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ناسیونالیسم فارسی - شیعی: از حلقه برلین تا مطالعات پارس  د. احمد محمدپور

تنگناهای استقرار دمکراسی در ایران چندملیتی  د. سعید شمس
لێکۆڵینەوەی مێژوویی-کۆمەاڵیەتی لە ئێستادا  د. مەعرووف کەعبی
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قەیرانی دێمۆکراسی؛ داهاتوویەکی نادیار و بەردەوامیی کێشەکان  بیریار ژاوەرۆیی
کێشەی خاک لەنێوان کورد و تورکی ئازەربایجان...  ڕێبوار مەعرووف زادە 
بەرەو یەکدەستبوون یان تەکجەناحی؟  د. ئیدریس ئەحمەدی
ئیالهیاتی نەفی  سروشت کوردی
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کاریگەریی ناسیۆنالیزم و کوڵۆنیالیزم لە سەر بیری ئیسالمیی هاوچەرخ
اسالم تمدن ساز، تمدن سازی اسالمگرایانه
بە کەمینەکردنی ئەوانی دیکە
سنە و والییەکەی 
ڕاستگەرای نوێی کورد

ئاوشویتس لە ڕوانگەی خوێنەرێکی کوردەوە لە چەند دەقی ئەدەبیدا  شەهال دەباغی
بی بی سی فارسی، مداخله ی نظامی جمهوری اسالمی در جنگ سوریه و...  ساسان امجدی



ســـــه روتار 
د. بابان ئەلیاسی



پــڕۆژەی دروســتکردنی دەوڵەت-نەتەوەی 
نوێ لە ئێران، لە پاش شۆڕشی مەشرووتەوە 
لە ســاڵی 1906دا، ئێرانی تووشی قەیرانی 
سیاســەتە  ئــەم  کــردووە.  ناســنامەیی 
ناوەندگەرایانەیــە، کــە لەســەر بنەمــای 
ئینکارکردنــی فرەییی ئێتنــۆ- نەتەوەییی 
ئێــران، بنیات نــراوە، لە الیــەن دەوڵەتی 
پەهلەویــی یەکەمــەوە، پاشــان لە الیەن 
دەوڵەتــی پەهلەویی دووەمەوە، تا ســاڵی 

1979و دواتریش، بەردەوام بووە.
ناســنامەی نەتەوەییــی ئێرانــی نوێ، 
لەسەر بنەمای ناسنامەی فارسی و بیرۆکەی 
ئاریایینیــزم دامەزرا. چەمکــی نەتەوە، لە 
کاتێکدا ئاماژە بە فارسبوونی ئێران دەکات، 
بەاڵم ئێتنیکەکانی دیکەی ئێرانی لە دەسەاڵت 
دوور خســتەوە. بــۆ بەئەنجــام  گەیاندنی 
پڕۆژەکــە، پێویســتی دەکرد کە ڕەزا شــا 
چیرۆک )ڕەوایەت(ی زمانی هاوبەش، ڕیشە 
بەکۆمەڵ)جەمعی(،  مێژووییی  بیرەوەریی  و 
لەنێوان ئێرانییەکاندا دروســت بکات. بۆیە 
بۆ یەکدەســتکردنی فەرهەنگــی دەوڵەت-
نەتــەوەی ئێرانی)مودێڕن(، پشت ئەســتوور 
بیرمەندی  کۆمەڵێــک  تیۆرییەکانــی  بــە 
کــە  بــووە  پان-ئێرانــی  ناسیۆنالیســتی 
داکۆکییان لە ئاریایینیزم و فارسبوون، وەک 
بنچینە و بنەمای شوناسی نەتەوەییی ئێران 
دەکرد. بە گوێرەی سەرچاوەکان، لە ماوەی 
نیوەی یەکەمی ســەدەی بیســتەمدا، کە 
ئێران سەرقاڵی گواستنەوەی بۆ دەوڵەتێکی 
عەلمانیــی هاوچەرخ بوو، لە ســەدا 50ی 
ئێرانییەکان لەڕاســتیدا بە فارسی قسەیان 
نەدەکرد و، زیاتر لە سەدا 80ی فارسیزانان 
نەخوێنــدەوار بــوون و توانــای خوێندن و 

نووسینی فارسییان نەبوو.
فارســی کە زمانی دایکیــی کەمتر لە 
نیوەی دانیشــتووانی ئێرانــە، وەک زمانی 
فەرمی سەپێنرا و، زمانەکانی دیکە پشتگوێ 
خــران. بــەم شــێوەیە، دەوڵەت-نەتەوەی 

ئێرانــی هاوچــەرخ، کولتــوور و زمــان و 
ئەدەبی فارســیی پێش ئیسالمی، بە فەرمی 
لــە ڕێگەی میدیای ژێردەســتی دەوڵەت و 
دەکردەوە.  بــاڵو  پەروەردەوە،  سیســتەمی 
ئەوە لــە کاتێکدایە، کە مافــی کولتووریی 
نەتەوەکانی پێکهێنەری ئێران، لە نووســین 
بە زمانەکانی غەیرەفارسی و قسەکردنی ئەو 
زمانانە لە شــوێنە گشتییەکاندا بە نایاسایی 

ڕاگەیەندرا. 
هەر بە گوێڕەی لێکدانەوە و پێناســەی 
شارەزایانی زانستی سیاسی و کۆمەاڵیەتی، 
نەتەوییخواز، ئەو دەوڵەتەیە کە  دەوڵەتێکی 
لە ئێتنۆفەرهەنگێکی تایبەت و بە شــێوەی 
ئامانجــدار پێــک دێــت. بــە جۆرێک کە 
دەبێ زمان، کولتــوور، پێگەی دیمۆگرافی، 
خۆشــگوزەرانیی ئابووریــی و هەژموونــی 
سیاســیی »نەتــەوەی بنگــە«، لــە الیەن 
دەوڵەتــەوە بپارێزرێت و برەوی پێ بدرێت. 
ســەبارەت بە ئامرازی بەئەنجــام گەیاندنی 
پڕۆژەی دەوڵەت-نەتــەوەوە، هەڵگرانی ئەم 
ئیدئۆلۆژییــە لە ئێراندا، لە هەر دوو ئامرازی 

ڕێگەپێدراو و زۆرملێ کەڵکیان وەرگرتووە.
پڕۆسەی دروستکردنی دەوڵەت-نەتەوە، 
بە گۆڕینی دەســەاڵتی سیاسی لە ئێران و 
ڕووخانی سیســتەمی پەهلەوی کۆتایی پێ 
نەهات. پاش شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی 
1979دا، کۆماری ئیسالمی نەک کاری نەکرد 
بــۆ گۆڕینی ئەم دینامیکە شۆڤێنیســتییە، 
بەڵکــوو دەوڵەتی دوای شــۆڕش، لە الیەن 
خۆیەوە، لە هەر دوو ئامرازی شــیعەگەری 
و فارســیزم، بۆ دروستکردنی ناسنامەیەکی 
یەکدەست بۆ پێکهاتەکانی سەر جوغڕافییای 
ئێران کەڵکی وەرگرتووە. ئەم لەپاڵ یەکدانانە 
ئیســالمگەراییی  ناکۆکــە)  ســەرپێی یە 
شــیعە و پان فارســیزم(، بووە هۆی ئەوەی 
کــە ســەرئەنجام ناڕوونییەکــی زیاتــر لە 
تێگەیشــتنی خــودی، لەنــاو ئێرانییەکاندا 
دروســت بــکات. کۆمــاری ئیســالمی بە 
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شــێوەیەکی بەدیــل، سیاســەتەکانی لــە 
ئیسالمگەرایی یەوە بۆ ناســیۆنالیزم، یان لە 
ناسیۆنالیزمەوە بۆ ئیسالمیزم، یان هەندێک 
جار بــە تێکەڵەیەک لــە هەردووکیان، بە 
بەرژەوەندییەکانی، خۆی دەگۆڕێ.  گوێرەی 
بە پشتبەســتن بە خوێندنەوەی شارەزایانی 
بــواری مێژووی ئێران، پــڕۆژەی دەوڵەت-

نەتەوە لە ئێران بە ناتەواوی ماوەتەوە.
هەر لە سەرەتای دروستبوونی دەوڵەت-
نەتــەوەی نوێــوە، بابەتگەلی وەک پرســی 
هاواڵتیبــوون، دیموکراســی و پڕۆســەی 
سیاســیی دیموکراتیــک، لــە کارنامــەی 
ئێران،  ناوەندگەراکانی  سیاسیی سیســتمە 
پشــتگوێ خراوە. نەتەوە غەیرەفارســەکان، 
ئەم سیاســەتە فارس تەوەرەی تاران، وەک 
هەڕەشــەیەکی وجودی بۆ ســەر ئاسایش 
و ناســنامەی نەتەوییی خۆیــان بینیوە. لە 
ئاکامــدا، پێکهاتــە ئێتنیکییەکانــی ئێران، 
بە شــێوەی جیــاواز و بە گوێــرەی دۆخی 
سیاســیی ئێران، گوتاری بنیاتنانی نەتەوە 
و ناســنامەی فارس تەوەریــان، لە ڕێگەی 
خەباتی دێمۆکراسیخوازی و ناسنامەتەوەریی 
خۆیــان لەگەڵ گرفتی جیــددی بەرەوڕوو 

کردووەتەوە.
یەک ســەدە سیاسەتی سەرکوتکارانەی 
ناوەنــد، درز و بۆشــاییی قووڵــی لەنێوان 
نەتەوەکانــی ئێــران و دەوڵەتی ناوەندی لە 
ئێران دروســت کردووە. دوورخســتنەوە لە 
دەســەاڵت و هەاڵواردنــی سیســتماتیک، 
بووەتە هۆی چڕبوونی ناســنامەی ئێتنیکیی 
دەرکەوتنــی  غەیرەفارســەکان.  نەتــەوە 
بزووتنــەوە سیاســی و کولتوورییەکان کە 
نوێنەرایەتیی ئێتنیکەکانی ئێران دەکەن، چ 
پاش شــەڕی دووەمی جیهانییەوە لە الیەن 
کــورد و ئازەرییــەوە و، چ پاش شۆڕشــی 
گەالنی ئێران لە ســالی 1979دا، نیشــان 
دەدەن کە پڕۆژەی یەکدەست سازیی ئێران، 
کە دەوڵەتی پەهلــەوی لە 1926 بە دواوە 

دەســتی پێ کردبوو،  شکســتی هێناوە. بۆ 
وێنــە، بەلووچەکان، کــورد و تورکمانەکان 
هەرگیز لەناو کۆمەڵــگای ئێراندا هیچ کات 
ئەم  پڕۆســەی سیاسیی  تێکەڵ-بەشداریی 

واڵتە نەبوونە.
پەرەســەندنی بەجـــــــــیهانیبوون و 
پەیوەندیکردن،  تەکنەلۆژیای  پێشــکەوتنی 
ئەو مەجالەی ڕەخســاندووە کە نەتەوەکان 
لــە ئێــران، دەســتیان بــە ئامرازەکانــی 
ڕاگەیاندن بگات. لــە دنیای ئەمڕۆدا، بوونی 
ئینتەرنێت، کەناڵە تەلەفزیۆنییە ئاســمانی و 
ناوچەیی یەکان، هەروەها، سوود وەرگرن لە 
میدیای هاونەتەوەکانیــان کە لە دەرەوەی 
واڵت پەخش دەکرێنەوە. شــایانی باسە، کە 
نەتەوەکانی پێکهێنەری ئێران، لە دەرەوەی 
سنوورەکانی ئێران، خزمایەتی و پەیوەندیی 
ئێتنیکــی و نەتەوەیی یــان، لــەو دیــوی 
ســنوورەکانەوە هەیە. بە شێوەیەک، گرووپە 
ئێتنیکییەکانی ناو ئێــران، لەو زانیارییانەی 
کە لــە دەرەوەی ئێران پەخش دەکرێنەوە، 
وەک ســەرچاوەی بەدیلــی زانیــاری بــۆ 
میدیاکانی ناوەندگەرا کەڵک وەردەگرن. ئەم 
دەستڕاگەیشــتن بە زانیارییە، بووەتە هۆی 
بەهێزبوونی هەستی نەتەوەیی و زیادکردنی 
کارلێکردن لەســەر گرووپــە ئێتنیکییەکان 
لە هــەردوو دیوی ســنوورەکان و تاراوگە. 
بە جۆرێک ئەم پڕۆســەیە، پاشکۆی گرووپە 
ئێتنیکییــەکان بۆ تاران کــەم دەکاتەوە و 
میدیاکانی ناوەندگەرا، بە شێوەیەکی بەرچاو، 
کاریگەرییان لەســەر دروستکردنی بیروڕای 
گشــتی، لەنێو ئێراندا کــەم بووەتەوە. ئەم 
گۆڕانــکاری و دینامیکە ناوخۆیی، ناوچەیی 
و نێودەوڵەتییانە شــوێندانەرییەکی زۆریان 
لەسەر ناسنامەی نەتەوەییی ئێران هەیە، کە 
لە بنەڕەتدا تووشــی قەیران بووە. دیارە ئەم 
هەڕەشــانە، هەم لە فیکر و زەینی دەوڵەت، 
هــەم لە گوتــاری نوخبــەی فارس تەوەردا 

ڕەنگی داوەتەوە.



سه کۆ



سەکۆ لە وتارگەلێک پێک دێ کە پێگەی وتاری سەرنووسەر 
یاکوو دەستەی نووسەرانی هەیە، بەم جیاوازییەوە کە لە هەر 

ژمارەیەکدا کەسانی شارەزا لە دەرەوەی بازنەی بەڕێوەبەرانی گۆڤاری 
تیشک، نووسینەکەی دەگرنە ئەستۆ.ئامانج ئەوەیە کە جۆراوجۆریی 

بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە و بەرپرسانە سەبارەت بە گوتاری نەتەوەیی 
لە سەکۆدا ڕەنگ بداتەوە.

ناسیونالیسم فارسی - شیعی: 
از حلقه برلین تا مطالعات پارس 

د. احمد محمدپور



احمــد محمدپــور، دارای دکتــرای جامعــه 
شناســی تغییرات اجتماعی از دانشگاه شیراز 
و دکترای انســان شناسی فرهنگی از دانشگاه 
ماساچوســت - امهرســت، آمریکا است. وی 
پژوهشــگر و مــدرس بخش مردم شناســی 
دانشگاه ماساچوست، امهرست است. محمدپور 
تدریس دروس گوناگونی چون کوردســتان و 
خاورمیانــه معاصر،  تضادهای قومی و مذهبی 
در خاورمیانه، انســان شناسی زیستی، جامعه 
شناسی خشونت، روش های تحقیق پیشرفته، 
جنبش های اجتماعی و رفتار جمعی، و زبان و 

فرهنگ را در کارنامه خود دارد.
آثار و عالیــق محمدپور را می توان به دو 
دسته تقسیم کرد. بخش اول حوزه روش است 
که حاصــل آن تالیف 8 عنوان کتاب در حوزه 
روش شناســی از جمله ســه جلدی مشهور 
روش شناســی در علوم اجتماعــی و رفتاری 
اســت. بخش دوم به تاریخ سیاســی و فکری 
ناسیونالیسم ایرانی، اســتعمار داخلی، توسعه 
زدایــی، و اجتماعــات اقلیتی شــده اتنیکی، 
مذهبی و زبانی با تأکید بر کوردســتان شرقی 
یــا روژهالت اختصاص دارد. در این زمینه وی 
مقاالت متعــددی را در مجــالت بین المللی 

نظیر:
Current Anthropology,
The British Journal of Sociology,
Third World Quarterly,
Ethnicities, 
Quality & Quantity: International 
Journal of Methodology, 
The British Journal of Middle 
Eastern Studies,
The International Journal of 
Qualitative Studies on Health 
and Well-being

منتشر کرده است.
محمدپــور هم اکنون در حال کار بر ســه 

پروژه است: 

1 ریشه های اندیشمندی استعمار داخلی در 
ایران.

2 سیاستهای نژادی توســعه زدایی در دوره 
بعد از انقالب 1979.

3 ژئوپلتیک کار: کولبری و خشونت دولتی در 
ایران، که به مطالعه کار و زندگی در روژهالت 

یا کردستان شرقی اختصاص دارد.

سرآغاز
در بیــن ناسیونالیســم های اتنیکی - مذهبی 
خاورمیانه، ناسیونالیســم فارسی-شیعی ثابت 
کرده  اســت که از همه ی نســخه های مجاور 
خــود انکارگرتر، طردگراتــر و تمامیت خواه تر 
اســت. درک چنین واقعیتی چندان دشــوار 
نیســت. برای مثال، در مقایسه با ناسیونالیسم 
ترکــی- که بی تردید تاریخی طوالنی و تاریک 
در نسل کشــی ارامنه و کوردهــا دارد و حتی 
الهام بخش گفتمان نازیســتی اولیه در آلمان 
30-1920 نیز بوده اســت]1[ - ناسیونالیســم 
فــارس  فاقــد هرگونه انعطاف و امــکان برای 
همزیســتی با غیر یا دیگرِی اتنیکی - مذهبی 
و زبانی خود اســت. این ناسیونالیسم که از آن 
با عنوان هایی چون دولت شــیعی- پارسی]2[، 
استعمار داخلی]3[، حکومت تئو-اتنوکراتیک]4[ 
نــام برده شــده، نه هرگــز به همزیســتی با 
دیگری هــای]5[ خــود رضایت مــی دهد و نه 
حتی به یکسان ســازی فرهنگی و زبانی آنها 
اکتفا می کند. دیگری غیرفارس-غیر شیعه نه 
تنها باید آسیمیله یا باپتیزه )غسل فرهنگی و 
زبانی( شود بلکه باید به شکلی تام و یکپارچه 
به انحصار و تملک سوژه ی فارس-شیعه درآید. 
از آنجــا که چنین انحصــاری و تملکی هرگز 
ممکن نیســت و حتی اگر هم باشد نمی تواند 
در سطح بیولوژیک صورت گیرد، فرد دیگری 
یا »دیگری شده« همچنان در آپوریای جذب 

و طرد مداوم باقی می ماند. 
 ناسیونالیســم فارسی- شــیعی تنها یک 
نوع گفتمان زبانی، تاریخی و مذهبی نیســت، 
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بلکه  در مقایســه با ناسیونالیسم عربی و ترکی 
بــه طرزی اســتثنایی از ماهیت جســمانی و 
بیولوژیکی نیز برخوردار اســت. بدین معنا که 
سوژه مورد نظر تا زمانی که فارس و شیعه و در 
جغرافیای منتســب به وی به دنیا نیامده باشد 
و نیز دارای مشــخصه های فرهنگی-زیســتی 
تعریف شــده از ســوی ناسیونالیسم فرادست 
نباشــد، نه تنها امکان حیات زیستی تام ندارد 
بلکه همواره در مــرز طرد، تحقیر و انهدام در 
ـ معنای زیســتی کلمه ـ به سر می برد. نمونه 
بــارز آن موضع ناسیونالیســت های فارس در 
قبال ترک ها اســت که علیرغم وجه مشترک 
مذهبی با اجتماع مســلط،  همواره با اما و اگر 
و به طور مشــروط و مناســبتی، در چارچوب 
“هویت ایرانــی” می گنجند و یــا عرب ها که 
ناسیونالیستی چون »ناصح ناطق« به صراحت 
آنهــا را غیرایرانی و مهمان می خواند]6[. چنین 
ویژگــی، یعنی ماهیــت زبانــی- فرهنگی و 
بیولوژیکی ناسیونالیسم فارسی- شیعی را تنها 
می توان در دوره ی استعمار کالسیک بریتانیا، 
اسپانیا و دیگر اســتعمارهای قرون شانزده تا 
نوزدهــم میالدی مشــاهده کرد کــه بر پایه 
درک نظریه ی نژادپرستانه ی تکاملی از جوامع 
بشری قرار داشت و انسان اروپایی را سنجه ی  
اســتاندارد و نرمال گونه فرهنگی و جسمانی 
ایدآل انسان معرفی می کرد. الزم به ذکر است 
که ماهیت و مشــخصه ی زیستی ناسیونالیسم 
ایرانی/فارســی نســبت به ناسیونالیســم های 
مجاور و همزاد خود بســیار اندک مورد توجه 
قرار گرفته اســت. نکته ی دیگری که باید مد 
نظــر قرار گیــرد، تالقی و هم پیونــدی میان 
مشــخصه ی زیستی ناسیونالیسم ایرانی، سوژه 
فارس اصیل و خالص ـ نه غیِر فارســی گوی 
خوب ـ با اکولوژی و محیطی اســت که تصور 
می شــود “هویت ملی” در آنجا متولد شــده 
و تکامــل و توســعه یافته اســت. روایت های 
ناسیونالیستی فارس گرا تنها از حیث گفتمانی 
و فرهنگــی مرکزگرا نیســتند بلکــه از حیث 

بوم شــناختی نیز به شــدت تمرکزگرا هستند. 
در این نوع سلسله مراتب بندی مکانی، »مرکز« 
همواره وطن پرســت، ملی گــرا، وحدت طلب، 
مترقــی و نقطه ثقل هویــت تاریخی-فرهنگی 
اســت و »حاشیه« پیوســته قومی و قوم زده، 
جدایی طلب، واگرا و واپس گرا تعریف می شود. 
در گفتمان ناسیونالیســم فارس گرا، زمان، 
مــکان و گفتمان به  طرز تنگاتنگی برای تولید 
یک هویت جهان شــمول، ازلی و ابدی و البته 
مقدس و مقدرشــده با یکدیگــر در ارتباطند 
و همدیگــر را تکمیــل می کنند. بعد شــیعی 
ناسیونالیسم فارسی با پیدایش انقالب 1357 
وجهی برجســته پیدا کرد، اما باید کلیت این 
گفتمان را چونان یک بســته، یک ایدئولوژی 
واحد، یونیورســال و ذات گرا در نظر گرفت که 
در آن شــهروند یا ســوژه ی نرمال، متعادل و 
عقالنی نه تنها فارس و شــیعه متولد می شود 
بلکه در مرکز زندگی می کند و از مشخصه های 
زیستی و فیزیکی ظاهری خاصی نیز برخوردار 
است: یعنی خود بدن هم به محمل یا تجسمی 
از حاکمیــت یا »بدن حاکم« بدل می شــود. 
در واقع، ســوژه فارس حتی از حیث جسمی 
و ظاهری نیــز باید متفــاوت از “دیگری های 
حاشیه ای و اقلیت شده” )برای مثال، به سریال 

ن.خ. نگاه کنید( باشد.
در ذهن ناسیونالیست فارس، این دیگری ها 
با پوششی  همواره ظاهری عضالنی، ســنتی، 
محلی و روستایی دارند که ناآشنایی با فرهنگ 
مدرن از سر وسیما و زبان شان پیداست و باید در 
هر موقعیتی از کوچکترین امور زندگی روزمره 
-برای مثال، »نان ایرانــی«، »غذای ایرانی«، 
»رقص ایرانی« و »موســیقی ایرانی« - گرفته 
تا ســطوح کالن سیاسی و فرهنگی، تعلق آنها 
را به فرهنگ فرادســت و “ملی” یادآوری کرد. 
روح و خصیصه ی مذهبی این نوع ناسیونالیسم 
را می توان به فرهنگ سیاسی صفوی بازگرداند 
که قدرت تحمــل غیر را برنمی تابید. این روح 
در دوران مشروطه به تدریج تکوین و در دوره 
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انقالب 1357 تکمیل و تحمیل شــد. با اینکه 
هویت یکه و واحد فارسی-شیعی در ذات خود 
فاقد وجود خارجی و یا همگون است اما دقیقاَ 
به مانند اســتعمارهای کالسیک توانسته است 
با توســل به ترکیبی از نیروی نظامی - دولتی 
از یک سو و از ســویی دیگر حمایت معرفتی 
و آکادمیک نخبــگان تحصیلکرده و حرفه ای، 
بافت متنوع فرهنگی، زبانی، مذهبی و اتنیکی 
فالت موســوم به ایران را که برای هزاران سال 
پذیرای فرهنگ ها و ملل گوناگون بوده اســت، 
در یک طبقه بنــدی و تاکســونومی نژادی ـ 
اتنیکی از نوع نظریه های کالسیک استعماری 
به مرکز-پیرامون، هویت ملی- هویت محلی / 
قبیله ای )قومی(، و فــارس و غیرفارس تقلیل 

دهد]7[. 
در این طبقه بنــدی، اتنیک فارس، وجود 
اتنیکــی ندارد، بلکه امری اســت فراتاریخی- 
فرااتنیکی]8[ و به نوعــی حبل المتین یا عمود 
خیمه “هویت ملی”؛ او همه جاست و هیچ جا 
هم نیســت؛ کمیت و کیفیت آن را باید امری 
مســلم، ذاتی و مقدرشده پنداشت. این هویت 
ملــی گرچه ذیل عنوان جعلــی هویت ایرانی 
مصطلح شده، اما عناصر متشکله ی آن به طور 
انحصاری فارسی-شیعی هستند. از این رو، زبان 
فارسی و مذهب تشیع - به ویژه در دوره ی بعد 
از انقالب 1357 ـ را نباید صرفاً مشخصه های 
ساختار سیاسی و حاکمیتی دولت تصور کرد، 
بلکه باید معرف و دال مرکزی و ممتاز اجتماع 
حاکمــه نیز قلمــداد نمود. دقیقــاً در همین 
جاســت که دولت فارسی ـ شــیعی با مفهوم 
اجتماع یــا جامعه حاکمه منتاظر می شــود. 
پاشنه آشــیل همه ی تالش های صورت گرفته 
در چند ســال اخیر برای احقاق حقوق مدنی 
یا ارائــه ی بدیلی برای رژیم سیاســی حاضر 
دقیقــاً از همین امر سرچشــمه می گیرد که 
ناسیونالیست فارس ـ شیعه اعم از فعال حقوق 
بشــر، مدافع فمینیست، سلطنت طلب، تندرو، 
اصالح طلب، مترقی یا سکوالر، قادر به تصور و 

تخیل موجودیتی سیاسی- فرهنگی نیست که 
در آن زبان رســمی »فارسی« نباشد یا تشیع 
مذهب رسمی تعریف نشود. درواقع، تصور یک 
ایران غیرفارس/غیرشــیعه برای یک روشنفکر 
یا نخبه غیرحکومتــی به همان اندازه ناممکن 
اســت که برای یک نخبه ی حکومتی و یا یک 
فرمانده ســپاه یا بسیج. بر این اساس، هرگونه 
تالش برای ارائــه ی جایگزین و یا مدلی برای 
مبارزات سیاسی و مدنی - ولو از حیث سیاسی 
و اخالقی قابل دفاع - همواره با شکست مواجه 
اســت. ناسیونالیســم زبانی، نژادی و مذهبی 
فارس از همان ابتــدا، حاکمیت و جامعه را با 
یکدیگر مترادف فرض کرده اســت. در نتیجه، 
تمایز بین حاکمیت و اجتماع حاکمه در ایران 
امری ناممکن اســت و اگر قرار بر برون رفت از 
فضای سیاسی بسته و فاشیستی کنونی باشد، 
این فضا باید ابتدا در حوزه ی عمومی باز شود، 
نه صرفاً در عرصه ی حاکمیت، عناصر سیاسی 

و یا شکل سیاسی رژیم.

مؤلفه های ناسیونالیسم فارسی ـ شیعی
همانطور که گفته شــد ناسیونالیسم ایرانی در 
مقایســه با نســخه های ترکی- عربی خود از 
تفاوت هــای ظریف و ویژه ای برخوردار اســت 
کــه فهم دقیــق و انتقادی گفتمــان آن را با 
دشــواری های جدی مواجه می سازد. نخست 
آنکه ناسیونالیســم ایرانی رهیافتی چندبعدی، 
مبهم و بســیار ظریف در مقابــل اتنیک های 
غیرفــارس اتخاذ کرده اســت. بدین معنا که 
گرچــه به ظاهر همچــون ناسیونالیســم های 
عربی و ترکی ســابقه چندانی در نسل کشــی 
اتنیک ها و حذف آشــکار فیزیکــی آنها ندارد 
اما پیچیده ترین و وسیع ترین ابزارهای نهادی، 
گفتمانی و مؤسســاتی را برای یکسان ســازی 
یــا اتنوســاید دیگری های غیرفــارس به کار 
گرفته اســت. در اینجا الزم اســت اشاره شود 
کــه مورخان و دانشــمندان علــوم اجتماعی 
اجتماع مســلط نقشــی کلیدی در تطهیر یا 
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کتمان تاریخ یکسان سازی اتنیکی و اتنوساید 
ناسیونالیســم فارس گرا ایفا کرده اند. به همین 
دلیل، در مورد نسل کشــی و امحای فیزیکی 
اتنیک هــای غیرفــارس به ویــژه در دوره ی 
شــکل بندی ناسیونالیســم ایرانــی اطالعات 
چندانی نه دردســترس است و نه در مورد آن 
واکاوی شــده اســت. برای مثال، نسل کشی، 
جابه جایی های جمعیتی، ازجاکندگی و نابودی 
فرهنگ ها و شــیوه های تولید بومی از 1921 
با برآمــدن رضاخان در ســمت وزیر جنگ و 
ســپس تاجگذاری وی در ســال 1925 آغاز 
شــد و تا حوالی ســال های 1937 ادامه پیدا 
کرد. در طــول بیش از یک دهــه، ده ها هزار 
نفــر از به اصطالح “عشــایر و ایالت” اعدام یا 
تبعید شــدند. کوچاندن اجباری و تخته قاپو 
کردن آنچه دولت “جامعه ی ایلی و شبانکاره” 
و نماد بربریت و آشــوب می خوانــد و از بین 
بردن فیزیکی آنها - بــه ویژه مردمان عرب و 
بختیاری ها  و  بویراحمد،  ســاکنان کهگیلویه، 
- به گونه های چنان وســیع و دلخراش صورت 
گرفت کــه نویســندگانی چــون کاتوزیان و 
کاوه بیــات از آن تحــت عنوان نسل کشــی 
یاد می کننــد]9[. کاتوزیان مثــال می آورد که 
قشقایی  بویراحمد،  کهگیلویه،  طوایف  رؤسای 
و بختیاری بــا امان نامه به تهــران فراخوانده 
شدند و بدون هیچ عذر و بهانه ای اعدام شدند. 
»ســپهبد امیر احمدی« که برای بیش از یک 
دهه مأموریت درهم شکســتن بــه اصطالح 
“غائله هــا” و “شــورش ها” را برعهده داشــت 
بعدها از ســوی برخی مورخان فارس و حتی 
نظامیان حکومتی نظیر علی اکبر درخشــانی 
به »آیشمن« ایران موسوم شد. امیراحمدی با 
اینکه خود اصالتاً لُر بود، بیشترین جنایت ها را 
در لرستان مرتکب شــد]10[. در واقع، جنایات 
و نسل کشــی های دو دهــه اول شــکل گیری 
دولت مدرن در ایران به مراتب از سیاست ها و 
برنامه های ضداتنیکی و یکسان سازگر همتای 

تُرک وی بیشتر و وسیع تر است.

نکته ی دیگــر در زمینه ی ناسیونالیســم 
ایرانی/فارســی آن اســت که این گفتمان از 
ابتدای پیدایش تاکنون همواره بر انکار واقعیت 
و مســئله ی اتنیکــی در ایران اصرار داشــته 
اســت. درحالیکه عرب ها ـ علیرغم جنایت ها  
و سیاســت های طردگرایانه ی خود ـ بر وجود 
یک واقعیت خارجی تحت عنوان ُکردها تاکید 
داشته اند، ناسیونالیست های فارس حتی وجود 
چنیــن واقعیتی را نیز منکر می شــوند. برای 
مثــال، در عــراق تحت دیکتاتــوری صدام با 
اینکه کردها برای بیش از یک دهه نسل کشی 
و انفال شــدند، اما مســئله و واقعیت اتنیکی 
اولیه  ناسیونالیست های  انکار نمی شــد؛  کورد 
- که می تــوان همه ی آنهــا را ذیل »حلقه ی 
برلیــن« طبقه بنــدی کــرد- هویت های غیر 
فــارس را تنها زائــده یا نوعی حاشــیه یا در 
بهترین حالت یکــی از رنگ های رنگین کمان 
یکــه و واحد “فرهنگ ایرانی” تلقی می کردند. 
فرهنگ ایرانــی علیرغم حمل مفهوم “ایرانی” 
تنها و تنها بر عناصر فرهنگ فارسی-شــیعی 
اســتوار اســت. اگرچه اکثر ناسیونالیست های 
حلقه ی برلین حول سه محور باستان گرایی و 
میراث گرایی، عرب ستیزی و غرب گرایی جمع 
شــدند، اما نویسندگان »ایرانشهر« با تاکید بر 
فرهنگ شیعی - نگاه به شرق - پیوند روحانی 
بین زرتشتی گرایی و شــیعه گرایی و بازگشت 
به خود، عنصر شیعه را به ناسیونالیسم ایرانی 
افزودند. از دوره ی مجله ی »ایرانشــهر« به بعد 
و با پیدایش مجالت »نامه های فرنگســتان« و 
»آینده«، بازگشت مجدد به غرب، عرب ستیزی، 
و نژادپرســتی آریایی بار دیگر در کانون توجه 
قرار گرفتند، با این حال عنصر تشیع محوریت 
خود را حفظ کــرد. درواقع، دوره ی پهلوی به 
عنوان دوره ی اول ناسیونالیســم ایرانی، هرگز 
به معنای واقعی یک دولت سکوالر نبوده است 
بلکه یک ســاختار شیعیتسی دولتگرا داشت، 
چیزی که روحانیون با آن به عنوان حاکمیتی 

غیرروحانی مشکل داشتند.
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 انکار معرفت شــناختی و هستی شناختی 
دیگری هــای غیرفارس را می تــوان حتی در 
بین ســکوالرترین و پیشــروترین چهره ها یا 
جریانات روشنفکری فارســی- شیعی کنونی 
مشــاهده کرد. بــرای مثال، بــا اینکه برخی 
ناسیونالیســت های ضدامپریالیســت فــارس 
نظیر »حمید دباشــی« از هرگونه جنبش ضد 
اســتعماری یا ضد امپریالیستی در همه جای 
جهان دفاع می کند، امــا مقاومت اتنیک های 
غیرفارس را در برابر حدود یک قرن اســتعمار 
داخلی، نابودی و امحای سازمان یافته ی دولتی 
آنها را نوعــی توطئه و هویت آنــان را جعلی 
می پنــدارد. وی با وجود حــدود 200 دولت-

ملــت در جهان هیچ مشــکلی ندارد اما وجود 
یــک حکومــت نیم بند کــوردی را در جنوب 
کردســتان که حاصــل دهه ها مبــارزه برای 
احقاق حقوق زبانی و اتنیکی اســت، برای کل 
خاورمیانه مضر و خطرنــاک تلقی می کند؛ او 
همزمان با حضور نظامی، سیاسی و استعماری 
ایران از خاورمیانه و شــمال آفریق تا آمریکای 
التین هیچ مشــکلی ندارد]12[. دباشی نه تنها 
در آثار خود از پرداختن به مسئله اتنیک های 
غیرفارس خــودداری می کنــد بلکه حتی در 
چند مورد اندکی هم که به آنها اشــاره دارد، 
همه ی آنها را در یک پرانتز یا جمله ی معترضه 
یــا پاورقی یکجــا جمع می بنــدد، گویی این 
اتنیک ها برای وی حتی ارزش واژه شــناختی 
هــم ندارنــد]13[. بــه همین شــکل، پروژه ی 
از  نیز  دمکراتیزاســیون »علی میرسپاســی« 
توجه به مســائل اتنیکی تنوعــات فرهنگی و 
زبانــی در ایران طفره مــی رود. وی تقریباً در 
هیچ جای آثار خود سخنی از اتنیک ها به زبان 
نمی آورد و تعریف او از دمکراتیزاســیون کاماًل 
فارسی-شیعی و حتی از حیث جغرافیایی نیز 
مرکزمحور است . در پروژه ی وی جنبش های 
سیاســی نظیر جنبش ســبز و یــا جریانات 
سیاســی جامعه مســلط به عنــوان نماینده 
جامعــه چند زبانی و چند فرهنگی ایران عمل 

می کنند، گو آنکه میرسپاســی به عنوان یک 
جامعه شــناس فهم عینی و دقیقی از مفاهیم 
بنیادین جامعه شناسی نظیر مفهوم »فرهنگ« 
و »جامعه« به عنوان یک دســتاورد جمعی و 
مشترک به ویژه در بستر چندزبانی و چندملیتی 
ایران ندارد. چنین رهیافتی را می توان در آثار 
اکثر نخبگان متأخر فارس مشــاهده کرد، به 
گونه ای که می توان عمــده ی آنها را امتداد یا 
احیای مجدد حلقه ی نژادی، زبانی و سیاســی 
»برلیــن« تلقی کرد. به عنــوان نمونه، اگرچه 
در آثــار »مهــرزاد بروجردی« روشــنفکران 
ایرانی بنیانگزار و موثر در شکل بندی گفتمان 
فارسی- شیعی نقد و بر ماهیت چند فرهنگی 
و چنــد هویتی ایرانی تاکید می شــود]14[، اما 
همچنان وجود یک هویت ملی واحد را مسلم 
فرض می گیرد. نقد وی بیشتر ناظر بر چگونگی 
شکل گیری و شیوه های اعمال این هویت است 
تــا نقد هستی شــناختی آن. در آثار متأخرتر، 
بروجــردی به صراحــت به آرمان هــای اولیه 
»حلقه ی برلین« - نظیر »حســن  تقی زاده« و 
»محمدعلی فروغی«- لبیک گفته می شود و بر 
اجتناب ناپذیر بودن سیاست های همگون ساز و 

امحاگر رضاشاه تاکید می ورزد]15[.
بٌعــد دیگر ناسیونالیســم فارس محور نگاه 
نژادی و زیست شــناختی به ســاحت فرهنگ 
است. در نزد نخبگان اولیه ناسیونالیست ایرانی 
می تــوان از “انســان ایرانی-آریایی” به عنوان 
یک گونه زیســتی-فرهنگی برتر نیز ســخن 
گفــت. همانطور کــه در ادامه اشــاره خواهد 
شد، نگاه نژادپرســتی فرهنگ ایرانی-آریایی-

فارســی تا جایــی پیش می رود که کســانی 
چون »داریوش شــایگان« و »علی شریعتی«، 
به صراحــت از برتری فرهنگ ایرانی به عنوان 
یک امر مقدر شــده کیهان شناختی و ملکوتی 
سخن می رانند و آن را چون رخدادی ملکوتی 
ایرانی  ناسیونالیســم  گفتمــان  می ســتایند. 
به شکلی شگفت انگیز ماهیتی جسمانی، خونی 
برتری جویانه  عبارت هــای  دارد.  بیولوژیکی  و 
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بیولوژیکــی و نــژادی ناسیونالیســم ایرانی با 
آثار »آخونــدزاده«  و »آقاخان کرمانی« که از 
آنها به عنوان پدران ناسیونالیســم ایرانی یاد 
می شود آغاز شــد. آثار این دو به  طرز وسیعی 
به هم دیگر شــبیه اند. در این میان کرمانی ـ 
شــاگرد آخوندزاده ـ زبان و نثر تحقیرآمیزتر 
و پرخاشــگرانه تری در قبال ملــل غیرفارس 
بــه ویژه عرب ها دارد. »رضــا ضیا ابراهیمی«، 
آخوندزاده را پدر ناسیونالیســم ایرانی خوانده 
و ناسیونالیسم وی را »ناسیونالیسم ازجا کنده 
شــده« می نامد]16[. با این همه، ضیاابراهیمی 
نیز در کتاب خود، نقد ناسیونالیسم ایرانی را تا 
آنجا پیش می برد که به پروژه سیاسی و هویتی 

آن آسیب نرسد.
برای  آریایی«- مفهومی که  »اســطوره ی 
نخســتین بار توســط یک مورخ آلمانی با نام 
»فردریش شــلگل« ابداع شــد]17[ و ســپس 
»آقاخان کرمانی« آن را اقتباس کردـ  ســنگ 
بنای این گفتمان را شــکل می دهد. این نوع 
ناسیونالیســم »ازجا کنده شــده« است؛ زیرا 
تصور می کند ایران در آســیا یــک حادثه ی 
جغرافیایی اســت، داعیه ای که از سویی ایران 
را از آســیا متمایز می کند و از ســویی دیگر 
آن را یک موجودیت اروپایی و لذا پیشــرفته 
می پندارد. ناسیونالیســم ازجا کنده شــده با 
نگاهی رمانتیک و نوســتالوژیک به گذاشته ای 
که در مــورد آن کمترین اطالعــات تاریخی 
وجــود دارد، بر قرن ها تمدن اســالمی پرش 
می زنــد و ایران اوایل قرن بیســتم را به ایران 
پیش از اسالم گره می زند. »فریدون آدمیت« 
که نقش ممتــازی در محوریت بخشــیدن و 
ارتقای آثار نژادپرستانه ی آخوندزاده و کرمانی 
دارد، آقاخان کرمانی را پدر “فلســفه ی تاریخ 
تاریخی”  “فیلسوف  معرفی می کند]18[،  ایران” 
که نه تنها منکر قرن ها تمدن اســالمی -عربی 
می شود بلکه تمام عمارت اندیشمندی خود را 
در باب تاریخ باســتان بر نوستالوژی و اسطوره 
برپا می ســازد. درواقع فلســفه تاریخ کرمانی 

چیزی جز توسل به اساطیر و تخیالت مهمل و 
غیرتاریخی نیست. اسطوره برتری نژاد آریایی 
پیوند تنگاتنگی با عرب ســتیزی دارد. فضای 
محوری هــر دو نظریه پرداز، عرب ســتیزی و 
نفرت از نژاد و فرهنگ عربی اســت. اگرچه به 
گفته ی برخی متفکران ایرانــی معاصر، ایران 
معاصــر به هیچ روی از ســوی فرهنگ عربی 
مورد تهاجم نبوده است، و بلعکس امپراطوری 
روسیه و سپس کشــورهای اروپایی بیشترین 
شکســت ها و مداخله های نظامی و سیاســی 
را بر حکومت وقت )قاجــار( تحمیل کرده اند، 
اما به نظر می رســد عرب ســتیزی به نسبت 
غرب ستیزی برای این دسته از ناسیونالیست ها 
کــم هزینه تر بوده، چراکــه ضدیت با غرب نه 
از حیــث سیاســی و نــه از لحــاظ گفتمانی 
نمی توانست برای تولید و بقای چنین گفتمانی 
مفید و به صرفه باشد، به ویژه که فرهنگ غرب 
نمونه آرمانی و کعبه آمال آنها بود و ضدیت و 
نقد آن بسیار هزینه بردار. آثار این دو نویسنده 
ســنگ بنای توهمات نژادی، “سامی ستیزی” و 
نفرت پراکنی را پی ریزی کردند. در آثار این دو، 
عرب ها به شنیع ترین و غیرانسانی ترین شیوه ی 
ممکن خطاب می شوند. ناگفته نماند که دیگر 
مذاهب و نژادها نظیــر یهودیان و تُرک ها نیز 
از تیررس نفرت پراکنی هــای این دو بنیانگزار 
ناسیونالیسم فارس مصون نمی مانند. در امتداد 
با این رویکــرد، عبارت های عرب ســتیزانه را 
به روشــن ترین وجه ممکن می تــوان در آثار 
ایدئولوگ هایی بعدی چون علی شــریعتی نیز 

مشاهده می شود.

حلقــه برلین و تکویــن نظریه ی نژادی 
“هویت ایرانی/فارسی” 

همزمان بــا آثار نژادپرســتانه آخونــدزاده و 
کرمانــی، جریان دیگــری به ویــژه در اویل 
جنگ جهانــی اول ظهــور می یابد کــه از آن 
تحت عنــوان »حلقه ی برلین« یاد می شــود. 
حلقه ی برلین نامی است که به مجموعه ای از 
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ناسیونالیســت های اولیه فارسی-شیعی اطالق 
می شــود که در فاصله ی بین دو جنگ جهانی، 
در آلمان اقدام به انتشــار سه مجله ی مشهور 
بــا نام هــای »کاوه«، »ایرانشــهر« و »نامه ی 
فرنگستان« کردند]19[. برخی از اعضای مؤسس 
و نویســنده در این ســه مجله بعدها مجله ی 
چهارمی را در ایران با عنوان »آینده« منتشــر 
کردند. اهمیت این حلقه از ســه جهت است، 
نخســت، این حلقه مانیفیســت یا بنیان های 
ناسیونالیســم  روشــنفکری  و  اندیشــمندی 
ایرانی/فارسی/شــیعی را پی ریزی کردند. دوم، 
نویســندگان این مجله ها و نیز مجله ی چهارم  
ـ یعنی، آیندهـ  بعدها و به موازات قدرت گیری 
»رضا پاالنی« - که بعدها توســط محمدعلی 
فروغی به »رضــا پهلوی« تغییر نام خانوادگی 
داد- مناصب اداری، سیاســی و دانشگاهی را 
تصاحــب کرده و تقریباً قاطبــه ی دولتمردان 
دوره ی پهلوی را شکل دادند. سوم، مطالعه ی 
دقیق آثار این مجالت، نقش حیاتی مورخان، 
ادبا و روشنفکران اولیه را در برآمدن رضا شاه، 
تحکیم دولت پهلوی، نسل کشــی و قوم کشی 
ملــل غیر فارس و به طور کلی تحکیم گفتمان 
فارسی-شــیعی روشــن می ســازد. از تحلیل 
نوشــته های اعضای حلقه ی برلیــن می توان 
نتیجه گرفت ناسیونالیسم ایرانی/فارسی پیش 
از کودتای انگلیسی رضاشاه در 1925 طراحی 
و آماده  شده بود و در این میان وی تنها نقش 
مجری سیاســت های برآمده از این گفتمان را 

برعهده داشته است.
»مجله ی کاوه« در سال 1916 در آلمان و 
در شهر برلین با سرویراستاری حسن تقی زاده 
- ترک زبان- منتشــر شــد. تقی زاده از سوی 
دولت آلمــان و حزب سوســیال دمکرات آن 
ماموریــت یافت در جنــگ جهانی اول به نفع 
آلمان و در ضدیت با روســیه و بریتانیا مجله 
کاوه را منتشــر کند. دوره اول کاوه از ســال 
1916 تا 1919 عمدتــاً به دفاع از ارزش های 
واالی سوســیال دمکــرات آلمــان اختصاص 

داشت. بعد از اتمام جنگ، دوره ی دوم مجله ی 
کاوه از 1919 تا 1922 رسماً به فرموله کردن 
و تبلیغ گفتمان ناسیونالیسم ایرانی اختصاص 
داشت. ناگفته نماند که خود نام مجله و لوگوی 
آن توسط »اُســکار مان«، کوردشناس آلمانی 
پیشنهاد شد. شــعار کاوه، بازگشت به دوران 
طالیی و موهوم ایران باستان، نفی تام و تمام 
تمدن اســالمی و به قول حســن تقی زاده »از 
فرق سر تا نوک پا غربی شدن« و »تسلیم تمام 
و کمال به اروپا]20[« بود. کاوه بر داســتان ها و 
اســطوره های ایران باستان با تاکید بر اساطیر 
موجود در شــاهنامه ی فردوسی، سعی داشت 
“فرهنگ ایرانی” را یــک فرهنگ ازلی، ابدی، 
طالیی، مســتمر و مترقی نشــان دهد که در 
طــی چندین قرن هجوم اعــراب رو به تباهی 
رفته اســت. گفتمان کاوه بیش از آنکه درگیر 
عرب ســتیزی به ســبک آخوندزاده و کرمانی 
باشــد، در نظر داشــت عمدتاً بــر مفهوم به 
اصطالح »هویــت ملی واحد ایرانــی« تاکید 
نمایــد. با برآمدن رضاخــان، برخی از اعضای 
کاوه از جمله خود تقی زاده به ایران بازگشتند 
و به ســمت های دولتی و سیاسی نائل آمدند. 
در آن دوره تقــی زاده، وزارت مالیه را تصدی 
کرد. مجله ی کاوه و به ویژه تقی زاده به شــدت 
متاثــر از ایدئالیســم آلمانی و نســخه اولیه 
نازیســم آلمانی بود که از حدود دو قرن پیش 
در قالــب نظریه ی نــژادی ـ زبانی و فرهنگی 
آریایی ســعی در ایجاد اتصال بین زبان، خون، 
بیولوژی و تمایز ذاتی انسان آلمانی از یک سو 
و نیز پیشتازی فرهنگ آلمانی در اروپا داشت. 
ایده هــای اولیه هگل و آثــار متفکرانی چون 
هایدگر و مورخانی نظیر اشپینگلر در توسعه ی 
بنیان های هستی شناختی این اندیشه و سوق 
دادن آن به ســمت نازیســم نقش محوری را 

بازی می کردند]21[.
 بــه دنبال پایان انتشــار مجلــه ی کاوه، 
از نویســندگان آن به ســردبیری  تعــدادی 
»حســین کاظم زاده« - که او نیز مانند حسن 
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تقی زاده یک ناسیونالیســت فارس گرای ترک 
زبان بود- دســت به انتشار مجله ی دیگری در 
برلین به نام »ایرانشهر« )1922-1927( زدند. 
برخالف مجله ی کاوه که به غربی شدن کامل 
ایــران و بنیان نهادن هویت ملی بر محور زبان 
پارسی و اسطوره های باســتانی تاکید داشت، 
مجله ی ایرانشهر نگاه به شرق را تجویز می کرد 
و بــر این باور بود که باید فرهنگ موســوم به 
ایرانی دارای »روح ایرانی« باشد. مفهوم »روح 
ایرانی« و »انسان ایرانی« از مفاهیم کلیدی این 
گروه از نویسندگان شمرده می شود که بعدها 
الهام بخش کسانی چون جالل آل احمد، علی 
شریعتی و داریوش شایگان شدند. ایرانشهر با 
توســل به مذهب شیعه، بازگشت به خویشتن 
و ترکیب آنچه روح ایرانیت و ســلوک و عرفان 
شرقی می پنداشت سعی در جعل هویتی تکین 
و واحد ایرانی داشــت. از دید نویسندگان این 
مجله، مذهب شــیعه دارای اشتراکاتی عمیق 
و هستی شــناختی با دین زرتشــتی بوده و از 
این رو مذهبی ســازگار با “روح ایرانی” تصور 
می شــد. همزمان با مجله ی ایرانشهر، مجله ی 
»نامــه ی فرنگســتان« )1925 - 1924( به 
سردبیری »مرتضی مشفق کاظمی« - مجدداً 
در برلین- منتشــر شــد که به نوعی بازگشت 
به میــراث و گفتمان فکری مجلــه ی کاوه - 
یعنی ستایش غرب و غربی شدن- بود. نامه ی 
فرنگســتان چندان نپایید و بــا قدرت گیری 
فزاینده رضاشــاه و توسعه بوروکراسی و دربار، 
نویســندگان آن به مقامات کشوری و سیاسی 
رســیدند. مجله ی چهارم که درواقع پلتفورم و 
اجندای عملی پان فارسیسم را پی ریزی کرد، 
مجله ی »آینده« به سردبیری »محمود افشار 
یزدی« بود  که در ســال 1925 آغاز به انتشار 
کــرد. وی نیز مانند تقی زاده و کاظم زاده ترک 
تبار بود. همانطور که در جاهای مختلف بیان 
کرده ام، پان فارسیسم یا ناسیونالیسم فارسی را 
می توان از اســاس و علیرغم مشارکت نخبگان 
فارس محصول ترک زبانان فارس گرا تلقی کرد. 

سیاست های مجله ی آینده برخالف سه ارگان 
فکری قبلی که بیشتر بر گفتمان ناسیونالیسم 
ایرانــی و حول محور زبــان و مذهب متمرکز 
بودند، به رویه ها و سیاست های اجرایی چنین 
گفتمانــی معطوف بود. در میان روشــنفکران 
ایرانــی، کمتر شــخصیتی وجــود دارد که به 
انــدازه محمود افشــار یزدی بــا اتنیک های 
فرهنــگ و زبان ترکی  غیرفارس مخصوصــاَ 
ســِر ســتیز و عناد داشته باشــد. او همچون 
آخوندزاده، کرمانی و احمد کســروی به کمتر 
از نابــودی فرهنگ ها و زبان های غیرفارســی 
رضایت نمی داد. آخوندزاده، کســروی و افشار 
بیشترین خصومت را با زبان و فرهنِگ مادری 
خود یعنی ترکی داشتند. محمود افشار آشکارا 
بیــان می کرد حتی با »پنــج دقیقه« تدریس 
»زبان ترکی« مخالفــت دارد]22[، همانطور که 
کســروی نیز تمام تالش خود را مصروف این 
کرد که نشان دهد ترکی یا به قول او “آذری” 
یکی از شاخه های زبان اصیل فارسی است. وی 
در فرازی از نوشته های خود عنوان می دارد که 
هیچ آرزوی جز نابــودی همه ی زبان های غیر 
فارســی از ترکی گرفته تا کوردی را ندارد]23[. 
محمود افشار گســترش زبان فارسی را عامل 
وحــدت ایــران می دانســت و بــه دو مانع و 
خطرعمده در این مسیر اشاره می کرد: “خطر 
ترکان)زرد( و خطر اعراب)ســبز(”. در یکی از 
مشــهورترین مقاالت مجلــه ی آینده، محمود 
افشــار طرحی هشــت ماده ای برای نابودی، 
ازجا کنــدن جمعیتی، جابه جایــی اتنیکی و 
اسیمیالسیون فرهنگ ها و زبان های غیرفارسی 
پیشنهاد کرده است. این چهار مجله بنیان های 
اندیشــمندی پان ایرانیسم را پی ریزی کردند و 
نام “مرد نظم” و ثبات را بر رضاخان نهادند که 
بعدها توســط ناسیونالیست هایی نظیر »تورج 
اتابکی« وارد زبان انگلیســی شد]24[. به دنبال 
قدرت گیری رضا شــاه، محمد مصدق و حسن 
تقی زاده در مجلس شــورای وقت رضاشــاه را 
»مستبد منورالفکر«]25[ و »مستبد خیراندیش« 
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و وجود او را ضرورتی تاریخی خواندند. 
ابتدای  از  فارسی-شــیعی  ناسیونالیســم 
پیدایش خود در اوایل قرن بیستم و گسترش 
آن بعــد از قدرت گیری پهلــوی اول همواره 
در حال توســعه بوده اســت. عناصر متشکله 
گفتمانی آن یعنی نژادپرســتی، تحقیرنژادی 
و فرهنگی دیگری های غیرفارس-غیرشــیعه و 
برتری گرایی از مشخصه های ذاتی آن هستند 
که همواره بدون تغییــر باقی مانده اند. دربین 
چهره هــای متاخر ناسیونالیســم فــارس نام 
دو اندیشمند بسیار برجســته است و نقش و 
مشــارکت آنها در تکامل این نوع ناسیونالیسم 
انکارگر و پرخاشــگر کمتر دیده شــده است. 
نخســت »علــی شــریعتی« و دوم »داریوش 
شــایگان«. علی شریعتی را روشنفکران فارس 
به ویژه خارج نشــین، به عنوان اندیشــمندی 
معرفی  انقالبی  و  معنویت گرا  ضدامپریالیست، 
کرده اند که به ترکیب اســالم و مارکسیســم 
یا خوانشــی اســالمی از مارکسیســم همت 
گماشــته است. با این حال، آثار شریعتی مملو 
از اشــارت های نژادپرســتی و انکارگر اســت. 
نخست آنکه خوانش شریعتی از مارکسیسم و 
معادل ســازی های او از چهره های اولیه صدر 
اسالم و تشــبیه کردن آنها به انقالبیون اصیل  
و “ضدامپریالیســت” حتی از سوی تعدادی از 
نویســندگان فارس نقد شده و بسیاری از آنها 
نظیــر »مهرداد کیا«]26[ رهیافت شــریعتی را 
ســاده لوحانه و گاه بچگانه تلقــی کرده اند. در 
وهله ی دوم، شریعتی با کنارهم نهادن خالفت 
سنی و نظام ســرمایه داری به عنوان دو نظام 
اســتبدادی و مترادف هرچه بیشــتر بر نگاه 
ســاده لوحانه، ســطحی و غیرروشمند خود از 

مسائل تاریخی و فرهنگی پای فشرده است. 
شریعتی نژادپرســتانه ترین ایده های خود 
را در کتاب های »فاطمه،  فاطمه اســت]27[«، 
»حســین وارث آدم]28[« و »بازشناسی هویت 
ایرانی ـ اســالمی]29[« عرضه مــی دارد. کتاب 
بازشناســی هویت ایرانی ـ اسالمی )مجموعه 

آثــار، شــماره 27( او تماماً اثری راسیســتی 
و ضدعربی اســت. وی در ایــن کتاب، زبان و 
فرهنگ عربی را صرفاً تــا آنجا یک فرهنگ و 
زبان می داند که قرآن با آن نازل شــده است. 
درواقع، قــرآن از دید وی گرچه به زبان عربی 
نازل شده، اما این “ایرانیان” هستند که وارث 
و مفســر واقعی قرآن قلمداد می شوند. به نظر 
وی، قران از حیث زبان عربی است اما از حیث 
روح فارســی. وی در این زمینه فرهنگ عربی 
را از فرهنگ اسالمی متمایز کرده و براین باور 
اســت که پیامیر تنها نقش آورنده ی قرآن را 
برعهده داشته و قرآن را باید از حیث روح یک 

اثر ایرانی تلقی کرد: 
»عرب قرآن را سحر خواند و ایرانی بود که 
با معانی و بیان و بدیع و ذوق سخن شناســی 
و دل معنی یابــش آن را کالم وحــی یافت و 
اعجازش را نشان داد )بازشناسی هویت ایرانی 

ـ اسالمی، ص 395(.
شــریعتی تمایزهایــی روانی، زیســتی و 
فرهنگی بین اعراب و “ایرانیان” قائل می شود 
که نگاه راسیستی وی را به بهترین وجه ممکن 

برمال می سازد:
»دیگر از خصائل نژادی ســامی که او را از 
آریایی مشــخص می کند، بینش او است. این 
نظریه نیکلســون و گیب اســت که در مقدمه 
سلمان بدان اشــاره کردەام: »سامی درخت را 
میبیند نه جنــگل را و آریایی جنگل را و نیز 
درخت را«. سامی همیشه قضاوتهایش درباره 
یک امر یا یک شخص متکی و زاده یک پدیده 
منفرد و جزئی است. او هیچوقت در حکمی که 
صادر می کند جوانب متعدد و مسائل پیرامون 
و عوامــل گوناگون و دیگر وجــوه قضیه را در 
نظر نمی گیرد؛ در نظر می گیرد اما نه در همان 
حــال که با آن حادثه یا واقعــه برخورد دارد؛ 
ازین نظر اســت که در آراء و حالتش همیشه 
تنوع و حتی تناقض به چشم می خورد. به قول 
شــاندل یک سامی همیشه نسبت به برادرش، 
پدرش یا همسرش یا به شدت خشمگین است 
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و یا به شــدت مهربان ... پیغمبر اســالم را با 
اینکه یک پیغمبر اســت ببینیــد: یک روز در 
حالی که سراپا می ســوزد فریاد می زند هرجا 
قریش را ببینم ســی تن از آنان را می سوزانم 
و مثلــه می کنم و لحظه ای بعــد چنان آنها را 
عفو می کنــد و به آنان مهربانــی می ورزد که 
شرمنده شان می ســازد« )شریعتی، بازشناسی 
هویت ایرانی ـ اسالمی، صفحات 377-375(.

به گفته ی شــریعتی، تنها مذهب تشــیع 
می توانــد معنــای واقعی قرآن را به درســتی 
فهم کند. او تشــیع را مانند زرتشــتی گری با 
روح “انسان ایرانی” هم آواز و سازگار می بیند. 
شــریعتی در فرازی دیگر از صحبت های خود 
می گوید عرب نمی تواند فراتر از کوهان شــتر 
خود را ببینــد و افق دید وی به بلندی گردن 
شترانش نمی رسد؛ بخش عمده ای که از کتاب 
بازشناسی هویت ایرانی ـ اسالمی شریعتی به 
تحقیر اعراب و برجســته کردن و تشبیه کردن 

اعراب به شترانش اختصاص دارد. 
»در عربســتان فقط در شــمارش انسان 
و شــتر، نفر بکار می رود: ســه نفر شتر، 1 نفر 
انســان. اینکه فقط و فقط شتر را از بین همه 
حیوانات دیگر به همان اســمی می شمارند که 
انسان را، نشان می دهد که انسان در آن محیط 
چقدر با شــخصیت شترش شبیه بوده که گاه 
خود را به جای شــترش و گاه شــترش را به 
جای خودش احساس می کرده است )ص، 7( 
... و ملتش عرب بــدوی جاهلی که بزرگترین 
و عزیزتریــن دلبستگی شــان در زندگی و در 
جهان شتر است و همتشان از گردن شترشان 
بلندتر نیست و صعودشان از کوهان شترشان 
که چنان با شــتر خویشاوند و همجنس اند که 
آن را هم مانند انســان، مانند خودشــان، نفر 
می گویند، نه رأس، که رأس اصطالحی خاص 
حیوانات است و شــتر در نظر عرب یک عرب 

است نه یک حیوان« )ص، 392(.
آثار شــریعتی را به استثای برخی قطعات 
ادبی و احساســی، می توان نســخه ی برابر با 

اصل آثار نژادپرســتانه و ضدانسانی آخوندزاده 
و کرمانی قلمداد کرد. در کتاب های »حســین 
وارث انســان« و »فاطمــه، فاطمــه اســت« 
شــریعتی با واگذارکردن پرچم و روح عدالت 
و انســان محوری به اهل بیت و خاندان علی، 
بــدون هیچ فهمــی از تاریخ و تمــدن، منکر 
تکامل تمدن بشر می شود، گویی تاریخ جهان 
در “کربال” آغاز و به انجام رسیده است. او تاریخ 
تمدن انسان را با خاندان علی گره می زند و با 
ستایش آنها به وادی خودتناقضی درمی غلتد. 
درواقع، شــریعتی یک اندیشمند بالتکلیف و 

سردرگم است. 
داریوش شــایگان نیز با تأکید و کاربست 
فراوان مفاهیمی چون “روح ایرانی” و “انســان 
 ایرانی” نگاهی ذات گرایانــه و پرایموردیال به 
“تاریــخ و فرهنــگ” دارد. بــرای او، این روح 
یگانه ایرانی درهمه جــا از معماری خانه های 
یزد گرفته تا شعر و ادب ایرانی/فارسی جریان 
دارد؛ در هیچیک از آثار شایگان کمترین توجه 
یا ذکری از تنوعات فرهنگی و هویتی مردمان 
غیرفارس به میان نمی آید. رویکرد تقلیل گرای 
وی به “انسان  ایرانی” چیزی نیست جز انسان 
فارسی-شیعی که برای او در همه جا حضوری 
یگانه دارد. شــایگان در کتاب »آسیا در برابر 
غرب]30[« فهمی از فرهنگ را ارتقا می دهد که 
کاماًل شرق شناسانه است؛ گو اینکه منظور وی 
از آســیا جایی نیست جز ایران که از دید وی 
آن را می توان یــک فرهنگ واحد نامید. دیگر 
آثار داریوش شایگان مانند »پنج اقلیم حضور: 
 )1393( ایرانیان]31[«  شاعرانگی  درباره  بحثی 
تالشی ست برای رمانتیزه کردن “فرهنگ واحد 
ایرانی” و انکار گوناگونی های فرهنگی با توسل 
به ادبیات و شــعر پنج شــاعر حافظ، سعدی، 
فردوسی، مولوی و خیام که قرار است هر کدام 
نمایای بخشی از فرهنگ و منش ایرانی باشند. 
شایگان مانند همه ی ناسیونالیست های فارس 
تمایل دارد “فرهنگ و ملــت واحد ایرانی” را 
موجودیتی ازلی تلقی کند که قبل از پیدایش 
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مدرنیته وجود داشته است، چیزی که از حیث 
تاریخی و تکاملی ناممکن اســت، یعنی تخیل 
یک ملت و فرهنگ واحد در دوره ای که امکان 
تاریخی، تکنولوژیکــی و ارتباطی برای چنین 
تخیلــی وجود نــدارد. عالقه ی شــگفت انگیز 
شــایگان به رمانتیزه کــردن “تاریخ ایران” به 
جایی می رســد که مانند شــریعتی، “ایران” 
را ســرزمینی می داند که به شــکل تصادفی 
اما مقدرشــده و مقدس در جغرافیایی خاص 
پدید آمده و امــکان حضور فرهنگی و معنوی 
یکسان را در چهارراه شرق و غرب یکجا دارد، 
چنین حضوری برای شایگان و شریعتی امری 

مقدرشده و مقدس تلقی می شود.

به سوی جهاِن پارس]32[
ناسیونالیســم فارسی-شــیعی در طول چند 
دهــه اخیر همچنــان روبه گســترش - و تا 
حدودی تغییر مدل- بوده است. آخرین تالش 
فکــری نخبگان فارس-شــیعی را می توان در 
رهیافتی موســوم به »پرشنایت ستادیز]33[« یا 
مطالعات “جهان پارس” جســت که هدف اش 
توســعه و جاانداختن تصویری تخیلی از نوعی 
امپراطــوری زبانــی و فرهنگی تحــت عنوان 
“ایــران بزرگ “ یا “ایران فرهنگی”اســت. در 
این رهیافت، پروژه  ای سیاســی در قالب زبان 
و فرهنگ تعقیب می شود که هدف آنها نشان 
دادن تاثیــرات عمیق تاریخی، زبانی، فرهنگی 
و ادبــی فرهنگ فارس بر کلیــت خاورمیانه، 
آســیای مرکزی و اوراسیاســت. این گروه از 
ناسیونالیست های ایرانی مدعی هستند ردپای 
این تأثیرات را در یک سری از آثار تاریخ نگارانه 
و ادبی در عصر اســالمی یافته اند. این رهیافت 
که نخست با الهام از مفهوم »پرشنایت ورلد« 
یا »جهان پارس« مارشــال هادسون]34[ ظهور 
یافت بر این باور است که پارسی، زبان میانجی 
)lingua franca( در سرزمین وسیعی از آسیا 
و اروپا بوده اســت که از بنگال و هند تا فالت 
ایران، ســیبری و اوراســیا را در بر می گرفته 

اســت. دامنه و قلمرو جهان پارس تنها و تنها 
از طریق کاربرد زبان به ویژه اشــکال نوشتاری 
آن تعیین می شــود. نویسندگانی چون محمد 
توکلی طرقی، مانا کیا، افشین مرعشی، حمید 
دباشی، عباس امانت]35[ و دیگر نخبگان فارس 
سعی برآن دارند تا نشان دهند که زبان فارسی 
می تواند همچون خمیرمایــه فرهنگی-زبانی، 
کلیت آسیای مرکزی و اوراسیا را به هم پیوند 
بزنــد. برخی دیگر تا جایــی پیش رفته اند که 
بخش هــای از چین و منچــوری را ذیل این 
امپراطــوری خیالی زبانی جایی دهند. با اینکه 
فرمول بنــدی اولیه هادســون از جهان پارس 
بیشتر جنبه ادبی داشــته، اما نخبگان فارس 
از آن برای پیشبرد پروژه ی سیاسی و امپریال 
استفاده کردند تا “ایران فرهنگی” را همسنگ 
و همپای امپراطوری کبیر بریتانیا و قدرت های 
بزرگ اســتعماری جهان ولــو به لحاظ نظری 
قــرار دهند. »مانا کیا]36[« حتــی پای را فراتر 
نهاده و جهان پارس را به حوزه »خوِد پارس« 
کشــانده و از ســوژه و خوِد آگاِه به خویشتِن 
پارس یا به عبارتی روان شناســی خوِد پارسی 
سخن می راند، بی آنکه توضیح دهد »خود« در 
معنای جمعی آن از اســاس یک مفهوم مدرن 
است و مطلقاً نمیتواند یک محصول پیشامدرن 

باشد.
رویکرد پرشنایت ستادیز با خلق یک جهان 
زبانی تخیلی، بازتاب نوســتالوژی پرایموردیال 
اندیشــمندان ناسیونالیســت ایرانی است که 
فهم از هویــت را تنها بر محور زبان و خوانش 
گزینشی از گذشته ای دور، مبهم و اسطوره ای 
قرار داده انــد. برای مثال، حمید دباشــی در 
کتاب »جهــان انســان گرایی ادب پارس«]37[ 
زبان فارســی را واســطه ی فراتاریخی زبان و 
ادب بشــری تلقی می کند کــه در جغرافیای 
ایران به عنوان یک مرکز ثقل ظهور و نشــو و 
نما یافته است. نایل گرین]38[ یکی از هواداران 
و توســعه دهندگان ایــن رویکــرد در توضیح 
بیشتر رهیافت دباشــی می گوید:»دباشی که 
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با جغرافیای مدرن ایــران می آغازد و به انجام 
می رســد تاریخ جهان پرشــنایت را همچون 
الزم  می بیند«)ص:6(.  ناسیونالیســتی  غایتی 
به ذکر اســت، گرین که خود از شــرق گرایان 
روش شناختی  ناسیونالیســم  پارس گراســت، 
ناسیونالیســت های فــارس را امری مســلم و 

قابل توجیه تصور می کند.   
رویکرد پرشنایت )پارس گرا( برای ارائه و 
تبلیغ چنیــن دیدگاهی تا آنجا پیش می رود 
که کوچکترین مبادله و اقتباس بین فرهنگ 
پارســی زبان و دیگر فرهنگ هــا را نمادی از 
برتــری هویــت و فرهنگ پارســی می داند. 
برای مثال، وجود تبادالت بین فرهنگی نظیر 
غذا، لباس، زعفــران، ادویه جات و مانند آن 
را در فرهنگ های آســیای مرکــزی دال بر 
تاثیرپذیری این فرهنگ ها از فرهنگ پارسی 
تفســیر کرده و بنابراین آنها را بی محابا ذیل 
“جهان پارس” جای می دهد. این دســته از 
نویســندگان چنان درگیر بازســازی خیالی 
امپراطوری فارس هســتند که نــه قادرند و 
نه تمایل دارنــد درباره ی چهارده قرن تمدن 
اســالمی و ســیطره ی زبان عربی بر کلیت 
آسیای مرکزی و خاورمیانه ی کنونی تا اروپا 
و شمال آفریقا اظهارنظر بکنند. ناگفته نماند 
که زبــان عربی هنوز زبان دین، شــریعت و 
حتی از برخی جهات زبان سیاســت در ایران 
کنونی اســت، گو آنکه برای چهــارده قرن 
نیز سیاســت، فرهنگ و زبان را در سرتاســر 
جغرافیــای موســوم به ایران به طــور کامل 
تحت سیطره داشته است. تسلط زبان عربی 
همچنین از حیث زبان و خط تا بدانجاســت 
که بدون واژگان زبان عربی، زبان فارسی دچار 
مشکالت الینحلی می شود. بنابراین، می توان 
پرسید که جایگاه »جهان عرب« در نزد این 
گروه از ناسیونالیست ها چیست و چه پاسخی 
برای توجیه این نوع اختالالت روش شناختی 
و تحلیلی در کار خود دارند؟ به همین منوال، 
زبان و فرهنگ ترکــی که برای چندین قرن 

توسط امپراطوری عثمانی توسعه و گسترش 
یافت در کجای این امپراطوری خیالی پارسی 
گوناگون  فرهنگ هــای  جایــگاه  می گنجد؟ 
بشــری که هر یک دارای تاریخ و زبان خاص 
خود هســتند کجای این تصویر موهوم قرار 
می گیرند؟ مهمتر از همه، این کارتوگرافی و 
واژه تراشی اصوالً چه خدمتی به فهم تنوعات 

فرهنگی می کند؟ 
همانطــور که در مقاله »آیــا غیرفارس ها 
می توانند حــرف بزنند« عنــوان کرده ایم]39[، 
رویکرد »پرشــنایت ورلد« منکر هر نوع تنوع 
و گوناگونی فرهنگی زبانی در جغرافیای وسیع 
خاورمیانه و آســیای مرکزی اســت. بهترین 
مثال برای فهم این مسئله جغرافیای فرهنگی 
و زبانــی کنونی در ایران اســت کــه قواره  ای 
جغرافیایی بــا فرهنگ هــا و زبان های متعدد 
نظیر بلوچ، ترک، ترکمن، عرب، کورد، گیلکی، 
لر، عرب، مازنی و چندیــن اتنیک  دیگر را در 
برمی گیرد. مقاومت هــای زبانی و فرهنگی که 
در طول یک قرن اخیر علیه جریان »تفریس« 
صورت گرفته اســت بهترین گــواه بر ماهیت 
تحمیلی و غیرداوطلبانه بــودن این هویت به 
ظاهر ملی و جهان شــمول اســت. با اینکه از 
تحمیل زبان فارســی و پروژه ی یکسان سازی 
فرهنگی به مدد ارتش مدرن و نظام آموزشــی 
تحمیلی و نیز رشد قارچ گونه و حمایت صدها 
نهاد و مؤسســه دانشــگاهی در داخل و خارج 
ایران می گذرد، هنوز بیش از نیمی از مردم در 
ایران به زبان های غیرفارسی صحبت می کنند 
و بــر حفظ ســنت ها، لباس، آداب و رســوم 
خود به شــدت تاکید می ورزند. آثار تالیفی و 
ترجمه شده به زبان کوردی بعد از آثار فارسی 
و محدودیت های سیاســی  فشــارها  علیرغم 
و امنیتــی در رتبه ی دوم قــرار دارد و در بین 
نیز نهضت های  دیگر فرهنگ های غیرفــارس 
مقاومت طلبانه ی زبانی، فرهنگی و سیاسی به 
شــکل روزافزونی در حال گسترش و تحکیم 

است.
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سخن پایانی
باید ایــن نکته را همواره در نظر داشــت که 
ناسیونالیســم ایرانی/فارســی یک موجودیت 
یگانه و یکپارچه اســت؛ یک گفتمان واحد و 
تکین که از حیث روشنفکری ریشه در اید ه های 
راسیستی دارد و از حیث سیاسی یک اجندای 
تحمیل شده است که در طول یک قرن اخیر به 
کمک نیروی نظامی، دولت و نهادهای فرهنگی 
و روشنفکری کمر به امحای تنوعات فرهنگی 
و اتنیکی بســته است. اما با وجود بیش از یک 
قرن جنوساید و اتنوساید، همواره ناکام مانده 
اســت. در زمانه ای که به عصراحترام و تقدیر 
از گوناگونی های فرهنگی، جهانی شدن فرهنگ 
و گســترش دهکده ی جهانی موســوم است، 
درعصری که ملت های باسابقه ی استعمارگری 
ســعی در تبری جســتن از میراث و گذشته ی 
استعماری شوم خود دارند، درعصری که حتی 
اســتعمارگرترین دولت ها - دستکم در ظاهر 
هم که شــده - به فرهنگ هــای غیر و بومی 
بها می دهنــد، روشــنفکران و نخبگان فارس 
با افتخار و سرســختِی وصف ناشدنی از هویت 
واحد ایرانی/فارسی/شیعی و امپراطوری کهنی 
صحبت می کنند که هیچــگاه وجود خارجی 
نداشــته اســت، گو آنکه خودشــان نیز تنها 
یکی از اتنیک های برآمــده در همین قواره ی 
جغرافیایی هستند. به عبارتی، نخبگان فارس 
مسیر تاریخ تمدن را به شکلی معکوس و روبه 
قهقرا می پیمایند و در عصری که نژادپرســتی 
از منســوخ ترین و مذموم ترین مفاهیم بشری 
اســت، همچنان بر رگ و خون خالص آریایی 
تاکیــد می ورزند و “انســان ایرانی” را گونه ای 
متفاوت از نوع بشــر تصــور می کنند. در این 
میان، شاید فرهنگ های غیرفارس قادر نبوده 
باشــند یا در آینده ای نزدیــک قادر به احیای 
هویت و زبان خود نشــوند، اما تجربه یک قرن 
تحمیــل زبان و فرهنگ مســلط اگر تنها یک 
درس داشته باشــد آن است که امپراطوری یا 
دولت یکه و واحد پارسی هرگز تجسم خارجی 

نخواهد یافت.
این نوشتار را با دو اشــارت مهم به پایان 
می رسانم، نخست اشارت گفتمانی ـ سیاسی، 
و دوم، اشــارت اخالقیـ  هنجاری که البته هر 
دو به هم مرتبطند. از بعد سیاسی ـ گفتمانی، 
هدف این نوشــتار آن بود که با اتخاذ رهیافتی 
آبشــخورهای  کرونولوژیک،  و  تبارشــناختی 
را روشن  پان فارسیسم  پارادایم  اندیشــمندی 
کرده و نشان دهم که این گفتمان نه تنها ذاتی، 
طبیعی و خودجوش نیست بلکه از اساس یک 
زائده یا تحریفی اســت ضدفرهنگی، بر قواره 
چندملیتــی و چندزبانی جغرافیای سیاســی 
موســوم به ایران. به همیــن ترتیب، آنچه در 
طول یک قرن اخیز تحت عنوان هویت ملی بر 
ملل گوناگون ساکن این جغرافیا تحمیل شده، 
نه »هویت« است و نه ماهیت »ملی« دارد. در 
واقع، هیچ چیزی به اندازه آنچه نخبگان فارس 
»هویت ملی« می خوانند، »استعماری« نبوده 
است. نتیجه و تجسم یک سده استانداردسازی 
و همگون ســازی تحمیلی تنوعات فرهنگی را 
در ایــران می توان در بی شــمار مقاومت های 
فرهنگی، مدنی و سیاســی دید که علیه نگاه 
و طردگرایانه ی  سلســله مراتبی  شوونیستی، 
اتنیک فرادســت و حاکم صورت گرفته است؛ 
نگاهــی که نه تنها تنوعات فرهنگی و زبانی را 
نشانه رفت بلکه حتی طبیعت و اکوسیستم نیز 
از تیررس آن در امان نمانده اســت. در همین 
چارچوب اســت که باید به تبیین نابرابری ها 
و تبعیض های ســاختاری، ســتم ملی، کشتار 
روزمره کولبــران کورد و ســوخت بران بلوچ، 
کشــتار عرب ها، و تحقیــر و ذوب فرهنگی ـ 
اتنیکی لرهــا و ترک ها پرداخت. در واقع هیچ 
مســئله ی سیاســی، اقتصــادی و فرهنگی را 
در ایــران را نمی توان فارغ از رشــد و تحمیل 
پارادایم پان فارسیسم و از همه مهمتر مشارکت 

نخبگان فارس در آن مطالعه کرد.
این امر ما را به ســمت اشــارت اخالقی و 
هنجاری این مطالعه سوق می دهد. به عبارت 
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دیگــر، ناسیونالیســم فارس/شــیعه به دنبال 
چیســت؟ پاسخ به این ســؤال دو وجه بیشتر 
ندارد: همزیستی یا امحا. اگر پاسخ همزیستی 
باشــد، پس هرگونه حرکت و بازاندیشی باید 
نخســت از اجتماع فرادست صورت گیرد، چه 
ابزارهای سلطه ی سیاســی و تولید اقتصادی 
بــرای بیــش از یک قرن در دســت اوســت. 
ایــن نخبگان و اجتماع حاکمه اســت که باید 
»حقوق  »هویت«،  »مردم«،  »انسان«،  تعریف 
بشــر« و نظایر آن را از دایره ی بسته فارسی/ 
شــیعی خارج کند و آنها را از نو و به شــکلی 
انســانی بازتعریف کند. تنها در صورت چنین 
بازتعریفی از انســان، واقعیت و نظام فرهنگی 
ـ ارزشــی است که می توان نســبت به حفظ 
این جغرافیای سیاســی در شــکل کنونی آن 
اقدام کرد. پاســخ دیگر، عبارت است از انکار و 
امحا، یعنی تکرار تجربه ی یک قرن شوونیسم، 
جنوساید و اتنوساید که در یک کالم نتیجه ای 
جز خونریزی نداشــته اســت. این شوونیسم 
امروزه حتی دامن خــود اجتماع حاکم را نیز 
گرفته اســت. همین گفتمان شوونیستی است 
که امــروزه در خیابان های تهران، مشــهد و 
اصفهان، دست به کشــتار شهروندان می زند، 
هواپیمای مسافربری را ساقط می کند و فعاالن 
حقوق بشــر خود اجتماع حاکــم را به صالبه 
می کشــد؛ در اینجاست که نمی توان مشارکت 
ضمنی یا آشــکار اجتماع حاکمه را در تولید و 
تحمیل چنین گفتمانی نادیده گرفت؛ اجتماع 
حاکمه و دولت هر دو بر ســر “مخرج مشترک 
و مقدس تمامیت ارضی” به تفاهم رسیده اند و 
در این میان هر دو به یک اندازه نگاهی ثانویه 
به ارزش های انســانی و به ویــژه اتنیک های 
غیرحاکم دارند؛ اگر قرار باشد تغییری صورت 
بگیرد، باید دقیقاً از همان اجتماع حاکمه آغاز 
شود. نتیجه یک قرن نژادپرستی مبتنی بر زبان 
و مذهــب باید این درس اخالقی و هنجاری را 
به همه داده باشــد که تنها راه همزیســتی و 
ایجاد جامعه ای دمکراتیک و انســانی پرهیز از 

دیگری سازی و غیرسازی است؛ ارتقای این ایده 
و برپایی نظامی که در آن جدایی و اســتقالل 
یک حق انسانی است، نه تهدید؛ و همزیستی 
و در کنار هم ماندن تنها یک انتخاب است و نه 
اجبار. بر این اساس و در غیاب اراده ای جدی از 
سوی نخبگان و اجتماع حاکمه برای بازتعریف 
حاکمیت و به رسمیت شــناختن حق تعیین 
سرنوشــت ملل غیرفارس، تنها کنش منطقی 
و راهبــردی برای ملل غیرفارس، رســیدن به 
مدلی سیاسی بر اساس فهم مشترک از مسایل 
اتنیکی و فرهنگی یکدیگر اســت که بتواند در 
درازمدت اجتماع حاکم و رژیم برآمده از آن را 
وادار به پذیرش تغییر کند یا جبهه ی سیاسی 
و گفتمانی مســتحکم و واحــدی در برابر آن 

بگشاید.
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تیۆری



تنگناهای استقرار دمکراسی در ایران چندملیتی 

د. سعید شمس

بیش از صدوهفتاد سال است که  روش و ساختار زندگی 
اجتماعی مردم و ملت های ساکن ایران تحت تأثیر مدرنیته  
دگرگون شده  است؛ همزمان تالش و مبارزه  ی سیاسی برای 

تأمین خواست هایی چون حکومت، قانون، مشروطه  و دمکراسی 
که  تاریخ سیاسی پر فراز و نشیب حداقل صدوبیست ساله ای 
پشت سر خود دارد، این آرزوها را همچنان دست نیافتنی 

باقی گذاشته  است. معما و موانع استقرار دمکراسی در ایران 
چندملیتی را چگونه  باید طرح، بحث و تدوین کرد؟   



چکیده
بــا تشــدید انســداد سیاســی و بحــران 
همه جانبــه ای که  رژیم جمهوری اســالمی 
ایران با آن روبرو شــده  اســت، مســئله  ی 
چگونگــی گــذار از ایــن رژیــم و پذیرش 
دمکراســی به  عنوان پیش فــرض این گذار، 
از ســوی اکثریــت طیف های اپوزیســیون 
ایرانی مطرح شــده  اســت. این پذیریش و 
خوانش از دمکراســی دچار بحران اســت؛ 
ایــن بحران علل متعــددی دارد که  در این 
مقاله  دو علت عمــده  ی این خوانش خطا از 
دمکراسی بررسی می شود. علت نخست: این 
برداشــتی رایج و دعوی ای نامدلل است که  
گویا دمکراســی تنها برابر است با دمکراسی 
لیبرال و پارلمانی. علــت دوم: اصرار بر این 
دعوی نادرســت که  گویا در سرزمین ایران، 
ما اکنون دارای هویت یگانه ی ملی هستیم، 
دعوی نامدلل و نادرستی که  در رد گفتمان 
هویــت چندملیتی جامعــه  ی ایران تبلیغ و 

تقویت می شود. 
یکــی از اساســی ترین موضوعــات در 
تعریف  عرصه  ی جامعه شناســی سیاســی، 
و تبیین دمکراســی و چگونگی گذار به آن 
اســت. از یک سو تعاریف متفاوتی از مفهوم 
دمکراســی و انواع آن وجود دارد؛ از ســوی 
دیگر در ایران تالش برای استقرار دمکراسی 
تقریباً تاریخ صدوبیســت ساله ای پشت سر 
خود دارد و بــه  دالیل متعدد، دمکراســی 
به عنوان روشــی در اداره ی این ســرزمین 
تثبیت نشــده اســت. در ایــن مقاله  علل و 
موانــع عدم گذار به دمکراســی در ایران از 
دید جامعه شناسی سیاسی به  بحث گذاشته  
می شــود. بدین منظور بخش اصلی مقاله  به  
واکاوی مفهوم دمکراسی و دگردیسی آن در 
فراز و نشــیب تاریخی آن می پردازد و درک 
تقلیل گرایانه  از دمکراسی به  چالش کشیده  
می شود. در بخش دوم مقاله  ضمن اشاراتی 
فشــرده  به  موانــع فرهنگــی، اجتماعی و 

سیاسِی گذار به دمکراسی در ایران، خوانش 
رسمی و ذات گرایانه  از هویت ملی ایرانی نقد 
می شود. در این بخش نتیجه گیری تئوریک 
حایز اهمیتی ارائه  می شــود و آن این است 
که  قرائــت ذات گرایانه  از هویــت ایرانی در 
این ســرزمین چند ملیتی، بزرگ ترین مانع 

استقرار دمکراسی است. 

پیش گفتار
بیش از صدوهفتاد ســال اســت که  روش و 
ســاختار زندگی اجتماعی مردم و ملت های 
ســاکن ایران تحت تأثیر مدرنیته  دگرگون 
شده  است؛ همزمان تالش و مبارزه  ی سیاسی 
بــرای تأمین خواســت هایی چون حکومت، 
قانون، مشــروطه  و دمکراســی کــه  تاریخ 
سیاسی پر فراز و نشیب حداقل صدوبیست 
ساله ای پشت ســر خود دارد، این آرزوها را 
همچنان دســت نیافتنی باقی گذاشته  است. 
معما و موانع اســتقرار دمکراســی در ایران 
چندملیتــی را چگونه  باید طــرح، بحث و 

تدوین کرد؟   
نتیجه گیری کتاب  آبراهامیان در  یرواند 
ایران بین دو انقالب اشــاره  به  پاردوکســی 
مزمــن در تاریخ تحوالت جامعــه  ایران در 

سده  ی بیستم دارد. 
  »در سده  ی بیســتم دو انقالب بزرگ 
-79 انقــالب  و   1909-1905 )انقــالب 

1977( روی داده انــد. انقالب اول، شــاهد 
پیــروزی هرچند کوتاه  روشــنفکران مدرن 
بــود، روشــنفکرانی کــه  از ایدئولوژی های 
غربی ناســیونالیزم، لیبرالیزم و سوسیالیزم 
الهــام می گرفتنــد و قانون اساســی  کاماًل 
غیردینــی ای را مدون کردند و به  نوســازی 
جامعه  ی خود مطابق جوامع اروپایی معاصر 
امیدوار بودند. از ســوی دیگر با انقالب دوم، 
علمایی ســنتی به  میدان آمدند، علمایی که  
از “عصر طالیی” اســالم الهــام می گرفتند 
و پیروزی خود را با ســلطه  ی همه جانبه  ی 
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روحانیون و با طرح و تدوین قانون اساســی 
کاماًل دینی تضمین نمودند؛ محاکم شرعی 
را جایگزین دادگســتری دولتــی نمودند و 
موضوعاتی همچون دمکراســی را مفاهیمی 
الحادی دانســتند و مورد انتقاد قرار دادند.« 
وی درادامه  می گوید آنچه  که  پیچیدگی این 
پارادوکس را بغرنج تر می کند این اســت که  
»در دوره ی بین انقالب مشــروطه  و انقالب 
اســالمی، ایران تحوالت عظیــم اجتماعی-

اقتصادی عمده ای را تجربه  کرد.«]1[  
آبراهامیان ضمن طرح درســت مسئله ، 
متاســفانه  تحلیل این پاردوکس را بیشــتر 
بــه  عواملی که  رهبری آیــت اهلل  خمینی را 
در انقالب 1357 ممکن و میســر ساختند، 
امــر پارادوکس  محدود می کنــد. در واقع 
ذکر شــده  تنها ویژگی هــای دوران بین دو 
انقالب را منعکس نمی کند، بلکه  ابعاد بسیار 
گسترده تری دارد. در حقیقت این پارادوکس 
محصول چگونگی ظهور، توســعه  و انکشاف 
مدرنیته  در ایران اســت.]2[ بــه  بیان دیگر، 
این پاردوکس محصــول چگونگی پیدایش 
و توســعه  ی ناموزون بحــران مدرنیته  و یا 
مدرنیت در ایران است و سیمای بحرانی آن 

را منعکس می کند.]3و4[  
به  ســخن دیگر، این پارادوکس انعکاس 
چگونگی ظهور اندیشــه  ی تجدد در منطقه  
ما اســت و در متن تاریخ فــراز و فرود آن 
در ایران، قابل طرح، درک و تدوین اســت. 
تاریخی کــه  خود ضعف “زبان گفتمانی”1 را 
در عرصه های فکری به  وضوح آشکار می کند، 
و یــا آنگونه  که  داریوش آشــوری می گوید: 
»ایده های مدرن هنگامی که  لنگ لنگان و با 
کندی بسیار به  عالم از هم وارفته ی خسته ی 
پوســیده  ما پا گذاشــت، چه  روی داد؟ این 
ایده هــا اینجا و آنجا ســطحی و گذرا اثری 
کردند و حتی چند ذهن )مانند آخوندزاده  و 
میرزا آقاخان( را به  سنجشــگری ریشه ای از 
تاریخ و جامعه  و ادبیات و حکومت در جهان 

ما کشــاندند، اما این نخستین روشنگری ها 
با زبان خام و گام های نااســتوار بدل به  یک 
پروژه ی فراگیر نشد ]...[ آنچه  شد، در سطح 
بود، از تقلید نهادهای سیاسی و اداری گرفته  

تا صنعت و علم«]5[ 
بدون شــک ایــن پاردوکــس در روند 
انقــالب ایــران و دوران پس از ســرنگونی 
رژیم ســلطنتی هم خــود را نمایان کرد و 
انقالبی که  با شــعار آزادی نضج گرفته  بود، 
به  دیکتاتوری ســیاهی که  در تاریخ بشریت 
بی نظیر بود منجر شــد. ریشــخند تاریخی 
آنجاست که  بخش قابل توجهی از ایرانیانی 
که  با امید استقرار آزادی، یکی از بزرگترین 
انقالبات سده  ی بیستم را برپا کرده  بودند، در 
پایان به  حکومتی خودکام تر و دیکتاتورتر از 
حکومتی که  طی انقالب آن را سرنگون کرده  
بودند، تن دادند. در اینجا قصد بررسی سیر 
تحوالت رویدادها و اشتباهات و داوری های 
خطایی که  در پروســه ی انقــالب و بعد از 
سرنگونی رژیم سلطنتی به  وقوع پیویستند 
را نداریم، اما اشــاراتی گذرا به  احساسات و 
عقایدی که  می توان آنها را محصول شکست 
انقالب ارزیابی کرد و اکنون متأسفانه  به  باور 
بخش قابــل توجهی از روشــنفکران ایرانی 

تبدیل شده  است، مفید خواهد بود. 
از جمله  این احساسات و عقاید، مخالفت 
و گاهی دشــمنی با مفهوم انقالب و تحول 
انقالبی و پرســتش رفــرم و اصالح طلبی از 
یک سو و رد و تحمیق هرشکلی از مبارزه  ی 
مســلحانه  و ســتایش مبالغه آمیز از اشکال 
مدنــی مبارزه  از ســوی دیگر اســت. البته  
نباید فرامــوش کرد که  این احساســات و 
عقاید در شــرایط ویژه ی تحول جهانی رشد 
و انکشــاف یافتند. به  سخن دیگر، شکست 
انقالب 1357 خورشیدی ایران همزمان شد 
با تحوالت دهه ی هشــتاد سده ی بیستم در 

اروپا.
 در دهه های پایانی سده  ی بیستم است 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721 30



که  از ســویی ما شــاهد ظهور و گســترش 
پدیــده  ی جهانی شــدن بودیم و از ســوی 
دیگر شکست اردوگاه  سوســیالیزم و پایان 
جنگ ســرد را تجربه  کردیــم. متأثر از این 
دگرگونی ها مدل و گفتمان لیبرال دمکراسی 
به  عنــوان تنها راه  گذار بشــریت به  رفاه  و 
آزادی، مقبولیــت عمومی پیــدا کرد. حتی 
برخی از محققان، اســاتید و نظریه پردازان 
سیاســی، از جمله  ی آنهــا صاحب نظریه ی 
پایان تاریخ و واپســین انســان، فرانسیس 
فوکویاما، عصر کنونــی را دوره ی حاکمیت 
نظام های لیبرال دمکراســی نامیدند. هرچند 
کــه  فوکویامــا بعدهــا در واکاوی درباره  ی 
نظریــه  ی خــود پذیرفت که  بــه  خطا رفته  
اســت، اما هنوز برای بخشی از روشنفکران 
ایرانی نظام لیبرال دمکراسی نه  تنها بی عیب 
و نقص اســت، بلکه  تنها آلترناتیو برای گذار 
از دیکتاتــوری دینی موجود بــه  جامعه ای 

دمکراتیک در ایران است.
باور به  لیبرال دمکراســی به  عنوان  این 
تنها راه  گــذار به  جامعــه ای آزاد، از طرف 
طیف های متفاوت اپوزیسیون در کارزارهایی 
کــه  علیه  رژیــم در جریــان انتخابات اخیر 
ریاســت جمهوری برپا کرده  بودند، بارها و 
بارها خود را نشان داد. پس از انتخاب رئیسی 
به  ریاســت جمهوری ایران و تشدید بحران 
از اصالح طلبان  سیاســی، حداقل بخشــی 
دولتی با تأسی از سعید حجاریان به  شکلی 
از اشکال بر شکست پروژه ی اصالح طلبی در 
جمهوری اســالمی، آن را تحت عنوان گذار 
به  ‘جمهوری الجمهور’ پذیرفته اند. از سوی 
دیگر، مســئله  ی ایجاد دولتی دمکراتیک در 
اپوزیســیون ضد جمهوری اسالمی  صفوف 
بــار دیگر به  محــور بحث سیاســی تبدیل 
شده  اســت. در نتیجه   بحث و درک مفهوم 
دمکراســی برای زیست دمکراتیک در ایراِن 
آینده  اهمیت خاصی پیدا کرده  است. به عالوه  
این بحــث از زاویه  ی دیگــری هم اهمیت 

خاصی دارد؛ اکنون درست صدوپانزده  سال 
از انقالب مشروطه  ی سال 1906 می گذرد، 
که  حول شعار “دولتی قانونی و دمکراتیک” 

به  ثمر رسید. 
در همان حال نبایــد به  این تصور خطا 
دچار شــد که  گویا حدت و شــدت بحران 
سیاســی کنونی و ناکارآمدی و بالهت های 
رژیم جمهوری اسالمی در این مدت امکان 
تحقق این خواســت دیرینــه  را در قیاس با 
سده  ی گذشــته  آســان تر کرده  است. پس 
سوال مرکزی و اساسی این است، با کدامین 
گفتمان و تحت چه  شــرایطی تالش در راه  
ایجاد دولت مدرن و ســکوالر به  جای رژیم 
جمهوری اســالمی همزاد و همراه  با ایجاد 
دمکراســی و نهادینــه  شــدن آن در ایران 
خواهد بود؟ در راستای پاسخ به  این پرسش 
اساسی، به  واکاوی زبان گفتمانی دمکراسی 
در ایران و پرابلماتیک تئوریک آن پرداخته  

می شود. 
 در محبــث نخســت به  بغرنــج بودن 
مفهوم دمکراسی با هدف واکاوی انتقادی به  
پرابلماتیِک درک رایــج در ایران، که  همانا 
لیبرال- دمکراسی اســت، خواهیم پرداخت. 
در مبحــث دوم، درک هــای ذات گرایانه  از 
هویت ملی-ایرانی به  چالش کشیده  می شود. 

1( دمکراسی: مفهومی گنگ و چندپهلو
دمکراســی مانند بسیاری از مفاهیم رایج در 
تئوری سیاسی، مدام موضوع چالش و بحث 
و جدل بوده  است. بدین معنا که  برداشت ها 
و انگاشــت های متفاوتی از آن ارئه  می شود 
که  کاربرد و کارکردهای اجتماعی، سیاسی 
و فرهنگــی متفاوتــی دارند. بــه  این دلیل 
تعریف پذیرفته  شــده  و جامــع و مانعی از 
دمکراسی که  همه  با آن موافـق باشند وجود 
ندارد. در نتیجه  دمکراســی علی رغم تأکید 
بســیار بر اهمیت کاربست گسترده  ی آن به  
منظور حقانیت بخشیدن به  نظرات سیاسی، 
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همچنــان مفهومی مبهم و گنگ باقی مانده  
است.  

دمکراســی ماننــد بســیاری از مفاهیم 
مرکزی سیاســت، تباری یونانــی دارد و از 
و   )demos( دیمــوس  واژه  ی  دو  ترکیــب 
کراتوس )kratos( شــکل گرفته  اســت. هر 
دو تــرم حداقــل بیش از یک معنــا دارند؛ 
دیموس از یــک طرف به  شــهروندانی که  
در یکی از دولت-شــهرها زندگی می کردند 
اطالق می شــد و از ســوی دیگر، به  معنای 
اوباش )mob( و مردم فرودست )rabble( و 
حتی “نظم پســت تر” هم به  کار برده  شده  
است. کراتوس نیز به  معناهای “حاکیمیت”، 
همچنیــن  و  “فرمانراویــی”  “حکومــت”، 

“قدرت” استفاده  شده  است. 
متداول ترین تعریف از دمکراسی عبارت 
اســت از اقتدار و یا قدرت مردمی، حکومت 
مردم بر مردم و یا برای مردم. بسته  به  اینکه  
کدامین معانی از واژه گاِن حاکمیت، حکومت 
و قدرت در اینجا مد نظر باشــد، برداشت از 
دمکراســی متفاوت خواهد بود. به  ســخن 
دیگر، تفاوت بسیاری میان حاکمیت مردم و 
حکومت مردم وجود دارد. اگر حاکمیت را به  
مفهوم ســاورنتی )sovereignty( در تئوری 
سیاسی مد نظر داشته  باشیم، آنگاه  ترجمه  
و تعریف دقیق حاکمیت مردم عبارت است 
از فرمانروایی و قدرت واالی مردم. معنی این 
گزاره  به  زبان ســاده  این است که  قدرت به  
مردم تعلق دارد و آنها منشــاء فرمانروایی و 
خاستگاه  مشروعیت قدرت سیاسی هستند. 
اما اینها همــه  مفاهیم تجریــدی حقوقی، 
سیاســی و تئوریک اند، و چون “مفاهیم” به  
گفته  ی، دلوز و گوتاری، »تنها به  مشــکالت 
و مســائلی اشاره  داشــته  و در ارتباط ند که  
متمایز از آنها و به  خودی خود معنا و محتوا 
ندارند و تنها زمانی معنا خواهند داشــت که  
از هم تفکیک شــوند و به  عنوان راه حل آن 

مسایل مطرح شوند«.]6[ 

در عین حال “کراتوس” هم به “قدرت” 
و هم بــه “قانــون” داللــت دارد و این دو 
معنا یکسان نیســتند. به عالوه ، قدرت مردم 
می تواند در اشکال متفاوت تبلور یابد. برای 
نمونه  می توان گروه ها یــا افرادی را متصور 
شد که بدون آنکه به صورت رسمی و علنی 
قدرت را در دست داشــته  باشند، در عمل 
هــم حکمرانی کننــد و هم منشــاء نهایی 
مشروعیت قدرت باشند. برای نمونه  در ایران 
از همان اوایل انقالب بنیادگراها به  شــکلی 
رسمی و نمایان دولت را در دست نداشتند، 
اما حاکمیت به  آنها تعلق داشت، به  گفته  ی 
مهدی بازرگان، نخســت وزیر دولت موقت: 
»فقط دســته ی چاقــو رابه مــا داده اند و 

تیغه اش دست دیگری است«. 
 چنان که  اشــاره  شد، مفهوم دیموس از 
یک سو به  معنای کلیه ی شهروندانی که در 
پولیس یا دولت-شــهرها زندگی می کردند 
بکار رفته ، از ســوی دیگر به معنای “اراذل 
و اوباش” یــا “توده ی عوام” یا “قشــرهای 
فرودست” هم کاربرد داشته  است. باز بسته  
به  اینکــه  کدامین معنا بکار گرفته  شــود، 
نتیجه  و فرجــام کار متفاوت خواهد بود. در 
کنار همه  ی اینها، آنچــه  پیچیدگی خاصی 
به  مفهوم دمکراســی داده  و می دهد، تاریخ 
نســبتاً طوالنی و پر فراز و نشیب آن است، 
که  در آن برداشت ها و انگاشت های متفاوت 
از مفهوم دمکراسی متولد، پذیرفته  و متداول 
شده  و بعد جای خود را به  برداشت دیگری 
داده  است. به  طور خالصه، مفهوم دمکراسی 
در این مسیر تاریخی، مدام در حـــال تغییر 
و دگرگونی بوده ، که  اشارات و زیرمعناهایی 
انتخابات،  برگــزاری  همچون صندوق رای، 
آزادی عقیده، آزادی مطبوعات، آزادی بیان 
و غیره  به  آن اضافه  شده  است؛ که  در آغاز با 
آن همراه  نبوده اند. به  همین دلیل نگاهی به  
تاریخ تحول مفهوم دمکراسی مفید به  فایده  

خواهد بود. 
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 1.1( دمکراسی در یونان باستان 
یونانی ها مفهوم دمکراسی را اختراع نکردند، 
بلکه  در عمل این مفهــوم را به  کار گرفتند 
و یا به  شــکلی از اشــکال تولد این مفهوم 
نتیجه  ی انکشــاف و گســترش وضع واقعی 
پولیس هــا و یا دولت-شــهرها بود که  پس 
از دوره ی پرتنــش مبارزه  ی سیاســی میان 
توده ها و اشــراف نیاز به  تحول داشت. این 
تحول و یا انطباق سیســتم دولت-شــهرها 
در حدود ســال 594 قبل از میالد مســیح، 
هنگامی که  ســولون )Solon(، دولت  مرد و 
شــاعر آتنی، رفرم در سیســتم را آغاز کرد، 

روی داد.]7[ 
دمکراسی در آتن برای همه  ی ساکنین 
نبود و فقط ثروتمنــدان )صاحبان ملک( و 
کسانی که  در ارتش خدمت کرده و شهروند 
به  شــمار می آمدند، می توانستند از آن بهره  
ببرند؛ برده ها و زنان قطعاً هیچ حقی در این 
زمینه نداشتند. سیســتم دمکراسی یونانی  
“دمکراســی مســتقیم” بود، بدیــن معنی 
که اکثریت شــهروندان کنترل را در دست 
داشــتند و این کنتــرل از دو طریق اعمال 
 )Ecclesia( می شــد. اول، مجلس یا اکلیسا
که  هر شــهروند حق داشــت در آن شرکت 
کند و تصمیم نهایی سیاسی را بگیرد. اکلیسا 
ارگان حاکمیت- که  همه  ی شهروندان را در 
خود جــای می داد- به  شــمار می آمد و در 
شــرایط غیربحرانی و عادی، ده  بار در سال 
جلســات خود را برگزار می کرد. برآوردهای 
دقیق جمعیت شهروندان آتن متفاوت است 
اما شــاید بتوان گفت که  احتماال از 50000 
شــهروند تجاوز نمی کرده  است ]...[ دومین 
راهکار اصلی این سیستم دمکراسی مستقیم 
عبارت بود از دولــت مردمی که  اهمیت آن 
کمتر از راهــکار اول نبــود؛ در این راهکار 
تمام پســت های ادارات دولتی و دایره های 
اجرایی، توســط شهروندان، مستقیماً و نه  از 
راه  انتخابات، تعیین می شدند، که  در صفوف 

آنها 6000 شهروندی که  برای وظایف ژوری 
انتخاب می شدند را هم دربر می گرفت.]8[ 

هر دولت-شــهر دارای شــورا و یا بول 
)Boule( بــود. در دولت-شــهر آتن اعضای 
شــورا بیــن 500-400 نفر بــود و از میان 
آنها حدود 50 شــهروند به  مثابه  ی اعضای 
کمیته های اجرایی شــورا انتخاب می شدند. 
انتخاب اعضای شــورا نوبتی و به  شــیوه ی 
فی البداهــه  و با رای مســتقیم و در نهایِت 
موافق  انجام می گرفت: هرکــس  ســادگی 
شخص انتخابی بود، دست خود را باال می برد 
و رای می داد. هر شــهروند، بدون توجه به 
ســن و ثروت و پایگاه  و نفوذ اجتماعی خود 
در این کار مستیقماً شرکت می کرد. شوراها 
روزانه  کار و دستور جلسه  و تدارکات جلسات 
مجلس شــهروندان را آمــاده  می کردند. در 
از  مردم  امروزی، معمــوآلً  دمکراســی های 
میــان کاندیداها افرادی را انتخاب می کنند 
تا نمایندگی آنها را داشته  باشند تا از طرف 
آنها در مورد مســایل اساسی تصمیم گیری 
کنند. اما در سیســتم دمکراســی یونان در 
دوران باستان، با این نوع انتخابات مخالفت 
جدی می شد، زیرا بر این باور بودند که  این 
فقــط به نفع عده ی معــدودی یا به عبارتی 

همان شهروندان ثروتمند تمام می شود. 

1.2( دمکراسی در دوران رنسانس 
هرچنــد پــس از فروپاشــی امپراتوری رم 
باســتان، سیســتم حکمرانی دمکراتیک به  
پایان رســید، اما اتوپیا و رویای دمکراســی 
در اندیشه  ی بشــر هیچ گاه  به  تمامی از بین 
نرفت. هنگامی که  در ســده های چهاردهم 
و پانزدهــم، به تدریج بــر پیکر دنیای کهن 
خراش افتــاد و زمینــه  ی چرخش تاریخی 
تحت تأثیر دو جنبش رفرماسیون )نوسازی 
دینی( و رنســانس میســر شــد، موج ها و 

گفتمان نوین دمکراسی نضج گرفتند. 
مفهوم دمکراســی در این دوران مکثی 
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کوتــاه  می طلبد، زیرا از بنیان با دمکراســی 
باســتان متفاوت بود. یکــی از نامدارترین 
شــخصیت های رفرماســیون مارتیــن لوتر 
بود؛ لوتر در کســوت روحانی بــه  تندی از 
وضعیت پر از فســاد و خرافات پرورانه ای که 
ارباب کلیســای کاتولیک بدان آلوده شــده  
بودند و از آن پشتیبانی می کردند، به  شدت 
ناراضــی بود. او به  ویــژه  از عواقب بازرگانی 
و “تجارت آمــرزش” نگران بود. کلیســای 
کاتولیک دســت کشیشان را برای سرکیسه 
کردن مردم عادی، که بــه  اعتقادات دینی 
خرافاتی گرایش داشــتند، آزاد گذاشته  بود 
و در عمل کشیشــان می توانستند در ازای 
گرفتن پول به آنها سند بفروشند و این کار 
بدین هدف بود که  گویا آنها از این راه مورد 
عفو پروردگار قرار می گیرند و مسیر رسیدن 

به بهشت برای آنها باز می شود. 
لوتر و دیگران علیه  این وضع شــوریدند. 
لوتر متنی در 95 ماده یا تز تنظیم کرد و در 
سال 1517 آن را برای آگاهی همگان بر در 
کلیسای بزرگ ویتنبرگ آویخت. این نوشته 
در واقع ادعانامه ای علیه کلیســا بود که به 
اعتقــاد لوتر وظیفه ی اصلی خود را فراموش 
کــرده و به حقه بازی و زراندوزی روی آورده 
بود. بدون شک اختراع ماشین چاپ توسط 
یوهانس گوتنبرگ، کــه  خود موجب نوعی 
انقالب در ارتباطات شد، در رشد و پیشرفت 
گفتمان لوتری و پروتســتانی نقشی به  سزا 

ایفا کرد. 
“قطعاً این جزو نیت و امیال بنیانگذاران 
پروتستانیزم نبود که  نافرمانی و ناخشنودی 
را تشــویق کنند. لوتر تأکید داشت پیروی 
کردن از پادشــاهی که  کار نادرست را انجام 
می دهد، بهتر اســت تا دنباله روی از انسانی 
عادی که  کار درســت می کند. پروتستان ها 
مرز روشــنی میان ســاحت دنیایی و دینی 
ترســیم می کردنــد ]...[ فلســفه  ی برابری 
همه  ی مومنــان تنها در مســایل عقیدتی 

کاربرد داشــت ]...[ اما باور بــه  اینکه  خدا 
مســتقیماً با انســان ها صحبت می کند در 
پروتســتان ها فاعلیت و اعتماد به  نفسی را 
ایجاد کرده  بود، که  بشریت در غرب نمونه  ی 

آن را قبآًل تجربه  نکرده  بود«.]9[   
از ایــن تجربــه  و تعهــد دینــی اولین 
نمونه های قدرت مردمی شــکل گرفتند. در 
واقع رهبران پروتستان ها، با ترجمه ی انجیل 
بــه زبان  مردم کوچه  و بازار، با این هدف که  
همگان بتوانند کتاب مقــدس را بخوانند و 
خودشــان مســتقیماً از پیام واقعی خداوند 
آگاه شوند، زمینه  ی درهم شکستن انحصار 
تفســیر عقیدتی از سوی کلیسا و کشیشان 
قدرتمنــد را فراهم کرد. بــا خواندن کتاب 
مقدس بــه زبان ها و گویش هــای گوناگون 
غیرالتین، نــه تنها مردم امکان رابطه  برقرار 
کردن بی  واســطه بــا پــروردگار را یافتند، 
بلکه مهم تر از آن به زبانی مشــترک و ملی 
دســت یافتند و در ارتباطی زنده با یکدیگر 
به  مرور در مســیر پیکربنــدی هویت های 
اجتماعی-سیاســی نوین گام نهادند. در این 
دوران و درســت در آستانه  ی عصر مدرن ما 
شاهد اولین نظریه  ی “حاکمیت مردمی”]10[ 
هســتیم، یعنی مردم خود حق دارند قانون 
وضــع کرده  و رهبران خــود را انتخاب و یا 

عزل کنند.
اما شرایط مساعد و تالش برای آزمودن 
قــدرت مردمی با موانعی جــدی روبرو بود. 
آزادی دین بــاوری و این باور که  خدا با همه  
متمایــز از پایــگاه  اجتماعی-سیاســی آنها 
مستقیماً صحبت می کند، به  معنای برابری 
سیاسی نبود. این دوران، عصر سلطنت مطلقه  
بود و پس از جنگ های خونین مذهبی، برای 
بســیاری نظریه  ی توماس هابز، بدین معنی 
که  برای گذار از وضعیت طبیعی و خشونت 
و جنــگ، جامعه  نیازمند دولــت قدرتمند 
)لوایتان( است، برای اکثریت متفکران تنها 

آلترناتیو ممکن به  نظر می رسید. 
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برخاسته  از این وضعیت ویژه ، نویسندگان 
و متفکرین در “راســتای توســعه  ی تئوری 
دمکراتیک، با مشــکل متدیــک و تکنیکی 
بنیادینی روبــرو بودند. واضح بود که  مفهوم 
حاکمیت مردمی تنها زمانی مبنای جدی و 
کاربرد عملی می داشــت که  به  وسیله  ی آن 
بتوان تئوری و پراکتیس ســلطنت مطلقه  را 
به  چالش کشــید؛ اما زبان حاکمیت مردمی 
در جوهر خود زبانی یونیورسالیســت است. 
چگونــه  ممکن بود این زبان در جهت منافع 
بخش های مسئول و اقشار مقتدر به  کارگرفته  
شود، بدون آنکه  ابزار ایدئولوژیکی در دستان 
توده  و یا آنهایی که  ادعای نمایندگی از آنها 
را برای خود قبضه  کرده اند گذاشــته  نشود؟ 
این “دوراهــی ناچار”2 کــه  در طول تاریخ 
لیبرال و درک لیبرالی، از دمکراســی تکرار 

می شود.]11[ 
 راه حل این معضل در پاســخ این سوال 
که  کدام اقشــار و طبقات، مردم به  حساب 
می آینــد یافت شــد. حق رای زنــان که  تا 
جنگ جهانی اول مطرح نبود؛ به عالوه ، شک 
و تردید در مورد بُعد یونیورســال حق رای 
همگانی مردان هم به  شکلی از اشکال تبیین 
شــده  بود. پس معنای دمکراســی در این 
دوران با مرزبندی جدی و مســیری متمایز 
از انگاشــت و مفهوم یونانــی آن بازآفرینی 
شد. دمکراسی یعنی حق مردم برای انتخاب 
نمایندگان خویش و پاســخگو بودن آنها در 

برابر مردم. 
در نمونــه  ی بریتانیا، کــه  گاهی از آن 
بــه  عنــوان کهن تریــن و پایدارترین مدل 
دمکراسی نام برده  می شود، پارلمان به  مرکز 
دمکراسی و مبنای حاکمیت مردمی تبدیل 
شد. در این مدل، ابتدا مسئله  ی مالکیت در 
تعریف مردِم برخوردار از حق رای و انتخاب 
نماینده  برای پارلمان، همچون عامل تعیین 
کننده  به  کار گرفته  شد. حتی تعریف مبهم 
جان الک کــه  در آن از مالکیت به  مثابه  ی 

“زندگی هــا، آزادی ها و امــالک” نام می برد 
و موقعیــت و حق “کســانی را که  از پدران 
خود ملکی به  ارث نبرداه ند” کامآل مسکوت 
می گــذارد”.]12[ این خود بیانگــر نابرابری 
سیاســی به  نام دمکراسی در این کهن ترین 
نمونه  ی دمکراسی اســت. یعنی به  گفته  ی 
ماکفرسون: »جامعه  دو نوع عضو دارد، تنها 
مالکان و یا صاحبان ملک از حق کامل رای 

برخوردارند«.]13[ 

1.3( انقــاب فرانســه : تولــد نوین 
دمکراسی ومفهوم حاکمیت مردمی  

اکنون دیگر پذیرفته  شــده  است که  انقالب 
فرانسه ســرآغاز دوران تغییرات اساسی در 
نظام اجتماعی، اقتصادی و سیاســی کشور 
فرانســه و همه  ی جهان بود. تغییراتی که به 
فروپاشی نظام ســلطنتی و ایجاد جمهوری 
منجر شــد. در واقع انقالب فرانسه از جمله 
حوادث تاریخی به شمار می آید که جهان را 
دگرگون کرد و به  نظم قدیم، سلطنت مطلقه 
و نظام فئودالی پایان داد. انقالب فرانسه یک 
ســری ایدئولوژی های نوین، مانند حق بشر، 
آزادی و حق شــهروندی و مفهوم دمکراسی 
را متداول کرد. به  باور ارنســت ویکلی: »تا 
پیش از انقالب فرانســه ، دمکراسی تنها یک 
واژه  ی صرف بود و پــس از آن جزء واژگان 

سیاسی شد«.]14[ 
تحــت تأثیر حــوادث انقالب فرانســه ، 
مفهــوم دمکراســی بــه  عنــوان حاکمیِت 
“اراده  ی عمومی” مطرح شــد و بیش از هر 
متفکر دیگری، ژان ژاک روسو در تبیین این 
مفهوم نقش داشــت . قبل از روسو، توماس 
هابز “وضع طبیعی” را شــرایطی پرآشــوب 
تصویــر می کرد که در آن همه با یکدیگر در 
ستیز هســتند. برای رهایی از این وضعیت 
تحمل ناپذیر، مردم تمام قدرت را یکجا باید 
بــه دولت تفویض  کنند تــا از گزند در امان 
بمانند و در مقابــل، دولت امنیت و آرامش 
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آنهــا را تأمین کند. هابز و مدافعان حکومت 
مقتدر انکار نمی کنند که این “شــر مفید” 
می توانــد اینجا و آنجــا آزادی های مدنی را 

پایمال کند.
جــان الک در نقــد اندیشــه ی هابز، با 
طرح ایده ی “مشــروعیت” بــر اقتدار دولت 
دهنــه می زند و آن را بــه توافق عمومی یا 
حمایت اکثریت جامعه مشروط می کند. اما 
روســو بحث را از دیدگاهــی کاماًل متفاوت 
ارائــه  می کند: بــه نظر او آزادی انســان و 
حقوق فردی او نه قابل تقســیم اســت و نه 
قابل واگــذاری. طرف های اصلــی “قرارداد 
اجتماعی” خود مردم هستند. دولت تنها به 
مثابه  ی ابزار دســت “اراده ی عمومی” عمل 
می کنــد و همواره در برابر مردم پاســخگو 

است.
روسو در قرارداد اجتماعی، در مخالفت با 
نظریات فردگرایانه  ی هابز و بنتهام، تعریفی 
نویــن از جامعه  ارائه  می کنــد. برای هابز و 
بنتهام جامعه  در جوهر خود، عبارت است از 
مجموعه ای پراکنده  از افراد که  به  وســیله  ی 
اتوریتــه  و قوانین با هم در پیوند هســتند. 
برای روســو منافع جامعه  مســاوی با جمع 
منافع افراد ساکن آن جامعه  نبود؛ بالعکس، 
روسو تأکید داشت که  منافع عمومی جامعه  
مســاوی جمع منافع افراد آن نیســت. در 
راســتای این نظریه ، روســو بیــن “اراده ی 
همگان” و “اراده ی عمومی”3 فرق می گذارد. 
اراده ی همــگان منافع خصوصی افراد را مد 
نظر دارد، اما اراده ی عمومی منافع مشترک 
و عمومــی را مبنا قــرار می دهــد. اراده ی 
همگان بازتاب منافع خصوصی است و جمع 
آنهاســت و اندک تغییر در کمّیت، کیفیت 
و نسبت منافع می تواند به  شیوه ی مستقیم 
بر عقایــد و نگرش های همگان تأثیر بگذارد 
و آن را دگرگــون ســازد. بــه  همین دلیل 
روســو اراده ی همگان را همچون مقوله ای 
بی ثبــات و ناپایدارارزیابــی می کرد که  هر 

لحظه می توانســت چیزهایی بر آن اضافه و 
چیزهایی از آن کم  شود.

از طــرف دیگــر، اراده ی عمومی تنها با 
مفهوم خیر و صالح عمومی ســروکار دارد 
و از اغــراض و منافع شــخصی افــراد تأثیر 
نمی پذیــرد. به عــالوه ، کمّیت های مقداری، 
عــددی و تغییــر در نگاه  افــراد در اراده ی 
عمومــی تغییر ایجــاد نمی کنــد و اراده ی 
عمومی برخاســته  از عالقه ، هــدف و میل 
مشــترک جامعه  است. روســو تأکید دارد 
هنگامــی که  همــه  ی شــهروندان اراده ی 
عمومی را بر تمایالت و منافع شخصی خود 
ترجیح دهند، آنگاه  در جامعه  اراده ی عمومی 
قابل تجسم است. اما در شرایطی که منافع 
خصوصی اهمیــت و اولویت می یابند، دیگر 
تشخیص منافع عمومی به  سادگی و روشنی 
ممکن نخواهد بود. درک روسو از دمکراسی 
پیوند مســتقیمی با مفهوم اراده ی عمومی 
دارد؛ پس دمکراسی با حذف استبداد فردی 
و ســلطه  ی دینِی حاکمیت پادشــاهی و از 
طریق ایجاد اراده ی عمومــی پایدار، که  به  
باور روســو تنها مرجع مشــروعیت و اقتدار 
سیاسی است، می تواند بنیان گذاشته  شود. 

اما این درک از دمکراســی عمر کوتاهی 
داشت و خود پیامد وضعیت ویژه ای بود که  در 
فرانسه  پس از انقالب پیگیری شد. به  گفته  ی 
چارلز تیلــی، در این انقالب برداشــت های 
خاصی از آزادی مردم و دمکراســی می شد 
و وضعیــت انقالبی به گونــه ای بود که بین 
جناح هــای رقیب اختالفــات فراوانی وجود 
داشــت و مردم از این شکاف ها سود جسته  
و بر قدرت و جایگاه خود پای می فشــردند. 
اما چندان طول نکشــید که  آن ائتالف های 
قدرت از هم فروپاشیدند و حلقه های جدید 
قدرت برآمدند کــه  برای مردم و قدرت آنها 
ارزش خاصی قائل نبودند و بین ســال های 
1789 الی 1799 نیــز چهار انقالب متمایز 
در فرانســه به وجود آمد که مردم نقشی در 
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روند آنها نداشتند.]15[
از ســال 1820 به  بعــد و در نتیجه  ی 
جنگ هــای ناپلئونــی، گام بــه  گام درک 
نوین تری از دمکراسی تبیین شد. متفکرین 
و در صفوف آنان، جان اســتوارت میل، پسر 
جیمز میل، تردید درباره  ی مفهوم دمکراسی 
بــه  عنوان حکومت مردم را با توجیه  دفاع از 
آزادی در مقابل دمکراسی هموار کردند. ترس 
و نگرانی از دمکراسی مردمی جان استوارت 
میل را متقاعد کرد که  نقش بیشــتری برای 
تحصیل کرده ها پیشــنهاد کند و این را تنها 
مانع در مقابل نادانی، خشونت و خودخواهی 
“اوباش”ها ارزیابی می کرد. این ایده  هسته  ی 
اصلی اندیشه  ی لیبرالیزم مدرن از آن زمان 

تا کنون را تشکیل می دهد.
در ســده  ی بیســتم به  جــای “ارازل”4 
که  میل به  کار می بــرد و یا “توده  ی خوک 
صفــت”5 کــه  ادموند برک بــه  کار می برد، 
نخبه هــا و لیبرال ها بیشــتر مایل بودند که  
از “توده هــا” و “جامعه  ی توده ای” ســخن 
بگویند و مرزبندی روشــنی میان دمکراسی 
توده ای و دمکراســی لیبرال را ترسیم کنند. 
به  همین دلیل ویلیام کورنهاوســر در کتاب 
سیاســت جامعه  ی توده ای اعالم می کند که  
»سیاســت توده ای در جامعه  ی دمکراتیک 
ضددمکراتیک اســت؛ زیرا با نظــم قانونی 
مخالف اســت« و یا نویســنده  ی آمریکایی 
دیگری، والتر لیپمن، می نویسد که  »اکنون 
افکار عمومی بر دولت ها حاکم شــده  ]...[ و 
دمکراســی از مرزهای خود پا فراترگذاشته  
است. مردم و یا توده ، وظایف و اختیاراتی را 
در دست خود گرفته اند که  متعلق به  دولت 

و حکومت است«.]16[ 
بدیــن ترتیــب بخش قابــل توجهی از 
ســنت  در  لیبرال-دمکراســی  متفکــران 
دمکراتیک آمریکایی، که  به  عنوان کامل ترین 
و دمکراتیک ترین سیســتم شــناخته  شده  
اســت، پنهان نمی کنند که  انگاشت آنها از 

دمکراســی حاکمیت مردم بر مردم نیست. 
در اروپــا هــم دراوج دوران طالیی لیبرال-

دمکراسی و دولت رفاه  اجتماعی، نمونه هایی 
بوده  اند که  اگرچه  در قانون اساسی به  روشنی 
قید شده  که  مردم یا نمایندگان واقعی مردم 
قدرت را در دست دارند، اما توزیع مناسبات 
قدرت به  شکلی سازمان داده  شده  که  قدرت 
واقعی کامــاًل به  شــیوه  ای غیردموکراتیک 

دست کسانی دیگر بوده  است.
 در این چارچوب است که  حداقل برخی 
از متفکران لیبرال و سرشناس اروپا از اظهار 
این نظر ابا نداشــته  و اعــالم کرده اند که  با 
تعریف دمکراسی به  مثابه  ی “حکومت مردم 
بر مردم” موافق نیســتند. برای نمونه  کارل 
پاپر)94-1902( فیلســوف لیبــرال، زمانی 
داشــت: »دمکراســی هرگزحکومت  اظهار 
مردم نبوده و نمي تواند باشــد و نبایســتی 
باشد. این خطرناک است به مردم و به ویژه 
به کودکان بیاموزیم که دمکراسی به معني 
حکومت مردم اســت، یعني حکومت عموم، 
که حقیقــت ندارد و وقتي فــرد از واقعیت 
مســاله آگاه شود، احســاس می کند فریب 
خورده است و این احساس مي تواند حتی به 
تروریسم بیانجامد«. همچنین آرون ریموند 
می گفت: »حکومت برای مردم، نه  حکومت 
به  وسیله  ی مردم«’]17[ بدین وسیله  زمینه  ی 
بازنگری در نظریه  ی کالســیک دمکراســی 
یونانی بــه  مثابه  ی حکومت توســط مردم 
اکنون دیگر اصلی پذیرفته  شــده  است و در 
دمکراسی های نمایندگی، با این استدالل که  
اساساً حکومت مردم بر مردم ممکن نیست، 

به  کار گرفته  می شود. 
اگر خالصه ای از این بازبینی کوتاه  ارائه  
شــود، بدین ترتیب خواهد بــود که  مفهوم 
دمکراســی مســتقیم یونانــی در غرب در 
سده های 16 و 17 به  معنای حق رای بخشی 
از مردم در کشورهای غربی متداول شد و در 
قرن 18 متأثر از انقالب فرانســه  و نظریه  ی 
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“اراده ی عمومی” روسو، امکان عملی شدن 
پیدا کرد و بشریت برای دوره  ای کوتاه  شاهد 
تولد دوباره ی دمکراسی به  معنای حاکمیت 
مــردم بود که  بــه  نام لیبرالیزم کالســیک 
سده ی 18 شناخته  شــده  است. پس از آن 
ما به  دوره ی لیبرال -دمکراسی می رسیم که  
از نیمه  ی دوم سده ی 19 تا دهه های پایانی 
سده ی بیستم، سیســتم حاکم و جاری در 

غرب است. 
از نتایــج مهم این جمع بندی فشــرده  
این اســت کــه  برخالف برداشــت رایج در 
ایرانی،  نخبه ی سیاســی  اکثریــت  صفوف 
لیبرال دمکراســی نه  تنهــا نمونه  ی کامل و 
مطلوبی نیســت، بلکه  از کمبودهای بسیار 
جدی هم رنج می برد. به عالوه ، بسیار مشکل 
است تعریف روشنی از لیبرال- دمکراسی یا 
دمکراسی لیبرال ارائه  داد؛ که  شماره  ی قابل 
توجهــی از صاحب نظران معاصــر، از جمله  
آنــدرو لوویــن6، این را تأییــد می کنند. به  
همین دلیــل تعدادی از آنها به جای ارائه ی 
تعریفی از لیبرال-دمکراســی کوشــیده اند 
را  لیبرال- دمکراسی  نظام های  مشخصه های 
تبیین کنند؛ اما حداقــل می توان گفت که  
گفتمان لیبرال- دمکراسی سده های 19 و 20 
تمایز و تعارضی آشــکار با مفهوم دمکراسی 
مســتقیم یونانــی و مواضــع دمکراتیک-

لیبرالیســتی که  لیبرالیزم کالســیک برای 
مدتی کوتــاه آن را نمایندگی می کرد و در 
آن مفهوم اراده ی عمومی کاماًل زوال نیافته  
بود، دارد. اما همین لیبرال -دمکراســی هم 
بــا افول دولت های سوســیال-دمکراتیک و 
نئولیبرالیســم در  لیبرالی-رفاهی و غلبه  ی 
دهه ی هشتاد ســده ی بیستم، مسیر ناپدید 
شــدن را در پیش گرفت کــه  تحت عنوان 

پسا-دمکراسی شناخته  شده  است. 

1.4( پسا-دمکراسی 
 تحوالت چهــار دهه ی گذشــته ، وضعیت 

سیاســی را در راستای انکشاف قرار داده  که  
اکثریت مردم، حداقل بخش فعال سیاســی 
جامعه ، حســرت همان دمکراســی لیبرال 
نخبه گرایانــه  را می خورنــد؛ ایــن وضعیت 
بحرانی سیاسی نامطلوب را تحت عنوان پسا-

دمکراسی تبیین کرده اند. کالین کروچ7 یکی 
از استادانی است که  در این عرصه  کار کرده  
و تألیفاتی در توضیــح و تحلیل این پدیده  
دارد. کروچ در توضیح و تبیین مفهوم پسا-

دمکراسی به  ئانالوژی جامعه  ی پسا-صنعتی 
متوســل می شــود. او می گوید همانطور که  
منظور ما از جامعه  ی پسا-صنعتی این نبوده  
که  ایــن جامعــه  دارای بخش های صنعتی 
نبــوده  و فرآورده هــای صنعتــی را تولید و 
مصرف نمی کند، بلکه  پیشــوند “پســا” در 
اینجا داللت بر ایــن دارد که  انرژی و رانش 
صنعتــی کردن در غــرب از اوج خود فرود 
آمده  و انرژی و دینامیزم آن به  جای دیگری 
منتقل شده  است. بر مبنای همین ئانالوژی، 
به  گفته  ی کروچ در جامعه  ی پسا-دمکراسی، 
مؤسســات، نهادهای دمکراتیک و همچنین 
مقــررات، ضوابط و آئیــن نامه های مربوط 
به  اجرای آن هنــوز موجودند و بکار گرفته  
می شــوند، اما این نهادها انــرژی و پویایی 
خود را از دســت داده  و به  قشــری تهی از 
محتوا تبدیل شده اند. به  بیان دیگر گرانیگاه  
دمکراســی و انــرژی و پویایی آن از مردم و 
از مراکز دمکراتیک مردمــی، به  حلقه های 
تکنوکرات  وسیاستمداران  بازرگانان  محدود 

منتقل شده  است.
البتــه  کروچ و دیگــران تاکنون از گذار 
یعنی  می گویند،  پسا-دمکراسی ســخن  به  
اینکه  این پروســه  هنوز به  اتمام نرســیده  
اســت و امکانات و ظرفیت هــای الزم برای 
توقف این روند و بازگشــت به  دمکراســی 
کاماًل از بین نرفته  اســت. جذابیت و اهمیت 
مفهوم و تئوری پسا-دمکراســی برخاسته  از 
همیــن دوران انتقالی اســت، یعنی تئوری 
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پسا-دمکراســی با تحلیل عوامل ایجاد این 
وضعیت سیاســی هدف ارائــه  ی آلترناتیو و 
پادزهر این وضعیت بحرانی را در مقابل خود 

قرار داده  است. 
می توان عواملی که  زمینه  ی دگردیسی از 
لیبرال- دمکراسی به  پسا-دمکراسی را فراهم 
کرد.  دســته بندی  ترتیب  بدیــن   کرده اند؛ 
1 پروسه  ی جهانی کردن تصمیمات اساسی 
اقتصــادی را از گرانیگاهی که  دمکراســی 
خــود را در آن متجلــی می دیــد، یعنــی 
2 متأثر از  دولت-ملت، خارج کرده  اســت. 
روند نیولیبرالیزه  کردن، عرصه  ی مناســبات 
اقتصادی-اجتماعــی، فاصله  های طبقاتی و 
عقیدتی، که  جزو الزامات و عوامل شکل دهی 
هویت سیاسی برای شهروندان عادی است، 
معنای خود را از دست داده  و رنگ باخته اند 
و یــا حداقــل در افکار عمومــی اینگونه  به  
نظر می رســد. شرایط سیاسی ویژه ای که  به  
گفتــه  ی کروچ: »ما را در وضعیتی قرار داده  
که  به  آسانی نمی توانیم به  این سوال پاسخ 
دهیم که  از منظر سیاسی، من کیستم«]18[ 

در  بحــران  ایجــاد  عامــل  دو  تأثیــر 
دمکراســی های غربــی را کــروچ در کتاب 
پسا-دمکراسی، چاپ ســال 2004  تبیین 
کرده  اســت. از آن زمــان تاکنون حوادث و 
تحوالت جدیدی به  وقوع پیوسته اند که  ابعاد 
این پدیده  را بغرنج تــر و بحرانی تر کرده  اند. 
برای نمونه  مالی زدایی گلوبال8 و یا برداشتن 
کنترل از ســرمایه  ی مالی، کــه  به  گفته  ی 
برخی از صاحبنظران، گوهِر درخشــاِن تاِج 
اقلیِت ثروتمند است، از سال 2004 تا کنون 
ادامه  داشــته  و بحران بزرگ مالی 2007-

2008را به  وجود آورد. این شــرایط واکنش 
اعتراضی و پوپولیســتی در میان توده های 
محروم را دامن زد که  زمینه ی مناسبی برای 
رشد جنبش های پوپولیستی راست افراطی، 
ضدلیبرال، و بیگانه هراسانه  را از نوع ترامپیزم 
و لومپنیزم فراهم کرده  است. از سوی دیگر 

رشــد و نفوذ این جنبش ها باعث به  حاشیه  
رانده  شــدن گرایشــات لیبرال -دمکراتیک، 

سوسیال -دمکراتیک و چپ شده  است.
 درست در شرایطی که  اپوزیسیون ایرانی 
تنها راه  حل گذار از نظام جمهوری اسالمی 
را لیبرال- دمکراسی اعالم می کند، دمکراسی 
لیبرال در مهد خود، اروپا، حال و روز خوش 
و تندرســتی ندارد و با خطرمرگ دســت و 
پنجه  نرم می کند. شخصیت های اپوزیسیون 
ایرانی بدون آنکه  بگویند که  مقصودشــان از 
دمکراسی چیســت، لیبرال دمکراسی را تنها 
راه  نجات جامعه  ی ایران می دانند. جامعه  ی 
بافــت چندملیتــی، چندفرهنگی،  ایــران 
چندمذهبی و چندزبانی دارد و دمکراســی 
لیبــرال، حتی بدون در نظر گرفتن وضعیت 
پسا-دمکراسی، نمونه  ی سودمندی برای این 
جامعه  نخواهد بود؛ حتی اکنون که  همگان 
بر اتحاد فراگیر علیه  جمهوری اســالمی پا 
می فشــارند. پاســخ ما در مقابل اتحاد برای 
دمکراســی در ایران این خواهــد بود؛ برای 
اینکه  متحد شــویم و قبــل از آن که  متحد 
شــویم، باید پاسخ این ســوال را به  روشنی 
بدهیم که  دمکراسی چیســت و دمکراسی 

برای کیست؟

 1.5( کدامین دمکراسی
چنانچه  اشــاره  شــد، این واکاوی فشرده  و 
مختصر حداقل بر دو نکته  ی اساسی داللت 
دارد. اول، برخــالف تصــور رایــج عمومی 
کــه  معنای دمکراســی را مســلّم و بدیهی 
می پندارنــد، این مفهوم بغرنــج و چندپهلو 
است. دوم، دمکراســی در خوانش و قرائت 
لیبرالی آن، مفهومی فراگیر و یونیورســال 
نیســت که  ما از آن برداشــت می کنیم. با 
توجــه  به  بحثــی که  تا کنون پــی گرفتیم 
و اشــاراتی کــه  در باب فراز و نشــیب های 
تاریخ دمکراســی داشتیم و به  ویژه  وضعیت 
بحرانی کنونی، این سوال بیش از هر زمانی 
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با ســماجت در برابر ما قد َعلَم کرده  است؛ 
دمکراسی مطلوب چیست؟ این سوال بدون 
نقد جدی از سنت جاری امکان پذیر نیست. 
در اینجا تالش می شــود که  با یاری جستن 
از یادداشــت بســیار کوتاهی کــه  جورجو 
آگامبن، برای پیش درآمد کتاب حال و روز 
دمکراسی]19[ نوشته  است، این نقد ارائه  شود. 
این کتاب در سال 2009 به  زبان فرانسه  
آماده  و چاپ شده  و ترجمه  و چاپ انگلیسی 
آن از ســال 2010 در دســترس عموم قرار 
گرفت. ناشر فرانسوی کتاب در پیشگفتار آن 
هــدف خود از این پــروژه  را توضیح داده  و 
می نویســد: »این متن در برگیرنده  ی پاسخ 
هشــت متفکر چپ گرای معاصــر]20[ به  این 
پرســش اســت: ‘آیا دمکرات  نامیدن خود 
برای شــما بامعناســت؟ اگر نه چرا؟ و اگر 
بله در راستای چه تفسیری از این کلمه؟«. 
اولین بخش کتاب به پاسخ جورجو آگامبن 
اختصاص دارد. او در مقاله ای بســیار کوتاه  
مفهوم  درباره   یادداشت پیش درآمد  باعنوان 

دمکراسی به  این پرسش پاسخ داده  است. 
از همان ابتدا آگامبن به ناسازگاری واژه ی 
دمکراسی در جهان حاضر می پردازد و اظهار 
مــی دارد: »واژه ی دمکراســی این روزها در 
همه ی گفتارها طنین یک نت خارج )فالش( 
را دارد؛ به علــت یک دوپهلویی آغازین، هر 
کسی که آن را به کار می برد دچار بدفهمی 
“درباره  ی  می پرسد:  آگامبن  می شــود«.]21[ 
چه  چیزی بحث می کنیــم زمانی که  ما در 
مورد دمکراسی ســخن می گوییم؟ زیربنای 
عقالنیت آن چیســت؟«. در پاســخ به  این 
پرسش خود می گوید: »یک نظاره گرهوشیار 
خیلی زود متوجه  می شــود کــه  هرگاه  این 
کلمه را می شــنود، یکی از ایــن دو معنای 
متفاوت باید مد نظر باشــد: شــیوه ای برای 
ساختن پیکر سیاسی )که در آن  صورت بحث 
درباره ی قانون همگانی اســت( یا تکنیک و 
مهارت حکمرانی )که در آن  صورت مقصود 

از دمکراسی یک رویه  ی اداری است(«.]22[ 
آگامبــن در ادامه  ، این بحث فشــرده  را 
به  شیوه ی دیگری فرموله  می کند: “به بیان 
دیگر دمکراســی هم نشانگر شکلی است که 
به میانجی آن قدرت قانون مند می شود و هم 
نشانگر وجهی است که این قانون در آن به کار 
بسته می شود. از آنجا که  اکنون برای همگان 
بدیهی به  نظر می رســد کــه  معنای دوم در 
گفتمان سیاسی معاصر غالب است و مفهوم 
“دمکراســی” در اغلب موارد برای اشاره  به  
تکنیــک حکمرانی ) حالتی که  دلگرم کننده  
نیســت( به  کار می رود، پی بــردن به  اینکه  
چرا کسانی که  نیک باورانه  به  کاربرد معنای 
اول آن ادامه  می دهند با ناخرسندی خاصی 
روبرو می شــوند، چندان دشوار نیست. این 
دو عرصه  ی مفهوم پردازی )ساحت سیاسی-

حقوقــی و ســاحت اقتصادی-مدیریتی( از 
زمان پیدایش سیاســت در پولیس و دولت-

شهر یونان هم پوشانی داشــته اند که  از هم 
جدا کردن آنها را بسیار دشوار می کند.”]23[ 
آگامبن برای ســاده  کــردن این بحِث 
موجز و تــا حدودی دشــوار، مثالی می زند 
کــه  چگونه  در یونان باســتان دو واژه  برای 
سیاست به  کار برده  می شده  است. از یک سو 
در “جمهوری” ،افالطون، پولیتیا )سیاست( 
را به  معنای متفاوت از “سیاست” ارسطو به  
کار می برد؛ از سوی دیگر، برای نوسیندگان 
کالسیک، پولیتیا هم به  سه  شکل حکمرانی، 
پادشــاهی، اُلیگاریشــی و دمکراسی اشاره  
داشــته  و هم ازسوی دیگر به  معنای “قانون 
اساســی” به  کار رفته  اســت. او از این مثال 
نتیجه  می گیرد: »هنگامــی که  یک مفهوم 
بنیادین سیاســت یک بار به  معنای “قانون 
اساســی” و یک بار به  معنای “حکومت” به  
کار رفته  می شــود، آنگاه  ما از دوپهلویی به  
عرصه   ی “ابهامی” جدی پا گذاشته ایم«.]24[ 

بعــد از ایــن گریز مختصــر، آگامبن با 
تأسی جســتن از درس گفتارمیشل فوکو در 
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ســال 78-1977 در کالــج دوفرانس فوکو 
تأکید می کند که  هدف روســو در “قرارداد 
تمایز میان خواســت  نــگارش  اجتماعی”، 
همگانی و توانایی قانون گذاری از یک ســو و 
حکومت و قدرت اجرایی از سوی دیگر است. 
وی همچنین می گوید که  در متن، این هدف 
به  طور آشکار قید شده  است. در همان حال، 
هدف روســو آشتی دادن واژه های حقوقی و 
قانونی، مانند قرارداد و خواســت همگانی و 
حاکمیت، با نوعی هنر حکومت است. برای 
مقاصــد ما، نکته  ی مهــم - تفکیک پایه ای 
در اندیشــه  ی سیاسی روسو- بین حاکمیت 
و حکومت و شــیوه های تعامل آنهاست ]...[ 
روسو می گوید: »من از خوانندگانم التماس 
می کنم، بین موضوع ایــن مقاله  که  اقتصاد 
همگانی است، یا آنچه  من حکومت می نامم 
و اقتدار برتر، یا آن چه  من حاکمیت می نامم، 
به  روشنی تمایز بگذارند. تمایز در این نهفته  
اســت که  حاکمیت حق قانون گذاری دارد 
]...[ حال آنکه  حکومت صرفاً قدرت اجرایی 

دارد«.]25[ 
آگامبن ادامه  می دهد: »اما روسو اکنون 
بــا چالش به  تصویر کشــیدن این دو رکن، 
به ســان ارکان متمایز- و با این حال، درهم 
تنیده - روبرو می شــود؛ این چیزی است که  
او را، درست در آن لحظه ای که  او این تمایز 
را برمی نهد، مجبور می کند به  شــدت انکار 
کند که  هیــچ نوع تفکیکی درون حاکمیت، 
یا قدرت برتر، وجود داشــته  باشــد و مانند 
ارســطو، حاکمیــت را یکــی از این دو حد 
متمایز شده ، پیوند فسخ ناشدنی میان قانون 

اساسی و حکومت می داند«. 
پس از تبیین این محور مهم، آگامبن به  
بحران زمانه ی حاضر، آنچه  به  عنوان پســا-

دمکراسی نامیده  می شود، می رسد: »امروزه 
ما شــاهد برتری غالب حکومت و اقتصاد بر 
هر چیزی هستیم که شما بتوانید حاکمیت 
مردمی بنامید - اصطالحی که اکنون دیگر 

از هر معنایی تهی شده است. دمکراسی های 
غربی شــاید دارنــد بهای میراثی فلســفی 
را می پردازنــد کــه  در مدتــی طوالنی به  
خودشــان زحمت نداده اند که  به  آن نگاهی 
دقیق بیندازند. فکر کردن به  حکومت مانند 
قدرت اجرایی صرف یک اشــتباه  و یکی از 
پرپیامدترین خطاهایی است که  تا کنون در 
تاریخ سیاسی غرب انجام شده  است. این امر 
توضیح می دهد که  چرا اندیشــه ی سیاسی 
مدرن درون انتزاعی توخالــی مانند قانون، 
خواست همگانی و حاکمیت مردم سرگردان 
اســت؛ در حالی  کــه اصاًل قادر نیســت به 
پرسش مرکزی حکومت و مفصل بندی آن، 
چنانکه روســو می گفت به حاکم یا جایگاه 

حاکمیت بپردازد«.
آگامبن بدین شــیوه  یادداشــت خود را 
به  پایان می رســاند: »نظام سیاسی غربی ما 
از آمیزش دو رکن ناهمگن ناشــی می شود، 
یــک عقالنیــت سیاســی-حقوقی و یــک 
عقالنیــت اقتصادی-حکومتی، یک شــکل 
قانون اساســی و یک شــکل حکومت. آنها 
شاید هر چند مقایسه ناپذیر باشند، انسجام 
دو طرفــه ای را قانونی می کنند و به  یکدیگر 
می بخشند. چرا پولیتا )سیاست( در دام این 
دوپهلویی گرفتار می شود؟ چه  چیز است که  
بــه  حاکم، kyiron ، قــدرت تأمین تضمین 
مشــروعیت یگانگی آنها را می دهد؟ ]...[ تا 
زمانی که  تفکر از گالویزشدن با این مشکل 
گره خورده  و ابهام آن طفره  می رود، هرگونه  
بحثی درباره ی دمکراســی، خواه  به  منزله ی 
شکلی از قانون اساســی و خواه  به  منزله ی 
سازوکاری از حکومت، به  احتمال زیاد باز به  

درون ورطه ی وراجی فرو می غلتد«.]26[  
در اینجــا به  عمــد بخش هــای اصلی 
یادداشــت کوتاه  آگامبن نقل شــده  است. 
یادداشــتی کوتاه  و در عیــن حال پیچیده ، 
که  بدون شــک برگردان آن از ایتالیایی به  
انگلیســی هم بر دشــواری آن افزوده  است. 
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بــه  طور خالصه  آگامبن ســراغ فلســفه  ی 
یونان باســتان می رود، تا ما را متوجه  کند 
که  از همان ابتــدا دوگانگی و دوپهلویی در 
مفهوم دمکراســی رخنه  کرده  بود. او پس از 
اشــاره ای کوتاه  و نقد جمهوری افالطون و 
تزهای کالسیک ها درباره  ی دوگانگی قانون 
اساســی و حکومت، سراغ روسو می رود. وی 
تالش می کند به  ما نشــان دهد که  روســو 
ضمن پذیرش این دوگانگی، در همان حال 
هم پوشانی حاکمیت و حکومت را برای اولین 
بار تبیین کرده  اســت. اما فلسفه  ی غرب، یا 
به  بیان دقیق تر اندیشــه  ی لیبرال معاصر، با 
غفلت آشــکار از این یگانگی، امر حاکمیت 
را کاماًل کنار گذاشــته  و مفهوم دمکراســی 
را از محتوا تهی و بی ارزش کرده  اســت، در 
واقع دمکراسی لیبرال اکنون دال تهی از هر 

محتوایی شده  است. 
به  بیان ســاده  تر، دمکراسی یعنی قدرت 
مردم برای سامان بخشیدن حیات خودشان 
از طریق سیاست درون ماندگار در تشکل های 
مردم نهاد. دمکراسی در بستری امکان رشد 
و شکوفایی دارد که  توده های عادی مردم به  
شکل فعال از طریق سازمان های خودمختار، 
در شــکل دهی برنامــه  ی زندگــی عمومی 
امکان مشارکت داشته  باشند. بر این اساس 
“دمکراســی نام یک دگرگونی انسانیت در 
رابطه اش بــا هدف های خودش یا با خودش 
به منزله ی هستی هدف ها )کانت( است.”]27[ 
سیســتم دمکراتیک آن اســت که  اجازه  ی 
تفکیــک نامتعّین میان امر سیاســی و امر 
اجتماعی را ندهد و یورش  دارایی خصوصی 
و تجاوزهای ســازمان های غیرعمومی را بر 
فضای همگانی و اموال همگانی را به چالش 

کشد.
ایرانیان که  در 120 سال گذشته، مستمر 
مشروطه خواهی،  پروژه های  ناکامی  شــاهد 
آزادی سیاســی و دمکراسی خواهی بوده اند، 
نیازمند طرحی نوین برای استقرار دمکراسی 

هســتند. خوانش و قرائتی از دمکراسی که  
قادر باشــد بر دوگانگی عقالنیت سیاسی-
حقوقی از یک ســو و عقالنیــت اقتصادی-

حکومتی از ســوی دیگر فایق آید. خوانشی 
که  ضامن قدرت مردمی بوده  و آن را مبنای 
مشــروعیت حاکمیت معرفی می کند، همانا 
گفتمانی است که  بستر مناسب فایق آمدن بر 
این دوگانگی مزمن حکومت-حاکمیت - که  
اندیشه  ی لیبرال بر آن تحمیل کرده  است- 
را فراهم می کند. پس نمی توان دمکراســی 
را به یک شــکل از حکومت فروکاست و در 
نتیجه  دغدغه  ی این دمکراســی تعداد و یا 
اکثریت نیســت؛ بلکه  دمکراسی به  منزله ی 
قدرت مــردم عادی بــرای درگیــر کردن 
خودشان با امور همگانی است. حال چالش 
و ســوال اصلی این است؛ مانع اصلی در راه  
اســتقرار دمکراسی در جامعه  ی چندملیتی، 
چندزبانی، چندفرهنگی ایران چیســت و یا 

کیست؟ 

2( مبحــث دوم- خوانش رســمی از 
هویت ملی ایرانیان، مانعی بزرگ در راه  

استقرار دمکراسی 
در کنــار درک محــدود و تقلیل گرایانه  از 
مفهوم دمکراســی به  عنوان مانع بزرگ در 
مســیر استقرار دمکراســی در ایران، باید از 
گفتمان رسمی هویت ملی ایرانیان به  عنوان 
عامل دوم نام برد. در این شــکی نیست که  
ظهــور و غلبه  ی اســالم سیاســی و میراث 
چهــل ســاله ی آن در ایــران و کل منطقه  
موانعی جدی در راســتای زیست مشترک 
و دمکراتیک مردمان ســاکن این سرزمین 
به  وجود آورده  اســت؛ زیستی مشترک که  
گذشــته  و متن تاریخی خاص خود را دارد 
و در این چهل ساله  ی اخیر، صدماتی جدی 
دیده  و هماهنگی کارکردی خود را از دست 

داده  است.
اکنون بســیاری پذیرفته انــد که  هویت 
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ملی ایرانی دچار بحرانی مزمن است. بخشی 
از این بحران پیامد تغییر جدی در مناسبات 
قدرت سیاســی پس از انقالب 1357 است. 
غلبــه  ی اســالم گرایان و جریــان والیتی و 
پروژه ی اسالمی کردن جامعه ، تغییر و تحول 
گســترده ای را در حیات مــادی و معنوی 
ایرانیان دامن زد. جریان حاکم، هویت ملی 
ایران را بر مبنای پان-اسالمیزم با محوریت 
شــیعه گرایی بازســازی کرد. در سه  دهه  ی 
ایرانی کوشیده اند به   گذشته ، روشــنفکران 
روش هــای مختلف در برابــر جریان حاکم 
هویــت ایرانی را بازســازی کننــد. در این 
راستا در ســه  دهه ی گذشــته  در خارج از 
کشور تالش هایی از سوی”انجمن بین المللی 
ایران شناســی”، “بنیــاد مطالعــات ایرانی” 
و “بنیــاد کیان” و نشــریاتی دوره ای چون 
‘ایرانیکا’، ‘ایران نامه ’، و ‘ایرانشناسی’ و در 
داخل ایران از طرف سید جواد طباطبایی و 
حلقه های نزدیک به  او انجام گرفته  است. در 
این کارزار، چهار تفکر و گفتمان کم  و  بیش 
متفاوت و گاه  به  ظاهر متضاد را می توان نام 
برد، که  حلقه ای مشترک آنها را به  هم پیوند 
می زند. هر چهار گفتمان اســالمی-ایرانی، 
ملی-مدرن،  و  ایرانشــهری  ملی-پارســی، 
مفهوم ملت را به  مثابه  ی یک کلیت سیاسی 
از اســالم  الگوهای امپراتوری های پیش  به  
با پذیرش هژمونی فارســی بــه عنوان زبان 
ملی، فرهنــگ و ایدئولوژی آن امپراتوری ها 
گره  می زنند. بدین سان ناسیونالیزم رسمی 
دوران پهلوی، که  بیشــترین مانــع در راه  
برادرانه  ی  استقرار دمکراســی و همزیستی 
ملل ســاکن ســرزمین ایران بــود را تحت 

عناوینی نوین بازسازی می کنند.
در اینجــا مجال بررســی همه جانبه  ی 
این گفتمان ها نیســت؛ اما می بایست به  آن 
حلقه ی مشــترک، یعنی خوانــش و قرائت 
رســمی از هویت ملی ایرانــی پرداخت. در 
جــزوه  ی “ایرانیت و کردیت: همزیســتی یا 

همستیزی؟” علل و زمینه  ی تاریخی-سیاسی 
گذار از ناسیونالیزم َخلقی )مردمی( مشروطه  
به  ناسیونالیزم رسمی پرداخته  شده  است و 
در اینجا نیازی به  تکرار آن بحث نیست]28[. 
اما از آنجا که  تاکنون مفهوم “ناســیونالیزم 
رسمی”9 در بررسی ها و پژوهش های ایرانی 
به  طور محسوســی غایب اســت، گفتمان 
ناسیونالیســتی دوران پهلوی ها تحت عنوان 
می شــود  ارزیابی  رســمی”  “ناســیونالیزم 
و  اشــاراتی به  قرائت رســمی از هویت ملی 
در پژوهش های اخیر ایرانشناســی و مفهوم 
ناسیونالیزم رسمی خواهد شد. به  این دلیل  
که  شاید دسترســی خواننده  ی این متن به  
جزوه  ی مذکــور امکان پذیر نباشــد، بحثی 
هرچند فشــرده  درباره  ی مفهوم ناسیونالیزم 

رسمی الزم به  نظر می رسد. 

2.1( ناسیونالیزم رسمی 
مفهوم ناسیونالیزم رســمی توسط برخی از 
فرهیختگان اروپایی، از جمله  آنها اســتن-

واتسون و اندرســون، تببین شده  است.]29[ 
استن-واتسون و اندرســون در فصل ششم 
کتاب جوامع تخیلی: تأمالتی در باب منشــأ 
ملی گرایی و گســترش آن از ناســیونالیزم 
رســمی به  عنوان مــوج دوم ناســیونالیزم 
صحبت کرده اند. تاریخ غرب در نیمه  ی دوم 
با دو انقالب آمریکا و به  ویژه  فرانســه  وارد 
مرحله  و عصر ناســیونالیزم شد. اما این موج 
ناســیونالیزم، موج تــوده ای و از پایین بود. 
متأثراز موفقیت ها و جذابیت های ناسیونالیزم 
در نیمه  ی قــرن نوزدهــم، امپراتوری هایی 
کــه  از ســده های میانــی تا قــرن نوزدهم 
چندقومی)ایتنیکــی(،  ســرزمین های  بــر 
چندزبانــی و چندفرهنگی فرمانراویی کرده  
بودند، برای جلوگیری از فروپاشــی، یکباره  
بــه  ســوی ناســیونالیزم روی گرداندند. در 
اینجا اشــاره  ی استن-واتســون و اندرسون 
بریتانیــا، روســیه  ی  امپراتوری هــای  بــه  
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تزاری، اوســبرگ، عثمانی و ژاپن است. این 
ناســیونالیزم، تلفیقی از پرنسیپ و نظریه  ی 
دولت-ملت با دستگاه  کهنه  ی دیوان ساالری 
به  جا مانده  از امپراتوری های سابق، تلفیقی 
از مدرنیته  و ســنت و از امپراتوری و ملت-

دولت بود. به  گفته  ی اندرســون ناسیونالیزم 
رســمی ایدئولوژی ای اســت که  تالش دارد 
لبــاس مدرن را بر تنــه  ی ناموزن و زمخت 
امپراتــوری کند، اما تنشــی عاریتی به  نظر 

می رسد. 
به  ایــن ترتیب از قــرن نوزدهم به  بعد 
موجی نوین و متفاوت از پدیده  ی ناسیونالیزم 
شــکل گرفت و رشد کرد که  تالش داشت و 
دارد تــا گفتمان ناســیونالیزم توده ای موج 
اول را دور بزنــد؛ یعنی مفهوم ملت را که  در 
آن گفتمان به  مثابه  ی یک کلیت سیاســی 
مســتقل از دولت موجودیت دارد و منشــاء 
مشــروعیت سیاســی دولت را رقم می زند، 
کنار زده  و معادله  را در جهت عکس تبیین 
کند و ملت را با دولت، پادشــاه ، امپراتور و 
یا مذهب دولتی تعریــف و متعّین کند. در 
این مــدل دوگانه  مــرز و تفاوت های میان 
امپراتوری و ملت، سنت-مدرنیته ، حکمرانی 
دودمانــی و حکومت ملــی از بین می رود. 
تناقض ناسیونالیزم رسمی از این سرچشمه  
می گیرد که  پدیده  ی ناسیونالیزم ناسازگاری 
ریشه ای با امپراتوری دارد و در اکثر نمونه ها 
)اوسبرگ، روســیه  ی تزرای، عثمانی( رشد 
آن منجر به  فروپاشی امپراتوری می شود. به  
همین دلیل در سرزمین های چندملیتی که  
پیشینه  ی امپراتوری دارند، اگر به  جای دولت 
ناســیونالیزم  دمکراتیک چندملیتی،  مدرن 
رسمی نهادینه  شود، جامعه  به  جای دولتی 
دمکراتیک و فراگیر از محدودیت کارکردی 

“دولتی پاره مند’’10 رنج خواهد برد.
در چنین نمونه ای، علی رغم ظاهر مدرن، 
مناسبات نابرابر و امپراتورانه  میان واحدهای 
اتنیکی برقرار خواهد  سیاســی، فرهنگی و 

بــود. در اینجا مفهوم مناســبات امپراتورانه  
از تعریف و تبیین مایــکل دویل وام گرفته  
شــده  اســت: »امپراتوری، چه  رسمی و چه  
نارســمی، دربرگیرنده  ی مناسباتی است که  
در آن یــک دولت، به  طــور مؤثری کنترل 
جامعه  ی سیاســی دیگری را در دست دارد 
]...[ سیستمی میان دو واحد سیاسی، مرکز 
)متروپول( حاکم، کنترل سیاســی بر نظام 
حکومتی داخلی و خارجی- سروری سیاسی 
کارایی دیگری را- یعنی حاشیه  فرودست- را، 
در دست دارد.«]30[ بر این اساس اگر تعریف 
امپراتوری در چارچوب شکلی خاص از سلطه  
و حکمرانی که  در آن کنترل میان دو واحد 
سیاســی بر مبنای مناسبات ‘هیربدانه ی’11 
نابرابر قوام می گرفته  و مدیریت می شــود را 
بپذیریم، آنگاه  حاصــل کار دولتی پاره مند 
خواهد بود کــه  در آن رشــد مرکز حاکم، 
در گرو محرومیت حاشــیه  است. به  همین 
دلیل اســت که  دویل تأکید دارد که  دولت 
چندملیتی فدرال و یا کنفدراسیونی با دولت 
امپراتوری که  »بر اســاس برابری سیاســی 
میان واحدهای سیاســی و افراد ایجاد نشده  

است، فرق دارد«.]31[ 
البتــه  همــه  ی دولت هــای چندملیتی 
و چندفرهنگی الزاماً ســاختار و سیاســت 
امپراتوری، یعنــی بنیانی که  در آن قوانین، 
مقررات و آئین نامه ها انعکاســی از نابرابری 
میان افراد و واحدهاســت، نیستند؛ در این 
سیســتم، نابرابری اَشــکال فرهنگی، زبانی 
و مذهبی بــه  خود می گیــرد. در کنار این 
نابرابری و فرودســتی، رابطه  ی قدرت میان 
مرکز و حاشــیه  بر تفاوت های ملیتی، قومی 
و جدایی جغرافیایی قوام می گیرد. جمهوری 
اســالمی ایــران نمونــه  ی بارز سیســتمی 
امپراتوری اســت که  در آن مناسبات قدرت 
میان افراد و واحدهای سیاســی، فرهنگی و 
اجتماعی بر نابرابری قانونی بنیان نهاده  شده  

است. 
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در متــن “ایرانیت و کردیــت” در باب 
دگردیســی ناســیونالیزم ایرانی از گفتمان 
خلقــی مشــروطه  ی اوایل قرن بیســتم به  
گفتمان ناســیونالیزم رسمی و دولتی اشاره  
شده  و بیان گردیده  که  در قانون مشروطه  ی 
1906 و متمم 1907 آن، ماد  ه  ی 8 تصریح 
می کنــد که  “تمام اتباع ایران در برابر قانون 
از حقــوق مســاوی برخوردارنــد”. اما باید 
متوجه  بــود که  ماده های بســیاری در این 
دو سند صرفاً ترجمه  ی بخش هایی از قانون 
اساسی بلژیک بودند. اما در ماده  ی 8 درست 
بالعکس قانون بلژیک، هیچ اشاره ای به  تنوع 
ملیتی، زبانی، فرهنگــی، مذهبی، و غیره  ی 
اتباع ایران نشــده  است و سند در این مورد 

سکوت اختیار کرده  است. 
در مجلس مؤسسانی که  در سال 1325 
خورشیدی برای اصالح مواد 36 تا 38 قانون 
اساســی و زمینه  ی خلع احمدشــاه  قاجار و 
انتقال قدرت و سلطنت به  رضاخان، سازمان 
داده  شده  بود، به  روشنی قید شده  است که  
وارث تاج و تخت باید “مادری ایرانی االصل” 
داشته  باشــد. بدین ترتیب در اصالح قانون 
اساسی سال 1325 عبارت “اتباع ایران” دو 
سند 1906 و متمم 1909 بازتعریف شده  و 
نمادی قومی-نژادی به  آن اضافه  شده  است. 
از آن زمــان تاکنون، گفتمان ناســیونالیزم 
رســمی ملی ایرانــی به  لحــاظ تئوریک از 
تناقضی درونی رنج می بََرد؛ زیرا از یک ســو 
می پذیرد کــه  مفهوم ملت ایــران مفهومی 
مــدرن و معاصر و خود محصول اندیشــه  ی 
متفکران ایرانی در پایان قرن نوزدهم است، 
اندیشــه ای که  در انقالب مشــروطه  به  بار 
نشســته  و تحوالت ملی گرایانــه  را در ایران 
بوجود آورد؛ و از ســوی دیگــر این هویت 
مدرن و معاصر در هزار سال پس از حمله  ی 
اعراب و اسالم و فروپاشی آخرین امپراتوری 
“ایرانــی” و بعدها حمله  ی تــرکان، غلبه  ی 
بیگانگان بر ســرزمین ایران توانســته  است 

هویت ملی ایرانی را از طریق زبان، فرهنگ 
و ادب پارسی زنده  نگه  دارد.

 در ســال های پیــش از انقالب 1357 
ایــن خوانــش و قرائــت رســمی از هویت 
ایرانی مخالفانی داشــت؛ برای چپ ها، این 
و  باســتانی  امپراتوری های  درهم تنیدگــی 
هویت مدرن ایرانی چندان جذابیت نداشت 
و چپ ها در ســخن و تئــوری از کثیرالملّه  
بودن ایــران و حق تعیین سرنوشــت ملل 
)خلق ها( دفاع می کردنــد. در کنار چپ ها، 
حلقه های فکری-سیاســی ای نیز بودند که  
این درهم تنیدگــی امپراتوری و ملت-دولت 
را جایــز نمی پنداشــتند. به  نظر می رســد 
آنچه  اکنون ما شــاهد آن هستیم، در هر دو 
میدان یا نگاه  و صدای دیگری نیست، و اگر 
هم هســت آنقدر بی جان اســت که  شنیده  

نمی شود. 

2.2( دغدغه های هویت “ملی” ایرانی
چنانکه  اشــاره  شــد از اوایل دهه  ی 1990 
میالدی، تالش های بسیار گسترده  ای توسط 
چندین انجمن و مجالت ادواری در خارج و 
داخل ایران در راســتای تبیین نوین هویت 
“ملی” ایرانی شــروع شــده  و تا کنون ادامه  
دارد. ایــن تالش ها، مقــاالت و پژوهش ها، 
ســیمینارها و کنفرانس هــای بســیاری را 
مدیریت کرده  اســت، به  همین دلیل بحث 
جدی درباره  ی ایــن تالش ها مثنوی هفتاد 
مــن خواهد بود؛ بــه  جــای آن از واکنش 
ایــن مجموعه  بــه  کتاب مصطفــی وزیری 
و چگونگی پدیدار شــدن دوبــاره  و کاربرد 
مفهوم “ناسیونالیزم” رســمی ایرانی تبیین 

خواهد شد.
کتاب آقای وزیری تحت عنوان، ایران به  
مثابه  ی ملتی خیالی: درســت کردن هویت 
ملی]32[ که  در ســال 1993 چاپ شده  و تا 
آنجایی که  نویسنده  آگاه است، اولین ایرانیی 
بودنــد که  با الهــام از متن مهــم بندیکت 
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اندرســون )جوامع خیالی: تأمالتی درباره  ی 
منشأ ناسیونالیزم و گسترش آن( بحثی نوین 

را از هویت ایرانی ارائه  داد.
 از آنجایــی که  وزیــری در این متن به  
روشــنی عقایــد و خوانش هــای تئوریک و 
تاریخی پذیرفته  شــده  درباره  ی هویت ملی 
ایــران را به  شــکلی همه جانبــه  به  چالش 
کشیده  اســت، انتظار می رفت که  کتاب به  
بحث و جدلــی جدی در مراکــز مطالعات 
ایرانی دامن بزند؛ اما درست بالعکس، به  غیر 
از چند نقد کوتاه و بسیارمنفی، کتاب وزیری 
از اساس نادیده گرفته  شد و پس از آن کاماًل 
فراموش شــد.]33[ شایان ذکر است که  هدف 
از این گفته  این نیست که  بگوید متن کتاب 
وزیری که  نزدیک به  سی سال پیش نوشته  
شده  اســت، از هر خطایی مبّرا است؛ اما در 
همان حال باید گفته  شــود که  کتاب حاوی 
نکات بســیار مهمی است که  ایران شناسی و 
مطالعات ایرانی، اگر به  دنبال یافتن افق های 
نوین اســت نباید سیاست ســکوت، رد و یا 

بایکوت را در برابر آن اتخاذ کند. 
در اینجا به  دو نکته ، که  به  نظر می رسد 
بیش از هــر چیز برخی از پژوهشــگران و 
اســتادان مطالعات ایرانــی را برانگیخته  و 
عصبانی کرده ، اشــاره  می شود. اول، داوری 
وزیری درباره  ی مفهوم و لغت ایران در کاربرد 
باستانی و پیشــامدرن است. او می گوید که  
واژه  ی “ایران” در کاربرد پیشــا مدرن، تنها 
بــه محدوده ای جغرافیایی داللت داشــته  و 
کاربرد و معنی سیاســی نداشــته  است و از 
ایــن زاویه  نتیجــه  می گیرد کــه  مفاهیمی 
چون هویت ملی و یا سیاســی ایران، ربطی 
به  کاربرد پیشامدرن واژه  ی ایران ندارند.این 
شرق شناسان اروپایی بودند که  این دعوی را 
تبیین کرده  و جــا انداختند که  گویا مفهوم 
سیاسی “ایران” ریشه در تاریخ باستان دارد. 
اروپایی ها را  این جعلیــات مستشــرقانه ی 
ناسیونالیست های دوران رضاشاه   مورخان و 

از شرق شناســان اروپایــی وام گرفتــه  و بر 
اساس آن ملتی خیالی به  نام “ایران” اختراع 
کرده  اند و متــون تاریخیی را آماده  و چاپ 
کرده انــد که  اکنون به  عنــوان تاریخ واقعی 

ایران از جانب برخی پذیرفته  شده  است. 
دوم، وزیری بر این باور است که  برداشت 
شرق شناسان اروپایی و جدال آنها با همدیگر 
به  منظور تحکیم سلطه  ی خود در منطقه  ی 
ما، تعابیر و تفاســیر متفاوتی از کتیبه های 
باســتانی ایران به  دنبال داشته  است. برخی 
از ایــن تأویل ها ریشــه  در افــکار و اهداف 
کولونیالیســتی و تا حدودی نژادپرستانه  ی 
آنهــا دارد. مورخان دولتی دوران رضا شــاه  
همان ایده  و برداشــت های نژادپرستانه  را از 
آنان وام گرفتــه  و در تبیین و تعریف “ملت 
ایران” از آنها ســود جســته اند. از این زاویه  
بــه  باور او متــون تاریخ ایران که  از ســوی 
مورخانی چون حســن پیرنیا، عباس اقبال 
آشــتیانی و غیره  تدوین و تالیف شده  است، 
تا آنجا که  مســئله  به  اقلیت هــای قومی و 
فرهنگی غیرپارســی برمی گردد، آغشته  به  

برداشت های نژادپرستانه  است. 
چنانچــه  اشــاره  شــد، در کنــار چند 
نقــد منفــی، کار و تالش وزیــری به  طور 
همه جانبــه ای نادیده گرفته  شــد و وزیری 
به  انکار کار ســترگ ایرانیان در خلق هویت 
ملی و بازتولید آگاهی تاریخی متهم شــده  
اســت. بدون شــک می توان از متن “ایران 
بــه  مثابــه  ی ملتــی خیالــی” در برخی از 
برداشــت ها نقد کرد؛ برای نمونه  نمی توان 
با این پافشــاری مطلق و قطعی وزیری که  
مفهوم “ایران” تــا دوران مدرن هیچ معنای 
سیاســی قابل توجهی نداشته  است، موافق 
بود و نویسنده  ی این مقاله  هم مانند وزیری 
بر این باور است که  برداشت اغراقی برخی از 
پژوهشگران حوزه  ی مطالعات ایرانی از معنی 

سیاسی ایران در دوران باستان خطا است. 
به  نظر می رســد که  بیــش از هر چیز، 
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بحث وزیــری درباره  ی نقش تعیین کننده  ی 
شرق شناســان در تدوین تاریــخ ایران و در 
ایران،  نویــن  تاریخی  آگاهی  شــکل گیری 
برخــی از پژوهشــگران معاصــر حــوزه  ی 
را عصبانی کرده   ایران شناســی  مطالعــات 
اســت. بســیاری از مورخان و نویسندگان 
ایرانی این برداشت وزیری را تأیید کرده اند؛ 
از میان نمونه  های بســیار می توان حســن 
تقی زاده، مورخ-سیاســتمدار قرن بیســتم 
ایرانــی را نام برد که  بارها بر نقش اروپاییان 
در این امر اشــاراتی صریح کرده  اســت، یا 
مــورخ معاصرعباس امانت نقــش براون در 
تدوین تاریخ  ایران و همچنین حمایت وی از 
استقالل و آزادی ایران را ستوده  است.]34[ به  
صراحــت باید گفت که  روایت و مجموعه ای 
که  ادوارد براون به  جای گذاشته  و هم اکنون 
در دانشگاه  کمبریج قابل دسترسی است، تا 
روزگار کنونــی تأثیر و اهمیت خود را حفظ 
کرده است. کتاب ادوارد براون تحت عنوان 
انقالب ایران که  در ســال 1910، به  لحاظ 
مــواد خامــش از منابع دســت   اول ایرانی، 
بی نظیــر بــود و در این متن بــروان برای 
اولین بار ضمن تحلیــل رویدادهای انقالب 
مشروطه، ظهور و تولد مفهوم ملت و ملیت 

ایرانی را اثبات می کند. 
افراطی  ناسیونالیست  پژوهشگران  حتی 
ایرانی مانند پورداوود و یارشــاطر هم نقش 
کارایــی شرق شناســان را در تدوین تاریخ 
ایران تأیید کرده اند. احســان یارشــاطر در 
ســال 1994 اشاره  کرده  اســت که  »تاریخ 
ایران باستان، در زمان ما به دلیل تالش های 
دانشــمندان غربی از گمنامی ســابق خود 
بیرون آمده است و به ایرانیان تحصیل کرده 
دالیل بیشــتری برای پی بــردن به ارزش 
مفهوم ایران باســتان می دهد«]35[. هر ناظر 
و خواننده  ی منصفی اذعان خواهد داشــت 
که  نقــد وزیــری از تعصبــات ملی گرایانه، 
تنگ نظرانه  و نژادپرســتانه  در جریان اصلی 

تاریخ نــگاری ایرانی معتبــر و درخور توجه  
است. جواب این پرســش که  چرا برخی از 
پژوهشگران هویت ملی ایرانی، این چنین از 
متن وزیری برافروخته  شــده  اند، زیرا وزیری 
در کتاب خود تز درهم تنیدگی میان مفهوم 
ملــت ایران را بــا امپراتوری های ســابق به  
چالش کشیده  است ایده ای که  بنظر می رسد 
نقشــی محوری در گفتمان های اخیر هویت 

ایرانی دارد- جستجو کرد.

2.3( بازتولید ناسیونالیزم رسمی ایرانی
امروز اگر خواننده ای نســبتاً آگاه  به  مسائل 
نظری، آشــنا بــه  تاریخ ایــران و همچنین 
مانند  ادواری  ناســیونالیزم، مجالت  تئوری 
ایرانیکا و غیره  را مرور کند، از مشــاهده  ی 
برخی نظرات بســیار متعجب خواهد شــد. 
اگر گفتمان اســالمی-ایرانی کنار گذاشــته  
و از گفتمان ایرانی-پارســی آغاز کنیم، این 
گفتمان بر مبنای بازنگری در گفتمان آریایی 
و اسطوره ی  آریان و مفهوم آریایی]36[ تبیین 

شده  است. 
گفتمــان آریایــی و اســطوره  ی آریان، 
یکی از محورهای اصلی ناسیونالیزم رسمی 
دوران پهلوی به  حســاب می آمد. برای مثال 
محمدرضاشــاه پهلوی در سال 1973 اعالم 
کرد: »بلی، ما شــرقی، اما قبل از آن آریایی 
هســتیم. این خاورمیانه یعنی چی؟ کســي 
دیگــر نمي تواند ما را در آنجــا بیابد. اما در 
آسیا اینگونه نیســت. ما یک قدرت آریایی 
آسیایی هستیم، قدرتی که باورها و فلسفه  ی 
آن به  قدرت های اروپایــی و مقدم بر همه، 
به  فرانسوی ها نزدیک است«.]37[ او همچنین 
در دیدار با ســر آنتونی پارسونز، سفیر وقت 
بریتانیا در تهــران، گفت که ایرانی ها قومی 
آریایــی و در حقیقت از اعضــای خانواده  ی 
اروپاییان محســوب می شــوند و این فقط 
تصادفی جغرافیایی بوده که باعث شده ایران 
به جای قرار گرفتــن در میان ملل اروپایی 
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هم خانواده  ی خود، در خاورمیانه واقع شود.
اکنون نوعی تجدیدنظر در این اندیشــه  
انجام گرفته  اســت، جــالل متینی و جالل 
خالقی مطلق در مقاله ای مشــترک در سال 
1992 که  در مجله  ی ایرانشناسی چاپ شد، 

آن را به  وضوح بیان می کنند: 
  بهتر اســت واژه ی اوســتایی و فارسی 
باســتان “آریای” را نه به “آریــان” بلکه به 
“ایرانــی”، که صرفاً شــکل جدیدتری از آن 
اســت ترجمه کرد. به ایــن دلیل که واژه ی 
“آریان” امروزه، تمامی اقوام هند و اروپایی را 
) که از طریق زبان با یکدیگر مرتبط هستند(  
دربر می گیــرد، در حالی  که در اوســتایی 
و فارســی کهن، “آریایی” تنهــا به معنای 
ایرانی اســت. به هر حال، متون اوستایی و 
نشان دهنده ی حضور  کتیبه های هخامنشی 
حس قوی ایرانی بودن )احساس ایران گرایی( 

از زمان های دور در تاریخ ایران است«.]38[ 
 )2018-1920( یارشــاطر  احســان   
بنیان گذار و سرویراستار دانشنامه ی ایرانیکا، 
بنیان گــذار مرکز مطالعات ایران شناســی و 
استاد پیشــین مطالعات ایرانی در دانشگاه 
نماینده  ی  پیگیرترین  نیویــورک،  کلمبیا ی 
این گفتمان بود. او در مقاله ای که  در ســال 
1993 منتشــر شــد هویت ایرانی را چنین 

تعریف می کند: 
  »هویت ایرانی به وضوح در نوشته های 
داریــوش کبیر ) 522 ـ 486 ســال قبل از 
میالد(، که به عنوان فردی آریایی و پارسی 
کاماًل از وابســتگی نژادی خود آگاه بود و به 
هویــت ملی خود افتخار می کرد، برجســته 

شده است«.]39[
 

ایرانی- به  طور خاصه  تعریف گفتمان 
پارسی را به  شرح ذیل می توان خاصه  

کرد: 
1 هویت و فرهنگــی ایرانی وجود دارد که  

تاریخ و تداوم چند هزار ساله  دارد.

2 این هویــت ایرانی از آغاز باســتانی اش 
)حدود 2500 ســال پیش( با پادشــاهی بر 

سرزمین های ایران پیوند خورده است.
3 نمــاد اصلی ومرکزی ایــن هویت ایرانی 
قومیت پارســی اســت. این قومیــت از راه  
گســترش زبان و ادبیات فارسی بر ساکنان 
سرزمین های ایران، از جمله غیرفارسی زبانان، 

آنان را به ایرانیان تبدیل کردند. 
چنین تزهایی از طرف احسان یارشاطر 
و هم فکــران او تبییــن و حول آن تالشــی 
جدی برای تبلیــغ و جا انداختن در افکار و 
پندار ایرانیان انجام گرفته  است. اما حداقل 
مورخان دوران باســتان و حتــی برخی از 
همکاران و هم فکران مجالت ادواری نام برده  
هم، از این واقعیت به  خوبی مطلع هســتند 
که  در پارســی بودن اشکانیان یا پارتیان که 
سلطه ی پانصد ســاله ی آن ها “طوالنی ترین 
سلســله  ای بوده که بر ایران حکومت کرد” 
گمان جدی وجــود دارد و برخی معتقدند 

آنها اصالتاً از قوم َسکا بوده اند.]40[
را  یارشــاطر  برداشــتی حتــی  چنین 
ناچارکــرد بپذیرد که  حدود هزار ســاله ی 
حکومت یونانی و اشکانی پس از هخامنشیان 
را نمی توان با سنت یکپارچه ی پارسی تلفیق 
نمود. بدینســان بخشــی از پیروان هویت 
ایرانی-پارســی پذیرفتند که  بــه  کار بردن 
مفهوم “ایران” برای سراســر تاریخ باستان و 
مترادف ساختن آن با “پارس”، حداقل برای 
دوران پیش از اســالم، با مشــکالتی جدی 
همراه است. آنها در چارچوبی با پژوهشگران 
معاصر اروپایی همچون نیولی و فرگنر همراه  
شــدند، که  به  گفتمان ایرانشهری شناخته  

می شوند. 
در نهایت ما به  گفتمان چهارم و یا دیدگاه  
تاریخ گرایانه  می رســیم. شناخته شــده ترین 
متفکر این جریان احمد اشرف است. اشرف 
در بطن منازعات فکری درباره  ی ریشه های 
ملت ایران سه  دیدگاه اصلی در باب خاستگاه 
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ملت و ناسیونالیزم را از هم تفکیک می کند. 
رمانتیک”  “ناســیونالیزم  دیدگاه  نخســت، 
کــه  ملت هــا را پدیده هــا، موجودیت ها و 
از  ســاختارهایی “طبیعی” می پنــدارد که  
زمان باســتان وجود داشته اند. دیدگاه  دوم، 
از نظر اشرف گفتمان “مدرن و پست مدرن” 
اســت که ملت ها را همچون “ســاختارهای 
مدرن” که از نظر سیاســی ابداع شــده اند 
در نظــر می گیرند. اشــرف هیــچ تفکیکی 
میان دو دیدگاه  مدرن و پســت مدرن قائل 
نیست و هر دو را یکسان رد می کند. نهایتآ، 
دیدگاه  ســوم، نظریه ای که  اشرف آن را به 
عنــوان “دیدگاهــی تاریخ گرایانه” که  خود 
یکی از بنیانگذاران این اندیشه  است معرفی 

می کند]41[  
 تــز اصلی اشــرف اشــاره  و داللت بر 
ســاختاری تحت عنوان “ملت مدنی” دارد، 
که  محصول مدرنیته است و به همین دلیل 
نمی توان موجودیت آن را در گذشــته  یافت 
و این مفهوم را نباید برای دوران پیشامدرن 
به کار گرفت. اشــرف همزمان خوانش های 
مدرنیســتی و پسا- مدرنیســتی را نیز- که 
از گسســِت رادیکال میان ملتــی مدرن و 
گذشته ی تاریخی آن سخن می گویند- قویاً 
رد می کند. چارچــوب تئوریک این دیدگاه  
چون  متفکرانی  انعــکاس  “تاریخ گرایانــه ” 
جان آرمســترانگ و آنتونی اســمیت است 
که  قومیــت را- که  در دوران پیشــا-مدرن 
موجودیت داشــته  و امــا در عصر مدرن به 
عنوان ریشــه ی فرهنگــی ملت های مدرن 
نقش بازی کرده  اســت- در مقابل نظریه  ی 
متفکرانــی همچون ارنســت گلنر بر مدرن 

بودن پدیده  ی ملت تأکید دارند.
تاریخ گرایانه” ی اشرف  واقع “دیدگاه  در 
از نظریه  ی ســید جواد طباطبایی پشتیبانی 

می کند: 
  »تاریخ نــگاری کهن ایرانــی به  دنبال 
انحطــاط تاریخی و زوال اندیشــه  در ایران 

نتوانست به  تاریخ نویسی جدید تحول  پیدا 
کند و تکوین نیافتن آگاهی تاریخی موجب 
شــد که  اندیشــه  ی تاریخی جدید تدوین 
نشــود و از ایــن رو بســیاری از مفاهیم و 
مقوالتی کــه  برای تبیین تاریخ ایران به  کار 
گرفته  می شــود، به  ناچار یکسره  وام گرفته  
از تاریخ نویســی غربی است. وانگهی، فقدان 
اندیشــه  ی تاریخی موجب شــده  است که  
بررســی نقادانه  ی کاربرد دستگاه مفاهیم و 
مقوالتی که  بر پایه  ی مواد تاریخ اروپا تدوین 

شده  است، امکان پذیر نباشد«.]42[
 چنین دیــدگاه  تاریخ گرایانه  ای در باب 
هویــت ایرانی، این تز را برجســته  می کند 
که بایــد ایــران را نمونه  ی اســتثنایی در 
تاریخی  الگوهای شناخته شــده ی مطالعات 
در نظــر بگیریم. اشــرف معتقد اســت که  
“ملت مدنی” محصول مدرنیته  اســت و در 
دوره  ی پیشــا-مدرن وجود نداشــته  است، 
اما مانند گفتمان های دیگر )ایرانی-پارســی 
و ایرانشــهری( اشــرف اصراردارد که ایران 
موردی استثنایی است که در آن یک “ملت 
مدنی” مدرن، بدون “گسســت رادیکال” از 
“گذشته ی تاریخی”  خود شکل گرفته  است. 
بــه بیان دیگــر، “هویت ایرانــی” دقیقاً آن 
چیزی است که ایران مدرن را به “گذشته ی 
تاریخی و باســتانی اش” مرتبط می سازد. به  
گفته  ی اشــرف هویت ایرانی، هــر چند از 
لحــاظ تاریخی تغییر کــرده ، اما تا حدودی 
ثابت مانده اســت؛ به ایــن معنی که  هویت 
ایرانی که  قرن ها در معــرض تغییرو تحول 
بوده  و حتی چندین “چرخش” بزرگ را نیز 
از ســر گذرانده ، همچنان هویت ثابت ایرانی 
)پارسی( خود را حفظ کرد. نگارنده  از اینکه  
چگونه  این دیدگاه  را می توان تاریخی خواند 

متعجب است. 

3( ســخن پایانــی: گره گشــایی از 
در  دمکراسی  اندیشــه  ی  جان سختی  
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ایران چندملیتی 
 بحث با نقل قولی از آبراهامیان که  اشــاره  
به  پارادوکســی در تاریخ میــان دو انقالب 
ایــران دارد آغاز شــد. در کلیــت خود این 
بررسی و مقاله  دو مانع اصلی در راه  استقرار 
دمکراســی در ایران را به  ترتیب، نخســت 
درک تقلیل گرایانه  از مفهوم دمکراسی و دوم 
خوانش و یا قرائت ذات گرایانه  و متافیزیکی 

از هویت تاریخی ایرانیان معرفی می کند. 
بخش نخســت که  با تأســی از واکاوی 
و بررســی منابع مهم و متفــاوت پیرامون 
مفهوم دمکراســی به  انجام رســید را بدین 
گونــه  می توان جمع بندی کــرد که  مفهوم 
و مقوله  ی دمکراســی که  تبییــن و تعریف 
درســت آن نقشــی تعیین کننده  در مسیر 
تحول آتی جامعه  ی ایران خواهد داشت، وام 
گرفته  از اندیشه  ی فلسفی غربی است. تالش 
شده  است نشــان داده  شود این وام گرفتن 
منجر به  برداشت تقلیل گرایانه  از دمکراسی 
شده  است که  در نبود متد و روش نقادانه  در 
اندیشه  ی سیاسی ایرانی از دستگاه  مفاهیم و 
مقوالتی که  درباره  ی مفهوم و تاریخ پر از فراز 
و نشــیب دمکراسی، بدفهمی های زیان باری 
را به  دنبال خواهد داشت، چنانکه  از آگامبن 
نقل شد: »واژه ی دمکراسی امروزه  در همه ی 
گفتارها طنین یک نت خارج را دارد؛ به علت 
یک دوپهلویی آغازین، هر کسی که آن را به 

کار برد دچار بدفهمی می شود«. 
پس از بررسی فشــرده  ی تاریخ مفهوم 
دمکراســی در اندیشه  ی غربی یکی از نتایج 
زیان بــار درک تقلیل گرایانــه  را در تقدیس 
لیبرال- دمکراســی به  عنــوان مدلی فراگیر 
و یونیورســال نشان داده  شــد و گفتیم که  
دمکراســی لیبرال در خوِد مهــد و زادگاه  
دمکراسی حال و روز خوشــی ندارد. بدین 
منظور اشــاراتی فشــرده  دربــاره  ی بحران 
دمکراســی و ایده  ی پسا-دمکراسی داشتیم. 
در رویارویی با این حالت پسا-دمکراسی به  

ایده  ی اولیه  ی مفهوم دمکراســی به  عنوان 
قدرت مردمی متوســل شدیم. در این حوزه  
باز ناچار شــدیم از آگامبن یــاری بجوییم، 
چنانکــه  از او نقل شــد: »زیربنای عقالنیت 
دمکراسی خود بر معنا و بنیانی دوگانه  قوام 
گرفته  اســت«. از یک سو، شــیوه ای برای 
ســاختن پیکر سیاســی )که در آن  صورت 
بحث دربــاره ی قانون همگانی اســت( و از 
سویی دیگر، تکنیک و مهارت حکمرانی )که 
در آن  مقصود از دمکراسی یک رویه ی اداری 
اســت(. تأکید آگامبن بر این معنای دوگانه  
اهمیت اساسی دارد، چرا که  “دمکراسی هم 
نشانگر شکلی است که به میانجی آن قدرت 
قانون مند می شود و هم نشانگر وجهی است 
که این قانون در آن به کار بســته می شود”. 
اما متأسفانه  باز به  قول آگامبن در اندیشه  ی 
سیاســی، معنای دوم دمکراسی به  مثابه  ی 
شــکلی از حکومت و یا ‘تکنیک حکمرانی’ 

تقلیل داده  شده  است. 
مــا در ایران تاریخ 120 ســاله ی تالش 
ناموفق در استقرار دمکراسی داریم و فرآیند 
آن هنوز به  فرجام خود نرســیده  اســت، به  
همین دلیل الزامی است انگاشت و برداشتی 
از دمکراســی تبیین کنیــم؛ میان دو رکن 
“ناهمگــن” ایــن مقوله ، میــان “عقالنیت 
سیاســی-حقوقی” از یک ســو و “عقالنیت 
میان  دیگر،  ســوی  از  اقتصادی-حکومتی” 
یک شــکل )قانون اساســی( با شکل دیگر 
)حکومت( و بــه  طور خالصه  میان حکومت 
و حاکمیت، حلقه ی مشترکی را دست نشان 
کنیم. تنها این حلقه ی مشــترک است که  
قدرت و تداوم دو رکن ناهمگن ذکر شده  ی 
مقوله  ی دمکراسی و یگانگی و درهم تنیدگی 

آن را تضمین می کند. 
این ایده  بــه  نوبه  ی خود راهنمای ما در 
جمع بندی مبحث دوم بود. دمکراســی در 
ایران هیچگاه  وجود نخواهد داشــت اگر ما 
یگانه  ی  ایدئولوژیــک هویت  نتوانیم مفهوم 
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ایرانــی را از درون منفجر کــرده  و به  جای 
مبنا و گســتره ی منافع ها، ملت ها، زبان ها و 
غیــره ، ایرانی را قرار دهیم. در هیچ کشــور 
به  رسمیت شناخته  شده  ای دمکراسی وجود 
نخواهد داشــت اگر کشــور و مردمان آن با 
همان قوانین و با دســتگاه  اداری مشــابه  و 

برخاسته  از قدرت اداره  نشوند.  
مــا می توانیم بحــث دربــاره  ی هویت 
باســتانی مردم ســاکن ایران زمین را ادامه  
دهیــم و نباید انتظار اجمــاع نظر را در این 
عرصه  داشــته  باشیم؛ اما می توان و باید این 
تز تداوم ذات گرایانه و اندیشــه  ی ذات باورانه  
ایرانی-پارســی را رها  درباره  ی هویت ملی 
کنیــم و به جــای آن بر ایــن تمرکز کنیم 
کــه چگونه در ســرزمین چندملیتی ایران، 
دولتی مدرن ایجاد کنیم که  در گســتره  ی 
خود، همه  ی این هویت هــا، ملت ها، قوم ها، 
فرهنگ ها و زبان ها را جای دهد. باید بپذیریم 
اوالً، ایده های معاصر در باب هویت ایرانی و 
تاریخ ایران پیشامدرن، که  با نظریه ی نیولی 
و فرگنر درباره  ی هژمونی فارســی به عنوان 
زبان سنت و ایدئولوژی امپراتوری همخوانی 
دارد، بر پایه  ی استواری گفتمانی بنا نشده اند. 
دوماً کاربــرِد این مفاهیم ایران و این هویت 
یگانه  ی ایرانی از حیث همســانِی پیشامدرِن 
نژادی، مذهبی، زبانی، قومی، ســرزمینی و 
در نهایت وحدت ملی، نه  تنها منطقی بلکه  
دیگر عملی هم نیست. چنین تعاریفی، دقیقاً 
نوعی از ابداعات مدرنیستی اند که بر شکاف  
میان دولت-ملت و ســنت های امپراتوری و 
ایدئولوژی های گذشــته ســایه می افکنند و 
تنهــا خوانش و قرائت نوین از ناســیونالیزم 
رسمی و دولتی در ایران را بازتولید می کند.

چنانکه  اشاره  شــد تمامی منابع دوران 
میانی، که از ســوی این گفتمان ها و به  ویژه  
از سوی احمد اشرف با هدف تبیین نظریه  ی 
نویــن درباره  ی هویت ایرانــی به آنها ارجاع 
داده شــده  است، تفســیری کلی از “ایران” 

به عنــوان یک امپراتوری، در شــکل تعدد 
سلسله ای و پادشــاهی  را منعکس می کنند. 
ایــن نظریه هــا در پایان بــه  درهم تنیدگی 
“ملــت” ایران با گذشــته ی امپراتوری خود 
می رســند. هنگامی که  بر درهم تنیدگی دو 
قطب ناهمگن دولت-ملت و امپراتوری اصرار 
می شــود، آنگاه  یکی از این دو ضرورتاً باید 
کم رنگ شــود. در نهایت حاصل کار دولت 
پاره مندی خواهد بود که  مناسبات نایکسان 
میان واحدهای سیاسی بر سیاق امپراتوری 

برقرار می کند. 
اینجا و آنجا از این دوســتان می شنویم 
که  تــالش دارند ما را متقاعــد کنند که  نه  
درست بالعکس در این درهم تنیدگی “ملت” 
و “امپراتوری” این اندیشه  ی ایران به عنوان 
یک امپراتوری است که  کم رنگ خواهد شد. 
پیش فرض ایــن اطمینان دوســتان بر این 
اســتدالل استوار اســت که  هژمونی زبان و 
ادبیات غنی فارسی در طول تاریخ، همگنی 
قومی و ملــی ایرانی را ایجاد کرده اســت. 
پاسخ ما این خواهد بود، قسم حضرت عباس 

را باور کنیم یا دم خروستان را! 
اکنون ما با تأخیــر تاریخی صدوپانزده  
ســاله ی استقرار دمکراســی در ایران روبرو 
هســتیم، ایــن دوره ی تاریخی ایــران، به  
گفته  ی داریوش آشــوری: »خود تاریخ گذار 
از سیستم امپراتوری به  سیستم دولت-ملت 
را دربر می گیــرد. امپراتــوری ای که  تحت 
تأثیر انقالب مشروطه  در دهه ی دوم سده  ی 
بیستم، به  سیستم دولتی مدرن ایران تبدیل 
گشت، بقایایی از امپراتوری ایران که  دامنه  ی 
فرمانراویی آن تا آغاز سده ی نوزدهم در زیر 
تیغ آخرین کشورگشــایی ایرانی، یعنی آقا 
محمدخان قاجار، پهنه ی بســیار بزرگتری 
از سرزمین ها و شمار بیشــتری از قوم ها را 
دربر می گرفــت ]...[ هنگامی کــه  در آغاز 
قرن بیســتم به  دنبال انقالب مشــروطیت 
و با برقراری دیکتاتوری رضاشــاه  بنا شــد 
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که  از بازمانده ی درهم ریخته  و پاشــیده  ی 
امپراتوری ایران، دولت-ملت ایران برپا شود، 
کم و بیش ناسیونالیزمی با تصوری از ایرانیت 
نــاب، در مقام ایدئولوژی دولتی در پشــت 
آن بود. این ایدئولوژی از نفوذ نژادپرســتی 
اروپایــی هم خالی نبود و از نازیســم آلمان 
هم خــوراک می گرفــت. فرایند تشــکیل 
دولت-ملت در ایران بســیار دشــوار بوده  و 
تا کنون به  ســرانجام نرسیده  است«.”]43[ از 
امپراتوری چندقومی، چندزبانی  این  بقایای 
و چندفرهنگی، دولت-ملتی مدرن را ایجاد 
کردنــد که  بر مبنای قومیــت و زبان قومی 
خاص بنیان نهاده  شــد. این دولت-ملت که  
بر اساس قومیت نمادین پارسی ایجاد شده  
بود، پس از انقالب سال 1357 جای خود را 
به  سیستمی سیاسی داد که  درکی معین از 
شیعه  ی اثنی عشری را به  آن قومیت نمادین 

اضافه  کرد.
 در پایــان بایــد گفت که  موانع رشــد 
و نهادینه  شــدن دمکراســی در ایــران را 
بایــد در ایــن دو حوزه  جســتجو کرد. اول 
درک تقلیل گرایانه  از دمکراســی و تقدیس 
دمکراسی لیبرال به  عنوان تنها مدل عملی، 
و دوم تحمیل برداشت ذات گرایانه  از هویت 
ملی-پارسی در سرزمینی که  بافت اجتماعی 
دارد.  و چندفرهنگی  چندملیتی، چندزبانی 
چرا که  به  گفته  شــادی صدر “چه  خوشمان 
بیاید و چــه نیایــد، اگر به دنبــال تحقق 
دمکراســی و حقوق بشــر در ایران هستیم، 
نمی توانیم حق تعیین سرنوشــت را نادیده 
بگیریم. تحقق دمکراســی و حقوق بشر درد 
دارد، به جراحت ســختی می ماند که شاید 
جای زخمش تا همیشه باقی بماند اما ناگزیر 
اســت.”]44[ در واقع اصل حق ملل در تعیین 
بنیادی ترین  از  یکی  سرنوشــت سیاســی، 
اصول حقوق بشر و الزامات دمکراسی است. 
اما گفتمان غالــب هویت ملی ایرانی از یک 
ســو با تقلیل مفهوم همه  جانبه  ی دمکراسی 

لیبرال و به  حق رای افراد در انتخابات محلی 
و ملــی، عماًل مفهوم دمکراســی به  معنای 
پرنسیپ برابری در ساختار سیاسی  جامعه  
را کنار می گذارد. از ســوی دیگر با خوانش 
ذات گرایانه  از هویت ملــی ایرانیان و اصرار 
بر این تز نادرســت که  زبان و هویت پارسی 
است،  ایرانی  تعیین کننده  ترین عامل هویت 
عمآل بیش نیمی از ساکنین ایران را از سهیم 
بودن در ساختار قدرت سیاسی ایران محروم 
می کند. بدینسان، جامعه  ی مدنی ایران را از 
نیمی از آحاد آن محروم می کند. به  همین 
دلیل اســت در دوره های کوتاه  دمکراســی 
که  جامعه  ی ایران در 120 ســال گذشــته  
هیچگاه  تدوام نداشــته  است، چرا که  جامعه  
مدنی از آنچنان قدرتی برخوردار نبوده  است 
که  میدان مانور جامعه  ی سیاسی و دولت را 

محدود کرده  و دمکراسی را نهادینه  کند. 
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لێکۆڵینەوەی مێژوویی-کۆمەاڵیەتی لە ئێستادا  

د. مەعرووف کەعبی

لە دوو دەیەی ڕابردوودا لێکۆڵینەوەی کۆمەاڵیەتیی پەیوەندیدار بە کۆمەڵگای 
کوردەواری لە ئێران گەشەی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە. لێکۆڵینەوەی کۆمەاڵیەتی، 

هەوڵێکە بۆ خۆ ڕزگارکردن لە ژێر قورساییی کۆمەڵگای سیاسی و نەریت و 
پەرۆشەکانی. توێژینەوەکان بە گشتی ئەو بابەتانە بەسەردەکەنەوە کە کۆمەڵگای 

هاوچەرخی ئەمڕۆ گیرۆدەیانە. لەوانەش دەکرێ ئەمانە ناو ببەین: ژیانی کۆمەاڵیەتی، 
ئابووری، فەرهەنگی، کشتوکاڵ، گەشەی ئابووری، زمان و جنسییەتی کۆمەاڵیەتی. لە 
دوو دەیەی ڕابردوودا، گۆڤارەکانی زانکۆکانی ئێران و کوردستان )وەک دیاردەیەکی 
تازە( و بالوکراوەکانی دیکە بە زمانی کوردی بوونەتە خاوەن وتاری توێژەرانی نوێی 

بواری کۆمەاڵیەتی. 



پوختە
ئەم وتارە دوو مەبەســتی سەرەکیی هەیە. 
یەکەم، تیشــک دەخاتە سەر سەرهەڵدانی 
توێژینــەوەی کۆمەاڵیەتیــی پەیوەندیــدار 
بــە کۆمەڵگای کــوردەواری لــە ئێران بە 
تایبــەت لــە 1٣80 بەمــالوە؛ و دووهەم، 
باســی ئەوە ئەکات کە چلۆن گەشــە لەو 
بوارەدا هــاوکات لەگــەڵ بەرباڵوبوونەوەی 
چوارچێــوەی نــەزەری و تیــۆری بەڕێوە 
نــەزەری،  چوارچێــوەی  باســی  چــووە. 
پەیوەندییەکی ڕاســتەوخۆی بە ڕوانین بۆ 
ئەمڕۆی  کێشــەکانی  لەگەڵ  هەڵسوکەوت 
کۆمەڵگای کــوردەواری لە ئێران هەیە. لەم 
سااڵنەی داوییدا، هەتا هاتووە تیۆرییەکانی 
دواداگیرکاری )پۆستکۆلونیال( ڕەنگدانەوەی 
لێکۆڵینەوەکانــی  لــە  بــووە  زۆرتریــان 
پەیوەندیــدار بە کوردســتانی ڕۆژهەاڵتدا. 
بەاڵم لە هەمان کاتدا، ڕوانین بۆ کۆمەڵگای 
کوردەواری لە سۆنگەی دیکەشەوە هەبووە. 
بۆ وێنە، خوێندنەوەی پەیوەندیی فەرهەنگی 
لە ئێران وەک پەیوەندییەکی هێژمۆنیک کە 
تێیدا ســەروەری بــۆ فەرهەنگ و زمانێکی 
دیاریکراو مســۆگەر کــراوە و هەرجارە ئەو 
پێگە ســەروەرە بەرهەم دەهێنرێتەوە. ئەم 
لەوانە  وتارە هــەوڵ دەدات هەڵکێشــێک 
پێک بهێنێت تا خزمەتی ڕەوتی داهاتووی 
لێکۆڵینــەوەی مێژوویــی و کۆمەاڵیەتی لە 
ئیران بەگشــتی و لە کوردستان بەتایبەتی 
بکات. بەستێنی سیاســی و مێژووییی ئەم 
باســە، ســەردەمی دوای جەنگی جیهانیی 
دووهەمە کە لە ناخیدا تیۆرییەکانی نوێسازی 
و گۆڕانی کۆمەاڵیەتی ســەریان هەڵدا. ئەم 
باســە ئاکامــی چەندین ســاڵ خوێندن و 
لێکۆڵینەوە لە سەر ئەم بابەتانەیە. ئەم وتارە 
لە کۆتاییدا بانگەوازی خۆتەیارکردن دەکات 
بە بۆچوونێکی هەمەالیەنە یا چەندڕەهەندی 
کە ڕێنمایەکی باشــترە بــۆ بواری مێژوو و 

لێکۆڵینەوەی کۆمەاڵیەتی.

پێشەکی
لــە دوو دەیــەی ڕابــردوودا لێکۆڵینــەوەی 
کۆمەاڵیەتیــی پەیوەندیــدار بــە کۆمەڵگای 
کــوردەواری لە ئێــران گەشــەی بەرچاوی 
بەخۆیەوە بینیــوە. لێکۆڵینەوەی کۆمەاڵیەتی، 
هەوڵێکە بۆ خۆ ڕزگارکردن لە ژێر قورساییی 
کۆمەڵگای سیاســی و نەریت و پەرۆشەکانی. 
توێژینــەوەکان بــە گشــتی ئــەو بابەتانــە 
هاوچەرخی  کۆمەڵگای  کە  بەســەردەکەنەوە 
ئەمــڕۆ گیرۆدەیانە. لەوانــەش دەکرێ ئەمانە 
ناو ببەیــن: ژیانــی کۆمەاڵیەتــی، ئابووری، 
ئابووری،  گەشــەی  کشــتوکاڵ،  فەرهەنگی، 
زمــان و جنســییەتی کۆمەاڵیەتــی. لە دوو 
دەیــەی ڕابــردوودا، گۆڤارەکانــی زانکۆکانی 
ئێــران و کوردســتان )وەک دیاردەیەکــی 
تــازە( و بالوکراوەکانــی دیکــە بــە زمانی 
کــوردی بوونەتە خــاوەن وتــاری توێژەرانی 
نوێی بواری کۆمەاڵیەتی. دوانامەکانی ئاســتە 
جۆربەجۆرەکانــی خوێنــدن، لەوانە ئاســتی 
دوکتۆرا، هەرچی زۆرتر خۆیان لەو بوارانە داوە 
کــە پەیوەندییان بە کۆمەڵــگای هاوچەرخی 
کوردەوارییــەوە هەیە. ئەمە خــۆی لە ناخی 
گەشــەی بواری ئاکادێمیک لە کوردســتانی 
ئێران لە ژێر ســایەی زیادبوونی ناوەندەکانی 
خوێندن لە شــار و الدێ و هەڵکشانی ڕادەی 
خوێندکاران لە ئاستەکانی بەرزتری خوێندندا 

ڕووی داوە.
پشتئەســتوور  توێژینەوەکان  هــاوکات، 
بوون بــە گەلێک تیــۆری و ڕەوشتناســیی 
تایبەتــەوە بۆ ئەوەی چوارچێــوەی نەزەریی 
خۆیــان دیــاری بکەن. گەلێک سیســتەمی 
ڕەخنەگرانــەی  تیۆریــی  وەک  فیکــری 
و  پۆستمۆدێڕنیســم  فرانکفۆرت،  مەکتەبــی 
لێکۆڵینەوەی فەرهەنگی و هتد، بە لێشــاو لە 
توێژینەوەکاندا دەرئەکەون. لەم دواییانەشــدا، 
تیۆرییەکانی دواداگیرکاری )پۆســتکۆلونیال(، 
لە لێکۆڵینەوەکانی پەیوەندیدار بە کوردستانی 
ڕۆژهەاڵتــدا، ڕەنگدانــەوەی زۆرتریــان بووە. 
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بەاڵم لە هەمان کاتــدا، ڕوانین بۆ کۆمەڵگای 
کوردەواری لە سۆنگەی دیکەشەوە هەبووە. بۆ 
وێنــە، خوێندنەوەی پەیوەندیی فەرهەنگی لە 
ئێــران وەک پەیوەندییەکی هێژمۆنیک )واتە 
نەک موســتەعمەرانە( کە تێیدا ســەروەری 
بۆ فەرهەنگ و زمانێکی دیاریکراو مســۆگەر 
کــراوە و هەرجــارە ئــەو پێگــە ســەروەرە 
بەرهــەم دەهێنرێتەوە. کەوابــوو، لێکۆڵینەوە 
و دیاریکردنــی ڕوانیــن یا خاڵی دەســپێکی 

لێکۆڵینەوە پێکەوە دێن. 
بــەاڵم بە ڕای من ئەو هەواڵنە کێشــەی 
خۆیان هەبووە. لەگەڵ ئەوەیکە توێژینەوەکان 
دەســپێکی ســەردەمێکی بەنرخن لە بواری 
ئاکادیمی لە کۆمەڵگای ئێمەدا، ڕوانینی هەڵە 
بۆ گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتــی درێژەی هەبووە 
یا قورسایی خراوەتە ســەر تەنها جۆرێک لە 
تێۆرییەکان. تا ئەو جێگایەی بۆ ڕوانینی هەڵە 
دەگەڕێتەوە، نموونەکەی درێژەی دابەشکردنی 
مێــژووە بــە دوو ســەردەمی ســوننەتی و 
هاوچەرخ. توێژینەوەکان بە گشتی نەیانتوانیوە 
خۆیان لــە ژێر ئەو دابەشــکردنە کە ئاکامی 
تیۆرییەکانی نوێسازی و گەشەی دوای شەڕی 
دووهەمی جیهانییە، ڕزگار بکەن. بۆیە لە زۆر 
جێگادا، توێژینەوەکان، سەردەمی ئەمڕۆ وەک 
سەردەمی تێپەڕبوون )گذار( پێناسە دەکەن. 
لــە الیەکی دیکەوە، هــاوکات لەگەڵ ئەوەی 
تیۆرییەکانــی دواداگیــرکاری زۆرتر بوونەتە 
باو، یا بەدەگمــەن بۆچوونە گرینگەکانی ئەو 
تیۆرییە لە جێگای خۆیــان بەکار دەبرێن یا 
ئەو بۆچوونانە دەکرێنە پشتیوانەی بۆچوونێکی 

ڕووکەشانە.
لە خزمەت پەرەپێدان و قووڵترکردنەوەی 
توێژینەوەی کۆمەاڵیەتی لە کوردستاندا، ئەم 
وتارە چەندین ئامانج بۆ خۆی دیاری دەکات. 
لە بەشــی یەکەمدا، ئەوە شــی دەکاتەوە کە 
بــۆ پێناســەکردنی کۆمەڵــگای هاوچەرخی 
کــوردەواری لە ئیران دەبێ ســەرنج بدرێتە 
کۆمەاڵیەتی-ئابووری  نوێســازیی  ڕەوتی  دوو 

و یەکجۆرســازیی فەرهەنگی کە ڕیشــەکەی 
دەگەڕێتەوە بۆ ســەرەتای ســەدەی بیستەم. 
گرینگیــی ئەمە لەوەدایە کــە ئەو دوو ڕەوتە 
کۆمەڵگایەکــی دایمە لە حاڵی گۆڕان و نەک 
چەقبەســتوو دەردەخەن و وامان لێ دەکەن 
کــە لە دۆزینــەوەی جوابی هەمیشــەیی بۆ 
پرسیارەکان خۆمان بپارێزین. بەدوای ئەمەدا، 
باســی توێژینەوەکانی ئەم دواییانە دەکەم. لە 
بەشی دواتردا باســی تیۆرییەکانی نوێسازی 
و بۆچوونــی یەکڕەهەنــدی )یــک بعــدی(
ی ئــەو تیۆرییانە دەکەم کــە بوونە ڕێنمای 
نوێســازی لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست و ئافریقا. 
لە بەرانبــەردا بۆچوونی چەندڕەهەندی وەک 
بەدیلــی ئــەو تیۆرییانە بــاس دەکرێت. لە 
درێژەدا، باســی تیۆرییەکانی دواداگیرکاری و 
هێژمونی فەرهەنگی دەکرێت و هەوڵ ئەدرێت 
هەڵکێشــێک لەوانە پێک بهێنێت تا خزمەتی 
ڕەوتــی داهاتووی لێکۆڵینــەوەی مێژوویی و 
کۆمەاڵیەتی لە ئیران بەگشتی و لە کوردستان 

بەتایبەتی بکات.
ئەم وتارە پشت ئەستوورە بە چەندین ساڵ 
لێکۆڵینەوە سەبارەت بە کاریگەریی نوێسازیی 
ئێران لە سەر کۆمەڵگای کوردەواری لە سەدەی 
بیستەم بە تایبەت لە نێوان ساڵەکانی 1٣٣0 
هەتــا 1٣57 )1978-1950(؛ ســەردەمێک 
کە لە ناخیــدا پێکهاتەکانی ئەمڕۆی ئێران و 
کومەڵگای کــوردەواری قەوارەیان گرتووە. بۆ 
ئەوەی خوێنەر بتوانێت بە ئاسانی سەرچاوەکان 
بدۆزێتەوە، ســەرچاوە ئینگلیسسییەکان هەر 
بــەو زمانە و وەک خۆیان هاتوون و الپەڕە بە 

p دیاری کراوە. 
 

کۆمەڵــگای هاوچەرخی کــوردەواری: 
ڕەوتەکانی نوێسازی و یەکجۆرسازی

لە ســەر بناغــەی گۆڕانگارییــە مەزنەکانی 
یا  سەدەی نۆزدەهەم، ســەردەمی هاوچەرخ 
مۆدێڕنیتە لە واڵتانی ئاســیاییدا بە درێژاییی 
سەدەی بیستەم لە دوو ڕەوتی هاوشاندا خۆی 
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دەرخســت. ئەو دوو ڕەوتە بریتین لە ڕەوتی 
گۆڕانکاریــی ئابووری-کۆمەاڵیەتــی و ڕەوتی 
یەکجۆرکردنی فەرهەنگی. بە واتایەکی دیکە 
نوێســازی )مۆدێڕنیزاسیۆن( و یەکجۆرسازی. 
نوێســازیی دەوڵەت و کۆمەڵــگا لە جەرگەی 
پێکهێنــان و قەوارەگرتنی دەوڵەت-میللەتانی 
نوێ لــە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت، ئاکامەکەی 
بــوو بە پێکهێنانــی ئابوورییەکــی واحید لە 
واڵتێکی دیاریکراوی نوێــدا کە کۆمەڵگاکان 
و خەڵکانــی جۆربەجۆری لە ژێر ســەقفێکی 
ئابووری و سیاســیدا دادەپۆشی. بەاڵم ڕەوتی 
کێشــەی  گەلێک  فەرهەنگی  یەکجۆرکردنی 
مەزنی سیاســیی لێ کەوتــەوە و ئاکامەکەی 
بوو بە کێشمەکێشمێکی درێژخایەنی قەومی-
سیاسی-فەرهەنگی لە ئاستێکی بەریندا. ئەمە 
لــە واڵتــی هاوچەرخی ئێران کــە واڵتێکی 
هەمەفەرهەنگی و چەندمیللیەتییە، ڕێک ئەو 
ڕەوتە مێژوویییە بووە کە لە سەرەتای سەدەی 
بیستەمەوە بووەتە پێناسەی ئێران و، کۆمەڵگا 
جۆربەجۆرەکانــی ئەو واڵتەی شــکڵ پێداوە. 
کۆمەڵگای هاوچەرخــی کوردەواری لە ئێران 
شتێک نییە جگە لە تێکەڵبوونێکی ئابووری-
کۆمەاڵیەتی لە ئێراندا و بەرگریی سیاســی و 
فەرهەنگی لە بەرانبەر هەوڵەکان بۆ سڕینەوە 
و زەوتکردنی مافە سیاسی و فەرهەنگییەکانی 
خۆی. لە ئاکامی ئەو دوو ڕەوتەدا، کۆمەڵگای 
کــوردەواری هەرچی زۆرتر )یــا بەتەواوەتی( 
تێکەڵی پێکهاتەی ئێران کرا، لە کاتێکدا بووە 
خاوەن کوردایەتییەکی هاوچەرخ کە بەردەوام 
لە بەرانبەر یەکجۆرکردنی فەرهەنگی وەستاوە 
و بۆ بردنەســەرەوەی پێگــەی فەرهەنگی و 
سیاســی )و ئابــووری(ی کۆمەڵگاکــەی لە 
هەوڵدا بــووە. ئەگەرچی مێژووی سیاســیی 
سەدەی بیســتەم خاوەن گەلێک ڕووداوە کە 
شــیاوی باس و لێکۆڵینەوەن، بەاڵم ئەم وتارە 
بە تەما نییە باسی ئەو مێژووە و ڕووداوەکانی 
بکات و زۆرتر دەیهەوێت ســەرنجی خوێنەر 
بۆ ئەو خاڵە گرینگە ڕابکێشت کە کێشەکانی 

کۆمەڵگای هاوچەرخــی کوردەواری لە ئێڕان 
دەبێ لە ژێر تیشکی ئەو دوو ڕەوتەدا تاوتوێ 

بکرێن.
ئابووری- نوێســازیی  ڕەوتە هاوکاتەکانی 
کۆمەاڵیەتــی و یەکجۆرکردنــی فەرهەنگی، 
ڕەوتگەلێکی چەقبەستوو یا وەستاو لە جێگای 
خۆیان نین. بە پێچەوانــەوە، کارتێکردنەکان 
)دیالێکتیــک(، کاریگەری لە ســەر یەکتر و 
پێکەوە بوونیان، ڕەوتێکی مێژوویی بەجموجۆڵ 
و لــە حاڵــی گۆڕانــی دایمیی شــکڵپێداوە، 
بەجۆرێک کە بە هەمان ڕادە گرینگ، لە هەر 
سەردەمێکدا کیشــە و بابەتی نوێی لە خۆی 
دەرخستوە و دەرئەخات. بۆ وێنە کارتێکردنی 
ئەو دوو ڕەوتە لە ســەر یەکتر لە بەســتێنی 
ئێرانــی ژێر دەســەاڵتی ڕەزا شــا )1٣20-
1٣05( کە گەڵێک بەرنامەی چاکســازی بۆ 
پێکهێنانی دەوڵەتی نوێی بەڕێوە برد، خاوەن 
کێشە فەرهەنگی و سیاسییەکانی خۆی بووە. 
بەاڵم ئێرانی ساڵەکانی 1٣٤0 و 1٣50 دەبێتە 
شاهیدی گۆڕانکاریی مەزن و خێراتر لە هەموو 
ئاســتەکانی ئابووری، کۆمەاڵیەتی، فەرهەنگی 
و ڕووناکبیــری و هەروەها بەمیدیایی کردنی 
کۆمەڵگا واتە ســەرهەڵدان و پەرەســەندنی 
کەرەســەکانی ڕاگەیانــدن وەک تلویزیۆن و 
ســینەما.]1[ یەکێک لــە جیاوازییەکانی ئەو 
دوو ســەردەمە تا ئەو جێگایەی دەگەڕێتەوە 
بــۆ کۆمەڵگای کــوردی، دەکــرێ ئەوە بێت 
کە لە ســەردەمی یەکەمــدا یەکجۆرکردنی 
فەرهەنگــی لە خزمــەت بەســەروەرکردنی 
فەرهەنگ و زمانی فارســی لە ڕێگای زەبر و 
زەنگێکی ئاشکراتر بەڕێوە دەچێت. کەچی لە 
ســەردەمی دووهەمدا، بیرۆکەی ســەروەریی 
فەرهەنگی ئەو زمــان و فەرهەنگە لە ڕێگای 
بەنەریتدەرهێنانــی )بــە نــۆڕم کردنی( ئەو 
بیرۆکەیــە ڕوو دەدا. بەنەریتدەرهێنــان نەک 
تەنها لە ڕێگای خوێندنی هاوچەرخ و گەلێک 
گۆڤــار و باڵوکــراوەوە، بەڵکــوو هەروەها لە 
ڕێــگای ئامرازەکانی ڕاگەیاندنــەوە کە زمانی 
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هەموویان )جگە لــە ڕادیۆ کە چەند کاتژمێر 
بەرنامــەی کوردیــی هەبووە( فارســی بوو. 
کەوابوو، گەرەنتی و دابینکردنی ســەروەریی 
فەرهەنگێکــی ‘’بەباندەســتکراو’’، گەلێــک 
شێوەی نائاشکرا دەگرێتە خۆ کە بۆ تاکەکان 

وەک ‘’حەقیقەت’’ خۆیان دەردەخەن. 
فەرهەنگێکــی  بەنۆڕمکردنــی  ڕەوتــی 
دیاریکــراو، ڕەوتێک نییە کــە بەرەنگاری و 
بەرخۆدان لــە بەرانبەر خۆیــدا نەبینێت. بە 
پێچەوانــەوە، بەرەنگاریی زمــان و فەرهەنگە 
کە  گرینگە  هۆکارێكــی  پەڕاوێزخــراوەکان، 
کاریگەرییەکــی زۆر لــە ســەر گۆڕەپانــی 
ملمالنێــی فەرهەنگــی دادەنێــت. لە ڕەوتی 
پێکهێنانــی دەوڵەتــی هاوچەرخــی ئێراندا، 
دەســکەوتەکانی زمــان و فەرهەنگی کوردی 
لە ڕێــگای هەوڵدانی چاالکانــی فەرهەنگی، 
مەدەنی، سیاســی، و ئەدەبی بــەدی هاتوە. 
هــۆکاری مێژووییش دەوری خــۆی گێڕاوە. 
واتە ســەرەڕای زەبروزەنگــەکان و هەبوونی 
پشــتیوانییەکی ڕووناکبیرانــەی بەهێز کە لە 
الیەن نەریتێکی وەک ئەوەی مەحموود ئەفشار 
دەکرا،  نوێنەرایەتــی  گۆڤارەکەی)آینــدە(  و 
بیرۆکــەی مێژووییی ئێران خــۆی بە قەوم/
میللەتانی پێکهێنەری خۆی پێناســە کردووە 
و بەم جۆرە مەودای مانەوەی ناو و فەرهەنگی 
خەڵکانــی جۆربەجۆری خۆی ڕەخســاندووە. 
)ئەفشــار لە باری زمانییــەوە دەکرێ بڵێین 
ئاتاتورکی ئێران بوو لە ئاستێکی بچووکتردا(. 
بــۆ وێنە، ئەفشــار لە وتارێک ســەبارەت بە 
یەکیەتیــی نەتەوەییی ئێــران )وحدت ملی 
ایران( لە ژمارەی یەکەمی گۆڤاری ئایەندەدا، 
داوا دەکات لــە پێنــاو یەکیەتیی نەتەوەییی 
ئێران، ناوی ئوســتانەکان وەک خۆراســان، 
بەلووچستان، فارس، ئازەربایجان و کوردستان 
البچــن و لە جێگایــان ناوی شــیاوتر )واتە 
‘’هاوچەرخ’’( دابنێن. ئەم داواکارییە بەرانبەر 
بە جلوبەرگ و زمانیش دەکاتەوە.]2[ لەبەر ئەو 
جۆرە داواکارییانە یا هەر هۆکارێکی دیکە، لە 

یاســای 9ی مێهری 1٣16 دا )٣1 سێپتامبر 
19٣7(، ئێران دەبێتە دە ئوســتان کە ناوچە 
کوردنشینەکان بە زۆری لە نێوان ئوستانەکانی 
چوارەم و پێنجەمدا دابەش دەکرێن. لەساڵی 
1٣٣6دا، ئوســتانی کوردستان پێک دێت کە 
بەشــێکی بچووکی ناوچە کوردنشــینەکانە، 
و لــە ســاڵی 1٣٣9دا ناوەکان هەمیســان 
جێگای ژومارەکان دەگرنەوە. )ئەمە داستانی 
جلوبەرگیشە کە دواتر هەم لە بەر بەرخۆدان 
و هەم لە ڕێگای دووانەیی مەحەللی-ڕەسمی، 

جۆربەجۆری جلوبەرگ بەردەوام کرا(.
دەکــرێ نموونــەی زۆرتر بــۆ جیاوازیی 
ســەردەمەکان بهێنینەوە بەاڵم جەختی ئەم 
وتارە لەسەر دوو ڕەوتی گۆڕانکاریی ئابووری-
کۆمەاڵیەتی و یەکسانســازیی فەرهەنگییە لە 
هەر سەردەمێکدا کێشەی نوێ پێک دەهێنن. 
لە باری سیاســی و فەرهەنگییەوە، ڕووکەشی 
ئەو دوو ڕەوتە لە کێشمەکێشــمی هێژمۆنی 
)ســەرەوەری(ی فەرهەنگــی و موقاومەت لە 
ژێرەوە خــۆی دەردەخات. ئەگــەر لە ئێرانی 
ئەمڕۆدا، بە پێچەوانەی ســەردەمی پەهلەوی، 
گۆڤاری دووزمانە و کتێبی دەرسی بە کوردی 
هەیە، یــا کۆنگــرەی مەشــاهیر دەگیرێت، 
لە بناغــەدا )ئەگەرچی هــۆکاری دیکە ڕەت 
ناکەمەوە( ئــەوە ڕەنگدانەوەی پاشەکشــە و 
پێشــڕەوی لە ســنوورەکانی نێوان هێژمۆنی 
و زەبروزەنــگ لــە الیــەک و موقاومەت لە 
الیەکی دیکەدایە. لێرەدا فەرهەنگی ســەروەر 
بــۆ ڕاگرتنی پێگــەی بەهێژمۆنکراوی خۆی، 
ئامادەیە پاشەکشە بکات و مەودایەکی زۆرتر 
بۆ فەرهەنگی ژێردەست بڕەخسێنێت. بەمجۆرە 
مانەوەی خۆی وەک فەرهەنگی باندەســت لە 

درێژماوەدا گەرەنتی دەکات.
لە گۆشەنیگای لێکۆڵینەوەی کۆمەاڵیەتی، 
ئاکامی کارتێکردنی ئەو دوو ڕەوتە، گۆڕەپانێکی 
پرجموجۆڵە کە لە بەســتێنی جیاوازدا بابەتی 
نوێ پێــک دەهێنێت بێ ئەوەی جوابی حازر 
و ئامادە پێشکەشــی توێژەر بــکات. بە ڕای 
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من ئەمــە گرینگترین بابەتە کــە وا دەکات 
توێــژەر جوابی پرســیارەکانی خۆی لە ناخی 
کارتێکردنی ئــەو دوو ڕەوتەدا )کە زۆر الیەن 
و لقــی دیکەی لێ دەبێتەوە( ببینێتەوە. ئەمە 
هەروەها خزمەت بەو ئامانجە دەکات تا بواری 
لێکۆڵینــەوە کۆمەاڵیەتییــەکان دایمە ڕوو لە 

گەشە و پڕ تین و تەوژم بمێنێتەوە.

توێژینەوەی کۆمەاڵیەتی
لێکۆڵینــەوە  بــواری  بەســەرکردنەوەیەکی 
بــە ئاســانی دەری دەخــات کــە هەتا ئەم 
دواییانــە ئەوەیکە زۆرتر باو بــووە، توێژینەوە 
و مێژوونوســینی سیاسی و کەسایەتیمیحوەر 
بووە. لەو جــۆرە توێژینەوانەدا هەموو دیاردە 
و الیەنێکی کۆمەڵگای کوردی لە سێبەر یان 
لە خزمەت الیەنی سیاسیدا مانایان پێ دراوە. 
دیارە ئەمە تەنها پێناسەی کۆمەڵگای کوردی 
نەبــووە و بۆ خۆی دیاردەیەکــی جیهانیترە. 
ســەرەڕای ئەمە و هەروەها بە ســەلماندنی 
هۆکارەکانی هەبوونی کێشەی قووڵی سیاسی 
و توندوتیژییــەکان، لێکۆڵینەوەی فەرهەنگی، 
ئەدەبــی، بــواری ژنــان یــان جنســیەتی 
کۆمەاڵیەتی، کار و باشــبژیویی کۆمەاڵیەتی، 
شــار و الدێ نشــینی و هتــد ئــەو الیەنە 
گرینگانە بوون کە لە ژێر فشــاری سیاسەت 
و کێشەکانیدا دەتلیقانەوە. تەنانەت بێ ئەوەی 
خۆمــان بزانین، ئەو الیەنانە پەڕاوێز خراون یا 
لە پێناو بیرۆکە یا ئامانجێکی سیاسیدا بەکار 
هاتــوون، یا لە ڕەوایەتــی نەتەوایەتیدا تەنها 
لــە خزمەت ‘’خەباتی نەتەوەیــی’’ کەڵکیان 
لــێ وەرگیراوە. بابەتی ژنانــی کورد زۆرتر لە 
پەیوەندی لەگەڵ خەباتی ڕزگاریخوازانەدا باس 
دەکرا )یا دەکرێت( نەک لە پەیوەندی لەگەڵ 
گۆڕانی پێکهاتە جنســییەکان لە کۆمەڵگای 
هاوچەرخــدا. بابەتــی ژن هەروەها پەڕاوێزی 
خەباتی چینایەتی بووە و لەگەڵ ئەوەدا مانای 
پــێ دراوە و خۆی بوارێکی ســەربەخۆی بۆ 
نەدەســەلما. لە وتووێژێک لەگەڵ نووسەری 

ئەم وتارە، کەسێک کە لە ساڵەکانی 1٣50دا 
لە دێهاتەکانــی کوردەواری مامۆســتا بووە، 
دەیگێڕێتەوە کە ئاگاداری دیاردەی خەتەنەی 
ژن بــووە بێ ئەوەی زۆر شــوێنی ئەو بابەتە 
بکەوێت؛ لە بەر ئەوەی گوایا بابەتی سەرەکیتر 
لەوە هەبووە. ئەمە نموونەی بیرۆکەیەکی زاڵە 
کــە چەمکگەلێکی وەک چیــن و نەتەوە و 
حیزب دەکاتە شــەمس کە هەموو بابەتەکانی 
دیکە دەبێ لە ســەر هێڵێکــی دیاریکراودا و 
بەدەوریدا بسووڕێنەوە. دیارە لێرەدا مەبەست 
ئەوە نییە بزانین هــەر کام لەو چەمکانە ئایا 
ڕەوان یا نا. مەبەســت ئەوەیە پێشانی بدەین 
کە چلۆن بواری لێکۆڵینەوەی کۆمەاڵیەتی لە 

پەڕاوێزدا ماوەتەوە.
ســەرەڕای ئەمە، لە دوو دەیەی ڕابردوودا 
ئاڵوگۆڕێکی  کۆمەاڵیەتی  گۆڕانکاریــی  بواری 
بەرچــاوی بەخۆیەوە بینیوە. هــۆکاری ئەوە 
دەگەڕێتــەوە بۆ ســەرهەڵدانی نەســڵێک لە 
توێــژەران لە ئێــران و کوردســتاندا. چوونە 
ســەرەوەی ڕێژەی خوێندکارانــی زانکۆکان، 
مامۆستایان و توێژەرانی ئاکادیمیک، گەڵیک 
لێکۆڵینەوەی بەنرخی لێ کەوتوەتەوە.]3[ ئێمە 
ئێستا خاوەن گەڵیک توێژینەوەین سەبارەت بە 
گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتیی سەردەمی ‘’شۆڕشی 
سپی’’ لە ساڵەکانی 1٣٤0 و 1٣50، هەروەها 
سەبارەت بە گۆڕانکاری لە بوارەکانی خوێندن، 
مێژوویی، فەرهەنگی، جەمعییەتی، بێهداشت/
تەندرووســتی، جنســیەتی، کۆمەاڵیەتــی و 
ئەدەبی کە ســەردەمی دوا-ڕاپەڕینی 1٣57 
دەگرنــە خــۆ. چەندین کتێب لــەو بوارانەدا 
چاپ کــراون و زۆر وەرگێڕانی بەنرخیش لە 
ژێر بابەتی تیۆری و شێوازناسی و کۆمەڵناسی 
پێشــکەش کــراون. وەک ڕەوتێکی هاوکات، 
ڕێژەی خوێندکار و توێژەری ژن بە ڕادەیەکی 
بەرچــاو زیــادی کــردووە و بەشــێک لەو 
هەواڵنە لە الیەن ئەوانــەوە دراوە. ئەم ڕەوتە 
سنوورەکانی الدێ و شاری بەزاندووە. لەگەڵ 
ئەمــەدا هەتا هاتووە کۆبوونەوە و ســمینار و 
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کۆنفرانس لە سەر ئەو بابەتانەی کە دەتوانین 
لە ژێــر چەتری ‘’لێکۆڵینــەوەی گۆڕانکاریی 
کۆمەاڵیەتی’’ جێگایان بــۆ بکەینەوە، زیادی 
کردووە. ئەمانە دەسکەوتگەڵێکی بەنرخن و لە 
یەک وشەدا دەتوانین بڵێین کە لێکۆڵینەوەی 
بواری کۆمەاڵیەتی وەک بوارێکی ســەربەخۆ، 
قەوارەی بە خۆی داوە و هەتا هاتووە جێگای 
خۆی قایم تر کردووە. بەداخەوە ئەم هەواڵنە 
لــە بواری لێکۆڵینەوەکانی کــوردی و ئێرانی 
لــە دەرەوەی ئێــران النیکەم بــە تەواوەتی 
دانیان پێدا نەهێنــراوە. لە بەر ئەوەی )لە ناو 
گەلێــک هۆکاری دیکەدا( ئــەو جۆرە بوارانە 
بوارەکانی  زۆرتر ســەرقاڵی هەمووخەمەکانی 
لێکۆڵینــەوە لــە ئورووپــا و ئامریــکان یا لە 
قەفەسەی تیۆریی دوا-داگیرکاری )ئەگەرچی 
بەنــرخ و گرینگن( خۆیــان قەتیس کردووە 
و ناتوانــن لــە کێشــەکانی ئێرانێکی چەند 
فەرهەنگی/میللیەتی تێبگەن. کەموکوڕییەکان 
 Kurdish لــەم پەیوەندییەدا لــە گۆڤارەکانی
دەردەکــەون   Iranian Studies و   Studies
کە پێناســەیەکیان کەم بوونی وتارە لە سەر 
کوردســتانی ئێران. ئەگەر بڕوانینە تێزەکانی 
دوکتــۆرا، ئایا دەتوانیــن هەوڵێکی بەرچاو و 
چاالک لە خزمەت لێکۆڵینەوەی کۆمەاڵیەتی 
بدۆزینەوە؟ بە زۆرینە ئەو جۆرە لێکۆڵینەوانە لە 
ئێراندا ڕوویان داوە و توێژەران هاوکات لەگەڵ 
سیاسییەکانی  کێشە  لەگەڵ  ڕووبەڕووبوونەوە 

ئەو واڵتە، درێژەیان بە توێژینەوە داوە. 
ســەرەڕای ســەلماندنی ئەو هەواڵنە، وا 
هەســت دەکرێت کە خاڵەکانی دەســپێکی 
“شێوازناسی”ی توێژینەوە النیکەم بەتەواوەتی 
لە جێگای خۆیان نین. لێرەدا مەبەســتی ئەم 
وتــارە زۆرتر بۆ ئەوەیە تیشــک بخاتە ســەر 
بۆشــاییی نەبوونی هەڵوێستێکی ڕەخنەگرانە 
لە تێۆرییەکانی گەشــە )توسعە( و نوێسازی 
)مۆدێرنیزاســیۆن(، بە ئامانجــی گرینگیدان 
کۆمەاڵیەتی  گۆڕانکاریــی  بۆچوونەکانــی  بە 
کە بــە جۆرێکــی چەندڕەهەنــدی دەڕواننە 

کێشــەکانی کۆمەڵــگا. لــە هەمــان کاتدا، 
دیــاردەی دووپاتکردنــەوەی تیۆرییەکان لە 
وتارەکان و کۆتانامەکانی زانستگاکان دەبینین 
کە لــە دەقێکی دوور و درێــژدا چۆنییەتیی 
ئەو تیۆرییانە دووپــات دەکەنەوە، لە حاڵێکدا 
چوارچێــوەی نــەزەری بۆ ئەوەیــە کە بڵێت 
بۆ چ مەبەســتێک ڕیســالەیەک لە بۆچوون 
و تیۆرییەکــی دیاریکراو کەڵکــی وەرگرتوە. 
واتە خۆی نەکاتە شــوێنێک بۆ شیکرنەوەی 
تیۆرییەکی دیاریکراو یا هەوڵ بدات ئاســتی 
زاناییی نووســەر دەربخات. ئاســتی زانست 
و تواناییــی فیکریی نووســەر، تەنها لە ناخی 
لێکدانــەوەدا دەردەکەوێت نــەک لە ڕێگای 
دووپات کردنەوەی وتەی کەســانی دیکەوە. 
لــەم بەشــەی دواییدا ئەم دوو الیەنە شــی 

دەکەمەوە.
 

سەردەمی هاوچەرخ و بەهاوچەرخ کردن]4[ 
تیۆرییەکانــی گەشــە و نوێســازی کــە بە 
دوای جەنگــی دووهەمی جیهانیدا ســەریان 
هەڵــدا، دەورێکی گرینگیان لــە بەرنامەکانی 
 ناوەندگەرا و شــار-میحوەری دەوڵەتی ئێراندا 
گیڕا.]5[ لە هەمان کاتدا “نوێسازی” و “گەشە”، 
تێگەیشــتنێکی گشــتییان لە گــۆڕان وەک 
ڕەوتی گواســتنەوە )گذار( لــە “دابونەریت” 
)ســنت( بۆ “هاوچەرخ” )مدرن( جێ خست. 
ئەم دووانەیە لە ڕێگای کۆمەڵناســیی ماکس 
وێبەرەوە گشتگیر کرا.]6[ ئەمە ئەو بۆچوونەیە 
کــە لە لێکۆڵینەوەکانی بــواری کۆمەاڵیەتیی 

کوردیدا هێشتا بەدی دەکرێت.
نەریتخواز )سنتی( و هاوچەرخ )مدرن( دوو 
چەمکی خاوەن مانای دیاریکراو و ڕوون نین. 
هەر وەک رەینارد بێندیکس شیی دەکاتەوە، 
ئەو دوو چەمکە یەکتریش پووچەڵ ناکەنەوە. 
لێکۆلینەوەیەکی گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتیی  لە 
بریتانیــا لە نێــوان دوو جەنگــی جیهانیدا، 
توێژەرێك دەڵێت کە ‘’هەموو ســەردەمەکان 
سەردەمی گواستنەوەن’’ و ڕەچەڵەکی زۆرێک 
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لە گرنگترین پێناسەکانی گۆڕانی کۆمەاڵیەتی 
دەگەڕێتەوە بۆ ســەردەمەکانی پێشــووتر.]7[  
کەوابوو، بە پێی ئەو توێژینەوەیە، تێگەیشتن 
لە سەردەمێک هاوکات لەگەڵ سەلماندنی ئەو 
ڕاستییەدایە کە  ئەو سەردەمە ‘’هەم کۆتایییە 
و هەم دەسپێکەرە، سەردەمێکە کە بابەتەکانی 
ڕابردوو هەمــان دەوری گرینگ دەگێڕن کە 

بابەتەکانی کۆمەڵگای نوێ دەیگێڕن’’.]8[ 
لە سەدەکانی هەژدە و نوزدەهەمدا، وشەی 
نوێسازی بەرانبەر بوو لەگەڵ گۆڕانی کۆمەاڵیەتی 
و پێکهاتێــک بــوو ‘’لــە بەرەوپێشــچوونی 
ئابووری و سیاســیی ژمارەیــەک لە کۆمەڵگا 
پێشڕەوەکان و لە درێژەدا گۆڕانکارییەکان لە 
کۆمەڵگاکانــی دیکەدا’’.]9[ گۆڕانکاریی خێرای 
ئاکامەکەی بوو بە سەرهەڵدانی  کۆمەاڵیەتی، 
کۆمەڵناســیی نوێ کە پێشــەنگەکانی بریتی 
بوون لە کارڵ مارکــس، ئێمیل دوورکەیم و 
ماکس وێبەر کە بە گشــتی لــە دەوری ئەو 
بابەتانە و ئانتی تێزانــە خولیان دەخوارد کە 
 ئاکامی ڕەوتــی گۆڕانکارییە کۆمەاڵیەتییەکان 
بوون.]10[ بەاڵم لە هەمان کاتدا تێگەیشتنێکی 
ســاکارانەی نەریتخواز لە بەرانبەر هاوچەرخ 
ئــەو خوێندنــەوە ســاکارە  پێــک هــات. 
ئاکامــی ‘’خوێندنەوەیەکــی ئایدیۆلۆژییانەی 
جیاوازیی دابونەریــت و هاوچەرخ و هەروەها 
بەگشــتکردنی ئەزمونی ئورووپایــی بوو’’.]11[ 
ئەو بەگشــت کردنە، مۆدێلێکی )پاڕادایم( لێ 
کەوتەوە کە سەردەمی هاوچەرخی )مدرنیتە( 
وەک شارستانییەتی نوێی ئورووپا و ئامریکای 
باکوور و ڕەوتی گەشەی ئەوان پێناسە دەکرد. 
ســەردەمی هاوچەرخ وەک شارستانییەتێکی 
نوێ لە پەناوە ئاماژەیە بە بێ وێنە بوونی خۆی 
لە مێژووی مرۆڤدا و خۆی لە سەر هێمایەکی 
‘’فەرهەنگی  پۆزێتیــڤ دامەزرانــدووە کــە 
 هاوچەرخــی ڕۆژاوا حــەزی لێیــە بیداتــە 
خۆ’’.]12[ سەردەمی هاوچەرخ بە گشتی وەک 
‘’سیســتەمێکی پێکەوە لکاو یا بەستەیەکی 
بازرگانــی لەگــەڵ کۆمەڵێــک خاڵــی خۆ-

پێناسەکراو’’ ناسراوە.]13[ لە درێژەدا و بەدوای 
جەنگی جیهانیی دووهەمدا، نوێســازی زۆرتر 
وەکــوو بەرنامەکانی دەوڵەت بۆ نوێکردنەوەی 
واڵتە ناڕۆژاواییەکان لە سەر بناغەی پارادایمی 

تیۆرییەکانی نوێسازی پێناسە ئەکرا.
تیۆرییەکانی نوێسازی لە باری نەزەرییەوە 
شێوەیەکی نوێ و بەهێزی فکرییان سەبارەت 
بــە گۆڕانکارییــە کۆمەاڵیەتی و سیاســی و 
فەرهەنگییــەکان جێ خســت. لــە ڕێگای 
کەڵک وەرگرتن لەو شــێوەیە، زانایانی بواری 
کۆمەاڵیەتــی لــە ئامریکا هەوڵیــان دەدا لە 
چۆنایەتیی و داهاتوی گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتی 
و سیاســی لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و 
هەروەها ئاســیا و ئافریقــا و ئامریکای التین 
تێبگــەن.]14[  ڕەچەڵەکــی ئــەو مۆدێلــە بۆ 
کۆمەڵێک گریمانەی هاوبەش ســەبارەت بە 
 چۆنایەتی و ڕەوتــی گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتی 
دەگەڕایەوە.]15[ لە باری فکرییەوە، سەرچاوەی 
ئەو تیۆرییانە دەگەڕایەوە بۆ نەریتێکی فکری 
کــە جیاوازییەکی توندی لە نێــوان ڕۆژاوا و 
باقــی دونیا پێک دەهێنا. لــەم ڕەوتەدا، هەر 
وەک لە کارەکانــی هامیلتۆن گیب و بێڕنارد 
لوییــز دا دەردەکەوێت، دووانەی پێشــوو لە 
نێوان شارستانییەت و وەحشیگەری، جێگای 
خۆی بەخشــی بە دووانەیی لە نێوان نەریت 
و هاوچەرخدا کە خــۆی، هەر وەک ئاماژەی 
پێ کرا، لە کۆمەڵناســیی ماکــس وێبەرەوە 
ســەرچاوەی دەگــرت.]15[ بــە پێــی وێبەر، 
کۆمەڵگای نەریتخــوازی “ڕۆژهەاڵت”، دەبێ 
ڕێبــازی یەکخەتیی شارســتانییەت شــوێن 
بگرێت، ڕێبازێک کە کۆمەڵگاکانی ڕۆژاوا گوایا 
بە ســەرکەوتوویی تێپەڕیان کــردووە، هەتا 
بتوانن بگەنە پێناسە هاوچەرخەکان و کۆتایی 

بە دواکەوتوویی بهێنن.]17[  
لــە بــاری ئاکادیمییــەوە، تیۆرییەکانی 
نوێسازی، ئاکامی ئاڵوگۆڕە سیاسییەکانی دوای 
شەڕی دووهەمی جیهانی بوون کە خۆیان لە 
سەرهەڵدانی  سەربەخۆییخواز،  بزووتنەوەکانی 
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واڵتانی نوێی دوائیستێعماری و لەوانە گرینگتر 
سەرهەڵدانی ئامریکا وەک زلهێزێکی جیهانی 
دەردەخست. لە جەرگەی زیادبوونی توێژینەوە 
کۆمەاڵیەتییــەکان لە واڵتــە یەکگرتوەکانی 
ئامریکا کــە کۆمەڵێک تیۆریی نوێســازییان 
 بەرهــەم هێنــا، نوێســازی بــووە واژەیەکی 
نوێبــاو.]18[ ئــەو تیۆرییانە لە ســەر بناغەی 
تیۆرییەکانــی گەشــەی کۆمەاڵیەتی )تکامل 
لێکۆڵینــەوە  و  دامەرزابــوون  اجتماعــی( 
ئەهلییەکان لە ئامریکایــان ڕێنوێنی دەکرد. 
بــە پێچەوانەوە، لە ئورووپا تیۆریی گەشــەی 
کۆمەاڵیەتی “بۆ تەفسیری پێکدادانی واڵتانی 
سەنعەتی و پێشکەوتووی ڕۆژاوا و فەرهەنگەکانی 
ناوچە داگیرکراو و ناســەربەخۆکانی ئافریقا و 
ڕۆژهــەاڵت بــەکار دەبرا.”]19[ لــە جەرگەی 
شــەڕی ســارد دا، تیۆرییەکانــی گەشــەی 
سیاســی )توســعە( لە بەرانبەر مارکسیسمی 
زاڵدا هێنرانە ئاراوە. هۆکاری ئەمە ئەوە بوو کە 
ئەو بۆچوونانەی وا بە مارکسیستی دەناسران، 
گرفتە سیاســی و کۆمەاڵیەتییەکانیان گرێ 
دەدا بە نایەکســانیی ئابوورییەوە و بانگەوازی 
چاکسازیی زەوی و داوای بەرنامەی دەوڵەتی 
بۆ گەشــەی ئابوورییان دەکرد؛ ئەمانە دواجار 
لە الیــەن حکوومەتــە ڕۆژاوادۆســتەکانەوە 
 قۆزرانــەوە و بە مەبەســتی سیاســی بەڕێوە 
چوون.]20[ نموونەی ئەوە لە ئێراندا شۆڕشــی 
ســپی )1978-1962(ی حەمە ڕەزا شا بوو. 
وەک کەسایەتییەک کە نوسخەی بۆ نوێسازیی 
نەریتخوازەکان دەنووسی، ساموێل  پادشایییە 
هانتینگتۆن سەرەڕای ئەوە بە دروستی دەڵێت 
لە حاڵێکدا کە ئامانجی پادشــا نوێخوازەکانی 
“بەرپەرچدانــەوەی  نۆزدەهــەم  ســەدەی 
ئیمپریالیزم” بوو، ئامانجی ئەوانەی ســەدەی 
بیستەم “بەرپەرچدانەوەی شۆڕشە”.]21[ تا ئەو 
جێگایەی بۆ ئێــران دەگەڕێتەوە و هەر وەک 
توێژەران ســەرنجیان داوەتێ، شۆڕشی سپی 
لــە هەوەڵەوە کاردانەوەیــەک بوو بەرانبەر بە 
شــۆڕش و کودیتاکانی ناوچەکە بۆ پاراستنی 

ڕێژیمی پەهلەوی و بۆ بەرگرتن لە شــۆڕش 
لە خوارەوە.]22[ زۆرێک لێکۆلینەوە ســەبارەت 
بە پێکهاتەکانی ئایدیۆلۆژیی شۆڕشــی سپی 
هەن کە بە دروســتی نوێســازییەکەی وەک 

گەشەیەکی ناڕێک )ناموزون( دەناسێنن.]23[ 
لە دەیەکانــی دوای جەنگی دووهەم کە 
نوێســازی لە واڵتانی ئێــران، تورکیا، عێراق، 
میسر و باقی واڵتانی ئافریقا گەشەی خێرای 
بەخۆیەوە بینی، نوێسازی هەرچی زۆرتر وەک 
تێپەڕبوون )گذار( بۆ مۆدێڕنیتەیەکی ئورووپا-
میحوەر پێناســە کرا. بە پێی ئەو تێگەیشتنە، 
هەمــوو واڵت و فەرهەنگێــک جیا لە زەمان 
و جێــگا، دەبوا بەجۆرێک ئــەو هەلومەرجانە 
پێــک بهێنێت کە پێناســەکانی ســەردەمی 
هاوچەرخن، تاکوو بتوانێت بە سەرکەوتوویی 
نوێســازی بە ئەنجــام بگەیێنێت. بەاڵم وەک 
بێندیکــس دەڵێت، “پێشــتر و دواتر” دەبێ 
وەک “ئامرازی شــیکاری و شڕۆڤە” نە وەک 
ئامرازێــک بۆ پێشــبینی کردنــی دواڕۆژی 
واڵتانی “ڕوو لە گەشــە” چاو لێ بکرێت.]24[ 
لــەم گۆشــەنیگایەوە و تا ئــەو جێگایەی بۆ 
کوردەواری  کۆمەڵــگای  لێکۆڵینەوەی  بواری 
مۆدێڕنیتــە،  چەمکەکانــی  دەگەڕێتــەوە، 
دابونەریت و نوێســازی، دەبێ هەرچی زۆرتر 
لە ژێر تیشــکی خوێندنەوەیەکی ڕەخنەگرانە 
لە تێۆرییەکانی نوێســازی و گەشــە، تاوتوێ 
بکرێن هەتــا توێژەر خۆی لــەو بۆچوونەنانە 
بپارێزێت کە گۆڕانی کۆمەاڵیەتی وەک ڕەوتی 
گواســتنەوە پێناســە دەکەن. دانیەل بێرنێر 
یەکێک لە داڕێژەرانی تیۆرییەکانی نوێسازی، 
نوێسازی و گواستنەوە هاوتا و هاومانا ئەکات. 
لــە کتێبەکەیدا )1958( دەڵێت،  نوێســازی 
“ڕێڕەوێکە” لە دۆخێکــی نالەبار و دواکەوتوو 
بۆ دۆخێکی پێشکەوتوو و هاوچەرخ. پێناسەی 
ئەو ڕێــڕەوە دووانەییەکی نابەرابــەرە کە بۆ 
نموونــە لەمانەدا خۆی دەردەخــات:  “گوند 
بەرانبەر شار، زەوی بەرانبەر پووڵ )نقدینگی(، 
بێســەوادی بەرانبەر ڕووناکبیــری، داتەپین 
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بەرانبەر خاوەن ئاوات بوون، تەقوا لە بەرانبەر 
وروژان”.]25[ کەوابوو گۆڕان لە یەکێک لەمانەوە 
بــۆ ئەوی دیکە ئەو ڕێڕەوەیە بۆ تێپەڕبوون لە 

کۆمەڵگای نەریتخواز.
لە بەرانبەر ئــەو بۆچوونەدا کە بانگەوازی 
هەڵوێســتێکی یەکڕەهەندی بۆ لێکۆڵینەوەی 
کۆمەاڵیەتــی دەکات، لێکـــــــــۆڵینەوەی 
کۆمەاڵیەتــی دەبــێ پشتئەســتوور بێت بە 
و خوێندنەوەیەکی چەندڕەهەندی  هەڵوێست 
یان هەمەالیەنەتر کە تێیدا هەموو چەمکەکان 
بە نیگایەکی ڕەخنەگرانەوە مامەڵەیان لەگەڵ 
دەکرێ تا هەم وەک حەقیقەت یا ‘’زانستی’’ 
چــاو لێ نەکرێن و هەم ببنــە هەڵخرێنەری 
توێژینەوەی زۆرتر و بنەڕەتیتر لە دیاردەکانی 
کۆمەڵگا. بەمجۆرە، بەردەوامبوونی لێکۆڵینەوە 
زەمانەت دەکرێت و سەرهەڵدانی توێژینەوە لە 
بابەتی جۆربەجۆر هەم گەشــە دەکات و هەم 
تین و تەوژمێکی بەردەوام بۆ بواری توێژینەوە 

بە دیاری دەهێنێت.

و  یەکڕەهەندی  ڕوانینــە  جیاوازیــی 
چەندڕەهەندییــەکان بــۆ توێژینەوەی 
گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتیی کــــۆمەڵگای 

کوردی
ڕوانینــی یەکڕەهەنــدی لــە ســەر بناغەی 
تیۆرییەکانی نوێسازی و گەشە ڕاوەستاوە، لە 
کاتێکدا ڕوانینی چەندڕەهەندی یا هەمەالیەنە 
لە ســەر بناغەی تیۆرییەکانــی گۆڕانکاری و 
ئاڵوگۆڕی کۆمەاڵیەتی دامەزراوە. هەر کامەیان 
خاوەن مێکانیزمەکانی ســەرەکیی خۆیانن و 
لە ڕێــگای کۆمەڵێک پێکهێنــەر )عناصر( و 
بۆچوونــی دیکەوە لــە یەک جیــا دەبنەوە. 
ڕوانینی چەندڕەهەندی ســەرنج دەداتە ڕەوتە 
مێژوویییــەکان و فەرهەنــگ و پێکهاتەکانی 
کۆمەڵگا و نایهەوێ تەنها مۆدێلێک لە جێگای 

مۆدێلێکی دیکەدا دابنێت.
مێکانیزمەکانــی نوێســازی)ی دەوڵەتی( 
بریتین لــە دەوڵەت وەک ڕۆڵگێــڕێ تەنها، 

دامەزراوەکانــی بەهاوچەرخکــردن )بۆ وێنە 
خوێندن، تەندروستی(، بەڕێوەبردنی بەشەکانی 
دیاریکراوی نوێســازی و مودێلی گەشــەی 
ڕۆژاوایــی. هاوکات ئەم ڕوانینە یەک الیەنەیە 
ژمارەیەک کۆسپ و لەمپەر لە بەرانبەر گەشە 
)توســعە(دا ناو دەبات کە دەبــێ دەوڵەت و 
کاربەدەستان سەرنجیان بدەنێ. ئەوانە دەتوانن 
بریتیــی بن لە نەبوونی ســەرمایەی گەورە و 
بێبــەری بوون لە تێکنۆلــۆژی و دامەزراوە و 
بایەخە نوێــکان. لەمپەرەکانی دیکە هەروەها 
بریتیین لــە موقاومەتی فەرهەنگی، هەبوونی 
بایەخە ئایینیــی و ئەخالقییەکان کە تەگەرە 
ئەخەنە سەر ڕێگای تاک کە ئامانجی دەست 
گەیشــتن بە پێشــکەوتنی مادییە. بۆچوونی 
یەک الیەنــە، کۆمەڵگا و مرۆڤــی نەریتخواز 
پۆلێن )کاتەگۆری( دەکات و پێناســەیان بۆ 
دیاری دەکات: چەقبەســتوو، گەشەنەکردوو، 
الدێیی و چینی جوتیاری ناچاالک )پاســیو(، 
خاوەنی دابەشــکردنێکی ساکاری کار لە سەر 
“یەکگرتوویی میکانیکی”، خورافاتی،  بناغەی 
پیاوســاالر و دواکەوتوو. هەر بــەم پێیەش، 
ئینســانی نەریتخواز کەســێکی بەمجۆرەیە: 
ناعەقاڵنی، ڕووکردوو لە دامەزراوە و شێوەکانی 
ژیانی کــۆن، گوێ نەبیس )غیــر انظباطی(، 
ســڵەماو لە ئەزموون و تێگەیشتن و بایەخی 
نــوێ، و گیرۆدەی دابەشــبوونێکی ســادە و 

ناپیشەیی کار.]26[
لە ڕوانینی یەک الیەنــەدا، پێکهێنەرانی 
نوێســازی کە بە پێی مۆدێلەکانی گەشــە بە 
تایبــەت لە واڵتە یەکگرتــوەکان و ئورووپای 
ڕۆژاوا دیاری کراون، بە گشــتی دەتوانین لە 
ژێر دووبۆچوونی دامەزراوەیی و کۆمەاڵیەتی-
ڕەوانی )sociopsychological( ڕیزیان بکەین. 
لــە بۆچوونــی دامەزراوەییــدا، پێکهێنەرانی 
ئابووری بریتیین لە: سەنعەتیکردن، گەشەی 
جەمعییــەت، بەکارهێنانــی تێکنۆلۆژییــای 
زانستی، لێهاتووکردنی هێزی کار لە ئاستێکی 
بەرز، شارســازی، خوێندنی نوێ، بەســکۆالر 
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پێشــکەوتوو،  میدیای  تەندروســتی،  کردن، 
بەچین و توێژ دەرهێنانی کۆمەڵگا )بە گشتی 
بە مانای سیســتەمێکی نابەرابەری دامەزراو 
لە ســەر چین و مەقام(  و جیاســازیی کار 
سیاسییەکان  پێکهێنەرە  )تفکیکســازی(.]27[ 
گەلیک خاڵ دەگرنە خۆ کــە گرینگترینیان 
و  ئۆتۆریتــە  دەرهێنانــی  بەعەقاڵنییــەت 
بەناوەندکردنی دەسەاڵتە. )ئەمە نابێ جێگای 
سەرســوڕمان بێــت کــە هەمــوو دەوڵەتە 
هاوچەرخەکان بۆ وێنە لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
شکڵێکی دیکتاتۆرییانە و سەرکوتکەرگەرانەیان 
بەخۆوە گــرت(. لە بۆچوونــی کۆمەاڵیەتی-
ڕەوانیدا، جەخت ئەکرێتە ســەر پێکهێنەرانی 
فەرهەنگی و فکری. بــە واتایەکی دیکە، ئەو 
بۆچوونــە ڕوو دەکاتە بەهاوچەرخکردنی تاک. 
لێــرەدا “هاوچەرخ” دەبێتە ســێندرۆم  )واتە 
گروهێک لە نیشانەکان کە پێکەوە ڕوو دەدەن( 
بە گەلێک کەیفییەتــی دیاریکراوی خۆیەوە، 
بەهاوچەرخکردنی هەم شێوەی بیرکردنەوە و 
هەم هەستکردن، دەبێتە مەبەست؛ بانگەوازی 
گۆڕانی ڕەوشــت و بایەخ و تێگەیشــتنەکان 
دەکرێت؛ هاوچەرخ )مۆدێڕن( دەبێتە  سفەت 
و ڕۆحی مرۆڤ، دەبێتە دیاردەیەکی مەعنەوی، 

دەبێتە عەقڵییەت.
کەوابــوو، بــە پێی ئەو شــیکردنەوەیەی 
ســەرەوە نابــێ پێناســەکردنی کۆمەڵــگا و 
مرۆڤی هاوچــەرخ کارێکــی زەحمەت بێت. 
بە پێی ڕوانینــی یەکڕەهەندی لە کۆمەڵگای 
هاوچەرخــدا، دەســەاڵت بەناوەنــد کراوە و 
هەموو کــەس تابیعی دەوڵەتە، لــە کاتێکدا 
شارنشــینیی و پیشەسازی پەرەیان سەندووە 
و عەقاڵنییەت و زانســتیش ئــەو کۆمەڵگایە 
لەگــەڵ کۆمەڵگاکانــی پێشــووی خۆی جیا 
دەکاتەوە. لە هەمان کاتدا ئەو کۆمەڵگایە گوایا 
ســکۆالرە، بەو مانایە کە دین پەڕاویز خراوە 
و هتد. ئینســانی هاوچەرخیــش بە پێی ئەو 
بۆچوونە تاکێکی ســەنعەتییە، گوێبیستە، لە 
ژێر سێبەری سیستەمێکی عەقاڵنیدا دەژیت و 

گیرۆدەی بوروکراسییە، کرێکاری کارخانەیە و 
کەسایەتییەکەی لە کارخانەدا شکڵ دەگرێت. 
لــە کۆتاییــدا، هەموو ئەمانە پێویســتیان بە 
کەیفییەتگەلێک هەیە کە تــاک لە بەرانبەر 
ئەزموونــی نوێدا، کــراوە ڕادەگرن و وای لێ 
دەکەن بایەخ بە زانینــی تەکنیکی بدات )یا 
لە ڕاســتیدا ببێتە بەشــێک لــە ئامرازەکانی 
سەنعەت(، خوێندەوار بێت و لە تێکەڵ بوون 

لە سیستەمی ئاڵۆزی کار سڵ نەکات.]28[
 

ڕوانینی چەندڕەهەندی
بە پێچەوانەوە، ڕوانینی چەندڕەهەندی کە لە 
ژێر تیشــکی تیۆریی گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتی  
خۆی دەردەخــات، بەجۆرێکــی بنەڕەتی لە 
ڕوانینی یەکالیەنە جیــا دەبێتەوە. ئەگەرچی 
مێکانیزمە ســەرەکییەکان، وەکوو دەوڵەت و 
بەرنامەی ئابووری و دامەزراوە نوێکان، دەتوانن 
خاڵی هاوبــەش لەگەڵ ڕوانینــی یەکالیەنە 
بن. بۆچووونــی هەمەالیەنە بایەخ بە گرنگیی 
پێکهێنــەران یــا هۆکارەکانی پیشەســازی، 
تەندروســتی، شارسازی، بەســکۆالرکردن و 
سیاســیکردنی کۆمەڵــگا دەدات. بەاڵم هەم 
ڕوانینێکی ڕەخنەگرانەی بەرانبەر ئەو هۆکارانە 
هەیــە و هەم شــک و گومان دەخاتە ســەر 
پەیوەندیــی نێوانیان. بۆچوونــی هەمەالیەنە، 
بە وتەی ئیــالن پاپە، “ئەو لۆژیکە دەباتە ژێر 
پرسیار کە لە نێوان ئەو هۆکارانە و نوێسازیدا 
هەمەالیەنە  بۆچوونی  دەهێنرێــت”.]29[  پێک 
خاوەن چەند هۆکاری دیکەیە کە تیۆرییەکانی 
نوێســازی بایەخی پێ نــادەن. ئەوانە بریتین 
لــە دەورگێڕانی هــۆکاری نادەوڵەتیی گۆڕان 
)واتــە کەســایەتییەکان، بزووتنــەوەکان(، و 
هۆکارەکانی ســەردەم و بەســتێنی مێژوویی 
و بەشــداریی سیاسی و فەرهەنگیی جەماوەر. 
لە درێــژەدا، تا ئەو جێگایــەی بۆ کۆمەڵگای 
کوردەواری دەگەڕێتەوە، دەبێ سەرنج بدرێتە 
دوو کۆمەڵەهۆکار کە هــەر کامەیان دابەش 
دەکرێن بە سەر گەڵیک هۆکار و پێکهێنەری 
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دیکەدا.
 یەکــەم کۆمەڵەهــۆکار ئەوانــەن وا لە 
باری کۆمەاڵیەتی و سیاســییەوە کۆمەڵگای 
کوردەوارییــان زۆرتر بە ئێرانــەوە گرێ داوە. 
 1 ئەم هۆکارانە النیکەم خاوەن سێ الیەنن: 
ئاکامی ڕەوتی نوێســازی دەبێتە دەوڵەتێکی 
ناوەندگەرا و ســەرکوتکەر کــە کردارەکانی 
کوردەواری شــکڵ  هاوچەرخی  کۆمەڵــگای 
2 بەســتێنە مێژوویییــەکان  پــێ دەدەن؛ 
کــە تیۆرییەکانــی نوێســازی بەتەواوەتی لە 
چاو ونیــان دەکــەن. ڕووداوە مێژوویییەکان 
لــە ناوخۆ و ناوچــە و جیهانــدا کاریگەریی 
مەزنیان لە ســەر کۆمەڵگا بەجێهێشتوە. هەم 
بایــەخ و بیرۆکەی نوێیان لــێ کەوتووەتەوە، 
هــەم کۆمەڵگا لە هەر ســەردەمێکیدا بووەتە 
خــاوەن نەســڵ و کۆڕوکۆمەڵی سیاســی و 
فەرهەنگیی خۆی و تێگەیشتنی جەماوەریش 
3 هۆکارەکانی نادەوڵەتیی  گەشەی کردووە؛ 
گــۆڕان. وەک هۆکارێکی دیکە، لە هەموو ئەو 
ئاڵوگۆڕە مێژوویی و سیاســی و فەرهەنگی و 
نادەوڵەتیی  کۆمەاڵیەتییانــەدا، دەورگێڕانــی 
گــۆڕان، دەوری گرینگیان گێــڕاوە. لێرەدا لە 
جیاتی ئــەوەی دامــەزراوە “نەریتخواز”ەکان 
بســڕدرێنەوە و هیچیــان بــۆ نەســەلمێت، 
بۆچوونی هەمەالیەنە، پەیوەندییەک لە نێوان 
ڕابردوو و ئێســتادا پێک دەهێنێت. بۆ نموونە 
خوێندنی هاوچەرخ لە ڕێگای ســەرکوتکردن 
و ناوزڕاندنی مەدرەسە مێژووییەکانی حوجرە 
و خانەقا پیــرۆز دەکرا، لە کاتێکدا زۆرێک لە 
هۆکارەکانــی نادەوڵەتیی گــۆڕان )بۆ وێنە لە 
بواری گەشــەپێدان بە ســەواد( بریتی بوون 
لــەو ڕووناکبیرانە )وەکوو قانیــع( وا لە وەها 

شوێنگەلێک فێری سەواد و زانیاری ببوون.
لــە  بریتییــە  دووهــەم کۆمەڵەهــۆکار 
بەرانبــەر  لــە  موقاومــەت  هۆکارەکانــی 
نوێسازییەکی سەرکوتگەرانە و یەکجۆرکردنی 
فەرهەنگــی. لە ژێر ئەم بابەتەدا، ناســنامە و 
فەرهەنگی کوردی و چارەنووسەکەی لە ڕەوتی 

نوێســازیی ئێراندا جێگا دەگرن. لەم بوارەدا، 
نوێســازی چەند ئاکامی لێ کەوتەوە. یەکەم 
بەنەتەوایەتیکردنی ناســنامە لە سەر بناغەی 
دووهەم،  ئێرانی؛  یەکگرتووی  ناســنامەیەکی 
بەفارســیکردنی فەرهەنگ و زمان؛ و سێهەم، 
سیاسەتەکانی نوێســازی کە بریتی کران لە 
)نیزامیکردنی(  چەکدارانــەی  داگیرکردنــی 
فەزای گشــتی و دابەشکردنی ئیداریی ناوچە 
بەنەتەوایەتیکردنی  ئاکامی  کوردنشــینەکان. 
ئێران بریتیی بوو لە ڕەوتگەلێکی درێژخایەن 
ناسنامەی  وەکوو سەرکوت و پەڕاوێزخستنی 
کوردی، قەدەغەکردنــی زمانی کوردی وەک 
زمانێک بۆ خوێنــدن و ئیدارات. بە درێژاییی 
ڕەوتی نوێسازیی ئێران، بە تایبەت دوابەدوای 
جەنگــی دووهەمــی جیهانــی، ئاڵوگۆڕێکی 
گرینــگ لــە پەیوەندییــە فەرهەنگییەکانی 
نێوان خەڵکانی ئێران پێک دێت. هۆکارەکانی 
بەمیدیایــی کردنی کۆمەڵــگا، بەنۆڕمکردنی 
بەرخۆدانــی  و  دیاریکــراو،  فەرهەنگێکــی 
خەڵکانی دیکە، مێکانیزم یا ئامرازی سەرەکی 
ئــەو پەیوەندییانــە دەکاتــە هێژمۆنی  بــۆ 
فەرهەنگیی یەکێک لە گرووپەکانی ناو ئیران 
بە سەر ئەوانی دیکەدا، یا ئەو ئامرازە زۆرتر و 
بەتەواوەتی جێ دەخات. هێژمۆنی فەرهەنگی 
بــەو مانایە کە دەســەاڵت )ئوتوریتە(، لێرەدا 
دەســەاڵتی زمان و فەرهەنگێکی دیاریکراو، 
نــەک لە ڕێگای زەبروزەنگــەوە بەڵکوو زۆرتر 
لە ڕێگای ڕاکێشــانی رەزایەتی گشــتییەوە، 
چنگ دەخرێت. واتە ئێمە هەموومان قەبووڵی 
دەکەیــن کە زمــان و فەرهەنگێــک لەوەی 
خۆمان و ئەوانی دیکە دەوڵەمەندترە و شیاوی 

ئەوەیە کە سەروەر بێت.]30[
کەوابــوو، لــە ڕوانینــی هەمەالیەنــەدا، 
کارتێکردنی هەموو ئەو هۆکارانەی ســەرەوە 
گرینگــە و ئاکامــی خۆیان هەیــە و ناکرێ 
و  نوێســازی  تیۆرییەکانــی  وا  بەوجــۆرەی 
گەشــە، ئاکامی بەرنامەکان هەر لە پێشــەوە 
دەخوێننــەوە، لە پێشــدا پێشــبینی بکرێن. 
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ئاکامەکانی “باش” و “خراپ”ی چاکســازییە 
کۆمەڵــگای  پێکهاتەکانــی  دەوڵەتییــەکان، 
کوردیی شــکڵ پێ دەداتەوە. لە هەمان کاتدا 
دەوری هــۆکارە نادەوڵەتییەکانــی گۆڕان لە 
گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتیدا دەســەلمێنرێت. لە 
کۆتاییــدا، ڕوانینی هەمە الیەنــە، بانگەوازی 
خوێندنەوەیەکــی ڕەخنەگرانەی ئەم چەمک 
و بابەتانــەی خــوارەوە یــان گونجاندنیــان 
لــە لێکۆڵینەوەکانــدا دەکات: “نەریتخــواز” 
هاوچــەرخ،  خوێندنــی  “هاوچــەرخ”،  و 
تێکەڵکردنی  و  بەنوێکــردن  دامەزراوەکانــی 
کۆمەڵگا، بەرخۆدانــی دامەزراوە ئایینییەکان، 
سکۆالرســیم، بەســکۆالرکردن، موقاومــەت 
لە بەرانبەر بەســکۆالرکردن، سیاســەتەکانی 
نوێسازی، تێگەیشتنی سیاسی و کۆمەاڵیەتی، 
زەوی،  چاکســازیی  جنســییەتی،  نیزامــی 
پیشەســازی، کۆچ بۆ شار، گەشەی ژێرخانی 
ئابووری، شــاری هاوچەرخ، میدیا، بەشداریی 
سیاســی، و هەروەها بەرخۆدانی سیاســی و 

فەرهەنگی و چەکدارانە.

تیۆرییەکانــی دواداگیرکاری و ڕوانینی 
تێوەگالنی فەرهەنگی

جیاکردنــەوەی بۆچوونەکانــی یەکڕەهەندی 
و چەندڕەهەنــدی، پەیوەندییەکــی چروپڕی 
بە دیاریکردنی بەدیلی تیۆریک یا داڕشــتنی 
چوارچێــوەی نەزەرییەوە هەیە. لە ڕاســتیدا 
جەختکردنە ســەر ڕوانینــی چەندڕەهەندی، 
دەبــێ توێژەر وا لێ بکات کە بە تێفکرینێکی 
بــۆ  دەســت  و هەمەالیەنەتــرەوە  قووڵتــر 
تیۆرییەکان ببات یــا تەنانەت وای لێ بکات 
ڕوانگەیەکــی )ئەگەر نــە تیۆرییەکی( دیکە 
یا چوارچێوەیەکی نەزەریــی نوێ دابڕێژێت. 
هــەر بەوجۆرەی وا ڕوانینــی چەندڕەهەندی 
بــە ورەیەکی کراوە و هەمەالیەنەوە دەڕوانێتە 
هاوچەرخــی  کۆمەڵــگای  پێکهاتەکانــی 
کوردەواری، ورەیەکی کراوەتر بۆ بەکارهێنانی 
تیۆرییەکان و داڕشتنی ڕوانینەکان پێویستە. 

بۆچوونی ڕۆژهەاڵتناســییانە، ڕێخۆشــکەر و 
ڕێنوێنــی بۆچوونــی یەکڕەهەندییــە. بەاڵم 
بۆ  لــە پێنــاو بۆچوونێکــی چەندڕەهەندی 
توێژینــەوە لە ســەر گرفتەکانــی کۆمەڵگای 
هاوچەرخــی کوردەواری لە ئێران )و تەنانەت 
لە واڵتانی دیکەشدا(، دەبێ لە بەکڵێشەکردنی 
ڕوانینەکانی تیۆریی دواداگیرکاری خۆ بپارێزین 
و ئەو تیۆرییانە لە پێناو تێوەگالنی فەرهەنگی 
لە واڵتێکــی چەند فەرهەنگییدا بەکار ببەین. 
لە ڕاستیدا بەکڵێشەکردنی ئەو تیۆرییانە وای 
کردووە کە تێوەگالنی فەرهەنگی کە بەشێکی 
گرینگی تیۆرییەکانی دواداگیرکارییە، بکەوێتە 

سێبەرەوە و نەبینرێت.
دواداگیرکاری،  تیۆریی  بەکڵێشــەکردنی 
جێگا بۆ ڕوانینی دیکە خۆش دەکات. یەکێک 
لەوانــە نەتەوەگەرێتییەکە کــە بێبەرییە لە 
زانســتی قووڵ بەاڵم خاوەن چوارچیوەیەکی 
بەرتەســکە و زمانێکــی نائاکادیمیکی هەیە. 
‘’فارســەکان’’ دەخرێنە خانەیەکی  بۆ وێنە، 
دیاریکراو و هەموو وەک ‘’شۆڤێنیست’’ پێناسە 
دەکرێن. ‘’ئێران’’یش دەکەوێتە ژێر قورسایی 
و  ‘’ڕۆژهەاڵت’’  ناڕەخنەگرانەی  بەکارهێنانی 
پارێــز لەبەکارهێنانی هەیە. لە کاتێکدا ئێران 
پێکهاتەیەکــی گرینگی جوگرافی، سیاســی، 
ئابووری و فەرهەنگییە و خاوەن مێژووییەکی 
دیاریکراوە. لە هەموو ئەو بوارانەدا، کۆمەڵگای 
کــوردەواری لە ئێــران )کوردســتانی ئێران/
ڕۆژهەاڵتی کوردستان( خاوەن گەلێک خاڵی 
هاوبەشــە. بە هەمــان ڕادە گرینــگ، ئەگەر 
ئــەو بۆچوونە خاو و خلیســکانە دەیانهەوێت 
‘’ئێران’’ وەک پێکهات یا چەمکێک بسڕنەوە، 
دەبێ جوابی ئەو پرســیارە بدەنەوە کە ئێمە 
لەگــەڵ ناســنامەی ئێرانی کە بەشــێک لە 
ناســنامەی کورد لە ئێران پێــک دەهێنیت، 
دەبێ چ بکەین؟ لێرەدا مەبەست ئەوە نییە کە 
ئێران هەم وەک دیاردەیەکی مێژوویی و هەم 
وەک چەمکێک بەرز بکرێتەوە و ناســنامەی 
دیکە دابەزێنرێت. مەبەســت ئەوەیە بزانین چ 
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بۆچوونێک )چوارچێــوەی نەزەری( دەتوانێت 
وەک ڕێگایەکــی باشــتر بــۆ جوابدانەوە بەو 

پرسیارانە ڕەچاو بکرێت. 
بهێنینەوە.  دەتوانیــن  دیکەش  نموونەی 
بۆ وێنــە مردنــی شــەجەریان، گورانیبێژی 
بەناوبانگی ئێران، قسەوباســی زۆری بەدوای 
خۆیدا هێنا. سەرنجڕاکێشترین بۆ من ئەوە بوو 
کە کلیپێک بــاڵو کرایەوە کە تێیدا ئیدیعای 
ئەوە دەکــرا کە شــەجەریان گۆرانیی عەلی 
مەردانی دزیوە! ئاکامی ئەو ئیدیعایانە ئەوەیە 
کە کورد لە هونەر و مۆســیقادا زۆر لە فارس 
پێشــترە و ئەمە دەبێ ئەوە بســەلمێنێت کە 
کــورد زۆر کۆنترە لەوان. ئێمــە دەتوانین لە 
‘’کە دەڵێن ئەمڕۆ  ڕێگای نموونەی گۆرانــی 
دەشــت و کێو شیینە/چەندە مەڵبەندی ئێمە 
شیرینە’’ بە دەنگی مەزهەری خالقی، تیشک 
بخەینە ســەر ئــەم بابەتە. پروفێســۆر ئەمیر 
حەســەنپوور لە وتارێکی یەکجار بەنرخدا لە 
 Wandering in Adalar Sahilinde ژێر نــاوی
باسی ڕەچەڵەکی ئەو گۆرانییە دەکات.]٣1[ ئەو 
گۆرانییە بە چەندین زمانی دیکە لەوانە تورکی 
و یۆنانی و عەرەبــی وتراوەتەوە و ڕەچەڵەکی 
النیکەم دەگەڕێتەوە بۆ ســەدەی نۆزدە ئەگەر 
نە کۆنتریش.]32[ لەبەر ئەمە دەستنیشانکردنی 
ئەوەی ئەو گۆرانییە لە پێشدا بە چ زمانێک و 
چۆن وتراوە دەبێتە کارێکی زۆر ئاستەم و هیچ 
خەڵکێک ناتوانێت ئیدیعای ئەوە بکات کە ئەو 
گۆرانییە هی ئەوە. لە هەمان کاتدا دەبێ ئێمە 
بزانین دەرخستنی ڕاستییەکی بەوجۆرە بە چ 
مەبەســتێکە؟ کەوابوو سنوورەکانی مۆسیقا و 
هونەر زۆر لەوە بەرفراوانترە کە نەتەوەگەرێتی 
بتوانیت بەرتەسکیان بکاتەوە. دۆخی مۆسیقا 
و هونەر لە ئەمڕۆشدا هەر بەو جۆرەیە: سنوور 
ناناســێت بەاڵم ئاســتی هونەر و فەرهەنگی 
خەڵکێکی تایبەتیش دەردەخات. بۆیە خەبات 
لە دژی بەرتەســک کردنــەوەی فەرهەنگی 
خەڵکانــی دیکە لە ئێــران، هەوڵێکی ڕەوایە 
و ئامانجــی ئەوەیــە تا کۆســپەکانی بەردەم 

گەشــەی تواناییــی فەرهەنگــی و هونەریی 
خەڵکێــک ال ببــات. ئەمــە بــەو مانایە کە 
شەجەریانیش دەبێ لەو بەستێنە ناوچەیییەدا 
هەڵبســەنگێنرێت. دەنــا ئایــا دەتوانین ئەوە 
بسەلمێنین کە گۆرانییەکانی عەزیز وەیسی لە 
مادەکانەوە بە میرات گەیشــتووە و ئاسەواری 
هیچ فەرهەنگێکی دیکەی پێوە دیار نییە؟ بە 
پێی چ پێوەرێک دەبێ شێکسپێر و زمانەکەی 
گرینگ بکرێت، بــەاڵم گۆرانیبێژانی فارس و 

زمانەکەیان دابەزێنرێت؟
هێشــتا  ڕۆژهەاڵتناســییانە  ڕوانینــی 
بۆچوونێکی زاڵــی مێژوویییە کە تیۆرییەکانی 
گەشــە و نوێســازی، ڕێنوێنیی کــردووە و 
دەیــکات. لــە ئاســتی ڕوانینــی مێژووییدا، 
بۆچوونی یەکڕەهەندی تا بینەقاقا لە ڕوانینێکی 
وەک  هــەر  ڕۆچــووە.  ڕۆژهەاڵتناســییانەدا 
ئێدوارد ســەعید لە  کتێبی ڕۆژهەاڵتناسیدا 
شــیی دەکاتەوە، ئــەو ڕوانینــە دوو دونیای 
و  دادەتاشــێت  ‘’ڕۆژهــەاڵت’’  و  ‘’ڕۆژاوا’’ 
جیاوازییەکی هەبوونناســانە و سیستەماتیک 
لــە نێوانیانــدا پێــک دەهێنێــت. ڕەخنە لە 
مەکتەبی ڕۆژهەاڵتناسی، یەکێک لە دەسپێکە 
ئەم  دواداگیرکارییە.  تیۆرییەکانی  گرنگەکانی 
تیۆرییانەش چوارچێوەیەکی بەهێز و قووڵ بۆ 
توێژینەوە لە ســەر کۆمەڵگاکانی ئەم بەشە لە 
جیهان، پەیوەندیی نێوان مرۆڤەکان و گرووهە 
کۆمەاڵیەتییــەکان و مێژووی ئەو کۆمەڵگایانە 
دابیــن دەکــەن. بۆ وێنــە لــە توێژینەوەی 
هەمەالیەنــە و قووڵی ســارۆ ئــەردەاڵن لە 
ســەر سینەمای ئێران )تیشــک، ژمارە 58(، 
تیۆرییەکانــی دواداگیــرکاری، ڕێنمایەکــی 
بەهێزن بــۆ ئەوەی ئێمە بتوانین ڕەخنەیەکی 
قووڵی هونەری پێشکەش بکەین.]33[ بۆ ئەوەی 
باسەکە درێژتر نەبێتەوە، لە هێنانی نموونەی 
دیکە خۆ دەپارێزم کە دەتوانن نیشــانی بدەن 
کە چلۆن مێشــک و ژیانی ئاسایی لە ڕێگای 
ئامرازی جۆربەجۆرەوە داگیر دەکرێت و دواجار 
ئــەو داگیرکردنە لە خزمەت دەســەاڵتێکی 
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دیاریکراودا بــەردەوام و تەمەندرێژ دەکرێت. 
ســەرەڕای ئەمە، و بۆ ئەوەی بــە بنەماکانی 
بۆچوونێکی چەندڕەهەندی وەفادار بمێنینەوە، 
دەبــێ جیاوازییــەکان لــە نێــوان کۆمەڵگا 
جۆربەجــۆرەکان لە چاو ون نەکەین. بۆ وێنە 
دەبێ جیاوازییەکان لــە نێوان کۆمەڵگایەکی 
چەند میللیەتــی وەک ئێران بە مێژووییەکی 
درێژخایــەن و هاوبەش لە نێویاندا و واڵتێکی 
ڕاســتەوخۆ داگیرکــراو وەک ئەلجەزایەر لە 
پێــش چاو بگریــن. هەروەک لە باســەکانی  
بیل ئاشــکرۆفتدا دەردەکەوێت، تیۆرییەکانی 
دواداگیــرکاری نابێ  تەنها لــە دەوری ئەوە 
خول بخوات کە ئایا ‘’ژێردەستان بۆیان هەیە 
 The Other ’’ئەوی دیکە’‘ قســە بکەن’’ یا 
دەبــێ هەتاهەتا ئەوی دیکــە بمێنێتەوە.]34[ 
لــە الیەکی دیکەوە، دیتنی ئــەو جیاوازی و 
خاڵە هاوبەشــانە، گرینگییەکی دیکەی هەیە. 
ئەویــش دۆزینەوەی بەدیلــی دژەهێژمۆنییە. 
ئێمە ناتوانیــن لە تیۆری بۆ بۆڵەکردن کەڵک 
وەربگرین. هەر وەک ئاشــکرۆفت جەختی لە 
سەر دەکات، بەدیل نەک دژایەتیکردن، بەڵکوو 
 )interpolation, engagement( تێوەگالنــە 
لەگەڵ فەرهەنگی دیکــە. واتە، بەکارگرتن و 
کەڵــک وەرگرتن لــە ئامرازەکانی فەرهەنگی 
بەبانتــر کراو و ئەو ســەرمایە فەرهەنگییەیە 
کە لە ناخــی بەرهەمهێنانــی فەرهەنگییەوە 
بەرهەم هاتوە و بەرهەم دێت.]35[ مەبەســتی 
ئەم بەکارگرتن و کەڵکوەرگرتنە شــتێک نییە 
ئاســتی فەرهەنگیی  جگە لە بەرزکردنەوەی 
ژیردەستە و لە پەڕاوێزخراو بۆ پلەیەکی باشتر 
و شــیاوتری فەرهەنگی، بۆ مســۆگەرکردنی 
بەرابەریــی فەرهەنگــی. ئــەم بۆچوونــەش 
و  بەزرئەفکــەن”  “محەممــەد  هــەروەک 
“محەممەد رەزایی” لە وتارێکی بەنرخدا باسی 
دەکەن، بەدیلێکە لە بەرانبەر ئانتاگۆنیسم واتە 

دژایەتیی فەرهەنگی.]36[ 
لە کۆتاییی ئەم بەشەدا، مەرجی گەشەی 
بواری توێژینــەوەی کۆمەاڵیەتی لەوەدایە کە 

توێژەر پەیوەندیی نێوان ئەو ڕەهەندانە ببینێت 
تا بتوانێت ئەگەر پێویســت کرا بەدیلەکان بۆ 
ئەمڕۆش دەستنیشان بکات. تا ئەو جێگایەش 
کە بۆ تیۆرییەکان دەگەڕێتەوە، خۆقەتیسکردن 
بە تیۆرییەکی دیاریکــراو، نابێ ورەی توێژەر 
پێــک بهێنێت. بەپێچەوانەوە، توێژەر دەبێ لە 
پێناو بەرباڵوترکردنەوەی گۆڕەپانی ڕوانینمان، 

مەجال بۆ بۆچوونی جۆربەجۆر بڕەخسێنێت.

کۆتایی
ئەم وتارە، تیشــک دەخاتە سەر دوو ڕوانینی 
ســەرەکی بۆ گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتی و داوا 
دەکات ئەوانــە لە ناخی لێکۆڵینەوە لە ســەر 
کوردەواری  کۆمەڵگای  کۆمەاڵیەتیی  مێژووی 
لــە ئێــران تاوتوی بکرێــن. هــەر کام لەو 
ڕوانینانــە ئاکامــی ڕەوتگەلێکی سیاســی و 
فیکــری و ئاکادیمیکی دوابــەدوای جەنگی 
دووهەمی جیهانین. بەاڵم لــە هەمان کاتدا، 
هەر دوو ڕوانینەکە بەتایبەت ئاکامی شکستی 
بەرنامەی دەوڵەتی بۆ چاکســازیی ئابووری-
سیاسی، کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی لە واڵتانی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت و ئافریقــان. کارێکی 
زەحمــەت نییە پیشــان بدرێــت کە چلۆن 
نوێســازییە دەوڵەتییەکان لە واڵتانێکی وەک 
ئێران، میسر، عێراق و تورکیا ئاکامی گرینگی 
سیاســییان لێ کەوتەوە کە بــە پێچەوانەی 
حــەز و ئامانجی نوێســازییەکان بوون. وەک 
نموونەیەکی زۆر زەق، دەتوانین پرسیار بکەین 
‘’بەســکۆالر کــردن”، کۆمەڵگای  کە ئەگەر 
‘’هاوچەرخ’’ی لــێ دەکەوێتەوە، ئەی بۆچی 
ئاکامی ئەو ڕەوتە لەو واڵتانەدا بوو بە ئیسالمی 
سیاســی؟ زەحمەت نییە دەرک بەوە بکەین 
کە مەشــروتکردنی دەوڵەتی ناوەندگەرا و بە 
‘’عەقاڵنییەت’’ دەرهێنانی ئۆتۆریتەی سیاسی 
لە الیەن مۆدێلی یەکڕەهەندیی نوێسازییەوە، 
ڕاستەوخۆ دەوڵەتی سەرکوتگەر و دیکتاتۆری 
وەک ئاتاتورک و شــای ئێران و ئەفســەرانی 
میســر و بەعســی عێــراق و ســووریای لێ 
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کەوتەوە. بە هەمان شێوە، هێنانی ڕواڵەتێکی 
نوێ لە ژن بۆ ئەوەی ئەو نیزامە سیاســییانە 
خۆیان وەک کۆمەڵگای هاوچەرخ بناســێنن، 
بوو بــە نەریتێک کە ئەمــڕۆش ئاکامەکەی 
لــەوەدا دەبینین کە بۆ بە”ســکۆالر’’ بوون، 
هێزە سیاســییەکان هەوڵ دەدەن ڕواڵەتێکی 
ڕووکەشــانە لە گرفتی ژن یا ‘’مافی ئافرەت’’ 
لە خۆ پیشان بدەن. لە ئاخرین نموونەدا، لەم 
عەرەبســتان،  جەوانەکەی  خەلیفە  دوایانەدا، 
وێنەی ژنێکی ئەندامــی گرووپی پارێزگاریی 
لە جلوبەرگــی نیزامییدا باڵو کــردەوە. بۆیە 
بەخشــینی مافی شۆفیری بە ژنانی ئەو واڵتە 
وەک دەسکەوتێکی مەزن لە واڵتانی ڕۆژاوادا 
هەاڵی لێ ساز دەبێت لە بەر ئەوەی دەسەاڵتی 
سیاســی و ئابووری لەو بەشە لە جیهان الی 
وا نییە کە ژنانی عەرەبســتان، ئێران یا میسر 
دەتوانن لەوە زیاتر دەورێک بگێڕن. بە هەمان 
ڕادە گرینــگ، دەوڵەت-میللەتان بە درێژاییی 
سەدەی بیستەم دایمە هەوڵیان دا بزووتنەوەی 
ژنان لە خوارەوە یا سەرکوت بکەن یا بچووکی 
بکەنــەوە و بیانکــەن بە هێزێکــی دەوڵەتی. 
ئەمە بۆ پرســی دینیش هەر بەو جۆرەیە. بە 
بۆچوونێکی هەڵە، سکۆالریسم وەک دژایەتی 
لەگەڵ دین پێناسە کرا، ئەگەرچی ئەو جۆرە 
دەوڵەتانــە زۆرجاریش هێــزە ئایینییەکانیان 
بەکار دەهێنا )وەک بەکارهێنانی تەریقەتەکان 
لە دژی ئیخوانەکان لە میســر(. سکۆالریسم 
لە ســەر بناغەی جیاییی دیــن لە دەوڵەت 
دامــەزراوە، بــەاڵم بە هەمــان ڕادە گرینگ، 
دەبــێ بە مانــای سیســتەمێکی فێرکردن و 
بارهێنــان و لێکۆڵینەوەش چاو لێ بکرێت کە 
تاکی ڕەخنەگەر پێک دەهێنیت )نەک تاکی 
‘’هاوچەرخ’’ داتاشێت(. سکۆالریسم بەم مانایە 
ناهێڵێت نەریت و کەسایەتیی مێژوویی، ببنە 
پەیکەر یا یادگاری مێژوویی کە وەک لەمپەڕ، 
ببنە بەربەست لەبەردەم توێژینەوە و ڕەخنە و 

بەرهەمهێنان لە هەموو ئاستەکاندا.
لــە خزمەت باســی ئــەم وتــارەدا، ئەو 

وتانەی ســەرەوە دەتوانن تیشک بخەنە سەر 
ڕەوتێکی مێژوویی کە شــکڵی داوە بە واڵتی 
ئێران بە گشــتی و کۆمەڵگای کــوردەواری 
بــە تایبەتی. لــە هەمان کاتدا، لــەم وتارەدا 
دوو ڕوانینــی ســەرەکی بــۆ گۆڕانکاریــی 
کۆمەاڵیەتــی  شــی کرایــەوە. مەبەســت 
وەگەڕخســتنی توێژینەوەی کۆمەاڵیەتییە لە 
ژێر تیشــکی ئەو خوێندنــەوە ڕەخنەگرایانە، 
کە نــەک بەجۆرێکی یەکڕەهەنــدی بەڵکوو 
توێژینەوە  هەمەالیەنەتــرەوە  ڕوانگەیەکی  لە 
لە ســەر بابەتە جۆربەجــۆرەکان دەکات. لە 
پێشکەشــکردنی بناغــە و پێکهێنەرانی ئەو 
دوو ڕوانینەدا، گرنگترین خاڵ ئەوەیە کە ئەو 
بۆچوونــە ڕەخنەگرانەیە دەتوانێت زۆر الیەنی 
دیکــە بدۆزێتەوە کە تا ئێســتا باس نەکراون 
یا گیرۆدەی خوێندنەوەیەکــی هەڵەن. ئەمە 
ڕێک ئامانجی سەرەکیی توێژینەوە بە گشتی 
و توێژینــەوەی کۆمەاڵیەتی بە تایبەتی، پێک 

دەهێنێت.
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ئاوڕدانەوەیەکی تیۆریک لە سەر چەمکگەلی 
شەڕی دەروونی و پڕۆپاگەندە

د. ئاالن حەسەنیان

شەڕی دەروونیی سەردەم، لە زانستی سایکۆلۆژیای هاوچەرخ بۆ نەخشەدانان، 
بەڕیوەبردن و گەیشتن بە ئامانجەکانی، کەڵک وەردە گرێت. ماس میدیا، تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییە گشتییەکان و جۆرەهای دیکەی تەکنۆلۆژیا، وەکوو ئامراز لە الیان 

هیزەکانی بکەری ئەم شەڕەوە )دەوڵەتەکان و  هێندیك جاریش هێزە نادەوڵەتییەکان و 
گرووپگەلێکەوە( بۆ ئەنجامدانی ئەم شەڕە کەڵکیان لێ وەردەگیرێت. بۆیەش ئەمانە دەبن 

بە بەشێک لە ئامراز و میدیاگەلێکی گرنگ لە جێبەجێکردنی ئەم  شەڕەدا.  شەڕی 
دەروونی و پڕۆپاگەندە )وەکوو میکانیزمێکی گرینگ لە خزمەتی ئەم شەڕەدا(، عەقڵیەت 

 )well-defined audience( و هەڵسوکەوتی کۆمەڵگە/دوژمنە دیاریکراوەکەی
دەکاتە ئامانج 



پێشەکی 
مەبەســت لەم کورتە نووســراوەیە تیشــک 
خستنەســەر الیەنــە جیاوازەکانی شــەڕی 
دەروونی و ئەو ئامرازانەیە کە لە خزمەت ئەم 
شەڕەدا بەکاردەهێنرێن. هۆکاری گرنگیدان بە 
زانستی شەڕی دەروونی لەم نووسراوەیەدا بۆ 
ئەوە دەگەڕێتەوە کە داگیرکەرانی کوردستان 
هەموو کاتێک هــاوکات لەگەڵ بەکارهێنانی 
هێزی ســەربازیدا بۆ ســەپاندنی دەسەاڵتی 
خۆیان لە کوردســتان، گرنگییەکی تایبەتیان 
بە بوارە جۆراوجۆرەکانی دیکەی شــەڕ داوە، 
لەوانەش بەڕێوەبردنی شەڕێکی هەمەالیەنەی 
دەروونــی بــە مەبەســتی ناشــیرینکردن و 
ناوزڕاندنی خەباتی ئازادیخوازانەی کوردستان، 
ئاســمیلە کردنی و تواندنــەوەی کۆمەڵگای 
کوردی و بێ هیواکردنــی تاک و کۆمەڵگای 
کورد لــە یارمەتیدان ودرێژەپێدانی خەبات و 
تێکۆشاندا. ئەم بابەتە بە گشتی گرنگی دەدات 
بە الیەنە زانســتی و تیۆریکییەکانی شــەڕی 
دەروونی و ئەو ئامرازانــەی کە دەتوانرێن لە 
بەڕێوەبردنی وەها شــەڕێکدا بەکار بهێندرێن. 
لــە کۆتاییــدا ئاماژەیەکی کــورت دەدرێت 
بــە مەبەســتەکانی کۆمــاری ئیســالمی لە 
بەڕێوەبردنی شەڕی دەروونی لە دژی کۆمەڵگا 

و دژبەرانیدا لە ئێران.
زۆربــەی ڕوانگەکان ئامــاژە بەوە دەدەن 
کــە ئێمە لە ســەردەمی شــەڕی دەروونی/
 )psychological warfare( ســایکۆلۆژیدا 
Harold Lass- )دەژیــن. هارۆڵــد الســوێل 
well)، لە بناخەدانەرانی لێکۆڵینەوە لە بواری 
شــەڕی دەروونیــدا، ئاماژە بــەوە دەکات کە 
شەڕی دەروونی، بیرۆکەیەکی کۆنە دەربارەی 
چۆنیەتیی بەرپاکردنی شــەڕێکی سەرکەوتوو 
“بــەو مانایە کــە بیرۆکــەی بنەڕەتیی ئەم 
جۆرە شــەڕە ئەوەیە کە باشترین سەرکەوتن 
لە شــەڕدا بە تێکشــکاندنی ئیرادەی دوژمن 
بــۆ بەرەنگاربوونەوە و بە ئامانج گەیشــتن بە 
بەکارهێنانی کەمترین هێز و کەم تێچووترین 

 David( شــەڕ”.]1[ لە ڕوانگەی دەیڤید چارترز
Charters( شەڕی دەروونی جۆرێکی دیکەی 
شــەڕ و توندوتیژییە بۆ ســڕکردن، ناشیرین 
کردن، تۆقاندن و سوکایەتی پێ کردن، چەواشە 
کردن و شــێواندنی ڕاستیەکان، بە مەبەستی 
ناوزڕاندن و گۆشەگیر کردنی خەڵک، کۆمەڵگا، 
یان گرووپێکی دیاریکراو.]2[ شەڕی دەروونی بە 
بەکارهێنانی زانیاری لە دژی دەروونی خەڵک 
پێناســە دەکرێت لــە ڕێگــەی بەکارهێنانی 
پڕۆپاگەنــدە و تەکنیکــی ژێربەژێر بۆ دانانی 
کاریگەری لە ســەر هەڵوێست، هەڵبژاردن و 
دەستنیشانکراوی  دوژمنێکی  هەڵســوکەوتی 
دەرەکــی یــان ناوخۆیی. هێندێــک جاران 
دیاریکردنی بکەری شــەڕی دەروونی کارێکی 
ئاســان نییە، بەاڵم لە زۆربەی کاتەکاندا بکەر 
خۆی وەکوو هێمایەکی پیرۆز، بەهێزو بە توانا، 
بەســۆز و ڕزگاریكەر دەردەخات. یەکێک لە 
تایبەتمەندییەکانی شەڕی دەروونی پەیوەستە 
بە بردنەوەی شــەڕ بە بێ بەکارهێنانی هێزی 
ســەربازی. ئەمەش ئــەوە دەردەخات کە لە 
گۆڕەپانی  شــەڕدا هەموو ئامرازەکان )بۆ وێنە 
پڕۆپاگەندە(، دەتوانن بکەوەنە خزمەتی شەڕی 

نەرمەوە.
  شــەڕی دەروونی بە مانــا بەرینەکەی، 
بریتییە لە بەکارهێنانی بەشێک لەو زانستەی 
کە پێی دەوترێت دەروونناسی، بۆ بەڕێوەبردنی 
ئەم  شــەڕە؛ و بە مانا بەرتەسکەکەی، شەڕی 
دەروونی پێکدێت لە بەکارهێنانی پڕۆپاگەندە 
لە دژی دوژمن، هاوشــان لەگەڵ ڕێوشــوێنە 
پێشــەنگی  زانای  وەکــوو  ســەربازییەکاندا. 
بــە چەمککردنی شــەڕی دەروونــی، پاول 
الینبارجــر )Paul Linebarger( ئەڵێــت: “نە  
شــەڕ و نە دەروونناســی بابەتێکی نوێ نێن 
و هەر یەکێکیــان تەمەنیان بەقەدەر تەمەنی 
مرۆڤایەتی درێــژە”.]3[ لە کاتێکدا لێکۆڵینەوە 
لە شــەڕی دەروونی بوارێکی نوێی زانســتە، 
مێژووی کۆن و هاوچەرخــی مرۆڤایەتی پڕە 
لە نموونەی بێشــوماری ئەم جۆرە شــەڕانە، 
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کە بۆ زاڵ بوون و ســەرکەوتن بەسەر هێڵی 
دوژمندا بەکارهاتوون. شــەڕی ســایکۆلۆژی، 
مێژوویەکی درێژی هەیە و وەکوو بەشــێکی 
 (Art of War( گرینــگ لە هونــەری  شــەڕ
چاوی ڵێ دەکرێت. بــۆ وێنە بۆ بەکارهێنانی 
ئــەم جۆرە لە تەکنیکی شــەڕ لــە هەزارە و 
سەدەکانی پێشوودا، دەکرێت ئاماژە بکرێت بە 
 Sun( ]4[گەورە فەرماندەی چینی، سەن تزوی
Tzu( کە زیاتر لە دوو هەزار ســاڵ لەمەوبەر، 
زۆر  ســەربازیی  ســتراتێژیی  ســایکۆلۆژیی 
کاریگەری بۆ ســەرکەوتن بە سەرنەیارەکانیدا 
بــە کار هێنــاوە. هەروەهــا ئەم جــۆرە لە 
ئیمپراتۆریەتەکانی  ستراتێژیی  شەڕ لەالیەن 
ڕۆمــای کــۆن و مەغۆلەکانــی ســەدەکانی 
کۆڵۆنیالیستەکانی  ئیمپراتۆریەتە  و  ناوەڕاست 
ئەورووپای ســەدەی نۆزدەهەم بەکارهێنراوە. 
لە چوارچێوەی مێژووی هاوچەرخدا، لە کاتی  
شــەڕی جیهانیی یەکەم و دووهەم و  شەڕی 
ڤیەتنــام، شــەری دەروونی، بە شــێوەیەکی 
چڕوپڕ و سیســتەماتێک بە کارهێنراوە.]5[ بۆ 
وێنە و بــە گوتەی الینبەرجــەر” لە ماوەی 
شــەڕی جیهانیی یەکەمدا، شەڕی دەروونی، 
ڕۆڵــی ئامێرێکی ســەربازیی گرنگــی گێڕا، 
دواتریش تەنانەت بەو چەکەی کە شەڕەکەی 

بردەوە، ناوبانگی دەرکرد”.]6[
بە گشتی لە  شەڕی دەروونیدا، هەروەک 
ناوەکەی ئاماژە دەکات، بەکارهێنانی زانستی 
دەروونناسی، ئامرازێکی گرینگە بۆ سەرکەوتن 
لەم شــەڕەدا.  شەڕی دەروونی بە شێوەیەکی 
داڕێژاوە و سیســتەماتیک تێدەکۆشــێت بۆ 
کارتێکــردن لــە دڵ و دەروون و دابەزاندنی 
ورەی دوژمنــدا. ئــەم جــۆرە شــەڕانە بــە 
تاقەتپڕووکێنترین و درێژخایەنترین پرۆســە 
مەزەندە دەکرێن، کە ســەرکەوتن و شکست 
لەم شــەڕانەدا لە مانگەکان یان سااڵنی دوای 
بەکارهێنانیان دەتوانرێت هەڵبســەنگێندرێت. 
یەکێک لە جیاوەزییەکانی  شــەڕی دەروونی 
و شــەڕی ســەربازی لەوەدایە کە شــەڕی 

سەربازی، کاریگەریی ڕاســتەوخۆی هەیە و 
ئەم دەرئەنجامانەی کە لەدوای خۆی بەجێیان 
دەهێڵێــت، دەتوانرێت کە بــە چاو ببینرێت، 
بــەاڵم شــەڕی دەروونی دەتوانرێــت وەکوو 
کردەوەیەکــی ناتوندوتیژ بــەکار بهێنرێت و 
ئاکامەکانیشی بە شێوەی جۆراوجۆر و لەکاتی 
جیاوازدا دەردەکەوێت و ئەنجامەکان هەرگیز 
ناتوانرێــت بە تەواوی پێشــبینی بکرێن. لەم 
ڕووەوە دەتوانین بڵێین کە شەڕی سایکۆلۆژی، 
شــەڕێکە بۆ الواز کردنی کاردانەوەی/بەرگری 
دوژمــن، بەمەبەســتی دابەزاندنی ورە و کەم 
کردنەوەی کاراییی هێزی نەیاردا، لە ڕێگەی 
دروســت کردنــی گومــان و لەدەســتدانی 
 )Clow( بیــر و بــاوەڕەوە. جــا بۆیە کلــۆو
 شــەڕی دەروونی بە شــەڕی “دڵ و عەقڵ” 
ناودەبــات.]7[ هەرەوها شــەڕی دەروونی هەم 
دەتوانێت بەشیک بێت لە هێرشی بەرفراوانی 
سەربازی، هەمیش بەشــێکی گرنگ بێت یا 
مەزەندە بکرێت وەکوو ئامادەکاری بۆ شــەڕی 

داهاتووو. 
شــەڕی دەروونیی ســەردەم، لە زانستی 
ســایکۆلۆژیای هاوچــەرخ بۆ نەخشــەدانان، 
بەڕیوەبــردن و گەیشــتن بــە ئامانجەکانی، 
کەڵــک وەردە گرێــت. مــاس میدیــا، تۆڕە 
و جۆرەهــای  کۆمەاڵیەتییــە گشــتییەکان 
دیکــەی تەکنۆلۆژیا، وەکوو ئامــراز لە الیان 
هیزەکانی بکەری ئەم شــەڕەوە )دەوڵەتەکان 
و  هێندیك جاریش هێــزە نادەوڵەتییەکان و 
گرووپگەلێکــەوە( بۆ ئەنجامدانی ئەم شــەڕە 
کەڵکیان لــێ وەردەگیرێت. بۆیــەش ئەمانە 
دەبن بە بەشــێک لە ئامــراز و میدیاگەلێکی 
گرنگ لە جێبەجێکردنی ئەم  شەڕەدا.  شەڕی 
دەروونــی و پڕۆپاگەندە )وەکوو میکانیزمێکی 
گرینگ لە خزمەتی ئەم شەڕەدا(،عەقڵیەت و 
هەڵسوکەوتی کۆمەڵگە/دوژمنە دیاریکراوەکەی 
)well-defined audience( دەکاتــە ئامانج بۆ 

ئەوەی دوو ئامانجی سەرەکی بپێکێت:
1 دابەزاندنــی ورە و کەمکردنەوەی کاراییی 
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دوژمن، بە دروســتکردنی گومان و دوودڵی و 
بێباوەڕی.

2 بەدەســهێنانی هەست، سۆز و پشتیوانیی 
جەماوەرێک کە هێشتا بڕیاریان نەداوە کە لە 

کام بەرەی شەڕدا بن.
 جیاواز لە  شــەڕی سەربازی، لە شەڕی 
دەروونیدا توندوتیژیی جەستەیی کەمتر بەکار 
دێت، بەاڵم لەم جۆرە شەڕانەدا تووی ترس و 
دوودڵی دەچێنرێت. پڕۆپاگەندە سەرەکیترین 
ئامرازە لــە خزمەتی شــەڕی دەروونیدایە و 
هەربۆیــە الینبارجــر بــە “قایلکردنی پالن 
بۆداڕێــژراو بە ڕێــگای ناتوندوتیژ” وەســفی 
دەکات.]8[ لە خوارەوە تیشک ئەخرێتە لەسەر 
چەمکی پڕۆپاگەندەو چۆنیەتیی بەکار هینانی 
ئەم ئامرازە لە بەڕێوەبردنی شەڕی دەروونیدا.

پڕۆپاگەندە
کۆتا دەیەکانی ســەدەی نۆزدە و ســەرەتای 
سەدەی بیستەم بە سەردەمی بەرفراوانبوونی 
چاالکیــی پڕۆپاگەنــدە مەزەنــدە دەکرێت. 
پڕۆپاگەنــدە  پەرەســەندنی  هۆکارەکانــی 
جەماوەری  میدیای  بۆگەشــەی  دەگەڕێنەوە 
و بــاش بوونی ڕەوت و ڕێژەی گواســتنەوە و 
باڵوبوونەوەی زانیاری و شــتومەک، هەروەها 
گرنگیدانــی دەوڵەتان بــە فرەڕەهەند بوونی 
شــەڕ و ئامرازەکانــی. جا بۆیە لــەم بوارەدا 
هەریــەک لە میدیا جەماوەرییــەکان، چاپ، 
فیلم، ڕادیۆ و پاشــان تەلەفزیۆن بە شێوازی 
پڕۆپاگەنــدەوە.]9[  خزمەت  کەوتنــە  جیاواز، 
پێناسەکان بۆ دەستەواژەی پڕۆپاگەندە زۆرن. 
بەاڵم خاڵی هاوبەشــی ئەم پێناســانە ئەوەیە 
کــە پڕۆپاگەندە بە یەکێک لــە کاریگەرترین 
و گرنگتریــن ئامرازەکانی  شــەڕی دەروونی 
پێناسە دەکرێت و پڕۆپاگەندە وەک هەوڵێک 
بۆ گۆڕینی هەڵســوکەوت و بیری کۆمەڵگای 
بەئامانجکراو و، چەواشــەکردنی ڕاستییەکان 
دەرئەنجامێکی  بەکارهێنەرەکــەی  ئەوەی  بۆ 
خوازراو بەدەست بهێنێت چاوی لێ دەکرێت. 

جیاواز لە توندوتیژی کە دەیهەوێت لە رێگای 
بە کارهێنانی هێز و زۆرەوە، هەڵســوکەوت و 
بیرکردنەوەکان بگۆڕێت، پڕۆپاگەندە هەوڵێکە 
بــۆ گۆڕینی هەڵســوکەوت و بیرکردنەوەکان 
لە ڕێگای قایل کردنــەوە. دەتوانرێت بوترێت 
کــە پڕۆپاگەنــدە بریتییە لــە بەکارهێنانی 
سیســتەماتیک و پــالن بۆ داڕێــژراوی هەر 
جۆرە ئامرازێک بۆ دروست کردنی کاریگەری 
لەســەر عەقــڵ و هەســت و کردارەکانــی 
گرووپێکی دیاریکراو بۆ ئامانج و مەبەستێکی 
دیاریکــراو.]10[ بــە پێــی لێکۆڵینەوەکانــی 
جۆوێت و ئۆدۆنێــل؛ پڕۆپاگەندە هەوڵدانێکی 
بەئەنقەســت و سیســتماتیکە بۆ کارتێکردن 
Shap- )یان دیاریکردنی ڕوانگەیەکی تایبەتی 
ing Perceptions(، کارتێکردن ڕاســتەوخۆ و 
ناڕاستەوخۆبەمەبەستی گۆڕینی هەڵسوکەوتی 
کۆمەڵــگا و/یان گرووپێکی بــە ئامانجکراو بۆ 
بەدەستهێنانی و گەیشــتن بە ئامانجگەلێکی 

دیاریکراو.]11[
الینبارجــر دوو جــۆری ســەرەکی لــە 
باڵوکردنــەوەی پڕۆپاگەنــدە وەک ئامێــری 
شەڕی دەروونی دیاری دەکات: پڕۆپاگەندەی 
و   (offensive propaganda( هێرشــبەر 
 conversionary( گۆڕێنــەر  پڕۆپاگەنــدەی 
ئێژێت؛  propaganda). هــەروەک الینبارجر 
پڕۆپاگەندەی هێرشــبەر مەبەســتی تێکدانی 
شــیرازەی کۆمەڵگایەکــی دیاریکراوەو و یان 
بۆ جێخســتنی کولتــوور و داب و نەریتێکی 
کۆمەاڵیەتی و سیاســیی دیاریکــراو، ئەنجام 
دەدرێت. بەاڵم پڕۆپاگەندەی گۆڕێنەر بۆ ئەوە 
ئەنجام دەدرێت کە پشــتوانی و ســۆزداری 
ڕابکێشــرێت بۆ الی هێزی بەکارهێنەری ئەم 
شــەڕە دەروونییە یان پشتیوانیی تاکەکان لە 

گروپێکەوە بۆ گروپێکی تربگۆڕێت.]12[
گریمانەیەکــی گرنــگ ســەبارەت بــە 
پڕۆپاگەنــدە ئەوەیە کە پڕۆپاگەندە لەســەر 
بنەمای درۆی یەک ڕەهەندی ئەنجام دەدرێت 
بۆ ئەوەی لە ڕێگەی کاریگەری دانان لە سەر 
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بیر و کردەوەی خەڵک، بە سەریاندا زاڵ ببن. 
بەڕای الســوێل لەم ســەردەمەدا پڕۆپاگەندە 
“بووەتە پیشــە”)profession( و بە شــێوەی 
ڕیوەدەچێت”.  بە  “پالنداڕێژراو سیستەماتیک 
پڕۆپاگەندە وەک شتێکی خراپ ناوزەد دەکرێت 
و زیاتر لەالیەن ڕژێمە ستەمکارەکانەوە بەکار 
دەهێنرێت بۆ شکۆدارکردنی سەرکردەکانیان و 
ناوزڕاندنی نەیارەکانیان لە ڕێگەی کارتێکردن 
لەسەر ڕای گشتی. هەر وەها بۆ بەهێزکردنی 

شەرعییەتی خۆیان.]13[
بەکارهێنانــی پڕۆپاگەنــدە بە بەشــێکی 
دانەبڕاو لە مێــژووی مرۆڤایەتی دادەنرێت و 
کاتــی بەکارهێنانی ئەم ئامرازە بە شــیوەی 
پــالن بۆ دارێــژراو و سیســتەماتیک، وەکوو 
ئامرازێکی فەلســەفی و تیۆریک دەگەڕێتەوە 
بــۆ یۆنانی کۆن. بەاڵم بۆ وێنە لە ســەردەمی 
دوای 1945 دا بەکارهێنانی پڕۆپاگەندە بووە 
بە ڕێکارێکی سەرەکی لە شەڕی ئایدیۆلۆژیی 
نێــوان واڵتانی بلۆکی ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوادا و 
بە بەرزبوونەوەیەکی زۆر تا کۆتایی  شــەڕی 
ســارد، چاالکیی پڕۆپاگەندە لەســەر ئاستی 
نێودەوڵەتی بــەردەوام بووە.]14[ کاتێک دانیال 
لێرنەر]Daniel Lerner( ]15( ئاماژە بە شەڕی 
تایبــەت  گرنگییەکــی  دەدادت،  دەروونــی 
دەدات بــە ڕۆڵی هێماکان بۆ سەرخســتنی 
سیاســەتەکان لە چوارچێوەی ئەم شــەڕەدا. 
لێرەدا ڕۆڵی پڕۆپاگەندە ئەوەیە کە هەم هێما 
وەکوو ئامرازێک لە بەرژەوەندیی گەیشتن بە 
ئامانجەکانــی بەکار بێنێت و هەمیش هێرش 
کاتە ســەرئەو ژینگە ڕەمزی و هێمایانە کە بۆ 
ئەو خەڵک و کۆمەڵگایەی کە ئامانجی شەڕی 

دەروونی و پڕۆپاگەندەن، پیرۆزن.
مێژووی بەرفراوان بوونی پڕۆپاگەندە لەسەر 
ســێ فاکتەری بەیەکەوە گرێدراو بنیاتنراوە: 
بەکارهێنانی  پێویســتی  زیادبوونی  یەکــەم؛ 
ئــەم کردەوەیە هاوکات لەگــەڵ زیاد بوونی 
جیاوازییە سیاســی و کولتوورییەکانی نێوان 
ئەوەی  بردنــەوەی  بۆ  دەوڵەت-نەتــەوەکان، 

کــە پێــی دەوترێت “شــەڕی دڵ و عەقڵ”، 
ئامرازەکانــی  و  میدیــا  زیادبوونــی  دووەم؛ 
پەیوەندی بۆ گەیاندنــی پەیامی پڕۆپاگەندە، 
سێیەم؛ زیاتر تێگەیشــتن لە دەسکەوتەکانی 
شەڕی ســایکۆلۆژی، گرنگیی پڕۆپاگەندە لە 

بەئەنجامگەیاندنی ئەم شەڕە.]16[
توندوتیــژی و پڕۆپاگەنــدە زۆر شــتی 
هاوبەشــیان هەیــە، بــەاڵم خاوەنــی چەند 
جیاوازیــی سەرەکیشــن. بــۆ وێنــە یەک 
لــە جیاوازییــەکان ئەوەیە کــە توندوتیژی 
مەبەستیەتی کە هەڵســوکەوتی ئامانجەکەی 
بگۆڕێــت لە ڕێــگای بەکارهێنانــی هێزەوە، 
پڕۆپاگەنــدە هەمــان ئامانجــی هەیە بەاڵم 
زیاتر هەوڵ دەدات بە گۆڕینی هەڵســوکەوت 
لە ڕێگای باوەڕ پێ هینــان و قایل کردنەوە. 
تیــرۆر دەکرێــت وەک تێکەڵەیــەک لــەم 
دووانە تەماشــا بکرێت.]17[ سزانتۆ پڕۆپاگەندە 
پۆلێن دەکات بە پرۆپاگەندەی گێرەشــێوێن 
)agitative( و پرۆپاگەنــدەی یەکدەســتکەر/ 
تێکاڵوکــەر)integrative(، و دەڵێــت کە لە 
کاتێکدا کە پڕۆپاگەندەی گێرەشــێوێن هەوڵ 
دەدات کارتێکەریی چەواشــەکارانەی هەبێت 
لەسەر هەڵسوکەوتی کەس و کۆمەڵگای ئامانج، 
پڕۆپاگەندەی تێکەاڵوکەر/ یەکدەستکەرهەوڵ 
دەدات کۆمەڵگا و کەســی ئامانجکراو پاسیڤ 
بکات بە جۆرێک کە بێ ئاڵەنگاری، داواکاری 

و سیاسەتەکان قەبووڵ بکەن.]18[ 

پەیوەندیی کەرەستە و شەڕی دەروونی 
و پڕۆپاگەندە

لە هەر شوێنێک کە کەناڵی پەیوەندی بوونی 
هەبێت، بــواری ڕوودانــی پرۆپاگەندە زۆرە. 
ئینتەرنێت و شێوە جۆراوجۆرەکانی پەیوەندی 
دیجیتاڵ بە شــێوەیەکی بەرچاو ڕۆڵیان هەیە 
هەروەک  پروپاگەنــدەدا.  باڵوکردنــەوەی  لە 
هابرماس]19[ ئاماژەی پێدەکات ئەنتەرنێت بوو 
بە شــوینێکی گشــتی ‘گوندە جیهانییەکان’ 
“global villages” و مارک پۆستەر]20[ وەک 
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‘مۆدی زانیاری’، ئاماژە بە ئینتەرنێت دەکات و 
ئێژێت کە ئینتەرنێت ڕووی لە شوێنی گشتی 
کــردووە و ڕێگە بە هەمەجۆریــی ناوەڕۆک، 
ئاڵوگۆڕی بیرۆکە دەدات و بەربەســتەکان بەر 
پێوەندیکردن بە شێوەیەکی چاوەڕوان نەکراو 
کــەم دەکەنەوە و یان الیــان دەبەن.بەاڵم لە 
الیەکیدیکەوە، تەکنەلۆژیای پەیوەندی کردن 
توانیویانــە ببن بــە ئامرازێک لــە خزمەتی 
ڕژێمــە ئۆتۆکراتــەکان بــۆ سانســۆڕکردنی 
بیروڕای گشــتی، بڕەو پێدان بــە ئایدۆلووژیا 
ترســاندن،  دەســەاڵت،  پرۆپاگەنــدەی  و 
 وبەشــیوەی سیســتماتیک چاودێریکردنــی 
ئامراز و  بەرهەڵستکاران.]21[ بەکارهێنانی ئەم 
تەکنۆلۆژیایانە لە الیان دەســەاڵتە ئۆتۆکرات 
و داپڵۆســێنەرەکانەوە بووە بە هۆێ درووست 
بوونــی حاڵەتێک کــە دەتوانرێــت ئاماژەی 
پێبکریت وەکــوو دەوڵەتی/دەوڵەتانی ئۆروێلی 
)The Orwellian State(. لــە ژێر کۆنترۆڵی 
دەوڵەتە نادیموکراتیــەکان، میدیا لە حاڵەتی 
پردی پێوەندی نێوان خەڵک و دەسەاڵتەوە وە 
دەگۆرێت بۆ ئامرازێکی پێوەندی یەکالیەنە و 
ئامرازی باڵوکردنەوەی پڕۆپاگەندەی دەوڵەتان.
بەڕێوەبەرانــی شــەڕی دەروونی مۆدێرن 
هەموو ئامرازەکانی پڕۆپاگەندەی بەکاردێنن لە 
هەڵمەتەکانییاندا، بــۆ وێنە باڵوکراوە/رۆژنامە، 
گۆڤار، ڕادیۆ، تەلەفزیــۆن، فیلم، ئینتەرنێت، 
فەیســبووک، تویتەر، تیڤی، یوتیوب، کارتۆن، 
پۆســتەر، وتار، ئااڵ، کتێب، شــانۆ، مۆسیقا، 
پیشــانگا، مۆزەخانــە، ڕووداوە وەرزشــی و 
کلتورییــەکان و هتد. فەیســبووک و تویتەر 
کۆمەاڵیەتییەکان  تۆڕە  ســەرچاوەکانیتری  و 
پەیوەندیکردن  گرنگــی  ئامــرازی  بوونەتــە 
بــە گروپــە کۆمەاڵیەتی و سیاســییەکان لە 
سەرتاسەری گۆی زەویدا. بیگوومان میدیاکان 
لە سەردەمی مۆدێرندا ئامێرگەلێکی بە هێزن 
لە خزمەت شــەڕێ دەروونی و پرۆپاگەندەدا، 
کە دەکرێت وەک ئامێری  شــەڕ ســەیریان 
بکرێت.]22[ لە الیەکەی ترەوە سەکۆکانی تۆڕە 

کۆمەاڵیەتییــەکان ڕۆڵی گرینگیان گێراوە )و 
دەیگێرن( لە ڕێکخستنی ناڕەزایی و درووست 
کردنــی پەیوەندی و باڵوکردنــەوەی زانیاری 
بەرباڵو ســەبارەت بە چاالکانی کۆمەاڵیەتی، 
سیاسی و ژینگەیی، هتد، تا ڕادەیەک کە ئەم 
پالتفۆرمــە میدیایە ئۆنالینانە بوونەتە ئامرازی 
ئاراســتەیەک  ڕێکخســتن و ســەرهەڵدانی 
 کە بە گشــتی بە “چاالکی سۆشــیال میدیا” 
ناســراوە.]23[ بۆیــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان 
بوونەتە ئامێری پێوەنــدی بۆ نزیکەبوونەوەی 
بزووتنەوەگەلێکــی جیاواز لە ســەر ئاســتی 
 (Larry Diamond ( جیهانیدا. الری دایمۆند
تــۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان بــە “تەکنەلۆژیای 
ڕزگاری“ ناودێــر دەکات کــە “هاواڵتیانــی 
ئاســاییش توانــای باڵوکردنــەوەی هەواڵ و 
ئاشکراکردنی هەڵەی دەسەاڵتداران هەبێت و 
دەربڕی بیروڕای جیاوازبن کە ئەمانەش دەبنە 
هۆی فراوانکردنی ئاســۆی ئازادییان.]24[ بەاڵم 
دەوڵەتان، بەهۆی دەست ڕۆیشتوویی ئابووری 
و توانایانــەوە زیاتــر لە هاواڵتانی ئاســایی، 
چاالکانی مەدەنی و هیزە بەرهەڵستکارەکان، 
قازانجیان لە ئەنتەرنێت، تۆرە کۆمەاڵیەتیەکان 
و ‘ســایبەر ســپەیس’ بینیــوە. ئامرازەکانی 
پێوەنــدی بەکۆمەڵ، لە ناویانــدا تەلەفزێۆن 
زۆر بــە بەرفراوانی و سیســتەماتێک کەڵکی 
لێوەردەگیردرێت بۆ باڵوکردنەوەی پرۆپاگەندە. 
تەلەفزیۆن بە هۆی توانای سەرنجڕاکێشــانی 
سروشــتی بینــراوی )visual( دەتواندرێــت 
بەئاسانی بە شیوەیەکی خراپ بەکار بهێنرێت 
وەکوو ئامرازی پڕۆپاگەنــدە. بۆیە تەلەفزیۆن 
ئەرکێکــی گرنگ لــە باڵو کردن و وەســەر 

خستنی پڕۆپاگەندە بە جێدەگەیەنێت.]25[ 

میدیا لــە ئێراندا؛ چەکی ســەرکوتی 
بەکۆمەڵ 

کۆماری ئیســالمی ئێران نمونەیەکەی دیاری 
دەوڵەتی ئۆروێلی یە، بەتایبەت کە دەگاتە ڕادەی 
تۆڕەکۆمەاڵیەتیەکان  تەکلۆنۆژیا،  بەکارهێنانی 
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و بەگشــتی ئەوەی کە پێــی دەوترێت ‘نیو 
میدیــا’، و باڵوکردنەوەی پرۆپاگەندە لە پێناو 
کپکردن و سانســۆرکردنی دەنگە نارازیەکان 
لە ئێراندا. گەرچی لە ڕاســتیدا بەرپرسیارێتی 
و ئەرکە ســەرەکییەکانی میدیــا بریتین لە، 
ئاگادارکردنەوەی ڕای گشــتی و ئاگاداربوونە 
لە هەڵســووکەوتی دەسەاڵتداران و لەقاودانی 
بریار و کرداری نابەرپرســانەی کاربەدەستانی 
واڵت، وەکــوو ســەکۆیەک بــۆ دەربڕیــن و 
بیستنی ڕایگشتی، بەاڵم لە کۆماری ئیسالمی 
دا )هەروەکــوو دەســەاڵتە دیکتاتۆڕەکانیتر( 
تەواو  ڕاگەیاندنییەکانــی  ئەرکەکانــی دەزگا 
پێچەوانەن و لە بری ئەوە، ڕاگەیاندن ئەرکی 
ڕاگرتنی هاواڵتیان لە تاریکیدا و داپۆشــینی 
کارە ناڕەواکانی دەسەاڵت و تێکدانی ڕاگشتی 
و کپکردنی هەر دەنگێک کە الیان دەسەاڵتە 

وەکوو دژبەر بناسێندرێت.
لە کۆماری ئیســالمیی ئێراندا، دەسەاڵت، 
میدیــا )بە هەمــوو الیەنەکانیانــەوە( وەکوو 
ئامرازاێکــی شــەڕی دەروونــی بەرانبەر بە 
کۆمەڵــگا بەکار دەهێنێت. لــە لێکۆڵینەوەی 
گشــتگیر و نوێ کە لە الیان فێدراســیونی 
 جیهانی بۆ مافی مرۆڤ و دادپەروەری بۆ ئێران 
 International Federation for Human(
 Rights (FIDH) and Justice for Iran
JFI) ئامــادە و بالوکراوەتەوە، لەســەر ڕۆڵی 
چەواشەکارانەی میدیا لە ئیران، بەکارهێنانی 
دانپێدانانــی زۆرەملــی و دادگایــی کردن و 
بەرنامــەی ناوزڕاندن لە ماوەی40 ســاڵ لە 
دەســەاڵتی کۆماری ئیســالمی لــە ئێراندا، 
ئاماژەیــان پــێ کــراوە. ژمارەی ئــەو جۆرە 
بەرنامانــەی کــە لە الیەن دەنــگ و ڕەنگی 
کۆماری ئیسالمیدا باڵوکراونەتەو ە،دەرخەری 
ئەو ڕاســتییەن، کــە لە ســاڵی 1979ەوە، 
قۆرخکارییەکــی تەواو بەســەر تەلەفزیۆن و 
ڕادیۆدا کراوە و ئەم ڕێکخراوە و چڵ و پۆپەکانی، 
ســەدان بەرنامــەی دانپێدانانــی زۆرەملێ و 
ناوزڕاندنیان،  ناوەڕۆکــی  بــە  بەرنامەگەلێک 

باڵوکردووەتــەوە. جــا بۆیە ئــەم ڕێکخراوە 
میدیایییە، بووە بە ئامرازێکی ســەرکوتکردن 
و دروســتکردنی تــرس و دڵەڕاوکــێ لە ناو 
کۆمەڵگای مەدەنی، کوونترۆڵ کردنی وێژمانی 
گشتی، تۆقاندن و ناوزڕاندنی تاک و کۆمەڵگای 
مەدەنی لە ناوەوە و دەرەوەی ئێراندا، هێرشی 
بێبڕانەوە بۆسەر ئۆپۆزسیۆن؛ پاساو هێنانەوە بۆ 
ســەرکوتکردنی دژبەر و چاالکوانانی دەرەوەو 
و ناوخۆ؛ پاســاوهێنانەوە بــۆ بەتاوابارکردن و 
ئازار و ئەشــکەنجەی دەروونی و جەستەییی 

چاالکانی مەدەنی و سیاسی.
هەروەک لە ڕاپۆرتی FIDH/JFI دا ئاماژەی 
‘’دەزگای دەنگ و ڕەنگی کۆماری  پێ کراوە: 
ئیسالمی، بووەتە ئامرازێک بۆ سەرکوتکردنی 
بەکۆمەڵــی کۆمەڵگا، بــە هەماهەنگی لەگەڵ 
دەزگا هەواڵگرییەکان و ســوپای پاسداراندا. 
ئەم دەزگایە بە شێوەیەکی چاالکانە بەشدارە 
 لــە پێشــێلکاریی سیســتماتیکی مافەکانی 
ڕاگەیاندنی کۆماری  مرۆڤ’’.]27[ دەزگاکانــی 
ئیسالمی لە ڕێگەی چاالکییە جۆراوجۆرەکان 
لــە چەندین بواری باڵوکردنــەوە و دیجیتاڵ 
میدیــا و ڕۆژنامەگــەری، هونــەر، کەلتوور و 
پیشەسازی و ڕۆشنبیریدا، بە شێوەی جۆراوجۆر 
کارتێکــەری دەکەنە ســەر ژیانــی ڕۆژانەی 
خەڵک لــە ئێراندا. بۆ وێنــە دەنگ و ڕەنگی 
کۆماری ئیسالمی کە ڕاستەوخۆ دەکەوێتە ژێر 
کۆنترۆڵی ڕێبەری کۆماری ئیســالمی، وەک 
ئۆرگانی ســەرەکیی ڕاگەیاندن لە ئێراندا، لە 
نزیکەوە لەگــەڵ ڕێکخراوە هەواڵگری، ئەمنی 
و ســەربازییەکانی کۆماری ئیســالمیدا کار 
دەکات. ئەم دەزگایە کاریگەرترین ڕێکخراوە بۆ 
بەرهەمهێنان و پەخشی فیلم و پرۆپاگەندە بە 
ئامانجی کپکردنی دەنگە بەرهەڵستکارەکان لە 
ناوەوە و دەرەوەی ئێران. مێژووی بەکارهێنانی 
بەرنامەی تەلەفزیۆنی بەمەبەســتی سەرکوتی 
بەرهەڵســتکاران دەکرێــت بــۆ ســەرەتای 
دامەزراندنــی کۆماری ئیســالمی بگەڕێتەوە. 
پڕۆپاگەنــدەی ناوزڕانــدن، ڕێک ئــەو جۆرە  
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شــەڕەیە کە لەالیەن دەنگ و ڕەنگی کۆماری 
ئیســالمییەوە لە ژێر ئەجێندایەکی فراوانتری 
Cultural Engi- )“ئەندازیاریی ڕۆشــنبیری” 
neering) دا داڕێژراوە کە لە الیەن ئەنجومەنی 
بااڵی شۆڕشی کەلتووری و بە سەرپەرشتیی 
ڕاســتەوخۆی عەلی خامنەیی بەڕێوەدەچێت. 
کەڵــک وەرگرتن لە شــەڕی نــەرم و هێزی 
نــەرم بە گرنگتریــن ئامرازەکانی بــە ئامانج 
گەیشــتن بۆئەم مەبەســتە دیــاری کراون. 
دەزگاکانــی ڕاگەیاندنی کۆماری ئیســالمی، 
کۆمەڵ و کەســگەلێکی جۆراوجۆر بە ئامانج 
دەگرن، لەوانە: چاالکوانانی سیاســی، نووسەر 
و ڕۆژنامەنووسانی بەرهەڵستکار، بەرگریکارانی 
مافەکانی ژنان و مافەکانی مرۆڤ، چاالکوانانی 
ژینگــە، چاالکوانانــی مافەکانــی منــدااڵن، 
ئەندامانی کەمایەتییە نەتەوەیی و ئاینییەکان 
وهتد. یەکێــک لە ئامانجە ســەرەکییەکانی 
ڕاگەیاندنی سەرکوتکاری کۆماری  دەزگاکانی 
ئیســالمی، ناوزڕاندنی چاالکوانانی کۆمەڵگای 
مەدەنی و نیشــاندانی وێنەی تۆقێنەری هێزە 
ئەمنیــەکان و ناردنــی پەیامێکی بەهێزە کە 
هەر کــەس، چەند بەهێز و ســوور بێت، لە 
کۆتاییدا شکست دێنێت و ملکەچی دەسەاڵت 

و بەهاکانی کۆماری ئیسالمی دەبێت.
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کردەی قسەیی لە گوتاری سیاسیدا
گوتاری “عبدالرحمان قاسملوو”، بەنموونه

د.چیا عەلی مستەفا )مامۆستا لە زانکۆی ڕاپەڕین(
قادر وریا )خوێندکاری دوکتورا(

 لەم لێکۆڵینەوەیەدا پشت  به  تیۆریی 
شیکردنەوەی گوتار بەستراوه؛ لە شیکاریی 
گوتارەکاندا، پەیڕەوی لە ڕێبازی شیکاریی 
پڕاگماتیکی کراوە؛ بەپێی تیۆریی کردەی 
قسەییەکان )Speech act( بۆ دەستنیشان 
کردنی جۆری کردەکان، نەخشه  و خشتەی 
ئامارەکان بە بەرنامەی )Excel( دیاری کراوە 

و خراونەتەڕوو. 



پوختە
ناونیشان و بواری توێژینەوەکە

ناونیشانی نامەکە بریتییه لە “کردەی قسەیی 
لە گوتاری سیاســی، گوتاری عەبدولڕەحمان 
قاسملوو بە نموونە” توێژینەوەکە هەوڵێکە بۆ 
دەستنیشــانکردنی جۆری کردەی قسەیی لە 

گوتاری سیاسیی ناوبراودا. 

کەرستەی لێکۆڵینەوە  
کەرستەی ڵێکۆڵینەوەکە بریتیە لە گوتارێکی 
سیاســیی ناوبراو که کۆتایی هاوینی  )1988( 
لە ئیسپانیا، لە سەر بانگهێشتی  “ئەنستیتۆی  
هاوپێوەندی  لەگەڵ  گەالنی  ئەمریکای  التین و 
ئەفریقا” لە کۆنفرانسێکدا  لە بارەی تەقەوەستان 
لە نێــوان ئێران و عێڕاق و شــوێنەواری  ئەو 
تەقەوەستانە لە سەر بزووتنەوەی  گەلی  کورد، 

پێشکێشی کردووە.

هۆی هەڵبژاردنی ناونیشــان و بایەخی 
توێژینەوەکە

بایەخــی توێژینەوەکە لــەم خااڵنەدا کورت 
دەکرێتەوە:

1 لە ئاســتی زمانــدا، توێژینەوەکە هەوڵێکە 
بۆ دیاریکردن و دەستنیشــان کردنی کردەی 
قســەییەکان له  گەیاندنی پەیــام لە گوتاری 
سیاسیدا، هەروەها خســتنەڕووی داتاکان به 

 شێوەی ئامار.
2 لە ڕووی سیاسیەوە، توێژینەوەکە هەوڵێکە 
بۆ خســتنەڕووی ڕوئیای نێــرەر لەمەر ڕوداو  
و پێشــهاتەکان. دواتر  ئەنجامی توێژینەوەکە 

دەخرێنە ڕوو. 

پرسیاری توێژینەوەکە
توێژینەوەکە هەوڵێکە بۆ وەرگرتنی واڵمی ئەو 

پرسیارانە:
1 لە گوتاری دیپلۆماسیی کوردیدا، لە بۆنەی 
سیاسی، نێرەر بە مەبەستی گەیاندنی پەیامی 
سیاسی به  وەرگران، زیاتر پەنا بۆ کام کردەی 

قسەیی دەبات؟ 
2 دارشــتنی زمانــی گوتاری دیپلۆماســیی 

کوردی، بە چ شێوازێک بووە؟ 
3 لە ڕووی سیاســییەوە بەهۆی ڕاپەڕاندنی 

کردەکان، کورد چ داوایەکی هەبووە ؟ 

ڕێباز و سنووری توێژینەوەکە  
لــەم لێکۆڵینەوەیــەدا  پەیڕەوی لــە ڕێبازی 
وەسفی شیکاری کراوە، سنووری لێکۆڵینەوەکە 
پڕاگماتیــک  و  ســیمانتیک  ئاســتەکانی 

دەگرێتەوە.

تیۆری توێژینەوەکە
   لــەم لێکۆڵینەوەیــەدا پشــت  بــه  تیۆریی 
شیکردنەوەی گوتار بەســتراوه؛ لە شیکاریی 
گوتارەکانــدا، پەیڕەوی لە ڕێبازی شــیکاریی 
پڕاگماتیکــی کراوە؛ بەپێــی تیۆریی کردەی 
قســەییەکان )Speech act( بۆ دەستنیشــان 
کردنی جۆری کردەکان، نەخشــه  و خشتەی 
ئامارەکان بە بەرنامەی )Excel( دیاری کراوە 

و خراونەتەڕوو. 

شێوازی کارکردن
1 بەپێــی خشــتەیەک کــە بــە بەرنامەی 
)Excel( کاری لەسەرکراوە، خشتەکە لەچەند 

ستوونێک پێکدێت.
2 ستوونی ژمارەی گوتن: گوتاری ناوبراو بەسەر 
چەند گوتنێک بە ژمارە دابەش کراوه، گوتنەکان 

لەسەربنەمای یەکەی واتایی دیاری کراون.
3 ستوونی جۆری کردە:  لەم ستوونەدا جۆری 

کردەی ڕاپەڕێنراو دیاریکراوە.
4 ســتوونی چەند جارەی دووبارەبوونە وەی 
کردەکان: لەم ستوونەدا ژمارەی چەند جارەی 
دووبارەبوونەوە و بەکارهێنانی کردەکان دیاری 

کراوە. 

ناوەرۆکی نامەکە
جیا لە پیشەکی و ئەنجام، ئەم نامەیە له  دوو 
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بەش پێکهاتوە:
بەشــی یەکــەم: الیەنی تیۆرییە، باســکردنە 
لــە چەمکــی گوتــار لەگــەڵ دیاریکردنی 
ڕەگەزەکانی گوتار، پاشان باسکردنی شیکاریی 
گوتار و گوتاری سیاســی. دواتر تەرخانکراوە 
بۆ باســکردن لە پڕاگماتیک و تیۆری کردەی 

قسەیی.
بەشی دووەم: الیەنی پراکتیکیی توێژینەوەکەیە 

و دیاریکردنی جۆری کردە قسەییەکانە. 

بەشی یەکەم  
)Discourse( گوتار

لەالی زمانەوانان بۆچوۆنــی جیاواز لە نێوان 
زمان و گوتاردا هەیە. له  الی ڕۆنانکارییەکان 
 ڕســتە گەورەتریــن دانەی زمانە له  ئاســتی 
ڕۆناندا. بە بۆچوونی  فێردیناند  دی سوســێر 
)Ferdinand de Saussure( سیستەمی زمانی 
)Languge( و ئاخاوتــن )parole( دوو بابەتی 
جیاوازی زمانین. )ابراهیم خلیل 2010: 82( 
لە سەرەتادا لەالی زمانەوانانی دێرین گرینگی 
بە پێکهاتەی مۆرفۆلــۆژی و ڕۆنانی ناوەوەی 
ڕســتە دەدرا، ڕســتەش گەورەتریــن دانەی 
زمان لە ئاســتی ڕۆناندا بوو، واتاش بریتی بوو  
لە واتایەکی پیتیی وشــە لە ڕۆنانی ڕستەدا. 
بەرەو  زمانەوانییــەکان  لێکۆڵینــەوە   دواتــر 
ســەرووی ئاستی ڕســتە هەنگاویان نا، زمان 
وەک هۆکارێکــی پەیوەندیــی کۆمەاڵیەتی، 
لێکۆڵینەوەی لە بارەوە دەکرا. لەم بارەدا یەکەی 
پەیوەندیکردن گوتارە، کە فۆڕمێکی زمانییە و 
لە سەرووی ئاســتی ڕستە دایه و یەکەیەکی 
واتایــە. ڕســتەش یەکەیەکە لــە یەکەکانی 
گوتار. بــەڕای “هاریس”، گوتــار  یەکەیەکی 
زمانیــی درێــژە کە لــە بەدوایەکــدا هاتنی 
 ڕســتەیی پێکدێت )منیە عبیــدی، 2016:17(. 
لــه  واتــا  ئاراســته  کــراوە،   پەیامێکــی 
 دەوروبــەر وەردەگرێــت. گوتــار، قاڵبێکە بۆ 
گەیاندنی پەیام لە نێوان قســەکەر و گوێگر، 
یان نووســەر و خوێنەر. )شــێرکۆ حەمەئەمین: 

2009: ٣2(. لەم بارەدا گوتار زمانی بەکارهێنانە 
لــە ڕســتەیەک یــان زیاتر لە ڕســتەیەک 
پێکدێت، هەڵگری مەبەســتە، ئامانجی دانانی 
کاریگەرییە لەســەر وەرگر. “گوتار یەکەیەکە 
پێویســتی بە قســەکەر و گوێگرە، قسەکەر 
هەوڵدەدات کاریگەری بخاتە ســەر وەرگر به 
 هەر ڕێگەیەکی دیاریکراو” )سعید یقطن :1989: 

 .)17
   

ڕەگەزەکانی گوتار
 نێرەر لە کردەی گەیاندندا مەبەســتیەتی، لە 
بۆچوون و بیرکردنەوە و ئاراســتەکانی وەرگر 
تێبگات. بۆ ئــەوەی کردەی تێگەیشــتن لە 
ئاستێکی بەرزدابێت. ڕۆبێرت باراک پێی وایە 
گەیاندن کردەیەکی دەروونی و کۆمەاڵیەتییە، 
کــە لە چوارچێوەیدا، تــاک توانای درک پێ 
کردنی بۆچــوون و ئاراســتەکانی بەرانبەری 
هەیە، تا ئاســتێکی دیاریکراو )مەحمود عوکاشە 
: 2005: 21(. پێویســتە دوو کەنــاڵ )نێرەر و 
وەرگر( هەبێت. جگە لــەم دوانەش هۆکاری 
دیکە کار دەکەنە ســەر مەبەســتی پەیامی 

ئاراستەکراو.

Sender نێرەر
 خاڵی دەستپێکردنی پەیوەندییە، کۆدی زمانی 
دەنێرێت کە هەڵگری واتان. نێرەر کەسایەتی 
و ئایدۆلۆجیــا و مەبەســت و بیروبۆچوونــی 
خــۆی بــاردەکات لە کــۆدە زمانییــەکان و 
دەگات بــە وەرگر. لە کردەی پەیوەندیکردندا 
نێرەر، بەمەبەســتی  ڕازیکردن، هەوڵ دەدات 

کاریگەری بخاتە سەر عەقلی  وەرگر. 
 

 text  پەیام
 چەقــی گوتــارە؛ دەســکەوتێکی زمانییــە. 
نێــرەر ئایدۆلۆجیا و مەبەســتی سیاســی و 
کۆمەاڵیەتی و هتدی خۆی لەرێگەی پەیامەوە 
دەگەیەنێت بە وەرگر. ئەرکی زمان لە کردەی 
پەیوەندیکردندا بریتییە لە گەیاندنی پەیام بە 
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وەرگر. 

Receiver وەرگر
گوتاری ئاراســتە دەکرێت و شــیکردنەوەی 
کۆدە زمانییەکان الی ئــەوە بۆ ئەوەی بگات 
بە واتا. هەندێک جار بۆ لێکدانەوەی وشەکان 
پەیوەندیی نێوان “دال و مەدلول”، لە ئاستی 
ســیمانتیکەوە دەڕوات بۆ ئاستی پراگماتیک. 
نێــرەر ڕەچاوی الیەنــی “پەیوەندی و پایەی 
کۆمەاڵیەتــی، ڕەگەز، جیاوازی ڕۆشــنبیری، 
تەمــەن و ... تاد”ی وەرگــر دەکات. ئەرکی 
گوتــار بریتییــە لــە ڕازیکردنــی وەرگر، لە 
هەندێــک جــۆری گوتــاری وەک گوتاری 
سیاســیدا، بە شێوەیەکی گشتی وەرگر کۆیە، 
لێرەدا ئەرکی کردەی ڕازیکردن قورس و ئاڵوز 
دەبێــت؛ بەتایبەت ئەگەر وەرگرەکان خاوەنی 

ئایدۆلۆژیای جیاواز بن. 

Channel کەناڵ
لەرۆژگاری ئەمرۆدا کەنالەکانی پەیوەندیکردن 
و گەیانــدن زۆرن، بــەاڵم لەگــەڵ یەکتــر 
جیــاوازن، بــۆ نموونــە پەیوەندیکــردن لە 
ڕێــگای شــانۆی “ پانتۆمیم “ جیــاوازە لە 
پەیوەندیکردنی ڕاســتەوخۆ. ئەرکی “کەناڵ” 
لەکردەی پەیوەندیکردندا، تەنیا گواستنەوەی 
پەیامی  نێرەرە بــۆ وەرگر؛ واتە ناوەندێکە بۆ 
گواستنەوەی پەیام. لەم ڕوویەوە “تەلەفیزیۆن 
و ماڵپــەرە کۆمەاڵیەتییــەکان” دوو ناوەندی 

چاالکی گواستنەوەی پەیامن. 

 Code کۆد
لە زانستی زماندا کۆد بریتییە لە “ژمارەیەک 
کەرســتە کــە دەتوانرێــت لێکبدرێــن بــۆ 
بەرهەمهێنانــی کەرســتەی نــوێ و ئالۆزتر، 
لەپــاڵ یەکتــر ڕیز دەکرێن بۆ ئــەوەی فرێز 
 و ڕســتە و دانەی تریان لــێ بێتە بەرهەم”. 
) محمد مەعروف فەتاح: 2010: 6٣( کۆد هەڵگری 
بیرو مەبەست و ئایدۆلۆژیای “نێرەر-وەرگر”ە. 

هەر دوو ڕەگەزەکە بۆچوونی خۆیان لە کۆدە 
زمانییەکان بار دەکەن، بۆ ئەوەی بە یەکتری 
بگەیەنن. بۆیە پێویســتە کــۆدە زمانییەکان 
واتادار بن و ڕاســتەوخۆ گوزارشت لە بیرەکە 
بکەن. پێویســتە بیرەکانیش یــەک بەدوای 
یەکــدا بێــن و تەواوکــەری یەکتــر بن، بۆ 
ئەوەی وێنەیەکی ڕوون لەالی “نێرەر-وەرگر” 
دروســت بێت. لەکردەی پەیوەندیکردندا کۆد 
هەڵگری بیرو بۆچوونی هەر دوو ڕەگەزەکەیە  

)نێرەر-وەرگر(.

Context دەوروبەر
پەیوەندییەکــی  گوتــار  شــیکردنەوەی 
ڕاســتەوخۆی بە دەوروبــەرەوە هەیە، نێرەر 
لەسەر بنەمای هەڵسەنگاندنی دەوروبەر گوتار 
دادەڕێژێــت. نێــرەر بۆ ڕازیکردنــی بەرانبەر 
هەوڵدەدات دەوروبەرێک دروســت بکات، کە  
بگونجێ لەگەڵ مەبەســتەکەی و وا لە وەرگر 
بکات کە پێی رازی بێت یان بگونجێ لەگەڵی، 
“لە هەندێک بــاردا کردەی هەڵخەڵەتاندنیش 
دێتــە ئاراوە”. لــەڕوی زمانییــەوە دەوروبەر 
هەموو ئەو کردە زمانی و نازمانییە دەگرێتەوە 
کە لە پرۆسەی پەیوەندیکردندا ڕۆڵیان دەبێت. 
شــیکردنەوەی دەقی گوتــار، پەیوەندیی بە 

واتای دەوروبەرەوە هەیە.

Discourse & text دەق و گوتار
دوو چەمکــی واتایین، بۆچوونــی جیاوازیان 
لەســەرە، هەندێــک ڕایان وایە کــه “دەق 
و گوتار” جیــاوازن. دەق درێــژەی تۆماری 
زمانییــە، بــە مەبەســتی شــیکردنەوە یان 
وەســفکردنی دیاردەیــەک، کەســێک یان 
پەیامێکــە   .)٤61 )کریســتاڵ:200٣:  شــتێک 
بەهــۆی نووســینەوە بەرجەســتە دەبێــت  
و ئاراســتەی وەرگرێکــی نادیــار دەکرێت. 
بریتییە لــە بەڵگەی نووســراوە کە لە کاتی 
شیکردنەوە بە تەنها وەردەگیرێت. یەکەیەکی 
ســیمانتیکیی  گەورەیە لــە یەکەی بچووک 

83گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721



پێکدێت، شــیکارییەکی سیمانتیکی بۆ یەکە 
پێکهێنەرەکانــی دەکرێــت . هەرچی گوتارە، 
بــە کەناڵی درکانــدن ڕاســتەوخۆ بەوەرگر 
دەگات، تایبەتــە بە ئاخاوتــن،  گۆکردنێکی 
دروســت  زارەکــی  پەیوەندیــی  زمانییــە، 
دەکات، واتا لە ســیاقی ئاخاوتن وەردەگرێت. 
بریتییە لە بەدوایەکداهاتنێکی ڕســتەیی، کە 
پەیوەندییەکی گرنگ کۆیان بکاتەوە. بێگومان 
ئەو پەیوەندییەش پەیوەندییە تێکستییەکانە، 
یاســاکانی ڕێزمانەوەن،  لــە ســەرووی  کە 
چونکە ڕێزمان لە ڕســتەدا دەوەســتێ. )دیار 
عەلی کەمــال: 2009: 6( هەندێــک لە زانایانی 
زمــان لــە ڕووی ئەرک و گەیاندنــی پەیام، 
جیــاوازی لە نێوان ئــەم دوو چەمکە ناکەن 
واتە کاری هــەر دوووکیان گەیاندنی پەیامە، 
لە نێرەرەوە بــۆ وەرگر. کەواتە )دەق و گوتار 
لەم تێگەیشــتنەوە، هەمــان ئاماژەکردنە بە 
هاریکاریکــردن، بــۆ کــردەی گەیاندن لە 
نێــوان مرۆڤەکاندا(. )حوســێن خەمەری: 2007: 
٣5(. بــەڕای ئەم توێژینەوەیــە دەق و گوتار 
دوو چەمکی واتاییــی هاوئەرکن لە کردەی 

گەیاندندا.

 شــیکاری )شیکـــردنەوە(ی گوتــار
Discords Analyze

تێڕوانیــن و قوتابخانــە و بۆچوونی جیاوازی 
لەسەرە، بەگشتی شیکاریی گوتار بریتییە لە 
هەڵوەشاندنەوە و بەستنی بەدەوروبەر، دووبارە 
بەســتانەوەی بە یەکتری. بــە ڕای هاریس، 
شــیکاریی گوتار بریتییه  له  هەڵوەشاندنەوه  و 
بنیاتنانەوەی ســەرووی ئاستی ڕسته.  )باتریک 
شــارودو دومنیک مونغــو،1998: 44( شیکاریی گوتار 
بەواتای شــیکاریی زمان لە بەکارهێناندا. لەم 
بارەدا شــیکەرەوەی گوتار تەنها پەیوەســت 
نابێت بە زمان بەڵکوو سیاقی گوتاریش ڕۆڵی 
دەبێت لە شیکردنەوەی گوتاردا. پەیوەندییان 
لەنێوانــدا هەیــە بۆیە شــیکاری بــە واتەی 
هەڵوەشاندنەوە و دووبارە  بنیاتنانەوه، یان پارچە 

پارچە کردنی گشــت بۆ یەکە پێکهێنەرەکانی 
و دواتــر دۆزینەوەی پەیوەندی لــە نێوانیان 
و لێکدانــەوه  و بەســتنەوەیان بــه  یەکتری. 
هەر کەرســتەیەک یارمەتیی وەرگر بدات بۆ 
گەیشتن بە مەبەســتی نێرەر، به  کەرستەی 
شــیکاریی گوتار دادەنرێــت. لەنێو گوتار یان 
له  دەرەوەی گوتاردا بێت، کلیلی شــیکاریی 
گوتارن لە کەرســتە زمانــی و نازمانییەکان 
پێکدێت، کەرستە زمانییەکان لەنێو گوتاردان. 
فۆرمــی ڵێڵن؛ ڕاســتەوخۆ یان ناراســتەوخۆ 
شۆێن و کات و هاوبەشــەکانی گوتار دیاری 
دەکــەن. گوتن بــه  دەوروبەر دەبەســتنەوه، 
ســنووری کارکردنیان لە نێوان ســیمانتیک 
و پڕاگماتیــک دایە )قەیــس کاکل,2002: 45(. 
کەرســتە نازمانییەکان لە دەرەوەی گوتاران، 

یاریدەری شیکەرەوەی گوتارن.

گوتاری سیاسی 
جۆرێکــی گوتــارە و گوتــاری دەســەاڵتە. 
گوتارێکە بە مەبەستێکی دیاریکراو ئاراستەی 
وەرگرێکی دیاریکراو دەکرێت، بە مەبەســتی 
ڕازیکردنی بە ناوەڕۆکــی گوتار، بە ئایدۆلۆژیا 
و بابەتی سیاسی. نێرەر لە کردەی پەیوەندیی 
سیاســیدا ڕەچــاوی ڕەگەزەکانــی “کات و 
شــوێن و هەڵوێستی سیاســیی بەشداربوانی 
گوتار، بابەتــی قسەلەســەرکراو، ناوەرۆک و 
ڕێکخستن و بەدوای یەکداهاتنی بابەتەکان” 
دەکا. ئەم ڕەگەزانە لە هەمان کاتدا یاریدەری 
وەرگریشن لەکاتی شــیکردنەوەی گوتاردا و 
بنەمای پەیوەندیکردنی سیاســین . الســوێل 
)Lass well( کردەی پەیوەندیی سیاسی بەم 

شێوەیە دەناسێنێت:
“Who says’ what’ in which Chanel’ To 
Home’ Whit what Effect” 
)محمود عکاشە،2005: 20( واتە “کێ قسەدەکات؟ 
چی دەڵیت؟ لەکام کەناڵ؟ بۆ کێ قسەدەکات؟ 
کاریگەریــی چیە؟”.  نێــرەر بەهۆی گوتاری 
سیاسییەوە گوزارشــت لە ئایدۆلۆجیا و بیر و 
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بۆچوونی دەکات و تێروانینی لەســەر بابەت  
و ڕووداوە سیاســییەکان دەخاتــە ڕوو. لــە 
هەمان کاتدا پەیامێکی زمانییە یان هێمایییە، 
ئامانجێکی دیاریکــراوی هەیە کە کاریگەری 
خستنە سەر گوێگری گوتار بەپێی دەوروبەری 

دیاریکراو و مەبەستی نێرەرە.   
        

پراگماتیک
لە زمانەوانیــی نوێدا بەکارهێنانــی زاراوەی 
پراگماتیــک، ســەرەتا لــە الی “چارلــس 
مۆریس”ەوە بەکارهات. کاتێک بە شێوەیەکی 
گشــتی، لە زانســتی هێماکاریدا ســێ جۆر 
پەیوەندیی لە نێــوان هێماکاندا دیاری کرد، 
هەر جۆرەشــی بە لێکۆڵینەوەیەکی زمانەوانی 

ناوبرد، بەم شێوەیە:
Syntax 1 ڕستەسازی

بریتییە لە پەیوەندیی نێوان هێمایەک لەگەڵ 
هێماکانی دیکە، لە چوارچێوەی ڕستەیەکدا.

  Semantics 2 سیمانتیکس
لێکۆڵینەوەیــە لە پەیوەندیی نێــوان هێما و 

هێمابۆکراو )شت(.
Pragmatics 3 پراگماتیک

پێوەندیی هێما بە بەکارهێنەر و لێکدەرەوەکەی 
دەگرێتەوە.

ئەم ناساندنەی پراگماتیک لەالیەن مۆریسەوە، 
ناساندنێکی سادە و سەرەتاییی زانستەکە بوو. 
لەدوای ئەوەوە و بەپێــی ئەرکی، پراگماتیک 
پێناســەی جۆراوجۆری بۆ کــراوە. بۆ نموونە 
ناســاندنێکی دیکەی پراگماتیک ئەوەیە، کە 
بریتییە لەو زانستەی، کە لێکۆڵینەوە لە واتای 
نــاو دەوروبەر دەکات، واتــە لێکدانەوەی ئەو 
مەبەستەیە کە هاوبەشانی قسەکەران بەهۆی 
دەوروبەرێکــی دیاریکراوەوە لێــی تێدەگەن. 
پراگماتیک لەوەش زیاتــر ورد کراوەتەوە، وا 
پێناسەکراوە، کە “ئەو زانستەیە، کە لە کردەی 
قســەیی و گریمانەی پێشــینە و دەرکەوتە 
ئاخاوتنــەکان و دەوروبەر، کات و شــوێن و 
دەوروبەری قســەکردن و پلەی کۆمەاڵیەتیی 

قســەکەر و گوێگــر و زانیاریــی هاوبەش و 
)محەمەد  لێکدەداتــەوە”  دنیاییــان،  زانیاریی 
مەعروف فەتاح: 2011: 191(. ئەم پێناســەیە بە 

وردی بوارەکانی پراگماتیک دیاری دەکات.
          

تیۆریی کردە قسەییەکان
لەبارەی قســەکردنەوە،  بۆچوونی دێرینەکان 
بەجۆرێک بــوو کە قســەکردنیان وەک کار 
ئەنجامــدان نەدەبینــی، )بەڵکو قســەکردن 
و کار ئەنجامــدان وەک دوو دیــاردەی لێک 
جیــاواز دادەنران. تەنانەت ئــەم دو دیاردەیە 
بــە دو شــتی دژ بەیەک لەقەڵــەم دەدران، 
وەک لە ڕســتەی “بە قسەم بکە، بە کردەوەم 
مەکە”دا مەبەستەکە ڕوون دەبێتەوە(. )قەیس 
کاکل: 1995: ٣8( دێرینەکان هەر بەوەشــەوە 
نەوەســتاون، بەڵکو پێیان وابوو ئەرکی زمان 
بریتییــە لــە وەســفکردنی “بارودۆخێــک، 
کەسێک، ڕووداوێک و ...”، کە ئەمە لە ئێستادا 
Fallacy Se- “)بە هەڵەی وەســفی واتایــی 
mantic” ناودەبرێــت. باوەڕێک نییە کە تەواو 
هەڵە بێت، چونکە هەموو گوتنێک وەســفی 
بارودۆخی تێدایە، بەاڵم ئەم وەسفە لە خۆیدا 
هەموو شــتێک نییە(.)محەمەد مەعــروف فەتاح: 

)207 :2011
 لەگەڵ ســەرهەڵدانی زانستی پراگماتیک و 
تیۆریی کردە قســەییەکان، ئــەم بۆچوونەی 
دێرینەکان ئاوەژوو کرایەوە. لە شەســتەکانی 
ســەدەی بیستدا فەیلەســوفی بەریتانی “ج. 
ل. ئۆســتن-Austin L J” قســەکردنی بــە 
ئەنجامدانی کارێک دانا. ئەگەرچی لەسەرەتاوە 
ئوستن دەیویست تیۆرەکەی لەسەر هەندێک 
جۆری ڕســتە تاقی بکاتەوە کە لە گەڵیدا کار 

ئەنجامدانیشی تێدایە، بۆ نموونە: 
- ئەوا من ڕۆیشتم.

لەم ڕســتەیەدا لەگــەڵ درکاندنیــدا کاری 
“رۆیشتن”یش ئەنجامدەدرێت. بەاڵم دواتر بۆ 
تەواوی قسەکردن هەمان تیۆری جێبەجێکرا. 
لە ژێر کاریگەریی تیۆریی کردە قسەییەکان، 
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واتای ڕســتە بریتی نابێت لە واتای وشــەیی 
و ســیمانتیکی، بەڵکو کردەیەکە لە ڕێگەیەوە 
کارێک ئەنجــام دەدرێت، یان مەبەســتیک 
دیــاری دەکرێت، کــە لە هەمــوو بارەکاندا 
پەیوەســتە بــە )دەوروبــەر - Context(ەوە. 
)واتای سینتاکسیی ڕســتە گرنگی نادات بە 
مەبەستی قسەکەر، بەڵکو مەبەستی قسەکەر 
)جرهارد  دەردەکەوێت(.  دەوروبەر)سیاق(دا  لە 

هلپش: 2007: 207( بۆ نموونە: 
ـ بایەکی بەهێزی دێت.

واتــای سینتاکســیی ڕســتەکە، بریتییە لە 
ڕســتەیەکی هەواڵگەیانــدن، بــەاڵم کاتێک 
دەبەســترێتەوە،  دەوروبــەر  بــە  ڕســتەکە 
لەوانەیە مەبەســتی قسەکەر )ئاگادارکردنەوە، 
هەڕەشــەکردن، دڵنیاکردنــەوە و تاد( بێت. 
پوختــەی تیۆرەکە )لەکاتێکــدا لێکدانەوە بۆ 
هەر گوتنێک بکرێت پێویستە لە دوو ڕووەوە 
لێکدانــەوەی واتاییی بۆ بکرێــت. ڕوویەکی 
ئاشــکرا و ڕوونــی گوتنەکــە، کــە خۆی لە 
واتای سینتاکســی و سیمانتیکیی ڕستەکەدا 
دەبینێتــەوە و ڕووی دووەم بریتییە لە واتای 
شاراوەی مەبەستی قســەکەر، کە پەیوەستە 
بە دەوروبەرەوە. کردەی قســەیی بریتییە لە 
گەیاندنــی پەیــام بە گوێگر، جــا لەبەر ئەوە 
هێزی گوتن بۆ گەیاندنی پەیامی سەرکەوتوو 
پێویستە. ئەم هێزەش بە زمان دەردەبڕدرێت 
و پێویســتی بە ئامرازەکانی کردەی قســەیی 
هەیە. هێزی گوتن، بە دوو ڕێگا دەگەیەنرێت 

بە گوێگر:

1 هێزی ئاوازە و بۆتەی ڕێزمانی: 

شەڕەکە ڕابگرن

 ئاوازەی ڕستە

ئەم ڕســتەیە بەهــۆی ئــاوازەوە، کاریگەریی 
ئەنجامدانی کارەکە دیاریدەکات.

پێم باشە شەڕەکە ڕابگرن.

بۆتەی ڕێزمانی

هیزی ئەم گوتنەش لــە بۆتە ڕێزمانییەکەیدا 
دەردەکەوێت.

لــە هەر دوو بــاری ســەرەوەدا، لێڵییەک لە 
گوتنەکــەدا دەردەکەوێــت، بــە جۆرێک کە 
مەرج نییە مەبەستی قسەکەر لە ئەنجامدانی 
کارەکە، هەمان مەبەســت بێت لەالی گوێگر، 

واتە ئەم کارە مەرج نییە جێبەجێ بکرێت.

2 هێزی کاری ڕاپەڕاندن
من فەرمانتان پێ دەدەم کە شەڕەکە ڕابگرن.
هێــزی گوتنەکــە، لــە کاری ڕاپەڕاندنەکە 
)فەرمانتان پێ دەدەم(دایە، کە هیچ لێڵییەک 

لە ئەنجامدانی کاری ڕستەکادا ناهێڵێتەوە.
ئوســتن بــۆ پەیامــی ســەرکەوتوو، کاری 
ڕاپەڕاندن، بە پێویســت دەزانێ، چونکە هیچ 
جۆرە لێڵییــەک لە گوتنەکــەدا ناهێڵێتەوە. 
لەســەر ئەم بنەمایە، کارەکان بۆ دوو جۆری 
)ڕاپەڕانــدن و ناڕاپەڕانــدن( دابەش دەکات، 
کاری ڕاپەڕاندنیــش دەکات بــە دوو جــۆر 
)ئاشکرا و شــاراوە(، وەک لە هێڵکاریی ژمارە 

)1( ڕوونکراوەتەوە.
   

 The قســەییەکان  کردە  جۆرەکانــی 
Types of The Speech Acts

یەکێــک لــە گرفتەکانــی تیۆریــی کــردە 
قســەییەکان، بریتییــە لــە جیاکردنــەوە و 
پۆلێنکردنی جۆری کردەکان. هەر کردەیەکی 
قسەیی بە مەبەســتێک بەکاردێت. کردەکان 
پەیوەســت نین بە توانســتی ڕستەیی، بەڵکو 
پەیوەســتن بە توانای گەیاندنەوە. ئەمە وای 
کردوە، کە پۆلێنی جیاواز بۆ کردەکان بکرێت. 
دوو جــۆر پۆلێنی باو هەیە، کــە بە پۆلێنی 
“ئوستن و سیریل” ناسراون. بە کردەی قسەیی 
ڕاستەوخۆ دادەنرێن، چونکە ڕاستەوخۆ کاری 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721 86



ڕاپەڕاندنی ئاشکرایان تێدایە.

پۆلێنی ئوستن 
کــردە  تیۆریــی  ســەرهەڵدانی  یەکــەم 
قســەییەکان، بۆ وانە)محازەرە(کانی ئوســتن 
دەگەڕێتــەوە،  ئوســتن ڕوونــی کردووەتەوە 
)چۆن کــردەکان لــە ڕێــگای گوتنەکانەوە 
ئەنجامدەدرێن( )جرهارد هڵپــش: 2007: 271(. 
ئوستن کردەکانی قسەکردنی لەسەر بنەمای 
ڕۆڵە بەدەســتهاتووەکان بە سەر پێنج جۆردا  

دابەش کرد.
 Verdictives 1 کردەی بڕیارەکان

ئــەو جۆرە کردانە دەگرێتەوە کە گوزارشــت 
لەو بڕیارانە دەکەن، کە لەالیەن )سوێندخۆر، 
دادوەر، ناوبژیــوان و تــاد(ەو دەدرێن. بەاڵم 
مەرج نییە بڕیاری کۆتایی بن، بەڵکو ڕێژەیی و 
گریمانەیییە، وەکو کردەکانی )هەڵسەنگاندن، 

نرخاندن، بیرکردنەوە و تاد(.
 Executives 2 کردەی بڕیاردان

ئەو کردانەن کە گوزارشــت لــە بڕیاردان لە 
بەرژەوەندیی کەســێک یان شتێک دەکەن، 
یان بە پێچەوانەوە، بۆ نموونە کردەکانی وەک 

)دەنگدان، قەدەغەکردن، داواکردن و تاد(
 Commisives 3 کردەی پەیماندان

ئــەو کردانەن کە قســەکەر پەیوەســت بە 
ئەنجامدانــی کارێک دەکات، وەک کردەکانی 

)پەیماندان، دانپیانان، ڕێککەوتن و تاد(
 Behabitive 4 کردەی ڕەوشت

هەموو ئەو کردانە دەگرێتەوە کە لە پەیوەندییە 
وەکو  دەدرێن،  ئەنجــام  کۆمەاڵیەتییەکانــدا 
)سەردانکردن، سوپاسکردن، سەرەخۆشیکردن 

و  تاد(
 Expositives 5 کردەکانی ڕوونکردنەوە

هەمــوو ئــەو کردانــە دەگرێتــەوە کــە بۆ 
ڕوونکردنەوەی بۆچوونێک، یان دەرخســتنی 
بۆچوونێــک بەکاردێن؛ بــۆ نموونە کردەکانی 
)ســووربوون، بیرهێنانــەوە، ئاگادارکردنەوە و 

تاد( )بڕوانە جرهارد هڵپش: 2007: 278(

پۆلێنی سیریل
ســیریل بۆچوونەکانی ئوســتنی فراوان کرد، 
 The Speech( کە لە کتێبەکــەی بەنــاوی
Acts(دا خســتییە ڕوو. بــە هەمان شــێوە 
 کردەکانی بۆ پێنج جــۆر دابەش کردوە، بەم 

شێوەیە:
 Representative 1 کردەی نواندن

قسەکەر لەم جۆرە کردەیەدا، بارێک دەنوێنێت 
و وای پێشــان دەدات، کــە کەشــێکی ئارام 

هێڵکاریی ژمارە )1(

کار

ڕاپەڕاندن
Performative

شاراوەئاشکرا

ناڕاپەڕاندن
Connotative
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یان نائارام لە ئارادایە. جا ئەم نواندنە ڕاســت 
بێت یان ناڕاست. وەکو کردەکانی )پێشبینی 

کردن، خستنەڕوو، ڕوودان و تاد(.
 Directives 2 کردەی ئاراستەکردن

ئەم کردانە وا لــە گوێگر دەکەن، کە کارێک 
ئەنجام بدات، وەکو کردەکانی )فەرمانپێکردن، 

ئامۆژگاریکردن، ڕێنمایی پێدان و تاد(.
 Commissives 3 کردەی پەیوەستبوون

لەم کردانەدا قسەکەر خۆی پەیوەست دەکات 
بە ئەنجامدانی کارێک لە داهاتوودا، بۆ نموونە 
کردەکانی وەکوو )بەڵێندان، هەرەشــەکردن، 

سوێندخواردن و تاد(.
 Expressives 4 کردەی هەستدەربڕین

قسەکەر هەستی خۆی دەردەبڕێت بەرامبەر بە 
)رووداوێک، کەســێک یان شتێک( بۆ گوێگر، 
وەکو کردەکانی )پیرۆزبایی، سەرەخۆشیکردن، 

سوپاسکردن و تاد(
 Declaration 5 کردەی ڕاگەیاندن

ئــەم جــۆرە کردانە بــەوە جیــا دەکرێنەوە 
لەوانــی دی، کە وابەســتەی دەوروبەرن، بۆ 
بــە ئەنجامگەیاندنــی ئەم کردانە، پێویســتە 
هۆکارەکانــی وەک مزگەوت، ڕێکخراو، پارتی 
سیاســی و تاد هەبێــت. وەکــوو کردەکانی 
)بانگەشەکردن، خۆپیشاندان، جاڕدان و تاد(. 

)هەمان سەرچاوە: 280(

کردە قسەییە ناڕاستەوخۆکان
لــەو جۆرە ڕســتانەدا بەرچــاو دەکەوێت کە 
کاری ڕاپەڕاندنیان تێــدا نییە، بەڵکوو هێزی 
ڕەوانبێژیــی گوتنەکە، یــان بۆتەی ڕێزمانیی 
ڕستەکە و بەستنەوەی بە واتای دەوروبەرەوە، 

جۆری کردەکە دیاری دەکات.
زۆر جار قســەکەر بۆ دەربڕینی مەبەستەکەی 
پەنا دەباتە بەر کردەی قســەییی ڕاستەوخۆ. 
لە کردەی قسەیی ڕاســتەوخۆدا قسەکەر بۆ 
گەیاندنی پەیامەکەی پەنا دەباتە بەر هۆکاری 
تری وەک )رێزمانی، ناڕێزمانی(، بۆ دەربڕینی 
هێزی ڕەوانبێژیی گوتنەکە. قســەکەر بەهۆی 

ڕستەکەوە مەبەستێک دەردەبڕێت، کە واتای 
ڕێزمانیی ڕستەکە نییە. 

لەم جۆرە ڕســتانەدا واتای ڕێزمانیی ڕستەکە 
مەبەســت نییە، بەڵکو قســەکەر مەبەســتی 
گەیاندنــی پەیامێکی دیکەیە، کــە لە واتای 

ڕێزمانیی ڕستەکەدا نییە، بۆ نموونە:
ـ وەرزش بەسوودە بۆ لەش.

ئەگەر واتای ڕێزمانیی ڕســتەکە لێکبدرێتەوە، 
خۆی لــە ڕســتەیەکی “هەواڵگەیانــدن یان 
پرســیاری”دا دەبینێتەوە، بەاڵم بە بەستنەوەی 
واتای ڕســتەکە بە دەوروبــەرەوە، بۆ نموونە لە 
میواندارییەکدا، واتای ڕستەکە بریتی دەبێت لە:

ـ حەزم لە وەرزشە.
توانایدایە  لە  ناڕاســتەوخۆ  کردەی قســەیی 
تێمــان بگەیەنێ، کــە چۆن ئەو ڕســتانەی 
هێزێکی ڕەوانبێژییان تێدایە، وەک بەشــێک 
لە واتاکانیان، دەتوانرێــت بۆ جێبەجێکردنی 
کردەیەک بەکار بێن، وەکو ڕستەی ڕاگەیاندن، 
بۆ کردەی )ئاگادارکردنەوە، پێشنیار، فەرماندان 

و تاد(.

بەشی دووەم
سەرەتا

الیەنی کارەکیــی توێژینەوەکە، و دیاریکرنی 
جۆری کردە قسەییەکانە لە گوتاری سیاسیی 

کوردی 
 نێرەر: عبدالرحمان قاسملوو

 کات: ساڵی 1988 
 شوێن: واڵتی ئیسپانیا

 بۆنە: هاوپەیمانیی گەالن
وەرگر: ئەندامانی کۆنگــرە )زیاتر لە نەتەوە و 

ئایدیالۆجیایەک(
لە خشــتەی ژمارە )1( جۆری کردەقسەیی و 
چەند جارەی کردە قسەییەکان دیاریکراوه. لە 
چارتی ژمارە )1( ڕێژەی سەدیی بەکارهێنانی 
کــردەکان خراوەتــەڕوو. لەچارتــی ژمــارە 
)2( چەند جــارەی بەکارهێنانــی کردەکان 

دیاریکراوە.
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خشتەی ژمارە )1(: نیشاندانی کردەکان
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ئاگادارکردنەوە
پێڕاگەیاندن

ئاگادارکردنەوە
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ڕوونکردنەوە
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ئامۆژگاریکردن
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خشتەی ژمارە )1(: نیشاندانی کردەکان
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ڕوونکردنەوە

ئامۆژگاریکردن
گلەیی کردن
ڕوونکردنەوە
ڕوونکردنەوە
پێشبینیکردن
ئامۆژگاریکردن
توانجلێدان

پاساوهێنانەوە
ڕوونکردنەوە
خۆناساندن
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چارتی ژمارە )3(: نیشاندانی چەند جارەی دووبارە  بونەوەی کردەکان

دن
ەیان

ڕاگ
پێ

دن
کر

ینی
شب

پێ

دن
کر

ەیی
گل

دن
اڵن

ەم
خ

ەوە
ێنان

ره
بی

دان
جلێ

توان

ەوە
ردن

ارک
گاد

ئا

دن
کر

یار
شن

پێ

ەوە
ێنان

اوه
اس

پ

ون
ابو

ڵنی
د

دن
کر

اری
ۆژگ

ئام

دن
سان

ۆنا
خ

ەوە
ردن

ونک
ڕو

دن
کر

ایی
نم

ڕێ

دان
ڵێن

بە

دان
شان

نی

دان
 پێ

یی
نیا

دڵ

تن
واس

واخ
هی

چارتی ژمارە )2(: بەکارهێنانی کردەکان به  ڕێژەی سەدی

5

1

4
3

17

1

4

2
1

5

1 1
2

1 1

5

2
1

91گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721



خستنە ڕوو
بەپێی داتاکان و ئەنجامی بەدەستهاتوو: 

1 ڕێــژەی بەکارهێنانی کردەی ڕوونکردنەوە 
لەئاســتی یەکەمدایه، بــە بەکارهێنانی )17( 

کردە بەڕێژەی  )%30(.
2 هەریــەک لــە کردەکانی “خۆناســاندن، 
لەئاســتی  پێڕاگەیانــدن”  ئامۆژگاریکــردن، 

دووەمدان، بەڕێژەی )%9(.  
3 هەریەک لە کردەکانــی “ئاگادارکردنەوە، 
پێشــبینیکردن” لــە بەکارهێنانــدا لە پلەی 
ســێیەم دێن بــە بەکارهێنانــی )4( کردە، 

بەرێژەی )%7(. 
4 کردەی دڵنیابوون بە بەکارهێنانی )3( جار 

لە پلەی چوارەم دێت، بە ڕێژەی )%5( 
5 هەریــەک لــە کردەکانــی “بەڵێنــدان، 
گلەییکردن، بیرهێنانەوە” بە بەکارهێنانی )2( 
جار لە پلەی پێنجەم دێن، بەڕێژەی )%4(.

6 هەریــەک لە کردەکانی )هیوا خواســتن، 
پاســاو هێنانەوە، توانجلێدان، دڵنیایی پێدان، 
ڕێنمایی کردن، پێشــنیارکردن، نیشــاندان، 
خەماڵنــدن( لــە پلــەی شەشــەم دێن بە 

بەکارهێنانی )1( جار، بە ڕێژەی )%2(. 

ئەنجام
1 بە ڕاوەســتانی شــەڕی عێــراق و ئێران، 
بزووتنەوەی کورد بەرەوڕووی مەترسیی هێرش 
و پەالماری سوپایی گەورەتر و هەمەالیەنەی 
دەوڵەتانی  ئەو دوو واڵتە دەبێتەوە. د.قاسملوو 
وتاری خۆی بۆ ئاگادارکردنەوەی ڕۆژاوایییەکان 
لەو مەترسییە و ڕاکێشانی پشتیوانیی ئەوان بۆ 
الی خەباتەکەیان و نەتەوەکەی بەکار دێنێ.

2 لە گوتاری سیاسی)دیپلۆماسی(ی کوردی، 
نێرەر زیاتر پەنا بۆ کردەی ڕوونکردنەوە دەبات 
بۆ گەیاندنی پەیامی سیاســی، بە مەبەســتی 
نیشاندانی واقیعی شۆرش و خەباتی نەتەوەی 

کورد.
3 زمانی گوتاری سیاســی )دیپلۆماسی( لە 
گوتاری کوردیدا زیاتــر گرینگی بە ناوەڕۆک  

دەدات. 
لە ئاستی سیاسیدا دەگەین بەو ئەنجامانە: 

4 بە تەقەوەســتانی نێوان ئێــران و عێراق، 
ئاشــتی لە ناوچەکەدا سەقامگیر نابێ، چونکە 
پرســی کــورد هەر بــە چارەســەرنەکراوی 

ماوەتەوە. 
5 ســنووری دوور و درێژی ئەو دوو واڵتەش 
بە کوردستاندا ڕادەبرێ، کورد دەتوانێ ئارامیی 
ئەو ناوچەیە بشێوێنێ ئەگەر مافەکانی نەدرێن. 
6 دەبێ پرســی کوردیــش ببێت بە خاڵێک 
لە خاڵەکانی ئاشتیی ناوچەکە، ئەگەر کۆمەڵی 
نێودەوڵەتــی دەیهــەوێ ئاشــتی بگەڕێتەوە 

ناوچەکە.
7 ئەم ســەردەمە)1988( وەک )1975( نیە 
کە بە ڕێککەوتنی ئێران و عێڕاق، بزووتنەوەی 
کورد ئاشــبەتاڵ بکا. چونکە ســەرکردایەتیی 
ئێســتای بزووتنەوەکــە خێڵەکــی نییــە و 

شۆڕشگێڕە.
8 بزووتنەوەی کورد و کوردەکان بە گشتی، 
لە هەلومەرجێکی ئــاوادا )کە ئێران و عێراق 
دەیانەوێ ڕێک بکەون(، دەبێ یەکگرتوو بن، 
دەبێ لە ســەر خەباتەکەی خۆیان بەردەوام 
بن، دەبێ پرســی کورد بکەن بە فاکتەرێکی 
ســەربەخۆ تا دنیا بزانێ کە بزووتنەوەی کورد 
بەشێک نییە لە شەڕی ئێران و عێراق، بەڵکوو 

خەباتی ڕەوای نەتەوەیەکی بندەستە.
9 کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتی، نابــێ تەنیا ئەو 
کاتــەی کــورد بــە کیمیایی لێــی دەدرێ، 
ئــاوڕی لــێ بداتــەوە؛ بەڵکوو دەبــێ وەک 
پرســی نەتەوەیەکــی 20-25 میلیۆنــی کە 
 ئۆتۆنۆمــی مافی ڕەوای خۆیەتــی، بەرگریی

لێ بکا.
10 ێشــبینیی ئــەوەی کردووە کــە ڕێژیمی 
ئێران، بە هۆکاری مەزنیخوازی و شیعەگەری، 
بــە ئاشــتی لە گــەڵ عێــراق پابەنــد نابێ 
ناوچــە  تەداخولــی کاروبــاری واڵتانــی  و 
 دەکا و لــە ســەر ئەو سیاســەتەی بەردەوام

دەبێ.
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نموونەی گوتار

1( “شەڕی ئێران و عێراق کە نیزیکەی هەشت ساڵ درێژەی کێشا، 
بــۆ هــەر دوو واڵت ئاکامی زۆر دڵتەزێنی بــە دواوە بووە.  زیاتر لە 
یەک میلیۆن کوژراو و بریندار، ســەدان شار و دێی وێران، هەزاران 
قوتابخانــە و نەخۆشــخانە و بنیاتی ئابووریی لــە کەڵک کەوتوو، بە 
میلیۆن مرۆڤی ئــاوارە و بێ ماڵوحاڵ، کورتەیەک لە ئاکامەکانی ئەو 

شەڕەن.
2(  ئەگەر زیانەکانی ماددیی شەڕ بە 300 هەتا 500 میلیارد دۆالر 

بەراورد دەکرێ،

3( شوێنەوارە دەروونییەکەی لە بەراوردکردن نایە و ڕەنگە تا دەیان 
ساڵی دیکەش هەر بمێنێ. 

4( لەم هەشــت ســاڵ شــەڕە خوێناوییەدا، بۆ کوشــتاری خەڵکی 
بــێ دیفاع لە هەر جــۆرە چەکێــک، تەنانەت ئــەو چەکانەی کە 
بەکارهێنانیان بە پێی بڕیارنامە نێونەتەوەیییەکان مەنع کراوە، کەڵک 
وەرگیراوه. هەر ئەمە لە نێو خەڵکی دوو واڵتی دراوســێدا بۆتە هۆی 
دوژمنایەتییەکی وا کە لەنێوچوونی مەگەر لە داهاتوویەکی دووردا، 

5( ئەگینا ئیمکانی نیە. 
6( زەبرە دەروونییەکان، نەخۆشــییە ڕەوانییەکان و لێکهەڵوەشــانی 
بنەماڵەکان، ئاکامێکی دیکەی ئەم شەڕەن. شەڕێک کە هیچ قازانجی 

گەالنی ئەم دوو واڵتەی لێ  پەیدا نەبوو.
7(  پاش ئاکامەکانی زیانی ماددی و ئینسانیی ئەو شەڕە ماڵوێرانکەرە، 
ئێســتا هەر دوو واڵت خۆیان ڕاســت لەو جێگایەی کە شەڕیان لە 

سێپتامبری 1980دا دەست پێ کردبوو دەبیننەوه. 
8( جــا لە بەرانبەر ئەم بیالنە دڵتەزێنەدا داخوا بە ڕاســتی دەکرێ 
باس لە الیەنی ســەرکەوتوو لەم شــەڕەدا بکرێ؟ هەر دوو واڵت بە 
هۆی لە دەســتچوونی بەرەبەرەی هێز و توانایان لە شەڕدا  بە ناچار 

تەقەوەستانیان قبووڵ کرد. 
9( عێراق لە چەند ســاڵ لــە مەوبــەرەوە داواکاری ئاگربەس بوو، 
ئێرانیــش لە ڕووی ناچارییەوە ســەرەنجام قبووڵــی کرد. خومەینی 
کە شــەڕی بە “نیعمەتــی ئیالهی” دەزانی، بــە پێچەوانەی مەیلی 
دڵی خۆی ملی بۆ بڕیارنامەی 598 ی ئەنجومەنی ئاســایش ڕاکێشا. 
لە ڕاســتیدا خومەینی کە بۆخۆی قبووڵکردنی بڕیارنامەی بە مانای 

خواردنەوەی ژار دانا، 
10( تەنیا لەبەر ئەوە تەقەوەستانی قبووڵ کرد. 

11( کە حاکمییەتــی ئاخوندەکان بە هۆی دژایەتی و بەربەرەکانیی 
ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتری خەڵک لەگەڵ شــەڕ، لە مەترســی کەوتبوو. ئەم 
بەربەرەکانییە خۆی لە ناڕەزایەتیی گشــتی و، خۆ بواردنی الوان لە 
چوون بۆ بەرەکانی شەڕدا نیشان دەدا و، قەیرانی ئابووری و ناتەبایییە 
کۆمەالتییەکان دەبوونە هۆی پەرە ئەستاندنی  شکستە سوپاییەکانی.
12( چەند مانگی دوایی نیشــانی دا کــە ورەی هێزە چەکدارەکانی 

ڕێژیم زۆر هاتووەتە خوارێ.
13(  لە حاڵێکدا هەر ئەم ورەیە ســەردەمێک وەک هۆی سەرەکیی 
بەهێــز بوونی “لەشــکریانی ئیســالم” حیســابی لە ســەر دەکرا. 
تەریککەوتنەوەی کۆماری ئیســالمی لــە مەیدانی نێونەتەوەییدا کە 
ئاکامی پەنا بردنی ڕێژیم بۆ کاری تێرۆریســتی، پێشــێلکردنی مافی 
مرۆڤ و، لە ژێر پێ نانی هەموو ئوسوولێکی دیپلۆماسی بوو لە الیەک 
و،  گیــر و گرفتەکانــی ڕێژیم لە دابین کردنــی چەک و تەقەمەنی 
و هێندێک پرســی نێوخۆیی لە الیەکی دیکە، ببوونە هۆی ناتەبایی 
تەنانــەت لە نێو ئۆرگانەکانی ســەرووی ڕێژیــم و، هەروەها ترس و 

سەرلێشێوان لە نێو ڕێبەرایەتیدا.
14(  فشــاری گەورە دەســەالتەکان لە کەنداوی فارس بە تایبەتی 
لە الیەن ئەمریــکاوە، حاکمییەتی لەرزۆکــی ئاخوندەکانی زیاتر لە 
پێشوو خستبووە مەترسییەوە. حکوومەتی خومەینی بۆی دەرکەوت 
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کە درێژەی شەڕ بە جیددی هەڕەشە لە مان و مەوجوودییەتی دەکا. 
15( بۆیە بۆ پاراستنی بە ناچار تەقەوەستانی قبووڵ کرد. 

16( دیارە سەقامگیر بوونی تەقەوەستان لە نێوان دوو واڵتدا بە مانای 
کۆتاییهاتنی یەکجاری بە شەڕ نیە.   

17( ڕەوتی وتووێژەکان وا نیشان دەدا کە بۆ گەیشتن بە ئاشتییەکی 
بەردەوام ڕێگایەکی دوور و درێژ لە پێشدایە.

18(  گەیشــتن بە ئاشــتییەکی بەردەوام پێویستی بە لەنێوچوونی 
ناکۆکییەکان لە نێو دوو واڵت، یانی دڵنیا بوون لە دەست تێوەرنەدان 
لە کاروبــاری نێوخۆیی یەکتردایە، هەتا دەگاتە هاوکاریی نێوان دوو 

واڵت .
19( پســپۆران و خاوەنڕایان لەوە دا یەکدەنگــن کە بێ گۆڕانێکی  
بنەڕەتی لەو دوو واڵتەدا، وتووێژی ئاشــتی لەوانەیە چەندین مانگ و 

تەنانەت چەند ساڵ درێژەی هەبێ.
20( لە هەلومەرجی ئێســتادا چاولێکردنی وەک یەکی ڕووداوەکانی 
ســاڵی 1988 لە گەڵ ســاڵی 1975)ســاڵێک کە ڕێککەوتننامەی 
ئەلجەزیــرە لە نێــوان ئێران و عێراقــدا ئیمزا کرا و بــوو بە هۆی 
تێکشکانی بزووتنەوەی گەلی کورد بە سەرۆکایەتیی مستەفا بارزانی(  

شتێکی دروست نیە. 
21( ئەو کات کە عێراق بەشــێک لە “شــط العــرب”ی لە بەرانبەر 
هــاوکاری نەکردنــی ڕاپەڕینی کوردەکانــی عێراق، دا بــە ئێران. 
ڕێبەرایەتیــی ڕاپەڕینــی کورد بە هــۆی تایبەتمەندیــی بەهێزی 
عەشــیرەیی، نەیتوانی بەرانبەر بە هەلومەرجی نوێ خۆی ڕابگرێ و، 

سووک و سانا خۆی بە دەستەوە دا.
22( هەلومەرجی ئێستا جیاوازە، 

23( ئەم هۆیانەی شەڕێکی ئاوا درێژ و خوێناوییان هەڵگیرساند هەر 
لە جێگای خۆیان ماون. 

24( ئێمە تەنیا ئیشــارە بە گرینگترینیــان دەکەین کە بریتین لە: 
دیاریکردنی ســنوورەکان بە تایبەت لە “شــط العرب”دا، پرســی، 
کــورد بــە لەبەرچاوگرتنی هەموو الیەنەکانییەوە، ویســت و مەیلی 
مەزنیخوازانە و، ســەرەنجام کێشــەی نێوان ناسیۆنالیزمی عەرەب و 
ناســیۆنالیزمی فارس کە ڕیشــەیەکی لەمێژینە و مێژووییی هەیە. 
نێوەرۆک و فەلســەفەی بە تەواوی لێک جیاوازی ئەو دوو ڕێژیمەش 
دەبــێ لەبەرچــاو بگرین. ڕێژیمی ئێــران کە ڕێژیمێکی شــیعەی 
بونیادگەرایــە، دەســتتێوەردان لە کارو باری واڵتە موســوڵمانەکان 
بە تایبەتی لەو واڵتانەدا کە ڕادەیەکی زۆر لە دانیشــتوانیان شــیعە 

مەزهەبن، بە ئەرکێکی پیرۆزی خۆی دەزانێ.
25( ئێســتا ئەگــەر مێــژوو دووپات بێتــەوە و، ئــەو دەوڵەتانەی 
کوردستانیان بە ســەردا دابەش کراوە، بۆ جارێکی دیکەش بۆ تێک 
شکاندنی بزووتنەوەی نیشــتمانیی گەلی کورد، پێکەوە ڕێک کەون 
)هەرچەند کە ئیمکانی شــتێکی ئەوتــۆ کەمە ( کوردەکان دەبێ چ 

بکەن ؟  
26( لــە هەلومەرجێکــی ئەوتۆدا بۆ کــوردەکان تەنیــا یەک ڕێگا 

دەمێنێتەوە:
27( ئەویــش  بریتییە لەوە کە: یەک بگــرن و بە هەموو هێزیانەوە 

دیفــاع لە خۆیان بکەن. بە ئاشــکرا دەبێ بڵێین کە ئەمجار باســی 
ئاشــبەتاڵ و خۆبەدەســتەوەدان لــە گۆڕێدا نییــە. بەربەرەکانی و 
خۆڕاگریــی گەلی کورد لە شــار و الدێدا هــەر درێژەی دەبێ و، لە 

تەواوی جۆرەکانی خەباتیش کەڵک وەردەگیرێ. 
28( ئەمڕۆ بزووتنەوەیەکی بە تەواوی سازماندراو بە ڕێبەرایەتییەکی 

شۆڕشگێڕەوە لە کوردستاندا لە گۆڕێدایە.
29( لە هەلومەرجی تەقەوەســتانی شــەڕ لە نێوان ئێران و عێراقدا 

کوردەکان دوو ئەرکی گرینگیان لە سەر شانە  :
30( لــە پێشــدا کــوردەکان دەبێ وێــڕای درێژەدان بــە خەباتی 
چەکدارانە، خۆیان وەک فاکتەرێکی سەربەخۆ لە گۆڕەپانی سیاسیی 

ڕۆژهەالتی نێوەڕاستدا نیشان بدەن. 
31( پێویستە خەڵکی جیهان لە ڕاستییەک کە تا ئێستا لە بەرچاویان 
شاردراوەته، باش ئاگادار بن. ئەویش ئەمەیە کە لەم ناوچەیەدا تەنیا 
یەک شــەڕ لە گۆڕێ دا نیە، یانی شەڕ هەر لە نێوان عێراق و ئێراندا 
نیه، بەڵکو ســێ شەڕ هەیە . تەقە وەستاندنی نێوان ئێران و عێراق، 
لە خۆیدا ئاشــتیی نێوان کوردەکانی ئێــران و حکوومەتی ئێران لە 
الیەک و، کوردەکانی عێراق و حکوومەتی عێراق لە الیەکی دیکەی 

لێ ناکەوێتەوە. 
32( لە ئاکامدا خەباتی کوردەکان هەر درێژەی دەبێ و هەتا کاتێک 
پرسی کورد چارەســەر نەکرێ، ناوچەکە ئاشــتییەکی بەردەوام بە 

خۆیەوە نابینێ. 
33( پێویســتە بگوترێ  ئەم شــێوە بیرکردنەوەیە، کە بە سەقامگیر 
بوونی ئاشــتیی نێوان ئێران و عێراق چاوەدێرانی ڕێکخراوی نەتەوە 
یەکگرتــووەکان جێگیــر لە ســنوورەکانی واڵت ئیدی شــاهیدی 

هەڵگیرسانەوەی شەڕ نابن،
34( خەیاڵێک زیاتر نیە. 

35( لە ڕاســتیدا زیاتر لە 500 کیلۆمیتر لەو سنوورەی کە ئێران و 
عێراق لێک جیا دەکاتەوە لە نێو کوردستاندایە. ناوچەیەک کە ئەمڕۆ 

بەشێکی لە ژێر چاوەدێریی بزووتنەوەی نیشتمانیی کورددایە. 
36( دووهــەم ئەرکــی گرینــگ ئەوەیــە کــە کــوردەکان بــۆ 

بەنێودەوڵەتیکردنی پرسی کورد هەوڵ بدەن. 
37( بــە ڕاســتی زۆر جێــی داخە کە پرســی کــورد تەنیا دوای 
هاتنەگۆڕی پرسی بە کار هاتنی چەکی شیمیایی بە دژی کوردەکان 

کەوتە بەر سەرنجی بیروڕای نێودەوڵەتی. 
38( بەر لە هەموو شــتێک دەبێ لە بەســتنەوەی پرســی کورد بە 
بەکارهێنانی چەکی شیمیایی دەست هەڵگرین. پێویستە پرسی کورد 
لە هەموو الیەنەکانییەوه بخرێتە بەر چاو. پرسی 20 هەتا 25 میلیۆن 
ژن و پیاو بێتە گۆڕێ کە نەتەوەیەک پێک دێنن و مافی بە دەستەوە 

گرتنی چارەنووسی خۆیان هەیە.
39( ئاشــکرایە کە ئەو واڵتانەی کوردستانیان بەسەردا دابەش کراوە 
خاوەنی ڕێژیمی سیاســیی لێک جیــاوازن. تورکیە بەردی ئۆرووپا و 
دێموکراســی لە ســینگ دەدا و، ســەرەڕای بێدەنگی و خۆبواردنی 

ڕێبەرانی ئێستای، 
40( وێ دەچێ کە سەرەنجام ڕۆژێک ناچار بە ناسینی کەسایەتی و 
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مافی نەتەوەیی کوردەکان بێ. 
41( لە دۆخێکــی ئاوادا کوردەکان دەتوانن لە ئیمکاناتی قانوونی بە 

مەبەستی سەلماندنی داخوازەکانی خۆیان کەڵک وەربگرن. 
42( کەچــی لە کۆماری ئیســالمیی ئێراندا کە ســەرەڕۆییەکی لە 

چەشنی سەدەکانی نێوەڕاست زاڵە،
43( کوردەکان بۆ پاراســتنی کەســایەتی و مافەکانی خۆیان، ناچار 

بوون چەک بە دەستەوە بگرن. 
44( مافی دیاریکردنی چارەنووس دەتوانێ بە چەشــنی جۆر بە جۆر 
بێتە گۆڕێ و شــکڵ و شــێوەی جۆر بە جۆر بە خۆیەوە بگرێ کە 

بریتین لە : ئۆتۆنۆمی، فیدراڵی و سەربەخۆیی .
45( لە ئێراندا ئێمە شــکڵی ئۆتۆنۆمیمان هەڵبژاردوە و، دروشــمی 
حیزبی ئێمە “دێموکراسی بۆ ئێران  و خودموختاری بۆ کوردستان”، 
لــە چوار چێــوەی واڵتــی ئێراندایە. بە ســەرنجدان بــە ئەزموونە 
مێژوویییەکان و هەروەها هەلومەرجی ژێۆپۆلیتیکیی ناوچەکە، ئێمە 
لە ســەر ئەم بڕوایەین کە دروشمی ئێمە دروشمێکی واقیعبینانەیه.  

داوای ئۆتۆنۆمی، داوایەکی ڕەوا و سادەیە.
46( ئێمــە خوازیاری پاراســتنی کولتووری خۆمانیــن و دەمانەوێ 
زمانی کوردی لە کوردســتانی ئێراندا بە زمانی ڕەســمی بناســرێ. 
لە کوردســتان دەبێ پــەروەردە و فێرکردن بــە زمانی کوردی بێ، 
دەسەاڵتی سیاسی دەبێ لە پاوانی یەک ناوەند بێتە دەر و، کاروباری 
نێوخۆی کوردســتان بدرێتە دەســت نوێنەرانــی گەلی کورد کە بە 
شــێوەی دێموکڕاتیــک هەڵدەبژێردرێــن. مەبەســتی بنەڕەتی لەم 
داخوازانــە ئەوەیە کــە کوردەکان چیدیکە لە واڵتــی خۆیاندا وەک 
بێگانــە چاویان لێ نەکرێ و، بــە هاوواڵتیی دەرەجە دوو و تەنانەت 

دەرەجە سێ نەژمێردرێن .
47( ئەمــڕۆ کورد بــوون لە ئێرانــدا جۆرێک تاوانه!. دەیان ســاڵە 
کوردەکانی ئێــران بۆ ئۆتۆنۆمی و بەدەســتهێنانی ســەرەتاییترین 
مافەکانی خۆیان خەبات دەکەن. هەر ئێســتا دە ساڵی بەردەوامە کە 
شەرێکی نەخوازراو بە سەر ئێمەدا سەپاوە. سەرەڕای قەاڵچۆی پەنجا 
هەزار کەس لە خەڵکی سڤیل و شەهید بوونی 4500 پێشمەرگە لە 

مەیدانی خەباتدا، بەربەرەکانیی ئێمە هەروا درێژەی هەیە.
48( بە پێی ئەو هەواڵە تازانەی بە دەستمان گەیشتوون ئاخوندەکان 
لــە حاڵی ئامادە کردنی هێرشــێکی گەورە بۆ ســەر کوردســتانی 

ناوەندیدان.
49( ئەو هێرشــە ناتوانێ بۆ پێشــمەرگەکان کە شــەڕی پارتیزانی 

دەکەن، گیروگرفتێکی ئەوتۆ بێنێتە پێش. 
50( بەالم ئێمە یەکجار زۆر نیگەرانی چارەنووسی خەڵکی سڤیلین. 

51( هەر بۆیە ئێمە پێ لەسەر ئەم پرسە دادەگرین 
52( کە ئۆتۆنۆمی بەشێک لە مافی مرۆڤە و، نابێ تەنیا وەک پرسێکی 
نێوخۆییی واڵتــان چاوی لێ بکرێ. کۆمەڵی نێونەتەوەیی دەتوانێ و 
دەبــێ لە ئامانجەکانی گەلی کورد بە گشــتی و، هەر وەها لە مافی 
ئۆتۆنۆمی بەرگری بکا. هەر بەو مەبەســتە زۆر پێویســتە داوا بکرێ 
پرســی کوردیش لە دەستووری وتووێژەکانی نێوان ئێران و عێراق لە 
ژێر چاوەدێریی ســکرتێری گشتیی ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتوەکاندا 

بگونجێ .
53( هاودەنگیی نێودەوڵەتی تا ئێستا لە سەر کاروباری بەشێکی زۆر 

لە واڵتان شوێنەوارێکی باشی داناوە.
54( ئــەو هاودەنگییە دەتوانــێ بە الیەنگری لــە داخوازیی ڕەوای 
کوردەکان کە ئێستا لە دۆخێکی دژواردان جارێکی دیکە کاریگەریی 

خۆی بنوێنێ .
55( هەڵبژاردنی دروشمی “دێموکراســی بۆ ئێران و خودموختاری 
بۆ کوردســتان” نیشــاندەری  ئۆگریی بە تەواومانــای حیزبی ئێمە 
بە دێموکڕاســییە.  ئەم ڕاســتییە لە بنەماکان و یاســای بە تەواوی 
دێموکراتیی نێوخۆی حیزبی دیموکرات و هەروەها لە ڕێزی حیزبی 

ئێمە بۆ پلۆرالیزم لە نێوخۆی واڵتدا سەرچاوە دەگرێ.
56( ئەوەشم لێ قبووڵ بکەن 

57( کە بەڕێوەبردنی دێموکراســی و پاراســتنی، لــە مەڵبەندێکی 
دواکەوتووی بێ پێشــینەی دێموکراتیک و لە حاڵی شەڕدا، کارێکی 

زۆر دژوارە.
58( رێبەرایەتیی حیزبی دێموکراتی کوردســتانی ئێران تا ئێستا بۆ 
پاراســتن و بەڕێوە بردنی بنەما دیموکراتییــەکان  لە نێو حیزب و 
هەر وەها لە ناوچەکانی کوردســتاندا، هەوڵ و تێکۆشانێکی بەرینی 

لە خۆی نیشان داوە و، 
59( لە مەودواش هەموو توانای خۆی لەم بوارەدا بەکار دێنێ . 

60( ئێمــە بڕوایەکی پتەومان بە نەخشــی ســەرەکی و بنەڕەتیی 
دێموکراسی هەیە. 

61( بێ دێموکراسییەکی جێگیر و بنەگرتوو لە ئێراندا، خودموختاریی 
کوردســتان هەمــوو کات لە بەرانبەر مەترســی و هەڕەشــەی لە 
نێوچووندا دەبێ. تەنیا دەســتەبەری ئۆتۆنۆمیی کوردســتان، بوونی 

دێموکڕاسییەکی سەقامگیر لە ئێراندایە.
62( حیزبــی دێموکراتــی کوردســتانی ئێــران وەک ڕێکخراوێکی 
دێموکرات بە پێی ئوســوول و ڕێبازی خۆی ، هەمووکات تێرۆریزمی 
- لە فڕۆکــە ڕفاندنەوە بگرە تا دەگاتە بۆمب دانانەوە و بارمتە گرتن 

- ڕەت کردووەتەوە .
63( بە گشتی حیزبی ئێمە هەر کردەوەیەک کە ژیان و هێمنایەتیی 
تاکە ســڤیلەکان بخاتە مەترســییەوە، ڕەت دەکاتەوە. ئێمە بە هیچ 
جۆرێک ئامادە نین ســەبارەت بە هێندێک دەسکەوتی تەبلیغاتی و 
کورتخایەن، لە ئوســوولەکانمان بترازێین و سیمای حیزبەکەمان کە 
وەک حیزبێکی سیاسیی بەرپرس، دێموکڕات و مرۆڤدۆست ناسراوە، 

خەوشدار بکەین .
دۆستانی بە ڕێز ! 

64( ئێمە پێویستییەکی زۆرمان بە پشتیوانیی مەعنەوی و سیاسیی 
کۆمەڵی نێودەوڵەتی هەیه.

65( پەندێکی کوردی دەڵێ: “دوژمنێک زۆرە و هەزار دۆست کەم”. 
بەداخەوە کوردەکان دوژمنیان زۆرە، هەر بۆیە ئێمە بە دوای دۆستدا 

دەگەڕێین.
66( هیــوادارم ئەمڕۆ لــەم تاالرەدا هێندێک دۆســتمان بۆ خۆمان 

دیتبێتەوە .
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وەهمی ڕەسەنایەتی
ڕامانێک سەبارەت بە بیری کوردایەتیی ڕەخنەگرانە 

سارۆ ئەردەاڵن

کوردایەتی یا هەمان ناسیۆنالیزمی کورد بەرنامەیەکی سیاسییە بە مەبەستی سازکردنی دەوڵەت 
نەتەوە لەسەر خاکی کوردستان. ئەو بیرۆکانەی کە دەیانهەوێ ماکێکی ڕەسەن بۆ کولتووری 
کوردی بدۆزنەوە و بیپارێزن، هەندێکجار لەگەڵ کێشەی نەگونجان لەگەڵ بەها مۆدێڕنەکان 

بەرەوڕوو دەبنەوە. هەروەها بەکولتووریکردنی کوردایەتی ئەم ئەنجامەی لێ دەکەوێتەوە کە ئامانجی 
سیاسی بزر دەبێ و وا نیشان دەدرێ چاالکیی کولتووری دەتوانێ جێی شۆڕش بگرێتەوە. بیری 
کوردایەتیی ڕەخنەگرانە لە هەمان کاتدا گرنگی بە کولتوورێکی نەتەوەیی دەدا، باس لەوەش دەکا 
کە بۆ مەبەستی سڕینەوەی پەیوەندییەکانی سوڵتە، پێویستە هەموو ستەملێکراوەکان لە کوردستان 
پێکەوە تێبکۆشن. چونکە وشیاریی نەتەوەیی  بێ وشیاریی کۆمەاڵیەتی  ناتوانێ بە ئامانجی کۆتایی 

کە هەمان ڕزگاری و کوردستانێکی سەربەخۆیە بگات.



کولتــووری نەتەوەیی نــە فولکلۆرە و نە 
پۆپولیزمێکی ڕەها کە وای دادەنێ دەکرێ 
سروشتی ڕاستەقینەی خەڵک بدۆزرێتەوە.
فرانتز فانۆن]1[ 

ســـازکردنی پەرستشـــگەیەک ئاسانترە 
بڕووخێنی  خوداکـــەی  بتهەوێ  لەوەی 
و دەســـتی بەســـــــــەردا بگریـــت.
ساموێل بێکێت]2[ 

دەستپێک
بیرۆکەی ڕەســەنایەتیی کولتووری لە ماوەی 
زیاتر لە یەک سەدە کوردایەتی )ناسیۆنالیزمی 
کــورد( هەم بەردەوام بووەتە جێی مشــتومڕ 
و هەم بە شــێوەی جۆراوجۆر لە بەســتێنی 
کولتووری کوردیــدا بەرهەم هاتووەتەوە. هەر 
بۆیــە لەم وتــارەدا هــەوڵ دەدرێ باس لەو 
کێشــانە بکرێ کە لە کاتــی دژایەتی کردنی 
سیستەمی کۆلۆنیالیستیی دوژمن، بەرەوڕووی 
بیری کوردایەتــی دەبێتەوە. واتە بزووتنەوەی 
ڕزگاریخوازیی کوردســتان هــاوکات لەگەڵ 
ئەوەی کولتووری کۆلۆنیالیست ڕەت دەکاتەوە، 
بەرەو شــێوەیەک پێناسەکردنی ڕەسەنبوونی 
کولتووری کوردی مەیالن دەکا. ئەگەرچی بۆ 
سازکردنی هەســتێکی گرێدراوەیی لە نێوان 
ئەندامانی کۆمەڵگا و ســازکردنی ناســنامە، 
شــێوەیەک لە کولتووری هاوبــەش لە هەر 
کۆمەڵگایەکدا پێویستە،  بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا 
خواست بۆ کولتوورێکی ڕەسەن لە کوردستان، 

سێ دەرەنجامی نەرێنیی لێ دەکەوێتەوە: 
1 لە ڕێگەی گوشاری دوژمن بۆ سەر ناسنامەی 
کــوردی، هەوڵ دەدرێ بــەرەو کەلەپوورێک 
)میراتی کولتووری( لە کوردستان بگەڕێینەوە 

کە لەگەڵ بەها مۆدێڕنەکان ناکۆکە.
2 لــە ڕوانگــەی ڕەســەنایەتیی کولتووری 
کوردییەوە کــە لە نێوان فۆلکلۆریســتەکان 
بیرۆکــەی  الیەنگرانــی  لــە  هەندێــک  و 
دژەکۆلۆنیالیســتی هاوبەشــە، گەڕانــەوە بۆ 

ڕابردوویەکی زێڕین گرنگە.
3 هەر بۆیە کوردایەتییەک کە لەسەر بنەمای 
ڕوانگەی ڕەسەنایەتی ســاز دەبێ، ناتوانێ لە 
وشــیاریی نەتەوەیییــەوە بەرەو ســازکردنی 
 وشــیاریی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی هەنگاو 

بنێت.
بە ناســینی ئەم کێشــانە و ئاوڕدانەوە لە 
وەهمــی ڕەســەنایەتی، دەکرێ بــاس لەوە 
بکەیــن کە کوردایەتی بۆ ئــەوەی ئەزموونی 
نەتــەوە  ناســیۆنالیزمی  شکەســتخواردووی 
دووپــات  کوردســتان  کۆلۆنیالیســتەکانی 
نەکاتەوە، پێویستە بە شێوەیەکی ڕەخنەگرانە 
پێناســە بکرێ هەتا بتوانێ لــە پاش قۆناغی 
کۆلۆنیالیزم، ئەو پێکهاتانە بەرهەم نەهێنێتەوە 
کە تیایدا ئەگەرچی ستەمی نەتەوەیی ڕەنگە 
ســڕدرابێتەوە، بەاڵم دیسان ستەمی سیاسی 
و کۆمەاڵیەتــی لە شــێوازی نوێــدا بەرهەم 
هاتوونەتــەوە. کەواتە کوردایەتــی دەبێ ئەو 
ماکە کولتوورییانە وەال بنێ کە پاشڤەڕۆیانەن 
و لــە هەمان کاتدا بزوێنەری شۆڕشــێک بێ 
کە تیایدا پێکهاتە کۆنــە ناکارامەکان لەپێناو 
داهاتووی کوردستان هەم هەڵدەوەشێندراونەوە 
و هــەم هەوڵ بۆ خۆگونجانــدن لەگەڵ بەها 

مۆدێڕنەکان دەدرێت.

کولتووری ڕەسەن وەک وەهمێک دژ بە 
مۆدێرنیتە

بە بۆچوونی مــن کوردایەتــی بیرۆکەیەکی 
مۆدێڕنــی دژ بە کۆلۆنیالیزمــە. واتە لە زیاتر 
لە یەک سەدەی ڕابردوودا کورد ویستوویەتی 
کیانێکی ســەربەخۆ لەسەر خاکی کوردستان 
دابمەزرێنــێ. ئەم ویســتە هەندێک جار لە 
چوارچێــوەی بزووتنەوەیەکــی ڕزگاریخوازی 
دژەســتەمکاریدا جومگەبەندی کــراوە و، بە 
درێژایــی ئەم ســەدەیە هەوراز و نشــیوی 
بەخۆیەوە بینیوە.]3[ بەمگوێرەیە، گرنگە ئیلیتی 
کــورد بتوانێ خوێندەوەیەکــی نەتەوەییی بۆ 
ڕابردووی کوردســتان هەبــێ و لە ڕێگەیەوە 

97گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721



بەرنامەیــەک بۆ داهاتوو پێشــنیار بکا. بەاڵم 
دەستەبژێرەکان زۆربەی کات لە جیاتی ئەوەی 
نەتەوەیی  مێژوویەکی  نووسینەوەی  سەرقاڵی 
بن، یا خۆیان بــە تۆمارکردنی ڕووداوەکانەوە 
ســەرقاڵ کردووە یا لە ڕێــڕەوەی مەعریفەی 
بەرهەم  چەوتیان  زانینێکی  کۆلۆنیالیســتیدا 
هێناوە. بە ئاوڕدانــەوە لەوەیکە جیاوازییەکی 
بنەڕەتــی لە نێوان ڕابردوو و مێژوودا هەیە،]4[ 
دەبــێ ئاگاداری ئــەوە بین کــە کوردایەتی 
وەک ئایدیۆلۆژییەکی ڕزگاریخواز بۆ شــۆڕش 
دەیهەوێ خۆی لە کۆت و بەندی کولتوورێکی 
پاشــڤەڕۆیانەی بەجێمــاو لــە ڕابردوویەکی 

تەماوییەوە ڕزگار بکا. بە وتەی مارکس:

ناتوانــێ  کۆمەاڵیەتــی...  شۆڕشــی 
هەڵبەســتی خــۆی لــە ڕابــردوودا 
بهۆنێتــەوە، بەڵکوو تەنیــا لە هەناوی 
]هەڵبەستی خۆی[  دەتوانێ  داهاتوودا 
ســاز بکا. ئەم شۆڕشــە هەتــا هەموو 
ناتوانێ  نەسڕێتەوە،  ڕابردووە  خورافاتی 
بە کاری خۆیەوە سەرقاڵ بێ. بۆ ئەوەی 
ئەم شۆڕشــە... ئاوڕ لە ناوەڕۆکی خۆی 
بداتەوە پێویستی بەم بیرەوەرییانە نییە 
و دەبێ بهێڵێ مردووەکان ســەرقاڵی 

کفن و دفنی خۆیان بن.]5[ 

لە نــاو ئیلیتی کوردیــدا پێناســەیەکی باو 
سەبارەت بە ئەرکی مێژوونووسی کورد هەیە 
کە مێژوونووس وەک شوێنەوارناسێک دەناسێ 
کە دەیهەوێ بۆ چاخەکانی ڕابردوو بگەڕێتەوە 
ئاســەواری  ئەشــکەوتەتاریکەکاندا  لــە  و 
کوردســتان بدۆزێتەوە، تاکوو بە ئیســتامان 
بیانناسێنێت.]6[ ئەم کردەوەیە دژ بە داگیرکەر 
پێناســە دەکرێ، چونکە لــەم بیرۆکەیەدا وا 
دادەندرێ کە دوژمنانی کوردســتان مێژووی 
کوردستانیان سڕیوەتەوە، بەاڵڕێیاندا بردووە و 
ناهێڵن “ڕاستییەکان” وەک خۆیان دەرکەون؛ 
هەر بۆیە بە دروســتی بــەو ئەنجامە دەگەن 

کــە دوژمن  لــە ڕێگەی دەزگای ناســینی 
خۆیــەوە دەیهــەوێ هەقیقەت پێناســە بکا. 
هەروەها نائاگایی لە ئاست ڕابردوو بەشێکی بۆ 
کەمتەرخەمیی ئیلیتی کورد دەگەڕێندرێتەوە 
کە ئەرکــی ڕۆشــنبیری و مێژووییی خۆی 
بەجێ نەهێناوە. ئەم مێژوونووســانە زۆربەی 
کات ئەم ئەرکە لە جیاتی ئەوەی لە گوتارێکی 
ناسیۆنالیستیدا سەرقاڵی نووسینەوەی مێژووی 
نەتەوەیی بێ، بەرەو کۆکردنەوەی ڕووداوەکان 
هەنگاو دەنێ. واتە بەشێوەیەکی پۆزیتیڤیستی 
گیرۆدەی “فیتیشــیزمی بەڵگــە”]7[ دەبنەوە، 
بێ ئــەوەی بتوانن ئــەم فەکت/بەڵگانە لەناو 

گوتارێکی کوردستانیدا جێگیر بکەن.
ئــەم گەڕانەوەیە بۆ ڕابــردوو، بێ ئەوەی 
دیاریکــراودا  مێژووییــی  گوتاریکــی  لــە 
بخوێندرێتەوە، بە شــوێن جەوهەرێکی نەگۆڕ 
لە ڕابردوودا دەگەڕێت تا بتوانێ وەک میراتی 
کورد و کوردستان لە ئیستادا بەکاری بێنێت. 
لە کاتێکدا بەشــێکی بەرچاو لــەوەی وەک 
میراتــی کولتووری لە ناو هــەر نەتەوەیەکدا 
ســەیر دەکرێ، پێویســتە دیســان سەر لە 
نــوێ پێداچونەوەی بۆ بکــرێ و لەگەڵ بەها 
کۆمەاڵیەتی و ئەخالقییەکانی ئیســتادا لێک 
بدرێتەوە. ناکرێ هەر شــتێک لــە ڕابردوودا 
لە کوردســتان و بە زمانی کــوردی بەرهەم 
هاتووە وەک خۆی پەســەند بکرێ. گەڕانەوە 
بۆ کولتوورێکی بێخەوش، پارێزراو و ڕەســەن 
لە کوردســتان بــەرەوڕووی چەند کێشــەی 
ســەرەکی دەبێتــەوە. ســەرەتا وا گریمانــە 
دەگیرێ کــە کولتووری ئێمە لــە ڕابردوودا 
بــێ گرێوگۆڵ و یەکدەســت بــووە، کەواتە 
دەتوانین بەدۆزینەوە و پاراســتنی،  بیکەینە 
هەوێنێکی هاوبەش بۆ ناسنامەی کوردستانی/
کوردی. لە کاتێکدا لە ڕابردووا ئەم جەوهەرە 
نەیدەتوانــی هەبــێ،  نەگــۆڕە  هارمۆنیکــە 
چونکــە لە بنەڕەتدا حکوومــەت، پەروەردە و 
سیاســەتێکی کولتووریی کــوردی نەبووە تا 
کولتوورێکی وەها بەرهەم بهێنێت. ئەم شێواز 
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مێژووڕوانینە )کە مێژووی سیاســی، ئایینی و 
کولتووری لەخۆ دەگرێ( لە ناو نووســەرانی 
کــورددا زۆر باوە کە ئەرکی ســازکردنەوەی 
مێــژووی کورد بۆ خۆیان پێناســە دەکەن و 
پێیــان وایە دەکرێ شــکۆی ڕابــردوو وێنا 
بکەنەوە. بۆ نموونە جەمال نەبەز دەنووســێت: 
“کورد، هەرچەنــد مێژوویەکی زۆر کەڤنار و 
دەوڵەمەندی هەیــە، لێ ئەم مێژووە، ناچڕوپڕ 
و کــون و کەلەبەردار و لەیەکهەڵوەشــاوەیە. 
ئەز بۆخۆم کاتێک ســەرنج دەدەمە مێژووی 
کورد، وەک کۆشکێکی زۆر گەورەی داڕووخاو 
دێتە بەرچاوم کــە ژوورەکانی لەئەژمار نایەن 

و هەزاران کەلوپەلی جۆربەجۆری تێدایە.”]8[
دواتر لەبەر ئەوەیکە زۆربەی ئەو شتانەی 
کە لە ڕابردوودا، بەتایبەت پێش لە سەردەمی 
میرنشــینەکان، تاکوو ئیســتا لە کوردستان 
ماونەتەوە تەواو ڕوون نین، دەبنە هۆی ئەوەی 
کــە لەگەڵ بەشــێکی گرنگ لــە کولتووری 
کۆلۆنیالیزمــی ئێرانی تێکــەڵ ببن. من ئەم 
تێکەڵییــەم وەک کۆلۆنیالیزمــی وەخۆگر]9[ 
پێناسە کردووە کە تیایدا ناسیۆنالیزمی ئێرانی 
کولتــووری کــوردی وەخۆ دەگــرێ و وەک 
بەشــێکی جیانەکراوە هەم خاوەنداریەتیی لێ 
دەکا و هەم پەراوێزی دەخا. بۆ نموونە زۆربەی 
جــار کورد وەکوو خەڵکێکی ئێرانی پێناســە 
دەکرێ و لە ڕووی نەژادییەوە وەک ئێرانییەکی 
ڕەســەن دەناســێندرێ.]10[ زمانــی کوردی 
دەبێتە بەشــیک لە زمانــە ئێرانییەکان]11[ و 
بەگشتی هێژموونی ڕەچەڵەکی ئێرانی هەموو 
ڕەهەندەکانی زمان، ئایین، ژیان و دابونەریت 
لە کوردستان وەخۆ دەگرێ. هەر بۆیە کاتێک 
تەنانەت توێژەرانی کورد دەیانهەوێ توخمێکی 
جیاواز لە ناســنامەی کۆلۆنیالیستی بۆ کورد 
دەستنیشان بکەن، لە ئاکامدا دەکەونە داوی 
کۆلۆنیالیزمــی وەخۆگرەوە. لــە نموونەیەکی 
گرنگــدا دەکرێ ئاماژە بــە هەوڵی جەالدەت 
و کامــەران بەدرخــان بدەین کــە لە نێوان 
ساڵەکانی 19٣0-19٤0دا باسیان لەوە دەکرد 

کە ئایینی ڕاستەقینەی کورد ئایینی ئیزدییە. 
ئەوان کە ئەویتری خۆیان تورک و عەرەب لە 
سێ واڵتی نوێی تورکیا و سوریادا دەبینییەوە 
پێیــان وا بوو بــۆ بەربەرەکانی لەگەڵ ئایینی 
ئیسالم )وەکوو ئایینێکی ســامی کە ناکۆکە 
لەگەڵ نــەژادی کورد( پێویســتە ئایینێکی 
ڕەسەن بۆ ناســنامەی کوردی پێناسە بکەن. 
کێشە کاتێک زەقتر دەبێتەوە کە ئەوان وایان 
دادەنا ئایینــی ئیزدی شــێوازێک لە ئایینی 
 زەردەشــتییە کە لە کولتــووری ئێرانیدا باو 
بووە.]12[ لــە کۆتاییەکانــی 1970 و دەیەی 
1980، ئۆجــاالن داخوازی ئەوەی دەکرد کە 
ئایینی زەردەشــتی ئایینی ڕەســەنی کوردە. 
ئۆجــاالن، زەردەشــتیگەریی وەک هێزێکی 
ڕزگاریکەر پێناســە دەکرد کە دەتوانێ کورد 
لە ئایینی دواکەوتووی ئیسالم ڕزگار بکات.]13[
بەرەبەرە ئەم شێوازە بیرکردنەوەیە لەگەڵ 
بەشــێک لە بۆچوونی کوردایەتی تێکەڵ بوو 
و لە ئیســتادا تەنانەت هەندێک لە پەیڕەوانی 
ئایینی زەردەشــتی لە نێو کوردانی دیاسپۆرا 
و دانیشتووی باشووری کوردستان ساز بوون. 
هەڵبەت لەم ســااڵنەدا هەندێک لە نووسەران 
لــەوە تێگەیشــتن کــە بەزەردەشــتیگەری 
کردنــی کــورد، کێشــەی تێکەڵــی لەگەڵ 
کولتووری ئێرانی لێ دەکەوێتەوە، بیریان لەوە 
کردووەتەوە کە بۆ گەیشــتن بە ڕەسەنایەتی 
و هەروەهــا ڕەچەڵەکــی ئایینەکانی یاری و 
ئیزدی، بیر لە میترائیزم بکەنەوە و وای دانێن 
تەنانەت میترائیزم دژ بە زەردەشتگەری بووە 
و هەر لە قۆناغی سەرەتای مێژوو تاکوو ئیستا 
فارســی زەردەشــتی دژ بە کوردی میترایی 

بووە.]14[
ســەرەڕای ئــەوەی کــە زۆربــەی ئەم 
زانستی  ئاکادێمیا  بەپێوەری  مێژوونووســیانە 
و ورد نین، هەروەها بــۆ داخوازی نەتەوەیی 
ناپێویستن. گریمان مێژووی کورد و کوردستان 
لێوانڕێژە لــە شارســتانییەت و کولتوورێکی 
وااڵ. ئەمــە خۆی لە خۆیدا ناتوانێ بۆ ڕزگاری 
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لــە دۆخــی کۆلۆنیالیزمی ئیســتا بەهێزمان 
بکا. ڕاســتە بۆ ســازبوونی ناسنامەی کوردی 
پێویســتە ئێمــە کولتوورێکــی نەتەوەییمان 
هەبێ، بەاڵم ئەوەیکــە دەکرێ ئەم کولتوورە 
لە بەستێنێکی ناڕوون و تێکەاڵو بە کولتووری 
واڵتە کۆلۆنیالیستەکانی کوردستان چێ ببێ، 
جێــی گومانە. هەر وەک چۆن فانۆن بەوردی 
ئاماژە بە دۆخی کۆیالیەتیی ڕەشپێســتەکان 

دەکا:

تێگەیشتن لەوەیکە لە سەدەی پازدەیەمدا 
ڕەشپێستەکان شارستانییەتێکیان هەبووە 
مافی مرۆڤبوون بە من نابەخشــێ... من 
هێندەش ســاویلکە نیم کە باوەرم بەم 
داخوازییە هەبێ کە پەنابردن بۆ عەقڵ یا 
ڕێزگرتن لە شەرافەتی ئینسانی دەتوانێ 
جێی ڕاستییەکان بگرێتەوە. بۆ مرۆڤێکی 
ڕەشپێســت]نێگرۆ[ کــە لــە کێڵگەی 
بەرهەمهێنانی شــەکری لێ ڕۆبێرت کار 
دەکا تەنیــا یەک چارەســەر لەئارادایە: 
خەبات. ئەو بەرەوپیری ئەم خەباتە دێ 
و هەتا ســەر درێژەی پێ دەدا؛ هەڵبەت 
ئەم خەباتە لە ئەنجامی شــیکارییەکی 
مارکسیســتی یــا ئایدیالیســتیدا نییە 
بەڵکــوو زۆر بــە ســادەیی خەبات بۆ 
ئەو، ئەم مانایــەی هەیە کە ژیان جگە 
لە شــێوازێک لە شــەڕی دژە ستەم و 
چەوســاندنەوە، هــەژاری و برســیەتی 

مانایەکی دیکەی نییە.]15[ 

مانــەوە لە ڕابردوودا، تەنانــەت ئەگەر پێمان 
وا بێ ڕابردوویەکی زێڕین و پڕ دەســتکەوت 
بــووە )کە نەبــووە(، ناتوانێ هیــچ لە دۆخی 
کۆلۆنیالیزمــی ئیســتامان چارەســەر بــکا. 
ســەرەڕای ئەوەیکە ڕوانگــەی ماکخوازی،]16[ 
بــە مانــای گرنگیــدان بە هەندێــک ماکی 
کولتــووری لە پێــش قۆناغــی کۆلۆنیالیزم، 
ڕەنگە بتوانێ بەرگری لە هێژمونیی کولتووری 

کۆلۆنیالیستی بکا، بەاڵم کێشەکانی تێکەاڵوی 
بەها پێش مۆدێڕنــەکان لەگەڵ بزووتنەوەی 
ڕزگاریخوازی کوردایەتــی وامان لێ دەکا بە 
گومانەوە سەیری بکەین. ئەگەرچی کەسانێک 
وەک ســپیڤاک هەوڵ دەدەن ئەم گەڕانەوەیە 
جەوهەرباوەڕییەکــی  وەک  ڕابــردوو  بــۆ 
ســتراتێژیک پێناســە بکــەن،]17[ بەاڵم هەر 
جۆرە خەباتێکــی دژەکۆلۆنیالیســتی کە بە 
شێوەیەکی ساویلکانە بیهەوێ لەسەر بنەمای 
کولتوورێکی هاوبەش لە ڕابردوودا بەرگرییەک 
ســاز بکا، خۆی بەرەوڕووی گەلێک کێشــە 
لــە ئاســت مافی ژنــان، منــدااڵن، کەمینە 
ناوی  بە  پەراوێزخراوەکان دەبێتەوە. دەبینین 
فۆلکۆر و پاراســتنی کەلتــووری کوردەواری 
هەندێک گۆرانی، شــێعر، پەندی پێشینییان، 
جلوبەرگ، دابونەریت وەک میرات دەمێنێتەوە 
و ئیســتا دیســان بەرهەم دێتەوە کە خۆیان 
پێکهاتەکانی ســوڵتە بەرهــەم دەهێننەوە و 
لەگەڵ بەها مۆدێڕنەکانی کوردایەتیدا ناکۆکن. 
بۆ نموونە لە گۆرانیی فولکلۆری کەژاوە بێنن، 
باس لــە منداڵبوونی خۆشەویســتی پیاوێک 
دەکــرێ: “هــەی بێنن بێنن کــەژاوە بێنن، 
یارم ]ئەو کچە[ منداڵە دڵی مەشکێنن.” ئەم 
گۆرانییە ئەگەر لە ڕابردوودا و لە سەردەمێکی 
پێشووتردا مانایەکی هەبووبێ، ئیستاکە دەبێتە 
هۆی ئاسایی پیشــاندانی پەیوەندیی منداڵی 
کچ لەگەڵ پیاو. کێشــەیەک کە هەنووکە لە 
ژمارەی بەرچاوی هاوسەرگیری کچی منداڵ 
لەگەڵ پیــاو لە کوردســتان دەبیندرێ. ئەم 
گۆرانییە فۆلکلۆرە تەنانەت لە الیەن گرنگترین 
وتراوەتەوە:  کوردییەوە  ئاوازی  مامۆســتایانی 
مامۆســتایان خالقی؛ شــڤان پەروەر، بیژەن 
کامکار؛ عەباس کەمەندی. یا لە نموونەیەکی 
ناوداری گۆرانی “ئەڕۆی بۆ مەکتەب” ناوچەی 
گەرمیان و خانقیندا )وتنەوەی مامۆســتایان 
حسێن عەلی و حێشــمەت لۆڕنەژاد( دیسان 

ئەم دیاردە پێش مۆدێڕنە دووپات دەبێتەوە.
نموونەی بێڕێزی کردن بە ژن لە گۆرانی 
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قیزەونــی “بێوەژنە بە دڵی منــە” کە کەمتر 
گەعدە و زەماوەندێک هەیە تیایدا نەوترێتەوە، 
ژن بە ئۆبژەیەکی سێکســی بۆ ناشــیاوترین 
وشــەگەلی مومکیــن لە ئاســتی مرۆڤبوون 
دادەبەزێنــرێ تا چێــژی پیاوانــە دابمرکێ. 
ئێمــە ناتوانین هەڵگری بیرۆکــەی مۆدێڕنی 
کوردایەتــی بین و گوێ لە چەوســاندنەوەی 
ژنان لە کۆمەڵگای کوردی بخەوێنین. ئەگەر 
وشیاریی نەتەوەیی  بە شێوەیەکی ڕەخنەگرانە 
بیر لــە میراتی نەتەوەیی بکاتەوە، بەشــێکی 
گرنگ لە فۆلکلۆر یا دەبێ بسڕێتەوە یا لەگەڵ 
بەها مۆدێڕنەکان بیگونجێنێ. لە نموونەیەکی 
سەرنجڕاکێشــدا دەبینین گۆرانیی “النکۆڵێ” 
فۆڕمــی دڵڕفێنی خــۆی دەهێنێتــە دنیای 
مۆدێڕن بەاڵم شــوێنە ناتەباکان گۆڕانکارییان 
بە سەردا دێ. “النکۆڵێ هەی النکۆڵێ/ النک 
لە دار هەنارێ/ وەســتا بــێ لە تارانێ/ النکێ 
درووست کا بۆ چاو جوانێ... دەڵێ لە النکەیدا 
نانووم با بۆی ســاز کەین جۆالنێ/ ئەی ڕؤلە 
سەر دڵ خڕ بی، باب مردوو بی/ شەو درەنگە 
بۆ جێژوانــێ/ تــاوە و ڕۆژی ڕووناکە هەموو 
عالەم دەزانێ.” ]بە دەنگی مامۆستایان خەلیل 
ســدیقی، و ناسر ڕەزازی؛ دیسان وتنەوەی لە 
الیــەن دینا؛ ئاوات بۆکانی و ئاشــتی عەزیز؛ 
حەمــە شــەیدا؛ جــەالل ســەعید و نوری 
گەرمیانی[ هەروەها بە ناوەڕۆکێکی دیکەوە لە 
الیەن مامۆســتا حەسەن زیرەک بەم شێوەیە 
وتراوەتــەوە: “لەبەر ئەو ژنە ڕەشــتاڵە، قەدی 
دەڵێی شمشاڵە/ ســەر کەمە سەر ڕانت، پێم 
دادە ئەو دەســتماڵە/ گەر گولە پرسی کێیە، 
ڕامژێنە بڵێ منداڵە/ گەر بۆ یەک جار چەقەی 

کرد، بمشێل بڵێ بێحاڵە.”
ڕەنگــە ئەم گۆرانییە بۆ فۆلکلۆریســتێک 
گرنگ بێ کە لــە توێژینەوەیەکــدا تۆماری 
بکا، یا بۆ توێژەرێکی کۆمەڵناســی بۆ ئەوەی 
لەوە تێبگا کــە پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان 
لــە ڕابردوودا چۆن بووە، بــەاڵم بەدڵنیاییەوە 
مژاری خیانەت بە هاوسەر و ئارەزووی مردن 

بۆ کۆرپەی مرۆڤ بۆ گەیشــتن بە دڵدارێکی 
پیاو ناتوانێ وەک بەهایەکی مۆدێڕن ســەیر 
بکرێ. گروپی کامکارەکان هەوڵیداوە هەندێک 
لە وشــەکان دەســتکاری بکا و گۆرانییەکە 
ڕزگار بکا: “النک النک النکۆڵە/ النک لەو دار 
هەنارێ/ وەستا بێ لەو تارانێ/ النکی درووست 
کرد بۆ چاو جوانێ... ئەی ڕۆڵە سەرکەوتوو بی 
باب زیندوو بی/ خۆش بنووە تا بەیانی/ کاتی 
ڕۆژی ڕوونــاک هات/ گورزێ بکە لە مەیدانێ 
.” هەڵەیەک ئیســتا لە میدیاکانی کوردستان 
دەکــرێ کــە بێ هەســتیاریی پێویســت و 
هەندێکجار بە پاساوی دواکەوتوویی هونەری 
میللی، ڕێگــە بۆ بەرهەمهێنانەوەی پەیوەندی 
و پێکهاتە پێــش مۆدێڕنەکان خۆش دەکەن. 
بەدڵنیاییەوە بۆ سازکردنی ژیانێکی بەرانبەر و 
بێ چەوساندنەوە، بۆ هەموو تاکەکانی کۆمەڵگا 
لە کوردســتان، دەبــێ واز لە بەشــێک لەو 
بابەتانە بێنین کە وەکوو بابەتێکی ڕەسەن لە 
کۆنەوە هەوڵ دەدرێ بۆ داهاتوو بگوازرێنەوە. 
ئەگەر هەندێک لە شــێعرەکانی شــێخ ڕەزا 
تاڵەبانــی و بەشــێکی بەرچاو لــە چیرۆک، 
نەزیلە و قســەی نەســتەقی ڕشتەی مرواری 
)کۆکردنەوەی مامۆستا عەالئەدین سەجادی( 
لە ڕابردوودا دەیانتوانی بزە بخنە ســەر لێوی 
خەڵک، بەدڵنیاییەوە بۆ ئیستای ئێمە ناتوانن 

بایەخێکی ئەوتۆیان هەبێ.
ســەرەڕای مژاری ســەرەوە، سیستەمی 
کۆلۆنیالیســتی هەوڵ دەدا هــاوکات لەگەڵ 
ئەوەی بەردەوام پرســیارمان لێ بکا کە ئێوە 
چیتان هەیــە؟ هەندێک لــە تایبەتمەندییە 
نامۆدێڕنەکانی ڕابردوومان بکا بە تایبەتمەندیی 
کوردانە و لــە ڕێگەیانەوە وێنــای کوردێکی 
ئایدیــال بــە شــێوەیەکی نەریتــی دووپات 
بکاتەوە. لە پەروەردە، میدیاکان و ســینەمای 
کۆلۆنیالیستی دوژمندا، کورد دەبێتە پیاوێکی 
ســمێڵبابڕی دەنگ زل کە وەک وەحشییەک 
تەنیا پشــت بە هێزی جەســتە دەبەستێ و 
نازانێ/ناتوانێ لە هێزی عەقڵ کەڵک وەرگرێ. 
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ژنــی کورد دەبێتــە مرۆڤێکــی نەخوێندەوار 
کــە هێزی منداڵ لێکەوتنەوەکەی ســتایش 
دەکرێ و گێلییەکــەی دەیکاتە بووکەڵەیەک 
بۆ سەماکردن. ئیلیتی کورد هەوڵ دەدا ببێتە 
فۆلکلۆریســت و مردووکان بە دەستی خۆی 
زیندوو بکاتەوە. فانــۆن وتەنی”ئەگەر لەگەڵ 
خۆمــان ڕاســتگۆ بین، مرۆڤی ڕەش پێســت 

]نێگرۆ[ کۆیلەی ڕابردووە.”]18[

کوردایەتی و ڕەسەنایەتی
شۆڕشــێکی  وەکــوو  کوردایەتــی  ئەگــەر 
دژەکۆلۆنیالیســتی ســەیر بکەیــن، خۆی لە 
دەبینێتەوە  چەندین شێوازی دژەستەمکاریدا 
کە لــە ڕێگەیەوە جۆرەکانــی بەرگری دژ بە 
کۆلۆنیالیســم لە دامەزراوە سیاسی، ئابووری 
و کولتوورییەکانیــدا جومگەبەنــدی دەکرێ. 
کوردایەتی وەکوو ناسیۆنالیزمێکی دژەکۆلۆنیال 
بانگەوازی سەربەخۆیی و سازکردنی دەوڵەت 
نەتــەوە لەســەر خاکــی کوردســتان دەکا. 
واتە ئەگەر دالی ســەرەکی لــە ئایدیۆلۆژیی 
کوردایەتییە بریتییە لــە ڕزگاریی نەتەوەیی، 
هەروەها لە هەمان کاتدا بە شێوەیەکی هاونرخ 
جۆرەکانی دیکەی چەوساندنەوە وەک ستەمی 
چینایەتــی، جێنــدەری و ژینگەیی لەگەڵیدا 
جومگەبەندی دەکرێن. بەم واتایە کوردایەتی 
دەبێتــە چەترێک بۆ ئەو بیرۆکانەی کە پێیان 
وایە لە ژێر سیســتەمێکی کۆلۆنیالیســتیدا 
دەچەوسێنەوە. یەکێک لەو مژارانەی هەندێک 
جار گرنگیی پێ دەدرێ ئەوەیە کە لە قۆناغی 
کۆلۆنیالیستیدا کولتووری کوردستان بەرەبەرە 
دەفەوتێ و پێویســتە بۆ ســازکردنی ناسنامە 
لە ئیســتادا بــۆ قۆناغی زێڕینــی کولتووریی 
پێــش کۆلۆنیالیزم بگەڕێینــەوە. تەنانەت لە 
مۆدێلی هەرێمی کوردســتان لە باشــوور، بە 
سازبوونی دامەزراوە کولتوورییەکان، گەڕانەوە 
بۆ ڕابردوو یا پێداگری لەســەر هێشــتنەوەی 
پەیوەندییە نەریتییەکان دەبێتە بەشــێک لە 
پڕۆژەی ســازکردنی دەوڵەت نەتەوە. دەکرێ 

بگوتــرێ تەنانــەت لــە هەندێک شــێوازدا 
دیسانەوە هەندێک پێکهاتەی پێش مۆدێڕنی 
وەکــوو عەشــیرەگەری لە هەندێــک ناوچە 
دیســانەوە بەرهەم دێتەوە کــە بەرەبەرە ڕوو 
لە الوازی بوون. شێوازی گشتیی ئەو بیرۆکە 
دژەکۆلۆنیالیستییانەی کە من لێردا ڕەخنەیان 
لێ دەگرم و وەک ماکخواز ناویان لێ دەبەم بەم 
1 قۆناغی پێش  شێوەیە قۆناغبەندی دەکرێ: 
ـ کۆلۆنیالیــزم ) کۆمەڵگا هارمۆنیک و جێگیر 
2 قۆناغی کۆلۆنیالیزم )دەستێوەردانی  بووە(؛ 
3 قۆناغی  کارەساتباری کۆلۆنیالیستەکان( و 
پاشـ  کۆلۆنیالیزم )هەوڵ بۆ دەستخستنەوەی 
هارمۆنی لە ڕێگەی ئەو پاشماوانەی کە دوای 
کۆلۆنیالیزمەوە بەجێ ماون(.]19[ وادەردەکەوێ 
ڕۆشــنبیرانی نەتەوەی کــورد کاتێک دۆخی 
بندەستی و شکەستخواردووی ئیستا دەبینن، 
بەرەو ئەوە دەڕۆن کە وێنایەکی سەرکەتوو لە 
ڕابردوویەکی دوورتردا بۆ کورد و کوردســتان 
وێنــا بکــەن. کیانێکی پڕ لە ســەرەوەری لە 
ئەییووبییەکی  ســەالحەدین  ماد،  سەردەمی 
قارەمان، میرنشــینێکی ئــاوەدان کە گرنگی 
دەدا، جەنگاوەرانــی  کــوردی  زمانــی  بــە 
قــەاڵی دمــدم، هەندێکجار یەکســانیی ژن 
و پیــاوی کــورد و تەنانەت دایکســاالری لە 
سەردەمانی ئەوپەڕ مێژووییدا، دەبنە هەوێنی 
مێژوونووسیی کوردی کە لە بەرانبەر مێژووی 
ساختەی ئێران و تورکیای کۆلۆنیالیستدا، پەنا 

بۆ ساختەکارییەکی دیکە دەبەن.

بەگوێرەی پێشینەی مێژوویی و بیروڕای 
ئاشــکرایە کە کورد  ڕۆژهەاڵتناسەکان، 
و فــارس هەر دووکیان ئــاری نژادن و 
لەگــەڵ یەک بران و لــە یەک باوکن... 
]کــوردەکان[ یەکێــک لــە پاکتریــن 
نژادەکانــی ئێرانــن و ئــەم خاکە پاکە 
النکــەی بــاو و باپیرانی ئەوانــە، ئێران 
نیشــتمان و زێدی ئازیز و ستایشکراوی 
ئەوانە. کــوردەکان ئێرانیان لە هەزاران 
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دەســتدرێژیی  لە  لەمەوپێشەوە  ســاڵ 
ســنووربەزێنەکان  و  داگیرکــەران 
پاراســتووە و لە ڕێگەی سەربەســتی و 
یەکپارچەییــی خاکی ئێــران، بە گیان 
فیداکاریمان کردووە  بەخت کردنــەوە، 
و خوێنمان ڕشــتووە و وەکوو شێرێکی 
ســامناک و نەترس جەســتەی خۆمان 
وەبەر فیشەکی دوژمن داوە و نەمانهێاڵوە 
بێگانە پێی بخاتە سەر ئەم خاکە پیرۆزە 
و تاکوو زیندووین دەشیپارێزین. ئێران و 
سەڵتەنەتەکەی بە هی خۆمان دەزانین 
و خۆشمان بە هی ئەو دادەنێین، چونکە 
یەکەم خاندانی شاکانی ئێران “ماد” یان 

“کورد” بوون.”]20[ 

بە شێوازێکی ســەرنجڕاکێش و لە سەرەتای 
ســەدەی بیســتەمدا کــە ئیلیتــی نەتەوە 
ســەرقاڵی  کوردســتان  کۆلۆنیالیســتەکانی 
ئامادەکاری بۆ سازبوونی دەوڵەت نەتەوەکانی 
خۆیــان بوون، ئــەم پــڕۆژەی ئایدیۆلۆژیکی 
بەئاریایی کردنی نــەژادی کورد دەبێتە هۆی 
ئەوەی کورد و فارس وەک برا نیشــان بدرێن 
و بەم شێوەیە پێگەیەکی مەعریفیی چەوت بۆ 
کوردبوون ســاز دەکرێ. تەنانەت زێدەڕۆییی 
ئیلیتــی کــورد تا ئــەو شــوێنە دەرەنجامی 
گاڵتەجاڕانــەی لــێ دەکەوێتەوە کــە بەڵگە 
دەهێندرێتەوە چونکە زمانی کوردی و ئاڵمانی 
ئاریاییــن، کوردەکان دەتوانــن تەنێ بە دوو 

مانگ فێری زمانی ئاڵمانی ببن!

کورد بەر لە نەبووەت هەبوون و مەوجود 
بــوون، کورد لە ئەقوامــی ئارییەنن، لە 
پاش بیعســەت، قسمێ لە ئەوان وەکوو 
ئێمە، وەکوو ئەفغان، وەکوو ئێران، دینی 
ئیسالمیان قەبوڵ کرد و ئەلحەمدولیلال 
بووینە ئیســالم. قسمێ لە ئەوان وەکوو 
ڕۆم، وەکــوو ئەرمــەن، وەکــوو ئەڵمان 
لەسەر ڕێگەی جەهالەتا مانەوە. چ ڕۆم، 

چ ئەڕمەنی، چ ئاڵمان، چ پۆرتکیز، ئەمانە 
هەموو لە عرقی کوردن. دیقەت فەرموون، 
لیباسمان، عەنعەناتمان وەکوو عەجەمە، 
لەبەر ئیختیالت لەگــەڵ بەغدا جوزئێ 
فەرقمان هەیــە. فەقەت ئەگەر تەعمیق 
بکرێت عەینــی عەجەم حائز حەرەکات 
و سەکەناتین... ئەڵمان و زبانی ئەڵمانی 
زۆر موشابەهەتی بە کوردی هەیە، ئەمڕۆ 
ئەگەر کوردێ بچێ بۆ ئەڵمان بە زەرفی 
دوو مانگ فێری زبانــی ئەڵمانی دەبێ، 
فەقەت ئەگــەر تورکێ، یا عەڕەبێ بچێ 
بۆ فێربوونی زبانی ئەڵمانی متەوەفیقەتە 
سەر ساڵێک، چونکە زبانی ئەڵمانی وەک 

زبانی کوردی گرانە.”]21[

ئەگەرچی پێناسەی ڕەسەنایەتی ناڕوونە، بەاڵم 
هێندە سەرنجڕاکێشە کە نووسەرانی مێژوو لە 
کوردســتان هان دەدا بۆ سازکردنی شانازیی 
بــە ڕابردووی کوردســتانەوە، لــە بەرنامەی 
دەرسیی خوێندندا بیگونجێنن. لە پەروەردەی 
هەرێمی کوردســتان بە شــێوەیەکی بەرچاو 
گرنگی بە ڕەســەنبوونی کــورد و کولتووری 
کوردی دەدرێ. بۆ نموونە کوردستان دەبێتە 
النکەی شارســتانییەت و یەکەم شــوێنی لە 
جیهاندا کە کۆمەڵگای مرۆییی تێدا چێ بووە. 
لە کتێبی پۆلــی یانزەی وێژەییدا بۆ مێژووی 
شارســتانییەتەکان نووســراوە: “کوردســتان 
پەیدابوونی شارســتانییەت  یەکەمی  النکەی 
بووە و مرۆڤ لەم پێگە جوگرافییەدا کشتوکاڵی 
دۆزییەوە کە بووە هۆی وەچەرخانێک لە ژیانی 
مرۆڤایەتیدا و وای لــێ کرد کە کۆ ببنەوە و 

پێکەوە بژین.”]22[
لــە ڕەهەندێکــی دیکــەوە، بەتایبەت لە 
حکوومەتــی هەرێمی کوردســتان ڕوانگەی 
ڕەســەنایەتیی کولتــووری کــوردی بووەتە 
بەشێک لە ئەجێندای سیاسی و بە بانگەشەی 
ئەوەی کوردســتان لە ســەردەمانی کۆنەوە 
شــوێنێک بووە بــۆ پێکەوە ژیان کــە تیایدا 
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هەمــوو ئاییــن و پێکهاتەکان بێ کێشــە و 
ناکۆکی پێکەوە ژیاون، جەوهەرێکی نەگۆڕی 
یەکدەســت لــە کۆمەڵگای کوردی نیشــان 
دەدرێ. پێکەوەژیانــی ئایینــی و ئیتنیکــی، 
بەرهەمــی مۆدێڕنیتەیە و پێش لەوە لە هیچ 
کوێیەک وا نەبووە کــە الیەنگرانی ئایینەکان 
بەر یەک نەکەون. لە بنەڕەتدا دوای شــەڕی 
ســی ســاڵەی ئایینی لە ئەورووپایە )1618-
16٤8( کــە بەرەبەرە مــژاری پێکەوەژیانی 
ئایینی و پێکەوە هەڵکردن دێتە ناو فەلسەفە 
و لە حوکمڕانیدا کەڵکی لێ وەردەگیرێت. بەم 
پێیــە قۆناغی زێڕینــی پێکەوەژیان لە ڕووی 
کاتشوێنەوە ئیمکانی سازبوونی لە کوردستاندا 
نەبــووە. لە گوتاری سیاســیی بەرپرســانی 
هەرێمدا، ئەم جۆرە ڕوانگەیە بەردەوام دووپات 
دەبێتەوە. بۆ نموونە لە کۆنفڕانسی لێبوردەیی 
و ژیــان کە لە الیــەن وەزارەتــی خوێندنی 
بــااڵی هەرێمی کوردســتانەوە لە هەولێر، لە 
ســاڵی 2016 بەڕێوە چوو، نێچیرڤان بارزانی 
ســەرۆکی ئێســتای هەرێمی کوردستان کە 
ئەوکات ســەرۆکی حکوومەتــی هەرێم بوو، 
بــاس لەوە دەکات کە “کوردســتان لە کۆندا 
زێدی پێکەوەژیانی نەتەوەیی و ئایین و ئاینزا 
و لێبوردەیی بووە و سەرەڕای هەموو ئەو شەڕ 
و ماڵوێرانــی و داگیرکارییانــەی بە درێژاییی 
مێژوو بە ســەر یدا سەپێنراون، ئەم خەسڵەتە 
جوانەی خۆی لە دەست نەداوە و وەک واڵتی 
هەموو ئاییــن و نەتەوەکان ماوەتەوە و بووەتە 
یەکێک لە بنەما سەرەکییەکانی کولتووری و 

نموونەیەکی کەم وێنە لە جیهاندا”.]23[
ڕەنگە بگوترێ ئەم جــۆرە ڕوانینە ئەگەر 
لەسەر بنەمای راستیش نەبێ هیچ کێشەیەک 
ســاز ناکا )چونکە مێژوو هەر دەســتکردە( و 
تەنانەت هەســتێکی پڕ لە شانازی بۆ مرۆڤی 
کورد بەدی دێنێ و یارمەتیدەری ئاشتەوایی 
و پێکەوەژیان لە ئیستادا دەبێ. بەاڵم دەبینین 
لە واقیعــدا نەک یارمەتیــدەر نەبووە بەڵکوو 
بە شــێوەیەکی ڕووکەشــیانەوە ناکۆکییەکان 

دەشارێتەوە و بەشــێوەی کاتی دڵخۆشییەک 
بۆ چارەســەربوونی کێشــەکان ســاز دەکا. 
نموونەی هەرە بەرچــاوی بەرگری نەکردنی 
پێشــمەرگەی هەرێمی کوردستان لە کوردە 
ئیزدییەکانی شــەنگال بوو. الیەنی بەرچاوی 
باســەکە ڕەنگە بۆ باس و خواستێکی سیاسی 
بگەڕێندرێتەوە، بەاڵم الیەنی قووڵی باســەکە 
ئاماژە بۆ بەریەک کەوتنی دوو ئایینی ئیسالم 
و ئیــزدی دەکا. واتــە ئەگەرچی هەندێک لە 
الیەنگرانی کوردایەتی دەیانهەوێ وا نیشــانی 
بدەن کە لە ڕابــردوودا کوردەکان نەک تەنیا 
لەگەڵ خۆیــان بەڵکوو لەگــەڵ نەتەوەکانی 
دیکــەش هەڵیان کــردووە و بەبێ کێشــە 
پێکــەوە ژیــاون و الیەنگرانــی ئایینەکان لە 
کوردستان پێکەوە کێشەیان نەبووە. ئەم شێوە 
بیرکردنەوەیە کە نە لە ئاڕشیڤەکانی ڕابردوودا 
بەڵگەی بۆ دەبیندرێتەوە و نەک لە ئیســتادا 
کارامەیــە، باس لــە کوردســتانێکی ئایدیال 

بەپێی تێگەیشتنێکی لیبراڵی دەکا.
دەبــێ ئەوەمــان لەبەرچــاو بــێ کــە 
ناسیۆنالیزمی ئێرانی، تورکی و عەڕەبی بەردەوام 
بۆ شــێوازێک لــە ڕەســەنایەتیی کولتووری 
دەگەڕێنەوە و لە ڕێگەیەوە مەشــروعیەت بە 
زمانی فارســی، تورکــی و عەڕەبی دەدەن و 
تەنیا لەســەر بنەمای قەومی فارس، تورک و 
عەڕەب کولتوورێکی نامێژوویی و سروشــتی 
ســاز دەکــەن. بــۆ نموونــە، لــەم دیمەنی 
ناســیۆنالیزمی ئێرانییــەوە کولتووری ئێرانی/
فارسی تەنانەت جێی قەومی فارس دەگرێتەوە 
و بە شــێوەیەک ڕەگەزپەرەستی )ڕاسیزم( لە 
هەناوی ئــەم بەکولتووریکردنەوەیەدا بەرهەم 
دێتەوە.]24[ وەزیری، ناسیۆنالیزمی ئێرانی وەک 
“شیزۆفێرنیایەکی کولتووری” دەناسێنێت کە 
تیایدا بەریەک کەوتنی باوەڕی ئایینی و سۆزی 
نەتەوەیی، تێهەڵکێشــێکی سەیر و سەمەرەی 
ساز کردووە.]25[ دووپات کردنەوەی شێوازەکانی 
ناســیۆنالیزمی دەوڵەتــە کۆلۆنیالیســتەکانی 
نیشــتمانپەروەرانی  الیــەن  لە  کوردســتان 
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کوردەوە کە خــۆی لە هەندێک ماکی وەکوو 
ســازکردنی نەتەوە لەسەر بنەمای سڕینەوەی 
نەتەوە/قەومەکانی دیکە، سەپاندنی گوتارێکی 
پیاوســاالرانە، گەڕانــەوە بــۆ ڕەســەنایەتیی 
ســەڕەڕای  دەبینێتەوە،  ڕابــردوو  کولتووری 
ناکۆکی هەندێک لە ماکە ڕەسەنەکان لەگەڵ 
بەها ئەخالقــی و کۆمەاڵیەتییە مۆدێڕنەکان، 
دوو مەترســیی سەرەکی بۆ بیری کوردایەتی 
ســاز دەکــەن: بەکولتووریکردنی شۆڕشــی 
ڕزگاریخــواز لــە کوردســتان و لەبیرکردنی 
وشــیاریی کۆمەاڵیەتی  کە چەوســاندنەوەی 

تێدا بەرهەم دێتەوە.

بەکولتووریکردنی شۆڕش
لــە کاتێکدا بیرۆکــەی ڕەگەزپەرەســتانەی 
هــۆی  دەبێتــە  ئێرانــی  کۆلۆنیالیزمــی 
پەراوێزخســتن، بێدەنگ کردن و سڕینەوەی 
هــەر زمــان و کولتوورێک جگە لــە زمان و 
کولتووری فارســی،]26[ بەشێک لە کوردەکان 
کە دەیانهەوێ لەم دۆخە ڕزگاریان بێ، بەرەو 
بەکولتووریکردنــی کوردایەتی هەنگاو دەنێن. 
مەبەستی من لە بەکولتووریکردنی کوردایەتی 
ئەوەیــە کە لە کاتێکدا کە لە ســەد ســاڵی 
ڕابردوودا لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان بەردەوام 
کوردایەتــی الیەنێکــی سیاســیی هەبووە و 
لەگەڵ شــەڕی چەکــداری لێــک تەندراوە، 
کاتێک ئیلیتی کورد بەرەوڕووی کۆلۆنیالیزمی 
ئێرانــی، تورکی یــا عەرەبی دەبێتــەوە کە 
دەیانهەوێ کولتووری کوردســتان بتوێننەوە 
و ناســنامەی کوردی ئاســیمیلە بکەن، بڕیار 
دەدەن چاالکیــی کولتووری بکەنە تەنیا ڕێی 
ڕزگاری. لــە کاتێکــدا کۆلۆنیالیزم باس لەوە 
دەکا کە کوردستان لە مێژوودا نەبووە و کورد 
خاوەنی ژیانی عەشیرەیین و لە شارستانییەت 
بێبەشن، ڕۆشــنبیری کورد بە ئەرکی خۆی 
دەزانێ کە بە دڵی مێژوودا ڕۆ بچێ و ماکەکانی 
ژیاری کــوردی بدۆزێتــەوە. کۆلۆنیالیزم کە 
مەبەستی سەرەکیی خۆی لە دوورکردنەوەی 

کــورد لە داواکاریی ســەربەخۆیی و ڕزگاری 
پێــکاوە، کەمتاکورت ڕێگە بــۆ ئەم چاالکییە 
کولتوورییانە دەکاتەوە. ڕۆشــنبیری کوردیش 
سەرخۆش لەم دەســتکەوتە هەم هەوڵ دەدا 
بە پێوەری ناســیۆنالیزمی ئێرانــی و تورکی 
ماکەکانی شارســتانیەت لە ڕابردووی دووردا 
بدۆزێتــەوە و غافــڵ لەوەی هــەر ئەم جۆرە 
بووەتە هۆی  ناسیۆنالیزمە ڕەگەزپەرەستانەیە، 
تەریکخســتن و لەناوبردنی سیســتەماتیکی 
کورد. گرنگیــدان بە کۆکردنەوەی پەندەکان، 
بەیت و بالــۆرەکان، جلوبــەرگ و خواردنی 
ڕەســەن و گەڕان بە شــوێن ئاسەواری کۆن 
بەشــێکن لەو مێکانیزمانەی کە ئیلیتی کورد 
وەک ئەرکێکی نەتەوەیی بۆخۆی پێناســەی 
کــردووە تــا دژ بــە سیاســەتی بەناوچەیی 
کردنی کولتووری کوردی لە الیەن حکومەتە 
داگیرکــەری کوردســتان بێ، کــە زمان و 
کولتووری ناوەند وەکوو بابەتی ڕەسمی نیشان 

دەدا.]27[
یەکێک لــە نموونە هــەرە بەرچاوەکانی 
ئــەم ڕەوتە لە ســازبوونی گۆڤاری ســروە لە 
گەرمەی شۆڕشــی کوردایەتی لە ڕۆژهەاڵتدا 
بەرچاو دەکەوێ کە پاش ماوەیەک، سازبوونی 
ئەنجومەنــە ئەدەبییەکانــی لــێ کەوتــەوە. 
هەرچەند ناکرێ نکۆڵی لە گرنگیدان بە زمان 
و ئەدەبی کوردی لەم گۆڤارە و ئەنجومەنانەدا 
بکرێ، بــەاڵم بەڕوونی بۆمان دەردەکەوێ کە 
چۆن سیســتەمی کۆلۆنیال خوازیاری ئەوەیە 
خواستی سیاسیی کوردایەتی بۆ ڕزگاری بەرەو 
داواکارییەکی کولتووری ڕاکێش بکات. فارووق 
کەیخوسرەوی، یەکێک لە هاوکارانی ناوەندی 
چاپ و کولتووری ســەالحەدین لە ورمێ کە 
گۆڤاری ســروە لەوێڕا بــاڵو دەکرایەوە، باس 
لەوە دەکا کە گۆڤاری ســروە “تەنیا بەرهەمی 
کالسیکی ئەدەبی و فولکلۆری کوردیی چاپ 
دەکــرد و تەنانەت یەک وتاری سیاسیشــی 
تیایــدا باڵو نەدەکرایەوە.”]28[ گۆڤاری ســروە 
کە لە ژێر بەرپرسیارەتیی ئیسفەندیار ڕەحیم 
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مەشــاییدا چــاپ دەبوو، ڕاســتەوخۆ لە ژێر 
چاوەدێریی سوپادا هەوڵی دەدا کوردستانێکی 
کولتووری بەجێی کوردســتانێکی سیاســی 
جێگیر بکا. ئەوان بەباشی لەوە تێدەگەیشتن 
کــە گەڕانەوە بۆ کولتوور، ســەرەڕای ئەوەی 
کۆمەڵگای ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە سیاسەت 
دوور دەکاتــەوە، هەروەها عــەوداڵ بوون بە 
شــوێن ڕەســەنایەتیدا دەبێتە هــۆی ئەوەی 
کولتووری کوردی لەگــەڵ کولتووری ئێرانی 
تێکەڵ ببێ. واتە لە ڕ ێگــەی میکانیزمەکانی 
کۆلۆنیالیزمی وەخۆگــرەوە، بەکولتووریکردنی 
خەبات دەبووە هۆی ئەوەی هەم ناســنامەی 
کوردی/کوردســتانی لەگەڵ ناسنامەی ئێرانی 
تێکەڵ بکەن و هەم بتوانن کولتووری کوردی 
وەک کولتوورێکی شوانکارەیی، پێش مۆدێرن 
و دواکەوتــوو نیشــان بدەن کــە هێماکانی 
لــە شــوانی فەرەنجیپۆش و ژیان لە شــاخە 
سروشــتییەکان بەرەو ژنکوژی و کۆڵبەری لە 
مەیالندایە. الیەنی وەخۆگرانەی کۆلۆنیالیزمی 
ئێرانی دەبێتە زڕدایکێکی خەمخۆر کە هەوڵ 
دەدا فولکلۆری کوردستان لەناو نەچێ، کاڵشی 
هەورامان نەفەوتێ و ڕەسەنایەتیی کولتووری 
ببێتە ڕێگر لە سازبوونی کولتوورێکی مۆدێڕنی 

کوردستانی.
لەم شــێوازەدا ئەگەر تەنانــەت باس لە 
داگیــرکاری و دوژمــن بکــرێ، وا گریمانە 
دەگیرێ کە خاکی کوردســتان بە شێوازێکی 
لەمێژینە هی کــورد بووە و هەر دەمێنێتەوە، 
کەواتــە دەکــرێ لــە ڕێگــەی چاالکیــی 
کولتوورییــەوە سیســتەمی کۆلۆنیالیــزم بە 
چۆکدا بێنیت. لە کاتێکدا دەزانین سیستەمی 
کۆلۆنیال بە شــێوەیەکی سیســتەماتیک ڕۆژ 
لــە دوای ڕۆژ بەهێزتر دەبــێ، دێمۆگرافیی 
نەتەوەیی  پەروەردەی  دەگۆڕێ،  کوردســتان 
خۆی بە ســەر هەســت و نەســتی کورددا 
دەســەپێنێت، ئابووریی کوردستان لەناو دەبا، 
ســەرچاوەکان تااڵن دەکا و کوردســتان لە 
دۆخی گەشەنەکراوەییدا دەهێڵێتەوە. هەر بۆیە 

ئەم چاالکییە کولتوورییە نیوەچڵە کە پێیەکی 
لــە چیرۆکی تیتیلــە و بیبیلەدایە و پێیەکی 
لە ســازکردنی ترخێنە و دۆینە، لە الیەکەوە 
خەون بە ژیانی ساکاری گوندەوە دەبینێ و لە 
الیەکیترەوە خەمی فەوتانی وشەدانی تایبەت 
بە کشــتوکاڵی قۆناغی گاســن خــەوی لێ 
دەزڕێنێ، دیار نییە چۆن دەتوانێ بە ڕزگاریی 
کوردستان بگات. بۆ وێنە لەم شێعرەی ڕەحیم 
لوقمانیدا ســەرەڕای ماکخوازی و گەڕانەوە بۆ 
ڕەسانەیەتی، تایبەتمەندییەکانی ژیانی گوندی 
بەرهەم دێتــەوە و دیار نییــە کەی و چۆن 
کورد لمۆزی داگیرکەری لە بەرد داوە؟ باشە 
ئەگەر بەپێی ئەم شــێوەی گێڕانەوانە، کورد 
قارەمانێکــی هێندە نەبەز بــووە بۆ لە دۆخی 

بندەستیدا سەرمان نەوییە؟ 

“یەکــەم بەردی شارســتانیی و/ قەاڵی 
مێژووی پاک و ڕەســەن/ هەر بەم جلی 

شوانییەوە،/ بە خوێناوی من نەخشاوە!
لەســەر ســینگی پــڕ ئەوینــی ئــەم/ 
بەهەشتەم/ لە بەرمدا، ڕەنگی فەرهەنگ/ 
لە سەرمدا، خولیای هەڵۆ/ لە خوێنمدا، 
تاقەتی شــێر/ لە ناخمدا، ورەی شاخم 

پێ دراوە.
هەر بەم بەرگی شــوانییەوە/ پڕ بە یادی 
ئاژەاڵنی  تاڵی مێــژووم،/ هەر لمــۆزی 

داگیرکەرم لە بەرد داوە.”

لــە وشــیاریی نەتەوەیییــەوە بەرەو  
وشیاریی کۆمەاڵیەتی 

لــە دوای بەرگریــی قارەمانانــەی کورد لە 
کۆبانێ لە بەرانبەر داعشــی تاریکپەرەســت، 
یەکێک لە هونەرمەندە دیارەکانی ڕۆژهەاڵت، 
هــادی زیائەدینی، پەیکەرێکــی بۆ ڕێزگرتن 
لــەو حەماســەتە ســاز کــرد. زۆر کــەس 
ئاگادارە کــە زیائەدینی هەســتی بێگەردی 
خۆی بۆ کوردســتان ناشــارێتەوە، لێ ئەگەر 
بەرهەمــە هونەرییەکــەی ســەیر بکەین کە 
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بریتییــە لە کچە گەریالی کورد کە لەســەر 
پشتی شــێرێک دانیشــتووە، هێمای پیاوانە 
بۆ ئازایەتــی کە بریتییە لە نێرەشــێرێک لە 
هونەرەکەیدا بەرهەم دێتەوە. پرســیار لێرەدا 
ئەمەیــە ئایا وشــیاریی نەتەوەیــی  بە تەنیا 
دەتوانێ پێکهێنەری فەلســەفەی کوردایەتی 
بۆ ڕزگاری بــێ؟ کوردایەتی کە داخوازی لە 
دەکا،  ســوڵتە  پەیوەندییەکانی  ســڕینەوەی 
تەنیا ناتوانێ لە ڕێگەی ســازکردنی وشیاریی 
نەتەوەیییەوە ئامانجــی کۆتاییی ڕزگاری بگا. 
بەتایبەت کە دەبیندرێ کۆمەڵگای کوردی لە 
قۆناغی گۆڕانکاری لە دامەزراوە کۆمەاڵیەتی و 
کولتوورییەکانــی خۆیدا بەرەبەرە لە نەریتەوە 

بەرەو جۆرێک لە نوێبوونەوە هەنگاو دەنێت.
پێکهاتەی گوندیی کوردســتان لە پێش 
نیوەی دووەمی ســەدەی بیستەم جێی خۆی 
بە پێکهاتەیەکی شــاری داوە و تیایدا ســێ 
لەســەر چواری دانیشــتووانی کوردستان لە 
شارەکان دەژین. ئاستی خوێندەواریی خەڵک 
و ڕێژەی بەشــداریی ژنان لــە کۆمەڵگادا بە 
هیچ شێوەیەک لەگەڵ نیو سەدە لەمەوپێش 
بەراورد ناکرێ. کەواتــە کوردایەتی دەبێ بە 
شــێوەیەکی ڕەخنەگرانــە بیر لــە ڕابردووی 
بزووتنەوەیــەک بکاتەوە کــە جووڵەی لە ناو 
کۆمەڵگای کوردیدا ســاز کــردووە. واتە تەنیا 
سازکردنی وشیاریی نەتەوەیی  ناتوانێ هەوڵ 
بۆ البردنــی هەموو ئەو ســتەمانە بدا کە لە 
کۆمەڵــگادا دەبینــدرێ. ئەگــەر کوردایەتی 
نەتوانێ وشیاریی نەتەوەیی  بەرەو سازکردنی 
وشــیارییەکی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی ببا، 
ناتوانــێ تەنیا بە هەندێک باســی مافخوازانە 
و نیشــاندانی ڕەسەنبوونی کولتووری کوردی، 
ئامانجی خــۆی بەدی بهێنێت. کوردایەتی لە 
ڕاستیدا تێگەیشتنێکی سیاسییە بە مەبەستی 
ســازکردنی دەوڵەت نەتەوە و ئەگەر ئیلیتی 
کــورد ئەو دوورەمەودایە لەبــەر چاو نەگرێ، 
دۆزینەوە،  زیندووکردنــەوە،  بــۆ  هەوڵەکانی 
پاراستن و نیشــاندانەوەی کولتووری کوردی 

بەفیــڕۆ دەچێت. واتــە ئەگەرچــی ئیلیتی 
کورد ئەرکی بەرگری لــە کولتووری کوردی 
بەئەستۆ گرتووە و “کاتێک کە بابەتێکی وەک 
ناســنامە دێتە گۆڕێ، سەرلێشێواویی خەڵکی 
ئاســایی بە ڕادەیەکە کە ڕووناکبیر ناچارە بۆ 
ڕێبەڕایەتیی هــزری بزووتنەوەی ڕزگاریخواز، 
خۆی ئەرکی  دیاریکردنی ماکەکانی ناسنامە 
لە ئەســتۆ بگرێت. ئەم ئەرکە قورسە زۆرتر بە 
ڕێگــەی زیندووکردنەوەی زمان، وێژە، مێژوو 
و فۆلکلــۆر دەکرێت، بەاڵم ئەگــەر نەخرێتە 
چوارچێوەیەکــی سیاســییەوە، تەنیا جۆرێک 
جیاوازیی کولتووری بەرهەم دەهێنێت کە لە 

ڕووی ستراتیژیکەوە نەزۆکە.”]29[
پێویستە  کوردایەتی  بەسیاســیکردنی  بۆ 
هەموو ڕەهەندەکانی ستەم و پەیوەندییەکانی 
ســوڵتە لە کوردســتان دەستنیشــان بکرێ. 
هەنووکە پێویســتە کوردایەتــی نوێنەرایەتی 
هەمــوو ئەو چیــن و توێژانــەی کۆمەڵگای 
کوردســتان بکا کە ســتەمیان لــێ دەکرێ. 
دەکرێ ئەم روانگەیە وەک بیری کوردایەتیی 
ڕەخنەگرانە پێناســە بکەین. ئێدوارد سەعید 
کاتێــک دەیهــەوێ بۆچوونەکانــی فانــۆن 
ســەبارەت بــە ناســیۆنالیزم و کولتــووری 
نەتەوەیی لە کتیبی نەگبەتەکانی سەر زەوی 
هەڵبســەنگێنێت، تێڕوانینــی فانــۆن وەک 
“ناسیۆنالیزمی ڕەخنەگرانە” پێناسە دەکا کە 
تیایدا “تا ئەو کاتەی وشــیاریی نەتەوەیی  بۆ 
وشیاریی کۆمەاڵیەتی نەگۆڕدرێ داهاتوو ئازاد 
نابــێ.”]30[ بەم پێیە، ناکرێ چیتر پێمان وابێ 
تەنیا پێشــمەرگە دەتوانــێ ئەرکی ڕزگاریی 
کوردســتان بەئەنجام بگەیەنێ و پێویستە لە 
ژنانەوە بگرە تا ژینگەدۆستان، لە کرێکارانەوە 
بگــرە تا هاوسێکســخوازەکان، لە الیەنگرانی 
پێکەوەهەڵکردنی ئایینییەوە تا سێکۆالرەکان، 
بە ئامانجی ســازبوونی دەوڵــەت نەتەوەیەک 
لە کوردســتان تێبکۆشــن کە پشتگیری لە 
ســڕینەوەی ستەم لەســەر هەموو ئاستەکان 
بــکا. واتە بە شــێوازێکی هاونــرخ، هەوڵ بۆ 
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دەســتەبەرکردنی داخوازیــی هەمــوو ئــەو 
گرووپانە بکرێ کە لە کوردســتان ستەمیان 

لێ دەکرێ.]31[

دەرەنجام
دیارە لێرەدا من نەمویستووە دژ بە کولتووری 
کوردی هەڵوێست بگرم. دەوری کولتوورێکی 
هاوبەش بۆ یەکڕیزی و هەستی گرێدراویەتی 
بۆ هــەر کۆمەڵگایەک پێویســتە. ئەوەی من 
ویستوومە نیشانی بدەم ئەمەیە کە کولتووری 
نەتەوەیی ناتوانێ لەســەر بنەمای هەموو ئەو 
ماکانە ساز بکرێتەوە کە لە ڕابردوودا هەبوون. 
بیرکردنەوە لە ڕەسەنایەتیی کولتووری کوردی 
و دۆزینــەوەی کوردی ڕەســەن، تریفەیەکی 
پیــرۆز )ئائــۆرا(]32[ بــە دەوری کولتوورێکدا 
ســاز دەکا کــە هەندێک لە بەشــەکانی دژ 
بــە مۆدێڕنیتەن و ڕێگرن لــەوەی کە بیری 
کوردایەتی بتوانێ ئامانجــی ڕزگاری بپێکێ. 
کولتووری نەتەوەیی بە مانا کوردستانییەکەی 
بــە هەمــوو پێکهاتەکانی  دەبــێ گرنگــی 
کۆمەڵگای کوردستان بدا و لە پەڕاوێزخستن 
خۆی بــەدوور بگــرێ. هەروەهــا ئاوڕدانەوە 
لــە ڕابردوو تەنیا بۆ ســازکردنی شــکۆیەک 
بۆ ئیســتا کەڵکــی هەیە، ئەگەرنا الســایی 
کردنــەوەی بزووتنەوەکانی ڕابردوو، گیرۆدەی 
نۆســتالۆژیایەکمان دەکا کە دەربازبوون لێی 
ئەســتەمە. ئەگەر لە ڕابردوودا ســەرکەوتوو 
بووینایە، کار نەدەگەیشــتە ئیستایەک کە لە 
بندەســتیدا بژین. واتە کوردایەتی خوازیاری 
شۆڕشێکە کە چاوی لە داهاتووە. ئەم بیرۆکەیە 
ئەو ئیمکانەمــان بۆ دەڕەخســێنێ کە ماکە 
پاشــڤەڕۆکانی کولتووری کوردی ئاسانتر وەال 
بنێین. چونکە کاتێک داخوازی ئەوەمان هەیە 
کوردایەتی فەلســەفەیەکی دژەستەمە، دەبێ 
دەستبەرداری  پێشــکەوتووخوازیدا  لەوپەڕی 
مۆتەکەی پاشــڤەڕۆیانەی ڕابــردوو بین. ئەم 
شــێوازە بەسیاســیکردنەی کوردایەتــی لەو 
ئاکامە نەخوازراوەی بەکولتووریکردنی خەباتی 

کوردایەتــی ڕزگارمــان دەکا کــە دەیهەوێ 
بە بیانووی پاراســتنی کەلەپــووری کوردی، 

مردووەکان زیندوو بکاتەوە.

نەریتــی هەموو نەوەکانی ڕابردوو وەکوو 
مۆتەیەک لەســەر مێشکی زیندووەکان 
قورسایی دەکا... کەواتە زیندووکردنەوەی 
مردووەکان لە شۆڕشەکاندا بە مەبەستی 
بووە،  نوێیەکان  شــکۆدارکردنی خەباتە 
نەک بۆ ئــەوەی الســایی خەباتەکانی 
ڕابــردوو بکرێتــەوە... بــۆ ســەرلەنوێ 
دۆزینەوەی ڕۆحی شۆڕش بووە نەک بۆ 

وەجووڵەخستنی ڕۆحی شۆڕش.]٣٣[ 

بەکورتــی، ئەگەرچــی کولتــووری هاوبەش 
دەتوانــێ پێکەوە گرێمان بــدا و لە بەرانبەر 
سازبوونی  یارمەتیدەری  کۆلۆنیالدا  کولتووری 
ناســنامەی کوردی/کوردستانی بێ، بەاڵم ئەم 
کولتــوورە نەتەوەیییە ناتوانێ لە زەلکاوی ئەو 
بەهــا دژەمۆدێڕنانەدا جــێ پێ خۆش بکا کە 
بە بیانووی ڕەســەنایەتی خۆیان خزاندووەتە 
ئیســتاوە. واتە، شــکۆی ڕابردوو، نابێ لەگەڵ 

داهاتووی سەربەخۆمان لە ناکۆکیدا بێ. 
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در جوامعی مانند ایران گفتمان ملت- دولت تک زبانه چنان عادی سازی شده است که حتی روشنفکر 
و پژوهشگر و تحلیل گر گفتمان نیز قادر به لمس و درک هژمونی زبانی و فرهنگی و سیاسی حاکم 

نبوده و با تمام توان می کوشد تنوع موجود را در خود حل نموده و با سیاست  مرکزی همداستان شود 
و تنوعات تنها زمانی مورد لطف واقع می شوند که در راه خدمت به ایدئولوژی مرکز باشند. زبان رسمی 
اغلب نه به عنوان زبان قومی غالب بلکه به عنوان زبانی فرا قومیتی نگریسته شده و مفهوم برساختة 

زبان ایرانی به آن اطالق می شود. در چنین شرایطی می طلبد ملت ها و اقوام موجود در ایران دارای عزم 
و حس وفاداری به زبان خود بوده و برای حفظ سرشت زبان و هویت فرهنگی ـ تاریخی مستقل خود 
دارای سیاست و برنامه ریزی غیر رسمی باشند و این را در سطح مطلوبی پیش ببرند. این امر ممکن 
نمی شود مگر اینکه تمام جوانب زبان شناختی و فرهنگی و آموزشی آن مورد بررسی صاحبنظران این 

زبان ها قرار گیرد. 

 )FLP( تقویت گفتمان سیاست زبانی خانواده
در جوامعی با سیاست آموزشی تک زبانه  

باران ماد



چکیده
سیاســت زبانی خانواده FLP به همان اندازه که 
به عنوان یک برنامه ریزی زبانی صریح و آشــکار 
تعریف می شود، یک سیاست نهانی و ضمنی نیز 
اســت که برای خانواده در ارتباط با انتخاب های  
زبانی و تمرینات ادبی در محدودة خانه و اعضای 
خانواده قابل طرح است )کردت کریستینسن، 2009؛ 
اسپالســکی، 2019(. اگرچه سیاست زبانی خانواده 
بیشــتر در محیط های چند زبانه و در ارتباط با 
کودکان مهاجر که در جامعة زبانی خود زندگی 
نمی کنند، مطرح می شود اما می توان مشابهت های 
زیادی را میان وضعیت این کودکان با کودکانی 
کــه در جامعة خود زندگی می کنند و از آموزش 
بــه زبان مادری خود محرومنــد، پیدا کرد؛ زیرا 
این کودکان در نهایت دوزبانه و چند زبانه از نوع 
)اجباری/ کاهشی( می شوند. ایدة سیاست زبانی 
خانواده، ایدة جذاب و جدیدی است که می تواند 
برای حفظ زبان هایی که به ســبب فقدان اعتبار 
رسمی به حاشیه رفته و هویت انسانی، اجتماعی 
و ملی کودک در نتیجة آن دچار بحران می شود، 
مورد توجه قرار گیرد. هر خانواده  نهاد اجتماعی 
مهمی بوده که برای اســتفاده از زبان و تعامالت 
زبانی، باورها و هنجارهای خود را دارد؛ از این  رو، 
می-تواند سنگ بنای حفظ یا نابودی زبان را پی 
نهــد. با اینهمه، برای توصیف و تحلیل و ارزیابی 
دقیق نیازمند آگاهی کامل از اصول برنامه ریزی 
آموزشــی و زبانی و برای آماده ســازی بستر نیز 
نیازمند آگاهی نســبت به فرهنگ زبانی جامعه 
هســتیم. بحث در مورد زبان و برنامه ریزی برای 
حفظ آن بســیار غامض و پیچیــده بوده و نیاز 
به شــناختی همه جانبه در مــورد جوامع زبانی، 
خود زبان هــا و عوامل بیرونــی تأثیرگذار دارد. 
در این نوشــته تالش بر این است به مفاهیمی 
مقدماتی مانند سیاست زبانی/ برنامه ریزی زبانی/ 
سیاست زبانی در خانواده ی غیررسمی پرداخته 
و با اســتفاده از روشی اســنادی و کتابخانه ای 
و بــا مراجعه بــه نظریه های زبان شــناختی و 
پژوهش های مختلــف به ابعاد روانشــناختی و 

جامعه شناختی چالش های پیش  رو، پیش نیازها 
و راهکارهایــی که می توان در تقابــل با برنامة 
آموزشی تک زبانه استفاده کرد را معرفی نماییم.  

مقدمه 
زبان بشــری به دلیل آنکه پدیــده ای پیچیده و 
واجد ویژگی هایی مانند خالقیت]1[ و سیالیت]2[ 
و پویایــی]3[ در درون و اجتماع مندی در بیرون 
اســت، ضمن آنکه شــرف و هویتی انســانی به 
انسان می دهد )موجودات دیگر فاقد زبانی با این 
مشخصات هستند( به زیســت جهان و اجتماع 
انســان نیز مربوط شده و نقشــی تعیین کننده 
در ایجاد هویتی اجتماعــی برای او بعهده دارد. 
به طور حتم، زبان صرفــا زنجیره ای از اصوات و 
حروف، کدها و سمبل ها جهت انتقال مفاهیم و 
احساســات و ارزشها نبوده، بلکه وجه دیگری از 
آن که می اندیشــد یا با اندیشة بشری در تعامل 
تنگاتنگ اســت، مفاهیم را می آفریند، به آن ها 
سامان می بخشــد و تحت تاثیر عوامل فرازبانی 
است نیز وجهی تعیین کننده  از وجوه گوناگون 
آن اســت. به عبارت دیگر تصویر بشر از خود و 
از جهان اطراف  خــود، در درون زبان کدگذاری 
می شود. از این رو جهانی داریم آنگونه که هست 
و جهانــی دیگر، آنگونه که انســان ها خواســته  
و آفریده انــد و این تصاویر آفریده شــده که در 
میان شــان هویت نیز )بــرای رویارویی با جهان 
آفریده شــده( وجــود دارد، از طریق زبان نمود 

می یابند. 
تعریفــی که ما از هویت خــود داریم ضامن 
بقای ما در مجموعه ای اســت که برای شناخت 
خود و جهان خود ســاخته ایم که ممکن اســت 
مــورد حمله و انکار و تکذیب از ســوی تعاریف 
دیگر و اجتماعات دیگر قرار گیرد؛ زیرا زبان، به 
گفتة بوردیو، نوعی ابزار قدرت یا ضعف اســت. 
اما چگونه باید این ویژگــی عظیم و منحصر به 
بشر را حفظ و توســعه داد؟ با نگاهی به دنیای 
اطــراف خود درمی یابیم که »تقریباً  تمام جوامع 
به درجات متفاوت چندزبانه هستند و تصور یک 
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جامعة تک زبانه بیشتر زادة وهم است تا واقعیت« 
)کالن، 2016: 1(.  

در واقــع همانگونه که مدرســی می گوید: 
»الگوی غالب، نه وحدت و یکپارچگی که تنوع و 
گوناگونی قومی/ زبانی است؛ هرچند تنوع زبانی 
- قومی پدیده ای اســت طبیعی که در بسیاری 
از کشورها مشاهده می شــود، اما نباید آن را با 
پلورالیسم/ تکثرگرایی قومی/ زبانی کامال یکسان 
دانســت؛ زیرا پلورالیسم یک دکترین یا نظریه و 
هدفی است که با سیاســت گذاری های دقیق و 
ظریف می توان به آن نزدیک شد و شرایطی پدید 
آورد که گروههــای اقلیت زبانی مختلف بتوانند 
در آن بــا برخورداری از حقــوق زبانی و قومی 
یکسان در قالب یک کشور واحد زندگی کنند« 
)مدرســی، 1384: 133(. )هاگن 1985: 6(؛ به نقل از 
همان( تأکید می کند »مفاهیم اکثریت و اقلیت 
بیشــتر با قدرت سیاســی و اجتماعی یک گروه 
قومی زبانی مرتبط اســت تا با تعداد گویندگان؛ 
شــاید بتوان گفت که مفهوم اقلیت زبانی الزاماً 
با تعداد گویندگان بــا اعضای یک جامعه زبانی 
تعریف نمی شود، بلکه اقلیت یک گروه فرهنگی 
فاقد قدرت اســت. به این ترتیب، حقوق زبانی و 
فرهنگی اقلیت ها و تأکیدها و پافشــاری ها برای 
به رسمیت شناخته شــدن آن ها غالبا با مسائل 
ایدئولوژیک گــره می خورد و به خواســت های 

اجتماعی و سیاسی تبدیل می شود«. 
در جوامعی مانند ایران گفتمان ملت- دولت 
تک زبانه چنان عادی سازی شده است که حتی 
روشنفکر و پژوهشــگر و تحلیل گر گفتمان نیز 
قادر به لمــس و درک هژمونی زبانی و فرهنگی 
و سیاســی حاکم نبوده و با تمام توان می کوشد 
تنوع موجود را در خود حل نموده و با سیاســت  
مرکزی همداستان شــود و تنوعات تنها زمانی 
مورد لطف واقع می شــوند که در راه خدمت به 
ایدئولوژی مرکز باشــند. زبان رسمی اغلب نه به 
عنــوان زبان قومی غالب بلکه به عنوان زبانی فرا 
قومیتی نگریسته شــده و مفهوم برساختة زبان 
ایرانی به آن اطالق می شــود. در چنین شرایطی 

می طلبد ملت ها و اقــوام موجود در ایران دارای 
عزم و حس وفاداری بــه زبان خود بوده و برای 
حفظ سرشــت زبان و هویت فرهنگی ـ تاریخی 
مســتقل خود دارای سیاست و برنامه ریزی غیر 
رسمی باشــند و این را در سطح مطلوبی پیش 
ببرند. این امر ممکن نمی شــود مگر اینکه تمام 
جوانب زبان شــناختی و فرهنگی و آموزشی آن 
مورد بررسی صاحبنظران این زبان ها قرار گیرد. 

چارچوب نظری 
زبان و هویت  

از انجا که تقریبا تمام فالسفه و اندیشمندان مهم 
جهان از افالطون و هراکلیتوس و ارسطو گرفته 
تا هایدگر، فرگه، هگل، نیچه و ویتگنشــتاین و 
هابرماس و غیره نظــرات گوناگونی دربارة زبان 
ارائه داده اند و موضوع اصلی فلسفه، عقل و تفکر 
و معرفت شناسی و هستی  و وجود بشر و ارتباط 
تنگاتنگ زبان با چنیــن مفاهیم و پدیده-های 
منحصر به انســان می باشد، می توان دریافت اوالً 
زبان رابطه ای تنگاتنگ با عقل و اندیشــة بشری 
دارد و دوم اینکه زبان/ لوگوس به انســان هویت 
انســانی بخشیده و او را از سایر موجودات جهان 
متمایز ساخته است. افالطون، انساِن بدوِن زباِن 
مفهوم سازی شده را بربر می خواند، ارسطو معتقد 
است انســان بدون زبان و اندیشه جایگاهی در 
شهر و دولت ندارد و هراکلیتوس از ارتباط میان 
لوگوس )زبان( و اندیشه سخن به میان می آورد، 
درک فلســفة هایدگر تنها در صورت درک زبان 

هایدگر ممکن است. 
اساســاً هایدگر مدعی بود این انسان نیست 
که ســخن می گوید بلکه این خود زبان است که 
سخن می گوید )پین،1380 :222 ؛ قزلسفلی و دوست 
محمدی، 1396: 264(. ویتگنشــتاین مشهورترین 
نظریاتش )نظریــة تصویری زبــان و بازی های 
زبانی( در رابطه با زبان اســت. نیچه بخشــی از 
زندگی علمی اش با زبان شناسی طی شده است. 
فرگه فیلســوف و ریاضیدان به این نتیجه رسید 
که در ریاضیات، اعداد )احتمــاالً خارج از اراده 
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ریاضیدان( بــا یکدیگر روابطــی منطقی برقرار 
می کنند؛ او این رابطه منطقی را به ســایر اجزاء 
جهــان هم تســری داده و مدعی شــده اجزاء 
گوناگون جهان آفرینش هم با یکدیگر رابطه ای 
منطقی برقرار می کنند، اما نوآوری اصلی وی این 
بود که میگفت مهمترین ابزاری که می تواند در 
بررســی این رابطه به یاریمان بیاید زبان اســت 

)موسوی، 1389 :148 ؛ همان(. 
بــه ایــن ترتیب، زبــان، انســان را از تمام 
موجودات جهان متمایز می کند و انســان هویت 
انســانی اش را مدیون زبان و تفکر است. یکی از 
کارکردهای مهم زبان؛ کارکرد ارتباطی اســت. 
ارتباط فرد با فرد یا افراد دیگر. این کارکرد تنها 
در صورتی معنی می یابد که فرد در یک اجتماع 
انسانی باشد و از طریق زبان، خود را و اندیشه و 
مقاصدش را بیان  کند و این یعنی او یک موجود 
اجتماعی اســت و مهمترین ابــزار در تعامل با 

اجتماع، زبانش است. 
هــال )1381( معتقد اســت زبــان در خال 
وجــود ندارد، زبان در جامعه انســانی به منظور 
ایجاد ارتباط بــه کار برده می شــود و بنابراین 
دارای معنی اســت )هال، 1381: 131(؛ همچنین، 
زبان آیینه میراث فرهنگی، وســیله ارتباط ما با 
گذشــته و تجسم چیزهایی است که هم انسانی 
و هم شــریف است )نیومایر، 10:1378(. زبان را بر 
پایه و مایه فرهنگ، تاریخ ساز و مهم ترین وسیلة 
انتقال تجربیات، دانش و بینش بشــری و ظرف 
ذخیره سازی اندیشه نسل های پیشین و فرهنگ 
نیاکان دانســته اند )فالــک، 1978(. بنــا به نظر 
بسیاری از زبان شناسان از عمده ترین ویژگی های 
زبان، تأثیر آن در ایجاد همبستگی گروهی است، 
همچنین زبان یکی از مولفه های سازنده ملت به 

شمار می آید )بیدگلی، 1376(. 
مایرز - اسکاتن ) 111:2006 ( اظهار می کند 
که زبان بدون تردیــد عنصر مهمی در »آگاهی 
جمعی اســت، اما به لحاظ سلســله مراتبی در 
جایگاهــی باالتــر از شــاخص های دیگر هویت 
گروهی، مانند نژاد، دین، سرزمین و... قرار نمی 

گیرد«؛ اگرچه در عیــن حال تأکید می کند که 
زبان ملموس ترین نماد گروه است زیرا همواره در 
هنگام گفتن و نوشــتن نمود عینی پیدا می کند 
و به همین ســبب در مواردی که آگاهی جمعی 
بنیادی سیاســی پیــدا کند، اهمیت بیشــتری 
می یابد. نقش هویتی زبان آن را از یک وســیله 
ارتباطی ِصرف، به یک عنصر بســیار پر اهمیت 
فرهنگی و اجتماعی و سیاســی تبدیل می کند 
و در این جاســت که انتخاب و کاربرد یک زبان 
از میان زبان های دیگــر )به ویژه در جامعه های 
چند زبانه(، نشانی از هویت قومی و ملی به شمار 

می آید )مدرسی، 1384: 133(. 

ایدئولوژی زبانی 
جامعه شناسان زبان در انتخاب زبان های رسمی 
و ملی به طور کلی دو رویکرد متفاوت دارند: یک 
کشــور و یک زبان )وحدت زبانی(، یا یک کشور 
و چند زبان )پلورالیســم زبانی(. کشورهایی که 
بــا توجه به رویکرد چند زبانی، یعنی رســمیت 
بخشیدن به زبانهای قومی )در قلمرو جغرافیایی 
معین( سیاســت زبانی خود را اعمال می کنند، 
کاســتی ها و دشــواری های الگــوی تک زبانه را 
ندارنــد، اما امتیازات آنها را دارند: به رســمیت 
شــناختن حقوق قانونی شهروندان و گویندگان 
زبان های اقلیت و در عین حال نظر داشــتن به 

وحدت و همبستگی ملی. 
به گزارش وارداف )2002: 355؛ به نقل از همان 
منبع(، کاربرد زبان کردی در ترکیه تا حد زیادی 
ممنوع اســت اما از سال 1991 ، کاربرد آن تنها 
در صحبت کردن و آواز خواندن مجاز دانســته 
شــده اســت. در ایران اگرچه چنین برخوردی، 
دســت کم به طور آشــکار وجود نــدارد، اما به 
رغم آنکه تنوع زبانی )و نه پلورالیســم زیانی( در 
قانون اساســی پذیرفته شده اســت، نگاه برنامه 
ریزان و سیاســتگذاران بــه زبانها و گویش های 
اقلیــت، محافظه کارانه و محتاطانه اســت و به 
ســبب دغدغه های سیاسی پیوســته بر وحدت 
ملی تاکید می شــود )مدرسی، 1384(.  طبق نظر 
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کاپــالن و بالــدوف )1997(، عواملی که باعث 
می گردد جوامع بــرای برنامه ریزی زبانی انگیزه 
داشــته باشــند عبارتنــد از ایدئولــوژی زبانی 
همگونی که بر طبق آن هر انســانی صرفنظر از 
اینکه زبان مادری اش چه باشــد، موظف اســت 
زبان غالب جامعه خود را بیاموزد: ایران و ترکیه 
نمونه هایی از این جوامع هستند. در نقطه مقابل 
ایدئولوژی همگانی زبانی، ایدئولوژی زبانی کثرت 
گرایی/ پلورالیســم را داریم کــه نمونه هایی از 
آن را در ســوئیس، بلژیــک، لوکزامبورگ، هند 
و غیــره می توان دید که زبان هــای متعددی را 
در به رســمیت می شناســند. ایدئولوژی سومی 
که موجب می شــود انگیــزة برنامه ریزی زبانی 
در جامعه ای وجود داشــته باشد میل به احیای 
زبان هایی اســت که از بین رفتــه یا در حال از 
بین رفتن هســتند: نمونة احیای زبانی در مورد 
عبری در اســرائیل و کچوا در پرو رخ داده است. 
ایدئولــوژی دیگری که در رابطــه با برنامه ریزی 
زبانی وجود دارد بین المللی ســازی است که در 
چنیــن برنامه ای زبان مورد نظــر در حوزه های 
خاصی در کشورهای دیگر نیز رونق پیدا می کنند 
مانند زبان انگلیسی در هند و فیلیپین و غیره. 

در بسیاری از زمینه ها، ایدئولوژی والدین به 
این ســبب که در امر فرزندپروری و نتایج رشد 
کودکان نقــش مهمی دارد، تئوریزه می شــود. 
می توان بــه رویکردهای متفاوتــی که در مورد 
سرشت کودک، فرزندپروری و خانواده در ایجاد 
تفاوتهــای بین فرهنگی در روش هــا، رفتارها و 
پیامدها اســت، پی برد )هارکنس و ســوپر 2006(. 
به نظر می رســد که ایدئولوژی هــای زبانی به 
ویــژه در بازنمایی های صریح و ضمنی که نقطه 
تالقی زبان و انســان را در یک جهان اجتماعی 
ایجاد می کنند )ووالرد 1998: 3(، هم در سیاست 
زبانی و هم در فرایندهــای فراگیری زبان نقش 
ایفــا می کنند)کولیــک 1993 ؛  دی اونهور 1998 و 
1999 ؛ کینگ 2000(. به همین دلیل، درک اینکه 
چه ایدئولوژی هــای زبانی زیربنای شــیوه های 
فرزندپروری هســتند و چگونه این ایدئولوژی ها 

شکل می گیرند، تمرکز اصلی تحقیقات سیاست 
زبانی خانواده است. 

ایدئولوژی غالب نیروی اساسی در تمرینات 
و برنامه ریزی های زبانی اســت و بنابراین کینگ 
پیشنهاد می کند ایدئولوژی زبانی “حلقه واسطه 
بین اســتفاده از زبان و ســازماندهی اجتماعی” 
باشــد )کینگ 2000: 169(. بــا این حال، در یک 
جامعــة خاص، بیــش از یک ایدئولــوژی زبانی 
می تواند وجود داشــته باشد )اسپالسکی، 2004( و 
اینجاســت که تضاد بیــن ایدئولوژی های رقیب 
را می توان منشــاء پیدایش سیاســت های زبانی 
دانســت. به عنــوان مثال، کینــگ )2000( به 
این نکته اشــاره می کند که چگونه تعارض بین 
اعضــای جامعه به طور واضح ، “بومی” و به طور 
خصوصی، ضمنی “ضد بومی” وجود دارد. برای 
مورد عملی شدن ایدئولوژی های زبان در کاربرد 
زبــان، بــه مطالعاتی در مورد اجتماعی شــدن 
زبــان اول روی مــی آوریم کــه پیوندهای بین 
باورهای فرهنگی و استراتژی های ارتباطی مورد 
اســتفاده خانواده را روشن کرده است. به عنوان 
مثال، اچس و شیفلین )1984( نشان دادند که 
ویژگی های زبانــی گفتار مراقبین کودک از نظر 
فرهنگی متفاوت اســت و با باورهای کودک به 

عنوان یک گفتگوی شایسته مرتبط است. 

شکل: رابطة بین ایدئولوژی زبانی والدین
 و پیشرفت زبان در کودکان 

)برگرفته از کینگ و همکاران، 2008: 912(

نگرش ها و باورهای والدین

استراتژی های تعاملی و انتخاب های زبانی والدین

پیشرفت زبانی کودکان
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برای کــودکان دو زبانه، نظریــة والدین نیز به 
عنــوان نظریه ای مطرح شــده اســت که نقش 
تعیین کننده ای در تعیین نتایج زبان دارند. دی 
هوور )1999( از الگویی در روانشناســی رشــد 
استفاده می کند تا رابطه بین باورها، عملکردها و 
نتایج را نشان دهد او نشان می دهد این فرایندها 
تعاملی هســتند و یک طرفه نیستند. به عنوان 
مثال: رفتار زبانی کودکان توســط زبان والدین 
شــکل می گیرد ، امــا به نوبه خود بــر باورها و 
اســتراتژی هــای والدین نیز تأثیــر می گذارد. 
هورنبرگر )1988( نشــان داد که چگونه والدین 
کچوا در آندهای پرو در مورد اینکه در چه حوزه 
هایی باید از اســپانیایی یا کچــوا برای کودکان 
استفاده شــود، اعتقادات مشترکی دارند. نگرش 
والدین نسبت به یادگیری زبان و دو زبانه بودن 
نیز در تأثیرگذاری بر استراتژی های تعاملی آنها 

مؤثر است. 

فرهنگ زبانی 
بنــا به گفتة داوری اردکانی )1388( شــیفمن، 
افــکار، ارزش هــا، باورها، نگرش هــا، تعصبات، 
افســانه ها و احکامی مذهبي کــه کاربران یک 
زبان در هنگام استفاده از زبان خود از آنها تأثیر 
مي پذیرند، نقش زبــان در انتقال اطالعات و در 
نتیجه ابعاد مدون ســازي زبان، ارزش ســواد و 
صحت متون و نیز خود زبان)چون هم فراگرفته 
مي-شــود و هم بــه ارث مي رســد( را از جمله 
مؤلفه های فرهنگ زباني مي داند )داوری اردکانی، 
1388: 104(. اردکانی معتقد است موارد تشکیل 
دهندة چنین تعریفی را می توان زیر عنوان باورها 
یا همان ایدئولوژی زبانی )در بخش قبلی همین 
نوشته به ایدئولوژی زبانی اشاره شد( گنجاند اما 
از آنجایی که فرهنگ مفهومی پویاســت باورها 
و نگرش هــا ابعادی درزمانــی و همزمانی دارند؛ 
بنابرایــن بخشــي از فرهنگ زباني گویشــوران 
بیشــتر زبان هــا را موضوع بایدهــا و نبایدها یا 
هنجارهاي زباني تشکیل می دهد که کامرون آن 

را بهداشت زبانی می نامد. 

به نظر می رســد کامرون قصد دارد نشــان 
دهد توصیــف زبانی، در صورت مدون شــدن، 
همان تجویز زبانی اســت زیــرا تجلی و تحقق 
بهداشت زبانی را در فعالیتهایی چون ساده سازی 
متــون، اصالح امــال، حفظ گویش هــا، تدوین 
اصول نامه نگاری، ویرایش، تدوین اصول بالغت 
و ... یا در آن ســوی طیــف، مخالفت با هریک 
از اینهــا می داند. هر یک از اینهــا به نوبه خود 
ســاحتی از ساحات برنامه ریزی زبان یا فرایندی 
از برنامه ریزی زبان هســتند کــه مبتني بر یک 
فرهنگ زبانــی و یا ایدئولوژی خاص اند )همان(.  
هدف از آوردن این مطلب در این بخش از نوشته 
آن اســت که بگوییم بهداشــت زبانی که نوعی 
کســب آگاهی از فرهنگ زبانی اســت و مفهوم 
ایدئولــوژی زبانی همه جلوه هایی از فرهنگ یک 
جامعة زبانی است. بدون توجه به این عناصر هر 
گونه سیاســت زبانی و متعاقب آن برنامه ریزی 
زبانی میســر نخواهد شــد. اصطــالح دیگری 
که در اینجا نیاز به ذکر آن احســاس می شــود 
هوشیاری زبانی اســت. سیلورشتاین هوشیاری 
زبان را مجموعة آگاهی هــای کاربران یک زبان 
از آن زبــان و توجیهات آن ها براي ســاختارها 
و کاربردهــاي آن زبان معرفــي مي کند. به این 
ترتیب، او هوشــیاري زباني را در تکامل و سیر 

تحول ساختار یک زبان مؤثر مي داند )همان(. 

سیاست/برنامه ریزی زبانی 
سیاســت زبانی )که در ســالهای اولیه به عنوان 
برنامه ریزی زبان شــناخته می شــد( از ابتدا با 
حل مشــکالت زبان در کشــورهای مستعمره 
مســتقل و جدیداً مســتقل ارتباط داشت )بری 
1968 ؛ فیشــمن 1968 ؛ فیشــمن و همکاران 1968 ؛ 
ری 1968(. پیش فرض هــای کاری و جهت گیری 
پارادایمی در این زمینه طی دهه گذشته به طور 
چشــمگیری تغییر کرده است به این معنی که 
بر حل مشــکالت زبان تأکید کمتری یافته و در 
عوض بر درک تغییر سیاست های زبانی به عنوان 
بخشی از سیستم های پویای اجتماعی، فرهنگی 
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و ایدئولوژیکی تمرکز داشته است )رایسنتو، 2000 
، 2006 ؛ کینگ 2003(. تقریباً همه کارها در زمینه 
سیاســت های زبانی، نظــری و تجربی، آن را در 
زمینه های نهادی ماننــد ایالتی، یا در ارتباط با 
مدرســه و محل کار بررســی کرده اند. )به عنوان 
مثال: ویلی و رایت  2004 ؛ رایسنتو، 2006 ؛ رابینسون و 
همــکاران 2006( یا بر این موضوع که در فراگیری 
زبان کودک، کودکان تحت چه مکانیسم ها و چه 
شــرایطی یک یا چند زبان را در ســالهای اولیه 
اکثر  )برکوگلیســن، 2005(.  زندگی می-آموزنــد 
پژوهشگران زبان کودک با هدف روشن ساختن 
مکانیســم های بدســت آوردن زبان با سرعت 
مشابه و پیروی از مســیرهای مشابه در شرایط 
مختلف یادگیــری )کینگ 2006( بــه کندوکاو 
پرداخته اند. محققان فراگیری زبان کودک غالباً 
بر تجزیه و تحلیل دقیق تعامالت سرپرســت و 
کودک در زمینه خانه یا محیط آزمایشگاه تمرکز 
کرده و توجه بسیار کمتری به اهداف، نگرش ها 
یا مقاصد یادگیری زبان والدین دارند )نک: اوینس 

2001 ؛ گواستی 2004(. 
یکی از زبان شناســانی که ســعی بسیار در 
حوزة برنامه ریزی زبانی بخرج داده اســت هاگن 
)1966 و 1983( اســت که کارهای او منجر به 
ظهور انواع برنامه ریزی شــد. پس از هاگن کوپر 
)1989( شــاخه ای را به دو شاخه ای که هاگن 
در این کار پایه ریــزی کرده بود افزود. کاپالن و 
بالدوف )1997( نیز شاخه چهارمی بدان افزودند 
که در رده شتایهای رایج کمتر بدان استناد می 
شــود. این چهار شــاخه بدین نحو قابل معرفی 

هستند )داوری، 1399(: 
الف( برنامه ریزی شــأن: برنامه ریزی شان یا 
منزلت زبان که به عنوان برنامه ریزی برون زبانی با 
برنامه ریزی در عرصه جامعه نیز شناخته می شود 
هر گونه تالش جهت تحت تأثیر قرار دادن شان، 
اعتبــار و جایگاه یک زبان یــا گونه ای زبانی در 
جامعه است. در این نوع برنامه ریزی، ابعاد جامعه 
شناختی آن یعنی مؤلفه های سیاسی، فرهنگی، 
اجتماعی و ایدئولوژیکی بر ابعاد زبان شــناختی 

آن غلبه دارد. 
پیکره  برنامه ریزی  پیکــره:  برنامه ریزی  ب( 
که به عنوان برنامه ریزی درون زبانی نیز شناخته 
می شــود در واقــع برنامه ریزی دربــاره ماده و 
ساختار زبان است که در سطوح مختلف آوایی، 
معنایــی، صرفی و نحوی تجلی می یابد. این نوع 
برنامه ریــزی که ابعاد زبان شــناختی آن کامال 
غلبه دارد، نوعی مهندسی ساختار زبان محسوب 

می گردد. )رک فرگوسن، 2006: 21؛ همان(. 
برنامه ریــزی  آموزشــی:  برنامه ریــزی  ج( 
یادگیری که عمدتا با عنوان برنامه ریزی آموزشی 
شناخته می شود، در بر گیرنده جنبه هایی از دو 
نوع برنامه ریزی پیشــین و بــه ویژه برنامه ریزی 
شأن می باشد که به مسئله تصمیم گیری و اجرا 
در حوزه آمــوزش زبان باز می گــردد. این نوع 
برنامه ریــزی معموال در ســطوح باالتر همچون 
سطح ملی تحقق می یابد. این شاخه که امروزه 
به شاخه سیاســت و برنامه ریزی آموزشی زبان 
شــهرت دارد، جایگاهــی خــاص در مطالعات 
سیاســت زبانی یافته است. شــوهامی سیاست 
آموزشــی زبان را به مثابه ســاز و کاری معرفی 
می نماید که هدف از آن خلق کاربردهای بالفعل 
زبان در فضاهای آموزشــی به ویژه در نظام های 
آموزشی متمرکز است. وی این نوع سیاست را به 
عنوان تصمیم گیری های زباتی در خصوص زبان 
مــادری، ملی، دوم و یــا خارجی در محیط های 
خاص آموزشــی چــون مدارس و دانشــگاه ها 
معرفــی می کند ایــن تصمیم هــا عبارت اند از: 
کدامیــن زبان و بــا زبانها بایــد در محیط های 
آموزشی ارائه شود؟ در چه سنی این زبان ها باید 
آموزش داده شوند؟ مدت زمان آموزش از حیث 
سال و ساعات هفتگی باید چه میزان باشد؟ چه 
کســانی باید مسئول آموزش باشند؟ چه کسانی 
صالحیت تدریس دارند؟ چه کسانی باید فراگیر 
زبان پاشــند؟ از چه مواد درسی، شیوه تدریس، 
آزمون و اســتفاده گــردد. )شــوهامی، 2006: 76؛ 

داوری، 1399: 7-35(. 
د( برنامه ریــزی وجهه: هــدف از این نوع 
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برنامه ریزی ارتقای وجهه یک زبان در فضاهای 
مهم اســت. به استناد کاپالن و بالدوف )2003( 
ارتقــای جایگاه و کاربرد یــک زبان در فضاهای 
اجتماعــی و علمی و نیــز فعالیت های مهم در 
راســتای تحقق این نوع برنامه ریزی اســت. در 
این نــوع برنامه ریزی، نقش حاکمیت در اعمال 
و تجویــز برخی دســتورالعمل ها اجتناب ناپذیر 
است. از جمله کار کردهای این نوع برنامه ریزی 
همانا بافتن وجهه و اعتبــار یک زبان به عنوان 
زبان ملي، زبــان حرفه ای و زبانی با فرهنگ واال 

می باشد )همان(. 

سیاست زبانی خانواده
دراغلب کشورهای جهان، زبان خانوادگی کودک، 
زبان آموزش او در مدرســه نیست. از آنجایی که 
زبان یکی از مؤلفه های مهم تعیین کنندة هویت 
انســانی، اجتماعی، فرهنگی و در نهایت هویت 
ملی برای گروه های قومی/ ملی اســت، می طلبد 
در شرایطی که هنوز مبارزات برای کسب حقوق 
زبانی برابر با گروههــای اکثریت برای اقلیت ها 
زبانی و ملی به ثمر ننشســته و گروههای اقلیت 
از قدرت سیاســی الزم جهت وضع سیاست های 
زبانــی مناســب و برنامه ریزی هــای تحت آن 
برخوردار نیستند، روشنفکران و زبان شناسان و 
ســازمان های حقوق بشری تالش کنند گفتمان 
سیاســت زبانی خانگــی  FLP را به عنوان یک 
اســتراتژی در برنامة مبارزاتی خود قرار داده و 
گام هایی عملی برای چنین برنامه ریزی بردارند. 
الزمــة این امر نیز، در شــرایط نبــود امکانات 
رســمی، ایجاد کانون-ها و ســازمان ها با اعتبار 
علمــی الزم و برخــورداری از نیروی متخصص 
برای تصمیم گیری هــای علمی و عملی در تهیة 
بســته های زبانی اســتاندارد و طبقه بندی شده 
)با در نظــر گرفتن متدها و اصول برنامه ریزی و 
آموزش زبان( و در دســترس همگان قرار دادن 

آن ها از طریق رسانه ها است. 
در این نوع از برنامه ریزی زبانی نقش خانواده 
بسیار حیاتی و برجسته اســت. اعضای خانواده 

باید ســاعاتی را به آموزش زبان خانوادگی خود 
به کودکان اختصاص دهند. اگر پدر و مادر زبان 
مشــترکی نداشته باشــند هر کدام باید به زبان 
خود با کودک ســخن بگوید تــا کودک یک دو 
زبانــة طبیعی بار بیاید و برای هــر دو زبان نیز 
برنامه-ریزی آموزشی وجود داشته باشد )حسینی، 
2015(. در رابطه با سیاست زبانی خانوادگی چند 
عامل مهم باید در نظر گرفته شــود که در ادامة 
این نوشــتار ذکر خواهد شد. بنابراین در صورت 
نبود یک سیاســت زبانی مبتنی بر آموزش چند 
زبانه، اتخاذ اف ال پی به یک گزینة حیاتی جهت 
حفظ زبان هــا و افزایش دانش زبانی کودکان به 
منظور دســتیابی به آینــده ای بهتر بدل خواهد 
شد. همانگونه که اشــاره شد داشتن یک برنامة 
آموزشی مبتنی بر زبان مادری توانایی های ادبی، 
زبانی و دانشــی کــه به زبــان اکثریت تدریس 
می شوند را باال می برد. در این مقاله سعی بر این 
اســت ضمن معرفی مفاهیم نظری مورد نیاز در 
رابطه با FLP راهکارهایی عملی برای خانواده ها 

جهت حفظ زبان مادری کودک ارائه شوند.  
از آنجا که نقش حوزه خانواده در فرآیندهایی 
مانند حفظ زبان یا تغییر زبان بسیار تعیین کننده 
است، مطالعه سیاست زبانی خانواده در دو دهه 
گذشــته در ادبیات زبان شناسی وارد شده است 
)به عنوان مثال پژوهش های کالــداس؛ کارون-کالداس، 
2000؛ کردت-کریستینســن، 2009؛ کینــگ و فوگل، 
2006 و 2013؛ اسپالســکی 2012؛ تانن بائــوم و هووی 
2002(. موضوع سیاســت یا خط مشــی زبانی 
خانواده )FLP( ، به طور رسمی، در سال 2008 
به میان آمد و در طول ده ســال اخیر شــتاب 
بیشتری یافته است. به طور کلی اف ال پی یک 
شکل از برنامه ریزی آشکار )به گفتة شوهامی]4[( 
و نهان )به گفته شــیفمن]5[( است و به رابطه ای 
زبانی در خانه و در میان اعضای خانواده اشــاره 

می کند. 
فوگل )2013: 83( این تعریف را بســط داده 
و ادعــا دارد که تصمیمــات والدین در خصوص 
زبان مورد استفاده در خانه لزوماً جنبه ای آشکار 
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و صریح ندارد بلکه شــامل زبان و یادگیری آن 
و فرایندهای ضمنی اســت که بــه زبانی خاص 
مشــروعیت می بخشــد. کردت کریستیانســین 
)2009: 352( بر این نکته تأکید دارد که سیاست 
زبانی خانــواده یک تالش آگاهانه اســت برای 
استفاده از یک الگوی خاص زبانی و ادبی در میان 
اعضای خانواده. این بازتعاریف بیانگر پویایی اف 
ال پی به عنوان یک زمینة مطالعاتی است که به 
طور مداوم در حال رشد بوده و شامل آن تجزیه 
و تحلیل ها در مــورد فرایندهای زبانی در خانه 
اســت که در گذشته نادیده گرفته شده است. با 
این حال افق معرفت شناختی و هستی شناختی 
اف ال پی که انگیزة تحلیل دقیق تر مســیرهایی 
که ایــن حوزه در آن حرکــت می کند را فراهم 
می کند، تغییر چندانی نداشــته اســت. مطالعه 
سیاست های زبانی شامل تجزیه و تحلیل باورها 
یا ایدئولوژی های زبانــی )نگرش مردم در مورد 
زبان( اســت. امور زبان )آنچه مردم با زبان انجام 
می-دهند(؛ و تــالش برای اصالح یا تحت تأثیر 
قــرار دادن این امور از طریق هــر نوع مداخله، 
برنامه ریزی یا مدیریت زبان )آنچه مردم ســعی 
می کنند با زبان انجام دهند( )اسپولسکی 2004(. 

هولبک، اســترایز و آگیــرداگ )2020: 2( 
معتقدند در مطالعه خانواده های چند زبانه، یک یا 
هر سه مؤلفة چارچوب سیاست زبانی اسپولسکی 
)2004 ، 2012( با ساختی غیر واحدی معموالً 
بر حوزه خانواده (FLP) منطبق می باشند)کینگ، 
فــوگل، و لوگان-تری 2008 ؛ اسپالســکی 2004(. در 
طول این چند سال چارچوب مذکور با مالحظات 
زیادی مواجه شده است که از میان آن ها تأکید 
بر انتخاب های آشــکار رایجتر بوده اســت. تنی 
چنــد از محققان مانند کردت-کریستینســن و 
کالــداس معتقدند که اکثریــت والدین به طور 
استراتژیک از سیاســت خاصی پیروی نکرده و 
در واقع سیاســت های زبانی خانــواده در امتداد 
یک برنامه مداوم و سازماندهی شده تا شیوه های 
نامرئی و تمرینات بی طرفانة اکثر خانواده ها قرار 

دارد. 

مزایای استفاده از زبان مادری 
تحقیقات فراوانی اثبات کرده اند کودکانی که زبان 
مادری خــود را می دانند و به یادگیری آن ادامه 
می دهنــد،  قادر خواهند بود هر زبانی را بســیار 
ســریعتر و بهتر از بچه هایی که زبان مادری خود 
را نمی دانند، بیاموزند. دلیل آن این اســت که با 
رشد کودک ، او به طور مداوم به صداهای اطراف 
خود گوش می دهد و با تالشی که برای برقراری 
ارتباط بــا مردم به خرج می دهد الگوهای صوتی 
نهفته در صداها را تشخیص داده و معانی آنها را 
حدس می زند. این مهارت شــناختی به بهترین 
وجه در هنگام یادگیری زبان مادری از این طریق 
به دســت می آید و بعدها از همین مهارت برای 
یادگیری آسان هر زبان دیگری استفاده می شود. 
همچنین، ترفند حــدس زدن معنای کلمات از 
ســرنخ های بافتی را می آموزد. اما برای تسلط بر 
هر زبانی خواندن ، نوشتن و صحبت کردن همه 
مهارت های ضروری هستند که باید همة اعضای 
خانواده به بهترین نحو در خانه انجام دهند. عالوه 
بر اینکه آموختن زبان )اول/ مادری/ خانواده(، به 
صورت علمی نقش مهمی در آموختن سریعتر و 
کارآمدتر زبان-های دیگر دارد، از بعدی فرازبانی 

نیز بسیار حائز ارزش است. 
آموزش چندزبانه که حول محور زبان مادری 
باشد ضمن ایجاد احســاس امنیت و دلگرمی و 
کمک به رشد روحی و روانی و اندیشه ای کودک 
و در نتیجــه جامعه ای ســالمتر، زمینه را برای 
یادگیری زبان های بیشــتر فراهم کرده و آن را 
تســهیل می کند. این ادعا نتیجة سال ها مطالعه 
و تفحــص زبان شناســان و متخصصــان حوزة 
آموزش است. کودکانی که دانش خوبی در زبان 
مادری خود دارند نشــان داده اند که مهارت های 
ادبی بهتری در زبان مدرســه دارند )بیکر، 2000؛ 
اسکوتناب کانگاس، 2000؛ اوزفیدان، 2017: 15(. رشد 
زبــان مادری نــه تنها دانش کــودک را در این 
زبان باال می برد بلکه تمایل و ظرفیت او را برای 
زبان رسمی یا غالب در مدرسه افزایش می دهد 
)اوزفیــدان، ماتمس و دمیــر، 2014(. طبق پژوهش 
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کومنس )2000( دانســتن دو زبان به کودکان 
کمک می کند به نتایج بهتری در مدرسه دست 
یابند و به مزایای زبان شــناختی بیشتری برسند 
اما این در صورتی به تحقق می پیوندد که کودکان 
ابتدا بــه نحو مؤثری به زبان مادری )خانوادگی( 
خود آموزش دیده باشند در غیر اینصورت اساس 
و بنیان مفهوم ســازی و شــخصیتی آنان از هم 

خواهد گسست )بیکر، 2011؛ اوزفیدان، 2014(.

ضــرورت درک یک برنامه ریــزی زبانی 
خانگی در شرایطی که کودکان از آموزش 

به زبان خود محرومند
مطالعات زیادی حتــی در خود ایران )برای مثال: 
نجاریان و مکوندی، 1376(، نشــان داده اند کودکان 
مناطقــی کــه به زبــان مادری خــود تحصیل 
نمی کنند دارای افت تحصیلی زیادی در مقایسه 
با کودکان مناطقی هســتند که به زبان مادری 
در مدرسه آموزش می بینند. در این موارد گاهی 
نقش پدر و مادر مخرب تر از نقش نظام آموزشی 
تک زبانه اســت. شــاید شما هم بســیار شنیده 
و دیده باشــید کــه برخی از پــدران و مادران 
اقلیت های زبانی تــالش می کنند از همان ابتدا 
با کودک به زبان غالب ســخن بگویند تا، به زعم 
خودشان، به هنگام ورود به مدرسه زبان آموزشی 
مدرسه برایش آشنا بوده و در دروس خود دچار 
افت تحصیلی نشــود در حالیکه کودک به زبان 
مادری زبان باز کرده و در محیط زبانی که خود 
خواه ناخواه در معرض زبان مادری اســت قوای 
شــناختی و ذهنی اش پرورش می یابد درحالیکه 
مــادر یا پدر تالش دارند پیش از آنکه کودک به 
زبان مادری خود اشــرافیت الزم را بیابد او را در 
مواجه بــا مواد زبانی زبان غالب قرار دهند که با 
ورود کودک به مدرسه این شدت بیشتری یافته 
و به جایی می رسد که کودک زبان نخست خود 
را فراموش کرده یا در آن منفعل می شود؛ به این 
معنا که آن را درک می کند اما دیگر به آن سخن 
نمی گویــد. در حالیکه پدران و مادران باید الش 
کننــد عکس این برخورد را انجام دهند تا زبانی 

که کودک بر آن تسلط دارد و می تواند مهمترین 
عنصر موثر در فرایند تعلیم و تربیت باشــد کنار 

گذاشته نشود. 
کودکی که  محروم از آموزش به زبان مادری 
اســت، تحت فشار زیاد، مجبور به باز تعریف کل 
مفهوماتی اســت که در زندگی پیــش از ورود 
به مدرســه، از طریق کســب تجربه، یادگیری 
مشــارکتی، انتخــاب آزاد، یادگیــری عملی یا 
ماجراجویانــه به آن ها دســت یافته اســت. اگر 
کودک مفاهیــم و مهارت هــای الزم را به زبان 
اصلــی خود بیاموزد، به هنگام انتقال آن به زبان 
دوم، نیازی به دوباره آمــوزی ندارد و زبان دوم 
به بعد را با سرعت بیشتری می آموزد. طبق نظر 
زبان شناسان این دانش زبانی به صورت اتوماتیک 
به زبــان دیگر منتقل می گــردد. این امر که به 
عنوان “پایه ریزی قوی زبانی” خوانده می شــود، 
منجــر به درک باالی کودک در تمام زمینه های 
دانش می شود. در این شــرایط نگرش کودکان 
نســبت به مدرسه مثبت اســت و از فشاری که 
بر دوش معلمان است، کاسته می شود. تجربیات 
آموزشی به زبان مادری ملموس تر و طبیعی تر و 
در محیطی انتقال می یابد که استرس کمتری بر 

کودک حاکم است.  
 از نقطه نظر  احساســی، اســتفاده از زبان 
مــادری در آمــوزش، کودکان را از گسســتگی 
عاطفی ناشی از اســتفاده نکردن از زبان مادری 
بازداشته، منجر به باال رفتن سطح کیفی و کمی 
آموزش شده و باعث می شود آن ها به جای آنکه 
انــرژی خود را صرف چگونگی برقراری ارتباط با 
زبانی که به اندازه ی کافی بر آن اشــراف ندارند 
بکنند، صرف اســتفاده از زبــان خود برای تفکر 
و اندیشــیدن نماینــد. گرانت معتقد اســت در 
کالس هایــی که کودکان به زبــان خود آموزش 
نمی بینند هر درس خود یک چالش و یک درس 
زبانی اســت زیرا معلم و شاگرد را به جای نکتة 
علمی درس درگیــر نکتة زبانی کرده و برون داد 
و عملکرد را تحت الشــعاع قرار می دهد. آموزش 
از طریق یک زبان غالب برای کودکان اقلیتهای 
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مذهبــی، قومی و زبانی باعث آســیبهای روحی 
و جسمی شــدیدی می شــود. این نوع آموزش 
برای این دســته از کودکان باعث بروز مشکالت 
اجتماعی، روانشــناختی، اقتصادی و سیاســی 
می شود )ماده ب در مورد قرارداد کنوانسیون نسل کشی؛ 

کالن، 2016: 51(]6[. 

پیامدهای رویکرد آموزشی تک زبانه 
طبق آنچه اسکوتناب )در کالن، 2016: 52( آورده 
است رویکرد تک زبانه دارای لیستی از پیامدهای 

ناگوار است:  
1 مشکالت شــدید روحی، آشفتگی اجتماعی، 
آســیبهای روانی، ذهنی، زبانی، و تحصیلی و نیز 

انزوای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی.
2 آســیب ها در مدارس و مشکالت بلندمدتی از 
قبیل انزوا و نیز اعتیاد به مصرف مشروبات الکلی، 

خودکشی، خشونت، فحشا و کاهش طول عمر. 
یادداشت اســکوتناب شامل بحثهای قانونی 
اســت که اثبــات می کنــد آمــوزش  کودکان 
گروه های زبانی مختلف با اســتفاده از یک زبان 
غالب در برنامه های آموزشی ادغامی) تک زبانی-

تک فرهنگی( یک نوع نسل کشــی آموزشــی و 
اجتماعی زبان است. اگرچه برای استفاده از چنین 
واژة سنگینی به دالیل محکم تری نیاز داریم. در 
هر صورت، این نوع از آموزش را باید یک جنایت 
علیه بشــریت خطاب کرد. مفهوم “جنایت علیه 
بشــریت” اساس یک حرکت در جامعه است که 
از طریق اعمال سیاست ها و فعالیت های آموزشی 
اسکوتناب-کانگاس  تبعیض آمیز شکل می گیرد. 
و دونبــار )2010( به دنبال پیدا کردن شــواهد 
بیشــتری از اجرای آموزش ادغامی )تک زبانی-

تک فرهنگی( توســط کشــورهای مختلف برای 
مشخص کردن مسئولیت این جنایت بین المللی 

هستند )همان منبع(.

نکاتی عملی که در برنامه ریزی/ سیاست 
زبانی خانواده باید رعایت نمود 

همانگونه که اشاره شد بیشتر جوامع چند زبانه 

هســتند اما آموزش در آن جوامع تحت سیاست  
آموزشــی تک زبانه صورت می پذیرد. از سویی 
دیگر در طی چند دهه گذشته، تعداد افرادی که 
از جامعة زبانی خود فاصله گرفته و از زبان مادری 
خود دور می شــوند افزایش چشمگیری داشته 
اســت. این خطر که نســل جدید دیگر قادر به 
انتقال زبان و فرهنگ خود به نسل بعدی نباشد 
وجود دارد. بنابراین ضروری است خانواده ها در 
خانة خود خط مشــی خاصی را در پیش بگیرند 
تا از نابودی زبان و فرهنگ خود جلوگیری کنند 

و این باید به امری حیاتی بدل شود. 
خانواده هــا می توانند در روزهــای تعطیل 
لباس قومــی/ ملی خود را بپوشــند و هر بار از 
یکی از جشــن ها یا شــخصیت های اسطوره ای، 
علمی یا ادبی و فرهنگــی جامعة زبانی خود در 
محافل خانوادگی، به زبان خود، سخن بگویند یا 
در همین رابطه مطلبی نوشتاری را قرائت کنند، 
فیلمی را مشاهده کنند یا به تئاتری بروند که به 
زبان مادری آن ها اجرا می شــود کمترین کاری 
است که می توان برای حفظ گنجینة زبان مادری 
و هویــت خود و ایجاد حس احتــرام و وفاداری 
انجام داد. انسان ها به زبان مادری خود می توانند 
مکالمات بســیار عمیق تر و صمیمانه تری داشته 
باشند. زبان مادری یا زبان خانوادگی ما یادگاری 
ارزشمند است که به طور طبیعی به ارث رسیده 
اســت. برای انتقــال موفقیت آمیــز آموزه های 
فرهنگی ارزشمند ما به نسل بعدی، نه تنها باید 
بر یادگیری زبان مادری پافشاری شود، بلکه باید 
پایه و اســاس هر نوع یادگیری باشد. در صورتی 
که زبان کودک از زبان خانواده دور شود می تواند 

پیامدهای زیر را در پی داشته باشد: 
1 مشارکت کودکان در هرگونه بحث خانوادگی 
بطــور چشــمگیری کاهش می یابــد ، به ویژه 
هنگامی که آنها والدین یا پدربزرگ و مادربزرگ 

را درگیر می کنند. 
2 به دلیل آنکــه آنها نمی توانند بســیاری از 
مکالمه ای را که در زبان خانواده آنها در جریان 
اســت درک کنند و ممکن اســت با احســاس 
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کسالت از خانه خارج شوند. 
3 در درازمــدت ، آنها ممکن اســت خود را تا 
حدودی متفاوت از بقیه اعضای خانواده در نظر 
بگیرند و ممکن است خود را به عنوان بخشی از 

آن تصور نکنند.
4 ممکن اســت گفتگو با بســتگان در جامعة 
زبانی خود برای کودکان بسیار دشوار شود. آنها 
نــه می توانند خود را به وضوح به زبان خود بیان 
کنند و نه می توانند طرف مقابل آنها را به خوبی 
درک کنند. بنابراین زمــان و دفعات مکالمه به 
تدریــج کوچکتر و کوچکتر می شــود. بنابراین 
، دفعه بعد بچه ها ممکن اســت ســعی کنند از 
صحبت کــردن به طور کامل اجتناب کنند تا از 

هرگونه خجالت در امان بمانند.
در تهیــه مواد زبانی از زبــان مادری ضمن 
رعایت تمام اصولی که در باال اشــاره شــد باید 
نکات زیر را نیز در نظر داشت: )مطلب زیر برگرفته 
www. /از مقالة پروانه حســینی، 2015: ســایت آســو

aasoo.org( است.
1 زبان آشــپزخانه ای کافی نیست. ما نباید به 
مکالمات معمــول روزمرة خانگــی اکتفا کنیم. 
کودکانی که فقــط در خانه از زبان مادری خود 
برای ارتباط اســتفاده می کنند معموالً دایره ی 
لغاتی محدود و دســتور زبانی بسیار ساده دارند. 
متخصصان آمــوزش زبان به این نــوع زبان به 
شــوخی »زبان آشــپزخانه ای« می گویند، چون 
قوی ترین بخش آن مربوط به غذا اســت. برای 
این کــه دایرة لغات کودک وســیع و دســتور 
زبان اش پیچیده شود، باید در خانه انواع شرایط 
و موقعیت هــا را برای تمرین زبان به وجود آورد. 
مثاًل می توانیم گاهی همراه کودک فیلم هایی در 
ژانرهای مختلف ببینیــم و درباره ی آن فیلم ها 
صحبــت کنیــم. می توانیم هر روز یا هر شــب 
کتاب هایــی بــا موضوعات مختلف داســتانی و 
علمی و غیره با کودک بخوانیم و به تدریج سطح 
آن را باال ببریم. اگر گروه فامیل یا دوســتانی با 
زبان مادری مشــترک داریم، می توانیم از آن ها 
بخواهیم کــه گاهی با کودک بــه زبان مادری 

درباره ی تخصص شــان یا عالیق مشترک شــان 
حــرف بزنند. همچنین، می توانیم خارج از خانه، 
هروقت کــه فرصت خوبی پیــش می آید )مثاًل 
در زمــان تفریح و بازی، بازدیــد از موزه، رفتن 
به ســینما و بازار، و غیره(، متناسب با موضوع و 
فضا به زبان مادری با کــودک حرف بزنیم. این 
کارها باعث می شــود زبان کودک گسترده تر از 

زبان محدود روزمره ی خانگی شود. 
2 شــنیدن کافی نیست. یکی دیگر از مشکالت 
رایج در دورة فراموشــی زبــان، حتی وقتی که 
پــدر و مادر همچنان به زبــان مادری با کودک 
حرف می زنند، این اســت کــه کودک به تدریج 
فقط زبان مــادری را می فهمد ولی نمی تواند به 
آن زبان حــرف بزند. به عبارتی، مهارت دریافت 
زبان مــادری را حفظ می کند ولی مهارت تولید 
آن را از دســت می دهد. به این ترتیب، مکالمة 
بین کودک و مادر یا پدر به این شــکل می شود 
که مــادر یا پدر به زبان مــادری حرف می زنند 
و کودک به زبان مدرســه جواب می دهد. برای 
پیش گیری از این عــادت، می توان کودک را از 
همان ابتدای شروع شدن این روند تشویق کرد 
کــه به زبان مادری جواب دهــد. مثاًل وقتی که 
از او ســؤالی به زبان مادری می پرســیم و او به 
زبان مدرسه جواب می دهد، می توانیم جواب اش 
را بــرای تأکید به زبان مادری بازگو کنیم. البته، 
دقت کنیم که این کار نباید تبدیل به فشــار و 
توبیــخ و ایجاد مانع در جریان مکالمه شــود، و 
باید بســیار ظریف و مثبت و تشویق آمیز باشد. 
اصل اول حفظ ارتبــاط و مکالمه بین کودک و 
پدر و مادر اســت، و اصــل دوم حفظ عالقه به 
زبان مــادری. این دو نبایــد یک دیگر را نفی یا 

تضعیف کنند.
3 زبان درست و مناســب. زبان دو جنبه دارد، 
یکی ســاختار و معنی عناصر زبانی، مثل دستور 
زبان و معنی کلمات، و دیگری کاربرد این عناصر 
زبانی، مثل رعایت ادب و انتخاب مناســب کلمه 
و دســتور زبان در یک موقعیت رســمی. به این 
ترتیب، کافی نیســت که کــودک معنی کلمات 
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را یاد بگیرد یا بتواند جمله های پیچیده درســت 
کند، بلکه باید یاد بگیرد در هر موقعیتی از بین 
کلمات هم معنی و دستورهای درست، مناسب تر 
است از کدام یک استفاده کند. برای این منظور، 
هرچه کودک بیشــتر این فرصت را داشته باشد 
که زبان را در متن )داســتان، فیلم، مکالمه ...( 
و در موقعیت های مختلف )دوســتانه، رســمی، 
مناســبت ها ...( تمرین کند، بر کاربرد مناســب 

زبان نیز بیشتر مسلط می شود.
4 لزوم ارتباط خانه و مدرســه. اگر زبان خانگی 
و زبان مدرسه کاماًل متفاوت باشند، ممکن است 
که کودک احســاس کند که بین دنیای مدرسه 
و خانه اش گسست وجود دارد. این تفاوت زبانی 
گاه این احســاس را در کودک به وجود می آورد 
که او دو هویت جدا از هم دارد. برای پیش گیری 
از این گسست هویتی چه می توان کرد؟ اول این 
که، زبان خانه الزم نیست همیشه و انحصاراً زبان 
مادری باشد. کودک باید ببیند که پدر و مادر او 
به زبان اکثریت جامعه هم حرف می زنند، و زبان 
مادری آن ها مانع ارتباط آن ها با جامعه نمی شود. 
این اتفاق اغلب خود به خود با معاشرت خانواده 
با جامعه می افتد. دوم اما پیدا کردن راهی است 
برای حضور زبان مادری کودک در مدرســه اش. 
برای وارد شــدن زبان مادری به مدرسه، که هم 
گسست بین زبان خانه و مدرسه را از بین می برد 
و هم  یک راه تشــویق کودک برای حفظ زبان 
مادری او اســت، بهتر اســت که پــدر و مادر با 
مدرســه تماس داشته باشند و با پیشنهاد کمک 
به معلــم کالس از او بخواهند، بنــا به امکانات 
موجود، طرحی برای تشــویق چندزبانی در کل 
و زبان مادری شــاگردان کالس به طور مشخص 
بریزد. حتی کارهای ســاده که خود پدر و مادر 
می تواننــد مســئولیت آن را به عهــده بگیرند 
می تواند در وصل کردن زبان مادری به مدرســه 
مؤثر باشــد، تا کودک احســاس کند که از زبان 
مادری او استقبال می شود. مثاًل زدن پوسترهایی 
از زبان مادری کودک به دیوار کالس، ترتیب یک 
ســاعت ویژه و جالب بــرای معرفی زبان مادری 

کودک به دیگر شاگردان کالس، یاد دادن چند 
کلمــه ی مورد عالقه ی بچه ها بــه آن ها در یک 
جلسه، نوشتن اسم شاگردان کالس روی کارت 
و هدیه دادن به آن ها، اجرای یک بازی زبانی، و 
فعالیت های خالق و مشارکتی و تفریحی دیگری 
که متناســب با امکانات مدرسه و سن کودکان 
کالس باشد. اگر به بچه های چندزبانه در کالس 
به نوبت فرصت اجرای ایــن گونه برنامه ها داده 
شــود، این کودکان در مدرسه احساس بیگانگی 
نمی کنند، به حفظ زبان خود تشــویق می شوند، 
و بیــن جنبه های مختلف هویتــی خود تناقض 
و تضاد نمی بینند. همفکــری و همکاری پدر و 
مــادر و معلم های خــوش ذوق در این باره مهم، 
مفید، و لذت بخش اســت. تنوع زبانی و فرهنگی 
ســرمایه های اجتماعی هر جامعه ای محســوب 
می شــوند. یادگیری زبان مــادری هم حق هر 
کودک است و هم برای حفظ و پویایی زبان ها و 
فرهنگ ها الزم است. به وجود زبان های متفاوت 
و متنوع در یک جامعه نباید به چشم یک مشکل 
نگریست، بلکه باید آن ها را موهبت هایی دانست 
که موجب غنی تر شدن فرهنگ جامعه می شوند. 
پس، بهتر اســت قدر آن ها را بدانیم و به حفظ 
و شکوفایی آن ها کمک کنیم )حسینی، 2015؛ 

سایت آسو(.

نتیجه گیری
هدف از طرح موضوع سیاســت زبانی خانواده به 
طور خاص و اشــاره به نــکات و ریزه کاری های 
سیاســت های زبانی و پرداختــن  به جنبه های 
گوناگــون برنامه ریزی زبانی بــه صورت عام در 
این نوشــته این بود که تغییر نگرشی در رابطه 
با حفظ زبان  مادری/ خانواده در گروههای زبانی 
که به زبان خود تحصیل نمی کنند ایجاد شود و 
با درک ظریف بودن امر زبان و تأثیرات گوناگون 
آن بــر امر آموزش و آینــدة فرزندان در حفظ و 
رشد آن کوشــیده و از زبان مادری خود حداقل 
در چارچــوب اجتماع خانوادگــی خود حمایت 
نمــوده و این احســاس تعلق و وفــاداری را در 
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کودکان خود پرورش دهند. الزم اســت تأکید و 
اصرار دوباره بر این نکته داشــته باشیم که نباید 
تالش برای حفظ زبان مــادری در محیط خانه 
»تبدیل به فشار و توبیخ و ایجاد مانع در جریان 
مکالمه شــود«، بلکه الزم اســت تشویق آمیز و 
دلپذیر بوده و به رشــد هر چه بیشــتر فرزندان 
در جنبه هــای دیگــر زندگی  آن هــا بیانجامد. 
ضمن اینکه چنین برنامه ریزی اگرچه از ســوی 
نظام های دولت- ملت تک زبانه مورد اســتقبال 
قرار نگرفته و آنان با چنین سیاستی مشروعیت 
و موجودیت خود را در خطــر خواهند دید، اما 
حداقل باید از سوی نهاد ها و سازمان های علمی 
و ادبــی منطقه ای حمایت شــده و نظارت الزم 
بر آن انجام شــود تا جنبه ای یکسان ســازی به 
خود گرفته و اســتانداردها در آن رعایت شــود. 
تقویــت و حفظ زبــان مادری کــودک موجب 
افزایش توان یادگیری کــودک به ویژه در زبان 
دوم یا زبان های جدید خواهد شد. نکاتی وجود 
دارد که مــی توانید آنها را بــه راحتی در خانه 
اجرا کنید: در ســال های نخســت مدرسه برای 
فرزندتان داســتان های متعددی به زبان مادری/ 
خانواده بخوانید. آوازهایی به زبان مادری خوانده 
یا  گوش دهید و فیلــم هایی را به زبان مادری 
خود مشاهده کنید. تصاویر جشن ها و محل های 
تاریخــی خود را به فرزندتان نشــان دهید و در 
مورد آنها صحبت کنید صبور باشــید و به فرزند 
خــود به زبان مادری خــود صحبت کنید حتی 
اگر به زبان شما پاسخ ندهد. به هنگام استخدام 
پرســتار بچه، پرستاری که به زبان مادری فرزند 
شما صحبت می کند را در نظر بگیرید تعطیالت 
فرهنگی را در خانه جشن بگیرید داوطلب شوید 
تا در مورد فرهنگ فرزند خود در مدرسه صحبت 
کنید. از فرزند خود بخواهید که به زبان مادری 
خود کتاب بخوانــد. با نوشــتن در رویدادهای 
فرهنگی محلی خود شــرکت کند. ســاعت های 
بازی را ســازماندهی کنید و بازی های رومیزی 
را بــه زبان/ زبان های خانواده انجام دهید. فرزند 
خــود را تشــویق کنید تا به زبــان مادری خود 

تحقیق کند. بــا فرزند خود به زبان مادری خود 
صحبت کنید. کودک خود را تشویق کنید تا به 
میــراث خود افتخار کند. با فرزند خود دســتور 
پخت غذاهای کشور خود را تهیه کنید. اگر دور 
از جامعــة زبانی خود زندگی می کنید تا آنجا که 

ممکن است به آنجا سفر کنید. 

پی نوشت
1. Creativity 
2.  Fluidity 
3.  Dynamism 
4. Shohamy
5.  Schiff man
6.  Convention on the prevention and punishment 
of the crime of genocide
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 در این نوشتار فرایند ملت سازی ایرانی از اواخر قاجار تا گفتمان جمهوری 
اسالمی ایران واسازی خواهد شد. هدف از واسازی این فرایند عیان نمودن 

تناقضات و خالءهای نظری و تالش سفسطه آمیز برای اقناع غیرفارس زبانان 
ساکن جغرافیای سیاسی ایران میباشد. هدف دیگر پرهیز از اقتباس از ملت 
سازی ایرانی در ناسیونالیزم کوردی است. چرا که استقراء ناقص، ذاتگرایی، 
مفروضات پنهان که عمدا اشاره هایی به آنها داده نمی شود و نفی دیگریها، 

خصوصیات خوانشهای ایران مدار از ناسیونالیسم می باشد. رویکردهای متفاوت 
و بعضا متعارض به ناسیونالیزم وجود دارد که نسبت ملت سازی ایرانی با هر 

کدام تشریح خواهد شد.

واسازی ملت سازی ایرانی 

کوردیار ڕۆژهەاڵت



مقدمه
 تاریخ گذشــته نیســت، بلکه آن اســت 
کــه درباره اش می گوییــم. این جمله که 
درابتدای کتاب ایران به عنوان ملت خیالی 
)وزیری،1993( از میشایل جی مورونی نقل 
قول شده اســت، ماهیت همه ی خوانشها 
از تاریخ را نشــان می دهــد. ایدئولوژیها، 
واحدهای سیاسی، مکاتب فکری و فلسفی 
هر کدام از پارادایم خاص خود به تاریخ می 
نگرند. هدف این نوشــتار پژوهش تاریخی 
نیســت بلکه بررســی چگونگی برساخت 
هویتی است که اکنون در فضای گفتمانی 
جمهوری اسالمی حضور و رسمیت داشته 
و ایران مــداری، بنیان مشــترک همه ی 
آنهاســت. ناسیونالیســم ایرانی ســازه ای 
است که بایستی از جانب نخبگان ملتهای 
تحت ســلطه ی این واحد سیاسی واسازی 
گردد. این نوشــتار نمایی کلی از نظریات 
ایران مدار و نقد ســاختار کلی آنهاست. بر 
محققین این حوزه است که  جزئی نگرانه تر 

در مساله ورود کنند.
ســه رویکرد کلــی به ناسیونالیســم 
وجود دارد. ازلی گرایی، نوگــرا/ ابزارگرا و 
نمادگرایــی قومی که اولی و دومی پیروان 
متعددی دارند و سومی  پس از آنها توسط 
اسمیت ارائه شده است.  فرضیه پردازان و 
مروجان ناسیونالیسم ایرانی بیشتر آگاهانه، 
تالش خــود را در بازتعریفهای گوناگون از 
ایران در خدمت حفظ تمامیت ارضی واحد 
سیاســی ایران انجام داده اند. با جداشدن 
افغانســتان، آذربایجان و ترکمنســتان از 
ایران، آنها را از دست رفته دانسته و امکانی 
برای بازگرداندنشان به واحد سیاسی ایران 
امــروزی، متصــور نمی شــوند. چگونگی 
ایرانی  برساخت سازه های ذهنی متفکران 
در استفاده از ســه پارادایم مذکور به نقد 
کشیده شده و ساختار استداللی آنها عیان 
میگــردد.  مبانی نظری کــه در کتابهای 

ایشــان از متون اصلی ترجمه شده مبنای 
استدالل این نوشتار بوده که عالوه  بر آن، 

با متون اصلی مطابقت داده خواهد شد. 
 در این نوشــتار فرایند ملت ســازی 
ایرانی از اواخر قاجار تا گفتمان جمهوری 
اسالمی ایران واسازی خواهد شد. هدف از 
واسازی این فرایند عیان نمودن تناقضات 
و خالءهــای نظــری و تالش سفســطه 
آمیــز برای اقناع غیرفارس زبانان ســاکن 
جغرافیای سیاســی ایران میباشــد. هدف 
دیگر پرهیز از اقتباس از ملت سازی ایرانی 
در ناســیونالیزم کــوردی اســت. چرا که 
استقراء ناقص، ذاتگرایی، مفروضات پنهان 
که عمدا اشاره هایی به آنها داده نمی شود و 
نفی دیگریها، خصوصیات خوانشهای ایران 
مدار از ناسیونالیسم می باشد. رویکردهای 
متفاوت و بعضا متعارض به ناســیونالیزم 
وجود دارد که نســبت ملت سازی ایرانی 
با هر کدام تشــریح خواهد شد. با بررسی 
ســه رویکرد قومگرایی حمیــد احمدی، 
جامعــه ی کلنگی کاتوزیان و ایرانشــهری 
جــواد طباطبایــی، و کاربســت نظریه ی 
آنتونی اسمیت در مطالعه ی ایران از جانب 
محققین ایران مدار و نقش آنها در گفتمان 
جمهوری اسالمی، تصویری روشن از ملت 
ســازی ایرانی پیش روی خوانندگان قرار 

داده خواهد شد. 
سه پروژه ی ایرانشهری، ایران به مثابه 
مجموعــه قبایل و تضــاد دولت وملت در 
ایران  و خوانش نظری از رویکرد اســمیت 
در مورد ایران ارائه و سپس به نقد کشیده 

می شوند.

ایرانشهری
این سازه  ذهنی که به قول فیرحی)1399( 
و اذعان برسازنده ی آن، جواد طباطبایی، 
در مرحله ی شــهود می باشــد، عنوانش 
را از اصطالح ایرانشــهر )کــه طبق منابع 
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جغرافیدانان اســالمی  بازمانــده از دوره 
ی ساســانیان اســت و نه تنها فارس بلکه  
سرزمین وسیعی را شامل می شد )وزیری، 
1993( می گیرد. فره ایزدی در این دیدگاه 
نقطه ی ثقل بوده و به تاســی از ســاختار 
حاکمیت ساسانیان دین و دولت را توامان 
مــی پندارد. دغدغــه ی طباطبایی در اثر 
اخیرش، نبودن ســنت فکری ایرانی است 
که با توجه به آثار گذشــته اش، سعی در 
استنباط این سنت فکری از آراء  نخبگان 
مــن جملــه خواجه  روزگاران گذشــته 

نظام الملک طوسی و... دارد. 

ایران به عموان مجموعه ی قبایل
حمید احمدی در کتــاب خود )قومیت و 
قومگرایــی در ایران ، افســانه و واقعیت(  
واحد جغرافیای سیاسی بسیار متغیری را 
ایــران می نامد که پس از دوره ی صفویه، 
کلمه ی ایران به عنوانی که حکومت غالب 
به قلمــروش می داد، اضافه شــد. حمید 
احمــدی با ذکر دو رویکــرد ازلی گرایی و 
ابزارگرایی در مورد ناسیونالیسم و نظریات 
سیاسی شدن قومیت به این نتیجه گیری 
میرسد که قبایلی که در طول تاریخ همواره 
با حکومت مرکزی تعامل داشته اند در دوره 
ی معاصر قومیتشان توسط  نخبه گانشان و 
با مداخله ی بیگانگان سیاســی شده است 
)احمدی،1387(. با این پیشــینه ی نظری 
در مورد وضعیت کوردستان، بلوچستان و 

آذربایجان قلمفرسایی می کند. 
تضاد دولت ـ ملــت در جوامع کلنگی 
مانند ایران: محمد علی همایون کاتوزیان، 
وضعیت ایــران را از این منظر تحلیل می 
کند که عقالنیت فره ایزدی مبنای استبداد 
حکومتهای حاکم بر جغرافیای ایران بوده 
واین استبداد موقتی در هر حکومت سبب 
عدم انســجام جامعه و تحــوالت دوره ای 
آن می شود. به طوریکه همانند یک بنای 

کلنگی پس از مدتی بنایی دیگر به جایش 
ســاخته شــود. حکومتهای خودکامه ی 
حاکم بر ایران تفاوت مهمی با حکومتهای 
مطلقــه ی اروپایی داشــتند. حکومتهای 
اروپایی مرجعیت قانون را لحاظ می کردند 
در حالیکه فرمانروایــان ایران خود قانون 

بودند.

ملت و ملی گرایی در رویکرد اسمیت و 
کاربست آن در مورد ایران

علی اشــرف نظــری در مقالــه ای علمی 
)1394( ســعی در کاربســت نظریــه ی 
نمادگرایی قومی اســمیت در مورد ایران 
دارد. اسمیت با نقد رویکردهای ازلی گرایی 
و ابزارگرایــی ، هر یک را بــه تنهایی در 
خوانش ملت و ملی گرایی ناتوان می داند. 
وی با تلفیق دو رویکرد نمادگرایی قومی، 
ریشــه ی ملت را در تاریــخ و ملی گرایی 
 عــارض بر آن را محصــول دوره ی مدرن 
می داند )اسمیت، 2002(. نظری و طهماسبی 
براســاس این دیدگاه عنوان می کنند که 
اســمیت ایران را نمونه ی ملتی کهن می 
داند که ملیگرایــی در دوران معاصربر آن 

عارض شده است.  
پس از نقد این چهار دیدگاه نسبت آنها 
با گفتمان جمهوری اســالمی  تحلیل می 

گردد. 
هر سه رویکرد در چند اصل مشترکند:

یک( هویت سیاســی کنونی غیرقابل 
نقــد، بدیهی و معیــار و واحــد همه ی 
تحلیلهاست. واحد تحلیل ثابت می باشد. 
آنچه مهم است برســاخت نظر و سازه ای 

می باشد که آن را مستند و توجیه کند. 
دو( تعریفــی که از جغرافیای فرهنگی 
ایــران بــا مرکزیت هویت فارســی بنیان 
صنعت فرهنگ حکومت پهلوی و جمهوری 
اسالمی بوده است، اصل الیتغیر تلقی شده 
و هر ســه متفکر ایرانیست آن را مبنا قرار 
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می دهند. در سیاســت گــذاری فرهنگی 
ملتهای غیرفارس جایی ندارند.

ســه( اســتدالل ایشــان مخصوصــا 
طباطبایــی و احمدی با روش شناســی 
علمی  تناســب ندارد. چرا که در ارجاعات 
خود مصادر به مطلوب کرده و بر اســاس 

استقرای ناقص استنتاج کلی می کنند. 
چهــار( منابع نظری ای کــه از غرب 
سرچشمه گرفته است، می تواند برای آنها 
مبنای استدالل قرار گیرد. ولی برای دیگر 

ملتها چنین حقی روا داشته نمی شود. 
پنج( اینکه بحران ملت سازی در ایران 
وجــود دارد یا به عبارت دیگر فرایند ملت 
سازی به نتیجه نرسیده است، از ناکارآمدی 

حکوتهای معاصر است. 
حال به هر نظر جداگانه می پردازیم. 

جــواد طباطبایی کــه رویکرد خود را 
شــهودی می پنــدارد، در یافتن راه حلی 
برای ملتسازی ایرانی در برگشت به ادوار 
گذشته ی تاریخ اصطالح ایرانشهری دوره 
ی ساسانی را مناســب دیده و به صورت 
شــهودی آن را تــا عصر حاضــر تعمیم 
داده اســت. در واقع ایــن ورود به فانتزی 
اســت که در آن صرفا با حضور یک دال 
) ایرانشــهر( بــرای نیل به گمشــده اش 
-  یا خیال می کند که داشــته اســت - 
منظومه ای مفهومی را برساخت می کند. 
در این منظومه، تصور ایرانشــهری ثابت 
است. ولی کنشگران آن در هر دوره تغییر 
کرده اند. یا به قول حمید احمدی )فیرحی، 
1399( ایرانشــهری، هویت پویایی داشته 
البته این اســتنباط احمدی نقص  است. 
روششــناختی طباطبایی را نه حل، بلکه 
آشــکار می کند. چرا که نمونه های عرضه 
شده با واقعیتهای تاریخی سنخیت ندارد. 
بــرای مثال خواجه نظام الملک طوســی 
وزیر کاردان ســلجوقی را سیاســتمداری 
می دانــد که می تواند نمونه ی کنشــگر 

ایرانشــهری باشــد. در حالیکــه خواجه 
نظام الملک کســی بود کــه باعث ترویج 
مذهب شــافعی در تمام قلمرو امپراتوری 
سلجوقی بود. مبانی فکری اهل سنت، فره 
ایزدی را بعد از پیامبر اسالم برای شخص 
دیگری قائل نیست. مهمتر اینکه تا زمان 
صفویه اسمی از ایران به میان نیامده و یا 
حکومتی بــا توصیفات آقای طباطبایی از 
ایرانشــهری حکومت نکرده است. اگر دال 
ایران در واقعیت حضور داشــت، اروپاییان 
در قرن 17 پرشــیا را که از متون قدیمی 
یونانی )هرودوت که از هخامنشیان گرفته 
بود( اخذ نکرده و در مراودات سیاســی با 
حکومت وقت به کار نمی بردند. در زمان 
رضا شــاه بود کــه ایران به جای پرشــیا 
استفاده شد )وزیری،1993(. این در حالی 
است که ایالت کردستان در زمان سلجوقی 
تشکیل شــده بود. امپراتوی سلجوقی که 
خود مشــروعیتش را از خلیفه ی عباسی 
می گرفت، یا شــاه طهماسب صفوی که 
مدیحــه ی هفتــاد ذرعی برای ســلطان 
عثمانی می نوشــت، چه تناســبی با فره 
ایزدی می تواند داشته باشد.  لشکرکشیها 
و قتل عام سرزمینهای زیر سلطه، قویترین 
مدرک برای رد ادعای ایران به عنوان یک 
واحد سیاســی یکدست و ثابت می باشد. 
کوردستان از جنگ چالدران تحت سلطه 
ی دو حکــوت متخاصم قــرار گرفت ولی 
تصویر کوردســتان هنوز بــه عنوان یک 
واحد که تقســیم شــده زنده است. ولی 
تصویر آذربایجان، افغانستان و ترکمنستان 
اگر قبال بخشــی از ایران می بود، بایستی 
اکنون نشــانگانش باقی می ماند. سیاست 
ورزان مایــل به این خوانــش یک گزینه 
پیش رو دارند. سیاستشان بر الحاق دوباره 
ی افغانستان و ترکمنستان و آذربایجان و 

بحرین باشد!
ایــران به عنوان حکومــت مرکزی که 

129گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721



مجموعه ی قبایــل مطیع و فرمانبردارش 
بودند، توســط حمید احمدی ارائه شــد. 
عالوه بر موارد پنجگانه در مورد خوانشهای 
گوناگون درون گفتمانی ایرانی، نقد دیگری 

بر خوانش احمدی وارد است.
  سینتالیتی یا شخصیت جمعی قبیله، 
قویتــر از آن بود که فرد یا واحدی بزرگتر 
از قبیله هژمونی آن را بر ساختار اجتماعی 
تحــت تاثیر قرار دهد. دســت به دســت 
شدن سرزمینها و ثبات ساختار قبیله ای، 
علی الرغم کشــتار و کوچاندن اجباری آنها 
به ویــژه در دوره ی صفویــه، دو واقعیت 
را نمایــان می کند کــه حمید احمدی یا 
تعمدا یــا از روی ناآگاهی از آن حذر می 
از  اینکه حکومتهــای خودکامه  کند. اول 
لحاظ اجتماعی ریشــه در قبایل )به زعم 
احمدی( ســاکن این جغرافیا نداشته اند. 
ترکها، ترکمنها و... به دلیل انسجام قبیله 
ای و میل به ســاکن شدن در سرزمینهای 
دیگربــه جغرافیایی که اینــک ایران می 
نامند وارد شــدند. بــرای نمونه، اگر وجه 
رابطــه ی مرشــد ـ مرید را نیــز در نظر 
بگیریم، حکام صفوی مریــدان خود را از 
آناتولی کوچ داده و با قدرت آنها حکومت 
خــود را بنیان نهادنــد. دوم اینکه پویایی 
اجتماعــی ای کــه در تعامــل بین قبایل 
ایجاد شود و هویت جمعی جامعه ی تحت 
ســلطه ی حکومت مرکزی را  نمایندگی 
کند وجود نداشــته اســت. نه تنها تعامل 
سازنده ای وجود نداشته است، بلکه تغییر 
دموگرافی مناطق غیرترک و فارس از زمان 
صفویه  تا جمهوری اســالمی تداوم داشته 
است. این به معنای تداوم حکومت ایرانی 
بر جغرافیایش نیســت، بلکــه ارث بردن 
شیوه ی تسلط یافتگی حکومتهای بیگانه 
و متعارض با هم، جهت کنترل جغرافیای 
تحت سلطه شــان بوده اســت. شیوه ی 
استدالل حمید احمدی و جواد طباطبایی 

در اســتنباط کل از جــزء  و غیرتاریخی 
بودن به یک اندازه خام و غیرروش شناختی 
است. حمید احمدی عوامل سیاسی شدن 
قومیت را که بر جنبشــهای کوردســتان، 
آذربایجان و بلوچستان عارض می داند، به 
گواه ارجاعات کتاب خودش در برســاخت 
ولی  دانســته  انکارناپذیر  پهلوی  حکومت 
به دلیــل ذهنیــت تمامیــت خواهانه و 
نژادپرســتانه اش تعمــدا از تشــریح آنها 
اجتناب می کند. این در حالی اســت که 
هویت ایرانی در شــکل کنونیش محصول 
منورالفکرهای از اواخــر قاجار به بعد می 

باشد )وزیری،1993(.  
خوانش کاتوزیان کــه در موارد یک و 
دو و پنج با طباطبایی و احمدی اشــتراک 
دارد، از لحاظ شــناخت جوامع ساکن در 
این جغرافیا به واقعیت نزدیکتر است. اینکه 
این ملتها حکومتها را از خود ندانســته و 
آنها را صرفا مسلط بر خود می پنداشته اند 
جوابی ســنگین به جواد طباطبایی است. 
شــعار این برود هرچه می خواهد بشــود 
)کاتوزیــان،1395( نمونه ای گویا می باشــد. 
آنچه جواد طباطبایی به عنوان ایرانشهری 
در نظر دارد، از نظر کاتوزیان از مهمترین 
عوامل شــکاف میان حکومت و ملت بوده 
است. فره ایزدی به خودکامگی فرمانروایان 

مشروعیت می داد. 
خوانش نظری و طهماســبی نیز پنج 
ویژگی خوانشهای ایران مداری را داراست 
ولی ویژگی سوم و چهارم در آن برجسته تر 
اســت.  چرا که در آثار اســمیت به ایران 
اشاره شده اســت، ولی مقدمات استنتاج 
چنان نتیجه ای را به نویســندگان مذکور 
نمیدهــد )اســمیت، 2003 و 2010(. مثال از 
دوره ی ساســانی به عنوان حکومتی یاد 
مــی کند که سلســله مراتــب در جامعه 
برقــرار بود که این یکی از ویژگیهای ملت 
است)2010(. ولی ایران را یک کشور چند 
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قومی به حســاب می آورد که مانند عراق، 
یوگوسالوی سابق و .... در تشدید تنشهای 
واحد سیاسیشــان  قومی طبیعت جمعی 
آشکار شده است)2003(. استدالل نظری 
و طهماسبی مصادره به مطلوب می باشد. 
از ســوی دیگر ایشــان رویکرد اسمیت را 
عمــال به دو بخش ازلی گرایی و ابزارگرایی 
تقسیم کرده و در استفاده از بخش ازلی گرا 
در کنــار جــواد طباطبایــی و در بخش 
ابزارگرا در کنار حمیــد احمدی قرار می 
گیرند. یعنی اینکه اساس نظری اسمیت را 

در نظر نگرفته اند.
ایران مــداری در بســتر خاورمیانه و 
تقابل آن بــا دیگر رویکردهــا، ناکامیش 
را بیشــتر عیان مــی کند. بــرای نمونه 
کشورهای تاجیکستان و افغانستان خود را 
وارث آنچــه ایران ادعا می کند، می دانند. 
زبان، رسوم و نمادها، چهره های برجسته 
ی علمــی و فرهنگی ای کــه ایران ادعای 
مالکیتش را می کند، به تاریخ و جغرافیای 
آنها تعلق دارد. توهم ملت بودن که از دیر 
زمان وجود داشــته است محصول دوره ی 
پهلوی اول و گسترش آن در پهلوی دوم و 

جمهوری اسالمی است. 
جمهوری اسالمی علیرغم فقر گفتمانی 
و بحــران هویتش،  مکانیســمهای حفظ 
تمامیت ارضی ایران را به شــدت حکومت 
پهلوی به کار گرفته اســت. با این تفاوت 
که چندبعدی و پیچیده تر شــده و تخریب 
و واسازی گفتمان ملتهای تحت سلطه ی 
حکومت فارسـ  شیعه ی خود  را در پیش 
گرفته اســت. چهار خوانش فوق از ملت و 
ملی گرایی از جانب جمهوری اسالمی قویا 
حمایت می شــوند. چرا که هــر کدام به 
نوعــی تمامیت ارضی و تمرکزگرایی ایران 
را امــری بدیهی می پندارند. همانگونه که 
قبال گفته شد، رویکرد کاتوزیان سعی دارد 
خوانشی به واقعیت نزدیک ارائه دهد. ولی 

آن نیز نتوانســته است که از ایران مداری 
فراتر رود. جمهوری اسالمی و خوانشهای 
درون گفتمانیــش که از حذف ملی گرایی 
ملتهــای تحت ســلطه ناتوان اســت، با 
بکارگیری چهــره هایــی از آن ملتها که 
محصول و پرورش یافته ی وی می باشند، 
ایــران فرهنگی را ترویج می کند. تا اینکه 
ضعف گفتمانی خود را با تهی کردن دیگر 
گفتمانها از بعد سیاسیشان جبران کرده و 
عمق استراتژیکش را در واحدهای سیاسی 

همسایه تثبیت کند. 
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در مورد جوامع مورد مطالعه که شامل چهار کشور ایران، ترکیه، عراق و سوریه است، اهمیت 
این موضوع از این جهت است که این چهار کشور حداقل در صد سال اخیر به دنبال توسعه 
سیاسی بوده، اما به دالیل متعدد نتوانسته اند به سوی دموکراسی گذار کنند؛ یکی از دالیل 
این وضعیت را می توان در فرهنگ سیاسی ملت های حاکم بر این کشورها جستجو کرد؛ چرا 
که با وجود تحوالت سیاسی و تغییرات در رژیم سیاسی این کشورها در صد سال اخیر، هنوز 
نظام سیاسی آنان دموکراتیک نگشته است. اینجاست که عامل فرهنگ سیاسی به عنوان مانع 
یا عامل توسعه سیاسی اهمیت می یابد. این مسئله سبب شده که بسیاری از پژوهشگران روی 
این موضوع تأکید کنند که دموکراسی عالوه بر مؤسسات و نهادهای دموکراتیک به شهروندانی 

که حامی ارزش ها و نگرش های دموکراتیک هستند نیز نیاز دارد.

نقش فرهنگ سیاسی ملل حاکم 
در تولید و بازتولید اقتدارگرایی

 )بررسی تطبیقی کشورهای ترکیه، ایران، عراق و سوریه در سال 2020(
کاروان موکریانی



چکیده
در این مقاله، نقش فرهنگ سیاسی کشورهای 
ترکیه، عراق، ایران و سوریه در تولید و بازتولید 
اقتدارگرایی بررســی می شــود. بدین منظور، 
چهار کشور دموکراتیک فدرال جهان از طریق 
نمونه گیری هدفمند انتخاب و با روش تطبیقی 
و رویکرد توصیفی- تحلیلی با کشورهای مورد 
مطالعه مقایســه شده اســت. به نظر می رسد 
که ســطح و نوع فرهنگ سیاســی کشورها بر 
فرایند توسعه سیاســی آن ها تأثیرگذار است. 
یافته ها حاکی از آن است که تمام کشورهایی 
که دارای نمره فرهنگ سیاسی باالیی هستند، 
نظام سیاسی دموکراتیک دارند و جزء جوامع 
دارای حکومــت دموکراتیک کامل محســوب 
می شــوند؛ در حالی که کشورهایی که از نظر 
فرهنگ سیاســی متوسط هستند، دارای نظام 
سیاســی ترکیبی هســتند؛ اما کشورهای که 
فرهنگ سیاســی آن ها پایین و محدود است، 
نظام سیاســی اقتدارگرا دارنــد. عالوه بر آن، 
نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای 
ایران، عراق، ترکیه و ســوریه به دلیل شکاف  
ملیتی، گروهبندی های ملی بیشترین تأثیر را 
بر فرهنگ سیاســی داشته و فرهنگ سیاسی 
محــدود و تمرکزگرای ملــل حاکم با ماهیت 
تحصرگرایانه خود به عنوان مانعی بزرگ بر سر 
راه توسعه سیاســی و دموکراسی عمل نموده 
و اســتبداد و اقتدارگرایــی را تولید و بازتولید 

کرده است.

واژگان کلیدی
فرهنگ سیاســی، دموکراســی، اقتدارگرایی، 
توسعه سیاسی، نظام سیاسی، ملل حاکم، ملل 

تحت سلطه

مقدمه و بیان مسئله
بحث فرهنگ سیاســی]1[ در ارتباط با توسعه 
سیاسی و دموکراسی پس از جنگ جهانی دوم 
مطرح گردیده اســت )بشیریه، 1381: 159(. 

از آن زمــان تاکنون، فهم دالیل گذار بعضی از 
کشورها به دموکراســی و عدم گذار پاره ای از 
کشورهای دیگر، برای محققان همواره موضوعی 
مهــم و درخور توجه بوده اســت. زیرا، فرایند 
گذار به دموکراســی نیازمند پیش زمینه هایی 
اســت؛ یکی از ایــن پیش زمینه ها، وجود یک 
و  مشــارکتی  کثرت گــرا،  سیاســی  فرهنگ 
دموکراتیک در میان شــهروندان است که در 
قالب مؤلفه هایی چون تســاهل و مدارا، اعتقاد 
به برابری جنســیتی، دانش سیاســی و عالقه 
به مشــارکت سیاســی خود را نشان می دهد. 
بنابرایــن بــرای یافتن دالیل تحقــق یا عدم 
تحقق دموکراسی در جوامع مختلف، عالوه بر 
بررسی ســاختارهای اقتصادی و سیاسی، باید 
فرهنگ سیاسی آن جوامع را به عنوان بخشی 
از فرهنگ عمومــی تجزیه و تحلیل کرد؛ زیرا 
فرهنگ سیاســی یکی از شاخص های اساسی 
توسعه سیاسی در دوران جدید است که نقشی 

مؤثر در فرایند دموکراسی دارد.
تجربــه کشــورهای خاورمیانــه حاکی از 
آن است که فروپاشــی نظام های سیاسی چه 
بــر اثر انقــالب و چه بر اثــر دخالت خارجی 
نمی تواند دموکراســی پایــدار ایجاد کند؛ چرا 
که بدون فراهم نمودن بســتری مناســب از 
لحــاظ فرهنگــی، توســعه سیاســی و ایجاد 
دموکراسی پایدار امکان پذیر نیست. به همین 
دلیــل می توان گفت که راه گذار از اســتبداد 
به دموکراســی از مســیر تغییرات در فرهنگ 
سیاســی می گذرد. تغییر رژیم سیاسی عراق 
توسط آمریکا بعد از گذشت نزدیک به دو دهه، 
به دلیل آماده نشــدن بستر فرهنگی مناسب، 
هنــوز منجر به اســتقرار دموکراســی واقعی 
نگشته و هر آن احتمال از بین رفتن این نظام 
نیم بنِد شــبه فدراِل دموکراتیک نما وجود دارد. 
همچنین، تازه ترین تحوالت کشور افغانستان و 
دوباره به قدرت رســیدن طالبان بعد از بیست 
سال پس از خروج امریکا از آن کشور، گواهی 
بر این ادعاســت که نمی توان در کشوری که 
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بیشتر مردم آن دارای فرهنگ سیاسی محدود 
و سنتی هستند، یک نظام سیاسی دموکراتیک 
پایدار ایجاد و مستقر کرد. بنابراین بدون وجود 
فرهنگ سیاســی دموکراتیک در یک کشــور 
ایجاد و نهادینه شدن دموکراسی در درازمدت 

امکان پذیر نیست.
در مــورد جوامع مورد مطالعه که شــامل 
چهار کشــور ایــران، ترکیه، عراق و ســوریه 
اســت، اهمیت این موضوع از این جهت است 
که این چهار کشــور حداقل در صد سال اخیر 
به دنبال توســعه سیاســی بوده، اما به دالیل 
متعدد نتوانســته اند به سوی دموکراسی گذار 
کنند؛ یکی از دالیل ایــن وضعیت را می توان 
در فرهنگ سیاســی ملت هــای حاکم بر این 
کشورها جستجو کرد؛ چرا که با وجود تحوالت 
سیاســی و تغییــرات در رژیم سیاســی این 
کشورها در صد سال اخیر، هنوز نظام سیاسی 
آنان دموکراتیک نگشــته اســت. اینجاســت 
که عامل فرهنگ سیاســی به عنــوان مانع یا 
عامل توســعه سیاســی اهمیت می یابد. این 
مسئله ســبب شده که بسیاری از پژوهشگران 
روی این موضوع تأکید کنند که دموکراســی 
عالوه بر مؤسســات و نهادهای دموکراتیک به 
شــهروندانی که حامی ارزش ها و نگرش های 
دموکراتیک هســتند نیز نیاز دارد. دیاموند]2[ 
در این رابطه معتقد اســت بــه دلیل این که 
دموکراســی نیازمند مجموعه ای از ارزش های 
مانند  سیاسی و جهت گیری های شــهروندان 
تعــادل، تســاهل، مدنیت، اثربخشــی، دانش 
و مشــارکت اســت، فرهنگ سیاســی عاملی 
مهــم و اصلی در تحکیم دموکراســی قلمداد 
می شود (Diamond, 1999: 161)؛ لذا بررسی 
فرهنگ سیاســی این کشــورها در ارتباط با 
توسعه نیافتگی سیاســی و نقش آن در فرایند 

دموکراسی اهمیت فراوانی دارد.
غالب کســانی که فرهنگ سیاســی این 
کشورها را بررســی کرده، به فرهنگ سیاسی 
آن ها به مثابه یک کل نگاه کرده و تفاوت های 

موجود در فرهنگ  سیاســی گروه ها، اقشــار، 
طبقــات و ملت هــای مختلــف در درون این 
کشورها را از چشــم دور داشته اند. تحقیقات 
پژوهشگرانی چون کشــاورز )1372(، بشیریه 
)1375(، ســیونگ یو )1377( و ســریع القلم 
)1377(در مــورد ایران؛ مرادزاده و شــاکری 
خوئی )1395( در مورد ســوریه و عراق؛ تسلر 
و آلتینگلــو )1997( و موثقــی و نوروری نژاد 
چنیــن  دارای  ترکیــه  مــورد  در   )1395(
ویژگی هایی اســت. اکثر این محققان در عین 
تکیه بــر خاص گرایی فرهنگ سیاســی ملت 
حاکم، ســعی در تعمیم آن به عنوان فرهنگ 
سیاســی تمام ملت های داخل این کشــورها 
داشــته اند؛ در نتیجه در این زمینه دچار تضاد 
خاص گرایی- عام گرایی شــده اند؛ زیرا فرهنگ 
سیاسی یک ملت خاص که همان ملت حاکم 
اســت را به عنوان فرهنگ سیاسی تمام کشور 
فرض کرده اند. از طرفــی دیگر وجود تنوعات 
در این کشورها را تحت عنوان چندپارگی های 
فرهنگــی و اجتماعی به عنــوان عاملی مضر 
برای دموکراســی ذکر نموده اند؛ غافل از این 
که یکــی از دالیل اصلی عدم تحقق توســعه 
سیاســی در این کشــورها ارزش ها، نگرش ها، 
عقاید و رفتارهای سیاسی ملل حاکم به مثابه 
مؤلفه های تشکیل دهنده فرهنگ سیاسی آنان 
اســت؛ چرا که فرهنگ سیاسی ملل حاکم که 
در طول تاریخ این کشــورها شکل گرفته، به 
دلیل خصلت ملی گرایی افراطی و تمرکزگرایی 
در راســتای تضمین منافع و حفظ سلطه ملل 
حاکم مدام اســتبداد و اقتدارگرایی را تولید و 
بازتولید کرده و به عنوان مانعی بزرگ در برابر 
توسعه سیاسی و تحقق دموکراسی عمل نموده 

است.
بــا این وصــف، چگونگی نقــش فرهنگ 
سیاسی ملل حاکم در تولید و بازتولید استبداد 
و اقتدارگرایی در این کشــورها به عنوان یک 
مسئله جدی مطرح است؛ نوآوری و وجه تمایز 
پژوهش حاضر با تحقیقات پیشــین، بررســی 
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فرهنگ سیاســی نه به عنوان یک پدیده کلی 
و منســجم، بلکه به مثابه یک پدیده چندپاره 
و ناهمگون اســت که در جهت سلطه یکی بر 
دیگری عمل کرده اســت؛ در همین راســتا، 
پژوهــش حاضر بــا توجه به تغافــل نظری و 
تجربی در این باره، از طریق مقایســه شاخص 
مردم ساالری چهار کشــور دموکراتیک فدرال 
جهان با کشورهای ایران، ترکیه، عراق و سوریه 
در سال 2020، ضمن بررسی این موضوع که 
فرهنگ سیاسی کشورهای دموکراتیک فدرال 
چه تقاوت هایی با کشورهای مذکور در زمینه 
تأثیرگذاری بر فرایند توســعه سیاســی دارد، 
می خواهد به این ســؤال نیز پاســخ دهد که 
فرهنگ سیاســی ملل حاکم در کشــورهای 
ایران، ترکیه، عراق و سوریه چگونه استبداد و 
اقتدارگرایی را تولید و بازتولید کرده و به عنوان 
یکی از اصلی ترین موانع تحقق دموکراسی در 

در این کشورها عمل نموده است؟

مروری بر ادبیات تجربی
تاکنون پژوهش های زیادی در رابطه با فرهنگ 
سیاسی کشورهای مورد مطالعه صورت گرفته 
که ذکر همه آن ها نه الزم و ضروری اســت و 
نه مجالی برای بیان تمام آ ن ها در اینجا وجود 
دارد؛ بــه همین دلیل در ذیل به ذکر برخی از 
مهم ترین  آن ها که بــا موضوع تحقیق مرتبط 

هستند اکتفا می کنیم:
گیسیر و ریجیک]3[ )2014(، در تحقیقی 
مشــارکت سیاســی جوانان آلمانــی در اروپا 
را مــورد مطالعه قرار داده انــد. نتیجه تحقیق 
آنان حاکی از آن اســت که کشورهای آلمان، 
دانمارک، هلند و تا حدودی انگلیس از فرهنگ 
نتیجه  در  برخوردارنــد  پیشــرفته تری  مدنی 
میزان مشارکت آنها باال است و عالقه سیاسی 
جوانان عاملی مهم برای شرکت درفعالیت های 
سیاسی اســت. البته تفاوت میان کشورها به 
لحاظ مشارکت سیاســی تا حدودی به دلیل 

سنت های فرهنگ سیاسی آنان است.  

عنــوان  تحــت  مقالــه ای  در   بشــیریه 
» ایدئولــوژی و فرهنــگ سیاســی گروه های 
حاکم در دوره پهلوی « )1375(، در چارچوب 
رویکرد فرهنگی و تحت تأثیر وبر، ایدئولوژی و 
نگرش گروه های حاکم در قرن بیســتم را یکی 
از عوامل اصلی عدم توســعه سیاسی ایران در 
بستر فرهنگ سیاسی قلمداد کرده است. از دید 
وی، فرهنگ سیاســی ایران به دالیل مختلفی 
تاکنون فرهنگ تابعیت در مقابل مشارکت بوده 
اســت. این فرهنگ سیاســی تابعیت به عنوان 
پشتوانه نگرش و ایدئولوژی گروه های حاکمه، 
مجاری مشارکت و رقابت گروه های سیاسی را 
مســدود کرده و باعث تمرکز قدرت در دست 
حکومت مطلقه مدرن گشــته اســت، تمرکز 
منابع در دســت حکومت مطلقــه مدرن نیز، 
فرهنگ تابعیت را بازتولید کرده اســت. از نظر 
بشیریه، میان فرهنگ سیاسی و ساخت قدرت 
رابطــه بازتولید و گزینش وجود دارد. از طرفی 
فرایند جامعه پذیری در فضای فرهنگ سیاسی 
بر ســاخت قدرت مؤثر است و از طرفی دیگر، 
ســاخت قدرت سیاســی نیز فرهنگ سیاسی 
تابعیت را تقویت می کند. عالوه براین، بشیریه 
یکی دیگر از عوامل ایجادکننده فرهنگ سیاسی 
تابعیت را چندپارگی های فرهنگی و اجتماعی 
می داند. از نظر او، این چندپارگی ها مانع تحقق 
اجماع سیاســی میان گروه  های مختلف جامعه 
گردیده، بی اعتمادی و بدبینی را گسترش داده 
و به عنوان ســدی در برابر مشــارکت و رقابت 
سیاســی عمــل می کنند و فرهنگ سیاســی 
تابعیــت را تقویــت می کنند. از ســویی دیگر 
خود فرهنگ سیاسی تابعیت ـ آمریت نیز این 

چندپارگی ها را گسترش می دهد.
ســیونگ یــو )1377(، نقــش فرهنــگ 
سیاســی را در ضعف توسعه دموکراتیک ایران 
و کره جنوبی به صورت تطبیقی موردبررســی 
قرار داده و فرهنگ سیاســی این دو کشور را 
به  عنوان عامل نامســاعد توســعه اجتماعی، 
اقتصادی و سیاســی معرفــی می کند. از نظر 
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او، قرن ها حاکمیت استبداد شرقی با فرهنگ 
خــاص آن، عادت هایــی را در مــردم این دو 
کشــور ایجاد کرده که رفتارهای سیاسی آنان 
را تحــت تأثیر قرار داده اســت. وجود نگرش 
سنتی درباره مشــارکت، حاکمیت ارزش های 
پیدایش  پدرســاالرانه و فرصت طلبانه، زمینه 
رهبــران کاریزماتیــک و اقتدارگــرا را فراهم 
کرده اســت. به طورکلی، یافته های وی نشان 
می دهد که ریشــه دار بودن فرهنگ آســیایی 
تمرکزگرایانــه، روند توســعه دموکراتیک در 
این کشــورها را بــا مانع روبه رو کرده اســت. 
ســیونگ یو، به این نتیجه رســیده که به رغم 
از بین رفتن نظام ســلطنت در ایران با انقالب 
اســالمی، همچنان عناصر فرهنگ سیاســی 
سنتی در ایران وجود دارد. در مجموع او، بین 
اقتدارگرایی سنتی و اقتدارگرایی دینی پیوند 
بر قرار می کند و ویژگی های فرهنگ سیاســی 
ایرانیــان را تمرکزگرایــی و سلســله مراتب، 
پدرساالرانه،  گرایش های  اقتدارگرایانه،  نگرش 
فرصت طلبی، چاکرمنشی، ترس، بی اعتمادی و 
بدگمانی، اطاعت و تســلیم محض، بی تفاوتی 
سیاســی، ریاکاری، نگرش کاریزماتیک و فرد 

پرستی می داند.
سریع القلم در دو مقاله در مجله اطالعات 
عنــوان  بــا  اقتصــادی)1377(  و   سیاســی 
»مبانی عشــیره ای فرهنگ سیاسی ایران )1( 
و )2(« و کتــاب » فرهنگ سیاســی ایران« 
)1389(، تأثیرگــذاری فرهنگ سیاســی در 
فرایند توســعه ایران را بررسی کرده و فرهنگ 
سیاسی عشــیره ای را عامل اصلی شکل گیری 
نظــام سیاســی  ـ اجتماعی ایــران در دوران 
حکومت های قاجار و پهلوی می داند. وی، این 
فرض را مطرح می کند که فرهنگ سیاسی بر 
توســعه مقدم اســت و بر این اساس استدالل 
می کند در فرهنگ سیاسی ایران، قدرت ارزش 
اجتماعــی فوق العاده ای اســت و دســت یابی 
بــه ســایر مزایــای اجتماعی و اقتصــادی را 
تســهیل می کند. در مورد فرهنگ سیاســی، 

ایران همــواره از ویژگی هایی مانند فردگرایی 
منفی، بی اعتمادی، نهادگریزی، فقدان اجماع 
بی  قانونی،  هزارفامیلی،  خویشاوندگرایی،  نظر، 
ناامنی، بحران هویت و فرایند ناقص کشــور-

ملّت ســازی در رنج بوده است. ویژگی های یاد 
شده همه ریشه در فرهنگ سیاسی عشیره ای 
این سرزمین دارند. از نظر سریع القلم، فرهنگ 
سیاسی ایران متأثر از فرهنگ عشیره ای است 
و این فرهنگ سیاسی عشیره ای بر حکومت و 
ساختار سیاسی مؤثر بوده و مانع توسعه ایران 

از نظر اجتماعی و سیاسی گشته است.
 )1395( محمدی ضیــاء  و  رشــیدی زاده 
در پژوهشــی تأثیر فرهنگ سیاسی بر فرایند 
تحقق دموکراسی در کشورهای عرب را بررسی 
کرده انــد. یافته های آن ها حاکی از آن اســت 
که تنوع الگوهای رفتاری و فرهنگ سیاســی 
جهان عــرب از قبیــل اقتدارگرایــی، حضور 
بی ضابطــه گروه های غیررســمی، ملی گرایی 
و پان عربیســم به مثابه ســاختار فرهنگی، از 
فرایندی کلیت بخش درراستای نیل به آگاهی 
معین و مستقر در تحقق دموکراسی جلوگیری 
 می کند؛ این در حالی است که دخالت خارجی 
و اســتعمار نیز، مانع مهم دیگری  بر ســر راه 

تحقق دموکراسی در جهان عرب است.
 )1395( خوئــی  شــاکری  و  مــرادزاده 
در پژوهشــی نقــش فرهنگ سیاســی را در 
شــکل گیری جریان های افراطــی مذهبی در 
کشــورهای عراق و ســوریه مورد بررسی قرار 
داده اند. بــه زعم آن ها، ایــن جوامع از لحاظ 
ســاختار اجتماعی و صورت بنــدی فرهنگی، 
قومی و مذهبی دارای شکلی متکثر و موزائیکی 
و ناهمگون هســتند. از سوی دیگر این جوامع 
روند تغییر و گذر از جامعه ســنتی به مدرنیته 
را آغاز نکرده و یا با آهنگی بسیار کند و موانعی 
بسیار زیاد آغاز نموده اند. یافته های آنان حاکی 
از آن است که فرهنگ سیاسی نظام عشیره ای 
بــا مشــخصه های خویشــاوندگرایی، روحیه 
جنگاوری و ستیزه جویی، بقا و بسط عشیره از 
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طریق تهاجم و غارت بر مناسبات اجتماعی این 
دو جامعه حاکم اســت. از سوی دیگر سیادت 
و مشــروعیت در این جوامع مبتنی بر سیادت 
ســنتی و مولفه های آن می باشــد و عصبیت 
قومی و فرهنگی عامل اساســی همبســتگی 
ســاخت اجتماعی جامعه را در چنین جوامعی 
به وجــود می آورد. ســرانجام به ایــن نتیجه 
رسیده اند که  پیدایش جریان ها و جنبش های 
رادیکال اسالمی مبتنی بر مولفه های فرهنگی 
سیاسی نظام عشیره ای غیرهمگون این جوامع 

است.
موثقی و نوروزی نژاد )1395(، در پژوهشی 
در مــورد ترکیه با اشــاره به شــکاف بزرگ 
قومیتی ترک  ـ کرد به این نتیجه رســیده اند 
که در اثر تحــوالت اجتماعی چند دهه اخیر، 
ترکیه به سمت کاهش قطب بندی شکاف های 
اجتماعی پیش رفته اســت. در نتیجه کاهش 
قطب بندی های مذکور، تغییرات گســترده ای 
در فرهنگ سیاســی ترکیــه رخ داده و باعث 
ایجاد ذهنیت تغییر فضای یکسویه پیشین در 
رابطه دولت و جامعه و نیز بروز اندیشــه های 
تســاهل گرایانه در هر دو طرف جامعه و دولت 
شــده اســت. در نهایت یافته های آنان نشان 
می دهد که دگردیســی در فرهنگ سیاســی 
ترکیه در ســایه تعدیل شــکاف های موجود 
در این کشــور مهم ترین عامــل غلبه گفتمان 

اسال گرایی میانه رو شده است.
زارعــان )1396(، در پژوهشــی دربــاره 
فرهنگ سیاســی عراق بعد از فروپاشی رژیم 
صدام نشــان می دهــد که اختــالل در روند 
جامعه پذیری و  فرهنگ پذیری سیاسی، فقدان 
پیش نیازهــای نظام ســازی دموکراتیک، عدم 
حاکمیت قانون،  فرهنگ سیاســی مبتنی بر 
طایفه گرایــی، گرایش به رهبــران اقتدارگرا، 
متفاوت،  سیاســی  مرجعیت های  و  گرایش ها 
خشــونت گرایی و عــدم مــدارای سیاســی، 
تمامیت خواهــی، فرهنگ سیاســی قبایلی و 
عشــایری، قومیت گرایی عربی )پان عربیسم( و 

فقدان تجربه سیاسی از جمله چالش های عراق 
جدید در حوزه فرهنگ سیاسی می باشد.

تحقیقات  گرچــه  مذکور  پژوهش هــای   
ارزشــمندی در بررســی و واکاوی فرهنــگ 
سیاسی این جوامع به شمار می  آیند و هر یک 
به نحوی در پرده بــرداری از واقعیت فرهنگ 
سیاســی این جوامع ســهم مهمی دارند اما، 
تمامی آن هــا از چندین ضعف اساســی رنج 
می برنــد؛ اول اینکه این تحقیقات بیشــتر در 
چارچــوب گفتمان ملل حاکم صورت گرفته و 
فرهنگ سیاســی ملل حاکم به عنوان فرهنگ 
سیاســی این جوامع معرفی شده است. البته 
این بدین معنا نیست که فرهنگ سیاسی ملل 
دیگر موجود در این کشورها دموکراتیک  است، 
بلکه منظور این است که آنان با اتخاذ دیدگاهی 
اتنوسنریستی بیشتر فرهنگ سیاسی دولت  ـ 
ملت حاکم بر این کشورها را مصداق مطالعات 
خــود قرار داده انــد. عالوه بر ایــن، تحقیقات 
ذکر شــده اگر هم به صــورت جزئی تنوعات 
نــژادی، مذهبی، فرهنگــی و قومیتی را مورد 
توجه قرار داده باشــند، ســعی داشته اند این 
تنوعات را به زیان فرهنگ سیاسی مشارکتی و 
دموکراتیک قلمداد کرده و ضرورت ایجاد یک 
فرهنگ سیاســی همگون، منسجم و یکپارچه  
را تبلیــغ کنند. بــه طور خالصــه چون این 
پژوهشــگران همه در چارچوب گفتمان ملل 
حاکم می اندیشند و دغدغه یکپارچگی و حفظ 
تمامیــت ارضی کشــورها را دارند، به فرهنگ 
سیاسی نیز به مانند یک پدیده کلی و همگون 
نگریسته و از بررســی دقیق و جزئی فرهنگ 
سیاســی ملت های گوناگون موجــود در این 
کشورها و تأثیرگذاری آن بر فرایند دموکراسی 

طفره می روند.

مروری بر ادبیات نظری
مفهوم فرهنگ سیاسی، اصطالح نسبتاً جدیدی 
برای عناوینی چون فرهنــگ، روح، خصیصه 
ملی، منــش ملی و حافظه جمعی اســت که 
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در گذشــته حاکی از جهت گیری های ذهنی 
مشترک میان افراد یک ملت نسبت به سیاست 
و پدیده های سیاســی بــود. در دوران مدرن 
منتســکیو]4[، دوتوکویل]5[ و روسو]6[ تلویحاً به 
فرهنگ سیاســی توجه داشته اند. با این حال، 
اصطالح »فرهنگ سیاسی« برای اولین بار در 
سال 1956 توسط گابریل آلموند]7[ به کار برده 
شد و امکان استفاده از چارچوب های مفهومی 
و  انسان شناســی، جامعه شناســی  در  رایــج 
روان شناسی را فراهم ساخت)علم، 1387: 57(. 
اندیشــمندان زیادی در مورد فرهنگ سیاسی 
اندیشــه ورزی نموده و هریک از رویکردی به 
آن پرداخته اند که در ذیل به بررسی برخی از 
مهم ترین نظریه پردازان این حوزه می پردازیم.

مفهوم »فرهنگ سیاسی« به معنا و مفهوم 
جدید، در واقع مرهون نظریات گابریل آلموند 
بود )ِد سیلوا و دیگران، 2016: 1-10(. آلموند، 
مواضع ذهنی و جهت گیری های افراد نسبت به 
سیاست و نظام سیاســی را به عنوان فرهنگ 
سیاســی قلمداد می کند. از دیــدگاه وی، هر 
نظام سیاسی دربرگیرنده یک الگوی خاص از 
این جهت گیری ها نسبت به کنش های سیاسی 
اســت؛ یعنی در هر نظام سیاســی یک قلمرو 
ذهنی ســازمان یافته در باب سیاســت وجود 
دارد که بــه جامعه، ترکیــب نهادها و اتکای 
اجتماع بر افعال فــردی معنی می دهد)آلموند، 
1990: 138(. در نگاه آلموند، فرهنگ سیاســی 
بیان گر ویژگی ها، احساسات، باورها و شناخت 
مجموعه ای از افراد یک ملت درباره سیاســت 
و نظام سیاســی اســت که در طــول تاریخ و 
در فراینــد جامعه پذیری از طریــق خانواده، 
انجمن های  مذهبی،  گروه های  مدرسه، شغل، 
داوطلبانــه احزاب سیاســی و حّتی نهادهای 
دولتی انجــام می گیرد و از طریــق تجربیات 
زندگی، جهت گیری های  ناخواســته  در طول 
سیاسی شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهد. 
همچنین وربا]8[، فرهنگ سیاســی را عبارت از 
نظام تجربــی، نمادهای معنی دار و ارزش هایی 

می داند که معرف کیفیت انجام اقدام سیاسی 
هســتند )آلموند و وربا، 1963: 532(. وی، با 
تعریف فرهنگ سیاسی به عنوان » نظام کنترل 
مرتبط با اعتقادات افراد«، فرهنگ سیاسی را از 
فرهنگ عمومی در سطح تحلیل جدا می کند 
و معتقد اســت که باورهای تجربی، نمادهای 
عاطفی و ارزش های اساسی افراد نقش مهمی 
در ســاختن فرهنگ سیاســی دارند)چیلکوت، 

 .)347 :1377
 به طور کلی، آلموند و وربا، جهت گیری های 
ارزشی، شناختی و احساســی افراد نسبت به 
سیاســت را به عنوان فرهنگ سیاســی تلقی 
می کنند و فرهنگ سیاسی را شامل مجموعه ای 
از باورها، ارزش ها، احساسات و دانش ها نسبت 
به پدیده های سیاســی می دانند. آن ها به این 
نتیجه رسیدند که باورها، ارزش ها، احساسات 
و اطالعات سیاسی افراد نحوه مشارکت آنان را 
در زندگی سیاســی تعیین می کند و می تواند 
به عنوان شــاخصی معتبر در توسعه سیاسی 
جوامع در نظر گرفته شــود. آلموند و وربا، بر 
اساس همین جهت گیری های ذهنی نسبت به 
سیاست و تأثیر آن بر نحوه مشارکت شهروندان 
یک جامعه در نظام سیاسی، فرهنگ سیاسی را 
به سه نوع فرهنگ سیاسی محدود]9[، تبعی]10[ 
و مشارکتی]11[ تقسیم می کنند. افراد متعلق به 
فرهنگ سیاسی محدود، بیش تر خود را وابسته 
به اجتماعات کوچک و محلّی، روســتا و قبیله 
می دانند و هیچ نوع مشارکتی در نظام سیاسی 
ندارند. افراد متعلق به فرهنگ سیاســی تبعی، 
هر چند ممکن اســت نسبت به نظام سیاسی 
آگاهی داشــته باشند، اّما نقشــی مطیعانه و 
منفعالنه دارند؛ ولی شهروندان دارای فرهنگ 
سیاسی مشــارکتی، تلقی روشــنی از اجزای 
نظام سیاسی دارند و نقش فّعالی را در جریان 
امور سیاســی ایفا می کنند، این گونه افراد در 
کل نظام سیاســی، یعنی هــم در فرایندهای 
دروندادی و هم فرایندهای بروندادی شــرکت 

می کنند)چیلکوت، 1377: 345 و 346(.
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یکی دیگر از صاحب نظران فرهنگ سیاسی 
االزار]12[ اســت. از دید وی، فرهنگ سیاســی 
الگوی ویژه ای از جهت گیری به کنش سیاسی 
اســت که در هر نظام سیاســی نهادینه شده 
است )االزار، 1966: 78(. این الگو، تعیین می کند 
که دولت و سیاســتمداران چگونه عمل کنند. 
از نظر وی، جهت گیری افراد به نظام سیاسی، 
چگونگی عملکرد دولــت و مقامات حکومتی 
و ارزش های مذهبی و قومی در شــکل گیری 
فرهنگ سیاسی شــهروندان مؤثر است. وی، 
معتقد اســت که به دلیل تأثیرپذیری فرهنگ 
سیاســی از متغیرهای مختلف در یک جامعه، 
فرهنگ سیاسی ینکنواختی وجود ندارد؛ بلکه 
بــا توجه بــه تفاوت های تاریخــی، اقتصادی، 
اجتماعــی، سیاســی، فرهنگــی، جغرافیایی 
و قومــی فرهنگ سیاســی از منطقــه ای به 
منطقه ای دیگر متفاوت اســت. با همین نگاه، 
به نظر او در آمریکا ســه نوع فرهنگ سیاسی 
وجــود دارد: فرهنگ سیاســی اخالق گرا]13[، 
فردگرا]14[ و سنت گرا]15[. معیار سنجش دولت 
توســط اخالق گرایــان، تعهد دولــت به رفاه 
اجتماعی و توجه آن به تولید و عرضه کاالهایی 
اســت که نفع عموم را در پــی دارد. برخالف 
اخالق گرایان، فردگرایان تمرکز بیشتری روی 
نگرانی ها و حرفه  افراد دارند تا دخالت جامعه 
در سیاســت را محدود کنند. فرهنگ سیاسی 
ســنت گرا نیز یک ســاختار نخبه گرا است که 
ســعی می کند نظم اجتماعی موجود را حفظ 

کند )زوئلیک،2000 : 34(.
روزنبــام]16[، بــه عنــوان یکــی دیگر از 
صاحب نظران این حوزه، فرهنگ سیاسی را به 
عنوان جهت گیری های ذهنی نسبت به مسائل 
سیاسی تعریف می کند )روزنبام، 1975: 37(. وی 
مانند آلموند، وربا و االزار، برداشت های ذهنی 
و تمایالت شــهروندان نسبت به امور سیاسی 
را به عنوان فرهنگ سیاســی تلقی می نماید، 
ولــی تعاریف آنان را با این اســتدالل ناکامل 
می داند که به طور دقیق مشــخص نمی کنند 

که این جهت گیری های ذهنــی دقیقاً حاوی 
چه چیزهایی هســتند. از نظــر وی، فرهنگ 
سیاسی در دو سطح باید تعریف شود: در سطح 
فردی و در ســطح سیستمی. در سطح فردی، 
با رویکردی روان شــناختی، فرهنگ سیاسی، 
جهت گیری هــای ذهنی، احساســات و افکار 
افراد نســبت به نظام سیاسی به اضافه نمادها، 
نهادها و قواعد بنیادین تشــکیل دهنده جامعه 
و واکنش نســبت به آن ها را شــامل می شود؛ 
اما در سطح سیستمی، فرهنگ سیاسی عبارت 
اســت از جهت گیری های ذهنِی جمعِی مردم، 
نســبت به عناصر و مؤلفه های تشکیل دهنده 
نظام سیاســی و چگونگی قضــاوت و ارزیابی 
آن ها در مورد نهادها و مقام های سیاســی. او 
همانند االزار معتقد است که یک الگوی واحد 
و جامع از فرهنگ سیاســی در هیچ جامعه ای 
یافت نمی شود و گروه های اجتماعی- اقتصادی 
مختلــف دارای الگوهــای متفاوتی از فرهنگ 
سیاسی هستند. بر همین مبنا، وی دو الگو را 
برای فرهنگ سیاسی معرفی می کند: فرهنگ 
 سیاســی منســجم و غیر منســجم )همان، 4 

و 20(.  
فرهنگ  از صاحب نظــران  دیگــر  یکــی 
سیاسی اینگلهارت]17[ است. از نظر اینگلهارت، 
فرهنــگ سیاســی عبارت اســت از نظامی از 
ارزش هــا، نگرش هــا و دانش های سیاســی 
درباره نظام سیاســی کشــور که مردم بر پایه 
آن بــه ارزیابی و داوری درباره امور سیاســی 
فعالیت های سیاســی  و  می پردازنــد  خویش 
خود را براســاس آن معنا می کننــد )پناهی و 
کــردی، 1389: 15(. موضوع اصلــی اینگلهارت 
در رابطه با فرهنگ سیاسی، »ارزش های ابراز 
وجود«]18[ یا »ارزش های رهاینده«]19[ اســت. 
وی، ارزش هــای ابراز وجود یــا رهاینده را به 
عنوان گونه ای از فرهنگ سیاســی که مستعد 
دموکراســی اســت در نظر گرفته میگیرد. به 
نظر او، اصلی ترین عامل گذار به دموکراســی 
در کشورهای غیردموکراتیک و تحکیم آن در 

139گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721



کشــورهای دموکراتیک، رشد ارزش های ابراز 
وجود است که در فرایند توسعه اقتصادی رخ 
رشد می کنند. این ارزش ها، شامل شاخص های 
استقالل، ارزش های فرامادی گرایانه، نگرش به 
برابری جنسیتی و دموکراسی است. ارزش های 
ابراز وجود، دربردارنده تأکید فرامادی گرایانه بر 
آزادی فردی و سیاسی، فّعالیت های معترضانه 
شهروندان، تساهل نســبت به آزادی دیگران 
و تأکید بر رفاه ذهنی هســتند که در زندگی 
منعکــس می شــود ) اینگلهــارت، 2010: 132(. 
اینگلهارت در کل توسعه اقتصادی - اجتماعی 
را زمینه ای برای گــذار تدریجی از ارزش های 
معطــوف به بقاء بــه ارزش هــای معطوف به 
ابراز وجود می داند و معتقد اســت که، توسعه 
اقتصادی تغییرات تدریجی فرهنگی را موجب 
می شــود و باعث می شــود که توده مردم به 
طور فزاینــده ای خواهان نهادهای دموکراتیک 
گردند و از دموکراســی حمایت بیشتری کنند 
) اینگلهــارت، 2000: 95(. بر همین اســاس، وی 
معتقد اســت که فرهنگ سیاســی طیفی از 
اقتدارگرا تا دموکراتیک را شــامل می شــود. 
فرهنگ سیاسی دموکراتیک دارای دو شاخص 
ارزش های عقالنــی و ارزش های ابراز وجود و 
فرهنگ سیاســی اقتدارگرا دارای دو شاخص 

ارزش های سنتی و ارزش های بقاست.
آخریــن نظریه پردازی کــه در این بخش 
به آن اشــاره می کنیم مارک تســلر]20[ است. 
وی، فرهنــگ سیاســی را شــامل جنبه های 
شناختی و رفتاری شهروندان و مردمان عاّدی 
می داند. به نظر او، جنبه شــناختی شامل دو 
متغّیــر »اعتقاد بــه برابری جنســیتی]21[« و 
»مدارای سیاســی«]22[ اســت؛ جنبه رفتاری 
نیز شــامل متغّیرهای »اعتماد سیاســی«]23[، 
و  مدنی«]24[، »عالیق سیاسی«]25[  »مشارکت 
متغّیرهای  او،  »دانش سیاسی«]26[ می شــود. 
شناختی را با عنوان »تکّثرگرایی سیاسی«]27[

و متغّیرهــای رفتاری را با عنــوان »درگیری 
عملــی در سیاســت«]28[ مقوله بندی می کند 

)تسلر،2011: 270(. از نظر تسلر، فرهنگ سیاسی 
دموکراتیــک نیاز به حمایت گســترده عموم 
مردم یک جامعه از برابری جنسیتی، بردباری 
و شــکیبایی نســبت به دیدگاه های مخالف، 
وجود اعتماد میان شهروندان، مشارکت مدنی، 
عالقه سیاســی و دانش سیاســی دارد. وی، با 
لحــاظ نمودن معیارهای شــناختی و رفتاری 
شهروندان عاّدی و با توّجه به مؤلفه های فوق، 
فرهنگ سیاســی در جوامع را بــه چهار نوع 
دموکراتیــک]29[، بی تفــاوت]30[، عمل گرا]31[ و  
محدود]32[ تقسیم می کند. تسلر، با تلفیق آراء 
متفکران قبلی از جمله آلموند و وربا، پاتنام و 
االزار، نگاهی جامع تر به فرهنگ سیاسی دارد. 
او، مانند االزار فرهنگ سیاســی را به صورت 
همگون و منسجم بررسی نمی کند، بلکه قائل 
به وجــود فرهنگ های سیاســی گوناگون در 

جوامع مختلف است. 
با توجه به نظریات مذکور، متوجه می شویم 
که به طور کلی مفهوم فرهنگ سیاســی از دو 
مؤلفه فرهنگ و سیاست تشکیل شده است؛ اما 
در ضمن وجود وجوه مشترک با این دو مفهوم، 
تفاوت هایی با آنان دارد. فرهنگ سیاسی از این 
جهت از فرهنگ عمومی متمایز می شــود که 
بیشتر بر احساســات، دانش و رفتارهای مردم 
نســبت به کارکرد قدرت و اقتدار تأکید دارد. 
تفــاوت آن با سیاســت نیز در این اســت که 
قواعد بنیادین را برای توزیع ارزش هایی وضع 
می کند که مربوط به قدرت سیاســی هستند 
و به توزیع خــود ارزش ها نمی پــردازد بلکه، 
تصــورات و اعتقادات مشــترکی که بنیادهای 
اصلی زندگی سیاســی یک کشور هستند، را 
تعیین می کند. بر این اساس، فرهنگ سیاسی 
نقطه تالقی فرهنگ و سیاســت است و میان 
این دو، رابطه برقــرار می کند. حال بر مبنای 
تعاریف نظریه پردازان فوق، مؤلفه های فرهنگ 

سیاسی را می توان به شرح زیر خالصه کرد:
1. تمایالت شناختی، تحلیلی و احساسی 
نســبت به پدیده های سیاســی  2. مجموعه 
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جهت گیری هــای اعضای یک جامعه نســبت 
به نظام سیاســی، نخبگان سیاســی و قدرت 
سیاسی 3. بخشی از فرهنگ عمومی جامعه که 
معطوف به سیاســت است. 4. عقاید، ارزش ها، 
 هنجارهــا و نمادهایی که سیاســی هســتند.
 5. دانش، رفتار و اعمال سیاســی شــهروندان

6. فعالیت هــای روزمــره و عــادی سیاســی 
شهروندان 7. الگوی ویژه ای از جهت گیری که 
شــهروندان به کنش سیاسی دارند. 8. فرایند 
 معنادهی و جهت دهی به کنش های سیاســی 
9. طرز تلقی افراد از نظام سیاســی و شــیوه 
برخورد بــا آن 10. مجموعــه ای از نگرش ها، 
باورها و احساساتی است که به فرایند سیاسی 

معنا و نظم می بخشد.
در نهایت با توجه بــه ویژگی ها و تعاریف 
مذکور، فرهنگ سیاسی را می توان به شرح زیر 

تعریف کرد:
»مجموعه ای از آگاهــی، عقاید، ارزش ها، 
هنجارها، نمادهــا و رفتارهای گروهی از افراد 
که در بســتر تاریخ و زندگــی اجتماعی آنان 
شــکل گرفته و معطوف به سیاســت و نظام 

سیاسی است«.

چارچوب مفهومی
یکی از اندیشــمندانی که می توان از نظریات 
وی برای بررســی تأثیر فرهنگ سیاســی بر 
توسعه سیاسی اســتفاده کرد، لوسین پای]33[ 
است. تالش لوسین پای تحقیق درباره فرهنگ 
سیاســی و رابطه آن با توســعه سیاسی است. 
وی چگونگی تأثیر فرهنگ سیاســی بر توسعه 
سیاسی را بررسی کرده و معتقد است که فهم 
چگونگی تغییر و توسعه سیاسی مستلزم توجه 
به بعد فرهنگی جامعه اســت )پای، 1370: 37( 
تاریخی، جامعه پذیری سیاســی  .پای، تکامل 
و تجــارب فرهنگــی افراد را در شــکل گیری 
فرهنگ سیاســی مؤثــر می دانــد و فرهنگ 
سیاســی را به عنوان مجموعه ای از نگرش ها، 
اعتقادات و احساســاتی تعریف می کند که به 

روند سیاســی نظم و معنــا می دهد و اصول و 
قواعــد تعیین کننــده حاکم بر رفتــار و نظام 
سیاسی را مشــخص می کند )همان، 10(. بدین 
ترتیب، فرهنگ سیاســی از نظر پای، بیانگر و 
نشان دهنده طرز تلقی ها، باورها و رفتار طبقات 
و اقشــار گوناگون اجتماعی نسبت به قدرت و 
سیاست اســت. نظام های سیاســی گوناگون 
در بســتر ایــن جهت گیری هــای اعتقادی و 
احساسی عمل می کنند و بر اساس گوناگونی 
در فرهنگ هــای سیاســی، از هــم متمایــز 
می گردند. هماهنگی میان فرهنگ سیاســی و 
نظام سیاســی ثبات سیاسی و عدم هماهنگی 
بی ثباتی را بــه دنبال خواهد داشــت. از نظر 
پای، عالوه بر رویدادها ی تاریخی، ساختارهای 
سیاســی نیز در شکل دهی به فرهنگ سیاسی 
مؤثر هســتند و عالیق و ارزش های سیاسی را 
تحت تأثیر قرار می دهند؛ در ســطح ُخرد نیز، 
جامعه پذیری سیاسی در طول زندگی جمعی 
افراد کــه از طریق نهادهــای اجتماعی مانند 
خانواده، مدرسه و رسانه های اجتماعی صورت 
می گیرد، بر عالیق و سالیق سیاسی افراد مؤثر 

است.
پای، معتقد اســت که فرهنگ سیاســی 
طبیعتــاً چندپــاره اســت و از نقطــه نظــر 
شــهروندی و نقش آن ها در سیاست گذاری، 
در تمام نظام های سیاسی حداقل دو فرهنگ 
سیاســی وجود دارد: یکی فرهنگ سیاســی 
نخبــگان و دیگری فرهنگ سیاســی توده ها. 
در جوامــع پیشــرفته، به فرهنگ سیاســی 
توده توجه می شــود؛ زیرا برای حفظ ســطح 
توســعه یافتگی اهمیت دارد، در حالی که در 
جوامع توســعه نیافته، فرهنگ سیاسی متوجه 
نخبگان می شــود، زیرا برای شــروع توسعه 
اهمیــت بســیار دارد )همــان، 45-46(. از نظر 
پای، ارزش های اساســِی »اعتمــاد در مقابل 
در  بدگمانی«، »سلســله مراتب  و  عدم اعتماد 
مقابــل برابــری«، »آزادی در مقابل اجبار« و 
»وفــاداری و وفاق در مقابــل عدم وفاداری«، 
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تعییــن کننده تفاوت میان فرهنگ سیاســی 
نخبگان و توده است. ترکیب این چهار ارزش، 
بخش زیــادی از ویژگی های خاص مربوط به 
فرآیندهای توسعه سیاسی در هر کشور را ارائه 
می دهد. به باور او، فرهنگ سیاسی نخبگان با 
امتیازات، احساسات و الگوهای رفتاری کسانی 
ســروکار دارد که در درون نظام سیاسی بوده 
و نقش فعالی داشــته و بــر بروندادهای نظام 
تاثیری مستقیم دارند. فرهنگ سیاسی توده، 
نیز از ایستارها و ســمت گیری های مردم )به 
عنوان یک کل( در قبال سیاســت تشــکیل 
می شــود کــه بروندادهای نظام را به شــکل 
 مهمــی در کنترل خود ندارنــد )زارعی، 1388 
: 121(. نظریه پای در مورد فرهنگ سیاســی 
از این جهت که فرهنگ سیاســی را عبارت از 
جهت گیری های اعتقادی و عاطفی افراد که به 
زندگی سیاسی آنان معنا می دهند و به عنوان 
الگویی چگونگی برخورد آنان با نظام سیاسی 
را مشــخص می کند، هماننــد آلموند و وربا 
است؛ اما از این جهت از آنان متمایز می گردد 
که، فرهنگ سیاســی را به صورت منسجم و 
همگون نمی بیند و قائل به وجود چندین نوع 
فرهنگ سیاسی اســت؛ زیرا معتقد است که 
فرهنگ سیاســی نخبگان با فرهنگ سیاسی 
توده مردم متفاوت اســت و حتی، در ســطح 
توده هــا نیز قائل به وجــود چند نوع فرهنگ 
سیاسی اســت و بر این نظر است که، ممکن 
اســت هر یک از گروه بندی هــای اجتماعی 
)ماننــد طبقــه، منطقه و قومیــت(، فرهنگ 

سیاسی خاص خود را داشته باشند.
عالوه بر نظریه پای در مورد تأثیر فرهنگ 
سیاسی بر فرایند دموکراسی و توسعه سیاسی، 
پژوهش حاضر از گونه شناســی مارک تســلر 
در مورد فرهنگ سیاســی برای شناسایی نوع 
فرهنگ سیاسی کشورهای حاکم بر کردستان 
اســتفاده می کنــد. تســلر، با لحــاظ نمودن 
معیارهای شناختی و رفتاری شهروندان عاّدی 
و با توّجه به عناصر مدارای سیاســی، حمایت 

از برابری جنســیتی، عالئق سیاســی، دانش 
سیاســی، مشارکت مدنی و اعتماد بین فردی، 
فرهنگ سیاسی جوامع مختلف را به چهار نوع 

تقسیم می کند:
1 فرهنگ سیاسی دموکراتیک: در این نوع از 
فرهنگ سیاسی، افراد عقاید سیاسی متنوع را 
تحمل می کنند، از برابری جنسیتی حمایت و 
نسبت به سیاســت عالقه و شناخت دارند، در 
زندگی مدنی و جمعی مشــارکت نموده و به 

شهروندان اعتماد دارند.
2 فرهنگ سیاســی بی تفاوت: در این نوع از 
فرهنگ سیاسی، افراد عقاید سیاسی متنوع را 
تحمل و از برابری جنسیتی حمایت می کنند، 
اما نسبت به سیاست عالقه و شناخت ندارند، 
در زندگی مدنی و جمعی مشارکت نمی کنند 
و به شهروندان اعتماد ندارند. این افراد به امور 

سیاسی یا رفتار دیگران اهمّیتی نمی دهند.
3 فرهنگ سیاســی عمل گــرا: در این نوع از 
فرهنگ سیاسی، افراد عقاید سیاسی متنوع را 
تحمل نمی کنند، از برابری جنســیتی حمایت 
نمی کنند، اما نســبت به سیاست عالقه مندند 
و در مورد سیاســت دانش کافــی دارند و در 
زندگی مدنی و جمعی مشــارکت نموده و به 
شــهروندان اعتماد دارند، ایــن افراد خود را با 
زندگی سیاســی و اجتماعی وفق می دهند، اّما 
با افکار آلترناتیو، مزیّت ها و سبک زندگی آنان 

میانه خوبی ندارند.
4 فرهنگ سیاســی محــدود: در این نوع از 
فرهنگ سیاسی، افراد عقاید سیاسی متنوع و 
مخالف را تحمل نمی کنند، از برابری جنسیتی 
حمایت نمی کنند، شــناخت و عالقه ای نسبت 
به سیاســت ندارند، در زندگی مدنی و جمعی 
مشــارکت نمی کنند و به شــهروندان اعتماد 

ندارند )تسلر و گائو،2009 :207-197(.
بدین ترتیب، شــاکله چارچــوب مفهومی 
پژوهــش را ترکیبی از نظریه  پای در مورد تأثیر 
فرهنگ سیاسی بر توسعه سیاسی و گونه شناسی 

تسلر از فرهنگ سیاسی تشکیل می دهد.
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روش شناسی
مقالة حاضر با توجه به موضوع پژوهش، از روش 
مقایســه ای]34[ با رویکــرد توصیفی- تحلیلی 
بهــره می گیــرد. روش پژوهش مقایســه ای، 
یکی از منابع معرفتی اســت که »برای مطالعة 
تنوع؛ یعنی الگوهای شــباهت ها و تفاوت ها« 
به کار می رود ) راگیــن]35[، 1994: 106(. تحلیل 
تطبیقی به معنای توصیف و تبیین مشابهت ها 
و تفاوت هــای شــرایط یــا پیامدهــا در بین 
واحدهــای اجتماعی بزرگ مقیــاس مناطق، 
ملت ها، جوامع و فرهنگ هاســت. این تعریف 
بازتاب سنت هایی چون تحلیل بین فرهنگـــی 
در مـردم شناســـی، تحلیـل بـین جامعه ای در 
علوم  بین کشوری در  تحلیل  جامعه شناســی، 
سیاسی، تحلیـل تـاریخی تطبیقـی در تـاریخ 
و تحلیـل روانشناسی تطبیقی در روان شناسی 
اســت )Smelser, 2003: 645). واحد مطالعه 
در این پژوهش، چهار کشــور ایــران، عراق، 
ترکیه و ســوریه اســت کــه از طریق روش 

نمونه گیری هدفمند انتخاب و ســعی می شود 
از طریق مقایســه آن ها با هم و با کشــورهای 
کانادا، اســترالیا، ســوئیس و آلمان به عنوان 
کشــورهای دارای نظام سیاســی فــدرال که 
تجربه موفقی در زمینه دموکراســی داشته اند، 
چگونگی تأثیرگذاری فرهنگ سیاسی بر نظام 
سیاسی و فرایند توسعه سیاسی آن ها بررسی 
شــود. محدوده زمانی مطالعه ســال 2020 و 
ابزار گردآوری اطالعــات، مطالعة کتابخانه ای 
و اسنادی شــامل گزارش های ســازمان های 
بین المللی معتبر، کتاب ها و مقاالت تخصصی 
اســت. داده ها به دلیل اینکه متعلق به منابع 
موثق و سازمان ها و مؤسسات بین المللی معتبر 

هستند، از روایی و اعتبار برخوردار هستند.

تحلیل یافته ها 
یکــی از شــاخص های معتبر کــه می توان از 
طریــق آن وضعیــت دموکراســی و فرهنگ 
سیاســی جوامع مختلف را درک کرد، شاخص 

جدول شماره )1(: 
وضعیت چهار کشور دموکراتیک فدرال جهان از نظر شاخص   مردم ساالری 
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مردم ســاالری]36[ است. شاخص مردم ساالری، 
نتایــج تحقیقــات ســالیانه واحــد اطالعات 
اکونومیســت درباره وضعیت مردم ساالری در 
167 کشور جهان است. این شاخص بر اساس 
60 شــاخص جزئــی در پنج شــاخص اصلی 
شامل شیوه انتخابات و تکثرگرایی]37[، عملکرد 
حکومت]38[، مشــارکت سیاســی]39[، فرهنگ 
سیاسی]40[ و آزادی های مدنی]41[ از نمره صفر 
تا یک می باشــد. این فهرســت، کشورها را بر 
اساس وضعیت دموکراسی از بهترین وضعیت 
تا وخیم ترین وضعیت به چهار نوع دموکراسی 
کامل، دموکراســی ناقص، شــرایط بینابینی 
حکومت هــای  و  ترکیبــی(  )حکومت هــای 
 The) اســتبدادی )اقتدارگرا( تقسیم می کند
Economist, 2020).  از طریق این شــاخص 
می توان نوع فرهنگ سیاســی و ارتباط آن با 
نوع نظام سیاسی را مشاهده و از طریق مقایسه 
کشورهای مختلف با هم، چگونگی روند توسعه 
سیاســی در جوامع مختلف را درک و تحلیل 

کرد.
با توجه با این کــه تأکید اصلی این مقاله 
بر چهار کشــور ایران عراق، ترکیه و ســوریه 
اســت، در این بخش وضعیت هــر یک از این 
کشورها از نظر شــاخص های مردم ساالری با 
تأکید بر فرهنگ سیاســی آن هــا تحلیل و از 
طریق مقایســه با چهار کشور فدرال جهان که 
تجربه موفقی در توسعه سیاسی و دموکراسی 
داشــته اند، بررســی می گردد. وضعیت چهار 
کشــور منتخب فدرال جهان از نظر شــاخص 
مردم ساالری در سال 2020 به شرح زیر است 
که در جدول شماره )1( نشان داده شده است.

وضعیــت ایــن کشــورها در هــر یک از 
شــاخص های اصلی نشــان می دهــد که بین 
میــزان شــاخص فرهنــگ سیاســی و نظام 
سیاســی آن ها رابطه مســتقیمی وجود دارد؛ 
چنانچه کشــورهای کانادا، استرالیا، سوئیس و 
آلمان که نمره فرهنگ سیاســی آن در سطح 
باالیی )هریک بــه ترتیب 38/9، 75/8، 38/9 

و 13/8( اســت، مردم آن ها متســاهل و نمره 
کثرت گرایی آن ها بیشــتر از 9 اســت؛ عالوه 
بر آن، مشــارکت سیاســی مــردم آن ها باال، 
آزادی های شهروندی بســیار زیاد و نوع نظام 
سیاســی آن ها دموکراتیک است. در ضمن، به 
دلیل تفاوت در میزان شاخص فرهنگ سیاسی 
میان این کشورها در میزان دموکراسی تفاوت 
وجود دارد؛ به عبارتی دیگر میزان دموکراسی 
هر یک از این جوامع متناسب با سطح فرهنگ 
سیاسی آن هاســت. مثاًل، کشور کانادا با نمره 
فرهنگ سیاسی 38/9 میزان مردم ساالری آن 
24/9 است، اما کشــور آلمان با نمره فرهنگ 
سیاســی 13/8 دارای میزان دموکراسی 67/8 
می باشد و این نشــان می دهد که با اُفت نمره 
فرهنگ سیاسی کشــورها، میزان دموکراسی 
آن ها نیز پایین می آید. بنابراین، نوع حکومت 
و درجه دموکراســی در هر کشــوری از نوع و 

میزان فرهنگ سیاسی آن تبعیت می کند.
با توجه به اینکه هدف اصلی این پژوهش، 
تحلیل وضعیت فرهنگ سیاســی کشــورهای 
ترکیه، عراق، ایران و سوریه و بررسی تأثیر آن 
بر نظام سیاســی این کشورهاست، الزم است 
وضعیت آن ها به لحاظ شــاخص مردم ساالری 
نشــان داده شــود. از ســویی با انطباق نمره 
فرهنگ سیاسی این کشورها با نوع حکومتشان 
و از طریق مقایســه با کشورهای دموکراتیک، 
دلیل توســعه نیافتگی سیاســی آن ها درک و 
توصیف گردد. وضعیت  کشورهای مورد مطالعه 
از نظر شــاخص های پنچگانه مردم ساالری در 
ســال 2020 در جدول شماره )2( نشان داده 

شده است.
همچنــان کــه مشــاهده می شــود، در 
کشــورهای ترکیه، عراق، ایران و ســوریه که 
نمره فرهنگ سیاسی آن ها در سطح پایین تری 
قرار دارد، کثرت گرایی پایین اســت. در میان 
آن ها، کشــورهایی که نمره فرهنگ سیاســی 
آن ها وضعیت بهتری دارد، از نظر کثرت گرایی 
و میزان مشــارکت سیاســی وضعیت بهتری 
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دارند. چنانچه دو کشــور ترکیــه و عراق که 
نمره فرهنگ سیاســی آن ها به ترتیب 63/5 و 
5 اســت، با نمره کثرت گرایــی 50/3 و 25/5  
وضعیت نســبتاً بهتری از ایران و ســوریه که 
نمره آنها )0( اســت دارند. همچنین کشــور 
ترکیه کــه نمره فرهنگ سیاســی آن در حد 
متوســطی )63/5( قرار دارد، نظام سیاســی 
نظام های  ویژگی هــای  یعنی  دارد،  ترکیبــی 
سیاسی دموکراتیک و اقتدارگرا را توأمان دارد، 
البته این به معنای آن نیست که ترکیه از نظر 
سیاسی توســعه یافته است، بلکه هنوز فاصله 
زیادی با دموکراسی دارد. ولی این حاکی از آن 
اســت که تغییرات در فرهنگ سیاسی ترکیه 
تا حدی بر روند توســعه سیاســی مؤثر بوده 
اســت. حال آن که دو کشــور ایران و سوریه 
که نمره فرهنگ سیاســی آن ها کم )13/3 و 
38/4( اســت، از نظر سایر شــاخص ها نیز در 

سطح بسیار پایینی قرار دارند و جزء نظام های 
اقتدارگرا محسوب می شوند.

عــالوه بر آن، اگــر فرهنگ و نــوع نظام 
سیاســی کشــور کانــادا با رتبه 5 شــاخص 
مردم ساالری در جهان )به عنوان اولین کشور 
دارای حکومت فدرال از نظر مردم ســاالری( را 
با کشــور ترکیه با رتبه 104 )به عنوان اولین 
کشور از گروه کشورهای مورد مطالعه( مقایسه 
کنیم، متوجه می شویم که نظام سیاسی آن ها 
با سطح فرهنگ سیاســی آن ها قرابت زیادی 
دارد؛ چنانچه کشــورکانادا با فرهنگ سیاسی 
38/9 دارای نمره مردم ســاالی 24/9 و نظام 
سیاســی دموکراتیک کامل است. حال آن که 
کشــور ترکیه با میزان فرهنگ سیاسی 63/5 
دارای نمره 48/4 از نظر مردم ســاالری و نظام 

سیاسی ترکیبی است.
از ســویی دیگر این مقایســه و انطباق در 

جدول شماره )1(: 
وضعیت چهار کشور دموکراتیک فدرال جهان از نظر شاخص   مردم ساالری 

در سال 2020
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0
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10٤
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2/78

ترکیه

عراق

ایران

سوریه

(The Economist, 2020) :منبع

رژیم 
ترکیبی

نظام 
اقتدارگرا

نظام 
اقتدارگرا

نظام 
اقتدارگرا

مشارکت 
سیاسی

عملکرد
حکومت

نوع 
حکومت

شیوه
انتخابات و 
تکثرگرایی

جمع 
امتیاز

آزادی های رتبه
شهروندی

فرهنگ کشور
سیاسی
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مورد کشــورهای انتهای شاخص مردم ساالری 
در هر دو گروه نیز صادق اســت؛ زیرا کشــور 
آلمان به عنوان چهارمین کشــور دارای نظام 
فدرال از نظر مرد ســاالری با فرهنگ سیاسی 
شــاخص  در   67/8 کل  نمــره  دارای   13/8
مردم ساالری و از کانادا به عنوان کشور اول این 
گروه کمتر دموکراتیک است. کشور سوریه نیز 
به عنوان چهارمین کشــور از گروه کشورهای 
مورد مطالعه، دارای نمره کل 43/1 و بیشــتر 
از ترکیه به عنوان اولین کشور گروه کشورهای 
مورد مطالعه اقتدارگراتر است. این قرابت میان 
نمره فرهنگ سیاسی و مردم ساالری کشورهای 
ابتدا و انتهای جدول شــاخص مردم ســاالری 
حاکی از وجود رابطه میان فرهنگ سیاســی 

کشورها و نوع نظام سیاسی آن هاست.
با این وصف، می توان گفت که شکل نظام 
سیاســی و فرایند توســعه سیاسی بر فرهنگ 
سیاسی جوامع مختلف منطبق است؛ به عبارتی 
دیگر فرهنگ سیاسی شــکل نظام سیاسی و 
فرایند دموکراســی در هر جامعه ای را تعیین 
می کند؛ امــا این بخشــی از واقعیت فرهنگ 
سیاســی در هر جامعه ای را نشــان می دهد، 
چون فرهنگ سیاسی به یک میزان مساوی در 
جامعه پخش نشــده و گروه ها، اقشار، طبقات 
و ملت های گوناگون دارای فرهنگ یکســان و 
همگونی نیستند، بلکه به دلیل عوامل مختلف 
مذهبــی، تاریخی، اقتصــادی و اجتماعی هر 
دارای جهت گیری های خاص خودشــان  یک 
هســتند. چیزی که در مورد فرهنگ سیاسی 
کشــورهای ترکیه، عراق، ایران و سوریه حائز 
اهمیت است و اغلب مورد غفلت واقع شده این 
است که با وجود اشترکاتی در فرهنگ سیاسی 
تمام ساکنان این کشــورها، فرهنگ سیاسی 
آن ها تفاوت هایی با هــم دارد. مهم تر این که، 
میان فرهنگ سیاســی ملت حاکم و ملت های 
تحت ســلطه تفاوت چشمگیری وجود دارد و 
این مســئله تأثیر زیادی بر نظام سیاسی این 
کشورها از خود برجای گذاشته است. فرهنگ 

سیاسی ملت های ترک، فارس و عرب به عنوان 
ملل حاکم بر کشورهای ترکیه، ایران، عراق و 
سوریه به دلیل این که در صد سال اخیر ذینفع 
اصلی در این همزیستی نامسالمت آمیز بوده و 
همچنین، به دلیل فرهنگ ســلطه گر آن ها که 
در اثر جامعه پذیری سیاســی در بستر اندیشه 
خودبرتربینانــه آن ها مدام تولیــد و بازتولید 
شده، بسیار اقتدارگرایانه و تمرکزگرایانه است. 
این فرهنگ اقتدارگــرا و تمرکزگرا در تلقی و 
کنش آن ها در رابطه با سیاســت، زمینه های 
انحصارگرایی و ســلطه بر دیگــر ملل، به ویژه 
کردها را فراهم کرده است. در نتیجه، فرهنگ 
سیاســی محــدود و تمرکزگــرای ملل حاکم 
راههای ورود ملل غیرحاکم  به عرصه سیاست 
در کشــورهای مذکــور را بســته و از تحقق 
دموکراسی و توسعه سیاسی ممانعت به عمل 

آورده است. 
بنابراین، فرهنگ سیاســی هر یک از ملل 
حاکم بر کشــورهای مذکور، اصلی ترین مانع 
تحقق دموکراسی در این کشورهاست. به عنوان 
مثال، اگر به کشور عراق بعد از فروپاشی رژیم 
صدام حسین نگاه کنیم می بینیم که فرهنگ 
سیاســی عشــیره ای عرب ها، با مشخصه های 
و  جنــگاوری  روحیــه  خویشــاوندگرایی، 
ستیزه جویی در این کشور به عنوان اصلی ترین 
مانع نهادینه شدن فدرالیسم و دموکراسی عمل 
نموده است. در مورد ایران نیز، وقوع دو انقالب 
مشــروطه و انقالب اسالمی]42[ سال 1357، با 
وجود تغییر در رژیم سیاسی ایران،  استبداد و 
انحصارطلبی را نه تنها از میان نبرد، بلکه بیش 
از پیش افزایش یافت؛ زیرا فرهنگ سیاســی 
ایرانی که از محصول اندیشــه باســتان گرایی 
نژادپرســتانه ملت فارس و فرهنگ بســته و 
محدود شیعی اســت از تقسیم قدرت و گذار 
دموکراتیــک جلوگیری کرده اســت. در مورد 
سوریه هم همین وضعیت به شدت ادامه دارد 
و فرهنگ سیاســی ملت عرب در این کشــور 
با ویژگی هایی چــون اقتدارگرایی، ملی گرایی 
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فرهنگی،  به مثابــه ســاختار  پان عربیســم  و 
به عنــوان مانعی در برابر توســعه سیاســی 
عمل کرده اســت. این گزاره در مورد کشــور 
ترکیه نیز صادق اســت زیرا، فرهنگ سیاسی 
خودبرتربین و اقتدارگرای ملت ترک، شــکاف 
ســاختاری عمیقی به وجــود آورده و با ایجاد 
راه مشارکت در  نادموکراتیک  قطب بندی های 
نظام سیاسی  را بر روی جمعیتی بسیار بزرگ 
از کشور ترکیه به عنوان ملت کرد بسته است. 
لذا می توان گفت که فرهنگ سیاسی تمرکزگرا 
و محدود این ســه ملت در چهار کشور ایران، 
ترکیه، عراق و سوریه بر شکل گیری رژیم های 
سیاســی تمرکزگرا و اقتدارگرا در این کشورها 

مؤثر بوده است.
اگر نظریه پای درباره فرهنگ سیاســی را 
برای انطباق با جوامع مورد مطالعه اندکی جرح 
و تعدیل کنیــم، می توانیم به وضعیت فرهنگ 
سیاسی این جوامع پی ببریم. پای معتقد است 
که فرهنگ سیاســی چندپاره است و از نقطه 
نظر شهروندی و نقش آن ها در سیاست گذاری، 
در تمام نظام های سیاســی حداقل دو فرهنگ 
سیاســی وجود دارد: یکی فرهنگ سیاســی 
نخبگان و دیگری فرهنگ سیاسی توده ها )پای، 
1370: 45(. به دلیــل این که وضعیت فرهنگ 
سیاسی کشــورهای مذکور، خصوصیات ویژه 
خود را دارد، نمی توان نظریه پای را بر فرهنگ 
سیاســی این جوامع قالب کــرد بلکه، ضمن 
بهره گیــری از نظریه وی دربــاره چندپارگی 
فرهنگ سیاســی می توان تقابل میان فرهنگ 
سیاسی در این جوامع را به صورتی دیگر دید 
و آن این که چون ساختار اجتماعی  ـ سیاسی 
این جوامع بر اساس شکاف های عمیق ملی قرار 
دارد، می توان فرهنگ سیاسی این کشورها را 
بدین گونه تقســیم کرد: فرهنگ سیاسی ملت 
حاکم، فرهنگ سیاسی ملت غیرحاکم. فرهنگ 
سیاسی ملت های حاکم در این کشورها محدود 
بــوده و دارای ویژگی هایی چون اقتدارگرایی، 
انحصارطلبی، تمرکزگرایی و ملی گرایی افراطی 

اســت. در مقابل، فرهنگ سیاســی ملل غیر 
حاکم دارای ویژگی هایی چون روحیه مقاومت 
و مبارزه جویی، مشــارکت طلبی، آزادی خواهی 
و رهایی بخشی از زیر ســلطه است. البته این 
بدان معنا نیست که فرهنگ سیاسی ملل غیر 
حاکم دموکراتیک است، بلکه فرهنگ سیاسی 
آن ها نیز حاوی ویژگی های فرهنگ سیاســی 
سنتی و محدود اســت اما، این ویژگی ها فقط 
معطوف به خودشان است نه دیگر ملت ها؛ مثاًل 
تجربه کردها به عنوان تحت ســلطه ترین ملت 
در هر چهار کشــور، نشان دهنده آن است که 
کردها در ارتباط بــا هم زبانان خود محدود و 
غیردموکراتیک هستند، ولی در آنکارا، بغداد، 
تهران و دمشــق نسبت به ملل حاکم متساهل  
و دموکراتیــک می اندیشــند و عمل می کنند. 
به رغم آن، فرهنگ سیاســی ملت های حاکم 
هرگز آن ها را به عنوان دیگری خود نمی پذیرد 
و حاضــر به تقســیم عادالنه قدرت نیســت، 
اینجاست که تقابل میان فرهنگ سیاسی ملت 
حاکم و ملت غیرحاکم شــکل می گیرد و این 
تقابل بر شــکل نظام سیاسی و فرایند توسعه 

سیاسی در این کشورها تأثیر می گذارد.
پای، معتقد اســت که در جوامع پیشرفته، 
به فرهنگ سیاســی توده توجه می شود؛ زیرا 
برای حفظ ســطح توسعه یافتگی اهمیت دارد، 
در حالی که در جوامع توســعه نیافته، فرهنگ 
سیاســی متوجه نخبگان می شــود؛ زیرا برای 
شروع توســعه اهمیت بســیاری دارد )همان، 
45-46(. شــاید بتوان نظریه پــای را در مورد 
کشــورهای مورد مطالعه بدیــن گونه تعدیل 
کرد: در این کشورها، توسعه سیاسی معطوف 
به فرهنگ سیاســی ملل حاکم است؛ زیرا این 
گــروه به دلیل دسترســی انحصاری به قدرت 
سیاسی و ماهیت تمرکزگرایانه و تمامیت خواه 
فرهنگ سیاســی خود، از توســعه سیاسی به 
معنای افزایش ظرفیت نظام در پاســخگویی 
به نیازها و خواسته های مردم، تنوع ساختاری، 
تخصصی شــدن ساختارها و همچنین افزایش 
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مشــارکت سیاســی )پای به نقل از قــوام، 1371: 
10( جلوگیری می کند. این فرهنگ سیاســی 
اقتدارگرا و تمرکزگرا در این کشورها، در تضاد 
با شاخص های توسعه سیاسی قرار دمی گیرد. 
در نتیجه چنین فرهنگ سیاســی  محدودی، 
تحقق توسعه سیاسی و شکل گیری یک نظام 

سیاسی دموکراتیک غیرقابل تصور است.
از نظر پای، ارزش های اساسِی » اعتماد در 
مقابل عدم اعتماد و بدگمانی«، »سلسله مراتب 

در مقابل برابری«، »آزادی در مقابل اجبار« و » 
وفاداری و وفاق در مقابل عدم وفاداری« تعیین 
کننده تفاوت میان فرهنگ سیاســی نخبگان 
و توده اســت )زارعــی 1388 : 121(. در فرهنگ 
سیاســی این کشــورها که فرهنگ سیاســی 
ملت حاکم به جــای نخبگان اهمیت می یابد، 
ارزش هایــی چون عدم اعتمــاد و بدگمانی به 
ملل تحــت ســلطه، دیــدگاه تبعیض آمیز و 
سلســله مراتبی، اجبار و زور علیه آن ها و نگاه 
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نمودار 1- وضعیت شاخص مردم ساالری کشورهای مورد مطالعه 
براساس نوع فرهنگ سیاسی آن ها در سال  2020 

کشورهای دارای 
فرهنگ سیاسی 

دموکراتیک 
به ترتیب: 

)کانادا، استرالیا، 
سوئیس و آلمان(

کشورهای دارای
فرهنگ سیاسی 

محدود
به ترتیب: 

)ترکیه، عراق، 
ایران و سوریه(
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تحقیرآمیز و کوچک اندیشــانه نسبت به آن ها 
مؤلفه های اساسی فرهنگ سیاسی ملل حاکم 
را تشــکیل می دهد. ترکیــب این چهار ارزش 
بخش زیادی از ویژگی هــای مربوط به فرایند 
توسعه سیاسی در این کشورها را ارائه می دهد. 
فرهنگ سیاســی ملــل حاکم بــا امتیازات، 
احساســات و الگوهای رفتاری کسانی سروکار 
دارد که به قدرت دسترســی داشته، در درون 
نظام سیاســی بوده و با ایفای نقشی فعال در 
تصمیمات سیاســی بر بروندادهای نظام تأثیر 
مستقیمی دارند؛ حال آن که فرهنگ سیاسی 
ملل تحت ســلطه، به ویژه کردهــا به عنوان 
تحت ســلطه ترین ملت  در این چارچوب های 
سیاســی، با ارزش هایی چون روحیه مقاومت 
و مبارزه جویــی، آزادی خواهی، برابری طلبی و 
عدالت جویی بیانگر ایستارها و جهت گیری هایی 
است که در حاشیه قدرت قرار گرفته و کنترل 

چندانی بر بروندادهای نظام ندارند.
یافته های فوق نشــان می دهــد که، تمام 
کشــورهایی کــه دارای فرهنــگ سیاســی 
دارای  دموکراتیک هســتند، جــزء جوامــع 
حکومت دموکراسی کامل محسوب می شوند؛ 
فرهنگ سیاســی متوسطی  کشــورهایی که 
دارند، دارای نظام سیاســی ترکیبی هســتند. 
ولی، کشــورهایی که ســطح فرهنگ سیاسی 
آن ها پایین و فرهنگ سیاســی آن ها محدود 
و غیردموکراتیک اســت، رژیم سیاســی آن ها 
اقتدارگــرا و تمرکزگراســت؛ لــذا می تــوان 
اســتدالل کرد که نظام سیاســی کشورهای 
مختلف، متناســب با ســطح فرهنگ سیاسی 
آن ها تغییر می کند. نمــودار زیر ارتباط میان 
فرهنگ سیاسی و مردم  ساالری در کشورهای 

مورد مطالعه را نشان می دهد.
 نمــودار )1( نشــان می دهد که هر چه از 
سمت چپ نمودار به سمت راست آن حرکت 
می کنیم، نمره فرهنگ سیاســی و دموکراسی 
جوامع مختلــف کاهش یافته و شــکل نظام 
سیاسی آن ها از دموکراتیک به سوی اقتدارگرا 

میل می کند. این بیانگر آن اســت که فرهنگ 
سیاسی هر کشوری، نوع نظام سیاسی و فرایند 
دموکراســی در آن را تعیین و تبیین می کند. 
نمودار باال به روشــنی نشان می دهد که چهار 
کشور ترکیه، عراق، ایران و سوریه در مقایسه 
با کشورهای کانادا، استرالیا، سوئیس و آلمان 
به دلیــل حاکمیت فرهنگ سیاســی محدود 
وضعیت خوبی در شاخص مردم ساالری ندارند.

نتیجه گیری
بررســی وضعیت کشــورهای مختلف از نظر 
فرهنگ سیاســی و دموکراســی، بر اســاس 
شــاخص های مردم ساالری در ســال 2020، 
وجــود رابطه میــان فرهنگ سیاســی و نوع 
نظــام سیاســی کشــورها را تأییــد می کند. 
مانند  چنانچه مشــاهده گردید کشــورهایی 
کانادا، استرالیا، ســوئیس و آلمان که فرهنگ 
سیاســی دموکراتیک دارند، بــا وجود تفاوت 
در ویژگی های اجتماعــی، اقتصادی، فرهنگی 
و جغرافیایی دارای نظام سیاســی دموکراسی 
کامل هســتند. این با نتایج یافته های گیسیر 
و ریجیک )2014( و آلمونــد و وربا )1963( 
همسو است که نشان داده اند، مردم کشورهایی 
کــه دارای فرهنگ سیاســی دموکراتیک تری  
هستند، از نظر سیاسی نیز فعال هستند، حامی 
ارزش های دموکراتیک تری هستند و مشارکت 

بیشتری در سیاست دارند.
همچنین، بررســی ها نشان داد کشورهای 
عراق، ایران و سوریه که نمره فرهنگ سیاسی 
آن ها پایین و دارای فرهنگ سیاســی محدود 
هستند، جزء کشــورهای دارای رژیم سیاسی 
اقتدارگرا محســوب می شــوند. ایــن با نتایج 
یافته های بشــیریه )1375( همسویی داردکه 
معتقد است فرهنگ سیاســی ایران به دالیل 
مختلفــی تاکنون فرهنگ تابعیــت در مقابل 
مشارکت بوده و این فرهنگ سیاسی، مجاری 
مشارکت و رقابت گروه های سیاسی را مسدود 
کرده و باعث تمرکز قدرت در دســت حکومت 
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مطلقه مدرن گشته است. همچنین یافته های 
فــوق نظــر صاحب نظرانی چون ســیونگ یو 
تأییــد  را   )1389  ( ســریع القلم  و   )1375(
می کند که هر یک به ترتیب معتقدند فرهنگ 
سیاســی آســیایی تمرکزگرایانــه و فرهنگ 
سیاســی عشیره ای روند توســعه دموکراتیک 
در این کشــورها را با مانع روبه رو کرده است. 
به عــالوه، یافته های فوق بــا نتایج تحقیقات 
مرادزاده و شاکری خوئی )1395( که فرهنگ 
سیاسی نظام عشیره ای در عراق و سوریه را به 
عنوان عامل اصلی ظهور و رشــد جریان های 
اسالمی تندرو تلقی می کنند، همخوانی دارد. 
در ضمن، این یافته ها تا حدی با نتایج موثقی و 
نوروزی نژاد )1395( سازگار است که معتقدند 
دگردیسی در فرهنگ سیاسی ترکیه در سایه 
تعدیل شــکاف های موجود در این کشور رخ 
داده است؛ زیرا کشــور ترکیه با نمره فرهنگ 
سیاسی متوســط )63/5( عالوه بر ویژگی های 
نظام سیاســی اقتدارگرا، برخی از ویژگی های 
نظام های سیاسی دموکراتیک را در خود دارد 
و به همین دلیل این کشور جزء جوامع دارای 

نظام سیاسی ترکیبی محسوب می شود.
یادآور می شــود کــه پژوهــش حاضر به 
نتایجی دیگری نیز دســت یافت که متفاوت با 
یافته های پژوهشگران قبلی است. از جمله این 
که در کشورهای ترکیه، ایران، عراق و سوریه، 
یک دوگانگی و تقابل در فرهنگ سیاسی آن ها 
وجود دارد که نقش مؤثری در شکل گیری نظام 
سیاســی و فرایند دموکراسی در این کشورها 
ایفا نموده اســت؛ این دوگانگــی، دوگانگی و 
تقابل فرهنگ سیاسی ملت حاکم و ملت تحت 
سلطه است. فرهنگ سیاسی ملت حاکم در هر 
یک از این کشــورها با وجود تغییرات در رژیم 
سیاســی آن ها چه بر اثر انقــالب مانند ایران، 
چه به واســطه دخالت خارجــی مانند عراق و 
ســوریه و چه بر اثر اصالحــات مانند ترکیه، 
همچنان ویژگی های سلطه گری و تمرکزگرایی 
خود را حفظ کرده و محدود و غیردموکراتیک 

باقی مانده اســت. این فرهنگ سیاســی ملل 
حاکــم با وجود تغییراتی جزئی در صد ســال 
اخیر، خصلــت اقتدارگرایانه خــود را حفظ و 
در بســیاری از موارد حتی تحصرگرایانه تر نیز 
شده اســت. تسلر ویژگی های فرهنگ سیاسی 
محــدود را چنین توصیف می کند: افراد عقاید 
سیاســی متنوع و مخالف را تحمل نمی کنند، 
از برابری جنسیتی حمایت نمی کنند، شناخت 
و عالقه ای نســبت بــه سیاســت ندارند، در 
زندگی مدنی و جمعی مشــارکت نمی کنند و 
به شــهروندان اعتماد ندارند )تســلر گائو،2009 
:197-207(. فرهنگ سیاســی ملل حاکم این 
ویژگی ها را به مدت بیش از یک قرن همچنان 
حفظ کرده اســت. عالوه بر این، ملل حاکم به 
دلیل دسترسی به قدرت سیاسی و مالی برای 
سال  های متمادی، کمک های کشورهای غربی 
و نیز به دلیل ساختار نظم بین المللی، فرهنگ 
سیاســی ملل حاکم به ســوی تمرکزگرایی، 
انحصارطلبــی و اقتدارگرایی هر چه بیشــتر 
گام نهــاده، چنانچه اکثر جریانات و طیف های 
سیاســی متعلق به ملل حاکم، اگر هم با یک 
ســری آزادی های شــهروندی برای ملت های 
تحت ســلطه در چارچــوب کشورهایشــان 
موافقت کنند، هرگز حاضر به تقســیم قدرت 
و ثــروت به صورت برابر نیســتند. هر گاه هم 
تاحدی ملت های تحت ســلطه مانند کردها را 
در قدرت و سیاست شریک کرده باشند ناشی 
از اعتقاد و باور آن ها به برابری و دموکراســی 
نبوده، بلکه ناشی از ضعف قدرت مرکزی بوده 
و هر وقت فرصت یافته اند بر اثر همان فرهنگ 
سیاســی اقتدارگرایانــه و تمرکزگرایانه خود 
کردهــا و دیگر ملل تحت ســلطه را از صحنه 

قدرت و سیاست به حاشیه رانده اند.
بدین ترتیب، مشــخص شــد کــه در هر 
یک از کشــورهای فوق، فرهنگ سیاسی ملل 
حاکم که به شــدت تمرکزگرا و اقتدارگراست 
و  دموکراتیــک  نظام هــای  شــکل گیری  از 
غیرمتمرکز جلوگیری کرده اســت؛ به عبارتی 
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دیگر، فرهنگ سیاســی محدود آن ها استبداد 
و دیکتاتــوری را مدام تولیــد و بازتولید کرده 
است. این فرهنگ سیاســی محدود در ایران، 
ناشی از اندیشه های ناسیولیستی باستان گرایی 
ایرانی و فرهنگ مذهبی و ســنتی شیعی ملت 
فارس، در ترکیه ناشــی از ناسیونالیسم نژادی 
ملت ترک و در عراق و سوریه ناشی از فرهنگ 
عشــیره ای و پان عربیستی ملت عرب است. در 
نتیجه وجود این فرهنگ سیاسی، دموکراسی 
در این چهار کشــور با مانع بزرگی روبه روست 
و توسعه سیاســی هرگز محقق نمی شود مگر 
آن که، فرهنگ سیاســی ملل حاکم به سوی 
دموکراتیک شــدن میل کند که امری بسیار 
دشوار است؛ لذا روشنفکران، صاحب نظران و به 
ویژه احزاب سیاســی ملل تحت سلطه، باید به 
این مهم واقف شــوند که حقوق ملی ملت های 
تحت ســلطه، بــا اصالحات سیاســی و حتی 
تغییرات در رژیم های سیاســی این کشــورها 
محقق نمی شــود. زیرا تجارب تاریخی در هر 
چهار کشــور نشــان داده که فرهنگ سیاسی 
اقتدارگرایانــه و غیردموکراتیک ملل حاکم بر 
آن ها هر جا فرصت داشــته، دوباره و چندباره 
تحصرگرایی و تمرکزگرایی از خود نشان داده 
و دموکراسی را به شــدت تضعیف و شکننده 
کرده است. همچنان که در عراق شاهد بودیم 
نظام فدرال بعد از فروپاشی رژیم صدام در سال 
2003 به دلیل وجود همین فرهنگ سیاســی 
محدوِد ملــت عرب تاکنون نهادینه نشــده و 
بسیار شکننده است. تازه ترین رخداد سیاسی 
که به شکلی واضح بیانگر مقدم بودن فرهنگ 
سیاسی بر نظام سیاســی و دموکراسی است، 
بازیابی قدرت دوباره طالبان در افغانستان پس 
از خروج آمریکاست. این رویداد نشان می دهد 
فرهنگ سیاسی بســیار سنتی و عشیره ای در 
افغانستان به آمریکا اجازه نداد با وجود صرف 
میلیاردها دالر، دموکراســی و توسعه را برای 
این کشــور به ارمغان ببرد. همچنان که قباًل 
شوروی ســابق نتوانســت سوسیالیسم را در 

این کشــور پایه ریزی کند. بزرگترین دلیل آن 
این اســت که بر روی فرهنگ سیاســی مردم 
افغانستان نه سوسیالیسم و نه دموکراسی بنیاد 

نهاده نمی شود. 
همچنان که ذکر گردیــد، در نتیجه غلبه 
مؤلفه های فرهنگ سیاسی محدود، ملل حاکم 
در این چهار کشــور به ســوی تمرکزگرایی و 
اقتدارگرایی تمایل دارد. ایــن ملت ها، از نظر 
سیاســی به گونه ای جامعه پذیر شــده اند  که 
قدرت و ثــروت را فقط حق خود می داند. این 
جامعه پذیری سیاسی در بستر فرهنگ سیاسی 
محدود آن ها، طرز تلقی، اعتقادات و رفتارهای 
سیاسی شــهروندان متعلق به ملل حاکم را به 
سوی انحصارطلبی هر چه بیشتر سوق داده و 
سبب شــده که حیطه قدرت را بسیار محدود 
کــرده و از تقســیم آن بپرهیزند. این فرهنگ 
سیاســی محــدود از تکثر و تســاهل واهمه 
دارد و به به شــدت به ســوی تمرکزگرایی و 
اقتدارگرایی تمایل دارد. در بستر این فرهنگ 
سیاســی محدود و بســته، نظام های سیاسی 
متمرکــز و اقتدارگرا در چهار کشــور ایران، 
ترکیه، عراق و سوریه شــکل گرفته است. در 
ادامه الزم است ذکر شود که هرچند، در رابطه 
میان فرهنگ سیاسی و نوع نظام سیاسی، اولی 
نقش مقــدم و تعیین کننده دارد؛ ولی نباید از 
این واقعیت چشــم پوشــید که این نظام های 
سیاســی اقتدارگرا نیز در شکل دهی مجدد و 
بازتولید فرهنگ سیاســی محدود نقش دارند؛ 
زیرا این نظام های سیاســی اقتدارگرای متعلق 
به ملــل حاکم، از طریق نهادها و مؤسســات 
اجتماعی مانند مدرســه، دانشگاه و رسانه های 
جمعی که بر آن ها سیطره دارند با تمام قدرت 
سعی می کنند از طریق جامعه پذیری سیاسی، 
فرهنگ سیاسی محدود را جهت ابقای سلطه 

خود بازتولید کنند.
در نهایــت، یافته هــای تحقیــق نشــان 
که  توسعه یافته  کشــورهای  برخالف  می دهد 
بــر جهت گیری  های  طبقاتی  گروهبندی های 
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فرهنگ سیاســی شهروندان بیشــترین تأثیر 
را دارند، در کشــورهای ایران، عــراق، ترکیه 
و ســوریه به دلیل شــکاف های عمیق ملیتی، 
گروهبندی هــای ملــی بیشــترین تأثیر را بر 
فرهنگ سیاسی شــهروندان گذاشته و در این 
زمینه شــاهد تقابل و دوگانگــی در فرهنگ 
سیاسی ملل حاکم و ملل تحت سلطه هستیم. 
فرهنگ سیاســی محــدود و تمرکزگرای ملل 
حاکم با ماهیت تحصرگرایانه خود به شــدت 
ضد کثرت گرایی بوده، از تقسیم عادالنه قدرت 
و ثــروت بیــن ملت های درون این کشــورها 
ممانعت به عمل آورده و به عنوان مانعی بزرگ 
بر سر راه توســعه سیاسی و دموکراسی عمل 
کرده است. در نتیجه، فرهنگ سیاسی محدود، 
تمرکزگرا و اقتدارگرای ملل حاکم در هر چهار 
کشور، نظام های سیاسی اقتدارگرا و تمرکزگرا 
را تولید کرده و این نظام های سیاســی نیز به 
نوبه خود، فرهنگ سیاسی محدود و اقتدارگرا 

را مجدداً بازتولید و تقویت کرده اند.
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مذهبی ملت فارس در سال 1357، بیرون آمدن نظامی جز جمهوری 
اســالمی قابل تصور نبود؛ به عبارتی دیگــر از » کوزه همان تراود که 
در اوســت«. لذا باید پذیرفت اگرچه، چپ هــا و ملت های غیر فارس 
ایران در فروپاشی رژیم پهلوی نقش داشتند، اما نقش تعیین کننده و 
غالب را همان گروه های ملی- مذهبی متعلق به ملت فارس داشــتند 
و نتیجه آن جمهوری اســالمی شــد که کاماًل با ساختار اجتماعی  ـ 
فرهنگــی ملت فارس در آن دوران ســنخیت داشــت؛ لذا اصطالح “ 
انقالب اســالمی” کاماًل زیبنده این رخداد سیاســی در ایران است و 
نباید از به کار بردن آن واهمه داشت. همچنین اگر اندکی تأمل داشته 
باشیم دزدیده شــدن پدیده های اجتماعی بزرگ مانند یک انقالب را 

هرگز باور نمی کنیم.
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در واقع این نوشته بنا دارد تا با بررسی تبار مدرنیته ایرانی به چالشهای پیش روی آن بپردازد. 
ضرورت توجه به این موضوع از این حیث است، که تالش برای مدرن شدن از طریق اهتمام 
به سوبژکتیویسم، ظهور فرد به مثابه فاعل  شناسا، خودبنیاد و بازشناسی سوژه ها از طریق 

ارتباط اینترسوبژکتیو می تواند بسترهای مناسب ظهور مدرنیته سیاسی و اقتصادی و به عبارتی 
گذار از استبداد را فراهم کند. یعنی سوبژکتیویسم به مثابه ظهور فرد خردمند که به مدد 
عقل و خرد خویش قدرت و توانایی بازشناسی جهان، ایجاد تغییرات در راستای پیشرفت و 
تحقق اهداف را دارد، می تواند در عرصه اجتماعی منجر به شکل گیری جامعه مدنی، طبقات 

مستقل از حکومت، جامعه صنعتی، اقتصاد آزاد و مستقل از حکومت و در حوزه  سیاسی دولت 
مدرن دمکراتیک بشود. 

تبارشناسی مدرنیته ایرانی: 
مبانی نظری استبداد در ایران 

شاهۆ حسەینی



چکیده
اگر گوهر و محور اصلی مدرنیته در غرب به 
عنوان خاستگاه نظری و عینی آن، “سوژه” 
به مثابه انســان خودبنیاد، فاعل شناســا و 
عاقل  است و می توان آن را تحولی سوبژکتیو 
نام نهاد، گوهر و محور اصلی مدرنیته ایرانی 
“ابژه” به مثابه انسان مطیع، وابسته و نابالغ 
است. جامعه به اصطالح تجدد یافته ایران در 
کوران تقابل با سویه های ابژکتیو )مشخصاً 
نظامی و امپریالیســتی( مدرنیته و در برابر 
شکســتها و عواقب ناشی از توسعه نیافتگی، 
خــود را ناچار به مدرن شــدن دیدند، این 
روبه رو شــدن اما تنها در ویژگیهای عینی 
مدرنیسم خالصه شــد. جامعه ایران نوین 
بــرای تقابل بــا غرب پیشــرفته و صاحب 
تجهیــزات مــدرن خود را نیازمند ســالح 
مدرن دیدنــد. در فقدان نگاهــی رادیکال 
به تحوالت نظــری و معرفتی در غرب، که 
موجــد تحوالت در ســاختارها و روندهای 
عینی شده بود، جامعه ایران درصدد تحول 
در ســاختارها و روندهــای عینــی برآمد. 
بنابراین اگر مهم تریــن ویژگیهای مدرنیته 
غربی انســان گرایی، عقل گرایی، اصالت فرد 
و سکوالریسم بود، مدرنیته ایرانی هیچکدام 
از این ویژگیها را نتوانست نهادینه کند، زیرا 
اگر در غرب گسســتی معرفتی باعث شد تا 
اندیشــه، جامعه و انســان مدرن شوند، در 
ایران در غیاب این گسســت معرفتی، تنها 
جلوه هــای ظاهری مدرنیســم مورد توجه 
قرار گرفت. به ایــن ترتیب اگر مدرنیته در 
غرب موجد آزادی، اومانیســم، دمکراسی و 
پیشرفت شد، شــبه مدرنیته ایرانی موجد 
امپریالیسم، اســتبداد، شکافهای اتنیکی و 
بحرانهای سیاســی، اجتماعــی، فرهنگی و 
اقتصادی گردیــد. به عبارتی کوتاه می توان 
گفــت اگر مدرنیته در بخشــی از جهان به 
رهایی انجامید، در ایران موجد سلطه گری 

شد.

کلمات کلیدی
ســنت، مدرنیته، سوبژکتیویسم، ابژکتیویسم، 

سوژه، ابژه، امپریالیسم، راسیونالیسم.

مقدمه
مدرنیتــه، مدرنیزاســیون و تجــدد از جمله 
مفاهیمی هســتند، که در تحقیقات حوزه های 
مختلف سیاســی، اجتماعی، فلسفی  و... مورد 
تحقیق و بررســی قرار گرفته اند. شــاید بتوان 
گفت که مدرنیته و نو شدن یکی از چالشهای 
اساســی جامعه ایران در طی دویســت سال 
گذشــته بوده ، کــه در رابطه بــا آن کتب و 
مقاالت بســیاری نوشته شــده  و هر کدام به 
نوبه خود به جنبه های سیاســی، اجتماعی و 
اقتصادی آن پرداخته انــد. اما همه یک نقطه 
مشترک داشــته اند و آن تأکید بر مدرنیسم و 
عوامل ســاختاری و مادی بوده است. در این 
راســتا این پژوهش تالش می کند با دیدگاهی 
فلسفی به مدرنیته بپردازد؛ زیرا فلسفه یکی از 
مهم ترین ارکان رشــد مدرنیته است. در واقع 
رویکرد فکری و فرهنگــی بودن این پژوهش 
به این دلیل اســت که عامل فکری و فرهنگی 
پیش زمینــه محوری تغییرات الزم برای ظهور 
مدرنیته بــوده و به تبع آن مدرنیزاســیون و 

دنیای مدرن است.
در واقع این نوشــته بنا دارد تا با بررســی 
تبــار مدرنیته ایرانی به چالشــهای پیش روی 
آن بپردازد. ضرورت توجه بــه این موضوع از 
این حیث اســت، که تالش برای مدرن شدن 
از طریق اهتمام به سوبژکتیویســم، ظهور فرد 
به مثابه فاعل  شناســا، خودبنیاد و بازشناسی 
اینترســوبژکتیو  ارتبــاط  از طریق  ســوژه ها 
می تواند بســترهای مناســب ظهور مدرنیته 
سیاســی و اقتصــادی و به عبارتــی گذار از 
استبداد را فراهم کند. یعنی سوبژکتیویسم به 
مثابــه ظهور فرد خردمند کــه به مدد عقل و 
خرد خویش قدرت و توانایی بازشناسی جهان، 
ایجاد تغییرات در راســتای پیشرفت و تحقق 
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اهــداف را دارد، می توانــد در عرصه اجتماعی 
منجر به شــکل گیری جامعــه مدنی، طبقات 
مســتقل از حکومت، جامعه صنعتی، اقتصاد 
آزاد و مســتقل از حکومت و در حوزه  سیاسی 
دولت مدرن دمکراتیک بشــود. به این ترتیب 
چالشهای سیاســی موجود در جامعه ایران را 
بهبود بخشــیده  و تعارضات شکل  گرفته، که 
مبنای برخوردهای سخت افزاری شده ، تبدیل 
به تفاهم و برخوردهای نرم افزاری شود. هدف 
ایــن پژوهش این اســت که با بررســی تبار 
مدرنیته ایرانی، چالشــها و پیامدهای برآمده  
از آن را بیــان کــرده ، تا متوجه خســارتها و 
آســیب های آن گشــته و بتوان نقشه راهی را 
برای تحقق خواســته های دمکراتیک و کاهش 
آسیب ها و خسارتهای ناشی از استبداد موجود 

را ترسیم کرد.
دربــاره چیســتی تبارشناســی مدرنیته 
ایرانی، پژوهش حاضر مبتنی بر این پرســش 
اصلی اســت که تبار مدرنیته ایرانی چیست؟ 
در راســتای سؤال اساســی پاسخ فرضی این 
اســت که زمینه هــای فرهنگــی، اجتماعی، 
ارزشــها و زیربناهای ذهنی موجود در جامعه 
ایران به دلیل فقدان اپیســتمه مدرن و مبانی 
نظری ســازگار با مدرنیته، منجر به تماس با 
بعد ابژکتیو )محصوالت و پدیده های ظاهری( 
مدرنیته گردید، به طوریکه مدرنیته در ایران 
منحصر به ظهور ارتش منظم و مجهز به سالح 
نو، ظهور دارالفنون و به طور کلی نو شدن در 
ظواهر گردید، بدون اینکه تغییری در نگرشها، 
ارزشــها، باورها و ذهنیت سنتی جامعه ایجاد 
گــردد. در واقع این ظواهر نــو بیگانه به یک 
فرهنگ ســنتی محلی پوشــانده  شــدند. به 
ایــن ترتیب تظاهر بــه مدرنیته جای گذار به 
مدرنیته را در ایــران گرفت، این تحوالت در 
ظواهر بعدها در همه ابعاد اجتماعی، فرهنگی، 
اقتصادی و سیاسی ظهور کرد. در این پژوهش 
ابژکتیویسم، پوزیتویسم  و امپریالیسم به عنوان 
متغیرهای مستقل و اســتبداد، آزادی زدایی، 

شکست مدرنیزاسیون و ظهور انواع بحرانهای 
سیاســی، اجتماعی و تعارضهای گوناگون به 
عنوان متغییر وابسته جای گرفته اند. در واقع 
آنچه در ایــران از مدرنیته مــورد توجه قرار 
گرفت، آن بخشهای محدود و گزینش شده ای 
بود که به مثابه ابزار توانســت تا اقتدار حاکم، 
هژمونی قدرت حکومتی و دوام اطاعت جامعه 
به مثابه رعیت را تداوم ببخشد. )میالني، 1387: 
19( اگــر مدرنیته در غرب دارای ســه محور 
آزادی  و  اساسی سوبژکتیویســم، خردگرایی 
بــود، به عبارتــی اگر اصالت فرد )که بســتر 
امانیسم شد(، اعتماد به خرد انسانی )که انسان 
را بالــغ کرده  و از تکیه بر یک موجود ماورایی 
رهانید( و آزادی )به معنای آزادی اراده  درونی 
و عمل خارجی که محصول سوبژکتیویســم و 
خردگرایــی بود( منجر به تحوالت شــگرف و 
توســعه غرب گردید، در ایران فقدان این سه 
پایه اساســی منجر به این شد که هیچ گاه  آن 
نوع و فــرم از مدرنیته که در غرب ظهور کرد 
شــکل نگیرد. می توان گفت کــه مدرنیته به 
مثابه یک مولود ناخواســته و تحت تأثیر جبر 
زمانه در ایران در یک محیط فرهنگی، فکری 
و اجتماعی به شــدت نامتجانــس با مدرنیته 
شــکل گرفت. روندی که در طول ســالهای 
متمادی هنــوز در تقابل و چالــش با بخش 
ســنتی جامعه ایران اســت و هنوز نتوانسته 
هژمونــی و اقتدار فرهنگی، فکری و اجتماعی 
آن را بــه چالــش بکشــد. به عبارتــی هنوز 
مدرنیته به مثابه بســتری نظری برای تحول 
در روندها و ساختارهای دیگر جامعه منجر به 
سوبژکتیویسم، اســتبداد زدایی، آزادی زایی و 

مدنیت زایی در جامعه نشده است. 

مبانی نظری
الف: مدرنیته

مدرنیته به مثابه نقشه ذهنی، توصیف گر روند 
توسعه و استقرار جهان بینی سوژه  محور است، 
که از قرن شــانزدهم جایگزین فئودالیسم در 
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اروپا شد و امروزه به اَشکال مختلف در سراسر 
جهان گســترش یافته و برآینــد و نتیجه اش 
مدرنیزاسیون می باشد. مدرنیته در واقع تالشی 
نظری بــرای مدرنیزه کردن جهــان از طریق 
عقالنــی کردن بود، کــه  در ارتباط با معرفتی 
غالب، بر موضوع ســوژه  شناسا متمرکز است. 
با این مفهوم ســازی، ســوژه به عنوان مصداق 
اصلی تشکیل دهنده معنا، تفکیک کننده آنچه 
تعیین شــده و آنچه تعیین می شود است. در 
جهان بینی مدرن، چیزها آشــکارا معنا ندارند، 
بلکه برای ســوژه  معنا دارند؛ یعنی ســوژه  به 
آنها معنا می بخشــند. اصطالحات بر اســاس 
قراردادها به اشــیایی اطالق می شوند. از نظر 
سیاســی، مدرنیته به معنای گــذار از جامعه 
شــرکتی )نابرابری های اجتماعــی( به جامعه 
مدنی لیبرال با محوریت افراد مســئول است، 
با پیش شرط عملی شدن دموکراسی. بنابراین 
لیبرالیســم و فردگرایی از ویژگیهای مهم یک 

جامعه مدرن هستند.
مدرنیتــه در مقایســه با ســنت، بیانگر 
تغییرات گســترده در حوزه های زندگی است 
کــه زاییــده انقــالب صنعتی، روشــنگری و 
ســکوالریزم می باشد. در تاریخ فلسفه مصادف 
است با بدبینی پیشگامان روشنگری )دومونتی، 
دکارت، اسپینوزا(. در واقع در فلسفه، مدرنیته 
همزمان با عصر روشــنگری است. با توجه به 
اینکه روشــنگری به مثابه تالشی نظری برای 
آزادی، خردگرایــی و ظهــور خودآگاهی، یک 
جنبش بورژوازی بــود. بنابراین می توان گفت 
کــه آزادی خواهی، خردگرایــی، خودآگاهی، 
تحکیــم و گســترش بــورژوازی از مهم ترین 
پیامدهای مدرنیته هســتند. مدرنیته همزمان 
هم یک دوره از ذهن اســت و هم زمانی برای 
پایه ریزی یک ذهن نو. تونیس در اثر مشــهور 
خود “روح عصر جدیــد” مدرنیته را با دوران 
جدیــد برابر می دانســت و ماهیــت مدرنیته 
را بــا این واقعیت توضیح مــی داد که ذهنیت 
“جماعتی” )گماینشــافت( پس زده  شده  و به 

وسیله ذهنیت جامعه ای جایگزین می شود.]1[ 
.)Tönnies, 1920: 21-24(

ب: سوبژکتیویسم
سوبژکتیویســم  به معنای اصالت سوژه  )فاعل 
شناسا، خودبنیاد و مستقل( بدون شک گوهر 
مدرنیته اســت و بدون سوبژکتیویسم توسعه 
مدرن و تحقــق مدرنیته عماًل غیر ممکن بود. 
اساس سوبژکتیویســم باور به انسان به مثابه 
یگانه موجود قائم به ذات اســت که از طریق 
جایگزینی عقل خویش بــه جای عقل دینی، 
به عنوان وجودی مســتقل و بالــغ قابلیت و 
مشــروعیت فهم و معنابخشــی را پیدا کرد. 
سوبژکتیویســم به معنای ذهن گرایی، اصالت 
ذهن و موضوعیت ذهن به شک دکارتی ظهور 
کــرد )بریجانیان،1390: 854 \2( در واقع شــک 
کردن دکارت تنها یــک کنش یا عمل ذهنی 
نبود، بلکه اصالت بخشــی به ذهن، ســوژه  و 
محور قراردادن ذهن و مشــروعیت بخشی به 
ذهن انســانی بود برای فهم و شناخت ازطریق 
اندیشه. ســوژه  )من انسان فاعل شناسا( برای 
دکارت تنها موجود هستی است که وجود همه 
موجودات به مثابه ابژه ، قائم به ذات او هستند. 
زیرا انســان اســت که به آنها معنا بخشیده  و 
همه متعلق شــناخت انسان هســتند، به این 
ترتیــب حقیقــت ابژه ها چیزی خــارج از آن 
حقیقتی نیست که انسان برای آنها می نمایاند. 

)اسفندیاری، 1388: 4(
 از آنجــا که عقل انســانی از نظر دکارت 
مســتقل از هر نیرو و سرچشمه بیرونی است 
و تنها عقل انســانی است که توانایی شناخت 
و فهم همه مســائل فلســفی را دارد، بنابراین 
انسان به مثابه سوژه  سرچشمه و اساس وجود 
همــه موجودات دیگر اســت. در این روند دو 
اتفــاق روی می دهد، اتفاق اول این اســت که 
انسان با اندیشــیدن به جهان، جهان را خلق 
می کنــد، دوم اینکه این خلــق در ذهن من 
انســان روی می دهد. )نویهاوزر، 1391: 284( با 
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توجه به اینکه مدرنیته در همه ابعاد اجتماعی، 
فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مستلزم تغییر در 
شناخت و در نتیجه شــناخت صحیح است و 
با توجه به آموزه های سوبژکتیویســم که این 
تنها ذهن انســانی اســت که شناخت صحیح 
را ممکــن می کند، بنابرایــن عقالنیت برآمده  
از سوبژکتیویســم و اصالــت انســان به مثابه 
فاعل شناسا تبدیل به محور و اساس مدرنیته 
می شــود. یعنی در واقع عقالنیت و خردگرایی 
برآمــده  از اصالت ذهــن انســانی، توانایی و 
اســتقالل ذهن انســانی در فهم و شــناخت 

مدرنیته را شکل می دهد.

تاریخچه روبه رو شدن ایران به مدرنیته
مدرنیزاســیون سریِع کشورهای اروپایی و نیاز 
به مواد خام و بازارهایی برای فروش محصوالت 
خود در دوره  مرکانتلیســم منجــر به حضور 
قدرتهــای تحول یافته و مدرن شــده  اروپایی 
در خلیج فارس شــد، ابتدا پرتغالیها و سپس 
هلندیها، انگلیسی ها و فرانسویها وارد آن شدند. 
بعدها روســیه نیز با تقابالت فراوان نظامی با 
ایران، چالشــهای ایران سنتی و عقب مانده  را 
بیشــتر نمایان کرد. در واقع می توان گفت که 
ایران جسته و گریخته از سده شانزدهم به بعد 
بــا حضور اروپائیها در خلیــج فارس با مظاهر 
دنیای مدرن روبه رو شــد. )وثوقی، 1384: 179( 
هر چند این روبه رو شــدن بعدها و با جنگهای 
ایران و روس به تقابالتی ســنگین انجامیده  و 
ایران را به طور مســتقیم روبه روی مدرنیسم 
قرار داد، ایــن در حالی بود کــه ایران چه از 
لحاظ نظری و چه از لحاظ مادی به هیچ وجه 
آمادگی این روبه رو شدن را نداشت. در واقع در 
ابتدای قرن نوزده ایران از طرف شــمال، خود 
را در برابر ســویه امپریالیستی مدرنیته  )حمله 
نظامی روسیه به ایران( می دید و در ادامه و در 
نیمه  همین قرن نیــز بریتانیاییها از جنوب به 
مدد جنگ افزارهای مدرن وارد ایران شدند. به 
این ترتیب جنگهای ایران با روســها در شمال 

موجد معاهدات گلســتان، ترکمانچای، آخال، 
پاریس و... گردید که ایران قلمروهای بسیاری 
را نه تنهــا در ماواری قفقاز کــه در پیرامون 
دریاچه آرال، مناطق سمرقند، تاشکند، خانات 
هرات و افغانســتان  را از دســت داد. )شــمیم، 

)248-251 :1371
در این اوضاع و احوال حکومت ایران عالوه 
بر استخدام مستشــار و مشاور نظامی اروپایی 
بــرای رویارویی با هژمونی ســلطه نظامی در 
حال گســترش روســها، تعدادی دانشجو نیز 
برای تحصیل در رشته های نظامی )توپخانه(، 
مهندســی، شیمی و تفنگ سازی به اروپا اعزام 
نمود. این اقدامات ایران در واقع بیانگر نگرانی 
شــدید حکومت قاجــار در امــور نظامی بود. 
بنابراین مشخص است که نخستین رویارویی 
ایران با مدرنیته مربــوط به حوزه های نظامی 
و رشــته های مرتبط به امور نظامی است. اگر 
چه کســان دیگری نیز بودند که به جنبه های 
سیاســی، اجتماعی مدرنیته در اروپا شــامل 
آزادی بیــان، نهادهای دمکراتیــک، قانون و... 
اهمیت نشــان می دادند. )آدمیت،33-1340،30( 
امــا به دو دلیــل این توجهات بــه جنبه های 
غیرنظامــی نتوانســت هژمونی پیــدا کرده و 
موجد تغییرات مدرن گردد. اول اینکه ایران در 
حال جنگ با روسها در شمال و هژمونی نفوذ 
بریتانیا در جنوب بــود، بنابراین حوزه نظامی 
اولویت اول حکومت و حتی علما بود که از این 
دو ابرقدرت تحت عنــوان کفار یاد می کردند، 
دوم اینکه ذهنیت دینی و به شدت محافظه کار 
علمای متنفذ به شدت مانع گسترش و تحیکم 

جنبه های غیرنظامی بود.

ماهیت مدرنیته ایرانی
بدون تردید نگاه مصلحان و روشنفکران ایرانی 
به مدرنیتــه نگاهی پوزیتیویســتی بود. زیرا 
مدرنیتــه ای که ایرانیها خواســتار آن بودند و 
به دنبال آن بودند، محدود به توسعه فن آوری 
و به شــکل محدودی علمی بــود. برای نمونه 
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ایرانیهــا در حوزه نظامی تنها خواســتار توپ، 
تفنگ و ارتــش مدرن بودند. یــا وقتی میرزا 
ملکم خان بحث از قانــون را به  عنوان پروبلم 
برجســته می ســازد، نگاهش بیشــتر متوجه 
نظم، مقــررات و نظام مندی در ســاختارهای 
عینی اســت تــا آزادی، حقوق شــهروندی و 
مســئولیتهای شــهروندی. یا در مورد انگاره 
دولت-ملت غلبه رویکرد پوزیتیویســتی منجر 
به غلبه جوهرگرایــی و تأکید بر هویت قومی 
و تاریخی در ناسیونالیســم ایرانی می گردد که 
خصوصیتــی باســتان گرایانه دارد و بر هویت 
آریایی تأکید می کند. بجای تأکید بر حاکمیت 
مردم، قرارداد اجتماعی و اراده  آزاد و اختیاری 
مــردم در شــکل دادن به هویت ملــی خود. 

)وحدت، 1383: 60(
در واقــع غلبــه پوزیتویســم منجــر به 
اندیشه های  شکل گیری چارچوبی معرفتی در 
سیاســی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگی 
شــد که تحول در ایران را یکســره منحصر به 
اندیشه تنظیمات کرد، طوریکه می توان گفت 
بخش عمده ای از نوشته جات آن دوره  نگرشی 
پوزیتیویســتی دارند. دلیل عمده آن هم این 
اســت که مدرنیته نه در تناســب بــا اهداف 
فــردی و اجتماعی آنگونه کــه در غرب ظهور 
کرد، که در نســبتی عمیق با اهداف حکومت 
و سلطه حاکم متولد شد. خصوصیت برجسته 
پوزیتیویســم ایرانــی ارائــه روش، موضوع و 
مســئله ای واحد برای تمامــی حوزه ها جهت 
اداره کــردن و تنظیمــات اســت، چارچوبی 
برای همه فصول، زمان هــا، مکان ها و ابژه ها، 
شــامل همه آحاد جامعه در هرموقعیت، مقام 
و وضعیتی. )حیدری، 1394: 7-9( به این ترتیب 
مدرنیته ای کاماًل حکومتی متولد می شــود که 
با مهندســی فرهنگی، فرهنگ سازی حکومتی 
و خلق پروبلمهــای حکومتی درصــدد اداره  
و تنظیمــات جامعــه برمی آیــد. بنابراین این 
پوزیتیویســم ایرانی راه  را بــر هرگونه انتخاب 
آگاهانه، خردمندانه، ارادی و سوبژکتیویستانه 

می بندد. از این رهگذر می توان ریشه ها و علل 
تاریخی این نوع پوزیتیویســم را به ترتیب زیر 

شمرد.

الف: مشروطیت و مدرنیته
شکســتهای نظامی ایران از روسیه در شمال، 
حکومت قاجار را به این نتیجه رساند که برای 
تقابل با ارتش مدرن روســیه ایــران نیازمند، 
اصالحــات ســاختاری در نیــروی نظامی و 
ارتــش خویش اســت، ارتش ایــران از لحاظ 
ســاختاری ارتشــی مقطعی بود کــه نیروی 
عشــایر و اتنیک های دیگــر در دوران جنگ، 
برای نبرد فراخوانده می شــد و فاقد سالح نو 
بود، در حالیکه ارتش روسیه یک ارتش مدرن 
دارای رســته های گوناگون، دائمی و بهره مند 
از سالحهای مدرن بود. برای جبران شکستها 
حکومت ایران عالوه بر اســتخدام مستشــار 
نظامی از بریتانیا و فرانسه، تأسیس دارالفنون، 
ترجمــه کتب فرنگــی، تعدادی دانشــجو نیز 
به اروپا فرســتاد. آنچه در ایــن میان می توان 
استدالل کرد این اســت که درک دولتمردان 
ایران از مدرنتیه مختص به عرصه های نظامی 
و فناوریهای مربــوط به آن بود و فهم آنان در 
آن دوران از مدرنیته فهمی تماماً نظامی گرایانه 
جهــت تقابل بــا امپریالیســم نظامی گرایانه 
روسها و انگلیســیها بوده است. )وحدت، 1383: 
57-58( اما ایــن درک از مدرنیته نتوانســت 
مانع از پیامدها و شکســتهای بعدی ایران در 
برابر روسها گردد، دانشــجویان فرنگ رفته و 
تحصیل کرده غرب این بار شــروع به انتقاد از 
اســتبداد داخلی و ســاختار ایلی حکومت در 
ایران کرده و خواستار قانون اساسی، پارلمان و 
نظام مشروطه شدند. از جمله اصالح طلبان آن 
دوران میرزا ملکم خان بود، وی به تنظیمات و 
قانون اهمیت زیادی می داد؛ او اگرچه خواستار 
اصالح ارتش ایران بود، امــا تنظیمات دولتی 
را اســاس و پایه موفقیت آن می دانست، او در 
گفتمان متأخر خود بر نقش قانون متمرکز بود، 
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لیکن دیدگاهی ابزاری درباره قانون داشت، به 
عبارتــی او دیدگاهی پوزیتویســتی به قانون 
داشت، دیدگاهش متمرکز بر تنظیمات دولتی 
بود نه بر حقــوق فردی و شــهروندی. میرزا 
آقاخان نیز از دیگر روشنفکران آن دوران بود، 
کاربرد روشــهای علوم طبیعی در اندیشه های 
سیاســی و اجتماعی او مشهود است. از نظر او 
حقیقت روح و نفــس حیوانی حس و حرکت 
است و مرکز حرکت اســباب مکانیکی است. 
)وحــدت، 1383: 69-77( از این رهگذر می توان 
اثبــات کرد که مهمتریــن خصلت منتقدان و 
اصالح گران ایران در این دوره  فقدان منظومه 
اندیشگی، فلسفی و معرفتی بود، منظومه هایی 
شــبیه آنچه که در فلسفه فیلســوفان مدرن 
اروپایی موجد مدرنیته شــد، آنها بیشتر مقلد 
ســطحی و فرمالیته اندیشمندان غربی بودند، 
بــه طوریکه هیچکدام در غیــاب درک عمیق 
جامعه ایرانی آن روزگار مولد فکر و اندیشه ای 
نشــدند. اگرچه مدرنیته پوزیتویستی در ایران 
ابتدا در قالب مشــروطه، کــه خود را در قالب 
گشودن پارلمان، نوشتن قانون اساسی و برخی 
دیگر از پدیدهای ظاهری یافت، ظهور کرد. اما 
هیچ گاه این تحوالت در حوزه  اجتماعی موجد 
جامعه مدنی مســتقل  و طبقات اجتماعی، در 
حوزه  سیاسی موجد دولت مدرن دمکراتیک در 
ایران، با توجه به پلورالیسم ملیتها، فرهنگها و 
زبانها در ایران و مدرنیزاسیون در دیگر حوزه ها 
نشد. نهایتاً چالشــهای پیش روی مشروطه در 
ایران و شــروع جنگ جهانــی اول خیلی زود 
زمینه را برای ظهور دولت شــبه مدرن پهلوی 

فراهم کرد.

ب: پهلوی و مدرنیته
با ظهور نشــانه های افــول حکومت قاجار و با 
ظهور رضاخان در افق سیاســی ایران )قبل از 
شکل گیری حکومت پهلوی و بر تخت نشستن 
رضاخان(، حلقه ای از روشنفکران ایرانی شکل 
گرفت، که بعد از حلقه اول که بانی مشــروطه 

بودند، به عنوان حلقه دوم شــناخته شــدند، 
این طیف از روشــنفکران برخالف روشنفکران 
حلقه اول با تأکید بر ویژگیهای قومی-تاریخی 
ناسیونالیسم در ایران که متأثر از ناسیونالیسم 
آلمانــی بود، بــا نگاهــی جوهرگرایانه، مروج 
ناسیونالیسمی باستان گرایانه و موجد حکومتی 
سانترالیســتی، اقتدارگــرا و مســتبد به مدد 
میلیتاریسم رضاشاهی در ایران شدند. )اتابکي 
و یــان زوکر، 1385: 13( روشــنفکران حلقه دوم 
از جمله حســین کاظم زاده  ایرانشهر، محمود 
افشار یزدی، احمد کسروی، ابراهیم پورداوود، 
مشــفق کاظمی و دیگران بر این عقیده بودند 
که دیگر آرزوهای دمکراتیک مشروطه مطلوب 
نیســت و به اقتضای اوضاع کنونی ایران باید 
به ســمت یک حکومت مستبد رفت. در واقع 
ناکامی سیستم مشروطه برآمده  از مشروطیت 
در ایران، صدراعظم های ضعیف گرفتار دسته 
بندیهای تحت نفوذ روس و انگلیس، شکســت 
آمــال و آرزوهای وعده  داده  شــده  در جریان 
جنبش مشــروط و درماندگی کشــور و نقض 
مرزهــای بی طرفی، بســتر مناســب را برای 
طــرح و پیگیری ایده حکومتی سانترالیســت 
و مطلــق فراهم آورد. توســل روشــنفکران و 
نظریه پــردازان حلقه دوم به »یک شــخصیت 
نیرومند«، »فرمانروای مستبد روشن اندیش«، 
»یــک نفر مصلح«، »یک دماغ منور و فکرباز« 
بیانگر درک جدیــدی از مدرنیته بود )وحدت، 
1383: 128-129( در دوره  پهلویهــا تأکیــد بر 
ســاختارهای ظاهری و تحــول در آنها برای 
مدرنیزاســیون اهمیت زیادی داشت، در بحث 
هویت ایرانــی و ناسیونالیســم ایرانی، تأکید 
بر وحــدت زبانــی، لباســی و تاریخی اصول 
محوری بودند. تأکید بر اعیاد و سنن باستانی 
پیش از اســالم، بجای تحول در مبانی نظری 
و اپیســتمه های ســنتی و جایگزینــی آن با 
اپیستمه ها و اندیشــه های مدرن سوژه محور 
اهمیت زیــادی داشــت. در دوره  پهلوی دوم 
نیز همین رویه پوزیتویســتی ادامه داشــت. 
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فرمایشی  انتخاباتهای  فرمایشی،  احزاب  ایجاد 
و مجالس فرمایشی، جشنهای دوهزار و پانصد 
ســاله ناشــی از غلبه نگرش پوزیتویستی در 
مدرنیزاســیون و مدرنیته ایرانی بود. می توان 
گفت که پوزیتویسم ایرانی در دوره  حکومتهای 
پهلــوی بــا تأکید بــر یکپارچگی سیاســی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز تداوم یافت. 
در واقع مدرنیزاسیون در دوره  پهلویها با تأکید 
بر مدرنیسم به صورت نظامی استبدادی ظهور 
کرد، که اگرچه برخی از ســاختارهای مادی و 
ظواهر عینی جامعه را نو کردند، اما از مدرنیته 
به عنوان روندی سوبژکتیویستانه به شدت دور 
بود و همین تناقض هم یکی از عوامل ســقوط 

آن بود.

پ: چپ و مدرنیته
چــپ در ایــران بخشــی دیگــر از جریــان 
روشــنفکری برون حکومتی برای ایجاد تحول 
و مدرن کــردن بود. بخش هژمون چپ ایرانی 
به دلیل رویکرد لنینیستی که داشت می توان 
گفت که صبغه ای پوزیتویستی داشت. موضوع 
محــوری که حزب کمونیســت در ســالهای 
آغازین 1300 دنبال می کرد، مخالفت با نظام 
پارلمانــی، بورژوازی و اصالحــات ارضی بود، 
آنهــا در واقع انقالب مشــروطه را یک انقالب 
بورژوازی می دانستند که مســئله دهقانان را 
حل نکرده اســت. )شــاکری، 1372: 55( حزب 
کمونیست در دهه 1310 در عمل منحل شده  
بود، پس از حزب کمونیســت، نسل جوانی از 
مارکسیســتها که عموماً از طبقه متوســط و 
داری تحصیالت عالیه بودنــد ظهور کرد، که 
پــس از 1320 و پــس از اضمحالل گروه 53 
نفر، باقی مانده آنها حزب توده را بنیان گذاری 
کردند. از برجسته ترین چهره های فکری گروه  
53 نفر بدون تردید تقی ارانی فیزیک و شیمی 
خوانده برلین بود. ارانی به شکل جبر باورانه ای 
منکــر ذهنیت فردی )ســوژه ( بــود، او علوم 
انسانی را زیرمجموعه علوم طبیعی می دانست 

و آن را نیز زیرمجموعه ماتریالیسم دیالکتیک، 
به نظر او زنجیره  علوم طبیعی یک ریســمان 
به هم پیوسته است که با مادی ترین علوم که 
علوم طبیعی است آغاز می شود. ارانی با تلفیق 
اثبات گرایی با کارپرستی امکان هر گونه اندیشه 
خالق را انــکار می کرد. )وحــدت، 1383: 151-

153( احمــدزاده  و جزنــی از دیگر نمایندگان 
ایدئولوژی مارکسیسم-لنینیسم البته خارج از 
حزب توده  بودند. آنها بــر پراکتیک به عنوان 
موتــور جنبش انقالبی تأکیــد می کردند. آنها 
بــرای انقالب، بر مشــارکت در انقالب و عمل 
انقالبی بســیار بیشتر از تئوری تأکید داشتند. 
منظور آنها نیز بدون شک از عمل و پراکتیک، 
مبارزه  مســلحانه برای براندازی حکومت بود. 
)احمــدزاده ، 1357: 49( بــدون تردیــد منظور 
مارکسیستهای ایرانی از رهایی، رهایی برآمده  
از رویکرد سوبژکتیویســتانه نبــود، به  عبارتی 
منظور آنهــا از فرد، فــرد جامعه بــه عنوان 
سوژه ، فاعل شناسا و خودمختار نبود. در واقع 
ارجحیت جمع بر فرد، ماتریالیســم و اهمیت 
علوم طبیعی در غیاب اندیشه ای راجع به فرد 
به مثابه ســوژه  و به نوعی انکار سوبژکتیویسم 
فــردی در افــق ایدئولوژیک چــپ، منجر به 

هژمونی پوزیتویسم گردید.

ت: اسام گرایان و مدرنیته
دیدگاههــای  و  نگرشــها  بــاال  ســطور  در 
روشنفکران غیرمذهبی در رابطه با مدرنیته به 
اختصار توضیح داده  شد، در این بخش نگرش 
اســالم گرایان در رابطــه بــا مدرنیته توضیح 
داده  خواهد شــد. نظرات اســالم گرایان که از 
برجســته ترین آنها می توان به شریعتی اشاره  
کرده ، واکنشــی ســلبی به گفتمان مدرنیته 
در ایران بــود، در واقع محور اصلی اندیشــه 
اســالم گرایان نفی گفتمان مدرنیته بود. آنها 
در واقــع با تئوریــزه  کردن گفتمــان انقالب 
اســالمی در برابر مدرنیته پوزیتویستی با آن 
به مبارزه  برخواستند. می توان گفت که انقالب 
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اســالمی واکنشی سلبی به چالشهای مدرنیته 
پوزیتویستی چه ســکوالر و چه چپ بود، که 
در رونــد تالش برای مدرنیزاســیون در ایران 
عماًل موفقیتی کسب نکرده  بودند. ریشه عمیق 
فرهنگ دینــی در میان توده های مردم که به 
هیچ عنوان در طول تالشها برای مدرنیزاسیون 
هیچ تغییــری در اپیســتمه و اندیشــه آنها 
ایجا نشــده  بود، منجر بــه هژمونی گفتمانی 
اسالم گرایان نسبت به مدرن گرایان پوزیتویست 
شــد. در اندیشه اســالم گرایان ذهنیت فرد به 
مثابه یک ذهنیت مستقل، قابل اعتماد و توانا 
برای فهم، درک و شناخت جهان انکار می شود 
و ذیل ذهنیت خدا قرار می گیرد. آنها در تالش 
برای مبارزه با مدرنیته پوزیتویســتی که از آن 
با عنــوان غرب زدگی یــاد می کردند، نهضت 
بازگشــت به خویشتن )انسان مسلمان شیعه( 
را پیشــنهاد می کردند. این خویشتن در واقع 
در تضاد کامل با خود دکارتی اســت که یک 
سوژه  مســتقل، فاعل  شناسا و یک ذهن آگاه 
می باشد، بلکه این خویشــتن یک انسان ابژه، 
مطیع، صغیر و وابســته به یک وجود ماورایی 
است که خالق و آفریننده اوست. اسالم گرایان 
اگرچه انسان را دارای اراده ، آزادی، مسئولیت 
و عقل می دانســتند، اما همه آنها به اطاعت از 
اراده  خدا ملزم بودند. )وحدت، 1383: 235-195( 
اســالم گرایی اگرچه از یک ســو واکنشی 
ســلبی به مدرنیته در ایران بود و در اندیشــه 
به شــدت آن را نفی می کرد، از ســوی دیگر 
اگرچــه در مقابل مدرنیته ایرانی که رویکردی 
پوزیتویستی داشت و بر علم باوری، مادی گرایی 
و ابعــاد ابژکتیو زندگی اجتماعی، سیاســی، 
فرهنگی و اقتصادی تأکید داشت، اسالم گرایی 
ذهن گرا بــود، به عبارتی نافــی مادی گرایی، 
علم گرایی و به قول خودشــان غرب زدگی بود؛ 
امــا به نوعی نیز پوزیتویســت بودند، زیرا آنها 
درصدد قبضه قدرت، ســامان دادن سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی جامعه در ســاختارهای 
مطابق الگوهای ظاهری غــرب بودند. چناچه 

بعدها و پس از شکل گیری جمهوری اسالمی، 
در ظاهر هم جمهور به سیستم حکومتی اضافه 
شــد، هم انتخابات، هم پارلمان، و هم تفکیک 
قوا، قانون اساســی نوشته شــد، بوروکراسی 
غربی تداوم پیدا کرد، سیستم آموزش مدارس 
و دانشــگاهی غربی تداوم پیدا کرد، علم گرایی 
عینی و نــه علم گرایی انتقادی تدوام پیداکرد. 
در واقــع می توان گفت که بعد از انقالب نیز با 
برآمدن جمهوری اسالمی مدرنیسم به معنای 
اهمیت ابعــاد ظاهری و ســاختارهای عینی 
تجــدد و غرب تداوم پیدا کــرد. یعنی اگرچه 
پوزیتویستی  به مدرنیته  واکنشی  اسالم گرایی 
در ایران بود، اما خود به ادامه دهنده  آن تبدیل 

شد.

نتیجه
در غرب اکتشــافات علمی و تحوالت معرفتی 
که با انقالب علمی کپرنیک و تحول فلســفی 
دکارت آغاز شدند، منجر به محوریت جهان در 
علم و انسان در فلسفه گردید، و این روند بنای 
مدرنیته را شــکل داد. اعتماد به عقل انســان 
نشأت گرفته از اکتشافات علمی و عقالنی سازی 
برآمده از سوبژکتیویسم فلسفی منجر به تغییر 
دیگر حوزه هــای زندگی اجتماعــی از جمله 
حوزه  سیاست گردید و محوریت و اصالت فرد 
به گوهر و محور مدرنیته تبدیل شد، به عبارتی 
مدرنیته به مثابه نظام اندیشه ها و ارزشها بستر 
گسترش و تحکیم سوبژکتیویسم را فراهم کرد 
و سوبژکتیویســم اساس تحوالت دیگر گردید. 
برخالف غــرب اما در ایران هیچ انقالب علمی 
و فلســفی روی نداد، بلکه نیــاز به تداوم یک 
حکومت و ضرورت پاسداری از هژمونی آن که 
به دلیل شکســتهای نظامی به مخاطره  افتاده  
بود، نیاز به تحول در برخی مظاهر را به وجود 
آورد. در واقــع در ایران تحولی در عقل علمی 
و عقالنیت فلسفی روی نداد و انسان به عنوان 
محور و گوهر هستی دوباره  به کانون توجهات 
برنگشــت، سوبژکتیویســم به جریــان غالب 
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اندیشه های فلســفی تبدیل نگشته و ضرورتی 
برای ســامان دادن امور در راستای منافع فرد 
و پاســداری از آزادیهای او شکل نگرفت. بلکه 
لزوم حفظ ارزشــهای موجود که توسط هجوم 
نظامی یک قــدرت خارجی مدرن به مخاطره  
افتاده  بود موجب درک ضرورت مدرنیسم شد، 
همان ارزشــهایی که توســط حکومت بسط و 
گســترش داده  می شد و ابژکتیویسم رادیکالی 
که فــرد را در جامعه و به مثابه ابزار مضمحل 
کرده  بود. یعنی اگر کانــون مدرنیته در غرب 
فرد بود، در ایران حکومت بود. به همین دلیل 
هم بود که نگرش پوزیتیویســتی به مدرنیسم 
در ایران شــکل گرفت و ایــن نگرش برخالف 
نگرش سوبژکتیویســتی نه تنها موجد آزادی، 
فردگرایی، پلورالیسم، دولت مدرن دمکراتیک، 
توســعه سیاســی، اجتماعی و اقتصادی نشد، 
که موجــد حکومتهای مســتبد، اقتدارگرا و 
دیکتاتوری شد، که همواره  در صدد مضمحل 
کردن فرد در جمــع، اصالت زدایی از فردیت، 
ابژکتیویســم و به طورکلی استثمار فرد بودند. 
بنابراین اگر تبار مدرنیته غربی سوبژکتیویستی 
بود، تبــار مدرنیته ایرانی ابژکتویســتی بوده  
که همواره  نگرشــی ابزاری به انســان داشته 
و انســان را موجودی مطیــع، صغیر و ابژه ای 
در خدمــت ســوژه ای ماورایی می پنداشــت. 
فرجام ســخن، با نگاه به تبارشناسی تاریخی 
و علــل شــکل نگرفتن مدرنیته، ایــران برای 
گذار به مدرنیته و توســعه آزادی، دمکراسی و 
موفقیت مدرنیزاســیون ناچار از رویگردانی از 
تا ذهنیت  است.  پوزیتیویســتی  شبه مدرنیته 
مدرن، فرد به مثابه ســوژه  و ارزشهای ذهنی 
مدرن بــه کانون تحوالت برنگردد، هیچ تحول 
شبه مدرنی در ایران موجد آزادی، دمکراسی و 

توسعه یافتگی نخواهد شد.

پی نوشت

1. در اندیشــه تونیس گماینشــافت )جماعت و اجتمــاع( برخالف 

گزلشــافت )جامعه( نوعی از همبستگی طبیعی، احساسی و ارگانیک 
میان انســانها می باشــد، که روابط درون آن مبتنی بر خون، نسب و 
فامیلی اســت. این پدیــده بطور طبیعی و به تدریــج در طول تاریخ 
شــکل گرفته است. اما  گزلشــافت )جامعه( نوعی از همبستگی میان 
انسانهاســت که به طور ارادی و خردمندانه شــکل گرفته که روابط 
میان انســانها و افراد در آن مکانیکی می باشد، در گزلشافت برخالف 
گماینشــافت تشــکیالت اجتماعی فراوان و مقــرارت حقوقی برای 
دوام و برقراری نظم و دوام آن شــکل می گیــرد. اگر مهمترین نهاد 
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گزلشافت دولت و اقتصاد هستند. 
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شیکاری



پاش شۆڕشی 1979، بە ناو ڕووناکبیر و سیاسەتوانانی نەتەوەی فارس نەتەنیا دەسکەوتە دێموکڕاتیکە 
سەرەتایییەکانی شۆڕشی گەالنی ئێرانیان لەنێو برد بەڵکوو بە یارمەتیی وێژمانی ئیسالمی و ئیسالمی 

سیاسی، دیسان دەسەاڵتیان قۆرخ کردەوە و گەورەترین گورزیان لە دێموکڕاسی دا و زۆربەی 
نیشانە دێموکڕاتیکەکانی پێشووشیان سڕییەوە. لەم پەیوەندییەدا پرسیار ئەوەیە کە کێشە چییە و 
بۆ دێموکڕاسی دەکرێتە ئامانج؟ وەک گریمانەیەک لەڕاستیدا کێشەکە لە جێنەکەوتنی دێموکڕاسی 

و نەبوونی بڕوا بەوەوەیە. نەتەوەی باندەست گەورەترین ترسی لە جێکەوتنی دێموکڕاسی لە 
کۆمەڵگادا هەیە وەک مەترسی بۆ سەر زاڵیەتیییەکەی و ئەگەری لەدەستدانی هەرێمە داگیرکراو و 
پاشکۆکراوەکانی. بە گشتی، بە ڕەوازانینی مافی سەربەستی و بەرابەریی مرۆڤ و گەالنی جیاواز، زۆر 
قورس و ئاستەمە بۆ تاکی فاشیـ  شۆڤێنیستی بە دیکتاتۆرکراوی خاوەن زەینییەتی نادێموکڕاتیک.

قەیرانی دێمۆکراسی؛ 
داهاتوویەکی نادیار و بەردەوامیی کێشەکان

بیریار ژاوەرۆیی



بــە درێژاییی تەمەنی دەوڵەتی نیمچەمۆدێڕن 
لــە ئێراندا، وێــرای باس لە دێموکڕاســی و 
بانگەشــەی دێموکڕات بوون لەالیەن هەندێ 
حێزب و کەســایەتی جیــاوازەوە و هەروەها 
هێنانەئارای هەندێ الیەنی دێموکڕاســی لە 
یاســای بنەڕەتیی مەشــرووتەدا، هیچ کات 
کێشە کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکانی پێوەندیدار 
بە دێموکڕاسی لەو واڵتەدا چارەسەر نەکراون 
و گرنگایەتیــی ئەوتۆیان پێ نــەدراوە. دیارە 
ئێــران واڵتێکــی فرەنەتەوەیــە. یەکێک لە 
گرنگتریــن پێوەرەکانــی دێموکڕاســی لەم 
جــۆرە واڵتانــەدا، ڕادەی ڕەچاوکردنی مافی 
نەتەوەکانە و ئەوەی کە تا چەندە چارەنووسی 
خۆیان بە دەســتی خۆیان دیــاری دەکرێت. 
دەکــرێ بوێژرێــت کــە ئەمە لــە ئێراندا لە 
ئاســتێکدا ڕەچاو نەکــراوە. پێکهاتەی  هیچ 
کۆمەاڵیەتیــی فرەنەتــەوەی ئــەو واڵتە لە 
پێکهاتە سیاسییەکەیدا هیچ ڕەنگدانەوەیەکی 
نەبووە. بۆیە کێشەکان وەک خۆیان ماونەتەوە. 
تەنانــەت زەینییەتــی نادێموکڕاتیکی بە ناو 
ڕووناکبیر و سیاسەتوانانی فارس، گەورەترین 
بەربەســت و ڕێگر بووە لە بــەردەم هەندێ 
ڕێکاری ســادەی پێوەندیداریش وەک بەشی 
“ئەنجومەنــە ئەیالەتــی و ویالیەتییەکان” لە 
یاسای مەشــرووتەدا کە دوایی بە شانازییەوە 
ئەو نیشــانە بچووکەی دێموکڕاسیشــیان لە 
یاسای کۆماری ئیسالمیدا بەتەواوی سڕییەوە. 
پاش شۆڕشــی 1979 بە دەرکەوتنی هەندێ 
نیشانەی زیاتری دێموکڕاســی بۆ ماوەیەکی 
کورت، خێرا ڕووناکبیر و سیاسەتوانانی نەتەوەی 
باندەست کەوتنە پەیجۆر و نەتەنیا نەیانهێشت 
دەســکەوتە دێموکڕاتیکــە ســەرەتاییەکانی 
شۆڕشــی گەالنی ئێران بپارێزرێــن، بەڵکوو 
دیســان بە قــۆرخ کردنــی دەســەاڵت بە 
یارمەتیــی وێژمانی ئیســالمی و ئیســالمی 
سیاسی، گەورەترین گورزیان لە دێموکڕاسی 
دێموکڕاتیکەکانــی  نیشــانە  زۆربــەی  و  دا 
پێشووشــیان ســڕییەوە. لێرەدا ئەو پرسیارە 

دێتە ئاراوە کە کێشە چییە و بۆ دێموکڕاسی 
دەکرێتە ئامانج؟ وەک گریمانەیەک لەڕاستیدا 
کێشــەکە لــە جێنەکەوتنی دێموکڕاســی و 
نەبوونی بڕوا بە دێموکڕاســییە. لەبەر ئەوەی 
کە بڕوای ڕاستەقینە بە دێموکڕاسی لە ناخدا 
هەڵگــری بەڵێنی و هەلێکە بۆ سەربەســتیی 
نەتەوە بندەستەکان و ئەوەش وەک مەترسی 
بــۆ ســەر زاڵیەتیی نەتــەوەی باندەســت و 
ئەگەری لەدەســتدانی هەرێمــە داگیرکراو و 
پاشــکۆکراوەکانی دێتە ئەژمار، ئەو نەتەوەیە 
گەورەترین ترسی لە جێکەوتنی دێموکڕاسی 
هەیە. دیارە کە بەڕەوازانینی مافی سەربەستی 
و بەرابەریی هەموو مــرۆڤ و گەالنی جیاواز 
زۆر ئاســتەمە بۆ تاکی فاشی-شۆڤێنیســت و 
خاوەن زەینییەتــی نادێموکڕاتیک و چاندی 

دیکتاتۆری.
بڕوا بە دێموکڕاسی و ئاکاری دێموکڕاتیک 
بناخەی چارەسەرکردنی کێشە کۆمەاڵیەتی و 
سیاســییەکان و یان النیکەم کەمکردنەوەی 
توندوتیژیــی بەرچــاو و گەورەیە لــە نێوان 
هەڵســوکەوتی  کۆمەاڵیەتییەکاندا.  گرووپــە 
دێموکڕاتیک بریتی لــە ڕێزگرتن لە بیروڕای 
یەکتــر و بڕیارنــەدان لــە جێــی یەکتری 
دەبێــت وەها لــە کۆمەڵــگادا جێکەوێت کە 
نەتەنیا بەرپرسێکی سیاســیی بەرزەوەبوو لە 
ناو کۆمەڵگا کە بەرپرســیارێتییەکی گشــتی 
لە ئەســتۆ دەگرێــت، بەڵکو تاکێــک لە ناو 
خێزانەکەشیدا ڕێگە بە خۆی نەدات لەخۆڕا و 
بە بێ هیچ نوێنەرایەتییەک بڕیار بۆ کەسی تر 
بدات. واتە، فێری پێکەوەبڕیاردان ببێت. دیارە 
ئەم ڕوانگەیە لەســەر پێناسەیەکی النی زۆرە 
لە دێموکڕاسی و پێویســتی بە بارهێنانێکی 
بناخەیــی لە نــاو خێزان، دواتــر خوێندنگە، 
زانکــۆ و کۆمەڵگادا هەیــە. کۆمەڵگایەک کە 
ئەم گەشــە دێموکڕاتیکە بە خۆوە نەبینێت، 
هەر دەم دەبێــت چاوەڕوانی پێشــێلکردنی 
مافەکانــی تــاک و کۆمەاڵنــی خەڵکی تێدا 
بکرێت. لەو پێوەندییەدا، سیستەمی بارهێنانی 
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ئاکامدا  نادێموکڕاتیک و لــە  کۆمەاڵیەتیــی 
نەبوونی تاکی خاوەن زەینییەتی دێموکڕاتیک 
وای کــردووە کە لــە واڵتانــی داگیرکەری 
کوردســتاندا تاک و کۆمەاڵنی فارس، تورک 
و عەرەب، بە ســاکاری ڕێگــە بە خۆ دەدەن 
لــە جێی گەلی کــورد بڕیار بــدەن. بۆیە تا 
جێکەوتنی چاندێکی دێموکڕاتیکی ڕاستەقینە 
لــە کۆمەڵگاکانــی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتدا، 
داهاتــووی ئەم کۆمەڵگایانــە نادیارە و ڕەنگە 
کێشــەکانیان بەردەوام بن. لە ئاکامدا، شەڕ و 
خوێنڕشتن و توندوتیژیی هەر تایبەتمەندیی 
دیــاری ئەوانــە دەبێــت و خەڵــک ڕووی 

ئاسوودەیی بە خۆوە نابینن.
ئەوڕۆکە ئێران بە گشــتی و 
لە  بەتایبەتی،  فــارس  نەتەوەی 
نموونــە بەرچاوەکانــی کۆمەڵگا 
زۆرینەی  نادێموکڕاتیکەکانــن. 
سیاســەتوانانی  و  ڕووناکبیــر 
فارس لەوانەن کــە لە مێژووی 
نزیکەو ســەد ســاڵەی دەوڵەتی 
لــە  فــارس  نیمچەمۆدێڕنــی 
ئێرانــدا نەیانتوانیــوە بــاوەڕ بە 
دێموکڕاســی لە ناخی خۆیان و 
لە کۆمەڵگایاندا گەشە پێ بدەن 
و ئەوە بووەتــە هۆی ئەوەی کە 
بە هاســانی و بێ تێڕامان مافی 
پێشــێل  تر  نەتەوەکانی  مرۆیی 

بکەن. بوونی زۆرینەیەکی بەرچاوی بە مێشک 
و کردەوە دیکتاتۆر و فاشیست لە سیاسەتوان 
و بە نــاو ڕووناکبیرە فارســەکان و دژایەتیی 
نێوان قســە و کردەوەی هەنــدێ لەوانەش 
کە بە ڕواڵەت پێشــتر و ئێستا جاروبار باسی 
دێموکڕاسییان کردووە، پیشاندەری نەزانی و 
نائاگاییی ئــەوان یان خۆگێل کردن و خۆ لە 
نەزانی دانە لەســەر دێموکڕاسی. دیارە ئەمانە 
لــە چاندێکی دێموکڕاتیکدا بەخێو نەکراون و 
نەریتیی دواکەوتوون  بارهێنراوی چاندێکــی 
کە تێیدا دێموکڕاســی چ لە ئاســتی تاک و 

بنەماڵە و کۆمەڵگا و چ لە ئاســتی سیاسەتدا 
جێنەکەوتــووە. ئەو تاقمەشــیان کــە دواتر 
بــە ڕێکــەوت و هەڕەمەکــی ناوێــک لــە 
دێموکڕاسییان بیســتووە و بۆ خۆهەڵکێشان، 
خۆنواندن و فیز و فەالسقە، بە ڕواڵەت و قسە 
بوون،  دێموکڕاســیخوازەکان  ڕەوتی  تێکەڵی 
نەیانتوانیوە تێگەیشتنێکی ئەوتۆ و قووڵیان لەو 
چەمکە هەبێت. بۆیە دواهاتی کار و چاالکیی 
سیاسیشــیان النیکەم لە بەرانبەر نەتەوەکانی 
تردا جیاوازییەکی لەگەڵ هێزە سەرکوتکەر و 

دیکتاتۆرەکان نەبووە.
لە نێو فــارس، بەفارســکراو، بەخێوکراو 
و بارهێنراوانی دەســەاڵتی فارســدا کێشەی 
نادێموکڕاتیــک بــوون ئەوەندە 
قووڵە و ئەوەنــدە دیکتاتۆری لە 
ناخــی تاکەکاندا بەهێــز کراوە 
فارســی  تاکێکی  تەنانــەت  کە 
ئیســالمییش  ڕێژیمــی  دژە 
بەبــێ  واڵت،  دەرەوەی  لــە 
جیهانی  لە  وەرگرتن  کاریگەری 
دێموکڕاتیکــی دەوروبــەری لە 
دوورەوە بە ڕاشــکاوی لە جێی 
نەتەوەکانــی تری ئێــران بڕیار 
بــە  ئــەوەی  بیــری  و  دەدات 
مێشکدا نایەت کە دەبێت ڕێگە 
بدات ئەو نەتەوانە خۆیان لەسەر 
چارەنووســی خۆیان بڕیار بدەن. 
لە مێژووی سەردەمی جیهاندا هەندێ نەتەوە 
بە ئاشتەوایی و دەنگی خەڵک سەربەخۆییان 
وەرگرتــووە و هەندێکیــش هەر بــە دەنگی 
خەڵک لــە پێکەوەژیاندا ماونەتــەوە. کەچی 
کابرای فارس کە خۆیشی لە ئێران دەرکراوە 
و لە بەریتانیا، کەنەدا و واڵتانی دێموکڕاتیکی 
تردا دەژیێت و لە بەر چاویەوە ســکۆتلەندی، 
کێبێکی و نەتەوەکانی تر لەسەر چارەنووسی 
خۆیان بڕیار دەدەن، هێشــتا لەو واڵتانەوە لە 
دژی کورد هاوار دەکات. لە دوورەوە لە جێی 
خەڵکی کوردســتان بڕیار دەدات و ناتوانێت 

بڕوا بە دێموکڕاسی و 
ئاکاری دێموکڕاتیک 

بناخەی چارەسەرکردنی 
کێشە کۆمەاڵیەتی و 
سیاسییەکان و یان 

النیکەم کەمکردنەوەی 
توندوتیژیی بەرچاو و 

گەورەیە لە نێوان گرووپە 
کۆمەاڵیەتییەکاندا. 

هەڵسوکەوتی دێموکڕاتیک 
بریتی لە ڕێزگرتن لە 

بیروڕای یەکتر
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وەکو خەڵکی ئەوێنانە قبووڵ بکات کە نابێت 
ئەو ڕێگەیە بە خۆ بدات. پرسیار لە خۆ ناکات 
کە، بۆ وێنە، بۆچی خەڵکانی دەرەوەی کێبێک 
ڕێگە بە خۆیان نادەن لە جێی کێبێکییەکان 
بڕیار بدەن و بۆچی کێبێک تاکو ئێســتا جیا 
نەبووەتەوە. بیر لەوەی ناکاتەوە کە ئەوەی بووەتە 
هــۆی مانەوەی کێبێک لە نــاو کەنەدا، نەک 
زۆر و هەڕەشە و دیکتاتۆرییەت بەڵکوو ئاستی 
بەرزی بڕوا بە دێموکڕاسی و بەڕێوەبەرایەتیی 
دێموکڕاتیــک و دادپەروەرانــە بووە کە ماف، 
تەناهی و ئاســوودەییی کێبێکییەکانیشی بە 
دوادا هاتووە و تاکو ئێستا زۆرینەیان دەنگیان 
بە سەربەخۆیی نەداوە. ئەو جۆرە کەسانە فێر 
کراون کە لە پاساویشــیدا بڵێن هەلومەرجی 
ئێــران تایبەت و جیاوازە! ئێران لە هەموو ئەو 
واڵتــە فرەنەتەوانە لە هەموو جیهان، تەنانەت 
لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت کە دێموکڕاســی و 
سیســتەمی فێدڕاڵییان پەرەپێداوە بە جیاواز 
دەزانــن و بە بیانــووی جۆراوجــۆر لەمپەڕ 
دەخەنە ســەر ڕێگای چوونی ئەو واڵتە بەرەو 
دێموکڕاســی. مەبەستی ســەرەکیی خۆیان 
دەشــارنەوە و ناڵێــن بــە هــۆی زەینییەتی 
فاشیستی-شۆڤێنیســتی خۆیان و مەترســی 
لەســەر بەرژەوەندییەکانی نەتەوەی فارس و 
داگیرکارییەکانیان وا دەڵێن. لەکاتێکدا کە لە 
دێموکڕاسیدا خەڵک مافی دەنگ و بڕیاردانی 
سەربەســتانەی هەیە و ئەو کەســانە ئەگەر 
باوەڕیان بە دێموکڕاســی هەبوایە نەدەبا ئەو 
پاســاوە نابەجێیانە بهێننەوە. نەدەبا خەڵک و 
مافەکانیان بکەنە قوربانی سنوورێکی دەسکرد 
کە بە زۆر ڕاگیــراوە و هیچ قازانجی خەڵکی 
تەنانــەت بە فارسەکانیشــەوە تێــدا نەبووە. 
ئاســتەمە بۆیان بیرکردنەوە لەوەی کە بوون 
و نەبوون یان پاراستنی زۆرەکی و ملهوڕانەی 
چوارچێوەیەک، ســاتێک ئازادی و مافی ئەو 
خەڵکــە ناژیێت. تەنیا لەبەر ئــەوەی کە ئەو 
زەوییە سووتاوەی ناو سنوور و چوارچێوەیەک 
بــە ناوی ئێــران بۆ ماوەیەکــی درێژخایەنتر 

بپارێــزن، نایانەوێت بزانن کــە ڕەچاوکردنی 
بەرژەوەندیــی خەڵــک و بەڕێوەبەرایەتیــی 
دروســت لە واڵتانێکی بچووکدا باشــترە لە 
بەرین  واڵتێکی  گەندەاڵنەی  بەڕێوەبەرایەتیی 
نایانەوێت  و چەوســاندنەوەی خەڵکەکــەی. 
تێبگەن کە زەوی و خــاک بۆ مرۆڤ دەبێت 
نەک مرۆڤ بکرێتە قوربانیی چوارچێوەیەکی 
دەسکردی بێ قازانجی مرۆیی. نایانەوێت بیر 
لەوە بکەنەوە کە لە جێی شــێوازی پێشووی 
واڵتانــی  وەک  توندوتیژیــی،  و  ســەرکوت 
دێموکڕاتیک ڕێگای ئاشــتەوایی و ڕێککەوتن 
و پێکــەوە بڕیــاردان لە ئاســتی واڵتەکەدا 
بگرنە بەر. ئەم کێشــەیە ئەوپــەڕی قەیرانی 
دێموکڕاســی و بێ بڕوایی بە دێموکڕاســی 
لە نــاو تاک و کۆمەڵگاکانی ئێرانیدا پیشــان 
دەدات. بەتایبــەت، ملهــوڕی و دیکتاتــۆری 
ئەوەندە لە ناخی تاکی فارس و بەفارسکراودا 
جێکەوتووە کە دەرەتانێکی بۆ دێموکڕاســی 

نەهێشتووەتەوە.
دیکتاتۆریەت  کێشــەی  چارەسەرکردنی 
و چاندنــی تــووی دێموکڕاســی لــە ناخی 
تاک و کۆمەاڵنی خەڵکــی ئێراندا خەباتێکی 
بــێ وێنەی دەوێت. ســااڵنی ســاڵ هەوڵی 
سیســتەماتیک دراوە بــۆ چاندنــی تــووی 
دیکتاتۆریەت، بۆیە ســڕینەوەی هاسان نییە. 
بەوەشەوە، بزووتنەوەی خۆڕاگری و خەبات لە 
دژی ئەو چاندەی دیکتاتۆری و فاشیســتی-
شۆڤێنیســتی ڕۆژ بــە ڕۆژ لە گەشــەدا بووە 
کە گرنگترین بەشــی ئەوە بزاڤی زانســتیی 
و ڕووناکبیریــی نەتــەوە بندەســتەکان بووە 
کە لە هەوڵدایــە خوێندنەوەکانی ڕۆژهەاڵتی 
ناوەڕاســت لە ژێر زاڵیەتی توێژەرانی سەر بە 
باندەســتەکان دەرهێنێت.  نەتەوە  دەوڵەتانی 
ئەوڕۆکە هەندێ لــە توێژەرانی ئەو نەتەوانە، 
پیالنی زۆرێک لە بە ناو توێژەرانی مشەخۆری 
دەوڵەتی داگیرکەریان خســتووەتە دەرەوە و 
بۆ خەڵک زیاتر دەرکەوتووە کە چەندە هەوڵ 
دراوە تاکــوو مێژوویەکی درۆینە بۆ ئەو واڵتە 
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پێوەندییەدا،  لــەو  پێکبهێنرێت.  دەســکردە 
بەتایبــەت هــەوڵ و تێکۆشــانی توێــژەر و 
ڕووناکبیرانی ســەربەخۆی کــورد لە زانکۆ و 
زانســتییەکانی سەرانسەری جیهاندا  ناوەندە 
جێــی ســەرنجە. خوێندنــەوە و توێژینەوە 
کوردییەکان بە شــێوەی زانستی، سەربەخۆ 
و کوردانــە لــە زۆربــەی بوارەکاندا لەســەر 
کوردســتانی گەورە جێبەجــێ دەکرێت. بە 
هۆی ئەو هەواڵنــەوە خەریکە مێژووی کورد 
لە ژێر ڕکێفی مێژووی ســاختە و دەسکردی 
دەرەوە.  دەکێشــرێتە  داگیرکەر  دەوڵەتانــی 
توێژەرانــی کوردی بــوارە جۆراوجــۆرەکان 
بەتایبەت زانســتە کۆمەاڵیەتییــەکان لەوانە 
زانستی سیاسی وەک گرێدەری کۆمەڵناسی، 
یاســا و مێــژوو، ســەرکەوتووانە خەریکــن 
زانستی ســەربەخۆ لە ڕوانگەی کۆلۆنیالیستی 
دەوڵەتانی داگیرکەری کوردســتان گەشە پێ 
دەدەن. ئەمــە دەســپێکی هەوڵێکی گرنگە 
لــە پێناو خەباتی دێکۆلۆنیالیســتی نەتەوەی 
کورددا بۆ ڕزگاربوون لە دەســت ئێپیستمە/
مەعریفەی فارس، تــورک و عەرەب-تەوەردا 
و هەنگاونــان بەرەو ئێپیستمە/ناســیارییەکی 
کوردیی. لەڕاستیدا بە هۆی بەهێزتربوونی ئەو 
بزاڤە زانستییە و ئەو مەعریفەی کە پێکهاتووە 
دەکــرێ بوێژرێت کە لەو ســااڵنەی دواییدا 
بــە کردەوە و بــە زۆرینە خۆئاگایی لەســەر 
نەتەوەبوونی کورد زیاتر گەشــەی سەندووە؛ 
نەتەوەیــەک کە خۆی دەناســێت و چی تر 
نایەوێت بە ناوی ئێرانــی، تورکیایی، عێراقی 
و سووریایی پێناســە بکرێت و شوناسەکەی 
لە ژێر ئەو ناوە سەپاوانەدا بشاردرێتەوە. دیارە 
دواهاتی ئەو بزاڤە، سیاســەتێکی سەربەخۆی 
کوردســتانی دەبێت و سیاســەتوانانی کورد 
دەتوانن پشت بەو کارە زانستییانە، ئاگایانە و 
بوێرانەتر لە ڕابردوو لە سیاسەتی کردەوەییدا 

هەنگاو هەڵێنن.
هەرچۆنێــک بێت، دەســکەوتی گەورەی 
کاری زانستیی سەربەخۆ و ئەو گەشەسەندنە 

ناســیارییانە/مەعریفییانەیە ســـــەرهەڵدانی 
وەچەیەکی نوێی کوردســتانی و وریا بووە کە 
چی تر وەک وەچەی پێشــووی بارهێنراوی 
دەوڵەتانی داگیرکەر بیر ناکاتەوە و ئێرانچێتی، 
تورکیــا، ســووریا و عێراچێتی نــاکات. ئەمە 
لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتاندا گرنگایەتیــی 
تایبەتــی هەیــە. لە کاتــی ســەرهەڵدانی 
دەوڵەتــی نیمچەمۆدێڕنی ئێرانــەوە بە هۆی 
مێژووکردنــەوەی دەســکرد و ڕاســپێردراو 
کــە لــە ڕێــگای خوێندنگــە و زانکۆکانەوە 
وەچەکانی پێشــوویان پێ ڕاهێنا، وەچەیەکی 
کورد پێکهاتبوو کە وێڕای شوناســی کوردی، 
خۆیشــی بە ئێرانی دەزانی و سیاســەتوانانی 
فارســیش پەیتاپەیتا بــە گوێیاندا دەهێنا کە 
ئێوە ئێرانیی ڕەســەنن! بەاڵم ئێستا بۆ خەڵک 
ڕوون بووەتــەوە کە ئەوانە زۆربەیان بۆ فریوی 
خەڵک بووە. لەڕاستیدا واڵتێک بە ناوی ئێران 
لە مێژوودا نەبووە و پێش سەردەمی دەوڵەتی 
نیمچەمۆدێڕنــی ئێــران، بێجگــە ماوەیەک 
لە ســەردەمی قەجەرەکاندا کــە “مەمالیکی 
مەحرووسەی ئێران” گوتراوە و دیارە ئەوەش 
بریتی بووە لە مەملەکەتە جیاوازەکان و یەک 
واڵت نەبووە، لەســەر نەخشــە بەشی گرنگی 
ئێرانی ئێســتا عێراقی عەجــەم بووە. کەچی 
کورد خاوەن واڵت و دەسەاڵتە ناوچەییەکانی 
خۆی بووە. لە مێژووشدا پاشاگەردانی بە سەر 
ئەو خاکەی کە ئێســتا پێی دەگوترێت ئێران 
زاڵ بووە. هەر ناوچەیەکی لە ژێر دەســەاڵتی 
هۆزێکدا بووە و هەرتاوەو هۆزێک بڕێک زیاتر 
لەوانی تــر بەهێزتر بووە. ئــەو هۆزانەش کە 
زیاتر دەسەاڵتیان هەبووە عەرەب، تورک یان 
کورد بوون و فارس هیچ کات تاکو سەردەمی 
هاوچــەرخ دەســەاڵتی زاڵــی سیاســیی بە 
دەستەوە نەبووە. تا دوای خەالفەتی عەبباسی 
لەڕاســتیدا ئەو خاکە بەشــێک لە دەسەاڵتی 
ژێردەستی عەرەب بووە و دواییش سەفەوی، 
ئەفشــار، زەند و قەجــەرەکان تورک و کورد 
بوون. بەاڵم لە ســەدەی ڕابــردوودا نەتەوەی 
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فارس دەســەاڵتی قۆرخ کــرد و مێژوویەکی 
دەســکردی پێکهێنا و بەداخــەوە لە ڕەوتی 
زاڵبوونیشیدا هەندێ نافارس و بەفارسکراو لە 
ڕووی نائاگایی و بۆ پارە یارمەتییان دان. ئێستا 
ئەو قۆناخە تێپەڕیــوە و ئەوانەی لە خزمەتی 
فارســدا بــوون لەقــاودراون و بەپێچەوانەی 
وەچەی هەڵخڵەتاوی پێشــوو یــان وەچەی 
خاوەن سیاسەتی شاردنەوە و تەشەنە، وەچەی 
خوێندەواری نوێی نەتــەوەی کورد خۆی بە 
ئێرانــی نازانێت. هیچ نەبێت و تەنانەت ئەگەر 
مێــژووش ڕەچــاو نەکرێت، النیکــەم لەبەر 
ئەوەی کە بــۆ پاشــکۆکردن و دانانی لە ناو 
ســنووری واڵتێکی وەک ئێراندا هیچ پرسێک 

بە گەلــی کورد نەکــراوە و بە 
بڕیاری خۆی نەبووەتە بەشــێک 
لەو واڵتە. ڕاپەڕینەکانی مێژووی 
ســەردەمی کورد بە جوانی ئەوە 
سەبارەت  ئەمە  دەســەلمێنێت. 
بە نەتەوەکانی تری ناو ئێرانیش 
ڕاســتە. بەرزبوونەوەی ئاســتی 
تێکۆشانی توێژەر و ڕووناکبیرانی 
ئــەو  بندەســتەکان،  نەتــەوە 
بە قۆناخی  ناسین و گەیشــتن 
ڕاســتەقینەی ئاگایی نەتەوەییە 
لە ناو نەتەوەکانی تری ئێرانیشدا 
پەرە پێ دەدات و هەوڵیان چڕتر 
دەکات بۆ خۆ ڕزگار کردن لە ژێر 

ڕکێفی نەتەوەی فارسدا تاکوو نەهێڵن توێژەر 
و ڕووناکبیرانی فارس پێناسەیان بکەن و وەکو 
بەشــێک لە خۆیان بیانناســێنن. دەرەنجامی 
ئەم جۆرە لە گەیشــتن بە ئاگایی، دەتوانێت 
بەرگیری لە بڕیاری ملهوڕانە و دیکتاتۆریانەی 
الیەنە فارســەکان لــە داهاتــوودا بێت. ئەم 
ئاگاییە پێکهێنەری هێزە لە بەرانبەر هێزدا و 
دەبێتە هۆی داکوتان و دامرکاندنی نەتەوەی 
فارس لە جێــی خۆیدا، نــەک نەتەوەیەکی 
باندەســت و زاڵ کە ســەدەیەکە گەورەترین 
پێشــێلکەری دێموکڕاســییە و قۆڵــی لــێ 

هەڵماڵیوە بــۆ تواندنەوەی هەموو نەتەوەکانی 
تــر. بە هۆی بەرزبوونەوەی ئاســتی ئاگایی و 
زانیاریــی خەڵک، گەر هەلی سەربەســتی بۆ 
نەتەوە بندەســتەکان بڕەخسێت، بە ئەگەری 
زۆرەوە ناهێڵن نەتەوەی باندەست بڕیاریان بۆ 
بدات و النیکەمی ویستیان بۆ مانەوە لەو واڵتە 
و لە نێو ســنوورە دەســکردەکاندا بە مەرجی 
بەرابەریــی تەواویان لە هەمــوو بوارەکانەوە 

لەگەڵ ئەو نەتەوەیە دەبێت. 
قبووڵکردنــی ئەو بەرابەرییەی ســەرەوە 
نادێموکڕاتیکەوە  باندەستی  نەتەوەی  لەالیەن 
ئاستەمە و پێویستی بە زەینییەت و چاندێکی 
دێموکڕاتیک هەیە کە لە ئێســتادا لە نێویاندا 
بوونی نییە. بۆیە لە داهاتووشــدا 
چەقبەســتوویان  زەینــی  گەر 
بەردەوام بێت، ئەوە کێشــەکان 
و  دەمێننــەوە  خۆیــان  وەک 
دواهاتەکەی لە جێی چارەسەری 
دێموکڕاتیــک، دیســان شــەڕ 
لــەو  توندوتیژیــی دەبێــت.  و 
لە  بەرگیری  بــۆ  ئاراســتەیەدا، 
داهاتوویەکــی ناخــۆش و پڕ لە 
ئێراندا،  لە  مەترسیی توندوتیژی 
پێویســتە الیەنە سیاسیییەکانی 
ئۆپۆزیســیۆنی ڕێژیمی ئیسالمی 
بخەنــە  تیشــک  چــڕی  بــە 
ســەر کەلەپــووری سیاســی-
کۆمەاڵیەتیی دێموکڕاتیک لە  نێوان خۆیاندا 
و هەوڵیش بدەن ئەو چاندە لە نێو کۆمەڵگای 
پێوەندیداردا گەشە بستێنێت تاکو لە داهاتوودا 
نەتوانن  نادێموکڕاتیکەکان  الیەنە سیاســییە 
دیســان لە هەست و ســۆزی خەڵک کەڵک 
وەرگرن و هەڵیانخڕێنن بۆ شەڕ لە دژی یەکتر 
و زاڵبوون بە سەریەکدا. پێویستە الیەنەکانی 
ئۆپۆزیســیۆن، دێموکڕاتیکانــە لەگەڵ یەکتر 
هەڵسوکەوت بکەن و ڕێگە نەدرێت الیەنێک 
خۆی بە زلتر و لەسەرەوەتر بزانێت و ڕەچاوی 
ڕێککەوتن نەکات. لێرەدا ڕۆڵی الیەنی نەتەوە 

هەرچۆنێک بێت، 
دەسکەوتی گەورەی 

کاری زانستیی سەربەخۆ 
و ئەو گەشەسەندنە 

ناسیارییانە/
مەعریفییانەیە 

سەرهەڵدانی وەچەیەکی 
نوێی کوردستانی و 
وریا بووە کە چی تر 

وەک وەچەی پێشووی 
بارهێنراوی دەوڵەتانی 
داگیرکەر بیر ناکاتەوە
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بندەســتەکان گرنگە و دەبێت هەوڵی خۆیان 
بۆ ســڕینەوەی ئەو چاندە دیکتاتۆرییە لە ناو 
ئۆپۆزیسیۆنی فارسدا بخەنە گەڕ و ڕێگە نەدەن 
درێژە بەو چاندەیــان بدەن. وەک ئاماژە کرا، 
زۆرێک لە ئۆپۆزیســیۆنی فارس لە دەرەوەی 
واڵتن و دەم لە ئازادی و دێموکڕاسی دەدەن، 
کەچی لە بەرانبەر کــورد و نەتەوەکانی تردا 
هەر سیاســەتی کۆماری ئیسالمییان هەیە و 
فڕیان بە دێموکڕاسییەوە نییە. دیارە دانیشتن 
و کۆبوونــەوە لەگەڵ ئەمانەدا بــێ کەڵکە تا 
کاتێک کە بە ڕاشکاوی و بە بەڵگە، بەتایبەت 
نێوبژیوانی  ئامادەبوونی الیەنی ســێهەمی  بە 
نێودەوڵەتی، نەیسەلمێنن کە ڕێگە بە خۆیان 

نــادەن لــە جێــی نەتەوەکانی 
تــر بڕیــار بــدەن، باوەڕیان بە 
بەرابەریــی هەمەالیەنە هەیە و 
ڕێز لــە دەنگی خەڵکــی ناوچە 
نیشتەجێگەی  پەڕاوێزخراوەکانی 
تەنانەت  دەگرن،  تر  نەتەوەکانی 
سەربەخۆییش  داواکارییان  گەر 
بێــت. خەڵکی فارس پێویســتە 
تێبگەن و فێر بن کە وەک چۆن 
تورکمەن  بەلــووچ،  کورد،  هیچ 
تــاران،  داوای  عەرەبێــک  یــا 
ئەســپەهان و ناوچەکانــی تری 
دەرەوەی ناوچەکانــی خۆیانیان 
نەکردووە و نەیانکوتاوەتە سەریان 

و ڕێگەیــان بە خۆیان نەداوە لە جێی خەڵکی 
ئــەو ناوچانە بڕیــار بــدەن، ئەوانیش دەبێت 
بەو ئاســتە لە ئاگاییی دێموکڕاتیک بگەن و 
هەڵنەکوتنە ســەر ناوچەکانی تر. هەروەها، لە 
کاتێکدا کە ڕووناکبیر و سیاســەتوانانی فارس 
بە شــێوازی ملهوڕانەی کۆنی خۆیان دەدوێن 
و سیاســەت دەکەن و باســی جیاییخوازیی 
نەتەوە بندەستەکان دەکەن بۆ بەدەستهێنانی 
بیانووی ســەرکوتکردن، پێویستە ڕووناکبیر و 
سیاسەتوانانی ئەو نەتەوانەش بەریان پێ بگرن 
و پرسیار بخەنە سەر بڕوایان بە دێموکڕاسی. 

چۆنکوو بە بوونی ئــەو بڕوایە نابێت بڕیاردان 
لە جێــی خەڵکی تر درێــژەی پێ بدرێت و 
لــە کۆمەڵگایەکی دێموکڕاتیکدا قەت ڕێگەی 
پــێ نادرێت. دیارە بەرپەرچدانەوەی بوێرانە و 
ڕاشکاوی کردەوەیەکی نادێموکڕاتیک کاتێک 
ڕوودەدات کە ڕووناکبیران و سیاســەتوانانی 
نەتەوە بندەســتەکان بە ئاســتێک بگەن کە 
چیتر بــە ناوی سیاســەتکردنەوە مافەکانیان 
نەشارنەوە و بوێرانە زەینییەتی نادێموکڕاتیکی 
ڕووناکبیر و سیاسەتوانانی نەتەوەی باندەست 
بکــەن بە نیشــانە و لە بەرانبــەر کردەوەی 
نادێموکڕاتیکیاندا ڕابوەستن. بەو شێوە ڕەنگە 
النیکەم بەشێک لە ئۆپۆزیسیۆن کە بە ڕواڵەت 
خۆیان بە الیەنگری دێموکڕاسی 
دەزانن لە خەو هەڵســێندرێن و 
ئاگادار ببنەوە کە بڕیار لەســەر 
مانەوە و نەمانەوە لە چوارچێوەی 
ســنوورێکی دەســکرددا هــی 
خەڵکی هەرێمــە جیاوازەکانە و 
ڕەوا نییــە کــە خەڵکانی تر خۆ 

بکەن بە خاوەنی ئەو ناوچانە. 
ئەگەر ئەو کارانەی سەرەوە و 
ئەو هەڵوێســتە ڕاشکاوانە نەبێت 
لــە بەرانبــەر دەســدرێژیی بێ 
وچانی نەتەوەی باندەســتدا، بە 
سیاسەتی شــاردنەوە و پاڕانەوە 
مــاف دەســتەبەر  و الاڵنــەوە 
ناکرێــت و لەم قۆناخەدا ئەو بەناو سیاســەتە 
خۆخەڵەتاندنە. پێویستە بە توندی و ڕاشکاوانە 
پێداگری لەســەر مافی خۆ بکرێت. مێژووی 
ســەردەم پیشــان دەدات کە بە پێچەوانەی 
بیرۆکەی ئــەو ڕووناکبیر و سیاســەتوانانەی 
نەتەوەی بندەســت کە پێیان وایە لە ڕێگای 
سیاسەتی تەشەنەکردن و شاردنەوەوە دەتوانن 
پلە بە پلە بچنە پێشەوە، لە ژوورە هزرییەکانی 
ســەر بە دەســەاڵتی نەتــەوەی باندەســتدا 
کە ئاگادار و زاڵن بەســەر بابەت و کەشــی 
سیاســیی پێوەندیداردا، هــزر و پالنی ئەوان 

دەستەبەرکردنی مافەکان 
ویست، دەربڕین و 

بەرگریی ڕاشکاوانەی 
دەوێت. داهاتوو و 

شێوازی چارەسەرکردنی 
ئاشتیخوازانەی 

کێشەکانیش گرێدراوە 
بە ڕادەی پەرەسەندنی 
بڕوا بە دێموکڕاسی 
و جێکەوتنی ئەوە لە 

زەین و کردەوەی تاک و 
کۆمەڵگاکانی ئێران
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دەخوێندرێتــەوە و گەاڵڵە و پالنی بەرەنگاری 
و پووچەڵکردنەوەیــان بــۆ دادەڕێژرێــت. لە 
ئاکامدا زۆرێک لەوانــە خۆیان دەبنە ئامرازی 
جێبەجێکردنی سیاسەتی نەتەوەی باندەست. 
بۆیە مادام کە نەتەوەی فارس بەو ئاســتە لە 
دێموکڕاسی نەگەن کە ڕێز لە مافی نەتەوەکانی 
تر بگرن، هیچ چاوەڕێ ناکرێت کە لە داهاتوودا 
ئۆپۆزیسیۆنێ کە حکوومەتی داهاتوو دەگرێتە 
دەســت، دیســان گەالنی تر و لەوانە گەلی 
کورد سەرکوت نەکات و هیچ گەڕەنتییەکیش 
نییە. کەواتە پێویستە هەر لە ئێستاوە ئاگادار 
نادێموکڕاتیکیان  زەینییەتی  لەسەر  بکرێنەوە 
و بوێرانە لە بەرانبەریاندا هەڵوێست بگیردرێت 
تاکوو هەمــوو الیەنەکان فێر بن ڕێز لە مافی 
خەڵــک بگــرن و خەڵکیــش دانەبەزێنن بۆ 
گرووپێکی تایبەت بەوجۆرەی کە سیاسەتوانە 
ئیسالمیســتەکانی پــاش شۆڕشــی 1979 
خەڵکیان دابەزاند بۆ فارسی شیعەی گرێدراو 
بە ڕێژیم. واتە، تەنانەت لە ناو فارســە شیعە 
و حیزبــە ئایینییەکانیشــدا تەنیا حیزبەکانی 
سەر بە ڕێژیم ئازادییان هەبوو. دیارە هەردوو 
الیەنی سیاســەتوانانی ئۆپۆزیسیۆنی نەتەوەی 
باندەســت و سیاسەتوانانی پێڕەوی سیاسەتی 
تەشەنە و شاردنەوە لە ناو کورددا، دەزانن کە 
خەڵــک، بەتایبەت گەلی کورد لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتاندا، ئێســتا تا ڕادەیــەک ئاگاداری 
مافەکانــی خۆیانن و بەو قۆناخــە لە ئاگایی 
گەیشــتوون کە لە دەرەتانی کراوەدا نەهێڵن 
لــە ژێر ناوی جۆراوجۆردا لــە جێیان بڕیاری 
سیاســی بدرێت. بۆیە چیتــر خۆگێلکردنی 
الیەنــی یەکەم و پارێزکاریــی الیەنی دووەم 
وەاڵمدەر نییە و پێویســتە ئــەم بابەتە ڕەچاو 
بکرێت کە لە ســەردەمی ئێستاکەدا نە زۆر و 
توندوتیژی دەتوانێت نەتەوە بندەســتەکان لە 
بەدواداچوونی مافەکانیان پاشــگەز بکاتەوە و 
نە چیتر پێویست بە شــاردنەوەی داواکارییە 

ڕەواکانە.
مافــەکان  دەســتەبەرکردنی  کەواتــە، 

ویســت، دەربڕیــن و بەرگریی ڕاشــکاوانەی 
دەوێت. داهاتوو و شــێوازی چارەسەرکردنی 
ئاشــتیخوازانەی کێشــەکانیش گرێدراوە بە 
ڕادەی پەرەســەندنی بــڕوا بە دێموکڕاســی 
و جێکەوتنــی ئــەوە لە زەیــن و کردەوەی 
تاک و کۆمەڵگاکانی ئێران بە گشــتی. کاتێ 
بڕوا بە دێموکڕاســی نەبــوو، جێگرەوەکەی 
و  بــۆ چارەســەریی کێشــە کۆمەاڵیەتــی 
سیاســییەکان لە واڵتە فرەنەتەوەکاندا شــەڕ 
و پێکــدادان و توندوتیژی دەبێــت. کاتێک 
مافــی مرۆیی نەتەوەیەک لە ڕێگای ئاشــتی 
و دێموکڕاســییەوە مســۆگەر نەکــرا، ئەوە 
پەنــا دەبردرێتــە بەر شــەڕ و توندوتیژی بۆ 
بەدەستهێنانی. لێرەشــدا ئەوەی تەقسیربار و 
بەرپرســیارە نەک نەتەوەی بندەســت بەڵکو 
الیەنی بەرانبەرە. لەڕاستیدا، ئەوەی لە ئێراندا 
بینراوە و دەبینرێت کۆلۆنیالیزمێکی ناوخۆیییە. 
دیــارە بەدێموکڕاتیک بوونی واڵتێک بە تەنیا 
ناتوانێت ببێتە هۆی لەنێوچوونی کۆلۆنیالیزم، 
بــەاڵم چــۆن بە کۆلۆنــی کردن لــە خۆیدا 
هەلی  دێموکڕاســی  نادێموکڕاتیکە،  کارێکی 
خەباتی ئاشتیخوازانە لە دژی دەڕەخسێنێت. 
کۆلۆنیالیــزم زیاتــر هی ســەردەمانێکە کە 
لەڕاســتیدا هێشتا بە گشــتی و لە کردەوەدا 
نەسەندووە.  ئەوتۆی  گەشەیەکی  دێموکڕاسی 
بــە گەشــەی هاوکاتــی دێموکڕاســی لــە 
واڵتانی ناوەند و خەباتی دژە-کۆلۆنیالیســتی، 
چ ئاشــتیخوازانە و چ توندوتیژاویانــە، لــە 
واڵتانی بندەســتدا بوو کە شێوازە کۆنەکانی 
کۆلۆنیالیزم بەرەو لەنێوچوون ڕۆشتن. تەنانەت 
ئــەو واڵتانەی کە دێموکڕاســی لە ناو واڵتی 
داگیرکەریاندا گەشەی زیاتری سەند هاسانتر، 
زووتــر و بە تێچووی کەمتــرەوە ڕزگار بوون. 
ئەوە لەکاتێکدایە کە ئــەو جۆرە کۆلۆنیالزمە 
هەندێ کاریگەریی ئەرێنیشی بەدواوە هەبووە. 
بۆیە زۆرجار هەندێ لە خەڵکی ئێران ئێستاش 
ئاواتەخوازن کە بریا واڵتەکەی ئەوانیش زووتر، 
ڕاستەوخۆ کۆلۆنیی واڵتێکی زلهێزی ڕۆژئاوایی 
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دەبــوو چونکوو پێیــان وایە کە بــەو جۆرە 
بارودۆخیان باشــتر دەبوو. لــە ئێراندا نەتەنیا 
بارودۆخ لە واڵتێکی بەکۆلۆنیکراو خراپتر بووە، 
بەڵکو کۆلۆنیالیزمێکــی ناوخۆیی زۆر خراپتر 
پەرەی ســەندووە. بە کۆلۆنی کردنی ناوخۆیی 
لەالیەن نەتەوەیەکی بە زۆرینە شۆڤێنیست و 
دەوڵەتێکی فاشیســت و دیکتاتۆرەوە نە تەنیا 
بێجگە لە کاریگەریی نەرێنی شــتی دیکەی 
بەدواوە نەبووە، بەڵکو ڕزگاربوون لە دەستیشی 
زۆر ئاســتەمە. بەتایبەت لەبەر ئەوەی کە لە 
پێنــاوی دەســەاڵتی زاڵی خۆیــدا، دەوڵەتی 
داگیرکەر هەمیشە دێموکڕاسیی ڕاستەقینەی 
کردووەتە ئامانج و ناهێڵێت پەرە بســتێنێت. 

پێویستە  دیســان  بەوەشــەوە، 
دەست بخرێتە ســەر ئەم خاڵە 
الوازەی. ڕەنگــە پەرەســەندنی 
دێموکڕاســی )بــەو پێناســەی 
سەرەتا لێی کرا نەک دابەزاندنی 
دێموکڕاسی  ڕواڵەتی  هەندێ  بە 
نائازادانــە(  هەڵبژاردنــی  وەک 
باندەســتدا  نەتــەوەی  نــاو  لە 
کاریگەر ببێت و تاڕادەیەک ڕێگا 
بکرێتەوە بۆ گوشــار خستنەسەر 
حکوومەتەکەیــان تاکــوو وازلە 
کۆلۆنیالیزمــی  و  داگیــرکاری 

ناوخۆیی بهێنێت. 
هەرچۆنێک بێت لەبەر ئەوەی 

کە ئاستی باوەڕی ڕاستەقینە بە دێموکڕاسی 
لــە ئێران و لە ناو ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانیشــدا 
بە ڕادەی پێویســت گەشــەی نەسەندووە و 
پێویســتی بە ماوە و ڕەوتێکی درێژخایەنترە، 
خەباتی ڕزگاریخوازانەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
هاوکات دوو ئاراستەی گرتووەتە بەر؛ یەکەم، 
خەباتێکــی هەمەالیەنــە دژ بــە ملهوڕی و 
دیکتاتۆرییەتی جێکەوتوو بە یارمەتیی هەموو 
گەالن بۆ پەرەپێدانی دێموکڕاســی لە ئێران 
و دووەم، لە کوردستانیشــدا خەباتێکی دژە-
کۆلۆنیالیستی و دێکۆلۆنیالیستیی هەمەالیەنە 

لــە بەرانبــەر دەوڵەتی دارگیرکــەر و گروپە 
شۆڤێنییە فارسەکان بۆ ڕزگاربوون و هەروەها 
بــۆ ســڕینەوەی شــوێنەواری کۆلۆنیالی بە 
هەموو الیەنەکانیەوە.]1[ هەر لەو ئاراستەیەدا، 
پێویستە دێموکڕاسیی ناوخۆیی و زەینییەتی 
ناو بزووتنــەوەی کوردیدا  لــە  دێموکڕاتیک 
بۆخۆیشــی، بە گشتی زیاتر گەشە بستێنێت. 
لەڕاستیدا، بێجگە لە  کۆمەڵگا بندەستەکان کە 
بە هۆی سیســتەمی نادێموکڕاتیکی دەوڵەتی 
داگیرکەر ئەوانیش بە نادێموکڕاتیک ماونەتەوە، 
ئاســتی نزمــی دێموکڕاتیک بوونــی الیەنە 
سیاســییەکانی ئەوانەش خــۆی زیاتر ڕێگای 
بۆ سیاســەت و هەڵسوکەوتی نادێموکڕاتیکی 
خــۆش  باندەســت  نەتــەوەی 
کردووە. نەبوونی دێموکڕاســیی 
ناوخۆیــی، نەبوونــی هاودەنگی 
نەبوونــی  و  دەبێــت  بــەدواوە 
ئەوەش بــە واتــای ڕازی بوون 
بە درێــژەی داگیرکارییە. ئەگەر 
هەمــوو الیەنەکانی بزووتنەوەی 
کوردی لە ژێر چەتری بەرەیەکی 
لەسەر  دێموکڕاتیکدا  نەتەوەییی 
هاوبەشــەکان،  گشــتییە  بنەما 
جیاوازییەکان،  پاراستنی  وێڕای 
کۆ نەبنەوە و واز لە بەرژەوەندییە 
و  تاکەکەســی  بەرتەســکە 
حێزبییــەکان نەهێنــن، ئــەوە 
دەســتەبەرکردنی یەکیەتــی و یەکدەنگــی 
ئاســتەم دەبێت کە بۆخۆی بابەتێکی گرنگە 
لە چارەســەریی کێشــەکاندا. بەوجۆرە وەک 
ڕابردوو قورســاییی دەنگی کورد لە هاوکێشە 

سیاسییەکاندا دادەبەزێت. 
وەک دواییــن وتــە، پێویســتە بوێژرێت 
کە وێڕای پێویســتیی هاوکاتبوونی هەر دوو 
کاتێک  دژە-کۆلۆنیالیســتی،  خەباتی  جۆری 
دەســەاڵتی زاڵ باوەڕی بە دێموکڕاسی نییە، 
نە خەباتی ئاشتییانەی نەتەوە بندەستەکان بە 
تەنیا واتایەکی دەبێت و نە شەڕ و پێکدادانی 

وێڕای پێویستیی 
هاوکاتبوونی هەر دوو جۆری 
خەباتی دژە-کۆلۆنیالیستی، 

کاتێک دەسەاڵتی زاڵ 
باوەڕی بە دێموکڕاسی 

نییە، نە خەباتی ئاشتییانەی 
نەتەوە بندەستەکان بە تەنیا 
واتایەکی دەبێت و نە شەڕ 
و پێکدادانی نەتەوەیەکی 

بندەست بە تەنیایی 
دەسکەوتێکی ئەوتۆی 

دەبێت
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نەتەوەیەکی بندەست بە تەنیایی دەسکەوتێکی 
ئەوتۆی دەبێــت. گەرچی لەوەها دۆخێکدا بە 
ناچار خەباتی توندوتیژانە، گرنگترین شێوازی 
خەبات دەبێت، بەوەشەوە بە هۆی نابەرابەریی 
هێز لە ئێرانیشــدا، ناکرێ ئاراستەی یەکەمی 
خەباتــی ڕزگاریخوازانــەی کوردســتان واتە 
هــەرەوەزی و هاودەنگی لەگەڵ گەالنی تر بۆ 
پەرەپێدانی دێموکڕاســی و هەروەها خەباتی 
ئاشــتیخوازانە بەتەواوی بنرێنە الوە. پێویستە 
ئەوانــەش ڕەچــاو بکرێن لەبەر ئــەوەی کە 
ڕەنگە بێ گەشــەی دێموکڕاســی سەرکوتی 
هێزە ڕزگاریخوازەکان بۆ درێژخایەن بەردەوام 
بێت. هەرچــی ئاســتی دێموکڕاتیک بوونی 
نەتــەوەی باندەســت زیاتر پەرە بســتێنێت، 
خەباتی ئاشــتیخوازانەی نەتەوە بندەستەکان 
گرنگتر و خەباتی توندوتیژانەشــیان تێچووی 
کەمتری دەبێت و ڕەنگە زووتر بە ئاکام بگات. 
هەرچۆنێک بێت، تاکوو دێموکڕاسی تاڕادەیەک 
لە زەین و کردەوەدا بەتایبەت لە نێو نەتەوەی 
باندەســتدا جێنەکەوێــت، کێشــەکان هەر 

بەردەوامــن و داهاتوو نادیــار. لەم پێناوەدایە 
کە حیزبە دێموکڕاتــەکان، بەتایبەت حیزبی 
تیشکی  ڕۆژهەاڵتی کوردســتان،  دێموکڕاتی 
سەرەکییان خستووەتە ســەر دێموکڕاسی و 
لە دروشمە ســتراتیژییەکانیاندا پەرەپێدان و 
جێبەجێکردنی ئەوە بە کردەوە و دامەزراندنی 
ڕێژیمێکــی دێموکڕاتیکی ڕاســتەقینە وەک 
بناخەی چارەســەرکردنی کێشــەکان ڕەچاو 

کراون. 

پەراوێز

لێرەدا پێویســتە ئامــاژە بکرێت کە دوو چەمکــی دژە-کۆلۆنیالیزم 
و دێکۆلۆنیالیــزم وێــڕای پێوەندیی قــووڵ، تاڕادەیــەک جیاوازن. 
دژەکۆلۆنیالیزم )anticolonialism( وەکو ڕووداوێکی مێژوویی بە 
واتای خەباتە لە دژی دەسەاڵتی ئیمپێریال لە واڵتە بەکۆلۆنیکراوەکاندا. 
وەکو بزووتنەوەیەکی فەلسەفی و شیکاریی ڕەخنەگرانەش تاڕادەیەک 
بــووە. دێکۆلۆنیالیزم   ڕێخۆشــکەری بیردۆزیــی پاش-کۆلۆنیالــی 
)decolonialism( خوێندنگەیەکی هزرییە کە تیشکی خستووەتە 
ســەر ڕزگارکردنی بەرهەمهێنانی زانســت و زانیاری لە ژێر ڕکێفی 
ئێپیستمە/ناسیاریی داگیرکەر-تەوەر. لە دێکۆلۆنی کردندا لە جیاتی 
ورەی ڕوو لە دەسەاڵتی زاڵ کە داگیرکەران باسی دەکەن، ورەی ڕوو 

لە خەڵک و نەتەوە، بوونی هەیە بۆ پشت بەستن بە خۆ.
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کێشەی خاک لەنێوان کورد و تورکی ئازەربایجانی 
لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوا لە ئێراندا  

ڕێبوار مەعرووف زادە )ئەحمەد هەمزە(*

ئەم وتارە سەرنج دەخاتە سەر کێشەی خاک لە نێوان تورکی ئازەربایجانی و کورد لە پارێزگای 
ئازەربایجانی ڕۆژئاوا لە ئێراندا. وتارەکە لەسەر سێ قۆناغی 1920ەکان، 19٤0ەکان، و دوای شۆڕشی 

1979ی ئێران جەخت دەکاتەوە. ئەم قۆناخگەلە هەلومەرجێکی دڕدۆنگیی تەناهیی نێوخۆیی لە پارێزگای 
ئازەبایجانی ڕۆژئاوادا خولقاند، کە بەهۆیەوە فارسەکان، وەک دەسەاڵتدارترین و گەورەترین گرووپی 

ئیتنیکیی ئێران، ئەو ناکۆکییەکەیان بەکار برد بۆ بۆ ئەوەی دوو کەمینەی ئێتنیکیی کورد و تورک دابەش 
بکەن و درێژە بە کۆلۆنیالیزمی ناوخۆیی )internal colonialism( بدەن . ئەم وتارە بۆ شیکردنەوە ئەوەی 

کە کێشەی خاک لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا نوێیە )مۆدێڕن( و لەسەر بنەمای کۆمەاڵیەتی دروست 
بووە، لە چەمکی دڕدۆنگیی تەناهیی نێوخۆیی )intrastate security dilemma( کەڵک وەردەگرێت. 

هەروەها ئەم وتارە لە شرۆڤەیەکی تیۆریکی مێژووی هاوچەرخی کێشەی خاک لەنێوان کورد و تورک 
تێدەپەڕێت و کۆمەڵێک پێشنیار بە ئامانجی چارەسەری کێشەکە دەخاتەروو. 



کێشــەی خاک لەنێوان کورد و تورکی 
ئازەربایجانــی لە پارێزگای ئازەربایجانی 

ڕۆژئاوا لە ئێراندا 
 فارس، تورکــی ئازەربایجانی، کورد، بەلووچ 
و عــەرەب لە ئێرانــی فرەئیتنیکــدا دەژین. 
ئێتنیکیی  فارســەکان گەورەترین گرووپــی 
ئێرانــن کــە نزیک بــە 50٪ دانیشــتووان 
ئازەربایجانی،  تورکی  لەکاتێکدا،  پێکدەهێنن. 
وەک دووهەم گرووپی ئیتنیکی گەورە و کورد 
وەک ســێهەم گرووپی گەورەی ئێتنیکی، بە 
ڕیــزەوە نزیک 20٪ و 10٪ی دانیشــتووانی 
 Crane 2008; UNPO( ئێران پێکدەهێنــن. 
2018(. هێندێک لێکۆلەر ژمارەی دانیشتووانی 
فــارس بە کەمتر لــە 50٪ دەزانن. بۆ وێنە، 
برێندا شــافێر لە وتارەکەیــدا بەناوی ]ئێران 
Iran is more than Per- زۆرتــرە لە فــارس]
sia دەنووســێ: ئێران واڵتێکــی فرەئێتنیکە؛ 
فارسەکان کەمتر لە نیوەی دانیشتوانی ئێران 
پێکدەهێنن . بە پێچەوانەی ناوچەی ناوەندی 
ئێــران کە لە ژێر دەســەاڵتی فارســەکانن، 
زۆرینەی ڕەهای گرووپە نافارسەکان بەزۆری 
لە پارێزگا ســنوورییەکانی ئێراندا نیشتەجێ 

 .)p.3 ,2021(بوون
لە دامەزراندنی دەوڵەت-نەتەوەی مۆدێڕنی 
ئێرانــی لــە 1920 ەکانەوە، فارســەکان بە 
کەڵکوەرگرتن لە تاکتیکی دووبەرەکی نانەوە و 
نافارسەکانیان  کەمینە  کردن،  حکوومەتداری 
لەژێر چەشــنێک لە کۆلۆنیالیزمی نێوخۆییدا 
ڕاگرتووە. ئــەم وتارە باس لــەوە دەکات کە 
فارسەکان لە کێشەی خاک لە نێوان کورد و 
تورکی ئازەربایجانی لە پارێزگای ئازەربایجانی 
ڕۆژئــاوادا، وەک ئامرازێکــی ســەرەکی بــۆ 
دابەشــکردن و داپڵۆســینی ئەو دوو کەمینە 
گەورەیە کەڵکیان وەرگرتووە. کێشەی خاک لە 
پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوا، هەلومەرجێکی 
نێوخۆیی-نێوئیتنیکی  تەناهــی  نادڵنیاییــی 
دێرینــی وەهای لــە نێوان کــورد و تورکی 
ئازەربایجانیدا دروســت کرد، کە لە بنەڕەتەوە 

ڕێگەی لە هاوکارییەکــی ئاوەزمەندانەی ئەو 
دوو گرووپــە دژ بە داپڵۆســینی درێژخایەنی 
فارســەکان گرتــووە. نادڵنیاییــی تەناهــی 
لەنێــوان ئــەو دوو گرووپــە بــەردەوام ئەو 
پرسیارە دینێتەئاراوە کە ئاخۆ کورد و تورکی 
ئازەربایجانی لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا 
لە ئەگەری تێکڕووخانی ئێراندا شەڕی یەکتر 

دەکەن یان هاوپەیمانییەک دادەمەزرێنن؟ 

ڕۆژئــاوا:  ئازەربایجانــی  پارێــزگای 
تورکــی  ئێتنیکیــی  دابەشــبوونی 

ئازەربایجانی و کورد 
 پارێزگای ئازەربایجانــی ڕۆژئاوا، لە باکووری 
ڕۆژئاوای ئێــران هەڵکەوتووە، دانیشــتووانی 
کــورد و تورکی ئازەربایجانــی لەخۆدەگرێت. 
ســنووری هاوبەشــی لەگەڵ ســێ دەوڵەتی 
دراوسێی ئازەربایجان، تورکیە و عێراقدا هەیە. 
بەگوێــرەی دوایین ســەرژمێریی حکوومەتی 
ئێــران لــە 2016دا، ڕێــژەی دانیشــتوانی 
)ناوەنــدی  کەســە   ٣.265.219 پارێزگاکــە 
ژمێریاریی ئێران (. پارێزگاکە لە 17 شارســتان 
پێکدێــت کــە ورمــێ، ناوەنــدی پارێزگا و 
پڕدانیشتووترین شارە و نزیک بە یەک ملیۆن 
دانیشــتووی هەیــە )ناوەندی ژمێریاریــی ئێران، 
201٤(. زۆرینەی دانیشــتووانی پێنج شــاری 
مەهاباد، بۆکان، سەردەشــت، پیرانشار و شنۆ 
کوردن. ئەم پێنج شــارە بە ناوچەی موکریان 
ناسراون و بەدرێژایی مێژوو، موکریان ناوەندی 
ناســیۆنالیزمی کوردی لە ئێران بووە. زۆربەی 
دانیشتووانی شــارەکانی پۆلدەشت، شووت و 
چایپارە تورکن. نۆ شارەکەی دیکە واتە ورمێ، 
ســەڵماس، خۆی، چاڵدران، ماکــۆ، نەغەدە، 
میاندواو، شــاییندێژ و تیکاب تێکەڵەیەک لە 
دانیشتوانی کورد و تورکیان هەیە. نەخشەی 
خوارەوە دابەشبوونی ئێتنیکیی 17 شارستانی 
ئازەربایجانی ڕۆژئاوا نیشان دەدات.  پارێزگای 
نەخشەکە دابەشــبوونی ئیتنیکیی پارێزگاکە 
ڕوون دەکاتەوە کە تێیدا ڕەنگی ســوور شارە 
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تێکەڵە-کێشە لەسەرەکان نیشان دەدا، ڕەنگی 
زەرد بــەزۆری دانیشــتووانی تورکە و ڕەنگی 

سەوز بەزۆری کوردن . 
 حکوومەتی ناوەندیی فارس یان الیەنێکی 
ســێهەم وەک نەتەوە یەکگرتــووەکان، هیچ 
زانیارییەکیان لەپێوەندی لەگەڵ دابەشبوونی 
ئیتنیکــی لــە پارێزگاکــەدا نەخســتووەتە 
بەردەســت. حکوومەتی ناوەندیی فارس ڕێگە 
بە ئەنجامــدان و باڵوبوونــەوەی هیچ جۆرە 
سەرژمێرییەک لەســەر بنەمای ئێتنیکی نادا 
بۆ ئــەوەی کەمینە نافارســەکان لەپێوەندی 
لەگەڵ ڕێژەی دروستی دانیشتووانیان لەکۆی 
گشــیی دانیشــتوانی ئێراندا لــە دڕدۆنگی و 
ناڕوونیدا بمێننەوە. نووســەر لەســەر بنەمای 
مێژووی سیاسیی هاوچەرخی کورد و تورکی 
ئازەربایجانــی لەم پارێزگایەدا نەخشــەکەی 
داڕشتووە. لە 1920 ەکانەوە، شارستانە سەوز 

و زەردەکان هیچ کێشەیەکی ئێتنیکیی کورد 
و تورکیــان ئەزمــوون نەکــردوە، لەکاتێکدا 
شارستانە سوورەکان تووشی کێشەی ئیتنیکی 

بوون.
 لــە دەیەکانی ڕابــردوودا، بەوپێیەی کە 
هەم کــورد و تورک لە چەندیــن پارێزگای 
جیــاوازی ئێــران و هێندێــک لــە واڵتانی 
دراوســێی ئێراندا دەژین، خواستی لکاندنەوە 
و دروســتکردنی والتێکی گەورەی یەکگرتوو 
لەنێوان هەر دوو نەتەوە گەشــەی سەندووە. 
بــە خاوەنی  ئازەربایجانــی خۆیان  تورکــی 
خــاک لە چەنــد پارێزگاکانی ئێــران لەوانە 
ڕۆژئاوا،  ئازەربایجانی  ڕۆژهەاڵت،  ئازەربایجانی 
ئەردەبێــڵ، زەنجان و قەزوێن دەزانن. تورکی 
ئازەربایجانی لە ئێرانــدا، تورکی ئازەربایجانی 
لە واڵتی کۆمــاری ئازەربایجــان بە ئامۆزای 
یەکەم و دانیشتوانی تورکی تورکیا بە ئامۆزای 

وێنەی 1 . نەخشەی دابەشبوونی ئیتنیکیی کورد و تورکی ئازەربایجانی لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوا .
تێبینی: نووسەر شارەکان / شارێک لە پارێزگاکەدا بە کێشەلەسەر لەنێوان کورد و تورکی ئازەربایجانیدا دەستنیشان 
دەکات کە لە ساڵی 1920 کان بەمالوە، واتە لە سەرەتای بیچمگرتنی دەوڵەت نەتەوەی فارسی لە ئێراندا، بەڵگەی 

کێشەی خاک لەنێوان ئەو دوو گرووپەدا بوونی هەبێ. 
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دووهەمی خۆیان دەزانن. کوردەکان خۆیان بە 
خاوەنی چوار پارێــزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوا، 
کوردستان، کرماشــان و ئیالم دەزانن. کورد 
لە ئێراندا هاوســۆزییان بۆ کــورد لە دەوڵەتە 
دراوسێکانی عێراق، تورکیا و سووریادا هەیە . 
 لە بواری ئایینییەوە، تورکی ئازەربایجانی 
لــە ئێراندا بەزۆری شــیعەن لەکاتێکدا کورد 
بەزۆری ســوننەن. لەپارێــزگای ئازەربایجانی 
ڕۆژئــاوادا، تورکــی ئازەربایجانــی شــیعەن 
لەکاتێکدا کورد سوننین. لەباری ئایینی یەوە، 
تورک و فارســەکان، شــیعەبوون پێکەوەیان 

دەبەستێتەوە. 

کێشــەی ئیتنیکــی: هــۆکارەکان و 
چارەسەرەکان 

بۆ شوناســی  هەڵدەگەڕێتــەوە  ئیتنیســیتە 
گرووپێک کــە تێیدا ئەندامانــی ئەو گرووپە 
هەســتی پێکەوەگرێــدراوی و مێژوویەکــی 
ســەرەتایییەکانی  تیۆرییە  هەیە.  هاوبەشیان 
لەوە  بــاس   primordialism نەتەوەخــوازی 
بنەمایییەکانی  تایبەتمەندییــە  کــە  دەکەن 
گرووپێکــی ئیتنیکی لەڕێــگای جیلەکانەوە 
دەگوازرێنــەوە. بەمجۆرە ئــەم تایبەتمەندییە 
گرووپییانــە وادەردەکــەون کە بە ئاســتەم 
بگۆڕدرێن. لە شــرۆڤەی کێشەی ئیتنیکیدا، 
ڕقــی  لەســەر  ســەرەتایییەکان  تیۆرییــە 
قــووڵ و کۆن لەنێــوان گرووپــە ئیتنیکییە 
جیاوازەکاندا جەخت دەکەنەوە. بەالم تیۆریی 
لەوە  باس   )constructivist( کانستراکتیڤیزم 
دەکات کــە گرووپــە ئیتنیکییــەکان زۆرتر 
لەوەی کە مێژوویەکی بەردەوامی دۆستایەتی 
قۆناخگەلێکــی  هەبــێ،  دژایەتییــان  یــان 
ئاشــتی و ناکۆکییــان ئەزمــوون کــردووە. 
ڕێبازی کانســتراکتیڤیزم لەســەر گرینگیی 
جیاوازی و وێکچوونەکانــی ئەندامی گرووپە 
ئیتنیکییــەکان، وەک زمان و دین، پێداگری 
دەکا، بەاڵم جەخت لەوەش دەکاتەوە کە ئەم 
تایبەتمەندییە هاوبەشــانە، لەالیەن بزووتنەوە 

پێکدەهێنرێن  مۆدێڕنەکانەوە  ناسیۆنالیستییە 
و دەگۆڕدرێن. ئێرنێســت گێڵنێر )ل 62-5٣، 
198٣( لە کتێبی “ نەتەوەکان و ناســیۆنالیزم 
“ دا بــاس لــەوە دەکات کــە نەتەوەخوازی 
و  فەرهەنگــی  تایبەتمەندیــی  هێندێــک 
مێژوویی هەڵدەبژێرێــت و زۆربەی کات ئەم 
تایبەتمەندییانــە بــە شــێوەیەکی بنەڕەتی 
دەگۆڕێن. بەواتایەکی تر، گێڵنێر لەســەر ئەو 
باوەڕەیە کە ئیدیۆلۆژیی ناســیۆنالیزم، گرووپە 
ئێتنیکی/ نەتەوەیییەکان و دەوڵەت-نەتەوەکان 
بەرهەم دەهێنێت نەک بەپێچەوانەوە. ڕێبازی 
پرایمۆردیالیســت )primordialist( ناتوانــێ 
ڕۆڵی ناســیۆنالیزم لە بەرهەمهێنانی ناکۆکییە 
ئێتنیکی / نەتەوەییەکاندا شی بکاتەوە و واڵمی 
ئەوە بداتــەوە کە بۆچــی هێندێک گرووپی 
ئێتنیکی، ناکۆکییەکانی خۆیان چارەسەر کرد 
بەاڵم هێندێکی تر بەردەوامن لە تووندووتیژی 

بەرامبەر یەکتر. 
 شوناســی ئیتنیکی دواجار نوێنەرایەتیی 
شوناسێکی سیاســی دەکا. شوناسی ئیتنیکی 
تەنیــا ئامــاژە بــۆ هێندێــک تایبەتمەندیی 
هاوبەشــی گرووپێک نییە، بەڵکوو ئاماژەیە بۆ 
هەلومەرجی کۆمەاڵیەتی، ئابووری و سیاسیی 
ئــەو گرووپە بە بەراورد لەگــەڵ گرووپەکانی 
دەوروبەریــدا. وەک ئەوەی میشــێل هێختێر 
)1999( لە کتێبەکەیدا بەناوی کۆلۆنیالیزمی 
باســی   )Internal Colonialism( نێوخــۆ 
دەکات، ئیتنیسیتە وەک پێوانەیەکی ژمارەیی 
ساکار بۆ دەستنیشــانکردنی گرووپی زۆرینە 
یــان کەمینە پڕبایــەخ نییــە، بەڵکوو وەک 
دەربڕینی سیاســیی گرووپێک کە گیرۆدەی 
هەاڵواردنی سیاســی، فەرهەنگــی و ئابووری 
بووە جێــی بایەخە. زۆربــەی کات گرووپی 
زۆرینــە لە ناوەندی سیســتەمی سیاســی و 
ئابووری لەنێو واڵتێکدا جێ دەگرێ، لەکاتێکدا 
گرووپــی کەمینە لە پێگەیەکی سیاســی و 
ئابووریــی خوارترەوە لەپەڕاوێزدا جێ دەگرێ. 
هەموو کەمینە ئێتنیکییــەکان لە ئێراندا، بە 
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کورد و تورکی ئازەربایجانییەوە، بەشێوەیەکی 
گشتی، لە ئاستێکی خوارتر لە فارسەکان جێ 
دەگــرن. وێنەی ژمــارە دوو، لەالیەن نەتەوە 
یەکگرتووەکانەوە )ل 19، 1991( ئامادە کراوە و 
Hu- )ناهاوچەشنیی فاکتەری گەشەی مرۆیی 
man Development Index( ئێران لە ســاڵی 
1996دا دەخاتە بەرچاو. هەموو پارێزگا سەوزە 
تۆخەکان کە خاوەنی گەشەی مرۆییی بەرزن، 
پارێزگا فارســەکانن. بەمجۆرە لۆژیکی ناوەند 
لەبەرانبەر پەڕاوێزدا بۆ ئێران گۆنجاوە چونکە 
فارسەکان واتا ناوەند، لە کەمینە نافارسەکان 
واتــا پەڕاوێزی ئێران، ئاســتی ژیانیان لەزۆر 

ڕوویەوە باشترە. 
لــە  ئیســازیڤ،   . ڤ   . ســێڤۆلۆد    
بەرهەمەکەی بە ناوی “پێناســەی باسەکەی 
و ڕەهەندەکانی ئیتنیسیتەدا: چوارچێوەیەکی 
 Definition and Dimensions تیۆریکــی”، 
 of Ethnicity : A Theoretical Framework
باس لــەوە دەکات کە زۆربەی کات چەمکی 
ئیتنیسیتە دەبێت بە هاوتای چەمکی کەمینە، 

چونکــە گرووپی زۆرینە هیچ پێناســەیەکی 
ئیتنیکــی هەلناگرێ. لە ئێراندا، فارســەکان، 
وەک گرووپی زۆرینە، دەبن بە ئەو گرووپەی 
لەکاتێکدا  ئێتنیکــی هەڵناگــرن  شوناســی 
هەمــوو گرووپە کەمینەکانی تر، وەک تورکی 
ئازەربایجانــی، کــورد و عــەرەب پێداگری 
لەســەر شوناسی ئیتنیکییان دەکەن. زۆربەی 
سیاســەتڤانان و تەنانەت نووسەرەکانیش، لە 
ناوەوە و دەرەوەی ئێران، دەستەواژەی ئێرانی 
و فارس بەشــیوەی هاوتەریب و هاومانا بەکار 
دەبــەن )شــافێر، 2000، ل ٤٤9 (. چاالکانــی 
ئۆپۆزیســیۆنی فارسی ئێرانی پێداگری لەسەر 
ئیتنیســیتەیان ناکەن چونکە دەوڵەتی ئێران، 
هەرچەنــد نادێموکڕاتیکیش بێت، دەوڵەتێکە 
لەسەر بنەمای ئیتنیســیتەی فارس. کەوابوو 
فارسەکان پێویست ناکا بەدوای هیچ چەشنە 
و  سیاســی  کۆمەاڵیەتی،  دادپەروەرییەکــی 
ئیتنیسیتەکەیانەوە  بنەمای  لەسەر  کولتووری 

بن. 
بەهۆکاری  دەتوانێت  ئێتنیکــی  ناکۆکیی 

وێنەی 2 . ناهاوچەشنیی پەرەسەندنی مرۆیی لە پارێزگاکانی ئێراندا لە ساڵی 1996 دا. 
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جۆراوجۆرەوە سەرهەڵبدا. دەیڤید لەیک باس 
لــەوە دەکا کە ترســێکی هاوبەش بۆ داهاتوو 
باوترین هۆکاری ناکۆکیی ئێتنیکییە؛ ترســی 
هاوبەش بۆ داهاتوو دەتوانێ بەهۆی هەلومەرجی 
نادڵنیاییــی تەناهی، دەستپێڕانەگەیشــتن بە 
زانیاری، یان هەلپەرســتیی سیاسییەوە ڕوو 
بــدات )بــراون، 1997، 1٣1-97( . بۆوێنــە، ڤ 
. پ . گاگنــۆن )V.P Gagnon( بــاس لەوە 
دەکا کە ناکۆکیی ئیتنیکی لە یۆگۆســالڤیای 
پێشــوودا، نەک بەهۆی ڕقی قووڵی مێژوویی 
لەنێوان ســێربەکان و گرووپە ئێتنیکییەکانی 
تردا، بەڵکوو بەهۆی شەڕی دەسەاڵت لەنێوان 
ڕێبــەرە ســێربەکاندا ڕووی دا. گاگنۆن باس 
لەوە دەکا کە حیزبی کۆمۆنیســتی ســێربیی 
دەســەاڵتدار لەبەرانبەر حیزبە ڕێفۆرمیســتە 
ســێربییەکانی تردا الواز ببــوو، بۆیە حیزبی 
کۆمۆنیســتی ســێربی هەڕەشــەی گرووپە 
ناسێربییەکانی لەناو سێربەکاندا گەورە کردەوە 

)براون، ١٩٩٧، ل ١٤٥-١٤٢(. 
تەناهــی  دڕدۆنگیــی  چەمکــی 
لەســەرەتادا لەالیەن لێکۆڵەرانــی پێوەندییە 
نێونەتەوەییەکانەوە و بۆ لێکدانەوەی شــەڕی 
نێوان واڵتان بەکار برا، بەاڵم لەگەڵ زۆربوونی 
شەڕە نێوخۆییەکاندا و بەهۆی ئەوەی زۆرێک 
لەو ناکۆکییانە لە شــەڕی ئیتنیکی دەچوون، 
توێژەرانــی ناکۆکییــە ئێتنیکییــەکان ئــەو 
چەمکەکەیان ســەرلەنوێ پێناسە کردەوە. لە 
ساڵی 19٤5 بەماڵوە، شەڕی نێوخۆیی زۆرتر 
لە شــەڕی نێوان دەوڵەتــەکان ڕوو دەدەن؛ 
هەروەها شــەڕ لەسەر بنەمای ئێتنیکی زۆرتر 
لە نیوەی شــەڕە نێوخۆیییەکان پێکدەهێنێ 
)تانــگ، 2015، ل 256(. بیرمەندانی پێوەندییە 
نێودەوڵەتییەکان لە چەمکی دڕدۆنگیی تەناهی 
شــیکردنەوەی  بــۆ   )Security Dilemma(
شەڕی دەسەاڵت و شەڕی نێوان دەوڵەتەکان 
کەڵــک وەردەگرن. وەک چــۆن بیرمەندانی 
پرایمۆردیالیست و کانستراکتیڤیست پێناسەی 
جیاوازیــان بۆ چەمکــی ئیتنیســیتە هەیە، 

نێۆرئالیســت و کانستراکتیڤیستەکانی بواری 
پێوەندییــە نێودەوڵەتییەکانیش، بە شــێوەی 
جیاواز پێناســەی دڕدۆنگیی تەناهی دەکەن. 
جــان هێرتس، بیرمەندێکی نێۆرئالیســت لە 
بواری پێوەندییە نێودەوڵەتییەکان، دڕدۆنگیی 
تەناهی وەک سیســتەمێک پێناسە دەکا کە 
لەودا دەوڵەتەکان، “ بەبێ ئەوەی دەسەاڵتێکی 
سەرووتر پرەنســیپەکانی پێوەندییان بەسەردا 
بســەپێنێ و بەمجۆرە لە هێرشــکردنە سەر 
)ویلیامز  دەجووڵێنــەوە“  بیانپارێزێ،  یەکتری 
و گۆڵدشــتاین، 2006، ل 268(. بە واتایەکی تر، 
پێکهاتەی ئانارشیی پێوەندییە نێودەڵەتییەکان، 
دەبێ بەهۆی ئەوەی کە دەوڵەتەکان بەردەوام 
لە بارودۆخێکــی دڕدۆنگیی تەناهییدا بژین و 
 )self-help( وەک یەکەیەکــی خۆیارمەتیدەر
بجووڵێنەوە و خۆیان بۆ خراپترین سێناریۆکان 
ئامــادە بکــەن. لــە الی نێۆرئالیســتەکان، 
دەوڵەتــەکان لە هەلومەرجێکــی دڕدۆنگیی 
تەناهیــدا لەدایک دەبــن و ئەمە لە ڕوانگەی 
پرایمۆردیالیستەکانی بواری کێشەی ئیتنیکی 
دەچێ کــە پێیان وایە شــوناس و ناکۆکیی 
ئیتنیکی بوونێکی هەمیشــەیی و بەردەوامی 
هەیە نەک ئەوەی لە بەستێنێکی کۆمەاڵیەتی 

دیاریکراو دروست بێ و بگۆڕدرێ.
Alexan- ڤێنــدت  ئەلێکســاندێر   (
بەناوبانگــی  تیۆریســییەنی   )der Wendt
پێوەندییــە  بــواری  لــە  کانســتراکتیڤیزم 
نێودەوڵەتییەکان، لە وتارەکەیدا، “ ئانارشــی 
ئەو شتەیە کە دەوڵەتەکان دروستی دەکەن” 
تێگەیشــتنی نێۆریالیســتەکان بۆ دڕدۆنگیی 
تەناهیی نێودەوڵەتی دەخاتە ژێر پرســیار، بە 
ئاماژەکردن بەوەی کە “دەوڵەتەکان لەبەرانبەر 
دۆســت و نەیاردا جیاواز دەجووڵێنەوە چونکە 
نەیارەکان هەڕەشــەئامێزن و دۆستەکان ئاوا 
نیــن” )ویلیامــز و گۆڵدشــتاین،2006، ل ٣65(. 
هەر بەوجۆرە کانستراکتیڤیســتەکانی بواری 
ناکۆکیی ئیتنیکی، ڕقــی کۆن و قووڵ وەک 
هۆکارێکــی ســەرەکیی ناکۆکیــی ئێتنیکی 
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دەخەنە ژێر پرســیار بــە ئاماژەکردن بەوەی 
کــە بۆچــی هێندێــک گرووپــی ئێتنیکی، 
گرفتەکانیان چارەســەر دەکــەن و ئەوانی تر 
تووشــی توندووتیژی دەبن. تیۆریسییەنەکانی 
پێوەندییــە  بــواری  کانســتراکتیڤیزمی 
نێودەوڵەتییــەکان لەو بڕوایــەدان کە جۆری 
پێوەندیــی دەوڵەتەکان دەتوانــێ دڕدۆنگیی 
تەناهیــی نێــوان دەوڵەتەکان کــەم یا زیاد 
بکا. ئاڵمان و فەڕانســە یەکیەتیی ئورووپایان 
دامەزراند دوای ئەوەی لە شــەڕی جیهانیی 
دووهەمدا دژی یەکتر شــەڕیان کرد. ئاڵمان 
و فەڕانسە دوای شەڕێکی خوێناوی، بوون بە 
دۆستی یەکتر لەکاتێکدا دەوڵەتەکانی تر وەک 

سووریە و ئیسراییل لە ناکۆکی بەردەوامن. 
 پــۆل ڕۆ )1999، ل188(، لــە وتارەکەیدا 
چەمکــی دڕدۆنگیــی تەناهــی ســەرلەنوێ 
دادەڕێژێتەوە بۆ ئەوەی بۆ ناکۆکیی ئیتنیکیی 
نێوخۆییی نێــو دەوڵەتەکان بــەکاری ببات. 
بــەو  ئێتنیکــی  ڕۆ، دڕدۆنگیــی تەناهیــی 
هەلومەرجە پێناســە دەکا کە تێیدا نەبوونی 
دەوڵەتێکی ناوەندیی بەهێز، گرووپە ئێتنیکییە 
جیاوازەکانــی نێــو واڵتێــک ناچــار دەکات 
هەرکامــە لە هەوڵــی دابینکردنــی تەناهیی 
گرووپی خۆیاندا بــن. گرووپە ئیتنیکییەکانی 
نێو واڵتێک ڕەنگە بەردەوام لە چەشــنێک لە 
دڕدۆنگیی تەناهیــی کۆمەاڵیەتیی لەبەرامبەر 
یەکتردا بژین، بەاڵم کاتێک دەوڵەتی ناوەندی 
دەڕووخێ، گرووپە ئیتنیکییەکان ڕاســتەوخۆ 
بــەرەوڕووی هەڕەشــە و مەترســیی گرووپە 
ئیتنیکییەکانی دیکــە دەبنەوە و ناچار دەبن 
بۆ مانەوەی گرووپەکەی خۆیان هەوڵ بدەن. 
ڕۆ )1999، ل 189 ( ئامــاژە بــەوە دەکا کــە 
ڕووخانی دەوڵەتی ناوەنــدی لە واڵتێکی فرە 
ئیتنیکــدا مەرج نییە ببێتە هۆی شــەڕێکی 
ئیتنیکی؛ کاتێک دەوڵەتی ناوەندی دەڕووخێ، 
گرووپــە ئێتنیکییەکان لەســەر بنەمای ئەوە 
کە هەر کام لــەم گرووپانە لە ڕابردوودا و لە 
بارودۆخێکی هاوشێوەدا چۆن هەڵسوکەوتیان 

لەگــەڵ یەکتر کــردووە، هەلســەنگاندن و 
هەڵســوکەوت دەکــەن. بەواتایەکی تر، وەک 
ئەوەی ڤێندت لەســەر بارودۆخی دڕدۆنگیی 
باســی دەکات،  نێــوان دەوڵەتەکان  تەناهی 
گرووپە ئیتنیکییــەکان لەناو والتێکدا لەگەڵ 
مێژوویــەک لە پێوەندییەکانــی ڕابردوویان و 
توانایەک بۆ گۆڕینــی ئەم مێژووە دەچنە نێو 

بارودۆخێکی دڕدۆنگیی تەناهیی نوێ.
ناوەندی دەڕووخێ،  کاتێک حکوومەتــی 
گرووپە ئیتنیکییەکانی نێو ئەم دەوڵەتە دەبێ 
پێوەندیی خۆیان لەگەڵ گرووپەکانی دیکە لە 
کورتخایەن و درێژخایەندا هەڵبسەنگێنن؛ زۆر 
هۆکاری وەک پێگەی ئەو گرووپە ئیتنیکییانە 
لەنێو دەوڵەتی پێشــوودا، ڕابردووی پێوەندیی 
نێــوان ئەو گرووپانە و ئاســتی ڕێکخســتنی 
سیاســی و نیزامییــان دەتوانــێ کاریگەریی 
لەسەر ئەم لێکدانەوەیە هەبێ. کەوابوو گرووپە 
ئیتنیکییەکان دوای ســەربەخۆیی لە ترس و 
نادڵنیایییەکــی بــەردەوام لەپێوەندی لەگەڵ 
توانایی و خواســتی گرووپــە ئیتنیکییەکانی 
دراوســێیاندا دەژین )پۆزێن، 199٣، ل٣٤-29 (. 
ئەم بارودۆخە پێی دەوترێت دڕدۆنگیی تەناهیی 
نێو-ئیتنیکــی و ئەگەر ئەم گرووپانە دەوڵەتی 
بۆ  بارودۆخەکە دەگۆڕدرێ  خۆیان دامەزراند، 

دڕدۆنگیی تەناهیی نێودەوڵەتەکان.
هاوتەریب لەگەڵ ڕێبازی کانستراکتیڤیزم 
لەپێوەندی لەگەڵ ناکۆکیــی ئێتنیکیدا، ئەم 
وتارە لــە ســەرەتادا ڕابردوو واتــە مێژووی 
مۆدێڕنــی ناکۆکییەکە دەخاتە بەردەســت و 
دواتر بۆ چارەسەری ئەو ناکۆکییە، کۆمەڵێک 
پێشــنیار دەکا. وتارەکە لەسەر ئەو قۆناخگەلە 
جەخــت دەکاتەوە کــە تێیــدا حکوومەتی 
ناوەندیــی فــارس الواز بووە یــان ڕووخاوە، 
چونکە دەسەاڵتی کورد و تورکی ئازەربایجانی 
بەشــێوەی بەرچاو لــە وەهــا قۆناخگەلێکدا 

بەرجەستە بووە.

پێوەندییەکانــی کــورد و تــورک لە 
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دەوڵەتی  دامەزرانی  پێش  ســەردەمی 
مودێرن 

 لــە زۆربەی ســەردەمی پێــش دامەزرانی 
دەوڵەتی مۆدێڕن لە ئێــران، کورد لە ئێراندا 
وەک کەمینەیەکی بەبــێ ئیمپراتۆری ژیاوە، 
لەکاتێکدا تورکی ئازەربایجانی لە ئیمپراتۆرییە 
جیاجیاکانــدا دەســەاڵتیان بەســەر ئێراندا 
هەبووە. دەســەاڵتدارانی هەردوو ئیمپراتۆریی 
ســەفەوی و قاجار تورک بوون. شــا سمایل، 
دا   1501 لەســاڵی  تــورک،  کابرایەکــی 
ئیمپراتۆریی ســەفەویی دامەزراند و تەورێزی 
کرد بــە پێتەختــی ئیمپراتۆرییەکەی. هەتا 
هەنووکــەش تەورێــز وەک پێتەختی تورکی 
ئازەربایجانــی لــە ئێراندا جــێ کەوتووە. لە 
ســەردەمی قاجاردا )192٤ - 1779(، ئێران 
لــە چوار ئیالــەت )پارێــزگا( پێکدەهات کە 
بریتی بوون لە ئازەربایجان، خوراسان، فارس 
و کرمان ـ سیســتان؛ هەرکام لــەم ئیالەتانە 
خــاوەن ویالیەتی )ناوچە/بــەش( جۆراوجۆر 
بوون؛ تەورێز لە ســەردەمی قاجاردا گەشەی 
زۆری ســەند و بوو بە شوێنی دەسەاڵتداریی 
جێگرەوەی شــا و کۆشکی شــازادەی قاجار 

)ئەتابەکی، 2005، ل 26(. 
بەرلــە ســەدەی بیســتەم، جیاوازییــە 
گرووپییــەکان، وەک هەبوونی زمان و ئایینی 
جیــاواز، ڕۆڵێکــی بچووکی لە شــەڕەکانی 
نێوان کورد و تورکــدا دەگێڕا. هێندێک جار 
پێکهێنانی ژیانــی هاوبەش لەنێوان بنەماڵەی 
چینی بژاردە و ســەرەوە، سەرەڕای شوناسی 
دەکردەوە  ئەوانــی  ئیتنیکیــی جیاوازیــان، 
هاوپەیمــان و هاورێ. بۆ وێنە، خوشــکێکی 
خــان ئەحمــەد خــان، حاکمــی ئەمارەتی 
کوردی ئەردەاڵن، شووی کرد بە شا عەباسی 
سەفەوی )1629-1571(؛ خان ئەحمەد خان 
بوو بە هاوپەیمانێکی نزیکی شــا عەباس و لە 
دۆستایەتیەکە بۆ سەرکوتی هۆزە کوردەکانی 
بڵباس و موکری کەڵکی وەرگرت )مەک داوڵ، 

2007، ل ٣2 (. 

لە پێــش دامەزرانی دەوڵەتــی مودێرن، 
پێوەندییەکانی کــورد و تورکی ئازەربایجانی 
بەزۆری ئاکامی بڕیاری ســەرۆک هۆزە کورد 
و تورکــە ئازەربایجانییەکان بوون کە لەبریی 
ئاشتی و شــەڕ لەســەر بنەمای ڕێکسختنی 
گرووپی، دەسەاڵتی تاکەکەسیی خۆیان بەهێز 
کرد. لەگەڵ ئەوەشدا مێژووی پێش مۆدێڕنی 
کورد و تورکی ئازەربایجانی لە ئێراندا بیچمی 
دا بــە هێندێــک تایبەتمەندیــی ئــەو دوو 
گرووپە کە کاریگەریی لەسەر پێوەندییەکانی 
ســەردەمی هاوچەرخیــان دانــاوە. تورکــی 
ئازەربایجانی بەهۆی ئەوەی کە دەســەاڵتیان 
بەســەر ئێراندا هەبووە یان لەنێو ئیمپراتۆرییە 
بوون،  بەشــدار  ئێرانــدا  دەســەاڵتدارەکانی 
بەرزتریان  کۆمەاڵیەتی/ئابووریی  پێگەیەکــی 
دەســتەبەرکرد. بەپێچەوانــەوە، لــە زۆربەی 
مێژووی پێش مۆدێڕنــی ئێراندا، کورد لەژێر 
ژیاوە  ناکوردییەکاندا  ئیمپراتۆرییە  دەسەاڵتی 

و خووی بە چەشنێک لە سەربزێوی گرت. 

سەردەمی مۆدێڕن: فارسەکان نەیانتوانی 
کورد و تورکی ئازەربایجانی بتوێننەوە 

لە ســەرتای سەدەی بیســتەمدا، فارسەکان 
ســەرەڕۆیانەوە  ناســیۆنالیزمێکی  لەڕێــگای 
دەســتیان کرد بە مۆدێڕنیزەکردنی ئێران. لە 
کاتی شۆڕشی مەشرووتەدا )قانوونی بنگەهی( 
) 1909- 1905 (، فارســەکان یەکەمیــن 
هەوڵــی خۆیان دا بۆ دروســتکردنی دەوڵەت 
نەتەوەیەکی مۆدێڕنی فارس. لەم سەردەمەدا، 
بۆ یەکەمین جار زمانی فارســی بوو بە زمانی 
فەرمی لــە ئێراندا )وەلی، 2011، ل ٤(. شــارە 
گەورەکانی وەک تاران، تەورێز، شــیراز و قوم 
زۆرترین پشــتیوانییان لە شۆڕشی مەشرووتە 
کــرد. تورکــی ئازەربایجانــی، بەتایبەت لە 
تەورێزدا، چاالکانە پشــتیوانیان لە شۆڕشــی 
مەشــرووتە کرد بەاڵم کورد، کە نیشتەجێی 
ناوچە پەڕاوێزەکان بوون، بەشدارییان نەکرد . 
بانگەشــەی  فــارس  ڕووناکبیرانــی 

183گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721



ڕەهایان  ســەرەڕۆیانەی  نەتەوەخوازییەکــی 
نا-فارســەکان  دەکرد بــۆ ئەوەی شوناســە 
بتوێننــەوە یــان بەزۆرەملــی بیانســڕنەوە . 
گۆڤاری  سەرنووسەری  ئەفشــار،  موحەممەد 
ئاینــدە، لــە ســاڵی 1925 دا داوا دەکا کە 
تەنانەت ئەگەر پێویســت بە گواســتنەوەی 
گرووپــە نا-فارس زمانەکان بۆ هەرێمە فارس 
زمانەکان بــکا، دەبێ هەموو جیاوازییە زمانی 
و فەرهەنگییەکانی ئیتنیکە نافارسەکان لەنێو 

ببردرێن )ئەتابەکی، 2005، ل ٣2-٣1(. 

یەکەمین قۆناخــی دڕدۆنگیی ئیتنیکی 
نێوخۆیی: قۆناغی سمکۆ

 شۆڕشــی مەشرووتەی فارس سەرنەکەوت و 
ئێران بەر لە شــەڕی جیهانیی یەکەم و دوای 
ئەو شــەڕەش بە بەبێ دەسەاڵتێکی ناوەندی 
مایەوە. لە نزیک شــاری ورمــێ لە پارێزگای 
ئازەربایجانی ڕۆژئاوا، سمایل ئاغا )سمکۆ(، کە 
ســەرۆکهۆزێکی کورد بوو، لە ســاڵی 1918 
بــۆ 1922 حکوومەتێکی دامەزراند. ســمکۆ 
حکوومەتێکــی دیفاکتۆی لە چەندین شــار 
دامەزراند کە مەهاباد و ورمێی لەخۆ دەگرت 

)کووهی، کەمالی، 200٣، ل 80-81 (. 
 مێژوونووسە فارســەکان، وەک ئەحمەد 
کەســرەوی )2007، ل 688-68٤(، سمکۆ تەنیا 
بۆ ئاستی ســەرۆکێکی خێڵەکی دادەبەزێنن؛ 
کەسێک کە دانیشتوانی پارێزگای ئازەربایجانی 
ڕۆژئــاوای تااڵن و کوشــتوبڕ کــردووە. ئەم 
بچووکردنەوەیەی حکوومەتەکەی ســمکۆ لە 
الیەن مێژوونووســانی فارســەوە دوو الوازیی 
گەورەی هەیە. کاتێک مێژوونووسە فارسەکان 
باسی دەســەاڵتەکەی ســمکۆ دەکەن، ئەم 
ســەردەمە وەها وێنا دەکــەن وەک ئەوە کە 
دەســەاڵتێکی ناوەندیــی ڕەوا بوونی هەبووە 
و ســمکۆ وەک هێزێکــی خێڵەکیــی ناڕەوا 
جوواڵوەتــەوە و بووە بە هۆی ئــاژاوە، تااڵنی 
و کوشــتنی بەکۆمەڵ. لەڕاســتیدا، لە ئێراندا 
لەو سەردەمەدا هیچ دەسەاڵتێکی ڕەوا بەدی 

نەدەکرا و واڵتەکە، بە پارێزگای ئازەربایجانی 
ڕۆژئاوایشــەوە، دۆخێکی شــێواوی ئەزموون 
دەکرد. هۆمــا کاتووزییان، مێژوونووســێکی 
فــارس، بەمجۆرە باس لــەوە دەکا کە چۆن 
دەسەاڵتدارە ئێرانییەکان بەر لە 1920ەکان و 

لەو ماوەیەدا ڕەواییان بەدەست هێنا:
ملهــوڕەکان  دەســەاڵتدارە  “ڕەوایــی   
بەســترابووەوە بــە توانای ڕێژەیــی ئەوان بۆ 
ڕاگرتنی ئاشــتی، لەناوبردنی سەربزێوییەکان 
 )function( و بەڕێوەبردنــی ئەرکە تایبەتــە
کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکانی ترەوە. بەاڵم ئەمە 
ڕیشەی لە یاسا، نەریت و مافە کۆمەاڵیەتی و 
ئابوورییەکانــدا نەبوو. کەوابووـ  لەبنەڕەتەوەـ  
سەرهەڵدان )rebellion( هەروەک دەسەاڵتی 
خۆســەپێن ڕەوا بوو و دواییــن تاقیکاری بۆ 
ڕەوایی، توانای دەستبەسەرداگرتن و ڕاگرتنی 

هێز بوو )کرۆنین، 200٣، ل 18(. 
هەروەهــا لە ســاڵی 191٣ دا، ســمکۆ 
یەکەمین خوێندنگەی کوردیی لە شاری ماکۆ 
لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا دامەزراند؛ 
لە سااڵنی دواتردا سمکۆ خوێندنگەیەکی تری 
کوردیی لە شــاری خۆی کردەوە )ســڵێمانی، 
2017، ل٣(. سمکۆ تەنانەت بڕیاری چاپکردنی 
ڕۆژنامەیەکی کوردی- فارســیی بەناوی کورد 
دەرکرد کە تێیدا باســی لــە مافەکانی کورد 
وەک نەتەوەیەک کرد کە پێویســتە دەوڵەتی 
تایبەت بەخۆیان هەبێ )سڵێمانی، 2017، ل ٤(. 
کەمال سلێمانی لەو بروایەدایە کە دامەزراندنی 
خوێندنگــە کوردییــەکان و ڕۆژنامەیــەک، 
نیشاندەری ئەوەن کە سمکۆ، سەرەڕای بنەما 
خێڵەکییەکەی، بەدوای بەرنامەیەکی سیاسیی 

کوردییەوە بووە. 
 ســمکۆ هەوڵــی دا کــە پشــتگیریی 
تورکەکانی ورمێ بــە دیاریکردنی حاکمێکی 
تورک بــۆ ورمێ بــۆالی خۆی ڕابکێشــێت 
)ســڵێمانی، 2017، ل 6(. بەهەرجۆرێــک بــێ، 
تورکە ئازەربایجانییەکانی ئەم قۆناخە زۆرتر لە 
تورکبوون بەرەو شیعەبوون ئامێزیان کردەوە، 
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بۆیە نەیانتوانی لەبەرانبەر فارســە شیعەکاندا 
هیچ ســازانێک لەگەڵ ســمکۆ، کە بۆ ئەوان 
وەک ڕێبەرێکی ســوننیی کــورد بوو، بکەن. 
تورکــی ئازەربایجانــی خۆیان هاوچەشــنی 
فارســە شــیعەکان دەبینی. چەمکی عەجەم 
 )overlapped( تێکەڵکێشــکراوی  شوناســی 
تورکی-فارســی لە 1920 ەکاندا نیشان دەدا. 
ئــەو چەمکە بە بەربــاڵوی لەالیەن کوردەوە 
بەتایبەتی بۆ ئەوانەی لە پارێزگای ئازەربایجانی 
ڕۆژئاوادا دەژیان بەکار دەبرا. عەجەم بە شیعە 
ناکوردەکان و بەکــردەوە بە فارس و تورکی 
ئازەربایجانیی شــیعە دەکوترا )سڵێمانی، 2017، 
ل 8-7(. چەمکی عەجــەم لەماوەی ناکۆکیی 
دوورودرێژی سەفەوییەکان و عوسمانییەکاندا 
کە لە سەدەی شانزدەهەمەوە دەستی پێ کرد، 
بڕەوی پەیــدا کرد. ئەو ناکۆکییە درێژخایەنە، 
فارس و تورکی ئازەربایجانیی بەرەو یەکگرتنی 
شیعەکان بە دژی سوننەکان )عوسمانییەکان( 

هان دا. 
 لە ســەرەتای ســەدەی بیســتەمدا، لە 
شۆڕشی مەشرووتەی ئێرانەوە تا کۆکردنەوەی 
دەســەاڵت لە ناوەند لە 1925 دا، ئێران بەو 
هۆیەوە کە حکوومەتێکی ناوەندیی کاریگەری 
نەبوو، ئاســتێک لە ئانارشــیی ئەزموون کرد 
و هــەر گرووپێکــی ئێتنیکی دەبــوو بەتەنیا 
تەناهــی و مانەوەی خۆی مســۆگەر بکا. ئەم 
قۆناغە یەکەمین نادڵنیایی تەناهیی نێوخۆیی 
مۆدێڕن لەنێوان کــورد و تورکی ئازەربایجان 
دایە کە تێیدا کورد – بە ڕێبەرایەتیی سمکۆ 
– نەیانتوانی هاوپەیمانی و دۆستایەتی لەگەڵ 
تورکی ئازەربایجانی دروســت بکەن، فارس و 
تورکی ئازەربایجانی شوناســێکی هاوچەشنی 
و  گرێدابــوون  پێکــەوەی  شــیعەگەرییان 
کوردیــان وەک دوژمن و هەڕەشــە دەبینی 

)خاتەمبەخش،198٤(. 
 دوای ئەوەی ڕەزاخان لە ســاڵی 1922 
دا بەســەر ســمکۆدا ســەرکەوت و تورکی 
ئازەربایجانــی دەســتیان بەســەر پارێزگای 

ئازەربایجانــی ڕۆژئــاوادا گرتــەوە، تورکــی 
ئازەربایجانی هیچ جۆرە داواکارییەکیان لەسەر 
بنەمای تورکبوون نەکرد. تەنانەت کاتێک شێخ 
موحەممەد خیابانی لەساڵی 1920 لە تەورێزدا 
حکوومەتێکــی تەمەنکورتی دامەزراند، ڕەدی 
کردەوە هیچ جۆرە سیاسەتێک لەسەر بنەمای 
ئێتنیــک وەک برەودان بــە زمانی تورکی لە 
خوێندنگەکاندا، بەڕێوە ببات؛ خیابانی چونکە 
کوردی وەک دوژمن و هەڕەشە دەبینی بیری 
لە هیچ چەشنە هاوپەیمانییەک لەگەڵ سمکۆ 

نەدەکرەوە )خاتەمبەخش، 198٤(. 
 لــە شکســتی ســمکۆ لــە 1922 ەوە 
تــا البردنــی ڕەزاخان لــە 19٤1 دا، تورکی 
ئازەربایجانــی هیچ هــەوڵ و داخوازییەکیان 
 )Turkish-ness( بــۆ ژیاندنەوەی تورکبــوون
نەنواند. حکوومەتی فارس لەکۆتاییدا سمکۆی 
لە داوێکدا لە شــاری شنۆ لە ساڵی 19٣0دا 
لەمــاوەی   .)80 ل   ،2012 )نێرڤــی،  کوشــت 
دەسەاڵتەکەی ســمکۆدا، بۆ یەکەمجار کورد 
بە شێوەی سیاسی و نیزامی بەسەر پارێزگای 
ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا زاڵ بوو. سمکۆ یەکەمین 
ڕێبەری کورد بوو کە ناکۆکیی کورد-تورکی لە 
پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا بەسیاسی کرد 
و ئەوەش وای کردووە ســمکۆ بە قێزەوترین 
ڕێبەری کورد لەنێو تورکەکانی ئێراندا لەقەڵەم 

بدرێ.
 لــە 1920ەکاندا، ڕەزاخان دەســەاڵتی 
لــە ناوەنددا کۆکــردەوە و ناســیۆنالیزمێکی 
لەئێراندا پەرەپێدا.  فارســیی ســەرەڕۆیانەی 
فارســەکان  ســەرەڕۆیانەی  نەتەوەخوازیــی 
لەسەردەمی ڕەزاخاندا گەشەی نەتەوەخوازیی 
کــورد و تورکی ئازەربایجانیــی خێراتر کرد. 
ڕێژیمــی دیکتاتۆریــی ڕەزاخــان ڕێگای لە 
هەرچەشنە باســکردنێکی کێشەی خاک لە 
نێــوان کــورد و تورکــی ئازەربایجانی گرت. 
کاتێک هێــزە هاوپەیمانەکان لــە 19٤1 دا 
هێرشــیان کردە ســەر ئێران و ئەرتەشــی 
فارس تێکشکا، کێشــەی خاک لە پارێزگای 
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ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا دیسان بووە بە ڕۆژەڤ.

قۆناخی دووهەمــی دڕدۆنگیی تەناهیی 
کۆمارەکانــی  نێوخۆیــی:  ئیتنیکــی 

ئازەربایجان و کوردستان 
 لــە ســاڵی 19٤1 دا، یەکیەتیی ســۆڤیەت 
و بریتانیــا بەبێ ئــەوەی ئەڕتەشــی فارس 
هیــچ بەرگرییــەک بکات چوونە نێــو تاران. 
ڕەزاخانیان بەزۆر دوورخستەوە و جموجووڵی 
سپای فارســیان بۆ هێندێک ناوچەی ناوەند 
لە دەوروبەری تاراندا ســنووردار کرد )نێرڤێی، 
2012، ل 101-98(. بۆشایی سیاسی و نیزامی 
دوای ســاڵی 19٤1 ڕێــگای بــۆ پێکهاتنی 
کوردستان  لە  بەڕێوەبەرایەتییە سەربەخۆکان 
و ئازەربایجــان خــۆش کرد. لە ســەرەتای 
دێســامبری 19٤5 دا، ســەرەتا تورکــەکان 
کۆماری ئازەربایجانیان دامەزراند و تەورێزیان 
وەک پێتەختــی خۆیان ڕاگەیاند و چەند ڕۆژ 
دواتر لە 17 دێســامبردا، کوردەکان کۆماری 
کوردســتانیان دامەزراند و شاری مەهابادیان 
وەک پێتەخــت هەڵبژارد )نێرڤێــی، 2012، ل 

 . )1٣٤
 ئەم قۆناخــە هەلومەرجێکی دڕدۆنگیی 
تەناهیــی نێوخــۆی دیکــە بــوو چونکــە 
حکوومەتــی ناوەندیــی تاران لــە هێندێک 
ناوچەی ئازەربایجان و کوردســتاندا ڕووخابوو 
و ئــەم هەلومەرجــە نوێیە، کــورد و تورکی 
ئازەربایجانی ناچار کرد هەر کام بیر لە مانەوە 
و داهاتووی خۆیان بکەنەوە. هەردوو کۆمارەکە 
بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی هەرجۆرە ســێناریۆیەک 
لەپێوەنــدی لەگــەڵ حکوومەتــی ناوەندیدا 
هاوکاریی نێوان یەکتریان بە کارێکی بەکەڵک 
و پێویست دەزانی. هەروەها بوونی یەکیەتیی 
تەناهیی  نادڵنیایــی  ســۆڤیەت هەلومەرجی 
نێوخۆیی ئاســان کــرد چونکــە یەکیەتیی 
ســۆڤیەت بــۆ دابینکردنــی ڕادەیــەک لە 
ئاسایش و ســەقامگیری، پێشی لە هەرجۆرە 
شەڕێکی ڕاســتەوخۆ لەنێوان کورد و تورکی 

ئازەربایجانیدا دەگرت. 
 دوو کۆمارەکە لەباری قەوارەی جوغرافی، 
پێگــەی کۆمەاڵیەتی- ئابــووری، ئیدیۆلۆژی 
و ڕادەیەی پشــگیری ســۆڤیەت زۆر جیاواز 
بــوون. کۆمــاری 19٤6 ی ئازەربایجــان بە 
هەڵســەنگاندن لەگــەڵ کۆمــاری 19٤6 ی 
بەسەر جوغرافیایەکی  دەسەاڵتی  کوردستاندا 
گەورەتــردا هەبوو؛ شــاری تەورێز، پێتەختی 
کۆماری ئازەربایجان لەو کاتەدا دووهەم شاری 
گــەورەی ئێران لە باری دانیشــتووان ئەژمار 
دەکرا )مابڵی، 1979، ل 12(. کۆماری ئازەربایجان 
ناوچەکانی تەورێز، ئەردەبێڵ، زەنجان و نزیک 
بە هەموو شــارە کێشەلەسەرەکانی پارێزگای 
ئازەربایجانی ڕۆژئاوای لەخۆ دەگرت لەکاتێکدا 
کۆماری کوردســتان تەنیا دەسەاڵتی بەسەر 
چوار شاری بچووکی مەهاباد، بۆکان، نەغەدە 
و شنۆدا هەبوو )ڕۆزڤێڵت، 19٤7، ل 257-258(. 
کۆمــاری ئازەربایجان، ناوەندێکــی ئابووریی 
بەرچــاوی ئێران بوو کە لــەو کاتەدا 25٪ی 
گەنم، 20٪ی شەکر و 22٪ی ئاژەڵی ئێرانی 

بەرهەم دەهێنا )ڕۆزڤێڵت، 19٤7، ل 252(. 
 لەباری ئیدیۆلۆژیکەوە، کۆماری کوردستان 
بە هەڵسەنگاندن لەگەڵ کۆماری ئازەربایجاندا 
بەرنامەیەکی کۆنەپارێزانەتری هەبوو. کۆماری 
کوردستان پشتی بە هێزی نیزامیی سەرۆک 
هۆزە کوردەکان بەســتبوو هەربۆیە کۆمارەکە 
کۆمەڵێک  بەڕێوەبردنــی  بــە  نەیدەویســت 
سیاســەتی کۆمۆنیســتی وەک دابەشکردنی 
زەویوزار، سەرۆک هۆزەکان لەخۆی بتۆرێنی. 
ناوچــەی کۆمــاری کوردســتان ناوچەیەکی 
بێالیەن لەنێوان هێزەکانی سۆڤیەت و بریتانیا 
بوو لەکاتێکدا یەکیەتیی ســۆڤیەت لە دوای 
هێرشەکەی 19٤1 دا بۆ سەر ئێران، ناوچەی 
کردبوو.  کۆنتــرول  ئازەربایجانــی  کۆمــاری 
کۆماری ئازەربایجــان، بەپێچەوانەی کۆماری 
کوردستان، ئاســتێکی بەرزتر لە شارنشینیی 
هەبوو و لە پشــتیوانیی نیزامیی ڕاستەوخۆی 
ئەرتەشــی ســۆڤیەت کەڵکی وەرگرت. بەم 
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هێزێکی  ئازەربایجــان  کۆمــاری  هۆیانــەوە 
توندوتۆڵــی ناوخۆیــی هەبــوو و ڕێفۆرمێکی 
بەربــاڵوی زەویــی بەڕێوەبرد. لەنێو شــارە 
ئازەربایجانی  پارێــزگای  کێشەلەســەرەکانی 
ڕۆژئاوادا، کۆماری کوردســتان تەنیا دەستی 
بەسەر نەغەدەدا دەڕۆیشت لەکاتێکدا کۆماری 
ئازەربایجان شــارە کێشەلەســەرەکانی تری 
بەڕێوە دەبرد. ئەمە بوو بە سەرچاوەی سەرەکیی 
ناکۆکیی نێوان دوو کۆمارەکە. سەرۆک هۆزە 
ئازەبایجانی ڕۆژئاوادا،  کوردەکان لە پارێزگای 
داوایان لە قازی موحەممەد، ســەرۆککۆماری 
کۆماری کوردســتان کرد کە هەموو شــارە 
کۆمارە  بــکات.  کۆنترۆل  کێشەلەســەرەکان 
دەسترۆیشتووییی  کوردســتان  بچووکەکەی 
دیپلۆماتیکیــی کەمتــری لــە حکوومەتــی 
فــارس لــە تاراندا هەبــوو، هەربۆیــە قازی 
لەگەڵ  هاوپەیمانییەک  ویســتی  موحەممەد 
کۆماری ئازەربایجاندا دابمەزرێنێت بۆ ئەوەی 
دیپلۆماســیی کورد لــە تــاران بەهێزتر بێ 

)هەورامی، 2007، ل 51(. 
 هێزی نیزامیی گەورەتری هۆزە کوردەکان 
لەنزیــک شــارەکانی ورمێ، خــۆی، ماکۆ و 
میاندواو دەســەاڵتی کۆمــاری ئازەبایجانیان 
لە بەڕێوەبەریی ئــەو ناوچانەی الواز کردبوو. 
لەڕاســتیدا کۆماری ئازەربایجــان نەیدەتوانی 
شارە کێشەلەسەرەکانی پارێزگای ئازەربایجانی 
ڕۆژئــاوا، بەبێ پشتبەســتن بــە یەکیەتیی 
ســۆڤیەت بەرێوە ببات. یەکیەتیی سۆڤیەت 
هانــی کــورد و تورکەکانی دا کە کێشــەی 
خاکی نێوانیان چارەســەر بکــەن و تەنانەت 
پێشنیاری بەڕێوەبەرییەکی هاوبەشی لە شارە 
کێشەلەســەرەکاندا کرد؛ کۆماری ئازەربایجان 
ئەم پێشنیارەی ڕەد کردەوە و دوو کۆمارەکە 
تاکتیکی جیاوازیان بۆ گوشارخســتنە ســەر 

یەکتر گرتەبەر )مابڵی، 1979، ل 76-7٤(. 
 کــورد گلەییان هەبوو کــە بەڕێوەبەریی 
ئازەربایجان لە شارەکانی ورمێ، ماکۆ، خۆی، 
و میاندواودا کوردەکانیان بەتەواوەتی بێبەش 

کردووە؛ هەروەهــا تورکەکان گلەییان دەکرد 
کە حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران، ئەو 
تورکانــە بە ئەندام وەردەگــرێ کە دژایەتیی 
کۆمــاری ئازەربایجان دەکەن )هەورامی، 2007، 
ل 66-56(. ئەم گۆشارخســتنە ســەریەکترە 
لەنێــوان دوو کۆمارەکەدا تــا 2٣ی ئاوریلی 
19٤6 درێژەی کێشــا هەتا دواجار کۆماری 
کوردســتان و ئازەربایجــان بــە ناوبژیوانیی 
یەکیەتیی سۆڤیەت گەیشتن بە ڕێککەوتنێکی 
مێژوویــی کە ئەو برگانــەی خوارەوەی لەخۆ 

دەگرت )ڕۆزڤێڵت، 19٤7، ل 258-259(:
1 دوو حکوومەت کە واژۆی ئەو ڕێکەوتنەیان 
کردووە، هەرکاتێک بە پێویســت زانرا نوێنەر 

دەگۆڕنەوە . 
2 لەو ناوچانــەی ئازەربایجان کە کەمینەی 
کــورد هەیــە، کــورد لــە دامەرزارەوەکانی 
بەرێوەبەریــی حکوومــەت بەشــدار دەبن و 
لەو بەشــانەی کوردســتاندا کــە کەمینەی 
لە  ئازەبایجانییــەکان  ئازەربایجانــی هــەن، 

دامەزراوەکانی حکوومەت بەشدار دەبن. 
3 کۆمیسیۆنێکی ئابووریی هاوبەش دادەنرێت 
بۆ چارەســەری کێشە ئابوورییەکانی هەر دوو 
نەتــەوە. ئەندامانی ئەم کۆمیســیۆنە لەالیەن 

ڕێبەرانی ئەو دوو حکوومەتەوە دادەنرێن. 
4 هێــزە نیزامییەکانــی ئــەو دوو نەتەوەیە 
هەرکاتێک پێویســت بــێ یارمەتیی یەکتر 

دەکەن. 
5 هــەر وتووێژێــک لەگــەڵ حکوومەتــی 
تاران دەبێ بــە لەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندیی 
نەتەوەییەکانــی  حکوومەتــە  هاوبەشــی 

ئازەربایجان و کوردستان بێت. 
6 حکوومەتی نەتەوەییی ئازەربایجان هەنگاوی 
پێویست هەڵدەگرێت بۆ بڕەوپێدانی بەکاربردنی 
زمانی کــوردی و پەرەســەندنی فەرهەنگی 
کــوردی لەنــاو کوردەکانــی ئازەربایجاندا و 
حکوومەتی نەتەوەییی کوردستانیش هەنگاوی 
هاوچەشن هەڵدەگرێت لەپێوەندی لەگەڵ ئەو 

ئازەربایجانیانەی لە کوردستاندا دەژین .
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7 هەردوو نەتەوەی واژۆکەری ئەو ڕێککەوتنە 
ڕێوشــوێنی پێویســت دەگرنەبەر بۆ سزادانی 
هەر تاک یان تاقمێک کە بیەوێ هاوڕێیەتیی 
مێژوویی و دێموکڕاتیکی کورد و ئازەربایجانی 

تێکبدات. 
 بەندەکانی 2، 6، و 7 نیشــان دەدەن کە 
تورک و کورد لە شــارە کێشەلەســەرەکاندا 
دەبێ لــە مافی زمانی و بەشــداری لە پێگە 
ئیدارییەکانــدا هاوبەش بــن. بەواتایەکی تر 
ڕێککەوتنەکــە کورد و تورکــی ئازەربایجانی 
لە پارێزگاکەدا بە خــاوەن مافی ڕەوا دەزانێ. 
هەروەها هاوپەیمانییەکــە هەردوو کۆمارەکە 
بۆ وتووێژ یان شــەڕ لەگــەڵ تاراندا دەخاتە 
دیپلۆماتیکــی  و  نیزامــی  هەلومەرجێکــی 

باشترەوە. 
 هەروەها ڕێککەوتنەکە ئەوە نیشان دەدات 
کە کورد و تورک لەو ڕوانین و هەڵســوکەوتە 
تێپەڕین کە پێشــتر بۆ یەکتــر هەیانبوو. لە 
1920ەکانــدا، تورکــی ئازەربایجانی، خۆیان 
وەک شــیعە دەبینی و هیــچ دەرفەتێکیان 
بۆ هاوکاری لەگەڵ کــورددا نەدەبینی. بەاڵم 
ڕێبەرە نوێکان، جەعفەری پیشەوەری و قازی 
موحەممەد، هاوپەیمانییەکیان بۆ بەرژەوەندیی 
هاوبەش دروســت کــرد. لەم ســەردەمەدا 
تورکــی ئازەربایجانی لە شوناســی شــیعەی 
ئێرانیی 1920 ەکان تێپەڕین کە فارسەکانی 
دوژمــن  وەک  کــوردی  و  دۆســت  وەک 
پێناســە دەکرد. ئەم ســەردەمە بەو جۆرەی 
کــە کانستراکتیڤیســتەکان باســی دەکەن، 
ســەلمێنەری ئەوەیە کە شوناســی ئیتنیکی 
دەتوانێ بەتێپەڕینی کات بگۆڕدرێ و گرووپە 
ئێتنیکییەکان ڕەنگە سەرەڕای مێژوویەک لە 
دوژمنایەتی پێکەوە ئاشت ببنەوە و هاوکاریی 

یەکتر بکەن. 
 کاتێــک کۆمــاری ئازەربایجــان لەگەڵ 
تارانــدا بەجیا ڕێککــەوت و کــورد لەباری 
دیپلۆماتیکەوە خۆی بە تەنیا و الواز بینییەوە، 
کۆمــاری کوردســتان ڕێــگای دا )هەروەها 

هانیدا( بۆ ئــەوەی هۆزە کوردەکان گۆشــار 
ئازەربایجان. حکوومەتی  بخەنە سەر کۆماری 
ناوەندەی لە تاران پێی لەسەر ئەوە دادەگرت 
کــە دەیهەوێ بە جیا لەگەڵ دوو کۆمارەکەدا 
وتووێــژ بکات. ڕێککەوتنی تــاران – تەورێز، 
بەکــردەوە کۆمــاری ئازەربایجانــی بچووک 
کردەوە بۆ حکوومەتێک بە دەسەاڵتی کەمتر و 
لە ناوچەیەکی بچووکتر. هەروەها ڕێککەوتنی 
تــاران – تەورێز، قــازی موحەممەدی ناچار 
کرد بەجیا وتووێژ بکات و ئەو نەیتوانی بگاتە 
هیچ ڕێککەوتنێــک لەگەڵ تاراندا. لە ئاکامدا 
کورد هێرشیان کردە سەر شارەکانی خۆی و 
ماکۆ و داوای حکوومەتێکی هاوبەشی کورد ـ 
تورکیان لەم شــارانەدا کرد؛ کوردەکان تەنیا 
دوای ئەوەی یەکیەتیی ســۆڤیەت هەڕەشەی 
دەســتێوەردانی نیزامیی لێ کردن لەم شارانە 
کشــانەوە )مابڵــی، 1979، ل 85-8٤(. هەروەها 
لە ســێپتامبری 19٤6 دا، ئەرتەشی کۆماری 
کوردستان و چەکدارانی هۆزی شکاک بەرەو 
ورمێ ڕۆیشتن و دەستیان بەسەر ئەم شارەدا 
گرت؛ هێزە کوردەکان تەنیا ئەو کاتە کشانەوە 
کە ســۆڤیەت هەڕەشــەی کرد و تورکەکان 
بەڵێنــی بەڕێوەبەرییەکی هاوبەشــی کورد ـ 

تورکیان پێ دان )مابڵی، 1979، ل 88-89(.
 حکوومەتی فارس لە ســەرەتادا کۆماری 
ئازەربایجانی بــە دابینکردنی هێندێک مافی 
بچــووک ڕازی کرد بەبێ ئــەوەی ئەو مافانە 
بە کۆماری کوردســتان بدا. ئەم سیاسەتەی 
حکوومەتــی ناوەندیــی فــارس نــەک هەر 
هاوپەیمانیــی نێــوان دوو کۆمارەکەی بەتاڵ 
کردەوە، بەڵکوو کێشەی خاکی نێوان ئەو دوو 
کۆمارەی گۆڕی بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی نیزامی. 
ئەوکاتەی ئەرتەشــی ســۆڤیەت پاشەکشێی 
کرد و لەشــکری فارس خــۆی تەیار دەکرد 
بۆ هێرشــکردنە ســەر کۆماری ئازەربایجان، 
دوو  لەنێــوان  هاوکارییــەک  بەکــردەوە 
کۆمارەکەدا نەمابوو. ئەرتەشــی فارس سەرەتا 
کۆتایی بــە کۆماری ئازەربایجان هێنا و دواتر 
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دەستی بەســەر ناوچەی کۆماری کوردستاندا 
گرتەوە. ئەگەرچی کۆماری ئازەربایجان لەگەڵ 
تاراندا ڕێککەوتبوو، حکوومەتی ناوەندی پاش 
ئەوەی تەورێزی داگیر کردەوە هیچ چەشــنە 
مافێکــی ئیتنیکیی بۆ تورکــی ئازەربایجانی 
لەبەرچاو نەگــرت. بەواتایەکی تر حکوومەتی 
ناوەندیی فارس لە وتووێژ بۆ دابەشــکردن و 
داگیرکردنــەوەی ئازەربایجان و کوردســتان 

کەڵکی وەرگرت. 
 ئەگەرچی دڕدۆنگیی تەناهیی ئێتنیکیی 
نێوخۆیــی لــە 19٤0 ەکانــدا، لــە ئاکامدا 
دامەزراندنــی دەوڵەتی بۆ هیچــکام لە کورد 
و تورکی ئازەربایجانی لــێ نەکەوتەوە، کورد 
دۆســتایەتیەکی  و  هاوپەیمانــی  تــورک  و 
کورتخایەنیــان ئەزمــوون کرد کە پیشــانی 
دەدا کێشــەی خاک لە ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا 
دەتوانێت چارەســەر بکرێ. ئیرادەی سیاسی 
لەســەر بنەمای ڕێز و قازانجی دووالیەنە، ئەو 
دوو گرووپەی ڕازی کرد کە سەرەڕای ئەوەی 
مێژوویــەک لە دوژمنایەتییــان هەبوو، بەاڵم 
دیســان بەدوای هاوپەیمانی و دۆســتایەتیدا 
بڕۆن. تێپەڕین لەم سەردەمە پاڵپشتی ڕێبازی 
کانســتراکتیڤیزم لە بواری کێشەی ئیتنیکی 
دەکات کە کێشــە و شوناســی ئیتنیکی، لە 
هەلومەرجێکــی کۆمەاڵیەتییــەوە پێکدێ و 

نەگۆڕ نییە.

قۆناخی ســێهەمی دڕدۆنگیی تەناهیی 
ئێتنیکیی نێوخۆیی : شۆڕشی 1979 ی 

ئێران
 دوای شۆڕشــی 1979ی ئێران بۆ چەندین 
مانگ حکوومەتی ناوەندی، دەسەاڵتی بەسەر 
زۆربــەی ناوچە کــورد و تورکەکاندا نەمابوو، 
هەر بۆیــە هەلومەرجێکی تــری دڕدۆنگیی 
تەناهیــی نێوخۆیی لە نێــوان کورد و تورکی 
ئازەربایجانیــدا پێکهاتبــوو. دوای شــۆڕش، 
تورکــەکان خاوەنی ڕێکخســتنێکی گەورەی 
سیاســی و نیزامی نەبوون بــۆ ئەوەی داوای 

ئۆتۆنۆمی یان هەرجۆرە شــێوازێکی دیکە لە 
دیاریکردنــی مافی چارەنــووس بکەن. بەاڵم 
حیزبــە کوردییە چەکــدارەکان، پانتاییەکی 
جۆغرافیی گەورەیان گرتەدەست و هەرێمێکی 
ئۆتۆنۆمــی دیفاکتۆیان دروســت کرد. کورد 
نەک شــارە کوردەکانی کۆماری کوردستانی 
19٤6، بەڵکوو ئەمجارە پارێزگای کوردستان 
و هێندێک شــاری پارێزگای کرماشانیشیان 

کۆنترۆڵ کرد. 
 حیزبــی دێموکڕاتی کوردســتانی ئێران 
پێنج شــاری کوردی پارێزگای ئازەربایجانی 
ڕۆژئاوای کــە بریتی بوون لە مەهاباد، بۆکان، 
سەردەشــت، پیرانشــار و شــنۆ بەتەواوەتی 
کۆنتــرۆل کرد. لــە یەکەمیــن کۆبوونەوەی 
ئاشــکرا کە حیزبی دێموکڕاتی کوردســتانی 
ئێران لە مەهابــاد گرتی، نزیکەی 100.000 
کورد کۆبوونەوە کە تێیدا ڕێبەری ئەو حیزبە، 
“حیزبی  وتــی:  قاســملوو  عەبدولڕەحمــان 
دێموکڕاتی کوردستان، دامەزرێنەری کۆماری 
کوردســتان، یەکەمین دەوڵەتــی کوردی لە 
مێــژووی نوێــی )مۆدێڕن( کوردســتاندایە” 
)بێهرووز، یووتیــووب، 2016(. بەردەوامییەک لە 
ناسیۆنالیزمی کوردی لە کۆماری کوردستانی 
19٤5 تــا شۆڕشــی 1979 دەبینــرا. دوای 
شۆڕشــی 1979، کــورد وەک کەمینەیەکی 
ڕێکخســتنی  پتەوترین  ئێتنیکــی خــاوەن 
سیاســی و نیزامی لە ئێرانــدا دەرکەوت. لە 
یەکەمیــن هەڵبژاردنی ئازاد بۆ مەجلیســی 
خوبرەگان کە بۆ نووسینەوەی یاسای بنەڕەتی 
بەرێوەچوو، دوکتور قاسملوو، هەڵبژاردنەکەی 
لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا بردەوە؛ ئەو 
تاکە ئەندامی ســێکۆالری ئەو مەجلیسە بوو، 
بەاڵم بەهۆی هەڕەشــەی کوشتنی لە الیەن 
خومەینییەوە نەچووە تاران )ڕەحمانی، 2018(. 
 لەم قۆناخەدا چەنــد هۆکارێک پاڵی بە 
تورکەکانەوە نا کە هاوشــانی فارس و بەدژی 
کــورد خۆیــان ڕێکبخــەن. خومەینی وەک 
کاریزماتیکترین ڕێبەری شۆڕشــی ئێران پێی 
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لەسەر ئیســالم و بەکردەوە مەزهەبی شیعە 
داگرت، هەربۆیە تورکەکان دەیانتوانی خۆیان 
لە گۆتاری خومەینیــدا ببیننەوە. خومەینی، 
بەر لــە توندوتۆڵکردنی ڕێژیمەکەی، لەڕێگای 
درووشــمە پۆپۆلیســتییەکانی وەک کارەبای 
بەخۆڕایی و دابەشــکردنی یەکسانی داهاتی 
نەوتی ئێــران لەنێوان هەمــوو ئێرانییەکاندا، 
گرووپە جیــاوازە ئێتنیکی و ئیدیۆلۆژیکەکانی 
بــۆالی خۆی ڕاکێشــا )ئینتخابیفــەرد، 201٤(. 
کاتێــک تورکەکان بــە ڕێبەرایەتیی ئایەتوڵاڵ 
کازم شەریعەتمەداری بەرهەڵستی حکوومەتی 
ناوەندی بوون، خومەینی هەڕەشەی لێ کردن 
کە بەهەمان شــێوەی کوردســتان سەرکوت 
دەکرێــن )شــەریعەتمەداری، 2019(. کەوابــوو 
خومەینــی بــە بەکاربردنــی تێکەڵەیەک لە 
فڕتوفێــڵ و تۆقاندن، تورکەکانی ئازەربایجانی 
سەرکوت کرد. لەباری سیاسییەوە، تورکەکان 
خواســتی ئۆتۆنۆمیی کوردیــان، ئەگەر وەک 
هەڕەشــەش لەقەڵەم نەدابا، وەک پرۆژەیەک 
سەیریان دەکرد کە پێوەندیی بە چارەنووسی 
ئەوانــەوە نەبوو. هەروەهــا زاڵبوونی نیزامیی 
کورد لە پارێــزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا بوو 
بەهۆی ئەوەی تورکەکان پەنا بۆ فارس بەرن تا 
بااڵنسی سەربازی لەو پارێزگایە لەبەرژەوەیی 

خۆیان بگۆڕن. 
 شــەڕی نێوخۆیی لە شــاری تێکەاڵوی 
نەغەدە بوو بە سەرەتای دەستپێکی ڕێکخستنی 
نیزامیــی تورکەکان لە دژی کورد. شــەڕی 
نەغەدە ئەو کاتە دەســتی پێ کرد کە حیزبی 
دێموکڕاتی کوردستانی ئێران کۆبوونەوەیەکی 
حیزبیی لە 20 ی ئاوریلی 1979 لە شــاری 
نەغــەدەدا گــرت )وریــا، 2012(. نەغەدە لە 
دانیشــتوانی کــورد و تورکــی ئازەربایجانی 
پێکهاتــووە کــە تێیدا ئــەو دوو نەتەوەیە لە 
دراوســێیەتیی یەکتــردا دەژیــان. تەنانەت 
هەنووکەش گەڕەکە تــورک و کوردەکان لە 
نەغەدەدا لێــک جیان. حیزبــی دێموکڕاتی 
کوردســتانی ئێــران بــۆ ئــەو کۆبوونەوەیە 

ســتادیۆمێکی فووتباڵی لە گەڕەکێکی تورک 
لە نەغەدەدا هەڵبژارد و زۆرێک لە بەشداربووە 
کــوردەکان چەکدار بــوون. بــەدەر لەوەی 
مەبەســتی حیزبی دێموکڕاتی کوردســتانی 
ئێران چ بوو، تورکەکان ئەو کۆبوونەوەیان وەک 
پێشاندانی هێزی سیاسی و نیزامیی کورد لە 
نەغەدە بینی. کاتێک دوکتور قاسملوو دەستی 
کرد بە قسەکانی، تەقەکردن دەستی پێ کرد 
و شەڕێکی ســێ ڕۆژە لەنێوان کورد و تورک 

لەو شارەدا دەستی پێ کرد.
 ئەگەرچــی زانیارییەکی ورد و بڕواپێکراو 
لەســەر ژمارەی کۆژراو و بریندارانی شــەڕی 
نەغەدە لەبەردەستدا نییە، چەند ڕۆژنامەیەک 
ئاماژە بەوە دەکەن کە لە هەردوو دانیشتووانی 
کورد و تورک ســەدان کەس کوژران و چەند 
هەزاریش ئاوارەی شــارە دراوســێکان بوون 
)خۆشــحاڵی، ل ٣6-29(. لەکۆتاییدا دوای سێ 
ڕۆژ شــەڕ لەنێوان کورد و تورکدا، ئەڕتەشی 
فارس بە چەکی قورســەوە چووە نێو شارەکە 
و قەدەغــەی هاتوچــۆی بۆ چەنــد ڕۆژێک 
سەپاند )خۆشحاڵی، ل 8-7(. حیزبی دێموکڕاتی 
کوردســتانی ئێــران، ئایەتوڵــاڵ غواڵمــڕەزا 
حەسەنی، کەسایەتیی تورکی شیعەی شاری 
ورمێــی، تاوانبار کرد بــە هاندانی هێنذێک 
لــە تورکەکان بۆ ئــەوەی کۆبوونەوەکە بەرەو 
)خۆشــحاڵی، ل ٣0-29(؛  ببــەن  توندوتیــژی 
حەســەنی دواتر بوو بە نوێنــەری خومەینی 
لــە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا و تا کاتی 
مردنی لە ساڵی 2018 دا لەم پێگەیەدا مایەوە 
)ڕووداو، 2018(. شەڕی نەغەدە پیشانی دەدا کە 
هەلومەرجێکی نادڵنیاییی تەناهیی نێوخۆیی، 
واتا ترســی تورکەکان لە هێزی سیاســی و 
نیزامیــی کورد، بە هۆی الوازیــی پێوەندیی 
کــوردەکان یان پالنــی دەوڵەتــی ناوەندی، 
شــەڕی ئەو دوو نەتەوەیەی لەو شــارەدا لێ 

کەوەتەوە. 
 کاتێــک کــوردەکان نەیانتوانی بگەن بە 
لەشــکری  خومەینیدا،  لەگەڵ  ڕێککەوتنێک 
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فــارس و حیزبە کوردە چەکــدارەکان چوونە 
ڕووبەڕووبوونەوەی نیزامییەوە. دواتر کە شەڕی 
ئێران-عێراق دەســتی پێ کــرد، خومەینی 
ئێرانییە شیعەکانی ڕێکخست بۆ ئەوەی دژی 
هێرشی سەددام حوسەین، ڕێبەرێکی عەرەبی 
سوننە، شەڕ بکەن. هەردوو شەڕی نێوان کورد 
و حکوومەتی ناوەندی و شەڕی ئێران-عێراق 
)1988-1980( دەرفەتی بە فارسەکان دا کە 
تورکەکان لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوا و 
پارێزگا تورکنشــینەکانی دیکە، بۆ پاڵپشتیی 
حکوومەتێکی نوێی فارسی شیعە، ڕێکبخەن. 
 ناوچەی موکریان بڕبڕەی پشــتی شەڕی 
نیزامیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران 
بــە دژی حکوومەتی ناوەندی لە 1980 کاندا 
بوو. بەگوێرەی کتێبی شــەهیدەکانی حیزبی 
دێموکڕاتــی کوردســتانی ئێــران، لە 1979 
وە تــا 2007، ئــەو حیزبە زیاتــر لە ٤000 
پێشــمەرگەی کۆژراوە. 67٪ ی شــەهیدانی 
حیزبــی دێموکڕاتی کوردســتانی ئێران لەم 
ساالنەدا، کە نزیکەی 2700 پێشمەرگە دەکا، 
لەدایکبوو و دانیشتووی پارێزگای ئازەربایجانی 
ڕۆژئاوا بوون . خشتەی 1 ژمارەی ئەو هێزانە 
پیشان دەدا کە حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی 
ئێران لە شــارە جیاوازەکان لە چوار پارێزگای 
ئازەربایجانی ڕۆژئاوا، کوردســتان، کرماشان و 
ئیالمدا لەدەستی داون. بەپێی خشتەکە بەڕیز 
18٤، 182، 178، و ٤9 کەس لە شەهیدانی 
حیزبــی دێموکڕاتــی کوردســتانی ئێران لە 
1979 وە بــۆ 2007 ســەر بە چوار شــاری 
کێشەلەســەری ســەڵماس، نەغەدە، ورمێ و 
خــۆی بوون. ئەو ئامارانە نیشــان دەدەن کە 
دانیشــتووانی کوردی پارێزگای ئازەربایجانی 
ڕۆژئاوا لە شــەڕی کــورد لــە 1980 کاندا 

بەشداریی گەورەیان هەبووە.
حیزبە سیاســییە کــوردەکان لە 1980 
کانــدا شــەڕی خۆیان بــە دژی حکوومەتی 
ناوەندی دەست پێ کرد، بەاڵم بەهۆی ئەوەی 
پارێزگای  لە  کە زۆرترین تێکهەڵچوونــەکان 

ئازەربایجانــی ڕۆژئــاوادا ڕوویــان دا، تورکی 
ئازەربایجانی خەســاری زۆریان بەرکەوت. بۆ 
حکوومەتــی ناوەندیی فــارس، بەکار هێنانی 
پارێزگای  خۆجێیــی  تورکــی  دانیشــتوانی 
ئازەربایجانــی ڕۆژئاوا، لەباری لۆژیســتیکی و 
ئابوورییەوە، زۆر باشــتر بوو لەوەی کە هێزە 
چەکدارە فارسەکان لە پاڕێزگا ناوەندییەکانەوە 
بهێنێ. چونکە تورکی ئازەربایجانی لە ناکۆکی 
لەگەڵ کورددا خەســاری زۆریان بەرکەوت، 
ڕقێکــی قووڵ بەدژی کــورد لەنێو بنەماڵەی 
قوربانیانییە تورکە ئازەرییەکاندا پەرەی سەند. 
لەبــاری سیاســییەوە، بەکارهێنانــی تورکی 
ئازەربایجانــی لەالیــەن حکوومەتی ناوەندیی 
فارســەوە دوژمنایەتیی نێوان کورد و تورکی 

ئازەربایجانیی قووڵتر کردەوە. 
 لــە دوای شۆڕشــی 1979حکوومەتــی 
ناوەندی بۆ چەندین مانگ الواز بوو، قۆناخێکی 
دیکــە لــە دڕدۆنگیــی تەناهیــی ئێتنیکیی 
نێوخۆیی لە ئێراندا دروست بوو، کورد و تورک 
لە ئێراندا جۆرێک لە خۆبەڕێوەبەرییان هەبوو 
و لە کۆتاییدا ئەم گرووپانە دەبوو چارەنووسی 
خۆیان، دوست و دوژمنەکانیان بۆ ئەو قۆناخە 
هەلبژێــرن. لەگەڵ ئــەوەدا کە کــوردەکان 
ڕێکخراوترین کەمینەی ئیتنیکیی ئەم قۆناخە 
بوون، خاوەنی هیچ ســتراتێژی و گوتارێک بۆ 
دامەزراندنی دۆستایەتی و هاوپەیمانی لەگەڵ 
تورکی ئازەربایجانیــدا نەبوون بەواتایەکی تر، 
لە شەڕی کورد بۆ ئۆتۆنۆمیدا، پێگەی تورکی 
ئازەربایجانی و بەتایبەتی چارەنووســی شارە 
کێشەلەســەرەکان لە پارێزگای ئازەربایجانی 
ڕۆژئاوادا لە باشــترین حالەتدا نــاڕوون بوو. 
حکوومەتی ناوەندیی فارس، ئەمجارە فارســی 
شــیعە، هەمان سیاسەتی حکوومەتی فارسی 
پێشــوویان گرتەبەر: دووبەرەکییان خســتە 
نێو کورد و تــورک، هەوڵیــان دا بۆ هاندان 
و ڕێکخســتنی تورکــەکان دژ بــه ڕاپەرینی 
کــوردەکان، دوژمنایەتیــی نێــوان ئەو دوو 
نەتەوەیــان قووڵتــر کــردەوە. تورکــەکان، 
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خشتەی 1 . شەهیدەکانی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران لە ساڵی 1979 وە بۆ 2007 . 
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لەباری سیاســی و نیزامییەوە، ناڕێکخراوتر لە 
کــوردەکان بوون و ئەوەش وای کرد پشــت 
بە هێزی فارســەکان ببەستن. بەو پێیە هەر 
ماوەیەکــی کــورت دوای شۆرشــی 1979، 
کێشــەی خاک لە نێوان کــورد و تورک دا 

پەرەی ئەستاند.

تورکەکانی  نەتەوەخوازیــی  گەشــەی 
و  سیاســی  پێکدادانی  ئازەربایجــان: 

فەرهەنگی لەگەڵ فارس و کورد
 دوای 1990 ەکان، نەتەوەخــوازی لەنێــوان 
تورکەکانی ئازەربایجاندا پەرەی سەند و ئەوان 
دەســتیان کرد بە داواکردنی مافی سیاسی و 

فەرهەنگیی زیاتر لە ئێراندا. لە 1990 ەکاندا، 
هەردوو شــەڕی ئێــران ـ عێراق و شــەڕی 
چەکداریــی کورد کۆتایی پێهــات. لە دوای 
1990ەکانــەوە، تورکەکان بۆ دەستخســتنی 
جۆرێک لــە مافی دیاریکردنــی چارەنووس، 
وەک فێدراڵیزم یان ســەربەخۆیی هێندێک 

حیزبی سیاسییان دامەزراند. 
 لــە 1990 ەکاندا هەردوو کۆماری نوێی 
ئازەربایجان و تورکیا یارمەتیاندا بە گەشــەی 
ئازەربایجان  تورکەکانی  لەنێــو  نەتەوەخوازی 
لــە ئێراندا. بەتایبەتی ســەرهەڵدانی کۆماری 
سەربەخۆی ئازەربایجان، لە 1991دا و لە دوای 
هەرەسهێنانی یەکیەتیی سۆڤیەت، یارمەتیدەر 

تێبینی: بۆ دەستخستنی ئەو ئامارانە، نووسەر کەڵکی لە سێ بەرگی کتێبی ئالبۆمی شەهیدان وەرگرتووە، کە لە 2007 دا بە کوردی و 
لەالیەن کۆمیسیۆنی کۆمەاڵیەتیی حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێرانەوە باڵو کراوەتەوە . نووسەر ئەو شەهیدانەی حیزبی دێموکڕاتی 
کوردستانی ئێران کە بەر لە شۆڕشی 1979 ی ئێران یان ئەوانەی بەهۆکاری سرووشتی وەک نەخۆشی و ڕووداوی هاتوچۆ گیانیان 

لەدەستداوە، ئەژمار نەکردووە.
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بوو بۆ گەشەی ناسیۆنالیزم لەنێوان تورکەکاندا 
لە ئێران. ئەوەی ئێستا وەک واڵتی ئازەربایجان 
دەناســرێ، لە دوای دۆڕانی ئێران لە شەڕێک 
لەگەڵ ڕووسیا لەسەرەتاکانی سەدەی نۆزدەدا 
خرایەســەر ئیمپراتۆریی ڕووسیا و لە 1991 
دا دوای هەڵوەشانەوەی یەکیەتیی سۆڤییەت، 
سەربەخۆیی وەرگرت. هێشتا هەردوو تورکی 
ئازەربایجانی، لە نێوخۆی کۆماری ئازەربایجان 
و لە نێو ســنوورەکانی ئێرانــدا، بە زمانێکی 
هاوبــەش قســە دەکــەن. هەروەهــا، دوای 
1992، زۆرێــک لە تورکەکانی دانیشــتووی 
ئێران لەڕێگای ســەتەالیتەوە توانیان سەیری 
میدیاکانی تورکیا بکەن و بۆ یەکەمجار ئەوان 
وێنەیەکی ئەرێنییان لە شوناسی تورکیدا بینی 
کە تێیدا تورکــەکان خوێندەوار و دەوڵەمەند 
بــوون )شــافێر، 2000، ل ٤6٣(. تێگەیشــتن 
لــە هەبوونی واڵتێکــی تورک واتــە تورکیا 
کە لە ئێرانێکی فارســی پێشــکەوتووتر بوو، 
متمانەبەخۆبوونی تورکەکانی نێو ئێرانی بەرز 
کردەوە و بیرۆکەی سەردەستیی فەرهەنگی و 

سیاسیی فارسەکانی الواز کرد. 
 لــە چەند دەیــەی ڕابــردوو، تورکەکان 
دەســتیان بــە ڕێکخســتنی ناسیۆنالیســی 
کردووە. بزووتنەوەی هەستانەوەی نەتەوەییی 
 ،)SANAM / ئازەربایجانی باشوور )ســەنەم
لــە 1995 دا لە باکــۆی پێتەختی کۆماری 
ئازەربایجــان دامەزرا و بۆ دەســتەبەرکردنی 
مافــی تورکــەکان لــە ئێراندا تێدەکوشــێ. 
ڕێبەری ســەنەم، مەحموودعەلی چێهرێگانی 
لــە هەڵبژاردنــی 1996 ی پارلەمانی ئێراندا 
بەشداریی کرد و بە جەختکردن لەسەر مافە 
ئازەربایجانییەکان لە  ئێتنیکی و زمانییەکانی 
بانگەشــەی هەڵبــژاردن، 600 هەزار دەنگی 
دەســتەبەر کرد. حکوومەتی ناوەندی ڕێگای 
نەدا چێهرێگانی بڕواتە نێو پارلەمان و بۆ دوو 

ساڵ خستیە بەندیخانە )کۆکنار، 2006( . 
لەنێــوان  نەتەوەخــوازی  گەشــەی   
تورکەکانی ئێراندا لــەدوای 1990 ەکان بوو 

بەهــۆی پێکدادانــی سیاســی و فەرهەنگی 
لەگەڵ فارســەکاندا. بۆ وێنە، لە ساڵی 2006 
دا، هەزاران تورک لە شــارە تورکنشینەکاندا 
بەدژی کاریکاتۆرێک کە ڕۆژنامەی دەوڵەتیی 
ئێران باڵوی کردبووەوە خۆپێشــاندانیان کرد؛ 
کاریکاتۆرەکــە منداڵێکــی کێشــابووەوە کە 
لەگەڵ بەرســوورکەیەکدا بە فارســی قسەی 
دەکــرد و بەرســوورکەکە بــە تورکی واڵم 
دەداتەوە و دەڵێ “مەبەستت چییە ؟” )کاڵینز، 
2006(. هەروەهــا، تراکتۆرســازی، یانەیەکی 
فووتبــاڵ لــە تەورێز، بووەتە بــە هێمایەکی 
ناسیۆنالیســتیی تورکەکان و بە دەیان هەزار 
تورک لە ســتادیۆمەکان پشــتگیریی تیمی 
تراکتۆرسازی دەکەن )سڵێمانۆف، 2011، ل 27-
26(. لە یارییەکانی تراکتۆرســازیدا، زۆر کات 
درووشمگەلێک  ئازەربایجانی  تورکی  هەزاران 
دەڵێنــەوە وەک “تەورێز، باکۆ، ئانکارا، ڕێگای 
ئێمــە لە ڕێگای فارس جیایە “، “ئازەربایجان 
ئی ئێمەیە، ئەفغانستانیش ئی ئێوەیە” و “بژی 
ئازەربایجــان و کەوتن بــۆ ئەوانەی ئێمەیان 
خۆش ناوێت “ )ســڵێمانۆف و کــراوس ، 2017، 

ل 81 (. 
نەتەوەخوازیــی  گەشــەی  هەروەهــا   
تورکــەکان لــە ئێرانــدا گرژیی لــە نێوان 
تورکــەکان و کورد زۆرتر کــردەوە. گرژی و 
ناکۆکییەکانی کــورد ـ تورک لەپاش 1990 
ەکانەوە، بەشــێوەی ســەرەکی لە پارێزگای 
ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا چڕدەبێتەوە. ڕێکخراوی 
بەرگریــی نەتەوەیــی ئازەربایجــان )ئانرۆ / 
ANRO(، حیزبێکی سیاســیی تورکەکانە کە 
لــە 2006 دا لە دەرەوەی ئێــران دامەزرا و 
بــە چڕی هانی گرژیی نێــوان تورک و کورد 
دەدات. زۆربــەی ئەندامانــی ڕێبەریــی ئانرۆ 
ســەر بە پارێــزگای ئازەربایجانــی ڕۆژئاوان. 
ئانرۆ ژمارەیەک ڕاپۆرت و نامیلکەی لەســەر 
بزووتنەوەی کورد لــە ئێراندا باڵو کردۆتەوە. 
لــە 2016 دا، ئەوحیزبە )ل 11-5( ڕاپۆرتێکی 
لەسەر شەڕی 1979 ی نەغەدە باڵو کردەوە 

193گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721



کە تێیدا حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران 
تاوانبار دەکات کــە هەوڵی داوە لە نەغەدەدا 
پاکتــاوی ئیتنیکیی دانیشــتوانی تورکی ئەو 
شــارە بکات. لە هەمان ڕاپۆرتدا ئانرۆ باســی 
مەترســیی پاکتاوی ئیتنیکیی تورکەکان لە 
داهاتوودا بەدەســتی کــوردەکان لەپارێزگای 
ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا دەکات؛ ڕاپۆرتەکە ئاماژە 
بە ڕووداوەکانی دوای شەڕی نێوخۆییی سووریا 
دەدا و دەڵێت کە دوای بۆشاییی دەسەاڵت لە 
سووریادا،هێزەکانی یەپەگە، هێندێک ناوچەی 
کە بەزۆری دانیشــتوانی عەرەب و تورکمەنی 
لێ بــووە، کونترۆل کردووە و ســناریۆیەکی 
هاوشێوە دەتوانێت بۆ تورکەکان لە پارێزگای 
ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا ڕوو بدات، ئەگەر خۆیان 
تەیــار نەکەن )ل 15-1٣(. هەر بەم شــێوەیە 
کە دەیڤید لەیک، پسپۆرێکی بواری کێشەی 
ئیتنیکی، ترسی گشتیی گرووپێک لەهەمبەر 
ســەرەکیی  هۆکارێکــی  وەک  داهاتــووی، 
پێناســە  ئیتنیکی  کێشــەی  دروســتبوونی 
دەکات، حیزبی ئانرۆ ئاگری ترســی تورک لە 
بزووتنەوەی کورد لــە پارێزگای ئازەربایجانی 

ڕۆژئاوا خۆش دەکات. 
 ئەگەرچــی شــەڕی چەکداریی کورد لە 
1980 کاندا تێکشکا، بەاڵم ناسیۆنالیزمی کورد 
لە پەرەســەندنی سیاسی و فەرهەنگیی خۆی 
هەر بــەردەوام بووە. گەشــەی نەتەوەخوازی 
لەنێوان هەردوو نەتــەوەی کورد و تورک لە 
پارێــزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا بووەتە هۆی 
کێبڕکێی ئەو دوو گرووپە بۆ دەستخســتنی 
پێگــە حکوومەتییەکانــی ئــەو پارێزگایە. لە 
دوایین ئاڵۆزییەکانی کورد-تورکدا لە گەاڵوێژی 
2019 دا، موحەممەد حەزرەتپوور، سەرۆکی 
شــارەوانیی شــاری ورمێ، لە دانیشــتنێک 
لەگــەڵ ئەندامانی شــوورای ئەو شــارەدا بە 
تورکی قســەی کرد. کاتێک خالید حاتەمی، 
ئەندامێکــی کوردی ئەو شــوورایە، داوای لێ 
کرد کە بە فارسی قسە بکا، سەرۆکی شارەوانی 
ئەو داوایەی ڕەت کــردەوە و ئەوە بووە هۆی 

دەمەقاڵەی ئەندامانی شوورا و کاردانەی زۆری 
لە نێو تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان لێ کەوتەوە )بی 
بی سی فارسی، 2019(. کۆمەڵێک فارس، کورد و 
تورک کاردانەوەیان بە ڤیدیۆی ئەم دانیشتنە 
نیشان دا. ئومید دانا )2019(، پان–فارسێکی 
توندڕەو، ئەو ڤیدیۆیەی وەک بەڵگە و نموونە 
هێناوە کە بەکارهێنانی زمانە نافارســییەکان 
دەبێتە هــۆی ناکۆکیی ئێتنیکــی لە ئێراندا 
و باشــترە هەموو گرووپــە ئیتنیکییەکان لە 
ئێراندا بە فارســی قســە بکەن. هەروەها لە 
پرۆگرامێکی تەلەڤیزیۆنی ئێران ئینتێرناشناڵ 
)2019( لەسەر ئەو دانیشتنە، دیالۆگی نێوان 
ڕۆژنامەوانێکی کورد و چاالکێکی سیاســیی 
تــورک بەخێرایــی گــۆڕدرا بۆ قســەکردن 
لەوەی کام نەتــەوە، زۆرینە و خاوەنی خاکە 
لــە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئــاوادا. ئاڵۆزی 
لەسەر مافە زمانییەکان لەنێوان کورد، تورکی 
ئازەربایجانــی و فارســەکاندا تەنیا بەشــێکە 
لە شــەڕێکی گەورەترە لەســەر ئــەوەی لەو 
پارێزگایانەی کە زۆربەی دانیشــتووانی کورد 
یــا تورک یا تێکەالوێک لە کــورد و تورکن، 
کام گرووپ ڕەواییی ئەوەی هەیە کە خاوەنی 

خاک بێ. 

چارەســەری کێشەی ئیتنیکی-خاک لە 
پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا 

 لە هەمبــەر پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا، 
هەرســێ گرووپی ئیتنیکیی فــارس، کورد و 
تورکــی ئازەربایجانی خۆیان بە تاقە مافداری 
پارێزگاکە دەزانن. کام گرووپ شایانی ئەوەیە 
ئازەربایجانی  پارێــزگای  خاکییەکانــی  مافە 
ڕۆژئــاوا وەربگرێت؟ کام گرووپــی ئێتنیکی 
پێویســتە مافی ئەوەی هەبێ لە ســەرچاوە 
کەڵــک  پارێزگایــە  ئــەو  سروشــتییەکانی 
وەربگرێ، جووڵەی کەسەکان و شتومەکەکان 
لــەو پارێزگایــە کۆنتــرۆل بــکا و دامەزراوە 
ئازەربایجانی  سیاســییەکان لــە پارێــزگای 

ڕۆژئاوادا دابمەزرێنێت؟ 
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 بۆ واڵمدانەوەی ئەم پرســیارە بنەڕەتییە، 
نووســەر کەڵکی لــە کتێبــی “ تیۆرییەکی 
سیاسیی خاک” ی مارگارێت مور وەرگرتووە. 
مــور )2015، ل ٣0-15( لەنێوان چەمکەکانی 
 )territory( خاکــدا  و   )property( موڵــک 
جیاوازی دادەنێت؛ ئەو باسی ئەوە دەکات کە 
موڵک تایبەتە بــە پێوەندیی ئابووری لەنێوان 
تاکێک و ئەو بەشە لە زەویدا، لەکاتێکدا خاک 
گرێدراویی فەرهەنگی، ئابووری و سیاســیی 
گرووپێک لە خەڵکە بۆ زەویوزاری ناوچەیەکی 
دیاریکــراو. مــور )2015، ل 66-50( لــەو 
بڕوایەدایە کــە گرووپێک مافی خاوەندارێتیی 
خاکێکــی هەیە ئەگەر ئەو گرووپە لە خەڵک، 
ئەو خاکەی لە ڕابردوودا بە شــێوەیەکی ڕەوا 
کۆمەاڵیەتی  گرێدراوییەکی  دەستخســتووە، 
وفەرهەنگیی لەگەڵ ئەو خاکەدا دامەزراندوە؛ 
لەنێوان ئەندامەکانیــدا ئیرادەیەکی بەکۆمەل 
بوونی هەیە و ئەو گرووپە خاوەنی مێژوویەک 
لە خەباتی سیاسییە. بە واتایەکی تر، مور پێی 
وایە گرووپــە فەرهەنگییەکان کە مێژوویەک 
لە خەبات و ڕێکخســتنی سیاســییان نییە و 
لــە جوغرافیایەکی پێکەوەگرێــدراودا ناژین، 
پێویســتە تەنیا خاوەنی مافــی فەرهەنگی و 
نیشــتەجێبون بن. بە بڕوای ئــەو بیرمەندە 
سیاســییە، گرووپێک کاتێک دەتوانێ داوای 
مافــی خاوەندارێتی بەســەر خاکێکدا بکا کە 
پێوەندیی کۆمەاڵیەتی-فەرهەنگی و سیاسیی 

توندوتۆڵی لەگەڵ ئەو خاکەدا دامەزراندبێ. 
 بە کەڵک وەرگرتن لە تیۆریی سیاســیی 
خاکــی مور، گرووپی ئتنیکیی فارس ڕەواییی 
ئــەوەی نییە خــاوەن مافی خــاک بێ لەو 
پارێزگایانەی ئێراندا کە زۆرینەی دانیشتوانی 
ئازەربایجانیــن چونکــە  تورکــی  و  کــورد 
ئــەوان لەپێوەندی لەگەڵ ئــەو پارێزگایانەدا 
پێوەندییەکی نیزامی-ئابوورییان دامەزراندووە، 
بەبــێ ئــەوەی پێوەندییەکــی کۆمەاڵیەتی-
فەرهەنگی بوونی هەبێ. فارس لەو ناوچانەی 
کــە دانیشــتووانی بەزۆری کــورد و تورکن، 

کەمینەیەکــی بچووک لە کۆی دانیشــتووە 
زۆربەیــان  و  پێکدەهێنــن  خۆجێییــەکان 
بەهــۆکاری ئابووری و بەهــۆی کارکردن لە 
ئەڕتەش و دامەزراوەکانی دەوڵەت، لەو ناوچە 
نافارســانە دەژین. زۆربەی ئەو فارسانەی کە 
لە پارێزگا نا-فارســەکاندا دەژین، بۆ وێنە لە 
پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا، لەوێ لەدایک 
یان گــەورە نەبوونە، گرێدراویی فەرهەنگییان 
بــەم پارێزگایانــەوە نییە و بۆ دەســتکەوتی 
ئابووری کۆچیان بۆ ئــەم پارێزگایانە کردوە. 
هەر بە هەمان شــێوە، لە دەیەکانی دواییدا، 
زۆرێک لە کورد و تورکەکان بۆ دەستخستنی 
دەرفەتــی کار و هەلومەرجی ژیانی باشــتر 
کۆچیــان بۆ تاران کردوە و ئەوانیش هێشــتا 
پێوەندییەکــی کۆمەاڵیەتــی فەرهەنگییــان 
لەگــەڵ خاکــی تاراندا دروســت نەکردوە و 
هیــچ بانگەشــەیەکی خاوەندارێتی بەســەر 
تارانیان نییە. بەاڵم نیشــتەجێبوونی کورد و 
تورکی ئازەربایجانی لە پارێزگای ئازەربایجانی 
ڕۆژئاوادا بۆ سەدان ســاڵ دەگەڕێتەوە و ئەو 
کۆمەاڵیەتی،  پێوەندییەکــی  نەتەوەیــە  دوو 
فەرهەنگی و سیاســیان لەگــەڵ ئەو خاکەدا 

دامەزراندووە. 
 مێژووی سیاســیی هاوچەرخ لە سەدەی 
بیســتەوە تاکوو ڕۆژگاری ئێســتا دەریدەخا 
کە هەردوو شوناســی تورکــی و کوردی بە 
تێپەڕینی کات گــۆڕاون و ڕێبەر و بزووتنەوە 
سیاسییەکان ڕۆڵێکی سەرەکییان لە بیچمدان 
بە کێشــەی خاک لە نێوان ئەو دوو نەتەوەیە 
لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا هەبووە. لە 
1920 ەکاندا و دواتر لە شۆڕشــی 1979 ی 
ئێرانــدا، ڕێبەرانی تورک و کورد نەیانتوانی بۆ 
بەرژەوەندیی دووالیەنە و بە دژی هەڕەشەی 
هاوبەشی حکوومەتی ناوەندیی فارس هاوکاریی 
یەکتــر بکەن. بــەاڵم ئــەو دوو نەتەوەیە لە 
19٤6 دا بە ڕێبەرایەتیی جەعفەر پیشەوەری 
و قــازی موحەممــەد، هاوپەیمانییەکیان بۆ 
هاوبەشی  هەڕەشــەیەکی  ڕووبەڕووبوونەوەی 
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حکوومەتــی ناوەندیی فارس دامەزراند و هەر 
دوو نەتــەوەی کورد و تورکیــان بە خاوەنی 
مافــی خاوەندارێتیــی خاک لــەو پارێزگایە 
لەقەڵەم دا. بە واتایەکی تر، کێشەی خاک لە 
نێوان کورد و تورک لە پارێزگای ئازەربایجانی 
ڕۆژئــاوادا، نەک لە ئاکامــی ڕقی کۆنی قووڵ 
لەنێوان ئەو دوو نەتەوەیــەدا، بەڵکوو بەهۆی 
کردەوەی چاالکانی سیاسیی کورد وتورک و 
دووبەرەکینانەوەی حکوومەتی ناوەندیی فارس 

لە سەردەمی هاوچەرخدا بووە. 
 بەرلە ســەرهەڵدانی قۆناخێکــی دیکە لە 
دڕدۆنگیــی تەناهیی نێوخۆیی نێــوان کورد و 
نوێنەرانی حیزبە سیاســییەکانی کورد  تورک، 
و تورکی ئازەربایجانــی دەتوانن لە ئورووپا یان 
ئامریکا وتووێژ بکەن و ڕادەیەک لە تێگەیشتن و 
متمانە لەنێو خۆیاندا لەهەمبەر کێشەی خاک لە 
پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا دروست بکەن. 
کورد و تورک لە ئێران بانگەشەی خاوەندارێتی 
بەســەر چەند پارێزگایەک لــە ئێراندا دەکەن، 
بۆیە چارەسەرکردنی کێشەی خاک لە پارێزگای 
ئازەربایجانــی ڕۆژئــاوادا دەتوانــێ کاریگەریی 
ئەرێنیی گــەورەی هەبێ لە بەرەوپێشــبردنی 
خەباتی ئــەو دوو نەتەوەیە لە دژی حکوومەتی 
ئێستای فارس و ئاسۆیەکی گەشتر لە پێوەندیی 
نێوان ئەو دوو نەتەوەیە لە دوای هەرەسهێنانی 

حکوومەتی ناوەندی دروست بکا.
 دوو نەتــەوەی کــورد و تــورک بــۆ 
چارەسەرکردنی کێشــەی خاک لە پارێزگای 
ئازەربایجانــی ڕۆژئاوادا، پێویســتە هەوڵ بۆ 
جێبەجێکردنی پڕەنسیپەکانی خوارەوە بدەن:

1 دانپێدانــان بەوەی هەردوو نەتەوەی کورد 
و تورکی ئازەربایجانــی خاوەندارێتیی ڕەوای 
خاکیان هەیە لە پارێزگای ئازەربایجانی ڕۆژئاوا. 
پێویســتە ئەوە بنەمایەک بێ بۆ چارەسەری 
کێشــەی خاک. کاتێک حیزبە سیاسییەکانی 
کورد و تورک، ئەو پارێزگایە وەک کوردستانی 
یــان ئازەربایجانی پێناســە دەکــەن، ئەوان 
بنەمــای خاوەندارێتیی هاوبەشــی خاک لەو 

پارێزگایە پشتگوێ دەخەن . 
2 کورد و تــورک دەتوانن ڕێکبکەون کە لە 
دوای هەرەســهێنانی حکوومەتــی ناوەندیی 
کورد- هاوبەشــی  بەڕێوەبەرییەکی  فــارس، 
تورک لە شارە کێشەلەسەرەکان لە پارێزگای 

ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا هەبێ. 
3 کــورد و تــورک دەتوانن لە بەشــداریی 
الیەنێکی ســێهەم کــە هیــچ بەرژەوەندی 
و پێوەندیــی بەو کێشــەیەوە نەبــێ، کەڵک 
وەربگرن بۆ ئەوەی هێندێک فاکت و ڕاســتی 
لەســەر ئەو کێشــەیە دابمەزرێنن و دیالۆگ 
لەسەر کۆمەڵێک میکانیزم بۆ چارەسەریی ئەو 

کێشەیە بکەن. 

*. کارناســی بــااڵی پێوەندیــی نێودەوڵەتی لە زانکــۆی ویالیەتی 
میزووری لە ئەمریکا / ماموستای ڕاوێژکار: د . دەیڤید ڕۆمانۆ 

ڕوونکردنەوە: دەســتەی نووسەرانی گۆڤاری تیشک لەگەڵ ناونیشان 
و بەشــێک لە ناوەرۆکی ئەم وتارە هاوڕا نییە .وتارەکەش تەنیا وەک 

خوێندنەوەی نووسەر و، ڕایەکی جیاواز باڵو دەبێتەوە.
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دەرئەنجامی هەڵبژاردنی سەرکۆماریی ساڵی 2021 لە ئێراندا پێشبینیکراو بوو. لەگەڵ ئەوەی 
هەڵبژاردن لە کۆماری ئیسالمیدا بەڕێوە دەبردرێن کە تەنیا ئەو کاندیدانەی شۆرای نیگابان و 
خامنەیی پەسەندیان کردوون، دەتوانن بەشدار بن، هەڵبژاردنی سەرکۆماریی ئەوساڵ لەچاو 

سااڵنی پێشوو جیاواز بوو. هەڵبژاردنی ئەوساڵ بە چەشنێک بەڕێوە برا، کە ئیبراهیم ڕەئیسیی 
بتوانێ تێیدا براوە بێ. دەرئەنجامی ئەو هەڵبژاردنە نیشانەیەکە لە کۆتاییهاتنی قۆناغێک و 
دەستپێکی قۆناغێکی نوێ. عەلی خامنەیی لە هەوڵدایە کۆماری ئیسالمی، رێژیمێک کە 

لەگەڵ ئەوەی لە بنەڕەتدا یەکدەستە، بەاڵم باڵباڵین تێیدا بەرچاوە، بەرەو تەکجەناحیی ببا و 
ئەوساڵ لەو هەوڵەدا سەرکەوت. 

بەرەو یەکدەستبوون یان تەکجەناحی؟
داهاتووی کۆماری ئیسالمیی ئێران

د. ئیدریس ئەحمەدی



باڵباڵین لە کۆماری ئیسالمیی ئێراندا
ســەبارەت بە باڵباڵێن لە کۆماری ئیسالمیدا، 
دەشــێ ســێ قۆناغی ســەرەکی لە مێژووی 
کۆماری ئیســالمیدا لێک جیــا بکرێنەوە. لە 
قۆناغــی یەکەمــدا، گرفتی باڵەکان لەســەر 
سیســتەمی وەالیەتی فەقیه بوو. خومەینی 
لــەو ملمالنێیەدا ســەرکەوت و سیســتەمی 
وەالیەتــی فەقیهی چەســپاند. لــە قۆناغی 
دووهەمــدا، باڵەکانــی ڕێژیم زۆرتر لە ســەر 
مەســەلەی ئابووری ناکۆک بوون و بە ســەر 
باڵی “چەپ” و “ڕاســتدا” دابــەش دەبوون. 
تاکــوو خومەینی مابــوو، ملمالنێــی نێوان 
باڵەکانی ڕێژیم بە دەستێوەردانی ناوبراو یەکال 
دەکرایــەوە. لە قۆناغی ســێهەمدا، باڵی بەناو 
رێفۆرمخواز ســەری هەڵدا و خۆی لەبەرانبەر 

باڵی کۆنەواردا پێناسە دەکرد.]1[ 
خاڵــی گرنگ لێــرەدا ئەوەیــە کە پاش 
چەســپاندنی وەالیەتی فەقـــیهـ، کە کاکڵی 
ئایدیۆلۆژی کۆماری ئیسالمی لە ئێراندا پێک 
دێنێ، باڵەکانی ڕێژیم لە ســەر مەســەلەی 
بنەڕەتیــی دەســتووری و ئایدیۆلۆژی کۆک 
بوونــە. لەگــەڵ ئەوەی محەمــەد خاتەمی و 
الیەنگرانی باسیان لە “رێفۆرم” دەکرد، بەاڵم 
جێگای ئاماژەیە کە ناوبراو ســاڵی 2000 لە 
لێدوانێکــدا تەنانەت باســکردن لە رێفۆرمی 
دەســتووریی دژ بە “نیزام” و بە “خەیانەت” 
بە بزووتنــەوەی رێفۆرمخوازی لە قەڵەم دا.]2[ 
لــە الیەکی دیکەوە، بەدەر لــە تەرحێک کە 
ســاڵی 2000 ســەبارەت بە پێداچوونەوە بە 
قانوونــی ڕاگەیاندن لە مەجلیس پێشــکەش 
کــرا، بەاڵم دواتــر خامنەیی نەیهێشــت ئەو 
گەاڵڵەیە پەســند بكرێت، باڵــی رێفۆرمخواز 
هیچ کات مانیفێستێکی سەبارەت بە رێفۆرم 
پیشــکەش نەکردووە. لەگەڵ ئــەوەش، باڵی 
بەنــاو رێفۆرمخواز توانیی ســێ ســوودی بۆ 
کۆماری ئیســالمی هەبێ. یەکەم، ئەو باڵەی 
ڕێژیم توانیی پشــتیوانیی بەشێکی بەرچاو لە 
دانیشتووانی ئێران وەدەست بێنێ و بە هیوای 

“رێفۆرم”، واداریان بکا کە لە هەڵبژاردنەکانی 
ڕێژیمــدا بەشــداریی بکەن و بــە مانایەک 
ڕێژیمێکی دیکتاتۆر کــە کەڵکی ئامرازیی لە 
هەڵبژاردن وەردەگرێ، بکا بە دیکتاتۆرییەکی 
هەڵبژێردراو. دووهەم، قسە لە رێفۆرم دواجار 
توانیی ئوپۆزیســیۆنی کۆماری ئیسالمی لەت 
بکا. ســێهەم، هەبوونی بەنــاو رێفۆرمخواز لە 
دەروونی کۆماری ئیسالمیدا واڵتانی ڕۆژئاوای 
وادار کرد کە ســەبریان لەگــەڵ ئەو ڕێژیمە 
هەبێ و سیاســەتی دیالۆگ لەگەڵ کۆماری 
ئیســالمییدا بگرنە بەر، بە هیوای ئەوەی ئەو 
بەناو رێفۆرمخوازانە دواجار بتوانن سیاســەتی 
نێوخۆیــی و دەرەوەی ئێران بگۆڕن. هەڵبەت 
لەگەڵ ئەوەی خاتەمی دوو دەورە ســەرکۆمار 
بــوو و رێفۆرمخوازەکان لــە مەجلیس تاکوو 
200٤ زۆرینەی کورســییەکانیان بەدەستەوە 

بوو، هیچ جۆرە رێفۆرمێک نەكرا. 
بەو پێیە، کۆماری ئیســالمی ڕێژیمێکی 
یەکدەســتە؛ باڵەکانی ڕێژیم لە سەر مانەوەی 
کۆماری ئیســالمی و کاکڵەی ئەو سیستەمە، 
کە بریتییە لە ویالیەتی فەقیه، کۆکن. هەروها 
سەبارەت بە ســەرکوتی دانیشتووانی ئێران و 
چەوساندنەوەی نەتەوەی کورد و نەتەوەکانی 
دیکە لە پێناو پاراستنی کۆماری ئیسالمیدا و 
ڕاگرتنی بااڵدەستیی نەتەوەی فارس، کۆکن. 
لــە الیەکی دیکەوە، ســەبارەت بە بەرنامەی 
ناوکی و مەزنخوازی لــە ڕۆژهەاڵتی ناویندا، 
کۆکن. ئەگەر جیاوازییەکیان لەسەر سەرکوت 
و چەوســاندنەوە لــە نێوخــۆ و سیاســەتی 
تاکتیکیــن،  جیاوازیــی  هەبــێ،  دەرەوەدا 
نەک ئــەوەی لە دیدی ســتراتیژیکدا بۆ ئەو 
مەســەالنە جیاوازییان هەبێ. بــە واتایەکی 
دیکــە، رێفۆرمخــواز و میانــەڕەو پێیان وایە 
دەبێ ســەرکوت کەم بکرێتەوە، نەک ئەوەی 
سەرکوت لە پێناو پاراستنی ڕێژیمدا نەمێنێ، 
هەروهــا پێیان وایــە ئێران باشــتر دەتوانێ 
بەرنامە ناوکییەکەی و پرۆژەی مەزنخوازیی لە 
ڕۆژهەاڵتی ناوینــدا بەڕیوە ببا ئەگەر دیالۆگ 
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و دانوســتاندن لەگــەڵ ئەمریــکا و واڵتانی 
ڕۆژهەاڵتی ناویندا بکەن. 

پرسیارێک کە لێرەدا دێتە گۆڕێ ئەمەیە: 
ئەگەر باڵەکانی ڕێژیم لە دیدی ســتراتیژیکدا 
بۆ مەســەلە گرنگەکان جیاوازییان نییە، بۆ لە 
نێو کۆماری ئیســالمیدا ملمالنــێ لە ئارادایە 
و وەک دەرکەوتووە، باڵــی بەناو کۆنەوار یان 
توندڕەوی خامنەیی لە هەوڵی پەراوێزخستنی 
باڵی بەنــاو رێفۆرمخــواز و میانەڕەودایە؟ لە 
وەاڵمدانەوەی ئەو پرســیارەدا، دەکرێ ئاماژە 
بە جیاوازیی سیاسیی نێوان ئەو بااڵنە بدرێ. 
ئەوەی لێرەدا بە جیاوازیی “تاکتیکی” ناودێر 
کرا، بە مانایەک جیاوازیی سیاسی دەگرێتەوە. 
بەاڵم لە بنەڕەتــدا، ملمالنێی نێوان باڵەکانی 
کۆماری ئیسالمی، لە سەر دەسەاڵتە. شێوەی 
یەکالکردنەوەی ئەو ملمالنێیە، جیاوازیی هەیە 
لەگەڵ ملمالنێی نێوان الیەنە سیاســییەکان 
لە واڵتانــی دێموکراتیکــدا؛ ئەویش بریتییە 
لە کەڵکوەرگرتن لــە زەبرووزەنگ و مێتۆدی 
دیکە بۆ پەراوێزخســتنی یەکتــر. لە کۆتایی 
نەوەدەکانــدا، باڵــی خامنەیی بە هەڕەشــە 
و تەنانــەت هەوڵــی تیرۆرکردنــی ســەعید 
حەجاریان، کــە بە یەکێک لــە بیرمەندانی 
رێفۆرمخوازیــی لە ئێراندا دەناســرێ، هەوڵی 
الوازکــردن و پەراوێزخســتنی ئــەو باڵەی 
ڕێژیمیان دا. دواتر، شۆرای نیگابان رێگریی لە 
بەشێک لە رێفۆرمخوازەکان کرد بۆ خۆپااڵوتن 
لە هەڵبژاردنی مەجلیسدا. لە هەڵبژاردنی ساڵی 
200٤ بۆ مەجلیس و هەڵبژاردنی سەرکۆماری 
لە ســاڵی 2005دا، رێفۆرمخوازەکان  پەراوێز 
خــران. خامنەیــی لــە هەڵبژاردنی ســاڵی 
2009دا، لە پێنــاو هەڵبژاردنەوەی مەحموود 
ئەحمەدینژادا ئامادە بوو هەزینەی سیاســیی 
زۆر بدا، چونکە ناوبــراوی بە وەفاداری خۆی 
دەزانی. ئــەوە بــوو،  دوای ناڕەزایەتییەکانی 
ســاڵی 2009، بزووتنەوەی ســەوز ســەری 
هەڵدا، دواتر میرحوسێن مووسەوی و مێهدی 
کەڕوبی دەستبەســەر کران. هەڵبەت کاتێک 

کە ئەحمەدینــژاد لە هەوڵی دروســتکردنی 
پێگەی دەســەاڵتدا بوو بۆ خــۆی، خامنەیی 
دواجار ئەویشی پەراوێز خست. رەفسەنجانی، 
یەکێک لە دامەزرێنەرانی کۆماری ئیسالمی، 
ئەویــش پەراوێز خرا و تەنانەت دەنگۆی ئەوە 
هەیــە ناوبراویــش كوژرابێت. پــاش ئەوەی 
رێفۆرمخوازەکان پەراوێز خران، لە هەڵبژاردنی 
2017دا،  201٣و  ســاڵی  ســەرکۆماریی 
پشــتیوانییان لە حەســەن ڕۆحانی کرد، کە 
خۆی بە “میانەڕەو” لە قەڵەم دا. هاوشــێوەی 
بەڵینی  رێفۆرمخوازەکان، ڕۆحانیش هێندێک 
ســەبارەت بە کەمکردنەوەی سەرکوت لە نێو 
خــۆی واڵت و دانوســتاندن لەگــەڵ ڕۆژئاوا 
دا، بــەاڵم بەدەر لە ڕێکكەوتنــی ناوکی، کە 
ئەویــش دواجار لە الیەن ئیــدارەی ترامپەوە 
هەڵوەشــێندرایەوە، ئــەو بەڵێنیانە جێبەجێ 

نەکران.]3[
بــە لەبەرچــــــاوگرتنی دەرئەنجامــی 
هەڵبژاردنــی ســەرکۆماریی ســاڵی 2021، 
هەوڵی تەکجەناحکردنی کۆماری ئیسالمی لە 
هەڵبژاردنەکانی ساڵی 200٤ و 2005 بەدواوە 
دەستی پێ کرد و لەو سڵەدا گەیشتە لووتکە. 
هەڵبــەت مەرج نییە ئەو هەوڵە ســەر بگرێ. 
جێگای ئاماژەیە، لە ســاڵی 2011دا، کاتێک 
ئەحمەدینــژاد دەردەســەریی بــۆ خامنەیی 
دروســت کــرد، ناوبراو تەنانەت هەڕەشــەی 
هەڵوەشــاندنەوەی پۆســتی سەرکۆمارییشی 
کرد.]4[ بــە لەبەرچاوگرتنی کێشــەی نێوان 
خامنەیــی و ئەحمەدینژاد، کە لە پێشــدا بە 
هاوبیر لەقەڵــەم دەدران، رەنگ بێ خامنەیی 
لەگەڵ ڕەئیسیش تووشی کێشە ببێ. لەگەڵ 
ئەوەش، ئێســتا هەم مەجلیــس و هەمیش 
پۆستی سەرکۆماری لە دەست ئەو كەسانەدایە 

كە وەفادارن بە خامنەیی.  
لەگەڵ ئەوەی ملمالنێــی نێوان باڵەکانی 
کۆمــاری ئیســالمی واقعییە، بــەاڵم هەم بۆ 
دانیشــتوانی ئێــران و هەمیش بــۆ ڕۆژئاوا، 
بێئاکامــە، مەگەر ئــەوەی بگاتە شــوێنێک 
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کــە ڕێژیــم ناســەقامگیر بــکا. رەنــگ بێ 
هەوڵــی تەکجەناحکردنی ڕێژیــم بتوانێ لەو 
پەیوەندییەدا دەور بگێــڕێ، بە تایبەت پاش 
مەرگی خامنەیی و بە مەرجێک دیاریکردنی 
جێگرەوە بۆ خامنەیی بەپێچەوانی دیاریکردنی 
جێگەرەوە بــۆ خومەینی، بــێ گرفت نەبێ. 
تاکوو ئەوکات و بە مەرجێ کێشەی جیددی 
لە نێوان خامنەیی و رەئیســیدا نەیەتە ئاراوە، 
دەکرێ لە سااڵنی داهاتوودا ڕێژیمی کۆماری 
ئیســالمی وەک تەکجەناحی لە قەڵەم بدرێ. 
لێــرەدا هەروەها دەبێ ئەوەی لێ زیاد بکەین 
کە تەکجەنابوونی کۆماری ئیسالمی بە واتای 
حکوومەتی تاکەکەسیشە]5[ )واتە کۆکردنەوەی 
جومگە سەرەکییەکانی دەسەاڵت لە دەستی 
یەک کەســدا(، چونکە لە ئەساسدا بە واتای 
ئەوەیە کــە خامنەیــی، کە دەســەاڵتداری 
ســەرەکیی ڕێژیمــە، هەروهــا مەجلیس و 
ســەرکۆمار، دەخاتــە ژێــر کۆنترۆڵی خۆی. 
پرســیار ئەوەیە کە لە قۆناغی تەکجەناحییدا، 
سیاســەتی نێوخویــی و دەرەوەی کۆمــاری 
سەقامگیری  مەســەلەی  هەروەها  ئیسالمی، 
یان ناسەقامگیریی ڕێژیم و لە درێژەی ئەوەدا، 

داهاتووی کۆماری ئیسالمی چۆن دەبێ؟

داهاتووی کۆماری ئیسالمی
لە وەاڵمی ئەو پرسیارانەی سەرەوەدا، دەکرێ 
پشــت ببەستین بە دوو دەســتە لێکۆڵینەوە 
لە زانســتی سیاســیدا کە بە شێوەی جیاواز 
پەرژاونەتــەوە ســەر دوو مەســەلە؛ ئاکامی 
حكوومەتی تاكەکەســی لە بواری سیاسەتی 
حكوومەتــە  نێودەوڵەتیــی  و  نێوخۆیــی 
دیکتاتــۆرەکان لە الیەک، لە الیەکی دیکەوە 
ئاکامی حكوومەتی تاكەكەســی لە پەیوەندی 
لەگــەڵ داهاتووی ئەو واڵتە دیکتاتۆرانەی کە 
بەرەو دەســەاڵتی تاكەکەسی هەنگاویان ناوە. 
لەو لێکۆڵینەوانەی کە سەبارەت بە حكومڕانی 
و سیاسەتی دەرەوەی واڵتانی دیکتاتۆر كراون، 
بە گشتی دوو جۆر واڵتی دیکتاتۆر لێک جیا 

دەکرێنەوە؛ لە الیەک ئەوانەی کە وەک عێراق 
لە سەردەمی دەسەاڵتداریی سەددام حوسێندا 
حكوومەتی تاكەکەسیی تێیاندا زاڵە، لە الیەکی 
دیکەوە ئەوانەی کە هاوشێوەی چین لە پاش 
مەرگی مائۆوە تاکوو بەدەسەاڵتگەیشتنی ژی 
ژینپییــن بە شــێوەی دیتکاتۆریی بەكۆمەڵ 

تێیاندا حكوومەت دەکرێ.]6[
بە گوێــرەی یەکێک لــەو لێکۆڵینەوانە، 
حكوومەتی تاكەكەسی لە واڵتانی دیکتاتۆردا 
دەبێتــە هۆی زیادبوونی ســەرکوتی زیاتر لە 
ئاســتی نێوخۆدا. ئەمــەش دوو هۆی هەیە. 
یەکەم، بەرتەسکبوونەوەی بازنەی دەسەاڵت بە 
مانای بەرتەسکبوونەوەی ڕێژیمە؛ بە واتایەکی 
دیکە، پەراوێزخســتنی بەشــێک لە نوخبەی 
سیاســی و الوازکردنی ئەو دامەزراوانەی کە 
ڕێژیم کەڵکیــان لێ وەردەگرێ بۆ پێکهێنانی 
پشــتیوانی لە نێو کۆمەڵگادا، رێژیم لە ڕووی 
سیاســی و پێگەی جەماوەرییەوە الواز دەکا. 
لــە کاتی وادا، ڕێژیم بــۆ کۆنتڕۆڵی دۆخەکە، 
پێویست دەکا زیاتر لە جاران دەست بەرێ بۆ 
سەرکوت. دووهەم، بۆ ئەو مەبەستە، دیکتاتۆر 
پێویســتی بە هێزی ئەمنییەتییە کە وەفادار 
بــێ بە خۆی، بۆ ئــەوەی جیابیران و خەڵک 
ســەرکوت بکا. ئەو هێزانەش لەو پرۆسەیەدا 
چارەنووســی خۆیــان گــرێ دەدەنــەوە بە 
مانەوەی دیکتاتۆرەوە. هەر بۆیە بە زیادبوونی 
ناڕەزایەتی، ڕێژیم ناچارە دەست بۆ سەرکوتی 

زیاتر ببات.]7[
دەســەاڵتی تاكەكەســی لــە کۆمــاری 
ئیســالمیدا دیاردەیەکی نوێ نییە. ئەوەی کە 
ڕەنگ بێ نوێ بێ، دەسەاڵتی تاکەکەسییە لە 
قۆناغی تەکجەناحیدا. لە الیەکی دیکەوە، سپا 
و بەسیج لە سەرەتاوە بە مەبەستی پاراستنی 
ڕێژم دامەزراون. لەگەڵ ئەوەش، بە سرنجدان 
بە بارودۆخی ئێران، دەکرێ پێشنینی بکەین 
کە سەرکوت ڕوو لە زیادبوون دەکا. سەبارەت 
بــە باڵەکانی ڕێژیم، بە دەر لە هەوڵی تیرۆری 
سەعید حەجارییان لە ساڵی 200دا، خامنەیی 
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زۆرتر کەڵکی لە شــێوەی دیکــە وەرگرتووە 
بــۆ پەراوێزخســتن و بێدەنگکردنی ناڕازیانی 
نێو ڕێژیم. مووســەوی و کەڕووبی لە ماڵەوە 
دەستبەسەر کراون. رەفســەنجانی سەرەڕای 
ئــەوەی ڕێگریــی لێ کــرا لــە هەڵبژاردنی 
ســەرکۆماریدا کاندیــد بــێ و منداڵەکانــی 
هەڵســوکەوتی توندیان لەگەڵــدا کرا، بەاڵم 
دژی ڕێژیم نەوەســتایەوە. خاتەمی لە الیەن 
ڕاگەیاندنەکانی ڕێژیمەوە بایکۆتی لەســەرە و 
ناوبراو مافی ســەفەرکردن بۆ دەرەوەی واڵتی 
نییە. لە الیەکی دیکەوە، خاتەمی ســەرەڕای 
ئــەوەی پەراوێز خــراوە، بــەردەوام لە کاتی 
هەســتیاردا، بۆ نموونە لە کاتی هەڵبژاردندا، 
لە خزمەت ڕێژیمدا بــووە و وەفاداریی خۆی 
بــە ڕێژیــم ســەلماندووە. رۆحانــی کاتێک 
ســەرکۆماری بوو، جار جار رەخنەی لە سپا 
دەگرت، بەاڵم بەگشــتی وەفادار ماوەتەوە بە 
ڕێژیم. تەنیا ئەحمەدینژاد بە ئاشــکرا ڕەخنە 
لە ڕێژیم دەگرێ. بەو پێیە، کەسانی کلیدیی 
ڕێژیم بە شــێوەی جیاواز جوواڵونەتەوە و بە 
گشتی، ســەرەڕای پەراوێزکەوتنیان، وەفادار 

ماونەتەوە بە ڕێژیم. 
لە الیەکــی دیکەوە، دانیشــتوانی ئێران 
تاکــوو دێ زۆرتر ناڕەزایەتییان نیشــان داوە 
و لە خۆپێشــاندانەکانی سااڵنی ڕابردوودا، بە 
توندی ســەرکوت کراون. بەدەر لە ناڕەزایەتی 
لە خوزســتان لە هاوینی ئەمســاڵدا، پەتای 
کۆرۆنا ناڕەزایەتســی جەماوەریــی لە ئێراندا 
هێشــتووەتەوە.  هەڵپســێردراودا  حاڵەتی  لە 
قووڵبوونەوەی  بەلەبەرچاوگرتنــی  هەڵبــەت 
قەیرانی ئابــووری، کەمبوونی ئاو، هاوکات کە 
گەمارۆی ئەمریــکا هەڵنەگیراون و گەندەڵی 
و سیاســەتە پڕهەزینەکانــی ڕێژیم لە بواری 
نیزامی و ناوچەییــەوە داهاتی واڵت بە فیڕۆ 
دەدەن، دەتوانین پێشبینی بکەین ناڕەزایەتیی 
جەماوەری دیسان لە ئێراندا سەر هەڵدەدنەوە 
و داخوازیــی خەڵــک ڕادیکاڵتــر دەبنــەوە. 
ئەمەش بە نۆرەی خۆی تەنیا بە ســەرکوتی 

زیاتــر وەاڵم دەدرێتەوە. ئــەوەی کە ئایا ئەو 
بەخۆیانەوە  ناڕەزایەتییانە شــکڵی ڕێکخــراو 
بگرن و ئوپۆزیسیۆنی نێوەوە و دەرەوەی واڵت 
لێک گرێ بدەن و لەو پرۆســەیەدا هەڵوەرین 
لە نێو ڕێژمیدا ڕوو بدا، پرسیارێکی کراوەیە. 

ســەبارەت بە سیاســەتی دەرەوەی ئەو 
ڕێژیمانەی کە بەرەو حكوومەتی تاكەكەســی 
هەنگاو هەڵدەگرن، لێکۆڵەرێک دەنووسێ کە 
بە هۆی ئەوەوە کە لە کاتی وادا دیكتاتۆر ئیتر 
بەربەســتی نێوخۆیی لەبەردەمدا نامێنێ، ئەو 
جۆرە ڕێژیمانە دەســت دەبەن بۆ بەکاربردنی 
هێزی نیزامی لە سیاســەتی دەرەویاندا.]8[ کە 
ئەگەڕێتەوە ســەر کۆماری ئیســالمی دەبێ 
بڵێین لەم ڕووەشــەوە ڕەنگ بــێ گۆڕانێکی 
ئەساسی لە سیاسەتی ڕێژیمدا نەیەتە کایەوە. 
وەک لــە چاوپێکەوتنێــک لەگــەڵ جەواد 
زەریفدا دەرکەوت، ســپای قودس سیاسەتی 
دەرەوەی ئێران لە ناوچەی ڕۆژهەاڵتی ناویندا 
دیاریــی دەکا.]9[ ئێــران تاکوو ئێســتا خۆی 
بواردووە لەوەی بە ئاشکرا هێزی خۆی بەکار 
بێنێ بۆ ئەوەی هێرش بکاتە ســەر واڵتێکی 
دیکە، بەڵکــوو زۆرتر لە ڕێــگای پێکهێنانی 
میلیشیا و گرووپی تێرۆریستییەوە ئەو کارەی 
کردووە. هەڵبەت هەم مووشــەکی دوورهاوێژ 
و هەمیش فڕۆکەی بێ فڕۆکەوانی لە سااڵنی 
دواییدا بەکار بردووە. ئەگەر ئەمریکا و واڵتانی 
ڕۆژهەاڵتی ناویــن ڕووبەڕووی ئێران نەبنەوە، 
ئەوجا لەوانەیە ئێــران زیاتر کەڵک لە هێزی 
نیزامی وەرگرێ بۆ ئەوەی بە ئامانجەکانی بگا 
لە ڕۆژهەاڵتی ناویندا، ئەویش لەو شکڵی تاکوو 
ئێستا شاهیدی بوون، نەک ئەوەی هاوشێوەی 
سەددام حوســێن هێزی نیزامی بەکار بەرێ 
بۆ ئەوەی هێرش بەرێتە سەر واڵتێکی دیکە.  
حكوومەتــە  جــۆری  ئــەوەی  لەگــەڵ 
دیکتاتــۆرەکان جیــاوازن ـ لــە دیکتاتۆریی 
پاشایەتییەوە بگرە تاکوو دیکتاتۆریی نیزامی  ـ 
دەکرێ، وەک پیشتر ئاماژەی پێ درا، بە سەر دوو 
دەستەی سەرەکیدا دابەش بکرێن: دیکتاتۆریی 
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بە کۆمەڵ و دیکتاتۆریی تاكەكەسی. سەبارەت 
بە ســەقامگیری یان مانەوە و لەنێوچوونی ئەو 
جۆرە ڕێژیمانە، چەند لێکۆڵەرێک بە وردبوونەوە 
لە کۆمەڵێک ڕیژیمی دیکتاتۆر، بەو دەرئەنجامە 
گەیشــتوون کــە لــە کەیســی دیکتاتۆرییە 
نیزامییەکانــدا، هەنگاونان بــەرەو حكوومەتی 
تاكەكەسی دەتوانێ ماوەی مانەوەی ئەو جۆرە 
ڕێژیمانە درێژ بکاتــەوە. لێرەدا دەتوانین ئاماژە 
بە کەیســی شــیلی بدەین، کاتێک ئاوگوستۆ 
پێنوشێ ســەرانی دیکەی ڕێژیمی دیکتاتۆریی 
نیزامیی شــیلیی پەراوێز خســت و دەسەاڵتی 
لە دەســتی خۆیدا چڕ کردەوە. دەنا ئەو جۆرە 
ڕێژیمانــە ناســەقامگیرن و کودەتــا لە دوای 
کودەتــا ئەزموون دەکەن، هاوشــێوەی عێراق 
تاکوو کاتێک ســەددام حوســێن دەســەاڵتی 
تاكەكەسی خۆی لەو واڵتەدا سەپاند. هەڵبەت 
لە کەیســی دیکتاتۆرییە تــەک حیزبییەکاندا، 
بەو دەرئەنجامە گەیشــتوون کە ئەگەر بێت و 
دەســەاڵت لە دەستی یەک کەسدا کۆ بێتەوە، 
ئەوجا دامەزراوەکانی ئــەو ڕێژیمە، بە تایبەت 
حیزبــی حاکــم، الواز دەبن و دواجــار دوای 
مەرگــی دیکتاتۆر، تووشــی گرفتی دیتنەوەی 
جێگرەوە دەبن بۆ دیکتاتــۆری کۆچکردوو.]10[ 
چین لێرەدا نموونەیەکە. هەڵبەت پاش مەرگی 
مائۆ، ڕێژیمی چین توانیی جێگرەوەی بۆ دیاریی 
بکا. بۆیە، مەرج نییە هەمیشە وا بێ. لە کوباش 
جێگرەوە بۆ کاسترۆ دیاری کرا. کوریای باکوور 
نموونەیەکی دیکەیە، لەوێدا سێ نەسڵی هەمان 
بنەماڵە تاکوو ئێســتا لەســەر دەسەاڵت بوون. 
دەســەاڵتی بنەماڵەی ئەســەدیش لە سووریە 
لەو بارەوە جێگای ئاماژەیە. بەو پێیە، ئەنجامی 
ئەو لێکۆڵینەوەیە دەکرێ بخرێتە ژێر پرســیار. 
هەروها لە ئێراندا ئەو شــکە درووست بووە کە 
خامنەیی کار بۆ ئەوە دەکا، پاش مەرگی خۆی، 
کوڕەکەی وەک وەلی فەقیهـ جێگای بگرێتەوە.
کۆماری ئیســالمی، کە تێکهڵکێشێکە لە 
دامەزراوەی کۆماریــی و وەالیەتی فەقیهـ، لە 
هیچکام لەو ڕێژمانە ناچی کە ئاماژەیان پێدرا. 

لە الیەکی دیکــەوە، بە هەق دەتوانین بڵێین 
لە کۆماری ئیسالمیدا، دەسەاڵت لە ئەساسدا 
لە دەســتی وەلــی فەقیهدا چــڕ کراوەتەوە. 
بــە واتایەکی دیکە، مەجلیس و ســەرکۆمار 
لە کۆمــاری ئیســالمیدا لە ژێــر کۆنتڕۆڵی 
بــەو پێیە،  ناڕاســتەوخۆی وەلی فەقیهدان. 
دەکرێ بڵێین لە کۆماری ئیســالمیدا، هەر لە 
ســەرەتاوە، حكوومەتی تاكەكەسی زاڵ بووە. 
بــەاڵم دوای مەرگی خۆمەینی و کۆتاییهاتنی 
شــەڕی ئێران و عێــراق، دوو فاکتەر گۆڕاوە. 
یەکەم، دەســەاڵتی سپای پاسداران لە بواری 
ئابووریی و سیاسییەوە لە نێو ڕێژیمدا زیادی 
کــردووە. هەرچەنــد بــە هــۆی گەندەڵی و 
نەبوونی شەفافییەتەوە زانیاریی جێگای باوەڕ 
لە بەردەستدا نییە، بەاڵم وێدەچێ سپا ئەوڕۆ 
بەشێکی بەرچاوی ئابووریی ئێرانی خستبێتە 
ژێر کۆنترۆڵی خۆی.]11[ لە الیکی دیکەوە، سپا 
هەروها لە سیاســەتی ئێراندا دەور دەگێڕێ. 
سپای قودس لە ڕاستیدا سیاسەتی ناوچەیی 
ئێــران دیــاری دەکا و زۆر کاری کــردووە 
کە وەزارەتــی دەرەوە ئاگای لــێ نەبووە. لە 
ئاســتی نێوخۆدا، سپا بە شــێوەی جۆراوجۆر 
دەســت لە سیاســەت وەردەدا. لــە هاوینی 
2017دا، ڕۆحانی لە لێدوانێکدا تەنانەت وتی: 
“بەشێک لە ئابووریی ئێرانمان داوە بە دەست 

حكوومەتێکەوە کە خاوەن چەکە.”]12[
دووهــەم، ملمالنێــی نێــوان باڵەکانــی 
ڕێژیم، وەک باس کرا، گەیشــتووەتە لووتکە 
و باڵی خامنەیی ئێســتا مەجلیس و پۆستی 
سەرکۆمارییان لەدەستدایە و باڵەکانی دیکەیان 
پەراوێز خســتووە. ئەگەر پێشتر دیکتاتۆریی 
تاكەكەسی وەلی فەقیه لە بەستێنی باڵباڵیندا 
وجوودی هەبوو، ئێستا دەسەاڵتی تاكەكەسی 

خامنەیی چووتە قۆناغی تەکجەناحییەوە. 
لــەم پرۆســەیەدا، کۆمــاری ئیســالمی 
دامەزراوەکانــی خــۆی الواز کردووە. ســاڵی 
2009 و لە کاتی سەرهەڵدانی خۆپێشاندانی 
جەماوەریــدا، کاتێــک زەبرووزەنــگ دژ بە 
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الیەنگرانــی بزووتنەوەی ســەوز بــەکار برا، 
هەڵبــژاردن لە کۆمــاری ئیســالمیدا وەک 
مێکانیزمێکی گرنگ بــۆ بەدامەزراوەییکردنی 
ملمالنێی نێوان باڵەکانی ڕێژیم و هەروها وەک 
ئامرازێــک کە ڕێژیم کەڵکی لــێ وەرگرتووە 
بۆ ئــەوەی بتوانێ الفی ئەوە لــێ بدا ڕەوایی 
سیاســی و تەنانەت پشــتیوانیی جەماوەریی 
هەیە، تووشی قەیرانی جیددی بوو. بە هاتنی 
ڕۆحانــی، ڕێژیم توانیــی ئــەو قەیرانە کەم 
بکاتەوە، بەاڵم بە هێنانی ڕەئیســی و بایکۆتی 
بەرینی هەڵبژاردنی ســەرکۆماری لەو ساڵدا، 

ئەو قەیرانە دیسان قووڵ بووەتەوە. 
ڕوونــە کە ڕیژیمی ئیســالمی لــە ئێران 
ڕەواییەتــی بــەرە بەرە کەم بووەتــەوە. هەم 
ملمانێــی نــاو ڕێژیم، هەمیــش بێهیوابوونی 
دانیشــتوانی ناوچە فارسنشینەکان و بایکۆتی 
هەڵبــژاردن لەو ســاڵدا، نیشــانەی ئەوەن. 
هــاوکات، دامەزراوەکانی ڕێژیــم الواز بوونە. 
ئەوەی کــە ڕێژیم لــە دەســتیدا ماوەتەوە، 
ئامرازی سەرکوتە. راستە، لە مێژە گوتراوە کە 
ڕێژمە دیکتاتــۆرەکان ناتوانن تەنیا لە ڕێگای 
سەرکوتەوە بمێننەوە، بەاڵم نموونەی کۆریای 
باکوور، کوبا و ســووریەمان لەبەردەســتایە. 
ڤێنێزوێال، واڵتێکی داڕماوە لە ڕووی ئابووری 
و کۆمەاڵیەتییــەوە، نموونەیەکی دیکەیە. ئەو 
جۆرە ڕێژیمانە لەوانەیە نەتوانن بە ســەرکوت 
لە دوورمەودادا لە ســەر دەسەاڵتدا بمێننەوە، 
بــەاڵم النی کەم بۆ ماوەیەکی زۆر دەتوانن لە 
دەســەاڵتدا بمێننەوە. ئەو ڕێژیمانە هەروەها 
کۆمەڵگا بە چەشــنێک وێــران دەکەن، کە 
دێموکراســی  زەمینەی  ڕووخانیــان  پــاش 
ئەستەم دەکەن. عێراقی پاش ڕووخانی بەعس 
نموونەیەکــە لەو بارەوە، لیبیی پاش ڕووخانی 

رێژیمی قەزافی نموونەیەکی دیەکە. 
بــەو پێیە، ســەبارەت بە ســەقامگیریی 
کۆمــاری ئیســالمی بــە مانای مانــەوە یان 
لەنێوچوونــی ڕێژیم، ناکرێ بە دەرئەنجامێکی 
ڕوون بگەیــن. وێدەچــێ تاکــوو کۆمــاری 

ئیســالمی بەگوێرەی پێویست داهاتی نەوتی 
هەبێ بۆ ڕاگرتنی ســپا و بەسیج، دەتوانێ بە 
سەرکوت لە سەر دەسەاڵت بمێنێتەوە، بەاڵم 
ڕوون نییە تاکوو کــەی. لێرەدا قۆناغی پاش 
خامنەیی چارەنووسســاز دەبێ. راستە، ڕێژیم 
دوای مەرگی خومەینی توانیی جێگرەوەی بۆ 
دیاریــی بکا، بەاڵم ئــەوەی ئایا دەتوانن پاش 
مەرگی خامنەیی، بە بێ کێشە جێگرەوەیەک 
بۆ ناوبــراو دیاریی بکەن، جێگای پرســیارە. 
وەک بــاس کرا، دوو گۆڕانی گرنگ لە ئێراندا 
پێش هاتووە، زیادبوونی دەســەاڵتی ســپا و 
تەکجەناحبوونی ڕێژیم. تەکجەناحبوونی ڕێژیم 
دەتوانێ ئاســانکاری بۆ دیاریکردنی جێگرەوە 
بــۆ خامنەیی بکا، بەاڵم دیاریکردنی جێگرەوە 
بۆ ناوبرا دەبێ ڕەزامەندیی ســپای لەسەر بێ. 
لەوانەیە پرۆســەی تەکجەناحبوون و نفووزی 
سپا پێکەوە بتوانێ یارمەتیدەری دیاریکردنی 
جێگــەرەوە بێ بۆ خامنەیی و بەو شــێوەیە، 
رێژیــم بتوانێ بمێنێتەوە. هەڵبەت ڕوون نییە 
کە ئــەو باڵەی ئێســتا لە پشــتی خامنەیی 
ڕاوەســتاون، بتوانــن یەکگرتــوو بمێننەوە، 
هەروها ڕوون نییە ئایا سپا لە حاڵەتێکی وادا 

یەکدەست دەمێنێتەوە یان نە.  

دەرئەنجام
ئەگــەر داهاتــووی کۆمــاری ئیســالمی لە 
کورتمــاوەدا، نێوەندمــەودا و دوورمــەودادا 
پێشــبینی بکەیــن، دەتوانیــن بڵێیــن، لە 
کورتمەودادا )النی کەم چوار ســاڵی داهاتوو( 
ڕیژیم توانایی نابــێ قەیرانە کەڵەکەبووەکانی 
واڵت چارســەر بــکا، بەاڵم بــە بەکاربردنی 
ســەركوتی زیاتــر دەتوانــێ لە دەســەاڵتدا 
بمێنێتەوە. لە نێوەندمەودادا )هەشــت بۆ دە 
ســاڵی داهاتــوو( لەوانەیــە خامنەیی کۆچی 
دوایــی بکا و ئــەوەش دەتوانێ یــان ڕێژیم 
زیاتــر ناســەقامگیر بکا، یان ئــەوەی رێژیم 
بتوانێ جێگرەوەیەک بۆ ناوبــراو دیاریی بکا. 
پێشــبینیکردن لە دوورمەودادا )دە بۆ بیست 
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ســاڵی دیکە( ئەســتەمە، چونکــە داهاتووی 
ڕێژیم تا ڕادەیەکــی زۆر بەندە بەوەوە ئایا لە 
نێوەندمــەودادا دەتوانن جێگرەوە بۆ خامنەیی 
دیاریــی بکەن یــان ئەوەی ڕێژیم تووشــی 
ناســەقامگیریی زیاتــر دەبێ. لێــرەدا تەنیا 
فاکتــەری نێوخۆییمــان لەبەرچــاو گرتووە. 
ئەگەر ئێران و ئەمریــکا نەتوانن بە ڕێکەوتن 
بگــەن، ئەوجا ئێران ناچار دەبــێ پەنا ببا بۆ 
چین. کۆماری ئیســالمی سەربەخۆیی بەالوە 
گرنگە، بەاڵم ڕێکەوتنی 25 ساڵە لەگەڵ چین 
مەترسیی ئەوەی هەیە بیکا بە وابەستەی چین. 
چینیش کە بەرژەوەندییەکانی لە ڕۆژهەاڵتی 
ناویندا لە پەرەئەستاندندایە، ناتوانێ ڕێگا بدا بە 
ئێران ناوچەکە ناســەقامگیرتر بکا و بەتایبەت 
بەرژەوەنــدی وزەیی چین لە ســعوددییە و 
واڵتانی دیکەی خاوەن نەوت بخاتە خەتەرەوە. 
بە کورتی، ئەگەر ئەمریکا گەمارۆ لە سەر ئێران 
هەڵنەگرێ و رێکەوتنی 25 ساڵە لەگەڵ چین 
یارمەتیدەری قەیرانی ئابووری نەبێ لە ئێراندا، 
کۆماری ئیسالمی بەرەو الوازی و بگرە داڕمان 
دەڕوا و ناچــار دەبێ زیاتر و زیاتر ســەرکوت 
بەکاربەرێ بۆ ئەوەی لە دەسەاڵتدا بمێنێتەوە. 
ئەگــەر قەیرانــی ژینگەیی، تەندرووســتی و 
کۆمەاڵیەتــی لەبەرچاو بگرین، ئەگەری زۆرە، 
کۆماری ئیســالمیی ئێران بەرەو دەوڵەتێکی 

شکستخواردوو بەرێ. 
راستە لە کورەی باکوور، کوبا و فێنێزوێال 
ڕێژیمی دیکتاتــۆر توانیویانە لە دەســەاڵتدا 
بمێننەوە، بەاڵم ئــەو جۆرە حكوومەتانە تەنیا 
لە ڕێگای سەرکوتەوە ماونەتەوە و کۆمەڵگای 
خۆیــان وێــران کــردووە. جیاوازیــی ئێران 
لەگەڵ ئەو واڵتانــە لەوەدایە کە لە الیەکەوە 
حەشیمەتی لەوان زۆرترە، لە الیەکی دیکەوە 
هەم ئەمریکا و هەمیش ئیســرائیل و واڵتانی 
کەنــداو، بەرژەوەندییــان لەوەدایــە ئێــران 
سیاســەتی خۆی بگۆڕێ؛ لەو پێناودا، درێژە 
بە فشارهێنان بۆ سەر ئێران دەدەن. بەو پێیە، 
لەوانەیە کۆماری ئیسالمی نەتوانێ هاوشێوەی 

ئەو ڕێژیمانە، بــۆ ماوەیەکی زۆرتر لە ڕێگای 
سەرکوتەوە لە دەسەاڵتدا بمێنێتەوە. 
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ئیالهیاتی نەفی*
)لێکدانەوەیەکی فەلسەفییانەی بوونی یەکەخوازیی ئایینی و 

دەرەنجامە ستەمکارانەکانی(
سروشت کوردی

ئیالهیاتی ئیسالمی بە گشتی ئیالهیاتێکی نەفیکەرە. لە بانگ و سەاڵوە گرتوویەتی 
تا دەگاتە وتاربێژیی مەالکانی، هەمووی نەفیی غەیری خۆی دەکات. ئەوەی لەو 
جیاواز بێت بە شەڕی دەزانێت و داوای نەمانی دەکات. بوونی یەکەخواز وەکوو 
میتافیزیکێکی نەفیکەر لە الیەن ئیالهیناسەکانی جیهانی ئیسالمەوە لە فاڕابی تا 
دەگاتە غەزالی پاساودراوە و دژی هەموو جیاوازییەکان بووە. لە بواری سیاسەتدا 
وشەی “ئۆمەتی ئیسالمی” بۆ نەفیی نەتەوەی جیاواز بووە، تەنانەت کاتێکیش 

باس لەوە دەکرێت ئێمە هەموومان لە نەتەوەی جیاواز خوڵقاوین، بۆ ئەوە نەبووە 
باوەڕ بە جیاوازی بکرێت، بەڵکوو ڕێگەی ڕزگاری، لە یەکگرتنەوە و تواندنەوە لە ناو 

ئۆمەتێکی یەکەدا بووە.



دوو شــێوازی فەلســەفی کاریگەرییان لەســەر 
بیرکردنــەوە هەبووە. بیرکردنەوەی پلۆرالیســتی 
باوەڕی بە بیــر و بۆچوونی جیاواز هەیە و بیری 
یەکەخواز، الی وایە تاکە شێوازێک بۆ بیرکردنەوە 
هەیە و ئەوەدوای بیرکردنەوەکان هەڵەیە و بیری 
یەکەخواز ئایینی و پیرۆزکراوە. لەم وتارەدا هەوڵی 
ئەوە دەدرێت ئیالهیاتی ئیسالمی کەوا بنەمایەکی 
میافیزیکیی یەکەخوازانەی هەیە لێکبدرێتەوە و 
نووسەر الی وایە ئیالهیاتی یەکەخواز، بنەمایەکی 
میتافیزیکی چەقبەســتوو و نەگۆڕی هەیە و لە 
هەمان کاتیشــدا دەرەنجامەکانی، ســتەمکاریی 

ئایینیی لێ دەکەوێتەوە.

بوون و ماهییەت 
لە کۆنــەوە یەکێک لە چەمکە ســەرەکییەکانی 
فەلســەفە و میتافیزیکی کۆن، لێکدانەوەی بوون 
و ماهییەت بووە. بیرمەندان الیان وابووە تەواوی 
شــتەکان و بوونەوەرەکان بــوون و ماهییەتیان 
هەیــە؛ لە الیەکەوە هەموویان هەن و لە الیەکی 
دیکەش ماهییەتیان هەیە. ئــەم بیرکردنەوەیە، 

دوو ڕێچکەی لێ دەکەوێتەوە:
یەکــەم: ئەوانەی الیان وایــە ماهییەت یان 
چییەتیی شــتەکان لــە پێشــدایە، باوەڕیان بە 
فرەڕەهەندی و فرەالیەنی لە بیرکردنەوەدا هەیە. 
لێکدانەوەی ماهییەتی شتەکان پرسهەڵگرە. واتە 
پرسیاری بەردەوام لە شتەکان بۆ خۆی پاڵنەری 
ســەرەکیی مەعریفەیــە و مەعریفــەی تازەش 
بەرهەم دەهێنێت. کاتێک دەڵێین ئەوە چییە یان 
A چییە؟ دەمانەوێ ئەو شــتە بناسین و بزانین 
چۆنە و بۆ ناســینی چییەتیی شتەکان عەقڵ و 
ئەزمــوون دەکەین بە بنەما و پێــوەر. مەعریفە 
و ناســینی شــتەکان دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی لە 

ماهییەتی شتەکان بە وردی بکۆڵینەوە.
دووهەم: الیەنــی دیکــەی بابەتەکە بوونی 
شتەکانە، شــتەکان هەن یان B هەیە. هەندێک 
لە بیرمەندان بوونی شــتەکان و بوونەوەرەکانیان 
لێکداوەتــەوە و الیان وابوو، بــوون پێش هەموو 
شــتەکان دەکەوێــت. کاتێک بــوون دەبێ بە 

بنچینەی شــتەکان، بۆخۆی زنجیرەپلەیەک لە 
بوونــەکان پێک دێنێت و لە نــاو ئەودا، باوەڕ بە 
پلەی یەکەم و دووم .. ساز دەبێت. کاتێک دەڵێین 
دار هەیە بەرد هەیە و مرۆڤ و بوونەوەرانی دیکە 
هەن، لێرەدا وشــەی هەیە دەبێت بە بنچینە بۆ 
تەواوی شتەکان و پێش ماهییەتیان دەکەوێت. لە 
میتافیزیکی کۆن و بەتایبەتی لە بیرکردنەوەکانی 
پلۆتنیۆس)ئەفلووتیــن( بوونــی یەکــە و تاقانە 
لەســەرەوەی هەموو شتەکان جێگیر بوو و بوون 
بوو بە بنەما بۆ ئیالهیاتی مەسیحی و ئیسالمی. 

بوونی یەکە، چاکەی بێگەرد)نەگۆڕە(
 

بوون ـ عەقڵ و ئایدیاکان
 

گیانی جیهان ـ گیانی تاک
 

لەشەکان ـ مادە

ئەم زنجیرەیە لە کۆنەوە لە الیەن پلۆتنیۆســەوە 
دانراوە و پشــتی بە فەلەکناســیی کۆن بەستووە 
کە هەمان فەلەکناسیی بەتلەمیۆسە. واتە جیهان 
دابەش کــراوە بــۆ چەندین پلە لە ســەرەوە بۆ 
خــوارەوە. ئەم بۆچوونە کۆنــە، بنەمای ئیالهیاتی 
ئیســالمیی پێکهێناوە. لە ئیالهیاتی مەســیحیدا 
ڕەب -گیانی پاک- مەسیح، سێکۆچکەی ئایینەکە 
دادەڕێــژن و بــە نەگۆڕی دەمێنێتــەوە. بەاڵم لە 
کولتووری مەســیحیدا، حەقی شا لە حەقی ڕەب 
جیا دەکرێتەوە. ئەوەی پەیوەندیی بە ئیپمڕاتۆرەوە 
هەیــە، پێــی دەدرێت و دیــن و دونیا لێک جیا 
دەکرێتــەوە. بــەاڵم لــە ئیالهیاتی ئیســالمیدا، 
فۆڕمێکی دیکە بە خۆیەوە دەگرێت. اڵلە لە سەروی 
هەمووی شــتەکاندایە و بوونی نەگۆڕە و شەریکی 
نییە و پیرۆزە و کەس مافی نییە گومان لە بوونی 
بکات. لە حیکمەتی ئەنتۆلۆژیکی ئیسالمیدا کە لە 
الیەن بیرمەندانێکی وەکوو فاڕابی و ئیبنی سینا و 
دواتر مەال سەدرا پەرەی پێدەدرێت و بە چڕوپڕی 
شــی دەکرێتەوە. بــوون لە نەبوونەوە ســەرچاوە 
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دەگرێت و دەبێتە بنچینەی ئایدیۆلۆژیی ئیالهی و 
اللە، بوونی نەگۆڕی هەیە و ئیالهیاتی یەکەخواز، 

یان یەکانەگی بوونی لێ دەکەوێتەوە. 

ئوستوورەی بوونی یەکەخواز
ئیالهیاتی بوونی یەکەخواز تاکڕەهەندە و باوەڕی 
بــە بوونی فرەیی و فرەخــوازی و جیاوازییەکان 
نییە. بوونــی تاقانە نەگۆڕە؛ بوونــی مەال وەکوو 
نوێنــەری اللە، پیــرۆزە و کــەس مافی ئەوەی 
نییــە گومان لە بوونی بکات )ئەمە هاوشــێوەی 
ســەدەکانی ناوەڕاســتە کــە پاپا پیــرۆز بوو و 
کەســێک دژ بە کڵێسە بوەستایەتەوە دەسوتێنرا 
یان زمانیان دەبــڕی، نموونەکەی جۆردانۆ بڕۆنۆ 
بوو کە لە الیەن کڵێســەوە ســووتێنرا(. جیهانی 
مــاددە، جیهانی شــەڕە و کەســێک کە خۆی 
لە بوونــی تاقانە نزیک بکاتــەوە، ڕزگار دەبێت. 
بۆیە لە ئوســتوورەی بوونی یەکەخوازدا، ئیمانی 
ڕەهــا بە بوونی یەکەیە کــە ڕزگاریی مرۆڤی لێ 
دەکەوێتەوە. کێشــەی نێوان چاکــە و خراپە و 
تاریکی و نوور، بەردەوام لە ئیالهیاتی یەکەخوازدا 
خۆی دەرخســتووە. نــوور ڕووی لە شــەرقە و 
هەرچی بەرەو ڕۆژئاوا یان غەرب بڕۆین تاریکایی 
زیاتر دەبێــت. نوور یان ڕۆشــنایی، لە کەالمی 
ســۆهرەوەردی جۆرێــک لە عیرفانــە و ئەوەی 
لە ڕووناکایــی نزیک بێتەوە دەگاتــە ڕووناکیی 
ڕووناکاییەکان و ئەمەش شــڕۆڤەیەکی دیکە بۆ 
چەسپاندنی بوونی یەکەیە. بوونی یەکەخواز، دژ بە 
مێژووی هەر چەشنە گۆڕانکارییەکە و چاوپۆشی 
لــە هەموو ڕاســتییەکان دەکات. ئوســتوورەی 
بوونی یەکەخواز، هەندێک لە ڕاســتییەکان کە 
لە بەرژەوەندییدایــە گەورەی دەکاتەوە و ئەوەی 
لە بەرژەوەندیی نەبێت دەیســڕێتەوە و خۆی لە 
قەرەی بابەتی شــەڕ نادات کە یەکێک لە گرفتە 
سەرەکییەکانی ناو جیهانە. ئوستوورەی یەکەخواز 
ڕووی لە جیهانی ســەرەوەیە و چونکە باوەڕی بە 
زنجیرەپلەی نەگۆڕ هەیە، الی وایە ئاوڕدانەوە لە 
وردەکارییەکان و تەنانەت شــەڕی ناو جیهان لە 
ئاستی ئەودا نییە. ئوستوورەی بوونی یەکەخواز، 

لە ڕێگەی هەڵپەســاردنی مرۆڤەکان لە جیهان و 
سڕینەوەی ئازادییەکانی مرۆڤ و نابەرپرسکردنی 
لە ئاســت ژیانە - جیهانی خۆی، دەســتەمۆیان 
دەکات بــە جۆرێک لە ڕەوشــتی ئاغــا و نۆکەر 
کەڵــک وەردەگرێت بــۆ ئەوەی زیاتر هەســت 
بــە نامۆیی بکــەن، چونکە لــەش و دەروونیان 
لە دەســتی مرۆڤ خۆیدا نییــە و موڵکی خودا 
و دەســەاڵتی ئاینییە و بە تاوانبارکردنی مرۆڤ، 
تــووی ترس لە گوناح و تــرس و عەزابی دواڕۆژ 
لە ناخــی مرۆڤەکانــدا دەچێنێت. لــە ڕێگەی 
مەحکوومکردن و داســەپاندنی ئاکاری داخراو و 
خێڵەکــی، کۆمەڵگە وەک یەک و هاوچەشــنی 
یەکتــری دەکات بە جۆرێک کــە هەموو وەک 
یەکیان لێ دێــت. نموونەکەی چیرۆکی تەختی 
پرۆکرێستە. )پرۆکرێست وەکوو سەرۆکی دزەکان 
تەختێکی هەبووە کاتێک خەڵکیان تااڵن دەکرد 
هەرکەسێکیان بگرتایە لەسەر تەختەکە دایاندەنا، 
ئەگەر نەفەرەکە لە تەختەکە درێژتر بووایە دەست 
و القیان دەقرتاند و ئەگەر لە تەختەکە بچووکتر 
بووایــە، دەســت و القیان دەکێشــا تــا لەگەڵ 
تەختەکە ڕێک بووایــەت(. ئەمە نموونەیەک بۆ 

لێکدانەوەی ئوستوورەی بوونی یەکەخوازە.

ئیالهیاتی نەفی
هەروەک پێشــتر بــاس کرا، بوونــی یەکەخواز 
چونکە بێگەرد و پاکە، خۆی لە قەرەی جیهانی 
مادە نادات و ئەوەی دژی بێت نەفیی دەکاتەوە. 
ئیالهیاتــی ئیســالمی بە گشــتی ئیالهیاتێکی 
نەفیکــەرە. لە بانــگ و ســەاڵوە گرتوویەتی تا 
دەگاتە وتاربێژیــی مەالکانی، هەمــووی نەفی 
غەیــری خۆی دەکات. ئەوەی لــەو جیاواز بێت 
بــە شــەڕی دەزانێــت و داوای نەمانی دەکات. 
بوونی یەکەخــواز وەکوو میتافیزیکێکی نەفیکەر 
لە الیەن ئیالهیناسەکانی جیهانی ئیسالمەوە لە 
فاڕابی تا دەگاتە غەزالی پاساودراوە و دژی هەموو 
جیاوازییەکان بووە. لە بواری سیاســەتدا وشەی 
“ئۆمەتی ئیســالمی” بۆ نەفیی نەتەوەی جیاواز 
بووە، تەنانــەت کاتێکیش باس لــەوە دەکرێت 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721 208



ئێمە هەموومان لــە نەتەوەی جیاواز خوڵقاوین، 
بــۆ ئەوە نەبووە باوەڕ بە جیاوازی بکرێت، بەڵکوو 
ڕێگەی ڕزگاری، لــە یەکگرتنەوە و تواندنەوە لە 

ناو ئۆمەتێکی یەکەدا بووە.
 دوو جۆر تواندنــەوەی جیاوازییەکان لەناو 
ئیالهیاتی ئیســالمی: 1. جــۆری یەکەخواز 2. 
جۆری عیرفانی. هــەر دوو الیەنەکە نەفی غەیر 
و ئەوەی جیاواز بێــت دەکەنەوە. الیەنی یەکەم 
لە الیەن موتەکلیمەکانەوە پاساو دراوە و الیەنی 
دووەم لە الیەن عارفەکانەوە پاســاودراوە. ئەوەی 
لە ناو جەرگەی ئیالهیاتی ئیســالمی ســەری 
هەڵداوە، دژی زانســت، بیــری نوێ و نەتەوەی 
جیــاواز بووە. ئیالهیاتی نەفی، بۆ ســەلماندن و 
پاساوی بوونی نەگۆڕی خۆی پشتی بە سیفەتی 
نەفیکردنەوە بەستووە. اللە بێگەردە، بێ شەریکە، 
چاکەیــە و ڕەهایــە لە هەرچەشــنە نەبوونێک. 
بەاڵم ئەوەی جیاوازییــە لە خۆی دادەماڵێت بۆ 
ئــەوەی بە ڕەهایی بمێنێتــەوە و کەس گومانی 
لێی نەبێت. هەروەک چۆن ڕێبەری ئیســالمی 
پێویســتی بە ئۆمەتــی یەکە هەیــە، یەکڕیز و 
یەکدەنگ بێت و فرە دەنگــی و فرە کولتووری 
و فرە نەتەوەیی وەکوو دوژمنی سەرەکیی خۆی 
دەزانێت. لە سەرەتای هاتنە سەرکاری مەالکان 
لە ئێران و گرتنە دەســتی دەسەاڵت، ئیالهیاتی 
ئیســالمی لە جۆری ئێرانییەکــەی دژی نەتەوە 
و زمانی جیــاواز بوو. پشتئەســتوور بە هەمان 
ئیالهیاتی یەکەخواز، جیاوازییەکانی نەفی کرد. 
لەناو ئیالهیاتی ئیسالمی – ئێرانی، کەوا کۆماری 
ئیسالمی خۆی بە نوێنەری دەزانێ، باڵی عیرفانی 
لــە جۆری عەلی شــەریعەتی، بوو بــە بنەمای 
ئیالهیاتی کۆماری ئیسالمی کە توندڕەوانە دژی 
هەر چەشــنە بیری ئازاد و کۆمەڵگەی ئازاد بوو. 
بە دانانی بنەمایەکی ئایدیۆلۆژیکی شیعەگەرایانە، 
ئاینزاکانــی دیکەیان بە هەڕەشــە دەزانی، بۆیە 
هەموویــان دوور خرانــەوە یــان کەوتنــە بەر 
تیغی نەفی و لە ناوچوون. عیرفانی شــەریعەتی 
لەگەڵ عیرفانــی ئەحمەدی فەردید کە ئەویش 
شڕۆڤەیەکی سەقەتی فەلسەفەی هایدیگەر بوو، 

بۆ پاســاودانی ڕێبەرایەتیی کۆماری ئیســالمی 
یەکیان گرتەوە. ڕەوتێکی دیکە، ڕێگەی سروش 
بوو، گەرچی خۆی بە پێشەنگ دەزانی و پشتی 
بە فەلســەفەی زانســتیی پۆپێر بەستبوو، بەاڵم 
چونکە تێکەڵ بە )خووی ئایینی( کرابوو لەگەڵ 
الیەنەکانی دیکەی جیاوازییەکی ئەوتۆی نەبوو. 
کەواتە هەموو ڕەوتێکی بیرکردنەوە لە خزمەتی 
ئیالهیاتی ئایینی و بۆ پاساوی دەسەاڵتی ئایینی 
بــوو. هەربۆیە هیــچ بیرێکی نــوێ و تەنانەت 
ئەوروپای  هاوشــێوەی  مودێڕنی  کۆمەڵگەیەکی 
لێ نکەوتەوە. تەنانەت بیرکردنەوەی ئێرانگەرایانە 
لــە عەرەب، ئایینیترە و تووشــی کێشــەیەکی 
قووڵتــر بەنــاوی “خــووی ئایینی”یــە. خووی 
ئایینــی جۆرێک لە ڕوانینــی عیرفانی-ئایینییە 
کە الی وایە هەموو شــتێک لە ڕێگەی ئایینەوە 
پاســاو دەدرێت و پێویســتی بە زانستی نوێ و 
مەعریفەی نوێ نییــە. واتە بۆ لێکدانەوەی هەر 
بابەتێک سا ئەو بابەتە پەیوەندیی بە پزیشکی و 
زانستی فیزیا و فەلەکناسییەوە بێت، لە ڕێگەی 
ئایینەوە پاساو دەدرێت. ئەگەری هەیە کەسێک 
کە خووی ئایینیی هەیــە، نوێژ و ڕۆژو نەگرێت 
بەاڵم باکگراوەندی مێشــکی خــووی گرتووە بە 
ئایین. کەواتــە بیرمەندانی ناو ئەم دەســەاڵتە، 
بیرکردنەوەیــان بــۆ پاســاودان و پاراســتنی 
دەســەاڵتی ئایینی بەکارهێناوە. نە باوەڕیان بە 
مەعریفەی عەقڵی ئەزموونی هەیە، نە باوەڕیان بە 
پێشکەوتنی زانست هەیە؛ تەکنۆلۆجی و زانست، 
تەنیــا ئەوەنــدە گرنگە کە بتوانــێ لە خزمەتی 
دەسەاڵتی ئایینیدا بێت. ئەویش زانستێکە بتوانێ 
چەکی پێشــکەوتوو بەرهەم بێنێــت بۆ ئەوەی 
زووتر نەیارەکانی خۆیان کە دژ بە بیرکردنەوەی 
دەســەاڵتی ئایینەکەیانــن لەناوببــەن. کەواتە 
ئیالهیاتــی نەفی لە ناخی هەمــوو ئیماندارێکی 
ئیســالمیدا هەیە و خــووی دینییەکە بە هۆی 
پەروەردەی سەقەت لە مێشکی تاکی ئیمانداری 
ئیســالمیدا خۆی حەشــارداوە دژی بیری نوێ، 
پێشــکەوتنی نوێ، ئازادیی تــاک و کۆمەڵگەی 
کراوەیە. دەسەاڵتی سیاسی بوونی یەکەخواز بەم 
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شێوەیە:

بوونی یەکە )نەگۆڕ و بێ شەریکە(

دەسەاڵتداری یەکەخوازی نەگۆڕ )مەالکان(

کۆمەڵگەی یەکدەستکراو )ئۆمەتی واحید(

لە سەروەی هەمووانەوە بوونی یەکەیە کە دەتوانێ 
هەمان خودا بێت کەس ناتوانێ شــان لە شــانی 
بدات و تەنیا و تاکە و شــەریکی نییە و پێویستی 
بە کــەس نییــە. نوێنەرەکانی لە غیابــی ئەودا، 
دەسەاڵتدارانی ئایینین کە لە بوونی یەکەخوازەوە 
ســەرچاوەدەگرن و پلەیەک لە خوارووی یەکەی 
ڕەهاوەن و دەبێت دەسەاڵت بدرێتە دەستی ئەوان 
و ئەوانن نوێنەری خودا لەسەر عەرزن و پیرۆزن و 
کەس بۆی نییە دژیان بوەستێتەوە و هەرچەشنە 
شۆڕشێک دژ بەوان دژایەتی لەگەڵ خودایە بۆیە 
بە کافر لەقەڵەم دەدرێت. کەسێک کە باوەڕداری 
ڕاستەقینە بێت پێویســتە گوێڕایەڵی دەسەاڵتی 
ئایینی بێت و کوێلــەی فەرمانەکانی ئەوان بێت. 
ئیمــان و بەڵێنی لــە پێناو دەســەاڵتی ئایینی 
مەرجی ســەرەکییە و لە دوای ئــەوە ئێمانداران 
ئازادن لە کۆمەڵگە ســەرقاڵی ژیانــی ڕۆژانەیان 
بــن. بەاڵم نابێ لــەو مەرجانەی دەســەاڵتداری 
ئایینی بە ناوی شــەرع بۆیانــی داناوە دەرباز بن. 
گەرچی پێناسەی ئایین گەلێک ڕوونە و ئەویش 
“پیرۆزکردنی مادە”یە و ئەو شــوێنەی پیرۆزکرا 
دەسەاڵتی ئایینی دەستی بەسەردا دەگرێت و بە 
نــاوی دینەوە زەوتی دەکات. دەســەاڵتی ئایینی 
بۆ دەســتەمۆکردنی زیاتر، جگە لــە میکانیزمی 
تــرس کە بە درێژاییی مێــژوو ئایین کەڵکی لێ 
وەرگرتووە، لە دەســەاڵتی ئایینیــی مەالکان بە 
باشــترین شــێواز، ئەویش لە ڕێگــەی چەک و 

دەسەاڵتی سەربازی جێبەجێی کردووە. 

دووفاقی چاکە و خراپە
بوونــی یەکەخواز، ڕوانگەیەکــی دووفاقیی هەیە 

و چونکــە بنەمایەکــی میتافیزیکیــی هەیە و 
خوڵقاندنی شەڕ لە ژێر ناوی دابینکردنی ئاسایش 
و خوڵقاندنی وەهمی شەڕ، لە ناخی ئۆستوورەی 
بوونــی یەکەخــوازدا، وەکوو دەســتەبەرکردنی 
چاکــە لێکدەدرێتــەوە. بوونی یەکــە لە جۆری 
سیاسەت، خۆی لەگەڵ کولتوورێکی ڕۆژهەاڵتی 
بــە تەواوەتی تۆتالیتــەر و ســەرکوتکارە. بوون 
لەگەڵ عیرفانی ڕادیکاڵ کە هەموو شتێک نەفی 
دەکاتــەوە، لەگەڵ ناواخنێک کــە بە ئیالهیاتی 
جەبرگــەرا متوربە کراوە. بۆیــە بوونی یەکەخواز 
خــۆی بە پاک و بێگەرد دەزانێت، بەاڵم مەنتقی 
دەروونییەکــەی تێکــەڵ بــە شــەڕە و ئەویش 
شــەڕێک لە چوارچێوەی چاکــەی بەرزە. بەاڵم 
مرۆڤەکانــی ناو کولتــووری بوونی یەکەخواز کە 
باوەڕیــان بە “وەحدانییەت” هەیە، ڕەوشــتێکی 
دوو ڕوویانەیان هەیە؛ بەاڵم دووڕووییەکە، ناوەوە 
و دەرەوەی یەکیــان گرتووەتــەوە. لە ناخی هەر 
ئێماندارێکی یەکەخوازدا، پیرۆزکردنی خود هەیە 
بــۆ ئەوەی خۆی لە ڕەخنە بــە دوور ڕابگرێت و 
خۆی لە بەرپرسیارێتیی کۆمەڵگە بدزێتەوە و بۆ 
ئەوەی دەســت بەســەر ئەم دونیایەشدا بگرێت، 
هەندێک شــوێن پیرۆز دەکات و قۆڕغی دەکات. 
هەر چەشــنە بیر و ئایدیایەکی ئازادیخواز وەکوو 
“غەیرێک یان نەیارێک” چــاوی لێ دەکرێت و 
زیاتر سێبەر و مۆتەکەیە بۆیە جیهان بە شوێنی 
شــەڕ دەزانن و بۆ ئەم مەبەستەش ئەخالقێکی 
یەکەخواز دەخوڵقێنــن و هەموو دەنگ و ڕەنگە 
جیــاوازەکان دەســڕنەوە و لــە نــاوی دەبەن. 
ڕەهەندی دیکەی بوونی یەکەخواز، سیاســەتی 
سەرکوتکارانە و دادگای پشکنینە. گەر بە وردی 
ســەیری )دادگاکانی کۆماری ئیسالمی بکەیت، 
چۆن پۆل پــۆل خەڵکیان بە بێ لێکۆڵینەوە ڕیز 
دەکــرد و ئێعدام دەکران(. مەیلی ســەرکوت بۆ 
ئەوەیە ناخی ئەم ئایدیۆلۆژییە لەوەدایە جیهان لە 
شــەڕ پاک بکاتەوە و ئەمەش بۆ ئەوەیە خۆی لە 
فەوتان بپارێزێــت. لە الیەکی دیکەوە ئیالهیاتی 
یەکەخــواز، مێژوو لــە ناوەڕۆکی خــۆی بەتاڵ 
دەکاتەوە و دەرهەســتی دەکات و مێژوو وەکوو 
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شــوێنێک بۆ ئامۆژگاری و پەندوەرگرتن چاو لێ 
دەکات و ئەمەش خوڵقاندنی وەهمە و ئەم وەهمە 
هێندە دەچێتە پێــش نهێنیترین و تایبەتیترین 
شــوێنی ژیانی مرۆڤەکانیش دەگرێتەوە. تەنانەت 
چاودێریی خواردن و خەوتن و ژیانی هاوبەشیش 
دەکات! کەواتــە بوونی یەکەخواز، شــوێنێک بۆ 
مرۆڤەکان ناهێڵێتەوە و پلە و پێگەی مرۆڤەکان تا 
ئاستی مرۆڤێکی غەریزی دادەبەزێنێت و دەیکاتە 
مرۆڤێکی کاسبکار بۆ ئەوەی بیری بە الی بژێوی 
ژیانی ڕۆژانەوە بێت و بیر لە ئازادی و سەربەستی 
نەکاتــەوە. بوونــی یەکەخــواز، ئیالهییاتەکەی 
چارەنووســخوازانەیە و هۆیەک دەخوڵقێنێت بۆ 
ئەوەی کێشە و مەعریفەی مرۆیی نەخوڵقێنێت. 
لە شــوێنێک کەوا بیری مرۆیی گەشــە نەکات، 
بە دڵنیایییەوە کولتووری مرۆییش گەشە ناکات؛ 
بۆیــە لە نــاو ئیالهیاتی یەکەخوازی ئیســالمی 
– ئێرانیدا، دەســکەوتێک لە بــواری بیری نوێ 
و هزری نوێ نەخوڵقاوە. بــە دڵنیایییەوە ئەگەر 
بیرکردنەوەی مرۆیی نەبێت، کولتووری مرۆییش 
بەرهەمــی نوێی نابێت. مرۆڤــەکان لە ڕوانگەی 
ئیالهیاتی یەکەخــوازەوە، جەبــر و چارەنووس 
بەســەریاندا زاڵە و ئەمەش وا دەکات مرۆڤەکان 
جگە لە هۆکردێک و مرۆڤێکی ناچارکراو شتێکی 
دیکە نەبن. بۆنموونە “خودا غەزەبی لێگرتووین”، 
“خودا کارێک نەکات نابێت”، “خوا هەموو شتێکی 
بۆ دیاریکردوین”، هەمووی ئەمانە دەرهاویشــتە 
و دەرەنجامــی زاڵبوونی ئیالهیاتی یەکەخوازن و 
ئەمەش جگە لە کۆمەڵگەی ســتەمکار شتێکی 
دیکە نەبووە. کەواتە ئیالهیاتی یەکەخواز لەگەڵ 
پیرۆزییەکی یەکەخوازانە، تاکە مەنتقەکەی، پاک 
و بێگەردکردنی خۆی لــە حوکم و بڕیارەکانە و 
تووڕدانی هەموو شتەکان و لکاندنیان بە چەمکی 
شەڕە. ســڕینەوەی جیاوازییەکان و داسەپاندنی 
وتــاری زارەکی و لە جۆری مۆنۆلۆگ، دژی هەر 
چەشنە دیالۆگ و بیری ئازادە. بۆیە گوتاربێژەکانی 
بوونی یەکەخواز پڕن لە توندوتیژی و هەڕەشە و 
زمانەکەیان زمانی نەفییە و تا ئێســتاش جگە لە 
کارەســات شتێکی دیکەی نەخوڵقاندووە. کەواتە 

دووفاقی)دوالیــزم(ی نــەزۆک و کارەســاتاویی 
بوونــی یەکەخواز، ڕووداوەکان دەســڕێتەوە یان 
چاوپۆشــییان لێ دەکات چونکــە، خۆی بەرزتر 
لەو شــتانە دادەنێت ئاوڕیان لێ بداتەوە و زیاتر 
نۆستالۆژیی بۆ ڕابردوو هەیە ئەویش بۆ پاراستنی 
میراتێکە لە ڕابــردوودا ماوەتەوە و نەگۆڕدراوە و 
هەموو بیرێک کە تازەگەریی پێوە بێت لە بیری 
دەکات. بەاڵم نۆســتالۆژیی ڕابردوو لەگەڵ ترس 
و تۆقانــدن و ئەوی دیکە بە تاوانبار ناســاندن، 
بۆنموونــە دیسکۆرســی دوژمن ســازکردنی بە 
شــێوەی وەهمی و خەیاڵی، بــەردەوام لە ناخی 
ئیالهیاتی نەفیدا ئامڕازێکی گرنگ بووە. نەبوونی 
ئاسایشــی کۆمەاڵیەتــی و سیاســی و تێکدانی 
مێــژووی کۆمەڵگەیەک کــە چوارچێوەکەی لە 
پێشــدا دیاری کراوە، هەمووی پێکەوە بۆ ئەوەیە 
کە کۆمەڵگــە تەریک و داخراو بێــت. عیرفانی 
شــەڕەنگێزانەی ئایینی و کولتووری بڕەودان بە 
شەهیدپەرەستی و خوێن و عیرفانی شەریعەتی-
فەردیــدی و جۆری ســروش، هەمــووی ڕۆڵی 
ئیالهیاتی  بــووە.  زەحاکیان  چێشــتلێنەرەکانی 
نەفی پێویســتی بە خوێن و کوشتن هەیە. مان 
و نەمانی ئیالهیاتی نەفــی، پیرۆزیدان بە مردنە 
و تــرس و دڵەڕاوکێــی مــردن جێگــەی ژیان 
دەگرێتــەوە و مەودایەک لە نێوان ژیان و مردندا 
نامێنێتەوە. تەنانەت ئیالهیاتی عیرفانی ڕادیکاڵ، 
کاتێک دەگاتە ئاســتی شاگەشــکە، جۆرێک لە 
پیشــان  کولتوورێکمان  دەروونیی  نەخۆشــینی 
دەدا )گریان( و فرمێســک ڕشــتن و لەخۆدان، 
جۆرێک لە مازوخیســمی پێوە دیارە. تەنانەت لە 
بیری عیرفانی ڕادیکاڵی خومەینیزمدا باس لەوە 

دەکرێت )فرهنگ ما فرهنگ گریە است!(. 

ئیالهیاتی ئەشکەنجە
لە کۆنەوە ئــازار و ئەشــەنجەی نەیارانی ئایین 
باو بووە. لە ئەشــکەنجەوە تا دەگاتە کوشــتن و 
سووتاندن و بەتاوانبار لەقەڵەمدانی نەیاران و بیر 
جیاوازەکان، مێژووییەکی کۆنی لە ناو ئایینەکاندا 
بــووە. لە دەســەاڵتی مەالکانی ناو دەســەاڵتی 
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کۆماری ئیسالمی ئەشکنجە و کوشتن بەشێکی 
دانەبڕاو لەو ئایدیۆلۆژییە بووە و ئێستەش وەکوو 
خــۆی ماوەتەوە. کاتێک مەالکان لە ژێر چەتری 
ویالیەتی فەقێی ڕەها، خۆیان بە پیرۆز دەزانن و 
حوکمی خودایــی وەردەگرن، مرۆڤەکان دابەش 
دەبن بــە ئیماندار و بێ ئیمان، کۆمەڵگە دابەش 
دەبێت بۆ کۆمەڵگەی دۆست و دوژمن و جیهانیش 
بە پێی ئیالهیاتەکان بۆ ڕووناک و تاریک دابەش 
دەکرێت. دابەشکردن و دژمن سازکردن ڕێگەیەک 
بۆ مانەوەی دەسەاڵتی داخراوی ئایینییە. کاتێک 
مرۆڤ تــووی تاوان و گوناح لە ناخیدا بە زەبری 
ترس دەچێندرێت، ورەی ئازادی و سەربەســتی 
لەناخیــدا دەپووکێتەوە. ئەشــکەنجەدانی لەش 
وەکوو جۆرێک لە پاکبوونەوە لە گوناح، بەشــێک 
لە ئامرازەکانی ئایین بووە. لە الیەکی دیکەوە، خۆ 
بــە پاک زانین و بێگەرد بوون لە گوناح، ڕێگە بۆ 
ئەوە دەکاتەوە کەســانی دیکە بە تاوانبار بزانن و 
بیانهێننە سەر ڕێگەی ڕاست. بۆیە لە دەسەاڵتی 
ئایینیدا ڕێگەی ڕاســت ئەوەیە، خۆیان دایانناوە 
و الڕێکردن، ســزاکەی ئەشکەنجەیە. دەسەاڵتی 
ئایینی بە پێی سیاســەتێک کە بوویەتی، زۆر بە 
ئاسانی نەیارانی خۆیان ئەشکەنجە و ئازار دەدەن 
و هەســت بە گوناحیش ناکــەن چونکە خۆیان 
بە پاک دەزانن و لە هەمان کاتیشــدا خۆیان بە 

نوێنەری خودا لەسەر عەرز دەزانن. 
کێشەی دیکە لەناخی ئیالهیاتی ئەشکەنجەدا 
بیرۆکــەی تۆبە و پەشــیمانی لە ناو ڕەوشــتی 
ئیالهیاتــی نەفی بۆ ئەوەیە مرۆڤــەکان تاوانبارن 
و پــاک ببنەوە بــەاڵم بۆ لەبیرکردنــی ڕابردوو، 
دەبێــت ڕابردو پاک بکرێتــەوە. توخمی گوناح و 
لەبیرکردن لە ناخی تاکی کۆمەڵگە و پشتبەستن 
بــە دروشــمی عیرفانــی و ئایینی بۆ ســڕینە و 
نۆســتالۆژیی ڕابردوو لەگەڵ تــرس و تۆقاندن و 
“ئەوی دیکە” بە تاوانبار ناســاندن و دیسکۆرسی 
دوژمن ســازکردنی بە شێوەی وەهمی و خەیاڵی 
بەردەوام لە ناخی ئیالهیاتــی نەفیدا، ئامرازێکی 
گرنــگ بووە. بیرۆکەی تۆبە و پەشــیمانی لە ناو 
ڕەوشــتی ئیالهیاتی نەفی بــۆ ئەوەیە مرۆڤەکان 

تاوانبــارن و پاک ببنەوە، بەاڵم بــۆ لەبیرکردنی 
ڕابردوو پێویســتە ڕابردوو پاک بکرێتەوە. توخمی 
گوناح و لەبیرکردن، لە ناخــی تاکی کۆمەڵگەدا 
هەوێنی بەســتووە و پشتبەســتن بە دروشــمی 
عیرفانــی و ئایینی بۆ ســڕینەوەی خوێنێکە لە 
پێناو عیرفان و ئیالهیاتــی یەکەخوازدا. ڕوانینی 
سیاســیی بوونی یەکە، بۆ جیهانێــک کە پڕ لە 
گوناح و فیتنەیە و بۆ دەســتەبەرکردنی پاکی و 
بێگەردی، پێویســتی بە پیرۆزیــدان بە زەوی و 
پاککردنەوەی جیهان لە شــەڕ هەیە و ئەویش لە 
ڕێگــەی فتوای ئایینییــەوە جێبەجێ دەبێت کە 

سەکۆی وتاربێژە تاریکپەرەستەکانە.
پێشــتر وتمــان هەرکەســێک ئەندازەکەی، 
هێندەی “تەختــی” ئیالهیاتی یەکەخواز نەبێت، 
دەبێت خۆی لەو ئەندازەیەدا بگونجێنێت، دەنا لە 
ناو دەچێت. ئەمەش سڕینەوەی توخمی عەقاڵنی 
لە تاکەکان، بە پشتبەستن بە بیری چارەنووسسازە 
و ئەمەش ئاسایشــی دەروونیی مرۆڤەکان زەوت 
دەکات و مرۆڤــەکان بەنــاو ئاسایشــەوە دەبێت 
باجی ترس و ئاسایشــەکە بدەن. دوالیزمی بوونی 
یەکەخواز، پاڵنــەری میتافیزیکیــی ناعەقاڵنییە. 
دیارە شــێوازی سزادان و ئەشــکەنجەی نەیارانی 
دەســەاڵتی ئایینی لە تۆبەکردنەوە دەســت پێ 
دەکات و چونکە دروشــمی ئیالهیاتی یەکەخواز 
ئیماندار و بێ ئێمانە و دەرکەوتە سیاسییەکەیشی 
دۆست و دوژمنە، بۆیە کەسانێک هەن خۆیان بە 
پاکترینــی مرۆڤەکان دەزانن و حوکمی خۆیان لە 
خــودا و پێغەمبەر وەرگرتووە و بە فەیزی ئیالهی 
گەیشتوون و دەتوانن هەموو یاسایەک ژێر پێ بنێن 
و بە الیانەوە گرنگ نییــە دادپەروەری و ئازادیی 
بیر و بۆچوون چییە. کەواتە نوێنەرانی ئیالهییاتی 
یەکەخواز حوکم لە خودایەک وەردەگرن لە الی 
ئەوان خودای سزا و تۆڵەکردنەوەیە و چونکە لەش 
و ڕۆحی مرۆڤ ئەوانن، مافی زیندوبوون و مردنیان 
پێ دەبەخشــن و بە ئاســانی ئەوەی بیانهەوێ بە 
ســەر نەیارانی خۆیانی دەهێنن. لە ئەشکەنجەی 
لەشەوە بگرە تا دەگاتەوە القەکردنی نەیارەکانیان. 
بۆ ئەوەی حوکمی خودا و نوێنەرەکەی جێبەجێ 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721 212



بکەن ســڵ لە هیچ بەهایەکی مرۆیی ناکەنەوە و 
هەمووی ژێر پێ دەنێن و خۆیان بە خاوەنی لەش 

و ڕۆحی مرۆڤ دەزانن.
 ئیالهیاتی ئەشــکەنجە لە الیــەن ئیماندارە 
دەمارگرژەکانی وەکوو تاڵەبان و داعش و کۆماری 
ئیســالمی یەکێکن، ئەگەر ئیســالمی سیاســی 
هەزار لق وپۆی هەبێت یــەک دەندووکی هەیە. 
ئیالهیاتــی یەکەخواز، دەســت بەســەر ژیان و 
لــەش و دەروونــی مرۆڤەکانــدا دەگرێت و مان 
و نەمانــی مرۆڤەکانــی لە ئەســتۆیە. خۆیان لە 
هــۆدەی ڕووناکایی داناوە بۆ ئــەوەی نەیارەکانی 
خۆیان لە ڕێگەی ســزادان و کوشــتن و بڕین و 
دانپێدانــان، بە فەیــزی الیەتەناهییان بگەیەنن. 
دەبینین ئیماندارە دەمارگرژەکانی وەکوو کۆماری 
ئیسالمی چەندە عاشقی تەکنیک و تەکنۆلۆجیی 
نوێن و دەســتەبەرکردنی چەکی نوێ باشــترین 
هەنگاوە بۆ گەیشــتن بــە ئامانجەکانیان ئەویش 
پاککردنــەوەی جیهان لە بێ دیــن و کافرەکانە. 
کۆماری ئیســالمی وەکوو نوێنەری ڕاستەقینەی 
توندئاژۆترین دەزگای ئایینی، بە باشی ئیالهیاتی 
نەفیی ئیســالمی جێبەجێ کردووە. کێشەیەکی 
دیکــە بەکارهێنانی ئەخالقــی دژە ئەخالقە. بە 
پێــی بەرژەوەنــدی و پاراســتنی دامــودەزگای 
ئایینــی، دەتوانی درۆ بکەیت. درۆ لە ناو ئایینەوە 
هاتووەتەوە ناو سیاســەت و کۆمەڵگەوە. چەمکی 
“تەقیە”، شــێوازێک لە دووڕوویــی و درۆکردن 
لەگــەڵ خۆتە تــا دەگاتــە دانوســتان لەگەڵ 
دەســەاڵتدارانی بەهێز. کاتێک دەسەاڵتی ئایینی 
توانای بەرەنگاربوونەوەی لەگەڵ دوژمنی زلهێزی 
خۆی نەبێت، بێدەنگــی هەڵدەبژێرێت و کاتێک 
دەســەاڵتی گرتە دەست، حاشا لە هەموو شتێک 
دەکات. درۆی مەسڵەحەتی، بەشێک لە کولتووری 
کۆمەڵگەی ئێرانی، بە هۆی داسەپاویی دەسەاڵتی 
ئایینییە. تەنانەت الیان وایە بۆ پاراستنی دەسەاڵت 

پێویستە هەموو بێ ئەخالقییەک بکەیت. 
        

کۆتایی
ئــەوەی لــە کۆتاییــدا جێــی وەبیرهێنانەوەیە 

ئەوەیە، ئیالهیاتــی نەفی، تیۆرییەکی ئایینییە و 
لــە کۆمەڵگەی ئایینیی وەکــوو ئێراندا، لە پلەی 
یەکەمدا ڕۆڵی گرنگی هەیە و گرووپە سەلەفییە 
جیهادییەکان، پێویســتییان بەم جۆرە تیۆرییانە 
نییــە، چونکە ڕاســتەوخۆ کۆمەڵگــە دەکەن بە 
دوو چینــی ئیمانــدار و بێ دێن و کوشــتن و 
سووتاندن بە مافی ڕەوای خۆیان دەزانن. گەرچی 
هەموویان لەم خاڵەدا هاوبەشن، جیهانێکی یەکە 
و پاک و بێگــەرد و پڕ لــە ئیمانداریان دەوێت 
و دروشــمیان داگیرکردنی گشت جیهانە. بەاڵم 
بوونی یەکەخواز، ئایدیۆلۆژییەکی سەرومێژووە و 
گرنگی بە ڕاستییەکان نادات و سەرکوتی دەکات 
و ئــەم مەرامە لە ناو نازییەکانی ئاڵمان هەبووە و 
بە الیەنگری لە بیری بوونگەرایی، سیســتەمێکی 
دڕندە و نامرۆڤانەیان ساز کرد و دەرەنجامەکەی 

ئاشۆیتس بوو.
کەواتــە ئیالهیاتی یەکەخواز و دەســەاڵتی 
ئایینی لە جۆری کۆماری ئیسالمی، لە الیەکەوە 
فاشیســتییە چونکە ناســیۆنالیزمی ئێرانی پێش 
خۆی هەڵگرتووە و لە الیەکی دیکەوە مەزهەبی و 
ڕەگەزپەرستانەیە چونکە باوەڕی بە سەرخستنی 
ئایینزای شــیعەگەری هەیە و ســەرکوتکارانەیە 
چونکە هێزی چەکداری ســەرکوتکاری هەیە و 
باش دەزانن ئێران واڵتێکی فرە نەتەوە و فرە زمانە 
و بە ئاژاوەنانەوەی ئایینی و ئیتنیکی، خەڵکی لە 
یەک جیاکردووەتەوە و خەڵکیان ئەتۆمیزە کردووە 
بە جۆرێک کە تەنیا بیر لە بژێوی ژیان بکەنەوە و 
بیــر لە ئازادی و دادپەروەری نەکەنەوە و چونکە 
الیەنی پــەروەردەش خۆیــان دایدەڕێژن، جگە 
لە دەســتەمۆکردن و متوربەکردنی ئایدیۆلۆژیی 
خۆیان شــتێکی وەهــا لە ناو پــەروەردەدا نییە 

جێگەی دڵخۆشی بێت. 
*. negative theology

سەرچاوەکان
1.بدایە الحکمە، علی شیروانی، چاپ قم، جلد 1 

2.فەلسەفە در قرن بیست، کریستیان دوالکامپانی، ترجمە باقر پرهام
٣.تاریخ فلسفە در جهان اسالم، حنا فاخوری، ترجمە ایتی

٤.تکنیک و ئیمان، نیکفر، 1٣86 
5.امتناع تفکر در فرهنگ دینی، ارامش دوستدار
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نەتەوەسازی لە ئێران:
نەوت، قوتابخانە، میدیا

ڕۆژیار ڕۆژهەاڵت

ئەم وتارە هەوڵێکی ڕەخنە گرانەیە لەمەڕ پڕۆسەی 
دەوڵەت/نەتەوە و نەتەوەسازی لە ئێرانی فرەنەتەوەدا، 

باسکردنە لە کێشەی سەرەکی سەبارەت بە فرە 
ئیتنیکی/نەتەوەیی بوونی ئەم واڵتە بە درێژایی مێژوو، 
بە تایبەت لە دەسەاڵتداریەتیی کۆماری ئیسالمیی 

فەندەمینتاڵی بناژۆخوازدا.



مــرۆڤ ئــەو  بوونەوەرەیە لــە داڕێژەی 
ئاناتۆمیدا وا چێ کراوە ناتوانێ تاک و تەرا 
و بە تەنیایی ژیان بەڕێ بکات و حەتمەن 
دەبێ لەگەڵ کۆ و هاوڕەگەزانیدا ژیان پێک 
بێنێ. واتا دەبێ خۆشی و ناخۆشییەکانی 
ژیانی ڕۆژ و شــەوی بە هاوکاریی یەکتر 
تێپەڕێنــێ. هەر بۆیە بــە درێژاییی چاخ 
و سەدە و هەزارەکانی ســاڵ توانیویەتی 
دەســتەبەر  بوون  نیشــتەجێ  شــوێنی 
بــکا و یاســایەکی تایبەتــی بخوڵقێنێ. 

لۆژیک و شــعوور، دوو چەمکی ســەرەکین 
بۆ ڕێبــازی ژیان و یاریــدەدەری مرۆیین بۆ 
چێ کردنی ژیان و بۆ گۆڕینی واتای ژیان لە 
سەرەتایی  و کالسیکەوە بۆ مۆدێڕن بوون، بۆ 
ســازاندنی نەتەوە، بۆ دروست کردنی واڵت و 
کیانێکی نەتەوەیی/جوگرافیی تایبەتی خۆی.

پێناسەیەکی گشتی بۆ ناساندنی نەتەوە، 
هەڵگری پاڕادایمی تایبەت بە خۆیەتی. یانی 
لەم نەتــەوە بۆ ئەو نەتەوە تــا ئەندازەیەکی 
بەرچاو جیاوازیی بنەڕەتی لە ئارادایە. ژینگە، 
سروشــت، ژێئــۆ پۆلێتیک، زمــان  و کلتور 
و .... زۆر چەمــک و دەســتەواژەی  تر لەخۆ 
دەگرێ. بۆ نموونە جوو یان جوولەکە ئایینی 
یەهوە و مووســایی پێناسەی هەرە گرینگی 
نەتەوایەتییانە. ئایین لە زۆر شوێنی دیکەش 
نیشانە و هێمای نەتەوایەتییە. لە نێو عەڕەبدا 
ئیسالم دەتوانێ هێمای گشتیی عەڕەب زمان 
بــێ چونکــە ئایینی ئیســالم هێژمۆنییەکی 

گشتییە بە سەر دنیای عەڕەب بووندا. 
لە کوردســتاندا ئەوانــەی دەبنە تووتمی 
شوناســی کوردی بــوون ناســراون. زۆرێک 
لە نووســەرانی خۆمان واتا کورد، بە گشــتی 
دوو چەمــک و هێما دەستنیشــان دەکەن. 
یەکەم مێژووی دێرینــی نەتەوایەتیی گەلی 
کورد، دووهەم خەبات و شۆڕشــی بەرحەقی 
کوردستانی لە هەموو بەشەکانی کوردستاندا. 
بەاڵم بە پێناســەی مودێڕنــی ئەمڕۆ کە بۆ 

بڵێین زمانی  نەتەوەی دەکــەن، دەتوانیــن 
کوردی فاکتەری هەرە گرینگە بۆ شوناســی 
کوردی بوون؛ بۆ ئەوەی کورد بە دنیا بناسرێ 
بــۆ دەســتەبەر کردنی خواســت و خوازەی 
نەتەوایەتی. هەڵبەت دەکرێ تووتم و  هێمای 
دیکەش دەستنیشــان بکــرێ وەک کلتوور، 
تەنانەت ژێنی تایبەت کە لە باری پزشــکی 
و زانستییەوە جیاکەرەوەی کەسایەتیی تاکی 
کوردە لە باقی نەتەوەکانی دراوســێ. چونکە 
ئێستاشــی لەگەڵدا بێ، بەعــزە نەتەوەیەکی 
وەک فــارس، کورد بە ئامۆزای خۆی دەزانێ، 
کە زۆرتر بۆ خۆڵ کردنە چاو  و شــاردنەوەی 

ڕاستییەکان و واقیعی حاشا هەڵنەگرە.
بەاڵم بۆ فاکتی زمــان بۆ نەتەوەی کورد 
هێنــدە گرینگــە؟ چونکە بە داخــەوە کورد 
هێشتا نەبووەتە خاوەن دەوڵەت و دەسەاڵتی 
ســەربەخۆ، ئەینا دەکرا بڵێین ئااڵ و سروود و 
زۆر هێمای دیکەش نیشــانەی گەلی بوون و 

نەتەوەیی بوونە.
بەو پێشــەکییە، دێینەوە ســەر چەمکی 
نەتەوەسازی. نەتەوسازی، پڕۆسەیەکی گشتی 
بۆ ســازکردنی نەتەوەیەک بۆ کۆ کردنەوەی 
کۆمەڵگایەکــی دیاریکــراو لــە قەوارەیەکی 
جۆگڕافیاییدایــە. ئەو پڕۆســەیە بــە هێز و 
قووەتی دەسەاڵت و ئۆتۆریتەی حاکمییەتەوە 
هەنگاوی بــۆ هەڵدەگیرێ. هەمــوو واڵتانی  
ئەم جیهانە باگراوەنــدی بنەڕەتییان هەبووە 
بــۆ ســەرکەوتوویی ئــەو پڕۆسێســە، کــە 
پڕۆپاگەنــدە و زمان و دەســەاڵت/ئۆتۆریتە، 
ئەو پڕۆژەیەن. واڵتی  ڕۆڵگێڕانی ســەرەکیی 
ئێران بە هۆی فرەئیتنیکی بوونی هەمیشــە 
جێگای مشــتومڕی لێکۆلەران بوە، چونکە بە 
داخەوە هەمیشــە نکۆڵی لە ماف و شوناسی 
نەتەوەیییــان کراوە و بــوون و نەبوونیان بە 
قازانجی نژادی بااڵدەستی دەسەاڵت پێشێل 
کــراوە، نەتەوەســازی هەر لــە دەرکەوتنی 
ناســیۆنالیزم بەمالوە خۆی نیشــان داوە. لە 
ئێران بە هاتنەســەرکاری ڕەزاشای پەهلەوی 
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ســتارتی دەوڵەت/نەتەوەســازی لێــدرا، ئەو 
پڕۆســەیە لە پەهلەویی دووهەم و دەسەاڵتی 
کۆمــاری ئیســالمیدا درێــژەی پــێ دراوە. 
ئاندریاس وەیمێر وەک پســپۆڕێکی زانســتە 
سیاســییەکان، ســێ فاکتەر بۆ سەرکەوتنی 
پڕۆژەی نەتەوەســازیی درێژماوە و چەســپاو 

دەستنیشان دەکات:
1 پێکهێنانــی ســتڕاکچێرێکی مەدەنی لە 

کۆمەڵگادا.
2 دابــەش کردنی بەرباڵوی پێداویســتییە 
گشــتییەکان لــە هەمــوو ناوچــەکان بــە 

شێوەیەکی بەرانبەرو یەکسان.
3 ڕەخساندنی هەلێکی شیاو و پەسندکراو بۆ 
وێژمانی هاوبەش و گشتی لە نێوان توێژەکانی 

کۆمەڵگادا.
وەیمێر، لە باســەکەیدا ئاماژە بە “درێژماوە و 
چەســپاو” دەکات. کاتێ دەڵێین درێژ ماوە، 
یانی وەک ڕۆژی هەوەڵ هەروا بە تین و گوڕ 
بــێ و لەوە گرینگتر بە چڕی لە الیەن چین 
و توێژی جۆراوجۆری کۆمەڵگاوە پشــتیوانیی 
لــێ بکرێ. بۆ نموونە ژنــڕاڵ تیتۆ،  پڕۆژەی 
یۆگوسالویی پێشــووی بنیاد نا. ئاکامەکەی 
چی بوو؟ ژینۆساید و کوشتوبڕی سربینیتسا 
و بۆســنی هێرزەگۆیینــی لــێ کەوتــەوە،  
لــەو پــڕۆژە نەتەوە  نیشــاندەری ئەوەیــە 
ســازییەی یۆگۆســالویدا، مافی نەتەوەکانی 
دیکە لەبەرچاو  نەگیــراوە و پەڕاوێز خراون 
و دەسەاڵتی ئایدیۆلۆژیستیی ناوەند سانتڕاڵ 
تــەوەری پاوانخواز بوە، بەاڵم هیندووســتان 
کاتێ لە کلۆنیالیزمی بەریتانی ڕزگاری دەبێ، 
مافی کەمینە لە بەرچاو دەگیرێ و ئێستا لە 
قوتابخانەکانی واڵتی هێند 22 زمانی ڕەسمی 

کاری پەروەردەییی پێ دەکرێ.
چەمکی نەتەوەســازی لە ئێراندا هەر لە 
ئەساســدا هەوڵێک بووە لە بابەت بەرفراوان 
کردنی کەلێنی نێوان ئیتنی/نەتەوەکانی ئێران 
لە گەڵ فارسدا. گەالنی ئێران هەتا دەسەاڵتی 
دەســەاڵتێکی  قاجــارەکان،  و  ســەفەوییە 

نیمچە خــۆ بەڕەێوەبەرییان هەبوو. کاروباری 
خۆیــان بەڕێوە دەبرد و باج وخەراجیشــیان 
بە دەســەاڵتی ناوەنــدی دەدا؛ واتا ئێرانێکی 

“ملوک الطوایفی”.
بــەاڵم هەر لە جێگیــر بوونی پەهلەویی 
یەکەمەوە هەتا بە ئەمڕۆ، بەبێ پرس کردن بە 
باقیی نەتەوەکانی دیکە خۆیان کردە داشداری 
ئێرانی فرە ئیتنیک و ژیار و ئوســتوورەگەری 
2500 ســاڵەیان دامەزراند بە یاریدەدەری و 
هاوتەریبیی ئایینی شــیعەوە. مەبەســت لەو 
پڕۆژەیــە دامەزراندنی یەکەیەکی سیاســیی 
ســانتڕاڵ، یــەک زمان، یــەک ئایین، یەک 
نژاد، یەک کلتوور و یەک شێوە جلوبەرگ و 
لیباسی هاوشــێوە بوو. ئامانجی درێژ خایەن: 
الواز کردنــی کلتــوور و زمانی نەتەوە غەیرە 
فارســەکان و وردە وردە ســڕینەوەیان بــە 

قازانجی نەتەوەی داشدار.
تەنانــەت بــۆ نووســینی دەســتوور لە 
سەردەمانی مەشڕووتەدا زمانی گەالنی ئێرانی 
وەک کــورد و تــورک وعــەڕەب لەبەر چاو 
نەگیرا کە خۆی لە خۆیدا نیشــانەی ڕیشەی 
مێژووییی چەوســێنەرانەی نەتەوەی حاکمە 
لە ئێرانــی فرە نەتەوەدا. ئەگــەر چاوێک لە 
لە واڵتانی  پڕوسەی دەوڵەت/نەتەوە ســازی 
ئەوروپــادا بکەیــن، دەبینین ئــەوان چەکی 
retroactive”یان  ژیرانــە  “ئاوڕدانەوەیەکــی 
ڕەچــاو کردووە. واتا بۆ مێژوو و ئوســتوورە و 
زمانی هەمە الیەنەی واڵتەکەیان، سەرنجیان 
داوەتە ڕابردوو.هەمیشــە گەالنی چەوساوەی 
ناوبراون. کەمینە)اقلیت( ئێران بە “کەمینە” 
یانــی هەاڵواردن، ســڕینەوە، لەخــۆ بێگانە 
کردن، تێکەاڵو کردن لە بەدەنەی سیاســی/
نەتەوەیی فارسدا. بە گشتی ئاسیمیلە کردن 

و تواندنەوە. 
ئەگــەر کێشــە و پرســی هەرەگەورەی 
پەهلەویی یەکەم شکست پێ هێنانی شۆڕشی 
سمکۆی مەزن بوو و بە جۆرێک دوای شەهید 
کردنی سمکۆی ڕێبەر هەموو ساڵێ ڕەزاشا لە 
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ســاڵوەگەڕیدا شایانە و جێژنی دەگێڕا؛ ئەگەر 
پرسی سەرەکیی پەهلەویی دووهەم کۆماری 
کوردســتان و کۆمــاری ئازەربایجان بوو؛ بێ 
شک پرســی گەورە و ســەرەکیی کۆماری 
ئیســالمییش لە دوای سەرکەوتنی شۆڕشی 
گەالنی ئێــران، ڕووداوەکانی کوردســتان و 
دەنگی ئازادیخوازی کوردســتان بوو، لە سەر 
بڕیاری شوڤینیســتانەی فەتــوای جەهادی 
خومەینی لــە 28ی گەالوێژی 1358دا. ئەو 
بابەتە نیشاندەری ئەو ڕاستییەیە کە نەتەوەی 
کــورد، بۆ دەســەاڵتداران، چەندە گرینگ و 

هەستیارە.
لە بابەت نەتەوەســازی لە ســێ حکوومەتی 
پەهلەویــی یەکــەم، پەهلەویــی دووهەم و 
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمیی ئێران، سەرنج 
دەدەینە سەر سەرچاوە کلتوورییەکان، وەک 
یەکێ لە ئامانجە سەرەکییەکانی ئەو پڕۆسەیە 
لەو ســێ دەسەاڵتەدا، ڕەزا شای پەهلەوی لە 
درێژەی نەتەوەســازی و ســانتڕالیزە کردنی 
دەسەاڵت لە ئێراندا پالنێکی شۆڤینیستانەی 

بۆ عێل وهۆزەکان داڕشت لە سێ تەوەردا:
1 بێدەســەاڵت کردنی ســەرۆک عێلەکان. 
بە کوشــت و کوشــتار و دەستبەسەرکردنی 
سەرۆک هۆز و گەورەکانیان؛ وەک: کوشتنی 
سەردار ئەسعەد کە وەزیری شەڕی ڕزا شابوو!
2 نشتەجێکردن و ڕێگری کردن لە کۆچەر 
بوونــی هۆز و عێلــەکان. کۆچــەر نەبوونی 
هۆز و عێلی وەک بەختیاری و قەشــقایی و 
بۆیر ئەحمەدی بە مانــای مەرگ و فەوتانە. 
ئەو هەڵمەتە نگریســە بە “تختــە قاپو”، واتا 

گوندنشین کردن، بەنێوبانگ بوو.
3 داماڵینــی چــەک لــە عێــل و هــۆز و 

عەشیرەکان. 
یەکــەم،  پەهلەویــی  لــە درێــژەی کاری 
تەنیــا هیــچ هەوڵێکی  نــە  حەمەڕەزاشــا 
پڕاگماتیکانــەی بۆ هــۆزە دڵ بریندارەکان 
نەدا بەڵکو بە خشــکە ڕەوت و پالنی ڕزاشای 
درێــژە پێــدا. هەرچەنــدە بۆ خــۆڵ کردنە 

چاوی جەماوەری عێــل و هۆزەکان دووهەم 
هاوسەری خۆی لە بەختیارییەکان خواست.

دووهەم پالنی محەمەد ڕەزاشا بۆ تێکدانی 
سەرچاوە کلتووریەکانی گەالنی ئێران، چۆڵ 

کردنی گوندەکان بوو بە مەبەستی: 
1 “ئینقالبی ســپی”؛ ئــەو پڕۆژەیە کە 
بە شۆڕشی شــا و جەماوریش بەنێوبانگە بە 
ڕواڵەت ڕەشــاییەکانی کردە مالیک و خاوەن 
زەویی کشــتوکاڵ، بــەاڵم لە ئەساســدا بە 
مەبەستی ڕاکێشــانی بەرەی الو بۆ شارەکان 
بوو بۆ ئەوەی کۆمەڵگا بەرەو شارنشنی هەنگاو 
بنێ و هێز و پوتانسییەلێکی ئامادە بۆ کارگە 
و بیناســازیی مودێــرن و نوێی شارســازی 

دەستەبەر بکرێ.
2 بە مەبەستی گۆڕینی زمان و کلتووری 
گوندەکان و شەیدابوونی الوەکان بە ئیمکانات 
و ڕواڵەتی جوانی شــارە گەورەکان. بە گشتی 
بۆ شــێواندن و تێکدانی بــاری دێمۆگڕافیای 

یەکدەستی گوند و ئاوایییەکان.
3 هــەر وەها گۆڕانکاریــی بنەڕەتی  لە 
کۆمەڵگایەکی بەرهەمهێنەر بۆ کۆمەڵگایەکی 

بەرخۆر و مەسرەفی.
لە درێژەی ئاسیمیلە کردنی سەرچاوەی 
ئێران،  ئیتنیکەکانــی  کلتووریی  بەرهەمــی 
دەســەاڵتی تــازە پێگەیشــتووی ســانتڕاڵ 
تێئۆکڕات تەوەری ئیســالمیی ئێران، پالنی 
پەهلەویی دووهەمی لە بابەت زەربە لێدان لە 

گوند و ئاوایییەکان درێژە پێدا.
 ئامانج لەو سیاسەتە: 

1 درێژەدانــی کۆمەڵــگای بەرهەمهێنەر بۆ 
کۆمەڵگایەکی بەرخۆر.

2 وێــران کردنی دێهاتــەکان لەبەر ئەوەی 
ئــەوەی شــوێنی حەســانەوە و پەناگــەی 
شۆڕشــگێڕان و دژبەرانە، وەک پێشمەرگەی 

کوردستان.
3 بە هۆی شەڕی هەشــت ساڵەی ئێران و 
عێراق و بە مەبەســتی خۆراکی شەڕ، الوانی 
شــار و دێیان دەناردە بەرەکانی شــەڕ. بەو 
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مەبەســتەی نەتەنیا هێزی شــەڕی مسۆگەر 
دەکــرد، بەڵکوو بــەرەی الوی وا لێ دەکرد 
فکــری دژبەر بوونــی لە گەڵ دەســەاڵتی 
ناوەنــدی لە بیر  بچێتــەوە یان لە بەرەکانی 

شەڕدا لە ناوبچێت.
ئەگــەر تەبایــی و هاوتەڕیبــی لە نێوان 
ناوچەکانــی هەر  شوناســی کۆمەاڵیەتیــی 
و  قورســایی  و  نەیــەت  پێــک  واڵتێکــدا 
هاوســەنگیی نێوانیان ڕەچاو نەگیرێ، ئیدی 
شوناســی نەتەوایەتی مانا و بوونێکی ئەوتۆی 
نابــێ و دەبێتــە هــۆی بااڵدەســت بوونی 
الیەنێکــی ئیتنیکی و بێ بایــەخ نرخاندنی 
نەتــەوە ئیتنیکەکانی دیکــە، نموونەی هەرە 
ڕوون، واڵتــی ئێرانــە. لــە ئەساســدا دەبێ 
پلۆرالیســم و وێژمانی کلتووری/زمانی، بە بێ 
هیچ پەڕاوێزخرانێــک لەبەرچاو بگیرێ و لە 
تیۆرییەوە بۆ پڕاگماتیک بگوازرێتەوە. چونکە 
کردار ئەســاس و بنەڕەتی کارە، لەبەر ئەوەی 
کردار ڕۆڵگێڕی سەرەکییە. کورد گوتەنی: قسە 
فەقیرە هەموو کەسی پێی دەوێرێ. بۆ نموونە 
لە ســەرەتای شۆڕشی گەالنی ئێرانەوە چەند 
خاڵی سەرەکی لە دەستوور و یاسای بنەڕەتیدا 
گونجێندراوە؛ واتا ئەسڵەکانی 12، 15 و 19. 
ئەو چەند ئەســڵە بۆ کاڵو لەسەرنان و خۆڵ 
کردنەچاوی نەتەوەکانی ئێران بوو. لە ئەسڵی 
15دا، ئیزن  دەدەن خوێندنی زمانی زگماکی 
نەتەنیا هیچ بەربەست  و لەمپەرێکی بۆ ساز 
نەکرێ بەڵکوو دەســەاڵت دەبێ پاڵپشتیشی 
بێ. ئەسڵی 19 باســی بەرابەری و یەکسانی 
دەکات.  دەڵێ: دانیشــتوانی واڵتی ئێران بە 
دوور لــە عێل و نژاد و زمــان و تایفە، هیچ 
فــەرق و جیاوازییەکیان نییە و هەموو وەک 
یەک بەرابەر و یەکسانن.   تەنانەت خاڵی 22 
دەڵێ: پشکنینی بیرو باوەڕی کۆمەڵگا یاساغە. 
کەچی دەبینین کار و پێشەی سەرەکیی ئەو 
ڕێژیمە ئاپشناڵ وئینگیزاسیۆنە. پاڕادۆکس و 
کونتڕاســت لە تەواوی ئاکاری ئەو دەسەاڵتە 
دژی گەلییەدا خۆ دەنوێنێ. ئاکامەکەشی دوو 

دیاردەیە:
1 چەمک و دەستەواژەی درۆ. بە هۆی کردارە 
قێزەونەکان و ناڕاســت بوونی دەسەاڵتدارانی 
تاران، درۆ کردن، فریودانی یەکتر، پاشــقول 
دان، بــێ ئەخالقــی و داڕمانــی ئەخالقی و 
.... بوەتــە ئەرزش و بەها لــە نێو جەماوەری 

کۆمەڵگادا.
2 ئــەم چەمک و دەســتە واژانەی لە خاڵی 
یەکەمــدا باس کرا و ناوەندی فکری و هزری 
دەســەاڵت بە ئەنقەســت بــاڵوی دەکاتەوە 
و پاشــاگەردانیی بــۆ دەکات لە ئەساســدا 
ئامانجێکی نگریســانەی لە پشتە. واتا ئەگەر 
کۆمەڵــگا درۆ و بوختــان و فریــو و کاڵو 
لەســەرنانی تێدا بووە باو، ئیدی ئەوســا لە 
کۆمەڵگایەکی ماف خوازەوە دەگوازرێتەوە بۆ 
کۆمەڵگایەکی چەوســێنەر و خۆ داپڵۆسێنەر، 
ئیدی ئەو کۆمەڵگایــە هیوابڕاو و دواڕۆژێکی 
کۆمەڵگایەکــی  دەبێتــە  و  دەبینــێ  ڕەش 

ئۆتووتالیتەی بێ هەڵوێست.
واڵتی ئێران ســێ دەســەاڵتی یەک لە 
دوای یــەک خەریکــی نەتەوە ســازین بە 
چەمکی فــارس تەوەرییەوە. ڕەوتی دەوڵەت/
نەتەوەسازی لە ئێرانی ئێمپڕیال لە سەر دوو 

تەوەرەدا خول دەخوات: 
1 یەکڕەنگی و یەکدەست کردنی کلتووری؛ 
ئەم شــێوازە لــە ڕێــگای زمــان، ئایین و 
ئایینــزا، تایبەتمەندیی ڕەفتــاری، قوتابخانە، 
ڕاگەیەنەگشــتییەکان هەوڵــی گشــتیی بۆ 
دەدرێ. هەرکام لەم فاکتەرانە شرۆڤەی خۆی 

پێویستە.
A. زمان: یەکێ لە سەرەکیترین ئامرازەکانی 
ڕاکێشــانی بیرو زەینی تاکە بــۆ الی زمانی 
دەســەاڵتی داســەپاو. زمان لە دامــەزراوە 
ئیدارییەکان و ناوەندە گشــتییەکان ڕێک و 
ڕاست لە گەڵ تاک و کۆ پەیوەندیی چڕوپڕی 
هەیە و بۆ ڕاپەڕاندنی کار و ئیشەکان، کۆمەڵگا 
مەجبوور دەکرێ فێری بێ و وەدوای کەوێ.

B. ئاییــن: دەســەاڵتدارانی ئێــران، لە دوو 
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دەورەی مونارشــی و بە تایبەت لە ئێســتای 
تێئۆکڕاتیکــی ئابســلووتدا، ئایینیــان وەک 
کەرەســەی بــەرەو پێش بردنی سیاســەتی 
شوینیزم/ڕاســیزم بــە کار هێنــاوە و بــۆ 
دووبەرەکی نانــەوە بە کاری دێنن. یەکێ لە 
هۆکارەرکانی پشــتیوانی لەو ئایینزایە لەسەر 

ئەو تەوەرە بنیادنراوە.
C. تایبەتمەندیی ڕەفتاری: لە ڕێژیمە پاونخواز 
و دیکتاتۆر سفەتەکاندا سەبارەت بە پێتەخت 
یان ناوەندی دەســەاڵت هەمیشە دوو دەقی 
پاڕادۆکسیکال لە زەینی گەالنی زوڵم لێکراودا 
دەگونجێنــن. یەکەم: ناوەنــد وەک قیبلەگا 
پێناســە دەکرێ، یانی ڕووگەیەکی پیرۆزە و 
کاتێ سەری لە بەر دانەوێنی هەموو خواست 
و نیازێکــت دەگاتــە ئەنجام. لێــرەدا ناوەند 
شــیرینە، چاک و پیرە، دەبێ ســوژدەی بۆ 
بەری، لە باری پسیکۆلۆژییەوە تاک بە تاکی 
موعتــاد کراوی ئایدۆلۆژی وا لێدەکا خۆی بە 
کەم بزانێ و ناوەند بە گەورە و بەرز بنرخێنێ، 
خۆی و کۆمەڵگا ســەراپا شــەڕ و نەگبەتی، 
ناوەندی دەسەاڵت پاک و ئاوی کەوسەر. هەر 
بۆیە لە لیبی، فەدائیانی قەزافی، لە سەردەمی 
سەدام حوسەین فەدائیانی سەدام، لە ئێرانی 
فەندەمینتاڵ بەســیج و ســپاو حەشدی لێ 

دەکەوێتەوە.
 هــەر وەها لــە ڕوانگەیەکــی  دیکەوە، 
ناوەندی سانتڕاڵ تەوەر فۆبیایە. ئەگەر خۆیی 
نەبــی دەبێتە ئاوری بە قــودرەت، بۆ ئەوەی 
نەیار و دژبەران لــە ترس و خۆف و فۆبیای 

تۆقێنەری دەسەاڵت زراویان بتەقێ.
لــە بــاری دابەشــکاریی شــار و گوند 
وپێتەختــەوە، لە چارتی نەخشــەی ئیداریی 
ئێرانــدا، دێ و گونــد لە خزمەت شــاردایە، 
یانی پێداویستییەکانی شار بەرهەم دەهێنێ، 
شارەکان لە خزمەت ناوەندی پارێزگادا دەبن، 
هەر بۆیە دەبینین ئیمکانات و پێداویســتیی 
ســەردەمیانە زۆرتر لە ناوەندی پارێزگاکاندا 
گونجێندراوە. سەرئەنجام گوند و شار و هەموو 

ناوەندەکانــی پارێزگاکان لە خزمەت ناوەندی 
دەســەاڵت و پێتەختی ڕێژیمدان. ناوەند بەو 
هۆیەی سانتڕاڵ تەوەرە،  هەموو پێداویستییە 
ســەرەکییەکان بەرەو ئەوێ دەکاتەوە تاکوو 
تاک و کۆی کۆمەڵگا پێویســتی بەردەوامیان 
پێــی هەبــێ. تاکــوو کۆمەڵگای بندەســت 
بەستراوە و گوێڕایەڵی ناوەندی دەسەاڵت بێ. 
2 هاوشێوە کردنی ســتڕاکچێری کلتووری: 
لــە ڕێژیمــە توتالیتارەکاندا فــرە دەنگی  و 
فــرە ڕەنگی و بــە تایبەتی فــرە ئیتنیکی، 
مانایەکی ئەوتۆی نییە و “گوناحی کەبیرەیە”. 
تێکهەڵکێــش کردنی ئیتنیــک و گرووپ و 
دەستەکان، وەک باشگا وەرزشییەکان، حیزب 
و ئوپوزیسیۆنە ناوخۆیییەکان، لە ڕێگای ڕەوتە 
باوەکانی کۆمەڵگای سەردەمەوە بە سیاسەتی 
ژێربەژێــر و بە پێدزە. وەک: لە ســەردەمی 
پەهلەویــی دووهەما حیزبی ڕەســتاخیز، لە 
کۆماری ئیســالمیدا دوو باڵی چەواشەکاری 
ڕیفۆرمیســتەکان.  و  بناژۆخواز  دەســەاڵت، 
هەموو الیەنێک دەشزانین ئەو بەناو حیزب و 
ئوپۆزیسیۆنانە، تەنیا بۆ ئەوەن فکر و ئایدیای 
چینــی ناوەندیی کۆمەڵگا بــە الڕێدا  بەرن. 
دیتمان بەناو ڕێفۆرمیســتەکانی ئەم سااڵنە، 
قــەت بۆ یەکجاریش لە ئەســاس و بنەڕەتی 
دەســەاڵت الیان نــەدا و تەنیــا ئامانجیان 
سەروەدەرنان و دوایە ســەرکوت و ناهومێد 
کردنــی الیەنــی ئەکتیڤی کۆمەڵــگا بوو و 
ئێستاش ئەو ئۆپۆرتونیستانە هەروا پاسیڤن و 

لە گوێی گادا خەوتوون.
هەروەها لە پێناو پڕۆســەی نەتەوەسازی 
لــە ئێرانــدا، کەڵــک لــە کلتــووری باقی 
نەتەوەکانــی ئێران وەردەگیــردرێ تاکوو بە 
فارســی بکرێ، بە واتایەکــی ڕوونتر مۆرکی 
فارسی بوون یان زمانی نەتەوەی بااڵدەستی 
لێ بــدرێ. لە پێناو ئەو تێکهەڵکێشــکردنی 
کلتوورییــەدا، ژن و ژنخــوازی باندۆڕێکــی 
گرینگــی بە ســەر نەتــەوەی ژێردەســتدا 
هەیە، فتوا وەک دەســتوورێکی نەنووسراوی 
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خومەینی، ئێستاش لە ناوچەکانی کوردستاندا 
لە بیر نەچووەتەوە، کاتــێ کوتوویە: “ژن بە 
کوردەکان بــدەن بەاڵم ژنیان لێ مەخوازن.” 
کاتــێ کە دەڵێن منداڵ یەکەم شــتێک کە 
فێری دەبێ زمانی دایکیەتی، دیارە منداڵێکی 
کورد ئەگەر دایکی کورد نەبێ و بە زمانێکی 
دیکە گۆچ بکرێ، بێ شــک مەیل و تاسەی 
زۆرتــر بۆالی زمانی دایکییەوە دەچێ چونکە 
بە منداڵی قوڕگ و گەرووی بەو زمانە ڕاهاتوە.
3 ئابووری/نــەوت: ئابــووری یەکــێ  لــەو 
فاکتەرە هەرە گرینگانەیە کە لە چەســپاندن 
و جێگیر کردنــی دەســەاڵت و دەوڵەتاندا، 
پارســەنگی زەق و بەرچــاوی باڵی بە هێزی 
هەر نەتەوە و کۆمەڵگایەکە و بە پشتبەســتن 
بە ئابووریی بەهێزەوەیــە کە حکوومەتەکان 
دەتوانن سەقامگیری، سەرخستنی دامەزراوە 
و ناوەندەکانی گشــتیی واڵت و خۆنیشاندان 
بۆ ناســاندن و خۆ ڕێکخســتن وەک واڵت، 
لــە هاوکێشــەو دامــەزراوە نێونەتەوییەکان 

دەستبەسەر بکەن.
 ئابووری لە هەر واڵتێکدا دەبێ ئەو ئامانجانە 

بپێکێ:
 گەشەی ئابووری بۆ؛ پالنداڕێژیی تۆکمە.

 هەوڵ بۆ هەڵێنجانی کانە ژێر زەوییەکان. 
 هەوڵ بۆ گۆڕینی بنەماکان.

 نۆژەنکردنەوە و کەڵــک وەرگرتن لە بنەما 
فکری و ئایدیا نوێخوازەکان.

 کەڵک وەگرتن لە تێکنۆلۆژیای سەردەم بۆ 
گەیشتن بە دەسەاڵتێکی تێکنۆکڕات.

 گەشەی ئابووری وەک پڕۆسەیەکی گشتیی 
بەرانبەر، بەدوور لە هەاڵواردن و جیاکاری.

بە گشتی گەشەو پێشکەوتووییی ئابووری 
دەبێ ســێ فاکتەری ســەرەکیی لەبەر چاو 
بــێ و ئەوســێ خاڵە ببێتــە  بنەمای فکری 
و پالنداڕێژیــی: خۆش بژێــوی، ڕەزامەندی، 

سەرنج و هیوا.
گەشــەی ئابووری لە هــەر واڵتێکدا بە 
مەبەستی خۆشــگوزەرانی و ڕەزامەند بوونی 

جەماوەری کۆمەڵــگا دەکەوێتە گەڕ. لەوەش 
گرینگتــر، کۆمەاڵنی خەڵــک دەبێ دڵخۆش 
بکرێــن و ببێتە هۆی ســەرنج و هیوابەخش 
بوونیــان، ئەوەش بە هاوســەنگی و تەباییی 
نێوانیان مســۆگەر دەکرێ بــە دوور لە هەر 

چەشنە هەاڵواردنێکی سیاسی/ئابووری.
خاڵی هــەرە زەق و بەرچاوی گەشــەی 
ئابــووری لە گەشــە ســەندنی دامــەزراوە 
 NGO مەدەنــی و کلتــووری و ڕامیــاری و
کۆمەاڵیەتییەکاندایە. نەهاد یان دامەزراوەکان 
دوو دەستەن: ڕەسمی و دەوڵەتی، مەدەنی و 

نافەرمی.
وەک  دەوڵەتییــەکان  دامــەزراوە 
دامــەزراوە  زانکــۆکان.  ناوەنــدی،  بانکــی 
 NGO سەندیکاکان.  وەک  کۆمەاڵیەتییەکان 
کان. ئەنجومەنە ئەدەبی و هونەرییەکان و ....

لــە واڵتی ئێراندا نــەوت وەک چەکێکی 
بەهێز لە دەســت دەوڵەتی ســاتنڕاڵتەوەری 
ئابسلووتدایە، وەک دەسەاڵتی بە گشتی قۆڕغ 
کــردووە، هەموو داهاتــی واڵت و بە تایبەت 
داهاتی بێ ئەژماری نەوتیشی قەبزە کردووە. 
هەر لە سەردەمانی دۆزینەوەی نەوت لە ئێراندا 
دەوڵەتانی یەک لە دوای یەک، پشــتیان پێ 
بەستوە و هەر بۆیە ئابوورییەکی داهاتی ڕانتی 
و بەستراوەیی لێ کەوتووەتەوە. پێناسەیەکی 
تایبەتی لەمەڕ ئابووریی تاک داهات لە ئێرانی  

ئایدۆلۆژیست تەوری مۆنۆپۆلدا:
 پەڕەگرتنی ئابووریی ڕانتی و کەڵەکە بوونی 

گەندەڵیی بەرباڵو و سیستماتیک. 
 پەڕاوێزخســتنی توانســتی هێــزی چینە 
کۆمەاڵیەتییەکان بۆ بەرهەمهێنانی داهاتێکی 

گشتی/نەتەوەیی. 
 دابەزینــی ئاســتی ئاماریــی دەرکەوتــە 

کۆمەاڵیەتییەکان و ناستاندارد بوونیان.
 ســەرهەڵدانی ئابوورییەکــی چینایەتیــی 

شکستخواردوو بە ڕاندمانێکی زۆر کەم.
 پێکهاتنــی چینێکــی زۆروبــۆری مووچە 

خۆران.
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 کەلێنی بەرینی چینایەتی.
 بەربەست و بەرتەسک کردنەوەی مەیدانی  
چینی مامناوەند لە ئاستی ڕامیاری/ئابووریدا. 

 سانتڕاڵ تەوەریی ڕامیاری و ئابووری.
 دامەزراندنی گرووپ و حیزبی بەســتراوەی 

سەر بە دەسەاڵتی سانتڕاڵ تەوەر.
بەرهەمــی  مەدەنییــەکان  دامــەزراوە 
مودێڕنــن،  پێشــکەوتووی  کۆمەڵگایەکــی 
کۆمەڵــگای مودێڕنیــش بــە گیرفانی خاڵی 
نایەتــە ئەنجام و دەبێ ئابوورییەکی تۆکمەی 
لە پشــت بێ، ئابووریــی تۆکمە بە بێ پالنی 
بەرپرســیارانەی دەســەاڵت لە سەر بنەمای 
سیاســەتێکی هەمەالیەنــە نایەتــە بەرهەم. 
مودێڕن،  کۆمەڵگای  مەدەنییەکانی  دامەزراوە 
بۆ لێک نزیــک کردنەوەی الیــەن ونەتەوە 
جیاجیاکانی واڵتن. ئەو لێک نزیک بوونەوەیەش 
متمانەی گشــتیی لێ دەکەوێتەوە. لە ئێراندا 
ئەگەر فالشبەگێک  لەمەڕ مۆدێڕنیزاســیۆن، 
لە ســاڵی1285_1284  لێدەیــن دەبینین 
یاسای مەشرووتە دەنووسرێ و هاوکات ئێران 
پێــی نایە دنیــای مودێڕنیزمەوە و هەر خێرا 
یەک ســاڵ دواتر نەوت دۆزرایەوە. مەبەست 
ئەوەیە هــەر لەو ســەردەمەوە ئەگەر هەوڵ 
بۆ دامەزراوە مەدەنییەکان بدرایەت، ئێســتا 
هاوشانی واڵتێکی ئەورووپی دەبوو یان کۆریای 
باشــوور و ژاپۆن. بەاڵم هەر لەو سەردەمەوە، 
دەسەاڵت پووڵ وسەرمایەی بۆ کۆنتڕۆڵکردن 

بەکارهێناوە نەک بۆ هەموار کردنی ڕێگا.
وەک گوترا لــە ئابووریی مۆدێڕندا نزیک 
کردنــەوەی هەموو الیەنەکانی کۆمەڵگای لێ 
دەکەوێتەوە، بۆ نموونە لە مونتاژی ماشــێن 
یان هــەر پیشــەیەکی دیکەدا، بــە مونتاژ 
و بەرهەمهێنانــی بەشــە زۆر جیاجیاکانــی 
کۆمەڵگای  تەواوەتــی  دەتوانرێ  ماشــێنەوە 
پێوە بچەرخێنێ تاکوو پێکەوە پەیوەندییەکی 
هاوکارانــە و دۆســتانەیان هەبێ، نەک تەنیا 

قۆرغکراوی ناوچە ناوەندییەکانی ئێران بێ.
دەسەاڵتی پاوانخوازی ئیسالمیی ئێران، بە 

باری پەیوەندییەوە کۆمەڵگای  ئەنقەسەت لە 
بە  پەڕاوێــز خــراوی  ئیتنیک/نەتەوەکانــی 
شێوازی نەریتی هێشــتووەتەوە، ئەو تیۆرییە 

دوو ئاکامی هەیە:
1 ڕێڕەوی پەیوەندی بەرەو الی دەســەاڵت 
هان دەدرێ. لەوالوە دووبەرەکی لە نێوانیاندا 
دەنێتەوە، لــە نێوان  کورد و تورکی ئازەری. 
یارســانی وســوننە، بەختیــاری و عەڕەبی 

خوزستان و...
2 کاتێ کۆمەڵــگا خۆبژێو نەبوو و بەرهەمی 
بژێویشــی  لێ هەڕاج کرێت، ناڕاستەوخو چاو 
لەدەستی دەسەاڵت دەبێ و پردی پەیوەندیی 
نێوان نەتەوەکانی ئێــران کەمڕەنگ دەبێ و 
بەرەو الی دەسەاڵت هان دەدرێن. هەر بۆیە 
دەبینین لە ناوچەی کرماشان  وئیالم، بە هۆی 
بێکاری و بێ دەرامەدییەوە، پێوەست بوون بە 
“نیروی انتظامی” ڕێژەیەکی بەرچاوی هەیە. 
دەسەاڵتی کۆنســێرواتیڤ سفەتی تاران، 
لە پڕۆســەی نەتەوەســازیدا هەموو هەوڵی 
بۆ سەرخســتن و ڕێزدار نیشــاندانی گەلی 
دەسەاڵتدارە، چونکە لە پالنەکانی سیستەمی 
ئابووریــدا، بە پێــوەری قازانجی ســانتڕاڵ 
دەجووڵێتــەوە و باقی گەالنی ژێردەســتەی 
ئێران لە دوورەبەشــیدا دەهێڵێتەوە. دەبینین 
ئێــران،  شارەپیشەســازییەکانی  و  تــاران 
ڕواڵەتێکی مودێڕنتر و تێرو تەســەلیان پێوە 
دیــارە و لە باری کلتووریشــەوە وا نیشــان 
دەدرێ ئــەوان مۆدێڕن و ناوچەکانی دیکەی 
ئێــران نەریتین. بۆ نموونــە: بە داخەوە کەم 
نین ئەو کەسانەی دەڵێن کوردی ڕۆژهەاڵت 
لە چاو بەشــەکانی دیکەی کوردستان ژیر و 
کامڵترن، خــاوەن کۆمەڵگایەکی مەدەنیترن. 
ئەگــەر لێیان دەپرســی بــۆ؟ دەڵێن چونکە 
ئەوان لە تاران نزیکن و لە گەڵ فارەســەکان 

پەیوەندییان هەیە!!
جیاوازیی کۆمەڵــگای مەدەنیی مودێڕن 
و نەریتــی لەوەدایە، لە نەریتیدا دەســەاڵت 
و زیپــک و زاکونــی حکومەت لــە کۆمەڵگا  
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زۆرترە، چونکە کۆمەڵگای نەریتی بە شێوەی 
بەش بەش و ئۆرگانیــک پێکەوە دەعاملێن، 
بەاڵم لە شێوازی مەدەنیی مۆدێڕندا کۆمەڵگا 
لە سەرێ و دەسەاڵت لە خوارێیە، واتا هێزی 
کۆمەڵگا بە سەر دەوڵەتدا زاڵە. هەر بۆیە سێ 
دەوڵەتی یەک لە دوای یەکی ئێران بە تایبەت 
دەسەاڵتی ئاخوندیی ئۆپۆرتۆنیزمی پاوانخواز، 
قــەت ناهێڵێ دامــەزراوە مەدەنییــەکان بە 
جوانی دامەزرێن و گەشە بکەن، بە تایبەت لە 
ناوچەکانی کوردستان. هەر بۆیە خێرا تاوانی 
ئەمنیەتی و دژە شــۆڕش بوونیان بە ســەردا 
دەســەپێنێ. ئەگەریش بهێڵێ و لە دەســتی 
دەرچێ ئیزنی بە ســازمان بوونی ڕەسمییان 

پێ نادا. 
دامــەزراوە  و  نەهــاد  ئەورووپــادا  لــە 
مەدەنییــەکان دەوڵــەت کونتــڕۆڵ دەکەن 
چونکــە  دەیپارێــزن،  ســەرەڕۆیی  لــە  و 
بەستراوەی دەســتی دەوڵەتان نین. بەاڵم لە 
واڵتێکی وەک ئێرانــدا، چونکە ئابوورییەکی 
سوبســیدی چاولەدەســتی بنیاد نــاوە و لە 
هەڵێنجانی نــەوت و گازی خۆڕایی گێرفانی 
لێ دەئاخنــێ و دامەزراوە مەدەنییەکان هیچ 
ڕۆڵ و کاریگەرییەکیــان لــە ســەر ئابووری 
واڵت نییە، هەر بۆیە بە ئاســانی دەســەاڵتی 
ملهوڕ ســەرکوتیان دەکات. وەک سەرکوتی 
ڕێکخراوەی خوێندکارانی زانکۆ، ســەندیکای 
مامۆســتایان و کرێــکاران، بنکــە ئەدەبی و 

کلتووریەکان و ......
باســێکی هەرە گرینگی دیکە لە پەیوەندیی 
مــژاری ئــەم وتــارە: قوتابخانــە وناونــدە 

خوێندکارییەکان، میدیاو سوشیاڵ میدیا.

قوتابخانە و ناوەندە خوێندکارییەکان
مامۆستا عەالئەدین سەججادی لە مەڕ زمانی 
کوردی فەرموویەتی: “من لە ئێستا ناترسێم، 
بەڵکوو ترســم لەو کاتەیــە کتێبی خوێندن 
لە سەر زمانی داگیرکەر، بچێتە قوتابخانەی 
گونــدی کوردییەوە و منداڵــی کوردی پێ 

پەروەردە بکرێ.”
لــە  ترســیان  هەمیشــە  بیرمەنــدان 
تواندنەوەی سیســتماتیک بــووە ئەویش بە 
چەک و کەرەســەی مۆدێڕنیتەی پەروەردە. 
نیزامی پەروەردەی ئێران لە ساڵی 1304وە 
بە شــێوەی مودێــڕن دەســتبەکار بووە و 
پالتفۆڕمێکــی تاک الیەنانەی تێدا داڕێژراوە 
و بووەتە مانیفێســتی ئەو کات و ئێســتای 
ئەو سیستمە و لە هیچ شوێنێک باسێک لە 

فرەزمانی و پلۆڕالیسمی زمانی نەکراوە.
سیســتەمی پــەروەردە لــە ئێراندا بێ 
شــک لە خزمەت دەوڵەت/نەتەوەسازیی بە 
فارســی بووندایە بەم خواست و تاکتیک و 

ستڕاتێژییانەی خوارەوە:
1 هــەوڵ بۆ کــز کــردن و ســڕینەوە و 
تێکەڵکردنــی زمانی غەیرە فارســەکان لە 

زمانی دەسەاڵتی ناوەندا.
2 جێگیر کردن و شیرین کردنی کلتوور و 
مێژووی ساختە لە مێشک و هزری مندااڵنی 

دوو زمانە. 
3 باس نەکردن لە تەواوەتی کلتوور و مێژوو 

و مەزنایەتییەکانی نەتەوە ژێردەستەکان.
4 مونتاژ کردن و سازکردنی قارەمانیەتی و 
سێلێبریتیی فارسی بوون و پان ئیرانیسمی 
ســاختە و کاریزماتیک،  بــۆ نموونە کورش 
بە: دادگەر، عاقــڵ، زیندووکەرەوەی ئێران، 
یەکەم کەســی داکۆکیکار لــە مافی مرۆڤ، 
لێقەومــاوان و چارەڕەشــان،  داڵــدەدەری 
نــاوی دەبــرێ بێ ئــەوەی بــە هەڵکەوت 
ئاماژەیەک بە کەســایەتی و ئوستوورەکانی 
دیکــە بکرێ.  لە باری ئاینییشــەوە هەموو 
کەسایەتییەکانی بنەماڵەی خەلیفەی چوارەم 
وەک سەرباشقەی ئیسالم دەژمێردرێ و جیا 
لەوانە  هەموویان خراپەکار و زاڵم و گەندەڵ 

بوون.
5 سیاســەت و هەوڵی زمانــی قوتابخانە، 
هاوشــانیەتیی  بە  زمانییــە  لینگۆســایدی 

ژینۆسایدی کلتوری، ژینگەیی و مرۆیی.
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6 نیشــاندانی زمانــی فارســی بــە زمانی 
سەروەری ئێران و ڕاهێنانی قوتابی بە شانازی 

کردن بەوەی بە زمانی فارسی بئاخێوێت.
7 سووکایەتی کردن بە زمانی دایکیی قوتابی، 
بۆ نموونە بــۆ هەڵخەڵەتاندنــی جەماوەری 
ڕەشــۆکی، جارنەجــارێ لــە پڕۆپاگەندەی 
هەڵبژاردن و دانیشــتنە ئیدارییەکان ئاماژە 
بەوە دەکــەن زمانی دایکی لە قوتابخانەکان 
بخوێنــدرێ. یانی زمانی خۆمــان لە الیەن 
دەســەاڵت و زمانێکــی دیکــەوە بەرنامەی 
خۆێندنی بۆ دابڕێــژرێ! هەرچەند ئیتنیک/
نەتەوەکانــی پەڕاوێزخــراو خوێندنی زمانی 
دایکییــان ناوێ بەڵکــوو خوێندن بە زمانی 

دایکییان مەبەستە.
8 گوشار خستنەسەر مامۆستایانی قوتابخانە 
لە الیەن “حەراســت”ەوە بۆ ئەوەی لە سەر 
پۆلەکان حەتمەن بە زمانی فارســی لەگەڵ 

مندااڵن بدوێن.
9 جیا لە دەرس و وانەی بە فارسی کردنی 
قوتابییــان، بــە درێژاییی ســاڵی خوێندن، 
دەیان بەرنامەی جۆراوجۆر بە سەر قوتابیاندا 
دەســەپێندرێ ـ کە سەدا نەوەد و پێنجیان 
هێچ پەیوەندییەکی دەرسی و قوتابخانەیییان 
نییە ـ  بۆ ئەوەی هیچ دەرفەت و کەڵێنێک 
بۆ منداڵ نەهێڵێتــەوە نەوەک بیر لە زمانی 

زگماکی خۆی بکاتەوە.
10 زۆر گەاڵڵــەی پەیوەندیــداری ئایینــی 
و مەزهەبی بەســەر قوتابــی و قوتابخانەدا 
دەســەپێندرێ؛ ڕێــک هەموویــان بۆ بڕەو 
پێدانی هێژمۆنی ئاینزای شــێعەی عەلەوییە 

و بەس. 
11 بە هیچ شێوەیەک باسێک لە سەر نەتەوە و 
گەالنی غەیرە فارس لە کتێبە دەرسییەکاندا 
نابینرێ. بۆ نموونە: لە ســااڵنی پێشوودا لە 
کتێبی “مێژوو”ی ناوەندی یان دوا ناوەندیدا، 
باســێکی کورتی یەک بەند لە سەر کۆماری 
کوردســتان و کۆماری ئازەربایجاندا هەبوو، 

بەاڵم هەر زۆر خێرا سڕیانەوە.

12 کەڵک وەرگرتن لە ئیدیۆم ودەستەواژەی 
فارسی لە الیەن چینی ئاکادمیکەوە.

13 هــەوڵ بــۆ پــەڕە پێدانی ئــەو بیرۆکە 
ســەقەتەی کە، لە ماڵێوە بە فارسی لە گەڵ 
مندااڵنــی بچووک قســە بکــرێ تاکوو لە 
قوتابخانە کێشەی ئەوتۆی فێر بوونی زمانی 

فارسییان نەبێ.
پــەروەردە  سیســتەمی  دامەزراندنــی 
وبارهێنــان هاوکاتــە لەگــەڵ پڕۆسێســی 
دەوڵــەت نەتەوەســازیی ڕزاشــا. داڕێژەران 
و  ئەندازیارانــی ئەو پڕۆژەیــە، قوتابخانەیان 
وەک یەکــێ لــە ناوەندە ســەرەکییەکانی 
کوشــەندەی زمانی دایکی منداڵ لەبەرچاو 
گرتوە. جیا لەوەی لە بــاری مۆرفۆلۆژییەوە 
بۆ خوێندکارانی غەیرە فارس زۆر ســەقەت 
و ناجێگیــرە، لە باری فکری و هزریشــەوە 
دووفاقێتی وپاڕادۆکسە، یانی منداڵ لە ماڵێ 
بە جۆرێک و بــە زمانێکی خۆیی دەدوێ و 
بیــر دەکاتەوە و لە بــاری دەروونییەوە زۆر 
ئازادە و دەتوانێ هەموو هەســت و ســۆزی 
وجــوودی خۆی پــێ دەرببڕێ، بــەاڵم لە 
قوتابخانە ڕاست بە پێچەوانەوە شتێکی نامۆ 
و نەچەسپاوی ڕۆحی و دەروونیی دەرخوارد 
دەدرێ. بــە تایبەت لە ئاســتی مامناوەندی 
و ناوەندیــدا مێژوو و کلتوورێکی ســاختە و 
دوور لە پەروەردەی بنەماڵە و نەتەوەی خۆی 
دەبینێ. دیارە دووپاتە و چەندپاتە بوونی ئەو 
دەرس و دەورە لــە مێشــک و هزردا تەواو 
دەچەســپێ و لە زانکۆدا تەواو دەگاتە چڵە 
پۆپە، ئیدی تاک بە تەواوەتی بیرو ئەندێشەی 
لەگــەڵ ئەو بۆچوونانەدا هەڵدەشــێلدرێ بە 
دوور لە ناســینی شوناســی  ڕاستەقینەی 
خۆی. مەگەر ئەوەی بە دوور لە قوتابخانە و 
زانکۆ، بە موتااڵ و خوێندنەوە، دەروویەک بۆ 

مێشکی خۆی بکاتەوە.
تاکــی کۆمەڵگای غەیــرە فارس چونکە 
هەر لە توفڵییەوە هەتا سەردەمانی الویەتی 
لەگەڵ کلتــوور و زمانێکی چەوســێنەری 
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زاڵی زاڵم  پەروەردە دەکرێ، بۆ نوســین بە 
زمانی  دایکی تاکوو ئاســتێکی زۆر کێشەی 
ڕستەســازیی هەیــە چونکــە بمانهەوێ و 
نەمانهەوێ، بە زمانی قوتابخانە بیر دەکاتەوە 
و بە زمانی خۆی دەنووسێ. هەر بۆیە جیلی 
ئەوڕۆ لەگەڵ زۆر وشە و گوڵ وشەو ئیدیۆمی 
دێرینی کــوردی ناتەبایە، چونکە بە داخەوە 
یان کاری پێ نەکردووە یان کەمتری کایەی 
زمانی پێ کــردوە. هەربۆیە زمانی ئاخافتنی 
کۆمەڵــگا بەرەو ســادە بوون ڕۆیشــتووە و 
خەریکە لە قەوارەی زمانێکی فەننی و پڕکار 

دێتە دەرێ.

میدیاو سوشیاڵ میدیا
دەســەاڵتی ســانتراڵتەوەری تاران دوو باڵی 
بەهێزی بۆ کۆنتڕۆڵ کــردن و زەربە لێدان 
لە زمان و کلتــووری نەتەوایەتی کردووەتە 
هاوشــانی یەکتــر. قوتابخانــە و زانکۆ، بە 
هاوکاری و یاریدەدەریی میدیا و سوشــیاڵ 
میدیا، ڕێگاخۆشکەری مەیدانداریەتیی زمانی 
دەسەاڵتن. ئەگەر زمانی قوتابخانە تاک زمانی 
ڕاسیســم تەوەرییە، کــردار و پڕاگماتیکی 
میدیا هەوڵ ئــەدا نەتەوەکانی غەیرە فارس 

بەرەو هەڵدێری ئیلیناسیۆن بەرێت. 
میدیــای ئێرانی لە ســەر ئەســاس و 
ئاگۆئیزم/ ڕێبەرانــی  فکرییەکانــی  بنەمــا 
فەناتیک دامەزراوە و بێ شــک لە سەر سێ 
چوکڵەی: فارس-شــێعە-ئێران، کار دەکات. 
ئێرانییەکاندا،  فکری/میدیــای  پاتۆلۆژیی  لە 
ئایدۆلــۆژی  دیاریکــراوی  چەمکگەلێکــی 
ڕەچاو دەکرێ: وەک ئێران، فارس، شــێعە، 
وەلی فەقیهـ، شــەهید و .... ئەو دەستەواژانە 
دەاللەت لــە چەند فاکتەرێــک دەکەن بۆ 
ئەوەی ئاســمانی ئەندێشە و کەشی ئایدیای 
حاکم بەسەر کۆمەڵگادا پڕ بکات لە ترس و 

فۆبیا و دڵەڕاوکێ.
فەلسەفەی”فۆبیا” لە کۆماری ئیسالمیدا 
یەکێ لە کۆڵەکەکانی پارێزگاری کردنیەتی:

1 ترس لە جیابوونەوەی نەتەوەکانی غەیرە 
فارس. هەر جۆرە گلەیی و خۆپیشــاندانێکی 
گەالنــی  ئاســاییی  زۆر  و  ســەندیکایی 
پەڕاوێزخراوی ئێران بە ئەمنیەتی و سیاسی 

دەشوبهێندرێ.
2 هەمیشــە دوژمنێکی خەیاڵی لە زەینی 
خەڵکیدا دروســت دەکرێ. بۆ چەواشەکاری 
و بــە الڕێدا بردنی بیر و هــزری جەماوەر. 
تەنانەت ئێســتا لــە سۆشــیاڵ میدیاکانی 
جیرەخۆری دەســەاڵتدا، ڕەخنــە گرتن لە 
ئیسالم و قیامەت و تەنانەت خوداش، بووەتە 
بــاو و زۆر ئاســایییە. دەیانهەوێ هەر جۆرە 
ڕەخنــە و لێکدانەوەیەک ئــازاد بێ، بەاڵم 
باس کردن لەو چەمکانە تابۆیە: چوارچێوەی 
ئێــران، مافی بەرحەقی گــەالن، بەرابەریی 
مافی نەتەوە مافخوراوەکان لە گەڵ فارسدا.

میدیــای ناوخــۆ هاوشــانی دادگاکانی 
ئینقالبی ڕێژیم، دژبەران بە بێگانە و دوژمنی 
خودا ناوزەد دەکەن. میدیای دەرەوە گەرچی 
بەناوی ئۆپۆزیســیۆن بوون چاالکن، ئەگەر 
دێنە سەر پرســیار لە ڕۆڵەکانی خەباتکاری 
کورد،  پرســیارە ســەرەکییەکەیان لەسەر 
چەنــد فاکتەری دیاریکروادا خۆ دەردەخات: 
ئایا تــۆ جیاییخوازی؟ بــاوەڕی تەواوت بە 
گشتایەتیی ئێران هەیە؟ و دەیان پرسیاری 
بۆنــداری لەو چەشــنە. مەبەســت ئەوەیە 
پاوانخواز، دوژمنایەتیی  کاتێک دەســەاڵتی 
گەالنی ئێران بە تایبەتی گەلی کورد دەکات، 
ئەوە پاڕامێتری دوژمنکارانەی خۆی نیشــان 
دەدات، ئەو دوژمنــە و ئەرکی خۆی بەڕێوە 
دەبات. بەاڵم چینی ڕۆشنبیری فارسی/ئێرانی 
بەناو الیەنگری  دێموکراسی و پلۆڕالیسمن، 
بەاڵم لە هەڵسوکەوتی میدیایی یان سۆشیاڵ 
میدیــادا، بە پانــەوە بەربەرەکانــێ لەگەڵ 
مافخوازیی گەالنی ئێران دەکەن و دژکردەوە 
و بەرهەڵەســت بوونی خۆیان ناشارنەوە. بە 
داخەوە تاکوو ئێســتا لــە ناوخۆ و دەرەوەی 
واڵت، میدیا یان نووســەرێکی فارس زمانی 
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بەرچــاو نابیندرێ پارێزگاری و داکۆکیکاری 
لە مافی گەالنی ژێردەســەتەی ئێران بکات 
و بۆ ســاتێک ببێتە ئیســماعیل بێشکچی. 
وتەی زۆربەیــان ئەوەیە:”مافی کەمینەکانی 
ئێران دەبێ پێشــێل نەکرێ. کەمینە بوون 
بە کەم زانینە لە بەرانبەر فارســدا. لە واڵتی 
ڕەنگاڵەییــی ئێرانــدا کەمینــەی ئیتنیکی/
نەتەوەییمان نییە، بــە واتایەکی ڕوونتر، نە 

زۆرینەمان هەیە نە کەمینە.”
میدیای دەرەوە و ناوخۆ بە پڕۆپاگەندەی 
ڕەش، ژنــان و بەرەی الوانیــان کردووەتە 
ئامانج. هەر لە ســەردەمانی دەسەاڵتی دوو 
پەهلەویدا بە ئێستاشەوە، فارسی قسەکردن 
بە)لهجە(وە، بە بێسەوادی یان کەمسەوادی 
نیشان دەدرا و دەکەوتە بەر لۆمە و گاڵتەی 
فــارس زمانان. لۆبیی فــارس کارێکی وای 
کردووە، لە ناو باقی نەتەوەکانی دیکەشــدا 

کەم تا زۆر ڕەچاو دەکرێ.
میدیا و سوشیاڵ میدیا بە باگراوەندێکی 
پــان ئیرانیزمییەوە، بە فیلم و دێکۆمێنتاری 
و دڕاما بێ ناوەڕۆکەکان، هەوڵی بۆ شــیرین 
کردنــی زمانی فارســییە، هەڵبژاردنی ناوی 
فارسی بۆ مندااڵن. جێگێرکردنی “خالە. دایی. 
عمە. عمو. مامان”، تەنیا چەند نموونەیەکی 
هەرە بچووکی هەوڵی میدیاکاران و ناوەندە 
شۆڤینیســتەکانی ڕێژیمن. گۆڕینی شوێن و 
مەکان و شــاخ و گوند و کۆاڵن و شەقامی 
شــارانیش، هەر لە درێژەی ئەو سیاســەتە 

نگریسەدایە.
هانــا ئاڕێنــت ڕوو بــە توتالیتێرێکــی 
وەک دەســەاڵتی ئێرانــی دژی ســکۆلالر/
پلۆڕالیزمدا دەڵێ: “مرۆڤەکان ئەگەر پێکەوە 
بەرابەر و هاوشــان نەبن، چــۆن دەتوانن لە 
فــەرق و جیاوازییەکانی یەکتــر تێ بگەن؛ 
چــۆن دەتوانــن هاوخەمی یەکتــری بن و 
لە ئــازار و نەهامەتییەکانی یەکتردا خۆیان 
بــە هاوبــەش و خەمخۆری یــەک بزانن.” 
هەر بۆیــە تاکی فارس ناتوانــێ یان ڕەنگە 

نەیهەوێ بزانێ خەم و مەینەتییەکانی کورد 
چییە. چونکە ڕاســتەوخۆ لە ژێر کاریگەری 
و باندۆری دەســەاڵتە یــەک لە دوای یەکە 
هاوشێوەکاندان. لە کۆمەڵگای فرە نەتەوەی 
فرە کلتووریدا، نەتەوەسازی بۆ پڕ کردنەوەی 
کەلێنی نەتەوەیی، ئایینی، نژادی وکلتوورییە. 
بەاڵم لــە ڕوانگەی ئێرانیی تاکڕەهەندیدا کە 
بــاوڕی بــە فرەڕەنگی و فــرە دەنگی نییە، 
دەوڵەت/نەتەوەســازی یانی دەسەاڵتی یەک 
ڕەگــەز ونژادی تاک زمان. یانی لە خزمەتدا 
بوونی گشتایەتیی ئیتنیک/نەتەوەکانی دیکە 
بە زمان و کلتوور و ڕەســەنایەتیی خۆیانەوە 
بۆ سەرخســتن و بااڵدەســت بوونی زمانی 
دەسەاڵت.  دەسەاڵتی ئێرانییەکان بە چینی 
ڕوناکبیریشیانەوە، سەقامگیری و ئەمنییەت 
لــە بێدەنگی وکپ کردنــی دەنگی گەالنی 
ســتەملێکراودا دەبینن. دەسەاڵت لە ئێراندا 
هێڕەمییە و لە ســەرەوە بۆ خوارێ دەڕوانێ. 
نەتەوەسازی لە ئێرانی پۆپۆلیسمی پاوانخواز، 
تێپەڕیــن لە فــرە ئیتنیکی/نەتەوەیی بەرەو 
تاک زمانی و تاک کلتووری، بەرەو دەسەاڵت 

و ئایدیایەکی سەمپاتی تاک ڕەهەندە. 
وتەی کۆتایی، کورد خاوەن واڵتە بەاڵم 
بــێ دەوڵەتە. هەتا نەتەوەیەک سەربەســت 
و ئــازاد نەژی و نەبێتە خــاوەن دەوڵەت و 
ئۆتۆریتەی بەهێزی خۆی نەسەلمێنێ، تاک 
و کۆی ئەو نەتەوەیە ئەو جۆرەی پێویستە ڕێز 
وئێحتڕامی پێویستیان لێ ناگیرێ، تەنانەت 
خۆشــیان هەســت بە کەمایەسی دەکەن و 
باوەڕمەندییەکــی قووڵ و ئەساســییان بە 

خۆیان نابێ.

سەرچاوەکان

1. پست مدرنیسم: الرنس کهون. مترجم: عبدالکریم رشیدیان.
2. وضع بشر :هانا آرنت. مترجم مسعود علیا.

3. انقالب: هانا آرنت. مترجم : عزت الله فوالدوند.
4. ایدئولوژی سیاسی و هویت اجتماعی در ایران: حسین بشیریه .

5. قومیت و قومگرایی در ایران: حمید احمدی.

225گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721



هەوڵی ئاسمیلە کردنی نەتەوەیی 

زاگرۆس ڕۆژهەاڵت

شوناسی نەتەوەیی بریتییە لە کۆمەڵێک کردار و تایبەتمەندیی مێژوویی و کەلتووری کە نەتەوەکان 
لە یەک جیا دەکاتەوە و لە هەمان کاتدا ئەندامانی نەتەوەیەک پێکەوە گرێ دەدات.

شوناسی نەتەوەیی بەرزترین ئاستی شوناسی بەکۆمەڵ لە هەر واڵتێکدایە و وەدەست هێنانی 
شوناس لەم ئاستەدا دەبێتە هۆی شوناسی بەکۆمەڵ و لە ئاکامدا چەشنێک هەستی بەکۆمەڵ کە 
بە شوناسی نەتەوەیی ناودێر کراوە. شوناسی نەتەوەیی ئاخرین پلەی وەدست هێنانی شوناسە کە 
تاک لە ڕێگەی بنەماڵە، قوتابخانە و ڕاگەیاندنەکان و کتێب و چاپەمەنی و پاڵنەرە سیاسییەکانەوە 

دەستی پێی ڕادەگات.



شوناس
شــوناس بەواتای کێ بوونە. ئــەوەی کە تاک 
یــان گرووپێکی مرۆڤی خۆی چۆن دەناســێت 
و دەیهەوێ چۆن بناســێنێت و چۆن بیناسن. 
شــوناس واڵمێکــی سروشــتی لــە مرۆڤدایە 
بــۆ ناســاندنی خــۆی لــە ڕێگــەی توخم و 
دیاردەگەلێکی وەک کولتوور، مێژوو و جوغڕافیا 
و زمانەوە. هەروەها شوناس بە واتای چی بوون 
و کێ بوونە و لە پێداویستیی سروشتیی مرۆڤ 
بە ناسراوبوون لە پەیوەندی لەگەڵ شتێک یان 
شــوێنێکەوە دێت. ئەم پێویســتییە بە گرێدراو 
بوون بە شــتێک یان شوێنێک، ڕیشەی لە زات 
و غەریزەی مرۆڤدایە. هاتنەدی ئەم پێویستییە 
دەبێتە هۆی خودوشیاریی تاک لە مرۆڤەکاندا و 
دەسڕاگەیشــتن پێی لە نێو گرووپێکی مرۆڤیدا 
ســەرەنجام دەگاتە خودوشــیاریی بە کۆمەڵ و 

هاوبەش یان شوناسی نەتەوەیی]1[.
وشەی شوناس )identity( لە ڕیشەی وشەی 
یۆنانیــی identitcaske کە لــە idem بە واتای 
وەک یەک و لەیەکچوو وەرگیراوە. لە الیەکەوە 
بە واتای وەک یەک بــوون و لەیەکچوونە، کە 
دەگەڕێتــەوە بۆ بەردەوامی و دووپات بوونەوە و 
لە الیەکی دیکەوە بە واتای جیاوازی و دژوازیی 
لێکچوونــە و پێداگــری لە ســەر ئەویتر بوون 
دەکات. هەرچەند ئەم دوو پێناسەیە لە شوناس، 
وەک دژوازیی یەک دێنە پێش چاو، بەاڵم باس 
لــە دوو ڕەهەندی جیاوازی شــوناس دەکەن. 
یەکیان شوناسی تاکەکەسی و ئەوی دیکەشیان 
شوناسی نەتەوەیی، شوناسی نەتەوەیی لە نێوان 
خەڵکــی خۆیدا بــەدوای لێکچووندا دەگەڕێت 
و لەســەر هێما و شــتە هاوبەشــەکانی وەک 
زمــان و و کولتــوور و مێــژوو .... پێک دێت و 
پێداگرییــش لــە ســەر جیاوزییەکانی لەگەڵ 
نەتەوە یان شوناســی نەتەوەیی جیاواز دەکات، 
بەاڵم شوناسی تاکەکەسی  بە چەشنێک ئاگاهی 
دەوترێــت کە تاک لە ڕەوتی کۆمەاڵیەتی بوون 
و هەڵسوکەوت لەگەڵ ئەوانی دیکە لەمەڕ خۆی 
وەدەستی دێنێت و بە کورتی هەستی جیاوازیی 

تاکــە لــەوی تر و خــۆ ناســین و پێکهێنانی 
کەسایەتیی سەربەخۆ]2[.

لە ڕوانێنێکی گشــتیدا بۆ پرســی شوناس 
دەتوانین بێژین کە دەرونناســان لــە بنەماوە 
شــوناس لە ڕوانگەی کەسییەوە و کۆمەڵناسان 
لــە ڕوانگەیەکــی جڤاکییــەوە لێکئەدەنــەوە. 
دەرونناســان واتای شــوناس گرێ ئەدەنەوە بە 
تایبەتمەندیی تاکەکەســی و هەستی تاک، لەم 
بوارەوە شــوناس بریتییە لە هەســت کردن بە 
جیاوازیی تاکەکەسی و هەستی تاک و بەردەوام 
بوونی کەس و هەستی سەربەخۆیی و جیاوازی 
لەگەڵ ئەوانی دیکە و هەســتی سەربەخۆیی لە 
کەسانی دیکە؛ بەاڵم دەرونناسانیی کۆمەاڵیەتی 
و کۆمەڵناســان لە ســەر ئەو باوەڕەن هەستی 
شوناس بە هۆی پەیوەندیی دووالیەنە لە نێوان 
تاک و جڤاکدا پێک دێت. لە راستیدا کەسایەتی، 
بە شــێوازی کۆمەاڵیەتی و بێ ناوەندگیری لە 
بیچم  کۆمەاڵیەتیبووندا،  جیــاوازی  قۆناغگەلی 

ناگرێت.
کاتێک کە تاک نەتوانێ شوناســی تایبەت 
بە خۆی لە باری تاکەکەســیەوە پێک بێنێت، 
لە بــاری دەروونییــەوە خەســاری مەزنی بۆ 
تاک خۆی دەبێت و بەشــێکی مەزن لە کێشە 
کۆمەاڵیەتییــەکان لە جڤاکــدا دەگەڕێتەوە بۆ 
نەبوون و پێکنەهاتنی ئەم شوناسە لە تاکدا کە 
بەدەر لە بابەتی ئەم نووســینەیە. بەاڵم کاتێک 
کە شوناســی نەتەوەیی پێــک نەیەت کۆمەڵگا 
بەگشــتی زیان دەبینێ و جیاواز لە کێشــەی 
کۆمەاڵیەتی نەتەوەیەک بە گشتی بەرەو فەوتان 
و لــە ناوچوون و توانەوە لە ناو نەتەوەی دیکەدا 
پاڵ پێوە دەنێت کە ئەم هەســتە بۆ النی کەم 
بە درێژایی سەدان ساڵ لە ناو نەتەوەی تواوەدا 
بەدی دەکرێت و بە درێژاییی تەمەنی چەندین 
نەوە، هەســت بە چووکتر بوون لە نەتەوەی بااڵ 
دەســتدا دەکرێت و ئەم گرێ دەروونییە لە ناو 
پێکهاتەی نەتەوەی بێ شوناســدا، سەدان ساڵ 
دەمێنێتەوە و تاک بە تاکی ئەندامانی ڕەنج لەم 

خۆبەکەمزانین و توانەوەیە دەبیننن.
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شوناسی قەومی
شوناســی قەومی و نەتەوەیی، دوو دەسکەوتی 
کۆمەڵــگای مرۆڤین کە هەرکامەیــان قۆناغی 
جیــاوازی ڕەوتێکی بەردەوامــن و هەرکامەیان 
گرێدراوی تاک لــە قۆناغی جیاواز بە جڤاکەوە 
وەک خۆی پیشــان دەدەن. شوناســی قەومی 
چکۆلەتریــن و ڕەنگە بەرهەســتترین ئاســتی 
گرێــدراوی بە کولتوورێکــی هاوبەش بێت کە 
لەخۆگــری ڕیشــەکان و مێــژووی هاوبەش، 
شێوازی ژیان و زمانی هاوبەش و شوێنی ژیانی 
هاوبەشە و بە گشتی شێوازی ژیانی هاوبەشە بۆ 
تێپەڕاندنی ژیانی ڕۆژانە]3[. لە ڕاستیدا شوناسی 
قەومی چکۆلەتر لە شوناسی نەتەوەیییە و پانتایی 
و جەماوەرێکــی کەمتر لــە خۆ دەگرێت. وەک 
شوناسی قەومیی موکری، کرمانجی، هەورامی، 
لوڕی و ... و پاشان لە ڕەوتی چێکردنی شوناسی 
نەتەوەییدا، گشــت ئەم شوناسە قەومییانە )بە 
هەمــوو وردە جیاوازییەکانــەوە کە سروشــتی 
هەموو نەتەوەیەکە( دەبنە پێکهێنەری شوناسی 
نەتەوەیی )پێکهاتنی شوناسی نەتەوەیی بۆ کورد 
لــەو قەومانەی کە ئاماژەمان پێ کردن(. بڕینی 
قۆناغی قەومی و گەیشتن بە شوناسی نەتەوەیی، 
لەنــاو قەومەکانی هــەر نەتەوەیەکدا بەرهەمی 
دیاردە پێشکەتوەکانی سەردەم وەک پەروەردە 
و ڕاهێنانی گشــتی، پەرەگرتنــی پەیوەندی لە 
نێو قەومەکان، ڕاگەیێنە گشتییەکان، دەوڵەت-
نەتەوە، پێکهێنانی زمانی ســتاندارد و دروست 
کردنی هێمای نەتەوەیی و بەگشتی هەموو ئەو 
دیاردە هاوبەشــانەیە کە ئەم قەومانە لە دەوری 

شتە هاوبەشەکانیان کۆ دەکاتەوە. 

شوناسی نەتەوەیی
یەکێــک لە ڕەهەنــدە گرینگەکانی شوناســی 
نەتەوەیــی بریتییــە لەوەی کە تــاک تەنیا لە 
ڕوانگەی کــردەی عەقاڵنییەوە ســەیر ناکات، 
بەڵکوو دەنواڕێتە سروشــتی ئەو، وەک تاکێک 
کە لەگــەڵ ئەوانی دیکە هەڵســوکەوتی هەیە 
و هەمــوو کات تێدەکۆشــێ بــۆ پەرەپێدان بە 

ڕوانگەی خۆی بۆ هاوبەشی لە بایەخە ئاکاری و 
هاوبەشەکانی، لەگەڵ ئەوانی دیکە پەیوەندی و 

یەکیەتی و یەکگرتوویی دامەزرێنێت]4[.
کەوابــوو شوناســی نەتەوەیــی بریتییە لە 
کۆمەڵێــک کــردار و تایبەتمەندیی مێژوویی و 
کەلتووری کە نەتەوەکان لە یەک جیا دەکاتەوە 
و لە هەمان کاتدا ئەندامانی نەتەوەیەک پێکەوە 

گرێ دەدات.
شوناســی نەتەوەیــی بەرزتریــن ئاســتی 
شوناســی بەکۆمــەڵ لــە هــەر واڵتێکدایە و 
وەدەست هێنانی شــوناس لەم ئاستەدا دەبێتە 
هۆی شوناسی بەکۆمەڵ و لە ئاکامدا چەشنێک 
هەســتی بەکۆمەڵ کە بە شوناســی نەتەوەیی 
ناودێر کراوە. شوناســی نەتەوەیی ئاخرین پلەی 
وەدســت هێنانی شوناســە کە تاک لە ڕێگەی 
بنەماڵە، قوتابخانــە و ڕاگەیاندنەکان و کتێب و 
چاپەمەنی و پاڵنەرە سیاســییەکانەوە دەســتی 

پێی ڕادەگات.
لەڕاستیدا شــوناس بەواتا نەتەوەیییەکەی، 
پێناسە کردنی خودی تاکەکەسی یان گرووپی 
لە کانتێکسی کۆمەاڵیەتیدایە، کە لەودا ڕۆڵەکان، 
مافــەکان، ئەرکەکان وکارکەردەکانی دیکە وێنا 
دەکرێن و دەکرێ واتا بکرێنەوە و بەرهەم بێن. 
شوناسی مۆدێڕن کە لە ناوەڕاستەکانی سەدەی 
حەڤدەیەمــەوە وێنای خۆی لــە چوارچێوەی 
شوناسی نەتەوەییدا خستەڕوو، لەسەر بناغەکانی 
جوغرافیایــی و کولتووریــی تایبــەت دامەزرا 
کە بەهۆیەوە دەرخســتن و وەدەستخســتنی 
شــوناس بۆ نەتــەوە، بەواتا ســەردەمییەکەی 
یانی ســەقامگیربوون لە چوارچێوەی سنووری 
دەستنیشــانکراو و دیاریکــراودا. هــەر بــەم 
هۆیە، شوناســی نەتەوەیی هــاوڕێ بوو لەگەڵ 
هاوبەشیی کولتووری و لە زۆربەی کاتدا زمانی 
نەتەوەیی بۆ پێناســەکردنی خــود کەڵکی لێ 
وەرگیرا. تیۆرییەکانی سەربەخۆییی نەتەوەیی و 
دەوڵەت-نەتەوە و دەســەاڵت لەناو سنوورەکانی 
نەتەوەیەکی تایبەت، کەرەســەکانی وەدیهاتنی 
شوناســی نەتەوەیی و پاراستن و پارێزراوبوونی 
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شوناسی نەتەوەیی دەخەنەڕوو.]5[ کەوابوو ئەگەر 
پێکهاتنی شوناس بەسەر دوو قۆناغی سەرەکیدا 
دابەش بکەین )بەدەر لە شوناسی تاکەکەسی(، 
سەرەتا هاتنەدیی شوناســی قەومییە و پاشان 
بــە هۆی یەکگرتنــی ئەم شوناســە قەومییانە 
کە خاوەن توخمەکانی هاوبەشــی پێکهێنەری 
شوناســی نەتەوەیین، شوناسێکی گشتگیرتر بە 
ناوی شوناســی نەتەوەیی پێک دێت. بەاڵم لەم 
ڕێڕەوەدا هەمیشە قەومە هاوشوناسەکان ناتوانن 
بگەنــە قوناغی پێکهێنانی شوناســی نەتەوەیی 
و لە دنیای ســەردەمدا بە هۆی دابەش بوونی 
قەومی یان نەتەوەییی نەتەوەکان لە نێوان چەند 
واڵتدا، بە هۆی سیاسەتە کۆلۆنیالیستیەکانەوە، 
یان ژێردەســت بوونی قەومەکانی پێکهێنەری 
نەتەوە جیــاوازەکان لــە نێوان چەنــد واڵتدا 
و هەوڵــی پاکتــاو کردن و ئاســمیلە کردنیان 
لە پێنــاو دروســت کردنــی دەوڵەت-نەتەوە 
یان گشــتیەتی  بەشــێک  ســەپێندراوەکاندا، 
نەتەوەیــەک دەکەوێتــە بەردەم هەڕەشــەی 
لەنێوچوونی بەشــێک لە شوناسە قەومییەکانی 
یان گشــت شوناســی نەتەوەیییەکەی. گەلی 
کوردیــش وەک نەتەوەیەکــی کۆلۆنی کراو لە 
هەڕەشــەی پاکتاو کردن و ئاسمیلە بوون پاش 
هاتنە ئــارای دەوڵەت-نەتەوە خۆســەپێنەکان 
بێبەش نەبووە و هەوڵی ســڕینەوەی شوناسی 
قەومیی بەشێک لەم نەتەوەیە لە بن دەسەاڵتی 
دەوڵەت-نەتەوەی فارســدا لە کرماشــانەوە تا 
کەنداو)بەشی باشووری زاگرۆس( بە شێوازێکی 
چڕوپڕتر و پالن داڕێژراوتر بەڕێوە دەچێت کە لە 
دێڕەکانی داهاتوودا دەپەرژێینە سەر ئەو بابەتە.

بۆ ســڕینەوەی  و هەوڵەکانی  کۆلۆنالیزم 
نەتەوەی کۆلۆنی کراو

لــە ســەدەی نۆزدەیەمدا بوو کە کۆلۆنالیســم 
پێی نایــە قۆناغێکــی نــوێ و هەمەالیەنەتر. 
نەتەوەی ژێردەست زیاتر  دەرهێنانی کانزاکانی 
پەرەی گــرت، بازرگانی گرینگیی زیاتری پەیدا 
کرد، دامــودەزگای حکوومەتی بە شــێوازێکی 

بەرفراوانتر خۆیان بەســەر خەڵکانی ژێردەستدا 
ســەپاند و قوتابخانە و پــەروەردە و فێرکردنی 
فەرمــی و بە زمانــی نەتەوەی بااڵدەســت بە 
فەرمی دامەزرا کە ســەرەتا بۆ بلیمەتەکان بوو 
و پاشــان درگاکانی بــە ڕووی تەواوی خەڵکدا 
کرایــەوە]6[. لــە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت و ئەو 
واڵتانەی کە ئاخی کوردوستانیان داگیر کردووە، 
ئەم دیاردەیە دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای سەدەی 
بیستەم و هاوکات لەگەڵ بەتااڵن بردنی هێز و 
وزە و سامانە سروشتییەکانی ئێمە و کوشتوبڕی 
خەڵک، هــەوڵ بۆ ســڕینەوەی بەیەکجاری و 
تواندنەوەی نەتەوەی ژێردەســت بە دامەزرانی 
قوتابخانــە و پاشــان هاتنــە ئــارای ڕاگەیێنە 

گشتییەکان گەیشتە لووتکەی خۆی. 
دەسەاڵتی داگیرکەری زاگرۆس لەو واڵتەی 
کە بەناوی ئێــران هەنووکە ناودێــر کراوە، لە 
سەردەمی پاڵەوی و کۆماری ئیسالمیدا، ئەوپەڕی 
هەوڵی خۆی داوە کە هەســتی شوناســخوازی 
بە پانتایــی هەموو خاک و نەتــەوەی کورد و 
بە تایبەت لــە ناوچەکانی باشــوری زاگرۆس، 
لە الیەکەوە بــە گەورەکردنەوەی ئێرانشــاری 
فارس و دروســت کردنــی مێژوویەکی وەهمی 
و ناڕاســت، ئەم بەشــە گرێ بدات بە ئێران و 
نەتەوەی فارسەوە و لە الیەکی دیکەوە بە مەزن 
پێشــاندانی جیاوازیی ئاییــن و ئایینزایی، ئەو 
هەســتە لەناو خەڵکدا دروست بکات کە ئەوان 
لەگەڵ فارســەکان بە هۆی ئایینــزاوە خاوەن 
شوناسی هاوبەشن. هەرچەند ئایین و ئایینزاکان 
دەتوانن گرێدەری تاکەکان بن پێکەوە، بەاڵم لە 
دونیــای مۆدێڕندا، ئەم توخمگەلە وەک ڕابردوو 
کاریگەریی ئەوتۆ لە سەر شوناسسازی دانانێن. 
پالنەکانــی داگیرکەر بۆ ئاســمیلە کردنی 
نەتــەوەی ئێمە بە شــێوازیکی هەمــە ڕەهەند 
بــە پانتاییــی هەمــوو خاکەکەمان و لەســەر 
کــۆی نەتەوەکەمــان بەڕێوە دەچێــت بەاڵم 
ئەگەر ســەیری پالنەکانی داگیرکەر بکەین لە 
کرماشــانەوە بەرەوخوار و تا دەگاتە کەنداو ئەم 
هەوڵــە بۆ توانەوەی نەتــەوەی ئێمە زۆر چڕتر 
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دەبێتەوە و دەسەاڵت لە ناوچەکانی کرماشان و 
ئیالم، بە کەڵک وەرگرتن لە هەموو کەرەسەکانی 
بەردەستی، هەوڵی ناشرین کردن و بە دوواکەوتو 
لەقەڵەمدانی شوناسی نەتەوەییی ئێمە و جوان و 
پێشکەوتنخواز نیشاندانی بەفارس بوون دەدات.

 لە بەشــی لوڕستان، سەرەرای گرتنەبەری 
پالنی ئاماژە پێکراو، بە باڵو کردنەوەی ســەدان 
کتێب و بابەت و  چێکردنی دەیان بنکەی بەناو 
فەرهەنگی و ئەدەبی، هەوڵ ئەدات بە چێکردنی 
مێژوویەکی ســاختە لە بەشــی لوڕســتاندا وا 
وێنا بکەن کە خەڵکی لوڕ هەر بەشــێک بوون 
لــە نەتەوەی فــارس. یەکەمین شــوێنیش بۆ 
ســڕینەوەی شوناســی راســتەقینەی بەشێک 
لەم گەلە لە قوتابخانەکانەوە دەســت پێدەکات 
و کاتێک مێژوویەکــی وەهمی و درۆ لەجیاتی 
مێــژووی ڕاســتەقینەی ئەم گەلــە دادەنرێ، 
هەوڵی چەواشەی هەموو ڕووداوەکان دەدرێ و 
بــە زۆر ناوی کەنداو دەکەنــە کەنداوی فارس 
لە کاتێکدا لــە هیچ الیەکەوە فارس لە دەوری 
ئەم کەنــداوە نییە، کاتێک باس لە شوناســی 
ڕەســەنیش دەکرێ، ســەرەتا بــە کۆیلەیەکی 
ئەزەلیــی نەتەوەی فارس ناویــان دەبرێ و لە 
راگەیاندنیشدا هەوڵی ئەوە دەدەن وا بنوێنن بۆ 
ئەوەی پێشکەوتوو بین دەبێ خۆمان بە بەشێک 
لە فارســەکان بزانین، وەک ئەوەی کە بە هۆی 
درەنگ گەیشــتنی ژیار و شارستانییەت پێیان، 
نەتوانن بە زمانی فارســیی پاراو قســە بکەن. 
هەروەهــا ڕوونە کە لە پالنێکی ڕانەگەیاندراودا، 
لوڕەکان وەک فارســی دوور لە شارەستانییەت 
و ســادە پێناسەیان بۆ کراوە و ئەم دیاردەیە لە 
ســەدان جۆک و تەنزدا کە نەتەوەی بااڵدەست 

بەرهەمیان دێنێت، خۆی دەنوێنێت.
ئەمــە لە کاتێکدایە کــە زۆربەی نزیک بە 
گشت بەســااڵچووانی لوڕســتان، لە شوناسی 
نەتەوەییدا خۆیان وەک کوردێکی لوڕ پێناســە 
دەکەن بــەو واتایە کە وەک قەومی لوڕ خۆیان 
بە بەشێکی نەتەوەی کورد دەزانن و هەڵپەڕکێ 
و زەماوند و شینگێڕانیان و ئاکاری کۆمەاڵیەتی 

و دابونەریتیان، وەک تەواوی واڵتی زاگرۆسە و 
زۆر لەیەک نزیکە.

هەوڵدان بۆ پێکهێنانی شوناسی نەتەوەیی
پێکهێنراوگەلێکــی  نەتــەوەکان  ئەگەرچــی 
کۆمەاڵیەتیــن، بەالم وایش نییــە کە لە هیچ 
دروســت کرابێتن، نەتەوەکان بنەما و ڕیشەی 
مێژوویی و ئەتنیکییان هەیــە، تەنانەت ئەگەر 
ئەم بنەما گەلە لە ئەفســانە و دیرۆک دروست 
کرابێتن. ئەم شــێوە بۆچوونــە هەروەها لەگەڵ 
بۆچوونی سەمبۆلیزمی ئەتنیکی لە ڕوانگەیەکەوە 
جیاوازیی هەیە. ئەم ڕوانگەیەش ئەوەیە کە من 
لــە نێوان نەتەوە- وەکــوو خەڵک- و دەوڵەت- 
نەتەوەدا جیاوزی دادەنێم، مەبەستیشم ئەوەیە 
کە ئەو هەڵوێســتەم ڕەخنەگرانە بێت کە گوایە 
نەتەوەیەک ناتوانێت بوونی هەبێت بە بێ ئەوەی 

دەوڵەت-نەتەوەی هەبێت.
 شوناسی نەتەوەیی نیشاندەری ئەو هەستە 
هاوبەشانەیە کە کاتێ دێتە ئاراوە، مرۆڤ هەست 
بەوە بکات کە بەشێکە لە کۆمەڵی کولتووری یان 
نەتەوەیی. بەاڵم لە هەمان کاتیشدا نیشاندەری 
جیاوازییەکانــە لەگــەڵ گــرووپ و شوناســە 
نەتەوەیییەکانی دیکە. پێناســەی نەتەوەیی بەر 
لە هەموو شــتێک پێکهاتەیەکی کۆمەاڵیەتییە، 
لەگەڵ ئەمەشــدا بنەمای ئیتنیکی و مێژووییی 
هەیە، تەنانەت ئەگەر ئەم بنەمایانە دەسکردیش 
بن. بە باوەڕی کاســتێلز: زۆربەی ناسیۆنالیزمە 
سەرکەوتووەکان الیان وایە کە هەر لە سەرەتاوە 
هەرێــم، زمان یــا خود کەلتــووری خوایانیان 
هەبــووە کــە ئەمانــەش کەرەســتەی خاوی 
مییلەتێکی ڕۆشنبیرانە چێ دەکەن. بە واتایەکی 
تــر، ئایدۆلۆجییــە ناسیۆنالیســتەکان لە پێناو 
بەهیز کردنی گرێ هاوبەشــە نەتەوەیییەکاندا، 
مێژوو و بیرەوەری، هەرێم و بەرژەوەندیی زمان 
و ژمارەیەکــی هەرە زۆر لە هێما و ئوســتوورە 
سیاســی و کولتوورییەکانی تر بەکار دەهێنن. 
ئەوەش شــایانی باســە کە شوناسی نەتەوەیی، 
بــەردەوام لــە جوڵەدایە. نە شــتێکی کۆن و 
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بنەڕەتییە و نە شتێکە کە هەتاهەتایە وەک خۆی 
بمێنێتەوە. شــوناس گرێدراوە بەو بەستێنەوە و 
بە تەنیا هەڵناســەنگێندرێت؛ کە ئەوەش مانای 
ئەوەیە پێکهاتە پچڕپچڕ و جیاوازەکانی شوناسی 
نەتەوەیی، بە پێی بەســتێن و ئەو جەماوەرەی 
کە پێناســەی لەوێوە هەڵدەگیرسێت، شێوە و 
ســیمای جیاواز بە خۆیانەوە دەگرن. گفتوگۆ و 
مشــتومڕی بەردەوام لەسەر شوناسی نەتەوەیی 
دەبێتە هۆی پێکهێنان، سەرلەنوێ ساغکردنەوە 
و ســەقامگیریی پێناسە نەتەوەیییەکان؛ کەواتە 
لــە خوێندنەوەی شوناســدا دەبێــت بەوردی 
لەســەر گوتاریش لێکۆڵینەوە بکرێت. پاژەکانی 
گوتارێکی ناسیۆنالیســتی زۆر جــار بریتین لە 
پێکهێنانێکی پچڕپچڕ لە کەلتوورێکی هەموانی، 
زمان، ئاو و خاک، هێماکان، مێژوو و ئێســتا و 

داهاتوویەکی هاوبەش]7[.
بــێ هەبوونی پێناســەیەکی دروســت لە 
شوناســێکی کۆمەاڵیەتــی، کەرامەتــی تاک و 
مانــەوەی نەتەوەیی مســۆگەرنابێت. لە دنیای 
ســەردەمدا کە بە لێکدانەوەی کاســتێلز نەک 
لە گوندی جەهانی بەڵکــوو لە کەوێڵی جیاواز 
لە یەکتردا دەژین و لە ســەردەمی شۆڕشــی 
تێکنۆلۆژی و زانیاریدا کە دنیای دەوروپشتمان 
بەردەوام خەریکی نــوێ بوونەوەیە و بەردەوام 
بەســتێنێکی ئاوەاڵتــر بــۆ دەورگێڕانی تاک و 
کۆمەڵــگاکان بەڕوویانــدا دەکرێتــەوە، بەڕیوە 
بردنــی دەور لــە هەڵســوکەوتی ناوچەیــی و 
جەهانیدا، پێویستی بە خاوەن بوونی پێناسەی 
گشتگیر لە خود  لە ئاستی تاک و کۆمەڵگادایە. 
سەرەڕای ئەوەی کە هەندێ کەس جەهانیبوون 
و تێکنۆلۆژیی پێوەندیدار، وەک هەڕەشــەیەک 
بۆ ســەر دەوڵەت نەتەوەکان پێناســە دەکەن، 
وا دێتە بەرچــاو کە جەهانیبوون دەرفەتێکە بۆ 
دەوڵەت-نەتەوەکان یان نەتەوە کۆلۆنیکراوەکان 
کە بە شــێوازێکی ژیرانە ئەســپی خۆیان لەم 
بەســتێنەدا تاو بدەن و هەرچی زیاتر خەڵک لە 

دەوری خۆیان کۆ بکەنەوە]8[.
کاتێک کە تــاک یان کۆمەڵــگا ئاگاداری 

توخمەکانــی پێکهێنــەری شــوناس نەبن یان 
توخمەکانی پێگەی خۆیــان وەک پێوەرەکانی 
ناسینی کۆمەڵگایەک لە کیس بدەن و توخمی 
دیکەش لە جیاتی ئــەوان دانەنرێت، تاک یان 
کۆمەڵــگا لەگەڵ کێشــەی شــوناس ڕووبەڕوو 
دەبێتــەوە. بەم لێکدانەوەیە، تاک یان جڤاک بۆ 
دەربازبــوون لەم قەیرانە دەبێت لە نێو کولتوور، 
زمان ئایین یــان ئایدئۆلۆژی خۆیدا بۆ بایەخی 
پۆزەتیــڤ و بەردەوام بگەڕێت، تا لەم بشــێوی 
و ســەرگەردانییە کە بەردەوام ئــازاری ئەدات 
ڕزگاری بێت و شوناســی ڕەســەنی تاک یان 

کۆمەڵگای خۆی وەدەس بێنێت]9[.
لــە بابەتێکــی گرینگــی وەک شوناســی 
نەتەوەیی و بەردەوامییەکەی، بێ هەڵسوکەوت 
لەسەر ناســینی یەکتر، ئیمکانی وەدی هاتنی 
نییە. سەرەڕای ئەمە لە باری داڕشتنی سیاسەتی 
کۆمەاڵیەتیشەوە ڕایەڵەی دیالۆگی کۆمەاڵیەتی، 
هەڤیازیــی بــاش بۆ ژیانــی کۆمەاڵیەتی پێک 
دێنێت، بــەو واتایەی کە نۆڕمــی کۆمەاڵیەتی 
کە هەمووان یان النی کەم زۆربەی تاکەکەکان 
قەبووڵیــان بێت پێک دێــت و بایەخی ئاکاری 
هاوبەش دروســت دەبن و ئەمانەش گشــتیان 
پێکــەوە چەشــنێک هاوپێوەندیــی گرێدراوی 
دێنن  پێک  ڕیشــەدار  کۆمەاڵیەتی-نەتەوەییی 
کە پچڕپچر کردن و لەنێوبردنی دەبێتە کارێکی 

دژوار بۆ دژبەرانی]10[.
بیچم گرتنی کۆمەڵگای سیاســیی داڕێژراو 
لەســەر نەتەوە و بۆچوونەکانی دەوڵەت-نەتەوە 
شوناســی  وەدیهاتنی  بەســتێنی  گونجاوترین 
مۆدێــڕن لــە بارودۆخــی پــاش ســەدەکانی 
ناوەڕاســتن. لــە کاتێکــدا کــە بۆچوونەکانی 
هاوبەشی بایەخە کۆنەکان وەک ئایین و پێگەی 
کۆمەاڵیەتیی لە پێشــدا داڕێژراو، نەیاندەتوانی 
لە دنیای نوێدا پارێــزگاری لە مانەوەی خۆیان 
بکــەن، شوناســی نەتەوەیی یانــی ڕێککەوتن 
لەســەر بایەخەکانی داڕێژراو لەســەر ئازادی و 
دادپەروەری، باشــترین جێگرەوەی پێوەرەکانی 
پێشوو بوون. پشتیوانیکردن لەم بارودۆخە نوێیە 
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و بایەخەکانیشــی، لەگەڵ چەمکگەلێک وەک 
کۆمەڵگای مەدەنی-سیاســی، دەســەاڵتی نێو 
سنوورەکانی خۆت، سەربەخۆیی و ئەمەگدارییە 
نوێیەکان، لە ســەر بنەمای شوناسی نەتەوەیی 

پێناسە دەکرێن.
ئــەم چەشــنە لــە پەیوەندیــی نێــوان 
چەمکەکەکان و پێکهاتنی چەمکی گشــتگیری 
شوناســی نەتەوەیی، بە هاتنەئارای ڕێککەوتنی 
وێستفالی لە ساڵی 1846 و پێکهاتنی دەوڵەت-
نەتــەوە، بوونە حەقیقەتی ژیانــی کۆمەاڵیەتی. 
هــزری ئەم ســەردەمە، زمــان وەک پێوەری 
ســەرەکی بــۆ وەدیهاتنی شوناســی نەتەوەیی 
پێناســە دەکات، زمان وەک ئامرازی دەربڕینی 
شوناســی ســەربەخۆ و ئازادانــە، گرینگترین 
پێویســتیی ناســینی نەتــەوە و پەیوەندییان 
لەگەڵ نەتەوەکانــی دیکەیە. زمانە کە دەتوانێ 
بێنێتە  نەتەوەیــەک  بنەڕەتییەکانی  پرســیارە 
گوڕێ و لەســەر بنەمای هەمان پێداویســتییە 

شوناسییەکان، واڵمیان بداتەوە.
نەتــەوە و دەوڵەت-نەتــەوە لە ڕەوتێکی بە 
تەواوی هاوتەریبدا پێک نایەن]11[ و گریمانەی  
ئــەوە هەیە کــە نەتەوەیەک پێــش یان پاش 
گەیشــتن بە دەســەاڵتی نەتەوەییــی خۆی، 
بتوانــێ شوناســی نەتەوەیی لەنــاو ئەندامانی 
خۆیدا پێــک بێنێت یا خــود هەرگیز نەتوانێ 
شوناســی نەتەوەییی خۆی چــێ بکات و لەناو 
نەتەوەکانیتردا بتاوێتەوە. هەوڵدان بۆ پێکهێنانی 
شوناســی نەتەوەیی، هەروەک گەالنی دیکەی 
ڕۆژهەاڵتــی ناوەراســت، لــە ناو کوردیشــدا 
مێژوویەکــی دوورو درێــژی نییە چون هەر لە 
بنەمادا، ناســیۆنالیزم وەک بیرۆکەیەکی تۆکمە 
لە جیهانیشــدا خاوەن مێژوویەکی زۆر دوور و 
درێژ نییە و ســەرەتاکانی دەگەڕیتەوە بۆ پاش 
ســەدەکانی ناوەڕاســت لە ئورووپا. هەوڵدان بۆ 
پیکهێنانی شوناسی نەتەوەیی لە ناو کوردیشدا 
هەرچەند بە شێوازە ئەدەبییەکەی دەگەڕێتەوە 
بۆ خانی، بەاڵم لە ڕووی سیاســی و پێکهێنانی 
دەوڵــەت نەتەوەوە تەمەنی زۆر زیاتر لە ســەد 

ساڵ تێناپەڕێت.
حاشــای لێ ناکرێت کە مرۆڤ و کۆمەڵگا 
و الیەنەکانی کە کێشــەی چێکردنی شوناسی 
نەتەوەیییــان هەیە، دەبێت خــاوەن پالن بن 
بۆ پێکهێنانی ئەم شوناســە لە ڕێگەی بنەماڵە، 
ڕاگەیاندنــەکان، بەســتێنی خوازەکــی و لــە 
هەمووی گرینگتر وتاری سیاسی و سیاسەتێکی 
تۆکمە و داڕێژراو لە ســەر دیسکۆرسێکی نەک 
بەرەنگاری بەڵکوو هێرشبەرانە و تێکشکێنەری 
ئــەو بابەتانەی کە داگیرکەر وەک ڕاســتی بە 
گوێی بەشــێک لە نەتەوەی ئێمەیدا کردووە و 
بەشــێکی مەزنی نەتەوەی ئێمەی پێ بەالڕێدا 

بردووە.
 لە دنیای سەردەمدا ناتوانین ڕەوتی پێکهاتن 
و سەرهەڵدانی شوناسی نەتەوەیی بە بێ ئاماژە 
و گەڕانــەوە بۆ ڕۆڵی تێکنۆلــۆژی و پەیوەندی 
بە باشــی دەرک پێ بکەین. هــەروەک چۆن 
مەک لووهان لە ســەر ئەو باوەڕە بوو کە چاپ، 
میعماری ناسیۆنالیزمە]12[ و بە هۆی هاتنە گۆڕێی 
ئینتێرنێت و ڕاگەیێنە گشتییەکانەوە، نەتەوە بێ 
دەوڵەتەکان تا ڕێژەیەکــی بەرچاو دەتوانن لەم 
ڕێگایانەوە کاریگەری لەسەر خەڵکانی خۆیان بۆ 
پێکهێنانی شوناسی نەتەوەیی دابنێن؛ هەرچەن 

خاوەن دەوڵەت-نەتەوەی خۆشیان نەبن.
شــوناس و هەڵبژاردنی شــوناس لە دنیای 
سەردەمدا تا ڕادەیەکی زۆر دڵخوازە و هەر بۆیە 
ئەگەر شوناسی کوردی دەیهەوێ بااڵدەست بێت 
و ئەم بەشــە مەزنە لە خــاک و خەڵکەکەی لە 
دەست نەچێت، ئەوە دەبێت بە کاری کولتوری 
و سیاسی و وێنا کردنی دنیایەکی باشی دواڕۆژ 
لە ســەر پالنی تۆکمە و زانستی، سەرنجی ئەم 
خەڵکانە بۆ شوناسی نەتەوەییی ڕەسەنی خۆیان 
ڕابکێشــێتەوە و هەروەها بە پالنەکانی، شکست 

بە فاشیزمی فارسیش بێنێت.
لە ســەردەمی ئێســتادا هەوڵ بۆ دروست 
کردنــی نەتەوە یــان پێکەوەنانی ئەو بەشــانە 
لــە نەتەوە کــە لێکدابــڕاون یان دەســەاڵتی 
باندەست بە هۆی گوشــارەوە کارێکی کردووە 
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کــە کەلێنی مەودای لە بــاری خاکەوە )وەک 
کۆچاندنی بە زۆرەملیی بەشێک لە نەتەوەیەک 
بۆ شــوێنێکی دوور لە ئاخی نیشــتەجێبوونی( 
یان لە باری هەســتەوە و هەســتی گرێدراوی 
بــە نەتەوەی خۆت کەمڕەنــگ بێتەوە، دەکرێ 
لە ڕێگەی ئینتێرنت و ڕاگەیێنە گشتییەکانەوە، 
بــە ڕێژەیەکی بەرچاو و بــە تێچوویەکی کەم، 
قەرەبوو بکرێتــەوە کە بەداخەوە نەتەوەی ئێمە 
بە تایبەت ڕووناکبیران و الیەنە سیاســییەکان، 
بوارە گرینگەدا خەمســاردییەکی قووڵیان  لەم 
تێدا بەدی دەکرێت و لە ڕاستیدا لەنێو نەتەوەی 
ئێمەدا ئەگەر هەوڵێکیــش هەبێت، بەر لەوەی 
هەوڵــی پێکهێنانی شوناســی نەتەوەیی بێت، 
هەوڵی بڕەوپێدان بە الیــەن و ئایدئۆلۆژییەکی 
تایبەتە. ئەو ڕاســتییە لەبەرچــاو نەگیراوە کە 
ئەگەر درەنگ بجووڵێنەوە، بەشــێکی مەزن لە 

نەتەوەکەمان لەدەست دەچیت.

گرتنی  بیچــم  بەردەم  ئاســتەنگەکانی 
شوناسی نەتەوەیی

کاســتێلز، شوناس بە سەر ســێ بەشی مەزندا 
دابەش دەکات کە بریتین لە: 

یەکەم، شوناســی ڕەواییدەر، کە لە ڕێگەی 
دامەزراوەکانی زاڵ بەســەر کۆمەڵــگادا بۆ زاڵ 
بوونیان بەســەر بکەرانی کۆمەاڵیەتیدا دروست 

دەکرێن.
دووهەم، شوناســی بەرەنــگار بوونەوە، کە 
لە الیــەن ئەو بکەرانەوە چــێ دەکرێت کە لە 
بارودۆخێکدان کە لــە الیەن لۆژیکی زاڵەوە بە 
بێ بایــەخ ناودێر دەکرێن و یــان بە خراپ و 

کۆیالنە ناودێری کردوون.
ســێهەم، شوناســی بەردەوام کە لە الیەن 
بکەرانی کۆمەاڵیەتــی و بە کەڵک وەرگرتن لە 
هەر چەشــنە توخم و چەمکــی کەلتووری کە 
لەبەردەستیاندایە دروست دەکرێت بە مەبەستی 
پێناسەیەکی دروســت و گونجاو لەم چەمک و 
توخمانە و یەکگرتنی کۆمەاڵیەتی و پێکهێنانی 

شوناسی نەتەوەیی]13[. 

لێرەدایە کە دەبینین شوناســی ڕەواییدەر 
لــەم ناوچانە، بــە هۆی زاڵ بوونــی داگیرکەر 
لەســەر خاکەکەمان بە دەستی داگیرکەرەوەیە 
و بە پێی پالنــی خۆیی و لە ڕێڕەوی توانەوەی 
ئێمەدا کەڵکی لێ وەردەگرێت. دۆخی نادڵخواز 
ئەوەیە کە شوناســی بەرەنگار بوونەوە لەالیەن 
ئێمــەوە لەم ناوچانە گرینگیی تایبەت بە خۆی 
پێ نــەدراوە و ئامادە بوونێکــی الوازی هەیە. 
هەر ئــەم نەبوونەیش وای کردووە کە نەتەوەی 
سەردەست، لە ئامانجەکانی خۆی نزیک بێتەوە 
و خەریکە دەگاتە دروســت کردنی شوناسێکی 
بەردەوام لە ڕێــڕەوی مەرامی خۆیدا و بە دژی 
شوناسی ڕەسەنی خەڵکی دەڤەرەکە. بە گشتی 
بەربەســتەکانی بەردەم پێکنەهاتنی شوناســی 
نەتەوەیی لە ناوچەی زاگرۆسدا دەتوانین بەسەر 

دوو الیەندا دابەش بکەین. 

یەک: بواری ناوخۆیی
لە ڕاستیدا تێپەڕین لە تێگەیشتنی تاکەکەسی 
بیچمگرتنــی شوناســی کۆمەاڵیەتی،  بــەرەو 
بەســتێنێک پێــک دێنــێ کە لــەودا حەز و 
داخوازی و بۆچــوون و ئارمانەکانی ئێمە دەبنە 
خاوەن واتا. ئەگەر بەســتێنەکانی هەڵسوکەوت 
تەوەرانە بۆ بەرەوپێشــچوونی گەشــەی مرۆڤ 
پێناســەی  ئیمکانــی  نەگیرێــت،  لەبەرچــاو 
کولتووری و شوناســی هیچکات پێک نایەت و 
شوناس و کەســایەتیی ئەوانی دیکە لەبەرچاو 
ناگرێــت. ئەمە ســەرەکیترین هۆکاری بێبەش 
بوونی کۆمەاڵیەتی و لە ئاکامدا نادادپەروەرییە. 
لێرەدایە کــە جارێکی دیکە پێداگری بکەینەوە 
کە بیچمگرتنی شوناسی کۆمەاڵیەتی، هاوڕێیە 

لەگەڵ ڕامانی قووڵی ئاکاری]14[.
 شوناسی نەتەوەیی وەک هەستی گرێدراوی 
و ئەمەگــداری بە توخم و هێمای هاوبەشــی 
کۆمەاڵیەتــی لێــک ئەدرێتەوە، ئــەم توخم و 
هێماگەلەیە کە دەبنە هۆی هەســت کردن بە 
یەکیەتی لەگەڵ ئەوانــەی لە تۆ و قەومەکەت 

دەچن و جیاوازی لەگەڵ ئەوانی دیکە]15[.
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ئەندامانی بەشــێک لە کۆمەڵگا، کاتێک کە 
هەســت دەکەن لە الیەن ئەندامانی ناوەندەوە 
دەکەونــە بەردەم هــەاڵواردن، هەســتی خۆ 
دەربازکــردن لــەم شوناســە کۆمەاڵیەتییە و 
دۆزینەوەی شوناسێکی دیکە یان سەر لێشواوی 
و توانەوە لە شوناســێکی بااڵ دەســتدا تێیاندا 
دروســت دەبێت. ئەگەر مێژووی نوێی خۆمان 
لە ســەد ســاڵی ڕابردوودا و پاش سەرهەڵدانی 
هەستی شوناسخوازی لە واڵتەکەماندا لەبەرچاو 
بگریــن، دەردەکەوێ کــە ســەرهەڵدانەکانی 
نەتــەوەی ئێمــە تایبەت بــووە بــە باکووری 
زاگرۆس یان النی کەم زۆربەی سەرهەڵدانەکان 
و ڕێبەرانیان لەم جوغزە و لە دەوروپشــتی ئەم 
ناوەنــدە هەڵکەوتوون؛ هەر بۆیــە بە باش یان 
خــراپ، ئەم ناوچەیە بۆ ئێمــە دەبێتە ناوەند و 
دەبێت چەند لە الیەن کەســانی دەروپشــتی 
ئەم ناوەندەوە هەوڵ دەدرێ بۆ خۆ لکاندن بەم 
مێژووە یان ئەم شوناسەوە، بە دەیان قات زیاتر 
لە الیەن ناوەندەوە ئەم هەستە بەهێز بکرێت کە 
ناوەند ئەوانی دیکەی نەخستووەتە پەڕاوێزەوە و 
هەمووان دەتوانن خــاوەن یەک کاریگەری بن 
و دەســکەوت و شکســتەکان بە مڵکی هەموو 
خاوەنانی شــوناس بزانرێ نەک دەسکەوت هی 
ناوەند و شکست بۆ کەســانی دەرەوەی ناوەند 

بگێڕێتەوە.
بــە بــاوەڕی بێهــروز بوچانی نووســەری 
کتێبــی هیــچ دۆســتێک جگە لــە چیاکان 
کێشــەکە دەگەڕێتەوە بۆ پارێزگاکانی باکوری 
زاگرۆس چــون لەوێیە کە شوناســی کوردیی 
خەڵکی کرماشــان و ئیالم و لوڕســتان  وەک 
کــورد هەنووکەش قەبووڵ نەکــراوە. بۆ نموونە 
ئەگەر ئیالمییەک کەســێکی باکووری زاگرۆس 
پێناسە بکات دەڵێ کوردە و هیچ کێشەیەک لە 
ناسینی وەک کورد و شوناسێکی هاوبەش پێک 
نایەت بــەاڵم بە پێچەوانەوە ئەگەر کەســێکی 
باکــووری زاگــرۆس، ئیالمییەک بناســێنێت، 
سەرەتا ئیالمییەکە بە شــیعە و پاشان ئیالمی 
هاوشوناســێک  و  کوردێــک  وەک  دواتــر   و 

پێناسەی بکات.]16[
نەیتوانیوە  کوردیش  بزووتنــەوەی  کەوابوو 
لەو شوێنانەش کە چاالکیی زیاتر بووە، بە باشی 
شوناســی کوردبوون وەک یــەک نەتەوە بوون 
بە پانتای گشــت ئاخەکەمان بچەسپێنێ. ئەمە 
سەرەڕای ئەوەیە کە لە دنیای ئێستای سۆشیال 
میدیادا و ڕاگەیاندنــەکان وەک TV کەمترین 
کات و وزە بۆ دروست کردنی شوناسی نەتەوەیی 

لەم ناوچانە تەرخان کراوە.
ڕوونــە کــە کێشــەکە، کێشــەیەکی دوو 
الیەنەیە؛ یانی هەر چەند ئەگەر دەسەاڵت یان 
دەســتی دەرەکی بووەتە هۆی ئەوەی شۆڕش 
و بەرخۆدانــی کوردی و کردەوەی ئازاد کردنی 
ئاخــی کۆلۆنیکروامــان بە شــێوازی خەباتی 
هەمەالیەنە و دەسەاڵتی کوردی نەگەیشتووەتە 
ئەم بەشــانە، بــەاڵم بەداخــەوە دەبینین کە 
کێشــەکە تەنیا الوازی یان سەرکوتی هەستی 
دروست بوونی شوناسی کۆمەاڵیەتیی هاوبەش 
نییە. کێشــە لەوەدایە کە زۆر کەس پێێان وایە 
شوناسی کورد بوون لەم ناوچانە )لە کرماشانەوە 

هەتا کەنداو( شوناسی پلە دووە.
کە واتە ئەمە خەســارێکی دوو سەرەیە لە 
الیەکەوە ئەو بەشــە لە نەتــەوەی ئێمە کە لە 
پارێزگاکانی سنە و ورمێن )باکوری زاگرۆس( بە 
هۆی کەمتر بەشداری کردنی هاوشوناسەکانیان 
لە خوارەوە لە خەباتدا، پێناســەی کوردبوونیان 
دەخەنە پاش پێناسەی ئایین یان شارەکەیانەوە. 
هەر بۆیە دەتوانیــن پەیوەندییەکی خاوەن واتا 
لە نێوان شــۆڕش و هەســتکردن بە شوناسی 
کوردی دەسنیشان بکەین. شوناسی کوردایەتی 
دەبێــت لە ڕێگــەی بەرفراونکردنــی خۆی لە 
هەمــوو ڕەهەندەکانــەوە، لە الیەک هەســتی 
پێویستیی ڕزگار بوون لە کۆلۆنیالیزم لە تەواوی 
چوارچێوەی نەتەوەکەی خۆیدا پەرە پێ بدات و 
لە الیەکی دیکەوە ئەو بەستێنەش پێک بێنێت 
کە جیاوازیی ئایینی یان ئایینزایی و ناوچەیی، 
نەبێتە بەربەســت لەســەر ڕێگەی پێکهێنانی 

شوناسێکی گشتگیری نەتەوەیی. 
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دوو؛ بواری دەرەکی
دەســەاڵتە داگیرکەرەکان ئەوپــەڕی هەوڵیان 
داوە ئــەم ناوچانــە وەک بەتاڵ لە شوناســی 
کۆمەاڵیەتیی خۆیان بنوێنن یان وا وێنای بکەن 
کە خاوەن ئەو کێشــە و ئارەزوو خواستانە نین 
کە لە پارێزگاکانی باکووری زاگرۆس تاکی کورد 
خاوەنیەتی و ڕاســتەوخۆ یان ناڕاســتەوخۆش 
هەنــدێ جار تێیدا ســەرکەوتوو بــووون و لە 
دێڕەکانی ســەرتردا باســمان لــە هەوڵەکانی 
دەوڵەت-نەتەوەی فارس لەم بەشەی زاگرۆسدا 
کرد و پێویســت بە دووپــات بوونەوەی ناکات. 
لێــرەدا بە کورتــی ئاماژە بــە بەرگرتن بە دوو 
هەوڵی ڕێبەرانی کــورد دەکەین بۆ پەرەپێدانی 
شوناسی نەتەوەیی لەم ناوچانە و پێشپێگرتنیان 

لە الیەن زلهێزانی جەهانییەوە.
ولە مێژووی نوێ و پاش سەرهەڵدانی بیری 
شوناسخوازیی نەتەوەیی لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست 
و لــە زاگرۆســیش، دەســتێکی دەرەکی واتە 
زلهێزە جیهانییەکان، هاوکات لەگەڵ دەســتی 
داگیرکەر بۆ پێشــگرتن لە تەشەنەســەندن و 
کشــانی شوناســی نەتەوەیی بۆ ئەم بەشــانە 
دەبیندرێ. لە کاتی شۆڕشی سمکۆدا، بەرگرتن 
بە شــۆڕش بۆ شــۆڕىوونەوە بۆ ئــەم ناوچانە 
لە الیــەن زلهێزانــەوە و لە الیەکــی دیکەوە 
لەســەردەمی کۆماری کوردستاندا پێشگرتن لە 
پەرەگرتنی کۆمار لە الیەن دیسانەوە زلهێزانەوە 
دەکرێ وەک دەستی دەرەکیی جیهانی چاو لێ 
بکەین و وەک عارف قوربانی دەڵێت: زلهێزەکان 
خوازیاری سەرنەکەوتنی نەتەوەی کورد و پێک 
نەهاتنی دەوڵەت-نەتەوە بــۆ ئەم گەلە و دژی 

بەهێز بوونی کورد لە گشتییەتی خۆیدان]17[. 

زمان و هەستی دڵخوازانەی گرێدراوی بە 
توخمەکانی  گرینگترین  نەتەوەیەک وەک 

پێکهێنەری شوناسی نەتەوەیی
لــە نێــوان بەشــە جۆراوجۆرکانی شوناســی 
نەتەوەییــدا زمــان، ڕۆڵ و گرینگایەتییەکــی 
بنەڕەتیــی هەیە. تەنانــەت ئەگــەر ڕوانگەی 

جەوهەرخوازانە ســەبارەت بە پەیوەندیی نێوان 
زمان و شوناســی نەتەوەیی هەندێک جاریش 
پەســەند کراو نەبێت. النی کەم سێ بەڵگە بۆ 
پێداگری لەســەر گرنگیی زمان لەمەڕ پێناسە 
کردن و پێکهێنانی شوناســی نەتەوەیی بوونی 

هەیە: 
یەکــەم، بۆ زۆربەی خەڵــک، بە تایبەت بۆ 
گرووپە کەمینەکان، زمان یەکێک لە بەرزترین 
نیشانەکانی ڕەسانەیەتی و شوناسی نەتەوەیییە. 
ئەم بابەتە بە تایبەت سەبارەت بە زمانی کوردی 

شتێکی زۆر ڕاست و دروستە.
دووهــەم، پەیوەندیــی بە ڕۆڵــی  ئامێری 
بوونی زمانەوە هەیە. کیملیکا و ئێســتراییل لە 
ســەر ئەو باوەڕەن کە سیاسەتی دێمۆکڕاتیک، 
سیاسەتێکە کە لەسەر زمانی دایکی دامەزرابێت. 
شــارۆمەندێکی ئاســایی تەنیا ئەو کاتە هەست 
بە ڕاحەتی دەکات کە بابەتە سیاســییەکان بە 
زمانی دایکی خۆی بــاس بکرێن. بە واتایەکی 
دیکە ڕێژەی بەشداریکردن لە ژیانی فەرهەنگی، 
کۆمەاڵیەتی و سیاسیی کۆمەڵگایەکدا، پەیوەندیی 
بە ڕێژەی دەسڕاگەیشتنی شارۆمەندانی ئاسایی 

بە زمانی خۆیانەوە هەیە.
سێهەم، بە ڕاستی تەنیا لە ڕێگای زمانەوەیە 
کە پاژەکانی دیکەی شوناســی نەتەوەیی پێک 
دەهێنرێن. بیلینگ لەو باوەڕەدایە کە هەبوونی 
شوناسی نەتەوەیی بریتییە لە هەبوونی دەرەتان 
و دەرفەت بۆ قسە کردن سەبارەت بە نەتەوە]18[.
هەرچەند فاشــیزمی فارس وای دەنوێنێت 
کە جیاوازیــی زاراوە لە نێو نەتــەوەی ئێمەدا 
شــتێکی ســەیرە و لە بنەڕەتا جیاوازیی زاراوە 
نییــە بەڵکو جیاوازیی زمانییــە، لە کاتێکدا کە 
کوردیــش وەک هەمــوو نەتەوەکانــی دیکــە 
بە هــۆی پانتاییــی خاکەکەی، ئاســایییە کە 
جیاوازیی زاراوەییشی تێدا بێت و بە پێچەوانەی 
بانگەشەی ئەوان بە تەواوی لە بەستێنی زماندا 
ئەمە دۆخێکی سروشتییە و بە تایبەت سەرەڕای 
نەبوونی دەوڵەت-نەتەوە لەناو نەتەوەی ئێمەدا و 
نەبوونی پەروەدە و فێرکردن بە زمانی خۆمان و 
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پێکنەهاتنی زمانی ستاندارد، کەچی هێشتاش 
جیاوازیــی زاراوەیی لە نــاو ئێمەدا زۆر کەمترە 
تەنانەت لە فارسەکان؛ ســەرەڕای دەیان ساڵ 
پــەروەردەی یەکدەســت و یــەک زاراوەیی، 
چاو لێکە فارســێکی تارانــی زۆر بە دژواری لە 
فارســێکی تاکستانی تێدەگات کەچی بۆ ئەوان 
ئەمــە دەوڵەمەندیــی زمانەکەیانــە و بۆ ئێمە 

جیاوازیی زمانییە!
هەستی گرێدراویی مێژوویی بە گرووپێکەوە 
لــە واڵتــی باوباپیــران، دیرۆکــی هاوبەش و 
بیرەوەرییە مێژوویییەکان، بــاوەڕ و گڕێدراوی 
بە کولتوورێکی گشــتییەوە و بنەمای ئابووریی 
هاوبــەش، هەموویــان لــە پێویســتییەکانی 

وەدیهاتنی شوناسی سەردەمیانە و نەتەوەین. 
بە باوەڕی جێنکێنز شوناســی کۆمەاڵیەتی 
یارییەکــی دووالیەنەیە و پێــی وا نییە خاوەن 
واتایەکــی زاتــی و ئەزەلــی بێــت، بەڵکــوو 
وەک بەرهەمــی گەیشــتن بــە ڕێککەوتن و 
دەستڕاگەیشــتن بــە لێک تێگەیشــتن لێکی 
ئەداتەوە و لە سەر ئەو باوەڕەیە کە بێ شوناسی 
کۆمەاڵیەتی هەر لــە بناغەوە کۆمەڵگاش پێک 
نایــەت]19[ کەوابــوو ئەگەری ئــەوە هەیە کە 
ئەو کەســانەی ئەمڕۆکە خۆیان بە بەشێک لە 
نەتەوەیەک دەزانن، لە داهاتوودا ئەو هەستەیان 

نەبێت و ئەم شتە پێچەوانەکەشی ڕاستە.
سەرەڕای زمان، هەستی هاوشوناس بوون و 
ئازادانەی شوناس لەم سەردەمەدا،  هەڵبژاردنی 
کاریگەرییەکــی گەورە لە پێکهاتنی شوناســی 
نەتەوەییدا دادەنێن. لە ڕێگەی پرسیار و تێکەڵ 
بوون لەگەڵ خەڵکی لوڕ بۆم سەلماوە )هەرچەند 
نەمتوانیوە بە شــێوازێکی فەرمی پرســیارنامە 
باڵو بکەمەوە و لێکۆڵینەوەیەکی تەواو زانســتی 
بەڕیوە بەرم( بە شێوازی ڕێژەیی زیاتر لە پەنجا 
لە سەدی ئەم خەڵکە بە تایبەت ئەوانەی کەمتر 
لە ژێر کاریگەریــی هێژموونیی ڕاگەیاندنەکانی 
ناوەندتــەوەردان، خۆیــان وەک کــوردی لوڕ 
پێناسە دەکەن و گۆرانییەکانی حەسەن زیرەک 
و ناســری ڕەزازی، پڕ گوێگرترین گۆرانییەکان 

لەم ناوچانانەن و زۆربەی هەڵســوکەوت و داب 
و نەریتەکانیــان و زاراوەکان لەگــەڵ باکووری 
زاگرۆس یان هاوبەشە یان جیاوازییەکی ئەوتۆی 
نییە کە بە دوو نەتەوەی جیاواز پێناسە بکرێن.
لــە باری مێژوویی و زمانیشــەوە بە دەیان 
کتێبــی مێژوویــی هــەن کە لــوڕەکان وەک 
بەشــێکی گەورەی نەتــەوەی کورد پێناســە 
دەکەن و هیچ کتێبێکی مێژوویی نییە یان من 
نەمدیوە شتێک بەدەر لەمە ببێژن]20[ بۆ نموونە 
هەر لەم بارەیەوە دوکتور قاسملوو، کەریم خانی 
زەند وەک پاشــای کورد ناو دەبات و سەرەڕای 
ئەوەی لە باری هۆز یان قەومیشــەوە وەک لوڕ 

ناوی لێ دەبرێت.

دەرەنجام
هەرچەند هەســتی نەتەوەیی و پێکهاتنی ئەم 
چەمکــە لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت مێژوویەکی 
دوورو درێژی نییە و چێ کردنی ئەم شوناسەش 
بۆ کــورد وەک نەتەوەیەکی کۆلۆنیکراو کارێکی 
ســاکار نییە، بەاڵم ئێمە بــە پانتاییی زاگرۆس 
هێندەمان هاوبەشــی کەلتــووری و مێژوویی، 
هاوچارەنووســی و لە هەمووی گرینگتر زمانی 
هەیە، کــە بتوانین پێکەوە بە ناوی نەتەوەیەک 
و وەک هەمــوو نەتەوەکانی دیکە بە جیاوازیی 
تایبــەت بــە خۆمانەوە لــە ژێر شوناســێکی 
یەکگرتوودا هەنگاو بۆ دەرباز بوون و ڕزگاری لە 

کۆلۆنیالیسم بنێین.
پێکهاتنی شوناســی نەتەوەیــی لە پانتای 
زاگرۆسدا بە واتای ماکۆ تا کەنداوی لوڕستان لەو 
پێویستییە ستراتێژی و گرینگانەیە کە کێشەی 
ئاخی کۆلۆنیکــراوی ئێمە دەخاتــە قۆناغێکی 
دیکە و ئەو بەســتێنەمان بۆ دەخوڵقێنێ کە بە 
هێزێکی مەزنتر و جەماوەرێکی زیاتر و لە باری 
جوغڕافیاییشەوە بە دەستڕاگەیشتمان بە ئاو لە 
تەنگەتاوی سنووری دەربازبین و ئێستەش ئەو 
کاتەیە کە نەتەوەی ئێمە لە ژێر هەر ناوێکدا کە 
زۆربەی دانیشــتوانی ئەم پانتایە پێیان گونجاو 
بێت، شوناسێکی نەتەوەیی بۆ خۆی پێک بێنێت 
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و هاوخەباتــی و گشــتاندنی خەباتەکەی بباتە 
قۆناغێکی دیکەوە.

کتێبــە مێژوویییــەکان، داب و نەریــت، 
جوغرافیا، زمان، هەڵسوکەوتی کۆمەاڵیەتی و... 
هەمووان بانگەوازی یــەک نەتەوە بوونی ئێمە 
دەکەن و دەیسەلمێنن و بە دڵنییایییەوە کاتێک 
ئێمە بتوانین شوناســی نەتەوەیی لە زاگرۆسدا 
دروســت بکەیــن، ئــەو کات چارەنووســمان 
بە بــاری ئەرێنیــدا دەگوڕدرێ و بــێ ئەوەی 
تووشــی وەهم بین دەبینە بەهێزترین نەتەوەی 
هەموو ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت، چون گرینگرین 
ســەرچاوەکان، ڕێگەکان و ... لــەم ناوچەیەدا 
هەڵکەوتوون و لە ڕاســتیدا دەســەاڵتداریەتی 
بەســەر زاگرۆســدا دەســەاڵتداریەتی بەسەر 

رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدایە. 
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تاثیرات فرهنگی مهاجران در کرماشان ابعاد مختلفی داشته است. غالبا در 
کرماشان شاهد تقابل فرهنگ و زبان کوردی با پشتوانه هایی چون فولکلور 
و موسیقی غنی با این لهجه فارسی تازه به دوران رسیده و تحفه مهاجران 
بوده ایم. پشتوانه های اقتصادی و برگرفته از تسلط و قدرت همراه با رشد و 

توسعه اجتماعی طبقاتی خاندانهای مهاجر، گاهی مدعاهایی بی اساس را سبب 
می شد. این گروه و آسمیله های مخلوق آنان مدتها این ادعا را داشتند که 

کرماشان شهری فارس نشین و زبانش نیز همین فارسی است و کوردی زبان 
روستاهای اطراف است که در اثر مهاجرت به شهر واژگانشان وارد فارسی هم 

شده است. 

پیامدهای ورود مهاجران مرکزنشین بە کرماشان 
از زمان قاجار تا امروز 

ئاالن حەمیدی



یکــی از ویژگیهای بــارز اجتماعی در میان 
مردمــان کورد، ریشــه های ایلــی و وجود 
طوایف مختلفی بوده اســت که از بارزترین 
کارکردهــای امروزی آن می تــوان به نوعی 
دریافــت هویتی اشــاره کرد که پیشــینه، 
لهجه، جغرافیای زندگی و برخی ویژگیهای 
شــناختی دیگر را ارائه می نماید. گرچه در 
زندگی توســعه یافته شهری، رفته رفته نقش 
این نظامهای ایلی کم رنگ می شــود، اما در 
حفظ و ارائه پیشــینه هویتی و سرگذشــت 
مردمــان این دیار، علیرغم کوچهای اجباری 
و ناخواســته، تحمیل شــرایطی در تعیین 
جغرافیــای محل زندگــی و رخــداد انواع 
حوادث تاریخی موثر بوده و ســبب گردیده 
که ایــن مردمان در شــناخت، یافتن هم و 

پیوند با یکدیگر از آن بهره ببرند. 
به عنوان مثال کوردهایی که از سرزمین 
خود در زاگرس به مناطق شــمالی ایران در 
گیالن و مازندران کوچانده شــده اند، هنوز 
طوایف وخاستگاه اصلی خود - که عمدتا در 
اطراف کرماشان و شهرستانهای آن است- را 
می شناســند. این ویژگیها اغلب در نامهای 
خانوادگی و پسوندهای فامیلی این افراد نیز 
نمایان اســت. در کوردهای خراسان نیز که 
قدمت بیشــتری در کــوچ از موطن اصلی و 
اســتقرار در مناطق شمال شرق را دارند این 

امر قابل تحقق است. 
در کوردهای شــمال کوردستان واقع در 
ترکیه نیز پیشــینه های ایلی در زمینه حفظ 
ریشــه های هویتی کارکرد مثبتی داشــته 

است. 
گاه  طوایف کورد در اثر تغییر جغرافیای 
زندگی دچار تغییر و تنــوع لهجه و مذهب 
نیز شــده اند اما هچنان خاستگاه مشترک 
ایــل و طوایــف را می توان تشــخیص داد. 
این کارکرد شــناختی هویتی نیرومند باعث 
شــده که علیرغم تالش بخشهایی در پیوند 
با حاکمیتها برای ایجاد جدایی و گسســت 

پیوندهای هویتی مشــترک کوردها، مثال با 
ثبت برخــی لهجه های این زبــان به عنوان 
زبان مستقل، نتوانند توفیق چندانی به دست 
آورنــد. نمونه بارز این مســاله در مورد ثبت 
ناموفق لهجه لکی به عنــوان زبان در ایران 
بود. چه کســی است که با یک بررسی ساده 
نتواند بفهمد لکها عالوه بر شرق کوردستان 
که در ایران است با جمعیتی بیشتر در جنوب 
کردستان که در عراق واقع است نیز زندگی 
می کنند و پیشینه هویتی ایلی و طایفه ای 
خود را مــی دانند گرچه بخــش ویژه ای از 
عشــیره لک در جنوب کوردستان امروزه به 
لهجه ســورانی حرف میزنند و پیرو مذهب 
شــافعی هستند و یا در خانقین و اطراف آن 
لکها عمدتا یارســان و شیعه هستند و لهجه 
آنها نیز لکی و یا نزدیک به آن اســت. حتی 
لکها در شمال کوردستان که در ترکیه است 
نیز حضور داشته واز پیشــینه عشیره ای و 

هویت کوردی خود آگاهی دارند.
 ایــن تنهــا مقدمه و اشــاره ای بود که 
پراختن بیشتر به آن زمان و مبحث مستقلی 
را می طلبد لذا به همین اندازه بســنده می 

شود. 
 دراینجا بحــث ورود مهاجران غیرکورد 
از زمان قاجار به شــهر کرماشان و توجه به 
پیامدها و اثرات آن اســت کــه اغلب نیز با 
اهداف تبلیــغ مذهب، ماموریت حاکمیتی و 

همچنین اقتصادی توام بوده است. 
از نظر جامعه  شــهر کرماشــان امروزه 
شناسی و مســائل اجتماعی دارای وضعیتی 
اســت که وجود برخی تضادهــای فرهنگی 
هویتی در آن مشهود است و اینها ملغمه ای 
از عناصــر ناهمگون در تبلور شــخصیت و 
هویت شــهروندان این دیــار را ایجاد کرده 

است. 
این نظریه که در کمتر از دویست سال اخیر 
کرماشــان از برخی تغییرات هویتی اجتماعی 

متاثر شده امری عینی و قابل درک است. 
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“محسن درکه” پژوهشــگر کرماشانی و 
نویســنده کتاب “کرمانشاهان در گذر بزرگ 
مردان” در صفحه اینستاگرامی خود مطلبی 
را تحت عنوان “اصالت خاندانهای مذهبی در 
کرمانشاه در عصر قاجار” منتشر نموده است 
کــه در پیوند نزدیکی بــا مطلب حاضر قرار 
دارد و در برخی جاها می توان به آن اشــاره 
نمود. وی در مــروری اجمالی بر اصالت این 
خاندانها مهمترین و برجسته ترین خاندانهای 
مذهبی مطرح در کرماشان از زمان قاجار را 
مورد اشــاره قرار می دهد و خاستگاه آنها را 

نیز ذکر می کند. 
تقریبــا در میــان خاندانهــای مذکور جز 
خاندان جلیلــی که از کرکوک به کرماشــان 
می آیند سایر خاندانها، مهاجرانی از مرکز ایران 
و با اصالت غیر کوردهســتند. خاندانهایی نظیر 
آل آقا، کــزازی، حاج آخونــد، نجومی، فیض 
مهدوی، بهبهانی از جمله مهمترین این خاندانها 
هستند که در کرماشان ساکن می شوند و اغلب 
روحانیون شناخته شده معاصر در کرماشان از 

میان آنان برخاسته اند. )درکه . 1400(
خاندان کــزازی اصالتا اهــل کزاز اراک 

هستند. خاندان نجومی اهل سمنان، میبدی 
هــا اهل میبد یزد و حاج آخوند اهل خونچه 
اصفهان، هســتند. حتی خاندان اجاق اصالتا 
اهل ســامرای عراق بوده اند کــه در منطقه 

کلهرنشین وزمله دینور ساکن شده اند. 
درکــه در ادامه به برخــی خانواده های 
متاخرتر از نمونه های قبلی اشــاره دارد که 
از جمله آنها خاندان شهرســتانی، صدوقی، 
علمــا، زرندی، عالمــی، ممدوحی، کاظمی، 
خرمشاهی، اشرفی اصفهانی، حائری و الری 

می باشند. 
کرماشــان از آنجا که در مســیر عتبات 
قرار داشــت، در دوره قاجــار نقش ویژه ای 
برای شیعیان زائر مرکزنشــین و روحانیون 
یــا مبلغان شــیعی در گذر از ایــن منطقه 
و ســفرهای زیارتی داشته اســت. از طرفی 
اهمیت اقتصــادی، طبیعــی و آب و هوای 
مساعد این منطقه نسبت به مرکز، در جذب 
و مهاجرت عده ای از این دسته تاثیر بسزایی 
داشته است چنانکه برخی از این خاندانهای 
مذهبی به قصد تبلیغ مذهب تشیع در جایی 
که در مسیر زیارتگاههای آنان و از چند نظر 
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برای زندگی کردن مناســب بود رحل اقامت 
گزیدند. 

اگر بــه  این گــروه  از مهاجریــن که  از 
خاندانهای مذهبی بودند، خانواده های مهاجر 
حاکم چون دولتشاهیها را نیز اضافه کنیم که 
با انتصاب محمدعلی میرزا دولتشــاه قاجار، 
شاهزاده قجری )فرزند فتحعلی شاه قاجار( به 
حاکمیت کرماشان با همراهان منصوبش در 
دستگاه دیوانساالر دولتی به این خطه آمدند، 
مجموعه ای از افراد صاحب نفوذ و تاثیرگذار 
را خواهیم دید که تاثیرات قابل توجهی را در 

این دیار کوردنشین برجای گذارده اند. 
در کرماشــان عمدتا روحانی برجسته ای 
جــز از میان این خاندان هــا وجود ندارد و 
اگر به پیشینه آیینی مردم کورد در این دیار 
بیشــتر توجه کنیم درمی یابیم که اکثریت 
قریب به اتفاق مردم کرماشان در قامت استان 
پنجــم و حتی بیش از آن پیرو آیین کوردی 
یارســان بوده اند. در همین زمان مورد اشاره 
با ورود این خاندانها و تبلیغاتی که پشــتوانه 
حکومت را نیز به همراه داشته است گرایش 
تدریجی یارسانیان به شیعه را در گذر زمان 

خوهیم دید. این تغییــر آیین و گرویدن به 
تشیع در پی تشویق به این مساله در همین 
چهار دهه اخیر نیز که مذهب رسمی کشور 
در قانون اساسی تشیع عنوان گردیده است 

امری کامال ملموس و مشهود بوده است.
این خاندانهای مهاجر که ازنظر اقتصادی 
نیز وضعیت بهتری نســبت بــه مردم عادی 
این دیار داشــته اند و یــا در ادامه همگام با 
باالتری  موقعیتهــای  حکومتی  پشــتیبانی 
را کســب نموده اند، از نظــر فرهنگی نیز با 
مردم کورد این دیار متفاوت بوده اند. اکثریت 
آنان به زبان فارســی صحبت می کردند که 
هــم در مرکز ایران رواج داشــت و هم زبان 
دســتگاه دیوانســاالر دولت و صدالبته زبان 
مذهب تشــیع در کنار عربی است که زبان 

دین اسالم است.
تفــوق طبقاتی ایــن خاندانهای مهاجر 
بر مــردم بومی که همزمان دســتگاه دین 
و دولــت را نیز در تصاحب داشــتند، مردم 
بومــی را ترغیب نمود که برای ایجاد ارتباط 
با این مهمان هــای صاحب قدرت و مکنت 
ســعی کنند که زبان آنان را فرابگیرند. رفته 
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رفته با گســترش و بسط نفوذ این خاندانها 
در تشــویق و جذب هرچه بیشــتر بومیان 
به مذهب تشــیع و نیاز مــردم به ارتباط با 
صاحبان قــدرت و دیوانســاالران منصوب، 
کوردها خــود را ملزم به فراگیری زبان آنان 
می دیدند. به این شکل مردم کورد ساکن و 
صاحب اصلی دیار شروع به ارتباط با آنان با 
استفاده از واژگان فارسی در ترکیب با زبان 
کوردی نمودند تــا بتوانند مقصود و منظور 
خود را به مخاطبیــن بفهمانند. این تلفیق 
دو زبان در گذر ایام زبانی را در ســطح شهر 
کرماشــان به وجودآورد کــه حاصل تالقی 
فارســی با کوردی بود و رفته رفته در سطح 
شــهر رو به گسترش نهاد. با روی کار آمدن 
پهلوی و ظهور دولت ملــت مدرن آموزش 
همگانی زبان فارســی به عنوان زبان رسمی 
با پشــتوانه حاکمیتی و امکانات آموزشــی 
کــه آنرا تا دل دورافتاده ترین روســتاها نیز 
گســترش داد، مردم کورد شــهر را بیش از 
پیش ترغیب نمود که سعی کنند با فرزندان 
خود به زبان مســلط ســخن بگویند و این 
عامل، زمینه گسترش هرچه بیشتر فارسی 
را که اختصاصــات غیرقابل انکار کوردی را 
به همراه داشــت در کرماشان فراهم نمود. 
فارسی متولد شــده سرشار بود از کلمات و 
اصطالحات کوردی و نیز ترجمه لفظ به لفظ 
برخی جمالت و عبارات کوردی که با کلیت 
زبان فارسی تفاوت فاحش داشته  و گذشته 
از آن لهجه و برخــی آواهای کوردی را نیز 
به همراه داشت. در سفرنامه  ناصرالدین شاه 
قاجار به کرماشــان، اشــارات قابل توجهی 
بــه بافت یکپارچه کــوردی این دیار و لزوم 
داشــتن مترجم در سفر به آنجا شده است. 
نیز در سفرنامه ســیاحان اروپایی در اوایل 
قرن بیســتم از جمله اســکارمان به وجود 
تعداد انگشت شماری که فارسی می دانستند 
و عمدتا از کارمندان دولتی مامور به خدمت 
در دستگاه دولتی بودند اشاراتی شده است. 

موقعیت ویژه سیاســی کرماشــان در بستر 
رویدادهای تاریخی قرن بیستم از جنگهای 
جهانی و حوادث مشــروطه نیز این شهر را 
کانــون رویارویی جریانهای مهم در پیوند با 
مرکز و کارگزاران حاضــر آنان در این دیار 
و تاثیر هرچه بیشــتر فرهنگ آنان بر بافت 
فرهنگی و زبانی شــهر نمود به گونه ای که 
هیچ یک از شــهرهای کوردنشین از چنین 

موقعیت ویژه ای برخوردار نبوده اند. 
گســترش هرچه بیشــتر مذهب تشیع 
پیونــد و همگونگــی با مرکزنشــینان ایران 
را افزایــش داد و این مســاله بر ترویج زبان 
فارسی در میان مردم کورد کرماشانی و نفوذ 
بر ناخواداگاه آنها تاثیر بسزایی داشت و بستر 
را برای آنچه آسیمیالســیون فرهنگی زبانی 

نامیده می شود هموارتر نمود.
به این شــکل این تاثیرات سبب شد که 
در طول اندکی بیش از یک قرن شــاهد آن 
باشــیم که اغلب مردم ســاکن شهر خود را 
ملزم بدانند و بکوشــند به جــای کوردی با 

فرزندان خود فارسی سخن بگویند.
دربســیاری از خانــواده هــای امروزی 
کرماشان این دگردیســی زبانی در فرزندان 
آخر قابل مشــاهده اســت. حتــی در موارد 
زیادی والدین پــس از مدتی که به فرزندان 
خــود این شــکل از فارســی را آموختند و 
فرزنــدان به این زبان خــو گرفتند، به دلیل 
راحتی بیشــتر والدین با کوردی و نیز چون 
فرزنــدان هم کــوردی را دســتکم به دلیل 
صحبت پدر و مادر باهم کامال می فهمیدند، 
با آنها به کوردی صحبت کرده اند اما فرزندان 
به فارسی پاسخ داده و با آنها گفتگو کرده اند. 
این مســاله گرچه ممکن است در نگاه اول 
کمی عجیب یا غیرقابل باور به نظر آید ولی 

در میان مردم عادی شده است. 
به این ترتیب رفته رفته عالوه بر مذهب، 
فرهنگ و زبــان این مهاجــران ناخوانده بر 
فرهنــگ و زبان کوردی و باســتانی بومیان 
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در پرتــو ناآگاهی جمعــی در این دیار غلبه 
یافت. این تاثیرات و تغییرات زبان به گونه ای 
بود که از شهر کرماشان به سایر شهرستانها 
و حتــی در ســالهای اخیر به روســتاهای 
کرماشــان و سایر شهرســتانهای استان نیز 
در پرتو همان نآگاهی جمعــی و ناخوداگاه 

تسخیرشده گسترش پیدا کرد. 
تاثیرات فرهنگی مهاجران در کرماشــان 
ابعاد مختلفی داشته است. غالبا در کرماشان 
شــاهد تقابل فرهنــگ و زبان کــوردی با 
پشــتوانه هایی چون فولکلور و موسیقی غنی 
با این لهجه فارســی تازه به دوران رســیده 
و تحفــه مهاجــران بوده ایم. پشــتوانه های 
اقتصادی و برگرفته از تسلط و قدرت همراه 
با رشد و توسعه اجتماعی طبقاتی خاندانهای 
مهاجر، گاهی مدعاهایی بی اســاس را سبب 
می شد. این گروه و آسمیله های مخلوق آنان 
مدتها این ادعا را داشتند که کرماشان شهری 
فارس نشین و زبانش نیز همین فارسی است 
و کوردی زبان روستاهای اطراف است که در 
اثر مهاجرت به شــهر واژگانشان وارد فارسی 
هم شده اســت. مهمترین چهره ای که این 
ادعا را مطرح نمود میرجاللدین کزازی است. 
فردی از همان، خاندان روحانی مبلغ مذهبی 
که از اراک به کرماشــان آمدند. او که استاد 
زبان و ادبیات فارســی اســت از چهره های 
شــاخصی در فرهنگ ایرانی فارســی است. 
مشــخصه منحصر به فرد او فارسی گویی به 
شکل سره بدون کابرد واژگان عربی با ساخت 
و اختراع واژگان غریب و اغلب نامانوس برای 
عموم جامعه اســت. واژگانــی که اغلبش را 

فقط خود بکار می برد. 
گاهی خرده فرهنگ مســلط که با ورود 
مدرنیســم هم همراه بود با عوامل انسانیش 
به تخریب و تمســخر فرهنگ کهن کوردی 
روی آورده اســت. بخشــی از کوردهای لک  
عمده تریــن گروهــی بودند که به واســطه 
محرومیــت و برخوردار نبــودن از امکانات 

کافی و برابر در مناطق روستایی محرومتری 
زندگــی کرده  اند. بخــش از آنها هم که در 
نواحی فقیرتر و محروم شهر کرماشان زندگی 
کرده اند بیش از سایرین مورد تمسخر و آزار 
کالمی این صاحبان تازه به دوران رســیده و 
شهرنشین و دســت پروردگان آسمیله شده 
وناآگاهشــان در کرماشــان قرار میگرفتند. 
معضالت اجتماعــی و بزه هایی که عمدتا در 
بستر فقر و محرومیت و نبود شرایط عادالنه 
امکان رشــد پیــدا می کنند نیــز همچون 
سالحی در دســت گروههای شهری مهاجر 
و بخشی از کورد آســمیله با الیت اقتصادی 
متوسط به باال قرار میگرفت تا هرچه بیشتر 
در انکار، تمســخر و به حاشــیه راندن مردم 

کورد از آن بهره گیری کنند.
برای از بین بردن یک ملت هیچ ســالح 
و دشــمنی کارآمدتر از آن نیست که عده ای 
از آنــان را پرورانده  و از آنها بــرای تقابل با 
خودشان استفاده  کرد. در اینجا اینها همان 
کوردهای ناآگاه آسمیلیه شده ای بوده اند که 
اینبار بیش از مهاجران ســلطه یافته بر آنان 
در انکار و تمســخر هویــت کوردی و ترویج 

فرهنگ و زبان مسلط گام برداشته اند. 
ایــن برخوردها را می توان تا حد زیادی 
از پیامدهای حضور همان خاندانهای مهاجر 

دولتی و مذهبی در کرماشان دانست. 
ایــن اقدامات و معضالت آن گرچه بیش 
از قرنی کمر به آسمیالسیون فرهنگ وزبان 
کوردی در کرماشــان بســته اســت در دو 
ســه دهه اخیر با جنبش فعالی در فرهنگ 
کوردی در کرماشان مواجه گشته که به دلیل 
برخورداری از اصالت و پشتوانه فرهنگی، هر 
روز عرصه میدان را بر آن تنگتر نموده است. 
کرماشــان امــروز با رشــد چشــمگیر 
خودآگاهــی هویتی می رود تا جایگاه واقعی 
فرهنگی خود را بازیابد و به عنوان یک کالن 
شهر کوردی الهام بخش و تکیه گاه سایر نقاط 

زاگرس گردد. 
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انعکاس سیاست زبانی کشورهای چندملتی 
در قانون اساسی
)بررسی تطبیقی(

جوامێر ڕۆژهەاڵت

در این مقاله ضمن بررسی تطبیقی قانون اساسی کشورهای 
هندوستان، سوئیس و ایران، در مورد وضعیت زبان کوردی و رابطه 

آن با زبان فارسی و نحوه تعامل قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
با این دو زبان و همچنین سایر زبانهای موجود در واحد سیاسی 
ایران پرداخته خواهد شد و به مخاطب نشان داده خواهد شد که 

چگونه نهایتا سیاست زبانی به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی 
انعکاس دهنده توزیع قدرت سیاسی در کشور بوده و منجر به نوعی 

از روابط استثماری منجر به آسمیالسیون زبانی می گردد.



اکثریــت واحدهای سیاســی جهان که 
تحــت عنــوان دولت-ملــت شــناخته 
می شوند دربردارنده مردمانی با زبانهای و 
ملتهای متفاوت می باشند که نحوه پیوند 
این ملتها و روابطشان براساس قوانین و 
از جمله قانون اساســی تنظیم می شود. 
با بررسی قانون اساسی کشورها و میزان 
اهمیتــی کــه در آن قانون بــه زبانهای 
متفاوت موجود در آن کشــور داده شده، 
می توان دید نســبتا جامعی از وضعیت 
توزیــع قدرت میــان ملتهــای مختلف 
آن کشــور به دســت آورد، زیــرا اغلب 
سیاستهای توزیعی قدرت در سیاستهای 
زبانــی انعکاس می یابــد. در این مقاله با 
نگرشــی تطبیقی به بررسی سیاستهای 
زبانی سه کشور ســوئیس، هندوستان و 
ایران از طریق بررســی قوانین اساســی 
آن کشــورها پرداخته می شود و نهایتا بر 
خواننده روشن می شود که درجه توزیع 
قدرت سیاســی میان ملتهای موجود در 

این کشورها به چه نحوی می باشد.

مقدمه
اکثریت واحدهای سیاســی امروزی که 
تحت عنوان دولت-ملت شناخته م یشوند 
فاقد ملت یکدســت می باشند و معموال 
چندین ملت با زبانهای متفاوت در قالب 
یک کشــور گرد هم آمــده اند )موضوع 
منصرف از اقلیتهای زبانــی پناهنده در 
کشور دیگر می باشــد( که تنظیم روابط 
این ملتها و نحوه توزیع قدرت سیاســی 
میان آنها، در قوانین کشور و به خصوص 
قانون اساســی انعکاس می یابد. یکی از 
مهمتریــن نمودهای ایــن توزیع، نحوه 
تنظیــم سیاســتهای زبانی آن کشــور 
می باشــد به گونه ای که اگــر زبانی به 
عنوان زبان رسمی انتخاب و سایر زبانها 
به عنــوان زبان محلی مورد اشــاره قرار 

گیرند بدون شک توزیع قدرت، نامتوازن 
و به نفع ســخنوران زبان رسمی خواهد 
تکلم  مــورد  زبانهای  بــود. درصورتیکه 
ملتهــای مختلف به عنــوان زبان اصلی 
کشــور انتخــاب و حداقــل در مناطق 
اصلی ســخنوران آن زبان به عنوان زبان 
اداری به رسمیت شناخته شود درجه ای 
از توزیــع قدرت سیاســی عادالنه تر را 

می توان انتظار داشت.
ســوای اینکــه سیاســت زبانــی به 
رسمیت شناخته شده در قانون اساسی، 
وضعیت توزیع قدرت در کشور را ترسیم 
می نماید با توجه به اینکه حق آموزش به 
زبان مادری، از حقوق بشــر نسل جدید 
)موســوم به حقوق همبستگی( به شمار 
می رود، بر مبنای همین سیاســت زبانی 
تدوین شده نیز می توان درجه سازگاری 
نظام سیاســی و حاکمیت یک کشور با 
موازین حقوق بشری را نیز می توان مورد 

بررسی قرار داد.
در این مقاله ضمن بررســی تطبیقی 
قانون اساســی کشــورهای هندوستان، 
ســوئیس و ایران، در مورد وضعیت زبان 
کوردی و رابطه آن با زبان فارسی و نحوه 
تعامل قانون اساســی جمهوری اسالمی 
ایــران با این دو زبان و همچنین ســایر 
زبانهای موجود در واحد سیاســی ایران 
پرداخته خواهد شــد و به مخاطب نشان 
داده خواهد شد که چگونه نهایتا سیاست 
زبانی به رسمیت شناخته شده در قانون 
اساســی انعکاس دهنــده توزیع قدرت 
سیاسی در کشور بوده و منجر به نوعی از 
آسمیالسیون  به  منجر  استثماری  روابط 

زبانی می گردد.

1. قانون اساسی سوئیس
قانون اساســی کشور ســوئیس در سال 
1999 بــه تصویــب رســیده و تدوین 



کنندگان و تصویــب کنندگان این قانون 
تمام ســعی خود را به کار گماشته اند تا 
بتوانند قانونی تصویــب نمایند که آئینه 
تمام نمای تکثر فرهنگی آن کشور باشد 
و نظام سیاسی نیز بتواند به بهترین شیوه، 
ضمن تأکید بر ایجاد هویت ملی، موجبات 
حفــظ و نگهبانــی از ویژگیهای فرهنگی 

ملتهای ساکن کشور را فراهم نماید.
کانتونهای  از  ســوئیس  کنفدراسیون 
26 گانه تشکیل یافته و قانون اساسی این 
کنفدراسیون دارای 197 ماده می باشد که 
نظام سیاسی فدرالیستی را بر کشور حاکم 
نمــوده و از درجه باالیی از قدرت تصمیم 
گیری در امورات مهــم را به این کانتونها 
واگذار نموده اســت که البتــه با توجه به 
موضــوع تحقیق در این مقاله ، بیشــتر از 
ایــن در مورد قــدرت کانتونهــا در برابر 
کنفدراسیون سوئیس صحبت نخواهد شد.

1.1: اقلیت و اکثریت در قانون اساسی 
کنفدراسیون سوئیس

منطق حاکم بر قانون اساســی سوئیس 
نه یک منطق مبتنی بر اکثریت و اقلیت 
بلکه منطق بر مشارکت همگانی همگی 
مردم سوئیس در تمامی پستهای سیاسی 
و مهم کشــور بدون درنظر گرفتن نژاد، 

زبان و گرایشات مذهبی و .... می باشد.
در تمام قانون اساســی سوئیس تنها 
3 بار لفظ اقلیــت به کار رفته آن هم به 
منظور تضمین حقــوق مردمانی با زبان 
متفــاوت از اکثریت مــردم یک کانتون 
اســت تا بدین وســیله از اعمال ظلم و 
آســمیله شدن توســط اکثریت به بهانه 
بیشــتر بودن جمعیت جلوگیری نماید و 
مانع از تغییر بافــت جمعیت کانتونها و 
جوامع بومی با دســتاویز قوانین مصوب 

اکثریت گردد.
در ماده 70 قانون اساســی سوئیس 

اختیار انتخاب زبان رسمی هر کانتون به 
خود آن کانتون داده شده است )البته با 
درنظر گرفتن زبانهای رسمی مذکور در 
قانون اساســی( اما با ایجاد یک استثناء، 
از تبدیل شــدن این اختیار به وســیله 
ای جهــت تحمیل زبان اکثریت مردمان 
کانتون بر اقلیتهای آن کانتون جلوگیری 
نموده و مقرر داشته که : “کانتونها خود 
باید زبانهای رسمیشــان را تعیین کنند. 
به منظور حفظ تعادل بین جوامع زبانی، 
آنها باید به مرزهای جغرافیایی ســنتی 
همدیگر احترام بگذارند و اقلیتهای زبانی 

بومی را نیز مدنظر قرار دهند.”
همچنین در ذیل بند دوم ماده 109 
و جهــت جلوگیــری از تغییر دموگرافی 
مناطق، مقــررات نظارتی بر قراردادهای 
اجاره اعمال می نمایــد و مقرر می دارد: 
“ ممکن اســت برای اعطــای تأثیر کلی 
بــر قراردادهــای عمومی بیــن موجر و 
مســتأجر، قانون وضع شــود. قراردادها 
فقط در صورتی الزام آور خواهند شد که 
منافع موجه اقلیتها و تفاوتهای منطقه ای 
و احتــرام به رعایت اصل برابری در برابر 

قانون را مدنظر قرار دهند.”
بند 2 مــاده 110 نیز در مورد امکان 
الزام آور بــودن قراردادهای اســتخدام 
جمعی، شــرایط پیش بینی شــده برای 
الزام آور شدن قراردادهای اجاره را مورد 

تأکید قرار داده است.

2.1: مقوله زبان در قانون اساســی 
سوئیس

یکــی از مقوله هایی که قانون اساســی 
ســوئیس به آن توجه ویژه داشته زبان و 
نحوه رابطه زبانهای موجود در کشــور و 
سخنوران آنها با همدیگر می باشد. دراین 
قانون 13 بار کلمه زبان )در شکل مفرد 
و جمــع( و 5 بار کلمه زبانی به کار رفته 
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است.
در ماده 4 مقرر می شــود که زبانهای 
آلمانی، فرانســه، ایتالیایــی و رومانیایی 
زبانهای ملی کشــور می باشند و درواقع 
شأن معنوی کامال برابری برای این زبانها 
قائــل می گردد. باید بــه این مورد توجه 
نمود که این ماده از زبانهای ملی ســخن 
می گوید و نه زبانهای رســمی یا محلی و 

. ...
در ماده 18 آزادی زبان تضمین شده 
است و هیچ کس تحت هیچ بهانه ای حق 
وارد نمودن محدودیت بر زبان )ســخن 
گفتن( افــراد )ولو جزو زبانهای ملی و یا 
رسمی کشور نباشد( را ندارد؛ ضمن آنکه 
ذیل بند 2 ماده 8، روا داشــتن هرگونه 
تبعیض بر افراد بر مبنای زبان را منتفی 

دانسته است.
مقوله رعایــت حقوقات زبانی تا بدان 
حد برای قانونگذار سوئیســی مهم بوده 
که لزوم آگاهی یافتن فرد متهم از دالیل 
دستگیریش به زبانی که وی متوجه شود 
را در ذیل بند 2 ماده 31 متذکر گردیده 

است.
اما آنچه قانون سوئیس را متفاوت از 
قانون بسیاری دیگر از کشورها می نماید 
جدا نمودن دو مفهوم زبان رسمی و زبان 
ملی می باشــد، همانطور که ذکر گردید 
قانونگذار سوئیســی در ذیــل ماده 4، با 
قــرار دادن 4 زبان در ذیل زبانهای ملی، 
یادآور شــده که این چهار زبان از لحاظ 
معنوی بدون توجه به میزان اهمیت آنها 
در دســتگاههای اداری کشــور و تعداد 
ســخنوران، دارای شأن و جایگاه یکسان 
می باشند درحالیکه ممکن است از لحاظ 
اهمیت اداری در جایگاه متفاوتی باشند. 
در ذیل ماده 70 این قانون، در باب زبان 

رسمی کشور، قانونگذار بیان می دارد:
1 زبانهای رسمی کنفدراسیون، آلمانی، 

فرانســوی و ایتالیایی می باشــند. برای 
ارتباط با افراد رومانیایی زبان رومانیایی 

باید زبان رسمی باشد. 
2 کانتونها خود باید زبانهای رسمیشان 
را تعیین کنند. بــه منظور حفظ تعادل 
بین جوامع زبانی، آنهــا باید به مرزهای 
احترام  همدیگــر  ســنتی  جغرافیایــی 
بگذارند و اقلیتهای زبانی بومی را نیز مد 

نظر قرار دهند.
3 کنفدراســیون و کانتونها باید تفاهم و 
تبادل بین جوامع زبانی را تشویق کنند.

4 کنفدراسیون در جهت تحقق وظایف 
مختصــه خود بایــد از کانتون های چند 

زبانه حمایت نماید.
5 کنفدراســیون بایــد از اقدامات انجام 
شده توسط کانتونهای گریسون و تیچینو 
در جهت حفظ و ترویج زبانهای رومانیایی 

و ایتالیایی، حمایت نماید.
با  در این ماده، قانونگذار سوئیســی 
روشــهای ابتکاری خاص، ســعی بر آن 
نموده تا با بــه کارگیری زبان رومانیایی 
که زبان تنها کمتــر از نیم درصد مردم 
سوئیس می باشد - که بیشتر آنها هم به 
صورت پراکنده در کانتونهای دارای زبان 
متفاوت زندگی می کنند- در جایگاه یک 
زبان رســمی، از تداوم حیاتی این زبان 
در میــان ســخنورانش اطمینان حاصل 
نماید و زمینه تبعیض علیه شــهروندان 
رومانیایی زبان به واســطه زبانشان را از 
بین ببــرد. جالب آنکه بــا وجود اختیار 
کانتونها در انتخاب زبان رســمی، اما در 
هــر حالت و به دلیل نــص صریح قانون 
اساسی، در برخورد با یک رومانیایی زبان 
ولو در هر ایالتی که زبان رسمی متفاوتی 
نیز داشته باشد، زبان رومانیایی تبدیل به 

زبان رسمی خواهد شد.
نهایتــا میتوان بر مبنــای این نحوه 
تنظیــم روابط زبانها بــا همدیگر به این 
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نتیجه رســید که توزیع قدرت در میان 
شهروندان سوئیســی- البته نه به عنوان 
یــک فرد بلکــه در حالت تعلقشــان به 
جامعه زبانیشــان- کامال عادالنه بوده و 
هر شخص با زبان خود امکان حضور در 

ساختار قدرت را خواهد داشت.

2. قانون اساسی هندوستان
کشــور هندوســتان هم از لحاظ شمار 
جمعیتی و هم از لحــاظ تنوع فرهنگی 
کشوری منحصر به فرد می باشد که تنها 
با تکیه یک قانون اساسی متفاوت امکان 
توزیــع عادالنــه قدرت مابیــن مردمان 
تشــکیل دهنده اش را داشــته  است، به 
نحــوی که این قانون بتوانــد به میثاقی 
برای همبســتگی میان آنها تبدیل گردد 
که البته قانون اساسی هند تا حد زیادی 

توانسته این نقش را نیز ایفا نماید.
قانون اساســی هندوستان که از 22 
بخش و 395 ماده تشــکیل یافته در 26 
نوامبــر 1949 تصویــب و از 26 ژانویه 
1950 الزم االجــرا گردید که تا ســال 
2020 ، تعداد 102 اصالحیه بر آن وارد 
شده است که البته اصالحیه های چهل و 
چهارم و هشتاد و هشتم هنوز الزم االجرا 

نگردیده اند.
در  هندوستان  اســتعماری  وضعیت 
زمان قبــل از اســتقالل، تأثیر بســیار 
بنیادینــی بر تنظیم مقــررات زبانی در 
قانون اساسی هندوســتان داشته است. 
هندوســتان مســتعمره بریتانیا بود و به 
همین دلیل زبان انگلیســی رواج زیادی 
در این کشور داشت و همین امر مبنایی 
شــد برای به رســمیت شــناخته شدن 
زبان انگلیســی در کنار ســایر زبانهای 
بومی هندوســتان و نیز بــه عنوان زبان 
مشــترک هندوستانیها هر چند که البته 
سازوکارهایی برای جایگزینی این زبان با 

زبان هندی نیز پیش بینی شده است.
در قانون اساســی هندوستان، 68 بار 
کمله زبان به کار رفته است که همین امر 
اهمیت مقوله زبان در جامعه هندوستان و 
نحوه تنظیم روابط اداری میان سخنوران 
زبانهای مختلف در جغرافیای سیاســی 

هندوستان را روشن میسازد.
بخش هفدهــم قانون اساســی این 
کشور به مبحث زبان اختصاص داده شده 
اســت و در آن بحث زبانهای رسمی در 
سطح اتحادیه و نواحی )ایاالت( را روشن 
می ســازد. الزم به ذکر اســت که نظام 
سیاسی هندوستان فدرالی بوده و از 28 
ایالت و 8 قلمرو اتحادیه تشکیل می شود 
که این ایالتها پارلمان خاص خود را دارا 
می باشند و زبان رسمی اتحادیه و ایالت 

می تواند متفاوت باشد.
بخش هفدهم قانون اساســی که به 
مبحث زبان اختصاص داده شــده است، 
شــامل 4 فصل و 10 ماده می باشد. در 
فصل اول آن به بحث زبان رسمی سطح 
اتحادیــه اختصاص یافته اســت و مقرر 
می دارد که زبان هندی و انگلیسی زبان 
رسمی اتحادیه می باشــند که البته باید 
ســازوکارهای الزم برای جایگزینی زبان 
انگلیســی با زبان هندی در پیش گرفته 
شود ضمن آنکه در ذیل فهرست هشتم، 
22 زبان )باید زبان انگلیسی را نیز به این 
زبانها اضافه کرد( به عنوان زبان رســمی 
در کشور هندوستان به رسمیت شناخته 
شده اند که البته جهت تفکیک این زبانها 
از همدیگــر، برای هندی و انگلیســی از 
عنوان زبان رســمی اتحادیه و از ســایر 
زبانها به عنوان زبانهای رسمی ناحیه ای 

استفاده شده است.
الزم به ذکر اســت که قانون اساسی 
هند اجازه استفاده از زبانهای غیر هندی 
و انگلیسی را در شرایط خاصی به عنوان 
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زبان ســخن گفتن در پارلمان نیز داده 
اســت و ذکر این نکته نیز خالی از فایده 
نخواهد بود که قانون اساسی به زبانهای 
22گانه نیز به صورت رســمی ترجمه و 

انتشار یافته است.
در مورد زبان یا زبانهای رســمی در 
هــر ایالت ماده 345 مقــرر می دارد: “با 
توجــه به مقررات اصل 346 و 347، قوه 
مقننه هر ایالت می تواند طبق قانون یک 
یا تعداد بیشتری از زبان های رایج در آن 
ایالــت یا هندی را برای تمام یا بخشــی 
از امور رســمی آن ایالت، به عنوان زبان 

رسمی اتخاذ کند.
برای آن دســته از امور رســمی هر 
ایالــت که تا پیش از آغــاز اجرای قانون 
اساســی حاضر از زبان انگلیسی استفاده 
می شــد، اســتعمال زبان انگلیسی ادامه 
خواهد یافت مگر اینکه قوه ی مقننه آن 

ایالت تصمیم دیگری بگیرد.”
اما یکی از مهمترین مواد قانون اساسی 
هندوستان که مبنای بسیار مهمی برای 
عدالت زبانی در آن کشور می باشد، ماده 
347 است که مقرر می دارد: “ در صورت 
ارائه درخواســت توسط ســخنوران یک 
زبان، چنانچه رییس جمهور تشــخیص 
دهد که بخــش قابل توجهی از جمعیت 
یک ایالــت تمایل دارند کــه زبان آنان 
توسط ایالت به رســمیت شناخته شود، 
)رییس جمهور( می تواند دستور دهد که 
زبان در سراسر آن ایالت یا بخشی از آن 
ایالت به رسمیت شــناخته شده و برای 
مقاصد معین شده توسط رییس جمهور 

بکار گرفته شود.”
همچنیــن در ادامه پیــش بینی این 
سازوکارها جهت عدالت زبانی، ماده 350 
مقرر مــی دارد: “تالش هــر ایالت یا هر 
مقام محلی در ایالت بایســتی این باشد 
که تسهیالت کافی برای آموزش به زبان 

مادری در مراحل ابتدایی جهت کودکان 
متعلق به گروه هــای اقلیت زبانی فراهم 
باشــد. همچنین رییس جمهور می تواند 
جهــت تضمین ارائه چنین تســهیالتی، 

دستوراتی را به هر ایالت صادر کند.”
همانطور که مالحظه می شــود بحث 
زبان و سیســتم زبانی در قانون اساسی 
هندوســتان از اهمیت ویژه ای برخوردار 
می باشد که بررســی تمامی ابعاد آن در 
این مقال نمی گنجد اما در تکمیل بحث 
باید متذکر گردید که سیستم آموزشی در 
هندوستان چند زبانه بوده و در کنار زبان 
انگلیسی و هندی، زبان یا زبانهای رسمی 
هر ایالت در سیستم آموزشی کشور مورد 
استفاده قرار می گیرند. توجه به این نکته 
ضروری اســت که این زبانهای ناحیه ای 
به عنوان واحد درسی مورد تدریس قرار 
نمی گیرند بلکه سیستم آموزشی به این 

زبانها تدوین شده است.

3. قانون اساسی ایران
ایران نیز به مانند کشــورهای ســوئیس 
و هندوســتان دارای تنوع زبانی و ملتی 
می باشــد و ملتهای متفاوتــی همچون 
کــورد، فارس، تــورک و آذری، ترکمن، 
عرب، بلوچ و گیلــک و مازنی ... در این 
واحد سیاسی حضور دارند که تنظیم نوع 
رابطه این ملتها و قدرت سیاســی درنظر 
گرفته شــده برای آنهــا در قالب قانون 

اساسی پیش بینی شده است. 
در تاریخ ایران، قانون اساسی مشروطه 
اولین قانون اساســی مصوب یک مرجع 
قانونگــذاری بــوده که پــس از پیروزی 
انقالب و ساقط شدن رژیم شاهنشاهی، 
با قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
جایگزین گردید و این قانون حالیا قانون 
اساســی جاری و الزم االجرای کشــور 

می باشد.
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3. 1: قانون اساسی مشروطه
قانون اساسی مشروطه در 8 دی 1285 
شمسی به تصویب رسید و با وجود برخی 
اصالحات و افزودن متمم بر آن تا ســال 
1358 یعنی سال تصویب قانون اساسی 
جدیــد، الزم االجرا بود. قانون اساســی 
مشروطه قانونی مختصر بود و بسیاری از 
مســائل اساسی کشور در آن مورد اشاره 
قرار نگرفته بود و بر همین اساس متمم 

آن در 14 مهر 1286 به تصویب رسید.
در قانون اساسی مشروطه و با وجود 
الحاق متمم بــه آن و اصالحات صورت 
گرفته اما هیچگاه موضوع زبان و تنظیم 
مقــررات زبانی مورد توجه قرار نگرفت و 
انتخاب نشده  اصال زبان رسمی کشــور 
اســت و همچنین در مورد وضعیت سایر 
زبانها نسبت به زبان رسمی و یا حق مردم 
در صحبت و آموزش به زبان مادریشــان 

نیز مورد اشاره قرار نگرفته است.

2.3: قانون اساسی جمهوری اسامی 
ایران

پس از پیروزی انقالب و ســقوط رژیم 
شاهنشاهی، لزوم تغییر در قانون اساسی 
و به طــور کلی تدوین قانون اساســی 
جدید احساس می شد و بر همین اساس 
قانون اساســی جدید تدوین و در سال 
1358 تصویــب و در ســال 1368 نیز 

مورد بازنگری قرار گرفت.
در این قانون برخالف قانون اساسی 
مشروطه، به مبحث انتخاب زبان رسمی 
و ارتبــاط آن با ســایر زبانهــای رایج 

پرداخته شده است.
در قانون اساسی جمهوری اسالمی، 
هشت بار از کلمه زبان استفاده شده که 
سه بار همراه با کلمه فارسی و به صورت 
عبارت زبان فارســی به کار رفته است. 
فصل دوم در ایــن قانون به زبان، خط، 

تاریخ و پرچم رســمی کشور اختصاص 
داده شــده و در ذیل دو اصل پانزدهم 
و شــانزدم زبان رسمی و سیاست زبانی 

کشور مشخص شده است.
اصل  پانزدهم مقرر می دارد که “     زبان  
و خط رســمی  و مشــترک  مردم  ایران  

فارسی  است . اسناد و
مکاتبــات  و متون  رســمی  و کتب  
درســی  باید با این  زبان  و خط باشــد 
ولی  اســتفاده  از زبانهای  محلی  و قومی  
در مطبوعات  و رســانه  های  گروهی  و 
تدریس  ادبیــات  آنها در مــدارس ، در 
کنار زبان  فارسی  آزاد است. ”  ذیل اصل 
شانزدهم نیز از منظر دینی و نه از منظر 
اهمیت حقوقــی زبانی و فرهنگی ملت 
عرب در ایران مقرر شــده “از آنجا که  
زبان  قــرآن  و علوم  و معارف  اســالمی  
عربی  اســت  و ادبیات  فارســی  کامال با 
آن  آمیخته  اســت  این  زبان  باید پس  از 
دوره  ابتدایی  تا پایان  دوره  متوسطه  در 
همه  کالسها و در همه  رشته  ها تدریس  

شود.”
با توجه در این اصول قانونی مشخص 
است که سیاست زبانی در ایران بعد از 
انقــالب تغییر آنچنانــی نکرده و حتی 
برعکــس با به کار بــردن لفظ محلی و 
قومی عمال این زبانهــا را در جایگاهی 
کامــال پایینتــر از زبان فارســی قرار 
داده اند. وقتی زبانهای رایج غیرفارســی 
در ایران بــه عنوان زبان محلی و قومی 
مورد خطاب قرار گیرند مفهوم مخالف 
آن خواهد بود که زبان فارسی زبان ملی 

و فراگیر می باشد. 
در کنــار این موضوع بایــد به این 
امر توجه داشــت که اصل پانزدم قانون 
اساســی نه تنها هیــچ تضمینی جهت 
حفظ حقوق فرهنگی و زبانی سخنوران 
ســایر زبانهای و ســایر ملتهــا ایجاد 
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ننموده بلکه ادبیات اتخاذ شــده نیز به 
گونه ای است که دولت هیچگاه در مقام 
مســئولیت جهت حفظ و ترویج ســایر 
زبانها قرار نمی گیرد کــه اتفاقا دادنامه 
جدید دیــوان عدالت در رد شــکایت 
شــهروندان به منظور الــزام آموزش و 
پرورش به تدوین کتب به سایر زبانهای 
غیرفارسی نیز موید این تفسیر می باشد.

نکته اساسی که توجه به آن ضروری 
می باشــد آنســت که قانونگدار ایرانی 
به کاربــردن لفظ اقلیــت را تنها برای 
اقلیتهای دینی ممکن دانســته و هیچ 
اعتقادی بــه وجود اقلیتهــای ملی در 
داخل ایران ندارد و همه افراد را به عنوان 
ایرانی قلمداد نموده که امکان دستیابی 
به تمام پســتهای سیاســی و اداری را 
خواهند داشت )نا درنظر گرفتن برخی 
ویژگیهــای مذهبی( کــه البته در این 
صورت فقط با زبان فارســی می توانند 
صحبت و نامه نگاری نمایند و به عنوان 
یک فارس زبان در ســاختار سیاسی و 
اداری کشــور می توانند حضور یابند. از 
ایــن رو فرد غیر گفــرس زبان نماینده 
ملتی نیســت که از آن برخواسته است، 
و عمال حقوق همبستگی به عنوان نسل 
جدید حقوق بشر هیچ نوع جایگاهی در 

قانون اساسی ایران ندارد.

نتیجه گیری
تــداوم زندگی مســالمت آمیز مردمانی 
با ملتهای مختلــف در قالب یک واحد 
سیاسی بستگی بســیار زیادی به نحوه 
توزیع قدرت در میــان مردمان خواهد 
داشــت که سیاســتهای زبانی یکی از 
مهمترین نمودهای این توزیع می باشد.

اساســی هر کشور  قانون  بررســی 
زبانی  اساسی سیاست  می تواند خطوط 
و نــوع توزیع قدرت میــان مردمان آن 

کشور را روشن نماید. کشورهای با تنوع 
ملیتی، گامهای اساسی به منظور توزیع 
عادالنه قــدرت میان ملتهای مختلف و 
به رسمیت شــناختن حقوق بشر نسل 
جدید یا همان حقوق همبستگی جوامع 
زبانی برداشته اند، هرچند ایران با وجود 
داشــتن تنوع ملیتی فراوان، هنوز هیچ 
نوع اقدامی ولو در حــد تصویب قانون 
نیز در این زمینه به انجام نرسانده است.

درحالیکه کشــور ســوئیس تمامی 
زبانهــای اصلــی رایج در کشــور را به 
عنوان زبــان ملی خطاب نمــوده و از 
سوی دیگر دولت هندوستان نیز عبارت 
زبــان ناحیه ی را برای تعیین وضعیت و 
جایگاه سایر زبانها در برابر زبان انگلیسی 
و هندی برگزیده است اما قانون اساسی 
جمهوری اســالمی ایران با به کار بردن 
لفــظ محلی و قومی عمــال از موضعی 
فرادســتانه با سایر زبانها برخورد نموده 
وجایگاهی بسیار پایینتر برای این زبانها 
در برابر زبان فارســی بــه عنوان زبان 

رسمی قائل شده است.
قانون اساسی ایران هیچ نوع تضمینی 
جهت تداوم حیات زبانهای رایج ملتهای 
مختلف در ایــران را پیش بینی ننموده 
بلکــه برعکــس از طریــق ترویج نظام 
آموزشی فارسی سعی در آسمیله کردن 
و ایجاد ملت با زبان واحد داشــته و هر 
جریانی را کــه در برابر این سیاســت 
مخالفت و یا مقاومت نموده با توســل 
به سیســتم قضائی و یا قــوای نظامی 
ستکوب کرده  است، درحالیکه در کشور 
هندوســتان دولــت وظیفــه جدی در 
جلوگیری از آســمیله زبانی را بر عهده 

دارد.

منابع
فهرست منابع در دفتر نشریه موجود می باشد.
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انقالب بهمن پنجاه وهفت ضربه ای موثر به گفتمان ناسیونالیسم پارسی 
وارد کرد اما نتوانست ریشه اش را از بن برکند و گفتمان اسالمی - 
فرآورده آن انقالب- مجبور شد از برخی مفاهیم و تزهای ناسیونالیسم 
پارسی، به ویژه در ضدیت با ملیت ها، بهره گیرد. انقالب ـ البته ـ برای 
پیکر پایمال شده ملل ناپارس اکسیژن نجات بود تا خودرا از زیر آوار 
آن ناسیونالیسم بیرون کشند اما دیری نپایید که اسالمگرایان ملیت 

مسلط، بار دیگر این ملل را به حاشیه راندند و رهبران و فعاالن آنها را یا 
کشتند یا به تبعید راندند و جنبش های خواستار برابری و توسعه زبانی 

و فرهنگی و اقتصادی  این ملل را قلع و قمع کردند.

زبان های ناپارسی در ایران؛ 
از سروری تا بردگی 

یوسف عزیزی بنی طرف



سال 1304ش نقطه عطفی در زندگی خلق 
هایی است که تا آن زمان زیر لوای دولت 
قاجار به سر می بردند. از آن سال به بعد، 
رضا شــاه پهلوی عزم کرد تا سیستم چند 
کشوری ـ چند ملیتی ممالک محروسه را 
منهدم کند. این نظام دیر ســال در اصل 
نوزدهم قانون اساسی  مشروطه و در اصل 
نودم متمم این قانون درج و ثبت شده بود.

پس از کودتای سوم اسفند 1299سردار 
ســپه بیانیه کودتاگران را خواند که در آن 
بر انحالل نظام چنــد مملکتی تاکید می 
کرد وایــران را چنین تعریــف می نمود: 
»یک ملــت، یک زبان و یک کشــور«. او 

ناسیونالیســت  همفکــران  و 
اش، نظامــی را منحل کردند 
کــه از دوره صفویــه به مدت 
ششــصد ســال درامپراتوری 
های صفوی، افشــار، زندی و 
قاجاری کارکرد داشت؛ نظامی 
اســتبدادی اما نا متمرکز. این 
سیســتم، نوعی نظــام فدرال 
ســنتی یا شبه کنفدرال بود و 
 1789-1925 قاجار  دوره  در 
شــش مملکــت را در بر می 
عربســتان،  مملکت  گرفــت: 
مملکت  لرســتان،  مملکــت 
کردستان، مملکت آذربایجان، 

مملکت گیالن و مملکت خراســان. البته  
مملکت عربســتان تا سال 1847 مستقل 
بود، امــا در این ســال، پــس از امضای 
معاهده ارض روم - بین دولت های قاجار 
و عثمانی و انگلیس و روســیه - به صورت 
شــبه کنفدرال به ممالک محروسه قاجار 
پیوســت. در آن زمان، جابر بن مرداو پدر 
شیخ خزعل، سلطان عربستان بود و محمد 
شاه، پادشاه دولت قاجار. ممالک محروسه 
شامل چندین بیگلر بیگی و ایالت و والیت 

هم بود، نظیر اصفهان، کرمان و فارس.

این مملکت هــا ازنوعی خود مختاری 
برخــوردار بودند که در آن فرهنگ و زبان 
ملــی خویش را به کار مــی گرفتند. باید 
تاکیــد کنم که هر یــک از این ‘مملکت’ 
ها، والیت یا ایالت یا اســتان به شمار نمی 
رفتند بلکه رضا شاه و مشاوران سیاسی و 
فرهنگی اش، آنها را به استان بدل کردند 
تا خلق های آنهــا را تحقیر کنند.  افزون 
بر آن، کینه تند رضا شــاه باعث تغییر نام 
مملکت عربستان به استان خوزستان شد 
که البته به رغم گذشــت نود و اندی سال 
هنوز مورد قبول اغلــب الیه های جامعه 
عرب نیســت. عمق این عرب ســتیزی را 
وقتــی درک می کنیم که می 
بینیــم پهلــوی اول فقط نام 
عربســتان را تغییــر داد و نام 
کردستان،  بلوچســتان،  های 
لرســتان، گیالن و آذربایجان 
را ابقــا کرد که هر یک دال بر 
ملیتی است که در آن مناطق 

زندگی می کنند.
زبان کردی و فارســی در 
میان خاندان اردالن و دستگاه 
فرمانروایی مملکت کردستان، 
و زبان ترکی و فارسی در میان 
آذربایجان  مملکــت  حاکمان 
مملکــت  در  داشــت.  رواج 
عربستان زبان رسمی زبان عربی بود که از 
هنگام تاســیس مملکت مستقل عربستان 
ـ به پایتختی حویزهـ  در ســال 1440م تا 
ســقوط امیر خزعل در سال 1925م رواج 

داشت.
هم اکنون در ادبیات سیاسی و رسانه ای 
انگلیســی به هر یک از مناطق چهارگانه 
  )Country(کشور بریتانیا،  دهنده  تشکیل 
گفته می شود؛ نظیر کشور اسکاتلند، کشور 
ویلز، کشور انگلستان وکشور ایرلند شمالی 
 )Nation( و به ساکنان هر یک از آنها ملت

رضا شاه 
با سرنگونی 

حاکمان این مملکتها و 
کشتن 

برخی از آنان، 
ملل غیرفارس را از 
حاکمیت سیاسی و 
اقتصادی سابقشان 

محروم و 
زبان و فرهنگ 

آنها را 
ممنوع کرد
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گفته می شــود، نظیر ملت اسکات، ملت 
ویلز، ملت انگلیس و ملت ایرلند شــمالی. 
والبته این مانع نمی شود تا در محافل بین 
المللی از کشور یا ملت بریتانیا سخن گفته 
شــود. تا ســه دهه پیش، زبان و فرهنگ 
سه کشور از چهار کشــور تشکیل دهنده 
بریتانیا - همانند کشــورهای غیرفارس در 
ایران - بــرده زبان چیره بــود اما پس از 
مبارزات طوالنی، هم اکنون دارای پارلمان 
ها و دولت های خاص خود هســتند و از 

نوعی خود مختاری برخوردارند.  

زبان های غیر فارسی در دوران پهلوی
رضا شــاه با نقض قانون اساسی مشروطه، 
نظام سیاسی ممالک محروسه را برانداخت 
اما این نام تا یک دهه بعد از پادشاهی اش، 
بــر روی تمبرها و برخی از اســناد دولتی 
درج می شــد. او با سرنگونی حاکمان این 
مملکتهــا و کشــتن برخی از آنــان، ملل 
غیرفارس را از حاکمیت سیاسی و اقتصادی 
سابقشــان محروم و زبان و فرهنگ آنها را 
ممنوع کــرد و از آن خطرنــاک تر برای 
تفریس آنان کوشــید. زبان فارسی گرچه 
در قانون اساســی مشــروطه، رسمی نبود 
اما با اقدامات دســتگاه اداری پهلوی عمال 
تنها زبان رســمی کشور شد و نشر کتب و 
مطبوعات به زبان ملیــت ها و در مناطق 
آنها ممنوع گردیــد. دوره کوتاه حاکمیت 
خودمختاری آذربایجان و جمهوری مهاباد 

در دهه بیست شمسی یک استثنا بود.
پس از اشغال نظامی مملکت عربستان 
و ســقوط محمره )خرمشــهر( در آوریل 
1925 نیروهــای ارتش پهلوی با کشــتن 
240 تن از مردم عرب در اوت همان سال 
)مــرداد 1304 طبق گفتــه کتاب گزیده 
اســناد خلیج فارس( کشــتار علیه عرب 
های این شــهر را کلید زدند که به مرتبه 
جنایت علیه بشــریت می رسد. نخستین 

اقدام حاکم نظامی استان جدید التاسیس 
خوزســتان، ممنوع کردن تدریس به زبان 
عربــی در مدارس بود. مــدارس عربی در 
محمره و دو مدرســه چاسبیه و خزعلیه را 
در اهواز بســتند. در این مدارس افزون بر 
مواد علمی، زبان های عربی، انگلیســی و 
گاه فارســی تدریس می شد. آنان به جای 
مدرسه چاسبیه، دبیرستان شاپور را ایجاد 
کردند که هنوز هم باقی است که تدریس 
در آن - همچــون همه مــدارس - فقط 
به زبان فارسی اســت. از آن پس، نه تنها 
زبان و ادب عربی بلکه زبان و ادب کردی، 
ترکی آذری، بلوچی و ترکمنی نیز ممنوع 
و به حاشــیه رانده شد. شعرو فولکلور غیر 
فارسی پناهی نداشت جز قلب گرم مادران 
و گوشه پستوها و خانه ها تا از دید اغیار و 

عسس به دور باشد و محفوظ بماند.

انقاب و فرآیند گسستگی زنجیرهای 
زبانی

انقــالب بهمن پنجاه وهفت ضربه ای موثر 
به گفتمان ناسیونالیســم پارسی وارد کرد 
اما نتوانســت ریشــه اش را از بن برکند و 
گفتمان اســالمی - فــرآورده آن انقالب- 
مجبــور شــد از برخی مفاهیــم و تزهای 
ناسیونالیسم پارســی، به ویژه در ضدیت 
با ملیت هــا، بهره گیرد. انقــالب ـ البته 
ـ برای پیکر پایمال شــده ملــل ناپارس 
اکسیژن نجات بود تا خودرا از زیر آوار آن 
ناسیونالیسم بیرون کشند اما دیری نپایید 
که اســالمگرایان ملیت مســلط، بار دیگر 
این ملل را به حاشــیه راندند و رهبران و 
فعاالن آنها را یا کشتند یا به تبعید راندند 
و جنبش های خواســتار برابری و توسعه 
زبانی و فرهنگــی و اقتصادی  این ملل را 

قلع و قمع کردند.
نظــام جمهوری اســالمی، خواســته 
خودمختاری خلق هــا در اوایل انقالب را 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721 254



تا حد اصل 19 قانون اساسی تنزل داد که 
اندکــی از حقوق زبانی را در بر می گرفت 

که این هم تاکنون اجرا نشده است.
جنبش ناپارسیان - اما - به رغم جاری 
شــدن جویبارهای خون در کردســتان، 
عربســتان، بلوچســتان، ترکمــن صحرا 
وآذربایجان خاموش نشد. در واقع پتانسیل 
رهایی نهفتــه ی انقالب بزرگتر از آن بود 
که بورژوازی عقب مانده ســنتی و مذهبی 

حاکم  بتواند کامال خفه اش کند.  
پس از پایان جنگ، نخبگان این ملیتها 
توانســتند از تضادهای جناح های درون 
حاکمیت دینــی بهره گیرنــد تا جنبش 
هویت خواهی خودرا دوباره شــکل دهند. 
این امر از دوره ریاست جمهوری خاتمی به 
بعد مشــهودتر است. از جمله این کوشش 
ها: تشــکیل گروه های مدنی و فرهنگی، 
چاپ و پخش نشریه های عام و دانشجویی، 
نشر کتاب به زبان های غیرفارسی، تشکیل 
مجموعه های غیررســمی شــعر و قصه و 
رمان، و برگزاری کالســهای آموزش زبان 
مادری و دیگر فعالیتهای ادبی و فرهنگی و 
مدنی. این فعالیتها به رغم کمبود امکانات 
و بازداشــت هــا و فشــارهای حاکمیت 
توتالیتر همچنان ادامه دارد. از سوی دیگر، 
انقالب دیجیتال، قــدرت این حاکمیت را 
در نابودی این فعالیتها محدود کرده است. 
کتابی که توسط اداره های سانسور وزارت 
ارشــاد ممنوع می شود به صورت پی دی 

اف، از فضای مجازی سر در می آورد و در 
تیراژهای باال توزیع و خوانده می شــود. از 
رمان ممنوع ‘بچه های محله ما’ی نجیب 
محفوظ گرفته تا رمان ممنوع ‘نان پاپتی’ 
محمد شــکری در جامعه عــرب اهوازی. 
یقیــن دارم که چنین پدیــده ای در دیگر 
جامعه های غیرپارسی ایران نیز دیده می 

شود.
چند ماه پیش خبرگزاری ایســنا به نقل 
از یکی از مسووالن وزارت ارشاد خبر داد که 
از کتابهای منتشر شــده در سال گذشته در 
آذربایجــان، 20 در صد بــه زبان ترکی و در 
کردستان، 25 درصد به زبان کردی و بقیه به 
زبان فارســی بوده است. ایشان درباره نسبت 
کتاب های عربی در عربســتان اهواز آماری 
نداده اســت ولی آمارهای غیر رسمی که از 
اداره کل ارشاد اهواز به دستم می رسد گویای 
آن است که نسبت کتاب های عربی به حدود 
30 درصد می رسد. و البته در صورت شرایط 
برابر، این نسبت به سود زبان های این ملیت 
ها معکوس خواهد شد. کوشش های یادشده 
نشــان می دهد که غلبــه تمامیت خواهان، 
قادر به درهم شکستن روحیه ملل غیرفارس 
نشــده و مبارزه برای جلوگیری از فرسایش 
زبان های ناپارســی ادامه یافته است و امید 
می رود تا شکستن زنجیرهای بردگی زبانی، 
فرهنگی ادامه یابد تــا درآینده گواه  برابری 
زبانــی و فرهنگی و توســعه متوازن در میان 

ملیتهای ایران باشیم.
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خاستگاه  بلوچها مباحث زیادی به  دنبال داشته است ولی در این میان یک نکته مهم اغلب فراموش 
شده است که بسیاری از ساکنان کنونی بلوچستان چه از قبل از ورود بلوچها و چه بعد از آن احتماال 
منشأ یکسانی با بلوچها به  مفهوم دقیق کلمه نداشته باشند. مردمی که اکنون به  عنوان بلوچ شناخته 
می شوند به احتمال زیاد در منشا خود بسیار متنوعند و قضاوت از زاویه نژاد واحد درکی ساده نگرانه 
است. و گاه از زاویه ای  ایدئولوژیکی  رنگ  نژادگرایانه هم بخود گرفته است.  با آنکه بعضی بلوچ ها 
را از اعقاب ترکمن )پاتینجر و خانیکوف( و بعضی هم راجپوت )بیلو( می دانستند ولی دو نظر آریائی 
در مقابل سامی گسترده ترین آنها بوده اند. آریاگرایان عمدتا به اشعار حماسی فردوسی  در مورد کوچ 
و بلوچ مراجعه می کنند که مورد خشم کیخسرو انوشیروان قرار گرفته و از منطقه شمال ایران مجبور 
به کوچ می شوند. این دیدگاه مرتبط با ایرانی بودن بلوچها از جانب برتون و اشپپینگل و تحقیقات 

مفصل تر دیمز استحکام بیشتری یافت ولی بعد از جانب محققان بلوچ و غیر بلوچ ازجمله بجارانی، گل 
خان نصیر،  علی اکبر جعفری، و اخیرا نصیر دشتی، نیز  مطرح شده است. 

دولت و  ملت در ایران: نگاهی تاریخی به تحول در 
ساختارهای  اجتماعی و سیاسی در بلوچستان  

نویسنده: هوشنگ نورائی )ایوب حسین بر(]1[



مقدمه
با آنکه از نام های متعددی همچون گدروسیا، 
ایختیوفاجی،  ماکیا، کســمکوران، مکوران، یا  
مکران و نام های  مشابه دیگری از منطقه و یا 
عمدتا بخــش هایی از این منطقه قرنها پیش،  
از زمان هخامنشــیان و سپس اسکندر  وجود 
دارد و اکنون هــم  مکران بخش مهم جنوبی 
بلوچســتان کنونی را در کشــور های ایران و 
پاکســتان در بر می گیرد. ولی نام بلوچستان 
کــه عمدتا به  معنای ســرزمین بلوچهاســت 
نامی چنــدان قدیمی نیســت، بلکه به  دوران 
امپرطوی هــای مغول در هندوســتان در قرن 
شــانزدهم]2[ و بــا کثرت بیشــتری در عصر 
نادر شــاه در قرن هیجدهم بــر می گردد. نام 
بلوچستان احتماال بوسیله دستگاههای اجرائی 
امپراطوری-های مســلط به  منظور تســهیل 

حکمرانی صورت گرفته باشد. 
این بدین معنا هم هســت که به احتمال 
زیاد سلطه بلوچ ها که نام خود را به این منطقه 
داده انــد قدمت زیادی ندارد. تحقیقات موجود 
نشــان می دهند که از قرن چهارم هجری نام 
بلوچ همــراه با کوچ  می آیــد. ورود بلوچ ها را 
از کوههای کرمان به ایــن منطقه در دروران 
امپراطوری ترکان ســلجوقی در قرن 12-13  
میالدی و یا پنجم و ششــم هجری حدس می 
زنند. آنها بعد از این در منطقه وسیعی پخش 
شــدند، ولی اطالعات چندان روشنی در مورد 
ساکنان قبلی و مناسبات اجتماعی و سرنوشت 
آنها در دســت نیســت.]3[ اینکه تا چه میزان 
ســاکنان بومی اولیه در ایلغارهــا و جنگ ها 
کشته شدند، به بیرون از منطقه کوچ کردند و 
یا در پروسه ای تدریجی در بلوچ ها ادغام شدند 
و زبــان و فرهنگ آنهــا را پذیرفتند اطالعات 

زیادی موجود  نیست. 
شواهد عمدتا از این حکایت دارد که  بلوچ 
بصوت نیرویی کوچ نشــین،  جنگجو و از نظر 
معیشــتی متکی به اقتصاد شــبانی و راهزنی  
وارد منطقه شــده اند. اینکه با تســلط بلوچ ها 

چه تغییراتــی در زبان و فرهنگ خود بلوچ ها 
هم ایجاد شد چیز زیادی نمی دانیم. اما با آنکه 
توافق زیادی هســت که زبان بلوچی از شاخه 
های زبان ایرانی است ولی روشن است که  در 
پهنه گسترده بلوچستان تنوع فرهنگی و زبانی 
بسیار زیاد است و گاه فهم سخنگویان بعضی از 
این دیالکت ها از زبان همدیگر دشوار است.]4[  
اما اینکه بلوچ ها از کجا آمدند و یا بعبارت 
دیگر چه اعقابی داشتند  یا به  زبان نامانوس و 
اکنونی  ریشــه  آنها از چه “نژادی” بوده  است، 
هنــوز به  صورت معمای حل نشــده ای مورد 

بحث است.
خاســتگاه  بلوچها مباحث زیادی به  دنبال 
داشته اســت ولی در این میان یک نکته مهم 
اغلب فراموش شده است که بسیاری از ساکنان 
کنونی بلوچستان چه از قبل از ورود بلوچها و 
چه بعد از آن احتماال منشأ یکسانی با بلوچها 
به  مفهوم دقیق کلمه نداشــته باشند. مردمی 
که اکنون به  عنوان بلوچ شــناخته می شــوند 
به احتمال زیاد در منشــا خود بسیار متنوعند 
و قضاوت از زاویه نژاد واحد درکی ساده نگرانه 
اســت. و گاه از زاویــه ای  ایدئولوژیکی  رنگ  
نژادگرایانه هــم بخود گرفته اســت.  با آنکه 
بعضــی بلوچ ها را از اعقــاب ترکمن )پاتینجر 
و خانیکوف( و بعضــی هم راجپوت )بیلو( می 
دانســتند ولی دو نظر آریائی در مقابل سامی 
گســترده ترین آنها بوده اند. آریاگرایان عمدتا 
به اشــعار حماسی فردوســی  در مورد کوچ و 
بلوچ مراجعه می کنند که مورد خشم کیخسرو 
انوشیروان قرار گرفته و از منطقه شمال ایران 
مجبور به کوچ می شوند. این دیدگاه مرتبط با 
ایرانی بودن بلوچها از جانب برتون و اشپپینگل 
و تحقیقات مفصل تر دیمز اســتحکام بیشتری 
یافــت ولی بعد از جانــب محققان بلوچ و غیر 
بلــوچ ازجمله بجارانــی، گل خان نصیر،  علی 
اکبر جعفری، و اخیرا نصیر دشتی، نیز  مطرح 
شده اســت. محققانی همچون هولدیچ و بعد 
محمد ســردارخان،  با مراجعه به بعضی شعر 
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های حماسی بلوچی که خود را از اعقاب امیر 
حمزه دانســته و از حلب کــوچ کردند نظریه 

سامی بودن بلوچها را مطرح کردند.]5[ 
به هرصورت بلوچ ها  پس از ورود خود، در 
منطقه وسیعی پخش و اغلب به  صورت نیروی 
مسلط درآمدند. آنها از کوههای مشرقی کرمان  
در غرب تا ســند و جنوب پنجاب در شــرق، 
و در شــمال هم در منطقه نیمروز در جنوب 
غرب افغانستان پخش شــده اند. در مناطقی 
که از نظر تاریخــی روابط اجتماعی و فرهنگ 
های توسعه یافته یکجانشــینی از قبل وجود 
داشــت بلوچها  به  تدریج مناسبات، فرهنگ و 
زبان مسلط منطقه را به  طور جزئی و یا کامل 
پذیرفتند مثال در ســند، جنــوب پنجاب و تا 
حدودی سیستان. هر چند در مواردی  شاخه 
هائی از قبایــل بلوچ به  صورت نیروی حاکم و 

یا نیروئی قدرتمند در این مناطق در آمدند.]6[
اکنون وســعت مناطقی کــه عمدتاً بلوچ 
نشین بحساب می آیند در سه کشور پاکستان 
)347190(]7[، ایران )181785(]8[، افغانستان 
)43409(]9[ حــدود 570000 کیلومتر مربع 
البته مناطقی در همیــن چهارچوب  اســت. 
هســتند که بلــوچ ها درآنها  اقلیــت اند ولی 
در همان حال ن مناطقی در همســایگی این 
اســتانها و خارج از تقسیم بندی رسمی وجود 
دارند که در آنها جمعیت بلوچ در اکثریت قرار 
دارد. جمعیت این اســتانها بر اســاس آخرین 
سرشماری ها بترتبب حدود 12.5 میلیون در 
پاکستان )2017(، حدود 2.8 میلیون  )همراه 
با سیســتانیان( در ایــران  )2017( و حدود 
120000 نفز در افغانستان بوده است. هرچند 
گزارش هــای قدیمی تر  جمعیــت بلوچ در 
افغانستان را 800 هزار نفر گزارش کرده اند.]10[ 
بر این اساس کل جمعیت مناطق این استانها 
حدود 15.5 میلیون نفر است ولی واقعیت این 
اســت که  شــاید بین  50 تا 60  درصد این 
جمعیت زبان اولشان بلوچی باشد. در این میان 
ایالت بلوچستان پاکستان که بزرگترین بخش 

است از نظر زبانی و قومی بسیار متنوع است و 
به احتمال زیاد جمعیت بلوچ که زبان اولشان 
بلوچی باشد از  50 درصد جمعیت ایالت تجاوز 
نکند.]11[ بمنظور ترسیم روشن تری از مسئله 
بلوچســتان در رابطه با شــکل گیری دولت و 
ملت مدرن در ایران ، مباحث خود را  به دوران 
جدید یعنی از عصــر قاجاریان به بعد محدود 
می کنیم.]12[ بنابر ایــن به موضوعات زیر می  

پردازیم:
 جایــگاه بلوچــــــستان و رابطــه آن بــا 

امپراطوری های مسلط پیرامون  
 عصر  قاجار 

 ورود انگلیــس و پیدایــش مــــــرزکشی 
امروزین، بلوچستان 

 ساختار ها و ارزش های قبیله ای -فئودالی در 
یک پهنه تاریخی در بلوچستان، 

 پروسه متمرکز سیاسی دوران پهلوی 
 تحوالت دوران محمد رضا شاه پهلوی

 دوران جمهوری اســالمی: جامعــه بلوچ و 
هویت 

 بخش پایانی و نتیجه گیری.

بلوچســتان در کنترل و یــا محاصره 
امپراتوری ها

از تاریخ دوران  گذشته و دور این منطقه اطالع 
بســیار کمی در دست اســت. ولی با توجه  به  
اطالعات پراکنده موجود، بلوچستان  با همین 
طبیعت سخت پوشیده از کوه و سنگ و بیابان 
های خشــک، گرم و غیر قابل  کشت توصیف 
شده اســت. شــاید همین طبیعت بود که به  
صورت اســرارآمیزی امپراطوری های جهان را 
وسوسه  می کرد که احساس ماجراجوئی خود 
را در این منطقه بیآزمایند. از چندین قرن قبل 
اطالعات محدودی از داستانهای ورود  ایرانیان، 
یونانیــان، اعراب، ترکها، مغــوالن،  هندیان و 
افغانها به این منطقه  وجود دارد.  امپراطوری 
به مفهوم قدیم خود همیشه در جستجوی مرز 
بــی پایان فیزیکی بود ولــی در مکانی خیالی 
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ختم می شد و یا این که با امپراطوری دیگری 
بــر می خورد. بلوچســتان در واقع مکانی بود 
ازجوانب  امپراطوریهای گذشــته  مرزهای  که 
متفاوتی در آن گم و یا ســائیده و برای مدتی 
فراموش می شــد. از این جهت که این منطقه 
بیش از آنکه در دســترس باشــد در دسترس 
نبود و بیش از آنکه متصل باشد منفصل بود. 

این نکتــه بدین معناســت کــه کنترل 
امپراطوری ها بر این منطقه، یعنی بلوچستان، 
هرگز فرا گیر و کامل ، پیوســته و بادوام نبوده 
اســت. این  ادعا که امپراطوری هــای ایرانی 
بر همه مناطق بلوچســتان، یــا حتی منطقه 
محدودتر آن یعنی بلوچســتان کنونی ایران، 
ســلطه مداوم داشــته اند بــه  دور از واقعیت 
است. در دوران گسستگی از امپراطوری ها هم 
شرایط یکســانی حاکم نبوده و تقریبا همیشه 
ســران قبایل و حکام  خود مختار برای حفظ 
قلمرو محدود خود، با همدیگر، در کشــمکش 
و رقابت مداوام بوده اند. البته حکام هم با عقد 
اتحاد با عده ای، بر علیه اتحادیه دیگر عمل می 
کرده اند. هر چند بلوچستان به  طور مستمر و 
سراســری از خود حاکمیتی  واحد و سراسری 
نداشــته اســت ولی در دوره کوتاهی پس از 
مرگ نادرشاه، تحت تســلط نصیر خان نوری 
از خانــدان احمدزئی،  خان مقتدر براهوئی در 
کالت، به  صورت یک کنفدراســیون قبیله ای، 
به حاکمیتی مســتقل نزدیک شد ولی خیلی 
زود تحت سلطه  احمد شاه دورانی قرار گرفت. 
واحدهــای سیاســی محلــی در منطقه 
بلوچستان، چه تحت ســلطه امپراطوری ها و 
چه خارج از این ســلطه ها عبارت بوده اند از 
نوعی شــبه دولتهای محلی مستقل و یا نیمه 
مســتقل از همدیگر. مناطــق قبایل متکی به 
معیشت شــبانی مناطق حاکم نشین فئودالی 
که عمدتا  متکی به کشــاورزی بــوده اند  از 
مهمترین اشکال حکمرانی بوده اند که ما بعدا 

ٌ بیشتر به آنها می پردازیم.
حال از نظر تاریخی بهتر اســت  بررســی 

خــود را به قرن نوزدهم و بیســتم  به  دورا ن 
قاجار و  ورود بریتانیا به صحنه  قدرت محدود 
کنیم تــا به  طور ملموس تری بــه  فهم ما از 
روابط اجتماعی و سیاســی بلوچســتان ایران 

دردوران پهلوی و بعد از آن کمک کند. 
توصیفی که ازبلوچستان قرن نوزدهم وجود 
دارد این است که در آنجا “ شرایط هرج ومرج،  
در هم برهم وجنگ داخلی”  مسلط است.]13[ 
چارلز لیندهلم در مورد مناطق  مرزی نوشــت 
که “ مشکل سرزمین،  ساکنان خوفناک،  دفاع 
آسان و فقر غارتگر همه دست به  دست می داد 
و منطقه مرزی را از کنترل دولت های متمرکز  

تا دوران اخیر دور می کرد”.]14[ 

دوران قاجاریه
در عصر قاجاریان از نظر دستگاه اداری، کرمان 
و بلوچســتان از ایاالت چهارگانه قاجار بود و 
بلوچستان به  مثابه والیتی در کرمان محسوب 
می شــد. سیستان هم جزئی از ایالت خراسان 
بود. فاصله مراکز اصلی قدرت با حواشی مرزی 
بــه  نحوی بود که کنترل سیاســی و فرهنگی 
جای خود را شدیدا به شبیخون های نظامی و 
بشدت خشــن می داد و این شیوه مداوم پس 
از هرچند سال و یا گاه وقفه های طوالنی تری 
تکرار می شــد.  هرچند تنها به بعضی مناطق 
محــدود  می ماند. در دوران قاجار ما با چنین 
حمالتی بر می خوریم که در آنها کنترل تنها 
با مالیات گیری های بســیار ســنگین و حتی 
در مــواردی برده گیری تعریف می شــد. این 
اقدامات  بشدت موجب ویرانی وسایل تولید و 

نیروی انسانی در منطقه می شد.]15[  
در دوره ای از ســلطنت ناصرالدین شــاه 
و بویــژه زمانی که فرمانفرمــا حاکم کرمان و 
بلوچســتان و یا بخصوص وقتــی  که ابراهیم 
خان بمی حاکم بلوچستان  بود کنترل منطقه 
بباالترین حد خود رسید. ولی در همان حال از 
نظر میزان فشار و ستمگری یکی از تاریکترین 
دورانی بــود که این منطقه بخــود دیده بود. 
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در این زمان ابراهیم خــان مرزها را تقریباً به 
مناطقی رسانده بود که امروزه در اختیار ایران 

است . 
بهزادی در کتاب  “بلوچستان” اسنادی را 
ارائه می کند که جوانب فشار و ستمگری را از 
جانب نصرت الدوله فرمانفرما  نشان می دهد. 
مثاًل او به  زین العابدین خان سرتیپ فرمانده 
قشون در بلوچســتان در مورد عبداهلل خان از 

حکمرانان دزک )سراوان( دستور می دهد:
“عبداهلل خان را به چنگ آورده، یا ســر او 
را نزد من بفرســتید، یا خــود او را که به فضل 
خداوند انشاءاهلل او را که نزد من آوردند، یا زنده 
یا مرده، آن وقت پــدرش را خدمت نمایم]. .... 
[ به فضل خدا انشاء اهلل یا مرده یا زنده عبداهلل 
کور پدر ســوخته زن ق... را بفرســتی نزد این 
جانب”.]16[ و می گوید که بخششی از او پذیرفته 
نشود همانطور که من از “دالورخان پدر قرم...ق 

او تعارف و پیشکش قبول نکردم”.]17[ 
همان زمان گویا بقلم محمد حسین خان 
وکیل باشــی  و مهر فرمانفرما آمده اســت “ 
موالداد برادر زن ســردار قادربخش و چند نفر 
دیگر از حضرات ده واری، کســان موالدادخان 
در قلعه دزک هستند. البته حکماً  باید بعد از 
گرفتن قلعه، موالداد را بگیرید و تمام مال او را 
از دســتش بگیرید و خود موالداد را هم روغن 
نفــت.... می زنید و در حضــور زن قادربخش 
آتش می زنید. باقی کســانش هم هرچه دارند 
از آنها بگیرید و دســت و پای آنها را ببرید تا 
عبرت دیگران شود. اگر غیر از این کنید مورد 

مؤاخذه سخت خواهید بود”.]18[  
در جای دیگری فرمانفرما به فرمانده قشون 
می نویسد که بعد از عبداهلل خان که “برحسب 
دلخواه این جانــب ار عبداهلل خان فارغ و نائل 
به مقصود شدید، آنوقت به کار قلی محمد]؟[ 
و بم پشت بپردازید و نوکر نرماشیری و سرباز 
فوج بهادر و سایر اهل اردوی خودتان را با نوکر 
و جمعیت ســرحدی طوری در قتل و غارت و 
تاخت و تاراج بم پشــتیها و خراب کردن قلعه 

و مســکن و منزل قلی محمد و سایرین مطلق 
العنــان نمائید و به آنها حالــی کنید که این 
جانب از بم پشــت و اهل بم پشت سلب نظر 
نموده ام و هستی آنها را به اهل اردو  که همراه 
شماست بخشیده ام که در کشتن قلی محمد 
و کسانش و بردن مال آنها ابداً خودداری نکنند 
و از این بابت هم شما فارغ و آسوده شوید”.]19[ 
وظیفه اساســی حکام ایــاالت که از میان 
شاهزادگان بر اساس مزایده تعیین می شدند]20[  
این بود که حداکثر در آمد مالیاتی و هدایا را به 
دربار بفرستند. مقامات و عناوین مهم همه بر 
اساس میزان تحفه  )رشوه( به شاه و نزدیکانش 
تعیین می شــد. این شــیوه ها همه به  معنی 
دســت اندازی بی رحمانه  به هســت و نیست 
رعایــا بود که در منطقه ای مثل بلوچســتان 
که طبیعــت بی رحم هم امکان بارآوری باالئی  
را نمی داد بشــدت ویرانگرانه بــود. با وجود 
فشــارها و ستمگری ها و برده گیری هایی که 
در زمان قاجاریه وجود داشــت انها در همان 
چارچوبهای ســاختار ایالتی و والیتی کاری به  
شــیوه حکمرانی محلی سرداران و حکام بلوچ 
نداشتند  و خود هم هیچ نوع تعهدی نسبت به 
رونق منطقه و رفاه مردم نداشتند. همه حکام 
و سرداران محلی حتی زمانی که کامال مستقل 
نبودنــد، از موقعیت خودمختــار خود به ازای 
همکاری نظامی در مرزداری و مالیات گیری،  
بــا نماینگان دولت مرکــزی   و تصرف بخش 
مهمی از تولید اضافی، محافظت می کردند.]21[ 
اما از انقالب مشروطیت تا ورود رضا شاه نفوذ  

حکام قاجار بسیار محدود بود.  
در همان حال سران قبایل و حکام مستقل  
در بلوچســتان هر زمان که بــرای آنها امکان 
داشــت بخش مهمی از منابع زیستی خود را 
از طریق غارت فراهــم می کردند. به  طوریکه 
حمله و غارت مناطقی همچون بشکرد، رودبار 
و الر به  طور گسترده  صورت می گرفت و  گاه  
با اســیرگیری و برده سازی نیز همراه بود. اما  
از آنجا که ورود بریتانیا به صحنه سیاســی در 
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این منطقه به  مراتب اساســی تر از حاکمیت 
امپراطوری قاجار بود، بیشــتر به موضوع ورود 
امپراطوری بریتانیا  به این منطقه می پردازیم.

ورود بریتانیا
در عصر قاجاریان از اوایل قرن نوزدهم حضور 
انگلیسیان در بلوچستان دیده می شود. با ترس 
از قشون کشی ناپلئون به منطقه،  اعزام افسران 
انگلیســی در لباس تاجر شروع شد. به  طوری 
که کاپیتان گرانت در سال 1809 و پاتینجر و 
کریستی یک ســال بعد به منطقه رفتند. ولی 
با رفع خطر ناپلئون توجه مجدد انگلیســیان 
به منطقه غربی بلوچســتان با ماموریت ویژه 
حاجی عبدالنبی افغان )1840-1839( شروع 
شــد]22[ و با شروع کشــیدن خط تلگراف در 
اوایل دهه شصت میالدی قرن نوزدهم بشدت 

افزایش یافت. 
برای انگلیس بلوچســتان ازنظر اقتصادی 
اهمیتی نداشت به  طوری که  هنری تریسترام 
هلند از قول دنیس برای نقل کرد که بلوچستان 
کشوری است که “رودخانه زیاد دارد ولی آب 
ندارند، جنگل زیــاد دارد ولی درخت ندارند، 
روســتا زیاد دارد ولی جمعیت ندارند”.]23[ این 
البته یــک اغراق بود ولی بیانگــر جنبه های 
مهمــی از خصوصیات این منطقــه و نگرش 
دســتگاه امپراطوری انگلیس را در هند بیان 
می کرد. اما از نظر سیاســی کشیدن خطوط 

مرزی به  مفهوم امروزی اهمیت پیداکرد.  
با شــروع برنامه کشــیدن خط تلگراف از 
ساحل مکران، مرزکشی ها در سواحل از1861 
شروع وحل و فصل شــد به  طوری که قرارداد 
کلی با ایران امضا شــد. ولی برای محافظت از 
این خطوط، انگلیســیان به ایجاد ایستگاه هایی 
در  گوادر )که ارتباطی با ایران نداشت(، چابهار 
و جاسک دست زدند که نه تنها ازنظر تکنیکی 
به خط تلگراف مرتبط می شــد، بلکه به صورت 
پادگان های کوچک و مستقلی عمل می کردند]1[ 
در همان حال با همه حکام مهم ساحلی بویژه 

درمناطق  دشتیاری، باهو، ِگه )نیکشهر(، بنت 
و بیابان و جاسک به  طور جداگانه ای قرار داد 
هایی امضا کردند و آنها را به  عنوان حقوق بگیر 

در خدمت خود در آوردند.]25[   
ولی با توچه به نقشــی کــه ابراهیم خان 
بمی داشــت و در صدد حمله به کیچ بود  مرز 
کشــی زمینی از گواتر)که از قبل مرز ساحلی 
را با ایران روشــن می کرد(  تا ملک سیاه کوه 
مطرح شد.  در سال 1869  ابراهیم خان از میر 
مراد سرکرده تمپ کالت خواهان مالیات شد.  
چنین حرکتی با پناهنده شــدن محمد خان 
گیچکی که بعد از بیرون راندن  عمویش شیخ 
عمر از قلعه تربت فرار کــرده و به ایران رفته 
بود، شروع شد. ابراهیم خان حاکم بلوچستان 
در بمپــور و عبداهلل خان حاکــم گه، همراه با 
محمد خان نقشــه حمله به کیــچ و گوادر را 
ریخته بودند.  متعاقب این اطالعات انگلیسیان 
به ایران اعتــراض کردند و دولت ایران چنین 
نقشــه ای را انکار کرد و لی حرکت به  ســوی 
گوادر را تنها در رابطه با بررســی خطـ تلگراف 
قلمــداد کرد. متعاقب این برنامه ها و اطالع به 
خان کالت، هم خان کالت و هم انگلیســیان 
مرزکشــی را ضروری دانستند و شاه ایران هم 
پذیرفت. در نتیجه کالت، ایران و انگلیس وارد 
مذاکره شدند، بر این اساس که مرز ها با توافق 
عمومی پذیرفته شــوند ولی درصورت اختالف 
خطوط مرزی با اکثریت آرا تعیین شــوند. از 
همانجاست که گلداسمید ماموریت یافت وارد 

مذکره بر سر مرز ها بشود.]26[  
در تقسیم بندی های مرزی توماس هلدیچ 
یکی از استراتژیست های تعیین خطوط مرزی 
تاکید داشــت که تقســیم بندی های نژادی، 
فرهنگی و زبانی در این مورد که مرزهای  ملی 
کجا کشیده شوند از اهمیت اساسی برخوردار 
نیســت. صلح تنها با مرزی  تامین میـــشود 
که “ یک لبه روشــنی در چشم انداز سیاست 
ملــی ایجاد کند  به  طوری کــه عبور و تجاوز 
غیر قانونی را محــدود نماید” .]27[ اما تا توجه 
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به وجود الیه بندی در مــرز های امپراطوری 
بریتانیا،  کشیدن چنین مرز هائی از چه جهت 

برای آنها اهمیت داشت؟
در رابطه بــا هندوســتان، بریتانیا دارای 
مرزهای  سه الیه بود.  در درون مرز های الیه 
اول حاکمیت مســتقیم عمل می شد.  در الیه 
دوم مرزی که پس از مرز های الیه اول شروع 
می شــد منطقه به  صورت غیر مستقیم اداره 
می شــد بدین معنی که آنهــا در امور داخلی 
آزادی داشتند ولی به  طور فعالی مرزهایـشان 
از طرف بریتانیا کنترل می شــد و سیاســت 
خارجــی آنهــا کامال از طریــق حکومت هند 
به کمک نمایندگان سیاســی  آنها در چنین 
مناطقی  تعیین می شد. الیه سوم قلمرو  نفوذ 
بریتانیا قلمداد می شــد که ســلطه  از طریق  
دوســتان مطیعی انجام می شــد کــه با قرار 
دادها و وظایف مشــخصی به بریتانیا  متصل 

می شدند.]28[
هندوســتان بــه  عنوان مهمتریــن قلمرو 
استعماری تحت کنترل مستقیم بود  هر چند 
در این قلمرو هم شاهزاده های متنعددی بودند 
که از  نوعــی خودمختاری برخــوردار بودند. 
مناطقی در منطقه  پشــتون نشین )سرحد( و 
نیز بلوچستان شمالی به  صورت مستقیم اداره 
می شــد ند. این بخش از بلوچســتان پس از 
متصرفات اولیه و قراردادی با کالت در ســال 
1876  تحت کنترل مســتقیم بریتانیا در آمد 
تا مناطق جنوبی بلوچســتان رابطه مستقیمی 
با پشــتون های شمالی و افغانســتان نداشته 
باشند. بخش دیگر بلوچستان که تخت تسلط 
خــان کالت بود ماننــد بخش هائی در منطقه 
سرحد پشتون نشین در الیه دوم قرار داشتند. 

افغانستان  و نپال در الیه سوم بودند. 
با توجه به چنین الیه بندی ای، ایران و یا 
بخش های مشخصی از آن می بایست در الیه 
دوم و سوم قرار می گرفت. حد اقل بخش های 
مرزی جنوب شــرق وجنوب ایــران در حائلی 
بین الیه دوم و  ســوم قرار مــی گرفتند. میر 

جاوه مرز مستقیم هند بود بنابراین مناطق سر 
حد بلوچســتان به  صورت نامفهومی بین  الیه 
دوم و سوم در نوسان بود. بلوچستان جنوبی یا 
مکران بویژه مناطق ساحلی هم عمال در چنان 
حالتی قرار داشــت.  نیروهای نظامی انگلیسی 
حتی از اوایل قرن بیســتم در منطقه سر حد 
بویــژه در دزاپ )زاهــدان( و میرجاوه وجود 
داشــتند و در حین جنگ جهانی اول و قشون 
کشــی ژنرال دایر پادگان  مهمتری در خاش 
به آنها اضافه شــد  که تا سال 1924  فعالیت 
داشتند، ولی پس از مذاکره با رضاخان آنجا را 

ترک کردند. 
در مناطق ســاحلی پــس از وقفه هایی، 
نیروهای انگلیسی در اواخر قرن نوزدهم وبویژه 
بعد از کشــتن گریوز، در تاریخ دوم دســامبر 
سال 1897، به  وسیله ملک گند  بن شه بیگ ، 
رئیس قبیله شاهوزئی و 20 نفر از همراهانش، 

در  چابهار و جاسک به  شدت تقویت شد.  
توســعه طلبی در آنســوی مرزهای اولیه 
بریتانیا  امپراطوری  مهمتری سیاست خارجی 
بود.  توسعه طلبی همرا با بی اعتمادی نسبت 
به همســایگان همراه بــود.]29[ و از این جهت  
اصــل یافتن مرز زمینی بــرای امپراطوری  به 
جائی ختم نمی شد. علیرغم الیه مرزی متفاوت 
در کل بلوچســتان، تا جائی که اسناد تاریخی  
موجود نشان می دهند هیچ امپراطوری دیگری 
به انداز انگلســتان بلوچستان را طی یک دوره 
نسبتا طوالنی در زیز یک چتر جمع نکرده و بر 
آن با شیوه های متفاوتی حکمرانی نکرده بود.

انگلیســیان در شــیوه کنترل بلوچستان  
)کالت( دو اســتراتژی اساســی تعریف شده 
داشتند:  سیاســت مرزهای بسته  و سیاست 
رو به  جلو.  هدف از   سیاســت مرز های بسته 
پاییدن ، دســت کاری کردن  و بهره بردن از 
روابط بین قبایل بود ولی  سیاســت رو به  جلو 
در درون بلوچستان یک سیاست برای همسان 

سازی تدریجی  بود. 
برای ساندیمن از طراحان استراتژی رو به  
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جلــو هدف  از این اســتراتژی رفاه قبایل بود  
و معتقد بود که دولــت دارای وظیفه اخالقی 
اســت که تالش کنــد به  تدریــج قبایل را به 
مدنیت و یکجانشینی سوق بدهد. فرمول او “ 
نفوذ صلح آمیز”  در منطقه بود که اســاس آن 
بر آگاهی و همدردی نهاده می شــد. و این کار 
بــه این  صورت  تقویت می شــد که به قبایل 
این شــانس  داده می شــد که اقتصاد خود را 
بهبود ببخشــند و از این طریق  کوچ نشینان 
فقیر از عــادات چپاولگری به  نفع یک زندگی 
صلح آمیز دســت بر می دارند. از نظر او ابزار 
بالواسطه  چنین بهبودی ای استخدام آنان در 
نیرو های انتظامی، جاده سازی و دیگر بخش 

های خدماتی بود.]30[  
بعد از مرگ ســاندیمن در ســال 1892، 
سیاست های فوروارد پالیسی با سیاست های 
مرز های بســته در آمیخت و  مســئولیت ها 
سیاســی  و اســتراتژیک به  طور مبهمی جای 
اســتراتژی های  اولیه را گرفت. .بعد از آمدن 
لرد کرزن به  عنوان وایســروی )فرماندار کل( 
هندوستان  سیاست ها بدینگونه بازتعریف شد.

با آنکه بنا به قرار داد های مرزی گلداسمید 
در جنوب، مک ماهون  و هلدیچ در شمال،  این 
مناطق در مرزهای ایران بشمار می رفت ولی 
بر این اساس که دولت مرکزی ایران ضعیف و 
توانایی محافظــت از مرز ها و خطوط تلگراف 
ساحلی را نداشت و ســران قبایل بلوچ خاک 
کالت را مورد تهاجم قرار می دادند، همانطور 
که در باال اشــاره شد،  خود انگلیسی ها دست 
به هجوم به مناطق مــورد نظر خود و کنترل 
آنهــا  می زدند. خصلت کنتــرل تمام مناطق 
بلوچســتان چه در مناطق شرقی و چه غربی 
بر این بنیاد قرار داشــت که بلوچســتان برای 
انگلیس تنها از نظر سوق الجیشی حائز اهمیت 
بود. این تلقی بدین معنا بود  که کنترل منطقه 
برای آنان نه در آمد بلکه هزینه داشــت که به  
مثابه جزء کوچکــی از  هزینه های  امنیتی-

نظامی دستگاه اســتعماری هندبه حساب می 

آمد.  
تا زمــان آمدن رضاشــاه قــرار گاه های 
نظامی انگلیس ایجاد نظم در مناطق ســاحلی 
بلوچستان و منطقه سر حد را به  عهده داشتند. 
ولی ایجاد آرامش در مناطق مرکزی مکران را 
که بمپور مرکز آن بشــمار می رفت، از وظایف 
دولت مرکزی ایران بشمار می آوردند. هر چند 
پــس از انقالب مشــروطیت،  بخــش مرکزی 
مکران عمدتا ســرباز، پهره )ایرانشهر کنونی( و 
بمپور و ســراوان منطقه تحت حاکمیت بهرام 
خان بارانزهی و ســپس برادرزاده اش دوســت 
محمدخان به  صورت نســبتا مستقلی در آمده 
بــود. البته آنها از نظر رســمی هــر گز اعالم 
اســتقالل از ایران نکردنــد و در همان حال با 
انگلیــس رابطه ای خصمانه داشــتند و یورش 
های مکرر دوست محمد خان پس از به  دست 
گرفتن قــدرت در ســال 1921  میالدی  به 
مناطق کالت و حتی بلوچســتان انگلیس )نوار 
شمالی(، موجب فشار انگلیس بر دولت مرکزی 
ایران برای سرکوب دوست محمد خان و کنترل  

کامل دولت مرکزی ایران بر منطقه شد.
توجه به این نکته حائز اهمیت اســت که  
برای انگلیس “حتی در مناطقی که دســتگاه 
اجرائی مستقیم عمل می کرد، اهداف حکومت 
نســبتا به  طــور جدی به نیازهای کالســیک 
نظم و قانون محدود بود، حداکثر بدتر نشــدن 
 وضع اجتماعی مورد پســند بــود و نه تحول 
اجتماعی”.]31[ بر همین اساس بود که دستگاه 
اســتعماری انگلیس در ایــن منطقه، هرچند 
با مقــداری تفــاوت بین الیه هــای متفاوت 
مرزبندی، ســاختار و ارزش های اجتماعی  را 
کم دچار تحول کرد. البته با گســترش شبکه 
ســرداران حقــوق بگیر  قبایلی  شــکاف بین 
ســران و بدنه قبایل عمیقتر شــد، به  طوریکه 
در مناطقی روابط  قبایلی را به  ســوی روابط 
طبقاتی فئودالی ســوق داد و یــا روابط قبلی 
فئودالی مــرزی که بعداً بیشــتر توضیح می 

دهیم،  را  تقویت  و منجمد کرد.]32[  
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نکاتی در مورد ساختار اجتماعی و سیاسی 
مرتبط با امپراطوریها در بلوچستان

در آغاز جنگ جهانی اول زوگمایر به نیدرمایر 
فرمانده کل نیروهای ماموربرای ایجاد آشــوب 
بر علیه انگلیســیان در مرزهــای امپراطوری 
هند نوشت که در مقایسه با ایران و افغانستان 
“تاجائی که به  بلوچســتان مربوط است، وضع 
متفاوت اســت. در آنجا وحدتــی وجود ندارد 
بلکه چندین شاهزاده پراکنده وجود دارند که 
هرکدام به  نحوی واسال های انگلیس هستند. 
بلوچســتان منطقه ای کامال خصمانه است و 
آنچــه ما می توانیم در آنجــا ایجاد کنیم این 
نیســت که اعالم جنگ شــود بلکه این است 
 که شــورش بپا شــود و البته این امکان پذیر 

است”.]33[
هرچند این یک برداشــت ســاده سیاسی 
به  نظر می رســد  که بــه انفصال و پراکندگی 
گسترده  و استقالن نســبی قبایل اشاره دارد 
ولی تصویر درستی است که رابطه بین ساختار 
های محلی را در ســتگاه سیاسی استعماری  
نشــان می دهد . این تصویــر نه تنها در مورد 
بلوچســتان غربی یا منطقه تحت نفوذ بریتانیا  
)اکنون بلوچســتان پاکستان و آن زمان تحت 
ســلطه بریتانیا( که آنهم به  صورت نامتمرکز 
و عمدتا به  صورت غیر مستقیم اداره می شد، 
بلکه تقریباً بهمان میزان در بخش غربی یعنی 

آنچه در ایران  بود نیز صدق می کرد. 
در توضیح پروسه تحوالت تاریخی جامعه و 
سیاست در بلوچستان بعضی  ازمردم شناسان 
منجمله اســپونر  1969، لیندهلم  و کســان 
دیگری، تئوری ابن خلدون را  بکار گرفته اند.  
ابن خلدون گردش دورانی  در سلســله های 
عرب را از غلبه بیابانگرد ها بر جوامع روستائی 
و تبدیل رهبری کوچرانها  به طبقات مســلط  
مــی بیند. لیدهام  تز ابن خلــدون را اینگونه 

خالصه می کند: 
“نتیجــه تاریخــی این گرایشــات تصرف 
جوامع کشــاورزی بوســیله کوچرانها و آغاز 

جامعه طبقاتی است.  تیره فوقانی کوچران ها 
کــه در ابتد با پیروان خــود در رابطه ای برابر 
قرار دارند حاال طی چندین نســل  به  صورت 
برگزیدگان حاکم مستبد در می آیند. در ابتدا 
مردان هم ورثه ازخط باال  ایدئولوژی مساوات  
را حفظ می کنند،  اما وقتی تیره واالتر  بیشتر  
کوگناتیک  )هم دودمان( می شــود و شــبکه 
ورثه خود را به تیره هــای دیگر حاکمان می 
گســتراند، و وقتی که تیره واالتر ثروت اضافی 
را از طریق استثمار  طبقه دهقان جمع میکند، 
موقعیت دیگر تیره هــا درحالت فرمانبرداری 

قرار می گیرد”.]34[   
تاکید بر شیوه معیشت  در تز ابن خلدون 
اساســی اســت.  از این زاویه  هم  ســازمان 
سیاسی بلوچها را بهتر می توان بر اساس  شیوه 
معیشــت آنها توضیح داد.  شیوه معیشت در 
منطقه به  طور تنگاتنگی با عوامل اکولوژیکی و 
ســطح تکامل نیروهای مولد و میزان بهر وری 
در درون منطقــه مرتبط اســت. ولی با وجود 
فشــار اکولوژیکی در جهت انزوا و درون نگری  
قبایــل و  واحه های کشــاورزی،  در واقعیت 
امر آنها به  دنیای خارج مرتبط شــده و عبور و 
حضور امپراطوری ها  موجب تغییر در ساختار 
سیاســی قبایل شده اند. از زاویه داخلی وجود 
قبایل شــبانی مســتقل بلوچ و وجود سیستم 
های بلوچ-شهری قابل تعمق اند ولی در رابطه 
خارجی هم  انتظــارات امپراطوری ها به آنها 
اضافه شده و آنها را در جهت مرزداری ، تهاجم 
مرزی و گاه آنچه فئودالیسم مرزی نامیده شده 

سوق می داده است.]35[ 
پاستنر با استفاده از تئوری  اوئن لتیمور به 
توضیح “فئودالیسم مرزی” در مکران بلوچستان 
پاکســتان که شــباهت های زیادی با مکران 
بلوچســتان ایران دارد، می پردازد. پاستنر می 
گوید که این تز در واقع به این معنی است که 
در رابطه با امپراطوری رؤســای قبایل وفاداری 
خود را در ازای عناوین  و یا  موقعیت رسمی  و 
یا تصرف زمین همراه با امپراطوری، به  فروش 
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می گذارند. در چنان شرایطی حاکمیت رؤسا بر 
پیروان شان از از روابط مبتنی بر خویشاوندی 
قبیلــه ای به روابط مبتنی بــر ارباب و رعیتی 
تغییر می کند  وپیروان به  سوی دهقانی شدن 
می روند و تحرک خود را در همراهی  با رؤسا 

از دست می دهند.]36[  
بــا وجود تحوالتی  که بعــد از آمدن رضا 
شاه  در بلوچستان ایران شروع شده بود وجود 
تاثیر روابط و فرهنگ  عشــیره ای- قبیله ای و 
یا فئودالی در جامعه بلوچستان همچنان ادامه 
یافت.  اما ترکیب اجتماعی پیچیده و ناهمگون 
این  عناصر اجتماعــی و فرهنگی تاریخی هم 
تعبیر سیاســی از نا آرامی ها و تحوالت بعدی 
را مشکل می کرد. به  طوری که اصطکاک بین 
ساختارهای محلی در بلوچستان و ساختارهای 
دولت مرکزی در دورا ن مابعد کولونیالیزم هم 
ادامه یافت.  برای فهم روشــنتری از تحوالت 
بعدی به جوانبی از خصوصیات جامعه بلوچ در 

ایران می پردازیم.

شــهری و  بلوچ و در ســازمان های 
اجتماعی و سیاسی در بلوچستان  

از نقطه نظر نیروهای مســلط خارجی، از همه 
ســرکردگان حاکم و ســردار محلی به  عنوان 
ســردار و از همه ســاکنان بومی بــه  عنوان 
بلوچ  یاد می شــد.  اما از زاویه داخلی، مردم 
بلوچستان تقریباً تا دوران انقالب  به دو گروه 
شهری و بلوچ تقسیم می شدند. “بلوچ” هم به  
معنی مردم کوچ نشــین  و دامدار اطالق می 
شد.  ســرکردگان مناطق شهری را حاُکم و یا 
حاِکم و  قلمرو حاکمیت آنها را حاکم نشــین 
می نامیدند و ســرکردگان  اصلــی تابع خود 
را هم ســردار می نامیدند. بلوچ های متمرکز 
قبیله ای تحت حاکمیت سردار مستقل بودند 

و قلمرو حاکمیت آنها سردار نشین بود. 

حاکم نشین ها
قلمرو عمده حاکم شــهرها بودند و شــهر در 

بلوچی اساســا به مزارع  وکشــتزار اطالق می 
شــد. شــهری هم به  مفهوم عام خود به همه 
مردم یکجانشــین، روستا نشــین، و به  مفهوم 
خاص خود عمدتا دهقانان را در بر می گرفت. 
محله مســکونی یک روستای بزرگ هم اساسا  
کال یــا کالت )قلعه(، بازارو یــا میتگ نامیده 
می شــد . ساکنان شهر، شــهری ها بودند که 
گاه بلــوچ ها  با لحن آمیخته بــا  تحقیر آنها 
را  شهرکی )روســتائی( می گفتند. شهری ها 
جمعیت عمدتاً ساکن بودند که   شامل  خانواد 
ه های اشرافی حاُکم ها)hakom(، صاحبان یا 
سیدها، دهقانان خرده مالک،  تاجران و دیگر 
ســاکنانی بود که شــامل صنعتگران )اُ سته 
کاران(،  حرفه ای های ســرگرم کننده )شاهر 
و دومب/تیمبوکی(، و فرودستان )که از آنها به  
عنوان غالم و مولد، درزاده، سیه پاد، کستر پاد، 
زرخرید یاد می شــد(،  دهقانان بی زمین  می 
شد که بنام های بازیار/بچک/هذمتکار /نکیب 
نامیده  می شــدند. قلمــرو حاُکم ها عالوه بر  
منطقه های حاکم نشین  کوچکتر و یا بررگتر 
مناطق “بلوچی” یا عشایرکوچ نشین ولی غیر 
مستقل را هم در بر می گرفت )البته در مناطق 
ســاحلی اکثریت با مید ها یا ماهیگیران بود(.   
اما شــاید اکثزیت جمعیت دهقان هم تنها به  
کشــاورزی متکی نبود و دامداری بخش قابال 
مالحظه ای از منابع معیشــتی نها را تشکیل 
می داد و حتی بخش مهمی از شهرنشــینان 
فصل بهار را در کوه با عشــایر کوچ نشین می 
گذراندنــد. و  درآنجا به  هلــک های بلوچی 
)واحد های کوچ نشــین( و تحت حمایت یک 
سرهلک بلوچ )واســه دار( که معموال با سهم 
گیری از احشام و دریافت محصوالت کشاورزی 
از شهری ها  مراقبت می کرد، چادر می زدند. 
از این جهت فرهنگ عشیره ای و قبیله ای در 
“شهرها” پردوام بود و بین شهریان  و بلوچ ها 

پیوند ایجاد می کرد. 
حاکم با  خانواده، نوکران و مالزمان خاص 
خــود در یک قلعه زندگــی می کرد،  ولی زن 
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و فرزنــدان او هــم ممکن بــود در فصل بهار 
به یــک هلک به پیوندنــد. همانطوری که در 
باال اشــاره شد حاکم نشــین ها از ساختاری 
بشــدت طبقاتــی و نیمه کاســتی برخوردار 
بودنــد. جمعیت فــرو دســت در همه حاکم 
نشــین ها یکسان نبوده ولی از یک سوم تا دو 
ســوم جمعیت را در بر می گرفته اســت.   در 
محدوده کنونی بلوچســتان ایران، در قرنهای 
نوزدهم و بیستم، مناسبات فئودالی به  صورت 
خاصی  رایج بوده اســت، مثال در کوهک، باهو 
ودشــتیاری و یا  )با استفاده از امالک خالصه(  
در بمپور و بعضی از مناطق اطراف  ایرانشــهر 
و یا مناطق بنت حاکم ها کنترل مســتقیم و 
گســترده ای  بر بخش وسیعی از زمین و آب 
کشاورزی داشــته اند ولی در مناطقی که این 
مالکیت مستقیم محدودتر بوده است حاکم و 
خانواده های حاکم ذات تنها  امالک و اب قابل 
توجهی که به قلعه ها وابســته بود را درتملک 
خود داشــتند.  ولی  مناسبات خان حکمران، 
مبتنی بر رابطه ارباب و رعیتی بوده اســت. اما 
منابع اقتصادی بسیاری از حاکم ها نه بر اساس 
مالکیت مستقیم بر وسایل تولید، آب و زمین 
و وسایل کشت، بلکه عمدتا بر اساس تصاحب 
تولید اضافی از طریق اقســام مالیات، بیگاری، 
اخــاذی ،غارت ،امتیازات و تعرفه ها و یا  هدایا 
)سالمی( بدست می آمده است.  مالکان دیگر 
نیز در مالکیت بر آب و زمین موقعیت نابرابری 
داشتند. بخش اساسی آنها را دهقانان  کوچک 
و یا متوسط ولی  قشر کوچکی را مالکان بزرگ 

تر  تشکیل می دادند.]37[
تعداد حاکــم هایی که بتوانند برای مدتی 
طوالنــی قلمرو حاکمیت اولیــه خود را حفظ 
کننــد زیاد نبــود. آنها یا ار طــرف نیروهای 
مهاجــم  امپراطوریهــا، چه حــکام قدرتمند 
مناطق همسایه و یا حکام و سردار های محلی 
بزیر کشیده می شدند، یا منطقه تحت کنترل 
اشان محدودتر می شد  و یا به اجبار به  جای 
دیگری فرســتاده می شــدند و یا خود عقب 

نشــینی  می کردند  و خــود را وارد  اتحادیه 
ای دیگری، جدید و یا قدیم می کردند. از این 
جهت میزان آســیب پذیری آنها در مقابله با 
تحوالت بیرونی و درونی، رقابت ها و کشمکش 
های داخلی و خارجــی هم تا حدودی زیادی 
بیشــتر از ســردارهای قبایل  بود.  اما آنها با 
توجه به وصلت های گسترده تر  ماورای قبیله 
ای و ایجــاد اتحادیه ها توانایــی خود را برای 
ایجاد رابطه وحفظ قدرت خویش افزایش می 
دادند.  این وضع بر روی زندگی عشایر”بلوچ” 
تحت سلطه حاکم نیز تاثیر اساسی داشت که 
گاه موجــب پراکندگی و مهاجرت  و یا انتقال 
آنها و گاه روی آوری آنها به حکام قدرتمندتر 

می گشت. 
در قلمــرو نفوذ یک حاکــم ، بویژه حکام 
بزرگتــر و با نفوذتر، عشــایر کوچ نشــین از 
اهمیت ویژه ای بر خــوردار بودند. این قبایل 
کوچ نشــینی معموالً مانند بعضی از گروههای 
aceph- )روســتائی،   وابســته ، »بدون سر«  

elou( و تا حــدودی فاقد یکپارچگی و تمرکز 
داخلــی بودند.]38[ این قبایل بدون اســتقالل 
معمــوالً منبع مهم قشــون گیــری و تأمین 
محصــوالت دامی دســتگاه حاکم محســوب 
می شدند. عشــایر گاه به  صورت طبقات حرفه 
ای جنگجوئی بودند که تحت عنوان النک بند 
به خدمت خــان در می آمدند. در صورت نیاز 
آنها مستقاًل دست به راهزنی و غارت می زدند 
و در رقابت بین خانها نقشی تعیین کننده بازی 
می کردند. اینها از بعضی جهات با ســامورائی 
های ژاپن شبیه بودند.  سرکردگان  و یا ریش 
ســفیدان آنها هم از  پرستیژ باالئی بر خوردار 
بودند وامکان داشت  با لقب میر  و یا سردار و 

یا فرمانده شناخته شوند.]39[  
همانطور که قباًل اشــاره شــد  این عشایر 
مســتقل نبودند و مطالعات مســتندی وجود 
ندارد که علل “بی ســر” شدن این نوع عشایر 
را توضیح بدهد. علل آن هم با توجه به شرایط 
زمانی و مکانی می توانست متفاوت باشد. شاید 
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ســران بعضی از  این گروهها  بعد از هجوم و 
کنترل مناطق حاکم نشین اولیه خود به حاکم 
تبدیل شــده بودند و در نتیجه از بخشــی از 
اعضای پیرامونــی خود که به  صورت کوچگرد 
مانده جدا شــده بودند.]40[ بعضی از مطالعات 
نشــان داده اند که در  مــواردی  قبایل بزرگ 
با تیره های متعدد بر اثر جنگ و یا اختالفات 
داخلی  تجزیه شده و تیره های کوچکی از آنها 
به حاشیه می رفت و به قبایل دیگرحتی قبایل 
رقیب/دشــمن  نزدیک  و یا با آنها وارد اتحاد 
می شــدند و حتی  کم کــم به  صورت نیروی  

خودی ، به جزئی از قبیله پذیرفته می شد.  
با توجه به وابســتگی  آنها بــه حاکم ها، 
موقعیت و تا  حدودی منابع معیشــتی آنها، با 
دوام قدرت و نفوذ حاکم ها بســتگی داشــت. 
حاکم ها هم بخشاً، گاه زیر سلطه حکومت های  
مرکــزی و امپراطوری ها بودند و گاه نبودند و 
به همین صورت  عشایر هم گاه از طریق حاکم 
و یا مســتقیما در  خدمت دولت های مرکزی 
در مــی آمدند .  وقتی حاکم های آنها ضعیف، 
پراکنــده و فاقد منابع بودنــد گروهای بزرگی 
از همیــن عشــایر، برخالف تمایــالت حاکم، 
به  عنوان لشــکر، چریک، شــبه نظامی و بعدا 
بسیج عشایر در خدمت حکام قدرتمند خارج 
از منطقه بلوچستان و گاه به دولت های بزرگ 
امپراطوری می پیوســتند و گاه هم به  صورت  
متحد  با نیرهای شورشی  برعلیه دولت و گاه 
با دولت  بر علیه شورشــیان  عمل می کردند. 
نقش این دسته های جنگجوی عشیره ای در 
مناطقی همچون سیســتان و تا حدود زیادی 
شرق خراسان و جنوب و مشرق کرمان و ودر 
شرق بنادر-بندر عباس- گاه به عاملی اساسی 
در تحکیــم و تداوم حاکــم در می آمد. رابطه 
نامطمئن عشــایر عیر مســتقل تا حدودی به 
گسســت ها و یــا عدم وجود ســنت پایدار با 

حاکم ها بود.]41[
اما نکته مهم این است که به  نظر می رسد 
اغلب حاکم های بلوچســتان، در چند نســل 

ماقبل حکومت رضاه شــاه، تــا جائی که خود 
اظهار می کنند، به  مفهوم دقیقتر کلمه، بلوچ 
نبوده اند. مثال بارانزهیان، بزرگزادها، مبارکی 
ها، نوشیروانی ها، سیبی ها)صفاری( ، بخشی 
ازحکام جاســک شــجره خود را به اجدادی 
غیر بلوچ در ایران و یا افغانســتان و یا جاهای 
دیگرمی رســانند. حتی اگر اظهارات آنها غلط 
هم باشــد نشانه این اســت که بلوچ بودن در 
میان حاکم ها بیان پرســتیژ نبوده اســت. و  
نشــان می دهد که پس از تســلط بلوچ ها در 
نســل های بعدی حاکم ها عمدتا از نسل های 
بلــوچ نبوده اند ولی بتدریــچ بمنظور تضمین 
حاکمیت و ازدواج های بعدی در میان بلوچ ها  
حل  شــذه اند.]42[ شاید ناروئی ها )یا شیرانی 
ها در مکــران(  و بلیده ای ها و تعداد دیگری 
از قبایل استثنا باشند. ناروئی ها از مهمترین و 
گسترده ترین قبیله ها بوده اند که از سیستان 
و ســرحد تامنطقه ساحلی، بویژه بخش غربی 
بلوچســتان ایران را کنترل مــی کرده اند. در 
میان آنها زندگی شهری و بلوچ  و متعاقب آن 
سردار و حاکم )و حتی شیعه و سنی( برحسب 

مناطق مختلف هر دودیده می شوند.  
 تا زمان آمدن رضا شــاه مهمترین حاکم 
نشین های بلوچستان عبارت بوده اند از بنت و 
کاروان،  جاسک، گه ، باهو، دشتیاری، سرباز، 
الشــار، پهره، بمپور،  مگس، ســیب، ِدَزّک ) 
سراوان(.  محققان در توضیح روابط اجتماعی 
و سیاسی این حاکم نشــین ها در بلوچستان 
از شــبه دولــت هائی  تحت عنوان سیســتم 
شــهری-بلوچ و یــا فئودالی مرزی اســتفاده 
کرده اند. سیستم شــهری-بلوچ]43[ بیشتر بر 
خصلت فونکسیونالیستی )هماهنگی بین بلوچ 
و شــهری( و فئودالیســم مرزی]44[ بر خصلت 
طبقاتی این جوامع در رابطه با سلطه امپراطور 

های مسلط تکیه دارند. 
بــا توجــه بــه خصوصیاتی  کــه در باال 
توضیح دادیــم،  از نظر کلی پیوندهای خونی/

خویشــاوندی در میــان حاکم ها بــه  مراتب 
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ضعیف تر از ســردارهای قبابل مستقل بود که 
در زیر  مورد بررسی قرار خواهند گرفت. 

قبایل مستقل سرداری
ایــن قبایل کــوچ نشــین بودند و بــه مثابه 
واحدهای سیاســی نسبتاً مســتقل بیشتر در 
مناطق خارج از قلمرو ســلطه حاکم ها وجود 
داشتند. در این نوع قبایل روابط اعضا مساوات 
طلبانه بــود. همگونی و انســجام درونی این  
قبایل که با رهبری متمرکز و معموالً موروثی 
همراه بــود بســیار نیرومند بود. شــیوه های 
معیشت آنها عمدتاً بر دامداری، گرد آوری دانه 
های خوراکی و داروئی و غارت متکی بود. البته 
در موارد زیادی در کنــار دامداری به  صورت 
فصلی دســت به کار کشــاورزی هم می زدند 
و بخشــا صاحب نخل بودنــد .  و یا در فصل 
برداشت محصوالت کشاورزی  در روستاها به 
کارگــری می پرداختند و اقــالم دامی  و دانه 
های گردآوری شــده کوهــی را با محصوالت 
کشاورزی و دیگر نیاز های اساسی مبادله می 
کردند. رؤســای این نوع قبایل اغلب نه حاکم 
بلکه ســردار نامیده می شدند.  قبایل بزرگ و 
دارای تیــره های زیــادی بودند و کوچکترین 

واحد آنها هلک نامیده می شد. 
مهمترین قبایل مستقل عمدتاً در منطقه 
سرحد )شمال( می زیسته اند. اسمعیل زهی ها 
)شــه بخش(، یار محمد زهی ها )شــهنوازی(، 
گمشــاد زهی ها )بیشتر در حوالی بین سرحد 
و ســراوان( و همین طور  می توان از ریگی ها 
و ناروئی هــا نام برد. در ادبیــات تاریخی قرن 
نوزدهم از گمشــاد زهیان و یارمحمد زهیان  
که در سر حد بســر می بردند بنام دامنی یاد 
می شــد. همانطور که در باال اشاره شد بعضی 
از  شــاخه های قبیله ناروئی   بویژه در سر حد 
چادر نشــین  بودند. قبیلــه ریگی هم یکی از 
پرنفوذ ترین و گسترده ترین قبایل بوده است 
که گروه های نســبتا متنوعی را زیر هژمونی 

خود داشته است. 

ســردارهای این قبایل  علیرغم داشــتن 
مقــام موروثی فقط  از امتیازات ویژه اقتصادی 
محدودی برخوردار بودنــد. در اینجا قبیله به 
مثابه یک نهاد نسبتا واحد و متحرک سیاسی، 
نظامی، قضایی و اقتصادی عمل می کرد. سردار 
به  طور نسبتا دموکراتیکی  در سازماندهی و یا 
حل و فصل انتقــام گیری های خونی درونی و 
بیرونی، مذاکرات خارجی، عملیات غارتگری و 
حل و فصــل اختالفات داخلی و امور دفاعی و 
جنگــی می پرداخت. با وجود این که در درون 
این نوع قبایل رابطه طبقاتی گسترده ای وجود 
نداشــت ولی  ســرداران و آنهایی که در رأس 
فرماندهــی بودند و نقش مهمــی در غارت ها 
و غنایم داشــتند، معموالً ســهم  بیشــتری 
نصیب شــان می شد، و معموالً غنایم انسانی به 
صــورت برده به آنها تعلــق می گرفت و از این 
جهت دارای امتیازات محدود ولی ویژه ای می 

شدند. 
اما  روابط درونی قبایل بســته به کوچکی 
و بزرگی و شــرایطی که در آن قرار داشــتند  
شکل متفاوتی پیدا می کرد. جنگها، چه بخاطر 
پیروزی و یا شکست، و گاه ازدواج های بیرون 
قبیله ای، مرزها و تعاریف قبایل را تا حدودی 
به هم می ریخت. در نتیجه یا افراد جدیدی ، 
حتی خارج از قبیله، جذب و پذیرفته می شدند 
و یا افراد و گروه ها یــا تیره های از آن قبیله 
خارج و برای خود قبیله مستقلی می ساختند. 
همین شرایط سیاسی احتماال گاه سران را به 
حاکم تبدیل می کرد و به تدریج از بدنه اشان 
جدا و بدنه را تقریبا “بی ســر” می کرد.  البته 
اســتقالل هم جنبه نسبی داشته و به  نظر می 
رســد که بعضی از این قبایــل  در مراحلی نه 
تنها وابســته به دولت های مقتدر مثال ایران و 
یا انگلستان  بودند بلکه در مواردی هم متحد 
سیاســی بعضی از حاکم هــای مقتدر محلی 
قرار گرفته اند ولی با وجود این  آنها استقالل 
خــود را حفظ می کردنــد  از درون دچار هم 

گسیختگی نمی شدند.  
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پا توجه بــه ســاختارها و ارزش های آن 
زمــان،  چه در میــان قبایل و چــه در میان 
حاکــم ها، نمی توان گفــت آن دوران چیزی  
بنام ملــت بلوچ و آگاهی ملی )ناسیونالیســم 
بلوچی( وجود داشــته اســت.  حتی  خارج از 
ایران،  ســلطه امپراطوری های منطقه، بویژه 
افغانســتان، هند و انگلستان ، یک بلوچستان 
نســبتاً متحد بندرت وجود داشته است.  برای 
مثال وقتی کلنل ییــت به بلوچ هایی برخورد 
که در مرز بین ایران و افغانســتان زندگی می 
کردند آنها بسته به شرایط،  خود را ایرانی و یا 
افغان می نامیدند ولی وقتی متوجه شدند که 
ییت و همراهانش مالیات بگیر نیستند گفتند 

که “رعیت خدایند”.]45[  
با آنکه فرهنگ کوچ نشینی، دلبستگی به 
ســالح و نیاز و عادت به راهزنی و غارت]46[ و 
فرار از قوانین انضباطی مدرن و متمرکز دولتی  
از خصوصیاتی است که آنها به درجات متفاوت 
حتی در  دوران  پهلوی خفظ کرده بودند. ولی 
آنچه در باال گفته شــد تا زمان پروسه متمرکز 
سازی ایران و تابع سازی این منطقه از جانب 
رضا شــاه پهلوی بر قرار بــود. این می تواند به 
ما کمک کند تا پروســه تحــوالت تدریجی و 
کند ساختار/ ساختارهای اجتماعی و سیاسی 
بلوچستان بعد از استقرار حاکمیت رضا خان را 

بهتر درک کنیم.]47[  

پروسه متمرکز سازی دوران پهلوی
بســیاری از مردم عوام  بلوچ ورود رضا شاه را 
با اصطالح “آمدن دولت” تعریف  می کنند]48[ 
و به  طور نا آگاهانــه ای می گویند قبل از آن 
دولتی نبوده است. ورود رضا شاه نه تنها ارزش 
ها بلکه ســاختار ها را ازدو جانب رویاروی هم 
قرار داد. از یک ســو دولتی متمرکز در جهت 
ساختن ملتی مدرن، واحد و یکپارچه، و از سوی 
دیگر سازمان های اجتماعی و سیاسی  قبایل 
و حاکــم  ها برای دفاع از ســاختارها وارزش 
هــای  خود مختار خود.  از درون کشــمکش 

های خونین پروســه ای از کنتــرل رخ داد که 
بعضی از مــردم شناســان از آن تحت عنوان 
انکپسولیشن )encapsuation(یاد می کنند.]49[ 
بیلی نظریه انکپسولیشن ) کنترل /دربر گیری 
همراه با استثناسازی و انحصار گری( را مطرح 
کرده بود که از جانب محققان مردم شناســی  
که وضعیت  جامعه بلوچســتان را پس از ورود 
رضاشــاه  در ایران، و یا شــرایط بخش شرقی 
بلوچســتان را پس از ایجاد پاکستان در شبه 
قــاره هند مطالعه می کردند،  مورد توجه قرار 
گرفت. این نظریه پروسه تحوالت در رابطه بین 
قبایل بلوچ ودولت های مرکزی را که به  دنبال 
متمرکز سازی بودند مورد تحلیل قرار می داد. 
از نظر  بیلی یک ساختار سیاسی کنترل شده 
)تحت ســلطه( آن چیزی است که منابع مهم 
را در کنترل دارد و به  طور کامل به  سیســتم 
سیاسی بزرگتر نپیوســته است، از یک میزان 
خودمختــاری  برخوردار اســت چونکه هزینه 
انتگراســیون اجباری بسیار باالست و یا اینکه 
واحــد بزرگتر دارای منابــع الزم برای نفوذ و 
جایگزین کردن ســاختار کنترل شده نیست. 
کنترل بر اساس ساختارهای سیاسی در ابعاد 
متفاوتی است و کنش متقابل نسبتا هماهنگ  
بین آنها به  نظر میرســد که به این بســتگی 
داشــته باشــد که هر کدام بتوانــد دیگری را 
 وادار کند که مالحظه حوزه خودمختاری او را 
بکند.]50[ چنین دیدی از این جهت هم اهمیت 
دارد که توسعه و یا عدم توسعه منطقه کنترل 
شده )در اینجا قوم و یا ملیت و یا زیر ملت( را 
الزم است نه تنها از زاویه نقش  نیروی کنترل 
کننده بلکه از زاویه نقش نیروی کنترل شــده  
)هرچند نا مساوی( هم مورد بررسی قرارداد.  

پروســه اولیه متمرکز سازی رضا شاه بین 
سال های 1928 و 1935 صورت گرفت.]51[ در 
این دوره از پروسه استقرار حاکمیت  ملی، تابع 
 ســازی عمدتاً بر ابزارهای نظامی و از جهاتی 
به پیروی از انگلیسیان تا حدودی مالی، یعنی 
پرداختن حقوق به ســرداران و انتقال امالک 
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به حاکم هــای مطیع، متکی بــود به  طوری 
که ابزارهای نظامی و سیاســی مستقل حکام 
و ســردارها بیش و کم خنثی گشــت و منابع 
اقتصادی گذشــته آنها ) مالیــات و بیگاری و 
غارت( از نظر رسمی و قانونی قطع و یا کاهش 
یافت شد ولی حذف نگردید. با وجود این  بعد 
از آن هــم، با توجه به مقاومــت ها، موقعیت 
و مقام حکام و ســردارها از جهــات متفاوتی 
ادامه پیدا کرد.]52[ عنوان های گذشــته و مقام 
قبیله ای سرداران و موقعیت اشرافی حکام در 
سلســله مراتب اجتماعی شبه کاستی  جامعه 
به  سادگی قابل حذف نبود. نفوذ و رابطه بعدی 
آنها با دستگاه سیاسی، اداری و نظامی دولتی 
هــم به آنها امکان داد تــا جایگاه ویژه  خود را  

برای سالهای نسبتا طوالنی حفظ کنند.]53[ 
بعد از ضربات اولیه نظامی که بیشتر جنبه 
قدرت نمائی و نمایشی از  مشت آهنین بود ولی 
چندان موفق نبود،  دوران کنترل پروســه ای  
)encapsuation( ســازش با خان ها و سردارها 
آغاز شــد.]54[ با آنکه  دستگاه نظامی و شبکه 
وســیع و نســبتا موثر ژاندارمری طی نزدیک 
به دو دهه در مناطق دوردســت و روســتائی، 
گســترش و تحکیم یافــت و در ایجاد امنیت 
نسبتا  موفق شــد ولی  نزدیک به چهار دهه، 
دستگاه اداری و خدمات رسانی تقریبا به مراکز 
کوچک شهرستانها محدود ماند. برای مردمی 
که هویت خود را با ارزش های عشیرتی تعریف 
می کردنــد،  راحت  نبود  بــه صورت فردی 
مســتقال به نهاد های دولتــی مراجعه کنند 
)بخاطر تــرس، روابط اجتماعــی و فرهنگی 
متفاوت و یا حس بیگانگی نسبت به دستگاهها 
و قوانین مدرن(  و البته مشکل دوری از مراکز 
اداری و زبان. از این جهت شــرایط برای دوام 
واســطه ها بین  مردم و دستگاه دولتی آماده 
بود. به معنای دیگر ســازش با حکام سنتی به 

این صورت عملی می شد.
سازش با طبقات سنتی حاکم تنها نتیجه 
خصلت محافظه کارانه سیاست های حکومت 

رضا شاه نبود بلکه تا حدودی  زیادی ناشی از 
فشــار روابط قبیله ای-عشیره ای  و مالحظات 
مبتنی بر  »توازن قوا« از یک سو و برخورد به 
منطقه بلوچستان از زاویه صرفاً  سوق الجیشی 
از ســوی دیگــر و نیز صرفه جوئــی در منابع 
نیــاز دولت مرکزی بــود. از این جهت ورود و 
گسترش نهادهای متمرکز کننده بروکراتیک، 
من جمله  قضایی و نیز  آموزشــی و بهداشتی 
به کندی پیش رفت و تاثیر آنها بر  ســاختار 
اجتماعی و فرهنگی ســنتی مبتنی بر ارزش 
های عشــیره ای- قبیلــه ای و فئودالی ضعیف 

بود.]55[ 
این اســتراتژی  از هزینه دولتی کاســت. 
بدین معنا که  استفاده دولت مرکزی از خانها 
و ســردارها ی مقتــدر اما مغلــوب، به  عنوان  
واســطه  و یا میانجی، موجب کاهش هزینه و 
تلفات در منطقــه بود. نا آرامی های محلی]56[، 
کــه گاه به  نحوی زیرکانه ســاخته و پرداخته 
خود همین ســران بود، با گرفتن امتیازت به  
راحتی بوســیله خود حاکم ها و سردارا ن در 
بلوچســتان مهار می شــد و اطالعات و منابع 
هــم از طریق این کانال هــای کم خرج رد و 
بدل می گشت. از این زاویه می توان گفت که 
طی یک دوره حکومت بر منطقه بلوچستان به  
نحوی با حالت اداره غیر مستقیم شبیه بود، و 
در نتیجه  این سیاست توسعه نهادهای اداری 
و خدمات رسانی و منجمله  پیشرفت آموزشی 

و اقتصادی را در بلوچستان کند کرده بود.
هرچــه قبایل قویتر، منســجم  تر و دارای 
رهبری متمرکزتــر بودند ماننــد قبایل کوچ 
نشین منطقه سرحد، رابطه مستقیم نهادهای 
دولتی بــا افراد قبیلــه ای به مثابه شــهروند 
دشوارتر بود. »کل« قبیله رابطه خود را با این 
نهادها از طریق ســران  و افــراد با نفوذ  خود 
دنبال می کرد و در واقع ســران قبایل، بگفته 
ســالزمن،  به مثابه »نقطه های تماس« با بدنه 
قبایل خود نقش واســطه و یا دالل بین قبایل 
و نهادهای دولتی را بــازی می کردند.]57[ این 
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قبایل سازش  می کردند ولی به  راحتی تن به 
تســلیم نمی دادند. برای مدت درازی   رضاه 
شاه نتوانست ایی نوع قبایل را در سرحد مهار 
کند. سازشـــهای کوتاه مدت بــه  طور مداوم 
شکسته می شد وموجب درگیری های خونین 

می شد. 
سازمان های حاکمی در مناطق جنوبی  یا 
عمدتا مکران بودند  و  هر چند  ســاختار های 
آنان از  قبایل شــمال متفــاوت بود  و تضادها 
و رقابــت های درونی آنها به  مراتب شــدیدتر 
بود، ولی قدرت سیاســی  حاکمان هم متکی 
بــه  روابطـــی بود  کــه فرهنگ عشــیرتی-

فئودالــی در آنها نیرومند بــود. از این جهت 
بــا توجه به خصومت آنها  با ســاختار نظامی 
بروکراتیک مورد نظر رضا شاه نقش واسطگی  
به مهمترین حاکم ها واگذار می شــد و این به  
معنای پذیرش نوعی سازش بود.  البته حاکم 
ها  با وجود نزدیکی اشــان با منابع دولتی در 
مراکز کوچک شهری، برخالف سردارها مجبور 
بودنــد بین افراد ناهمگون قلمرو ســابق خود 
و نهادهای دولت مرکزی دســت به واسطگی 
بزننــد. از ایــن جهت نقش آنها بــه مهارت و 
قدرت مانور بیشــتری احتیاج داشت تا نه تنها 

به جلب »افراد« پراکنده تری بپردازند . 
هدف اصلی واسطه های قدرتمند، به ویژه 
بازماندگان اصلی خانواده حاکم ها و ســردارها، 
نمایندگــی مجلس بود،]58[ پروژه ها و نهادهای 
تدارکاتی و اقتصادی، مانند شرکت های عمرانی 
و راهسازی، شرکت های تعاون، اداره های قند 
و شــکر و غیره برای آنها منبع اقتصادی بود. 
ارتباط بــا  نهادهای قضایــی و نظامی، مانند 
ژاندارمری شــهربانی و دادگاه ها و نیز ساواک 
و نفــوذ و یا کنترل نهادهــای خدماتی مانند 
شهرداری ها، شوراهای شهر و روستا،  موقعیت 

و پرستیژ آنها را در محل تقویت می کرد. 
ادامه وجود نقش واســطگی نه تنها بیان 
این واقعیت بود که دستگاههای  بروکراتیک و 
آموزشی ضعیف و نا کار آمد بودند بلکه  رژیم 

هم در گسترش دستگاه اداری و آموزشی،  که 
شــیوه  اساســی برای تضعیف روابط سنتی و 
نقش واســطه ها بود،  هــم چندان مصر نبود. 
البته  ســردار ها و خانها هم گسترش و نفوذ 
دستگاه اداری و آموزشی  را به معنای تضعیف 
قــدرت و نقش خویش می دیدند و گاه تا حد 
ممکن به  طور عمدی دست  به ایجاد موانع می 
زدند. چنین شــرایطی به  طور ناگزیر به عقب 
ماندگی فاحش اقتصادی و فرهنگی منجر می 

شد. 
با توجه به آنچه گفته شد به  نظر می رسد 
که با وجود نگرش سیاسی ناسیونالیسم حاکم 
ایرانی که از دولت و ملت درکی   ازلی داشــت 
تالش می کرد به نوعی همســان ســازی و یا 
انتگراســیون برای  حذف تفاوتها و گسست ها 
بپردازد ولی عمال در بلوچســتان موفق نشد.  
بر این اســاس نظر غالب گروههای ملی گرای 
قومــی بلوچ در ایــن مورد تا حــدودی مورد 

سئوال قرار می گیرد.  

آغاز تحوالت زمان محمد رضا شاه
در زمان محمد رضا شــاه سیاســت ها از نظر 
کلی تفاوتی اساســی با دوران پدرش نداشت 
. ســازش ها به  همان شــکل ادامــه یافت و 
نســبت به توسعه منطقه همچنان اغماض می 
شــد علیرغم وجود پاره ای از سرکشــی های 
عشــایری که عمدتاً با انتقــام گیری ها خونی 
مرتبط بود، رژیم شــاه توانسته بود منطقه را 

تحت هژمونی خود داشته باشد
از اوایل سالهای 1350 هجری شمسی بود 
که تحوالت  شــتابانی برای انتگراسیون]59[ هر 
چه بیشتر بلوچستان شروع شد. شاید مهمترین 
دالیــل در روی آوری به این منطقه در جهش 
بی سابقه در  آمد نفتی کالن و  نقشی منطقه 
ای باشد که با رفتن انگلیس از خلیج فارس به 
ایران محول شــد]60[. البته عوامل مهم دیگری 
هم در این سیاست دخیل بود  از جمله تحوالت 
شبه قاره هند که به جدائی بنگالدش و سپس 
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خطر بی ثباتی پاکســتان غربی انجامیده بود؛ 
پیدایــش حکومت خودمختار بلوچســتان در 
حکومت فــدرال پاکســتان]61[؛ و همین طور 
تــرس از وقوع پدیــده هائی ماننــد  “جبهه 
آزادیبخش بلوچســتان”، که از اواخر سالهای 
1960 میالدی  به ابتکار جماخان شکل گرفته 
بود ودر عراق فعالیت خود را به  طور ملموسی 
شروع کرد.]62[ علیرغم حساسیتی که رژیم شاه 
نسبت به پدیده “جبهه آزادیبخش بلوچستان” 
که خواهان اســتقالل بلوچســتان بزرگ بود، 
داشــت، این واقعه  صرف نظر از چند حرکت 
نظامی در مکران، فراتر از یک پدیده زود گذر 
و عمدتاً تبلیغاتی نرفــت. نیروهای این جبهه 
شــامل  تعدادی از فعالین قشر متوسط بلوچ 
ایرانی در پاکســتان بودند کــه پس از پدیده 
دادشاه  به طرح مســئله ملی بلوچ پرداختند 
و نیــز چندین حاکم  ناراضی. دولت عراق این 
عده را مورد حمایت قرار داد تا از عشــایر بلوچ 
بویژه در کشــورهای خلیچ نیــرو گیری کنند 
و از امــکات رادیوئــی و انتشــاراتی در بغداد 
اســتفاده کنند. دو حاکم بلوچ از قبایل رقیب 
به  موقعیت رهبری دســت یافتند. میر عبدی 
خان سردارزهی از سرداران  جدگال دشتیاری 
از اولین کسانی بود که پس از تشنجاتی که به 
دســتگیری و زندانی شدن پدرش دین محمد 
خان با نیرو های رضا شاه با اعتراض به مناطق 
تحت کنترل انگلیس پناه برد و خود را نماینده 
همه حاکمان بلوچ در بلوچســتان قلمداد می 
کرد، به جبهه پیوسته بود. عبدی خان بعدا به 
کشورهای عربی مخالف ایران رفت و سرانجام 
در بغــداد در راس جبهه قــرار گرفت. عبدی 
خان با وســاطت اقوام اش بــه ایران آمد و در 
تهران در حالت تبعید نگهداشته شد تا این که 

بعد از انقالب در همانجا وفات کرد.]63[
موســی خان مبارکی از چهره های قبایل 
رقیب بود که بعدا به عراق رفت و صاحب نفوذ 
شد. ولی بر اســاس یک روایت او مأمور مخفی 
ساواک بود و در کشتن عبدالرشید امیری برادر 

عبدالصمد امیری یکی از فعاالن قشــر متوسط 
نقش داشــت. دولت عراق هم اطــالع یافت و 
او را اعــدام کرد. با مصالحــه بین ایران و عراق 
جنبش آزادیبخش هم از هم پاشــید. در حالی 
که به  تعدادی از فعاالن مســلح آن که عمدتاً از 
عشایر فقیر بودند در ایران با کمک حاکم های 
محل “امان نامه”  دادند و یا دســتگیر و زندانی 
شــدند، آنهایی که در عراق بودند به کشورهای 
دیگر فرار کردند. اکبــر بارکزهی و عبدالصمد 
امیری و نظامانی که از فعالین قشــر متوســط 
در حاشــیه جبهه  آزادیبخش بلوچستان فعال 
بودند هم به کشورهای دیگر رفتند.  جما خان 
)وفات 2021( تنها کسی بود که بعد از انقالب 
همچنــان در صدد بود نیروهــای بلوچ مخالف 
ایــران را عمدتا از کانال ســرداران  و در رابطه 
با کشورهای عربی اطراف خلیج جمع کند ولی 
مورد اعتماد اقشار متوسط تحصیلکرده نبود.]64[ 
از اواخر ســالهای 1960 میالدی،  قشــر 
متوســط بلوچ ایرانی هم نســبت به تبعیض 
حساســیت پیدا کــرده بود .  بــا آنکه تعداد 
دانشجویان محلی سیستانی و بلوچ محدود بود   
تعدادی هم از بورس دولتی برخوردار شــدند 
ولــی گرایش اعتراضی در آنها چشــمگیر بود 
به  طوری که در ســالهای 1970 بخشا جذب 
ســازمان های رادیکال چپ و مجاهد شــده 
بودند ولــی با وجود این،  آنها نیز برای   رژیم 
شاه خطری جدی نبودند.   رژیم شاه فرهنگ 
و سنت عشــیره ای و روابط قبیله ای را هنوز 
از میان نبرده بود ولی بر آنها تسلط یافته بود. 
تا حدود زیادی  یاغیان  و افراد متمّرد عشــایر 
را از طریق تامین اقتصادی مطیع ساخته بود. 
عالوه بر آنها، بخشی از قشرهای فقیر دهقانی 
و یــا  بی زمین به عنوان نیروی کار، محافظ و 
نگهبان و یا  به عنوان چریک )»دالور« و بعداً 
»جوانمرد«( به اســتخدام ژاندارمری در آورده 
بود  و به بعضی هم پمپ آب داده بود تا به کار 

کشاورزی بپردازند. 
روی آوری و توجــه به منطقه به این معنا 
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بود که پروژه های اداری، آموزشــی، اقتصادی  
و زیر بنایی، و نظامی با سرعت ببیشتری شروع 
بــه کار کرد. این امکانات رفاه بیشــتری برای 
عده قابل مالحظه ای از افراد فراهم ســاخت و 
احســاس دلبستگی آنها را نسبت به رژیم شاه 
بیشــتر کرده بود.  البته بعضی از این تحوالت 
هم چــون چریک گیری )حداقــل برای یک 
دوره( به معنای افزایش نفوذ بعضی از ســران 
عشایر و ارتباط بیشتر آنها با  دستگاه نظامی، 
به  طور مشــخص ژاندارمری،  نیــز بود. ولی 
عمدتاً به دلیل بافــت عقب مانده اجتماعی، و 
عدم وجود  نیروی با ســواد و  ماهر، مشارکت 
موثر  در پروژه های کالن محلی محدود ماند. 
بعضــی از خانها و ســردار هــا ، با وجود 
دلهره و ترس بیشــتری که ایــن تحوالت به 
همراه داشــت،  هم کماکان سعی می کردند  
امتیازات ســابق را در مقام واسطه گری محلی 
کــه در مواردی به  ســطح نمایندگی مجلس 
می رســید، حفظ کنند. رژیم چون ســکوالر 
بــود فشــار دینی هم احســاس نمی شــد و 
روحانیان سنی به  طور گســترده ای با  رژیم 
همکاری می کردنــد و بخش مهمی از آنها از 
ســازمان حج و اوقاف، و البته بنا به تشخیص 
و توصیه های ســاواک ، حقــوق ناچیزی هم 
دریافت می گردند که در ســالهای نزدیک به 
انقالب قطع شــد. از ان جهت  نیرویی اساسی 
 وجود نداشــت که  تهدیدی متوجه رژیم شاه 
بکند.]65[ ولی تحــوالت  اقتصادی و اجتماعی 

منجر به پیدایش نیروهای جدیدی  شد.

قبایل، مرزی و منابع جدید معیشت 
با توجه به  گسترش پدیده شهرنشینی، توسعه 
راهها و وســایل ارتباطی،  روابــط کاالیی، به  
طور قابل مالحظه ای رو به گســترش بود. در 
چنان شرایطی عالوه بر شــیوه های معیشت 
ســنتی دامداری و کشــاورزی و یا ترکیبی از 
آن ها،  شــیوه های جدیدی از معیشت رشد 
کرده بود.  اول یک قشر کوچک شهری  مورد 

نیاز دستگاه بروکراتیک و انتظامی که از طریق 
دریافت حقوق  زندگی می کردند ایجاد شــده 
بود. البته تعداد بلوچ ها درابتدا در  این قشــر 
بســیار کم  بود ولی با آهستگی  رشد می کرد 
ولی به  موقعیــت های کلیدی حتی در محل 
هم نرسیدند. دوم قشر متوسط خرده بورژوازی 
تجاری بود که  از طریــق تجارت و به مفهوم 
دیگر قاچاق مواد مصرفی و بخشــا لوکس می 
پرداختند.]66[ این قشر عمدتا در مراکز شهری 
بویژه زاهدان در حال افزایش بودند. ســوم با 
رونق شیخ نشــینان آنسوی خلیج فارس قشر 
قابل توجهی به  عنوان کارگر به آن کشــورها 
در رفت و آمد بودند. بســیاری به کویت، دبی، 
عین و ابوظبی و قطر به مزدوری مشغول بودند 
و انتقال پول نقد بداخل کشــور نقش مهمی 
در رونق نسبی بعضی از مناطق داشت.  بعض 
از همیــن کارگران در محــل وارد کار تجاری 
می شــدند و در حمل و نقل و یا خرید فروش 
امالک مشــغول شدند. وجود این اقشار جدید 
به  معنای فشــار بر شیوه های معیشت سنتی 
و رقیق شــدن روابــط اجتماعــی قبیله ای-

عشــیرهای  هم بود. آنها پول دارشدن را هم 
به  صورت یک پرســتیژ در آوردند. با توجه به 
تحرک و آشنائی اشان با جوامع دیگر نسبت به 

تحوالت  هم انعطاف بیشتری داشتند. 
قبل از انقالب  با توجه به گســترش شهر 
نشینی، بویژه در زاهدان، تضعیف روابط قبیله 
ای و کاهــش نقش موثر ســردار هــا و حاکم 
ها،  نکته مهم  ایــن بود که مولوی عبدالعزیز 
امــام جمعه زاهدان و مبلغ دینی بلوچی رادیو 
زاهدان مهمترین نقش واسطگی را  در سراسر 
استان بازی می کرد]67[. او هم از نفوذ مردمی 
برخوردار بود و هم مورد اعتماد  اکثر سردار ها 
و خانها نیز بود. او با آنکه یک روحانی بود ولی 
به  مفهوم خاص نماینده یک هویت سیاســی 
نبود و عالقه آشکاری هم به دخالت در مسائل 
سیاسی نشــان نمی داد. شاید از همین جهت 
دســتگاه محلی رژیم شاه نقش واسطگی او را 
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پذیرفته بود. 
با وجود قشــر متوســط  کوچکــی که به 
مســئله محرومیت و نابرابری به  سوی  تعریف 
از هویت قومی/ملی می رفت،  بدبینی وســیع 
عوام نســبت به رژیم شاه بسیار محدود بود به  
طوری که آنها نســبت به آیــت اهلل خمینی و 
انقالب 1357 بشدت مردد بودند. و این را می 
توان در وضعیتی  جستجو کرد که در شرایط 
رشد اقتصادی  و توجه بیشتر به بهبود شرایط 
در این منطقه هم ایجاد شــده بود. اما انقالب 
1357 همین میزان از رضایت و امنیتی را که 
وجود داشــت به هم ریخت، و شرایط سرکوب 
و نــا امنی بعد از انقالب نیرو های  خاموشــی 
را کــه  قبال در حال عقب نشــینی بودند و یا 
تحت آن شرایط به امتیازاتی که داشتند راضی 
بودند،  با سراســیمگی اما با سرعت  مجددا به 

میدان آورد.    

جمهوری اسامی و دوران بعد از انقاب 
بعد از انقالب در صحنه سیاســی بلوچستانن 
عالوه بــر نیروهــای ســنتی  و محافظه کار 
نیروهای جدیدی ظاهر شــده و رو به رشــد 
نهادنــد که ماز آنها به  عنــوان نیروهای ترقی 

خواه یاد می کنیم. 
نیروها ی ســنتی را می توان به دو گروه  
تقســیم کرد، سرداران و حاکم ها،  و مولویان.  
هــر دو گروه در ابتــدا  در  حزب محافظه کار 
اتحاد المســلمین برهبری مولــوی عبدالعزیز  
گرد آمدند. ولی بتدریج با تشــکیل  ســازمان 
های کوچکتری که حاکم های مکران منجمله 
میر مولداد، محمد خان میر الشاری، امان اهلل 
باران و  حاکم های الشار ایجاد کردند، آنها راه 

های متمایزی در پیش گرفتند. 

نیرو های سنتی سرداری-حاکمی
بر خــالف آن چیزی که در کردســتان وجود 
داشت، عدم وجود سنت روشنگری و نهادهای 
سیاســی مدرن ریشــه دار در بلوچســتان به 

سازمان های سنتی موجود قبایل، هرچند کم 
رونق،  که تا حدودی کماکان زیر نفوذ حاکم ها 
و سردارها قرار داشتند امکان داد تا به صورت 
یک  نیروی سیاسی در صحنه ظاهر شوند. در 
فضای سیاســی بعد از انقالب هم قدرت سالح 
قبایل به شــدت افزایش یافت و هم تعقیب و 
هجوم بعدی پاسداران عدم احساس امنیت را 
به میزان زیادی باال برد این اوضاع از نظر روانی 
هــم موجب تقویت تشــکیالت های قبیله ای- 
عشــیره ای گشــت و برای خان ها و سردارها 
شرایط مناســبتری به وجود آورد تا به عنوان 
رهبران سیاســی وارد میدان شوند. هرجا که 
روابط و یا ســنت و روحیه عشیره ای قوی تر 
بوده معموالً دامنه عملیات یاغی گری گسترده 
تر  شــد و در مناطقی از بلوچستان، بخشی از 
همان عشــایر که بعد از فروپاشی رژیم شاه  از 
بیکاری و فقر رنج می بردند مجدداً وارد عمل 

شدند. 
در عرصه روابــط قبیله ای باید توجه کرد 
که نــه قبایل به  مفهوم جدید  خود ســازمان 
شــهروندی بودنــد و نه ســرداران و حاکمان 
به ضوابط شــهروندی پای بنــد. یعنی قوانین 
مدرن هم که بمثابه  تبلور حق شــهووندی  و 
یا بعبارتی ملی تعریف می شــدند هم معنی و 
مشروعیت نداشــت )بگذریم از این که  قانون 
و شــهروندی هر گز در ایران، به  طور جدی و 
مؤثری عمل نکرده است(. و از آنجا هم که این 
قوانین در ایران دارای عملکرد بســیار ناقصی 
بود و بــا  تبعیض و پیش داوری همراه بود به 
حفظ و دوام روابط غیر شــهروندی به شــدت 

دامن می زد . 
بر متن چنین شرایطی خانها و سردار هائی 
که امتیازات ســابق را از دســت داده بودند و 
از تعقیب و آزار نیروهــای رژیم جدید هم به  
شــدت هراســان بودند هم  به صورت نیروی 
مسلح ظاهر شــدند.]68[ تعداد قابل توجهی از 
عشــایر، منجمله قشر های فقیر، که به عنوان 
اشرار و یا یاغی و در مواردی حتی غازی]69[ از 
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آنها یاد میشــد به  صورت منفرد و یا عضوی از 
باندهای های بزرگتر مسلح به راهزنی، گروگان 
گیــری، قاچاق  و حتی بانک زنی روی آوردند 
و یا به  عنوان نیــروی جنگی  در ازای گرفتن 
اسلحه و حقوق به نیروهای سرداری-حاکمی  
همچون جنبش مجاهدین بلوچ برهبری محمد 
خان میرالشاری و یا وحدت بلوچ برهبری میر 

موالداد سردارزهی )جدگال( پیوستند. 
بلکه   نیروهای ســرداری-حاکمی  تنها  نه 
باندها ی مســلح  اغلب آنها خــود را نیرویی 
ممتــاز و دارای اهــداف سیاســی تلقی می 
کردند. در شرایط نبود نیروی سیاسی مترقی، 
مستقل، سازمان یافته و نیرومند امکان این که 
نیروهای تبهــکار و مافیایی  و به عبارت دیگر 
قاچاقچیان مواد مخدر و اســلحه، خود را وارد 
صحنه سیاسی کنند چیزی دور از انتظار نبود. 
می تــوان گفت که تقریبا طــی دو دهه بعد از 
انقالب  قاچاق و سیاست، به ویژه تحت رهبری 
خان ها و ســردارها در هم تنیده بود. در واقع 
پیوند زدن عملیات قاچاق با  عملیات سیاسی 
هم منبع سرشــار مالی بود و هم منبع شهرت 
سیاسی. بعد پیچیده دیگر عملیات بزرگ  باند 
های قاچاق مــواد مخدر هم ایــن بود که به  
دنبال مصالحه و زد و بند و نفوذ در دســتگاه 
و نهادهای دولتی هم باشند. و این چیزی بود 
که همزمان ادامه نقش جنگی بخشی از خانها 
و ســردارها را نیز زیر سوال می برد و بعضی از 
آنها را به سمت مصالحه و به اصطالح “تسلیم” 

می برد. 
توانایی حاکم ها  و ســردارها که توانستند 
بخشــی از باندها مسلح اشرار را به زیر  فرمان 
خود درآورند،  تنها ناشــی از نفوذ سنتی اآنها  
نبود بلکه  عمدتاً به توانایی آنها در کسب منابع 
مالی جدید بســتگی داشت. آنها با روی آوری 
به عراق،  و تا حدودی بختیار و مدنی و بعضی 
از اعضای خاندن سلطنت سابق، به منابع مالی 
و تسلیحاتی قابل مالحظه ای دست یافتند که 
موجب گسترش نفوذ همه جانبه تر، اما موقتی،  

خان ها بر دسته های مسلح، عمدتا عشایر،  مزد 
بگیر گشت. 

البته روی آوری آنها به رژیم، بیشتر به این 
دلیل بود که بعد از مدت محدودی دسترســی 
آنهــا به منابع مالی کاهــش یافت و یا کامال” 
قطع شــد و آن عده از عشــایر فقیر هم که به  
صورت مزد بگیر به آنها پیوسته بودند پراکنده 
شــدند و برای معیشــت خود بدنال راههای 
دیگری، منجمله پیوستن به بسیج عشایر رژیم  

و یا راهزنی و یا سوخت بری پرداختند.   
البته الزامات خارجی برای وحدت از دامنه 
رقابت ها  انتقام جوئی های  خونین حاکم ها و 
همین طور سردارها نسبت به همدیگر نکاست. 
ناپایداری و عدم ثبــات و فرار از این جبهه به 
آن جبهه و توطئه گری مداوم بر علیه همدیگر 
از خصوصیات بارز آنها بــود. این خصوصیات 
بعدتر  به طور بارزی مورد اســتفاده سیاســی 
رژیم جمهوری اســالمی در سازماندهی بسیج 
عشایر و البته استفاده از اصل “تفرقه بینداز و 
حکومت کن” بود.  اما با رشــد بسیار گسترده 
تر و ســازمان یافته تر نیروی مذهبی موقعیت 

سنتی خانها و سردار ها بحاشیه رفت. 

نیروی  مذهبی دیوبندی
در اوایــل دوران پس از انقالب احســاس بی 
اعتمادی و خصومت نسبت به سرداران و حاکم 
ها  بسیار باال بود به  طوری که نقش  واسطگی 
آنهــا  با آنکــه در اواخر دوران شــاه در حال 
تضعیــف بود، پس از انقالب به  طور ناگهانی از 
آنها سلب شــد و آنها با فشار و سرکوب روبرو 
شدند. از همین رو جمهوری اسالمی، با توجه 
به ایدئولوژی  سیاسی-دینی خود،  در مرحله 
اول برای تقویت ایــده های انقالبی- دینی به 
مثابه آلترناتیو،  سعی می کرد وفاداری نسبت 
به حکومت مرکــزی را از طریق محافل دینی 
کسب کند و منابع را به  سوی روحانیان سنی 
گســیل کند.  به  عنوان یک حزب مادر حزب 
اتحاد المســلمین برهبری مولــوی عبدالعزیز  
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مالزاده )پدر زن مولوی عبدالحمید اسماعیل 
زهی( که در رفراندوم تایید جمهوری اسالمی 
ایران پاسخ “آری” داده بود و مولوی عبدالعزیز 
برای مجلس خبرگان مؤسســان انتخاب شده 
بود، به  تدریج ناپدید شد.  و از درون آن  تشکل 
هایی هم چون شمس، حرکت  محمدی  اهل 
ســنت ، و مجلس اعالی اهل ســنت با برنامه 
ها و اهداف روشــن ترو رادیکال تری  از درون  
آن در آمدنــد کــه از ایده هــای احمد مفتی 
زاده تاثیر پذیرفته بودند. شــمس بلوچستان 
در واقع شــاخه ای از شــمس کردستان بود. 
نقش مولوی عبدالملک مالزهی پســر بزرگتر 
مولوی عبدالعزیز در همه این تشــکالت و نیز 
همکاری با مجاهدین افغان بر جســته بود.  از 
نظر سیاسی و ایدئولوژکی هم با توجه به روابط 
و ســوابق تحصیلی مولوی عبدالملک  ملغمه 
ای از وهابیسم، اخوان المسلمین ، سلفیسم  و 
دیوبندیسم در  این تشکات به چشم می خورد.

بــا آنکه برای چندین ســال این نیروهای 
سنی  نارضایتی خود از سیاست های جمهوری 
اسالمی  را به  صورت گالیه مطرح می کردند، 
ولی فشــار سیاســی و ایدئولوژیکی ، منجمله 
صدور انقالب با تکیه به اسالم شیعی،  موجب 
شکست این پروژه های همیاری نیز شد.  حتی 
به  تدریج بر متن شــرایط منطقه در پاکستان 
و افغانســتان و رقابت بین ایران و عربســتان 
ســعودی، موجب رشــد نیروی سنی رادیکال  
و شدیداً شــریعت گرا و ضد شیعی در مقابل 
رژیم گشــت.  به  طوری که تا وایل ســالهای 
1370 جناح نیرومندی  تحت تأثیر مجاهدین 
افغانســتان، و حتی ارتباط با عبداهلل عزام که 
پــدر القاعده محســوب می شــود، و دریافت 
کمک های سیاســی و نظامی آن ها برخوردار 
شد و تحت عنوان سازمان جهانی اهل سنت/

ســازمان اهل ســنت ایران  در پاکســتان به 
فعالیت می پرداخت.  بخشی  از همین کانالها 
و یا کانالهای دیگر،   به سوی عربستان سعودی 
چشــم دوخته بود  و مایل بود  همه نیروهای 

سنتی و محافظه کار از جمله خان ها، سردارها، 
قاچاقچیان قدرتمند و بروکرات های دوران شاه 
را همراه با دســته های افراطی مذهبی در یک 
جبهه )مجلس اعالی اهل ســنت( به رهبری 
خود گرد آورد. با آنکه  این گرایشات  خواهان 
حکومت اســالمی بودند ولی تا آن زمان درک 
روشنی از چنین حکومتی نداشتند. مخالفت با 
آزادی زنان، مخالف با سکوالریزم و آزادی های 
دموکراتیک خصوصیات مشترک همه آنها بود.

برای مقابله بــه گروههای دینی جدید  و 
رادیکال ســنی، هر چند آنها هر گز یکدست 
نبودند و نیســتند،  جمهوری اســالمی ایران  
سعی کرد بعد از همه تشّنجات و سرکوب های 
گذشــته به  همان عشــایر و قبایل  )سرداران 
و حاکمــان( رو بیاورد و ســران آنها را “عفو”  
کند و حتی برای بعضی هم رسماً مراسم ویژه 
را  )پاگبندی(  اعطای مقام ســرداری/حاکمی 
تشــویق کند.  مرزهای ایران در سیســتان و 
بلوچستان با حساسیت زیادی زیر نظر مقامات 
نظامی و امنیتی ایران قرار گرفتند و در جهت 
اســتفاده از کارت کهنه بسیج عشایر مرزی بر 
آمدند تا هم مخارج دولتی را کاهش بدهند و 
همین طور حس خصومت به خارج را گسترش 
داده و هــم امــکان کنترل نا آرامــی ها را در 
منطقه داشــته باشــند. از این رو “سر طایفه” 
های جدیدی ایجاد شــدند تا با دسترســی به 
اطالعات و امکانــات روابط جدیدی به صورت 
شــبه “فئودالیســم مــرزی “ و متکی بنوعی  
ارباب و رعیتی ایجاد شود.  این استراتژی، هر 
چند به  صورت  رقیق شــده ای،  شبکه های 
“سرطایفه ای” را تحت رهبری سپاه پاسداران 

به یک حاکمیت محلی تبدیل کرد. 
اما  در چنین شرایطی برای رجوع به بسیج 
عشایر بســیار دیر و  بی اعتمادی و خصومت  
نسبت به رژیم ریشه دار شده بود، سران قبایل 
و عشــایر در مقابل نیروهــای مذهبی ضعیف 
شــده بودند و هژمونی آنها بر اعضای ســابق 
قبیله تقریباً نابود شده بود.  از این جهت بسیج 
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عشــایر به هیچ وجه نتوانستند به مثابه نیروی 
مؤثری برای کنتــرل ناامنی های منطقه ای و 
مقابله بــا گروههای ســازمان یافته ، جهادی 
و رادیکال ســنی همچون  لشــکر رسول اهلل 
)برهبری  موالبخش درخشان(، حزب الفرقان 
)برهبــری مولــوی عبدالجلیــل  قنبرزهی( ، 
جنداهلل )برهبری عبدالمالک ریگی(، و جیش 
العدل )برهبری فاروقی -اســم مستعار( عمل 
کنند. بلکه بر عکس در چنین فضائی که رژیم 
ناتوان بود به احساس تبعیض و از خود بیگانگی  
و نیازهای معیشتی مردم محلی پاسخ بدهد،  و 
حس بی اعتمادی مردم محلی نسبت به رژیم 
گسترده تر و هم عمیق تر شده بود و جامعه به  
ســوی چند قطبی رفته بود؛  نیروهای   بسیج 
عشایر، به  صورت مستقیم و غیر مستقیم،  به نا 
امنی ها بیشتر دامن زدند. و به رشد نیروهای 

رادیکال مذهبی بیشتر کمک کردند.

نیروی ترقی خواه بعد از انقاب
را  شــهروندی  درک  ترقیخــواه  نیروهــای  
جایگزیــن قبیله گرائــی  و سکوالریســم را 
در مقابــل حکومت دینی قــرار دادند. آنها از 
حقوق مســاوی زنان با مردان دفاع می کردند 
و خواهان الغــای امتیارات باقیمانده ســنتی 
سردارا ن و حاکم ها شــدند و از جدائی دین 
از دولــت  دفاع می کردند. آنها فراتر از آگاهی 
اتنیک با اســتفاده از جنبه های عینی تعریف 
از ملت]70[، حقوق ملی را همراه با شــعار حق 
تعیین سرنوشــت ملیتها مطرح کردند. تأثیر 
سازمان های انقالبی چپ ایران و جنبش های 
ســکوالر کردستان در ســازمان های سیاسی 
ترقیخواه بلوچستان بسیار روشن بود.  از میان 
این تشــکالت می توان از سازمان دموکراتیک 
مردم بلوچستان، خانه بلوچ، هواداران سازمان 
چریک های فدائی خلق بلوچســتان، هواداران 
سازمان پیکار بلوچستان و هواداران مجاهدین 
خلــق، بامی اســتار، ســازمان زحمتکشــان 
بلوچســتان و گروههای کوچکتــر دیگری را 

نام برد.  این نیروها به  صورت چشــمگیری در 
حال رشد بودند به  طوری که نیروهای سنتی 
و محافظه کار، بویژه مولوی های سنی، از یک 
سو و نیروهای جمهوری اسالمی از سوی دیگر  
به  شدت نگران شدند. عده ای از مولوی ها که 
با مقامات جمهوری اســالمی نزدیک بودند در 
مورد گمراه شــدن “جوانان “ به رژیم هشدار 
دادند  و خواهان امکانات و کمک شــدند.]71[ 
با تحکیم نیروهای، ســپاه و کمیته ها و بسیج 
سرکوب  این نیرو ها به  شدت شروع شد و عده 
قابل مالحطه ای دستگیر، زندان و اعدام شدند. 
بعضــی ناگزیر از طریق مرز ها به پاکســتان و 

عده کمتری هم به افغانستان رفتند.
قبــل از پایان جنگ ســرد درک ملی در 
میان بلوچهــا  عمدتا خصلت  پولورالیســتی 
داشــت ولی بعد از جنگ سرد به  ویژه از اوایل 
قرن حاضــر میالدی درکــی اتنیک و خالص 
گرایانه رو برشد نهاد به  طوریکه در حال حاضر 
نیروهای ناسیونالیســت اتنیک بویژه در خارج 
کشــور مســلط اند ولی ارزیابی های روزمره 
نشان می دهد که در ایران آنها تاثیر محدودی 
داشــته اند. اما در ایران یک نوع ناسیونالیسم 
فرهنگی و آمیخته با مفاهیم دینی رشد کرده 
است و رابطه ناسیونالیســم سیاسی اتنیک با 
در شرایط  بســادگی  فرهنگی  ناسیونالیســم 

مناسب امکان دارد. 

بخش پایانی و نتیجه گیری
تنوعات و فقدان دموکراسی 

آنچه در باال توضیح دادیم به این اشــاره دارد 
که  امپراطوریها، منجمله  انگستـــان، با شیو 
های متنــوع به کنترل  غیر مســتقیم قبایل 
و شــبه دولتهای شــهری-بلوچ  با خصوصیت 
فئودالیســم مرزی دســت می زدند. ولی در 
عصر پهلوی و دوران جمهوری اسالمی  نگرش 
امپراطوری با تمرکز خواهی ملی در می آمیزد  
و نتیجه آن کنترل امنیتی نظامی  )بیان روشن 
تمرکز( با  شــبکه ای از    واسطه ها ی محلی  
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)شبه فئودالیســم مرزی(  و در این میان یک  
بروکراسی معلق و فاقد کارایی است. 

چــه در زمان پهلوی و چه زمان جمهوری 
اســالمی این ســرکردگان فئودالی قبیله ای 
و ســپس مولوی ها و ســرطایفه ها در نقش 
میانجــی تقویت شــده انــد. یعنــی تکیه به 
نوعی شــبه حکومت غیر مستقیم امپراطوری، 
حکومتی دســت کاری شــده شــبه فئودالی 
-مرزی ایجاد شده است. در جمهوری اسالمی 
سپاه پاسداران به  مثابه  نمایندگان امپراطوری 
عمل کرده اند و شــبکه سرطایفه ها و عشایر 
بســیج که تا حــدود زیادی با مولــوی ها در 
آمیخته اند با عملکردی شــبیه روابط  ارباب 

رعیتی در منطقه مرزی. 
رانت خواری و فساد گسترده از خصوصیات 
شبکه است که  موجب فشار بر اقشار اجتماعی 
وســیعی منجمله بخش مهمی از قشر متوسط  
بلوچ و تهیدســتان  شــهری و روستائی  و به 
حاشیه رانی  آنها انجامیده است.  تعریفی یک 
پارچه  و “قومی”، با تکیه به نژاد )نژاد آریائی( 
و یا فرهنگ و یا دین  واحد )زبان فارســی و یا 
شیعیسم( از ملت به تعمیق شکاف بیشتر بین 
مرکز و پیرامون در بلوچستان انجامیده است. 
چنیــن دولت هایــی که مابعد رضاشــاه 
شکل گرفتند  و ادامه یافتند به  طور ناگزیری 
بــر ســاختار سیاســی ضــد دموکراتییک  و 
دیکتاتوری/اســتبدادی تکیه داشتند  و چون  
ظرفیت انطباق و پذیرش ســاختارها و ارزش 
های جدید را نداشــتند  نیروی مدرن و  رو به  
رشد ناشــی از رقیق شدن  و اضمحالل روابط 
قبیله ای فئودالی  را نداشته اند و  همچنان به  
ابزار سرکوب به  عنوان مهمترین عامل کنترل 
جامعه پیرامونــی  پرداخته اســت. نیروهای 
قومی/ملــی  مغلوب  بلوچ هم که به  تدریج   با 
ارزش های شهروندی و برابری آگاهی یافته اند 
دیگر به جایگاه مطرود گذشته که سران قبیله 
ای و فئودالی پذیرفته بودند، تسلیم نمی شوند.  
آگاهی نسبت به تنوعات  فرهنگی، زبانی، 

ملی-قومــی،]72[ جغرافیایی که  از خصوصیات 
بارز جامعه کنونی ایران اســت،]73[ با ساختار 
سیاسی مســلط و ایدئولوژی قومی حاکم در 
تضــاد قرار گرفته و به بحــران ملی دامن زده 
اند. توضیح موقعیت مــردم )قوم/ملت( بلوچ،  
هم بــدون درک عمیق تری از تداوم ســاختار 
سیاسی به  شــدت ضد دمکراتیک و باز تولید 
کننده نابرابــری و تبعیض در ایران غیرممکن 
است. ساختار سیاســی در ایران  نه در جهت 
انتگراســیون بلکــه عمدتــا  در جهت طرد و 
انزوای بلوچســتان  و باز تولید عقب افتادگی 
عمل کرده اســت و از همیــن جهت کنترل 
نظامی و امنیتی  از مهمترین ابزارهای  رابطه 

با منطقه بوده است. 
به  زبان سیاســی یکی از مهمترین عامل 
چنیــن شــرایطی  فقــدان دموکراســی و یا 
حتی دشــمنی با آن و ممانعت از رشد جامعه 
مدنی و توسعه حقوق شــهروندی بوده است. 
هرچنــد چنین نگرشــی محدود بــه عامالن 
جمهوری اسالمی نیست و به  همان شدت در 
میان برداشــت های قومی مسلط -به  عبارتی 

شونیسم ایرانی- هم مسلط است.
  در ســال 1973 شاه در مورد دموکراسی 

به شیوه غرب گفت که:
اما من آن نوع دموکراســی را نمی خواهم! 
شــما این را متوجه نشــده اید؟ من نمی دانم 
با آن نوع دموکراســی چــه کار کنم!  من هیچ 
بخشی از آن را نمی خواهم. همه اش مال خود 
شــما، می توانید آن را نگه داریــد، این را نمی 
بینید؟ دموکراســی پرشکوه را. در ظرف چند 
ســال خواهید دید که دموکراسی پرشکوهتان 
به کجا ختم می شــود ].....[ آزادی اندیشــه، 
آزادی اندیشه! دموکراسی، دموکراسی! با بچه 
های 5 ساله که اعتصاب می کنند و در خیابان 
رژه می روند. این اســت آنچه شما دموکراسی 

می نامید.]74[  
چند ســال قبل پس از تمدیــد مأموریت 
گزارشــگر ســازمان ملل در امور ایران، ستاد 
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حقوق بشــر جمهوری اســالمی اعــالم کرد 
کــه “جمهوری اســالمی ایــران بزرگترین و 
پیشرفته ترین دموکراســی غرب آسیا و جهان 
می باشــد و تجربه ملت سرافراز ایران در چهار 
دهه که از انقالب اسالمی می گذرد یعنی بنای 
یک نظام مردم ساالر مبتنی بر عقالنیت اسالمی 
و دستاورد های کاماًل جدید و راهی نو در نحوه 

زندگی مدنی را مطرح نموده است”.]75[     
بــا وجود درک های متفــاوت از تنوعات و 
خصوصیــات، طبیعت و منشــأ پیدایش آنها 
و مهم تــر از همه پذیرش ایــن تفاوت ها، یک 
نگــرش قوم گرایانــه و پریموردیالیســتی]76[ 
از دولت و ملت  حاکم شــده اســت.  با تاکید 
سیاســی و ایدئولوژیکــی بر زبان فارســی و 
مذهب  شیعه در تعریف هویت ملی در ایران،  
وجــود تنوعات یا انکار شــده و یا مورد توجه 
جدی نبوده اســت. و این نگرش عینی حاکم 
از ملــت  موجب انعطاف ناپذیری و انکارگرائی  
شده است. چنین نگرشــی  از درون شکست 
و سرکوب انقالب مشــروطیت، رضا خان/رضا 
شاه با دولتی متمرکز و سنتی امپراطوری برای 

ساختن یک ملت تالش کرد. 
در این پروسه ملت ســازی،  برنامه ریزان 
و صاحبــان  قدرت آگاهانه و ناآگاهانه فرهنگ 
و زبــان و تفســیرهای مشــخصی از تاریخ را 
مســلط ســاختند که  ملــت در آن تعریفی 
قومی )در مقابل درک مدنی( به خود گرفت و 
تمرکزخواهی شدید هم انعکاس اساسی چنین 

درکی از ملت بود.
بر اســاس چنین نگرشی از ملت واحد بود 
که زبان فارسی از عناصر اصلی هویت سیاسی 
)سیاســی کردن وســیله ارتباطی( در مقابل 
زبان هــای دیگــر درآمد. به  طــوری که دکتر 
محمود افشار برای ایجاد تحکیم وحدت ملی و 
یا  “ایجاد احساس غرور ملی” در  مقاله ای در 
سال 1306 هجری شمسی  ترویج زبان فارسی 
به زیان زبان های محلی، کوچ فارس نشینان به 
آن مناطــق و کوچ افراد محلی به ســایر نقاط 

ایران، توســعه اقتصــادی آن مناطق، کتاب و 
مجــالت ارزان قیمت را به مثابــه راه حل ارائه 
کرده بود.]77[ البته این درک و تمایل بعضی از 
روشــنفکران با نفوذ را نشان می داد که بخشاً  

در سیاست های  دولتی انعکاس می یافت.
در شرایط فقدان دموکراسی، تمرکز شدید 
ساختار قدرت سیاســی و  سیاست های فشار 
برای همسان سازی و اســتثنا گزینی )طرد(،  
موجب واکنش  گروه های قومی-زبانی مغلوب، 
بویژه از طرف الیتی از قشر متوسط، در جهت 

هویت سازی قومی/ملی ازخود  شد. 
پس از  انقــالب  1357 )1979(  آیت اهلل 
خمینــی  تعبیــری از شیعیســم را  به مثابه  
ایدئولوژی سیاســی  مسلط کرد. در جمهوری 
اســالمی نه  تنها وزن سنت ها در پروسه-های 
تصمیم گیــری سیاســی افزایــش یافت بلکه 
شیعیســم به مثابه محور اصلــی هویت،  دایره 
مشمولیت اقلیت های دیگر غیر شیعی را، چه 
مسلمان و چه غیرمسلمان،  بسیار محدود کرد. 
ازاینجا بود که عمق شــکاف ها و نارسائی ها در  
قالب یک دولت دینی اســالمی خود را نشان 
داد. رژیم  جمهوری اسالمی هم این بار به  نام 
اتحاد ایران اسالمی با همان ابزارهای سرکوب 
به تنبیه گروه های منطقــه ای قومی منجمله 

بلوچ ها پرداخت. 
بعد از انقــالب 1357 دیدگاه های موجود 
در برخورد به  اقلیت های قومی در ایران را می 
توان عمدتاً به دو طیف کلی تقسیم بندی نمود. 
به عبارت دیگر  یا  محافظه کار  انکارگریان  طیف 
ناسیونالیست های قومی مسلط که ازنظر کلی 
ملــت ایران را یک کلیت غیــر تاریخی، ابدی 
و ویژه به حســاب می آورند.]78[ طیف دیگر را 
می توان به طورکلی ناسیونالیســت ولی با رگه 
هــای مدنی و بیش و کم پولورالیســتی  و یا 

میهن پرست نام نهاد.]79[  
اما بر خالف نظرات ناسیونالیســت حاکم 
داریوش آشوری در مقاله “ایران: از امپراتوری 
به دولت- ملــت”]80[ به خصلت مدرن دولت-

279گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721



ملــت در ایران می پردازد، به عقیده آشــوری 
در ایران مشــکل اساســی دولت-ملت ناشی 
از فاصله و شــکافی بوده اســت که بین  یک  
جامعه مدنی بسیار ضعیف و یک دولت بسیار  
متمرکز موجــود بوده اســت.  درحالی که در 
دوران رضاشــاه و محمدرضاشاه حداقل دولت 
خود را پاســدار ملت می شمرد در جمهوری 
اســالمی دولت وظیفه الهی داشــت تا از امت 
پاســداری کند. امت بیــش  از حد تجریدی و 
مذهبی بود و درنتیجه شکاف دولت و ملت را 

بیشتر کرد. 
آشوری نتیجه می گیرد که:

ناسیونالیســم تنگ اندیشــانه بــا تصــور 
یکپارچگــی ملی از نظــر زبانــی و فرهنگی 
در سراســر جهــان رنگ می بازد و چه  بســا 
فرهنگ های قومی و محلی دوباره فرصت یافته 
اند که از زیر فشــار یکپارچه گری مکانیکی یا 
زور دولت ها بیرون آیند و نفسی بکشند. دوران 
مهندسی های سیاسی چه به سبک بیسمارک 
چه اســتالین چه رضاشاه چه آتاتورک گذشته 
اســت و روشــنفکران و ســرآمدان سیاسی و 
فرهنگی به جــای آنکه بخواهنــد همه چیز را 
در قالب هــای ساده اندیشــانه خــود بریزند و 
با روش هــای مکانیکی یکدســت و یکپارچه 
کننــد باید، همان گونه که رفتــه رفته احترام 
بــه طبیعت و رعایت حریم آن را می آموزیم... 
گوناگونی قومیت ها را در قالب واحدهای ملی 
نیز بپذیریم و به آن احترام بگذاریم... پرســش 
امروزیــن در برابر ما چنین چیــزی تواند بود 
که... چه گونه می توان دولت-ملتی بنا کرد که 
درعین حال که از تصور یکپارچگی مفهوم ملت 
آزاد باشــد بتواند گوناگونی فرهنگی و زبانی را 
در زیر ســایه یک دولت با روابط شهروندی در 

جامعه سازگار کرد.]81[  
محمدعلی )همایون( کاتوزیان  که جنبش 
آذربایجان را مترقــی و خودمختاری طلب  و 

البته با ضعف های زیادی می بیند نوشت که:
بعد از اشــغال دوباره  شهرهای آذربایجان 

ســربازان بزرگــوار دولتی به دســتور صریح 
محمدرضاشــاه بــه مجــازات دســته جمع 
مــردم بی گناه و بی دفاع دســت زدند و قتل، 
آتش سوزی، غارت و تجاوز به عنف در مقیاسی 
گســترده اعمال شــد. این بــار آذربایجان نه 
به وســیله خارجیان بلکه به وســیله هموطنان 
ایرانــی مورد تجاوز قرارگرفتــه بود! از آن روز 
به بعد 21 آذر که روز ارتش نام گرفته، تعطیل 
رســمی بود، و در این روز “آزادی آذربایجان” 
جشن گرفته می شــد”]82[. ولی احمدی آن را 

یک توطئه خارحی قلمداد می کند.]83[
بــا  هم زمــان   1357 انقــالب  از  بعــد 
ترقی خــواه  برآمــد جنبش هــای گســترده  
 ، بلوچســتان  در   خودمختاری طلــب،   و 
خوزســتان و ترکمن صحرا هــم جنبش های  
خودمختاری طلــب با محتــوای اصالح طلبانه 
و دموکراتیــک بوجود آمدند و با ســرعت رو 
به گســترش نهادند. تا قبــل از انقالب 1357 
چنیــن جنبش هایی  در ایــن مناطق بجز در 
کردســتان کمرنگ بود و یا به طــور غالب به 
حرکت های قبیله ای و فئودالی محدود بودند. 
این جنبش ها خواهان تحوالت وسیعی برعلیه 

هرگونه  تبعیض و نابرابر بودند. 
در شرایط کنونی در بلوچستان این نقطه 
نیز حائز اهمیت اســت که اســتفاده خشــن، 
تبعیض آمیز و تعصب آمیز  دستگاه سیاسی و 
ایدئولوژیکی رژیم حاکم شیعی، رشد و تقویت 
هرچه بیشتر دسته های سیاسی متعصب سنی 
را در مخالفت با فشارهای رژیم به دنبال داشته 
اســت. دید  مذهبی این دسته های مذهبی- 
سیاسی خصوصیات ارتدکس مذهبی شبه قاره 
هند را از یک سو و وهابیسم عربستان سعودی 
را از سوی دیگر با هم ترکیب کرده است.  این 
تحوالت با ناامنی هــای اجتماعی و اقتصادی  

در بلوچستان  مرتبط است.
مــوج رو بــه افزایش پدیده شهرنشــینی  
موجب  پیدایش قشــر بزرگی از فقرای شهری 
شــده است که تا حدود زیادی  از دایره نفوذ و 
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قدرت روابط قبیله ای و یا سنت های روستائی 
خارج شــده اند . از درون اینها که از  بیکاری 
مزمن رنج می برند، قشــر جدیدی  و گسترده 
دکه فروش و صاحبان وانت باربری بوجود آمد 
که زندگی و معیشــت اشــان از طریق خرید 
و فــروش و یــا حمل و نقل کاالهــای قاچاق 
منجملــه مواد لوکــس ، مصرفــی و یا حتی 
غذائی و تا حدودی مواد مخدر و قاچاق انسان  
]اکنون سالهاســت که خرید و فروش و حمل 
و نقل مواد سوختی منجمله گازوئیل و بنزین 
یکی از مهمترین اقالم مهم قاچاق به پاکستان 

در آمده  است[ صورت می گیرد. 
نا امنی در وضع معیشــی آنها از یک سو و   
در گیری مداوم آنها با نیروهای انتظامی که با 
رشوه و توهین و دستگیری و زندان، و یا کشتن 
و اعدام همراه است نه تنها بشدت زندگی آنها 
را نامطمئن و پر مخاطره ســاخته است بلکه 
روحیات فراموش نشــده ســنتی عشیره ای، 
حس کینــه جوئی و انتقام گیری را در آنها بر 
انگیخته است. از درون این قشرها که زند گی 
اشان سر شار از  ریسک است و به  طور مداوام 
از مرز ها عبور می کنند، و عمدتاً  پاکســتان 
ولی همین طور به افغانستان و کشورهای خلیج 
رفت و آمد می کنند، قشــری سیاسی مذهبی  
در حال رشد بوده است  که با تاثیر از آموزش 
هــای گســترده دئوبندی در محــل و محیط  
سیاســی دو سوی مرز به  سمت  سازمان ها  و 
تشکل گروههای مسلح اسالمی ، عمدتٌا متاثر 
از طالبــان،  روی آورده انــد.  خطر طالبانیزه 
شدن اعتراضات در بلوچستان با موضع گیری 
حمایت آمیز مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی 
و وجود قابل مالحظه ای از بلوچها در صفوف 
طالبان افغانستان اکنون بیش از هرزمانی قابل 
مشاهده است. چنین وضعی به  معنای به عقب 
راندن هر چه بیشتر نیروهای ضعیف و مترقی 
ســکوالر در بلوچســتان خواهد شد و پروسه 
فشــار برای تحوالت دموکراتیک و پولورالیسم 

را  در ایران تضعیف خواهد کرد.   
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در مورد ایدئولوژی و گفتمان باستان گرایانه ی ایران نیز با وجود ابهامات زیادی که  در 
مورد تاریخ باستان ایران و بخصوص زمامداری و بر مسند قدرت بودن فارسها وجود 
دارد دارد، ناسیونالیسم ایران با بازتعریف و تحریف کردن تاریخ کوشیده  تا گفتمان 

فارسی بودن ایران باستان را به  پیش ببرد. اینکه  تا چه  اندازه  فارسها در ایران باستان 
سهم داشته اند و حتی رهبری امپراتوریهای بزرگی را داشته اند بازهم جای بحث وجود 

دارد، برای اینکه  تاریخ را هیچ وقت نمیشود به  صورت واضح و دقیق نوشت و به  
آیندگان ارجاع داد. اما ناسیونالیسم فارسی و رضا خانی، از باستانگرایی و کهن بودن 

فارسها در سرزمین ایران، به  عنوان یک گفتمان سیاسی-فرهنگی استفاده  میکنند و آن 
را به  ابزاری برای ترویج تشکیل ایران یکدست فارس تبدیل میکنند.

خاندان پهلوی و سعی در استفادە از فرهنگ در خدمت 
ناسیونالیسم ایرانی – فارسی  

هێرش ناسری



“چه  بــی مفهوم و پوچ، چه  نمایش 
احمقانه ای! پســر یــک کلنل قزاق 
در کشــوری که  متوســط سرانه ی 
ساالنه ی آن به  250 دالر نمیرسد، 
مثــل یک امپراتور رفتــار میکند و 
موعظــه  دســتاوردهای خویش در 
مدرن ســازی ملت )nation( را به  
رخ میکشد در حالی که  لباس رزمی 
به تن دارد و سمبلی باخود میکشد 

نشان از استبدادی کهن دارد”]1[. 

این یادداشــت خاطرات گئورک بال سفیر 
ســابق ایاالت متحده  آمریکا در ایران و در 
زمان محمد رضا شاه پهلوی است. گئورک 
بال در میهمانی مجلل شــاه به  مناسبت 
جشــنهای )2500 ســاله ی شاهنشاهی 
ایران( شــرکت کرده  بود. اما مسئله ای که  
اینجا مورد اهمیت قرار میگیرد نه  پرداختن 
به  ولخرجیهای بزرگ شــاه در زمانی که  
مردم ایران در اوج فقر به  سرمیبردند، بلکه  
در رابطه  با تــالش خاندان پهلوی البته  با 
خط دهی فکری الیت )Elite( فارس برای 
ریشه  دواندن یا همان درست کردن )ملت 
ایران( یا صحیح تر ملت یک دست فارس-

ایران میباشد. 
ایران و به  خصوص شیعیان با برگزاری 
مراسم  نبوده اند.  بیگانه   بزرگ  کارناوالهای 
و آیینهای مذهبی شــیعه  برای عاشورا در 
دوران صفویهــا که  بعدها در دوران قاجار، 
به  مراســم تعزیه  تغییر نام داد. از آخرین 
نوع فعالیتهای مذهبی قبل از ســرنگونی 
قاجارها، میتوان به  درســت کردن مقبره  
شــاه عبدلعظیم در تهران در سال 1896 
میالدی از طرف ناصرالدین شــاه اشــاره  
کرد]2[. امــا این مراســمها و یادبودها در 
همان دوران به  قدرت رسیدن پهلوی پدر 
و به  اوج رسیدن  ناسیونالیسم فارسی، به  
مراسمهایی نیمچه  سکوالر و البته  با هدف 

تشکیل دولت-ملت ایرانی تبدیل شد. 
کــه   مســائلی  مهمتریــن  از  یکــی 
ناسیونالیسم برای تشــکلیل دولت- ملت 
به  آن اهمیت ویژه ای میدهد، مســئله ی 
فرهنــگ )Culture( یا در واقع تشــکیل 
دادن فرهنگی واحد است. در اینجا تشکیل 
دولت-ملت نه  به  مفهوم سیاسی آن، بلکه  
به  مفهوم فرهنگی آن، مورد اهمیت است. 
در واقع تشــکیل هر دولت-ملتی وابسته  
به  دو اصل سیاسی و فرهنگی است. اصل 
سیاســی آن به  مسئله ی تشــکیل واحد 
سیاســی با جغرافیای مشــخص و تعریف 
اصل شهروندی است که  از انقالب فرانسه  
سرچشــمه  میگیرد. این اصل بر اســاس 
نظریه های فیلســوف فرانســوی ژان ژاک 
روسو ترسیم شــد که  در واقع کلمه  ملت 
“nation” اشاره  به  شــهروندان ساکن در 
یک واحد جغرافیایی-مملکت داشــت. در 
انقالب فرانسه  این اصل بدینگونه  تعبیر شد 
که  شهروندان خودمختار و آزاد هستند و 
به جای اینکه  در هر کشور یک نفر در مقام 
شــاه یا هر منصب دیگری تصمیم گیرنده  
باشد، این شهروندان هستند که  باید حق 
انتخــاب و تصمیم گیری برای کشــور و 
خودشان را داشته  باشند]3[. در این نظریه  
ملت )nation(، به  معنی واحد جغرافیایی، 
کشور، مملکت، شــهروندان و حق تعیین 
سرنوشــت برای هر فرد اســت و به  هیچ 
عنوان اشــاره ای به  مسئله  زبان و فرهنگ 
مشترک در این واحد جغرافیایی یا دولت 

ملی نشده  است. 
امــا در هم تنیدن اصــل ملت واحد با 
زبــان و فرهنگ واحد در آلمــان پدیدار 
شد.  ناسیونالیسم نوع آلمانی که  به  دنبال 
تشکیل واحد دولت-ملت آلمانی بود، اصل 
فرهنــگ و زبان مشــترک را با اصل ملت 
درهم آمیخت]4[. اشــاره  به  ناسیونالیسم و 
تشــکیل ملت واحد آلمانــی به  این دلیل 
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اســت که  در واقع ایران زمان رضا شــاه، 
ســعی در کپی کــردن نمونــه ی آلمانی 
تشکیل دول-ملت داشت و باید اقرار کرد 
که  توانســتند با استفاده  از این مدل البته  
زبان فارسی را به  تمام مردمان و اتنیکهای 
دیگــری که  در واحد جغرافیایی به  اســم 
ایران وجود داشتند و دارند تحمیل کنند. 
در اولین تالشــها برای تشــکیل دولت-

ملت ایرانی، ناسیونالیسم فارس، سعی در 
ادبیات و فرهنگ فارسی  برجســته کردن 
داشت. یکی از اصول  ناسیونالیسم اهمیت 
دادن بــه  زبان و فرهنگ مردمی هســت. 
برجسته  کردن واهمیت دادن به  فرهنگ و 
داستان سرایی عامیانه  یکی از خصوصیات 
مهم ناسیونالیســم اروپایی در قرن 18 و 

19 بود]5[. 
جشنها و کارناوالهای مردمی، یا برجسته  
کردن و اهمیت دادن بــه  فلکلور مردمی 
از صده  1800 میــالدی در اروپا اهمیت 
ویــژه ای پیدا کرد. در واقع ناسیونالیســم 
بعد از عصر )Epoch( رمانتیســم در اروپا 
بــه  وجود آمد. عصر مابعد رمانتیســم که  
همزمان با گســترش صنعتی شــدن در 
 )realism( اروپــا بود و به  عصر رئالیســم
و ناتورالیســم )naturalism( در ادبیــات 
شناخته  شده  اســت. در این عصر جدید، 
اهمیت دادن به  داســتانها و افســانه های 
مردمی رواج پیدا کــرد و بخش بزرگی از 
ادبیات بــه  روایات مردمی و زندگی عادی 
مردم آن زمان اروپا، که  شــهر نشینی در 
آن رواج پیدا کرده  و در عین حال طبقه ای 
متوسط از قشر شهری به  وجود آمده  بود، 
اختصاص پیــدا کرد. عصــری که  در آن 
رمــان و ادبیات مرزهــای الیت بودن یان 
متعلق به  قشــری خاص بودن را طی کرد 
و داســتانهای مردمی، با زبان مردم رواج 

پیدا کرد]6[.
ادبیات  برجسته کردن  ادبیات  اهمیت   

و روایاتی که  از دل مردم بیرون آمده  باشد 
و شــرح حال مردم عادی یک جغرافیای 
خاص باشــد، برای ناسیونالیســم از نظر 
زبانی و به  وجــود آوردن زبانی واحد حائز 
اهمیت بوده  است. چیزی که  ناسیونالیسم 
 )Elite( فارســی بر آن واقف بود اما الیت
فارس این را هم به  خوبی میدانســت که  
در آن زمان ایران نه  تنها عصر رمانتیســم 
را طی نکرده  بود، بلکه  حتی کشــور کامال 
روستایی و غیر صنعتی بود و شهر نشینی 
تنها در قســمتهای کوچکی از ایران دایر 
شده  بود. فئودالیســم هنوز پا برجا بود و 
بخش بزرگی از جامعــه ی آن زمان ایران 
بیســواد بودند. مهمتر از همه  جغرافیایی 
که  به  اسم ایران شناخته  میشد، اتنیکهای 
مختلفی داشــت که  هر کــدام برای خود 
زبــان، فرهنگ و عادات خود را داشــتند. 
باوجــود این ناسیونالیســم فــارس بنا بر 
تشــکیل دولت-ملت ایرانی بر اساس زبان 
و فرهنگ واحد فارســی داشــت و به  این 
مســئله  هم واقف بود که  فرهنگ عامه ی 
فارسی ایرانی کامال فرهنگی غالبا مذهبی-

شیعی بود. 
از طرفــی دیگر و اگر چه  مدرنیســم 
به  عنوان ایــده  و بعضا ابزار مدرن ازطرف 
کشــورهای کلونیالیســت نظیر فرانسه  و 
بریتانیا به  کل خاورمیانه  و ایران رســیده  
بود]7[، اما ایران هنوز کشوری غیر مدرن، 
از لحاظ فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بود. 
الیت فارس به  خصوص  ناسیونالیسم تندرو 
فارسی که  رضا شاه در واقع عضوی از آنها 
بود، ســعی در گــذر از فرهنگ مذهبی-

شیعی آن زمان داشــت. البته  که  یکی از 
الگوهای رضا شــاه در آن زمــان آتاترک 
در ترکیه  و ایجاد کشــور الئیک ترکیه ی 
نوین بود]8[. اما ایران نوین با ترکیه  نوین از 
لحاظ فرهنگی، مذهبی و اقتصادی تفاوت 
بسیار داشت که  در اینجا الزم به  پرداختن 
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به  این موضوع نیســت. اما  ناسیونالیســم 
فارســی که  پروژه ی تشکیل دولت-ملتی 
فارســی در جغرافیای ایران را داشته  و در 
عین حال نیاز مبرمی به  نو سازی فرهنگ 
فارسی-ایرانی داشــت، سعی در بازگشت 
به  تاریخ 1000 ســال قبل کردند و برای 
همین هم ســعی در برجسته  نمودن آثار 
ادبی کهن فارسی از جمله  فردوسی کرده  

و شاهان ماقبل صفویان را ارج نهادند.
 در اینجــا الزم میدانــم که  به  جمال 
الدین االفغاني )اســدآبادی( رفرمسیت و 
نظریه  پرداز اســالمی اشاره  کنم که  نقش 
مهمی در شــکل گیری تفکر بازگشت به  
گذشــته  در میان ناسیونالیستهای فارسی 
داشــت. در واقع االفغانی یک پرنیالیست 
)perennialists( مذهبــی بود که  خواهان 
رفرم در اسالم و به  وجود آمدن کشورهای 
مختلف اسالمی بر اساس اتنیکهای مختلف 
بود و این نظریه  را داشت که  باوجود اینکه  
اســالم از لحاظ حکومتــداری و فرهنگ 
اسالمی فاسد شده ، اما از لحاظ فرهنگی، 
اتنیکها باید به  اصل خویش برگردند. مثال 
کشور مصر با وجود حفظ مذهب اسالمی 
البته  با تفاسیری رفرمیستی، باید از لحاظ 
اتنیســته  و فرهنگ به  ماقبل اسالم رجوع 

کند]9[.
 پرنیالیستها بر این نظر بودند که  ملت 
اصلی تاریخی و در گذر زمان شکل گرفته  
است. اما بر خالف این نظریه ، مدرنیستها 
بر این باور بودند که  ملت تشکلی جدید و 
برآمــده  از اصل مدرنیت و کامال مکانیکی 
است]10[. البته  در مورد رجوع ناسیونالیسم 
فارسی از نوع رضا شــاهی آن نمیتوان با 
قاطعیت گفت که  آنها بر اساس نظریه های 
جمال الدین افغانی به  تاریخ قبل از صفویها 
برای تشــکیل و )ترمیــم( زبان و فرهنگ 
فارســی بازگشــته اند اما قطعا آشــنایی 
نزدیکی با این ایده ها داشــته اند. از همین 

رو، ناسیونالیســم فارس برای تعریف ملت 
ایرانی به  گذشته  رجوع میکند و میخواهد 
مشــروعیت ملی خود را از دوران باستان 
بگیرد و خود را به  مانند “فارس” به  عنوان 
بخشی اصلی از تاریخ جغرافیای سرزمینی 
به  نام “ایران” بنامــد و البته  آن دوران را 
هم دوران متمدن و واالی فرهنگ ایرانی-

فارسی بداند.
 در اولیــن مرحلــه  از پراکتیزه  کردن 
خود،  ناسیونالیستی-فارســی  ایده هــای 
بعد از 1000 ســال دوباره  به  فردوســی 
رجوع میکنند. فردوســی که  زمانی علیه  
هژمونی زبان عربی دســت به  کار بزرگی 
زده  بود و تمام داســتانها و افســانه های 
مردمی را در شــاهنامه  جمع کرده  بود، به  
نماد ناسیونالیســم فارسی - ایرانی تبدیل 
شــد]11[. در همین راستا و در سال 1922 
جشن 1000 ساله ی فردوسی برگزار شد 
و هزاران نســخه  از آثار فردوســی بازنشر 
شــد و همان ســال هم انجمن آثار ملی 
ایران تاسیس شد]12[. در واقع بازگشت به  
فردوســی به  معنی گذر از زبان مشترک 
اســالمی-عربی دوران میانه  )وسطی( در 
ایران بــود. چیزی که  قبال و با تشــکیل 
دولتهای ملی در اروپا شــکل گرفته  بود. 
در اروپا و با به  وجود آمدن فکر تشــکیل 
دولتهای ملی، بیشــتر بــه  زبانهای ملی 
اهمیت داده  شــد و همیــن امر هم باعث 
از زبان مشترک  کمرنگ شدن اســتفاده  
بدون مــرز )مابین اتحادیه هــای بزرک- 
Territorial states( شد، به  خصوص زبان 
مشــترک التین که  از طرف کلیسا به  کار 

برده  میشد]13[. 
اما تاســیس انجمن آثار ملی ایران به  
معنای آغاز تاســیس انجمنها و نهادهای 
بــزرگ دیگری بــود که  مدرنیتــه  به  آن 
نیــاز دارد و میتواند نقش موثری در رواج 
تاســیس ملت )nation( داشته  باشد. بنا 
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به  تعریف ارنســت گالنــر، ملت جامعه ای 
با فرهنگ عالی/واال است]14[. از نظر گالنر 
مدرنیسم و ناسیونالیسم در تمام کشورها 
)اروپایی-غربی( یک نوع فرهنگ با تمرکز 
بر زبان به  وجود آورده  اســت. این نظریه  
بر این عقیده  اســت که  ناسیونالیســم با 
تمرکــز به  یــک زبان بــه  رواج آموزش و 
همچنین گســترش دامنه ی ارتباطات از 
طریق روزنامه ، پرس و گســترش فرهنگ 
خواندن، دامن زده  اســت که  البته  این با 
دخالت سیاســی به وجود آمده  است. این 
هم شــرایطی را فراهم کــرده  که  فرهنگ 
wild cul-  غیر قابل پیشرفت و “وحشی-

ture” مردم در این فرم روســتایی جامعه  
کــه  گالنــر آن را “agroliterat” مینامد، 
با فرهنگی پیشــرفته تر و عالی جایگزین 
شــود. البته  این نوع فرهنگ عالی از باال و 
از طرف الیت روشــنفکری هدایت میشود 
و یک فرهنگ روســتایی بــا یک فرهنگ 
 ”literar“ ادبی ،)garden culture( شهری
و پلــورال با پشــتوانه ی انجمنهای علمی 
دولتی جایگزین میشــود. به  همین دلیل، 
ناسیونالیسم در کل به  تشکیل موسسات، 
واحدهــای آموزشــی و انجمنهای بزرگ 
فرهنگــی و تاســیس موزه ها نیــاز دارد. 
در این راســتا مابین ســالهای 1922 تا 
1940 بیشــترین موسسات دولتی اعم از 
سیاسی، آموزشی و فرهنگی در ایران دایر 
 میشود. به  عنوان نمونه  موزه ی ملی ایران 
]Irans nationalmuseum(]15 ( ســـــال 

1933 تاسیس میشــود. در این موزه  آثار 
باستانی که  در کل جغرافیای ایران وجود 
دارد جمع آوردی میشود و به  عنوان بخشی 
از تاریخ ایران ـ فارسی به  نمایش گذاشته  
میشود. در امر آموزش برای نمونه  میتوان 
به  تاسیس دانشگاه تهران در سال 1934 و 
همچنین آموزش اجباری موسیقی که  در 
زمان رضا شــاه و “برای اشاعه  موسیقی و 

فرهنگ موسیقی]16[“ اشاره  کرد. 
همه ی این کارها و مدرن ســازیها در 
واقع از طرف رضا شــاه و ناسیونالیســم 
فارسی-ایرانی برای تاسیس و تشکیل یک 
ملت )ایران-فارســی( شــکل میگیرد. اما 
ســرزمینی که   ناسیونالیسم فارس بر آن 
حکومت میکرد در واقع موزائیکی از ملتها 
و فرهنگهای مختلف بــود. حتی از لحاظ 
مذهبی هم این سرزمین در واقع یکدست 
نبــود. در عین حال فرهنگهــا و ملتهای 
مختلــف هریک برای خودشــان با وجود 
واردات مــدرن و ایده هــای مدرن در پی 
تشــکیل دولت-ملتهای خویش وتاسیس 

کشورهای مستقل خود بودند.
 نه  تنها ایــن ملتها از فارســها عقب 
افتاده تــر نبودنــد، بلکه  بعضــا از لحاظ 
فرهنگی و حتی شــخصیت ملی از فارسها 
پیشرفته تر بودند. برای نمونه  ترکها که  از 
لحاظ زبانــی و فرهنگی به  ترکیه  نزدیکتر 
بودند، ســالها بود که  امپراتوری بزرگی به  
مانند عثمانی داشــتند و حتی خودشان 
در ایران برای صده هــا فرمانروا بودند، اما 
فرمانروایان بیشتر مذهبی. حتی از لحاط 
مدرنیته  هــم به  دلیل نزدیکــی ترکها با 
مرزهای شــوروی ســابق و آذربایجان که  
در آن زمان صنعتی شــده  بود، مهاجرت 
و رفت و آمد کارگــران ترک آذری برای 
کار در کارخانجــات شــوروی، باعــث به  
وجود آمدن حتــی طبقه  کارگر و طبقات 
شهری در تبریز شده  بود و به  همین دلین 
هم در دوران مشــروطه  یکــی از احزاب 
مهم آن زمان )اجتماعیــون عامیون( که  
در واقــع حزبی سوســیال دموکرات بود، 
در تبریز تاســیس شــده  بود]17[. یا برای 
نمونه  در اهــوازو در میان عربهای آنجا، با 
وجود شرکتهای نفتی انگلیس، طبقه های 
کارگری و شــهری به  وجود آمده  بود]18[. 
در کردســتان با وجود هم مــرز بودن با 
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امپراتــوری عثمانی و نزدیکی بیشــتر به  
اروپاییها، آشنایی بیشــتری با مدرنیته  و 
اصل بــه  وجود آوردن دولــت ملی وجود 
داشت. به  همین دلیل هم رهبری همچون 
اسماعیل خان ســمکو، به  دنبال تاسیس 
کشور کردستان بود]19[. اما با وجود اینها، 
رضا خان و ناسیونالیسم فارسی، از طریق 
سرکوب و کشتار وسیعی که  انجام دادند، 
ســعی در خاموش کردن صداهای هویت 
طلبانه  در مناطق مختلف و فارسیزه  کردن 
مردم داشــتند و برای همیــن هم قانون 
اجباری کردن زبان فارســی را برای تمام 
مردمی که  در جغرافیای ســرزمین ایران 

زندگی میکرند تحمیل کردند. 

گفتمــان )discourse( سیاســی - 
فرهنگی  ناسیونالیسم ایرانی 

بعــد از تشــکیل موسســات سیاســی و 
فرهنگی و همچنین سرکوب بی رحمانه ی 
ایران،  خواســت ملی ملتهای مختلف در 
ناسیونالیســم فارســی عالوه  بر خشونت، 
نیاز بــه  گفتمان )discourse( سیاســی-

فرهنگی بر مبنای هویت ایرانی-فارســی 
داشت. در واقع تاســیس تمام موسسات 
و نهادهــای فرهنگی در ایران، بخشــی از 
گفتمان فرهنگ ایرانی بود. گفتمان صرفا 
 )rhetorical( یک ابزار ســخنوری و زبانی
نیســت بلکه  هر گفتمانی به  پشــتوانه ی 
موسســاتی احتیاج دارد]20[. ناسیونالیسم 
فــارس در کنــار اقدامات سیاســی، نیاز 
داشــت تا گفتمان فرهنگی ایرانی-فارسی 
را ترویج دهد. گفتمان سیاســی-فرهنگی 
ناسیونالیســم فارس در زمان رضا شاه بر 
اساس ســه  اصل ایدئولوژیک بوده  است. 
 )archaism  ناسیونالســیم )باستان گرایانه
هرکدام  ســکوالریزم]21[.  و  مدرنیزاسیون 
از این اصلهای ایدئولوژیک، برای درســت 
ناسیونالیســتی-ایرانی  گفتمانــی  کردن 

به  کار گرفته  شــده  اســت. دراینجا و به  
طــور مختصر به  دو مــورد از این اصلهای 
ایدئولوژیک که  در خدمت گفتمان ایرانی 

بوده  است اشاره  خواهد شد. 
اول اینکه  مدرنیزاســیون در ایران در 
خدمت تاســیس موسســات دانشگاهی و 
آموزشی برای زبان فارسی به  خدمت گرفته  
شده  است. رادیو ایران که  در سال 1924 
تاسیس شــد بخش بزرگی از برنامه های 
خــود را بــه  موســیقی )صفحــه  ایران( 
اختصاص میدهد. در یکی از بخشنامه های 
اداره  “پســت و تلگــراف در مورد مقررات 
رادیو ایران” آمده  اســت کــه  رادیو باید 
بخشــی از برنامه های خود را همچنین به  
ادبیات ایــران اختصاص دهد]22[. در اینجا 
موسیقی صفحه  ایران و ادبیات ایران صرفا 
به  معنای ادبیات و موسیقی فارسی است. 
در واقع رادیو به  مانند ابزار مدرن ارتباطی 
و تبلیغاتــی، در خدمت ترویج فارســیزه  
کردن ملتهای ایــران و همچنین گفتمان 
ایرانی ـ فارسی بوده  از همان بدو تاسیس 

در زمان رضا شاه بوده  است. 
در مورد ایدئولوژی و گفتمان باســتان 
گرایانه ی ایران نیز با وجود ابهامات زیادی 
که  در مورد تاریخ باستان ایران و بخصوص 
زمامداری و بر مســند قدرت بودن فارسها 
وجــود دارد دارد، ناسیونالیســم ایران با 
بازتعریف و تحریف کردن تاریخ کوشــیده  
تا گفتمان فارســی بودن ایران باستان را 
به  پیش ببرد. اینکه  تا چه  اندازه  فارســها 
در ایران باســتان ســهم داشته اند و حتی 
رهبری امپراتوریهای بزرگی را داشــته اند 
بازهم جــای بحث وجود دارد، برای اینکه  
تاریخ را هیــچ وقت نمیشــود به  صورت 
واضح و دقیق نوشــت و به  آیندگان ارجاع 
داد. اما ناسیونالیســم فارسی و رضا خانی، 
از باســتانگرایی و کهن بودن فارســها در 
ســرزمین ایران، به  عنــوان یک گفتمان 
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سیاسی-فرهنگی اســتفاده  میکنند و آن 
را به  ابــزاری برای ترویج تشــکیل ایران 
یکدســت فارس تبدیل میکنند. البته  این 
نیــز گفتمانی شکســت خورده   گفتمان 
اســت. زیرا هیچــگاه  در جغرافیای ایران 
اتنیکی یکدست در قدرت نبوده  است. در 
ضمن در ایران باســتان پادشاهان مختلف 
از اتنیکهــای مختلف و بر مناطق مختلف 
حکومه ت کرده اند. به  همین دلیل هیچ گاه 
ناسیونالیسم ایرانی نتوانسته  با وجود تمام 
تالشی که  برای بازتعریف تاریخ از زاویه ی 
دید خود و آنگونه که  به  نفع خودشان بوده  
اســت از گفتمان تاریخی-باســتانی برای 
همگون ســازی فرهنگی-زبانی و به  وجود 

آوردن ملت ایران استفاده  ببرد. 
اما ایــن گفتمان ناسیونالســیتی باید 
مدام نوآوری یا ابداعــی را که  خود کرده  
اســت ترغیب کند. بــه  تعبیر پیــر نورا 
)Pierre Nora( در ارتباط با ناسیونالیسم 
ما حافظه ی آنی نداریم وبرای همین وقتی 
یک روایت تاریخی شــکل داده  و نوشــته  
شــد، رهبر این حرکت ناسیونالیســتی یا 
رهبر یک کشــور، در مقابــل نیاز مبرمی 
برای ترغیب کــردن آگاهانه  و مداوم این 
روایت شکل داده  شــده  قرار میگیرد]23[. 
چیــزی که  در ایــران و بعــد از برکناری 
پهلوی پدر، محمد رضای پسر ناچار البته  
آگاهانه  به  ترغیب تاریخ شــکل داده  شده  
و در واقع  غیر واقعی باســتان ایران شد و 
مدام جشــنهای مجلل شاهنشاهی برگزار 

میکرد.
 پیر نورا همچنین مینویسد که  در واقع 
رهبر یک جریان ناسیونالیستی باستان گرا 
ایــن کار را با چنان امکانــات خاص و به  
شــیوه ای خاص به  مانند برگزاری جشن 
ســالگردی انجام میدهد. هدف از این کار 
هم این اســت که  این تاریخ برســاخته ، 
بیشــتر به  شکل حقیقی و اصلی درآمده  و 

هیچ گمانی در مورد نادرســت بودن این 
تاریخ باقی نماند. در واقع شــاه پســر در 
ترغیب گفتمان ایرانی که  شــاه پدر برای 
او به  ارث گذاشــته  بود، ســعی در واقعی 
نشان دادن ملت “ایران” با قدمتی تاریخی 
و بیشتر ترویج دادن گفتمان وجود ایران 
و بــه  خصوص ایران-فارســی بــا قدمتی 
2500 ســاله  داشــت. بر همین اســاس، 
شاه باید جشــنهای مجلل بزرگ فرهنگی 
و ســرگرم کننده  بیشتری را برای اجرایی 
کردن پروژه ی درست کردن ملت ایران با 
محوریــت فارس برگزار میکرد و برای این 
کار میلیونها دالر پول مردم و به  خصوص 
پول مردمی را که  از اتنیک فارس نبودند، 
در جهت ترویج فارسیزه  کردن و برساختن 

ملت ایرانی-فارسی مصرف میکرند. 
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علی رغم کمبودهای تولیدی در بخشهای مختلف مناطق کوردستان 
ایران، عدم سرمایه گذاری در بخش خدمات عمومی، فراهم کردن 
انرژی الزم، آب آشامیدنی، جاده  سازی و اتوبانهای چند بانده و 

فرودگاه و سیستم حمل و نقلی ریلی و وسایل حمل و نقل عمومی 
بین شهری و برون شهری، امکانات درمانی و شرایط تحصیلی 

مناسب و درخور و تقویت پتانسیلهای توریستی و جذب مسافران 
داخلی و خارجی نیز از عوامل عدم پیشرفت اقتصادی مناطق 

نامبرده می باشند.

ارزیابی وضعیت اقتصادی ملت کورد در شرق کوردستان  

د. معتصم تاتایی



شرق کوردستان ]رۆژهه اڵت[ سرزمین کوردها 
در جغرافیای موسوم به ایران است،

طبق آنچه  که  “فاینشــر تایمز” در مقاله ای 
در ســال 2014 میالدی ادعا میکند 8 میلیون 

کورد در ایران سکونت دارند.
اقتصاد ایــن بخش از کوردســتان چه  در 
گذشــته  و چــه  در حال بــه شــدت متأثر از 

سیاستهای اقتصادی دولت مرکزی بوده  است.
این سیاســتها در طی زمان، موقعیتی ویژه  
از لحاظ اقتصادی بــرای مردمان این بخش از 

کوردستان فراهم کرده است.
اگر از فاکتورهای اقتصاد کالن در سطحی 
عمیقتــر جایــگاه  ســرمایه گذاری را به عنوان 
فاکتوِر مولِّد رشــد و توسعه ی اقتصادی در نظر 
بگیریم، به  آســانی پی می بریم که  این منطقه  
همانند بخش هایی از مناطق دیگر ایران، مانند 
سیســتان وبلوچستان و یا خوزستان، به  شکلی 
برنامه ریــزی شــده  و عامدانه ، زیر خط رشــد 
توســعه ی اقتصادی متوقف شده  و در حقیقت 
هیــچ گونه  امکانی بــرای بکارگیری درســت 

ظرفیتهای اقتصادیش فراهم نگردیده است.
 این منطقه  از پتانسیلهای اقتصادی بسیار 
باالیی در زمینه ی کشاورزی، دامپروری، ذخایر 
زیر زمینــی و نیــروی جــوان و تحصیلکرده  

برخوردار است.
همان مقاله ی “فاینشر تایمز” که  در باال به 
آن شاره  شد، تأکید مینماید که  سرمایه گذاری 
دولت در بخش آموزش سطوح باال، میزان سواد 
را که  در سال 1979 میالدی 28 % بود به  %80 
رسانده  و کوردســتان در سال 2014 میالدی 
90 هزار فارغ التحصیل دانشگاهی داشته  و در 
همان سال 65 هزار دانشجوی کورد به  تحصیل 

اشتغال داشته  است.
نتایج ارزیابی و تجزیه  و تحلیل نشــان داده 
که عدم بکارگیری مناسب پتانسیلهای اقتصادی 
منجر به رشد و توسعه ی اقتصادی مناسبی برای 

این منطقه  و مردمانش نشده است.
درخور توجه است که عدم رشد اقتصادی و 

تأثیرات بسیار منفی سیاستهای غلط در همه ی 
ســطوح در ایران، موقعیتی بسیار ناامن هم از 
لحاظ اقتصادی و هــم اجتماعی برای مردمان 
این منطقه  به  وجود آورده  است، که خود باعث 
و بانی زیر سوال بردن دورنمای روشن اقتصادی 

برای عامه مردم ایران شده است.
نیروی انســانی آماده  به کار این منطقه  اّعم 
از تحصیالت دانشگاهی و فنی، امید و آرزوهای 
خود را برای دستیابی به  کاری مناسب و درخور 
دانایی و مهارتشــان را از دست داده  و بسیاری 
از آنهــا تنها راه  امرار معاش خود را در کولبری 
)که  کاری به  غایت خطرناک( و دســت فروشی 

که شغلی کاذب محسوب میشود را یافته اند.
هدف این نوشته  ارزیابی و تجزیه  و تحلیل 

وضعیت اقتصادی امروز این منطقه  است. 
الزم اســت به  دو نکته ی مهــم در رابطه  با 

پیشبرد این تجزیه  و تحلیل اشاره  کرد:

اول: تقسیمات کشوری ایران
دوم: به  بکارگیری مکتوب منابع آماری 

سوای این دو نکته  در ارزیابی و تجزیه و تحلیل 
این مهم، ســعی خود را معطوف به فاکتورهای 
اقتصاد کالن جهت ارائه تصویری کلّی از اقتصاد 
کوردستان و همچنین رابطه ی این فاکتورها با 
هم و نقد و بررســی تأثیراتشان بر کل اقتصاد 

این منطقه  خواهیم کرد.
در ادامه  به  نحوه ی شــکلگیری این فاکتور 
و ارتبــاط آن با سیاســتهای اقتصــادی دولت 

خواهیم پرداخت.
در قدم بعد به  جایگاه  کشاورزی و دامپروری 
در اقتصاد این منطقه  و نقد سیاســتهای غلط 
دولت مرکزی به درازای ســالیان حکومت و به 
هدر رفتن پتانســیلهای مهــم اقتصادی را در 
راستای اعمال سیاستهایشان خواهیم پرداخت.

توجه ما به  نقش بی توجهی دولت در فراهم 
کردن خدمات عمومــی برای مردم این منطقه 
جهت زیر خط توســعه  نگه داشتن این منطقه  
به عنوان یک سیاســت غالــب و در نهایت به 
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کارکردهای اساســی دولت، در عرصه ی اقتصاد 
ایران و تاثیرات بالمناضــع این کارکردها را بر 

کل اقتصاد کوردستان، معطوف خواهد بود.

1. منابع آماری و تقسیمات کشوری 
نکته حائز اهمیت، عدم دسترســی ما به منابع 
آماریی اســت که نتیجه تحقیقات یک سازمان 
مســتقل اعم از موسســات مســتقل داخلی و 

احزاب و سازمانهای اپوزسیون باشد.
ارقام و آمار مــا برگرفته از مرکز آمار ایران 
می باشــد و مســئولیت صحت و سقم داده ها 

متوجه سازمان مذکور خواهد بود.
بکارگیــری منابع آمــاری از حیــث اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی استانهای کشور در طول سالهای 

1394 تا 1398 از مرکز آمار ایران بوده است.
الزم اســت به مشکالت اســتفاده از ارقام 
مذکور برای کلیه مناطق “رۆژهه اڵت” اشاره ای 
داشــته باشــیم، چرا که منابع مرکز آمار ایران 
بــر مبنای اســتانی بوده  و همیــن امر تحقیق 

اقتصادی راجع به  کل شرق کوردستان را بسیار 
دشوار نمود.

کوردهــا بعنوان یک ملّت در 4 اســتان در 
شمال غربی ایران ســکونت دارند، 4 استان از 
شــمال به  جنوب عبارتند از:استان آذربایجان 
غربی، اســتان کوردستان، اســتان کرمانشاه  و 

استان ایالم.
 ناگفته نماند که مانع اساســی در پیشبرد 
تحقیق، عدم انطباق اســتان  ها کاماًل بر نقشــه 
کوردســتان و قرارگرفتــن بخش های از خاک 
کوردستان در اســتان همدان و لورستان بوده  
و همچنین این نکته که  ســاکنین این استانها 
تماماً کورد نبــوده  و ملّیتهای دیگر نیز در این 

استانها سکونت دارند.
راه حــل برگزیده  اســتفاده از آمــار و ارقام 4 
استان قید شده  برای بررسی و ارزیابی وضعیت 
اقتصادی کوردها در شرق کوردستان و با علم بر 
اینکه  هر کدام از این اســتانها تماماً کورد نبوده  

و ملیتهای دیگر در این استانها سکونت دارند.
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2. فاکتــور اقتصــاد کالن و جایــگاه  
سرمایه گذاری

قبل از اینکــه  به  فاکتور اقتصاد کالن بپردازیم، 
الزم اســت بــه  فاکتور جمعیت در اســتانهای 

کوردستان بپردازیم. 
گراف شــماره 1 نرخ مشارکت جمعیت 10 
ســاله  و بیشتر را در استانهای مختلف ایران در 

سال 1398 را نشان میدهد.
3 اســتان از استانهای کوردســتان، اعم از 
کرمانشاه ، کوردســتان و آذربایجان غربی جزء 
اســتانهای پرجمعیــت ایران بــوده  و جمعیت 
10 ســال به  باالی آنها از حد متوسط جمعیت 
اســتانی ایران ]خط قرمز در گــراف 1[ باالتر 

هستند.
آنچه  که  محرز است این است که  استانهای 
کوردنشــین غیراز ایالم اســتانهای پرجمعیتی 
هستند و همین نرخ جمعیت باال نشان میدهد 
که  ما با ثروت انســانی بیشتری در این استانها 

روبرو هستیم.
بــا نگاهی به  گراف شــماره ی 2 این امر به  
روشــنی نمایانگر میشــود که  جمعیت استان 
کوردســتان برای نمونه  جمعیت جوانیست که  
بیشــتر جمعیت را گروه  ســنی بین 20 تا 24 
ســال ] هم در میان مردان هم در میان زنان[ 

تشکیل میدهد.
جمعیــت جوان امروز ســاکن کردســتان 
گویای سرمایه ی انسانی بسیار گرانبهائیست که  
در صورت داشتن کار و اشتغال، توانایی فراهم 
کردن زمینه های رشد اقتصادی بسیار خوبی را 

دارند.
تحقق این امر هم تأمین نیازهای اقتصادی 
و هم با پرداخــت مالیات بر درآمد به  دولت در 

امر کمک به  چرخه اقتصادی کشور است.
در کمــال تاســف اگر ما به  نــرخ بیکاری 
جمعیت 10ســال و در ســال 1398و بیشتر 
در اســتانهای کوردســتان در گراف 3 نگاهی 
بیندازیــم درمی یابیم که  نــرخ بیکاری در این 
اســتانها از حد متوســط بیکاری ] خط قرمز[ 

بســیار فراتر بوده  و به وضوح کرمانشاه ، یکی از 
استانهای کوردستان، باالترین نرخ بیکاری کل 

ایران را دارا میباشد. 
اقتصاد بعنوان یک دیســیپلین شــامل دو 
بخش عمده  است، اقتصاد خرد و اقتصاد بزرگ 

یا کالن.
 برای تجزیه  و تحلیل اقتصاد کشــوری یا 
منطقه ای، به کارگرفتن فاکتورهای اقتصاد کالن 
بسیار مفید بوده  و تجزیه  و تحلیل آنها به  ما در 
دستیابی به  تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی 

آن کشور یا منطقه ، کمک خواهد کرد.
چهــار فاکتــور اقتصــاد کالن عبارتند از: 
بیکاری، تــورم، رشــد اقتصــادی و موازنه ی 

اقتصادی بین دو کشور.

- فاکتور بیکاری
نتیجــه ی فاکتور اول اقتصــاد کالن در باال با 
وجود تعداد زیاد جمعیت جوان و نیروی انسانی 
بســیار باارزش، عماَل ثروت انسانی به فنا رفته 
اســت و آمار باالی بیــکاری گویای حال مردم 

کردستان می باشد.

- فاکتور تورم
در گــراف4 نمایان اســت که  2 اســتان از 4 
استان کوردستان ایران، یعنی استانهای ایالم و 
کوردستان از تورمی باالتر از حد متوسط تورم 
در کل ایران، برخوردار هستند. این گراف نشان 
میدهد که  استان ایالم بیشترین تورم را در کل 

ایران دارا میباشد.
در اقتصادهای معمولی و کم دغدغه ، تورم 

به  دو علّت باال میرود.
یا به  علّــت تقاضای باال و یا به علّت قیمت 
بــاالی مواد خام، کــه  در تولید بــه کار گرفته  
میشود که نتیجه آن افزایش قیمت بهای تمام 

شده کاالست.
 بــرای نمونه  از نفت و یا مواد خام دیگر در 
ایــن عرصه میتوان یاد کرد کــه  عرضه کاال را 

دچار مشکل کرده  و قیمت آنها را باال میبرد.
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بــرای تورم بر مبنای عرضه میتوان به  تورم 
باالی کشــورهای پیشــرفته  در ســالهای 70 
میالدی بعد از بحران اُپِک در سال 1973 اشاره  

کرد.
این امر طبیعی اســت که  اگر اقتصاد وارد 
مرحله ی رشد باالیی بشود، تورم افزایش یافته  

و قیمت ها سیر صعودی خواهند داشت.
تورمــی که  همراه  با رشــد اقتصادی پیش 
آمده  باشــد، بر نــرخ بیکاری تاثیر گذاشــته  و 
بیکاری را پایین می آورد، از این قسمت میتوان 
نتیجه  گرفت که  تورم سالم و کم شدن بیکاری 
همراه  با آن از رشد اقتصادی درست سرچشمه  

میگیرد.
اگر آنچه  را که  در باال به  آن اشــاره  شــد، 
مبنا قرار دهیم، در شرق کوردستان آمار منتشر 
شده  به  ما نشان میدهد که  با بیکاری مزمن که  
به  طور قطع نشــان از عدم رشد اقتصادی دارد 
روبرو بوده ، اما همزمان با پدیده ای غیر معمول 
در این راستا روبرو هستیم و آن باال بودن تورم 
در پناه  عدم رشد اقتصادی ] نرخ باالی بیکاری[ 

است.
این باال بودن تورم چون با رشــد اقتصادی 
و پایین بودن نرخ بیکاری همراه  نیست، دارای 

داللی غیر اقتصادی میباشد.
از لحاظ تجزیــه  و تحلیل اقتصادی، بوجود 
آمــدن چنین پدیده ای ناشــی از دو امر معین 
اســت: اول به پدیده ای به  نــام رانتخواری در 
اقتصــاد و سیســتم سیاســی و اجتماعی ربط 
پیــدا میکند و دوم به  عدم اطمینان به  آینده ی 

سیاسی دولت.
سیســتم سیاســی و اقتصادی که  امکانات 
طبیعی و غیرطبیعی کشــور را تنها در اختیار 
قشر خاصی قرار داده  که  به  حلقه قدرت نزدیک 
هســتند و آن امکانات را از توده ی مردم دریغ 

میدارند.
 سیســتمی که  راه  را باز میکند که  پول و 
امکانات نه  از طریق کار بلکه  از طریق رابطه  به  

دست بیاید.

سیســتمی که  نــه  تولید بلکــه  مصرف را 
توسعه  میدهد.

سیســتمی که  داللی را در همه ی عرصه ها 
گسترش میدهد.

سیســتمی کــه  در آن مبنــای صالحیت 
داشتن در پستی، اعم از اقتصادی یا سیاسی یا 
اجتماعی، نه  توانایی فرد بلکه  داشــتن رابطه  با 
قدرت است، این سیستم رانتخوار بوده  و اقتصاد 
را از پویایی ســالمی که  باید دارا باشد، محروم 

میسازد.
رانتخــواری بــا در نظر گرفتــن تاریخ باال 
و عدم اطمینان سیاســی بــه  آینده ی رژیم در 
عرصه های سیاســی تورم باالیــی را به  وجود 
مــی آورد که  با تورم معمولــی که  در باال به  آن 

اشاره  شد هماهنگی ندارد.
چنیــن تورم غیــر معمولی که  ریشــه  در 
رانتخــواری و عدم اطمینان سیاســی دارد به 
همراه  عدم رشــد اقتصادی و نرخ بیکاری باال، 
منجــر به پدیده ای به نام بیــکاری تورمی و یا 

استامینیشن شده است.
تورم همراه  با رشــد پایین اقتصادی و نرخ 
باالی بیکاری بسیار، پدیده ی مزمنی در اقتصاد 
بوده  و میتواند کل سیســتم اقتصــاد را دچار 

اختالل و درگیر بحران نماید.
 آمار و ارقامی که  در باال مورد ازریابی قرار 
گرفت، نشــان میدهد که  ما در کوردســتان با 
بیکاری تورمی روبرو هستیم، این به  این معنی 
است که  ما هم تورم باال را تجربه  میکنیم و هم 

پایین بودن رشد اقتصادی را.
علیرغــم جمعیت نســبتاً زیاد اســتانهای 
کوردنشین، قریب به اکثر مردم بیکار بوده  و در 
طول زمان از طریق تورم باال قدرت خریدشــان 

پایین و پایینتر میرود.
ایــن ارزیابی اقتصادی میتواند به  روشــنی 
به  ما نشــان دهد که  چرا ما در کوردســتان با 
پدیده ی کولبری و شــغل های کاذبی از جمله 

دستفروشی روبرو هستیم.
در جایی که  امکانی بــرای پیدا کردن کار 
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وجود ندارد و عامه ی مردم واجد شــرایط کار، 
بیکار هستند و همزمان از طریق تورم باال قدرت 
خریدشان هر روز تحلیل رفته  است، پناه  بردن 
به  شغلی خطرناک مانند کولبری پدیده ای غیر 

معمول نخواهد بود.
امــا باید این را در نظرداشــته  باشــیم که  
فاکتور اقتصاد کالن ارتباط تنگاتنگی با فاکتور 
ســرمایه گذاری داشته  و الزم است به  اهمیت و 
جایگاه  این فاکتــور در رابطه  با اقتصاد مناطق 
کوردســتان بپردازیم، توجه به دو گراف 5 و 6 

نکات مهمی را دربر دارد.
اولــی: میــزان مالیاتی که  دولــت ایران از 
استانهای کوردستان در سال 1396 جمع آوری 

کرده  است بسیار ناچیز است.
دومی: سهم اســتانهای مختلف ایران را از 
تولید ناخالص داخلی در ســال 1396 را نشان 
میدهــد گــراف 7 به  خوبی نشــان میدهد که  
استانهای کوردســتان سهمی آنچنان در تولید 

ناخالص داخلی ندارند.
لــذا میزان ســرمایه گذاری در اســتانهای 

کوردستان بسیار ناچیز است.
ســطح میــزان ســرمایه گذاری دولــت و 
شــرکتهای وابسته  به  دفتر خامنه ای در مناطق 

کوردستان درخور توجه است.
آمار منتشر شــده از مرکز آمار ایران نشان 
از محرومیت ســرمایه گذاری دولت در استان 
کوردســتان در طول ســالیان متمــادی دارد 
بطوریکه از 1% در سال تجاوز نکرده  و شرکتهای 
وابسته  به  دفتر خامنه ای، عماًل فعالیت اقتصادی 

قابل مالحظه ای در این استان نداشته اند.
ناگفته نماند که بازداری از جذب ســرمایه 
های خارجی و یا بخــش خصوصی داخلی نیز 
بر این مهم تأثیر منفی مضاعفی داشــته است، 
بطوریکــه میــزان ســرمایه گذاری خارجی در 

استانهای ایالم و کوردستان بوده  و هست.

3- بخش تولید در کوردستان شرقی
عدم سرمایه گذاری دولت در بخشهای تولیدی 

ماننــد صنعت، ذخایر زیر زمینی، کشــاورزی، 
دامپروری و خدمات عمومی و توریســتی باعث 
گردیده  که  اقتصاد این منطقه  توســعه  نیافته  و 
بخش عظیمی از پتانسیل های اقتصادی آن به  

آسانی به  هدر برود. 
بــرای اثبات این ادعا ما از آمار و ارقامی که  
در دسترس است و به  وسیله ی مرکز آمار ایران 
انتشار یافته  است اســتفاده  کرده  و هر کدام از 
این بخشها را به  طور جداگانه  مورد برسی قرار 

می دهیم. 
یادآوری میشود که  مشارکت ناچیز مالیات 
بــر درآمد و به دنبال آن ســهم تولید ناخالص 
داخلی در یک سال در اســتانهای کوردستان، 
ریشــه  در ضعف تولید در بخشــهای صنعت، 

معادن طبیعی، کشاورزی و دامپروری دارد. 
بــا نگاهی گذرا در بخش صنعت و توجه به 
دو شــاخص تعداد کارگاهها و تعداد شــاغلین 
در کارگاههــا که در دو گــراف 8 و 9 به خوبی 
نمایان اســت، میتوان دریافت که نسبت تعداد 
کارگاههای صنعتی 10 نفر کار کن و بیشــتر و 
تعداد شاغلین در این کارگاه  ها به  کل جمعیت 
در ســال 1396 استانهای کوردســتان از حد 
متوســط کل تعداد کارگاهها و تعداد شاغلین 
در ایران بســیار پاییــن تر بوده  و اســتانهای 
کوردســتان و ایالم جزء پایینترین ســطوح در 

این دو عرصه  هستند. 
سهم اندک استانهای کوردنشین در اقتصاد 
صنعتی و مهاجرت روستائیان به شهرها دلیلی 
محکمه پسند به روی آوردن جوانان به شغلهای 

کاذب و کولبریست.
در عرصه ی تولیــد اهمیت میزان بهره وری 
و اندازه گیری متداوم آن نشــانگر شاخص رشد 

بهره وری کارگاه تولیدی می باشد.
از تقســیم تولید یک کارگاه  بر آنچه  که  در 
تولید به  کار گرفته  شــده  میزان رشد بهره وری 

آن کارگاه  نمایان میگردد.
میزان ساعات مصرفی برای تولید یک عدد 
کاال بایســتی بهره وری شاغلین کل تولید را به  
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میزان ســاعات مصرفی برای کل تولید به  کار 
گرفته  شده  تقسیم کنیم.

میزان رشــد بهره وری، میزان به  کارگیری 
تکنولوژی جدیــد در تولید و درجه  اســتفاده  
درســت و دقیق از آنچــه  را در تولید نیاز بوده  
است را نشان میدهد. رشــد بهره وری به  رشد 
اقتصــادی در کل ربــط پیدا کــرده  و در واقع 
می تــوان گفت کــه پایین ترین عامل رشــد 

اقتصادیست.
اگــر در همین رابطه  به  گــراف 10 درباره  
میزان بهره وری کارگاههای صنعتی و بهره وری 
این  بپردازیم،  کارگاههای صنعتــی  شــاغلین 
نمایان اســت که  دو اســتان از چهار اســتان 
کوردستان از حد متوسط بهره وری جایگاهشان 
باالتر بوده ، اســتانهای کرمانشــاه  و ایالم و دو 
استان دیگر جایگاهشــان از حد متوسط کمتر 

است، استانهای آذربایجان غربی و کردستان.
اســتان کوردستان در هر دو جدول جایگاه  
یکی مانده  به  آخر را کســب کرده  اســت این 
نشان میدهد که  میزان بهره وری این استان در 
سطح بســیار نازلی قرار دارد و آنچه  که  در این 
اســتان تولید میگردد احتیاج به  ماتریال بیشتر 
و همچنین ســاعت کار بیشتری دارد. این خود 
بر رشد اقتصاد تاثیر گذاشته  و آن را پایین نگه  

میدارد.
در بخــش ذخایر زیر زمینــی و معادن، بر 
طبق آنچــه  که  در گراف 11 دیده  می شــود، 
استانهای سنندج و ارومیه، نسبت تعداد معادن 
در حال بهره وریشــان از حد متوسط کل کشور 
بیشتر اســت اما دو اســتان دیگر کوردستان، 
ایالم و کرماشان بر عکس دو استان باال، تعداد 
معادن در حال بهربرداریشان از حد متوسط کل 
کشور کمتر اســت. در همین راستا طبق آنچه  
در گراف 12 نشان میدهد نسبت تعداد شاغالن 
معــادن در حال بهره برداری هر چهار اســتان 
کوردستان از حد متوسط کل کشور کمتر بوده  
و در مجموع می توان تاکید کرد که  این بخش 
به  مانند بخش صنعت نتوانسته  است در عرصه  

تولیــد و کاریابــی به  عرصه  قابــل مالحظه یی 
تبدیل گردد.

در اقتصاد امروز فعالیت در بخش مســکن 
یکی از فعالیتهای بســیار موثر اقتصادی بوده  و 
تأثیرات آن در رشد اقتصادی بسیار محرز است 
و دلیل این امر این است که  درست کردن یک 
واحد مسکونی احتیاج به  تعداد زیادی ماتریال 

از آجر و سیمان گرفته  و غیره دارند.
به  هر اندازه  فعالیت در این عرصه  روبه  رشد 
باشد به  همان اندازه  تقاضا برای ماتریالهای یاد 
شــده  بیشــتر خواهد بود. رونق در این عرصه  
موجب اشــتغال زایــی زیــادی در عرصه های 
مختلف وابســته  به  این عرصه  شــده و به  رونق 

اقتصادی کمک زیادی می نماید.
با نگاه  به  گراف 13 به  خوبی نمایان اســت 
که  در چهار استان کوردستان فعالیت آنچنانی 
در این عرصه  صورت نمی گیرد و میزان فعالیت 
در این عرصه  برای هر چهار اســتان در زیر حد 
متوســط کل ایران )خط قرمــز در گراف مورد 

اشارە( قرار دارد. 
عرصــه  آخر تولیدی که  الزم اســت به  آن 

پرداخت عرصه  کشاورزی و دامپروری است.
علی رغــم اینکه  مناطق کوردســتان جزء 
ثروتمندتریــن مناطق پــر آب ایران، همچنین 
دارای زمینهــای دیم و غیر آبیاری شــده  می 
باشــد، اما طبق آمار در دسترس از این فاکتور 
مهم در عرصه ی تولید کشــاورزی اســتفاده ی 
آنچنانی نشده  است لذا در زیر خط توسعه  قرار 
گرفته  و پتانسیل های موجود آن به  کار گرفته  

نشده  است.
متأســفانه باوجود اینکه مناطق کوردستان 
ایران از شــمال به  جنوب در مجاورت رشــته  
کــوه  زاگروس قرار گرفته  و این مهم در صنعت 
دامپروری میتواند نقش بزرگی را ایفا نماید، اما 
به دلیل عدم اســتفاده از پتانســیلهای موجود 
نیازهای داخلی  پاســخگوی حداقلی  نتوانسته 
مناطق ذیربط باشد و این عرصه ی تولیدی نیز 
احتیاج به ســرمایه گذاری عمده  داشته  تا بتواند 
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از فرسایش خاک نیز جلوگیری به عمل آید.
ســهم دربــاره ی  دوم  و  اول   جدولهــای 

 اســتان از اراضی تحت پوشش سیستم آبیاری 
تحت فشــار در کشور و ســهم استان از اراضی 
تحت پوشش طرح تجهیز و نوسازی کشاورزی 
کشــور، به  خوبی ادعای بــاال را که  در مناطق 
کوردســتان توجه  خاصی به  امر مدرنیزه  کردن 
کشــاورزی و استفاده ی درست از منابع آبی در 
خدمت توســعه ی کشاورزی نشــده  و این امر 
 به  دســت فراموشی سپرده  شــده  است، اثبات 

میکند.
 در جدول )1( سهم استان از اراضی تحت 
پوشــش سیستم آبیاری تحت فشار تنها استان 
اورمیه که  صاحب رتبه ی 10 در ســال 1397 
اســت رتبه ی مناســب در این عرصه  را کسب 

کرده  است.
صاحب  کوردســتان  اســتانهای  بقیــه ی 
رتبه هایی باالتر از حد متوســط 15 هستند که  
نشان از داشتن ســهم بسیار کم در این عرصه  

است.
 در جدول )2(، دو استان ایالم و کرمانشاه  
که  رتبه های 3 و 11 را در ســال 1397 کسب 
کرده اند توانسته اند رتبه های بهتر از حد متوسط 

رتبه ی 15 به  دست آورند.
دو استان دیگر اورمیه و سنندج، سهمشان 
در سال 1397صفر بوده  و هر دو در این عرصه  

رتبه  24 را کسب کردند. 
آنچه  که  به  طور عمــوم در رابطه  با تولید 
در عرصه های مختلف در استانهای کوردستان 
بررســی شــد می توان ایــن نتیجه گیری را 
کســب کرد که  تولید در بخش صنعت، ذخایر 
زیرمینی، مسکن، کشاورزی و دامپروری، درحد 
بسیار پایینی بوده  و استانهای کوردستان جزو 
اســتانهای غیر تولیدی ایران به  حســاب می 

آیند. 
با مراجعه  مجدد به  گراف مربوط به  ســهم 
استانها در تولید ناخالص کشور در باال، این ادعا 

به  روشنی تاکید می گردد.

4- خدمات عمومی
علی رغــم کمبودهای تولیدی در بخشــهای 
ایــران، عدم  مناطــق کوردســتان  مختلــف 
سرمایه گذاری در بخش خدمات عمومی، فراهم 
کردن انرژی الزم، آب آشامیدنی، جاده  سازی و 
اتوبانهای چند بانده و فرودگاه و سیستم حمل 
و نقلی ریلی و وسایل حمل و نقل عمومی بین 
شهری و برون شهری، امکانات درمانی و شرایط 
تحصیلی مناسب و درخور و تقویت پتانسیلهای 
توریستی و جذب مســافران داخلی و خارجی 
نیــز از عوامل عدم پیشــرفت اقتصادی مناطق 

نامبرده می باشند.
ناگفته نماند فراهــم کردن امکانات مذکور 
از وظایف حکومت مرکزی اســت و بخشــهای 
خصوصی عماًل رغبتی برای سرمایه گذاری در 

این حوزه ها را ندارند.
باوجود محدودیتهای آماری سعی ما بر این 
است که به وضوح میزان حداقلی سرمایه گذاری 
در بخشــهای خدمات عمومی را در استانهای 

کوردستان نشان دهیم.
گراف 14 به  تراکم بزرگراها در پایین نشان 
میدهد که  رتبه ی اســتانهای اورمیه، سنندج و 
ایالم در این زمینه  از حد متوسط کل کشور)از 

خط قرمز( پایین تر هستند.
درعرصه ی خدمــات درمانی گراف مربوط 
به  نسبت تعداد بیمارستانهای فّعال به  صدهزار 
نفر جمعیت در سال 1397 در گراف 15 نشان 
میدهد که  سه  اســتان از استانهای کوردستان، 
یعنی ســنندج، کرماشــان و ارومیــه، زیر حد 
متوسط کل کشور )خط قرمز( قرار دارند. تنها 
استان ایالم موقعیت خوبی را در این عرصه  دارا 

می باشد. 
در عرصه  ضریب نفود بیمــه  درمانی برای 
سال 1398 آنچنان که  گراف 16 نشان میدهد 
تمامی استانهای کوردستان از حد متوسط کل 
کشور)خط قرمز( پایین تر هستند و سه  استان 
ســنندج، کرماشــان و ارومیه جزو پایینترین 

استانها در این عرصه  هستند. 
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گراف 17 نسبت تعداد دانشجویان آموزش 
عالی به  صد هزار نفر جمعیت استان برای سال 
1397 تــا 98 در بخش خدمــات تحصیلی که  
بخش مهمی از خدمات عمومی سرمایه  گذاری 

الزم از طریق دولت است را نشان می دهد.
 ســه  استان به  ترتیب کرماشان، اورمیه و 
سنندج، جزء رده های بسیار پایین این جدول 
هستند و اســتان سنندج پایین ترین رتبه  را 
اخذ کرده  اســت. عامل تعیین کننده  در رشد 
اقتصاد در دنیای امروز میزان دانش و آشنایی 
به  تکنولوژی جدیــد و بکارگیری تکنیکهای 

آموزشی نوین است.
بخش خدمــات عمومــی همانند بخش 
تولیــد در مناطق کوردســتان در ســطحی 
حداقلی باقی مانده  و عدم هماهنگی بســیار 
مشــهودی در رابطه  با میزان جمعیت در این 
منطقه  و خدمات عمومی الزم به  چشــم می 

خورد.

5- سیاستهای دولت مرکزی
با طرح این ســوال که  چــرا حکومت مرکزی 
ایران نه توجه  الزم به  رشد و توسعه ی مناطق 
کوردســتان کرده و نه هیچ تالشی مبنی بر 
بکارگیری پتانســیلهای اقتصادی موجود در 
این مناطق کرده اســت؟ قطع به یقین پاسخ 
سواالت فوق را میتوان از جنبه های سیاسی 

و اقتصادی مورد تحلیل قرار داد.
آنچه  که  از لحاظ سیاسی نمایان است این 
است که  سیستم سیاسی جمهوری اسالمی، 

سیستمی غیردمکراتیک است.
 یکی از اجزاء پیشــبرد چنین سیستمی، 
زیر پا گذاشتن حقوق برابر برای اتنیکها است. 
زیر پا گذاشتن حقوق برابر برای اتنیکها منجر 
بــه  بی توجهی رشــد و توســعه ی اقتصادی 
اقلیتهای ملّی شده  و بخشی از آنچه  را که  در 
باال درباره ی وضعیت نابسامان اقتصاد کوردها 
مورد نقد و بررســی قرار گرفت از همین جا 

ناشی میگردد.

فاکتور بسیار اساســی و مهم دیگری که  
تأثیر مستقیم خود را به طور مداوم بر اقتصاد 
ایران و در همان راســتا بــر اقتصاد مناطق 
کوردســتان گذاشته  اســت، عبارت است از 
سیاســتهای اقتصادی که  به  وســیله  دولت 
مرکزی در طی این ســالها اتخاذ شده  است، 
عملکرد این سیاستها عمومی بوده  و تأثیرات 

آن همه ی نقاط ایران را در بر می گیرد.
اما میزان اثرگذاری سیاســتهای مختلف 
دولــت در همه ی نقاط ایران یکســان نبوده  
و مکانهایــی که  از لحاظ رشــد و توســعه ی 
اقتصــادی عقب مانده  هســتند، میزان ضربه  
پذیریشان در مقابل سیاستهای غلط اقتصادی 
بــه  مراتب بیشــتر خواهد بود. سیاســتهای 
اقتصادی دولت مرکزی طی این سالها به  طور 
مختصر از این قرار بوده  اســت: به  کار گرفتن 
تمامی امکانات اقتصادی در خدمت پیشــبرد 
سیاستهای کوتاه  مدت دولت چه  در داخل و 

چه  در خارج.
آنچه  که  در پیشــبرد این اقتصاد به  طرز 
بســیار روشــنی غالب اســت این است که  
برنامه یــی دقیق در کار نبوده  که  به  شــکلی 
سیســتماتیک، طرحهای کوتــاه  مدت، میان 
مــدت و دراز مدت را جلو بــرده  تا از تمامی 
پتانسیلهای موجود اقتصادی استفاده  کرده  و 

رشد اقتصادی مناسبی را تضمین نماید.
هدف اصلــی که  در این اقتصــاد مداوماً 
تعقیب شــده  اســت، این اســت که  تمامی 
اهرمهای اقتصــادی را بایــد در کوتاه  مدت 
بــکار گرفت، تــا ارگانهای وابســته  به  دفتر 
خامنه ای به  اضافه  ســپاه پاسداران روزبه  روز 
مقتدر گشته  و امکان تحقق یافتن سیاستهای 
جمهوری اســالمی را چه  در داخل و چه  در 

خارج تضمین نمایند.
بــازار داخلی در عرصه های بازار تولیدات، 
بازار کار و بــازار فعالیتهای مالی، طوری باید 
ســازمان یابد که  در کمتریــن زمان ممکن 

هدف مورد نظر محقق گردد. 
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جمعیــت 84 میلیونــی کشــور و بازار 
نیازهای آنها باید به  مکانی تبدیل شــود که  
حداکثر اســتفاده  را به  ارگانهای وابســته  به  
دفترخامنه  ای رســانده  تا اهداف کوتاه  مدت 
سیاســی چه  در داخل و چه  در خارج میّسر 

گردد.
سیستم معاوضه  پولی طوری باید تنظیم 
شود که  بیشترین تسهیالت را برای ارگانهای 
وابســته به  دفتر خامنه ای فراهم نماید. برای 
این امر معاوضه ی پولی رســمی و معاوضه ی 
پولی غیر رســمی یا در بازار سیاه ، به  شکلی 
مــوازی در بازار معاوضه ی پول جا باز میکند. 
این سیســتم در خدمت دولــت و ارگانهای 
وابســته به  دفتر خامنه ای بــوده  و در نقطه 
مقابل راســاً علیه  نیازهــای مردم عمل کرده  

است.
در واقع سیســتمی بــرای مبادله ی پول 
رایج کشــور با پولهای دیگر برقرار گشته  که  
به  محلی پر درآمد برای دســتگاه های قدرت 

حاکم تبدیل گشته  است. 
پروژه هــای بــزرگ و کوچــک دولت از 
ســاختن مترو تهران گرفته ، تا جاده  ســازی 
در دورترین نقاط کشــور، می باید در اختیار 
شــرکتهای وابســته  به  سپاه پاســداران و یا 

شرکتهای وابسته  به  بنیادها قرار گیرد.
هر نقطــه  از اقتصاد بتوانــد برای مدتی 
هر چند کوتاه  منبعی برای ســوددهی ایجاد 
کند، ســرمایه ها باید به  آنجا سرازیر شود، تا 
ارگانهای وابســته  به  بیت رهبری تنها ذینفع 

باشند.
 این نقطه  میتوانــد در یک بازه ی زمانی 
بازار مســکن، بازار بورس، بازار معاوضه  پول 

خارجی باشد.
 سیستم بانکی به  اضافه ی آنچه  که  بانک 
مرکــزی جلو می برد؛ برنامه های 5 ســاله ی 
دولت، تنظیم بودجه ی ساالنه ی دولت همگی 
طوری تنظیم و پیشــبرده  میشود که  بتواند 
بیشــترین امکان نفع رســانی بــه  ارگانهای 

وابسته  به  بیت رهبری را تضمین نماید.

در پیشــبرد چنین اقتصــادی، همه  چیز 
در خدمت اهداف کوتاه  مدت سیاســی، چه  
داخلــی و چه  خارجی معضــل اصلی اقتصاد 
ایران در 40 ســال گذشته  بوده  است. همین 
امر سیســتمی به غایت رانتخــوار در همه ی 
عرصه های اقتصادی و سیاسی به  وجود آورده  

است.
استفاده  درســت از پتانسیلهای اقتصادی 
و به  کارگیری این پتانسیلها در خدمت عموم 
مردم، جای خود را به  اســتفاده  از اقتصاد در 
خدمت اهداف کوتاه  مدت سیاسی داده  است. 
غیــر دمکراتیک بودن دولــت مرکزی و 
سیستم سیاســی همراه  با پیشبرد اقتصاد به  
نحوی که  بدان اشاره  شد، جایی برای داشتن 
برنامه یی اقتصادی که  مناطق توسعه  نیافته یی 
به  مانند کوردســتان را توسعه  دهد باقی نمی 

گذارد. 
اســتمرار این موقعیت سیاسی و اقتصادی 
بــرای کوردهای همراه  با تاثیرات مزمن بیکاری 
باال، تورم باال امیــد و آرزوهای توده  مردم را به  
داشتن زندگی بهتر را به  یاس تبدیل کرده  است.
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وتووێژ



وتووێژ لەگەڵ
عومەر ئێلخانیزادە



عومــەر ئێلخانیــزادە، کوڕی ئیســماعیل 
ئێلخانیزادەیــە کە لە کابینــەی کۆماری 
کوردســتاندا وەزیــر بــووە. بنەماڵەیەکی 
ڕۆژهەاڵتــی  لــە  بەنفــوز  و  بەناوبانــگ 
بنەماڵەیە  کوردســتانن. زۆر کەســی ئەو 
سیاسی بوون و، دژ بە ڕژێمی شا و کۆماری 

ئیسالمی لە شۆڕشدا بەشدار بوون. 
عومەر ئێلخانیزادە ساڵی 1952 لەدایک 
بووە. لەبەر ئەوەی لە بنەماڵەیەکی سیاسی 
بووە، هــەر لە تەمەنی 15 و 16 ســاڵیدا 
ڕووی کردووەتە سیاســەت و بۆ چاالکیی 
کاری ڕێکخراوەیی لە ساڵی 1970 پێوەندی 
بە کۆمەڵــەوە گرتــووە و، بووەتە ئەندامی 
کۆمەڵــە. خوێندنــی دواناوەندیی لە تاران 
تــەواو کردووە و دواتر لــە زانکۆی تەورێز 
موهەندیســیی جیۆلۆجی یان زەویناســی 
تەواو کــردووە. لە کادرە ســەرەکییەکانی 
کۆمەڵە بــووە و لە ڕاپەڕینی گەاڵنی ئێران 
لە کوردســتاندا دەوری بەرچــاوی بینیوە. 
لــە کۆنگرەی دووهەمی کۆمەڵە لە ســاڵی 
1981 بووەتە ئەندامی کومیتەی ناوەندی و، 
بەرپرسی ڕێکخستنی نهێنی بووە، تەنانەت 
دەورەیەک بۆ سازدانەوەی ڕێکخستن دوای 
هاتنە سەرکاری کۆماری ئیسالمی بە نهێنی 
لە تاران و تەورێز ماوەتەوە. بەرپرسی یەکەم 
بنکەی ئاشکرا و، فێرگەی سیاسی نیزامیی 
کادیرانــی کۆمەڵە بــووە و یەکەم دەورەی 
ڕاهێنانــی فەرماندەییی نیزامــی و ڕابەرە 
سیاســییەکانی کۆمەڵەی لەئەستۆ بووە. لە 
سااڵنی سەرەتای شۆڕشی کوردستانی ئێران 
لە کومیتەی ناوەندیدا پۆستی جۆراوجۆری 
بەرپرســی کومیتــەی کارگێــڕی،  وەک 
ســکرتێری نێوخۆییی کۆمەڵە، بەرپرســی 
ڕێکخســتن و بەرپرسی ڕادیۆ و ڕاگەیاندن 
و، لە دەورە سەختەکاندا تەنانەت بەرپرسی 
پێشــمەرگەش  هێزی  هەموو  مەیدانیــی 
بــووە. یەکێک بــووە لە ڕابەرانــی کۆمەڵە 
کە دەربارەی هێزە سیاســییەکانی هەموو 

بەشــەکانی کوردســتان دەوری بەرچاوی 
گێــڕاوە و پێوەندیــی نزیکــی لەگەڵیان 
هەبــووە. تەنانەت ســەبارەت بــە واڵتانی 
ناوچە و پێوەندییــە نێونەتەوەیی یەکان لە 
الیەن کۆمەڵەوە بەشــدار بووە و ناســراوە. 
کە حیزبی کۆمۆنیست دامەزراوە، ئەندامی 
بــووە. زوو لەگەڵ  ناوەنــدی  کومیتــەی 
کەوتووەتە  کۆمۆنیســت  حیزبی  بیرۆکەی 
کێشــە و بــۆ ســاغکردنەوەی کۆمەڵە و 
خەتێکی چەپی- نەتەوەیی لە کوردستاندا 
حەولی داوە. لە نێوەڕاستی سااڵنی دەیەی 
نەوەدی زایینی زۆرتــر کەوتووەتە حەولی 
ئەوە کــە کۆمەڵە لە حیزبی کۆمۆنیســت 
بێتە دەرێ تا ســەرئەنجام لە ساڵی 2000 
لەگــەڵ ژمارەیەک لە کادرەکان و ڕابەرانی 
کۆمەڵە وەک عەبدوڵاڵی موهتەدی، بوونەتە 
ئااڵهەڵگری ساغکردنەوە و سەربەخۆکردنی 
کۆمەڵە. لە ســاڵی 2005 بەوالوە کێشەی 
نێوخۆیی لەنێو کۆمەڵەدا پەرەی ئەســتاند 
و، کۆمەڵــە بوو بە دوو باڵ و ســەرئەنجام 
ســاڵی 2007 جیــا بوونەوە. لــەو کاتەوە 
وەک سکرتێری کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی 
کوردســتان کاری کردووە و حەولی زۆری 
داوە هەم بــۆ یەکگرتنەوەی کۆمەڵە و، هەم 
بۆ پێکهێنانی ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی 
کوردستانی ئێران کە ئێستا ئەو ناوەندە لە 

چوار حیزبی سەرەکی پێک هاتووە.

 وا دەردەکەوێــت کۆنگــرەی 
دەیەمــی کۆمەڵە لە ســاڵی 2002ەوە 
وەکــوو وەرچەرخانێکــی گرینــگ لە 
ئایدیۆلۆژیــای حیزبی ســەیر بکرێت، 
ڕوانگەی حیزبــی کۆمەڵە  بەتایبــەت 
لەئاســت پرســی نەتەوەییی کورد لە 
ئێــران بووەتــە بەشــێکی گرینگ لە 
ســتراتێژیی حیزب، ڕوانگەی ئێستای 
کۆمەڵەی زەحمەتکێشــانی کوردستان 
دەربارەی پرسی کورد چ جیاوازییەکی 
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لەگەڵ حیزبی دێموکڕات هەیە؟

یەکەم دەبێ ئاماژە بەوە بدەم کە 
ســەرەتا کۆنگرەی 10 نییە کە 
گوتاری نەتەوەییی کۆمەڵە تێیدا 
هاتووەتە ئاراوە، کۆمەڵــە لە دامەزرانییەوە 
گوتارەکەی نەتەوەیی و کوردســتانی بووە. 
ئێمە ئەوکاتەش بــە بزووتنەوەی کوردمان 
گوتووە: بزووتنــەوەی میللی دیمۆکراتیکی 
خەڵکی کورســتان، پێمــان وابووە کۆمەڵە 
لەســەر دوو قــاچ ڕاوەســتاوە، خەباتــی 
نەتەوەیی و خەبات بۆ عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی 
و یەکسانی. ئامادەش بووین لەگەڵ هەموو 
الیەنــە سیاســییەکان بەتایبــەت حیزبی 
کوردستان، بەرەی کوردستانی پێک بێنین، 
چونکــە المــان وابوو ئەوە پێویســتییە بۆ 
خەباتی ڕزگاریخوازیی کوردســتان. دوای 
چوونە ناو حیزبی کۆمۆنیست وردەوردە ئەو 
گوتــارە گۆڕانــی بەســەردا هــات. دوای 
ماوەیــەک تــۆ نابینــی لە دروشــم و لە 
گۆڤارەکانــی ئەوکاتدا ئیــدی بزووتنەوەی 
کوردســتان بــە بزووتنەوەیەکی نەتەوەیی 
پێناسە بکرێت، بەڵکوو باس لە “بزووتنەوەی 
شۆڕشــگێرانە”ی کوردستان دەکرێت، بەو 
مانایە کە ئەو بەشــەی شۆڕشگێرە، لەژێر 
ڕێبەریی چەپدایە، ئەو گۆڕانە کە بەســەر 
هاتووە)هەرچەنــد  پێشــوودا  گوتــاری 
بەخشــکەیی کرابێ، بەاڵم هەبووە(، بەڵێ 
بزووتنەوەی کوردســتان شۆڕشــگێڕانەیە، 
بەاڵم ئەوە پێناســەی تەواو نییە، پێناسەی 
بزووتنەوەی کوردستان خەباتێکی گشتگیرە 
بۆ نەمانی ستەم و ژێردەستەییی نەتەوەیی 
کە بەتایبــەت دوای گۆڕانی کۆمەاڵیەتی و 
عەداڵەتخوازی  ناوەرۆکــی  کۆمەڵە  هەوڵی 
تێیدا پڕڕەنگ بووەتەوە. کارێک کە ئێمە لە 
ئەوەیــە  کردوومانــە،    10 کۆنگــرەی 
گوتارەکەمان رێــک کردووەتەوە و لەگەڵ 
گۆڕانکارییەکانی سەردەم گونجاندوومانە و 

بردوومانەتەوە ســەر هێڵی پێشووی خۆی، 
ئەویش کوردستانی بوونە. ئێمە لە کۆنگرەی 
10 هاتینەوە ســەر ئەساســی ئەم گوتارە، 
بەاڵم پێم خۆشە ئەوەش بڵێـــم: چ دوای 
جیابوونــەوە و چ لەوکاتــەی کــە پێکەوە 
بووین لەگەڵ کۆمەڵەی شۆڕشگێڕ، هەر ئەو 
گوتارە بوو، بەاڵم ژەنگ و تۆزوخۆڵی حیزبی 
کۆمۆنیســتی هــەر بەســەرمانەوە مابوو. 
وردەوردە ئەو ژەنگ و تۆزەشی لێ داتەکا، 
چ ئەوکاتــەی بەیەکــەوە بوویــن لەگەڵ 
کۆمەڵەی شۆڕشگێر و چ دواتریش هەرتک 
المــان زۆرتــر و ڕوونتــر بەرژەوەندیــی 
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کوردســتانمان 
زۆرتر هێناوەتــە ناو کارمان و کردوومانەتە 
بنەما. دەورەیەک باســمان لەوە دەکرد کە 
تێدەکۆشین بۆ یەکگرتوویەکی ئۆپۆزیسیۆنی 
دێمۆکراســیخوازیی ئێرانــی، کــە ئــەوە 
قســەیەکی خراپ نییە، بــەاڵم پێش ئەوە 
دەبێ کــورد یەکگرتــوو بێ، جــا بچێتە 
مەیدانی سەراسەری لە ئێرانیش. مەنزوورم 
ئەوەیە ئێستا بەرچاوڕوونتر و بەرژەوەندیی 
کوردســتان و بزاوتەکەی المان ڕێنوێنە بۆ 
داڕشتنی سیاسەت لە ئێرانیش. هەر ئەوەی 
کە دەڵێن: ئێمە ناچینە هیچ هاوپەیمانییەک 
کە هاوپەیمانی سەراســەرییە و مەسەلەی 
کــوردی وەکوو پرســی نەتەوەیەک قبوڵ 
نەکردبێــت، پێــم وایــە ئــەوە خاڵیکی 
وەرچەرخانــی بــاش بــوو. نەچوونــە نێو 
هاوپەیمانــی بە مانای نەبوونــی دیالۆگ، 
هاوئاهەنگی و هاوکاری نییە لەگەڵ ڕەوتی 
دێمۆکراتــی ئێرانی و خوازیــاری نەمانی 
کۆماری ئیسالمی. ئەوە پەیامێکی ڕوونە کە 
وەک هێزی کوردی دەبێ یەکگرتوو بین تا 
نوێنەری داخوازیی هەموو گەل و نەتەوەکە 
بیــن. ئێمــە بۆیە ئــەوە کارە دەکەین کە 
بەربگرین لــەوە کە هەر ڕەوت و حیزب و 
الیەنێک بۆخۆی لەناو ئۆپۆزیسیۆنی ئێرانیدا 
پارتنێری هەبێ و، لە ڕاســتیدا کێشــە و 
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ملمالنێی ئەوانیش بکەینە سەرباری دیکەی 
جیاوازییەکانی ناوخۆمــان. ئەوە گۆڕانێکی 
جیددییــە لــە دیاریکردنــی سیاســت و 
ســتراتێژی لە بزوتنەوەی کوردستاندا. پێم 
وایە گوتــاری نەتەوەیی دەبــێ پاراوی و 
ڕۆشنی زۆرتری پێوە دیار بێ و، دەرس لە 
ڕابردووی بزووتنەوە و حیزبەکانی هەر چوار 
پارچــەی کوردســتان وەربگریــن و بــە 

ستراتێژییەکی ڕۆشنتر کار بکەین. 
ئێمە ئێســتا بەســەر پڕۆگرامی پێشووی 
کۆمەڵــەدا دەچێنەوە، یەکیــان ئەوەیە کە 
دەبێت زۆر ڕوونتر لە پێناســەی کۆمەڵەدا 
بڵێیــن: کۆمەڵــە حیــزب یــا ڕەوتێکی 
کۆمەاڵیەتی و سیاســییە کــە ئااڵهەڵگری 
و  کوردســتانە  ڕزگاریخوازیی  بزووتنەوەی 
بۆ بەرژەوەندییــە نەتەوەیی یەکانی خەڵکی 
کوردســتان کار دەکات. جا ئەوجار بڵێین: 
کۆمەڵــە حیزبێکــی چەپە کــە عەداڵەتی 
کۆمەاڵیەتــی دەوێت ،دادپەروەری دەوێت، 
هــەوڵ دەدات بــۆ ئــەوەی بزووتنــەوی 
کوردستان ناوەرۆکی پێشکەوتنخوازانەی لە 
بەرژەوەندیی چین و توێژەکان تێیدا زۆر و 
دیار بێ تا زۆرترین هێزی مرۆیی بۆ گۆڕان 
و ڕزگاری لە خــۆی کۆ بکاتەوە. واتە هەم 
کوردبوون و هەم چەپبوونەکەمان باشــتر 

مانا بکەینەوە. 
ئێمەی کــورد دەبــێ دوور کەوینەوە لەو 
بێ هیوایی یەی کە لە دەورانێکدا بۆ هەموو 
ئــاراوە، ئەویش  بزووتنەوەی کــورد هاتە 
ئەوە بوو، کورد بە کۆمەڵەی ژێکافیشــەوە 
ســەربەخۆیی دەویســت، دوایی وردەوردە 
دوای 1918  و شەڕی گەردوونیی یەکەم 
کە بە پالنێکی زلهێزە ئەمپریالیســتەکان، 
کوردستان دابەش کرا و بزووتنەوەی کورد 
تووشــی خەیبەت ئەمەل و بێ هیوایی یەک 
هات کە ئــەوەی دەیهەوێ بۆی ناگونجێ. 
کــورد بەتەواوی چووە ســەر ئەو هێڵە کە 
لەگــەڵ ئێرانی یەکگرتوو بێــت، لە ئێراق 

لەگــەڵ عێراقی، لە تورکیــا لەگەڵ تورک 
و لە ســوریاش هەروا و ئەوەی دروشــمی 
دێمۆکراسی بۆ ئێران و خودموختاری یان 
حوکمی زاتی بۆ کورد، هەر لەوەڕا دێت. تۆ 
چاو لێ دەکەیت کۆماری کوردستان تەنانەت 
سیاسی  سەربەخۆییی  جۆرێک  نێوەکەشی 
تێــدا بوو و نێوی خــۆی دانابوو “دەوڵەتی 
کۆماری کوردســتان” ئەوە مانای جیاوازە، 
تەنانەت گەر بمانهــەوێ لەگەڵ هەرێمی 
کورستان لە باشــوور هەڵیسەنگێنین. بۆیە 
ئێمــە هاتووینە ســەر ئەوە کــە بەڵێ لە 
هەموو شــتێکدا ئێمە نوێنــەری خەڵکی 
کوردین و لەگەڵ هەموو کەسیشدا وتووێژ 
و بەپێی هاوســەنگی ئامادەین لەئاســتی 
سیاســیی ئێراندا هــاوکاری بکەین، دژی 
هاوکاری و چاالکی لە ســەحنەی سیاسی 
ئێــران نین، بــەاڵم نایشــارینەوە ئێمە لە 
کوردســتانەوە  خەڵکی  بەرژەوەندییەکانی 
دەڕوانینە سیاســەتکردن لــە ئێران و بەو 
پێــوەرەش لەگــەڵ ئۆپۆزیســیۆنی ئێران 
هەڵســوکەوت دەکەین. هەموو پرســەکە 
ئەوەیــە کە کورد نەک بە تاک تاک و هەر 
حیزبە بە جیا، بە پێکەوەبوون دەبێ بچێتە 
ئەو مەیدانــە. بەڕاســتی زۆر بۆم گرینگ 
نییــە حکومەتی داهاتوی ئێران پادشــایی 
دەبێت یــان کۆمــاری. گرینــگ ئەوەیە 
چی دەدا بــە کورد و کورد چ بەدەســت 
دێنێــت، گرینگە چۆن ئیــرادەی خەڵک 
لە ئۆرگانیســمێکی هەڵبژێردراو لە ئێرانی 
داهاتوودا سەروەر دەبێ. پێم وایە ئەوانەی 
کە ســەربەخۆیی لــە سیاســەتکردندا بۆ 
کوردستان دێنن، دەبێ زۆر زەق بکرێنەوە. 
ناڵێم ئەو ڕوانگەیە لە سیاسەتی تا ئێستای 
کوردیدا بێ شوێنەوارە، بەاڵم زۆر ڕۆشن و 
سەرڕاســت نەبووین تێیدا.  کاتێک حیزبە 
سیاســییەکان لەگەڵ ئێرانییەکان تووشی 
کێشــە دەبن، ئێمە دەڵێین چی؟ بە ئێمە 
دەڵێن ئێوە بۆ دانوســتان لەگەڵ دەوڵەتی 
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ئێــران دەکەن و قبوڵتانە کــە دەوڵەتێکی 
جەنایەتــکارە و کۆماری ئیســالمی دەبێ 
بڕووخێــت. واڵمی کــورد زۆر ســادەیە، 
ئێمــە بزووتنەوەیەکی جیاوازمان هەیە کە 
تایبەتمەندی و دینامیســم و پوتانسیەلی 
خۆی هەیــە و داخوازییەکانمان لە بواری 
مافــی نەتەوەیی جیاوازە و دژی داخوازییە 
دێمۆکراتییەکانــی ئێــوەش نییە. هەرچی 
لەدەســتمان بێت، بۆی لە هەوڵدا دەبین. 
داخوازیی دێمۆکراتیکمان بۆ ئێرانیش هەیە 
و بۆیــە ئــەو بزووتنەوەیە مافــی خۆیەتی 
وتووێژ لەســەر داخوازیی خۆی بکات. هەر 
الیەنێک بزووتنەوەی کورد بە فەرمی بناسێ 
و باســی داخوازییەکانی بــکات، لەگەڵی 
شــەیتانیش  لەگەڵ  دەکەین،  دانوســتان 
وتووێــژ دەکەیــن و هیچ کێشــەیەکمان 
نییە و دانوســتان بە مانــای دان پێدانانە 
بە کورد و پرســەکەی. خۆی ئەوە نیشان 
دەدات جۆرێک ســەربەخۆیی هەیە کە لە 
تایبەتمەندی ئەو بزووتنەوەیەوە ســەرچاوە 
دەگرێ. ئەوەی دەمهەوێ بیڵێم ئەوەیە کە 
کۆمەڵەی زەحمەتکێشــان هەوڵ دەدا کە 
ئــەو ڕەوتە فیکرییە پاراوتر و هەمەالیەنەتر 
بێتە مەیدانەوە. بەخۆشییەوە ئێمە ئێستا لە 
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی 
ئێــران ئەوەمان قبوڵ کــردووە کە لەگەڵ 
هەموو الیەنەکانــی ئێرانی بەبێ جیاوازیی 
فیکــری ئامادەین دیالۆگ بکەین و ئەوەی 
ئێمە دەگەیێنێ بە هاوپەیمانی و هاوکاری، 
پێوەندی بەوەوە هەیە کە ئەوان بزووتنەوەی 
کورد چەندە بە فەرمی دەناســن و چەندە 
دان بە مافی کورد دادەنێن. پێم وایە ئەوە 
پێشــوەچوونێکی زۆرە و هەوڵ دەدەین لە 
هەمــوو بوارەکاندا  ئــەو ڕوونبێژییەمان لە 
گوتاری سیاســیدا بەرانبەر بە مەســەلەی 
نەتەوەیــی هەبێت. لە واڵمــی ئەوەی کە 
جیاوازیی ئێمە و حیزبی دێمۆکرات چییە؟ 
ئەوەی کە ئێستا هەردووک المان دەڵێین 

فێدڕالیسم، ئەوەی کە هەرتک المان دەڵێین 
لــە بەرژەوەندیــی خەڵکی کوردســتانەوە 
سیاسەت دیاری دەکەین، کە وابێ لەسەر 
پرســی نەتەوەیی جیاوازییــەک نابینم و 
ئەوە جێگەی خۆشــحاڵییە. جیاوازییەکان 
لەسەر مەســەلەی کۆمەاڵیەتی، مەسەلەی 
سیاسەتی ناوخۆیی یان مەسەلەی ناوەرۆکی 

بزووتنەوەکەیە.

 ئێران بۆ ئێوە ناســنامەیە یان 
تەنیــا ئاماژەیەکــی سیاســییە وەکوو 

پانتاییی کار و چاالکیتان؟

پێــم وایە دەبێــت پانتایی یەک 
بێت بۆ کار و چاالکیی سیاسی، 
ناســنامەی ئێمــە ئەوەیــە کە 
کوردین و بە بزووتنــەوەی کوردەوە گرێ 
دراوین و، نوێنەری داخوازیی ئەو بزاوتەین. 
ئێران واڵتێکە کە کورد تێیدا نیشتەجێیە و 
ناسنامەی  ســەپاوە،  بەســەردا  ســتەمی 
سیاســیی من دژایەتیی ئەو ســتەمەیە و 
ناکــرێ ئــەو خۆســەپاندنە مێژوویــی و 

داگیرکارییە بە ناسنامە ببینم.

چەپی  ئــاگادارن  هــەروەک   
جیهانــی لــەو بیرۆکەیە تێپــەر بووە 
کــە چینی کرێــکار دەتوانــێ بەتەنیا 
شــۆڕش لەئەســتۆ بگرێ، لە ئێستادا 
گرینگییەکی زیاتر بەو گرووپانە دەدرێ 
کە خۆیان وەکوو ســتەملێکراو پێناسە 
دەکەن، کۆمەڵەی زەحمەتکێشان چۆن 
ڕزگاریخوازی  بزووتنەوەی  جومگەکانی 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان پێکەوە گرێ 

دەداتەوە؟

الم وایــە بەداخەوە ئێســتاش 
بەشێک لە چەپی جیهانی لەوە 
تێپەر نەبووە، ئەوە بەو مانا نییە 
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کە بەشــێکیان زیاتر الیەنگری کرێکارن و 
بەشــێکیان نین، نا، بەڵکــوو چاو لە چین، 
کۆرەی باکوور یان کوبا بکە، تا ئێســتاش 
هەر بەو وشــە و قــەوارەوە دیکتاتۆری و 
زۆریی خۆی دەسەپێنێت، زۆرترین دژایەتی 
و چەوسانەوەی کرێکاریشیان تێدایە، بۆیە 
ئێستاشــی لەگــەڵ بێ زۆربــەی خەڵکی 
جیهان کە لە ژێر دەسەاڵتی ئەو بیروڕایەدان 
بە دەســەاڵتدارەکان و زڵهیزەکانیشــەوە، 
کەڵک لەو وشــەیە وەردەگــرن بۆ ئەوەی 
دەسەاڵتی خۆیان بسەپێنن. خاڵی دووهەم 
ئەوەیە کە بەشــێکی بزووتنــەوەی چەپ 
ڕەنگە دەستی لەوە هەڵگرتبێت کە دەبێت 
حکومەتێکی چینایەتی دروســت بکرێ و 
ناوەرۆکێکـــــــی عـــــــەداڵەتخوازانە و 
بزووتنەوەکەی،  بە  پێشکەوتنخوازانە بدرێ 
بەاڵم لەنێو بەشێک لەو چەپەشدا لەجیاتیی 
ئەوەی بۆ دەسەاڵت هەوڵ بدات، لە واڵتی 
خۆی کاری بووە بەوە کە هەموو شتێک لە 
ڕوانگەی دژە ئەمپریالیستی لێک بداتەوە و، 
لــە ڕووی ئەوەوە سیاســەت دیاری بکات، 
بۆیە ســەرەڕای ئەوەی کــە ناوەرۆکێکی 
پێشــکەوتنخوازانەی دەوێ، کەچی لەگەڵ 
ڕەوتــی کۆنەپەرەســتانە و دواکەوتوودا بە 
دژی ئەمپریالیسم هاوتەریب و هاوئاهەنگ 
دەبــێ. زۆرکات هاوپەیمانیەتیــی کردەیی 
لەئاســتی جیهانیدا لەگەڵ ئەوانە دەکات. 
ئەوە گرفتێکی گەورەی دروســت کردووە 
لەناو چەپدا و، تەنانەت لە واڵتانی ڕۆژئاوایی 
بووەتــە هۆکارێــک بــۆ گەشــەی ڕەوتی 
فاشیستی و ڕاست. ئێمە بیروڕامان سۆسیال 
دێمۆکراتییە، بەاڵم سیاســەتی سۆســیال 
دێمۆکراتیــم لــە بــواری کۆمەاڵیەتی و 
ئابوورییــەوە قبوڵــە، نــەک لــە بــواری 
سیاسییەوە. بۆ نموونە سۆسیال دێمۆکراسی 
لە هەموو جیهاندا دژی هەر بزووتنەوەیەکی 
جیاوازیخــوازە وەکوو ســەربەخۆیی، دژی 
شــەڕی چەکدارییە، چونکــە خۆیان پێ 

جیهان نیشــتمانە. لە هەمان حاڵدا خۆیان 
لە واڵتێکی وەک سوئید بەرگری لە هەموو 
ســوئید  نەتەوەییــی  بەرژەوەندییەکانــی 
دەکەن، کەچی بۆ تۆی نەتەوەی ژێردەست 
نایســەلمێنن. ئێمەش وەکوو چەپی کورد 
دەبێت تایبەتمەندیــی خۆمان هەبێت، نە 
سۆســیال دێمۆکراتی سوئێدی، نە حیزبی 
کرێــکاری ئینگلیســی، نــە حــــــیزبی 
سۆسیالیســتی فەڕانســەوی، نە سۆسیال 
دێمۆکراتی ئەمریکای التین لە یەک ناچن 
و هەر کامەیان تایبەتمەندیی خۆی هەیە و 
یەک سیاســەتیان نییە. ڕاســتە جیهەتی 
گشتی کە عەداڵەتی کۆمەاڵیەتیمان دەوێ، 
چەوســانەوە نەمێنێ، کەلەبەری چینایەتی 
کەم بێتەوە و ئەوانەش لە پڕۆســەیەکەوە 
تێپەر دەبێت وەک پڕۆسەیەکی ئیسالح و 
چاکســازی، ئەی بۆ دەبێ ئێمــە لە هەر 
پرسێکدا بە شــوێن ئەواندا برۆین!؟ چەپی 
کوردی دەبێت بە جۆرێک سەربەخۆییی لە 
سیاسەتدا هەبێت. بەڵێ لەو مەیلە گشتییە 
جیهانییەدایــن بە قبوڵــی بەرژەوەندی و 
تایبەتمەندیی خۆمانەوە. پێم وایە کۆمەڵە و 
چەپی کورد ئەوەندەی ئاســەوار داناوە کە 
دەنگ هەڵبڕیــن و بڵێین: بەڵــێ ڕێگە و 
خەتی خۆی هەیــە و دەبێ بیبێ. جیهان 
نیشتمانی و هاوپێوەندیی جیهانی و خەڵک 
و نەتەوەکان زۆر باشە و پشتی بگرین و، لە 
هەمان کاتدا بە ئاشکرا بڵێین کە ڕزگاریی 
نەتەوەیی و دروســتکردنی نیشتمان، مافی 
گەلی کــوردە. ڕاســتییەکەی ئەوەیە کە 
ئێمەی کۆمەڵە بۆ نیشتمانی خۆمان هەوڵ 
دەدەین، چاالکی و کار و هەڵسووڕانمان بۆ 
ئــەم کوردســـــــــــــتانەیە. ئــەوەش 
تایبەتمەندییەکمــان دەداتــێ، نابێ هیچ 
چەپێکی تری جیهانی دژ بەوە ڕابوەستێ، 
چونکە ئەویش لە عەمەلدا هەر ئەوە دەکات. 
زۆر بــە هیوام کە جیهان وای لێ بێت کە 
نیشــتمانی هەموومان بێــت و بۆ هەموو 
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و  بنەچــەک  ئایینێــک،  نەتەوەیــەک، 
ئایدیۆلۆژیایــەک بێت، بەداخــەوە وا نییە، 
کەوایــە قبوڵــی بکەیــن بەڵــێ ئێمــە 
تایبەتمەندیی خۆمان لە کوردستان هەیە. 
لــە بزووتنەوەکەدا  تایبەتمەندیمان  ئەگەر 
هەیــە، دەی ئێمــەش هەڵقــواڵوی ئەم 
بزووتنەوەین و دەمانهەوێت ئەو بزووتنەوەیە 
بەپێی دۆخی واقیعی و هاوسەنگیی ئابووری 
و ئــەو هێــزەی کە لە کوردســتان هەیە، 

ناوەرۆکێکی پێشکەوتنخوازانەی هەبێت. 

 بەو ڕوانگەی کە باســتان کرد 
بەتایبەت ســەبارەت بە چەپی کوردی، 
ئێســتە ئێــوە لە چاوگــەی کۆمەڵەی 
زەحمەتکێشــانی کوردســتانەوە چۆن 
بزووتنەوەیە  ئەو  جۆرەکانی  دەتانهەوێ 
کە ئێستا بزووتنەوەیەکی فرە ڕەهەندە، 
بەتایبەتــی لــە نێوخــۆی ڕۆژهەاڵت، 

جومگەکانی لە یەک گرێ بدەنەوە؟

لەو باوەڕەدام کە ڕەوتی چەپ و 
بــۆ  کــە  کەســێک  هەمــوو 
بزووتنەوەی کورد کار دەکات و 
تێدەکۆشــێ، یەکەم ئەرکی ئەوەیە هەوڵ 
بــدات گوتارێکــی گشــتگیری نەتەوەیی 
بچەسپێنێ. کاتێک دەڵێم گوتاری گشتگیر 
یانی لە بەرژەوەندیــی هەموو گەلی کورد 
واتــە هەموو چیــن و توێژێک لــە بواری 
ڕزگاریی نەتەوەیی بێ. ئەوە هیچ پێوەندیی 
بەوەوە نییە کە چەندە سۆسیالیست نین یا 
چەندە ناسۆسیالیستن، بەڵکوو چی دەبێتە 
کۆکــەرەوەی زۆربــەی خەڵکــی کورد لە 
دەوری ئــەو بزاوتــە. ئەگــەر ئــەوە بــە 
یەکگرتوویی وەدی بێ، جا ئەوجار دەکرێ 
بڵێین چەندە ماڵیات لەسەر داهات دابندرێ 
و پــێ بە پێــی داهــات، ڕادەی ماڵیات و 
پیتاک زیاد بکرێ، لەسەر کەلوپەلی لوکس 
و شــیک ماڵیاتی زۆرتر دابندرێ و پیتاکی 

خەڵکــی هەژار کەمتر بێــت، دەبێ بڵێین 
خوێندن بۆ هەمووان لە منداڵییەوە تا زانکۆ 
یەکســانە، دەرمان و بەشی تەندروستی بۆ 
هەمووان هەبــێ، مافی هــەر تاکێکە کە 
ســەرپەنا بــۆ حەوانــەوە و پۆشــاکی بۆ 
خۆپاراســتن لە ســەرما و گەرمــا هەبێ. 
ئەوانــەن کە بەســتێن دەڕەخســێنن تا 
کەلەبەری چینایەتی و جیاوازییەکان کەم 
بکرێنــەوە. بۆیە چەپی کوردســتان بەرلە 
هەموو الیەنێک پێویســتە هەم پاڵپشت و 
هاندەری یەکێتیی نەتەوەیی بێ تا قســە 
حیســابییەکانی دیکەی ئاسانتر بۆ بچێتە 
ســەرێ، تۆ دەبێ خاوەنداریی بزووتنەوە و 
ڕەوتە گشتییەکە بی تا لەسەر ناوەرۆکەکەی 
کاریگەریــت هەبێ. بۆیــە یەکەمین کاری 
چــەپ و هەموو مەیڵێک کــە بیهەوێ لە 
بزووتنەوەی کوردیدا دەوری هەبێت ئەوەیە 
کە هەوڵ بدات ئەو بزووتنەوەیە گشــتگیر 
بێت و هەموو کەس پێی ســەر و دڵخۆش 
بێ و لێی تێ بگات و خۆی تێدا ببینێتەوە.

بزووتنــەوەی  ئاســتی  لــە   
ڕۆژهەاڵتی  لە  کــورد  ڕزگاریخوازانەی 
کوردســتاندا، ئایــا پێتــان وایــە کە 
چەندحیزبی هەڕەشــەیە یــا دەرفەتە، 
خــودی مەســەلەی چەندحیزبــی و 
کۆمەڵێک  ئــەوەی  لەگەڵ  جیابوونەوە 

وەدیهاتی هەیە، گرفتیشی هەیە.

وا دەفکــرم کە ئەو جیابوونەوانە 
بــاش نین و باشــیش نەبوونە، 
ســەبارەت بــە خۆمــان کە لە 
بووینەوە، هیچ  کۆمەڵەی شۆڕشــگێر جیا 
کات نەمانگوتــووە کــە پێویســت بووە یا 
بێ زەرەر بووە و باشــە، بەاڵم کاتێک کە لە 
حیزبی کۆمۆنیســت جیا بووینەوە، وتومانە 
کە باش بووە و دەبوو بیکەین و بە قازانجە 
و ئێســتاش هەر ئەو بڕوایەم هەیە. ئەوەی 
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کە لــە کۆمەڵگادا دیــاردەی چەندحیزبی 
هەیە، بەدەستی ئێمە نییە کە بڵێین باشە 
یان خراپە، کۆمەڵگا گۆڕانکاریی تێدا پێک 
هاتــووە و مەیل و ڕەوتــی فیکریی جیاواز 
هەیە و کەس ناتوانێ پێش بەو مەسەلەیە 
بگــرێ، لە هیــچ کۆمەڵگایەکــی ئەوڕۆی 
جیهانی ئەوە نییە کــە تەنیا یەک حیزب 
هەبێت، لــە کاتێکدا باس لە بیروڕای ئازاد 
دەکەین، بۆیە مەیدان ئاواڵە بێ کە بەپێی 
پێشــکەوتنەکانی کۆمەڵگا  و  گۆڕانــکاری 
مەیلــی جیاواز بۆی هەبێ بێ مەترســی و 
ڕاوەدونــان خــۆی بنوێنێ. ئێمــە هەر لە 
ناوەندی هاوکاریی حیزبەکانی کوردستانی 
ئێــران یەکێــک لــە خاڵەکانــی هێڵــە 
گشتییەکانمان ئەوەیە، بیروڕا ئازادە و هەر 
حیزبێک دەتوانــێ ئازادانە چاالکی ببێت، 
یەکێتییە پێشــەیی یەکان ئازادن، ڕۆژنامە 
ئــازادە و....کەوایــە بیروڕای جیــاواز دێتە 
ئــاراوە، ئــەوە بــەو مانایە نییــە کە ئەو 
جیابوونەوانە لەسەر جیاوازیی بیروڕا و باش 
بوونە، ئەو جیابوونەوانەی دواییی کۆمەڵە و 
دێمۆکرات بە بــڕوای من هی ئەوە نەبووە 
کە گوتــاری زۆر جیاوازیان لە بزووتنەوەدا 
بــووە، ئێســتاش لــە ناوەنــد دەیبینین 
هەردووک الیەنی کۆمەڵە و دێمۆکرات لەو 
بابەتــەوە جیاوازییەکی ئەوتۆمان لەســەر 
گوتاری نەتەوەیی نییە و لە دیالۆگداین بۆ 
تــەواو لێک تێگەیشــتن، مــن نەمبینیوە 
کەســێک بەربەرەکانیی توندی ئەو گوتارە 
بکات کە لە پێشــوودا باسم کرد. زۆرتری 
ئەم جیابوونەوانە هی کەموکووڕیی حیزبی 
و ڕێکخراوەیــی، هەندێک وردە تاکتیک و 
کەمتەحەمولــی لە دیالۆگــی ناو حیزبی و 

دەردی تاراوگەنشینی بووە.

 باســی ناوەندی هاوکاری کرا، 
لە ناوەنــدی هاوکاریدا هیچ هەوڵ یان 
مکانیزمێــک بۆ لێــک نزیکبوونەوەی 

ڕوانگە و ئایدیۆلۆژیــی ئەم حیزبانە لە 
یەکتر هەیە؟

نزیکبوونــەوە بــەوە دەزانم کە 
ڕوانگــە و بیــر و باوەرمــان لە 
ئەمڕۆی کوردستان  بزووتنەوەی 
چۆن بێ و چەند لێک نزیکین؟ بە گشتی 
بزووتنەوەی کورد چۆن دەبینین؟ کە دێتە 
ســەر کوردســتانی ڕۆژهەاڵت دەبێ چی 
بکــرێ؟ داهاتووی کوردســتان و ئیدارەی 
کاتی چۆن دەبێ تا هەڵبژاردنێکی ئازاد کە 
خەڵــک دەنگی خــۆی دەدات؟ پێوەندیی 
نێونەتەوەییمــان چۆن بــە یەکگرتویی بۆ 
دەخەین؟  وەگەڕ  ڕۆژهەاڵت  کوردســتانی 
لەگەڵ ئۆپۆزیســیۆنی ئێرانی چی بکەین و 
ڕادەی هاوکاریمان چــۆن دیاری بکەین؟ 
خەریکین بە چڕی قسەیان لەسەر دەکەین 
و پێشم وایە لێک نزیک بووینەتەوە و دەبێ 
لەســەری ڕێک کەوین و کورد یەک گوتار 
بــێ. بەخۆشــییەوە زۆر کات لە زۆر بواردا 
نزیــک بووینەتــەوە. بەاڵم کێشــەی ئەوە 
ناکەیــن کــە سۆسیالیســت بیــن یــان 
ناسۆسیالیست، شــەڕی ئیدئۆلۆژیک نییە، 
پرسی کۆنکرێت لەسەر کوردستان دێنینە 
ئاراوە و ناشمانهەوێ لە باری ئیدئۆلۆژیکەوە 
ڕێــک نەکەوین. لــە هەمان کاتــدا ئەوە 
کێشــەیەکە و ئێســتاش تۆ هەوڵ دەدەی 
کاتێــک  بکــەی،  لەســەر  گفتوگــۆی 
سێکۆالریزمت قبوڵ کرد، کاتێک بەرابەریی 
ژن و پیــاوت قەبــوڵ کــرد، هەنگاوێکی 
گەورەت ناوە، کاتێک دەڵێی هەوڵ دەدەین 
بۆ عەداڵەتی کۆمەاڵیەتی و هەموو ئازادییە 
سیاســییەکان، بە بەرینی قەبوڵ دەکەی و 
جاڕنامەی گەردوونیی مافی مرۆڤ بناخەیە 
بۆ کارەکانمــان و هەنگاوێکی گەورەیە، لە 

ئەسڵیشدا لە زۆربەیان نزیک بووینەتەوە.

 ئــەو ناوەنــدەی کە ئێســتا 

331گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721



باســی دەکــەن، ئایا ناوەندێکــە تەنیا 
بۆ هــاوکاری؟ ئایا ناوەنــدی هاوکاری 
ناوەکەی بە خۆیەوەیە؟ بۆچی تا ئێستا 
نەیتوانیــوە ببێتــە ناوەندێکــی بڕیار؟ 
ئەگەر بڕیارێکی وای هەبووبێت بۆ هیچ 
زەمانەتێکی ئیجرایی نییە و هەر حیزبە 

و بە قامووسی خۆی دەڕوا؟

پرسیارێکی بەجێیە، ڕاستییەکەی 
ئەوەیــە کە ناوەندی هاوکاری لە 
ئەسڵدا پێکهاتەیەکە و حیزبەکان 
لە یــەک نزیک دەکاتەوە تا باشــتر بتوانن 
هاوکاری بکەن، هێشتا نەبووەتە پێکهاتەیەک 
بۆ ئــەوەی هاوکاریی کردەیی دەســت پێ 
بکات و بەداخەوە هاوکارییەکانی سنووردار 
و ســەرەتایین. هەموو کەس پێی وایە ئەو 
ناوەنــدە بەس نییــە و نابێت هــەر لێرەدا 
بوەستێ و، پێویستە بچێتە پێشەوە و ببێتە 
ناوەندێــک بــۆ بزووتنەوەی کوردســتانی 
گەاڵڵەمــان  چەنــد  ئێمــە  ڕۆژهــەاڵت. 
لەبەردەســتە، یەکیان، بەڕێوەبردنی کاتیی 
کوردستانە، دووهەمیان، هێزی پێشمەرگەیە، 
ســێیەم، پێوەندیی نێونەتەوەیی یە، چوارەم، 
پێوەندیــی ئێمەیــە لەگەڵ ئۆپۆزیســیۆنی 
ئێرانــی، پێنجــەم، پێوەندیی نیشــتمانییە 
لەگەڵ کــورد، پێم وایە لەم مەســەالنەدا 
بەرەوپێــش چووینــە و، دەکــرێ بگەینە 
ڕێککەوتــن. دوای ئەوانە دەبێ لە ئاســتی 
گەاڵڵەدا باســی میکانیزمی ئــەو گەاڵاڵنە 
بکەیــن کــە چۆنــن و دەبێ چــۆن بن و 
مێکانیزمــی بــۆ دیاریی بکەیــن. ئەگەر وا 
بڕۆینە پێشێ، ناوی ناوەند دەتوانین بگۆڕین. 
ئەوجــار دەبێ دەرگای ناوەنــد بکرێتەوە و 
خەڵکانــی تریــش ببــن. هەر کــەس ئەو 
بنەمایانەی ناوەندی ال پەســەند بوو، مافی 
هەیە و هیچ ترســێکمان لــەوە نییە و ئەو 
کاتــە ئێمە دەبــێ بەرەیەکی نیشــتمانی 
دروســت بکەیــن، ئەگەر ئــەو ناوەندە کار 

نەکات بۆ بەرەیەکی نیشتمانی، سەرکەوتوو 
نابــێ و ناوەنــد هــەر وەک پێکهاتەیەک 
دەمێنێتــەوە، نــەک وەکــوو ڕێکخەرێکی 
ڕێکخەری  ئێستا  بزووتنەوەی کوردســتان. 
بزووتنــەوەی کــوردی ڕۆژهــەاڵت نییە و 
ناشــتوانێ ئەوە بڵێت و هەر حیزبەی ڕەنگە 
بۆخــۆی هەوڵی ئەوە بــدات. ئێمە دەبێت 
کارێک بکەین کە ئەوە ببێتە پێکهاتەیەکی 

ڕێکخراو بۆ بەڕێوەبردنی بزووتنەوە.

 بیرتــان لــەوە کردووەتــەوە 
کە ناوەنــدی هاوکاری زیاتــر لەوەی 
کــە نوێنەرایەتی یــا کۆبەندێک بێت 
لــە بۆچوونی بەرژەوەندیــی مەوزوعی 
نەتەوەیی  نوێنەرایەتییەکی  حیزبەکان، 
بێت لە ڕۆژهەاڵتدا؟ چیتان بۆ کردووە؟

لە قسەکانی پێشوومدا بە ڕوونی 
باســم کرد، ئەگەر ئــاوا نەبێت، 
ئێمە لە کوردســتانی ڕۆژهەالث 
لــە دواڕۆژدا تووشــی کارەســات دەبین. 
یەکێک لە کارەکانمان ئەوەیە کە بەیەکەوە 
بەو ئاکامە بگەین کە هێزێکی نیشــتمانی، 
ئیــدارە و ئەمنییەتی کوردســتان بەڕێوە 
ببــات، هێزی حیزبی نەبێــت و ئەو هێزە 
پەسەندی هەموو خەڵک بێت. ئێمە ناتوانین 
ئەگــەر چووینەوە، هــەر حیزبێک لە هەر 
کوێ دەسەاڵتی هەبوو، ئیدارە و ئەمنییەت 
و پارێزگاریی ئەو شوێنەی بەدەستەوە بێت، 
ئــەوە خراپە و کێشــەی گەورە دروســت 
دەکات. لەو دەورە کاتییەدا دەبێت قەوارە و 
پێکهاتە و پێویســتیی ئەو ئیدارانەی کە لە 
لەگەڵ  بیپارێزیــن.  هەیــە،  کوردســتان 
ئەوەشــدا دەبێــت ڕێککەوتنمان لەســەر 
یاسای بەڕێوەبردن یا کۆمەڵێک مەسەلە تا 
هەڵبژاردن هەبێت و پەرلەمانی کوردستان 
یاســای خۆی بە ئازادی پەســەند بکات، 
النیکەم لەســەر بنەمای یاســایەکی کاتی 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721 332



هاوڕا بین. پێویستە.

 لە قســەکانتان وا تێگەیشتم 
وەکــوو  پالنتــان  کۆمەڵێــک  کــە 
یەکێک  هەیە،  هاوبــەش  پالتفۆڕمی 
ئیدارەدانــی  مەســەلەی  لەوانــە 
لــەم  بــەاڵم  ڕۆژهەاڵتــە،  دواڕۆژی 
نێوانــەدا کۆمەڵێک پرســی ڕێکارانە 
و دڕێژخایــەن هەیــە کــە وەکــوو 
گرتووەتەوە،  کۆمەڵگاشــی  قەیــران، 
بۆ نموونە یەکێک لەوانە مەســەلەی 
ژینگەیە و ئەم پرســەش قەیرانێکی 
جیهانییە، ئایا هیــچ گرینگیتان بەم 
پرســانە داوە؟ وێدەچێ زۆرتر چاوی 
تەماحتان لەســەر ئەوە بێ کە پشت 
بە سیاســەتی چاوەڕوانی ببەستن، بە 
هیوان لە دواڕۆژدا کوردســتان ئیدارە 
بکەن و دەسەاڵت بگرنە دەست، بەاڵم 
وەکوو بنەمای مەعریفی، چیتان هەیە 
بۆ ئەو پرســانە، بۆ نموونە سیاسەتی 
ژینگەیــی و زمانی؟ هیــچ نیگایەکی 
درێژخایەنتان هەیــە یان ئەوەی کە 
لــە هەوڵدان تەنیا بۆشــایییەک یان 
فەوزایەک دروست بێت و ئێوە بەپەلە 
بچنەوە و، فەزایەک دروســت بێت و 

ئیدارەی بکەن؟ 

لەو پرۆژەیەی کە هەیە و ئێستا 
لێی  دیکە  حیزبەکانــی  لەگەڵ 
دەکۆڵینــەوە، هــەر ناومان ناوە 
داهاتــووی  )بەڕیوەبردنــی  ئیــدارەی 
کوردســتان(، بــەوردی باســی ژینگــە، 
تەندروســتی، گومــــــــرک و هەمــوو 
چوارچێوەکانــی ژیانی تێدایــە، بەتایبەت 
مەســەلەیەکی زۆر گرینگتــری ئێمــە لە 
ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، ئەوەیە کە چۆن 
لەگــەڵ نەتەوەکانی تر ڕێــک بکەوین، چ 
سیاســەتێکمان هەبێت، بەتایبەت لەگەڵ 

پێشــینەی  هــەم  ئێمــە  ئازەرییــەکان. 
ڕابردوومــان هەیــە و هــەم پێشــینەی 
نوێتریشــمان هەیە کە بەخۆشییەوە شتی 
خۆش و باشــی تێدایە و هەم شتی خراپی 
تێدایە، لە دنیای ئەوڕۆشدا کە دەستێوەردان 
هەیە، لە هەموو بزووتنەوەکان تەنیا کوردە 
کە هیچ پاڵپشــتییەکی دەرەکیی ڕۆشنی 
نییە. لە کاتێکــدا ئازەری، تورکیەی هەیە، 
عەڕەب، پاڵپشتیی عەڕەبەکانی تری هەیە، 
بەلووچ، پاڵپشتیی ئەفغانستان و پاکستانیان 
هەیــە. ئێمەی کورد نیمانــە، بۆیە دەبێت 
بیرمــان لەوانــە کردبیتەوە کــە ئێمە بۆ 
پێوەندی لەگەڵ نەتەوەکانی تر چی بکەین 
کە بە نێوێکی دۆســتانە و دێمۆکراتیک و 
ڕێــزی دووالیەنە بتوانین بەیەکەوە قۆناغی 
قەیران بەڕێ کەیــن و بەرژەوەندییەکانی 
ئەوەش  بپارێزین،  کوردســتانیش  خەڵکی 
یەکێک لە مەســەلە گرینگەکانە بەاڵم کە 
باســم لە ئیدارە کرد، ئەوەیــە ئیمە دەبێ 
خۆمان ئامــادە بکەین کــە ژیانی خەڵک 
بێ بەرق و ڕۆشــنایی نەبێ، بێ ئاوی نەبێت، 
تەندروستی و دەرمان هەبێ، بەڕێوەبردن و 
پاک و خاوێنیی شــارەکان چی لێ بەسەر 
دێت؟ هێزی پێشــمەرگە یەکێک لەوانەیە 
کە پێشــتر باســم کرد، بەڵێ لــە هەموو 
چوارچێوەکاندا پێویســتە پالن و پڕۆژەمان 

هەبێ کە چی دەکەین.

 جیا لــە مەســەلەی بایکۆتی 
هەڵبژاردن یان وەکوو ئەوەی هێندێک 
بانگەواز دراوە کە ئێوە چاوەڕوانیتان لە 
خەڵــک بووە تا بە هانــای ئێوەوە بێن، 
تا ئێســتا بیــر لەوە کراوەتــەوە کە لە 
گۆشەیەک یا خاڵێکدا لە پانتاییی کار و 
چااڵکیی خۆتان کە هەمان ڕۆژهەاڵتە و، 
ژینگەی سیاسیی ئێوەیە، لەوێ کارێکی  
هاوبەش بکەن؟ جیا لە ئیدارەکردن لەو 

قۆناغەدا تا ئەو ڕۆژە دێت.
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بەڕێوەبردن و ئیــدارەی کاتیی 
کوردســتان ڕێک بــۆ ئەوەیە و 
ئەگــەر لــە ئێســتاوە پالن و 
پڕۆژەکان تەوافوقی لەسەر نەکەین و هێزی 
پێشمەرگەی هاوبەشی کوردستان دروست 
و دیاریــی نەکەیــن، ئــەوەی ئەمنییەتی 
کوردستان لە دەورەی کاتی تا هەڵبژاردن 
بەڕێــوە دەبات و دەیپارێــزێ، کێ و چۆن 
دەبێــت، دەی هیچمان نەکــردووە و هەر 
الیەنە بۆخۆی دەبێ و ئەمە کارێکی خراپە. 
بۆیە دەبێ هەوڵ بدەین لە ئێستاوە و پێش 
ئازاد بوون و کرانەوەی کەشــی سیاســیی 
بەرین لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان هەندێ 
ڕێکەوتنمان هەبێ و هەم ئۆرگانیسممان بۆ 

دروست کردبێت.

ڕوونتــر  پرســیارەکەم   
دەکەمــەوە، ئێوە، ئــەو حیزبانە بیرتان 
لــەوە کردووەتەوە کــە ئامادەبوونێکی 

مەیدانیتان لە ڕۆژهەاڵت هەبێت ؟

بەڵێ هەم لــە دیوی ڕۆژهەاڵت 
مەیدانیمان  ئامادەبوونی  دەبێت 
هەبێــت، هــەم پێــش ئەوەی 
کوردستان بەدەست بێنینەوە. لێرەش دەبێ 
لێرەش  مەیدانیمــان هەبێت،  ئامادەبوونی 
دەتوانین لــە دیپلۆماســیی نێونەتەوەییدا 
یەک شاندمان هەبێت، لە پێوەندی لەگەڵ 
بەشەکانی دیکەی کوردستان یەک شاند و 
یەک سیاسەتمان هەبێت، لە کاری نیزامیدا 
دەتوانین یەک جۆر بارهێنان و پاڵنی شەڕ 
)تاکتیک(مان هەبێت و بەیەکەوە هێزێکی 
هاوبەش ڕابگرین. ناکرێ دەســت ڕاگرین، 
ئەگەر چووینەوە ڕۆژهەاڵت قسەی لەسەر 
بکەیــن و هەر کەســە بە هێــزی خۆی 
بچێتــەوە، ئەوکاتــە چاوەڕوانیــی خەڵکی 
ڕۆژهەاڵتی کوردستانمان وەدی نەهێناوە و 
بێ هیوایــان دەکەین و واڵتیشــمان گەر 

ناتوانیــن ڕایبگرین و  دەســت بکــەوێ، 
بیپارێزیــن و بەرەوپێشــی بەرین. ئێســتا 
ڕۆژهەاڵت  لــە  بزووتنەوەیــەک  لەگــەڵ 
ڕووبەڕووین کە خەڵک پشــتیان گرتووین، 
ئەوە ئاواتی ئەوانمان نەهێناوەتە دی. دەبێ 
گــوێ لە دەنگــی خەڵکی کوردســتان و 
شارەزایان و چااڵکانی کورد بگرین کە لەو 
حوکمی دیکتاتــۆری و تاریکییەدا، ئەوان 
کۆڵەکەی ڕاگرتنی هیوا و ئۆمێدەکان بوون. 
ئەگەر ئەوە نەکەین، زەربەی زۆر گەورە لە 

خۆمان و لە بزووتنەوەکەشمان دەدەین.

 ڕۆژهەاڵت هــەروەک خودی 
ڕەنگاڵەیــە،  کۆمەڵگایەکــی  ئێــران 
بەتایبــەت کــە باســی ڕۆژهەاڵتــی 
کوردستان دەکەم، لە ڕووی کۆمەڵگای 
شــیعە و ســوننە و جیاوازیی زاراوەوە، 
پێم خۆشــە ئــەو پرســیارە بکەم کە 
وەکوو  ئێوە  ناســنامەییی  سیاســەتی 
کۆمەڵەی زەحمەتکێشــانی کوردستان 
ڕەنگاڵەیی یــە چییە؟  ئــەو  بەرانبــەر 
جیاوازییانەی  ئەو  بەرانبەر  سیاسەتتان 

کە لە رۆژهەاڵتدایە، چۆنە؟

لە ڕوانگەی ئێمەوە ســۆرانی و 
کەڵهووڕ، ئــەردەاڵن و هەورامی 
هــەر یەکــن و، کــوردن. نابێ 
جیاوازییــەک هەبــێ، هەروەها شــیعە و 
ســوننی، یەزیدی و یارسان، هەر یەکن و 
دەبێ ئەو کەلتوورە باڵو کەینەوە کە ئەوانە 
ســەرەڕای جیاوازییان لــە ئاییندا یان لە 
کۆمەڵێک بواردا، کــوردن و، ئێمە دەبێت 
کاری تایبەتــی لــەو بابەتــەوە بکەین. بۆ 
ئــەوەی هەوڵ بدەین و ئەو کەلەبەرانە یان 
ئەو شــتانەی کە دوژمن دەیهەوێ کەڵکی 
لــێ وەربگرێ، پڕیان کەینــەوە و مەجالی 
ئەوە نەدەیــن. بۆ ئەوەش هەوڵ دەدەین و 
پێمــان وایە ناوەند و بەرەی کوردســتانی 
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دواڕۆژیــش دەبێ هەمــوو کارەکەی ئەوە 
بێت، ئەگــەر چاو لە هێڵە گشــتییەکانی 
ناوەنــد بکەی کــە بە ڕێککەوتــن هەموو 
الیەنەکان واژۆیان کردووە، هەر ئەو بابەتەی 
لەبەر چاو گرتووە. ئێمە خوازیاری جیاییی 
دیــن لــە دەوڵەتین بــۆ کوردســتان. لە 
زاراوەشــدا ئێمە ناتوانیــن چەند کتێبمان 
بێت و دەبێت بیدەین بە کەسانی لە خۆمان 
زمانزانتــر کە فەرموو کتێبەکان لە ســاڵی 
سەرەتایی یەوە دەســت پێ بکەن و کاری 
لەسەر بکەن. نموونەی باشووریش هەیە لە 
بواری زماندا کە دەکرێ کارمان بۆ ئاســان 
بکاتەوە، ئەوەش ناکرێ مەگەر لە کەســی 
غەیرە حیزبی و پسپۆران کەڵک وەربگرین. 
لە بواری ئابووریــی، خوێندن و پەروەردە، 
ژینگــە و هەر بوارێکی پێویســتدا دەبێت 
کەڵکیــان لێ وەرگرین. ئەگەر دەڵێم دەبێ 
ببیــن بــە پێکهاتەیەکــی نیشــتمانی و 
گوتارێکی نەتەوەییمان هەبێ، نابێ چاومان 
لەوە بێت کە تەنیا ئەو چوار حیزبە یا باقیی 
حیزبەکانی کوردستان بگرێتەوە، بەپێچەوانە 
هەموو خەڵکی زانا و لێهاتووی گەلی کورد 
بگرێتەوە و، هەموو ئەوانەی کە دڵسۆزن و 
بڕوایان بەوەیە کە کوردستان و کورد مافی 
هەیــە و دەبێت مافەکانی پێ بدرێت، بۆی 

وەگەڕ کەون.

 لە ئاســتی دروشمدا بەردەوام 
حیزبــەکان دروشــمی یەکگرتوویی و 
یەکڕیــزی دەدەن بەاڵم لــە کردەوەدا 
پێچەوانەکەیەتــی، ئایــا بەتایبەتی لە 
ناوەنــدی هاوکاری بنەمایەک هەیە کە 
هەمــوو حیزبەکان بە هێڵی ســووری 

بزانن و پارێزراو بێت؟

بەڵــی هەر لــەو گەاڵاڵنەی کە 
ئاماژەم پێ دا، هەموو حیزبەکان 
دەبێ  و  سەرشــانیانە  ئەرکــی 

بەپێی ئەو گەاڵاڵنە هەڵســوکەوت بکەن و 
بۆیان هەوڵ بدەین. ڕاستە، نابێت ئێمە لە 
ناوەند قســەیەکمان هەبێــت و کۆمەڵەی 
لەگــەڵ  و  دەرێ  لــە  زەحمەتکێشــان 
ئێرانییەکان قســەیەکی تــری ببێت. نابێ 
ئێمە لە پێوەندیی نێونەتەوەیی لەناو ناوەند 
بە جۆرێک ڕێککەوتنمان بێت کە چووینە 
دەرەوە جــۆرێ تــر هەڵســوکەوتمان بێ. 
بەدڵنیایی یــەوە هێندێک هێڵی ســوور بۆ 

ئەندامانی ناوەند دەبێ هەبێت.

 بگەڕێینەوە سەر ئەو پرسیارە 
کە پێگەی کۆمەاڵیەتیی کۆمەڵە زیاتر 
ڕووی لــە بیری چەپ کــردووە، بەاڵم 
حیزبەکەی ئێوە دروشــمی نەتەوایەتی 
خۆتــان  کــە  ئــەوەی  هەڵگرتــووە، 
ڕوونکردنەوەتــان دا، ئێوە مەســەلەی 
چــەپ و نەتەوەیی چــۆن لێک گرێ 
دەدەنــەوە و پێناســەی دەکــەن؟ لە 
بنەڕەتەوە ڕوانگەی ئێوە بۆ مەســەلەی 

نەتەوەیی چییە؟

باســی ڕوانگــەی خۆمانــم بۆ 
بزووتنەوەی نەتەوەیی کرد، پێم 
وانییــە بزووتنەوەی نەتەوەیی و 
ئەوەی دواڕۆژ چ ناوەرۆکێکی هەبێت، چەپ 
بێــت یا لیبڕاڵ، دەبێ ببێتە هۆی ناکۆکی، 
چــەپ و لیبڕاڵ بۆ وەدەســتهێنانی مافی 
نەتەوەیــی دەتوانن هــاوکار و تەواوکەری 
یەک بن. با ئەوەشــت عەرز بکەم کە ئێمە 
دەســتمان لە ڕوانگــەی عەداڵەتخوازی و 
چەپ و یەکسانی هەڵنەگرتووە و لەسەریان 
سوورین. لەو بڕوایەداین کاتێک ئەوە باشتر 
دەکرێــت کە کەلەبەری نێــو بزووتنەوەی 
نەتەوەیــی نەهێڵیــن و یەک گوتاری زاڵ 
بکەیــن، بەڵــێ ئەوکاتەیە کە سیاســەتی 
دەچێت،  بەرەوپێش  پێشــکەوتنخوازانەش 
بەو مانایەی کە تۆ گشــت کوردســتان و 
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گشــت مەیل و ڕەوتێک و گشــت چین و 
توێژێک ببینی، ئێمە بەتەمای ئەوە نین کە 
حکومەتێکــی چینایەتــی لە کوردســتان 
دابمەزرێنین ولە ئێســتادا هەوڵیشــی بۆ 
نیشــتمانیمان  ئێمە حکومەتێکی  نادەین، 
دەوێت کە ناوەرۆکێکی پێشــکەوتنخوازانە، 
دێمۆکراتیــک و عەداڵەتخوازانــەی هەبێ. 
هەروەها لە حکومەتی داهاتووی کوردستاندا 
ئەو ناوەرۆکە چەنــدە بەرەوپێش دەچێت، 
پێوەندیــی بــەوەوە هەیە کــە چەندە لە 
بووینە  نەتەوەییدا سەرکەوتوو  بزووتنەوەی 
و هێزمان کۆ کردبێتــەوە بۆ ئەو بیروڕایە. 
ناتوانین بڵێین ئەگەر حکومەتی کوردستان 
هەمــوو ئەوانەی کە ئێمــە وەک ناوەرۆک 
دەیڵێین، قبوڵی نەکرد ئێمە نابین. نا، شتی 
وا لە ڕیاڵپۆلیتیکدا دروســت نییە. ئێمەش 
هەوڵ دەدەین لەو حکومەتەدا قورسایی و 
دەوری خۆمان هەبێ، ئــەوە هاوتەرازی و 
پشتیوانیی خەڵکی کوردستان و بەرنامەی 
کۆنکرێتــی واقیعییــە دەوری ســەرەکی 
حیزبــی.  بایکۆتــی  نــەک  دەگێــڕێ، 
داهاتــووی  حکومەتــی  بەدڵنیایی یــەوە 
کوردســتان لە ڕۆژهەاڵت ئــەوە نابێت کە 
سیاسەتی حەزف و هەاڵواردن ڕەچاو بکات 
و یەک حیزب بەڕێوەی ببات، ناشکرێ، لە 
ئێستادا و هەر الیەنێک بۆ ئەوە هەوڵ بدات 
کە بۆخــۆی هەموو شــت ببڕێتەوە، تێک 
شــکاوە و زەربــەی لــە بزووتنەوەکە و لە 
خۆشــی داوە. ڕاســتییەکە ئەوەیــە کــە 
پێشــکەوتنی زەینی و تــەرازووی هێز لە 
بواری ئابووریی و کۆمەاڵیەتی چۆناوچۆنە و 
پێشکەوتنەکان چەندەن، بۆ نموونە ئابووریی 
ئێمە چەندە هەڵدەگرێت، مەسەلەن چەپ 
ناتوانێ بڵێت لە کوردســتان هەموو کەس 
دەتوانێــت ماڵی باش و ســەیارەی خۆی 
هەبێت، سەیران و گەڕانی خۆی هەبێت و 
بیمەی بێکاریشــیان پێ دەدەین و ئەگەر 
کاریشمان بۆ نەدۆزرایەوە، هەر ئەو ژیانەی 

پــێ دەدەین. بەاڵم ئێمــە دەتوانین بڵێین 
دەمانهــەوێ خەتــی هــەژاری نەمێنێت، 
هەموو کوردێک لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان 
ســەرپەنای بێت کە تێیــدا بحاوێتەوە، لە 
سەرما و گەرمادا پارێزراو بێ، ئێمە دەتوانین 
بڵێیــن کە پارێــزگاری لــە بەتەمەنەکان 
دەکەیــن، دەتوانیــن بڵێین کــە ئەوەندە 
تەرخــان دەکەیــن بۆ تێچــووی ژینگەی 
کوردستان و، کوردســتان پێویستیی بەوە 
هەیــە کــە کار بخوڵقێنیــن و بەرەوپێش 
بچێت و حکومەتی داهاتووی کوردستان لە 
ڕۆژهەاڵت ئەرکە لەســەر شــانی کە کۆی 
داهات و خەرجەکانی ئاشکرا و ڕوون بێت. 
تەرخانــی بودجە چۆن دەبێ؟ بەشــێکی 
کاری کارشناســییە و، ناتوانــی لــە منی 
ببیســتی، چونکە نایزانــم، ئێمە چۆن ئەو 
داهــات و خەرجییانــە دادەڕێژین، بەاڵم 
دەتوانم بڵیم حیزبەکەی من پێی خۆشــە 
ئێوە کارێک بکەن کە بەشــیک لە داهاتی 
کوردســتان خەرجــی بەرەوپێشــچوونی 
کوردســتان و پیشەســازیی کوردســتان 
بکرێت، بۆ ئەوەی کە بەڕێوە بچین و هێڵی 
هەژاری نەمێنێت. هەموو کەس لە سەرووی 
ئــەو هێڵە بێت، لە ســەتا چەند دەتوانین 
ئێمە بۆ ئەوە دانێین؟ کاتێک ئەوەمان کرد 
و خەڵکــی ئێمــە بەوە گەیشــتن کە ئەو 
حکومەتە لە بەرژەوەندیی ئەوانە، دەتوانین 
ئەوکاتە داوا لە خەڵک بکەین کە زەحمەتی 
زیاتر بکێشن و دڵســۆزییان زیاتر بێت. بۆ 
نموونە لە شــووڕەویی ئــەوکات لە نیوەی 
یەکەمی سەدەی بیست تا سەدەکانی چل 
و پەنجا گەشەی گەورەی ئابووریی هەبوو و 
هەموو شتێک بەرەوپێش چوو، بەاڵم بەزۆر 
کاریــان بە خەڵک دەکــرد، دەتوانی بەزۆر 
خەڵک ببەی بۆ کارخانە، دەتوانی گوشاریان 
بخەیە ســەر، بەاڵم ناتوانی بەزۆر نوێکاری 
بخەیە ناو مێشــکیان و بە دڵســۆزی کار 
بکەن. هەربۆیە ئــەو ئابوورییە گەورەیە لە 
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دوای دەیەی شەستی زایینی بەرەو داڕمان 
و تێکشــکان چوو و، قەت خۆی نەگرتەوە. 
کەواتــە ئێمە دەبێت هاندەری خەڵک بین 
بۆ دروســتکردن و سیاســەت داڕشــتنی 
ژیانێکی باشتر و هانیان بدەین هەمووان بە 
دڵخواز بیر و توانایان بخەنە گەڕ بۆ گەشەی 

کوردستان.

 دوای زیاتر لە چل ساڵ، ئێوە 
پێناسەتان بۆ چەپی کوردی چییە، ئایا 

باوەڕتان بە چەمکێکی وەها هەیە؟

بەڵــێ من پێــم وایــە چەپی 
کــوردی تایبەتمەندیــی خۆی 
هەیە و لەگەڵ چەپی تر جیاوازە 
و، نابێ تەواو وەک چەپی دیکە بێت، چۆن 
چەپی سوئیدی یان یونانی تایبەتمەندیی 
خۆی هەیە، تایبەتمەندیی چەپی کوردیش 
بــەوە دەبینــم کــە دێمۆکــرات بێت و 
پلۆرالیزمــی قبوڵ بێت، هەڵگــری بزاوتە 
گشــتییە ڕزگاریخوازەکەی کــورد بێ، بە 
بکرێت  دەبــێ  ئەوەی  پێشــکەوتنخوازی 
خەڵکــی لە دەوری کۆ بکاتەوە، کار بکا بۆ 
ئەوەی کەلەبەری چینایەتی لە کوردستان 
کەم بێتــەوە، لە بەرژەوەندیی بزووتنەوەی 
کــورددا تــا ئــەو جێگــەی مەســەلەی 
نەتەوەیی یە بروات تا قسەی بڕوات بۆ وەی 
ناوەرۆکێکــی عـــــــــــەداڵەتخوازانە و 
پێشــکەوتووانەتر بدات بــە بزووتنەوەکە. 
دەتوانــم بڵێم کــە پێشــکەوتنخوازی و 
پێشــڕەوی، دڵســۆزی و کارامەیــی لــە 
ئیــدارەدان و لــە بەڕێوەبردنــی واڵتــدا، 
پالندانان بۆ گەشــەی ئابووریــی و ژیانی 
باشتر پێویســتە ئەرک و پێناسەی چەپی 

کوردی بێت.

 نێوانتان لەگەڵ بیری ڕەخنەیی 
چۆنە؟ بەو مانایەی کە بیری ڕەخنەیی 

و بەرەی ڕەخنەگەر چۆنە؟

ڕەخنەوە  بــە  خۆمــان  ئێمــە 
ئێســتاش  هــەر  و  هاتوویــن 
لە  خەریکــی ڕەخنەگرتنین چ 
خۆمــان، چ لە بزووتنەوەی کوردی و چ لە 
مێژووەکــەی، پێمــان وایە غەیــری ئەوە 
نابێت، ڕەخنەی بنیاتنەر لە  پێشکەوتنێک 
نەزم و سیســتەمی هەبوو، بــە قازانجە و 
بێ ئەوە پێشــکەوتن نابێ. پێم وایە کاتێک 
دەڵێیــن ئازادیی بیروڕا و ئازادی ڕەخنە لە 
کوردســتان هەیــە، ئەگەر ئــەوە بەڕێوە 
نەبەیــن، کەموکووڕییەکــی گەورەیــە لە 

بزووتنەوەی ڕزگاریخوازیی کورددا.

 لە ڕابــروودا و بەتایبەتی لەم 
چەنــد ســاڵەی دواییــدا، بەرەیەکی 
ئەکادێمیی کورد لــە دەرەوە و ناوەوە 
کۆمەڵێک کار و چاالکیی بەناوەرۆک و 
لەگەڵ  نێوانتان  هەبووە،  شوێندانەریان 

بەرەی ئەکادێمیی کورد چۆنە؟

الم وایە زۆر کارێکی باشە و کەم 
بایخمــان پێداوە و، دەبێ هەوڵ 
بدەین )لە قسەکانی پێشووشمدا 
ئامــاژەم دا( لە بەڕێوەبــردن و داهاتووی 
کوردستانیشدا ئەوانە دەور و ڕۆڵیان هەبێ، 
بۆ نموونە کەس هەیە لە کوردستان لەسەر 
ژینگە کار دەکات کە دەبێت لێی فێر بین، 
ئێمە هەقە لە داڕشتنی سیاسەتی گشتیدا 
دەخالەت بکەین، نابــێ ئێمەی چاالک و 
بەڕێوەبەری حیزب ببین بە کۆمەڵناس یان 
فیزیکدان و دوکتــۆر و ژینگەپارێز. هەموو 
حیزبێکی سیاســی دەبێــت ڕێگە بدات و 
کارئاســانی بــکات تا هەموو ســەرمایەی 
نەتەوەیی کۆ بکەنەوە و ڕێکی بخەن، ڕێک 
ئەو کەسە ئەکادیمیانەی کە باسیان دەکەی 
لــە قوواڵییــی دڵیانەوە بڕوایــان هەیە بە 
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بزووتنەوەی کوردی و هەر کەسە لە بواری 
خۆیدا زەحمەت دەکێشێت. زۆر جار گوێم 
لێ بووە کە کەس هەیە لەســەر مەسەلەی 
کۆڵبەران خەریکی توێژینەوەیە، زۆری لێ 
فێر بــووم. بۆیــە دەبێ ئێمــەی کوردی 
ڕۆژهەاڵت هەم کەڵکی لێ وەرگرین، هەم 
ئاشتی کەینەوە و نزیکیان کەینەوە و نابێ 
هەر ئەوانەی کە حیزبین لەبەر چاومان بن، 
ئەوانە ســەرمایەی نەتەوییــن. ناتوانین لە 
چاالکان و زانایانی تاراوگە بەباشــی کەڵک 
وەرنەگریــن و ڕوومــان لێیــان نەبێت و 
بەســتێنیان بــۆ نەڕەخســێنین، دڵنیــام 

کوردستان قازانجی گەورەی تێدا دەکات.

 فێدارالیزم الی ئێوە پڕۆژەیە 
یان ئامانج؟ مەســەلەکە ئەوەیە کە 
ئایا ئێوە پێتان وایە کە ســەروەری 
تەنیــا لەنێو ســەربەخۆییدا پوختە 
دەبێتەوە یان شێوازی تریشی هەیە؟ 
سەروەری  دابەشــکردنی  لە  بیرتان 

کردووەتەوە؟

مافی  وایــە کــە  سیاســەتمان 
دەبێت  دیاریکردنــی چارەنووس 
مافی ڕەوای خەڵکی کوردستانە و 
هەوڵی بۆ بدەین، ئەو مافە لە هەر قۆناغێکدا 
چــۆن و چەنــدەی دابین دەکــرێ بۆ ئەوە 
هــەوڵ دەدەین، لــە قۆناغی ئێســتادا من 
فێدرالیزم بە دروشمێکی گونجاو دەزانم و لە 
ئێستادا و بە پێی تەرازووی هێزی ناوخۆیی 
و هەلومەرجــی نێونەتەوەیــی ئەوەمــان بۆ 
هەڵسووڕێ، باشــە. لە بزووتنەوەی کوردیدا 
جەنجــاڵ کردنی ئەوەی کە کــورد دەبێت 
سەربەخۆ بێت لە ئێستادا ژیرانە نییە و لێک 
نەدانــەوەی تــەرازووی هێــز بــە زەرەری 
بزووتنەوەی کــوردە، دروســت نییە کورد 
بــەرەی  دوو  ســەر  بکەینــە  دابــەش 
سەربەخۆییخواز و فێدرالیست، واقیعی نییە، 

نامەســئوالنەیە، نانــەوەی دووبەرەکییەکی 
ناوەختە لە بزووتنەوەکەدا. کەس نییە لەنێو 
کــورددا ســەربەخۆیی پێ خــۆش نەبێ، 
بزووتنەوەیەکــی جەماوەریــی  بەوەشــەوە 
ســەربەخۆییخواز لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت 
نابینم، مەیلی کەسانێکی دەگمەن و نوخبە 
ناکرێ بەسەر گەلێکدا بسەپێنین کە ئامرازی 
تەواوی لەبەردەســت نییە. ســەربەخۆییی 
سیاســی بۆ کــورد بــەو مانایە کــە چۆن 
سیاســەتی خۆی دابڕێژێت و هەڵسوکەوت 
بکات، دروســتە و دەبــێ کاری بۆ بکەین. 
ئێستاشــی لەگەڵ بێ هێشــتا داڕشــتنی 
سیاسەتی سەربەخۆیی لە بەرژەوەندیی کورد 
تــەواو جێی خۆی نەکردووەتــەوە، تەنانەت 
لەنێو حیزبەکانیش. ئێمە ســوورین لەسەر 
سەربەخۆییی سیاسی و دەمانهەوێ ببێت بە 
کولتوور، پێویســتە بڕوا بەخۆییش بدات بە 
خەڵــک و چاالکان، دەکرێت شــەڕ نەکەی 
لەگــەڵ ئێران، جیا نەبییەوە و مانۆڕەکانمان 
بــە پێی بەرژەوەندی و تــەرازووی هێز بێ، 
هێشتا بەشێک لەوانەی خوازیاری دروشمی 
سەربەخۆیین، لە داخی شۆڤێنیزمی فارس و 
هەڵسوکەوتیان نەک بە لێکدانەوەی زانستیی 
هەلومەرجەکــە سیاســەت دادەڕێژن، دەی 
ئەوەش ناسەربەخۆیی یە لە سیاستی کوردیدا. 
کاتێک ئــەوە دەڵێین کە کــورد یەکگرتوو 
بێت، ئەگەر لەسەر ستراتێژییەکی نەتەوەیی 
و هەر الیەنە بۆخۆی پارتنێر نەبینێتەوە لەو 
واڵتانــەی کوردی تێدایە، بــۆ ئەوەی کورد 
گوتــاری بێت کە هەڵقواڵوی بزووتنەوەکە و 
لــە بەرژەوەندیی کورد داڕێــژرا بێ، ئەوەیە 
سەربەخۆیی لە سیاستدا دەخوڵقێنێ. ئەگەر 
یەکگرتوو و یەک گوتاریش بین، پێویســتە 
بزانیــن بە پێی تــەرازووی هێــز و دۆخی 
سیاســیی ناوچەیی و نێونەتەوەیی دەتوانین 
مافی خۆمان بچەسپێنین. بە بڕوای ئێمە لە 
ئێستادا فێدرالیزم دروشمێکی بەجێیە. هەر 
لە فێدرالیزمی باشووردا چاو لێ بکەین، ئەوە 
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نیوە سەربەخۆیی یە و ئەگەر بتوانن لە ناوەوە 
یەکگرتوو بــن زۆر ئیمکانی گــەورە لەبەر 
دەمیانە بۆ ئەوەی کوردستان ئاوەدان بکەنەوە 
و بەستێنی گەورە بۆ سەربەخۆیی بڕەخسێنن.  

 جیا لە کۆلۆنیالیزمی کالسیک، 
وەک ئــەوەی بــۆ نموونــە واڵتێــک، 
واڵتێکی تر داگیر بکات، ئەم چەند ساڵە 
باسێکی گەرم هەیە لە ئاستی ڕۆشنبیر 
و ئەکادیمیای کوردی کە کوردســتان 
وەکوو کۆڵۆنییەکی- ناوخۆیی پێناســە 

دەکەن تا چەند لەگەڵ ئەو بابەتەی؟

لە ڕاســتیدا ئەوە جێگای باسە و 
بۆ دەبێت ئەوە بڵێین؟ لەو قسەیە 
چ نەتیجەیــەک وەردەگیرێ بۆ 
سیاســەت لــە بزووتنــەوەی کوردیــدا و 
داهاتووەکەی؟ ئێمە لە ئەسڵی کۆلۆنیالیزمەوە 
بــە ئێران، عێراق و ســوریەوە نەلکاوین، بە 
سیاسەتێکی ئەمپریالیستی، عێراق و سوریە 
دوای شــەڕی یەکەمی جیهانی دروســت 
بوون. ئێرانیش لە کۆنی کۆنەوە و لە دەورەی 
ناکۆلۆنیالیزمدا، کوردســتانی داگیر کردووە. 
نازانم بۆ و چۆن ئەو تێزە بە زانستی بزانین؟ 
جیهانــی  یەکەمــی  شــەڕی  دوای  لــە 
سیاســەتێکی نێونەتەوەیی کــە عەڕەب و 
تورک بۆیان گرینگ بــوو و لەگەڵ ڕۆژئاوا 
ســازان و بە پێی سیاسەتی هەڵەی خودی 
بزووتنەوەی کوردیش ئێمە ســەرنەکەوتین. 
سیاسەتی کۆلۆنیالیستی ئەوەیە کە واڵتانی 
ئورووپایی، ئافریقا و زۆر شــوێنی دیکەیان 
هێنا ژێــر حوکمی خۆیــان و کردیانن بە 
کۆڵۆنی. کوردســتان داگیر کراوە و قبوڵمە، 
بەاڵم بەڕاستی لەم بابەتەوە من قسەوباس و 
ئیســتیداللی زانســتیی زۆرم پێویســتە تا 

تێئۆریی کۆلۆنی قبوڵ بکەم.

داگیرکاری  پێوەندیــی  ئایــا   

لەنێــوان کوردســتان و ناوەندی ئێران 
هەیە؟

لەسەر  واڵتان  هێزەکانی  هەموو 
خاکی کوردســتان بە داگیرکەر 
دەزانم، ئەو داگیرکارییە با زۆری 
لــێ تێپــەر بووبێت، بــەاڵم هەموو جارێ 
داگیریــان کردووین، ئێمە کاتیش بووە کە 
لەگەڵ دەوڵەتــی مەرکەزی بووینە، خاکی 
ئێمەیان فاشیســتی تورک و ئێرانی داگیر 
کرد و، ئەردەاڵن و بابانیان دروســت کرد 
لەبــەر چی؟ بەڵێ کوردســتان لە مێژوودا 
لکێندراوە بە واڵتانی تــر و داگیر کراوە و 
مافی سەربەخۆیی یان لێ ستاندووەتەوە. لە 
مێژوودا دایم خاکی کوردستان چووەتە ژێر 
سەیتەرەی داگیرکەران و ئێمە نیشتمانێک 
بووین کە هێرش و خۆسپاندنی زڵهێزەکان 
ســنووری پــێ گۆڕیویــن و خەڵکی لێ 
بەربەرەکانییــان  دژی  لــە  و   دابڕیویــن 

کردووە. 

 بۆچوونتان لەسەر ئەم گۆڤارە 
و، دوا وتەتان بۆ خوێنەران چییە؟

لە ڕاستیدا زۆرێک لە بابەتەکانیم 
گوڵبژێــرم  نەخوێندووەتــەوە، 
ئەوەیە  هۆکارەکەشی  و  کردووە 
زۆر پڕ بارســتە)حەجم( و الم وایە دەبێت 
قەبــارەی کــەم بکرێتــەوە. بە گشــتی 
باڵوکردنەوەی ئەو گۆڤارە باشــە و قازانجی 
و  گەیانــدووە  ئێمــە  بزووتنــەوەی  بــە 
هێندێکیــش هەناســەکرانەوەی تێدایە و 
باشــە. هیــوادارم ســینگ فراوانتر بێت و 
نموونەی زۆر بێت، چونکە ئێمە پێویستیمان 
بــەو چەشــنە گۆڤارانەیــە کــە هەمــوو 
بیروڕایەکــی تێدا بێت و بــاس لە هەموو 
پرســێک بکات، پێــم وایە دەســتکەوتی 

هەبووە و دەستخۆشیتان لێ دەکەم.
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وتووێژ لەگەڵ
سەرۆ قادر



ســاڵی 1960 لە شــاری ڕانیە لەدایک بووە. 
باوکی، قادری مام عەلی، جووتیار بووە. دایکی، 
مریەم مەال ئەسعەد لە خێزانێکی ئایینی گەورە 
بووە. ئەوکات هەردووکیان نەخوێندەوار بوون، 
بەاڵم لە تەمەنی چل ساڵییاندا هەردووکیان لە 
ئاوارەییدا خۆیان فێری خوێندنەوە و نووســین 

کردووە.
باوکــی لــە ســاڵی 1961ەوە بــووە بە 
پێشــمەرگە و ماڵی گواســتووەتەوە دەشــتی 

بیتوێن و، لە گوندی میراوا نیشتەجێ بووە.
لە تەمەنێکی بچووکدا نێردراوەتە حوجرە و، 
دوو سااڵن سوختە بووە. دوایی لە قوتابخانەی 
سەروچاوە ناوی خۆی تۆمار کردووە. خوێندنی 

بە پچڕپچڕی تەواو کردووە.
ساڵی 197٤ ئاوارەی ئێران بوونە و، ساڵی 

1991 لە ڕاپەڕیندا گەڕاوەتەوە کوردستان.
لە ســاڵی 1981 لە ئێران بووە بە ئەندامی 
حیزبی شــوعیی عێــڕاق و، سەرپەرەشــتی 
ڕێکخراوی ئەم حیزبە لەنــاو کوردە ئاوارەکان 
بووە. ســاڵی 198٤ بووەتە پێشــمەرگە و، لە 
ڕاگەیاندنی ناوەندیی هەمان حیزب دەستبەکار 

بووە.
هەر لە شاخ ئەندامی کۆمەڵەی نووسەرانی 
کوردستان و، یەکێتیی نووسەرانی کورد بووە.

ساڵی 1991 وازی لە حیزبی شیوعی هێناوە 
و، ســاڵی 199٣ چووەتە ناو پارتی دیموکراتی 
کوردستانەوە. ساڵی 199٤ دەزگای ڕاگەیاندن 
و ڕۆشــنبیریی )گواڵن(ی دامەزراندووە. ساڵی 
200٤ بەرپرســیاریەتیی مەکتەبــی ناوەندی 
کوردســتانی  دیموکراتی  پارتــی  ڕاگەیاندنی 
گرتووەتە ئەســتۆ. دوایین بەرپرسیاریەتیشی، 
و  توێژینــەوە  ئەنســتیتۆی  ســەرۆکایەتیی 

گەشەپێدان- کوردستان IRDK ە.

 ئــەم کاتەتان باش کاک ســەرۆ 
قادر، سپاس بۆ ئەوەی کاتتان تەرخان کرد 
کە لە نزیکــەوە تاوتوێی هێندێک پرس و 
بابــەت بکەین کە بۆ ئێمــە و خوێنەرانی 

گۆڤارەکە جێگای پرســیار و ســەرنجن. 
پرســیارەوە  بەم  گفتوگۆکە  دەســتپێکی 
دەســت پێ دەکەیــن، پــاش ڕاپەرینی 
1991 لــە بڕیارێکــی خولــی یەکەمــی 
پەرلەمانی کوردستاندا، داوای فێدرالیزم بۆ 
ئێراق دەکرێت، هــۆکاری ئەو ئاڵوگۆڕە لە 

ئۆتۆنۆمییەوە بۆ فێدرالیزم چ بووە؟!

تەبعەن مەســەلەی موناقشەکردن 
لەسەر ئۆتۆنۆمیی ڕاستەقینە کە لە 
کاتی تێکۆشــانی شــاخ یان پێش 
بزووتنەوەی  ڕاپەرین، دروشــمی ســەرەکیی 
ڕزگاریخوازی لە باشــوری کوردستان بوو، هەر 
لە دوای ساڵی 198٤ ەوە موناقشەی تێکەوت 
لەپێش بەرەی کوردستانی و دواتر لەناو بەرەی 
کوردستانیشــدا، کە ئەو کات بارودۆخی دنیا و 
ئەو ئایەندەیەی کە بۆ عێراق پێشبینی دەکرا، 
کاتی ئــەوە هاتبوو کە چاوێک بە دروشــمی 
بەاڵم  بخشێندرێ.  بزووتنەوەکەدا  ســەرەکیی 
ئەو کاتە یەکال بووەوە کە بەرەی کوردســتانی 
بە یەکدەســتی لە ســاڵی 1992دا بڕیاری دا، 
پاش ئەوەی کە ســاڵێک و شــتێک بەســەر 
ڕاپەڕیندا تێپەڕی و بەرەی کوردستانی ئیدارەی 
کوردستانی بەڕێوە دەبرد، بزووتنەوەی سیاسیی 
کوردستان لە سەرکردایەتیی سیاسیی بەرەی 
کوردستانی هەنگاوێکی زۆر ئاقاڵنەیان هاویشت 
و ئەویش ئەوە بوو کە لە حاڵەتی شۆڕشگێڕی 
دەرچــن و، ئــەو حکومەتــەی لــە هەرێمی 
کوردستان دادەمەزرێت، حکومەت یان ئەوەی 
ئیدارە بەڕێــوە دەبات، ناوەرۆکێکــی قانوونی 
هەبێت و ناوێکی قانوونی بێت کە جێی بێتەوە، 
ئەوە بــوو کە بڕیــار درا هەڵبــژاردن بکرێ. 
هەڵبــژرادن کــرا و پەرلەمان دروســت کرا، 
پەرلەمان لە یاســاکانی یەکەمی خۆیدا بڕیاری 
دا کە ئەوەی لە هەرێـــمی کوردستان دەبێت، 
حکوومــەت دەبــێ، نــەک بەڕێوبەرایەتیــی 
ئۆتۆنۆمی کە لە زەمانی حیزبی بەعس هەبوو، 
لە هەمان کاتیشــدا یەکالیی یــان کردەوە کە 

341گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721



مەســەلەی ئۆتۆنۆمی قۆناغی تێپەڕیوە و دەبێ 
تێکڕای سیستەمی عێراق بگۆڕدرێت و، ببێت 
بە سیســتەمێکی فێدڕاڵی و لە کوردستانیش 
دەبێتــە حکومەتێکی فێدڕاڵی کە دەســەاڵتی 
ســنووری  و  دامــودەزگا  هەمــوو  بەســەر 

جوغڕافیاییی کوردستاندا دەڕوا.
بــەم هەنگاوە، کوردســتان عێراقــی داخیلی 
قۆناغێکی نوێ کرد. لــە زەمانی پێش 1992 
دا، ئێمــە داوای ئۆتۆنۆمیمــان دەکرد و، ئەو 
ئۆتۆنۆمییــە چەندی دەسەاڵتیشــی هەبووایە، 
عێراق هــەر مەرکــەزی بوو، کە لە یاســای 
بنەڕەتیی عێراقدا، عێراق دەوڵەتێکی مەرکەزی 
بوو و هێدنێک مافی نەتەوەیی و خۆبەڕێوەبردن 
دەدا بە ناوچەیەکی ئۆتۆنۆمی کە پێی دەگوترا 
کوردســتان. بــەاڵم کاتێــک کــە دەبێت بە 
فێدڕاڵێ، فێدڕاڵیزم خودی سیستەم بە گشتی 
تەعریفێکــی دیکــە وەردەگرێ و تەقســیمی 
دەســەاڵتی ناوخۆیــی دەکــرێ و، هێندێک 
دەسەاڵتی دەرەکیش دەدرێ بە ژمارەیەک لە 
حکومەتەکانــی فێدڕاڵی، ئەگەر زۆر بن، بەاڵم 
تەبیعەتــی عێراق وایکرد کە ئــەو ڕاگەیاندنە 
یەک الیانە بوو جاری یەکەم، ئەویش هەرێمی 
کوردســتان 1992 تا 200٤ ئــەو کاتەی کە 
مەجلیســی حوکم یاسای عێراقی دانا و تا ئەو 
کاتی کوردســتان یەک الیەنە فێدڕاڵی خۆی 
ڕاگەیاند و عێراقیکــی مەرکەزی ئێعترافی بە 
هەرێمی کوردســتان نەدەکــرد، بەڵکوو ئەوە 
دەســتێوەردان یا تەداخولێکی نێودەوڵەتی بوو 
بۆ پاراســتنی کوردســتان و چیرۆکەکە لە بێ 
قانوونییان بوو، ئەوەش دیارە، وایکرد کە عێراق 
بوو بە دوو حکومەت، حکومەتێک لە هەرێمی 
کوردســتان کە ناوی لە خۆی نابوو قانوونی و، 
پەرلەمانی هەبوو و بەشــێکی زۆر لە یاساکانی 
عێراقی هەڵپەســارد و یاســا و ڕێڕەوی نوێی 
گرتەبەر کە لە ڕاستیدا پێی دەڵێن دەوڵەتێکی 
دیفاکتۆ، بەاڵم ئەم دەوڵەتە حەقی سەروەریی 

پێ نەدراوە لەو کاتەدا.
کوردســتان  هەرێمی  حکومەتــی  تەنانــەت 

ئەوکات ســوپا و ئیدارەی خۆی هەبوو و، هیچ 
پێوەندیــی لەگەڵ عێراق نەمابــوو و تەنانەت 
دراوی کوردســتانیش شــێوەکەی لە دراوی 
عێراقــی جیاواز بوو. ئێمە لێرە پابەند بووین بە 
دراوی سویســریی کۆن، بەاڵم وەکوو بەشێک 
لە عێراق کە لەژێر حیمایەی نێودەوڵەتیدا بوو 
تــا 200٣ لە پارێزگاریی نێودەوڵەتیدا بوو و لە 
دوای 200٣ ەوە هــەر ئــەو حکومەتە بوو بە 
هاوکاری کۆمەڵگای نێودەوڵەتی بۆ ڕووخاندنی 
ڕێژیمی بەعس لە عێــراق، داخیلی قۆناغێکی 

نوێ بووین.
ئاخیر قسەم لەســەر ئەو مەوزووعە، هەرێمی 
کوردســتان تەعریفی ناوەرۆکەکەی زۆر زیاترە 
لەو پێســتە قانوونی و ڕەواڵەتەی کە هەیەتی 
و، پێی دەوترێ هەرێمێکــی فێدڕاڵی و دواتر 

دەگەینە سەر ئەو باسەش.

 لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا ڕەنگە 
ئەوە یەکەم حکومەت بێ کە بە شــێوەی 
فێدڕاڵی بەڕێوە دەچێت، ئایا پێتان وایە کە 

ئەم ئەزموونە سەرکەوتوو بووە؟

ئەگەر داینێیــن وەکوو هەنگاوێک 
کە کوردســتان بەســەر عێراقیدا 
عێــراق  مێــژووی  و،  ســەپاند 
مێژوویەکە کە لە سەرەتاوە پڕە لە دژبەری کە 
لەنێوان کورد و عەڕەب دروست بووە، دژبەری 
بە مانــای دژایەتیی دوو میللــەت نا، بەڵکوو 
میللەتــی عــەڕەب وەکوو ئێمەی کــورد زۆر 
بەرینە و زۆر بێ قســوورن لەوەی کە کورد بە 
عێراقەوە لکێندراوە و ئەوان نە داوایان کردووە 
و، نــە ڕۆژێکیش لە مێژووی ســەد ســاڵەی 
عێراقــدا گەلی عــەڕەب لە عێراق ســەرباری 
هەموو ئەو ڕێژیمانەی کە بەسەریاندا هاتوون و 
دوایینیان کە ڕێژیمێکــی زۆر توندوتیژ بوو و 
ڕێژیمێکی فاشیســتی بوو بــە مانای نیزام لە 
عێراقــدا، گەلــی عێــراق بــە دژی کــورد 
دەوڵەتی  دەوەســتا،  ئەوەی  نەوەســتاوەتەوە، 
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عێراق و ســوپای عێراقی بوو، بۆیە کاتێک کە 
کوردستان لە الی خۆیەوە بڕیاری فێدڕاڵیزمی 
دا، نیزامی عێراقی داخیلی قۆناغێکی نوێ کرد، 
وەکوو ئاماژەمان پێ کرد. هیچ کاردانەوەیەکی 
نەرێنی لە الیەن بزووتنەوەی سیاسیی عێراقی 
بەو شــێوەیە نەبوو، ڕەنگە هێندێک موناقشــە 
هەبووبێ تا تێدەگەن ئەو نیزامە نوێیە لە عێراق 
چییە، ماوەیەکی ویســتبێ، بەاڵم دوایی پێش 
ئەوەی عێراق بڕووخێت، قەبوڵیان کرد. دواییش 
کە ڕێژیمی بەعس ڕووخــا، بینیمان میللەتی 
عێــراق بە چاوێکی زۆر ئەرێنییەوە تەماشــای 
هەرێمی کوردســتانیان کرد. ئەزموونەکە لەم 
ڕووەوە ســەرکەوتووە، لە ڕوویەکی دیکەشەوە 
پێشــەنگە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت، کە 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست لەسەر بنەمای نەتەوەییی 
توندڕۆ و ئایینیی توندڕۆ دامەزراوە، کوردستان 
ئەو کلیشــە یان ئەو قاڵبە سەختە بۆ ئەو کات 
نیزیک بە هەشتا ســاڵەیەی شکاند و ناچاری 
کردن کە داخیلی نیزامێکی نەرمتر و کاراتر و 
پەسەندتر بن. لەم ڕووەوە بەڵێ سەرکەوتنێکی 
زۆرە بــۆ عێــراق و بــۆ کوردســتان و هیز و 
توانایی یەکــەی یەکــەم جــار ئــی ڕوانگەی 
لە  بزووتنــەوەی سیاســیی کوردســتانە کە 
واقعبینیدایــە. دووەم، حەقانییەتی کێشــەی 
کورد و ئەو پاشخانە نێودەوڵەتییە بە هێزەیە کە 
پشتیوانیەتی، هێزی ئەوی نیشان دا کە لەگەڵ 
کورد، عێراقیــان داخیلی قۆناغێکی نوێ کرد. 
تەبعەن عێراقی سەدام حوسێن داخیل نەبوو، 
بەڵکــوو کورد بوو بــە بەشــێکی کاریگەر بۆ 
لەناوبردنی سەدام. کە واتا جێبەجێ کردنی بۆ 
کورد کارێکی ئاســان نەبوو، ماوەیەک ماندوو 
بــوو تا بزووتنەوەی سیاســی و ئۆپۆزیســۆنی 
عێراقــی باوەڕیان بە فێدڕاڵیــزم هێنا و دوایی 
کوردســتان ناچار بوو لە ماوەی یازدە ساڵدا بە 
شــێوەی زۆر سەخت بە هاوکاریی نێودەوڵەتی 
خۆی لە دەســت عێراق بپارێزێت و لە 200٣ 
دا کــە پێوەندیی نێوان عێــراق و کۆمەڵگای 
نێودەوڵەتی بە سەرۆکایەتیی ئەمریکا گەیشتە 

ئەوەی کــە شــەڕ ڕوو بدات، کوردســتان و 
هەرێمی کوردستان بڕیارێکی زۆر جەسوورانە 
و ئازایانــەی دا، ئەویــش ئەوەیــە کە لەگەڵ 
هاوپەیمانیی نێودەوڵەتی کەوتە لەناوبردنی ئەو 
ڕێژیمەی عێراق، کــە ئەوکات ئەگەر و نەگەر 
زۆر بــوو، کە ئەگەر نەڕووخــا و مایەوە وەکوو 
جاری یەکەم کە لێی درا و وەستێندرا و دواتر 
لە 1991، ئەو دۆخە هاتە گۆڕێ، یان ئەگەری 
ئەوە کە واڵتانی دیکە لەســەری وەجواب بێن 
یان چەکی کیمیایی بەکار بێنێت و هەموو ئەو 
ئەگەرانە هەبوون، ســەرباری ئەوەش بڕیارێکی 
زۆر واقعییانــە و بەجورئەتــەوە بوو کە گەلی 
کوردستان جێبەجێی کرد و، بووە هۆی ئەوەی 
کــە عێــراق تێک شــکێندرا. ئەگــەر عێراق 
نەڕووخابــا، فێدڕاڵیزمی وەکــوو نیزام قەبووڵ 
نەبوو، کە حکوومەتی عێراق ڕووخا، بەشــێکی 
زۆر لە پایەکانی دەوڵەتی عێراقیش ڕووخان، لە 
فەرهەنگــی سیاســیی فارســی یــا ئێرانیدا 
حکومەت و دەوڵەت جێگۆڕکێیان پێ دەکرێ، 
ئەوەی کە لێرە پێی ئەوترێ دەوڵەت، الی ئێوە 
حکومەتە و هتد... ، ئەوە بوو کە بەشــێک لە 
پایەکانــی دەوڵەتــی عێراقــی وەکوو ســوپا، 
پەرلەمان و قانوونەکانی و... هەمووی داڕمان و 
هەمووی هەڵوەشێندرانەوە و، تەقریبەن شتێک 
نەمابــوو کە پێــی بوترێ عێــراق و تەنیا ئەو 
ســنوورە جوغڕافیایی یــە نەبێ کــە ئەمریکا 
سەرپەرەشتی دەکرد و بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ 
و بە ناوی حکومەتــی کاتیی عێراقی کە پۆل 
بریمــەر بەڕێــوەی دەبرد و، مەجلســێکی بۆ 
دروســت کرد بە ناوی مەجلیســی حوکم یا 
فەرمانڕەوایی کە لە الیەنە ئێتنیکی و سیاسی 
و شۆڕشــگێڕەکانی عێراقــی پێــک هاتبوو و 
یاســایەکیان داهێنا بە ناوی یاسای بنەڕەتیی 
کاتی کە هەموو ئەو خواستانەی ئێستای کورد 
هەیەتــی و هێندێکی جێبەجــێ نەکراوە، لە 
یاســای کاتیدا عێراقی نوێ دانــی پێدا نابوو. 
چیرۆکــی فێدڕاڵیــزم، چیرۆکێکی ئەوایە الی 
ئێمــە، کە بەئاســانی نەکرا، بە شــەڕ کرا، بە 
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مەنتق کرا و بە لێوردبوونــەوە و قانوونی کرا، 
چونکــە کارێکــی زەحمەتــە، میللەتێک کە 
ژێردەستە و دوایی حکومەتێکی هەرێمی پێک 
دێنێت کە بەشێک لە نیزامێکی فاشیست بووە، 
هەڵبــەت ئێمە بەشــێک نەبووین لــە نیزام، 
بەشــێك بووین لــە دەوڵەتــی عێراقی و، ئەو 
دەوڵەتە دژی هەرێمی کوردستان دەبێت، کە 
ئەو یارییە نێودەوڵەتی و ناوخۆیی یە یارییەکی 
ئاڵــۆز، بــەاڵم بەدیقــەت بوو کە ســەرەنجام 
کوردستان تێیدا سەرکەوت و دەوڵەتی عێراقی 
تێیدا ڕووخا و، پاشان ئەو قۆناغە نوێیە دەستی 
پێکــرد کــە هەرێمــی کوردســتان وەکــوو 
هەرێمێکی فێدڕاڵییە، بەاڵم بەو تەعریفەی کە 
بــۆی دەکەیــن و دنیا و عێراقیــش قەبووڵی 
کردووە و لە یاسای بنەڕەتی عێراقیشدا هەیە.

کوردستان  هەرێمی  دەسەاڵتەکانی حکومەتی 
لەنێو  فێدڕاڵی-ناوچەیی  وەکوو حکومەتێکــی 
پێســتی فێدڕاڵیزمدا ناگونجێت، هەر بۆیەش 
کێشــەمان لەگــەڵ عێراق زیاترە، بەشــێکی 
زۆری دەســەاڵتەکانی، دەســەاڵتی حکومەتی 
کۆنفێدڕاڵیــن، کــە دوو حکومەتــی بەرابەر، 
بەیەکەوە دەوڵەتێک بەڕێوە دەبەن کە حەق و 
حقوقیان دیاریکراو و جیاوازن، ئەو بەرەنگارییە 
کە نزیکەی حەڤدە تا هەژدە ســاڵ لە بەینی 
هەرێمی کوردستان و عێراقدا هەبووە، عێرقی 
داخیلــی قۆناغێکی نوێ کــرد و، بە واقع دنیا 
هەمــووی وا دەڵێــت کە عێراقێــک هەیە و 
دوو حکومــەت و دوو پایتەختــی هەیــە، کە 
پایتەختێکیــان هەولێــرە و، پایتەختەکــەی 
دیکەی کــە بەغدایــە، حکومەتێکە کە تێک 
چنراوە و دەگەڵ شــەڕی مەزهەبی و تایفی و 
لە هێندێک شــوێن شەڕی نەتەوەیی لە دژی 
نەتەوەی کورد و تەنانەت شــەڕی دینیش لە 
دژی دینە بچووکــەکان بەرەوڕوویە، لە ڕووی 
تێئۆریشەوە ئەم حکوومەتەی کە ئەم حیزبانە 
پێکــی دێنن، بەشــێکی زۆریان لە لیســتی 
تێرۆردان و، بەشەکەی دیکەی هەر هەموویان 
ســەر بە ئێرانن و، ئێران لــە بەرەنگارییەکی 

بەردەوامدایە لەگەڵ ڕۆژئاڤا و بەتایبەتی لەگەڵ 
ئەمریکا. دیسان وەزعێکی ئاڵۆز لە حکوومەتی 
بەغدادا هەیە کە بەشی عەرەبی عێراق بەڕێوە 
دەبــات و حکومەتێکە زۆر پــاک نییە، لەبەر 
ئەوەی بەشێک لە حیزبەکان و سەرکردەکانی 
لەنێو تیرۆر و لیستی تیرۆردان، دەبن بە وەزیر 
یــان ئەندام پەرلەمان و... و ئەمە دەبێت یەکال 

بێتەوە.
 هەرێمــی کوردســتان ســەرباری هەمــوو 
کەموکووڕییەکان کە لــە کەم تەجرووبەیی لە 
بەڕێوەبردنی ناوخۆییــدا هەیبێت، لە بەردەوام 
بــوون لــەو هەنــگاوە واقعبینانــەی خۆیدا 
ســەرکەوتوو بــووە. ئێمە دەبێ کێشــەکانی 
هەرێمــی کوردســتان لێک جیــا بکەینەوە، 
ڕوانگەی بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی لە هەرێمی 
کوردستان، ڕوانگەیەکی واقعبینانەیە و، لەسەر 
ئەساســی تێکەڵبوونە لەگەڵ ڕۆژئاڤا، هەرێمی 
کوردســتان زۆر بە فراوانی لەگەڵ کارشناس 
و یاساناس و سیاســەتمەدار و ئەو ناوەندانەی 
کــە بیر دەکەنەوە و نیزیکن لــە بەڕێوربردنی 
دەوڵەتانــی ڕۆژئاڤــا لــە ئەمریکا و فەڕەنســا 
و بەریتانیــا و ئەڵمانیا و بە گشــتی ئەورووپا، 
تێکەڵە. ئــەوەش گرینگــە و وای کردووە کە 
لینکی جیاجیا لە بەینی بیرکردنەوەی سیاسی 
لە هەرێمی کوردستان لەگەڵ ڕۆژئاڤا هەبێت، 
بۆیە هیچ هەنگاوێک یەک الیەنە نەهاویشتراوە 
کە گفتگۆ یان دیبەیتێکی زۆری لەسەر نەکرێ، 
جا چ بە شێوەی شاراوە و چ بە شێوەی ئاشکرا 
بێ. ئێســتا گەیشــتووەتە بــواری کۆمەڵگای 
مەدەنی لە بەینی هەرێمی کوردســتان و ئەو 
دەوڵەتانــەدا، ئــەوان نوێنەرایەتییان هەیە لە 
خوێندنی بەشێکی زۆر لە هاواڵتییانی هەرێمی 
کوردســتان و لە دەوڵەتانــی ڕۆژئاڤایی و ئەوە 

وای کردووە کە ئێمە زۆر واقعبین بین.
تەقریبەن ڕوانگەی ئێمە یەکالیی بووەتەوە کە 
ڕوانگەیەکی سێکۆالری هێمنە و، ڕوانگەیەکی 
دینــی نییــە و ڕوانگەیەکــی نەتەوەییی زۆر 
توندیش نییە و هەر ئەوەش پەسەندی جیهانی 
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وەرگرتووە، ئەمن پێم وایە تەبیعەتی هەرێمی 
کوردســتان هەمووی باشە، چونکە تەنیا کورد 
لە کوردســتان ناژیــت، ئەوە وایکــردووە کە 
حکومەتــی هەولێر بــە پێچەوانەی حکومەتی 
بەغدا، حکومەتێکی جێی متمانە و هاوپەیمانی 
بەردەوامی ڕۆژئاڤا بێت. ئــەو هاوپەیمانییە لە 
دوای 200٣ خێــری بــۆ دنیا هەبوو، ســەیر 
کەن عێــراق زۆر زوو کەوتە بەرەنگاربوونەوەی 
هاوپەیمانــان و دەســتیان کرد بە کوشــت و 
کوشتاری یەکتر، بەاڵم کوردستان لەو بەینەدا 
بە پشــتیوانیی ڕۆژئاڤا مایەوە. هێز و دیپڵۆمات 
و هاواڵتییانی ڕۆژئاڤایی کە سەردانی عێراق و 
کوردســتانیان دەکرد، کە دەهاتنە کوردستان، 
واڵتێکی ئارام و ئازاد و بێ کێشــەیان دەبینی. 
ڕاســتە هێندێک کێشەی ســونەتیمان هەیە، 
بەاڵم کێشــەی سیاســی و ڕوانگە و دژایەتی 
کردنی ڕۆژئاڤا و کێشــەی دینی و کێشــەی 
خەڵکــی بیانــی و ئەوەمان نەبوو. ســەرباز و 
ژەنەڕاڵــی ئەمریکــی بۆ ئەوەی ئیســتڕاحەت 
بکەن لە شــەڕ لەگەڵ عێراقی بەغدا، دەهاتن 
بۆ کوردســتان و دەچوون بۆ چیای هەڵگورد، 
کۆڕەک، مەتین و دەهاتنە شەقاڵوە و مێرگەپان 
لێپرســراوانی  و  پێشــمەرگە  لەگــەڵ  و..... 
هەرێمی کوردستان کاتی ئیستراحەتی خۆیان 
دەبردە ســەر. ئەوەش دەبوو بە دەرفەتێک لە 
نێوانیانــدا بۆ باس و دیبەیت. بەشــێک لەوانە 
کە گەڕاونەتەوە بۆ ئەمریکا، ئێســتا ســێناتۆر 
یان وەزیــر یان ســەرمایەداری زۆر گەورەن، 
هێندێکیان ڕاســتە ســەرباز نەبــوون، بەاڵم 
دەهاتنە ئێرە دەمانەوە، و دۆســتی زۆر نزیک 
و واقعبینی کورد بــوون، وەکوو »جۆو بایدن«، 
بە دڵنیایی یەوە ســەفەرەکانی جــۆو بایدنتان 
بینیوە کە ســەردانی پەرلەمانی کوردستان و 
کۆمەڵگای مەدەنی دەکا کە وەکوو سێناتۆرێک 

ئەوکات دەهات.
ئەوە وایکرد کە دۆستایەتییەکە لە بەرژەوەندیی 
ئەمریکا لە الیەک و، لە الیەکی ترەوە لۆبییەکی 
موننەزەمی ئەمریکا و ئەورووپا بۆ دۆستایەتیی 

ئەو میللەتەی کە ناسییان، دروست ببێت. ئەگەر 
جاران ســەرۆکی ئەمریکا بە دەستپێشخەریی 
فڕانسوا میتران یان ڕۆشــەنبیرانی کاریگەری 
ناو فەڕەنســا، دەوڵەتی فەڕانسەیان هان دەدا 
بۆ ئەوەی کە ســاڵی 1991 قــەراری 6 -8- 
8 دەر بکــرێ بــۆ پاراســتنی کوردســتان و 
دەســتێوەردانی مرۆیی، ئێستا گەلێک فراوان 
بــوو، لەنێو ئەمریــکا ئەو ســەربازانە ئەوەندە 
زۆر بوون، هەموویان ئێســتا بوونەتە دۆســتی 
کورد و، هەمووی ئەوانە وایانکردووە کە ئێستا 
حکومەتی ئەمریکا بەئاسانی نەتوانێ سیاسەتی 

خۆی لە کوردستان بگۆڕی.
ئێمە لە کاتی ســەرۆکایەتیی تڕامپدا بینیمان 
کە دەیویست هێندێک پاشەکشە لە کوردستان 
بکات کە ئەمریکییەکان خۆیان پێشــیان پێ 
گرت. ئەگەر مــن زۆر موبالغە نەکەم، کاتێک 
کە تڕامپ لەگەڵ ئەردۆغان کۆبووەوە، سەنای 
ئەمریــکا ئەو باوەڕەیان پێ نەدا بەتەنیا لەگەڵ 
ئەردۆغــان دابنیشــێت، نەکا بڕیــاری خراپ 
بدات. ژمارەیەک ســێناتۆری دۆستی کوردیان 
لەگەڵ دانــان و قســەکان و دەربڕینەکانیش 
سێناتۆرەکانی دۆستی کورد بەرانبەر بە تورکیا 
و ئێران تەقریبەن لەجیاتیی سەرۆک کۆمار بە 
توندی قسەیان کرد کە بوو بە مایەی ئیخالل 
لەناو کۆشکی ســپی و هێندێک لەوانە وەکوو 
وەزیــری بەرگری و وەزیــری دەرەوە و جان 
بۆڵتۆنی ڕاوێــژکار، هەمــووی ئەوانە لە دوای 
200٣ ەوە دروســت بــوو، کاتێــک بینییان 
میللەتێک کە غەدری لــێ کراوە و غەدرێکی 
هێندە قورس کە بــە قانوونی نێودەوڵەتییەوە 
بەســتراوەتەوە کە بەئاســانی گۆڕانی بەسەردا 
نایــەت. بۆ ئەوەی لەنێوان پاراســتنی قانوونی 
نێودەوڵەتی و ئەو ئەسارەتەی کە تووشی کورد 
بووە، بااڵنسێک دروســت کەن، ئەم حاڵەتەی 

ئێستایان دروست کردووە.
ببــوورە کە زۆرم درێژ کــردەوە، بەاڵم عێراق 
داخیلی ئەم دوو حکومەتــە بوو کە زۆر لێک 
جیــاوازن، حکومەتێکــی بەغدا، کــە پڕە لە 
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کێشــەی ئیقلیمی و جیهانی و ڕوانگەی دینی 
و نیشــتمانی، ئەگەر نموونە بێنمەوە، لە بەغدا 
هەموو باڕ و هۆتێلەکانی توریستییان داخست، 
خەڵکی دنیا دەیانبینی کە جەماعەتی سەدر و 
جەماعەتی مالیکی چۆن هێندێ لە شەقامەکانی 
بەغــدا لێشــاوی مەشــڕووباتی ئەلکۆڵیان لێ 
شکاندن و، هۆتێلەکانیان مەحدوود کردن. ژن 
نابێ بە ئازادی بێتە دەرەوە، شــوێنەکانی کافە 
و باڕ و نادییەکانی شــەوانە کە خەڵک لەوێدا 
ڕەقس و شــاییان دەکرد، داخران و، هەروەها 
کەوتنە کوشــتنی ژنان، گۆرانیبێژەکان و ئەو 
گەنجانــەی کە وا مۆدی نــوێ دەبەر دەکەن، 
دواتر کوشتنی ئەو کەسانەی بە ژن و پیاوەوە 

کە ناسنامەی جیاوازیان هەیە.
لە کوردســتان بە پێچەوانەی ئەوە بوو، ڕێگە 
بــە هەموو ئەوانــە لە چوارچێــوەی قانوون و 
کۆمەڵــگای مەدەنی درا، نەک بۆ تجارەت و....، 
ڕاســتە تەواومان نەکــردووە، لەبەر ئەوەی کە 
نیزامی ئێمە ئەگەر بیهەوێ لە سونەتەوە بەرەو 
مۆدێرنیتە پێش بکەوێ، ئەوە کارێکی قورســە 
و کەموکووڕیشــمان هەیە. نامهەوێ پاســاوی 
بــۆ بێنمەوە، بەاڵم هەنــگاوەکان بەردەوامن و 
یاســاکانی هەرێمی کوردســتان ماویەتی کە 
کامــڵ بێت، بــەاڵم یاســاکان زۆر مەدەنین. 
لە مەســەلەی ژنــان، بەرابەریــی دینەکان، 
پێکهاتەکانی کوردستان، لە مافەکانی مرۆڤ و 
هتد.... خۆی ئەوەی کە مافی مرۆڤ بەشــێک 
لە ژیانی ئێمەیە، ئەوە زۆر ئومێدبەخشە و کەم 
نییە. بۆ نموونە دوای ئیسڕاییل تاکە پایتەختی 
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســت و دەوروبەریشــی، کە 
کۆنســوڵەکان بەتایبەتی کۆنســوڵی ئەمریکا و 
یەکیەتیی ئەورووپا سااڵنە لە ڕۆژی دیفاع کردن 
هێمۆسێکسواڵەکان)هاوجنســخوازەکان(  لــە 
ئااڵکەیــان هەڵــدەدەن و دێــن لەبەردەمــی 
ڕاگەیاندن قسە دەکەن و حکوومەتی هەرێمی 
کوردستان تەعامولیان لەگەڵ دەکا کە وەکوو 
ئینســان دیفاع بکــەن. ئــەوە نموونەیەکە لە 
بەرەوپێشــچوونی ئینســانییەت لــە هەرێمی 

کوردســتاندا، لە حاڵێکدا لە بەغــدا خەریکە 
دەیانکــوژن، ئەوەیــە کە ئێســتا عێــراق لەو 

حاڵەتەدایە.

قســەکانتاندا  کۆبەنــدی  لــە   
فەرمووتــان کە لە ئەساســدا ئەزموونێکی 
ســەرکەوتوو بووە و ئێستاش هەیە، بەاڵم 
لەگەڵ ئەوەشــدا زۆر جار سەرنجمان داوە 
کە لە ئەدەبییاتی سیاســیی باشووردا، زۆر 
جار باس لە چەمکی عێراقی نوێ دەکەن. 
عێراقــی نوێ بۆ ئێــوە دنیایەکی جیاواز و 
دڵخۆشــکەرە یان هەر وەکــوو چاوەڕوانی 
لێــی دەڕوانــن؟ ئەوەی کە باســتان کرد 
ئەزموونێکی ســەرکەوتوو بــووە، بەاڵم لە 
هەمان کاتدا دوو حکومەت و دوو پایتەختی 
لێــک جیاوازن، ئەگەر ســەرکەوتوو بووە، 
بۆچی لەگەڵ بەغــدا ناحاوێنەوە و، بۆچی 

بەرەو ڕێفڕاندۆم چوون ؟

سەرکەوتوو بووە لەوەی کە ئێمە لە 
عێراقێکی مەرکەزی و فاشیســتی 
کــە لــە دوای ســاڵێ 1908 کە 
ئینگلیســەکان، عوســمانییەکانیان لە عێراق 
شکاند و لە کۆتاییی 1918 داخیلی سلێمانی 
بوون و هەموو هەرێـمی کوردستانی ئێستایان 
کەوتە بەردەســت. کارشناســەکانی سیاسی-
نیزامیی ئینگلیس و بەتۆبزی گەلی کوردیان بە 
عێراقێکەوە لکاند و لە کوردیشــیان نەپرسی، 
ئەم عێراقە بە پێی مێژووی خۆی بە شێوەیەکی 
وا  زاڵمانــە، مەرکەزییەتەکــەی  مەرکەزیــی 
تەرجومە دەکرد کە دەبێ هەموو پێکهاتەکانی 
عێراقی و هەموو دانیشــتووانی عێراق بتوێنەوە 
لە عێراقێکی عەرەبیــدا، چونکە کۆلۆنیالیزمی 
ئینگلیس کە عیراقیان دروست کرد، عێراقێکی 
عەڕەبییــان دروســت کــرد، ناویان لــێ نا و 

بەردەوام تا ساڵێ 1991 پشتیوانییان کرد. 
ئێســتا بەو چیرۆکەی کە من بۆم باس کردن، 
ئەمــە عاقیبەتی عەداڵەتی دۆزی کوردســتان 
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واقعبینانــەی  مەنتقــی  هەروەهــا  و   بــوو 
بزووتنەوەی سیاسیی کوردســتان، بە هەموو 
کێشــە و کەموکووڕییەکانییــەوە، بەاڵم دەبێ 
ئێمە شــتەکان لە یەک جیا بکەینەوە و، ئەو 
گۆڕانکارییانە بوون کە لە نەتیجەی سیاسەتی 
عێراقدا  لە  مەرکەزی-فاشیســتی  دەوڵەتێکی 
شەڕی تووشی ناوچەکە کرد. شەڕەکان دیارن 
کە لە نەهایەتدا بوون بە عاملی یارمەتیدەر بۆ 
ئەوەی کــە دەوری کورد لە عێراق و ناوچەکە 
بەهێزتر بێت و فایلێکی نوێ بێتە ســەر مێز. 
کــە میللەتێک هەیە کە خەڵکانێک ئیشــیان 
بۆ کردووە و دەبێ لــە مێژووی خۆماندا قەت 
بزریان نەکەیــن. کە وایانکرد لــە ئەورووپا و 
لــە ئەمریکا فایلێک یان دۆســیەیەک بێتەوە 
ســەر مێزی ســەرۆکەکان کە دوای کێشەی 
یەهوود کە تا دوای شەڕی دووهەمی جیهانی 
لەکەیێکی نەنگ بوو بە نێوچاوانی ڕۆژئاڤاوە، لە 
لەبەر دینەکەی)مەبەستم  میللەتێک  کوشتنی 
یەهــوود(، کێشــەی دووهــەم کە تا ئێســتا 
بەردەوامە، میللەتێک هەیە کە دانیشــتووانی 
زیاتر لــە پەنجا میلیۆن کــەس تێدەپەڕێ و 
دابەش بووە بەســەر چوار واڵتــدا کە وەکوو 
ئانتی ســمیتیزم یا ئیبادەکردنــی یەهوود و، 
بگــرە خەراپتریش، کە دنیا لێــی بێدەنگە و 
خۆیان ئەم چارەنووسەیان هەڵنەبژاردووە، ئەوە 
کۆڵۆنیالیزمی بەریتانیا و فەڕەنســا بوو، کاتێک 
عوسمانییەکانیان لەناو برد، ئەم چارەنووسەیان 
لە نەتیجەی ڕوانگــەی ئەوکاتیان بۆ میللەتی 
کــورد، تووشــی میللەتی کوردیــان کرد. کە 
ئەمــەش بۆخۆی باســێکی دیکەیە کە بۆچی 
فەڕەنســا و بەریتانیا ئەم میللەتەیان سزا دا و، 
ئەوە ســزایەکی زۆر نائینسانی بوو کە ئێمەیان 

دە کۆیلەتیدا هێشتەوە. 
ژمارەیەک لە ڕۆشــەنبیری گەلــی ئەورووپی 
دەوریان هەبوو کە دوای ئەوەی سەدام شەڕی 
8 ســاڵەی دەســت پێکرد و، دوای شــەڕی 
کەنداو کە ســەر و ســیمای عێراق دەرکەوت 
کە دەوڵەتێکی فاشیســتییە لەناو دەوڵەتێکی 

ئەنفــال  مەســەلەی  و  ئیســالمی-عەرەبیدا، 
لە کوردســتاندا کە ژینۆســایدە و لــە دنیادا 
بــاڵو بــووەوە، ئەوجار ئــەم واقعبینییە کە لە 
بزووتنەوەی سیاسیی کوردســتاندا هەبوو، بە 
شــێوەیەک کە دایمە باوەشــی کردبووەوە کە 
گوێمــان لێ بگرن کە قەزیەیەکی عادل هەیە 
تا بۆتان باس کەین، ئێستا لە 1991 بۆ ئەوالوە 
ئەو گوێ ناشنەوایەی ڕۆژئاڤا کەمێک کرایەوە 
کە گوێ لە کورد بگرن لە نەتیجەی کاریگەریی 
ئەو ڕۆشەنبیرە ناسراوانە کە لە دەوری سەرۆک 

و حیزبە کەریگەرکانی ناو ئەورووپا بوون.
ئێمە دەبووایــە زۆر واقعبین بیــن، ئەگەر لە 
مــاوەی 1991 بۆ 200٣ یەک الیەنە لە عێراق 
جیا بباینەوە، تێک دەشکاین. چونکە نەک هەر 
پشتیوانی نەدەکراین، بەڵکوو لەم دوازدە ساڵەدا 
بەردەوام لەژێر گەمارۆی نێودەوڵەتیدا دەبووین، 
وەکوو عێراق ئێمەشیان گەمارۆ دەدا. بۆ نموونە 
تەنانەت پاسپۆرتیشمان نەبوو و کورد بۆی نەبوو 
بەئاســانی ســەفەر بکات و، پێداویستییەکانی 
ڕۆژانــە تەنیا لــە چوارچێــوەی کاری نەتەوە 
یەکگرتووەکاندا بوو و مەعامەلە یا دانوســتانی 
نــەوت بەرانبەر بە خــۆراک بۆ کوردســتان 
دەهات، و هێندێک جــار حکومەتی هەرێمی 
کوردســتان بە هۆی دۆستایەتی و فشاری ئەو 
دۆخە تایبەتە کە زۆر ســەخت بوو، هێندێک 
کااڵی تایبەتیــی داخیلی کوردســتان دەکرا. 
هەندێــک جار لە ســنووری ئیبڕاهیم خەلیل 
حکومەتی هەرێمی کوردستان بەو دۆستایەتی 
و فشار و بەو وەزعییەتە تایبەتییەی کە هەبوو، 
هەندێ کااڵی تایبەتی داخل ئەکات، بەاڵم بۆ 
نموونە بە درێژاییی 12 ساڵ تورکیە نەیهێشت 
یەک ســێری کۆمپیۆتەر داخیلی کوردســتان 
بێت تا کۆمپیۆتەرێــک ئەهات بە ڕێی قاچاخ 
و بەرتیل و... بۆیە خۆ تا 200٣ لە کوردستان 
سیســتمی کۆمپیۆتــەر، سیســتمێکی کامڵ 
نەبوو، دەبــوو یەک یــەک و دوودوو لە ئێران 
و تورکیــەوە بیهێنن، دەرمان هــەر دەبووایە 
نەتەوە یەکگرتووەکان بیهێنن، لەژێر گەمارۆدا 
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بووین، باشە ئەگەر دەوڵەتمان ئیعالم کردبایە 
چ دەبوو؟ کەی گەمارۆ لەســەر ئێمە الچوو؟، 
لە 200٣ کە لەسەر عێراق الچوو، ئەو کاتەی 
دەوڵەتی فاشیســتی بەعس ڕووخا، ئەو کاتەیە 
کە گەشــانەوە لە کوردستان دەستی پێکرد و 
بەو چڕوپڕییەی کە من بۆم باس کردی لەگەڵ 
ڕۆژئاڤا، گەشانەوە دەستی پێکرد و کوردستان 
بە شێوەیەکی سەربەخۆ بیری لە گەشەپێدانی 
خــۆی کــردەوە، لــە الیەکەوە گەشــەیەکی  
ســەریعی کرد و بۆ یەکەمین جار ســەروەتی 
کوردســتان بۆ کوردســتان گەڕایــەوە، ژیانی 
خەڵک بووژایــەوە و خەڵک داخیلی قۆناغێکی 
نوێ بــوون، ئــەو پەیوەندییەی کــە لەگەڵ 
ڕۆژئاڤا هەبــوو، دەرگای خۆیان کردەوە کە بۆ 
عێراقیشیان کردبووەوە، بەس عێراق بۆخۆیان 
لە بیــری مەزهەبی و ئێران و ســوریە و ئەو 
شتانەدا بوون، پەیوەندییان بە داعشەوە هەبوو 
کە دوایی لە گیانــی خۆیان بەربوو، کورد زۆر 
سادقانە هەم دژی تیرۆر بوو، هەم دەیهەویست 
دەســەاڵتەکەی خــۆی بپارێــزێ، کۆمەڵگای 
نێودەولەتی بڕیاریان دا کەمێک شــلی بکەن 
بۆ هەرێمی کوردســتان، وەک شاندی سیاسی 
دەهاتنــە هەرێمــی کوردســتان، بەبێ ئیزنی 
عێــراق، بەبێ ئەوەی ســەردانی عێراق بکەن. 
دوایی وای لێهات هەر ســەرۆک و وەزیرێکی 
بێتە عێراق، دەبێ بچێتە هەر دوو پایتەختەکە، 
ناکرێ بۆ یەکیان بێت. هەندێک جار لە کاتی 
شەڕی دژی تیرۆر و داعشدا کە کوردستان لە 
دوو پارچەی هەرێمی کوردســتان و ڕۆژئاوای 
کوردســتاندا بــە هەمــوو جیاوازییەکانیــان، 
قارەمانانە داعشــیان تێک شکاند، هەر وەکوو 
ئەوانەی کــە لە زمانی ئەمریکییەکانەوە ڕۆژانە 
لەگەڵ ســەرۆک ماکــرۆن دەڵێــن کە ئێمە 
قــەرزداری ئــەو قارەمانەتییــە و پابەندییەی 
کوردین بەرانبەر پاراستنی ئینسان، بەتایبەتی 
کە ئەگەر بــەراورد بکەین ئەمریکا ئەو هەموو 
کوشــتارەی لە ئەفغانســتان دا و ئەو هەموو 
پارەیەی ســەرف کرد و، ئاخــری دەوڵەتەکە 

شــکا و ئەمریکاش ناچار بوو پاشەکشە بکات، 
لــە بەرانبەر کــێ؟ لــە بەرانبــەر حیزبێکی 
تیرۆریستدا، ڕاســتە ئەمەش جێی باسی ئێمە 
نییە. ئەوەی بەســەر تاڵبان هات مەوزووعێکی 
ترە، بە پێچەوانەوە لە کوردستان بە درێژاییی 
٣1 ساڵ هیچ پارەیەکی ئەمریکا و غەرب لەوێ 
ســەرف نەکراوە، تەنیا ئەگــەر ڕێکخراوەکانی 
مافی مرۆڤ و ئەوانەی کە خێرخوازن، هاتوون 
لە گونــدەکان و قوتابخانەکان کاریان کردووە، 
کە لە هەموو دنیا ئەو کارە دەکەن، میللەتێک 
کــە هێندە دۆســتی ئــەوان بێــت، هەندێ 
زیاتریشــیان بۆ کردووین، دەســتیان خۆش 
بێت، بەاڵم پارەیەکــی تایبەتی لە ئەورووپاوە 
هەبووبێت، بۆ ئەوەی هەرێمی کوردستان پێی 
بەڕێوە بچێت نا، هەرێمی کوردســتان پارەی 
خۆی هەبووە، ئەو کاتەش کە پارە نەبوو لەسەر 
بەرهەمی داخیلــی و تڕانزیت دەژیا، بەوپەڕی 
ســەرفەجویی و پشــتیوانیی خۆ قایمکردن و 
تەحەمولــی جۆرێک لە مەحڕوومییەتیش، 12 

ساڵمان تێپەڕاند و گلەییمان لە دونیا نەکرد.
کە  تیرۆر یەخەی هەموو دۆستەکانی ئێمەی 
لە ڕۆژئاڤا گرت، هەموو عێراقیشــی تەنییەوە و 
کوردستانیشی گرتەوە. کورد زۆر قارەمانانە ئەو 
بەرە ســەرکەوتووانەی ڕێبەری کرد کە نەک 
هەر هەرێمی کوردســتان، بەڵکوو پێشمەرگە 
و تێکۆشەران و شەڕوانەکانی ڕۆژئاوا قارەمانانە 
شەڕیان کرد، هەموو تێکۆشەرانی کورد لە دوو 
پارچەکــەی ڕۆژهەاڵت و باکوور ئەگەر داوایان 
لێ بکرابایە، بە ســەدان و هەزاران شــەڕیان 
دەکرد، ئــەوە ئیســباتی کرد، ئەگــەر کورد 
چوار پارچەیە، بەاڵم لە بەها ئینســانییەکانیدا 
یەکگرتووە، ئەگەر ئیختالفی سیاســیی هەیە، 
ئیختالفی چارەنــووس، ڕوانگەی زۆر لە یەک 
جیاواز نییە. ئەوە کوردی لەبەردەمی دنیا زۆر 
شــیرین کرد، جا ئەمە وایکرد کە لە شــەڕی 
دژی تیرۆردا، کوردســتان و هەروەها هەولێر 
ببێتە پایتەختی گفتوگۆ و تەوازون و تەفاهومی 
ناوخــۆ و دەرەوە و هەرێمایەتیــش، بۆ ئەوەی 
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ئەو شــتە لە کــۆڵ بێتەوە، بۆ ئــەوەی تیرۆر، 
ئەو بەاڵ جیهانییە لەســەر دەستی کورد البرا. 
غەیری کورد کەســی تری تیا نەبوو، کورد بوو 
کۆبانێیان ئازاد کرد، ئەوە هەموو دونیا دەزانێ، 
بــەس نەچوونە ناوی، کــورد تەقریبەن یەک 
لەسەر پێنجی سوریەشــیان ئازاد کرد، دوایی 
بە تەوافقی نیوان ڕووسیا و ئەمریکا حەدیان بۆ 

داندرا، لەوانە بوو هەتاکوو دیمەشقیش بڕۆن.
ئــەو قارەمانەتییــە دنیا لەبیری نــاکات، ئەم 
گەشەســەندنەی ئێمە، - با من لێرەوە ڕوویە 
باشــەکەت بۆ بــاس کەم- ) دوایی تووشــی 
سیســتەمی ئیداریی خــراپ و گەندەڵی بوو( 
وایکــرد کە کۆمەڵــگای ئێمە زۆر ئــازاد بێ، 
ئێســتا ئازاد نین، باســێکی دیکەیە کە ئیستا 
مەوزووعەکــە گــران ناکەمــەوە، چونکە ئەوە 
باســێکی تایبەتییە و پاســاوی بۆ ناهێنمەوە، 
ئەگەر ویســتتان دواتر باســی دەکەم. ئەوەم 
بۆیە هێنا بۆ ئەوەی دنیا ناوی لێ نا ڕووەکەی 
تری عێراق، هەرێمی کوردســتان، یەعنی ئەو 
حکومەتەی کە لە کوردستانە و پێیتەختەکەی 
هەولێرە، ئومێدبەخشە و پێش دەکەوێ، بەاڵم 
ئەوەکەی تر کە لــە بەغدایە، هیچ ئومێدێکی 
نییە جگە لە ڕووخان نەبێت، بۆیە پێی دەڵێن 
ڕووەکەی دیکەی عێراق یان ڕووە گەشەکەی 
عێراقێک کە دنیا تەئیــدی دەکات، ئێمە زۆر 
حەســاس نین بەوەی کە پێمــان بڵێن ڕووە 
گەشەکەی عێراق، چونکە عێراق ئێمە هەڵمان 
نەبژاردووە و، بە ئیرادەی خۆیشمان نەماوینەوە 
لەوێ، دەبــێ زۆر واقعبین بیــن. جاری وایە 
یەک کۆریدۆر هەیە ئەبێ پێیدا بڕۆی. ئەتەوێ  
بیگۆڕی، ئەبێ تەحەمول بکەی، هەتا دەرگاکە 
ئەکەیتەوە، دەنا ئینسان سەری خۆی لە دیوار 

نادات.
ئەیبینیــن  ئیســتا  گەشەســەندنەی  ئــەو 
ئەگەرکەموکووڕییەکانی لە فایلێکدا بنێین، وای 
لێهاتووە کە هەموو دنیا ئەڵێ کاکە گەشــەتان 
سەند، لێی ئەزانن، بەس ئەبێ خاوێنی بکەنەوە. 
ئەبــێ ڕێکوپێکی بکەن، ئەبێ هەمواری بکەن، 

ئەبێ گەندەڵی تیــا نەبێ، دەبێ دێمۆکراتتری 
بەشــداریکردنی  مەجالــی  دەبــێ  بکــەن، 
هاواڵتییانی خۆتــان بدەن، دەبــێ مافەکانی 
مرۆڤ بە هیچ شێوەیەک سنووری تێدا نەبێ، 
ئەبێ یەکگرتووتر بن لەناو خۆتاندا، ئیســتا لە 
بەشەکەی دیکەی عێراق وازیان هێناوە. ئەڵێن 
کوردستانێکی بەهێز لەنێو عێراقدا، کوردستانی 
بەهێز لــە حەقیقەتدا تەعریفەکەی ئەوەیە کە 
تۆ ئەتوانــی وەکوو تایوان بیــت، لە هەرێمی 
کوردســتان بە کورد وا ئەڵێن، ئەتوانی وەکوو 
سەنگاپوور وا بێت، هەرچەند سەنگاپوور ئیستا 
ســەربەخۆیە، بەس فەترەیەک ســەربەخۆیی 

نەبوو، بەاڵم زۆر بەهێز بوو.
یاســاکانی عێراق هەندێکی کاری پێ ناکرێ، 
هەندێکی لەبــۆ ئێمەیش کاری پێ ناکرێ، بۆ 
نموونــە پەرلەمانی عێراق، ســەرۆک وەزیری 
عێراق بۆی نییە بە فەڕەنســا بڵێ کاکە عێراق 
یەک پایتەختی هەیە، ئێوە خێرە ٣ ســەعات 
لە بەغدا بن و نزیکەی 2٤ سەعات لە هەولێر 

بن . 
یان کاتێک کە پاپ هاتە کوردســتان، ڕاستە 
یەکەم جار لــە بەغدا دابەزی، بــەاڵم وازحە 
قورسایی یەکەی لێرە بوو، ئەمە ئەو سەپاندنەیە 
کە دنیا بەســەر عێراقیدا سەپاندووە، عێراق لە 
ساڵی 1991 بە شیوەی سەپاندنی نێودەوڵەتی 
بەڕیــوە چووە، نــەک بە ئیــرادەی ناوخۆیی، 
چونکە ئیــرادەی ناوخۆیی نییــە، فەترەیەک 
فاشیست بوو، ئێستا شەڕی مەزهەبی و تایفی 
و ڕوانگەیەکی کورتی دینی کە بەرچاوی خۆی 
نابینێ و کۆتایی یەکەی ڕووخانە، هیچی دیکە 

نییە.
 هەرێمی کوردســتان بــە پێچەوانەی ئەوانە، 
تەنانەت لە تەعریف کردنــەوەی قەزییەکەدا، 
لــە ســەرۆکایەتیی هەرێمی کوردســتان لە 
سەرکردەکانیدا، با ئەو قسەیە لە زاری جەنابی 
کاک مەسعود ســەرۆکی هەرێمی کوردستانی 
ئەوکات و ڕابەری ئێســتای ئێمــە بگێڕمەوە، 
زیاتر لە جارێک لە خۆیم بیستووە کە دەیگوت 
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هەموو حیزبەکانی کوردســتانی چوارپارچە بە 
نەوعێــک تەفاهوم بکەین و کــۆ بکەینەوە و 
دوایە کۆنگرەیەکی جیهانی ببەستین، جیهانی 
بــەو ناوەی کە ڕێکخراوەکانــی مافی مرۆڤ و 
نەتەوەیەکگرتووەکان و دەوڵەتانی دۆســتمان 
لــە دنیا، ئەوانــەی کە پێشــکەوتنیان دەوێ، 
هەمــووان دەعوەت بکەین بێــن، چاودێر بن، 
هەموو ناوەندەکانــی مافی مرۆڤ، ئەوانەی کە 
بیر دەکەنەوە دەتوانن کاریگەر بن، دەعوەتیان 
بکەن، هەموویان چاودێر بن، ئێمە کۆنگرەیەک 
دەبەستین و تەعریفێکی نوێ بۆ کێشەی کورد 
ئەکەین، تەعریفێــک دەیخەینە بەردەمی دنیا 
با لەگەڵمان شــەریک بن. ئەو کێشەیە ئێستا 
چۆن هەموومان بەیەکەوە چارەسەری بکەین، 
یەعنی دەیویســت بیخاتە چوارچێوەی کارێک 
کە نەتــەوە یەکگرتووەکان لــە کاری خۆیدا 
گرووپێک بکاتەوە بۆ کێشــەیەکی ئیستسنایی 
کە لە قانوونە ڕەقوتەقەکانی ئەواندا زوڵمی لێ 
کراوە، وەکوو چۆن بۆ مەســەلەی فەلەستین، 
نەتەوە یەکگرتووەکان قەبوڵیان کرد، نوێنەریان 
هەبێــت، قەبوڵیان کــرد جۆرێک لە شــێوە 
دەوڵەتیــان دا بە فەلەســتینییەکان، حەقیان 
دا بە فەلەســتینییەکان، کێشەیان ماوە. بەاڵم 
فەلەســتینییەکان داخیلــی قۆناغێکــی نوێ 
بوون، فەلەســتینییەکان خۆیــان تێ ناگەن، 
ئەگینا ئەتوانن خاوەنی دەوڵەتی ســەربەخۆی 
پێشکەوتووی خۆیان بن، بە گەیشتن بە تەفاهوم 
لەگەڵ ئیســرائیڵ، ئێمە لەوان جیاوازین، ئێمە 
ئامــادەی تەفاهومین لەگەڵ ئێــران، عێراق، 
تورکیە، ســوریە. ئەم ڕوانگەیە ئیمتدادی ئەو 
ڕوانگە واقعبینییەی نێو بزووتنەوەی سیاسیی 
کوردســتانە کە ئێمە خۆمان لەگــەڵ دنیادا 
دەگونجێنین. کورد کاتێک کە سەرکردەکانی 
لە ئەمریکا لە هۆڵەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان 
لــە ئیتحادییــەی ئەوڕووپی، لە ڕۆشــەنبیرە 
کاریگەرەکانی دنیا دێن بۆ ئەوەی قســەمان بۆ 
بکەن و دەڵێن کە گوێتان لێ دەگرین، دەڵێن 
لەگەڵتان بیــر دەکەینەوە، بــۆ نموونە لەوانە 

هاتنە بارەگای حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتیش.
سەرکردەکانی ئێوە هەموویان دەعوەتی ئەمریکا 
و فەڕەنسا دەکران و لە هەموو دنیادا بۆیان هەیە 
هاتوچۆ بکەن، ئەوەش دەزانن کە چەکدارن و 
شــەڕ ئەکەن، بەاڵم کەس ئــەو کارە بە تیرۆر 
نازانێ، قەزییەکــە داخیلی قۆناغێکی زۆر نوێ 
بووە، ئەم ڕوانگەیە بەداخەوە لەبەر کێشەکانی 
پەکەکە لەگەڵ هەموو پارچەکانی کوردســتان 
سەری نەگرت. ئەو کاتە وای دەکرد کە کێشەی 
کــورد تەعریفێکی جیهانــی وەربگرێت، ئەها 
ئێستا لەناو هەرێمی کوردستان تەعریفێکی ناو 
نەتەوە یەکگرتووەکانی وەرگرتووە، ئێستا نەتەوە 
یەکگرتووەکان نوێنەریان لە بەغدا هەیە، دێتە 
هەولێر و دەچێتە بەغداش، کاتێک کە ڕاپۆرت 
لە مەجلیســی ئەمن، لە ئەنجومەنی ئاسایش 
ئەدات، بەشێکی پێوەندی بە کوردستانەوە هەیە 
و پێشنیار دەکات بۆ کوردستان چی بکرێت کە 
نەتەوە یەکگرتووەکان لە ئەنجومەنی ئاسایشدا 
ڕاپۆرتی ئەوا تەئید دەکات، یەعنی ئیلتیزامێک 
یــان پابەندییەکــی نێودەوڵەتی بۆ کێشــەکە 
پەیــدا دەکات کە کێشــەکە بــە نێودەوڵەتی 
بووە. بۆیــەش ئەڵێین زەمانەتی مانەوەی ئێمە 
زۆر زیاد بووە، ئێســتا لەوە دەرچووە کە وەکوو 
دەوڵەتێکــی لێ هاتووە، دەوڵــەت نییە، بەاڵم 

وەک دەوڵەت ڕەفتار دەکات.
ئەمــە پڕۆســەیەکە و بــەردەوام دەبێــت و 
کۆتایی یەکەی بە ســەربەخۆییی کوردســتان 
دەگات. بــەس دەبێ ئێمە زیاتــر لێی بزانین، 
دەبێ واقعبینتر بین، دەبێ زاناتر بین لە یاســا 
و بەرژەوەندییەکانی نێودەوڵەتی، یارییەکی زۆر 
ئاڵۆزە تێگەیشتن لە یاســاکانی نێودەوڵەتی و 
کارپێکردنیان و جاری وا هەیە، پوانێکت پێیە، 
کە دەبێ کەلێنێکی تێ بخەی زۆر زۆر زانایی 

و تەحەمول و تەفسیری قانوونی دەوێت.
ئەوە دەبێ بیزانیــن، دەبێ بیکەین، بۆیە ئەوە 
قۆناغی ئەوەیە کە ڕۆشــەنبیرانی زانا بە مانای 
ئەکادێمی دەبێ بێنە سەرکردایەتیی حیزبەکان 
لە هەر چوارپارچەی کوردستان و لە هەرێمی 
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کوردســتانیش و لــە کاروبــاری دەوڵەتیش، 
زەمانێک نییە غەیرە ڕۆشــەنبیری ئەکاێمیک، 
ســەری لەم شــتانە دەربچێت. ڕۆشــەنبیری 
خودســاختە یان بڵێین ئاماتۆر کتێبێک لەوێ 
دەخوێنێتەوە، گفتوگۆیەک لەوێ، گوێگرتنێک 
لەوێ، دوایی بۆخــۆی مۆدێلێکی بیرکردنەوە 
دروست دەکات، کە ئەوەیە هەموو ڕۆشەنبیرانی 
ئاماتــۆڕ ئەگەر لە حیزبێکیشــدا کــۆ ببنەوە، 
ڕوانگەیان زۆر لە یەک جیاوازە، زوو مناقشەیان 
دەبێتە ئینشقاق، دەبێتە ئینشعاب، لە یەکتری 
جیا دەبنــەوە، بۆیە بەشــی زۆری حیزبەکان 
جیا لە یەکتر حیزب دروســت دەکەن، وەکوو 
ئەوەی ئێوە بە مێژووی هاوبەشەوە کە پێشەوا 
قازی ئی هەموومانە، کەچی بوونەتە سێ چوار 
حیزب، ناوی حیزبی دێموکراتە، بەاڵم بوونەتە 
چەند حیزب، دەی کاکە ئەگەر ئی هەمووتانە 
بۆ دەبنە دوو و سێ؟ ئەمە ڕۆشەنبیری ئاماتۆڕ 
زەمانی بەسەرچوو و باســێکی دیکەیە، بەاڵم 
ئێســتا ئەم ئاڵۆزی و بۆغڕەنجییە نێودەوڵەتییە 
کە ئێمە دەبێ تێیدا بژین، تەجرووبەمان تێیدا 
نییە، پێویستیشــمان بە ئیعتمادی ســەرەکی 
لەســەر خەباتی چەکــداری نییــە، ئێمە لە 
هەرێمی کوردســتان ئەبێ ســوپامان هەبێ. 
لە بەشــەکانی دیکەی کوردســتان باســێکی 
دیکەیە، دەکرێ بە بێ شــەڕیش ئەم دەوڵەتە 
تەنــگاو بکرێت و ئیســتا ئــەوە تەجرووبەی 
ئەکەین. لە الی ئێوە لە ڕۆژهەاڵت کێشــەی 
کورد کێشــەیەکی مەتروحــە، لە مەجلیس و 
لە ڕێبــەری ئێرانەوە سیاســەتیان لە دەرەوە 
ڕاســتە، لە دەوڵەتێک کە دەســەاڵتی زۆرە و 
غەدرتان لێ دەکات، لە سیاســەت و وجودی 
ئیقلیمــی یان ئەو وجودییــەی کە لە هەرێم 
هەیەتی، مەبەســتم لە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاستە، 
بەاڵم کێشەی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت وەکوو 
ســاڵی 1979 نییــە، کوردســتانی باکوور لە 
هەڵبژاردنێک بەشدار بوون، دووهەمین حیزب 
بــوون. دووهەمین هێزی تورکیــا کوردەکان 
بــوون، دەوڵەتــی تورکیا کە ئێســتا لە کورد 

دەدات، ئەوکات بەرژەوەندیشی هەبوو، دنیاش 
فشــاری بۆ هێنابوو، ئامادە بــوون دەوڵەتێکی 
کــوردی، تورکــی لە ئانــکاڕا دروســت بێ. 
لەوانەیە ســەرۆک وەزیر کورد بووبا، لەوانەبوو 
وەزیر حەتمەن کورد بێ، لەوانەیە ســەرۆکی 
پەرلەمانــی تورکیا کورد بووایــە، وەکوو چۆن 
لە عێراق کوردیان سەرپشــک کرد، وتیان لە 
بەینی ســەرۆکی پەرلەمان و ســەرۆک کۆمار 
کامتان دەوێ؟ کاتێک کورد نەیکرد و نەیزانی 
ئــەم یارییە لە باکوور بــکات، نەتیجەکە ئەوە 
بوو و، بــە زەرەری کورد تەواو بوو، ئەم یارییە 
یاریی زانایانەیە، زانا لەو زەمانەدا ئەوانەن کە لە 
ناوەندە زانستییەکان گەورە دەبن و دەخوێنن، 
قسەکەم بۆ ئەوە بوو کە لە هەرێمی کوردستان 
عێراقێکی تر دەبێ، ئەم بەو الیەدا بڕوا، بە الی 
ئابووریی  گەشەسەندنی بەردەوام، پێشکەوتنی 
بەخێرایی  ڕزگاربووی  کۆمەڵگایەکی  بەردەوام، 
لە سوننەت، ئینجا پێمان دەڵێن کوردستانێکی 
بەهێزتان هەبێ، ئەم ناوەیان پاشــی ڕێفڕاندۆم 
بۆ هەڵبژاردووین، چونکــە ئێمە بە کۆمەڵگای 
نێودەوڵەتیمان وت ئێمــە ڕێفڕاندۆمی خۆمان 
کرد، ئەوانیش وتیان لێتــان قەبوڵ ناکەین و 
ئاخرییەکەیــش ئێمە زەرەرمان کرد، لە ڕووی 
دەســەاڵت و عــەرزەوە، بــەاڵم ئیرادەیەکی 
گەورەی میللەتی کوردیشــمان بە دنیا گەیاند 
کــە ئێمە ئەوەمــان دەوێ و جا فەرموو چۆن 
معامەلەی لەگەڵ دەکەن، هیوادارم ڕۆژگارێک 

ئەوە کاریگەریی خۆی هەبێت.
ئەم هەرێمی کوردســتانەی ئێستا پێی دەڵێن 
هەرێمێکی بەهێز، کوردســتانێکی بەهێز بێ، 
ئەو کوردســتانە بەهێزە تەعریفــی ڕۆژئاڤایی 
هەیە کە بە خێرایی لە کۆمەڵگای سوننەتییەوە 
دەربــازی بێت، خەڵکی شــارەزا دەوڵەتەکەی 
بەڕێوە ببات، سیاسەتەکەی بەڕێوە ببات، خێرا 
کۆت و زنجیری کۆمەڵگای سوننەتی، نەزانی، 
خوڕافاتی دینی دەبێ بەجێ بێڵین، ئەو قسانە بۆ 
ئەوە ناکەم کە سووکایەتی بێت، بەاڵم سوننەت 
بــە کەڵکی دنیا نایەت، بە کەڵکی ژیان نایەت. 
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ئێمە لەژێر ئەو فشــارە داین و لــە بەرانبەردا 
هــەروا دێیــن و دەچیــن و حیزبەکانمان لە 
تەنگوچەڵەمەدان، تەنگوچەڵەمەیەکی ئەرێنییە، 
لەســەر چی لە تەنگوچەڵەمەداین؟ بۆ ئەوەی 
گەندەڵی نەمێنێــت، گەندەڵی چۆن نامێنێت؟ 
دەبێ کارشناسەکانی ئابووریی خۆمان، ئەوانەی 
کە زانان نەک ئاماتۆڕ، ئەوان بەشــی ئابووریی 

واڵتی ئێمە ڕێک بخەن.
بــازاڕی خۆمان ڕێک بخەین، بازاڕێکی گەرمی 
پڕ لە مونافســە، ئــەو بازاڕەیە کە پشــتیوانی 
ئازادییەکان و پشتیوانی پێشکەوتنی کۆمەڵگای 
کوردســتان دەبێ. نابێ پێکهاتەکان چی دیکە 
ڕوحمیان پێ نەکەین، بڵێین لەگەڵ ئێمە بەرابەر 
نین، نا ئەبێ لە کۆمەڵگای مەدەنیدا بەرابەر بن، 
سبەینێ ئەگەر مەسیحییەک و یەزیدییەک و 
تورکمانێک بوو بە سەرۆک کۆماری کوردستان 
دەبێ ئێمە قەبوڵی بکەین و شانازیشــی پێوە 
بکەین، کەواتــە بۆ ئەوەی ئێمــە بگەینە ئەو 
قۆناغە دەبێ هێندێک ڕیککەوتنیشمان هەبێ، 
ئەمە لە ناســنامەی کوردستانی کەم ناکاتەوە، 

بە هیچ شێوەیەک.

 لە قسەکانتاندا بە تێروتەسەلی 
باســی زۆر شــت کرا، بۆ نموونە ئەوەی 
بــۆ ڕێکخســتنەوەی الیەنــی ئیداری و 
سیاســی، باستان لە کێشــەی سیاسی 
ڕۆتیناتــی  هەندێــک  و  ئابووریــی  و 
ژیانــی ڕۆژانــەی خەڵکیش کــرد، لێرە 
دوای ئــەو ماوەیەی شۆڕشــێک کراوە 
و، شۆڕشــەکەیش مێژوویەکــی دوور و 
درێژی هەیە بە قەولی باشــوور، ئیســتا 
لە قۆناغێکــدان و بۆخۆتان حکومەتتان 
هەیە، شانبەشــانی ئــەو گۆڕانکارییانەی 
کە لە ڕووی ڕەهەندی ئیداری و سیاسی 
هاتــووە، حیزبەکان  بەڕێوەبەرییــەوە  و 
بەڕێوەیان بردووە، ئایــا بیری نەتەوەیی 
گەشــەی کردووە؟ پاشەکشەی کردووە؟ 

تۆراوە؟ تۆخ بووەتەوە؟

بیری نەتەوەیی لە کوردستاندا زۆر 
پێشــکەوتووە لە چاو جاران، ئێمە 
جاران هەتا ساڵی 1991 کە بیری 
نەتەوەیی بریتی بوو لە تەعریفێکی زۆر سادە، 
ئێمە کوردیــن، زمانێکی هاوبەشــمان هەیە، 
خاکمــان موشــتەڕەکە، لێمــان دەســتێنن، 
زمانەکەمان دەســتێننەوە و لەســەر زەمینی 
خۆشــمان ڕامــان دەگوێزن. ئێمــە مقاومەت 
دەکەیــن بۆ ئەوەی خۆمــان بپارێزین، لێمان 
گەڕێن هەر ببینەوە بە ئینســان و بە حەقێکی 
ئیداری بەســیتیش بێ جارێ ڕازین، بەاڵم لە 
داهاتوودا ئێمە زیاترمــان دەوێ، زیاترەکەمان 
تەعریــف نەدەکرد کە چییە و جێی باســیش 
نەبوو، ئێستا لەم ٣0 ســاڵەدا ئەوەی کە پێی 
دەوترێ پڕۆســەی میللەتسازی، زۆر هاتووەتە 
پێشــەوە، ئەوە کــە زمانی کــوردی یەکالیی 
بووەتــەوە، زمانی کــوردی، زمانی خوێندن و 
زمانی بیرکردنــەوە و زمانی هەبوونی ئەوانەیە 
کــە وا کــوردن،  لێرە و بە شــێوەیەکی زۆر 
دێمۆکڕاتییانــەش هەموو ئــەو میللەتانەی کە 
لەگەڵمان دەژیــن، لەگەڵ پاراســتنی زمانی 
خۆیــان لــە کاروبــاری ڕەســمی بەوپەڕی 
ئازادییــەوە، وەکــوو زەروورەتێک بــە زمانی 
کوردی بەکاری دێنن، ئەوە قۆناغی سەرکەوتنە 
میللەتســازی  بــەاڵم  زۆرە،  شــانازییەکی  و 
پڕۆســەیەکی بەردەوامە و دەوڵەت دروســتی 
دەکات. دەوڵەت پێویســتە سەربەخۆیی یەکی 
تــەواوی هەبێــت، تا ئــەو کاتــەی ئێمە ئەو 
ســەروەرییەی کە دەوڵەتی عێراق لێی غەسب 
کردووین، ئەبێ ئەوان مەوافقەت بکەن، ئەگینا 
کۆمەڵگای نێودەوڵەتی ناماندەنێ. تا ئەو کاتەی 
ئێمە ئەو ســەروەرییە بەدەســت دێنین، ئێمە 
کەمێک کەموکووڕی لەم پڕۆسەیەماندا دەبێت، 
چونکــە هەمــوو کەموکووڕییەکانی عێراقیش 
دەشکێتەوە بەسەر ئێمەدا و، هەر نەبێ عێراق 
جاری وا هەیە بودجەی کوردســتان دەبڕێ بۆ 
ئەوەی کە نان نەبــێ بیخۆین، داعش هاتبوو 
بودجــەی بڕیبــوو، چەکمــان بــۆ دەهــات 
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دەیانگێڕایەوە.
ئەوی تریان دەبێ بــە چاوێکی ڕەخنەگرانەی 
بنیاتنەرانەوە تەماشــای بزووتنەوەی سیاســی 
و تەماشــای جوواڵنــەوەی کۆمەاڵیەتیــی ناو 
هەرێمــی کوردســتان بکەیــن. بزووتنەوەی 
سیاســی تاکوو ئیســتاش تەقریبــەن حاکمە 
لە کوردســتاندا، لەنێــو حیزبەکاندا پۆســتە 
سەرەکییەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان 

ئەوان بەڕێوەی دەبەن.
بزووتنەوەی سیاسیی شۆڕشگێڕ بەو فیکرە سادە 
شۆڕشگێڕییەوە، شۆڕشگێڕەکان دەدۆزێتەوە و، 
لە دنیاشدا شۆڕشگێڕەکان بریتین لە خەڵکانی 
فیداکار کە لە پێنــاوی ئازادیدا گیانی خۆیان 
دەخەنە ســەر دەســت، شــەڕی تەن بە تەن 
دەکەن، بۆیە مەجالی پێشکەوتنی شۆڕشگێڕان 
زۆر کەمە، ئینجــا ئایدۆلۆژیا، پەروردە و بیر و 
باوەڕێکی دیاریکراو بۆ شۆڕشگێڕانی دنیا نییە، 
تەنیا فشارێکی موشتەڕەک هەیە کە تەنگمان 
پێ هەڵدەچنێ، ژیــان نامێنێ، هەموومان کۆ 
ئەبینــەوە، لە حیزبێکدا لــە بەرەیەکدا، دوای 
ئەوە، پڕۆســەی ئایدۆلۆژیا کە ئەو کات هەبوو، 
الی ئێــوەش تەقریبــەن مــاوە، ڕیزبەندی لە 
بەینــی ئەوانــەی مقاومەت دەکــەن بەناوی 
شۆڕشگێڕەوە لە حیزبێکدا بەشێوەی سەربەخۆ 
هەندێک جار خاوەنی بیروڕای خۆیانن و کاری 

خۆیان دەکەن.
ئەو شۆڕشــگێڕەی هەموو ژیانی خۆی تەرخان 
دەکات، ناتوانــێ بخوێنێــت، بەتایبەتــی لەو 
سەردەمەی ئێمەدا ناتوانێ دنیا بە باشی ببینێ 
و، ناتوانێ لە بەشــێکی زۆری کێشەکانی دنیا 
بزانێ، هەر نایبیســتێ هەتاکــوو لێی بزانێت، 
گوناحــی نییە لەوەدا، شۆڕشــگێڕییەتی ڕێز و 
هەڵوێستێکی گەورەیە کە ئینسانێک هەیبێت، 
فیــداکارن، بــەاڵم دوای ئەوەی کــە ئازادی 
ئەبێ لە ڕاستیدا ئەبێ پڕۆسەی گواستنەوە لە 
شۆڕشگێڕانەوە بۆ جیلی بەڕێوەبردنی حکومەتن 
کە ئەزانێ بەڕێوەی بەرێ و، جێی متمانەن کە 
ئەو پڕۆسە بە ئیرادەیەکی ئازادی شۆڕشگێڕانەوە 

دەست پێ بکات، لە هەرێمی کوردستان ئەوە 
لە بەرەی کوردســتانییەوە بۆ پەرلەمان، دوایی 
بۆ حکومەتی هەرێمی کوردســتان بە باشــی 
کــرا، بەاڵم دوایــی حیزبەکانی شۆڕشــگێڕی 
ئێمە هاتنە ناو حکومەت و پەرلەمان و، هەموو 
پۆســتەکانیان داگیــر کرد. شۆڕشــگێڕەکان 
هەتاکوو ئێســتاش پۆستە ســەرەکییەکانیان 
لەدەســتدایە. ئێســتا جیلــی دووەم کــوڕی 
شۆڕشــگێڕەکانن، ئیمتدادی ئەوان بە هەمان 
بیــر و باوەڕ، بە هەمان پــەروەردە، بۆیە هیچ 
نەگــۆڕدراوە، ئەمە وایکردووە کــە لێزانین لە 
دروستکردنی دامودەزگای با من بڵێم دەوڵەتی، 
چونکە ئێمە وەکوو عێراق دەزگاکانمان بنیات 

نانێینەوە، دەمانەوێ لەوان باشتر بین.
ئــەو ئەرکــەی کــە عێــراق بۆمــان دادەنێ 
لەناوبردنی ئێمەیە، بۆیە ئێمە لەجێی عێراق بە 
ســەربەخۆیی بیر دەکەینەوە. لە پەروەردە، لە 
تەندروستی، تەنیا ناهێڵن سیستمی لەچاپدانی 
دراومان هەبێ، ئەگینا ئەمانتوانی ئیستا بانکی 
زۆر بەهێزمان هەبــن، لەوانەیە بتوانین دراوی 
کوردستانیشمان هەبێ، وەکوو چۆن لە هەندێ 

واڵت هەیە.
ئەمانتوانــی ئیقتســادێکی بەهێزمان هەبێت، 
ڕاستە ئەو ئیقتسادە چەندە بەهێز بێ. بە الی 
عێراقەوە زەبری پێ دەکەوێ، چونکە بەشێکین 
لەو سیستمە، بەاڵم دەمانتوانی چەپەرێکی وای 
بۆ دابنێین، ناوەندێکی وای بۆ دابنێین، ئەگەر 
ئاو دزەش بکات. هەمووی نەڕوات. دەمانتوانی 
ئێســتا بــواری تەکنۆلۆژی یان ســەنعەتی و 
ئابووریــی کوردســتان خەریکــی بووژاندنەوە 
بێت، دەمانتوانی تەفاهومی سیاســی لە بەینی 
حیزبــەکان پێک بێنین کە ئــەوا بیر بکەنەوە 
بــە فراوانی، نــەک بە ئایدۆلــۆژی و مێژووی 
شەخســی، ئــەو بەرەنگارییەی کــە ئەوکات 
و فەترەیەک تا ئیســتاش پاشــماوە لە بەینی 
یەکیەتی و پارتی و ئیسالمی و عەلمانییەکان، 
گــۆڕان و یەکیەتی، یان لــە بەینی پەکەکە و 
حیزبەکانی کوردستاندا هەیە و، ڕێگەی گرتووە 
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لەوەی نیزامی سیاسی ئێمە کامڵ بێت و ڕێی 
گرتووە لەوەی کە شۆڕشــگێڕان پاشەکشــەی 
بکــەن، تا ئەو مل و قۆڵ بادانی یەکترە هەبێ، 

شۆڕشگێڕان هەر لە مەیدان دەبن.
بۆیە هەبوونی ئەو کێشانە، یانی زوو پاشەکشە 
کردن و تەفاهوم نەکردنی نوخبەی سیاســیی 
کوردســتان لەســەر ئەوەی کە مەســیرێک 
یــان کاروانێکی باشــمان دەســت پێکردووە، 
داهاتوویەکی باشی بۆ دیاری بکەین، ئەوەی کە 
ئیسرائیلییەکان کردیان، وایکرد کە )جا ئیستا 
حیزبی من و ســەرۆکی من و شەخســی من 
لە کوردســتان گرینگتر بێ، ئەو کێشانەی لێ 
دەکەوێتەوە کە ئیستا هەیە(، نیزامەکەمان زۆر 
پێش نەکەوێت، پێشکەوتووە، بەاڵم زۆر پێش 
نەکەوتووە، وایکرد کە سیســتمی پەروەردەی 
ئێمــە )ئــەوەی کــە واڵت دروســت دەکات 
پەروەردەیــە، ئەوەی کە ئینســان دەگۆڕێت، 
پەروەردەیە، ئەوەی کە ئینسانی عالمی، زانای 
شارەزا دروســت دەکات. پەروەردەیە. لە هیچ 
جێگەی دیکە دروســت نابــێ، بەدیلی نییە، 
ئەلتەرناتیڤــی نییە و لە هەموو دنیا وایە( بۆیە 
سیستمی پەروەردەی ئیمە پێش کەوت، بەاڵم 
زۆر نــا، لەبەر ئەوەی هەر یەکە و قســەیەکی 

تیا کرد.

 کاتێک خوێندنــەوەی حیزبی و 
بەرژەوەندیی حیزبی بااڵدەستە، ئایا شتێک 
بە ناوی بەرژەوەندیی گشــتی مســۆگەر 

دەبێت؟

کامڵ نابێ، بەاڵم مســۆگەر دەبێ، 
ئەوە ئیســتا من قســەی لەســەر 
دەکــەم، هەموو لەســەر مانەوەی 
کوردستان کۆکن، بەاڵم کە دێتە سەر ئەوەی 
ئــەو مانەوەیە چۆن پێش بخەین، تەقســیمی 
دەکەن، کە تەقســیمیان کرد، شۆڕشــگێڕان 
دەمێننەوە بەو قســوری نەزەرییەی کە هەیانە 
لە ڕوانگــەدا و ئــەوەش شــتێکی تەبیعییە، 

هەندێک لە شۆڕشگێڕان، تەمەن ڕێگەی پێدان 
بخوێنــن، لەوانەیە پێش کەوتبــن، بەاڵم زۆر 
کەم، ئەوانی دیکە هەموویان ئیعتمادیان لەسەر 
ئەوەیە من شۆڕشــگێڕ بووم و فیداکار بوومە و 
خزم و عایلە و کەسی خۆمم بە کوشت داوە و 
ئیستا پیاو نییە بە المدا بێت، ئەوە نیزامەکەی 
ئێمە لــە ڕووی پێشــکەوتنەوە و لە دەوڵەت 
دروســت کردندا و لە گواستنەوە لە دەوڵەتەوە 
بۆ مۆدڕنیزم بۆ دەوڵەتێکی نوێ، بۆ دەوڵەتێک 
لەســەر ئەساســی عیلــم و تێکنۆلــۆژی، بۆ 
دەوڵەتێــک لەســەر ئەساســی فەرهەنگێکی 
واقعبینانەی نــوێ بە پاشــخانی عیلمییەوە، 
ئینســان بە ڕوانگەی نوێ بژیت، ئینســان بە 
ڕوانگــەی نوێ ڕەهاتــرە ،ئازادتــرە، تواناترە، 
مێشــکی باشــتر کار دەکات، پتــر هاوکاریی 
یەکتر دەکــەن، پتریــش بەرژەوەندیی خۆی 
دابین دەکات، ئێمە لەوەدا ئیســتا چەقیوین و 
تێدا ماوین، بۆیە ئەو موناقشەیە دروست بووە، 
ئەڵێن میللەت دروست نەبووە، هەر میللەتێک 
لە هەر قۆناغێک بوەستێت، تەنگوچەڵەمەی بۆ 
دروســت بێ، جیلی نوێ بەتایبەتی قســەی 
خۆی دەکات، قســەکانی لەوانەیــە کامڵیش 
نەبن، زۆریش ڕاست نەبن، بەاڵم لە جەوهەری 
نــاڕازی بوونەکەی حەقیقــەت دەر ئەکەوێ، 
ئەویــش ئەوەیە کــە دەوڵەت موقەســیرە، بۆ 
نموونــە ئەگەر گەنجێــک دژی یەکیەتی یان 
دژی پارتی بێ، دژی گۆڕان یان دژی حیزبێکی 
ئیســالمی بێ، دژی کوردســتانیش دەڵێ ئەم 
واڵتــەم ناوێ، ئەمە دەربڕینە، یان کۆچ ئەکەن 
بــۆ دەرەوە. کاتێک کە ئازادی لە دەرەوە هەیە 
و کار پتــرە، دەبــێ ئێمــە ئەمە بە ئاســایی 
وەربگریــن کە گەنجانمــان ئەچن ئەوێ تاقی 
ئەکەنەوە، بۆچی؟ بۆ ئەوەی تێکەڵ بێ لەگەڵ 
فەرهەنگی جیهانی، لەگەڵ فەرهەنگی گڵۆباڵ، 
فەرهەنگی گڵۆباڵ چییــە؟ فەرهەنگی گڵۆباڵ 
ئەوەیــە کە هەموومان وەکــوو یەکین و بۆت 
هەیە بــۆ هەمــوو جێیەک ســەفەر بکەیت، 
فەرهەنگــی گڵۆبــاڵ ئەوەیــە تــۆ ئەتوانــی 
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توریســتێکی بە کەیفی خۆت بیت، تۆ ئەتوانی 
ناســنامەی شەخســیی خۆت، هین جنســی 
خــۆت، دینی خــۆت، هیــن میللەتی خۆت 
تەعریف بکەیت، ناســنامەی عەشیرەتی خۆت 
بە شــەرتێک نەبێتە مایەی پاشکەوتن، ئەگەر 
مەنگوڕێک بێت لە کوردستاندا باسی مێژووی 
عەشــیرەتی مەنگــوڕ بکات، لــە دابونەریت و 
کەسایەتییەکانیان شتێکی خۆشە من گوێی بۆ 
دەگــرم. بەاڵم نەک بمانگێڕێتــەوە بۆ زەمانی 

عەلی ئاغای مەنگوڕ، ئاوا نا. 
ئــەو فەرهەنگەیە  کەواتە فەرهەنگی گڵۆباڵ 
کــە تۆ لەگــەڵ دنیــا بــە هەمــوو ڕەنگە 
جیاوازەکانییــەوە تێکەڵ دەکات، ئەتخاتە ناو 
شاڕێیەکی بەتەوژم بەرەو پێشەوە کە ئینسان 
ئینســانە و هەموو مافێکی هەیە کە یاســای 
مەدەنــی تەعریفی کردووە. ئەگــەر ئەوە لە 
کوردستان کەمی هێنا، گەنجەکان و ژنەکانی 
کوردســتان دەنگیــان لێ بــەرز دەبێتەوە و 
ئــەڕۆن بۆ دەرەوە، من لەم ڕووەوە پشــتیان 
دەگرم، پشــتی ناڕەزایەتییەکەیــان دەگرم، 
ناتوانــم بڵێــم بڕۆ یــان مەڕۆ، مــن بۆخۆم 
ناڕۆم. ئەو قســەیەی بڕۆ یان مەڕۆ شــتێکی 
ئیرادەگەرایانەیــە و پەیوەندیــی بە واقیعەوە 
نییــە، ژنێک هاوار دەکات دەڵێ لێرە قانوونی 
باش هەیە و جێبەجــێ ناکرێت، دەڵێ لێرە 
پۆلیس لە پەناگاکانی ژناندا پاســەوانە،  بەاڵم 
هەمان بیر و باوەڕی دژە ژنی هەیە و، هەزار 
کێشــەی تر هەیە. ئەمانە هەموو گرفتەکانی  
گەشەســەندنن، گرفتی تەوسعەی پێ دەڵێن 

بە فارسی و بەردەوامن.
ئینسان دەبێ لە تار و پوودی عەقڵیدا بگۆڕێ، 
کــە توانایی یەکانی زیاد بــن، ئێمە لێرەوە 
وەســتاوین، بۆیەش قڕەقڕی لەگەڵ خۆمان 
زۆرە، گەندەڵی زۆرە و دەبێ ســەرەنجام ئەم 
حیزبە شۆڕشــگێڕانە ببنە حیزبی مەدەنی، 
حیزبــی کۆمەڵگای مەدەنــی، نابێ لە هیچ 
سیاســی و ســەرکردەیەکمان گوێ لێ بێ 
بڵێ، ئەگەر یەک کورسیش بێنین، ئێمە هەر 

ئەوەین کەوا هەین، ئەوە ئیتر تێکشــکاندنی 
هەرچی قانوون و بەهایە، جا با کۆی کەمەوە 
بۆ واڵمی پرســیارەکەت، بەڵێ میللەتسازی 
هەنگاوێکی زۆری بڕیوە، بەاڵم ئیســتا ئێمە 
میللەتێکین کە بزووتنەوەی سیاســیمان لە 
نەتیجەی ئەو هۆکارانەی کەوا وتم، مەســیر 
یان کاروانی پێشکەوتنی بەردەوامی پێ کامڵ 
نابێ و، ئێمە داخیلی تەنگوچەڵەمەیەکی تر 
بوویــن، داخیلی قەیرانێکــی کردووین کە 
ســەرەنجام لێی دەردەچین، ئەویش ئەوەیە، 
ئەبێ جیلی شۆڕشگێڕ پاشەکشە بکات، لێی 
نازانێ، لــەم قۆناغە نازانێ، جێی شــانازین 
بەڵێ، تاجی ســەرن بەڵێ، ئەبــێ وێنەیان 
لەســەر دراوی داهاتووی کوردستان هەبێ 
بەڵێ، پەیکەریان لێ دروســت بکرێ، بەڵێ 
هەرچــی ئیمتیازی ژیانە ببێ، چونکە جیلی 
شۆڕشــگێڕ ڕۆژگارێک کۆتایی دێ، ئەکرێ 
ناســنامەی کۆتایی یــان بێ، بــەاڵم ئەبێ 

پاشەکشە بکەن.
دەبێ جیلی دوای ئــەوان کە خوێندەوارە، کە 
توانای ملمالنێی ســەلیم و ئاشتییانەی هەیە، 
کــێ زۆر زانایە لە فاڵن جێگادا پتر کار بکات، 
حیزبەکان لەسەر ئەساسی کۆمەڵگای مەدەنی 
خۆیان تەنزیم بکەنەوە و مەسەلەی تەئسیری 
دین و سوننەتی کە بە کەڵکی خەڵک نایە زۆر 
بە جورئەتەوە پشــتی تێ بکرێ، وەکوو ئەوەی 
کە ماکرۆن هات لێرە و، لە بەغداش وتی دژی 
دین نیــن، بــەاڵم دژی ڕەفتارێکین بە ناوی 

دینەوە ئینسان ئازار بدات. 

 پەیوندیتــان لەگــەڵ نوخبە و 
دیــدی ڕەخنەگرانــەی ئیلیتــی کوردی 
چۆنە، کە بە دیدی ڕەخنەیی یەوە سەیری 
ئێســتای ئەزموون و دەسەاڵتی حیزبەکان 
دەکــەن؟ چون لــە دەرەوە هەســت بە 
بۆشــایی و کەلێنێک لەنێوان دەسەاڵت و 
ئەم نوخبانەوە دەکرێ، بەتایبەت ئەوانەی 

لە دەرەوەی دەسەاڵتی حیزبەکانن.
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هەیە بەاڵم پێوەندییەکی زۆر باش 
نییە، چونکە ئەم حکومەتەی ئێمە 
دەبێ گەشەســەندنێکی تێدا بێت، 
گەشەسەندن بریتییە لە بواری پەروەردەوە بۆ 
خوێندنی مندااڵنی کوردســتان تــا دەبن بە 
گەنــج و خوێندنی بااڵ کــە گەنجەکانمان بۆ 
دەکەن بە زانا ..... ئینجا دوای ئەوە تەندروستیی 
واڵتەکە، ئەم زانایانە تەندروســتییەکی نوێمان 
بۆ دروست دەکەن، سەالمەتیی کۆمەڵگاکەمان 
دەپارێزن، کۆمەڵگا کە سەالمەت نەبێت، کاری 
پێ ناکرێــت و لەناو ئەچێت. ئینجا هەر ئەوانە 
دەبێ بێن ئابووریی واڵتەکەمان بۆ ڕێک بخەن، 
لەنێو  ئابووریــی واڵتەکەمان بــن،  داخیلــی 
حکومــەت و دامودەزگاکانــی ئێمە بن، ئەوان 
تێوە بخزێنن و ڕێگایان بۆ بکرێتەوە و بوارەکانی 
نوێکردنەوەیەکــی  ئــەوە  دیکــەش هــەروا، 

بەردەواممان بۆ دروست ئەکات.
لەوێ گرفتمان هەیــە، ئەوەی کە تۆ دەتەوێ 
بڵێــی لەگــەڵ نوخبــەی نوێی زانــا کە لە 
وەسەتەکانی ئەکادیمییەوە دێتە ناو سیاسەت 
و ژیانــدا، پێوەندیی حیزبــەکان لەگەڵیان زۆر 
باش نییــە، باش نییــە بەو مانایــەی کە بە 
شــەرتێک ڕێگەیان دەدەن کە ببنە حیزبەکە، 
کە بوونــە حیزبەکە دەبێ لە مەقتەعی عیلمی 
الدەن و دەبێ داخیلــی ئەو ملمالنییە بن کە 
ئیستا هیچ بنەمایەکی نییە، نە واقعبینانەیە نە 
عیلمییانەیە، ئــەوە وایکردووە کە حکومەتەکە 
خۆی لەم پڕۆســەیەدا کە من زۆر شــاهیدیم 
بــۆی دا، هەنگاوی زۆر هاتە پێشــێ، ئیســتا 
بوەســتێت، کە وەســتاوە، کێ نوخبە دروست 
دەکات؟ حکومــەت دروســتی دەکات یانــی 
دامــودەزگای عیلمــی خەلکت بۆ دروســت 
دەکات و ئەوانەش کــە ئەیاننێریت بۆ دەرەوە 
و دێنــەوە جیایان دەکاتەوە، شــتێکمان نییە 
بە ناوی نوخبەی ڕۆشــەنبیری بەدەســەاڵت، 
جا سیاســی بێ یا کاری برۆکراســی بێ یان 
نا، بەشــەکانی دیکە بێ یان ناو کۆمەڵگا بێت، 
شــتێکمان نییە بۆخۆی خۆی پێ بگەیەنێت، 

ناوەندێکی دیکەشمان نییە لە دنیادا کە ئەوانە 
پێ بگەیەنێت، تاقە یەک ناوەند هەیە، دەوڵەت 
کاری گەشەســەندن و پێشخستنی کۆمەڵگای 
لە ملە، کاتێک دەوڵەت خۆی تووشــی کێشە 
ئەبێت، لە پێگەیاندنی نوخبەشدا تووشی کێشە 
ئەبێ، ئەم کێشەیە ڕەنگە ڕەنگ بداتەوە بەسەر 
تواناییی نوخبەی زانادا، بۆیە ئیســتا ئەبینین 
بڕێــک بەنــاو دوکتــۆرا و فەوقــە دوکتۆرا و 
پڕۆفیسۆر هەنە کاتێ لێیان نزیک دەکەوینەوە، 
ئەویە کە دەســەاڵتیان زۆرە لەناو حکومەت و 
دامودەزگاکانی کۆمەڵگادا. هەموویان حیزبیان 
لەپشــتە کە هەڵیان دەســەنگێنی، قسوور و 
کەموکووڕییان یەکجار زۆر پێوە دیارە، یەعنی 
نوخبەی حەقیقی نین، بەشــێکیش لەوانە لە 
زانکــۆکان مانەوە یانی لە جۆالنەدان لە بەینی 
پاراســتنی خۆیــان و خۆگونجاندنیان لەگەڵ 
نیزامی حیزبی کە ئیستا هەمانە، کارێکی خراپە 
ئەوە. بۆیە سیســتمەکەمان بەرەو نوخبەکوژی 
ئەڕوات، بەرەو کڕکردن و بڕانەوەی نوخبە، ئەوە 
یەعنی بەرەو پاشکەوتن، یەعنی توندترکردنی 
تەنگوچەڵەمەکە کە تەبعەن هێزێکی بەهێزی 
ناو کۆمەڵگا و ناو بزووتنەوەی سیاســیی دەوێ 
کــە ئەبێ ئەوە ڕوو نەدات، ئەبێ پێشــکەوتن 
بەردەوام بێت و من گەشبینم، سەرەنجام سەر 
دەکەوین. ئەم وەزعــە وایکردووە کە نوخبەی 
سیاســیی ئێمە کە هاتوونەتە پێشــێ، گەنج  
کەفائەتــی زۆر جێی شــانازی نەبینی، تۆ لە 
کوردســتان چاو ئەگێڕی، دەبینی تەقسیم لە 
بەینی حیزبەکان و شەڕەقســە هەیە، بەاڵم تۆ 
شتێک بە ناوی نوخبەیەک کە وەکوو عەرەب 
دەڵێ ســاعدە، واتە بالندەیە و دەیهەوێ واڵت 
بەرەو پێشکەوتن ببات، هەیە، بەاڵم زۆر کەمە 

و بێ کەسیشە.

 بــەاڵم چارەنووســی دەنگی ئەو 
نوخبانەی کــە لە دەرەوەی دەســەاڵتن، 
چۆن دەڵێن دەنگێکی زۆر ڕەسایان هەیە؟ 
ئایــا مەودایەکتان هێشــتووەتەوە تا ئەم 
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نزیکبوونەوەیە ڕوو بدات؟

ئێمە وەک هەرێمی کوردستان بە 
ئــەو  و  نێودەوڵەتــی  هاوکاریــی 
چیرۆکەی باسم کرد، هەین. تەنیا 
بە قارەمانەتی خۆمان نییە، بەڵێ پێشــمەرگە 
دیــارە قارەمانن، بــەاڵم دوژمنەکانمان زۆر لە 
ئێمە بەهێزترن، لــە ماوەیەکی کەمدا تێکمان 
دەڕووخێنن. ئەگەر دنیا لەپشتمان نەبێت، دنیا 
چۆن لەپشــتی کوەیتە، لەپشــتی ئیسڕائیلە، 
لەپشتی ئێمەشە، دروستمان ناکات بۆ ئەوەی 
ببینــە دەوڵەتێکــی دینی، عەشــیرەیی، یان 
دەوڵەتێکی ئایدۆلۆژی تێکشــکێنەری بەرباڵو 
وەک ئەوەی کە بەعس کردی، وەک ئەوەی لە 
ســوریە هەیە، وەک ئەوەی لە ئێــران هەیە، 
وەکــوو ئەوەی لــە تورکیە هەیــە، بریا ئەوانە 

هیچی نەدەبوون.
لــە ئێمــەی دەوێ کــە زۆر مەدەنییانە زۆر 
بەکراوەیی لە پڕۆســەی پێشکەوتنی بەردەوام، 
خۆمــان خۆش کەین و بــەردەوام بین تێیدا، 
ئەوەی پێی دەگوترێ گەشەسەندنی بەردەوام، 
دیتووتانــە کاتێک کــە ناڕەزاییی کونســوڵی 
دەوڵەتان لە هەرێمی کوردستان دەبێتە ئاشی 
کەشــک، لە ژێــرەوە زۆرە، کــە واتە وجودی 
هەرێمی کوردستان بە پێشکەوتنەوە بەسراوە، 
ئەو واقیعەی کە من باســم کــرد لە خۆگران 
کردن و بارگــران کردنی جیلی شۆڕشــگێڕ، 
دەوڵەتی ئێمە دەبێ ڕۆژێک چارەســەر بکرێ، 
پاشەکشە بکات و ئایندە بۆ نوخبەی زانا و توانا 
و شارەزای تازە پێشــکەوتووی ناو کۆمەڵگای 

ئێمەیە، دنیا لەگەڵ ئەواندایە .
چۆن ئەم پڕۆســەیە بەرەو پێشەوە ئەچێ، هەر 
ئیســتا ملمالنێیە، لەنێو حیزبەکان ملمالنێیە، 
یانی لەنێو حیزبەکاندا ئــەوەی کە من دەڵێم 
ئەو باســە لەنێــو هەمووانــدا، لەوانەیە لەنێو 
ئیسالمییەکاندا کەمتر بێ، کەواتە ئومێدبەخشە، 
دیبەیت یــان کەلیمەی گفتوگۆ موقەســیرە، 
دیبەیــت ئەوەیە تۆ قســەی خۆت دەکەیت و 

منیش قسەی خۆم دەکەم. هەردووکمان گوێ 
لە یەکتــر دەگرین، گفتوگــۆ ئەوەیە کە من 
شتێک و تۆ شتێک، لەوانەیە لێک وەرنەگرین، 
بەاڵم کار لەســەر یەک بکەیــن، ئەوەیان کە 

دوایی ئیعالمی لێ دروست ئەبێ.
دیبەیــت لەنێــو حیزبەکانــدا هەیــە، لەنێو 
کۆمەڵگاشدا هەیە، ئینجا لە کوردستاندا ئازادی 
حیمایەتــی نێودەولەتی هەیــە، کەس ناتوانێ 
ئازادی لە کوردســتان ســنووردار بکات، ئیال 
بە یاســا نەبێت، ئەوانە هەموویــان دەروازەی 
پڕشنگدار و ڕووناکین کە ئێمە داخیلیان بووین 
و لێــی تێ ئەپەڕین بە بەرژەوەندی بۆیە... من 
گەشبینم و گەشبینییەکەشم لەسەر ئەساسی 

ئەوەیە کە باسم کرد.

 دەســەاڵت بە گوێرەی پێویست 
و لەســەر چ مەبنایەک سیستمی فێدڕاڵی 
بەســەر هەرێمدا دابەش کــردووە؟ ئەی 
چارەنووســی ســەروەریی هەرێم چی لێ 

بەسەر دێت؟

دەسەاڵت ئەوەی کە پێی دەوترێ 
فێدڕاڵــی، بــە پێــی یاســا یان 
دەســتووری عێراق، یاساکە خۆی 
جێبەجێ نەکراوە، بۆیە بەشێکی زۆری کێشەی 
ئێمــە لەگەڵ عێــراق بە هەڵپەســاردراوەیی 
ماوەتــەوە، لە هــەرە گرینگترینیــان، ناوچە 
کێشەلەســەرەکان یان ناوچــە دابڕێنراوەکانی 
کوردســتان بــە الی عێراقەوە، ئــەوە ماف و 
ئیســتحقاقی هەرێمی کوردســتانە لە ڕووی 
ماڵییەوە، لــە دەوڵەتی فێدڕاڵ لــە بەغدا، لە 
الیەکیش بەشــداریی کوردیش لــە دەوڵەتی 
فێدڕاڵدا بەشــدارییەکی جیددی نییە، چونکە 
بەشێکی زۆری پۆستەکانی هەریمی کوردستان 
نەبێت، کوردی شــارەزا شــەڕکەر بــە مانای 
عیلمــی، بەجورئەت، کە فیــداکار بن نەک لە 
بەرانبەر پارە و دوژمنان لە بەغدا سەری خۆیان 
نەوێ بکــەن، ئەوانەمان نین لــە بەغدا، بۆیە 
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بەشێکی زۆری ئەو کێشانەمان بۆ حەل نابێت، 
لەبەر ئەوەی پۆستەکانمان چۆل کردووە، دەنا 
پۆستی سەرۆکایەتیی کۆمار لە عێراق گرینگە، 
ئەتوانێ ببێتە پۆســتێکی تەشــریفاتی وەکوو 
ئەوەی کە لە زەمانی بەڕێز فواد مەعســوومدا 
بینیمان، ئیستا لە زەمانی بەرهەمدا ئەیبینین، 
ئەتوانێ پۆستێکی کاریگەر بێت بە نیسبەتێکی 
زۆر کە لە زەمانی جەالل تاڵەبانیدا بوو، ئەتوانێ 
لەمەی جەالل تاڵەبانی پێشتری بخات، بیکاتە 
پۆستێک کە بە پێی دەستووری عێراق دەتوانێ 
پێش بە هەموو نایاسایی یەکانی عێراق بگرێت 
و بە یەک ئەندازە دیفاع لە کورد و لە ســوننە 
و لە شــیعە بکات، بە شەرتێک سەرۆک کۆمار 
دەســتی خــۆی پــان نەکاتــەوە بۆ پــارە و 
بەرژەوەندیی دیکە و تێکەڵی قەلەودەلە نەبێ.

بۆیــە ئــەم هۆکارانە هەموویانــن، کە ئەڵێین 
ســەرۆک کۆمار بەتەنیا نا، وەزیرەکانیشــمان، 
موتڵەق نییە ئەم قســەیە، بە عــام ئیتر دیارە 
سابقەیەکی 17 ســاڵەمان هەیە، شانازی زۆر 
پێوە ناکرێت، ئیســتا پەرش و باڵویمان هەیە، 
وەزیرەکانمــان هەر یەکە بۆخــۆی خەریکی 
سازشــە، ئەوە دەبێ چارەســەر بکرێ، بەاڵم 
ئەوەی دیکەیان کە عێراق دەستوور جێبەجێ 
ناکات یان یاســای بنەرەتی جێبەجێ ناکات، 

ئەمە کێشەیەکە ئێمە لەگەڵ عیراق ماومانە.
چەندی ئێمە لێــرە بەهێز بین، کوردســتان 
بەهێزتــرە، کوردســتان بــەرەو پێشــەوە بۆ 
ئابوورییەکــی بەهێــز، کوردســتانی بەهێز بە 
ئابووریی بەهێزەوەیــە، ئابووریی ئێمە یەکجار 
زۆرە، بــەاڵم حکومەتێک کە پارە تەخشــان 
ئــەکات، هەمــوو کــەس بۆی هەیــە کەمێ 
دەســەاڵتی هەبێ لە ســامانی گشتی بەرێت، 
کۆنتڕۆڵێک نییە، ســامان کۆ ناکرێتەوە، هێزێ 
ئابووریی بە باشــی ڕوو نادات، کاتێک بەهێزی 
کە ئابوورییەکی بەهێزت هەبێت، کە ئابووریی 
بەهێز بوو، پێشــمەرگە دەبێت بە ســوپایەکی 
بەهێز، دامودەزگای حکومەتی بەهێزی گەشاوە 

دەبێ.

لــە هەبوونیدایە کە یاســا جێبەجێ دەکرێت، 
لــە هەبوونیدایە کە پەروەردە پێش دەکەوێت، 
لــە پێشــکەوتنی پەروەردەدایە کە مێشــک 
دەکرێتەوە و شــتی تازە وەردەگــرێ، ئەمانە 
پێوەندییــان بەیەکــەوە هەیە، دەبــێ ئەمانە 

ئەنجام بدرێ.

باوەڕی من خوێندنەوەکەتان   بە 
زۆر بەرباڵو بــوو، ئایا ئــەم خوێندنەوەیە 
لە هەرێم و لە ئاســتی دســەاڵت بووەتە 
عەقڵییــەت؟ یان دەنگێکــی پەرتەوازە و 

بێ پشتیوانە؟

بۆیەش  هــەر  زاڵــە،  تەقریبــەن 
ناڕەزایــی زۆرە، یەعنــی نەبووەتە 
حیزبەکان،  و  حکومەت  پرۆگرامی 
نەخێر، مقاومەتی لەگەڵدا دەکەن، چونکە ئەوە 
کۆتایی بە هەبوونی ســامانی ناشەرعی دێنێ، 
کۆتایی بەوە دێنێ کە ســامانی واڵت بە فیڕۆ 
بــڕوات، کۆتایی بەوە دێنێ کە مەســئولییەت 
لەسەر حیزبەکان ئەوەی کە من کوڕی کێم و 
کێ نیمە، کۆتایی دێنێ، کۆتایی بەوە دێنێ کە 
ئابووریی ئێمە دامودەزگای بەناوەوە هەبن، کە 
ســەد دەستاودەســت دەکەن بــۆ پارەیەکی 
دیاریکــراو کە ســەرەنجام واڵتەکــە دەخاتە 
فەقیری و نزیکی دەخاتەوە لە خەتی هەژاری، 
کۆتایی ئەوە کە دنیاش دایمە لەسەر سەرمانە 
و ئەوەمان پێ دەڵێن و موناقشــەیەکی زۆر لە 
بەینی کوردســتان و دنیادا هەیە، چون دەڵێ 
خاڵی خۆتان چارەسەر کەن، ئەوە ئومیدبەخشە، 
ئێمە تێکەڵ بووین لەگەڵ کۆمەڵگای مۆدێڕنی 
ڕۆژئاڤایی و ئەوانیش لە ئێمەیان دەوێ کە لە 

ئاستی ئەوان بین.
بۆچی قســەی ئیســڕائیلەکان هێندە سوارە؟ 
چونکە زۆر کێشــەیان لە ناوخۆیان حەل کرد. 
میللەتێکــن 9 میلیــۆن کەســن و دەبینین 
خاکیــان چەندە کەمــە، بەاڵم هەمــوو دنیا 
ئێحتڕامیــان دەگــرێ، چونکە بەشــدارێکی 
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عیلمی و ئابووریی و تەکنیکی هێندە بەهێزیان 
هەیە لــە دنیادا، بێجگە لــەو یەکگرتووییەی 
یەهوودییــەکان لە دنیادا هەیانــە، وایکردووە 
هەموو دنیا حیســابیان بۆ بــکات، ئەوەیە کە 
عەدالەتی قەزییەکەیانی بردۆتە سەرێ. ئەگەر 
ئێمــە بەراوردێک بــەو عەدالەتــە بکەین کە 
قەزییەی یەهوودی ئەوا پێش خســت، چونکە 
ئەوان بە باشــی واڵتی خۆیانیــان بەڕێوە برد، 
بونیادنەری جومهوورییەکەیان لە شووقەیەکی 

بەسیتدا سەری نایەوە و مرد. 
لە مێژوودا هیچ واڵتێک بە قەدەر ئیســڕائیل 
ســەرۆک کۆمار و وەزیر و ســەرۆک وەزیرانی 
خــۆی لــە نەتیجــەی خیالفاتــی قانوونــی 
دەسبەســەر نەکــردووە و حوکمــی زیندانی 
بەسەردا نەسەپاندوون. لەوێ کەس لە بەرابەر 
قانوونــدا پارێــزراو نییە، ئــەو ناتانیاهویەی وا 
بەهێز بوو، کەسێک بە شانازییەوە وێنەی باڵو 
کردبووەوە کە لە سڕەی فرۆکەخانەدا ڕاوەستاوە 
و سەفەری ئەمریکا دەکات و جانتاکەی خۆی 
لەپێشە و ..... کابرای گەنجی ئیسڕائیلی دەڵێت 
ئەمەیــە نیزامی ئێمــە، ئەم پیــاوە بەهێزەی 

دوێنێ، ئەمڕۆ دەبێ لە سڕە بوەستێت. 
ئــەوە وایکــردوە جیاوازییــەک لــە بەینــی 
درەوشــانەوەی قەزییــەی یەهوود لــە دنیادا 
دەگەڵ درەوشانەوەی کێشەی کورد و ئەرمەنی 
لە دنیادا هەبێت. هەرســێکمان زووڵممان لێ 
کــراوە و ژینۆســاید کراویــن، ئەرمەنییەکان 
پێشکەوتوو نین، چونکە سااڵنێکی زۆر ئەسیری 
کۆمۆنیزم بوون و ئەو سی ساڵەی دواییش ئەوە 
حاڵیانە و زۆر پێشــکەوتوو نین، کوردیش کە 
سی ساڵە بەو شــێوەیە خەریکی خوالنەوەیە، 
ئەوە وایکــردووە کە چەندی پێــش بکەوی، 

قەزییەکەت زیاتر دەدرەوشێتەوە. 
ئێســتاش ســااڵنە یەهوودییەکان لــە دنیادا 
کۆبوونەوەیــان هەیــە و کۆنگــرەی گــەورە 
دەبەســتن و ئەڵێــن بە دوای هەر کەســێک 
دەکەوین کە ئانتی ســیمیتیزم بێت، ترس لە 
ئانتی ســیمیتیزم بووە بە ترسێکی جیهانی و 

تەنیا توندڕۆی ئیسالمی کە خەریکی کوشت و 
کوشتارن، دژی ئەو دەتوانن قسە بکەن، بەاڵم 

لە دنیادا ناتوانن. 
قەزییەی یەهوود بووە بە کێشەی هەموو دنیا و 
هەموو ڕۆژێ ئەم چیرۆکە بۆ دنیا لێ دەدەنەوە، 
بــەاڵم ئەوان عالیمی گەورە و ســەروەتی زۆر 
و عەقڵێکــی کراوەیان هەیــە، ئازادیی زۆر و 
بەرابەریی نێوان ژن و پیاو لەوپەڕی خۆیدایە، 
کەوابــوو دنیا مەجبوورە ئێحتڕامیان بگریت و، 
تەکنەلۆژیاشیان هەیە کە بۆ پاراستنی خۆیان 
بەباشی بەکاری دێنن، بینیمان کاتێک ئێران و 
حیزبوڵاڵ هێرشــیان کردە سەریان، ئەم هەموو 
مووشەک و ڕاکێتەیان لێ دا، هەر هەموویانیان 

بەرلەوەی بگەن بە عەرز، لەناو بردن.
ڕاستە هاوکاریش دەکرێن بەاڵم، هێز هاوکاریی 
هێز ئەکات، هین ئێمە هێز خێرمان پێ ئەکات، 
ئەبێ ئێمە پێشکەوتنی بەردەواممان لەبیر بێ، 
ئێمە هەموو کێشــەیەکمان لە پێشــکەوتندا 

چارەسەر ئەبێ.
 کاکە جامعەی سوننەتی بەاڵیە، بە هەموو باوەڕ 
و داب و نەریتەکانییەوە، حیزبت لێ ئەکات بە 
دین، دینت لێ دەکات بە .... کەسایەتییەکانی 
ناو حیزبت لێ دەکــەن بە هەدەف و گەورەتر 
لــە واڵت، عەقڵــی واڵتەکــەت لــێ چووکە 
دەکەنەوە، لە شــتی زۆر بەسیتدا و سەرەنجام 
تووشی تەنگوچەڵەمەی گەورە ئەبین کە پێمان 

چارەسەر ناکرێ، دەبێ لەوە دەرچین.

بەو چیرۆکەی خۆتان باستان کرد 
و پێیدا هاتین، لە مەسایلی بەغدا و هەرێم 
و ناوچە، ئیستا دوای ئەوەی کە مەسەلەی 
ڕێفڕاندۆم بەڕێــوە چــوو، ڕاتانگەیاند کە 
سڕتان کردووە، ئیستا بەدیلەکەتان دیسان 

هەر ڕێفڕاندۆمە یان فێدڕالیزمە؟

هــەر  دەبــێ  ئەڵتڕناتیڤەکەمــان 
فێدڕالیزم بێ، چونکە پاراستنی ئەو 
ڕێفراندۆم  بــوو کــە  سیســتەمە 
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ئەیویست هەنگاوێک بەرەو پێشەوەتری بەرێ. 
ئامانجی ڕێفڕاندۆم ئامانجێکی تەواو واقعبینانە 
و عاداڵنەیــە بۆ پێشخســتنی میللەتەکەمان، 
بــەاڵم بارودۆخــی ســەربازی و ناتەباییی ناو 
و  کوردســتان  سیاســیی  بزووتنــەوەی 
ناهەماهەنگیــی ســەرکردایەتیی ئێمە لەگەڵ 
دۆســتەکانمان لە دنیادا وایکرد کە سەرەنجام 
ئێمە شکســت بێنیــن. ئێمە لــە ڕێفڕاندۆم 
شکستمان هێنا، شکستی پڕۆسەکە بە مەعنای 
ناواقعبینییە لــە بەکارهێنــان و ئەنجامدانی، 
بەاڵم بە هیچ شــێوەیەک بــەو مانایە نییە کە 
ئەنجامدانــی ڕێفڕانــدۆم و ئەم شــێوازە هەڵە 
بووبێ یان ڕۆژێ لە ڕۆژان لە خێری بگوزەرین، 
بۆیــە کاتێ کە ســڕ کرا، ئێمە لــە نەتیجەی 
ڕێفڕاندۆمدا کەوتینە ژێر هێرشی ئێران، عێراق، 

تورکیە و چاوپۆشیمان لێ کرد.
بەڵێ پێشــمەرگە مقاومەتی قارەمانانەی کرد، 
بەاڵم لە دوو حیزبە سەرەکییەکەی کوردستان 
یەکیەتیی نیشــتمانی کەوتە هاوکاری کردن 
لەگــەڵ دوژمن و لەگەڵ عێــراق، خۆ بە نیاز 
بوون دهــۆک و هەولێریش بگــرن، ئەوکات 
سلێمانیشــیان دەگــرت، بــەس قارەمانەتیی 
پێشــمەرگە، خۆڕاگریی خەڵکی کوردســتان 
و هاوکاریی دۆســتە ئیســتراتیژییەکان کە لە 
نەتیجــەی خیــالف لەگەڵ ســەرکردایەتیی 
کورد بڕیاری لــە ناوچوونی ســەرکردایەتیی 
کوردســتانیان نــەدا، ئەوانیــش دەوری زۆر 
بەهێزیــان هەبــوو بۆ ئەوەی کــە دەبابەکانی 
ئێمــە ڕێفڕاندۆممان  بۆیە  عێراق بســووتێن، 
ســڕ کردووە بەو مانایەی کــە لە ئامانجەکانی 
هەڵماننەوەشاندووەتەوە،  نەکەین،  پاشەکشــە 
تەجویل کراوە، یەعنی هەڵپەسێردراوە و لەناو 

نەچووە.
ئامانجەکان مــاون، بە ئاواتەکانی پابەندین و 
شانازیشــی پێوە ئەکەین، بەاڵم لە نەتیجەی 
تەوازونی هێز خەریک بوو تێکمان بشکێنن، 
ناچار بووین وەکوو دەوڵەتێکی شکستخواردوو 
بچیــن هێندێک بەنــدی ڕێککەوتن قەبوڵ 

بکەین کە لە سەروەریی ئێمە کەم دەکاتەوە، 
ئەوە کارێکی زۆر واقعبینانەیە و زۆر ڕاستیش 

بوو.
ئــەم داهێنان و ئیبداعــەی بەڕێز نێچیرڤان 
بارزانی، سەرۆکی حکومەتی ئەوکاتی هەرێم 
کردی، لە جۆری خۆگونجاندن لەگەڵ دوای 
شکســت بۆ ئــەوەی هەرێمی کوردســتان 
بمێنێ، پێم وایــە لە مێژووی میلەتەکەماندا 
ڕۆژگارێــک بــە دیپلۆماســییەکی نــەرم و 
نیشــتمانپەروەرانە و زانایانە حیساب ئەکرێ 
و، سەرەنجام سەرنج و هاوکاریی کۆمەڵگای 
نێودەوڵەتیشــی بە خێرایــی گێڕایەوە بۆ ناو 
هەرێمی کوردســتان، کە ئێســتا تەقریبەن 
پێشــی  پێوەندییەکانــی  گەیشــتووینەوە 
ڕێفڕاندۆم کە دنیا کــورد ناخاتەوە بەردەمی 
هەڕەشــە بە ئاســانی، دنیای مەدەنی، کورد 
لە هەرێمــی کوردســتان و ڕۆژئــاوا، بۆیە 
دوو پارچەکــەی تریــش ئەگەر بــە زانایانە 
و درایەتــەوە هاوکاری هەبێت، ئیســتا دێنە 
پێشەوە و مەرحەلەی جێی سەرنجی دەبێ.

 ئێــوە یەکێک لــە خوێنەرانی 
بۆچوونتان دەربارەی  تیشــکن،  گۆڤاری 
گۆڤارەکــە و، پەیامتان بــۆ خوێنەرانی 

گۆڤارەکە چییە؟

زۆر بــە ڕێــز و میهرەبانییــەوە 
سەیری ئەدەبییاتی شۆڕشگێڕانەی 
ئێــوە و شۆڕشــگێڕانی دیکــەی 
کوردستان ئەکەم، چونکە خۆم لەو مەسیرەدا 
دیومە و لەوێدا کاری نووسین و ڕۆژنامەنووسیم 
دەســت پێکــردووە، زۆر لــە گەنجییەوە لە 
تەمەنی 20 ساڵییەوە، بۆیە ئەزانم بارودۆخی 
ئێوە لە بارودۆخی ئێمەی شاخ باشترە، لەبەر 
ئەوەی لە بەشــێکی ڕزگاربووی نیشــتمانی 
خۆتانــدا ئەژین کە هەرێمی کوردســتانە و، 
دەرفەتــی چاک بــۆ خوێندن و گــەڕان بە 
دونیاتان هەیە، ئێمە ئەمەمان نەبوو، هەر لەو 
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خواکورک و قەندیلەدا قەتیس مابووین. چۆن 
گۆڤار و ڕۆژنامەمان دەرئەکرد، چۆن ڕادیۆمان 
بەڕێوە ئەبرد، لە گەمارۆیەکی کوشــەندەدا، 
بۆیە من وەکوو یەکێک لە جیلی شۆڕشگێڕی 
واڵتەکەم زۆر بە سۆز و عاتفەوە تماشای ئەو 
مێژوویــە ئەکەم، چونکە مێــژووی عاتفی و 
شەخسیی منیش لەوێ بووە، بۆیە دەستتان 
خۆش بێ، بــە ڕێزەوە ســەیری کارەکەتان 

ئەکەم.
گۆڤارەکەم پــێ دەگات زۆرجار، گۆڤارێکی 
ڕۆشەنبیرانەیە، ڕاستە هەمووی ناخوێنمەوە. 
هەمــوو جار ئەم ســەر تا ئەوســەر، چونکە 
ئینســان ئەو شــتانەی کە بەالیەوە گرینگە 
کاری  پەنجــەی  جــێ  دەیانخوێنێتــەوە، 
ڕۆشەنبیرانەی باشــی پێوە دیارە، هیوادارم 
ئــەوە زیاتــر بــێ. هیــوادارم ببێتە)مادام 
گۆڤــاری حیزبێکــی شۆڕشــگێڕە( هــؤی 
ئــەوە کە شۆڕشــگێڕانی غەیــری حیزبیی 
ئێــوەش بیخوێننــەوە، زۆر گرینــگ دەبێ 
شۆڕشگێڕەکان ئەگەر بە قسەی گۆڤارەکانی 
یەکتر بکەن، ئیســتا وەســیلەی تریشمان 
هەیە کە هەزاران کــەس پێکەوە تێکەڵ و 
موناقشــە ئەکەن، گۆڤارەکەتــان و ئەوانەی 
کە ڕۆشــەنبیری باشــن، سیاســییەکان و 
پێشــمەرگەکان و الیەنگرانتان لەسەر ئەوە 
ڕابێنــن، کە هەمــوو پێکەوە ئەبــێ لە زۆر 
مەیدان بە شێوەی عەمەلی گفتوگۆ بکەین و 
ڕا بگۆڕینەوە، لە کوێ مخالفین، لەوێ هەزار 
جار گوێ لە یەکتــر بگرین، بەڵکوو بەهەڵە 
چووبیــن، بەڵکــوو ڕێگایەک ببــێ کە ئەو 
خیالفە کەم بکاتەوە و ســەرەنجام ئیرادەی 
میللەتەکەمــان لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان 
یەکگرتووتر و بەهێزتر بن، هیوایان زیاتر بێ، 
من ئەو پەیامە و ئەو ئەرکە لە گۆڤارەکەتان 
و ڕۆژنامەکەتــان و ســایتەکەتان یــان لە 
وێبســایت و کاری تەلەڤیزۆنیشتان دەبینم، 
ئێوە تۆمەتبارن بە پاشکەوتن، ئەگەر وەکوو 
هەشــتاکان و نەوەدەکانی سەدەی ڕابردوو 

کاری ڕاگەیاندنی حیزبی بکەن لە حیزبێکی 
شۆڕشــگێڕدا کە ئازاد نییە، چونکە ئیســتا 
دەرفەتی زانایی و دەنگ بە دنیادا گەیشــتن 
دەزانین و لە دەسەاڵتی هەمووتان دەرچووە، 
لە شۆڕشــگێڕەکانیش یەک کەس ئەتوانێ 
ســەرنجی دنیا بۆ الی خۆی ڕاکێشــێ، بە 
شەرتێک دۆزێکی پێ بێ کە عادڵ بێ و بە 

زانایانە بتوانێ بازاڕیابی بکات.
جا من پێــم وایە ئەوەی کــە گۆڤارەکەتان 
دەردەچــێ، ئەو موزووعانە بــاس دەکا، ئەو 
ئەرکە بێنە و حیزبی دیموکراتی کوردستان 
بە هەر دوو جناحەکەیەوە تایبەتمەندییەکی 
وای لە کوردســتان بووە کە ڕۆشەنبیری زۆر 
گــەورە لــە تاریخی ئەم حیزبــەدا، تاریخی 
ڕۆشــنبیریی کوردســتان لــەم 70 ســاڵی 
ڕابــردووەدا شــتێک کەمتر دروســت بووە، 
ئەدیبی گەورە دروست بوونە و جێ پەنجەیان 
دیارە لە هەست و نەســتی میللەتەکەماندا، 
دەوڵەمەندتان  خەزێنەیەکــی  ئێــوە  بۆیــە 
هەیە لە مێژووی خۆتانــدا،  گرینگ ئەوەیە 
کە خیتابتان، ئەوەی کــە پێی دەوترێ ئەو 
گوفتــارە، کــە نەقدی دەکەن بــۆ میللەتی 
خۆتــان بۆ خوێنەری خۆتــان، پەیامێک بێ 
کــە حەلی کێشــەکانی تێدا بێ، کێشــەی 
ســەرەکیی کــورد دوای داگیرکردن ئەوەیە 
کە تەفاهومی ناوخۆیی، لەســەر ئەساســی 
واقعبینی نییە، ئەساسی واقعبینی ئەوەیە کە 
زۆر زانای واقیعەکە وەکوو خۆی دەبینی، بۆیە 
ڕایەکانیشت هەموو قەبووڵە، هەموو قەبووڵن، 
ئــەوە وات لێ ئەکات، هــاوکاری و تەفاهوم 
یەکجار زۆر بێ لەگــەڵ ئەوپەڕی تەفاوت و 
جیاوازی، جیاوازی لەگەڵ تەبیعەتی ئینسانە، 
بەاڵم ناکۆکی و دژایەتی نیشــانەی نەزانیی 

ئینسانە لە هەر پڕۆسەیەکدا.
هیوادارم ئێوە لەوەدا چی باشە بە نەسیبتان 
بێ، ســەرکەوتوو بن. وەکوو شۆڕشــگێڕێکی 
دوێنێ، دایمە من بە عاتفەوە سەیری ئێوەم 

کردووە.
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گفتگو با

د. فریدون رحمانی 

دکتر فریدون رحمانی در سال 1999 از دانشگاە وین دکترای جامعەشناسی دریافت کردە 
است. از سال 2010 تا 2015 در دانشگاه های جنوب کوردستان از جمله دانشگاە صالح 

الدین )هولیر(، دانشگاە دهوک، دانشگاە کویه و دانشگاه لبنانیـ  فرانسوی اربیل بە تدریس 
جامعەشناسی مشغول بودە و مدتی هم ریاست بخش جامعه شناسی دانشگاه دهوک را  به 
عهده داشته است.  دکتر رحمانی هم اکنون دانشیار و مدیر پروگرام مطالعات حقوق بشر 
و برابری اجتماعی دانشگاە یورک در کانادا میباشد. بە مناسبت چاپ کتاب اخیر ایشان با 
عنوان »جوامع پشت بامی: پارادوکس خاورمیانه« با وی گفتگویی مکتوب داشتیم کە در 

ادامە آن را خواهید خواند.



 شــما معتقد هســتید کە در میان 
ارزشــهای شخصی و عمومی جوامع خاورمیانە 
تضــادی وجود دارد کــە میتواند بە آســانی 
عامــەی مردم و نخبەی حاکــم را تحت تاثیر 
قرار دهد. تضادی آشــتی ناپذیر و تاریخی کە 
بعنوان پدیداری اجتماعی ویژگی اصلی جوامع 
خاورمیانە را تشکیل میدهد. ضمن آنکە مایلیم 
بیشــتر در مورد خصوصیات این تضاد بدانیم، 
آیا اصــوال با وجود چنین تضــادی میتوان از 
مفهوم جامعە برای توصیف اجتماعهای متنوع 
و زیســت مشترک انسانها با هم در خاورمیانە 

استفدە کرد؟

من کشورهای خاورمیانه را جوامعی با 
ویژگیها و مشــخصات منحصر به فرد 
دسته بندی نموده ام و بر این اساس 
آنها را جوامع پشت بامی نامگذاری کرده ام. هجوم 
و گریزهــای تاریخی پایدار و گســترده، به همراه 
نظام های اســتبدادی تا دندان مســلح و ادیان و 
مذاهــب دخالتگر در خاورمیانــه همگی منجر به 
شــکل گیری نوعی نظام ارزشی و فرهنگی دوگانه 
یا متضاد توأم با نوعی احساس ترس و بی اعتمادی 
گشــته اند؛ تــرس و بی اعتمادی نــه فقط مابین 
شهروندان یک سرزمین بلکه میان مردم مناطق و 
حتــی میان دولت و مردم یــا ملت. دخالتهای بی 
شائبه حاکمان مستبد و نهاد دین همزمان شهروند 
خاورمیانه را تجهیز به نوعی سیســتم دفاعی برای 
حفظ بقاء کرده اســت. این سیستم در بزنگاههای 
تاریخی گرچه ناجی افــراد و تمدنها هم بوده، اما 
تضــاد و دوگانگــی اجتماعیـ  فرهنگی وســیع و 
پایداری را حاصل کرده که خود عامل مشــکالت 
سیاســی، اقتصادی و اجتماعــی متعاقب تری هم 

شده است.
معماری و ساختار فیزیکی سکونتگاهها، ساختمانها 
و پشــت بامهای مســطح در اکثر قریب به اتفاق 
مناطــق خاورمیانه به نوعی در گســترش وتداوم 
این تضادها دخیل بوده اند. در طول تاریخ پشــت 
بامها نوعی فضا و محیط برای فرار از دست دولتها 

و گروهــای مداخله گر ایجاد کــرده اند. دولتها و 
ســازمانهای سیاسی، مذهبی یا فرهنگی نیز از این 
فضاهــا به نفع خود و برای اعمال کنترل بیشــتر 
بر مردم اســتفاده کرده اند. پشــت بامها نه فقط 
جایی برای نصب دیشــهای تلویزیونــی ممنوعه، 
بلکه محیطی امن تر برای دورهمی های سیاســی، 
عقیدتی یا سازمانی و حتی مأمنی برای معاشرت با 

دختر همسایه را فراهم میکند.
از زمان تســلط حسن صباح بر قلعه الموت تا آغاز 
اعدامهای انقالب خمینی بر پشــت بامهای مدارس 
علوی و رفاه در تهران و یا تسخیر موصل و االنبار 
و الرقه توســط داعشــیان در عراق و سوریه پشت 
بامها به عنوان حوزەهای کنترل سیاســی، نظامی 
ـ امنیتــی و نیز نمایش اقتدار ســبعانه رژیمهای 
استبدادی گردیده است. در همان زمان که داعش، 
جوانان نافرمان و همجنسگرایان را به طرز فجیعی 
از باالی پشــت بامهای کرکــوک و موصل و الرقه 
بــه پایین پرت می کرده اند، میلیشــیا و مزدوران 
رژیم اسالمی ایران به فرمان مستقیم رهبر خامنه 
ای،  تظاهرکننــدگان جوان کف خیابان را از باالی 
پشــت بامها هدف گلوله تک تیراندازان قرار داده 
و یا مورد شناســایی و پیگــرد قرار می دادند. هم 
اپوزیســیون و هم نیروهای دولتی در سوریه، مصر، 
لبنان و یمن  از پشــت بامهــای دولتی و عمومی 
برای اهداف سیاســی ـ امنیتــی و نظامی به وفور 
اســتفاده کرده اند. اســراییل هم برای آموزشهای 
ویژه نظامی از چنین فضاهایی بهره جســته است. 
نمونه های استفاده امنیتی سیاسی، نظامی و حتی 
فرهنگی ـ اجتماعی از فضای پشــت بامی در تمام 
کشورهای خاورمیانه بی شمارند. خاطرات بسیاری 
از پناهندگان و زندانیان سیاســی و نیز پیشمرگان 
کردی که از دست رژیم های استبدادی در ایران، 
عراق، ســوریه و یــا ترکیه گریخته انــد، مملو از 
داستانهای چگونگی اســتفاده شان از فضاهای به 

هم پیوسته پشت بام منازل می باشد. 
 مــردم جوامع خاورمیانه در طول تاریخ همواره در 
تقابلــی کم نظیر میان فضای پشــت بام و فضای 
کوچه و بازار در نوســان بوده انــد. تقابلی که در 
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تارپود شــخصیت انســان خاورمیانه رسوخ کرده و 
منجر به تضاد و دوگانگی گســتردهای شده است، 
که مــن در کتاب اخیــر خودم انــرا  پارادوکس 
خاورمیانــه نامیده ام. جامعه شــناس سرشــناس 
عراقی، »علی وردی« که مورد غضب صدام حسین 
هم بود در کتاب معروف خود پیرامون شــخصیت 
انســان عراقی به خوبی از نوعی دوگانگی و تزلزل 
شــخصیتی مردان عرب عراقی خبر می دهد. وی 
مــی گوید که مرد عراقــی همزمان می تواند رول 
یک شهروند مدرن شهری را بازی کند و در همان 
زمان یک فرد کهنه پرســت و سنتی و فوق العاده 
عشــیرتی هم باشد. بر این اســاس مرد عراقی در 
عین حال که بســیار مشتاق است تا همسر آینده 
خود را به شــیوه ا ی مدرن و با صرف وقت در بار 
و رستورانت و فضاهای عمومی انتخاب نماید، هرگز 
چنیــن امکان و اجازه ای را برای بســتگان مونث 

خود روا نمی دارد! 

 صورتبندی شــما از مفهوم جوامع 
پشــت بامــی چیســت؟ آیــا میشــود گفت 
ساختارهای عمومی و خصوصی کە شما برای 
جوامــع خاورمیانە در نظــر میگیرید عالوە بر 
آنکە محل گریزی برای اقدامات سختگیرانەی 
دولتهــای مدرن بە شــمار میــرود، همچنین 
میتوانــد برهمکنــش اجتماعــی، فرهنگی و 

سیاسی بخصوصی را در جامعە پدید آورد؟

مردم جوامع خاورمیانه در طول تاریخ 
همواره مورد آزار، تعقیب و بازخواست 
حکومتهای مستبد و مداخله گر بوده 
انــد. حکومت در تمامی امــور از جمله خصوصی 
ترین شــئون مردم دخالت کــرده و هنوز هم می 
کند. به همین دلیل مــردم همواره بدنبال مأوا و 
مفری برای فرار از دســت حاکمان و گزمەهایشان 
هســتند. پشــت بام منازل در بیشــتر مواقع یک 
فضــای خصوصی را برای این مردمان فراهم کرده 
اســت. این فضا محیطی امنتر بدست میدهد، که 
فضاهای عمومی کوچه و بازار از آن بدوراند. نوسان 

رفتار، حالتها و برخورد افراد در این دو فضا بسیار 
زیاد بــوده و اکثرا وضعی متضــاد و متناقض می 
گیرند. فشــار سیاسی و فرهنگی حاکم، فرد را در 
فضاهــای عمومی مطیع و مرعی قوانین رســمی 
کــرده، ولی در همان حال پشــت بام و فضاهای 
خصوصــی همان فــرد را طاغی و نافرمان نشــان 
میدهد. فرد به آسانی و بسیار سریع رفتار، پوشش 
و روابط خود را بر حسب جا و فضای اجتماعی اش 

تغییر می دهد. 
از سوی دیگر این محدودیت های سیاسی فرهنگی 
و اجتماعی اعمال شــده توسط دولتهای خودکامه 
در خاورمیانه در بســیاری مواقــع منجر به ایجاد 
تعاون و همکاریهای گروهی خاص گشــته و گاها 
هســتەهای اولیه گروههای مقاومت و مبارزه علیه 
رژیمهــای اســتبدادی را رقم زده اســت.  تقریبا 
در تمامی کشــورهای خاورمیانــه بویژه به هنگام 
بهــار عربی هم مخالفین حکومت و هم دولتیان و 
نیروهای امنیتی هر دو به نوبه خود از پشــت بام 
منازل و ساختمان های دولتی برای اهداف متفاوت 
خود اســتفاده کرده اند. رضاشاه در ایران با اعمال 
اجباری سیاســت های کشــف حجاب، نیروهای 
سنتی و خانوادەهای مذهبی را وادار به روی آوری 
به پشت بامها برای اعمال مناسک دینی خود کرد. 
حامیــان خمینی هم با پخش موعظه های وی بر 
پشت بام منازل و مساجد، مردم را دعوت به قیام 
علیه رژیم پهلوی مــی کردند. اعمال اعدام بر بام 
مدارس اســالمی علوی و رفاه در بدایت انقالب و 
کشــتار تظاهر کنندگان سالهای اخیر در جوانرود 
و تهران همگی مرا قانع کردند که انقالب اسالمی 

خمینی را انقالب پشت بامی بنامم.  

 در جوامــع مــدرن هنگامــی کــە 
حکومتهای توتالیتر فضاهای عمومی را هرچە 
بیشتر در اختیار میگیرند، ما با رشد فزایندەی 
فرهنگی زیرزمینی مواجە میشــویم کە در آن 
جنبشــهای مقاومت شــکل میگیرند. تفاوت 
مفهوم فرهنگ پشت بامی با فرهنگ زیرزمینی 

را چە میبینید؟
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من مایلــم جوامــع خاورمیانه ای را 
بیشــتر دارای فرهنگی پشــت بامی 
بخوانم تا زیرزمینی. چرا که گرچه در 
هردو مورد  ترس و وحشت از سیستم های سیاسی 
خشن و بی رحم وجود دارد، ولی به نظر من مردم 
و کارگزاران حکومتی، هردو به نوعی نگران نیستند 
که مورد توجه طرف مقابل واقع شــوند. مردم گاها 
مایلند با اعتراض پشــت بامی خود، نوعی مخالفت 
علنی و کم خطرتر را علیه سیستم سیاسی سازمان 
دهند، در حالی که حکومت با اســتفاده از فضای 
پشت بامی اقتدار، کنترل و استراتژی سرکوب را به 
نمایش می گذارد. فرهنگ زیر زمینی هم می تواند 
بخشــی از فضاهــای زندگی سیاســیـ  اجتماعی 
خاورمیانه باشد ولی به خاطر ماهیت بیشتر سیاسی 
ـ عقیدتی آنها کمتر شــکل عام و فراگیرتری می 
یابند. بخصوص بدلیل پیگردهای امنیتی ـ نظامی 
بسیار شــدیدتر دولتیان، کمتر می توان گستره و 
دامنه وسیعی برای این شبکه های زیرزمینی قائل 

شد.
در خاورمیانه رادیکال ترین و بنیادگراترین گروهها 
و ســازمانهای سیاســی و عقیدتی چــون داعش، 
القاعده و حزب الله هیچ ابائی در نمایش ســبعیت 
خود بر پشــت بامها ندارند. مردم هم از این فضاها 
در عوض برای بسط وگسترش جنبشهای اعتراضی 
و یا برای مشــارکت در این جنبشــها استفاده می 
کنند. می توان به نوعی اظهار داشــت که پشــت 
بامها بیشتر ســنگری برای جنبش های اجتماعی 
انــد و فضاهای اندرونی تر و به اصطالح زیرزمینی 

جنبش های سیاسی را تغذیه می کنند.

 اولریــش بک با اســتفادە از مفهوم 
جامعەی ریســک درصــدد بود کــە تفاوتی 
بنیادین را در بین ســرمایەداری کالســیک و 
ســرمایەداری متاخر توضیح دهد. بە باور بک، 
موضوع محوری در مدرنیتە کالســیک ثروت 
و نحــوەی توزیع برابرتر آن اســت. درحالیکە 
در مدرنیتە پیشرفتە یا متاخر موضوع محوری 
خطر و نحوەی پیشــگیری از آن و بە حداقل 

رساندن آن اســت. هنگامی کە شما از مفهوم 
جوامع پشتبامی اســتفادە میکنید، بە لحاض 
نظــری موضوع محــوری این جوامــع را چە 

وضعیتی باید دید؟

گرچــــــــــه اولریــش بــک، بــا 
تئــوری جوامــع خطرنــاک  طــرح 
بیشــــــتر   »Risikogesellschaften«
جوامع غربی و خطرات آلودگیهای صنعتیشــان را 
مد نظر قرار داده، ولی این تئوری امروزه هم از نظر 
مدیریت صنعتی و حفاظت محیط زیســت و هم از 
نظر مسایل سیاسی ـ اجتماعی بیشتر قابل تطبیق 
به کشورهای استبدادی خاورمیانه است. کشورهای 
خاورمیانه که بسیاری شان تولیدکننده محصوالت 
نفت و گاز نیز می باشــند، نــه فقط تهدید جدی 
زیســت محیطی بلکه مرکز فجایع بشری، جنگ، 
نسل کشی، مهاجرت اجباری و نقض پایدار حقوق 
بشــر بوده اند. متاسفانه در خاورمیانه حفظ جان و 
امنیت انســانها در بهترین حالت امری ثانویه بوده، 
آنهم اگر در سیســتمهای رســمی احیانا محلی از 
اعراب بیابند. در واقع حفاظت جانی، امنیت عمومی 
و تامین حقوق اساســی انســانها جای خود را به 
حفــظ قدرت و تامین منافــع هیأت حاکمه به هر 
شــکل و قیمت داده است. خاورمیانه از نظر تامین 
جانی و شــرایط زندگی همواره جزء خطرناکترین 
مناطق جهان به شمار رفته. سیستم های سیاسی 
تمامیــت خــواه، مذاهب بســیار مداخلــه گر و 
نژادپرستی اقوام مســلط عرصه را بر همگان تنگ 
کــرده و چرخه جنگ، کشــتار، مهاجرت اجباری، 
اسیمیالسیون و تهدیدات دیگر را استمرار داده اند.  
 اولین ســازمان های تروریســتی جهان در طول 
تاریخ در خاورمیانه شــکل گرفته اند. در قرن دهم 
میالدی  شیعیان اسماعیلیه ساکن قلعه الموت به 
رهبری حسن صباح، قریب به دویست سال به ترور 
و کشــتار مردم و دولتمردان عباسی پرداختند و با 
ظهــور مخفیانه در کوچه و بازار به شــکار و ترور 
مخالفان خود دســت می یازیدنــد و پس از انجام 
عملیات به پناهگاه خود در الموت بازمی گشتند.  
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 ارتباط شهروندان با هم و همچنین 
با ســاختارهای سیاســی در جوامع خاورمیانە 
عموما آیا دارای آن خصوصیاتی اســت کە در 
دمکراسیهای غربی مشاهدە میشود؟ آیا میتوان 
شــکلگیری انقالبها را در خاورمیانە با مفاهیم 

برساختە از مبنای نظری شما توضیح داد؟

در خاورمیانه روابــط مردم بر مبنای 
ترس و بی اعتمادی شکل گرفته و در 
حالت عادی شــهروندان اجازه یا توان 
ایجاد گردهماییهای سیاسی ـ فرهنگی یا اجتماعی 
خاص خود را ندارند، در حالی که شهروندان جوامع 
پیشــرفته و دموکراسیهای غربی روابطشان بر پایه 
قانون لیبــرال ـ دموکراتیک و اساســنامه جهانی 
حقوق بشر که حداکثر آزادیهای سیاسی، فردی و 
اجتماعی را برای همگان تضمین کرده، بنا شــده 
اســت. به همین خاطر مردم جوامع جهان ســوم 
همواره آماده طغیان و نافرمانی اند، به گونه ای که 
اگر روزی مفری بدســت داد و حاکمان دستخوش 
اضمحالل گشته و یا کنترل از دستشان خارج شد، 
تودەها فرصت را غنیمت شمرده و آماده انقالب می 
شــوند. متاســفانه انقالبات خاورمیانەای کمتر به 
بهبــودی اوضــاع مردم ختم شــده انــد و اکثرا  
دســتخوش بازتولید خشونت و محرومیت هستند. 
رهبران سیاســی وابســطه و فاســد، عدم اعتقاد 
عمومــی به موازین دموکراســی و حقوق انســان، 
دروغ، ترس و بی اعتمادی پایدار و گسترده جوامع 
خاورمیانه را بیشــتر از هر منطقه دیگر در جهان 
دســتخوش بحران و ناپایداری سیاســی-اجتماعی 
کرده است. شــهروندان دموکراسیهای غربی مجهز 
به شــبکه هایی عظیم از نهادهای مدنی و مردمی 
هســتند که بر تمامی ارگانهای رســمی سیاسی و 
غیر سیاســی نظارت و کنترل دارند. ســوای این، 
دســتگاههای مستقل و آگاه رســانه ای بی هیچ 
واهمه و ترســی به کار خبر رســانی و آگاه سازی 
عمومــی مشــغولند. بلعکس خاورمیانــه خالی از 
نهادهای مدنی مســتقل و آزاداند و هر تالشی در 
ایجــاد چنین نهادهایــی با قوه قهــری رژیمهای 

اســتبدادی و سیســتمهای امنیتی مواجه خواهند 
شــد. رژیم سیاسی یا رسانەها را با پوشش مالی به 
خود وابســطه کرده و یا تحــت امر و کنترل خود 
درآورده اســت. مستقلترین رسانەها هم معموال به 
خودسانسوری اشتهار دارند. متاسفانه بسیاری هم 
یا جان خود را در این راه میدهند و یا روانه زندان 

و تبعید می گردنند.
به این ترتیب انقالبات در خاورمیانه هم تابع قوانین 
حاکم بر جوامع پشــت بامی اند، که طی آن ملت و 
دولــت در هجوم و گریزی تاریخی همواره درصدد 
غلبه و کنترل دیگری هســتند. عموما نتیجه این 
کشمکشها نه رهایی و ســرفرازی ملی، بلکه روی 
کار آمدن نخبگانی سیاسی با مشخصاتی مشابەاند. 
انگار که در باید بر همان پاشنه آشیل خود بچرخد.

 بدون شــک تاثیر دین و مخصوصا 
دین اسالم در خاورمیانە در شکلگیری نحوەی 
روابــط اجتماعی بــە هرگونــە نظریەپردازی 
تاثیرگذار اســت. شــما چگونە با این موضوع 

روبرو شدید؟

جوامــع هیچــگاه از تاثیــر ادیان و 
نهادهای دینی در امان نبوده اند، و به 
این زودیها هم در آینده نمی توان در 
انتظار محوشــدن این تاثیرات بود. مســئله اصلی 
قانونمند شدن نهاد دین و عدم اجازه ورود این نهاد 
به عرصەهای عمومی به ویژه عرصەهای سیاســی، 
اجتماعی و اقتصادی اســت. خاورمیانه مرکز اصلی 
شیوع بیشــترین و بزرگترین ادیان جهان است و 
همواره مرکز انصدام و کشــمکش این ادیان بوده 
اســت. بسیاری از ادیان بزرگ تا اندازه زیادی خود 
را بــا قوانین و مقررات مدرن وفق داده اند و کمتر 
مخالفتــی )حداقل در ظاهر( بــا قوانین لیبرال ـ 
دموکراتیک امروزه نشان می دهند. در مقابل دین 
اسالم که حداقل شش قرن جوان تر از بسیاری از 
ادیان بزرگ دیگر منطقه است، همواره در جنگ و 
کشمکش دائمی نه فقط با پیروان دیگر ادیان، بلکه 
با هم کیشــان خود بوده است. اصوال اسالم شاید 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721 366



تنها دینی باشــد که با هجرت اجباری و جنگهای 
پی در پی )غزوات( بنیانگزارش و با ضرب شمشیر 
کارش را آغــاز کرده باشــد. طبق گــزارش مورخ 
اسالمی، مسعودی، محمد پیامبر اسالم، شخصا در 
27 جنگ شــرکت کرده است )مروج الذهب، ج2، 
ص288(. پس از مرگش همســر وی عایشه و پسر 
عمویش علی بر ســر قدرت سیاســی وارد جنگ 
خانمانسوز جمل یا شتر شده اند که  جان 22 هزار 

مسلمان را  گرفته است.
 دین اسالم شاید تنها دینی باشد که تمایل بر کنترل 
تمــام امور زندگی سیاســی، فرهنگی، اجتماعی و 
اقتصادی را دارد. در حالیکه هرگز نتونسته پاسخی 
درخــور و منطقی برای حل مســائل جهان امروز 
ارائه نماید. مشــکل دیگر در جهان اســالم وجود 
تفاســیر و تحلیلهای بســیار متناقض و متضاد از 
تقریبا تمامی دستورالعملها، قوانین و نوشتەهای به 
ثبت رسیده اسالم می باشد. نه فقط مابین مذاهب 
و مکاتب اســالمی، بلکه حتــی در داخل هر یک 
از این مکاتــب اختالفات هرمنوتیک و درگیریهای 
عقیدتی و شــاخت شناسی فاحش و آشتی ناپذیر 
وجــود دارد. همه ایــن تضادها و کشمکشــهای 
مذهبی، تاثیرات وحشــتناکی بر مجموعه روابط و 
ســاختارهای اجتماعی جوامع خاورمیانه گذاشــته 
اســت و بر میزان و دامنه شــکافهای موجود این 
جوامع افزوده اســت. مجموعه قوانین شریعت که 
فرهنگ، سیاســت، اقتصاد و زندگی روزانه مردم را 
شکل داده است، در هیچیک از کشورهای اسالمی 
خاورمیانه شــکل موزون و یکدســتی نیافته است. 
به عنــوان مثال ترک عقیده و ارتداد درکشــوری 
سنگســار یا اعدام )ایران، عربســتان(، در دیگری 
زندان و در بعضی دیگــر جریمه )الجزایر و اردن( 
و یــا با درجه ای از اغماض )مالزی و ترکیه( روبرو 
خوهد شــد. دخالت گسترده دین و حاکمان دینی 
در امــور عمومی، مردم عــادی را به واکنش وادار 
ســاخته و در بعضی ادیان از جمله مذهب شــیعه 
جعفری اثنی عشــری تقیه، دروغگویی و دو رنگی 
امری شــایع، عادی و پســندیده جلوه داده شده 

است.

 در کتاب شــما بە نظر میرســد بە 
طــور مداوم بــە برخی از تناقضــات فرهنگی 
در خاورمیانە اشــارە میشــود، شما ریشەهای 
سیاســی اجتماعــی این تناقضــات را چگونە 

توضیح میدهید؟

تضادها و تناقضات، ریشەای عمیق در 
ترس و وحشت عمومی دارد. مردم در 
خاورمیانــه همــواره از ظلــم و جور 
حکومت های خودکامه و استبدادی ترس و دلهره 
داشته اند. نه فقط حاکمان ظالم، بلکه گماشتگان 
و دســت اندرکاران حکومتی تا پایینترین ردەهای 
قدرت سیاســی در اســتفاده از قدرت و نفوذ خود 
برای اعمال ستم و تعدی بیشتر بر مردم هیچ ابائی 
نداشتەاند. مکانیسم دفاعی مردم هم در این کارزار، 
جعــل واقعیت، پنهان کاری و به ناچار دروغ گفتن 
و یا تغییر هویت بوده اســت. هجــوم و گریزهای 
سیاسی، جنگها و حمالت نظامی پی در پی تاریخی 
به همــراه دخالتهای بی پایان و گســترده دین و 
ذعمــای مذهبی در تمامی امور اجتماعی، محلی و 
خصوصی مردم، همگی در شکســتن ساختارهای 
پیوســته جوامع خاورمیانــه موثر بــوده اند. این 
گسســتها و فواصــل نوعــی بی اعتمــادی و عدم 
اطمینان را موجب شــده کــه به نوبه خود به ابراز 
رفتاری و هویتی متعارض، متناقض و گاها متزلزل، 
منجر گشته است. متاسفانه جو ترس و وحشت در 
خاورمیانه به نوع مخربــی نیز در فرهنگ عمومی 
مردم، نخبەگان و مســئوالن کشور تبلور می یابد. 
در اکثر مواقع، البته نه همیشه، مردم، نخبەگان و 
دست اندرکاران عالی رتبه در عوض روی آوری به 
قوه انتقــاد، ادراک و برهان، بیشــتر راه آســانتر 
پاچەخــاری، تملق، دورویی و دوگانگی را پیشــه 
کردند. در این عرصه، نظامیان نه امنیت و آسایش، 
بلکه ناامنی وســرکوب؛ نویسندگان نه آگاهی، بلکه 
تحریــف و جعل و نادانی؛ آمــوزگاران، نه دانش و 
تعقــل، بلکه خرافــه و حماقــت را ترویج کرده و 
همگی جبهه عظیمی در تقویت سیستم استبدادی 

هزاران ساله را برپا داشته اند.
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جدا از محرز بودن، دیگر کسی نمیتواند انکار کند که آنچه ملت سازی در ایران خوانده 
می شود، در واقع تالشی آمرانه از طرف حکومت بوده تا همه هویت های موجود در 

جغرافیای ایران را در هویت فارس ـ شیعه آسمیله کند. در این بین زنان غیرفارس هم 
زنانگیشان و هم هویت اتنیکی آنها عاملی برای سرکوب بیشتر آنها شده است، پس زنان 
غیرفارس هم با تهدیدات درون هویتی روبرو هستند و هم با تهدیدات خارج هویتی که 

تالش دارد هویت آنها  را آسمیله کند. در این میزگرد تالش شده است با فعالین زن کورد 
و ایرانی نگاهی به بحران، تهدیدات علیه زنان  و مبارزات زنان در ایران پرداخته شود. 

گردانندگان تیشک در مورد جنبش زنان در ایران بر این عقیده هستند که ما با جنبشهای 
زنان در ایران روبرو هستیم نە یک جنبش و یک نوع مطالبه؛ بر همین اساس هم در 
سواالت از کلمه جنبشهای زنان در ایران استفاده شده است.  شرکت کنندگان در این 

میزگرد عبارتند از: مهناز قزللو، روزنامه نگار و فعال زنان، گالله کمانگر دین پژوە و محقق، 
شهال دباغی محقق ادبیات کوردی و فمنیسم و همچنین عضو هئیت تحریریه فصلنامه 

تیشک و گالله شرفکندی فعال سیاسی.

جنبش های زنان در ایران 

میزگرد: تیشک



 خانــم شــرفکندی بگذاریــد 
میزگرد را با شما آغاز کنیم: در ساختار 
جمهوری اسالمی آیا میتوان بە سیاست 
گام بــە گام برای احقــاق حقوق زنان 

امیدوار بود؟

بنظــر من جواب این ســوال در 
طول سالهای گذشتە دچار تغییر 
بنیادی شدە است. شاید 5 یا 10 
سال پیش میتوانستیم بە سیاست مطالبەگر 
و گام بــە گام اعتماد کنیم یــا آنرا تائید و 
توجیە کنیم اگرچە دستیابی بە رفع تبعیض 
جنســیتی در چهارچــوب قوانین جمهوری 
اسالمی هیچوقت امکان پذیر نبودەاست. اما 
میشــد بە تغییرات هر چند جزئی اما مدوام 
در قوانیــن برای بازتر شــدن فضای زندگی 

زنان بسندە کرد. 
امروز بعد از یکدست شدن نظام و بر سر کار 
آمدن اصولگرایان و از بین رفتن پایگاههای 
اصــالح طلبــان در میان مــردم و هر چە 
بیشتر آشکار شــدن چهرە هولناک و برهنە 
جمهوری اســالمی، اعتماد مردم بە هر گونە 
اصالح طلبی یا تغییر، کامال خدشــەدار شدە 
است. ممکن اســت در آیندە اگر جمهوری 
اسالمی از این پیچ تند بتواند جان سالم بدر 
ببرد دوبارە اصالح طلبی جان تازەای بگیرد و 
دوبارە مردم را بە خود مشغول کردە و دوبارە 

بازار مطالبەگری گرم شود. 
حرکت کلــی مردم در ایــران در رویارویی 
با جمهــوری اســالمی در حــال حاضر از 
مطالبەگری عبور کردەاست و خواستار تغییر 
کلی نظام و رفتن جمهوری اســالمی است. 
اگرچە تصور واضحی از نظام جایگزین وجود 
ندارد و تفاهم الزم هم در میدان عمل بسیار 

دور از نظر میباشد. 
مطالبەگری رفع تبعیــض بطور کلی و رفع 
تبعیض جنسیتی بطور اخص در چهارچوب 
این سیستم کە امروز بستەترین حالت خود 

را دارد بســیار غیرعقالنــی، بعیــد و محال 
میباشد. اما هنوز هم ماندن زنان در خیابانها 
و فریادهای اعتراضیشان الزم است روی یک 
ســری مطالبات بتواند بطور ظاهری هم کە 
شــدە مانور بدهد کە چهــرە برهنە رژیم را 
برهنەتر از همیشە و بدون هر گونە پیرایشی 
آشــکار کند، در عین حــال هزینە را پایین 
نگە دارد و امــکان ایجاد اعتماد بە همدیگر 
و فضای هماهنگــی را فراهم کند. ولی این 
جنبش دیگر از نظــر من جنبش مطالبەگر 

نیست.

 خانم قزللو ضمن تشکر از آماده 
شدن شما در این میزگرد؛ آنچە جنبش 
سراســری زنان در ایران خواندە میشود، 

آیا جنبش زنان فارس نیست؟!

به باور من از نظر تاریخی، اساسن 
قومی به نام قوم فارس در ایران 
وجود نداشــته و نــدارد. تمامی 
جوامع انســانی که در جغرافیای سیاســی 
ایران زندگــی می کنند )ماننــد ترکمن ها، 
آذربایجانی هــا،  مازندرانی هــا،  گیالنی هــا، 
تهرانی ها، سیستان و بلوچستانی ها، کوردها 
و خوزســتانی ها، لرهــا و  ...( دارای منافع 
مشــترک هســتند که ناشــی از ارزش ها و 
هویــت ملــی همــه آنهــا و زمینه ســاز 
یکپارچگی ســت که اتفاقا از اجزای گوناگون 
همچون زبان، تاریخ، فرهنگ، ..... پدید آمده 
و نقــش حیاتی در هویت ملــی دارد. ایران 
ســرزمینی هزاران ساله است و زبان فارسی 
که صرفــا یک زبان اســت و تعلق به هیچ 
قومی ندارد از اجزای هویت ملی آن به شمار 
می آید. علیرغم اینکه زبان فارسی همواره به 
عنوان یکــی از ارکان هویت ملی و فرهنگ 
جغرافیــای ایــران نقــش داشــته، نباید با 
انتســابش به قومی که از نظر تاریخی وجود 
خارجی نداشــته و نــدارد آن را تا حد یک 
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زبان قومی که اساســن وجود خارجی ندارد 
تقلیل داد. قابل توجه آنکه زبان فارســی در 
خراســان تکوین یافته و همــواره به عنوان 
زبان رسمی، دیوانی، ملی و تاریخی ایرانیان 
بشمار می آمده است. واژه »فارس« برایند یک 
قوم و یک جغرافیا نیســت بلکه همواره نام 
یــک زبانی بوده که برآینــدی از همه ایران 
اســت و ریشــه در تاریخ کهن ایران و همه 
گویش هایی دارد که در این سرزمین وجود 

داشته و دارد.
بنابراین در ایران مردمانی فارسی زبان داریم 
که اتفاقن از دوشــنبه تا بوشهر و از بخارا تا 
کرمــان و حتا بخش هایی از تاجیکســتان و 
هندوســتان و غیره را هم شامل می شوند و 
صرفن به زبان فارســی سخن می گویند، اما 
هرگز خــود را فارس نمی دانند چنانکه خود 
من زبانم فارسی است و هرگز خود را فارس 
نمی دانم بلکه ریشــه ی اصلــی من ترکمن 
اســت. مانند یک اصفهانی یا شــیرازی که 
خود را اصفهانی یا شیرازی معرفی می کنند 
و نه یک فارس. »فارسی« یک گروه زبانی از 
مردمان است و نه یک گروه با هویت قومی.

 خانم کمانگر با ســالم مجدد : 
مطالبات جنبشــهای زنان تا چند درون 

محور هستند؟

برای پاســخ به  این ســوال باید 
بپرســیم كدام زن؟ جنبشــهای 
زنــان كــدام زن را نمایندگــی 
میكنند؟ آیا میتــوان از زن ایرانی به  عنوان 
یك كلیت نســبتا مشــابه  نام بــرد كه  بعد 
بپرســیم كه  آیا جنبش زنان به  خواستهای 
این كلیــت نزدیك اســت یا نــه .  ارائه ی 
تصویری كلــی از زن و مطالباتش آنهم در 
جامعه ی با تنوع ملی و فرهنگی باال و شكاف 
طبقاتی بزرگ عمال غیر ممكن اســت. شما 
در جامعــه ی اروپایی میتوانیــد بگوید زن 

آلمانی یا زن سوئدی؛ چون زن آلمانی یعنی 
زنی كه  فارغ از شــهری و روستایی بودن و 
سطح سوادش بیش از نود درصد اوقات زنی 
شاغل اســت، مینیمم درآمدش قابل تعین 
كردن است و در پروسه ی آموزش و سیستم 
قضایی مشــخص حقوقی كامال تعریف شده  
دارد. یك زن روستایی در سوئد با پروفسور 
دانشگاه اختالف فاحشی در حقوق اجتماعی 

و امكانات معیشتی ندارند.
در ایــران امــا چنین فضایــی را نمی بینم، 
پروســه ی مدرنیزاســیون و یكدست كردن 
سیســتم آموزشــی و متعاقب آن یكدست 
كردن جامعه  شكست خورده و امروز حتی در 
خــود جامعه ی فارس هم یك فرهنگ واحد 
و مشــترك وجود ندارد و خرده  فرهنگهای 
وابســته  به  طبقه ی اجتماعی و ســكوالر یا 
مذهبــی بــودن در جامعه ی فــارس حفظ 
شده اند. یك زن در روستاهای كرمان با زنی 
در شــمال شــهر تهران هیچ وجه  مشتركی 
جز تشــابه  بیولوژیكی ندارنــد. حاال به  این 
موضــوع تنوع ملی را هم اضافه  كنید، زبانها 
و فرهنگها و دین و مذهب های متفاوت كه  
دنیاهای كامال متفاوتی را به  وجود آورده اند. 
در ایران هیچ راهی برای تعریف واقع بینانه  
از فمنیســم وجود ندارد مگــر آنرا لوكالیزه  
كرده  و هر منطقه ای را در كانتكست خودش 
بررسی كنیم. آنچه  امروز به  عنوان فمنیسم 
ایرانی ارائه  میشود یا فمنیسم سكوالر است 
یا اســالمی  كه  هردو بر خواسته های  زنان 
جامعه ی شــهری فارس متمركز هســتند و 
آنچە برای طبقه ی متوســط شهری مسئله  
است را طرح میكنند، موضوعاتی چون حق 
طالق، حق حضانت فرزند، حق ســفر بدون 
اذن همســر بــرای یك زن در روســتاهای 
مشهد كه  زندگی كامال وابسته  دارد خالی از 
معناست، برای زن كارگر سرپرست خانواری 
كه  درپی امنیت شــغلی است بی معناست، 
اینها زنانی هستند كه  با وجود زیاد بودنشان 
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حذف و انكار میشــوند و خواسته هایشان به  
حاشــیه ی خواســته های زن فارس طبقه ی 

متوسط شهری میرود. 

 خانم دباغی سپاس از اینکه هم 
میزبان هستید و هم مهمان!! حاال که در 
مورد مطالبات جنبش های زنان صحبت 
شــد، شــما به عنوان یک پژوهشــگر 
می توانیــد بفرماید کــه جنبش جهانی 
فمینیسم چە تاثیری بر جنبشهای زنان 
در ایران گذاشتە است؟! اگر امکان دارە  
مشخصا در مورد جنبش زنان کورد هم 

بحث شود.

جنبشــهای سیاســی، اجتماعی، 
ادبــی و هنــری و کلتورهــا در 
سراســر جهــان بــر هــم تاثیر 
میگذارند. فلسفە سقراط و افالتون در یونان 
باستان، رنســانس اروپایی، تئوری اقتصادی 
اجتماعی مارکس، راهکارهای انقالبی لنین، 
افــکار مائــو، جنبشــهای ادبــی، همچون 
مدرنیسم، ســبکهای هنری چون دادائیسم، 
شــیوە نگارش رئالیســم جادویی آمریکای 
التیــن و .... در این جهان بر همدیگر تاثیر 
گذاشــتەاند. »بهــار عربــی« از اعتراض یک 
دســتفروش در تونس آغاز شد. صلح، جنگ، 
ادبیات، جنبشــها و....  همە باتوجە بە رشد 
بسیار ســریع تکنیک و انترنت و گلوبالیسم 
در جهان، بر همدیگر و ما انســانها و ملتها 

بسرعت تاثیر میگذارد. 
در ایــن میــان جنبشــها و متدولوژیــی 
فیمینیســتی یکــی از پر بهاتریــن مکاتب 
برای بەنقد کشــیدن ســاختارهای جهانی، 
جنــگ، رویدادهــا و حــوادث،  وضع زنان 
و کودکان اســت. پرســپیکتیف و پارادایم 
فیمینیستی توانستە هم بر جنبشها و هم بر 
دنیای آکادیمی و روش تحقیقها عمیقترین 
تاثیرگذاری را در سالهای اخیر داشتە باشد. 

از طرف دیگر متاســفانە موج اســالمگرایی، 
حکومتهای مافیایی و مذهبی از نوع حکوت 
ایرانــی و اردوغانــی و گروهای ملیشــیایی 
همچون طالبان و داعش و حشد شعبی، بە 
شیوە رادیکالی در  برابر جنبشهای حق طلبانە 
سیاســی، ملی، اجتماعی و زنان ایســتادە و 
قوانینــی برخالف منافع و حقوق آنان را نیز  

تصویب کردەاند.
 علیرغم انتقادات جدی بە احزاب و ساختار 
جامعە کوردستان، هنوز جنبشهای زنان کورد 
یکی از مترقی ترینها در خاورمیانە هســتند. 
درخواســتهای زنان کورد علیرغم انتقادهای 
درون ساختاری و کم کاریی فکری، حق طلبانە 
و امروزیند. در حالیکە زنان ملتهای باالدست 
درگیر نوعی از آشفتگی فکریند، زنان کورد 
در کوبانــی برای آزادی و رهایی می جنگند، 
در پارلمان جنوب کوردستان سعی بر تغییر 
قوانین دارنــد، در احزاب کوردی در کمیتە 
مرکزی هســتند و... البتە هنوز راە بسیاری 
در پیش  اســت اما در مقایســە با بسیاری 
از کشــورهای خاورمیانە، زنان کوردستان با 
افکار امروزی فیمینیســتهای اروپایی آشــنا 
هستند و حقوق جهانشمول انسانی و حقوق 

ملت کورد را خواستارند.

 خانم کمانگر؛ ناسیونالیزم ایرانی 
نــگاە مرد محور دارد کــە هویت آن بر 
دو پایە فارس و دین تشــیع بنیاد نهادە 
شــدە اســت، تاثیر مثبت و منفی این 
ناســیونالیزم بر جنبشهای زنان در ایران 

چیست؟

تشــكیل  تاریخچه ی  بــه   اگــر 
نخســتین ســازمانهای زنان در 
ایــران بازگردیم بــه  انجمنهایی 
چون انجمن نســوان وطن و انجمن آزادی 
زنان میرســیم كه  مقارن با روند ملت سازی 
پس از مشــروطه  و تحت تاثیر ناسیونالیزم 
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فارس به  وجود آمده اند و دلمشغولی اولیه ی 
آنها هم مسئله ی مدرنیته  و حكومت قانون و 
گــذار از پادشــاهی بــوده  یعنــی نطفه ی 
ســازمانهای زنان در ایران با مسئله ی ملت 
ســازی بســته  شــده  این قضیــه  در تمام 
خاورمیانه  كم و بیش صادق است و مسئله ی 
حضور اجتماعی و آزادی زن همیشــه  فرعی 
از روند مدرنیزاســیون و ملت سازی بوده  از 
این جهت نــه  تنها تاثیر كه  تســلط كامل 
گفتمان ناسیونالیستی بر سازمانهای زنان در 
ابتدای شكل گیری و پس از آن هم به  شكل 
میراثی ماندگار كامال مشــهود است و اساسا 
در ایــن دوران و همچنین در دوران پس از 
19٣6 و قانون منع حجاب و قانون حمایت 
خانواده  و ... كه  همه  در جریان انقالب سفید 
اتفاق افتاد چیزی به  نام جنبش فمنیســتی 
در ایــران نداریم ، آنجا كه  خاصیت جنبش 
فراگیــری اجتماعی اســت ایــن را عرض 
میكنم... هرچه  هست بخشی از ملت سازی 
اســت و تغییراتی اســت كه  از بــاال اعمال 
میشود. یعنی سازمانهای زنان آن روزگار نه  
جنبش و نه  فمنیســتی بــودن را در خود 
ندارند. آنچه  بتوان نامش را جنبش فمنیستی 
گذاشــت از 2000 و در دوران موســوم به  
اصالحات میتوان سراغش را گرفت كه  آنهم 
البتــه  همانطور كه  عرض كردم اندیشــه ی 
ناسیونالیســتی ایرانی و فارســی را همچون 
یك میراث با خود حفظ كرده  كه  به  آن هم 
اشــاره  خواهم كرد. اما اینكه  تسلط گفتمان 
ناسیونالیســتی و بعــد در دوران اصالحات 
گفتمان اسالمی شیعی بر سازمانهای زنان یا 
جنبش زنان چه  بوده  میتوانم بگویم بدترین 
تاثیرش به  حاشیه  راندن خواسته های حقیقی 

زنان و به  خدمت گرفتن مسئله ی زن بود.
جریانهای ملی و ناسیونالیستی فارس )یا همان 
ایرانی( بیش از آنكه  دغدغه ی زندگی زنان را 
داشته  باشند دغدغه ی حضور اجتماعی آنان 
و تشابه  به  دولت ملتهای اروپایی را داشتند. 

به  همین دلیل از نخستین روز مسئله ی زن 
با مسئله ی حجاب و پوشش گره  خورد یعنی 
آن بخــش از زن بودن كه  بــرای مرد و در 
دنیــای او مهم تلقی میشــد. تضاد طبقه ی 
روشنفكر و ناسیونالیست با مذهبیون همه  بر 
سر پوشش زن بود و زندگی زنان در خانواده ، 
حقوق آنهــا در خانواده  و اجتماع همگی در 
حاشیه ی موضوع پوشش قرار گرفته  بود. در 
كشورهای شمال آفریقا كه  در روندی نسبتا 
مشابه  از دولت سازی به  اهمیت موضوع زن 
رسیده  بودند، سكوالرها توانستند موضوعات 
جدی زندگی زنان )همچون چند همسری و 
سن ازدوج و ...( را بر مركز بیاورند و قوانین 
اســالمی را جرح و تعدیــل كنند،  در ایران 
طبقه ی روشنفكر ناسیونالیست ناتوان بود از 
تبدیل كردن مسئله ی زن به  چالشی فكری 
و فقهــی و حقوقی و در جدالهای ســطحی 
و بی نتیجه  با مذهبیون متوقف شــدند. در 
دوران پس از 2000 و شــكل گیری فمنیزم 
ایرانی )فارســی( با دو جبهه ی اســالمی و 
ســكوالر باز هم رد پای آن اندیشه ی مسلط 
مردانه  بر به  ویژه  جبهه ی اســالمی خودش 
را نشــان داد تا جایی كه  همكاری جسته  و 
گریخته ی این دو جریان با طرح كمپین یك 
ملیون امضا كامال متوقف شد و فمنیستهای 
اســالمی و نزدیك به  دولت، مصالح نظام را 
به  خواســته های فمنیستیشان ترجیح دادند. 
یعنی تســلط گفتمان ناسیونالســیتی و بعدا 
شیعی- حكومتی همواره  باعث تحریف جدی 

مسئله ی زن شده اند. 

 خانم دباغی نظر شما در مورد 
نقش هویت معیار ناســیونالیزم ایرانی بر 

جنبش های زنان در ایران چیست؟

همانگونە کە در پرســش شــما 
آمدە ناسیونالیســم ایرانی نگاە و 
ساختاری مرد ســاالر بر دو پایە 
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قوم فارس و مذهب شیعە بنیاد نهادە شدە. 
ناسیونالیسم  همچون  ایرانی،  ناسیونالیســم 
تورکی، در صد ســال اخیر شــکل گرفتە و 
یکی از مبانی فکری آن، یک ملت یک زبان، 
اســت. ایــن ناسیونالیســم در عیــن »در 
خودگرفتــن« حــذف کننــدە نیز هســت. 
ناسیونالیسم باالدســت سعی بر حل کردن 
دیگر فرهنگها در خــود دارد و »دیگری« را 
قبول ندارد. این ناسیونالیســم)ها( براساس 
بدهنجاری، راسیســم و شوینیســم شــکل 
گرفتە و ســازمان دادە شدە، مرکز ثقل آنها 
هم مردســاالری و دین ســاالری هست کە 
هرگونە اشکال »دیگری بودن« را بر نمی تابند. 
ناسیونالیسم ایرانی تشیع گرا بر تمام ارگانها، 
قوانین نوشــتە و نانوشتە و ساختار سیاسی 
اجتماعــی اقتصادی حکم میرانــد. در این 
شیوە از حاکمیت )و حتی الیت و روشنفکران( 
اولین گروهای کــە از مرکز و قدرت حذف 
میشــوند زنان و ملتهای غیرفارس هستند. 
این ناسیونالیسم مردساالر- دین ساالر با روح 
زمانە و حقوق پایەای انسانها بیگانە است. در 
نتیجە با همە قدرت ســعی دارد کە هرگونە 
جنبشــی را خفە کند و کمترین خواستها را 
با جبر و خشــونت جــواب دهد. برای مثال 
همین چند ماە قبل دختر جوانی بە اسم زارا  
را بەخاطر تدریس زبان مادری بە دە ســال 

زندان محکوم کرد. 
امــا از آنجا کە در طــول تاریخ هیچ قدرت 
و دیکتاتــوری برای همیشــە پایدار نبودە و 
مــردم مبارزە خود را بە پیــش بردەاند، در 
جغرافیــای ایران نیز جنبشــهای اجتماعی 
بەکار خود ادامە میدهند. مردم کوردســتان 
از همان بــدو انقــالب 1٣57 بە حاکمیت 
مردســاالرانە و مذهبی »نــە« گفتند و این 
تضاد با حکومت اسالمی کە هیچ همراهی و 
هماهنگی با خواســتهای ملتهای غیر فارس 
و زنــان ندارد، هچنان ادامە دارد. زنان کورد 
از همان ســال بە بعد پا بە میدان مبارزە در 

چند حوزە و فضا گذاشتند، یعنی هم دربرابر 
مردســاالری ایســتادەاند و هم برای حقوق 
ملی خود مبارزە میکنند. ناسیونالیسم ایرانی 
شــیعی نە تنهــا بە حذف »غیــر خودی«ها 
پرداختە، بلکە حتی خودیها را نیز سلیکتف 
انتخاب میکند و ما در طول تمام این سالها 
شاهد کشمکش مافیایی قدرت کە بر پایهای 
مردساالری، تشــیع والیت فقیەی و حذف 

هرگونە »دیگر«ی بودەایم.
خــوب، همە اینها بی جــواب نخواهند ماند 
و بە قــول فوکو »قدرت ضــد قدرت را هم 
در خود دارد« کە البتە ســرکوب وحشــیانە 
حکومتی، شــکنجە و اعدام توانســتە نوعی 
آمبیوالنس، بی تفاوتی و ناامیدی درست کند.
زنان بیشــتر از هــر زمانی بــە کاال تبدیل 
شــدەاند؛ آثار مخرب این گونە از حکمرانی 
بە فقر و فحشــا زنان بســیاری منجر شدە 
و آنها را بەشــکل وحتشــتناکی طعمە خود 
کردە، شکنجە و زندان و ربودن بر خانوادها 
تاثیرات عمیقی بەجا گذاشــتە، فقر و اعتیاد 
زنان و کودکان را قربانی و بە گروگان گرفتە 
و بسیاری دیگر از معضالت. در سایە اینگونە 
قدرت، حاکمیت، ذهنیت و ســاختار، جامعە 
از  شکاف عمیق ستم طبقاتی و ستم ملی و 

ستم جنسیتی رنج میبرد. 

 خانــم قزللو؛ نگاە ناســیونالیزم 
ایرانی بە توســعە یک نگاە فارس محور 
اســت آیا این نــگاە بر وضعیــت زنان  

غیرفارس تاثیری داشتە است؟!

با نحوه پرسش موافق نیستم زیرا 
آن را گــزاره خبری اســتنباط 
می کنم همچــون حکمی قطعی 
که از پیش صادر شده و براساس آن نتیجه 

گرفته شده است.
ایران کشــوری با ممیزه های هویتی متنوع 
اســت و »ناســیونالیزم ایرانی« آمیزه ای ست 
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از گروه هــای زبانی/هویتــی به گســتره ی 
جغرافیــای ایــران. از نظــر مــن، هویت و 
موجودیت ناســیونالیزم ایرانــی یعنی مردم 
ایران براساس فرهنگ و تمدن هزاران ساله 
و مطالبــات تاریخی مردم ایران از شــرق تا 
غرب و از جنوب تا شــمال ایــران. دو گانه 
»ایرانیان« و »اقوام ایرانی« پارادوکســی برای 
فرودســت انگاری هویت های گوناگون نیست 
اما در عرصــه سیاســت گذاری حکومت ها، 
پیوسته کارگزاران آن تالش کرده اند با ایجاد 
پارادایم »مرکزگرایی« و »حاشیه نشــینی«، از 
زیر بار مســوولیت تامین منافع ملی شــانه 
خالی کــرده و آن را متوجــه »قوم موهوم 
اکثریــت« در برابر »اقلیت قومــی محروم« 
کننــد. در حالی  که چنین اکثریت جمعیتی 
مطلقی اساسن وجود ندارد. به طور خاص در 
مــورد نظام فعلی حاکم بر ایران نه تنها یک 
نظام حکومتی عرب ســتیز نیست بلکه یک 
قدرت سیاســی ایدئولوژیک است که اتفاقا 
فرهنگ و زبان عرب را در اولویت قرار داده 
و آموزش زبان عربی را اجباری کرده است. 
بدلیل باال بودن میزان شــاخص های توسعه 
اقتصــادی و اجتماعی در مقایســه با دیگر 
نواحــی غیرمرکزی، زنــان در این بخش از 
جغرافیــای ایران از فرصت ها و دسترســی 
بیشتر به امکانات از جمله شبکه های مجازی 
برخوردارند. و ایــن واقعیت ربطی به مقوله 
»فــارس« که یک زبان اســت و نه یک قوم 
اساســا، ندارد بلکه بطور مســتقیم مربوط 
به شاخص های توســعه جامعه و در نتیجه 

مرتبط با تجربه ی زیست آنهاست.
آنچــه در ایران با آن به عنوان یک مشــکل 
اساسی روبروهستیم تمرکزگرایی یا ساختار 
متمرکــز اســت امــری که در کشــورهای 
توســعه یافته با گرایــش فزاینده به اجرای 
سیاست های تمرکززدایی به عنوان ابزار رشد 
و توســعه در بخش هــای مختلف فرهنگی، 
اقتصــادی و اجتماعــی و ... از آن در جهت 

منافــع ملی ســود می جویند. هــر چند با 
ســابقه ی ساختاری کشوری چون ایران، امر 
تمرکززدایی دارای چالش ها و موانع بســیار 
و دســتیابی به آن مستلزم برنامه ریزی های 
کوتاه، میان و بلندمدت است تا براساس آنها 
اختیارو قدرت در زمینه تصمیم گیری، برنامه 
ریزی، ســازماندهی و ایجاد فرصت های برابر 
برای توسعه یکسان فراهم آید. تمرکززدایی 
عامل رشــد و تحول و توسعه اساسی جامعه 
است و از دیدگاه اقتصادی به معنای توانایی 
اقتصاد ملی ست. فرایندی که نظام اجتماعی 
را نیز از شــرایط نامطلوب به سوی وضعیت 
مطلوب تغییر می دهد و توسعه فرایند جامع 
و فراگیری را با هدف بهبود شــرایط زیستی 
بــرای تمامی افــراد در یک کشــور فراهم 

می کند.

 خانم شرفکندی می خواهم نظر 
شــما را هم در مورد سوالی که از خانم 

قزللو پرسیدم جویا شوم.

بطور کلی تمرکز توسعە بر روی 
مرکــز نشــینان و مرکــز ایران 
میباشد. اگرچە جمهوری اسالمی 
اهداف توســعە پایدار را هماهنگ با شریعت 
نمیدانــد و از پایبندی بە آن ســرباز میزند 
بویژە در زمینە هدف شمارە 5 سند 20٣0کە 
بر روی رفع تبعیض جنسیتی تاکید دارد. اما 
فعالیــن جنبش زنان هــم گاهی از تبعیض 
مضاعف یا اینترسکشنالیتی غاقل میمانند و 

آنرا نادیدە می انگارند. 
در بعضــی موارد هم خواســتهای زنان غیر 
مرکز نشین یا حاشیە گاهی بە عمد و گاهی 
از روی بی توجهی بعنوان مسائل حاشیەایی، 
غیر تخصصی، غیر اورژانســی، وابســتە بە 
عقب ماندگی فرهنگی یا سیاسی تلقی میشود 

و در ارجحیت یا مورد توجە قرار نمیگیرد.
بعضی از فعالین جنبشهای زنان مرکز گاهی 
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ناآگاهانە دوبارە نقش قیم، معلم یا راهنما را 
بازی میکند و از ایجــاد ارتباط هماهنگ و 

هم سطح بی بهرە می مانند.
البتــە باید بــە این نکتە هم توجە داشــت 
کە قســمتی از زنان غیرمرکزنشــین هم از 
همراهی با جنبشــهای سراسری در بعضی 
موارد سر باز میزنند و اعتمادشان خدشەدار 

شدە و مسیر خود را جدا کردەاند.
بطور کلی این گســل و شــکاف وجود دارد 
و بە نفع هیچکدام از این دو جبهە نیســت 
چراکە جنبش زنان را دچار افتراق و تضعیف 

میکند.

 خانــم کمانگر شــما هم لطف 
کنید نظر خوتون در مورد سوالی که از 

خانم قزللو پرسیدم بفرماید. 

بی گمان تمركز سرمایه  و صنعت 
در نواحی مركزی و فارس نشین 
و محرومیت عمومی اقتصادی در 
مناطق غیرفارس كلیت زندگی این مردمان 
را تحــت تاثیر قرار میدهد، فقر و بیكاری و 
نبود امنیت اقتصادی و شــغلی نه  تنها زنان 
را به  لحاظ اقتصادی آسیب پذیر میكند بلكه  
بر امنیت اجتماعی و حتــی خانوادگی آنها 
هــم اثر میگذارد. محرومیت و فقر و بیكاری 
عمومی همیشه  میزان ارتكاب خشونت را باال 
میبــرد، و زنان و كودكان همیشــه در این 
مورد  آسیب پذیرترین اقشار جامعه  هستند. 
گذشته  از اینكه  توسعه ی نامتوازن و محرومیت 
مناطــق غیرفارس و »غیر خودی« بر زندگی 
زنان تاثیر مســتقیم میگذارد )در مسئله ی 
محرومیت تاكید ناسیونالیســم ایرانی بیشتر 
به  خــودی و غیرخودی اســت و به  همین 
جهــت جامعه ی ترك با وجودیكه  غیرفارس 
هستند  به  دلیل سهیم بودن در قدرت غیر 
خودی محســوب نمیشوند و میبینیم كه  در 
مقوله  توســعه  و صنایع حسابشان از كوردها 

و عربها و بلوچها و تركمنها جداســت( باری 
فارغ از تاثیرات مســتقیم در معیشــت این 
زنــان موضوع دیگر تحمیل اســتروتایپهای 
محصول همین در محرومیت نگه  داشتن، بر 
زندگی فرهنگــی این زنان و زندگی جمعی 
ملتهایشان اســت. به  عنوان مثال ازدواج در 
سنین پایین كه  در اثر فقر عمومی و توسعه  
نیافتگی در بلوچستان ریشه  میدواند از طریق 
فمنیسم ناسیونالیست فارس به  یك لیبل یا 
برچســپ فرهنگی برای بلوچها و بلوچستان 
تبدیل میشــود و برای خود آنها هم درونی 
میشــود كه  این بخشی از فرهنگشان است. 
و یا موضوع ناموس پرســتی را به  برچسپی 
برای جامعه ی كوردستان تبدیل میكند. در 
نگاه فمنیســم فارس محور آنچه  در فرهنگ 
فارس هســت موقعیت طبیعی تلقی میشود 
بــه  عنوان مثال روگرفتــن و خود را مخفی 
كردن سنتی زن فارس از مهمان كه  در اكثر 
مناطق فارس از شــهری و روســتایی وجود 
دارد هرگز به  عنوان امر غیرطبیعی نه  دیده  
میشود نه  بولد میشود اما هر آنچه  در مناطق 
غیرفــارس و بر اثر حاكمیت دیگری ســتیز 
فارس بر زندگی آن مردمان تحمیل شــده  
همچــون امر فرهنگی مخصوص آنها معرفی 
شــده  و جالب این است كه  این امور خاص 
فرهنگــی همواره  نقصانها یا كاســتی هایی 
هســتند جوامع غیرفارس را درموضع متهم، 
رشد نیافته  و بدوی قرار میدهند. شما هرگز 
مقاله ی علمی را در نشریات ایران نمی یابید 
كه  مقایســه ی میان میزان آزادی اجتماعی 
زنان در كوردســتان و یزد باشد اما به  وفور 
درباره ی موضوع ناموس و خودكشی و ختنه  
)كه  امروز انگشــت شــمار میتــوان یافت( 
مقاالت علمی و ژورنالیســتی پیدا میكنید. 
این پرســپكتیوی كه  عنوان كردم البته  یك 
بعد معرفت شناختی است و بیشتر بر حول 
چگونگی شــكل گیری دانــش در حوزه ی 
زنان متمركز اســت، اگرچــه  تاثیر این نوع 
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از تولید دانش بر زندگی زنان ممكن اســت 
كامال محسوس نباشد اما قطعا از برآیندهای 
ناســیونالیزم ایرانی و تسلطش بر روند تولید 
دانش فمنیســتی و حتی اتنوگرافی اســت 
و در نگه داشــتن زنــان غیرفارس در موضع 

فرودست تاثیر مستقیم دارد. 

 خانــم دباغــی اجــازه بدهید 
موضوع دگرســتیزی را با شــما مطرح 
کنیــم موضوعاتی از قبیل عربســتیزی، 
کوردهراســی، ... از طرف ناســیونالیزم 
ایرانی بصورت سیســتماتیک بە جامعە 
ایــران تزریــق میشــود، آیا ایــن نوع 
دگرهراســی تاثیری بر وضعیت زنان در 

جوامع غیرفارس گذاشتە است؟!

ناسیونالیسم ایرانی سعی بر حل 
کــردن »دیگــری« در خود دارد. 
بــرای آســان کردن و ســریعتر 
کردن این پروســە بە »دیگری ســتیزی« و 
»دیگری هراســی« نیاز دارد. ایــن »دیگری« 
کوردها، عربها، بلوچها، زنان، یارسانها، رنگین 
کمانــی- ها و ... هســتند. حکومت مافیایی 
شیعی از همان آغاز بە شیوە گوبلزی دست 
بە »کوردهراســی« کــرد. تبلیغات بی پایە و 
ناانسانی همچون »کوردها آدمخوار و سربر«ند. 
در حالیکە ٤1 ســال حکومت مردســاالر و 
مافیایــی آخوندی نشــان داد کە انســان، 
طبیعت و حیوان از دست خود آنها در امان 
نیستند. حکومت مافیای سیستیماتیک و از 
طریق آموزش و رســانەها و ارگانها و نهادها 
دگرهراسی را بخشــی از کار خود کرد. این 
دگرهراسی طبعات بســیار مخربی داشتە و 
بەشکل عمیقی »اعتماد انسانی بە همدیگر« 
را ویران و نابودکردە. جوامع انسانی بر اساس 
اعتمــاد بەهمدیگر در یک بدەبســتان برابر 
رشــد میکنند. اما حکومــت آخوندی برای 
حفظ قدرت خود از تقیە و دروغ و آشفتگی 

روحی در بین انســانها اســتفادە کردە، کە 
البتە این روشها بیشترین تخریب  را همچون 
ســیالب مهلکی در میــان زنــان، ملتها و 
گروهای حاشیەنشــین جامعــە ایجاد کردە 
اســت. زندگــی انســان کــورد بە شــیوە 
سیستیماتیک تخریب  شدە؛ و البتە، همیشە 
و همە جــای دنیــا بنابە ســاختار جهانی 
مردساالرانە اولین قربانیان زنان هستند. در 
کوردســتان هم اول زنان و کودکان قربانی 
ســاختار حکومــت شوینیســتی مافیایــی 
مردســاالر ایرانی یند. اما هرگز نباید این را 
فراموش کرد کە مردم کوردســتان از همان 
آغاز بەاین حکومت »نە« گفتند و در این راە 
مردان و زنان بسیاری شهید شدند، کە البتە 
شــمار مردان بسیار زیادتر است و این خود 
دوبــارە بە معنای فشــار و تخریب بیشــتر 
زندگی مادران، همســران و کــودکان این 

مردان بودە.

 خانم قزللو شــما نظرتون راجع 
به تاثیر دگرستیزهای موجود در جامعه 

ایران بر جنبش های زنان چیه؟

از نظر من، مجموع ماهیت چند 
بعدی هویت مردمان ایرانی، ایران 
را تشــکیل می دهد و از آنجا که 
مردم خوزســتان، کوردســتان، سیستان و 
بلوچستان، خراسان، آذربایجان و.... را ایرانی 
می دانم بنابراین قائل به عرب ســتیزی و یا 
بنــام  پدیــده ای  از طــرف  کوردهراســی 

»ناسیونالیزم ایرانی« نیستم.
نظام شــهروندی و متغیر انسجام ملی تحت 
حاکمیت نظام سیاســی-ایدئولوژیک موجود 
که بر ســاختار غیرمشــارکتی و اقتدارگرای 
سیاسی استوار است، پتانسیل افتراق پیرامون 
گروه های مختلف مردمی در ایران را موجب 
می شــود. علیرغم هویت ملی مشترک میان 
مردمانی کــه در جغرافیای سیاســی ایران 
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زندگی می کنند، این حاکمیت، شالوده یک 
نظام سیاســی است که در فقدان ساختاری 
مبتنی بر ایجاد برابری فرصت های اساســی 
در دســتیابی به امکانات رفاهی و امتیازات 
قانونــی و نیــز حقوق مربوط به مشــارکت 
سیاسی و اجتماعی و ... هویت ملی را دچار 
بحران ساخته و بخشی از مردم را به شهروند 
درجــه دوم تنزل داده، به حاشــیه رانده و 
موجب تقویت هویت های مادون ملی شــده 
است. بنابراین، هویت ملی مردمان ما ایرانی 
و هویت اجتماعی شان متغیر است و این به 
معنــی در تقابل یکدیگر قرار گرفتن آنها در 
برابر یکدیگر نیست. بلکه آنچه در برابر همه 
ما قرار دارد یک نظام سیاســی ایدئولوژیک 
جزمی اســت. نظام سیاســی حاکــم اتفاقا 
خواهان تقویت ناســیونالیزم ایرانی نیست و 
بــه همین خاطر با عدم توزیــع برابر منابع 
قدرت اقتصادی، سیاســی  فرهنگی و ...  به 
ایجاد و تشدید شــرایط زئواتنیک و شکافها 
و وجــوه افتراق جوامع دامــن می زند و با 
ساختار مبتنی بر تبعیض عامل بروز مسائل 

اینچنینی می شود.

 خانم شــرفکندی شما هم در 
این بارە نظر خود را بفرمایید:

یادمان باشد کە چند گسل مهم 
در جامعە ایــران وجود دارد کە 
سراســری  همــکاری  امــکان 
معترضین بە جمهوری اســالمی را مسدود 
میکنــد و این در اصل حربە رژیم میباشــد 
برای ایجاد تفرقە. اگرچە رژیم بە ناسیونالیسم 
اعتقاد ندارد اما آنرا دامن میزند تا از این راە 
اپوزسیون را از شــانس همکاری با یکدیگر 

محروم کند.  
یکی از اهرمهای ایستادن در مقابل رژیم بە 
ظاهر اسالمی بازگشت بە ناسیونالیسم است 
کە اینجا بسیاری چە از روی ناآگاهی چە بە 

عمد، ناسیونالیســم ایرانی را با ناسیونالیسم 
زبان فارسی یکی میکنند و دوبارە دچار همان 
خطای نفی تنوع شــدە و بە یکدست کردن 
و یکرنــگ کردن همە و دوبــارە قالب زدن 
همــە اما اینبار در چهارچوب ناسیونالیســم 
فارســی میپردازند. این افراط باعث میشود 
کــە تنوعهایی کــە دوبارە مــورد انکار قرار 
میگیرند یا بە رســمیت شــناختە نمیشوند 
احســاس بیگانگی کنند و مسیر جداگانەای 
را بپیمایند و تعریف متفاوتی از ایستادگی و 

مسیر اعتراضی خود داشتە باشند.
در هــم آمیختگی و پیچیدگی خواســتهای 
زنان حاشــیە یا غیر مرکز نشین و لزوم بروز 
کردن مداوم ارجحیتها باعث میشود جنبش 
زنان حاشــیە از طرف زنان مرکز قابل درک 
نباشــند یا بعنوان یک حرکت برابری طلبی 

مد نظر قرار نگیرد.
همانگونە کە در پاسخ سوال قبلی اشارە کردم 
نیروهــای میدانی عرصە زنان، از همکاری و 
همراهی با یکدیگر محروم میمانند و گاهی 
وقتهــا هم بیــن این دو جنبــش یک نوع 

بیگانگی ایجاد میشود.

 خانم کمانگر مقوله بسیار حائز 
اهمیت که هم جنبش زنان کورد و هم 
جنبش کوردســتان با آن روبرو اســت 
موضوع باال بودن آمار خودکشــی زنان 
در کوردستان است  شما دلیل آن را در 

چەعواملی جستجو میکنید؟

به  غیــر از محرومیــت و اثرات 
توســعه ی نامتوازن كه  در سوال 
پیش به  آن اشاره  كردم من برای 
پاســخ به  این سوال دیدگاهی درون گروهی 
دارم و آن را محصول تفاوت شــخصیتی زن 
كــورد و غیر كورد میدانــم، برای درك این 
تفاوت شخصیتی باید هم به  فرهنگ و ادب 
فولك كوردی آشــنا بود و هم تاریخ زندگی 
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زن كــورد را دانســت. زن كــورد به  دالیل 
معیشــتی و همچنین شرایط سیاسی حاكم 
بــر ملت كورد زنی ذاتــا اجتماعی و آزاد و 
فعال اســت. مشــاركت در زندگی متكی به  
كشاورزی و دامداری، جنگهای پی در پی و 
عدم تســلط اسالم شریعت محور و به  جای 
آن رواج فورمهــای صوفیانه  اســالم همگی 
باعث شــده اند زن كــورد تجربه ی طوالنی 
مدت از آزادی داشته  باشد. این را امروز هم 
در معماری روســتاهای كوردستان میبینم 
)كه  بــر خالف معماری روســتاهای فارس، 
اندرونی و بیرونــی و دیوارهای حایل بزرگ 
ندارد و زندگــی روزانه زن كورد  در معرض 
دید عمومی است( هم در چند سال اخیر در 
نوروزهای آزادانه  كوردستان میبینم كه  برای 
بســیاری عجیب اســت و هم در ســابقه ی 
مقاومــت نظامی زنان كه  اوجش را در روژاوا 
دیدیم و امروز الگوی زنان افغان هم شــده . 
اینها بــر روحیه ی جمعی زن كــورد تاثیر 
گذاشته  از او موجودی آزادیخواه و آزادی جو 
ســاخته  . در شــرایطی كه  این آزادی نقض 
شود، میزان تحمل و سرسپردگی كه  همچون 
یك امر فرهنگی آموزش داده  نشــده  پایین 
بوده  واكنشهای فاجعه  باری چون خودكشی 
را بــه  دنبال دارد. اگر به  دالیل خودكشــی 
زنــان در كوردســتان از نزدیــك نگاهــی 
بیندازیــم، میبینیم آنچــه  زن كورد خود را 
ناتوان از تحمل آن حس كرده،  چیزی است 
كــه  در فرهنگهای دور و بــرش به  راحتی 

پذیرفته  و تحمل میشود.
یعنی بخشــی از باال بودن این آمار ناشی از 
فشارهایی است كه  تحملشان برای زن كورد 
تعریف نشــده  و جزو آموزه های فرهنگیش 
نبوده اند، امروزه  تغییرات زندگی و الگوهای 
معیشتی شــهری كه  عمدتا تجارت محور و 
نه  تولیــد محورند و همچنین رواج اســالم 
شــریعت محور در كوردســتان همگی زن 
كورد را به  خانــه  محدود كرده  و او را وادار 

بــه  اطاعت محض میكننــد چیزی كه  برای 
زن كورد مفهومی زیاد آشــنا نیست و توان 

تحملش را ندارد.

 خانم دباغی مســئله خودکشی 
زنان کورد بســیار پر اهمیت است شما 
عامل یــا عوامل این مســئله را در چە 

چیزی جستجو می کنید؟

ساختارهای حکومتی و اجتماعی 
طبقاتی  شونیستی،  بشدت  ایران 
سیاســی  ادارە  و  مافیایــی،  و 
اقتصادی بســیار ناهمگون اســت. تبعیض  
گروها و ملتهای بیرون از قدرت، فساد مالی 
و اداری، دزدی امــوال عمومی و پخش وپال 
کردن سامانهای مالی و تولیدی باعث تمرکز 
ثروت در تهران و چند شــهر دیگر شدە، در 
حالیکە همین حاال کە من بە این پرســش 
پاسخ میدهم مردم خوزستان و بلوچستان از 
نبود آب آشــامیدنی رنج میبرند و سە جوان 
در اعتــراض بــە کم آبی بدســت نیروهای 
دولتی شهید شــدەاند. در کوردستان بعداز 
ســرکارآمدن این حکومت، مردم کوردستان 
همیشــە در »موقعیت اســتثنایی« و تحت 
خشونت قرارداشــتە و سرکوب و بمباران و 
اعدام همیشــگی مردم کوردســتان جریان 
داشتە. از ســوی دیگر ســامان کوردستان 
بەتاراج میرود و اکثریت مردم کوردستان در 
فشــار اقتصادی مضاعف زندگی میکنند. بر 
همە اینها ســاختار و سیستم مردساالری را 
اضافە کنید. ســرانجام  تمام این فشارها بر 
زنــان فرومیریزد. در اینجاســت کە ماهیت 
بخــش بزرگــی از خودکشــی ها را میتوان 
شــناخت. مــن تقریبا دە ســال قبل مقولە 
»آنومی« را در مورد ایران بکار بردم. سالهاست 
شــیرازە زندگی در ایران فروپاشیدە و نوعی 
آشــفتگی روحی، اقتصادی، سیاسی، روبنا و 
زیربنایی جامعە را فراگرفتە. بنابە تحقیقات 
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جامعەشــناس دورکهایــم )1917-1857( 
هنگامیکە »نورم »هــا و هنجارهای اجتماعی 
درهم میریزد و آنومی حاکم میشــود، اولین 
شــاخص آن خودکشــی اســت. خودکشی 
جوانان بی امید و زنانیکە دهها فشــار زندگی 
برآنــان باریدە، بارزترین نشــانە یک جامعە 
بی بنیاد و آشفته اســت. و در کوردستان و 
بلوچســتان و خوزستان فاکتور ستم ملی را 
هم اضافە کنید. ایران یک جهنم بەتمام معنا 
برای ملتها، زنان و گروهای بە حاشیە راندە  
شدە است. برای این وضعیت فکر بنیادی و 

اساسی الزم است. 

 خانم شرفکندی امکان دارە که 
در مــورد عوامل خودکشــی زنان کورد 

وارد بحث شوید؟

کردســتان یکــی از محرومترین 
مناطــق ایــران میباشــد. ایــن 
محرومیت اقتصادی، اجتماعی کە 
از طــرف رژیم و بطور عمد اعمال میشــود 
بعنوان حربەای برای سرکوب مورد استفادە 
قرار میگیرد. ایــن عقب ماندگی اقتصادی و 
محرومیت بطور مســتقیم بر روی وضعیت 
زنان کــە آســیب پذیرترین قشــر جامعە 
میباشــند، فشــار دو چنــدان وارد میکند. 
وضعیت سیاســی و میلیتاریزە کردســتان، 
محدودیت در دسترسی بە امکانات آموزشی 
و کاری کە بواســطە مانع زبانی هم تشدید 
میشــود همە و همە بار مشکالت زنان کورد 

را سنگینتر میکند.
خودکشــی یا خودســوزی زنان کە از نظر 
ظاهری هم با فریاد همراە هســت و در خفا 
صــورت نمیگیرد خود داســتان این زنان را 
بازگــو میکند کــە از طرف سیســتم مورد 
خیانــت قرار میگیرند و از طرف خانوادە هم 
مورد ستم قرار میگیرند و بهای محرومیت و 
فشار سیاسی و اقتصادی را آنها باید بپردازند 

در آنجایــی کە بعنوان ضعیفترین حلقە این 
زنجیر تاب تحمل این بار را دیگر ندارند.

البتە شاید حضور رســانەهای فعال کوردی  
در راســتای بازتاب دادن این معضل هم در 

دیدە شدن این آمار نقش بازی کند.
بهرحال این داستان یک فریاد است و گاهی 
وقتها هم ســوزاندە میشــوند امــا میگویند 
خودسوزی کردەاند. گاهی وقتها هم از نبود 
امکانات یا مراکز کمک رسانی ناشی میشود. 
بطور کلی داســتان ستم و محرومیتی است 

کە بهایش را زنان میپردازند.  

 خانم قزللو؛ تاثیر جنبشهای زنان 
در ایران بر ساختار سیاسی و اجتماعی - 

فرهنگی بە چە صورت هست؟

زنــان در تحــوالت سیاســی ـ 
اجتماعی ایران بویــژه در تاریخ 
صد ســاله اخیــر در فعالیتهای 
سیاسی ـ اجتماعی پیش از مشروطه، دوران 
مشروطه و پس از آن نقش داشته اند. زنان، 
با رویکردهای نظری متنوع، سطح گسترده ای 
از مطالبات و سیالیت مفهوم رهایی بخش در 
کشــوری همچون ایران، ســاختار سیاسی 
سلطه )به لحاظ ایدئولوژیک متعلق به بلوک 
اســالم( را با چالشی جدی مواجه و علیرغم 
انــکار، ســرکوب، تحقیــر و اختــالل در 
به رسمیت شناســی از سوی ساختار سیاسی 
حاکم، بســتر مناســبی برای شــکل گیری 

فمنیسم مدرن ایجاد کرده اند. 
در دهه هــای اخیــر، جنبش هــای زنان به 
عنوان پارادایم جدیدی در مناســبات قدرت 
مطرح شده است و توانسته با طرح نظریات 
و مطالبات صریح و مدون، ســاختار سیاسی 
حاکم را به عنوان نظام ایدئولوژیک ســلطه 
و مبتنی بر اسکلت جزمی هیترونورماتیو به 

چالش بکشند. 
ســاختار حاکم کمــاکان در برابــر تاثیر از 
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مطالبــات و پراتیــک اجتماعی جنبش های 
زنــان مقابله می کند و بــه تعریف مفهومی 
ســاختگی با عنوان »فمینیســم اســالمی«، 
جنبــش هــای زنــان را بر صندلــی اتهام 
غرب زدگی و ناسازگار با فرهنگ »ایران« که 
در واقع »اسالم« منظور نظر است، می نشاند 
و قصد توجیه نظام نابرابر جنسیتی قدرت را 
دارد. در حالیکه اساسا پدیده فمینیسم بطور 
ماهوی در تضاد با ایدئولوژی اسالم است. در 
عین حال نظام حاکم با سند 20٣0؛ برنامه 
توسعه سازمان ملل به عنوان شاخص توسعه 
برابری جنس و جنســیتی و توانمندی زنان 
به مخالفت پرداختــه و بدین ترتیب تالش 
کرده به وضــع و تقویت قواعد تبعیض آمیز، 
شاخص توسعه انسانی و جنسیتی را کاهش 
دهــد. امــا همین امر نشــان از پتانســیل 
پویــای جنبش های زنان در نــزاع و تقابل 
با جهت گیری حکومــت در بازتولید هجمه 
ساختار هیترونورماتیو ایدئولوژیک می دهد.

با وجــود چنین هجمه ای، زنــان در ایجاد 
گفتمــان حقوق و مطالبات زنان در بســتر 
جنبش های فمینیستی در طیف های وسیع 
موفــق بوده اند. هر چند بر این باور هســتم 
که با برآورد کلی جنبش های زنان، می توان 
برای گســترش و پیشــبرد آن به ارزیابی و 
رفع موانــع پرداخت و با فاصلــه گرفتن از 
رهیافت های صرف بومی سازی، پدیده جهانی 
شــدن و دیجیتالیزیشن را به آن پیوند زد و 
متعاقب آن با اندیشــه های مدرن زمینه ساز 
تقویــت شــالوده های نظــری و پراکتیــک 

اجتماعی آن را فراهم آورد. 

 خانم کمانگر جنبشــهای زنان 
در ایران چە تاثیری بر همدیگر دارند؟!

اگــر منظــور جنبشــهای زنان 
باید  ایران است  ملتهای مختلف 
بگویم كه  هر انچه  هســت همه  

تاثیر فمنیسم مركزی و فارسی بر فمنیسم 
ملتهــای دیگر اســت، یعنی فمنیســم در 
ملتهای غیرفارس هنوز نتوانسته اند  صورتی 
لــوكال و واقعــی و منتطبق با شــرایط و 
ظرفیتهــای جامعه ی خــود را ارائە  دهند. 
خوانشــها همچنان در چارچــوب فمنیزم 
مســلط فــارس اســت و همانطــور كه  در 
ســوالهای قبل اشاره  كردم نگاه خودبنیاد و 
چالشی از درون جنبش زنان غیرفارس هنوز 
طرح نشده . فمنســیم كوردستانی )من این 
بخش را بهتر از فمنیســم عرب و ترك و ... 
میشناســم به  همین دلیل فمنیسم كورد را 
معیار قــرار میدهم( بیشــتر تحــت تاثیر 
خوانشــهای كالســیك و مــوج اول و دوم 
فمنیسم است و فعاالنش تا به  حال به  شكل 
جدی به  نگاه های نو و فمنیســم ســیاه و 
فمنیســم های لوكال نپراخته اند به  همین 
دلیــل گفتمان مســلط گفتمان فمنیســم 
مركزی یا فارســی است كه  بر ناسیونالیسم 
فارسی متكی است. تا حدی كه  بخش قابل 
توجهی از فعاالن فمنیســتی كورد مواضع 
خود را در تقابل مســتقیم با ناسیونالیسم و 
جنبــش ملی كوردســتان میبینند اما هیچ 
مشــكل و زاویه ای با ناسیونالیســم ایرانی 
ندارند چون از ســوی فمنیســم فارس آن 
ناسیونالیســمی مذموم اســت كه  در مقابل 
ناسیونالیسم فارس باشد. ناسیونالیسم مسلط 
فارس امری بدیهی و غیر قابل تردید معرفی 
میشــود و از رهگــذر آن مجموعه ی جهان 
بینی و اســتروتایپ هــای گوناگون كه  در 
ســواالت قبل به  آن اشــاره  كردم شــكل 
میگیرد. فمنیسم فارس خود را معیار معرفی 
كرده  و عیار فمنیست بودن زنان غیرفارس 
را بــا توجه  به  نسبتهایشــان با مســئله ی 
ملیشــان تعیین میكند هرچه  از مســئله ی 
ملی دورتر، عیار فمنیست بودن باالتر! و این 
معیاری اســت كه  گفتمان مسلط فرودست 
ستیز تحمیل كرده  و خود جامعه ی فروست 
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هــم آن را پذیرفتــه  و بر اســاس آن عمل 
میكند.

 خانم دباغی تاثیر جنبش  زنان 
کورد در کوردســتان بر ساختار سیاسی 
و اجتماعــی - فرهنگــی بە چە صورت 

هست؟!

همانگونە کە قبال اشارە شد، زنان 
کوردســتان از بدو تاســیس این 
رژیم خود را در تقابل ساختاری با 
دین ساالری، مردساالری و شوینیسم حاکم 
دیدند و پا بە میدان مبارزە نهادند. شــرکت 
زنان در جنبش کوردســتان جایگاە ویژەای 
دارد، از  یکسو زنان توانستەاند در این میدان 
باشند و از طرف دیگر هنوز همچون مردان 
نتوانســتەاند مهر خــود را بــر دال بزرگ، 
اســتراتژی و تاکتیــک، احزاب و مســایل 

اجتماعی بزنند.
هنوز  این سیاستها و تصمیم گیریهای مردانە 
هســتند و مردان ســخن آخر را میزنند، و 
هنــوز از لحاظ فکری زنــان آنگونە کە باید 
تولیــد فکر نمی کنند. اما بــا وجود این کار 
بــرای آگاهی و تغیر و مبارزە برای بدســت 
آوردن حقوق زنان و ملی در جریان اســت. 
ایــن جنبش ها هم بمثابە هر جنبشــی در 
جهان فراز و نشــیب  خود را دارد. آنچە کە 
مهم اســت ایــن جنبــش دادخواهانە، حق 
طلبانە اســت و بر اساس نقد و نگاە جندری 
و نقد شوینیسم، بە ارائە راهکار برای رسیدن 
بە جامعەای دادپرور و یکســان پرداختە. ما 
زنان و مردانی کە بە یکســانی جنسییتی و 
آرمانهای واالی انســانی باور داریم همزمان 
بــا مبارزە برای تحقق حقوق ملی خود برای 
حقوق زنان و گروهای حاشیەای، کارکردە و 

از نقد خود و جامعە پروایی نداریم.

 خانم شــرفکندی با شما آغاز 

کردیم اجازە بدهید با شما هم به پایان 
برسانیم شــما و جمعی از فعالین زنان 
کورد با جریانــات مرکز محور همکاری 
میکنید، آیا این جریانات در مبارزە خود 
حقی برای زنان کورد قائل هســتند، اگر 

بلە چە حقی؟

از این سوال متعجب شدم چون 
من شخصا منتظر نیستم کە آنها 
حقی برای من قائل شــوند. من 
خــودم را پائین تر از آنهــا نمیدانم کە آنها 
الزم باشد مرا برسمیت بشناسند یا حقانیت 

حرکت مرا تائید کنند.
من فکر میکنم حرکت ما زنان کورد بسیار 
پرهزینەتــر، پیچیدەتــر و دارای الیەهای 
بیشتری است کە درک آنرا برای زنان مرکز 
محور  سختتر میکند. یادمان باشد ما در این 
ســتم مضاعف یا چند گانە نمیتوانیم ستم 
جنســیتی را از ستمهای دیگر جدا کنیم و 
بگوییم فقط در این رابطە با شما همکاری 
میکنیم. ما سعی میکنیم اینترسکشنالیتی 
یا ســتم چندگانــە  را بویژە وقتی با بحث 
هویــت اتنیکــی هــم در هــم می آمیزد 
بشناســانیم یا حتی شانس دیدەشدنش را 
بیشتر کنیم. شــاید خیلی موفق نبودەایم 
اما یادمان باشــد تا رژیم جمهوری اسالمی 
سر کار باشد ما در بدترین شرایط هستیم 
و ســرنگونی این رژیم برای کسی مثل من 
در ارجحیت قــرار دارد. از این روی مقابلە 
با این گســلها و تفرقەهایی کە تعمیق آن 
تنها بە نفع رژیم میباشد، یکی از اصلیترین 
اولویتهای من میباشــد. در این راستا باید 
هزینە پرداخت و مــواردی هم بودە کە از 
طــرف هر دو جبهە مورد اتهام یا طرد قرار 

گرفتەام.

 بار دیگر از همه شما سپاسگزارم 
که در این میزگرد مشارکت کردید!
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فیزیکی و زمانی خود قابل درک هســتند 
بــه این معنــی که آنها بخشــی از محیط 
جغرافیایــی و تاریخــی خــود هســتند 
]اوجالن، 2007، 185[

چکیده
پروژه ی کنفدرالیســم دموکراتیک به رهبری 
کردها در روژآوا ) شــمال و شــمال شــرقی 
ســوریه( تجربه ایی بی  ســابقه از دموکراسی 
مستقیم،  فمینیسِم محیط زیست گرا و ضدیت 
با ســرمایه داری اســت که  اهمیت جهانی و 
تبعات منطقه ای دارد. بــا این وجود تا کنون 
هیچ نقدی بر پایه های فکــری این پروژه  در 
کارهای عبداهلل اوجالن صورت نگرفته اســت. 
این مقاله بر آن اســت تا این خال را از طریق 
نقدی مشفقانه بر جامعه شناسِی تاریخِی دولت 
در آثار اوجالن درباره تشکیل و اضمحالِل دولت 
تا حدودی پر کند. اســتدالل مقاله اینست که 
روایت اوجالن از تشکیل تاریخی دولت حاوی 
یک تنش نظری اســت. استدالل توضیحی او 
درباره ظهور دولت سومر به مثابه اولین دولت 
در تاریخ “درونمدار” است درحالی که تحلیل 
او از فرآیند تشکیل دولت ها بعد از عروج دولت 
سومر  ماهیتی “تعاملی” )برهم کنشی( دارد و 
به درستی بر نقش حیاتی عوامل بیرونی تاکید 
میکند و بدین ترتیب تلویحا به اهمیت ویژه ی 
وضعیت ]هستی شــناختی[ “کثرت جوامع” 
نیز اذعان دارد. این مقاله با استفاده از  نظریه 
تاریخ جهانی کوجیــن کاراتانی که مبتنی بر 
مفهوم “شیوه ی مبادله” است استدالل میکند 
که فرآیند تشــکیل دولت سومر نیز فرآیندی 
اساســاً تعاملی بوده که در بســتر و از خالل 
وضعیت کثرت جوامع به وقوع پیوست. بنابراین 
این مقاله ضرورت ادغام نظری وضعیت کثرت 

جوامع در تبیین نظری مفهوم کنفدرالیســم 
دموکراتیــک و تحلیل دورنمــای موفقیت آن 
به مثابه یک اجتماع سیاسی نادولتی را نشان 
میدهد. این امر به نوبه خود و از خالل تاکید بر 
ماهیت اجتماعِی تاریِخ ظهور دولت و خصلت 
بین المللِی اضمحــالل آن به تعمیق و تقویت 
“ژئوپولیتیک انتقادی” و “نظریه آنارشیســتی  

بین الملل” نیز کمک میکند.

مقدمه]1[
پس از حدود ده ســال، “بهار عربی” همچون 
لحظــه ای گذرا از دموکراســی در زمســتان 
طوالنی استبداد سیاســی خاورمیانه و شمال 
آفریقا به نظر میرســد )کورزمن، 2013(. با این 
حال یک مورد اســتثنایی قابل توجه در روند 
منطقه ای احیای اســتبداد سیاسی و گسترش 
خشونت اسالمیستی متعاقب بهار عربی وجود 
دارد: مناطق شــمال و شمال شــرقی سوریه 
که بیشــتر با نــام کردی آن یعنــی “روژآوا” 
شناخته میشوند. پس از سرکوب های خونین 
اعتراضات دموکراتیک مردمی ســوریه توسط 
رژیم بشــار اســد، که به نظامی شــدن قیام 
مســالمت آمیز مردمی ســال 2011 انجامید، 
ارتش و نیروهای امنیتی سوریه از روژآوا عقب 
نشینی کردند تا از مراکز اقتصادی و جمعیتی 
در غرب این کشور دفاع کنند. جریان رادیکاِل 
چپ در کردســتان سوریه تحت رهبری حزب 
اتحاد دموکراتیک )PYD( و جنبش جامعه ی 
دموکراتیــک )TEV-DEM(، کــه ائتالفــی 
متشکل از بیش  از ســی تشکل جامعه مدنی 
اســت،  به ســرعت خال قدرت در روژآوا را از 
طریق مجموعه ای از ســازمان های توده ای و 
نیروهای مردمی دفاع از خود، یعنی “یگانهای 
محافــظ خلــق” )YPG( و “یگانهای محافظ 
زنــان” )YPJ( پــر کردند. روژآوا به ســرعت 
درگیر یــک جنگ مرگ و زندگی علیه داعش 
و سایر نیروهای جهادی سنی گشت اما با این 
وجود یــک انقالب اجتماعی بلنــد پروازانه  را 
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برای بنا نهادن یک نظــم نوین اجتماعی غیر 
هیرارشــیک، فمنیستی، و برابری خواهانه آغاز 
کرد که اصول بنیادی آن در قالب یک قرارداد 
YPG interna- )اجتماعی جدید مدون شدند 

 .)tional 2016
که  دموکراتیک”  “کنفدرالیســم  ایــده ی 
محصول فکری عبــداهلل اوجالن، رهبر زندانی 
حزب کارگران کردســتان )پ.ک.ک(، اســت 
در کانون انقــالب روژآوا قرار دارد. اوجالن بر 
اساس نقد گذشته ملی گرایانه و مارکسیست-

لنینســتی پ.ک.ک و برداشتی خالقانه از آثار 
شــماری از متفکرین انتقــادی به ویژه مورای 
بوکچیــن )1982( کنفدرالیســم دموکراتیک 
را چنیــن تعریف میکند:  “دموکراســی بدون 
دولت،  یک الگوی اجتماعــی نادولتی، اتحاد 
فرهنگی،  قومــی،  اجتماعــات  داوطلبانــه ی 
مذهبی، نظری و اقتصــادی که میتوانند خود 
را به شکلی مستقل به مثابه یک واحد سیاسی 
بیان کنند و سازمان دهند” )اوجالن 2017، 39، 
47، 43(. بنابراین کنفدرالیسم دموکراتیک برای 
اوجالن جایگزین رادیکالتر اما قابل اجراتری از 
راه حل ناسیونالیســتی دولت مدار برای پایان 
دادن به انقیاد )پسا-(استعماری کوردها و دیگر 
خلقهای خاورمیانه محسوب میشود. به عبارت 
دیگر کنفدرالیسم دموکراتیک یک فرآیند پویا 
برای از هم گسیختن تار و پود دولت است که 
در آن جوامع مختلــف قومی-فرهنگی که در 
شوراها و کمونهای توده ای متشکل شده اند به 
شــکلی نظاممند روابط موجود سلسله مراتبی 
و مردســاالرانه که شــاکله دولت هستند را با 
خودمدیریتی مشارکتی مبتنی بر روابط  افقی 
و برابری جنســی  جایگزین میکنند. در سطح 
 اقتصادی این شــبکه های افقی و درهم تنیده 
ی اجتماعی-سیاسی مبتنی بر روابط مالکیت 
روابط  این  )communal( هســتند.  اجتماعی 
زیربنای یــک اقتصاد تعاونِی معطوف به حفظ 
محیط زیست و تولید “ارزش  استفاده” هستند 
)کنــاپ، آیبوقا و فــالچ 2016، اوجــالن 2011(. در 

نتیجه کنفدرالیســم دموکراتیــک ویژگیهای 
جنبــش  جهانی برای تحقق عدالت اجتماعی-

اقتصــادی و ضدیت با “وضعیت اســتعماری 
 ;cf. Al 2015 جهانــی” )اســکوبار 2004، 207؛
ریتــان 2012، 335( را داراســت. ایــن ویژگیها 
را در جنبشــهای ضد جهانی شــدن، حقوق 
بومیــان و عدالت اجتماعی کــه از اواخر دهه 
1990 میالدی ســر برآورده انــد نیز میتوان 
یافت )کازانــووا 2005؛ هیلبرت 1997، 117؛ هاموند 
2006، 124-123(. بنابرایــن از دیدگاه اوجالن 
کنفدرالیســم دموکراتیک تنهــا یک راه حل 
نادولتی برای حل مســاله ملی کردها نیســت 
بلکه خشــت بنای “مدرنیتــه دموکراتیک” به 
مثابــه آلترناتیــوی رادیــکال و برابری طلبانه 
برای نظم هیرارشــیک و مردساالر “مدرنیته 
سرمایه داری” هم هســت )اوجالن 2007، 229؛ 

گربر و برینکات 2018(. 
در طــول چند ســال اخیــر مجموعه ای 
کوچــک اما در حال رشــد از مقالــه و کتاب 
درباره ی کنفدرالیســم دموکراتیک منتشــر 
شده اســت. این آثار بر ســویه های مختلفی 
از کنفدرالیســم دموکراتیک تمرکز دارند که 
شامل ریشه های سیاسی و ماهیت کلی )برای 
نمونه جمگیل و هافمن 2016؛ کولســانتی و 
همکاران 2018؛ جیــن 2016؛ ناپ، آیبوگا و 
فالپ 2016؛ یــاگان 2016(، تاریخ تطبیقی 
)ماننــد ســعید 2017(، ســاختار اقتصادی 
)مانند لبســکی 2016، سولیوان 2018(، بُعِد 
جنســیتی )مانند شاهویسی 2018، شمشک 
و جانگــردان 2018(، جنبه ی بوم شناســی 
)ماننــد هانت 2017(، دکتریــن دفاع از خود 
)اوســتونداگ 2016(، منابع نظــری )گربر و 
برینــکات 2018(، و نتایج نظــری )جمگیل 
2016( میشــوند. ایــن آثار دانش با ارزشــی 
از تــالش عظیم روژآوا در پیــاده کردن پروژه  
می کنند؛  فراهــم  دموکراتیک  کنفدرالیســم 
پــروژه ای که به دلیل خصلت رادیکال آن، هم 
از جانب رویکردهای اورتودوکس دانشــگاهی 
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و هم از ســوی رسانه های جریان اصلی نادیده 
گرفته می شــود. با این حــال، ادبیات موجود 
درباره انقالب روژآوا، فاقد آثاریست که حاوی 
یک درگیری نظری مســتمر با آثار اوجالن به 
مثابه مبانی نظری کنفدرالیســم دموکراتیک 
باشــند. تمرکز چند اثر انتقادی موجود درباره 
ی انقالب روژآوا اساسا چالشهای عملی پیش 
روی کنفدرالیســم دموکراتیک می باشند )به 
عنــوان مثال کوچوک و اوزســلچوک 2016؛ 
لیزنبــرگ 2016( و نه انســجام درونی مبانِی 
روایت  به  دموکراتیــک  کنفدرالیســم  نظری 

اوجالن.
این مقاله بر آن اســت تا ایــن خالء را از 
خالل نقــدی مشــفقانه بر جامعه شناســِی 
تاریخِی دولت در آثار اوجالن پر کند. استدالل 
مقاله این اســت که اوجــالن از ضبِط نظرِی 
منســجم و نظاممنِد اهمیت برسازنده و ِعلّی 
وضعیــت هستی شــناختی “کثــرت جوامع” 
تاریخــی  فرآیندهــای  در   )2016 )روزنبــرگ 
ظهور، توســعه و نابودی محتمِل دولت ناتوان 
بوده اســت. به عبارت دقیقتر، اوجالن روایتی 
“درونمــدار” از ظهــور اولیه دولت ســومر به 
عنــوان اولین دولت در تاریــخ ارائه میکند در 
حالــی که روایت او از تشــکیل دولتها پس از 
ظهور دولت ســومر “تعاملی” )برهم کنشــی( 
اســت و اهمیت برسازنده فشارها و ضرورتهای 
بیرونی را برجســته می سازد.  تاکید بر اهمیت 
فشــارها و ضرورتهای “بیرونی” در تشــکیل 
دولــت، وضعیت “کثرت جوامــع” را مفروض 
میپندارد اما اوجالن هیچگاه به ماهیت و نتایج 
این وضعیت هستی شناختی نمیپردازد. نکته 
مهم در اینجا این اســت که این عدم انسجام 
در اســتدالل اوجالن درباره تشــکیل تاریخی 
دولــت بر ارزیابی ما از چگونگی و  میزاِن گذار 
از دولــت از طریق کنفدرالیســم دموکراتیک 
تاثیر اساسی دارد. این مقاله برای حل مشکل 
عدم انسجام نظری در جامعه شناسی تاریخی 
دولــت در آثار اوجالن از آثار کوجین کاراتانی 

)2014(  کمــک گرفتــه و اســتدالل میکند 
که ســومر، اولین دولت تاریخ بشــری، نیز به 
صورت تعاملی پدید آمد. این استدالل اهمیت 
و  کثرت جوامع   )transhistorical( تراتاریخی 
عواقب اصلی آن، یعنی تعامل، ترکیب و تغییر 
دیالکتیکــی جوامع )روزنبرگ 2016، 136_141( 
را نشــان میدهد. بنابراین این استدالل نشان 
میدهد که “بین الملــل” باید در کانون تحلیل 
ریشــه ها و دورنمای کنفدرالیسم دموکراتیک 
در روژآوا باشد. “بین الملل” اشاره به آن سویه 
از واقعیت اجتماعی دارد که مشخصا محصول 
وجود بیش از یک جامعه در آن یا همانا  پدیده 

کثرت جوامع است )روزنبرگ 2006، 308(.
بررسی انتقادی من از افکار اوجالن به سه 
دلیل حائز اهمیت اســت. نخست، از آنجائیکه 
جنبش هــای ملهــم از اوجــالن دارای نفوذ 
ایدئولوژیک و ســازمانهای سیاسی متعدد در 
هر چهار بخش کردســتان در ترکیه، سوریه، 
ایران و عراق هســتند، پروژه ی کنفدرالیســم 
دموکراتیــک عواقــب مهمــی بــرای تمامی 
خاورمیانــه در بــر دارد. دوم، رویکرد انتقادی 
و درخودنگِر اوجالن نســبت به مارکسیســم 
کالسیک و برداشــت نوآورانه ی او از ایده های 
سوسیالیستی و آنارشیســتی، به پروژه ی وی 
برای چپ بین المللــی موضوعیت و جذابیت 
میبخشدکه پیوستن شمار زیادی از داوطلبان 
چپگرا از سراســر جهان به انقالب روژآوا یکی 
از نشــانه های آنســت )هال 2019(. این امر در 
دوره ای که سرمایه داری جهانی درگیر بحرانی 
عمیــق اســت دارای اهمیت مضاعف اســت. 
بنابراین بررســی انتقادی ایده های اوجالن از 
اهمیت سیاســی جهانی برخوردار است. سوم، 
اســتدالل ماهوی من دربــاره ی تاریخ تعاملی 
اجتماعی یا تاریــخ بین الجوامعی دولت از دو 
طریق بــر غنای نظریــه انتقــادی بین الملل 
میافزاید:  تاکید مقاله بر تاریخ اجتماعی دولت 
فرض بنیادین ژئوپولتیک سنتی مبنی بر تعّین 
یافتن امر سیاسی توسط  جغرافیا را به چالش 
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میکشد )تشکه 2006، 327(؛ و به ماهیت ضرورتا 
بین المللِی فرآیند اضمحــالل احتمالی دولت 
بیانی نظری میبخشــد. درنتیجه این مقاله به  
 توســعه نظری حوزه های ژئوپولتیک انتقادی 
)اُ. توثال و دالبی 1998؛ اُ. توثال 1994( و آنارشیسم 
)پریچارد 2011( در رشته دانشگاهی روابط بین 

الملل )IR( کمک میکند.
مابقــی این مقاله به چهار بخش تقســیم 
می شــود. در بخش دوم مروری بــر تفکرات 
سیاسی اوجالن با تمرکز بر مشکل درونمداری 
در روایــت وی از کنفدرالیســم دموکراتیک 
ارائه میکنم. بخش ســوم ریشــه های عمیقتر 
درونمداری نظــرات اوجالن را تا روایت وی از 
ظهور دولت سومر ردیابی میکند؛ روایتی که با 
روایت وی از فرآیندهای تشکیل دولت بعد از 
ظهور دولت سومر که ماهیتی تعاملی دارد در 
تنش  است. در بخش چهار، ابتدا ایده ی “کثرت 
جوامع” را به عنوان راه حل مشکل درونمداری 
معرفی میکنم. سپس نشــان میدهم که ایده 
کثرت جوامع به شــکلی تلویحی الهام بخش 
روایت تعاملــی کوجین کاراتانی از تشــکیل 
دولــت مبتنی بر مفهوم “شــیوه های مبادله” 
است )کاراتانی 2014(. در بخش پایانی مقاله به 
عواقب نظری وسیعتر استدالل مقاله میپردازم. 

تا  دولت-ملت  از  اوجــان:  سیاســِت 
کنفدرالیسم دموکراتیک

در راســتای درک بهتــر اهمیت نقــد من بر 
روایت اوجالن از تشــکیل دولــت و نتایج این 
نقد بــرای ارزیابی امکان و چگونگی الغا دولت 
از طریق کنفدرالیســم دموکراتیک، این بخش 
از مقاله را بــا نگاهی کوتاه به “تغییر پارادایم”  
)جانگوردون 2017؛ ُکمون 2018( پ.ک.ک تحت 

تاثیر اوجالن آغاز میکنم. 
پ.ک.ک در اواخر دهه ی هفتاد میالدی با 
هدف ایجاد یک دولت مستقل کردی تاسیس 
شد. آبشــخور ایدئولوژیک این حزب دو شاخه 
داشــت:  اقتباســی غیر انتقادی از مارکسیسم 

استالینیســتی و مــدل سوسیالیســم دولتی 
شوروی، و مارکسیسم چینی به ویژه استراتژی 
“جنگ مردمــی” یا “جنگ خلق” مائو تســه 
تونگ. این اقتباسات در بستر ژئوپولتیک جنگ 
سرد و جنبش های ضد استعماری جهان سوم 
رخ دادند )آکایا و جانگوردون 2014؛ آیدن و امرنجه 
2015؛ گونش 2013(. در اواخر دهه ی هشــتاد و 
اوایل دهه نود میالدی و همزمان با فروپاشــی 
بلوک شــرق و بن بســت نظامی پ.ک.ک در 
مقابل دولــت ترکیه اوجالن رویکرد انتقادیش 
به ایدئولوژی ناسیونالیســتی و مارکسیسیت-

لنینیســتی پ.ک.ک را آغاز کرد. اما این روند 
انتقاد از خوِد اوجالن پس از دســتگیریش در 
سال 1999 در کنیا از سوی ترکیه و با کمک 
آمریکا و زندانی شــدن متعاقبــش در ترکیه 
شــکلی نظاممند و منســجم  به خــود گرفت 
)اوجــالن 2017، 30_31؛ 2007، 30(. نتیجــه ی 
این روند رد برنامه ناسیونالیستی و ایدئولوژی 
از ســوی  مارکسیست-لنینیســتی پ.ک.ک 
اوجالن بود. گسســت اوجالن از ناسیونالیسم 
و مارکسیسم-لنینیســم همانا عنصر ســلبی 
در تغییــر پارادایم  پ.ک.ک بود و راه را برای 
تبیین عنصر ایجابی آن در شکل کنفدرالیسم 

دموکراتیک هموار کرد. 
دو ایــده در کانون تغییــر پارادایمی که 
اوجــالن در پ.ک.ک ایجاد کــرد  قرار دارند:  
“کشــتن جنس مذکر غالب” و “الغای دولت”. 
هدف این دو ایده، تشکیل جامعه ای نوین است 
که که “دموکراتیک اســت و برابری جنسی و 
حفاظت از محیط زیســت در آن جاریست و 
دولت در آن عنصر محوری نیســت” )یونگردن 
2017، 8-5(. اوجــالن ظهــور مردســاالری و 
تشــکیل دولت را کم و بیش یک فرایند واحد 
اما در عین حال پیچیده  تاریخی می انگارد. وی 
روندهای توسعه ی دولت-ملت، سرمایه داری و 
استعمارگرایی را در رابطه برسازندگی متقابل 
میبیند )اوجالن 2017، 32( و اســتدالل میکند 
که “ســرمایه داری و دولت-ملت چنان با هم 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721 388



عجین شــدند کــه هیچکدام را بــدون وجود 
دیگــری نمی توان تصور کــرد” )اوجالن 2017، 
32(. او تاکیــد میکند که دولت-ملت به مثابه 
“باالترین شکل قدرت، ... کامل ترین و توسعه 
یافته ترین شــکل انحصار )اوجــالن 2017، 32( 
)اوجالن  “پارادایم مدرنیته سرمایه دارانه” است 
2017، 30(. بــه نظــر اوجالن سرشــِت تکیِن 
دولت-ملت، گرایش آن به همســان ســازی 
دولت-ملت  شبه قدســی”  “خصایــل   جامعه، 
)اوجــالن 2017، 33( و نقــش کانونــی دولت-

ملت در اســتثمار و نابرابری سرمایه دارانه آن 
را اساســا ضد دموکراتیک و نامطلوب میسازد. 
بنابراین به باور اوجالن حقوق مشــروع کردها 
را نه با تاســیس یک دولت-ملت کرد بلکه از 
طریق رویکردی که مدرنیته ســرمایه دارانه را  
“تضعیف میکند و آن را به عقب راند” میتوان 
متحقق کرد )اوجالن 2017، 39(. کنفدرالیســم 
دموکراتیک چنین رویکردی است که “انعطاف 
پذیــر، چند فرهنگــی، ضــد انحصارگرایی و 
اجماع گراســت و مبتنی بر محافظت از محیط 
زیست و فمینیســم” است )اوجالن 2017، 39(. 
به این ترتیب کنفدرالیســم دموکراتیک نوعی 
از ســاختار سیاســی را ارائه میکند که در آن 
جامعه خــود را اداره میکند و همه گروه های 
اجتماعی و هویت های فرهنگی قادرند خود را 
در جلسات محلی، مجامع و شوراهای عمومی 
ابراز  و نظراتشــان را بیان کنند )اوجالن 2017، 

.)42
بحــث اوجــالن دربــاره ی درون مایه ی 
ایدئولوژیک و جنبه های عملی کنفدرالیســم 
دموکراتیک مفصل و حاوی جزئیات زیادیست و  
بهره مند از ادبیات  موجود درباره ی دموکراسی 
مشــارکتی و مخصوصا ایده های بوکچین در 
munici- با “شهرداریهای خودگردان”  )رابطه 

palism( )گربر و برینکات 2018( بدون آنکه 
مشــکل اروپامداری این ایده ها را داشته باشد 
)یونگردن 2017، 8(. اما در نوشــته های اوجالن 
مساله نحوه پیاده کردن و تثبیت کنفدرالیسم 

دموکراتیــک در درون یــک دولت-ملــت از 
پیش موجود مبهم اســت. از استدالل کلی وی  
میتوان چنین برداشــت کرد که کنفدرالیسم 
دموکراتیــک در رونــدی تدریجی که طی آن 
نیروهای دموکراتیــک به بازپس گیری قدرت 
از دولــت میپردازنــد پیاده خواهد شــد اما 
موفقیــت پروژه کنفدرالیســم دموکراتیک در 
نهایت به توازن قوای انضمامی بســتگی دارد. 
به عبارت دیگر دولت-ملتی که در آن پروژه ی 
کنفدرالیسم دموکراتیک به اجرا درمی آید باید 
تا حد معینی تضعیف شده باشد تا کنفدرالیسم 
دموکراتیــک بتواند در آن بــه واقعیتی عینی 
بدل شــود و به درجه ای معین از دوام و قوام 
دســت یابد. ایــن روند تضعیــف دولت-ملت 
دموکراتیک  نیروهای  مبارزات  میتواند حاصل 
جامعه با توســل به ابزارها و امکانات سیاسی 
موجود  در دولتهای لیبرال-دموکراتیک باشد 
که اوجالن اغلب نســبت بــه ظرفیتهای آنها 
خوشــبینی زیاده از حد نشــان میدهد )برای 
مثال اوجــالن 2007، 205؛ الی آخــر(. بنابراین به 
نظر میرســد که اوجــالن دوره ای انتقالی را 
پیشــبینی میکند که در آن در نتیجه سازش 
بین دولت-ملــت و نیروهای ملت دموکراتیک 
پروژه ی کنفدرالیســم دموکراتیک میتواند در 
درون یک دولت-ملــت از پیش  موجود وجود 
داشــته باشد و توسعه یابد. این مسیریست که 
ظاهرا اوجالن در ســطحی کلــی برای ترکیه 
پیش بینــی میکند. امــا در حالتیکه دولت-

ملت از یک ســازش حقوقی مندرج در قانون 
اساســی با نیروهای کنفدرالیسم دموکراتیک 
اجتناب کند و/یا به مداخله خشــونت آمیز در 
کار نهادهای نوپای کنفدرالیســم دموکراتیک 
ادامه دهد، جنبش کنفدرالیســم دموکراتیک 
میتواند از حق مشــروع دفاع از خود استفاده 
کنــد )اوجــالن 2016، 31(. در حقیقت اوجالن 
کنفدرالیسم دموکراتیک را “نظام دفاع از خود 

جامعه” تلقی میکند )اوجالن 2011، 28(.
امــا بحثهــای اوجــالن فاقد اســتداللی 
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مشــخص یا مداقه ای معین  درباره پویاییهای 
بیرونــی و تاثیر آنها بر پیاده کــردن و تثبیت 
موفقیــت آمیــز کنفدرالیســم دموکراتیــک 
هســتند. به نظر میرســد که اوجالن معتقد 
است که نهادهای دموکراسی مشارکتی قادرند 
پــس از ظهور در داخل یک دولت-ملت معین 
با هم ترکیب شــده و مجموعه های کنفدرال 
دموکراتیــک افقی بزرگتــری را در داخل آن 
تشــکیل دهند. مجموعه های مشابه  کشــور 
در کشــورهای دیگــر میتواننــد  بهم متصل 
شــده و چیدمانهای کنفدرال منطقه ای ایجاد 
کننــد و این چیدمانهای کنفــدرال منطقه ای 
کنفدرالیســم دموکراتیــک میتواننــد در هم 
آمیختــه و یک “اتحادیه کنفدرال دموکراتیک 
جهانی” ایجاد کنند که جایگزین سازمان ملل 
متحد شــود )اوجالن 2017، 45(. در این بحثها 
هیچ  تالشی برای شناسایی و یا نظریه پردازی 
درباره تاثیــر عوامل و پویاییهــای بین المللی 
یــا ژئوپولیتیک بر پروژه های درون کشــوری 
یــا منطقه ای کنفدرالیســم دموکراتیک دیده 
نمیشود. “بین الملل” تنها بستری خنثی است 
که پــروژه های کنفدرالیســم دموکراتیک در 
آن ظهور میکنند و متعاقبا به هم پیوســته و 
اتحادیه های بزرگتری تشکیل میدهند. به زبان 
ساده بحث اوجالن درونمدار است. درونمداری 
شــیوه ای نظریست که در آن تبیین مفاهیم و 
تحلیل انضمامی بــا رجوع به پدیده ها، روابط 
و پویاییهــای درونــی یک “جامعــه” یا گروه 
اجتماعی خاص انجام میپذیرد )تنبراک 1994؛ 

رجوع شود به متین 2019; 2013، 1-16(. 
برخی از مشــکالت سیاسی و عملی ناشی 
از ایــن شــیوه درونمدارانه همیــن حاال هم 
به منصه ظهور رســیده اند. بــه دنبال جنگ 
داخلی سوریه و تاثیرات آن بر سیاست داخلی 
و خارجی ترکیــه، موفقیــت انتخاباتی اولیه 
 )HDP( حــزب دموکراتیک خلقهــای ترکیه
از ســوی دولــت ترکیه مصادره و رشــد این 
حزب وارد مســیر معکوسی شد )متین 2015(. 

ترکیــه همچنین موضعی دشــمنانه در قبال 
روژآوا اتخاذ کــرد و مناطــق جرابلس، الباب و 
اعزاز را در ســال  2016، و عفرین را در سال 
2018 اشــغال کرد. یقینا برای هر ناظری که 
تحوالت روژآوا را دنبال میکند مبرهن اســت 
که آینــده کنفدرالیســم دموکراتیک در آنجا 
تا حــد زیادی به یک توازن قــوای پیچیده و 
لرزان ژئوپولیتیکی بســتگی دارد که چندین 
دولت از جمله ایاالت متحده، روســیه، ترکیه، 
ایران و ســوریه در آن درگیرند. این تحوالت 
اهمیــت تعیین کننده روابــط  بین الملل برای 
عــروج و بقــای کنفدرالیســم دموکراتیک را 
نشان میدهند]2[. شیوه نظری درونمدار اندیشه 
سیاســی اوجالن و تبیین او از کنفدرالیســم 
دموکراتیک قادر نیســت به شکلی درخور این 
اهمیت را شناسایی و منعکس کند. برای نشان 
دادن ریشه های عمیقتر مشکل درونمداری در 
اندیشه سیاسی اوجالن، بخش بعدی این مقاله 
تالش میکند خوانشــی موشکافانه و نقادانه از 

جامعه شناسی دولت وی ارائه میدهد.

نظریه ی دولت اوجان: مابین رویکردهای 
درون مدار و تعاملی

نقــد و رد بنیادین پدیــده دولت-ملت به نفع 
اوجالن  از ســوی  کنفدرالیســم دموکراتیک 
مبتنــی بر جامعه شناســی تاریخی تشــکیل 
دولت است. این جامعه شناسی تاریخی شامل 
دو قسمت اســت: فرآیند شکل گیری آغازین 
دولت سومر در بین النهرین و  تشکیل دولتهای 
حاشــیه ای متعاقب این فرآیند. در این بخش 
مقاله نشــان میدهم که یک تنش نظری میان 
این دو قســمت جامعه شناسی تاریخی دولت 
اوجالن وجود دارد چرا که اســتدالل اوجالن 
در باره قسمت اول  درونمدار است در حالیکه 
اســتدالل وی در بــاره  قســمت دوم تعاملی 
اســت. توصیف اوجالن از تشــکیل دولتهای 
متعاقب دولت ســومر )اوجــالن 2007، 38( به 
عنوان “توســعه مبتنی بر وابســتگی متقابل” 
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اذعــان   (interdependent development(
تلویحــی او به تعاملی بودن فرآیند تشــکیل 
دولتها در دوره پس از تشــکیل دولت ســومر 
اســت. اســتراتژی اوجالن برای دستیابی به 
تلویحی  به صورت  کنفدرالیســم دموکراتیک 
بر اســاس چارچــوب نظری و روششناســانه 
درونمدار روایت وی از تشــکیل دولت ســومر 
اســت و بنابرایــن فاقد حساســیت نظری به 
اهمیــت علّی  پدیده کثــرت جوامع  و به تبع 
آن غافل از اهمیت برسازنده روابط بین الجوامع 
و رقابت ژئوپولیتیک در توسعه تاریخی است.  
برای اثبات ادعای فوق از ترجمه انگلیسی 
کتاب اوجالن با عنوان  “ریشــه های تمدن” 
اســتفاده کرده ام که مهمترین اثر اوجالن در 
حوزه جامعه  شناسی تاریخیست. در صفحات 
نخســت این کتاب اوجالن بــه بیان ادعاهای 
اصلی خود دربــاره جامعه شناســی تاریخی 
میپردازد. با توســل به مورد ســومر به عنوان 
مهمتریــن مرجــع تجربیش، اوجــالن ابتدا 
ارتباطی جامعه شــناختی-تاریخی و منطقی 
میــان بین النهرین، انقالب نوســنگی ) یعنی 
یکجا نشــینی، رام کردن حیوانات، و کاشــت 
گیاهان( و تشکیل دولت برقرار میکند . در طی 
این استدالل اوجالن “تمدن” و “جامعه دولت 
بنیان” را همچون معادلهــای “دولت” به کار 
میگیرد. سپس ویژگی های بنیادین جامعه ی 
سومری را بر میشمارد که شامل هیرارشیهای 
طبقه و جنسیت می شــوند. مذهب و کاهنان 
و رجال مذهبی به این هیرارشــیها مشروعیت 
میبخشند. ویژگی بنیادین دیگر جامعه سومر 
در روایــت اوجالن اسطوره شناســی به مثابه 
انعکاس فرهنگی فرآیندهای تعارض آمیز عروج 
و بازتولید این هیرارشیهاست. در اینجا برخی 
از جمالت کلیدی اوجالن در مقدمه ی کتاب 
ریشــه های تمدن]3[ را برای برجسته کردن دو 
جنبه ی اصلی تبیین وی از روند تشکیل اولین 
دولت در تاریخ و ویژگیهای اساســی این روند 
را نقــل میکنم. این دو جنبه عبارتند از  اتکای 

نظری بر چارچوب علّــی زیربنا-روبنا و از آن 
مهمتر روششناسی درونمدار. الزم به ذکر است 
که هر دوی اینها بومِی مارکسیسم اورتودوکس 

هستند )مقایسه کنید با شیلیام 2006(.
اوجالن )2007، 8-6( مینویسد:

به نظر میرســد کــه بارزترین ویژگی 
]تمدن[ این است که هر گاه که نیروی 
کار بشــر قــادر به تولید مــاّدی ورای 
نیازهــای مصرفی فــوری و ضروریش 
میگردد اســیر یــک الیــت اجتماعی 
میشــود که کارکردش اداره و مصرف 
این مازاد تولید است. بدین ترتیب سویه 
بردگی و به همــراه آن مفهوم مالکیت 
وارد روابط بین انســانها میگردند. این 
تحــول در جامعه ی ســومری از خالل 
تشــکیل واحدهایی بود کــه به مثابه 
کار  هماهنگی  ستادهای  پرستشگاهها، 
جمعــی، و مراکز اداره اجتماعی ]یعنی 
زیگوراتها[ عمــل میکردند و  معابــد، 
زهدان نهادهای سازنده دولت بودند. ... 
انکشاف و توسعه طبقاتی روند تشکیل 
نهاد دولت و سیاست را به پیش  راند ... 

)تاکید از من(.

ســمت و ســوی علیــت تاریخــی در ادعای 
اوجالن درباره عروج دولت کامال واضح اســت: 
توسعه ی “نیروهای مولد” - یعنی همان اهلی 
ســاختن حیوانات، کاشــتن گیاهان، و برده 
داری – در اجتماعات قبیله ای پیشا-ســومری 
در بین النهرین به ظهور مازاد تولید اجتماعی 
انجامید که به نوبه خود به الیه بندی اجتماعی 
و تشکیل طبقات منجر شد که آنها هم به نوبه 
خود  به پیدایش دولت انجامیدند. این استدالل 
اوجالن درباره تشکیل آغازین دولت در سراسر 
کتاب ریشه های تمدن بارها به صراحت تکرار 
میشــود. برای مثال اوجــالن )2007، 14، 20( 

می گوید: 

391گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721



در حالــی کــه دوران نوســنگی بــر 
انقــالب کشــاورزی و یکجا نشــینی 
مبتنــی بود، جامعه ی متمدن اساســا 
با ارجاع به شهرنشــینی و ظهور دولت 
تعریف می شــود. در این روند تشکیل 
دولــت مبتنی بر انقالب کشــاورزی و 
یکجانشــینی بود. ســازماندهی مجدد 
اجتماعــات انســانی در مقیاســی بی 
ســابقه به دلیل ظهور نهادهای رسمی 
و سلسله مراتبی در زیربنای اقتصادی 
جامعه و ســاختار مفهومــی آن، یعنی 
دولــت متمرکــز، میســر گشــت. ... 
سومریان در اســاس با توسل به نظام 
بسیار کارآی تولیدی خویش  توانستند 
بر تمامی پیشرفت های تکنولوژیکی و 
علمی عصر حجر احاطه یابند ... .)تاکید 

از من(.

همانگونه که مشاهده میکنید در سطح نظری، 
اوجالن همسو با مارکسیسم اورتودوکس دولت 
را از فرآیند الیه بندی اجتماعی، یعنی تشکیل 
طبقات که خود ناشی از پدید آمدن یک مازاد 
اجتماعات کشــاورزی- در  اجتماعــی  تولید 

یکجانشین اولیه اســت استخراج میکند]4[. به 
عبــارت دیگر، اوجالن دولــت را از پویاییهای 
توسعه ای که مولود دیالکتیک نیروهای مولده 
و روابط  تولید در داخــل یک واحد اجتماعی 
اســتخراج میکند و به این ترتیــب پویاییها و 
نیروهــای بین الجوامعی را نادیده میگیرد. این 
امر به وضوح در این گفته اوجالن نمایان است 
که: “بحث ما دربــاره ی فرآیند گذار به تمدن 
]بخــوان جامعه دولت بنیان[ بر انباشــت ابزار 
تولید و آمادگی ذهنی برای این تغییر متمرکز 

بوده است.”]5[
پس از بیان این روایت عمومی از چگونگی 
ظهور ســومر بــه عنوان اولیــن جامعه دولت 
بنیان، اوجالن بالفاصله به خصلت توسعه طلبی 
آن میپردازد.  او می نویسد: “امتیاز ایجاد اولین 

مستعمره و اولین توســعه طلبی امپریالیستی 
را میتوان به ســومریان اعطا کرد”. شیوه این 
توســعه طلبی به شــدت تعــارض آمیز بود. 
اجتماعات پیشــادولت قومــی و کوچگری که 
خود را در معرض اســتیال و به بردگی کشیده 
شــدن از ســوی تمدن دولت بنیان میدیدند 
دســت به مقاومتی شدید در مقابل متجاوزین 
خارجی زدند که خود آنها را از درون دگرگون 
ســاخت. اوجالن در واقع این گفته مشــهور 
چارلز تیلی را )1975، 42( که “جنگ دولت را 
ساخت و دولت جنگ را”، تلویحا تکرار میکند 

و ادامه میدهد )2007،68-69(:

... گروه های قومی به منظور اجتناب از 
]تمدِن دولت بنیاِن  بلعیده شده توسط 
برده دار[ مجبور شــدند خود را منزوی 
کرده و دســت بــه مقاومــت بزنند. ... 
منافــع مادی گــروه هــای قومی آنها 
را وادار کــرد که خود را هــم در برابر 
نیروهای خارجی و هم در عرصه داخلی 
بتوانند  تــا  ســازماندهی مجدد کنند 
قدرت دفاعی و تهاجمی بدست آورند. 
]این[ امر بــه ایجاد ائتالفهای قبیله ای 
انجامید ]کــه[ در دراز مدت دو گزینه 
داشــتند. یــا می توانســتند در مقابل 
دشــمنان پیروزمندانه مقاومت کنند و 
به میمنت تمرکزگرایی فزاینده خود را 
تبدیل به یک دولت مستقل با یک مرکز 
شهری کنند، یا متحمل شکست شده 
و فروبپاشند و اعضایشان به مناطق غیر 
قابل دسترســی مانند کوهها و نواحی 
بیابانی عقب نشــینی کنند. ]حالت دوم 
در طول تاریخ بیشــتر رخ داده است[ 

)تاکید از من(.]6[

اوجــالن همچنین اظهار میکنــد که تداوم و 
موفقیت گهگاه این نوع از مقاومتها به شرایط 
جغرافیایی و زیســت محیطی بستگی داشته 
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اســت]7[. در نتیجــه مردمانی کــه در کوه ها 
زندگی میکردند توانایی بیشتری برای مقاومت 
توســعه طلبی  برابر تمدن های دولت بنیاِن  در 
چون سومر داشــتند. چنین شــرایطی برای 
اوجالن امکان تعریف مرکب و انعطاف پذیری 
از هویت جمعی فراهم میکند که در آن قلمرو، 
اسطوره، زبان و احتماال مهم تر از همه اشتراک 
در تجربــه مقاومت و به زیر ســلطه در آمدن 
توســط بیگانگان، از جمله عناصر مرکزی آن 
هســتند. این اجتماعات پیشــاملی و نادولتی 
همواره هسته ی تاریخی مبارزات ضد دولتی و 
ضد سیستمی بوده اند. استدالل اوجالن مبنی 
بر اینکه کردها به مثابه ملتی که نه به تمامی 
آسیمیله شده اســت و نه توانسته دولت خود 
را تشــکیل دهد و بنابراین واجد یک خصلت 
بینابینِی تاریخِی دموکراتیک اســت مبتنی بر 
استدالل عمومی باالست )مقایسه کنید با اسکات 

.)2009
رویکرد تعاملی اوجالن به تشکیل دولت در 
میان اجتماعات قومِی، پیشادولتی به واقعیت و 
عواقب کثرت جوامع حساس است اما در تضاد 
واضحی با روایت درونمدار او از ظهور ســومر 
به عنوان نخستین جامعه ی دولت بنیان است. 
در مــورد اول ضرورت بقای جمعی مســتقل، 
که تروتســکی )1985، 26( “تازیانه ی ضرورت 
بیرونی”می نامد، باعــث ایجاد  آگاهی قومی و 
گروهی و نیز پیدایش  تمرکزگرایی سیاســی 
و نظام سلســله مراتبی )هیرارشیک( در میان 
جوامع اساســا فاقد  طبقه و فاقــد مازاد تولید 
اجتماعی میگردد )مقایسه شــود با متین 2007(. 
در واقــع روش و رویکرد تعاملــِی اوجالن در 
توضیح توسعه طلبی  ســومر و عواقب آن برای 
گروههــای فاقد دولــت را میتــوان در جای 
جای کتاب ریشــه های تمــدن دید هر  چند 
برخی اظهارات اوجــالن که حاوی جبرگرایی 
تکنولوژیــک یا ذهنی هســتند ایــن رویکرد 
تعاملــی را تضعیف میکنند )بــرای نمونه اوجالن 

 .)219 ،217 ،194 ،2007

تبییــن درونمدار اوجــالن از ظهور اولین 
دولت در تاریخ، یعنی دولت سومر، چند معضل 
را به بار می آورد. نخست، این تبیین درونمدار 
در تضاد با انتقاد نیرومنــد وی از تنزل گرایی 
اقتصادی مارکسیســم اورتودوکس است که او 
مداخله ی انتقادیش را با آن آغاز میکند. دوم،  
این تبیین توســط پژوهشــهای مارکسیستی 
درباره ی ظهور دولت یا ساختارهای دولت آسا 
در میان جوامع قبیله ای بی طبقه و در سطحی 
عمومیتر در دوران پیشامدرن به چالش کشیده 
شــده اســت؛ )برای مثال بنگرید بــه متین2007؛ 
روزنبرگ 2010؛ استیل 2010(. سوم، و مهمترین 
معضل تبیین درونمدار اوجالن این اســت که 
ثمربخشی استراتژی دموکراسی مستقیم برای 
انحالل دولت)-ملت( که وجه مشــخصه پروژه 
کنفدرالیســم دموکراتیک اســت را با مشکل 

مواجه می کند.
با توجه به موضوع اســتدالل جاری، نکته 
آخر ذکر شده در باال توجه خاص میطلبد. اگر 
بــه اذعان خود اوجالن دولت یا ســاختارهای 
پویاییهای  نتیجــه  در  میتواننــد  دولت آســا 
بین الجوامعی و فشــارهای بیرونــی در میان 
جوامــع به لحاظ اجتماعی غیــر طبقاتی و به 
لحاظ سیاسی غیر متمرکز تشکیل شوند، چه 
چیزی مانع وقوع چنین روندی در اجتماعات 
سیاســی مبتنــی کنفدرالیســم دموکراتیک 
خواهــد بود؟ به عبارت دیگــر، اگر پویاییهای 
مولد طبقات اجتماعی و دولت میتوانند بیرون 
از یک جامعه معین باشند، چه چیزی از تسلیم 
واحدهــای سیاســی مبتنی بر کنفدرالیســم 
دموکراتیک در برابر چنین پویاییهای بیرونی، 
جلوگیری خواهد کرد؟ این پرســش در عصر 
سرمایه داری جهانی که در آن جوامع بیش  از 
هرزمانی در تعامل و ارتباط  هستند موضوعیت 

مضاعف دارد. 
یکی از مصادیق استدالل باال تجربه مبارزه 
کردها بــا دولت ترکیه برای کســب حقوق و 
شناسایی سیاسیســت که روند تکامل آن  به 
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ظهور پ.ک.ک به مثابه یک سازمان سیاسی-
نظامی نســبتا متمرکز و هیرارشیک انجامیده 
است )مقایســه کنید با هالــووی 2005، 237(. یک 
مصداق مهمتر، سرنوشت اتحاد شوروی است 
که در آن آرمان دموکراســی مستقیم شورایی 
به ســرعت تبدیل به یک حزب-دولت بسیار 
عظیم و سرکوبگر شد؛ تحولی ارتجاعی که خود 
اوجالن به درستی و مکررا به آن اشاره میکند. 
نکته ی جالب در باره تجربه شوروی این است 
که تحول ارتجاعــی آن نتیجه غیر-بین المللی 
کــردن )یا ملّی کردن( آگاهانه انقالب اکتبر از 
سوی استالین تحت لواِی “سوسیالیزم در یک 

کشور” بود.
در اینجا شاید استدالل شود که این تنش 
را میتــوان با در نظر گرفتــن امکان وجود دو 
روششناسی در جامعه شناسی تاریخی اوجالن 
خنثی کرد: یک روششناســی درونمدار برای 
توضیح تشکیل اولین دولت تاریخ، و یک روش 
تعاملی برای تمامی موارد متعاقب که در بستر 
تعامل با دولت آغازین رخ میدهند. دو اشکال 
بر این اســتدالل وارد اســت، یکی منطقی و 

دیگری ماهوی.
 اشکال منطقی این اســت که اگر چنین 
دوگانگی روش شــناختی پذیرفته شــود پس 
آنگاه باید تشکیل و افق پیش روی کنفدرالیسم 
دموکراتیک در قالب یک رویکرد نظری تعاملی 
تعریف و چارچوب بندی شــود. اما نوشته های 
خود اوجــالن و اکثریت آثــار موجود خالف 
این را نشــان میدهند چــون در آنها پراتیک 
کنفدرالیســم دموکراتیک به لحاظ نظری یک 
پروژه ی داخلیســت و اگر چه می تواند ابعاد و 
تاثیرات فراملی داشته باشد اما “بین الملل” )یا 
“بین الجوامع”( رابطه ای برسازنده با آنها ندارد.

اشکال ماهوی این اســت که پژوهشهای 
بســیاری صورت گرفته اند که ماهیت تعاملی 
تشکیل دولت سومر را نشان میدهند که پیش 
نیاز آن کثرت جوامع است. بخش بعدی مقاله 

به اثبات این استدالل میپردازد.

تشکیل بین الجوامعی سومر
واضح اســت که مشکل درونمداری محدود به 
آثار  اوجالن درباره ی ظهور دولت و تشــکیل 
کنفدرالیسم دموکراتیک نیست. نزدیک به نیم 
قرن پیش بندیکس )1967، 308( استدالل کرد 
که جامعه شناسان کالسیک فرض می کنند که 
“تغییر اجتماعی روندی است که درونِی جامعه 
در حال تغییر اســت”. در واقــع درونمداری، 
سرچشــمه “ملی گرایی روششــناختی” است 
)ویمــر و شــیلر 2002( و در کانــون اروپامداری 
قــرار دارد )متین b 2013(. یک راه حل کارآمد 
برای مشــکل درونمداری از ســوی شاخه ی 
مارکســی جامعه شناســی تاریخی در حوزه 
روابط بین الملل ارائه شــده است. این راه حل 
به لحاظ نظری بر اهمیت بنیادین “بین الملل” 
در ظهور و توســعه نظمهــای اجتماعی معین 
تاکیــد میکند. در اینجــا بین الملل به معنای 
وضعیت هستی شــناختی کثرت جوامع است 
کــه تاثیر انضمامی آن از خالل نتایجش یعنی 
همزیســتی، تفاوت، تعامــل، ترکیب، و تغییر 
دیالکتیکــی رخ میدهد )روزنبرگ 2016(. اصلی 
ترین نتیجه شناســایی کثرت اجتماعی برای 
علوم انسانی اجبار جایگزین کردن رویکردهای 
صرفا درونمدار یا برونمدار با یک رویکرد تعاملی 
به پدیده های اجتماعی است که در کانون آن 
کثــرت اجتماعی و نتایج آن قرار دارند. ایده ی 
“توســعه ناموزون و مرکب” لئون تروتسکی به 
عنــوان اصلی ترین بیان نظــری این “جامعه 
شناســی تاریخــی بین المللی” مطرح شــده 
اســت]8[. با این حال هر رویکردی که بنیانی 
تکین ندارد و ماهیتی رابطه ای دارد میتواند به 
شــکلی اصولی از مشکل درونمداری بپرهیزد. 
یکــی از این رویکردها تاریــخ جهان کوجین 
کاراتانی است که مبتنی بر مفهوم “شیوه های 
مبادله” اســت )کاراتانی 2014(. کاراتانی منبع 
کلیدی من برای نشــان دادن ماهیت تعاملی 
توسعه دولت سومری در این بخش  مقاله است.

واقعیــت و اهمیت علّی کثــرت جوامع را  
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میتوان در مفهوم کلیدی “شــیوه های مبادله” 
دید کــه کاراتانی به عنــوان جایگزین مفهوم 
“شــیوه تولید” در مارکســیزم کالسیک ارائه 
می کند )کاراتانی x ،2014(. جالب این است که 
کاراتانی مفهوم شــیوه های مبادله را از کتاب 
ســرمایه مارکس اقتباس میکنــد. او می گوید 
“مارکس پژوهش  خود را نه از شیوه تولید بلکه 
از سویه مبادله کاال آغاز کرد )کاراتانی 2014، 4(. 
سپس کاراتانی استدالل خود را اینگونه ادامه 
می دهد که رویکرد خود مارکس نشان میدهد 
که “زیربنای اقتصادی” در ماتریالیسم تاریخی 
قابل فروکاســتن به “تولید” نیســت. بنابراین 
“دولت و ملت از شــیوه های مبادله )زیربنای 
اقتصادی( خاصی سرچشمه میگیرند و “اشتباه 
خواهد بود اگر اینها )یعنی دولت و ملت( را از 
زیربنای اقتصادی متمایز بیانگاریم و آنها را به 
عنوان روبنای ایدئولوژیک تلقی کنیم” )کاراتانی 
2014، 4(. بنابراین کاراتانی به شــکلی واضح، 
وجود تمایزی ساختاری بین زیربنای اقتصادی 
و روبنای سیاسی )دولت( را رد میکند و به تبع 
آن این ایده مارکسیسم کالسیک که زیربنای 
اقتصادی بنیان و مولد روبنای سیاســی هست 
را نیز نادرســت میپندارد. کاراتانی این اشتباه 
مارکــس و انگلس را ناشــی از خوانش وارونه 
آنها از تاریخ بر اســاس مفروضات ایدئولوژیک 
خود ســرمایه داری میدانــد. بنابراین کاراتانی 
پیشــاپیش امکان نظری وقوع تنشــی که در 
جامعه شناســی تاریخی اوجــالن دیدیم را  از 
میان برمیدارد ؛ آن جامعه شناسی تاریخی که  
هر چند منتقد تنزلگرایی اقتصادی مارکسیسم 
اورتودوکس اســت، اما ناتــوان از بیان نظری 
رویکــردی به بازتولیــد اقتصادی-اجتماعی و 
سیاســی به مثابه فرآینــدی تعاملی و متقابال 
برسازنده است. همانگونه که دیدیم نتیجه این 
ناتوانی یک گسســت مفهومی و منطقی میان 
روایت اوجالن از تشکیل دولت سومر به عنوان 
اولین دولت در تاریخ از یک سو، و استداللهای 
او درباره روندهای توســعه سیاســی متعاقب 

تشــکیل دولت ســومر و در نهایت توســعه و 
ظهور کنفدرالیســم دموکراتیــک و مدرنیته 

دموکراتیک از سوی دیگر است. 
نکته حیاتی در بحث کاراتانی این اســت 
که از منظر مارکس “مبادله کاال” همواره میان 
اجتماعــات رخ میدهد حتــی زمانی که خود 
عمل مبادله کاال توســط افراد انجام می شود 
چرا که این افــراد نماینده ی اجتماعاتشــان 
هســتند )کاراتانــی 2014، 5(. تبییــن “مبادله 
کاال” به عنوان یــک پدیده ی رابطه ای جمعی 
کاراتانــی را قادر میســازد که بده و بســتان 
)“دادن و گرفتن هدیه”( را به عنوان مصداقی 
از پدیده کلیتر “مبادله” بین اجتماعات تبیین 
کند. این یک حرکت مهم نظریست زیرا همان 
گونه کــه خواهیم دید منظــرگاه متفاوتی را 
درباره ی ظهور دولت در میان جوامع باستانی 

فاقد طبقه به دست میدهد.
کاراتانی چهار شــیوه مبادلــه مختلف را 
شناســایی میکند که هر کدام با شکل خاصی 
از نظم اجتماعی متناظرند: الف: بده و بســتان 
)هدیــه دادن و هدیــه گرفتــن متقابل(؛ ب: 
تــاراج و بازتوزیــع )اســتیال و محافظت(؛ ج: 
مبادلــه کاال )پول و کاالها(؛ ایکس )به معنای 
“مجهول” یا هنوز کامال شــناخته نشده(: این 
شــیوه به نحوی استعالیی از سه شیوه پیشین 
فرا میرود و در واقع بازگشــت شیوه سرکوب 
شــده الف در شــکلی عالیتر اســت )کاراتانی 
x, xi, xix, 9 ،2014(. فرماســیونهای اجتماعی 
معیــن و حقیقــی همواره شــامل ترکیبهای 
پیچیــده ای از تمامی این شــیوه های مبادله 
بوده اند. اشکال تاریخی ناشی از این شیوه های 
مبادلــه به ترتیــب عبارتند از ملــت، دولت، 
 ســرمایه، و ایکس )جمهوری جهانی( )کاراتانی

2014، 9(]9[. بــا ایــن وجود به بــاور کاراتانی  
سیستم جهانی مدرن به شکلی بنیادی مبتنی 
بر ترکیبــی کارا از “ســرمایه- ملت- دولت” 
اســت و در فقدان هر یک از این ســه مولفه  
از هم فرو خواهد پاشــید )کاراتانــی 2014، 9(. 
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همانگونه که دیدیم این ســه مولفه بر اساس 
رویکرد مبتنی بر شیوه مبادله کاراتانی دارای 
ریشــه های تاریخی متمایزی هســتند. با این 
حال از منظر کاراتانی هیچکدام از این شیوه ها 
و اشکال اجتماعی-سیاســی متناظر با آنها از 
یک فرماســیون اجتماعی یا اجتماع منفرد و 
واحد سرچشمه نگرفته است بلکه همگی آنها 
ریشــه در یک سیســتم ناهمگون متشکل از 
فرماسیونهای متعدد اجتماعی در حال تعامل 
)مبادله( دارند. به عبارت دیگر، این شیوه های 
مبادلــه و نظمهای سیاســی-اجتماعی معین 
تاریخــی متناظر بــا آنها زاده کثــرت جوامع 

هستند.
پس از معرفی رئــوس کلی رویکرد نظری 
کاراتانی اکنون به ترســیم روایت وی از ظهور 
تاریخی دولــت میپردازم. نقطه عزیمت روایت 
کاراتانی بســیار قابل توجه است. او با معکوس 
کردن ترتیب علیت تاریخــی در روایات رایج 
دربــاره چگونگی ظهور دولت، از جمله روایات 
مارکسیستی، که آنرا محصول انقالب نوسنگی 
تلقی میکننــد، آغاز میکند. که آن را همچون 
محصولی از انقالب نوســنگی در نظر میگیرد. 
آنچــه که به ویژه قابل توجه اســت اینســت 
که کاراتانی مشــخصا روایت گــوردون چایلد 
)1951( که منبعی مهم برای جامعه شناسی 
تاریخی اوجالن درباره ی تشکیل دولت سومر 
اســت را به چالش میکشد )کاراتانی 2014، 59(. 
کاراتانی با اتکا بر آثار جین جیکوب اســتدالل 
میکند که یکجا نشــینی و شهرنشــینی پیش 
از ظهور کشــاورزی رخ داده انــد و به خودی 
خود نمی توانســتند باعث ظهور دولت شوند. 
در حقیقــت “انقــالب کشــاورزی خود یکی 
از عواقب ظهــور دولت بــود” )کاراتانی 2014، 
63(. دلیل این مســاله این است که “ساکنین 
آبادیهای ثابت و شــهرهایی که در حوضه های 
آبریز رودخانه هــای تمدن زا مانند بین النهرین 
تشــکیل شــدند بودند، گروه های شکارچی و 
گردآورنــده  ای بودند که به منظور ماهیگیری 

و تجارت برای کســب کاالهای مورد نیازشان 
از اجتماعــات دیگــر از راه حمــل و نقل آبی 
آنجا متمرکز شــده بودنــد )کاراتانی 2014، 64؛ 
اسمیت 2009، 25_26(. شهرهای سومر در واقع 
“شهرهای تاجرنشــینی بودند که به تجارت با 
اجتماعات واقع در منتها الیه شمالی رود فرات 
میپرداختنــد، رودی که ســومریان آن را رود 
مــس مینامیدند” )واتســون 2003، 2(. در واقع 
“اهمیت ]فراوان[ تجارت برای ]اقتصاد سومر[ 
نامتناســب با اندازه آن بود؛ بخشا به این دلیل 
که “ســومر منطقه ای بود که از کمبود منابع 
رنج میبرد” )اسمیت 2009، 24_25(. با این حال 
این شــهرهای تاجرنشــین همزمان آبادیهای 
مســلح نیز بودند. این مناطق از 3000 ســال 
پیش از میالد مسیح شاهد ساخت “دیوارهای 
عظیم ساخته شده از آُجِر ِگلی برای محافظت 
در برابــر حمالت خارجی بودنــد؛ تحولی که 
حاکی از تکوین سطح جدیدی از سازماندهی  
اجتماعــی بود” )مکنیــل و مکنیــل 2003، 45(. 
کاراتانی این آبادیهای شهری را “شبه دولت-

شهر” توصیف میکند که “دژ شهر” هم نامیده 
میشــوند و کار آنها دفاع در مقابل دشــمنان 
خارجــی، دزدان دریایــی و راهزن ها بود. آنها 
دولت های مســلح بودند )کاراتانی 2014، 65( و 
از مزیت برتری سیستماتیک نظامی بر مناطق 
روستاییی پیرامون خود برخوردار بودند و علیه 
این مناطق روســتایی اغلب دست به حمالت 
نظامی ]بــه منظور غارت و چپــاول[ میزدند 

)مکنیل و مکنیل 2003، 49_ 50(.
کاراتانی ادامه میدهد:

]شــبه دولت-شهرها[  بیش از هر چیز 
به عنوان مکان هایی که برای اجتماعت 
ســاکن آنها امکان تجارت با اجتماعات 
دیگــر را فراهــم میکردند بــه وجود 
آمده اند. کشــاورزی پدید آمد و سپس 
به مناطق حاشــیه ای گســترش یافت. 
دولتهــای بزرگتر از خــالل  تجارت و 
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جنگ میان این شــبه دولت-شهرها به 
وجود آمدند. و سرانجام این دولت های 
بزرگتر بودنــد که کشــاورزی مبتنی 
بــر آبیــاری را  ابداع کرده و توســعه 
بخشیدند. هدف ابداع کشاورزی مبتنی 
بر آبیــاری امــکان افزایش صادرات به 
مناطق همجوار بــود، امریکه در مورد 
سومر قابل مشاهده است. در یک کالم، 
ابداع کشاورزی مبتنی بر آبیاری توسط 
“بازار جهانی” در شــکل موجودش  در 
آنزمان میسر گشــت. به عبارت دیگر، 
کشــاورزی مبتنی بر آبیاری در بستر 
یک سیستم جهانی متشکل از دولت-

شــهرهای متعدد شکل گرفت )کاراتانی 
.)64 ،2014

اجتماعــات  ]یعنــی  اجتماعــات  ایــن  در 
پیشا دولتی[ شیوه مبادله نوع الف یعنی، شیوه 
بده و بستان هدیه، غالب بود. این شیوه مبادله 
از انباشت ثروت به عنوان پایه ی مادی تشکیل 
طبقات و در نتیجه دولت پیشــگیری میکرد. 
در اجتماعات مبتنی بر شیوه مبادله الف “یک 
اجتماع عالیتــر از طریق اصل بده و بســتان 
هدیه ایجاد می شــود. گروههای متشــکل در 
سطوح  پایینتر  زیر مجموعه ی گروه های سطح 
باالتر هســتند اما در عین حال خودمختاری 
خود را حفظ می کنند ... و می توانند از اجرای 
تصمیمات و قوانین نظم باالتر ]سر باز زنند[” 
)کاراتانی 2014، 68(. این بحث کاراتانی شــبیه 
روایــت آدام واتســون از  چگونگی روابط بین  
دولت-شهرهای سومر است که او برای توصیف 
آن از  مفهوم”هژمونی” استفاده میکند. هژمونی 
اینجا به معنای “سیستمی است که در آن یک 
شــهر، از طریق رهبر آن، حاکمیت مبتنی بر 
مشروعیت مذهبی دریافت میکند تا به عنوان 
میانجی میان باقی شــهرها عمل کند و رقابت 
و اســتفاده از زور بین آنها را در محدوده قابل 
قبولی حفظ کند اما در عین حال در امور داخلی 

آنها دخالت نکند” )واتسون 2003، 27_28(. این 
سیســتم کم و بیش کنفدرال، حتی زمانی که 
این اجتماعات شــروع به کشــت محصول و 
دامداری کردند ادامه یافت. بنابراین “قبایل و 
ائتالفهای قبیله ای که تشکیل میشدند دارای 
ســاختاری الیه مند و  بند بند بودند که حتی 
هنگام گســترش  مقیاسشان به چیزی بیش  از 
حکومتهای محلی ســاده بدل نمیشدند . ... با 
گسترش شیوه های کشاورزی دیمی و مبتنی 
بر آبیاری، مردم اصول بنیادین زندگی مبتنی 
بر بده و بستان هدیه را که از دوران ]زندگی در 
گروههای کوچک مبتنی بر[ شکار و گردآوری 
ادامه یافته بود، رها نکردند” )کاراتانی 2014، 
افزایش بهره وری  بنابراین عامل اصلــی   .)59
نیروی کار، پیشــرفت فنــاوری در ابزار مادی 
تولید ]یا انقالب تکنولوژیک در روایت اوجالن[ 
نبود بلکه افزایش کارآیی و باروری نیروی کار 
جمعی  در اجتماعات مبتنی بر بده و بســتان 
هدیه بود کــه از طریق تکامل یک سیســتم 
مرکــب و نظاممند زور و اقنــاع  ایدئولوژیک، 
یــا همانا دولت، صورت گرفــت. بدین ترتیب 
فرآیند ظهور دولت شــامل ترکیب شیوه های 
مبادله ب و ج بود. ]بنابراین در روایت کاراتانی 
برخالف مارکسیسم اورتودوکس، که در بخشی 
از جامعه شناسی تاریخی اوجالن نیز جلوه گر 
است، تشکیل دولت بر توسعه مادی و تشکیل 

طبقات اجتماعی تقدم تاریخی دارد[.
آنچــه که در روایــت کاراتانی جلب توجه 
میکند این اســت که اگر چه او تاکید مداومی 
بر اهمیت تاریخی تجارت در توســعه سیاسی 
دارد اما حــاوی تاکیدی فزاینــده بر اهمیت 
ضرورتهای نظامی یعنــی همانا ژئوپولتیک یا 
تزریِق بین الجوامعِی قدرت به فضا نیز هســت. 
این مســئله مخصوصــا در بخشــی از کتاب 
کاراتانــی تحت عنوان ریشــه های دولت قابل 
مشــاهده است. این بخش از اینرو جالب است 
که در آن کاراتانــی با بیانی واضح تنش میان 
توضیحات درونمدار و برونمدار از ظهور دولت 
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را بیان میکند و نشان می دهد که چگونه یک 
دیدگاه تعاملی مبتنی بر ایده شیوه های مبادله 
می تواند این تنش را از میان بردارد چرا که از 
این دیدگاه میتوانیم مشاهده کنیم که “ریشه 
دولت در نوعی مبادله بین اجتماعات حاکم و 
محکوم قرار دارد ... مبادله ای که در آن طرف 
پیروز به طرف مغلوب در مقابل تبعیت محض 
امنیــت و در مقابل پرداخت خراج درجه ای از 
بازتوزیــع  ثروت اعطا میکنــد و بدین ترتیب 
هر دو طرف از واقعیت اشــغال و تسخیر تبری 

میجویند” )کاراتانی 2014، 70(.
کاراتانی اذعــان می دارد که دولت میتواند 
حتی در میان اجتماعات فاقد طبقه که اشغال 
یا اســتیال توســط نیروهای خارجی را تجربه 
نکرده انــد نیز ظهور یابد بــه ویژه  در مواردی 
که “جنگ وضعیتی عادی ... و تهدید اشــغال 
خارجی مــداوم اســت” )کاراتانــی 2014، 71؛ 
مقایســه شــود با مکنیل و مکنیل 2003، 47(. اما او 
به درستی یادآور میشــود که حتی در چنین 
مواردی  نیز “حاکم چیزی اســت که از بیرون 
وارد میشــود” )کاراتانی 2014، 71(. کاراتانی با 
واژگانی شــبیه به آنچه در باال از اوجالن نقل 
کردم اســتدالل میکند که “به محض تشکیل 
یــک دولــت، اجتماعات پیرامــون آن یا باید 
تســلیم حاکمیت آن دولت شوند و یا خود به 
دولت تبدیل گردند. ]بنابراین حتی در مواردی 
که تشــکیل دولت در داخل یــک اجتماع یا 
جامعــه خاص حاصــل بالفصــل فرآیندهای 
خــود دگرگونســاز درونی آن جامعه اســت[ 
روابط خارجی با دولت های دیگر همواره بستر 
تاریخی وقوع آن را تشکیل میدهند” )کاراتانی 
2014، 73-71(. مورخــان جهانی دیگر بر این 
امر صحه میگذارنــد. ماهیت بومی و نظام مند 
جنگ که خود ناشــی از ضرورت بقای جمعی 
و گسترش قلمرویست باعث “توسعه حکومت 
امپراطــوری و بروکراتیک در ســرزمین های 
متمدن شد. این توســعه به نوبه خود فرآیند 
واکنشی تشــکیل ائتالفهای قبیله ای گسترده 

و گوناگون در میان اجتماعات کوچگر ســاکن 
سرزمین های استپ و مراتع را در پی داشت” 

)مکنیل و مکنیل 2003، -55 56(.
بســیاری از مورخــان جهانــی و جامعه 
شناســان تاریخی دیگر نیز با کاراتانی درباره 
جنبه های ژئوپولتیــک )امور جنگی و نظامی( 
و اقتصادی )تجارت و مبادله کاالها( استدالل 
او درباره ظهور دولــت همنظرند )برای نمونه به 
چیــس-دان و گرل-بریســک 2016؛ بارفیلد 1989؛ 
بوزان و لیتل 2000؛ دیاکونوف 1985؛ هابدن و هابسون 
2002؛ مکنیل و مکنیل 2003؛ اسمیت 2009؛ واتسون 
2003 رجوع کنید(. پیشفرض هر دوی جنبه های 
ژئوپولتیک  و اقتصــادی مذکور وجود کثرت 
جوامع اســت در عین حال این جنبه ها دارای 
ویژگیهای دگرگونســازی هســتند که عامل 
تعین بخشــی تاریخی به چیدمانهای متفاوت 
و متمایز وضعیــت کثرت جوامع در دوره های 
تاریخی گوناگون هســتند. بنابراین آنها نشان 
میدهنــد که اهمیت علّی و برســازنده کثرت 
 )transhistorical( تراتاریخی  ماهیتی  جوامع، 
دارد اما فراتاریخی )suprahistorical(  نیست. 
نتیجــه منطقی این بحث این اســت که گذار 
از پدیــده دولت نیز تنهــا میتواند یک فرآیند 
بین المللی یا جهانی باشد ]و نه روندی داخلی 
در یک جامعه واحــد[. همانگونه که کاراتانی 
اســتدالل میکند: “ ]پدیده[ ســرمایه-ملت-

دولت محصول سیستمی جهانی است و نه یک 
کشور معین. بنابراین گذار استعالیی از آن نیز 
نمی تواند درون یک ملت یا کشــور خاص رخ 
دهد )کاراتانی xix ،2014؛ هالووی 2005، 14_15، 
219(. این مالحظه به ویژه حائز اهمیت اســت 
چون رابطه ای مســتقیم دارد با مساله دورنما 
و عملی بــودن کنفدرالیســم دموکراتیک به 
عنوان یــک جایگزین غیردولتی برای مدرنیته 
ســرمایه دارانه؛ جایگزینی که در آثار اوجالن 
همانگونــه در بــاال نشــان دادم از منظر یک 
رویکرد روش شــناختی و اســتراتژیک تکین 

]غیر تعاملی[ تصویر و بررسی شده است. 
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نتیجه گیری
مارکــس و انگلس در جایــی میگویند که “ 
به لحاظ تجربی، برپایی کمونیســم تنها به 
عنــوان عمــِل “همزماِن همــه”ی مردمان 
غالب میسر اســت” )نقل شده در تشکه 2006، 
331(. این مالحظه حیاتی مارکس و انگلس 
مســتقیما با مقوله بین الملل مرتبط  اســت 
اما در آثار مارکس و انگلس، و مارکسیســم 
کالسیک در ســطحی کلیتر، “تعّین  بخشی 
روابط بین الملل مبهم باقی میماند” )تشــکه 
2006، 331؛ مقایســه شــود بــا شــیلیام 2006(. 
تجربه ی “سوسیالیزم در یک کشور” روسیه، 
اهمیت نظــری و تاریخی این ابهام نظری را 
به واضحترین شــکل ممکن نمایان ساخت. 
به همین خاطر اســت که فراخوان اوجالن 
)2007، 72( برای قرار دادن مارکسیســم در 
بوتــه “انتقاد از خــود همه جانبه و تصحیح 
رادیکال” کامال موجه است. با این حال من 
در ایــن مقاله تالش کرده ام تا با برجســته 
کردن ناکامی اوجالن در توسعه یک تبیین 
نظری و روششناسی منســجم از واقعیت و 
عواقب ]وضعیــت تراتاریخی[ کثرت جوامع 
نشــان دهم که نقشــی که خود اوجالن در 
مارکسیسم  رادیکال”  این “تصحیح  پیشبرد 
ایفا کرده ناکافی بوده اســت]10[. این ناکامی 
اوجــالن توانایــی وی برای یــک ارزیابی 
واقعگرایانه و همه جانبه از شرایِط امکان پذیر 
بودن و موفقیِت دراز مدِت پروژه کنفدرالیسم 

دموکراتیک را تضعیف میکند.
افزون بر نشــان دادن مشکل درونمداری 
در اندیشــه سیاســی اوجالن و تبیین وی از 
کنفدرالیســم دموکراتیک، استدالل این مقاله 
عواقب نظری گســترده تری دارد. این مقاله از 
خالل پرداختن غیر مستقیم به آنچه دانشمند 
حوزه دانشــگاهی ژئوپولیتیک انتقادی، فریزر 
مکدونالــد )2010، 318(، به عنــوان “ماهیِت 
‘ناُمــرده’ ژئوپولتیک کالســیک” یاد میکند، 
هم از رویکردهای انتقــادی موجود در روابط 

بین الملــل بهــره میگیرد و هم بــه آنها بهره 
میرساند. این بهره گیری و بهره رسانی دوسویه 
از طریق برجسته کردن ماهیِت بین الجوامعِی 
رونِد افزوده شدن قدرت به فضا، توسط مفهوم 
کثرِت جوامــع به مثابه یک هستی شناســی 
متکثر صورت میگیرد: هستی شناسی متکثری 
که عواقب آن، یعنی تعامــل، ترکیب و تغییر 
دیالکتیکی، ریشه سرشِت چند  خطی مصادیِق 
انضمامِی انعقاد حیات اجتماعیســت. در این 
معنا، این مقاله به زباِن نظرِی جامعه شناســِی 
تاریخی، بــه بیاِن مالحضاِت حیاتِی جغرافیاِی 
انتقادی دربــاره پیکربندی فضایــِی قدرت و 
دولت و اســتراتژیهای بالقوه برای فائق آمدن 
بر آنهــا میپردازد )برای مثال آگنیــو 2005، تیلور 

 .)1994
اســتدالل این مقاله در رابطــه با عواقِب 
بین الملــل برای تثبیــت و موفقیــت پروژه 
برنامه پژوهشی  با  کنفدرالیســم دموکراتیک 
رویکرد آنارشیســتی به روابط بین الملل نیز 
قرابت دارد؛ رویکردی کــه مانند رویکرد این 
مقاله معتقد اســت که آنارشــی یک مفهوم 
هستی شناختیســت چرا که “جامعه فاقد یک 
ناظِم عالِی واحد است، و نظم اجتماعی همواره 
در وجوِد دائمی مدعیان متعدد حاکمیت تداوم 
می یابد )پریچارد 2018، 247(. در واقع همانگونه 
کــه پریچــارد )2018، 247( اظهــار میدارد 
]ایده های[ آنارشی و کثرت ]جوامع[ هم معنی 
هستند و این هم معنایی این مساله را برجسته 
میکند کــه چگونه ]مکتب[ آنارشیســم ]در 
روابط بین الملل[ میتوانــد با رویکردی مبتنی 
بر کثرت جوامع، نظیر ایده توســعه ناموزون و 
مرکب به شــیوه ای ثمربخش به تعامل نظری 
بپردازد. در اســتدالل باال یــک تمایز واضح 
اما الزم بین ‘آنارشــی’ و ‘آنارشیســم’ نهفته 
اســت. ‘آنارشــی’ یک مفهوم تحلیلیست که 
به وضعیتی اشــاره دارد که وجه مشخصه آن 
فقدان یک حاکم جهانی واحد و کارآست، در 
حالیکه ‘آنارشیســم’ مفهومی ارزشــمدار که 
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بیــاِن نظرِی یک تعهِد بنیــادی به “مخالفت 
نظاممند با سلطه”  و نیز به “آزادی در معنای 
عدم ســلطه” می باشــد )کینا و پریچارد 2019، 
222(. بنابراین ‘آنارشــی’ یک شکل خاص از 
‘کثرت جوامع’ اســت و در برگیرنده یا بیانگر 
تمامی اشــکال ممکن تاریخی آن نیست. در 
واقع این مقاله تالش کرده که مبنای تئوریک 
این استدالل که جغرافیاهای مقاومت همواره 
سرشــتی رابطه ای دارنــد )اســپرینگر 2011( 
را از طریــق افزودن یک اســتدالل تکمیلی 
ایده  گسترش دهد. این استدالل تکمیلی این 
اســت که کثرت جوامع بستِر ذاتی و اجتناب 
ناپذیِر تمامی پروژه های سیاســی رادیکال از 
جمله کنفدرالیســم دموکراتیک به مثابه یک 
شکل خاص از آنارشیســم، است؛ بستری که 
انعکاس ]نظری و تحلیلی[ مناسب و بسنده ای 
در تبیین اوجالن از کنفدرالیسم دموکراتیک 

ندارد.
و ســر انجام، از آنجائیکــه مفهوم کثرت 
جوامــع حاوی ‘تفاوت’ و ‘دیگــری بودن’ نیز 
هست، اســتدالل این مقاله با پروژه ارزشمدار 
نقد پسااســتعماری نیز مرتبط است )مقایسه 
کنید با متین- 2013(. در نتیجه واضح است 
که توســعه نامــوزن و مرکب، آنارشیســم، و 
مکتب پسااســتعماری همگی حامی آرمانهای 
پــروژه کنفدرالیســم دموکراتیــک مبنی بر 
عین- بر همبستگی-در  مبتنی  سیاست ورزی 

تفاوت هســتند؛ سیاســت ورزیی که ریشه در 
دیدگاهــی بــه تاریخ دارد کــه آن را تعاملی، 
چندمرکزی، و چند خطی تلقی میکند و متعهد 
به برچیدن هیرارشــیهای امپریالیستی و نیز 
هیرارشــیهای موجود میان مردمان فرودست 
اســت. بنابراین یک بحث انتقــادی میان این 
مکاتب ]یعنی آنارشیسم، مکتب پسااستعماری 
و رویکــرد مبتنی بر ایده توســعه ناموزون و 
مرکب[ میتواند نتایج مثبتی برای تمامی آنها 
در بر داشته باشــد. این مقاله تالشی اولیه در 

این راستاست.

*. Matin, Kamran (2021) ‘Democratic Confed-
eralism and Societal Multiplicity: A Sympathetic 
Critique of Abdullah Öcalan’s State Theory’, 
Geopolitics, Volume 26, Issue 4, pp. 1075-1094. 
[https://doi.org/10.1080/14650045.2019.1688785[

پی نوشت
1. نوشتن نســخه اولیه این مقاله را در سال 2016 آغاز کردم. هدف 
من نقــد معضل درونمداری در گفتمان و نیــز ادبیات موجود درباره 
کنفدرالیســم دموکراتیــک بود تا بر اســاس آن اســتدالل کنم که 
سرنوشــت انقالب روژآوا محتمال به درجه زیادی در عرصه بین الملل 
تعیین خواهد شــد. اکنون که پس از ســه سال در حال نهایی کردن 
مقاله هستم به نظر میرسد که درستی آن ارزیابی تائید شده است. در 
نهم ماه اکتبر 2019 پس از چراغ سبز ایاالت متحده و روسیه، ترکیه 
و نیروهای جهادی ســوری متحدش به شمال سوریه حمله کردند و 
بخشــهای بســیاری از نواحی تحت کنترل “اداره خودمختار شمال و 
شمال شرق ســوریه” )ANES(، که چارچوب نهادینه کنفدرالیسم 
دموکراتیک در روژآواست، را اشــغال کردند. ترکیه و نیروهای تحت 
حمایتش  به ارتکاب جنایات جنگی )ســازمان عفو بین الملل 2019( 
و پاکســازی قومی )کول 2019( متهم شــده اند. نیروهای ســوریه 
دموکراتیک )SDF( که تحت رهبری کردهای ســوریه اســت ناچار 
به عقب نشــینی از تمامی مراکز عمده شــهری در طول مرز با ترکیه 
شــده اند. سرنوشــت ANES تا حد زیادی به این بســتگی دارد که 
چگونه استراتژی و تاکتیکش  را با عطف به تغییر بزرگی که در توازن 
قوا بین نیروهای اصلی درگیر در روژآوا، یعنی روســیه، سوریه، ایران، 
ترکیه و آمریــکا، رخ داده بازتعریف خواهد کرد. به نظر میرســد که 

برآیند کنونی چیدمان پیچیده این نیروها به ضرر روژآواست.
2. شکل گیری سریع یک ائتالف منطقه ای بر ضد همه پرسی استقالل 
کردستان عراق در سپتامبر 2017  که حمایت غیر مستقیم آمریکا را 
نیز داشــت ناظر بر همین استدالل در رابطه با جنبش  کرد در سطح  

عمومیتری است )سولومون و شپارد 2017(.
3. تمامی نقل قول هایی که از اوجالن در این بخش آمده است از این 
منبع استخراج شده اند. تمامی بحث ها و نقل قول ها بر اساس ترجمه 

انگلیسی آثار اوجالن است.
4. جالب اینست که در اواخر متن اوجالن به این ایده که “طبقه واجد 

فاعلیت اصلی در تاریخ است” حمله میکند )اوجالن 2007، 29(.
5. اوجالن در کتاب ریشــه های تمدن )2007( گزاره های متناقضی 
درباره رابطه میان این دو جنبه  ارائه میکند. برای این دیدگاه که امِر 
ماّدی بر امر ایدئولوژیک تقدم دارد و موجد آنست به بخش اول کتاب 
و صفحه ی 217 مراجعه کنید. کتاب حاوی گزاره های متعددیست که 
عکــس این دیدگاه را عنوان میکنند از جمله در صفحه ی 194. برای 
گزاره هایی که به صراحت قائل بــه “جبرگرایی تکنولوژیک” در روند 

تاریخ هستند به صفحات 219، 224 و 225 رجوع کنید.
6. در واقع “دولت-شــهرهای ســومری ســرانجام توسط یک نیروی 
خارجی، یعنی همسایه شمالیشان آکادیان، به رهبری سارگون متحد 

شدند” )اسمیت 2009، 28(.
7.  در مالحظه ای جالب اوجالن به این مســاله اشاره میکند که واژه 

سومری برای ُکردها “کورتی” یا “مردمان کوهستان” بود. 
8. برای لیســت مفصلی از آثــار اولیه و ثانویه درباره ایده “توســعه 
www.unevenandcombined.  ناموزون و مرکب” بــه آدرس

com مراجعه کنید. برای نقدهای مهم از این ایده به تشکه )2014(؛ 
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آشمن )2009( مراجعه کنید.    
9. باید در نظر داشــت کــه کاراتانی مفهوم “ملــت” را نه در معنای 
محدوِد مدرِن آن که در معنایی وســیع تر به معنی “گروهی انســانی 

.)xiv ،2014 که واجد اشتراک و برابریست” به کار میبرد )کاراتانی
10. ُمراد من از آوردن دو نقل قول اوجالن در آغاز  این مقاله نشــان 

دادن این عدم انسجام است. 
کتابنامه

Agnew, J. 2005. Sovereignty regimes: Territorial-
ity and state authority in contemporary world 
politics. Annals of the Association of American 
Geographers 95 (2):437–61. doi:10.1111/ j.1467-
8306.2005.00468.x. 
Akkaya, H., and J. Jongerden. 2014. Confeder-
alism and autonomy in Turkey: The Kurdistan 
workers’ party and the reinvention of democracy. 
In The Kurdish question in Turkey: New perspec-
tives on violence, representation, and reconcilia-
tion, ed. C. Gunes and W. Zeydanoglu, 186–204. 
London and New York: Routledge. 
Al, S. 2015. Local armed uprisings and the trans-
national image of claim making: The kurds of 
Turkey and the zapatistas of Mexico in compara-
tive perspective. Globalizations 12 (5):677–94. do
i:10.1080/14747731.2014.991541. 
Amnesty International. (2019) Syria: Damning 
evidence of war crimes and other violations by 
Turkish forces and their allies. Accessed October 
30, 2019. https://www.amnesty.org/en/ latest/
news/2019/10/syria-damning-evidence-of-war-
crimes-and-other-violations-byturkish-forces-and-
their-allies/. 
Ashman, S. 2009. Capitalism, uneven and 
combined development and the transhistoric. 
Cambridge Review of International Affairs 22 
(1):29–46. doi:10.1080/09557570802683896. 
Aydin, A., and C. Emrence. 2015. Zones of rebel-
lion: Kurdish insurgents and the Turkish state. 
Ithaca: Cornell University Press. 
Barfield, T. J. 1989. The perilous frontier: 
Nomadic empires and China. Oxford: Basil 
Blackwell. 
Bendix, R. 1967. Tradition and modernity 
reconsidered. Comparative Studies in Soci-
ety and History 9 (3):292–346. doi:10.1017/
S0010417500004540. 
Bookchin, M. 1982. The ecology of freedom: The 
emergence and dissolution of hierarchy. Palo Alto, 
California: Cheshire Books. 
Buzan, B., and R. Little. 2000. International 
systems in world history: Remaking the study of 
international relations. Oxford: Oxford University 

Press. 
Casanova, P. G. 2005. The zapatista “Cara-
coles”: Networks of resistance and autonomy. 
Socialism and Democracy 19 (3):79–92. 
doi:10.1080/08854300500257963. 
Cemgil, C. 2016. The Republican ideal of free-
dom as non-domination and the Rojava experi-
ment: ‘States as they are’ or a new socio-political 
imagination? Philosophy and Social Criticism 42 
(4–5):419–28. doi:10.1177/0191453715624959. 
Cemgil, C., and C. Hoffmann. 2016. The ‘Rojava 
revolution’ in Syrian Kurdistan: A model of 
development for the Middle East? IDS Bulletin 47 
(3):53–76. doi:10.19088/1968-2016.100.
Chase-Dunn, C., and M. Grell-Brisk. 2016. 
Uneven and combined development in the socio-
cultural evolution of world-systems. In Historical 
sociology and world history uneven and combined 
development over the Longue Durée, ed. A. 
Anievas and K. Matin, 205–18. London & New 
York: Rowman & Littlefield International. 
Childe, V. G. 1951. Man makes himself. New 
York: New American Library. 
Cole, B. (2019) ‘Turkey’s attack on kurds in 
Syria ‘Biggest ethnic cleansing operation in the 
21st century’, Says top commander’, Newsweek 
(20/10/2019). Accessed October 30, 2019. https://
www.newsweek.com/syria-turkey-erdogan-trump-
kurds-1466506. 
Colsanti, N., R. Frondizi, J. Liddle, and M. 
Menguzzo. 2018. Grassroots democracy and 
local government in Northern Syria: The case of 
democratic confederalism. Local Government 
Studies 44 (6):807–25. doi:10.1080/03003930.20
18.1501366. 
Diakonov, I. M. 1985. Media. In The cambridge 
history of Iran: Vol. 2: The median and achae-
menian periods, ed. I. Gershevitch, 36–148. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
Escobar, A. 2004. Beyond the third world: Imperi-
al globality, global coloniality and anti-globalisa-
tion social movements. Third World Quarterly 25 
(1):207–30. doi:10.1080/ 0143659042000185417. 
Gerber, D., and S. Brincat. 2018. When Öcalan 
Met Bookchin: The Kurdish freedom move-
ment and the political theory of democratic 
confederalism. Geopolitics 1–25. doi:10.1080/ 
14650045.2018.1508016.
Greber, D. 2014. Why is the world ignoring the 
revolutionary Kurds in Syria? The Guardian, 8 
October.
Gunes, C. 2013. The Kurdish national movement 

401گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721



in Turkey: From protest to resistance. London: 
Routledge.
Hall, R. 2019. They came to Syria to fight ISIS. 
Now they want to stay, The Independent, Ac-
cessed August 16, 2019. https://www.independent.
co.uk/news/world/middle-east/isissyria-soldiers-
kurds-ypg-turkey-britain-a8793081.html 
Hammond, J. 2006. The possible world and the 
actual state: The world social forum in Caracas. 
Latin American Perspectives 33 (3):122–31. 
doi:10.1177/0094582X06287868. 
Hilbert, S. 1997. For whom the nation? Interna-
tionalization, Zapatismo, and the struggle over 
Mexican Modernity. Antipode 29 (2):115–48. 
doi:10.1111/1467-8330.00039. 
Hobden, S., and J. M. Hobson, eds. 2002. Histori-
cal sociology of international relations. Cam-
bridge: Cambridge University Press. 
Holloway, J. 2005. Change the world without tak-
ing power. London and Ann Arbor: Pluto Press. 
Hunt, S. E. 2017. Prospects for Kurdish ecology 
initiatives in Syria and Turkey: Democratic con-
federalism and social ecology. Capitalism Nature 
Socialism. doi:10.1080/ 10455752.2017.1413120. 
Jain, S. 2016. Kurdistan: Ataturk to Öcalan. 
Strategic Analysis 40 (1):6–13. doi:10.1080/ 
09700161.2015.1116253. 
Jongerden, J. 2017. Gender equality and radical 
democracy: Contractions and conflicts in relation 
to the “New Paradigm” within the Kurdistan 
Workers’ Party (PKK). Anatoli, Accessed August 
16, 2019. http://journals.openedition.org/ana-
toli/618. 
Karatani, K. 2014. The structure of world history: 
From modes of production to modes of exchange. 
Durham and London: Duke University Press. 
Kinna, R., and A. Prichard. 2019. Anarchism and 
non-domination. Journal of Political Ideologies 
24 (3):221–40. doi:10.1080/13569317.2019.163
3100. 
Knapp, M., E. Ayboga, and A. Flach. 2016. 
Revolution in Rojava: Democratic autonomy and 
women’s liberation in Syrian Kurdistan. London: 
Pluto Press. 
Komun. 2018. From state to democracy: The 
anatomy of a paradigm shift. Komun Academy. 
Accessed August 16, 2019. https://komun-acade-
my.com/2018/06/27/the-new-paradigm/.
Küçük, B., and C. Özselçuk. 2016. The Rojava 
experience: Possibilities and challenges of build-
ing A democratic life. South Atlantic Quarterly 
115 (1):184–96. doi:10.1215/003828763425013. 

Kurzman, C. 2013. Winter with-
out spring. Contexts 12 (2):12–21. 
doi:10.1177/1536504213487693.
Lebsky, M. 2016. The Economy of Rojava. Ac-
cessed August 13, 2019. https://mesopotamia. 
coop/the-economy-of-rojava/. 
Leezenberg, M. 2016. The ambiguities of 
democratic autonomy: The Kurdish movement 
in Turkey and Rojava. Southeast European and 
Black Sea Studies 16 (4):671–90. doi:10.1080/ 
14683857.2016.1246529.
MacDonnald, F. 2010. New directions in critical 
geopolitics? In New directions in critical geopoli-
tics: An introduction, ed.. L. Jones and D. Sage, 
GeoJournal, 75(4):315-325. 318. 
Matin, K. 2007. Uneven and combined develop-
ment in world history: International relations 
of state-formation in premodern Iran. European 
Journal of International Relations 13:419–47. 
doi:10.1177/1354066107080132. 
Matin, K. 2013a. Recasting Iranian modernity: 
International relations and social change. London: 
Routledge. 
Matin, K. 2013b. Redeeming the Universal: Post-
colonialism and the inner life of Eurocentrism. 
European Journal of International Relations 19 
(2):353–77. doi:10.1177/1354066111425263. 
Matin, K. 2015. Why is Turkey bombing the 
kurds?. Open Democracy, August 4, Accessed 
August 27, 2019. https://www.opendemocracy.
net/en/north-africa-west-asia/why-is-turkey 
-bombing-kurds/ 
Matin, K. 2019. Deciphering the modern janus: 
Societal multiplicity and nation-formation. Glo-
balizations forthcoming, 1–16. doi:10.1080/14747
731.2019.1673615. 
McNeill, J. R., and W. H. McNeill. 2003. The hu-
man web: A bird’s-eye view of world history. New 
York and London: W.W. Norton & Company. 
Öcalan, A. 1999. Declaration on the democratic 
solution of the Kurdish question. London: Meso-
potamian Publishers. 
Öcalan, A. 2007. Prison writing: The roots of civi-
lisation. London: Pluto Press. Öcalan, A. 2011. 
Democratic confederalism. Cologne: International 
Initiative. 
Öcalan, A. 2016. Democratic nation. Cologne: 
International Initiative. 
Öcalan, A. 2017. The political thought of Abdul-
lah Öcalan: Kurdistan, Woman’s revolution and 
democratic confederalism. London: Pluto. 
Prichard, A. (2011) ‘what can the absence of 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721 402



anarchism tell us about the history and purpose of 
international relations?’. Review Of International 
Studies 37:1647-1669. doi: 2011 doi:10.1017/
S0260210510001075. 
Prichard, A. 2018. Anarchy, anarchism and 
multiplicity: Preface to A fuller dialogue with 
Rosenberg. International Relations 32:246–48. 
doi:10.1177/0047117818774724. 
Reitan, R. 2012. Theorizing and engaging the 
global movement: From anti-globalization to 
global democratization. Globalizations 9 (3):323–
35. doi:10.1080/14747731.2012.682364. 
Rosenberg, J. 2006. Why is there no interna-
tional historical sociology? European Journal 
of International Relations 12 (3):307–40. 
doi:10.1177/1354066106067345. 
Rosenberg, J. 2010. Basic problems in the theory 
of uneven and combined development. Part II: 
Unevenness and political multiplicity. Cambridge 
Review of International Affairs 23 (1):165–89. 
doi:10.1080/09557570903524270. 
Rosenberg, J. 2016. International relations in the 
prison of political science. International Relations 
30 (2):127–53. doi:10.1177/0047117816644662. 
Saed. 2017. From the October revolution to 
revolutionary rojava: An ecosocialist reading. 
Capitalism Nature Socialism 28 (4):3–20. doi:10.
1080/10455752.2017.1409403. 
Scott, J. C. 2009. The art of not being governed: 
An anarchist history of upland Southeast Asia. 
New Haven & London: Yale University Press.
Shahvisi, A. 2018. Beyond orientalism: Exploring 
the distinctive feminism of democratic confeder-
alism in rojava. Geopolitics 1–25. doi:10.1080/14
650045.2018.1554564. 
Shilliam, R. 2006. Marx’s path to capital: The 
international dimension of an intellectual journey. 
History of Political Thought, XXVII 2:349–75. 
Şimşek, B., and J. Jongerden. 2018. Gender 
revolution in rojava: The voices beyond tabloid 
geopolitics. Geopolitics 1–23. doi:10.1080/14650
045.2018.1531283. 
Smith, R. L. 2009. Premodern trade in world his-
tory. London & New York: Routledge. 
Solomon, E., and D. Sheppard. 2017. Kurds’ 
independence dreams shattered by Iraqi Tanks 
in Kirkuk’, Financial Times, October 16, Ac-
cessed August 27, 2019. https://www.ft.com/ 
content/7628e416-b28e-11e7-aa26-bb002965bce8 
Springer, S. 2011. Public space as emancipation: 
Meditations on anarchism, radical democracy, ne-
oliberalism and violence. Antipode 43 (2):525–62. 

doi:10.1111/j.1467-8330.2010.00827.x. 
Steel, D. 2010. A combined and uneven 
development approach to the European Neo-
lithic. Critique of Anthropology 30 (2):131–51. 
doi:10.1177/0308275X09364067. 
Sullivan, T. 2018. The social economy of Rojava: 
A primer on the co-op model. The Hampton 
Institute. Accessed August 13, 2019. http://www.
hamptoninstitution.org/the-socialeconomy-of-
rojava.html#.XVKCV-NKiUk 
Taylor, P. J. 1994. The state as container: Ter-
ritoriality in the modern world-system. Progress 
in Human Geography 18 (2):151–62. doi:10.1177/
030913259401800202. 
Tenbruck, F. 1994. Internal history of society 
or universal history? Theory, Culture & Society 
11:75–93. doi:10.1177/026327694011001006. 
Teschke, B. 2006. Geopolitics. Histori-
cal Materialism 14 (1):327–35. doi:10.1163/ 
156920606776690947.
Teschke, B. 2014. IR theory, historical mate-
rialism and the false promise of international 
historical sociology. Spectrum: Journal of Global 
Studies 6 (1):1–66. 
Tilly, C. 1975. Reflections on the history of Euro-
pean state-making. In The formation of national 
states in Western Europe, ed. C. Tilly, 3–83. 
Princeton, NJ: Princeton University Press. 
Trotsky, L. 1985. The history of the Russian 
revolution. London: Pluto Press. Tuathail, Ó. G., 
and S. Dalby. 1998. Critical Geopolitics. London: 
Routledge. 
Üstündağ, N.2016. Self-defence as a revolution-
ary practice in rojava, or how to unmake the 
state. South Atlantic Quarterly 115 (1):197–210. 
doi:10.1215/00382876-3425024. 
Watson, A. 2003. The evolution of international 
society. London & New York: Routledge. 
Wimmer, A., and N. G. Schiller. 2002. Meth-
odological nationalism and beyond: Nation-state 
building, migration and the social sciences. 
Global Networks 2 (4):301–34. doi:10.1111/ 
glob.2002.2.issue-4. 
Yegen, M. 2016. Armed struggle to peace 
negotiations independent kurdistan to demo-
cratic autonomy, or the PKK in context. Middle 
East Critique 25 (4):365–83. doi:10.1080/ 
19436149.2016.1218162. 
YPG International (2016) Charter of Social con-
tract in Rojava. Accessed August 29, 2019. https://
ypginternational.blackblogs.org/2016/07/01/
charter-of-the-social-contract-in-rojava/.

403گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721



کاریگەریی ناسیۆنالیزم و کوڵۆنیالیزم
لە سەر بیری ئیسالمیی هاوچەرخ]١[  

کەماڵ سلێمانی
و: ڕێبوار ڕۆژهەاڵت



شارستانییەتی ئیسالمیی ئێمە ... منداڵێکە، 
نەرمونیانیــی لە دایکــە ئاریایییەکەی و، 
مەزنــی و گەورەیییەکەشــی لــە باوکە 
ســامییەکەی بە میرات بۆ ماوەتەوە، بەبێ 
فەتحی ئێران، شارســتانییەتی ئیسالمی، 
دەبــوو.  یەکالیەنــە  شارســتانییەتێکی 
محەممەد ئیقباڵ، 
تێڕامانە پڕشوباڵوەکان

شــیعە خــــــــــاڵی بەیەکگەیشــتنی 
ڕۆحـــــی ئاریایــی و ســــــــــامییە. 
عەلی شەریعەتی، 
دووبارەناسینەوەی شوناسی ئێرانی ـ ئیسالمی

ڕەگەزپەرەست نیم، بەاڵم لە عەڕەبان بێزارم. 
مامۆستایەکی زانستگەی تاران 
)لە “علم صالح”، 2013 وەرگیراوە(

پێشەکی
لــەم وتــارەدا هــەوڵ دەدەم کاریگەریــی 
ناســیۆنالیزم و کۆلۆنیالیــزم لەســەر هزری 
ئیســالمیی مۆدێڕن بخەمە ڕوو. مەبەســتی 
من لە هزری ئیســالمیی مۆدێڕن، ئەو فۆڕم 
و شــێوازانەیە کە لە ئاخروئۆخری ســەدەی 
19دا پەرەی پێ دراوە کە موسوڵمانەکان لەو 
ڕێیەوە،  ســەرلەنوێ ئیسالم لێک دەدەنەوە و 
دایدەڕێژنەوە، داگەڕان و مەیلی گشتیی خەیاڵ 
و سەرلەنوێ خوێندنەوەیان لە ئیسالم، تاوتوێ 
دەکــەن. بە بۆچوونی من هزری ئیســالمیی 
مۆدێڕن خاوەنی چەند تایبەتمەندیی بنەڕەتییە 
کە بەڵگەیە بۆ کاریگەریی ڕووبەڕووبوونەوەی 
کۆلۆنیالیزمی ڕۆژئاوا لەگەڵ جیهانی ئیسالم. 
بۆ ئەم کارە، بەبێ سنووردارکردنی بابەتەکەم 
بۆ کەســایەتییەک یان شــوێنێکی تایبەت، 
کۆمەڵێــک نموونــەم هێناوەتــە بەرباس و 
کۆمەڵێک حاڵەتی جیاوازیش شەنوکەو دەکەم 
تا ڕوونی بکەمەوە کە چۆناوچۆن موسوڵمانانی 
مۆدێڕن، بە گشــتی وێژمان)دیســکۆرس(ی 

کۆلۆنیالیزمیان ســەبارەت بە ئایین، نەتەوە و 
دەوڵەت، دەروونی کردووە. هزری سیاســیی 
ئیســالمی مۆدێــڕن بە شــێوەیەکی بەرچاو 
و توندئاژۆیانە)ڕادیــکاڵ( ســەرنجی داوەتــە 
کۆنتڕۆڵــی دەســەاڵتی دەوڵــەت، ئەمــە لە 
لەبنەڕەتدا  حاڵێکدایە کە دەوڵەتی مۆدێــڕن 
ڕێــی ســەرلەنوێ  لــە  و  ناسیۆنالیســتییە 
داڕشتنەوەی خەیاڵی نەتەوەییی کۆمەڵگەکان 
مەشــرووعییەت بە خۆی دەبەخشــێ. مەیل 
بۆ کۆنتڕۆڵ و دەستبەســەرداگرتنی دەوڵەت 
ئەوەمان پێ نیشــان دەدات کە ئیســالمیزم 
چــۆن دەڕوانێتــە “ئەمــری سیاســی”. لە 
الیەکــی دیکەوە ئــەم ئەمرە نیشــانەی ئەم 
واقعییەتەشــە کــە ســەرەڕای دوژمنایەتیی 
ڕواڵەتی لەگــەڵ ڕەهەندەکانی مۆدێڕنیتە، لە 
بنەڕەتدا ئیســالمیزم بەهۆی خودی بەستێن 
و پێکهاتەکــەی، واڵمەکانــی بــۆ مۆدێڕنیتە 
و ناوەندخودازیــی دەوڵــەت – نەتــەوە لە 
ئیسالمیزمدا، خۆیشی دیاردەیەکی مۆدێڕنە. 

 ئەم وتارە ئاوڕ لە کاریگەریی ناسیۆنالیزم 
لەســەر هزری ئیسالمیی مۆدێڕن دەداتەوە و 
لەسەر ئەو باوەڕەیە کە هزری مۆدێڕنی ئیسالمی 
النیکــەم چەند تایبەتمەندیی بنەڕەتیی هەیە 
کە لە ئیسالمی پێش مۆدێڕنی جیا دەکاتەوە. 
موسوڵمانانی مۆدێڕن، وێژمانی کۆلۆنیالیزمیان 
ســەبارەت بە ئایینی خۆیان دەروونی کردووە 
و هەر بۆیە هزرە ئیســالمییەکەیان بە قووڵی 
لەژێر کاریگەریی تیۆرییە ڕەگەزپەرستییەکانی 
کۆلۆنیالیزم و ناسیۆنالیزمی مۆدێڕندایە. هزری 
ئیســالمیی مۆدێڕن بە شــێوەیەکی ڕادیکاڵ 
لەگەڵ هزری کۆنتڕۆڵی دەســەاڵتی دەوڵەتی 
مۆدێڕن ـ کە بۆخۆی لە بنەڕەتدا دیاردەیەکی 

ناسیۆنالیستییە ـ تێکەاڵوە.
 ســەرەڕای ئەوەی کە ئەم توێژینەوەیە، 
لەنێوان “ئیسالم” و “ئیسالمیزم”دا، جیاوازی 
دادەنێت، بەاڵم بەپێچەوانەی “بەسام تییبی”]2[  
لەگەڵ بۆچوونی “ئیســالمیزم، ئیسالم نییە” 
کۆک نیم.]3[ بێگومان ئیســالم بەرفراوانتر و 
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بەرباڵوتر لە ئیســالمیزمە. ســەرەڕای ئەمە، 
ئیســالمیزم یەکێک لە جۆرەکانی ئیســالمە. 
هەروەها هەڵوێســتی “تییبی” لەو شــوێنەدا 
پاســاوهەڵگر نییــە کــە پێی وایــە “ئایینی 
بوونی سیاسەت ]یان ئیســالمیزم[ بە مانای 
باڵوبوونەوەی نەزمێکی سیاســییە کە لەوێدا 
حاکمییەت و دەسەاڵت لەجیاتیی سەرچاوەی 
خەڵکی و گشتگیربوونی، لە ئیرادەی خوداوە 
ســەرچاوە دەگرێ.”]٤[ ئــەم ئیددیعایەش کە 
ناوبراو دەڵێ “ئەمە خودی ئیســالم نییە کە 
ئەم کارە دەکا”]5[ هەڵەیە، چونکە لێکدانەوەی 
ناوبراویش لە ئیســالم دەتوانێ خۆی یەکێک 
لەو لێکدانەوانە بێت کە لەسەر ئیسالم هەیە. 
نە هیچ ســەرچاوەیەکی قوڕئانــی دەربارەی 
چەمکی مۆدێڕنی حاکمییەتی گشتی هەیە و 
نە هەموو لێکدانەوەکانی ئیسالمیســتەکان بە 
شێوەی ئاشکرا دژایەتییان لەگەڵ حاکمییەتی 
خەڵک هەیە. بۆ وێنە یاسای بنەڕەتیی کۆماری 
ئیســالمیی ئێران داکۆکی لە سیســتەمێکی 
نەگونجاو دەکا کە بە شــێوەی تیۆری هەم لە 
ئیرادەی خودا و هــەم حاکمییەتی خەڵکەوە 
سەرچاوە دەگرێ؛ لەو شوێنەدا باس لەوە دەکا 
کە شۆڕشــی ئێران “هەوڵ دەدا لە سیستەمە 
تۆتالیتێرەکان خۆ بەدوور بگرێ و، چارەنووسی 
خەڵک بە گوێرەی قوڕئان بداتە دەست خودی 
خەڵکەوە” )بڕوانە پێشەکیی یاسای بنەڕەتیی 
ئێران، جەختکردنەوەکان  ئیسالمیی  کۆماری 

ئی نووسەرن(.]6[ 
 ئیســالمیزم فۆڕمێکی نوێی ئەحیاگەریی 
ئیسالمییە کە وەکوو ناسیۆنالیزمی ئەزەلیخواز 
بۆ جەعلی “ڕابردوو”یەکی دڵخواز هەوڵ دەدات 
کە هەم لە خزمەتی ئێســتایدا بێ و هەمیش 
دە هەڵمەتانــی بگرێ و تووشــی ئالەنگاریی 
بکات]7[. لــەم ڕووەوە لەگــەڵ بۆچوونەکانی 
بابی ســەیید]8[ هاوڕام کە دەڵێ “ئیسالمیزم 
وێژمانێکە کە دەیهەوێ ئیســالم لە ناوەندی 
سیســتمی سیاسی دابنێ.”]9[ هاوکات لەگەڵ 
ئەو بۆچوونەشــی نیم کە پێی وایە “ئەحیای 

ئیسالمی ئێســتا و دڵەڕاوکێیەکانی سەبارەت 
بە ئیســالمیزم، دەکرێ نیشــانەی دەسەاڵت 
گرتنەوە و گەڕانەوەی سەرکوتکراوان بێت.”]10[ 
وەهــا هەڵســەنگاندنێک نەتەنیــا دەربڕینی 
جۆرێک هاودڵی و دەربڕینێکی ســۆزدارانەیە، 
بەڵکوو ڕەنگدانەوەی ڕیوایەتی مێژوونووســیی 
موسوڵمانان لە خۆبەقوربانی زانینیانیشە. هیچ 
شک و گومانێک لەوەدا نییە کە جیهانی ئیسالم 
یەکێک لە قوربانییانی کۆلۆنیالیزمی ڕۆژئاوایە. 
ســەرەڕای ئەمە، ئیمپراتۆرییەکان و دەوڵەتە 
ئیسالمییەکان، بۆخۆشــیان لە کۆلۆنیالیزمی 
ئەوانــی تــردا بەشــدار بــوون و تەنانــەت 
کۆمەڵکوژیشیان کردووە.]11[ ڕەنگە جێی خۆی 
بێ وەبیر “ســەیید” بێنینــەوە کە یەکەمین 
کۆمەڵکوژیــی ســەدەی 20 )کۆمەڵکوژیــی 
ئەرمەنییەکان( خودی موسوڵمانان کردوویانە. 
کۆمەڵکوژیی ئەرمەنییەکان یەکێک لەو کارە 
قێزەون و زاڵمانەکانە کە موسوڵمانان لە دژی 
کۆمەڵە غەیرە موســوڵمانەکانی دیکە، وەکوو 
کۆمەڵکوژیی بەرین و بەرباڵوی ئیزەدییەکان 
کردوویانە و ئەم شێوە کارانە لە کۆتایییەکانی 
ســەردەمی عوســمانیدا کەم نین.]12[ جێی 
وەبیرهێنانەوەیە کە بەشێک لە کار و کردەوە 
و سیاســەتی سیاســەتمەدارانی موسوڵمانی 
تورک وەکوو ئاتاتــورک، تەنانەت کاریگەریی 

لەسەر ئادۆڵف هیتلەریش داناوە.]13[
 منیش وەکوو “سەیید” خۆ لە بەکارهێنانی 
وشــەی “بناژۆخــوازی )بونیادگەرایــی(”]14[ 
دەبوێــرم، نەک هەر لەبەر ئەوەی ئەم چەمکە 
زۆر گونجاو نییە، بەڵکــوو زیاتر لەبەر ئەوەی 
کە دەکارکردنی چەمکێکی وەها بەم مانایەیە 
ئیسالمیستەکانمان سەربارەت  بانگەشەی  کە 
بە ئیمکانی گەڕانەوە بۆ “ســەدری ئیســالم“ 
و ڕاڤەی “دروســتی بنەمــاکان”ی بە هێند 
گرتووە. هەر بۆیە دەکارکردنێکی وەها دەتوانێ 
ئێمەش وەکوو “تییبی” تووشــی هەڵە بکات 
کە پێی وایە “ئیســالمیزم، ئیسالم نییە.”]15[ 
کــە بە هەڵوێســتێکی وەهــا ، ئێمە خۆمان 
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تووشــی ڕاڤەیەکــی دیکــەی بناژۆخوازانە، 
زاتگەرایانە و الیەنگرانە لە چییەتیی چەمکی 
“ئیسالمی ڕاســتەقینە” دەکەین. هەر وەکوو 
پێشــتر باس کرا، لەســەر ئەو باوەڕە نیم کە 
ئیســالم و ئیســالمیزم یەک شت بن و هیچ 
جیاوزییەکیان لەنێودا نەبێ، بەاڵم ئیسالمیزم 
یەکێــک لە جیددیتریــن لێکدانەوەکانی نێو 
ئیسالمە، ئەگەرچی لەوانەیە --النیکەم وەکوو 
بابەتێکی توێژینەوەیی-- هیچ لێکدانەوەیەک 
لەسەر ئیسالم نەبێ کە ئەم ئایینە لە حاڵەتی 
گشــتیدا دووبارە وێنا بکاتەوە. واتا ناتواندرێ 
لێکدانەوە ئایینییــەکان لەگەڵ خودی ئایین 
وەکــوو حاڵەتێکــی گشــتی بە یەک شــت 

دابندرێن.
ئیســالم  بۆچوونــە،  ئــەم  ســەرەڕای   
وەکــوو ئەمرێک جیا لــە لێکدانەوە و باوەڕی 
موســوڵمانان، دەکرێتە ئایینێکی بێبەســتێن 
و نامێژوویــی. ئەمە هەر ئــەو هەڵەیەیە کە 
ئیسالمیســتەکان ئەو کاتە دەیکەن کە پێیان 
وایە “پەیامی خودا” و تێگەیشتنیان لەوبارەیەوە 
یەکســانە. لێرەدا نامهەوێ باســی ئەوە بکەم 
کە “ئیســالمی ڕاســتەقینە” یان “سەرەکی” 
لەوانەیــە هەبێ یان نەبێ. تەنیا بەشــێک لە 
تایبەتمەندییەکانی هزری ئیسالمیی مۆدێڕن 
و ئەحیاگەران لە ڕێگەی نموونە جیاوازەکانەوە 
تاوتــوێ دەکەم، بۆ ئەوەی پێشــانی بدەم کە 
چۆن کۆلۆنیالیزمی ڕۆژئاوا کاریگەریی لەسەر 

ئەحیاگەریی ئیسالمی مۆدێڕن داناوە.
باقی وتارەکە بەم شــێوەیە باس دەکەم: 
لە بەشــی دووهەمدا بە کورتی حەولودەولی 
موســوڵمانان دەربــارەی مێژووســڕینەوە لە 
ئیســالم و مەیل و ئارەزوویان بۆ گونجاندنی 
ئیسالم لەگەڵ پێویستییەکانی سەردەم لەژێر 
کاریگەریی کۆلۆنیالیزمی ڕۆژئاوادا شــەنوکەو 
دەکەم. لە بەشــی سێهەمدا وێڕای باسکردنی 
نموونەی دوو بیرمەندی موسوڵمانی مۆدێڕن، 
محەممەد عیمارە و عەلی شەریعەتی، هەوڵ 
دەدەم ڕوانگەی “ڕەگەزپەرەستانە” و ڕەگەزی 

لە هزری ئیســالمیی مۆدێڕندا بورووژێنم. لە 
بەشی چوارەمدا، کاریگەریی ناسیۆنالیزم لەسەر 
هزری ئیسالمیی مۆدێڕن تاوتوێ دەکەم. لەم 
بەشەدا سووکەئاوڕێک لە سیاسەتی حکومەتە 
ئیســالمییەکان لە ئێران و تورکیە دەدەمەوە، 
تــا ڕوون بێتەوە کــە بەپێچەوانەی بۆچوونی 
بەرژەوەندیی  ئەمە  ئیسالمیســت،  دەوڵەتانی 
نەتەوەیی و پێوەندیی نێوخۆییی دەســەاڵتە 
کە هێڵە گشتییەکانی سیاسەتەکانیان دیاری 

دەکات. 

هزری ئیسالمی و کاریگەریی کۆلۆنیالیزم
“فەیســەڵ دیوجی”]16[ زانا و شارەزای بواری 
ئیســالم، بە ئیلهــام وەرگرتن لــە بۆچوونی 
“ویلفرێد کانتوێڵ ســمیت”]17[ لەســەر ئەو 
بنەمایــە کــە “وەکــوو ئەوەی کە ئیســالم 
دەڵێــی تەنیــا لــە دەرەوەی خــۆی، خۆی 
دەبینــێ”]18[ دوو تێبینیــی گرینــگ باس 
دەکات کە هەردووکیان نیشــانەی سروشتی 
مۆدێڕنــن:  ئیســالمی  پۆســت کۆلۆنیالیزمی 
جەخت لەسەر بەکارهێنانی “ڕۆحی ئیسالم” 
و “ئیســالم” وەکوو ناوێکی تایبەتی دەکاتەوە 
کــە لــە ئاخروئۆخــری ســەدەی 19دا بە 
شــێوەیەکی بەرباڵو جێ کەوتووە. “دیوجی” 
گرینگییەکی یەکجار زۆر بە کتێبی بیرمەندی 
شێوە قاڕەی هیند، “سەید ئەمیر عەلی”]19[ بە 
ناوی “ڕۆحی ئیسالم”]20[ دەدات کە لە ساڵی 
1891 نووســراوە. “دیوجی” تاڕادەیەک ئەم 
کتێبە بە مزگێنیدەری دەستپێکی قۆناغێکی 
نوێ لە خۆناســینی بەکۆمەڵی موســوڵمانان 
و ســەرلەنوێ لێکدانەوەیان لەســەر ئیسالم 
دادەنــێ.]21[ ئەم ڕوانگە نوێیەی کەســانێکی 
وەکــوو “ ئەمیر عەلی” بووە هــۆی ئەوە کە 
ئیسالم بە شێوەیەکی بەرین و بەرباڵو وەکوو 
ئیدئۆلۆژییەکی سیاســی دابڕێژرێ و، ڕێ بۆ 
ڕووناکبیرانی موسوڵمانی غەیرە ئایینی وەکوو 

ئیدئۆلۆگە ئیسالمییەکان خۆش بکات.
 “ ئەمیــر عەلی” لــە کتێبەکەی خۆیدا، 
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چەندیــن جار چەمکی “ڕۆح” لە بەســتێنی 
جیــاوازدا بــۆ ناوەندســڕینەوە لــە نەریتی 
بەســتێنخوازیی دیرۆکی موسوڵمانان دووپاتە 
دەکاتەوە. بەکارهێنانی ئەم چەمکە نیشــانەی 
کاریگەریی جۆرێــک هێگێلیزم و داگەڕان و 
مەیلی یەکجار زۆر بۆ گشتیخوازیمان پێشان 
دەدات.  هاوکات، سەلمێنەری سروشتی پۆست 
ئیســالمی  کۆلۆنیالیســتیی هزری مۆدێڕنی 
و کاریگەریی کۆلۆنیالیزم لەســەر گۆڕانکاری 
ڕوونکردنــەوەی  پەرەسەندنەکانیشــیەتی.  و 
لەالیــەک  عەلــی”  “ئەمیــر  خــوارەوەی 
مانــای “ڕۆح” پێشــان دەدات و، لەالیەکی 
مۆدێڕن  موســوڵمانانی  پێداگریی  دیکەشەوە 
بۆ مێژووســڕینەوە لە ئیســالم بۆ گونجاندنی 
لەگەڵ “ڕۆحی سەردەم/ڕۆحی زەمانە”]22[ وێنا 
دەکات کە دەڵێ “موسوڵمانانی ئەمڕۆ هەر لە 
وشە و مانای لەفزیی قوڕئان و ئیسالم فکریون 
و لــە ڕۆحەکە بێئاگان.”]23[ هەوڵێکی وەها بۆ 
بەستێنســڕینەوە لە ڕابردووی ئیســالم یان 
دابڕانی لە ســەرچاوە شەرعییەکان، هەوڵێکی 
نوێ لــە مێژووی ئیســالمدا بــوو. لەمەودوا 
موسوڵمانان خەریکی دۆزینەوەی چوارچێوەی 
ڕوونکردنەوەی  خــودا،  پەیامــی  جیهانیــی 
فەلسەفەی وجودییەکەی]24[ و، گۆڕینی هەر 
جۆرە دەقێک بوون کە دەیتوانی جیهانی بوونی 
ئیســالم بخاتە ژێر پرســیارەوە. ئەمە بۆخۆی 
بەتەنیا نیشــانەی حــزووری ئەویتری غەیرە 
موسوڵمان و هەوڵی موسوڵمانان بۆ ناساندنی 
ئیســالم بە ئەویتری ڕۆژئاوایییــە. هەر بۆیە 
ئیســالم دەبێ بە بەردەوامی لەژێر سێبەری 
حزووری ئەویتری ڕۆژئاواییدا سەرلەنوێ پێیدا 

بچنەوە.
 لەوانەیــە بەبێ ســڕینەوەی ڕابردوو یان 
وەپشت گوێخســتن و ڕەتکردنەوەی و بەبێ 
مەعریفەناســیی دەقتــەوەر و نەریتێــک کە 
لەگەڵی بگونجێ )ئەو بابەتەی “ ئەمیر عەلی” 
وەکوو وەرگێڕانی “وشە بە وشە “ ناوی دێنێ(، 
ئیســالم نەیدەتوانی پڕ بە بااڵی ئایین لەگەڵ 

“ڕۆحی زەمانە” خۆی وێنا بکات. “محەممەد 
ئیقباڵ”]25[ بیرمەندێکی دیکەی شێوە قاڕەی 
هیند، باس لە ئەرکی گەورە و پڕ لە زەحمەتی 
گونجاندنی ئیسالم لەگەڵ مۆدێڕنیتە دەکات 
و دەڵێ: »ئەرکی بەردەم موســوڵمانی مۆدێڕن 
زۆر گەورەوگرانە. چونکە ناچارە سەرلەنوێ لە 
تەواوی سیســتەمی ئیسالم بفکرێتەوە، بەبێ 
ئەوەی بەتــەواوی لە ڕابــردوو دایببڕێ.«]26[ 
لەوانەیە بەبێ دابڕانی ئیســالم لە بەشــێکی 
گەورە لە ڕابردوویەکــەی و پێدانی ڕۆحێکی 
نەرمونیــان و گونجاو لەگــەڵ ڕۆحی زەمانە، 
پێشکەشــکردنەکەی وەکوو ئایینێکی گونجاو 
و جیهانی نامومکیــن بێتە بەرچاو. هەر بۆیە 
نەوەکانی پێشووی موســوڵمانان دەبوو لەبەر 
“تــەواوی لێکدانــەوە و بۆچوونــە هەڵەکان 
دەربارەی ئیسالم” سەرکۆنە کرابان. “ڕوانگەی 
و  ئیســالم  میتۆدۆلۆژیــی”  بەالڕێدابــراوی 
بێتوانایییان لە جیاوازیی نێوان ڕۆحی ئیسالم 
لە هەر شــتێک کە وەکوو مانای لەفزی یان 
بەستێنســازیی تایبەت ناوی دەبرێت، دەبێ 
وەکوو هۆکاری ســەرەکیی “پێش نەکەوتنی 
جیهانی ئیســالم” وەال بنرێــت. بە واتایەکی 
دیکە، موســوڵمانان بە شــێوەیەکی مێژوویی 
“ئەمری زەمەنتەوەر و کاتییان لەگەڵ ئەمری 
هەمیشــەیی و، ئەمری جیهانی و هەمەکییان 
لەگــەڵ ئەمری تایبــەت و هەندەکی تێکەڵ 
کردووە.”]27[ ڕۆح بۆخۆی دیاردەیەکە و قابیلی 
پێناسەکردن نییە و بووەتە پێوەری دیاریکەر 
لەبارەی ئەوەدا کە چ شــتێک ئیســالمییە و 
چ شــتێک غەیرە ئیسالمییە. بەم حاڵەیشەوە 
“محەممــەد ئیقبــاڵ” لــە هەوڵەکانیــدا بۆ 
مێژووسڕینەوە لە ئیسالم، لەمە زیاتر پێی لێ 
ڕاکێشاوە و بانگەشەی ئەوە دەکات کە “ڕۆحی 
ئیســالم ئەوەندە بەریــن و بەرباڵوە کە هیچ 
ســنوورێکی نییە. جیا لە بیرۆکەکانی نکۆڵیی 
بیرۆکەکانی کەسانی  بەتەنیایی، هەموو  خودا 
دەوروبەری وەرگرتووە و بۆ ئامانجی تایبەتیی 

خۆی پەرەی پێداون.”]28[ 
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 گۆڕینی ئیســالم بۆ دالێکی تەواو بەتاڵ، 
یارمەتیی موســوڵمانانی مۆدێڕنیستی داوە تا 
پێناسەی  بەســتەرمەنددا  هەلومەرجێکی  لە 
بکەن و نەوەکانی پێشــوو بە “ماناکردنەوەی 
وشە بە وشــە، دەق تەوەری و تێکەاڵوکردنی 
ئەمری کاتــی لەگەڵ ئەمری هەمیشــەیی” 
تۆمەتبــار بکەن. سســت کردنــی پێوەندیی 
موســوڵمانان لەگــەڵ ڕابــردوو و نەریتــە 
دەقییەکەی، ڕێگای بۆ تێگەیشــتنی زیاتری 
ئیســالم وەکوو ئیدئۆلۆژییــەک خۆش کرد 
کــە بابەتە جیهانــی و تایبەتییەکانی قابیلی 
ناســین نین. ئیســالم ڕۆژ لە دوای ڕۆژ زیاتر 
وەکوو کەرەستەی ئیدئۆلۆژیک کار دەکات و 
موسوڵمانان وەکوو کەسی سێیەمی تاک تێی 
دەگەن و بۆی دەگەڕێنەوە، سەرەڕای نەبوونی 
ڕێککەوتنــی جیهانی دەربــارەی پابەندبوونی 
سیاســیی ئیسالمی، بەشــێوەی دەمارگرژانە 
و توندوتیژانە بەرگریــی لێ دەکەن. لەوانەیە 
کۆمەڵێک دەستەواژەی وەک “ئیسالم دەڵێ”، 
“ئیسالم وا دەکات”، “ئیسالم دەبێ”، “ئیسالم 
نابێ”، “ئێمە ئەمرێکی وەهامان لە ئیســالمدا 
هەیە یــان نا”، قــەت لە ســەردەمی پێش 
مۆدێــڕن دەربارەی ئیســالم دەکار نەکراون. 
تێگەیشــتنی موســوڵمانان لــە ئایینەکەیان 
وەکوو کەرەستەیەکی سیاسی – ئیدئۆلۆژیک 
لە هەمــوو کاتێــک زیاتر ئیســالمی وەکوو 
ئیدئۆلۆژییەکی گوێڕایەڵ و ملکەچی دەوڵەتان 
و گرووپە سیاســییەکان کــردووە. پێداگری 
لەســەر گۆڕینی ئیســالم بۆ ئیدئۆلۆژییەکی 
سیاســیی گونجاو لەگەڵ “ڕۆحی زەمانە” زۆر 
کەســی هێناوەتە ســەر ئەو باوەڕە کە بەبێ 
دامەزراندنــی دەوڵەتێکی ئیســالمی، ناتوانن 

ژیانێکی تەواو ئایینییان هەبێت.]29[ 
ئەم ئیسالمە مۆدێڕنە لەڕادەبەدەر سیاسی 
کــراوە کە هاوکات کەســانی وەکوو ئایەتوڵاڵ 
خومەینی و مســتەفا کەماڵ ئەتاتورکی - لە 
دوو جەمســەری یەک بەردەوامیدا – هان دا 
تــا دەربارەی پیرۆزیی دەوڵەت و دامەزراندنی 

وەکــوو یەکێک لــە پتەوتریــن پابەندبوونی 
موســوڵمانان بگەنە ئەنجامێکی هاوشێوە. لە 
ســاڵی 1924دا، کەماڵ ئەتاتورک ڕایگەیاند 
کە “دەوڵەت بە مانای ڕاستەقینەی ئیسالمی، 
دامەزراندنــی  کــە  دامەزراوەیەکــە  تەنیــا 
واجبە.”]30[ تایبەتمەندیی پۆست کۆلۆنیالیستی 
و دژواریی هزری مۆدێڕنی ئیسالمی و دابڕانی 
لە ڕەگ و ڕیشــە دەقییەکانی بە باشــترین 
شێوە بە پێی ئەم قســەیەی خومەینی باس 
کراوە کە دەڵێ دەوڵەت “حوکمی ئەوەلییەی 
یاســای ئیســالمییە کە ئەولەوییەتی بەسەر 
تەواوی ئەحکامی ســانەوییە)ثانویه( ... بەسەر 
نوێژ، ڕۆژوو و حەجــدا هەیە.... قەدەغەبوونی 
هەموو کاروبارەکان لە چوارچێوەی دەسەاڵتی 
دەوڵەتدایــە.... ئەگەر بزانن کــە دژایەتییان 
لەگــەڵ بەرژەوەندیــی نەتەوەی ئیســالمی 

هەیە.”]31[ 
 دەبــێ ئامــاژە بــەم خاڵــە بکرێت کە 
ئەحیاگەراییی مۆدێرنی ئیســالمی، سەرەڕای 
فۆڕمە جۆراوجۆرەکانــی، ڕوانگەی دژبەیەکی 
دەربارەی بەشێکی بەرچاو لە میراتی ئیسالمی 
و بۆچوون و تێگەیشتنی هاوچەرخ لە ئیسالم 
هەبــووە و ئەوانی وەکــوو میراتێکی گەندەڵ 
ســەرکۆنە کردوون. ڕەخنە لە موســوڵمانانی 
هاوچەرخ لەبــەر “مەودا”یان لەگەڵ “پەیامی 
ســەرەکی”]32[ یان “ڕۆح”ی ئیسالم، کاکڵی 
ســەرەکیی ئەحیاگەراییــی ئیســالمی پێک 
هێنــاوە. ســەرەڕای ئەمــە، ئــەم بۆچوونانە 
ئەم ڕاســتییانە دەســەلمێنن کە هەموو ڕاڤە 
دووبارەکانی ئیســالم، بەســتێن تەوەرن و لە 
بەستێن و سەردەمی ئێمەدا لەژێر کاریگەریی 
لەگــەڵ  موســوڵمانان  ڕووبەڕووبوونــەوەی 

مۆدێڕنیتەی کۆلۆنیالیستیدان.]33[

هزری ئیسالمیی مۆدێڕن و تایبەتمەندییە 
ئێتنیکی ـ ڕەگەزییەکان

دۆزینەوەی ژمارەیەکی زۆر ڕوانگە و بۆچوونی 
لەســەرتربوونی  دەربــارەی  ئێتنیکتــەوەر 
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کالســیکییەکانی  لێکۆڵینەوە  لــە  ئێتنیکی، 
ئیســالمیدا کارێکی زۆر زەحمــەت و گران 
نییە. ســەرچاوە کالسیکییەکان، لە حەدیسی 
پێغەمبەری ئیســالمەوە بگرە تاکوو فێقهـ، بە 
بۆچوونــی لەســەرتربوونی گرووپە ئێتنیکییە 
جیــاوازەکان بەســەر موســوڵمانانی دیکەدا 
ئاخنراوە.]34[ لەگەڵ ئەوەیشــدا، لە سەردەمی 
مۆدێڕنــدا، زانایانــی موســوڵمان زۆر جاران 
ئیســالمی “ڕاســتەقینە”یان بە پێشینەکانی 
ڕەگــەزی و ئێتنیکیی “تایبــەت و مەزن”ی 
خۆیان دەبەستنەوە. یەکێک لە تایبەتمەندییە 
بەرچاوەکانــی ئێتنیکی ـ ڕەگــەزی کردنی 
مۆدێڕنــی مەعریفــەی ئایینــی ئیســالمی، 
کاریگەریی زۆری شێوە زانستی کۆلۆنیالیستی 

ڕەگەزییە.
ڕۆژهەاڵتــی  موســوڵمانانی  وێدەچــێ   
نێوەڕاســت )واتــا بــواری لێکۆڵینەوەکــەم( 
ئەفسانەی دابەشــکردنی ڕەگەزی “ئاریایی ـ 
سامی”یان زیاتر لە هەموو شوێنێکی دیکەی 
دنیــا بە هێند گرتبێ. بــە گوێرەی بۆچوونی 
کۆلین ڕێنفرۆ]35[ ئەم “ئەفســانە مۆدێڕنە”]36[ 
ڕەگ و ڕیشەی لەو بۆچوونەدایە کە لە الیەن 
هاتووەتە   )1794-1746( جۆنزەوە]37[  ویلیام 
گۆڕێ. جۆنز لەسەر ئەم باوەڕە بوو کە التین، 
یۆنانــی و سانســکریت و “ڕەنگــە بتواندرێ 
فارسیشــی پێوە زیاد بکرێ” یەک کۆمەڵەی 
زمانین.]38[ ئەم گێڕانەوە نوێیە لە سەدەی هەژدە 
لە ئەورووپادا، دەربارەی ئــەژداد و تۆرەمەی 
هاوبەشــی ئەورووپایییەکان و شــێوازەکانی 
بەراوردکردنی زمان کە لە کۆتاییدا بووە هۆی 
لەدایکبوونی زانســتی وشەناســی]39[، لەگەڵ 
هەســتی دنەدراوی ناسیۆنالیســتی تێکەاڵو 
بوو و جێ پێی بــەم گێڕانەوەیە لێژ کرد کە 
پێی وابــوو زمانی عیبــری یەکەمین زمانی 
مرۆڤە.]40[ دۆزینــەوەی “هیند و ئەورووپایی” 
دڵخۆشــی و تامەزرۆییەکی نایــەوە کە زۆر 
زیاتــر لە .... فەلســەفەی بــەراوردکاری بوو. 
هەموو زانســتە مرۆڤایەتییەکان لە میژووەوە 

بگرە تــا دەگاتە ئوستوورەناســی و، زۆر زوو 
“زانستی ڕەگەزی”شــی گرتەوە، کاریگەریی 
دۆزینەوەی زمانییان بە سەرەوە بوو و، نەتەنیا 
هیند و ئەورووپایی، بەڵکوو ئاریاییش بوو.”]41[ 
فرێدریش شێلگڵ]42[ لە ساڵی 1819 “مانای 
ئاریایــی” لە وەرگێڕانی ئاریــاوە بۆ بابەتێکی 
ڕەگەزیی مۆدێــڕن گۆڕی کە دەســتبەجێ 
بۆچــوون و ســەرنجە هاوچەرخەکانی بۆالی 

خۆی ڕاکێشا.]43[
ئــەم بۆچوونــە دەربارەی دابەشــکردنی 
ڕەگــەزی “ئاریایــی ـ ســامی” ئەوەندە باوە 
کــە تەنانەت “ســادق جــەالل العظــم”]44[ 
فەیلەســووفی چەپــی عەڕەب هــەر وەکوو 
واقعییەتێکــی سروشــتی لێــی ڕوانیــوە و، 
دووپاتــەی کردووەتەوە. بــۆ وێنە “العظم” بۆ 
ڕوونکردنەوەی چیرۆکی شــەیتان لە قوڕئاندا، 
پێی وایە کە تێگەیشتنی ئێمە لە کەسایەتیی 
تڕاژیکی شــەیتان بۆ هەتاهەتایە بە ناتەواوی 
دەمێنێتەوە، چونکە “تڕاژێــدی بە واتا تەواو 
و ڕەهاکــەی ناتوانــێ لە چوارچێوەی ســێ 
ئایینی ســامیدا هەبێت.”]45[ یان سیستەمی 
پــەروەردەی کۆمــاری ئیســالمیی ئێران تا 
قۆناغی پێش زانکۆ زیاتر وەکوو سیستەمێکی 
ئاریایی سڕینەوە و شــوردنەوەی مێشک کار 
دەکات.]46[ خوێندنی بااڵ)زانستگە(ی ئێرانیش 
هەر بەم شــێوازە و بە ئاشکرا باسی “ئاریایی 
بوونــی” ئێرانییەکانی کــردووە. بە دەگمەن 
ئەکادێمیسیەن لە ئێراندا هەڵدەکەوێ کە ئەم 
بۆچوونــە دە هەڵمەتان بگــرێ کە پێی وایە 
“زمانی ]فارســی[ و ڕەگــەزی ئاریایی خاڵی 

هاوبەشی [ئێرانیانە]“.]47[
لــەم توێژینەوەیــەدا دەرفەتــی تاوتوێ 
کردنی تێروتەســەلی کاریگەریی بیرۆکەکانی 
کۆلۆنیالیزمم لەسەر ئیسالمیزم نییە. هەر لەبەر 
ئەم هۆکارە، تەنیا بەرهەمی دوو کەســایەتیی 
ئیسالمیست هەڵدەســەنگێنم: یەکیان، عەلی 
شــەریعەتی کە خــۆی بــە “ئاریایی/ئێرانی” 
دەزانــێ و، محەممەد عیمارە]48[، نووســەری 
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ئیسالمیستی بەناوبانگی میسری. ئەم خاڵەش 
جێی ســەرنجە کە بەرهەمی ئەم نووسەرانە 
سەرەڕای ناو و ناوبانگیان، دژوازیی جیددییان 
هەیە. لەوەش خراپتر، شەریعەتی لە زۆربەی 
بۆچوونەکانیدا پشــت بە بەڵگەی بێسەرچاوە 

دەبەستێ. 
 شەریعەتی ناسیۆنالیستێکی ئەزەلیخوازە 
و، لەســەر ئەو باوەڕەیە کە حکومەتە یەک لە 
دوای یەکــە ئیمپراتۆرییەکانی پێش مۆدێڕن 
لە بانووی ئێران، دەکرێ وەکوو نەتەوەیەک بە 
مانای مۆدێڕن لێیان بڕوانین کە خاوەنی یەک 
شــوناس بوون. ناوبراو “ئێرانی بوون” و ئێرانی 
مۆدێڕن لە بنەڕەتدا بە بەردەوامیی نەتەوەیەک 
دەزانــێ کــە “تایبەتمەندیــی نەتەوەییــی 
جیاواز”ییەکــەی بــۆ ماوەی هەزاران ســاڵ 
هەبووە. هەر بۆیە ناوبراو لەســەر ئەو باوەڕەیە 
کە زۆربەی ئەو ڕووداوانەی لە سەدەی 8 و 9ی 
زایینیدا ڕوویان داوە، نیشــانەی “کاردانەوەی 
ناسیۆنالیستانەی ئێرانی” لە بەرانبەر “نکۆڵیی 
نەتەوەکانــی عەرەب” لە “شوناســی ئێرانی” 
بــووە.]49[ هەر بۆیە ناوبراو بەبێ ســەرنجدان، 
ڕووداوەکانی پێش مۆدێڕن لەگەڵ بزووتنەوە 
دژە کۆلۆنیالســیتی ناسیۆنالیســتیی مۆدێڕن 
بەراورد ەکا و پێکیان دەگرێت.]50[ شەریعەتی 
پێی وایــە “فەرهەنگی نیشــتمانیی ئێرانی” 
بە شــێوەیەکی یەکگرتــوو و تاقانە بۆ ماوەی 
هەزاران ســاڵ هەبووە. ناوبراو “ئەحیاگەرییی 
زەرتەشــتیخوازیی ساسانییان )224 تا 651( 
ئێرانی  ناسیۆنالیستیی  بزووتنەوەیەکی  وەکوو 
بــۆ “ئەحیای ڕۆح و فەرهەنگی نیشــتمانیی 

ئێمە” دەناسێنێ.]51[
 لــە ڕوانگەی شــەریعەتییەوە، زنجیرەی 
موســوڵمانانی عەڕەب نوێنەری ئێمپریالیزمی 
عەڕەب و عەڕەبگەرایی بوون.]52[ ناوبراو لەسەر 
ئەو باوەڕەیە کە ئیسالم دژی هەموو فۆڕمێکی 
ڕەگەزپەرەســتانەیە، بــەاڵم دژی میللییەت 
یان نەتەوە نییە. شــەریعەتی ئاماژە بە ئایەی 
بەناوبانگــی قوڕئان )49:13 ئێمــە، ئێوەمان 

... وەکوو نەتەوەکان و خێڵــەکان دانا، تاکوو 
یەکتری بناســن.(، پێی وایە ئیســالم، بوونی 
نەتــەوەکان بــە “واقعییەتێکی سروشــتی” 
دەزانێ.]53[ هەڵبەت پێویســتە ئەم خاڵەشتان 
وەبیر بێنمەوە کە لێکدانەوە کالسیکییەکانی 
قوڕئانی ئەوەمان پێ دەڵێن کە چەمکی نەتەوە 
بە مانا مۆدێڕنەکەی، بۆ موســوڵمانانی پێش 

مۆدێڕن، چەمکێکی بێ مانا و ناڕوون بووە. 
 عیمــارە لەگەڵ شــەریعەتی هاوڕایە کە 
ئیسالم، بوونی نەتەوە و میللییەتە جیاوازەکان 
قەبــوڵ دەکات، بەاڵم بەم حاڵەشــەوە ناوبراو 
لەبنەڕەتدا ئیسالم بە ئایینێکی عەڕەبی دەزانێ. 
ناوبراو پێی وایە وشەی “العروبە”)عەڕەبیسم( 
بــە مانای ڕەگەزپەرەســتی نییە و، لەســەر 
ئەو باوەڕەیە کە نە تەنیا ئیســالم، سەرەتا بۆ 
نەتەوەی عەڕەب هاتووەتە خوارێ و نازڵ بووە 
و ئایینێکی عەڕەبییە، “العروبەش” بەشــێکی 
دانەبــڕاوی ئیســالمە. کەوابــوو عەڕەبەکان 
وەکــوو “نەتەوە”یەکی موســوڵمان – لەبەر 
ڕۆڵــی پێشــەنگ بوونیان لە قەبــوڵ کردنی 
ئیســالمدا- سەروەرییان بەســەر نەتەوەکانی 
دیکــەدا هەیــە.]54[ عیمارە بۆ ســەلماندنی 
بۆچوونەکــەی خۆی پێی وایە کە “محەممەد 
عــەڕەب بوو و پەیامەکەشــی عەڕەبی بووە - 
کە لەبەر ســەرتر و خودایی بوونی بەتەواوی 
بۆ زمانەکانی دیکــە وەرناگێڕدرێ.” کەوابوو” 
تایبەتمەندییە عەڕەبییەکانی ئیسالم حاشایان 
لێ ناکرێت.”]55[ ناوبراو پێی وایە کە “ئیسالم 
... بەردەنگەکــەی هەموو مرۆڤایەتییە”، بەاڵم 
“لەبەر ســەروەریی عەڕەبی بوونی پێغەمبەر، 
پەیامــی عەڕەبیی ناوبراو، پێکهاتەی عەڕەبیی 
وەحی، عەڕەبەکان ڕۆڵی ڕێبەر و پێشــەنگیان 
لە پەرەپێدانەکەیدا گێڕاوە.” کەوابوو “ئیسالم 
تەنانەت لە چوارچێوەی ئایین)في إطار الدين(
یشــدا عەڕەبەکانی تاق کردووەتەوە و بەسەر 
نەتەوەکانــی دیکــەدا بە مەزنتــری لەقەڵەم 

داون.”]56[ 
 بۆ سەلماندنی تایبەتمەندیی عەڕەبایەتیی 
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ئیسالم، عیمارە لەسەر ئەو باوەڕەیە کە ئیسالم 
دەتوانــێ ســێ مانای هەبێت: ئەلــف: الدین 
)ئایین لە ڕێی وەحییەوە هێماســازی کراوە(، 
ب: الحضــارة )شارســتانییەت، وێناکردنــی 
عەقڵ)ئــاوەز( و ئەزموونــی موســوڵمانان لە 
هەموو جیهاندایە(، پ: التاریخ )مێژوو، تا کاتی 
شارســتانییەتەکەیان  گەشەکردنی  وەستانی 
درێژەی هەبــوو و داهێنانەکەیــان ]لەگەڵ[ 
دەرکەوتنی مەمالکی تورک لەنێوان ســااڵنی 
8٤7-861 زایینــی لــە دەســت دا.(”]57[ لە 
ڕوانگــەی عیمارەوە ئیســالمی ڕەســەن]58[ 
لە نێوەڕاســتی ســەدەی 9ی زایینی لەبەر 
هۆکاری لەدەستدانی حاکمییەتی تایبەت بە 
عەڕەبەکان بەسەر دنیای موسوڵماناندا کۆتایی 
پێ هات. پاش ئــەوە گرووپە ئێتنیکییەکانی 
دیکــە بۆ وەدەســتهێنانی دەســەاڵت وەخۆ 
کەوتــن و، ئیســالمیان بــەرەو شکســت و 
پووکانــەوە و گەندەڵی بــرد.]59[ عیمارە پێی 
وایــە کە ئیســالمی شارســتانی نەیتوانی لە 
غیابی حاکمییەت و دەســەاڵتی عەڕەبەکاندا 
لەســەر حوکم بمێنێتەوە. هەر بۆیە سەرجەم 
زانایانــی فێقهـ، تیۆلۆگەکــەکان )متکلمین( 
و تیۆریســیەنە سیاســییە موســوڵمانەکان، 
مەرجــی  بــە  عەڕەبەکانیــان  ڕێبەریــی 
 پێویســتی ئیســالمی مانەوەی حاکمییــەت 
زانیوە.]60[ ئەمە بۆمان دەسەلمێنێ کە ئیسالم 
وەکــوو شارســتانییەتیش دژی عەجەمــی 
بوون)Ajamization( )غەیرە عەڕەبی بوون(ی 

دەوڵەت بووە.]61[ 
 عیمــارە لــەم بۆچوونەیدا کە ئیســالم 
لەبنەڕەتــدا ئایینێکی عەڕەبییــە، تەنیا نییە. 
محەممــەد عەبدۆ]62[ ئەحیاگەری ناســراوی 
ئیســالمیی خەڵکی میسر لە بەرهەمی خۆیدا 
لەژێر ناونیشانی االسالم و النصرانية]63[ )1902( 
لەسەر ئەو باوەڕەیە کە “ئیسالم ]لەبنەڕەتدا[ 
ئایینی عەڕەبان بوو.” بەاڵم بڕیاری “موعتەسەم 
باللە” یەکێک لە خەلیفەکانی عەبباسی]64[ “بۆ 
دروســت کردنی ئەڕتەشێکی بێگانە )اجنبی( 

کە لە تورک، دەیلەمیان و کەســانی ]غەیرە 
عەڕەب[ی دیکە پێک هاتبوو ... ئیســالمیان 
بــەرەو نامۆبوون برد یان بــە واتایەکی دیکە 
ئیسالمیان کردە ئایینێکی دەرەکی ... کردیانە 
عەڕەبی)عەجەمی(.]65[  غەیــرە  ]ئایینێکــی[ 
بۆچوونی هاوشێوە لە الیەن کەسایەتییەکانی 
وەکــوو  دیکــە  بەناوبانگــی  ئەحیاگــەری 
عەبدوڕەحمــان الکواکبی]66[ )1902-1855( 
 و ڕەشــید ڕەزا]67[ )1865-19٣5(ش بــاس 

کراوە.]68[
 عەبــدۆ لەســەر ئــەو بــاوەڕە بــوو کە 
لــە ســەدەی 9ی زایینی، لەدەســتچوونی 
بەســەر  عەڕەبەکان  تایبەتیــی  دەســەاڵتی 
دەوڵەتــدا، بووە هۆی پووکانەوە و شکســتی 
ئیســالم. ئەحیاگەرانی مۆدێڕنــی عەڕەب لە 
زۆربەی بابەتەکاندا لەســەر ئــەو باوەڕە بوون 
کــە موســوڵمانانی غەیرە عــەڕەب هۆکاری 
“شکست و پووکانەوە”ی ئیسالم بوون. پێیان 
وابوو غەیرە عەڕەبەکان لە ئیســالمدا ڕۆڵێکی 
ئێتنیکخوازانە  ڕاوێــژی  هەبــووە.  نەرێنییان 
و ڕەگەزخوازانــەی ئەحیاگەرانــی عــەڕەب، 
حەولودەولیــان بــۆ گرێدانی “تێگەیشــتنی 
ناتەواو”ی]69[ موســوڵمانانی غەیرە عەڕەبی لە 
ئیســالم، دەربارەی تایبەتمەندیی ئێتنیکییان 
عەبــدۆ  هەروەهــا  ئاشــکرایە.]70[  و  ڕوون 
هیچ ترســێکی نییە کە بڵــێ: “لەبەر ئەوەی 
تورکــەکان درەنگ ڕوویان لە ئیســالم کرد، 
نەیانتوانی لــە ڕۆحی ئیســالم تێبگەن.]71[“ 
ناوبراو دەنووســێ کــە حاکمییەتی تورکانی 
عوسمانی “پاکی)خلووس(ی زمانی عەڕەبییان 
تێک داوە و ئەمەش بووە هۆی دروست بوونی 

ناکۆکی و دووبەرەکی لەنێو موسوڵمانان.]72[ 
 لــەم نێوەدا، عیمارە بەبــێ ئاماژەدان بە 
عەبــدۆ، ڕوانگەی ناوبراو دەربارەی “پووکانەوە 
ئیســالمی  شارســتانییەتی  شکســت”ی  و 
دووپاتە دەکاتەوە. بــە پێی بۆچوونی عیمارە، 
عەڕەبەکان  غەیــرە  دەســەاڵتی  دەرکەوتنی 
هــەر بەتەنیا نەبوو بە هــۆکاری لەنێوچوونی 
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پاکی)خلووس(ی ئیســالم، بەڵکــوو هاوکات 
بوو بە هۆکاری “لەنێوچوونی ئیســالم، وەکوو 
ئەقاڵنییەت  تایبەتمەندیی  و  شارستانییەتێک 
و ئەلعرووبە” هەر بۆیە ئەم توخمانە لە ڕاستیدا 
بزوێنەری گەشــەکردن و بەرەوپێشــچوونی 
“شارستانییەتی ئیسالمی- عەڕەبی” بوون.]73[ 
زانای ئیسالمیستی فارس،  بەاڵم شەریعەتی، 
خوێندنەوەیەکــی تەواو جیــاوازی ئێتنیکی 
ـ ڕەگەزی، لە مێژووی ئیســالم پێشــکەش 
دەکات و، بــەم پێیــە “پــاش دزەکردنــی 
]ئیسالم[ لە ڕۆحی ئێران و، وشیاری و هزری 
شۆڕشگێڕیی ئێرانی، ئیسالمیش گۆڕا و زیاتر 
تایبەتمەندیی ســامی ]پێشــوو[ی خۆی لە 
دەســت دا.]74[ بە بۆچوونی شەریعەتی شیعە 
ـ کە هەمــوو ئیمامەکانی)ڕێبەرە پاکەکانی( 
عەڕەب بــوون- بەرهەمێکی ئاریایییە و، هەر 
بۆیە “موســوڵمانێکی ئێرانی )کە شیعەیە( نە 
ئێرانییەکی کۆنە و نە سامییە، بەڵکوو بەرهەمی 
لەدایکبوونی  بەرهەمــی  نوێیــە،  ڕەوتێکــی 
دیاردەیەکی مێژوویییە کە پێشــتر هیچ کات 
نەبووە.]75[ شەریعەتی ئەم واقعییەتە بەتەواوی 
لەبیــر دەکات کە تا ســەدەی 16 ، ســوننە 
مەزهەبی زاڵ لە جوگڕافییای ئێران بوو و زۆر 
لە دانیشــتووانی ئێرانی ئەمڕۆکەش سوننەن. 
هەر بۆیە ناوبراو دەیهەوێ بمانهێنێتە سەر ئەو 
باوەڕە کە ئیســالم، “ئەم باوەڕ و ئیمانە پتەو 
و بەشــەوق و بەهێزە و، هــاوکات نەرمونیان 
و بــەرز و جوان و قووڵەیە کــە لە قوواڵییی 
ویژدانی دێرین و پڕ کارەســاتی ئەم ڕەگەزە 
شــیاوە ]ئاریایــی[ ... هێالنەی کــردووە، ... 
لەگەڵ خوێن و زات و ڕۆحی تێکەاڵو بووە.]76[
 بــە پێچەوانــەی عیمارە کــە زمان بە 
کۆڵەکــەی نەتــەوە دەزانــێ، “ئێرانی بوون/
ئاریایــی بــوون” بۆ شــەریعەتی پرســێکی 
تــەواو ڕەگەزییــە. لــەم ڕووەوە عیمــارە بە 
پێچەوانەی شەریعەتی، باوەڕی بە یەکسانیی 
عەڕەبفۆنــەکان لەگــەڵ ڕەگــەزی عەڕەبــە 
“عەڕەب-  دابەشکاریی  “ڕاستەقینە”ەکانە.]77[ 

ئێرانی”ی شەریعەتی لەڕادەبەدەر ڕەگەزییە و 
بۆچوونەکانی بەتەواوی گرفتخوڵقێنن. گرینگ 
نییە خوێندنەوەی ئێمە چەندە دڵســۆزانەیە، 
تاقیکردنــەوەی  لــە  شــەریعەتی  چونکــە 
ناوبراو  ڕەگەزپەرەســتانە دەرناچێت. بۆ وێنە 
]عەڕەبەکان[  “هیممەتــی  کــە  دەنووســێ 
لــە گەردنی وشــترەکەیان بڵیندتــر نییە و، 
وەسەرکەوتنیشــیان لە پشــتی وشترەکەیان 
تێ ناپــەرێ. وا لەگەڵ وشــتر خزمایەتییان 
هەیە و هاوجنســن کە وەکوو مرۆڤ، وەکوو 
خۆیان پێی دەڵێن نەفەر، نەک ســەر. لەبەر 
تایبەتیی  دەســتەواژەیەکی  “ســەر”  ئەوەی 
ئاژەاڵنە و وشتر لە بۆچوونی عەڕەباندا، عەڕەبە 
و ئاژەڵ نییە”.]78[ پاشــان لە ڕێگەی جۆرێک 
پرســیاری نکۆڵی کردنەوە دەپرسێ “بەهای 
ڕوانگە بــەرزەکان، ئیمانی ڕەها و حەقیقەتی 
ئیســالم بۆ تاکێکی قوڕەیشی]عەڕەب[ کە ـ 
جیا لــە خواردنی مارمێلکــە و خواردنەوەی 
شیری وشــتر- پێویستییەکی دیکەی نییە ـ 

چییە؟“]79[
 شەریعەتی پێی وایە کە عەڕەب تواناییی 
زەینیی پێویســتیان بۆ تێگەیشــتنی ئیسالم 
نییە و هەر لەبەر ئەم هۆکارە بوو کە “عەڕەب 
قوڕئانیان بە جادوو ناو برد و ئێرانییەکان لەگەڵ 
مانا و دەربڕین و زەینی دۆزەرەوەی ماناکەی، 
بە کەالمی وەحی گەیشــتن و مەعجیزەکەی 
نیشــان دان.”]80[ هەر بۆیە شــەریعەتی پێی 
وایە عەڕەب تواناییی زەینیی پێویســتیان بۆ 
تێگەیشتنی قووڵ لە ئایینێکی وەکوو ئیسالم 
نەبوو، چونکە “ئیســالم موعجیزەکەی کتێبە 
و جوانییەکەشــی کەالمەکەیەتی، لە حاڵێکدا 
عەڕەب نە هیچ نەریتێکی نووسین و نە هیچ 
الپەڕەیەکی نووسراویان هەبووە.]81[ ناوبراو بە 
تەشەرەوە دەڵێ “عەڕەب چۆن لەمانە دەگات؟ 
دنیاکــەی دنیای شمشــێر و بەتااڵن بردن و 
کۆیلــە و وشــترە و بوتەکانیــان هەویری و 

خورمایی و بەردینن.]82[ 
 لە ڕوانگەی شــەریعەتییەوە، ئیســالم و 
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ئێران یەکتریان خوڵقاندووەتەوە و “گەورەترین 
کاریگەرییــەک کە ئیســالم لەســەر ڕۆحی 
ئاریاییی دانا، هێنانە خوارەوەی لە ئاســمانەوە 
بوو. ســەیری هیند بکەن کە ئیسالم لەوێدا 
هیچ ماڵ و پێگەیەکی نییە: ڕۆح و هزرەکەی 
هێشــتاش لە ئاسمانن.”]83[ ناوبراو لەسەر ئەو 
باوەڕەیە کە تەنانەت ئەگــەر عەڕەب توانایی 
تێگەیشــتنی پێویســتیان بــۆ ئاوێتەکردنی 
ئیســالم لەگەڵ ڕۆحیان هەبووایە، دیســان 
ئیســالم وەکوو ئایینێک هەر پێویســتی بە 
“ئێران” هەبوو. “دەکرێ بڵێین ئەگەر عەڕەب 
لە ئیســالم گەیشــتبا و لە دڵەوە ئیمانی پێ 
هێنابا و لەگەڵ ڕۆح و هەناوی تێکەاڵو بووبا، 
نە تەنیا باوەڕ و ئیمان، بەڵکوو مەیل و وەرگرتن 
و تێگەیشتنی ئیســالمی دەبوو، ئێرانی ... بە 
ئی خۆی نەدەزانی و بانگهێشــتنی نەدەکرد؟ 
ئــەی بۆچی!؟”]84[ ئیســالم لە عەڕەبســتان 
ســەری هەڵــدا، بــەاڵم “لە هەر شــوێنێک 
باســی ئیسالمناســی، فەرهەنگــە زەنگین و 
دەوڵەمەندەکەی و شارســتانییەتی درەوشاوە 
لــە گۆڕێدایە، قســە لــە دەرەوەی عەڕەب 
ناکرێ.”]85[ پاشــان ئــەم ئالەنگارییە دێنێتە 
بەرباس “شــوێنی شارستانییەت و فەرهەنگی 
ئیســالم لە مێژوودا کوێیە؟ خوراسان و ڕەی 
و ئیســفەهان و ماوراءالنهر و نەیشــابوورە ... 
نە مەدینە و ڕیــاز و مەککە و حەزەریمەوت 
و نەجــد و تەهامە .... کامە زانای ئیســالمی، 
ئەدیب، حەکیم و زانــا و تەبیب و مێژووزان 
و شــاعیر و هونەرمەندی ئیسالمی، عەڕەبن؟ 
هەموویان ]ئەوانە[ ئێرانین.”]86[ ئیسالم لەنێو 
عەڕەباندا ســەری هەڵدا “بەاڵم لەگەڵ ئێران 
ئاشــنا بوو و، لە داوێنــی ئێراندا ڕۆحی وەبەر 
هاتەوە و ناسیاوی و شیاوبوون و شەیدابوون و 

ئیخالس و شوناسی خۆی دۆزییەوە.”]87[ 
 هەڵبەت دەبێ جەخت لەوە بکرێتەوە کە 
شــەریعەتی بابەتی زۆری دەربارەی جیاوازیی 
بنەڕەتیی نێوان بەناو”ڕەگەزەکانی ســامی و 
ئاریایــی” هەیە کە ئێمە لە ژێرەوە هەر ئاماژە 

بە بەشێکی کەمیان دەکەین:
 ڕەگەزی ســامی، ڕەگەزێکــی توندوتیژە 
و  تەبیعــات  تونــد  و  هەڵدەچــێ  زوو   و 
عەجوولە.]88[ جەماڵ عەبدولناسر لەگەڵ گاندی 
پێک بگرن و بەراوردیان بکەن.]89[ سامی تەنیا 
دار دەبینێ لەنێو دارەســتان، ئاریاییش هەم 
دار دەبینێ و هەم دارەســتان،]90[ سامییەک 
قــەت ناتوانێ هەمــوو ڕەهەندەکانی بابەتێک 
ببینــێ. ئاریایییەک)هینــدی( لــە بەرانبەر 
ســامییەکدا قەت ئاسایشــی نییە، هەمیشە 
ترس و خورپەیەکی لــە دڵیدایە کە لەوانەیە 
وەکوو پشــیلەیەکی کێوی خۆ بە چڕوچاوی 
دابدا و بیڕنێت.]91[ سامی تاک ڕەهەندە، بەاڵم 
ئاریایی فرە ڕەهەندە.]92[ سامی دەرەکیخوازە و 
ئاریاییش ناوەکیخواز.]93[ ئەگەر سامییەک لە 

زیندان بەند بکەن، زوو خۆی دەکووژێ.]94[
 سەرەڕای ئەمانە، شــەریعەتی و عیمارە 
هەردووکیان لەسەر ئەو بابەتە کۆک و هاوڕان 
کە ناسیۆنالیزم لەگەڵ ئیسالم تەبایە، چونکە 
بکەر و چاالکی ئایینیی نەتەوە، بە دیاردەیەکی 
ڕوون و ئاشــکرا دەزانێ. بەاڵم بابەتەکە ڕاست 
هــەر ئەمەیە کە بکەر و چاالکــی ئایینی لە 
کار  ناســیۆنالیزمدا  پاڕادایمی  چوارچێــوەی 
دەکات. هەر بۆیە موســوڵمانان پێیان خۆشە 
دەربڕینــە ئایینییەکەیــان لەگــەڵ زمانــی 
ناسیۆنالیزم بکەنە یەک. هەر وەکوو بینیمان، 
هەم شــەریعەتی و هەم عیمارە، لە ڕوانگەی 
ڕەگەزی و ناسیۆنالیستییەوە مێژووی ئیسالم 
دەخوێننــەوە. هەر بۆیە ئیسالمیســتەکانیش 
وەکــوو بکەر و هــەر مرۆڤێکی ســەردەمی 
مودێڕن، نەتەوە وەکو دیاردەیەکی سروشتی و 
جێی تێنەفکرین دەبینن. لەبەر ئەوەی چاالکی 
ئایینی لە چوارچێوەی پاڕادایمی ناسیۆنالیزمدا 
کار دەکات، پێی خۆشە وشیارییە ئایینییەکەی 
لەگەڵ وشیاریی ناسیۆنالیستی بکاتە یەک.]95[ 
نەتەوە،  دەربارەی  ئیسالمیســتەکان  ڕوانینی 
لە کەسانی دیکەی مۆدێڕن دەربارەی پرسی 
نەتەوە جیاوازتــر نییە. شوناســی نەتەوەیی 
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شــێوازێکی تایبەتی ئاماژەدان یان بۆچوونی 
نەتەوەیە کــە بە پێی بۆچوونــی بیلینگ]96[ 
بــە مانای  “هەبوونــی شوناســی نەتەوەیی 
هەبوونی ڕێگایەک بۆ قســەکردن و تەعبیری 
نەتەوەیــە.]97[“ لەبــەر ئــەوەی پاڕادایمــی 
ناسیۆنالیزم بەستێنێکە ئایین تێیدا سەرلەنوێ 
ڕاڤە دەکرێتەوە، ئەم پاڕادایمە کاریگەی لەسەر 
دووبارە لێکدانەوە و خوێندنەوەی ئایینییەکان 
دادەنێت. بەم شــێوەیە پێشینەی ئێتنیکی و 
فەرهەنگییەکان،  ناسیۆنالیســتی/  بەســتێنە 
مۆدێڕن  موسوڵمانانی  تێگەیشتنی  چۆنیەتیی 

لە ئایینەکەیان دەخوڵقێنن.

ئیســالمیزم، دەوڵــەت ـ نەتــەوە و 
ناسیۆنالیزمی ڕۆژانە]98[  

 لە زۆر ڕوانگەوە، لێکدانەوەی ئایینیی کۆمەڵەی 
موســوڵمانان لەگــەڵ ســنووری نەتەوەییی 
“وێناکراویــان”]99[ یــەک دەگرێتــەوە. هەم 
موسوڵمانانی نەریتی و هەم ئیسالمیستەکان، 
دەوڵەت-نەتەوەکانــی خۆیان وەکوو ئەمرێکی 
حاشــاهەڵنەگر قەبــوڵ کــردووە و هەر بۆیە 
ســنوورە ئایینــی و مێژووەکەیــان لەپێنــاو 
گونجانیان لەگەڵ ســنوورە نەتەوەیییەکانیان 
دووبارە داڕشتووەتەوە. هەروەها مەیلی زەینیی 
ئیسالمیســتەکان بــۆ دەســەاڵتی دەوڵەتی، 
دەروونی کردنــی ســنوورە نەتەوەیییەکان و 
کاریگەریــی بەرباڵوی ناســیۆنالیزم لەســەر 
هزری سیاسیی مۆدێڕنی موسوڵمانان نیشان 
دەدات. بــە شــێوەیەکی دیاریکــراو کاتێک 
ئیسالمیستەکان دەگەنە دەسەاڵت ئەم بابەتە 
ڕوونتر و ئاشــکراتر دەبێــت، چونکە ناچارن 
دروشــمەکانیان بە گوێرەی بەرپرسیاریەتیی 
ناسیۆنالیســتییان ڕێــک بخــەن. ئەگەرچی 
کاتێک ئیسالمیســتەکان دەسەاڵتیان هەیە، 
یاسا و ڕێسای کۆنەپارێزانە ڕەچاو دەکەن، بەاڵم 
لەگەڵ ئەوەیشدا سیاســەتەکانیان لەبنەڕەتدا 
ناسیۆنالیستی دەمێنێتەوە و قەت سروشت و 
چییەتیی دەوڵەتی مۆدێڕن نابەنە ژێر پرسیار. 

ئامادە نین بە پێی داوێنپاکی و پابەندبوون بە 
بنەما ئایینییەکان، هیچ مافێک بدەنە غەیری 
هاواڵتییانــی خۆیــان.]100[ ئەمــە حەقیقەتی 
هەیە کە لە دەوڵەتی ئیســالمیدا، هاواڵتییان 
)شارۆمەندان(ی موسوڵمان مافی زیاتریان پێ 
دەبڕێ. بەم حاڵەشەوە وەکوو هەر دەوڵەتێکی 
دیکە، سیاســەتی ئیســالمخوازانەش بە پێی 
جۆرێک بەرژەوەندیی گشــتی و مانەوەیان لە 
دەسەاڵت لە سنوورە دیاریکراوە سیاسییەکاندا 
دادەڕێژرێن. کەوابوو سیاســەتەکانیان وەکوو 
هەموو دەوڵەت-نەتەوەکانی دیکە سیاســەتی 
هەاڵواردن و ناوچەیییە و، بە نێوخۆی سنوورە 

دیاریکراوەکانەوە بەستراوەتەوە.
 کار و کردەوەی ئیسالمیســتەکان لەنێو 
ئامانجە  و  دەوڵەت-نەتــەوەدا  ســنوورەکانی 
ســتراتیژییەکانیان بۆ کۆنتڕۆڵی دەســەاڵتی 
ئاســتە  لــە  دەکات  ناچاریــان  دەوڵــەت 
جۆراوجۆرەکاندا پێوەندییان بە ناسیۆنالیزمەوە 
هەبێــت. لــە دەوڵەتــی مۆدێڕنــدا - بەبێ 
لەبەرچاوگرتنــی پانوبەرینــی یان شــێوازی 
پێناســەکردنی ســنوورەکانی - لە بنەڕەتدا 
نەتەوە خاوەنی دەوڵەتە و مافی حاکمییەت و 
مافەکانی دیکە تەنیا بۆ ئەو کەســانەیە کە لە 
نێوخۆی ســنوورەکانی نیشتمانی دیاریکراودا 
دەژیــن. مافی حاکمییەت کە لە چوارچێوەی 
هاواڵتییانی  دەدرێتــە  ئامادەکــراو  یاســای 
واڵتێــک، بــە تایبەتــی مافــی هاواڵتییانی 
یاســایی “کۆمەڵەیەکی سیاســیی وێناکراو و 
ســنووردار”ە.]101[ هەر بۆیەش دەسەاڵتدارانی 
واڵتێکی ئیسالمیســتی وەکوو ئێران دەتوانن 
بەبێ گرینگیدان بە دین و تەقوای موسوڵمانی 
ئەفغانــی، چوونــی ئەفغانــی بۆ نێــو پارکی 
گەورەشــارەکانی وەکوو ئیســفەهان قەدەغە 

بکەن.]102[ 
 هەوڵی ئیسالمیســتەکان بــۆ کارکردن 
لە ڕێــڕەوی دەوڵەت-نەتەوەدا، بە شــێوەی 
ئۆتوماتیک بەســتێنەکانی ئاوێتەبوونی ئایین 
و سیاســەت ئامــادە دەکــەن و لــە الیەن 
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“بەرژەوەندیــی نەتەوەیــی” واڵتەکەیانــەوە 
دادەڕێژرێــت. نابــێ کاریگەریی پێویســتیی 
پاڕادایمی لەم شــێوەیە لەسەر هزری ئایینی 
بــە هێنــد نەگریــن. ئیسالمیســتەکانیش 
وەکوو هەمــوو هاواڵتییانی دیکــە بەرهەمی 
ناســیۆنالیزمی ڕۆژانــەی نەتــەوەی خۆیانن 
و لە ڕێگــەی پــەروەردەی ناسیۆنالیســتی 
گەشەیان کردووە. ئەوانیش وەکوو هاواڵتییانی 
سیکۆالر تواناییی ئەوەیان نییە کە دووبارە لە 
دەوڵەت-نەتــەوە وەکــوو “نموونەیەکی تەواو 
ئایدیــال”]103[ی سیســتەمی حاکمییەتی  و 

مۆدێڕن بفکرنەوە.]104[ 
 ئەگەر بەڵگاندنی من ڕاســت و دروست 
بێ، ئیسالمیســتەکان ناتوانن لــە دنیایەکی 
جیــاوازدا بژیــن و تواناییــی وێناکردن یان 
الیەنگرییــان لە شــێوە ژیانێــک نییە کە لە 
دەوڵەت-نەتــەوەی  ســنوورەکانی  دەرەوەی 
مۆدێــڕن بێت. ئەم واقعییەتە پێمان دەڵێ کە 
تاکی ئیسالمیستیش وەکوو هەر هاواڵتییەک 
دەبێ “ســنووری دەرەکیــی دەوڵەت” بکاتە 
“ســنووری دەروونی]خــۆی[”.]105[ ئەم کارە 
لەبەر واقعییەتی تەواوی ژیان لەژێر دەوڵەت-
نەتەوەیەکــی دیاریکراودا پێویســتە. وێناچێ 
چەمکی ســنوورە نەتەوەیییــەکان گرفت و 
هەبێت.  ئیسالمیســتەکان  بۆ  سەرهێشــەی 
هــەر بۆیە موســوڵمانانی فارسی-شــیعە لە 
ئێراندا بە شــانازییەوە لە یاســای بنەڕەتیدا 
ئەم مەرجەیان بۆ ســەرۆک کۆمارەکەیان بە 
ڕەوا زانیوە کە ســەرۆک کۆماری ئێران دەبێ 
هاواڵتییەکی شیعەی نێری لەدایکبووی ئێران 

)بە ڕەچەڵەک ئێرانی( بێت.]106[ 
 هەر وەکوو باســم کرد، کەسایەتیگەلی 
گــەورەی موســوڵمان وەکــوو “عیمــارە” و 
لە  ناســیۆنالیزمیان  النیکەم  “شــەریعەتی”، 
الیەن ئیســالمەوە قەبوڵە. هەروەها کەسانی 
ئیقباڵیی فەیلەسووف  دیکە وەکوو محەممەد 
و ئەبوو عەال مەودوودیی ئیسالمیســت ـ کە 
“ئەوی دیکەیان” غەیرە موســوڵمان بوون ـ 

لە باسی ئیسالم و ناسیۆنالیزمدا باسیان لەمە 
کردووە کە لە ناسیۆنالیزم بێبەری نین. ئیقباڵ 
لە یەکێک لە نووسراوەکانیدا باس لەمە دەکات 
کە “هەســتی نیشــتمانپەروەری کە بیرۆکە 
نەتەوەیییەکــەی وەگــەڕی دەخات، جۆرێک 
بەخودایــی کردنی کەرەســتەیەکی مادییە و 
بەتەواوی دژی بنەماکانی ئیسالمە.”]107[ جێی 
وەبیرهێنانەوەیــە کە ئیقبــاڵ هەر لە هەمان 
کۆمەڵە یادداشتدا نووسیویەتی “بێگومان بیری 
نەتەوایەتی، هۆکارێکی دروستی گەشەکردنی 
کۆمەڵگاکانــە.”]108[ زۆر جــاران ڕوانگــە دژ 
نەگونجاوییەکی  وەکــوو  ئیقباڵ  بەیەکەکانی 
لەقەڵــەم  ناســیۆنالیزم  لەگــەڵ   قــووڵ 

دەدرێت.]109[
 ڕاســتییەکەی دەبــێ بە ڕواڵــەت دژە 
ناسیۆنالیستترین ڕوانگەکانی ئیقباڵیش ـ کە 
واڵمێکــە بۆ غوالمحوســێن ئەحمەد مەدەنی 
ـ بــە دژکردەوەیەکی ئیحساســی بزانین بۆ 
لەدەستدانی شوناسی ئیسالمیی موسوڵمانانی 
هیند لە دێمۆکراســییەکدا کــە بە گوێرەی 
زۆرینە، هیندوویە. لەبەر ئەوەی ئیقباڵ لەسەر 
ئــەو باوەڕە بــوو کە “موســوڵمانانی هیندی 
باوەڕە ئیســالمییەکانی خۆیان وەال دەنێن و 
لەنێو نەتەوەی هیندیدا دەتوێنەوە و ئاسمیلە 
دەبن.”]110[ ئیقباڵ پشــتی بــە بەڵگاندنێکی 
غەیرە سیکۆالر بەستووە و لەسەر ئەو باوەڕەیە 
کە “ئیســالم لەگــەڵ هیچ شــێوە ژیانێکی 
دیکــە ناگونجێت.” ئیددیعــا دەکا کە ئەگەر 
موســوڵمانان لەنێــو هینددا بمێننــەوە “لە 
ئاکامدا باوەڕە ئیسالمییەکانیان بەرەو جۆرێک 
هزری ئەخالقــی دەڕوا، بێئــەوەی گرینگی 
بە سیســتەمی کۆمەاڵیەتی و دەرنجامەکەی 
بدا.”]111[ لە حاڵێکدا ئــەو بۆچوونەی ئیقباڵ 
ســەربارەت بە سروشــتی غەیرە سیکۆالری 
ئیســالم ســنوورێک لەنێوان ئیســالمیزم و 
مۆدێرنیزمی ئیســالمی ناهێڵێتــەوە، ئەو لە 
دەرەوەی شێوە قاڕەی هیند پابەندی ئەم بنەما 
نامێنێت. بۆ  غەیرە سیکۆالربوونەی ئیســالم 
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وێنە، ئیقباڵ بە لەقەڵەمدانی گۆڕانکارییەکانی 
تورکییــەی دەیەی 1920 وەکوو “هەنگاوێکی 
گرینگ بــۆ کەڵک وەرگرتنــی ئیجتیهاد لە 
ئیســالمی مۆدێڕندا” باس لــەوە دەکات کە 
بیرمەندانی حیزبی ناسیۆنالیستی تورک “دژی 
بیری کۆنــی یەکێتیی نێوان دین و دەوڵەتن 
و لەســەر جیایی نێوان ئەم دوو ناوەندە سوور 
و پێداگرن. هەڵبەت هیچ شــک و گومانێک 
لــەوەدا نییە کــە پێکهاتەی ئیســالم وەکوو 
سیســتەمێکی سیاســی مەزهەبی، ڕێگە بە 

کارێکی وەها دەدات...”]112[
 تــا ئەو جێیەی پێوەنــدی بە ئەبوو عەال 
مەودوودی،]113[ کەســایەتیی ئیسالمیســتی 
پاکســتانییەوە هەیە، بۆچوونەکانی دەربارەی 
ناســیۆنالیزمـ  کە زیاتر لە کتێبەکەیدا وەکوو 
بابەتی ئێتنیکی )ناســیۆنالیزم(]114[ هاتووەتە 
بەرباسـ  بە قووڵی دژ بەیەک و ناسەقامگیرن. 
یەکەم، مــەودوودی لەســەر ئــەو باوەڕەیە 
کە ناســیۆنالیزم پێشــینەی هەزاران ساڵەی 
هەیە، لــە کاتێکدا تواناییــی جیا کردنەوەی 
ناسیۆنالیزمی لە ڕەگەزپەرەستی، ئێمپریالیزم، 
پێوەندیی خێڵەکی و خزمایەتی یان تەنانەت 
 لــە پێوەندیــی ئابووریــی کاپیتالیســتیش 
نییــە.]115[ دووهــەم، بەبێ هێنانە بەرباســی 
چییەتیی ناسیۆنالیزمی ئیسالمی و چۆنیەتیی 
بیچم گرتنەکــەی، مەودوودی لەســەر ئەو 
باوەڕەیــە “کە ناســیۆنالیزمی ئیســالمی بە 
پێچەوانەی شــێوازەکانی دیکەی ناسیۆنالیزم 
)وەکوو ئەو کاتەی ئیســالم لە ســەرەتاکانی 
دەرکەوتنیــدا بەرەوڕووی بووەوە و، وەالی نا( 

ناسیۆنالیزمێکی مەنتقییە.”]116[
 ســێهەم، وێدەچێ مەودوودی کێشەی 
لەگــەڵ ئــەوە هەبێ کــە پێــی دەڵێ “خۆ 
بەگەورەزانینــی نەتەوەکان”  تــا واقعییەتی 
بوونی نەتــەوە جۆراوجۆرەکان، چونکە ناوبراو 
تواناییی جیاوازی دانان لەنێوان ناسیۆنالیزم و 
ڕەگەزپەرەستی و هزرەکانی ئێتنیک-تەوەری 
نییە.]117[ ناوبراو پێی وایە ناسیۆنالیزم دیوارێکی 

گەورەیــە و مرۆڤــەکان بۆ وەدەســتهێنانی 
بەرژەوەندیی ســنووردار بــە دەوری خۆیاندا 
هەڵیدەچنن و هەر بۆیە دەوڵەتانی ئەورووپایی، 
لەنێــوی  دەیانهــەوێ  ژاپــۆن  و   ئەمریــکا 
بەرن.]118[ چــوارەم، مەودوودی لەســەر ئەو 
باوەڕەیە کە ڕەگەزەکان و نەتەوە جۆراوجۆرەکان 
هیــچ جێگە و پێگەیەکیــان لەنێو “نەتەوەی 
ئیســالم”دا نییە؛ “ هەر وەکوو پادشــایەتیی 
جۆراوجۆر لەنێو پادشــایەتییەکی یەکگرتوودا 
شــتێکی مەحاڵە.”]119[ لەوانەیــە ناوبراو لەم 
ڕێیەوە بیهەوێ بڵێ کە موســوڵمانان ناتوانن 
هاوکات هەم جەخت لەسەر نەتەوە، ڕەگەز و 
شوناسی ئێتنیکی و هەمیش شوناسی ئایینیی 
خۆیــان بکەنەوە. بەاڵم هیــچ کام لەم ڕوانگە 
ئاماژەپێکراوانە، ڕێ لەم بۆچوونەی مەودوودی 
ناگرن کە ئیددیعا بکا کە ئیسالم هیچ کێشە و 
گرفتێکی لەگەڵ پێوەندیی خوێنی، بنەماڵەیی 
یان مردن لە ڕێی خاک و نیشــتمان نییە. بە 
پێچەوانەوە، مەودوودی لەسەر ئەو باوەڕەیە کە 
ئیســالم ئەولەوییەتێکی تایبەتی بۆ پاراستنی 
نیشــتمان و پێوەندیی خوێنــی و بنەماڵەیی 
هەیە.]120[ پێنجەم، لــە الیەکەوە مەودوودی 
پێوەندیی خوێنی و پێوەندییە نەتەوەیییەکان 
وەکوو هۆکاری هاوپێوەندیی موسوڵمانان ڕەت 
دەکاتــەوە، بەاڵم لە هەمــان کاتدا باس لەوە 
دەکات کە ئیســالم، مەرگ لە ڕێی ئەم شتە 
مادییانەوە بە شەهیدبوون)شەهادەت( لەقەڵەم 
دەدات. شەشــەم، مــەودوودی بە گەڕانەوە و 
پشتبەســتن بە ئایەی 13ی سووڕەی 49ی 
قوڕئــان، پێــی وایە ئیســالم بیر لــە بوونی 
نەتەوە جۆراوجۆرەکان بە مەبەســتی ناسینی 
بەرانبەریان دەکات، نەک دوژمنایەتییان.]121[ 
کەوابوو ئاشــکرایە کە ڕوانگەکانی مەودوودی 
نەتەنیا بە قووڵی دژی یەکتر و ناتەبان، بەڵکوو 
ئەویــش وەکــوو زۆربەی ئیسالمیســتەکان 
ناتوانێ تەنانەت لــە زۆر الیەنی حاکمییەتی 
ناسیۆنالیســتیی مۆدێــڕن بفکرێتــەوە و بە 
سروشــتییان دەبینــێ. لــەم ســۆنگەیەوە، 

417گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721



مەودوودی وەکوو ئیسالمیستەکانی دیکە نەک 
هەر ناتوانێ سیستەمی جێگرەوە بۆ سیستەمە 
ناسیۆنالیســتییەکانی ئێستا پێشکەش بکات، 
بەڵکوو زۆر الیەنی بە ئاشکرا و حاشاهەڵنەگرن 

و لەبنەڕەتدا ناسیۆنالیستین. 
 هەر وەکوو باس کرا، ئیسالمیســتەکان 
قەبووڵە.  دەوڵەت-نەتەوەیــان  ســنوورەکانی 
بە گشــتی، سەرەڕای بەشــێک لە دەربڕینە 
ڕیتۆریکەکانیان دەربارەی ڕۆڵی کۆلۆنیالیزمی 
ڕۆژئاوا لە سەپاندنی سنوورە جوگڕافیایییەکانی 
بەرچاومان  ئیســالمیی  ئەدەبییاتێکی  ئێستا، 
نییــە کــە پێمــان بڵــێ دەروونــی کردنی 
سنوورەکانی دەوڵەت-نەتەوە کێشە و گرفتی 
بــۆ پێوەندیی “برایەتی”ی جیهانی ئیســالم 
دروســت کردووە. هەر وەک باس کرا، سیما 
و کەســایەتییە دیارەکانی ئیســالمی وەکوو 
عیمارە و شــەریعەتی، النیکەم ناســیۆنالیزم 
لەگەڵ ئیســالم بە گونجاو دەبینن. بەشــێک 
لە بیرمەندانی موســوڵمان، وەکوو محەممەد 
ئیقباڵـ  کە غەیرە موســوڵمانەکان بۆ ناوبراو، 
ئەوی دیکە بوون- چەند بابەتیان ورووژاندووە 
کە هــەر وەک باس کــرا دەڵێ “هەســتی 
نیشــتمانپەروەری”]122[ کە بیــری نەتەوەیی 
هان دەدات، جۆرێک بەخوداییکردنی  توخمە 
مادییەکانــە(35(.”]123[ لە ڕوانگەی ناوبراوەوە 
لەگەڵ کاکڵ و جەوهەری ئیســالم بەتەواوی 
دژ و ناتەبایــە. هەڵبــەت ئیقبــاڵ لە هەمان 
کۆمەڵە نووســراودا بۆچوونەکانی خۆی ڕەت 
کردووەتەوە و باس لەوە دەکات کە “بێگومان 
بیری نەتەوەیی، هۆکارێکی باشی گەشەکردنی 
کۆمەڵگاکانــە”)86(. ســتایش و پێهەڵگوتنی 
ئاشکرای سنوورە ئێتنیکی-نەتەوەیییەکانی نێو 
دنیای ئیسالم و دەربڕینە ناسیۆنالیستییەکانی 
چەندپاتــەی موســوڵمانان، دەرخــەری ئەم 
واقعییەتەیە کە ئیســالمی مۆدێڕن زۆر لەژێر 
باندۆڕ و کاریگەریی ناســیۆنالیزمدایە. کەوابوو 
موسوڵمانێک چ نەریتی یان ئیسالمیست بێت، 
دەوڵەت-نەتەوەکەی  کاتێــک ســنوورەکانی 

دەروونی دەکات، خــۆی وەکوو دژە ئایینێک 
نابینێت. خۆی وەکوو بەشــێک لە کۆمەڵگای 
ئیمانداران وێنا ناکات کە لە الیەن ســنوورە 
ئێتنیکی-نەتەوەیییەکانەوە لێک هەڵبڕابن.]124[
 لە چەند دەیەی ڕابردوودا، ئیسالمیستەکان 
ئەم دەرفەتەیان هەبووە کە لە چەندین واڵتدا 
دەسەاڵتی دەوڵەت بگرنە دەست. ئەم دەرفەتە، 
بەختی پێشــنیاری سیســتەمی ئاڵتەرناتیڤی 
حاڵەشــەوە،  بەم  داونێ.  دەوڵەت-نەتــەوەی 
ئەم ئیسالمیستانە نەتەنیا هیچ سیستەمێکی 
ئاڵتەرناتیڤییان پێشــکەش نەکردووە، بەڵکوو 
بە ئاشکرا ســەلماندوویانە کە تەنانەت کەمتر 
لــە گرووپە ســیکۆالرەکان ـ وەکوو کوردانی 
ڕۆژئاوای کوردستان)ڕۆژئاوا(- پرسی دەوڵەت-
نەتەوەیان پێ پرســێکی پڕگرفت و کێشەیە. 
ئیسالمیســتەکان لــە کاتی وەدەســتهێنانی 
دەسەاڵتی دەوڵەتیدا هەوڵیان داوە، یاساوڕێسای 
نەتەوەکانــی خۆیان زیاتر بکەنــە مەزهەبی، 
بەم حاڵەشــەوە نەیانتوانیوە بەسەر فەرهەنگ 
و کلتــووری ڕەگەزپەرەســتانەی نەتــەوەی 
بااڵدەســتدا زاڵ بن یان دە هەڵمەتانی بگرن. 
ئەگەر کۆماری ئیسالمیی ئێران یان دەوڵەتی 
ئیسالمیســتی تورکییە بــە نموونە بێنینەوە، 
دەزانین نەتەنیا وەکوو واڵتێکی فارســی یان 
تورکی مامەڵە دەکەن، بەڵکوو سەلماندوویانە 
ئێتنیــک- لەبەرانبــەر  سیاسەتەکانیشــیان 
نەتەوەکانــی ژێر دەســەاڵتییان توندوتیژتر و 

زاڵمانەتر لە پێشینیانی سیکۆالری خۆیانە.
ئیســالمیی  کۆمــاری  سیاســەتەکانی   
و،  فارســی گەرایانەیە  لەبنەڕەتــدا  ئێــران 
سیســتەمی پەروەردەی ئەم واڵتــە پەرە بە 
 بەرنامەی خوێندنی شیعەی-فارســی-ئاریایی 
دەدات.]125[ ئایەتوڵــاڵ خومەینــی لە ســاڵی 
1979 و تەنیا چەند مانگ پاش گەڕانەوەی بۆ 
ئێران لە ڕێگەی فتوای جیهاد دژی کوردان، 
هەڵنەکردن و توندوتیژیی لە دژی موسوڵمانی 
غەیرە فارس وەڕێ خســت. ئەو پشــتی بەو 
ئایەتانە بەســت کە پێغەمبەری ئیســالم لە 
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ســاڵی 631ی زایینی بــۆ هاندانی هاوڕێ و 
یاوەرەکانــی بۆ هێرش کردنە ســەر کافرانی 
مەککە بە پێویســتی زانی: “اشداء علي الکفار 
رحمــاء بينهم: لەبەرانبەر کافراندا توندوتیژن، 
بەاڵم بۆ یەکتری دلۆڤــان و مێهرەبانن.”]126[ 
لە ساڵی 2020دا، کاتێک ئەڕتەشی تورکییە 
هێرشــی کردە ســەر کوردانی موســوڵمانی 
ڕۆژئاوای کوردســتان، دەوڵەتــی تورکییەش 
دەســتووری خوێندنــەوەی هەمــان ئایەی 
قوڕئانی لــە 90،000 مزگەوتــی تورکییەی 
دا.]127[ هەروەهــا بڕواننــە نموونەی یاســای 
دووڕوویانــەی بنەڕەتیی کۆماری ئیســالمیی 
ئێــران کە بــە زمانێکــی کۆلۆنیالیســتانە و 
دژبەیەک ناسیۆنالیزمی فارس یاسایی دەکات 
و شــەرعییەتی دەداتــێ. یاســای بنەڕەتیی 
کۆماری ئیســالمیی ئێران لە مــادەی 19دا 
ســەروەریی هەر “زمان، ڕەگــەز و ڕەنگێک” 
ڕەت دەکاتەوە و ئەمە لە کاتێکدایە کە پێشتر 
لە مادەی 15دا بەتەنیا زمانی فارسیی وەکوو 
زمانی ڕەســمی و ســەروەر و زمانی گشتیی 

هەموو ئێرانییەکان ڕاگەیاندووە.”
 کاتێک ئیسالمیستەکان لە دەسەاڵتدان، 
ســەرلەنوێ سیاســەتی کۆنەپارێزانە بەرهەم 
دێننەوە، دروشمە جیهانییەکانیان ون دەبن و 
هەڵوێستی سیاسیی ناسیۆنالیستی دەگرنەبەر. 
“بەرژەوەندیی نەتەوەیی” سیاسەتی دەرەکیی 
زۆربەی  ئیسالمیســتیش--وەکوو  دەوڵەتانی 
دەوڵەت-نەتەوەکانــی دیکە--دیاری دەکا. بۆ 
وێنە، ســەرەڕای تاوانی شەرمنانەی دەوڵەتی 
چین لە دژی موســوڵمانان و ناردنی نزیکەی 
یەک ملیۆن موســوڵمان بۆ ئۆردوگای کاری 
زۆرەملێ، کۆماری ئیسالمیی ئێران و تورکیە، 
نزیکترین دۆســت و شــەریکی سیاســی و 
ئابووریی واڵتی چینن. ئۆردۆغان ساڵی 2009 
سیاســەتەکانی چین لە بەرانبەر موسوڵمانانی 
بە کۆمەڵکوژی ناوبرد، بەاڵم لە ســاڵی 2020 
ئۆردۆغان پاش وەرچەرخانی سیاســی بەرەو 
ڕۆژهــەاڵت، ڕایگەیاند کە “موســوڵمانان لە 

واڵتی چین بەختەوەرانــە دەژین.”]128[ ڕەنج 
و مەینەتی موســوڵمانانی چینی، الیەنگرانی 
نادات. دەوڵەتی  ئازار  مەزهەبیی ئۆردۆغانیش 
کۆماری ئیسالمیی ئێران هۆکاری سەرەکیی 
کاول و وێران کردنی سوریە و مەرگی زیاتر لە 
600،000 هاواڵتیی موســوڵمان لەو واڵتەیە. 
دەوڵەتی ئیسالمیی ئێرانیش لەبەرانبەر تاوانی 
دەوڵەتی چیــن بەتــەواوی متەقی لە خۆی 
بڕیوە.]129[ تەنانەت ئێران نە دەنگی بە کوشت 
و کوشــتاری موسوڵمانانی ڕوهینگیا دا،]130[ و 
نە لە دەنگدانی کۆمەڵەی گشتیی ڕێکخراوی 
نەتــەوە یەکگرتووەکان لــە بڕیارنامەی دژی 
کوشــتنی موســوڵمانانی میانماردا بەشــدار 
بــوو، چونکە دەیویســت زیان بــە پێوەندیی 
دووالیەنــەی لەگــەڵ میانمار نــەگات.]131[ 
خاڵــی ســەرەکی ئەمەیە کە تێگەیشــتنی 
موســوڵمانان لە ئیسالم بە هەمان ڕادە لە ژێر 
کاریگەریی ناســیۆنالیزمی مۆدێڕن و مەیلی 
ئیسالمیستەکان بۆ کۆنتڕۆڵ کردنی دەوڵەتە. 
ئامانجی من لێرەدا نیشانەی ئەم واقعییەتەیە 
دەوڵەت-نەتەوەیان  ئیسالمیســتەکانیش  کە 
وەکــوو “نموونــەی ئایدیال”ی سیســتەمی 
دەســەاڵتێکی مۆدێڕن دەروونی کردووە. بەم 
حاڵەشــەوە ڕەنگە ئەم پرسیارە بکرێ کە ئایا 
دەوڵەتی ئیسالمیی عێراق و شام)داعش( لەم 
بەڵگاندنە گشــتییە هەڵداوێــرن؟ یان داعش 
ناهەنجارییەکە و لە کاریگەریی ناســیۆنالیزم 

بێبەرییە؟
 هــۆکاری زۆر هــەن کە دەیســەلمێنن 
داعشیش لەم بۆچوونە گشتییەی من دەربارەی 
ئیســالمیزم بەدەر نییە. هۆکارەکەشی ئەمەیە 
1 داعــش لەبنەڕەتــدا دژکردەوەیەکی  کــە 
سوننە ـ عەڕەبی )هێڵی مەودا لێرەدا گرینگە(
ی بارودۆخی دوو دەیەی ڕابردوو لە عێراق و 
ســوریەیە. گرینگترین شاهیدی ئەم بۆچوونە 
ئەمەیە کــە ئەفســەرانی پێشــووی بەعس 
بڕبڕەی پشتی پێکهاتەی نیزامیی داعش پێک 
2 ڕیتۆریکی بە ڕواڵــەت گەردوونی  دێنــن. 
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)جیهانداگر(ی داعشیش زیاتر کەرەستەیەکە 
بۆ ڕاکێشــانی هێزە ئیسالمیســتەکانی دنیا؛ 
کەوابوو دروشــمی لەم شێوەیە لەنێو داعشدا، 
زیاتر لەوەی پێویستییەکی ئیدئۆلۆژیک بێت، 
جۆرێک تاکتیکە. بەر لە پشتیوانیی ئاسمانیی 
ئەمریکا لە کوردان لە ساڵی 2014دا، داعش 
خۆی لە هەر جۆرە ئۆپەراسیۆنێک لە دەرەوەی 
3 ســەرەڕای  عێــراق و ســوریەدا دەبوارد. 
ئــەوەی گرووپگەلی زۆر لە دەرەوەی عێراق و 
ســوریە پێیان وابوو بەشێک لە داعشن، بەاڵم 
لە زۆربــەی حاڵەتەکاندا هیچ نیشــانەیەکی 
پێوەندیی ڕێکخراوەییان لەگەڵ داعش نەبوو؛ 
ڕاستییەکەی ئەم گرووپانە زیاتر ئیلهامیان لە 
4 زمانی  کار و کردەوەی داعش وەردەگرت. 
عەڕەبی، میدیای ڕەســمیی داعشــە و جێگە 
و پێگەیەکی ســەرەکیی لە خۆ-تێگەیشتنی 
ئــەم گرووپەدا هەیــە و ئەمەش نیشــانەی 
تایبەتمەندیی ئێتنیکیی داعشە. 5 داعش هیچ 
کەســێکی غەیرە عەڕەب بە شیاوی گەیشتن 
بــە پلە و پایــەی خەیاڵیی خەلیفــە نازانێ. 
هەڵبژاردنی ئەبووبەکر ئەلبەغدادی لەسەر ئەم 
بنەمایە بوو کە ناوبراو بەغدادی-عەبباســییە؛ 
بــەم مانایــە کــە ڕەگ و ڕیشــە ئێتنیکیی 
 ناوبراو دەگەڕێتەوە سەر عەشیرەتی قوڕەیش.
6 دوژمنایەتیــی داعش لەگــەڵ کوردان لە 
ئێتنیکی-ناسیۆنالیستییەوە  دەســتەواژە  ڕێی 
دێنە بەرباس و دەردەبڕدرێن. ئاوڕدانەوەیەکی 
خێرا و گشــتی لەسەر بۆچوونەکانی داعش و 
کۆمێنت و تێچن لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا، 
نیشــانەی ڕوانگەی ناسیۆنالیستی و تەنانەت 
ڕەگەزپەرەستانەیانە بەرانبەر کوردان. بەشێک 
لە فەرماندەرانی داعش لە قســەکانیاندا بەبێ 
نیگەرانــی ڕایاندەگەیانــد کە ســوریە واڵتی 
عەڕەبــە و کورد لەبــەر عــەڕەب نەبوونیان 

بێگانەن.

ئەنجام
ئاکامی باسەکە بەم شێوەیەیە کە کاریگەریی 

بــوارە ئێتنیکی-ڕەگەزییــەکان و بەســتێنە 
تێگەیشتنی مۆدێڕنی  لەسەر  فەرهەنگییەکان 
موســوڵمانان ڕوون و بەرچــاوە. ســنووری 
لێکدانــەوەی موســوڵمانانی مۆدێڕن لەگەڵ 
ســنوورە ئێتنیکییەکان یەکــن. هەر وەکوو 
ئەندێرســۆن دەڵــێ “نەتــەوە  بێنێدیکــت 
ســنووردارە” و هەر مرۆڤێکی ئەوڕۆیی دەبێ 
خــۆی لــەو ســنوورداریەتییەدا بگونجێنێ. 
بــە پێــی ئەو  ئاینییەکانیانیــش  ســنوورە 
ســنوورە نەتەوەیی و ئێتنیکییانە سەرلەنوێ 
داڕێژراونەوە. بەرهەمی بیرمەندانی موسوڵمانی 
دەربــارەی  تەواومــان  بەڵگــەی  مۆدێــڕن 
ناسیۆنالیســتی  و  ئێتنیکــی  تێگەیشــتنی 
و هەروەهــا “ئەوی تــر”ی ئەوانمــان لەبەر 
دەســتی دەنێن. ئەمە لە پڕۆبلۆماتیزەکردنی 
ڕوانگە دوالیســتییە نەریتییەکان بۆ تێڕوانینە 
ئایینییەکانی مسوڵمانان و نکۆڵی لە هەستی 
ناسیۆنالیستیی دینداران، یارمەتیمان دەدات. 
ئەحیاگەرییی ئایینی مۆدێڕنی موسوڵمانان، 
سروشــتی هــەاڵواردن و وەالنانــی هەیــە. 
موســوڵمان بوون بۆ پێدانــی مافی هاوواڵتی 
لە هیچ واڵتێکی ئیســالمیدا مــەرج نییە و 
ئەمە بابەتێکە تەنانەت بۆ ئیسالمیستەکانیش 
ناسروشــتی نییــە. لــە بۆچوونی سیاســیی 
دنیای  لەدایکبــووی  )کە  ئیسالمیســتەکان 
ئۆممەتــی  ناســیۆنالیزمە(،  ڕاســتەقینەی 
ئیســالمی )کۆمەڵگایەک کە لەســەر ئیمان 
بنیات نراوە( جێگە و پێگەیەکی ئەوتۆی نییە. 
ســەرەڕای ئەوەی کە دەوڵەتــی وێناکراویان 
دەتوانێ جۆرێک دەوڵەتی ئایینی بێت، بەاڵم 
دەوڵەتێکــی وەهاش دەبێ لــە چوارچێوەی 
سنوورە نەتەوەیییە ســنووردار و تایبەتەکاندا 
کار بــکات. پێــوەری ڕێبــەری دەوڵەتانــی 
ئیسالمیست بۆ وەدەســتهێنانی خۆشبژێویی 
خەڵــک لەجیاتیی ڕەزامەندیی خودا دەبێ بە 
جۆرێک لەگەڵ بەرژەوەندیی گشتیی نێوخۆیی 
و بەرژەوەندیــی نەتەوەییــی واڵتەکەیان لە 

ئاستی نێونەتەوەییدا یەک بگرێتەوە.
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 وەدەســتهێنانی دەســەاڵتی دەوڵــەت، 
و  ئیسالمیســتەکانە  کۆتاییــی  ئامانجــی 
هەروەهــا دەوڵەتیش بە هۆکاری ســەرەکیی 
گۆڕانکارییــەکان دەزانــن. کەوابــوو باوەڕ بە 
نیشــانەی  ســەرەکیترین  دەوڵەت  هەبوونی 
ئەحیاگەریی ئیســالمی مۆدێڕنە. لە کاتێکدا 
لەوانەیــە دەوڵەتەکەیان ناو بنێــن دەوڵەتی 
 ”ic“ پاشگری “ی “یان( ))Islamic ئیسالمی
لە islamicدا هەم دەیکاتە مۆدێڕن و هەمیش 
ئیدئۆلۆژیک(، بەاڵم ئەم ]ناولێنانە[ سروشتی 
دەوڵەتەکەیان ناگۆڕێت و دەوڵەتەکەیان هەروا 
مۆدێــڕن دەمێنێتەوە؛ دەوڵەتــی مۆدێڕنیش 
بەبێ  چونکە،  ناسیۆنالیســتییە.  لەبنەڕەتــدا 
لەبەرچاوگرتنــی ئیمان یان پلەی ئیمانداریی 
مرۆڤەکان، هیچ مافێک بۆ هیچ مرۆڤێک جگە 

لە هاواڵتییەکانی خۆی بەڕەوا نازانێت.
ئــەم خاڵــە شــیاوی ســەرنجدانە کــە 
ئیسالمیســتەکان لەســەر ئەو بــاوەڕەن کە 
ئەزموونی “ئیســالمی ڕاســتەقینە و واقعی” 
بەبێ بوونی دەوڵەتێکی ئیسالمی مەحاڵە. هەر 
بۆیە نەتەنیا دەوڵەتیان وەکوو کەرەســتەیەک 
بۆ باڵوکردنەوەی ئیســالمی “ڕاســتەقینە”ی 
خۆیان لەبەرچاو گرتووە، بەڵکوو لەســەر ئەم 
باوەڕەن کە دەوڵەت سیستەمێکە کە بەختی 
ڕێبەری و ڕێنوێنیی “ژیانی ئیســالمی”یان بە 
مانای گشتیی وشە دەداتێ. بەم حاڵەیشەوە لە 
زۆربەی دۆخەکاندا ئیسالمیســتەکان تەنیا لە 
چوارچێوەی سنووردرای سنوورە جوگڕافییایی 
و نەتەوەییی خۆیاندا بۆ ئەحیا و باڵوبوونەوەی 
دەدەن.  هــەوڵ  “ڕاســتەقینە”  ئیســالمی 
جەختی ئیسالمیســتەکان لەســەر سنووری 
دەوڵەتە ئیســالمییەکانیان و بە هێندگرتنی 
ئەو ســنوورانە، ئاراســتەی نەتەوەیی کردنی 
ئیســالم و کاریگەریــی کۆلۆنیالیزمی ڕۆژئاوا 
لەسەر هزری ئایینی ئیسالمی مۆدێڕن نیشان 
دەدات. جەخت کردنەوەیەکی وەها لەســەر 
دەوڵەتی  ئێتنیکی-نەتەوەیییەکانی  ســنوورە 
ئەمەیە  نیشانەی  “وێناکراو”یان،  ئیســالمیی 

کــە سیاســەتی ئیسالمیســتانە چۆناوچۆن 
ئاشــکرا دەبێت و چۆناوچۆن هزری ئایینیی 
ئیســالمی مۆدێڕن کەوتووەتە ژێر کاریگەریی 
لەگــەڵ  موســوڵمانان  ڕووبەڕووبوونــەوەی 
کۆلۆنیالیــزم و نەتەوەیی بوونــی بەردەوامــی 

هزری دینیی ئەمڕۆ. 
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اسالم تمدن ساز، تمدن سازی اسالم گرایانه: 
جنبش اسامی ترکیه و مسئله ی تفاوت های اتنیکی* 

کریستوفر هاستون**
ترجمە: ئارین یارسان



چکیده
بررســی اســالم گرایانه ی حکومت ترکیه پس 
از ســال های  1923، حول نابــودی ماموریت 
تمدن ســازی انقالبیــون می گــردد. در اینجا 
عثمانی  امپراطوری  بازمانده هــای  تجددگرایی 
که به نام جهانی شــدگی تمدن غربی تشکیل 
شــد )و دچار عواقب پســرفت به سوی اسالم 
گشــت( مورد توجــه قرار می گیــرد: گفتمان 
اسالم گرایانه با بررسی های پست مدرن درباره ی 
ادعای فرسودگی مدرنیته به عنوان یک پروژه ی 
رهایی بخش به هم می آمیزند. سیاست مداران 
اسالم گرا از بازگشــت فعالیت و هویت اسالمی 
خرســند هســتند. با این حال تشــکیل یک 
جنبــش اســالم گرایانه از جانــب حرکت های 
سایر هویت های سیاســی که از طرف پروژه ی 
مدرن ســازی دولت ترکیه ســرکوب شــده اند 
تهدید می شوند. این مسئله مخصوصا کوردها را 
که مدت هاست  دربرمی گیرد  همچون سوژه ای 
تحــت عنوان جهانی شــدگی ملــت بزرگ تر 
ترکیه هدف آسیمیالســیون قرارگرفته اند. این 
مقاله در پی بررســی بخش هایی از جنبش های 
اســالمی در ترکیه و تالش های اســالم گرایانه 
برای نابودی ملی گرایی کوردها اســت. سرکوب 
اســالمی تفاوت های درون رده های خود به نام 
جهانی ســازی اســالمی نیز به آن همچون آثار 
گفتمان روشــن گری و جنبش مدرن سازی در 

نوع خود خیانت کرده است. 

کلمات کلیدی
تجددگرایی بدیل، آسیمیالسیون، اسالم گرایی، 

کوردها، ملی گرایی
  

جنبش های اسالمی تمایل دارند که خود را به 
شیوه ای رادیکال نســبت به غرب نشان دهند. 
امــا از آنجایی کــه مخالفان، سیاســتمداران 
و ایدئولوژی گرایــان آنهــا نیــز در تالش برای 
نمایاندن ایشــان به همین شــکل هســتند، 
ممکن است شــاهد ائتالف افق های آشفته ای 

میان اســالم گرایان و تحلیل گران آنها باشــیم. 
این خــود دلیل کافــی برای مطرح ســاختن 
این موضوع اســت که کمتر بــه ادعاهایی که 
سیاستمداران اســالم گرا را متفاوت از دیگران 
نشــان می دهد دقت کنیم و بیشــتر به آنچه 
که میان سازوکار ســایر جنبش های اجتماعی 
مشترک است نظر بیافکنیم. با این کار احتماال 
از وسوســه ی حذف کردن جنبش های اسالمی 
از نقطــه نظر مجموعه ی سیاســت های خاص 
آنها در طــول تاریخ دوری کرده ایــم و آنها را 
پاک و منزه همچــون مقوله ای قابل تفکیک از 
ادعایشان زیر ذره بین برده ایم. همچنین اگر در 
بحث و مناظره با هواداران محتاط عمل شــود، 
مفسران نسبت به پاســخ های جایگزین محلی 
بــه بحران های سیاســی، اجتماعی و اقتصادی 
کــه اغلــب در وهلــه ی اول به رشــد هرچه 
بیشــتر اســالم گرایی منجر می شود حساس تر 
خواهند بود. در کشــورهای اســالمی علی رغم 
حاکمیت ســختگیرانه اســالم گرایی تنها بازی 
موجود نیســت. پاسخ های جایگزین )هم درون 
اســالم گرایی و هــم خــارج از آن( زمینه های 
امیدوار کننده را فراهم می کند: اســالم گرایی 
مــی تواند به اســالم گرایی ها تبدیل شــده، و 
انتخاب موجود میان سیاه و سفید که در میان 
دولت )مســتبد( و غیرمذهبی بودن پیش روی 
مســلمانان و کشورهای اســالمی است، مردود 

گردد.
همچنیــن ما نباید با همان نیت تفاوت ها و 
حتی تضادهــای میان تحلیل گرانی را که اغلب 
به عنوان پیشــنهاد دهندگان نوعی از اســاس 
نکته ی  همچــون  ماهیت گرا،  متمدن شــدگی 
)مانند  کلیدی درک سیاست های اسالم گرایانه 
اسپوزیتو 1992؛ هانتینگتون، 1993؛ لوییس، 
1993؛ روی، 1994( تصــور می شــوند، کم 
اهمیت جلوه دهیم. برای مثال ُری به شــکلی 
واضح این مسئله را رد می کند که اسالم گرایی 
سیاسی، احیاکننده ی موقت یا به نوعی دفاع از 
مقوله های سنت اســالمی است: از سوی دیگر 

427گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721



جنبش های اسالمی همچون محصول یا پایه ی 
عملی برای مدرنیته درک شده اند. در باب “رد 
غرب زدگی که تاکنون جای خود را یافته است، 
آنها افسانه ی اصالت خود را به زبانی قرض شده 
و غیراصیل بیان می کننــد. زیرا آنها از همین 
مدرنیته، بازگشــت به سنت واقعی تحت عنوان 
یک ســنت خیالی مردود را وام گرفته اند” )ُری، 

.)22 :1994
لوییــس کامال قانع نشــده اســت. او برای 
وجود شــبکه های حکمران، سیاســت مداران 
موروثی، فساد و پرولیتاریزه شده های لمپن در 
کشــورهای جهان سوم مسلمان یا غیرمسلمان 
یا در دولت های اســالم گرا یا غیراســالم گرا و 
راه حل های ناموفق نیز اهمیت کمی قائل است. 
با نادیده گرفتــن مالحظات اجتماعی درباره ی 
شــکاف های سیاســی موجود در جهان اسالم 
)اتنیکــی، مذهبی و ملی(، او معتقد اســت که 
برای مرکزیت مســائل مذهبــی و هویت، تنها 
برای مسلمانان اهمیت بیش از حد در سطحی 
گســترده قائل شــده اند]1[. اما لوییس اقرار می 
کند کــه عقیده ی “برادری مســلمانان” )پان-

اســالم گرایی( شکست خورده است. همان گونه 
که او در رابطه با حمله ی روســیه به افغانستان 
به آن اشــاره می کند که حتــی در کنفرانس  
سران کشورهای اسالمی “ثابت شد که فراخوان 
عمومی پشتیبانی برای محکومیت قطعی حمله  
و اشــغال شــوروی امکان پذیر نیست” )لوییس، 

 .)149 :1993
در مقابل هانتینگتــون از پیش بینی “نبرد 
تمدن ها” میان اســالِم به شــکلی معجزه آســا 
متحد شــده و غرب همبســته که بــه لحاظ 
فرهنگی شــبیه یکدیگر هســتند )حتی اتحاد 
میان پیروان آموزه های کنفسیوس و مسلمانان( 
منصرف نشده است. ممکن است این گونه تصور 
شود که “راه حل نهایی” مسئله ی یهودیان برای 
آغاز نبرد تمدن های غربی کافی باشد. همچنین 
حقیقــت رخ دادن دو جنگ خلیج در یک دهه 
و پشــتیبانی گروه های اسالمی از مواضع ملت- 

دولت های خود، راه را برای کاهش تهدید جهان 
اسالم متحد هموار ساخت. اما پان اسالم گرایی 
)به عبارت مســلمانان امت]2[( شکست خورده 
است: ســخنان آرناسون درباره ی نابودی جهان  
شــهری مارکسیســم در جریان جنگ جهانی 
اول کامــال بر مفهــوم امت داللــت می کند؛ 
“جهان شهری مارکسیســم به دست فاجعه ی 
تمدن گرایی سال 1914 به شکلی جبران ناپذیر 
آسیب دید هر چند هنوز آنقدر قدرتمند بود که 
بتواند خود را در تفسیرهای جدید و فریبکارانه 

جای دهد” )آرناسون، 1995: 40(.
برای درک بهتر کشمکش های محلی خاص 
بوجود آمده در طول تاریــخ )علی رغم بهترین 
و بدیع تریــن نیت ها( جهت روشــن ســاختن 
گســتره ی تجدید حیات جهانی سیاستمداران 
اســالم گرا، بهتر اســت که چگونگــی گفتمان 
اســالم گرایانه در بافت یک ملت خاص سهیم 
در این کشــمکش ها را بررسی کنیم. در اینجا 
به نظر می رســد که ترکیه یک مورد مطالعاتی 
مناســب باشــد؛ در حالی که نظامیان روشن 
فکر مســتبد و قشر نخبگان وابسته به دولت به 
عنوان جذب کنندگان نظــری که فرآیندهای 
ســکوالریزم را در کشــورهای اســالمی بارز 
می ســازند در نظر گرفته می شوند. برای مثال 
سعید )1997( پیشــنهاد می کند که از واژه ی 
کمالیــزم همچون اســتعاره ای بــرای توصیف 
اسالمی  پسااستعماری در کشورهای  رژیم های 

استفاده شود.
چه چیزی دربــاره ی تجددگرایی آلترناتیو 
ترکیه وجود دارد که آن را شایســته ی چنین 
ادعاهایی می کند؟ بدون شک پاسخ در جدیت 
نهفتــه در جمهوریــی اســت که هــم تمدن 
ســکوالر و هم ملیت ترکــی را دنبال می کند. 
در تولیــد تمدن، عبارات غیرمجاز اســالمی از 
حیطه ی عموم حذف شــد. نواحی تولید مجدد 
جمهوری خواهی )دانشگاه، سالن کنسرت، کاخ 
دادگستری، بیمارســتان و حتی استادیوم( به 
عنوان نواحی ســکوالریزم ناب معرفی شدند و 
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از جانب دولت پاسداری می شدند تا تطابق آنها 
با “تمدن جهانی” غرب تضمین شود. در همان 
حال به جای خلیفــه و نهادهای مذهبی باقی 
مانده از امپراطوری عثمانی، هیئت امنای امور 
مذهبی تشکیل شــد تا اسالم را تحت پروژه ی 
ملت-سازی دولت اداره )نامگذاری مجدد( کند. 
ماده ی 24 قانون اساســی ترکیه اعالم می کند 
که “آمــوزش مذهبی و اخالقی تحت نظارت و 

کنترل دولت صورت خواهد پذیرفت”.
پــس اســالم اداری شــده کــه تســلیم 
نیازمندی های ســاخت دولت متحد شده بود، 
جهت ایجاد هویت حاکمیت پســند و اسالمی-

ترکی )از میان سایر امکانات( مخصوصا فراتر از 
ســایر هویت های محتمل فراخوانده شد. یقینا 
اسالم رسمی قادر نیست از اولویت های اتنیکی 
جمهوری خواهانه ی ترک ها بدون اینکه همزمان 
موجودیت خود را غیرقانونی ســازد انتقاد کند. 
در اینجا ســاخت ملیــت از جانــب دولت در 
تالش های آنها برای گنجاندن هویت رو به رشد 
کوردها، از طریق انکار مستقیم موجودیت آنها 
یــا قانون زدایی از زبان کــوردی در قوانین، به 

سادگی قابل مشاهده است. 
مسئله ی به هم رساندن این دو بعد، جهت 
دنبال کردن وســعت از بین رفتن تاثیر جنبش 
اســالم گرا در ساخت هویت ملی ترکی از سوی 
دولت علی رغم مردود دانســتن ســکوالریزم و 
هیئــت امنای امور مذهبی بــه قوت خود باقی 
اســت. یعنی چگونه گفتمان اسالمی در ترکیه 
رابطــه ی میان هویت سیاســی یــک اتنیک و 
هویت اســالمی را مسئله ســاز می کند؟ این 
مقالــه مســئله ی مطرح شــده را از نقطه نظر 
“مسئله ی کورد” یعنی کوردهای مسلمانی که 
مخصوصا با دولتی روبه رو هســتند که به طور 
کلی از اعطای هرگونه حقوق انسانی ابتدایی به 
آنها سرباز می زند در حالی که پروژه ی تاریخی 
همسان سازی جمعیت های مختلف در دامنه ی 
ملیت گرایی ترکــی را ادامه می دهد بررســی 

خواهد کرد]3[.

 اسام دولتی و انتقاد اسامی
احتماال مفیدترین روشــی که می توان گرایش 
رایج در واکنش جنبش اســالمی به مســئله ی 
کوردها را مطرح کنیم، بازگو کردن داســتان از 
زبان نویسنده ی کورد مسلمان به نام آلتان تان 
باشد. او ادعا کرده است که حتی تا اواخر 1991 
حزب رفاه، حزب اســالم گرای ترکیه، هرگز از 
کلمه ی “کورد” اســتفاده نکرد بلکه از عناوین 
تلطیف شده ای همچون “برادرانمان در جنوب 
شــرقی” از آنها یاد می کردنــد. طبق گفته ی 
تان، اگر کســی از رده باالترین افراد حزب رفاه 
می پرســید که آیا اســتفاده از کلمه ی “کورد” 
قانونی اســت، کارشناســان مذهبــی تصمیم 
گرفتند که هر چند استفاده از آن قانونی باشد 
اما اکنون زمان مناســبی برای استفاده از لغت 
ناخوشــایندی که با “ک” آغاز می شود نیست 

)تان، 1993: 70(.
وجود چنین حالتی در امور، باید کســانی 
را که به عنوان منتقد اســالم گرای دموکراسی 
همــان  )یعنــی  جمهوری خواهــی  معیــوب 
مســلمانان( در نظر گرفته می شوند، به مثابه ی 
روایتی از تعهد آن به تکثرگرایی هوشیار سازد. 
زیرا در میان مفســران سیاست های اسالمی در 
ترکیه، حالتی ضد اورتودوکسی پدید آمده است 
که امروزه جنبش اسالمی و نابودسازی افسانه ی 
بنیــادی جمهوری به عنوان شــرکت کننده ی 
اصلی در یــک ارزیابی کلی تر، نقش سیاســی 
که این افســانه ها دارنــد را به وجود می آورد]4[. 
در این مطالعه قشــر روشــنفکر جمهوری خواه 
در حالی که چرخش قانونی پیشــرفت و تمدن 
را بــرای خود ادعــا می کنند بــه راه بورژوازی 
تحلیل مارکسیستی رفته اند: طبقه ی اجتماعی 
که ادعای جهان شــهری عالیق خواص انگاری 
آنها را متزلزل می ســازد. در اینجا تحت عنوان 
اراده ی عمومــی، دولــت در راهنمایی جامعه 
به ســمت روشن ســازی اختصاصی احســاس 
آزادی عمــل می کرد. در نتیجــه با این تحلیل 
پرده برداری اســالمی از اعمال دیکتاتورمابانه ی 
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جمهوری خواهــان بــه عنوان ســهیم شــدن 
در آزادســازی تدریجــی جامعــه ی مدنی از 

جمهوری خواهی جیکوبی تفسیر می شود.
اما پرســش اصلی بــرای دموکرات ها این 
اســت: جنبش و گفتمان اســالمی تا چه حد 
به بیــان واقعی تکثرگرایی، اجازه ی گســترش 
مــی دهد؟ به ایــن معنی که آیــا در مجموع، 
منتقد دموکراســی ناکافی جمهوریت، بیشتر از 
ابراز وجود ضدروشــنفکران رو به رشد افزایش 
یافته اند که مصمم هســتند تا قدرت اقتصادی 
به وجود آمــده را در حوزه ی سیاســت منتقل 
کننــد، به نوعی که به اجبار بر زندگی فرهنگی 
یک جامعه مهر خود را زده باشــند؟ نباید این 
پرســش را تنها در زمینه ی نظری مطرح کرد 
بلکه باید عملی نیز باشد؛ و استدالل این مقاله 
این است که پاسخ جنبش اسالمی به مسئله ی 
کوردهــا باید به عنوان آزمونی نمایانگر با هدف 

پاسخ یابی در نظر گرفته شود.
مشــکلی که به سرعت به چشــم می آید 
تعبیــر اســالم گرایی در بافت کنونی اســت. 
دولت جمهوری ترکیــه از آغاز پایه ریزی خود 
را در مــورد اهمیت حک کــردن جایگاه دین 
)اسالم( ملزم ساخته است. اگرچه ما می توانیم 
برخی از تفاوت ها را در سیاســت های دولت در 
میان دوره ی تک-حزبی بــودن )1923-50(، 
حاکمیت احزاب پوپولیســتی و دوره ی پس از 
کودتای نظامی 1980 تشــخیص دهیم، هرگز 
دوره ای در تاریخ جمهوری خواهان وجود نداشته 
اســت که دین اســالم از جانب دولت سیاسی 
نشده باشــد، حتی اگر با حذف اسالم از میان 
عموم مردم و همســان سازی آن تحت کنترل 
دیانت باکانلیگی )نهاد امور مذهبی( در 1924 
اغلب به این شــیوه مورد دفاع قرار گرفته باشد. 
زیرا ســکوالریزم فرآیند سیاست زدایی از اسالم 
نیست بلکه سکوالریزم اسالم را از نقش سیاسی 
در سیســتم قدیمی )و آن گروه هایی را که در 
این نقش به قدرت رسیده بودند( جدا می کند، 
در حالی که به روش های جدید برای حمایت از 

رژیم جدید جان دوباره می بخشد. 
می توان بیشــتر در مــورد راه حل هابزی 
]نظریه ی قرارداد اجتماعــی توماس هابز[ که 
از ســوی پایه گذاران جمهوری برای دین اسالم 
مورد اســتفاده قرار می گرفت سخن گفت-در 
حالی که در این مرحلــه به تمرکز بر منتقدان 
غیرمذهبی که جنبش اســالمی را از اســتفاده 
از دین در سیاســت یا اقتصاد منع می کردند و 
ناآگاهانه به مجادله ی سرشــت دین در حالت 
کلی و مخصوصا اســالم ملحق می شدند تقلیل 
داد. زیرا تصور اینکه دین و سیاســت، یا دین و 
اقتصاد نه تنهــا قلمروهای مفهومی جدا از هم 
هســتند بلکه ترکیب آنها برای منافع مشترک 
غیرقانونی اســت و از تحریــف ذاتی جلوگیری 
می کنــد، خــود تا حــدودی از نتایــج اعمال 

کمالیزمی سرچشمه گرفته است. 
بــا این حال همچنان که تالل اســد اخیرا 
در مقاله ای به آن اشاره می کند، مفهوم مذهب 
بایســتی به عنوان پاسخی به یک بحران خاص 
تاریخی در معارف و سیاســت مسیحیت درک 
شود )اسد، 1993( و بنابراین نباید به عنوان یک 
اولویت جهانی بــرای اندازه گیری اعتبار )یعنی 
درجه ی مذهبی بودن( یا برعکس آن “احیای” 
هــر مذهب خاصی در نظر گرفته شــود. با این 
وجــود این تفاوت به آرامــی از جانب برخی از 
متفکران اســالمی نیز پســندیده شده است به 
نوعی که مورد خاص تجربه ی ترکیه مسیرهای 
سیاسی جدیدی برای فعالیت مسلمانان میانه رو 
باز کرده اســت. احتماال مسئله ی مهم تر مقدار 
پولی اســت که از طریق ترکیب مصرف گرایی 
اســالمی در فعالیت های تجاری ســرمایه داری 
به دســت می آید که نوعی از بهره وری اسالمی 
را ترویج می دهد. اما بعدا بیشــتر در این مورد 

خواهیم گفت.
بنابراین معنی اسالم گرا در مقابل موقعیت 
اســالم رســمی دولت، به شــکلی خود ارجاع 
دهنده بنا شــده است و به معنی مذهبی بودن 
یک شخص نیســت. احتماال با یک مثال بهتر 
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قابل درک باشــد. در طول مدت کار میدانی در 
اســتانبول بنابه دعوت من دو تن از دوســتان 
اســالم گرای من یکدیگــر را بــرای اولین بار 
مالقات کردند؛ یکی از آنها از دیگری پرســید 
که آیا رئیس وی “مســلمان” اســت. البته این 
ســوالی درباره ی تقــوای رئیس آن شــخص 
نبود بلکه درباره ی موقعیت سیاســی وی بود: 
آیا او ضد ســکوالریزم بود، آیــا از حزب رفاه]5[

)حزب اســالم گرای ترکیه( حمایت می کرد، آیا 
او بــا انتقاد اســالم گرایان از غرب زدگی ترکیه 
موافق بود؟ به همین ترتیب برخی از دوســتان 
اســالم گرا هوکاالر )پیشــوای نماز( رسمی در 
مساجد را با لفظی ناپسند به عنوان )دولتسی( 

مذهبی دولتی می نامیدند.
با در نظرگرفتن رابطه ی پیچیده ی اســالم 
و جمهوری، اســالم و ملی گرایی ترکی، اسالم 
و مقاومت دربرابــر دولت )اتنیک یا غیراز آن(، 
اســالم گرایی به بهترین شــکل آن جنبش ها، 
گروه ها و افــراد را که قانون و خوشــایندهای 
جمهوری را رد می کنند تا قانون اسالم )شریعت( 
را جایگزیــن آن نمایند یا تحــت حفاظت آن 
زندگی کنند را نشــان می دهد. به عنوان مثال 
ایــن بدان معنی اســت که ترکیب اســالمی-

ترکــی و احزاب نماینده ی آن مانند حزب نیمه 
 BBP حزب ملی مــردم( یا( MHP فاشیســت
)حزب اتحاد بزرگ( که هم در شــکل اسالمی 
و هم شــکلی از کمالیزم پیشرو هستند )یعنی 
معنــای موقعیت آنها در حقیقت راســت گرای 
ضد کمونیست اســت( نباید به عنوان شرکت 
کننــده در جنبش های اخیر اســالم گرایانه در 
نظر گرفته شــوند. به عبارت دیگر، جنبش های 
اسالم گرایانه، در حوزه ی عمومی که فاقد عالیق 
دولت است نمی گنجد، اما از همه ی مصالحه ها، 
تضادها و فشارهایی که هر جنبش اجتماعی به 
همراه دارد همچون غنیمت بهرمند می شوند در 
حالی که در کشمکش های سیاسی و اقتصادی 
درگیر هســتند. بــه همین دلیــل گروه های 
اســالم گرا نیز در معرض احساسات ملی گرایانه 

قرار دارنــد و تندروهایی که طبق تعریف تحت 
عنوان “برادری اســالمی” )اسالم کارداشلیک( 
هرگونه خیال پردازی ملی گرایانه را رد می کنند 
احتماال به دیوی که قبای )شنل( اسالم به تن 
کرده است از در پشتی اجازه ی ورود می دهند. 
ایــن بدان معناســت که اگرچه ایــن مقاله در 
تالش برای بررسی اسالم رسمی دولتی نیست 
اما کاوش خود را به جنبش ضد-دولتی محدود 
می نماید. دقت به این مســئله مهم اســت که 
در عمل مردم و گروه ها ممکن اســت همزمان 

اسالم گرا، ملی گرا و ضد-کورد باشند. 

داستان های گمراه کننده، امید تاریخی
نخبگان ترکیه دریافتند کــه پیگیری طوالنی 
مدت آنها برای ســکوالرکردن و جهانی سازی 
تحت عنوان روشــنگری و تجددگرایی به دلیل 
وجود ســتم و اســتعمار درونی اسالم و مردم 
کورد تقریبا به یک باره بازتعریف شــده اســت. 

)اونجو، 1993؛ 261(.
قبل از بررسی مقوله های “درونی” گفتمان 
اسالم گرایانه، بهتر است در این بخش خالصه ای 
از چگونگی وقوع بازتعریــف باال را ارائه دهیم. 
مــن این کار را از طریق مشــاهده ی بحران در 
روایت تاریخی بنیان گذاری جمهوری ترکیه که 
در آن تفســیر تاریخی یا خود تاریخ، به بخش 
اصلی منازعه ی حال حاضر تبدیل شــده است، 
انجام خواهــم داد. در چنیــن بازتعریف هایی 
ما شــاهد خلق، بازگو کردن و نقد داســتان ها 
هســتیم به گونــه ای که معنی شــرایط حال 
همچــون داســتان هایی که اصل آنهــا تغییر 
کرده بازنویســی شده است. جهت تغییر دالیل 
موجود برای زندگی و صبر یک شخص بایستی 
امیدی نو و اســتبدادی جدید را به زندگی فرد 
تزریق کرد. آنان که داســتان های شخصی خود 
را به این ابرروایت هــا مرتبط می کنند هم باید 
نیش داســتان قدیمی و هم ناکامی )اجتماعی 
و اقتصادی( را از طریق شــرایطی که اکنون با 
تغییر دیدگاه، تفسیر تاریخی متفاوت و داستانی 
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گمراه کننده روشن شده است احساس کنند.
در این فرآیند می توان حداقل ســه روایت 
ملی را شناســایی کــرد - جمهــوری ترکیه، 
کوردی و اسالمی- اگرچه درون هریک از اینها 
شــکاف هایی که ارائه ی منظم گونه های ایده آل 
را تحریــف می کننــد وجــود دارد. روایت های 
اخیر علوی]6[ نیز ممکن است به عنوان تالشی 
برای نمایاندن یک فضــای فرهنگی برای خود 
از طریــق بقایای تاریخی خود و دیگران درنظر 
گرفته شود. اما ایده های علوی ها آنقدر ناهمگون 
هســتند که به سختی می توان به آنها به عنوان 
دیدگاهی همگون که ساختار روایت حاکم را به 
چالش می کشــد نگاه کرد )و برای علوی ها هر 
روایتی غیر از روایت خود آنها روایت حکومتی 
به شــمار می آید]7[(. همچنان که علوی ها میان 
شکاف کوردها و ترک ها، مذهبی ها و سکوالرها 
تقسیم شــده اند، به سختی می توان تصور کرد 
که “ضمانت سنتی غیرروحانی گرایی در ترکیه”، 
بتواند به همان شــیوه در آینده نقشی ایفا کند. 
این امر نتوانســته اســت بوالنت آجویت، رهبر 
حزب چپ دموکراتیک، را از ادعای اخیر علوی 
حاجی بکتــاش ولی که علوی هــا را “امنیت” 

ترکیه ی دموکراتیک می داند منصرف سازد. 
در مرکز داستانی که در گفتمان جمهوریت 
ترکیه نقل می شــود، انکار داســتان بودن آن 
وجود دارد. این بدان معناست که این گفتمان 
ادعای تفسیر تاریخ را ندارد بلکه ظاهرا از طریق 
آن، خود به تاریخ بدل گشــته است. ابزار روایی 
آن “از روایت خارج ســاختن” خویش است، تا 
خود اصل ملت از داســتان اصل ملت غیر قابل 
تفکیــک گــردد. بنابراین روایت هــای متقابل 
نمی توانند تنها عناصر خاصی را در این گفتمان 
تفسیر کنند، آنها باید ابتدا این عناصر و ارزش 

آن را فروریزند. 
ارزش هــای  جمهوریت خــواه  گفتمــان 
روشــنگری منطقی بودن، پیشــرفت و جهانی 
شــدن را به نفــع خود غصب کــرد. در نتیجه 
بــرای مثال در قانــون اساســی 1931 حزب 

جمهوری خواه مردمی )تنهــا حزب موجود در 
پارلمــان]8[( اذعان کرد کــه “این حزب اصول 
همــه ی قانون ها، مقــررات و روندهایی که در 
حکومــت بــه کار گرفته می شــوند را باید در 
راســتای اصول و شــکل های علمی و فناوری 
دنیای مدرن مورد اســتفاده قرار دهد” )ماردین، 
1993؛ 365(. دولت در تــالش خود برای خلق 
تمدن و همزمان حملــه  به مذهب و خاطره ی 
ســاختار هویت مذهبی وظیفه ی آزادســازی 
مردم از سنت را بر عهده گرفت. به نام منطقی 
بــودن و برچیدن امتیــازات، جمهوری برابری 
همگانی در برابر قانــون )از جمله آزادی زنان( 
را به اجرا درآورد. ســپس اتحــاد مردم دور از 
دیدگاه هــای کلی نگر جامعــه و مراتب آزادی 
شــهروندان را دوبــاره مطرح کــرد. گفتمان 
جمهوری خواهی در حالی که خودشان را مدرن 
می ســاختند شــهروندان در حال تکوین را در 
دام “قهرمانانه ترین تصویر سنت دموکراتیک و 
تحوالت جمعی حرکت ملت در مقابل دشمنان 
داخلی ]مرتجع ها[ و خارجی ]سلطنت طلبان[” 
انداخت )توراین، 1994؛ 6(. به این ترتیب جمهوری 
تبدیل به بزرگ ترین راوی داستان شد در حالی 
که داستان های طوالنی ملی گرایی، استقالل و 
سکوالریزم را بازگو می کرد. در این داستان هر 
دو گفتمان اســالمی و کوردی به عنوان طرف 
شرور شناسانده شدند، اولی به عنوان واپس گرا 
و دومی به عنــوان خاص نگر کوته فکر. در کنار 
این داســتان همزاد جهانی شــدگی جمهوری 

همچون یک توبیخ شدید]9[ تلقی می شود.
در مقابل گفتمــان ملی گرایی کوردی یک 
روایت وارونه اســت. برخالف گفتمان اسالمی، 
تالشــی برای از هم پاشیدن درون مایه ی اصلی 
روایت حاکم نمی کند بلکه ســعی دارد خود را 
به همان شیوه به عنوان جایگزین معرفی نماید 
با یــک تفاوت اصلی: به دنبال یک دولت ترکی 
نیســت بلکه خواســتار یک دولت غیر ترکی و 
حتی غیر کوردی است. می توان گفتمان کوردی 
را همچــون متنــی بازخوانی کــرد که آینه ی 
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جمهوریت ترکی است، البته با این دوراندیشی 
که چگونگی منازعه در مقابل ســرمایه داری از 
طریــق ملی گرایی را به حالت معکوس آن بدل 
ساخته است به شکلی که در این فرآیند کوردها 
مورد خیانت قرار گرفته اند. احتماال به این دلیل 
PKK )حزب کارگران کوردســتان( نزاع خود 
را همچون دفــاع از همه ی مردم مورد ســتم 
قرارگرفته در سراسر مزوپوتامیا معرفی می کند 
و دولت نژادپرست ترکی را از آغاز تکوین آن به 
مثابه ی خدمتکار عالیق غربی ها در نظر گرفته 
است. با این حال پایه گذاری جمهوری ترکیه نه 
تنها همچون یک شکست تفسیر می شود بلکه: 
از نوعــی الهام منفی قــدرت می گیرد: “روزی 
کوردها قــادر خواهند بود که داســتان واقعی 

آزادی ملت را بازگو کنند”.
به ایــن ترتیب من فکــر می کنم گفتمان 
ملی گرایی کوردی به نســبت گفتمان اسالمی 
همزمــان کمابیش تهدیدی علیــه جمهوریت 
ترکی به شــمار می آید. بیشــتر، به این دلیل 
کــه هرچه جمهوری با اشــتیاق بیشــتری در 
نزاع با اســالم گرایی بر ارزش هــای خود تاکید 
کند مبادله ی “ارزشــی” آن بیشتر خواهد بود: 
مبادلــه ی کورد با ترک و نمایــش آزادی ملی 
مدام شــخصیت های جدیدی را ظاهر می سازد. 
همچنین ناخوشــایندی بیشــتری نیــز دارد؛ 
زیــرا رد کردن منطق دولــت کوردی به معنی 
رد کــردن دولــت ترکی نیز هســت )هرچند 
نژادپرستان همیشــه می توانند این موضوع را 
مطرح کنند که کوردها به هر دلیلی به شــکلی 
فرهنگی قادر به اداره ی دولت خود نیســتند(. 
در نتیجه نزاع نظری کمی از جانب دولت علیه 
جدایی طلبی کوردها )به جز برچسب تروریست 
زدن بــه هــواداران آنها( و متقابــال نقد نظری 
اندکی از پروژه ی کوردســتان وجــود دارد. به 
جای آن جنگ تنها به خشونت تبدیل می شود 
در مبــارزه ای بدون برد میــان دو نهاد روایی-

دولت-ملت. بــا این حال دقیقا )و به شــکلی 
کنایه آمیــز( به دلیل اینکه ایــن جنگ را تنها 

می توان به شــیوه ی نظامی پیش برد کمتر از 
گفتمان اســالمی برای جمهوری ترکیه تهدید 
به حســاب می آید: حتی جداسازی کوردستان 
مستقل، از مشروعیت بقایای ترکیه، یکپارچگی 
فضای باقی مانده  و انکار شده از سوی گفتمان 
جمهوری نمی کاهد. تنها تفاوت کوچک تر شدن 

آن فضاست.
در مقابل گفتمان اســالمی در تالش برای 
برتری جویی نیست بلکه به دنبال همسان سازی 
اســت. هدفش به اجبــار جداســاختن قلمرو 
“اسالمستان” نیست بلکه خواهان از بین بردن 
سکوالریزم و اسالمی کردن دوباره ی همه چیز 
درون کل محدوده ی ترکیه است. )از سوی دیگر 
متفکران ُمصِر اسالمی وکالی مدافع دولت-ملت 
نیستند بلکه رشــد آن را نیز از جمله تاثیرات 
غرب می دانند که از ســوی مکتــب جیکوبی 
ســربازان و سیستم اداری به مسلمانان تحمیل 
شده است.( بنابراین تجدید نظر اصلی گفتمان 
اسالمی جمهوری خواهان ایدئولوژی کمالیستی 
)البتــه بازنگری کوردها بــر عناصر ملی گرایانه 
تمرکــز دارد( و رابطه ی آن با ملی گرایی ترکیه 
را نشــانه گرفته است؛ همان گونه که حزب رفاه 
بی میلی خود نســبت به اســتفاده از آن کلمه 
که با “ک” آغاز می شــود را نشــان می دهد. به 
ایــن ترتیب یک روایت اســالم گرایانه از ملت، 
آن مجموع اضدادی نیســت کــه ظاهرا به نظر 
می رســد. گفتمان اســالمی نیــز پایه گذاران 
جمهوری را به عنوان جرگه ســاالر ]حاکمیت 
اقلیت بر اکثریــت[  بازتعریف می نماید که در 
تالشــند تا ایدئولوژی اجنبی ها را بر مسلمانان 
تحمیــل کنند و با تقلید از غــرب در حرکتی 
خیانت آمیز نسبت به فرهنگ و عادت های مردم 
تحت عنوان اشتباه “تمدِن” دیگری رفتار کنند. 
اصلی  خیانتکارهای  جمهوری خواهان،  بنابراین 
به تاریخ خود هســتند و بحران هویتی را برای 
نســل های مسلمانان برجای گذاشته اند. در این 
رابطه نوع خاصی از حس رمانتیک نســبت به 
امپراطــوری عثمانی و هماهنگــی اتنیکی آن 
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رواج یافته اســت و از آن دوره ی 75 ســاله ی 
کمالیستی به شکلی مجادله آمیز همچون دوران 

سلطنت منحرفه یاد می شود. 
درون این چارچــوب روایی، احتماال تصور 
می شود که موقعیت کوردی-اسالمی به صورت 
منطقی ابتدا باید بن مایه ی اصلی خود را از این 
دو شــریک گرفته باشــد: هم منتقد تمایالت 
دولت-ملت باشــد و هــم غیرمذهبــی بودن 
جمهوری خواهان. اما هرگز امور به این سادگی 

حل نمی شوند.
نخســت با این مشــکل مواجه هستیم که 
عبارات مشــابه برای افــراد مختلف معنی های 
متفاوت دارد. کارداشــلیک اســالمی )برادری 
یا اخــوت(، کلید حل مســئله ی کوردها برای 
مسلمانان کورد و ترک، برای مسلمانان کورد به 
معنی پذیرش فرهنگ خاص آنهاست و فداکاری 
مسلمانان ترک در نزاع آنها برای بازپس گیری 
حقوق غصب شده ی آنها را می طلبد. اما از سوی 
دیگر در گفتمان اســالم گرایانه، کارداشــلیک 
تلویحا عدم ابــراز ادعــای جدایی طلبی تحت 
عنوان اتحاد اســالمی )در مقابله با دشــمنان 
اسالم( و وابسته سازی کوردها به “هویت برتر” 

)اوست کمیلیگی( را می رساند.
برای اســالم گرایان کورد، شریعت )قوانین 
اســالمی( جدای از تعاریف تکنیکــی آن باید 
همان معنی که ســکوالریزم برای علوی ها دارد 
را داشته باشــد: همچون پناهگاهی که فضای 
قانونی که به افراد اجازه ی کورد بودن را می دهد 
فراهم کند. پس شــریعت همچــون آزادی به 
موضــوع بحث تبدیــل می شــود، یعنی درک 
قانون اســالمی به شــکلی که با هویت کوردی 
موافق است. در اینجا ما شاهد باز شدن دریای 
معانی میــان کوردهای اســالم گرا و موقعیت 
اسالم گرایان هستیم. برای اسالم گرایان شریعت 
به عنوان راه حل مسئله ی کوردها معنای ضمنی 
همسان سازی را در بر دارد به گونه ای که همه 
دســت اتنیکی خود را پیش می آورند و هویت 

غیراتنیکی اسالمی جدید را برمی گزینند.  

ثانیــا ما بــا ناهماهنگی هــای مردمی که 
در تالشــند داســتان زندگی خــود را در فرا-

روایت هــای ایــن گفتمــان وارد کننــد و با 
شکســت های آزاردهنده ی آنهــا از نقطه نظر 
این جنبش ها روبه رو هستیم که می خواهند به 
اصول یکی از آنها وفادار بمانند. این افراد که به 
صورت روزانه در اثر عادت در معرض رسانه های 
متقاعد کننده ی یکــی از جناح های ملی گرایی 
یا مذهبیون هســتند همزمان ردپــای]10[ آن 
گفتمــان را در بدن خود نشــان می دهند )در 
انتخاب نوع پوشــش یا مدل مــو و غیره.( در 
حالی کــه واقعا نمی توانند زندگــی خود را به 
حداقل یک گفتمان خاص که انتخاب کرده اند 

یا برایشان انتخاب شده است تقلیل دهند. 
ما بایستی این را در زندگی خود اسالم گرایان 
مشاهده کنیم که در حالی که تفاوت های غرب 
و اســالم را ریشه یابی می کنند، همزمان اعمال 
تجاری ســرمایه داری را به کار می گیرند. حتی 
جنبش های اسالمی که به ســرعت ویژگی ها، 
جداســازی زنان و مــردان و پروژه های موازی 
با ســاخت روابــط بین جنســیت ها را تعریف 
می کنند، به صورت کلی آنچنان در مورد روابط 
نیســتند.  تغییرپذیر  جامعه  درون  اجتماعــی 
می گوید،”گفتمان های  اسکتانبر  که  همان گونه 
تکمیلی و متواضع که زنان مسلمان را از هویت 
جنســیتی آگاه می ســازد، قادر است به شکلی 
موثــر جایگاه رابطه ی میان گفتمان رســمی و 
مدنــی اخالق واالی جامعه ی ترکیه ی مدرن را 
بیابد” )اســکتانبر، 1994: 130(. جداسازی “سبک 
ویژه”ی اســالمی به عنوان اصل ســازمان دهی 
جنبه های “ســنتی” روابط انســان ها از اسالم 
سیاســی با برنامه ی دوباره ساماندهی آن برای 

تحلیل گران یا هواداران کار ساده ای نیست. 
به ایــن ترتیب پروژه ی جمهوری و جنبش 
اســالم گرایانه با یک مشــکل مشــابه روبه رو 
هســتند: “ایجاد پلــی میان فاصله ی وســیع 
اوضــاع ]یعنی واقعیت اجتماعی که از ســوی 
این گفتمان مســلم فرض می شود[ و وضعیت 
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عادت هــا” )بومــان، 1985:10(. بــه ایــن دلیل 
کمالیــزم و جنبش اســالم گرایانه توجه وافری 
به آموزش نشــان می دهند زیــرا کودکان را به 
مثابه ی مجراهایی درنظر می گیرند که بایستی 
پیــش از آنکه تعصبات زندگی اجتماعی آنها را 
به فساد بکشــاند از دانش واقعی لبریز گردند. 
همان گونه که بومان  پروژه ی انقالب فرانســه 
را اینگونه توصیف می کند، “ممکن نیست هیچ 
پیشــرفتی به ســوی منطق به دست آید مگر 
آنکه آموزش قدیمی پاک شــود و تاثیرات آن 
به زور از دست آموزش دهندگان قدیمی بیرون 
کشیده شود” )1985:10(. اما توصیف او می تواند 
در مورد بیان جنبش اسالم گرایی در استانبول 
امروزی )و کمالیزم تاریخی( باشد که مشخص 
می کند چرا اسالم سیاســی نه تنها در منازعه 
برای تغییر سیســتم آموزشی در تقالست بلکه 
به دنبال محقق ســاختن وضــع قوانین جدید 
نیز می باشــد. در صورتی که زندگی اجتماعی 
بر اساس اصول اســالمی تنظیم نشود آموزش 
اســالمی بی تاثیر خواهد بود. بــه این ترتیب 
الزم اســت که اعتبارنامه ی جنبش اسالمی به 
انــدازه ی ادعاهای مخالفان آن مدرن باشــد تا 
هویت مسلمانان را مسلم سازد )گول، 1996: 24(. 
بنابراین کوردهای مسلمان به صورت بالقوه 
دردسر سازند، زیرا حاضر نیستند داستان خود 
را به هیچ یــک از رزمندگان مبــارزات مدنی 
تســلیم کنند و آنها یک واقعیت ناخوشایند را 
برای بســیاری از ترکهای مسلمان که درتالش 
بوده اند تا روح خود را از احساســات ملی گرایی 
پاک کنند نمایان می سازند اما آن را در زندگی 
کوردهای مســلمان “دوباره کشــف” می کنند. 
کوردجولــوک )کوردبــودن( اغلــب از جانب 
اســالم گرایان به عنوان معادل ملی گرایی ترکی 
در راستای مردود دانستن اعتبار تجربه ی خاص 
کوردها و منطق راه حــل آنها، حتی به صورت 
ضروری، برای دفاع از اتنیک خاص خودشــان 
بی مالحظگی  اینکــه  دانســتن  می شــود.  رد 
اسالم گرایان ترک به نسبت کوردهای مسلمان 

یک عکس العمل ملی گرایانه اســت )همان طور 
که نویسنده ی اسالمی علی بوالج ادعا می کند( 
یا خیر دشــوار اســت. بــا این حــال آنها یک 
معامله ی ناعادالنه را پیشــنهاد می دهند: اگر ما 
نمی توانیم )به صورت تجاوزگرانه( ترک باشیم 
پس شــما نیز نمی توانید )بــه صورت تدافعی( 
کورد باشــید. این اســالم گرایی نفی کننده ی 
فرهنگ اســت، در حالی که ملی گرایی کوردی 
و ترکی همانندسازی گشــته- و به یک میزان 

محکوم شده اند.
نتیجه آنکــه احتماال بهترین روش برای به 
تصویر کشیدن ویژگی های متفاوت گفتمان های 
مختلف، یادآوری مختصــری از حضور من در 
سمپوزیومی است که شورای شهر دیاربکر بزرگ 
- تحت کنترل حزب رفاه - در ســال 1996 به 
مناسبت 900مین سالگرد اولین جنگ صلیبی 
صالح الدیــن ایوبی )صالح الدیــن( برگزار کرد، 
باشد. روح مسئله ی کوردها کنفرانس را تسخیر 
کــرده بود، به شــکلی که صالح الدیــن ایوبی 
مانند یک چک ســفید امضا دارای ارزش هایی 
اســت که موقعیت های مختلــف بازیکنان در 
جریان نزاع سیاسی را مشخص نموده و سپس 
حساب های ایشــان را می بندد. برای مثال یک 
سخنران کورد در جلسه ی جمع بندی در مورد 
این مســئله بحث کرد که عظمت ایوبی در این 
اســت که او دولتی را بنا نهــاد که هیچ اتنیک 
خاصی پشــتوانه ی قدرت نبود و هیچ گروهی 
بر دیگری مســلط نشد. وی به سرعت از طرف 
رئیس کنفرانس توبیخ شــد که با حالت کامال 
اسالمی گفت که اهمیتی ندارد که ما موقعیت 
عرب زده، ترکی شــده یا کوردی شــده ایجاد 
کنیم- زیرا سرشت اسالمی تغییر نخواهد کرد. 
در بافتی این چنینی واقعیت ساده ی شناساندن 
صالح الدیــن ایوبی به عنوان یک کورد همچون 
نوعی کوردی گرایی سانســور شد در حالی که 
اجتناب عامدانه از ارجــاع به اصل اتنیکی وی 
زیر نام وضعیت اســالمی او هرگز همچون یک 
عمل سیاســی آنچنان که واقعا این طور بود به 
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شمار نرفت. از سوی دیگر سانسور اسالم گرایان 
را باید در بازگشــایی کنفرانس نیز درک کنیم 
یعنــی زمانی کــه نماینده ی دولــت، فرماندار 
دیاربکر، ســخنرانی خود را با گفتن این که یک 
“جنگجــوی بزرگ ترک” را بــه حضار معرفی 
می کنــد آغاز کــرد. این ادعــا از جانب رئیس 
کنفرانس تصحیح نشــد. بنابرایــن در واکنش 
اسالم گرایان به میهن پرستی جمهوری خواهان 
تــرک، رهاســازی همه و هر سیاســتی که بر 
اساس تفاوت های اتنیکی باشد - سیم بندبازی 
که اسالم گرایان کورد باید روی آن راه بروند - 

مرکز توجه قرار گرفته است. 
به صــورت خالصه گفتمان اســالم گرایی 
کوردی در پی دفاع از شرایط خاص مسلمانان 
کورد در مقابل تحقیر شدن از جانب مسلمانان 
جهانی شــده ی اســالم گرا و همچنین جهانی 
شدن اســالم در مقابل تعصبات دولت اسالمی 

خاص انگار ترکی است.

ترجمه ی آنچه که ترجمه ناپذیر اســت؟ 
مدرنیته و قرآن

در بخش دوم مشــاهده کردیم که روایت های 
جمهوری خواهــان ترکیــه و اســالم گرایان به 
صــورت مشــترک یک مجــرم را شناســایی 
کرده اند: مسئله ی کوردها. در این بخش پایانی 
می خواهم نشــان دهم که جنبش اسالمی تنها 

بخشی از چندین جریان دیگر است.   
به زبان ساده، جنبش اسالمی در ترکیه این 
هدف را دنبال می کند: ایجاد یک هویت اسالمی 
و نه هویت الییک )سکوالر( میان کسانی که در 
ترکیه زندگی می کنند. برای دســتیابی به این 
هدف گفتمان اســالمی باید همزمان پروژه ی 
جمهوری خواهی و سوابق سیاسی و فلسفی آن 
را نقد کند در حالــی که به جای آن در تالش 
است تا اعمال اســالم گرایانه ی تهذیب شده و 
مشابه منابع اســالمی را رواج دهد. به سختی 
می توان به این امر شک کرد که جنبش اسالمی 
توانسته است نیمه ی اول ماموریت خود را محقق 

سازد )نابودی کمالیزم(، اما در یافتن جایگزین 
دوام پذیر موفق نبوده است. به عالوه نقد مدرن 
شــدن ترکیه اغلب در راستای همسان سازی با 
نظریه ی اجتماعی )پست( مدرن مطرح می شود: 
برای مثال حمله به مذهب از سوی روشنفکران 
دولــت، بعد از1923 نه تنها بــه این دلیل که 
از مذهب ستیزی نشــات گرفته بلکه به عنوان 
یک توهیــن غیردموکراتیک به حقوق فرهنگی 
یک جامعه تحت عنوان اراده-به-قدرت ]نظریه 
ی نیچــه[ جهانی مورد نقد قرار گرفته اســت. 
این واکنش مشــابه، تقریبا قابل پیش بینی بود: 
اگرچه جنبش سیاسی مسلمانان در تالش است 
تا به شکلی افراطی ایده های اسالمی را از افکار 
غیر اسالمی/غربی به شکلی برعکس رفتارهای 
مردم غــرب جدا کنــد، گفتمان هــای منتقد 
پروژه ی مدرنیته همچون شــب پره های اطراف 

شمع، اغلب در اطراف آن محو می گردند.
ماهیت گرایــی اســتراتژیک خطر تحمیل 
سیاست های درونی همسان سازی بر تفاوت های 
پنهان اتحاد افســانه ای خــود را در پی دارد. یا 
همچنین خطر ایجاد “گفتمان معکوس” تقلید 
شــده از آنچه که به غرب کمــک می کند تا از 
طریــق تزریق ماهیت خود بر شــکاف های آن 
یعنی هانتینگتون را به دنبال دارد. با این حال 
ما دخالت مستقیم قرآن در مسئله ی عدالت را 
داریم )برای هر جرم طبــق ماهیت ]وجودی[ 
آن( کــه تفاوت های مقبول میان فلســفه های 
سیاســی اســالمی و غیراســالمی را به خطر 

می اندازد.
  در رفتار اسالمی جنبش مذهبی در تالش 
برای ترجمه ی روزگار مدرن، به لحاظ اجتماعی 
و تاریخی، در مذهب اســت. اما با وجود همه ی 
ترجمه های موفق این جنبش با خطر دگرگونی 
قواعد خود در این فرآیند مواجه است. “اشتباه 
اصلــی مترجم در آن اســت کــه وی به جای 
اینکه به زبان خویش اجازه دهد به شکلی قابل 
توجه تحت تاثیر زبان بیگانه قرار گیرد، در پی 
محافظت از شــرایطی است که زبان خودش در 
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آن بستر در جریان اســت “ )اسد، 1986: 157(. 
امــا این فرآیند ترجمه چیزی نیســت که تنها 
مترجم به آن دست یافته باشد: “به اراده ی زبان 
مترجم بستگی دارد که آن را در معرض قدرت 
تغییر قرار دهــد” )اســد، 1986: 157(. بنابراین 
ممکن اســت ما اینگونه فرضیه سازی کنیم که 
پرسش تعیین کننده در رابطه با شمایل جنبش 
اسالمی در ترکیه ی امروز به مقدار تمایل آن به 
اجازه دادن به مدرنیته برای تغییر مقوله هایش 
در روند ترجمه ی آن بستگی دارد. اگرچه قرآن 
بایســتی ترجمه ناپذیر باشــد اما بــا این حال 

ترجمه هایی ازآن صورت پذیرفته است.
این قضیه به اندازه ای که یک مشکل رفتار 
سیاسی است یک مســئله ی نظری نیست. در 
کلی ترین حالت طبقه ی اجتماعی متوسط تازه 
تشکیل شده ی اسالمی در حال ساخت دوستی 
مجدد راحتی با زندگی مدرن اســت. بخشی از 
این دوســتی مجدد میان متفکران اسالم گرا و 
گروه های دیگر غیر کمونیســت که به شــکلی 
اتفاقــی از کثرت گرایی سیاســی و فرهنگی و 
اندیشه ی جامعه ی مدنی انتقاد کردند به وجود 
آمده است. اما مهم این است که جنبش اسالمی 
چیزی جز یک تجارت نیســت “که در بافتی با 
شــانس بزرگ پیــش رفتن جامعه به ســوی 
درجات باالتر در حال پیشــرفت اســت ... و در 
این فرآیند ضد-روشنفکران اسالم گرای متفکر 
و حرفه ای را به وجود می آورد” )گول، 1996: 38(.

  بــرای درک بهتــر مقدار ثروتــی که با 
سرمایه ی “اســالمی” اندوخته شده است تنها 
کافی اســت در یک بعد از ظهر روز یکشــنبه 
ســری به رســتوران ها و قهوه خانه هایی بزنید 
که اخیرا توسط حزب رفاه تاسیس شده اند که 
شورای بزرگ اســتانبول در فاتح پاشا کوروسو 
)جنگل( اداره می کند، تا شــاهد اسالم گرایان 
تلفن به دست شــیک پوش باشید که سوار بر 
اتومبیل های پیشــرفته ی خود وارد می شــوند. 
یــا در ســطحی کمتر تاثیرگذار ممکن اســت 
توجهمان به صنایع مســتقل اســالم گرایان و 

انجمن تاجران )MUSIAD( که 2500 عضو با 
بودجه ی ماهانــه ی 1 میلیون دالر آمریکا دارد 
جلب شود که از زمان پایه گذاری آن در 1990 
دهها شرکت سودآور تاســیس کرده است]11[. 
اعضــای MUSIAD با نام مســتعار “کابینه ی 
سایه”های حزب رفاه روابط اصلی رهبران حزب 
رفاه و نخست وزیر اربکان در اولین سفر خارجی 
خــود به ایران، پاکســتان، مالــزی و اندونزی 
بودند و گزارشــات متعددی را برای دولت تهیه 
کرده اند. باید حزب رفاه در آینده هرچه بیشتر 
نگران توجیه شــکاف میان سیاست های خود و 

کالم قرآن باشد.
از سوی دیگر چنین تعبیر “سخاوتمندانه ای” 
از زندگی مدرن در اسالم تنش هایی در جنبش 
اســالم گرا میان آنان که تفاوت اسالم و دیگران 
را قاطع می شــمارند و آنان که به هرحال مایل 
به تجارت با دیگران هستند را به دنبال خواهد 
داشــت. نکته ی مهم این است که این تفاوت ها 
در تفسیر تنها در ســطح نظرات رخ نمی دهد: 
تشــکیل یک مجموعه ی روشنفکری اسالم گرا 
به این معناست که گفتمان اسالمی به سرعت 
وارد کشــمکش های طبقه های اجتماعی شود. 
در اینجا شخص بایســتی محتاطانه عمل کند 
زیرا گفتمان اســالمی خود مایل به شناســایی 
موقعیت هــای طبقــات اجتماعــی متضاد که 
می توانند در یک جامعه ی اسالمی واقعی وجود 

داشته باشند نیست]12[. 
با ایــن حال جنبش اســالمی بــا تعریف 
مســلمانان در تاریخ جمهوری خواهی به عنوان 
اکثریــت منفور و نیز در همــان روند با در نظر 
گرفتن اتحاد همه ی مســلمانان ســتم دیده، 
حاضــر به اعتراف بــه احتمــال نامتحد بودن 
مســلمانان به عنــوان کارگــران و کارفرمایان 
)یــا ترک و کورد( نیســت. دقیقا همچون آغاز 
کومونیســم در روسیه که کشــمکش طبقه ی 
اجتماعی دیگر ممکن نبود )زیرا سیاســت های 
طبقه ی اجتماعی نامشروع بودند و طبق تعریف 
زمینه ی اِعمال آن از بیــن رفته بود(، بنابراین 
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اسالمیســم همچون آرمانشهر پایان سیاست را 
)خواه در مورد طبقه ی اجتماعی، جنســیت یا 
اتنیک( تحت عنوان اتحــاد جامعه ی ایمان دار 

)امت( متصور می شود. 
از تفکیک تفاوت های کارگری و جنســیتی 
سیاســت زدایی می شــوند )یعنــی از حیطه ی 
قدرت خارج می گردند( و سازماندهی می شوند 
تا تفاوت های “طبیعی” )میــان مردان و زنان، 
کارگــران و مالکان( تحت عنوان خدمت به کل 
جامعه مورد استفاده قرار گیرد. تقریبا شبیه به 
تصور ســنت پل از کلیسای کاریزماتیک که در 
نامه ای به کورینتان به آن اشاره می کند- “اگر 
تمام بدن تنها چشــم بود، شنیدن در کجا قرار 
به  تفاوت ها  می گرفت؟” )1 کورینتــان. 12:17(- 
سطح پیش از سیاســت بازگردانده می شوند و 
سپس منظم می گردند به جای اینکه تا نقطه ی 
تولیــد آن دنبال شــوند. در نتیجــه به جای 
استفاده از منبع ثروت برای تولید به طوری که 
ترتیب نقش های میان جنسیت ها مورد اهمیت 
قرار گیرد تا اولویت ســاختار بر اســاس قدرت 
مورد توجه قرار گیرد، توزیع ثروت جای نگرانی 
خواهــد بود )یعنــی نهاد زکات کــه به معنی 

بخشیدن یک دهم سود شخص است(. 
به ایــن ترتیب این ادعا کــه “عرصه برای 
ائتالف میان روشــنفکران تجددگرا و مسلمانان 
میانه رو فراهم است” )گول، 1996:43( همچنین 
به نوعی پذیرش احتمال وجود شــکلی از نقش 
ایدئولوژیک برای گفتمان اسالمی است- که در 
این موقعیت ایدئولوژی فی نفســه به نظام های 
فکری یا فلســفی )مارکسیســم، کمالیســم یا 
تاچریزم( داللــت نمی کند بلکه با اســتفاده از 
صحنه ی اجتماعی کاربرد دارد. تعریف تامپسون 
از ایدئولوژی در اینجا بسیار مفید است: “می توان 
از ایدئولوژی برای ارجاع به روش هایی ابزاری در 
موقعیت های خــاص برای تثبیت و ابقای روابط 
میان قدرت هایی که به شــکلی سیســتماتیک 
نامتعادل هستند، ]یعنی[ روابط سلطه گر دارند 
اســتفاده کرد. در ســطح گســترده ایدئولوژی 

ابزاری در خدمت قدرت است” )تامپسون، 1990: 
7(. آنچنان که مطالعه ی قوم شناســانه به خوبی 
نشــان داده است از گفتمان اسالمی به شیوه ی 
همان ایدئولوژی اســتفاده می شــود که تصور 

اعضای خود این جنبش نیز همین است.
  سرانجام بحث درباره ی ایدئولوژی ما را به 
قومیت گرایی بازمی گرداند. دیدگاه اسالم گرایانه 
به جامعه ای که هم راستا با خطوط خودمختاری، 
گروه هایی که خودبخود تعریف شده اند و دولت 
نیز در کار آنها دخالتی ندارد، پیکربندی شــده 
است به شکلی قومیت زده، مذهب و سیاست را 
تلویحا نشان می دهد. یک شخص انتخاب می کند 
که سوسیالیست یا مسیحی یا کمالیست باشد، 
مفاهیمی که عاری از هرگونه محتوای جهانی یا 
منطقی گشته اند و یک شیوه ی زندگی را عرضه 
می کنند. مســلمان بودن به این شیوه به معنای 
داشــتن هویتی میان هویت های دیگر است: اما 
در ایــن مدل ابهاماتی وجود دارد زیرا جامعه ای 
که بر اســاس چنین اصولی سازمان دهی شده 
است همزمان اســالمی خوانده می شود. تمامی 
جامعه همچون دانه های تســبیح در نظر گرفته 
می شود: واحدهای کاملی که با نخ زمزمه ی زیر 
لب ال اله اال اهلل )خدایی جز اهلل نیســت( به هم 

وصل شده اند.
همزمان ما در این مدل بازتعریفی مذهبی 
از اتنیک را داریم. ترک ها و کوردهای مسیحی 
ابتدا به عنوان مسیحی شناخته می شوند و سپس 
به عنوان اعضای اتنیک خود، مسلمانان کورد و 
ترک نیز به همین ترتیــب. قطعا اگر بخواهیم 
خود را در اتنیــک تعریف کنیم )با هر تعریفی 
که اتنیک داشته باشــد( خویش را شناساندن 
سخت خواهد بود: ترک ها یا کوردها )که طبق 
تعریف در وضعیتی اسالمی]13[ مسلمان به شمار 
می آیند( تنها می توانند یک طرف مذهبی بودن 
یا ســکوالر بودن را انتخاب کنند. پس اســالم 
سیاسی که هم به عنوان فرهنگی و هم مذهبی 
شناخته شده است به ســختی با اشکال دیگر 
کنش گری سیاسی همزیســتی خواهد داشت 
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و کوردهایــی که انتخاب کرده اند هم ســکوالر 
)یا اســالم گرا( و هم خودآگاهی اتنیکی داشته 
باشند در چنین نوعی از اسالم گرایی خود را در 

موقعیتی غیرقابل قبول قرار می دهند. 
در مورد مســئله ی کوردها سیاســت های 
مطلق گرایان  ابهامــات  همــان  اســالم گرایی 
روشــن فکر گفتمان کمالیســم را داراســت 
- اوج مدرن گرایــی در سیاســت ترکیــه-. به 
این ترتیــب دانش آموختگان اســالمی باید با 
دقت بیشــتری رفتارهای واقعی اســالم گرایان 
را بررســی کنند )و توجــه کمتری به ادعاهای 
ماناییان داشته باشــند(. در مجموع همزمان که 
تحلیل هــای برنارد لوییس و دیگــران را برای 
حساسیتی که نسبت به کشمکش های موجود 
بر ســر هنجارهای تمدن میان اســالم گرایان 
و ســکوالرها می ســتاییم، بایســتی در مورد 
کثرت گرایی هویت های اســالمی و ســکوالری 
در حال شــکل گیری بیشتر صحبت کنیم. زیرا 
ادعای اتحاد و دشمنی مشترک این دو مخالف 
به پروژه های سیاســی بزرگ تــری از واقعیت 
موجود تبدیل می شــود. این بدان معناست که 
سوژه های اسالمی و غیردینی توسط سایه هایی 
که حداقل از دو سو سرسختانه دنبال می شوند 
ایجــاد می گردند: از یک ســو فرهنگ طبقه ی 
اجتماعی که از طریق مقاومت دربرابر استثمار 
اقتصادی تشکیل شــده است و آرمان هایی که 
از روشــنفکران اسالم گرا برمی خیزد؛ و از سوی 
با  با پروژه ی همسان ســازی دولت-ملت  دیگر 
تحریــک مداوم هویت کوردها و ترک ها. چنین 
ابعــادی بــه پیچیدگی هویت مــردم و عالیق 
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بە کەمینەکردنی ئەوانی دیکە:     
ستراتێژییە یەکدەستکردنەکانی دەوڵەتی ئێتنۆتێۆکڕاتیکی ئێران*

ئەحمەد محەمەدپور و کەماڵ سلێمانی
و: ڕێبوار ڕۆژهەاڵت



پوختە 
هــەر لە ســەرەتای ســەدەی بیســتەمەوە، 
لەکاتــی دامەزراندنــی دەوڵــەت نەتەوەی- 
مۆدێڕن لە ئێراندا، دەوڵــەت، کورد و خەباتە 
سیاســییەکەیانی بۆ مانــەوەی خۆیان وەکوو 
یەکپارچەییی  لەسەر  وجوودی  هەڕەشەیەکی 
خــۆی لەقەڵەم داوە. پاش شۆڕشــی ســاڵی 
1979 ـ هاتنە سەر کاری کۆماری ئیسالمیی 
ـ دەوڵەتی ئێران سیاســەتی ئەمنییەتیکردنی 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتانی )کە ڕۆژهەاڵتیشی 
پێ دەگوترێ( چڕ و بەرباڵوتر کرد. بەم پێیە، 
ئەم وتارە ســتراتێژیی دژەکــوردی کۆماری 
ئیســالمی تاوتــوێ دەکات کە دەســتبەجێ 
پاش شــۆڕش دەســت پێ دەکرێن. باشترین 
سیاسەتەکان دەکرێ وەکوو بابەتێکی دەگمەن 
و ئاوارتە وەسف بکرێن. لەم پانتایییە سیاسییە 
بەینابەینییــەدا،  کورد ڕۆژانە بۆ پاراســتنی 
شوناســی خۆیان خەبات دەکــەن. ئەم وتارە 
تیشــک دەخاتە ســەر بنەمای ســتراتێژیی 
یەکدەستکردنی دەوڵەتی ئێران لە ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتاندا کە لە ڕێگەی میلیتاریزەکردن، 
بەکەمینە لەقەڵەمدان، زاڵکردنی فەرهەنگی و 
گۆڕینی دێمۆگڕافیای ناوچەکەوە بنیات نراوە.

وشە سەرەکییەکان
میلیتاریزەکردن؛  بەکەمینەکردن،  ڕۆژهەاڵت؛ 
کۆلۆنیالیزمی ناوخۆیــی؛ گۆڕینی فەرهەنگی؛  

گەشەبڕی؛ ئێران 

پێشەکی 
بە ئیلهام وەرگرتن لە ئەزموونی ژیانی خۆمان 
لەژێر فەرمانڕەواییی کۆماری ئیسالمیی ئێراندا، 
)لەمەودوا IRI( و خستنەڕووی زانیاریی دەستە 
یەک و بەرباڵو لەبــارەی ئێتنۆگرافییەوە، کە 
لە ڕێگــەی تەکنیکی بینینی بەشــداربووان، 
چاوپێکەوتنەکان و ئارشیڤەوە پێک هاتووە، ئەم 
لێکۆڵینەوەیە فۆڕمــە جیاوازەکانی توندوتیژی 
نوانــدن و بە زەبر ئاســیمیلەکردن)توانەوە(ی 

کورد بە دەســتی دەزگا دەوڵەتییەکانی ئێران 
تاوتوێ دەکات. ئێمە هیوادارین بە ناســاندنی 
ڕاســتەخۆی ئەم پڕۆسانە، کارتێکەرییەکان و، 
هەروەها ئەو ڕێگایانەی کورد وەکوو هەوڵێک 
بــۆ بەرگریکردن لە بەرانبــەر ئەواندا لە خۆی 

نیشان داوە، بخەینە ڕوو. 
ئێمە لەم وتارەدا، کورد وەکوو کۆمەڵگەیەکی 
کۆلۆنیکراوی ناوخۆیی و ژێردەســتە لە الیەن 
دەوڵەتی فەرمانڕەوای فارسی شیعەوە پێناسە 
دەکەیــن.]1[ لێکۆڵینەوەکەی ئێمە، ســوودی 
لەو بەرهــەم و لێکۆڵینەوانــە وەرگرتووە کە 
لەالیــەن بیرمەندانــی زانســتی کۆمەاڵیەتی 
ئەنترۆپۆلۆژییەوە ســەرلەنوێ ســەرنجیان  و 
خســتووەتەوە ســەر چەمکی حاکمییەت.]2[
کەواتە، لە لێکۆڵینەوەکەی ئێمەدا، حوکمڕانیی 
ئێرانییەکان کۆمەڵگاکەکانی دابەش کردووە بە 
سەر سەردەستە و ژێردەستەدا، کە کوردەکان 
لە دەستەبەندیی دووهەمدا جێ دەگرن. ئێمە 
لەســەر کەیســی ڕۆژهەاڵت،]٣[ بــە هۆکاری 
ناوەرۆکــی هاوبەش، بەڵگــە دەخەینەڕوو، کە 
ڕەهەندێکــی نوێ لە بارودۆخێکــی ئاوارتە و 
دەگمەن نیشــان دەدات کە لەودا یاساکان،]٤[
زۆربەی هەرە زۆریان بە هەڵواسراوی ماونەتەوە 
لەبەر ئەوەی کــوردەکان لە ڕووی ئێتنیکی و 
)بەشــێکی زۆریشــیان لە ڕووی( ئایینییەوە 
لەگــەڵ کۆمەڵگەی فەرمانڕەواییی فارســی- 
شــیعیدا، جیاوازن. لە چوار دەیەی ڕابردوودا، 
ژیان لــە ژێر دۆخێکی ئاوارتەی کۆمەاڵیەتی- 
سیاســی و ئابووریی لە ڕۆژهەاڵتدا ماوەتەوە، 
شــوێنێک کە ڕێژیمی ئیســالمی، کردوویەتە 
ناوچــە و زۆنێکــی ئەمنییەتــی. ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان شوێنگەی هەوڵی بێوچان بووە بۆ 
سەربەخۆییی سیاسی لە مێژووی هاوچەرخی 
کوردستاندا.]5[ بەم پێیە، بە هۆکاری جۆراوجۆر، 
مێــژووی سیاســیی ڕۆژهــەاڵت لــە بواری 
لێکۆڵینەوە لە ئێراندا بە شێوەیەکی مەبەستدار 
پشتگوێ خراوە. گرینگترین هۆکار، سیاسەتی 
چاوەدێریکردنی دەوڵەتە لەســەر هەر چەشنە 
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لێکۆڵینەوەیەک لەبــارەی کۆمەڵگەی کوردی 
و، ســزادانی ئەو لێکۆڵەرانەیە کە لەســەر ئەم 
بابەتە دەنووسن. ڕەنگە هەر لەبەر ئەم هۆکارە 
بێ کە لێکۆڵینەوە ئەکادێمیکەکانی فارسەکان 
لەسەر کورد لە ڕووی ئامارییەوە لە رۆژهەاڵت 
لە الیەن کارمەندانی پێشــووی ئەمنیەتییەوە 
بەرهەم دێن کە ئەمەش بە باشــی دەرخەری 

ڕوانگەیەکی ئەمنیەتییە.
سیاســەتەکانی دەوڵەتی ئێران لە هەمبەر 
کورد- بە بەراورد لەگەڵ سووریە و تورکییە- 
بە باشترین شێوە لە ســتراتێژییەکی ناڕووندا 
خۆ دەنوێنێ و، لــە هەمان کاتدا بوونی کورد 
بە ڕواڵەت دەســەلمێنێ، ئینکاریــان دەکا و 
سیاســەتی ئاســیمیله کردنیش پەیڕەو دەکا. 
لەم پالنە تۆکمــە زیرەکانەیــەدا، کوردەکان 
بــه ئێرانی لەقەڵــەم دراون و لە هەمان کاتدا 
شوناســی جیاوازیــان ڕەت دەکرێتــەوە: لە 
ڕووی یاســای بنەڕەتییــەوە لە دەســەاڵتی 
سیاسی بێبەش کراون، مافی پشتگوێخراویان 
لــە دەســەاڵت، لەنێــو ئێتنیــک- نەتەوەی 
سەردەســتدایە و کراونەتە یەکــەم قوربانیی 
پەرەپێدانــی دەوڵەتێکی تاکالیەنەی ئێتنیکی 
- مەزهەبییــەوە. ســتراتێژیی دەوڵــەت بــۆ 
هاوشــێوەی  ڕۆژهــەاڵت،  ئاســیمیلەکردنی 
سیاســەتی کۆلۆنیی واڵتە ڕۆژئاوایییەکانە، کە 
بە درێژاییی ســەپاندنی کۆلۆنیــی ڕۆژئاوایی 
لەســەر کۆمەڵگای دەوروبــەر وەکوو خەڵکی 
خۆجێیی لــە ئەفریقــا و ئەمریــکای التین 
پەیــڕەو کــراوە. سیاســەتی ســتەمکاری و 
ئاســیمیلەکردنی دەوڵەتی ئێــران لە هەمبەر 
غەیرەفارسەکان، یەکەمجار لە الیەن خانەدانی 
پەهلەوی لە سااڵنی )1925- 1979( پەسەند 
کراوە. بــەاڵم لێرەدا، بە دیاریکراوی تیشــک 
دەخەینە ســەر قۆناخی پاش شۆڕشی ئێران، 
جێگایــەک کــە تێڕوانینی ناسیۆنالیســتیی 
پەهلــەوی، لــە شــیعەی ئیمامــی زەمانیدا 
گونجێندراوە و، شــێوەیەکی نوێی تێگەیشتن 
و پابەندبوون بە »میللەت«ی لێ کەوتووەتەوە. 

لــەم ڕووەوە، پاش چاوپێداخشــاندنەوەیەکی 
گشــتیی مێژوویی لەســەر ڕەوتە بنەڕەتییە 
کۆمەاڵیەتــی- سیاســییەکان لە ســەردەمی 
خانەدانی پەهلەویدا، ئێمە تیشــک دەخەینە 
ســەر سیاســەتەکانی دەوڵەتــی ئێــران لە 
پــاش شــۆڕش و چۆنیەتیــی کارتێکەریــی 
پێکهاتەی  لەســەر  وەهــا  سیاســەتگەلێکی 
کۆمەاڵیەتی- فەرهەنگی لــە ڕۆژهەاڵتدا. لەم 
وتارەدا شیکاریی مێلیتاریزەکردنی کوردستان 
لە ڕێگەی دروســتکردنی جاش و ئەو کەلێن 
و خەسارە قەرەبوونەکراوە بەکۆمەاڵنە دەکەین 

کە دەوڵەت لە کوردستاندا پێکی هێناوە.]6[ 
هەر وەکوو لەم وتارەدا دێتە بەرباس، دەوڵەتی 
ئێران و چینی ڕووناکبیری فارس، دیسکۆرسی 
هێژمونیک لەســەر بنەمای بەهەڕەشە زانینی 
ئیتنیک -نەتەوە ژێردەســتەکانی دیکە وەکوو 
کریســتین  ڕاســموس  پەرەپێدەدەن.  کورد، 
ئەڵینگ، نووســەری کەمینەکان لــە ئێراندا، 
ئەو هەقیقەتــەی خســتووەتە ڕوو کە دەڵێ 
»لە کاتی ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ بانگەشــەی 
پەیوەندیدار بە شوناسی ئێتنیکی و داخوازیی 
مافی کەمینەکان، ڕۆشــنبیرانی ئەکادێمیک،  
ئێلیــت و بژاردەی سەردەســت لــە ئێران بە 
تــرس و دڵەراوکێوە دژکردەوەیــان دەبێ«.]7[ 
بیروبۆچوونی ئەڵینــگ لە الیەن کەمینەیەک 
لــە لێکۆڵەرانــی فارســەوە وەکوو مســتەفا 
وەزیری]8[، مێهرداد برووجێــردی،]9[ عەلیڕەزا 
ئەســغەرزادە،]10[ ڕەزا زیــا- ئیبراهیمــی،]11[ 
و ئەفشــین مەتین عەســگەری پشتڕاســت 
کراوەتەوە.]12[ مێهرداد برووجێردی، ڕەخنە لە 
ڕێڕەوی بنەڕەتیی دیسکۆرســی ناسیۆنالیزمی 
ئێرانی دەگرێ و بانگەشــە دەکات کە بژاردە 
و ئێلیتی فکری و سیاســیی ئێران بوونەتەوە 
قوربانیی پێناســەیەکی مێژوویی لە شوناسی 
بڕواپێکــراوی ئێرانیــدا.]1٣[ بەداخەوە، خودی 
برووجێردیش بووەتە قوربانیی پێناســەکردنی 
شوناسی فارســی وەکوو شوناسێکی گشتگیر 
و لەقەڵەمدانــی شوناســە غەیرەفارســەکان 
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وەکوو » تایبەتمەندیی خێڵەکی«. برووجێردی 
ناڕاســتەخو داکۆکی لە سیاســەتی ڕەزاشــا 
بــۆ لەناوبردنــی ئــەو بەنــاو »تایبەتمەندییە 
خێڵەکییانە« دەکات. ناوبراو لەناوبردنێکی وەها 
بە مەرجی پێویســت بۆ »چەسپاندنی یاسا و 
نەزم« دەزانێت یان ئەوەی کە غەیرەفارسەکان 
وەکوو دەســەاڵتی کۆلۆنیاڵی فارس لەقەڵەمی 

دەدەن.]1٤[

لەدایکبوونــی ناســیۆنالیزمی فارس و 
ئەوانی دیکە 

بۆ باشــتر تێگەیشــتن لە بنەما و دینامیکی 
ســتراتێژیی دەوڵــەت بــۆ ئاســیمیلەکردنی 
ڕۆژهــەاڵت، پێویســتە بــە کورتــی ئاوڕێک 
لەوەی کە لە ئێران پێی دەگوترێ »سیاسەتی 
مۆدێڕن« بدەینەوە، کە لە ســەرەتای سەدەی 
بیســتەمەوە لە الیەن دەوڵەتــی پەهلەوییەوە 

دامەزرا و سەپێندرا. 
لە ڕاستییدا سەرچاوەی فکریی سیاسەتی 
مۆدێڕن لــە قۆناخی گفتوگۆی ڕۆشــنبیرانە 
لەناو ڕۆشــنبیرانی فارسدا، بە ئیلهام وەرگرتن 
لــە مەعریفــە و مۆدێلــی ئورووپا-مەرکەزی 
و هەروەهــا بیرۆکــەی ســازکردنی نەتــەوە 
هاتە کایــەوە. ئامانجی ڕۆشــنبیرانی ئێرانی، 
گێڕانەوەیەکــی خەیاڵییــە لە »شــکۆمەندیی 
ڕابردووی ئێران« کە لــە ڕواڵەتدا پاش چەند 
ســەدە زاڵبوونی عەڕەب/ئیسالم لەکەدار ببوو 
و هەروەها یەکخستنەوەی واڵتێکی دەستکرد 
کە پێشتر بوونی نەبووە. ڕۆشنبیرانی ئێرانی بە 
وەرگرتنی مۆدێڕنیتەی کاپیتالیزم، دەســتیان 
دایە داڕشتنی سیاسەتێک بۆ سیمبۆلیزەکردنی 
زمانــی فارســی و بــە النیکــەم گەیاندنی 
کاریگەریی ئیسالمی شیعی. گەیشتنی ڕەزاشا 
بە دەســەاڵت بە دروشــمی، » یەک نەتەوە، 
یــەک زمان و یەک واڵت«، بواری سیاســیی 
بۆ وەدەستهێنانی ئەو شــتانە خۆش کرد کە 
ڕۆشــنبیرانی ئێرانی چەندیــن دەیە خەونیان 
پێوە دەبینی. ئاخێوی شارســتانییەتی ڕەزاشا 

قۆناغێکی ڕیشەکێشــکردنی شــێوازی ژیانی 
سوننەتی و ئاسیمیلەکردنی ئێتنیک/ئاینەکانی 
دیکەی لەقەڵەم دا. ڕەزاشــا بــۆ پیادەکردنی 
نەزم و سیاســەتە مۆدێڕنەکانی خۆی، پەرەی 
بە ئەڕتەشــێکی نــوێ دا و بروکراســییەکی 
بەرباڵوی لە سەرتاســەری ئێراندا، دامەزراند. 
ڕەزاشــا بێبەزەیییانــە لــە ڕێــی کەمپەینی 
نیزامی و سیاسییەوە بە زۆرداری “خێڵەکانی« 
لەناوبرد، زمانی فارسیی کردە زمانی ڕەسمی، 
پۆشینی جلوبەرگی سەپاند، حیجابی هەڵگرت 
و هەرچەشــنە بەرگرییەکیشــی لە هەمبەر 
فەرمانڕەوایییەکەیــدا ســەرکوت کرد. ئەو لە 
ماوەی کەمتر لە دەیەیەکدا توانی دەســەاڵتی 
خۆی بچەســپێنێ و دەســەاڵتی دادوەری و 
هێندێــک لە دامــەزراوە پەروەردەیییەکان لە 

دەستی ڕۆحانییەت دەربێنێ. 
پڕۆژەی ناسیۆنالیســتیی پەهلەوی کە لە 
بازنــەی ستاندارســازیی فەرهەنگ و مێژوودا 
دەخوالیەوە، ئامانجەکەی ئەوە بوو کە بەتەواوی 
شوناســە غەیرەفارســەکان بســڕێتەوە، یان 
سەرلەنوێ بە شێوەیەک پێناسەیان بکاتەوە کە 
لەگەڵ فارســتەوەربوون و »شوناسی میللی«دا 
یــەک بگرێتەوە. بــەم حاڵەشــەوە، لە نێوان 
سااڵنی 1920 تاکوو 19٤0 ئەم سیاسەتگەلە، 
ڕووبەڕووی بەرگریی سیاسییانە لە کوردستان 
بووەوە، بۆ وێنە شۆڕشی سیاسیی سمایل ئاغای 
ســمکۆ لە )19٣0– 1918(، مەال خەلیل]15[
)1928( ئەمــەر حەمــە ســوور]16[ )19٣9( 
کۆمەڵەی ژیانەوەی کــورد)19٤2(. پاش ئەم 
کوردستان  کەمتەمەنەکەی  کۆمارە  شۆڕشانە، 
لە ساڵی 19٤5 بە هۆی الوازیی لەڕادەبەدەری 
دەســەاڵتی تــاران لە ســەردەمی شــەڕی 
دووهەمی جیهانیدا، دامەزرا.]17[ هێندێک لەم 
شۆڕشــانە بە مەبەســتی بەربەرەکانی لەگەڵ 
زاڵبوونی ئاخێوی ناسیۆنالیســتیی فارســی و 
لە پێناو ســەرخۆبوونی کوردســتان و زیندوو 
ڕاگرتنی فەرهەنگ و شوناســی کورد، بەڕێوە 
چوون. هەروەها پێویســتە ئاماژەی پێ بکرێ 
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کــە ئازربایجان و خوزســتانیش شــێوەیەک 
لــە خۆبەڕێوەبەریی دڵخــوازی خۆیان وەکوو 

هێزێکی مێژوویی لە خۆ نیشان داوە. 
سیاســەتە مودێڕنەکانــی دەوڵەتی ئێران 
لــە ســەردەمی محەممەدڕەزاشــا )19٤1- 
1979( کە پێشــتر داڕێژرابوو، بە مەبەســتی 
پاوانخوازانەی  ناســیۆنالیزمی  بەرەوپێشبردنی 
فارس بۆ دامەزراندنی دەوڵەتێکی ناوەندگەرای 
بەهێز لەســەر ڕێــڕەوی بابی بــەردەوام بوو. 
لووتکەی سیاســەتەکانی محەممەدڕەزاشا لە 
شۆڕشی سپی لە ساڵی )196٣( دەرکەوت کە 
کۆمەڵێک گۆڕانکاریی لە ســەرەوە بۆ خوارەوە 
پێکهێنا، لە هەمووان گرینگتر ڕیفۆرمی زەوی 
و مافی دەنگدانی ژنان بوو. ڕیفۆرمی زەوی لە 
ساڵی 196٣دەستی پێکرد و تاکوو ساڵی 1978 
درێژەی کێشــا، کە لە ڕواڵەتدا بە مەبەســتی 
مایەپــووچ کردنی ئەو گرووپانەی کە دەوڵەت 
پێی وا بوو بەربەستن لەبەردەم گۆڕانکاری لە 
ئێراندا، بەرێوە چوو.]18[ سەرەڕای کەموکووڕیی 
جۆراوجــۆر لە ڕیفۆرمی زەویــدا، لە هێندێک 
ناوچــەدا گۆڕانکارییــان بە ســەر پەیوەندیی 
کۆمەاڵیەتی- ئابووریی پێشــوو لەنێوان توێژی 
خــاوەن موڵکە گــەورەکان و وەرزێڕاندا هێنا 
ئــاراوە. ڕیفۆرمی زەوی تــا ڕادەیەک ڕەوتی 
درێژخایەنی چەوســێنەرانەی  بەرهەمهێنانی، 
لە ڕێگــەی دووبارە دابەشــکردنەوەی زەوی 
لەناو وەرزێڕاندا، تــا رادەیەک دابەزاند. بەاڵم، 
دەســکەوتی بنەڕەتیی دەوڵەت لــە ڕیفۆرم، 
زاڵکردنی هێژمۆنیی دەوڵەتی ئێران لە جێگای 
هێژمۆنیی زەمیندارە گەورەگان و چوونەسەری 

شارنشینیی بێجڵەو و بێبەرنامە بوو.]19[
لە ســەردەمی پەهلەویدا مۆدێڕنیزەکردن 
لە ســەرەوە بۆ خوارەوە، ناوچە گوندییەکانی 
لــە  ئابوورییــەوە  ڕووی  لــە  کوردســتانی 
پێشکەوتن دوور خســتەوە، لە کاتێکدا ژیانی 
شــار بەخێرایی گەشــەی دەکرد. لە کاتێکدا 
دەوڵەتی ئێران خەریک بوو دەســەاڵتی خۆی 
لە کوردستاندا دەچەسپاند، بەرگریی سیاسیی 

کورد بووە بیانوویەک بە دەستی دەوڵەتەوە، بۆ 
بێبەشکردنی ناوچەکە و بەڕێوەبردنی سیاسەتی  
پێکهاتەی  کــە  ســەردەمانێک  گەشــەبڕی. 
ئابووریی کوردســتان لە ڕێگەی کشتوکاڵ و 
ئاژەڵدارییەوە لەســەر پێی خــۆی بوو، بەاڵم 
ئابووریی شار لە ئاستێکی چووکەتردا جێگەی 
گرتــەوە و خەڵکی الدێکانیــش بە ڕادەیەکی 
بەرچاو وابەســتەی بوون. بــە تێکچوونی دوو 
بنەمــای ســەرەکیی پێکهاتــەی ئابووریــی، 
واتــە ئاژەڵداری و کشــتوکاڵ و نەبوونی هیچ 
ئەڵترناتیڤێک وەکوو بازرگانی و پیشەســازی، 
ئابووریی کوردســتان زیاتر گرێدراوی بەشی 
خزمەتگوزاری )خەدەمــات( و ئیداری بوو. بە 
درێژاییــی فەرمانڕەواییــی پەهلەوی، خەباتی 
کوردان بۆ مافی فەرهەنگی و سیاسیی خۆیان، 
بە توندی لەگەڵ دژکردەوی نیزامی، گۆڕینی 
فەرهەنگی و دوور لە گەشــەبڕیی  ئابووریی، 
بەرەوڕوو بووەوە، پڕۆسەیەک کە عەباس وەلی 
وەکو« دیالیکتیکی نکۆڵیکردن و بەربەرەکانێ« 
ناوی دەبات.]20[ ئەو ناســیۆنالیزمەی دەوڵەتی 
ئێران پشــتیوانیی دەکــرد، بە پشــتیوانیی 
ڕۆشــنبیرانی ئێران، ئاخێوی ناوەندگەرایانەی 
دامەزراند و هەرچەشنە تێگەیشتنێکی نافارسی 
لە شوناســی وەکــوو هەڕەشــەیەکی بەرباڵو 
لەسەر یەکپارچەییی “میللیی ئێران« لەقەڵەم 
دەدا. پلەبەندییەکــی وەهــا، لەســەر بنەمای 
بۆ بەرەوپێشــچوون، پێگەیەکی  فارستەوەری 
بنەڕەتیی لە بارەی بابەتی مۆدێڕنیزە کردن و 
گەشــەوە لەخۆ گرتبوو و بە بەرباڵوی لە پاش 

شۆڕشی 1979 درێژەی هەبووە. 
بەپێچەوانــەی خانەدانــی پەهلــەوی لە 
بەرەوپێشــبردنی پاڕادایمــی ناسیۆنالیســتی 
دژی ڕۆحانییەت، کۆماری ئیسالمی فۆڕمێکی 
ناسیۆنالیســتیی مەزهەبیی تێکتەنراو لەگەڵ 
شــیعیزمی کــە لەگــەڵ میراتــی دەوڵەتی 
ســەفەویدا یــەک دەگرێتەوە، پەیــڕەو کرد. 
لــە کۆتاییی ســەدەی نۆزدەهــەم بەمالوە، 
مۆدێڕنیتــە ناکۆکیــی نێوان ناســیۆنالیزمی 
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مەزهەبی و ناســیۆنالیزمێکی فارســی )کە تا 
ڕادەیەک سێکۆالر بوو(ی خستە ڕوو. هەر دوو 
ال هەوڵیان دا کە بە »شوناســی نەتەوەیی«ی 

مۆدێڕن بناسرێن.
بەرنامــەی  شــۆڕش،  پــاش  ئاخێــوی 
مۆدێڕنیزەکردنی پەهلەویی بە گشــتی وەکوو 
بەشێک یان هێرشێکی فەرهەنگی و هێژمونیی 
ڕۆژئاوایی لەقەڵەم دەدات، کە لەمێژبوو بڕەوی 
بە شێوازی ژیانی ڕۆژئاوایی وەکوو پەروەردەی 
سیکۆالر، الیەنگری لە خۆشی و سەرگەرمی، 
و  ڕەگــەزەکان  تێکەاڵویــی  خواردنــەوە، 
 گرینگتــر لە هەمــووی بــێ حیجابیی ژنان 
داوە.]21[ لە دەیەی 1960، کۆمەڵێک ڕۆشنبیر 
وەک »جــەالل ئالی ئەحمەد« لــە لێکدانەوە 
ڕەخنەیییەکانــی خۆی لەســەر دژەڕۆژئاوایی 
بووندا، بنەمــای تێڕوانینێکی بەرچاوتەنگانە و 
پیالنگێڕیی وەهای لەبارەی ڕۆژئاوایی بوونەوە، 
خســتووەتە ڕوو. دەســتەواژەی بریقــەداری 
وەکوو »ئیســتکباری جیهانــی« و جیهانخۆر، 
بــووە موتیڤێکی دووبارە بەکارهێنراو لە الیەن 
ئایەتوڵاڵ خومەینییەوە. دەستەواژەیەکی دیکە 
وەکوو، دەسەاڵتی تاغووت یان بتپەرەستی لە 
نووسینی عەلی شەریعەتی، ئیدئۆلۆگی شۆڕشی 
ئیســالمی، بوو بە هاوارێک بــۆ ناڕەزایەتی و 
دەنــگ هەڵبڕیــن. ناوبراو ڕیشەکێشــکردنی 
تاغــووت، لەناوبردنی زوڵــم و زۆر و کۆتایی 
هێنان بە خۆڕێکخستنی لەگەڵ بایەخ و بەها 

ڕۆژئاوایییەکان، ڕێکخستەوە.
میراتــی  پاڵپشــتیی  بــە  خومەینــی 
هەزارەگەرایی شــیعەی ئێرانی، خۆی وەکوو 
ئیمــام )ڕێبەری ئایینی( لەقەڵــەم دا. ناوبراو، 
شــای وەکــوو دەســەاڵتێکی فیرعەونــی و 
ئێلیتــی کۆنی وەکوو بتپەرەســت و ویالیەتە 
یەکگرتووەکانی ئەمریکاشــی وەکوو شەیتانی 
گــەورە، وەک گەورەترین دوژمنی ئایدۆلۆژیی 
خۆی ناساند.]22[ ناوبراو ئیلهامبەخشی نەسلێک 
لە ناســیۆنالیزمی مەزهەبی بوو کە شــای بە 
هــۆکاری سیاســەتی فەرهەنگیــی خۆی لە 

ڕاستای ناســیۆنالیزمی ئێرانی و خۆشخزمەتی 
بە واڵتانی ڕۆژئاوایی و کاریگەریی سیاســی و 
فەرهەنگییان لە واڵتدا، بردە ژێر پرســیارەوە.
]2٣[ لــە ڕووی ئایدیۆلۆژییــەوە، ئێــران پاش 

شۆڕش نیشانەی گۆڕینی پاڕادایمی لە کورشی 
کەبیــرەوە ) 5٣0 پێــش زاییــن(، واتە دالی 
سەرەکیی ئێرانی باســتان، بۆ ئیمام حوسین 
) 626- 680 زایینــی( ئیمامــی ســێهەمی 
شیعەکان، بەتایبەتی بە هەوڵی ئیدۆلۆگەکانی 
وەکوو شەریعەتی گۆڕی و، بوو بە سیمبول و 
هێمای هاوچەرخی شیعەکان. بەم حاڵەشەوە، 
ئەم گۆڕانکارییە تێڕوانینی ناسیۆنالیســتانە و 
کەڵک وەرگرتنی دینی لە خزمەتی دەوڵەت- 
نەتەوەدا، پاراســت.]2٤[ کۆماری ئیســالمی لە 
نوێیەکانەوە،  دامــەزراوە  دامەزراندنی  ڕێگەی 
ئیســالمی بــە نەتەوەیــی کــرد و ئایەتوڵاڵ 
خومەینــی پێگەی نوێــی ویالیەتی فەقیهی 
بەدەســتەوە گرت. خومەینیش وەکوو پێشینە 
سێکۆالرە نیزامییەکانی خۆی، جەختی لەسەر 
پێویســتیی هاوپەیمانیــی دەوڵــەت- نەتەوە 
کــردەوە، ئەگەر لــە ڕێگــەی توندوتیژی و 

بەکارهێنانی هێزیشەوە بێ.
پاش شــۆڕش، ئێران شــاهیدی گۆڕینی 
ئاراســتەکراوی  ناســیۆنالیزمی  پاڕادایمــی 
ســێکۆالر بەرەو مەزهەبی بوو. نوخبە و ئێلیتە 
نوێیە سیاسییەکان، دەستیان دایە لەنێوبردنی 
هەموو جۆرە جوواڵنەوەیەک و، ئەو ڕەخنەگرە 
سیاسییانەی کە بۆ دابینبوونی مافی ئێتنیکی- 
ئەو  تێدەکوشان.  غەیرەفارسەکان  فەرهەنگیی 
کوردانەی بە شێوەیەکی چاالکانە لە شۆڕشدا 
بەشــدار بوون، لە بەرئەنجامدا لە مافی زمانی، 
شــوناس و ئایینیی خۆیان)کوردە سوننەکان( 
بێبەش کران. پارتە سیاســییە چەپەکان کە 
ڕۆڵێکــی بەرچاویــان لە خەباتی سیاســی و 
نیزامیی دژی پەهلەوی گێڕا، بە شــێوەیەکی 
دڕندانە لە بیاڤی کۆمەاڵیەتی- سیاسی حەزف 
کــران. دامەزراوەی نوێی دامەزراو بە ڕێبەریی 
مەالکان، دەستیان دایە پاکسازیی ئەو شتانەی 
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کە پێشــتر وەکوو مانــەوەی تاغــووت وێنا 
دەکران. دروشــمی »نە غەربی و نە شەرقی« 
کــە لە الیەن مەزهەبی و »شۆڕشــییەکانەوە« 
دەگوترایەوە، لە سەرتاسەری واڵتی ئێراندا باڵو 

بووەوە.]25[

ڕێژیمی نوێ و ڕۆژهەاڵتی پاش شۆڕش 
لەگەڵ ســەرهەڵدانی شۆڕشی 1979، کوردان 
و هەر دوو پارتە ســەرەکییە سیاسییەکەیان: 
ئێــران کوردســتانی  دێموکراتــی   حیزبــی 
زەحمەتکێشــانی  ســازمانی  و   ]26[)KDPI(
کوردســتانی ئێــران )کــە وەکوو ســازمانی 
کۆمەڵەش دەناســرێ( هەوڵیان دا لە ڕێگەی 
هەیئەتــی نوێنەرایەتیــی خەڵکــی کوردەوە 
لەگــەڵ دەوڵەتی کاتیــدا وتووێــژ بکەن. بە 
حوســەینی]27[ عێزەددین  شــێخ  ڕێبەریــی 
نوێنەرانی کــورد پێکهاتبوون لــە فیدایییانی 
خەڵق لقی کوردســتان، ئەحمــەد موفتیزادە 
)ئاییندارێکی ناســراوی سوننەی کورد( وێڕای 
چەندین کەسایەتیی ناسراوی دیکە بۆ وتووێژ 
لەگەڵ دەوڵەت بەشــدار بوون.]28[ شکســتی 
وتووێــژ لەنێــوان دەوڵەتی کاتــی و گرووپی 
نوێنەرانی کورددا، بووە هۆی دەســتپێکردنی 
یەک دەیە نائارامیی کۆمەاڵیەتی- سیاســی و 
شەڕی پارتیزانی لە کوردستان لە دژی ڕێژیمی 
ئیسالمی کە زیاتر لە الیەن حیزبی دێموکراتی 
کوردســتانی ئێران، کۆمەڵە و بڕێک لە گرووپە 
بەڕێوەچوو.  کــوردەوە  دیکــەی  بچووکەکانی 
شیاوی ئاماژەیە کە لە سەرەتاوە، موجاهیدینی 
خەڵــق و بەشــێکی بەرچاو لــە چەپی ئێران 
پشــتیوانییان لە خەباتی کورد کرد.]29[ ڕەنگە 
بۆ هێندێکیان تەنیــا ڕوانینێکی تاکتیکی بێ 
کە ســەرچاوەکەی بۆ دوژمنایەتیی دووالیەنە 
لەگــەڵ دەوڵەتی نــوێ بگەڕێتــەوە. لەوانەیە 
بە  باوەڕیان  بەشــێکی دیکەیان ڕاســتگۆیانە 
مافی دیاریکردنی چارەنووســی نەتەوەی کورد 
یان النیکەم شــێوەیەک لــە خۆبەڕێوەبەری و 

فیدراڵی هەبووبێ.

کەمپەینی نیزامیگــەری لە دژی کورد لە 
شەڕی سنە، ناسراو بە » نەورۆزی خوێناوی« لە 
سەری ساڵی نوێی 1٣58 )خاکەلێوە، ئاوریلی 
1979( لەنێــوان هێزەکانی دەوڵەت لە الیەک 
و خەڵکی مەدەنیی کــورد لە الیەکی دیکەوە 
دەســتی پێ کرد. لە 2٣ی مارســی 1979، 
شــێخ عێزەدین، ئاییندارێکی ناسراوی کورد، 
بەیاننامەیەکی باڵو کردەوە کە لەوێدا ڕایگەیاند 
نوێنەرانی  نوێنەرانی خەڵکــی کورد لەگــەڵ 
دەوڵەت بە ڕێبەریی ئایەتوڵاڵ تاڵەقانی لەبارەی 
ئاگربەس بۆ کۆتاییهێنان بە »شەڕی ناوخۆیی« 
ڕێک کەوتوون. لــە 21ی جووالی تاکوو ٤ی 
ئاگۆســتی ســاڵی 1979، کۆڕەوی)کۆچــی( 
مێژووییی مەریوان ڕوویــدا. خەڵکی مەریوان 
بە ڕێبەریی شوورای شار، خۆپیشاندانێکیان لە 
دژی شەڕ وەڕێخست و، لەناو شار مانیان گرت. 
ئەم کەمپەینە لە الیەن خەڵکی کوردســتانەوە 
لە شارەکانی وەکوو ســنە، سەقز، بۆکان، بانە 
و مەهەباد، پشــتیوانیی لێ کــرا و خەڵک بە 
نیشاندانی هاوخەمی و یەکگرتن بەرەو مەریوان 

ڕێپێوانیان کرد.]٣0[ 
لە 19ی ئاگۆستی ساڵی 1979 خومەینی 
فەتوایەکــی دا )لــە رۆژنامــەی کەیهاندا باڵو 
کرایەوە( کــە ســەرکوتکردنی هەمەالیەنەی 
کوردانــی ئێرانی لەخۆ گــرت، فەرمانێک کە 
کوردانی ڕۆژهەاڵت بە »جیهاد لە دژی کوردان« 
ناوی دەبــەن. خومەینی مانەوەی ئەڕتەشــی 
شــای مســۆگەر کرد و ســپای پاســدارانی 
شۆڕشی ئیســالمی، وێڕای گرووپی مەرگ بە 
ڕێبەریی خەڵخاڵی )مەالی جەلالد، کە وەکوو 
دەناســرێ(  لەســێدارەدانەکانیش  دادوەری 
ڕەوانــەی کوردســتان کــرد.]٣1[ خومەینی بە 
مەحکومکردنــی هەموو پارتە سیاســییەکان، 
بە شایســتەی »لەداردانــی« لەقەڵەم دان و بۆ 
شــوێنکەوتووانی خۆی - کە لە حەوتووەکانی 
پێشتر لە تاران، هێرشیان کردبووە سەر گرووپە 
ئۆپۆزیسیۆنەکان- جارێکی دیکە دروشمی »تەنیا 
یەک پارت هەیە، ئەویــش پارتی خودایە«ی، 
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دووپات کــردەوە. لە پاش ڕاگەیاندنی فەرمانی 
جیهــادی خومەینی لە دژی کوردان، ســپای 
پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمیی ئێران، هێرشێکی 
بەرباڵوی بۆ سەر کوردستان دەست پێ کرد و 
ئەو لەشکرکێشــییە سێ مانگەیە بە مەبەستی 
پاکسازیی دژبەرانی کورد، بەتایبەتی لە سەقز و 
مەهاباد و دواتریش پاوە، بانە و سەردەشتیشی 
لەخــۆ گــرت.]٣2[ داگیرکردنــی مەهابــاد لە 
ئاگۆســتی 1979 نوێنگــەی بەربــاڵوی ئەو 
تەوەحوش و کۆمەڵکوژییە بوو، کاتێک ئەڕتەش 
شاری گەمارۆ دا و، فڕۆکەی شەڕکەری F-4 و 
تانک و تۆپخانەی بەکارهێنا. لە بەهاری 1980، 
ئەبولحســەن بەنیسەدر، سەرۆککۆماری پێشوو 
و فەرماندەی گشــتیی هێزە چەکــدارەکان، 
فەرمانی بە ئەڕتەش دا تا پاکسازیی کوردستان، 
پۆتینەکانیان لە پــێ دانەکەنن. پاش »فەتحی 
کوردستان« شــەڕی چەکداری پەرەی ستاند 
و، کوردســتان لە ســاڵی 1980 تاکوو 1989 
وەکــوو تاقە ناوچەیەک لــە حاڵەتی بەرگریی 
چاالکانەی پارتیزانیدا، مایەوە. هێرش بۆ ســەر 
کوردســتان بــە کۆمەڵکوژیی قاڕنــێ لە 2ی 
ســبتامبری 1979 و قەاڵتان لە 26ی مارسی 
1980دا دەســتی پێ کرد. ئەم کۆمەڵکوژییانە 
هەر بەو شــێوەیە کە لە ڕاپۆرتی بەرپرســانی 
ڕەســمیی دەوڵەت بۆ خومەینیدا، ئاماژەی پێ 
کراوە، بە مەبەستی ڕووبەڕووبوونەوەی ئێتنیکی 
لەنێوان کوردە سوننەکان و تورکە شیعەکان لە 

پارێزگای ورمێدا ئەنجام دراوە.]٣٤[
شــەڕی ئێران و ئێراق کە لە ساڵی 1980 
دەســتی پێ کــرد و تاکــوو 1988درێژەی 
کێشا، کوردستانی کردە یەکێک لە هێڵەکانی 
پێشــەوەی ئەو شــەڕە. پاش شــەڕی ئێران 
و ئێــراق، گرووپــە کــوردە دژبــەرەکان، بە 
ناچاری پەڕیوەی کوردســتانی ئێــراق بوون. 
بوونــی دژبەرانی کورد لە ســنوورەکانی نێوان 
ئێــران و ئێــراق، وێڕای عەمەلیاتــی نیزامیی 
جۆراوجۆریان، بووە پاســاوێک بــۆ ڕێژیم کە 
کوردســتان زیاتــر مێلیتاریزە بــکا و هەموو 

الیەنەکانی ژیــان بخاتە ژێــر چاوەدێرییەوە. 
زۆربەی چاالکییــە مەدەنییەکانی کورد وەکوو 
بابەتێکی ئەمنییەتی ســەیر دەکرا و، هەروەها 
سزادانی دەوڵەتی بەدواوە بوو. داخرانی فەزای 
کۆمەاڵیەتی- سیاســی لەنێوان سااڵنی 1980 
تاکوو ســەرەتا یان کۆتاییی 1997 ڕێژەی ئەو 
کوردانــەی بە دڵخواز یان لە ڕووی ناچارییەوە 
پەیوەســت بوون بە دامودەزگاکانی ڕێژیم لەم 

ناوچەیەدا، بەزر کردەوە.
لــە چــوار دەیــەی ڕابــردوودا، هەوڵــە 
سیستەماتیکەکانی کۆماری ئیسالمی لە دژی 
کــوردان، هەڵگری هەندێک تایبەتمەندییە کە 
پێوندیدارە بــە الیەنی سیاســییەوە. قۆناخی 
پەیوەندیی کوردەکان و دەوڵەت، کە لە ســاڵی 
1979 تاکوو کۆتاییی شەڕی ئێران و ئێراق )لە 
جواڵی 1988( دریژەی کێشا، دەکرێ وەکوو 
فەزایەکی داخراوی سیاســی و ستەمکاری بە 
مەبەســتی لەنێوبردنی » دوژمنانی شــۆڕش« 
ببینــدرێ.]٣5[ پاش مەرگی ئایەتوڵاڵ خومەینی 
لە ژوئەنــی 1989، خامەنەیــی وەکوو وەلیی 
فەقیــه دیــاری کرا و عەلی ئەکبەر هاشــمی 
ڕەفســنجانی، بــووە ســەرۆککۆماری ئێران و 
ئەمەش وەکــوو کۆماری دووهەم هاتە بەرچاو. 
لە ماوەی ســەرۆککۆماریی ناوبراودا، دەوڵەت 
ناوی نا دەورەی »بنیاتنانەوە و عەمەلگەرایی«، 
ڕەفسنجانی فۆکووسی خستە سەر پەرەپێدانی 
ئابووریــی تاکالیەنــەی ئێتنیکــی- ئایینی و 
بنیاتنانەوە لە پاش شــەڕ. کۆمەڵگەی مەدەنی 
و گەشــەی کۆمەاڵیەتی- سیاسی خەسارێکی 
لەڕادەبەدەری بەرکەوتبوو. بەپێچەوانە، ســپای 
پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمیی ئێران و بەسیجی 
موســتەزعەفان، دوو هێــزی ســەرکوتکەری 
نیزامــی، بوونــە بەرێوەبەرانــی بنیاتنانەوەی 
ئابووریی و، دەســتیان بەسەر هەر دوو بەشی 
ئابووریــی دەوڵەتی و کەرتی تایبەتیدا گرت و 
دەسەاڵتی خۆیان لە ئێراندا چەسپاند. سیاسەتی 
ڕێژیــم لەهەمبەر کوردان وەکوو خۆی مایەوە. 
لە ڕاستیدا سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمیی 
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ئێران و بەســیجی موستەزعەفان بوونە هێزی 
حوکمڕان و ڕێکخستنەوەی تێڕوانینی دەوڵەتی 

ئێران لە کوردستاندا.
هەڵبژاردنــی ســەرۆککۆماری بەڕۆاڵــەت 
ڕیفۆرمیســت، محەممەد خاتەمی و، ناکۆکیی 
ئاشــکرا لەنــاو باڵەکانــی دەســەاڵتدا، بووە 
هۆکاری ئەوەی سانسۆڕی دەوڵەتی تاڕادەیەک 
هەڵگیرێ و فەزایەکی نیمچە کراوە بۆ ڕاگەیەنە 
گشــتییەکان و هەروەهــا بــۆ ســەرهەڵدانی 
کۆمەڵگــە و بەکەمینەکــراوە فەرهەنگــی و 
زمانییەکان و، تەنانەت ئەدەبییاتی سیاسیش، 
بڕەخســێ. هەڵبەت، ئەم فەزا نیمچە کراوەیە، 
دابەشــبوونی  نەخــوازراوی  بەرئەنجامی  لــە 
ناوخۆیی لە پێکهاتــەی دەوڵەتدا هاتە کایەوە. 
ئەگەرچــی سیاســەتی دەوڵەت لــە هەمبەر 
ئێتنیک- نەتەوە غەیرەفارســەکان بە نەگۆڕی 
مایەوە. خاتەمی بە دروشــمی »دیالۆگی نێوان 
شارســتانییەتەکان« گەیشتە دەسەاڵت، کە لە 
بنەڕەتدا ئەم دروشــمە بە مەبەســتی کۆتایی 
هێنان بە تەریک کەوتنەوەی سیاســیی ئێران 
هاتە ئاراوە. بەم حاڵــەوە، ڕێژیمەکەی ناوبراو، 
قەت پابەنــدی دیالۆگ لەگەڵ بەکەمینەکراوە 
ئێتنیک- نەتەوەیییەکانی ناوخۆی ئێران نەبوو. 
بەم شێوەیە جەختکردن لەسەر دیالۆگ لەگەڵ 
جیهاندا، بە شــێوەیەکی نەخوازراو فەزایەکی 
نیمچە کــراوەی بــۆ بووژانــەوەی فەرهەنگە 
ژێردەستەکانی وەکوو کورد، ڕەخساند. قۆناخی 
چوارەمی کۆماری ئیســالمی لە ساڵی 2005 
لەگەڵ گەیشــتنە دەســەاڵتی ئەحمەدینژاد، 
دەســتی پێ کرد.]٣6[  دروشمی ئەحمەدینژاد 
لە کاتی پێکهێنانــی » دەوڵەتی خەمخۆر« لە 
ڕواڵەتدا لەســەر بنەمای عەداڵەت، یەکســانی 
و خۆشەویســتی بوو. لە مــاوەی دەوڵەتەکەی 
ئەحمەدینژاددا، ژێرخانی کۆمەاڵیەتی و ئابووریی 
کوردســتان کەوتە ژێر هەڕەشەی دەوڵەتەوە، 
لەبەر ئەوەی کــە حکومەتێکی ڕەوای نیمچە 
سەربەخۆ لە باشووری کوردستان بووە ئەمرێکی 
واقع و بە فەرمی ناسێندرا. پێوەر و ڕێوشوێنی 

نوێــی ئەمنییەتی دیــاری کرا و سیاســەتە 
ئەمنییەتی و نیزامییەکانی دەوڵەتەکانی پێشوو 
بــە گوڕوتینێکی زیاترەوە بەڕێوە برا. لە ماوەی 
سیاســەتی  ئەحمەدینژاددا  ســەرۆککۆماریی 
گەشەبڕی بە شێوەیەکی سیستەماتیک پەرەی 
پێ درا، ڕێــژەی بێکاری بەرز بووەوە و خەڵک 
ناچار بوون لــە دامــەزراوە دەوڵەتییەکان بە 
دوای کاردا بگەڕێن یان کاری وەرزانەی وەکوو 
کۆڵبەری )کارکردن لەســەر ســنوور( بکەن 
یان لە کوورەخانەکانی خشــتبڕین لە شــارە 
ناوەندییەکانــی غەیرەکــورددا، کار بکەن. لە 
ڕاستیدا، کۆڵبەری لە کوردستاندا کە جیاوازیی 
هەیــە لەگــەڵ قاچاخچیەتیــی کالســیکدا، 

بەرهەمی قۆناغی ئەحمەدینژادە.
قۆناخی پێنجەمی کۆماری بە هەڵبژاردنی 
حەسەن ڕۆحانی]٣7[ ســەرۆککۆماری ئێستای 
ئێــران لە ســاڵی 201٣ دەســتی پــێ کرد. 
ڕۆحانی زۆرتر بە هــۆکاری ئەوە براوە بوو کە 
لە ســەرەتاوە وەکوو کەسێکی میانەڕەو ناسرا. 
بەم پێیە، دەوڵەتەکەی ڕۆحانی واتە »دەوڵەتی 
تەدبیر و ئومێد«، فۆکووســی خســتبووە سەر 
چارەســەرکردنی بنبەســتی ناوکــی لەگەڵ 
کۆمەڵگــەی نێونەتەوەیــی و، بەرژەوەندیــی 
ناوچەییــی ئــەو واڵتــەی پەیــڕەو دەکــرد. 
ڕۆحانیش وەکوو ئەحمەدینژاد، پشــتیوانیی لە 
ئێراقــی یەکگرتوو و یەکپارچە کرد و لە کاتی 
ڕێفراندۆمــی کوردەکان لــە پاییزی 2017دا، 
فەزایەکی سیاســیی دژە کوردی وەڕێخست. 
ڕۆحانی نیزامییەکانی ئێرانــی ڕەوانەی ئێراق 
کرد و ملیشــیا شــیعەکانی بۆ هێرش کردنە 
سەر شــارە کوردییەکانی وەکوو کەرکووک و 

دوزخورماتوو، ئاراستە و پۆشتەوپەرداخ کرد. 

دروستکردنی جاش وەکوو ستراتێژییەکی 
و  »حوکمڕانــی  کۆلۆنیالیســتانە 

پارچەپارچەکردن«
لە کاتی هاتنە ئارای شۆڕشی 1979، ڕێژیمی 
ئایینیــی ئێران، وەکــوو واڵتانی دراوســێی، 
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سیاســەتێکی دەوڵەتیــی لــە سەرتاســەری 
کوردســتاندا بۆ چەکدارکردنی کوردەکان بە 
زۆرەملی، پەیڕەو کرد. بەم پێیەش بۆ زاڵبوون 
بەســەر ناڕەزایەتییەکانی خۆیــان لە هەمبەر 
دابەشکردنی زەوییەکانیان بەسەر وەرزێڕەکاندا، 
لەو کاتەدا توێژە خاوەنموڵکە گەورەکان ترسێکی 
زیاتریــان بۆ لەداوکەوتن و پەیوەســتبوون بە 
دامەزراوە نیزامییەکانی دەوڵەت وەکوو سپای 
پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمیی ئێران، بەسیجی 
ســیخوڕییەکان،  دەزگا  و  موســتەزعەفان 
نیشان دا. سیاسەتی مێلیتاریزەکردنی ڕێژیم، 
بە مەبەســتی جەمســەربەندیی ســتراتێژیی 
بارودۆخی سیاســیی کوردستان و ڕەوایی دان 
بــە داگیرکاریی نیزامیی ڕێژیم بوو، لە ڕێگەی 
وەرگرتنی هاودەســتی خۆجێیی و سیخوڕەوە 

کە لە کوردیدا بە جاش ناسراون.
ئامانج لە وەرگرتنــی کوردەکان لە الیەن 
ڕێژیمــەوە بــۆ پارچەپارچەکردنی کۆمەڵگەی 
و  ڕێکخســتنەوەیان  دووبــارە  و  کــوردی 
ســەرلەنوێ پێناســە کردنەوەی کورد وەکوو 
خێــڵ، لە الیــەن دەوڵەتــەوە هاتە ئــاراوە. 
پارچەپارچەکردنــی کورد بــۆ ڕێژیم دەتوانێ 
لــە خزمەتی ئامانجێکی سیاســیی گرینگ و 
ستراتێژییەکدا بێ کە لەو ڕێگەیەوە کوردەکان 
بکرێنــە خێــڵ و قەبووڵکردنــی ئــەم نەزمە 
خێڵەکییە لە الیەن کوردەکانەوە ســەرلەنوێ 
بە شێوەیەکی سروشــتی لە شوێنێکدا بەیان 
بکرێتــەوە کە ناوچە کوردییەکان پێشــتر بە 
هۆی سیاســەتی گەشــەبڕی ئــەم واڵتەوە، 
چەرمەسەرییان بینیوە. گرینگتر لە هەمووی، 
بەرگــری کردنــی نەتەوەییی کــوردەکان بە 
هۆکاری ڕووبەڕووبوونەوەی ڕاســتەخۆ لەگەڵ 
هێزە داگیرکەرەکان و بە یارمەتیی خۆفرۆشە 
خۆجێییەکان، زەربەیەکی سیاســیی گەورەی 
لێ دان. دەوڵەتی ئێران بەئەنقەست بەرگریی 
کوردەکانی وەکوو گرێدروایی دەرەکی لەقەڵەم 
دەدا، کە لەگەڵ »کوردە نیشتمانپەروەرەکان« 
وێــڕای هێزەکانــی ڕێژیــم لە شــەڕدان. لە 

حاڵێکدا کە ڕێژیم ناسیۆنالیزمی کوردی وەکوو 
دیاردەی خێڵەکی دەناســاند، دەیانهەویســت 
دەســتەواژەی خێڵ ســەرلەنوێ بە قازانجی 
خۆیان پێناســە بکەنەوە و، »رۆڵی شۆڕشــگێڕ 
ببەخشــن.]٣9[  پــێ  نیشــتمانپەروەری«  و 
دەربڕینێکی وەها بە باشــترین شــێوە لەگەڵ 
وتە ناســراوەکەی خومەینی لەبارەی »ذخایر 
انقالب« )پاشــەکەوتی شــۆڕش(، »خێڵەکان 
ئاماژەکردن  بــۆ  شۆڕشــن«]٤0[  پاشــەکەوتی 
بەکارهاتووە.  غەیرەفارســەکان  کۆمەڵگــە  بە 
ئاماژەکردن  ئــەم دەســتەواژەیە ســەرەڕای 
»خێڵەکی«بــوون،  و  »دواکەوتوویــی«  بــە 
هەروەهــا دەریدەخــات ئــەوەی دەوڵەتــی 
ئێران وەکوو خێڵ دیاریــی کردووە، جۆرێک 
ســەرمایەگوزارییە کە دەبێ بۆ خزمەتکردنی 
دەوڵــەت بــە کار بهێنرێــت. بەتایبەتــی لە 
موکریان )باشــووری پارێزگای ورمێ( تایفە و 
خزم و قەوم لە الیــەن دامەزراوە ئەمنییەتی 
ئیســالمییەوە  ڕێژیمــی  و ســیخوڕییەکانی 
خرانــە داوی دوژمنایەتیــی بەکۆمەڵەوە. هەر 
بەم شــێوەیەش، ڕووبەڕووبوونەوەی بەکۆمەڵ، 
پەیوەندیی بەرباڵوی کۆمەاڵیەتیی لە ناوچەی 
هەورامــان و دەوروبەری شــارە کوردییەکانی 

مەریوان و سنەشی، خستە مەترسییەوە. 
   ڕێژیــم بــە قووڵکردنــەوەی کەلێنــە 
کۆمەاڵیەتییــەکان، کە زۆرتر لەســەر زەوی 
و ســەرچاوەی ماددی بوو، بە سەرکەوتوویی 
توانــی تــۆوی بێمتمانەیی لەنێــوان گرووپە 
کۆنــە  و  وەرزێــڕان  وەکــوو  جیاوازەکانــی 
خاوەنزەوییەکاندا بچێنێ. بەم شــێوەیە ئەوان 
بۆ ســەلماندنی وەفاداریی خۆیان بە دەوڵەت 
و وەدەســتهێنانی دەســەاڵتێکی زیاتــر لــە 
حکومەتدا، دەستیان کرد بە کێبەرکێ لەگەڵ 
یەکتــردا.]٤1[ ڕێژیم سیاســەتێکی وەهای لە 
هەموو ناوچەکانی کوردستاندا پەیڕەو کرد. ئەم 
جۆرە کێبەرکێی دەستەجەمعییانە کارتێکەریی 
لەســەر پێکهاتەی کۆمەاڵیەتیی کوردی دانا، 
ئەوانی بەســەر گرووپی بنەماڵەییی جیاوازدا 
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دابەش کرد و بەشــێک لەوان بە شێوەیەکی 
یەکالیەنە لەگەڵ دامەزراوە جیاوازە ئەمنییەتی 
و سیخوڕییەکان کەوتن. بۆ وێنە، دوو گرووپی 
گەورەی خزم و قەوم لە سەردەشــت دابەش 
بــوون بەســەر ژمارەیــەک بنەماڵــەی لێک 
هەڵبڕاودا کە هەر کامیــان هەوڵیان دا تاکوو 
زۆرترین ڕۆڵ و پشــکی دەســەاڵتی بەســەر 
بنەماڵەکانــی دیکەوە وەدەســت بێنن. دوای 
تێپەڕینــی چەندین ســاڵ، ئــەم کێبەرکێ 
بەردەوامانــە بوونەتە هۆی ئــەوە کە خەڵک 
زۆرجار ئەو چەکانە بەکار بهێنن کە لە الیەن 
ڕێژیمەوە دابیــن کراوە. دژکردەوەی ڕێژیم لە 
هەمبەر ئەم ڕووداوانەدا کەڵکئاژۆی لەڕادەبەدر 
بــووە لە کەلێنــە کۆمەاڵیەتییەکان بۆ ئەوەی 
متمانەیەکــی زیاتر بــۆ دەزگا دەوڵەتییەکان 
دەستەبەر بکات. بۆ وێنە، فەرماندەکانی سپای 
پاسدارانی شۆڕشی ئیســالمیی ئێران، وەکوو 
حاجی هادیفەر و حاجی نەوشاد کە ئێستاش 
پلەی بااڵی نیزامییان هەیە، وەکوو نێوبژیوان 
لە ناوچە گوندییەکانی گەورکایەتیی ناوچەی 
سەردەشــتدا ڕەفتاریان کــردووە. ئەم جۆرە 
هەڵسوکەوتانەی بەشێک لەو کەسە نیزامییانەی 
دەوڵەت بۆ پەرەپێدانی پەیوەندییەکی بەهێز و 
دروســتکردنی هاوبەندییەکی تایبەتی لەگەڵ 

خەڵکی گوندەکان بوو. 
لە دەیەی 1980 تاکوو 1990 بەشــێک 
لە خاوەنزەوییە گەورەکانی پێشوو، لە ڕێگەی 
ئەمنییەتییەوە، لەگەڵ  ڕێککەوتنی سیاسی و 
بڕێک  دامەزراوە مەزهەبییــە دەوڵەتییەکاندا، 
لە پرســتیژ و دەســەاڵتی لەدەســتچوویان، 
دەسکەوتی  ســەرەڕای  هێنایەوە.  وەدەســت 
ماددی کە ســەرچاوەکەی بۆ ڕۆڵی ئەوان لە 
دامەزراوە دەوڵەتییەکان دەگەڕێتەوە، هەروەها 
لە بەڕێوەبردنی الدێ و شاردا وەکوو پرۆکسیی 
ڕێژیــم هەڵســوکەوتیان کــردووە. ڕێژیم بۆ 
چەسپاندنی سیاسەتی جاشایەتیکردن، دەستی 
دایە سەرمایەدانان لەســەر جیاوازیی نەریتی 
و زاراوەیی لەناو هەورامی و ســۆرانییەکان لە 

جنووبــدا. لە ڕێگــەی دامەزراندنی خەڵک لە 
ناوچەیەکی کوردنشــین بە زاراوەی جیاواز لە 
دەزگا ســیخوڕی و ئیدارییەکاندا و بە کەڵک 
وەرگرتن لــە هاوکارییەکانیان لە ناوچەیەکی 
دیکە بە زاراوەیەکی جیاوازتر، دەوڵەت هەوڵی 
دا کە تۆوی دووبەرەکایەتی و دوژمنایەتی لەناو 
کۆمەڵگــەی کوردیدا بچێنێ. لــەم ڕێگەیەوە 
دەوڵەت لە هەمــوو ناوچەکاندا تێکۆشــا کە 
خەڵک وا بیر بکەنەوە کە هەموو کۆمەڵەکانی 

دیکەش بەتەواوی لەگەڵ دەوڵەتن.
پڕۆســەی بەجاشــکردن، بە مەبەســتی 
دابەشکردنی پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی- سیاسی 
بە سەر بەشی دژبەیەکی جاش و باشدا)کوردە 
نیشــتمانپەروەرەکانی دژی ڕێژیم( لێکەوتەی 
بەرفراوانی بۆ کوردســتان بەدواوە بوو.]٤2[ ئەم 
کوردیی  کۆمەڵگــەی  تەنیا  دەســتەبەندییە، 
دابەش نەکرد، بەڵکوو بنەماڵەکان و پەیوەندیی 
خزمایەتییشــی پارچەپارچە کــرد. ئەندامانی 
ژمارەیەکی بەرچاو لە بنەماڵەکان پەیوەســت 
بــوون بە ڕێژیــم یــان شۆڕشــی بەرگریی 
هاوکاریکردنــی  ڕۆژهەاڵتــەوە.  کوردەکانــی 
دەوڵەت هەمیشە لەسەر خواستی تاکەکەسی 
نەبووە. ئەم کردەوەیە زۆرجار لە ژێر سیاسەتی 
زۆرەملیی دەوڵەتدا بەڕێوە دەچوو. ئەمە زۆرجار 
وەکوو قەڵغانێک بۆ خۆپاراســتنی بنەماڵەکان 
لــە هەمبەری ئازار و ئەزیەتــی دەوڵەتدا بوو، 
بەتایبەتی ئەگەر یەکێک لە ئەندامانی بنەماڵەکە 
لە بەرگریی کورددا بەشــدار بووایە.  هەروەها 
لە باشووری کوردســتان)ئێراق( لە سەردەمی 
دەســەاڵتداریەتیی ســەدام حوسێنیشدا بەم 
شــێوەیە بوو. هەڵبــەت، نموونەگەلێکیش لە 
هاوکاریکردنــی دەوڵــەت تەنیا بــۆ قازانجی 
ماددی هەبــووە کە تێیدا هاودەســتەکان بۆ 
ئەوەی وەفاداریی خۆیان بە دەوڵەت نیشــان 
بدەن، ناچــار دەبوون پەیوەندیــی ئەندامانی 
بنەماڵەکەی خۆیان ســەبارەت بە خۆڕاگریی 

کورد بدرکێنن. 
دابینکردنــی الیەنی ماڵی بۆ جاشــەکان، 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721 450



هێندێک خەڵکی هان دا، ئەمەش سیاســەتی 
لــە  ئیســالمی  ڕێژیمــی  کۆلۆنیالیســتیی 
کوردســتاندا پشتڕاســت دەکاتەوە. بەڵێن بە 
جاشەکان درا کە مووچەی مانگانە، ئاسایشی 
کۆمەاڵیەتــی، کۆپیــن و خاروباریان بۆ دابین 
بکرێ و، مافــی هەبوونی چەکی ســووکیان 
هەبێ. هەروەهــا تاڕادەیەکیش پارێزراو بن لە 
بەدواداچوونی یاســای هەڕەمەکیی دەوڵەتدا. 
ســەرەڕای ئەم قازانجانە، جاشــەکان دەتوانن 
لە دەرفەتی سیاسی، دامەزراندن و بارودۆخی 
دابینکــراوی خوێندن لە الیــەن دەوڵەتەوە، 
سوودمەند بن. بۆ وێنە، منداڵەکانیان دەتوانن 
بۆ خزمەتی سەربازی شــوێنی لەدایکبوونیان 
یان ناوچەیەک لە نزیکــی خۆیان هەڵبژێرن، 
کاری دایمییان لە بەشە دەوڵەتییەکاندا هەبێ 
و، لە پشکی تایبەتیی خوێندن بۆ چوونە زانکۆ 
سوودمەند بن. جگە لەمانە، ئەگەر ئەوان چل 
مانگ لە هێزی نیزامیــدا خزمەتیان کردبێ، 
یەکێک لە منداڵەکانیان لە سەربازیی زۆرەملێ 
مەعــاف دەبێ. ئــەم سیاســەتانەی دەوڵەتی 
تئیــۆ- ئێتنۆکڕاتــی ئێران بە نــۆرەی خۆی 
ڕۆژهەاڵتــی کردە »البراتوارێک » بۆ تاقیکاریی 
سیاســی و نیزامی. بە وتــەی ڕێژیم زۆربەی 
ئەمڕۆ؛  نیزامییەکانی  پلەبــەرزە  فەرمانــدەرە 
تەنانەت مامۆســتای زانستگەش کە الیەنگری 
دەوڵەتن، »ئیمتیازی« خزمەتکردن بە ڕێژیم لە 
کوردســتان و کوشتاری »دوژمنانی ڕێژیم«یان 

هەیە. 
بە شێوەیەک، پاساوهێنانەوە بۆ جاشایەتی، 
ڕێی بۆ هەبوونی ڕێژیم لە کوردســتاندا خۆش 
کردووە. جاشەکان وەکوو سیخوڕانی خۆجێیی 
لە خەتــی پێشــەوەی کەمپەینــی نیزامیی 
سپای پاسدارانی شۆڕشــی ئیسالمیی ئێراندا 
بە کارهێنراون و زانیاریــی وردیان دەربارەی 
پێکهاتــەی کۆمەاڵیەتی- سیاســیی ناوچەکە 
لەبەر دەســت نراوە. بــە لەبەرچاوگرتنی ئەم 
هەقیقەتــە، وەرزێڕێکــی کورد پێــی گوتین: 
»ئەگەر جاشــە کوردەکان ڕێگایان پێ نیشان 

نەدەن، هێزەکانی ڕێژێم چۆن دەتوانن وەسەر 
بەرزترین شــاخەکانی کوردســتان بکەون؟” 
جاشــەکان ئیزنــی بەشــداربوون لــە بواری 
کۆمەاڵیەتی- فەرهەنگی و سیستەمی خوێندن، 
شووڕای شار و ناوەندەکانی تەندروستییان، بۆ 
ڕەخســاوە. بۆ وێنە، لە سیستەمی خوێندندا، 
لە ڕێکخســتنی ڕووداوە سیاسییەکانی وەکوو 
»ساڵڕۆژی شۆڕشی ئیسالمی« و هاندانی الوان 
و خوێندکاران بۆ پەیوەست بوون بە بەسیجی 
موستەزعەفان، هاوکاریی ڕێژیم دەکەن. ئەمڕۆ 
جاش بــوون )بەزمانی کوردی: جاشــایەتی( 
ڕێــک ئاماژەیە بۆ هەر چەشــنە هاوکارییەک 
لەگــەڵ ڕێژیمدا. جاشــقەڵەم )جاشــێک کە 
خاوەن قەڵەم بێ(]٤٣[ دەستەواژەیەکی ناسراوە 
لە کوردستاندا کە پاش شۆڕشی1979 داهێنرا 
و بۆ ئەو کەســانە بەکار دەبرێ کە بە قازانجی 

ڕێژیم دەنووسن یان لێدوان دەدەن.]٤٤[
بەسیجی موســتەزعەفان، لقێکی دیکەی 
نیزامیی دەوڵەتە کە ڕێکخستن و چاوەدێریی 
ڕێژیمــی لــە ناوچەکەدا بەرەوپێــش بردووە. 
بەســیجی موســتەزعەفان، »یەکێک لە پێنج 
هێزەکەی سپای پاسدارانی شۆڕشی ئیسالمیی 
ئێرانە.]٤5[ بەســیجی موســتەزعەفان لە ساڵی 
1979، بــە فەرمانــی ئایەتوڵــاڵ خومەینــی 
دامەزرا، کە لە بنەڕەتدا لە خەڵکی خۆبەخشی 
غەیرەنیزامــی پێکهاتبوو و پاشــان لە الیەن 
خومەینییەوە داوایان لێ کرا بەشداریی شەڕی 
ئێــران و ئێــراق بکەن. بە وتــەی خومەینی، 
دەبێ  موســتەزعەفان  بەســیجی  ئەندامێکی 
بزانێ کە ســەربازێکی خودایە و، دەرئەنجامی 
ئەم شــەڕانەیان بۆ گرینگ نییــە، بەڵکوو بۆ 
دەســتەبەرکردنی ســەربەرزی و ڕەزامەندی، 
بەبــێ چاوەڕوانی تێیــدا بەشــدار دەبێ.]٤6[ 
ماوەیەکی کورت پاش دامەزراندنی بەســیجی 
موســتەزعەفان، لقیان لە سەرتاسەری ئێران 
و کوردستانیشــدا کرایەوە. هەر بەو شێوەیەی 
کە ڕێژیــم چاوەڕوانیی هەبــوو خەڵک ببێتە 
جــاش، ئەوانیش ناچاربوون نــاوی خۆیان لە 
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لقەکانی بەسیجی موستەزعەفاندا تۆمار بکەن. 
ئەگەرچی بەسیجی موستەزعەفان پشتیوانیی 
ماڵیی دابین نەدەکرد، بەاڵم ئەندامەتی تێیدا، 
ڕێگەیەک بوو بۆ دەستەبەرکردنی ئەمنییەتی 
کار لــە دەوڵەتدا، بەرەوپێشــچوون لە کار و، 
تەنانــەت پێدانی مۆڵەتی بازرگانیکردنیشــی 
بەدواوە بــوو. بەســیجی موســتەزعەفان بە 
گشتی زۆرتر ســەرقاڵی چاالکیی فەرهەنگی 
و کۆمەاڵیەتی لە سیســتەمی پــەروەردە لە 
خوێندنگــەکان )بەســیجی قوتابییان( یان لە 
زانستگەکاندایە)بەســیجی خوێندکاران(. ئەمە 
الوەکان و بەتایبەتــی خوێندکاران لە هەمبەر 
کار و قەبووڵکــردن بۆ زانســتگە فریو دەدات، 
کــە بچن لــە نزیکتریــن بنکەی بەســیجی 
موســتەزعەفان، ناوی خۆیان تۆمار بکەن. ئەو 
خوێندکارانــەی ڕابردوویەکــی بەرچاویان لە 
بەسیجی موستەزعەفاندا هەبووبێ، بە تەواوی 
یان لە بەشێک لە سەربازیی زۆرەملێ مەعاف 
دەکرێــن یان لە ڕێگەی پشــکی تایبەتییەوە 

دەتوانن لە خوێندنی بااڵدا بخوێنن.]٤7[ 
سازوکاری ڕێژیم دەربارەی ژیانی ڕۆژانەی 
کــوردەکان، تەنیا لــە بەناچــاری ڕووکردنە 
بەسیجی موســتەزعەفان و جاشــایەتیکردن 
نییــە، بەڵکوو ژمارەیەکــی بەرچاوی پایەگای 
نیزامییان لــە ناوچەکانی نیشــتەجێبوون و، 
بەشێکی زۆریان لەســەر ئەو تەپۆڵکانە داناوە 
کــە بە ســەر ناوچەکە لــە الدێیەکاندا زاڵن. 
ئەم پایەگایانە --وەکوو ئەو شــتەی میشــێل 
فووکۆ) فەیلەســووفی فەڕەنســی( ناوی دەنێ 
بــۆ چاوەدێریکردنی خەڵکی  پانوپتیکــۆن-- 
گوند و الدێ، ڕێبــواران، هاتوچۆی ڕۆژانە و، 
وەبیرهێنانەوەی کوردان لە بوون و ئامادەییی 
بەردەوامــی دەوڵەتی ئێران، دروســت کراون. 
زۆربەی ئــەم پایەگایانە، دەوروبەریان کراوەتە 
مەیدانــی میــن، بــە مــەزرای الدێکانــەوە 
دەبەســترێنەوە و، ئەمەش مەترســیی لەسەر 
بەشــێک لەو زەوییانە دروســت کردووە کە 
کشــتوکاڵیان تێدا دەکرێ. سەرەڕای ئەوەی 

کە قــەت ئەم مەیدانی مینانە پاک نەکرانەوە،  
هەنووکەش هەڕەشــەن لەســەر ئەو خەڵکە 
خۆجێییە کە بەشــێکی زۆریــان بەم هۆیەوە، 
لە ماوەی ســێ دەیــەی ڕابــردوودا، گیانیان 

لەدەستداوە یان بە توندی بریندار بوون.  

جێگۆڕکێ پێ کردن و نیشتەجێکردن
دەوڵەتــی ئێتنۆ-تێئۆکراتیکــی ئێــران بــە 
شێوەیەکی سیســتەماتیک و مهەندیسیکراو، 
درێژەی بــە گۆڕینی دیمۆگڕافیــا داوە تاکوو 
کوردســتان  ئێتنیکییەکانی  تایبەتمەندییــە 
الواز بــکات. مهەندیســیکردنی دیمۆگڕافیــا 
پێویســتی بە نیشتەجێکردنی خەڵکی سەر بە 
حاکمییەتــە لە ناوچەی دەرەوەی خۆی و، لە 
جێگای ئەو خەڵکانەی کە ســەر بە ئێتنیک/
نەتەوەیەکــی دیکــەن. کەواتــە، جێگۆڕکێی 
ئێتنیک/نەتەوەی سەردەســت لە چوارچێوەی 
قەڵەمڕەوی ئێستای ئێراندا، بۆ ئاسیمیلەکردن 
و زاڵبــوون بە ســەر گۆمەڵکەکانی دیکەدایە. 
تایبەتمەندییــە بەرچاوەکانــی ئەم چەشــنە 
سیاسەتە لەگەڵ »سیســتەمی کۆچ پێکردنی 
کۆڵۆنیاڵ«دا ئاوێتە بوون. ئەو دەســتەواژەیەی 
مرۆڤناســی)ئەنترۆپۆلۆژی(  بواری  شارەزایانی 
شــیکردنەوەی  بــۆ  دەکــەن،  دەکاری 
کارتێکەریــی کۆمەاڵیەتیی کۆلۆنیالیزمی کۆچ 
 پێکردن لەســەر خەڵکی خۆجێیــی خراوەتە 
ڕوو.]٤8[ بە مەبەســتی وەدەستهێنانی خاک و 
ســەرچاوەکانیان بۆ هەتاهەتایە. سیســتەمی 
تێدەکۆشــێ  پێکردن  کــۆچ  کۆلۆنیالیزمــی 
شــێوەژیانی خەڵکی خۆجێیی بسڕێتەوە یان 

سەرلەنوێ دایڕێژێتەوە.]٤9[
لە بارەی کوردســتانەوە، مهەندیسیکردنی 
لەگــەڵ  بــوو  هــاوکات  دیمۆگرافیــا، 
بوارخۆشکردنێکی بەرچاو لە پێکهاتەی نیزامی 
و نیشتەجێکردنی ئەندامانی سپای پاسدارانی 
شۆڕشــی ئیســالمیی ئێــران و بەســیجی 
موستەزعەفان. لە ماوەی چل ساڵی ڕابردوودا، 
دەوڵەتــی ئێران، بوونــی کۆڵۆنیاڵیی خۆی لە 
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ڕێگەی دەستبەسەرداگرتنی زەوی بۆ شوێنی 
نیزامی، دروستکردنی دامەزراوەی دەوڵەتی و 
هێنانی بەلێشــاوی خەڵکی ناخۆجێیی، پەرە 
پێ داوە. ئێســتاکە نزیکەی 7- 10 لەســەد 
لە شــارە کورییــەکان، بۆ شــوێنە نیزامی و 
ئەمنییەتییەکانی دەوڵەتــی ئێران، بەتایبەتی 
بۆ نیشتەجێکردنی هێزەکانیان، تەرخان کراوە. 
لە شارە کوردییەکانی وەکوو بانە، سەردەشت، 
مەریــوان و مەهابــاد، ئیتالعــات و پێکهاتە 
نیزامییەکان بەشــێکی بەرچاویــان لە فەزای 
شارەکە داگیر کردووە. بۆ وێنە لە سەردەشت، 
پایــەگا نیزامییەکانــی جوندوڵــاڵ )عەرەبی: 
سەربازانی خودا(، پادگانی نیزامیی سپا )سپای 
پاسداران شۆڕشی ئیسالمیی ئێران(، بەسیجی 
موستەزعەفان و ئیتالعات )دەزگای ئیتالعاتی 
دەوڵەتی(، لە نێوەڕاســتی شاردا هەڵکەوتوون. 
لە بەرئەنجامدا، تاکە نەخۆشــخانەی ئەم شارە 
گوازراوەتــەوە و نزیکەی هەشــت کیلۆمیتر 
لە ناوەندی شــارەوە دوورە. پــاش ماوەیەک، 
ڕێژیم سیاسەتێکی تۆکمەتری بۆ ڕێکخستنی 
دێمۆگرافیای شار و شارۆچکەکانی کوردستان 
گرتەبەر و خەڵکی غەیرە کوردی شــیعەی لە 
شــوێنی خەڵکی خۆجێیی نیشتەجێ کرد. بۆ 
بەڕێوەبردنی سیاسەتێکی وەها بە شێوەیەکی 
ســەرکەوتووانە، دەوڵەت چەندین ستراتێژیی 
پەیڕەو کــرد. یەکەم، پــڕۆژەی خانووبەرەی 
دەوڵەت لە ڕێگەی ناردن و نیشــتەجێکردنی 
بەرپرســان، بەڕێوەبــەران، هێــزی نیزامــی 
و پێرســۆنێلی ئەمنییەتییــەوە، بــە خێرایی 
دەســتیان بەسەر بەشــێکی بەرچاو لە شارە 
کوردییەکانیدا گرت و لەژێر ئەم ناونیشــانەدا، 
بــە فەرمی نیشــتەجێبوونی دانیشــتووانیان 
بەرێوە برد. پارێزگای ســنە لەو پەیوەندییەدا 
نموونەیەکی بەرچاوە. ســنە وەکوو شــارێک 
کــە لە ســاڵی 1979ەوە ڕۆڵێکی گرینگی لە 
بەرگریی کورداندا گێــڕاوە، کرایە یەکێک لە 
ئامانجە ســەرەکییەکانی پالنــی دیمۆگرافیی 
دەوڵــەت: لــەم ناوچەیــەدا چەندین بەش و 

ئاپارتمان بۆ نیشتەجێبوونی بەرپرسانی شیعەی 
غەیرە کورد، دروست کراوە. سەرەڕای ئەمانە، 
دام ودەزگا دەوڵەتییــەکان بە ئەرخەیانییەوە 
ناوچەی وایان دروســت کــردووە کە تایبەت 
بە غەیرەکوردکانە. هاوشێوەی ئەمە لە هەموو 
شــارە کوردییەکاندا ناوچەی وا هەیە )کە بە 
خانەی ســازمانی ناســراون( و، بەتایبەتی لە 
الیەن تازەهاتووانی شــیعەی غەیرە کوردەوە 

داگیر کراوە.
ســتراتێژیی دووهــەم دروســت کردنی 
دامــەزراوەی پەروەردەیــی و مەزهەبــی بە 
مەبەســتی دژایەتیکردنی کورد و ســوننە لە 
کوردســتاندا بوو. دامەزراندنی لقی زانستگەی 
ئازادی ئیسالمی و زانســتگەی پەیامی نوور، 
نیوەدەوڵەتی  زانســتگەییی  دوو سیســتەمی 
لــە ئێرانــن و، تاڕادەیەک لە هەر شــارێکی 
کوردســتاندا، ئەندامانی دەســتەی زانســتی 
ناخۆجێیــی  ســتافی  لــە  خوێنــدکاران  و 
پێکهاتــوون. ئــەم کارە نــەک هــەر بووەتە 
هــۆی بەرزبوونــەوەی ڕێژەی حەشــیمەتی 
ناخۆجێیی لە شــارەکانی کوردستاندا، بەڵکوو 
لە ڕێی وەڕێخستنی پڕۆژەکانی نیشتەجێبوونی 
زانســتگەوە، پەیوەندیــی بنەڕەتیی کۆمەڵگە 
سەرەکییەکەشــی تێکداوە. ناوچەکانی وەکوو 
»شــەهرەکی فەرهەنگییــان« و »موجتەمەعی 
ئەســاتید« لە شــارەکاندا، دروســتکراون کە 
هەنووکە لــەم ڕێگەیــەوە، ناخۆجێییەکان لە 
ناوچەکەدا خاوەنــی موڵکی تایبەتیی خۆیانن 
)بڕوانــە وێنەی یــەک و دوو؛ وێنــەکان لەو 

گەڕەکانە گیراون(.
لە ماوەی سێ دەیەی ڕابردوودا، یەکێکی 
دیکە لە توخمە بەردەوامەکانی مهەندیسیکردنی 
مێژوویی-ئایینیی  فەزای  گۆڕینی  دیمۆگرافیا، 
کوردســتانە. دەوڵەت بە شێوەیەکی جیددی 
کاری بۆ جێگۆڕکێ و باڵوەپێکردنی شیعەکان 
لەنێو کوردانی ســوننەدا کــردووە و، ئەمەش 
بووەتە هۆی گۆڕینی دیمۆگرافیای بەشــێک 
لــە ناوچــەکان )گەڕەکــەکان( و، بەتەواوی 
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بەپێچەوانەی  شیعەنشین.  ناوچەیەکی  بووەتە 
دەوڵەتی پەهلەوی، ســتراتێژیی کۆلۆنیالیزمی 
ناوخۆییی ڕێژیمی ئیســالمی لە کوردســتان، 
لە ڕێگەی ناســیۆنالیزمی دینییەوە ئاراســتە 
دەکرێ. لەم ڕووەوە، کۆماری ئیسالمیی ئێران 
بە مەبەستی دەســتکاریکردنی تایبەتمەندیی 
مەزهەبــی و ئیدارەدانــی دابونەریتی دینی، 
کۆمەڵێک دامەزراوەی هاوشــێوەی مەزهەبیی 
دامەزراندووە. بەڕواڵەت بەرنامەی کاری ڕێژیم 
بۆ دەستێوەردانی مەزهەبی لە کوردستان،  لە 
ڕێی دامەزراندنی دامەزراوە مەزهەبییەکانەوە، 
بــۆ هەماهەنگــی و ئاســانکاریی ئیدارەدانی 
دەدرێتــەوە.  لێــک  مەزهەبــەکان  ســوننە 
لقەکانی »مەرکەزی بزۆرگی ئیســالمی«]50[ لە 
ســاڵی 1981 لە زۆربەی شــارە گەورەکانی 
کوردستاندا دامەزران، کە ئەرکی ئامادەکردن 
مەزهەبییــەکان،  ڕووداوە  ڕێکخســتنی  و 
ڕێکخســتنی خوێندکارانی ســوننە مەزهەب، 
)بەخشــینی ئیعتبــار و بڕوانامــە لــە بواری 
لێکۆڵینەوەی دینیدا( و چاوەدێریکردن بەسەر 

مەوقوفاتە مەزهەبییەکانی لەئەستۆیە. 

 

وێنەی ژمارە 1. کۆمەڵگەی ئاپاڕتمانی ) زیاتر لە 1000 
یەکەیە( و سەر بە ئیتالعات)دەزگای ئیتالعات(ە و لە 

شەقامی بلواری سنەیە.
.Courtesy: B. B 

 

وێنەی ژمارە 2. ئاپاڕتمانەکانی ویالشار- سنە؛ )زیاتر 
لە 1000 یەکەیە( سەر بە ئاگاهییە)آگاهی( کە لقێکی 

دەزگای ئیتالعاتی ئێرانە.
.Courtesy: B. B

بەرپرســی هەر مەرکەزێک لە الیەن نوێنەری 
وەلیی فەقیهـ لــە پارێزگاکانی کوردســتاندا 
دیــاری دەکرێ. بــە گشــتی مەئموورییەتی 
دیاریکراوی ئەم مەرکەزانە تیشک دەخاتە سەر 
ئیدارەدانی کاروباری مەزهەبییەوە. ســەرەڕای 
ئەمە، وەکــوو دەزگا ئەمنییەتییەکانی دیکەی 
ڕێژیم کار دەکــەن. ئەوان دژبەرانی مەزهەبی 
و مەال سەربەخۆکان دەخەنە ژێر چاوەدێری و 

بێدەنگیان دەکەن.
ســەرەڕای ئەمانە، ئــەم مەرکەزانە نفوز و 
هێــزی خۆیان بــۆ گۆڕین و دەســتێوەردان 
لە پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی-سیاســیی ســوننە 
مەزهەبەکان وەگەڕخســتووە و، بەم شــێوەیە 
ئیزن بە خەڵکــی خۆجێیی نادەن کە مەالی 
یان  بکــەن  دەستنیشــان  مزگەوتەکانیــش 
وەالیان بنێن. لــە کەمپەینی هەڵبژاردنەکاندا 
بەشدار دەبن و، لە نزیکەوە هاوکاریی دەزگای 
ئیتالعات دەکەن. مامۆستا کوردە سوننەکان لە 
شار و گوندەکان بە شێوەی یەکسان ڕێنمایی 
پەیوەندیــدار بە خوتبەکانی خۆیان وەردەگرن 
)لە بنەڕەتدا ئەم سیاســەتە کەماڵیستییە و بۆ 
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یەکەم جار لە الیەن دەوڵەتی کەماڵیســتیی 
تورکیەوە بە موســوڵمانانی ڕۆژهەاڵتی ناوین 
ناسێندرا(. مەال سوننە مەزهەبەکان، بە تەواوی 
ئەرکــدار کراون کە لە بــواری کۆمەاڵیەتی و 
سیاســییەوە لە هەموو ئاســتەکاندا هاوکاری 
و هاوفکریــی بەرپرســانی ئەمنییەتی بکەن. 
ســەرەڕای ئەمانە، دەبێ ئیمامە ســوننەکان 
پەیوەســت بن بە مەرکەزی بزۆرگی ئیسالمی 
)کە زۆرتر شیعەکان ـ ڕێبەریی دەکەن( و ئەو 
کەسانەش کە گوێی نادەنێ و ئەم کارە ناکەن 
بە » دژە شــۆڕش، مەکتەبــی]51[ یان وەهابی 

تاوانبار دەکرێن.]52[ 
لە دەیــەی 1990، دەوڵــەت ژمارەیەک 
دامــەزراوەی بەتەواوی شــیعەی لــە ناوچە 
سوننەنشینەکانی کوردستان وەکوو »حەوزەی 
عیلمییە«]5٣[ »حسێنییە«)مزگەوتی جەماعەتی 
شــیعە(]5٤[ و هەیئەتی محەللی]55[، دامەزراند. 
لە ڕواڵەتدا ئەم ناوەندانە بۆ کۆنترۆڵی کاروباری 

بــۆ  ڕووداوەکان  ڕێکخســتنی  و  مەزهەبــی 
دانیشتووانی شیعە دامەزراوە، وەکوو تاسوعا و 
عاشوورا )کە لە ڕۆژانی نۆیەم و دەیەمی مانگی 
موحەڕڕەم لە ســاڵڕۆژی شەهیدبوونی ئیمامی 
سێهەمی شیعەکان: حسین(دا بەڕێوە دەچێ. 
بەم حاڵەوە، لە چل ســاڵی ڕابــردوودا، ڕێژیم 
سوننە مەزهەبەکانی لە بوونی تاکە مزگەوتێک 
لــە ناوچە شیعەنشــینەکان ) وەکــوو تاران( 

بێبەش کردووە.
ڕەهەندێکی دیکەی پڕۆژەکانی دەوڵەت بۆ 
بەشیعەکردنی فەزای کوردە سوننەمەزهەبەکان 
لە ڕێگەی گۆڕینی ئاســەوارە پیــرۆزەکان بۆ 
شــوێنی شــیعەکان بەرێوە چــووە. چەندین 
گۆڕ و شــوێنی پیرۆز )کە لــە ناو کورداندا بە 
شــەخس ناسراون( لە کوردســتان هەیە، کە 
وێدەچێ پاشماوەی سەردەمی بەر لە ئیسالم 
بن. ســەرەڕای ئەمــە، لە مــاوەی چەندین 
ســەدەدا ئەم شــوێنە پیرۆزانە لە کوردستان 

وێنەی ژمارە 3. ئیمامزادەی هاجەرە خاتوون- سنە) کۆن: 
چەپ و نوێ: ڕاست(؛ بە وتەی خەڵکی خۆجێیی، ئەم شوێنە 
شەخسێکی سوننەتیی سوننەمەزهەب بووە )کەسایەتییەکی 
پیرۆز( کە ئێستا دەوڵەت وەکوو خوشکی ئیمامی هەشتەمی 

شیعەکان: عەلی ئیبن مووسا ئەلڕەزا ناساندوویەتی. 
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بەئیســالمی ) یان بڵیین بەســوننە( کراون. 
ڕێژیمی ئیســالمی زۆری هەوڵ داوە شــوێنە 
پیرۆزەکانی سوننەمەزهەبەکان وەکوو هاجەرە 
خاتوون لە سنە بکاتە شــیعی )بڕوانە وێنەی 
ژمارە ٣(. کۆماری ئیسالمیی ئێران لە ڕێگەی 
ســوننەمەزهەبەکانەوە،  فەزای  بەشیعەکردنی 
دەیهەوێ بــە دوو ئامانجی ســەرەکی بگات: 
)a( جێگۆڕکێــی دانیشــتووانی دەوروبــەری 
ناوچەیەک  ئامادەکردنی  و  سوننەمەزهەبەکان 
 )b( بۆ نیشتەجێکردنی شیعەکان لە جێگەیان
پێدانی ڕەواییی دینی بە پڕۆژەی کۆلۆنیالیستیی 
خۆی کە بە جۆرێک هاوشــێوەی سیاســەتی 
نیشتەجێکردنی ئیسڕائیلییەکان لە قەڵەمڕەوی 
فەلەستینییەکاندایە. چونکە هەر  داگیرکراوی 
دوو پــڕۆژەی سیاســیی دەوڵــەت، کەڵکئاژۆ 
لــە مەزهــەب وەردەگرێت بــۆ ئیدیعاکردنی 

خاوەنداریەتیی خاک.
لەئاکامدا، دەوڵەت بە بەردەوامی سیاسەتی 
بیۆدەرمانیی بۆ کاریگەریدانان لەســەر گەشەی 
حەشیمەتی سوننەکان لەو ناوچانە بەرێوە دەبات 
کە تێکەاڵوێکن لە شیعە و سوننە. بە پێی ڕاپۆرتە 
نهێنییــەکان، ڕێژیم بــۆ کۆنتڕۆڵکردنی ڕێژەی 
زاوزێ لەنێو ژنانی سوننەدا - لەو ناوچانەی کە 
ســوننەکان تێیدا زاڵن - بۆ وێنــە لە قوروە [
شــارێکە لە پارێزگای ســنە )کوردســتان( کە 
دانیشتووانەکەی لە سوننە و شیعە پێکهاتوون]، 
پالنگەلێکی بەڕێوە بردووە. ڕاپۆرتێک ئاشــکرای 
کردووە کە زۆربەی ژنانی کوردی سوننە لە کاتی 
ســەردانیان بۆالی پزیشکەکانیان، بە مەبەستی 
سوننەمەزهەبەکان  حەشیمەتی  کەمکردنەوەی 

نەزۆک)عقیم( کراون.]56[

نابەرانبەریــی پێکهاتــەی کۆلۆنیاڵــی 
ناوخۆیی

چەمکــی کۆلۆنیالیزمی ناوخۆیــی، دەرخەری 
نابەرانبەری لە پێکهاتەی ئابووری و سیاســی 
لە ناوچە جیاوازەکان، لەنێو سنورێکی ناسراوی 
سیاســیدایە. هەروەها ئەم دەســتەواژەیە کە 

وەکوو« گەشــەی ناهاوسان«یش ناوی دەبرێ، 
هــەاڵواردن و کەڵکئاژۆ لە بەکەمینەکراوەکانی 
ئێتنیک-مەزهەبیی لە کۆمەڵگەیەکی بەرباڵوتر 

دەخاتە ڕوو.]57[ 
کورد لــە ئێراندا وەکــوو نەتەوەیەک کە 
ئاســیمیلەکردن و  کەوتوونە ژێر سیاســەتی 
بەکەمینەکردنــی دەوڵەتــەوە، نموونەیەکــی 
بەرچــاوی کۆلۆنیی ناوخۆیین. لە ســەردەمی 
پەهلــەوی و کۆمــاری ئیســالمیدا، کــورد 
وەکــوو  هێزێک لــە دەرەوەی ناوەند لەقەڵەم 
دراون کــە یەکێتیی سیاســی و قەڵەمڕەوی 
مەترســییەوە.  خســتووەتە  »میللەت«یــان 
سەرەڕای گۆڕانگاری لە وێژمان)دیسکۆرس(ی 
ناوخۆیی و نێونەتەوەییی ڕێژیمی نوێی ئێران، 
سیاســەتی گەشەبڕیی کوردســتان، لە الیەن 
کۆماری ئیســالمیی ئێرانەوە زۆر خراپتر بووە 
لە ڕێژیمی پێشــوو. بە درێژاییی شەڕی ئێران 
و ئێــراق )1980- 1988(، شــارەکانی کورد 
بوونە یەکێک لە هێڵەکانی پێشــەوەی شــەڕ 
و، ئەمــەش ئابووریی ناوچەکــەی، بەتایبەتی 
ئاژەڵداریــی وەکــوو کۆڵەکەیەکی ســەرەکی 
بــەرەو الوازی برد.]58[ هاوکات، کشــتوکاڵیش 
وەکــوو  چاالکییەکــی ســەرەکیی ئابووریی 
الدێ، بە ڕادەیەکــی بەرچاو دابەزی. دەوڵەت 
شەڕەکەی وەکوو  بیانوویەک بۆ قایمترکردنی 
الیەنی نیزامیی خۆی لە کوردستاندا بەکارهێنا 
و، لە هەمــوو گوندەکاندا پایەگایەکی نیزامیی 
دروســت کــرد. ســەرەڕای ئەمانــە، زۆربەی 
ناوچەکانی کوردســتانی وەکــوو  لێڕەوار، باخ 
 و باخــات و بەرزایییــەکان کردنــە مەیدانی 
مین.]59[ پایەگا نیزامییەکان لە ناوخۆ و نزیکی 
الدێکان دروســت کران و، ئەمەش بووە هۆی 
ئەوەی خەڵکی الدێکان بە هاسانی بکەونە بەر 
ئاژەڵداری و  ئێراقییەکانەوە. دابەزینی  هێرشی 
کشتوکاڵ بووە هۆی ئەوەی خەڵکی خۆجێیی 
ڕێگەچارەیەکیــان جگە لە پەیوەســتبوون بە 
دامەزراوە دەوڵەتییەکان، بەتایبەتی بەســیجی 
موســتەزعەفان و سپای پاســدارانی شۆڕشی 
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ئیسالمیی ئێرانی، لە بەردەمدا نەمێنێ.
لــە نێوان ســااڵنی 2000 تاکــو 2005، 
کۆمــاری ئیســالمیی ئێران ئیزنــی دا کاری 
بازرگانی لەسەر سنوورەکانی کوردستان بکرێ. 
شــارە کانی وەکوو بانە، سەردەشت و مەریوان 
بوونــە ناوەنــدی بازرگانیکردن. بــە خێرایی، 
ژمارەی بازاڕەکان زیادی کرد. وێڕای سیاسەتی 
گەشــەبڕی، دەوڵەت ڕێگر بووە لەبەردەم هەر 
ئابووریی بەخێرایی.  چەشنە پالنێکی گەشەی 
زیادبوونی ئەم بــازاڕە کاتییانە گۆڕانکارییەکی 
قووڵی بەسەر الیەنی فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتیی 
کوردســتاندا هێنا و، بووە هــۆی زیاتر وێران 
ڕێژەی  خۆجێییەکــەی.  ئابوورییــە  کردنــی 
خوێندن و خوێندنی بااڵی بە ڕادەیەکی بەرچاو 
دابەزانــد و، ژمارەیەکی بەرچــاو لە منداالنی 
ســەرقاڵی بازاڕی کار یــان تەنانەت کۆڵبەری 
لەســەر ســنوورەکان کرد. هەربۆیە وتەی ئەو 
الوانە کە لە درێژەدا دەیبیستن، سەرسوڕهێنەر 
نییە: »من ئێســترەکەم بە بڕوانامەی کارناسی 
لە باشــترین زانســتگەکانی ئێران ناگۆڕمەوە، 
چونکــە ئەم ئێســترە دەتوانــێ یارمەتیدەری 
مانەوەم بێ، کەچی بــە بڕوانامەی دوکتۆراش 
من بە برسییەتی دەمێنمەوە«. کەسێکی دیکە 
نەیتوانی شەوق و هەقیقەتی خۆی بشارێتەوە 
لەبەر ئەوەی »کوڕەکەی نیوەشــەو هەڵدەستێ 
تا بتوانێ شــوێنک بۆخۆی دەســتەبەر بکات 
تاکوو کەلوپەلەکانی لەوێ بفرۆشــێ«. باوبوونی 
ئەم بازاڕە ســنوورییانە، بەشــێک لە ئابووریی 
سیاســیی دەوڵەتە لە ڕووی ســتراتێژییەوە بۆ 
گەشەبڕیی کوردستان و، نابەرانبەریی ئابووریی 
لەنێــوان ناوچە شارنشــین و الدێکاندا خراپتر 
دەکات. هاوکات ئەم سیاسەتە، هاندەرێک بووە 
کە خەڵکەکــە خێراتر الدێکان بــۆ گەڕان بە 
دوای ژیانێکی باشتر لە شارەکاندا، بەجێ بێڵن.
هەر وەکوو باس کرا، سیاسەتی پەرەپێدان 
بــە بازاڕەکانــی »ســەر ســنوور« لــە ڕووی 
ســتراتێژییەوە پالنێــک بوو بۆ چــۆڵ کردنی 
الدێکانی کوردســتان و، بە شێوەیەکی لەناکاو 

الوانی کــورد و کۆمەڵگە لە سیاســەت دوور 
بخەنــەوە و زەربەی لێ بــدەن. محەممەدڕەزا 
ڕەحیمــی، »پارێــزگاری« ســنە بەبــێ هیچ 
شــەرمێک دەڵێ »ئێمە لەجیاتیــی پەروەردە، 
الوانمان بەرەو مەســیری مادەی هۆشبەر پاڵ 
پێوەنــا«. هەروەهــا دەڵێ: »مــن یەکێک لەو 
کەســانە بووم کە بۆ کارکردن لەســەر سنوور 
فریوم دان... توانیــم قوتابخانەیان لە ال بێنرخ 
بکــەم. کێی ]دیکــە[ دەتوانــێ کارێکی وەها 

گەورە بکا؟]60[ 
لە  سیاســەتی گەشــەبڕیی کوردســتان 
الیەن دەوڵەتی ئێرانەوە، دوو بەشــی ئابووری 
وەرزانەی دیکــەی لێ کەوتــەوە: کوورەخانە 
)کارگەی خشتبڕین( و کۆڵبەری.]61[ کارکردن 
لــە کوورەخانــە یان کارگەی خشــتبڕین، لە 
ناوەندێکــی بەرهەمهێنانــی تاقەتپڕووکێنــی 
پێداویستیی سەرەتاییی بیناسازی جۆرە کارێکی 
ســوننەتییە. زۆربەی خــاوەن کوورەخانەکان 
غەیرەکورد و، زۆربەی کرێکارەکانیش کوردن. 
زۆربەی کوورەخانەکان لە شارە ناوەندییەکانی 
ئێران وەکوو پارێزگاکانی ئەراک، ئیســفەهان، 
شــیراز و کرمانن. لــە ســەرەتاکانی دەیەی 
1980، لە ماوەی شەڕی نێوان ئێران و ئێراق، 
کارکردن لە کارگەکانی خشــتبڕیندا ڕووی لە 
هەڵکشان کرد، جێگایەک کە کرێکارانی ئاوارە 
شــەش بۆ نۆ مانگ لــە بارودۆخێکی نالەباری 
تەندروســتی و نائینســانیدا، کاریــان دەکرد. 
بەشێکی بەرچاوی هێزی کاری ئەم کارگانە لە 
شــارەکانی کورد وەکوو سەردەشت، پیرانشار، 
مەهاباد، شــنۆ و بۆکان )لــە پارێزگای ورمێ( 

دابین دەکرا. 
   لە ماوەی دە ساڵی ڕابردوودا، سیاسەتی 
گەشــەبڕی و ئەمنییەتیکردنــی ڕۆژهەاڵت لە 
الیەن کۆماری ئیســالمیی ئێرانەوە، دیاردەی 
کۆڵبەریی لێ کەوتووەتەوە. لە ساڵی 2015وە 
تاکو ئێســتا، زیاتر لە هــەزار کۆڵبەر لە الیەن 
هێزەکانی دەوڵەتەوە، کوژراون یان بریندا بوون 

)بڕوانە خشتەی یەک(. ]62[
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کردەوەکانی  هەمبــەر  لــە  بەرخۆدان 
کۆڵۆنیالیستیدا

لە پەڕاوێزخستن و نکۆڵی لێکردنی فەرهەنگ، 
شــوناس و زمانــی کــوردی لە ســەردەمی 
پەهلەویــدا، لەژێــر فەرمانڕەواییــی دەوڵەتی 
تێئۆ-ئێتنۆکراتیکی ئێســتای فارسدا، تەنانەت 
ئاڵۆزتــر و گشــتگیرتر بوو. بــە پەیڕەوکردنی 
هێندێک سیاســەتی نوێی ســەرکوتکەرانە و 
ئێتنیک-مەزهەبییەوە،  ڕووی  لــە  هەاڵواردن 
ئێســتا،  مەزهەبیی  ناسیۆنالیســتی  دەوڵەتی 
پالنی هەاڵواردنــی پێکهاتەیی و دامەزراوەیی 
)ئێتنیکــی، زمانی و فەرهەنگــی(ی زاڵ کرد 
کە لە دەرئەنجامدا بە شــێوەی سیستەماتیک 
و یاســایی، کوردانــی ڕۆژهەاڵتــی خســتە 
پەڕاوێزەوە. بەم حاڵەشــەوە، سەرەڕای هەوڵە 
بــەردەوام و سیســتەماتیکەکانی دەوڵــەت، 
کوردەکانیش بە بەردەوامی لە ڕێگەی خەباتی 
سیاســی-فەرهەنگیی خۆیانــەوە، ڕووبەڕووی 
سیاســەتەکانی ڕێژیــم بوونەتــەوە. جگە لە 
چاالکیی ئاشکرای سیاسی، بەرگریی کوردان 
بە شــێوەیەکی بەربــاڵو لە ڕێگــەی کەڵک 
وەرگرتنی هونەر، ئەدەبیات، شــێعر و ڕووداوە 
فەرهەنگییەکانــەوە خۆ دەنوێنــێ: ئەوان، لە 
ژیانــی ڕۆژانــەی خۆیاندا، لــە قەڵەمڕەوێکی 
نایاساییدا، فەزای فەرهەنگی و سیاسی بەرەو 

پێشەوە دەبەن. 
کورد لە ڕۆژهەاڵت بە شــێوەی جۆراوجۆر 
دژکــردەوەی لەهەمبــەر سیاســەتی نکۆڵی 
لێکردن و ئاسمیلەکردنی دەوڵەتی ئێران هەبووە 
و، بەرەوڕووی بوونەتــەوە. ڕەنگە بەرچاوترین 
ئەکتی بەرگریکــردن لە ڕۆژهەاڵت خۆی لەو 
جۆشوخرۆشــە بەرباڵوەدا، کە لە دیاریکردنی 
ناوە کوردییەکان بۆ منداڵەکانیان و ئەو شتانەی 
بە هی خۆیانی دەزانن، ببینێتەوە . ئەم ڕێژیمە 
ئیداریی بۆ کەڵک  بەربەستگەلی جۆراوجۆری 
وەرگرتن لە ناوە کوردییەکان داناوە. ئیدارەی 
ســەرژمێریی ئێران لیستێکی لەو ناوانە ئامادە 
کردووە کــە جێی پەســەندن و، زۆرتر ناوی 

مەزهەبی، شیعی و فارسین و خەڵک دەبێ لەو 
ناوانە هەڵبژێرێ. زۆرجاران دایک و بابەکان لە 
کاتی تۆمارکردنی ناوی منداڵە ساواکانی خۆیان 
لەگەڵ ئەو ناوانەی کە ڕێژیم بە ناپەسەندیان 
لەقەڵــەم دەدات، تووشــی کێشــە دەبــن. 
خوێندکارانی کورد بە ڕاشکاوی و ناراستەوخۆ 
بە نیســبەت ناوەکانی خۆیانــەوە ناڕەزایەتی 
دەردەبــڕن. بۆ ئەوەی بتوانن دوور لە کێشــە 
و بەربەستە ڕەســمییەکان درێژە بە خوێندن 
بدەن یان ئەمنییەتێکی کارییان بۆ دابین ببێ، 
دەبێ ناوی خۆیان بۆ ناوێکی فارســی بگۆڕن. 
بەم حاڵەشەوە، زۆربەی کوردەکان گوێ نادەنە 
ئــەم بابەتە و، کۆمەڵێک نــاو هەڵدەبژێرن کە 
ئاماژە بە شوناســی کوردبوونی خۆیان بکات. 
بەتایبەتی بەرگــری کردنێکی وەها لە فەزای 
مەجازیــدا بە ڕوونی دەبینرێ: فەیســبووک، 
تێلێگڕام، ئێنســتاگڕام و تۆڕەکانی دیکە، ئەو 
شــوێنەی کەسەکان دەتوانن چێژ لە هەرێمی 
تایبەتی و پێگەی تاکەکەسیی خۆیان وەرگرن. 
پــاش هەڵبژاردنــی خاتەمی لە ســاڵی 
1997، دەرفەتێکــی کورتخایــەن هاتە ئاراوە 
کــە کرانەوەیەکــی ڕێژەییــی نەخــوازراوی 
کۆمەاڵیەتی-سیاســیی لــێ کەوتــەوە و، بە 
شــێوەیەکی کتوپــڕ چەندیــن ڕێکخــراوی 
ناحکومــی و چاالکیی سیاســیی ســەریان 
هەڵــدا. هەڵچوونــی وزەیەکی سیاســی بەم 
شــێوەیە ڕۆڵیکی بەرچاوی لە بەرزکردنەوەی 
ئاستی وشــیاریی گشتیدا و، ئازادبوونی وزەی 
الوانــی کورد بــۆ مۆبیلیزەکردنی ســەرچاوە 
خۆجێیییەکان لە کوردستاندا گێڕا. بەشداربوون 
لە چاالکییــە ژینگەپارێزییەکان، بەڕێوەبردنی 
کتێبخانە  دامەزراندنی  ناوچەیی،  کۆبوونەوەی 
لە گوندەکان و دانانی کالســی زمانی کوردی 
لە ناوچە الدێییەکاندا پەرەی ئەستاند. کەمتر 
لــە دەیەیەک، بــە دەیان گۆڤــار، ڕۆژنامە و 
باڵوکــراوەی کــوردی باڵوبوونــەوە ) بڕوانە 
خشــتەی ژمــارە 2(. هێندێک لــەم گۆڤار و 
باڵوکراوە وەرزییانە )بڕوانە خشتەی ژمارە 2( 
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خشتەی ژمارە 2: ژمارەیەک لەو گۆوار و باڵوکراوە / دەورەییانە 
کە لە کوردستاندا باڵو دەکرانەوە

شارکۆتاییدەسپێکگۆڤار

                              2017
                              2015
                              201٤
                              2011
                               2009
   2008

                               2008
                              2008
   2008
 2008
  2007

             2006
                               2006
          2005
            2005
                         200٤
                                   200٣
              200٣
            200٣
              200٣
                                 200٣
              200٣
              2002
                                 2002
            2001
                                 2001
              2000
              1999
              1998
              1998
              1997
               1996

199٤

                     2009

                      2008
                   2007

          2008
             2008
                2007

               2009
                2002

چوار ژمارە               

                2008
                2007
               2002
بەردەوامە               
               201٤
                200٤
                1998

هەنار
دەنگی کوردستان

چیا
ئاگرین ڕۆژ
دیار کهن

ژیوار
شار

سۆران 
ئارشیە

نیشتمان
ڕووبار
دیدگا

کاردئاک
ڕاسان
هاوار

کورمانج
ئاوای کوردستان

 ئاشتی
ڕۆژهەالت
کەرەفتوو
گفتار سبز

بدر
ئاسۆ
ڕاڤە

ئارارات 
مەهاباد
ژیار

وەرزانەی کوردستان
تیشک
سیروان
 زرێبار
ئاویەر
ئاوێنە 

سەقز   
سنە  
مەریوان
سنە  
سنە  

سنە   
سنە  

سنە   
سنە  

سەقز   
سنە  

خوراسانی باکوور 
سەقز

سنە ـ تاران
تاران ـ سنە 

سنە  
سنە 
قوروە

سنە  
تاران 
سنە 
مهاباد 
سنە 
سنە

مەریوان
سنە

مەریوان
سنە 
تاران
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خشتەی ژمارە 2: ژمارەیەک لەو گۆوار و باڵوکراوە / دەورەییانە 
کە لە کوردستاندا باڵو دەکرانەوە

شارکۆتاییدەسپێکگۆڤار

                              1987
               1985

1971
  1967

               1952
                                 1952
                1951
                                   1951
                1951
                1951
                1950
                19٤6
               19٤5
                                   19٤5
                19٤1
                                    1922
16 ژمارە                               
                .....
پاش 1979

پاش 1979
پاش 1979

                2008

                     1970
              1955

                1952

                195٣
               1952
                 1951
                 195٣
سێ ژمارە 

           1972

                .....

ڕۆژ
سروە 

 ڕێگای یەکیەتی
ژین
ئارێن

سەدەی کورد
ئارێز

ئینقالبی کاوە 
خۆرنشین

ڕابەری کورد
پیکار

سەدەی کوردستان
ئاوات

کوردستان 
پەیکی کورد
ڕۆژی کورد 

ڕوانگە
ئاریا 

ئاوای غەرب
ئەخبار کوردستان 

ئامانج
پەیکی ئیالم
 پەیکی شار

تریفە 
چاوان 

 ڕۆژئامە 
زاگرۆس 
کرماشان 

ڕۆژنە
ندای زاگرۆس

مهاباد 
ورمێ 
مهاباد

سنە ـ تاران
کرماشان
سنە 
سنە 
تاران

کرماشان 
سنە  
سنە

مهاباد 
مهاباد 
ورمێ  

زانکۆی تەورێز
کرماشان 
کرماشان 
سنە ـ سەقز

تاران 
ئیالم  
کرماشان

 زانکۆی مهاباد
کرماشان  
زانکۆی تاران

زانکۆی عیلم و سەنعەت ـ تاران
زانکۆی ڕازی ـ کرماشان

سنە 
تاران
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دەکرێ گرێــدراوی دەزگا دەوڵەتییەکان بن، 
چونکە دەوڵەت هەوڵی دا چاوی بەســەر ئەو 
زانیارییانەوە بێت کە دەربارەی کوردســتانەوە 
بەرهەم دێن.]6٣[ بەم پێیە، لێکۆڵەرە کوردەکان 
لــەم جــۆرە پالتفۆڕمانە بۆ بەرەوپێشــبردنی 
فەرهەنگ، مێژوو و شوناســی کوردی کەڵک 

وەردەگرن.
باڵوکــراوە کوردییەکان زۆرتــر بۆ بابەتە 
کۆمەاڵیەتی-سیاســییەکان لــە ڕۆژهەاڵتــدا 
تەرخــان کــراون. ئەنجومەنــە فەرهەنگی و 
ئەدەبییەکانی ڕۆنان، ڤەژین، ڕۆژیار لە شــاری 
مەریوان، ژینکۆ، بیری زێڕین، ئاسۆ، جووتیاران 
لە شــاری شنۆ، نۆژین و ڤەژین لە شاری بانە، 
چەنــد نموونەیەکــن کــە ڕیوایەتێکی قووڵ 
و مامۆســتایانە لە بواری ژیانــی فەرهەنگی- 
کۆمەاڵیەتی و سیاســیی کورد لە ڕۆژهەاڵت 
نیشــان دەدەن. بەشــێک لەو ئەنجومەنانەی 
کە لە ســەرەوە ئاماژەیان پێ کــرا، توانیویانە 
بــە شــێوەیەکی نافەرمــی و دڵخوازانە، ببنە 
قوتابخانەیــەک کە زمانی کوردی فێری الوان 
بکــەن. تاکو ئــەم دوایییانــەش، ئەنجومەنی 
ڕۆنــان، گۆڤارێکی وەرزانەی بــە ناوی زرێبار 
باڵو دەکردەوە، کە بۆ لێکدانەوە و ئانالیزکردنی 
بابەتــە جۆراوجۆرەکان لەســەر کوردســتانی 
گەورە تەرخــان کرابوو. گۆڤــارە و مانگانەی 
ناســراو و حەفتانــەی وەکوو ژیلــوان، هەنار، 
ئاشتی، ڕووبەر، ڕاسان، شار، کاردۆک، ئاگرین، 
ژیوار، چرۆ و هایا و چەندانی دیکەش لە الیەن 
گرووپ و چاالکانی کوردەوە، باڵو دەکرێنەوە. 
لە هەمــووی گرینگتــر، ئــەم باڵوکراوانە لە 
ڕووی مادییەوە لە الیەن ئەکادیمســیەنەکانی 
 کورد و خێرخوازە خۆجێییەکانەوە پشــتیوانی 

دەکرێن.]6٤[
هەروەها کــوردەکان لەهەمبەر کەمپەینی 
دەوڵەت بۆ لەناوبردنی دارســتان و سەرچاوە 
بەربەرکانــێ  کوردســتان،  سروشــتییەکانی 
دەکەن. دەوڵەت بەئانقەســت دارستانەکان لە 
شــارەکانی وەکوو بانە، سەردەشت، پیرانشار، 

مەریوان و ســەواڵوا بە مەبەستی لەناوبردنی 
حەشارگە سرووشتییەکانی جوواڵنەوەی کورد 
دەسووتێنێ. هەموو ســاڵێ، هاوکات چەندین 
شــوێن بەیەکەوە دەســووتێنن تا کوژانەوەی 
ئاگرەکان بۆ چاالکانی ژینگەپارێز ئاســتەم و 
دژوار بکەن. ساڵی 2018، تەنیا لە ڕووداوێکی 
ئاگرکوژاندنــەوەدا چوار کەس لــە چاالکانی 
ژینگەپارێــزی لــە کاتی کوژاندنــەوەی ئاگر 
گیانیــان لەدەســت دا. ئــەم کارە بووە هۆی 
خۆپیشــاندانێکی بەرباڵو لە شاری مەریوان و 
کوردەکان بە گشتی، سپای پاسدارانی کۆماری 
 ئیســالمی بە تاوانبــاری گیانلەدەســتدانیان 
دەزانن.]65[ )ئێســتا کوردانی ڕۆژهەاڵت وەکوو 
قارەمان و شەهید یادی ئەو چاالکانە دەکەنەوە(. 
خەڵکــی خۆجێیــی کــورد بە شــێوەیەکی 
ڕێکوپێک تیم بۆ خاوێنکردنەوەی پاشماوەکان 
لە شوێنە گشــتییەکانی شار، دەوروبەری شار 
و هەروەها ئەو ڕێگا کوێستانییانەی کە شەوانە 
لێی دەمێننەوە، پێک دێنن و ڕێکیان دەخەن.
لە ئاکامدا کوردەکان بەرەنگاری سیاسەتی 
دەوڵەتــی ئێران بۆ تەفریس و بەفارســکردن 
دەبنــەوە. لــە کاتێکــدا هەمــوو هــەوڵ و 
ســەرمایەیەکی دەوڵەتی ئێران بۆ پەروەردە و 
فێرکردن لە کوردســتاندا، جگە لە تەفریس، 
کۆلۆنیالیزمی زمان و شوناسی کوردی شتێکی 
دیکە نەبــووە و،  ئاکامێکــی نەخوازراوی لێ 
کەوتووەتــەوە: ئەمــە جموجۆڵێکی بەرباڵوی 
کۆمەاڵیەتــی و جوگرافیــی لەنێــو کــورددا 
وەڕێخستووە و، بەرزبوونەوەی ئاستی وشیاری 
و هەســتی ئێتنیک/نەتەوەییی ئەوانی بەدواوە 
بووە. سیستەمی مۆدێڕنی پەروەردەی دەوڵەتی 
ئێران، بۆ یەکدەســتکردن و بەفارســکردنی 
غەیرەفارسەکان، بە شــێوەیەکی نەخوازراوانە 
بووە هۆی بەزربوونەوەی ئاســتی وشــیاریی 
ئاسیمیلەکردنی  لەبارەی ســتراتێژیی  گشتی 
دەوڵەتــەوە. خوێندکارانی کورد کە لە شــارە 
ناوەندییــەکان ئێرانــدا بــە دوای وەرگرتنی 
بڕوانامــەی زانســتگەوەن، لە الیــەن ئیلیتی 
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سەردەســت و دەزگاکانــی دەوڵەتــەوە زیاتر 
ڕووبەرووی گوشار و بێبەشی دەبنەوە.

ئێســتا، زۆربەی بنەماڵەکانی کورد، پێیان 
وایە خوێندن کەرەستەیەکی بەهێز بۆ ڕزگاری 
و دیاریکردنــی چارەنووســی خۆیانە. بۆ وێنە، 
کاتێــک بەرێوەبەرێک پرســیار لە یەکێک لە 
کرێکارەکانــی ناوچــەی هەورامــان دەکات، 
لەبریــی ئــەو خزمەتە باشــانەی کردوویەتی 
پاداشێک بۆخۆی هەڵبژێرێ، ناوبراو خوازیاری 
قوتابخانەیــەک بوو بۆ گوندەکەی خۆی و ئەو 
قوتابخانەیەش لەبەر داخوازیی ئەو دروســت 
کرا. هەنووکە گوندێکی بچووکی دوورەدەست 
)نزیک ٤0 بنەماڵەیی( لە ناوچەی شــاخاویی 
هەورامان نموونەیەکە لــە تێڕوانینی کورد بۆ 
پەروەردە و فێرکاری وەکوو کەرەستەیەک بۆ 
ڕزگاربوون. لە ســاڵی 2011، لە یەکێک لەو 
گوندانەدا، خەڵک بــۆ خوێندکارەکانی خۆیان 
فێســتیڤاڵێکی کۆتاییی خوێندن )دەرچوون(
یان بەرێــوە برد کە 1٣ کەســیان بەربژێری 

پلەی دوکتۆرا بوون.
و  بــەردەوام  هەوڵــە  ســەرەڕای 
سیســتەماتیکەکانی دەوڵەت بۆ بێبەشکردنی 
خوێندکارانــی کــورد، ڕێــژەی خوێندکارانی 
کورد لە زانســتگەکاندا زیادی کردووە. ئێستا 
بەشێکی بەرچاوی خوێندکاران لە هێندێک لە 
زانستگە باشــەکانی وەکوو هەمەدان، کەرەج، 
تاران و تەورێز، کوردن. لە کاتێکدا ســەرقاڵی 
خوێندنــی فەرمیــی خۆیانــن، ژمارەیەکــی 
بەرچاوی ئەم خوێندکارانە بە شــێوەی غەیرە 
ڕەســمی خەریکی کارکردنن لەســەر زمانی 
کــوردی، ئەدەبیات، وەرگێــڕان بۆ کوردی و، 
هەروەها پێویســت بە ئاماژکــردن ناکات کە 
دووهەمی  شــێوەزاری  بەرچاویان  بەشــێکی 
کوردیش فێر بــوون کە ئەمــەش بەتەواوی 

گەشە و بەرەوپێشچوونێکی نوێیە.]66[

کۆبەند
ئــەم لێکۆڵینەوەیــە تاوتــوێ و شــیکاریی 

ســتراتێژیی دەوڵەتی ئێران بۆ ئاسیمیلەکردن 
و زاڵبــوون بەســەر کورد لە پاش شۆڕشــی 
ئێرانــدا دەکات. ئــەم وتارە بەڵگــە دێنێتەوە 
کــە ئامانجی ئەم ســتراتێژییانە بــۆ ئەبەدی 
کردنــی کۆلۆنیالیزمــی ناوخۆییی ڕۆژهەاڵتی 
کوردستانە. سیاســەتەکانی کۆماری ئیسالمی 
لە ســەرگۆڕینی تایبەتمەندیــی دیاریکراوی 
و  بەشــیعەکردن  و   ئێتنیک-مەزهەبیــی 
فارســاندنی خەڵــک و فــەزای کوردســتان 
دامــەزراون. دەوڵەتــی ئێــران تێدەکۆشــێ 
تاکــوو فەرهەنگ و زمانی فارســی لە ڕێگەی 
توندوتیژییەوە گشــتگیر بکات و، ئێرانیبوون 
هاوواتــای فارس بــوون لەقەڵەم بــدات. ئەم 
شێوە سیاسەت/تێڕوانینە بواری قسەکردنی بۆ 
کۆماری  نەهیشتووەتەوە.]67[  فارسەکان  غەیرە 
ئیسالمیی ئێران هەوڵی داوە بە کەڵکوەرگرتن 
لە هێزی نیزامی، پشــتیوانیی ئیلیتی فارس و 
هەروەها بەرێوەبردنی سیاسەتی پەروەردەیی و 
دینی بۆ سڕینەوەی هەرچەشنە جیاوازییەک، 
دەســەاڵتی ڕەهــا و »شوناســی تایبــەت بە 
ئێرانیبوون« پەرە پێ بدات. کۆماری ئیسالمیی 
ئێــران ئەمەی دووهەمی بــە بەردەوامی و بە 
شــێوەیەکی سیســتەماتیک لە کوردســتاندا 

پەیڕەو کردووە.
ئــەم وتــارە هەوڵێکــە بــۆ نیشــاندانی 
فارســاندنی  و  بەشــیعەکردن  پڕۆســەی 
بــەردەوام و بەهێزکردنی سیاســەتێکی وەها 
لە ســەردەمی فەتحی کوردســتانەوە، واتە لە 
سەرەتاکانی دەیەی 1980دا. لەم دوایییانەدا، 
وەزارەتــی پــەروەردەی کۆماری ئیســالمی، 
تێیدا هاتووە،  بەخشنامەیەکی باڵوکردەوە کە 
ئەگــەر مندااڵنی غەیرە فــارس )لەنێوان ٤- 
6 ســااڵن( لە تاقیکاریی شــارەزاییی زمانی 
فارســیدا ســەرکەتوو نەبن، دەبێ وەکوو ئەو 
مندااڵنەی لــە ڕووی زەینییەوە دواکەوتوون، 
مامەڵەیان لەگەڵ بکرێ. ئەمە نیشــانی دەدا 
کــە کۆماری ئیســالمیی ئێران، ناشــارەزایی 
لــە بەکارهێنانی زمانی فارســی بــە توانای 
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بایۆلۆژیکیی مرۆڤەکانەوە دەبەســتێتەوە. ئەم 
سیاســەتە، لە ڕووی بایۆلۆژیکییەوە نەسلێک 
لە غەیرەفارســەکان بە گەشەنەکردوو لەقەڵەم 
دەدات، چونکە لە تاقیکاریی شارەزاییی زمانی 
فارســیدا ســەرکەوتوو نەبوون. ئەم سیاسەتە 
دەبێ وەکوو فۆڕمێک یوژنیک )یان ئیسالحی( 
زمانی/نــژادی ســەیر بکرێ، کە لە بەشــی 
یەکەمی ســەدەی بیســتەمدا ]بە تایبەت لە 
الی نازیســتەکان[ باو بووە. ســەرەڕای ئەمە، 
ڕووناکبیرانی فارس لە ناوخۆ و دەرەوەی ئێران 
چ بە ڕاشکاوی یان بە شاراوەیی، بەڵێنیان داوە 
لەم بوارەدا پشتیوانیی ئەم سیاسەتەی دەوڵەت 

بکەن.]68[ 
هەروەها لەم وتــارەدا بەرگریکردنی کورد 
لەهەمبەر  نادەوڵەتــی  ئەکتەرێکــی  وەکــوو 
کۆلۆنیالیزمی ئێرانیدا بەرجەســتە کراوەتەوە. 
ئەو گوشارە لەڕادەبەدەرەی کە ڕێژیمی ئێران 
بۆ هەرێمی کوردستانی دێنێ تاکو پارتەکانی 
ڕۆژهــەاڵت ســنوورداربکا، کاریگەریی زۆری 
هەبووە. بەم حاڵەشــەوە، کوردانــی ناوخۆی 
ڕۆژهەاڵت لە ڕێگەی بەرگریی فەرهەنگییەوە 
هــەر لــە بەرهەمهێنانی هونــەری کوردی، 
ئەدەبییات، شــیعر، سینەما، میوزیک، جێژنی 
سااڵنەی نەورۆز و فۆڕمە جیاوازەکانی دیکەی 
بەرگریکردنەوە، بە ڕوونی لەهەمبەر سیاسەتی 
ئاسیمیلەکردنی فەرهەنگی و سیاسیی ڕێژیمی 

ئێرانیدا، لەخۆبوردووانە ڕاوەستاون.
هەروەهــا لە کۆتاییدا ئەم وتارە هیواخوازە 
ئــەوە بەرجەســتە بکاتەوە کە کــورد خۆی 
وەکــوو ئێتنیک-نەتەوەیەکی بێ حاکمییەت 
لــە ئێراندا دەبینێ، بۆیــە کراوەتە یەکێک لە 
ئامانجە سەرەکییەکانی سیاسەتی سەرکوت و 
ئاســیمیلەکردنی دەوڵەتی مۆدێڕن. کوردیش، 
وەکوو باقیــی نەتەوە ژێردەســتەکانی دیکە، 
لەسەر ئەو بڕوایەیە کە بەبێ پێناسەکردنەوەی  
لــە ئێران،  ســەرلەنوێی چەمکــی »نەتەوە« 
سیســتەمی کۆلۆنیالی ناوخۆیی بۆ هەمیشــە 
ناوخۆیی  ئێران، کۆلۆنیالیزمی  لە  دەمێنێتەوە. 

و سیستەمی سیاســیی تاکالیەنەی ئێتنیک-
مەزهەبــی دوو جــۆرە جەمــاوەری خــاوەن 
سەروەیی سیاســی و گەالنی مافی سەروەری 
لێســتێندراوی ســازکردوە. ئــەم پەیوەندییە 
دووفاقییــە، مەســەلەی مافــی حاکمییەتی 
سیاســیی کردووەتە مەســەلەی ســەرەکیی 
پێکەوەژیانی ئێتنیک-نەتەوەکان لە ئێراندا. لە 
کاتێکدا ئێلیتی ئێتنیک/نەتەوەی سەردەســت 
)واتا فارسەکان( پێداگری لەسەر سیستەمێکی 
سێکۆالری دێمۆکراتیک وەک دەرمانی هەمو 
دەردان دەکا، کۆمەڵگە ژێردەستەکانن لەسەر 
ئەو بڕوایەن کــە سیســتەمی دیمۆکراتیکی 
سیکۆالر، بە تەنیا ناتوانێ هاوسانیی پێکهاتەیی، 
دامەزراوەیی، مێژوویی، فەرهەنگی و سیاســی 
بێنێتە دی. هەربۆیە گرووپی دووهەم ســوور 
و پێداگرن لەســەر زامنکردنی حاکمییەت بۆ 
هەمــووان )یان حاکمییەتێکی ڕاســتەقینەی 
خەڵکی( کە دەبێ نیشــانەکانی »دێمۆکراسی« 
و بنەماکانی پێکهێنانی دەســەاڵت لە ئێراندا، 
سەرلەنوێ پێناسە بکرێنەوە. بەبێ ئەم پێناسە 
کردنەوەیە، سیستەمی کۆلۆنیالیزمی ناوخۆیی 

درێژەی دەبێ.
ســەرەڕای ئەمانــە، بەبــێ هەڵگرتنــی 
هەنگاوێکی بنەڕەتیی لەم چەشنە، ناهاوسانیی 
میژوویی دووبــارە بەرهەم دێتەوە. لە ئاکامدا، 
هەمــوو ئێتنیک-نەتــەوە غەیرە فارســەکان 
ڕاستەقینە  نوێنەرایەتییەکی  هەرچەشــنە  لە 
بێبەش دەبن و لــە پێکهێنانی نەزم و دانانی  
یاســای بنەڕەتی، جا سیستەم ناوی چ دەبێ 
بــا ببێ، دەنگیان کپ دەکــرێ. ئەم بابەتە بۆ 
ســەرلەنوێ پێناســەکردنەوەی حاکمییەت - 
کە هاوشــێوەی بەڵگاندنەکانی ئی.بی.دوبۆیس 
لــە وتاری ڕەنــگ و دێموکراســیی ناوبراودا 
یــەک دەگرێتەوە - دەتوانــێ یارمەتیدەر بێ 
بۆ تێگەیشــتن لە هەموو ئــەو لێکۆڵینەوانەی 
لەسەر حاکمییەت کراون و، ڕەهەندێکی نوێ 
بۆ مانای ڕاستەقینەی شارۆمەندێک کە خۆی 

حاکمە، ساز دەکا.]69[
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الیەن محەممەد بن عەبدولوەهابەوە لە ســاڵی )170٣–92( دامەزرا; 
ئــەم فیرقەیە هەنووکــەش هێزێکی مەزهەبیی زاڵ لە عەرەبســتانی 
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سعودین. 
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}دەستپێڕاگەیشتن 10یمارسی 2020{.
xxxxx -56 چاوپێکەوتن لەگەڵ ژمارەیەک لە بەرپرســانی شــاری 

بانە – پارێزگای سنە، لە هاوینی 2005 دا. 
57-  بۆ زانیاریی زیاتر بڕوانە، لیۆ مارگارد، سیاســەتی کۆلۆنیالیستیی 
ئەفریقای باشــوور. ژوهانســبێڕگ: دامــەزراوەی پەیوەندیی ڕەگەزی، 
1957; پابلۆگونزالێــز کاســانۆڤا، »کۆڵۆنیاڵیزمی ناوخۆیی و گەشــەی 
نەتەوەیــی«، لێکۆڵینــەوەی بەراوردکارانەی پەرەپێدانــی نێونەتەوەیی 
1 }٤{، 1965، الپــەڕەی 27- ٣7؛ ڕابێــرت بڵونێــر، »کۆلۆنیاڵیزمی 
ناوخۆیی و شۆڕشــی گتۆ« کێشە کۆمەاڵیەتییەکان، 16 }٤{، 1969، 
الپــەڕەی ٣9٣- ٤08؛ مایــکڵ هێشــتەر، کۆلۆنیاڵیزمــی ناوخۆیی: 
پەراوێزی ســێڵتیک لە گەشــەی نەتەوەییی بریتانیــادا، چاپەمەنیی 
زانستگەی کالیفۆڕنیا، 1975 ڕابێرت پێکهام، »کۆڵۆنیاڵیزمی ناوخۆیی« 
 M Todorova نەتــەوە و هەرێم لە یونانی ســەدەی نۆزدەیەمدا، لە
)پێداچوونەوە(، شوناســەکانی باڵکان: نەتەوە و یــادەوەری، نیویۆرک: 

چاپەمەنیی زانستگەی نیویۆرک، 200٤، الپەڕەی 15- ٤٣. 
58-  ڕێژیم ئاژەڵداریی قەدەخە کرد، چونکە شــوانەکان ببوونە ئاڵقەی 

پێوەندیی نێوان خەڵک و بەرگریکارانی کوردەوە. 
59- بڕوانە سولەیمانی و محەممەدپوور، »ئەمنییەتیکردنی ژیان«. 

60- لە چاوپێکەوتنەکانی ئێمە لە ســاڵی 2009، لەگەڵ بەرپرســانی 
https:// ،پلەبااڵی ســنە/ پارێزگای ســنە وەرگیراوە. هەروەها، بڕوانە
دەستپێڕاگەیشــتن   {  www.radiozamaneh.com/262340

15ی مارسی 2020{. 
61- لە کوردیدا، کۆڵبەری ئاماژەیە بۆ )الو و پیر( کە کاری سەرسنوور 
دەکــەن، واتا ئــەوەی خەڵک پێی دەڵێن کۆڵبەر، کااڵکان لە پشــتی 
خۆیــان دەنێــن و لەم دیوی ســنوورەوە بۆ ئەو دیوی ســنوورەکانی 
ئێران، ئێــراق و تورکیە دەیانگوازنەوە. کۆڵبەری یەکێک لە کارە هەرە 
مەترسیدارەکانە و، ڕۆژانە لە الیەن هێزە نیزامییەکانی ئێرانەوە تەقەیان 
لێ دەکرێ، یان بە هۆی بەربوونەوە لە کوێســتان و ڕەوەزەبەردەکان، 
کەوتنە نێو مەیدانی مین و مانەوە لە کڕێوە و سەرمادا، گیان لەدەست 

دەدەن.
62- بۆ زانیاریی زیاتر بڕوانە، ســولەیمانی و محمەممەدپوور، »ژیان و 

کار لەسەر لێواری کۆلۆنیالیزمی ناوخۆییدا«.
6٣- ســەرچاوەکان: بەختیار کەریمی، »شــیکردنەوەی فاکتەرەکانی 
پەیوەندیــدار بە چاپەمەنییــە ناوچەیی و خۆجێییــەکان لە ڕوانگەی 
چــاالکان و کارمەندانی چاپەمەنییەکانەوە لە پارێزگای ســنە«، زرێبار 
)8٣&8٤(, 201٣، الثەڕەی 222- 225 ؛ ســەید شــەهاب خزری، 
پێرستی کتێب و گۆڤار لە کوردستاندا، سیمورغ، 2009، ] بە فارسی [. 
6٤- ئێمە لێرەدا تەنیا پشــتمان بە ئێتنۆگرافی } شێوە لێکۆڵینەوەی 
مەیدانی{ ی خۆمان و دەیتابەیسەکان لەسەر بنەمای چاوپێکەوتنەکان، 

بەستووە. 
https://www.kurdistan24.net/en/news/0de56fbc--65
6c68-48d6-b0a1-630362546ecd  }دەستپێڕاگەیشتن 15ی 

مارسی 2020{. 
66- هەروەهــا ئێمــە، لێرەدا تەنیا پشــتمان بە ئێتنۆگرافی }شــێوە 
لێکۆڵینەوەی مەیدانی{ ی خۆمان و دەیتابەیســەکان لەســەر بنەمای 

چاوپێکەوتنەکان، بەستووە.
67- سولەیمانی و محەممەدپوور، ئایا غەیرەفارسەکان دەتوانن قسە بکەن؟
ورود-تســت-  /https://www.isna.ir/news بڕوانــە،   -68
بسندگی-زبان-فارسی-به-سنجش-سالمت-نوآموزان-در-دســتور/ 

980٣080٣٣7

69- دەبلیو. ئی. دی بۆیس، ڕەنگ و دێمۆکراسی: کۆلۆنیالیزم و ئاشتی، 
هارکۆرت: برەیس و کۆ،  19٤5. 

سپاس و پێزانین
نووســەران سپاســی ورنرهێرتزۆگ، بنیامین میچڵ، ڕۆتفێرێس ئایند، 
مەعڕووف کەعبی، ئێلکســاندێر گانووت، بــۆ خوێندنەوەی بابەتەکەی 
ئێمــە و دەربڕینی بیر و بۆچوونــە بەپێزەکانیــان و، هەروەها هەمزە 
محەممــەدی بۆ پێدانــی زانیاریی بەنرخ، دەکەن. هەروەها سپاســی 
ڕەخنەگرانی نەناســراو و ئێدیتۆرەکان، شــەرارە فروزش و ئالیســۆن 
کادێک، بۆ فیدبەکە ســوودمەندەکانیان دەربارەی ڕەشنووسەکانی ئەم 

وتار دەکەین. 

بەیانی ڕاشکاوانە
هیــچ دژوازییەکی هێزەکی)بیلقــووە( لە الیەن نووســەرانەوە بەدی 

نەکراوە. 

تێبینی دەربارەی هاوکارەکانەوە
ئەحمەد محەممەدپوور، مرۆڤناسێک)ئەنترۆپۆلۆژیست(ی کۆمەاڵیەتییە. 
ناوبراو دوکتۆرای کۆمەڵناســییەکەی لە زانســتگەی شیرازی ـ ئێران 
وەرگرتــووە. هەروەها بەربژێری دوکتۆرای مرۆڤناســی)ئەنترۆپۆلۆژی( 
لە زانســتگەی ماساچوســت- ئەمهێرستە و کۆرســی پێوەندیدار بە 
ناســیۆنالیزم و ڕووبەڕووبوونەوەی ئێتنیکــی- مەزهەبی لە ڕۆژهەاڵتی 
لێکۆڵینەوەکانــی  بازنــەی  دەڵێتــەوە.  هاوچەرخــدا،  نێوەڕاســتی 
محەممەدپــوور دەربارەی کەمینە ئێتنیکی- مەزهەبییەکان و ئابووریی 
سیاســیی گەشەبڕی لە ئێراندایە، کە تیشکی خستووەتە سەر کوردانی 
ڕۆژهەاڵت. ناوبراو تاکو ئێســتا هەشت لێکۆڵینەوەی دەربارەی بابەتێک 
نووســیوە و، زیاتر لە 60 وتاری زانستیی بە زمانی ئینگلیسی، کوردی 
و فارســی باڵو کردووەتەوە. بەرهەمەکانی محەممەدپوور بە بەرباڵوی 
دەربارەی کوردستانەوەیە بە لەبەرچاوگرتنی مودێلی ئێتنۆگرافی لەسەر 
بنەمای گراندێد تیۆری لە ئێراندا. وتارەکانی محەممەدپوور لە جوڕناڵە 
جۆراوجۆرە نێونەتەوەیییەکانی وەکوو جوڕناڵی کۆمەڵناســیی بریتانیا، 
وەرزنامەی جیهانی ســێهەم، ئێتنیکییەکان و چەندایەتی و چۆنایەتی، 
جوڕناڵی نێونەتەوەییی مێتۆدناسی)شێوازناســی(، جوڕناڵی ئینگلیسیی 
لێکۆڵینەوەکانــی ڕۆژهەاڵتــی نێوەڕاســت و جوڕناڵــی نێونەتەوەییی 
لێکۆڵینەوەکانی چۆنایەتیی تەندروستی و خۆشبژێوی، باڵو بووەتەوە. 

کەماڵ سولەیمانی شارەزای مێژوو و سیاسەتی ئیسالمی و ڕۆژهەاڵتی 
نێوەڕاستە. ســولەیمانی دوکتۆراکەی لە میژووی ئیسالم و ڕۆژهەاڵتی 
نێوەڕاست لە زانستگەی کوڵۆمبیا لە نیویۆرک وەرگرتووە و، لە زانستگە 
جۆراوجۆرەکانی جیهاندا وانەی گوتووەتەوە. ســولەیمانی نووســەری 
چەندیــن وتاری جۆراوجۆری زانســتییە کە لــە جورناڵە گرینگەکانی 
ئەکادێمیدا وەکوو جوڕناڵی کۆمەڵناســیی بریتانیا، وەرزنامەی جیهانی 
سێهەم، ئێتنیکەکان، لێکۆڵینەوەکانی ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاست و جیهانی 
ئیســالمدا، باڵو بووەتەوە. نووسراوەکانی ســولەیمانی وەرگێڕدراونەتە 
سەر زمای کوردی } سۆرانی، کورمانجی{، فارسی، عەرەبی و تورکی. 
ســولەیمانی لە کتێبەکەی خۆیدا، ئیسالم و ناســیۆنالیزمی ڕکابەری 
لــە ڕۆژهەاڵتی نێوەڕاســتدا )Palgrave, 2016(, بە جەختکردنەوە 
لەسەر ڕۆڵی بنچینەییی لێک گرێدانی ئیسالم لە سەرهەڵدانی دەوڵەت 
نەتەوەدا، بنچینەکانی مەعریفەناســیی ]epistemologies[ دەوڵەت 
نەتــەوە دەباتە ژێر پرســیارەوە. ناوبراو ڕوونی دەکاتــەوە کە ملمالنێ 
و دژکردەوەکانــی ناســیۆنالیزم و بیری ئایینی لە مێــژووی مۆدێڕنی 

ڕۆژهەالتی نێوەڕاستدا چۆن لەبەرانبەر یەکتریدا یاری دەکەن.  
http://orcid.org/0000-0002-7768-4653 ئەحمەد محەممەدپوور
http://orcid.org/0000-0003-0370-5930         کەماڵ سلێمانی

467گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721



سنە و والییەکەی*

ڕۆبەرت کێر پۆرتەر
و: نزار سابیر



پێشەکیی وەرگێڕ
گەشــتنامەی  بەســەر   201٣ ســاڵی 
دیپلۆماتکارێکی بەریتانیدا بە ناوی ڕۆبەرت 
کێــر پۆرتــەر )1777 – 18٤2( کەوتم، 
کــە لەنێــوان ســااڵنی 1817 و 1820دا 
لــە چوارچێــوەی گەشــتێکی فراوانیــدا 
بە کوردستانیشــدا گــەڕاوە و باســێکی 
سەرنجڕاکێشیشی لەســەر سنە نووسیوە. 
کاتێــک بــۆ ســۆراخی پەیوەندییەکــی 
موحتەمەلــی نێــوان نالی و مەســتوورە 
کەوتمە خوێندنەوەی کتێبە مێژوویییەکان 
لەســەر واڵتــی ئــەردەاڵن و پاشــان لە 
2016دا بۆ ئەو مەبەســتە چووم سەردانی 
ســنەم کرد و چەند ڕۆژێک لەوێ مامەوە، 
بەداخەوە، بەســەر هیچ داوێکــی پتەودا 
نەکەوتــم پەیوەندیی ئــەو دووانە، ئەگەر 
هەبووبێ، ڕوون بکاتــەوە. بەاڵم ئەو کەمە 
زانیارییەی لەو گەشتنامەیەدا لەسەر سنە 
هەیــە لە الم بەنرختــر دەرکەوت، چونکە 
لە هیج سەرچاوەیەکی دیکەدا نەمبینیبوو. 
کە باســی ئەوەم الی چەند ڕۆشنبیرێکی 
خۆشەویســتی ســنە کرد، بــە تایبەتی 
کاک جەمالــی ئەحمــەدی ئایین، تکای 
کرد، ئەگەر هەر بەشــەکەی سنەش بێ، 
وەریبگێــڕم بۆ کوردی. منیش بەڵێنم پێی 
دا لــە دەرفەتێکدا ئەوە بکــەم. بە داخەوە 
ئــەو دەرفەتە، بــە هۆی بــار و گوزەرانی 
شەخســییەوە، دوا کــەوت تــا ئەمــڕۆ. 
هەرچەندە نازانم لەم ماوەیەدا کەسی دیکە 
ئەو باســەی وەرگێڕابێ یــان نا، بەاڵم من 
لێرەدا بە کوردی دایدەنێمەوە؛ ماڵی زیادەی 
ئەدەبی و مێژوویی ســەری ســەرلێخوراو 
ناشکێنێ. هیواداریشم ڕۆشنبیرە شیرین و 
ئەرشیفپەرست و مێژوومەبەستەکەی سنە، 

کاک جەمال، لە دواکەوتنەکەم ببورێ.
گەشتنامەکە بە ناوی )گەشتگەلێک لە 
گورجستان و ئێران و ئەرمەنستان و بابلی 
کۆندا( لە ســاڵی 1822دا لــە لەندەن بە 

چاپ گەیێنراوە. لە شــارەکانی کوردستان، 
کەمێک کرماشــانی لێ دەرچێ، لەســەر 
هیچ شــارێک بە ورد و درێژی نەوەستاوە 
و زانیارییەکانی ســەرپێیین. بۆ نموونە، لە 
سلێمانی؛  دەگاتە  1818دا  دیســەمبەری 
بەاڵم چونکە مەحموود پاشــا لە ڕاو دەبێ، 
نامێنێتــەوە و درێــژە بــە ڕێ دەدا بەرەو 
ئێــران، هەر بۆیە بــە 5 دێڕێک دوایی بە 
باســی شــارەکە دێنێ. کە دەپەڕێتەوە بۆ 
قەڵەمڕەوی مەملەکەتی قاجارییەکان بۆی 
ڕێناکەوێ بچێ ســەر لە سنە بدا. بەاڵم بۆ 
ئەوەی کتێبەکەی باسی ئەو شارە گرنگەی 
تێدا نوقسان نەبێ، گەشتنامە و ئاگاداریی 
دۆستێکی خۆی سەبارەت بە سنە دەخاتە 
کتێبەکەیەوە. ڕەنگە ئەمە بۆ خۆشبەختیی 
مێژوونووســی بــێ، چونکە دۆســتەکەی 
بۆ ماوەیــەک، کە نازانــرێ چەندە، وەک 
دکتۆری والی، ئەمانوڵــاڵ خانی گەورە، لە 
سنە ماوەتەوە و زانیاریی نەبیستراوی لەسەر 
شەخسی والی نووسیوەتەوە. نازانم، ڕەنگە 
ئەگــەر ڕۆبەرت پۆرتەر بــۆی هەڵکەوتایە 
بچێ بۆ ســنە، لەوانەیە خۆی لە هەندێک 
بنووسییایە،  لەســەری  بابەتیانەتر  ڕووەوە 
بەاڵم دڵنیام هیچی لەســەر دنیای ژیانی 
هەڵنەدەکڕرا،  پێ  ئەمانوڵاڵی  شەخســیی 
مەگەر وەک دۆســتەکەی وەک دکتۆرێک 
ئیجازەی چوونە ناو ئەو دنیایەی پێ بدرایە.
سەیر ئەوەیە، سەربردەی ئەو دکتۆرەش 
زۆری لەسەر نەنووســراوە و ئەو دەقەشی 
کە دەبێ پۆرتەر لە ڕۆژانەنامەکەی ئەوەوە 
خواســتبێتی، بەر چاوی مــن نەکەوتووە. 
Wil- )تەنیا لەڕێی ژیاننامەی کوڕەکەیەوە 
liam Cormick(، کــە لە ئێــران لەدایک 
بــووە و دواتر ئەویــش وەک دکتۆر ناو و 
ناوبانگێکــی لەوەی باوکــی گەورەتری لە 
ئێران و دنیادا پێ بڕاوە، لینکێکم]1[ بۆسەر 
ژیانی ئەو پیاوە دەســت کەوت. لەوێشــدا 

ساڵی لەدایکبوونی نەنووسراوە.
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 )John Cormick( کۆرمیــک  جــۆن 
وەک یەکەم دکتۆری برینســازی بەریتانی 
لــە ســاڵی 1810دا ئیجــازەی کاری لە 
شانشــینی قاجاریدا پــێ دەدرێ و پاش 
ماوەیەیــک دەبێتــە دکتــۆری تایبەتــی 
عەباس میرزای کوڕەجێنشینی فەتح عەلی 
شــا. ڕێی تێدەچێ، هەر ئــەو پەیوەندییە 
نزیکەیشی لەگەڵ ماڵی شادا بووبێ، کە بە 
ئەمانوڵاڵخانی ئەردەاڵنیان گەیاندبێ؛ چونکە 
جگە لــە پەیوەندیی ئیداری و سیاســی، 
ئەمانوڵاڵخان پەیوەندیی شەخسیشــی بە 
فەتح عەلی شــاوە، گەیشــت بەوەی شــا 
کچەکەی خۆی )حوسن جیهان خانم(، لە 
کوڕی ئەمانوڵاڵخان، خەسرەوخان مارە بکا؛ 
ئەوەی کە دواتر بووە مێردی مەســتوورە 
خانمــی ئەردەاڵنیــش. دکتــۆر کرۆمیک 
کچێکی ئەرمەنی لــە تەورێز مارە دەکا و 
وەک سەردکتۆر )حەکیم باشی(ی عەباس 
میرزا سەروەت و سامانێکی گەورە پێکەوە 
دەنێ. ناوی لە زۆربەی کتێبە مێژوویییە-
پزیشــکییەکانی ئێرانــدا هاتــووە و لــە 
یەکەمەکان بووە لە هەڵمەتی باڵوکردنەوەی 
کوتان دژ بە ئاوڵە و دڕکەومێکوتەدا. 18٣٣ 
خۆیشی بە پەتای تیفۆس لە سەفەرێکیدا 
لەنزیک نەیشــاپوورەوە ناوەخت و بێکەس 

مردووە.
دکتۆر کرۆمیــک پێدەچێ لە بەهاری 
1818دا لە ســنە بووبێ، چونکە ڕۆبەرت 
پۆرتەر لە ٣1ی ئۆگستی 1819دا دەنووسێ 
کــە کرۆمیک چوار مانگ بەر لەدەرچوونی 
ئەو لــەو ناوچەیە بووە. ئەگەر مەبەســتی 
پۆرتەر دەرچوونەکــەی دوایەمینی بێ لە 
تەورێــزەوە، کە هەر لە مانگی ئۆگســتی 
ئەو ســاڵەدا بووە، ئەوا ئەو تەقدیرە راستە. 
ئەوەش زۆرتر ڕێی تێدەچێ، جونکە دکتۆر 
کرۆمیک دانیشتووی تەورێز بووە و هەڵبەت 
لەوێــش بینیوێتی، بۆیە لە هەندێک جێدا 
دەڵێ “دکتۆر کرۆمیک بــۆی گێڕامەوە و 

هتد”.
 نووسین و سەرنجەکانی کرۆمیک لەسەر 
ســنە، دەبێ وەک سەرنجی زۆربەی زۆری 
بیانییەکان بە ســڵەوە مامەڵەیان  گەڕیدە 
لەگەڵــدا بکــرێ، چونکــە بــە تەبیعەت 
گەلێک ئینتیباعی شەخســی لەخۆدەگرن 
و زۆر جــار بــە ڕاپۆرتــی گەڕیدەگەلــی 
پێشــینان و حوکمە پێشــوەختە باوەکان 
لەســەر ناوچەکان موتەئەسسیر بوون. بێ 
لەمە، ســەدەی نۆزدەیەم ئیدی ڕۆژگاری 
شۆڕشــی پیشەســازی و بازە گەورەکانی 
ئەوروپایــە لە بوارەکانی زانســت و کلتوور 
و خۆداڕشــتنەوەی سیاســیدا و هاوکات 
دەســتلێبوونەوەی یەکجارەکییەتــی لــە 
میراتی زانستی و کلتووریی دنیای ئیسالم، 
کە تەئســیرەکەی لە سەدەکانی ناوڕاستدا 
بەسەر نوخبەی خێندەوارانی ئەوروپاوە لە 
لوتکەیدا بوو و هەتا دوایییەکانی ســەدەی 
هەژدەیەمیــش، هیچ نەبێ بە ســیحری 
ئەدەبیات و مۆسیقایەوە لە شیعری گۆتە و 
مۆسیقای بیتهۆڤندا، نووزەی هێشتا مابوو. 
گەڕیدە ئەوروپییەکانی ئەو ســەدەیە، کە 
هاوکات گەرمەی کۆلۆنیالیزەکردنی دنیایە، 
بــە گشــتی دیپلۆماتــکاری خۆبەزلترزان 
و بــە چاوی ســووک تەماشــاکەری ئەو 
لەبارەیانەوە  ڕاپۆرتەکانیــان  کە  ناوچانەن، 
بە جۆرێک لە جۆرەکان بۆ ڕێخۆشــکردنی 
کۆلۆنیالیزەکردنێکــی موحتەمەلــە بۆ ئەم 

واڵتانە.
جگــە لــەوە، الیەنی خوێنــدەواری و 
ئەدەب بە دەگمەن نەبێ سەرنجی گەڕیدە 
حوکمی  بە  ڕانەکێشــاوە،  بیانییەکانیــان 
ئــەوەی ئەمــان خۆیان مەســیحی بوون 
و خوێنــدەواری و ئەدەبیــش لە هەناوی 
مزگــەوت و دامــودەزگا ئیســالمییەکاندا 
بوون و توخنیــان نەکەوتوون. لە دەورانی 
ئەمانوڵــاڵ خانــدا، کە دکتــۆر کرۆمیک، 
ســنە بە مەڵبەنــدی بەرهەڵدایی دادەنێ 
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لە ناوچەکەدا، مزگەوتی دارولئیحســان و 
شاری سنە بە گشتی مەکۆی کۆبوونەوەی 
ئیســالمییە گەورەکانی  زانا  گەورەتریــن 
وەک شــێخ محەمەد قەســیمی سنەیی 
و عبدولقــادری موهاجیــر و ئەوانە بووە، 
کــە خەڵکانی وەک مەوالنــا خالید و نالی 
و مەولــەوی دەرســیان ال خوێنــدوون و 
ئیجازەیان لــێ وەرگرتوون. ئەو فەزا کراوە 
نیســبییەی کچان و ژنانی ســنەی تێدا 
ژیــاون و کرۆمیــک ئاماژەی پــێ دەدا، 
مەستوورە خانمی تێدا هەڵکەوتووە، کە ئەو 
کاتەی ئەو وەک شــاعیر ناوی ڕۆیشتبوو و 
ڕەنگە وەک تاکە ژنێکی سەدەی نۆزەدەیەم 
کتێبی مێژوویی و شــەرعی دەنووسی، لە 
بەریتانیــا جەین ئۆســتن نەیدەوێرا وەک 
ژن ڕۆمانەکانی بەناوی خۆیەوە باڵوبکاتەوە 
و هیــچ دەزگایەکــی ئەکادیمیــش بــۆ 
بۆیە  وەرنەدەگرت،  مێیینەی  مێژوونووسی 
هیچ مێژوونووســێکی ژن لەو ســەدەیەدا 
نییــە. ســەردەمی ئەمانوڵاڵخانیــش هەر 
سەردەمی پیاوێکی خوێنڕێژی زۆردار نییە 
بەس. ســەردەمی ئەو، وەک ســەردەمی 
هەموو فەرماڕەوا بەهێز و زۆردارەکان، بایی 
ئەوەندە ئارامیی سیاسی و ئەمنیی بۆ سنە 
ڕەخســاندبوو، بە جۆرێک زۆربەی میراتە 
شارستانی و میعمارییە سەرنجڕاکێشەکانی 

ئەو شارە دەگەڕێنەوە بۆ دەورانی ئەو. 
بــە کورتــی، مانــەوەی کورتی ئەو 
گەڕیدانــە و مەبەســتی گەشــتەکانیان 
بەشی ئەوەی نەکردووە بتوانن وێنەیەکی 
مەوزووعی لەســەر ئەو جێگایانە دروست 
بکەن، کە باسیان کردوون. لەگەڵ ئەوەشدا 
گەشتنامەکانیان ســەرچاوەی مێژووییی 
دەســتلێهەڵنەگیراون،  و  گرنگ  یەکجار 
بــە تایبەتی کــە هاودەمانی ئــەوان لە 
خەڵکی ئەو ناوچانە میراتێکی مێژووییی 
ئەوتۆیــان بــۆ بەجــێ نەهێشــتووین، 
ئەگەر کردبێتیشــیان، ئــەوا بە حوکمی 

دواکەوتووییی زانســتی مێژوونووسی، بە 
هەمان شــێوە تــەواو مەوزووعی نین و 
ڕووناکی ناخەنە ســەر هەموو الیەنەکانی 
ژیــان لەو ســەردەمانەدا. بۆیە ئەم دەقە 
نووســراوەی دکتــۆر کرۆمیــک لەڕێی 

ڕۆبەرت پۆرتەرەوە بەنرخە. 
لەبەر ئەوەی من یەکەم جار کتێبەکەی 
پۆرتــەرم بــە ئەڵمانی هاتە بەردەســت، 
ئەو بەشــە کەمــەی لە بارەی ســنەوەیە 
لــە ئەڵەمانییەکــەوە، کە لــە 18٣٣دا لە 
ڤایمار باڵوبۆتەوە، کردمە کوردی. پاشــان 
کە لــە ئینتەرنێتدا چاپــە بەدیجیتاڵکراوە 
ئینگلیزییەکەشم دۆزییەوە، لەگەڵ ئەڵمانی 
و کوردییەکەدا بەراوردم کردەوە و دیسان 
دامڕشتەوە، بە تایبەتی کە هەندێک دێڕ لە 

ئەڵمانییەکەدا نەبوون. 
چاپــە  لــە  ورگێڕراوەکــە  دەقــە 
الپەڕەکانــی  دەکاتــە  ئینگلیزییەکــەدا 
نێــوان 56٤ تــا 570ی بەرگــی دووەم 
و لــە ئەڵمانییەکەشــدا دەکەوێتــە نێوان 
)506 و 51٣(ی بەرگــی دووەمەوە. بەاڵم 
پەرەگرافــی یەکــەم لە الپــەڕەی 56٣ 
ئینگلیزییەکــە و 50٤ی ئەڵمانییەکەدایە. 
ئەو جەنــد پەرەگرافە کەمەم وەرنەگێڕاوە، 
کە دەکەوێتە نێوان ئەو پەرەگرافە و باقیی 
تێکســتە وەرگێڕراوەکــەوە، چونکە تەنیا 
وەسفێکی کەنگێتی و چۆنێتیی ئەو کەمە 
ڕێیەیە، کە دکتــۆڕ بڕیوێتی پێش ئەوەی 

بگاتە سنە. 
هەموو ئــەو دێــڕ و پەرەگرافانەی بە 
جووتچوکڵــەی )“( دەســتپێدەکەن، هی 
کرۆمیکن و ئەوانەشی بێ ئەو دەستپێدەکەن 
هــی پۆرتــەر خۆین. ئــەو ناوانــەی بە 
شــێوە التینییەکەی چاپــە ئینگلیزییەکە 
نووســیمنەتەوە، بۆ ئەوەیە خەڵکی ئاگادار، 
ئەگــەر چاویان بە تێکســتەکە بکەوێ، بۆ 
ســەر ناوە کوردییە بیســتراوەکان، ئەگەر 

مابن، ساغیان بکەنەوە.
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ڕۆژانەنامەکەی دکتۆر کرۆمیک
دوکتۆر کرۆمیکی دۆستم، کە نووسینەکەی 
 )Kerefto( لەســەر ئەشــکەوتی کەرەفتۆ
بڕیاری پێ دام ئەم گەشتەم بکەم، نزیکەی 
چوار مانگ پێش ئــەوەی من دەربچم بە 
هەموو ئەو ڕێیەی مندا ســەفەری کردبوو، 
و بەردەوام بووبوو بۆ ســنە، بۆ ســەردان 
لــە والی، کە ئــەو کات زۆر نەخۆش بووە. 
لەبەر ئــەوەی بۆم ڕێناکەوێ لە ئێســتادا 
گەشتەکەم درێژبکەمەوە تا ئەو پایتەختە، 
تۆپۆگرافیای ئەم بەشــانەی مەملەکەتەکە 
بە ڕۆژانەنامەکانی ئەو دۆســتەمەوە گرێ 

دەدەم.
 

“لەم دێیەوە )دیوان-دەرە( ئەمڕۆ دریژەمان 
بــە ڕێگەکەمــان دا، هەر بەرەو باشــوور. 
ناوچەکە گەلێک شــاخاویتر بوو؛ و دوای 
بڕینی زیاتر لە فەرســەخ )farsang(ێک لە 
قزڵ-ئــۆزان )Kizzil – ouzan( پەڕینەوە. 
ئەم ئاســتە نزیکــەی ســێ کاروان )21 
فەرســەخ( بەالی ڕۆژئاوای پردەکەی الی 
کۆفاڵنکو )Koflan-kou(ەیە، نزیک لە میانا 
)Mianna(. دوای نزیکەی شەش میلێک بە 
دێی زەغە )یان زەگە Zagha(دا تێپەڕین و 
هەشت میلیش لە پشتی ئەوەوە بە کەلهوڕ-
کەمێکیــش  و   )Kelhoor-abad( ئابــاد 
دوای ئــەوە بە مەگا )Magah(دا تێپەڕین. 
لێــرە بۆ یەکەم جــار باخێکم دی لەگەڵ 
هەندێک داردا بەدەوری کوختەکاندا. هۆی 
ئــەوەی کە لە دێیەکانی ئــەم دەوروبەردا 
شــتی وەها بە دەگمــەن دەبینی ئەوەیە، 
ئەمانەی ئەخیر تەنیا لە مانگەکانی زستاندا 
ئاوەدانــن، هــەر ئەوەنــدەی هاوین هات 
ئیدی هەموو خەڵکەکە کوختەکانیان چوڵ 
دەکــەن و دەچنە ژێر ئەو ڕەشــمااڵنەوە 
لەبــەر ســێبەری کەژوکێوەکانــدا  کــە 
هەڵیانــداون. ئــەوەی بــۆ غەریبــان زۆر 
جێی ســەرنجە نەریت و عاداتی ژنەکانن. 

چەنــد مێیینەکانی ئەورپــا ئازادانە و بێ 
ڕووپۆش دەگەڕێن، ئافرەتانی ئەم بەشــەی 
کوردســتانیش هەر وا. لە ڕاســتیدا، لەنێو 
بەشەکانی لەشــدا ئەوەی ئەمانە گوێ بە 
شاردنەوەی نەدەن دەموچاویانە، کەچی لە 
واڵتی فارس ئەوەی زۆر خەمیانە دایپۆشن، 
ئەوەیــە. جلوبەرگــی ژنە فارســەکان بە 
شێوەیەکی سروشتی لەشیان لە گەردنەوە 
تا ســمت دەردەپەڕێنێ. بــە پێچەوانەی 
ئــەوەوە دەســماڵێکی گــەورە و فش یان 
هەر کەوایەک بەشــە سەرنجڕاکێشەکانی 
ئــەم کیژۆڵە چیایییانە لــە گەردنیانەوە تا 
پاژنەی پێیان دادەپۆشــێ. لەژێر ئەم کەوا 
بەرینانــەوە هەندێکیــان ئاوەڵکراســێکی 
بەرینیش لەبەردەکەن. بە گشتی، قوماشی 
جلوبەرگی خەڵکی ســینفە خوارووترەکان 
لێرە، لەچاو هاوســینفە فارسەکانیاندا، زبر 
و درشــتترە، بــە تایبەتی هــی پیاوانیان. 
هەڵســوکەوت و عاداتی ئەم چیانشــینانە 
زۆر ئازادانەتــر و زبرتر و ناشارســتانەترن، 
ئەوەش بە پلەی یەکەم دەگەڕێتەوە بۆ ئەو 
ئازادییە بێســنوورەی ئەمانەی تێدا دەژین 
لە باوەشــی ئەو چیایانەدا. لە ڕاستیدا لەو 
باوەڕەدام هیچ کام لە خەڵکە کێوییەکانی 
دنیــا هێنــدەی ئەمان مەیلــی ڕاووڕووت 
و تااڵنــی لە ڕەگیاندا نییە. ئەوەشــی ئەم 
تەبیعەتەیــان ئەوەندەی دیکــە هان دەدا 
ئــەو نەدارییەیــە کە بەهــۆی دڕندەیی و 
دادۆشــینکاری و دڵڕەقیی والییەکەیانەوە 

تێی کەوتوون.
“بەرەو باشوور بە ناوچەیەکی شاخاویدا 
تێپەڕین، تاکوتەرا ئاوەدانیی تێدا بوو. هیچ 
نەبێ تەواوی ئەو ڕێیەی پێیدا ڕۆیشــتین 
تــا نەزیر )Nazir( وا هاتە بەر چاوم، کە 7 
فەرســەخ لە جێحەوانەوەی دوێشەومانەوە 
دوور بوو. ئەو شوێنە زۆر لە سنە )Senna(وە 
دوور نییە و منیش دەبوو لەوێ بمێنمەوە، 
ناردبوو،  چونکە قاســیدێکیان بەرەو پیرم 
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کــە بۆم نییە تــا ٤ ڕۆژی دیکە بچمە ئەو 
پایتەختەوە، چونکە گوایە دەرکەوتووە ئەمە 
ئەو ڕۆژەیە کە پێوقەدەمم خێر دەبێ تێیدا. 
“ڕەنگە هیچ نەتەوەیەکی ئاســیا شان 
لە شــانی فارســەکان نەدا لــە خورافاتی 
فەلەکناسانەدا. دێن قورئان، یا شیعرەکانی 
حافیز، یا هەر کتێبێکی دیکە، کە بە ڕێکەوت 
لەبەر دەســتدا بێ، خۆوبەختانە دەکەنەوە 
و لە یەکەم دێــڕدا کە دێتە بەرچاویان بۆ 
بڕیــارە دڵخوازەکەی خۆیــان دەگەڕێن و 
دەیدۆزنەوە )فاڵ Fall(. لە دەرباری شاکان 
و کوڕەکانیشــیاندا هەمیشــە کەسانێکی 
زۆر هەن ئیدیعای شــارەزایییەکی گەورە 
دەکەن لە فەلەکناســیدا و کاریان ئەوەیە 
ســەعات و دەققەی بەخت بۆ ڕووداوێک، 
نەک هەر لە کاروبارە سیاسییە گرنگەکاندا، 
بەڵکــو هەروەها بۆ شــتی تووڕەهاتی ناو 
خێزانیش بگرنەوە. ئەم تەئســیرەی گوایە 
ئەســتێرەکانی ئاسمان لەســەر کاروباری 
بەشەر دایدەنێن، لە ڕاستیدا تەئسیرەکەی 
ئەوەیە، فارســەکان بە دیار پڕوپووچترین 
حوکمــە پێشــوەختەکانەوە بمێننــەوە و 
 )contradiction( زۆرجــار خۆدژوازتریــن

کرداریان لێ بێتەوە. 

سنە و والیی ئەم شارە
بەشــی  پایتەختــی   )Senna( “ســنە 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتانە، کــە بە ویالیەتی 
ئەردەاڵن ناوی ڕۆیشــتووە. لــە باکوورەوە 
ســنووری ها بە ئازەربایجانەوە. شــارەکە 
کەوتۆتــە دۆڵێکی هەتــا بڵێی تێر و پڕ لە 
بــاخ و دەغڵ، کە بڕێکــی زۆر لە میوەی 
جۆراوجــۆر و هەروابێتەوە تووتن و بڕێکی 
موعتەبــەر دانەوێڵەش دەدا بە دەســتەوە. 
کەوتۆتە ژێــر خەتی ’12 °35 ی پانییەوە. 
والی یان سەرۆک، پشتاوپشت فەرمانڕەوایی 
دەکا و، وەک دەگوتــرێ، چەندان وەچەیە 
دەسەاڵت لە دەســتی ئەم بنەماڵەیەدایە. 

ئەم میرە لە قەســرێکی جوانی ناوەڕاستی 
شــاردا دادەنیشێ و شاریش بەجێ ناهێڵێ 
مەگــەر بۆ ڕاو یان ســەردانی شــا نەبێ. 
باجێکی سااڵنە بە شــا دەدا، کە بڕەکەی 
ئەوەنــدە زۆر نییــە و هیــچ هەوڵێکیش 
نەدراوە زیــاد بکرێ. تەندروســتیی والی 
حاڵی حازر زۆر تێکچــووە بەهۆی ئەوەی 
شتێک بەسەر کۆئەندامی دەماریدا هاتووە. 
ئەوەیە  دیاریکراوی  بە  نەخۆشییەکەشــی 
خەیاڵێــک کەوتۆتە ســەرییەوە کە گوایە 
بــە جۆرێک لە جــۆرەکان دەکوژرێ. ئەم 
نهێنییەیشــی، جگە لە هەموو دەردەکانی 
دیکەی، لــەو زنجیرە کردارە توندوتیژانەوە 
ســەری هەڵــداوە، کــە ســااڵنێکی زۆرە 
خەریکــی پیادەکردنیان بووە: کوشــتن و 
ژەهرخواردکردنی بــە هەموو الیەکدا باڵو 
کردۆتەوە و ئێستا لەوە دەترسێ کەسانێکی 
زۆر لە قەڵەمڕەوەکــەی خۆیدا یاخۆ بگرە 
هەندێک کەس لە دەوروبەری شەخســی 
خــۆی هەبن، حەز بکەن بە هەمان شــت 
چاکــەی بدەنەوە. لە ڕاســتیدا ئەوەندە بە 
گومانە، تەنانەت متمانەی بە ژنەکانیشــی 
نییــە خواردنــی بۆ ئامــادە بکــەن یان 
دەرمانەکانــی بۆ بگرنەوە بە بێ ئەوەی زۆر 
وریایان بێ. چێشــتەکانی دەهێنرێنە ژێر 
مۆری یەکێک لەو ژنانەیەوە، کە پێی وایە 
دەتوانێ زۆرترین متمانەی پێی بێ. ئەمجا 
ژنەکە و هەروەها براکەی و سەروەزیر ناچار 
دەکا بەشێک لە چێشتەکە بخۆن؛ بێ لەوە 
دەبێ 5 یان 6 لە کەسوکاری نزیکی خۆی 
هەمان شــت بکەن، بۆ ئەوەی ئەگەر هات 
و ژەهر لــە خواردنەکەدا هەبــوو، هەموو 
بە هەمــان دەردی ئەو بچــن. خۆ ئەگەر 
نەخۆشییەکەی بگاتە ئەوەی شرینقە )الڤاژ(
ی پێ هەڵبگیرێ، ئەوا دەبێ دوو یان سێ 
لە ژنەکانی، کە شرینقەکە ئامادە دەکەن و 
لێدەدەن، لە حوزووری خۆیدا هەندێکی لە 
خۆیاندا بەکار بهێنن، و ئەگەر کاریگەریی 
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خراپیان لێ دەرنەکەوت، ئەمجا ئیدی لێ 
دەگەڕێ بۆ خۆیشی بەکاری بهێنن. کاتێک 
دکتۆرە فارســەکانی دەرمانی پێ دەدەن، 
ناچاریان دەکا لە پێشدا خۆیان بەشێک لە 
هەر جوڕعەیەکــی لێ قووت بدەن. ئەمجا 
سەری دەنێتەوە و جوان لە مەحرەمەکەی 
خۆیدا هەڵی دەگرێ و دەوەســتێ تا بزانێ 
چ کارێک لــە ڕەچەتەکارەکانی دەکا؛ کە 
زانی هەموو شــتێک بــاش دەردەکەوێ، 
ئەمجــا خــۆی باقییەکەی قــووت دەدا. 
نانــی بەیانیانی عادەتــەن مەنجەڵێکی پڕ 
شــۆربایە. دوای ئەوەی خــۆی تێری لێ 
خــوارد، باقییەکــەی دەدا بــە نزیکترین 
کەسی ئەو ژنەی نۆرەی بووە شۆرباکە لێ 
بنێ و ئەویــش دەبێ هەمووی چۆڕبڕ بکا. 
لە کاتــی نانی نیوەڕواندا دەبێ هەمیشــە 
وەزیرەکەی شەربەتی بۆ بگرێتەوە و لەگەڵ 
جامێکی بەتاڵدا بیداتە دەســتی. ئەمیش 
دەستبەجێ جامەکە پڕ دەکا و بە یەکێک 
لــە وەزیرەکانی دەخواتــەوە پێش ئەوەی 

خۆی لێو بە جامەکەوە بنێ.”
لەو ســاتانەدا کە والی وا هەست دەکا 
 چاک دەبێتەوە، هەروەک دکتۆر کۆرمیک 
)Dr. Cormick( بــۆی گێڕامــەوە، دەبێتە 
هاودەمێکی زۆر مەجلیسخۆش؛ مەعریفەت 
و وئاگاداریــی گشتییشــی زۆر لــە ژوور 
ئەو ئاســتەوەیە کە عادەتەن الی پیاوانی 
گەورەی ئەم گۆشــەیەی دنیا دەیبینیت. 
لــە کاتی وەهــادا گیانی ســوحبەتچێتی 
و گاڵتەدۆســتیی ئەو بە تەواوی ســەرت 
موناقەشــەی  ڕۆژێکیان  دەســوڕمێنن.]2[ 
موســوڵمانێتیی  و  کریســتیانێتی  بابەتی 
دەکــرد و جوویەکی ئەســفەهانیش، کە 
ناوبەناو وەک حەکیم )یــان دکتۆر( دێتە 
الی، لەوێ حازر بوو. “باشە!”، خاوەن شکۆ 
بە دکتۆر کۆرمیکــی گوتبوو، “بە دڵنیایی 
زۆر داخراوییە لە ئێوەی کریســتیاناندا کە 
دان بەوەدا نانێن پێغەمبەری ئێمە وەحیی 

لــە خوداوە بــۆ هاتبێ، چونکــە ئێمە ئەو 
ڕێزە لە داهێنەری دینەکەی ئێوە دەنێین! 
بەاڵم السارێک لێرەیە،” بە دەنگی بەرزەوە 
ڕووی کردبووە کابــرای جوو، “گاڵتەی بە 
هەردووکیان دێ، چونکە دان بە هیچیاندا 

نانێ!”
بەاڵم ئەو ساتانەی ئاوا تێیاندا بەکەیفە 
دەگمەنن. دەتوانیــت بڵێیت، “تاوانەکانی، 
ئارامیی ناو گیانیان کوشتووە و خەندەیان لە 
دەروونی تاراندووە!” نەخۆشی و دڵگوشراوی 
و ســەرلێتێکچوون، هەروەک دۆستەکەم 
وەســفیان دەکا، وەختــە بڵێی هەمیشــە 
هەوریان لە گوتار و ڕوخساری نیشاندووە. 
ڕابواردنی لەدەرەوەی ماڵ، بۆ زاڵبوون بەسەر 
شــەیتانەکانی ناو خۆیدا، ئەسپســوارییە؛ 
لە ماڵیشــەوە بیر و غایەڵەی ناو مێشــکی 
بە هەرا و بەزموڕەزمــی لەدوایینەهاتووی 
نــاو حەرەمەکــەی دەڕەوێنێتەوە. یەکێک 
لــە ڕابوێرییە دڵخوازەکانــی لەوێ گۆرانی 
و ســەمای دەســتەیەک خەڵکــە، پێیان 
دەگوترێ لەزموونییان )Luzmoonies(، کە 
لە پیاو و ژنــان پێکدێن و ئەمانەی دوایی 
بە گشــتی هەتا بڵێی جوان و کێشکەرن. 
بــەاڵم شــوێنی خۆنواندنــی ئەمانە هەر 
قەســر نییە. چەندان دەستەی جۆراوجۆر 
لەمانە لــە هەموو جێیەکی ئەم شــارەدا 
دەبینرێــن و چونکــەش خــوار و ژووری 
خەڵکەکــە، هــەر وەک ئاغاکەیــان، زۆر 
حەزیــان بەم نماییشــانەیە، باڵوبوونەوەی 
ئەم دابونەریتە، ئــەم پایتەختە بچووکەی 
وەرگێــڕاوە بۆ یەکێک لــە بەرهەڵداترین 
مەڵبەندەکانــی ڕۆژهەاڵت. هەرچی ژنان و 
کچانی سنەشن، ئەوەندە کراوانە کەڵک لە 
ئازادیی ڕوو و خوویان وەردەگرن، هەروەک 
زانیاریبەخشەکەم پێی گوتم، “لەوە دەچێ 
نە لە خودا بترسن و نە لە مێردەکانیان.]3[“
حەرەمــی پیاوانــی دەوڵەمەندی ئەم 
شارە، جگە لەو چوار ژنەی قورئان ڕێی پێ 
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داوە، یەک تەن ژنی دیکەش لەخۆدەگرێ. 
بەاڵم ئەوانەی لە هەمووان ڕەواجیان زیاترە 
عادەتەن لەزموونییەکانن. هەر بۆیەش پێت 
ســەیر نەبێ، کە ئەو ڕەوشــت و عادەتەی 
ئەمانە وەک ئــاو ڕشــتوویانە، وردە وردە 
هەموو باقیی خەڵکەکە پێیان تێ خستووە. 
لــە جەرگەی ئەم نوقمبوونەدا لەناو چێژ و 
لەزەتی ماڵی دنیــادا “هەموو مەخلووقێک 
وەهــا هەڵلەرزیوانە بە قووڵــی لە خودای 
هەمــوو ئەمە دەپاڕێتــەوە”]٤[، بە جۆرێک 
هەمــوو بەردەوام لەو ترســەدا دەژین، کە 
بەهــۆی تەماع و گومڕایــی و دڵڕەقییەوە 
بەاڵیەکیان بەســەردا ببارێ و هەموو ئەم 
خۆشــییەیان لێ بســتێنێتەوە. لە تاو ئەم 
ترسە زۆرێک خۆیان هەژار پێشان دەدەن؛ 
هەندێکیش ئەم ڕۆحچوونە تاویان دەدا بۆ 
شوێنێک، کە سامانەکانیان تەنیا بە خاک 
ڕەوا ببینن. لە ڕاســتیدا ئەمە زۆر دەمێکە 
لە واڵتی فــارس و دەرودەرهاوســێکانیدا 
بووە بــە نەریــت. هیچ نموونەیەکیشــم 
گونجاوتر لەوەی ئەحمــەد خان، زۆردارە 
ترســناکەکەی مەرەگــە )Maraga(، پێ 
ناهێنرێتەوە، کە سەروەت و سامانەکەی بە 
لەبننەهاتوو دادەنرا. دوای مردنی، زۆرێکی 
لە هەزار شــوێنی چەپەکدا بــە نێژراوی 
دۆزرانەوە، بەاڵم بەشــە هــەرە زۆرەکەی، 
وەک خەڵــک بــۆی دەچــن، دەبێ خۆ و 
بەختــی هەڵبدرێنەوە؛ چونکە ئەو چرووکە 
جیڕە، باش مشــووری ئــەوەی خواردبوو، 
هەمــوو ئەوانەی جێمتمانــەی بوون و لە 
ناشتنی شــتە بەهادارەکانیدا هاریکارییان 
کردبوو خۆشیان هەر زوو لە تەنیشتیانەوە 
بنێژرێن. بە کورتــی، چۆن ئەم تینوێتییە 
گشــتییەی خەڵــک بــۆ زێڕ لــە هەموو 
الیەکی “مەملەکەتە گەورەکە”دا هێشــتا 
نەشــکاوە، ئاوەهاش ئەو ترس و لەرزە لە 
دەماری ئەوانەدا هێشــتا دەزرنگێتەوە، کە 
تەماع و زەبروزەنگــی ئاغا مەحەمەد خان 

و نێرراوەکانیــان لە بیرە لە کۆکردنەوەیدا، 
بە جۆرێک ناتوانم وەســفی بیرکردنەوەی 
فارس و هەســتکردنی بە ئەمین نەبوونی 
ماڵوموڵکەکەی لەوە باشتر بکەم، کە قسەی 
یەکێک لــە خانەدانەکان دووبارە بکەمەوە، 
کاتێک گوێی لە هەندێک سەرنج بوو لەسەر 
دڵنیابوونی ئینســان لە ماڵوموڵکی تایبەتی 
خــۆی لە ئەوروپا. “لە هەموو واڵتێکی دنیا 
بەو جۆرە نییە”، گوتــی. “هەندێک واڵت 
هەن، دار ئەوەندە بە ئەمینی لە دەســتی 
خاوەنەکەیدا دەمێنێتەوە، کە وابزانرێ ئەو 
دەســتە بەهێزترینە. بەاڵم با دەستی لەو 
بەهێزتر بێــن، ئەمجا بزانە چۆن دارەکەی 
لە دەســت دەپچڕێنن و ڕەنگە خوێنیشی 
لێ بهێنن. لە ڕاستیدا”، لەسەری ڕۆیشت، 
“ئەوەتا لێرە، بە داخەوە کە وا دەڵێم، دەبینی 
لەناو ئێمەدا هیچ نەکراوە بۆ سبەی! ئێمە، 
بۆ ئەمڕۆ نەبێ، هیچ بینا ناکەین و ناچێنین. 
ئاخر کێ کۆشک هەڵدەچنێ، کاتێک بزانێ 
لەوانەیە لێی ببرێ؟ کێ سەروەت و سامان 
پێکەوە دەنــێ، کاتێک نەوێــرێ خاوەنی 
بێ؟ یا پاشــەکەوت بــۆ منداڵەکانی بخاتە 
الوە، کاتێک ژیانیان ڕێک بە هۆی ئەوەوە 

بکەوێتە مەترسییەوە؟” 

*. Sir Robert Ker Porter (1822), Travels in 
Georgia, Persia, Armenia, ancient Babylonia 
during the years 1817, 1818, 1819, and 1820 
Volume 2 1821 (London: Longman, Hurst, 
Rees, Orme, and Brown).
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ڕاستگەرای نوێی کورد* 

 موژگە کووچووک کەلەش ـ سەلیم کۆرو
و: هێرۆ شیخە



سەرهەڵدانی شێوازێکی نوێ لە سیاسەتی 
باڵی ڕاســتی کوردانی تورکیا کە خۆی 
وەک دژبەری حکوومەت و ئەفســانەی 
ئازادیــی پەکەکــەی چەپ پێناســە 
دەکات، دەکرێ ببێتە وەرچەرخانێک لە 

سیاسەتی ئەو واڵتەدا
نوێتریــن تێکهەڵچوون لە تورکیــا لە نێوان 
دەســەاڵتی ئەو واڵتەو هێزی ئۆپۆزیســیۆن، 
گرژییەکانــی زانکــۆی بۆغازیچــی بــوو کە 
یەکێکە لە ناســراوترین زانکۆکانی ئەو واڵتە 
لــە ئیســتانبوڵ. حکوومەت بــە پێچەوانەی 
ویســتی کارگێــڕان و خوێندکارانــی زانکۆ، 
سەرۆکی بۆ دەستنیشان کردوون کە ئەوەش 
لە چەند مانگــی ڕابــردوودا ناڕەزایەتیی لێ 
کەوتووەتەوە. پارتی دێموکڕاتی گەالن )هە دە 
پە(، پێشــکەوتنخوازترین حیزب و الیەنگری 
کوردانی ئەو واڵتە، بەهێزترین پشتیوانی ئەو 

نارەزایەتییانەیە. 
هەنــدێ کــورد ئەمەیان بــە دڵ نیە و 
پێیــان وایــە نابــێ وا بێت. ســدقی زیالن، 
پارێزەر و شــرۆڤەکاری سیاســی لە تویتێکدا 
نووســیویەتی:” کوردینــە و گەنجانی کورد، 
خۆتان لەو شــەڕە بەدوور بگــرن؛ زانکۆ هی 
ئێوە نییە، نە سەرۆکی زانکۆ باوکی ئێوەیە، نە 
واڵت و نــە حکوومەتەکەی ... بۆ پەروەردەی 
کوردی ئارەقە بڕێژن، بۆ ئازادیی گەلی خۆتان. 
بەدەرلەمانەش شــپرزەیی و دەستێوەردانێکی 
سیاســی هەیە. ئێوە کەســانێک نین بتوانن 

حکوومەت بەدەستەوە بگرن.”
ئەم شــێوازی بیرکردنەوەیە تا ڕادەیەک 
لــە ناو تۆڕە کۆمەاڵیەتییــەکان زەق بووە کە 
چەپترین شــوێنکەوتووانی بزووتنەوەی کورد 
هەستیان کرد پێویستە کاردانەوەیان هەبێت. 
ســەبیحە تەمیــزکان، ڕۆژنامەنووس و کچی 
پارڵمانتاری بەندکراوی هەدەپە، لەیال گۆڤەن، 
لە توویتێکــدا نوســیویەتی: “هەندێ کەس 
دەڵێن کورد نابێ پشتگیریی بۆگازیچی بکات. 
دەڵێن ئەوان )ئۆپۆزیسیۆنی تورک( بێدەنگییان 

هەڵبژارد کاتێک ســەرۆکایەتیی شــارەوانییە 
کــوردەکان لەســەر کارالدران و الیەنگرانی 
حکوومەت لە شــوێنیان دانران. ئەمە جاری 
یەکــەم نییە تووشــی ئەم جــۆرە بۆچوونانە 
دەبین. ئێمــە داکۆکی لە مافــی گرووپێکی 
دیاریکراو ناکەین. داکۆکی لە ڕاستی دەکەین. 

لێرەش دووبەرەکی مەنێنەوە.” 
بۆگازیچی نوێترین کێشەی لەم جۆرەیە – 
کوردانی سەر بە بیروبۆچوونی هەدەپە ناچارن 
زیاتــر و زیاتــر ڕوونکردنەوە بــدەن، کاتێک 
تێکەڵ بە کێشەیەکی پەیوەندیدار بە خەڵکی 
غەیــری کورد دەبن. کاتێــک پەرلەمانتارانی 
هەدەپــە لــە دژی هەڵکەندنــی کانگایەکی 
زێــڕ کە دەبــووە هۆی پیــس کردنی ژینگە 
وەستانەوە، ژمارەیەکی زۆر کورد سەرکۆنەیان 
بوونە.  کردن بەوەی تووشی سەرلێشــێواوی 
هاوپەیمانــە تورکەکانیان لەکــۆێ بوون ئەو 
کاتــەی بەنــداو و پرۆژەکانــی وەبەرهێنان، 
جوانیــی مێژوویــی و سروشــتیی ناوچەی 
کوردســتانیان تێکدەدا؟ ئەمــە ڕەنگدانەوەی 
ڕەوتێکــی بەرباڵوترە لە سیاســەتی کوردانی 
تورکیەدا. ڕەوتێک سیاســەتی کوردان بەرەو 

ڕاستگەری هان دەدات. 
بــۆ تێگەیشــتن لــە گرینگیــی ئــەم 
گۆڕانکارییە، ســەرەتا پێویســتە لــە ڕادەی 
سەروەریی سیاسەتی باڵی چەپ لەناو کوردی 
تورکیا تێبگەین. لە ماوەی شــەڕی ســارددا 
کورد بە نەریتی مارکسیستییەوە دەناسرانەوە، 
لەبــەر ئەوەی گەورەتریــن کەمینەی نژادیی 
ئــەو واڵتە بوون، لە هەندێــک لە هەژارترین 
ناوچــەکان دەژیــان، هەروەهــا مافەکانیان 
ناتۆوە  لەالیــەن حکوومەتێکــی هاوپەیمانی 

زەوت دەکران. 
پارتی کرێکارانی کوردستان )پەکەکە( لە 
کۆتاییەکانی 1970 دامەزرا و بە مەبەســتی 
ســەربەخۆ،  کوردســتانێکی  دروســتکردنی 
دەستی بە شــەڕ لە دژی حکوومەتی تورکیا 
کــرد. لە نــاو تورکیا بە خێرایــی لە هەموو 
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بااڵدەســتتر  دیکە  کوردییەکانــی  گرووپــە 
بــوو و بووەتە دەنگی ســەرەکی لە گۆڕەپانی 
سیاســەتی کوردی لەو واڵتە لە ماوەی چەند 
دەیەی دواییدا. یەکەم حیزبە یاســاییەکان لە 
1990 ەکان سەریان هەڵدا، کاتێک هۆگرانی 
بیــری پەکەکە بۆ یەکەمجار وەک ســەرۆک 
شارەوانی لە بەشی باشوری ڕۆژهەاڵتی تورکیا 
و هەروەها ئەندامی جڤاتی نەتەوەیی لە ئەنکارا 
هەڵبژێــردران. پلە و پێگــەی بەڕیوەبەری بۆ 
سیاسەتوانانی کورد تا ئەم ڕۆژەش بیانوەیەک 
بووە بــۆ قەدەغە کردن یان بەند کردنیان. لە 
1999 دەسەاڵت ،عەبدوللە ئۆجەالن، ڕێبەری 
پەکەکەی دەســتگیر کرد. ئەمە چەخماخەی 
وەرچەرخانێــک لــە ڕێوشــوێنی پەکەکە لە 
مارکسیســتیی نەریتییەوە بۆ کۆمۆنیستێکی 
2000ەکان  لــە  بــوو.  پێشــکەوتنخوازتر 
سیاســەتەکەی لە جیابوونەوە لــە تورکیا بۆ 
یان  ناوچەیی  ئۆتۆنۆمیــی  وەدەستخســتنی 
“ئۆتۆنۆمیــی دێموکڕاتی” لە چوارچێوەی ئەو 

واڵتەدا گۆڕا. 
لە هەمان کاتدا، کوردە ڕاســتگەراکان کە 
لە سەرۆک عەشیرە، مامۆســتایانی ئایینی و 
کۆنەپارێزەکان پێکدێن، بەشیوەیەکی نەریتی 
پشتگیریی حیزبە ڕاستە ناوەندگەرا تورکەکان 
دەکەن. ڕیشەی ئەم پشتگیرییەش دەگەڕێتەوە 
بۆ هەڕەشەی پەکەکە لە توێژی خاوەن زەوی 
لە ناوچەی کوردســتاندا. ڕاســتگەرای کورد 
لــە نەوەدەکانەوە پشــتگیرییەکەی بۆ حیزبە 
ئیســالمییە تورکەکان گــۆڕی. لێرەدا ئەمان 
دەیانتوانــی خۆیان بە بەشــێک لە “ئۆمەتی” 
ئیســالمی ببینن و بەرەنگاریی کەمالیســتە 
زۆرەملێی  نەتەوەخوازیــی  و  ســیکۆالرەکان 

ببنەوە. 

کــوردی ڕاســتگەرا دەیانهەویســت 
بــە نکۆڵیکردن لە شوناســی کوردی، 

پشتگیریی حکوومەت وەدەست بخەن
لەگەڵ هاتنە ســەر دەســەاڵتی حیزبی داد 

کــوردی  2000ەکان،  لــە  گەشــەپێدان  و 
ڕاستگەرا بە شێوەیەکی ڕێکوپێک لە بەرانبەر 
ئیســالمیزمی تورکیــدا چۆکــی دادا و لــە 
بنکەکانی هەڵبژاردنــی ئەردۆغاندا بێدەنگیی 
هەڵبژارد. ئەگەرچی ئەمە ڕێگەخۆشــکەر بوو 
بۆ ئەوەی دەستیان بە سەرچاوەی زۆر گەورە 
ڕابگات، بەاڵم لە هەمــان کاتدا دەبووە هۆی 
ئەوەی ئەو دۆخە گرنگە لە دەســت بدەن کە 
لە 1990ەکان وەدەســتیان خستبوو. هەموو 
کات کێشــە و ناکۆکــی لە نێــوان ڕێبەرانی 
کــوردی کۆنەپارێــز و ســەرکردەکانی ئاک 
پارتیدا هەبووە. لــە کۆبوونەوەیەکی گەورەدا 
لە ســەرەتاکانی 2010 کاتێک پەرلەمانتارانی 
ئاک پارتی داوایان کرد ڕاپرسی لە سەر زمانی 
کوردی بکرێ، یەکێک لە نووسەرانی ئەم وتارە 
بە چاوی خۆی دیتی کە یەکێک لە سەرکردە 
تورکەکانــی ئاک پارتــی، دڵنیایی پێدان کە 
“کەس نایهەوێت ئــەوە هەڵبژێرێت و هەموو 
خەڵکی ئێمە دەیانهەوێت منداڵەکانیان فێری 
تورکی ببن و بچنــە زانکۆ گەورەکان”. ترس 
لە چەپەکان، ڕاستگەرای کوردی بە شێوەک 
شــڵەژاندبوو کە دەیانهەویســت بە نکۆڵی لە 
شوناســی کــوردی پشــتگیریی حکوومەت 

وەدەست بخەن.
لەهەمان کاتــدا چەپی کــورد بەردەوام 
لــە بەروپێشــچووندا بوون. لە ســەرەتاکانی 
2010 دوو ڕووداوی ســەرەکی، پێناســەی 
سیاســەتەکەیانی دەکرد. یەکەم، ئاک پارتی 
دەســتی بە پڕۆژەی ئاشــتی لەگەڵ پەکەکە 
کــرد. دووەم، هەدەپە گیانێکــی نوێی وەبەر 
بزووتنەوەی کوردی نابۆوە. ئەگەرچی دڵنیایی 
لێی ئەســتەمە بەاڵم نزیکەی نیوەی کوردی 
تورکیــا دەنگیان دا بە هەدەپــە، لە حاڵێکدا 
نیوەی نیوەکەی دیکە کە زۆرینەیان کۆنەپارێز 
بــوون، دەنگیــان دا بە ئاک پارتــی. بەراورد 
لەگــەل حیزبەکانی بەر لە خــۆی، هەدەپە 
زیاتر لــە هەموویان خــۆی وەک حیزبێکی 
“خەڵکی واڵتی توکیا” ناســاندووە نەک وەک 
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حیزبێکی “تورک”. ئەمە پێکەوەبەسترانەوەی 
سیاسەتە پیشــکەوتنخوازەکان و دۆزی کورد 
پێشــان دەدات. شوناســێكی نوێ دەرفەتی 
بۆ بزووتنەوەی کوردی ڕەخســاند تا ئاســتی 
ســێهەمین حیزبــی گــەورەی پەرلەمان لە 
ساڵی 2015 دا گەشــە بکات. ئەمە هەروەها 
هەدەپەی کردە بەربەستی سەرەکیی ڕوانگەی 

نەتەوەپەرەستانەی حکوومەتی ئەردۆغان.
لە 2015ەوە حکوومەت وازی لە پڕۆسەی 
ئاشتی هێناوە و شەڕێکی بێ ئەمانی لە چەندین 
بــەرەوە لە دژی پەکەکە دەســت پێکردووە. 
پارێزگاکانی باشووری ڕۆژهەاڵت ئازاری شەڕی 
درێژماوە و وێرانبوونی شــارەکانیان لە الیەن 
ســوپای تورکیاوە چێشتووە. شەڕ بە خێرایی 
بۆ بەشــی باکووری سوریا پەرەی سەند، واتە 
ئەو شــوێنەی کە لقەکانی پەکەکە ڕێگەیان 
نەدابوو دەوڵەتی ئیســالمی )داعش( داگیری 
بکات. پاش ئەوە شــەڕ بۆ نــاو خاکی عێراق 
کێشــرا، واتە ئەو شوێنەی پەکەکە ماوەیەکی 
زۆرە بنکەی لــێ داناوە. ئامانج لەوەش، وەک 
لــە میدیای تورکیا بە بەردەوامی ئاماژەی پێ 
کــراوە، دڵنیابووەنەوەیە لەوەی کورد خاوەنی 
هیــچ ناوچەیەکــی ســەربەخۆ نەبێــت کە 
بتوانێت پەرەی پێ بدات و بیکاتە واڵتێک لە 

دراوسێتیی تورکیادا. 
لە ناوخۆی تورکیا، حکوومەت پارێزبەندیی 
لــە پەرلەمانتارانی هەدەپە ســەندەوە. ڕێبەر 
و ســەرۆک شــارەوانییە هەڵبژێردراوەکانــی 
زیندانی کرد و چاالکانی سیاسی و جەماوەریی 
الیەنگری هەدەپەی بە توندی سەرکوت کرد. 
ڕێبەری کاریزماتیکی هەدەپە، ســەالحەدین 
دەمیرتاش لە نۆڤەمبەری ســاڵی 2016 ەوە 
دەستبەســەرە و تەنیــا دەتوانێــت جاروبارە 
نامەیــەک بنێرێــت و تویتێك بــۆ میلۆنان 
الیەنگری بکات. سەرەڕای هەموو ئەو تاکتیکە 
ســەرکوتکارانەیە، هەدەپە دەیان کورســیی 
شارەوانیی لە هەڵبژاردنە ناوچەییەکانی ساڵی 
2019 بردەوە. بەاڵم حکوومەت، بە ســانایی 

دەســتی بەســەر زۆربەیاندا گــرت و چەند 
دانەیەکی بۆ هێشــتنەوە. لە هەمــان کاتدا، 
میدیای سەرەکیی تورکی، مۆرکی تیرۆریست 
بوونــی لــە هەدەپــە و هەموو ئــەو حیزبە 
ئۆپۆزیســیۆنانە داوە کە هاوکاریی ئەو حیزبە 
دەکەن. لە گوتاری حکوومەتدا وا دەردەکەوێت 
کە “هەدەپە بەم ڕێوشــوێنانە وەتەنگهاتووە”. 
ئەگەرچی کوردی تورکیا لە بەرپەرچدانەوەدا 
شێلگیرن، بەاڵم ئەو زنجیرە پەالمارانە بوونەتە 
هۆی ئەوەی هەستی تێکشکان لە ناو کوردی 

تورکیادا سەرهەڵبدات. 
لە چەقی ئەو قەیرانە لە سیاسەتی کوردیدا، 
گوتارێکی نوێ لە باڵی ڕاســتدا سەری هەڵدا 
کە چیدیکە بــەوە قایل نەبوو هاوبەشــێکی 
بێدەنگی باڵی ڕاســتی دەستەاڵتداری تورک 
بێــت. ڕاســتگەرای نوێی کــورد خۆی وەک 
دژبــەری حکوومەتــی تورکیا و ئەفســانەی 
ئازادیخوازانەی چەپی پەکەکە پێناسە دەکات. 
بە پێچەوانەی ڕاستگەرای نەریتیی کورد، ئەم 
ڕەوتــە نوێیە بەالی سیاســەتەکانی ئانکارادا 
ناشــکێتەوە. ئەمەیان گوتارێکــی کولتوورییە 
کــە بە مەوداگرتن لە ئەنــکارا، هەوڵ دەدات 
جۆرێک ئۆتۆنۆمی بەدەست بێنێت. ئەم ڕەوتە 
ئامانجی بەهێزکردنی وشیاریی نەتەوەیی کورد 
و ســاڕێژکردنی ئەو هەستی بڕوابەخۆبوونەیە 
کە لەم کۆتاییانــەدا بریندار کراوە. ئەم ڕەوتە 
پێکهاتووە لەو ئیســالمگەرایانەی کە لە ئاک 
پارتــی بێهیوابوون، لە کوردانــی نەتەوەخواز 
و هەروەهــا کــوردە مەزهەبییــە کۆنەپارێزە 
لیبراڵەکان. بەاڵم زیاتر لەم بازنەیە و تەنانەت 

بۆ نێو هەدەپەش دزەی کرووە.
بۆ کورد کە هیالکی دەســتی ئایدیۆلۆژیا 
جیهانییەکانــە، ئەمــە بانگەوازێکە بۆ ئەوەی 
ڕوو لە ناوخۆ بکەنەوە. ئەمانە وەک جۆرەکانی 
تامــەزرۆی  زۆر  نەتەوەخــوازی،  دیکــەی 
ڕەســەنایەتین وهەروەها جەخت لەسەر بەها 
دێرینەکان، نەژاد، نەتــەوە، ئایین و بە هەند 
وەرگرتنــی واڵت وەک ســەرچاوەی هێــز 
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دەکەنــەوە. ئــەم جــۆرەی نەتەوەخوازیی بە 
پێچەوانەی زۆربەی نەتەوەخوازییەکانی دیکە 
لەم قۆناغــەدا لە بیرۆکــە دوژمنکارانەکانیدا 

زێدەڕۆیی ناکات. 
بە پێی ئــەوەی باس کرا، بــێ دەوڵەت 
بوونی کوردان سەرچاوەی هەموو کێشەکانیانە 
و بوونــی دەوڵەتێکــی کوردی دەســپێکی 
چارەســەریی هەمــوو کێشــەکانیانە. ئەوەی 
ڕوونە تورکەکان دەوڵەت و ســوپا، پەروەردە 
و دامەزراوە پەیوەندیدارەکانی دیکەیان هەیە. 
بەاڵم کورد لە ئاســتێکی نزمتــردا لە ناو ئەو 
پێکهاتەیەدا دەژین و ناچارن چاویان لە مەیل 
و بەزەیی نەتەوەیەکی دیکە بێت بۆ وەرگرتنی 
مافەکانیان. باســکردن لە “برایەتی”ی نێوان 
تورک و کورد یان شوناسی هاوبەشیان وەک 
مســوڵمان، تەنیا بۆ داپۆشینی بە کەمزانینی 
زاتیی کوردانە. کەواتە دادپەروەری و یەکسانی 
لە نێوان کــورد و تورکدا بەدی نایەت، لەبەر 
ئەوەی پێگەی سیاســیی یەکســانیان نییە. 
تەنیــا کاتێک کــورد خاوەنــی دەوڵەت بن، 
ئەو یەکســانییە وەدی دێت و ئەگەری هەیە 
پەیوەندییەکی ئاســایی لە نێوانیاندا دروست 
بێت. ئەوەنــدەی کورد داوای یەکســانی لە 
چوارچێوەی ئــەو واڵت و دەوڵەتەدا دەکەن، 
ئەوەنــدە داوای بوونی دەوڵــەت و کیانێکی 

کوردی ناکەن.
بــە پێی ئەم بۆچوونانــە، هەدەپە زیاتر و 
زیاتر وەک کولتوورێکی خۆ- ڕەتکردنەوە لێی 
دەڕوانرێت )واتــە ناکۆکییە هزرییەکانی زیاتر 
دەردەکەوێت(. زۆربەی دەنگدەرانی ئەم حیزبە 
کوردن، بــەاڵم ڕەتی دەکاتــەوە خۆی وەک 
نوێنەری کوردانی تورکیە دەربخات. ڕوانگەی 
چــەپ و دنیابینیی ئەو حیزبــە وای کردووە 
ئاستی داواکارییەکان و پێویستیی دەوڵەتێک 
بۆ کوردان زیاتر خــۆی بنوێنێ. ئەوان هەوڵ 
بۆ حکوومەتێکی دێموکڕاتیک و یاســایی بۆ 
هەموو خەڵکــی تورکیــا دەدەن، کەچی بە 
پارێزەوە دەستەواژەی نەتەوە بەکاردێنن. ئەو 

حیزبە هەردەم هاوســەرۆکی ژن و پیاوی لە 
پلــەی بەڕیوەبەرایەتی )ســەرۆکانی حیزب، 
ســەرۆکی شــارەوانییەکان و هتد(دا هەیە و 
دوایین هاوسەرۆکەکانی پیاوی کورد نەبوون.

بۆچوونی گەنجانی ڕاستگەرای کورد دژی 
ئەوەیە. ئەوان دەپرسن بۆچی کورد دەبێ شان 
بداتە بەر قورســایی خەباتــی دێموکڕاتیکی 
تورکیــا؟، بۆچی ئەندامانی کــوردی هەدەپە 
لە بەندیخانــەدا بچەوســێنرێنەوە لەکاتێکدا 
ئەندامانــی تورکــی ئــەو حیزبە بــە ئازادی 
دەگەڕێن؟، بۆچی کاتێک جوتیارە تورکەکان لە 
پارێزگای ساکاریا هێرش دەکەنە سەر کرێکارە 
کــوردەکان، چەپترین تورکــەکان لە جیاتی 
ناوی ئەم هەڵســوکەوتە بنێن نژادپەرســتی، 
پێــی دەڵێن تێکهەڵچوونی چینایەتی؟، ئەوان 
ســەرەڕای هەموو ئاســتەنگییەکان، لە ڕێی 
پەرەدان بە شوناسی کوردییەوە، بەرپەرچیان 
دەدەنەوە. لەنێو کوردەکاندا ئێســتا زیاتر ئەوە 
باوە خۆیان بسەلمێنن و بناسێنن و، هەروەها 
هــان دەدرێن هەوڵ بۆ پێشخســتنی خۆیان 
بدەن، وەبەرهێنان بکــەن، خۆیان پەروەردە 
بکــەن، زمانی کوردی فێر بــن )کە بە هۆی 
چەندیــن دەیە ســەرکووت، زۆربەری الوانی 
کورد لە تورکیــا ناتوانن بە کوردیەکی ڕەوان 
قســە بکەن(، لە کۆتاییدا جیهانبینیی خۆیان 

پەرەپێبدەن.

لە حاڵێکدا کولتوری پەکەکە شــەهید 
بوون وەک بەرزترین پلەی قوربانیدان بە 
پرسێکی  ڕاستگەراکان  دەزانێت،  پیرۆز 

ئەم دنیاییتریان هەیە
لە حاڵێکدا کولتووری پەکەکە شــەهیدبوون 
وەک بەرزتریــن پلەی قوربانیــدان بە پیرۆز 
ئــەم  پرســێکی  ڕاســتگەراکان  دەزانێــت، 
دنیاییتریــان هەیە. ئەمان وشــیارن لەوەی 
بایەخــی خەباتی چەکداریــی پەکەکە کەم 
نەکەنەوە، بــەاڵم بە شــێوەیەکی هێمادار و 
شــاراوە، ناڕەزایەتییان بە گیان لەدەستدانی 
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خەڵکی کــورد دەردەبڕن. لە ئەنجامی ئەمەدا 
ڕاســتگەراکان دووبەرەکییان خســتووەتە ناو 
توێــژی مامناوەندی کــورد، توێژێک کە لە 
نــاو هەدەپەدا خەریکە پەرە دەســتێنێ و لە 
سیاسەتی ڕادیکاڵی چەپ دووری کردوونەتەوە. 
پیاوێــک کە لە تەمەنی ســییەکانیدایە و لە 
دیاربەکــر دەژیت و لە ڕابــردوودا چاالکڤانی 
هەدەپە بووە دەڵێــت: “ناکرێت چاوەڕوانی لە 
خەڵک بکەی بــەردوام قوربانــی بدەن. ئەم 
نەوەیە نایەوێت شــەڕ بکات. بە دوای شــتە 
جوانەکان و خۆشــییەوەیە.” الوێکی دیکەی 
دیاربەکری دەڵێت: “ماندووم لە باسوخواســی 
بەردەوامی مەرگ. ئەگەر بڕیارە بمرین دەبێ 
لە پێناو کوردســتاندا بمریــن. من نامهەوێ 
لە پێناو دیمۆکراتیزەبوونــی تورکیادا بمرم.” 
لێرە مەبەســت لە وشەی “ئێمە” ژیانی کورد 
بەگشتییە، کە بە هۆی ئەوەی ئاستی ژیانیان 
بۆ توێژی مامناوەنــد بەرزبووەتەوە و ژیانێکی 
ئاســوودەتریان هەیە، شــتێکیان بۆ لەدەست 

دان هەیە. 
ئــەم هەســت و بۆچوونانــە ئەنجامــی 
Raw- )لێکۆڵینەوەیەکــی نوێــی کۆمپانیای 
داوەتــە  ســەرنجی  کــە  est Research(ە، 
ڕەوتی “ناڕادیکاڵکردن” لــە نێو الوانی کورد 
لە تورکیــا. ئەمە واتا ئەم الوانــە نایانهەوێت 
بەشداری لە خەباتی چەکداریدا بکەن. بە پێی 
لێکۆڵینەوەکە، ئەم پرۆســەیە لەگەڵ مەیلی 
پتەوکردنەوەی شوناسی کولتووری هاوتەریبە. 
بۆ نموونە، کاتێک شــارەوانیی ئیستانبوڵ کە 
لە دەستی ئۆپۆزسیۆندا بوو، کۆرسێکی زمانی 
کوردیی کردەوە، لە ماوەی چەند کاتژمێرێکدا 

پڕ بووەوە. 
هەندێک لــە دیارتریــن دەنگەکانی ئەم 
گوتــارە لە تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا چاالکن. 
گەنجــان پێیان وایە ئەوانەی ژیانیان تەرخان 
کردووە بۆ ئــەوەی الوان وشــیار بکەنەوە و 
لە پەیوەنــدی لەگەڵ بیرۆکە شۆڕشــگێڕانە 
)جیهانییــەکان(  یونیڤێرسالیســیتییەکان  و 

بەرچاوڕوونیــان پێ بــدەن، لــە حیزبەکان 
کاریگەرترن. لەوانەیە ئیبراهیم خەلیل باران، 
 ،)PAKURD( کوردســتانی  پارتی  سەرۆکی 
دانیشــتووی هەوڵێر، ناودارترین شــرۆڤەکار 
لەم بــوارەدا بێت. ئەم شــروڤەکارە کە پارتە 
بچووکەکــەی لە تورکیا تۆمار کراوە، هەروەها 
پێشکەشکاری ناســراوی پۆدکەستێکیشە لە 
داخۆیانییەکەیدا دەڵێــت: “ئەگەر زمانی من 
بناخــەی دەوڵەتــی تۆ دەهەژێنێــت، مانای 
وایە تۆ دەوڵەتت لەســەر خاکی من دروست 
کــردووە.” ئەمە کە لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان 
بە شــێوەیەکی بەرچاو باڵوبووەتەوە، هەندێ 
جاردەگوترێت گوتەی کەسایەتیی مێژوویی و 
ناودار ئاپێ موسا )موســا عەنتەر(، نووسەری 
بەوەجــی کوردە، کە ژاندارمە تورکەکانی لقی 
زانیاری و ئۆپەراسیۆنی تایبەت، ساڵی 1992 
کوشــتیان. باران ئاخری لەمــە ماندوو بوو و 
لە توێتێکدا گوتی: “وشەکانم وەک دیارییەک 

پێشکەش بە ئاپێ موسا دەکەم.” 
تــۆڕە  لــە  بــاران  داخۆیانییەکــەی 
کۆمەاڵیەتییەکانــدا دەنگــی داوەتەوە؛ وەک 
گوتەیەکی ڕەسەنی ئەفسانەیی کە لە ناخی ئەو 
بەرسەریدا سەپێنراوە،  بەرخودانە سیاسییەی 
هەڵقــواڵوە. باســی “برایەتیی گــەالن” کە 

هەدەپە داوای دەکرد، شکست دێنێی. 
هەدەپە  دەیهەوێــت  ڕاســتگەرا  کوردی 
بگۆڕێــت، نــەک لــە ســندووقی دەنگداندا 
بەرەنگاری ببێتەوە. لە دوای ئەوە، هەنگاوێک 
لە خەبات کردن بۆ گۆڕانی سیاسیی کتوپڕ لە 
تورکیا بکشــێتەوە و ڕوو لە ناوخۆ بکات. ئەمە 
بە واتای کشــانەوەیە لە بابەتە سەرەکیەکانی 
وەک خەبات لە پێناو دێمۆکراسی لە تورکیا، 
وەک ئازادیی ڕاگەیاندن، سەربەخۆییی زانکۆ، 
پاراستنی ژینگە و گەڕانەوە بەرەو چوارچێوەی 

کوردستان.
خاڵی هەرە الوازی هەدەپە کە لە هەموو 
کێشــەکانی گەورەتــرە، پەرەپێدانــی زمانی 
کوردییە. ئەگەرچی ئەم حیزبە، پشتگیری لە 
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پەروەردە بە زمانی کــوردی لە قوتابخانەکان 
دەکات، بەاڵم هێشــتا نەیتوانیوە بیکاتە کاری 
لەپێشــینەی خۆی. زۆرینەی نــەوەی نوێی 
دانیشــتووی شــارە کوردییەکان بە کوردی 
نادوێــن کە ئەمە ترســێکی خســتووەتە نێو 
ڕووناکبیرانی کورد سەبارەت بە مەرگی زمانی 
کوردی بە هۆی ئەو ئاسمیلەبوونە بەرباڵوەی 
لەئارادایە. ئەمە بووەتە هۆکاری وەڕێخســتنی 
چەندین کەمپەیەنــی پەیوەندیدار بە وێژە و 
پەروەردە بە زمانی کوردی و هەروەها دروست 
کردنی هەزاران ماڵپــەڕ، بەرهەم و گۆڤار کە 
ئامانجیان گەشــاندنەوەی کولتوور و مێژووی 
بزووتنەوەی  ناحکوومیی  ڕێکخــراوی  کوردە. 
زمانی کــوردی )HEZKURD( لە دیاربەکر، 
یەکێک لەو دامەزراوانەیە بە ئاشکرا ڕەخنە لە 
هەدەپە دەگرێت و دەڵێت: “دەتوانێت سەدان 
هەزار کەس لە گۆڕەپانی گشــتی کۆبکاتەوە 
بۆ ڕۆژی مــەی )May Day( بەاڵم داواکاریی 
زۆری کوردان بۆ مافەکانیان سەبارەت بە زمان 
نابیسێت”. هەدەپە کە لە هەوڵی وەاڵمدانەوەی 
ڕەخنەکاندایە، ئاخرســەر کۆمیســیۆنێکی لە 
پەرلەمان بۆ پێشخســتنی پەروەردە بە زمانی 
کوردی ڕێکخست و وانەی زمانی کوردیی بۆ 

ئەندامانی بااڵی دانا. 
گوشــار بۆ ســەر هەدەپە تەنیا لە الیەن 
الوانــی ڕاســتگەراوە نییە. لە مــاوەی چەند 
ســاڵی ڕابردوودا، زۆربەی ڕووناکبیرانی باڵی 
چەپی کورد، ڕەخنەیان لــەو حیزبە گرتووە. 
ئەمانــە کە بنەمای فکریان لــە بۆچوونەکانی 
بیرمەندانی پۆســتکۆلۆنیاڵ وەک فرانز فانێن 
 Achille( و ئاشــیلێ بێمبێ )Franz Fanon(
Mbembe( پێکهاتــووە، پێیــان وایە خەباتی 
ئاســتێک  نەگەیشــتووەتە  هێشــتا  کــورد 
بتوانێت ئاوێتەی بیرۆکە جیهانییەکانی وەک 
ئۆتۆنۆمیــی دیمۆکراتیــک بێت. ســەبارەت 
بــە پێکەوە ژیانــی ئاشــتییانە لەگەڵ تورک 
لە ســەر ئەو بڕوایەن ئەمــە بۆیە کەڵکی لێ 
وەردەگیرێــت بۆ ئەوەی هەوڵــی بەردەوامی 

تورکی پێ داپۆشــن کە دەیەوێ کوردستان 
هەمیشە ژێردەستە بێت. ئەمەیان ژینگەیەکی 
جیاواز لەوەی ســەرەوەیە. ئەوان کەسانێکن 
زیاتر بە بنچینەکانی هەدەپەوە دەناســرێنەوە 
و خۆیان بە خاوەنی ئــەو حیزبە دەزانن. ئەو 
خاڵەی کوردی ڕاستگەرا و چەپگەرا لەسەری 
کۆکن ئەوەیە پێویســتە لە ڕووی سیاسییەوە 
ســەبارەت بە شوناسی کورد هەستیارتر بن و 

کەمتر ئانکاراگەرا بن. 

بە ڕای الوانی ڕاستگەرای کورد، هەدەپە 
میراتی ڕابردوویەکی ساویلکانەیە

بۆچوونیان ســەبارەت بە هەدەپە جیاوازییان 
پێشان دەدات. بە ڕای الوانی ڕاستگەرای کورد، 
هەدەپە میراتی ڕابردوویەکی ساویلکانەیە، ئەو 
کاتەی کورد پێیان وابوو دەتوانن دەســەاڵت 
لەگەڵ تورکەکان بەش بکــەن. بە بۆچوونی 
چەپگەراکانیش، هەدەپە ئاشکراکردنی ناوادەی 
ئاواتەکانیــان بۆ داهاتوویەک بــوو کە تێیدا 
خەباتی سیاســیی کورد گەیشتبێتە ئاستێک 

کە بتوانێت هەوڵی جیهانیبوون بدات.
ئەگەر هەدەپە بەرگەی سەرکوتکارییەکانی 
حکوومــەت بگرێت، لە ئەنجامــدا گۆڕانکاری 
لە پێکهاتە و ئاراســتەی سیاســەتی کوردیدا 
ڕوودەدات. ئەو گۆڕانکارییە، هەروەها لەوانەیە 
تورکی چەپ ناچار بکات بەرەو پێکهاتەیەکی 
ڕێکخراوەیی گەشــە بکات. ئەحمەد شــک، 
یەکێک لە چەپتیرین تورکە ناسراوەکان، کە لە 
سەر لیستی هەدەپە هەڵبژێردرا، ئەو حیزبەی 
بەجێهێشــت لەبەر ئــەوەی ناکۆکی لە نێوان 
الیەنــە چەپەکانی ناو حزبەکــە و الیەنگرانی 
پێداگری لەســەر شوناسی کورددا هەبوو. ئەو 
کە ئیستا ئەندام پەرلەمانێکی سەربەخۆیە، لە 
چاوپێکەوتنێکدا گوتی: “تورکیە پێویستی بە 
حیزبێکە لە نێــوان جەهەپە ) گەلی کۆماری 
تورکیا، ســەرەکیترین بەرهەڵســتکاری ئاک 
پارتــی( و هەدەپەدا.” واتــا حیزبێک تورکە 
پێشــکەوتنخوازەکان بەالی خۆیدا ڕابکێشێت 
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و پەیوەندییەکی تەندروســت لەگەڵ هەدەپە 
دامەزرێنێت کە ئەو کات ئازادە کارەکتەرێكی 

کوردانەتری هەبێت. 
ئەم بیرۆکەیە لــە ناو گرووپە دژبەرەکاندا 
هەرای زۆری نایەوە، بەاڵم هێشتا ئەنجامێکی 
لەم ســاتەوەختەدا  نەبووە.  سەرنجڕاکێشــی 
پێشکەوتنخوازانی تورکیا هێشتاش خۆیان بە 
بزووتنەوەی کوردییەوە دەبەستنەوە، هەرچەند 
وێناچێــت بزووتنەوەی کــوردی مەیلی بێت 

لەمە زیاتر لەگەڵ خۆی بیانبات. 
ئەمە لــە حاڵێکدایە حزبــە کوردییەکان 
لە هەوڵــدان باڵی ڕاســت دامەزرێنن، بەاڵم 
ئەستەمە بە فەرمی بناسرێن. لە دانیشتنێکی 
پارتــی دێموکراتــی کوردســتان ) کەدەپە(
دا، ســەرۆکی ئــەم حیزبە، ڕەشــید ئاکجی، 
پێویســتیی بوونی حیزبی سەر بە باڵی ڕاست 
ئاوا شی دەکاتەوە: “دەنگدەران گوتیان ئەوان 
کۆنەپارێــزن بــەاڵم هیچ حیزبێکیــان نییە 
بتوانــن دەنگی بدەنێ. ئێمە ئــەم حیزبەمان 
دامەزرانــد بۆ ئــەوەی بژاردەیەکی ســێیەم 
بدەین بەو دەنگدەرانە، بژاردەیەکی سەربەخۆ 
لە ئــاک پارتــی و هەدەپــە. ئامانجی ئێمە 
فیدراڵییە، فیدراڵی بۆ کوردســتان.” تا ئێستا 
کەدەپە لــە تورکیا لە کۆتاییی ڕیزبەندی ئەو 
حیزبانەدایە کە بە هاوکاریی پارتی دێموکڕاتی 
کوردســتان دامەزراوە. ئەو حزبە هاوشێوەی 
نموونەکانی پێشترە، گروپێکی بچووکە بە بێ 

پشتگیرییەکی جەماوەریی بەرچاو. 
پارتــی کوردی- ئیســالمی ئینســان و 
ئــازادی )PIA( ڕێکخراوێکی دیکەیە گرینگی 
بە دەرکەوتنی ڕاســتگەرای کورد دەدات. ئەو 
حیزبە داکۆکی لە مافە کولتوورییەکانی کورد 
دەکات و بــاوەڕی بە “دەستپێشــخەری لە 
یەکگرتوویی” لەگەڵ تورک هەیە، بەو مانایەی 
مافــی ئۆتۆنۆمی، فیدراڵی و ســەربەخۆیی بۆ 
کوردان پارێزراو دەبێت. ئەمەشیان گرووپێکی 
بچووکــە کــە مەبەســتی، گەشــەکردن لە 
ڕێکخراوێکــی کۆمەڵــگای مەدەنییەوە بەرەو 

بــوون بــە ئەکتەرێکــی سیاســییە. بە پێی 
ڕاپۆرتــەکان کەدەپە لــە فێبریوێری 2020 
داواکاریی پێشکەشی وەزیری ناوخۆ کردووە، 
لە کاتێکدا PIA ســێ ســاڵ پێش داواکاریی 
پێشــکەش کردووە بەاڵم هیچیــان واڵمیان 
نەدراوەتــەوە. ئەگــەر واڵمیشــیان بدرێتەوە 

ئاستەمە واڵمێکی ئەرێنی بێت. 
زۆربەی کــورد لــە داهاتوویەکی نزیکدا 
ناوبانگــی هەدەپە بــەم جێگرەوانە ناگۆڕنەوە. 
ئەگــەر حیزبی کوردســتانی لەم چەشــنە 
دامەزرابــان و گەشــەیان کردبــا، لەوانەبوو 
هەندێــک لــە دەنگەکانــی هەدەپــە بۆالی 
خۆیان ڕابکێشــن، بــەاڵم زیاتــر وێدەچێت 
دەنگەکانــی ئاک پارتی کــە دەنگی کوردانی 
کۆنەپارێزی هەیە، بۆخۆیــان ببەن. لەوانەیە 
هەر ئەمــەش هۆکار بێــت حکوومەت ئیزن 
بە بوونی بچووکترین ئەکتەری لەم چەشــنە 
نادات. لەوانەیــە وا بیربکاتــەوە ئەگەر بڕیار 
بێــت دەنگی کــوردەکان لە ئــاک پارتی و 
ئەردۆغان بسەندرێنەوە، دەبێ لە بری حیزبە 
بدرێنــە حیزبــە کۆنەپارێزە  کوردییــەکان، 
تورکەکانــی ئۆپۆزیســیۆن. ئەگــەر وانەبێت، 
حیزبە کوردییەکان بە باڵی ڕاســت و چەپەوە 
دەبنە مەڵبەندێکی نوێی سیاســی و دەتوانن 
ڕێڕەوی نــوێ بۆ زیاتر لێــک جیاکردنەوەی 

کولتووری کورد و تورک بکەنەوە. 
ئــاک پارتــی لــە کۆنــەوە گوتوویەتی 
نوێنەرایەتیی “کوردی ڕاســتەقینە” لە تورکیا 
دەکات، لە کاتێکدا ئەوانەی ســەر بە نەریتی 
خودانەناسن  بەرهەڵســتکارانی  “پەکەکە”ن، 
کە هــزری شــارۆمەندانیان ژەهراوی دەکرد. 
لەوانەیە بەرەوام بوون لەســەر ئــەم گوتارە، 
هــاوکات لەگــەڵ ســەرکەوتنی بەردەوامی 

کوردی ڕاستگەرا ئاستەم بێت. 

*. Küçükkeleş, Müjge and Selim Koru (2021), 
“The New Kurdish Right,” in New Lines Maga-
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هەڵسەنگاندن



ئاوشویتس لە ڕوانگەی خوێنەرێکی کوردەوە 
لە چەند دەقی ئەدەبی دا

شەهال دەباغی

بناغەیەکی گرینگی فکریی دەستبردن بۆ ئەم ژێنۆساید و کوشتارە لەسەر تیۆریی هەڵەی 
بیۆلۆگیی »ڕەسەنایەتیی نژادی ئاریایی ئاڵمانی« بوو کە بارودۆخی شێواو و شکستی ئابووری- 
سیاسیی قۆزتەوە تا پەرە بەم تیۆرییە ناڕەوا و نادرووستە بدا و ڕقی خۆی بەسەر میلیۆنان 
ئینسانی بێتاواندا دەربکا. بەاڵم ئەم تیۆرییە سەقەتە تاکە هۆی دەستبردن بۆ ئەم تاوانە 

بێسنوورە نەبوو. زیگمۆند باومەن )1925-2017(  لە کتێبی ئاوشویتس و کۆمەڵگای مۆدێڕن 
)1991( دا باس لەوە دەکا کە تاوانەکانی کوشتاری جوویەکان و ئاوشویتس و هۆلۆکۆست 

بەرکار و ئاکامی سیستیماتیکی خودی مۆدێرنیتە بوون و پێیان لە چۆنێتی کارکردی کۆمەڵگای 
مۆدێڕن دایە و هۆلۆکۆست شتێکی بە هەڵکەوت یا دژی مۆدێرنیتە نەبوو. بەڕای باومەن خودی 

مۆدێرنیتە دژە- مۆڕاڵ بەرهەم دێنێ و خۆی تێپەڕ دەکا.



“ئەمن ژمارەیەکم لەســەر دەســتی ئەو 
کوتــا، ئەو ناوی خۆی لەســەر دڵی من.”
H. Morris, The tatooist of Auschwitz

پێشەکی 
لــە مــاوەی دوازدە ســاڵ دەســەاڵتداریی 
نازیستەکان لە ئاڵمان لە نێوان یازدە بۆ حەفدە 
میلیۆن ئینســان، جوو، قــەرەج، کەمئەندام، 
هۆمۆسێکسۆئێلەکان، ئەسیرانی شەڕ، کوژران. 
لەوانە نزیک بە شەش میلیۆن و سێسەدهەزار 
جــووی ئەورووپــا لــە نێــوان 19٤0 هەتا 
19٤5 بە شێوەی سیســتیماتیک و ئاگاهانە 
بەدەســت نازییەکان لــە ئۆردووگاکانی کار، 
کوورەکانی ئینســان سووتاندن و بە نەخۆشی 
لەناوبــردران و ژێنۆســاید کران. ئــەم تاوانە 
بەرباڵوە دژەمرۆڤییە بە هۆلۆکۆست]1[ ناسراوە. 
گەورەترین شوێن کە هۆلۆکۆست و کوشتاری 
جوویەکانی تێدا کرا ئۆردووگای “ئاوشــویتس 
بیرکێنهاو”]2[ لە 60 ک.م شــاری کراکۆڤ لە 
پۆلەند بــوو. مێژووی کوشــتاری جوویەکان 
دەگەڕێتەوە زۆر دوورتر و لە ئینجیل دا باس 
کراوە و لەسەدەکانی نێوەڕاستیشدا هەمیسان 

جوویەکان ببوونە قووربانی.]3[
فکریی دەســتبردن  بناغەیەکی گرینگی 
بۆ ئەم ژێنۆساید و کوشــتارە لەسەر تیۆریی 
هەڵەی بیۆلۆگیی “ڕەسەنایەتی نژادی ئاریایی 
ئاڵمانی” بوو کە بارودۆخی شــێواو و شکستی 
ئابووری- سیاسیی قۆزتەوە تا پەرە بەم تیۆرییە 
ناڕەوا و نادرووســتە بدا و ڕقی خۆی بەســەر 
میلیۆنان ئینســانی بێتاواندا دەربکا. بەاڵم ئەم 
تیۆرییە سەقەتە تاکە هۆی دەستبردن بۆ ئەم 

تاوانە بێسنوورە نەبوو. 
زیگمۆنــد باومــەن )1925-2017(]4[ لە 
کتێبــی ئاوشــویتس و کۆمەڵــگای مۆدێڕن 
)1991( دا بــاس لەوە دەکا کــە تاوانەکانی 
و  ئاوشــویتس  و  جوویــەکان  کوشــتاری 
هۆلۆکۆســت بەرکار و ئاکامی سیستیماتیکی 
خودی مۆدێرنیتە بــوون و پێیان لە چۆنێتی 

کارکردی کۆمەڵگای مۆدێڕن دایە و هۆلۆکۆست 
شتێکی بە هەڵکەوت یا دژی مۆدێرنیتە نەبوو. 
بــەڕای باومەن خودی مۆدێرنیتە دژە- مۆڕاڵ 
بەرهــەم دێنێ و خــۆی تێپــەڕدەکا، یا بە 
واتایەک کۆمەڵگای مۆدێڕن نەمەیو و شلە]5[ و 
دەسەاڵتەکان، تاک و دامودەزگاکانی دەوڵەتی 
پێکەوە پێکهاتەی ئەو کۆمەڵگایە پێک دێنن 
کە ئیمکانی هۆلۆکۆست بەو بەرینییە دروست 

دەکا.]6[
پێشتر ئینسان وای بۆ دەچوو کە جیهانی 
مۆدێڕن ڕزگارکەرە. بەاڵم بەپێچەوانە، سنووری 
بێڕەحمی ئینسانەکان دەرحەق بەیەکتر لەژێر 
تێکهەڵچوونی  ئیدیۆلۆژییــەکان،  کاریگەریی 
ئایینەکان، بازای چەک و تەماحی سەرمایەدا، 
دەتوانێ هەر ســنوورێکی سیاسی و ئەخالقی 
تێپەربکا. ڕاست لە جیهانی مۆدێڕندا  ئینسان 
لەو شــوێنە دەمرێ کە بۆ زیندوومانەوە نانی 
دەســتی یەکتر دەپچڕێ، کــوڕ بابی لە ژێر 
بەفــر بەجێ دەهێڵێ و پیاوێک بۆ پاروونانێک 
خۆشەویستەکەی دەفرۆشێ. ئینسان دەمرێ، 

و ئینسان دەبێتە گورگی ئینسان. 

“شــێعر نووســین دوای ئاوشــویتس 
بەربەریەتە.” ئادۆرنۆ

ئەم ڕســتە هەژێنەرەی فیلســووفی جووی 
ئاڵمانــی تێــۆدۆر ئادۆرنــۆ )1969-190٣(  
کــە زۆرجار دەم بە دەم دەگــەڕێ، قوواڵیی 
کارەساتی ئاوشــویتس نیشان دەدا و ئەوەکە 
نووسینی شێعر بۆ ئەم کارەساتە ناموومکینە. 
بەواتایەک مەبەستی ئادۆرنۆ ئەوەیە کە هونەر 
و شێعر دەبێ بەرەو داهاتوو بن بەاڵم کاتێک 
باسی ئاوشــویتس  دێتە گۆڕ هیچ مەجالێک 
بۆ ئــەوە نامێنــێ. دواتر ئادۆرنۆ نووســین و 
هەڵوێســتەکەی خــۆی قووڵتــر و دەقیقتر 
دەکات و بــاس لەوە دەکا کــە  هونەر یەک 
لــە مەیدانــە گرینگەکانە کە دەکــرێ تێیدا 
لەســەر ئەزموونەکانی تاک و کــۆ دەربارەی 
ئاوشــویتس، نازیسم و هۆلۆکۆست کار بکرێ 
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و فۆڕم بدرێن.]7[ 
ڕســتە مەشــهوورەکەی ئادۆرنــۆ وەک 
شەبەنگ چەند توێ لەخۆ دەگرێ. ئەگەر ئەم 
دەربڕینەی ئادۆرنۆمان وەک خۆی قەبووڵ بێ 
ئەوە پرۆوێکاتیــڤ و هەژێنەرە. ئەگەر نا هەم 
گەڕانەوە و هەستیارییە بۆ ئەوەی ڕوویان داوە، 
و هەم ئەم پرســیارە دێنێتە گۆڕ کە ئێستا لە 

چ بەستێن و دۆخێکداین؟
هەزاران وتار، لێکۆڵێنەوە، شــێعر، دراما و 
ڕۆمان و فیلم تا ئێســتا لەســەر هۆلۆکۆست 
نووســراوە و ســازکراوە. لەم وتــارەدا وەک 
خوێنەرێکی ســاکار بــەدوای واڵمێک بۆ ئەم 
پرسیارەم کە “ئەزموونی تاکەکانی ئاوشویتس 
لە ناو دەقــی ئەدەبیدا چمــان پێ دەڵێن؟”، 
و هەوڵــم داوە لــە نــاو دەقــی بەجێماوی 
قوربانیانی هۆلۆکۆســت کە ئەزموونی خۆیان 
بگەڕێم  بەدوای ســەرەداوێکدا  نووسیوەتەوە، 
و لە ڕێگای بەســتنەوەیان بــە ڕووداوەکانی 
ئێستای دەورووبەرمان، بزانین کە ئێمە دەبێ 

بە چ هوشیارییەک بگەین.
بۆ نووســینی ئەم وتارە هەشت ڕۆمان و 
ئاوتۆبیۆگرافیم بە زمانی سویدی یا وەرگێردراو 
بۆ ســویدی، لەسەر ئاوشــویتس خوێندنەوە 
و یــا لە ڕادیۆی ســوید گوێم لــێ گرتوون، 
جگە لە ژمارە حەوت کە ســولەیمان دڵسۆز 
وەریگێڕاوەتە سەر کوردی. ڕۆمانەکان بریتین 

لە:
 - Hedi Fried, Frågor jag fått om 
förintelsen 
- Anne Frank, Anne Franks dagbok
- Viktor Frankl, Men’s search for 
meaning
- Elie Wiesel, Night
- Otto Kraus, The chirdren’s block
- H. Morris, The tatooist of Auschwitz
- C. Giorgio, The twenty fifth hours
- Sören Semmelius, Sanna historier om 
flickan i Auschwitz

گوزارشتی دەقەکان
ئــەو ڕۆمانانەی ســەبارەت بە ژێنۆســایدی 
جوویــەکان و بەتایبــەت ســوتاندنیان لــە 
کوورەکانی ئاوشــویتس و بە گاز خنکاندنیان 
نووسراون شێواز و فۆڕمێکی زۆر تێکتەنراویان 
نییە. بە پێچەوانە بە شــێوەی خەتی و سادە 
نووسراون بەاڵم خەسیســی له نووسینەوەی 
ئەزموونــەکان  و  بیــرەکان  هەســتەکان، 
نەکراوە. نووســەرەکان ئەوەنــدەی توانیویانە 
و وەبیریــان بــووە هەســت، ڕووداو، کات و 
شوێنیان وەک خۆی نووســیوەتەوە. بۆ وێنە 
لە ئاوشــویتس مانگی دیســامبری 19٤٣ چ 
ڕوویدا یا لە مەجارســتان چۆن دەستیان بە 
گرتنی جوویەکان کرد. هەڵبەت هێندێک لە 
ڕۆمانەکان زمانێکی سادە و هێندێک زمانێکی 
دەوڵەمەندتریان هەیە بــەاڵم تەنانەت ڕۆمانە 
هەرە ســادەکانیش کاریگەرییەکــی زۆریان 
لەســەر خوێنــەر هەیە. )ئێمــەی کوردیش 
دەتوانیــن هەمــان ڕێــگا بۆ نووســینەوەی 
ژێنۆسایدی کورد لە چوارپارچەی کوردستان 

بگرینەبەر.(
ئاوشویتس هێندە کاریگەریی تاڵی لە سەر 
ڕووحی ئینســان بووە کە ئێســتاش دەکرێ 
دەیان خاڵی گرینگ لەباری سیاسی، ئەدەبی 
و دەروونناســییەوە دەربارەی باس و تیۆریزە 
بکرێن. هەڵبەت دەیان بیرمەندی وەک باومان، 
ئادۆرنۆ، ئارێنت کارەســاتی هۆلۆکۆست یان بە 
تیۆرییەکانی فەلسەفەی سیاسی لە ڕوانگەی 

جۆراوجۆرەوە تیۆریزە کردووە. 
زۆربەی ئەو ڕۆمانانەی لەسەر ژێنۆسایدی 
جوویەکان، چەپەکان، دۆم و کەمئەندامەکان 
و ڕووداوەکانــی نــاو ئۆردووگاکانی نازییەکان 
نووسراون، ســەرەڕای جیاوازی شێواز و فۆرم 
و ســادەیی یا تێکتەنراوەییان، بابەتەکانیان لە 
چەند خاڵ دا هاوبەشــن. لەم نووسینە کاڵەدا 

بە خێرایی باس لە چەند خاڵ دەکەم.
 با هەوەڵ لە نووســەری بەناوبانگ ئاننێ 
فڕانک]8[ ڕا دەســت پێ بکــەم. ئاننێ فرانک 
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ســاڵی 1929 لە “فڕانکفــۆرت ئێم ماین” لە 
دایک دەبێ. بنەماڵەکەیان لە ترسی نازییەکان 
دەچنە هۆلەند. ساڵی 19٤2 بنەماڵەی ئاننێ 
وێڕای  بنەماڵەیەکی دیکەی جوو بە ماوەی دوو 
ســااڵن لە ژێرخانێکدا خۆیان حەشار دەدەن. 
ئەو دوو ساڵە بە نەخۆشی و برسێتی و نەبوونی 
هەتاو تێپەڕ دەبێ. ئاننێ دەفتەرێکی یادداشتی 
دەبێ و ڕۆژانە دەنووســێ. بنەماڵەکەی دیکە 
کوڕێکیان دەبێ. لە ئاخریی یادداشــتەکانیدا 
ئاننێ باســی خۆشەویستی خۆی و ئەو کوڕە 
و هەوەڵین ماچی ژیانی لەگەڵ کوڕێک دەکا. 
چەند ڕۆژ دوای ئەوە گێشــتاپوو دەیانبیننەوە 
و دەیانبەنە کەمپێک لە “بێرگێر بێلســێن”. 
هەموو بنەماڵەکەی جگــە لە بابی لە ئاخری 
19٤5 لەنــاو دەچن. ئاننێ چەند مانگ پێش 
تەواوبوونی شەڕ بەهۆی نەخۆشی کۆچ دەکا. 
دوای تەواوبوونی شەڕ بابی دەگەرێتەوە هۆلەند 
لە ژێرزەوییەکە  یادداشــتەکانی کچەکەی  و 
لەنــاو کاغەزاندا دەبینێتەوە. ئەم یادداشــتانە 
وەرگێڕدارونەتە سەر زۆر زمانی دنیا و بوونتە 

هەوێنی دراما و فیلم. 
ئاننێ فرانک بـە تەمەنی پازدە ساڵی و بە 
تاقە کتێبێک یەک لە گەورەترین نووسەرانی 
جیهانــە، ئەوەش نە تەنیــا بەخاتری ئەوەکە  
ژیانــی دوو بنەماڵــەی جــوو کە لە ترســی 
نازیستەکان خۆیان شــاردبۆوە بە دێکۆمێنت 
کرد، بەڵکوو بە خاتــری فراوانیی بیر و هزر، 
وشــە، گیرانەوەی ورد و دەقیق، هەســت، و 
نەترســی لە گێڕانــەوەدا. خوێنــەری دەقی 
ئەدەبی دەکرێ لەخۆی بپرســێ ئەگەر ئاننێ 
لە ئۆردووگای ژێردەستی نازییەکان دا نەمردبا 
و ژیانی کەمپ و ســوتاندنی ئینســانەکان و 
وەحشــیگەریی نازییەکانی نووسیباوە، چۆنی 
دەگێڕاوە؟ ئاننێ لە نووسینەکانیدا وەک خاوەن 
بیرێک ئەم بابەتــە دەورووژێنێ کە چەندین 
میلیۆن ئینسان بە هۆی جیاوازیی ئێتنیکی- 
دینی دەکەونــە دۆخێکی  ئیستیســنایی و 
کارەســات؛ “ئەو هەموو نەهامەتییە تەنیا بە 

هۆی جوو بوون”.]9[
بە پێی ئەم هەشــت کتێب و ماتریاڵەی 
پێشــتر ناویان هــات، کاتێک نازیســتەکان 
دەســتیان بــە کۆکردنەوەی جوویــەکان و 
ناردنیان بۆ ئۆردووگاکان و ئاوشــویتس کرد 
زۆر بنەماڵــە و خــزم لێک دابــڕان و کەوتنە 
شوێنی جیاواز. بەاڵم خۆ ئەگەر کەوتبانە یەک 
شوێنیش دیسان مافی ئەوەیان نەبوو پێکەوە 
بــن. لە ڕۆمانی مندااڵنی ئاوشــویتس دا ئۆتۆ 
کراوس  باسی ئەوە دەکا کە چۆن جارێک ژن 
و مێردێک کە لە ئــۆردووگا یەکتر دەبینن و 
لە ژێر دارێک دانیشــتوون و یەکتر لە باوەش  

دەکەن، لێیان دەدرێ.
دیاردەیەک کە ناو ئەسیراندا ببووە ڕەفتار 
و تاکتیکێکــی ســتراتێژیکی، بریتــی بوو لە 
“چاالکانە مت و پاســیڤ بوون تا گیان ڕزگار 
کرێ”. واتە ئەســیرەکان بۆ مانەوەی خۆیان 
و ڕزگارکردنی گیانیان لە جوڵە و قســەکردن 
دا لەچــاو نەدەن و لەبەرچاوان نەبن. بێدەنگ 
و مــت و نادیــار بــن. بۆ ئەوە دەبــا لە هەر 
کردارێکی زشتی زیندانبان چاوپۆشی بکەن/
ئێگنۆر، تا نازییەکان لە خۆیان وەخۆ نەخەن. 
کارێک نەکەن کە نیگای زیندانبان بێننە سەر 
خۆیان. ئەمە پاســیڤ بوونێکی کارا بوو. ئەم 
پاسیڤ بوونە خۆی دەبوو بە کردار و ئەکتێک 
کە ئەسیر و زیندانی گیانی خۆی پێ نەجات 
بدا. واتە لەو جۆرە پاســیڤ بوونەدا ئینســان 
دەبــوو بە بکەرێکــی کارا. ئــەم دیاردەیە لە 
تاریکەسەالتەکانی مێژووی ئینسانیدا جۆرێک 
سەرداخســتن و خەبــات نەکــردن بەدوای 
خۆیدا دێنێ. بەاڵم لە ئاوشــویتس ئەسیر بەم 
تاکتیکە مەبەستی پارێزگاری لە گیانی خۆی 
بوو بەڵکوو ڕۆژێــک ڕزگار بێ. ئەمە جۆرێک 

بەرخۆدان بوو بۆ زیندوومانەوە.
 ســەرەڕای بێدەنگــی و خۆپاراســتنی 
لە  بــەردەوام  نازیســتەکان  زیندانییــەکان، 
لێدان، بێ ڕێزی کردن و شــکاندنی حورمەتی 
ئەســیرەکان وازیان نەدەهێنا. بۆ وێنە ویکتۆر 
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فرانکل لە کتێبی خۆیدا  گەڕان بەدوای مانادا 
باس لەوە دەکا کە لێدان و ئەشکەنجە بەقەد 
ئەوە ناخۆش نەبوو کە وەک ئاژەڵێک ڕەفتارت 

لەگەڵ دەکرا. فرانکل دەنووسێ:

 “ڕۆژێــک کە کارم دەکــرد بۆ چەند 
چرکە پاڵم وە پێمەڕەکەی دەستمەوە 
دابوو، ئەفســەرە نازیستەکە دیتمی و 
بەڕدێکــی تێ هەڵکردم. لەو ســاتەدا 
هەســتم کــرد چ بێ ڕێزییەکم وەک 

ئینسان پێ کرا.”

خاڵێکی زۆر گرینگ ڕۆڵی “کاپۆ”کان بوو. کاپۆ 
ئەوانە بوون کە خۆیان ئەسیر و زیندانی بوون 
بەاڵم وەک هاوکاری نازیستەکان بۆ کاوباری 
زینــدان هەڵدەبژێردران. ڕەفتــاری کاپۆکان 
زور جار لە خودی نازیســتەکان ترســناکتر 
و دڕندەتر  بــوو. ئێمەی کــورد و زیندانیانی 
سیاســی لە زیندانەکانی ئێران شاهیدی ئەم 
دیاردەیــە بووین و هەیــن کە چۆن جاش و 
تەوابەکان زۆرجار لە پاســدار و زیندانبانەکان 

دڕندەترن.
جیا لە تاقیکردنــەوەی دەرمان و دەرزی 
لەسەر ئەسیران، خەســاندنی ژنان و پیاوان، 
کار و لێــدان، گەورەترین گرفتی ئەســیرانی 
ئاوشــویتس “برســێتی” بوو. زیندانی هەموو 
چرکەکان بەدوای ورکە نــان و گیا و دەنگە 
پەتاتەیــەک بوو. برســێتی ئینســانەکانی لە 
ئینســانییەت دەخســت. کێشــەی برسێتی 
لــە یەکەم ڕۆژەکانــەوە وای دەکرد کە وردە 
وردە هــەر کەس بــۆ مانەوەی خــۆی تەنیا 
لەبیر خۆیدا بێ و لەســەر پاڕۆنانێک کێشــە 
لەناو ئەســیرەکاندا درووســت بــێ. گەرچی 
نازییەکان هەموو زێر و پارەی ئەســیرەکانیان 
دەســتاند، بۆ وێنــە تەنانــەت ددانی زێری 
زیندانیان دەکێشــا، بەاڵم ئەسیرەکان ئەگەر  
 شتێکیان هەبا بۆ وەدەست هێنانی پارۆنانێک 

دەیانفرۆشت. 

“کاتیا کوتی چەند کەسم دی وامزانی 
منداڵن، بەاڵم ئینســانی گەورە بوون 
کــە لە برســێتی چکۆلــە ببوونەوە و 
تێــک چووبــوون و خەریــک بوون 
پیســایی یەکتریان دەخوارد و لێکیان 

هەڵدەسوو.”]10[ 

ســاڵی 2007 کاتێک خاتوو نەبات فایەق بە 
داوەتی نووسەر و توێژەری کۆچکردوو مەهاباد 
قەرەداغی )1966-2020( لە کوردســتان ڕا 
بەشداری کۆنفڕانسی ژنانی کورد لە ستۆکهۆڵم 
بوو، لە وتووێژێکدا بۆ ماڵپەڕی دیمانە )چەند 
ساڵە ئەم ماڵپەڕە نەماوە( باسی ئەوەی بۆ کردم 
کە چۆن کوردەکان لە پڕۆسەی ئەنفال دا لە 
ئۆردووگاکانی دوبز و ئەبوغەریب لە برســێتی 
دا دەژیان و چۆن کچەکەی لە ســەرەمەرگدا 
نەعلێکــی  دایکــی  و  دەکا  خەیــار  داوای 
 ســەوز دەداتە دەســت کچەکــەی و گیانی 

دەردەچێ.]11[
لــە  تاقەت پڕووکێنــەر  برســێتییەکی 
ئاوشویتس وای دەکرد کە جەستە دوای بەکار 
هێنانی هەموو پاشکەوتی خۆی بەرو ئێسک و 
پڕوسک چوون بڕوا. لەو ئۆردووگایانەدا ڕۆژانە 
لەتێک نان و مەالقەیەک سووپی شل بە چەند 
دەنکــە نۆک و پەتاتە )ئەویــش ئەگەر هەبا( 
بە ئەســیرەکان دەدرا. برســێتی وای دەکرد 
ئینسانەکان شــێت بن، دوای ماوەیەک ژنان 
سووڕی مانگانە نەبینن و خەونی ئینسانەکان 
زۆربــەی خــەون بە نانــەوە بێ. برســێتی 
غەریزەکانی دیکەی وەک سێکسوالیتەی لەبیر 
دەبردەوە. بەشێوەی گشتی لەو شوێنانەی کە 
پیاو زۆرن، وەک ناو ئەرتەش و ئۆردووگاکانی 
پیاوان، سێکسوالیتەی ناو پیاوان هەیە. بەاڵم 
لــە ئۆردووگاکانــی ئاوشــویتس و بیرکێنهاو 
برســێتی وای دەکــرد تەنانەت خــەون بە 
سێکســەوە نەبینی و هەموو خەونەکەت نان 
بێ و بەس. لەگەڵ ئەوەش دیسان ئەوە ژنان 
بوون کە هــەم لە الیەن نازییەکان و هەم لە 
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الیەن پیاوە جوویەکان کەڵکیان لێ وەردەگیرا.
بە پێی ئەزموونەکانی دوکتور فرانکل کە 
خۆی توێژەر و دوکتۆر بوو و وەک ئەسیرێک 
کەوتە ئاوشــویتس و وەک هەزاران برسی و 
نەخۆشــی تر سااڵنێکی ســەختی تێپەڕ کرد، 
زیندانی دەبــا ڕێگایەکی دیبــاوە کە بتوانێ 
بەچۆکدا نەیــە. دوکتۆر فرانــکل ئەو ڕێگایە 
لە “دۆزینەوەی مانا بــۆ ژیان”دا دەبینێ. ئەو 
مانایــە بۆ هەر کــەس دەتوانێ جیــاواز بێ: 
ئایینــی، هونەری، ماڵ و منداڵ و هتد، بەاڵم 
چەند خاڵ لە هەموویانــدا کاکڵ و گرینگن: 
ئەویــن، گەشــەکردنی دەروون و بــاوەڕ. لە 
تاریکەســاتەکانی ژیانێکی پڕ لە زوڵمی وەک 
ئاوشویتس یەک شــت دەیتوانی ڕزگارت کا: 
مانادان بە ژیان. بــە گوێرەی دوکتور فرانکل 
“ئەوان دەتوانن هەموو شتێک لە تۆ بستێنن 
بەاڵم نەک ئەزموونەکانت، نەک هەڵبژاردنت.” 
مانای ژیان بۆ دوکتور فرانکل لە ئاوشــویتس 
دوو شــت بــوو: یەکــەم، گەڕانــەوە بۆ الی 
هاوژینەکــەی کــە زۆری خۆش دەویســت، 
بەاڵم نەیدەزانــی کە ئەو لەناوچووە. دووهەم، 
نووسینی کتێبەکەی. بۆیە هەر پەڕە کاغەزێک 
بۆ یادداشــت کردن گەورەتریــن دیاری بوو، 
بە تایبەت کــە چەند جار یادداشــتەکانیان 

لەناوبردبوو.
ئینسان هێزێکی بێ بڕانەوەی لە خەراپە و 
چاکە هەیە. لەوپەڕی تاوانەکانی نازیستەکان 
دا، هەمیسان هێزی خۆڕاگری لەناو ئەسیران 
دا دەبیندرا. دوکتور فرانکل باسی ئەوە دەکا کە 
“ڕۆژێک یەکێک لە زیندانییەکان لە ئەنباری 
پەتاتە چەنــد پەتاتەی دزیبوو. ئەفســەرانی 
نازی گوتیان یا دزەکەمان پێ دەناســێنن یا 
هەمووتــان ئەوڕۆ بێ نــان دەمێننەوە. هەموو 
ئــۆردووگا کە دووهەزار و پێنجســەد کەس 

بووین بڕیارمان دا ئەو ڕۆژە بەڕۆژوو بین.”]12[
لەو ڕۆمانانەدا، ســەرەڕای ســووتاندن و 
خنکاندنی ئینسانەکان لە ئاوشویتس، هیوا و 
چاوەڕوانــی  بۆ داهاتوویەکی باش دەبیندرێ. 

ژنان و پیاوانێک کە هومێدیان بەداهاتوو هەیە 
زیاتــر زیندوو دەمێننەوە. ئەوان بۆ پارێزگاری 
لە زمانــی خۆیان هــەوڵ دەدەن و مندااڵن 

فێری زمانی خۆیان دەکەن. 

“دێسامبری 19٤٣ دەستەیەکی دیکە 
هاتن و ئەوش  بــە مانای ئەوە بوو کە 
ئەوانــەی کە پێشــتر هاتبوون دەبا لە 
کوورەکاندا بســوتێندرێن. بەربەریەتی 
بــە  دژ   نازیســتەکان  بێرەحمانــەی 
کەمئەندامەکان  ڕۆمەکان،  جوویەکان، 
تەنیا لــە کابووســێک دەچــوو. ئەو 
ئینســانانەی لە هەموو ئەورووپا کۆیان 
کردنــەوە تــا دوای دەورەیەکی پڕ لە 
برســێتی و نەخۆشــی، لە کوورەکاندا 
لــەو کەمپەدا  بکرێنــە خۆڵەمێــش. 
سێســەد منداڵ هەبوون. سەیر ئەوەیە 
گرووپێــک لــە ئەســیرەکان زیندوو 
مانەوە کە ئاگایان لە منداڵەکان دەبوو. 
خاڵی یەکجار گرینگ و سرنجڕاکێش 
ئەوەیە کە ســەرەڕای ژیانێکی تاقەت 
پڕووکێنەر، ئەسیرەکان زمانی دایکی یان 
لە ڕێگای کایە کردن و ڕەوایەت فێری 
منداڵەکان دەکرد. ئەوان بە شێوەیەکی 
پارێزگاری زمان و منداڵەکان  ســەیر 
بوون. زۆربــەی ئەوانەی ئەو ئەرکەیان 
وەئەســتۆی خۆیان دەگرت مامۆستا، 
ئاکادێمیکار و ڕووناکبیرەکان بوون. ژن 

و پیاو.”]13[ 

لــەو ڕۆمانانەدا خوێنــەر شــاهیدی ئەوەیە 
کە کارەســاتی هۆلۆکۆســت و دۆخی ژیانی 
ئاوشــویتس ناتوانن هەســتی خۆشەویستی 
لــە ئینســاندا بنەبــڕ بکــەن و بیکــوژن. 
خۆشەویســتی و ئەویــن وەک بناخــە، وزە 
و غەریزەی ســەرەکیی ئینســان، لە ئاگری 
کوورەکانی ئاوشویتس بەهێزترە و باڵ بەسەر 
 ڕووت و قووتــی و دۆخی شــەپڕێوی ژیاندا 
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دەکێشێ:

و  کورتە  شــەلوارەکەت  “ئەگەرچــی 
دڕاوە،  کراسەکەت  بەدەرەوەیە،  قاچت 
پێــاڵوە پارچەییــە دڕاوەکانت بەدوی 
خۆتدا دەخشێنی تا نەکەون، بەاڵم من 

تۆم هەر خۆش دەوێ.”]14[

بە پێی هەر هەشــت بیرەوەری و ڕۆمانەکان، 
دڵڕەقی و بێڕەحمی گێشــتاپۆ و ئەفســەرانی 
نازیســت بێســنوور بووە. زیندان و گێتۆ ئەو 
شــوێنانەن کە دەســەاڵتی فاشیستی پێ لە 
هەموو نۆڕمەکانی ئەخالقی و سیاســی دەنێ 
و هیچ شــتێک پێش  بە دڕندەیی زیندانبان 
ناگرێ. )هەر ئێستا کە من ئەم وتارە دەنووسم 
فیلمی زیندانەکانــی ئێران هاتوونەتە دەر کە 
چۆن بــە چەندین کەس لە زیندانی نەخۆش 
دەدەن، زیندانــی بەســەر زەوی دا ڕۆکێش 
دەکــرێ، هتد. ئەم فیلمانە خۆیــان بە تەنیا 
بەســن بۆ دروســتیی تیۆری فۆکــۆ لەمەر 
پەیوەندی دەســەاڵت، زیندان و چاوەدێری، 
هەڵبــەت چ لەناو زینــدان و چ لە دەرەوەی 

زینداندا(. 
دەروونناس هێدی فرێید]15[ کە خۆی لە 
تەمەنێکی کەمدا لەگەڵ خوشکەکەی دەکەونە 
بەر دەست نازیستەکان، دوای شەڕ دێنە سوید. 
ساڵی 2015 لە ڕادیۆ سوید واڵمی پرسیاری 
گوێگران ســەبارەت بە هۆلۆکۆست دەداتەوە 
و باســی ئەزموونەکانی خۆی لە ئاوشــویتس 
دەکا؛ باســی لەدەستدانی دایکوباب، برسێتی، 
نەخۆشی، چۆن ژنان دوای ماوەیەک سووڕی 
مانگانەیان نەدەما، چۆن ماڤی خۆشەویستیان 
نەبوو، ئایا کەڵکی جنســییان لێ وەردەگرتن 
یــا نا، چۆن هێندێکیان بۆ ئەوە لە کەمپەکان 
نەمێنن لە ماڵی ئەفســەرانی نــازی کارییان 
دەکرد و تــاد. هێدی فرێید لە بەشــێک لە 
واڵمەکانیدا ڕادی بێڕەحمی نازیســتەکان بەم 

شێوەیە باس دەکا:

ئەفســەرە  بوو.  منداڵەکەی  “ئالیــس 
ســەرەونخون  منداڵەکەی  نازییەکــە 
ڕاگرت و دوایە لە ناو لوولەکانی زێرابی 
هاویشت و گوتی مووسای بچووک بڕۆ 

بۆ دەریای نیل.”]16[

بــەاڵم ڕەنگــە دڵتەزێنتریــن ڕووداێک لەو 
هەشــت بیرەوەریــی و ڕۆمانــەدا کە کاتی 
خوێندنــەوە تەواو سەرســام و ئاوارەت دەکا 
ڕاست ئەو کاتە بێ کە هێدی و خوشکەکەی 
لە ڕۆژانی ئاخری شــەڕ لە ئاوشــویتس دێنە 
دەر بەاڵم لەم جیهانەدا هیچ کەسێکیان نییە 
پەنای بۆ بەرن و ڕاست کوشتارگای هەزاران 
ئینســان واتە ئاوشــویتس دووبارە دەبێتەوە 

شوێنی خەویان:

من و خوشکە چکوڵەکەم لە ئاوشویتس 
هاتینــە دەر. بەاڵم هیچ کوێمان نەبوو 

بچین. گەڕاینەوە ناو  ئاوشویتس.]17[

تەمەنی ئەفسووناویی پازدەساڵەیی
ئێلــی ویزێل]18[ لــە تەمەنی پازدە ســاڵیدا 
وێڕای ســەدان کەســی دیکە شــەوێک لە 
قەتــار دادەبەزێ و پێ دەنێتە ئاوشــویتس و 
کوورەکانی ئینســان ســووتاندن دەبینێ. ئەو 
لە ڕۆمانی شــەو دا دەڵێ: “ئەو شەوە کاتێک 
کوورەکانم دی بۆ هەمیشــە شتێک لە مندا 

مرد.”
ســەلیم حەقیقی نووســەری کوردیش 
لــە ڕۆمانی قــەرەج دا )2021( باس لەوە 
دەکا چۆن لە تەمەنی پازدەساڵیدا دەچێتە 
ژێر ســێدارە. لەبن ســێدارە دادســتانەکە 
بە حاکمی شــەرعەکە دەڵــێ کە ئەوە زۆر 
منداڵە، دڵم بەرایی نادا حوکمی ئیمزا بکەم. 
حاکم دەڵێ ئیمزای بکە. دادســتانەکە کە 
بەهەڵکــەوت لەو سیســتیمەدا تۆزێک لە 
ئینســانییەتی تێدا ماوە دەڵێ ساڵی دیکە 
کە گەورەتر بوو ئێعدامی دەکەین. حەقیقی 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721 492



دەنووسێ:

کەســە  پێنــج  ئــەو  “دیمەنــی 
بەهەاڵوەســراویی و هەواڵی لەسێدارە 
نەدانــم هەســتێکی ســێحراوی بوو. 
مــن ون ببووم. دەتوت لــە بیابانێکی 
ویشــک و بێ ئاو لەســەر لمی برژیو 
ڕاوەستابووم. گەرمی خۆر خەریک بوو 
قاڵــی دەکردمەوە. هیچ فریاڕەســێک 
نەبوو. لە نووکی پێم هەتا تۆقی سەرم 
شــەاڵڵی ئارەقە بوو. ئەوەندە ترسابووم 
ویشک هەاڵتبووم. پێی ڕۆیشتنم نەبوو. 
ورەم دابەزیبــوو و تەنانەت چەند جار 
دەســتم بە ملم داهێنا. دەتوت منیش 
پەتــم دە مــل دایە. کاتێــک منیان 
بــردەوە ژووری قەرەنتینە لە جێگای 
خۆم حەبەســابووم. هیچ قســەیەکم 
بۆ نەدەکرا. بیرم لــە لینگەفڕتەی ئەو 
چەند کەسە دەکردەوە، تف لە زارم دا 
ویشــک ببوو و ڕەنگم دەبەردا نەمابوو. 
دڵم سیس هەڵگەڕابوو. هەر لەو کاتەوە 

شتێک لەناو دڵم دا مرد.”]19[

دوای ڕزگاری لە ئاوشویتس، ویزێل یەک لەو 
کەســانە بوو کە بە دەوری دنیــادا دەگەڕا و 
باسی هۆلۆکۆســت و لەناوبردنی جوویەکانی 
دەکرد. ویزێل ســاڵی 1986 خەاڵتی ئاشتی 
نۆبێلی وەرگرت. ئەو ئارەزووی دەکرد خەڵکی 
دنیا ئەوەندە هوشیاربن کە کارەساتێکی وا لە 
هیچ کوێ ڕوونەداتەوە. کارەساتی هۆلۆکۆست 
وای کــرد کە ئەو زۆر زوو بــە تەمەنی پازدە 

ساڵی پیر بوو: 

“دایکــم و خوشــکەکەمیان لە ئێمە 
جیا کردەوە. دیتم کە دایکم دەســتی 
بەسەر  پرچە زەردە جوانەکەی خوشکە 
چکۆلەکەمــدا کە حەوت ســاڵی بوو، 
دەکێشــا. بابم دەیگــوت بریا لەگەڵ 

دایکت ڕۆیشتبای. لە بیری خۆیدا پێی 
وابوو هەلی زیندوومانەوەم ڕەنگە زیاتر  
با. بــەاڵم ئەوانیان بــەرەو کوورەکانی 
ئاور بردن]...[. هەروەک زەمانی  پێشوو 
کــە نازدار بووم  ئەو ڕۆژە ســووپەکەم 
نەخــوارد. بابم بەشــەکەی منیشــی 
خــوارد. ڕۆژانی دواتر هێندە برســی 
بووین کە هەموو شتێکم دەخوارد.”]20[

یەک لــە پتەوترین ڕۆمانەکان ســەبارەت بە 
چارەنووسی ئینسانە بێ پەنا و سادەکان لە ژێر 
دەســتی حکومەتە مۆدێڕنە تۆتالیتەرەکان و 
کوشتاری میلیۆنان ئینسانی بێتاوان بەدەست 
نازیســم، ڕۆمانی کاتژمێر 25 لە نووســینی 
بە  ڕۆمانەکە  کۆنســتانتین گیۆرگیوویــە.]21[ 
شــێوەیەکی قــووڵ چۆنێتــی و مێکانیزمی 
فاشیزم، نازیسم و ڕووداوەکانی شەڕی جیهانی 
و کاریگەرییان لەســەر تاکە سادەکان نیشان 
دەدا. بەڕای نووســەر و توێژەری کورد شێرکۆ 
هەژار ئەو ڕۆمانە یەک لە باشترین کتێبەکانی 

جیهانە:

“مــرۆڤ زۆر خەمبــار دەکات، بەاڵم 
کتێبێکــە بە هــەزار کتێب. الی من، 
یەکێکە لە باشــترین چــوار یا پێنج 
کتێب لــە هەموو ئــەو کتێبانەی لە 

ژیانمدا خوێندوومنەتەوە.”]22[

کاتی خوێندنــەوە هاوڕێ لەگــەڵ قارەمانی 
ڕۆمانەکــە، یوهــان کوڕێکی زۆر ســاکار و 
مەســیحی لــە واڵتــی ڕۆمانی کــە بەدوای 
ژیانێکی زۆر ئاســاییدا دەگــەڕێ، گرفتاری 
چــەرخ و چەکمەی نازیســم دەبــی، بەنێو 
گوویەکانی  دەڕۆی، ســەتڵە  خەندەقەکانــدا 
ئۆردووگاکان مێشکی ســەرت دەبا، بەزۆر لە 
خۆشەویســتەکەت، سووزانا، جیات دەکەنەوە 
و سووزانات لێی دەسەتێنن. تەنانەت بێ ئەوە 
بزانی دەتنێرنە ئاڵمان و دەکرێیتە ســەربازی 
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نازییەکان، و ئەتۆ هــەر نازانی بۆ ئەم هەموو 
کارەساتانەت بەسەر هاتووە.

لەگەڵ برســێتی و بێ ڕێزی، ئەشکەنجە 
و ئــازار و لێدان، کاری ســەخت بە بێ پێاڵو 
و جلوبەرگی شیاو لە ســەرمای ژێر سیفردا، 
تیڤووس و نەخۆشــی، بێدەرمانــی، نەبوونی 
کەرەســەی پاک و خاوێنــی و ئاوی گەرم و 
دەیان گرفتی دی، له ماوەی چەند ســااڵندا 
چەندیــن میلیۆن ئینســان بوونــە قوربانی 
شکستی ئەخالقی- سیاسی و نژادپەرەستیی 
ئیدئۆلۆژییــەک بەناوی نازیســم. ژێنۆســاید 
زنجیرەیەکی نەپســاوەیە لە ئەکتی بااڵدەست 
کە دەکەوێتــە بازنەیەکی شــووم. هاتنەدەر 
لێــی دژوارە. هەمــووی ئەوانــەی هاوکاریی 
جۆرێــک لە نژادپەرەســتی، ئیدئۆلــۆژی، یا 
ئایین مــەداری دەکەن، ویا لــه بەرامبەریاندا 
بێدەنگی هەڵدەبژێــرن، زۆر جار دەکەونە ناو 
بازنەی پیسی ژێنۆسایدی “ئەویتر”. لە شەڕی 
دووهەمدا زۆر واڵت بێدەنگیان هەڵبژارد و یا 

هاوکاریی نازیستەکانیان کرد. 
هــەر لــە دەورانــی مۆدێــرن دا، پێش 
هۆلۆکۆست و دوای هۆلۆکۆست   ئەرمەنییەکان 
و کــوردەکان بــە بیانووی ئایینــی، نژادی و 
قەومی بەدەســت داگیرکەرانی کوردســتان 
ژێنۆســاید دەکرێن. لە مانگــی مەی 19٣7 
لە درســیم 72هەزار کورد بەدەست دەوڵەتی 
تورک ژێنۆســاید کــران. یا کاتێک ســەدام 
دەســتی بە “ئەنفال” کرد، ئــەو تاوانە تەنیا 
لــە یەک کات و یەک ناوچــە دا نەماوە و لە 
گەرمیان )198٤( ڕا پەلی هاویشــتە بارزان 
و بۆمبارانی شــیمیایی حەڵەبجە)1988( کە 
زیاتر لە پێنج هەزار ئینسان لە چەند کاتژمێردا 
شــەهید کران. دواتر )201٤( ئێمە شاهیدی 
ژێنۆسایدی ئیزەدییەکان و بە یەخسیرگرتنی 
شەش هەزار ژن لەالیەن داعش بووین. بەاڵم 
تا ئێســتاش کورد نەیتوانیوە ژێنۆساید بکاتە 
پرســێکی نەتەوەیی و دەرفەتێک بۆ پرســی 

سەروەریی سیاسیی خۆی.

 زۆرجــار ڕەخنەگرانــی ئەدەبی گرینگی 
زیاتــر دەدەنە زمان، فۆڕم و خەیاڵ. ڕاســتە 
فــۆرم، ناوەرۆک، دیالۆگ و پێرســۆناژ  یەکتر 
دەوڵەمەند دەکەن، بەاڵم ئێستاشی لەگەڵ بێ 
ئەو ڕۆمانانەی هەڵقواڵوی ئەزموونی نووســەر 
یا دەوروبەرێتی و بە زمانێکی ســادە و ڕەوان 
دەگوترێن زیاترین قسەیان پێیە. ڕۆمانەکانی 
نازیسم ئەوەمان  خوڵقاوی دەستی قوربانیانی 
پــێ دەڵێن کــە خوێنەر دەتوانــێ بە دوای 
جوانکاری و فۆڕمدا بگــەڕێ بەاڵم واقعەکان 
هەمیشــە زیاتــر هەڵتدەتەکێنــن و وەهــا 
ســەروژێرت دەکەن کە چەنــد ڕۆژ دیمەنی 
تەرمی ئــەو پیاوە پیرەی لەبەر نەخۆشــی و 
برســێتی نەیتوانی بەرەو ئازادی بڕوا و لەژێر 
بەفردا بەجێ ما لەپێش چاوت ون نابێ. وەها 
هێڵنجان دەدەی کە چەنــد ڕۆژ ناتوانی نان 
بخۆی و لەگەڵ ئەسیرانی ئاوشویتس شەوانە 
خــەون بە نانــەوە دەبینی. بەاڵم ســەرەڕای 
بێڕەحمیــی ئینســان دەرحەق بە ئینســان، 
تەنانەت لە کارەســاتێکی وەک ئاوشویتس دا 
دەکرێ ئەوین بۆ هەمیشە لە سەر دڵت وەک 
خاڵێــک بکوترێ، و وزە و هێــزی کیژۆڵەی 
جەوان، هێدی، دووبارە بێتەوە ناو قاچەکانت 

و بەرەو ڕزگاری هەنگاو بنێی.]23[
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 این مقاله تالشی است برای فراهم كردن مبنای تجربی یك بحث نظری كه نگارنده  
تالش خواهد كرد در آینده  و در یادداشت دیگری به آن بپردازد. این تحقیق با این 
هدف صورت گرفته  تا در نهایت بررسی تئوریك تحوالت جامعه ی جهانی و نهادهای 
آن در خصوص فرصت دادن به دولت های استبدادی بر اساس یك فرضیه ی انتزاعی 

صورت نگرفته  باشد. در اینجا تالش می شود با ارائه ی یك پیش زمینه ی تجربی، واقعیت 
عملكرد بی بی سی فارسی و نسبت آن با رفتار جمهوری اسالمی در منطقه  تبیین شود، 
تا در یاداشت های دیگر با استناد به این مقاله به عنوان یك نمونه ی عینی، ظرفیت های 
به وجود آمده  برای دولت های تمامیت خواه و استبدادی در حوزه ی جامعه ی جهانی و 

چرایی پیدایش چنین ظرفیتی به بحث گذاشته  شود.  

بی بی سی فارسی، مداخله ی  نظامی جمهوری اسالمی در 
جنگ سوریه  و یك نقطه  عطف: دی ماه ٩٦  
)بررسی عملكرد بی بی سی فارسی از ژانویه  2014 تا دسامبر 2019(

ساسان امجدی



واکنش روشنفکران، نویســندگان، جریان های 
سیاســی و افکار عمومی ایران بــه مداخله ی 
جمهوری اسالمی در جنگ سوریه ، هیچ نسبتی 
با ابعاد بسیار وســیع این فاجعه انسانی ندارد. 
فاجعه ای با صدها هزار کشــته ، میلیون ها آواره 
و ویرانــه ای به جای مانده  از این ســرزمین که 
تبعات آن بدون شــک نه تنها مسئله ی امنیت، 
روابط سیاســی، وضعیت اقتصادی و مناسبات 
قدرت در آینده ی این کشور، بلکه کل منطقه  و 
خصوصاً سرنوشت ایران را نیز تحت تأثیر خود 

قرار خواهد داد.
1 در این یاداشت تالش خواهد شد به بازتاب 
این مداخله ی خانمان سوز در بی بی سی فارسی 
پرداخته  شــود؛ اینکه بی بی ســی فارسی نقش 
نظامــی جمهــوری اســالمی را در این جنگ 
چگونه پوشش داده و تا چه حد ابعاد فاجعه بار 
این حضور مخرب از ســوی این رسانه منعکس 
و مورد انتقاد قرار گرفته  اســت. این مقاله صرفاً 
به گزارش ها، اخبار و مقاالتی محدود می شــود 
که بی بی سی فارســی در صفحه  ی توییتر خود 
از ژانویه  2014 تا دســامبر 2019 منتشر کرده 

است. 
)بر اســاس ماشــین جســتجوگر توییتر، 
تصادفی و بدون هیچ دخل و تصرفی. به عبارتی 
تنها اخبار و گزارشــهایی از ســوی جستجوگر 
توییتر به عنوان خروجی این جســتجو تعیین 
شــده اند که در عنوان آنها کلمــات مرتبط با 
»ایران، جنگ، ســوریه « آمده  اســت. بدیهی 
است که گزارش های دیگری نیز در این باره  از 
سوی بی بی سی فارسی منتشر شده که به دلیل 
اســتفاده  از عناوین غیرمرتبط در نتیجه ی این 

جستجو لحاظ نشده اند.(
2 بررسی عملکرد بی بی سی فارسی در ارتباط 
بــا مداخله ی نظامــی جمهوری اســالمی در 
سوریه ، مسئله ای فراتر از ایراد ادعای هم سویی 
بســیاری از کارکنان این رسانه با سیاست های 
کالن جمهــوری اســالمی اســت. اینکه کدام 
تحوالت در عرصــه ی جامعه ی جهانی رخ داده 

که امکان هم ســویی رســانه های بین المللی با 
سیاســت ها و عملکرد دولت های استبدادی را 
فراهم کرده  اســت، موضوع این مقاله نیســت. 
اما بــا این حال هدف از نگارش این یاداشــت 
تقویت این فرضیه  است که رسانه ها و نهادهایی 
مانند بی بی سی فارسی در چنین راستایی عمل 
می کنند. به عبارتی این مقاله تالشی است برای 
فراهــم کردن مبنای تجربــی یک بحث نظری 
کــه نگارنده  تالش خواهد کــرد در آینده  و در 
یادداشــت دیگری به آن بپردازد. این تحقیق با 
ایــن هدف صورت گرفته  تا در نهایت بررســی 
تئوریک تحوالت جامعــه ی جهانی و نهادهای 
آن در خصــوص فرصــت دادن بــه دولت های 
انتزاعی  اســتبدادی بر اســاس یک فرضیه ی 
صورت نگرفته  باشــد. در اینجا تالش می شود 
با ارائــه ی یک پیش زمینــه ی تجربی، واقعیت 
عملکرد بی بی ســی فارسی و نسبت آن با رفتار 
جمهوری اسالمی در منطقه  تبیین شود، تا در 
یاداشــت های دیگر با اســتناد به این مقاله به 
عنوان یک نمونه ی عینی، ظرفیت های به وجود 
آمده  برای دولت های تمامیت خواه و استبدادی 
در حوزه ی جامعــه ی جهانی و چرایی پیدایش 

چنین ظرفیتی به بحث گذاشته  شود.  
3 جامعه شناســِی »ارزیابــی«، بــه بررســی 
مسئله ی  عدم قطعیت ارزش ها، معیارهایی که 
بر اساس آن ارزیابی و سنجش صورت می گیرد 
و پیش زمینه ی اجتماعی مســئله ی مورد بحث 
می پــردازد. یکی از مباحث ایــن حوزه  که در 
بررســی ابزارهای سنجش دیجیتال مورد توجه 
جامعه شناســان قرار گرفته ، مسئله ی »شرایط 
ارزیابی« اســت. اینکه ارزیابــی تحت تأثیر چه 
موقعیــت و مناســباتی صورت مــی گیرد. به 
عبارتی مســئله ی ارزیابی، متأثر از چه روابط، 
قواعد، مناســبات  و همچنین زیرســاخت های 
مادی ای انجام می شــود. البتــه کل این بحث 
مستلزم وجود »نظارت خارجی« است؛ نظارت 
بر روند کار آنهایی که مدعی ارزیابی پدیده های 
اجتماعی، سیاســی و فرهنگی هســتند. یعنی 
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ناظر بیرونی باید بــه روند و چگونگی عملیاتی 
شدن »ارزیابی و سنجش« دست کم به صورت 
کلی دسترسی داشــته  باشد. یکی از مهم ترین 
ناظران ارزیابی عملکرد رســانه ها افکار عمومی 
هســتند، مخاطبان و آنهایی که محتوای تولید 
شــده توسط این رســانه ها را دنبال می کنند. 
در این مقاله تالش خواهد شــد محتوای تولید 
شــده از سوی بی بی سی فارســی در توییتر در 
ارتباط با مداخله ی نظامی جمهوری اسالمی در 
ســوریه  از نگاه ناظران و مخاطبان و بر اساس 
ابزار ارزیابــی محتوا در توییتر تحلیل و ارزیابی 
شود. در ادامه نشــان داده خواهد شد، چگونه 
زمینه ی اجتماعی موجود )شــرایط ارزیابی(، بر 
درک کاربران و واکنش های آنها در این ارتباط 
تأثیر گذاشــته  و نگاه آنها را نســبت به پوشش 
خبری بی بی ســی فارســی در خصوص جنگ 

سوریه  متحول کرده  است.
 زمینه  یا شــرایطی که در این تحقیق ادعا 
می شــود نگاه کاربران توییتر فارسی نسبت به 
محتوای تولید شده توسط بی بی سی  فارسی در 
ارتباط با مداخله ی نظامی جمهوری اسالمی در 
سوریه  را متحول کرده است، اعتراضات دی ماه 

1396 است. 
مســئله ی تحقیق: بررســی محتوای تولید 
شــده از سوی بی بی سی فارســی در ارتباط با 

مداخله ی نظامی جمهوری اسالمی در سوریه 
ابزار نظارت بر عملکرد بی بی سی فارسی در 
این ارتباط: ابزارهــای موجود در توییتر )فیو و 

کامنت کاربران توییتر فارسی(
شــرایط )زمینه ی( مورد ادعایی که به یک 
دگرگونی معنایــی کم نظیر در خصوص نظارت 
و چگونگی ارزیابی عملکرد بی بی ســی فارسی 
از ســوی کاربران و منتقدان منجر شده است: 
اعتراضات دی مــاه 1396 و تحوالت گفتمانی 

پس از آن.
توییتر، منطق حاکم بر آن و ارزیابی محتوا

اجتماعی  بیشتر شــبکه های  مانند  توییتر 
فاقــد ابزاری برای امکان ارزیابی منفی یا همان 

» دیســالیک« است. در بیشتر تحقیق هایی که 
درباره ی »منطــق اجتماعی« این رســانه  نیز 
صورت گرفته ، امکان »ارزیابی منفی« محتوای 
تولید شــده در این پلتفرم مورد بررســی قرار 
نگرفته  اســت. تنها ابزاری که با آن می توان در 
توییتر یک محتوا را مــورد نقد قرار داد، آن را 
زیر سوال برد یا به چالش کشید، نوشتن کامنت 
اســت؛ کامنت هایی که با توجه به منطق غالب 
بر توییتر در ارتبــاط با محدودیت کاراکترهای 
نوشــتار، ضرورت پرهیز از انتشــار تحلیل ها و 
نوشــته های طوالنی، ارسال پیام های صریح، به 
دور از پیچیدگــی و عاری از جنبه های تئوریک 
و انتزاعــی، کارکردی به اصطالح »کّمی« یافته  
اســت. یعنی بر خالف آنچه که تصور می شود، 
کامنت نویسی در زیر یک توییت، پیش از آنکه 
مبتنی بر یک بررســی محتوایی در پذیرش یا 
رد توییت بر اســاس ارائه ی  اســتدالل، توضیح 
مســتدل، تصحیــح اطالعات غلــط و ارائه ی 
فکت های مشــخص باشــد، به ابــزاری تبدیل 
شده اســت برای اعالم همراهی، تأیید، رد و یا 

مخالفت با محتوای یک توییت. 
با بررســی  در ادامــه تــالش می شــود، 
کامنت هایی کــه زیر محتوای تولید شــده ی 
حساب کاربری بی بی ســی فارسی در توییتر و 
در ارتباط با مداخله ی نظامی ایران در ســوریه  
منتشر شــده، منطق غالب بر این کامنت ها را 
مشــخص و تغییرات محتوایی آنهــا در بازه ی 
زمانــی 2014 تا پایان ســال 2019 به تصویر 
کشیده  شود. همزمان بر اساس تحلیل محتوای 
بخشــی از گزارش های بی بی ســی فارسی در 
مقاطــع مختلف، نــه تنها رویکرد این رســانه 
نســبت به مداخله  ی نظامی جمهوری اسالمی 
در ســوریه  بررســی خواهد شــد، بلکه نسبت 
کاربران توییتر فارسی با نگاه بی بی سی فارسی 
به این جنگ نیز تحلیل و بررســی خواهد شد؛ 
اینکه بی بی ســی فارســی چه نگاهی به جنگ 
جمهوری اسالمی در سوریه  داشته ، بستری که 
این مداخلــه در آن روی داده، چگونه نگرش و 
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انتظارات کاربــران را تحت تأثیر قرار داده و در 
نهایت کاربران توییتر فارسی عملکرد بی بی سی 
را در این باره  و در سال های مختلف این جنگ 

چگونه ارزیابی  کرده اند.
بررســی کلیه ی کامنت های نوشــته  شده 
زیر محتــوای تولید شــده  در صفحه ی توییتر 
بی بی سی فارسی در ارتباط با مداخله ی   نظامی 
ایران در ســوریه طی شش سال گذشته نشان 
می دهد که نــوع و تعداد واکنش ها و همچنین 
شــیوه ی ایراد آنها، نه تنهــا از منطق حاکم بر 
پلتفــرم توییتر، بلکه به شــدت تحــت تأثیر 
تحوالت سیاســی موجود در ایران بوده  است. 
موضوعی که در این مقالــه از اهمیت محوری 
برخوردار اســت و در ادامه بــا جزئیات به آن 

پرداخته   خواهد شد.

دو مقطع زمانی با دو منطق متمایز 
با روی کار آمدن حســن روحانــی و به دنبال 
آن توافق هســته ای با قدرت های غربی، به این 
تصور دامن زده  شــد که »برجام« به در پیش 
گرفتن رفتــار متعارف جمهوری اســالمی در 
حــوزه  ی بین الملل و سیاســت های منطقه ای 
منجر خواهد شــد. این جریان نه تنها از سوی 
دولت، بلکه از ســوی شبکه ای ســازمان یافته  
از فعاالن رسانه ای، ســلبریتی ها، هنرمندان و 
شــخصیت های معتقد به »اصالحات و صندوق 
رأی تحت هر شــرایطی«، تــا آنجا پیش رفت 
کــه مداخله ی خون بــار، هزینه بردار و بســیار 
مخاطره آمیز جمهوری اســالمی در ســوریه  به 
عنوان ضرورتی برای تضمیــن امنیت داخلی، 
منافــع عمومی و تثبیت »عمق اســتراتژیک« 
مقبول واقع شود. گفتمانی که با نادیده  انگاشتن 
حق حیات و امنیت مردم سوریه  و چشم پوشی 
از رنج و مصائبی که دولت مســتقر با همکاری 
مستقیم جمهوری اسالمی بر آنها تحمیل کرده  
بود، حقوق بشر، توســعه، رفاه و دمکراسی در 
ایران را قربانی برداشــت خاصی از امنیت کرده  
و این مفهوم فراگیــر و پیچیده  را به تخریب و 

ویرانی با بمب تقلیل داده  بود. این گفتمان که 
بارزترین وجه آن برد رســانه ای آن بود، به مدد 
ســرکوب و سانسور و انحصار در حوزه  ی آزادی 
بیان و مطبوعات توانسته  بود این ادعا که »اگر 
در ســوریه  نجنگیم، باید در تهران بجنگیم« را 
به عنوان »گذاره ای قابل اعتنا« در یک برهه ی 
زمانی مشــخص به بخش قابل توجهی از مردم 
تحمیل کنــد. به این ترتیب در شــرایطی که 
جمهوری اسالمی در ســوریه  در حال ارتکاب 
جنایت جنگی بود، در شرایطی که اقتصاد نحیف 
ایران بــا زیاده خواهی های برون مرزی یک نظام 
تمامیت خواه در آستانه ی فروپاشی قرار گرفته  
بود و در مقطعی کــه گروه های نظامی نیابتی، 
برنامه ی  موشــکی و جنگ طلبی در منطقه به 
بدیل سیاست خارجی جمهوری اسالمی تبدیل 
شــده بود، فضای رســانه ایی »فارســی زبان« 
کمترین رویکرد انتقادی را نسبت به این رفتار 
مخاطره آمیز و ماجراجویانه ی جمهوری اسالمی 

در پیش گرفت. 
در ادامــه آن بخش از اخبار و گزارش هایی 
که بی بی ســی فارسی در توییتر از ابتدای سال 
2014 در ایــن باره  منتشــر کــرده، به همراه 
واکنش کاربران با لحــاظ کردن پیش زمینه ی 

اجتماعی موجود مورد بررسی قرار می گیرد.

فاز اول: انفعال 
انتخاب روحانی در خرداد 1392، قرارداد برجام 
در تیرماه 1394 و انتخــاب مجدد روحانی در 
انتخابات ریاســت جمهوری 1396 را می توان 
روند رخدادهایی دانست که به اجماعی، هرچند 
نســبی، در ارتباط با مفاهیمــی مانند »امنیت 
داخلی«، »ضرورت مداخله ی خارجی ایران در 
کشورهای منطقه « و یا دست کم انفعال در برابر 
آن و همچنین »به حاشــیه  راندن بحران های 
داخلی« منجر شــده باشد. این رویکرد از ژوئن 
2013 تا دسامبر 2017 تقریبا فضای رسانه ای 
را تا حــدود قابل توجهی به تســخیر خود در 
آورده بود. انفعالی که البته  صرفاً به رسانه هایی 
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مانند بی بی سی فارســی محدود نبود و بخش 
قابل توجهی از کاربران توییتر را نیز شامل می 

شد.
بی بی ســی در ســال های 2014 و 2015 
به نــدرت گزارش های انتقــادی از مداخله ی 
جمهوری اسالمی در سوریه  منتشر کرد. اخبار 
و تحلیل های آنها بیشتر اشــاره  به تقابل سپاه 
 پاســداران با داعش و دیگر گروه های اسالم گرا 
اختصاص یافته  بود و تالش می شد ابهاماتی در 
ارتباط با نقش بشــار اسد در ارتباط با استفاده  
از ســالح های شــیمایی بر علیه  مخالفان خود 
مطرح کنند. جدول شماره  ی 1 محتوای تولید 
شده از سوی بی بی سی فارسی و واکنش کابران 
در قالب پســندیدن )فیو- الیــک(، ریتوییت و 

نوشتن کامنت در سال 2014 را نشان می دهد:
به عنــوان نمونه، خبرهای شــماره  2 و 3 
گزارش هایی مناقشــه برانگیز دربــاره  ی »اعزام 
پیکارجویان« افغانســتانی به ســوریه  توســط 
جمهوری اسالمی را نشــان می دهد. علی رغم 
حساســیت باالیی که این موضوع می توانست 
در پی داشته  باشد، انتشار این گزارش ها بیشتر 
اشــاره ای دوســویه به موضوع است: طرح این 
موضوع در حد یک اتهام به جمهوری اســالمی 
از یک ســو و تأکید بر تکذیبیــه  ی جمهوری 
اســالمی در این خصوص از ســوی دیگر. این 
پوشــش رســانه ای در آن مقطــع تقریباً هیچ 
واکنشــی انتقادی از ســوی کابران را به دنبال 

نداشته  است. 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721 500



این روند در ســال 2015 و با عقد برجام و 
  تقویت گفتمان مبتنی بر مشــروعیت دادن به 
مداخله ی نظامی جمهوری اســالمی در سوریه  
و یا دســت کم انفعال در قبال آن، بیشــتر در 
رســانه ها تجلی یافت. بی بی ســی فارســی در 
این مقطع بیشــترین تمرکز خود را معطوف به 
برجام کرد و تالش نمود تا سیاســت خارجی و 
مداخله ی نظامی ایران در ســوریه  را به عنوان 
تابعی از توافق جمهوری اســالمی و کشورهای 
»پنج به عــالوه ی  یک« معرفــی کند. جدول 
شــماره ی  2، محتوای تولید شــده از ســوی 
بی بی سی فارسی در صفحه  ی توییتر این رسانه  
در ســال 2015 در ارتباط با موضوع مداخله ی  
نظامی جمهوری اســالمی در سوریه  و واکنش 

کاربران را نشان می دهد. 
بر اســاس جســتجوگر توییتر، بی بی سی 
فارســی دســت کم 54 خبر و گزارش در سال 
2015 منتشــر کرده  که عنوان آنها مســتقیماً 
بــه موضوع مداخله ی ایران در ســوریه  مربوط 
بوده اســت. مجموع کل گزارش های یک سال 
بی بی سی در این باره ، در کل 1410 بار پسندیده  
شــده و 82 کامنت دریافت کرده  است. بیشتر 
کامنت ها، نقش جمهوری اســالمی در سوریه  
را مثبــت ارزیابی می کننــد و از آن به عنوان 
مداخله ی قانونی نام می برند. تعداد کامنت هایی 
که نگاهی انتقادی به رویکرد جمهوری اسالمی 
در این باره  دارند انگشت شمار است و بخش قابل 
توجهی از کامنت ها نیز حاوی اطالعاتی خنثی، 

بعضاً نامفهوم و نامربوط است. 
بی بی ســی در خبر شــماره  1 )»بشار اسد: 

ایران از لحاظ اقتصادی، سیاســی و نظامی به 
ســوریه کمک می کنــد«( دوازده  بار به نقل از 
بشار اســد از واژه ی تروریســم برای مخالفان 
دولــت و ضرورت »مبــارزه « با آنها اســتفاده  
می کنــد. اما در ایــن گزارش نســبتاً طوالنی 
کــه بخش های قابل توجهی از گفتگوی اســد 
در آن بازتــاب یافته ، هیچ اشــاره ای به تلفات 
غیرنظامیان در سوریه  و نقش دولت سوریه  در 
این باره نمی شــود. در همین گزارش به نقل از 
بشار اســد، کمک نظامی جمهوری اسالمی به 
سوریه  به کمک های تســلیحاتی و مستشاری 
تقلیل داده  می شــود، بدون اینکه هیچ اشاره ای 
به کشته شدگان نظامی وابسته  به سپاه  قدس یا 
»لشــکر فاطمیون« در تضاد با ادعای بشار اسد 

مطرح شود. 
در خبر دوم )»اوباما: روسیه و ایران آینده ی 
خطرناکی در ســوریه دارند«( آنجا که اوباما به 
»کارزار هوایی« مســکو در هــدف قرار دادن 
مخالفان “میانه رو” اشــاره  می کند، بالفاصله به 
یکــی از مواضع وزارت خارجه ایران ارجاع داده  
می شــود که ضمن حمایــت از عملیات هوایی 
روسیه  در ســوریه ، این اقدام را »برای مقابله با 
“تروریســم” در منطقه موثر خوانده است«. در 
ادامه ی گزارش نیز به اظهارات سرگئی الوروف، 
وزیــر امور خارجه روســیه پرداخته  شــده که 
حمالت هوایی را متوجه “تروریست ها” دانسته  

است. 
در خبر شــماره  4 که گزارشــی از مجید 
خیام دار درباره  ی ســفر جــواد ظریف به لبنان 
اســت، بر اظهــارات ظریف و رهبــر جمهوری 
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اســالمی بر حمایت از “دوستان منطقه ای” در 
دوران پسابرجامی تأکید شده است. عنوان این 
گزارش »ایــران و تحرک دیپلماتیک تازه برای 
حل بحران ســوریه« اســت، بدون کوچکترین 

اشاره ای به مداخله ی  نظامی جمهوری اسالمی 
در بحران سوریه . 

اما خبر شماره  ی 5،  گزارشی از افغان های 
فراری از جنگ ســوریه ارائــه  می کند که برای 
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ایران جنگیده اند. در این گزارش فریبا صحرایی 
بــا گفتگو با افغان های فراری از جنگ، به نقش 
جمهوری اسالمی در ســازماندهی پناهجویان 
افغان در جنگ سوریه  پرداخته  است. گزارشی 
بی طرفانــه که با معیارهای یــک کار حرفه ای 

همخوانی دارد.
 فریبــا صحرایی در گــزارش دیگری )خبر 
شــماره  ی 6»آیا نقش ایران در ســوریه صرفاً 
مستشاری اســت؟«( با اشاره  به افزایش تلفات 
نیروهــای نظامی ایران در اواخر ســال 2015 
میالدی در جنوب حلــب، اطالعاتی را به نقل 
از یکی از اعضای فاطمیون منتشــر نمود که در 
آن بر حضور دســت کم هزار نظامی وابسته  به 
جمهوری اسالمی در بازپس گیری حلب تأکید 
می شود. اگرچه بی بی سی در این گزارش مدعی 
پررنگ تر شدن هرچه بیشــتر »نقش ایران در 
این جنگ« می شــود، شــیوه ی پوشش خبری 
و تحلیلی این رســانه  در ســال های بعد نشان 
می دهد که بی بی ســی نه تنها متناسب با نقش 
جمهوری اســالمی در این جنگ، به بررســی 
این مداخله نپرداخته اســت،  بلکه بیشتر همان 
روایتی از این جنگ را به مخاطب ارائه  داده که 
رســانه های دولتی جمهوری اسالمی مدعی آن 

بوده اند. 
در خبر شــماره ی  8 )»گزارش ها درباره ی 
افزایش حضور نظامی ایران در سوریه«( اگرچه 
قرار بوده  به خبر فرســتادن »هزاران نفر برای 
شــرکت در عملیات زمینی مشترک برای پس 
گرفتن شهر حلب به سوریه« توسط جمهوری 
اســالمی پرداخته  شود، اما بالفاصله پس از آن 
به گزارشــی از واشنگتن پست به نقل از »مقام 
ارشــد وزارت دفاع آمریکا« اشــاره  می شود که 
در آن شــمار نیروهای نظامی اعزام شــده به 
اطراف حلب »صدها و نه هــزاران نفر« عنوان 
می شــود. گزارش در ادامه به اظهارات حسین 
امیرعبداللهیــان، معــاون وزارت خارجه ایران 
می پردازد که ضمن تکذیــب این “ادعا” منکر 
وجود نیروی رزمی ایرانی در ســوریه  می شود: 

تنها »مستشــاران نظامی ایرانی، متخصص در 
امور مبارزه با تروریســم به درخواســت دولت 
ســوریه در این کشــور برای ارائه ی مشــورت 

حضور دارند«. 
در ادامه ی گزارش اگرچه به منابع دیگری 
از جمله گروه  دیده بان حقوق بشــر سوریه  در 
بریتانیا در خصوص اســتقرار نیروهای نظامی 
جمهوری اســالمی در حلب اشاره  می شود، اما 
هر بــار بالفاصله تکذیبیه ای از ســوی مقامات 
جمهوری اســالمی در این بــاره  ضمیمه ی آن 
می شود. پرسشی که در این باره  مطرح می شود 
این است که بی بی ســی چرا به جای این گونه 
نقل قول ها و انتشــار تکذیبیه هــای جمهوری 
اســالمی، خــود بــه راســتی آزمایی ادعاهای 
جمهوری اســالمی در خصوص عدم مشارکت 
نظامی در جنگ سوریه  نپرداخته  است. آن هم 
در روزهایی که خبر مربوط به کشته  شدن سه 
فرمانده ی  ارشــد سپاه پاسداران در سوریه  تازه 

منتشر شده بود.
در یادداشتی که حمزه  ابراهیمی ) با عنوان: 
جنگ داخلی سوریه؛ ایران در جنوب حلب چه 
می کند؟( برای بی بی ســی فارسی نوشته )خبر 
شــماره ی  14(، به سیاســت نظامی جمهوری 
اســالمی، ســوریه  و حزب اهلل لبنان مبنی بر 
محاصــره ی  حلــب و جنوب دمشــق پرداخته  
شــده اســت. محاصره  ی حلب که تحت عنوان 
»الجوع او الرکوع«)گرسنگی یا تسلیم( شناخته  
می شــود، اقدامی بود که رســماً منجر به بروز 
قحطی در مناطق تحت کنترل مخالفان دولت 
بشــار اســد گردید. »الجوع او الرکوع« یکی از 
برای  اقدام های دولت سوریه   غیرانســانی ترین 
وادار کردن مخالفان به تسلیم شدن بوده  که بر 
اساس آن کل یک شهر یا منطقه  را با محاصره  ی 
اقتصــادی به قحطی می کشــاندند. اقدامی که 
اِعمــال آن بدون همکاری مســتقیم نیروهای 
نظامی وابســته  به جمهوری اسالمی غیرممکن 
می نمود. بر اساس جستجوگر، بی بی سی فارسی 
در همه ی این سال ها صرفاً در 7 خبر یا گزارش 
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به این مســئله اشــاره ای اجمالی داشته است؛ 
که ســه مورد از آنها مربوط به یادداشتی از لینا 
سنجاب خبرنگار خاورمیانه ی بی بی سی می شود 
و بی بی ســی آن را ترجمه کرده  و مورد چهارم 
در گزارش حمزه  ابراهیمی ذکر شــده است. در 
دو گزارش دیگِر بی بی سی که مستقیماً از سوی 
خود این رســانه تالیف شده، اینگونه به جنایت 
»الجوع او الرکوع« اشــاره  شده است: »به نظر 
می رسد که دولت ســوریه سیاست “تسلیم یا 
گرســنگی” را در پیش گرفته که نتیجه بخش 

بوده است«. 
ظاهرا منظور بی بی ســی فارسی از »نتیجه  
بخش بودن«، همان به گرســنگی کشــاندن و 
کشــتار مردم است که در نهایت  به سقوط این 

شهر منجر شد.
کلیت خبر شماره ی  15 )»یکی از کارکنان 
صدا و ســیمای ایران در ســوریه کشته شد«( 
خالصه ای از نقل قول هایی از خبرگزاری دولتی 
ایرنا اســت. در این خبر بی بی سی در حالی در 
تیتر خود از ترکیب »یکی از کارکنان صدای و 
سیمای ایران« اســتفاده  کرده ، که در نگاه اول 
ایــن ذهنیت را در مخاطب بــه وجود می اورد 
که »داوود جوانمــرد« برای فعالیت خبرنگاری 
در ســوریه  بوده  اســت. این در حالی است که 
جوانمــرد همانطور که در بدنــه ی خبر نیز به 
آن پرداخته  می شــود، مدتی در حراست صدا 
و ســیما کار می کرده، سابقه ی نظامی داشته  و 
از فرماندهان جنگ در کردستان بوده است. در 
جای دیگری از خبر بار دیگــر اینگونه به ایرنا 
ارجاع داده می شود: »او با ترکش های خمپاره 
با تروریســت های تکفیری” کشته  “در مبارزه 

شده است«. 
در پایــان خبــر بــار دیگر منابــع دولتی 
جمهوری اســالمی مورد استناد قرار می گیرند 
و حضور جمهوری اسالمی در سوریه  به عنوان 
حضور »مستشاران نظامی و داوطلبان ایرانی« 

به مخاطب معرفی می شود. 
شیوه  ی خبررســانی مورد اشاره  در بیشتر 

گزارش ها و اخبار بی بی ســی فارسی به شکلی 
که در باال به آن اشــاره  شــده، در سال 2015 
ادامه یافت. مشخصات اصلی این نوع خبررسانی 

را می توان در موارد زیر خالصه  کرد:
1 منبــع اصلی این گزارش ها منابع، مقامات و 

رسانه های رسمی جمهوری اسالمی هستند.
2 بیشترین شیوه ی انعکاس حضور سپاه  قدس 
و دیگــر نیروهای نظامی وابســته  به جمهوری 
اسالمی در اخبار بی بی سی، به عنوان همکاری 
نظامی، مستشاری و سیاسی یک دولت با دولت 
دیگر بازتاب یافتــه  و موضوع نقش این نیروها 
در کشــتار غیرنظامیان و محاصره  ی شــهرها 
و مناطق محل ســکونت مردم از ســوی آنها، 

کمترین بازخورد را داشته  است.
3 مقابلــه با داعــش و آنچه “تروریســت های 
تکفیــری” نامیده  می شــود، در تعــداد قابل 
مالحظــه ای از گزارش ها اساســی ترین هدف 
حضور جمهوری اسالمی در سوریه  عنوان شده 
اســت. این در حالی اســت که حضور نظامی 
جمهوری اســالمی در جنگ سوریه  و سرکوب 
مخالفان به پیش از پیدایش داعش بازمی گردد.

4 شیوه ی  پوشش این خبرها بیش از هرچیز، 
ظاهراً به پیش زمینه ی سیاســی روزنامه نگارانی 
وابسته  است که گزارش ها را تهیه  می کنند. در 
برخی از گزارش های تصویری که در آن هویت 
روزنامه نگار مشخص اســت، عماًل می توان به 
تفاوت موضع گیری ها در قبال دولت بشــار اسد 
و حضور نظامی جمهوری اسالمی در سوریه  پی 
برد. اما خبرها و گزارش های نوشــتاری از یک 
رویکرد واحد پیروی می کنند، که چکیده ای از 

آن در باال مطرح شد.
5 حضور نظامی جمهوری اســالمی در سوریه  
در بسیاری از گزارش ها به عنوان تابعی از برجام 
مورد ارزیابی قرار گرفته  است. به عبارتی تصویر 
مداخله ی نظامی ایران در ســوریه  در ســایه ی 
برجام قرار گرفته  و انگار بر اساس توافق مذکور، 
این مداخله در چارچوب توافقی نانوشــته  میان 
قدرت های بزرگ صورت گرفته  و چندان جای 
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نقد ندارد. 
6 جنایت هــای دولت بشــار اســد، در برابر 
جنایت های داعش به حاشیه  رانده  شده است. 

7 در بســیاری از گزارش ها بارها از واژه هایی 
چون »تروریســم«، »گروه های تروریســتی«، 
»مبارزه  با تروریسم« و »حمالت تروریستی« به 
نقل از مقامات جمهوری اسالمی استفاده  شده 
است. نقل قول هایی که بی بی سی با استفاده  از 
گیومه به زعم خود مسئولیت به کارگیری آنها 
را از خود ســلب کرده  اســت )مانند این خبر- 
21 اکتبر 2015: »معاون وزارت خارجه ایران: 
تعداد مستشــاران خود را در ســوریه افزایش 

دادیم«(.
8 تالش بــرای شناســاندن مداخله ی نظامی 
ایران در ســوریه  تحت عناوینــی مانند »نقش 
منطقــه ای«، »دســتاورد توافق هســته ای« و 

»حمایت از دولت قانونی«.
9 اســتفاده  از مفاهیمــی پرمناقشــه بــرای 
شناســاندن عامالن جنگ در ســوریه  به نقل 
از »کارشناســان«، »مهمانان« و منابع دولتی 
جمهوری اســالمی. به عنوان مثال می توان به 
استفاده  از »سردار عارف« برای قاسم سلیمانی 

و یــا »دالور« نامیدن تیــپ فاطمیون، به نقل 
رسانه های نزدیک به بسیج )مثال در این خبر- 
23 آوریل 2015: »شــیعیانی از افغانســتان و 
پاکســتان از جملــه اعزامیان ایــران به جنگ 

سوریه«( اشاره  کرد.
10 بســیاری از گزارش هــا چیــزی فراتــر از 
نقل قول هــای مکــرر از فرماندهــان ســپاه و 
رســانه های وابسته  به  آنها نیست . بدون اینکه 
هیچ بخشــی از این ادعاها و تبلیغات به چالش 
کشیده  یا راستی آزمایی شود )مانند این خبر- 
21 ژانویه 2015: »یک فرمانده ی نظامی: ایران 
کمک مستشاری به سوریه را ادامه خواهد داد«. 
چهار پارگراف از اظهــارات این فرمانده  نظامی 
عینــاً در خبر مربوطه  در گیومــه قرار گرفته  و 

بازنشر شده است(.
11 علی رغم وجــود شــواهد و اطالعات دقیق 
و غیرقابــل انکار مبنی بر حضــور و مداخله ی 
نظامی جمهوری اســالمی در ایران، بی بی سی 
فارســی همچنــان ادعای مقامــات جمهوری 
اســالمی مبنی بر »حضور مستشــاری« را در 
بســیاری از اخبار و گزارش های خود منعکس 
می کرد. مثــاًل در این خبر -  18 اکتبر 2015 
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تحت عنوان »ایران عملیات “مستشــاری خود 
در سوریه را افزایش” می دهد« اینگونه بر ادعای 

مقامات جمهوری اسالمی تاکید شده  است:
 آقای امیر عبداللهیان همچنین گفته است: »ما 
مستشــاران نظامی در عراق و سوریه داریم که 
به  درخواســت دولت های این دو کشور در آنجا 
حضــور دارند.“ ایران همــواره حضور نیروهای 
رزمی خود در سوریه را انکار می کند و می گوید 
که نیروهای ایرانی های حاضر در ســوریه نقش 

مستشاری و آموزشی دارند.«
12 تالش برای »صلح آمیز« خواندن سیاســت 
جمهوری اســالمی در سوریه  )مانند این تیتر- 
13 اوت 2015: »سفر ظریف به سوریه و لبنان؛ 

تالش ایران برای حل بحران سوریه«(.
رویکرد بی بی ســی  فارسی در سال 2016 
در ارتباط با مداخله ی  نظامی جمهوری اسالمی 
ایران در ســوریه  در مقایســه  با ســال 2015 
تغییری نکرده  و بررســی محتوایی گزارش های 
این رسانه  نشــان می دهد، همان رویکردی که 
در سال 2015 در دســتور کار آنها قرار گرفته  
بود، در این ســال نیز تکرار شده است. کاربران 
توییتر نیــز کم و بیش بدون نگاهی انتقادی به 
این مسئله واکنش های محدودی نشان داده اند. 
جدول شماره ی  3 بخشی از محتوای تولید شده 
در صفحه ی توییتر بی بی ســی فارسی در سال 
2016، تعــداد »فیو«ها، کامنت ها و ریتویت ها 
را نشان می دهد )انتخاب بر اساس جستجوگر 

توییتر(:
بررســی کامنت های نوشــته  شده در سال 
2016 نشــان می دهد بر خالف تصور عمومی 
بیشتر این واکنش ها نه در نقد و زیر سؤال بردن 
مداخله ی جمهوری اسالمی، که بیشتر در تأیید 
حضوری نظامی جمهوری اســالمی در سوریه  
و یا دســت کم به انتقاد از عملکرد و سیاســت 
کشورهایی مانند ایالت متحده آمریکا و اسرائیل 

محدود شده است.  
به عنــوان مثال، کاربران بــه خبری )خبر 
شماره  ی 2( تحت عنوان »اوباما: دستان سوریه ، 

ایران و روســیه  خونی اســت« با انتقاد شدید 
از سیاســت خارجی ایالت متحده ی آمریکا در 
خاورمیانــه و قانونی دانســتن مداخله ی ایران 
در ســوریه  برای تقابل با »تروریسم«، واکنش 
نشــان داده اند. در این میان تنها یک کامنت با 
محتوایــی انتقادی از همه ی دولت ها در ارتباط 

با جنگ سوریه  به چشم می خورد. 
در خبــر دیگــری بــا عنوان )یــک عضو 
ارتش ایران در مبــارزه با جهادی های تکفیری 
کشته  شــد(، بی بی سی با اســتفاده  از ترکیب 
»تروریست های تکفیری«، تیتری را برای خبر 
خود انتخــاب کرده  که عیناً ادعــای نهادهای 
نظامــی و امنیتی جمهوری اســالمی مبنی بر 
»مبــارزه ی آنها با تروریســت ها« را تأیید می 
کنــد. بی بی ســی در این مواقع ضمــن تکرار 
ادعاهای جمهوری اســالمی با به کارگیری یک 
»گیومه«، بار دیگر مســئولیت استفاده  از این 
واژگان را از خود ســلب می کند. این در حالی 
اســت که کارکرد این نوع نقــل  قول ها تنها در 
حالتــی می تواند تضمین کننــده ی  بی طرفی و 
رفتار حرفه ای رســانه باشد که  استفاده  از این 
تکنیک ها از یک ســو همزمان ذهن خواننده را 
با ســویه های دیگر خبر و ادعاهای مطرح شده 
درگیر کند و از ســوی دیگــر صرفاً مختص به 
انعکاس ادعاهای جمهوری اســالمی نباشد. به 
عنوان مثال بی بی ســی فارسی هیچگاه به نقل 
از مخالفــان در تیتر خبرهای خود از واژه هایی 
مانند دیکتاتور، تروریســت، مستبد و نظایر آن 
برای مقامــات و نهادهای جمهوری اســالمی 

استفاده  نمی کند، حتی با استفاده  از گیومه.
اما واکنش کاربران به این خبر نیز کمترین 
انتقاد از حضور جمهوری اســالمی در ســوریه  
را دربر داشــته  اســت )تنها یک کامنت(. این 
رویکرد غیرانتقادی کابران و همچنین  شیوه ی 
خبررسانی مورد اشــاره  ی بی بی سی فارسی در 
سایر اخبار و گزارش های موجود قابل مشاهده  
اســت و می توان از آن به عنوان شیوه ی  غالب 
خبررســانی بی بی سی به مســئله ی مداخله ی 
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نظامی جمهوری اســالمی ایران در ســوریه  و 
همچنین واکنش کاربران به این موضوع دانست. 
به عنوان یک نمونه ی دیگر در خبر شماره  
17 )ظریف: اجازه ی تنش آفرینی عربســتان در 
بحران ســوریه را نمی دهیم(. بی بی سی فارسی 
با پوشــش کامل مواضع محمــد جواد ظریف 
دربــاره ی  آنچه نقش “تنش آفرین” عربســتان 
خوانده ، کلیت مداخله ی  جمهوری اسالمی  در 

جنگ سوریه  را به یک تنش دیپلماتیک تقلیل 
داده و صرفاً به این جمله که »ایران از حامیان 
اصلی بشار اســد، رئیس جمهور سوریه است« 

اکتفا کرده است. 
بررســی گزارش های بی بی ســی فارســی 
درباره ی  موضوع این یادداشت و واکنش کابران 
توییتر در ســال 2017 نشــان می دهد انفعال 
و بعضــاً حمایت از مداخلــه ی نظامی ایران در 
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ســوریه  در این ســال نیز به منوال سابق ادامه 
داشــته  اســت. یکی از تفاوت های محســوس 
در این ســال، واکنــش تا حدی گســترده  ی 
کاربــران توییتر بــه گفته هــای دونالد ترامپ 
درباره ی  مداخله ی نظامی جمهوری اســالمی 
در ســوریه  اســت. ترامپ که در اظهارات خود 
بر حمایــت مالی و نظامی جمهوری اســالمی 
از ســوریه ، حماس و حزب اهلل تأکید می کرد، 
توجه کابران توییتــر را به خود جلب کرد و به 
موضوع مداخله ی ایران در کشــورهای منطقه  
جنبه ی تازه ای بخشید. بررسی واکنش کاربران 
نشــان می دهد اگرچه هنوز طرفداران حضور و 
مداخله ی نظامی جمهوری اســالمی در سوریه  
دســت بــاال را دارند، اما عــده ی قابل توجهی 
از کاربــران ضمن تأیید گفته هــای ترامپ در 
این باره ، به انتقاد از برباد دادن ثروت مردم ایران 

در جنگ سوریه  پرداخته اند.
 به عنوان مثال، خبر شماره  ی 4 )سقوط 
پهباد ایرانی در ســوریه  توسط آمریکا( از جمله 
خبرهایــی بود کــه در آن مقطع مــورد توجه 
بی بی ســی فارســی قرار گرفت. کاربران عمدتاً 
با رویکرد انتقاد از سیاســت خارجی آمریکا در 
خاورمیانه و ســوریه  و یا دفاع از حضور نظامی 
جمهوری اسالمی در سوریه  به خبر سقوط این 
پهباد واکنش نشان داده اند. کامنت های مشابه 
کاربران در مورد سایر اخبار مربوط به مداخله ی 
نظامی ایران کارکرد مشــابهی دارند و در میان 
آنها  به ندرت کامنتی اعتراضی دیده  می شود. 

در خبر شماره ی  7 )حمله ی موشکی سپاه  
پاسداران ایران به “تروریست ها” در سوریه ( که  
بر اساس آن، جمهوری اسالمی مدعی حمله ی 
موشکی به “مواضع داعش” در سوریه  شده بود، 
بار دیگر بی بی سی از واژه ی تروریست ها استفاده  
می کند تا به این ترتیب این تصور  مشــخص را 
در مخاطب به وجود بیاورد که حمالت ســپاه  
پاسداران و مداخله ی نظامی جمهوری اسالمی 
در ســوریه  صرفاً بــر علیه  “تروریســت های” 
اسالم گرا انجام می شود. این رخداد که در واقع 

دال بــر یک واکنش نظامی صریح بود و ســپاه  
پاسداران نیز مســئولیت آن را بر عهده  گرفت، 
از ســوی صدهــا کاربر با واکنش هــای مثبت 
مواجه شــد و با تبلیغات قابــل توجه عده ای از 
سلبریتی ها و رســانه ها، تصویر موجهی از این 
عملیــات نزد افکار عمومی ســاخته  و پرداخته  
شد. اگرچه زیر خبر مربوط به این رخداد تعداد 
کامنت ها 166 ذکر شــده است، اما تنها نیمی 
از آنها در دســترس اســت. در کل کامنت های 
قابــل رؤیــت )80 کامنت(، تنها ســه کامنت 
ســپاه  پاســدران و عملکردش را مورد نقد قرار 
داده اند. شــماری از کامنت های دیگر محتوایی 

نژادپرستانه و آشکارا عرب ستیز دارند.
بی بی ســی فارســی در تنظیــم این خبر، 
بارهــا به نقل از ســپاه  پاســداران از واژه هایی 
چون “تروریســم”، “تروریســت های تکفیری” 
و »تروریســت های جنایتکار« اســتفاده  کرده  
و بــدون هیچ اشــاره ای به انتقادهــا از نقش 
جمهوری اســالمی در سوریه ، به بازتاب مواضع 
ســپاه  و رهبر جمهوری اســالمی در این باره  

بسنده  کرده  است. 
اما در خبر شماره  ی 14 )حمله ی موشکی 
ایــران ، حامیــان تروریســت ها، مخاطب، پیام 
هشــدارآمیز( عملکــرد و همچنین شــیوه ی  
اطالع رســانی بی بی سی فارســی در ارتباط با 
مداخله ی نظامی جمهوری اســالمی در جنگ 
ســوریه  مشــهود اســت. بخــش اول گزارش 
بی بی ســی به نقل قول از پروپاگاندا و تبلیغات 
رسانه ای سپاه  پاسداران، اینستاگرام منسوب به 
علی خامنه ای، وزیر امور خارجه، رئیس ســتاد 
کل نیروهای مســلح، مشــاور عالی نماینده  ی 
ولی فقیه  در سپاه ، سخنگوی سپاه، مشاور وزیر 
خارجــه و خبرگزاری تســنیم اختصاص یافته  
اســت. در بخش دوم گزارش جمشــید برزگر 
به تحلیلی کوتــاه درباره  ی مواضــع احتمالی 
دولت های منطقه  پرداخته  و در بخش ســوم به 
زعم بی بی سی فارسی به واکنش های توییتری 
به حمله ی موشکی جمهوری اسالمی اختصاص 
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یافته  است. 
اما از نگاه بی بی ســی فارسی این واکنش ها 
از تأییدها و مجیزگویی های وابســتگان سابق و 
کنونی جمهوری اســالمی، از جمله توییت های 

عطااهلل مهاجرانی، یکی از سردبیران خبرگزاری 
رجانیوز، محمدجواد اکبرین و عباس کالهدوز 
فراتر نرفته  و هیچ اشاره ای به واکنش مخالفان 
و منتقدان سیاســت های پرخاشگرانه و نظامی 
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جمهوری اسالمی در این ارتباط نشده است. به 
عبارتی در این گزارش ما صرفاً شــاهد واکنش 
مقامات رســمی و غیررسمی جمهوری اسالمی 
هستیم که این موشک پراکنی ها را با عناوین و 

گزاره هایی از این دست توصیف کرده اند: 
»پیــام هشــدارآمیز، حملــه ی موشــکی 
موفقیت آمیز، جــاروی تکفیری هــا از عراق و 
سوریه، ســیلی ســپاه ، قدرت مشروع موشکی 
ایران، در جهت پیشــبرد مبارزه ی مشــترک 
جهانــی بــرای از بیــن بردن داعــش و خطر 
افراط گرایان، ســیلی محکم تری در راه اســت، 
پیام وحدت همه ایرانیان در مقابل تروریست ها، 
پیام هشدارآمیز عملیات موشکی، همان منطقه  
و نقطه ای را که عملیات تروریســتی تهران در 
آنجا طراحی شده بود، از خاک ایران هدف قرار 
داده، دقیقاً آن منطقه را منهدم کردیم، پیامی 
روشــن و مقتدرانه ، حمله ی موشکی هم انتقام 
بود هم تســت عملیاتی موشک نقطه زن و هم 

واکنش به تحریم موشکی«.
اینکــه در یک گزارش، ایــن میزان از نقل 
قول های بســیار مخاطره آمیز و تبلیغاتی برای 
یک نهاد نظامی مانند ســپاه  پاســداران توسط 
رســانه ای که مدعی بی طرفی اســت، منتشر 
شــود، بدون اینکه گزارش حــاوی حتی یک 
کلمه نقل قول یا ارجاعــی انتقادی به عملکرد 
سپاه  پاسداران در ســوریه  باشد، رفتاری است 
که شاید مشابه آن را در هیچ رسانه ی بی طرفی 

نتوان یافت. 
گزارش های دیگر این رسانه  در سال 2017 
و در ارتباط با موضوع مورد تحقیق این یاداشت 
مملو از نمونه های مشابه دیگر است که بارزترین 
فصل مشترک همه ی آنها پوشش کامل مواضع 
نهادهای نظامی و سیاسی جمهوری اسالمی و 
تقلیل حقیقت جنگ ســوریه  و نقش جمهوری 
اسالمی به روایت های جمهوری اسالمی است. 

یک مثال مشخص در این ارتباط چگونگی 
پوشــش اخبار مربوط به اســتفاده  از ســالح 
شیمایی توسط دولت بشــار اسد است. برخی 

از خبرنگاران بی بی سی فارسی با ایجاد فضایی 
شــبه انگیز در خصــوص عامالن اســتفاده  از 
بمباران های شــیمایی در سوریه،  تالش کردند 
تا با مطرح کردن “سناریوهای دیگر”، از جمله 
احتمال استفاده ی  مخالفان از این سالح، نقش 
رژیم بشــار اسد و به تبع آن جمهوری اسالمی 

را در این فجایع با ابهامات جدی مواجه کنند.
در تاریــخ 19 فروردیــن 1397، نفیســه  
کوهنورد در گفتگویی با اســتودیوی بی بی سی 
فارســی مدعی شد: »گفته می شود این تصاویر 
دراماتیک اســت و ترفند جیش االســالم برای 
جلب توجه اســت. ناظــران بی طرف می گویند 
ســالح شــیمیایی را در زیرزمین هم می شود 
ســاخت و نیازی به کارخانه نیست«. این جمله 
در حالی از ســوی این خبرنگار بی بی سی ایراد 
شــد که دولت ها و نهادهای بین المللی صراحتاً 
دولت ســوریه  را مسئول حمالت مشابه دانسته  
 HRW(بودند. سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر
( در نموداری تحت عنوان »حمالت شــیمایی 
در ســوریه  از ســال 2013 بدین سو« که در 
وب ســایت )جنگ ســوریه ( به نقل از سازمان 
جهانی دیده بان حقوق بشــر منتشــر شــده، 
حمالت شــیمیایی در ســوریه  از سال 1392 
به بعد را نشــان می دهد. از اولین حمله ی گاز 
سارین به خان العسل در سال 2013 تا حمله ی 
شیمایی به منطقه ی تحت کنترل شورشیان در 
حومه ی دمشــق، دوما، دولت ســوریه  ده ها بار 
مرتکب حمله ی شــیمیایی شده  بود ]1[. در این 
منابع می توان جزئیاتی از برخی از این حمالت 

را مشاهده  کرد.]*[ 
این نوع خبررســانی و پوشش “تحلیلی” 
بی بی ســی فارســی در ارتباط با اســتفاده  از 
سالح شــیمایی در جنگ ســوریه ، در حالی 
صورت گرفته  کــه گزارش هــای متعددی از 
نقش جمهوری اســالمی در تهیه  و ســاخت 
این سالح توســط دولت سوریه  حکایت دارد. 
به عنوان مثال و در راســتای اثبات این ادعا، 
یــک ماده ی ســاخت آلمان در موشــک های 
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حامل بمب های ســمی ســوریه استفاده  شده 
بود که سازنده های آن رسماً اعالم کردند، آن 
را بــه بازرگانان ایرانی فروخته اند ]2[. ســال ها 
پیش نیز آلمان مســتنداتی ارائه  کرده  بود که 
نشان می دهد »ایران با تأسیس چهار الی پنج 
تسهیالت تولید ماده ی تســلیحات شیمیایی 
در حــال کمــک به ســوریه بــرای برنامه ی 
جنگ افزار شــیمیایی نوآورانه اش اســت«. به 
عبارتی ســالها قبل از آنکه مخالفان بتوانند در 
ایران،  “زیرزمین” سالح شیمایی تولید کنند، 
دولت ســوریه  را به امکاناتــی مجهز کرده  بود 
که بتوانند در این کشــور سالح کشتار جمعی 
تولید کنند ]3[. ســازمان جهانی دیدبان حقوق 

بشــر هم بارها تأیید کرده  بود که»حمالت با 
گاز کلر در ســوریه با تسلیحات ساخت ایران 
انجام شده است«]4[. به این گزارش ها می توان 
اســناد قابل اتکای دیگری نیــز اضافه  کرد؛ از 
جمله گزارش های کمیســیون تحقیق حقوق 
بشر ســازمان ملل متحد. به عنوان نمونه این 
کمیســیون در سال 2017 تأیید کرده بود که 
حکومت ســوریه مســئول حمله با گاز عامل 
اعصاب ســارین به شــهرک خان شیخون در 
جنوب ادلب در 4 آوریل 2017 بوده است ]5[. 
بر اساس این گزارش طی چهار سال نیروهای 
حکومت ســوریه حداقل 20 بار از تسلیحات 

شیمیایی استفاده کرده اند. 

511گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721



با جمهوری  انتقاد و تقابل  فاز دوم: تجلی 
اسامی

رونــد انفعال و محدودیــت رویکرد انتقادی در 
قبال عملکرد سپاه  پاسداران و دیگر ارگان ها و 
نهادهای دولتی جمهوری اسالمی تا اواخر سال 
2017 ادامه یافته  و این امر با بررسی محتوایی 
فارســی زبان  رســانه های  و  پلتفورم ها  ســایر 
غیرقابــل انکار اســت. اما در ادامــه، تحوالت 
پیش رو از جمله تشدید سرکوب های سیاسی، 
بحران های اقتصادی و فشــارهای ناشی از آن، 
تبعات اقتصادی و امنیتی سیاســت خارجی و 
اســالمی در کشــورهای  مداخله ی جمهوری 
منطقه، بازگشــت تحریم ها، درگیر شدن افکار 

عمومی با فسادهای گسترده  و نظام رانتی غالب، 
عدم تحقق وعده های انتخاباتی حسن روحانی و 
نارضایتی مردم از کلیت نظام جمهوری اسالمی 
به اعتراض های دی ماه 96 منجر شد. تظاهرات 
و قیامــی که می تــوان آن را نقطه ی عطفی در 
شــکل گیری افکار عمومــی در قبال مداخالت 
نظامی جمهوری اســالمی در منطقه  و خصوصاً 

در سوریه  نیز دانست.
ناشی  بحران های ساختاری  اعتراض ها  این 
از حاکمیت جمهوری اســالمی را که با انتخاب 
روحانی و غلبــه ی  گفتمان امنیتی  در حوزه ی  
عمومی و رســانه ای به حاشیه  رانده  شده بود را 
بار دیگر به عرصه ی عمومی کشاند و نشان داد 
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مشــکالت و مطالبات جامعه بسیار فراگیرتر و 
عمیق تر از آن تصویری است که در رسانه های 
فارســی زبان خارج از ایران ارائه  شــده اســت. 
تظاهــرات در بیش از صد شــهر و ســرکوب 
بسیار خشــن این اعتراض ها به همان نقطه ی 
عطفی بدل شــد که در نتیجه ی آن از گفتمان 
اصالح طلبانه ی حکومتی سلب مشروعیت شد و 
راهکارهایی  که به مدت دو دهه  به مدد انحصار 
رسانه ای و سیاسی و سرکوب و به حاشیه  راندن 
مخالفان جدی و روشــنفکران در جامعه غلبه 
پیدا کرده  بــود، به طور کلی از اعتبار ســاقط 
شد. این تحول به همراه تبعات اقتصادی خروج 
ایالــت متحده  آمریکا از برجــام که به نوعی با 
فعالیت هــا و مداخله هــای نظامــی جمهوری 
اســالمی در منطقه  پیوند خورده  بود، مردم را 
بــه دور از تأثیرپذیری از تبلیغات رســانه های 
خارج از ایران، سلبریتی ها و واسطه های دولتی، 
با واقعیت های ناشی از ســرکوب شدید، فساد 
سیستماتیک ، ناکارآمدی مفرط دولت و تبعات 
حضور نظامــی جمهوری اســالمی در منطقه  
مواجه کرد و این همان تحوالتی اســت که نه 
تنها دو ســال بعد در آبان 98 نیز تجلی یافت، 
بلکه در عرصــه ی پلتفرم هایی کــه کارکردی 

اعتراضی تر دارند نیز کاماًل مشهود است. 
به ایــن ترتیب از ســال 2018 به بعد اگر 

چه بی بی ســی فارســی با همان رویکرد سابق 
خود تالش می کنــد، تصویری موجه، با تبعات 
محدود  و در راســتای همــکاری یک دولت با 
“دولت مســتقر قانونی” دیگر به مخاطبان خود 
ارائه  دهد، اما واکنش کاربران به محتوای تولید 
شــده از سوی بی بی ســی در توییتر در ارتباط 
با این موضوع مؤید یک تغییر نگرش اساســی 
در این باره  اســت. این تحقیق البته  مدعی این 
نیست که کاربرانی که پیشتر مداخله ی نظامی 
ایران در منطقه  را مثبت ارزیابی می کردند، حاال 
در مقام منتقد سیاست های منطقه ای ایران قرار 
گرفته انــد. این فضای جدیــد می تواند کاربران 
موافق مداخله ی نظامی جمهوری اسالمی را به 
حاشیه  رانده  و امکان اظهارنظر از سوی کاربران 
منتقد با پیش زمینه ی سیاسی انتقادی را فراهم 
کرده  باشــد و یا ترکیبی از هر دو باشد. یعنی 
تغییر رویکرد بخشــی از کاربران قدیمی تر که 
موافق مداخله ی  نظامی ایران در سوریه  بوده اند 
و همچنین حضور فعال کاربران منتقدی که نه 
تنها با مداخله ی ایــران، که با کلیت رفتارهای 
سپاه  پاسداران و جمهوری اسالمی در داخل و 

خارج به شدت مخالف اند. 
جدول شــماره ی  6 اخبار بی بی سی فارسی 
درباره  ی این موضوع در ســال 2018 را نشان 
می دهد که عناوین آنها مستقیماً دربردارنده ی 
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ارجاعی مســتقیم بــه موضوع این یادداشــت 
بوده اند. 

از اولین ماه ســال 2018 کامنت هایی که 
در ذیل اخبار بی بی ســی نوشته  شده اند، از فرم 
زبانی و محتوای کاماًل متفاوت با آنچه تا ســال 
2017 شــاهد آن بودیم، تبعیــت می کنند. به 
عنوان مثال در خبر شــماره  ی 4 )در دو ســال 
گذشــته  اســرائیل 200 پایگاه سپاه  در سوریه  
را هــدف قــرار داده ( نه تنها بر اســاس تعداد 
“فیو”هــا، بلکه تعــداد کامنت هــا و پیامی که 
در این نوشــته ها منتقل شــده، می توان انتقاد 
کاربران از سیاست خارجی جمهوری اسالمی، 
اشاره  به نقض حقوق مردم سوریه  توسط سپاه  
پاسدران، طرح پرسش هایی در ارتباط با چرایی 
حضور ســپاه  در سوریه ، دشنام به رهبر انقالب 
و فرماندهان ســپاه   و همچنین درخواســت از 
اســرائیل و آمریکا برای اعمال فشــار بیشتر بر 
رژیــم ایران را مشــاهده  کرد. ایــن کامنت ها 
همچنیــن دربرگیرنــده ی انتقــاد از عملکرد 
اسرائیل در این باره ، انتقاد از شیوه ی خبررسانی 
بی بی سی فارســی و همچنین گفتگوهایی تند 
میــان مخالفان و موافقان حمله ی اســرئیل به 
پایگاه های ســپاه  می باشــد. کامنت ها برخالف 
ســال های قبل دیدگاه های متنوع تری را شامل 
می شــود و انتقادها نه تنهــا متوجه جمهوری 
اسالمی، بلکه  بی بی ســی فارسی نیز می شود. 
در خبر 13)روســیه  خواســتار خروج ایران از 
سوریه  شد(  و 18 )ترامپ نقش ایران و روسیه  
در غوطه  شرقی را رســوایی دانست( نیز که با 
واکنش بیشتری از ســوی کاربران مواجه  شده 
اســت، همان رویکردهای انتقــادی، متنوع و 

بحث های تند مشاهده می شود. 
اما انتقادها در سال 2019 )جدول شماره  ی 
7(  نه تنها بیشتر از گذشته  جمهوری اسالمی 
را هدف قرار داده ، بلکه به شدت متوجه عملکرد 

بی بی سی فارسی نیز می شود. 
به عنوان مثال در خبر شــماره  ی 6 )تانکر 
توقیف شده، نفت به سوریه  ارسال نکرده (، که به 

نوعی اشاره ای است به تبعات سیاست خارجی 
ایران و حمایت رژیم از سوریه ، تعداد کامنت ها 
در دفاع از مداخله ی ایران به شــدت نسبت به 
سال های گذشــته  کاهش یافته  است. بسیاری 
از کاربران از تصمیم وزارت دادگســتری آمریکا 
مبنی بر ممانعت از ارسال نفت به سوریه  توسط 
جمهوری اســالمی دفاع می کننــد و حکومت 
ایــران را غیرقابل اعتمــاد می دانند. همچنین 
آنگونه که از محتوای بیشــتر کامنت ها می توان 
فهمید، قــدرت اقناع مردم توســط جمهوری 
اســالمی در ارتباط با مشروعیت حضور نظامی 
سپاه  پاسداران در ســوریه  به شدت زیر سؤال 
رفتــه  و در بســیاری از واکنش ها می توان دید 
که این مداخله دیگر در راستای حفظ “امنیت 
ایران” ارزیابی نمی شود. شکاف میان حکومت و 
مردم که در مسئله ی جنگ سوریه  کاماًل تجلی 
یافته، در مواضع و گفته های برخی از چهره های 
مردمی شناخته  شــده نیز قابل تشخیص است. 
از جملــه انتقادهای وریا غفوری فوتبالیســت 
محبوبی که سیاست خارجی جمهوری اسالمی  
را مورد نقد قرار داده  بود، بازتاب گســترده ای 
در رســانه ها و شــبکه های مجازی داشت. در 
همین ارتباط گفتگویی که به این دست مواضع 
اختصاص پیدا کرده در توییتر بی بی سی منتشر 
شد که کابران نیز به آن واکنش نشان دادند. در 
بسیاری از کامنت ها کاربران نه تنها مواضع وریا 
غفوری را ســتوده اند، بلکه به کرات شعارهای 
معترضان در قیام  96 و 98، از جمله »سوریه  را 
رهــا کن فکری به حال ما کن« را در بحث های 

مربوط به آن گفتگو تکرار کرده اند. 
به این ترتیب بر اســاس بررســی محتوای 
تولیدشــده ی بی بی سی فارســی در توییتر از 
یک ســو و واکنش کابران این پلتفرم به اخبار 
و گزارش های بی بی سی از سوی دیگر، می توان 
گفت کــه از آغاز ســال 2018  بــه  بعد، این 
کاربران توییتر هســتند که بــا نقدهای تند از 
مداخله ی جمهوری اسالمی در جنگ سوریه  نه 
تنها به ســپاه  پاسداران و کلیت نظام جمهوری 
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اســالمی تاخته انــد، بلکه عملکرد بی بی ســی 
فارســی در این باره  را نیز به صراحت زیر سؤال 
برده انــد. در این فاز )2018 و 2019( بیشــتر 
توضیحات مبسوط،  نه دربرگیرنده ی  کامنت ها 
که بیشتر به عنوان ابزاری با کارکردی »کّمی« 
جهت نشــان دادن مخالفت و انتقاد نسبت به 
رفتار جمهوری اســالمی در منطقه  و عملکرد 
بی بی ســی فارسی در این باره  به کار برده  شده 
است. به عبارتی تعداد کامنت های مخالف رفتار 
و سیاست جمهوری اسالمی، می تواند به عنوان 
ابزاری جهت نشــان دادن وزن مخالفان کلیت 

رژیم و هواداران رسانه های آنها به شمار آید. 
امــا در همیــن مقطــع )2018 و 2019( 
علی رغم تغییر رویکرد بســیاری از کاربران در 
توییتر، سیاســت های کلی و شــیوه ی پوشش 
اخبــار مربوط  به مداخلــه ی  نظامی جمهوری 
اسالمی در ســوریه  به سیاق گذشته  ادامه پیدا 
کرده اســت. به عبارتی اگرچــه تغییر رفتار و 
مواضع کاربران در خصوص توســعه طلبی های 
جمهوری اســالمی در منطقه ، متأثر از تحوالت 

سیاســی و اجتماعی، ســرکوب شدید اعتراض 
هــای 96 و 98، تشــدید بحران های اقتصادی 
و عدم تحقق مطالبات دولت روحانی مشــهود 
اســت، اما شیوه ی کار بی بی سی فارسی در این 
ارتباط همچنان به روال سابق ادامه پیدا کرده  
است. شیوه ی  کاری که بدون رویکردی انتقادی 
در ســال های 2018 و 2019 نیــز بیش از هر 

چیز مشمول موارد زیر می شود:
 نقل قول های مســتقیم و مکــرر از مقامات 

جمهوری اسالمی
 کم رنــگ نشــان دادن جنبه هــای نظامی و 

ویرانگر رفتار رژیم ایران در سوریه 
 عدم پیگیری و راستی آزمایی ادعاهای مطرح 
شده از سوی سپاه  پاسداران و دولت و انعکاس 

مستقیم این مواضع در اخبار و گزارش ها
 تأکید بــر محدودیت تقابل نظامی ســپاه با 

داعش و دیگر گروه های بنیادگرای اسالمی
  قانونــی جلوه  دادن این مداخله با اســتناد 
مکرر به درخواســت دولت مســتقر در سوریه  

جهت حضور مستشاری ایران در این کشور
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  نپرداختــن بــه تلفــات غیرنظامیــان در 
جنگ هایی که ســپاه  پاســداران در آن حضور 

مستقیم داشته 
 ایجاد شــبه در عاملیت دولت بشــار اسد در 

ارتباط با حمالت شیمیایی علیه  غیرنظامیان
 ایجــاد این تصــور در میــان مخاطبان که 
جمهوری اســالمی با این مداخله، حوزه ی  نفوذ 
خــود را در خاورمیانه گســترش داده و به یک 

قدرت منطقه ای تبدیل شده است
 نپرداختن به تبعــات اقتصادی این جنگ و 

هزینه ی سرسام آور آن برای مردم ایران
 تقویــت ایــن ادعا کــه مداخلــه ی نظامی 
جمهوری اســالمی در سوریه  در خدمت امنیت 

عمومی مردم ایران است
 دعــوت از »کارشناســانی« کــه بــا نــگاه 
غیرانتقادی یا کمترانتقــادی به توجیه  حضور 
نظامــی جمهوری اســالمی در جنگ ســوریه  

می پردازند. 
به این لیســت می توان موارد متعدد دیگری را 
نیز اضافــه کرد که پرداختن به آنها مســتلزم 

بررسی این موضوع از نگاه ناظران دیگر است.

نتیجه گیری
همــه ی  بازتاب دهنــده ی  فارســی  توییتــر 
واقعیت هــای موجود در جامعه نیســت، اما به 
شــدت از آن متأثر اســت. در دوران سلطه ی 
گفتمانی که “انتخاب عامالن کشــتار از طریق 
انتخابات” و خوانشــی بســیار مخاطره  آمیز از 
“امنیت داخلی”، عرصه  را بر دمکراسی، حقوق 
بنیادین، عدالت، توســعه، کرامت انسانی، رفع 
تبعیض و امنیت اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، 
درمانی و روانــی تنگ کرده  بود، رســانه های 
فارســی زبان خارج از کشــور، ســلبریتی ها و 
برخی از شــخصیت های دانشــگاهی و ادبی با 
کم اهمیت جلــوه  دادن ابربحران های موجود، 
سرکوب شدید مردم و عملکرد بسیار تنش زای 
جمهوری اســالمی در منطقــه ، عماًل جامعه  را 
به ســوی وضعیتی ســوق دادند که طرح نگاه 

انتقادی و لحاظ نمودن ارزش های جهان شمول، 
مانند حقوق بشــر و کرامت انســان )به عنوان 
یکی از محوری ترین اصول رســمیت یافته  در 
حــوزه  حقوق بنیادیــن( موضوعیت خود را در 
عرصه ی عمومی از دســت بدهد. این وضعیت 
کــه مبنای آن بر انکار بحران ها و مدارا با دولت 
روحانی بنیان گذاشته  شده بود، در دی ماه 96 
در هم شکســت؛ تحولی که در این یادداشــت 
از آن بــه عنوان نقطه  عطفی یاد شــده که کل 
فضای رسانه ای، از جمله پلتفرم توییتر را تحت 

تأثیر خود قرار داده  است.
با بررســی اخبار و گزارش هــای مربوط به 
مداخله ی نظامی جمهوری اســالمی در سوریه  
)بــه عنوان یکی از ارکان اصلی گفتمان امنیتی 
مورد نقد این مقاله( که در شش سال گذشته  در 
صفحه ی توییتر بی بی سی فارسی انتشار یافته، 
نشان داده شد که در بازه ی سال های 2014 تا 
پایان 2017 نه تنها بی بی سی فارسی بلکه بخش 
قابل توجهــی از کاربران توییتر که به محتوای 
تولید شــده ی بی بی سی واکنش نشان داده اند، 
فاقد رویکرد اعتراضی نسبت به نقش جمهوری 
اســالمی در کشتار مردم سوریه  هستند. با آغاز 
سال 2018 و ظهور قیامی که کل این معادالت 
را دســتخوش تحول کرد، اگرچه بی بی ســی 
فارسی به شیوه ی ســابق به اطالع رسانی خود 
ادامه داد، اما این کاربران توییتر بودند که متأثر 
از زمینه ی سیاسی و اجتماعی به وجود آمده  به 
شدت رفتار و سیاست های پرتنش و خشونت بار 
جمهوری اســالمی و مشخصاً سپاه  پاسداران را 
مورد انتقاد شدید قرار دادند. این واکنش ها که 
بیشتر به عنوان یک “ارزیابی منفی” از محتوای 
تولید شده از سوی بی بی سی فارسی تجلی پیدا 
کرده ، گزینه ای است در مقابل “فیو”، که بیشتر 
در فرم کامنت ها و “بازنشــر به همراه توضیح” 

تجلی یافته  است. 
بر اســاس این بررســی می توان ادعا کرد، 
مداخله ی خونین جمهوری اســالمی در سوریه  
در مقطعی که رســانه هایی مانند بی بی ســی 
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فارســی به توجیه  و عادی انگاری آن مشــغول 
بودند، کمترین بازخورد انتقادی را در جامعه به 
دنبال داشــته  است. رسانه ی بی بی سی تا پیش 
از فراگیر شدن بحران های اقتصادی، سیاسی و 
امنیتی در ایران توانســته  بود بر اساس شیوه ی 
کاری کــه در بــاال توضیح داده  شــد، یکی از 
خونین ترین مداخــالت نظامی یک حکومت بر 
علیه  غیرنظامیان یک کشــور دیگر را به تقابل 
یک دولت با تروریســم، اقدام مستشاری، نفوذ 

در منطقه  و نظایز آن تقلیل دهد. 
همچنیــن در این مقاله نشــان داده شــد 
که جامعه ی توییتری پس از ســرکوب خونین 
اعتراضات 96، نه تنها به تغییر در رویکرد سابق 
خود نســبت به حضور نظامی ســپاه  پاسدران 
در ســوریه  روی آورده ، بلکه عملکرد بی بی سی 
فارســی را نیز در این باره  به شدت مورد انتقاد 

قرار داده  است.
به این ترتیب اگرچه نمی توان منکر رابطه و 
تأثیرگذاری دوسویه   میان رسانه و حرکت های 
اعتراضی شــد، اما در این مقطــع آنچه نقش 
تعیین کننــده  را ایفا کرده  و با پس زدن فضای 
رسانه ای غالب، مناسبات ارتباطی در رسانه های 
جمعی را به شــدت تحت تأثیر قرار داده ، قیام 
دی ماه 96 و آبان 98 اســت؛ قیامی که تبعات 
آن تــا آنجا پیش رفته  که بــه ذهنیت عمومی 
نسبت به مداخله ی نظامی خشونت بار جمهوری 
اســالمی ایران بــر علیه  مردم ســوریه ، معنا و 
مفهومی دیگر بخشــیده  است، رویکردی غیر از 

تأیید و هم سویی با جنایت. 
آنچه در بخــش دوم مقدمه ی این مقاله به 
آن پرداخته  شد، موضوع اصلی این مقاله است؛ 
یعنی فراهم آوردن یــک نمونه ی تجربی برای 
تحقیق در ارتباط با نســبت نهادها )رســانه به 
مثابه ی یک نهاد(، جامعه ی جهانی و دولت های 
اســتبدادی. در آینــده  تالش خواهد شــد به 
این پرسش پرداخته  شــود که چرا رسانه های 
بین المللی مانند بی بی ســی، نیویــورک تایمز 
و حتــی برخــی از نهادهای مدنــی و حقوق 

بشــری چنین فرصتی را در اختیــار برخی از 
روزنامه نگاران، فعاالن و نویسندگان قرار داده اند، 
تا آنها به صراحــت از نظام های تمامیت خواهی 

مانند جمهوری اسالمی دفاع کنند. 
این بررسی بر درک مفهوم جامعه ی جهانی 
در معنــای به کارگرفته  شــده ی آن توســط 
نیکالس لومــان مبتنی خواهد بود. او جامعه ی 
جهانی را »یک سیســتم اجتماعــی، جامع از 
مجموعــه ی اقدامات ارتباطی قابل دســتیابی 

برای یکدیگر« تعریف می کند. 
در نتیجه ی توســعه ی تعامالت جهانی بر 
اســاس کارکردهایی که به مرزهای ملی ختم 
نمی شــوند و همچنین بر اســاس این تعریف 
لومــان که در جامعه ی  جهانــی، ارتباطات )نه 
صرفاً در حوزه ی  رســانه( بر اســاس ابزارهای 
تعمیم یافتــه ی  ســمبولیک مشــمول همه ی 
حوزه هــا و صرف نظــر از خواســتگاه ملی آنها 
می شود؛ از اواخر دهه ی هفتاد میالدی تحوالتی 
به وجود آمده  است که در آن رسانه های جمعی، 
سازمان های حقوق بشری و نهادهای غیردولتی 
واجــد کارکردی دوگانه شــده اند. درک میزان 
تأثیرگذاری این نهادها مســتلزم این است که 
پیش از هرچیز، مفهــوم جامعه ی جهانی فراتر 
از مجموعه ای متشــکل از “دولت های ملی” و 
روابط میان آنها مورد تحلیل قرار گیرد. کارکرد 
دوگانــه و گاهاً متناقض ایــن نهادها مبتنی بر 
منطــق متمایز بازیگــران غیردولتی از عامالن 
دولتــی در ارتباط با این تحوالت اســت. امری 
کــه پیش از هرچیز نتیجــه ی تمایز کارکردی  
اجتماعی  میان حوزه های مختلف سیستم های 
)سیســتم های اجتماعِی متمایز کــه قرار بود 
هــر یک بر اســاس منطــق و برنامه های خود 
عمل کنند و از ســوی یک سیســتم اجتماعی 
خاص، مانند سیاســت به انقیاد در نیایند( در 
بســتر جامعه ی جهانی اســت. اما این مسئله، 
یعنی تمایز سیستم ها بر اساس کارکرد آنها در 
جایی که از مناسبات مرکز/حاشیه  در جامعه ی 
جهانی ســخن گفته  می شود، به یکباره  انسجام 
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و اعتبــار خود را از دســت می دهند. یعنی به 
عنوان مثال، وقتی از منطق رســانه های جمعی 
)به عنوان یک سیســتم اجتماعی که بر اساس 
منطق رســانه و نه انتظارات دیگر سیســتم ها  
عمل می کند( حرف می زنیــم، می توان انتظار 
داشت که رســانه های جمعی در جوامع غربی 
در نبــود امکان کنترل و سانســور، از منطق و 
انتظارات خوِد سیســتم رسانه پیروی کنند، اما 
عملکرد همین رسانه ها در ارتباط با رخدادها و 
وضعیت جوامعی که هنوز بــه تمایزیافتگی بر 
اساس کارکرد نرســیده اند، )در اینجا می توان 
این تمایزیافتگی را با میزان دمکراتیزه  شــدگی 
جامعه همسان دانســت. چرا که در نبود نظام 
و امکان هــای دمکراتیک، در نهایت این منطق 
سیســتم سیاســت اســت که بر منطق سایر 
سیســتم ها غلبه پیدا می کنــد(، از پارامترهای 
دیگری تأثیر می پذیرد که در یادداشت دیگری 
به دالیل آن پرداخته  می شود. در چنین حالتی 
این رسانه ها و سایر نهادهای غیردولتی ظرفیت 
این را پیــدا می کنند که عملکــرد خود را در 
ارتباط با موضوع هایی که تحت تسلط محتوایی 
آنها قرار ندارد، بر اســاس اطالعات و داده هایی 
تنظیم کنند که به زعم آنها از منطق مشــابهی 
برخوردارند: یعنی اطالعــات و داده هایی که از 
ســوی نهادهای غیردولتی در اختیار آنها قرار 
می گیرد. بــه عبارتی این رســانه ها )در اینجا 
منظور رســانه های آزاد در جوامع آزاد اســت( 
که خود را، دســت کم  از ســلطه ی  سیاســت 
رسمی رهانیده اند، تنها به محتوای تولید شده 
از ســوی نهادهایی اعتنا می کنند که حداقل از 
منظر نهادی، در دسته بندی نهادهای غیردولتی 
بگنجند. ســاده تر می تــوان گفت، بــرای آنها 
غیردولتی بودِن منشــأ گزارش هــا به مراتب از 
اعتبار بیشتری نســبت به محتوای تولید شده 
برخوردار اســت؛ وضعیتی که رســانه ای مانند 
بی بی ســی فارســی از آن اســتفاده  می کند و 
علی رغم جانــب داری گزارش ها و مواضعش در 
ارتباط با جمهوری اسالمی، همچنان به عنوان 

رســانه ای موثق از نــگاه کارفرمایان خود مورد 
تأیید و استناد قرار می گیرد. به عبارتی می توان 
ادعا کرد که جمهوری اســالمی با شناخت این 
معادالت، سیاســت های کالن خود را از طریق 
نهادهای غیردولتی مانند بی بی سی و نایاک بر 
افکار عمومی دنیا تحمیل می کند. و این همان 
ظرفیتی است که در جامعه ی جهانی ایجاد شده 
و نظام هــای تمامیت خواه و اســتبدادی نهایت 
اســتفاده  را از آن کرده اند. ایــن نتیجه گیری 
پایانی مبتنی بر داده ها و اســتدالل های مطرح 
شده در مقاله، مقدمه ای است برای طرح نظرِی 
این بحث که در یک مقاله ی دیگر و در ارتباط 

با انقالب 1357 به آن پرداخته  خواهد شد.

پی نوشت
 *. )منبــع فیلم های صفحه ی فیس بوک “گزارش جنگ در ســوریه  
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https://goo.gl/Pt4JXu:٢۰١۸ سراقب، ادلب، 4 فوریه

https://goo.gl/ :2017 خان العســل، حلب غربــی، 22 آگوســت
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بە سەرنجدان بەوەی نووسەرانی تیشک و خوێندەوارانی 
کورد، بنەما گشتییەکانی ڕێنووسی کوردی دەزانن، بە 

پێویستیمان نەزانی هەموو بەشەکانی ڕێنووسی کوردی لێرە 
بنووسینەوە و تەنیا لەم نووسراوە کورتەدا ئاماژە بەو خااڵنە 
کراوە کە بەشێکی زۆر لە نووسەران لەبەرچاویان ناگرن و بە 

هەڵە دەیاننووسن...

ڕێنووسی کوردی   

ئامادەکردن: 
بەشی زمانەوانی



کێشەی )ڕ(ی سەرتا
تەنیا لە شــێوەزاری کرمانجیی سەروودا پیتی »ر« لە ســەرەتای وشە دەتوانێ بچووکیش بێت. 
لەباقیی شــێوەزارەکان واتا شێوەزارەکانی کوردیی ناوەندی و کوردیی گۆرانی و خوارەوەدا، ڕێی 

سەرەتا هەمیشە قەڵەوە و بە قەڵەویش دەنووسرێت. ڕزگار، ڕێگا، ڕێباز، ڕێنوێنی.

کێشەی )و(ی پەیوەندی
پیتی )و( کاتێک بۆ پێکەوە بەســتنەوەی دوو وشــە پێکەوە دێتە ناو ڕســتەوە، ڕۆڵی وشەیەکی 

سەربەخۆ دەگێڕێ و نابێ بلکێندرێ بە وشەی پێش یا پاش خۆیەوە.
ژن و پیاو

حیزب و الیەنەکان
کۆمەڵگا و حکوومەت

حەز و خولیا
لەو وشــە لێکدراوانەی کە لە لێکدرانی دوو وشــە بە )و( دروست بوون دەبێ بە یەک دانە )و( 

بنووسرێ نەک دوو دانە:
گفتوگۆ
هاتوچۆ

توندوتیژی
کەشوهەوا
کشتوکاڵ

هەڵسوکەوت

کێشەی )ی( ی خستنەسەر و ئاوەڵناو 
هەموومان دەزانین بۆ لکاندنی ناو بە ئاوەڵناو یان موزاف بە موزاف ئیلەیهەوە، کەڵک لە نیشانەی 

)ی( وەردەگیررێت و )ی( دەلکێت بە ناوەکەوە.
پێشمەرگە + ی + ئازا = پێشمەرگەی ئازا
کتێب + ی + بەسوود = کتێبی بەسوود
خولیا + ی + ڕزگاری = خولیای ڕزگاری

خەڵک + ی + کوردستان = خەڵکی کوردستان
بەاڵم ئەگەر ناوێک خۆی بە )ی( کۆتایی بێت، دیسان دەبێت نیشانەی )ی(ی بچێتە سەر.

دیاری + ی + کوردستان = دیاریی کوردستان
یەکێتی + ی + نیشتمانی + ی + کوردستان = یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان

ئەگەر وشەکە بە دوو )ی( کۆتایی بێت، دیسان دەبێت نیشانەی )ی( وەربگرێت و بە سێ )ی( 
بنووسرێ. 

ئاوارەیی + ی + کورد = ئاوارەییی کورد
شارەزایی + ی + کاربەدەستان = شارەزاییی کاربەدەستان

قەیرانی + ژینگەیی + ی + کوردستان = قەیرانی ژینگەییی کوردستان
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)ی(ی جێناوی سێهەم کەسی تاک
پیتی )ی( جێناوی سێهەم کەسی تاکە. وەک ئەو سێ حاڵەتەی لە سەرەوە بۆ )ی(ی خستنەسەر 
باســمان کرد، ئەگەر لە شــوێنێک پێویست بە )ی(ی جێناوی ســێهەم کەسی تاک بێ دەبێ 
بنووسرێ. زۆربەی نووسەران بۆ حاڵەتی یەکەمدا کە حاڵەتی سادەیە دەینووسن بەاڵم لە حاڵەتی 

دووهەم و سێهەمدا ناینووسن بەاڵم نووسینی پێویستە.
.1

پرسیاری کرد
وتاری نووسی

کتێبی خوێندەوە
2 و ٣.

کورد ئازادیی دەوێ
شەریف چاالکیی ژینگەییی دەکرد

)لە یەکەمیاندا »ی« بۆ خستنەسەرە و لە دووهەمدا جێناوە(
خۆپێشاندانی ناڕەزاییی بەڕێوە برد

)لە یەکەمیاندا »ی« بۆ خستنەسەرە و لە دووهەمدا جێناوە(
نەتەوەی کورد سەربەخۆییی دەوێ 

)لە یەکەمیاندا »ی« بۆ خستنەسەرە و لە دووهەمدا جێناوە(
جێناوی لکاوی )ی( بۆ سێهەم کەسی تاک و )یان( بۆ سێهەم کەسی کۆ، کاتێک لەگەڵ »کاری 

تێپەڕ / فعل متعدی« دا بێن دەبێ وەک خۆیان بنووسرێن.
نموونەی گەردانکردن

گرتم، گرتت، گرتی / گرتمان، گرتتان، گرتیان
ئەگــەر قەدی کردارەکە خۆی بە پیتی ...ــــی کۆتاییی هاتبێــت، کاتێک کە جێناوی لکاویان 

دەخرێتە سەر نابێت ...ـــی بقرتێنرێت:
نووسین: نووســی:

نووسیم ، نووسیت، نووسیی )نووسی هەڵەیە لەبەر ئەوەی قەدی کاری کردووەتە نووس(
نووســیمان، نووسیتان، نووسییان )نووسیان هەڵەیە لەبەر ئەوەی قەدی کاری کردووەتە 

نووس(
پرســـیـــن:

پرســـی + م  = پرســـیــم 
پرســی + ت = پرســـیـــت
پرســی + ی = پرســـیـــی

دەبێت وا بنووسرێن: من پرسیم، تۆ پرسیت، ئه و پرسیی. )نه ک ئه و پرسی(.
پرسی + مان = پرسیمان
پرسی + تان = پرسیتان

پرسی + یان = پرسییان 
دەبێت بنووسرێن: ئێمە پرسیمان، ئێوە پرسیتان، ئەوان پرسییان )نەک ئەوان پرسیان(

نموونه ی تر:
کاری تێپەڕ: )دزین، بڕین، کڕین، گۆڕین، نووســین(، که  له  ســێیه م که ســی تاکدا ده بنه  )ئه و 
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دزیــی، ئه و بڕیی، ئه و کڕیی، ئه و گۆڕیی، ئه و نووسیی(.

جێناوی لکاو لە کاری )تێنەپەڕ / الزم(دا:
بەاڵم ئەگەر کردارەکە )کاری تێنەپەڕ / فعل الزم( بوو وەک )بارین، فڕین، خزین، وەرین، پژمین( 
ئــەو کاتە لە دۆخی ڕابردوودا کەڵک لــەم جێناوە لکاوانەی )...م، ...ی / یت، ... ـــ / ...ین، ...ن، 
...ن( وەردەگرین. ئەگەر قەدی کردارەکە بە ...ـــــیـــ کۆتاییی هاتبێت لە کاتی خستنەسەری 

ئەو جێناوانەدا نابێت ...ـــیـــ لەبیر بکرێت و پێویستە بنووسرێت. نموونەی گەردانکراو:
فڕین؛ فڕیــ م = فڕیم = من فڕیم،  فڕیــ ی = فڕیی = تۆ فڕیـــیـت،  فڕیـــ  = فڕی = ئەو فڕی.

تاک: فڕیم، فڕیی / فڕییت، فڕی.
کۆ: فڕیین، فڕین، فڕین.

نموونه ی تر:
کاری تێپەڕ: )دزین، بڕین، کڕین، گۆڕین، نووسین(، که  له  سێیه م که سی تاکدا ده بنه  )ئه و دزیی، 

ئه و بڕیی، ئه و کڕیی، ئه و گۆڕیی، ئه و نووسیی(.
هەروها لە دۆخی کۆی سێیەم کەسی کۆش هەر بە هەمان شێوەیە:

پرســیـــیـان )نەک پرسیان(
گۆڕییان )نەک گۆڕیان(

دزییان )نەک دزیان(

کێشەی )ە( وەک فرمانی پەیوەندی و )ی(ی یاریدەدەر
بزوێنی )ە( لە زمانی کوردیدا 12 کارکردنی هەیە کە نووسەران زۆربەی کات بە شێوەی ئاسایی 
و بێ هەڵە بەکاریان دینن بەاڵم لە چەند حاڵەتێکدا کە لێرە ئاماژەیان پێ دکەین تووشی هەڵە 

دەبن.
یەکێک لە کارکردەکانی )ە( لە کوردیدا بۆ کاری دانە پاڵە یا کاری نەتاوە

کچەکە جوانە
گوارەکەی زێڕە

کتێب بەسوودە. 
کوردستان خۆشە.

بەاڵم ئەگەر وشەیەک بە )ە، ا، ۆ، ی، ێ( کۆتایی بێت، دەبێت )ی(یەکی یاریدەدەر زیاد بکرێت 
و لەجێی )ە(، )یە( دەچێتە سەر موسنەد.

ئەو شارەزایە.
کارێکی بەجێیە.

برینم کارییە.
کراسەکەی کرێشەیە.

یەکێکی دیکە لە کارکردەکانی )ە( ئەوەیە کە دەبێتە بەشێک لە هاوەڵناوی نیشانە. 
ئەم گۆڤارە
ئەم کتێبە
ئەم حیزبە

ئەم کوردستانە
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لەم حاڵەتەشــدا وەک حاڵەتی پێشــوو ئەگەر وشەیەک بە )ە، ا، ۆ، ی، ێ( کۆتایی بێت، دەبێت 
)ی(یەکی یاریدەدەر زیاد بکرێت و لەجێی )ە(، )یە( دەچێتە سەر موسنەد.

ئەم کۆبوونەوەیە 
)زۆربەی نووسەران ئەگەر وشەیەک بە »ه« کۆتایی هاتبێ »یە« نانووسن کە هەڵەیە(

ئەم چیایە
ئەم ڕادیۆیە

ئەم ئەم ئاسانکارییە
ئەم جێیە

ئەم پێکهاتەیە
هێندێک جار ئەو دوو )ه(یە کە لە دوو حاڵەتی پیشوودا باسمان کرد بە دوای یەکدا دێن. لەم 

هیوام بەم گۆڤارەیە
هیوام بەم کۆبوونەوەیەیە )وەک حاڵەتی پێشوو زۆربەی نووسەران ئەگەر وشەیەک بە »ه« کۆتایی 

هاتبێ »یە«ی دووهەم نانووسن کە هەڵەیە(
چاوم لەم حیزبەیە
چاوم لەو چیایەیە

کورد نشتەجێی ئەم کوردستانەیە
کورد نشتەجێی ئەم جێیەیە
بە قازانجی ئەم پێکهاتەیەیە

کێشەی )بە، بێ(
)بە( بەمانای دارا و خاوەن و )بێ( بە مانای بێبەری بوون، هەم لە ئاستی وشەی سەربەخۆدا لە 

ڕستەدا دەور بگێڕن و هەم لە ئاستی وشەسازیدا کارا بن.
 هــەر کاتێــک )بە( بەو مانایەی ســەرەوە ئاوەڵناوێکی تازە دروســت بکات، بەســەر ناوەکەوە 

دەنووسرێت: بەسوود، بەتام = بەچێژ، بەبڕوا = بڕوادار
هەر وەها ئەگەر بێ بە مانای )بەبێ( نەبێت و دەستەی ئاوەڵکار دروست نەکات، بەسەر ناوەکەوە 

دەنووسرێت و ئاوەڵناوێکی تازە دروست دەکات.
ئەو هیچ کاتێک مرۆڤێکی بێهیوا نەبووە.  بێهیوا = ئاوەڵناو

بەاڵم
بەبێ هیوا لەم تاریکستانە ڕێ دەر نابەیت.

یان بێ هیوا لەم تاریکستانە ڕێ دەر نابەیت. بێ هیوا = دەستەی ئاوەڵکار

کێشەی پێشبەندی لە
ئەگەرچی )لە( خۆی وەکوو ئامرازێکی سەربەخۆیە و لە بنەڕەتدا خۆی کار دەکاتە سەر وشەگەلی 
وەکوو )سەر، پشت، ژێر، ناو و ...( بەاڵم ئیستا لە زمانی کوردیدا ئەم وشەیلە بە یەک وشە و بە 

پێشبەندی حەساب دەکرێن: لەسەر، لەپشت، لەدوا، لەناو، لەنێوان، لەتەنیشت،
لەسەر ڕێگای گەڕانەوەم..

لەنێو ئەم دارستانەدا، 
کێوێکی بەرز لەنێوان ئەم دوو شارەدایە.
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لەپشت پەنجەرەکە ڕاوەستابوو.
تێبینی ا: سەر ئەگەر بەمانای خودی سەر بێت، ئیتر بە جیا دەنووسرێت. 

بەردێکی لە سەری دا.
سەرتاپای لەشی تەڕ بووە. )سەرتاپا یەک وشەیە، بەواتای هەمووی جەستەی(

....، هەر لە سەر تا پاتەوە.
تێبینی2: لە ئەم ال --- لەم ال

لە ئەو کا--- لەو ال

کێشەی )دا(
)دا( لە کوردیدا بە سێ شێوە دەردەکەوێت.

)دا( وەکوو بەشێک لە دووانەی )لە...دا( و )بە...دا( و )دە...دا( کە هەمیشە بە وشەی پێش خۆیەوە 
دەلکێنرێت.

لە کوردستاندا، بەو ڕێگایەدا هاتم.
)دا( وەکوو پێشگری دروستکەری کاری داڕێژراو: بە حوکمی پێشگر بوون و سەربەخۆ نەبوونی، 

لەگەڵ ئەو وشەیەدا دەنووسرێت کە دەچێتە سەری:
دانیشتن
داگرتن 

چۆکی دادا. 
تێبینی: ئەو حوکمە بۆ دووالگرەکانی تری وەکوو )لە...ەوە( و )لە...ڕا( و... دروستە.

)دا( وەکوو کاری سەربەخۆ کە هەمیشە بەجیا دەنووسرێت.
بەردێکی لە پەنجەرەکە دا.
خەنجەرێکی لەسەر دڵی دا.

کێشەی )ڕا(
ڕا دۆخێکی سادەتری لە دا هەیە. ڕا وەکوو بەشێک لە دووالگری )لە...ڕا( و )بە...ڕا( هەمیشە بە 

وشەی پێش خۆیەوە دەلکێنرێت.
ڕا دەوری پێشگر دەبینێت و کاری داڕێژراو دروست دەکات: ڕاهاتن، ڕاخستن

بە شتێک ڕاهاتن بە واتای فێر بوون و خوو پێوە گرتنە. 
لەم موبایلە نوێیەت ڕازیت؟ ـ بەڵێ، پێی ڕاهاتووم.

تا ئیستە بۆ سندووس چوویت؟ ـ جارێک پێیڕا هاتووم. 

ئەم/ئەو
ئەم و ئەو چ وەکوو جێناوی ئاماژە و چ وەکوو ئاوەڵناوی ئاماژە، وشــەی سەر بەخۆن و نابێت بە 

وشەی پاش خۆیانەوە بلکێنرێن.
بەاڵم وشــەگەلی وەکوو ئەمشــەو، ئەمڕۆ، ئەمســاڵ بوون بە وشــەی ســەربەخۆ و ئەو ڕێسایە 

نایانگرێتەوە. 
ئەمشەو بێ شێو سەر دەنێیتەوە.

ئەم شەوە چەند تاریک و بێدەنگە.
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تێبینی:
لە ئەو --- لەو
لە ئەم --- لەم

لە ئەوێ --- لەوێ
لە ئەمێ --- لەمێ

لە ئێرە --- لێرە

کاری پێشبەندی
پێ/ لێ/ تێ، جۆرێیکی تر لە دەربڕینی دۆخی بە/ لە/ دەـ  ن و بەشێوەی ئاسایی دەبێت 

سەربەخۆ مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت.
پشتم پێ بەست

کتێبم پێ دا
گوشاری دوژمن چۆکمان پێ دانادا

دەستم لێ هەڵگرت
تێی هەڵدە

دەستی پێ بکە
هەندێــک کار بە پێشــبەندەکانیانەوە مانای تازە دروســت دەکەن بۆیە دەبێ بەســەر یەکەوە 

بنووسرێن.
پێگەیشتن
تێگەیشتن
پێکەنین

ئیدیۆم
دەبێت مانای ئیدیۆمیی چەند وشە لەگەڵ کاری لێکدراو جیا بکەینەوە. ئیدیۆمێک کە لە چەند 

وشە پێکهاتووە، بە پیچەوانەی کاری لێکدراو وشەکانی بە جیا دەنووسرێن.
دەست لێ هەڵگرتن

= وازهێنان
دەست لێ بەردان

= واز لێ هێنان
ئاسنی سارد کوتان

= کاری بێهوودە کردن
چاو لێ داخستن

= گرنگی پێ نەدان

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 60-59  ساڵی بیست و سێهەم  بەهار و هاوینی 2721 526



ڕێنماییی نووسین
مه رجه  گشتییه کانی وه رگرتنی وتار

1 تیشک به  زمانی کوردی بابه ت باڵو ده کاته وه . ئه گه ر نووسه رێک له به ر هه ندێک هۆکار بیهه وێ په یامه که ی 
به  زمانی فارسی بگه یه نێت، دوای په سندی ده سته ی نووسه ران وتاره که ی وه رده گیرێت.

2 له  هه ر ژماره یه کی گۆڤاری تیشکدا، لێکۆڵینه وه  له سه ر مژارێکی تایبه ت ده کرێ؛ به اڵم توێژه ران ده توانن 
له  ده ره وه ی ئه م بابه ته شــدا و به  مه رجێک که  وتاره که یان په یوه ندیی به  پرســی کورد و کوردستانه وه  بێ، 

لێکۆڵینه وه کانی خۆیان بۆ گۆڤاری تیشک بنێرن.
3 گۆڤاری تیشــک گرنگی به  چوار شێوازی وتارنووسین ده دا و داوا له  نووسه ران ده که ین له  یه کێک له و 

شێوازانه دا وتاره که ی خۆیان ئاماده  بکه ن:
 وتاری هه ڵسه نگاندن: له  نێوان 800 تا 1500 وشه ؛ توێژه ران ده توانن هه ڵسه نگاندن بۆ ئه و کتێب، فیلم، 

مۆسیقا و شانۆیانه  بکه ن که  پێوه ندییان به  پرسی کورده وه  هه یه .
 وتاری شیکاری: له  نێوان 1500 تا 2500 وشه ؛ له م شێوازه دا مه رج نییه  که  نووسه ر ئاماژه  به  سه رچاوه کان 
بکا، به اڵم ده بێ بابه ته که  له ســه ر بنه مای بیرۆکه یه کی ڕوون ئاماده  کرابێ و ده ره نجامی توێژینه وه که  شــی 

بکرێته وه .
 وتاری تیۆری: له  نێوان 2500 تا ٤000 وشه ؛ له م شێوازه دا پێویسته  که  نووسه ر ئاماژه  به  سه رچاوه کان بکا 
و که ڵک له  تیۆرییه کی تایبه ت بۆ لێکۆڵینه وه که ی وه ربگرێ. تکایه  سه یری سیسته می سه رچاوه دان بکه ن.

 وه رگێڕان: له م به شــه دا هه وڵ ده درێ هه ندێک وتاری گرنگ که  له ســه ر کوردستان به رهه م هاتوون، له  
زمانی یه که مه وه ، ته رجه مه  بکرێنه وه . له  ڕووی زانستییه وه  و له به ر گونجان له گه ڵ فه لسه فه ی گۆڤاری تیشک 

ده بێ وتاره کان له  الیه ن ده سته ی نووسه رانه وه  په سند بکرێن.
4 ئه و توێژه رانه ی که  له  ڕۆژهه اڵت ده ژین ده توانن وتاره کانیان به  ناوی خوازراوه وه  باڵو بکه نه وه  به  مه رجێک 

که  سه رنووسه ر په سندیان بکات.
5 ده ســته ی نووسه رانی تیشک دوای هه ڵســه نگاندنی وتاره کان نووسه ران له  شێوازی چاپ و گۆڕانکاریی 

پێویست ئاگادار ده کاته وه .
6 پێویسته  له گه ڵ وتاره کان پوخته یه کی کورت له  نێوان 50 تا 70 وشه  ئاماده  بکرێ.

شێوازی سه رچاوه دان
گۆڤاری تیشــک که ڵک له  سیسته می ســه رچاوه  دانی شیکاگۆ وه رده گرێ. نووســه ران له  هه ر شوێنێکدا 
که  پێویســتیان به  ئاماژه  به  ســه رچاوه یه ک هه بوو یا ده یانه وێ له  په راوێزدا شرۆڤه یه کی زیاتری بابه ته که  
بکه ن، ده بێ هه موویان هه ر له  په راوێزی کۆتاییدا بێنن. نووســه ران ئاگادار ده که ینه وه  که  ده بێ به  ته واوی 
سه رچاوه که  بنووسن و ژماره ی الپه ڕه کان دیار بکه ن. له  کۆتاییدا پێویست ناکا لیستی سه رچاوه کان به جیا 

دووپات ببێته وه . له  خواره وه  ئاماژه  به  چه ند شێوازی سه رچاوه  دان ده که ین:
1. کتێب

عه بدوڵڕه حمان قاسملوو، کوردستان و کورد، وه رگێڕانی عه بدوڵاڵ حه سه ن زاده  )هه ولێر: چاپخانه ی ڕۆژهه اڵت، 
.٣20 ،)201٤

دیوید مکداول، تاریخ معاصر کرد، ترجمه  ابراهیم یونسی )تهران، پانیذ، 1٣8٣( 6-5.
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(Austin, University of Texas Press, 1989) 83-4. 

2. به شێک له  کتێب
Abbas Vali, “Nationalism and the Question of Origins,” in Essays on the Origins of Kurdish Na-
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