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ســـــه روتار 
ناسرمورادی



ئاپاراتووس لــە ئاکامی پەیوەندیی دامودەزگا 
حکومییەکانــەوە پێــک دێت کــە پێکەوە 
تۆڕی دەسەاڵتی سیاســی ساز دەکەن. هەر 
ئــەم پێکهاتــە تێکچــڕژاوە، ئیدیۆلۆژییەک 
بەرهەم دێنێتەوە و، لە ئەنجامدا شەرعییەت 
بە بــوون، مانــەوە و شــێوەی کارکردنیان 
دەدات، پڕۆســەیەک کــە بەردەوام پاســاو 
بــۆ ڕەوایەتەکانــی بااڵدەســتی دێنێتەوە و 
لە خزمـــەت بەرژەوەندی و ســـــەروەریی 
الیەنی بااڵدەستدایە کە لێرەدا مەبەست لێی، 

دەسەاڵتی داگیرکارە.  
پرســی کــورد لەنێوان چوار بەرداشــی 
ئاپاراتووســی داگیرکەردا بە هەڵپەســێراوی 
ماوەتەوە. گرنگە بیرمەندان، بەرەی ئەکادێمی، 
ڕەوتی کۆمەاڵیەتی و ئەو الیەنە سیاسییانەی 
خۆیــان بە نەتەوەخواز پێناســە دەکەن، لەم 
دۆخە زیاتر ورد ببنەوە و، ڕەوتی دژەهێژمۆنی 
بگرنە  ئاپاراتووســەکانی داگیرکەر  لەهەمبەر 

بەر.
پڕئاشــکرایە ســازدانی ڕەوتێکــی وەها، 
بەســتێنەکانی  خوێندنەوەی  بە  پێویســتی 
تــۆڕی دەســەاڵت و شــــێوەکار و پالنــی 
دامودەزگا و دامەزراوەکانی دەســەاڵت هەیە 
کە بــەو هۆیانــەوە لە الیەک بااڵدەســتیی 
الیەنێک دێنێتە دی و، لە الیەکی دیکەشەوە 
ئامانج   پەراوێزخســتنی الیەنەکانی دیکە بە 
دەگرێ. لە ڕوویەکی دیکەوە، پێویســتی بە 
دید و ڕوانگەی خەسارناسانە هەیە کە لە دەق 
و پەراوێزی سیاسەتی تواندنەوە و سەرکوت و 

پەیوەندییەکانی داگیرکاری بکۆڵێتەوە.  
لــە گــــۆشەنیگایەکەوە، لێکدانــەوەی 
ئاپاراتووســی داگیرکەر بە لێکدانەوەی پێگە 
و شــێوەی کارکردنی ئەو ناوەند و دامەزراوە 
و ئەنستیتۆتانە ڕوون دەبێتەوە کە بەردەوامن 
لەسەر هێڵی فکری و بەرژەوەندیی دەسەاڵت 
و، وەک تۆڕێــک ســەرلەبەری بوارەکانــی 
پەروەردە، مێدیا، ناوەندکانی خوێندن، زمان، 
هونەر، کولتــوور و ... هتدیان تەنیوەتەوە و، 

لە ئاکامدا هەڕەشە لەســەر مان و ئاسایشی 
ئەوانی تر دەکات.

میکانیزمی کۆنتڕۆڵکردنی واڵت و کۆمەڵگا 
ژێردەســتەکان لــە شــێوازی توندوتیژیــی 
ڕووتــەوە، هاوکات بۆ کۆنتڕۆڵ و ســەرکوتی 
نەرم گۆڕدراوە کە بێگومان ئەمەیان دەکەوێتە 
چوارچێوەی شــەڕی نەرم و میکانیزمەکانی 
کارپێکردنی ئاپاراتووسی داگیرکەر بە ڕەهەندە 

ئاشکرا و شاراوەکانییەوە پتر لەقاو دەدات.
ئەگــەر ئــەم چەمکانــە بهێنینە ســەر 
کوردســتان، دەردەکــــــــەوێ شــێوازی 
جومگەبەندیــی گوتــاری دەســەاڵت، بــە 
ئاســتبەندیی جیــاواز و بــە کاراکتێریــی 
فرەجــۆرەوە تێپەڕ دەبێ. ناوەندە کولتووری و 
هونەرییــەکان، دەزگا مێدیایی یەکان، پێگە و 
ماڵپەڕە سێبەرەکان، ئەگەر نەبنە بۆچوونێکی 
ڕەهــا، بــە زۆری بوونەتە مایەی داڕشــتنی 
گوتاری ســاختە و بێ بنەما لە کوردستان بۆ 
الوازکردن و پەراوێزخستنی ڕەوتی نەتەوەییی 
ڕزگاریخواز. لە ئاستی کوردستاندا، سیاسەتی 
لێڵکردنی ناســنامەی کــوردی و بەتاڵکردنی 
لە ڕەهەندی سیاســی، بە کارگێڕیی تاقمێک 
و بە هاوکاریی پەیمانــکارە ئەمنییەتییەکان 
بەردەوامــە.  کوردییــەوە(  پڕۆفایلــی  )بــە 
پووچەڵکردنــەوەی ئەم پیالنــە فرەڕەهەند و 
درێژخایەنە، ئەرکی قورســتر دەخاتە ســەر 
شانی بیرمەندان، ئەکادیمیسییەن و کۆی ئەو 
حیزب و الیەنانەی کــە ڕوانگەی کوردییان 
هەیــە. دۆخــی ســەرکوت و زەبروزەنگ و 
بەردەوامبوونی، پێویستی بە ساغ کردنەوەی 
گوتارێکی نەتەوەیی و ڕوانگەیەکی زانســتی 
هەیە کە بە شــێوەی هەمەالیەنە و ڕێکخراو، 
ئاپاراتووســەکانی دەســەاڵت بناسێنێتەوە و 

هەڵیانسەنگێنێت.
وەک پێویستییەک، ئەم ژمارەیەی گۆڤاری 
تیشک تەوەری »ئاپاراتووسەکانی دەسەاڵت و 
چۆنیەتیی کارپێکردنیان« شەنوکەو دەکات و 

تیشکیان دەخاتە سەر. 
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سهکۆ



کێشەی ئایدیۆلۆژیا و پرسی ئاپاراتووسەکانی 
دەوڵەتی ئێرانی 

ڕێناسخۆرهەاڵت

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.
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پوختە
لــەم وتارەدا بێ ئەوەی ئاماژە بە لەدایکبوونی 
دەوڵەت لــە ئێران بکرێت، هەوڵی دروســت 
 کردنی مشــتومڕێکی زانستی لەسەر هەبوون 
یان نەبوونی دەوڵەتی ئێرانی لە ســەردەمانی 
ڕابردوودا دەکات، لەسەر مێژووی ئێستاکەی 
دەوڵەتی مۆدێرن و ئاپاراتووســەکانی زمان و 
مێژووی ئێرانی لەناو ژیانی ڕۆژانە و تایبەتیی 
ئەو مرۆڤە ڕاوەســتە دەکات کە لەناو سنوورە 
فەرمییەکانــی ئێرانــدا، بە کوردستانیشــەوە 
دەژین. پێویســتیی ئاماژەکردن بــەم بابەتە 
لــەم ڕووەوە گرینگــە کە کورد لــە ڕێگای 
ئایدیۆلۆژیای دەوڵەتی مۆدێرنی ئێرانییەوە، بە 
وەرزش،  پەروەردە،  ئاپاراتووسەکانی  نێونجیی 
موزیک، زمان و مێژووی ئێرانی ناسنامەکەی 
بــەردەوام لــە حاڵــی ســڕینەوەدایە و ئەم 
ئاپاراتووســانە بە دزەکردنە ناو سۆبژیکتیویتی 
مرۆڤی کورد، تەنانەت جیهانێکی هاوبەشیان 
لە سیمبۆلە ئێرانییەکان بۆ کورد خوڵقاندووە، 
تەنانەت ئەگەر کەسێک بە کتێبی »گوڵستانی 
ســەعدی«یەوە وێنە بگرێت، یان »شــیعری 
حافــز«ی ئێرانی بکاتە کــوردی یان موزیکی 
شــەجەریان و وێنەکانــی هاوبــەش بکات، 
ئەوە کێشــەیەک بۆ ناســنامەکەی دروست 
نابێت. بــەاڵم ئەوەی ئــەم عەقاڵنییەتە لێی 
و  کوردبــوون  بەالفــی  و  تێنەگەیشــتووە 
دامەزرانی دەوڵەتــی کوردییەوە خەریکە لێی 
ڕا دەکات، ئەو ڕاســتییەیە هێشتا کولتووری 
ئێرانی وەک هێزێکی ئیمپڕیالیســتی بۆخۆی 
پێناســە نەکردووە؛ کە ئەم کولتوورە دەتوانێ 
ئاپاراتووســەکانییەوە  بــەردەوام لە ڕێــگای 
هاوکات شــەرعییەت بۆخۆی بەدی بێنێت و 
شوناســەکانی دەرەوەی خۆی بسڕێتەوە؛ بێ 

ئەوەی ئەو مرۆڤە کوردە لێی ئاگادار بێت.

پێشەکی
لە ســەردەمی ڕێفۆرمەکان لــە ئێراندا، لەژێر 
کاریگەریــی شکســتی جیهانیــی چــەپ، 

کاریگەریی لیبڕاڵیزم و پڕاگماتیزمی ئەمریکی 
کــە خەریک بوو لە پانتای زانکۆکان خۆی لە 
ڕووی هزرییەوە ســەقامگیر دەکرد، ژیانەوەی 
سەرلەنوێی تێزی کۆتاییی ئایدیۆلۆژییەکان و 
بوونی ئەمریکا لە ناوچەکە، چەشــنە دژایەتی 
کردنێکی ســاکار لەگەڵ چەمکی ئایدیۆلۆژی 
پێــک  هــات و خوێنــدکاران و بەشــێکی 
گەورەی توێــژی ئەکادیمیی کوردیش وەک 
الســایی کردنــەوەی هەندێک لە نووســەرە 
ئێرانییــەکان، مۆرکــی ئیدیۆلۆژیکیــان لەو 
کەســانە دەدا کە پێیان  وابوو پرســی کورد 
لە بنەڕەتەوە پرســێکی بوون ناســانەیە؛ ئەم 
توێژە پێی  وابــوو دەرکەوتە ئایدیۆلۆژیکەکانی 
بزاڤــی کوردی یان بزاڤە ناســنامەتەوەرەکان 
و بەتایبــەت بزاڤی کــوردی تەنیا فۆڕمێکی 
نوێی ئایدیۆلۆژیای ناســیۆنالیزمی چەپ یان 
ڕاســت یان ئاوێتەیەک لــەم دووانەیە و، لە 
ئاکام دا بەرەو چەقبەستووییی بیر و ڕامان، لە 
چوارچێوەی بەرتەسکی ئایدیۆلۆژیک، هەنگاو 
دەنێــت. دەرەنجامەکانی ئــەم درزە فکرییە 
یان کەوتە باوەشــی پۆســت مۆدێرنیزمیکی 
ڕووکەشــییانەی نێهیەلیستی کە تەنیا خۆی 
لەناو باسوخواســی نــاو کۆفی شــۆپەکان و 
دەدۆزییەوە  شێوە-ڕووناکبیرییەکاندا  ئەڵقەی 
یــان لەوپەڕەکــەی خۆیــدا کەوتە نــاو ئەو 
کاریگەریی گۆشــەنیگای  لەژێر  لیبڕاڵیزمەی 
ئەکادیمیســییەنە ڕیفۆرمخوازە ئێرانییەکانەوە 
کەشــوهەوای ئێرانــی داگیر کردبــوو. ئەم 
گۆشەنیگا لیبڕاڵیســتییە بێ ئەوەی بڕوانێتە 
سەر پێشینە و میراتی فکریی بەهێزی سەدەی 
هــەژدەی لیبڕالیزم و بەبــێ لەبەرچاوگرتنی 
نەریتی فکریی چاخی ڕۆشنگەری، لیبڕاڵیزمی 
لە دژایەتیــی ڕامانی چەپ پێناســە دەکرد 
و، تەنانەت ئەوەشــی لەبیــر کردبوو نەریتی 
چەپ بە مارکسیشــەوە بەشــێک لەو نەریتە 
لیبڕاڵییەی ســەدەی هەژدەی بەدواوە بووە. 
گرینگترین دەرەنجامی سیاسیی ئەم چەشنە 
تێڕامانە لە جیهان و خود، پڕۆسەی سیاسەت 



سڕینەوە لە پرســی کورد لە ڕێگای دژایەتی  
کردنی چەمکی ئایدیۆلۆژی بوو. 

ســەرەڕای ئەوەی گەڕانەوە بۆ ئەو سااڵنە 
و شــەنوکەوکردنی دەرکەوتە فکرییەکانی ئەو 
ســەردەم و کاریگەرییەکەی لەســەر دۆخی 
فکریی کوردان پێویســتی بــە تێبینیی ورد 
هەیە، بەاڵم نکۆڵی لەوەش ناکرێت بەشــێک 
لە توێــژی ئەکادیمی لە کوردســتان هەوڵی 
ئەوەیان دا نەکەونە ژێر کاریگەریی ئەم دۆخە 
پەیوەندییەکی دووالیەنە  بەهەژموونکــراوە و 
لەنێــوان تیــۆر و کــردە، لــە جوگرافییای 
سیاسیی کوردســتان بە گشتی و ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان بەتایبەتی وێنا بکــەن؛ هاوکات 
لەم بەشــەی نووســراوە و لێکدانەوەکانیاندا، 
بــە لەبەرچاوگرتنــی زۆر فاکتــەری جیاواز، 
کوردســتانیان لــە دەرەوەی ئێــران، وەک 
قەوارەیەکی سیاسی، بەاڵم لەژێر کاریگەریی 
سیاســەت و ئابووریــی و ئایدۆلۆژیای ئێرانی 
پێناســە کــرد و بناخەکانی دیسکۆرســێکی 
پێناســەکردنەوەی  ســەرلەنوێ  بــۆ  نوێیان 
شوناســی کورد، وەک شوناسێکی جیاواز لە 
ئێرانی بوون پــەرە پێدا. ئەم ڕەوتە تا ئەمڕۆکە 
توانیویەتی لەبــاری مەعریفی، پەیوەندییەک 
لەنێــوان بەرهەمهێنانــی زانســت و ئایدیای 
سیاســی پێک بێنێت. بەاڵم لە هەوڵدانەکانی 
خۆیدا، سەرەڕای کێشە و کەمایەسیی زۆر، لە 
ڕووی تیۆر و پرەکتیســی پارتە سیاسییەکان، 
بنەما جەماوەرییەکانی ڕێکخســتنی سیاسی، 
بیــری جیاکردنەوەی کورد لــە ئێران بە زۆر 
هــۆکاری جیاوازەوە، لەنــاو دەقی کۆمەڵگای 
کوردیدا بەردەوام تووشــی کۆســپ بووەتەوە 
یان بەگوێرەی پێویست و بەتەواوی لە ڕووی 
ســۆبژێکتیڤیتییەوە نەکەوتووەتە ناو گشــت 

جومگەکانی کۆمەڵگای کوردییەوە.  
هۆکارەکانی ئەم کیشــەیە شــەبەنگێکی 
بەرفــراوان لە هــۆکاری ئابوورییــەوە تاکوو 
هۆکاری کۆمەاڵیەتی دەگرنە خۆیان، بەاڵم بە 
گرینگی پێدانی پرســی پەروەردە، ئەم وتارە 

لــە هەوڵــی ئەوەدایە بــە ئاماژەپێدانی ڕۆڵی 
دەوڵەت و ئایدیۆلۆژیا، پرسی ئاپاراتووسەکانی 
بەرهەمهێنانەوەی ســوبژێکتێکی پاســیڤ و 
گوێڕایەڵی دەوڵەتی ئێرانی و هەروەها پڕۆسەی 
ســڕینەوەی سیاســەت لەناو کورددا پێناسە 
بکات. بۆ ئەم مەبەستە وێنایەک لە پەیوەندیی 
نێوان ئایدیۆلۆژیــا و دەوڵەت دەخرێتە ڕوو و 
دواتر چۆنیەتیی دەرکەوتنی ئەم ئایدیۆلۆژیایە 
لەناو ئاپاراتووســی مێژووی دەوڵەتی ئێرانیدا 
شــی دەکرێتەوە. لە کۆتاییدا هەوڵ دەدرێت 
ئاوڕێــک لــەم ئاپاراتووســە لە ســەردەمی 
ئەمڕۆکــەدا بدرێتەوە. بەاڵم بە گشــتی، لەم 
وتارەدا مەبەســت لــە دەوڵەتــی ئێرانی ئەو 
دەوڵەتەیــە بە پشت بەســتن بــە کولتوور و 
بیرۆکراسی، ئاپاراتووسی مێژوو، وەک ئامرازی 
شــەرعییەت بەخشین بە دەسەاڵتی خۆی لە 
سەردەمی مۆدێرن، ئەو بەڵگاندنە ئایدیۆلۆژیکە 
پەرە پــێ دەدات کە ئێران لە ســەردەمانی 
چاوهەڵێنانی مێژووە هەبووە، ئێمپراتۆڕییەکانی 
پێشــوو هاوواتای دەوڵەتی مۆدێرنی ئێستاکە 
بــوون و مێــژوو و زمانــی فارســی وەک 
دانیشتووانی  تەواوی  بەســەر  بەردەوامییەک 
هەرێمەکەدا بە بەردەوامی زاڵ بووە. ئەم سێ 
بەڵگاندنە هاوکات لەوانەیە کەمترین دەاللەتی 
بەاڵم  ڕاســتەوخۆی سیاســییان هەبووبێت، 
بناخەی هەر چەشــنە کردەیەکی سیاســیی 
دەوڵەتــی مۆدێــرن لــە ئیرانی بــوون و بە 
مەبەستی شەرعییەت بەخشین بە دەسەاڵتی 
دەوڵەتی ئێرانی، لە ڕێگای ئاپاراتووســەکانی 
خۆیەوە، هەوڵی هاوچەشن کردن و سڕینەوەی 
ناســنامەی کوردیــان داوە. کوردیــش وەک 
نەتەوەیــەک کە خاوەنی بیرۆکراســی نەبووە 
و زۆر درەنگتــر کەوتووەتە نــاو قۆناخی خۆ 
تەیارکردنــی مێژوویی یــەوە، تا ســەردەمی 
ئێســتاش بــە هــۆی فۆڕمــە جیاوازەکانی 
وەک  ئێرانییەکانەوە،  جیــاوازە  ئاپاراتووســە 
ئۆبژێکتێکی پاســیڤ، لەناو نەستی سیاسیی 
خۆیدا، بــەردەوام ئاپاراتووســە ئێرانییەکانی 
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بەرهــەم هێناوەتەوە و، تەنانــەت ئەو کاتەی 
کردەی سیاسیشــی ئەنجام  داوە، ناڕاستەوخۆ 
هەر لەژێر کاریگەریی ئەو ئاپاراتووسانەدا بووە. 
لەسەر ئەم بنەمایە گرینگ نەبووە دەسەاڵتدارە 
ئێرانییــەکان لــە بەرەی چەپ یان ڕاســتی 
ئایدیۆلۆژیی سیاســی بووبن یان ئیســالمی 
شــیعی دەســەاڵتی بەدەســتەوە بووبێــت، 
ئــەوەی گرینگ بــووە، بەردەوامیی دەزگای 
دەوڵەتــی مۆدێــرن، ئایدیۆلۆژییەک بە ناوی 
ئێرانی بوون و بەردەوامیی ئەم ئایدیۆلۆژییە لە 
ڕێگای ئاپاراتووســەکانییەوە بووە کە بەردەوام 
خۆی لە ســەردەمە مێژوویی یەکاندا تەنانەت 
لەناو کردەی سیاســیی کوردیشــدا بەرهەم 

هێناوەتەوە.

ئایدیۆلۆژی 
لەژێر  »ئەنگلۆ-ئەمەریکــەن«دا،  جیهانــی  لە 
ئایدیۆلۆژیا  سیاسی،  پڕاگماتیزمی  کاریگەریی 
زۆر جار وەک بەرهەمێکی دەرەکی، بابەتێکی 
بەرهەمهێنــراوەی خەون و خولیاڕێســەکان، 
تــر  بەرهەمــی ڕووناکبیرانــی جیهانێکــی  
یــان مەکینەکارانــی خەریک بــە دیزاینی 
تۆتالیتاریانیزمــە؛ یان ئەو کەســانەی زۆرتر 
پەیوەندییان لەگەڵ تیۆرییە ئەبســتڕاکتەکان 
هەیە. لەم ڕوانگەیــەوە، ئایدیۆلۆژی جۆرێکی 
نەفرەتهێنەر لە تیۆرییەکی قەبەیە؛ ئەم تیۆرییە 
قەبەیــە بەتایبەتی پەیوەندی لەگەڵ مێژووی 
ســەرەتا و ناوەڕاستەکانی ســەدەی بیستەم 
هەیە کە فاشیســتەکان بۆ گرتنی دەسەاڵت 
بەســەر جیهانــدا هەوڵیــان دەدا، لەگــەڵ 
کۆمۆنیســتەکان بەرەوڕوو ببنەوە. بەاڵم وەک 
مژارێکی سەیروسەمەرە، بە الیەنی فکرییەوە، 
دوابــەدوای مارکــس و ئێنگێلــس، هەر ئەو 
تیۆریزانانە پێشوازییان لە ئایدیۆلۆژی کرد کە 
خۆیان ببوون بە دوژمنە سوێندخواردووەکانی!
بەاڵم لەناو جیهانی تیۆرییە سیاسییەکاندا، 
ئایدیۆلۆژی لەژێر کاریگەریی بای مۆدە فکرییە 
ئەکادیمییەکاندا، نەک هەر کاکڵی بنچینەیی 

میتۆدۆلۆژییــە  بەڵکــوو  بەرژەوەندییــەکان، 
لــە  و  دەنوێنێتــەوە  دەســەاڵتدارەکانیش 
ڕاســتیدا کەم و زۆر پاساوهێنانەوەی خودی 
ئایدیۆلۆژیــای زاڵــە لــە ڕووی میتۆدۆلۆژیی 
بااڵدەســتەوە؛ ئەم ڕاســتییەش لــە چاوی 
زۆربــەی بەکارهێنەرەکانیدا ونە. هەر ئەوەش 
وای کردووە دوای ماوەیــەک، بە تێڕامانێک 
لەســەر کردە و تێفکرینەکانمان ئەو پرسیارە 
بەرەوڕوومان بێتەوە ئاخۆ سیاسەت، زانستە یان 
هونەرە؟ ئاخۆ سیاسەت بنەمایێکی ماتماتیکی 
و لۆژیکی بەســەریدا زاڵە یان ئاوێتەیەک لە 
لۆژیک و بنەما هەست و سۆزاوییەکانی مرۆڤە 
کە زۆر جــار ئیرادە، باوەڕ و ویســتەکانیش 

دەتوانن ببنە داینەمۆی گۆڕانکارییەکان؟
ئەگەر بەوردی لەســەر بنەما و ئاقارەکانی 
ئەم پرســیارانە بیــر نەکرێتەوە، ئــەوە لەژێر 
کاریگەریی لیبڕاڵیزم وا بیر دەکرێتەوە مرۆڤ 
خەریکــە لەهەمبــەر هێرشــەکانی دووانەی 
کۆمۆنیــزم یان فاشــیزم یان هەر چەشــنە 
ئایدیۆلۆژییەکی دیکەدا خەریکی شــەڕە و بە 
پێی ئەم جۆرە تێفکرینــە، زۆر جار چەمکی 
لیبڕاڵیزم لەناو نەستی سیاسیی ئێمەدا جێگای 
ئازادی دەگرێتەوە. بــەاڵم وەک ئەزموونێکی 
مێژوویی، هیچ دەوڵەت، پارتێکی سیاسی یان 
کەسێک نەبووە لەناو جەغزێکی ئایدیۆلۆژیکدا 
بیــر نەکاتــەوە یان کــردە سیاســییەکەی 
دەرەنجامێکــی ئایدیۆلۆژیکی لێ نەبووبێتەوە 
یان بەشــێک لە کردە سیاســییەکانی لەژێر 
ئایدیۆلۆژیکەکانیدا  کاریگەریی بیر و بــاوەڕە 

نەبووبێت.
ئــەم پرســیارە کــە ئاخــۆ ئایدیۆلۆژی 
مژارێکی داهێنــراوە یان مژارێکە دۆزراوەتەوە 
و لــە پێواژۆی ژیانی کۆمەاڵیەتی-سیاســیدا 
کەشف کراوە، النیکەم دەکرێ لە دوو ئاستد ا 
بەرســڤ بدرێتەوە. یەکەم؛ مژاری ئایدیۆلۆژیا 
ئایدیۆلۆژیــا وەک  و  وەک دەســتەواژەیەک 
فۆڕمێکــی سیاســیی تایبەت لــە تێڕامانی 
سیاســی بە مەبەســتی پاســاوهێنانەوە یان 



شەرعییەت بەخشین بۆ ئەو پێداویستییانەی 
باســیان لێ نەکراوە یان ناکرێت. لە ئاســتی 
یەکەمدا ئایدیۆلۆژیا بە پێی پێناســەی کلۆد 
لێفێــور]1[ دیاردەیەکــی مۆدێرنــە، چونکــە 
ئایدیۆلۆژیــا خاوەنی پانتایی یەکــی جیاوازە، 
واتە دەربڕینی قەڵشــتێکی مێژوویی لەنێوان 
کردەوە نواندنەوەی ئەودایە. لە ڕوانگەیەکەوە 
ئایدیۆلۆژیا لە دەرەنجامی دابەشــبوونی کاری 
کۆمەاڵیەتییــەوە وەدی دێــت؛ کــە لەناویدا 
هێز وەک یاسا و بەربەســت بە دامەزراوەیی 
ئایدۆلۆژیکــەکان  دەکرێــت و دیسکۆرســە 
تووشــی دابڕانێکی هاوشــێوە لە پڕەکتیسە 
کۆمەاڵیەتییەکان دەبنەوە. لێفیۆر تا ڕادەیەک 
پابەندی جۆرێک مەعریفە ناسیی مارکسی لە 
ئایدیۆلۆژیا دەمێنێتەوە؛ بەم پێیە ئایدیۆلۆژی 
خــۆی ئامرازێکی هێــزە، بــەاڵم ئامرازێکی 
ڕیاکارانە کە دەوری شــاردنەوەی بااڵدەستی 
دەگیڕێت. لەســەر ئەم بنەمایــە ئایدیۆلۆژی 
گەشەپێدانێکی ئاڵۆزکاو لەناو پانتای کۆمەڵگای 

  )Freeden 2022, 100(  .مۆدیڕنە
ئایدیۆلۆژی  بەاڵم بە الیەنی دووهەمــدا، 
بەشێکە لە پڕۆسەی شەرعییەت بەخشین بە 
هێــز و تەنانەت خۆی بەشــێکە لە هێز. لەم 
ڕوانگەیــەوە، ئایدیۆلۆژیا لــە ڕێگای جیاوازی 
هەوڵدان بۆ قایلکردن، شــەرعییەت بەخشین 
و پاســاوهێنانەوە بۆ هەر چەشنە کردەیێکی 
سیاسی وەک هێزی نەرم، لە خزمەت کردەی 
سیاســیی دەوڵەت یان هــەر دامەزراوەیێکی 
سیاسیدایە. لەسەر ئەم بنەمایە، ئایدیۆلۆژیا لە 
ســەردەمی پێکهاتنی دەسەاڵت و دواتر لەناو 
فۆڕمــی دەوڵەتدا، لە ڕێــگای جۆراوجۆرەوە، 

بەردەوام هەبووە.
بە  ئایدیۆلۆژی  دەســتپێکردنی دژایەتیی 
مارکس دەســت پێــدەکا؛ مارکس گرینگیی 
ئــەم تێگە فکریی-سیاســییە بــۆ زۆر کەس 
ڕوون دەکاتــەوە. مارکس دەســت لەســەر 
ئەم خاڵــە دادەنێت ئەندامانی ئیتلیجێنســیا 
خۆیان، بە هۆی سەرڕاســت کردنەوەی ڕوانگە 

ئایدیۆلۆژیکەکان گرینگییەکی زۆریان وەدەست 
هێنابوو. قورســایی و کاریگەریــی ئەندامانی 
ئێنتلیجێنسیا لەســەر تیۆریزانە سیاسییەکان 
وای کرد تیۆریزانە سیاسییەکانیش تامەزرۆیانە 
لەناو مشــتومڕەکانی پەیوەندیــدار بە هەودا 
ئەخالقییەکانی نەتەوەکەیان، یان هەڵبژاردن و 
پێناسەکردنی کۆتایی یە ئەخالقییەکان بەشدار 
بن و لەم ناوەدا ئاشکراکردنی ئایدیۆلۆژییەکان، 
بە بــاش و خراپــەوە، مەیدانێکی لە کردەی 
سیاسی هاوبەش کردەوە، چونکە بەکارهێنانی 
ئامرازییانــە و کردەیی لــە ئایدیۆلۆژییەکان 
لەالیەن دەســتەبژاردەی سیاسی یان دژبەرە 
 Freeden( .سیاســییەکان ئیتر کەشف کرابوو
101 ,2022( بــەاڵم ئەم توێژەش بە فۆڕمێکی  
تــر لــە ئایدیۆلــۆژی، خەریکــی دژایەتیی 

ئایدیۆلۆژییەکی  تر بوون. 

دەوڵــەتوەکمەکینەیبەکارهێنەری
ئایدیۆلۆژی

بەڕێوەبەریــی  دەوڵــەت وەک دەزگایێکــی 
داهێنراو لەالیەن »هۆمۆ ســاپییەن«ەوە، وەک 
فۆڕمێکی سیکۆالر لە جەبەڕووت و گەورەییی 
خوا لەناو ئایینــە ئیبڕاهیمییەکان، مەیلێکی 
زۆری بــۆ ملکەچ کــردن وگویڕایەڵیی مرۆڤ 
لە ڕێــگای ئایدیۆلۆژییــە جۆراوجۆرەکان، لە 
ڕاســتەوە تاکوو چەپ لە خۆی نیشــان  داوە. 
ئــەم دەزگا بەڕێوەبەرییــە وەک دەرەنجامی 
ڕووداوی  و  ڕەوت  زۆر  پێک گەیشــتنەوەی 
مێژوویی لە ئەورووپا، وەک دەوڵەتی مۆدێرن 
ســەری هەڵێناوە و مۆدێــل و کارکردەکانی 
لە هەموو شــوێنێکی جیهان، وەک پێناسە و 
کردەکانی خوا، تەشــەنەی کردووە. هەر بۆیە 
ئەگەر لە هەموو شــوێنێکی جیهان لە ڕووی 
فۆڕمەوە هاوشــێوەیەک لەنێوان دەوڵەتەکاندا 
دروســت بووبێــت، ئــەوە لــە ناوەڕۆکدا بە 
پێــی زۆر فاکتەری جیــاوازی وەک کولتوور، 
جیهان بینــی، ئاییــن و زمــان، دەوڵەتەکان 
جیاوازیی گەورەیــان بەخۆیەوە بینیوە. بەاڵم 
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خاڵــی هاوبەش، هەبوونــی ئایدیۆلۆژی وەک 
جەوهەری دەوڵەتــە. ئەم جەوهەرەیە لە هەر 
حاڵدا، پیرۆزی دەدا بە هەندێک مژاری فکری، 
سیستەمێک بۆ پێناســە کردنی بەرژەوەندی، 
کــردەی  ئەخالقــی  دوژمــن،  و  دۆســت 
نەتەوەیی و بەها و نۆڕمــەکان دەخوڵقێنێت 
و لــەم ڕێگایــەوە، ئەندامانی خــۆی دێنێتە 
کۆمەاڵیەتی-سیاســییەوە.  تەکووزییەکی  ناو 
بەاڵم لەم ناوەشــدا، مێژووی هزری سیاسی 
وەک مێژووی مێتافۆری سیاسی بەردەوام بۆ 
پێناســەکردنی دەوڵەت لــە وێنا و مێتافۆری 
تایبــەت کەڵکیان وەرگرتــووە. هەر بۆیە لەم 
ڕوونکردنەوەی  بەمەبەســتی  نووسەر  وتارە دا 
واڵمــی دەوڵەت چییە و چــۆن دەخزێتە ناو 
گشــت جومگەکانی ژیانی تاک و کۆمەڵگاوە، 
هــەوڵ دەدات بە کەڵک وەرگرتــن لە وێنا و 
مێتافۆرەکانــی وەک مەکینە و ئاپاراتووس، بۆ 
ڕوونکردنەوەی چۆنیەتیــی کاریگەری دانانی 

دامودەزگاکانی دەوڵەت کەڵک وەرگرێت.
سەرەڕای ئەوەی هەر چەشنە هەوڵدانێک 
بــۆ پێناســەکردنی دەوڵەت لە ئاســت ئەم 
پرســیارەدا بەرەوڕوومــان دەبێتــەوە ئاخــۆ 
دەکرێ ئــەم پێکهاتەیــە بــەردەوام ڕوو لە 
گۆڕانە، ئابســتڕاکت و ئاڵــۆزکاوە دابەزێنینە 
ســەر چەمکێکی کۆنکرێــت و ڕوون؛ واڵمە 
فەلســەفییەکانیش تا ڕادەیەک بەرســڤێکی 
ڕوونیان بۆ ئەمە پێ نەبووە؛ »هێردێر« پێی  وابوو 
دەوڵەت شتێکی ئابســتڕاکتە و نە دەبینرێت 
و نە دەبیســرێت؛ »کانت« لەســەر ئەم بڕوایە 
بوو دەوڵەت شــتێکی ســەرووی تێگەیشتنی 
ڕاســتەوخۆیە و لــە ڕوانگــەی »ژۆزێف ڤۆن 
هێڵــد«ەوە دەوڵەت قەوارەیێکی ئابســتڕاکت 
بوو و تەنانــەت بۆ »فیختێ«ش دەوڵەت جگە 
لە قەوراەیێکی ئابســتڕاکت شتێکی  تر نەبوو. 

 )Anter 2014, 9(
لەم ناوەدا، ئەوەی گرینگە پرســیارکردن 
لە ساتەوەختی لەدایکبوونی دەوڵەت هەڵەیە، 
پانتایی یەکــی بەرفــراوان لــە  پێکهاتــەی 

سەردەمی  لە  ناهاوچەشــن  دەســەاڵتداریی 
جیــاواز، لە هەرێمی جۆراوجۆردا گەشــەیان 
کــردووە و بــە درێژاییــی مێژوو لــە فۆڕمە 
جیاوازەکانی دەســەاڵتداری لە دێر زەمانەوە 
تاکوو ســەردەمی ئێمە خۆیان دەرخســتووە. 
ســەرەڕای ئەوەی میتافــۆڕی »لێڤیاتان« لە 
چوارچێــوەی گرێبەســتی کۆمەاڵیەتی وەک 
دەرکەوتنی دەوڵەت لــە چوارچێوەی فکریدا 
ســەیر دەکرێت بەاڵم »گیــۆرگ جلینک«]2[ 
لەسەر ئەم بڕوایەیە ســەرچاوەکانی دەوڵەت، 
وەک سەرچاوەی گشت دامەزراوە مرۆڤییەکان، 
بۆ ئێمە لەناو لێڵییەکدا شاردراوەتەوە و تیۆری 
مۆدێرنی سیاســی پێی  وایە لێڵیی سروشتیی 
ڕیشەکانی هەر فۆڕمێکی دەوڵەت تەنیا ڕێگای 
ئەو گریمانەگەلە ســەبارەت بە وەدیارکەوتنی 
 Anter( .ئاپاراتووســەکانی دەوڵەت دەکاتەوە
153 ,2014( »فڕانسیس بێکێن« یەکەم کەس 
بوو دەوڵەتەکانــی وەک بزوێنەر یان مۆتۆڕی 
گەورە پێناســە کــرد و »تۆمــاس هۆبز«یش 
لــە »لێڤیتاتان«دا ســێ وینای بــۆ دەوڵەت 

کێشاوەتەوە. 
لەسەر الپەڕەی ناونیشانی یەکەمی چاپی 
ئینگلیزیی لێڤیاتان )16٥1( ئایەتێک لە کتێبی 
»ئەییــووب«دا]3[ 2٤:٤1 هاتووە و دەڵێ: هیچ 
 non( کەسێک لەسەر زەویدا هاوتای ئەو نییە
est potestas super terram quae compare�
tur ei(... مرۆڤێکی زەبەالح کە لە زۆر مرۆڤی 
بچووک پێک هاتووە، لە کاتێکدا شمشێرێکی 
لە دەستدایە و لە دەستەکەی  تریدا گۆچانێکی 
قەشــەیی، بەرگریی لە شــارێکی ئارام دەکا. 
)Schmitt 1996, 18( هۆبز هەر لە ســەرەتای 
res pub� یان civitas  کتێبەکەیدا پێی  وایە 
lica مرۆڤێکی زەبــەالح، لێڤیاتانێکی گەورە، 
بوونەوەرێکی دەستکرد، حەیوانێکی دەستکرد، 
 Schmitt 1996,( .سەربەخۆ یان مەکینەیەکە
19( هۆبــز لە ســەرەتای کتێبــی دووهەمی 
لیڤیاتــان-دا دەڵێت: ئەگەر بەڕێزەوە قســە 
بکەیــن، ]لێڤیاتان[ هەمان خــوای هەرمانە 



deus mortalis کە بە هۆی ئەو تۆقاندنەی لە 
هێزەکەیەوە سەرچاوە دەگرێت، ئاشتی بەسەر 
 )Schmitt 1996, 19( .هەموواندا دەســەپێنێ
وێناکانی هۆبز لە لێڤیاتان لە بنەڕەتەوە لەسەر 
بنەمای تێڕوانینە ئایینی و کابالیستییەکانەوە 
دامــەزراون و وێنــای لێڤیاتانیــش خۆی لە 
تەوڕاتەوە وەرگیراوە. بــەاڵم گۆڕانی چەمکی 
بۆ  لــە تێگەیێکــی فەلســەفییەوە  دەوڵەت 
ڕاستییەکی ناو کۆمەڵگای مۆدێرن، بە ماکس 

ڤێببێر-ەوە دەست پێدەکا.
بــە بڕوای ماکس ڤێبێــر وا دێتە بەرچاو 
دەوڵەتی مۆدێرن مەکینەیەک، میکانیزمێک، 
ئاپاراتووسێکی دامەزراوە یان کارگایەکە.  یان 
دەکرێ  یاســای عەقاڵنی وەک مەکینەیەک 
پێش بینــی بکرێت، دەکــرێ چاالکییەکانی 
دەزگای داد و بەڕێوەبەرایەتــی وەک مەکینە 
حیســاب بکرێــن، بیرۆکراســی وەک هەر 
مەکینەیێکــی  تر چاالکە، کاربەدەســتەکانی 
ئەڵقــەی پەیوەندیــی نــاو مەکینەیێکن کە 
بــە بەردەوامــی هەڵدەســووڕێت و پارتــە 
سیاســییەکانیش جگە لەو مەکینەیە شتێکی 
 تر نیــن. )Anter 2014, 195( ئەم تێڕوانینە 
لە تەواوی ســەدەی هەژدەدا بــەردەوام بوو 
و لە ســەردەمی ملهوڕیی ڕۆشــنگەری لەم 
ســەدەیەدا، باس لە مەکینە یان ئاپاراتووسی 
دەوڵەت دەکرێت. لە بەردەوامیدا تێگەیشتنی 
ماکــس ڤێبێبر لە دەوڵەت وەک مەکینەیەک 
مەکینەبوونێکــی  لەمــەڕ  بەڵگاندنــی  و، 
حاشــاهەڵنەگر، دەگەڕایەوە سەر لێکدانەوەی 
ڤێبێر لــە دەوڵەت وەک بەشــێک لە ڕەوتی 
بــە عەقاڵنی بوونی ڕۆژئاوا. ڤێبێــر پێی  وابوو 
گەشــە پێدانی دەوڵەت پەیوەندییەکی پتەوی 
لەگــەڵ تەکنۆلۆژیــا هەیــە و ئەمــە خۆی 
کاریگەری لەسەر دەوڵەت دادەنێت و هاوکات 
خۆشــی لەالیەن دەوڵەتــەوە بیچم دەگرێت. 
هەر ئــەم مەکینەیە لــە بەردەوامیی ڕەوتی 
خۆیدا، بە سەپاندنی هێزی خۆی، دامودەزگای 
 تری جگە لە بیرۆکراســی خوڵقاند و پەرەی 

پێدا. واتە دەرفەتی حکوومەت کردن بەســەر 
مرۆڤ، لە ڕێگای دەزگایەکی زەبەالح بە ناوی 
دەوڵەت، تەنیــا بە نێونجــی دامودەزگاکانی 
قایلکردنی مرۆڤ بە بەڵگاندنێکەوە دەکرا. ئەم 
دامودەزگایانە، ڕامان، بەڵگاندن، پاساوهێنانەوە، 
سیســتەمی بیرکردنــەوە و پەروەردەکردنی 
تایبەتی دەوڵەتییــان دەخوڵقاند، پەرەیان پێ 

دەدا.

ئاپاراتووسەکانیدەوڵەت
ســەرەڕای ئــەوەی بــۆ یەکــەم جــار 
ئاپاراتووس یان دامودەزگاکانی دەوڵەت وەک 
دەســتەواژەیێکی فەلسەفی-سیاسی لەالیەن 
Ide� ی»لوییز ئالتۆسێر« لە وتارێکدا لەژێر ناو
  ology and ideological Stat Apparatuses
لە ســاڵی 1٩7٠ لە گۆڤاری La Pense چاپ 
و باڵو کردەوە، لە ناوەڕاستی سااڵنی 1٩7٠-
شدا وەک تەکنیکێک بۆ نیشاندانی حکومەت 
 کردن بەسەر مرۆڤەکاندا لەژێر کاریگەریی »ژان 
هیپۆڵت«، لەالیەن »میشــێل فوکۆ«وە پێناسە 
کرا. سەرەڕای ئەوەی فوکۆ قەت پێناسەیەکی 
ڕوونی لەم چەمکە بە دەســتەوە نەداوە، بەاڵم 
لــە دەقــی دیمانەیەکیدا لە ســاڵی 1٩77 
هەندێک لە الیەنەکانی ئەم دەســتەواژە یان 
چەمکە ڕوون دەکاتەوە. فوکۆ لەم دیمانەیەدا 
ناوهاوچەشنی  کۆمەڵەیێکی  وەک  ئاپاراتووس 
بریتی لە گشت الیەنە زمانی و نازمانییەکانی 
وەک دیسکۆرسەکان، سازی و ڕیکخراوەکان، 
بیناکان، یاساکان، ئامرازە پۆلیسییەکان، ڕستە 
فەلسەفییەکان و... پێناسە دەکات. بەم پێیە؛ 
ئاپاراتووس خۆی تۆڕێکە لەناو ئەم ڕەگەزانەدا 
دامەزراوە؛ ئاپاراتووس بــەردەوام کارکردێکی 
ســتراتیژیکی کۆنکرێتــە و بــەردەوام لەناو 
پەیوەندییەکانــی هێزدا جێگیر بــووە و بەم 
شــێوەیە، لە دووڕییانی پەیوەندییەکانی هێز 
و پەیوەندییەکانــی زانســتەوە دەردەکەوێت.  

)Agamben 2009, 3(
ئاگامبێــن لەســەر ئــەم بنەمایــە و لە 
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گەشــەپێدانی چەمکی ئاپاراتووســدا دەڵێت: 
من ... بە هەر شــتێک و بە هەر شــێوازێک 
کــە توانســتی گــــــرتن، ئاراســتەکردن، 
یەکالییکردنەوە، لێکدانەوە، داڕشتن، کۆنتڕۆڵ 
یان ئەولەهی بەخشینی بە هێما و ئاماژەکان، 
ئــاکارەکان، فکــرەکان یــان دیسکۆرســی 
زیندەوەرەکانــەوە هەبــێ، ئاپاراتووس دەڵێم. 
هەر بۆیە نە تەنیا زیندانەکان، شێت خانەکان... 
بەڵکوو قەڵەم، نووسراوە، ئەدەبییات، فەلسەفە، 
کشــتوکاڵ،... زمان خۆی کە ڕەنگە کۆنترین 
ئاپاراتووس بێت )Agamben 2009, 14( وەک 
ئاپاراتووس سەیر دەکرێن. لەسەر ئەم بنەمایە 
ئاگامبێن پێی  وایە دوو چینی سەرەکی، واتە 
بوونەوەرەکان)جەوهەرەکان( و ئاپاراتووسەکان 
هەن و لەنێوانی ئەم دووەشــدا سۆبژێکتەکان. 
ســۆبژیکتیش لەنــاو پەیوەندی یان کێشــە 
و ملمالنێــی بەردەوامــی بوونــەوەرەکان و 
 Agamben( دەردەکەوێت.  ئاپاراتووســەکان 

)2009, 14
بەاڵم بە بڕوای ئاگامبێن پێویستە ڕیشەی 
ئاپاراتووســەکان لەناو پڕۆسەی بە مرۆڤ بوون 
Agam�( ٤[ دا بدۆزرێتەوە[ نیان بەمرۆڤ کــرد
ئاپاراتووســەکان  هــاوکات   )ben 2009, 16
وەک بەدیهێنەری مرۆڤی وشــیار، ئامرازێکن 
بۆ ئەوەی ســوبژێکت ئــاکارە حەیوانییەکانی 
خۆیشــی-کە لێیان جیا بووەتەوە بێ کاریگەر 
بکات. ئەم تێگەیشــتنە لە ئاپاراتووس لەسەر 
بنەمــای ڕەوتی تێهەڵکێــش بوونی چەمکی 
کۆنی یۆنانــی oikonomia لەگەڵ تیۆلۆژیای 
مەســیحییەت دامــەزراوە و لــە ئاکامدا لە 
سەرەدەمی کاپیتاڵیزم بە شێوازێکی  تر، وەک 
سڕینەوەی سوبژێکت]٥[ خۆی نیشان دەدات. 
واتــە بە هــۆی هەژمۆنیی ئاپاراتووســەکان، 
ســۆبژێکتیک کە نەتەنیا توانســتی خوڵقانی 
نەماوە، چیتر ناتوانێت پڕەکتیســی سیاســی 
لە دەرەوەی ویستی ئاپاراتووسە داسەپاوەکان 
ئەنجام بدات. لــەم خاڵەدایــە هاواڵتییەکی 
دەســتەمۆ و ملکەچ لە ئاست ئاپاراتووسەکان، 

کۆتایــی پێ هاتنــی کردەی سیاســی و لە 
کۆتاییــدا مژاری سیاســەت دەخوڵقێت. واتە 
ئاپاراتووســەکان خۆیان دەخزێننە ناو گشت 
جومگەکانی ژیان و تەنانەت شێوازی تێفکرین 
و هەڵســوکەوت و نەستی سیاسی و تەنانەت 

ڕابواردنەکانیش یەکالیی دەکەنەوە.
»ئاڵتوســێر«یش تەرکیــز لەســەر ڕۆڵی 
ئاپاراتووس لەناو دەوڵەت دا دەکات و پێی  وایە 
ئاپاراتووســە ئایدۆلۆژیکەکانی دەوڵەت لەگەڵ 
ئاپاراتووسەکانی سەرکوتی دەوڵەت جیاوازییان 
هەیە و هەر لەســەر ئەم بنەمایــە پێی وایە 
ئاپاراتووسە ئایدیۆلۆژیکەکان خۆیان لە فۆڕمی 
سازی و دامەزراوە جیاواز و بەتایبەت کراوەکانی 
 Althusser 1971,( .دەوڵەتــدا دەخەنــە ڕوو
143( ئەم ئاپاراتووسانە بریتین لە سیستەمی 
کڵێســا جیاوازەکان،  ئاپاراتووســی پەروەردە 
کە خۆی لەناو سیســتەمی قوتابخانە تایبەت 
و گشــتییەکاندا دەبینێتەوە،  ئاپاراتووســی 
بنەماڵە و ... ئاپاراتووســی کولتوور کە بریتییە 
 Althusser( .لــە ئەدەبییات، هونەر و وەرزش
143 ,1971(بەاڵم ئەوەی گرینگییە، بەرباڵوی 
و فرەییــی ئاپاراتووســەکان، نەبینیراوییان و 
بوونیــان لەناو پانتای تایبــەت- نەک پانتای 
گشــتیدایە. لەم پانتا تایبەتەدا ئایدیۆلۆژیای 
دەوڵەت بە مەبەستی شــەرعییەت پێدان بە 
خۆی دێتە ناو ژیانــی ڕۆژانەی تاکەکانەوە و 
ویســتەکانی خۆی لە ڕێگای ئاپاراتووسەکان 
وەک بابەتێکی ڕوون و حاشــالێنەکراو، وەک 
ئاکســیۆمێک کــە تەنانــەت نابێ بیریشــی 
لێ بکرێتــەوە، دەخاتەڕوو. ئەم تێگەیشــتنە 
لە ئاپاراتووســەکانی دەوڵــەت و ئایدیۆلۆژیا، 
پێویســتی بە بەرهەمهێنانەوە هەیە. مارکس 
خۆی باس لەوە دەکا هەر چەشــنە ڕەوتێکی 
ســەرلەنوێ  ڕەوتێکی  هاوکات  بەرهەمهێنان 
بەرهەم هێنانەوەیە. )Dear 1984, 62(  هەربۆیە 
هەر چەشــنە ڕەوتێکــی بەرهەمهێنان دەبێ 
نەک تەنیا ئۆبژێکتی مادی بەرهەم بێنێتەوە، 
بەڵکوو پێویستە بە بەردەوامی بەرهەمهێنانی 



پەیوەندییەکانیش سەرلەنوێ بەرهەم بێنێتەوە. 
ئەوە بەم واتایەیە لەناو دەوڵەتێکدا، ئایدیۆلۆژیا، 
لەناو پەیوەندییە مرۆڤییەکاندا پێویستی بەوە 
هەیە هەر کام لە ســوبژێکتەکان بانگهێشت 
بکات و ویســتەکانی خۆیان سەرلەنوێ وەبیر 
بێنێتەوە. ئەم بانگهێشت کردنەوەیە، لە ڕێگای 

ئاپاراتووسەکانەوە بەڕێوە دەچێت.

ئاپاراتووسیپەروەردەومێژوولەئێران
بــە تێگەیشــتنێکی نزیک لــەم چوارچێوە 
تیۆریکە، ئەوەی لەژێر ناوی دەوڵەتی ئێرانیشدا 
پێناســە کراوە تاڕادەیــەک خاوەنی هەر ئەو 
خەسڵەتانەی سەرەوەیە؛ واتا ئەم دەوڵەتە خاوەن 
ئاپاراتووســی تایبەت بە خۆیەتی، لە هەوڵی 
دزەپێدانی بنەما شــەرعییەت بەخشــەکانی 
خۆی بۆ ناو ژیانی ڕۆژانــەی تاکەکان بووە و 
لــە ڕێگای ئایدیۆلۆژیــای تایبەتیی خۆی کە 
دەرکەوتەکەی ویســتی هێز و ملکەچکردنی 
ســۆبژێکتەکانە، بە درێژاییی مێژووی ســەد 
ســاڵی ڕابردوو هەوڵی داوە  بە پێی تێڕوانین 
و کولتووری خۆی سوبژێکتێکی دەستەمۆکراو 
و گوێڕایەڵ بخوڵقێنێت و دەوڵەتێکی مۆدێرن 
لە چەشــنی لێڤیاتان پێک بێنێت. ئەگەریش 
ئەم دەوڵەتە تاکوو ئێســتا پێــک نەهاتبێت، 
ئــەوە تیۆریزانەکانی وەک ئەلتەرناتیڤی دوای 
کۆماری ئیســالمی، خەریکی فۆرموولە کردنی 
ئــەم لێڤیاتانەن. هەربۆیە ئەگــەر فۆڕمەکانی 
ئەم دەوڵەتە بە پێی ســەردەمە جیاوازەکان و 
ئایدیۆلۆژییە جیاوازەکانەوە گۆڕانی بەســەردا 
هاتووە یــان هاتبێت، بەاڵم ئاپاراتووســەکان 
ڕۆڵــی خۆیان بە درێژاییی ئــەم ماوەیە پەرە 

پێداوە و لە داهاتووشدا پەرەی پێ دەدەن.
ســەرەڕای ئەوەی لە سەردەمی شۆڕشی 
مەشــرووتە لــە ئێــران لــە ســاڵی 1٩٠6، 
مێژوونوســە ئێرانییەکان لــە ڕوانگەی فارس 
و ئێرانــەوە وەک دەوڵەتێکی لەمێژینە زمانی  
نەتەوەخوازانــەی خۆیــان بۆ پێناســەکردنی 
مێژووی ئێرانی دەســت پێکرد، بەاڵم هێشتا 

ئەو نەتەوە خەیاڵکردە ئێرانییە پێک نەهاتبوو 
و زۆربــەی دانیشــتووانی ئێــران، هەر بەم 
جۆرەی لە یەکەم دەســتووری مەشرووتەشدا 
ئاماژەی پێکرابوو، وەک بەختیاری و خەمسە 
و ئەفشار و... ناویان دەهێنرا. هەربۆیە دەکرێ 
دەرکەوتنی ئاپاراتووسی مۆدێرنی ئایدیۆلۆژیی 
ئێرانی گرێ بدرێتەوە بە دوای شەڕی یەکەمی 
جیهانی. ئەم ئاپاراتووسانە بە بونیاتنانی یەکەم 
دامەزراوە فەرمییەکانی پەروەردە لە ئێران دوا 
بەدوای شــەڕی یەکەمی جیهانی دامەزران. 
یەکەم ئامانجــی ئەم دامودەزگایانە بونیاتنانی 
ناســنامەی نەتەوەییی ئێرانی بوون. بە وتەی 
بێنجامین فۆرتنا]6[ پەروەردەی گشتی و فێرە 
نووســین و خوێندن کردن ]بەشێک لە[ ئەو 
ئامرازانــە بوون کە دەوڵەتــەکان دەبووایە لە 
ڕێگای ئەوانەوە ئامانجەکانی خۆیان سەبارەت 
بە خوڵقاندن و فۆڕم بەخشــینی ناســنامە و 
وەفاداریــی نەتەوەیی، بەتایبــەت لە ڕێگای 
ئامرازەکانی مامۆســتا و کتێبــی وانەوتنەوە 
 Benjamin( .بــەردەوام کردبایــە textbook
19 ,2011(  هــەر لەســەر ئــەم بنەمایە بوو 
مامۆســتایان، دواتر  پــەروەردەی  کۆلێــژی 
زانکــۆی تــاران، پەروەردەکردنــی کادیرانی 
ڕاهێنانی مامۆســتایانی قوتابخانە ســەرەتایی 
و ناوەندییــەکان لەم ســەردەمەدا دامەزران. 
لە کۆتاییی سااڵنی 1٩3٠ دەوڵەتی مۆدێڕنی 
پەهلــەوی دامــەزراوە کولتوورییەکانی وەک 
»سازمان پرورش افکار و موسسە وضع و خطابه« 
دامەزراند. ئــەم دوو ڕێکخراوەیە مێژوویان بۆ 
ئامانجەکانی پڕۆپاگاندا بەکار دەهێنا. دامەزراوە 
پەروەردەیی یــە دەوڵەتییەکان بەرەیەکیان لە 
مێژووزانی پرۆفیشــناڵ پــەروەردە کرد و بە 
پێچەوانەی زاناکانی ســەردەمی پێشــوو کە 
زۆر کاریان لە هەموو بەشــەکاندا بەدەستەوە 
بوو، مێژووزانەکانی نێوان دوو شەڕی جیهانی، 
کــەم و زۆر بریتی بوون لــە خوێندکاران و 

)Vejdani 2015, 60( .مامۆستایەکان
بەســەر  خێرا  چاوپێداخشــاندنەوەیێکی 
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کتێبەکانی ئەو سەردەم و تەنانەت پەهلەویی 
دووهەمیــش ئــەم ڕاســتییەمان بــۆ ڕوون 
دەکاتەوە کە کتێبی قوتابخانەکان و بەتایبەت 
وانــەی مێژوو مۆدێلێکیان بۆ پێناســەکردنی 
پیشکەوتن و داڕمانی نەتەوەکان دەخستەڕوو. 
بۆ ئەمەش کتێبەکان لە دەستەواژەی ڕەگەز، 
ژیار و ئایین کەڵکیــان وەردەگرت تاکوو ئەم 
خاڵە ڕوون بکەنەوە کە بۆ هەندێک سەردەم لە 
مێژووی ئێران، لە سەردەمەکانی  تر گەشەی 
زۆرتری بەخــۆوە بینیوە. بــۆ وێنە، ئەحمەد 
مەتیــن دەفتــەری وەک یەکەم ســەرۆکی 
»ســازمان آموزش عمومی« کــە دوابەدوای 
دامەزرانی »موسسە وضع و خطابه«، لە ساڵی 
1٩3٨ دامەزرابــوو، ئــەم ڕێکخراوەیە وەک 
دەزگایێکــی پڕۆپاگاندای ئەورووپی کە بریتی 
بوو لە بەشــەکانی وتاردان، چاپ، شانۆ، ڕادیۆ 
و سینەما، بە مەبەستی گەشەپێدانی هەستی 
نەتەوەیــی و ڕێزگرتن لە ســەڵتەنەت لەناو 
خەڵکی ئاساییدا پێک  هێنابوو. لە دەم »فەرزین 
وێجدانی«یــەوە ئامــاژە بە وتارێکی ڕەشــید 
یاســەمی دەتوانێ ڕۆڵی ئاپاراتووسێکی وەک 
مێژوو بۆ شــەرعییەت بەخشین بە دەوڵەتی 
ئێرانی زیاتر ڕوون بکرێتەوە؛ ڕەشید یاسەمی 
لــە یەکێک لە وتارەکانی خۆیدا ئاماژە دەکاتە 
سەر مێژوو وەک ئامرازێک بۆ ڕوخساربەندی و 
پێناسەکردنی بیری گشتی. بە وتەی یاسەمی 
مێــژوو نێونجێک بوو بۆ ئــەوەی ئێرانییەکان 
نەتــەوەی خۆیــان خــۆش بوێت. بــۆ ئێمە 
ئێرانمان خۆش دەوێت، چونکە دەیناســین، 
چۆن دەیناســین؟ لە ڕێگای مێــژووەوە... لە 
وتەکانیدا یاســەمی لەســەر ئــەو بڕوایە بوو 
زانســتی مێژوو دەتوانێت »واڵتپەرەستی«ی]7[ 
ئێرانــی بزرینگێنێتەوە و پێــی وابوو مێژووی 
گریمانــە بۆکراوی نەپســاوە و بەردەوام بووی 
ئێرانی لە ڕۆحێکی شــاراوەی ئاســمانییەوە 
سەرچاوە دەگرێت و ئەمەی بە چەمکی کۆنی 
 Vejdani( ....فرە ئیزەدییەوە گــرێ دەدایەوە
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نەپســاوەیی  ئەم  لەســەر  داکۆکی کردن 
ئێــران،  نەتەوەبوونــی  بەردەوامییــەی  و 
شاهەنشــاهی بوونی ئیران وەک دەوڵەتێک و 
ڕەگەزی ئاریایی ڕێگایەک بوو بۆ چەسپاندنی 
یەکگرتووییــی نەتەوەیی لە پێنــاو دەوڵەتدا. 
1٩2٠ەوە  ســااڵنی  دوای  لــە  ئەگەرچــی 
بزووتنەوەکانــی ناوچەییش ســەرهەڵدەدەن، 
بــەاڵم وەک خاڵێکــی بەرەنگاربوونــەوە لە 
دژی ئەم ئاپاراتووســە نوێیە کە شەرعییەتی 
هیــچ  ئێرانــی،  دەوڵەتــی  دەبەخشــییە 
باڵوکراوەیەک سەبارەت بە مێژووی ناوچەکانی 
 تری ئــەو جوگرافییای کە نــاوی ئێران بوو، 
بــاڵو نابێتەوە. کەچی ئەوە لە کاتیکد ا بوو کە 
وەک  ناوچەگەلێکی  بزووتنەوەکانــی  تەواوی 
بااڵدەستیی  خوزســتان،  گیالن،  کوردستان، 
تارانیــان لــە جومگەبەندیی ناســیۆنالیزمی 
 Vejdani( .ئێرانــی هێنابوویــە ژێر پرســیار
127 ,2015( ئاماژە کــردن بە ڕەگەزی ئاریایی 
وەک ئاپاراتووسێکی شەرعییەت بەخشین بە 
بەردەوامیی عەقاڵنییەت و دەوڵەتی ئێرانی لەم 
ڕووەوە گرینگە کە سەرەڕای فۆنکسیۆنەکانی 
خۆی لە ماوەی مێژوویی ڕابردوودا، داهاتووی 
سیاســیی ئێرانیش لە هەوڵی بــە هەژموون 
بوونــە؛ هاوکات ئەم ئاپاراتووســە کەم و زۆر 
لەســەر جیهانی ســۆبجێکتیویتی کوردیش 
کاریگــەری داناوە و کورد بــۆ جیاکردنەوەی 
خۆی لە تورک و عەرەب زۆر جار کەڵکی لەم 
ئاپاراتووســە بەتایبەت لە سەردەمی ڕووخانی 

عوسمانی وەرگرتووە.
دوابــەدوای شۆڕشــی 1٩7٩ی گەالنی 
ئێران، ئاپاراتووسەکانی دەوڵەت لەسەر بنەمای 
ئایینی ئیســالم، کولتووری ئیسالمی شیعە، 
زمانی فارسی و چەمکی ئێرانی بوون سەرلەنوێ 
بنیات نرانەوە و لە ڕێگای دەزگای پەروەردەوە 
وەک ئاپاراتووسێکی گەورەی دەوڵەت بەرهەم 
هێنرانەوە. ســەرەڕای ئەوەی ئەم ئاپاراتووسە 
یەکێک لە خاڵە پێکهێنەرە ســەرەکییەکانی 
سیاســەتی کۆماری ئیسالمی وەک ئامرازێک 



بۆ کاریگەری خستنە ســەر کولتووری الوان 
و وەدەســت خســتنی الیەنگریی ئەوان بوو 
)Litvak 2017, 224( بــەاڵم لــە دەرەنجامی 
گشتیدا ئەم دەزگایە بەتایبەت لە کوردستاندا 
هەوڵی ئەوەی دا بە ســەپاندنی زمانی فارسی 
و پێناســەکردنی مێژووی ئێرانی، سڕینەوەی 
ســۆبژیکتی مــرۆڤ کــورد بە قووڵــی لەناو 
جومگەکانی خوارەوەی کۆمەڵگادا بسەپێنێت؛ 
دەرەنجامی کۆتاییی ئەمە وەک ســڕینەوەی 
کورد لە کوردبــوون، لەبیربردنەوەی ڕێزمانی 
زمانی کــوردی لە نەســتی مرۆڤی کورد- و 
ئاپاراتووسەکانی دەوڵەتی ئێرانی،  داسەپاندنی 
شــانامەی فردۆســی یان گوڵستانی سەعدی 
لەنــاو ســۆبژیکتیڤیتی مرۆڤــی کــورد یان 
باس کردن لە مێژووی درەوشــاوەی ئێران لە 

سەردەمانی کۆن بووە.
بانگهێشــت کردنەوەی ئەم ئاپاراتووســە 
مێژوویــی یــان کولتوورییــە ئێرانییانــە، بە 
درێژاییی ســااڵنی ڕیفۆرمخوازیش لە 1٩٩7 
- 2٠٠٥  دیسکۆرســێکی نــوێ لــە ئێران 
پەرەی پێدرا کە هەوڵی هاوسەنگییەکی نوێ 
لەنێــوان چەمکە ئیسالمییە-شــیعییەکان و 
ســەردەمی ئێرانی بەرلە ئیسالم بە ڕەنگێکی 
ســیکۆالرترەوە بوو. ئەم فۆڕمەی پێناســەی 
ئێرانی بوون لە غیاب و کاڵبوونەوەی ئیسالمی 
شــیعی وەک ئایدیۆلۆژیای دەوڵەتی کۆماری 
ئیســالمیی ئێرانــی، لــە بەردەوامیی خۆی 
ئاپاراتووسێک خەریکی وەرچەرخانێکی  وەک 
نوێ لە ڕەنگی داکۆکی کردن لەســەر زمانی 
پاکی فارسی و چەمکی ئێرانشەهرە. هەربۆیە 
پێویستە لە شــرۆڤەی ناسیۆنالیزمی ئێرانیدا، 
هــەر وەک ســەنتێزی ئیســالم-تورک لــە 
تورکیا، ئایین لە دەرەوەی ئەم ناســیۆنالیزمە 
دانەنرێت، بەڵکوو وەک تەفسیرێکی مومکین 
لــە ئایدیۆلۆژیــای دەوڵەتــی ئێرانی ســەیر 
بکرێت. بەاڵم ئەم ســەنتێزە ئێرانییە، دەتوانێ 
لــە ســەنتێزە تورکییەکــەی بەرباڵوتر و بە 
الیەنــی ئایدیۆلۆژیکەوە مەترســیدارتر بێت، 

چونکە لەجیاتی خاڵــی تورک بوون، لە خاڵی 
ئێرانی بــوون وەک داڵێکــی بەرفراوانتــر بە 
ئایدیۆلۆژیک کەڵک  بەرفراوانتــری  دەاللەتی 

وەردەگرێت. 

دەرەنجام
کــورد ئێســتاکە لــە ڕۆژهەاڵتــی ناڤین بە 
گشتی و بەتایبەت لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا 
بــەرەوڕووی قۆناخێکی یەکجار مەترســیدار 
بووەتەوە. ئەگەر لە باکووری کوردستان وەک 
مەدەنی  و  سیاسی-ســەربازی  ئەکتەرێکــی 
هاوکات خەریکی کایەی سیاســییە، یان لە 
باشووری کوردستان لە دۆخێکی دانپێدانراوی 
خەریکــی  و  ناوخۆییدایــە  و  ناودەوڵەتــی 
بەرهەمهێنانەوەی ســۆبژێکیتی  ســەرلەنوێ 
سیاســیی خــاوەن بیرۆکراســی و کایــەی 
سیاسییە یان لە ڕۆژئاوای کوردستان بە هۆی 
بەدەســتەوەبوونی جوگرافییایێکی سیاسی و 
کایەکردن لەناو گەمەی زلهێزەکاندا النیکەم تا 
ئێستا توانیویەتی ستاتۆیێکی هەبێت، ئەوە لە 
ڕۆژهەاڵتی کوردستان هیچ کام لەم ئالیەتانەی 
نەتەنیــا بەدەســتەوە نییە، بەڵکــوو بە هۆی 
پەرتەوازەبوونی پارتە سیاســییەکانیش وەک 
هێزێکی سیاسی توانای کایەی سیاسی نەبووە 
و بە هۆی ســەپاندنی چەمکــی ئێرانی بوونی 
کورد وەک چەمکێکی ئایدیۆلۆژیکی کولتووری 
و سیاســی، لە داهاتووی سیاسیشدا ئەگەری 
ویســتە سیاسییەکانی  بەرتەســک بوونەوەی 
زۆرترە. ئەوە لە کاتێکدایە کورد لەم بەشــەی 
کوردســتاندا لەســەر ســتراتێژیی سیاسیی 
خۆیشی ســاخ نەبووەتەوە تاکوو بە پێی ئەوە 
بتوانێــت ئاپاراتووســە سیاســییەکانی خۆی 
یەکانگیر بــکات و لەنــاو کۆمەاڵنی خەڵکی 

کوردستاندا جێگیریان بکات. 
کــورد وەک نەتــەوە لەپشــت دەرگای 
مێژوو ماوەتــەوە، دەوڵەتــی ئێرانی بە هۆی 
دەوڵــەت  بڕبــڕەی  وەک  بیرۆکراســی-کە 
دەناســرێت- خۆی توانای خوڵقاندنی ئایدیای 
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دەوڵەتی هەبووە و لە ســەردەمە جیاوازەکانی 
مۆدێرنیشدا توانیویەتی لە ڕێگای ئایدیۆلۆژی، 
ئایدیۆلۆژیایە،  ئەم  ئاپاراتووســەکانی  نێونجی 
شەرعییەتی بۆ پێک بێنێت و هەر کاتێکیش 
دەرفەتی ئەوەی بۆ ڕەخســابێت، لە ســیمای 
لێڤیاتانێکــدا خــۆی نیشــان بــدات، بەاڵم 
عەقاڵنییەتی سیاســیی کــوردی ڕۆژهەاڵتی 
کوردســتان، بە زۆر هــۆکاری جیاوازەوە، لەو 
کاتەی لە دژوارترین دۆخی خۆشیدا بووبێت، 
نەتەنیا نەیتوانیوە هەوڵێک بۆ هەژموون کردنی 
ئایدیۆلۆژیــای خۆی وەک بنەمــای خەباتی 
سیاســی لەبەرانبەر دەوڵەتــی ئێرانی بدات، 
بەڵکــوو بە هۆی کێشــە ناوخۆیی یەکانییەوە، 
بنەما شەرعییەکانی خۆشی لەرزۆک کردووە 
و زۆر جاریــش بــۆ ڕاکردن لــەم دۆخە، بە 
پێچەوانــەی تواناکانــی خــۆی، دروشــمی 

گەورەتری بەرز کردووەتەوە.
 لە ئاســت دزەپێدانی ئاپاراتووســەکانی 
دەوڵەتــی ئێرانــی، لەهەمبــەر ئایدیۆلۆژیای 
ئێرانی بوون و بە ئێرانی کردندا، کورد پێویستی 
بە دامــەزراوەی بــە ڕێکخســتن کراو هەیە 
تاکوو بەدوور لە هەر چەشــنە حیزبایەتییەک 
یــان پەیوەندیی ڕاســتەوخۆ لەگەڵ پارتێکی 
سیاســیی تایبەتدا، بتوانێ بە پێی کولتوور و 
سروشتی کۆمەڵگای کوردی، بە پێی ناسنامەی 
کوردی، بە پێــی خوێندنەوەیەک لە واقیعی 
مێژوویی کورد، دیسکۆرســی جیاوازی خۆی 
لە دەرەوەی چەمکــی ئێرانی بوون بخوڵقێنێ. 
کەڵــک وەرگرتن لە دەرفەتەکانی تەکنۆلۆژیا، 
خوڵقاندنــی  هێمــا کوردییــەکان، پێداگری 
لەسەر گرینگیی فێرکاریی مندااڵن بە زمانی 
کــوردی ... ڕێگاگەلێکــن النیکەم ئاســتی 
کارتێکەریی ئاپاراتووســە ئێرانییەکان کەمتر 
دەکاتەوە، بەاڵم وا وێدەچێ ئەم کارانەی لەم 
پەیوەندییەدا تا ئێســتاکە کراون، لەم قۆناخە 
بەدواوە، پێویســتی بە کاری ڕێکخراوەییتر و 
هەمەالیەنەتــر هەبێت. کــورد نابێت لەبیری 
بچێــت کولتووری ئێرانی خاوەن خەســڵەتی 

ئیمپڕیالیستییە و دەوڵەتی ئێرانیش بەردەوام 
بە کەڵــک وەرگرتن لە گشــت ئالیەتەکانی 
بەردەســتی، بەردەوام هەوڵی داوە ببێتە ئەو 
لێڤیاتانەی هۆبز باســی کردووە، جا گرینگ 
نەبووە ئەم لێڤیاتانە سیمای شاهانەی هەبێت 

یان عەمامەی مەالی بەسەرەوە بووبێت.
 

Note

1. Claude Lefort
2. Georg Jellinek
3. The Book of Job
4. humanization
5. desubjectificaLiun
6. Benjamin Fortna
7. patriotism
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تیۆری



حکوومەتمەندیی زمان لە ئیستعماری ناوخۆیی ئێراندا

د.ڕەحیمسورخی*

لە کاتێکدا کە دەوڵەتی ئیستعماریی ئێران لە ڕێگای دابەشکردنی 
یەکە کارگێڕی و ئیدارییەکانییەوە پێکهاتەی سیاسی و 

ئیداریی کوردستان بە دابڕاوی لە یەکتر، ڕاستەوخۆ بە ناوەندی 
دەسەاڵتی ناوەندی لە تاران لە ئاستە درشتەکەیدا دەبەستێتەوە، 

»حکوومەتمەندی« لە ئاستە وردەکەیدا تیشکۆی لەسەر ئەو 
ستراتیژی و تەکنیکانەیە کە بەهۆیانەوە دەسەاڵتەکانی دەوڵەت 

بەرنامە و سیاسەتەکان جێبەجێ دەکەن. 
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پوختە
ئــەم توێژینەوەیە بە پێی ڕێبازی سیاســەتی 
زمانی کارەکیــی ڕەخنەگرانە لە جیاتی ئەوەی 
لەســەر پێگــە مێژوویــی و پێکهاتەیییەکانی 
سیاســەتەکانی دەوڵەتی ناوەنــدی چڕ بێتەوە، 
گرنگی بــە ئەو تەکنیکانــە دەدات کە تاک و 
دامەزراوەکانی دەوڵەت ڕەفتار و هەڵســوکەوتی 
گشــتیی خەڵــک شــێوەپێدەدەن و پــالن و 
بەرنامەکانی دەوڵــەت جێبەجێ دەکەن. هەر 
بۆیە، بۆ ئەوەی باشــتر لە کردە دامەزراوەیییە 
باوەکانی ئیستعماری شێوە ئێرانی تێبگەین کە 
لە ڕێگای دامەزراوەکانــی )پەرەوردە، میدیا، و 
فەرهەنگ و ئیرشادی ئیسالمی(یەوە سیاسەتی 
زمانی لەسەر پاراستنی سیستەمەکانی قازانجی 
خۆی داڕشتووە و بەڵگەمەندی کردوون، بە گرتنە 
بەری ڕێبازی »پێنی کوک«)2٠٠2، 2٠٠6(  لە 
 )governmentality( »ســەر »حکوومەتمەندی
»گوتارەکان، شێوەکانی پەروەردە و فێرکردن و 
بەکارهێنانی زمان«، واتە پرۆسەکانی پێکهاتنی 
کولتوور و زانست تاوتوێ دەکرێت. هەروەها بە 
پێی سکوتنەب کانگاس و بوجاک )1٩٩٥( پێی 
وایــە کە »دۆخی ]زمانی[  کوردی لە هێندێک 
 )Sámi( »الیەنەوە لەگەڵ دۆخی زمانی »سامی
و چەندین زمانی ســەرەکیی ئەفریقی شیاوی 
بەراورد کردنە  کە بەســەر چەند دەوڵەتدا باڵو 
بوونەتەوە، لەبەر ئەوەی ســنووری دەوڵەتەکان 
بەدەســتی هێزە کۆلۆنیالیســتەکان )1٨٨٤- 
1٨٨٥( کێشــراون«. بۆ ڕوونکردنەوەی دۆخی 
ئیســتعماریی زاڵ بەسەر کوردستاندا پشت بە 
دەقــی ئاخاوتنی ڤیدۆیی، بەڵگەی پەروەردەیی 
و ســەردێڕی ڕۆژنامەیی لە شێوەی نووسراودا 
ئەنجامــدا، کاریگەرییەکانی  لە  دەبەســترێت. 
حکوومەتەمەندیی زمانی لەسەر گۆڕانی زمانی 
کوردی و زەینیەتی هێندێک لە ئاخێوەرەکانی 
دەخرێنــە ڕوو. گریمانــەی ســەرەکی ئەوەیە 
کــە لــە بەســتێنی ئیســتعماری ناوخۆییی 
ئێرانیدا سیاســەتی »چاران«)tolerance( وەک 
تەکنیکێک بۆ »گۆڕینی زمان« و لە درێژخایەندا 

چوارچێــوەی  لــە   )linguicide(زمانکــوژی
حکوومەتمەندیی ئیستعماریدا پێڕەودەکرێت. 

وشەسەرەکییەکان
 ،)governmentality( حـــــــکوومەتمەندی 
 language( زمــان  حکـــــــــوومەتمەندیی 
ناوخۆیــی  ئیســتعماری   ،)governmentality
)internal colonization(، سیاســەتی زمانیی 
 ،)critical language policy( ڕەخنەگرانــە 

)lingucide( زمانکوژی

خستنەڕوویکێشەکە
فۆکۆ لــە ســاڵی 1٩7٨ و 1٩7٩ دا چەمکی 
»حکوومەتمەندی«ی لە چەنــد وتاردانێکی لە 
کۆلێــژی دوفرانس لە پاریس خســتە ڕوو کە 
تێیانــدا بۆ ئــەوەی چۆنێتیی ئــەرک نواندنی 
دەســەاڵت ڕوون بکاتەوە، تیشــکۆی لەســەر 
 Lemke(ڕەچەڵەکناسیی دەوڵەتی مۆدێرن« بوو«
2001(. بۆ ئەو  »حکوومەت هەر بە واتای پێکهاتە 
سیاسییەکان یان بەڕێوەبردنی دەوڵەتەکان نییە؛ 
بەڵکوو ئەو ڕێگایانەش دیاری دەکات کە تێیاندا 
هەڵســوکەوتی تاکەکان یان تاقمەکان ئاراستە 
دەکرێــن.« )Foucault, 1982( لە درێژی ئەم 
وتارەدا، بە پێی تێگەیشــتنی فۆکۆ لە هونەری 
حکوومەتکــردن و بەتایبەتی حکوومەتمەندیی 
کولتووری، هەوڵ دەدرێت کە ئەو پرسە ڕوون 
بکرێتەوە کە چۆن سیاســەتی ئیســتعماریی 
ئێران لە ڕێی سیاســەتی زمانــی، میدیایی و 
کولتوورییــەوە، بە بڕەودان بە حکوومەتمەندی 
کار لەســەر پەرەپێدان و چەسپاندنی پێکهاتە 
زەینــی و دەروونییەکانی خەڵکی کوردســتان 
دەکات. هەروەهــا، ڕوونی بکاتەوە لێکەوتەکانی 
گرتنەبــەری ئەم سیاســەتە لەســەر زمان، و 
کولتوور و خۆڕاگریــی نەتەوەکەمان لە ڕەوتی 

خەباتی ڕزگاریی خۆیدا چی دەبێت.
لــە کاتێکدا کــە دەوڵەتی ئیســتعماریی 
ئێران لە ڕێگای دابەشــکردنی یەکە کارگێڕی 
ئیدارییەکانییــەوە پێکهاتــەی سیاســی و  و 



ئیداریــی کوردســتان بە دابڕاوی لــە یەکتر، 
ڕاســتەوخۆ بە ناوەندی دەسەاڵتی ناوەندی لە 
تاران لە ئاســتە درشــتەکەیدا دەبەستێتەوە، 
»حکوومەتمەنــدی« لــە ئاســتە وردەکەیــدا 
تیشــکۆی لەسەر ئەو ستراتیژی و تەکنیکانەیە 
کــە بــە هۆیانــەوە دەســەاڵتەکانی دەوڵەت 
بەرنامــە و سیاســەتەکان جێبەجــێ دەکەن. 
»لە بەستێنی  ئیســتعماریدا، حکوومەتمەندی 
کەمتر لەســەر شــێوە فەرمییەکانی کۆنتڕۆڵی 
دەوڵەت و ئیســتعمار وەک  چەکداری، قانوون 
و دەزگا بوروکراتییــەکان چڕ دەبێتەوە و زیاتر 
لەســەر پێکهاتنی ئەو کولتوورەی ئیســتعمار 
 Pennycook,( »بەرهەمــی هێنــاوە کاردەکات
2002(.  بەاڵم، مۆدێلی ئیســتعماری ناوخۆیی 
شــێوە ئێرانی »نە هەرگیز مل دەدا بە پێکەوە 
ژیانی لەگــەڵ ئەوانی تری خۆی و نە تەنانەت 
واز لە یەکسانســازیی کولتــووری و زمانییان 
دەهێنێت، ئەوی تری نافارسی-ناشــیعە نەک 
هەر دەبێت بتاوێنرێتەوە یان باپتیزە بکرێت)لە 
زمان و کولتوور داشــۆرێت(، بەڵکوو دەبێت بە 
خڕی بچێتە پاوان و خاوەندارێتیی سووژە یان 
تاکی فارسی-شــیعییەوە«)محەممەد پوور 2٠21(. 
بە کورتی، ئــەو دەوڵەتە هەردووک شــێوەی 
توندوتیژیــی جەســتەیی و مەعریفی هاوکات 
پەیڕەودەکات. هەر ئەمەش جۆری ئیستعماری 
ئێرانی لە جۆرەکانی تر جیادەکاتەوە. ئەم وتارە 
دەیهەوێت ئەو دیوە لە ئیســتعماری ناوخۆییی 
ئێران بخاتە ڕوو کە کار لەسەر الیەنە دەروونی 
و زەینییــەکان دەکات تــا بــە ناســینی ئەم 
الیەنەشی، وەک الیەنە سیاسی و ئابوورییەکانی، 

بەرەنگاری و خۆڕاگریی لەگەڵ بکرێت.
ســەرکوتی فیزیکیی دەزگا ســەرکوتکەرە 
دەوڵەتــی  ئاسایشــییەکانی  و  چەکــداری 
ئیســتعماریی ئێران، پانتایەکــی پەراوێزیان بۆ 
دەزگا ئایدۆلۆژییەکانی لە کوردســتان دروست 
کردووە، بە جۆرێک کە »توندوتیژیی مەعریفی« 
ئەو دەزگایانە وەک پەروەردە، ئیرشــاد ومیدیا 
کە بــە کاری »حکوومەتمەندی«یەوە خەریکن 

نەبینرێــن و بە زەقی هەســت پــێ نەکرێن. 
لەوانــە دەکرێت ئاماژە بــە زاڵکردنی دەنگ و 
ســیما کولتوورییەکانی ناســیۆنالیزمی فارس 
بەسەر دەنگ و ســیما نەتەوەییەکانی کورددا، 
بەکارهێنانی میکانیزمەکانی کۆنترۆڵی چاالکییە 
مەدەنــی، کولتــووری و ڕۆشــنبیرییەکان لە 
مۆڵەت پێدان، هەڵوەشــاندنەوەی مۆڵەتەکەیان 
و ســەپاندنی ئایدۆلۆژیای زمانی زاڵ بەســەر 
ئاخێوەرانــی زمانــی کوردی و زمانــی نەتەوە 
نافارســەکانی دیکە بکرێت کــە گۆڕانی زمانی 
کــوردی و لە کۆتاییدا کوشــتنی زمانەکەمانی 
لــێ دەکەوێتــەوە. ئێران هــەوڵ دەدات هەم 
لەبــاری زەینییەوە و هەم لەبــاری کردارییەوە 
نەتەوەکەمان ناچار بە تەمکین و سەردانەواندن 
بکات. ئەم وتارە گرنگی بە ڕەهەندە زەینییەکانی 
ئیستعمار دەدات. چونکە  ئیستعمار نەک هەر 
پەرەدان بە سەرەوری و کۆنتڕۆڵی نەتەوەیەک 
و دەوڵەتەکەی بەسەر ئەوانی دیکەدایە، بەڵکوو 
کۆنتڕۆڵی زەین و بیری تاکە داگیرکراوەکانیشە. 
هەروەها، لەبەر ئەوەی کە ئیستعمار لەبنەڕەتدا 
دۆخێکی زەینی و هۆشەکییە لە ئیستعمارکەر 
ڕووە  لــە  بوونــەوە  ورد  ئیســتعمارکراودا،  و 
گرنگە ئایدۆلۆژی، گوتــاری و کولتوورییەکانی 
ناکرێت هەر  ئایدۆلۆژییەکان  پێویستن. چونکە 
لە ڕوانگەیەکــی ئەرکییەوە لێیــان بڕوانین و 
پێمان وابێت بۆ ڕوونکردنەوە و پاساودانی کردە 
یان ئەرکێکێکــی تایبەت لە قۆناغێکدا بەرهەم 
دێــن، و ئەگــەر ئەرکەکەیان تــەواو بوو لەناو 
دەچــن.  چونکە لە تۆڕێکی ئاڵــۆزی ئیمکان/
شــیانە گوتارییەکانەوە سەر هەڵدەدەن و پاش 
کاریگەرییە  ولەسەر  دەمێننەوە  بەرهەمهاتنیان 
ئیســتعمار  دەروونییەکانــی  و  کولتــووری 
بــەردەوام دەبــن. هەر بۆیە بەهەمــان ڕادەی 
دیــوە کۆمەاڵیەتی-ئابوورییەکانی ئیســتعمار، 
ڕووە کولتووری و ئایدۆلۆژییەکانیشان پێویستە 
 Nandy( بدرێــن  لەقــاو  بکرێنــەوە و  ڕوون 
Alatas 1977 ;1983 بڕوانــە، پێنی کووک 1٩٩٨(. 
چونکە، گوتارێکی باوی ئیســتعمار ئەوەیە کە 
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ئیستعمارکراوەکە وەک وەرگرێکی ئارەزوومەند 
و دەستەوەســتانی حکوومەتــی ئیســتعماری 
بنیاد دەنێت، بەرەنگاری وەک هەڵسوکەوتێکی 
مندااڵنە، وەحشــییانە، گەمژانــە، بێ وەفایی و 
سپلەیی گوێی پێ نادرێت تا هەموو شت ئاسایی 
و سروشتی دەنوێنێت)Pennycook 1998(. بە 
بۆچوونی پێنی کووک )2٠٠2( سیاسەتی زمانی 
لە ژینگە ئیستعمارییەکاندا لەسەر سێ کۆڵەکە 
بەندە: تێگەیشــتنی فۆکۆ لە حکوومەتمەندی، 
دەرکی ئــەو لە تاقمــە دەســتەمۆکراوەکان، 
سیاسەتی زمانی وەک سیاسەتێکی کولتووری.  
بۆیــە پێی وایە، سیاســەتی زمانی هەمیشــە 
ســەرتر لەوە بووە کــە هەڵبژاردنی زمانێک بۆ 
بەکارهێنانی لــە حکوومەت، پــەروەردە، یان 
قانووندا بێت. ســەرەڕای ئەمــە، بەکارهێنانی 
زمانەکان بۆ ئامانجی حکوومەتی کولتووری یان 
 .)Tollefson 2006 ( حکوومەتمەندییش بــووە
بە تایبەتی، لە مۆدێلیی ئیستعماری ناوخۆییی 
شــێوە ئێرانیدا، لە ژێر دەمامکــی »چارانێکی 
کۆنترۆڵکراوی زمان« )بڕوانە شێخولئیسالمی 2٠12( 
و چاالکییە کولتووری و فۆلکلۆرییەکاندا سەرەتا 
بە شــوێنی و ناوچەیی کردنیان هەم پێش بە 
پەرەســەندن و جیهانــی بوونیــان دەگرێت، 
هەم لە ئاســت و پێگەیان کــەم دەکاتەوە. لە 
ئاکامدا بە گرتنەبەری سیاســتێکی کولتووریی 
بە پاشکۆکردن، لەتایبەتمەندیی کوردستانییان 

دادەچۆڕێنێت.

حکوومەتمەندیوحکوومەتمەندییزمان
پاش جەنگی یەکەمی جیهانی بە دەستوەردانی 
ئیستعماری ڕۆژئاوایی لە ناوچەکە، و دیارکردنی 
کوردیــان  دەوڵەتانــەی  ئــەو  ســنوورەکانی 
بەســەردا دابەش کراوە،  لە میراتی بەجێمای 
دەسەاڵتداریی سەرەڕۆیانەی ئێرانی، مۆدێلێکی 
نوێ لە دەســەاڵت سەری هەڵدا کە سیاسەتی 
فارســاندنی نەتەوەنافارســەکانی لــە ڕێگەی 
پێکهێنان و پەرەپێدانی قوتابخانە نوێیەکان  و 
چاپەمەنییەوە بە زمانی فارسی گرتەبەر.  یەکێک 

لــە ڕێگاکانی تری دەوڵەتــی ئێران)پەهلەوی( 
بۆ پــەرەدان بە ناســیۆنالیزمی ئێرانی و زمانی 
فارســی، ناردنی گۆڤار و ڕۆژنامــەکان بۆ ئەو 
شوێنانە لە کوردستان بوو کە بە »قەرائەتخانە« 
نــاو دەبران)بڕوانە، رســولی و دیگران2٠12(. 
لە هێندێــک حاڵەتی دەگمەنــدا کە ڕێگە بە 
خۆێندنێکی سنووردار لە زانکۆ یان بەکارهێنانی 
لە میدیا درابێت، زمانی کوردی وەک پاشــکۆ 
یان ســەرەتایی )بدوی( ڕەفتاری لەگەڵ کراوە 
و خەڵکی ئیســتعمارکراوی کوردســتان هەر 
لەڕێگای جۆری ستانداردی زمانی داگیرکەرەوە 
بۆی هەبووە دەرگای شارســتانیەت و زانستی 
بەڕوودا بکرێتەوە.  ئامانجی ئەم شێوە فێرکردنە 
ئیستعمارییە زاڵبوون بەسەر خەڵکی کوردستاندا 
بوو. ئــەم سیاســەتە،  ســەرڕای بەرەنگاریی 
ڕزگاریخوازانــەی نەتەوەیــی کــورد لەالیەک 
و خولەکانی ســەرهەڵدان و هەڵوەشــانەوەی 
حکوومەتە ســەرەڕۆکان و بەکارهێنانی شێوە 
توند و نەرمەکانــی حکوومەتمەندی لە ئێران، 
لەالیەکی دیکەوە،  تا ئێستا بۆ ماوەی نزیکەی 
1٠٠ ساڵە بە شێوەیەکی بەرفراوانتر لە پشووی 

بەردەوامە.
 فۆکۆ ئەم دەسەاڵتە نوێیە وەک دەسەاڵتی 
ئیرادەی بەستراوە بە هێز بە »دەسەاڵتی هەموو 
شــوێنێک لە یەک کاتدا ناو دەبات: نەک لەبەر 
ئەوەی هەموو شــتێک لە ژێر ڕکێفی یەکێتی 
لەشــکان نەهاتووی خۆیــدا یەکبخات، بەڵکوو 
لەبەر ئەوەی لە چرکەساتێکەوە بۆ چرکەساتێکی 
دواتر، یان باشتر وایە بڵێین لە هەر قۆناغێکدا و 
لە هەرچەشنە پێوەندییەکدا لە خاڵ/قۆناغێکەوە 
 بــۆ خاڵ/قۆناغێکــی تــر، بەرهــەم دێتــەوە
)Foucault 1978(. بــە کورتــی، بە پێکهاتنی 
دەوڵەتــی مۆدێــرن، دەســەاڵت ئیتــر هەر 
دووی  لــە  بەڵکــوو  نەبــوو،  ســەرکوتکەر 
بەرهەمهێنــان و دروســت کردنــی کەســی 
دڵخوازی شیاوی حکوومەت بەسەرداکردن بوو. 
ئەم پێکهێنانەوە ســەرلەنوێیەی حکوومەتە کە 
 )governmentality(»فۆکۆ بە »حکوومەتمەندی



نــاوی دەبات و بە »هونــەری حکوومەتکردن« 
یــان »ڕەوشــتی حکوومەتکردن« پێناســەی 
دەکات )Foucault 1978(. لە ڕوانگەی ئەوەوە، 
حکوومەتمەندی ڕواڵەت بەخشین و پێکهێنانی 
ژینگــەی کــردەی ئەوانــەی تــرە. جۆرێکی 
تایبەتە لە دەســەاڵت کە یەکێک لە سیاسەتە 
بەرفراوانیــی  بەکارهێنانــی  ســەرەکییەکانی 
تەکنیکە نەرمەکانی حکوومەتکردنە لە بریتیی 
پشتبەســتنی بەردەوامیان بــە میکانیزمەکانی 
زاڵبوون  وەک دیســیپلین و زۆر)کە هەموویان 
لــە باشــترین حاڵەتــدا، تەنیــا دەتوانن ببنە 
ئامرازێکی دەســەاڵت( )Foucault, 1982( کە 
لە سێ چەمکی شــیکردنەوەکان، دەسەاڵت و 
حکوومەتمەند بوونی دەسەاڵتدا بەکاری هێناوە:
1 شیکردنەوە: کۆبەندێک لە دامەزراوە، ڕێباز، 
شیکاری و تێڕامان، هەڵسەنگاندن و تاکتیکان 
کــە دەرفەتی بەکارهێنانی دەســەاڵتێکی زۆر  
ورد و تایبــەت، بەاڵم  ئاڵۆز دەڕخســێنن کە 
ئابووریی  ئاپۆرای جەمــاوەر ئامانجەکەیەتــی، 
سیاســی فۆرمی ســەرەکیی زانســتەکەیەتی 
ئامــرازە تەکنیکییــە  و، دەزگا ئەمنییــەکان 

بنەڕەتییەکانێتی.
2 دەســەاڵت: مەیــل و خواســتێکە کــە لە 
قۆناغێکــی دوور و درێــژ و لە سەرانســەری 
ڕۆژئاوادا بە سەر شێوەکانی دیکەی )سەروەری، 
دیسیپلین و هیتد( زاڵ بوو. ئەم دەسەاڵتە کە 
دەکرێت بــە »حکوومەت« ناو ببرێت، لەالیەک 
پێکهاتنی کۆی زنجیــرەی دەزگا حکوومەتییە 
تایبەتەکان، و لەالیەکــی دیکەش، پێکهێنانی 
تــەواوی کۆگە ڕزگاریبەخشــەکان)فۆرمەکانی 

زانین(ی لێ کەوتووەتەوە.
3 حکوومەتمەند بوونی دەوڵەت: پرۆســەیەکە 
یان باشــتر بڵێم ئەنجامی پرۆســەیەکە کە لە 
ڕێیەوە دەوڵەتی دادی ســەدەکانی ناوەڕاست، 
کە لە ســەدەکانی پازدە و شازدەدا بۆ دەوڵەتی 
ئیداریی ســەدەکانی ناوەڕاست گۆڕا، بەرە بەرە 
Fou�؛Felluga, 2015 )»حکوومەتمەنــد بــوو« 

.)cault 1991

زمان  لە هەڵســوڕاندنی حکوومەتمەندیدا 
دەگێڕێــت.  ســــــــــــەرەکی  دەورێکــی 
هەیە:  گوتاریی  »حکوومەتمەندی خەسڵەتێکی 
بۆ شیکردنەوەی پێکەوەنانی چەمکەکان)مەفهوم 
ســازی(، ڕوونکردنــەوە و هەڵســەنگاندنەکان 
لە بەســتێنی حکوومەتدا بایەخــدان بە زمان 
پێویســتە«)Miller, & Rose, 2008(. هەروەها، 
پێوەندیــی واتاییی فەرمانڕەوایی »فەرمانڕەوا« و 
شێوەکانی بیرکردنەوە »زەینییەت«  دەریدەخات 
کە تاوتوێکردنی تەکنۆلۆژیای هێز و دەسەاڵت 
بە بێ شیکردنەوەی ئەو عەقاڵنییەتە سیاسییەی 
لەسەری دامەزراون جێبەجێ نابێت. بە واتایەکی 
تر حکوومەتمەندی دوو الیەنی هەیە. لەالیەک 
زاراوەکە ئاماژە بە شێوەیەکی تایبەتی نواندنەوە 
دەکات؛ حکوومەت ئەو ژینگە گوتارییە پێناسە 
دەکات کــە تێیدا بەکارهێنانــی هێز عەقاڵنی 
دەکرێت. ئەمەش لە نێوان شــتەکانی دیکەدا، 
بە شــرۆڤە کردنی چەمکەکان، دەستنیشــان 
کردنــی بابەتەکان و ســنوورەکان، بەڵگاندن و 
پاســاودانەکان و هتد ڕوو دەدات.  بەم شێوەیە 
حکوومەت دەهێڵێت  کێشەیەک باس بکرێت و 
ستراتیژییە تایبەتەکانی چارەسەر و پێڕاگەیشتن 
بە کێشــەکەش دیــاری دەکات. لــە الیەکی 
دیکەشەوە، شێوە تایبەتەکانی دەستوەردان ]لە 

.)Lemke 2001(کێشەکە[یش پێکدەهێنێت
 بــە بۆچوونی میلێــر و ڕۆز)1٩٩٠( »ئەوە 
لــە زماندایە کــە پالنەکانــی حکوومەتکردن 
لــە ڕێگای پەرەدان بە وشــە هاوبەشــەکان و 
تیۆریی ڕوونکردنەوەکانەوە بە لێزانی دروســت 
دەکرێــن«. چونکە، »الیەنێکی بایەخ پێ نەدراو 
لە هێزی بەرهەمهێنــی حکوومەتی کولتووری 
لە نەســڵی ئەو تاکانەدایە کە خۆیان بە سووژە/
تاکێکــی ئاخێــوەر دەزانــن و مەیلیــان لێیە 
هەڵسوکەوتی گەیاندن و پێوەندیکردنی خۆیان  
بــۆ باشــترکردنی ئامانجە سیاســی، ئابووری، 
کولتــووری و پێوەندییــە کاریگەرەکانیــان لە 
چوارچێــوەی حکوومەتمەندیدا ڕێک بخەن و 
 .)Walter�Greene and Hicks 2005( »بگــۆڕن
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ئەو پێگە و پریستیژەی گوتاری ئیستعماری، لە 
چوارچێوەی حکوومەتمەندیی زمانیدا، بۆ زمانی 
فارســی وەک زمانی زاڵکراو دەیڕەخســێنێت، 
دەریدەخات چۆن تاکی کورد دەیهەوێت بچێتە 
ئەو چوارچێوەیەوە و پێوەندییەکانی  تێدا ڕێک 
بخات. بــە تایبەتی، کاتێک کــە دەیانهەوێت 
لە بەســتێنی دەزگا حکوومەتییەکاندا باس لە 
ڕووداوەکانــی ڕۆژ بکەن، گۆڕانی زمانی کوردی 
بۆ فارســی لــە ئاخاوتنی ڕۆژانــەی زۆربەیاندا 
دەردەکەوێت. بۆ نموونە بڕوانە  هەندێک لە  ئەو 
پارچەدەربڕینانەی خوارەوە کە وەک باڵوکراوەی 
ڤیدیۆیی لە میدیا و تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکاندا بڵآو 
بوونەتەوە. لەبەر ئەوەی ئــەم بابەتە بە دیاردە 
دەزانــم، واتــە وا گریمانــە دەکەم بەشــێکی 
بەرچــاوی هاوزمانەکانــم لە توێژ و پیشــەی 
جیاوازدا، بە تایبەتی، خوێندەوارەکان  کە زیاتر 
دامەزراوە دەوڵەتییەکان ســەروکاریان  لەگەڵ 
هەبووە و حکوومەتیان بەسەردا کراوە،  بە ئەو 
شــێوەیە دەدوێن، هەر بە ناوە پیشەییەکەیان 

دەیانناسێنم:
1 پزشــکێک )بەرپرســی تۆڕی لەشساغی و 
دەرمانیــی بــۆکان(: »بیســمیلالهی ڕەحمانە 
ڕەحیم. ئیســتحزارتان هەیە کە لە وەزعیەتی 
قرمز و حەساسی مەوجی پێنجومی کۆرۆناداین...
با تەوەجۆهـ بەوەی کە شــەرایتێکی باش 
لە وەزارەتی بێهداشت و دەرمان فەراهەم بووە 
بۆ واکسیناســیۆنی زۆربەی گروههای هەدەفی 
جامعــە، ئەزجوملە دانش ئاموزانی بااڵی 1٥ تا 
هەژدەســاڵ، خواهشم ئەوەیە لە خزمەتتاندا بە 
هیچ عنوان زەمان لەدەســت نەدەین ... عەرزم 
کــردن کە مەوجی شەشــوم جەوانــان زیاتر 
 /Sept. 26, 2021( .»موردی هەدەف قەرار دەدا

لە الپەڕەی فەیسبووکی زمان و زمانناسیی کوردی(
لە ئەو  پارچە دەقەی ســەرەوەدا، دەبینین 
کــە کاریگەرییەکانی زمانی فارســی لەســەر 
کوردی بــە شــێوەیەک  قووڵە، کــە خەڵک 
زۆر بە ئاسانی هەســت بە ئەو گۆڕانە دەکەن. 
هەر بۆیە، بێــژەری دەقەکە دەدەنــە بەر تانە 

و لۆمەی دەکــەن. گۆڕانی زمانــی ئاخێوەری 
ئەم دەقــە بە جۆرێکە کە هەموو ئاســتەکانی 
زمانەکەی )دەنگسازی، وشەسازی، ڕێکخستنی 
کەرەســتەکانی ڕســتە لە ڕووی ڕێزمانی یان 
سینتاکسی واتاسازییەوە( گرتووەتەوە. لە ڕووی 
دەنگییە، ە/ە/ی کوردی لە وشــە ژمارەییەکانی 
پلەبەندیدا)پێنجەم، شەشەم( گۆڕیوە بۆ/و/ وەک 
»پێنجوم« و »شەشــوم«. بە خڕی پێکهاتەیەکی 
ڕێزمانیی فارســی بــە هەمــوو تایبەتمەندییە 

وشەیی و ڕێزمانییەکانیەوە وەردەگرێت:
 »زۆربــەی گروههای هەدەفــی جامەعە، 
ئەزجوملــە دانــش ئاموزانــی بــااڵی 1٥ تا 
هەژدەســاڵ«؛ »مەوجی شەشوم جەوانان زیاتر 

موردی هەدەف قەرار دەدا«.
2 کارمەندێک )ســەرۆکی ژووری پیشەکانی 
شــاری مەهاباد(: » عەرزی ســاڵو و ئیحترامم 
خۆشەویســتەکانمان.  هاوشــارییە  بــۆ  هەیە 
هەر وەک شــارەزان و ئاگادارن، تەی ئاخرین 
کیشــوەری،  کرۆنای  ســتاد]ێ[  مســەوبەی 
وە ســتاد]ێ[ کرونــای شەهرســتان مەهاباد 
موتەئەســیفانە وەزعیەتــی ....مەتلــوب نییە. 
شەهرســتان]ێ[  وەزعیەتــی  مەخسوســەن 
مەهابــاد وەزعیەتێکی شــووری هەیە تا بەرەو 
تیرە دەڕوات...«)بڕوانە الپەڕەی فەیســبووکی زمان و 

زمانناسیی کوردی(.
لە ئەم نموونەیەشیاندا دەبینین کە ئاخێوەری 
ئەم دەقــە تەنانەت /ی/ خستنەســەر)اضافە(
ی کوردیش دەگۆڕێت بۆ /ێ/ی فارســی. واتە، 
کاریگەرییەکانــی زمانی فارســی بەڕادەیەکە، 
تەنانەت وشە ئەرکییە ڕێزمانییەکانی کوردییشی 
تووشی گۆڕان کردووە. یان لەباری واتاسازییەوە 
»وەزعیەتی شوور«، گۆڕانێکی هۆشەکیی نیشان 
دەدات. کورد لەباری زەینییەوە وەک فارسێک 
پانتای دەوروبەر و شــتەکان وەســف دەکات. 
هەر بۆیە، ئاوەڵناوی »شــوور« یان /تیرە/ کە لە 
فارسییەکەشــیدا لە واتای فەرهەنگیی خۆیاندا 
)سوێر( )تۆخ و تاریک(بەکار نەهاتوون، بەڵکوو 
واتایەکــی خوازراوەیان وەرگرتــووە و فرەواتا 



بوون. ئەمیش لە ڕستەی »مەهاباد وەزعیەتێکی 
شووری هەیە تا بەرەو تیرە دەڕوات« دا بەکاریان 

دەهێنێتەوە. 
بەگشتی، هەرچەند کاریگەرییەکانی زمانی 
فارســی لەســەر ئاخێوەرانی زمانــی کوردی، 
بــە پێی ئاســتی پێوەندییــان بە دامــەزراوە 
حکومییەکان، ئاگایی و هەستیاریی تاکییان بە 
شوناسی نەتەوەیی و زمانی دایکیان، بەستێنی 
گەورەبوون و ژینگەی کۆمەاڵیەتییان لە شــار 
یان گوند  و خوێندەوارییان لە کەســێکەوە بۆ 
کەســێکی دیکە دەکرێت جیــاواز بێت، بەاڵم 
وەک فیشــمەن)2٠٠6( دەڵێت: »هەر زمانێکی 
سروشــتی بە شــێوەیەکی باو پەیوەســتە بە 
کۆمەڵەی ئاخێوەرەکانییەوە«. هەرتاکێک لەگەڵ 
کۆمەڵــە زمانییەکەی خۆی لە کارلێککردندایە.  
بۆیە تا بەستێنێکی لەبار لە ڕووی کۆمەاڵیەتی، 
پیشەیی و دامەزراوەییەوە پێک نەیەت، گۆڕانی 
زمان بــە ئەو ڕادەیــە لە ئاســتەکانی زماندا، 
بەتایبەتی لە بــاری ڕێزمانییــەوە، وا  لەناکاو 
ڕوو نــادات. هــەر بۆیــە دەکرێت، ئــەم دوو 
نموونەیە بە نیشانەی گۆڕانی ئاخاوتنی زۆربەی 
ئاخێوەرانی کوردســتانی ڕۆژهەاڵت النیکەم لە 
ناوچە شارســتانییەکان دابنێین. هەر وەک لە 
ســەرەوە ئاماژەی پێ کرا، بە پێی سیاســەتی 
ئیســتعماریی ناوخۆییــی ئێــران، النیکەم بۆ 
ماوەی ســەدەیەکە دەوڵەت  پێوەندیی زمانیی 
تاکەکان لە کۆمەڵی کوردستاندا لە چوارچێوەی 
حکوومەتمەندیــدا ڕێکدەخــات و کۆنتــرۆڵ 
دەکات. تــاک و دامەزراوەکانی دەوڵەت، ڕەفتار 
و هەڵسوکەوتی گشتیی خەڵک شێوەپێدەدەن 
و پــالن و بەرنامەکانــی دەوڵــەت جێبەجێ 
دەکــەن. بەتایبەتی، دامــەزراوەی پەروەردە و 
فێرکــردن، بــە وردی ئایدۆلۆژیای زمانیی زاڵ 
بە هەموو قوژبنێکی ژیانــی کۆمەاڵیەتیدا باڵو 
دەکاتەوە. »قوتابخانە لەوانەیە تێڕوانینێکی نەرم 
و چارانخوازانەی لە ئاخاوتن بە زمانی دایک لە 
ژینگە فێرکارییەکەدا گرتبێتەبەر، بەاڵم »ئەمەش 
هــەر قۆناغێکی تێپەڕە کــە ئامانجەکەی ڕێگە 

خۆش کردنە بۆ ئەوەی تاک )گەورە/منداڵ( بە 
ئاسانی تێکەڵ بە ژیانی دامەزراوەیی و گۆڕانی 
زارەکەی بەرەو فرەچەشنیی دامەزراوەیی بێت« 

.)Fishman 2006(
بــەم پێیــە، زمــان لــەو ڕووەوە کــە بۆ 
چوارچێوەبەندیــی ئــەو شــێوەگەلەی خەڵک 
لەبــارەی کێشــەکانەوە دەدوێــن و ئەوە کە 
چۆن خەڵک چــاوەڕوان دەکــەن زمان بەکار 
بێنن بــۆ حکوومەتمەندی بنەڕەتییە. هەربۆیە، 
حکوومەتمەندیــی زمــان دەکرێت بــە واتای 
ئەوەی کــە چۆن  »بڕیــارەکان لەبارەی زمان 
و فۆرمــە زمانییەکان لە نێــوان زنجیرەیەکی 
و  پەروەردە  دامەزراوەکان)قانوون،  جۆراوجۆری 
فێرکردن، پزیشــکی و چــاپ(دا  و لە ڕێگای 
ئامرازەکان)کتێــب،  شــەبەنگێکی بەربــاڵوی 
تاقیکردنەوە، وتار و ڕاستکردنەوەکان( ڕێســا، 
ەوە بەکارهێنانــی زمــان، بیــر و کــرداری 
تاکەکان،  تاقم و ڕێکخراوە جیاوازەکان کۆنتڕڵ 
 و ســنووردار دەکرێــت، دەرک پــێ بکرێــت 
)Pennycook, 2006(.  لەســەر ئــەم بنەمایە، 
دەوڵەتی ئیســتعماری لە ســەربنەمای »یەک 
زمان« کە نوێنەرایەتیی نەژادێک یان ئەتنیکێکی 
تایبــەت دەکات، »چوارچێوەیەکــی مەعریفی 
بۆ خۆی بەرهەم دێنێــت کە دەیهەوێت تاکی 
 Gal(  نیشــتمانیی دەستەمۆ دروســت بکات
2006(. هەر بۆیــە، »حکوومەتمەندی دەکرێت 
وەک ژیرمەندییەکــی سیاســی بزانرێت کە لە 
ڕێــگای ژمارەیەکــی زۆری دامەزراوەکانــەوە 
وەک بەشــێک لە بەرهەمهێنانی سووژە/تاکی 
شــیاوی حکوومەت بەســەردا کــردن لە ناو 
مێژوویی-کۆمەاڵیەتیدا  تایبەتی  بەســتێنێکی 
 .)Miller & Rose, 1990(هەڵدەســووڕێت
»بەستێنێکی  ئەمانەوە، حکوومەتمەندی  بەالی 
گوتارییە کە »دەوڵــەت« تێێدا وەک ئامرازێکی 
زمانیــی بگــۆڕ بەشــێوەیەکی مێژوویــی بۆ 
پێکەوەنانــی چەمکەکان )مەفهوومســازی( و 
دەربڕینی ڕێگاکانی زاڵ بوون خۆی دەردەخات. 
بە بۆچوونــی ڕۆز و میلەر، گرنگیی گوتار هەر 
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لە پێوەندیی بە »ئایدۆلۆژیا«ەوە سەر هەڵنادات. 
چونکە زمان هەر الیەنی تێڕامان و پاســاودانی 
نییــە، بەڵکــوو ڕاپەڕانــدن و جێبەجێکردنە. 
هەربۆیــە، شــیکردنەوەی زمــان و گوتــاری 
سیاســی، یارمەتیمان دەدات تا نەک هەر ئەو 
پێڕەوە هزرییانەی کاربەدەســتان کێشەکانیان 
بۆ دەوڵــەت تێدا خســتووەتە ڕوو و دیارییان 
کردووە،  بەڵکوو ئەو سیستەمە کردارییانەش کە 
لە ڕێیانەوە دەیانهەوێت حکوومەت کارا بکەن، 

.)Miller & Rose, 2008(ڕوون بکەیەنەوە
»چەمکی حکوومەتمەندی بۆ ژمارەیەک لەو 
ئالینگارییانەی کە  بۆ یاســا پەسندکراوەکانی 
سیاست و پالنی زمانی دروستی دەکات گرنگە:
تێگەیشــتنی دەســەاڵت  دوور دەخاتەوە 
لە تەرکیزی لەســەر ســتراتیجییە مەبەستدار 
و ناوەندییەکانی دەســەاڵتدارانی حکوومەتی و 
لە جیاتی ئەوە ســەرنج دەخاتە سەر چەندین 
شێوە کە تێیاندا کردارەکانی دەسەاڵت دەکرێت 
تەشــخیس بدرێت. بە ئەم کارەی، تیشــکۆی 
ســەرنجی ئێمە لە دەوڵەتەوە وەک کارایەکی 
مەبەستدار کە لە دووی سەپاندنی خواستەکانی 
بەســەر خەڵکدایە دەترازێنێت و بەرەو کردارە 
بە شوێنیکراو  و زۆرجار هاودژەکانی دەسەاڵت 
ڕایدەکێشــێت. ئەوە هەروەها ئامــاژە بەوەش 
دەکات کــە بــۆ تێگەیشــتن لــەوەی چۆن 
ڕێساکانی بوارەکانی ژیان کاریان تێ دەکرێت، 
پێویست ناکات هێندە چاومان لەسەر یاساکان، 
ڕێساکان، چاوەدێریکردن، یان ئایدۆلۆژیای زاڵ 
بێت، چونکــە دەبێ زیاتر ئاگامــان لە ئەرکی 
گوتارەکان، کردە فێرکارییەکان، و بەکارهێنانی 
زمان بێت. ســەرەنجام، تیشــک دەخاتە سەر 
ئەو ڕێگایانەی کە تێیاندا بەڕواڵەت حکوومەتی 
دەســەاڵتخوازتر)اقتدارگرا( بــەرەو حکوومەتی 
لیبڕاڵتر دەڕوات و لەوانەیە شێوەی ڕوولەزیادەی 
جۆراوجۆرتــری  شــێوەی  حکوومەتمەنــدی، 

 .)Pennycook 2006(چاوەدێریی لەگەڵ بێت
لەوانەیە، قۆناغی بەهێزی حکوومەتمەندیی 
ئیســتعماریی ئێران لە کوردستاندا لە قۆناغی 

ئیســالحاتەوە دەســت پێ بکات. لەم قۆناغە 
بــەدواوە،  ڕێژیم گەیشــتبووە ئاســتێک کە 
بــە بەکارهێنانی هەندێک تاکی دەســتەمۆ و 
ڕاهێنــراوی خۆی لە ناو کــورددا لە الیەک لە 
ڕێــی میدیــاوە  پاکانە بۆ ڕەوایەتــی دەوڵەتی 
ئیســتعماری بکات، لەالیکی تریشــەوە، وەک 
بزوتنــەوەی  بەگــژ  داگیرکــەر  دەمڕاســتی 
بەرەنگاریخــوازی نەتەوەییی کوردیاندا بکاتەوە 
و هێژێمۆنیی خۆی زیاتــر زاڵ بکات. الوازیی 
لێکترازانــی  و  دابــڕان  و  هــزری  تیۆریــی، 
کورد  سیاســییەکانی  ڕێکخراوە  ڕێکخراوەییی 
کە دەکرێت بڵێین ئێســتا تەســکتر بووەتەوە، 
دەرفەتــی زاڵبوونی هێژێمۆنیی ئیســتعماری 
شــێوە ئێرانیی زیاتر ڕەخســاندووە. هەر بۆیە 
دەزگا ئایدۆلۆژییەکانــی دەوڵەتــی داگیرکەر و 
نوخبە و توێژەرانی سیاسەتی زمانیی نەتەوەی 
زاڵ هەوڵیــان دا و بەردەوامیشــن کــە بــە 
توێژینەوەکانیــان فرەیی و جۆراوجۆریی زمانی 
لە چوارچێوەی چاران)tolerance(دا ڕێکبخەن. 
واتە، لــە بریتیی پاراســتنی مافــی ئەرێنیی 
نەتەوەی کــورد لــە بــڕەودان و پەرەپێدانی 
زمان و شوناســی خۆی، سیاسەتە زمانییەکەی 
لــە قەدەغەکردنی دەســتبەجێ و تەواوەوە بۆ 
گۆڕانێکی درێژخایەنی نەرم بەڕێت و لە ڕێگای 
دەزگا ئایدۆلۆژییەکانییــەوە و لەچوارچێــوەی 
حکوومەتمەندیدا زمانی کــوردی لە ئاخاوتنی 
ڕۆژانــەی گشــتیی خەڵکدا بــەرەو گۆڕانێکی 
زۆر بەرێــت.  ڕێژیم لە میدیــا و پرۆپاگاندای 
هەڵبژاردنەکانی خۆیدا و هەندێکجار تێخزاندنی 
لە چاالکییە مەدەنی و ســینفییەکانی کورد و 
خەڵکانی نافارسدا، هەوڵ دەدات ئەسڵی 1٥ی 
یاســای بنەڕەتیــی کۆماری ئیســالمی بکاتە 
سنووری کۆتاییی داواکانی خەڵکی کوردستان 
و نەتەوەکانی دیکە لە حکوومەتی ئیستعماریی 
خۆیدا. هەندێک جار کەسایەتیی سیاسیی کورد، 
لێکۆڵەر یان چاالکی سیاسیی سەر بەڕەوتێکی 
ریفۆرمخوازی ئێران داوای چارەســەری مافی 
زمانیی نەتەوەکان لە چوارچێوەی ئەو ئەسڵەدا 



دەکــەن. لەم ڕوانگەیــەوە دەچنــە ژێر باری 
ســەپاندنی سیاسەتی ئیســتعماری کە هەمان 
ڕاهێنان یان ملکەچکردنــی ئاخێوەرانی زمانە 
بەکەمینەکراوەکانــە بە پەڕاوێز بوونی خۆیان و 
زمانەکەیان و ڕازی بوون بە بااڵدەســتیی زمان 
و نەتەوەی زاڵ. ڕاستییەکەی، ئەم شێوە ڕوانینە 
پاساوێک دەبێت بۆ ڕەوایەتیی دەوڵەتی داگیرکەر 
و سیاســەتی زمانیی بەردوامی لە کوردســتان  
و نیشــتمانی نەتــەوە نافارســەکانی دیکە کە 
ئەولەویەت یــان بەراییەکانی داوای کورد وئەو 
نەتەوانە لە مافە سیاسییەکانیان بۆ هەڵبژاردنی 
شێوازی خۆبەڕێوەبردن یان سەروەریی سیاسی، 
هێز، ئابــووری و شوناســی نەتەوایەتییەوە بۆ 
شوناسی هاوواڵتی بوون یان کۆمەڵە ئەتنیکێک 
لە چوارچێوەی دەوڵەتی داســەپاودا دەگۆڕێت. 
ڕواڵەتی کۆمەڵگایەکی  دیکەشــەوە،  لەالیەکی 
دیموکراتیکی لیبڕاڵ بە ئەو ڕێژیمە سیاســییە 
ســەرکوتکەرانە دەبەخشــێت کــە لــە پاش 
پێکهاتنی دەوڵەتی نوێ ئیســتعماری تا ئێستا 
بەسەر نەتەوە نافارســەکاندا زاڵبوون. گەیشتن 
بەم قەناعەتــە، دەکرێت زۆر هۆکاری تاکییانە، 
الوازیی ڕێکخراوەیــی و بەرهەمهێنانی فکری، 
ڕۆشنبیریی زانستی و سیاسی یان جێگیربوونی 
چەمکــی  »حکوومەتمەندی« بێت کە بتوانێت 
تاڕادەیەک لەو ئەرکەیدا سەربکەوێت کە کەس/
سووژەی شــیاوی حکوومەت بەسەرداکردن بۆ 

خۆی پەروەردە بکات.

پڕکردنەوەی بــۆ میدیا بەکارهێنانــی
نایەکســانی پێوەندیی لــە کەلێنەکان

هەرێمەکاندا
 زاراوەی ئیســتعماری ناوخۆیــی لــە دەیەی 
1٩6٠ەوە وەک زاراوەیــەک بــۆ ئــەو ناوچانە 
بەکارهاتووە کە هاوکات هەم لەباری ئابووری و 
هەم لە بواری کولتووریشەوە لە کولتووری ناوچە 
ناوەندییەکــەی ئەو واڵتەی تێیــدان جیاوازن. 
ئاماژەیە بۆ دانوســتاندنێکی نایەکسان لە نێوان 
هەرێمەکانی دەوڵەتێکی دیاریکراودا کە بەدوور 

لە پاراستنی ئەوەی زیاد بوونی پێوەندیی پەراوێز-
ناوەند پێکچوونــی پێکهاتەیی کۆمەاڵیەتی لێ 
دەکەوێتەوە، پێوەندییەکی بەتەواوی جیاوازیش 
لە نێوان ئەم ناوچانە دەسەپێنێت. ناوەندەکە لە 
ڕووی سیاسییەوە بەســەر پەراوێزەکەدا زاڵە و 
 Hechter(لەڕووی ماددیشەوە دەیچەوسێنێتەوە
1999( لــە پێوەنــدی لەگــەڵ واڵتێکی وەک 
ئێراندا، »ئەم نایەکسانییانە لەپاڵ کەلێنە ئەتنۆ 
زمانــی، نەژادی، و ئایینییەکانــدا پێکهاتوون«. 
 .)Soleimani, & Mohammadpour  2019(
هــەر بۆیــە، هەموو هەوڵــی دەوڵەتــی زاڵی 
کۆلۆنیــاڵ ئەوەیە کــە لەگــەڵ داگیرکردنی 
نیشــتمانی کۆمەڵە ئەتنۆزمانییــەکان، لە ڕێی 
پێوەندییە  کارگێڕییەکانەوە  یەکە  دابەشکردنی 
کولتــووری -کۆمەاڵیەتییەکانیان لە ناوخۆیاندا 
هەڵبوەشــێنێت و بە ناوندەوە بیانبەســتێتەوە. 
هەرچەنــدی مامڵەی نێــوان کۆمەڵی )زاڵ و 
ژێردەست( زیاتر بێت، شیمانەی ئەوەی کە زیاتر 
پێکبچــن زیاتر دەبێت، هەربۆیە لە پاش ئەمە،  
بە هاندانی هێندێک مامڵــەی نێوان کۆمەڵی، 
لە ڕەوتــی مێژووییدا بە پێــی میکانیزمەکانی 
پەرەســەندنی  بــە  »حکوومەتمەنــدی«، 
دامــەزراوەکان لە ناوەندەوە بــۆ پەراوێزهەوڵی 
پڕکردنەوەی کەلێنەکان دەدرێت و بە گۆڕینی 
کولتــووری هەرێمە ئیســتعمارکراوەکە هەوڵ 
خوازراوی  کولتــووری  هاوســەنگیی  دەدرێت 
دەوڵەتی ئیستعماری بەدی بێت.  دیارە چونکە 
مامەڵە نێوان کۆمەڵییەکە بەتەنیا کارا نییە، بە 
هاندان لە ڕێی میدیا یان بە هێزی ســەرکوت 
هەوڵ دەدرێت هەم خۆڕاگری و ســەربزێویی 
نەتەوەی ژێردەســتکراو بشــکێنێت، هەم وای 
لێ بکات کولتــووری نەتەوەی زاڵ بپەژرێنێت 
و لە زەینیەتێکی ئیســتعمارکراوانەدا لە زمان، 
کولتوور و بەها کۆمەاڵیەتی و سیاســییەکانی 

خۆی بڕوانێت. 
نموونەیەک لە زەینییەتی ئیســتعمارکراو، 
ئەم ســەردێڕەی هەفتەنامەی »ســیروان«ە کە 

دەڵێت:
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]سەر ســەردێڕ[: )فعاالن سیاسی و مدنی 
کرد در دیدار با معاون سیاســی وزیر کشــور 

مطرح کردند(: 
]سەردێڕە ســەرەکییەکە[: )احیای اعتماد 
دوبــارە ایران بــە کردها( )ســیروان، 22، جوونی 

)2٠1٩
بۆ لێکدانەوەی ئەم ســەردێڕە هەواڵییە لە 
بەستێنی باڵو بوونەوەی خۆیدا ڕوونکردنەوەی 

چەند خاڵێک پێویستن:
یەکەم، لە ریفراندۆمی هەرێمی کوردستانی 
باشوردا  ٩3٪ی خەڵک دەنگی پێ دا، خەڵکی 
کوردستانی ڕۆژهەاڵت دیمەنێکی کەم وێنەیان 
لە پشــتیوانی لــە ریفراندۆمی ســەربەخۆییی 
کوردســتاندا لە سەر شــەقامەکانی ڕۆژهەاڵت 
لەخۆیان نیشــان دا.  لەپاش ئــەوەی ئێران و 
دەســتوپێوەندەکانی لە ئێراق بە زەبری هێزی 
ســەرکوت، ناوچە ئازدکراوەکانی کوردســتان، 
بەتایبەتــی، کەرکوکیان داگیرکــردەوە، گەلی 
کورد لە ڕۆژهەاڵت ئەمجار هەم بە زمانی لۆمە 
وەک »لێــرە کەس نیشــتمان نافرۆشــێت، لە 
پێناویــدا دەمرێت«، براکانی لۆمە کرد، هەم بە 
دروشمی »هەتا کوردێک بمێنێت کەرکووکیش 
هــەر دەمێنێت« بە خۆ نیشــاندانی بەربەرینی 
جەماوەری ئەم گەلە کۆمەکێ داگیراکارانەیان 
مەحکووم کرد. بــەاڵم هێڵی چەماوەی ڕووە و 
ئێران، لە ناو دەســەاڵتی باشووری کوردستاندا، 
بەناوی دانوســانی کولتوورییــەوە بەرەو ئێران 
داگەڕاوە. هەر بۆیە، دەوڵەتی داگیرکەری ئێران، 
»کۆنگرەی ناودارانی کورد«ی بەڕێ خســت کە 
بە پێی گوتەی کاربەدەستانی دەوڵەتیی ئێران« 
یارمەتی سیاسەتی ناوچەیی ئێران بدات.«واتە، 
سنوورە ئیســتعمارییەکانی خۆی پتەو بکاتەوە 
و بەرهەڵســتییە نەتەوەییەکانــی کوردیش لە 

ڕۆژهەاڵتی کوردستان تێک بشکێنێت. 
دووەم، ئەوەیــە کــە ئەم شــێوە هەوااڵنە 
لــە هەفتەنامەیەکــی ناوچەیی)لۆکاڵی(دا باڵو 
دەبێتەوە، نەک لە ڕۆژنامە سەرانســەرییەکانی 
ئێرانــدا. واتای هاوپێچی ئــەم کۆکردنەوەیەی 

کوردەکان ئەوە بوو، لە الیەک، هەم دڵی خەڵکی 
باشــووریش لە شکســت پێهێنانی پرۆســەی 
ریفرانــدۆم بداتــەوە، هەم وەک پاشــکۆیەکی 
کولتووری ئیستعماری ئێرانی پێناسەی بکات. 
بەگشتی  کوردســتان  دیکەشــەوە،  لەالیەکی 
بەرێتەوە نــاو ئەو هەرێمە بچوککراوە کە وەک 
ناوەندێتیی شــاری  یەکەیەکــی کارگێڕی بە 
ناســراوە.  ســنە وەک پارێزگا بەکوردســتان 
لێکەوتــە مەبەستناســانەکەی ئەم ڕســتەیە، 
ملکەچکردنی نەتەوەی ژێردەستی کورد بەوەی 
کە دەسەاڵتی ئیستعماریی ئێران لەسەر خۆی 
بەئاسایی وەربگرێت،  و لەگەڵ هێژێمۆنییەکەی 
کــە ئامانجی ســەرەکیی هەر دەســەاڵتێکی 

ئیستعمارییە ڕابێت.
 بەگشــتی، لەم ســەردێڕەی هەفتەنامەی 
ســیرواندا کــورد لەجیاتی »زۆرلێکــراو« وەک 
خەتاکارێــک ناســێنراوە کــە ئێــران باوەڕی 
پێــی نەمــاوە و ئەم کۆمەڵــە چاالکە مەدەنی 
و سیاســییانە چوون تکای لــێ بکەن باوەڕی 
بەکورد بێتەوە. بە گشتی هێنانی ناوی »کورد« 
لەبەرانبــەر  نەتەوەیەک)کــوردەکان(،  وەک 
»یاریدەدەری سیاسیی وەزیری ناوخۆ«دا، وەک 
کاربەدەستێکی پلە نزمی دەسەاڵتی داگیرکەر 
کە لە سیســتەمی پێچەاڵوپووچی ئیســالمیی 
ئێرانــدا هــەر ژمارە نییــە، خۆســەپاندنێکی 
داگیرکەرانەیــە کــە میدیــا ناوچەییەکــە بە 
نواندنــەوەی خــۆی بەرهەمــی هێناوەتــەوە. 
ڕاســتییەکەی ئەوەیە کە »... ئەمە بەشێکە لە 
سیاسەتێکی کولتووریی بەرباڵو کە ئامانجەکەی 
بەدیهێنانی ئاپۆرایەکی »دەستەمۆ«یە کە لە ڕووی 
سیاســییەوە دەستەوەستان)پاسیڤ( و داگەڕاو 
بۆ هاوکاریکردن لە چەوساندنەوە)ئیستسمار(ی 

.)Pennycook, 2002(خۆیدایە

لەنایەکسانییزمانییەوەبۆزمانکوژی
زمانکــوژی،  سیاســەتی  و  ئیســتعمار   
پێوەندییەکــی توندوتۆڵیــان بــە بەدیهێنانی 
پلەبەندیی زمانییەوە لە پرۆســەی داگیرکردنی 



نیشتمانی نەتەوە ژێردەستکراوەکاندا هەیە؛ لە 
دەست ڕاگەیشتنیان بەســەرچاوەکانی هێزدا، 
پێگەیەکی زاڵ بە ئاخێوەرانی زمانە زاڵکراوەکە 
دەبەخشــێت. نایەکســانیی زمانی زاراوەیەکە 
تۆڤە سکوتنەب -کانگاس لە 1٩٨٨ دایهێناوە، 
ئاماژەیە بۆ ئەو«ئایدۆلۆژی، پێکهاتە، و کردانەی 
بەکاردێــن بــۆ ڕەوایەتدان، مســۆگەرکردن و 
نایەکسانی  دابەشکردنێکی  بەرهەمهێنانەنەوەی 
دەسەاڵت و سەرچاوەکان لە نێوان گروپەکاندا 
کــە لەســەربنەمای زمــان دیاری کــراون« 
)Skutnabb-Kangas 1996(. هەروەها »ئاماژەیە 
بــۆ هەاڵواردنێکی پشتبەســتوو بــە زمان کە 
بەشــێوەیەکی نادادپەروەرانە لەگەڵ کۆمەڵەی 
زمانیی دیاریکــراو ڕەفتار دەکات، یان زمانێک 
Gallo� )بە سەرزمانگەلی دیکەدا سەردەخات«. 
way and Rose 2015(. هەڵبەت ئەم سیاسەتی 
هــەاڵواردن و ســەرکوتی زمانــی نەتــەوەی 
زۆرلێکــراوە لە شــێوە توندڕۆیانەکەیدا دەگات 
بە »زمانکــوژی)Linguicide(«. واتە »ئەوکاتەی 
کە ئاخێوەرانی زمانێــک زمانەکەیان دگۆڕێت 
بۆ زمانێکی دیکە و هــی خۆیان لەناودەچێت، 
خەسارە کۆمەڵناسی، دەروونناسی، پەروەردەیی 
و زمانییەکەیــان دەکرێــت وەک زمانکــوژی 
 .)Skutnabb-Kangas 2016( ســەیر بکرێــت
لە هۆکارەســەرەکییەکانی  »کەواتە، یەکێــک 
مردنی زمانەکان زمانکوژییە کە لە پەرەوردەی 
ڕەســمیدا کە کاتێک منداڵی خەڵکی ڕەسەنی 
خۆجێیــی یــان بەکەمینەکــراو دەخرێنە بەر 
خۆێنــدن بە زمانێکــی زاڵکــراو، ڕوودەدات.« 
بــە  کوشــتنی   )Skutnabb-Kangas, 2000(
ئەنقەستی زمان]ی کورد[ سیاسەتی ڕەسمیی 
ســێ واڵتی ئێران، تورکیا و ســووریا بووە کە 
 Hssanpour,( کوردیان بەسەردا دابەش کراوە

.)2000
ئــەم شــێوەیەی زاڵکردنی زمــان کە لە 
کولتووری ئیستعماری ڕۆژئاواییەوە سەرچاوەی 
گرتــووە، لە پێوەندی لەگەڵ زمانی ئینگلیزیدا، 
بەتایبەتی، بە »ئیمپریالیزمی زمانی« ناو دەبرێت. 

ئەمە بــۆ ڕەفتــاری زمانــی هەرنەتەوەیەکی 
فەرمانــڕەوا کە دەیهەوێــت تواندنەوەی زمانی 
نەتەوەی زۆرلێکــراو بکاتە ئامرازی تواندنەوەی 
نەتەوەکانــی دیکــە و کولتوورەکەشــیان هەر 

هەمان شتە.
»زمانێکــی ئیمپریالیســتی، وەک زمانێک 
پێناسە دەکرێت کە لە کۆمەڵگایەکی دیاریکراودا 
ڕۆڵێکی زاڵبــووی وەرگرتووە، وەک ئەنجامێکی 
ڕاســتەوخۆی داگیرکاری یــان کۆلۆنیزەکردن 
بە دەســەاڵتێکی دیکە. واتە بــێ بوونی زمانی 
زگماکیی ئەوانــەی کەوتوونەتە بەرداگیرکاری 
 .»)Mazrui  2012 (.یان بــە کۆلۆنــی بــوون
سیاســەتێکی زمانیی تواندنــەوەی ئاوا بوو بە 
هۆی لەناوچوونی گەلێــک زمانی وەک زمانی 
خەڵکە خۆجێیــە ڕەســەنەکانی ئەمریکا، یان 
بەکارهێنانەکانیان ســنووردارکران وەک زمانی 
»مائۆری«)Māori( لە نیوزیلەند لە لەســەدەی 
 .)Tollefson & Tsui, 2018(نــۆزدە و بیســتدا
ئەمــە بەتایبەتی، بۆ زمانی کــوردی لە تورکیا 
و ئێســتاش لە ئێران لەپارێزگاکانی کرماشان و 

ئیالم ڕاستە.
 » تێڕوانینێکی توندڕۆیانە هی ئەڵمانییەکان 
بــوو، کــە پێــی وابــوو هیــچ ئەفریقییەک 
بەڕادەیەکی پێویســت باش نییە بۆ ئەوەی بە 
ئەڵمانی قســەبکات. سیاسەتی ئەڵمانی بەدوای 
پاراســتنی مەودای کولتووریی ئەفریقییەکان و 
فەرمانڕەواکانیــان و نێــوان کولتووری ئەڵمانی 
و ئەفریقییەوە بــوو. تێڕوانینێکی توندڕۆیانەی 
دیکە هی فەرانســییەکان بوو کــە لە ڕێگای 
تواندنەوەی سیاســەتی فەرانســییەوە، حاشای 
دەکرد لە ڕەوایەت دان بە کولتووری ڕەســەنی 
خۆجێیی)native( و هاوڕێەتییەکی کولتووریی 
ڕێگەپێــدراو ]لەگــەڵ کولتــووری ئەفریقی[ 
)Mazrui, 2012(. هەر بەم پێیە زمانی فارسی 
دەکرێت وەک زمانێکی ئیمپریالیســتی سەیر 
بکرێــت، چونکە ئەم حاشــاکردنە لە کولتوور، 
ئەدەبیات و پریســتیژی زمانیــی نەتەوەکانی 
دیکــە، زۆر بە زەقی لە گوتاری ئیســتعماری 
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ئێرانیــدا دەبینرێــت. ئەمە کاتێــک کە زمانی 
بااڵدەســت بــۆ ماوەیەکی درێــژ خایەن خۆ 
دەســەپێنێ، و بەدەسەاڵت، میدیا و پەروەردە، 
لەبەرانبــەر زمانــە خۆجێییەکەدا پشــتیوانی 
دەکرێــت، »لەبــەر ئەوەی خەڵــک عادەت بە 
بەکارهێنانی زمانەکە دەکەن، )ڕاست وەک ئەو 
هەوایــەی هەڵیدەمژن( پێی نازانن. بۆ زۆربەی 
خەڵک زمان بــە بەراورد لەگــەڵ زۆر بابەتی 
دیکە زۆر سەرنجڕاکێش نییە. سەرەڕای ئەوەی 
کــە »دەزانین«  لــە کۆمەڵــەی زانیارییەکاندا 
دەژین و زمان ڕۆڵێکی سەرەکیی لە گەیاندنی 
زانیارییەکاندا هەیە، لەوانەیە زۆرکەسان هەست 
بە ڕۆڵی زمان لە پاراستن و بەرهەمهێنانەوەی 
داگیرکردنی  و  »نایەکســان«ەکان  پێوەندییــە 
 Skutnabb-Kangas,( »ئاگایی خەڵک نەکــەن

 .)2000
یەکێک لە کۆڵەکە ســەرەکییەکانی مافی 
مرۆڤ ئەو مافەیە کە بە »مافی ئەرێنی«  ناسراوە، 
واتە«مافــی ڕاگرتن و پەرەپێدانی شــوناس لە 
ڕێگای ئازادیــی ڕاهێنــان و بەکارهێنانی ئەو 
الیەنــە تایبــەت و تاقانانــەی پێوەندییان بە 
ژیانی کەمینەوە هەیە- بە شــێوەی ئاســایی 
لەوانە دەکرێت کولتــوور، زمان و ئایین بێت.« 
ئەمــە جگە لەو مافەیە کە بــە »مافی نەرێنی« 
ناســراوە و پێوەندیی بە »مافــی هەڵنەواردران 
 Van( لە هەبوونی مافەکانی مــرۆڤ«ەوە هەیە
ئیســتعماریی  دەوڵەتــی   .)der Stoel 1999
ئێران بە پێشــێلکردنی هەردووکی ئەم مافانە، 
سیاسەتێکی لەبنەوەبڕانەی سەبارەت بە زمانی 
کوردی بەکار هێناوە. هەر لەبنەڕەتدا سیاسەتی 
فێرکردنــی زمان بە زمانی دایــک کە ئەرکی 
وەزارەتی پەروەردە و فێرکردنە، وەک ئەرکێکی 
الوەکی لە چوارچێــوەی چاالکیی ئەنجومەنە 
ئەدەبــی و کولتــووری و کۆمەاڵیەتییەکاندا بە 
وەزارەتی ئیرشادی ئیســالمیی سپاردووە. ئەم 
ئەنجومەنانــە بە پێــی بەســتێنی پارێزگاکان 
جۆری مۆڵەتەکەیان، ماوەی کارکردن و جۆری 
چاالکییەکانیان دەکرێت جیاواز بن، کردنەوەی 

خولــی فێرکردن بــە زمانی دایــک، لەڕووی 
دڵســۆزی و هۆگریی ئەندامان و بەڕێوەبەرانی 
ئەنجومەنــەکان پێکدێت و لەســەر ویســتی 
خۆیان خولی فێرکردنی زمانی کوردییشــیان 
کردووەتەوە.  »ناوەندی هزری ئەحمەدی خانی« 
)بە هێــزی دەوڵەت و زۆرهێنانی ڕەیســیزمی 
پانتورکیزم داخراوە(، »ســۆما«)پاش 1٨ ســاڵ 
چاالکــی داخــراوە(، »نۆژین«)بەڕێوەبەرەکەی 
بە بێ ڕوونکردنــەوەی تاوانەکەی، بەاڵم لەبەر 
بەکارهێنانی مافی ئەرێنیی زمانی بۆ پاراستنی 
شــوناس و بــرەودان بەزمانی کــوردی بە 1٠ 
ساڵ -کە پاشان بۆ پێنجســاڵ کەم کرایەوە- 
حوکم دراوە(، »ڤەژیــن« )چەندجار بنکەکەی 
ســوتێنراوە(، »زاگرۆس«، »بەیان«، »مەولەوی«، 
»واران« بــەردەوام لەگەڵ کێشــەی ماددی و 
شــوێنی وانەگوتنــەوە، بــەرەوڕوون و هەموو 
مامۆستاکان بێ هەقدەست و خۆبەخشانە وانە 
دەڵێنەوە. ئەم سیاسەتە نایەکسانییەکی قووڵی 

زمانیی پێکهێناوە. 
گایاتری ســپیواک، ڕەخنەگــری ئەدەبیی 
پاش ئیســتعمار )1٩٨٨( ئەو پرسیارەی هێنا 
گۆڕێ کــە »ئایا ژێردەســت دەتوانێت قســە 
بکات؟« و گەیشــتە ئەنجام کە نەخێر ناتوانێت. 
دیارە مەبەســتی ئەو واتای دەقاودەق و بێژەیی 
وشــەکە نەبوو. ئەوە دیارە کە هەموو کەسانی 
پەراوێزخراویش دەتوانن بە شێوەی جەستەیی 
بدوێــن. کێشــەکە ئەوەیە ئــەوەی دەیڵێن بە 
ناچاری هەر لە نێو و لە ڕێگای ئەو ڕوانگەیەوە 
لێکدەدرێتەوە و تەرجەمــە دەکرێت کە وەک 
بەشێک لە ئیستعماری دەوڵەتیی نەتەوەی زاڵ 
بەرهەم دێت، واتە، »چوارچێوەکانی ئێســتای 
کردارە زمانییەکانیان بەردەوامە لە نواندنەوەی 
ئیستعمارییەوە  ڕوانگەیەکی  لە  ئاخاوتنەکانیان 
کــە ڕەتی دەکاتەوە گــۆڕان ئەزموونەکانیان و 
بزێویی کــردارە زمانییەکانیــان لەخۆ بگرێت« 
)Flores 2013( نموونەیەکــی ئەم زمانکوژییە، 
تاقیکردنەوەی شایســتەیی و توانستی زمانیی 
مندااڵنی کــورد و نافارســی ئاخێــوەکان لە 



پێــش خوێندنی ســەرەتاییدا لــە لێهاتوویی 
بیســتن، ئاخاوتن، خوێندنەوە و نووســیندایە، 
کە بەناوی »بەســتەی گۆڕانی پۆلــی پاراویی 
دەربڕین لــە قۆناغی پێش ســەرەتاییدا«یە، و 
لــە تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکانــدا بــاڵو کراونەتەوە. 
هێندێــک لــە خاڵەکانی ناو ئەم بەســتەیە لە 
لێهاتوویی بیســتن و گوتن کە لەژێر ســتونی 
»چاوەڕوانییە ئەرکییەکان«دا ڕیزکراون ئەمانەی 

خوارەوەن:
 گوێگرتن لە چیرۆک و هۆنراوەی فارســیی 
پێخۆشــە ]زمانەکەی خۆی لــە خوێندن لێ 
قەدەغەکراوە، لە ڕێــی دامەزاروە پەروەردەیی، 
میدیاییەکانەوە فارسیی بەســەردا سەپاندووە، 

دەبێ پێشی خۆش بێت!![
 بە پێی بابەتەکە و ئەو چیرۆکەی دەیبیستێت 

دەور دەگێڕێت.
 حــەزی لە ئاخافتــن بە زمانی فارســییە؟ 
]کاریگەریی پریســتیژی زمانی زاڵی فارســی 
وەکی زمانی فەرمی کە لە ئەنجامی سەرکوتی 
فیزیکی و دامەزراوەیییــەوە بڕەوی پێ دراوە، 

لەسەر تاقی دەکرێتەوە.[
 وشــە فارسییەکان بە دروســتی دەبێژێت؟ 
دامەزراوەکانــی  بزانێــت  ]دەیهەوێــت 
ســەرکوتکردنی زمانی دایک تــا چ ڕادەیەکی 
پێکهاتی وشەسازیی زمانی فارسییان لە منداڵی 

کورددا دەروونی کردووە[
 جیاوازیــی دەنگیــی وشــە فارســییەکان 
تێدەگات؟ ]لە ڕووی فۆنۆلۆژییەوە فۆنیمەکانی 
زمانی فارســی تا چ ڕادەیەک هۆشەکی بوون 
کە منداڵێکی پێش سەرەتایی کورد هەست بە 
دەوری جیاوازیان لە پێکهاتنی وشەی جیاوازدا 

بکات[ 
 لە قســەکردندا زمانی فارســیی پێوەر بەکار 
دەهێنێت؟ ] تا چ ڕادەیەک زمانی ستانداردی 
فارسی کە زمانی فەرمیی دەوڵەتی داگیرکەرە لە 
ئاخاوتندا بە کاردێت. فارسی ستاندارد، لێرەدا، 
پێوەرێکــە بۆ زاڵ بوونی تــەواوی ئایدۆلۆژیا و 
هێژێمۆنیی دەسەاڵتی دەوڵەت تا ڕوون بێتەوە 

چەندە ســەرکەوتووە لەوەی تاکی  حکوومەت 
بەســەرداکراوی خــوازراو بەرهــەم بهێنێت.[ 
)دیسەمبەری 2٠21،  بڕوانە الپەڕەی فەیسبووکی زمان 

و زمانناسیی کوردی(.
ئەمە خۆی نموونەی زەقی ئەو »توندوتیژیی 
مەعریفی«یەیــە کە ســپیڤاک ئامــاژەی پێ 
کردووە. لەگەڵ فەرمانی دەوڵەتی داگیرکەردا، 
زانســت و توێژینەوە ئەکادیمییەکان لە ڕووی 
زمانناســی، دەروونناسی و زانستە کۆمەاڵیەتی 
و پەروەردەییەکانیش بــە هاوڕێیەتیی خۆیان 
دەورێکی سەرەکی لە بەردەوامی و چەسپاندنی 
ئەم سیاســەتە ئیســتعمارییەدا دەنوێنن. ئەمە 
دەریدەخــات کــە ناســیۆنالیزمی ئەتنیکــی 
فارس بە ڕەچاوکردنــی ئایدۆلۆژیای تاکزمانی، 
ناهاوچەشــنیی زمانی، وەک کۆسپێک لەسەر 
ڕێی چەســپاندنی دەوڵەتی داسەپاوی فارسی 
بەســەر نەتەوەکانی دیکەدا دەزانێت. هەستی 
منداڵی کورد زمان بۆ پێخۆشــبوونی فارســی 
تاقــی دەکەنەوە، بە دەرخــوارد دانی چیرۆکە 
فارســییەکان پێیان، لە کردەوەشــدا دەوری 
ئەو کەســایەتییە داڕێژراوە فارسییانەشیان پێ 
دەگێڕن کە نوێنەرایەتیی ئایدۆلۆژی و شوناسی 
زاڵ دەکــەن. بێ ئەوەی گرنگــی بە جیاوازیی 
زمانی کوردی و فارسی لە ڕووی تایبەتمەندییە 
دەنگسازی، وشەسازی و ڕێزمانییەکانەوە بدەن 
کــە منداڵێکی کورد لە خێزانــدا فێری بووە و 
پێی ڕاهاتووە، شێوە دەربڕینی زمانی داسەپاوی 
فارسیش بەسەریاندا تاقی دەکەنەوە و بە پێوەری 
مێشــکی فارســی دەیپاڵێون. لەم بەستێنەدا، 
تایبەتە  ئایدۆلۆژیا  زمانی[،  حکوومەتمەندی]ی 
زمانییەکانی وەک بەشــێک لە چوارچێوەیەکی 
مەعریفــی بەرهەمهێنــاوە کــە »وا لە  تاک و 
جەمــاوەر دەکات لە پێکهاتــەی حاکمییەتدا 
لــە ڕێی پێوەندییەکانی هێز و زانســتدا  ڕۆڵی 
خۆیان بگێــڕن.  ئەم حکوومەتمەندییە وا نییە 
کە لەسەرەوە بۆ خوارەوە بێت کە تێیدا نوخبە/
دەســتەبژێرەکان لە لوتکەیــدا بن، ئەوانەی تر 
ناچار بکەن ویســتی ئــەوان جێبەجێ بکەن. 
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لەبەرانبەردا، بە پێی بەرداشتی فۆکۆ لە هێز کە 
لە هەمووشوێنێک ئامادەیە، حکوومەتمەندی لە 
هاوتەریبی/هاوشانی دەزگا ئیدارییەکانی دەوڵەت 
بە زانســتی بەرهەم هاتوو لــە دامەزراوەکانی 
خەســتەخانەکانەوە  و  زانکــۆ  وەک  دیکــە 

.)Flores 2013(»سەرهەڵدادات
سیاســەتی زمانی میکانیزمێکە کە گروپی 
بااڵدەســت لە بەکارهێنانی زماندا هێژێمۆنیی 
 .)Tollefson, 1991 (»خۆی[ پێ دەچەسپێنێت[
ئەنجامی ئەم سەرکوتکردنە زمانییە، لەناوچوونی 
زمانی نەتەوە زۆرلێکراوەکانی ئێرانە. لێرەدایە کە 
سیاسەتی زمانی لە چوارچێوی حکوومەتمەندیی 
زماندا پێوەندییەکانی سەردەســت و ژێردەست 
ڕێکدەخــات. هەروەک فۆکــۆ )1٩٨2( ڕوونی 
دەکاتەوە،« »حکوومەت« هەر بە واتای پێکهاتە 
سیاســییەکان یــان  بەڕێوەبردنی دەوڵەتەکان 
نییە؛ بەڵکوو ئەو ڕێگایانەش دیاری دەکات کە 
تێیاندا هەڵســوکەوتی تاکەکان یان تاقمەکان 
ئاراســتە دەکرێــت. ... حکوومەتکردن ڕواڵەت 
بەخشین و پێکهێنانی ژینگەی کردەی ئەوانەی 

 .)Felluga, 2015(»ترە کە دەشێت هەبن
»توێژینەوە ڕەخنەیییەکان دەریانخستووە کە 
دامەزراوە پەروەردەیییەکان دەتوانن بۆ پەراوێز 
خستنی زمانی کەمینەکان و بەکارهێنەکانیان 
بە پیادەکردنی سیاســەتی زمانیی هێژمۆنیک 
کارئاسانی بکەن )Tollefson 2013(«. هەروەها، 
زۆر جار بژاردە و دەســەاڵتی بااڵدەست وەک  
پاســاودانی مانەوە لــە ژێر ســێبەری زمانی 
بااڵدەســت زمانە ژێردەســتکراوەکان بە ناکارا 
لەبــواری ئەرکی یان ڕەســمی دادەنێن. دیارە 
ئەمە بە پێی سیاســەتێکی زمانیی درێژخایەنی 
دەوڵەت و پاســاوهێنانەوەی بژاردەی نەتەوەی 
فەرمانڕەوا لە دامەزراوە پەروەردەیی، ئەکادیمی 
و کولتوورییەکاندا کاری بۆ دەکرێت و ڕەوایەتیی 

پێ دەدرێت. 
کۆمەاڵندنــی  بابەتــی  پیالنــە،   ئــەم 
)socialization( منداڵ لە زماندا یان لە ڕێگای 
زمانەوە لە دوو بواری پێکەوەبەندیی کولتووری 

و کۆمەاڵیەتــی لەبــەر چاو ناگرێت، تووشــی 
داشــکانێکی دەروونی و کۆمەاڵتییان دەکات. 
واتە« پرۆســەیەک کە خەڵک بە بەکارهێنانی 
زمانــی کۆمەڵەکەیــان و بە ئەنــدام بوون لەو 
کۆمەڵەیەدا، تێکەاڵوی کۆمەڵەکەیان دەبن. لەم 
سۆنگەیەوە کە بەکۆمەاڵیەتیبوونی مندااڵن لە 
کــردە کولتوورییەکانی کۆمەڵەکەیاندا بە هۆی 
زمانەوەیــە، زمــان ئامرازێکی ســەرەکییە کە 
ئەندامانی گروپێکــی کۆمەاڵیەتی بۆ گەیاندنی 
بەها، باوەڕ و جیهانبینییەکانیان بە منداڵەکانیان، 
بەکاری دێنــن. لەهەمان کاتــدا، زمان خۆی 
زۆربەی پێکهێنە کۆمەاڵیەتی و کولتوورییەکان 
وەک  دەکات[،  ]واتاداریــان  دەڕەمزێنێــت 
ئەندامانی  نێــوان  پلەبەندییەکانی  پێوەندییــە 
بوون[  پرۆســەکە]بەکۆمەاڵیەتی  گروپــەکان، 
کۆمەک دەکات بە پێکهێنانی هستی »خود«ی 
منداڵ لەکاتی دەرکەوتنی ئەو هەســتەدا. ئەوە 
لە ڕێگای ئەم پرۆسەوەیە کە منداڵ فێردەبێت 
- هاوشــان لەگــەڵ ڕێســاکانی گرووپەکە بە 
شێوەی شیاو فێر بێت و هەڵسوکەوتیشیان پێ 

 .)Guardado, 2018( »بکات
 

ئەنجام
لە ئەنجامی ئەم شــیکردنەوەیەدا دەردەکەوێت 
کــە سیســتەمی ئیســتعماری ناوخۆیــی بە 
شێوەیەکی سیســتیماتیک ئەوی تری زمانیی 
خۆی)فارســی( ڕەت دەکاتــەوە. سیاســەتی 
زمانیــی چــاران لە گــەڵ زمانی کــوردی و 
زمانــە نافارســییەکان، کــە لــە چوارچێوەی 
ئەســڵێکی هەاڵوێرانەی یاســا و دەســتووری 
کۆمــاری ئیســالمیی ئێراندا بە ناوی ئەســڵی 
1٥ هاتووە، لەالیەک تەنیا مافی ســەروەرێتیی 
زمانی فارســی دەپارێزێت، و لەالیەکیشــەوە 
حکوومەتمەندییەوە  تەکنیکەکانــی  ڕێگای  لە 
بۆ داشــکاندنی داوا سیاســییەکانی نەتەوەکان 
بەرهەمێنانــەوی  بــۆ  لێبڕااڵنــە  ڕواڵەتێکــی 
ڕەوایەتیی دەســەاڵتە ئیســتعمارییەکە بەکار 
دێت. لە ژێر چەتری ئەم ئەسڵەدا و بە هونەری 



حکوومەتکردن، ڕێ بۆ گۆڕینی زمانەکانی دیکە 
بەرەو فارســی خۆش دەکرێت. بە بەکارهێنانی 
هێــز و هێڵە چەماوەکانی ناو کورد بەرەو ئێران 
لە ئاســتی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاســتدا و نواندنەوە 
میدیایییەکانی، لە الیەک، دەیهەوێت ئیرادەی 
سیاســی و نەتەوەییی کورد تێکبشکێنێت و لە 
الیەکی تریشــەوە، لە چوارچێوەی جوگرافیای 
ئیســتعماریی ئێرانــدا هــەم وەک کارتێک بۆ 
دیپلۆماســیی ناوچەیی خۆی بەکاری بێنێت، 
هەم بیکاتە پاشکۆی کولتوور و زمانی فارسی.

گۆڕانی زمانی کوردی لە ئاخاوتنی ڕۆژانەی 
زۆربەی ئەو تاکانەدا دەردەکەوێت کە دەیانهەوێت 
لەچوارچێوە و بەستێنی دەزگا حکوومەتییەکاندا 
باس لە ڕووداوەکانی ڕۆژ بکەن. بەتاقیکردنەوەی 
توانســتی زمانی و شایســتەییی مناڵی کوردی 
ئاخێو لە لێهاتوویی و شارەزایی لە بەکارهێنانی 
زمانی فارســیدا، پالنی کوشتنی زمانی کوردی 
و لەڕاســتیدا بەرتەســک کردنــی مەیدانــی 
تاقیکردنەوەی چاالکانــەی زمانی دایک پەیڕەو 
دەکرێت. پرش و باڵویی ڕێکخراوەیی، ناڕێکخراو 
بوونــی هێزی کــورد بە بژاردەی ڕۆشــنبیری، 
هەروەهــا  حیزبییەکانــەوە،  و  ئەکادیمیــی 
بەکارهێنانــی بژاردەی کوردی دەســتەمۆبووی 
حکوومەتمەندی بە شێوەیەک لە پەراوێزخستنی 
کورد و زمانی کوردی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا 
دەوریان هەیە. ئــەم هۆکارانە وایان کردووە کە 
ئەو پەرێزە ئاسایشــییەی دەزگا ســەرکوتکەرە 
ئاسایشــی و چەکدارییەکانــی دەوڵــەت لــە 
ســەرکوتی سیســتەماتیکی فیزیکیی ڕۆژانەی 
خەڵکی کوردســتاندا پەیڕەوی دەکەن، سەرنج 
لەســەر  دەزگاکانی حکوومەتمەندیی داگیرکەر 
البچێت و وەک پێویســت نەبینرێت. هەر بۆیە، 
پرۆســەی تواندنەوەی زمان، کولتوور و ئیرادەی 
سیاســیی کورد لە پێناو پاراستنی بااڵدەستیی 
ئەتنۆزمانیی فارسی و دەســەاڵتەکەیدا خێراتر 
و ســەرکوتکەرانەتر لــە دوو دەیــەی یەکەمی 
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی ڕایی بێت. کەواتە، 
نەتەوەکەمــان لــە هەموو ئاســت و بوارەکانی، 

سیاســی، ئابــووری، کارگێڕی، کولتــووری و 
کۆمەاڵیەتی، زانستی و ئەکادیمی، پێویستی بە 
خۆڕێکخستنەوەیەکی نوێیە کە بتوانێت بەرگری 
لــە بوونایەتیی خــۆی بکات. ڕێکخســتنەوەی 
سیاســەتێکی زمانیــی خێزانــی، کۆمەاڵیەتی 
و ڕێکخراوەیــی پێویســتە بۆ ئــەوەی زمان و 
کولتوورەکــەی بپارێزێت و لەهەمان کاتیشــدا 
پالنی زمان و ستراتیژیی سیاسی لە بەستەیەکی 
پرۆژەییــدا بەرەو پێــش بەرێت. سیاســتێکی 
میدیاییــی بەرپرســیار و نەتەوەیی پێویســتە 
کــە بتوانێت نوێنەری چاالکــی و بەرەنگاری و 

خۆڕاگریی نەتەوەکەمان بێت. 
*. مامۆســتای پێوەندیــدار بــە زانکۆی 

کارلتن، ئۆتاوا، کانادا
سەرچاوەکان 

رسولی، ح. دهقانی، ر. کریمی، ع. )13٩٥( سیاستهای زبانی پهلوی 
اول در کردســتان و پیامدهای آن )بــا تأکید بر مدارس(. مطالعات 
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جینۆسایدی کولتووریی کورد 
بەر لە دروست بوونی دوڵەت ــ نەتەوە لە عێراقدا      

د.کازیوەساڵح

ئەم بابەتە زۆر بە کورتی ئاماژە بە جینۆسایدی کولتووریی کورد 
 لە دوو قۆناغدا دەکات کە کەوتوونەتە پێش دروستبوونی دەوڵەتی 

نەتەوە بۆ ئەوەی خۆی لە تاکدەنگی بپارێزێت، ئەم بابەتە 
میتۆلۆژیی فرەڕەهەند بەکار دەهێنێت و متمانە دەخاتە سەر 

ڕاڤەکردنی دیسکۆرسی ڕەخنەگرانە و ئەو ئامرازانەی لیکۆڵینەوە 
کە ڕەگیان لە مێژوو، سۆسیۆلۆژی و کولتوور و بابەتی لە پێشینە 

نووسراودایە.  
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زۆرێــک لە نووســەرانی کــورد پێداگری لە 
ســەر لکاندنی جینۆســایدی کورد بە پاش 
دەوڵــەت ـ نەتــەوە، بە تایبــەت لە 1٩6٠ە 
کان و سەرهەڵدانی حزبی بەعسەوە، دەکەن. 
جینۆســاید چەندین فۆرمی هەیە، ئەم بابەتە 
گفتوگــۆ لە ســەر جینۆســایدی کولتووری 
کورد، لە دوو ســەردەمی جیــاواز و دوور لە 
یــەک، لە عێراقدا دروســت دەکات. جەخت 
لە ســەر ئــەوە دەکات کــە کورد بــەراورد 
بــە نەتــەوە جینۆســایدکراوەکانی جیهــان 
بەر لــە جینۆســایدی فیزیکــی، ئەزموونی 
لە  کولتووریی  درێژخایەنترین جینۆســایدی 

مێژووی مرۆڤایەتیدا کردوو.
بۆ سەلماندی ئەم گۆڤانە بابەتەکە متمانە 
دەخاتە ســەر ڕاڤەکردن و بەدواداچوونی ئەم 

تەوەرانە:
)ا( پێناســەی جینۆســایدی کولتــووری و، 
جینۆســایدی کولتووری لە بەندەکانی نەتەوە 

یەکگرتووەکاندا
)ب( جینۆسایدی کولتووریی کورد لە مێژووی 
 کــۆن و بــەر لە دروســت بوونــی دەوڵەتی 

نەتەوە.
)پ( بــە فەرمــی چاندنــی جینۆســایدی 
کولتووریــی کورد لە عێراقدا لە ســەردەمی 

میرنشینی عەرەبدا 
     

کلیلەوشە
جینۆســایدی کولتووری، کورد وکوردستان، 
داگیرکاریی ئیســالم، ســەردەمی شانشینی 
عەرەبی، بەریتانیا، ناسیۆنالیزمی عەرەبی.    

بەرایی
جینۆســایدی   )2٠11( تایگڵــەر  ڕینیــە 
ئاســەواری  »خاپوورکردنی  بــە  کولتــووری 
خەڵک یان گروپێک بە مەبەســتی سەربازی 
یــان سیاســی«]1[ پێناســە ئــەکات. بەپێی 
دەستنووســە باڵونەکراوەکانی ڕافایەڵ ڵەمکن 
)1٩33(، جینۆســایدی کولتووری بریتییە لە 

لەناوبردنێکی سیستماتیکی کولتوور بە گشتی 
کــە پێک هاتــووە لە زمــان، داب و نەرێت، 
پۆشاک، ئایین، هونەر، ئەدەب، پۆشاک، مێژوو، 
ئاســەوار،]2[ ســیمبولە بۆماوەیییەکان و هەر 
پنــت و فاکتەرێک کە بەهای مرۆیی و نرخی 
کولتووریی گرووپی بە ئامانجکراو ببەخشێت و 
جێگیرکردنی کولتووری و داب و نەریتی بکەر 
یان جینۆسایدکار. ئەمە بۆ دۆخی کۆڵۆنیالیزم/
داگیرکارییــش هەر ڕاســتە. داگیرکار بەر لە 
هەر شتێک کولتووری خۆی ئەچەسپێنێت]3[. 
کولتوور بەشێکی گرنگی گەشەسەندنی هزری 
وئاوەزی و مێژووی مرۆڤە، بۆیە لە زۆر ڕووەوە 
کارەسات و بەندە سیاسییەکان لە کولتوورەوە 

دەست پێ دەکەن.
دەستەواژەی جینۆسایدی کولتووری زیاتر 
لە میانەی باســە ئەکادیمی و یاســایییەکان 
ســەبارەت بــە )Indigenous people(، واتە 
هاوواڵتییــە ڕەســەنەکان، هاتە نێــو بیانووە 
سیاســییەکانی جینۆســایدی کولتــووری و 
لێکۆڵێنەوەکانی جینۆسایدەوە.                   

جینۆســایدی  ســەدە  چەنــد  پــاش 
هاوواڵتییانــی ڕەســەن، لە ســاڵی ســاڵی 
1٩٩٤دا لە بڕگەی هەشت، جاڕنامەی نەتەوە 
یەکگرتووەکان سەبارەت بە مافی هاوواڵتیانی 
ڕەسەن، کە پێکهاتووە لە ٤6 بڕگە یاسا و 23 
پارسا، بۆ یەکەمجار دەستەواژەی جینۆسایدی 
کولتووریی بەکارهێنا بە بێ ئەوەی پێناسەی 
بــکات. بە چەند بڕگەیەک ئــەوە ئەخاتە ڕوو 
کە هاوواڵتییانی ڕەســەن بە تاک و کۆ مافی 
ئەوەیان هەیە ڕووبــەڕووی مردنی بە کۆمەڵ 
و جینۆســایدی کولتــووری نەکرێنەوە و ئەم 

کردارانەی خوارە یاساغ بکرێت]٨[:
 )ا( هــەر کردارێک ئامانجی ئەوە بێت لە 
شــکۆی خەڵکێکی خاوەن تایبەتمەندی، یان 
لە بەهای کولتووری و شوناسنامەی نەژادییان 

دووریان بخاتەوە.
)ب( هــەر کردارێک ئامانجــی داماڵینی 
خاوەنداریەتییەکانیــان بێت )خاک، هەرێم و 



سەرچاوەکانیان(.
)پ( هەموو شیوازێکی ڕاگواستنی خەڵک 
کە ئەبێت بە هۆی کاریگەری دروســتکردن 

یان پیشێلکردنی مافەکانیان.
)ت( هەمــوو فۆرمێکی هەرەســکردن و 
تواندنەوە ) قووتدان و لەناوبردنی کولتوورێک 
لە الیەن گەلێکی تــرەوە( تێکەاڵوکردن یان 
لێکدانی لە الیــەن کولتوورێکی دیکەوە، یان 
بە هــۆی بەڕێوەبردنی تەشــریعی ویاســای 

دەوڵەتییەوە.
)ج( هەمــوو جــۆرە پرۆپاگەندەیەک کە 

ڕاستەوخۆ دژایەتییان بکات. 
گەرچی ئەوان هەمیشــە لە ژێڕ دەستی 
داگیرکەرەکەیاندا بــوون، هەرگیز حکومەتی 
ســەربەخۆ و ئازادی نەبووە، ســەروو سێسەد 
ساڵە لە ژێر پرۆگرامی هەرەسکردن، توانەوە و 
لە قاڵبدانی کولتووریدان، الی سەرکردایەتیی 
بیرۆکــەی  بــوو  ســاڵ   ٩2 خێڵکەیــان 
جێگیرکردنی مافەکانی هاوواڵتیی ڕەســەن و 
ناونانی کێشــەکانیان هەبوو. )دیار نییە باسی 

کێ دەکات. ئەوان کێن؟(
الی مافنــاس و پســۆڕانیان 2٥ ســاڵ 
تێکۆشــانیان بۆ کرد هەتا بە سەر گەورەترین 
زلهیــزی دنیــادا ســەرکەوتن و مافەکانیان 

جێگیرکرد]12[.
کورد سی ساڵە پرۆســەی سەربەخۆیی 
بەڕێوە ئەبات و وەزارەتی تایبەتی بە پرســی 
جینۆســاید دروســت کردووە، هەتا ئێســتا 
پسپۆڕی تەواو لەم بوارەدا بوونی نییە و لە زۆر 
ڕووشەوە پسپۆڕانە مامەڵەی لە گەڵ نەکراوە. 
نەک هاوواڵتییە ئاساییەکە، ژمارەیەکی زۆری 
چاالکان و کاربەدەستانی ئەم بوارە، لە دواندا، 
جگە لە جینۆسایدی جەستەیی، لە جۆرەکانی 
دیکەی جینۆساید بێ ئاگان. دروستبوونی ئەم 
قەیرانی تێگەیشــتن و جیگیرنەکردنی مافی 
قوربانیانی کورد زۆرن و پێویســتە سەربەخۆ 
توێژنیەوەی لە ســەر ئەنجــام بدرێت. ئەم 
بابەتە زۆر بە کورتی ئاماژە بە جینۆســایدی 

کولتووریی کــورد لە دوو قۆناغدا دەکات کە 
دەوڵەتی  دروســتبوونی  پێش   کەوتوونەتــە 
نەتــەوە بۆ ئــەوەی خــۆی لــە تاکدەنگی 
بپارێزێت، ئــەم بابەتە میتۆلۆژیی فرەڕەهەند 
بــەکار دەهێنێــت و متمانە دەخاتە ســەر 
ڕاڤەکردنی دیسکۆرســی ڕەخنەگرانە و ئەو 
ئامرازانــەی لیکۆڵینەوە کە ڕەگیان لە مێژوو، 
سۆســیۆلۆژی و کولتوور و بابەتی لە پێشینە 

نووسراودایە.  
                                                  
لە بەر جینۆســایدیکولتوورییکورد

دروستبوونیدەوڵەتـنەتەوە
لە پاش دروســتبوونی دەوڵــەت ـ نەتەوەوە 
باس لە چەمکی جینۆساید و کاریگەرییەکانی 
ئەکرێت. ئەمە هەندێکی بەو هەڵەیەدا بردووە 
کە پێیــان وابێت چەمکی جینۆســاید تەنها 
بــۆ تاوانەکانــی دەوڵەت ـ نەتــەوە ئەبێت . 
تورک و تورکیاش بۆ ســەدەیەک بەرانبەر بە 
ئەرمەنییــەکان ئەم بۆچوونەیان بە کارهێنا بۆ 
ئەوەی جینۆسایدی تورک دژی ئەرمەنییەکان 
لە ســاڵی 1٩1٥، بە جینۆساید نەناسرێت]13[ 
. ڕاســتە کاتێک پالنی دەوڵەتـ  نەتەوە هاتە 
ئاراوە، هۆشــیاریی ماف و پاراستنی سنوور و 
شوناسنامەی نەتەوەییش الی مرۆڤ دروست 
بوو. بەاڵم جینۆساید لەگەڵ بوونی داگیرکاری/
کۆلۆنیالیــزم بوونی هەبوو. لــە دەیەی نوێدا 
پســپۆڕانی جینۆســاید، بە تایبەت پسپۆڕانی 
بواری هاوواڵتیی ڕەســەن، بە دەیان شــێوە 
پەیوەندیی جینۆساید و پرۆسەی داگیرکاری 
بە جینۆســایدەوە گــرێ ئــەدەن]1٤[ کەواتە 
لەوەتەی داگیرکاری هەبووە جینۆســایدیش 
هەیە، کوردیش وەکــوو نەتەوەیەکی لەمێژە 
داگیرکــراو، لــە مێژووی کۆنــەوە لە هەموو 
پرۆسەیەکی داگیرکاریدا جینۆسایدکراوە. ئەم 
بابەتە بە هۆی نەبوونی ســەرچاوەی دروست، 
داگیرکاریی عوســمانییەکان هەلئەبوێرێت و 
تەنها بە کورتی باس لە جینۆسایدی کولتوریی 

کورد لە سەردەمی ئیسالمدا ئەکات.
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جینۆســایدیکولتووریــیکــوردلە
سەردەمیئیسالمدا

یەکێــک لە خــراپ تێگەیشــتنەکانی کورد 
ئەوەیــە کە ئایین لە کولتــوور جیا دەکاتەوە 
و وەکــوو کایەیەکــی ســەربەخۆ ســەیری 
دەکات. ئەمــەش لە بەر ئەوەی تا ئێســتا لە 
ڕۆژهەاڵتدا پــرۆژەی توێژینەوەی کولتووری 
نییە و هێشتا وەکوو سەردەمی 1٩6٠ـەکانی 
ســەدەی ڕابردوو بەر لە بوونــی قوتابخانەی 
فرانکفــۆرت، کــورد لە کولتــوور تێدەگات، 
کە کــورت کرابووەوە بــۆ گۆرانی و خواردن 
و پۆشــاک. لە ڕاســتیدا کولتوور چەترێکە و 
هەموو بوارە ئایینی و کۆمەاڵیەتی و سیاسی 
و ژیارییەکانیش، تەلەکانی ژێڕ ئەم چەترەن، 
لە الیەک خۆیان لــە ژێر بەرگی چەترەکەدا 
حەشــارداوە، لە الیەک بــوون بە کۆڵەکەی 
بەرگە گرتنی چەترەکە ڕووبەڕووی با و بۆڕان. 
واتە کولتوور بوارێکە پێکهاتە و ڕۆنانی بواری 
ئایینــی و سیاســی و کۆمەاڵیەتی ئەکات و 
ئەو ســێ بوارەش ڕۆنانی کولتوور بە شێوەی 
جیاواز دەکەن.                                

یەکــەم جینۆســایدی کورد بە گشــتی 
لــە ئیســالمەوە دەســتی پێ کــردووە. دوا 
جینۆسایدیشــی تا ئێستا ئیســالم ئەنجامی 
داوە. دیارە ئیسالم لەگەڵ داگیرکردنی خاکی 
کورددا، جینۆسایدی جەستەییشی ئەنجامداوە 
کە ناوەڕۆکی ئەم بابەتە نییە. جینۆســایدی 
کولتووریی کورد لە ســەردەمی داگیرکاریی 
ئیسالمەوە بە سێ شێوازی ئایینی، زمانەوانی 
و کۆمەاڵیەتــی ســەپێنراوە]1٥[. کــورد لــە 
مێژووی بەر لە ئیسالمیشدا ڕووبەڕووی شەڕ 
و توندتوتیژی بووەتەوە، بەاڵم پێناسەی شەڕ 
جیاوازە لەگەڵ شەڕدا. شەڕی نێوان هۆز و ئەو 
شەڕانەی بەمەبەستی لەناوبردنی نەتەوەیی و 
جینۆسایدی کولتووری ئەنجام نەدراون، تەنها 
دەچنە خانەی شەڕەوە نەک جینۆساید. بەاڵم 
لە ڕووی مێژوویییەوە، فتووحاتی ئیسالمی بە 
هەموو مەرجەکانی جینۆســاید مامەڵەی لە 

گەڵ کورد کردووە.   
لە دەستنووسە باڵونەکراوەکانیدا، ڵەمکن 
)1٩33( جەخــت لە ســەر جینۆســایدی 
کولتــووری لە رێــگای ئایینەوە ئــەکات و 
پێی وایە بەشــێکی جینۆسایدی کولتووری، 
ئامانجکراوە،  گرووپی  ئایینیی  جینۆســایدی 
لە ڕێگەی: ڕێگەگرتنــی بەکارهێنانی زمانی 
دایــک لە پەیــڕەوی ئایینیدا، لــە ناوبردنی 
ئەو کتێب و نووســراو و کۆڕاســە دینییانەی 
بە زمانی نیشــتمانی یان دایک نووســراون، 
خاپورکردنی شــوێنگە و مێژوو و ئاســەوارە 
ئایینییەکان و گۆڕینیان بە شــت یان ئایینی 
دیکە؛ لەناوبردنی ئەو بەڵگەنامە و شمەکانەی 
کــە بەهای نیشــتمانی، مێژوویی و دینییان 
هەیــە. خاپوورکردنــی ئەو شــمەکانەی لە 
زەپۆشی و کولتووری جێبەجێکردنی ئایینیدا 
بــەکار هێنراون]16[. ئەم بەشــەی بابەتەکەی 
ڵەمکن بە هۆی پەســند نەکردنی کۆمەڵێک 
لە واڵتانی مەســیحی لــە برگەکانی نەتەوە 
چون  نەکرایەوە]17[،  جێگەی  یەکگرتووەکاندا 
ئەو هێزەی لەگەڵ سیاســیدا جینۆســایدی 
هاوواڵتیانی ڕەسەنی جێبەجێ کرد، منااڵنی 
لە دایــک و باوکیان کرد و لــە قوتابخانەی 
کەنیســەدا لە کولتوور و ئاینــی داگیرکەردا 
تواندنیەوە و گەورەی کردن، دیسان کەنیسە 
بوو. بە هەمان شێوە ئاینی ئیسالم هەنگاو بە 
هەنگاو لە مێژووی جینۆسایددا لە ڕۆژهەاڵت 
و جینۆســایدی کورد بە تایبەت ڕۆڵی بینیوە 
و ئــەو خاپوورکارییانــەی ڵەمکــن ئاماژەی 
پێ کــردوون، هێناویەتە ســەر خاک و نێو 

کۆمەڵگەی کوردی.
ئایینــی،  داگیردنــی  بــە  ســەبارەت 
ڕۆژهەاڵتناس و ئەتنرۆپۆلۆجیست، لۆرا ڤێچە 
ڤاگلێــری )1٩77( ئەڵێت کورد هاوشــانی 
خەڵکانــی دیکــەی میزۆپۆتامیا، لە ســاڵی 
633 بۆ 6٥1 دژی داگیرکاریی ئیســالم و بە 
موسڵمانکردنی بە زۆری شمشێر، جەنگاوە.]1٨[ 
بەاڵم دواجار ئیسالم توانیویەتی سەربکەوێت و 



خەڵکی ناوچەکەش هەموو ببن بە  موسڵمان، 
هەرچی ئاسەوار و بەڵگەنامە و کتێب و الیەنی 
مێژووی ئایینەکانی پێش خۆی و بە تایبەت 
ئایینــە کوردییەکانی ئێزیدی و زەردەشــتی 
خاپوور بکات و بگۆڕێت بە مێژووی خۆی]1٩[. 
بە پێی نووســینەکانی ئیبن ئەسیر )1٩٨7(، 
تەبەری )1٩٨٩( و ئەس-ســالەبی )2٠٠7( 
پاش ئەم مێژووەش بە پێشــەوایی عومەری 
کوڕی خەتاب، دووەم خەلیفەی موسڵمانان، 
کــە کوردی بە فرە خــواکان ناوزەد کردووە، 
لە 6٤3-6٤٤ میلیشــیای خــۆی ناردووەتە 
میزۆپۆتامیــا بۆ هەڕەشــەکردن لــە کورد و 
فارس، ئەوانەی هێشتا  موسڵمان نەبوون یان 
ببن بە موســڵمان و ماڵ و مڵکیان بپارێزن، 
بە مەرجێــک باجەکەی بــدەن بە عومەری 
 کوڕی موختار؛ یان ســەریان بە شمشێر لێ 
بکەنەوە ]2٠[. ســەرۆکی میلیشیاکەی خەلیفە 
»موهاجر بن زیــاد« ئەبێــت، ئەڵێت: »خودا 
دۆژمنانــی ] کــورد[ تووشــی دۆران کرد، 
ســوپاس بۆ خودا، ئەمە ڕێگەی ئەوە لەگەڵ 
موســڵمانان« ) 2٥٤(، پاشــان بــاس لەوە 
ئەکات چۆن جەنگاوەرەکانی، ماڵ و ســامانی 
هاوواڵتییــان و ژن و منداڵــی بــردوون و 
ئەڵێت: »یەک لە پێنجــی تااڵنییەکە لەگەڵ 
هەواڵــی ســەرکەوتندا، بۆ عومــەری کوڕی 
خەتاب نێردرا« )21، 2٥٤(. ئەمە یەکێکە لە 
ساکارترین نموونەکانی جینۆسایدی فیزیکی. 
گــەر لەم چەند دێڕە بنواڕین، وێنەی هەمان 
سرووش و تەکنیکی جینۆسایدەکانی سەددام 
لە کاتی ئەنفال و داعش ئەکێشــێت. جگە لە 
جینۆسایدی جەســتەیی، بە تەنها ئەم بەشە 
بچووکەی ئەو مێژووە درێژە هەموو خاڵەکانی 
جینۆسایدی کولتووریی تێدا کۆبووەتەوە.                                                   
لێــرەوە کــورد ئایینی خۆی لەدەســت 
ئــەدات و ڕوو ئەکاتە ئایینی عــەرەب، ئیتر 
جینۆســایدی کولتووری ئاسان دەبێت. چون 
یەکێک لە گرنگترین توخمەکانی پاراســتنی 
کولتوور زمانە. ئایینیش یەکێکە لە بەهێزترین 

بیانووەکان بۆ توانەوە و لەناوبردنی زمان.
 هەتا ئەمڕۆ لە هەر چوار واڵتی داگیرکاری 
کوردســتان و کــورددا، ئایینی ئیســالم و 
زمانی قورئان کراوە بە بیانووی جینۆســایدی 
کولتووری بەگشــتی و جینۆســایدی زمانی 
کــوردی بەتایبەتی. ئــەوەی پەیوەندیی بەم 
سەردەمە مێژوویییەوە هەیە ئەوەیە بۆ نموونە 
ئیمامی شافعی ئەڵێت زمانی عەرەبی زمانێکە 
لە الیەن خودای پەروەردگارەوە هەڵبژێردراوە 
قورئانــی پێ بێتــە خوارەوە، بۆیــە زمانێکی 
پیرۆزە و ئەبێت هەموو کەس بیزانێت]22[. ئەی 
ئەگەر نەیزانی چی؟ لێرەدا شافعی نەیگوتووە 
پێویســتە، بەڵکو ئەڵێ »ئەبێــت« کە زمانی 
بەزۆری سەپاندنە. ئیبن تەمیمە ئەڵێت: »زمانی 
عەرەبــی پەیامی ئیســالم و خەڵکەکەیەتی، 
زمانیــش مەزنترین ســرووش و زەپۆشــی 
گەالنــە و بە هۆیەوە جیا ئەکرێنەوە]23[. ئیبن 
تەمیمە باش لە گرنگیی زمان لە هیشتنەوە و 
تیابردنی گەڵیکدا تێگەیشتووە، لێرەوە ئەوان 
ئایینیان کردووە بە بیانوو بۆ ئەوەی عەرەب و 
زمانەکەی بە زیندوویی و بە مەزنی بهێڵنەوە 
و بە الوازکردن و جینۆسایدکردنی زمانەکانی 
دی لە ناویاندا زمانی کوردی، وەکو زمانێکی 

پڕ هەژموون بیپارێزن.
فــــــــەیلەسووفی  و  سۆسیۆلۆجیست 
فەڕەنســی، پێر بۆردیــو )1٩٩٠(، پێی وایە 
کایە کۆمەاڵیەتییــەکان و نەریتی مرۆڤیش، 
ڕۆنانــکار وڕۆنانکراوە ]2٤[. مەبەســتی ئەوەیە 
چینایەتــی، ڕۆنانی تــاک و، تاکیش ڕۆنانی 
چینــە کۆمەاڵیەتییــەکان ئــەکات. گرووپە 
بوون  تێکــەاڵو  نادیدانە  کۆمەاڵیەتییــەکان 
و نزیکــی لە گــەڵ چینی خۆیان دروســت 
دەکەن، هەندێ جار لەوانەیە بە مەبەستیش 
نەبێت]2٥[. ئەمەش مانــای ئەوەیە چینایەتی 
پەیوەندییەکــی نەســتی دروســت ئەکات، 
کــە هێندە دەچێتە نێــو کولتوور و ڕەفتاری 
مرۆڤەوە، دەبێت بە خوو و نەریت یان ڕەوشت 
و بێ ئاگا بــە کردار دەینوێنێــت. لە ڕووی 
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زانستی سیاسیشەوە، پەیوەندیی نێوان زۆرینە 
و کەمینــە، پەیوەندییەکی بااڵ و نەوییە، کە 
دووەم لە بوونی یەکەمدا دەســڕدرێتەوە]26[. 
لێرەوە هەر ئەو کاتە عەشــیرەتە عەرەبەکان 
کــە لەگــەڵ هێــزی ئیســالمدا هاتوونەتە 
ناوچەکە، تەنها ئایینەکەیان بە زۆر بە ســەر 
کــورددا نەســەپاندووە، بەڵکــوو هەژموونی 
زمانەوانی و شوناســنامەی عەرەبیشــیان لە 
ڕووی سیاســییەوە بە زۆری شمشــێر و لە 
ڕووی کۆمەاڵیەتییــەوە بە هەژموونی زۆرینە 
ســەپاندووە]27[. نــاوی ناوچــە و دێهــات و 
هەندێ جار هۆزەکانی کوردیشــیان کردووە 
بە عەرەبی]2٨[. گۆڕینی دیمۆگرافیی کود لەم 
ســاتەوە دەســتی پێ کردووە نەک )وەکوو 
هەندێک باســی دەکەن( تەنها لە سەردەمی 
بەعس و تەعریبدا. هەندێ لە هۆزە کوردییە 
بچووکــەکان لە نێو هۆزی گەورەی عەرەبیدا 
تواونەتــەوە یــان بۆ بە دەســت هێنانی ئەو 
چێنــە کۆمەالیەتییەی بــاس کرا، خۆیان لە 
نێو کولتووری ئەوانــدا تواندووەتەوە. واتە لە 
ڕووی کۆمەاڵیەتیشــەوە کورد ڕاهێنراوە کە 
لە شــکۆ و تایبەتمەندی دوور بخرێتەوە، بە 
زۆر ڕابگوازرێت و لە ناو کولتووری گەورەتردا 

بتوێتەوە.
بەئیســالمکردن  پڕۆســەی  ئەم  لەگەڵ 
و لــە مرۆڤایەتــی داماڵینــەدا، ســەرەڕای 
ئەوەی ســەالحەددینی ئەیوبی ئیسالمی لە 
لەناوچوون پاراســتووە، لە ڕابردوو و ئێستادا، 
لە باشترین دۆخدا داگیرکارانی خاک و ئایین 
و زمانی کوردی، یــان بە دێو و جنۆکە یان  
موسڵمانی ســاختە، کوردیان ناوزەد کردووە. 
لە میتۆلۆژیــای عەرەبدا، وێنــەی بەدگۆی 
کــورد ئەکێشــرێت، لــە زمانــی حەزرەتی 
ســولەیمانەوە و ئەڵێت چەندین ســەدە بەر 
لە ئێســتە، حەزرەتی سولەیمان ٥٠٠ ڕۆحی 
جادووگەر و جنۆکەی، لە دیوانی خۆی بەروە 
مەنفا و چیاکانی زاگــرۆس کردە دەرەوە ... 
ئەم جنۆکانــە یەکەمجار فڕین بۆ ئەورووپا و 

لەوێ ٥٠٠ حۆریی جوانیــان وەکوو بووکی 
خۆیــان هەڵگرت و ڕۆیشــتن لەو شــوێنە 
نیشــتەجێ بوون کە ئیســتا بە کوردستان 
ناســراوە. ئەمانەن ڕەگەزی کــورد]2٩[. نەوە 
دوای نەوە ئــەم میتۆلۆژییە چاپ ئەکرێت و 
ئەوترێتەوە، تەنانەت لە 2٠1٥ دا لەو کاتەی 
کورد ڕووبەڕووی داعش ئەبووەوە، بانگخواز و 
کەسایەتیی ئایینیی عەرەب هەبوو بەتایبەت 
لە واڵتانی کەنداو و میســرەوە، تەکنەلۆژیی 
بــەکار ئەهێنا بۆ باڵوکردنــەوەی ئەم جۆرە 
خەیاڵە؛ هاواریان ئەکــرد خوا پەنامان بدات 
ئەزانن بۆچی کورد چاو شین و چاو سەوزیان 
زۆرە، ئەزانــن ئەندۆ-ئەوروپی یانی چی؟. بە 
دوایدا ئەم چیرۆکەی ســولەیمان ئەهات]3٠[، 
بۆ ئــەوەی الیەنی ئەورووپیــی کورد ڕوون 
بکاتەوە و لەویشــەوە بیانووی ڕوخســاریان 
دەربخــات. لــە ڕابــردوودا لەم ســااڵنەی 
دواییشــدا، تەنها بە جنۆکــە و ڕۆحی پیس 
ناوزەدی نەکردووە بەڵکو دروشمی »ال الە اال 
الله-االکراد عدو الله« )واتا هیچ خوایەکی کە 
نیە، یەک خودایە، کورد دژمنی خودایە( یان 
لە ســەر شەقامەکان بەرزکردەوە و هوتافیان 

بۆ کێشا]31[.
ڕۆژهەاڵت،  دەوڵەتەکانــی  ئــەوە،  لەبەر 
لە داڕشــتنەوەی ســتراتیژیی سیاســی بۆ 
کەڵەکەکردنــی دەســەاڵتی سیاســی، بــە 
مەبەســت وەکــوو ئایدۆلۆژییەک ســەیری 
ئایین ئەکــەن. دیکتاتۆرییەتیش بە زۆری بە 
شێوەیەک ئایین ئەگونجێنێ کە پشتگیریی بە 
یاساییکردنی کردارە نایاسایییەکانی بکات]32[. 
لە باســکردنی جینۆســایدی کولتووریی 
فەرمــی دەرئەکەوێــت کــە لە ســەردەمی 
دەســەاڵتداریەتیی عەرەب و دروســتبوونی 
میرنشینەوە لە عێراقدا هەتا ڕۆژگاری ئەمڕۆ، 
هەمیشە ئیســالم، لە الیەن ناســیۆنالیزمی 
عەرەبییــەوە، ئەکرێت بە بیانــووی چاندنی 
جینۆســایدی کولتــووری و جینۆســایدی 

زمانەوانیی کورد.



لە کــورد کولتووریی جینۆســایدی
سەردەمیمیرنشینیعەرەبدا

لە ســاڵی 1٩21دا بە دامەزراندنی شانشینی 
هاشــمی کە هەتــا 1٩٥٨ی خایاند، قۆناغی 
یەکــەم داگیرکاری کۆتایی هات. لە ســاڵی 
1٩2٠دا پەیوەردارانی بەریتانی بە پشتگیریی 
»تی ئی لۆرانس« ) لۆرانسی عەرەب( فەیسەڵی 
یەکەمیان کاندید کرد بۆ پاشــایەتیی عێراق. 
لەگەڵ ئــەوەی کوردی ویالیەتی موســڵ و 
شێخی گەورەی بەسرە ناڕازی بوون بە کاندید 
کردنی، لە 11-٠7-1٩21داتاجی شــاهانەی 
پەیوەردارانی  ئەنجومەنــی  ســەر]33[.  خرایە 
بەریتانیــا پێیان وابوو ترســی کورد بەرانبەر 
کــرداری فەیســەڵ بەوە کۆتایــی دێت کە 
مەرجی بــۆ دابنێن، بــەوەی حکوومەتێکی 
پێوەشــەن )دەســتوری(، لیبراڵ و لە ڕووی 
یاساییەوە سنوردار بەڕیوە دەبات، کە الیەنی 
عەرەبیش بەم مەرجانە ڕازی بوون]3٤[. بەاڵم 
لە هەمان مانگی دەستبەکاربوونیدا، فەیسەڵ 
بانگهێشــتی »ســاطع الحصــری« ) 1٨٨٠-
1٩6٨( دامەزرێنەری ناســیۆنالیزمی عەرەبی 
نەژادپەرســتانە کرد بۆ بەغــداد و کردی بە 
بەڕێوەبەری گشــتیی خوێنــدن لە وەزارەتی 
خوێندنی عێراق لە ساڵێ 1٩21 بۆ 1٩27]3٥[.
کاتێک ناوی »الحصــری« دەکەوێتە هەر 
مەسەلەیەکەوە پێویستە دوو فاکتەر لەبەرچاو 
بگیرێــت. یەکەم: ئــەم کەســە یەکێک لە 
خوێندەوارە باشــەکانی ئــەو کاتەی عەرەب 
بــوو، لەو کاتەدا لــە ئەڵمانیــا خوێندبووی، 
ســەرەتا کەوتبــووە ژێــر کاریگەریی هزری 
ڕۆمانســیی ئەڵمانی و دواییش نازی]36[. ئەم 
بیر و بۆچوونانە ئەهێنێتەوە بۆ ئمپراتۆریەتی 
عوسمانی. ماوەیەک خزمەتی ئەمانیش ئەکات 
و زۆر ئەکەوێتە ژێر کاریگەریی پرۆگرامەکانی 
ڕێکخــراوی »الوانی تورک« کە نازیســتیان 
تێپەڕاندبوو، ئەو ڕێکخراوە بوو جینۆســایدی 
ئەرمەنییەکانــی ڕاگەیانــد. »الحصــری« کە 
ئەبینێت ناســیۆنالیزمی تورکــی لەوە نزیک 

بــۆ کولتووری  ئەبێتــەوە، هیــچ بەهایەک 
عەرەب و هێــزی عــەرەب نەهێڵێتەوە، بیر 
لەوە ئەکاتەوە بچێت بــۆ جەزیرەی عەرەبی 
و لەوێ نەشــنالیزمێکی عەرەبی هاوشــێوە 

نەژادپەرەست دابمەزرێنێت کە کردی]37[.
دووەم: »الحصری« و فەیســەڵ کەسیان 
عێراقــی نەبــوون، یەکەمیــان یەمەنــی و 
دووەمیان ســعودی بوو، لە ســەر خواستی 
ناسیۆنالیزمی عەرەبی و کاریگەریی ئەم دوانە 
لەســەر ئەو بزووتنەوەیە کە ئەو کاتە هێشتا 
زۆر بەهێــز نەبــوو، بەاڵم بەرەو تەشــەنەی 
تیژ تێپەڕ ئەڕۆشــتن و چەند هێرشــێکیان 
کردبووە سەر بەریتانییەکان، ئەوانیش لەسەر 
خواستی ناســیۆنالیزمی عەرەبی، فەیسەڵیان 
لە عێراق دانا، لە کاتێکدا هەر لە ســەرەتاوە 
»الحصــری« لە ســوریا چەقی بەســت]3٨[. 
ئەمەش ئەوە ئەگەیەنێت هەر لە ســەرەتای 
دروســت بوونیــەوە یەکێک لە ترســەکانی 
ناسیۆنالیزمی عەرەب کورد بووە و لەو کاتەوە 
بەرنامــەی لەناوبردنی ئەم ترســەی هەبووە. 
بۆیە جگە لەوەی هەموو جار ناســیۆنالیزمی 
ســەختی عەرەبی لــەو دوو واڵتەی کوردی 
تێدایە )سوریا و عێراق( دەستی پێ کردووە، 
بانگهێشتە دەستوبردەکەی فەیسەڵ و پاشان 
کارەکەی »الحصری« لە عێراق، ئەم گریمانەیە 

ئەکەن بە لۆژیک.
دەســەاڵتداریەتیی  ڕۆژی  یەکــەم  لــە 
عەرەبــەوە لــە عێراقــدا، کــورد ئەزموونی 
بــە عەرەبکردنــی زۆرەملــێ ئــەکات. بــە 
عەرەبکردنیــش واتە کرۆکیی جینۆســایدی 
کولتووری، گەرچی کورد خۆی بەمە نازانێت. 
کاری »الحصری« لە عێراقدا بە جینۆســایدی 
زمانەوانی دەستی پێ کرد. سەرەتا پرۆگرامی 
ناسیۆنالیزمی عەرەبی، بە زمانی عەرەبی لە نێو 
میتۆدی خوێندندا چاند، وانەکانی کە بەریتانیا 
خستبوویە میتۆدی خوێندنەوە و ڕەچاوی فرە 
کولتــووری و نەژادیی عێراقی کردبوو، گۆڕی 
بۆ میتۆدێک لەگەڵ ئامانجی ناســیۆنالیزمی 
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عەرەب گونجاو بێــت]3٩[. لەگەڵ ئەوەی ئەم 
کارە، ئاڵنگاریی بۆ بەریتانیا دروســت کردبوو. 
ئەفســەرانی بەریتانیا و کارمەندانی ڕاپۆرتیان 
دەربــارە دەدا بە ئەنجومەنــی بااڵ، بۆ نموونە 
یەکێک لەو ڕاپۆرتانە لە الیەن کابتن فێرەڵ، 
ڕاوێژکاری خوێندنی بااڵ لە عێراق نووسراوە و 
باس لەوە دەکات چۆن فەیسەڵ و »الحصری«، 
لە ڕێگەی چاندنی ناسیۆنالیزمیی عەرەبیەوە، 
ئامانج و بەرنامەکانی بەریتانیایان خستووەتە 
مەترســییەوە و هەوڵــی لەباربردنەوەیان دا. 
بەاڵم دواجار بە پشــتگیریی ناســیۆنالیزمی 
عــەرەب، »الحصــری« بــە ســەر پالنەکانی 

بەریتانیادا سەر کەوت]٤٠[.
ئایدۆلۆژییــە  »الحصــری«  دوایــدا  بــە 
بەناوبانگەکەی خۆی سەبارەت بە بەعەربکردنی 
خســتە بواری جێبەجێکردنــەوە کە ئەڵێت: 
»هەر تاکێک بە عەرەبی قسەی کرد عەرەبە، 
هەر تاکێک لە واڵتێکی عەرەبیدا نیشتەجێیە 
عەرەبە. ئەگەر کەســێک ئەمەی ڕەتکردەوە 
پیویستە بە دوای هۆکاردا بگەڕێین، لەوانەیە 
بــە هــۆی زیادەڕۆیی لە خۆویســتیدا بێت، 
لەو دۆخەدا ئەبێت خۆویســتییان ســنوردار 
بکەیــن«]٤1[. گەر لــە ئامانجی پشــت ئەم 
چەند دێڕە بنواڕین، ســەرەتا بە جینۆسایدی 
کولتــووری دەســت پــێ دەکات. مرۆڤێک 
گەر عەرەبیــش نەبووە لە هەر کوێی جیهان 
کاتێــک فێری عەرەبی بوو و زانی بە عەرەبی 
قســە بکات عەرەبــە. ســڕینەوەی تەواوی 
شوناســنامەی تــاک، بە هۆی نــەک تەنها 
بااڵکــردن بەڵکوو پیرۆزکردنی زمانی عەرەبی 
و توانەوە تێیدا وەکوو داپۆشــەرێک بۆ هەموو 
مێژوو، زمان و کولتوور و شوناسنامەی تاک. 
ئەگــەر تاکێک لــە واڵتێکــی عەرەبیدا ژیا، 
ئەگەر ئەو تاکە بێگانەیــەک بوو لەوێ، گەر 
خاکەکەی لە الیەن عەرەبــەوە داگیرکرابوو 
هەر عەرەبە. ئەگەر کەســێک ئەم نالۆژیکی 
و توانەوە و عەرەب بوونەی پەســەند نەبووە، 
پێویســتە ڕووبەڕووی جینۆســایدی فیزیکی 

بکرێتەوە، » ســنوور بۆ خۆویستی دابنرێت« 
واتە لە ناو ببرێت.

    ئەو دێڕانەی »الحصری« تەواو هاوتایە 
لەگەڵ ئەوانەی سەدان ساڵ پێشتر لە الیەن 
ئیبــن ئەســیر و تەبــەری و خالیدی کوڕی 
وەلیــدەوە وتراون. لەگەڵ یــەک جیاوازیدا: 
ئەوەی »الحصری« هەســتی ناسیۆنالیزمی بۆ 
ســەرباری هەســتە ئایینییەکە کردووە، واتە 
کاریگەرتریشە. لە کارەکانیشیدا ئەم ڕاستییە 
دەردەکەوێت. بۆ نموونە، لە یادەوەرییەکانیدا 
دان بــەوەدا دەنێــت کــە لە ژێر فشــاری 
کۆمەڵەگەی نێودەوڵەتی لە ســەر وەزارەتی 
خوێندن، پالنی دانا کە چەند قوتابخانەیەک 
لە ناوچــە کوردییەکاندا بــە زمانی کوردی 
بکرێنەوە. بە شانازییەوە باس لەوە ئەکات چۆن 
چوار کەســیەتیی ئاینی و لێهاتووی کوردی 
وەکوو لێژنەی زمانەوانی و سەرپەرشــتیاری 
پرۆژەکــە دەستنیشــان کرد. ئەڵــێ دوایی 
توانیم بــەو بیانووەی زمانی کوردی زمانێکی 
گونجاو نیە بۆ قورئان ودینی ئیسالم پرۆژەکە 
هەڵوەشــێنمەوە]٤2[. جەمــاڵ نەبەز )2٠٠٥( 
ئەفەرموێت بیانووی ئایین جارێکی دی بەکار 
هێنرا بۆ ئەوەی زمانی عەرەبی بە زۆر بە سەر 
کورددا بسەپێت و زمان و شوناسنامەی لەناو 

ببرێت]٤3[.                  
لە گەڵ ئەوەی ڕاپۆرتی پشــکێنەرەکانی 
قوتابخانە، ســااڵنە جەختیان لە ســەر ئەوە 
کردووە کە چۆن ســەپاندنی زمانی بێگانە و 
نەزانینی زمانی عەرەبی، کاریگەریی کردووەتە 
ســەر خوێنــدکاران و ناتوانن لــە وانەکاندا 
سەرکەوتوو بن، هەندێکیان باس لە ناچاربوونی 
ئەمەش  ئەکەن]٤٤[.  بەجێهیشــتنی خوێندن 
کە بڕگە یاســای ســێ لە جاڕنامەی نەتەوە 
بەرجەستە  یەکگرتووەکان دژی جێنۆســاید 
ئــەکات »قەدەغەکردنــی بەکارهێنانی زمانی 
نەتەوەیی لە شوێنی گشــتی و تایبەتدا«]٤٥[. 
ئەم بڕگەیاســایە زیاتر خۆی دەســەپێنێت 
کاتێــک وەاڵمی الیەنی عەرەبــی ئەوە بووە 



کــە کورد خۆیــان کەمتەرخەمــن، دایک و 
باوکەکان پیویستە لە ماڵەوە بە عەرەبی قسە 
بکەن بۆ ئــەوەی مناڵەکانیان فێــر ببن]٤6[. 
واتە پاش ئەوەی جینۆســایدی کولتوورییان 
بردووەتە نێو بواری گشــتی و دەزگایییەوە و 
هەوڵی ئەوەیــان داوە ببرێتە بواری تایبەتی 
و ئەتمۆسفێری خێزانیشەوە. ئەمەش ناکرێت 
بە پالنی ڕامیــاری وەرنەگیرێت، چون بواری 
تایبەت فاکتەرێک بووە کە کورد لە ڕێگەیەوە 
کولتــووری خۆی پاراســتووە و لە خێزانەوە 

فێری زمانی کوردی بووە.
»الحصری« لە کتێبەکەیــدا، »بۆچوون و 
گفتوگۆ سەبارەت بە ناســیۆنالیزم« )1٩٥7(  
ئەنووســێت، هــەر نەتەوەیــەک زمانەکەی 
لەدەست بدات، ژیانیشی لەدەست ئەدات*]٤7[. 
بۆیە کاتێک یەکــەم بەرنامەی لە عێراقدا بە 
فەرمی چاندنی جینۆســایدی زمانی کوردی 
بوو، لە هۆشیاری و زانینەوە بوو، لەو هێزەی 
فۆکۆ بە پەیوەندیی نێوان هێز و زانســت یان 
هۆشیاری بەرجەستەی ئەکات]٤٨[ نەک تەنها 
لە هەســتێکی نەژادیی کوێرانە. جینۆسایدی 
زمانەوانی، کورتترین و ئاســانترین ڕێگەیە بۆ 
لەناوبردنی نەبینــراو و دۆکیۆمێنت نەکراوی 
کۆمەڵــی ئامانجکراو، بە تایبــەت ئەگەر ئەو 
کۆمەڵ و نەتەوەیە، هۆشیاریی ئەرشیڤکردن 
و دۆکیۆمێنتکردنیــان، وەکــوو کــورد الواز 
بێــت. ڕوودانی ئەم جینۆســایدە و مانەوە و 
بەردەوامیی ئەم جینۆسایدە، دەیان هۆکاری 
کۆمەاڵیەتی، سیاسی، دەروونی و کولتووریی 
لە ناوئاخندا هەڵگرتووە، کە باس کردنیان لە 

دەرەوەی توانای یەک بابەتە.
   

دەرئەنجام
بە شێوەیەکی بەرباڵو دەبینین کورد کە باسی 
جینۆسایدەکانی خۆی دەکات، ئاماژە بە سااڵنی 
هەشتاکان دەکات، ئەویش لەبەر ئەوەی زیاتر 
لە فۆرمی جینۆسایدی جەستەیی تێدەگات. 
لــە کاتێکدا کورد ڕووبەڕووی درێژخایەنترین 

مێــژووی  لــە  کولتــووری  جینۆســایدی 
مرۆڤایەتیدا بووەتەوە. لە بەر ئەوەی شــێوە، 
ڕێباز و هەژموونی داگیرکاری و جینۆســاید 
هاوبەشن، لەگەڵ داگیرکاریدا جینۆسایدیش 
جینۆســایدی  گــەر  هەیــە.  ئامادەییــی 
جەســتەیش نەبێت، هەمیشــە جینۆسایدی 
کولتووری بەشێکە لە ئامانجی داگیرکار. بۆیە 
کورد بە بەڵگەوە لە ســەردەمی داگیرکاریی 
ئەزموون  ئیسالمەوە، جینۆسایدی کولتووری 
ئەکات، )گەرچی خۆشی پەسەندی کردبێت(. 
هەر ئــەو ڕێبــاز و تەکنیکانــەی ڕێبەرانی 
ئیســالم بەکاریــان هێنــاوە لە ســەپاندنی 
ناســیۆنالیزمی عەرەبی پەرەی  جینۆسایددا، 
پێ داون و بەکاری هێناون بە سەربارکردنی 
هەســتی نەتەوەچییەتی بۆ سەقامگیرکردنی 
جینۆسایدی کورد. بە تایبەت لە ژیر سایەی 
فەرمانڕەواییــی عێڕاقــدا لە یەکــەم مانگی 
فەرمانڕەوایــی عــەرەب لە ســاڵی 1٩21 و 
سەردەمی شانشینی، ناسیونالیزمی عەرەبیدا، 
بە فەرمی، لە نێو دەزگاکانی میریدا، لە الیەن 
»ســاطع الحصری« و فەیســەڵی یەکەمەوە 
جینۆســایدی کولتووریی کورد داڕێژراوە. بەو 
نیازەی هــەر نەتــەوە و گرووپێک لە ڕووی 
ســایکۆلۆژی و کولتوورییــەوە داگیــر کرا، 
ئیتــر داگیرکردنی گشــتی و جینۆســایدی 

هەمیشەیی ئاسان و مسۆگەرە.
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*. لە بەر ئەوەی ســێ لێکۆڵینەوەم ) دوو لە ســەر جینۆســایدی 
زمانەوانــی و یەکێک لە ســەر خوێندن و خوێنــدەوار بوونی کورد 
لــە عێراقدا( بە ئینگلیزی باڵوکردووەتەوە، لەوە زیاتر لە ســەر زمان 
و خوێندن ناڵێــم، خوازیارم ئەوانە ڕۆژێــک وەربگێڕدرێن بۆ زمانی 

کوردی.       



سەرکوت و سڕینەوە 
لە سیاسەتی زمانیی ئێراندا      

قادروریا)خوێندکاریدکتۆرا(

ئەم توێژینەوەیە، دەیەوێ چییەتیی »سیاسەتی زمانی« لە ئێراندا کە سیاسەتێکی 
تاکزمانییە و بناغەکەی لەسەر سەرکوت و سڕینەوەی زمانەکانی دیکە دامەزراوە، ڕوون 
بکاتەوە. ئامانجێکی دیکەی توێژینەوەکە واڵمی ئەم پرسیارەیە کە ئایا ئەو سیاسەتە 
زمانییە توانیوێتی »نەتەوەی ئێرانی« کە زمانەکەی فارسییە، دروست بکا؟ هەروەها 

سیاسەتێک کە بناغەکەی لەسەر تیۆرییەکی چەوت و ناتەبا لەگەڵ واقیعی سیاسی، 
نەتەوەیی و زمانیی کۆمەڵ و واڵتی ئێران دامەزرابێ، لە پڕۆسەی جێبەجێکردندا 

بەرەوڕووی چ جۆرە کێشە و گرفتێک دەبێتەوە.
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پوختە
زمانی کوردی لە ســەرەتاکانی سەدەی بیستەم 
و بە دوای ئــەو ئاکامانەی لە شــەڕی یەکەمی 
جیهانی کەوتنەوە، بەرەوڕووی چارەنووسێکی تاڵ 
بووەوە. سیستەمی نوێی دەسەاڵتدارەتیی سیاسی 
لەو واڵتانەی کوردستانیان بەسەردا دابەش کراوە، 
بە پشتبەســتن بە تیۆریــی »دەوڵەت – نەتەوە« 
واڵتانی ئێران، تورکیە، عێراق و سووریایان، وەک 
واڵتی یەک نەتەوە کە خاوەنی زمانی نەتەوەییی 
تایبــەت بەخۆیەتی پێناســە کرد. سەرخســتن 
و جێگیرکردنی ئەو پێناســەیەش، ســڕینەوەی 
شوناســی نەتەوەییی پێکهاتە نەتەوەیی یەکان لە 
شوناسی نەتەوەی سەردەســتی ئەو واڵتانەدا و، 
حاشاکردن لە فرەزمانی و گرتنەبەری سەرکوت و 
سڕینەوەیان لە پێناوی زاڵکردنی زمانی نەتەوەی 
سەردەســت لەو چەند واڵتەیدا پێویست بوو. لە 
ئێرانیش لە ســۆنگەی ئەم گۆڕانە سیاســییەوە، 
زمانــی کــوردی و زمانــە غەیرەفارســییەکانی 
دیکە بەرەوڕووی ســەرکوت و پەراوێزخســتنی 

بەئەنقەست و بەردەوام بوونەوە.
دەیــەوێ چییەتیــی  توێژینەوەیــە،  ئــەم 
»سیاســەتی زمانی« لە ئێراندا کە سیاســەتێکی 
تاکزمانییــە و بناغەکەی لەســەر ســەرکوت و 
ســڕینەوەی زمانەکانی دیکە دامــەزراوە، ڕوون 
بکاتەوە. ئامانجێکــی دیکەی توێژینەوەکە واڵمی 
ئەم پرســیارەیە کــە ئایا ئەو سیاســەتە زمانییە 
توانیوێتــی »نەتــەوەی ئێرانی« کــە زمانەکەی 
فارســییە، دروست بکا؟ هەروەها سیاسەتێک کە 
بناغەکەی لەســەر تیۆرییەکی چــەوت و ناتەبا 
لەگــەڵ واقیعی سیاســی، نەتەوەیــی و زمانیی 
کۆمــەڵ و واڵتی ئێران دامەزرابێ، لە پڕۆســەی 
جێبەجێکردنــدا بەرەوڕووی چ جۆرە کێشــە و 

گرفتێک دەبێتەوە.
 بۆ ئەم توێژینەوەیە سوود لە شێوازی)مێتۆد( 
وەسفی شیکاری وەرگیراوە. توێژینەوەکە بریتییە 
لە دوو بەش. لە بەشی یەکەمدا، دوای ناساندنی 
دوو چەمکی سیاســەتی زمانــی و پالنی زمانی، 
چۆنیەتیــی لەدایکبوونــی »سیاســەتی زمانی« 

لــە واڵتی ئێــران و هۆیەکانــی درێژەپێدانی لە 
ڕێژیمەکانــی دواتــردا بــاس کراوە. لە بەشــی 
دووهەمیشــدا، تیشــک خراوەتە ســەر ویستی 
نەتــەوە غەیرەفارســەکانی ئێــران بــۆ گۆڕینی 
ئــەو سیاســەتە ســەرکوتکەرانەیە و، پێداگری 
و مکوڕبوونــی دەســەاڵتی سیاســیی واڵت بۆ 
بردنە پێشی ئەم سیاســەتە زمانییە. »ئەنجام«ی 
توێژینەوەکەش لەبەر ڕووناکاییی باســەکانی هەر 
دوو بەش و هەڵێنجانی ئــاکام لێیان، کۆمەڵێک 

خاڵی خستوونە ڕوو. 

وشەسەرەکییەکان
سیاسەتی زمانی و پالنی زمانی، سەرکوتی زمانی، 

تاک زمانی، فرەزمانی.

1:مێژوویەکپڕاوپڕسەرکوتوسڕینەوە
ســەرکوتی زمانی و ســڕینەوەی شوناسی کورد 
و نەتــەوە بندەســتەکانی دیکە لــەو واڵتانەی 
کوردستانیان بەســەردا دابەش کراوە، پێوەندیی 
دەوڵەتێکی  پێکهاتنــی  لەگــەڵ  ڕاســتەوخۆی 
ناوەندیــی بەهێز و مودێڕن لە هــەر کام لەواندا 
هەیــە. ئەمــەش دەگەڕێتەوە بۆ دوای شــەڕی 
یەکەمــی جیهانی. ئەو دەوڵەتە نوێیانە، لەســەر 
بناغــەی ئایدۆلۆژیــای یــەک واڵت – یــەک 
نەتــەوە دادەمەزرێن. بەو هۆیەشــەوە کە واقعی 
پێکهاتەی دانیشتووانیان فرەنەتەوەیی بووە نەک 
تاک  نەتەوەیی، ڕێگــەی تواندنەوەی نەتەوەکانی 
دیکــە لە نەتەوەی سەردەســتدا و ســڕینەوەی 
زمانی ئەوانیــان گرتووەتە بەر. ئەمە وای کردووە 
»سیاســەتی زمان« و پالنی زمان«یان لە خزمەت 

ئەو ئایدۆلۆژیایەدا بێ. 

چەمکی دوو لەبــارەی کورتەیــەک 1-1
»سیاسەتیزمانی«و»پالنیزمانی«

 زاراوەی »سیاســەتی زمانــی« زاراوەیەکــی تا 
ڕادەیــەک نوێیە. یەکەم کتێب بەم ناوە ســاڵی 
1٩٤٥ باڵو بــووەوە. زۆر جاریش ئــەم زاراوەیە 
لەگــەڵ »پالنی زمانــی« بە هەڵە بــە یەک واتا 



بــەکار دەبرێن. باڵدۆف لەو بڕوایەدایە کە لەنێوان 
سیاسەتی زمانی و پالندانانی زمانی جیاوازی هەیە. 
پالنی زمانی بۆخۆی بەشــێکە لە جێبەجێکردنی 

سیاسەتی زمانی.
 »پالن و سیاســەتی زمان« ســەرباری بنەما 
ئەکادیمییەکەی، تا ڕادەیــەک نوێیە، بەجۆرێک 
لە ســااڵنی دوای جەنگی دووەمی جیهانیدا هاتە 
ئاراوە. بەاڵم ڕەگە فەلسەفی و پراکتیکییەکانی لە 
واڵتانی ڕۆژئاوادا بۆ سەردەمی ناپلیۆن، لە فەرەنسا 
دەگەڕێتەوە. کاتێک ناپلیۆن هەســتی بەوە کرد، 
کــە زمانێکی یەکگرتووی بۆ بەڕێوەبردنی ســوپا 
پێویســتە. کۆتایی سەدەی نۆزدەیەم و سەرەتای 
سەدەی بیستەم کاتێک کە بیرمەندانی زمانەوانی 
بــە دوای ئامــرازە چەمکدارەکانــدا دەگــەڕان، 
بۆ تێگەیشــتن و شــەرعی بوونــی دامەزراندنی 
دەوڵەتــی نەتەوەیی، ئــەو پڕۆژە ڕۆشــنبیرییە 
گەورەیە بە بایەخەوە دەرکەوت و گەشەی سەند. 
 پشتیوانیکردن لە ئەفسانەی یەک نەتەوە و یەک 
زمان، تا ئێســتاش مەســەلەیەکی کاریگەرە لە 
نەخشــاندنی زمانەوانی، لە ئاســتی نیشتمانیدا«. 

 )Baldauf, 2012: 233(
بەم پێیە: »سیاســەتی زمانــی بە یەکێک لە 
سیاسەتە گرنگەکانی هەر واڵتێک دەژمێردرێ و، 
بە شێوەیەکی گشتی ئاماژە بە سیاسەتێک دەکا 
کە دەوڵــەت دەربارەی زمانــی نەتەوەیی، زمانە 
خۆجێییەکان، زمانی ئایینــی و زمانی جیهانیدا 
بە گوێرەی بەرژەوەندەکانی واڵت، دەیگرێتە بەر.« 
)احمدی پور، 13٩٠ : 1-16( ئەم ڕاستییەش جێگەی 
بایــەخ پێدانــە کە زۆر لە واڵتــان و نەتەوەکان، 
»بەرژەوەند« یــان لە زاڵکردنــی تاکەزمانێک و، 
پەراوێزخســتن و ســەرکوتی زمانەکانی دیکەی 
واڵتەکەیان و خەڵکەکەیاندا دەبینن. »نەتەوەكان 
لە مێژوودا، زۆر جار سیاســەتی زمانییان بۆ ئەوە 
داڕشتووە كە زمانێك لەسەر حیسابی زمانەكانی 
دیكە پێش بخەن.« )جامبــاز، 2٠1٤: 7( بەاڵم لەو 
واڵتانــەی ڕێز لە مافە نەتەوەیــی و زمانییەکانی 
پێکهاتە جۆراوجۆرەکانی خەڵکی خۆیان دەگرن، 
سیاســەتی زمانییان بە جۆرێکی دیکە دادەڕێژن. 

»ئێســتا زۆر لــە واڵتان سیاســەتی زمانییان بۆ 
پێشخســتنی داڕشــتووە، ئەو زمانە خۆجێیی و 
نەتەوەیی یانەی هەڕەشە لەسەر مانەوەیاندا هەیە. 
حكومەت بە فەرمی سیاســەتی زمان دادەڕێژێت 
لەڕێگەی یاســاكاری یان بڕیــارە دادوەرییەكان 
بــۆ ئەوەی دیاری بكرێت چــۆن زمانەكان بەكار 
بێن؟ یان ئەو توانــا زمانەوانییە ببووژێندرێتەوە، 
كە پێویســتن بۆ ئەوەی پرســە هەرە لەپێشــە 
نیشتمانییەكان بەڕێوە ببرێن، یان بۆ دیاریكردنی 
مافی تاكە كەس یان گرووپەكان لە بەكارهێنان 
و پارێزگاریكردن لە زمانەكانیان.« )ســەرچاوەی 

پێشوو، هەمان الپەڕە(
 زاراوەی »پالنی زمانی« لە زاراوەی »سیاسەتی 
زمانی« نوێتریشــە. ئەم زاراوەیــە یەکەم جار لە 
ســاڵی 1٩٥٩ لە الیــەن زمانەوانــی ئەمریکی، 
»هۆگن« لە میانــەی وتارێکدا کە تایبەت بوو بە 
ڕەوشی زمان لە نۆروێژ، بەکار هێنرا. ئەم زاراوەیە 
لە ماوەی نیو ســەدەی ڕابردوودا، بووەتە بەشێک 
یــان لقێک لە لقەکانی زمانەوانیی پڕاکتیکی یان 
زمانەوانیــی کۆمەاڵیەتی. »لویــس جان کالفی« 
لەبــارەی پێوەندیــی نێوان سیاســەتی زمانی و 
پالندانانی زمانی دەڵێ:« ئێمە سیاســەتی زمانی 
بەوە لێک دەدەینەوە کە بریتییە لە سەرتاپای ئەو 
ڕێگایانەی دەگیرێنە بەر لە بواری پێوەندییەکانی 
نێوان زمان و ژیانــی کۆمەاڵیەتی، بەتایبەتییش 
لەنێوان زمان و ژیان لە واڵتدا. هەروەها پالندانانی 
زمانــی بریتییــە لە گــەڕان بــە دوای هۆکاری 
پێویســت بــۆ پیادەکردنی سیاســەتی زمانی و 
چۆنێتیی جێبەجێ کردنی ئەو هۆکارانە.« )کالفی، 
هەولێر ،2٠12: 1٥1-1٥2( لەم باس و پێناســانەوە 
بۆمان دەردەکەوێ کە سیاســەتی زمان، بریتییە 
لە جەوهــەر و نێوەرۆکی ڕوانینی دەســەاڵت و 
سیســتەمێکی سیاسی بەرانبەر بە زمان و، پالنی 
زمانییش، پڕۆگــرام و هەنــگاوە کردەکییەکانی 

جێبەجێکردنی ئەو سیاسەتە زمانییەن. 

1-2دەسپێکیسەرکوتیزمانیلەئێراندا
ئێــران واڵتێکــی گەورەیە کە دانیشــتووانی لە 
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نەتەوەی جۆراوجۆر پێک هاتوون و بە زمانی جیاواز 
دەدوێــن. تورکی)ئازەری(، کــورد، بەلووچ، لوڕ، 
عەڕەب و تورکمان، لەو نەتەوانەن کە ڕێژەیەکی 
بەرچاو لــە خاکەکەیــان و حەشــیمەتەکەیان 
لــە چوارچێــوەی جۆگرافییای ئــەو واڵتەدان. 
ڕۆژهەاڵتی کوردســتانیش کە لە چوار پارێزگەی 
ئیــالم، کرماشــان، کوردســتان و ورمێ  پێک 
هاتــووە، کەوتووەتە نێو جوگرافییای سیاســیی 
واڵتــی ئێران. جگە لــەوەی زۆربەی هەرە زۆری 
دانیشتووانی  ئەو ٤ پاریزگەیە کوردن، ڕێژەیەکی 
گەورە لە دانیشــتووانی باکووری خوراسانیش لە 
کوردزمانان پێک هاتووە. بەو هۆیەوە کە لە ئێران 
ڕێگە بە ســەرژمێری بە وەبەرچاوگرتنی زمان و 
بەســتراوەییی نەتەوەیی تاکەکان نادرێ، ئاماری 

وردی کورد لەو واڵتە ڕوون نییە.
»بــەراورد دەکرێ کــە 12 میلیــۆن کورد 
لــە ئێرانــدا دەژین کــە لە ســەدا 1٥ تا 17ی 
دانیشــتووانی ئــەو واڵتــە پێک دێنــن.  ئەوان 
بــە زۆری لــە چــوار پارێزگــەی ئازەربایجانی 
ڕۆژاوا، کوردســتان، کرماشــان و ئیالم، لە ڕۆژاوا 
لــە  زۆر  دەژیــن.  واڵت  ڕۆژاوای  باشــووری  و 
کوردەکانیــش چوونە تاران و شــارە گەورەکانی 
دیکە. کۆمەڵێکی کوردیش لە باکووری پارێزگەی 
خوراســان هەیە. » )ئەمنێستی،2٠٠٨ :٥( دیارە 
ئــەو کوردانە لە ســەردەمی شــا تەهماســوبی 
ســەفەوی و نادرشای ئەفشار لە کوردستانەوە بۆ 
ئــەو ناوچەیە، ڕاگوێزراون. ئەوان چەندین شــار 
و ناوچەی گەورەی ئــەو پارێزگەیان داگرتووە و 
ژمارەیان بە پێــی هێندێک بەراورد لە 1میلیۆن 
کەس تێدەپەڕێ. »کوردەکانی خوراسان لە سەدا 
٤6ی دانیشتووانی پارێزگەی خوراسانی باکووری 
پێک دێنن. » )خراسان،2٤6( لە چەند پارێزگەی 
دیکەی ئێرانیشدا حەشــیمەتی کورد بە ڕێژەی 

جیاواز هەن. 
ســەرەڕای بوونی نەتەوە و زمانی جیاواز لە 
ئێران و، لە هەلومەرجێکدا کە حەشیمەتی نەتەوە 
غەیرەفارســەکان، نزیک بە نیوەی دانیشــتووانی 
ئێران پێک دێنن )ســیف الدینــی،2٠٠٥ :3( تەنیا 

یــەک زمان، زمانی ڕەســمیی ئــەو واڵتەیە کە 
ئەویش زمانی فارســییە. لەگەڵ هاتنە سەرکاری 
ڕەزاشــای پەهلەوی لە ســەرەتاکانی ســەدەی 
بیســتەمدا، پڕۆســەی زاڵکردن و جێگیرکردنی 
زمانی فارسی وەک زمانی ڕەسمیی واڵت، دەستی 
پێ کرد. دیارە بەر لە هاتنە سەرکاری ڕەزاش، لە 
کۆتایی یەکانی تەمەنــی ڕێژیمی قاجارەکان و لە 
سەردەمی شۆڕشی مەشرووتەدا، لەنێو ڕووناکبیران 
ناسیۆنالێزمی  ئێراندا،  و سیاسییە فارسزمانەکانی 
ئێرانی کە واڵتی ئێرانی وەک واڵتی نەتەوەیەک بە 
ناوی »نەتەوەی ئێران« و زمانەکەشی وەک زمانی 
فارسی، پێناسە دەکرد، سەری هەڵدابوو. )ناظمی، 
13٩7: 2٤3( ئەم  جۆرە باوەڕە لە چاپەمەنییەکانی 
ئەو سەردەمی ئێراندا ڕەنگدانەوەی زۆری هەبووە. 
بــەاڵم هەتا هاتنە ســەرکاری ڕەزاشــا ئەم بیرە 
بــواری بۆ نەڕەخســا کە دەوڵەت و دەســەاڵتی 
واڵتی لەســەر دابمەزرێ. »ڕەزاشــا زۆر سەرسام 
بوو بە مســتەفا کەماڵــی دامەزرێنەری تورکیای 
هاوچەرخ و هەوڵی دەدا شوێن پێی ئەو هەڵگرێ 
لە سیاســەتە ســەرکوتکارییەکان و ئەو هەنگاوە 
ڕیشەیی یانەی کە ناوی چاکسازی لێ نابوو. بۆیە 
لــە دوای دامەزرانی بناغەی دەســەاڵتەکەی لە 
1٩2٥دا زنجیرەیەک یاسا و بڕیاری دەرکرد- کە 
بە پێی بۆچوونی خۆی دەبنە هۆی هاتنە کایەی 
ئەو دەوڵەتەی لە ئەندێشەی خۆیدا نەخشەی بۆ 

کێشابوو.« )هەروتی، 2٠٠7 : 1٠٤(
ڕەزا شا لە درێژەی سیاسەتی نەتەوەسازیدا و بە 
نیازی پتەوکردنی شوناسی »نەتەوەی ئێران« کەوتە 
جێبەجێکردنی چەند پڕۆژەیەکەوە. داســەپاندنی 
زمانی فارســی وەک زمانی فەرمیی واڵت، یەک 
لەو پڕۆژانە بوو. لە ئاکامی ئەو سیاسەتەدا تەنانەت 
قوتابخانــە دەرەکی و تایبەتییەکانیش لە ســاڵی 
1٩2٨ەوە داوایــان لێکرا بە زمانی فارســی وانە 
بڵێنەوە و پڕۆگرامــی پەروەردەیی قوتابخانەکانی 
واڵت پێــڕەو بکەن. بەم جۆرە فارســی، نە تەنیا 
بوو بە زمانی »نەتەوەیی«)نەتەوەی ئێران(، بەڵکوو 
هەمــوو زمانەکانی دیکەی واڵت قەدەغە کران و 
ئیزنی چاپی کتێــب و ڕۆژنامەش تەنیا بۆ زمانی 



فارسی بوو. زمانەکانی ئازەری، کوردی، بەلووچی 
و تورکمانی وەک زاراوەی فارسی دانران. )سەعید، 

)116 : 2٠٠٩
بــۆ نوێکردنەوەی ئێــران بە گوێــرەی ئەو 
بیرکردنەوەیەی خۆی، ڕەزاشا چەند سیاسەتێکی 
گرتــە بەر کــە جێبەجێکردنی دوو سیاســەتی 
»متحدالشکل« )یەک جلوبەرگ( و »متحد الزبان« 
)یــەک زمان( کردنی خەڵکی ئێران، لەوان بوون. 
هەوڵی ئەم دەوڵەتە ئەوە بوو لە الیەنی ڕەگەزییەوە 
هەمــوو دانیشــتووانی ئەو واڵتە بەرێتەوە ســەر 
یــەک ڕەگەز کــە ئەویش ڕەگەزی فــارس بوو. 
ئەم ئاواتەش لە هەســتی شۆڤێنییانەی ڕەزاشا و 
نیازە ڕەگەزپەرستانەکەیەوە سەرچاوەی دەگرت. 
»ئەوەتا ئەم هەســت و نیازانە بوونە سیاسەتێکی 
فەرمیی ڕژێمی ڕەزاشــا و لــە ئەنجامدا نەتەوە 
جۆرەکانی  دڕندەترین  تووشــی  غەیرەفارسەکان 
ســتەم و چەوســانەوەی نەتەوەیــی بوونەوە. لە 
چوارچێــوەی ئــەم سیاســەتەدا بەرنامەیەکــی 
درێژخایــەن هەبوو بــۆ ســڕینەوەی کولتووری 
نەتەوەیــی و ڕۆشــنبیری و، هەروەهــا دیرۆکی 
ئەم گەالنە بە مەبەســتی تواندنەوەیان لە بۆتەی 
فارسیدا. لە کوردستان دەســەاڵتداران هەوڵیان 
دا تەگەرە بخەنــە بــەردەم بەکارهێنانی زمانی 
کوردی، لە ڕاستیشدا بە کردار لە قوتابخانەکان و 
لە فەرمانگەکانی حکومەتدا قەدەغە کرا. هەروەها 
هەوڵــی زۆر درا بۆ قەدەغەکردنــی لەبەرکردنی 
جلوبەرگی نەتەوەیی بۆ لەنێوبردنی ئەو دیاردانەی 
کە هەبوونی نەتەوە غەیرەفارسەکان لە واڵتدا بە 

دیار دەخەن..« )هەروتی، 2٠٠7 : 1٠٥(
  ئاشــکرایە کــە لــە دیاریکردنــی زمانی 
فارســی وەک زمانــی  فەرمیــی دەســەاڵت و 
خەڵکی ئێــران، گوێ بە ویســت و ڕەزامەندیی 
نەتەوە غەیرەفارســەکانی ئێران نــەدرا. هەربۆیە 
ئــەو سیاســەتە و هەروەهــا هەوڵەکانــی دیکە 
بۆ ســڕینەوەی شوناســی ئــەو نەتەوانە لەگەڵ 
ناڕەزایەتی و بەرهەڵستی ئەوان بەرەوڕوو بوون کە 
دیارە ئەنجامەکەشــیان سەرکوتی خوێناویی ئەو 
بەرهەڵستانە لە الیەن ڕەزاشاوە و، سەرکوتکردنی 

نموونەکەی  بــوو.  نەتەوەیی یەکانیــان  ویســتە 
کوشتنی سمکۆی شکاک لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
و تێکشکاندنی ڕاپەڕینەکەی، سەرکوتکردنی شێخ 
عەرەبەکانی  خوزستان)ســەرزەویی  لە  خەزعەل 
ئێران( و، ژمارەیەک ڕاپەڕین و بەرەنگاربوونەوەی 

نەتەوەییی دیکە لە الیەن ڕەزاشاوە بوو.
شانبەشــانی ســەپاندنی زمانی فارســی لە 
بوارەکانــی پەروەردە و فێرکردن، لە دامودەزگای 
حکومەتی و دەوڵەتی، لە چاپەمەنی و هتددا، زمانە 
غەیرەفارســییەکانی ئێران بە شێوەی جۆراوجۆر 
لەگەڵ ســەرکوت بەرەوڕوو بوون. »کەلکوەرگرتن 
لــە زمانی کــوردی لــە تــەواوی قوتابخانەکان 
و چاپەمەنیــی کوردیــدا، هەروەها لــە تەواوی 
کاروباری دەوڵەتیدا لەگەڵ مەترسیی حوکمدران 
بە زندانی درێژخایەن بەرەوڕوو کرایەوە، تەنانەت 
بەکاربردنی وشــەی کوردســتان لە چاپەمەنی و 
کتێبەکاندا قەدەغە کرا.« )میکە،2٠1٩ :٤3٠( وێڕای 
ئەو جۆرە سەرکوت و تەنگ پێهەڵچنینانەی زمانە 
غەیرەفارســییەکان، هەوڵیــش دەدرا ئەو زمانانە 
بەتایبەتی زمانی کوردی وەک لقێک لە لقەکانی 

زمانی فارسی بناسێندرێن.
لــە دوای لەســەر کاروەالنرانــی ڕەزاشــا و 
هاتنەسەرکاری محەممەدڕەزای کوڕی، گۆڕانێکی 
جەوهەری لە سیاســەتی ســەرکوتی زمانی لە 
ئێراندا ڕووی نەدا. دوو دەســەاڵتی کورتخایەنی 
ناوچەیــی و نەتەوەیــی )»حکومەتــی میللیــی 
ئازەربایجــان« و »جمهووریی کوردســتان«( کە 
لە ئازەربایجانی ئێران و ڕۆژهەاڵتی کوردســتان 
لە نێوەڕاســتی چلەکانی سەدەی پێشوودا هاتنە 
ســەرکار)1٩٤٥-1٩٤6(، زمانەکانــی تورکیــی 
ئازەری و کوردییان لە ناوچەی ژێر دەســەاڵتی 
خۆیاندا کــردە فەرمی. خوێندن لە قوتابخانەکان 
و هەروەها قســەکردن لــە دامودەزگاکانی دوو 
حکومەتی جمهووریی کوردســتان و  حکومەتی 
میللیــی ئازەربایجان بە زمانــی خەڵکی ئەو دوو 
ناوچەیــە بوو. بەاڵم کاتێک ڕێژیمی شــایەتی بە 
هێزی ســوپایی، ئەو دوو دەســەاڵتەی ڕووخاند، 
بە فەرمی ناســینی زمانەکانی کوردی و تورکی 
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و، خوێنــدن بەو زمانانــەی وەک جیاییخوازی و 
تاوانێکــی گــەورەی ڕێبەران و کاربەدەســتانی 
ئــەو دوو دەســەاڵتە دانــا. لە ســااڵنی دواتری 
دەسەاڵتدارەتیی حەمەڕەزاشادا، تەنیا گۆڕانێک کە 
لەبارەی ئەو زمانانە هاتبێتە کایەوە، ڕێگەپێدرانیان 
لــە بەرنامەکانی چەنــد ڕادیۆیەکی خۆجێیی و، 
باڵوبوونــەوەی کاتــی و ســنوورداری ڕۆژنامە یا 
باڵوکراوەی  )مەبەست  حەوتووانە  باڵوکراوەیەکی 
کوردستان، چاپی تاران لە ماوەی 1٩62-1٩٥٩( 
بە زمانــی کوردی لە هەلومەرجێکی سیاســیی 

دیاریکراودا بوو. 

1-3بەردەوامییسەرکوتیزمانیلەدوای
شۆڕشیگەالنیئێران

شۆڕشی ساڵی 13٥7ی هەتاوی ) 1٩7٨ی زایینی(
ی خەڵکی ئێران، کۆتایی بە ڕێژیمی 2٥٠٠ ساڵەی 
شــایەتیی لە ئێران هێنا. دەســەاڵتێکی سیاسیی 
نــوێ کە لە ئێران هاتە ســەرکار، بەرەوڕووی زۆر 
لــەو داخوازانە بــووەوە کە لە ڕێژیمی شــایەتیدا 
سەرکوت کرابوون. خەڵکی ڕۆژهەاڵتی کوردستان 
لە پێشەوەی نەتەوە غەیرەفارسەکانی ئێراندا بوون 
کە داوای بە فەرمی ناسرانی مافە نەتەوەیی یەکانی 
خۆیــان، بەتایبەتی بــە فەرمی ناســرانی زمانی 
خۆیان لە ناوچە و شــوێنی ژیانیان کرد. لە کاتی 
ئامادەکــردن و نووســینی دەســتووری نوێ بۆ 
ئێران، لە الیەک بەو هۆیەوە کە دەســەاڵتی نوێ 
هێشــتا باش خۆی جێگیــر نەکردبوو، لە الیەکی 
دیکەوە بە هۆی بوونی تەوژم و هەســت و ویستی  
شۆڕشــگێڕی لەنێــو کۆمەڵــدا و کاریگەریی ئەو 
تەوژمە لەسەر یەکەم مەجلیسی دامەزرێنەران)کە 
ناوی لێ نرا مەجلیسی خیبرەگان(، پرسی داننان 
بە زمانە غەیرەفارســییەکان و خوێندن بەو زمانە، 
لەو مەجلیســەدا ڕەنگدانــەوەی هەبوو و تەنانەت 
لە دەســتووری نوێی واڵتیشــدا، کاریگەریی دانا. 
)ئەحمەد،2٠1٠ :٨٠(  لە ئەســلی 1٥ی دەستووری 
واڵت کە لەو کەشــوهەوا سیاسییەدا پەسند کرا، 

هاتووە:
»زمان و خەتی ڕەســمی و هاوبەشی خەڵکی 

ئێران فارســییە. بەڵگەنامەکان و نامەنووســین و 
دەقە ڕەســمییەکان و کتێبەکانی خوێندن دەبێ 
بەو زمــان و خەتە بن، بــەاڵم کەلکوەرگرتن لە 
زمانــە خۆجێیی و قەومەییــەکان لە چاپەمەنی 
و ڕاگەیەنە گشــتییەکان و خوێندنی ئەدەبییاتی 
ئەوان لە قوتابخانەکان، لەتەنیشت زمانی فارسی 
ئازادە.« )قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران،6:136٨( 
 ســەرەڕای داننان بە فرەیی و جۆراوجۆریی 
زمانــەکان لە ئێــران، وەک لــە نێوەرۆکی ئەم 
ماددەیــەی دەســتوور دەردەکــەوێ، نەتــەوە 
غەیرەفارسەکانی ئێران وەک »قەوم« نەک نەتەوە، 
ناویــان هاتووە و، زمانەکەشــیان وەک »زبانهای 
قومی ومحلی« )زمانە قەومــی و خۆجێییەکان(
نەک زمانی ســەربەخۆی چەند نەتەوەی جیاواز، 
دانیان پێدانراوە. ئاشکرایە ڕوانینی زاڵ بەسەر ئەم 
دەستوورەدا، هەمان ئەو ڕوانینەیە کە جەوهەری 
ناســیۆنالیزمی ئێرانیی پێــک هێناوە کە ئەویش 
بریتییە لە پێناســە کردنــی خەڵکی ئێران وەک 
یــەک نەتەوە)نەتەوەی ئێران( کە زمانە فەرمی و 
سەرانسەرییەکەی زمانی فارسییە و هەر دەشبێ 

زمانی فارسی بێ.
خاڵێکی دیکەی جێگای لەسەر وەستان لەم 
ماددەیەی دەســتووری واڵتــدا، ئەوەیە کە مافی 
خوێنــدن بــەو زمانانە لە قوتابخانــە، بە فەرمی 
نەناســراوە و دانــی پێدانەنراوە، بەڵکــوو وتراوە 
»خوێندنــی ئەدەبییاتی ئەو زمانانە لەتەنیشــت 
زمانی فارســی« ئــازادە. ئەمــەش زۆر جیاوازە 
لە مافــی خوێندن بە زمانە غەیرەفارســییەکان 
لــە قوتابخانــەدا. چونکە »ئازادبوونــی خوێندنی 
ئەدەبییاتی ئەو زمانانە لەتەنیشت زمانی فارسی« 
پێداویســتییەکانی خوێندن  دابینکردنی  ئەرکی 
بەو زمانانە ناخاتە ســەر دەســەاڵتی واڵت. ئەم 
ماددەیەی دەستوور تەنیا ڕێگە بە کەلکوەرگرتن 
لەو زمانانە لە چاپەمەنی و، خویندنی ئەدەبییاتی 
ئەوان لــە قوتابخانەدا، دەدا. ئەمەش زۆر جیاوازە 
لــە ئەرکدارکردنــی دەســەاڵت و سیســتەمی 
و  پــەروەردە  وەزارەتــی  و  دەســەاڵتدارەتی 
فێرکــردن بە گۆڕینــی سیاســەتی تاکزمانی و 



قبووڵکردنــی بە ڕەســمیی فرەزمانــی و، دابین 
کردنی پێویســتییەکانی خوێندن بەو زمانانە کە 
چاپی کتێبی خوێندن بــەو زمانانە، پەروەردە و 
پێگەیاندنی مامۆستای تایبەت و کۆمەڵێک شتی 
دیکە دەگرێتەوە. »ئــەو دوو ماددەیەش بە هیچ 
جۆرێک بەو مانایە نییە کە ددان بەوەدا نراوە کە 
زمانی کوردی یان زمانــی تورکیی ئازەربایجانی 
یان بەلووچــی  دەکرێ بۆ پــێ خوێندن بەکار 
بهێندرێن. لەوێدا باســی ئەوە کراوە کە هاوشانی 
زمانی فارســی ئەو زمانانەش دەکرێ ئەدەبییاتی 
خۆیان بەکار بهێنن. هەر لەبەر ئەوەشــە لەگەڵ 
ئەوەشــدا کە دەگوتــرێ ئەو مادانــە جێبەجێ 
نەکراون، بەاڵم لە پڕاتیکدا کراوە، هەم نەشــرییە 
هەیە بە زمانی تورکیی ئازەربایجانی، بە کوردیش 
هەیە. دەمەوێ بڵێم ئەو تەسەورە نابێ بێتە گۆڕێ 
کە لە چوارچێوەی ئەو مادانەدا دەکرێ مەسەلەی 

زمانی جێبەجێ بکرێ.« )قازی، 2٠17(
ســێهەم خاڵ لەو پێوەندییەدا کە شــیاوی 
باســکردنە، پشــتگوێخرانی تەنانــەت ئەوەنــدە 
مافــە کەم و کرچوکاڵ و ناتــەواوەی پێوەندیدار 
بە زمانە غەیرەفارســییەکانی ئێرانە. ســەرەڕای 
مەدەنییەکانی  جموجۆڵــە  بەردەوامی  داواکاریی 
ڕۆشــنبیران و چاالکانی مەدەنیی کوردســتانی، 
ئازەربایجانی، بەلووچســتانی، عەڕەبی خوزستانی 
و هتد بۆ خوێندنی مندااڵنیان بە زمانی دایکییان 
و پێداگرییــان النیکەم لەســەر ئــەو ماددەیەی 
دەســتوور، هەتا ئێستاش، دەســەاڵتی سیاسیی 
واڵتی ئێران، ئامادە نەبووە تەنانەت نێوەرۆکی ئەم 

ماددەیەش بخاتە بواری جێبەجێکردنەوە. 

2:سیاسەتیتاکزمانی،لەنێوانپێداگریو
دژایەتیدا

دەســەاڵتدارەتیی  ســەردەمی  ئێرانــی  لــە 
کۆمــاری ئیســالمیدا، هیــچ هەوڵیکی جیددی 
بــۆ چاوخشــاندنەوە بــەو سیاســەتە زمانییــە 
ســەرکوتکەرانە و لەمێژینەیە نەدراوە. لە ئاستی 
مەجلیسی ئێران، ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیی 
و دەوڵەتدا، ئەم پرســە نەخراوەتە دەســتووری 

کار و بە شــایانی ئەوە نەزانراوە، قســەی لەسەر 
بکرێتەوە. پەسندکراوەکانی دەوڵەتی و حکومەتی 

لەو پێوەندییەدا هەر وەک خۆیان ماونەوە.

2-1مکــوڕبوونــیدەســتوورودەزگا
پێوەندیدارەکانیواڵتلەســەرسیاسەتی

تاکزمانی
بۆ ناســینی سیاســەتی زمانیی دەوڵەتێک دەبێ 
بڕوانینە بڕیارەکانی ئەو دەوڵەتە لەبارەی زمان کە 
لە بەڵگەنامەکانیدا ڕەنگیان داوەتەوە. دەستووری 
واڵت گرنگترین بەڵگەنامــەی هەر واڵتێکە. ئەو 
مــاددە و بنەمایانــەی کــە دەربــارەی زمان لە 
دەســتووری واڵتدا هەن، یەک لــە پێوەرەکانی 
ناسین و هەڵسەنگاندنی سیاســەتی زمانیی ئەو 
واڵتــەن. پێڕەوی نێوخــۆ و پەســندکراوەکانی 
دامــەزراوە پێوەنیدارەکانیش بــۆ جێبەجێکردنی 
ماددەکانی دەستوور، بەتایبەتی فەرهەنگستانەکان، 
پێوەرێکی دیکەیە. لە ئێــران چەند بەڵگەنامەی 
دیکەش هەن کە درێــژە و تەواوکەری ڕوانین و 
سیاسەتی دەوڵەت و دەسەاڵتدارێتی لەمەڕ پرسی 
زمانن. لێــرەدا هەوڵ دەدرێ بە کورتی ئاماژە بە 
ژمارەیەک لەو دامەزراوانە و پەســندکراوەکانیان 

بکرێ:
لە دەستووری واڵتی ئێراندا 3 ماددە هەن کە 
پێشاندەری سیاسەتی زمانیی کۆماری ئیسالمین. 
ماددەکانی 1٥ )کە لە ســەرەوە ئاماژەی پێدرا( 
ماددەی 16 و مــاددەی 1٩. ماددەی 16 ئاماژە 
بــەوە دەکا »بەو هۆیــەوە کە زمانــی قورئان و 
مەعاریفــی ئیســالمی، عەرەبییــە و ئەدەبییاتی 
فارســی بە تەواوی لەگەڵیــان تێکەاڵو بووە، ئەم 
زمانە دەبێ پاش قۆناغی سەرەتایی هەتا کۆتاییی 
قۆناغــی ناوەندی لە هەموو پۆلەکان و لە تەواوی 

لقەکاندا بخوێندرێ.« 
  لە ماددەی 1٩یشدا هاتووە: »خەڵکی ئێران 
لە هەر قــەوم و هۆزێک بن، مافی وەک یەکیان 
هەیە و ڕەنگ، نەژاد، زمان و شــتی لەو چەشنە 
نابن بە هــۆی ئیمتیاز«. ئەگەر لە ماددەی 1٥ی 
ئەو قانوونەدا، فارسی، وەک زمان و خەتی ڕەسمی 
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و هاوبەشــی خەڵکی ئێران پێی لەسەر داگیرابوو 
و تێیدا هاتبوو کە »بەڵگەنامەکان و نامەنووســین 
و دەقە ڕەسمییەکان و کتێبەکانی خوێندن دەبێ 
بەو زمان و خەتە بن«، لە ماددەی 16هەمیشــدا، 
زمانی عەرەبی، بەو هۆیــەوە کە زمانی قورئان و 
مەعاریفی ئیســالمییە، پلــەی دووهەمی گرنگی 
پێدرانی لە سیاسەتی زمانیی کۆماری ئیسالمیدا 

هەیە. )قانون اساسی جمهوری اسالمی، 136٨: 6-7( 
بەاڵم زمانی نەتەوە غەیرەفارســەکانی ئێران، 
کە زۆربەشــیان لە بنەماڵەی زمانە ئێرانییەکانن، 
لە دەســتووری واڵتــدا، وەک زمانی خۆجێیی و 
قەومی چاویان لێکراوە و تەنیا »بوونی چاپەمەنی 
بەو زمانانە و خوێندنی ئەدەبییاتیان لە قوتابخانە 

لەتەنیشت زمانی فارسی« ڕێگەی پێ دراوە.
فەرهەنگستانەکان بەتایبەتی فەرهەنگستانەکانی 
تایبەت بە زمان لە هەموو واڵتان لەو دامەزراوانەن 
کە ڕۆڵێکی گرنگیان لە بەرەوپێشبردنی سیاسەتی 
زمانیدا هەیــە. ئەوان بــۆ بەرنامەداڕێژیی زمانی 
ڕادەســپێردرێن و مافی بڕیاردان لەبارەی پرسە 
زمانییەکانیان پێ دەدرێ. »فەرهەنگستانی زمانی 
فارســی« لە ئێران کە مێژوویەکی 1٠٠ سالەی 
هەیــە، گرنگترین دامەزراوەی بەرنامەداڕشــتنی 
زمانییــە. ئەو فەرهەنگســتانەی لە ســەردەمی 
دەســەاڵتدارەتیی کۆمــاری ئیســالمیدا هەیە، 
یەکەم  فەرهەنگســتانی سێهەمە)فەرهەنگستانی 
هی ســەردەمی موزەففەرەدین شــای قاجار و، 
فەرهەنگســتانی دووهەمیــش هی ســەردەمی 
ڕێژیمی پەهلەوی بوو( و ســاڵی 136٩)1٩٨٠( 
بەرنامەداڕشــتنی  داخــران،  ســاڵ   13 دوای 
زمانیی دەســت پێ کــردەوە.« ئامانجەکانی ئەو 

فەرهەنگستانە بریتین لە:
1 پاراســتنی بەهێزی و ڕەســەنایەتیی زمانی 
فارســی وەک یەکێک لە کۆڵەکەکانی شوناسی 
نەتەوەییی ئێــران و زمانــی دووهەمی جیهانی 
ئیســالم و هەڵگــری مەعاریــف و کولتــووری 

ئیسالمی؛
2 پەروەردەکردنــی زمانێکی خاوێن و گەیەنەر 
بــۆ دەربڕینی هــزرە زانســتی و ئەدەبییەکان و 

پیکهێنانی هۆگری بە »مآثر«)شــتە باشــەکانی( 
مەعاریفی مێژوویی لە نەوەی ئێســتا و نەوەکانی 

داهاتوودا؛
3 برەوپێدانــی زمــان و ئەدەبییاتی فارســی و 
بەرینکردنەوەی پانتاییی قەڵەمڕەویان لە نێوخۆی 

واڵت؛
4 پێکهێنانــی هەوێنی هەوڵــدان و کرانەوە لە 
زمانی فارســیدا بــە گوێرەی پێویســتییەکانی 
ســەردەم و ژیان و پێشکەوتنی زانست و هونەرە 
مرۆیی یەکان وێڕای پاراستنی ڕەسەنایەتییەکەی؛ 

)اساسنامە فرهنگستان زبان و ادب پارسی( 
لە بەشــی ئەرکەکانی ئەو فەرهەنگستانەش 
لــە پێــڕەوی نێوخۆیدا ٩ ئــەرک گونجێندراون 
کە بــە پێی ئەوان، فەرهەنگســتان، هیچ ئەرک 
و خزمەتێکــی زمانە غەیرەفارســییەکانی ئێرانی 
نەخستووەتە سەرشانی خۆی. تەنیا لە یەکێک لەو 
ئەرکانەدا ئاوڕ لە »زمانە خۆجێییەکان« دراوەتەوە، 
ئەویش وەک سەرچاوەیەک بۆ دەوڵەمەندکردن و 

خزمەتی زمانی فارسی:
زمانــە  لــە  دروســت  »کەلکوەرگرتنــی 
خۆجێییەکان)لــە نێوخــۆ و دەرەوەی ئێران( بە 
مەبەســتی بەهێزکردن و تەیارکردنی ئەم زمانە 
و دەوڵەمەندکــردن و بەرینکردنــەوەی پانتاییی 

ئەرکەکانی ؛« )سەرچاوەی پێشوو(

2-2جۆروشــێوازەکانیدژایەتیلەگەڵ
زمانەغەیرەفارسییەکان

 دەزگا و دامــەزراوە دەوڵەتییەکانــی دیکــەی 
ئێران، وێڕای ڕێگەنەدان بە خوێندن بەو زمانانە، 
بە شــێوەی جۆراوجــۆر دژایەتیــی بووژانەوە و 
گەشــەکردنی زمانە غەیرەفارسییەکان دەکەن.« 
ئاســتەنگەکانی زمانی کوردی لە ئێران لەســەر 
پلەبەندییەکی ناهاوشــانی زمانەکان، دەسەاڵت و 
بەکارهێنانی ســەرچاوەکان دامــەزراوە و زۆر بە 
چڕی پێوەندییان بە سیاســەتی داگیرکارییانەی 
دەوڵەت-نەتــەوەی ئێرانەوە هەیــە و کۆمەڵێک 
هــۆکاری لێکگرێــدراو بە ئایدۆلۆژیــای زمانیی 
داگیرکارییانە تێوەی گالون.« )سورخی،2٠1٩: 61(



  ئەگــەر زمانێــک -وەک زمانــی کوردی، 
لە ئاکامی خەبــات و پێداگریــی ئاخێوەرانیدا-  
دەرفەتێکی بۆ باڵوکردنەی چاپەمەنی بەو زمانە بۆ 
ڕەخساوە، یا ڕێگەی پێ دراوە بەرنامەی ڕادیۆیی 
و تەلەفیزیۆنیــی پێ باڵو بێتەوە، بە ئەنقەســت 
سیاســەتێکی مەبەســتداریان لــە چۆنیەتیــی 
بەکارهێنانیــدا گرتووەتــە بەر کــە ئامانجەکەی 
الوازکردن و دابەزاندنی ئاســت و ســەنگی ئەو 

زمانەیە. 
»بە هاتنە ســەرکاری حکومەتی ئیســالمی 
لــە ئێراندا، حکومەت هەوڵــی دا، وا بنوێنێ کە 
زمانی کوردی بەگشــتی، شــاعیرانە، گوندی و 
فۆلکلۆرییــە و لــەم ڕوانگەیەوە پشــتگیریی لە 
جۆرێکی تایبەت لە فرەزمانی کردووە. بۆ نموونە 
لە کوردستان بە دانی ئیمتیازی فەرهەنگی وەک 
فەرهەنگ  باڵوکردنەوەی  ناوەنــدی  دامەزراندنی 
و ئەدەبی کوردی )ئینتیشــاراتی ســەالحەدینی 
ئەیووبــی(، گۆڤاری »ســروە« و چەند گۆڤارێکی 
دیکــە )ئاوێنە، ئامانــج و..(، کە لــە ناوەڕۆک و 
ســتافی نووسەرانی، زۆر لە ســروە جیاواز بوون، 
لەالیــەک، زمانی کوردی تەنیا لە بوارە ئەدەبی و 
فۆلکلۆرییەکەیدا ســنووردار بکات )بە شێوەیەک 
کە تەنیا ڕێگە بە بابەتە فەرهەنگی، ئەدەبییەکان 
بدا بە شێوەیەکی تەواو کۆنترۆڵکراو(، و لەالیەکی 
دیکەوە، نیگەرانییەکانی ڕۆشــنبیران و ئەدیبانی 
کــورد و ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکانیشــی لەمەڕ 
ڕەچاوکردنــی مافی زمانی کەم کردبێتەوە. بەاڵم 
لەڕاســتیدا، مەبەســتی ئەوە بوو ئــەو توێژە لەو 
هێزە سیاســییانەی هەوڵی مسۆگەرکردنی مافی 
نەتەوەییــی کوردییان بە شــێوەیەکی سیاســی 
دەدا، دوور بخاتەوە، یــان هەر نەبێت ئەم بابەتە 
لە ئاســتێکی فەرهەنگیی کاناڵیزەکراودا کۆنترۆڵ 

بکات. » )سورخی،2٠16(
هەڵبەت ئەمە بەو مانایەیش نییە کە لە شیعر 
یان ئەدەبدا بەرگری نییە، یان لێرەیشدا ڕەوتەکە 
تەواو بەو ئاراســتەیە ڕۆیشــتووە کە دەسەاڵتی 
ناوەندی بە شــێوەیەکی »هێژێمۆنی« مەبەســتی 
بووە، چونکە هێژێمۆنیــش بەرگری و مقاومەتی 

بەرانبەر دروســت بووە و، کورد و ئەدیبانی کورد 
تا ڕادەیەک ئەم هەلەیان قۆستووەتەوە.

ئامانجــی سیاســەتی ڕێگەپێدانــی بوونــی 
چاپەمەنیــی کۆنتڕۆڵکراوی کــوردی لە بنەچەدا 
واڵمدانەوەیەکــی النیکەمی بە داوا و چاوەڕوانییە 
نەتەوەیی و کولتوورییەکانی خەڵک و، لە ئاکامدا 
دوور خســتنەوەیان لە حیــزب و ڕێکخراوەکانی 
کوردیی بەرهەڵستکاری کۆماری ئیسالمییە، نەک 
سیاسەتێکی زمانیی دیموکراتیک و سەردەمییانە. 
هەربۆیــە لەپەنــا ئــەم سیاســەتە ڕواڵەتــی و 
فریوکارانەیەدا، دژایەتیکــردن لەگەڵ بە فەرمی 
ناســین و برەوپێدرانی زمانەکە لە ئاست و بواری 
جیاوازدا، بە زۆر شــێوە درێــژەی هەبووە.  ئەم 
جۆرە سیاسەتە »لەســەر زمانی کوردی و زمانی 
نەتەوەکانی دیکەیش، تەواو بێ کاریگەری نەبووە. 
ئەم تەسککردنەوەی زمان، بەدوور لە پێویستییە 
کۆمەاڵیەتییەکانــی ســەردەمی قســەپێکەرانی 
زمانەکە،  بووە هۆی ئەوەی کە فەرهەنگی زاراوەی 
کــەم )بەتایبەتی لە ئاســتی  زاراوە زانســتی و 
تەکنیکییەکان(، کە لەسەر ڕەچەڵەکی فەرهەنگی 
ناوچەیی یەکان،  جیاوازییە  دامەزراوە،  کشتوکاڵی 
نفووزی بەهێــزی زارە ناوچەیی یەکان، یاســای 
ڕێزمانــی نەمیو )نەنووســرانەوەی بە شــێوەی 
ڕێزمانێکی ستاندارد(، ببنە تایبەتمەندیی ئێستای 
زمانی کوردی لەم سەدەیەدا.« )سەرچاوەی پێشوو(

لەگەڵ  جۆری هەڵســوکەوتی کاربەدەستان 
بەکارهێنانــی زمان و دیالێکتە جیــاوازەکان لە 
ڕادیــۆ و تەلەفیزیۆنــی پارێزگــە و ناوچەکانــی 
نەتەوە بندەســتەکانی ئێراندا، جێــگای تێڕامانە. 
بەرنامەڕێژیــی ئــەو دەزگایانە بــۆ باڵوبوونەوەی 
بەرنامــە بــە زمانــی کــوردی  ئــەو بۆچوونە 
دەســەلمێنێ کە لە ناوەنــدەوە ئەرکدار کراون، 
هۆشــیان بەسەر سیاســەتی تاکزمانیی ئێرانەوە 
هەبــێ. بەو واتایە کە جۆرێــک نەجووڵێنەوە کە 
غەیرەفارســییەکە  زمانە  یەکگرتووییی  خزمەتی 
و بەهێزبوونی پێگــەی زمانەکە الی ئاخێوەرانی 
بکەن و بەم جۆرە، داهاتووی سیاسەتی تاکزمانی 

لە ئێران بخەنە مەترسییەوە.
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پارێــزگاکان  ناوەنــدی  لــە  »حکومــەت 
تەلەفیزیۆنی بە زمانی کوردی کردووەتەوە، بەاڵم 
ئــەم تەلەفیزیۆنانــە نەک خەڵک فێــری زمانی 
کوردی ناکەن، بەڵکوو جۆرێک لە زمانی کوردی 
پەرە پێدەدەن کە پڕیان کردووە لە وشەی فارسی، 
بە جۆرێک ئەگەر بێتو کەســێک فارسیزمان کە 
هیچ لە کوردیش نەزانێت، بەبێ کێشە لەو زمانە 
کوردییــەی تەلەفیزیۆن و میدیــا کوردییەکانی 
حکومەتی ئێران تێدەگات. بینەرێکی فارســزمان 
کە کوردی نازانێت ... کاتێک بە ڕێکەوت سەیری 
کەناڵەکانی ســنە و کرماشــان و ئیالم دەکات، 
بەبــێ هیــچ کێشــەیەک هەمووی تێــدەگات، 
چونکە هەموو وشــەکانیان فارســین بەاڵم وشە 
فارســییەکان بە شــێوەی کوردی دەخوێننەوە.« 

)پەیسەرپرێس، 2٠17(  
هەســتی  وەخەبەرهێنانــی  و  هانــدان 
ناوچەگەرێتــی و زاراوەگەرێتی لەنێو ئاخێوەرانی 
زمانی کوردی و زمانە غەیرەفارسییەکانی دیکەدا، 
ڕێگەیەکــە بۆ بــە ئامانجگرتنــی یەکگرتوویی و 
هاوپێوەندیــی نێــوان تاکەکانی ئــەو نەتەوانە و 
الوازکردنی. کاربەدەســتان بەم ڕێگایە دەیانەوێ 
پێش بــە پێکهاتنی زمانی ســتاندارد لەنێویاندا 
بگرن، یــا ئەگەر وەک نەتــەوەی کورد خاوەنی 
زمانی یەکگرتوو و ستانداردن، لە دەوری ئەو زمانە 
ســتانداردە کۆ نەبنەوە. ئەوەش لە کاتێکدایە کە 
فەرهەنگستان و دامەزراوەکانی دیکەی پاراستن و 
خزمەتی زمانی فارسی، بڕیار و ڕێوشوێنی تایبەت 
لە پێناوی بااڵدەســتیی زمانی »معیار«ی فارسی 

پەسند دەکەن.
»حکومەت بۆ جێبەجێکردنی ماددەی 1٥ی 
دەستوور پڕۆژەیەکی ئامادە کردووە کە بەپێی ئەم 
پڕۆژەیە هەر ناوچەیەک و گەڕەکێک و گوندێک 
بە بنــزاراوەی خۆیــان بخوێنن، بــۆ نموونە لە 
شــارێکی وەک سەقز کە چوار ناوچەی جیاوازی 
گەورک و تیلەکۆ و موکریان و سەرشــیوی هەیە 
و هەر کام لــەو ناوچانــە بنزاراوەیەکی تایبەت 
بەخۆیان هەیە، بەپێــی پڕۆژەکەی حکومەت لە 
ســەقز بە چوار بنزاراوەی جیاواز ڕێگە دەدرێت 

مندااڵن فێری زمانی کوردی بکرێن. ئەم پالنەی 
حکومەت مەترسییە بۆ سەر زمانی کوردی. ئەگەر 
مەبەســتی حکومەت گرنگیدان بە بنزاراوەکانە، 
بۆچی ڕێگە نادات لە ناوچە فارسەکانیش خەڵک 
لە هەر ناوچەیەک بە بنزاراوەی خۆیان بخوێنن؟« 

)شەجیعی، سەرچاوەی پێشوو(
دەرەتانــە  ئــەو  دەربــارەی  بەدگومانــی 
لــە چوارچێوەی سیاســەتی  ســنووردارانە کە 
زمانیــی کۆماری ئیســالمیی ئێراندا بــۆ زمانە 
غەیرەفارســییەکان، یەک لــەوان زمانی کوردی 
پێــک هاتوون، الیەن و ڕەهەنــدی جۆراوجۆری 
هەیە. تەنانەت لە ئاســتی کەسانی ئەکادیمی و 
شــارەزای زمانی کوردیدا، جۆری هەڵسوکەوتی 
دامودەزگاکانی ســەر بە حکومــەت لەگەڵ ئەو 
زمانانە، نیشانەی پرســیاریان خراوەتە سەر و بە 
»زمانکوژی« ناودێر کراون. دابەزاندنی سەنگی ئەو 
زمانانــە تا ڕادەی زمانێکی بێ پێز و نەگونجاو بۆ 
کاری ئەدەبی و زانستیی سەردەم، وەک یەکێک 
لە ئامانجەکانی ئەو سیاســەتە زمانییە ســەیری 
دەکــرێ. » تەلەفیزیۆنــە کوردییەکانی کۆماری 
ئیسالمی ئاستی زمانی کوردییان دابەزاندووە و لە 
بەرنامەکانیاندا کلتووری کوردی وەک کلتوورێکی 
دواکەوتوو نیشان دەدەن، ...تەلەفیزیۆنی ئیالم لە 
بەرنامەکانیــدا بنزاراوەیەکــی ئیالمی تێکەڵ بە 
زمانی فارســی دەکات و بەم شێوەیە ئەم کەناڵە 
هەوڵــی تێکــدان و الوازکردنــی زمانی کوردی 

دەدات.« )بازئەفکەن، سەرچاوەی پێشوو(
لــە حاڵێکدا ڕێنووســی زمانی کــوردی بە 
ئەلفوبێی ئارامی لە ڕێنووسی فارسی و نووسینی 
ئەو زمانە بە ئەلفوبێی ئارامی زۆر بێ کێشــەترە 
و، لــەم بارەیــەوە زمانی کوردی ڕێنووســێکی 
سەقامگیری هەیە،  لە تەلەفیزیۆنە کوردییەکانی 
ئێراندا بە ئانقەســت کوردی بە ڕێنووسی فارسی 
دەنووســن!  هۆگران و شارەزایانی زمانی کوردی 
لە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان پێیان وایە ئەم جۆرە 
هەواڵنە بەڕێکــەوت نین. بەڵکــوو هەوڵێکن بۆ 
تێکدان و بەالڕێدا بردنــی زمانی کوردی. ئەوان 
لــەو بــاوەڕەدان هەندێک ناوەنــدی ئەمنییەتی 



لەپشــت ئەم جۆرە هەواڵنەن و، ئامانجیشــیان 
تێکــدان و لە خشــتەبردنی زمان و ڕێنووســی 
کوردی و سووککردنی و دوور خستنەوەی خەڵکە 
لە فێربوونی ئەو زمانە. »دکتۆر بەختیار سەجادی 
نووســەر و شــارەزای زمانی کوردی تەلەفیزیۆنە 
کوردییەکانی حکومــەت بە زمانکوژ ناو دەبات و 
دەڵێــت ئەم کەنااڵنە نەک کار بۆ گەشــەپێدانی 
زمانی کــوردی ناکەن، بەڵکــوو ناوەرۆکەکەیان 
بریتییە لە هەندێک شتی گاڵتەجاڕانەی کە ٥٠٠ 
ســاڵ لەمەوبەر لە ئەورووپا لە شــانۆکاندا بەڕێوە 

دەچوو.« )پەیسەر، 2٠17(
ڕێگریکردن لە دانانی ناوی کوردی و هەروەها 
نــاوی وەرگیراو لــە زمانە غەیرەفارســییەکانی 
دیکە  لەسەر کەلوپەلی بەرهەمهێنراو یا  لەسەر 
نــاوی دوکان و پاســاژ و شــوێنی جۆراوجۆری 
دیکە، تەنانەت  کۆســپ دروستکردن لەبەردەم 
دانانی زۆرێک لەو جۆرە ناوانە لەســەر مندااڵن، 
ڕوویەکی دیکەی ئەو دژایەتییەی دەسەاڵتداران 
لەگــەڵ برەوپەیداکردنی وشــەی ئــەو زمانانە 
و پەلهاویشــتنیان بــۆ چاپەمەنــی و ڕاگەیەنــە 
سەرانسەرییەکانی ئێرانە. لە کاتێکدا لە دوای هاتنە 
سەرکاری کۆماری ئیسالمی و بە ویستی ڕێبەران 
و کاربەدەستانی ئەو دەسەاڵتە، بە هەزاران وشە و 
دەستەواژەی دیکە لە زمانی عەرەبییەوە هاتوونە 
نێو زمانی فارســی، وەرگرتنی وشە لە زمانەکانی 
کــوردی، بەلووچــی و لوڕی و هتــد و دانانیان 
وەک ناو لەســەر شــەقام و مەیــدان و کۆاڵن و 
دوکان و بنکە و ناوەنــدی کولتووری، دژایەتیی 
لەگەڵ دەکرێ و، تابڵۆی ناوەکان لە الیەن »ادارە 
اماکــن« کۆ دەکرێتــەوە. هەروا بزانــە عەرەبی، 
زمانێکی ئێرانییە و، زمانەکانی کوردی، بەلووچی 
و لوڕی، غەیرەئێرانین یا ئاخێوەرانیان ئێرانی نین. 
»گۆڕینی ناوی کوردیی ژمارەیەک لە گوندەکان، 
کانیاوەکان، کێوەکان و شــوێنە مێژوویی یەکانی 
کوردســتان و دانانــی نــاوی غەیرەکــوردی لە 
جێگایــان، هەوڵێکــی دیکەی کاربەدەســتانی 
ئێرانە کە ئەگەر مەبەســتی گۆڕین و شێواندنی 
لەپشت  کوردستانییەکانیشی  ناوچە  دێمۆگرافیی 

نەبێ، سڕینەوەی بەرەبەرەی ناوە کوردییەکان و 
جێگیرکردنــی ناوی غەیرەکوردی لەجێی ئەوانی 
مەبەستە.« )ڕێکخراوی مافی مرۆڤی کوردستان، 2٠17( 
 جەوهــەر و نێوەرۆکــی ڕەگەزپەرســتانە و 
تاکزمانیی سیاســەتی زمانیی دەســەاڵتی ئێران 
ئەو کاتە بێ  پەردەتر خۆی دەردەخا کە پرســی 
خوێنــدن بە زمانــە غەیرەفارســییەکان، لەژێر 
گوشــاری ئەو نەتەوانەدا، بەرەوڕووی مەجلیس و 
ســەرۆک کۆمار و دەوڵەت دەبێتەوە و لە باس و 
بەڵێنی هێندێک نوێنەرانی مەجلیس و بەرپرسانی 
دەوڵەتیدا جۆرێک نەرمی نواندن و ڕووی خۆش 
بەو داوایانە نیشــان دەدرێ. لــەم جۆرە کاتانەدا 
فەرهەنگســتانی زمان و ئەدەبی پارســی دەبێتە 
پێشــەنگی دژایەتــی لەگەڵ ئەو جــۆرە نەرمی 
نواندنانە و، وریایی دەدا بە گەورە کاربەدەســتان. 
ئەندامانی ئەو فەرهەنگستانە ئەم جۆرە داوایە، بە 
»وارداتی«)لە دەرەوەی واڵتەوە هاتوو(، مەترســی 
بۆ ســەر زمانی فارســی و پیالن بە مەبەســتی 
الوازکردنــی، مەترســی بۆ ســەر یەکپارچەییی 
خاکــی ئێــران و گەڕانەوە بــۆ دواوە و ملدان بۆ 

دواکەوتوویی دەناسێنن: 
»گومانــم نییە کە ئەو باســە لــە دەرەوەی 
واڵتەوە بۆ ئێران هاتووە. پێشــتر ئەم مەسەلەیە 
لە هیندوستان لەالیەن ئینگلیزەوە تاقی کرایەوە 
و ئەمڕۆش ئینگلیز و واڵتانی باکووری ئێرانن کە 
دەیانەوێ ئەم پرســە بخەنە نێو ئێران. باشترین 
ئامراز بــۆ ڕاگرتنی نەتەوەیەک لە دواکەوتووییدا، 
کەمتەرخەمی لــە ئاســت زمانەکەیەتی. ئەگەر 
بمانەوێ زمانەکانی دایک وەک زمانی زانستی و 
فێرکردن بەکار بێنین، بە دڵنیایی یەوە  دەگەڕێینە 
دواوە کە ئەمە مەسەلەیەکی مەترسیدارە و بۆنی 

پیالنی لێ دێت.« )موجتەبایی، 2٠1٤(
»ژمارەیەک وا بیــر دەکەنەوە کە هۆگری بە 
قەومییەتێــک واتە خوێندن بە زمانی ئەو قەومە، 
بــەاڵم ئەمە بابەتێکی زۆر مەترســیدارە. ئێمە لە 
ئێران شانســمان هەبوو کە فیردەوسێکی گەورە 
توانیوێتی بناغەیەکی مەحکەم بۆ زمانی فارســی 
پێک بێنێ و ئەمڕۆ ئێمە لەتەنیشت دینی ئیسالم 
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شــانازی بە زمانێکــی وەها دەکەین.« )نیســاری، 
)2٠1٤

پێــوەری فێرکاریی فەرهەنگســتانی زمان و 
ئەدەبی فارسی، زمانی پێوەر)معیار(ە. دیارە زمانی 
دیکەش هــەن کە جێگەیان ڕوونە، بەاڵم ئەوەی 
دەبێ پێی بخوێندرێ، زمانی فارســییە... نەکا لە 
کیســەی ســامانە نەتەوەیی یەکانی وەک زمانی 
فارســی بۆ ســەرکەوتنە کاتی و بێ ئاکامەکانی 
ئــەم باڵە و ئەو باڵ، خەرج بکەین.« )حەدداد عادل، 

 )2٠1٤

2- 3ناکامیــیسیاســەتیتاکزمانیلە
پێکانیئامانجەکانیدا

سیاســەتی تاکزمانی هەر لە سەردەمی ڕەزاشاوە 
تا ئێستا لە خزمەت ئایدۆلۆژیای بنیاتنانی »یەک 
واڵت - یــەک نەتەوە«دا بــووە. وەدیهێنانی ئەو 
ئامانجەش، ســڕینەوەی شوناســی جۆراوجۆری 
نەتەوەیــی و زمانــی و، وەک یــەک لێکردنــی 
دانیشــتووانی ئێرانی پێویســت بووە. بۆ ئەوەی 
دانیشــتووانی ئێران لە »نەتــەوەی ئێران«دا قاڵ 
ببنەوە و، ئــەو نەتەوەیەش خاوەنی یەک زمان- 
زمانی فارســی - بێت، تواندنــەوەی زمانەکانی 
دیکە لە زمانی فارسیدا یا سەرکوت و الوازکردن 
و پشتگوێخســتنیان لــە پێنــاوی بااڵدەســت 
هێشتنەوەی زمانی فارســیدا، هەروەها بەسەردا 
سەپاندنی شوناسی نەتەوەیی بە زۆر دروستکراوی 
ئێرانی بە سەریاندا، بە ئاسایی و سروشتی زانراوە.
1٠٠ ســاڵی تەواوە زمانە غەیرەفارسییەکانی 
ئێران لە سۆنگەی ئەو ئایدۆلۆژیایە و مەزنیخوازیی 
نەتەوە و زمانی فارســیدا، ســەرکوت دەکرێن و 
پشتگوێ و پەراوێز دەخرێن. » ئێران، نیشتمانێکی 
خــاوەن زۆر جۆراوجۆریــی نەتەوەیی، قەومی و 
زمانییە. جۆراوجۆرییەک کــە زیانێکی زۆری لە 
ئەزموونی ســەد ساڵ سیاســەتی یەکسانکردن 
دیتووە. ئێستا و بە بەراورد لەگەڵ سەد ساڵ لەوە 
پێش، ژمارەیەک زمان و دیالێکتی باوی ئێران بە 
هۆکاری جیاواز لەنێو چوون یا لەگەڵ مەترسیی 

لەنێوچوون بەرەوڕوون.« )عەلەوی، 2٠1٤( 

1٠٠ ســاڵە  ئەوەندەی زمانی فارسی پشت 
ئەســتوور بە یاســای واڵت، سیاســەتی زمانی 
و ســەرچاوەی دارایی و ئیمکاناتــی بێ دریغی 
دەسەاڵت، خزمەتی دەکرێ و بواری گەشەکردن 
و پەرەگرتنــی بــۆ دەڕەخســێندرێ،  لەو 1٠٠ 
ســاڵەدا هەر بەو ڕادەیــەش دژایەتیی زمانەکانی 
دیکە کراوە. خەسارناســی و بەراوردی ئەو زیانە 
زۆرانەی زمانە غەیرەفارسییەکان، لە سۆنگەی ئەو 
سەرکوتە زمانییە تووشیان هاتووە، بەدواداچوون 
و توێژینەوەی تایبەت و تێر و تەسەل، دەخوازێ. 
زمانی فارســی، وەزارەتی پەروەردە و فێرکردن و 
وەزارەتی خوێندنی بااڵ و فەرهەنگســتانی زمان 
و ئەدەبییاتی فارســی و ســەدان زانکۆ و دەیان 
دامــەزراوەی تایبەتیــی دیکــەی هــەن کە بە 
شێوەیەکی بەردەوام خزمەتی دەکەن، قامووسی 
وشــەکانی دەوڵەمەنــد دەکــەن، توێــژەران و 
زمانەوانان بۆ توێژینەوەی زانست دەربارەی بوار و 
ئاستە جیاوازەکانی ڕادەسپێرن، زمانەوان و کادیر 
و شارەزای تایبەت بۆ خزمەتکردن و نوێکردنەوە 
و، مەیدانداریــی زمانەکــە لە ئاســتی جیهانیدا 
پێدەگەیەنن. بەاڵم زمانە سەرکوتکراوەکان، بێجگە 
لە هۆگریی ئاخێوەران بە زمانەکەیان و خزمەتی 
دڵسۆزانە و خۆبەخشــانەی ژمارەیەکی سنووردار 
نووســەر،  فەرهەنگنووس،  توێــژەر،  زمانــەوان، 
وەرگێڕ، شــاعیر و هتــد، ئیمکانێکی وایان نییە. 
بەو حاڵەشەوە ئەو جۆرە کەسانە بەردەوام لەگەڵ 
هەڕەشــەی گرتن و لێپێچینەوەی کاربەدەستان 

بەرەوڕوون.
 گرتن و ڕاوەدوونانی ڕۆشنبیران، نووسەران، 
زمانەوانــان و چاالکانــی کولتووریــی نەتــەوە 
غەیرەفارسەکان، بەتایبەتی کوردەکان و، کەند و 
کۆســپ دروستکردن بۆ مامۆستایان و فێرکارانی 
زمانی دایک و، ڕێگری لە تێکۆشان و خزمەتیان 
بــە زمانەکەی خۆیــان، الیەنێکــی دیکەی ئەو 
ســەرکوتە زمانییەیە کە کاربەدەستان هیچ کات 
لێی غافڵ نەبوون. هەڵوەشــاندنەوەی ئەنجومەنە 
کولتوورییــەکان لــە شــارەکانی کوردســتان، 
داخستنی گۆڤار و باڵوکراوە کوردییەکان، ڕێگری 



و کۆسپ ساز کردن بۆ خوێندنگەکانی فێربوونی 
خوێندنەوە و نووسینی زمانی کوردی، بانگکردنی 
چاالکانی بواری خزمەتی زمانی کوردی بۆ ناوەندە 
ئەمنییەتییەکان و دروستکردنی پەروەندە)دۆسیە( 
بۆیان بووە بە شتێکی ئاسایی. »ئەم ڕەوتە بۆ دوو 
پارێزگەی کرماشان و ئیالمیش پەلی هاویشتووە. 
بەتایبەتی دوای گەشــانەوەی هەستی نەتەوەیی 
و شوناســخوازانەی خەڵک لــەو دوو پارێزگایە و 
ناکامیی کۆماری ئیســالمی لە دنەدانی هەستی 
ئایینیی ئەو خەڵکە کە زۆرایەتییەکەیان شــیعە 
مەزهەبــن، ئەو گرتــن و ڕاوەدوونانەی چاالکانی 
بواری زمان و ڕۆشنبیری زیادی کردوە.»)قوڕەیشی، 
2٠1٩( ئەم گوشارهێنان و بەربەست دروستکردنە 
تەنانەت گەیشتووەتە شار و ناوچە کوردنشینەکانی 

خوراسانی باکووریش. 
داوای خوێندن بە زمانی دایک و بەرزکردنەوەی 
دەنگی ناڕەزایەتی بەرانبەر ســتەم و ســەرکوتی 
زمانی، لەنێو هەموو نەتەوە غەیرەفارســەکاندا لە 
زیادبووندایە. لە گۆڤار و باڵوکراوە و ماڵپەڕەکانی 
چاالکانــی کولتووریــی ســەر بــەو نەتەوانەدا، 
هەروەها لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان، زۆر نووسین، 
داواکاری، توێژینەوە و، بابەت لەبارەی سەرکوت 
و هەاڵواردنی زمانی باڵو دەبنەوە. هەموو ســاڵێ 
لە ســەروبەندی ڕۆژی جیهانیی زمانی دایکیدا، 
چاالکیی جۆراوجۆر بەتایبەتی لە زانکۆکانی واڵتدا، 
لەالیەن مامۆســتایان، خوێندکاران، نووســەران 
و تێکۆشــەرانی دیکەی بــواری کولتووریی ئەو 
نەتەوانەدا وەڕێ دەخرێن کە نێوەرۆک و پەیامی 
ســەرجەمیان ناڕەزایەتی دەربڕین لە سیاسەتی 
زمانیی کۆماری ئیســالمی و پێداگرتنەوە لەسەر 
مافە زمانییەکانــی خۆیانە. بزووتنەوەی داوای بە 
فەرمی ناســینی زمانە غەیرەفارسییەکان و مافی 
خوێندن بەو زمانانە، بە ڕادەیەک پەرەی گرتووە 
کە بەربژێرەکانی هەڵبژاردنی ســەرۆک کۆماری و 
مەجلیســی ئێران، بۆ کۆکردنەوەی دەنگ لەنێو 
نەتەوە غەیرەفارســەکان، ئاوڕ لــەو داواکارییانە 
دەدەنەوە و بەڵێــن دەدەن ئەگەر لە هەڵبژاردندا 
ســەر بکەون، بۆ جێبەجێکردنیان تێ بکۆشــن. 

بەاڵم هەتا ئێســتاش سیاســەتی زمانیی ئێران 
هــەروا نەگۆڕ ماوەتــەوە و کەمتریــن ئامادەیی 
بۆ چاوپێداخشــاندنەوەی لە دەســەاڵتی ئێراندا، 
بەدی ناکرێ. ئەمــەش وای کردووە، کاریگەریی 
نەرێنیی لەسەر »هەســتی خۆ بە ئێرانیزانین«ی 
و«ئێرانیبوون«ی  هەبێ  غەیرەفارســەکان  نەتەوە 
خۆیان لەگەڵ بێبەشــی لە مافە زمانییەکانیان و 
سەرکوت و سڕانەوەی شوناسی نەتەوەییی خۆیان 

بە یەکسان بزانن.

ئەنجام
1 ئێران واڵتــی »یەک نەتــەوە و یەک زمان« 
نییە، واڵتێکی فرەنەتەوە و فرەزمانە. ئایدۆلۆژیای 
بە زۆر و ســاختەکاری دروســتکردنی »نەتەوەی 
ئێرانی« کە زمانەکەی فارســییە، هەتا ئیســتاش 
وەک سەرچاوەی دەســتوور و یاساکانی واڵت و 
سیاســەتە بنچینەیی یەکانی دەسەاڵت ماوەتەوە، 
لەســەر بناغەی سڕینەوەی شوناســی زمانی و 

نەتەوەییی پێکهاتە غەیرەفارسەکان دامەزراوە.
2 سیاســەتی زمانیــی ئێــران، سیاســەتێکی 
تاکزمانییــە و جەوهەرێکــی ســەرکوتکەرانە و 
چەوســێنەرانەی هەیە. ئەو سیاسەتە نە دەگەڵ 
ڕاســتییەکانی پێوەندیدار بە پێکهاتەی نەتەوەیی 
و زمانــی ئێــران دەگونجێ، نە لەگــەڵ ڕۆحی 
ســەردەمییانە و دێمۆکراتــی و دادپەروەرانەی 
پەســندکراوە جیهانییەکانــی تایبــەت بە مافی 

مرۆڤ و مافە زمانییەکان.
3 گۆڕانی ڕێژیمی سیاســی لە ئێران، نەبووەتە 
هــۆی پێکهاتنی گۆڕان لەو سیاســەتە زمانییەدا 
کە بۆ ســەدەیەک دەچێ نەتەوە غەیرەفارسەکان 
ڕاســتییەش  ئــەم  دەناڵێنــن.  بەدەســتییەوە 
دەیســەلمێنێ کە ڕێژیمە سیاســییەکانی ئێران، 
پاشــایەتی بن یا کۆماری، الئیــک بن یا دینی، 
داننان بە فرەنەتەوەیی و فرەزمانیی پێکهاتەکانی 
ئێــران و بە ڕەســمی ناســینی مافەکانیان، بە 
مەترسی بۆ سەر یەکپارچەییی  ئەو واڵتە دەزانن 

و دژ بەم ویستە ڕەوایە دەوەستنەوە.
4 ســەرەڕای مکوڕبوونی دەســەاڵتی سیاسیی 
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واڵت لەســەر سیاسەتی تاکزمانی و پشتبەستنی 
بە ســەرکوت و دەمکوتی داواکاران و خوازیارانی 
مافــە نەتەوەیــی و مافە زمانییــەکان، داوای بە 
ڕەسمی ناسینی زمانە غەیرەفارسییەکان، لە ڕیزی 
پێشەوەی ویستەکانی بزووتنەوە نەتەوەیی یەکان، 
بەتایبەتی بزووتنەوەی نەتەوەیی کورددا بووە. ئەم 
داوایــە لەنێو نەتەوەکانی تورکی ئازەری، بەلووچ، 
تورکمەن و عەرەبیشدا ڕووی لە زیادبوون کردووە.
5 ســەپاندنی زۆرەملیــی سیاســەتی تاکزمانی 
و درێژەپێدانــی بۆ ماوەی یەک ســەدە، ئەگەر 
ســەردەمانێک بووبێتە هــۆی ڕەگاژۆییی گیانی 
»ئێرانیبــوون« لەنێــو هێندێک توێــژی نەتەوە 
غەیرەفارســەکان و، زمانی فارسییان بە هۆکاری 
جۆراوجۆر خستبووە سەرووی زمانەکەی خۆیان، 
ئێســتا ڕەوتێکی پێچەوانە لەنێو ئــەو نەتەوانەدا 
دەســتی پێ کردووە. بەردەوامیــی زۆرەملیانەی 
سیاســەتی تاکزمانــی، پتــر هانی ئــەم ڕەوتە 
پێچەوانەیە دەدا. بەم جۆرە سیاســەتێکی زمانی 
کە بە ئامانجی پاراســتنی یەکپارچەییی واڵت و 
ئاسایشی نەتەوەیی، بەکاری دێنن، بۆخۆی دەبێتە 
هەوێنی لە مەترسی خستنی یەکپارچەییی ئێران. 
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نزاع ارضی کورد و ترک آذربایجانی 
در استان آذربایجان غربی در ایران     

ریبوارمعروفزادە)احمد.ی.حمزە(*
مترجم:چیاکۆڕۆژهەاڵت

 این مقالە بە این مسألە می پردازد کە فارسها نزاع ارضی موجود در بین کورد و ترک 
آذربایجانی در استان آذربایجان غربی را در راستای تفرقە و سرکوب این دو بزرگترین اقلیت 
بکار گرفتەاند. نزاع ارضی در استان آذربایجان غربی در ایران یک وضعیت معضل امنیتی بین 
قومی دیرینە را در میان کوردها و ترکها بوجود آوردە، کە اساسا مانع از همکاری عقالنی این 
دو گروه در مقابلە با ستم تاریخی فارسها شدە است. معضل امنیتی بین دو گروه مذکور مرتبا 
بە این ابهام دامن میزند کە: آیا در صورت فروپاشی ایران کوردها و ترکها در استان آذربایجان 

غربی علیە یکدیگر خواهند جنگید یا اتحادی را تشکیل خواهند داد؟   
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چکیدە
ایــن مقالە بە اختالفات ارضــی بین کورد و 
ترک آذربایجانی در اســتان آذربایجان غربی 
در ایران میپردازد. تمرکز اصلی مقالە بر سە 
دوران تاریخــی دهەهــای 1٩2٠ و 1٩٤٠ و 
همچنین بعد از انقالب ایران در سال 1٩7٩ 
اســت. دورەهای مذکور بەنوعی یک وضعیت 
معضــل امنیت داخلی را در مناســبات ترک 
آذریایجانی و کورد در استان آذربایجان غربی 
بوجــود آوردنــد کە در آن  فارســها بعنوان 
بزرگترین گــروه قومی در ایران کە قدرت را 
نیز بە دست داشــتند، از این منازعات برای 
تفرقە افکنی  میــان کردها و ترکها، و برای 
تدوام استعمار داخلیشــیان استفادە کردند. 
این مقالــە از مفهوم معضــل امنیت داخلی  
)Intrastate Security Dilemma( بــە عنوان 
پدیــدەای اجتماعی و مدرن برای ترســیم و 
توضیح اختالفات ارضی در استان آذربایجان 
غربی استفادە می کند. همچنین مقالە حاضر 
از تحلیلهای نظری تاریخ مدرن این اختالفات 
فراتر می رود و راهکارهایی را جهت حل آن 

ارائە می دهد. 

واژەهایکلیدی
تــرک آذریایجانی، کورد، اســتان آذربایجان 

غربی، نزاع ارضی، معضل امنیت داخلی  

نزاعارضیبینکوردوترکآذریایجانی
دراستانآذربایجانغربیایران 

فــارس، ترک آذریایجانی، کورد، بلوچ و عرب 
در ایــران چنــد ملیتی زندگی مــی کنند. 
فارســها، کــە بزرگترین گروه قومــی ایران 
هســتند، نزدیک بــە ٥٠٪ جمعیت  ایران را 
تشــکیل می دهند. در مقابــل ترکها دومین 
گروه و کوردها ســومین گــروه بزرگ قومی، 
هــر کدام بە ترتیب حــدود 2٠ و 1٠ درصد 
con� )از جمعیت ایران را تشــکیل می دهند 
 gressional research service , 2008 ,

 p.6:unrepresented nations and peoples
organization ,2018(. محققانــی نیز وجود 
دارنــد کە جمعیت فارســها را کمتر از ٥٠٪ 
تخمین می زنند. بعنوان مثال، برندا شافر در 
 Iran is more than « مقالەای تحت عنــوان
persia« می نویسد کە : » ایران کشوری چند 
ملیتی است، فارسها کمتر از نیمی از جمعیت 
ایران را تشــکیل می دهنــد. بر خالف مرکز 
کە تحت تســلط فارسها است، اکثریت قریب 
بــە اتفاق اقلیتهای غیر فارس در اســتانهای 
مرزی ساکن هستند )p.3 , 2021(. از ابتدای 
تأســیس دولت ملت مدرن ایران در دهەی 
1٩2٠، فارســها اقلیتهای غیر فارس را تحت 
شــکلی از استعمار داخلی نگە داشتەاند و بە 
نوعی از تاکتیک تفرقە بینداز و حکومت کن 
استفادە کردەاند. این مقالە بە این مسألە می 
پردازد کە فارســها نزاع ارضی موجود در بین 
کورد و ترک آذربایجانی در استان آذربایجان 
غربی را در راســتای تفرقە و سرکوب این دو 
بزرگترین اقلیت بکار گرفتەاند. نزاع ارضی در 
استان آذربایجان غربی در ایران یک وضعیت 
معضــل امنیتی بین قومی دیرینە را در میان 
کوردها و ترکها بوجود آوردە، کە اساسا مانع 
از همــکاری عقالنی ایــن دو گروه در مقابلە 
با ســتم تاریخی فارسها شــدە است. معضل 
امنیتی بین دو گروه مذکور مرتبا بە این ابهام 
دامن میزند کە: آیا در صورت فروپاشی ایران 
کوردها و ترکها در اســتان آذربایجان غربی 
علیــە یکدیگر خواهنــد جنگید یا اتحادی را 

تشکیل خواهند داد؟       

اســتانآذربایجانغربــی:پراکندگی
اتنیکیکوردوترکآذربایجانی 

اســتان آدربایجــان غربی، در شــمال غربی 
ایران واقع شدە اســت و از جمعیت مختلط 
کورد و ترک تشــکیل شدە است. این استان 
با دولتهــای آذربایجان، ترکیــە و عراق هم 
مرز اســت. بر طبق آخرین سرشماری دولتی 



کە در ســال 2٠16 برگزار شد، جمعیت این 
اســتان  3،26٥،21٩  نفر می باشــد )مرکز 
آمار ایران (. این استان شامل 17 شهرستان 
است و ارومیە، مرکز استان و پرجمعیت ترین 
شهرستان  آن، حدود یک ملیون نفر جمعیت 
دارد )مرکز آمار ایران، 2٠16 (. جمعیت پنج 
شهرستان مهاباد، بوکان، سردشت، پیرانشهر و 
اشنویە عمدتا کورد هستند. این پنج شهرستان 
کە تحت عنوان موکریان شناختە می شوند، 
در طول تاریخ مرکز ناسیونالیسم کوردی در 
ایران بودەاند. شهرســتانهای پلدشت، شوط 
و چایپارە عمدتا جمعیتشــان ترک است. ٩ 
شهرستان دیگر شامل ارومیە، سلماس، خوی، 
چالدران، ماکو، نقدە، میاندوآب، شــاهین دژ 
و تــکاب از جمعیت مختلط کــورد و ترک 
تشکیل شدەاند. نقشە زیر پراکندگی اتنیکی 
17 شهرستان استان آذربایجان غربی را نشان 
می دهد. رنگ قرمز شهرســتانهای  مختلط / 
مورد نزاع، رنگ زرد شهرستانهای  غالبا ترک 
آذری، و رنگ سبز شهرستانهای  غالبا کورد 

را نشان می دهد. 

حکومت مرکزی فارس یا هیچ طرف سومی، 
مانند ســازمان ملل متحد، تا کنون آماری را 
در ارتبــاط با ترکیب اتنیکی در این اســتان 
ارائە ندادەاند. حکومت مرکزی فارس از ارائە 
هرگونە سرشماری بر اساس ویژگیهای اتنیکی 
ســر باز می زند،  تا بدیــن صورت اقلیتهای 
غیر فــارس  از درصد واقعی جمعیت شــان 
بە کل جمعیت ایران آگاهی نداشــتە باشند. 
نویسندەی این مقالە، نقشە را بر مبنای تاریخ 
سیاســی معاصر کورد و ترک  در این استان 
ترسیم کردە است. از دهەی 1٩2٠ تا کنون، 
در شهرستانهای  ســبز و زرد تجربەی هیچ 
گونــە نــزاع قومی بین کــورد و ترک آذری 
مشــاهدە نشدە اســت ولی در شهرستانهای 

قرمز شاهد چنین نزاع هایی بودەایم. 
در دهەهای اخیر، بە جهت اینکە هر کدام 
از دو گروه کورد و ترک  عالوە بر سکونت در 
استانهای  ایران در کشورهای همسایەی ایران 
نیز ساکن اند، حس همگرایی در بین آنها رشد 
کردە اســت. ترکها ادعای مالکیت بر چندین 
استان ایران مانند استانهای  آذربایجان غربی، 

شکل1.نقشەترکیباتنیکیکوردوترکدراستانآذربایجانغربی

یادداشت: نگارندە شهرستان / شهری را در این استان مورد منازعە  بین ترک و کورد قلمداد می کند اگر از دهە ی 
1٩2٠، مصادف با شکل گیری دولت –ملت فارس در ایران،  بین دو گروه مذکور شواهد نزاعهای ارضی بودە است. 
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اردبیــل، زنجان و قزویــن را دارند. ترکها در 
ایران ترکهای در جمهوری آذربایجان کنونی 
را پســرعموی درجە اول و ترکهای ترکیە را 
پســر عموی درجە دوم خود تلقی می کنند. 
بە طور مشابە، کورها ادعای مالکیت بر چهار 
استان آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه 
و ایالم را مطرح می کنند.  همچنین، کوردها 
در ایران با کوردها در دولتهای همسایە ایران، 
شــامل عــراق، ترکیە و ســوریە همگرایی و 

همدلی نشان میدهند. 
بەلحاظ دینی، ترکها در ایران غالبا شــیعە 
هســتند ولی کوردها اکثرا ســنی هســتند. در 
استان آذربایجان غربی، ترکها شیعە هستند ولی 
کوردها پیرو اهل سنت هستند. بە لحاظ دینی، 

تشیع، ترکها و فارسها را بە هم گرە می زند. 

اختالفاتاتنیکی:دالیلوراهحلها
مسئلە اتنیسیتە بر یک هویت گروهی داللت 
دارد کە در آن اعضای گروه، از یک احساس 
تعلق و تاریخ مشترک برخوردارند. نظریەهای 
پرایموردالیست ناسیونالیسم بر این باورند کە 
ویژگــی بنیادی یک گروه اتنیکی از نســلی 
بە نســل دیگر انتقال پیــدا می کند و بدین 
سبب تغییر دادن این خصوصیات بسیاردشوار 
اســت. در تحلیل نزاعهای اتنیکی، تئوریهای 
پرایموردالیست بر خصومتهای عمیق و کهنە 
بیــن گروههــای مختلف تاکید مــی کنند. 
)کانستراکتیویزم(  ســاختارگرا  تئوریهای  اما 
معتقدانــد کە گروههــای اتنیکی بجای یک 
تاریــخ مدوام روابط دوســتانە یــا خصمانە، 
دورەهــای متنــاوب نزاع و آشــتی را تجربە 
کردەانــد. رویکرد ســاختارگرایانە بر اهمیت 
تفاوتها و شباهتهای گروهها، همچون زبان و 
دین، تأکید می کند، اما معتقد است کە این 
خصوصیات مشــترک توسط جنبشهای  ملی 
گرایانەی مدرن ساختە شدە و تغییر یافتە اند. 
ارنست گلنر )p.53�62.1983( در کتاب خود 
 nations and تحت عنوان ملتها و ناسیونالیزم

nationalism  تاکیــد می کند کە ملی گرایی 
برخــی از عناصر فرهنگــی ازپیش موجود را 
بر می گزیند و اغلب این عناصر را بە شــکل 
بنیادیــن تغییر می دهد. بە بیان دیگر، گلنر 
معتقد اســت این ایدئولوژی ملی گرایی است 
کە گروههای اتنیکــی / ملی و دولت- ملتها 
را بوجــود می آورند و نــە بالعکس. رویکرد 
پرایموردالیزم از بازشناســی نقش ملی گرایی 
در ایجاد نزاعهای اتنیکی / ملی و تبیین این 
امر کە چرا برخی از گروههای قومی مشکالت 
خود را حل و فصل نمودند اما برخی دیگر بە 

خشونت متوسل شدند، ناتوان می ماند. 
هویت اتنیکی تقریبا همیشــە بیانگر یک 
هویت سیاســی اســت. هویــت اتنیکی تنها 
نمایانگر برخی خصوصیات مشــترک گروهی 
نیســت بلکە شــرایط اجتماعی، اقتصادی و 
سیاســی یک گروە در مقایســە با گروههای 
پیرامونی دیگر را ترســیم می کند. همچنان 
کە میشــل هختر )1٩٩٩( در اثر خود تحت 
عنوان internal colonialism  بیان می دارد، 
اتنیســیتە صرفا ارزیابی سادەی آماری گروە 
اکثریت و اقلیت نیســت بلکە ابراز موجودیت 
سیاســی یک گروه تحت تبعیض سیاســی، 
فرهنگــی و اقتصادی اســت. غالبا گروههای 
اکثریــت در مرکز نظام سیاســی و اقتصادی 
در یک کشــور قرار می گیرند ولی گروههای 
اقلیــت در پیرامون و دارای پایگاه سیاســی 
و اقتصادی نازلتری هستند. همەی اقلیتهای 
قومــی در ایران، از جملە کــورد و ترک ها، 
در مقایســە بــا فارس ها پایــگاه اجتماعی-
اقتصادی بســیار پایینتری دارند. نقشەی 2، 
 )p.19, 1991( کە توســط سازمان ملل متحد
منتشر شدە است، ناهمگونی شاخص توسعە 
انسانی )HDI( ایران در سال 1٩٩6 را نشان 
می دهد؛ تمامی اســتانهای  ســبز پررنگ با 
شــاخص باالی توســعەی انســانی در میانە 
نقشــە، استانهای  فارس نشــین را نشان می 
دهنــد. بدین ترتیب، از آنجا کە فارســها از 



شــرایط زندگی بهتری نسبت بە غیر فارسها  
کە عمدتا در پیرامون کشور زندگی می کنند 
برخوردارنــد، منطق مرکز در مقابل  پیرامون 

در مورد ایران قابل اعمال است. 

شکل2.ناهمگونیشاخصتوسعەانسانیدر
استانهایایراندرسال1996. 

سولود و. ایساژیو )p.12 , 1992(، در اثر خود 
 definition and dimensions of ethnicity: a
theoritical framework  بــر این نکتە تاکید 
می کند کە بدلیل اینکە گروه اکثریت خود را 
بە هیچ گونە خاستگاه اتنیکی پیوند نمیدهد 
غالبا مفهوم اتنیسیتە مترادف با مفهوم اقلیت 
در نظر گرفتە می شود. در ایران، فارسها کە 
گروه اکثریت می باشــند، فاقد هویت اتنیکی 
بودە در حالی گروههــای اقلیت دیگر، مانند 
ترک ها، کوردها عــرب ها بر هویت اتنیکی 
خود تاکید می کنند. بیشــتر سیاستمداران 
و حتــی محققان، در داخل و خارج از ایران، 
اصطالحهای  ایرانی و فارس را بجای یکدیگر 
بەکار میبرند )shafer, 2000 , p.449(. فعاالن 
اپوزســیون فارس ایرانی بــر هویت اتنیکی 
خــود تاکید نمی گذارند زیــرا دولت ایرانی، 
هرچند غیردمکراتیک هم باشــد، بازتابندەی 
یک دولت عمدتا فارس است بنابراین فارسها  
بدنبال عدالت اجتماعی-سیاسی و اجتماعی–

فرهنگی بر مبنای هویت اتنیکی نیستند. 
نزاعهای  اتنیکی بــە دالیل متفاوتی رخ 
میدهــد. دیویــد لیک بر این باور اســت کە 

ترس جمعــی از آیندە رایج ترین دلیل برای 
شــروع نزاعهای قومی اســت؛ هراس جمعی 
از آیندە می تواند بە ســبب وضعیت معضل 
امنیتــی، خلل در اطالع رســانی و یا فرصت 
 Brown , 1997( طلبی سیاســی رخ دهــد
p.97�131,(.  بعنــوان مثــال، و. پ. گاگنون 
ژونیــور، توضیح میدهد کە نزاعهای قومی در 
یوگسالوی سابق بە سبب رقابت قدرت میان 
رهبران صرب و نە بە جهت خصومت شــدید 
تاریخــی در بین صربها و گروههای دیگر رخ 
داد. گاگنون معتقد است کە حزب کمونیست 
صرب حاکم در مقابل احزاب دیگر اصالح طلب 
صرب تضعیف شدە بود و در نهایت این حزب 
بە منظور تحکیم پایگاه مردمی خود در میان 
صربها تهدید ســایر گروههــای غیرصرب را 
Brown , 1997 , p.142�( بزرگنمایــی کــرد

 .)145
مفهــوم معضــل امنیتی درآغاز توســط 
محققــان روابط بین الملــل و جهت تحلیل 
جنــگ بین دولتهــا بکار گرفتە شــد، اما با 
افزایــش جنگهــای داخلی کە بیشترشــان 
جنگهای  اتنیکی بودند، پژوهشگران نزاعهای 
اتنیکــی ایــن مفهــوم را مجــددا بازتعریف 
نمودنــد. از ســال 1٩٤٥ بە بعــد، جنگهای  
داخلی بیشــتری نسبت بە جنگ بین دولتها 
رخ دادەاند، بە شــکلی کە جنگهای  اتنیکی 
بیش از نصف جنگهای  داخلی را تشکیل می 
دهند )Tang , 2015 , p.256(. پژوهشــگران 
روابــط بین الملل مفهوم معضــل امنیتی را 
جهت تبیین رقابت قدرت و جنگ بین دولتها 
بکار می گیرند. همان طور کە نظریەپردازان 
پرایموردیالیست و ساختارگرایان بر سر مفهوم 
اتنیسیتە اختالف نظر دارند، نئو-رئالیستهای 
حــوزەی روابــط بین الملــل نیز نســبت بە 
ســاختارگرایان تعریــف متفاوتــی از معضل 
امنیتی ارائە می دهند.  جان هرتز، متفکر نو-
رئالیســت روابط بین الملل، معضل امنیتی را 
همچون سیستمی تعریف می کند کە در آن 
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دولتهــا »فارغ از هر گونە اقتدار باالتری عمل 
مــی کنند کە بتواند اســتانداردهای رفتاری 
را بــر آنها تحمیل نماید و آنهــا را از حملە 
Williams and Gold� )بە یکدیگــر باز دارد« 
stein ,2006, p.268(. بە بیان دیگر، ســاختار 
آنارشیست سیاست بین الملل سبب می شود 
کــە دولتها در یک وضعیــت معضل امنیتی 
مداوم زندگی کنند. بە زعم یک نئو-رئالیست 
دولتها در یک وضعیت معضل امنیتی بە دنیا 
می آیند و این همســان است با چشم انداز 
نظریەپردازان پرایموردیالیســت کە معتقدند 
هویت و نزاع اتنیکی بیش از اینکە برساخت 
و متغیری اجتماعی رشــد و تغییر کند، با ما 

متولد شدە و ماندگار میشود. 
الکســاندر وندت، تئوریســین برجستەی 
ســاختارگرا در حوزەی روابط بین الملل، در 
 What states make مقالە ای تحت عنــوان
of it  بــا ادعای اینکە »رفتار دولتها در مقابل 
دشمنان و دوستانشــان متفاوت است، چون 
دشــمنان تهدید می کنند اما دوستان چنین 
نمی کنند« خوانش نئو-رئالیســتی از معضل 
 Williams and( امنیتی را زیر سوال می برد
Goldstein , 2006 ,p.365(. بطــور مختصر، 
ســاختارگرایان در حوزەی نزاعهای  اتنیکی، 
مســئلە خصومتهای  کهنە بە عنوان منشــأ 
نزاعهــای  قومی را، با این پرســش کە چرا 
برخی گروههای اتنییکی توانســتند نزاعهای  
خود را حل کنند ولــی برخی گروهها دیگر 
نتوانســتند، رد می کنند. برای تئوریسینهای  
ساختارگرای حوزەی روابط بین الملل، تعامالت 
دولتهــا می تواند وضعیــت معضل امنیتی را 
بوجود آورد یا بر آن اثر گذارد. بعنوان نمونە، 
آ لمان و فرانسە، بعد از آنکە در جریان جنگ 
جهانــی دوم با هم جنگیدند، اتحادیەی اروپا 
را تشکیل دادە و روابط دوستانە برقرار کردند 
ولی در سوی دیگر سوریە و اسرائیل در نزاع 

باقی ماندند. 
پــول رو )p.188 , 1999(، در مقالــەای 

The intrastate security di�  تحــت عنــوان
lemma :ethnic conflict as a tragedy?  بە 
بازتعریف مفهوم معضل امنیتی جهت کاربرد 
آن در مــورد نــزاع اتنیکــی در درون یک 
دولت، میپــردازد. او وضعیت معضل امنیتی 
را شرایطی تعریف می کند کە در آن فقدان 
یــک حکومت مرکزی مؤثر گروههای اتنیکی 
درون یــک دولت را وادار مــی کند کە هر 
کدام خودشــان برای تأمین امنیت شان اقدام 
نمایند. گروههای اتنیکی در درون یک دولت 
ممکن اســت با همدیگر درگیر یک وضعیت 
معضل امنیتی اجتماعی مداوم باشــند اما بە 
محض سقوط حکومت مرکزی آنها با هراس 
از واکنش سایر گروههای اتنیکی و مسئلەی 
بقای گروەشــان مواجە می شوند. رو)1999 , 
p.189( توضیح می دهد کە سقوط حکومت 
مرکــزی در یک کشــور چندملیتی لزوما بە 
جنــگ قومــی نمــی آنجامــد؛ هنگامی کە 
حکومت مرکزی ســقوط می کند، یک گروە 
اتنیکی براســاس اینکە گروههــای دیگر در 
شرایط مشــابە پیشین چگونە رفتار کردەاند، 
قضــاوت می کند. بە بیان دیگر، همانطور کە 
وندت در مورد تعامل دولتها مطرح می کند، 
گروههــای اتنیکی درون یــک دولت  نیز با 
پیشینەای از تعامالت گذشتەشان و با اختیار 
تغییــر چنین گذشــتەای وارد یک وضعیت 

معضل امنیتی می شوند.
هنگامی کە حکومت مرکزی ســاقط می 
شــود، گروههای اتنیکی در درون این دولت 
بــە ناچار بــە ارزیابی روابط بیــن گروههای 
اتنیکی در کوتاەمدت و بلندمدت می پردازند؛ 
عوامل بســیاری، مانند موقعیت این گروهها 
در دولت پیشین، روابط تاریخی این گروهها 
با یکدیگر، و میزان ســازماندهی سیاســی و 
نظامی آنها می تواند بر این ارزیابی تأثیرگذار 
باشــد. بنابراین، گروههای اتنیکیی کە بعد از 
فروپاشی دولت مرکزی  مستقل گردیدەاند با 
ترس و عدم اطمینان مداوم از ظرفیت و نیت 



گروههای اتنیکی مجاور دســت و پنجە نرم 
می کننــد )Posen , 1993 , p.29�3٤(. این 
وضعیت معضل امنیتی درون اتنیکی است و 
در صورتــی کە این گروهها دولتهای  خود را 
تأسیس کنند، این وضعیت بە معضل امنیتی 

بین دولتی تبدیل خواهد گشت. 
 هم راســتا بــا رویکرد ســاختارگرا بە 
نزاعهای اتنیکی، این مقالە در درجە نخســت 
گذشتە – تاریخ مدرن اختالفات – را بررسی 
و ســپس راەکارهایــی را جهــت  حل آنها 
پیشــنهاد می کند. مقالە حاظر بر دورەهایی 
انگشت می گذارد کە در آن حکومت مرکزی 
فارس تضعیف یا ساقط گردیدە است زیرا در 
این برهەهای تاریخی اســت کە توان کورد و 

ترک آذربایجانی برجستە شدە است. 

روابطکوردـترکدردورەپیشامدرن
ایران

در بیشتر دورە پیش مدرن، کوردها همچون 
یک اقلیت فاقد امپراتوری در ایران زیستەاند، 
درحالیکــە ترکهــا در امپراتوریهای  متفاوت 
ایران  مشــارکت داشــتەاند. حاکمان هر دو 
امپراتوری صفوی و قاجار ترک بودند. شــاه 
اســماعیل، بنیانگذار امپراتــوری صفوی در 
ســال 1٥٠1 ترک بود و تبریــز را پایتخت 
امپراتوریــش قــرار داد. امــروزە نیــز تبریز 
جایگاە پایتخت برای ترکها در ایران را دارد. 
در دورەی قاجــار )177٩-1٩2٤(، ایران از 
چهار ایالت)اســتان( تشــکیل می شــد، کە 
شامل آذربایجان، خراســان، فارس و کرمان 
–سیســتان می شــد؛ هر یک از این ایالتها 
والیتهای )حوزەها( متفاوتی داشــتند؛ تبریز 
در دورەی قاجار توســعە پیدا کرد و بە محل 
دارالســلطنە و دربار ولیعهد تبدیل گشــت 

 .)Atabaki ,2005 , p.26)
پیش از قرن بیســتم، تفاوتهای گروهی، 
مانند داشتن زبان یا دین متفاوت، نقش بسیار 
اندکــی در جنگهای  کورد و ترک داشــتند. 

در برخــی مــوارد، ازدواج خانوادگی در بین 
نخبگان، فارغ از هویت متمایز اتنیکیشــان، 
آنها را بە متحدان نزدیک همدیگر تبدیل می 
ســاخت. برای نمونە، یکی از خواهران خان 
احمد خان، حاکم امــارت کوردی اردالن، با 
شــاه عباس صفــوی )1٥71-162٩( ازدواج 
کرد، خان احمد خان بە متحد نزدیک شــاه 
عبــاس تبدیل شــد و از این دوســتی برای 
ســرکوب عشــایر کورد مجاور، یعنی عشایر 
 McDowall( بلباس و موکری، ســود جست

 .),2007 , p.32
تعامالت دورە پیشــا مدرن کورد و ترک 
بیش از آنکە نتیجەی جنگ یا صلح بر مبنای 
ســازماندهی گروهی باشد تابع تصمیم گیری 
رؤسای عشایر کورد و ترک در راستای تقویت 
قدرت شخصی شــان بود. با این وجود، تاریخ 
پیشــا مدرن کورد و ترک در ایران بە برخی 
از ویژگیهای بنیادی دو گروە شــکل دادە کە 
بر روابط دورەی معاصر آنها نیز موثر اســت. 
ترکهــا از آنجایی کە بر ایران حکم میراندە یا 
در امپراتوریهای  حاکم بر ایران شریک بودند، 
بە طور میانگین از پایگاه اجتماعی-اقتصادی 
باالتری برخوردار بودند. در مقابل، کوردها در 
بیشتر تاریخ پیشا مدرن ایران تحت حکومت 
امپراتوریهای  غیر کورد بودەاند و بنابراین از 
روحیە مبارزاتی بیشتری برخوردار گشتەاند. 

دورەمدرن:سیاســتهمسانســازی
فارسهادرموردکوردوترکآذربایجانی

شکستخورد
در اوایــل قرن بیســتم، فارســها از راه یک 
ملی گرایی خودکامە شــروع بە مدرنیزەکردن 
ایران کردنــد. در دورەی انقالب مشــروطە 
)1٩٠٥-1٩٠٩(، فارســها نخستین تالشهای  
خود را بــرای بنیاد نهادن دولت-ملت مدرن 
فارس بکار گرفتنــد. در طی این دورە برای 
نخســتین بار زبان فارســی، زبان رسمی در 
ایران گشــت )Vali , 2011 , p.4(. اصلی ترین 
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حامیان انقالب مشــروطە شــهرهای بزرگ 
ماننند تهران، قم، تبریز و شیراز بودند. ترک 
ها، بەویژە در تبریز، فعاالنە از انقالب حمایت 
کردنــد درحالیکــە کوردها کــە در نواحی 
پیرامونی می زیست نقش چندانی نداشتند. 

  روشنفکران فارس خواهان یک ملی گرایی 
خودکامەی مطلق برای همسان سازی و حذف 
اجبــاری هویتهای  غیر فــارس بودند. بطور 
مثال، محمود افشار ویراستار روزنامەی آیندە، 
در ســال 1٩2٥ می نویســد کە حتی اگر با 
تبعید اجبــاری  گروههای غیرفارس  زبان بە 
مناطق فارس زبان بودە، باید همەی تفاوتهای  
زبانــی و فرهنگی گروههــای غیرفارس زبان 

 .)Atabaki , 2005 , p.31�32( حذف شوند

اولیندورەمعضلامنیتاتنیکیدرون
دولتی:دورەسمکو

انقالب مشروطەی فارســها شکست خورد و 
ایــران قبل و بعد از جنــگ جهانی اول فاقد 
اقتدار مرکزی بود. در نزدیکی شــهر ارومیە 
در اســتان آذربایجان غربی، اســماعیل آغا 
)ســمکو( سرکردە کورد، حکومتی را تأسیس 
کرد. حکومت دفاکتوی سمکو در بین سالهای 
1٩1٨ تا 1٩22 و در چندین شــهر از جملە 
Koohi- Ka- )مهابــاد و ارومیە حکومت کرد 

 .)mali , 2003 , p.80�81
مورخان فــارس، مانند احمد کســروی 
)p.684�688 , 2007(، سمکو را بە سطح یک 
رئیس عشــیرەای محض کە ســاکنان استان 
آذربایجان غربی را غارت و کشتار کرد، تقلیل 
مــی دهند. این تاریخ نگاری تقلیل گرایانە از 
حکومت سمکو دو کاستی عمدە دارد. زمانی 
کە مورخان فارس حکمرانی سمکو را توصیف 
می کنند، آنها این دورە زمانی را بە شــکلی 
تصویر میکنند کە گویــا یک قدرت مرکزی 
مشــروع در مرکز وجود داشتە است و سمکو 
مانند یک قدرت عشــیرەای نامشــروع رفتار 
کردە اســت کە اقدامات او موجب آشــوب، 

غارت و کشتار دســتەجمعی شدە است. در 
واقع، ایران فاقد هرگونە قدرت مشروعی بود  
و کشــور، از جملە اســتان آذربایجان غربی، 
یک حالت بی نظمی کامل را تجربە می کرد. 
مورخ فــارس هما کاتوزیان، توضیح می دهد 
کە چگونــە حاکمان ایران قبــل و در طول 

دهەی 1٩2٠ مشروعیت کسب کردند:
مشــروعیت حاکمان مســتبد بە قابلیت 
نســبی آنها در حفظ صلح، سرکوب شورش 
و ایفــای ســایر کارکردهــای اجتماعــی و 
اقتصادی شان بستگی داشت. اما این ریشە در 
قانون، ســنت و حقوق اجتماعی – اقتصادی 
نداشــت. بە همین جهت، شــورش اساسا بە 
همان اندازەی قانون اســتبدادی مشروعیت 
داشــت، و آزمون نهایی مشــروعیت در توان 
 Cronin , 2003( کنترل و حفظ قــدرت بود

 .), p.18
مســئلە مهم تر اینکە، در ســال 1٩13، 
سمکو اولین مدرسە کوردی را در شهر ماکو 
در اســتان آذربایجان غربی تأســیس کرد؛ 
در ســال بعد، مدرســەی دیگری را در شهر 
 Soleimani , 2017( خوی بازگشــایی کــرد
p.3,(. سمکو حتی دستور نشر یک روزنامەی 
کوردی – فارســی با عنوان کــورد را صادر 
کــرد، کــە در آن از حق کــورد بعنوان یک 
ملت برای تأســیس دولت کوردی دفاع می 
شــد )Soleimani , 2017 , p. 4(. دکتر کمال 
ســلیمانی )p.6, 2017(، محقق حوزە تاریخ، 
معتقد است کە تأسیس مدارس و روزنامەی 
کوردی نشــان می دهد کە ســمکو، فارغ از 
خاستگاه عشــیرەای کە داشت، یک برنامەی 

سیاسی کوردی را نیز دنبال می کرد. 
ســمکو تالش کــرد حمایــت ترکها در 
استان آذربایجان غربی را با انتصاب یک ترک 
آذری بــە مقام فرماندار ارومیە بە طرف خود 
جلب کند )Soleimani , 2017 , p.6(. بە هر 
جهت، ترکها در این دورە آغوش خود را برای 
شــیعەگرایی بیش از ترک بودن باز کردند و 



بنابراین آنها نمی توانســتند با ســمکو، یک 
رهبر کورد ســنی، در مقابل فارس شیعە بە 
هیچ سازشی برســند. نزدیکی هویتی زیادی 
بین ترکها و فارســهای شــیعە در این برهە 
وجود داشــت. مفهوم عجم همپوشانی هویت 
ترکی – فارسی در سالهای دهەی 1٩2٠ را 
روشن می ســازد، کە عمدتا در بین کورد و 
بە خصوص کوردهای استان آذربایجان غربی 
بکار بردە بردە می شود. عجم بە شیعەی غیر 
کوردی گفتە میشــود و در عمل بە شیعەی 
فارس و ترک آذربایجانی در ایران اشارە دارد 
)٨�Soleimani , 2017 , p.7(. مفهــوم عجم 
در جریان نزاع درازمدت صفویان و عثمانیها 
گســترش یافت کە در بدو سدەی شانزدهم 
آغاز گردید. ایــن نزاع دیرینە، فارس و ترک 
آذربایجانی را بە ســوی یک اتحاد شیعی در 

مقابل سنیها )عثمانیها ( سوق داد. 
در آغــاز ســدەی بیســتم – از انقالب 
مشــروطەی ایران تا تمرکز قدرت در ســال 
1٩2٥، ایران بە ســبب خال حکومت مرکزی 
مؤثر، شــکلی از هرج و مرج را تجربە کرد و 
هر گــروە اتنیکی ناچار بــە تأمین امنیت و 
بقای خود شــدە بود. در این دورە نخستین 
معضــل امنیتی داخلی مدرن در بین کورد و 
ترک آذربایجانی بوجود آمد کە در آن کوردها 
بە رهبری سمکو – در جلب دوستی و ایجاد 
اتحاد با ترکها نــاکام ماندند؛ فارس و ترکها 
یک هویت همســان شیعی را بە اشتراک می 
گذاشــتند،  کە کورد را بە چشــم دشمن  و 

یک مسئلەی امنیتی می دیدند. 
بعد از اینکە رضا خان ســمکو را در سال 
1٩22 شکست داد و ترکها مجددا ادارە استان 
آذربایجان غربی را در دست گرفتند، آنها هیچ 
گونە خواست اتنیکی را مطرح نکردند. حتی 
زمانی کە شیخ محمد خیابانی در سال 1٩2٠ 
یک حکومت کوتاه مدت را در تبریز تأسیس 
کرد، ایشــان حاضر نشد سیاستهای  اتنیکی 
همچون ترویج زبان ترکی در مدارس را اجرا 

کند؛ خیابانی بە هیچ شــکلی در نظر نداشت 
با ســمکو اتحادی تشــکیل دهد و بەکوردها 
بە چشم دشــمن و یک تهدید می نگریست 

 .)Khatambakhsh , 1984(
 از شکست سمکو در سال 1٩22 تا عزل 
رضا خان در سال 1٩٤1، ترکها برای احیای 
هویت ترک بودن خــود، هیچ گونە تقاضا یا 
تالشــی نکردند. در نهایت حکومت فارس با 
طراحی یک توطئە در شــهر اشــنویە و در 
Ner-( 1٩3٠ ســمکو را بە قتل رساند  سال
wiy , 2012 , p.80(. برای اولین بار، در مدت 
حکمرانی سمکو، کوردها بە یک تسلط نظامی 
و سیاسی در اســتان آذربایجان غربی دست 
یافتند. سمکو تبدیل بە اولین رهبر کورد شد 
کە نزاع کورد – ترک در اســتان آذربایجان 
غربی را سیاســی کرد و بە همین جهت در 
نزد ترکهای  این اســتان بە منفورترین رهبر 

کورد تبدیل شد. 
در دهــەی 1٩2٠، همزمــان بــا تمرکز 
قدرت توســط رضا خــان، او یک ملی گرایی 
خودکامە را در ایــران پیادە کرد. ملی گرایی 
خودکامــەی فارســها در دورە حکومت رضا 
خان رشــد ملی گرایی کوردی و آذربایجانی 
را سرعت بخشید. رژیم دیکتاتوری رضا خان 
فرصت هرگونــە بحثی  در مــورد منازعات 
ارضــی کورد و تــرک را از بین برد. هنگامی 
کە نیروهای متحدین در سال 1٩٤1 بە ایران 
حملە کردند و ارتش فارس فروپاشــید، نزاع 
ارضی در استان آذربایجان غربی مجددا ظهور 

کرد. 

دومیــندورەمعضلامنیــتاتنیکی
و آذربایجان دولتی:جمهوریهای درون

کوردستان
در ســال 1٩٤1، اتحاد جماهیر شــوروی و 
بریتانیا بدون هرگونە مقاومتی از جانب ارتش 
فارس وارد تهران شدند، رضا خان را بە تبعید 
وادار و تحرکات ارتش فارس را بە چند ناحیە 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 61  ساڵی بیست و سێهەم  پاییزی 2721 72



73گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 61  ساڵی بیست و سێهەم  پاییزی 2721

مرکــزی در نزدیکی تهران محــدود کردند 
)Nerwiy , 2012 , p.98-101(. خــال نظامی 
و سیاســی بعد از ســال 1٩٤1 راه را برای 
رشــد حکومتهای خودمختار در هر دو بخش 
آذربایجان و کوردستان هموار کرد. در اوایل 
دسامبر سال 1٩٤٥، نخست ترکها جمهوری 
آذربایجان را تأسیس کردند و تبریز را بعنوان 
پایتخت انتخاب کردند؛ چند روز بعد در 17 
دسامبر، کوردها جمهوری کوردستان را بنیاد 
نهادە و مهاباد را بعنــوان پایتخت برگزیدند 

  .)Nerwiy , 2012 , p.134(
این دورە نشــانگر یــک وضعیت معضل 
امنیتی داخلی اســت زیــرا حکومت مرکزی 
تهران در برخی نواحی کوردستان و آذربایجان 
ســاقط گردید و این وضعیت جدید کوردها  
و ترکهــا را وادار کــرد تا هر کــدام بە فکر 
بقا و آیندەی خود باشــند. هر دو جمهوری 
همکاری جهت مواجهە با ســناریوهای آیندە 
در ارتباط با حکومت مرکزی را ســودمند و 
ضروری یافتند. بعالوە، حضور اتحاد جماهیر 
شــوروی وضعیت معضل امنیــت داخلی را 
تسهیل نمود؛ اتحاد جماهیر شوروی خواهان 
برقراری درجەای از امنیت بود و بدین سبب  
از رخ دادن هرگونە جنگی بین کورد و ترک 

ممانعت بە عمل آورد. 
دو جمهوری بە لحاظ وسعت جغرافیایی، 
تمایــالت  اجتماعی-اقتصــادی،  وضعیــت 
ایدئولوژیک و میــزان حمایت اتحاد جماهیر 
شــوروی از آنهــا، تفاوت عمدەای داشــتند. 
جمهــوری آذربایجــان 1٩٤6 در مقایســە 
با جمهــوری کوردســتان 1٩٤6 جغرافیای 
گســتردەتری را تحت کنترل داشــت؛ شهر 
تبریز، پایتخت جمهوری آذربایجان، بە لحاظ 
جمعیــت دومین شــهر بزرگ ایــران در آن 
زمان بود )Mobley , 1979 , p.12(. جمهوری 
آذربایجان شــامل تبریز، اردبیــل، زنجان و 
تقریبا همەی شــهرهای مورد نزاع در استان 
آذربایجان غربی می شد؛ در مقابل جمهوری 

کوردســتان تنهــا بــر چهار شــهر کوچک 
مهاباد، بوکان، نقدە و اشــنویە حکم می راند 
)Roosevelt ,1947 , p.257�258(.  جمهوری 
آذربایجان، یک مرکز مهم اقتصادی ایران در 
آن زمــان بود، کە حــدود 2٥٪ گندم، ٪2٠ 
شــکر و 22٪ دام کشــور را تولید می کرد 

 .)Roosevelt , 1947 ,p.252(
بە لحاظ ایدئولوژیک، جمهوری کوردستان 
در مقایســە با جمهوری آذربایجان برنامەی 
محافظەکارانەتــر را دنبــال کــرد. جمهوری 
کوردســتان بە قدرت نظامی رؤســای عشایر 
کــورد متکی بــود و بە همیــن جهت این 
جمهوری نمی خواســت رؤسای عشایر را با 
اجرای سیاستهای  کمونیستی، مانند تقسیم 
اراضی، از خــود برنجاند. در حالی کە ارتش 
اتحــاد جماهیر شــوروی منطقەی جمهوری 
آذربایجان را در ســال 1٩٤1 کنترول کرد، 
منطقــەی جمهــوری کوردســتان منطقەی 
حائل میان نیروهای اتحاد جماهیر شــوروی 
و بریتانیــا بود. همچنین جمهوری آذربایجان 
برخالف جمهوری کوردســتان، از یک سطح  
شهرنشینی باالتری و حمایت مستقیم نظامی 
و حظور ارتش شــوروی ســود می جســت. 
بنابراین، جمهــوری آذربایجان از یک قدرت 
داخلی مســتحکم برخوردار بود و اصالحات 

ارضی گستردەای را اجرا کرد. 
درمیان شــهرهای مــورد نزاع اســتان 
آذربایجان غربی، جمهوری کوردســتان تنها 
شــهر نقدە را در دســت داشــت درحالیکە 
جمهوری آذربایجان سایر شهرهای مورد نزاع 
را تحت کنترل داشت. این امر بە منشأ اصلی 
نزاع  بین دو جمهوری تبدیل شــد. رؤسای 
عشــایر کورد در اســتان آذربایجان غربی از 
قازی محمد، رئیس جمهور کوردســتان، می 
خواستند کە همەی شــهرهای مورد نزاع را 
کنتــرل کند. جمهوری کوچک کوردســتان 
نفــوذ دیپلماتیک کمتری در مقابل  حکومت 
فارس در تهران داشت و لذا قازی محمد برای 



جبران این کاســتی می خواست با جمهوری 
 Hawrami ,( آذربایجان اتحادی تشکیل دهد

 .)٥1.2007 , p
قدرت نظامی برتر عشایر کورد در اطراف 
شــهرهای ارومیە، خوی، ماکــو و میاندوآب 
تســلط اداری جمهوری آذربایجان را تضعیف 
کرد. در عمل، جمهوری آذربایجان بدون اتکا 
بە اتحاد جماهیر شوروی نمی توانست تسلط 
اداری خود بر شــهرهای مورد نزاع اســتان 
آذربایجان غربی را حفظ کند. اتحاد جماهیر 
شوروی کوردها  و ترکها را بە مصالحە بر سر 
نزاعهایشان تشویق می کرد و حتی پیشنهاد 
یک حکومت اداری مشــترک در شــهرهای 
مورد نزاع را مطرح کرد؛ جمهوری آذربایجان 
ایــن پیشــنهاد را رد کــرد  و دو جمهوری 
تاکتیکهای  متفاوتی را برای اعمال فشــار بر 
 MOBLEY , 1979 ,( همدیگر بکار بســتند

 .)P.74�76
کوردهــا از اینکــە ادارە آذربایجــان در 
شــهرهای ارومیە، ماکو، خــوی و میاندوآب 
بەطــور کامل آنهــا را بە حاشــیە راندە بود 
گلەمند بودند و در عین حال، ترکها از اینکە 
حزب دمکرات کوردســتان ایران، تنها حزب 
جمهوری کوردستان، ترکهایی  را کە مخالف 
جمهــوری آذربایجان بودند بە خدمت گرفتە 
 HAWRAMI , 2007 ,( بــود ناراضی بودنــد
P.56�66 (. چنین سیاستهای  تالفی جویانەای 
دربیــن دو جمهوری ادامە داشــت تا اینکە 
نهایتا در 23 آوریل سال 1٩٤6، جمهوریهای 
آذربایجان و کوردستان با میانجی گری اتحاد 
جماهیر شوروی بە یک توافق تاریخی دست 
ROOSEVELT , 1947 , P.258�( یافتنــد 

259( کە مفاد زیر را دربرمیگرفت: 
1 حکومتهای امضا کنندە هرگاه الزم بدانند 

نمایندگانی را مبادلە می کنند.
2 در مناطقی از آذربایجان کە اقلیتهای کورد 
وجود دارند، کوردها در بخشــهای  حکومتی 
بکار گرفتە می شــوند  و در آن بخشهایی از 

کوردســتان کە اقلیتهای تــرک وجود دارند، 
ترکها در بخشــهای  حکومتــی بەکار گرفتە 

می شوند. 
3 یک کمیسیون مشترک اقتصادی تشکیل 
خواهد شــد تا مســائل اقتصــادی دو ملت 
امضاکنندە را حــل و فصل کند. اعضای این 
کمیســیون توسط ســران دو حکومت ملی 

انتخاب می گردند. 
4 نیروهای نظامی دو ملت امضاکنندە هرگاه 

الزم باشد بە یاری همدیگر خواهند آمد. 
5 هــر مذاکرەای با حکومت تهران در جهت 
منافع مشترک حکومتهای  ملی آذربایجان و 

کوردستان آنجام می گیرد. 
6 حکومت ملــی آذربایجان اقدامات الزم را 
جهت ترویج و اســتفادە از زبــان کوردی و 
توســعە فرهنگ کــوردی در میان کوردهای 
ســاکن آذربایجان آنجام می دهد و حکومت 
ملی کوردســتان اقدامات مشــابە را در مورد 
آذربایجانیهایی کە در کوردستان زندگی می 

کنند در پیش خواهد گرفت. 
بندهــای 2، 6 و 7 تأییــد می کنند کە 
هر دو گروە در شــهرهای مــورد نزاع باید از 
حقــوق زبانی برخوردار بودە و در پســتهای 
بوروکراتیک )اداری( مشــارکت داشتە باشند. 
بە بیان دیگــر، موافقتنامە هر دو گروە ترک 
و کورد را بە عنوان مالکان برحق در اســتان 
بە رسمیت شناخت. بعالوە، اتحاد مذکور دو 
جمهوری را در موقعیت نظامی و دیپلماتیک 
بهتری در صــورت مذاکرە یا جنگ با تهران 

قرار داد. 
توافقنامە مذکور تغییری بزرگ در دیدگاه 
و تعامل پیشــین کوردهــا و ترکها در قبال 
یکدیگــر بود. در دهــەی 1٩2٠، ترکها خود 
را شیعە می پنداشــتند و هیچ امکانی برای 
همــکاری بــا کوردها را تصور نمــی کردند. 
رهبــران جدیــد، جعفر پیشــەوری و قازی 
محمد، در راستای منافع دوجانبەی دو گروە 
اتحادی را تشکیل دادند. در این دورە، ترکها 
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از هویت شــیعی ایرانی دهــەی 1٩2٠ کە 
فارس را دوســت و کورد را دشــمن تعریف 
کــردە بود، گذر کردند. ایــن دورە، در تأیید 
دیدگاە ســاختارگرایانە، نشــان می دهد کە 
هویت اتنیکــی می تواند در طی زمان تغییر 
کند و گروههای اتنیکی بە رغم گذشتەای از 

دشمنیها باز می توانند مصالحە کنند. 
 هنگامی کە جمهوری آذربایجان بە طور 
جداگانە با تهران بە توافق رســید و کوردها 
بە لحاظ دیپلماتیک خود را منزوی و ضعیف 
قلمداد کردند، جمهوری کوردستان بە عشایر 
کورد اجــازە داد )و آنهــا را ترغیب کرد( تا 
جمهوری آذربایجان را تحت فشار قرار دهند. 
حکومــت مرکــزی در تهران بــر مذاکرەی 
جداگانە بــا هر یــک از دو جمهوری تأکید 
داشــت. توافق تهران – تبریز دولت باالفعل 
تــرک آذربایجان را بە یک حکومت اســتانی 
در یــک منطقەی محدودتر و با حقوق کمتر 
تقلیل داد. بعالوە، توافق تهران – تبریز، قازی 
محمد را ناچار ســاخت کە جداگانە با تهران 
مذاکرە کند و او نتوانســت بــە هیچ توافقی 
با تهران دســت یابد. در نتیجــە، کوردها بە 
شــهرهای خوی و ماکو حملە نظامی کردند 
و خواستار مدیریت و حکومت مشترک کورد 
– ترک در این شهرها شــدند؛ کوردها تنها 
هنگامی از این شــهرها عقب نشینی کردند 
کە اتحاد جماهیر شــوروی آنها را تهدید بە 
 MOBLEY , 1979 ,( مداخلــە نظامی کــرد
P.84�85(. در اقدامی مشابە، در سپتامبر سال 
1٩٤6، ارتش جمهوری کوردستان و نیروهای 
عشیرەی شکاک بەسمت ارومیە رفتند و این 
شــهر را کنترل کردنــد؛ نیروهای کورد تنها 
زمانی بیرون رفتند کە شــوروی تهدید کردە 
و ترکهــای  وعدەی ادارە مشــترک کورد – 
 MOBLEY ,1979 ,( ترک را بە آنهــا دادند

 .)P.88�89
حکومت فارس نخســت با وعدەی تأمین 
برخی حقوق جزئی بــرای ترکها و بدون در 

نظر گرفتن چنین حقوقــی برای کوردها بە 
توافقی بــا جمهوری آذربایجان رســید. این 
سیاســت حکومــت مرکزی فــارس نە تنها 
اتحاد بین دو جمهوری را منســوخ ســاخت 
بلکە نزاعهای ارضی آنها را بە سوی مواجهەی 
نظامی ســوق داد. در این حیــن، کە ارتش 
شــوروی عقب نشســتە و ارتــش فارس در 
تــدارک حملە بە جمهــوری آذربایجان بود،  
در عمــل هیــچ گونە همــکاری در بین دو 
جمهــوری باقی نماندە بود. ارتش فارس ابتدا 
بە جمهوری آذربایجان خاتمە داد و ســپس 
مجددا جمهوری کوردســتان را کنترل کرد. 
اگرچە جمهوری آذربایجان با تهران بە توافق 
رسیدە بود، حکومت مرکزی بە محض اشغال 
مجدد تبریز توســط ارتش فارس، هیچ گونە 
حقــوق اتنیکیی را برای ترکها بە رســمیت 
نشــناخت. بە بیان دیگر، حکومت مرکزی از 
مذاکرات بە منظور تفرقــە افکنی و کنترول 

مجدد بر کورد و ترکها بهرە جست.  
 اگرچە وضعیت معضل امنیت داخلی در 
دهەی 1٩٤٠ بە تشــکیل دولتهای  کورد و 
آذری نینجامیــد، دو گروه اتحاد و دوســتی 
کوتاه مدتی را تجربە کردند و نشان دادند کە 
نزاع ارضی در آذربایجان غربی قابل گفتگو و 
حل اســت. ارادەی سیاسی بر مبنای احترام 
و منافــع دوجانبە، دو گروە اتنیکی را مجاب 
ســاخت تا علیرغم گذشتەای از خصومت ها، 
دنبال اتحاد و دوســتی بروند. تغییر رویە در 
این دورە مؤید رویکرد ســاختارگرایانە است 
کە معتقد است هویت و نزاع اتنیکی بە ارث 
نمیرسد بلکە در یک محیط اجتماعی رشد و 

تغییر می کند.

سومیندورەمعضلامنیتاتنیکیدرون
دولتی:انقالب1979ایران

از آنجا کە بعد از انقالب ســال 1٩7٩ ایران، 
بــە مدت چندیــن ماه حکومــت مرکزی بر 
بیشتر مناطق کوردستان و آذربایجان کنترل 



نداشــت، انقالب یک وضعیت معضل امنیت 
داخلی دیگری را  بین کوردها و ترکها بەجود 
آورد. بعد از انقالب، ترکها فاقد ســازماندهی 
وســیع سیاســی و نظامی جهــت مطالبەی 
خودمختــاری و یا هر شــکل دیگری از حق 
تعیین سرنوشت بودند. در سوی دیگر احزاب 
سیاسی مســلح کورد یک جغرافی وسیع را 
ادارە مــی کردند و در عمــل یک منطقەی 
خودمختــار را تشــکیل دادە بودند. کوردها 
نە تنها شــهرهای جمهوری کوردستان سال 
1٩٤6 بلکــە این بار اســتان کوردســتان و 
همچنین چند شــهر در اســتان کرمانشاە را 

کنترل کردند. 
حزب دمکرات کردســتان ایران پنج شهر 
استان آذربایجان غربی کە عمدتا کورد بودند 
را بــە طور کامــل کنترل کرد کــە عبارت 
بودند از مهاباد، بوکان، سردشــت، پیرانشهر، 
و اشــنویە. در نخســتین گردهمایــی حزبی 
کە حزب دمکــرات در مهابــاد برگزار کرد، 
حــدود 1٠٠.٠٠٠ کورد جمع شــدند و در 
آن عبدالرحمن قاســملو، رهبر این حزب، در 
سخنرانیش گفت، »حزب دمکرات کوردستان، 
مؤسس جمهوری کوردستان، نخستین دولت 
کوردی در تاریخ مدرن کوردســتان اســت 
در   .)  BEHRUZ , YOUTUBE , 2016(
ناســیونالیزم کوردها از جمهوری کوردستان 
ســال 1٩٤6 تا انقالب 1٩7٩ یک اســتمرار 
و تداومــی وجود دارد. بعد از انقالب، کوردها 
بە لحاظ سیاســی و نظامی بیشــترین سطح 
سازماندهی را در ایران داشتند. در نخستین 
انتخابــات آزاد مجلس خبرگان بعد از انقالب 
برای نوشتن قانون اساسی جدید برای ایران، 
قاسملو انتخابات را در استان آذربایجان غربی 
بــرد؛ اما او بە عنوان تنهــا نمایندەی الئیک 
آن مجلس، بە دلیــل اینکە خمینی او را بە 
مرگ تهدید کردە بود، هرگز بە تهران نرفت 

 .)RAHMANI , 2018(
در این دورە عوامل گوناگونی باعث شدند 

ترکها در کنار فارسها و در مقابل کورد بسیج 
شــوند. خمینی بعنوان کاریزماتیکترین رهبر 
انقالب ایران بر اسالم تأکید می کرد، کە در 
واقع منظورش تشــیع بــود. بە همین جهت 
ترکها توانســتند نقطەی مشترکی با فارسها 
پیدا کننــد. خمینی پیــش از تحکیم رژیم 
خود، حمایت گروههای اتنیکی و ایدئولوژیک 
متفاوتی را با شعارهای پوپولیستی، مانند برق 
رایگان و تقســیم عادالنەی درآمد نفت ایران 
EN- )در بین همــەی ایرانیان، جلــب کرد 
TEKHABIFARD , 2014(. هنگامــی کــە 
ترکها تحت رهبری آیت اللە شریعتمداری بە 
حکومت مرکزی اعتراض کردند، خمینی آنها 
را تهدید بە ســرکوب نظامی مشابهی همانند 
SHARIATMA� )سرکوب کوردســتان کرد 
DARI , 2019(. بنابرایــن، خمینی با فریب 
و تهدید، ترکها را ســرکوب کــرد. بە لحاظ 
سیاســی، ترکها اگر خواســت خودمختاری 
کوردها را بە چشــم تهدیــد نمی دیدند، در 
بهترین حالت آن را بی ارتباط با سرنوشــت 
گروهی خویش می دانستند. همچنین برتری 
نظامی کوردها ســبب شــد ترکها در استان 
آذربایجان غربی از فارسها  درخواست کمک 

کنند. 
جنگ داخلی در شهر مورد نزاع نقدە آغاز 
ســازماندهی نظامی ترکها در مقابل کوردها 
بود. این جنگ داخلی هنگامی شــروع شــد 
کە حزب دمکرات کوردســتان ایران در 2٠ 
آوریل سال 1٩7٩ یک گردهمایی را در شهر 
نقدە برگزار کــرد )WRYA , 2012(. نقدە از 
جمعیت مختلط کورد و ترک تشــکیل شدە 
اســت و در آن دو گروە در همسایگی و جدا 
از هم زیســتەاند. حتی تا بــە امروز، مناطق 
ســکونی کورد و ترک در نقــدە از هم جدا 
و قابل تفکیک هســتند. حزب دمکرات یک 
ورزشگاە فوتبال را در یک محلە عمدتا ترک 
نشــین نقدە برای گردهمایــی خود برگزیدە 
بود و بیشتر مشارکت کنندگان مسلح بودند. 
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نیت حــزب دمکرات هرچە بــود، ترکها این 
گردهمایی را نمایش قدرت سیاسی و نظامی 
کورد در این شــهر قلمــداد کردند. همزمان 
با شروع ســخنرانی قاسملو، افرادی شروع بە 
شــلیک گلولە بە گردهمایی کردند و این بە 
یک جنگ سە روزە بین کورد و ترک در آن 

شهر آنجامید. 
اگرچــە اطالعات موثقی از آمار تلفات در 
جنگ داخلی نقدە در دســترس نیســت اما 
روزنامەهــای متنوعی گزارش دادند کە از هر 
دو اهالــی کورد و ترک، صدها نفر کشــتە و 
هزاران نفر  بە شــهرهای همسایە پناه بردند 
)KHOSHHALI , P.29-36(. در نهایت پس 
از ســە روز جنگ بین کــورد و ترک، ارتش 
فارس با ســالحهای سنگین وارد شهر شد و 
بە مدت چندین روز منع رفت و آمد عمومی 
را اعالم کرد )KHOSHHALI , P.7-8(. حزب 
دمکرات آیت اللە غالم رضا حسنی، شخصیت 
ترک شــیعە شهر ارومیە، را متهم ساخت کە 
برخی از ترکها را ترغیب کردە تا گردهمایی را 
KHOSHHALI , P.29-( بە خشونت بکشند
30(. حسنی بعدها نمایندەی مذهبی خمینی 
در اســتان آذربایجان غربی شــد و تا زمان 
مرگ اش در ســال 2٠1٨ در این مقام باقی 
ماند )RUDAW , 2018(. مورد نقدە نشــان 
می دهــد کە یک وضعیت معضــل امنیتی، 
یعنی هراس ترکها از قدرت سیاسی و نظامی 
کوردها، خواه بە دلیل فقدان ارتباطات شفاف 
بودە باشــد یا سیاست بەعمد از جانب تهران 
بە جنگی آنجامید کە بە این اختالفات هرچە 

بیشتر دامن  زد. 
از آنجا کە کوردها نتوانســتند با خمینی 
بە هیچ توافقی برسند، ارتش فارس و احزاب 
مسلح کورد وارد یک مواجهەی نظامی شدند. 
بعدها با شروع جنگ ایران  و عراق، خمینی 
شــیعەهای ایــران را برای جنــگ در مقابل 
حملە صدام حســین، یک رهبر سنی عرب، 
بسیج کرد. هر دو جنگ بین کورد و حکومت 

مرکــزی و جنــگ ایران – عــراق )1٩٨٠-
1٩٨٨( فارسها را بە سوی سازماندهی  ترکها 
در اســتان آذربایجان غربی و سایر استانهای 
عمدتــا ترک نشــین در  حمایت از حکومت 

جدید شیعی فارس سوق داد. 
منطقە موکریان مانند ستون فقرات جنگ 
نظامی حزب دمکرات بر ضد حکومت مرکزی 
در دهەی 1٩٨٠ عمل کرد. بر طبق انتشارات 
شــهدای حزب دمکرات کوردستان ایران، از 
ســال 1٩7٩ تا 2٠٠7، این حــزب بیش از 
٤٠٠٠ پیشمرگە را از دست دادە است. ٪67 
شــهدای حزب دمکرات در این دورە، یعنی 
حدود 2.7٠٠ نیروی پیشمرگە، اصالتا از اهالی 
اســتان آذربایجان غربی بودند. جدول شمارە 
1 شمار نیروهایی را نشان می دهد کە حزب 
دمکرات کوردستان ایران از  شهرهای مختلف 
در چهار استان آدربایجان غربی، کوردستان، 
کرمانشاه و ایالم از دست دادە است. براساس 
این جدول، بە ترتیب 1٨٤، 1٨2، 17٨ و ٤٩ 
تن از شهدای حزب دمکرات در بین سالهای 
1٩7٩ تــا 2٠٠7 اهل شــهرهای مورد نزاع 
ســلماس، نقدە، ارومیــە  و خوی بودند. این 
امار نشان می دهند کە جمعیت کورد استان 
آذربایجان غربی در درگیریهای مســلحانەی 

دهەی 1٩٨٠ مشارکت پررنگی داشتند. 
با وجود اینکە احزاب سیاســی کورد در 
دهەی 1٩٨٠ جنگ بر علیە حکومت مرکزی 
را اعالن کردند، ولی  بە جهت اینکە بیشــتر 
این درگیریها در اســتان آذربایجان غربی رخ 
دادند، ترکها تلفات زیادی را متحمل شــدند. 
بــرای حکومــت مرکزی فارس، اســتفادە از 
اهالی بومی ترک در اســتان آذربایجان غربی 
بــە لحــاظ تدارکاتی و اقتصــادی، از آوردن 
سربازان فارس از استانهای  مرکزی بە مراتب 
بەصرفەتر بود. همچنین از آنجا کە ترکها در 
جنگ کردستان متحمل تلفات زیادی شدند، 
نفرت شــخصی عمیقی نســبت بە کورد در 
میــان خانوادەهای قربانیان ترک بوجود آمد. 



بە لحاظ سیاســی، بکاربردن ترکها از جانب 
حکومت مرکزی فارس خصومت بین کورد و 

ترک آذری را عمیق تر کرد.  
بعد از انقالب 1٩7٩، حکومت مرکزی بە 
مدت چندین ماه ناتوان بود و این یک معضل 
امنیتی اتنیکــی درون دولتی )داخلی( را در 
ایران بوجود آورد کە در آن گروههای اتنیکی 
متفــاوت از جملە کورد و ترک ســطحی از 
خودگردانی و مستقل بودن را تجربە کردند. 
در نهایــت ایــن گروههای اتنیکــی بەناچار 
باید موضــع خود را در قبال ســایر گروهها 
مشــخص می کردند. با وجود اینکە کوردها 
سازمان یافتەترین اقلیت اتنیکی بودند، فاقد 
اســتراتژی و گفتمان بنیاد نهادن دوســتی 
و اتحاد بــا ترکها بودند؛ بە بیــان دیگر، در 

جنــگ کورد بــرای خودمختــاری، موقعیت 
ترکها و بەویژە سرنوشت شهرهای مورد نزاع 
در اســتان آذربایجان غربی نامشــخص بود. 
حکومت مرکزی فارس، این بار فارس شیعە، 
همان سیاســت تفرقەافکنی بین دو اقلیت و 
تعمیق دشــمنی بین  آنها از طریق بســیج 
ترکها در مقابل انقالبیون کورد را دنبال کرد. 
ترک ها، بەلحاظ سیاســی و نظامی سازمان 
یافتە نبودند و این باعث شــد از فارسها برای 
تــوازن قوا با کوردها یاری بجویند. در نهایت 
این امر سبب شد کە نزاع ارضی بین ترکها و 
کوردها بە سرعت بعد از انقالب 1٩7٩ دوبارە 

ظهور کند.   

رشــدملیگراییترکهایآذربایجان:

جدول1.شهدایحزبدمکراتکوردستانایراندربینسالهای1979تا2007. 
 

یادداشت.  برای بە دست آوردن این آمار، نویسندە از سە جلد کتاب ئالبۆمی شەهیدان )آلبوم شهدا( استفادە کردە است، 
کە در سال 2٠٠7 بە زبان کوردی  و توسط کمسیون اجتماعی حزب دمکرات کردستان ایران منتشر شدە است. نویسندە 
شهدای حزب دمکرات در قبل از انقالب سال 1٩7٩ ایران  و آنهایی را کە با حوادث طبیعی همچون بیماری و تصادفات 

درگذشتەاند را بەشمار نیاوردە است.
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تنشسیاسیوفرهنگیبافارسوکورد
بعد از دهەی 1٩٩٠ شــاهد توسعە ملیگرایی 
در بین ترکهای  آذری هســتیم و آنها حقوق 
فرهنگــی و سیاســی بیشــتری در ایران را 
درخواست می کنند.  در دهەی 1٩٩٠، هردو 
جنگ ایران – عراق و جنگ مســلحانە کورد 
خاتمــە یافت. در این دورە، ترکها چند حزب 
سیاســی را بە منظور دســتیابی بە شکلی از 
حق تعیین سرنوشــت در فرم فدرالیســم یا 

استقالل تأسیس کردند. 
در خــارج از مرزهــا، در دهەی 1٩٩٠  
هــر دو جمهوری تازە تأســیس آذربایجان و 
ترکیە، بە رشــد ملی گرایی در بین ترکها در 
ایران کمک کردند. بە ویژە جمهوری مستقل 
آذربایجان، کە بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر 
شوروی در ســال 1٩٩1 استقالل یافت،  بە 
رشد ملی گرایی در بین ترک آذری در ایران 
یاری رســاند. جمهوری آذربایجــان کنونی 
در اوایــل قرن نوزدهم بە امپراتوری روســیە 
الحاق شــدە بود و در ســال 1٩٩1 استقالل 
خود را بدســت آورد. هنــوز ترکها در هر دو 
جمهــوری آذربایجــان  و در داخل مرزهای 
ایران، یک زبان مشــترک دارند. بعالوە، بعد 
از ســال 1٩٩2، بســیاری از ترکهای  ساکن 
ایــران از راه ماهوارە بە تماشــای برنامەهای 
تلویزینهای  ترکی پرداختند و برای نخستین 
بــار تصویری مثبت از هویــت ترکی  دیدند 
کە در آن ترکهــا بافرهنگ و ثروتمند بودند 
)SHAFFER ,2000 , P.463(. وجــود یــک 
کشــور ترک کە از ایران توسعە یافتەتر بود، 
اعتقــاد ترکها در ایران بە هویت ترکی آنها را 
باال برد و باالدستی فرهنگی و سیاسی فارسها 

را از بین برد. 
در داخــل ایران، در دهەهای اخیر ترکها 
ســازمان یافتەتر حقوق اتنیکیشــان مطرح 
می کننــد. جنبش بیداری ملــی آذربایجان 
جنوبی )ســانام(، کە در سال 1٩٩٥ در باکو، 
پایتخت جمهوری آذربایجان، تأســیس شد، 

از حقوق ترکهــا در ایران دفاع میکند. رهبر 
ســانام، محمودعلی چهرگانی در سال 1٩٩6 
در انتخابات مجلس ایران شــرکت کرد و در 
کمپین انتخاباتیش بر حقوق زبانی و اتنیکی 
ترکها تاکید کرد؛ او 6٠٠.٠٠٠ رأی کســب 
کــرد ولی حکومت مرکزی مانع از راهیابی او 
بە مجلس شــد و او را برای مدت دو سال بە 

 .)KOKNAR , 2006( زندان انداخت
رشــد ملی گرایی در بین ترکهای ساکن 
ایــران بعد از دهــەی  1٩٩٠ بە تنشــهای 
سیاســی و فرهنگی با فارسها آنجامید. برای 
نمونــە، در ســال 2٠٠6، هــزاران ترک در 
شــهرهای متفاوت عمدتا ترک نشین بر علیه 
یــک کاریکاتور کە در روزنامــە دولتی ایران 
منتشر شــدە بود اعتراض کردند؛ کاریکاتور 
نامبــردە کودکی را نشــان می دهــد کە با 
زبان فارســی با یک سوسک حرف می زد و 
سوســک نیز بە زبان ترکی جواب می دهد و 
 COLLINS( »می گوید »منظــورت چییە ؟
2006 , (. همچنین، تیم تراکتورســازی، یک 
تیم فوتبال تــرک، بە نماد ملی گرایی ترکها 
در ایران تبدیل شــدە اســت، بە شکلی کە 
دههــا هزار ترک در بازیهای  این تیم حضور 
 SOULEIMANOV ,2011 ,( پیدا می کنند
P.26�27(. در جریان بازیهای  تراکتورسازی، 
بیشتر اوقات هزاران ترک شعارهایی همچون 
» تبریــز، باکــو، آنــکارا – راه مــا از فارس 
جداست«، »آذربایجان مال ماست، افغانستان 
مال شماست« و »زندە باد آذربایجان و مرگ 
بر آنهایی کە ما را دوســت ندارند« ســر می 
 SULEIMANOV AND KRAUS ,( دهند 

 .)2017 ,P.81
بعالوە، رشــد ملی گرایی ترکها در ایران 
تنــش  مابین کــورد و ترک را نیز تشــدید 
کردە اســت. این تنشــهای  ترک-کورد در 
بعــد از دهەی 1٩٩٠ در اســتان آذربایجان 
غربی متمرکز شــدەاند. سازمان مقاومت ملی 
آذربایجان )ANRO(، کە یک حزب سیاسی 



دیگر ترکها اســت و در سال 2٠٠6 در خارج 
از ایران تأســیس شــد، بە تنشهای  سیاسی 
در بین ترکها و کوردها دامن می زند. بیشتر 
اعضای این حزب اهل استان آذربایجان غربی 
هســتند. این حزب گزارشــها و کتابچەهای 
متعددی را در خصــوص خطر جنبش کورد 
در ایران منتشــر کردە است. در سال 2٠16، 
این سازمان گزارشی را در مورد جنگ داخلی 
 )P.5�11( نقدە در ســال 1٩7٩ منتشر کرد
کە در آن ســازمان، حزب دمکرات کردستان 
ایران را متهم بە تالش برای پاکسازی اتنیکی 
ترکها در نقدە می کنــد. در همین گزارش، 
این سازمان نسبت بە پاکسازی اتنیکی ترکها 
در اســتان آذربایجان غربی توســط کوردها 
در آیندە هشــدار می دهــد؛ این گزارش بە 
رخدادهای بعد از جنگ داخلی سوریە استناد 
می کند  و متذکر میشود بعد از خال قدرت در 
سوریە، یگانهای مدافع خلق، شاخەی سوری 
پ.ک.ک، مناطقی را اشــغال کردە است کە 
عمدتــا جمعیت آن عرب و ترکمن هســتند 
و در صورتی کە آمادە شــوند، مورد مشابهی 
می تواند در مورد ترکها در استان آذربایجان 
غربــی اتفاق بیفتد )P.13�15(. همان گونە کە 
دیوید لیک بە هراس جمعی از آیندە بعنوان 
علت رایج نزاعهای  اتنیکی اشــارە می کند، 
ســازمان ANRO  بە ترویج هراس پراکنی از 

جنبش کورد در میان ترکها می پردازد. 
اگرچە جنگ مســلحانە کورد در دهەی 
1٩٨٠ شکســت خورد، ملی گرایی کوردی بە 
توســعە سیاســی و فرهنگی خود ادامە داد. 
رشــد ملی گرایی در بین هر دو گروه کورد و 
ترک در اســتان آذربایجان غربی بە رقابتهای  
فرقەای)ســکتارین( بر ســر تصاحب مناصب 
حکومتی آنجامیدە اســت. در تنش اخیر در 
بین کورد و ترک در آگوســت سال 2٠1٩، 
محمد حضرت  پور شــهردار ارومیە، در یک 
نشســت در شورای شهر بە زبان ترکی سخن 
گفت، و هنگامی کە خالد حاتمی عضو شورا 

از او درخواســت کرد، حاضر نشــد بە زبان 
 BBC PERSIAN ,( فارســی صحبت کنــد
2019(. بســیاری از فارس هــا، ترک آذری و 
کورد بە فیلم این نشست واکنش نشان دادند. 
امیــد دانا )2٠1٩(، پان فــارس رادیکال، در 
واکنــش بە همین فیلم اشــارە می کند کە 
بکاربــردن زبانهای  غیر فارســی بە نزاعهای  
قومی در ایران مــی آنجامد. در یک مناظرە 
در تلویزیون ایران اینترناسیونال )2٠1٩( در 
خصوص این نشســت، بحث یک روزنامەنگار 
کورد و یک فعال ترک بە ادعاهای ارضی هر 
کدام در مورد استان آذربایجان غربی کشیدە 
شد. تنش بر سر حقوق زبانی در میان کورد، 
تــرک آذری و فارس تنها از بخشــی از یک 
جنگ بزرگتر بر ســر مالکیت ارضی در چند 

استان عمدتا کورد و ترک حکایت دارد. 

حلنــزاعارضی-اتنیکیدراســتان
آذربایجانغربی

 هر ســە گروه اتنیکی کــورد، ترک و فارس 
خــود را تنها مالک برحق اســتان آذربایجان 
غربی قلمداد می کنند. کدام گروه حق دارد 
مالکیت ارضی اســتان آذربایجــان غربی را 
بەدســت بگیرد؟ کدام گــروە اتنیکی باید از 
حق اســتخراج منابع، کنترل جابجایی کاال و 
نیروی انسانی و تشکیل نهادهای سیاسی در 

استان آذربایجان غربی برخوردار گردد؟ 
برای پاســخ بــە این پرســش بنیادین، 
نویســندە از نظریە سیاسی مارگارت مور در 
مــورد مالکیت ارضی اســتفادە می کند. مور 
)P.15�30 , 2015( بیــن دو مفهــوم ملک / 
زمیــن )PROPERTY( و خاک / ســرزمین 
)TERRITORY( تفاوت قائل می شــود؛ او 
معتقد اســت کە ملک / زمین بە یک پیوند 
اقتصادی مابین یک شخص و یک قطعە زمین 
مربوط می شود ولی خاک / سرزمین بە یک 
پیوســتگی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی بین 
یک گروه و یک قطعە زمین اشارە دارد. مور 
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)P.50�66 , 2015( اســتدالل مــی کند  کە 
هنگامــی کە یک گروە برای نخســتین بار و 
بە شکل مشــروع خاک / سرزمینی را اشغال 
کرد، یک پیوستگی اجتماعی-فرهنگی با آن 
ســرزمین بنا کرد، یک ارادەی جمعی میان 
اعضای ایــن گروە وجود دارد ایجاد شــد و 
دارای تاریخی از مبارزات سیاسی هستند، این 
گروه مالک مشروع آن خاک / سرزمین است. 
بە بیان دیگر، مور معتقد است کە گروههای 
فرهنگی کە فاقد گذشــتەای از ســازماندهی 
سیاسی هســتند و یک جغرافیای پیوستە را 
اشــغال نمی کنند، صرفا بایــد دارای حقوق 
فرهنگی و حق ســکونت باشند و نە اینکە از 
تمامی حقوق سرزمینی برخوردار شوند. یک 
گــروه در صورتی می تواند ادعای مالکیت بر 
یک سرزمین را داشتە باشد کە یک رابطەی 
اجتماعی-فرهنگی و سیاســی مداوم را با آن 

سرزمین بنا کردە باشد. 
با اســتناد بە تئــوری ســرزمینی مور، 
فارســها در اســتانهایی از ایران کە جمعیت 
عمدتا کورد یا ترک دارند نبایستی از حقوق 
ســرزمینی برخوردار گرند زیرا آنها فاقد یک 
رابطــە اجتماعی-فرهنگی بــودە و صرفا یک 
رابطەی نظامی-اقتصادی با آن استانها برقرار 
کردەاند. فارســها در مناطــق عمدتا کورد و 
تــرک ایران، تنها یــک اقلیت کوچک از کل 
جمعیت را تشــکیل میدهند کــە بە دالیل 
اقتصادی و عمدتا بعنوان کارمندان نظامی یا 
مدنی حکومت مرکزی بە این مناطق مهاجرت 
کردەاند. الزم بە ذکر است، بیشتر فارسهایی 
کە در اســتانهای  غیر فارس مانند اســتان 
آذربایجان غربی زندگی می کنند، اصالتا اهل 
آن اســتانها نیستند و در آنجا متولد و بزرگ 
نشــدەاند، پیوستگی فرهنگی با این سرزمین 
ندارنــد و تنها برای منافــع اقتصادی بە این 
اســتانها مهاجرت کردەاند. بطور مشــابە، در 
دهەهای اخیر، کوردها و ترکهای  بســیاری 
برای موقعیتهای  شــغلی و شــرایط زندگی 

بهتر بە تهــران مهاجرت کردەاند و آنها فاقد 
ســرزمین  با  اجتماعی-فرهنگی  پیوســتگی 
تهران هســتند و متعاقبا هیــچ گونە ادعای 
ارضی در خصــوص تهران ندارند. ســکونت 
کورد و ترک  در اســتان آذربایجان غربی بە 
سدەهای پیشین بر می گردد و این دو گروه 
اتنیکی روابط اجتماعی-فرهنگی عمیقی را با 

این سرزمین بوجود اوردەاند. 
  تاریخ سیاســی معاصر از سدەی بیستم 
تا بە امروز شــاهد این است کە هر دو هویت 
کــوردی و ترکی بە مرور زمان تغییر یافتەاند 
و رهبران و جنبشــهای  سیاســی در شکل 
دادن بــە نزاعهای  ارضی ایــن دو گروە در 
اســتان آذربایجان غربی نقــش کلیدی ایفا 
کردەانــد. در طی دهــەی 1٩2٠  و پس از 
انقــالب 1٩7٩ ایران، رهبــران کورد و ترک  
نتوانســتند در راســتای منافع دوجانبە و در 
مقابــل تهدید مشــترک حکومــت مرکزی 
فارس همکاری نمایند. اما دو گروە در ســال 
1٩٤6 تحت رهبری جعفر پیشەوری و قازی 
محمد با بە رســمیت شناختن حقوق ارضی 
یکدیگر و ایجاد مدیریت مشــترک در استان 
آذربایجــان غربی،  اتحادی را بــرای مقابلە 
با تهدید مشــترک حکومــت مرکزی فارس 
تشکیل دادند. بە بیان دیگر، نزاع ارضی کورد 
و ترک در اســتان آذربایجــان غربی حاصل 
نفــرت عمیق تاریخی در بیــن این دو گروە 
نیست  بلکە پیامد رفتار فعاالن سیاسی کورد 
وترک و تفرقە افکنی حکومت مرکزی فارس 

در دوران مدرن بودە است.
نماینــدگان احــزاب سیاســی کــورد و 
ترک، پیش از پیدایــش یک معضل امنیتی 
اتنیکــی دیگر، می تواننــد در اروپا یا ایاالت 
متحــدە آمریکا با هم گفتگو کنند و ســطح 
اعتمادســازی میان یکدیگر را بهبود بخشند. 
هر دو گروه در خصوص چندین اســتان در 
ایــران ادعاهای ارضی دارنــد و بنابراین حل 
نــزاع  ارضی در اســتان آذربایجان غربی می 



تواند بە شــکل قابل توجهی آنها را در مقابل 
حکومت فــارس کنونی تقویت کــردە و در 
فردای پس از فروپاشی حکومت فعلی، آنها را 

در موقعیت بسیار بهتری قرار دهد. 
دو گــروه برای حل نزاع  ارضی بایســتی 

اقدامات زیر را انجام دهند: 
1 بە رســمیت شناختن هر دو گروە اتنیکی 
کورد و ترک آذربایجانی بعنوان مالکان برحق 
اســتان آذربایجان غربی. این قدم نخستین و 
اصلیتریــن گام برای حل نزاع ارضی اســت. 
هنگامی کە احزاب سیاســی تــرک و کورد، 
اســتان آدربایجان غربی را صرفا کوردستانی 
یــا آذربایجانی می نامند، آنهــا از این اصل 
کلیــدی، حــق مالکیت مشــترک دو گروە، 

تخطی می کنند. 
2 دو گــروە اتنیکــی در صورت فروپاشــی 
حکومت مرکــزی فارس کنونی می توانند بر 
سر مدیریت مشترک شهرهای مورد نزاع  در 

استان آذربایجان غربی بە توافقاتی برسند. 
3 دو گروە می توانند از یک طرف ســوم کە 
هیچ نقش و منفعتی در این نزاع ندارد، برای 
ایجاد حسن نیت و ارائەی مکانیسمهایی برای 

حل نزاع درخواست کمک کنند. 
*. کارشناسی ارشد مطالعات جهانی، دانشگاه ایالتی میسوری 

استاد راهنما : د. دیوید رومانو
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شیکاری



ون بوون لە دێڕە نامۆکاندا، گەڕان لە دووی شوناس      
)پالنداڕێژییدەرسیوسڕینەوەیئەویتر(

مامەندعەلیار

بۆ ئەوەی خوێنەر لە کاکڵی مەبەست دوور نەخەوەمەوە، لێرە بەدوا باس لەوە دەکەم کە هەر کام لە 
خاڵە بەرباسەکانی توێژەرانی بواری کۆمەڵناسیی سیاسی کە دەخرێنە ڕوو، بە دوو ئاراستەدا دەیانخەمە 
بەر باس و لێدوان. یەکەم بە ئاراستەی توێژەر و نووسەری نەتەوەی سەردەست و ئاماژە بەوە دەکەم 
کە ئەو بۆچوونە لە جیهانی ئێستادا و لە بواری کۆمەڵناسیی سیاسیدا، چەندە ڕێتێچوویە و دووەم لە 
ئاراستەی نووسەری سەر بە نەتەوەی ژێر دەست، هەر ئەو بابەتە شی دەکەمەوە و ئاکامەکان پێک 

دەگرم. لە کۆتاییدا دۆخی مرۆڤی سەر بە نەتەوەی ژێر دەست و جۆری پەروەردەیان لە کەشی واقیعی 
ئێستا و بە پێی چەند نموونە لە کتێبەکانی قوتابخانەکانی ئێران دەخەمە بەر باس.
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لە جیهانی ئەوڕۆدا هیچ دیاردەیەک هێندەی 
پەروەردە، کاریگەریی لەسەر بەرەی ئینسان 
نییــە. هەر بەو بۆنەیەوە قوتابخانە وەک ماڵی 
دووەم بۆ هەموو قوتابییەک ناو دەبرێ. جا چ 
ئــەو قوتابییە بەو ماڵــە ڕازی بێ و دڵی لێی 
بکرێتەوە و گەشــەی تێدا بکا و چ بۆی ببێتە 
چواردیوارییەک کە هەموو خەون و خولیاکانی 
تێیــدا هەڵبــوەرن. بــە هەر بارێکــدا لێکی 
دەینەوە دوازدەساڵ لە گرینگترین ساتەکانی 
تەمەنی مندااڵن و مێرمندااڵن تا ســەردەمی 
الوی لــە قوتابخانە تێپەڕدەبێ. سیســتەمە 
دەسەاڵتدارەکان، گرینگی ئەو خولەی ژیانی 

مرۆڤەکانیان زانیــوە و بە پێی 
چوارچێــوە و دونیابینییەک کە 
بەردەوام حەولیان داوە  هەیانە، 
لە داڕشــتنی پــالن و بەرنامە 
بااڵیان  دەرســییەکاندا دەستی 
لەو واڵتانەی  تایبەت  بە  هەبێ. 
بــە شــێوەیەکی ئایدۆلۆژیــک 
سیســتەم  دەچــن،  بەڕێــوە 
ئایدۆلۆژیای  ئەوەیــە  حەولــی 
خــۆی بکاتە بــەردی بناخەی 
سیستەمی پەروەردە. نووسەران 
و ڕۆشنبیرانی ئەو واڵتانەش بە 
ســەر دوو تاقمدا دابەش دەبن. 
تاقمێک کە ســەر بە نەتەوەی 
بااڵدەست و هاوبیری دەسەاڵتن 

و تاقمێکیش کە سەر بە نەتەوەی بااڵدەستن 
و ئایدۆلۆژیای دەســەاڵتیان مەبەســت نییە، 
بــەاڵم بابەتێــک لــە دەســەاڵتیان نزیک 
دەکاتەوە. یان باشــتر وایە بگوترێ خاڵێکی 
هاوبەشــیان لەگەڵ دەســەاڵتی زاڵ هەیە، 
ئەویش دژایەتیی نەتەوە ژێردەستەکان و دان 
نەنان بە مافە کولتووری و زمانی و ئینسانی و 
مێژووییەکانی ئەو نەتەوانەیە. لەو نووسینەدا 
حەول دەدرێ باسێکی کورت لەسەر شێوەی 
پاڵنڕێژیی دەرســی لە قوتابخانەکانی ئێراندا 
بکرێ و بە نموونە باسی دوو کتێبی دەرسی 

بخرێتە ڕوو. سەرەتای باسەکە بە وتەیەک لە 
نووسەرێکی ئێرانی دەست پێ دەکەم.

»ئەحمــەد نەقیــب زادە« لــە کتێبــی 
بەســەر  نەتەوەیی  کولتووری  »کاریگەریــی 
سیاسەتی دەروەی کۆماری ئیسالمی ئێراندا« 
هێندێــک هۆکار بۆ وێنــا کردنی دیمەنێکی 
گشتی لە کولتووری نەتەوەیەک دەستنیشان 
دەکا. بەر لەوەی باســی ئەو هۆکارانە بکەم، 
باسی ئەوە دێنمە گۆڕێ کە هەمان سەرچاوە 
بۆتــە بەشــێک لە کەرەســەی شــیکاریی 
کتێبێکــی وەک »دیپڵۆماســیی کولتووری« 
و بە گشــتی دەتوانین وەک بەشــێکی هەرە 
گرینگ لە ڕوانینی دەســەاڵت 
بۆ سەر ناوچە غەیرە فارسەکان 
بیناسێنین. نەقیب زادە پێی وایە 
چەند هۆکاری وەک بەســتێنی 
کۆمەاڵیەتی، بەستێنی مێژوویی، 
کۆمەاڵیەتییــەکان،  زەمینــە 
لێــک گرێدراویــی مێژوویی و 
کولتووریی کۆمەڵگایەک لە گەڵ 
کۆمەڵگایە،)نقیب  ئەو  شوناسی 
ناســاندن  لــە  زادە:13٨1( 
کولتــووری  کردنــی  وێنــا  و 
و  کاریگەر  ڕۆڵــی  کۆمەڵــگادا 
بابەتی  هەیە.  حاشاهەڵنەگریان 
یەکەم واتە باســی بەســتێنی 
جوغڕافیایی، وەکی نەقیب زادە 
باس دەکا لەسەردەمی »مۆنتسکیۆ«وە خراوەتە 
بەر باس، بەاڵم بەر لەویش »ئیبنی خەلدوون« 
لەســەر کاریگەریی ئیقلیم و جوغڕافیا باسی 
کردووە و لە کۆمەڵناسیدا بە تەسەلی لەسەر 
ئەو بابەتە دواوە کە چۆن کاریگەریی ئیقلیمە 
جوداکان لەسەر کەسایەتی و شێوەی ئاکاری 
مرۆڤــەکان شــوێن دادەنێ. بــەاڵم ئەوەی 
نەقیب زادە لە ڕووحولقەوانینی هەڵگوێزتووە 
ئەوەیە کە کەشوهەوا و بارودۆخی سروشتی، 
کاریگەریی لەسەر یاسا و نیزامە کۆمەاڵیەتی و 
سیاسییەکان هەیە. بە ڕای ئەو، کەشوهەوای 

بەپشکنینو
تاوتوێکردنی

هەموو
سەرچاوە

دەرسییەکانی
قوتابخانەکانیئێران،
کەبۆدانیشتووانی

ئیقلیمە
جیاوازەکان

نووسراون،کۆیمادە
دەرسییەکان
یەکشتن



گەرم یان سارد بە شێوەیەکی قووڵ کاردەکاتە 
ســەر خوو و خدە و باری دەروونیی گەالن و 
بەو شێوەیە هەر ئەو هۆکارە ڕێبازی داهاتووی 

ئەوان بۆ ژیان دەستنیشان دەکا. 
ئــەوەی کــە بەســتێنی جواغڕافیایــی 
کاریگەریی ڕاســتەوخۆی لەسەر هەموو ئەو 
بابەتانە هەیــە، گومانی تێدا نییە. بەاڵم هیچ 
کام لە نووسەرانی سەر بە نەتەوەی سەردەست 
ئاماژە بە الیەنێکی دیکەی ئەو بابەتە ناکەن، 
ئەویش پەروەردەیەکە کە لە بەستێنە جیاوازە 

جواغڕافیایییەکاندا بەڕێوە دەچێ. 
بۆ وەی خوێنەر لە کاکڵی مەبەست دوور 

باس  بەدوا  لێــرە  نەخەوەمەوە، 
لــەوە دەکەم کە هــەر کام لە 
توێژەرانی  بەرباســەکانی  خاڵە 
بواری کۆمەڵناسیی سیاسی کە 
دەخرێنە ڕوو، بە دوو ئاراستەدا 
دەیانخەمــە بەر باس و لێدوان. 
یەکەم بە ئاراســتەی توێژەر و 
سەردەست  نەتەوەی  نووسەری 
و ئامــاژە بەوە دەکــەم کە ئەو 
بۆچوونە لە جیهانی ئێســتادا و 
لە بواری کۆمەڵناسیی سیاسیدا، 
چەنــدە ڕێتێچوویــە و دووەم 
لە ئاراســتەی نووســەری سەر 
بە نەتەوەی ژێر دەســت، هەر 
ئــەو بابەتە شــی دەکەمەوە و 

ئاکامەکان پێک دەگــرم. لە کۆتاییدا دۆخی 
مرۆڤی سەر بە نەتەوەی ژێر دەست و جۆری 
پەروەردەیان لە کەشی واقیعی ئێستا و بە پێی 
چەنــد نموونە لە کتێبەکانــی قوتابخانەکانی 

ئێران دەخەمە بەر باس.
وەک لە خاڵی یەکەمدا ئاماژەی پێ کرا، 
بەستێنی جوغڕافیایی لەسەر سازبوون و خۆ 
گرتنــی زۆر یەک لە خوو و خدەکانی مرۆڤ، 
جۆری ئاکار، شــێوەی بیناســازی، شێوەی 
جلوبــەرگ، شــێوەی خواردن و بە گشــتی 
ئەوەی بە ســتایلی ژیان ناسراوە کاریگەریی 

دەبێ. 
پرسیار لەو بەشــەدا ئەوەیە کە توێژەری 
ســەر بە نەتەوەی سەردەســت ئەگەر ئاماژە 
بەو جیاوازییە دەکا، ئایا هەر ئەو جیاوازییانە 
لە جواغڕافیای واڵتەکەی خۆیدا دەبینێتەوە؟ 
زۆربەی ئەو واڵمانەی بەو پرسیارە دراونەتەوە 
بە باری ئەرێدایە. ئەو چەشنە نووسینانە ئاماژە 
جوغڕافیایییەکان  هەرێمــە  جۆراوجۆریی  بە 
لەباری کەشــوهەوا و ... دەکەن و ئەوە وەک 
دیمەنێکی پۆزەتیڤ بۆ واڵتێکی بۆ وێنە وەک 
ئێــران دەزانن. واڵتێک کــە هەموو جوانییە 
سروشــتییەکان و تەنانەت نێوە جیاوازەکانی 
کەشــوهەوا و ژیانی ســەر بەو 
لەو  و  هەیــە  کەشــوهەوایەی 
بوارەدا دەوڵەمەنەد و ســەنگین 

و زەنگینە. 
ئەو قســەیە ڕاستە و شکی 
تێدا نییــە. بەاڵم لــە الیەکی 
دیکــەوە ئاماژە بەوە ناکرێ کە؛ 
یەکــەم خەڵکی ئــەو ئیقلیمە 
جودایانەی ئەوان باسی دەکەن 
هــەر کام بە پێی خوو و خدە و 
شــێوازی ژیان و داب و ڕەسم 
لەمێژینەیــان،  کەلەپــووری  و 
خاوەنی شوناسێکی تایبەتن کە 
ئەو شوناســە بەشی هەرەزۆری 
لەگەڵ شوناســی نەتەوەی بااڵ 
دەســت یەک ناگرێتەوە و ئــەو جێگایانەش 
ئەگەریش  دەبینــدرێ،  نزیکایەتییــەک  کە 
بــە تەواوی بەرســاختی دەســەاڵت و پالنە 
کولتوورییەکانــی نەبێ، ئــەوە دەکرێ وەک 
کەلەپووری هاوبەشــی گەالنــی لێک نزیک 
چاوی لێ بکــرێ. لە دۆخێکی وادا پەروەردە 

چۆن بەڕێوە دەچێ.
بــە پشــکنین و تاوتوێ کردنــی هەموو 
سەرچاوە دەرسییەکانی قوتابخانەکانی ئێران، 
کە بۆ دانیشــتووانی  ئیقلیمــە جیاوازەکان 
نووســراون، کۆی مادە دەرســییەکان یەک 

بەستێنی
جوغڕافیاییلەسەر
سازبوونوخۆگرتنی
زۆریەکلەخووو

خدەکانیمرۆڤ،جۆری
ئاکار،شێوەیبیناسازی،
شێوەیجلوبەرگ،
شێوەیخواردنو
بەگشتیئەوەیبە
ستایلیژیانناسراوە

کاریگەریی
دەبێ
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شتن. ئێمە باسی دەرسەکانی سەر بە زانستە 
سروشــتییەکان ناکەیــن هەرچەند ئەویش 
جێگای ئاوڕ لێدانەوەیە. بەاڵم لەو نووسینەدا 
ئاماژە بە بەشــی کولتــووری و جوغڕافیایی 

دەکەین. 
جودا لــەوەی ئەو ئیقلیمانە هەر کام یان 
بەشــێکی زۆریان زمانی تایبــەت بە خۆیان 
هەیە، وەک پارێــزگا کوردەکانی ڕۆژهەاڵتی 
تورکەمەن  ئەهواز،  بەلووچستان،  کوردستان، 
ســەحرا و ئازەربایجان، هــەر کامیش لەوانە 
خاوەن کەلەپووری تایبەتی خۆیانن و ئەگەر 
بڕگەی مێژووی هاوبەش و داب و ڕەســمی 
لێک نزیکیشیان هەیە ئەوە لە الیەکی دیکەوە 
مێژووی ســەربەخۆ و ئەفسانە و ئوستوورە و 
میراتێکی کولتووریــی دەوڵمەندیان هەیە و 
ناکرێ وەک پاشــکۆی مێــژوو و کولتووری 
سەردەســت لێی بڕواندرێ. لــە کەلەپووری 
مووســیقایییەوە بگرە تا جۆری جلوبەرگ و 
خواردن و داب و ڕەســمەکانی دیکە و ... لەو 
سااڵنەی دواییدا بۆ ئەوەی ڕێگا بەو ڕەخنەیە 
بگیرێ، لە کۆی کتێبە دەرســییەکاندا، یەک 
دوو کەســایەتیی کورد و تورک ناسێندراون. 
ئەویش لەو دەرســانەدا کە قوتابی بە دڵخواز 
دەتوانێ بیانخوێنێ یان نەیانخوێنێ. بەاڵم لە 
هیچ کام لە کتێبەکاندا بە درێژاییی 12 ساڵ 
خوێندنی قوتابخانــە، هیچ قوتابییەکی کورد 
ســیمای کولتوور و شــوناس و ئەدەبیات و 

زمانی خۆی نابینێتەوە. 
ئــەوان هەمــوو ســەر بە شوناســێکی 
کولتوورین کە سەردەست بۆی هەڵبژاردوون و 
بەردەوام جەختی لەسەر دەکرێتەوە. قوتابیی 
کورد هەر لەســەرەتای چوونــە قوتابخانە و 
تەنانەت بەر لەویش، لە دەورەی ئامادەیی بۆ 
قوتابخانەشدا، لە شێعر و چیرۆکی فارسییەوە 
تا ئەو یارییانەی بۆ جیهانی کولتووری ئیـمە 
نامۆن، فێر دەکــرێ و فێر دەبێ. واتە ماددە 
دەرسییەکان لە ئیقلیمە جوداکان، شتێک بە 
قوتابی دەڵێن. »ئێوە ئەوەن کە ئێمە دەیڵێین«. 

ئــەو ڕســتەیە ئاماژەیەکــە لــە کتێبی 
»رۆژهەاڵتناســی«ی نووســەر و فیلســووفی 
نــاودار »ئیدوارد ســەعید«دا. ئەو نووســەرە 
ئەو بابەتەی بە شــێوەیەکی دیکە لە باســی 
ڕوانینی ئینگلیزییەکان بۆ میسرییەکان، بەکار 
هێناوە. ئەو تاقە ڕســتەیە ڕووحی هەموو ئەو 
کاولکاری و پڕۆژە نهێنی و ئاشکرایانەی تێدا 
کورت کراوەتەوە کە هێزە کۆلۆنیالیستییەکان 
دەیانهەویســت و دەیانهەوێ بەســەر نەتەوە 
ژێردەســتەکانی بێنــن. بەتــاڵ کردنەوەی 
نەتەوەی ژێردەســت لە شوناس و ڕابردووی 
و خــۆی و پڕکردنــی لە ئــەوی دییەک کە 
یان بــە زۆر و بــە پێی مەنتیقــی زاڵەتیی 
دەسەاڵت و یان لە دونیای ئەوڕۆدا بە دەکار 
کردنی شــێوەی دەســەاڵتی نەرم و لە ڕێی 
هەموو ئــەو دەرفەتانەوە کــە بەجیهانیبوون 
بــۆی ڕەخســاندوون، ئەو پڕۆژەیــە بە ئاکام 
دەگەیەنێ. ئەگەرچی لێرەدا پێویســتە ئاماژە 
بە پەرچەکرداری نەتەوە ژێردەســتە خاوەن 
پالنەکانیــش بکرێ کە مل بــۆ دۆخێکی وا 
ڕاناکێشــن و پەسیڤ و خەســیو نامێننەوە. 
مەبەســت لێرەدا جەخت لەسەر گەاڵڵەیەکی 
دیاریکــراوە کە سەردەســت خەریکی پەرە 
پێدان و بەڕیوەبردنێتی. جا جیاوازیی نییە ئەو 
گەاڵڵەیە بە ئاکامی دڵخوازی ئەوان دەگا یان 
نا. ئەگەر بگەڕێمەوە ســەر باسەکەی ئیدوارد 
ســەعید و وتەکانی »بالفــۆر« بخەمە بەرچاو 

باشتر لە ئاکامی باسەکە نزیک دەبینەوە.  
»ئارتۆر جیمز بالفۆر« لە مەجلیسی عەوامی 
بریتانیــا، بە وتارێک لە ژێر ســەردێڕی »ئەو 
بابەتانەی لەمەڕ میســرەوە دەبێ ببپەرژێمە 
سەریان« دەڵێ: »ئینگلیستان میسر دەناسێ. 
میسر هەر ڕاســت ئەو شــتەیە ئینگلستان 
دەیناسێ. ئینگلســتان دەزانێ میسر ناتوانێ 
خۆی بەڕێوەبەرێ. ئینگلســتان ئەو ڕاستییە 
بــە داگیرکردنــی میســر دەســەلمێنێ. بۆ 
میســرییەکان میسر واڵتێکە کە ئینگلیستان 
بەسەریدا زاڵ بووە و حوکمی بەسەردا دەکا. 



کەواتە زاڵ بوونی ئێمە و داگیر کرانی میسر، 
بەردی بناخەی ژیار و شارستانییەتی میسرە 
لە ســەردەمی نوێدا. میسر پێویستی بەوەیە 
بێتە ژێر ڕکێفی بریتانیــاوە و زۆریش پاپای 
ئەو شــتەیە... دەسەاڵتی ئەوانەی لە ڕەگەزی 
سەرترن یان لە نەتەوەی سەرترن هەر دەبێ 
وەک ڕەگەز و نەتەوەی ســەرتر بپارێزرێ و 

...)سعید: 63:13٩٤(
ئــەو ڕوانینــە لــە ســەراپای کتێبــە 
دەرسییەکانی قوتابخانەکانی ئێراندا دەبینین. 
قوتابیــی کــوردی ڕۆژهەاڵتی کوردســتان، 
پێویســتی بەوەیە زمانی فارســی فێر بێ و 
پێی لەســەرەتاوە وا ڕادێ و فێر دەکرێ کە 
گرینــگ نییە تۆ زمانت چییە گرینگ ئەوەیە 
لە »ئەلــف و بێ«وە دەبــێ وەک من بدوێی 
و بیــر بکەیەوە. بــە پێــی ناوەرۆکی کتێبە 
دەرســییەکان دەردەکــەوێ مندااڵنی غەیرە 
فارس پێویستیان بە ناسینی ناودارانی فارسە 
و نیازیــان بە ناســینی ناوچــە جیاوازەکانی 
ئێرانــی گەورەیە، کەچی لە ناو ئەوانەدا ناوی 

ئەو و شوناسی نەتەوەیی ئەو سڕدراوەتەوە.
بە نموونە دەتوانین ئاماژە بە دوو کتێبی 
یەک پلــەی خوێندن بکەیــن. دوو کتێبی 
»جوغڕافیای ئێران« و »استان شناسی آذربایجان 
غربی« کە بە هەڵکەوت هەردووکیان هی پۆلی 
دەهومی قوتابخانەکانی ئێرانە. لە کۆی کتێبی 
جوغڕافیای ئێراندا، تەنانــەت جارێک ئاماژە 
بە ناوی گەلی کــورد نەکراوە، ناوچەیەک بە 
ناوی کوردستان و شێوەی ژیان و بارودۆخی 
جوغڕافیایی ئــەو ناوچانە وەبەرچاو نایە و بە 
گشــتی لە ژێر ناوێکی گشتی وەک ڕۆژئاوای 
ئێران و ناوچەی زاگرۆس، باسی »جوغڕافیای 
سروشــتی« کراوە. لە ژێر ناوی شــێوەکانی 
بەڕێچوون و لە »جوغڕافیای ئابووری«دا باسی 
ئەو بەروبــووم و میوە و داهاتانــە کراوە کە 
لە ڕۆژئاوای ئێــران و زاگرۆس بەرهەم دێن. 
لە باســی »جوغڕافیــای ئینســانی«دا هیچ 
ئاماژەیــەک بە کــورد و تەنانەت نەتەوەکانی 

دیکــەش نەکراوە. کەچی یەکێک لە باســە 
گرینگەکانی بەشــی جوغڕافیای ئینســانی، 
دەبێ باسی زمان و کولتوور و داب و ڕەسم و 
... بێ. لەو کتێبەدا قوتابی، ئێرانێک دەناســێ 
کە ئەوان دەیانهــەوێ. نەک ئەو واڵتەی کە 
بە ڕاســتی هەیە و هەم جوغڕافیای ئینسانی 
و هەم جوغرافیای سروشتی و هەم ئابووریی 
هەر کام لە ناوچەکانی، تایبەتمەندیی خۆیان 

پێوە دیارە.
بۆ وێنە لە وانەی حەوتــی ئەو کتێبەدا، 
لە ژێــر نــاوی »تایبەتمەندییەکانی جەماوەر 
)حەشــیمەت( لە ئێراندا، تەنیــا واڵمی ئەو 
پرســیارانە دراوەتــەوە کە ئایا حەشــیمەتی 
هەمــوو ناوچەکانی ئێران بە قەت یەکە؟ کام 
ناوچە حەشــیمەتی زیاترە؟ ئایا شــوێنی وا 
هەیە کەســی لێ نەژی؟ )احمدی و دیگران: 

)7٠:1٤٠٠
لەو بەشــەدا کام قوتابیی کورد و غەیرە 
فارس، تایبەتمەندیی ناوچە و کولتوور و زمان 
و هتدی خۆی دەبینێتەوە. کام سیما لە خۆی 
دەناســێ؟ سیمایەکی گشــتی کە نووسەری 

نەتەوەی سەردەست بۆی داڕشتووە.
هــەر لە پۆلی دەهومــدا کتێبێکی دیکە 
داڕشــتراوە و قوتابیان دەبــێ بیخوێننن بە 
نــاوی »پارێزگا ناســیی ئازربایجانی ڕۆژئاوا«. 
لە ڕاســتیدا ئەو کتێبە تەنیــا دەرفەتێکە کە 
قوتابیانــی هەرکام لە گەالنــی ئێران بتوانن 
وێنــەی نەتــەوە و دیاردەکانــی شوناســی 
نەتــەوەی خۆیان ببیننەوە. چون کتێبی هەر 
پارێزگایەکیــش لەگــەڵ پارێزگاکانی دیکە 
جیاوازە، چاوەڕوانــی ئەوە دەکرێ قوتابییانی 
بۆ نموونە ئازەربایجانــی ڕۆژئاوا، پارێزگایەک 
بناسن کە لە چەند نەتەوە و مەزهەب و ئایین 
و زمان پێک هاتووە و بە جودا هەر کام لەوانە 
و داب و ڕەسمەکانیان و شوێنە گەشتیاری و 

تایبەتمەندییە سروشتییەکانیان بناسن.
لێرەدا نووســەرانی نەتەوەی سەردەست 
و ســەر بە دەسەاڵت بە شــێوەیەکی دیکە 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 61  ساڵی بیست و سێهەم  پاییزی 2721 90



91گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 61  ساڵی بیست و سێهەم  پاییزی 2721

چاالک بوون. ســڕینەوەی شوناسی ڕاستینی 
کولتووری و زمانیی پارێــزگای ئازەربایجانی 
ڕۆژئــاوا و بە تــورک کردنی ســەراپای ئەو 
پارێزگایــە لە ڕێگای ئەو زانیارییانەوە کە لەو 

کتێبەدا هاتووە. 
کتێبــی پارێزگا ناســیی بەر بــاس، لەو 

بەشانە پێکهاتووە:
ئەلف: جوغڕافیای سروشتیی ئازەربایجانی 

ڕۆژئاوا
ئازەربایجانی  ئینســانیی  جوغڕافیای  ب: 

ڕۆژئاوا
کولتوورییەکانــی  تایبەتمەندییــە  ج: 

ئازەربایجانی ڕۆژئاوا
ناودارانــی  و  مێژینــە  د: 

ئازەربایجانی ڕۆژئاوا
ه: توانایییەکانی ئازەربایجانی 

ڕۆژئاوا
و: گەشــەی ئازەربایجانــی 
ســەرکەوتنی  پــاش  ڕۆژئــاوا 

شکۆمەندی شۆڕشی ئیسالمی!
ئێستا باسی چەند بەش لەو 

کتێبە بە کورتی دەخەمە ڕوو؛
جوغرافیــای  بەشــی  لــە 
ئینسانیدا نووسراوە 17 شارستان 
و ٤٠ بەخش و ٤2 شار و 113 
دێهستان و 3٠31 ئاوایی هەیە 
و ناوەندەکــەی ورمێیــە. ئیتر 

هیچ ئاماژەیەک بە زمان و ئایین و مەزهەب 
نەکراوە و تەنیا ناوی شــارەکان هاتووە.)27-
32( لەبەشی شێوازەکانی ژیاندا باسی ژیانی 
کۆچەری و عێالتی کراوە. باســی ئەوە کراوە 
کــە نزیکەی چوار لەســەدی حەشــیمەتی 
پارێزگا عەشــیرەن و گەرمێن و کوێســتان 
دەکەن. لە خشتەیەکدا ناوی هێناون و هیچ 
ئاماژەیــەک بە زمــان و کولتووریان نەکراوە. 
کە دەڕوانییە خشــتەکە بەو شێوەیە ناوەکان 
ڕیــز کــراون: عێلی جەاللــی، عێلی میالن، 
عێلــی هەرکی، عێلی مامەش، عێلی مەنگوڕ، 

عێلی زەرزا، عێلی پیران، عێلی شکاک، عێلی 
پنیانشین، عێلی سادات و عێلی زەعفەرانلوو. 
لە وانەی هەشــتی ئەو کتێبەدا کە باسی 
تایبەتمەندییــە جیاوازەکانــی حەشــیمەتە، 
خشــتەیەک خراوەتە بەر دەســت. واتە ئەو 
تایبەتمەندییانە بە پێی نووســینی کتێبەکە 
بریتیــن لــە: ژمــاری دانیشــتووان، تێک 
پەستراوی دانیشتووان، ئاوێتەیی دانیشتووان، 
ڕەگەزی دانیشتووان، گەشەی دانیشتووان لە 
باری ژمــارەوە، تایبەتمەندییە ئیتنیکییەکان، 
دانیشــتووانی چاالک و خــاوەن کار، )٤٩-
٥٤(. دواتــر هــەر کام لــەو بەشــانە دەبنە 
سەردێڕی باســێک و کتێبەکە 
شــی دەکاتــەوە. بــۆ وێنە لە 
دانیشــتوواندا  ژمارەی  باســی 
دەســتەوە  بە  زانیارییانە  ئــەو 
دەدا؛ بــە پێــی ســەرژمێریی 
پارێزگاکە سێ  ســاڵی 13٩٠، 
میلیــۆن کەســی حشــیمەت 
هەیــە و ئەو حەشــیمەتە 1/٤ 
حەشــیمەتی ئێرانە. بە بەراورد 
پارێزگاکانــی دیکەی  لەگــەڵ 
ئێــران لە بــاری دانیشــتووانە 
پلەی هەشتەمی هەیە. 62/7 لە 
سەدی ئەو خەڵکە لە شار دەژین 
و 37/3ی دانیشــتووی دێهاتن 
پڕ حەشــیمەتەکانی  و شــارە 
ئەوانــەن: ورمێ، خۆی، میاندوا و بۆکان. هەر 
بەو شێوەیە باســی خاڵەکانی دیکەش دەکا 
کە پێشــتر باســم کردن و ئیتر ئاسەوارێک 
لە باســی ئیتنیکــی لە گۆڕێــدا نییە کە لە 
خشــتەکەدا ئاماژەی پێ کراوە تەنیا لە یەک 
ڕستەدا نووسراوە دانیشتووانی پارێزگا تورک و 
کوردن. کەچی  دەبوو وەک سەردێڕ دابندرێ 
و باســی لێ بکرێ و وەک چۆن ژمارەی دار 
و ئــاژەڵ و داهاتی مادی و جۆرەکانی میوە و 
...ی بە وردی باس کردووە، باســی ئەوە کرابا 
شــارە کوردەکان و ناوچە کوردەکانی پارێزگا 

پرسیارئەوەیەکە
توێژەریسەربە

نەتەوەیسەردەست
ئەگەرئاماژەبەو
جیاوازییەدەکا،

ئایاهەرئەوجیاوازییانە
لەجواغڕافیای
واڵتەکەیخۆیدا

دەبینێتەوە؟زۆربەیئەو
واڵمانەیبەوپرسیارە
دراونەتەوەبەباری

ئەرێدایە



کامانەن. لە باکووری پارێزگا ناوچە کوردەکان 
کامانــەن. چەند لە ســەدی ناوەندی پارێزگا 
کوردن و بە گشــتی لە کۆی ئەو حەشیمەتە 
چەنــدی کــوردە و چەنــدی لەنەتەوەکانی 
دیکەیە. چەندی سونییە و چەندی شیعەیە و 

الیەنگرانی ئایینەکانی دیکە کامانەن.
لە باســی کولتووری گشتی و ڕەشۆکیی 
ئازەربایجانــی ڕۆژئــاوادا، کە وانــەی نوێی 
بــۆ تەرخان کــراوە، تەنیا لە یەک ڕســتەدا 
نووسراوە، ئازەربایجان جۆراوجۆریی نەتەوەیی 
و کولتووریی تێدا دەبیندرێ و هیچی دیکە. لە 
پاش ئەو ناوی ئەو داب و ڕەسم و کەلەپوورانە 

پارێزگایــەدا هەن  لــەو  کراوە 
بــۆ  لەوانەشــی  کام  هــەر  و 
قوتابی شــی کردووەتەوە. هیچ 
زمان  تورک  غەیرە  قوتابییەکی 
ناتوانــێ ســیمای کولتــوور و 
بەشەشــدا  لەو  نەتەوەی خۆی 

ببینێتەوە. 
چهارشــنبە  جێژنــەکان: 
ســووری )بایرام پاپی(، شــال 
ســاالماق، عرفــە ئاخشــامی، 
چیلە گئجەسی و وێڕای ئەوانە 
هێندێک جەژنــی دینی وەک 
جەژنــی قوربــان و ڕەمــەزان 
بەســەر  فڕیان  کــە  هاتــوون 
نەتەوەیەکــی تایبەتــەوە نییە. 

)قســمتی و دیگــران: ٥٨( لە بەشــی بیر و 
بڕواکانی خەڵکــی ئازەربایجانی ڕۆژئاوادا تاقە 
یەک پەندی پێشینیانی کوردی لە پاش چەند 
پەندی پێشــینیانی تورکی بە ڕێنووســێکی 
فارسی نووس نووسراوە و ئاو بێنە و دەستان 

بشۆ. 
لە بەشی ڕێوڕەسمی شینگێڕیدا ئاماژە بە 
شینگێڕیی شــیعەکان کراوە و باسی داب و 
ڕەسمی هیچ نەتەوەیەکی دیکەی تێدا نییە.
بەشــی ئەدەبیاتی زارەکی ئەو باسانەی 
لە خــۆ دەگــرێ: مووســیقی فۆلکلۆریک 

ئازەربایجــان بــەو بەشــانەوە؛ عاشــیقالر، 
مووســیقای تازیەباری، الی الی، یئل ئیل، 
ماهنــی  و »بایاتی«یــەکان کــە بریتین لە 
شیعری دووبەیتیی ئازەری. ئیتر ئەو گەنجینە 
دەوڵەمەنـــدەی ئەدەبیاتی زارەکیی کوردی 
ئەو پارێزگایە کە لــە دوو توێی کتێبەکانی 
وەک »فەرهەنگــی زارەکیــی موکریان« لە 
نووســینی سەالح پایانیانی لە زیاتر لە پازدە 
بــەرگ و بیســت هەزار الپــەڕەدا، گەنجی 
ســەربەمۆر لە نووســینی ئەحمەد بەحری 
لە شــەش بەرگ و زیاتر لە شــەش هەزار 
الپەڕەدا، چیرۆکــە فۆلکلۆرییە کوردییەکان 
لە کتێبەکانی وەک شەوچرا و 
چۆڵەچرا و دەیان کتێبی دیکە، 
نە باســی کــراوە و نە قوتابیی 
کورد دەبێ لە شــتی وا ئاگادار 
بێ. لە بەشــی مووسیقاشدا نە 
بەیــت و حەیران و مەقام و نە 
ئــاوازە کوردییەکان  و  گۆرانی 
باســیان نییە. بە گشــتی لەو 
بەشــەدا قوتابیی کورد هیچ لە 
بەرژەوەندیی  لــە  نەزانێ  هیچ 

دەسەاڵتە.
لەبەشی ناودارانی زانستی و 
ئەدەبی و هونەریی ئازەربایجانی 
ڕۆژئاوادا باسی ئەو کەسانە کراوە: 
ئورمەوی،  ســیراجەدین  قازی 
حیســامەددین ئورمەوی ئەسڵ، سەفیەدین 
ئورمەوی، ئایەتوڵال ســەید ئەبولقاسم خۆیی، 
نیمتاج سەڵماســی، یەعقــووب ئاژەند، میرزا 
عەبباس عەلی ئەفشار، شهید مێهدی باکری، 
شــەهید مێهدی ئەمینی، شەهید حەمیدی 
باکــری. لەو نیوەدا نــاوی »موحمەد هەوراز« 
وەک یەکەم ئێرانی سەر بە هەرێمی پاڵەوان 
پەروەری ئازەربایجان ناوی هاتووە. جودا لەو 
کە باســی کورد بوونی هەر نەکــراوە، ناوی 
تاجەددینی شنۆیی و مەال عەواڵی بێتووشی 
و موحمەدی قازی بە کورتی کراوە و بۆ هیچ 

لەباسی
کولتووریگشتیو

ڕەشۆکیی
ئازەربایجانیڕۆژئاوادا،
کەوانەینوێیبۆ
تەرخانکراوە،تەنیا
لەیەکڕستەدا

نووسراوە،ئازەربایجان
جۆراوجۆریینەتەوەیی
وکولتوورییتێدا
دەبیندرێوهیچی

دیکە
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کامیشیان هەڵبەت باسی کورد بوون و زمانی 
نەتەوەیی لە گۆڕێدا نییە. 

ئــەوە نموونەیەک لەو کتێبانەیە کە تەنیا 
لــە یەکێک لە پلەکانی خوێندندا دەیخوێنن. 
کتێبێک کە شوێنەواری شوناسی نەتەوەییی 
پێوە نییە و »ئیدوارد ســەعید« گوتەنی ئەوە 
شتێکە ئەوان پێیان باشە تۆ بیزانی نەک ئەو 

شتەی دەبێ بیزانی.  
باســی خاڵەکانی دیکە لە نووســینێکی 
پشــوو درێژتردا پێشــکەش دەکرێ و ئەوە 
هەر ســەرە قەڵەمێکە لەو پەروەردە سەقەت 
و دژە کــوردەی لــە ئێران بەڕێــوە دەچێ. 
الیەنی بەڕێوەبەرایەتیی دەزگاکانی پەروەردە 
و کەسانی دەستنیشان کراو بۆ ئەو ئەرکەش 
دیسان باسێکی جودا دەخوازێ و تەنیا ئەوەندە 
ئاماژە بەسە کە لە باسی کۆلۆنیالیسمی نوێ 
و بەراوردی لەگەڵ کلۆنیالیسمی کالسیکدا، 

جەخت لەســەر ئەوە دەکرێ لە دۆخی نوێدا 
دەســەاڵت حەول دەدا لە ڕێگای کەســانی 
سەر بەنەتەوەی ژێردەســت و گۆش کراوی 
پــەروەردە و ئایدۆلۆژیای خۆیــەوە، پڕۆژەی 
سڕینەوەی شوناســی ژێردەست و سەپاندنی 

دەسەاڵتی خۆی بەڕێوە بەرێ.

سەرچاوەکان

- نقیب زادە احمد )13٨1( تاثیر فرهنگ ملی بر سیاســت خارجی 
جمهوری اسالمی ایران، تهران: انتشارات وزارت امور خارجە

- صالحی امیری، ســید رضا )13٨٩( دیپلماســی فرهنگی، تهران: 
ققنوس

- سعید، ادوارد )13٩٤( شرقشناسی، ترجمە لطفعلی خنجی، تهران: 
امیر کبیر

- احمدی، دالرام و دیگران )13٩٥( جغرافیای ایران، پایە دهم کلیە 
رشتەها، تهران: سازمان پژوهش و برانامەریزی درسی

- قســمتی، باقر و دیگران )13٩٩( استان شناسی آذربایجان غربی، 
پایە دهم، تهران: سازمان پژوهش و برانامەریزی درسی



دەوری میدیای دەوڵەتی و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان 
لە پیشەسازیی کەلتووریی داگیرکەردا:      
)صداوسیمایمرکزسنندج،مهاباد،کرمانشاەوایالمولرستان(و

کاناڵوماڵپەڕەکۆمەاڵیەتییەکانیسەربەداگیرکەر

زاکمادڕۆژهەاڵت

میدیای دەسەاڵتی داگیرکەر کە بە میدیای داگیرکەر ناودێری دەکەم، 
لەم پێناسەیە بەدەرە. ئامرازێکی ئیدیۆلۆژیکە و هەموو شتێک دەخاتە 

خزمەت تواندنەوەی واڵتی داگیرکراو لە ناسنامەی خۆیدا. تەنانەت لە بازاڕ 
و کەلتوور و سیاسەتدا خەسار لە خۆی دەدا بۆ ئەوەی سیاسەتی بارگاوی 
بە ئیدیۆلۆژییەکەی لە جەماوەری داگیرکراودا پەرە بستێنێ. بۆ ئەوەی لە 
درێژخایەندا هەموو تێچووەکان بە تواندنەوەی واڵتی داگیرکراو قەرەبوو 

بکرێتەوە.
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پێشەکی
میدیــا ئامرازێکــی چەندمەبەســتەیە و لە 
الیەن هەر دەســەاڵتێکەوە بۆ ڕاکێشــانی 
 تاکی جەماوەر کەڵکی لێ وەردەگیرێت، یان 
کەڵکاژۆی لێ دەکرێت. کەڵک بەو واتایە کە 
مەبەستی ڕاکێشــەری جەماوەر دەچێتەوە 
خزمەت جەماوەرەوە. واتە جەماوەر لە ماف 
و بەرژەوەندییەکانــی ئــاگادار دەکاتەوە و 
خەسارەکانی بۆ دەخاتە ڕوو و هەوڵ دەدات 
کۆمەڵگا بە شــێوەی ڕاستەقینە بنوێنێتەوە. 
لــە بەرانبــەردا کەڵــکاژۆ واتە ڕاکێشــانی 
جەماوەر دەچێتە خزمەت بەرژەوەندییەکانی 
دەسەاڵتدارەوە. دەسەاڵتدار، ئەگەر لە واڵتی 
خۆیدا پاوانخواز بێ، میدیا دەبێتە پاســاوی 
پێشێل کردنی ماف و بەها کۆمەاڵیەتییەکان 
و خەیانەتی دەســەاڵتدار لــە کۆمەڵگاکەی 
دادەپۆشــێت. ئەگــەر داگیرکەری واڵتێکی 
تر بێت، لە میدیاکانیدا دەبێتە ڕزگاریدەری 
نەتەوەی بندەست. ئەگەر لە چوار پارچەی 
کوردستان ورد ببینەوە، بۆمان دەردەکەوێ 
کە داگیرکەرانی کوردســتان هەم لە ئاست 
نەتــەوەی خۆیاندا پاوانخــوازن، هەم هەوڵ 
دەدەن کوردستانیش لە خۆیاندا بتوێننەوە. 
شێوەی هەڵســوکەوتی داگیرکەران نیشانی 
داوە ئەو تاک و دەستەیەی کەوتووەتە بازنەی 
داگیرکەرەوە، وەکوو تاکێــک لە ئەندامانی 
بەڵکوو  وەرناگیرێت.  داگیرکــەر  کۆمەڵگای 
یەکدەســتی  کەلتووری  پاشــکۆی  دەبێتە 

خەسیوی کۆمەڵگای واڵتی داگیرکەر.
چەندڕەهەندییە.  بەســتێنێکی  میدیــا 
بــازاڕە، ئیدیۆلۆژییە، سیاســەتە، کەلتوورە، 
بەاڵم بە هۆی ئەوەی کە ناوەندەکەی دەبێ 
لە واڵتێکــی دیاریکراودا بێت، سیاســەتی 
گشــتیی میدیاکــە پێملــی سیاســەت و 
بەرژەوەندیــی ئــەو واڵتەیە. واتــە ئەگەر 
بانگەشە بۆ ئیدیۆلۆژی، بازاڕ یان پەرەدان بە 
کەلتوورێک دەکات، لە بەرژەوەندیی واڵتی 
خانەخوێدایــە، بە النیکەومــەوە نابێ دژی 

بەرژەوەندیــی نەتەوەییی ئــەو واڵتە بێت. 
ئەم پێناســەیە بۆ میدیایەکە کە لە واڵتانی 
ڕۆژئاوایی و هەنــدێ واڵتی ڕۆژهەاڵتی کە 
تاڕادەیــەک ئازادییان تێدایــە و بەردەنگی 
میدیاکە مەودایەکی چەندنەتەوەیی و بگرە 

جیهانییە.
میدیای دەســەاڵتی داگیرکــەر کە بە 
میدیــای داگیرکەر ناودێــری دەکەم، لەم 
پێناســەیە بەدەرە. ئامرازێکی ئیدیۆلۆژیکە و 
هەموو شتێک دەخاتە خزمەت تواندنەوەی 
واڵتی داگیرکراو لە ناسنامەی خۆیدا. تەنانەت 
لە بازاڕ و کەلتوور و سیاســەتدا خەسار لە 
خۆی دەدا بۆ ئەوەی سیاسەتی بارگاوی بە 
ئیدیۆلۆژییەکەی لە جەماوەری داگیرکراودا 
پەرە بســتێنێ. بۆ ئەوەی لــە درێژخایەندا 
هەمــوو تێچووەکان بــە تواندنەوەی واڵتی 

داگیرکراو قەرەبوو بکرێتەوە.
میدیــای داگیرکــەر لــە کۆمەڵــگای 
داگیرکراودا کارگێڕەکانــی خۆی پەروەردە 
لــە  دەکات. وەکــوو گیانلەبەرێــک کــە 
جەستەی گیانلەبەرێکی تردا گەرا دادەنێت 
و بێچووەکانــی بۆ گەورەبوون جەســتەی 
بــە  و  دەخــۆن  خانەخوێ)داگیرکــراو( 
مەرگی ئەو لە جەســتەی دێنە دەرەوە. لە 
ڕاســتیدا میدیا و پەروەردەکردنی سووژەی 
داگیرکەر لــە ئەندامانی واڵتی داگیرکراودا، 
بەئاکادیمیســیەن و بازاڕی و کارمەند و.... 

الیەنگەلێکی پیشەسازیی کەلتوورین.
پیشەســازیی کەلتــووری لە ســەدەی 
بیســتەم بەم الوە، لە داڕشــتنی سیاسەتی 
واڵتانــدا دەوری بەرچــاوی گێــڕاوە. وەک 
چۆن میدیــا دیاردەیەکــی چەندهۆکارە و 
چەندڕەهەندییە، کە دەسەاڵت وەکوو ئامراز 
کەڵکی لێ وەردەگرێ، پیشەسازیی کەلتووری 
میکانیزمــی چەندهۆکارە و چەندڕەهەندەی 
ڕاکێشــانی کۆمەڵگایە بۆ ئاراســتەیەک لە 
کەلتوور کە ڕێگە بە سیســتەمی سیاســی 
دەدات بە شــێوەی نەرمەبڕانە جوگرافییای 



ژێر دەســەاڵتی خــۆی بحاوێنێتــەوە. چ 
گۆڕانێک ڕوو دەدا؟ پیشەسازیی کەلتووری 
هەوڵ دەدات ســۆنگەی ڕوانیــن بە ژیان 
لە کۆمەڵگا بســتێنێتەوە و خــۆی جێگیر 
بــکات. وێنا و واتای دیــاردە و ڕووداوەکان 
لــە بەرژەوەندیــی خۆیــدا دەگۆڕێت. کە 
واتــاکان گۆڕان، بە تێچــووی زۆر کەمەوە 
تاک و کۆمەڵگا ئەو بەرنامەیە بەڕێوە دەبەن 
کە دەسەاڵت دایڕشــتووە. بۆ میناک کاتێ 
کوردێک شێوەژیان و هەڵسوکەوتی السایی 
کردنەوەی تاران یــان بەغدا بێت و هەوڵی 
ئەوە بێت خۆی وەکوو ئەو لێ بکات، ناتوانێ 
ڕێچکەیەکــی ڕزگاریخوازانــە بگرێتەبــەر. 
نێونجیــی میدیا لــە ئامــرازە گرنگەکانی 

پیشەسازیی کەلتووریی داگیرکەرە.
 بە ســەرنجدان بە پێشینەی چاالکیی 
دەنگوڕەنگــی داگیرکــەر لە کوردســتاندا 
دەردەکەوێ کە ستراتێژیی تواندنەوە تەواوی 
کوردســتانیی  ناســنامەی  ڕەهەندەکانــی 

کردووەتە نیشانە.
هەرچەند بۆ بیانووبڕین هەندێ بەرنامەی 
نەخوازراوی بۆ شەرعییەتدان بە پیالنەکەی 
باڵو کردووەتەوە- کە کاریگەریی ئەرێنییان 
لــە ناســنامەی کوردیدا هەبــووە-  کە لە 
زمانەوە هەتا الیەنی سیاســیی ناســنامەی 
کوردستانی خەســارێکی وەهای لێداوە کە 

قەرەبووکردنەوەی ئەستەم و درێژخایەنە.
لــە درێــژەدا بــەوردی دەچمە ســەر 
ناوەندەکانــی دەنگوڕەنگی ئێران لە ســنە، 

مەهاباد، کرماشان، ئیالم و لوڕستان.

دەســەاڵتی ئێرانــی بــۆ کوردســتان، بۆ 
تواندنەوەی ناسنامەی کوردستانی لە خۆیدا، 

چەند ستراتێژیی دیاری کردووە.
ناسنامەی  بەرتەسک کردنەوەی  یەکەم؛ 

کوردستانی لەباری جوگرافییەوە. 
ناســنامەی  ناوەڕۆک کردنی  بێ  دووەم؛ 
کوردی و دابەزاندنی تا ئاستی خواردەمەنی 

و جلوبەرگ.
ســێیەم؛ داماڵینی ڕەهەندی سیاسی لە 

ناسنامەی کوردستانی.
ئەم سێ خاڵە یەکتری بەرهەم  دێننەوە 
و بەهێزتر دەکەن. پاش شــرۆڤەی هەر کام 

لەمانە ڕێکارەکانیان دەخەمەڕوو.
جوگرافییــای  بەرتەســک کردنەوەی   1
بەڕاشــکاوی  کوردســتانی  ناســنامەی 
ڕاناگەیەنرێــت، بەاڵم بە کردەوە داڕشــتنی 
بەرنامەکان ئەو ئاراســتەیە ئاشکرا دەکەن. 
ئەگەر لە سەرەتای دەسەاڵتی پەهلەوییەوە 
لــە پیالنەکانی ئێــران بۆ بەپاشــکۆکردنی 
کوردســتان بڕوانیــن لە ســاختەکاری و 
بەڵگەســازیی مێژووەوە بگرە هەتا داڕشتنی 
نەتەوەییــی ئێرانــی بۆ هونەر و مۆســیقا، 
دەردەکەوێ کە حکومەتی ئێران وێنایەکی 
بەرتەســک و بێ نــاوەڕۆک و خێڵەکی لە 
ناســنامەی کــوردی نیشــان دەدات و بە 
گۆڕینی ناوی ناوچــەکان وەک »باختەران« 
هەوڵــی ئــەوەی داوە لە الیەکــەوە وێنای 
ئێــران وکوو واڵت لە زەینی جەماوەری ئەو 
جوگرافییایەدا جێگیر بــکات و لە الیەکی 
کۆمەاڵیەتیی  نــای جوگرافییــای  تــرەوە 
بەرتەســک  تر  نەتەوەکانــی  کەلتووریــی 
بکاتەوە. ئەم سیاســەتە لە بەلووچســتانی 

ئێرانیشدا بەڕێوە دەچێت.
سەپاندنی ناوی )کردستان( وەکوو پارێزگا 
بەسەر ناسنامەی کوردی و »بلوچستان« بۆ 
کەمتر لە نیوەی جوگرافییای بەلووچســتان 

هێمای ئەو سیاسەتەن.
 هونەرمەندان و نووسەرانی پارێزگاکانی 
خوارەوەی کوردســتان بەچڕی بانگهێشتی 
ناوەندی سنە دەکرێن. هاوئاست لەگەڵ ئەم 
پیالنە هەوڵ دەدرێت )دانشــگاە کردستان( 
بکرێتە ناوەند و ستانداردی ئەکادێمییانەی 
ناســنامەی کوردســتانی. هونەرمەندەکانی 
پارێــزگای کرماشــان بــۆ ناوەندی ســنە 
بانگهێشــت دەکرێن )ئەوانیش بە ســۆز و 
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حیماسەوە دێن(. 
لەگەڵ ئــەوەدا کە هەوڵی بەرتەســک 
ناســنامەی کوردستان  کردنەوەی مەودای 
دەدات، سیاســەتێکی گشتیی دەنگو ڕەنگی 
ئێرانیش بۆ گەڕاندنی نەتەوە ژێردەستەکان 
بــۆ الی یەکتریــن) کــە وێناکەیشــیان 
بەرتەســک کراوە( بــە نێونجیــی زمان و 
کەلتــووری فارســی)ئێرانی( بەڕێوە دەبات. 
ئەگەر گۆرانیبێژێکی کرماشــانی دەچێت بۆ 
ناوەندی ســنە گۆرانی دەڵێت، لە بەرنامەی 
داهاتوویــدا هونەرمەندێکــی گیلــەک یان 
ئازەری بانگهێشــت دەکرێت. لەم هاتوچۆیە 

»حســێن  مەبەســتدارەدا 
ســەفایی مەنش« بانگهێشــتی 
دەنگوڕەنگــی  ناوەنــدی 
ئیســفەهان دەکرێــت. لێرەدا 
دەردەکەوێــت،  پیالنێــک 
ناوەندەکانــی ســنە و مەهاباد 
ناســنامەی  ناوەندی  بە  دەبن 
دەبن  تر  پارێزگاکانی  کوردی، 
بە پەراوێــز- ناوەندی ئیالم و 
لوڕســتان لە ئاستی فۆلکلۆردا 
دەمێننەوە، -فۆلکلۆرێک کە بە 
نازناوی )محلی(ەوە پاشــکۆی 
ناسنامەی ئێرانییە- و ناوەندی 
کرماشــان »بە الی دەمێکەوە« 
ئەگەر ناوێ لە کوردستان ببات. 

ناوەندی سنە و مەهاباد لە پەراوێزی ڕەوتی 
ســەرەکیی بەرنامەکاندا بە شێوەی تەسک 
و کۆنزێرڤاتیڤ)بەپارێزەوە( لەســەر وێژە و 
کەلتــووری کوردی دەدوێــن و ڕواڵەتێکی 
ئەکادێمیکیشــی پێ دەدەن. ئەمە تەنیا بۆ 
بیانووبڕینە و شاگەشــکەبوونی کەســانێک 
کە بەڕێــوەی دەبەن و لە کۆتاییدا دەبن بە 

پشتیوانی دەنگوڕەنگی ناوەندەکەیان.
 ناوەنــدی مەهابــاد ئەرکێکــی تــری 
لەســەر شــانە. ئەویش بەریــن کردنەوەی 
کرمانجیی  نێــوان  کۆمەاڵیەتیی  کەلێنــی 

خواروو و ســەروویە.  ئەم خاڵە لە پارێزگای 
ورمێدا ڕاوێژی بەڕێوەبەرایەتیی ســەربازی- 
ئەمنییەتییە.  هەر پارێزگایەکی کوردستان 
و  کۆمەاڵیەتییەکــەی  پێکهاتــە  بەپێــی 
تایبەتی بۆ  تایبەتمەندییەکانییــەوە پیالنی 

دادەڕێژرێت. 
2 بــێ نــاوەڕۆک کردن لەوێــوە دێت کە 
هێزی ڕووبەڕووبوونەوەی ناسنامەی کوردی 
داگیرکەردا  ناسنامەی  بەرەنگاربوونەوەی  لە 
دابەزێنێت. ئاستی بیرکردنەوەی تاکی کورد 
لە ژیانی سروشتیدا بهێڵێتەوە. لە بەرانبەردا 
شــارە عەجەمەکان وەکوو کانــگای ژیانی 
دەناســێنێت.  ســەردەمییانە 
کەســایەتیی کــورد بە جلی 
کاراکتێرێکــی  کوردییــەوە 
خێڵەکــی و خاڵی لــە هزر و 
دەمارگــرژی بــۆ نامــووس و 
گیانفیدای ئینقالب و لە ڕاستیدا 
کۆمیــک پێناســە دەکــرێ. 
بەپێچەوانــەوە، ئەکتەرێک کە 
زاڵ  کەلتووری  نوێنەرایەتیــی 
دەکات، کاراکتێرێکی مۆدێرن، 
بە جلــی فەرمی و ئاخاوتن بە 
زمانێــک کە شــەرعییەتی لە 
وشــە و ڕێزمانی فارســییەوە 
کاراکتێــرە  وەردەگرێــت، 
توانج  بەر  دەداتە  خێڵەکییەکە 
و گاڵتەوە. بەردەنگی کورد پەیوەندی لەگەڵ 
کەســایەتییە خێڵەکییەکــەدا دەگرێــت و 
ڕســتەکانیان لە وتووێــژی ڕۆژانەدا دەبێتە 
زاراوە. واتــە نۆڕمێک لــە خێڵەکی بوون لە 

کۆمەڵگادا پەرە پێدەدرێت.
ئەو سیستەمە بەوەشــەوە ناوەستێت و 
کاراکتێرە لۆمپەنەکە بۆ ئەنجومەنی شارەوانی 
و نوێنەرایەتیــی مەجلیــس دەپاڵێوێ. هەر 
چەنــد ڕێگەشــیان پــێ نــادا. کۆمەڵگای 
پەروەردەنەکــراوی کورد کە ئــەم بابەتەی 
لێک نەداوەتــەوە، تا ڕادەیــەک قوواڵییی 

میدیابەستێنێکی
چەندڕەهەندییە.
بازاڕە،ئیدیۆلۆژییە،
سیاسەتە،کەلتوورە،
بەاڵمبەهۆیئەوەی
کەناوەندەکەیدەبێ
لەواڵتێکیدیاریکراودا

بێت،سیاسەتی
گشتییمیدیاکە
پێملیسیاسەتو
بەرژەوەندییئەو

واڵتەیە



کۆمەاڵیەتی بۆ ئەو کاراکتێرە دابین دەکات 
و داگیرکەر دیســانەوە دەســت  بەسەر ئەو 
لێرەدا  ســامانە کۆمەاڵیەتییەدا دەگرێــت. 
دەردەکەوێ کە کاراکتێرێک وەکوو »غواڵم« 
لە گرووپــی » خەمڕەوێن«دا چۆن دەبێ بە 
ســووژە و دەبێتە ئەندامی شــۆرای شار و 
شانۆکاری کۆنگرەی جاشەکان و پاڵێوراوی 
مەجلیســی شۆرای ئیســالمی و لە ئاکامدا 
دەبێتە تریبۆنی »ئیتالعات«)فەرشــادان( بۆ 

هەڵبژاردنی مەجلیس.
وەک  بەرنامــەکان  ســەرەکیی  ڕەوتی 
خــۆی دەچێتە پێــش و بــەردەوام هەوڵ 

دەدات کەســایەتیی لۆمپــەن 
پیشەســازیی  و  ڕابکێشــێت 
ناسنامەی  ببووژێنێتەوە.  خۆی 
کوردی لە دەنگوڕەنگی سنە و 
مەهاباددا دەبێتە ژیانی الدێ و 
لە کرماشان و ئیالم و لوڕستاندا 
کۆچــەری.  ژیانــی  دەبێتــە 
کوردی  ناسنامەی  جمگەکانی 
دەبێتە خواردەمەنی و کانیاو و 
جلوبــەرگ و گۆرانیی فۆلکلۆر. 
چریکەی  »ڕێــگا«  بەرنامــەی 
و  الدێ«  بەزمــی  شــەو« 
لەوانــە.... میناکی ئەو پیالنەن. 
چوارچێوەی ناسنامەی کوردی 
دەشێوێنن و دەیکەنە پەراوێزی 

ناسنامەی ئێرانی. ئەکتەر کوردە لۆمپەنەکان 
لــە پارێــزگا کوردەکانــەوە لــە درامــای 
»نــون خێ«دا کــۆ دەکرێنەوە. سیاســەتی 
بەوەوە  کەلتووریی عەجــەم  پیشەســازیی 
ناوەستێت و بە دەســت وپەیوەندەکانیان لە 
باشووری کوردستاندا، لە فیستیڤاڵی دهۆکدا 
خەاڵتی تایبەت دەدرێتە ســەعید ئاقاخانی، 

دەرهێنەری نون خێ.
 بــە لەبەرچــاو گرتنی ئەو ڕاســتییە 
کە ناســنامەخوازی لە ئیالم و کرماشــاندا 
ئیــالم بەچڕی  ژیاوەتــەوە، دەنگوڕەنگــی 

لەســەر ڕاگرتنی ناســنامەی ئەو مەڵبەندە 
لەئاســتی خێڵەکی و فۆلکلــۆر و الدێییدا 
کار دەکات. هــاوکات گوتــاری ئێرانــی بە 
زەق کردنەوەی ڕەهەندی شــێعەبوونییەوە 
ڕێچکەی ســەرەکیی ئەو ناوەندەیە. پرسیار 
ئەوەیە بۆ دەنگوڕەنگی کرماشــان ڕێچکەی 
فۆلکلۆریشی نییە؟ واڵم ئەوەیە کە ناوەندی 
کرماشان سیاســەتی )پهلوی( بۆ بە فارس 
ناســاندنی کرماشــان درێژە پــێ دەدات. 
دواهاتــی نەخوازراوی ناوەندی کرماشــان، 
بۆ میناک، بەرهەمەکانی مامۆســتا حەسەن 
زیرەک بــوون کە لە سیاســەتی کۆماری 

ئیسالمیدا پێشی پێ گیراوە.
کــــــۆماری  سیاســەتی 
تەواوکەری  لێرەدا  ئیســالمی 

سیاسەتی پەهلەوییە. 
ڕەهەنــدی  داماڵینــی   3
سیاسی لە ژیانی کوردیدا- بە 
سەرنجدان بەوەی کە کورد لە 
ژێردەســتی  تری  نەتەوەکانی 
بــووە-   سیاســیتر  ئێرانــدا 
الیەنێکی ئاشکرای ناوەندەکانی 
دەنگوڕەنگ لە کوردســتاندایە. 
ژیانی سروشــتی، سیاســەت 
هەڵناگــرێ و بۆیــە کرۆکــی 
واتای ناســنامەی کوردی الی 
سروشــتییە.  ژیانی  داگیرکەر 
ئەگەر هەندێ ئەکادێمیســیەن دەهێنرێنە 
سیســتەمی  بەرهەمی  بەرنامــەکان،  نــاو 
پــەروەردەی داگیرکەرن و مەترســییان بۆ 
گوتاری سەردەســت نییــە. زۆرتر لەوەش  
قســەکردنیان بە زمانێکــی کوردیی ناتەواو 
کە ڕێزمان و وشــە و وێژە زۆرتر فارســین 
تا کوردی، خزمەت بە ناسنامەی داگیرکەر 
دەکــەن. ئــەو کەســانەی کە بە ســۆز و 
حیماسەوە لەسەر ئەدەبی کوردی دەدوێن، 
ئامیــاری ئەوە هــەن کە نەچنــە خانەی 
سیاســەتی کوردســتانییەوە. هەر کام لەم 

پیشەسازییکەلتووری
هەوڵدەداتسۆنگەی
ڕوانینبەژیانلەکۆمەڵگا
بستێنێتەوەوخۆی

جێگیربکات.وێناوواتای
دیاردەوڕووداوەکان
لەبەرژەوەندییخۆیدا
دەگۆڕێت.کەواتاکان
گۆڕان،بەتێچوویزۆر

کەمەوەتاکوکۆمەڵگائەو
بەرنامەیەبەڕێوەدەبەنکە
دەسەاڵتدایڕشتووە.
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تاقمانــە بە شــێوەی خۆیان ناسیاســی و 
دژەسیاسین. ئەمە واتا سووژەیەکی خەساو 
لە هەمبەر ئاپاراتووســی داگیرکەردا کە لە 
ڕاســتیدا کاری ئەو دەکات، نەک خزمەت 
بە ناسنامە و لەپێناو بەرژەوەندیی نەتەوەی 

خۆیدا. 
لەســەر یەک ئەم خااڵنە پێمان دەڵێن 
کە داگیرکەر لەسەر پێکهاتەی کۆمەاڵیەتیی 
کوردستان خوێندنەوەی بەردەوامی هەیە و 
بۆ هەر چیــن و توێژێک بەرنامەی تایبەتی 
دادەڕێژێت. بۆ جەماوری ئاســایی جۆرێک 
لە بەرنامەی بــێ بنەما کە دەورگێڕەکانیان 
نەخوێندەوار - بە واتای تێنەگەیشــتوو لە 
دۆخەکــە- و خۆبەکەمــزان و دڵخۆش بە 

بەرژەوەندیی ئاست نزمن. 

ئــەوکاراکتێرنەیدەچنــەخزمەت
گرنگە لێرەدا داگیرکــەرەوە؛ پیالنی

پۆلێنبەندییەکلەبەرچاوبگرین.
وێــڕای  هونەرمەنــدان  دەســتەی   1
ئەوەی  بێ  تایبەتمەندییەکانــی ســەرەوە، 
خۆیــان بزانــن و ئاگامەنــد بــن، هەندێ 
کەســایەتیی ئاســتخوار دەبن بە نوێنەری 
چینی هونەرمەنــدان و گەنج  و الوی کورد 
دەیانکەنە سەرچەشــن. ئەمانە خەســاریان 
لــە تاقمی جاشــی چەکدار زۆرتــرە. پاش 
دەرخســتنیان لە کــۆڕ و کۆبوونەوەکاندا، 
دەکرێنە تریبۆنی ڕووکەشــی حیماســەی 
کوردی و بۆ بۆنە نەتەوەیی یەکان بانگهێشت 
دەکرێن. بە هۆی کەسایەتیی نزمەوە، حەز لە 
دەرکەوتن بە هەر شێوەیەک دەکەن. دەبن 
بە داوەری شەڕەســەگ، دەبن بە تریبۆنی 
نوێنــەری مەهابــاد و لە کۆتاییــدا دەچنە 
کۆڕی جاشەکانەوە. شانۆ و ئەدەب و مۆسیقا 
زۆر لــەم کاراکتێرانــە بەخــۆوە دەبینێت. 
دەســتەیەکی کەم لە دەروونەوە خۆیان بە 
جــاش دەزانن و بــە ڕواڵەتێکی کوردییەوە 
کاری بــۆ دەکەن. تاقمــی هەرەزۆریان لە 

خەســاری خۆیان لەسەر ناسنامەی کوردی 
بێ ئاگان.

2 ئەکادێمیســیەنی بــوارە جۆراوجۆرەکان 
جگە لەوانەی ئاگامەندانە زانســتی مرۆڤیی 
خۆیان دەخەنە خزمەت داگیرکەرەوە، هەر 
وەک تاقمی پێشــوو لە خەساری خۆیان بۆ 
ســەر ناســنامەی کوردی بێ ئاگان. زەین 
و هەڵســوکەوتی ئەم تاقمە بــە ئێرانچێتی 
گۆش کراوە و هیچ کێشــە و دژایەتییەک 
لەنێــوان کوردبــوون و ئێرانی  بووندا نابینن. 
دەنگوڕەنگی فەرمی لە پارێزگا کوردییەکاندا 

پڕە لەم کاراکتێرە. 
3- ئــەو خوێندەوارانــەی کــە ئاگامەندانە 
پەرە بە گوتاری ئێرانچێتی لە کوردســتان 
دەدەن لە دوو تاقمی پێشوو مەترسیدارترن. 
ئەمانــە دەزانن چی دەکەن، بەاڵم لەژێرەوە 
گوتــاری  دەدەن  هــەوڵ  ناڕاســتەوخۆ  و 
نەتەوەخوازیی کوردســتان بشــێوێنن و بە 
الڕێیدا بەرن. جاش قەڵەم، جاشــی گوتاری 
داگیرکەر، ناووناتۆرەیەکە لەم تاقمە دەدرێت. 
ئەمانە خۆیان بە چەپ )سۆسیالیست( دەزانن، 
بەاڵم پڕۆژەکانی نوێنەرایەتیی ڕێبەری ئێران 
و ناوەندە ئەمنییەکان جێبەجێ دەکەن. ئەم 
کارە گریمانەیــەک زەق دەکاتــەوە کە لە 
ڕاستیدا ڕاوێژکارانی پیشەسازیی کەلتووریی 

داگیرکەر بۆ کوردستانن. 

پۆلێنبەندییتــۆڕەکۆمەاڵیەتییەکانی
کارگێڕییپیالنیداگیرکەر

ئەوەی تا ئێســتە ئاماژەی پێ کرا لە کاناڵ 
و تۆڕە جۆراوجۆرەکانی سەر بە داگیرکەردا 
ڕەنــگ دەداتــەوە. کارکردی ئــەو کانااڵنە 
تەواوکــەری ئــەو ئەرکەیــە کــە میدیای 
فەرمیــی داگیرکەر بەجێــی دێنێ. بۆ وێنە 
جاش قەڵەمــەکان پەیــج و کاناڵی خۆیان 
هەیە. ئەرکی شارەزایانی بواری میدیایە کە 
بەم چەند ڕســتەیە نەوەستن و بەردەوام لە 
پۆلێنبەندییەکــەی خــوارەوە ورد ببنەوە و 



کارگێڕانی داگیرکەر لەقاو بدەن.

کۆمەڵگایکوردستانڕووبەڕوویچەند
جۆرپەیجــیکۆمەاڵیەتییکارگێڕیی

داگیرکەربووەتەوەکەبریتینلە:
1 پەیــج و کەناڵــی فەرمی کــە وێرژێنی 
دەنگوڕنگــی حکومەتــی ئێــران لــە تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکانن. بۆ میناک، هەر شارێک 
کاناڵ و سایتی تایبەت بە خۆی بە نازناوی 
»ڕووداو«ەوە هەیە. هەر الیەنێکی مافیایی ناو 
حکومەتی ئێران لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا 
نوێنەری خۆیان هەیە کە وێڕای سیاسەتی 
گشتیی حکومەت، بۆچوون و بانگەشەی ئەو 
الیەنەش باڵو دەکەنەوە. ڕێفۆرمیســتەکان، 
باڵە جیاوازەکانی ســپا، ناوەندە ئەمنییەکان 
و....لە پازێلێکی گشــتیدا یــەک  دەگرنەوە 
کە لە دەورگێڕانیشــیان لــە میدیادا ڕەنگ 

دەداتەوە.
2 پەیجــی بــێ خــاوەن؛ ئــەم پەیجانە 
سیاسەتەکانی ڕژیم بە پێی هەر پارێزگایەک 
بەڕێوە دەبەن. چەند میناک مەبەســتەکەم 
ڕوون دەکاتەوە. لە پارێزگای ورمێ هەندێ 
کانــاڵ بە ناوی کوردەوە پــەرە بە گرژی و 
ئاڵۆزیــی نێوان کورد و تــورک دەدەن. بە 
وردبوونــەوە لێیان دەردەکــەوێ کە هیچ 
ڕەگەیەکــی نەتەوەیی تێدا نییە، زمانەکەی 
فارســییە- چەند سترانی کوردی و هەندێ 
دروشم و هێما کە بە بەستێنەکە ناکەوێ- 
ڕێچکەکەیەتــی.  تــورکان  دژایەتیــی  و 
وێرژێنــی تورکییەکانیش هەر ئەم پێکهاتە 
و کارکردەیــان هەیە، واتــا دژایەتیی کورد 
دەکــەن. ئــەم کانااڵنە ڕاســتەوخۆ پیالنی 
ناوەندە ســەربازی- ئەمنییەکانی پارێزگای 
ورمێــن. وێڕای ورمێ، لــە ناوچەکانی تردا 
هەندێ پەیــج و کاناڵ هەیە کە بە کردەوە 
ئاستی ناســنامەی کوردی دادەبەزێنێت و 
وەکــوو ژیانێکی سروشــتی دەینوێنێتەوە. 
)سێ ستراتێژیی پێشتر وتراو( ڕاستە هەندێ 

تێنەگەیشتوو  و  کوردی نەزان  تاکەکەســی 
حــەز لە دەرکەوتن دەکەن و پەیج و کاناڵ 
دەکەنــەوە، بــەاڵم تێچــووی درێژخایەنی 
تاکەکەس دەچێتە  ئاســتی  لە  هەندێکیان 

سەرێ و دیارە بە پڕۆژە کار دەکات.
3 کانــاڵ و کۆمەڵێک پەیــج کە بەڕواڵەت 
دژایەتیی ئێــران دەکەن، بەاڵم ئەوەندە بێ 
بنەمــا و بێ ئەخالق و بێ پڕەنســیپن کە 
بەپێچەوانە شەرعییەت لە ڕەوتی نەتەوەیی 
دەســتێننەوە و شــەرعییەت بە حکومەتی 

ئێران دەدەن. 
4 ئەو کاناڵ و پەیجانەی لە خزمەتی ئێرانی 
پیشەسازیی  فرهنگی(دان.  کەلتووری)ایران 
کەلتووریی ئێران لە خزمەت سەپاندنی ئێرانی 
کەلتووریدایە. کوردی هــەر چوار پارچەی 
کوردستان، تاجیکســتان، ئەفغانستان و ... 
جوگرافیای ئێرانی فەرهەنگین. ئەو مەیدانەی 
ئێران بــە دڵی خۆی تەڕاتێنی تێدا دەکات، 
ناســنامە و جوگرافییای کوردستانە. ڕەوتە 
پێش مۆدێرنەکان وەکوو تەریقەت، ئیسالمی 
سیاســی، ڕەوتە چەپە دژەنەتەوەیی یەکان، 
ناوچەگەری، ژیانەوەی ناســنامەی خێڵەکی 
و سازکردنی پێناســەی خێڵەکیی ساختە. 
هەنــدێ لــە پیالنەکانــی دژ بــە ڕەوتی 
نەتەوەخــواز- ڕزگاریخــوازی کوردســتان 
کە لە هــەر چوارپارچەی کوردســتاندا لە 
هونــەرەوە تا سیاســەت خەریکــە بەڕێوە 
دەچێت. مۆســقا و ئەدەب و کەســایەتی و 
هێما نەتەوەیی یەکان پێناسەیەکی ئێرانییان 
پێ دەدرێت. ئەو کانااڵنەی کە لە بەستێنی 
ئێرانی فەرهەنگیــدان، زۆربەیان بێ ئاگا و 

هەندێکیان ئاگامەندانە کار دەکەن. 

پیالنگەلەکەمیدیای ئەم ڕێکارەکانی
فەرمیوکاناڵوپەیجەکانیســەربە

ئێرانکاریپێدەکەن،بریتینلە؛
 شێواندنی زمانی کوردی؛ 

 شــێواندنی پێناســەی هونــەر و ئەدەبی 
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کوردی و بە محەللی ناســاندنی لە ئاســت 
هونەر و ئەدەبی فارسیدا؛

 پەراوێزخستنی هزر و زەقکردنەوەی سۆز 
و دەمارگرژی؛

 بەناوەند ناساندنی ناسنامەی عەجەمی؛
تەنیــا ڕێگەچــارە بــەرواوەژوو کردنی ئەو 

میکانیزمەیە، واتا: 
 داکۆکی لەســەر زمانی کوردی بە هەموو 
شــێوەزار و زاراوەکانییــەوە و، پاراســتنی 
لەبەرانبەر  کوردی  ڕێزمانی  ســەربەخۆییی 

زمانی دراوسێکاندا؛ 
 پــەرەدان بە ڕامان و بیرکردنەوە لە پرس 

و کێشە مۆدێرنەکانی کۆمەڵگا؛ 
 پێناسەکردنی هونەر و ئەدەب و کەلتووری 
کوردستانی وەکوو نەتەوەیەکی سەربەخۆ؛ 

ئــەم پالنــە باوەڕبەخۆبوون لــە تاک و 
جەماوەری کورددا دەبووژێنێتەوە و، بنەمای 
ناسنامەی سەربەخۆی کوردی دادەمەزێنێت.

ئاکام
لەم لێکدانەوەیەدا بەو دەرهاویشتە دەگەین 
کە ئاپاراتووسی عەجەم لەهەمبەر ناسنامەی 
دەگرێت.  هەڵوێســت  دوو  کوردســتانیدا 

یەکــەم، لە هەر هەل و دەرفەتێکدا هەوڵ 
بتوێنێتەوە.  کــوردی  ناســنامەی  دەدات 
بیســڕێتەوە،  نەتوانێ  ئەگــەر  دووهــەم، 
و  کاکڵ  دەشــێوێنێ،  چوارچێوەکــەی 
ناوەرۆکەکەی بەتاڵ دەکاتەوه، بە سروشتی 
و ناسیاسی دەکات و لە ڕێگەی دامودەزگا 
نێونجیــی  بــە  و  ئیدیۆلۆژیکەکانییــەوە 
سووژەی داهێزراوی کوردەوە، دەرخواردی 
پێویستە  کۆمەڵگای کوردســتانی دەدات. 
الیەنە سیاسی و ڕەوتە کۆمەاڵیەتییەکانی 
ناو کوردســتان، چوارپارچە بەگشــتی و 
ڕۆژهــەاڵت بەتایبەتی، وریای سیاســەتە 
کەلتوورییەکانی ئێران بن. بۆ ئەوەی خاڵی 
سیاســەتە  وێڕای  کەلتووری  سیاســەتی 
حکومەتــی  دیکــە  ناوەندخوازەکانــی 
ئیســالمیی ئێران بە حکومەتی پەهلەوی 
دەبەســتێتەوە. کوردســتان ڕووبــەڕووی 
پێکهاتەیەک لە دەســەاڵتە و ڕەنگە ڕەنگ 
بگۆڕێ، بەاڵم هەڵوێســتەی داگیرکاری و 
چەوسانەوەی لەهەمبەر کوردستان هەردەم 
چەندڕەهەندیتر و قووڵتــر و نەرمەبڕانەتر 
دەبێتەوە. بەاڵم لەپشــت ئەم سیاسەتەوە 

هێزی توندوتیژیی ڕووتیش ئامادەیە.



ڕەنگدانەوەی کولتووری ئێرانی 
الی پەنابەرە گەڕاوەکان لە ئێران      

سارینابرایم

ئەم توێژینەوەیە لە ڕووی میتۆدۆلۆژییەوە توێژینەوەیەکی چۆنایەتییە و تیایدا پشت بە ڕێبازی 
ئێتنوگرافی بەستراوە. توێژەر وێڕای پشتبەستنی بە تێبینییەکانی کە لەگەڵ پەنابەرە گەڕاوەکان بۆ 

ماوەیەکی درێژ ژیاوە، 2٤ چاوپێکەوتنی لەگەڵ پەنابەرە گەڕاوەکان ئەنجام داوە. واتە لە کۆکردنەوەی 
داتادا جگە لە ئامرازی چاوپێکەوتن، سوود لە تێبینیکردنی بە بەشدارییش وەرگیراوە . ئەوانەی 

چاوپێکەتنیان لەگەڵ کراوە ئەو پەنابەرانە بوون کە سااڵنێکی درێژ لە شارە جیاوازەکانی ئێران وەکوو 
کاشان، تاران، ئەسفەهان، ساوە، نەغەدە، ورمێ، لوڕستان، شیراز و ... ژیاون و ئێستاش ئەو پەنابەرانە 

لە شار و شارۆچکە جیاوازەکانی هەرێم و زۆرتریش لە  پارێزگای هەولێر نیشتەجێن.
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کولتــووری  توێژینــەوەی  »ڕە نگدانــەوەی 
ئێرانــی الی پەنابەرە گــەڕاوەکان لە ئێران- 
پارێزگای  لــە  مەیدانییــە  توێژینەوەیەکــی 
هەولێر«، هەوڵدانێکی زانســتییە بە ئامانجی 
شیکردنەوە و دەستنیشانکردنی ڕەنگدانەوەی 
کولتووری ئێرانی لەســەر ئەو پەنابەرانەی لە 
ماوەی نێوان 1٩7٤-1٩٨٨ له کوردســتانی 
باشــوورەوە پەنایان بۆ واڵتی ئێران بردووە و 

لەوێ نیشتەجێ بوون. 
مانەوەی ئەم پەنابەرانە بۆ ماوەی زیاتر لە 
دەیەیەک لە ئێران بووەتە هۆی دروستبوونی 
کۆمەڵێک گۆڕانــکاری لە کولتووری ئەواندا و 
کاتێکیش گەڕانــەوە نێو کۆمەڵگەی جارانیان 
و تێکــەڵ بوون بــە کولتــووری کۆمەڵگەی 
خۆیان، کاریگەریی کولتووری ئێرانی لەســەر 
ڕەفتــار و هەڵســوکەت، شــێوازی ئاخافتن، 
بیرکردنــەوەی تاکــەکان تەنانەت شــێوازی 
ڕێکخســتنی ناوماڵیشــیان به  ڕوونی دیارە و 
دەتوانیــن بڵێین ئــەو کاریگەرییە بەردەوامە. 
پرسیاری ســەرەکی لێرەدا ئەوەیە کە چەندە 
ئەو پەنابەرانــە کەوتوونەتە ژێــر کاریگەریی 
کولتــووری ئێرانییەوە؟ بە دەربڕینێکی دیکە؛ 
دەمانەوێت بزانین ئەو توخمــە کولتوورییانە 
چین کە ئەو پەنابەرانە لە کولتووری ئێرانییەوە 
وەریانگرتــوون و بە ماددی و ڕووحییەکانەوە، 
لە ژیانی ڕۆژانەیاندا هێشتا بەکاریان دەهێنن. 
لــە کاتێکدا کــە زۆربەی هــەرە زۆری ئەو 
پەنابەرانــە ئێســتا دوو دەیــە زیاتر بەســەر 
گەڕانەوەیان بۆ کوردستانی باشووردا تێپەڕیوە. 
ئامانجی ئەم توێژینەوەیە تیشک خستنە سەر 
ئەو کاریگەرییە کولتوورییەیە، کە چۆنە دوای 
ئەو هەموو ماوەیە هێشتا ڕەنگدانەوەی لەسەر 
شــێوازی ژیانیان هەرماوە؟ بەپێی ساڵەکانی 
پەنابەربوون و شــوێنی نیشــتەجێبوونیان لە 
ئێــران، هەروەها بەپێی مــاوەی گەڕانەوە و 
شوێنی نیشتەجێبوون لە کوردستانی باشوور، 
ڕەنگدانەوەکە زیاتر لــەالی کامە گرووپ لەو 

پەنابەرانە دەردەکەوێت؟

ئەم توێژینەوەیە لە ڕووی میتۆدۆلۆژییەوە 
توێژینەوەیەکی چۆنایەتییە و تیایدا پشــت بە 
ڕێبازی ئێتنوگرافی بەســتراوە. توێژەر وێڕای 
پشتبەســتنی بە تێبینییەکانــی کە لەگەڵ 
پەنابــەرە گــەڕاوەکان بــۆ ماوەیەکــی درێژ 
ژیــاوە، 2٤ چاوپێکەوتنــی لەگــەڵ پەنابەرە 
گــەڕاوەکان ئەنجامداوە. واتە لە کۆکردنەوەی 
داتادا جگە لە ئامرازی چاوپێکەوتن، ســوود 
لە تێبینیکردنی بە بەشــدارییش وەرگیراوە . 
ئەوانــەی چاوپێکەتنیــان لەگەڵ کــراوە ئەو 
پەنابەرانە بوون کە ســااڵنێکی درێژ لە شارە 
جیاوازەکانــی ئێــران وەکوو کاشــان، تاران، 
ئەسفەهان، ســاوە، نەغەدە، ورمێ، لوڕستان، 
شــیراز و ... ژیاون و ئێســتاش ئەو پەنابەرانە 
لە شــار و شــارۆچکە جیاوازەکانی هەرێم و 

زۆرتریش لە  پارێزگای هەولێر نیشتەجێن.
پێــش ئــەوەی بچینــە نــاو کرۆکیــی 
بابەتەکەمان کە کاریگەریی کولتووری ئێرانی  
لەســەر پەنابەرانــە، پێویســت دەکات باس 
)خەڵکی  کوردســتانییان  پەنابەربووونی  لــە 
باشــووری کوردســتان( بۆ ئێران، هەوروەها 
مانەوەیان لە ئێران و گەڕانەوەشــیان بکەین. 

هەموو ئەوە بۆ ئەوەیە وێنەکە ڕوونتربێت.

پەنابەربوون
ئــەو ڕووداوەی بــووە هــۆی  کــۆچ کردنی 
ڕێژەیەکی زۆر لە  کوردەکانی عێراق لە 1٩7٤ 
-1٩7٥ بۆ واڵتی ئێران، شەڕو ناکۆکی لەگەڵ 
ڕژێمی عێراق بوو. دوای ئەوەی پەنابەربوونی 
کوردان بۆ ئێران لەدوای دەســتپێکردنەوەی 
شــەڕ لە1٩7٤  دەستی پێ کرد، دوا هەوڵ و 
کۆششێک کە بۆ ئەنجامدانی گفتوگۆ لە نێوان 
پارتی دیموکراتی کوردستان و بەعس درا، لە 
کانوونی دووەمی  1٩7٤بوو. سەرەتای ئاداری 
1٩7٤ لە کۆتایی یەکەمیــن هەفتەی ئادار، 
»ئیدریس بارزانی« ســەدامی دڵنیا کردەوە کە 
ئەگەر بەتــەواوی ڕێککەوتن ببێ، کوردەکان 
پەیوەندیی خۆیان لەگــەڵ ئێران دەپچڕێنن. 



بەاڵم لەســەر کەرکووک ڕێککەوتن  مومکین 
نەبوو )ماکدۆیل،2٠٠٤: ٥21-٥23(. 

لە مانگی نیســانی 1٩7٤ مەال مســتەفا 
ڕەنگــە نزیکــەی پەنجا هــەزار  )٥٠,٠٠٠( 
پێشــمەرگەی مەشــق پێ کــراو و نزیکەی 
پەنجا هــەزار چەکداری دیکــەی هەبووبێ، 
کاتی خــۆالدان لە شــەڕ لە توانــادا نەبوو، 
ڕاکردووەکانــی ســوپای عێراقیــش، لە ژێر 
ئااڵیەکدا خڕ بوونەوە. هێزەکانی بۆ شــەڕ بە 
ڕەسمی مەشقیان پێ کرابوو، بەاڵم لە چەکی 
قورس کــەم و کورتییان هەبــوو. لەبەرانبەر 
ئەم هێــزەدا بەغدا دەیتوانــی نزیکەی نەوەد 
)٩٠( هەزار ســەربازی بە پشتیوانیی هەزار و 
دووسەد )12٠٠( تانک و زرێپۆش و دووسەد 
 and Alborzi, 2٠٠( فڕۆکە بهێنێتە مەیدان(

.2006: 26) (Yildiz, 2007: 2
لــە دوا مۆڵەتــی ڕاگەیاندنــی یاســای 
مانگی  لەســەرەتای  کوردســتان  ئۆتۆنۆمیی 
چــواری )1٩7٤(ەوە، وەزیرەکانــی ســەر بە 
شۆڕش، ژمارەیەکی زۆر مامۆستا، بەڕێوەبەری 
خوێندنگــە، کارمەنــدی مەدەنــی، پلەداری 
پۆلیس و ســوپای عێراق، پزیشک و بازاڕی، 
شــوێنەکانیان بەجێهێشت و ڕوویان لە ناوچە 
ئازادکراوەکانی کوردستان کرد، بەشێکی کەم 
لــەو ژمارەیە، جگه  لە وەزیرەکان، لە ”ئەیلول 
“ی ))1٩7٤ەوە بۆ پاراســتنی خۆیان و ماڵ 
و منداڵیــان لە چنگ بۆمبارانــی فڕۆکەکان، 
ڕوویــان لــە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان کرد و 
چوون بۆ ماڵی خزمان و دۆست و ئاشنایانیان 
)گەوهــەری،2٠1٤: 272(. هەروەهــا واڵتی 
ئێران کە پەنابەربوونی سەد هەزار کۆچبەری 
کوردی بۆ واڵتەکەی بینی و نەیاندەویســت 
هاتنە ژوورەوەی شەپۆلێکی گەورەتری پەنابەر 
ببینن و باری کێشەکان و لێکەوتەکانی بگرنە 
ئەســتۆ، بە پێی توانا هەوڵــی ئەوەیان دەدا 

ژمارەکە کەمتر بکەنەوە.
 لە واڵتــی ئێران ئــەو کۆچبەرانەی کە 
هاتبوونە نێو واڵتەکەیانەوە، لەو ئۆردووگایانەی 

کــە بۆ ئــەم مەبەســتە دروســت کرابوون، 
نیشــتەجێ کرابوون. ســەرەتا لە دەوروبەری 
شنۆ و نەغەدە لە 1٩7٤ چەند ئۆردووگایەک 
بۆ نیشــتەجێکردنی ئەو پەنابەرانە دروســت 
کران کــە دەتوانیــن ئاماژە بە ئــۆردووگای 
نەڵیــوان بکەین. لەگــەڵ هاتنی شــەپۆلی 
نوێــی پەنابەرانــدا، چەنــد ئۆردووگایەکــی 
 نوێش، بۆ نیشــتەجێ کردنیان دروست کران 

)سعیدی،2٠1٥: ٤6(.
پەنجا هــەزار پەنابەری شــەڕی 1٩7٥ 
هێشــتا لــە ئێــران بــوون و دوای ئەوەش 
بەالیەنی کەمەوە پەنجا هەزار کوردی فەیلی  
لە دەیــەی 1٩7٠ لە عێــراق دەرکرابوون و 
لە ئێران گیرســابوونەوە. تا 1٩٨7 به  الیەنی 
کەمــەوە پەنجا هــەزار کەســی دیکەش لە 
سنوور پەڕیبوونەوە و پەنایان بۆ ئێران بردبوو، 
لە ئەنجامی ئۆپەراســیۆنەکانی ئەنفال تا ئابی 
1٩٨٨ لەوانەیە سەد هەزاری دیکەش هاتبنە 
نــاو ئێران و ژمــارەی پەنابەرانیــان گەیاندە 
دووســەدو پەنجا هەزار کەس. لە ئابی 1٩7٥ 
سەددام حســێن بەبۆنەی بوونی بە سەرۆک 
کۆمار ) لەڕاســتی دا 1٩7٩ بوو( لێبوردنێکی 
گشــتیی بــۆ چەکدارانی کــوردی دەرەوەی 
عێــراق دەر کرد و نزیکــەی1٠  هەزار کەس 
and 566�533 Wahl� :2٠1ماکداوڵ،٩ )گەڕانەوه 

 .)beck , 1997: 79
لە گێڕانەوەی بەسەرهاتەکان دەردەکەوێت 
کــە پەنابەربوونــی کوردەکانــی باشــوور بۆ 
ڕۆژهەاڵت دەگەڕێتەوە بۆ ناوەڕاســتی 1٩7٤ 
بەهــۆی کاریگەریــی هێرشــە بەرباڵوەکانی 
ســوپای عێراق بۆ ســەر ناوچەکانی شۆڕش 
و بۆردوومانــی فڕۆکــەکان. ئــەوەی ڕوونــە 
حکومەتی ئێران لــەوە ئاگاداربوو، بۆیە چەند 
ئۆردووگایەکیان بە درێژایی سنووری عێراق- 
ئێران بۆ پەنابەران دروست کردبوون )لە نزیک 
شارە ســنوورییەکان وەکوو شنۆ، سەردەشت، 

خوڕەم ئاباد و ئەهواز.
ئــەو پەنابەرانــەی لــە 1٩7٤ تا 1٩٨٨ 
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خشتەی1:ژمارەیخێزانوتاکەکەسەپەنابەرەکانبەپێیساڵەکانیگەڕانەوەڕووندەکاتەوە

سەرچاوە: وەزارەتی ناوخۆ، بەڕێوەبەرایەتیی کۆچ و کۆچبەران بەشی پالن و بەدواداچوون لە ڕێکەوتی 2020\6\14.

کۆیئەندامانیخێزانکۆیخێزانساڵیگەڕانەوە
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پەنایان بــۆ ئێران برد تــا ڕاپەڕینی بەهاری 
1٩٩1 بە ناچاری لە ئێران مانەوە، بەاڵم دوای 
ئەوەی له  ٥ ی ئــاداری 1٩٩1 چەخماخەی 
ڕاپەڕین لە شــاری ڕانیــەوە لێدراو لە ماوەی 
دوو هەفتــەدا تەواوی کوردســتانی باشــوور 
ڕزگاری بوو، هیوای گەڕانەوەی ئەو پەنابەرانە 
چرۆی کرد، بۆیە سەرەتا پیاوەکان یان ڕاستتر 

پێشمەرگەکان گەڕانەوە. 

گەڕانەوەبۆنیشتیمانلەدوایڕاپەڕینی1991
 1٩٩1 ئــاداری  ی  لــه  ٥  ئــەوەی  دوای 
چەخماخەی ڕاپەڕین لە شــاری ڕانیەوە لێدرا 
و لە ماوەی دوو هەفتەدا تەواوی کوردستانی 
باشــوور ڕزگاری بوو، هیوای گەڕانەوەی ئەو 
پەنابەرانە چرۆی کرد، بۆیە ســەرەتا پیاوەکان 

یان ڕاستتر پێشمەرگەکان گەڕانەوە. 
مانگێــک  چەنــد  کــۆڕەو  هەرچەنــدە 
گەڕانەوەی ئەو پەنابەرانەی دواخســت، بەاڵم 
بە دەســتپێکردنی گفتوگۆ لــە نێوان بەرەی 
کوردستانی و ڕژێمی بەغدا، ژمارەیەکی زۆری 
ئەو پەنابەرانە  خۆیــان ئامادەکرد بۆ گەڕانەوە 
و لەو ســاڵەدا ژمارەیەکــی زۆری خێزانەکان 
کــە بە زیاتر لە پێنج هــەزار خێزان لەقەڵەم 

دەدرێن وەک لە خشــتە و وێنــەی1 دیارە، 
گەڕانەوە زێدی خۆیان. پرۆســەی گەڕانەوەی 
پەنابــەران لەبەر زۆر هــۆکار بەرزی و نزمیی 
تێدەکەوت. وەک لە وێنەکەدا دیارە، ســەرەتا 
ئابلۆقەی ئابووری و دواتریش شەڕی براکوژی، 
بەاڵم ســەرەڕای ئەو هەموو کێشــانەش، ئەو 
پڕۆســەیە بــەردەوام بوو، بــە جۆرێک کە تا 
2٠٠3 ژمارەیەکــی زۆرکەم لــە خێزانەکان 
مابوونەوە. لەگەڵ ئــەوەی کە ئەوانەی دوای 
2٠٠3 گەڕانــەوە کەمتر لــە 2٠٠٠ خێزان 
بوون، واتە کەمتر لە ٪1٠ی کۆی پەنابەران، 
بەاڵم بە دڵنیایییەوە هێشتا ژمارەیەکی کەمی 
ئــەو پەنابەرانە لە ئێران ماون و دیاریش نییە 

دەگەڕێنەوە یان هەرگیز ناگەڕێنەوه. 

خستنەڕوووتاوتوێیزانیارییەکان
لــەم پاژەی توێژینــەوەدا  کە بەســەر چەند 
تەوەرێکدا دابەش بــووه،   هەوڵ دەدەین  ئەو 
زانیارییانە بخەینە ڕوو و تاوتوێیان بکەین کە لە 
ئەنجامی چاوپێکەوتنەکان و تێبینی دەستمان 
کەوتوون. هەروەها شــایانی ئاماژەیە کە تەنیا 
ئاماژە بــە گرنگترین ئەو الیەنانە دەکرێت کە 
بەڕوونی دیارن و گشــتگیرن، چەندین بابەت 



و الیەنی دیکەی کاریگەری کولتووری ئێرانی 
لەسەر پەنابەران لەم توێژینەوەیەدا ئاماژەیان 
پــێ نەدراوە، چونکە پێپەڕێکی لەم شــێوەیە 
تەنیا دەتوانێت ئەو چەند الیەنە ڕوون بکاتەوە.

کەلوپەلیناوماڵ
یەکێــک لەو شــتانەی کە بە ئاســانی لە ناو 
کولتوورەکاندا دەگوازرێتەوە کەلوپەلی ناوماڵە، 
لە ئێســتادا لە هەموو  کاتێک زیاتر کەلوپەلی 
ناومــاڵ لە تیڤی، بەفرگــر، مۆبل، کەوەنتەر و 
... وەک یەک و هاوشــێوە باڵوبووتەوە، بەهۆی 
ئەو بازرگانییە ئازادەی کە باڵی بەسەر جیهاندا 
کێشاوە، زۆر ئاســایییە کە کەلوپەلی ناوماڵی 
ئێرانی لە هەرێمی کوردستان ببینین، سەرەتا 
لەبــەر ئــەوەی هاوســنوورین و بازرگانیمان 
لەگــەڵ ئــەوان هەیە. بــەاڵم ئــەوی لێرەدا 
مەبەستمانە بوونی هەندێک لە کەلوپەکانە کە 
لە ماڵە پەنابەرەکانــدا هەیە و هۆکارەکەی بۆ 
کاریگەربوونیان بە دیزاین و شــێوازی ناوماڵی 
ئێرانی دەگەڕێتەوە بەر لەوەی بۆ هاوسنووری و 
بازرگانیی ئازاد بگەڕێتەوە.  پرسیاری سەرەکی 
لێرەدا ئەوەیــە: چەندە کەلوپەلــی ئێرانی لە 
ماڵەکانیانــدا هەیــە و حەزیان لــەو جۆرەی 
دیزاینی ماڵــە  )دیزاینی ناوەوە( کە لە ئێران 
هەیــه؟ دەکرێ بڵێین هەمــوو نموونەکان بە 
جۆرێک لە جۆرەکان باسیان لە کاریگەربوونیان 
کرد بە کەلوپەلی ناوماڵــی ئێرانی و دیزاینی 
ماڵــی ئێرانی، بەاڵم جیــاوازی هەیە لە نێوان 
چەندییەتیــی کاریگەربــوون و جۆرەکەی و 
هەروەها بەردەوامیی ئــەو کاریگەرییە. وەک 
دەردەکەوێت لە بیروڕای نموونەکان ئەوەیە کە 
کەســیان نەبوو نکۆڵی لەو کاریگەرییه بکات ، 
هەروەهــا زۆرتر جەختیان دەکردەوە لەســەر 

مافووری ئێرانی، تابڵۆ، گوڵدان و ... 
زۆربەی نموونەکان باســیان لەوە دەکرد 
کەوا کاتێک گەڕاونەتەوە، دیاردەیەکیان لێرە 
بینیوە کــە بۆ ئەوان ئاســایی نەبوو، ئەویش 
هەڵگرتنــی ڕایــەخ و مافــوورەکان بــوو لە 

هاوینان. ئەوان لەوە ڕانەهاتوون و تا ئێستاش 
هەر بەردەوامن لەســەر ئەو خووەی لە ئێران 
گرتوویانە، بەوەی هاوینانیش وەک زســتانان 
مافــوور و مۆکێت هەڵناگرن؛ وەک ئەوەی کە 
لە هەرێمی کوردســتان بە هاوینان خەڵکی 
مافوورەکان هەڵدەگرن، کە ڕەنگە هۆکارەکەی 
ئەو گەرمایە بێت کە لــە هاوینان لە هەولێر 
پلەکــەی زۆر بــەرزە. پەنابەرە گــەڕاوەکان 
ئــەو خــووەی خەڵکی پارێــزگای هەولێر بە 
خوویەکی نامۆ دەبینــن و باس لەوە دەکەن 

کە نەیانتوانیوە خۆیان لەگەڵی ڕابهێنن. 
لــە  یەکێــک  کەلوپەلــەوە  لەبــارەی 
نموونەکانمــان کە کچێکە بــە ناوی »فریال« 
دەڵێــت: »ماڵمــان لــە ڕووی مافووردانان و 
تابلۆیــەکان و جوانکاریــی ناومــاڵ، زۆر زۆر 
لــە ئێران نزیکە، ئەگەر لێرەش بەدەســتمان 
نەکەوێــت، هەوڵ دەدەین  هــەر هیچ نەبێت 
مافوورەکانــان لە ئێران داوا بکەین و لە ئێران 
بۆمان بێتەوه«. لەم قســانەدا جگە لەوەی کە 
نموونەکە باسی ئەوە دەکات ناوماڵیان لە ناوماڵی 
ئێرانییەکان نزیکە، جەخت لەوە دەکاتەوە کە 
نەک تەنیا لە بازاڕەکانی کوردســتان بەدوای 
کەلوپەلی ئێرانیدا دەگەڕێن، بەڵکو دەنێرن لە 

ئێرانیشەوە بۆیان بێت. 
یەکێک لە نموونەکانی دیکەمان بە ناوی 
»نەوژیــن«، باس لــەوە دەکات کــە »هەموو 
ئەوانەی لــە ئێران گەڕاونەتەوە 7٠٪ تا ٨٠٪ 
ناوماڵیــان ئێرانییە«. نموونەیەکی دیکەمان بە 
ناوی »دەشتی« زیاتر لەو خاتوونەش دەچێتە 
پێش و پێی وایــە کەلوپەلی ناوماڵی پەنابەرە 
گــەڕاوەکان ٩٩٪ نزیکە لە کەلوپەلی ناوماڵی 
ئێرانییەکان، دەڵێت:  »ئەوەی دێتە ماڵەکانمان 
دەڵێــن وەک ئــەوە وایە ســەردانی ماڵێکی 
ئێرانیمان کردبێــت«. هەردووکیان ئاماژە بەو 
کەلوپەالنە دەکــەن کە لە قاپوقاچاغەوە بگرە 
تا شــێوەی دانانــی کەوەنتەر و تــا دیزاینی 
ناوماڵ و دیکۆری خانوو، لە ماڵەکانیان هەیە. 
مۆبیلیات، مافوور و قاپوقاچاغ زۆربەی ئێرانییە 
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و دانانی ناوماڵەکەش لە سەر شێوازی ئێرانە. 
»سەنار«  جەخت له  هەمان قسەکان دەکاتەوە 
و دەڵێت: »ئەو کاریگەرییە لە سەر ئێمەمانان 
ماوە به  پێڕەویکردن لە کولتووری ئێرانییەکان 
ناوماڵەکانمان ڕێکدەخەین، بۆ نموونە دیزاینی 
ژووری پێشوازی، گوڵخانە و مەتبەخەکانمان.

لەگەڵ هەموو ئەوەی لەســەرەوە باسمان 
کرد بەاڵم بەشــێکی بەرچــاوی نموونەکان 
ئاماژە بە گۆڕانکاری لــە کەلوپەلی ناوماڵیان 
دەکەن لە ئێســتادا و پێیــان وایە کە وەک 
جاران ئــەو کاریگەرییە زۆرە نەماوە. بە هۆی 
تێکەاڵوبوونیان بــە خەڵکی ئێره  و کەلوپەلی 
جیاواز کــە لێرە هەیە، گۆڕانکاری دروســت 
بووە و بەشــێکی زۆر ئێســتا »پوشــتی« لە 
ماڵیــان نەمــاوە، لــە جیاتی ئــەوە مۆبل و 
قەنەفــە بەکاردەهێنــن. خاڵێکــی دیکە کە 
جێگەی ســەرنجە ئەوەیە کە ئەو کاریگەرییە 
الی هەموویان وەک یــەک نییە، یەکێک لە 
نموونەکانمان ئەوە ڕوون دەکاتەوە کاتێک لە 
ئێران بوون، درواســێکانیان پەنابەری عێراقی 
بــوون، هەروەها لــە ناوچە کوردنشــینەکان 
دەژیــان و دایکیشــی نەخوێنــدەوار بووە و 
تێکەاڵوییان لەگەڵ خەڵکی ئێران نەبووە، بۆیە 
کاریگەرییەکە لەسەر ئەوان زۆر کەمە و زیاتر 

کەلوپەلیان وەک کەلوپەلی ناوماڵی ئێرەیە.

جلوبەرگ
گۆڕانــکاری لە جلوبەرگی هــەر نەتەوەیەک 
زۆر ئاســایییە، بە تایبەتی لەم سەردەمەدا کە 
خەریکە لە ســایەی جیهانگیریدا جلوبەرگی 
کالســیکی نەتەوەکان پاشەکشــە دەکات و 
جلوبەرگی مــۆدەی ڕۆژئاوایی، تا دێت زۆرتر 
باڵودەبێتــەوە. ئــەو گۆڕانکارییــە تەنیــا لە 
کۆمەڵــگای ئێمەدا ڕووی نــەداوە، بەڵکوو لە 
ئێرانیــش گۆڕانکاریی گەورە لــە جلوبەرگدا 

ڕووی داوە. 
پیاوە پەنابــەرەکان لە ئێران کێشــەیان 
نەبــوو ئەگەر بــە جلــی کوردییــش لەناو 

شــارەکاندا هاتوچۆ بکــەن، بەاڵم ئــەوە بۆ 
ئافرەت مۆمکین نەبــوو، بۆیە ژنانی بەتەمەن 
عەبــا و کەمتەمەنترەکان و کچــان مانتۆیان 
دەپۆشی. بۆیە لێرەشدا کە باسی کاریگەربوون 
بــە جلوبەرگی ئێرانی دەکەین زیاتر تیشــک 

دەخەینە سەر جلوبەرگی ئافرەتان.
پرســیارەکە ئەوەیەکە کە: ئایا ئێســتاش 
جلوبەرگــی ئێرانــی )مانتۆ ،عەبــا و ڕەفتە( 
لەبەردەکــەن یان ئەگەر وازیــان لێ هێناوە 
کەی وازیان لێ هێنــا، لەگەڵ گەڕانەوە یان 
دواتر، ئەگەر دواتــرە چەند دەبێت؟  دەکرێ 
بڵێیــن هەمــوو نموونــەکان، بەجۆرێک لە 
جۆرەکان، باسی کاریگەربوونیان بە جلوبەرگی 

ئێرانییان دەکرد. 
لەمبارەیەوە یەکێک لە نموونەکانمان کە 
ئافرەتێکە   بەناوی »فائزە » دەڵێت: من هێشتا 
»وەکــوو ئێرانی جلوبەرگ  لەبــەر دەکەم و 
جــارێ وازم لێ نەهێنــاوە«. فائزه،   باس لەوە 
دەکات کــەوا دایکی هەروەکــوو ئێرانییەکان 
عەبای لەسەرکردووە، هەروەها  جلوبەرگەکەی 
وەکــوو ئێرانییــەکان وابوو. ناوبــراو جەخت 
لــەوە دەکاتەوە کە ئەویــش   »وەکوو ئێرانی 
جلوبەرگ لەبەر دەکات« و  هێشتا سەلیقەی 
ئێرەی وەرنەگرتــووه. یەکێک لە نموونەکانی 
دیکەمــان  ئافرەتێکی ترە بەنــاوی »هاوناز«، 
باس لەوە دەکات کە »من  تا ئێســتاش مانتۆ 
لەبــەر دەکەم و وازم لە مانتۆ نەهێناوە ،  تەنیا 
ئەگــەر بچمە بۆنەیەک جلی کــوردی لەبەر 
دەکەم«. هۆکارەکەشی بەوە لێکدەداتەوە کەوا  
ئێمــە درەنگ لە ئێران گەڕاوینەتەوە . واتا لە   
2٠12   و لە ئێرانیش لە شاری کەرەج بووین. 
خاتوونێکی تر بەناوی »ئاشنا« کە لە بنەساڵوە 
دادەنیشیت و لە ســاڵی 2٠٠6   لە لوڕستان 
گەڕاوەتــەوە، بەپێچەوانەی نموونەی پێشــوو 
دەڵێــت: »2٠11 وازم لە مانتــۆ  هێنا، بەاڵم 

وازم لە ڕەفتە نەهێناوه«.
ئــەوەی لێرەدا دەبێت ئاماژەی پێ بکەین 
ئەوەیە کــە پەنابەرە گــەڕاوەکان هەموویان 



وەک یــەک کاریگەرییــان لەســەر نەبووە. 
بەگشــتی ڕەگەزی مێ لەڕووی جلوبەرگەوە 
زۆرتر کاریگەرییان لەسەر بووە. خاڵێکی دیکە 
کە لە گوتەی نموونــەکان بۆمان دەرکەوت، 
بەشێک لە کچە گەڕاوەکان یان ئەو کچانەی 
دوای گەڕانــەوەش لە دایک بوون، لە ناچاری 
مانتۆیان لەبەر دەکرد، چونکە خێزان ڕێگەی 
پێ نەدەدان جلی مۆدە بپۆشــن. ئەوانیش لە 
نێــوان جلی حیجابی ئێرە و مانتۆدا، مانتۆیان 
هەڵبــژاردووە، چونکــە هەم لەگــەڵ زەوقی 
خێزانەکانیانــدا دێتــەوە و پێیــان جوانترە 
هەمیش مانتۆی دوای 2٠٠٠ لەگەڵ مانتۆی 
جارانی ئێرانــی زۆر جیاوازە زیاتر بە چاکەت 
یان قەمیســێکی درێژ دەچیت تاکو جلێکی 
حیجاب. هەروەها لە ڕووی ڕەنگیشەوە، جاران 
پێــش 2٠٠٠ مانتۆی ئێرانــی زۆربەی هەرە 
زۆری ڕەنگــی ڕەش بوو، بــەاڵم دواتر مانتۆ 

دەکرا وەک جلی مۆدە هەر ڕەنگێک بیت. 

خواردن
یەکێــک لــەو توخمــە کولتوورییانــەی کە 
لــە نێــوان کولتوورەکانــدا بــاڵو دەبێتەوە 
خواردنە. ئەگەر تەماشــای خواردنی خێزانی 
کوردی بکەیــن، ڕۆژانە دەبینیــن خواردنی 
نــوێ لە ناندێنی مااڵندا دروســت دەبێت کە 
پێشــتر نەبوون، وەک پاســتا، پیتزا و دەیان 
جۆر خواردنــی دیکە. خــواردن کاریگەریی 
درێژخایەنــی دەمێنێت، چونکە پەیوەندیی بە 
تام و لــێ ڕاهاتنەوە هەیە، بۆیە ســەیر نییە 
ئەگەر ئاوارە لە ئێران گەڕاوەکان، هێشــتا بە 
خواردنی ئێرانی کاریگــەر بن، بەتایبەتی کە 
ئەوان لە الیەک ماوەی زیاتر لە دەیەیەک لەو 
واڵتە ژیاون و لە الیەکی دیکەشەوە مەتبەخی 
ئێرانــی دەوڵەمەنــدە و تایبەتمەندیی خۆی 

هەیە لە تام و بۆن. 
پرسیارەکە ئەوەبوو: ئایا تا ئێستا لە ماڵەوه 
خواردنــی ئێرانی دروســت دەکەن؟  چ جۆره 
 خواردنێک دروســت دەکــەن؟ ڕۆژانە چەند 

جۆرە خواردنی ئێرانی لەسەر سفرەتان هەیە؟ 
خواردنی ئێرانیت پێ خۆشترە یاخود خواردنی 
کوردەواری؟ دەکرێ بڵێین هەموو نموونەکان 
واتــە نموونەکــە تێکــڕا لەگەڵ ئــەوەدان، 
کاریگەرییەکە هەیە و لەچاو بابەتەکانی دیکە 
کە لە ئێــران لەگەڵ خۆیــان هێنابێتیانەوە، 
کاریگەریی خــواردن   لە هەموویان  تۆخترە. 
واتــە کاریگەرییەکەی زیاترە و  تا  ئێســتا لە 
ماڵی زۆربــەی پەنابەرە گەڕاوەکان، بۆ هەموو 
ژەمــەکان زۆرتر خواردنی ئێرانــی لێدەنێن. 
بەتایبەتی  خۆرشــت وەکوو قورمەســبزی، 
خورشت قیمە، قیمە بادامجان، کوکو سبزی، 
ســوپ جۆ و ئــاش. نموونــەی توێژینەوەکە 
جەخت لــەوە دەکەنەوە کەوا ڕۆژانە بەالیەنی 
کەمەوە یەک جۆر خواردنــی ئێرانی له هەر 
یەکێک لەو  مااڵنــە لێدەنرێت تەنانەت ئەگەر 

ئۆملێتیش بێت.
»ئاکــۆ« کە لــە تاران ژیــاوە  و لە 2٠٠٥ 
گەڕاوەتــەوە، باس لە کاریگەرییەکە دەکات و 
دەڵێت: »زۆر زۆر کاریگەریی  هەیە«.ئەو  گوتی  
ڕۆژانە واتە بەردەوام خواردنی ئێرانی دەخۆین. 
»عەباس« کــە یەکێکی دیکەیە لــە پەنابەرە 
گەڕاوەکان و لە ئێســتادا دانیشتووی بەفرین 
ســیتییه،  ئەوە دەگێڕێتــەوە: »ئەمڕۆ )ڕۆژی 
چاوپێکەوتنەکە( چوومە ســۆران، ســەردانی 
چەند ماڵێکم کرد کە ئاوارەی ئێران  بوون و لە 
1٩٩٨ گەڕابوونەوە، هەموویان بەگشتی چای 
دیشــلەمەیان دەخواردەوە تەنیا دووکەسیان 
نەبێت، ئەوانیش ئەوانــە بوون کە  نەهاتبوونە 
ئێران. یەکێک لــە نموونەکانمان )عبدالقادر( 
ئامــاژە بــەوە دەکات کــە ئــەو پەنابەرانەی 
گەڕاونەتەوە، کاریگەرییان لەسەر خەڵکی ئێرە 
هەبــووە کە حەزیان لە خواردنی ئێرانی بێت، 
دەڵێت: »ماڵــە خەزورانم کە نەهاتوونە ئێران، 
جاروبار قورمەســبزی یان خورشت دروست 
دەکەن، بەاڵم شێوازی لێنانیان زۆر جیاوازە«.

کاریگەریــی کولتــووری ئێرانی لەســەر 
پەنابــەرە گــەڕاوەکان  لــەڕووی  خوارن و 
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دەدەنــە  گرنگــی  زۆر  زۆرە.   خواردنــەوەوە 
خواردنی ئێرانی، چ ئەوانەی زوو گەڕاونەتەوە 
)ســەرەتای دەیــەی 1٩٩٠( و  چ  ئەوانــەی 
درەنــگ گەڕاونەتــەوە  )دوای 2٠٠3(. بەاڵم 
هەڵبەت کاریگەرییەکە لەسەر هەموویان وەک 
یەک نییە، بەڵکوو بەپێی شــوێنی نیشتەجێ 
بوونیــان دەگۆڕێت چ لە ئێــران و چ لێرەش 
لەدوای گەڕانەوەیان. بۆ  توێژەر، تێبینیکردنی 
خواردنی پەنابەرە گەڕاوەکان زۆر ئاســان بوو، 
هەربۆیە  بە باشــی و بە فۆکسێکی  قووڵەوە 
تێبینیمان کردووە لە ماڵــە پەنابەرەکان. کە 
بە بەردەوامی هاتوچــۆی ماڵە خزمەکان یان 
دۆست و ناســیاوەکان دەکەین، دەبینین کە  
ئێرانی  نانخواردنیان خواردنی  لەسەر سفرەی 
هەیه،  ئەگەر تەنانەت زووش گەڕابنەوە یان لە 
شارە کوردنشینەکانیش بن، خواردنەکانی وەک 
قورمەسەبزی و خورشت قیمە ،کوکوسەبزی، 
زرشــک پاڵو، ئاش، شەڤید پاڵو و ... هەروەها 
هەموو جۆر ســوپێک وەک سوپی جۆ، سوپی 
قارچ و .... ، زەاڵتەی شیرازی، زەاڵتەی کاهوو 
و کەلەم.... ، هەروەها دروســتکردنی مرەبا و 

شیرینی لە ماڵەکان.
 ئەوەشــمان لــە بیــر بێــت کــەوا   لە 
پیرمام و ســۆران، زۆر دووکانی شیرینیمەنی 
هەیە کــە دەتوانین بڵێین شــیرینیی ئێرانی 
دروست دەکەن. تەنانەت لە سۆران و پیرمام  
تێبینیمــان کردووە کــە نانەواخانەی ئێرانی 
هەیــه،  ئەوانەی لەســەر نانەواخانەکانیشــن 
یــان پەنابــەری گــەڕاوەن، یاخــود کوردی 
ڕۆژهەاڵتــەن. توێژەر بــۆی دەرکەوتووە کە 
پەنابەران بەردەوام لە ســایتەکانی ئێنتەرنێت 
و سوشیال میدیادا بە دوای خواردنی ئێرانیدا 
دەگەڕێن، هەروەها تەماشای بەرنامەی ئێرانی 
دەکەن  بۆ چۆنیەتیی دروســتکردنی  هەموو 

جۆرە خواردنێکی ئێرانی . 

زمان
ئەوەی ئێمە لە ژیانــی ڕۆژانەماندا تێبینیمان 

کــردووە تایبەت بــە پەنابەرە گــەڕاوەکان، 
ئەوەیــە کــە کاریگەریــی زمانــی فارســی 
لەســەریان بەردەوامــە، چ لە قســەکردنی 
ڕۆژانــە، چ لە خوێندنــەوە و چ لە گوێگرتن 
لە مۆسیقای فارســی و تەماشاکردنی کەناڵه 
تیڤییە  فارســی زمانەکان. بۆ ئەم مەبەستەش 
یەکێک لە پرســیارەکانی ئــەم توێژینەوەیه 
تایبــەت بوو بە کاریگەریی زمانی فارســی و 
ئەو پرســیارەمان لە چەند وردە پرســیارێکدا  
ئاراستەی نموونەکان کرد: هێشتا لەماڵەوە بە 
فارسی قســە دەکەن؟ ئەی له  دەرەوەی ماڵ 
لەگەڵ هاوڕێیەکانت؟ هەروەها سود لە کتێبە 
فارســییەکان وەردەگری؟ هەســت دەکەی 
زمانە کوردییەکەت پڕە لە وشــەی فارســی؟ 
دەکرێ بڵێیــن هەموو نموونەکان بە جۆرێک 
لە جۆرەکان باســیان لــە کاریگەربوونیان بە  
زمانی فارسی دەکرد چ بەکارهێنانی لە ماڵەوە 
و چ لەگــەڵ هاوڕێیەکانیاندا، بەاڵم جیاوازی 
هەیە لە نێوان چەندایەتیــی کاریگەربوون و 
چۆنایەتیــی ئەو کاریگەرییــە، ئەویش بەپێی 
کات و شوێن کە لە خوارەوە ڕوونی دەکەینەوە:
لەبارەی زمان یەکێــک لە نموونەکانمان 
کە خاتوونێکی تەمەن 3٠ ســاڵە و لە کەرەج 
ژیاوە و 2٠12 گەڕاونەتــەوە بەناوی »هاوناز« 
دەڵێت: »له  ماڵەوە  بەفارســی قســە دەکەم و 
لــە دەرەوەش لەگەڵ هاوڕێ فارســیزانەکانم 
هەر بە فارسی دەدوێم ، نازانم باش بەکوردی 
قسەبکەم«،   یەکێک لە نموونەکانی دیکەمان  
بــە ناوی »فریــال« کە تەمەنی 2٨ ســاڵە لە 
2٠٠٤ گەڕاوەتــەوە، باس لەوە دەکات کە لە 
شارە فارسەکانی ئێران ژیاوە،  بە کوردی قەت 
قسەی نەکردووە. گوتی: »من بە گەورەیی فێرە 
کوردی بووم و کوردییەکەم ئێستاشی لەگەڵدا 
بێت باش نییە«. نموونەیەکی دیکەمان بەناوی 
»ئاشنا«، کە  لە لوڕســتان گەڕاوەتەوە  دەڵێت: 
»لە ئێران،  دایک و باوکم بە کوردی قســەیان 
دەکرد، لە لوڕســتان بوویــن، ئێمە نزیکەی 
٤٥ خێزانێکــی کورد لە شــاری خوڕەم ئاباد 



بوویــن، خێزانەکان هەوڵیــان دەدا لە ماڵەوە 
بە کوردی قســە بکەن، تەنانەت ئەوانەش کە 
ژنەکانیــان ئێرانی بــوو، پیاوەکانیان هەوڵیان 
دەدا بە کوردی قســە بکــەن و منداڵەکانیان 
فێرە کوردی ببن. ئێســتا کــە هاتووینەتە وە 
بەڵــێ لەماڵەوە بــە کوردی قســە دەکەین. 
بەســەرنجدان لــە هەندێک لــە واڵمەکانی 
تاکەکانــی نموونەکــە دەردەکەوێت کە ئەو 
خەڵکــەی لە ناوچە کوردنیشــینەکانی ئێران 
نیشــتەجێ ببوون، بەبەراورد لەگەڵ ئەوانەی 
لە شــارە فارســی زمان یان تورکزمانەکانی 
ئێران بوون، وەک ئەسفەهان، کاشان، شیراز، 
کەرەج ، تــاران و تەورێز، دوای گەڕانەوەیان 
لــه  دەرەوە و لەماڵــەوە کەمتــر بە فارســی 
قســەدەکەن. نموونەکان باسیان لەوه دەکرد 
کە زمانی فارســی زمانێکی سادە و شیرینە، 
قســە پێ کردنی لەســەر زمان خۆشــە، ئەو 
مناڵە ئاوارانەی لــەوێ لە دایک بوونە یان لە 
ئێران گەورە بوونە هەمیشە حەز بەوە دەکەن 
بە زمانی فارســی قســە لەگەڵ یەکتر بکەن 

بەتایبەتی کچ و کوڕە گەنجەکان. 
هەندێــک  وردتــر  بمانــەوێ  ئەگــەر 
بۆچوونی نموونــەکان بخەینەڕوو، دەبێت لەم 
دەســتەواژانەدا کورتیــان بکەینــەوە: زمانی 
کوردیمان وشەی فارســیی تێدایە.  هەندێک 
جار هیچ وشەیەکی کوردیمان بۆ نایەت، بۆیە 
وشەی فارسی بەکاردەهێنن. زمانی فارسی زۆر 
کاریگەریی لەســەر پەنابەرە گەڕاوەکان هەیە. 
لەماڵەوەش بەفارســی قســەنەکەین،  ئەگەر 
بەاڵم لەناو کوردییەکەماندا وشــەی فارســی 

بەکاردەهێنین، چونکە لێی ڕاهاتووین.

گۆرانی
پەنابــەرە گــەڕاوەکان لە شــوێنەکانی وەک 
دووکان یان ســاڵۆن یــان کافتریا میۆزیکی 
فارســی پێدەکەن؟ هەموویان جەخت لەسەر 
ئەمــه  دەکەنــەوە کــە گورانــی و میوزیکی 
فارسی، کاریگەرییەکی زۆری لەسەر پەنابەرە 

گــەڕاوەکان هەیــە . وەک  لــە بۆچوونەکانی 
نموونەکاندا دەردەکەوێت، هیچ کەســێکیان 
نەبوو نکۆلــی لەو کاریگەرییە بــکات. زۆرتر 
جەختیــان لەوە دەکردەوە کــە لە دەرەوە و 
لە ناو ئوتومبێــل زیاتر گوێ لە گۆڕانییەکانی 
شــەجەریان و موعین و هایدە و ســیاوەش 
قومەیشــی و ... دەگرن. هەروەها تێبینیمان 
کردووە لــە دووکان و کافتریــاکان پەنابەرە 
گەڕاوەکان موزیکی فارسی پێدەکەن. هەموو 
یەکەکانــی نموونەکە باس لــەوە دەکەن کە 
لەگەڵ  گۆرانیی فارسی ڕاهاتوون و بەردەوام، 
ئــەوان ناتوانن گوێ لە گۆڕانــی و میوزیکی 
فارســی نە گر ن، چونکە بووەتە بەشــێک لە 
زەوقی ئەوان و چێــژی لێ وەردەگرن، نەک 
هەر ئەوەندە، بەڵکوو لەســەر خەڵکی دیکەی 
ئێرەش کە پەنابەر نەبوونە کاریگەرییان هەبووە 

لە خۆشەویست کردنی میوزیکی فارسی.
لــە ئەســفەهان لەدایکبووە  عبدالقادر کە 
)1٩7٥( دەڵێــت: »تا داریوش، موعین، حومەیرا 
و هایــدە هەبن من دەڵێم هەمــوو ئەوانی تر با 
بچنەوە  ماڵی خۆیان،   بۆ من ئەوانە خۆشــترن 
و تێیــان دە گــەم و چێژیــان لــێ وەردەگرم. 
ئافرەتێکی دیکە کە لە شاری ساوە ژیاوە و ئێستا 
دانیشتووی سۆرانە دەڵێت: »زۆر گوێ لە گۆرانیی 
فارســی دەگرم«. بۆمان باس دەکا کە خۆی لە 
هۆڵــی لەشــجوانی کار دەکا و دەڵێ: »هەمووی 
گۆڕانیی فارســییه،  بەهیچ شــێوەیەک گۆڕانیی 
کوردی پێناکەین«، باسی لە ساڵۆنەکانیش کرد 

کە هەمووی گۆڕانیی فارسییه. 
نموونەیەکی دیکە کە ئەویش ئافرەتێکە لە 
کەرەج ژیاوە و ئێستا دانیشتووی شارۆچکەی 
شەقاڵوەیە جەخت لەســەر هەمان قسەکان 
دەکاتەوە بــە پێکەنینەوە دەڵێت: »بەشــێکە 
لە ژیانــی ڕۆژانەم«. »ســەنار« و »دەشــتی« 
هەردوو نموونەکە ئاماژە بە یەک شت دەکەن 
کــه دەڵێن: »لەو بــاوەڕەدا نیــن لەناو هیچ 
ئوتۆمبێلێکــی پەنابــەرە گەڕاوەکاندا نەتوانی 
کاسێت یان سیدی و مێمۆرییەک بدۆزییەوە 
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کە گۆرانی فارســیی تێدا نەبێت، دەڵێن هەر 
هەموویان گوێ لێ دە گرن بەتایبەتیش گوێ 
لە گۆرانیــی گۆرانیبێژەکانی نەوەی ئاڵتوونیی 
ئێرانی و کالســیکەکان دەگرن«. ئەوان پێیان 
وایــە کــە ئەوانەی لــە ئێــران گەڕاونەتەوە  
دەتوانین بڵێیــن 1٠٠٪ لەناو موبایلی ئەواندا 

گورانیی فارسی خەزن کراوە.
لە کافتریاکان لە ســۆران و پیرمام، زیاتر 
گۆرانیی فارسی پێدەکەن، بۆ نموونه لە سۆران 
نیوەی کافتریاکان گۆرانیی فارسی لێدەدەن، 
چونکە ئەوانەی لەســەر کافتریاکانن لە ئێران 
گەڕاونەتەو ە یان خێزانێکی ئێرانی  لەوێ کار 
دەکات. کچ و دایک یان باوک و  برایەک لەوێ 
کاردەکــەن و 1٠٠٪ گۆرانییەکان فارســین. 
هەروەها نموونەکان ئاماژەیان بەوە دەکرد که 
لــە زۆرێک لە دووکان و مۆڵ و ســاڵۆنەکان، 
گوێیان لە میوزیک و گۆرانیی فارســی دەبێ. 
بــەاڵم لەگەڵ ئەوەشــدا ئەوان پێیــان وایە 
کــە بەرەبەرە کاریگەرییەکــە کەمتر دەبێت، 
ئێســتا کەمترە بەبەراود بە  1٠ ســاڵ پێش 
یان 7 ســاڵ پێش، )بەحوکمی ئەوەی زۆرتر 
تێکەاڵوی خەڵکی ئێــرە دەبن و دەرکەوتنی 

چەندین هونەرمەندی کورد( 

ڕەفتار
ڕەفتار و هەڵسوکەوتی تاکەکان ڕەنگدانەوەی 
تاکەکانــی  بەکـــــــۆمەڵی  بیرکردنــەوەی 
کۆمەڵگایەکن، هەربۆیە بەشــێکن لە کولتوور. 
کۆمەڵــگای ئێرانیش بە جۆرێک لە جۆرەکان 
هەندێک ڕەفتار و هەڵســوکەوتیان هەیە کە 
جیــاوازە لە ڕەفتار و هەڵســوکەوتی ئێمە لە 
هەرێمی کوردستان. ڕەفتارەکان شتێکی نەگۆڕ 
نین، وەک هــەر توخمێکی کولتووریی دیکە 
گۆڕانکارییان بەسەردا دێت.  لەبارەی ڕەفتارەوه 
پرســیاری ئێمە بۆ ئەندامانی نموونەکە  ئەوە 
بوو تا ئێســتا هــەر وەک ئێرانییەکان لەگەڵ 
خەڵکــی و لەماڵەوە ڕەفتار و هەڵســوکەوت 
دەکەن و ئایا لەکاتی ساڵو کردن و ماڵئاوایی، 

هەڵســوکەوتتان بــە شــێوەی ئێرانییەکانە ؟ 
هەســت دەکەی ڕەفتارتان وەک پەنابەرێکی 

گەڕاوە جیاوازە لەگەڵ خەڵکی ئێرە؟  
دەکرێ بڵێین هەموو نموونەکانی توێژینەوە 
بەجۆرێک لە جۆرەکان باسی کاریگەربوونیان 
کرد لە ڕەفتار و هەڵسوکەوتیان بە کولتووری 
ئێرانی، تەنانەت لە ســاڵوکردن و خواحافیزی 
نموونــەکان  قســەی  بەپێــی  کردنیشــدا، 
دەردەکەوێت بە بەراورد لەگەڵ چەند ســاڵ 
پێش ئێستا و لە ئەنجامی زۆرتر تێکەڵبوونیان 
لەگەڵ خەڵکانی دیکەی نشتەجێی ئێرە )جگە 
لە پەنابەرانی گەڕاوە(، ئێســتا کاریگەرییەکە 

کەمتر بووە.
لــەم بارەیەوە یەکێک لــە نموونەکانمان 
)عبدالقادر(   دەڵێت: »وەکوو پیاو کاتێک ساڵو 
دەکەین دەســتمان دەخەینە سەر سنگمان«. 
هەروەهــا دەڵــێ:  »مــن خوم زۆرجــار ئەو 
جووڵەیە ئەنجام دەدەم«. ناوبراو جەخت لەوه 
 دەکاتەوە کە ئەم جووڵەیە )دەســت لەســەر 
سنگ دانان( بە تەواوەتی  ڕەفتارێکی ئێرانییه.  
یەکێک لــە نمووونەکانی دیکەمــان )فازل( 
باس لــەوەدەکات »ئەگەر ســەردانی ماڵێکی 
پەنابــەری گــەڕاوەی وەک خومــان بکەین، 
ئەوا وەکوو ئێرانییەکان ســاڵو و خواحافیزی 
دەکەین، ئێرانی کە ســەردانی ماڵێک دەکەن 
شــیرینی یان دەســتەگوڵێک یان شــتێکی 
دیکەی لەو شــێوەیە لەگــەڵ خۆیان دەبەن، 
ئێمەش  بەگشــتی بە دەســتبەتاڵی ناڕۆین، 
بەاڵم ئەوە بەو مانایە نییە کە دەبێت هەمیشە 
شــتێک ببەی، ئەو ســەردانانە، ســەردانی 
شــەوانەن کە پێــی دەڵێن   »شەبنشــینی« 
واتە دانیشتنی شــەوانە«. »ئاکۆ« پێی وایە کە 
»ڕەفتارمان هەتا ئێســتاش نەگۆڕاوە و وەکوو 
ئێرانییەکانە و شــێوازی هەستان و دانیشتن، 
ســاڵوکردن و ڕێزگرتن، جۆری قسەکردن و 
جــۆری واڵمدانەوەمان ئێســتاش هەروەکوو 
ئێرانییەکانە. دەشــڵێ: »ئەگــەر لە بازار برۆم، 
نەفەرێک ببینم بە شێوازی ڕەفتارەکانی دیارە 



یان بەقســەکردن بە دوو ڕستە دەزانم ئەگەر 
لە ئێــران گەڕابێتەوە، تەنانــەت بە دابەزین 
یان ســواربوون لە ئوتۆمبێل دەتوانم بزانم ئەو 

کەسە لە ئێران ژیاوە یان نەژیاوە«.
ئەگەرچی هەموو یەکەکانی نموونەکە باس 
لەوە دەکەن کــە ڕەفتاری ئێرانی کاریگەریی 
لەسەر ئەوان و تەنانەت منداڵەکانی ئەوانیش 
هەیــە، )چونکە منداڵەکانیــان لەوانەوە فێرە 
ڕەفتار و هەڵسوکەوت دەبن( هەر هەمووشیان 
بەجۆرێک لە جۆرەکان ستایشــی ئەو ڕەفتار 
و هەڵســوکەوتانە دەکــەن و بەبــێ ئەوەی 
بڵێن بە ڕەفتار و هەڵســوکەوتی مەدەنیتری 
دەبینــن. هەندێکیــان دەڵێــن خەڵکی ئێرە 
هێشــتا نازانن کە ســاڵوکردن چ مانایەکی 
هەیــە و خوداحافیزیکردن چ مانایەکی هەیە. 
گلەیی ئەوەشــیان دەکــرد کاتێک کە لە ناو 
گروپێکدا دادەنیشن، کەسێک دێت ساڵوێک 
لە هەموویان دەکات و یەکە یەکە ساڵو ناکات 
و تۆی لە بیر نیە بە تایبەت ساڵوت لێ بکات،  
گرنگی و بایەخت پــێ نادەن. دەڵێن زۆرجار 
کەســێک دێتە ژوورەوە کە نازانێت ساڵویش 
بکات؛ فێــر نەبووە. ئێمە بەالمانەوە شــەرمە 
یان عەیبەیە ســاڵو نەکەین یان خواحافیزی 
نەکەیــن. ئــەوان جەخــت لــەوە دەکەنەوە 
کــەوا جیاوازییەکــی زۆر لەنێــوان پەنابەرە 
گــەڕاوەکان و خەڵکی پارێــزگای هەولێر و 
ئەوانەی نەچوونەتە ئێــران هەیە. پێیان وایە 
کە ئەوان لە قســەکردندا نەرمونیان و ئارامن 
و ڕێز لەبەرامبــەر دەگرن و دەڵێن: »ئەوانەی 
نەچوونە ئێــران وەک ئێمە بیرناکەنەوە وەک 
ئێمە ڕەفتار ناکــەن، ئەوەی الی ئێمە گرنگە 

الی ئەوان زۆر شتێکی نۆرماڵ و ئاساییە«. 

دابونەریت
دەتوانم بڵێم دابونەریت یەکێکە  لەو شــتانەی 
کە کەمتر کاریگەریی لەسە ر پەنابەران ماوە بە 
بەراورد لەگەڵ ئەوەی پێشتر باسمان کردووە . 
توێژینەوە  نموونەکانــی  بــۆ  پرســیارکەمان 

ئەوه  بوو تا ئێســتاش دابونەریتە ئێرانییەکان 
کاریگەرییان لەسەر ئێوە هەیه؟ 

دەکــرێ بڵێیــن زۆرینــەی یەکەکانــی 
توێژینــەوە بەجۆرێــک لە جۆرەکان باســی 
کاریگەربوونیان بە دابونەریتی ئێرانییان کرد، 
بەتایبەتی دابونەریتەکانی وەکوو شەوی یەڵدا و 
سفرەی حەوت سین ... وەک لە وەاڵمەکانیان 
دەردەکەوێــت، کاریگەرییەکــە جیــاواز بوو 
لەسەر یەکەکانی توێژینەوەکە بەپێی شوێنی 
جوگرافیای ئێســتایان، نموونــە هەبوو هیچ 
کاریگەریی لەسەر نەماوە )بەگوتەی خۆیان(، 
بەاڵم کاریگەرییەکە له ســەرئەوانەی درەنگتر 
گەڕاونەتەوە و لە ئێرانیش نیشــتەجێی شارە 

فارسییەکان بوون زیاتر دیارە.
یەکێک لە نموونەکان کــە ئافرەتێکە  لە 
شاری شیراز ژیاوە لەمبارەوە دەڵێت: »هەندێک 
جار سفرەی  حەوت سین دادەنێین، لە شەوی 
یەڵــداش ئاهەنگ دەگێڕین”«. پاســاوی بەوە 
هێنایەوە کە ئەو شــەوە لــە الی کوردانیش 
هەیە، بەاڵم تۆزێک شــەوەکه پێش و پاشی 
هەیه. گوتی پار ساڵ سفرەی حەوت سینمان 
دانا، بەاڵم ئەمساڵ نەخێر، بۆ سفرەی حەوت 
ســین وێنە دەگریــن و خــواردن دائەنێین، 
شــتێکی جوانــه .    نموونەیەکــی دیکەمان 
تەمەنی ٤٨ ســاڵە و  لە کــەرەج ژیاوە . باس 
لە دابونەریتێکی دیکەی جیاواز لە یەکەکانی 
نموونە دەکات کە ئەویش قورئانە لەکاتی کچ 
بەشوودان لەســەر مێز دادەنێن یان یەکێک 
ســەفەری دووری هەیە کە  نموونەکە گوتی: 
»حەز دەکەم هەمیشە بەژێر قورئاندا تێبپەرم«. 
نموونەیەکــی دیکــە که  لە کرماشــان ژیاوە 
دەڵێت: »من شەخســی خۆم لە ئێرانیش زۆر 
لەگەڵ ســفرەی  حەوت ســین نەبووم، بەس 
شــەوی یەڵدا دادەنیشتین، دەمگوت سفرەی  

حەوت سین هی فارسەکانە«.

ئەنجامگیری
ئــەم  ئەنجامگیریــی  گرنگتریــن  ڕەنگــە 
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توێژینەوەیــە ئــەوە بێــت کە لــە ئەنجامی 
گەڕانــەوەی پەنابــەران لە ئێــران لە 1٩٩1 
بەدواوە، گرووپێکی دیکــەی کۆمەاڵیەتی لە 
کۆمەڵگەی هەرێمی کوردســتان زیاد بوو، کە 
خاوەنی وردە کولتوورێکی تایبەت بە خۆیانن. 
ئەم گرووپە گرووپێکی یەکدەست و هاوشێوە 
نیــن، بە هۆکاری ئەوەی ماوەی مانەوەیان لە 
ئێــران زۆر جیاوازە. خێزان هەیە 3٠ ســاڵ 
بەسەرەوە لە ئێران بووە، خێزانیش هەیە تەنیا 
چەند ساڵێک لە ئێران ژیاوە، هەروەها خێزان 
هەبووە لە باشــوور یــان ڕۆژهەاڵتی ئێران و 
دوور لە کوردســتان ژیاوە، خێزانیش هەیە لە 
ڕۆژئــاوای ئێران واتە ڕۆژهەاڵتی کوردســتان 
ژیــاوە و لــە زمــان و کولتــووری کوردی 
دوورنەبــووە. بەاڵم ئــەوەی وا دەکات ئەوانە 
یەک وردە کولتووریان هەبێت یان گرووپێکی 
کۆمەاڵیەتیــی تایبەت بن، کاریگەربوونیانە بە 
کولتووری ئێرانی بە هــەردوو الیەنە ماددی 
و ڕووحییەکەی. قسەکردن بە زمانی فارسی، 
گوێگرتن لە گۆرانیی فارســی، تەماشاکردنی 
کەناڵــە ئێرانییەکان، بەردەوامیــی خواردنی 
ئێرانی لەســەر ســفرەکانیان، چــای زەرد و 
دیشــلەمە، بوونی مافوور و تابڵۆی ئێرانی لە 
و  خانووەکانیان  دیزاینکردنــی  ماڵەکانیــان، 
ڕازاندنەوەیان بە دیکۆری ئێرانی، هەموو ئەوانە 
وا دەکەن ئێمە پێمــان وابێت ئەمانە خاوەن 
وردە کولتوورێکــی تایبەت بە خۆیانن، کە نە 
کولتووری ئێرانییە بە تەواوی و نە کولتووری 
کوردییە، بەڵکوو تێکەڵەیەکە لە هەردووکیان. 
بــەوەش توانیویانە هەم خۆیــان جیابکەنەوە 
لە گرووپەکانی دیکەی هەرێمی کوردســتان 
و هەمیــش خۆیان لە گەڵ ئــەو گرووپانەدا 

بگونجێنن.
دەردەکەوێــت بوونــی  پەیوەندی لەگەڵ 
ئێرانییــەکان و هاتوچۆکردنیــان، کاریگەریی 
زۆرتری لەســەر یان دانــاوە ،  واتە ئەوانەی لە 
تاران و کاشان و شیراز و ئەسفەهان و  کەرەج 
ژیاون، کاریگەرییەکە زیاتر بەســەر ئەوانە وە 

دیاربوو نەوەک ئەوانەی لە ئورمییە و نەغەدە و 
زێویه ژیاون کە ناوچەی کوردنشینن.  خاڵێکی 
دیکــە ئەوەیە کــەوا کاریگەرییەکە ڕۆژبەرۆژ 
کەمتــر دەبێتــەوە؛ بەتایبەتیش بــە بەراورد 
لەگەڵ ئەو ســااڵنەی کە تــازە گەڕابوونەوە. 
ئەوانەی خزم و ناسیاویان لە ئێران هەیه یان 
دایکیان ئێرانییە )فارس و تورک( یان کوردی 
ڕۆژهەاڵتە کاریگەرییەکە ئێســتا لەســەریان 
زیاترە و ئەو کاریگەرییە بەردەوامیش دەبێت. 
ئــەم گرووپــە کۆمەاڵیەتییــە، بەرەبەرە 
کاریگەریی کولتووری ئێرانی لەسەریان کەمتر 
دەبێتــەوە، لــە الیەکەوە ئێــران کاریگەرییە 
کولتوورییەکــەی کەم دەبێتەوە و کاریگەریی 
کولتووری ڕۆژئاوایی لــە کۆمەڵگای هەرێمی 
کوردســتان زیاد دەکات، لە الیەکی دیکەوە 
هەرێمی کوردستانیش لە زۆر الیەنەوە پێش 
دەکەوێت و هەستی خۆبەکەمزانین بەرامبەر 
کولتووری دراوســێکانی الی تاکەکان کەمتر 
دەبێتــەوە. هۆکارێکــی دیکــەی الوازبوونی 
کاریگەریــی کولتــووری ئێرانی لەســەریان، 
مامەڵــەی دوژمنکارانــەی حکوومەتی ئێرانە 
لــە بەرامبــەر هەرێمــی کوردســتان، کــە 
ئەمــە وادەکات خەڵکەکە تا دێــت لە ئێران 

دوورکەونەوە. 
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ژنی کورد لە هەمبەر کۆلۆنیالیزمدا      

ئاژوانڕۆژهەاڵت

داگیرکاریی خاک و جوغرافیای نەتەوەیەک لەالیەن 
دەسەاڵتە بەهێز و سیاسییەکانەوە پێوەندیی بە 

مێژووەوە هەیە و ئەو دیاردەیە لە هەموو بڕگەیەکی 
مێژووییدا بەدی ئەکرێ، بەاڵم کۆلۆنیالیزمی نوێ 

ئەگەر بەپێی »شرۆڤەکارییە سیاسییەکان«، پێوەندی 
بدرێ بە سەدەی نۆزدەهەمەوە، بەاڵم بۆ کورد 

مێژوویەکی دووری هەیە
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بێگومان گەورەتریــن زەبرێک کە کۆمەڵگای 
کوردســتان لە هەمــوو بوارەکانی سیاســی، 
کۆمەاڵیەتــی، فەرهەنگــی، جوغرافیایی و ... 
هتد بە خۆیــەوە بینیوە، لەالیــەن نەتەوەی 
فارسەوە بووە کە لە دوای ڕووخانی دەسەاڵتی 
مادەکانەوە هەتا ئێستا، بە سیاسەتی »نەرمەبڕ 
و جەرگەبڕ« درێژەی هەبووە و هەیە. فارسەکان 
خزمایەتیــی  و  هاوبــەش  تایبەتمەندیــی 
دێرینیان لەگەڵ کــوردەکان هەبووە و هەیە، 
بەاڵم ئەو نەتەوەیە بە درێژاییی مێژوو لەگەڵ 
دوژمنتریــن دەوڵەت و الیەنــی دەرەکیدا بە 
هەموو شــێوەیەک ڕێک کەوتــووە، بەاڵم لە 
ئاســت کوردەکاندا قەت ڕاستگۆ نەبووە و بە 
هەموو شــێوەیەک و لە هەمــوو بڕگەیەکدا 
دژایەتیی شــکۆمەندیی کــوردی کردووە و 
ئامــادە نەبــووە کە کورد بۆ خــۆی کیانێکی 
سەربەخۆی هەبێ و ڕووی ئاسایش بە خۆیەوە 
ببینێ. زۆرترین جوغرافیا و خاکی کوردستان 
لەالیەن فارسەکانەوە داگیر و بەفارس کراوە.

ژنیکوردلەهەمبەرکۆلۆنیالیزمدا
بێگومان گەورەتریــن زەبرێک کە کۆمەڵگای 
کوردســتان لە هەمــوو بوارەکانی سیاســی، 
کۆمەاڵیەتــی، فەرهەنگــی، جوغرافیایی و ... 
هتد بە خۆیــەوە بینیوە، لەالیــەن نەتەوەی 
فارسەوە بووە کە لە دوای ڕووخانی دەسەاڵتی 
مادەکانەوە هەتا ئێستا، بە سیاسەتی »نەرمەبڕ 
و جەرگەبڕ« درێژەی هەبووە و هەیە. فارسەکان 
تایبەتمەندیی هاوبەش و خزمایەتیی دێرینیان 
لەگەڵ کــوردەکان هەبووە و هەیە، بەاڵم ئەو 
نەتەوەیە بە درێژاییی مێژوو لەگەڵ دوژمنترین 
دەوڵــەت و الیەنــی دەرەکیــدا بــە هەموو 
شــێوەیەک ڕێک کەوتووە، بەاڵم لە ئاســت 
کوردەکاندا قەت ڕاســتگۆ نەبووە و بە هەموو 
شــێوەیەک و لە هەموو بڕگەیەکدا دژایەتیی 
شــکۆمەندیی کوردی کردووە و ئامادە نەبووە 
کە کورد بۆ خۆی کیانێکی سەربەخۆی هەبێ 
و ڕووی ئاســایش بە خۆیەوە ببینێ. زۆرترین 

جوغرافیــا و خاکــی کوردســتان لەالیــەن 
فارســەکانەوە داگیر و بەفارس کراوە. ئەگەر 
ســەردەمێک هەمەدان پێتەختــی مادەکان 
بووە، بێگومان سنووری ئەو دەسەاڵتە کوردییە 
زۆر لەوالتــر بووە. هۆکاری گۆڕینی بەشــی 
هەرەزۆری دێمۆگرافیی کوردستان، پێوەندیی 
بــە هۆکارگەلی وەک »نەبوونی دەســەاڵت«، 
»لەشکرکێشیی بێگانەکان«، »ژیانی خێڵەکی«، 
گەورە«،  شــاری  »نەبوونی  »کۆچەریبــوون«، 
»دەشــتاییبوون«، »نەخوێندەواری« و هتدەوە 
بووە. بچووکبوونەوەی جوگرافیای کوردستان 
لــە بنارەکانی ئەلبــورزدا )البرز=هەرە بەرزە، 
فرهنــگ دهخدا( پێوەندیی بە پرۆســەیەکی 
هەزاران ساڵەوە هەیە کە بێجگە لەوەی قەت 
بۆ کــوردەکان قەرەبوو ناکرێتەوە، ئێســتاش 
ســەبارەت بەوەی کە لە دەستی کوردەکاندا 
مــاوە، بــەردەوام خەریکی درێــژەی هەمان 
سیاسەتی کۆلۆنیالیستین. ئەوەی لەو وتارەدا 
مەبەستی سەرەکییە، ئەوەیە کە سەردەمانێک 
ئەگەر ژنان لە دوای پیاوان تووشــی گۆڕانی 
شــوناس و چێیەتیــی فەرهەنگــی و زمانی 
بووبن، بەداخەوە ئیســتە پرســەکە پێچەوانە 
بووەتــەوە و ژنانی کــورد، زیاتر لــە پیاوان 
ڕووبەڕووی خەساری شوناس دەبنەوە. لێرەدا 
هــەوڵ ئەدرێ بە وردی ئــاوڕ لە الیەنەکانی 
خەسارلێکەوتنی ژنان لە هەمبەر داگیرکەردا 

بدرێتەوە.

زاراوەسەرەکییەکان
ئێرانی ســوننە، ئێرانی شیعە،  شوناسی ژنانە، 

زمانی فمینیستی، کۆلۆنیالیزمی نوێ

کوردستانوکۆلۆنیالیزمینوێ
داگیرکاریی خــاک و جوغرافیای نەتەوەیەک 
لەالیەن دەســەاڵتە بەهێز و سیاسییەکانەوە 
پێوەندیی بە مێــژووەوە هەیە و ئەو دیاردەیە 
لــە هەمــوو بڕگەیەکــی مێژووییــدا بەدی 
ئەکــرێ، بــەاڵم کۆلۆنیالیزمی نــوێ ئەگەر 



بەپێی »شرۆڤەکارییە سیاسییەکان«، پێوەندی 
بدرێ بە ســەدەی نۆزدەهەمــەوە ]1[، بەاڵم 
بــۆ کورد مێژوویەکــی دووری هەیە و ئەگەر 
ڕژێمــە سیاســییەکانی باندەشــتیی )فالت( 
ئێران ســەردەمانێک بە شــێوەی فیزیکی لە 
خاکــی کوردســتاندا حوزووریــان نەبووبێ، 
بەاڵم کلتووری فارسی لە چوارچێوەی ژانری 
ئەدەبیاتدا )شــیعر و چیــرۆک( لە بوارەکانی 
شــانامەکان، پەندنامە و داســتانەکانی وەک 
بووستان و گوڵســتان، کیمیای سەعادەت و 
هەروەها شــیعرەکانی حافز، مەوالنا و هتد... 
نوێنەرایەتیی دەســەاڵتی فارســیان کردووە. 

کاتێك لە دیوەخانەکاندا بێجگە 
لە شــانامەی کوردی، شانامەی 
فارسی و هەروەها لە حوجرەکاندا 
شیعری شاعیرانی فارس لەالیەن 
و  وتراوەتــەوە  مامۆســتاکانەوە 
خوێندراوەتەوە، بەڕاســتی ئیتر 
کۆلۆنیالیزمی  باســی  دەتوانین 
نوێ لە سەردەمی کۆندا بکەین 
فەرهەنگی  بوارگەلــی  لــە  کە 
حوزووری  بــەردەوام  زمانیدا  و 
زیندووی هەبووە و لەناو هەموو 
جمگەکانــی کۆمەڵگادا ڕەگ و 
کۆلۆنیالیزمی  داکوتاوە.  ڕیشەی 
فەرهەنگی لە هەموو شێوازەکانی 
چونکە  گشتگیرترە،  داگیرکاری 

و  ئیمپریاڵیزمــی سیاســی  »یارمەتیــدەری 
ئابوورییە«]2[، واتە کاتێک نەتەوەیەک لە باری 
زمانی و کلتوورییەوە سڕایەوە، ئیتر داگیرکەر 
بە ئاسانی دەتوانێ دەست بەسەر واڵتەکەشیدا 

بگرێ.
کورد  ئاسیمیالســیۆنی  بگوتــرێ  ئەگەر 
بەزۆری لە پێدەشتەکاندا بووە! زۆر ڕاستە. ئەو 
ناوچەگەلەی کوردســتان لەالیەن دەسەاڵتی 
فارسەکانەوە هەم داگیرکراوە و هەم بە هەڕاج 
و موزایدە پێشکەش بە تورکە کۆچەرییەکان 
کــراوە. بەر لە هاتنی ســەالجقە، ناوچەکانی 

ئەردەبێــڵ، تەورێز، هەمەدان و هتد هەمووی 
کورد بووە. ئەشــعاری بابە تایەری هەمەدانی، 
شــێخ ســەفیەدینی ئەردەبێڵــی و تەنانەت 
»فێربوونی زمانی کوردی لەالیەن پزیشــکی 
نــاوداری جیهان ئیبــن ســینا«]3[ بۆ خۆی 
سەلمێنەری ئەوەیە کە زمانی زاڵ و وێژمانی 
زاڵ لەو ســەردەمانەدا لە ناوچە کوێســتانی 
و پێدەشــتییەکانی زاگــرۆس و ئەلبــورزدا 
زمانــی خەڵکانی زاگرۆس بــووە نەک زمانی 
فارســی. کاتێک خەڵکی ئێران و دەســەاڵتە 
سیاســییەکانی لە بــاری مەزهەبییەوە هەتا 
هاتنی ســەفەوییەکان سوننە مەزهەب بوون، 
نێوخۆییەکانی  پیوەندییــە  ئیتر 
ئێــران وەک پێوەندیــی نێوان 
پێوەندیی  نەتەوە جیــاوازەکان، 
و  فیدراتیــوەکان  دەســەاڵتە 
جەماوەری  هەڵوێستی  تەنانەت 
ســوننە مەزهــەب دەرحەق بە 
وەک  جیاوازەکانــی  پێکهاتــە 
یارســانەکان، مەســیحییەکان، 
یەهوودییەکان)جــووەکان(ی 
ئێران و کوردســتان بەڕاســتی 
بووە  دیموکراتیک  و  ئینســانی 
و هەتا ســەردەمی سەرهەڵدانی 
ئێران  ســەفەوییەکان، مێژووی 
لە هەمــوو بڕگەیەکــدا پڕە لە 
زاناگەلێکی وەک »شێخ حەسەن 
بەســری، شێخ ســەعدی، ئیمام موحەممەد 
غەزاڵی، حەکیم عومەر خەیام، ئیبن ســینا، 
خاجە نەســیرەددین تووســی و ...«]۴[ کە بە 
زمانی عەرەبی ئاســەواری جیهانپەســەندیان 
خوڵقاندووە. ســەرهەڵدانی ســەفەوییەکان و 
فەرمــی بوونەوەی مەزهەبی شــیعە، هەموو 
بااڵنس و هاوکێشــەکانی بــە زەرەری هەموو 
کەمینــەکان، بەتایبەت کــوردەکان تێکداوە. 
کــوردەکان بەهــۆی هاوســنووری لەگــەڵ 
دەســەاڵتەکانی ســەفەوی و قەجەرەکانــدا 
بەردەوام لە ژێر گوشاری سیاسی، کۆمەاڵیەتی، 

ئەگەربگوترێ
ئاسیمیالسیۆنی
کوردبەزۆریلە
پێدەشتەکاندابووە!
زۆرڕاستە.ئەو

ناوچەگەلەیکوردستان
لەالیەندەسەاڵتی
فارسەکانەوەهەم
داگیرکراوەوهەم
بەهەڕاجوموزایدە
پێشکەشبەتورکە
کۆچەرییەکانکراوە
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فەرهەنگی، مەزهەبی و زمانیدا بوون و بێجگە 
لە گۆڕینی دیموگرافیی ناوچە کوردنشینەکان، 
مەزهەبی شیعەشــیان لەو ناوچەگەلە فەرمی 
کردەوە. دەسەاڵتی شــیعه لە ئێراندا ئەوەندە 
گەشەی کردووە کە ئیســتەش وەک هزری 
توندئاژۆیی هەنــاردەی واڵتانی دیکە ئەکرێ. 
دەزگای  ســەفەوییەکاندا  ســەردەمی  لــە 
دیپلۆماسیی شیعەکان لەگەڵ ئەورووپییەکان 
)ئانتۆنی شــێرڵی، ڕابێرت شــێرڵی( کە دژی 
عوســمانییەکان بوون، پێوەندیی چڕ و پڕیان 
دامەزرانــد و لــەوە بەدواوە هەتا ئێســتەش 
پێوەندییــەکان لــە دژی واڵتانــی ناوچەکە 
درێــژەی هەیــە. لــە دوای ســەر هەڵدانی 
ســەفەوییەکان، ستراتێژیی دەوڵەتانی ئێرانی، 
ستراتێژییەکی شــەڕئەنگێزانە، هێرشبەرانە و 
داپڵۆســێنەرانە بووە و هــەر بۆیە لە قۆناخی 
یەکەمــدا ئەو دۆخە ناشارســتانییە، مێژوو و 
شارستانییەتی ئێران و ناوچەکەی سڕییەوە و 
هەم داهاتوویەکی ناڕوون و پڕ لە دەردیسەری 

بۆ نەتەوە و تۆرماتی داهاتوو مسۆگەر کرد.
نەتــەوە و پێکهاتــە جیاوازەکانــی ئێران 
بەهــۆی دەســەاڵتی دووقۆڵیــی »زمــان و 
مەزهەب«ـــەوە لە ژێر تەوژمی لەناوچوون و 
توانەوەدان. ناســیۆنالیزمی فارسی بێجگە لە 
بەرنامەی یەکدەســتکردن و بەفارســکردنی 
ئێــران، زۆرجار لە گــورزی مەزهەب کەڵکی 
وەرگرتووە و تەنانــەت لەالیەن ناوەندەوە ئەو 
ڕەوایییەیان بــە خۆیان داوە کــە مەزهەبی 
تەشــەییوع بەســەر پێکهاتــە جیاوازەکانی 
ناوخۆدا بســەپێنن. لە کوردستان یارسانەکان 
هەرچەند لە بــاری ئایینییەوە لەگەڵ ئایینی 
ئیســالم جیاوازییــان هەیە، بــەاڵم »بەهۆی 
گوشار و تەوژمی سیاســی و فەرهەنگییەوە، 
لــە ســەردەمی ســەفەوی و قەجەرەکانــدا 
چەمکی عەلی وەلییوڵالیــی )علی ولی الله( 
یان قەبــووڵ کردووە«]۵[ و ئەو ناونیشــانە لە 
ئاســتێکی بەرباڵودا لە نێو یارسانەکاندا بووە 
بە باســێکی بــاو. کلتووری شــەڕخوازانەی 

شــانامەی فارســی و هەروەهــا فەرهەنگی 
خوێنڕشتنی عاشورا، پێکەوە دەستیان داوەتە 
یەک و لە هەوڵی ســڕینەوەی شارستانییەتی 
ئێرانی و کوردســتانین بۆ هەمیشە . ستەمی 
ئێرانی لە ستەمی هیچ واڵتێک ناچێ چونکە 
لە پێشــێلکرانی کەرامەتی مرۆڤــدا تەنانەت 
ســەبارەت بە خەڵک و جەماوەری خۆیشــی 
هەمان یاســا ڕەچاو ئەکا. لە ڕابردووی ئێران 
و کوردســتاندا، باری ژیانی کۆمەاڵیەتی واتە 
خێڵەکیبوونی پێکهاتەی کۆمەڵگا و سیستمی 
میرنشینی، بەڕاســتی هۆکارگەلێک بوون بۆ 
پچڕپچڕبوونی کۆمەڵگای سیاسیی کوردستان 
و لە ئاکامدا توانەوە و ئاســیمیلەبوون لە نێو 

دەسەاڵتی ناوەندیدا.
ڕۆڵی ژنان لە ئاســیمیلەبوونی کۆمەڵگای 
کوردستاندا، بە درێژایی مێژوو ڕۆڵێکی نەرێنی 
نەبــووە؛ بەڵکوو ژنان بەهــۆی ونبوون لە نێو 
ژیانی خێڵەکیدا هیچ دەورێکی بەرچاویان لە 
سیاسەت و بەرپرسایەتییەکاندا نەبووە و بگرە 
دوایین توێژیش بووبن کە لە نێو نەتەوە، زمان 

و دەسەاڵتی بااڵدەستەکاندا تواونەتەوە.

دۆخیژنانیکوردوپیالنیکۆلۆنیالیزم
 شــرۆڤەی دۆخــی ژنــی کورد لــە هەموو 
بوارەکانــدا یارمەتیــدەرە بۆ هەڵســەنگاندنی 
پیالنی داگیرکەران و دژبــەران. دەرکەوتنی 
ژنان لە گۆڕەپانەکاندا بەتایبەت لە ســەدەی 
ڕابردوو بەدواوە، هانمان ئەدات کە پرسی ژن 
وەک کەیســێکی تایبەت و تەنانەت جیاواز و 
سەربەخۆ لە پیاوان شرۆڤە و شیکاری بکەین. 
جێگیربوونی کۆلۆنیالیزم لە کوردستان، جیاواز 
لە ڕابردوو، بە سەرهەڵدانی ئۆرگان و ڕێکخراوە 
دەوڵەتییــەکان توانــی باڵی بەســەر هەموو 
جمگەکانی کۆمەڵگادا بکێشــێ. سەرەکیترین 
ڕێکخراو و ئۆرگانە دەوڵەتییەکان، دەزگاکانی 
ڕاهێنــان وبارهێنــان و هەروەهــا دەنگ و 
ڕەنگــی )صدا و ســیما( داگیرکــەران بوون. 
لــە کۆلۆنیالیزمی ئێرانیــدا، ژنان یەکەمین و 



زۆرترین ڕێژەی قوربانین.
 بەر لە دەســپێکی باســەکە پێویســتە 
ئاماژە بــەوە بکرێ کە لە مێــژووی هەزار و 
چوارسەد ســاڵەی ئێرانی ئیســالمیدا، هێچ 
قۆناخێک لە مێژوو بە ئەندازەی سەفەوییەکان 
بــە دواوە)٩٠٥ تــا 11٤٨ ک م (]6[ پلــە و 
پێگــە و شــکۆی دانەبەزیــوە. خوێندنەوەی 
مەزهەبی سەفەوییەکان ســەبارەت بە ژنان، 
جنســی  و  سێکســییانە  خوێندنەوەیەکــی 
بوو، هەروەهــا لەو بڕگەیە بــەدواوە، ڕێژەی 
حەرەمســەرا و ژنانــی ناو حەرەمســەرا ڕۆژ 
بــە ڕۆژ ڕووی لە زیادبوون کــرد و تەنانەت 
هاوســەرگیریی کاتی )موتعە( و فەحشــای 
ڕەوا بازاڕی و ئاســایی بوویەوە]7[. لە کلتووری 
ئێرانیدا، پیاوان سەرپەرشت و نان دەرهێنەری 
بنەماڵــەن و ژنانیــش ماڵداریکــەر و منــاڵ 
بەخێوکەر. ئەو فۆرمەی ژیان لە کوردســتاندا 
ســەقامگیرتر و نەریتیتر بــەدی ئەکرێ. لە 
ئێران و کوردستاندا هیچ بەرنامەیەکی زانستی 
چ لــە نێــو دەزگای ڕاهێنــان و بارهێناندا و 
چ لــەدەرەوەی ئەو دەزگایەدا ســەبارەت بە 

باشــترکردنی دۆخی ژنان بــەدی ناکرێ. بە 
جورئەتــەوە دەبێ بگوترێ کــە ژنی کورد بۆ 
ڕووبەڕووبوونەوەی دنیای نوێ و مودێڕن، هیچ 
ئامادەیییەکــی نییە و هــەر بەو هۆیەوە هەم 
لەالیەن دەزگای دەســەاڵتدار و هەم لەالیەن 
کۆمەڵگاوە بە شێوەی دووقات ئەچەوسێتەوە. 
کاتێــک توێژێک لــە کۆمەڵگادا پــەروەردە 
نەکرابن، بااڵدەســتەکان بە ئاســانی دەتوانن 
پیالن و بەرنامە و ئاراستەیان بۆ دیاری بکەن. 
ژنانی کــورد لە ڕۆژهەاڵت بەهــۆی نەبوونی 
دەسەاڵت و دەزگایەکی سیاسیی کوردییەوە، 
لــە ســەرەتادا لــە کۆنتڕۆڵــی سیســتەمی 
کۆمەاڵیەتیــی کوردی و بنەماڵــە دەرئەچن 
و دواتــر کۆلۆنیالیزم بــە چەکی زمان، خۆی 
دەسەپێنێ و دەبێتە جێگرەوەی زمانە ڕەسەن 
و دێرینەکەیان. هەندێــک هۆکاری ناوخۆیی 
کــە پاڵپێونەرە بۆ لەداوکەوتنی ژنانی کورد لە 

نێو پیالنی کۆلۆنیالیزمدا، بریتین لە:

1.زمان
لە کۆمەڵگای شاریدا، پەیکەرەی زمانی کوردی 
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دەتوێتەوە و خانەکانی )ســلول( کە هەمان« 
وشە«، »زاراوە« و »ڕستەگەلی« ڕەسەنن، دەمرن 
و خانەی دیکە لــە زمانێکی دیکە کە زمانی 
کۆلۆنیالیزمــە، جێگایان دەگرێتەوە. ناوەرۆکی 
زمانــی کوردی کە پێوەندیــی بە زاراوەگەلی 
ژینگەیی، جووتیــاری، ئاژەڵدارییەوە هەیە و 
هەروەها وێژمانی ئایین، نەریت و عورفەکانی 
کۆمەڵگایــش  تێیــدا زاڵە، ئیتــر وادیارە کە 
ژنان لە پێکهاتــەی زمانی کوردیدا کەمترین 
بەشــکۆیان )ســهم( هەیە. کاتێــک زمانێک 
پێوە  تەنگەژەســازەی  تایبەتمەندییــە  ئــەو 
دیــار بێ، هەر وەک لودویچ ویتگشــتاین کە 

دەڵــێ »الوازییەکانی زمانەکەم، 
و  جیهانمــە«]٨[  الوازییەکانــی 
بەو بۆنەیەوە لە نێو کوردیشــدا 
و خۆدەربازکردن  دوورکەوتنەوە 
لەو زمانە زۆر ئاسانە .لە الیەکی 
دیکــەوە ڕەگەزایەتــی بوونــی 
زمانی کوردی بــە ڕادەیەک بە 
قازانجی پیاوان گەشەی کردووە 
کــە لە نێو هەمــوو جمگەکانی 
کۆمەڵــگادا کاردانەوەی هەبووە. 
هەمــوو  لــە  »ڕەنگدانــەوەی 
بوارەکانی ژیاندا ڕۆڵی ڕەگەزییە 
و لــە بوارەکانــی فەرهەنگــی، 
ئابووری،  دینــی،  کۆمەاڵیەتی، 
کۆمەاڵیەتی،  پێوەندیی  نەریتی، 

خێڵەکــی و نەتەوەییــدا خــۆی دەبینێتەوە 
و هــەر وەها لــە تانوپۆی ئەدەبــی زارەکی 
بیرکردنــەوە،  شــێوازەکانی  نووســیاریدا،  و 
مۆســیقا، هەڵپەڕکێ، ڕەفتار و هەڵسوکەوت 
و شــێوازەکانی جلوبــەرگ و ... بە شــێوەی 
ڕۆژانە وێنا دەبێ. زاراوەگەلی«زایەفە«، »خۆ ژن 
نەبووی« نموونەی لەو چەشــنەن »]٩[ تەوژم 
و هێرشی زمانی فارســی بۆ سەر کوردستان 
لەو دوو دەیــەی دواییدا کاریگەریی نەرێنیی 
خۆی داناوە و لە نێو نەوەی نوێدا بەڕاســتی 
هێڵی ســووری بەزاندووە. لە شارە گەورەکانی 

کوردســتان، قســەکردن بە زمانــی کوردی 
بەتایبــەت لە ناو ژنانــی خوێندەوار و خاوەن 
پیشــەی دەوڵەتیدا بووە بە عەیبە و هەمووان 
شــایەدی ســەرهەڵدانی ئــەو دیاردەیەین و 
پێویســت بە بەڵگەهێنانەوە ناکات. هەرچەند 
فێربوونی زمانی فارسی سەبارەت بە ژنان هیچ 
کاریگەرییەکی ئەرێنی و باشــی دەرحەق بە 
ماف و ئازادییە ئینسانی و کۆمەاڵیەتییەکانی 
بەدواوە نییە، بەڵکــوو دەروازەیەکە بۆ چوونە 
نێو دنیایەکی پڕ لە کێشە و چەرمەسەری. لە 
ڕاستیدا کێشەی ژنانی ئێرانی بەهۆی زاڵبوونی  
دیاردەی مەزهەبی شــیعە، هاوســەرگیریی 
کاتــی، تووشــبوون بــە ماددە 
 ... و  بێــکاری  ســڕکەرەکان، 
چەند بەرابەری کێشــەی ژنانی 
کوردە، هــەر بۆیە خۆدزینەوەی 
ژنانی کورد لــە زمانی دایکی و 
فێربوونــی زمانی فارســی هیچ 
کێشــەکانی  لــە  کێشــەیەک 
پێوەندیدار بە کێشەکانی ژنانەوە 
چارەسەر ناکات. لە نێو بیرۆکەی 
فێمێنیستیی سەردەمدا تەنانەت 
باســی »خوڵقاندنی زمانی نوێی 
ژنانە«]1٠[ لــە ئارادایە کە هەموو 
دیاردە پۆرن و توندوتیژییەکانی 
کەچــی  ســڕابێتەوە  تێــدا 
کۆلۆنیالیزمی ئێرانی ئیســتە بە 
تەمایە لە کاناڵی ژنانــەوە خۆی و زمانەکەی 
بســەپێنێ. زمانی کوردی، توانستی بوون بە 
زمانێکی زانستی و سەردەمیانەی هەیە بەاڵم 
بەهــۆی نەبوونی دەســەاڵتێکی سیاســی لە 
پشــت ئەو زمانەوە، بەرەبەرە دەبینن کە ئەو 
زمانە بەرەو لەناوچوون و پەڕاوێزخران دەچێ. 
کۆلۆنیالیزمــی ئێرانی بێجگە لەوەی کە هیچ 
دەرەتانێک بە کەمینە نەتەوەکانی دیکە نادات، 
لە دەزگا فەرمییەکانیشــدا پیالنی هێورانە و 
بەردەوامی بۆ ســووکایەتی پێ کردن و کەم 
نرخاندنــی هەیە. لە فیلمە ســینەماییەکاندا 

زمانیکۆلۆنیالیزم،
زمانێکینەرمونیان
ودیموکراتیکنییە،

تەنانەت
زمانێکنییەئەگەر
هەرکەسێیانهەر
ژنێکفێریببێ،
ئیترلەوەبەدوا

ئازادییەتاکەکەسیو
کۆمەاڵیەتییەکانی
بۆدابین

ببێ



کوردەکانی بەسەر دوو بەرەدا دابەش کردووە. 
بــەرەی یەکەم، دژەناوەنــد و بەرەی دووهەم 
ســەر بە ناوەند و ســنوورپارێزە. لــە بەرنامە 
کاناڵەکانــی پارێزگا کوردنشــینەکاندا، زمانی 
کوردی زمانی دووهەمە، واتە هەر لەوێشــدا 
زمانی فارسی زمانی فەرمییە. دووهەم بابەت 
ئەوەیــە کە ئەو کاناڵگەلە، زمانی کوردییان بە 
زمانێکی دێهاتی، تەنزی، غەیرە جیددی و ...  
پێناســە کردووە و بێجگە لەوەش، لە فیلمە 
زنجیرەیییەکانــی وەک »نون خ« و »بەرەرە« و 
هتددا  پلە و پێگەی کەمینەکانی بۆ ئاستێکی 
زۆر نــزم دابەزانــدووە کــە چاولێکردنی ئەو 
فیلمگەلە  دەبێتە هۆی شــێواندنی دەروونی 
تاکی کورد. لەو پرۆســەیەدا کە کۆلۆنیالیزمی 
فارســی لە ئێران و کوردســتاندا گرتوویەتە 
بەر، بەڕاســتی لە باری ڕۆحی و دەروونییەوە 
زیاتریــن کاریگەریی لەســەر ژنانی شــاریدا 
جوواڵنەوەیەکی  کوردستانیشــدا  لــە  دەبێ. 
فێمێنیســتیی بەهێز لە ئارادا نییە کە بتوانێ 
سەرنجی چینی ژنان بە الی  خۆیدا ڕاکێشێ. 
»وێژمانی پیاوساالری لە نێو بزووتنەوەی ژنانی 
ڕۆژهەاڵتدا هێشتا قسەی یەکەم دەکات«]11[ و 
بزوتنەوەی فێمێنیستی کە یەدەکی ئەحزابی 
کوردییە، هێشــتا ئەوەندە بەهێــز نەبووە کە 
بتوانێ لە نێــو ژنانی خوێنــدەواری ناوخۆدا 
ڕێکخســتنی هەبێ. ژنی کورد لە ڕۆژهەاڵت 
لە پرســی زماندا ماوەتــەوە و هەر بۆیە کاتێ 
زمانــت نەبێ، هــزر و بیرۆکــەی درێژمەودا 
و تۆکمــەت بــۆ کاری گــەورە و پــڕۆژەی 
ســەردەمیانە نابێ. ئەگەر ســەردەمێک زمان 
لە کەوشــەن و کونتڕۆڵی ژنان و دایکاندا بوو 
و چەمکی »زمانی دایکی« چەمکی ســەرەکی 
بوو، ئێستە بە هۆی سەرهەڵدانی ناوەندگەلی 
وەک باخچــەی ســاوایان )مهــد کــودک(، 
زمانی  فێربوونی  ناوەندەکانــی  قوتابخانەکان، 
ئینگلیزی، ئامێرگەلــی وەک تەبلێت، مۆبایل 
و تــۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان و هتــد دەبینین 
پێوەندیی دایک و منداڵ بە تەواوی الواز بووە 

و زمان و فەرهەنگــی کۆلۆنیالیزم جێگای پڕ 
کردووەتەوە. زمانی کۆلۆنیالیزم، زمانێکی نەرم 
و نیان و دیموکراتیک نییە، تەنانەت زمانێک 
نییە ئەگەر هەرکەســێ یان هەر ژنێک فێری 
ببێ، ئیتــر لەوەبەدوا ئازادییە تاکەکەســی و 

کۆمەاڵیەتییەکانی بۆ دابین ببێ.

2.کلتوور
ئەگەر لە ڕابــردوودا کلتووری کوردی بەهۆی 
بارودۆخی ژیانی خێڵەکی و گوندنشــینییەوە 
تا ڕادەیەک داخــراو و پێچراوە بووە، ئیتر لەم 
چاخەدا ئەو تابۆگەلە شــکێندراوە و سەردەم، 
ســەردەمی مانۆڕدانی کلتوورەکانە لە ئاســتی 
ناوخۆیی و جیهانیدا. دیســانەوە دەبێ بگوترێ 
کــە بەهــۆی نەبوونــی دەوڵــەت و دەزگای 
سیاســییەوە، کلتــووری کوردی بــە هەژاری 
ماوەتەوە و بەهۆی دەسەاڵتە السارەکانەوە سڕ 
و بێ جووڵە کراوە. کلتووری سیاسیی کوردی 
کە لەالیەن ئەحزابی کوردییەوە ســەرچاوەی 
گرووە، بەڕاستی کاریگەریی بەرینی لە ئاستی 
کۆمەڵگادا داناوە و بە جورئەتەوە دەبێ بگوترێ 
کــە کورد لە نــاو هەموو نەتەوەکانــی ئێراندا 
دەتوانین وەک سیاسیترین و دیموکراتیکترین 
نەتەوە پێناســەی بۆ بکەین.لە الیەکی دیکەوە 
وەک خاڵــی الواز دەبێ ئاماژە بەوە بکەین کە 
ئەحزابی کوردی لە ڕۆژهەاڵت بەهۆی زاڵبوونی 
هەستی پیاوساالریی سیاسی، دووری و دابڕان 
لە کۆمەڵگای کوردســتان، شەڕی چەکداری، 
نەبوونــی دەزگای پڕوپاگەنــدە و ڕاگەیاندنی 
بەهێز و ... نەیانتوانیــوە کاریگەرییەکی ئەوتۆ 
لەســەر ژنان دابنێن کە لێــرەدا ئاماژەی پێ 
بکرێ. هەرچــەن ئەحزابی کوردی ڕۆژ هەاڵت، 
و  ســیکۆالر  میللی-دیموکراتیک،  ئەحزابێکی 
چەپ بوون و تەنانەت سەرکردایەتییەکانیشیان 
پەروەردەی ئەورووپا بوون، بەاڵم دەبینین ژنان 
دەرەتانی دەرکەوتن و مانۆڕدانیان لە ئاســتی 
ڕێبەرایەتیــدا نەبووە. ســەرەڕای بەشــداریی 
بەربــاڵوی ژنان لە بزووتنەوەی کوردســتاندا، 
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بۆچوونەکان لە سەر ئەو ڕایەن کە »بەشداریی 
ژنــان لەدو حیزبــی دێموکــڕات و کۆمەڵەدا، 
هیچ ڕەنگ و بۆنێکی فێمێینیستیی پێوە دیار 
نەبوو«]12[ دەرکەوتنی ژنان لە فازی چەکداری 
و پێشمەرگایەتیدا زۆر ئەستەم نییە و تەنانەت 
ژنانیش دەتوانن وەک پیاوان پێشــمەرگە بن، 
بەاڵم لە دنیای شــارژیاری ئیمڕۆدا، ڕوانگەکان 
بۆ شــەڕ لەگەڵ ڕابردوودا جیــاوازن. ڕوانگە و 
بۆچوونــەکان ســەبارەت بە شــەڕ بریتین لە: 
و  پیاوســاالرییە  دیاردەیەکــی  یەکەم؛شــەڕ 
بەشــداریکردنی ژنــان لە شــەڕێکدا کە هیچ 
ڕۆڵێکیــان لە هەڵگیرســاندنیدا نەبــووە، ئەوە 
دەگەیەنــێ کە ژنــان بە شــێوەی نەخوازراو 
پاڵپشتی ســپای پیاو ڕەهەندین. دوهەم؛ شەڕ 
دەبــێ دیاردەیەکــی کاتی بێ، نــەک وەکوو 
هندێک الیەن کە ســتراتیژی و سیاسەتێکی 
ئایدۆلۆژیک و لە ئاکامدا میلیتاری پێرەو دەکەن 
و بەو بۆنەیەوە ئەرتەشێک لە ژنان بۆ پاڵپشتی 
لــە ئایدۆلۆژییەکەیان پێک دێنن. دیســانەوە 
دەبێ بگوترێ کە ژنان لەوێدا کۆیلەی مۆدێڕنن 
و بــۆ خۆیان هیچیان پێ ناکرێ.ســێهەم؛ ئەو 
ڕوانگەیــە پێوەندیی بە دەروون و زاتی ژنانەوە 
هەیە، داوێنی ژنان بۆ خوڵقاندن و شــیردان و 
بەزەیی و ڕەحمە نەک خوێن ڕشتن و کوشتار..
بە گشــتی فەلســەفەی فێمێنیســتی لە 
کوردســتان و تەنانەت ئێرانیشــدا زۆر هەژارە 
و النیکــەم لــە مــاوەی ســااڵنی خەبات و 
تێکۆشــاندا نەیانتوانیوە شوناســێکی ژنانە بە 
دوور لــە ئایدۆلۆژیا و هزری پیاوســاالری بۆ 
خۆیــان ڕێک بخــەن«. بۆ نموونە لــە بەرنامە 
و وانەکانــی خوێندنگاکاندا دەکــرێ بوارێکی 
تایبەت بــە خوێندنــەوەی ژنانە لــە هەموو 
ڕەهەندەکانــی وەک ئەدەبیاتی ژنان، هونەری 
ژنان، مێژووی ژنان، ژینگەناسیی ژنانە، زانستە 
کۆمەاڵیەتییەکانی ژنان و ... بگرێتە خۆی »]13[. 
بۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی کۆلۆنیالیزم ژنانی کورد 
دەتوانــن میکانیزمی گونجاو و ســەردەمیانە 
بگرنــە پێش. پرســی ژنان لــە جیهاندا یەک 

پرســە بەاڵم لە کوردســتان بابەتەکە ئاڵۆزترە 
و ســەرەڕای ئەوەش هێشــتا بزاڤــی ژنانە لە 
ســەرەتا و دەســپێکدایە. ژنی کورد هێشتا لە 
سەر بابەتی سیکسی کە هەستیارترین پرسی 
ڕۆژە، زانیاریی ســەرەتاییی نییە. ژنی کورد لە 
ســەر نەخۆشــینەکانی تایبەت بە لەش، ڕۆح 
وســایکۆلۆژیی خۆی کەمترین زانیاریی هەیە. 
ژنی کورد لە سەر  » دەرمانگەری«، »خۆراک »، 
» ئارایشت و جوانکاری«، »گۆزەگەری«، »ڕستن 
و چنین«]1٤[ و ... کە بەرهەمی دەستڕەنگینی و 
چاالکیی هونەرمەندانەی ئەوانە، دیسانەوە هیچ 
زانیارییەکیان نییە. ژنی کورد پێویستە سەرەتا 
ئاســتی زانیاریــی خۆی بباتە ســەرێ. »بەرز 
بوونەوەی ئاستی ڕۆشنبیریی ژنان تەنیا ڕێگای 
ئازادیی ژنانە چونکە ژنان لەو کاتەدا ئاگاداری 

ڕاستییەکانی پێوەندیدار بە خۆیانەوەن »]1٥[.
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کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی لە چین و ئێران      
نموونەیمەغۆلستانینێوخۆییوکوردستان]1[

سیاوەشمحەممەدی

دۆزینەوەی پێناسەیەکی یەکدەست و گشتگیری 
کۆمەڵێک چەمک، لە ناویشیاندا چەمکی کۆلۆنیالیزمی 

نێوخۆیی، بەتایبەت لە زانستە مرۆیی و کۆمەاڵیەتییەکاندا 
کارێکی زەحمەتە، هەربۆیە لێرەدا زیاتر تێدەکۆشرێت لە 
ڕوانگەگەلی جیاوازەوە خۆ لە پێناسەیەکی گۆنجاوی ئەم 

چەمکە نزیک بکەینەوە.
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ســەدەی بیستم، سەدەی ســەرهەڵدان و 
دامەزرانــی کۆمەڵێــک دەوڵەت-نەتەوەی 
نوێ لە ئاسیا و ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست، لەوانە 
چین و ئێران بــوو. دوو دەوڵەت-نەتەوەی 
چین و ئێران، کە لە الیەن ناســیۆنالیزمی 
نەتەوەکانــی هــان و فارس دامــەزران و 
بیچمیان گرت، توانییان بەرەبەرە سنووری 
دەوڵەتەکەی خۆیان لەسەر هەرێم و واڵتانی 
نەتەوە غەیرە-هان و غەیرە-فارسەکان هێقم 
و پتەو بکەن. داگیرکردنی خاک و بەتااڵن 
بردنی سەرچاوە ژێر و ســەرزەوییەکانیان 
لە ڕێگەی هێزی ســەربازی و ســەپاندنی 
حاکمییەتــی سیاســییەوە لــە الیەک و 
چەوســاندنەوە و تێکۆشــان بۆ لەنێوبردنی 
زمــان و کولتوور و مێژووی نەتەوەکانی تر 
لە ڕێگەی سیاسەتی ئێتنیکی و سیستمی 
پــەروەردە لە الیەکی تــرەوە، وای کردووە 
کە لە ســااڵنی ڕابــردوودا توێــژەران ئەم 
هەنگاوانــەی دەوڵەت-نەتەوەکانی چین و 
ئێران لە چوارچێوەی چەمکی کۆلۆنیالیزم، 
بەتایبــەت کۆلۆنیالیزمــی نێوخۆییدا زیاتر 

شی بکەنەوە.
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ئاسایشــی نەتەوەیی« بە دە ساڵ بەندکران 
حوکم دراوە، ئەمەش لەبەر تێکۆشانەکانی 
ناوبــراو لە دەیەی ڕابــردوودا بۆ فێرکردنی 
مندااڵنــی کورد بە زمانــی دایکییان بووە. 

]1[)UNPO 2020(
لە سێپتامبری ساڵی 2٠2٠ ـی زایینی 
خۆپێشــاندانەکان دژ بە پالنی „ سیاسەتی 
پــەروەردەی دووزمانی“ لە مەغۆلســتانی 
نێوخۆیــی کە لەالیــەن دەوڵەتی ناوەندی 
چینەوە بۆ ســەپاندنیان هــەوڵ دەدرێت، 
گەرموگوڕتــر بــوون. بــە پێــی ڕاپۆرتی 
لێبوردنــی نێودەوڵەتی )2٠2٠(]2[ النیکەم 
لەو خۆپیشاندانانەدا 23 کەس دەستبەسەر 

کراون.
دوای تێپەڕبوونی نزیکەی ســەدەیەک 
دەوڵەت-نەتەوەکانی  دامەزرانــی  بەســەر 
ئێران و چین، هێشــتاش لەنێو میدیاکاندا، 
هەواڵی پێشــێلکردنی مافی نەتەوە غەیرە-
ـــەکان لــە  فــارس یــان غەیرە-هــانـ 
نیشتمانی خۆیاندا دەبیسترێ. بەم شێوەیە، 
پرســیاری ســەرەکی ئەوەیە کە ئەم دوو 
دەوڵەتە چۆناوچۆن دژ بە کەمینە ئێتنیکی 
و نەتەوەیی یــەکان لەو واڵتانەدا بەرەوپێش 
دەچــن؟ بــە لەبەرچاوگرتنــی ئەمە، ئەم 
پرســیارەش دێتە گۆڕێ، کە ئایا کردەوەی 
ئەم دەوڵەتانــە لە چوارچێــوەی چەمکی 
بەراورد دەکرێت؟  نێوخۆییدا  کۆلۆنیالیزمی 
یــان بەواتایەکی تــر ئایا هەنــگاوی ئەم 
ســەرەکییەکانی  تایبەتمەندییە  دەوڵەتانە 
تیۆریی کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی پڕ دەکەنەوە 

یان نا؟
ســەرەڕای ئەوەی کە لەم چوارچێوەدا 
هێشتا توێژینەوە و کاری زانستی بە شێوەی 
پێویســت نەکراوە، لەم وتارەدا هەوڵ دراوە 
پەیوەندیی نێــوان چەند کردەوەیەکی ئەم 
دەوڵەتانە و کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی زیاتر شی 
بکرێنەوە. لەم پەیوەندییەدا، پێشتر تیۆریی 
کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی و تایبەتمەندییەکانی 
لــە ڕوانگەگەلی جیــاوازەوە، بەتایبەت لە 
ئەم  بەناوبانگەکانی  تیۆریســیەنە  ڕوانگەی 
چەمکە, وەک گۆنزالیز کاســانۆڤا و مایکل 
هێشــتر بە کورتی تیشکیان دەخرێتە سەر 



و دواتر پشــت بە کۆمەڵێــک توێژینەوەی 
کۆلۆنیالیزمی  بنەماکانی  دەربارەی  تایبەت 
نێوخۆیی لــە چین و ئێران دەبەســترێ، 
نووســەری  کۆمەڵێک  بەرهەمی  بەتایبەت 
وەک ئورادیــن بــوالگ]3[ یــان عەلیڕەزا 
ئەســغەرزادە]٤[ و ئەحمەد محەممەدپوور و 
کەماڵ ســولەیمانی]٥[ و تێدەکۆشرێت ئەم 
چەمکە لە بەســتێنی ئــەم ناوچانەدا زیاتر 

شەنوکەو بکرێت.
لە بــواری مێتــۆدی کارییــەوە، ئەم 
دابەشــکارییەکی  ڕێگەی  لە  لێکۆڵینەوەیە 
تایبەتــەوە یەکەم جار پشــت بە مێتۆدی 
ئینداکتیڤ]6[ دەبەستێ و بابەتی کۆلۆنیالیزمی 
نێوخۆیی و تایبەتمەندییەکانی وێنا دەکات. 
دواتــر ئەم کارە بە ئێلێمنتگەلی شــێوازی 
دابەشــکاریی بەراوردکارانە لەسەر بنەمای 
ئۆبجێکتــەکان، کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی لە 
چین بە نیسبەت مەغۆلستانی نێوخۆیی و 
لە ئێران بە نیســبەت کوردستانەوە بە پێی 
سێ فاکتەر هەڵدەسەنگێنێت. لە کۆتاییشدا 
پشــت بە کۆمەڵێک نموونە دەبەســترێ 
و تێدەکۆشــرێ بابەتەکــە بــەو تیۆرییە 
ببەســترێتەوە کە باســی لێوە دەکرێت و 

بگاتە ئەنجام.
لە گۆشــەنیگای دابەشکارییەوە یەکەم 
بەشــی ئەم کارە، بەتایبەتی باس لەســەر 
تیۆریــی کۆلۆنیالیزمــی نێوخۆیی دەکات. 
دواتر لــە بەشــی دووهەم و ســێهەمدا، 
تیشــک  کڕۆنۆلۆگیانە  ئێلێمێنتگەلی  بــە 
دەخرێتــە ســەر گۆڕینــی دێمۆگرافــی، 
سیاســەتی ئێتنیکی و بەتایبەت سیستمی 
پــەروەردە لــەو دوو دەوڵەتــەدا، ئەمەش 
وەک کردەوەیەک )هــۆکار( کە دەتوانێت 
مەغۆلەکان  بەکۆلۆنیکردنی  کۆتایی یەکەی 
یان کوردەکان لەژێر نــاوی کۆلۆنیالیزمی 
نێوخۆییدا کۆتایی پێ بێت، تاوتوێ دەکات. 
لــە کۆتاییشــدا پــاش بەراوردکارییەکی 
کورت و دەرەنجامــی وتارەکە، کۆتایی بە 

لێکۆڵینەوەکە دێت.

کۆلۆنیالیزمینێوخۆییوەکتیۆری
و  یەکدەســت  پێناســەیەکی  دۆزینەوەی 
گشتگیری کۆمەڵێک چەمک، لە ناویشیاندا 
بەتایبەت  نێوخۆیی،  چەمکی کۆلۆنیالیزمی 
لە زانســتە مرۆیــی و کۆمەاڵیەتییەکاندا 
کارێکــی زەحمەتە، هەربۆیــە لێرەدا زیاتر 
تێدەکۆشــرێت لە ڕوانگەگەلــی جیاوازەوە 
خۆ لە پێناســەیەکی گۆنجاوی ئەم چەمکە 

نزیک بکەینەوە.
کۆلۆنیالیزمــی نێوخۆیــی لــە نیوەی 
دووهەمی ســەدەی بیســتەمدا، دەربارەی 
کەمینە نەتەوەکان، بوو بە باسێکی جێگای 
مشــتومڕ )بڕوانە. گالدنی 2٠٠٤:361(.]7[ ئەم 
چەمکە لــە چەندین شــوێن و بەتایبەت 
بــۆ چەندین دۆخی جیاواز بــەکار هاتووە، 
دانیشتووانی  بەنیســبەت دۆخی  لەوانەش 
ڕەســەن )بومی( لــە مکزیکــۆ )گۆنزالیز 
كازانۆبــا 1٩6٥(]٨[، گیتــۆ]٩[ ڕەشــەکانی 
ئەمریــکا )بالونــەر 1٩6٩(]1٠[ و هەروەها 
ناوچەکانــی کێلتیک لــە بریتانیای مەزن 
)هێشــتەر1٩7٥(]11[. لە نــەوەدەکان بەم 
الشــەوە چەمکــی کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی 
سەبارەت بە دۆخی کەمینە نەتەوەیی یەکان 
لە چین )درو سی. گالدنی 2٠٠٤( یان لە 
ئێران )ســولەیمانی و ئەحمەدپوور 2٠1٩( 

زیاتر شی کراوەتەوە.
کۆلۆنیالیزمــی نێوخۆیــی لــە ڕێگای 
پیادە  نەتەوەیی یەوە  دەوڵەتێکی  سیاسەتی 
دەکرێت، سیاسەتێک کە زۆر جار حوکمی 
گرووپێکی ئێتنیکی بەسەر گرووپە ئێتنیکی 
و دانیشــتووانەکانی تــر لــە چوارچێوەی 
ســنوورە جوغرافییایی یەکانی یەک واڵتدا 
)بڕوانــە: گۆنزالیــز كازانۆبا  جێگیر دەکرێــت 
1٩6٥: 3٠-32(. هــەروەک گۆنزالیز کازانۆبا 
)1٩6٥:3٠( باســی دەکات، قۆرخکاریــی 
ئابووریی و کولتووری لەالیەن سیاســەتی 
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کۆلۆنیالیســتییەوە، وەک زاڵـــــبوونی]12[ 
سەربازی، سیاسی و ئیداری بەڕێوە دەبرێت. 
هەروەها گۆنزالیز کازانۆبا )1٩6٥:36( پێی 
وایــە کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیــی هەژموونیی 
خــۆی بە ئامرازەکانی »ئابووریی، سیاســی 
و پەروەردەیــی«: جێگیر دەکات. لەســەر 
ئەم ئەساســە بوو کــە بالونــەر )1٩67: 
3٩٤( چــاوەڕێ ئەوەی دەکرد کە مۆدێلی 
کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی بتوانێت »تێگەیشتنی 
ڕەگەزپەرەســتی و چینایەتــی، ئێتنیکی، 
کولتووری، و چەوســاندنەوەی ئابووریی لە 
بەیەکەوەیان  بەستێنی گشــتگیردا«  یەک 
ببەســتێتەوە. چەند ســاڵ دواتــر مایکل 
هێشتر چەمکی کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی بۆ 
دۆخی ناوچەکانی کێلتیک )ئیرلەند، واڵس 
و ســکۆتلەند( لە بریتانیای مــەزن، بەکار 
هێنا. لــە ڕوانگەی پەیوەندییە سیاســی، 
کولتــووری و ئابوورییەکانــی نێوان ناوەند 
و پەراوێز، هێشــتر )1٩7٥: 6-٩( مۆدێلی 
کۆلۆنیالیزمێکــی نێوخۆیی وێنا دەکات کە 
ناوەند بە شــێوەی سیاســی و کولتووری 
حوکم بەسەر پەراوێزدا دەکات و لە بواری 
ئابووریشــدا پەراوێز دەچەوســێنێتەوە]13[. 
نێوخۆییدا،  کۆلۆنیالیزمــی  سیســتمی  لە 
سیستمێکی  )ناوەند(  بااڵدەســت  گرووپی 
چینایەتی بنیــات دەنێت کە لە ناویدا ئەو 
گرووپە خۆی وەک پێشــڕەو وێنا دەکات و 
گرووپی ژێردەســت ناچار دەکات وەدوای 
بکەوێت، هێشتر )1٩7٥: ٩( ئەم سیستمە 
چینایەتییەی وەک „ دابەشکاریی کولتووری 
کار“]1٤[ پێناسە کردووە و پێی وایە گرووپی 
بااڵدەست دابەشکردنی ئەرکی کۆمەاڵیەتی 
وا ڕێک دەخات کە ئەو پێگە و ڕۆاڵنەی کە 
گرنگن و پرســتیژێکیان هەیە بۆ ئەندامانی 

گرووپەکەی خۆیان پارێزراو بن.
لــە ســااڵنی ڕابردووشــدا چەمکــی 
کۆلۆنیالیزم لە چەندین ڕەهەندی جیاوازەوە 
زیاتر شی کراوەتەوە. یەکێک لەو چەمکانە 

کۆلۆنیالیزمێکە کە لە ڕێگەی نیشتەجێکردن 
یان لە ڕێگەی پڕۆسەی گواستنەوە]1٥[وە لە 
دۆخێکەوە بۆ دۆخێکی تردا، هەوڵ دەدرێت 
کە بااڵدەســتیی گــرووپ یان بــا بڵێین 
نەتەوەیەک و دێمۆگرافییای ناوچەیەک لە 
بەرژەوەندیی نەتەوەی بااڵدەستدا بگۆڕێت، 
تا بەم شــێوەیە وەک پێشــتر بــاس کرا 
بااڵدەســتی و زالبوونی نەتەوەی بااڵدەست 
بەسەر نەتەوەی بندەست، یان وەک هێشتر 
باســی دەکات، ناوەنــد بەســەر پەراوێزدا 
جێگیر و هێقم بکرێت. لەم گۆشەنیگایەوە 
لۆرێنــزۆ ڤێراچینــی]16[ )2٠1٠: 6(  باس 
نیشــتەجێکراو]17[دەکات  کۆلۆنیالیزمی  لە 
و پێی وایە „کۆلۆنیالیزمی نیشــتەجێکراو 
دۆخێــک پێــک دێنێت کە لــەو دۆخەدا 
هەوڵی بەکۆڵۆنیکردن لەنێو ســنوورەکانی 
قەوارەیەکــی سیاســیی کۆلۆنیــدا پیادە 
دەکرێــت“. ڤێراچینــی )2٠1٠: ٥2−32( 
تێدەکۆشــێت تــا پەیوەندیــی نێــوان „ 
نیشتەجێکراو”  کۆلۆنیالیزمی  و  گواستنەوە 
ڕوون بکاتەوە و باس لە چەندین شــێوازی 
گواســتنەوە دەکات، کە لــە چوارچێوەی 
لێــک  نیشــتەجێکراودا  کۆلۆنیالیزمــی 
دەدرێتــەوە و پێی وایە ئەمانە شــێوازێکی 
نەرمونیانتــر لە لەنێوبردنن. ئــەو ئاماژە بە 
چەندین ستراتێژیی دژی خەڵکی ڕەسەنی 
ناوچەیەک دەکات، کە وەک پڕۆســەیەکی 
گواســتنەوە لە دۆخێکەوە بۆ دۆخێکی تر 
وێنایــان دەکات. لێرەدا تەنها وەک نموونە 
چەند ســتراتێژییەک لەو گواستنەوانەدا بە 

شێوەی کورتکراوە باس دەکرێن:
Ne- ) گواســتنەوەی نکــرۆ پۆلیتیک 
cropolitical transfer(: ئەگــەر خەڵکــی 
ناوچەیــەک بە شــێوەی ســەربازی لەنێو 

ببرێن،
Ethnic trans� ) گواستنەوەی ئێتنیکی 
fer(: ئەگەر خەڵکی ناوچەیەک بەزۆرەملی 
لەنێــو یــان بــۆ دەرەوەی ناوچەکەیــان 



بگوازرێنەوە،
Civilisa� )گواســتنەوەی شارســتانی 
tional transfer(: ئەگەر خەڵکی ڕەســەنی 
نیشــتەجێکراوی  بــە خەڵکی  ناوچەیەک 
هاوردە ئەژمار بکرێن و حیســابی خەڵکی 

ناوچەکەیان بۆ نەکرێت،
گواســتنەوە لە ڕێگەی ئاسیمیالسیۆن 
کاتێــک   :)Transfer by assimilation(
خەڵکی ڕەسەنی ناوچەیەک لە بوونی خۆیان 
گواستنەوە  جۆرەی  ئەم  ›هەڵدەکەندرێن‹. 
بڕیار نییە بــە جێگۆڕکێی فیزیکی خەڵکی 
ڕەسەنی ناوچەکە جێبەجێ کرابێت. زمانی 
ئاسمیالســیۆن، هەر بۆخــۆی ئاماژەیەکە 
بۆ جووڵە: ئاسمیالســیۆن خەڵکی ڕەسەن 

›هەڵدەکەنێت‹،
 The( گواســتنەوەی نیشــتەجێکراوان
transfer of settlers(: بــە جۆرێک کە لە 
ناوچــە داگیرکراوەکاندا کۆمەڵێک کۆچبەر 
ئابووریی  نیشتەجێ دەکرێن و تێدەکۆشن 
خەڵکــی خۆیان هەبێــت و ڕێگە بە بوونی 
خەڵکی ڕەســەنی ناوچەکە نــادەن. ئەمە 
مێژوویەکــی دوورودرێژی بەتایبەت لەالی 
کۆڵۆنییــەکان  دەوڵەتــە  و  ئێمپراتــۆری 
هەیە کە بەردەوام تێکۆشــاون لەنێو شارە 
گەورەکانــدا ســنووری خەڵکی ڕەســەن 
و کۆچبەرانــی نیشــتەجێکراو ]بــۆ وێنە 
لــە ڕێگــەی هەاڵواردنی نێــوان گەڕەکە 
دەوڵەمەند و هەژارنشینەکانەوە[ بە توندی 
لە یەکتــر جیا بکەنــەوە )ڤێراچینی 2٠1٠: 

.)٥2−32
بە پێی ئەو پێناســانەی کە لە سەرەوە 
دەربارەی کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی دەکرێن، 
دەتوانین بە گشــتی بەو ئاکامە بگەین کە 
کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی شێوەیەک لە حوکم 
کردنی گرووپێکی ئێتنیکی یان نەتەوەییی 
بااڵدەســت لــە چوارچێــوەی واڵتێکدایە 
کە لــە ڕێگــەی ئامرازگەلی ســەربازی، 
سیاســی، ئابووریی، کولتووری و لەنێویاندا 

سیســتمی پەروەردە خۆی دەســەپێنێت، 
لە هەمان کاتیشدا بەشــێک لەم ئامرازانە 
تایبەتتری  چوارچێوەیەکــی  لــە  دەتوانن 
وەک کۆلۆنیالیزمی نیشــتەجێکراودا لێک 

بدرێنەوە.

لە مەغۆلســتان بەکۆڵۆنیکردنــی
تیۆریی بنەماکانــی چوارچێــوەی

کۆلۆنیالیزمینێوخۆییدا
چین وەک گەورەترین واڵتی فرەنەتەوە لە 
جیهاندا نزیکەی 1،٤ ملیارد دانیشــتووی 
هەیــە]1٨[ که لــە ٥٥ نەتــەوەی فەرمیی 
دانپێدانــراودا و لە پێنج هەرێمی ئۆتۆنۆمی 
مەغۆلســتانی  هەرێمــی  لەوانــەش  و 
نێوخۆیی پێک هاتــووە. هەرچەند کەمینە 
نەتەوەیی یەکان تەنها ٨،٤ لەســەدی کۆی 
دانیشــتووانی چیــن پێک دێنــن، بەاڵم 
ناوچەکانیان نزیکەی دوو لەســەر ســێی 
پانتاییی چینــن ]زەقکردنەوەکە لە الیەن 
نووسەری وتارەوە[ )بڕوانە: لودویگ]1٩[ 2٠٠٩: 
٨ – ٩ و  3٩ –٤٠؛ گالدنی 2٠٠٤: 6 –7 و 1٩(.
مەغۆلســتانی  ئۆتۆنۆمیــی  هەرێمــی 
نێوخۆیــی کە یەکێک لــە پێنج هەرێمی 
ئۆتۆنۆمیی چینە، دانیشتووانەکەی نزیکەی 
2٥ ملیــۆن کەســە و، لە کەمتــر لە ]2٠[ 
لەســەدی نەتەوەی مەغــۆل پێک هاتووە 
)هێبێرەر2٠ 2٠1٨: ٤٤ و لودویگ 2٠٠٩: 132(. 
هەرچەند مەغۆلستانی نێوخۆیی لە مانگی 
مەی ساڵی 1٩٤7 ـــەوە وەک هەرێمێکی 
ئۆتۆنۆمی ناســێندراوە]21[، بــەاڵم زۆربەی 
شارەزایان و لەوانەش هێبیرەر )2٠1٠: 2( 
پێیان وایە کە لە کردەوەدا ]لە ڕاســتیدا[ 

هیچ هەرێمێکی خۆسەرمان نییە.

هەتا دێمۆگرافییــەوە گۆڕینــی لە
سیاسەتیئێتنیکییچین

یەکەم جار لە ســەدەی هەژدەی زایینیدا، 
یەکــەم هەنگاوەکانی  هان-چینییەکان یان 
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بەواتایەکی تر ئیدارەکانی-هان )ناوەند( بۆ 
نیشتەجێبوون و جێگیربوون لە ناوچەکانی 
تــر و لەوانەش لە مەغۆلســتانی نێوخۆیی 
)پەراوێــز(دا دەســتی پــێ کــرد، تا بەم 
غەیرە-هان  خەلکانی  کولتووری  شــێوەیە 
لەســەر بنەمای کولتــووری خۆیان ڕێک 
بخەنــەوە، لەنێویان بــەرن و بتوانن کانزا 
ژێرزەوییەکانیان بەتااڵن بەرن )بڕوانە: هێبرێر 
2٠1٠: 1(. لەم کانتێکســتەدا کە هێشــتر 
بۆ کۆلۆنیالیزمــی نێوخۆیی وێنای کردبوو، 
ناوەند لەبەردایە کە بە شــێوەی سیاســی 
خۆی بەســەر پەراوێزدا بسەپێنێت، تا بەم 
شــێوەیە بتوانێت پەراوێز لەباری مادییەوە 
تــااڵن بــکات )هیشــتر 1٩7٥:٩(، هاوکات 
وەک ڤێراچینی )2٠1٠: ٤٩( باســی لێوە 
کردبــوو، لــە چوارچێــوەی کۆلۆنیالیزمی 
نیشــتەجێکراودا، زۆربــەی ئێمپراتۆری و 
دەوڵەتــە کۆلۆنییــەکان خەڵکــی خۆیان 
بە مەبەســتی بەرژەوەندیــی ئابووریی لە 
ناوچەکانــی تردا نیشــتەجێ دەکەن. هەر 
لەم بارەوە گرۆف]22[ )1٩٩٤( ڕای وایە کە: 
„ لە ســەدەی 1٨ بەم الوە چینیەکان بە 
شێوەی بەردەوام ڕوویان لە ناوچەکە کرد و 
مەغۆلەکانیان لەسەر ›هەرێمە ئۆتۆنۆمییە‹ 
ـکەی خۆیان کردە کەمینەیەکی چکۆلە“. 
لێشــاوی ناردنی خەڵکــی هان-چینی بۆ 
ناوچە غەیرە-هان ـــەکان و جێگیرکردنی 
دەسەاڵتی سیاسیی چینییەکان لە سەدەی 
نــۆزدەش بــەردەوام بوو. لــە 1٩٠2 بەم 
الوە چینییــەکان بەرەبــەرە لەوەڕگەکانی 
مەغۆلەکانیان بە مەبەســتی پــەرەدان بە 
زەوییە کشتوکاڵییەکانی خۆیان داگیر کرد و 
بەم شێوەیە „ شێوازێکی نوێی کۆلۆنیالیزم“ 

دەستی پێکرد )بوالگ 2٠٠٤: ٨6(. 
گۆڕینی دێمۆگرافیی ناوچە غەیرە-هان 
ــەکان و بەچینی کردنی زمان و کولتووری 
نەتەوە غەیرە-هان ـــەکان، لە ســەدەی 
2٠ و 21 زیاتــر لــە چوارچێوەی چەمکی 

)بڕوانە:  لێک دەدرێتەوە  بەچینی کردن]23[دا 
چێنــگ 2٠21(.  پڕۆســەی بەچینی کردنی 
مەغۆلســتانی نێوخۆیی لە ســەدەی 2٠ و 
21 گەیشتە لووتکەی خۆی، بەتایبەت ئەو 
کاتەی کە چینییەکان بەلێشاو ڕوویان کردە 
ناوچــەی مەغۆلەکان و لەوێ نیشــتەجێ 
بوون، ئەم گۆڕینــی دێموگرافییە ئەوەندە 
خێرا بووە کە لودویگ )2٠٠٩: 132( دەڵێت 
تەنیا لە ماوەی چل ساڵی ڕابردوودا ڕێژەی 
هانەکان لە مەغۆلستانی نێوخۆییدا هەشتا 
بەرابەر زیادی کــردووە ]زەقکردنەوەکە لە 

الیەن نووسەری وتارەوە[.
بــە مەبەســتی جێگیرکرانــی زیاتری 
دەســەاڵتی چیــن لە هەرێمەکانــی تردا، 
فۆڕمێکــی تری بەچینی کــردن لە ڕێگەی 
گرتنەبەری سیاسەتێکی ئێتنیکی بەتایبەت 
لــە ســەردەمی هاتنە ســەرکاری حیزبی 
کۆمۆنیستی چین لە چلەکان پەرەی سەند. 
ئەمە بەتایبەتی لە دوای دامەزرانی کۆماری 
گەلی چینەوە لە ساڵی 1٩٤٩ چووە بواری 
جێبەجێکردنەوە. لێــرەدا گالدنی )2٠٠٤: 
13( بە نیسبەت سیاسەتی قەومیی حیزبی 
کۆمۆنیستی چین دژ بە کەمینە نەتەوەکان 
دەڵێــت: „لە دیــدی کۆمۆنیســتەکانەوە، 
هان ـــەکان وەک ›پێشــڕەوی‹ شۆڕشی 
گەالن دانــراون. کەمینــەکان ناچار کران 
شوێنکەوتووی نموونەی هان ـــەکان بن. 
چەنــدە کەمینــەکان دواکەوتووتــر، یان 
›سەرەتاییتر‹ مابانەوە، ئەوەندە وەک دەڵێن 
هان ـــەکان پێشــکەوتووتر و شارستانیتر 
دەهاتنە بەرچاو، ]بەم شــێوەیە[ خواســت 
بــۆ شوناســێکی نەتەوەییــی یەکگرتــوو 
زیاتر دەبوو“]2٤[. ئەم سیاســەتە دەتوانێت 
بــە جوانــی لەگــەڵ هەمــان چەمکی „ 
دابەشــکاریی کولتووری کار“دا کە پێشتر 
هیشــتر )1٩7٩:٩( بە نیسبەت بریتانیای 
مەزن دایڕشــتبوو، بــەراورد بکرێت )بڕوانە: 

بوالگ]2٥[ 2٠٠3: 7٥٤(. 



دۆخــی نەتــەوە غەیرە-هان ـــەکان، 
بەتایبــەت مەغۆلــەکان لە مەغۆلســتانی 
نێوخۆیی بەهۆی سیاســەتێک لەژێر ناوی 
بازدانێکی گەورە بەرەو پێشــەوە )1٩٥٨-
1٩6٠(]26[ لــە نیوەی دووهەمی ســەدەی 
بیســتەمدا خراپتر بوو )بڕوانە: گالدنی 2٠٠٤: 
٨6؛ کالرکە]27[ 2٠13: 11٩−121 و مەکێرەس]2٨[ 
 1٩76 هەتــا  1٩66ەوە  لــە   .)21  :2٠٠٥
بەتایبــەت لــە کاتــی جێبەجــێ کردنی 
پالنەکانی ›شۆڕشی کولتووری‹]2٩[، گۆشار 
ەکان لەو  و هەاڵواردنی نەتەوە غەیرە-هانـ 
ســنوورەی کە وەک واڵتی چین ناسرابوو، 
گەیشــتە لووتکــەی خــۆی و „ حیزبــی 
کۆمۆنیســتی چینــی کردە دامــەزراوەی 
کۆلۆنیالی چینی“ )بوالگ 2٠٠٤: ٩٨(. لەم 
بازنــە زەمەنەییەدا هەرێمە خۆســەرەکان، 
ڕێکخراوەکان و تەنانــەت قوتابخانەکانیش 
کەوتنە ژێر گۆشــار و زمان و نووســین و 
نەتەوە غەیرە-هانەکان قەدەغە  ڕێوڕەسمی 
کران )بڕوانە: بوالگ 2٠٠3: 7٥٤؛ کالرکە 2٠13: 
12٠؛ لودویگ 2٠٠٩: ٤٨ و هێبێرێر 2٠1٨: 2٥(.  
بە نیسبەت سیاسەتی ئێتنیکیی دەوڵەتی 
چین، کالرکــە )2٠13: 116 –121( ئەم 
سیاسەتە لە چوارچێوەیەکی زەمەنی بەسەر 
سێ قۆناغدا دەســتەبەندی دەکات، لەوانە 
سەردەمی مائۆ )1٩٤٩-1٩76(، سەردەمی 
دێنگ )1٩7٨-1٩٩7( و سەردەمی دوای 
دێنــگ )1٩7٩- تا هەنووکە(. لە کۆی ئەم 
قۆناغانەدا مەغۆلســتانی نێوخۆیی زیاتر لە 
هەرێمەکانــی تر بەچینی کــراوە و ڕەوتی 
تواندنەوە، کاریگەریی زیاتری بووە. لودویگ 
ئەمــە  هــۆکاری   )133–  132  :2٠٠٩(
بــۆ دەوڵەمەندیی هەرێمی مەغۆلســتانی 
نێوخۆیــی بــە کانــزا ژێرزەوییــەکان و 
پێگــەی ژێئۆگرافیی تایبەتیــی ئەو ناوچە 

دەگەڕینێتەوە.

کۆلۆنیالیستی پەروەردەی سیستمی

لەمەغۆلستانینێوخۆییدا
هەرچەنــد ئەمڕۆکــە پــەروەردە لە واڵتی 
چیــن و بە زمانی نەتــەوە غەیرە-هانەکان 
لە هەرێمەکانی خۆیاندا و لەو قۆتابخانانەی 
کە زۆرینــەی خوێندکارەکانی ســەر بەو 
نەتەوانەن، دەبێت بــە زمانی دایکی بێت، 
بەاڵم بەکارهێنانی ئەو زمانانە لە سیستمی 
پەروەردەدا زۆر هەڵبژێــردراو و ناکارامەن 
)بڕوانــە: مەکێــرەس 2٠٠٥: 131(. ســەرەڕای 
ئەوەی کــە گۆیا لە ســااڵنی ڕابردوودا لە 
چین یان بە واتایەکی تر لە مەغۆلســتانی 
نێوخۆیی دەبێت لە هەر دوو زمانی مەغۆلی 
و زمانــی چینی کەڵک وەربگیرێت و بەکار 
بهێنرێن، بەاڵم „ ئەم سیاسەتە دووزمانییە 
کە بــۆ هەرێمە ئۆتۆنۆمییــەکان لەبەرچاو 
گیراوە و بــە کردەوە لە ژیانی گشــتی و 
ژیانی بازرگانیدا پەیــڕەو ناکرێت“ )لودویگ 
2٠٠٩: 133(. یەکێــک لــەو هۆکارانەی کە 
لــەو هەرێمانەدا زمانی نەتەوەکان لە ژیانی 
گشــتی و بازرگانی چی تر بەکار نایەن، بۆ 
دەرەنجامەکانی کۆلۆنیالیزمی نیشتەجێکراو  
ــــی چین دەگەڕێتــەوە ]زەقکردنەوەکە 
لە الیەن نووســەری وتارەوە[ )بڕوانە: بوالگ 

 .)7٥6 :2٠٠3
زمانێکــی  وەک  مەغۆلــی  زمانــی 
دەوڵەمەند و بەهێز بــە درێژاییی مێژووی 
ناوچەکە، زمانی نووسراو و بەکارهاتوو بووە 
لە پانتایی یەکی بەرینی ناوچەکە و تەنانەت 
لە واڵتی ئەمڕۆیی مەغۆلســتان هەڵکەوتوو 
لــە باکووری چین، ئێســتاش وەک زمانی 
فەرمیــی ئەو واڵتە بــەکار دێت. لە دیوی 
هەرێمی مەغۆلستانی نێوخۆییشدا کە لەژێر 
دەســەاڵتداریەتیی چیندایە، النیکەم تا „ 
پێش شۆڕشــی کولتووری لە ساڵی 1٩66 
زمانی مەغۆلی ئامرازی سەرەکیی پەروەردە 
لە ژمارەیەکــی یەکجــار زۆری قۆتابخانە 
مەغۆلییەکان بوو“ )هیتن 1٩71: 22(. بەاڵم 
لــە نێوەدا شۆڕشــی کولتــووری زۆربەی 
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ئەو قۆتابخانانەی لەکار خســت )مەکێرەس 
2٠٠٥:126(. هــاوکات لەگەڵ قەدەغەکرانی 
زمانی مەغۆلی، زمانــی چینی لەم الوە لە 
ڕێگەی گرتنەبەری سیاســەتێکی قەومیی 
جن-گیرانە لە هەموو مەغۆلستانی نێوخۆیی 
پەرەی پێدرا )بولگا 2٠٠3: 7٥٩(. ســەرەڕای 
ئەوەی دوای شۆڕشــی کولتووری )1٩76( 
بەشــی زۆری قۆتابخانــە مەغۆلییــەکان 
دووبارە دامەزرانەوە، ]بەاڵم بەو حاڵەشەوە[ 
هەتا نێوەڕاســتی نــەوەدەکان تەنها یەک 
قۆتابخانــەی مەغۆلی زمــان لــە هۆهوتی 
پێتەختی هەرێمی مەغۆلســتانی نێوخۆیی 

هەبوو)مەکێرەس 2٠٠٥: 131(. 
ســەرەڕای خۆتێهەڵقوتاندنــی زیاتری 
حیزبی کۆمۆنیســتی چین لەنێو سیستمی 
پەروەردەدا، بەتایبەت لە نەوەدەکان بەم الوە، 
دۆخی سیستمی پەروەردەی نەتەوە غەیرە-
هانــەکان خراپ و خراپتر بوو، ســەرەڕای 
ئەمەش بەشــی زمانــە ناوچەیی یەکان لە 
سیستمی پەروەردەی ئەو ناوچانەدا کەمتر 
بــووەوە )بڕوانــە: باندێریــا]3٠[2٠2٠: 1(. ئەم 
دۆخــە لەو کاتەوە خراپتر بوو کە لە مانگی 
ئۆکتۆبری ساڵی 1٩٩6 کۆمیتەی ناوەندیی 
حیزبی کۆمۆنیســتی چین بڕیاری لەسەر 
زیندووکردنەوەی „ ئەخالقی سوسیالیستی“ 
 :2٠٠٥ دەرکرد)مەکێــرەس  پــەروەردەدا  لە 
113(. لــەم بــارەوە و لە ســااڵنی دواتردا، 
بەتایبەت لە ساڵی 2٠٠٨ کۆمەڵە بڕیارێکی 
تر بە شێواز و جۆری جیاواز دژ بە کەمینە 

نەتەوەیی یەکان دەرکران:

لە مانگی دێسامبری 2٠٠٨، وەزارەتی 
پەروەردە بڕیارێکی دەرکرد کە دەبێت 
مانــای »یەکگرتووییــی ئێتنیکی«]31[ 
بــە پێــی جیاوازیــی قۆناغەکانــی 
خوێنــدن لــە قۆتابخانەکانــدا، بــە 
هێزێکــی زیاترەوە باس بکرێت. دەبێ 
بواری مانای  قوتابییانی سەرەتایی لە 

یەکگرتووییــی ئێتنیکی، پاراســتنی 
یەکگرتوویــی نەتەوەیی و بەرخۆدان 
دژی جیاوازیخوازیی ئێتنیکیدا زانیاریی 
ســەرەتایی یان پێ بدرێت. قوتابییانی 
دواناوەندی پێویســتە »بااڵدەســتیی 
حکومەتەکەمان  ئێتنیکیی  سیاسەتی 
و حیزبی کۆمۆنیســت« بناسێنن و بە 
»ڕوانگەیەکی مارکسیســتی«یەوە چاو 
لە کێشــەی ئێتنیکگەرایی]32[ بکەن. 

)لودویگ 2٠٠٩: ٥1(

 Xi( لە کاتی هاتنە سەرکاری شی جینپینگ
Jinping( لە ساڵی 2٠13 ـەوە هەتا ئێستا 
چەندیــن هەنگاوی کێشــەخوڵقێن دژ بە 
نەتەوەکانی تر و لەوانەش نەتەوەی مەغۆل 
لە مەغۆلســتانی نێوخۆیی هاویشــتراون، 
هەر لــەم چوارچێوەیەدا هــەوڵ دراوە کە 
سیســتمی پــەروەردەی مەغۆلی لەســەر 
خاکی خۆیــان پەراوێز بخرێت. یەکێک لە 
پڕ کێشەترین و ئاڵۆزترینی ئەم سیاسەتانە 
پالنی پەروەردەی دووزمانی بوو، لەم پالنەدا 
تێدەکۆشــرێت زۆربــەی کتێب و ڕشــتە 
دەرســییەکان بە زمانی چینی بخوێندرێن 
و زمانــی مەغۆلــی وەک زمانێکــی زێدە، 
تەنها وەک وانەیەکی دەرســی لە هێندێک 
بوێترێتەوە، ئەمەش  قۆتابخانەی مەغۆلــی 
وەک سەرەتا ئاماژەی پێ کرا، بووەتە هۆی 
سەرهەڵدان و زنجیرەیەک خۆپیشاندانی]33[ 
سەرتاســەری لە مەغۆلســتانی نێوخۆییدا 

)بڕوانە: باندێریا 2٠2٠: 2و ٥−6(. 

بەکۆڵۆنیکردنــیکوردســتانلــە
تیۆریی بنەماکانــی چوارچێــوەی

کۆلۆنیالیزمینێوخۆییدا
ئێــران بــە حەشــیمەتێکی نزیکەی ٨3 
ملیۆن]3٤[کەسەوە، واڵتێکی فرە ئێتنیک و 
فــرە نەتەوەیە. لە ڕۆژئاوا و باکووری ڕۆژئاوا 
کوردەکانــن، بەلووچەکان لــە ڕۆژهەاڵت، 



تورکــەکان لە باکوور و باکــووری ڕۆژئاوا، 
عەرەبەکان لە باشــوور و باشووری ڕۆژئاوا 
و فارســەکانیش لە ناوچەکانی نێوەڕاستی 
ئەو واڵتەدان )بڕوانە: ئەســغەرزادە 2٠٠7: 12(. 
بەپێچەوانەی چین لە ئێــران لەنێوئاخنی 
ســەرژمێرە فەرمییەکانــدا بەســتراوەییی 
ئێتنیکــی و نەتەوەیی تۆمــار ناکرێن]3٥[. 
بــەاڵم بــە پێــی هێندێک ســەرچاوەی 
نافەرمیی نەتەوە غەیرە-فارسەکان لە ئێران 
ڕێژەیان نزیکەی ]لە هێندێک ئاماریشــدا 
زیاتر[ ٥٠٪ ــی هەموو دانیشتووانی ئێران 
بەراورد کــراوە )بڕوانە: ئابڕاهامیــان]36[ 2٠٠٨: 
1٨؛ ئێلینــگ]37[ 2٠13: 1٨ و ســی ئای ئەی]3٨[ 
2٠٠7(. ژمارەی گشتیی کوردەکان لە ئێران 
مشتومڕی لەسەرە و لە هێندێک بەراورددا 
7 تا ٩ لەســەدی کۆی دانیشتووانی ئێران 
و لــە هێندک بــەراوردی تردا ســەرووی 
1٠ بۆ 12 لەســەدی هەموو دانیشتووانی 
ئێرانیان پێــک هێناوە )بڕوانە: ئێلینگ 2٠13: 
32 و ســی ئای ئەی 2٠٠7(. جێگای ئاماژەیە 
کە کوردســتان پاش دامەزرانی دەوڵەت-
نەتــەوەکان لــە ناوچــەدا بەســەر چەند 
دەوڵەتێکی نەتەوەیی وەکوو ئێران، تورکیە، 
ئێراق و ســوریەدا دابــەش بووە. هەرچەند 
کە بەشێکی زۆری خاکی کوردستان لەژێر 
حاکمییەتی ئێراندایە، بــەاڵم لە 1٩2٥ و 
پاش دامەزارنی دەوڵەتی نەتەوەیی ]بەناو[ 
مۆدێرنی ئێرانی و داڕشــتنەوەی سیستمی 
پارێــزگاکان، تەنهــا بەشــێکی چکۆلە لە 
کوردستانی ژێر دەسەاڵتی ئێران لەژێر ناوی 
پارێزگایەک بە ناوی کوردســتان، ناو نراوە. 
لەم چوارچێوەیەدا ئابڕاهامیان )71:2٠٠٨( 
لەسەر دابەشــکاریی سیستمی پارێزگاکان 
لەو سەردەمەدا ئاماژە بە دابەشکردنی ئێران 
بەسەر „ پازدە پارێزگای: تاران، ئازەربایجان 
]...[ کرماشان، ]...[، کوردستان، لوڕستان، 
بەلووچســتان و بەندەرەکانــی کەنــداو“ 
دەکات. هەروەک لەم دابەشکارییەدا دیارە، 

کوردســتان بە شــێوەی فەرمی بەســەر 
چەنــد پارێــزگا و لەژێر نــاوی جیاواز لە 
ئێراندا دابەش کــراوە و ئەمڕۆکە لە ڕووی 
بەشــی هەرەزۆری  دەتوانین  ئیدارییــەوە 
خاکــی کوردســتان لــە ئێران لــە چوار 
پارێزگای ئازەربایەجانی ڕۆژئاوا، کوردستان، 
کرماشــان و ئیالم پێناســە بکەین )بڕوانە: 
ئێلینــگ 2٠13: ٥٨ و یێڵدز و تایســی]3٩[ 2٠٠7: 
3−٤(. هەربۆیە لەم کارەدا لە هەر جێگایەک 
ئاماژە بە کوردستان کرا، مەبەست ئەو چوار 

پارێزگایەیە.

هەتا دێمۆگرافییــەوە گۆڕینــی لە
سیاسەتیئێتنیکییئێران

ســەرەتای گواســتنەوەی کــوردەکان لە 
زێدی خۆیان، بۆ ســەدەکانی 1٥ ــــەی 
زایینی دەگەڕێتەوە. ئەگەر بتوانین ئەمە لە 
چوارچێوەی »کۆلۆنیالیزمی نیشتەجێکراو«ی 
ڤێراچینیدا هەڵســەنگێنین، دەبێت پشت 
بەو وتەیە ببەســتین کە دەڵێت: „پڕۆژەی 
کۆلۆنیالی نیشــتەجێکراو بەتایبەت حەزی 
لەوەیــە، خەڵکی خۆجێیــی بکەنە پەنابەر. 
پەنابەران، زیاتر ئەو کەسانەی کە چەندین 
جار ناچار کــراون، زێــدی خۆیان بەجێ 
بهێڵن“ )ڤێراچینی 2٠1٠: 3٥(. بە پشتبەستن 
بــەم وتەیە دەبینیــن کە گواســتنەوەی 
کوردەکان بە شێوەی بەکۆمەڵ و ڕێکخراو 
النیکــەم لە ســەردەمی ســەفەوییەکاندا 
دەســتی پێکردووە. لە کاتی دەسەاڵتداریی 
سەفەوییەکان لە ســاڵی 16٠٠دا نزیکەی 
ورمــێ  لــە  کــورد  بنەماڵــەی   ٤٥٠٠٠
ــــوە گوازرانەوە بۆ باکــووری ناوچەکانی 
لــە  ســەفەوییەکان  ژێردەســەاڵتداریی 
خوراسان]زەقکردنەوەکە لە الیەن نووسەری 
وتارەوە[)مادح]٤٠[ 2٠٠7: 12−1٤(. بە پێی زۆر 
سەرچاوەی نافەرمی ئەمە بووەتە هۆی ئەوە 
کە ئەمڕۆکە کوردەکان زۆرینەبوونی خۆیان 
لــە ناوچەی ورمــێ )ئازەربایجانی ڕۆژئاوا( 
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لەدەســت بــدەن]٤1[و ]٤2[. ڕەوتی گۆڕینی 
دێمۆگرافییای کوردســتان هەتا ســەدەی 
1٩ و 2٠ درێــژەی هەبوو، بە جۆرێک کە 
زۆربەی دەسەاڵتدارانی فارس، کوردەکانیان 
بە زۆرەملێ و فێڵوتەڵەکە بۆ ناوچەکانی تر 
وەکوو قەزویــن، مازەندەران، گیالن، تاران 
و هتد گواســتووەتەوە )ئۆبرلینگ 2٠٠٤:-
-]٤3[(. لەتەنیشــت گواستنەوەی زۆرەملێی 
کــوردەکان لــە زێدی خۆیــان، ڕەوتێکی 
پێچەوانەی کۆچیشـ  بەتایبەت لە سەدەی 
1٩ و 2٠ ز.- بە شــێوەیەکی سیستماتیک 
و بــە ڕێژەیەکــی زۆر دەســتی پێکردبوو. 
ئەمەش دیسانەوە دەکرێت لە چوارچێوەی 
چەمکی کۆلۆنیالیزمی نیشتەجێکراو ــــی 
ڤێراچینی و بابەتی گواســتنەوە لە ڕێگەی 
ڤیراچینی  بدرێتەوە.  لێک  ئاسمیالسیۆنەوە 
)2٠1٠: 3٨( دەربارەی گواستنەوە لە ڕێگەی 
زیاتر ڕوون  ئاسمیالسیۆنەوە مەبەستەکەی 
دەکاتەوە و ئاسمیالسیۆن وەک پڕۆسەیەکی 
 وەرگێــڕان و توانــەوە لەنێــو جەســتەی 
هاوردەکــراودا  خەڵکــی  سیاســی]٤٤[ی 
دەبینێت. واتا پڕۆســەی گواســتنەوە، بەو 
واتایە دێت کە خەلکی ڕەسەنی ناوچەیەک 
دەبێت خۆیان لەگەڵ ئەو خەڵکەی کە ]لە 
الیەن داگیرکەرانەوە[ لە واڵتەکەی ئەواندا 
نیشــتەجێکراون، خۆ بگونجێنــن و لەنێو 

جەستەی سیاسیی ئەواندا بتوێنەوە. 
لــە کوردســتان، ئەمــە لــە ڕێگەی 
نیشــتەجێ کردنی کارمەندان و نێردراوانی 
دەســەاڵتدارانی فــارس بــۆ کوردســتان 
و کــۆچ کردنــی بازرگانە فارســەکان بۆ 
گەورەشــارەکانی کوردســتان و بەتایبەت 
بەرەوپێش  کرماشــان  وەکوو  گەورەشاری 
دەچوو]٤٥[ )هەروەها بڕوانە: سلطانی 137٠: 16(. 
لەســەر هاتن و نیشــتەجێبوونی بازرگانە 
فارســەکان بۆ کرماشان، سوڵتانی )137٠: 
122( دەڵێــت: „ بازرگانــان و تاجران لە 
شارەکانی یەزد، ئیســفەهان، گوڵپایەگان، 

هەمەدان و ناوچەکانی ترەوە ڕژانە نێو ئەم 
شــارە و بازاڕێکی ســەرەکی و جەمسەری 
ئابووریــی ئەم شــارەیان گرتە دەســت و 
بنیاتیــان نــا“. نیشــتەجێبوون و کۆچی 
فارســەکان بۆ نێو شــاری کرماشــان بوو 
بەهۆی بااڵدەستیی زمانی فارسی لە ژیانی 
ڕۆژانەی شــار )بڕوانە: اداره کل میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری کرمانشاه و ]٤6[ ئیسنا (.
زاڵبوونــی زمانی نەتەوەی بااڵدەســت 
لەســەر خاک و لەنێو جەماوەری نەتەوەی 
بندەستدا، بەرەبەرە دەبێتە هۆی توانەوە و 
لەسەر  بندەست  نەتەوەی  ئاســمیلەبوونی 
خاکــی خۆیــان، لێرەدایــە کــە جارێکی 
ســەر  دەپەرژێتە  هێشــتر)67:1٩7٩(  تر 
پەیوەندیی نێوان کۆلۆنیالیزم و ئاسمیالسیۆن 
و دەڵێــت، ئەگەر دەوڵــەت ]ناوەند[ دوای 
خستنە ژێر کۆنتڕۆڵی ناوچەیەکی پەراوێز، 
نەیتوانــی بااڵدەســتیی کولتووریی خۆی 
ئاسمیالســیۆن ڕێگایەکی  بدات،  نیشــان 
ئاســانترە. هەربۆیە دەربارەی کوردســتان 
فارسیناســیۆن )بەفارس کــردن( یــان با 
بڵێین ئاسمیالســیۆن لە ڕێگەی سیاسەتی 
ئێتنیکیــی حکومەتە ناوەندییەکان لە پاش 
دامەزرانــی دەوڵەتــی نەتەوەییی ئێران لە 
ســاڵی 1٩2٥ دەچێتە بــواری جێبەجێ 
کردنەوە.  سەبارەت بە سیاسەتی ئێتنیکی 
لە سەردەمی بنەماڵەی پەهلەویدا )1٩2٥-
1٩7٩(، صالحی امیری )3٨2−377:13٨٨ 
و ٤1٩−٤2٠( ئاماژەی بە کۆمەڵێک خاڵی 
ئەو سیاســەتە کردووە کە لێرەدا بە کورتی 
تەنها ئاماژە بە سێ خاڵی گرینگ دەکەین، 

کە ئەوانیش بریتین لە: 
 ســانتڕاڵیزەکردنێکی نــوێ و بەهێــزی 
سیســتمی ئابووریی، سیاسی، کولتووری و 

کۆمەاڵیەتی،
 بەستراوەیی و تێکەاڵوکردنی]٤7[ سیستمە 
کۆمەاڵیەتیــی  و  کولتــووری  ئابووریــی، 
ئێتنیکەکان]٤٨[ به/لەنێو سیستمی ناوەندیدا،



 چڕکردنــەوەی خواســت و مەیلی پان-
ئێرانیســتی لەســەر بنەمای پــەرەدان بە 

زمانی فارسی )فارسیزمی توندئاژۆ]٤٩[(.
لە ســەردەمی پەهلەوییەکاندا، گۆڕینی 
ناوچــە غەیرە-فارســەکان  دێمۆگرافیــی 
زیاتر لــە ڕێگەی گۆڕینی بیــر و هۆش و 
زمانــی خەڵکی خۆجێیی یــەوە بەرەوپێش 
چوو، ئەمەش لە ڕێگەی ئاسمیالســیۆنەوە 
ئاســانترین هەنگاوێک بوو کە ڕژیمەکانی 
پەهلەوی دەیانتوانــی دژی نەتەوەکانی تر 
بیگرنەبەر، هەربۆیە هەم ڕەزاشا و دواتریش 
حەمەڕەزای کوڕی هەموو سەروەت و سامان 
و هێزی بەردەستی خۆیان خستە خزمەت 
سیاســەتی ئێتنیکی و تواندنەوەی نەتەوە 
غەیرە-فارســەکان. ئەوەی لەو سەردەمەدا 
دژی نەتــەوە غەیرە-فارســەکان کرا، لەم 

دەقە کورتەدا زیاتر ڕوون دەبێتەوە:

ڕەزا خــان، وەک حاکمێکــی ڕەهای 
ئەرکێکــی  بــە  دەســتی  واڵت، 
ڕەگەزپەرەســتانە بــۆ »پاکتاوکردنی« 
نەک تەنها گرووپــە جیاوازە نەژادی/
ئێتنیکییەکانــی ئێران کرد، بەڵکوو بۆ 
پاککردنەوەی زمــان، کولتوور، مێژوو 
و شوناسیشیان کاری کرد. سەرچاوە 
ئابوورییەکانــی واڵت بــە ڕێژەیەکی 
زۆر بــۆ دابینکردنــی پێداویســتییە 
دارایی یەکانــی ئــەو کردەوانە کە بۆ 
لەنێوبردنــی کولتوور/زمــان بــوون، 
بەکارهێنران، کردەوەگەلێک کە زیاتر 
لە ڕێگەی قوتابخانــەکان، زانکۆکان، 
چاپخانەکان، ڕۆژنامەکان و میدیاکانەوە 
جێبەجــێ دەکران؛ هــاوکات هێزی 
بۆ چاودێریی  دەوڵەتیش  ســەربازیی 
سیاسەتگەلێکی  بەرەوپێشــڤەچوونی 
و  ڕەگەزپەرەســتانە  جیــاوازی 
 ]...[ بەکارهێنــرا.  ئاسمیالســیۆنانە 
حەمەڕەزای کوڕی ڕەزاشایش، ئاگایانە 

پڕۆســەی گۆڕینی ئێران بۆ واڵتێکی 
›نەتەوەیی‹،  زمانی  یەک  یەکدەستی 
یەک شوناسی نەتەوەیی، یەک مێژوو 
و یــەک کولتــووری بەرەوپێش برد. 

)ئەسغەرزادە 2٠٠7: 1٠٥(

هەروەک لە ســەرەوەش ئەســغەرزادە بە 
جوانــی ئاماژەی پێــدا، کۆی ســەروەتی 
پاککردنــەوەی  خزمەتــی  خرایــە  واڵت 
زمان، کولتوور، مێژوو و شوناســی نەتەوە 
غەیرە-فارســەکان و بەم شێوەیە بە جێی 
ئــەوەی کۆچ بە ملیۆنان نەفــەر بکەن، لە 
ڕێگەی سیســتمی پەرروەردە و قۆتابخانە 
و زانکۆکانەوە، تێکۆشــان لە ئامانجەکانیان 

نزیک ببنەوە.
بــەراورد بــە ســەردەمی پەهلــەوی، 
سیاســەتی ئێتنیکیی کۆماری ئیســالمیی 
ئێران پــاش دامەزرانی لە ســاڵی 1٩7٩ 
جگــە لــەوەی لــە ســەرەوە بــاس کرا، 
ناسیۆنالیزمێکی مەزهەبیشی پێوە زیاد بوو. 
بــە واتایەکی تر، ئەو ڕژیمــەی خومەینی 
دایمەزرانــد لەســەر کۆمەڵێــک بنەمای 
ناسیۆنالیســتیی ئێرانگەرایــی بــوو کە بە 
کەرەستەگەلی ئایینی ڕازێندرابوویەوە. لەم 
پەیوەندییــەدا ئێلینگ )2٠13: ٤٥( ئاماژە 
بەوە دەکات کە خومەینی تێکۆشــا، ئایدیا 
ناسیۆنالیزمی  بە  خۆی  تێئۆکراتیکییەکانی 
ئێرانی و هاشوهووشــی شیعەگەری وەک 
ســەرچاوەیەک بۆ ڕەوایی و مەشروعییەت، 

بەرەوپێش ببات.
لە ماوەکانی ڕابردوودا توێژەرانی کورد ئەم 
سیاسەتانەی دەوڵەتی ئیسالمیی ئێرانیان لە 
ڕەهەندێکی تــرەوە وەک »بەکەمینەکردنی 
خەڵکی کورد« لە توێژینەوەکانیاندا تاوتوێ 
کــردووە. محەممەدپــوور و ســولەیمانی 
)2٠2٠:2( ئەمەیــان لەگەڵ „ سیاســەتی 
هێزە کۆلۆنیالییەکانــی ڕۆژئاوا“ لە ئەفریقا 
و ئەمریکای التین بەراورد کردووە. ئەوەی 
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ڕاســتی بێ ڕژیمــی هەنووکەییــی ئێران 
هەر لە ســەرەتاکانی شۆڕشــی 1٩7٩ەوە 
هەزاران „شــیعەی گرێــدراوی خۆیان لە 
قاڵبی کۆمیتەکانی خومەینی و پاســداراندا 
بە مەبەســتی کۆنترۆڵ کردنی کوردستان، 
ڕەوانەی ئــەو ناوچانە کردووە“ )مەکداوڵ]٥٠[ 
2٠٠٥: 26٩(. ئەمانــە دوابــەدوای فەتوای 
جیهــادی خومەینی دژی کوردەکان هاتنە 
ئاراوە و، بوو بە هــۆی ئاوارەیی و کوژرانی 
دەیــان هــەزار مــرۆڤ و وێــران بوونی 
ژمارەیەکی یەکجار زۆر گوندی کوردستان 
)بڕوانە: ئێلینگ 2٠13: ٤٨؛ مەکداوڵ 2٠٠٥: 262 
و 276 و یڵدز و ب. تایسی 2٠٠7: 26(. سەبارەت 
بە گواستنەوەی ژمارەیەکی یەکجار زۆری 
هێــزە چەکدارەکانی ڕژیمــی ئێران بۆ نێو 
کوردســتان یڵدز و ب. تایسی )2٠٠7:26( 
ئامــاژە بەوە دەدەن کە ڕژیــم بە بیانووی 
کوردییــەکان  هێــزە  بەرەنگاربوونــەوەی 
النیکەم تا نێوەڕاســتی هەشــتاکان „2٥٠ 
هەزار ســەربازی خــۆی ڕەوانەی ناوچەکە 
 .)1٩٩7 HRW :کردبــوو“ )هەروەهــا بڕوانــە
جگــە لــە مەبەســتی بەرەنگاربوونەوەی 
هێزە کوردییەکان لە کوردســتان، ڕژیم بە 
گواستنەوەی هێزە چەکدارەکانی خۆی بۆ 
نێو شارە کوردییەکان تێکۆشاوە کە بتوانێت 
دێمۆگرافیی ئەو شارانەش بگۆڕێت و کورد 
لەســەر خاکی خۆی بکاتــە کەمینەیەکی 
نەتەوەیی و ئێتنیکی. لەســەر ئەم ئەساسە 
 :2٠2٠( ســولەیمانی  و  محەممەدپــوور 
دەوڵەتــی  هەنگاوەکانــی  بــەوردی   )1٠
ناوەندیی ئێرانیان لە چل ســاڵی ڕابردوودا 
شــی کردووەتــەوە و وەک „ ئەندازیاری 
دێمۆگرافی“]٥1[ ناویان لێ ناوە و باســیان 
لەوە کــردووە کە ئێســتاکە „ نزیکەی 7 
تا 1٠ لەســەدی شــارەکانی کوردســتان 
ئەمڕۆکە تەرخان کراون بۆ بنکە ســەربازی 
و ناوەندە تەناهییەکانی دەوڵەت و لەوانەش 

خانووبەرەی پڕسناڵەکان“.

کۆلۆنیالیستی پەروەردەی سیستمی
لەکوردستان 

لــەو  زگماکــی  زمانــی  بــە  خوێنــدن 
جوغرافییایەی کە ئێســتا ناو نراوە ئێران، 
هەوراز و نشــێوی زۆری بەخۆیەوە بینیوە 
و بەتایبــەت پــاش هاتنــی ئیســالم بۆ 
ناوچەکــە زیاتر لەژێر کاریگەریی قۆتابخانە 
و حوجرە ئایینیەکاندا بووە و ئەمەش زیاتر 
نە وەک سیســتمێک، بەڵکــوو وەک باس 
کــرا، پەیوەندی بە حوجــرە دینییەکانەوە 
بووە )حســن ملک 13٨٨(. بە نیســبەت 
کوردستانیشــەوە کەیوان ئــازاد )2٠16(
]٥2[ پێــی وایە خوێندن لە کوردســتان لە 

سەدەی حەوتەمی زایینییەوە لە حوجرەی 
مزگەوتــەکان و لەژێر دەســەاڵتی میرانی 
کوردســتاندا بەڕێــوە چووە. هــەروەک لە 
ســەرەوەش بە کورتــی ئامــاژەی پێکرا، 
سیســتمێکی ناوەندی لە بواری پەروەردە 
لەم جوغرافییایەی کە ئێستا ناو نراوە ئێران، 
ئێران  پاش دامەزرانی دەوڵەتی نەتەوەییی 
لە 1٩2٥ و لە الیەن ڕەزاشاوە بەسەر هەموو 
نەتەوە غەیرە-فارسەکاندا سەپێندرا. ڕژیمی 
پاشــایەتی هەر لە سەرەتای دامەزرانییەوە 
تێکۆشا کە ناوەندگەراییی خۆی بە مەبەستی 
ئاسمیالسیۆنی نەتەوە غەیرە-فارسەکان لە 
ڕێگەی دامەزرانی سیستمێکی پەروەردەی 
ناوەنــدی و دامەزرانی قوتابخانە فارســییە 
)بڕوانە:  ببات  بەرەوپێــش  دەوڵەتییەکانەوە 
ئەســغەرزادە 2٠٠7: ٨٨ و 1٠٥(. بە نیســبەت 
کەڵــک وەرگرتن لە سیســتمی پەروەردە 
بــۆ چەســپاندنی زیاتــری ناوەندگەرایی، 
قەهاری]٥3[)2٠٠1: ٤2( ئاماژە بەوە دەکات 
کە پەروەردە بۆ خێرا بەرەوپێشــڤەچوونی 
ناوەندگەراییــی دەوڵەتــی ناوەندی پەرەی 
پێدرا )بە هەمان شــێوە بڕوانە: ئابراهامیان 2٠٠٨: 
٩6(. لێرەدا دەبێــت ئاماژە بەوە بکەین کە 
ڕەزاشــا وەک یەکەم هەنگاوی وانەوتنەوە 
بە زمانەکانی تر ]لە سەرووی هەموویانەوە 



کوردی[ قەدەغە دەکات )بڕوانە: ئەســغەرزادە 
2٠٠7: ٨7−٨٨ و ئابڕاهامیــان 2٠٠٨: ٨٥(. هەر 
لەبەر ئەمە بوو کە ئابڕاهامیان ) 2٠٠٨: ٨٥( 
ئەم سیاسەتەی وەک „ فارساندنی کەمینە 
زمانییەکان“ دەدیت و ئەسغەرزادە )2٠٠7: 
٨7−٨٨( ئەم هەنگاوانەی وەک „ ڕاسیزمی 
ڕەزاخان“ پێناســە کرد، ڕاسیســمێک کە 
بوو بــە هۆی ئەوەی کە „ زمانی فارســی 
وەک زمانی نەتەوەییی ئێران بەرز کرایەوە 

و جێگای هەموو زمانەکانی تری گرتەوە“.
بەشێک لە کوردەکان تەنها بۆ ماوەیەکی 
کەم و لە ســەردەمی پەهلەویی دووهەمدا 
توانییــان بــۆ ماوەیەکی کــەم مەجالێک 
بۆخۆیان بڕەخسێنن کە بە زمانی زگماکیی 
خۆیان پەروەردە بکرێن. دۆخی سیاســیی 
ناوچەکە لە کاتی شەڕی دووهەمی جیهانی 
و خەباتــی چڕوپڕی کوردەکان، مەجالێکی 
هێنایە پێشەوە کە کورد بتوانێت »کۆماری 
کوردستان«ـــی سەربەخۆ )1٩٤6-1٩٤٥(
]٥٤[لە بەشــێکی کوردســتان ڕابگەیێنێت، 
کۆمارێک کە لە دێســامبری ساڵی 1٩٤6 
لە الیەن هێزە ئێرانییەکانەوە بە شێوەیەکی 
دڕندانــە ســەرکوت کــرا و ناوچەکانــی 
ژێردەســتی کۆمار داگیر کرانــەوە )بڕوانە: 
ئەســغەرزادە 2٠٠7: ٩٤−1٠2 و یڵدز و ب. تایسی 
2٠٠7: 2٠(. ئەگــەر بمانەوێت بە گشــتی 
ئاوڕێک لە دۆخی خوێندن و نووســین بە 
زمانــی کوردی پــاش دامەزرانی دەوڵەتی 
قاســملو]٥٥[  بدەینەوە،  ئێــران  نەتەوەییی 
)1٩٨٨: 2٠2( ئامــاژە بــەوە دەکات کە „ 
زمانی کوردی لە کوردســتان تەنها لەژێر 
کوردســتاندا  کۆماری  دەســەاڵتداریەتیی 
زمانی فەرمیی وانەوتنەوە و زمانی ئیداری“ 

بووه.
دۆخــی   1٩7٩ شۆڕشــی  لەگــەڵ 
کــوردەکان لە ئێرانــدا خراپتریــش بوو، 
توانیبوویان  دیسانەوە  کوردەکان  هەرچەند 
خۆیــان ڕێک بخەنەوە و دژی دەســەاڵتی 

ناوەنــدی ڕاپەڕن و، لــە هێندێک ناوچەی 
کوردییان  پــەروەردەی  ژێردەســەاڵتیاندا 
هەبێ، بەاڵم تا کۆتایی یەکانی ساڵی 1٩٨٤ 
ڕژیمــی تــاران توانیبــووی زۆربەی هەرە 
کوردەکان  ژێردەسەاڵتی  ناوچەکانی  زۆری 
بگرێتەوە و داگیریان بکاتەوە )بڕوانە: ئێلینگ 
؛  2٠13: ٤7؛ مــەک داوڵ 2٠٠٥: 262 و 27٤ 
و یڵــدز و ب.تایســی 2٠٠7: 27(. یەکێــک لە 
هۆکارەکانی هەڵگیرســانی شــەڕ لەنێوان 
کورد و دەســەاڵتی ناوەندیــدا، پێداگریی 
کورد لەسەر خواســتی خوێندن بە زمانی 
کوردی بــوو، بۆ نموونــە عەبدولڕەحمانی 
قاســملوو، یەکێــک لە ڕێبەرانــی کورد و 
ســکرتێری ئەوکاتی حیزبــی دێموکڕاتی 
کوردســتانی ئێران، خواســتی کوردان بە 
نیســبەت زمانی کوردی لــە چوارچێوەی 
بەفەرمی کرانــی زمانی کوردی وەک زمانی 
نەتەوەیــی، پــەروەردە و زمانی ئیداری لە 
کوردســتان گەاڵڵە دەکات )قاســملو 1٩٨٨: 
22٥−226(. ئەمە لەحاڵێکدا بوو کە ڕوحوالله 
خومەینی هیــچ بڕوایەکی بە مافی نەتەوە 
کوردەکان  بەتایبەت  و  غەیرە-فارســەکان 
نەبــوو و، لە وتارێکی خــۆی کە لە مانگی 
دێســامبری 1٩7٩ لە ڕادیۆ تارانیش باڵو 
کرایەوە، بە فەرمی دژی خواســتی نەتەوە 
غەیرە-فارســەکان ]کورد[ وەســتایەوە و 
وتی: „ لەنێو ئیســالمدا هیچ جیاوازییەک 
لەنێــوان مۆســڵماناندا نییــە. ]...[ هیــچ 
جیاوازییــەک لەنێو ئەو موســڵمانانەی کە 
بە زمانە جۆراوجۆرەکانی وەک فارســی یا 
عەرەبی قســە دەکەن، نییــە ]...[ پیالنی 
ئەمانه ]کوردەکان و ئەو کەســانەی داوای 
مافە نەتەوەیی یەکانیان دەکەن[ لەنێوبردنی 
ئیسالم و فەلسەفەی ئیسالمییە“ )وەرگێڕدراو 
لــە. مــەک داوڵ 2٠٠٥: 271(. یەکێــک لــە 
گۆڕانکارییەکانــی دوای شۆڕشــی 1٩7٩ 
بە نیســبەت پەروەردەی نەتــەوە غەیرە-
فارسەکان کە لەژێر گوشــاری کوردەکان 
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و نەتەوە غەیرەفارســەکانی تردا سەپێندرا، 
تەنهــا مادەیەکــی دەســتووری یاســای 
بنەڕەتیــی ئێران بوو، کە ئەویش نەک دان 
بە خوێندن بە زمانی دایکیی نەتەوە غەیرە-
فارسەکاندا نانێت، بەڵکوو تەنها ئاماژە بە „ 
خوێندنی زمان و ئەدەبییاتی ناوچەیی“ ی 
ئێتنیکەکانی ئێرانی دەکات]٥6[. ســەرەڕای 
ئەمەش، هیچ کات ئەم مادەیەی یاســای 
بنەڕەتیی ئێران نەچــووە بواری جێبەجێ 

کردنەوە )ئێلینگ 2٠13: ٥2(.  
یەکێک لــە هەنگاوەکانی تری ڕژیمی 
ئیســالمی دژی نەتەوە غەیرە-فارســەکان 
کولتــووری“   شۆڕشــی   „ ڕاگەیاندنــی 
)1٩٨٠- ئەمــڕۆ(]٥7[ بوو کــە دۆخەکەی 
هێنــدەی تر بۆ نەتەوە غەیرە-فارســەکان 
و لەوانەش کورد خراپتــر کرد. لەم بارەوە 
ئێلینــگ )2٠13: ٥2( ئاماژە بەوە دەکات 
کــە، دوکتۆریەنی ئەنجومەنی بااڵ ]ــــی 
شۆڕشی کولتووری[ پتەوکردنی یەکیەتیی 
نەتەوەیی و ئایینی لــە ڕێگەی پەرەپێدان 
و پشــتیوانیی زمانی فارســی بوو. ڕەوتی 
پەرەدان بــە زمانی فارســی و کولتووری 
فارس وەک زمــان و کولتووری نەتەوەیی 
و ســڕینەوەی زمان و کولتــووری نەتەوە 
غەیرە-فارســەکان دوای ســەقامگیربوونی 
ڕژیمــی کۆمــاری ئێســالمیی ئێــران لە 
نەوەدەکاندا زیاتر پەرەی ســەند. تەنانەت 
ڕەفســەنجانی ســەرۆک کۆماری ئەوکاتی 
ئێران، بە داڕشــتنی بڕیارێــک لەژێر ناوی 
„ بنەماکانی سیاســەتی کولتووریی واڵت“ 
لە ئاگۆستی ساڵی 1٩٩2 و لە ئەنجومەنی 
بــااڵی شۆڕشــی کولتووری بەڕاشــکاوی 
پێنج مــادەی تەنها بــۆ دژایەتیی نەتەوە 
غەیرە-فارسەکان تەرخان کرد و لە بەشی 
بنەماکانی سیاسەتی کولتووری و لە مادەی 
حەوتەمدا بەڕاشکاوی باس لە „ گرنگیدانی 
زمان و ئەدەبییاتی فارســی و بەهێزکردن، 
ئەو]زمانــە[“]٥٨[  پەرەدانــی  و  باوکــردن 

دەکات. هەروەکــوو لە ســەرەوەش شــی 
کرایەوە ڕژیمی ئیســالمیش، وەک ڕژیمی 
پاشــایەتیی ئێران، سیســتمی پەروەردەی 
وەک ئامرازێک بۆ بەرەوپێشبردنی سیاسەتە 
بەکار هێناوە،  کۆلۆنیالیســتییەکانی خۆی 
لەم بــارەوە محەممەدپوور و ســولەیمانی 
)2٠2٠: 1٥( وەبەرهێنانــی دەوڵەتــی لە 
سیســتمی پەروەردەی گشتیدا بە هەوڵی 
فارســاندنی کۆلۆنیالیزمی زمان و شوناسی 

کوردی وەسف دەکەن.

دەرەنجام
هەروەکــوو لــە ســەرەوە شــی کرایەوە، 
تێگەیشــتن لــە کۆلۆنیالیزمــی نێوخۆیی 
وەکــوو زاڵبوونی]٥٩[گرووپێکی بااڵدەســت 
)زیاتــر نەتەوەیــەک( بەســەر گرووپێکی 
بندەســت)نەتەوە یان ئیتنیکێکی تر(دا لە 
چوارچێوەی ســنوورە جوغرافییایی یەکانی 
واڵتێکدایە، کە لە ڕێگەی کەرەســتەگەلی 
ســەربازی، ئابووریی و سیاســی، لەوانەش 
ڕاگواستن و کۆچ پێکردن یان ئاسمیالسیۆن 
لە ڕێگەی سیاسەتی ئێتنیکی و سیستمی 
پەروەردە بە مەبەستی گۆڕینی دێمۆگرافیی 

ناوچە بندەستەکان پتەو دەکرێت.
لــە چین یەکەم هەنــگاوەکان بۆ کۆچ 
پێکردنــی هان-چینییەکان وەک نەتەوەی 
بااڵدەست بۆ نێو مەغۆلستانی نێوخۆیی لە 
ســەدەی هەژدەی زایینیەوە نران، ئەمەش 
ــەکان بتوانن  بوو بە هۆی ئەوەی کە هانـ 
مەغۆلەکان لە واڵت و لەسەر خاکی خۆیان 
بکەن بە کەمینەیەکی چکۆلە، ئەوانەش کە 
مابوونەوە ئاسیمیلە و بەچینییان]6٠[ بکەن. 
ئــەم ڕەوتەش بەتایبــەت دوای دامەزرانی 
کۆماری گەلی چین لە چلەکان بەتوندی و 
سیستماتیک پەرەی پێدرا و تا ئەمڕۆکەش 
بە شــێوەی جۆراوجــۆر، لەوانەش )وەک 
ئاماژەیــان پێ کرا( لە ڕێگەی سیاســەتی 
ئێتنیکیی حیزبی کۆمۆنیستی چین و پالنی 



پەروەردەی دووزمانی درێژەیان هەیە.
زیاتر شی  کوردستانیشەوە،  بەنیسبەت 
کرایەوە کە چۆن گۆڕینــی دێمۆگرافییای 
کوردســتان ڕیشــەی بۆ نێو مێژوو شــۆڕ 
بووەتــەوە. ئــەم پڕۆســەیە النیکــەم لە 
کۆتایی یەکانی ســەدەی 1٩ و 2٠ زایینی 
تا هەنووکە بە شــێوەی سیســتماتیک و 
مەبەســتدار لە الیەن فارســەکان )وەک 
نەتەوەی بااڵدەست( یان با بڵێین حکومەتە 
ناوەندییەکانەوە دەچێتە پێشەوە و لە ڕێگەی 
گۆڕینی دێمۆگرافییای شارە کوردییەکانەوە 
ویســتوویانە کــورد لەســەر خاکی خۆی 
بەکەمینــە بکەن]61[. جگــە لەمەش وەک 
بە شێوەی کڕۆنۆلۆگی باس کرا، حکومەتە 
ناوەندییــەکان لــە ڕێگەی سیاســەتێکی 
فاشیســتییانەوە]62[ و دواتر سیاســەتێکی 
ئێتنیکی کە لەســەر بنەمــای مەزهەبی و 
نەتەوەییی ئەوانە، بنیات نراوە و، لە ڕێگەی 
کەرەستەگەلێک وەک سیستمی پەروەردە، 
تێکۆشــاون کە ئەو کوردەش کە ماوەتەوە 
ئاسمیلە یان وەک دەڵێن فارسیزەی بکەن، 
تا بەم شــێوەیە بتوانن بااڵدەستیی خۆیان 

بەسەر کورددا بسەپێنن.
ئەگــەر هەنگاوەکانی هــەر دوو نەتەوە 
و دەوڵەتــی چینی و ئێرانــی دژی نەتەوە 
غەیرە-هان یان با بڵێین غەیرە-فارسەکان 
بــەراورد بکەین، بەو ئاکامــە دەگەین کە 
لــە هــەر دووی ئــەم دەوڵەت-نەتەوانەدا 
خاڵــی هاوبەش و خاڵی جیاواز هەیە. خاڵە 
هاوبەشەکانیان ئەوەیە کە هەر دوو دەوڵەت 
لە ڕێگەی گۆڕینــی دێمۆگرافی - ئەوەی 
لە چوارچێــوەی چەمکــی „کۆلۆنیالیزمی 
 – درایــەوە  لێــک  نیشــتەجێکراو“]63[دا 
تێکۆشــاون مەغۆلــەکان یــان بــا بڵێین 
کوردەکان لە ناوچەکانی خۆیان بەکەمینە 
بکەن، تا بەم شــێوەیە بتوانن وەک هێشتر 
)1٩7٥( دەیــوت، بە شــێوەی سیاســی 
بەســەریاندا زاڵ بن و بە شێوەی ئابووریی 

تااڵنیان بکەن. هەنگاوەکانی ئەم دوو واڵتە 
دژی نەتەوەکانی تــر تەنها لە چۆنایەتی و 
هەیە،  جیاوازییان  هێندێــک  چەندایەتیدا 
بۆ وێنە لــە حاڵێکدا کــە بەچینی کردنی 
کۆلۆنیالیزمی  ڕێگــەی  لــە  مەغۆلســتان 
نیشــتەجێکراو توانیویەتــی تاڕادەیەک بۆ 
ـــەکان ســەرکەوتوو بێــت و ببێتە  هانـ 
هــۆی ئەوەی کە مەغۆلــەکان تەنها ٪2٠ 
ــی ڕێژەی کۆی حەشیمەتی مەغۆلستانی 
نێوخۆیــی پێک بێنــن، بەفارس کردن یان 
گۆڕینی دێمۆگرافییای کورد و کوردستان 
جگە لە هەرێمی ورمێ هێشتا بەو شێوەیە 
ســەرکەوتوو نەبــووە و، لــە زۆر ناوچەدا 

هەنگاوە سەرەتایی یەکانی دەپێوێ.
ئێتنیکی  لەمانــەش سیاســەتی  جگە 
و سیســتمی پەروەردەی هــەردووی ئەم 
دەوڵەتانــە شــیاوی لــێ وردبوونەوەیە. لە 
هــەردووی ئــەم دەوڵەتانــەدا، ئێلێمنتی 
ئیدیۆلۆژیــک  و  نەتەوەیــی  فاشیســتی، 
دەبینرێن و لە هەردوو دەوڵەتدا پڕۆســەی 
لێکچوو وەک شۆڕشی کولتووری بەرەوپێش 
دەچێــت. لــە الیەکەوە لە ســاڵی 1٩٤٩ 
سیاســەتی ئێتنیکی و سیستمی پەروەردە 
بەپێی ئیدیۆلۆژیی حیزبی کۆمۆنیستی چین 
ڕێک خراوەتەوە، ئیدیۆلۆژی و سیاسەتێک 
کــە نەتەوەی هان بە پێشــڕەو دادەنێت و 
وەک پێوەرێــک دەبینرێن کــە ئەوانی تر 
ـــەکان بکــەون. لە  دەبــێ وەدوای هانـ 
الیەکی تریشەوە هەمان شت لە ئێرانیش و 
بە نیسبەت فارسەکان بەدی دەکرێت، کە 
پێشتر لە ســاڵی 1٩2٥ بە تایبەتمەندیی 
نەتەوەپەرەســتانە  و  فاشیســتییانە 
ڕازێندرابوویەوە و لە 1٩٨٠ بەم الیشــەوە 

فاکتەرگەلی مەزهەبیشی پێوە زیاد کرا.
ئەم  پرســیاری ســەرەکیی  دەربارەی 
لێکۆڵینەوەیە، و پشتبەستن بەو فاکتەرانەی 
کە لە سەرەوە باسیان لێوە کرا، دەتوانین بە 
نیسبەت کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی بڵێین کە 
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هەنگاوەکانی هەردوو دەوڵەتی چین و ئێران 
النیکــەم لە چوارچێوەی ئــەو فاکتەرانەی 
کە لێرەدا تیشــکیان خرایە ســەر، لەگەڵ 
بنەما سەرەکییەکانی تیۆریی کۆلۆنیالیزمی 
نێوخۆیی یەک دەگرنەوە. هەربۆیە دەتوانین 
بەو ئاکامە بگەین کە ئەوەی بە نیســبەت 
مەغۆلــەکان و کوردەکانــەوە لــە چین و 
ئێران دەکرێــت، کۆلۆنی کردنــی ئەوان و 

واڵتەکەیانە.
لەبەر ئەوەی لــەم کارەدا، تەنیا چەند 
فاکتەر لە بنەماکانــی تیۆریی کۆلۆنیالیزم 
و بەتایبــەت کۆلۆنیالیزمی نیشــتەجێکراو 
شیکاری و شــرۆڤە کراون، دەتوانین ئەمە 
وەک ڕەخنەیەک بۆ ئەم کارە چاو لێ بکەین 
و بە چاوێکی ڕەخنەگرانەوە هەڵیسەنگێنین، 
بەاڵم هاوکات دەبێت ئەوەشــمان لەبەرچاو 
بێــت کە ئەمە لەوانەیــە دەرفەتێکی باش 
بووبێت تا هەنگاوەکانی دوو دەوڵەتی چین 
و ئێران دژی نەتەوەکانی تر لە چوارچێوەی 
کۆلۆنیالیزمدا لێک بدرێنەوە و، یارمەتیمان 
بدات تاکوو باشــتر لەم دۆخــە بگەین، بە 

تایبەت بۆ لێکۆڵینەوەکانی داهاتوومان.  
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دلیل اصلی توسعە نیافتگی بلوچستان     

د.کریمشهسواری
مترجم:ژینۆڕۆژبەیان

وقتی کە بە دقت فاکتورهای اساسی مربوط بە توسعەی اقتصادی بلوچستان را در 
نظر میگیریم، بسیار بدیهی و آشکار مینماید کە یک عامل اصلی، مانع توسعەی 

اصلی بلوچستان بە نسبت پتانسیلها و قابلیتهایش شدە است. مردم بلوچ بە شکلی 
عام نگاهی سکوالر بە زندگی دارند. مبارزەی آنها برای آزادی و  استقالل بە مرور 

زمان بیشتر و متداومتر شدە است. آنها دارای حسی ملی بسیار قوی هستند، فرهنگی 
بسیار غنی دارند و با اخالق، معتمد، صمیمی و متعاون هستند.
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مقدمە
بلوچستان سرزمینی اســت کە ساکنانش 
بلوچ هســتند. واژەی »بلوچ« بیانگر ملیت 
و صفــت »بلوچی« زبان مردم بلوچ اســت. 
بلوچستان بخشی از فالت ایران است. بلوچ 
یکی ملیتهای داخل ایران اســت. وســعت 
بلوچستان بالغ بر ٥6٠،٠٠٠ کیلومتر مربع 
اســت. تمامی بخش جنوبی بلوچســتان، 
در حــدود 1،3٠٠ کیلومتر، خط ســاحلی 
اســت. جمعیــت کل بلوچســتان حدود 
2٠ میلیون تخمین زدە می شــود. بلوچها 
نخستین ملت-دولت مســتقل خود را در 
ســال 1666 بنیاد نهادند. بلوچستان یکی 
از اســتراتژیک ترین نواحی در منطقە است 
کە دارای منابع بســیار غنی است، در عین 
حال مردم بلــوچ از فقرزدەترین ملتها در 
جهان هســتند. بدون شک توسعە نیافتگی 
اقتصادی بلوچســتان دالیل  زیادی دارد، 
امــا در این مقالە بە یکــی از اصلی ترین 
دالیل میپردازیم کە اســتعمار کردن است. 
در بلوچســتان اســتعمار کردن بنا و بذر 
تمامی مشکالت است کە عامل محو کردن 
تقریبا تمامــی پتانســیلهای عظیم مردم 
بلوچ و بلوچستان برای پیشرفت اجتماعی، 
اقتصادی، سیاســی، ســازمانی و فرهنگی 
اســت. برای روشن کردن اینکە بلوچستان 
چگونە بە اینجا رســیدە است باید نخست 
در آن دستە از حوادث پیش زمینەی اصلی 
کاوش کنیم کە بلوچستان را امروز بە این 
ســطح از عقب ماندگی اقتصادی کشاندە 

است.
این مقالە بە چهار قسمت تقسیم شدە 
اســت. قسمت اول متمرکز بر دورانی است 
کە بلوچستان توســط امپراطوری بریتانیا 
اشغال شــدە و بە سە قسمت تقسیم شدە 
بــود. قســمت اعظم مصیبت مــردم بلوچ 
نتیجەی غیر عمد بازی اشــتباه بریتانیا در 
تقسیم بندی هند است. قسمت دوم مروری 

اساسی بر شرایط تاریخی تجزیە هندوستان 
و اثرات آن بر بلوچســتان دارد. قســمت 
ســوم بە دورەی کوتاهی اشارە می کند کە 
بلوچستان استقالل خود را از بریتانیا دوبارە 
بدســت آورد و اینکە چگونە آزادی خود را 
از دســت داد و اســتعمار مجددا در آنجا 
اعمال شد. قســمت چهارم بە پتانسیلهای 
اقتصادی مردم بلوچ و بلوچستان میپردازد 
و توضیح میدهــد کە چگونە مردم بلوچ و 
بلوچستان  در میانەی یک فرصت از دست 

رفتە هستند.
وقتی کە بە دقت فاکتورهای اساســی 
مربوط بە توســعەی اقتصادی بلوچستان را 
در نظر میگیریم، بســیار بدیهی و آشــکار 
مینماید کە یک عامل اصلی، مانع توسعەی 
اصلی بلوچســتان بە نســبت پتانسیلها و 
قابلیتهایش شدە است. مردم بلوچ بە شکلی 
عام نگاهی سکوالر بە زندگی دارند. مبارزەی 
آنها برای آزادی و  اســتقالل بە مرور زمان 
بیشتر و متداومتر شــدە است. آنها دارای 
حسی ملی بســیار قوی هستند، فرهنگی 
بســیار غنی دارنــد و با اخــالق، معتمد، 
صمیمی و متعاون هســتند. بلوچستان از 
لحاظ منابع طبیعی و اقتصادی بسیار غنی 
است. یکی از اســتراتژیکترین مناطق بین 
المللی است. با تمامی این مزایا هیچ دلیلی 
وجود ندارد کە معتقد نباشــیم بلوچستان 
آزاد با حکومتی ســکوالر و دموکراتیک نە 
تنها در مدتی کوتاه اقتصاد خود را بازیابد، 
بلکە مانند نیروی محرکەای برای توسعەی 
پایــدار اجتماعی-اقتصادی همســایگانش 

عمل کند.

1.اشغالوتقسیمبلوچستان
مردم بلوچ از ســال 1666 تا سال 1٨3٩ 
دولــت ملی مســتقل خــود را داشــتند. 
بریتانیایی هــا در 13 نوامبــر 1٨3٩ بــە 
بلوچســتان حملە کردنــد. بدلیل مقومت 



مداوم مردم بلوچ در برابر اشغال بلوچستان، 
بریتانیایی ها سیاســت امپریالیستی خود 
را مبنــی بر تقســیم و حکمرانــی موثرتر 
خود بر بلوچســتان اعمال کردند. متعاقبا 
بریتانیایی ها بلوچســتان را بە سە قسمت 
تقســیم کردند. نخســتین خط ساختگی 
کە بلوچســتان را بە دو بخش تقسیم کرد 
توسط ســرگرد ژنرال اف. جی. گلدسمید 
)1٨1٨-1٩٠٩( در ســال 1٨71 کشــیدە 
شد. این خط کە بە خط گلدسمید معروف 
است بلوچســتان را بە بلوچستان شرقی و 
غربی تقسیم کرد. بخش غربی بە قاجاریان 
دادە شــد کە در آنزمان بر سرزمین پارس 
حکمرانی میکردند و بخش شــرقی تا سال 
1٩٤7 تحت کنترل بریتانیا باقی ماند. خط 
دوم کە بە »خط دوراند« مشــهور است در 
سال 1٨٩3 توسط ایچ. ام. دوراند )1٨٥٠-
1٩2٤( کشیدە شــد. در نتیجەی کشیدە 
شــدن این خط بخش شــمالی بلوچستان 
ضمیمەی افغانســتان شــد.  این خطوط 
ساختگی بدون رضایت مردم بلوچ کشیدە 
شــدند و بلوچها بی امان بــا این خطوط 
اســتعماری مخالفت کردە و برای آزادی و 

اتحاد سرزمینشان جنگیدەاند.
سلطنت قاجار بویژە در بلوچستان غربی 
خشن و سادیستی بود. بدلیل اینکە افسران 
قاجار در بلوچستان، کازاک، نوعی یونیفورم 
ارتشــی، میپوشــیدند، واژەی جدیــدی، 
گجر، وارد زبان بلوچی شــد. گجر کلمەای 
تحقیرآمیز و نامناسب است کە مردم بلوچ 
برای نشان دادن نفرت شدیدشان در برابر 
استعمارگرانشــان و بی رحمــی هایی کە 
حاکمان قاجار در بلوچستان مرتکب شدند 
بکار میبرند. این واژەی تحقیر کنندە با بە 
قدرت رســیدن رضاخان  و اشغال خونین 
بلوچســتان غربی بەروز شد. از آن هنگام 
این واژە برای تمامی  حاکمان اســتعمارگر 
کە در بلوچســتان غربی حکمرانی میکنن 

بکار بردە میشود. در هنگامەی وقوع جنگ 
جهانی اول، حکومت قاجار در بلوچســتان 
غربــی ضعیف شــد و مردم بلــوچ از این 
ضعف اســتفادە کــردە و کنترل خود را بر 
بلوچستان غربی بدست آوردند. بریتانیایی 
ها این حکومت خود مختار را تایید کردند 
و برای رســیدن بە اهداف استعماری خود 

مستقیما با حاکمان بلوچ ارتباط داشتند.
رضا میر پنج )1٨7٨-1٩٤٤( در الشت 
در سوادکوه بدنیا آمد و در جوانی نگهبان 
اسب یا مسافرچی رئیس پلیسهای اروپایی 
در تهران بود )لودینگتــون دیلی نیوز: 26 آوریل 
1٩26(. نظــام سیاســی ایــدەآل وی یک 
»سیستم یک کسی« بود )عادل، علمی و تارمی 
راد 2٠12:1٥(. در پایــان جنگ جهانی اول، 
بریتانیایی ها کە از خالء سیاسی و هرج و 
مرج در سرزمین پارس بیم داشتند، رضا را 
برای حکمرانی بعدی سرزمین پارس بعد از 
احمد شاه قاجار آمادە کردند. در کودتایی 
مهندســی شدە در تاریخ 21 فوریە 1٩21 
رضا میرپنج بە قدرت سیاســی رسید. در 
عرض چهار ســال رضاخــان تمامی قدرت 
سیاسی و نظامی را برای استحکام خود بکار 
برد. خود را بە سمت فرماندەی کل ارتش، 
وزیر جنگ و در 12 دسامبر 1٩2٥ خود را 
شاه سرزمین پارس خواند. در سال 1٩2٨ 
با بکار بردن نیروی هوایی برای نخســتین 
بار در ایران، رضا میرپنج بلوچستان غربی 
را اشــغال کردە و بــە حکومت خودمختار 
بلوچــی در آنجا پایــان داد. مردم بلوچ در 
جای جای بلوچســتان در برابر اشغال آن 
ســرزمین مقاومت کردند. دوســت محمد 
خان بلوچ، حاکم بلوچستان غربی، دستگیر 
و بە تهران بردە شد و در 16 ژانویە 1٩3٠ 
اعدام شــد. هجوم رضاخان بە بلوچســتان 
سبب مرگ بسیاری شــد و عدەی زیادی 
از مردم بلوچ بە ســند یا هندوستان کوچ 

کردند.
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در بحبوحەی هجــوم رضا میر پنج بە 
بلوچستان، احساسات مردم بلوچ نسبت بە 
حاکمان اســتعمارگر پارس بخوبی توسط 
نویســندەی انگلیسی وسف شدە است. در 
2٥ ژانویەی 1٩27، ژی رمسی نوشت »نە 
اثری از حاکمیت پارســی وجود دارد و نە 
سرزمین پارس میتواند سلطەی خود را بر 
ســرزمینی اعمال کند کە در آن  پارســها 
غریبەانــد و مــردم بلــوچ از انها بشــدت 
نفرت داردند... نە تنها کشــور مورد بحث 
)بلوچستان غربی( از چنگ پارسها در آمدە 
اســت بلکە نسبت بە سرزمین پارس بسیار 
هم متخاصم بودە اســت« )نقل از برســیگ، 
2٠٠٤: 1٨٥(. سرنوشت دیگر ملتهای اشغال 
شــدە در مرزهای ایران کنونی در ســال 
1٩3٠ تعیین شد و رضاخان شاه بال منازع 
سرزمین پارس شد. اما پارسها تنها یکی از 
ملتهای درون این مرزهای ســاختگی اند. با 
الهام کلی از جنبش فاشیســت در اروپا و 
بویژە در آلمان، حاکمیت پارسی گفتمانی 
را بــرای پنهان کردن غلبەی اســتعماری 
خود ســاختند. در فالت ایران هزاران سال 
است ملتهای ایرانی مختلفی ساکن هستند. 
پارســها تنهــا یکی از این ملتها هســتند. 
بنابراین ایران نە ملت اســت و نە کشــور. 
حاکمان پارسی با الهام از فاشیزم آلمانی و 
ایدەی برتری نژاد آریایی برای فریب دادن 
دنیا و حکومت بر مردم بلوچ، کورد، تورک 
آذری، عرب االحوازی، تورکمن، لر، گیلک 
و ســایرین، تصمیم گرفتند نام ســرزمین 

پارس را بە ایران تغییر دهند. 
بافت موجودیت سیاسی جدید بدیهی تر 
از آن بود کە بدون تغییر نام این موجودیت 
جدید بشــود پنهان نگە داشتە شود. تغییر 
نام در سال 1٩3٤ بە توافق رسید و در 21 
مارس 1٩3٥ بە طور رســمی نام سرزمین 
پارس ایران اعالم شــد. نامگذاری سرزمین 
پــارس بە ایران جــدای از نیت فریبکارانە 

و اشــارەاش بە نــژاد آریایی نــە تنها در 
در توافــق با ایدەی نــژاد خالص نازی بود 
بلکە هــدف دیگری نیز داشــت. رضاخان 
می خواســت اتحاد استراتژیک، اقتصادی و 
سیاسی نزدیکی با آلمان نازی تشکیل دهد 
استعمارگر  )گلدشــمید 1٩٩1:213(. حاکمان 
پارسی جای هیچ شکی باقی نگذاشتند کە 
ایران مترادف و همسان با سرزمین پارسی 
و پارس اســت.در سال 1٩٥٩ محمد رضا، 
پســر رضاخان و وارث تــاج و تخت، طی 
فرمانی اعالم کرد کە ایران و سرزمین پارس 
یکســان هســتند. نظریەی نژادپرستانەی 
›ایران‹ بە مثابە سرزمین آریایی ها از ابتدا 
بە شــکل مؤثری بە عنــوان یک نژاد، یک 
کشــور، یک پرچم، یک پادشاه، یک زبان، 
یــک فرهنگ، یک هنر و موســیقی و یک 
مذهب بە مزایدە گذاشتە شد کە بە موجب 
یک قانون متحد شد و آن قانون استعماری 

پارسیان است.
بر خالف حاکمیت استعماری قاجاریان، 
حاکمیت استعماری رضاخان در بلوچستان 
بطور مســتقیم یک قانون استعماری وضع 
کــرد. تمامی پســت و مقامهــای کلیدی: 
سیاســی، قانونی، اداری، ارتشی، اقتصادی، 
بهداشــتی، آموزشــی، ترابــری و پلیــس 
مستقیما توسط فارســها کنترل میشدند. 
تقریبا تمامی جنبەهای سیاسی و اقتصادی 
مردم بلوچ تحت کنترل حاکمیت مسئولین 
فارس قرار گرفتند. فارســی زبان رســمی 
شــد و زبان بلوچ، فرهنگ، هنر، موسیقی، 
کدها و ارزشــهای اخالقی مردم بلوچ بطور 
سیســتماتیک  مورد تحقیر و تمسخر قرار 
گرفتە و در نتیجە بە حاشــیە راندە شدند. 
تبعیض و سرکوب در تمام گامهای زندگی 
تبدیــل بە نورم و دسترســی بــە آموزش 
کاالی نایابی شد. مانند همەی تسخیرهای 
اســتعماری، اســتعمار رضاخان بر پایەی 
خشونت، فریب و تبعیض بنیان نهادە شد. 



جوهر وجودی سیاسی کە از چنین فعلهایی 
برمی آید، غیر عقالنی، غیر دموکراتیک، غیر 
انســانی، غیر قانونی و غیر اخالقی اســت. 
بنابراین بسیار سادەلوحانە است کە انتظار 
آزادی داشتە باشــیم: دموکراسی، عدالت، 
سروری قانون، کارامدی اقتصادی و توسعە 

تحت حاکمیت استعمارگری.
نگرانی اصلی رژیم پهلوی در بلوچستان 
کنتــرل مردم بلــوچ و ســاختن آرام آرام 
فارس درجە دوم از آنها از طریق سیاســت 
مهندســی اصالح نژادی سیستماتیکشــان 
بود. سیاست اســتراتژیک و کلی رژیمهای 
پهلوی نســبت بە مردم بلــوچ بە بهترین 
شیوە در ســال 1٩77 توســط وزیر امور 
خارجــەی ایران بطور خالصە گتفە شــد. 
محمود خلعتبری، وزیر امور خارجە، بطور 
آشــکار طرح خود را بــرای مردم بلوچ در 
بلوچستان در مصاحبەای با اس. هاریسون، 
محقق آمریکایی بیان کرد. خلعتبری اشارە 
کرد کە مردم بلوچ هموارە »تالش کردەاند 
تا روزی دولت مســتقل خود را بســازند.« 
برای مقابلە با این جنبش، خلعتبری افزود 
کە ایران هموارە سعی کردە کە »آنها]مردم 
بلوچ[ را تا جایی کە امکان داشــتە از نظر 
سیاســی ضعیف، غیر متحد و عقب ماندە 
نگە دارد« )هاریسون 1٩٨1:1٥٩(. رژیم پهلوی 
نــە تنها این سیاســت را در بلوچســتان 
غربــی اعمال کرد، بلکــە از قدرت نظامی 
خود علیە جنبش آزادی بخش مردم بلوچ 
در بلوچســتان شــرقی کە تحت سلطەی 
پاکستان بود اســتفادە کرد. سرماچارهای 
بلوچ )جنگجویان آزادیخواه بلوچ( توانستند 
در ســال 1٩7٤ پس از آنکە نخست وزیر 
پاکســتان، ذوالفقــار علی باتــو، حکومت 
منتخب بلوچستان شــرقی را منحل کرد، 
بلوچســتان را از اشغال نیروهای پاکستانی 
رها کنند. محمد رضا پهلوی پاکســتان را 
از لحــاظ مالی، صــالح و تخصص نظامی 

تامین میکرد، کە نقش مهمی در سرکوب 
جنبش آزادیخواه بلوچستان داشت و ارتش 
پاکســتان را قادر ساخت دوبارە بلوچستان 

شرقی اشغال کند.
یک رابطەی همزیســتی بین فرقەهای 
مختلف حکومتهای تئوکراتیک وجود دارد. 
امپراتوری بریتانیا نخستین دولت اسالمی را 
در سال 1٩٤7 با تجزیەی هندوستان جعل 
کرد کە در بخش بعدی بطور مفصل شرح 
دادە میشود. تشکیل دولت بنیادگرای سنی 
پاکســتان تا اندازەی زیــادی ظهور دولت 
بنیادگرای شــیعی در ایران را برانگیخت. 
دولت اسالمی ایران نقطەی انعکاس مقابل 
دولت اسالمی پاکستان است. این دو دولت 
اسالمی متعصب ترین، خشن ترین، مستبد 
ترین و فاسد ترین رژیمهای جهان هستند.
ایــن دو رژیم  منشــا اصلی تنش، مرگ و 
میــر و ویرانی در منطقە هســتند چرا کە 
بر دو ساختار مســتعمرە حکومت میکنند 
و اینکە نوع تئوکراســی آنها بر پایەی بی 
رحمی، غیرعقالنیت متعصب گونە، وحشت 
و خشــونت بنا نهادە شدە است. ذات این 
رژیمها وحشی گرایی مذهبی و تئوکراتیک 
است. از نخســتین روزی کە رژیم اسالمی 
ایران قدم بە بلوچســتان نهادە، بلوچستان 
غربی را عمال بە اردوگاه کار اجباری تبدیل 
کردە است. در نخســتین روزهایش، رژیم 
برای مقابلە با نهادها و سازمانهای سیاسی 
دموکراتیک و ســکوالر، گروههای مدنی و 
دانشــجویانی کە غالب بر صحن سیاســی 
بلوچســتان غربی بودند، از شیعیانی کە در 
بلوچستان مستقر شدە بودند، از روحانیون 
بلوچ و پناهندگان افغانی استفادە کرد.رژیم 
شیعی با مردم بلوچ همانند تهدیدی واقعی 
رفتــار کردە اســت و بنابراین بمدت چهل 
ســال حکومت نظامی اعالم نشدەای را در 

بلوچستان غربی وضع کردەاند.
بــە محض ورود ســپاه پاســداران بە 
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بلوچســتان، تمامــی مکانهــا و فعالیتهای 
مدنی، سیاسی و فرهنگی را تعطیل کردند. 
فعالین ساســی و حقوق بشر بلوچ مجبور 
شــدند بە طور مخفی کار کنند. نهادهای 
سیاســی اغلب از قشــر چپ و ســکوالر 
جامعەی بلوچ بودند. این ســازمانها توسط 
مردم تحصیل کردە بلوچ کە بخش کوچکی 
از جامعە را تشکیل میدادند رهبری میشد. 
حزب دموکرات بلوچســتان، کە تنها مدت 
کوتاهی فعال بود و دو گروه »نبرد بلوچ« و 
»ستارەی بامی« کە از حزب دموکرات  سر 
برآوردند، ســە حزب سیاسی غالب آنزمان 
بودند. ستارەی بامی وابستە بە پیکار و نبرد 
بلوچ وابســتە بە فداییان خلق بودند. وجود 
این این نهادهای سیاسی عصر جدیدی را 
در عرصەی مدنی و سیاسی بلوچستان رقم 
زد کە در تاریخ بلوچســتان غربی بی نظیر 
بود. اینها و چندین گروه تازە سر برآوردەی 
دیگر از میان رفتند. برای نخســتین بار در 
بلوچســتان غربی  جنبشی مدنی، سیاسی 
و آزادیخــواه در حال شــکلگیری بود اما 
رژیم اســالمی ایــران آن را در نطفە خفە 
کرد. تقریبا تمامــی اعضای این جنبش یا 
دستگیر شدند، یا بە زندان افتادند، یا اعدام 
شدند یا پناهندەی کشورهای دیگر شدند. 
رژیم اسالمی در دو سال نخست سلطنتش 
تمامی قشرهای مترقی، سکوالر و با وجدان 
بلوچ جامعەی بلوچستان غربی را از بین برد 
و این خال راه را برای همە نوع بهرە جویی، 
تبعیض و سواستفادە رژیم اسالمی گشود. 
نابــودی نیروی ترقی خواه در بلوچســتان 
همچنین فضــا را برای ایجاد گروه های نا 
متعارف جامعە، اعم از متخلفان، قاچاقچیان 
مــواد مخدر، بنیادگرایــان مذهبی و افراد 
چاپلــوس کە در جهت منافع اســتراتژیک 
و کوتاه مدت رژیم اســالمی در بلوچستان 

خدمت میکردند، مناسب ساخت.
ایــن واقعیــت کە آمــوزش و پرورش 

بصورت عمد در بلوچســتان کاهش یافتە 
و همچنین لیســت نام روشــنفکرانی کە 
در دو سال نخســت روی کار آمدن رژیم 
ترور شدەاند عمق فاجعەی حکمرانی رژیم 
اسالمی در بلوچستان را نشان میدهد. دکتر 
رحمت حســین پور از نخســتین قربانیان 
بود. او اگرچە جان ســالم بدر برد اما برای 
همیشە دچار ناتوانی جسمی شد )1٩٨٠(. 
امین نورایی، دانش آموز 16 سالە در جریان 
تظاهرات دانش آموزان در ســراوان کشتە 
شــد )1٩٨٠(. رحیم زرد کوهیدر )1٩٨٠( 
کشتە شــد. مهندس علی رضا رحمانی در 
)1٩٨1( اعدام شد. مهندس محمد ابراهیم 
اشــکان در )1٩٨1( در چابهار اعدام شد. 
چراغ محمدی، معلــم، در )1٩٨1( اعدام 
شد. عبدالرحیم رئیسی دانشجوی لیسانس 
در )1٩٨1( اعدام شــد. محمد گل ریگی، 
دانشــجوی لیســانس، )1٩٨1( در زندان 
زاهدان کشتە شد. خســرو مبارکی دانش 
آمــوز در )1٩٨1( اعدام شــد. عبدالصمد 
حســین زاهی، معلــم در زاهدان )1٩٨1( 
اعدام شد. شفیع محمد زین الدینی، معلم 
)1٩٨1( اعــدام شــد. آخرداد ســپاهی و 
دکتر صادق دیدوار در )1٩٨1( در جریان 
حملەی سپاه پاسداران بە منزلشان کشتە 
شدند. رژیم همچنین فعالین سیاسی بلوچ 
زیــادی را چە در داخل و چــە در خارج 
ترور کردە اســت. محمد حســن ارباب در 
6 ژوئن 1٩٩3 در کراچی ترور شــد. دولت 
تئوکراتیک شــیعی حتی فعالین فرهنگی 
اجتماعی بلوچ، کە در چارچوب هنجارهای 
مجاز رژیم کار میکننــد را هم برنمی تابد. 
رژیــم در اوت 2٠٠٨ یعقــوب مهرنهاد را 
اعدام کرد. یعقوب نخســتین وب نویس و 

روزنامە نگار اعدام شدەی جهان بود.
تــا مدتی اکثــر اعدامهــای جهان در 
بلوچســتان غربی انجام شــد. بر اســاس 
گزارشــهای عفو بین الملل شــمار اعدام 



شدگان در بین سالهای 2٠٠٤ تا 2٠٠٨ در 
ایران 1٤٨1 نفر بودە است. در همان دورە 
٨٠٠ بلــوچ اعدام شــدەاند. از مجموع 7٥ 
میلیــون جمعیت ایران ٥٥٪ اعدامهای آن 
دورە در بلوچستان  صورت گرفتە است. بە 
نسبت جمعیت بلوچستان غربی این باالترین 
شمار اعدام در جهان بود. در رژیم اسالمی 
سرعت کشتن بلوچها هرگز کم نشدە است. 
زندانیــان بلوچ در تمامــی زندانهای ایران 
تبعید و اعدام میشوند.در بلوچستان اعدام 
با شــلیک مســتقیم و فراقانونی تبدیل بە 
هنجار شدە است. شمار زیادی از مخالفین، 
شاعر، موسیقیدان، منتقد اجتماعی، رقیبان 
مذهبی و خردە تاجران مورد اعدام سریع، 
ناپدیدی اجباری،  ترور، کشــتار هدفمند، 
مســمومیت و تصادفات برنامەریزی شــدە 
قــرار گرفتەانــد. رژیم اســالمی در برخی 
روســتاهای بلوچستان تمامی ساکنین مرد 

آنجا را اعدام کردە است.

2.تسخیراســتعمارومصیبتمردم
بلوچ

در این بخــش مختصری از پیش زمینەی 
اقتصادی  دلیل اصلــی عقــب ماندنگــی 
بلوچســتان ارایــە میدهیــم. ایــن بخش 
بیشتر بە بلوچستان شرقی میپردازد. برای 
فهمیــدن بدتریــن فاجعــەی تاریخ مردم 
بلوچ الزم اســت چگونگی تشکیل ساختار 
جغرافی- سیاسی جعلی استعمار پاکستان 
شــرح دادە شــود. حاکمین اســتعمارگر 
بریتانیایی در هندوســتان شــرق بنگال و 
غرب پنجاب را از بدنەی هندوســتان جدا 
کردند و در شبە قارەی هند دولت اسالمی 
تشکیل دادند. هرگز ملتی بە نام پاکستان 
دجود نداشــتە و ندارد. بنگالی های شرق 
و غرب بنگال و پنجابیهای شــرق و غرب 
پنجاب هندی هســتند. با تکە تکە کردن 
هندوســتان بریتانیایی ها میخواســتند با 

ضربە زدن بە هند آن را برای همیشە فلج 
کنند. پاکستان نتیجەی زهرآگین نقشەی 

ناتوان سازی هندوستان است.
ارتباط مســتقیم بریتانیا با هندوستان 
با تاســیس پســت تجاری از سوی شرکت 
هندوستان شرقی در هندوستان در 16٠٠ 
شروع شد کە تا 1٨٥٨ بریتانیا هندوستان 
را بە کلی مســتعمرە کردە بود. هندوستان 
تبدیل بە پرستیژ و قدرت امپراتوری بریتانیا 
شد، »جواهر اصلی تاج امپراتوری.« هرچند 
بریتانیایی ها نمیتوانســتند بدون آســیب 
رساندن بە هندوستان آن را کنترل کنند. 
در 1٨٥7 هندیها علیە حکمرانی استعماری 
بریتانیــا شــورش کردنــد امــا هندیهای 
مســلمان و بویژە ساکنین اقلیم پنجاب در 
هندوســتان  در جریان شــورش 1٨٥7 از 
استعمارگران جانبداری کردند. از آن هنگام 
بە بعد حاکمین اســتعمار بریتانیا از اسالم 
همانند سالحی برای استقرار استعمارشان 

در هندوستان استفادە کردند.
قبل از شــورش 1٨٥7 بنــگال، ارتش 
راج هندوســتان بیشتر از هندیهای بنگالی 
تشکیل شــدە بود. در سالهای متعاقب آن 
بریتانیایی ها بیشتر دهقانان مزدور شمال 
غربی هندوستان مخصوصا از پنجاب )هرمان 
2٠٠٨( را بە کار گماشتند. بیشتر هندیهای 
ساکن این منطقە، در غرب پنجاب پس از 
تســخیر هندوستان از جانب غزنویان ترک 
در قــرن 1٤ بە اســالم گرویدند. انگیزەی 
اصلــی گرویدن هندیهای ایــن منطقە بە 
اســالم اقتصادی بود. شــاه تغلق )13٥1-
٥٨( فرمان داد کە هر کس »اســالم را در 
آغوش گیرد« و »مســلمان شود از پرداخت 
جزیە )مالیات( معاف خواهد شد« )داسگوپتا 
1٩٩3:٤٥(. اســتعمارگران بریتانیایی از این 
تفرقەی دینی ســود جســتند. آنها خشم 
دینــی و نفــرت فرقەای را بــا آمدن موج 

جنبش استقالل هند پرورش دادند.
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کنگــرەی ملــی هند در 2٨ دســامبر 
1٨٨٥ بستە شد. برای مقابلە با این جنبش 
در 1٨٨6 بریتانیایــی هــا و همپیمانــان 
مسلمانشــان انجمنــی بە نــام کنفرانس 
آموزشی همەی هندی-محمدان بە رهبری 
ســید احمد خان )1٨17-٩٨( تشــکیل 
دادند. مســلمانان زیر چتر حمایت بزرگان 
بریتانیایــی گرد امدند. آنها نفرت شــدید 
آیینــی را پرورش دادنــد و برای جدایی و 
نفاق بیشــتر در بیــن هندیهایی کە پیرو 
آییــن متفاوتی بودند تبلیغ میکردند. برای 
عمیقتر کــردن نفرت فرقــەای بریتانیایی 
هــا در 1٩٠6 بە جمع مســلمانان هندی 
حکم خاصی اعطا کردند کە بر اســاس آن 
حقوق ویژە و هیئت انتخابی جدایی بە آنها 
دادە شــد. در واقع ایالتی مسلمان در هند 
تشکیل دادند. همسر لرد جی. جی. الیوت 
در   )1٩٤٠-1٨٥٨( کاینینمونــد  مــوری 
خاطرات خود نوشتە کە تصمیم همسرش 
از الحاق »شصت و دو ملیون انسان )هندی 
مســلمان( بە اپوزیسیون فتنەگر جلوگیری 

کرد«)منون 1٩٥7:1٠(.
بە نام دفاع از حقوق هندیهای مسلمان، 
بریتانیایی هــا انجمن مســلمانان هند را 
در 3٠ دســامبر 1٩٠6 در دهــاکا بنیــاد 
نهادند. این جمعی از هندیهای مســلمان 
چاپلــوس بود کــە حقوق بگیــر بودند و 
در ازای نوکریشــان از جانب اســتعمارگر 
حمایت میشــدند. هرچند کــە این همان 
دســتەی نوکری بودند کــە هند را تجزیە 
کردند و بنیانگذار و حاکم پاکستان شدند. 
مادەی نخست از اتحادیەی مسلمانان هند 
بیان میکند کە هدف اصلی این ســازمان 
»اشــاعەی حس وفاداری بە دولت بریتانیا 
در میــان مســلمانان هند اســت« )آگاروال 
 )1٩٤٨-1٨76( جنــا  ام.ای.   .)2٠٠٥:1٥٩
بنیانگذار پاکستان از سال 1٩3٤ تا هنگام 
مرگــش 1٩٤٨ این گــروه را رهبری کرد. 

جنا )اســم هندو( یک هنــدی گوجاراتی 
بود. پدربزرگش، پونجا گوکولداس مغجی، 
بدلیل مســائل اقتصادی از دین هندوئیسم 
بە اســالم گروید. جنا هــم بطور مداوم از 
فرقەای بە فرقەی دیگر اســالم میگروید از 
خوجە اسماعیلی بە شیعە. روش زندگیش 
هیچ فرقی با شخص غیر مسلمان نداشت. 
او از روش زندگــی نخبەهــای حاکمیــت 
بریتانیایی تقلید میکرد، در خانە انگلیســی 
صحبت میکرد، گوشــت خوک میخورد و 
مشروبات الکلی مینوشید. او در هیچ زمانی 
با حکومت اســتعماری بریتانیــا مخالفتی 
نکرد. لویس ماونبتن )1٩٠٠-7٩(، پس از 
چندیــن مالقات با جنا، او را اینگونە وصف 
کــرد »دیوانە«، »یک بیمــار روانی« و »یک 
نابغەی شــیطان« )حسین 2٠٠6:3٥2(. جواهر 
لعــل نهــرو )1٨٨٩-1٩6٤( او را اینگونە 
نامید »مردی سرشار از خودخواهی و شکوه 
... بی فرهنگ ...]مانند کسی کە[ هیچگونە 
هوش و ذهن روشــنی نــدارد« )پانیگراهی 
2٠٠٤:33(. پس از مرگ جنا مراسم ختمش 
مانند یک مسلمان شیعە توسط خانوادەاش 
و مانند یک مســلمان ســنی توسط دولت 

پاکستان برگزار شد!
محصول  همچنین  »پاکســتان«  واژەی 
ذهنی عجیب بود. در 1٩33 در اوج فاشیزم 
اروپا شــکل گرفت. چانــدری رحمت علی 
)1٨٩7-1٩٥1( یک مســلمان بنیادگرای 
هندی و دانشــجوی ادبیات انگلیســی در 
دانشــگاه کمبریج این واژە را ساخت. این 
واژە نــە تنها نشــانگر ملت نیســت بلکە 
پیشــنهاد دور از ضرری هم نبود. این واژە 
بســیار توهین آمیز اســت. این واژە زمانی 
درســت شــد کە هیتلر قهرمان مسلمانان 
بنیادگرا بود. طرحش سرشار از نژاد پرستی 
و بد اندیشــی اســت. این واژە یک اســم 
ترکیبی اســت کە از زبــان ایرانی تحریف 
شدە است و »پاک« بە معنی تمیز و »ستان« 



بە معنی ســرزمین است مانند بلوچستان، 
سرزمین ملت بلوچ- یا کوردستان بە معنی 
ســرزمین ملت کورد. بنابراین »پاکستان‹ 
در واقــع بە معنی ســرزمین »ملت پاک« 
است. هشداردهندەترین قسمتش این است 
کە پاکســتان یک طرح مقایسەای است و 
بافتش در ارتباط با هندوســتان )هند( بە 
معنی ســرزمین ملت هندو تشــکیل شد. 
جای تعجب نیســت کە در نگاه مسلمانان 
بنیادگرای هندی کە اکنون در پاکســتان 
حکم میراننــد – هندوها ›نجس« )کثیف( 
هســتند. پــس واژەی پاکســتان بە عمد 
انتخاب شد تا مردم هند را بە ملت پاکیزە 
)پاکســتان( و ملــت نجس )هندوســتان( 
تقســیم کند! تعجبی نــدارد کە در کتب 
درسی رسمی پاکســتان این ایدەی نفرت 
انگیز بکار بردە میشود کە هندوها بە عنوان 
»ناپاکیزە« و »فرومایە« وصف میشوند )پرویز 

.)2٠13:123
پشــت پردەی ایدەی تشکیل پاکستان 
این طرز فکر قرار داشت. همان طرز فکری 
کە میخواســت حکومت استعماری بریتانیا 
در هنــد را اشــاعە دهد و نگــە دارد. این 
همان اساس کار استعمارگر بریتانیا بود تا 
جنبش آزادی خواه هند را ســرکوب کند. 
حاکمان اســتعمار بریتانیا مــزدوران مورد 
اعتمادشــان را در کثیف ترین جنگهایشان 

بکار گرفتند.
پاکستان یک موجودیت سیاسی بدون 
بنیاد اســت. در واقع یــک دولت بی بنیاد 
یک دولت بدبین اســت کــە همە چیز و 
همە کــس از جملە بنیانگــذاران خود را 
دشمن خود میپندارد. در حکمرانی پنجاب 
مسلمان حتی بنیانگذاران پاکستان هم در 
امان نبودند. ام.ای.جنا بنیانگذار پاکســتان 
اندکی پس از تشــکیل پاکستان طرد شد 
و در ناامیــدی جان باخت. چادری رحمت 
علــی در آوریــل 1٩٤٨ انگلســتان را بە 

مقصد پاکســتان ترک کــرد. لیاقت علی 
خان )1٨٩٥-1٩٥1( اولین نخســت وزیر 
پاکستان، همەی دارایی های او را مصادرە 
کرد و در اکتبر 1٩٤٨ او را از کشور اخراج 
کرد. چادری در 3 فوریە 1٩٥1 در کمبریج 
در فقر مرد.  جســدش چندین روز پس از 
مرگش پیدا شد. هزینەی دفنش را همکار 
بریتانیایی ســابقش پرداخت کرد )ونکاتش 
2٠1٨(. در 16 اکتبــر 1٩٥1 لیاقــت علی 
خان اولین نخست وزیر پاکستان بە ضرب 
گلولە کشتە شد. از 1٩٤٨، سال بنیانگذاری 
دولت پاکســتان، تا اواســط دهەی 1٩٥٠ 
پاکســتان هفت نخست وزیر عوض کرد. از 
23 مارس 1٩٥6 زمانی کە  اسکندر میرزا 
)1٨٩٩-1٩6٩( در راس دولت قرار داشت 
پاکســتان در واقع توسط ارتش ادارە شدە 
است. ایوب خان در یک کودتای نظامی در 
27 اکتبر 1٩٥٨ میرزا را عزل کرد. بیشتر 
نخست وزیران پاکستان یا عزل شدەاند یا 
کشتە شــدەاند. ذولفقار علی بوتو بنیانگذار 
گروههای جهادی در پاکســتان، توســط 
ضیاءالحــق  در ٤ آوریل 1٩7٩ بدســت 
فرماندەی کل نظامی قبل از خودش اعدام 
شد. ضیاء در یک حادثەی هواپیما در 17 
اوت 1٩٨٨ کشــتە شد. بینظیر بوتو دختر 
علی بوتو و بنیانگذار طالبان افغانستان، بە 
فرمان ارتش نظامی قبل از خودش در 27 

دسامبر 2٠٠7 ترور شد.
در آخرین دهەی حکومت اســتعماری، 
بریتانیایی ها تمامی راههای ممکن را برای 
جلوگیری از اســتقالل هندیها بکار بردند. 
اما جنــگ جهانی دوم امپراتوری را تا مرز 
ورشکستگی تضعیف کرد. آنچە ناگزیر بود 
در شرف وقوع بود و حاکمان استعمار بە این 
امر واقف بودند.  در آنزمان بنیاد بریتانیا بر 
این باور بود کە از دست دادن هند معادل 
از دســت دادن تاثیرشــان در آســیا بود. 
آرچیبالد پرســیوال واول )1٨٨3-1٩٥٠( 
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کە در جنــگ جهانــی اول خدمت کردە 
بــود در 1٩3٩ فرمانــدەی کل پایگاههای 
نظامی بریتانیا در خاورمیانە شــد. وی پس 
از خدمتــش در خاورمیانە بــە مقام نایب 
الســلطنت هند و مارشال منطقە رسید. او 
همچنین محرم اسرار چرچیل بود. چرچیل 
)1٨7٤-1٩6٥( یک نژاد پرســت بە تمام 
معنا بود. او مانند ســایر راج ها باور داشت 
کە هندیان »قابلیت خویشتنداری، انضباط 
شــخصی، یا کمک بە خــود را ندارند، چە 
رســد بە خود-حکمرانی« )هرمان 31:2٠٠٩(. 
در اواخــر ژوئیــە 1٩٤2، او بە لئوپلد اس، 
آمری گفت کە از هندیها متنفر است و آنها 
را  »مردم دیوصفت با آیین دیوگونە« وصف 

کرد )دیلکس 2٠12:61(.
باالخــرە چرچیل شکســت را در هند 
پذیرفت. آرچیبالد پرسیوال واول )1٨٨3-
1٩٥٠( معــاون راج در 2٩ مارس 1٩٤٥ 
در لنــدن با چرچیل مالقات کرد. چرچیل 
دســتور داد هند بە »پاکستان، هندوستان، 
پرایسســتان و غیــرە« تجزیە شــود )غوز 
1٩٩3:111(. در دیــداری دیگــر در 3 اوت 
1٩٤٥ چرچیل بە واول دســتور داد »کمی 
از هنــد« را نگــە دارد )انکیــت 2٠11(. 
منطقە درخواســت  مارشــال  مونتگومری 
کــرد کە مانند »میــدان هوایی و بندرگاه« 
بماند )ســاریال 2٠٠٨:27(. آن »کمی از هند« 
کە میخواســتند نگە دارند دو قســمت از 
هند بود، قســمتی از آن در استان بنگال 
و قســمت دیگر در اســتان پنجــاب بود. 
کمیســیون مرزی برای رسیدن بە نتیجە 
تشــکیل شد. کمیســیون از چهار عضو از 
هر طرف تشــکیل میشد. سایرل رادکلیف 
)1٨٩٩-1٩77(، یــک وکیــل ولزی این 
کمیســیون را رهبری میکرد. رادکلیف در 
٨ ژوئیە 1٩٤7 بە هند وارد شــد و تقریبا 
پنج هفتە بە او فرصت دادە شد )٨ ژوئیە تا 
1٥ اوت( تا هند را تجزیە کند. کمیسیون 

شــامل قاضی  سی.سی. بیسواز و بی. کی. 
موخرجی از طــرف بنگال هند و ابو صالح 
محمد اکــرم و اس.ای رحمــان از بنگال 
مسلمان بود. قاضی مهر چاند مهاجان و تژا 
سینغ از پنجاب هند و دین محمد و محمد 
منیر از پنجاب مسلمان بودند. پس از بحث 
فراوان سایرل  در عرض چند دقیقە دو خط 
دلبخواه را در قلب هند باستان کشید و با 
این حرکت دولت پاکستان فرنکنشتاینی را 
ساخت. دو اســتان هندی بنگال و پنجاب 
بە دو قســمت بنگال و پنجاب شــرقی و 
غربی تقسیم شــدند. بنگال شرقی تبدیل 
بە پاکســتان شرقی و پنجاب غربی تبدیل 
بە پاکســتان غربی شــد کە تقریبا 1٠٠٠ 
مایل از هم دور بودند )سگال 1٩٩1:213(. در 
طول این تجزیە جمعیت شــرق بنگال در 
حدود ٤٤ میلیون نفــر و جمعیت پنجاب 
غربــی  حــدود 2٠ میلیون نفــر بود. این 
تقسیم هند ســومین فاجعەی بشری قرن 
بیستم بود پس از جنگ جهانی اول و دوم. 
تقریبــا 2 ملیون نفــر در این جراین جان 
خود را از دســت دادنــد و 1٥ میلیون نفر 
آوارە شدند )اولیری 2٠12:٤٤(. حتی رادکلیف 
تحت الشعاش ابعاد این تراژدی قرار گرفت 
و دستمزد ٤٠،٠٠٠ روپیە خود را برای کار 
رهبری کمیسیون مرزی قبول نکرد )هالبرن 

.)2٠1٩:1٥3
تــا ســال 1٨٥7، غالب ارتــش بنگال 
از هندوهای بنگال تشــکیل شدە بود. در 
1٩2٩ارتش راج بریتانیا از 7٠٠٠ پرســنل 
ارتشــی بنگال و 3٤٩٠٠٠ پرسنل پنجابی 
تشکیل شدە بود. اغلب مزدوران پنجابی از 
منطقەی شــمالی پنجاب انتخاب میشدند 
)اســتان کنونی پنجاب در پاکستان(. آنها 
بیشــتر از نواحی روالپیندی، اتوک، جهلوم 
و پاختون گزینش میشدند. در پایان جنگ 
جهانی اول 1.2 میلیــون از ارتش بریتانیا 
هندی بودند کە 3٥٥٠٠٠ از آنها از پنجاب 



استخدام شدە بودند. )رز و جالل 1٠2:2٠٠٤(.
ایــن همان نیرویی بود کــە امپراتوری 
بریتانیــا بطور مؤثری بکار بــرد تا هند را 
تجزیــە و فلج کند.  پس از تجزیە بیش از 
3٠٪ ارتش راج بریتانیا بە پاکستان رفتند. 
این 1٤٠،٠٠٠ نفر از ٤1٠،٠٠٠ پرســنل 
بود. عــالوە بر آن ٤٠٪  نیــروی دریایی، 
2٠٪ نیــروی هوایی و 3٥ گــردان از 67 
گردان بە پاکســتان اختصاص دادە شــد 
)هویــت 1٩٩2:26(. در عمل بە این معنا بود 
کە بنگال شرقی و پنجاب غربی بە مزدوران 
پنجابی مسلمان تحویل دادە شدند. بە این 
ترتیب دولت تئوکرات استعماری پاکستان 

بوجود آمد.
پس از تجزیە، نواحی پشــتون و سند 
بە طــور فریبکارانەای بە پاکســتان ملحق 
شــدند. واژەی هند از ایندو، سندو و سند 
استخراج شدە اســت. سند »ریشەی هند« 
است )فالزون 2٠٠٤:7٨(. رهبر نامدار سندی، 
غــالم مرتضی ســید )1٩٠٤-٩٥(، اندکی 
پس از تجزیە بە اشــتباه الحاق ســند بە 
پاکستان پی برد. در 1٩72 وی یک حزب 
سیاسی مستقل سندوگرا بە نام سندو دش 
پایەگذاری کرد. ســید بیش از 3٠ سال را 
در زندان پاکســتان بســر برد. سند تحت 
حکمرانی اســتعماری ارتش پنجابی کامال 
ویران شدە است. در مورد پشتونها، در 12 
نوامبــر 1٨٩3، مورتیمــر دوراند )1٨٥٠-
1٩2٤( دبیر بریتانیایی امور خارجەی هند 
ســرزمین پشــتون را بە دو قسمت تجزیە 
کرد. این خط تقریبا 16٠٠ مایل طول دارد 
و بە »خط دوراند« مشهور است. آن قسمت 
پشتون کە تحت حاکمیت ارتش راج بریتانیا 
کنترل میشد پس از تجزیەی هند قسمت 
اعظم آن بە پاکســتان ملحق شــد. افغانها 
هرگز این خط را قبــول نکردند و بهمین 
سبب افغانستان در سپتامبر 1٩٤7 با ورود 
پاکستان بە سازمان ملل متحد مخالف بود. 

عبدالغفــار خــان )1٨٩٠-1٩٨٨(، یکی از 
مورد احترام ترین رهبران سیاسی پشتون، 
ســالهای زیادی را بە ســبب مخالفتش با 
خــط دوراند در زندانهــای راج بریتانیایی 
ســپری کرد. پس از تجزیە، غفار خان در 
حدود 1٥ ســال را بــە خاطر مخالفتش با 
خط دوراند در زندانهای پاکســتانی بســر 
برد. غفار خان در زندگینامەی خود نوشتە 
»بریتانیایی هــا هرگز خانەهایمان را غارت 
نکردند بلکە دولت اسالمی پاکستان غارت 
کــرد. بریتانیایی ها هرگز ما را از برگزاری 
تجمعــات عمومی یا انتشــار روزنامە منع 
نکردند در حالی کە دولت اسالمی پاکستان 
هر دوی این کارها را کــرد. بریتانیایی ها 
هرگز بە زنان پاختون بی احترامی نکردند 
اما دولت اســالمی پاکســتان چــرا« )غفار 
1٩6٩:2٠٨(. حاکمــان مســلمان پنجابــی 
پاکستان ناحیەی پاختون را بە عقب ماندە 
ترین و خشــن ترین مــکان جهان تبدیل 
کردند. آن را بە کارخانەی جهانی جهادیها 
و بمب گــذاران انتحاری تبدیــل کردند. 
طرح پاکســتان دربنیادگرایی اسالمی پایە 
ریزی شــد. از دو بخش پاکســتان، بنگال 
شرقی و پنجاب غربی، بنگال شرقی نیمەی 
بزرگتر بود. جنــگ میان این دو بخش بە 
محض تجزیەی هند شروع شد. در 1٩٤٨ 
ام.ای. جنا اعالم کرد کە »تنها و تنها زبان 
اردو« زبان ملی پاکســتان اســت )حســین 
2٠1٠:1٤٤(. اردو زبــان مــادری تنهــا ٤٪ 
جمعیت هر دو بخش پاکســتان بود )مصرا 
2٠13:2٥٤(. بنگالیها اعتراض کردند. در 21 
فوریــو 1٩٥2، نیروهای امنیتی پاکســتان 
بە تظاهرات بدون خشــونت دانش آموزان 
بنگالی حملە کردند و پنج تظاهرکنندگان 
را کشــتند )شــندل 2٠2٠:136(. در 1٩٩٩ 
یونســکو برای گرامیداشت این حادثر 21 
فوریە را روز جهانی زبان مادری اعالم کرد.
پاکســتان  سرتاســری  انتخابــات  در 
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در ژانویــە 1٩71، بنگال شــرقی )شــرق 
پاکســتان( برندەی انتخابات شد. از 3٠٠ 
کرســی پاکستان شــرقی و غربی، اتحادیە 
عوامی شــرق پاکســتان با ٥6٪ اکثریت 
آرا 167 کرســی را بە خود اختصاص داد، 
در حالــی کە پنجاب غربی 6٨ کرســی را 
تصاحب کرد. بــا تنها 2٩٪ کل آرا، ارتش 
پنجاب غربی و نهاد سیاســی اتحادیە عوام 
را از تشــکیل دولت منع کــرد. در اینجا 
مشــکل بیــن هندوها و مســلمانان نبود. 
این نشــان داد کە اسالم درتمامی نقشەی 
دسیســە آمیز تجزیە هند تنها یک روکش 
بود. هنگامی کــە بنگالیها خواهان حقوق 
دموکراتیک خود شــدند، بنگالیها نە تنها 
کمتر مسلمان شــدند بلکە بە انسان دون 
مرتبە هم تبدیل شــدند. ژنرال ایوب خان، 
حاکم پاکســتان در 1٩6٩، در سخنی بی 
معنی بنگالیها را شــبە انسان خواند کە از 
نژاد »زیر پا لگدمال شــدە« آمدەاند. )کیرنان 
2٠٠7:٥73(. وارث قدرت او، ژنرال یحیا خان 
دســتور کشتار سە میلیون بنگالی را صادر 
کــرد تا بە آنها درس خوبی بدهد و پس از 
این خونریزی وی گفت، »بقیە محتاج دست 
ما خواهند بود« )جونز 2٠٠6:22٩(. دستوری 
کە مســلمانان پنجابی ارتش پاکستان مو 
بە مو اجرا کردنــد. در عرض 267 روز در 
1٩71، آنها 1،2٤7،٠٠٠ بنگالی را کشتند 
)رامــل 1٩٩٤(، چهل میلیــون بنگالی آوارە 
شدند و دە میلیون بە هند مهاجرت کردند 
و بقیە در داخل آوارە شدند. ارتش پنجابی 
پاکســتان »اردوگاههای تجاوز« در سرتاسر 
بنگال شرقی برپا کردند )دکوستا 2٠11:1٠3( 
و طبــق گفتــەی اس. ســوزان براونمیلر 
سربازان پاکســتانی در این مدت کوتاه بە 
بیش از ٤٠٠،٠٠٠ زن بنگالی تجاوز کردند 
)وبزدیــل و چســنی لیند 1٩٩٨:6٤(. ســرانجام 
بنگال شرقی در 26 مارس 1٩71 استقالل 

خود را بدست آورد.

3.آزادی،اسارتوجنگ
در ٤ اوت 1٩٤7 توافقنامــەی توقف بین 
بریتانیایی ها و مســئولین بلوچ امضا شد. 
حاصــل این توافقنامە پایــان مبارزەی بی 
امــان مردم بلوچ علیە امپراتــوری بریتانیا 
برای بازپس گیری استقاللشان بود. پس از 
این توافقنامە در 11 اوت 1٩٤7 بلوچستان 
شــرقی اســتقالل خود را از بەیتانیا پس 
گرفــت. این خبر در روزنامــەی نیویورک 
تایمــز در 12 اوت 1٩٤7 چــاپ شــد. 
پاکســتان در 1٤ اوت 1٩٤7 تشکیل شد 
و تقریبا هشت ماه پس از اینکە بلوچستان 
اســتقالل خۆد را از بریتانیا بدســت آوردە 
بــود، در 27 مــارس 1٩٤٨، دولــت تازە 
تشــکیل شــدەی تئوکراتیک پاکستان بە 
بلوچســتان حملە کرد و دولت دموکراتیک 
بلوچستان را برانداخت و بلوچستان شرقی 

را بە پاکستان ملحق کرد.
سقوط بلوچستان شرقی توسط حاکمان 
نظامی پنجاب مسلمان پاکستان، بزرگترین 
فاجعەی تاریخ بلوچستان بودە است. تحت 
حکمرانی اســتعماری آنهــا منابع همەی 
مردم بلوچ بە غارت رفت، جامعە، فرهنگ، 
نورمهای قانونی و اخالقی، اقتصاد و محیط 
زیســت مردم بلوچ بطور سیســتماتیک بە 
حاشــیە راندە و تخریب شــد. از روزی کە 
پاکستان  اسالمی-فاشیستی  پنجابی  ارتش 
پا در بلوچســتان نهاد، مردم بلوچ مبارزەی 
خود را برای اســتقالل شروع کردند. از آن 
تاریخ تا کنون بلوچســتان تحت حکمرانی 
حکومت نظامی ادارە شــدە است. عالوە بر 
آن، ارتش پاکســتان تا کنون پنج عملیات 
نظامی بــزرگ در بلوچســتان انجام دادە 
اســت. این عملیاتهــا در 1٩٤٨، 1٩٥٨، 
1٩62، 1٩73-7٤ و 2٠٠٠ انجام شــدند. 
تنهــا در عملیــات 1٩73-73، بیــش از 
٩٠٠٠٠ مزدور پنجابی با 6٠٠٠٠ سارماچار 
)مبارز آزادیخواه بلوچ( روبرو شدند. در این 



درگیری حدود 1٥٠٠٠ مزدور پاکستانی و 
2٥٠٠٠ بلوچ کشــتە و تعداد زیادی بلوچ 

آوارە و ناپدید شدند.
در آخرین درگیری کە در سال 2٠٠٠ 
رخ داد، در حــدود ٥٠٠٠ بلــوچ کشــتە 
شدند. بیشتر کشتە شدگان قربانی سیاست 
مهیب ارتش پاکســتان، »بکشید و بە زبالە 
بیندازید« هســتند. بنا بە گزارشــات بیش 
از 2٠٠٠٠ فعال سیاســی و حقوق بشــر 
مفقود  شدەاند. خویشاوندان کسانی کە بە 
دســت ارتش مفقود شدند کە بیشتر زنان 
و کودکان بودند بیش از 2٠٠٠ کیلومتر را 
پیادە از قتا، پایتخت بلوچســتان شرقی تا 
اسالم آباد، پایتخت پاکستان برای بازیافتن 
مفقودین پیمودند. این راهپیمایی طوالنی 
در اکتبر 2٠13 شــروع و در فوریە 2٠1٤ 
پایان یافت. در مدت این راهپیمایی طوالنی 
در 17 ژانویە 2٠1٤ سە گور دستە جمعی 
فعالین بلوچ در توکاک و خوســدار کشف 
شد. در 2٨ و 3٠ مە 1٩٩٨، پاکستان بمب 
هســتەای خود را در حوالــی کوه کمبران 
و تپەهــای چاقای در بلوچســتان آزمایش 
کرد. در بلوچستان فرقەی اسالمی حاکمان 
پنجابی پاکستان کشندەتر هستند ازبمبهای 
اسالمیشان. کشــندەترین سالحشان تاریخ 
جعلیشان است کە ادعا میكند پاکستان در 
قرن هشتم »هنگامی کە عربهای بە رهبری 
محمد بن قاســم سند و مولتان را تسخیر 
کردند« بوجود آمد )حسن 1٩٨٠:11(. بر این 
اساس، تمامی ساختار پاکستان از الیە الیە 

دروغ تشکیل شدە است.
جهاد جهانی اصل اساســی پاکســتان 
را تشــکیل میدهد. بقــای آن در گرو این 
اصل است. کل نظام آموزشی آن بر پایەی 
تعصب اســالمی شــکل گرفتە است. »باور 
جهــادی در کتب درســی دروس اجباری 
مؤسسات آموزشــی دولتی، از کالس اول 
تا ســطح دانشــگاه در پاکســتان تدریس 

میشود« )وایدمام 2٠٠٤:٥٩(. دولت تئوکراتیک 
پاکســتان یک دولت جعلی است و بقایش 
بســتە بە بنیــاد گرایی اســالمی، تقویت 
نیروهای مســلح و نظامی گــری، فریب و 
فساد است )کریمزادی 2٠1٥(. پاکستان مرکز 
پرورش  تروریسهای اسالم گرا و بازار خرید 
و فروش ســالح هستەای اســت. ذوالفقار 
علــی بوتــو در دهــەی 1٩7٠ گروههای 
جهــادی را بــرای از بین بــردن جنبش 
بنــگالدش تشــکیل داد. دخترش، بینظیر 
بوتو، و وزیر کشــور کابینــەاش، نصیراللە 
باربر، مغز متفکــر گروههای طالبان اگانی 
و جهادیهای کشــمیری بودند. پاکســتان 
ایمنگاه بسیاری از گروههای سنی اسالمی-
فاشیستی دنیاست. همچنین بیش از چهل 
گــروه داخلی وجــود دارد از جملە حزب 
المجاهدین، لشــکر طیبــە، جیش محمد، 
شــبکەی حقانی، طالبــان و القاعدە کە با 
حمایت نیروهای امنی و ارتش پاکستان کار 
میکنند. ارتش مسلمان پنجابی و حاکمان 
پاکســتان آتش جنگهای متعــددی را با 
هند برافروختەاند. بطــور مداوم گروههای 
تروریســتی خــود را برای انجــام جنایات 
فجیع بە هند میفرستند. یکی از بزرگترین 
تهدیدها برای استقرار و صلح جهانی بمب 
هســتەای اسالمی پاکســتان است. آنها تا 
کنون بخشــی از یافتەهای خود را بە دیگر 
دولتهای سرکش مانند ایران، لیبی وکرەی 

شمالی فروختەاند.
کمتــر از یــک دهە پس از تشــکیل 
پاکســتان در 11 اکتبــر 1٩٥٨، مجلەی 
اکونومیســت نوشــت کە پاکســتان بین 
»ترسناک و مضحک« نوسان میکند. از آن 
هنگام تا کنون چیزی عوض نشــدە است. 
ایــن دولتی بــرای ماندن نیســت چرا کە 
اگر بماند همان داســتانهای تراژدی دوبارە 
میشوند. با وجود این دولت در منطقە هیچ 

صلح و رفاهی وجود نخواهد داشت.
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4.فقردرمیانفراوانی
جای هیچ پرسشی نیســت کە بلوچستان 
اجتماعی  اقتصادی،  توســعەی  پتانســیل 
و سیاســی را داراســت. بلوچستان یکی از 
اســتراتژیک ترین مکانهــا و طوالنی ترین 
ســواحل منطقە را دارد. بخش اعظم تولید 
ناخالص ملــی و کارآفرینی از صید ماهی، 
ماهیگیری دریایی، آبزی پروری و فرآوری 
ماهی بدست می آید. بلوچستان در نقطەی 
تالقی بین دنیای عرب در جنوب، هند در 
شرق و آسیای مرکزی در شمال قرار دارد. 
یکــی از بهترین مکانهای حمل و نقل كاال 
بین این مناطق دنیاست. سرزمین پهناورش 
سرشــار از معادن، نفت، گاز و زغال سنگ 
است. ســرزمین بلوچستان پتانسیل بسیار 
باالیــی برای کشــاورزی، مزرعەداری، و از 
همە مهمتر گردشگری دارد. یک سرزمین 
رؤیایی بــرای انرژی پــاک و پایان ناپذیر 
خورشــیدی، بادی و جذر و مدی است. با 
جمعیت کمی کە بلوچستان دارد و مردمان 
سکوالر، آزادی خواه، خودمانی و بی شیلە 
پیلــە، قابل اعتماد، پذیرا و مهمان پذیرش 
میبایســت یکــی از  توســعە یافتە ترین، 
روشــن فکرترین، آرامترین و دموکراتیک 
ترین ملتهــای منطقە میبود. دولت کنونی 
بلوچســتان بازمانــدەی سلســلە حوادث 
تاریخی اســت کە مردم بلوچ نتوانستند در 
آن حوادث از خود دفاع کنند. اقتصاد رشد 
نیافتەی بلوچستان نتیجەی آسیب پذیری 
تاریخی مردم بلوچ در برابر مصلحت، برنامە 

و عملکرد قدرتهاست.
امپراتــوری بریتانیــا از شــکل گیری 
بلوچســتانی دموکراتیک و آزاد کە در آن 
مردم بلوچ سرنوشــت خود را تعیین کنند 
جلوگیری کردە است. این امپراتوری بریتانیا 
بود کە بلوچستان را تقسیم کرد، رضا خان 
را سر کار آورد، هند را تجزیە کرد و دولت 
پاکستان  فرانکنشتاینی  فاشیستی-اسالمی 

را بوجود آورد و و ارتش پاکستان را تشویق 
بە حملە بە بلوچستان شرقی کرد. نتیجەی 
مطیــع کردن مردم بلوچ این اقتصاد ویران 
و مردم فقیر نگە داشــتە شدەی آن است 
کە امروز شــاهدش هستیم. نظام جنایتکار 
استعمار و عقیدەی تندرو آن، بلوچستان و 
مردم بلوچ را تا جایی پایین آوردە کە امروز 
یکــی از محروم ترین، ویــران ترین وفقیر 
ترین ملتهای جهان اســت. مردم بلوچ در 
فقری بسیار شدید در میان فراوانی نعمت 
زندگی میکنند. بیشتر جمعیت بلوچستان 
دسترســی بە آموزش، بهداشــت، سالمت، 
جــادە، آب تمیز، برق، آرامــش، امنیت و 
پشــتوانەی قانونی ندارند. اســتانداردهای 
زندگی در بلوچســتان یکی از پایین ترین 
هاســت و مردم بلوچ از همە نوع تبعیض و 

بیماری رنج میبرند.
کمی جای تعجب اســت کە بلوچستان 
بــا این همە پتانســیل در منطقە کمترین 
میزان توسعە را دارد. بلوچستان و مردمش  
در غیر بشری ترین، ســرکوب شدەترین، 
خشــن ترین، متعصب ترین و فاسد ترین 
جای جهان گرفتار آمدەاند. از شرق توسط 
پاکستان  پنجاب  اسالمی-فاشیستی  ارتش 
و گروههای اســالمی متعصبشان بمباران 
میشــوند. از شمال توسط نیروهای طالبان 
محاصرە شــدەاند کە نیروهای طالبان خود 
اختــراع دولت فرانکنشــتاینی پاکســتان 
بــود. از غرب مورد رعب و وحشــت دولت 
قرار  ایرانی  اسالمی-فاشیســتی شــیعەی 
میگیرنــد. دولتهای عــرب واقع در جنوب 
چنان خیرخواه مردم بلوچ نیستند. عربها از 
ارتش و دولت پاکستان طرفداری میکنند و 
روی گروههای بنیادگرای اسالمی منطقە از 
جملە در بلوچستان سرمایە گزاری میکنند. 
علی رغم این چالشــها و مشکالت جنبش 
آزادیخواه ملت بلــوچ در میانەی این همە 
ناعقالنــی و وحشــیگری عقالنیت خود را 



حفظ کردە است.
اشــغالگران، بلوچســتان را بە ســیاه 
چالەای تبدیل کردەاند. یکی از میلیتاریزە 
شــدەترین مکانهای منطقە است. بیشترین 
در  پاکســتان  پنجابــی  ارتــش  تمرکــز 
بلوچســتان شــرقی اســت. در بلوچستان 
شــرقی در فاصلــەی هر چنــد کیلومتر 
ایست بازرســی ارتش اسالمی پنجاب قرار 
دارد. نیروهای ســپاه قدس در بلوچستان 
غربی حاکم هستند. اینها نیروهای ویژەی 
مخفــی ایران تحت فرماندهی تروریســت 
بدنام بین المللی، قاســم سلیمانی هستند. 
ســپاه قدس بخشــی از ســپاه پاسداران 
اســت کە در تمام جهــان فعالیت میکنند 
و در تمامی ســفارتخانەهای ایران نمایندە 
دارند. آنها مســئول سوءقصدهای مخالفان 
رژیم اســالمی در خارج کشور، سازماندهی 
میلیشیای شــیعە  و گروههای تروریستی 

خارج کشور هستند.
آمارهــای جمع آوری شــدە دولتهای 
اســتعماری قابل اعتماد نیستند، اما همان 
آمار و اطالعات در ســازمانهای آکادمیک 
و بین المللی در مورد بلوچســتان و مردم 
بلوچ بکار بردە میشــود. تمامی شــاخص 
های اجتماعی اقتصادی بلوچســتان حتی 
بر اســاس آمارهای رســمی بلوچستان را 
درلیســت در بدترین وضع نشــان میدهد. 
صنعتی،  زیرســاختهای  فاقد  بلوچســتان 
حمل و نقل و شــبکەی ارتباطات مناسب، 
ذخیرەی آب پاک، بهداشت و نظام آموزشی 
قابل اتکا و مؤثر و سیستم بانکی و اعتباری 
است. اکثر بلوچها در فقر شدید بسر میبرند 
و بیشــتر نهادها توســط کارمندان دولت 
اســتعماری ادارە میشوند. تنها با اطالعات 
کلی ناچیزی میشود میزان نابرابری موجود 
و سواستفادەی دولت اســتعماری از ملت 
بلوچ را نشــان داد. در هر دو بلوچســتان 
شــرقی و غربی درآمد ساالنە در مقایسە با 

سایر بخشهای پاکســتان و ایران کمترین 
اســت. خط فقر مردم بلوچ تحت حاکمیت 
استعماری پاکســتان حدود 7٠٪ تخمین 
زدە میشود )ســید 2٠1٩:1٥٤(. میزان سواد 
حدود ٥1.٨٪، دسترسی بە بهداشت ٪31 
و دسترســی بە آب آشامیدنی 2٠٪ است 
)مالــک 2٠2٠:٨6(. اطالعات مربوط بە همان 
شــاخص هــا در بلوچســتان غربی تحت 
حاکمیت استعماری آخوندهای شیعە بطور 
جزیی بهتر اســت اما در مقایســە با سایر 
ایران، بلوچستان کمترین درآمد  بخشهای 
ســاالنە، طول عمر، میزان سواد، دسترسی 
بە آب، بیمەی ســالمت و بهداشت را دارد. 
تخمین زدە شــدە کە حــدود ٨٠٪ مردم 
بلوچ در بلوچستان غربی زیر خط فقر بسر 
میبرند )برنت 2٠2٠:37٤(. برای مثال، میزان 
ســواد در بلوچســتان غربی 76٪ است در 
حالی کە در تهران ٩2.٩٪ اســت )فایننشال 
تریبــون آوریل 2٠17(. واقعیت این اســت کە 
وضعیت بلوچســتان در هــر دو حاکمیت 
پاکســتان و ایران بســیار بدتــر از چیزی 
اســت کە آمارهای رســمی نشان میدهد. 
این با منابع سرشــار بلوچستان، موقعیت 
استراتژیک، و پتانســیلهای بی نظیری کە 
بلوچســتان برای تبدیل شــدن بە یکی از 
توســعە یافتە ترین و مرفــە ترین ملتهای 

منطقە دارد، در تناقض است.
بلوچســتان بە طرزی استثنایی از نظر 
داشتن منابع طبیعی ثروتمند است. مقادیر 
قابــل توجهــی گاز، نفت، ذغال ســنگ و 
معادن طال، نقرە، مــس، پالتین، اورانیوم، 
مرمر و گرانیت دارد. بگذارید با چند مثال 
میزان سواستفادەی حاکمان استعمارگر را 
از منابع طبیعی و معادن بلوچستان روشن 
کنیم. میدانهای اصلی گاز در بلوچســتان 
شــرقی در لوتی، پیرکوه، ســوی، زرغان و 
اوچ واقع هســتند. بزرگترین میدان گازی 
بلوچستان اشــغال شدەی شرقی در سوی 
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در دیر باگتی اســت کە در 1٩٥3 کشــف 
شد. چندین دهە است کە بلوچستان ٨٠٪ 
ذخیــرەی گاز پاکســتان را تامین میکند. 
تنها روی کاغذ مــردم بلوچ 1.2$ میلیون 
حق امتیاز گاز از ثروت فراوانشان میگیرند. 
در عمل اما گفتە شــدە تنهــا یک پنجم 
ایــن میزان بە دولت بلوچســتان شــرقی 
پرداخت شــدە اســت. این مبلغ در عوض 
برای نیروهای امنیتی پنجابی مســتقر در 
بلوچســتان در ازای نگهبانــی از میادین 
گازی پرداخت شــدە است. تنها یک بخش 
از شال )قتا( پایتخت بلوچستان شرقی کە 
ارتش پاکســتان در آنجا مســتقر است در 
اواسط دهەی 1٩٨٠ دسترسی بە گاز پیدا 
کردند. عالوە بر آن، ناحیەی دیر باگتی کە 
بزرگترین میادین گازی در آنجاست دارای 
کمترین شاخص توسعەی انسانی است در 
مقایسە با تمامی دیگر نواحی تحت کنترل 

دولت پاکستان )طارق 2٠13:2٨(. 
بلوچســتان شــرقی نفــت و گاز  در 
اســتخراج نشــدە حدود 6 تریلیون بشکە 
نفــت و 1٩ تریلیــون پــای مکعــب گاز 
تخمین زدە شــدە است )طارق 2٠13:3٠(. از 
میدانهای معدنی اصلی بلوچســتان شرقی 
معدن استخراج مس است کە در منطقەی 
چاگای در ســنداک کشف شــد. حاکمان 
پنجابی پاکستان با سران چین توافقنامەای 
امضا کردند و ایــن منطقە را بە چینی ها 
تحویــل دادند.  فلزهــای اصلی این معدن 
مس، طال و نقرە اســت. طی این توافقنامە 
٥٠٪ هر آنچە در این منطقە یافت شــود 
بە چینیها، ٤٨٪ بە ســران ارتش پنجابی 
پاکستان و 2٪ بە حکومت بلوچستان تعلق 
میگیرد. قابل ذکر است کە سران حکومت 
بلوچســتان هم بە اســم مردم بلوچ دست 
نشاندەی ارتش پنجاب هستند. بلوچستان 
شــرقی دارای معادن زیــادی از گرانیت، 
مرمر و دغال ســنگ اســت. بیش از ٩٠٪ 

مرمر پاکستان از بلوچستان تامین میشود. 
مناطقــی کە در بلوچســتان دارای معادن 
سنگ مرمر است شــامل خوسدر، چاگای 
بودە و مقادیر کمتر در ســایر مناطق قرار 
دارد. از اواسط دهەی 1٩٥٠ استخراج سنگ 
عقیق  شروع شدە اســت. بگذارید نگاهی 
بیاندازیم بە درآمد صادرات ســنگ مرمر و 
ســهم مردم بلوج از سنگ مرمر خودشان. 
در سال مالی 2٠٠٥-2٠٠6 صادرات مرمر 
حــدود 21 میلیون دالر بودە اســت )فضل 
حیــدر 2٠٠7(. در سالهای مالی دیگر  درآمد 
صادراتی مرمر تقریبا در همین حدود بودە 
اســت. مردم بلوچ از این صــادرات تقریبا 
هیچ سهمی نداشــتەاند. حکومت استعمار 
پنجابی در بلوچستان شرقی یک فاجعەی 
بە تمام معنا بودە اســت. تنها سهامداران 
منابع طبیعی و ثروت بلوچســتان شــرقی 
استعمارگران مســلمان پنجابی، ارتششان 
و ســران مذهبی و سیاســی و مؤسسات 

تجاریشان بودەاند.
بر اســاس منابع خبری در کالت یک 
تریلیون پــای مکعب گاز طبیعی بە ارزش 
٤,٠٩ تریلیون دالر وجود دارد. گاز طبیعی 
ســوی 1,2٤ تریلیون پای مکعب بە ارزش 
٥ تریلیون دالر اســت. معادن طال و مس 
ســنداک در حــدود ٥٠ میلیــارد دالر و 
رکدیق ٥٠٠ میلیارد دالر اســت. ســنگ 
آهن چاگای و مســتانگ 23٠ میلیون تن 
با ارزش بورس 3,٨٤1 میلیارد دالر اســت. 
ســرب و روی کشف شــدە در بلوچستان 
شرقی 26 میلیون )تن( است کە ارزششان 
611میلیون دالر تخمین زدە میشود. تولید 
ساالنە سولفور باریم در بلوچستان شرقی 2 
میلیون تن اســت کە ارزشش 36 میلیون 
دالر است. . میزان سولفور ٥٠ میلیون تن 
بە ارزش فروش 2٠٠ میلیون دالر اســت. 
مرمــر عقیق 37 میلیون تــن بە ارزش ٥ 
میلیارد دالر اســت. اینها تنها تخمینی از 



منابع طبیعی هســتند کە در رســانەها و 
منابع خبری دولت استعماری آمدەاند.

در بلوچستان غربی آخوندهای شیعە و 
نیروهای امنیتیشــان تمامی زمینها، آبها و 
منابع طبیعی بلوچستان را کنترل کردەاند.  
منابع طبیعی و معادنی کە در بلوچســتان 
شرقی یافت میشــود بە میزان کمتری در 
بلوچســتان غربی نیز یافت میشوند. حدود 
37٠ معدن در حال حاضر در بلوچســتان 
غربی فعــال هســتند )نــادا2٠21(. تمامی 
زمینهایی کە بطور خصوصی ثبت نشدەاند 
توســط نیروهــای امنیتی رژیم اســالمی 
تســخیر شدەاند و ســپس زمینهای مردم 
بلــوچ بە قیمتهای انحصاری بە خودشــان 

فروختە میشوند.
بلوچســتان دروازەی ورود بە آســیای 
میانــە، خاورمیانە، آفریقا، آســیای جنوبی 
و آســیای شــرقی اســت. این یک مکان 
اســتراتژیک منحصر بفرد اســت کە برای 
منافع دولتهای اســتعماری مورد استفادە 
قــرار میگیرد. تنها اســتفادە از این مزیت 
نسبی بلوچســتان برای توسعەی اقتصادی 
و بهبود شــرایط اقتصادی ملت بلوچ کافی 
اســت. بلوچســتان میتواند ماننــد تقاطع 
راهروی بین المللی تجاری اســتفادە شود. 
با شروع از شهر بندری بندرعباس از غرب 
تا شهر بندری کراچی )پایتخت سند(، 1٩ 
بندر در بلوچســتان وجود دارند. 1٥ بندر 
در بلوچستان غربی عبارتند از بندر چابهار، 
پســابندر، بریس، ریمیــن، تیس، کنارک، 
پازم، تنک، گلک، گکســر، کالهی، کرگان، 
ســیریک، بنگالن و جاسک. در بلوچستان 
شــرقی چهار بندر وجود دارنــد کە بندر 
گوادر، اورمرا، پاســنی و جوانی هستند. دو 
بندر مشهورتر بلوچســتان بندر چابهار در 
بلوچستان غربی و بندر گوادر در بلوچستان 
شرقی هستند. اکثر این بنادر قابلیت تبدیل 
بە مراکز فعال تجاری را دارند کە میتوانند 

میلیونها موقعیت کاری بیافرینند کە بسیار 
بیشتر از تقاضای کار مردم بلوچ است. اکثر 
بنادر بلوچســتان بە آبهای آزاد راه دارند و 
چابهار تنها بندر اقیانوســی است کە ایران 
بدان دسترســی دارد.  حاکمان استعماری 
بلوچســتان این دو بندر بســیار مهم را بە 
ابر قدرتهای آســیا اجارە دادەاند. مسئولین 
پاکستانی در اصل بندر گوادر را بە چینیها 
فروختەاند و مسئولین ایرانی  بندر چابهار 
را بە هند اجارە دادەانــد. هزاران ماهیگیر 
بلــوچ پــس از آنکــە مســئولین ایرانی و 
پاکستانی دریای بلوچ را بە چینیها تحویل 
دادند تجــارت خود را از دســت دادەاند. 
نــاوگان چینــی تمامی گونەهــای زندەی 
دریای بلوچستان را روبیدەاند. صید ماهی 
بی محابا و فعالیتهای دریاییشــان زندگی 
آبزیان را بە خطر انداختە و جوامع ساحلی 
بلوچســتان را ویران کردە اســت. قایقهای 
کوچــک و متوســط بلوچهــا نمیتوانند با 
ناوگان دریایی چینی رقابت کنند و بە این 
ترتیب یکی از  منابع اصلی و سنتی بلوچها 

بە غارت رفتە است.
یکــی از بخشــهای اصلــی اقتصــاد 
بلوچستان بخش ماهیگیری و پرورش آبزی 
آن اســت. این بخش پتانسیل این را دارد 
کە بخش مهمــی از تولید ناخالص داخلی 
و کارآفرینــی را تامیــن کند. بلوچســتان 
در این بخش مزیتی نســبی دارد چرا کە 
دریای بلوچستان تقریبا بدون طوفان است. 
ایــن بخــش میتواند منابع پایــدار غذایی 
و پروتئیــن خوراکی مردم بلوچســتان را 
تامین کند و برای ملت بلوچ منبعی اصلی 
در زمینەی صادرات شــود. عــالوە بر این 
پرورش و برداشــت انواع گونەهای دریایی 
در اقیانــوسـ  پــرورش دهها هزار گونەی 
ماهــی، صــدف دریایی، صــدف خوراکی، 
صدف دو کپەای در خط ســاحلی دریای 
بلوچســتان میتواند برنامەریــزی و انجام 
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شود. ســاحل طویل بلوچستان یکی دیگر 
از پتانســیلهای اقتصادی بلوچستان است 
کە میتواند در توسعەی صنعت گردشگری 
بلوچستان مورد اســتفادە واقع شود. خط 
ساحلی بلوچ برای گریز از زمستانهای سرد 
و طوالنی شمال و لذت بردن از آبهای گرم 
و مطبوع سواحل جنوبی بلوچستان ایدئال 
است. مناظر و چشم اندازهای بلوچستان بە 
طرزی اســتثنایی زیبا هستند. یک پردەی 
نقاشی شــدە از  بیابانهای دلگیر، تپەهای 
زیبــا ، کوهها و آتشفشــانهای با شــکوه، 
سواحل دلچســپ، دریا، گیاهان و آسمان 
دلفروز اســت کە مانند یک موزاییک چند 

قطعەای بە هم دوختە شدەاند.
دریای بلوچســتان و خط ســاحلی آن 
یک منبع بزرگ انرژی، آبیاری و نمکزدایی 
است کە مورد اســتفادە قرار نگرفتە است. 
انرژی امواج دریا منبعی تجدید پذیر است 
کە میتواند در تمامی طول خط ســاحلی 
کە در بلوچســتان غربی واقع اســت مورد 
اســتفادە قرار گیرد. شــمال بلوچستان بە 
باد 12٠ روزەاش معروف اســت. عالوە بر 
باد، بلوچســتان مســیر عبور هوای ســرد 
و خشــکی است کە از شــمال سیبری بە 
جنوب اقیانوس آبهــای جنوبی میرود کە 
عامل ایجاد بادهای پر ســرعت اســت و با 
قرار دادن توربیــن میتوان انرژی آن را بە 
بــرق تبدیل کرد. بە طور میانگین بیشــتر 
طول سال بلوچســتان آفتابی است. تابش 
خورشید بسیار شــدید و داغ است. انرژی 
خورشــیدی یکــی دیگــر از منابع عظیم 
انرژی است کە میتواند مورد استفادە واقع 
شــود و برای اســتفادەی خانگی، صنعتی، 
کشاورزی و تجاری بە انرژی حرارتی و برق 
تبدیل شــود. تمامی این منابع در سرتاسر 
بلوچســتان بە وفور یافت میشوند. اینها نە 
تنها برق کافی برای بلوچســتان را تامین 
میکنند بلکە بلوچستان میتواند بخش قابل 

توجهی از آن را بە کشــورهای همســایە 
صادر کند. استفادە از این منابع کارآفرینی 
و منبــع درآمدی خواهد بــود برای بخش 

اعظم جمعیت بلوچستان.
بلوچستان منطقەی پهناوری است کە 
در آن واحد چهار فصل دارد. رودخانەهای 
فصلــی زیادی دارد و تعــدادی رودخانەی 
آن در سراســر طول ســال جاری هستند. 
عالوە بــر قابلیت نمکزدایــی آب دریا در 
سرتاسر بلوچســتان غربی، بارانهای فصلی 
و رودخانەهایــی وجود دارند کە میشــود 
از آبشــان اســتفادە کرد. در بســیاری از 
شهرهای باســتانی بلوچستان سیستمهای 
آبیــاری ســنتی قنــات وجــود دارد. این 
سیستم ذخیرەی آب زیرزمینی یک روش 
بومشناســی مدیریت آب اســت کە برای 
مناطق خشک و نیمە خشک بسیار مناسب 
زیرزمینی زیســتگاههای  قناتهای  اســت. 
بشــری را برای مدت طوالنی نگە میدارد. 
ایــن سیســتم نە تنهــا تحــت حاکمیت 
استعماری بهبود نیافت بلکە تا بە این سطح 
از ویرانی کشــیدە شد. از شرق، بلوچستان 
با ســند و رود هند مرزهای مشترک دارد. 
تاریخ ســکونتگاه ســند  بە 7٠٠٠ قبل از 
میالد مســیح بازمیگــردد و رود هند یکی 
از طوالنی ترین رودهای جهان اســت. این 
رود حــدود 32٠٠ کیلومتر طول دارد. این 
یکی از رودخانەهایی اســت کە از هیمالیا 
میگذرد و بە دریای عرب ســرازیر میشود. 
تاریخ بلوچها با ملت سند گرە خوردە است. 
با کمک تکنولوژی جدید میشــود کانالها و 
آبراههای دوســویە بین بلوچستان و سند، 
از شــرق تا غربی ترین نقطەی بلەچستان 
بە منظور آبیاری و کشاورزی ساخت. مازاد 
آب رود سند را میشود در طول فصل باران 
)ژوئیە تا سپتامبر( کە سبب سیل در سند 
میشود را در مخازن ذخیرە کرد تا بە دریا 

سرازیر نشود.



رود هلمنــد  بلوچســتان  در شــمال 
وجــود دارد کە یکی از رودخانەهای اصلی 
افغانســتان اســت و 11٥٠ کیلومتر طول 
دارد و مــکان ماهیگیری آن در دریاچەی 
هامون در شمال بلوچستان است. در دوران 
باستان شمال بلوچستان یکی از عمدەترین 
تولید کنندەهای گندم در تمام منطقە بودە 
است. در آن سال بود کە حکومت افغانستان 
تصمیم بە ساخت سد کمال خان در حدود 
٩٥ کیلومتــری زرنــج، پایتخــت نیمروز، 
گرفت. این ســد آبیاری و هیدروالکتریک 
در ســال 2٠21 بە اتمام رسید کە ظرفیت 
آن ٥2 میلیون متر مکعب، توان تولید آن 
٩ مــگاوات و توان آبیاری حدود 17٤٠٠٠ 
هکتــار از اراضی را دارد. بلوچســتان آب 
و هــوای مختلفــی دارد. در برخی مناطق 
گرمای ســوزانی دارد، در بخشی از آن هوا 
ســرد، در بخشی نسبتا معتدل و در برخی 
مناطق تقریبا استوایی است. در این آب و 
هوای متغیر همە نوع محصول کشــاورزی 
و مزرعەای کشت میشود کە میتواند برای 
مصرف داخلی و همچنین صادرات استفادە 

شوند.

نتیجەگیری
فاکتورهــای اصلی و مرکــزی هر فعالیت 
اقتصــادی زمیــن و نیروی کار اســت. ما 
در ایــن مطالعە زمین و نیــروی کار را بە 
شــکلی کامال کلی در نظر گرفتەایم. زمین 
بە معنای سیارەی زمین با تمام ساختارها 
و محتویاتش. کار بە معنای تمام گونەهای 
بشر و توانایی ذهنی، جسمی و خالقیتشان. 
از ایــن دیدگاه، میتــوان فهمید کە بدون 
ســیارەی زمین با شــرایط غالب کنونی، 
اقتصادی وجود نخواهد داشــت. بە همین 
ترتیب، بــدون گونەهای بشــر، اقتصادی 
وجود نخواهد داشــت. ریشــەی توســعە 
نیافتگــی اقتصادی در ملتهای مســتعمرە 

مانند بلوچســتان در ایــن واقعیت نهفتە 
است. بە عبارتی، ملتهای تسلیم شدە زمین 
و نیروی کارشــان توسط حاکمان استعمار 
برای خدمــت بە حکومت استعماریشــان 
غصب میشــود. آنها قابلیتهــا و ظرفیتهای 
زمین و نیروی کار  ملتهای مســتعمرە را 
مثلــە میکنند، میربایند، توقیف و بە غارت 
میبرند. آنها پتانسیلهای ملتهای مستعمرە 
را میبرنــد و آلودە میکننــد. این جنبەی 
حیات اقتصــادی در اقتصاد معمول نادیدە 

گرفتە میشود.
رشد نسبی اقتصادی در هر نظام سیاسی 
و اقتصادی ممکن اســت. این نظام میتواند 
نظامــی بــردەداری، فئودالی، فاشیســت، 
اســتالینی، مذهبی، بنیادگرا، استعماری یا 
هر نوعی از نظامهای خودکامە، الیگارشــی 
و مســتبد باشــد. چنین رشــدی ناچیز و 
معموال بە قیمت رنج فراوان بشر، از دست 
اقتصادی،  انسانی، پتانسیل  رفتن پتانسیل 
فرصتها و ویرانی محیط زیست است. ملتها 
در مدت زمانی طوالنی شــکل میگیرند. بە 
مرور زمان آنها هویتی نســبتا واحد شکل 
میدهنــد کە تاریخ، زبــان، حکم قانونی و 
توافقــات قانونــی، ســاختار و جهتگیری 
اخالقی، آداب و رسوم، چارچوبهای سازمانی 
و روابط اقتصادی را شــکل میدهد. تمامی 
این عناصر یک ماتریس بهم تنیدەی متحد 
از جهان انســانی را می آفریند کە میتوان 

آن را فرهنگ نامید )کریمزادی 2٠1٩(.
فرهنگ، شبکەای نامرئی و فراگیر است 
کە همــەی عناصر، فعالیتها و بخشــهای 
جامعە را بهم وصل میکند.  از گستردەترین 
پرســپکتیو ممکــن، فرهنگ بــە دو گونە 
تقسیم میشود. یکی از آنها غیر انسانی، غیر 
عقالنی، سرکوبگر، خشن، مستبد، فریبندە، 
متعصب، بی گذشت و قهقرایی است. تمامی 
انواع دیکتاتوریها؛ استعمارگری، توتالیتری، 
امپریالیســتی،  فاشیســتی، کمونیســتی، 
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بنیادگــرا، تئوکراتیک و ســلطنتی در این 
دســتە جای میگیرند. دســتەی دیگر کە 
بر خالف دســتەی قبلی فرهنگی سکوالر 
دموکراتیک اســت کە با هر شخصی مانند 
یک تمامیت رفتــار میکند نە هدفی برای 
تمامیتــی بخصــوص. در ایــن دســتە از 
فرهنگ، هرکس دارای ارزش ذاتی است و 
همەی انسانها آزاد بدنیا آمدەاند کە توانایی 
استدالل و تشخیص غلط از درست را دارند. 
همــە دارای حقوق برابــر حیات و کرامت 
هســتند. همەی این ظرفیتهــا، تواناییها و 
حقوق محقق نمیشود مگر آنکە هر انسانی 
آزاد باشــد و در برابر قانون یکسان باشند 
و کرامتشان حفظ شــود. فرهنگ سکوالر 
دموکراتیــک بر اســاس عقلگرایــی، توان 
اســتدالل، آزادی، آزادی شــخصی، آزادی 
تفکر، عقیدە و بیان بنیان نهادە شدە است. 
این فرهنگ ســروری قانون و فرصت برابر 
را حفظ میکند. در این فرهنگ اســت کە 
تمامی عناصر خالقیت و سازندگی اقتصادی 
بە بهترین نحو بکار بردە میشوند و اقتصاد 
بطور متعادل، دقیق، متمدن، دموکراتیک و 
مؤثر رشد میابد. این نوع از اقتصاد پر جنب 
و جوش و ســازگار است. استعمارگری این 
جنبە از ملتهای تســلیم شدە را مصادرە و 

بە تملک خود درمی آورند.
دولتهای فرانکنشــتاینی ســاختارهای 
ژئوپولتیک اســتعماری دارند. آنها توســط 
امپراتوریهــای پر قــدرت پیشــین -با از 
هم پاشــیدن ملتها و کشیدن خط مرزی 
ساختگی- بوجود می آیند. این مرزها هیچ 
شرعیت قانونی و اخالقی ندارند چرا کە برای 
خدمت بە منافع امپراتوریها و دستیارانشان 
بدون رضایت ســاکنان ســرزمینهایی کە 
موطنشان تخریب و ناتوان میشود، ساختە 
شدەاند. این کشــورهای ساختگی از خود 
فرهنگی ندارند چرا کە با تجزیەی ملتهای 
دیگر جعل شدەاند. یکی از خصوصیات بارز 

امپراتوریها گماشتن ستون پنجم در ملتهایی 
اســت کە مطیع خود کردەاند. این ستون 
پنجمها هســتند کە بیشترین همکاری را  
داشــتە و در راس مسئولیت درست کردن 
ساختار ژئوپولتیک اســتعمارهای در حال 
ظهــور قرار دارند. این اســب تروجان ذاتا 
غیر عقالنی، غیر انسانی، غیر دموکراتیک، 
غیر قانونی، غیر اخالقی و مســتبد اســت. 
اینهــا از مردم همان ملتی هســتند کە بە 
منافع حاکمان اســتعمار خدمت میکنند، 
مردم خود را بە وحشت میاندازند و تبدیل 
بە حاکمان دولتهای فرانکنشتاینی میشوند.  
بــا دادن قدرت مطلق و قرار دادنشــان در 
راس حاکمیــت بخشــی از ملتهای دیگر 
نتیجەاش بدترین نوع ســتم و سواستفادە 
خواهد بود. پاکستان نمونەی درخشانی از 
چنین ساختار ژئوپولتیک استعماری است. 
مسلمانان پنجابی هندی وفادارترین ستون 
پنجمهای همکار امپراتوری بریتانیا در هند 
بودند. آنهــا ابزار اصلی ســرکوب جنبش 
آزادی و اســتقالل هنــد بودنــد. هنگامی 
کــە اســتعمارگران بریتانیا هنــد را ترک 
میکردند، بریتانیا هند را تقســیم کرد. آنها 
اســتانهای پنجاب و بنگال هند را تقسیم 
کردند. از غرب پنجاب و شرق بنگال دولت 
فرانکنشتاینی پاکستان را ساختند. بریتانیا 
در 1٩٤7 قــدرت را بە ســتون پنجمهای 
پیشین خود، مســلمانان پنجابی هند اهل 
پنجاب غربی ســپردند. ســپس در 1٩٤٨ 
آنها را تشــویق کردند تا بخشــی از اقلیم 
پشــتون، سند را غصب و بلوچستان شرقی 
را اشغال کنند. در همان لیست ساختارهای 
ژئوپولتیک اســتعماری سوریە، عراق، ایران 
و بســیاری دیگــر دولتهــا را داریــم کە 
مرزهای ساختگیشــان توسط امپراتوریهای 
پیشــین کشیدە شدەاند. با همان ذات غیر 
عقالنی، غیر اخالقی و غیر دموکراتیکشان 
بدون توجــە بە اینکە ترغیب سیاســی و 



ایدئولوژی چە چیزی را در چنین ســاختار 
استعماری بە قدرت میرساند، چپ، راست 
یا تئوکراتیک – برای نگەداشــتن مرزهای 
ســاختگی و تثبیت قدرتشان آنها بە ستم 
تمام عیــار، خونریزی شــدید، بنیادگرایی 
دینی و ایدئولوژی، فساد، حکومت نظامی، 
نســل کشــی اقلیتها و هــدر دادی منابع 

اقتصادی روی می آورند.
ملتهایی کە در برابر این ســاختارهای 
ژئوپولتیک اســتعماری مقاومت میکنند بە 
بدترین شــکل تحت تاثیر قــرار میگیرند 
و رنــج میبرنــد. تحت حاکمیــت چنین 
بنیان  استعماری  ژئوپولتیک  ســاختارهای 
ملتی کــە در راس دولت فرانکنشــتاینی 
سرزمینش را غصب کردەاند  نابود میشود، 
مردم روشــنفکر، دور اندیش، سرسپردە و 
مسئولش را بە سکوت وامیدارند. آنها ملت 
تســلیم شدە را از زبان، تاریخ، اختراعات و 
اکتشافاتش محروم میکنند و آنها را در فقر 
و وابستگی شدید نگە میدارند. دستگاه هر 
دولت فرانکنشتاینی حول نیروی خشونت، 
فریب و بنیادگرایی مذهبــی و ایدئولوژی 
میچرخد. هدف هر ســاختار اســتعماری 
مرزهــای اختیاری بــرای خدمت بە ملتی 
است کە در راس هستند. هر شخص هدف 
نیست. ژئوپولتیک استعمارگری غیر انسانی 
و غیر دموکراتیک اســت. برای نگە داشتن 
وضــع موجود بە ســتم، حکومت نظامی و 
دروغ روی مــی آورند. بە این ترتیب مردم 
ملتی کە تسلیم شدە است را از حق بدیهی 
حیــات، آزادی، رفاه اقتصــادی، آرامش و 
امنیت محــروم میکنند. محروم کردن این 
مردم بمثابــە گرفتن توانایی اســتدالل و 
آموختن و تشخیص اخالقی و سایر ظرفیتها 

و تواناییهای هنری و غیر هنری است.
نــە تنهــا مــردم ملتــی کــە در این 
ســاختارهای ژئوپولتیک استعماری تسلیم 
شدەاند از این حقوق محروم میشوند بلکە 

حاکمان استعمارگر طبقەی انگل اجتماعی 
را در درون ایــن ملــت بــکار میگیرند تا 
هر گونــە امید و لهامــی را در این قفس 
استعماری هتک کنند. این طبقە از احمق 
ترینها تشکیل شدە است؛ بی منطق، بیکار، 
فاسد، متعصب، شیاد و مجرم تا هر تقاضای 
روشنفکری کە از قشر مترقی ملت می آید 
را ســرکوب کنند. ترکیــب واحدی از این 
عناصر در یک ســالح مخرب سبب توسعە 
نیافتگی ملتهایی مانند بلوچ، کورد و دیگر 
ملتهای تسلیم شدە میشود. محروم کردن 
شخص از ســرزمینش، قابلیت و تواناییش 
برای تفکر، اســتدال و آموختن، تشــخیش 
اخالقی برای تصمیم و تشــخیص آزادانەی 
درســت از غلط، محــروم کردنش از زبان، 
فرهنگ، تاریــخ، امیــد و الهاماتش دلیل 
اصلی توســعە نیافتگی در بلوچستان است. 
در چنین شــرایطی فرد نمیتواند بە پیش 
برود چە رســد بە یک ملت. پیشنیاز ترقی 
علمی، فناوری، سازمانی، اقتصادی، سیاسی، 
قانونی، اجتماعی و فرهنگی این اســت کە 
شما و سرزمینتان آزاد باشید. بهمین دلیل 
اســت کە با وجود اینکە بلوچســتان یکی 
از غنــی تریــن نواحی با پتانســیلهای بی 
نظیر در منطقە اســت، اما ملــت بلوچ از 

محرومترینهای منطقە هستند.
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بسترهای تاریخی ایجاد ناسیونالیسم 
در ایران چه بود؟     

آرنگاحمدی

ملی گرایی پارسی که حدود دو قرن برای ساختش تالش شد، 
از اوائل قرن بیستم صاحب یک تاریخ  ملی با دید فارس گرایی 
شد که با روی کار آمدن پهلوی این تاریخ ملی پارسی یا ایرانی 
رسمیت یافت و هدف پهلوی بازگشت به آن شکوه و عظمت 
روایت شده در آن شد. این روایت جدید از تاریخ  گذشته این 
سرزمین و این جغرافیا، با دید ملی گرایانه پارسی نوشته شده 

است
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گســترش ملی گرایی در جهان از اواســط 
قرن 1٨ در راســتای سلســله اقداماتی بود 
کــه هدف آن نابــود کــردن امپراطوریهای 
عظیم بــود. امپراطوریهــای عظیمی که بر 
مبنای اصالت قدرت شــکل مــی گرفتند و 
هیچ محدودیتی در گســترش قلمرو خود و 
رعایای خود نداشــتند. می توانستند تا آنجا 
که قدرتشان اجازه می دهد پیش بروند و بر 
هــر نوع مردمی از هــر زبان و دین و قوم و 
پیشینەای مسلط شوند. این سلسله اقدامات 
جهت نابودی امپراطوریها در ســه گام بزرگ 

برداشته شد:
1 ایجــاد آمادگی ذهنــی در مردمان برای 

خارج شدن از زیر سلطه حاکمان:
اینکه شما رعایا نیســتید، اینکه حکومت بر 
شما حق خودتان است که می توانید به کسی 
تفویــض کنید اما هیچ کس بی اجازه شــما 
نمی تواند بر شــما حکمرانی کند. این افکار 
با گســترش » ناسیونالیسم « در ذهن مردم 
وارد می شــود. اینکه عامل بدبختی و عقب 
ماندگی و ســتم به شما حکومت استبدادی 
است و اینکه حاکمان حق حاکمیت بر شما 
را ندارند. با ملی گرایی ایجاد غرور و حسرت 
از گذشــته در بین مردم گســترده و تالش 
جهت رسیدن به آن گذشته رویایی پرشکوه 
و برانداختن حاکمان ظالم و بدســت گرفتن 
حکومت توســط ملت تحریک و تشویق می 

شود
2 قدم دوم اقدام عملی است بر ضد حاکمان 

و حکومت امپراطوری:
مردمی که اینک دیگــر خود را رعیت نمی 
داننــد بلکه خود را افــراد ملت و دارای حق 
حاکمیــت بر خود می دانند، بر ضد حکومت 
انقــالب می کنند تــا قــدرت را محدود و 
مشــروط کنند یا کامال از زیر سلطه پادشاه 
خارج شــوند. بــه این ترتیب اســت که در 
فواصل زمانی نزدیک، ما شــاهد انقالباتی در 

آخرین امپراطوریهای دنیا هستیم.

 انقــالب 1٩٠٥ و دو انقــالب 1٩17 در 
حکومت تزاری

 انقالب 1٩٠6 مشروطه در حکومت قاجار
 انقالب مشروطیت 1٩٠٨ عثمانی

 انقــالب 1٩11 بر ضــد حاکمیت دودمان 
چینگ

 و انقالبهــای 1٨٤٨ و 1٩1٨ در اطریــش 
مجارستان

3 و قدم ســوم جنگ جهانی اول است که 
تیر خالص را به امپراطوریهای ضعیف شــده 
و بحران زده مــی زند و آخرین امپراطوریها 
و حکومت-قلمروها، از ســطح جهان پرچیده 
می شوند و حکومتهای ملی جایگزینشان می 

شوند.
به این ریتم سه مرحله ای همزمان توجه 
کنید تا هدف ایجاد و گســترش ملی گرایی 
در ســطح جهان را متوجه شــوید و حدث 
بزنید چه کسانی در پشت این ماجرا بودەاند

1 گسترش افکار ناسیونالیستی
2 انقــالب بر ضــد حاکمیــت خاندانهای 

حکومتگر
3 جنــگ جهانــی اول و برچیــده شــدن 
امپراطوریهــا و پدید آمدن نخســتین دول 
ملی گرا در جهان و همچنین ایجاد »جامعه 
ملــل« )League of Nations(  جهــت ادامه 
 کنتــرل و جهــت دهی بــر ناسیونالیســم 

در دنیا

اماقسمتدوم
در حالیکه در ایران قاجاری هویتهای متعددی 
وجود داشته اند و در تاریخ این سرزمین هم 
هویتهای متعددی وجود داشتند، چگونه شد 

که »ملی گرایی پارسی« شکل گرفت؟
در حالی کــه در حکومت قاجاری تالش 
و گیلــک و ترکمن و تات و تیموری و بلوچ 
و الرســتانی و عرب و کــرد و لر و گرجی و 
ارمنی و آذری وجود دارد که هرکدامشــان 
تمامــی معیارهای الزمه ملت بــودن را دارا 



هســتند، چگونه است که ملی گرایی فارسی 
قدرت می یابد و پس از ایجاد حکومت ملی 
گرای فارســی، درصدد برمی آید پارامترهای 
ملت بودن ســایر مردمــان را نابود و حذف 
کند. جمعیت، قلمرو، زبان، لباس، موسیقی، 
فرهنگ، عقائد، ادبیات، تاریخ و آثار تاریخی 
و باستانی و ... مردمی که مغایر با ملی گرایی 
فارســی است بطور سیســتماتیک نابود می 
شود، جمعیتها کوچ داده می شوند و شهرها 
و آبادیهای مردمان غیرفارســی رو به ویرانی 

می گذارد و...
اصوال در سراسر تاریخ، فارس نام منطقه 
شــیراز و اطرافش اســت و مــردم اصفهان، 
کرمان، جبال، مکران، طبرستان، خوزستان، 
آذربایجان، گیالن، خراســان، قهســتان و ... 
هیچگاه فارس نبوده اند و فارس نامیده نمی 

شدند.

ملیگراییفارســیچگونهمیخواهد
همهمردمایرانرافارسکند؟

تنها با تغییر نام ملی گرایی فارســی به ملی 
گرایی ایرانی، این تخریب هویتی مردم ایران 
همچنــان ادامــه یافت و عمــال ملی گرایی 
ایرانی، چیزی جز همان ملی گرایی فارســی 
نیست و برای ترکمن و ترک و عرب و گیلک 
و تالــش و آذری و کرد و بلوچ و ... در ایران 

حق حیاتی قائل نیست.

سازندگانملیگراییپارسی
مفهــوم ملی گرایی و موضوعات وابســته به 
آن ماننــد تاریخ ملی و زبان ملی و تاکید بر 
ايجاد اشــتراکات ملی و از بین بردن تفاوتها 
در زبان و لباس و فرهنگ و هنر و  موسیقی 
و عقائــد و آداب و ســنن و ســایر عوامل و 
جایگزین کردن یــک نوع منتخب به عنوان 
تنهــا نوع مورد قبول و مجاز و مشــترک و 
معرفی آن به عنوان زبان ملی، لباس ملی و 
هنر ملی و از بین بردن سایر انواع؛ همچنین 

ایجاد حس غرور با بیــان عظمتهای از بین 
رفته و حســرت بر شکوه گذشته و تاسف بر 
وضــع ناهنجار فعلی و معرفی کردن عده ای 
به عنوان عوامل بدبختی ملی مانند حاکمان 
مستبد و عدم حضور افراد ملت در حکومت 
بــه عنوان افرادی که حق حاکمیت دارند نه 
اینکه رعیت پادشاه باشند و عرب ستیزی و 
ترک ستیزی به عنوان عوامل نابودی تاریخی 
ملت و کشــور در اواســط دوره قاجار وارد 

کشور شد.
هیــچ کس بــا مفاهیم ناسیونالیســم و 
مفاهیم مرتبط با آن تاقبل از تالشهای افرادی 
مانند آخونــد زاده، میرزا آقاخــان کرمانی، 
جــالل الدین میرزا ظهور و هم عصرانشــان 
آشنایی نداشت. اینها هستند که مفهوم ملی 
گرایی را وارد و در بین مردم منتشر کردند. 
میرزا حسین خان سپهساالر در رواج مفهوم 
سیاسی اجتماعی وطن کوشید و تالش بسیار 
نمــود تا واژه رعیت و رعایای پادشــاه را به 
ملــت و افراد ملت تغییر دهــد. مطالعه این 
برهــه زمانی در اواســط دوره قاجاریه برای 
شــناخت چگونگی پیدایش و گسترش ملی 
گرایی پارســی و شــروع نوشتن تاریخ هایی 
با دیدگاههای ملی گرایانه که ســنگ بنای 
ناسیونالیسم را مستقر کردند، ضروری است.

ملی گرایی در هر پنج امپراطوری چین، 
ایران قاجاری، روسیه تزاری، عثمانی و اطریش 
مجارستان به طور همزمان از اوایل قرن 1٩ 
کلید خورد. در همه این پنج امپراطوری، فکر 
ملــی گرایی از اروپا با واســطه هایی منتقل 
شــد. ملی گرایی در عثمانی زودتر از ایران 
شروع شد. امیرکبیر و خیلیهای دیگر با سفر 
به عثمانی و استانبول، با مفاهیم ملی گرایی 
آشــنا شــدند و به تقلید از عثمانی در ایران 
نیــز ملی گرایی رواج یافت. اما محتوای ملی 

گرایی از پارسیان هند تامین شد.
کلیدهایش بررســی فعالیتهای این چند 

نفر است:
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 آخوندزاده
 میرزا آقاخان کرمانی

 میرزا حسین خان سپهساالر
 جالل الدین میرزا

 میرزا یوسف مستشار تبریزی
اینهــا بنیانگذاران ملی گرایی پارســی، 
زبان ســره، حسرت به گذشته، عرب ستیزی 
و غیــره هســتند. جالب اینکه نوشــتەهای 
اینها در ابتدا بســیار احساسی و غیر علمی 
و بیشــتر تحریــک کننده عواطف اســت و 
منابعشان عمدتا جعلیات پارسیان هند است 
که داســتانهای افسانه ای است نه تحقیقات 
تاریخی. بنیانگذاران ملی گرایی پارســی در 
ابتدا از افســانەها و داستانهای پارسیان هند 
برای روایت گذشــته و تاریخ ایران استفاده 
کردند که بیشــتر داســتانها و افســانەهای 
تخیلی اســت و از کتبی همچون دســاتیر و 
چارچمن شارستان و دبســتان المذاهب و..  
برای ســاخت تاریخ ملی بهره بردند. بر این 
اســاس از سلسله پادشــاهان و حکومتهایی 
افسانەای همچون سلسلەهای آبادیان و جیان 
و یاســائیان و گلشائیان و غیره نام می برده 

اند.
ســالها بعد که این تالشها ادامه یافت و 
برای این داســتانها هیچگونه شواهد و اسناد 
و مــدارک تاریخی بدســت نیامــد با کمک 
یافتەهای باســتان شناسی غربی و روایتهای 
یهودی مذکور در تورات و عهد عتیق، سلسله 
هایی همچون مادی و هخامنشــی و اشکانی 
مطرح شــدند و در این هنــگام برای اولین 
بار نام کوروش در کتب فارســی پدیدار شد 
و سلســله هخامنشــی با روایتهــای متعدد 
یهودی، همانند داســتان استر و مردخای در 
زمان کمبوجیه و جشــن پوریم و وزیر بودن 
پیغمبران یهود در دوره هخامنشــی همچون 

دانیال نبی مطرح شد.
 همینها هســتند که با ترویج یک شور 
باســتان گرایی و ایجاد حس غرور و افتخار 

به گذشته و معرفی عواملی به عنوان عوامل 
بدبختی و در نتیجه ترک و عرب ستیزی راه 
را باز کردند تا بعدها محمود افشــار و کاظم 
زاده ایرانشــهر، ملی گرایی پارسی را تئوریزه 
کننــد. البته اینها هم بــر مبانی غلط، ملی 
گرایی پارســی را تئوریزه میکنند؛ چنانکه از 
فرضیه مردود نژاد آریایی که در تمام محافل 
علمی رد شــده است استفاده می کنند و بر 
مبنای آن، ملی گرایی پارسی بیشتر رنگ نژاد 
پرســتی به خود میگیرد و به حذف و مقابله 
به هرچه با آن در تضاد و مخالفت است می 
رســد و برای هیچ گونه هویت و موجودیت 
غیر فارسی در کشور حق موجودیت و حیات 
قائل نشــده و حتی موجودیتشان انکار شده 
و به طور عملی برنامه هایی برای نابودیشان 

طرح ریزی و اجرا می شود.

اولینتاریخملیایران
ملی گرایی پارســی که حدود دو قرن برای 
ســاختش تالش شــد، از اوائل قرن بیستم 
صاحــب یک تاریخ  ملی با دید فارس گرایی 
شــد که با روی کار آمدن پهلوی این تاریخ 
ملی پارســی یا ایرانی رسمیت یافت و هدف 
پهلوی بازگشت به آن شکوه و عظمت روایت 
شده در آن شــد. این روایت جدید از تاریخ  
گذشته این ســرزمین و این جغرافیا، با دید 
ملی گرایانه پارســی نوشــته شــده است و 
گذشــته را به گونه ای ترســیم می کند که 
گویا از 2٥٠٠ ســال پیش تاکنون همیشــه 
یک کشوری به نام ایران وجود داشته و این 
کشور هم یک کشوری با ملیت فارسی بوده 
اســت. چیزی که واقعیت ندارد اما به دلیل 
اینکــه در یک قرن اخیر تنها روایت تاریخی 
شــنیده شده در داخل کشور می باشد و در 
تمامی مدارس تدریس شده است و از طریق 
تمام رسانەهای مکتوب و رادیو و تلویزیون و 
اینترنت و سازمانها و گروههای ملی گرا تنها 
این تاریخ روایت شده است، متاسفانه اکثریت 



افرادی که در ایران چیزی از تاریخ بدانند و 
خوانده باشــند، تنها این روایت مطلوب ملی 
گرایان فارســی را دیده و شــنیدەاند و باور 
کردەاند. این تک صدایی در روایت یک دید 
خاص جانبدارانه ملی فارســی به گذشــته، 
سبب شده اســت بسیاری از حقایق گذشته 
این مردمان و این ســرزمین نادیده گرفته، 

حذف یا تحریف شود.
اولین کتاب بــا عنوان »تاریخ ایران«، که 
ظاهرا ســعی شــده بر مبنای اصــول تاریخ 
نویسی علمی نگاشته شود، در اواخر قاجاریه 
توسط حسن پیرنیا مشیرالدوله منتشر شده 
است و تا پیش از این تاریخ و زمان هیچگاه 
مفهومی به نام »تاریخ ایران« وجود نداشــته 
است. با نگاشتن این کتاب در اواخر قاجاریه 
است که مفهوم »تاریخ ایران« شکل می گیرد. 
این کتاب مرجع تمام تواریخی اســت که در 
دوران پهلوی و حتی اکنون در باره ایران در 
کشور منتشر می شود و دید رسمی است که 
البته پر از ایرادات اساسی و زیربنایی است.

ایــن کتاب مشــیرالدوله نــه تاریخ یک 
جغرافیای مشــخص اســت نه یک خاندان 
حکومتگر نه یک مردم و ملت ثابت. گاهی از 
جغرافیای ترکستان گزارش می دهد و گاهی 
افغانســتان و گاهی ایران امــروزی و گاهی 
بیــن النهرین و آناتولــی. گاه چهار حکومت 
همزمان در این نواحی موجود اســت که بر 
مردمانی متفــاوت حکومت می کنند و خود 
نیز ریشــەهای متفاوتی دارند،  حکومتگران 
یکــی ترکی و یکی گیلکــی و یکی تاجیکی 
اســت. اما نویسنده همه را می خواهد به نام 
ایران مصادره کند و همــه را ایرانی معرفی 

کند.
این بی ریشه و اساس بودن مفهوم ایران 
و ایرانی مورد اشاره ملی گرایان فارسی سبب 
شده است که در تعریف ایران و ایرانی ناتوان 
باشــند و نتوانند تعریف ثابت و مشخصی از 
ایــران و ایرانی بدهند تــا به وضوح مرزهای 

ایرانیت مشخص شود. زیرا حقیقت این است 
که مفهــوم ایرانیت در جهان واقعی و تاریخ 
حقیقــی به گونەای که ملی گرایان فارســی 
روایت می کنند وجود نداشــته است. گاهی 
دســت به دامان ایران فرهنگی می شوند و 
گاهــی فالت ایران را مطرح می کنند. گاهی 
به نــژاد آریایــی چنگ می زننــد و گاهی 
روایتهای اســطورەای و افســانەای زرتشتی 
در مورد خاســتگاه زرتشتیان به عنوان ایران 
ویجــه را مطرح مــی کنند کــه هیچکدام 
منطبق بر واقعیت نیســت. زیــرا بحث نژاد 
آریایی و نژادپرستی امروزه مردود است و در 
صورت توسل به واقعی بودن نژاد آریایی، این 
پرســش پیش می آید که با اعراب و ترکان 
و دیلمیها و ســابقه حضــور یونانیان و دیگر 
اقوام و نژادها که بایکدیگر ممزوج شــده اند 
تا مردم فعلــی ایران پدید آیند چقدر تاکید 
بر آریایی بودن این مردم می تواند درســت 

باشد.
از طرف دیگر ایران ویجه که خاســتگاه 
زرتشــتیان است، سرزمینی است که ده ماه 
در آن زمســتان اســت و تنها دو ماه بهار، 
همچنین معنا و مفهوم کلمه »زمین«، سرما 
و ســرد بودن است که با ســرزمین فعلی 
ایران که بیشــتر مناطقش بیابانهای سوزان 
و گرمســیر است هیچ گونه مطابقتی ندارد. 
مفهــوم فالت ایران هــم از نظر جغرافیایی 
مردود اســت و طبق تعاریــف جغرافیایی، 
فالتــی به نــام فالت ایران وجــود خارجی 
ندارد و ســاخته ذهن ملی گرایان اســت. 
ایران فرهنگی هم در واقع اشاره به ترکیبی 
از فرهنگها و آداب و ســنن در یک منطقه 
وســیع می کند که در سراسر آن مشترک 
نیســت. مثال بلوچها نوروز ندارند یا زبان و 
موســیقی و رقص و عقائد و آداب و ســنن 
در هــر منقطه ای متفاوت اســت و یافتن 
اشــتراکات در بیــن منطقه ای کــه ایران 
فرهنگی معرفی می کنند بسیار ناچیز است.
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ڕوانگە



گوتاری سیاسی، ئاپاراتووسەکانی خۆی دەبینێتەوە

سەرۆشەمزینی

پرسی گوتار و ده وڵه مه ندییه که ی و هه ژارییه که ی به گشتی له  هه موو 
قۆناغه کانی خه باتێکی حیزب و بزووتنەوەیەکی سیاسیدا گرینگه ؛ به 

 چه شنێک که ده توانین چۆنیه تیی گووران و گۆڕانی حیزب له  چۆنیه تیی 
گۆڕانکاریی گوتاری ئه م حیزبه دا  به دی بکه ین. به  گوته یه کی تر ده کرێ 

بڵێین گۆڕانکاریی گوتاری حیزب، ئاوێنه ی بااڵنوێنی گۆڕانکاریی سیاسه تی 
حیزبه . به اڵم وا هه یه  بابه تی گوتار له  هه ندێک بڕگه ی مێژووییی حیزبێکی 

سیاسیدا زۆر گرینگتر بێته وه .
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1 باســی سەرەکیی ئەم نووســراوەیە  له سه ر 
ئه و بنه مایــه  داده مه زرێ که  هــه ر حیزب و 
بزووتنەوەیەکی سیاســی له  چه ندین به شــی 
سه ره کی پێک دێ. ئه گه ر سه رجه م پێکهاته ی 
حیزب و بزووتنەوە به  کامپیۆتێرێک بشوبهێنین، 
ده توانین بڵێین به شــێکی  ئــه م پێکهاته یه  له   
حوکمــی نه رم ئامێری ئــه و کامپیۆتێره دایه  و 
ئه وه ی تریان له  حوکمی سه خت ئامیره که یه تی. 
نه رم ئامێــری حیزبێکی سیاســی بریتییه  له و 
کۆمه ڵــه  به رنامه  سیاســییانه ی وا ئه م حیزبه  
ده یانکاته ئامانجی خــۆی و خه ڵکانێک له ژێر 
چه تری خه بات بۆ گه یشــتن بــه و ئامانجانه  
کۆ ده کاته وه  و سه خت ئامێره که شــی بریتییه  
لــه و ئیمکاناته  ماددی و هێزه  ئینســانییانه ی 
حیزب له به ر ده ستیدایه . به اڵم جیاوازییه کیش 
له نێوان سیســتمێکی له  چه شــنی کامپیۆتێر 
و پێکهاتــه ی حیزب له گۆڕێدایه . جیاوازییه که  
ئه وه یه  که  پڕۆگرامی کامپیۆتێر بۆ به ڕێوه چوون، 
پێویستیی به  شیکردنه وه  و فێرکاری و ناساندن 
و قه ناعه ت پێ هێنانی زیاتر نییه . به پێچه وانه  
له  حیزب و ته شکیالتی سیاسیدا دوای ئه وه ی 
ســتراتێژی و پێڕه و و به رنامه یه کی دروســت 
و واقیعبینانه  ڕه چاو ده کرێ، ئه و ســتراتێژی 
و به رنامه یه  بۆ وه رگیرانی زیاتر و ســه قامگیر 
بوونــی له ناو زه ینی ئه ندامان و خه ڵکی تریش 
پێویستی به  شیکردنه وه  و گه شه  پێدان و ڕمێن 
پێدانه . ستراتێژیی سه ره کیی حیزبێک له وانه یه 
له  چوارچێوه ی ڕسته یه کدا کورت بێته وه . به اڵم 
ئه و ڕســته  کورته  پێویستیی به  پشتێنه یه کی 
پشتیوانی تیۆریک هه یه . ئه و پشتێنه  پشتیوانه  
که  لــه  شــیکردنه وه  و تیۆریی فه لســه فی و 
کۆمه ڵناســانه و سیاســی و باسی مێژوویی و 
هتــد پێک هاتووه ، هه ر ئه و بابه ته یه  که  له ژێر 
پێناســه   )discourse(دا  »گوتار«  ســه ردێڕی 
ده کرێ. که وایه  ئه و ئیمکانه  له گۆڕێدایه  حیزب 
بزووتنەوەیەکی سیاســی ستراتێژییه کی  یان 
گشــتیی دروستی بۆ خه بات ڕه چاو کردبێ و، 
ته شکیالت و هێزی ئینسانیشی له به ر ده ستدا 

بێ، بــه اڵم له بــاری گوتاره وه  هــه ژار بێ. له  
بارودۆخێکــی ئه وتۆدا ده ڵێین ئه م حیزب یان 

بزووتنەوەیە  تووشی بۆشاییی گوتار بووه .
 بۆشاییی گوتار هێندێک نیشانه ی هه یه  
که  ئه گه ر ئه و نیشانانه  له  حیزبێکی سیاسیدا 
بــه دی کران، ده توانین بــه  دڵنیایی یه وه  به م 
ئاکامه  بگه ین که  ئه م حیزبه  تووشی نه خۆشیی 

بۆشاییی گوتار بووه .
 یه کێک له و نیشــانانه  ئه مه یه  که  به ره به ره  
ستراتێژیی دروست و مێژووی پاکی ئه و حیزبه  
له  الیه ن گرووپ و ده ســته  و ته شــکیالتی 
تره وه  ده دزرێ و به ساحه ب ده کرێ. هۆی ئه م 
دیارده یه  ئه وه یه  که  هه روه ک له پێشدا ئاماژه مان 
پێکرد، ستراتێژی، پێویستیی به  پشتێنه یه کی 
پشــتیوان هه یه . ئه و پشــتێنه یه  له  جینسی 
گوتاره . کاتێک بۆشــاییی گوتار له گۆڕێدا بوو، 
حیزب و ڕێکخراوی سیاسی ناتوانێ دروشمه  
ڕه واکه ی و مێژووه  پڕشنگداره که ی به ساحه ب 
بــکا و، هه ر بۆیه  ده ســته  و تاقم و حیزبی تر 
ئه م بۆشــایی یه  له ناو حیزبه  ســه ره کییه کەدا  
ده قۆزنــه وه  و، هــه وڵ ده ده ن ســتراتێژی و 
مێژووه که  به ســاحه ب بکه ن. ئه و دۆخه  به ره و 
ئه م ئه نجامه  ده ڕوا که  حیزبه  ســه ره کییه که  
به ره بــه ره  جێگه  و پێگــه  کۆمه اڵیه تییه که  و 
ڕێژه ی ئه ندامان و ئیمکاناتی ماددی له  کیس 
بدا و، به م شێوه یه  ڕێژه ی شه رعییه تییه که شی 
که  پێوه ندییه کی قایمی له گه ڵ کارامه ییی ئه و 

حیزبه  هه یه،  داببه زێ.  
 نیشــانه یه کی تری بۆشــاییی گوتار له ناو 
حیزب و ته شــکیالتێکی  سیاسیدا ئه وه یه  که 
هه ندێک جار وشــه  و ده سته واژه  و گوته ی وا 
له ناو ئه ده بیاتی ئه م حیزبەدا ده بیسترێ که  له  
حیزب و تاقمه کانــی تره وه  وه رگیراون و هی 
خــودی ئه و حیزبه  نیــن و، له گه ڵ بۆچوونی 
گشتی و سیاسه ته کانی ئه م حیزبه  ناته بان؛ یان 
ئه گه ر ناته باش نه بن، به النیکه مه وه  نیشــانه ی 
کاریگه رییه تیی ئه و حیزب و ته شکیالته ی تر 

له سه ر حیزبی به رباسن.



پێویســته  لێره دا که وانه یه ک بکه ینه وه  و 
ئاماژه  به  خاڵێکی شــیاوی سه رنج بکه ین. خۆ 
بواردن  له  وه رگرتنی وشــه  و ده ســته واژه  و 
به ڵگه  و گوته ی جۆراوجۆر له  گوتاره کانی تر، 
به  هیچ شێوه یه ک نیشــانه ی سه ربه خۆیی و 
به هێزبوونی گوتار نییه ؛ به پێچه وانه  ئه و حیزب 
و ڕێکخراوانــه ی خاوه نــی گوتارێکی به گوڕ و 
له گــه ڕن، توانای ئه وه یان هه یه  له گه ڵ گوتاره  
فیکری و سیاسییه کانی ڕۆژ پێوه ندییان هه بێ 
و، ئه وه نده ی به  قازانج و له  ئاڕاسته ی گوتاری 
گشــتیی خۆیاندایه،  له م گوتارانــه  وه ربگرن 
و له نــاو گوتــاری خۆیاندا بیتوێننــه وه . نابێ 
»داخراوبوونی گوتار«مان لەگەڵ »سەربەخۆییی 

گوتار« لێ تێک بچێ.
 که وایه  ســێیه مین نیشــانه ی بۆشــاییی 
گوتــار ئه وه یــه  کــه  له نــاو حیزبێکــدا ئه م 
توانایه  بۆ پێوه ندی ســازکردن و دانوســتانی 
گوتاربوونــی نه بێ. دیــاره  خراپترین حاڵه ت 
ئه وه یــه  ڕێکخراوێــک توانــای ڕاکێشــان و 
وه رگرتنی بژیوی ته ندروســتیی پێویســت بۆ 
نــاو گوتاره که ی خۆی نه بــێ، که چی به هۆی 
سستی و نائاگاداری، خۆراکی ناته ندروست و 

ناله بار دزه  بکاته  ناو گوتاره که یه وه .
 چواره میــن نیشــانه ی بۆشــا ییی گوتــار 
نه نووسرانه وه  و کۆ نه کرانه وه ی تێروته سه ل و 
ته فسیلی مێژووی ئه و حیزب و ڕێکخراوه یه  و 
هه روه ها مێژووی ئــه و زه مینه  کۆمه اڵیه تی و 
سیاســییه  به رباڵوترانه یه  که  حیزب له ناویاندا 
خــۆی گرتووە. بۆ نموونه  ئه گه ر باســه که مان 
له ســه ر حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران 
چڕ بکه ینه وه ، جگه  له  مێژووی قۆناغ به  قۆناغی 
حیزب، مێژووی ئێران به رله  شۆڕشــی ٥7 و 
دوای شۆڕش له  هه موو قۆناغه کاندا و هه روه ها 
مێژووی ناوچه  و جیهان، ئه وه نده ی پێوه ندی 
به  خه باتی ئه م حیزبه وه  هه یه ، ڕاسته وخۆ له ناو 
ئه و  گوتاره  سیاسییه ی حیزب کاری پێ ده کا، 
جێگای ده بێته وه. هه روه وها جگه  له  مێژووی 
مه کتــووب و نووســراو که  به  شــێوه یه کی 

ڕێکوپێک له  الیه ن نووســه رانێکی شاره زا به  
مێژووو و شــاره زا به  شــێوازی لێکۆڵێنه وی 
مێژوویی ده نووسرێ، به شــێکی زۆر گرینگ 
کــه  به تایبه ت بۆ حیــزب  گرینگایه تی هه یه ، 
میژووی زاره کییه . ئه م به شــه  لــه  مێژوو له  
زمانی ئه و کادر و پێشمه رگه  و فه رمانده رانه وه  
ده گێڕدرێتــه وه و دواتــر ده نووســرێته وه  که  
ڕاسته وخۆ له  ڕووداو و عه مه لیاته کاندا به شدار 
بوون. به م شێوه یه  ده بینین گوتاری سیاسیی 
حیزب جگه  له  به شێکی گرینگی تیۆریک که  
له وانه یه  هه ندێک له  پسپۆڕان و خوێنده واران 
له  قوواڵیی یه که ی بگه ن، به شێکی زۆر نزیکتر 

له  زمانی خه ڵکی ئاساییش له خۆی ده گرێ. 
2 پرســی گوتــار و ده وڵه مه ندییه کــه ی و 
هه ژارییه که ی به گشتی له  هه موو قۆناغه کانی 
خه باتێکی حیزب و بزووتنەوەیەکی سیاســیدا 
گرینگه ؛ به  چه شنێک که ده توانین چۆنیه تیی 
گــووران و گۆڕانــی حیــزب لــه  چۆنیه تیی 
گۆڕانکاریی گوتاری ئه م حیزبه دا  به دی بکه ین. 
بــه  گوته یه کی تر ده کــرێ بڵێین گۆڕانکاریی 
گوتاری حیزب، ئاوێنه ی بااڵنوێنی گۆڕانکاریی 
سیاســه تی حیزبه . به اڵم وا هه یه  بابه تی گوتار 
لــه  هه ندێک بڕگــه ی مێژووییــی حیزبێکی 
سیاسیدا زۆر گرینگتر بێته وه . بۆ شیکردنه وه ی 
ئه م باسه  پێشه کییه کی کورت دێنینه  به رباس.
 له  ده یه ی چل و په نجا و شێستی هه تاویدا 
که  له  کوردســتان و باقی شــوێنه کانی تری 
جیهانــدا، خه باتی چه کــداری ڕمێنی هه بوو، 
به شــێکی زۆر له  هێز و توانای حیزبه کان به  
ڕاده ی هه ڵســووڕانی چریکیی ئه م حیزبانه وه   
ده ناســرا. هه رچه نــده ی ئــه و ناوچانه ی که  
تێیاندا حیزبێک توانای به ڕێوه بردنی شــه ڕی 
چریکــی هه بوو، به رباڵوتر بایه  و هه رچه نده ی 
عه مه لیاته کان له باری نۆرمی شــه ڕی چریکی 
و پارتیزانییه وه  لێزانانه تر بان و، هه رچه نده ی 
ژماره ی عه مه لیاته کان زۆرتر بان، هێز و توانای 

ئه م حیزبه  زۆرتر وه دیار ده که و ت. 
 ده زانین شه ڕی چریکی له م واڵتانه دا بره وی 
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ده بێ که  که شــوهه وای سیاســییان داخراوه  
و ڕێژیمه کانیــان دیکتاتــۆر و تۆتالیتێرن و، 
هیــچ ده ره تانێکــی تر جگه  لــه  بزووتنه وه ی 
چه کداری بۆ ئازادیخوازانی ئه م واڵته  بۆ وه دی 
هێنانی گۆڕانکاریی دێموکڕات و پێشــکه وتوو 
له گۆڕێدا نییه . به اڵم له و واڵتانه ی که شوهه وای 
سیاســییان کراوه یه  و حیزبه  سیاسییه کانیان 
ده توانــن به شــێوه یه کی ئازاد هه ڵســووڕانی 
سیاسییان هه بێ، ئه وه ی ڕاده ی توانای حیزبێک 
ده رده خا، کۆی ئه و ئاکســیۆنه  سیاســییانه یه  
)نه ک ئاکســیۆنی چه کــداری( که  ئه و حیزبه  
له  گۆڕه پانی سیاســه تی واڵتــی گۆریندا و له  
ته عامــول له گه ڵ حیــزب و تاقمه کانی تر و 

خه ڵک و ده وڵه تی زاڵدا به ڕێوه ی ده با.
دیــاره  ته نانه ت حیزبێکــی وا که  خه باتی 
سیاســی  کاری  لــه   بــکا،  چه کدارانــه ش 
ناته کێته وه ، به اڵم مه سه له  ئه وه یه  له  هه ندێک 
برگه ی مێژووییدا ســیمای زاڵــی ئه و حیزبه  
زیاتر به  خه باته  چه کدارانه که یه وه  ده ناسرێته وه  
و ئاکســیۆنه  سیاســییه کانی باڵیان به ســه ر 

داده کێشرێ. 
ئێمــه  پێمان وایه  حیزبــی دێموکڕات له  
ســه رده می ڕێبه ڕایه تیی دکتۆر قاســمڵووداـ  
دوای شۆڕشی ٥7ـ  به  پێک هێنانی هاوسه نگی 
و ته عادولێــک له نێــوان خه باتی سیاســی و 
خه باتــی چه کدارانــه دا توانیبــووی ببــێ به  
گرینگترین حیزبی ئۆپۆزیسیۆنی ئێران، به اڵم 
نابێ ئه وه مان له بیر بچێ ئه وه  به شــی دیارتر 
و ئاشکراتری مه سه له که یه . به شی شاراوه تری 
باســه که  ئه مه یه  که  له و ســه رده مدا، گوتاری 
سیاســیی حیزبیش گوتارێکی زۆر به هێز بوو؛ 
به  چه شــنێک که  ئێمه  ده توانین شــوێن پێی 
گوتاری سیاســیی حیزب لــه  زۆر جه ریان و 

حیزبی سیاسیی ئه و سه رده م ببینینه وه .
 ئێستا پرســیار ئه وه یه  که  له  سه رده مێکی 
ئه وتۆدا که  ڕمێنی خه باتــی چه کداری بەبێ 
ئەوەی لەنــاو چووبێ، لە جاران کەمتر بووبێ 
و هه روه ها ده ره تانی ئاکســیۆنی سیاســیش 

)به تایبــه ت له نــاو واڵت دا( نه بــێ، حیزب و 
بزووتنەوەیەکی سیاسی له  چ کارتێک ده توانێ 
که ڵک وه ربگرێ؟ دیاره  واڵمێکی گونجاو بۆ ئه م 
پرسیاره  ئه وه یه  که  کاتێک له  ناوخۆ ده ره تانی 
به ڕێوه بردنی کرده  و ئاکســیۆنی سیاســیمان 
نابێ، ده توانین هه ڵســووڕانی سیاســیمان له  
ده ره وه ی واڵت، له  ڕۆژهه اڵتی نێوه ڕاســته وه  
بگــره  هه تا ئوڕووپا و ئەمریکا، له ناو ده وڵه تانی 
حاکم و پاڕله مانه کان و نوێنه ره کانیان و حیزب 
و تاقمه  سیاسییه کانیان پته وتر و په ره گرتووتر 
بکه ین. ئه م بۆچوونه  ناڕاست نییه  و ئه م شێوه  
خه باته  پێویســته،  به اڵم نابێ له بیرمان بچێ 
کــه  مه یدانی ســه ره کیی سیاســه ت کردنی 
ئێمه ، کوردســتان و ئێرانه . به  بڕوای ئێمه  له  
بارودۆخێکــی ئه وتۆدا که  هه لومه رجی عه ینی 
و زه ینیــی خه باتی چه کدارانــه  کەمتر دەبێ 
ئازادیی سیاسیش  و  ده ره تانی هه ڵســووڕانی 
له گۆڕێدا نابێ و، تێکۆشــانی ئازاد و ڕەسمی 
هه تــا وه دیهاتنی دۆخێکی ئازادیی سیاســی 
هه ڵده په ســێردرێ، گرینگترین کارتی حیزب 
و بزووتنــەوە و زامنی به رده وام بوونی نفووز و 
شه رعییه تی بزووتنەوە، ئه و گوتاره  سیاسییه یه  
کــه  بزووتنــەوە به رهه مــی دێنــێ و باڵوی 
ده کاتــه وه  و، ده ستڕۆیشــتوویی و کارامه ییی 
خۆی هــه م له ناو کۆمه اڵنــی خه ڵک و هه م 
له ناو ڕیکخراو و حیزبه  سیاسییه کانی تردا به م 

گوتاره  به هێز و ده وڵه مه نده وه  ده سه لمێنێ.
3 لــه  هــه رکام لــه و قۆناغانه ی باســمان 
کــردن، ته شــکیالت و پێکهاتــه ی حیــزب 
ده بێ بــه  شــێوه یه کی تایبه ت بــه و قۆناغه  
ڕێک بخرێ. دیاره  ئه و ته شــکیالته ی له سه ر 
بنه مای پێداویســتییه کانی تایبه ت به  شــێوه  
خه باتێکی چه کدارانه ڕێــک  خراوه ، بۆ کاتی 
له ڕمێن که وتنــی خه باتــی چه کدارانه  و اڵم 
ناداتــه وه  و ئه گــه ر بێتو ئــه م پێکهاته یه  له و 
بارودۆخــه دا هــه ر درێژه ی هه بــێ، گومان 
لــه وه دا نییه  ئــه م حیــزب و ڕێکخراوه یه  به  
شێوه ی جۆراوجۆر تووشــی قه یران ده بێ. به  



بڕوای ئێمه  ئه و به شــه  ته شکیالتییه ی حیزب 
که  له  بارودۆخی ســێیه می خه بــات - واته  
لــه  قۆناغی کەمتربوونــەوەی ڕمێنی خه باتی 
چه کداری و نه بوونی ده ره تانی هه ڵســووڕانی 
ئازادی سیاســیدا - ده ورێکــی زۆر کاریگه ر 
ده گێڕێ، به شێکە که بەرهەم هێنانی گوتاری 
لەئەستۆیە. هەموو بەشەکانی وەک فێرکاری و 
ته بلیغات دەبن بە پاژێکی چکۆڵەتر لەناو ئەم 
بەشــەدا . دیاره  مه به ستمان له  ته بلیغات، هه ر 
بــه  ته نیا له  نووســین و باڵوکردنه وه ی چه ند 
پالکارد و دروشمێکی ساده دا کورت نابێته وه،  
به ڵکوو مه به ســتمان باڵوکردنه وه ی گوتارێکی 
به هێز و چه ند ڕەهەندی ئه وتۆیه  که  خۆراکی 
فیکری توێژه  جۆراوجۆره کانی کۆمه ڵگا دابین 
بکا. ڕۆژنامه  و کتێب و ڕادیۆ و که ناڵی ئاسمانی 
له م نــاوه دا گرینگایه تییه کی یه کجار زۆریان 
هه یــه ؛ به اڵم له بیرمان نه چــێ ئه م میدیایانه  
زیاتــر ئه رکــی باڵوکردنه وه ی گوتــار به ڕێوه  
ده به ن نــه ک به رهه مهێنانی گوتار. دیاره  باڵو 

کردنــه وه ی  گوتار دوای به رهــه م هێنانیه تی. 
که وایــه  دامه زراندنــی ناوه ندگەلی جیددی و 
هه ڵســووڕی ئه وتۆ که  خاوەنی فۆنکسیۆنێکی 
لــەم چەشــنە بــن، ئه رکێکــی مێژوویی و 
پێویســته . ئــه م ناوه ندانه  ده بــێ وه ها ڕێک 
 بخرێن که  بتوانــن به ره به ره  خۆراکی فیکری 
له  هه موو ئاســته کاندا و هه روه هــا بۆ توێژه  
جۆراوجۆره کانــی خه ڵک دابیــن بکەن. ئه م 
ناوه ندانه  ده توانن لــه م زه مینانه ی خواره وه دا 

کاری لێکۆڵینه وه  بکەن:
 ئه ندیشــه ی سیاسی به گشــتی له  ئاراسته  

چه په کانه وه  بگره  هه تا ئاڕاسته  ڕاسته کان.
 بنه مــا تیۆریکه کانــی مافــی دیاریکردنی 
چارەنووس لە فۆڕمــە جیاوازەکانیدا تەنانەت 
تا ئاستی ســەربەخۆیی. بۆ وێنە فیدڕاڵیزم و 
هه روه ها مێژووی فێدرالیزم له و واڵتانه ی ئه و 
سیســتمه  تێیاندا به ڕێوه  چــووه  و، هه روه ها 
مێژووی ئه و واڵتانه ی سیسته می ناوه ندخواز و 
دژه  فێدراڵیان تێدا به ڕێوه  چووه ، وێرای بنه ما 
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تیۆریکه کانی ئه و شێوه  سیستمه .
 مێــژووی کــورد به گشــتی لــه  هه مــوو 
پارچه کاندا و مێژووی ڕۆژهەاڵتی کوردستان، 
به  شــێوه یه کی ته فســیلی و تێروته ســه ل و 

به تایبه تی مێژووی حیزبی دێمۆکڕات
 لێکۆڵینه وه  و شــیکردنه وه ی ئه ندێشه کانی 
ڕێبه رانــی هه ڵکه وته ی بزووتنەوەی نەتەوەیی 

لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
 مێــژووی هاوچه رخی ئێــران به تایبه تی و 

ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاست به گشتی
 لێکۆڵینــه وه ی کوردناســانە به گشــتی که  
پێوه ندی به  زمان و فه رهه نگ و زانیارییه کانی 

پێوه ندیدار به  کورد و کوردستانه وه  هه یه 
هەموو ئەو باسانەی لە دووتوێی ئەم نووسینەدا 
پێش گریمانەیــەک  لەســەر  ڕوو،  خرانــە 
دامــەزراون. پێش گریمانەکە ئەمەیە: گوتاری 
دەوڵەمەند ئاپاراتووســی خــۆی دەبینێتەوە؛ 
وەک چــۆن ڕووبارێکی خوڕێــن بەگوێرەی 
هەڵکەوتی جوغڕافی و بەرزی و نزمی و ڕاستی 

و ناڕاســتیی بندینەکەی بەرەبەرە بەستێنی 
خــۆی دەبینێتەوە و تەختــی دەکا، گوتاری 
سیاســیش هەر بەم چەشــنە دوای ئەوەی 
بەرهــەم هــات، وردەوردە دەراوەکانــی باڵو 

بوونەوەی خۆی لەناو کۆمەڵگادا دەدۆزێتەوە.
ئەم بۆچوونە بە بارێکی دیکەشدا وەڕاست 
دەگەڕێ. ئــەوە هەر ئێمە نیــن کە گوتاری 
خۆمان بەرهەم دێنیــن و باڵوی دەکەینەوە. 
داگیرکەرانیش گوتاری خۆیان بەرهەم دێنن. 
ئەگەر چۆنیەتــی و چەندێتیی گوتاری ئێمە 
لە ئاستی پێویســتدا نەبێ، گوتاری ئەوان بە 
شــێوەیەکی ئۆتۆماتیک و نابەرهەست بەسەر 
گوتاری ئێمەدا زاڵ دەبێ. ئەو دەم کۆمەاڵنی 
خەڵک دەبن بە سوپایەکی ئامادە و تەیار نەک 
لــە خزمەتی بەرژەوەندییە نیشــتمانییەکانی 
خۆمانــدا، بەڵکوو لە خزمەتــی داگیرکەراندا. 
شــەڕی ســەرەکیی ئێمە شــەڕی گوتارە و 
پێداویستیی سەرەکیی خەبات بەرهەمهێنانی 

گوتارێکی تەسەلی مۆدێڕن و نیشتمانییە.



شێواندنی مێژوو، 
هونەری بەردەوامی پارسەکان      

عەلیفەتحی

سااڵنێکی زۆرە سەرقاڵی وەرگێڕانی بابەتە مێژوویییە 
یۆنانییەکان بۆ سەر زمانی کوردیم، تا ئێستا نە لە »مێژووی 
هێرۆدۆت«دا و نە لە »ئاناباس«ی گزنفۆن و »جۆغرافیا«ی 
ستراڤۆن و »شەڕەکانی پێلۆپۆنیسۆس«ی تووکیدیدیس 
و »کتیسیاس«ی کتیسیاسدا تەنانەت بۆ یەک جاریش 

ناوی ئێران یا هاوشێوەی ئەو ناوە لەالیەن نووسەرانی ئەو 
کتێبانەوە دەکار نەکراوە.
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هیچکام لە میللەتانی ڕۆژهەاڵتی ناوین بەقەرا 
ئێرانییەکان هەوڵی دروســتکردنی پێناســە و 
مێژوویان بۆ خۆیان نــەداوە. هەڵبەت کاتێک 
دەڵێم ئێرانییەکان، مەبەستم تەنیا فارسەکانە. 
میللەتانی دەوروبەرمان هەرکامیان بە چاک یا 
خــراپ خاوەن مێژوویەک هــەن و بەالمانەوە 
ئاشــنان. فارســەکان هەر بەوەندە نەوەستاون 
کــە مێژوویەکی دەســتکرد بەرهــەم بێنن، 
بەڵکوو بەردەوام تێکۆشــاون ئەو مێژووە قەڵبە، 
دەرخواردی گەالنی جیهان بدەن و بەوەندەش 
نەوێســتاون و بەردەوام هەوڵیــان داوە چ بە 
زەختکــردن یا پارە بێ، خەڵک ناچار بە قبوڵ 
و پەسندکردنی بکەن. ئەوان سەرەڕای ئەوەی 
دەزانن کە بڕێکی زۆر بەڵگە و کتێب لەگۆڕێدا 
هەن و ڕاســتییەکان لەواندا پارێــزراون، بەو 
حاڵــەش چاوەڕوانی ئەوەن خەڵــک پتر باوەڕ 
بە نووسراوە دەســتکردەکانی ئەوان بکا، نەک 
بە سەرچاوە مێژوویییەکان. ڕەنگە سەیر نەبێ 
ئەگەر بڵێم تــا ڕادەیەکیش لــەو قەباڵندنەدا 
ســەرکەوتوون، چونکــە لەســەر دوو توێژ بۆ 
ئەو مەبەســتەیان کاردەکەن. یەکەم، ڕاهێنان 
و پــەروەردەی منااڵنی نێــو خاکی ئێران، کە 
ئەگەر بە ڕەگەز فارسن بەخۆشی و ئەگەریش 
غەیرە فارســن بــە زۆری وەریدەگرن. توێژی 
دووهەمیش، خەڵکی واڵتانی جیهانن. هەڵبەت 
بۆ ئەو مەبەســتە پــارە خەرج دەکــەن و بە 
ڕێگای میدیای گشتی و شێوازی جۆراوجۆری 

دیپلۆماسییەوە مەبەستەکەیان دەپێکن.
فارســەکان لە نووسراوە دەستکردەکانیاندا 
هەر خۆیــان گەورەترین درۆ بە مێژوو دەڵێن. 
لەهــەر کــوێ بابەتێکــی نووســراوی ئەوان 
دەخوێنییــەوە، دەڵێن ئێمــەی ئێرانی خاوەن 
فەرهەنگ و شارستانیەتێکی بە شکۆ لە مێژوودا 
بووینە. دیارە سەرەتا پێم خۆشە سەبارەت بەو 
ناوە دەســتکردە، واتە »ئێــران« چەند دێرێک 
ڕوونکردنەوە بدەم. ســااڵنێکی زۆرە سەرقاڵی 
وەرگێڕانــی بابەتە مێژوویییــە یۆنانییەکان بۆ 
ســەر زمانی کوردیم، تا ئێستا نە لە »مێژووی 

»ئانابــاس]2[«ی  لــە  نــە  و  هێــرۆدۆت]1[«دا 
و  ســتراڤۆن  »جۆغرافیــا]3[«ی  و  گزنفــۆن 
تووکیدیدیس  پێلۆپۆنیســۆس«ی  »شەڕەکانی 
و »کتیســیاس]٤[«ی کتیسیاســدا تەنانەت بۆ 
یەک جاریــش ناوی ئێــران یا هاوشــێوەی 
ئەو ناوە لەالیەن نووســەرانی ئــەو کتێبانەوە 
دەکارنەکراوە. کە باس لە بابەتێکی پێوەندیدار 
لەو بارەیەوە هاتبێتە گــۆڕێ، دوو وێژە هەن، 
یەکیــان »پــارس، پارســەکان« و ئەوەیتریان 
»بەربەرەکان«. هەڵبەت لەو شوێنانەی بابەتەکە 
زۆرتر لەڕووی گەلناسی و جۆغرافیایییەوە بێ، 
ئەوە ئەو نووسەرە یۆنانییانە دەڵێن پارسەکان، 
ئەگەریش باسی شەڕ و داگیرکاری بێ، وەکوو 

»بەربەر« ناویان دێنن.
»هێرۆدۆت خەڵکی ئالیکارناســۆ، بۆیە ئەو 
لێکۆڵینەوەیــەی خســتووەتەڕوو، بــۆوەی بە 
تێپەڕبوونی ڕۆژگار بەرهەمی مرۆڤەکان، دوای 
شەڕه سرنجڕاکێشــەکانی نێوان یۆنانییەکان و 
بەربــەرەکان لەبیر نەچنــەوه، بەتایبەت، نابێ 
هۆیەکانی پێکدادانی ئەو دوو الیەنە فەرامۆش 

بکرێن.«
ســەبارەت بە فەرهەنگ و شارستانییەتی 
بەجۆرێــک  بڵێــم  دەکــرێ  ڕابردوویــان، 
الســاییکردنەوەی یۆنانییەکانــە، ئەگەر نەڵێم 
ڕکەبەرایەتییــە. بــەو جیاوازییــەی ئەگــەر 
یۆنانییــەکان دەڵێــن خــاوەن فــاڵن بابەتی 
بەنرخ بووینە، لەجێوە شــوێنەوار و میراتێکی 
مێژوویــی وەکــوو بەڵگە پیشــان دەدەن، کە 
یــا الی خۆیان پارێــزراوە، یا لــە یەکێک لە 
مووزەکانی جیهانیدا داندراوە. بۆ وێنە، کاتێک 
دەڵێن »ئاکرۆپۆلیس«مان هەیە، کە شەشسەد 
ســاڵ بەر لە لەدایکبوونی مەسیح بنیاتنراوە، 
ئەوە بە بەرچاوی هەمــوو خەڵکی جیهاندا بە 
بەڵگە و مێژوو دیارە کە بە فەرمان و دەســتی 
کــێ و لە کام ســەردەمدا دروســت کراوە و 
ســااڵنە بە هەزاران گەشتیار سەردانی دەکەن 
و مێژووەکەشــی بووەتە بەشــێک لە وانەکانی 
خوێندن، هەم لە بەشی مێژوو و هەم لە بەشی 



مێعماریدا.
توکیدیدیس دەڵێ:

» بەرلە هاتنەســەرکاری تیســێئاس ئەو 
شــارە ئاواییەکی ئەوتۆ بــەوەج نەبوو جیا لە 
ئاکرۆپۆلیــس و ئــەو گەڕەکەی لــە داوێنی 

باشووریی شاخەکە دروست کرابوو. »
ئێرانییەکان، یا باشــترە بڵێم پارســەکان، 
تەنانەت ئەوانیش بەردەوام ناوی »ئاکرۆپۆلیس« 
دێنــن و ئیعترافی پــێ دەکــەن، چونکە لە 
ســەردەمی خەشایارشــای هیخامەنیشیدا بە 
و جێبەجێکردنــی  داگیرکــردن  مەبەســتی 
خۆزیا و وەســیەتی داریووشی گەورە، جارێک 
هێرشــیان کردووەتە ســەر شــاری ئاتێن و 
تووشی شکســت هاتوون. لێ، ســەبارەت بە 
پاسارگاد و گۆڕی کوروشی یەکەم، دەبێ بڵێم 
»پاسارگاد«ەکەیان ئەبەدا هونەری خۆیان نییە 
و وەستا و مێعماریان لە شوێنی دیکەوە هێناوە 
و دەســتکردی ئەوانە. لە ســەر خشتەنووسە 
دۆزراوەکانی پاســارگاد، وێژەی »بەردتراش« بە 
زاراوەی میدیایی دۆزراوەتەوە و وێدەچێ زۆربەی 
بەردتراشــەکان میدیایی بووبــن. ئەوە پێمان 
دەڵێ کە میدییەکان زۆر پێشتر لە پارسەکان 
شــارەزایییان لەو کارەدا هەبووە، بەتایبەت کە 
بیناکانی بارەگای پاشایەتییان لە شاری شووش 
و هێگمەتانە دروســت کــردووە. هەر بە هۆی 
زانیاریی ســەر ئەو کۆمەڵە خشتەنووسراوانەوە، 
دەردەکەوێ بەشــی زۆری کرێکارەکان کە بۆ 
دروســتکردنی بیناکانی پاســارگاد هاتوونەتە 
ئــەو شــوێنە خەڵکانی بیانی بوونــە. بۆ وێنە، 
لەســەر یەک لە خشتەنووسراوەکان، قەیاسی 
دارتاشی  سەرعەمەلەیەکی  هەقدەستی  پارەی 
میســری نووسراوە و لە ســەر یەکی دیکەش 
هەقدەستی کرێکارە میســری و سوورییەکان 
بەرچاودەکــەوێ. دەرکەوتووە کرێکاری خیتی 
کە لە باشــووری خۆرئاوای تورکیەی ئێســتا 
ژیاون، لەگەڵ یۆنانییەکانی ئاسیای بچووک کە 
ئەمڕۆ بە یۆنانییە پۆندییەکان ناوبانگیان هەیە 
بەشــداربوونە و هەروەها زێڕینگەری خەڵکی 

کارییەش ناوی تۆمارکراوە.
هەر ئەو بینایە لە ســەردەمی ئەسکەندەر 
ئاوری تێبەردراوە و وێران کراوە و دیارنەبووە کە 
چەندە گەورە بووە. ئەوەی لەو دواییانەدا ڕوون 
بووەتەوە، ئەوەیە کە لە ســەردەمی پەهلەویدا، 
بە مەبەســتی نۆژەنکردنەوەی پاســارگاد، زۆر 
شــوێنیان بەشــێوەی نهێنی پێوە زیادکردووە 
بــۆوەی وەها بنوێنن ئەو پاســارگادە یەک لە 
عەجایباتی سەرســوڕهێنەری سەردەمی خۆی 

بووە.
لەمــەر قەبری کوروشــیش، بەڕاســتی با 
بزانین ســتراڤۆن لە کتێبی »جۆغرافیا«دا چۆن 

باسی دەکا:
»ئەسکەندەر پاشان گەیشتە پاسارگاد، واتە 
بارەگا و قەسری کۆنی پاشاکان. لێرە چاوی بە 
گۆڕی کوروش کەوت،  بورجێکی بچووک بوو 
لەنێو دارســتانێکی چڕدا. ئارامگەیەک خاوەن 
بناغەیەکــی پتەو و لەســەر ئەویش مەزارگە 
و درگایەکی بەرتەنگ. ئاریســتۆڤوولۆس لێی 
وەژوورکــەوت و بەفەرمانی ئەلێکســاندرۆس 
گۆڕەکەی ڕازاندەوە. لــەوێ تەختی خەوێکی 
دیــت کــە شــێوەی مێــزی دەدا و بەزێڕ و 
جەواهیــرات ڕازابــۆوە. ناوبــراو لــە یەکــەم 
وەژوورکەوتنیــدا چاوی بەو شــتانە کەوتبوو. 
جــاری دووهەم کە دووبارە ســەردانی ئەوێی 
کردبوو، تەواوی کەلوپەلی مەزارگەکە دزرابوون 
و تەنیا قەرەوێڵە و تابووتەکە لە شوێنی خۆیان 
مابوون، ئەوانیش بە شــکاوی. دزەکان تەرمی 
مردووەکەیان ڕاگواســتبوو و دەرکەوت کاری 
چەتەکانە، نــەک ســاتراپی ناوچەکە، چونکە 
دزەکان تەنیا ئەو کەرســتانەیان جێهێشــتبوو 
کە بردنیــان دژواربوو. ئەو ڕووداوانە لەحاڵێکدا 
قەومابوون کە کۆمەڵێک لە مۆغەکان پاسەوانیی 
ئەو شــوێنەیان پــێ ئەســپێردرابوو و بژیوی 
ڕۆژانەیــان مەڕێک و مووچەی مانگانەشــیان 

ئەسپێک بووه«.
بەپێــی نووســینەکەی ســتراڤۆن بۆمان 
دەردەکەوێ، نە جەنازەیەکی نێژراو لەو شوێنە 
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هەیــە و نەکوروشــێک کە ئەمڕۆ فارســەکان 
تەنیــا بــە مەبەســتی نەتەوەســازیی بەدرۆ، 
ئەوەیش نەک بە نێوی نەتەوەی پارس، بەڵکوو 
بەحیســابی نەتەوەیەکی نەبوو بەناوی ئێران، 
دەچنە شــوێنەکە و سوجدە بۆ بینا بەردینەکە 

دەبەن.
بەخۆبوونەوە  متمانە  بەوپەڕی  یۆنانییەکان 
باس لە پێگەیشــتوویی خۆیان لە ســەردەمی 
باســتاندا دەکــەن. چونکــە لە زانســتەکانی 
فەلســەفە، مێــژوو، جۆغرافیــا، پزیشــکی و 
هتددا بەڕاســتی خاوەن چەندین قوتابخانەی 
جۆراوجۆر بوونە و ئەژمارێکی زۆر لە کتێبەکانی 
نووســراوی ئەو ســەردەم ڕزگارییان هاتووە. 
بــە خوێندنــەوەی ســەرچاوە مێژوویییەکان 
گەلێک زانیاریی بەنرخمان لەو بارەوە دەســت 
دەکەوێ. نووسەرانی ئەو سەردەم کە خۆیان بە 
قوتابییانی مەکتەبە جیــاوازەکان زانیوە، یەک 
بە دوای ئەوەیتردا خزمەتی زانستیان کردووە. 
کتێبخانەی ئەســکەندەرییەی میسر یەک لەو 
شــوێنانە بووە کە یۆنانییەکان گەشــەیان پێ 
داوە و لەجیــات ســووتاندن و وێران کردنی، 
خزمەتیــان پــێ کــردووە. کالیماخــۆس لە 
سەردەمی پتۆلێمێئۆســی فیالدێلفیدا ژیاوە و 
بەرپرسی کتێبخانەی ئەسکەندەرییە بووە. زۆر 
بابەتی پەخشان و شێعری نووسیوە و تەنانەت 
ڕەخنەی لــێ گیراوه کە درێــژەدادڕی دەکا. 
سەبک و شێوازی شێعریی ناوبراو دواتر لەالیەن 
ڕۆمییەکانەوە گرینگیی پێ دراوە و بە سەبکی 
کالیماخۆســی ناوی دەرکردووە. لەبەر ئەوەی 
لە زۆر بواردا شــارەزا و زانــا بووە، ژمارەیەکی 
زۆر قوتابــی ڕوویان تێ کردووە. لەنێو ئەوانەدا 
ئێراتۆســتێنیس  بیزانــدی،  ئاریستۆفانیســی 
و ئاپۆلۆنیۆســی ڕۆدۆســی. کالیماخــۆس پتر 
خــۆی بە لێکدانەوەی شــێعرەکانی ئۆمیرۆس 
ســەرقاڵ کــردووە. یــا ئێراتۆســتێنیس، کە 
ناســراوترین جۆغرافیزانــی یۆنانییــە. ناوبراو 
خەڵکی کیرینێئۆس، لە 276 – 1٩6ی پێش 
زایین ژیــاوە. قوتابی لیســانیا و کالیماخۆس 

بووە. دوای کالیماخۆس، ئیدارەی کتێبخانەی 
شــاری ئەســکەندەرییەی پێ ئەســپێردراوە. 
زۆر کتێبی ســەبارەت بە جۆغرافیا نووســیوە، 
بەتایبەت کتێبی ›‹جۆغرافیا ›‹ لە سێ بەرگدا. 
ژمارەیەک کتیبیشی لەمەر ماتماتیک، فەلسەفە 
و ئەستێرەناسی نووسی. ئەو هەروەها مەودای 
بازنەیی دەوری بیچمی زەویی حیســاب کرد. 
ناوبراو گەلێک بەرهەمی فەلسەفی، ماتماتیک، 
ئەستێرەناسی و ســاڵژمێری و شێعر و بابەتی 

تری لەدوای خۆی جێهێشت.
تایبەتمەندییەکانــی  لەمــەر  هێــرۆدۆت 
پارسەکان لە زۆر شوێن زۆر ڕاشکاوانە باسیان 
دەکا. هــەر لەبەر ئــەو جۆرە نووســینانەش، 
پارسەکان زۆر کەیفیان بە ناوبراو نایە. هەڵبەت 
لــەو شــوێنانەی تاریفیــان دەکا، هێرۆدۆت 
بەالیانەوە دەبێتە »باوکی مێژوو«، بەاڵم هەرکە 
بەچاکی نێوی نەهێنان، خێــرا لە باوکایەتیی 
مێژوو دەیشــۆرنە و دەڵێن بابەتەکانی داستان 
و ئەفســانەن. خۆیــان هەرچەنــد میللەتێکی 
ڕەشــوڕووت بوونە، بەاڵم کاتێک دەسەاڵتیان 
دەست کەوتووە، هەم لە خەزێنەی فەرهەنگی 
گەالنــی تر کەڵکیــان وەرگرتــووە و هەم بە 
چاوی سووک ســەیری ئەو گەالنەیان کردووە 
کە لە ژێر چەپۆکیاندا بوونە. ئەوەتا هێرۆدۆتی 
ئەفسانەسەرای باوکی مێژووش بە قەولی ئەوان، 
لە کتێبی یەکەم، بەندی 131دا بە ڕاشــکاوی 
پێمــان دەڵێ: »پارســەکان بەچاوی ســووک 

سەیری گەالنی دوور لە خۆیان دەکەن«.
خۆ ئەگەر هێرۆدۆت گوتبێتی پارســەکان 
لەســەر ســفرەی گەالنی دیکە دەژین و ئەو 
قسەیە بەدڵی فارسەکان نەبێ، ئەوەتا ستراڤۆن 
ئەویــش لــە بەرهەمەکــەی خــۆی بەناوی 
»جۆغرافیا«، لە کتێبی 11 و بەشی 13دا دەڵێ:
نەریتانەیان  ئــەو  میدیــاکان  »هەڵبــەت 
خوڵقانــدووە، چونکە بەرلە پارســەکان ئەوانە 
فەرمانڕەوای ئاســیا بوونە و پارســەکان دواتر 
بوونەتــە جێگــرەوەی میدیــاکان. بــۆ وێنە 
ئەوەی ئەمڕۆ بەجلوبەرگی پارســی ناســراوە، 



ئەویش میدیایــی بووە. هەروەها هۆگربوون بە 
کەوانداری، ســوارکاری، شێوازی هەڵسوکەوت 
لەگەڵ پاشاکان، جۆری جلوبەرگیان، ڕێزگرتن 
لە پاشــا وەکوو خوا کە نەریتی پارســەکانە، 
ئەوانە  لە میدییەکان وەرگیــراون.  گشــتیان 
شــتگەلی ڕاســتەقینەن و لــە جلوبەرگیاندا 
دەردەکــەوێ: مەندیل، کاڵو، ئارەقچنی لبادی 
کە فارســەکان لە ســەریان دەکەن و عەبای 
کورتــی قۆڵدرێــژ، پانتۆڵــی تەنــگ، کۆمەڵە 
بەرگێکن کە بۆ شوێنی سارد و باکووریی واڵت 
وەک واڵتــی میدیا کەڵکیان لــێ وەرگیراوە. 
ســەبارەت بە ناوچەکانی باشوور، ئەو چەشنە 
جلوبەرگە کەمتر گونجاون. پارســەکان پتر لە 
نیزیک دەریای ئێریتره دەژین، باشوورتر لەوان 
ڤاڤیلی و سووســییەکان نیشــتەجێن. دوای 
ڕوخانی فەرمانڕەوایی میدییەکان، پارســەکان 
چەند هەرێمێکی میدیاکانیشــیان خستەسەر 
خاکی خۆیان. دابونەریتی شکستخواردووەکان  
بەالی سەرکەوتووەکان  ئەوەندە خاوەن شکۆ و 
گەورەیی شاهانه بوون کە پارسەکان ئامادەبوون 
جلوبەرگی ژنانەی میدیایی لەبەرخۆیان بکەن، 
نــەک وەک خۆیان ڕووت و ڕەجاڵ بخولێنەوە. 
ئیتر فێربوون جەســتەی خۆیان بە جلوبەرگ 

داپۆشن« .)جۆغرافیای ستراڤۆن 11 بەندی 13(
هێرۆدۆتیــش لە کتێبی یەکــەم، بەندی 
136دا چەنــد خــوو و خدەیەکــی دیکــەی 
پارسەکانیش ئاشکرا دەکا کە هی خۆیان نییە 

. ئەو دەڵێ:
»پارســەکان ڕاحەتتر و هاسانتر لە گەالنی 
تــر، عادات و ڕەفتاری بێگانــەکان وەردەگرن. 
شێوەی پۆشــینی جلوبەرگی میدییەکانیان لە 
هی خۆیان پێ باشترە و ڕەچاویان کردووە. لە 
شەڕەکاندا زرێی میســری دەپۆشن. وەختێک 
شێوەکانی جۆراوجۆری خۆشگوزەرانیی گەالنی 
تر دەبینن، خێرا ڕووی تێ دەکەن. پارسەکان 
مناڵبازی و نێربازی لە یۆنانییەکانەوە فێربوون 
و خاوەن سیســتەمی فرە ژنی و مەعشــوقەی 

زۆرن«.)مێژووی هێرۆدۆت بەندی 136(

سەیر لەوەدایە کە یۆنانییەکان خاوەن ئەو 
گشتە زانستە لە بواری جۆراوجۆر بوونە، بەاڵم 
پارســەکان چوون خراپتریــن و قیزەوەنترین 
نەریتی ئەوانیان ڕەچاوکردووە، ئەویش مناڵبازی 

و نێربازی و فرەژنی و مەعشووقەداری!
دوای ئــەو خووگرتنــە، تا ئــەو جێگایە 
زێدەڕۆیییان کردووە کە کتیسیاس، ئەویش بە 

ئاشکرا باسیان دەکا و ناویان دێنێ:
لە کتێبی کتیسیاسدا، لە دوو شوێن، واتە 

لە بەندەکانی ٩3 و ٩٤دا هاتووە:
»پارسەکان بە ئازادی و دەست ئاوەاڵییەوە 
لەگــەڵ کەســانی مەحرەمــی خۆیــان واتە 
دایکەکانیان ســەرجێیی دەکــەن، لەو بارەوە 

شارەزان و ناترسن«)کتیسیاس، بەندی ٩3(
 »پارسەکان لەگەڵ دایکەکانیان سەرجێی 
و تێکەاڵوی جینسی دەکەن.«)کتیسیاس، بەندی 

)٩٤
دیارە میللەتی بێ فەرهەنگ، وەکوو زێروو 
بە جەســتەی گەالنی دیکەوە دەنوسێت و لە 
خەزێنە و ســامانی ئەوان دەخوات. ئەو هەموو 
هاتوهــاوارە دەکەن و بەالیانەوە شــانازییە کە 
ئیمپراتۆری هیخامەنیشی چی بەسەر گەالنی 
دیکە هێناوە، لەحاڵێکدا هەر ئەو ئیمپراتۆرییە 
لە سەرتاســەری خاکی ژێر دەسەاڵتی خۆیدا 
نەیتوانیوە پزیشکێک پەروەردە بکا و هەمیشە 
ناچاربووە پزیشــکانی یۆنانی بە زۆرە ملی و بە 

زەبری چەک و پارە ڕابگرێ.
 »لە نێوەڕاســتی دیوەخانی پاشادا وێستا، 
داریوش ســەبارەت بە حەکیمایەتیی ئەو لێی 
پرســی. دیمۆکیدیس گەرەکــی نەبوو خۆی 
ئاشــکرا بکات، لەوە دەترسا جارێکی تر چاوی 
بە واڵتەکەی نەکەوێتەوە. داریوش تێگەیی کە 
دیمۆکیدیس درۆ دەکا، فەرمانی بەو کەسانەدا 
کــە ناوبراویــان هێنابووه الی ئــەو، کە خێرا 
قەمچی و کۆمەڵێک بزمار بێنن. دیمۆکیدیس 
ترسی ڕێنیشت و خۆی ئاشکرا کرد.)کتیسیاس، 

بەندی 131( 
»دیمۆکیدیس پاش ئەوەی لە شاری شوش 
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موداوای داریوشــی کرد، خانوویەکی گەورەی 
بۆ ســازکرا و هاوسفرەی پاشــا بوو و پێکەوە 
زیافەتیــان دەکرد. ئیزنی پــێ درابوو کە چی 
دڵــی دەخوازێ بیکا، تەنیا یەک شــت نەبێ، 
ئەویــش بۆی نەبوو بگەڕێتــەوە واڵتی یۆنان«.

)کتیسیاس بەندی 132(
تەنانــەت ڕاگرتنــی »کتیســیاس«یش لە 
بارەگای هیخامەنیشییەکان لەالیەن ئەردەشیر 
پاشــاوە بۆ ماوەی 17 ســاڵ وەکوو پزیشــک 
خۆی بەڵگەیەکی ترە. کتیسیاس مێژوونووس 
و پزیشــک بــوو و زانیارییــە مێژوویییەکانی 
خۆی لە کۆمەڵە کتێبێکدا نووســی کە لە 17 
جڵد پێکهاتبوو و بەناوی »پێرســیکا« ناوبانگی 

دەرکرد.
پارســەکانی دوێنێ و ئێرانییەکانی ئەمڕۆ 
زۆر زوو خۆیان ناســیوە و بە تواناکانی خۆیان 
زانیوە و خێرا ستراتێژییەکی ئەوتۆیان داڕشتووە 
کە هەزاران ســاڵە بۆ ئــەوان خێری داوەتەوە. 
وەســیەتێکی مێژوویییان بەجێ گەیاندووە کە 
بــە درێژایی مێژووەکەیان پێــی بوونەتە ماڵ. 
وەســیەتەکە هی یەک لە گەورەکانی خۆیان 
بــووە و تەنانــەت کوروشەکەشــیان ڕەچاوی 
کردووە و مایەی بــۆ داناوە. هێرۆدۆتی یۆنانی 
زۆر جوان لە کتێبی مێژووی شەڕی پارسەکاندا 
ئیشــارە بەو وەســیەتە دەکا. ناوبراو لە کتێبی 
نۆهەم و بەندی 122دا دەڵێ: »ئارتایئیکتیس، 
ئەو کەســەی لــە خــاچ درا، باپیرێکی هەبوو 
بەنــاوی ئارتێمڤاریــس. ئەو کابرایــە بەر لە 
کوژرانی، ئامۆژگارییەکی پارســەکانی کردبوو. 
ئــەو ئامۆژگارییە دواتر بەهۆی پارســەکانەوە 
گەیشــتبووە دەســت کوروش و بەو چەشنە 
بوو: »لەبەر ئەوەی خواوەند دیاریی پێشــەوایی 
بە تۆ و پارســەکان بەخشــی، لەبەر ئەوەی تۆ 
فەرمانڕەوایی ئاستیاگت ڕووخاند، لەبەر ئەوەی 
ئێمە لەسەر خاکێکی کەم و بێ بەهرە دەژین، 
باشــترە لێرە بڕۆین و بچینە سەر خاکێکی بە 
پیت. گەلێک واڵتی دراوســێی دوور و نێزیکی 
ئێمە هەن، با خاکی یەکێک لەوانە داگیربکەین 

و ببینــە مایەی حوڕمەتی پتر لەالیەن مرۆڤی 
دیاردەیەکی سروشــتییە  ئــەوەش  زۆرترەوە. 
کە کەســانی تر ڕێبەریــی خەڵکانی تر بکەن. 
مــن پێم وایە ئەوکاتە دەرفەتــی گونجاوتر لە 
ئێســتامان دەســت دەکەوێ ئەگەر پاشایەتی 
بەســەر گەالنی تر و تەواوی ئاسیادا بکەین«. 
کوروش گوێی لەو ئامۆژگاری و پێشنیارە گرت 
و هیــچ دژایەتییەکی لەگەڵــدا نەکرد، بەڵکوو 
داوای لە پارســەکان کرد وەبەرچاوی بگرن و 

جێبەجێ بکەن«.
کــوروش ئەو کاتە بە پارســەکانی گووت: 
»پارسەکان! پێویستە ئەوە بزانن کە خاکی نەرم 
مرۆڤــی نەرم بەرهەم دێنێ، دەغڵ و دانی زۆر 
و پیاوی جوامێر و شەڕکەر لەو خاکە نەرمەی 
ئێمە بەرهەم نایە، بۆیە هەمیشــە مەترســیی 
ئەوەتان لەســەرە کە گوێرایەڵ و سەرشۆڕ بن، 
نەک خاوەن هێز و دەسەاڵت«.)مێژووی شەڕەکانی 

پارس ٩، بەندی 122( 
پارسەکان لەو گوتەیەی کوروش تێگەیشتن 
و بەالیانــەوە ماقوڵترین ئامۆژگاریی ناوبراو بوو. 
لەو ســەردەمەوە بە باشیان زانی فەرمانڕەوایی 
بەســەر گەالنی واڵتانی هــەژاردا بکەن، نەک 
دەشــتە پانوپۆڕەکانی خۆیــان داچێنن، بەاڵم 

لەوالوە کۆیلەی نەتەوەی تر بن.
ڕاســت لێــرەدا و دوای ئــەو وەســیەتە، 
ئاکامــی داگیرکاریی ئەو نەتەوەیــە دەبینین 
کە چــۆن بوونەتە مایــەی ماڵوێرانیی گەالنی 
دیکە و ســەیرەکەی لەوەشــدایە کە شانازی 
زەڕەی  و  ســووتمان  و  داگیــرکاری  بــەو 
خۆیــان دەکــەن و بە گەشــەی فەرهەنگ و 
شارســتانییەتی دەزانــن. ئەرێ بەڕاســت، لە 
کوێی دنیادا کوشــتن و ســووتاندن و وێران 
کردن و داگیرکاری، بووەتە ئیفتیخار و شانازی 
و پێشکەوتووییی فەرهەنگی؟ بۆ وەرگرتنەوەی 
واڵمێک، پێم وایە هــەر دەبێ لە ئێرانییەکان 
خۆیــان بپرســین. پارســەکان تا ئــەو جێیە 
پێشــکەوتنی  کە  نواندووە  ڕووهەڵمااڵوییــان 
زانست و پەروەردەی یۆنانییەکانیان پێ سووکە 



و دەســەاڵتداریەتیی هیخامەنیشــییان پێ لە 
فەرمانڕەوایــی میدییەکانیش بەالوە گرینگترە. 
هەر لەو بــارەوە با بزانین هێرۆدۆت لە کتێبی 
یەکــەم و دواپاراگرافی بەنــدی ٩٥ و بەندی 

٩6دا سەبارەت بە میدییەکان چۆن دەدوێ:
مــاوەی  بــۆ  »ئاسوورییەکان)ئاشــووری( 
پێنسەد ســاڵ دەسەاڵتداری ئاســیای ژوروو 
بوون. میدییەکان یەکەم نەتەوە بوون کە دژی 
ئاســوورییەکان ڕاپەڕین. ئــەوان بۆ ڕزگاری و 
سەربەستیی خۆیان شــەڕی ئاسوورییەکانیان 
و  نوانــد  بوێرییــان  و  جوامێــری  و  کــرد 
سەربەســتییان وەدەســت هێنا. دواتر گەالنی 
تریش چەشــنی میدییــەکان هەمان ڕێگایان 
گرتەبــەر و خۆیان ڕزگارکرد«. )هێرۆدۆت کتێبی 

یەکەم بەندی ٩٥(
»دوای ئــەو ئاڵوگۆڕانــە، گشــت گەالنی 
ئاســیای بچووک بوونە خاوەن ســەربەخۆییی 
خۆیان، بەاڵم دواتر دووبارە چەشــنی کۆیلە و 
یەخســیر کەوتنەوە ژێردەستی تاکە کەسێک 
)کوروش – وەرگێــڕ(. ڕەوتی ڕووداوەکان بەو 
شێوەیە بوو: لەنێو میدییەکاندا مرۆڤێکی وشیار 
و زیــرک بە ناوی دییۆکیــس )دیاکۆ(، کوڕی 
فەرائــۆرت هاتە مەیدان. ناوبراو ئەو کاتە قازی 

بوو«.)هێرۆدۆت کتێبی یەکەم بەندی ٩6(
ئەخالق بەالی پارسەکانەوە هیچکات نرخی 
نەبووە. ئەگــەر لە ژیانی ڕۆژانەیاندا گرینگییان 
پێ نەداوە، لە حوکمڕانی و دەسەاڵتداریشــدا 
هــەر بەوجۆرە جواڵونەوە کــە تەنیا لە خۆیان 
وەشاوەتەوە. ســوێند بەالیانەوە مانای نەبووە و 
بەڵێن واتە بەرژەوەندیی کاتی. ئەو سیاسەتەی 
تــا بە ئیمــرۆش بەڕێــوەی دەبــەن. دەهۆ و 
هەڵفریوانــدن و ســوێند و بەڵێن ژێرپێنان بە 
زیرەکــی دەزانــن و ناجوامێرانــە کوشــتنی 

دژبەرەکانیان بە قارەمانەتی دادنێن.
 لە مێژووی مۆدێڕندا زۆر نموونەمان هەیە 
باسی بکەین، بەاڵم با سەیرێکی مێژووی کۆن 
بکەیــن و بزانین پارســەکانی هیخامەنیشــی 

خاوەن چۆن مۆراڵێک)ڕەوشتێک( بوونە.

گزنفــۆن لــە کتێبــی ئاناباســدا باس لە 
خەیانەتێک دەکا کە پارســەکان چۆن بە درۆ 
زیافەتێک  بانگهێشتی  یۆنانییەکانیان  فەرماندە 
کردووە و چییان بەسەر هێناون: »یۆنانییەکان 
شــەرتەکانیان قبــوڵ کــرد. هــەردوو الیان 
ســوێندیان خوارد، تیســافێرن و ژنبرای پاشا 
دەستی ڕاســتی خۆیان بۆ الی سەرکردەکانی 
یۆنانی ڕاداشت و پێکەوە تەوقەیان کرد. دوای 
ئەو ڕووداوه، تیسافێرن گوتی: ›‹ئێستا دەچمەوە 
الی پاشــا، هەر کە کارەکانــم جێبەجێ کرد، 
دەگەڕێمەوە التان، بۆ ئــەوەی بتانگەڕێنمەوە 
یۆنان و منیش خۆم بچمەوە سەر حوکمڕانیی 
پرۆکسێنۆسی  سەرکردەکان:  ساتراپییەکەم.‹‹ 
ڤیئۆتی، مێنۆنی تێســالی، ئایاســی ئارکادی، 
کلێئارخۆســی الکۆنــی و ســوقڕاتی؛ ئاخایی 
بوون. ئەوانە چوونە خێمەی تیسافێرن، باقیی 
سەرکردە و فەرماندەرەکانی دیکە لە دەرەوەی 
خێمە چاوەڕوان مانەوە. دوای تاوێک، تەواوی 
ســەرکردەکانی نێو خێمە دەستبەسەر کران. 
بە هەمان دەســتوور گشــت ئەو کەسانەی لە 
دەرەوە وەســتابوون، گیران و سەریان لێ درا. 
دوای ئــەو ڕووداوە، هێزەکانــی بەربەر ڕوویان 
لە بیابان کرد و هەر یۆنانییەکی لەســەر ڕێگا 
دەســتیان کەوت، نیزامی و نانیزامی، له جێوە 

کوشتیان«.
لێــرە ئاماژەیەک بە خەشایارشاکەشــیان 
دەکەیــن کە زۆری شــانازی پێــوە دەکەن. 
لــه مێژووی هێرۆدۆتدا لەســەر خەشایارشــا 
هاتووە: »کاتێک کســێرکیس )خەشــایار( لە 
قسەکانی بووەوە، بەنێو کوژراوەکاندا دەربازبوو 
و بیســتبووی لێئۆنیداس پاشا و سەرکردەی 
الکێدێمۆنییــەکان لەنێویاندا. دەســتووری دا 
سەری ببڕن و بە نووکی کۆڵەکەیەکی وەکەن. 
بەو کردەوەیە و لە زۆر بەڵگەی تردا دەرکەوتووە 
کە کســێرکیس  لەنێو گشــت دوژمنەکانیدا، 
پتر لە هەر کەســێکی تر، ڕقی له لێئۆنیداس 
بووه. ئەگەر ئاوا نەبوایە، هیچکات پاشا ئەو بێ 
ئەخالقییەی لەگەڵ جەنازەی مردوو نەدەکرد، 
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ئەوجــۆرەی بیســتبووم پارســەکان تەواوێک 
قــەدری پیــاوی شــەڕکەری بوێــر دەگرن. 
لەهەرحاڵــدا ئەوەی کســێرکیس داوای کرد، 

بەجێیان گەیاند«.)هێرۆدۆت، 1٠21(
یــا هەر ئەو کوروشــەی بەردەوام باســی 
دەکەن کە ئینسانێکی بە ئەخالق بووە و ڕێزی 
ئینسانەکانی گرتووە، تەنانەت شووهەڵدەکێشن 
و دەڵێن: »مافی مرۆڤی نوســیوە«، بزانین چۆن 
بــووە. هێرۆدۆت دەڵــێ: »تۆمیریس وەختێک 
خەبەری پێ گەیی کە چ بەســەر لەشــکر و 
کوڕەکــەی هاتووە، ڕاســپاردەی نــاردە الی 
کــوروش و پێی گوت: »کوروشــی خوێنخۆر! 
ســەبارەت بەو ڕووداوە، شانازی بە سەرکەوتن 
مەکــە، چونکە شــەڕابت بەکارهێنــا، ئەوەی 
تەنگەکانــت پێ ئەســتوور کــردووە. ئێوە بە 
خواردنەوەی شــەڕاب هزر و فام لە لەشــتاندا 
دادەبەزێ و چی ناحەزە بەسەر زارتاندا دێ. بە 
حیللە و بە یارمەتیی ئەو دەرمانە، کوڕی منتان 
لە داو خســت، نەک بە شــەڕێکی بەرامبەر و 
جوامێرانە لە مەیداندا. ئێستاش باشتر وایە کە 
گوێ لــە ئامۆژگارییەکانی بەنرخی من بگری. 
هەرچەند یەک لە ســێی لەشکرەکەمت لەنێو 
بــردووه، داوادەکەم کوڕەکــەم بنێرەوە الم و 
لــە واڵتەکەم دەرکەوە، بەبێ ئەوەی تووشــی 
ڕووداوی ناخۆش بێی. ئەگەر بەقسەم نەکەی، 
سوێند بە خۆر، خوای ماساغێتییەکان دەخۆم 
و بەڵێــن بە گەورەی ئایینی میللەتەکم دەدەم 
کە خوێنــت دەرخوارد بدەم، هەرچەند دەزانم 
تینوێتیت قەت ناشــکێ«. )مێــژووی هێرۆدۆت، 

بەندی 212(
هێــرۆدۆت لە درێژەدا دەڵێــت: »کوروش 
پەیامەکەی بەهێند وەرنەگرت. ســپارغاپیس، 
کــوڕی خاتــوو تۆمیریس، ئەویــش وەهۆش 
هاتــەوە و لێــی حاڵی بــوو کە تووشــی چ 
چارەنووسێک هاتووە. داوای لە کوروش کرد کە 
دەستبەندەکانی بکەنەوە. وەختێک دەستەکانی 
ئازاد بــوون، لەجێوە خۆی کوشــت«.)مێژووی 
هێرۆدۆت، بەندی 213( »سپارغاپیس بەو چەشنە 

مــرد. خاتوو تۆمیریس لەبــەر ئەوەی کوروش 
داواکانی بەجێ نەگەیاند، تەواوی لەشکرەکەی 
بۆ شەڕ کۆکردەوه و بەرەو گۆڕەپانی شەڕچوو«. 

)مێژووی هێرۆدۆت، بەندی 21٤(
هێرۆدۆت لەســەر کوژرانی کــوروش ئاوا 
دەگێرێتەوە: »من لەو باوەڕەدام کە لەنێو گشت 
ئەو شــەڕانەی لەنێوان بەربەرەکاندا قەوماون، 
ئەوەیان لە هەموویان تووندتر بووە. دەگێڕنەوە 
کە لە ســەرەتای شــەڕدا دوو الیەن ڕوبەڕوی 
یەکتر وێستان و دەستیان بە تیرهاوێژی کرد، 
پاشــان لەبەر ئەوەی کە تیرەکانیان تەواو بوو، 
ئامبازی یەکتر بوون و شــەڕی تاکەکەســی 
قەوما. شــەڕی ئەو جارەیان بە نێزە و شمشێر 
بــوو. ئەو جەنگــە ماوەیەکــی زۆری خایاند و 
هیچکەس حازر بە پاشەکشه نەبوو. لەکۆتاییدا 
ماساغێتییەکان سەرکەوتن. بەشی هەرەزۆری 
لەشــکری پارس لــەو مەیدانــەدا تێداچوو و 
کــوروش خۆیشــی پاش بیســت و نۆ ســاڵ 
پاشــایەتی کوژرا. تۆمیریس داوای مەشکێکی 
پڕ لە خوێنی مرۆڤی کرد و خێرا بۆیان هێنا و 
ئەوجار داوای کرد تەرمی کوروشی بۆ بدۆزنەوە. 
کاتێک جەنازەی کوروش دیترایەوە، تۆمیریس 
سەری مەشکی خوێنی بە زاری ناوبراوەوە کرد 
و کەالکەکەی ئازاردا و پاشان گوتی: »تۆ منت 
وێران کرد، هەرچەند زیندووم و براوەی شەڕ. 
تۆ کوڕەکەی منت بە حیللە کوشت، ئێستاش 
لەبەر ئەوەی هەڕەشــەم لــێ کردبووی، ئیتر 
دەبــێ تێروپڕ خوێنت دەرخوارد بدەم«.)مێژووی 

هێرۆدۆت، بەندی 21٤(
دوای ڕووخانــی ئیمپراتــۆری میدیــا و 
هاتنەســەرکاری هیخامەنیشــییەکان، دۆخی 
ناوچەکەش بەتەواوی ئاڵوگۆڕی بەسەردا هات 
و شەڕ و وێرانکاری دەستی پێ کرد. پارسەکان 
بەو هەستی پاوانخوازییەی هەیانە و تا ئێستاش 
بەردەوامە، هەر جارێ پەالماری شوێنێکیان داوە 
و تووشــی نەهامەتییان کردووە. یۆنانییەکان، 
ڕەنگــە ئەوانیش هەســتێکی مەزنیخوازی لە 
زەینیاندا هەبووبێ، بەاڵم النیکەم پێشــکەوتن 



و ئاوەدانیشــیان پێشــکەش کردووە. هەر لە 
»مێژووی شەڕی پارســەکان«دا هێرۆدۆت بەو 
چەشنە باسی شاری ئەســکەندەرییەی میسر 
دەکا کە ئەودەم بە یارمەتیی زانایانی میسری 
و یۆنانــی، بووەتە گەورەترین و ناســراوترین 

ناوەندی زانستی.
» ئــەو شــوێنە ئێســتا بووەتە بەشــێک 
لــە شــاری ئەلێکســاندریا  و لە ســەرەوەی 
لەنگەرگــەی گەمییــەکان جێــی گرتووە و 
بەســەر ئەوێدا دەڕوانێ. ناوچەکانی دراوسێی 
ئــەو کۆنە ئاواییــە کە ســەردەمێک ئاوەدان 
بووە، دراوە بە خێڵ و عەشــیرەکانی دەوروبەر، 
بۆوەی پێش بە هاتنــی خەڵکی بێگانە بگرن. 
کاتێک ئەلێکســاندرۆس گرینگی و ئیمکاناتی 
ئەو دەڤەرەی بەرچاوکــەوت، بڕیاری دا لەوێ 
بەندەرێک دروست بکەن و بە دیوار و حەساری 
مەحکەم دەوری بگرن. لەکاتی نەخشەکێشانی 
شار و بەندەرەکە، زانیارییەکی فرە تۆمارکراوە. 
ڕووداوێک کــە بووە مایەی خۆش شانســیی 
شــارەکه، ئەوە بــوو کە کاتێــک مێعمارەکان 
سەرقاڵی کێشانی نەخشەی شار بە گێچ بوون، 
گێچیان لێ بڕا، ڕاست لەکاتی تەواوبوونی گێچ، 
ئەســکەندەر بۆ بەسەرکردنەوەی پێشوەچوونی 
کارەکان هاتووەتــە ئەوێ. خێــرا ئاردی جۆی 
پــێ داون و مێعمارەکان نەخشــەی کوچە و 
کۆاڵنەکانیان پێ کێشاوە. خەڵکەکە خۆیان ئەو 
ڕووداوەیان وەکوو خۆش ئیقباڵی لێکداوەتەوە.

یا سەبارەت بە شاری سمیرنی )ئەزمیر( کە 
یۆنانییەکان لە ســەردەمی خۆیاندا ئاوەدانیان 
کردووەتەوە و گەشــەی ســەندووە و دواتر لە 
مەسیحییەکانی  تەواوی  ئەتاتورکدا  سەردەمی 
نیشتەجێی ئەو شــارە، بەتایبەت یۆنانییەکان 
کۆمەڵکوژ دەکرێن، چۆن شــارێک بووە. ئاخر 
تورکی داگیرکەریش چەشنی پارسەکان هێرش 
و داگیرکاری و خوێنڕشتنیان بەالوە شانازییە 
و بە کوشــتن و وێرانی و داگیرکاریی خۆیان 
دەڵێن مێژووی بە شــکۆی شارســتانییەت، با 
بزانین ســتراڤۆن لە کتێبی »جۆغرافیا«دا چۆن 

باسی سمیرنی دەکا:
»لە درێــژەدا چاومان بــە کەنداوێکی تر 
دەکەوێ کە لە کەنارئاوی ئەو، ســمیرنی کۆن  
بە مەودای بیست ستادیۆ دوور لە سمیرنی تازە 
دروست کرابوو. لیدییەکان بۆ ماوەی چوارسەد 
ساڵ حوکمڕانیی شاری سمیرنییان کرد. ئەوان 
شارەکەیان بەسەر چەند شارۆچکەی بچووکدا 
دابەش کردبوو.  پاشــان ئەندیغۆنۆس و دوای 
ئەویــش لیســیماخۆس شــارەکەیان دووبارە 
دروســت کردەوە.  ئەمڕۆ جوانتر لە شارەکانی 
دیکەیە. بەشــێکی شــار بەرەو چیــا، خاوەن 
شــوورەیە، بەاڵم بەشــی زۆرتری لە دەشتایی 
هەڵکەوتــووە و بــەرەو بەنــدەر و میترۆئۆ و 
وەرزشگە ڕاکشاوە. نەخشەی باشی بۆ داڕێژراوە 
و شــەقامەکانی گەلێک بەرفراوانــن. جادە و 
کۆاڵنەکان بەردڕێژکراون. شار خاوەن کۆمەڵێک 
هەیوانی چوارگۆشەی دووبانەکییە. کتێبخانەی 
هەیە و بینای ئۆمیرۆســیش دروست کراوە«.

)جوغرافیای ستراڤون بەندی 37(
ئارغۆسییەکان شــاری تارسۆسیان دروست 
کردووە، ئێســتا لە پارێزگای مێرســینی تورکیا 
هەڵکەوتــووە. لــە ســەردەمی ڕۆمییەکاندا ئەو 
شــارەش نوێنگەی فەیلەســوف و گەورە زانایان 
بووە. ســتراڤۆن لە باســی ئەوێشــدا بەو جۆرە 
دەدوێ: »دانیشــتووانی شــاری تارســۆ گەلێک 
تامەزرۆی فێربوون و گەشــەی زانستن، نەتەنیا 
لە بواری فەلســەفەدا، بەڵکوو لە گشت بوارێکی 
دیکەی زانستی لە خەڵکی ئاتێن و ئەسکەندەرییە 
پێشکەوتووترن.  جیاوازیی ئەو شارە لەوەدایە کە 
هەموو ئەو کەسانەی هۆگری زانست و فێربوون 
و خوێندنن خەڵکی خودی شــارەکەن. خەڵکی 
بێگانــە خوازیاری هاتن و مانەوە لێرە نین. دیارە 
ئەوانەی کە لێرە دەخوێنن، هەربەوەندە ڕازی نابن 
و بە مەبەستی تەواوکردن و خوێندنی بااڵ ڕوو لە 
دەرەوە دەکەن. کاتێک پێگەیشتن و خوێندنیان 
تەواو کــرد، ژمارەیەکــی کەمیــان دەمێننەوە 
و زۆربەیــان دەگەڕێنەوە تارســۆ. ســەبارەت بە 
شــارەکانی دیکەی جیا لە ئەســکەندەرییە کە 
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ناوەندی زانســت و عیلمن و نــاوم هێناون، ئەو 
بۆچوونــە بە پێچەوانەیە. زۆربــەی خوێندکاران 
لــە شــارەکانی دیکە کە خۆشــترن دەمێننەوە 
و ناگەڕێنــەوە مەوتەنــی خۆیــان. بۆ شــاری 
تارســۆ وا نییە. بەدەگمەن کەســێکی خەڵکی 
ئــەوێ بەرچاودەکەوێ لــە دەرەوە بژی، مەگەر 
لە ئەســکەندەرییە هەردوو حاڵەت  ناچاربووبێ. 
هەیە. لەالیەکەوە خەڵکانی دەرەوە بە مەبەستی 
خوێنــدن و فێربــوون ڕوو لەو شــارە دەکەن و 
لەوالشــەوە دانیشتووانی ئەســکەندەرییە بەرەو 
ناوەندەکانی تری فێربوون دەچن و ژمارەشــیان 
کەم نین. لەوەش گەڕێین کە شاری تارسۆ خۆی 
چەندیــن قوتابخانەی فەلســەفیی جۆراوجۆری 
هەیە. لەسەر یەک نەک شارێکی خاوەن خەڵکی 
تێکۆشــەر و ڕووناکبیرە، بەڵکوو باژێڕێکی بەوەج 
و شــایانی ناســناوی شــاری دایکە »پێتەخت/

میترۆپۆلی«.)جغرافیای ستراڤون بەندی 13(
هەر لە درێژەی باسی شاری تارسۆ ستراڤون 
دەڵێت: »فیلۆسۆفی ڕەواقی )ستۆویکی( ئەندی 
پاترۆس، بەناوەکانی ئارخێدیمۆس و نێستۆر لە 
شاری تارسۆ لە دایک بوونە. فیلۆسۆفی دیکەش 
هەبوونــە کە ئەوانیش بە نــاوی ئاتینۆدۆرۆس 

ناسراو بوونە.....«.)جوغرافیای ستراڤون بەندی 1٤(
ئەگــەر درێژدادڕیم نەکردبــێ، بۆیە وەها 
بەوردی باســی جیاوازیی فەرهەنگیی ئەو دوو 
نەتەوەیە، واتە پارسەکانی کۆن و ئێرانییەکانی 
ئەمڕۆم کردووە، چونکە پارسەکان بە درێژاییی 
مێــژوو کوردەکانیــان پێ دز و چەتــە بووە. 
لەحاڵێکدا هەر ئەو کوردانە کە شــەڕیان دژی 
لەشکری یۆنانی کردووە، نووسەرە یۆنانییەکان 
بە دز و چەتە ناویان ناهێنن. کەسانێکی وەکوو 
هێرۆدۆت یا گزنفۆن چی زانیاریی دەســتیان 
کەوتبــێ، بە ئەمانەتــەوە نووســیویانەتەوە و 
بــۆ جیلەکانی دوایی جێیان هێشــتووە، بەاڵم 
ئێرانییەکانی ئەمــڕۆ چی زانیاریی تۆمارکراوی 
نووسەرە بیانییەکانە، خێرا خۆیان گەیاندووەتێ 
و بــە قازانجی خۆیان و بــە زەرەری خەڵکانی 

دراوسێ و بەتایبەتی کوردەکان گۆڕیویانە. 

بۆ وێنە هەر لە ئاناباســی گزنفۆندا، وەک 
پێشتریش باسم کردووە، لە هیچ شوێنێکی ئەو 
کتێبەدا ناو و وشەی »ئێران و ئێرانی« نەهاتووە 
و هەمیشــە لە چەنــد وێژەیەکی چەشــنی 
کاردووخــەکان  بەربــەرەکان،  یۆنانییــەکان، 
و پارســەکان کەڵــک وەرگیــراوە، بــەاڵم لە 
گۆڕیون  هەموویان  فارسییەکاندا،  وەرگێڕدراوە 
و نووســیویانە یۆنانی و ئێرانییەکان. هەڵبەت 
هەتا شــەڕ و دیدار و سەفەر و ڕووداوەکان لە 
خاکی پارســەکاندا قەوماون، ئــەوە »یۆنانی و 
ئێرانی« دەکارکراوە، )لە وەرگێڕدراو بە فارسی( 
هەرکە ئەو شــەڕ و ڕووداوانە هاتوونەتە ســەر 
خاکی کاردووخەکان یا کوردەکان، ئەوە وێژەی 
» یۆنانی و بەربەرەکان« هاتووەتەوە جێی خۆی. 
لە وەرگێڕدراوەکانی دیکەشدا، وەکوو مێژووی 
هێرۆدۆت یا تووکیدیدیس و کتیسیاسیشــدا 

هەر بە هەمان شێوە دەستکارییان کردوون. 

*. عەلــی فەتحــی، نووســەر و وەرگێر، ســاڵی 1٩6٠ی زایینی لە 
شاری شــنۆ لەدایک بووە. خوێندنی ســەرەتایی و ناوەندیی لە شنۆ 
تەواوکردووە. ساڵی 1٩٨6 بورسی خوێندنی لە واڵتی یۆنان وەرگرتووە 
و لە زانکۆی پۆلیتێکنیکی شاری ئاتێن ماستێری لە ڕشتەی مێعماری 
و شارســازی وەرگرتووە، کاک عەلــی وەرگێڕی یۆنانی بە کوردییە و 
هەتا ئێستا بەشێک لە مێژوو و وێژەی یۆنانی کردووە بە کوردی و لە 
وەرگێڕاوەکانی دەکرێت، ئاماژە بە ئاناباس، مێژووی شەڕەکانی پارس 

و جۆغرافیای ستراڤۆن بکەین. 
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ڕۆژهەاڵتی کوردستان، ساڵی 2٠1٩
 ٤.  کتیســیاس، نووســەر کتیســیاس، وەرگێــڕ عەلــی فەتحی - 

چاپەمەنیی مانگ لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان، ساڵی 2٠1٩
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»جەعفەر شێخولئیســالمی« پڕۆفســۆری 
زمانناســی و گوتارناســی لــە زانکــۆی 
کارلتــۆن]1[، شــاری ئۆتاوا]2[ لــە واڵتی 
کەنەدایە. هەر لە سەرەتای مێرمنداڵییەوە، 
لەگەڵ شــێعر و ئەدەب و شانۆی کوردی 
تێکــەاڵو بــووە. دوای تەواوکردنی پۆلی 
12 لــە مەهاباد، یەکەم جــار لە تەورێز، 
پاشان لە تاران، لە بواری ئەلەکترۆنیکەوە، 
درێــژەی بــە خوێندن داوە. لــە تەمەنی 
26ســاڵیدا ئێرانی بەجێ هێشتووە، چووە 
بۆ واڵتــی تورکیا و، پاشــان بــۆ کەنەدا 
)نۆڤامبری 1٩٨٩(. لەو واڵتە، قۆناخەکانی 
خوێندنی لە چەندین ئاستدا تێپەڕ کردووە: 
دوو ســاڵ کۆلێجــی گشــتی لــە بواری 
کتێبخانە و زانیاری، چوار ســاڵ بەکەلۆریا 
)کارشناســی( لە بواری زمانناسیی گشتی 
و مامۆستایەتیی وانەگوتنەوەی ئینگلیسی، 
دوو ساڵ ماجستێر )کارشناسیی ئەرشەد( 
لە بواری زمانناســیی جێبەجێکارانەدا و، 
شــەش ساڵ دوکتۆرا لە بواری گوتارناسی 
و پێوەندییەگشتییەکاندا. زۆرتر لە هەموو 
بوارێکی دیکە، شێخولئیســالمی لە بواری 
زمانناســیی کۆمەاڵیەتی]3[ و شــیکاریی 
لێکۆڵینەوەی  گوتــاردا]٤[  ڕەخنەگرانــەی 
کــردووە، بەرهەمی چاپ کــردووە و، لە 
چەندیــن زانکــۆی ئەمریــکا، ئورووپا و 
کوردســتان وانەی پێشــکەش کــردووە.  
شێخولئیسالمی، جگە لە کاری سەرەکیی 
خــۆی لــە زانکــۆی کارلتــۆن، وەکــوو 
پرۆفسۆری میوان]٥[ لە زانکۆی تۆرنتۆ]6[ و 
زانکۆکانی باشووری کوردستان بەردەوامە. 
بێجگە لــە گوتنەوەی وانە لــە بوارەکانی 
زمانناســیی کۆمەاڵیەتی، شــیکردنەوەی 
وێژمــان، زمانناســیی جێبەجێکارانەدا]7[، 
شێخولئیســالمی لــە چەندیــن زانکۆی 
ئەمریکا، کەنــەدا، ئورووپا و کوردســتان 
خــــــوێندکارەکانی  سەرپەرەشــتیاریی 
ئاســتی ماجســتێر و دوکتۆرای کردووە. 

هەڵسەنگێنەر و داوەری تێزی خوێندکاران 
لە زانکۆکانی کەنــەدا، ئەمریکا، هەرێمی 
ئینگلســتان و  ئوســتڕالیا،  کوردســتان، 
پاکســتان بووە. خاوەنــی چەند کتێبە بە 
زمانەکانی ئینگلیســی و کوردی و، جگە 
لە دەیــان وتار و وتووێژ بــە کوردی، بە 
ئینگلیســی زۆرتر لە 3٠ وتاری لە کتێب 
و گۆڤــارە زانســتییەکانی جیهانیدا باڵو 
کردووەتەوە. لە زیاتر لە 7٠ کۆنفڕانســی 
وتــاری  نێونەتەوەییــدا  و  نەتەوەیــی 
پێشــکەش کــردووە.  نزیکــەی 2٠ لەم 
پێشکەشــکارییانە سەروتاری کۆنفڕانس و 
بانگێشتن-گوتاری بوون]٨[. ناوبراو ئەندامی 
دەســتەی ئیدیتکاران و نووسەرانی چەند 
گۆڤار و لێژنەی زانســتییە، لەوانە گۆڤاری 
لێکۆڵینەوە کوردییەکان )ئورووپا(، گۆڤاری 
زمانناســییی جێبەجێکارانــەی کەنەدا و، 
گۆڤاری موتالەعەکانی کوردی-ئەنستیتۆی 
کوردیــی پاریــس. دواییــن بەرهەمــی 
شێخولئیســالمی، کــە بــە هاوکاریــی 
نزیکەی 3٠ زمانناســی دیکە لە پڕۆسەی 
بەرهەمهێناندایە، بریتییە لە »دەستەکتێبی 
زمانناسیی کوردیی ئاکسفۆڕد«]٩[ کە ساڵی 
2٠23 لە الیەن وەشانخانەی ئاکسفۆردەوە 
چــاپ دەکرێــت. ئەمــە بەهێزتریــن و 
جێمتمانەترین ســەرچاوەی ئەکادیمی بە 
زمانی ئینگلیســی و لە بواری زمانناسیی 
هەڵبەت  زیاتر،  زانیاریی  کوردیدادەبێت.بۆ 
بە ئینگلیســی، بڕواننە ماڵپەڕی بەڕێزیان 

لە زانکۆکەیان: 
https://carleton.ca/slals/people/shey�
holislami�jaffer/

 جەنابــت زمانناســێکی کە بۆ 
زمانی کوردی تیۆرییەکی تایبەت بە خۆت 
هەیە، ناوت ناوە گەورەزمانی کوردی، ئەم 
تیۆرییە بنەماکەی بۆ چی دەگەڕێتەوە و، 

بۆچی گەورەزمانی کوردی؟



گەورەزمان، من وەکوو وەرگێڕانی 
بەکارم  ئینگلیــزی  زاراوەیەکــی 
 .)macro�language( واتە  هێناوە، 
گەورەزمان بریتییە لە دەستەیەک شێوەزاری 
نزیــک یــان دوور لە یەکتر، کــە لە الیەنی 
ناســنامە و هەویەتییــەوە خۆیــان بە یەک 
دەزانن، هەرچەند ئاخێوانی ئەم شــێوەزارانە 
ڕەنگــە لە هەمــوو بوار و کاتێکــدا لە یەکتر 

تێنەگەن. 
»گەورەزمــان«  و  »زمــان«  جیاوازیــی 
دەربارەی زمانــی کوردیدا چییــە؟ جەنابت 
دەچی بۆ فێرگەیەک لە ئەمریکا و دەپرسیت: 
ئایا کۆرس یان وانەی ئاڵمانیتان هەیە؟ ئەوان 
وا تێدەگــەن کە تۆ مەبەســتت ئــەو زمانە 
ستانداردە ئاڵمانییەیە کە لە ئاڵمان فێرگەکان، 
میدیاکان و دەزگا حکومییەکان لە نووسیندا 
کەلکــی لێوەردەگــرن. ئەمە لــە حاڵێکدایە 
کە هەتــا ئەمڕۆش، لە ئاڵمان شــێوەزاری وا 
هــەن، وەکــوو ئاڵمانیی ســەروو و ئاڵمانیی 
خــواروو، بەزەحمەت لێکتر دەگــەن. ئەگەر 
ئەمە ڕوو بدات، ئاخێوانی ئەم دوو شــێوەزارە 
دەتوانــن کەلک لە شــێوە ســتانداردەکەی 
ئاڵمانی وەربگــرن و تێبگەن. بەاڵم، ئاخێوانی 
شێوەزارە کوردییەکان ئەم زمانە یان شێوەزارە 
نێوبژیکەرەیان نییە کە ببێت بە پردێک لەنێوان 
شــێوەزارە جیاوازەکاندا. بۆیە، کاتێک یەکێک 
دەچێتــە یانەیەکی کەنــەدا و داوای وەرگێڕ 
دەکات، لێی دەپرسن: زمانی یەکەمت چییە، 
یان وەرگێڕی کام زمــان دەخوازیت؟ دەڵێ: 
کوردی.  بەرپرســەکە یــان یاریدەدەرەکەی 
دەپرسێت: کامە کوردی؟ واتە، ئەوان دەزانن 
کە چەند شێوەزاری کوردی هەیە و جیاوازیی 
ئەوتۆشیان هەیە کە ڕەنگە لەیەکتر گەیشتن 
چەتوون بکەن. دەزانــن کە کوردەکان یەک 
زمانــی تاقانەی »ســەربەخۆ«یان نییە، وەکوو 
ئاڵمانــی، بەڵکوو زۆرتر لە یەک شــێوەزاری 
»سەربەخۆ« )یان ستاندارد(یان هەیە )بۆ باسی 
زمانی سەربەخۆ و بەستراوە، بڕوانە زمانناسیی 

کۆمەاڵیەتی: سەرەتایەک سەبارەت بە زمان و 
کۆمەڵ. نووســینی پیتر تڕادگیل، وەرگێڕانی 

حەسەن قازی، الپەڕەی 11، 2٠21(.

 ئــەم تیۆرییە دابەشــکارییەکی 
زمانناســانەیەیان ڕێکارێکــە بــۆ ئەوەی 

خزمەتێک بەزمانی کوردی بکات ؟

بەڵــێ، هــەم زمانناســانە، هەم 
کولتوورناسانەیە. و  کۆمەڵناســانە 
ئەمــە بە چ واتایەک؟ بەو واتایەی 
کە بەڕاســتی تا ئیستاش ئێمە ناتوانین بڵێین 
هەموو شێوەزارە کوردییەکان ڕۆژێک لەڕۆژان 
یەک زمان بوونە و پاشان لێک جیا بوونەتەوە 
و ئــەو جیاوازییەیان تێــدا پێکهاتووە )بۆ ئەم 

باسانە، بڕواننە ئەم سەرچاوانە(]1٠[. 
 ئەگەر ئێمە تەنیا بە پێوانەی زمانناســی 
خالیس و تۆخ لێکیــان بدەینەوە )بۆ نموونە 
پشــت ببەســتین بە مێتۆدەکانی زمانناسیی 
بۆمان  پێکگرانە(،  زمانناســیی  مێژووییانەیان 
دەردەکەوێــت کە ئەم شــێوەزارە کوردییانە 
لە زۆر الیەنەوە جیاوازیــی بەرچاویان هەیە: 
وشــە، وشەســازی )مۆرفۆلۆژی(، دەنگناسی 
)فۆنەتیک(، ڕێزمان )ســینتەکس( و تەنانەت 
ئیدیۆم و ڕاوێژەوە. بۆمــان دەردەکەوێت کە، 
جیاوازی لەنێوان کرمانجی و سۆرانیدا کەمترە 
لەچاو جیاوازیی نێوان کورمانجی و هەورامی 
و هتد. فیلۆلۆژیستە کۆنەکان، وەکوو ئۆسکار 
مان، یان مەکێنزی، ڕاشــکاوانە ساغ بوونەوە 
کــە گۆرانی/هەورامــی و زازاکی زۆر لە یەک 
نزیکن، بەاڵم، زۆر دوورن لەو شــێوەزارانەی 
کە بەدڵنیایی یــەوە دەتوانین بڵێین کوردین: 
کورمانجــی، ســۆرانی، کەلهــوڕی )تکایــە 
ســەرنج بدەن: ئەم ناوانە ئاڵــۆزن، بەاڵم لێرە 
بۆ ئاســانکاری من ئاوا ناویان دێنم، دەنا باش 
دەزانم کە لە دابەشکردنی زمانی لە شوێنێکی 
وەکوو باشــووری کوردســتان، ســۆرانی بە 
شــێوەزاری ناوچەی ســۆران، واتە ڕەواندوز، 
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حەریر، شــەقاڵوا، هەولێر و کۆیە دەگوترێت(. 
د. حەســەنپوور کاتی خــۆی زۆر بە جیددی 
دژی ئەم بۆچوونە ڕاوەســتا )بڕوانە پەڕاوێز بۆ 
سەرچاوەکە(، بە دوو هۆ: 1. بەڵگەکانی ئۆسکار 
مان و مەکێنزی بــۆ جیاکردنەوەی هەورامی 
و زازاکــی لە چەند بەڵگەی دەنگی تێناپەڕن. 
2. خوێندنەوەکانــی ئــەو بەڕێزانە بۆچوون و 
ناسنامەی ئاخێوانی شێوەزارەکانیان لەبەرچاو 
نەگرتــووە. ئەمە لــە کاتێکدایە کــە زمان، 
هەرچەند الیەنی بیۆلۆژی و هۆشــەکی هەیە، 
لە ئەساســدا دیاردەیەکی کۆمەاڵیەتییە.  لە 
ڕاســتیدا، زمان ئەوەندە کۆمەاڵیەتییە، کە بە 
گوتەی مایکڵ هاڵیدەی، لە سۆنگەی زمانەوە 
ئێمە بوویــن بە ئەم بوونــەوەرە کۆمەڵییەی 
کە ئێســتا هەین، دەنا لــە الیەنی بیۆلۆژی و 
دی.ئێن.ئێی یــەوە لــە زۆر حەیوانی بێزمانی 
وەکوو مەیموون )زمان بە واتا ئاڵۆزەکەی زمانی 
ئینسان( یەکجار نزیکین. لێکۆڵینەوەکانی ئەم 
دواییانە، باســی ئەمە دەکــەن کە مەنتقی و 
لۆژیکییە ئێمە چەند شــتمان لەبەرچاو بێت، 
کاتێ باســی دابەشکاری لەنێو زمانی کوردیدا 
دەکەین: 1. زمان تەنیا دیاردەیەکی بیۆلۆژی 
و هۆشــەکی نییە؛ کۆمەاڵیەتی، کولتووری و 
سیاسیشە؛ 2. جیاوازییەکانی گۆرانی/هەورامی 
لەگــەڵ کورمانجیــی ژوروو و نێوەڕاســت و 
خواروو ئەوەندە زۆر و ئاشــکرا نین کە هەر وا 
بە ئاسانی حوکم بدەین ئەمانە زمانی جیاوازن؛ 
3. بە پێچەوانەی هەندێک بۆچوونی پێشــتر، 
بەڵگــەی ئەوەندەمــان بەدەســتەوە نییە کە 
هەورامی و زازاکی بخەینە یەک دەستەوە و، 
ئەمانەش بە تەواوی لە شێوەزارە کوردییەکانی 
دیکە جیــا بکەینەوە؛ ٤. کەوابوو، پێویســتە 
ناســنامەی ئاخێوانــی ئــەم شــێوەزارانەش 
لەبەرچاو بگرین و بزانین ئەوان چی بە خۆیان 
و بە شێوەقســەکردنەکەیان دەڵێن؛ ٥. یەک 
پێوانە، بۆ نموونە پێوانەی زمانناسیی تۆخ، یان 
وشەئاماری  یان  دووالیەنە،  لەیەکتێگەیشتنی 
)لێکسیکۆستەتێســتێکس(، بــە تەنیا ناتوانن 

بــە شــێوەیەکی بڕواپێکــراو و ئەکادیمییانە 
شــێوەزارە کوردییــەکان دابــەش بکەن. 6. 
لێکۆڵینــەوە لە دابەشــکاریی زمانی کوردی 
بۆچوونێکی هەمەالیەنەی پێویســتە، چونکە 

زمان دیاردەیەکی هەمەالیەنەیە. 

 پێم خۆشــە دەربارەی تیۆریی 
گەورەزمانــی کوردی  باســێکیتر بێنمە 
ئاراوە، ئەویش بابەتی گەشــەکردنە. ئێمە 
وەکــوو مرۆڤێک کە ناچارین زمانێک فێر 
بین، النیکــەم لە دوو ســەدەیڕابردوودا 
ئــەوەش دەرکەوتووە کە ئێمــە ناچارین 
لەڕووی ئابووریشــەوە گەشە بکەین، ئایا 
هەبوونی زمانێک یان بە بەرباڵویی زمانی 
کوردییان تیۆرییەک کە دێت ئەو زمانە بۆ 
هەموو ئاخێوەرەکانی ئەو مافە قائیل دەبێت 
کە بە کەیفی خۆیانیــان بەپێی زاراوەی 
خۆیان زمانەکە بەکاربهێنن، مەســەلەی 

گەشەکردن ناخاتە مەترسییەوە؟

زۆربەی دانیشتووانی دنیا زۆرتر لە 
زمانێــک دەزانن، واتــە، النیکەم 
دووزمانەن. دووزمانەبوون دەکرێت 
چەنــد جــۆر بێــت. دووزمانــەی لێکــدراو 
)compoundbilingual( بە خەزێنەی زمانیی 
ئەو مندااڵنە دەگوترێ کە بۆ نموونە لە سوێد 
و لەنێو بنەماڵەیەکی کــورددا لەدایک دەبن. 
ئەو مندااڵنە، هاوکات، بە دوو زمانی کوردی و 
سوێدی گۆش دەدرێن، لە دنیای دەوروبەریان 
تێدەگەن و وردەوردە خۆیان دەردەبڕن. ئەمانە 
دەکرێــت دوو زمانی یەکەم یــان دایکییان 
هەبێــت. چەشــنێکی تــری دووزمانە بوون 
 coordinate( ڕێکخــراو«ە  “دووزمانــەی 
bilingual(کە دەکرێ بــە خەزێنەی زمانیی 
کەسێک بگوترێت کە لە مێرمنداڵیدا، نەک لە 
منداڵیدا، تووشــی زمانی دووهەم دەبێت. ئەم 
مێرمنداڵە لەوانەیە زمانی یەکەمی هەر لە ماڵ 
و گەڕەکدا قسە بکات، بەاڵم زمانی دووهەمی 



لە فێرگــە فێر بێت. دایکوباوکی ئەم مندااڵنە 
لە واڵتێکی وەکوو سوێد دەبن بە دووزمانەی 
بەستراوە )subordinate bilingual(. ئەمانە بە 
زمانی یەکەم بیر دەکەنەوە و فکرەکەیان لەم 
زمانەدا دادەڕێژن، دوایە دەیگوێزنەوە بۆ زمانی 
دووهەم. واتە، ئەو شتەی کە بە زمانی دووهەم 
دەریدەبڕن یــان دەیخوێننەوە و هەوڵدەدەن 
تێیبگەن لە هێڵەگی زمانی یەکەمی دەدەن. 

ئەم سێ دەســتەیە لەوانەیە لە هەندێک 
بواراندا جیاواز بن. بۆ نموونە، دەستەی یەکەم 
لەوانەیە هەم لە الیەنی هەستیارییەوە و هەم 
لە الیەنی عەقڵییەوە بتوانێت بە هەردوو زمان 
کارا بێت. بەاڵم، دەستەی سێهەم، لە کاتێکدا 
کــە دەتوانێ هەســتیاری و لۆژیک لە زمانی 
یەکەمدا جێبەجێ بــکات، لەوانەیە بە زمانی 
دووهەم نەتوانێت هەســتی خۆی دەرببڕێت 
کەچی زۆر کاریگــەر بێت لە جێبەجێکردنی 
فکــری لۆژیکی و کاروباری زانســتی، چونکە 
هەســت و ئیحســاس تێکەڵ نین. سەرەڕای 
ئەم جیاوازییانەش، هەرسێک دەستە دەتوانن 
بە باشــی فێری دوو زمان بن، ماوەتەوە سەر 
ئەمــە کە چەندە دەرەتانیان بۆ دەڕەخســێت 
و، خۆشــیان تا چ ڕادەیەک و لە کام بواراندا 

پێویستیان بەو زمانانەیە. 
نوێترین لێکۆڵینەوەکان لەم بوارەدا پێمان 
دەڵێن کە فرەزمانی، واتە زانینی چەند زمان، 
یان پەروەردە بە چەند زمان یان شێوەزار، نە 
تەنیا خراپ نییە، بەڵکوو زۆر باشیشە لە چەند 
الیەنەوە، وەکوو هۆشەکی، ساڵمەتی، ڕووحی 
و دەروونــی، زمان فێربــوون، پێکەوەژیان و 

تەباییی کۆمەاڵیەتی و ئابووری.
لەبــاری هۆشــەکییەوە، ئــەو مندااڵنەی 
زۆرتر لە یەکزمان دەزانن، لەبەریان ســاناترە 
کە هاوکات زۆرتــر لە یەک کار یان چاالکی 
هەڵســوکەوتی  چاولێکردنــی  بەڕێوەببــەن. 
مێشک، لە تاقیگە، نیشانی داوە کە هەندێک 
بەشــی مێشــک چاالکتــر دەبن لــە کاتی 
کەلکوەرگرتــن لە دوو یان چەنــد زمان. لە 

الیەنی ساڵمەتییەوە، لێکۆڵینەوەکان نیشانیان 
داوە کە ئەو کەســانەی دوو یان چەند زمان 
دەزانن، لەوانەیە نزیکەی پێنج ساڵ درەنگتر 
تووشی نەخۆشیی ئالزایمر )Alzheimer( یان 
فەرامۆشی/دمێنشــا )Dementia( بن، ئەگەر 
بڕیارە ببن. لە الیەنی ڕووحی و دەروونییەوە، 
ئاشــکرایە کە خەڵک حەز دەکات بە زمانێک 
قســە بکات کە باشــتر لە هەمــوو زمانێکی 
دیکــە دەیزانێــت و لە هەمان کاتیشــدا بە 
چاوی سووک چاوی لێناکرێت. لەبریی ئەمە، 
هەموو منداڵێک حــەز دەکات کە کاتێ دوو 
زمــان دەزانێت، کۆمەڵ ڕێــزی ئەمە بگرێت 
و بە چاوێکی پەســندەرانە لێــی بڕوانێت. لە 
کۆمەڵێکی وەهادا، زانینی دوو یان چەند زمان 
دەتوانێت تەئسیری ئەرێنی لەسەر منداڵ یان 
مێرمنــداڵ دابنێت. لەو حاڵەتــەدا، ئەمانە نە 
تەنیا شــەرم ناکەن کە زمانی خۆیان دەزانن، 
بەڵکوو شایی یان بەخۆیان دەبێت کە زۆرتر لە 

یەک زمان دەزانن.  
با نموونەیەکــی ئەکادیمیتان بۆ بێنمەوە 
کــە نیشــان دەدات زانینی زمانــی خۆت و 
ئەوانی دیکەش چ پێوەندییەکی ڕاستەوخۆی 
لەگەڵ ڕووح، دەروون و کەسایەتیی مرۆڤەوە 
هەیە، کە ئــەم الیەنانەش دەتوانن پێوەندیی 
چڕوپڕیــان لەگــەڵ بابەتی پێشــکەوتن لە 
جڤاتێکــدا هەبێت. لە کەنــەدا، بە هۆی ئەوە 
کــە خەڵکە خۆجێییــەکان ئازارێکی یەکجار 
لەڕادەبەدەریــان لە دەســت ئیســتعمارەوە 
چێشتووە و ئەم ئازارە بۆ چەند سەدە درێژەی 
هەبووە، زۆربەی خەڵکە خۆجێییەکە تووشــی 
ڕووخانی کەســایەتی و ئازاری ڕووحی بوون، 
کە ئەمەش خۆی نواندووە لە ئالوودەبوونیاندا 
بە مادە هۆشــبەرەکان و ئەلکۆڵ هەتا ڕادەی 
خۆکوشــتن. تا ئێســتا چەند لێکۆڵینەوە، کە 
لەالیەن توێژەرانی ســپییەوە )ناخۆجێییەوە( 
ڕاپەڕێنــدراون، نیشــانیان داوە کــە ڕادەی 
تــا ڕادەیەکــی بەرچــاو کەم  خۆکوشــتن 
بووەتــەوە لەو جڤات و ناوچانــەدا کە تێیاندا 
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زمان و کولتــووری خۆجێیی بووژاونەتەوە و، 
خەڵکەکە جارێکی دیکە، لە پاڵ ئینگلیســی 
یان فەڕانســەوی، فێــری زمانەکەی خۆیان 

بوونەتەوە.  
لەمەش بەوالتر، بە ســەدان لێکۆڵینەوە، 
تەنانــەت لــە ڕۆژهەاڵتــی کوردســتان، بۆ 
نموونە زانکۆی ڕازی لە کرماشــان، نیشانیان 
داوە کــە ئــەو مندااڵنەی زمانــی زگماکیی 
خۆیــان دەزانــن، فارســیش فێــر دەبن، لە 
فێربوونی زمانی ســێهەمدا، وەکوو ئینگلیسی، 
ســەرکەوتووترن لە چاو ئــەو مندااڵنەی کە 
لە زمانــی یەکەمی خۆیان بێبەش کراون، بە 
زۆری فێری فارســییەکی نامۆ کراون و دوایە 
ناچــار کراون کە ئینگلیســیش فێر بن. واتە، 
منداڵێکی کە زمانی زگماکیی خۆی باش فێر 
دەبێت، دەتوانێت نــەک زمانێکی دووهەمی 
دیکە، بەڵکوو چەند زمانی دیکەش فێر بێت و 

باشیش فێریان بێت.
ئەوەشمان بۆ دەرکەوتووە کە ئەو کەسانەی 
زمانی خەڵکی دیکە دەزانن، دەتوانن باشــتر 
لە هەڵسوکەوت و دابونەریتی ئەوان تێبگەن. 
بۆیــە، خەڵکانی دووزمان و چەنــد زمان لە 
ئاست جیاوازیی فەرهەنگی و زمانی نەرمترن 
و لێبووردەیــی و تەحەمولیان زۆرترە لە چاو 
ئەو خەڵکــەی کە تەنیا یــەک زمان دەزانن 
و، خۆیان لــە ئاخێوانی زمانی دیکە بە زۆرتر 
دەزانــن. ئەم خۆبەزۆرتــر زانینە دەتوانێت لە 
کردەوە شــۆڤینی و مەترسیدارەکانی دیکەدا 
خۆ بنوێنێت، کارتێکەریی مەعنەوی و ماددی 
هەبێت و، نابەرانبەریی کۆمەاڵیەتی و سیاسی 
بەرهــەم بێنێتەوە و بەم جۆرە بەرهەڵســتی 

پێشکەوتن بێت. 
لە الیەنی ئابووریشەوە، بۆمان دەرکەوتووە 
کە دووزمانە یــان چەندزمانە بوون دەتوانێت 
بەســوود بێــت. چەنــد ســاڵێکە لقێک لە 
زمانناســیی جێبەجێکارانەدا کەوتووەتە گەڕ 
کە لــە پێوەندییەکانی نێوان زمان و ئابووری 
دەکۆڵێتــەوە )بــۆ نموونە بڕواننــە کتێب و 

وتارەکانی ئابووریناس و زمانناســی سویسی 
  .)François Grin،فغانسوا گغێن/فرانسوا گرێن
لە کەنەدا، زۆر ئاشــکرایە ئەو کەســانەی کە 
زمانەکانی ئینگلیســی و فەڕانسەویی دەزانن، 
لەســەر یەک، داهاتیان زۆرترە لەو کەسانەی 
کە تەنیا فەڕانســەوی یان ئینگلیسی دەزانن، 
چونکە لە واڵتێکی کە دوو زمان تێیدا ڕەسمییە،  
شانســی کار پەیداکردن بە گشتی و شانسی 
کاری باشــتر پەیدا کردن بــۆ دووزمانەکان 
زۆرترە. لە زۆربەی فێرگەکانی کەنەدا، بێجگە 
لــەو دوو زمانــە، کۆرس هەن بــۆ فێربوونی 
زمانــی دیکە، چونکە بۆمــان دەرکەوتووە کە 
زانینی چەند زمان لە زۆر بواراندا نەک هەر بە 
قازانجی ڕاگرتنی زمانەکانە، کە زمانی خەڵکە 
نوێنیشتەجێبووەکانن، بەڵکوو بۆ کاروکاسبی و 
بازاڕکردنی نێونەتەوایەتی، کاروباری لەشکری، 
کاروبــاری دیپلۆماســی و زۆر الیەنی دیکە 
بەســوودن. بە کورتی، ڕاگرتــن و فێربوون و 
فێرکردنــی زمانــەکان، ئەوەنــدی هەبێت و 
بگونجێــت، یارمەتیی پێشــکەوتنی واڵت لە 

هەموو بارێکەوە دەدات. 

 کەوایە ئێوە زاراوە بە دەرفەتێک 
دەبینن لەنێو زمانی کوردیدا بەتایبەتی؟

بەبێ شــک. بۆ؟ هەبوونی زاراوە، 
بنزار، شێوەزار و هتد ڕاستییەکی 
حاشاهەڵنەگرە. من چ بە شانسیان 
بزانــم و چ بە گرفت،  ئەو شــێوەزارانە هەن. 
ئەگــەر بە گرفتیــان بزانم، دەبــێ چبکەم؟ 
بیانتوێنمەوە؟ بە چ پاساوێک، جگە لە پاساوی 
کۆنی ئەو ئایدیۆلۆژییەی کە زۆرتر لە ســەد 
ساڵە زمانی کوردی، بە هەموو شێوەزارەکانییەوە 
خســتووەتە ژێــر مەترســییەوە، واتــە، ئەو 
ئایدیۆلۆژیایــە کە دەڵــێ: نەتەوەیەک دەبێ 
یەک زمان، یەک خاک، یەک کیانی سیاسیی 
هەبێت. واتە، من کە دژی شۆڤینیزمی زمانیی 
ئاتاتورکــەکان و ڕەزاخانــەکان بوومە و هەم، 



لەبەر ئــەوە بووە کــە جیاوازیــی زمانی بە 
ڕاستییەک، مافێک و دەرفەتێک دەزانم، نەک 
گرفــت. ئەگەر ئەمــە بە گرفــت بزانم، ئەوە 
هەمان ئایدیۆلۆژیی داپڵۆســێنەری دەوڵەت-
نەتەوە ی مۆدێرن بەرهـــــەم دەهێنمەوە. لە 
زۆر شــوێنی تر وردتر باســی ئــەم بابەتەم 

کردووە. 

 چ گەاڵڵەیــەک هەیــە بۆی؟ بۆ 
فێــرکاری، بــۆ مەســەلەی ئابووریی، بۆ 

دەسەاڵتدارێتی و بۆ هەمووی ئەمانە؟

بۆ هەمووی ئەمانە جوابێک هەیە 
و، ئەویش بریتییە لە خوێندن بە 
چەندزمان و خوێندن و فێربوونی 
زۆر زمانی دیکەش. خوێندن بە چەند زمان لە 
زۆربــەی دنیــا کەوتووەتــە بەر ســەرنجی 
پــەروەردەکاران و کەســانی ئەکادیمــی و، 
زۆربەی هەرە زۆریشیان پشتیوانی لێدەکەن، 
بەتایبەت لــە ئورووپا و کەنــەدا. من ڕۆژانە 
تێکەاڵوی ئەم باسانەم، چ لە کۆنفڕانسەکاندا، 
چ لــە وانەکانمدا و چ لە باڵوکراوەکانمدا، یان 
ئەو باڵوکــراوە نوێیانــەی دەیانخوێنمەوە. بۆ 
نموونە، کۆنفڕاسێک هەیە بە ناوی پالنڕۆنان و 
سیاســەتی زمانی، کە هەموو ساڵ لە کەنەدا 
بەڕێوە دەچێت. زۆربەی سااڵن تێیدا بەشدار 
بووم و بە دەیان وتار لەســەر ئەم باســانە، بە 
نوێترین شێوازەکانی لێکۆڵینەوەوە، پێشکەش 
 https://www.facebook.com/ lpp) دەکرێن

(nference /?modal = admin _todo_tour
بەڕێوەبردنی خوێندنی چەندزمانە گەاڵڵەی 
جیاوازی گەرەکە، بــە لەبەرچاوگرتنی ژینگە 
جیاوازەکان: چەند زمان یان شێوەزاریان هەیە، 
خەڵکەکە حەز دەکەن بە کام شــێوەزار یان 
زمان بخوێنن )لێرەدا ئێمە باسی قسەکردن بە 
زمان و دیالەکت ناکەین؛ ئەمە سەرەتاییترین 
مافــی مرۆڤەکانــە کە بە هەر شــێوەزارێکی 
گەرەکیان بێت، دەتوانن قسە بکەن(، دەرەتان 

و دەرفەتەکان لەو جڤاتەدا چۆنن، کام گەاڵڵە، 
بە ڕای خەڵکەکە و پسپۆڕەکان—هەردوویان، 
دەتوانێت باشترین قازانجی هەبێت بۆ هەموو 
یان زۆربەی ئەو الیەنانەی بە الی خەڵکەکەوە 
گرینگن. ئەم گەاڵاڵنــە دەبێت لە ناوچەکان 
دابڕێژرێن، خۆش و گۆش بکرێن، بەڕێوە بچن 
و نێوەبەنێوەش هەڵســەنگێندرێن و، بە پێی 
ئاکامی هەڵســەنگاندنەکان تیفتیفە بدرێنەوە.  
زەحمەتە گەاڵڵەیەکی ســەرکەوتووت هەبێت 
بەبێ بەشــداریی خەڵک و بەبێ چاوەدێریی 
بەردەوام بەسەر بەڕێوەبردن و ئاکامەکانییەوە. 
لەوانەیــە، لــە جڤاتێکــی وەکــوو مەهاباد، 
خوێندنی ســێ-زمانە، وەکوو هیندوســتان، 
زۆر گونجاو بێت: کوردیی ناوەندی، فارســی، 
ئینگلیســی. بەاڵم، لە نەغەدە، لەوانەیە ئەمە 
ببێت بــە چــوار زمــان: کوردیی-ناوەندی، 
تورکیی ئازەری، فارســی، ئینگلیسی. بەاڵم، 
هەر لەو شارەدا، ئیدارەی پەروەردەی ناوچەکە 
دەبــێ توانایی و لێهاتوویــی ئەمەی هەبێت 
کە بڵێت: خەڵکی فــاڵن گەڕەک هەموو یان 
زۆربەی کوردن، کەوابوو، خوێندنی سێ زمانە 
بناغەی سەرەکییە: کوردیی-ناوەندی، فارسی، 
ئینگلیسی، بەاڵم وانەی تورکیی-ئازەریش لەو 
فێرگەیەدا دەبێت. لە ناوچە ئازەرییەکانیشدا، 
هــەر بەم جۆرە.  لە ورمــێ، ڕەنگە گەاڵڵەکە 
ئــاوای لێبێــت: کوردیی باکــووری، تورکیی 
ئــازەری، و فارســی، هەرکام هەتا ئاســت و 
پلــەی جیــاواز زمانی پێخوێنــدن دەبن. لە 
پــاڵ ئەمانەش، وانەکانی زمانی ئینگلیســی، 
ئەرمەنــی و هی دیکە دەتوانــن بگوترێنەوە. 
ئەم گەاڵاڵنە ئاڵــۆز دەنوێنن. وایە. بەاڵم، دوو 
خاڵی ســەرەکی لەبیرمان نەچێت: یەک، ئەم 
سیســتمە پەروەردەیی یانە بەڕێــوە چوون و 
دەچن، بۆ وێنە هەر لەم شــارەدا کە من لێی 
دەژیــم )ئۆتاوا، کەنــەدا(. دوو، بۆ منداڵ زۆر 
ئاسایی یە کە چەند زمان فێربێت یان بە چەند 
زمان بخوێنێت.  ئەمانە لە کەنەدا، ســویس، 
هندوستان و زۆر شوێنی دنیا تاقیکراونەتەوە 
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و سەرکەتوو بوون. 

 با بچینە ســەر باسی دەسەاڵتی 
ئێرانــی! ئێرانییەکان بەرانبــەر بە زمانی 
بەزمانی  ئیقراریــان  هیچــکات  کوردی، 
خۆیشــتان  وەک  نەکــردووە،  کــوردی 
ئاماژەتان پێکرد، زۆر جار کە باسی مافی 
زمانی دەکرێت بۆ کوردەکان،  دەسەاڵتی 
ئێرانی خێــرا دەڵێ: ئەگەر ئێــوە داوای 
مافی زمانی بکەن، ڕەنگە نەتوانن گەشــە 
بکەن، بەاڵم شــتێکی جالبیش لەنێو ئەو 
باسانەدا هەیە، یەکیان ئەوەی کە النیکەم 
لەســەرەتای چلەکانــی ئێرانییەوە تاکوو 
ئیستا ڕاگەیاندنی ئێرانی بەزمانی کوردی 
هەیە، دوای ئەوەش هەر ئەو دەســەاڵتی 
ســاڵی2٠٠٨دایەکێک  لــە  ئێرانییــە 
بەفەرمی  کــوردی  زمانی  لەزاراوەکانــی 
لە  ناســیوە،  وەکــوو میراتــی مێژوویی 
کاتێکدا تا ئیستا زمانی کوردی بەفەرمی 
لە الیەن حکومەتەوە نەناســێندراوە، ئێوە 
ئەو دووفاقییەیان ئەو سیاســەتەی ڕێژیم 
و ڕووناکبیرانی دەســەاڵتی ئێرانی چۆن 

دەبینن؟ چۆنی لێکدەدەنەوە ؟

وایە، لەکــی وەکوو زمانی میرات، 
نەک زمانی ڕەســمی، لــە ئێران 
دانی پێدانراوە. خۆ ئەگەر ئەوە لە 
پاڵ بە ڕەســمی ناســینی زمانی کوردی بە 
گشتی کرابایە، شتێکی گوماناوی نەدەبوو. ئایا 
بەمجۆرە گەرەکیانــە کە بڵێن، لەکی کوردی 
نییە؟ وا وێدەچێت.ئەوەندی من بزانم، زۆربەی 
دەزانــن  کــورد  بــە  خۆیــان  لەکــەکان 
وشێوەزارەکەشیان بە بەشێک لە گەورەزمانی 
کــوردی دەزانــن. هەڵبەت، تاوەکوو ئێســتا 
مەیدانی،  لێکۆڵینەوەیەکــی  کــە  نەمدیتووە 
وەکوو ڕاپرسی لە ناوچەکە، لەم بارەوە کرابێت. 
لە الیەنی پێکهاتەی زمانیشــەوە، شارەزایانی 
زمانی کوردی )لێرە کە دەڵێم ›زمانی کوردی‹ 

کوردییەکانە(  شــێوەزارە  هەموو  مەبەســتم 
لەکی بە کــوردی دەزانن. با چەند نموونەتان 
بۆ بێنمــەوە. من و چوار لێکۆڵەری دیکە، کە 
هەموویان پرۆفسۆری زانکۆ و شارەزای زمانی 
کوردین، کتێبێکمان بە دەستەوەیە کە بڕیارە 
ســاڵی 2٠23 چاپخانەی جیهانیی ئاکسفۆڕد 
چاپی بکات. بەشــێک لە کتێبەکە لە 6 بەش 
پێکهاتووە و، هەر بەشــە بە کورتی و پوختی 
باسی پێکهاتەی زمانیی شێوەزارە کوردییەکان 
دەکات، کە یەکێــک لە ئەمانە لەکی یە. واتە، 
ئێمە لەکی بە بەشێک لە گەورەزمانی کوردی 
دەزانین. ئێتنۆلۆگ کە یەکێک لە ســەرچاوە 
هەرە بەناوودەنگەکانی دنیایە لەســەر هەموو 
زمانــەکان، لەکی لەژێر زمانــی کوردی ڕیز 
دەکات.]11[ پڕۆفســۆر ئێــرک ئەننبــی، کە 
لــە زانکۆکەمــان، بە  هــاوکاری خۆشــمە 
چاولێکردن لە فۆنۆلۆژیی پێکهاتە زمانییەکانی 
دیکە، نیشــان دەدات کــە بەتایبەتی لەکیی 
پێشــکێو )پیش کــوە( لە الیەنــی زمانی و 
ژێنێتیکەوە سەر بە زمانی کوردییە، هەرچەند 
کە لەوانەیە هەندێک لە ئاخێوانی ئەو شێوەزارە 
لە الیەنی ئێتنیکییــەوە خۆیان بە لۆر بزانن. 
سمایل کەماندار فەتاح، کە نووسەری یەکێک 
لــە ســەرچاوە هەرەگرنگەکانی زمانناســی 
سەبارەت بە شێوەزارەکانی کوردیی باشوورییە، 
بە فەڕانســەوی، پێی وایە کــە چونکە لەکی 
 )Ergativity( ئەرگـــــەتیڤی  تایبەتمەندیی 
هەیە]12[،  ناکرێت لەژێر کوردیی باشووری، لە 
پــاڵ کەلهــوڕی و هتد، ڕیزبەنــدی بکرێت، 
بەڵکوو دەبێت وەکــوو یەکێکی دیکە لە لکە 
ســەرەکییەکانی زمانــی کــوردی دابندرێ، 
وەکوو: کوردیی باکووری، کوردیی نێوەڕاست، 
کوردیــی باشــووری و، لەکی )ئیســماعیل 
زازا،  و  گۆرانی/هەورامــی  کەماندار-فەتــاح 

جۆرێکی تر ڕیزبەندی دەکات(.]13[ 
بە گشــتی، زمــان دیاردەیەکــی نەتەنیا 
نەتەنیا  کۆمەاڵیەتیشــە؛  بەڵکوو  هۆشــەکی، 
ســەرەکیترین ئامرازی پێوەندیگرتنە، بەڵکوو 



ناســنامە  خەزێنــەی کولتوور، کەرەســەی 
نواندن و دروستکردن و، لێنزی خوێندنەوەی 
دنیــای دەوروبەرمان و ژیانە. لەبەر ئەمە، هەر 
هەڵسوکەوتێک کە سەبارەت بە هەر زمانێک 
دەگیرێــت، الیەنی کۆمەاڵیەتــی، ئابووریی و 
سیاســی هەیە.  من لەو بابەتەی دانپێدانانی 
لەک وەکوو زمانی میراتم نەکۆڵیوەتەوە، بەاڵم 
بەالمەوە زۆریش ئاسایی و ڕەوایە کە بپرسین: 
کێ ئەم کارەی کردووە و لەســەر داواکاریی 
کێ؟ ئایا ئەم هەنــگاوە بە نیاز و تەمای باش 
و ئەرێنی هەڵگیراوە یــان بە نیازی نەرێنی؟ 
لە هەموویان گرینگتر، پێویستە بپرسین: کێ 
لەم کارە ســوودمەند دەبێت و کێ زەرەرمەند 

دەبێت؟

 لەســەر بەکارهێنانــی میدیــا 
بــە زمانــی کــوردی لەالیــەن ڕێژیمی 
ئێرانییــەوە نەزەرتــان چییە؟ بــۆ وێنە 
دەســەاڵتی سیاســیی ئێران شەبەکەی 
ســەحەری هەیە، 2٤ کاتژمێر بە زمانی 
کــوردی بەرنامــەی هەیە، ئــەوە چۆن 
دەبینن؟ ئەمە لــە کاتێکدایە لەمڕۆژانەدا 
بەرپرسی کۆمیســیۆنی ئەمنییەتی ئێران 
لە مەجلیســی ئێراندا وتوویەتی خوێندن 
بــە زمانی دایکــی لە ئێران مەترســیی 
ئەمنییەتــی لەســەرە، ئــەوە چۆن لێک 
زمانناســییەوە  لەڕووی  ئایــا  دەدەنەوە؟ 

مەنتقییە یان باسێکی سیاسییە؟

پرســیارەکەتەوە  لــە کۆتاییی  با 
دەست پێ بکەم: باشی بۆچوویت: 
حوکمێکــی وەها، هەڵوێســتێکی 
وەهــا، فــڕی بەســەر زمانناســییەوە نییە؛ 
هەڵوێســت و تەمایەکی سیاسییە. چۆنە کە 
لــە ســەرەتاکانی حەفتاکانــەوە  کــوردی، 
)پەنجاکانی شەمســییەوە( لە میدیای ئێراندا 
لــەم پێوەندییەدا، د.  لێوەدەگیرێت؟  کەلکی 
ئەمیر حەسەنپوور، لە کتێبە زۆر گرینگەکەیدا 

و لە شــوێنی دیکەش، ئەمەی بە دروســتی 
گوتــووە: 1. بــۆ مەبەســتی پڕۆپاگەنــدە و 
بەرپەرچدانەوەی میدیای کوردیزمانی واڵتانی 
دراوســێ، میدیای ئێرانیش کەلکی لە زمانی 
کوردی وەرگرتووە و وەردەگرێت. 2. لە هەمان 
کاتیشــدا، چاالکانــی کولتــووری و خەڵکی 
ئاساییش، ئەوەندەی بۆیان بلوێت، کەلک لەو 
کانااڵنە وەردەگرن بــۆ بووژاندنەوەی زمان و 

کولتوورەکەیان. 
لەگەڵ ئەمەشدا، ڕەوایە کە بپرسین: بۆچی 
لە پەروەردەدا کوردی ڕێگای پێنادرێت؟ ئەو 
میدیایەی ئێمە باســی دەکەین، ئەوەندە باڵو 
نابێتــەوە کە بچێتــە ناو زۆربــەی ماڵەکانی 
ڕۆژهەاڵتەوە. لە الیەکی ترەوە، ئەگەریش باڵو 
ببێتەوە، بۆ دەرەوەی ئێرانە و بۆ گەورەسااڵنە. 
من ئاگادار نیم کە منداڵی کوردزمانی ناوخۆی 
ڕۆژهەاڵت بینەری ئــەو کاناڵە بن. بەاڵم، کە 
باســی خوێندن بە زمانی زگماکی دەکەین، 
ئێمە ڕاســتەوخۆ باســی منداڵی کوردیزمان 
دەکەین. زمانێک کە لە فێرگە فێری مندااڵن 
بکرێت و، لەوەش گرینگتر، پێی بخوێندرێت، 
نافەوتێت و پەیتاپەیتا بەرەو پێشــڤەچوون و 
پێگەیشتن دەڕوات. من گەرەکم نییە بڵێم کە 
کەلک وەرگرتن لــە زمانێکی وەکوو کوردی 
لە میدیادا، یان لــە کارگێڕیدا، گرینگ نییە؛ 
گرینگــە. بــەاڵم، هیچکام لــە دەزگا و بوارە 
کۆمەاڵیەتییەکان بە ڕادەی فێرگە و پەروەردە 
لە ژیانی زمانێکدا کاریگەر نین. ئەمە بەتایبەت 
لە دنیای شــارگەرا و خوێندەواردا زۆر ڕاستە. 
لــە جیهانێکدا کــە لێهاتووییــی خوێندنەوە 
و نووســین کلیلــی دەستڕاگەیشــتن بــە 
ســەرچاوە مەعریفییەکان، کۆمەاڵیەتییەکان، 
ئابوورییــەکان و سیاســییەکانە، تەنیــا ئەو 
زمانانــە دەمێننەوە کە نە تەنیا لە فێرگەکاندا 
فێرکاریــن.  زمانــی  بەڵکــوو  فێردەکرێــن، 
بەدرێژاییی مۆدێرنیتە، پەروەردە کاریگەرترین 
دەزگا و کەرەســە بــووە بۆ پەڕاوێزخســتن 
و تواندنــەوەی زمانــە بەکەمینەکــراوەکان. 
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ناســیۆنالیزمی بەرچاوتەنگی ئێرانی/فارســی 
ئەمە باش دەزانێت و زۆرتر لە سەد ساڵە ئەم 

سیاسەتە زمانییە بەڕێوە دەبات. 
بەداخەوە، ئەم سیاســەتە، واتە ڕێگانەدان 
بە زمانی بەکەمینەکــراوەکان لە پەروەردەی 
ئێراندا، تەنیا بااڵدەست مانەوەی زمانی فارسی 
بۆ گرینگە، نەک هەســت و نەستی میلۆنان  
منــداڵ کە بــە زمانگەلــی وەکوو ئــازەری، 
کوردی، بەلووچی، تورکەمەنی، عەرەبی و هتد 
دەدوێن. دوو الیەنی نەرێنیی ئەم سیاســەتە 

باس دەکەم. 
پەیڤەنــدی،  ســــــــەعید  پرۆفســۆر 
مامۆســتایەکی زانکۆ لە فەڕانسە، کە خۆی بە 
ئێرانیش دەزانێت، بە ئامار و بەڵگە نیشــانی 
داوە کە پەروەردە لەو پارێزگایانەی فارسیزمان 
نین، زۆر جیاوازە لە پەروەردە لەو پارێزگایانەی 
کە فارسیزمانن. لە چاو پارێزگاکانی ناوەندی/
فارسیزمان، مندااڵنی ئەو پارێزگا پەڕاوێزخراوانە 
کەمتر لــە فێرگە دەمێننــەوە، کەمتر پۆلی 
12 تەواو دەکــەن و، دوایەش کەمتر دەچنە 
زانکۆ یان پلەکانی بااڵی خوێندن. پەیڤەندی 
پێی وایە کە هۆی ســەرەکی ئەمەیە کە لەو 
پارێزگایانەدا زمانی پەروەردە جیاوازە لە زمانی 
زگماکیــی فێرخوازەکان.  ئەمەش شــتێکی 
نوێ نییە. لە شەســتەکاندا، لە ئینگلســتان، 
 Basil( کۆمەڵناسێک بە ناوی بەزیل برنستین
Bernestein(]1٤[ بــۆی دەرکــەوت کە ئەگەر 
منداڵ لە شــوێنێکەوە بێت کــە زمانەکەی 
لەگەڵ زمانــی فێرگە جیاواز بێت، بۆی هەیە 
لە خوێندندا ســەرکەوتوو نەبێت، لەبەر ئەوە 
کــە ئەو زمانەی ئــەو دەیزانێت، واتە »کۆدی 
بەربەســت« )Restricted code(، جیاوازە لە 
»کۆدی ڕازاوە« )Elaborated code( کە زمانی 
فێرگە و مامۆســتاکانە )زمان و ڕاوێژی چینی 
مامناوەندی یان بااڵ(. لە هەشتاکاندا، لێکۆڵەر 
 Jim( و ڕاهێنــەری بەناوبانگ، جیــم کامنز
Cummins(]1٥[، پرۆفســۆری زانکۆی تۆرۆنتۆ، 
دوای دەیان ســاڵ لێکۆڵینەوە لە پەروەردەی 

مندااڵنی پەنابەر لــە کەنەدا، هەر بەم ئاکامە 
گەیشت.

»کۆڤێد«، لەگەڵ هەموو ناخۆشــییەکانی، 
قازانجێکی زۆر ســەیری هەبوو کە هەندێک 
لە ڕاســتییەکانی داســەپاندنی پەروەردە بە 
یەکزمانی لە ئێران زۆرتر، بۆ خەڵکی ئاسایی، 
ئاشــکرا کرد. وەکــوو دەزانن، بــۆ ماوەیەک 
فێرگــەکان لە ئێــران داخران و پــەروەردە 
لەسەر ئینترنەت بوون. لەو ماوەیەدا، هەندێک 
ڤیدیــۆ باڵو بوونەوە کە نیشــان دەدەن چۆن 
دایکوبابە کــوردەکان یان ئازەرییەکان لەگەڵ 
منداڵەکانیــان خەریکی ڕاپەڕاندنی تەکلیف و 
چاالکییەکانــی فێرگەن. هەندێک جار ڤیدیۆ 
تۆمار دەکەن بۆ ئەوەی کە بۆ مامۆستاکانیان 
بنێرن، بۆ نموونە تاقیکاریی زانســتی دەکەن 
یان تێکســتێکی فارسی دەخوێننەوە و دەبێ 
ئەمە بنێرن بۆ مامۆستاکانیان.  من چەند لەم 
ڤیدیۆیانــەم کۆ کردووەتەوە و دوایە لەســەر 
ماڵپەڕێکی فەیسبووک باڵوم کردوونەتەوە: زمان 
 Kurdish Language( و زمانناســیی کوردی
and Linguistics(.  لــەو ڤیدیۆیانــەدا، بــە 
ئاشــکرا دەبینی بۆ وێنە منداڵی ئازەربایجانی 
هەیە کە دەپاڕێتەوە لەبەر دایکی و دەڵێ: دایە 
تۆ ئەگەر لێم گەڕێی من تورکییەکەی دەڵێم، 
ناتوانم بە فارســی بیڵێم. دایکەکە فشاری بۆ 
دێنێ و دەڵێ: نا،ڕۆڵە، دەبێ بە فارسی بیڵێی. 
ڤیدیــۆی منداڵی کوردیش هەیە کە نیشــان 
دەدات چەند بە ئاســانی وانەکەی بە کوردی 
شــیدەکاتەوە، بەاڵم بە فارســی ناتوانێت. تۆ 
هەست بە ئازاری ئەم مندااڵنە دەکەیت، کاتێ 
دایکوباوکەکە داوایان لێدەکەن کە بە فارسی 
چاالکییەکەیان بکەن. قسەی د. حەسەنپوور، 
برنستین، کامنز و من ئەمەیە: ڕێگا بدەن کە 
منداڵ بەو زمانەی دەیزانێت بخوێنێت، خۆی 
دەرببڕێت، دنیــا و دەوروبەری بخوێنێتەوە و، 
زانیارییەکانــی دەرببڕێت. کە ئەمەی کرد، بە 
زمانی خۆی، دەتوانێت بە دەیان زمانی دیکە، 

لەوانەش فارسی، هەمان کار بکات. 



 جەنابــت بــاوەڕت بەوەیــە کە 
زاراوەکانی زمانی کوردی لە ئاستێکدان کە 
ستانداردن، بۆ وێنە سۆرانی، یان کوردیی 
نێوەڕاســت، ســتانداردە لە ئاســتێکداو، 
کرمانجیی سەرووش هەر بەهەمان شێوە. 
ئێســتا لێرەدا دوو پرســیار دێتە گۆڕێ: 
ئەم ستانداردســازییە چــۆن ڕوویداوە و، 
تیۆرییەکەی  بە  بیبەســتمەوە  دەمهەوێ 
جەنابت، ئایا ئەم ستانداردســازییە وەک 
خەســارێک ســەیری ناکرێت لە تیۆریی 

گەورەزمانی کوردیدا؟

زمانی  دواتــە  ســتاندار  زمانــی 
نووســراو، زمانی فێرگــە، زمانی 
کارگێڕی و زمانــی میدیا. زمانی 
ستاندارد، زمانێکە کە نووسراو بێت نەک تەنیا 
قسەی پێبکرێت.  لە ڕاستیدا، خەڵکی ئاسایی 
زۆر زەحمەتە کە لە هەموو بوارەکاندا )وەکوو 
شــەقام، بازاڕ، بنەماڵە، گــەڕەک، مزگەوت، 
کەنیسە، ســێنەگاک، تێمپڵ وهتد( بە زمانی 
ستاندارد قســە بکات. خەڵک بەو زمانە قسە 
دەکات کــە دەوروبەری لێی تێبگەن. ئەمە بۆ 
عەرەبیش ڕاســتە و بۆ ئینگلیســیش ڕاستە. 
زمانــی اللەزاری تاران لەگــەڵ زمانی کتێبە 
دەرســییەکانی ئێران یەک شت نین. زمانی 
ســتاندارد ئایدیۆلۆژییەکە و ســاز کراوە. ئەو 
زمانــە، زمانێکە تــا ڕادەیەکــی زۆر نەتوانی 
بیناسییەوە سەر بە چ گرووپێکی ئێتنیکییە و، 
بڕیار وایە کە زمانێک بێت لە الیەنی ئێتنکی 
و ناوچەیی یەوە بێ الیەن بێت. لە ســەردەمی 
مۆدێرندا، بڕیار بوو کە ئەو زمانە ببێتە زمانی 

حاڵی دەوڵەتێکی یەکگرتوو. 
ئیستا بۆ وێنە لەالی خۆمان تەوەهومێک 
هەیــە، خراپ تێگەیشــتنێک هەیە، کە پێی 
وایە ئینگلیزی هــەر ئەوەیە کە تۆ لە کتێبدا 
دەیبینی. من ئەوە زۆرتر لە ســی ســاڵە بەو 
زمانــە دەخوێنم، دەخوێنمەوە، دەنووســم و 
مامۆســتایەتی پێدەکەم. پێت دەڵێم کە، ئاوا 

نییە. دەتوانم هەر لەو شارەی خۆم، پێتەختی 
کەنەدا، کەســێک کە پێی وایە ئینگلیســی 
زۆر بــاش دەزانێت، بیبەم بۆ شــوێنێک و دە 
ساعەتیش لەوێ لەگەڵ خەڵکەکە قسە بکات، 
بەاڵم تێنەگات چ دەڵێن. دیسان دەڵێم: زمانی 
ستاندارد کۆدێکی قەراردادییە و لەگەڵ زمانی 

قسەکردن جیاوازە. 
بێجگــە لە ئەمە، زمانی ســتاندارد )نەک 
ئیستاندارد( قۆناغێک نییە کە تۆ ستانداردی 
بکەی و پێی بگەی و »ئاوێ بێنە و دەستان بشۆ«. 
پڕۆسەی ســتانداردکردن، بە ئینگلیزیشەوە و 
بە فەڕانسەویشــەوە و بە ئاڵمانیشەوە، نەگۆڕ 
نییە؛ قەت ڕاناوەســتێ و هەمیشــە درێژەی 
هەیە. بۆ وێنــە، تۆ دەتوانی بــەس بیر لەوە 
بکەیەوە چۆن ئەکادیمیی فەڕانسە شەو و ڕۆژ 
وشە دادەتاشێ، وشــەی تازە بۆ تێکنۆلۆژی، 
بــۆ ڕووداوی تازە، بۆ پڕۆســەکانی«کۆڤێد« و، 
هەوڵ دەدات دایسەپێنێت بەسەر فێرگەکان، 
دەزگا کارگێڕییەکان و میدیاکاندا. یەکێک لە 
لێکۆڵەرانی زمانی ستاندارد قسەیەکی جوانی 
هەیە، کە دەڵێ: تەنیا زمانێکی مردوو دەتوانێ 
زمانێکی تەواو ســتاندارد بێــت. واتە، مادام 
زمانەکە زیندووە، ناتوانێ تەواو ســتاندارد بێ؛ 
ژیان دەگــۆڕێ، چاوەڕوانییەکانمان لە زمان 
دەگــۆڕێ، کەوابوو، پڕۆســەکە هەر درێژەی 

هەیە. 
 Charles A.( بــۆ چـــــــارڵز فرگســن
Ferguson( کــە لــە ســتانداردکردنی زمانە 
بۆوە، ستانداردکردن  دەوڵەت-نەتەوەکان ورد 
واتە »دروســتکردن، باڵوکردنەوە و باوکردنی 
شێوەزارێکی یەکدەست و ئەوپەڕدیالەکتی«کە 
لــە کۆمەڵگەیەکدا پەســند بکرێت و جێگای 
خــۆی بکاتــەوە. ئاینر هۆگــن ی نۆروێژی-
ئەمریکایی )Einar Haugen(، لە 1٩٥٠اکاندا، 
چــوار قۆنــاخ یــان ئاســتی بۆ پڕۆســەی 

ستانداردبوون دیاری کرد:
  هەڵبژاردن: لەم ئاســتەدا، لەنێو چەند 
شێوەزاری سەر بە یەک زمان یان گەورەزمان، 
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شــێوەزارێک تاق دەکرێتەوە، وەکوو بژاردەی 
یەکــەم بۆ زمانــی ســتاندارد یــان زمانی 
ستانداردی نەتەوایەتی. ڕەنگە ئەو هەڵبژاردنە 
هــۆی ئایینی، ئابووریــی، مێژوویی، ئەدەبی، 
یان سیاســی، یان تێکەاڵوێک لــە ئەمانەی 
هەبێت. بۆ نموونە، شــێوەزاری سلێمانی بوو 
بە بناغەی ســتانداردی کوردیی نێوەڕاســت، 
نووســینەکان  کۆنترین  لەالیەکــەوە چونکە 
بە کوردیی نێوەڕاســت لەو ناوچەوە سەریان 
هەڵدابوو، هەروەها لەبەر ئەوەش کە سلێمانی 
لە ســەرەتای شەڕی یەکەمی جیهانییەوە بوو 
بە ناوەندی کوردایەتی لە ناوچەکە، حکومەتی 
شێخ مەحموودی لێدامەزرا و، یەکەم ڕۆژنامە 
و گۆڤارەکان بەو شــێوەزارە هەر لەو شــارە 
دەرچــوون. دوایە ئەم شــێوەزارە ئەدەبییەی 
کوردیی نێوەڕاســت بە شێوەزار و بنزارەکانی 
دیکە، بەتایبەت موکریانی و گەرمیانی، موتوربە 
کرا. لەم سااڵنەی دواییدا، شێوەزاری ناوچەی 
هەولێر و ئەردەاڵنیــش دەوری گرینگیان لە 
بینیوە،  نێوەڕاستدا  کوردیی  دەوڵەمەندکردنی 
بەتایبەت لەبەر گرینگایەتیی شــارەکانی سنە 
و هەولێــر لــە ژیانی سیاســی، فەرهەنگی و 

ئابووریی کوردستاندا. 
لــە کاتێکدا، لە زۆر دەوڵــەت- نەتەوەی 
مۆدێرنــدا، شــێوەزاری ســتاندارد لە الیەن 
حکومەتــەوە، یــان النیکــەم، سیســتەمی 
داسەپێندراوە،  و  هەڵدەبژێردراوە  پەروەردەوە، 
بــۆ کــوردەکان، یان بە گشــتی بــۆ نەتەوە 
بێدەوڵەتەکان، بەم شــێوەیە نەبــووە و نییە. 
لــە خــوارەوە، جیاوازییەکانــی پالنڕۆنانــی 
زمانی لەنێــوان دەوڵەت-نەتەوەکان و نەتەوە 

بێدەوڵەتەکاندا دیاری دەکەم. 
 کۆدکــردن: لــەم ئاســتەدا تەمــاکان 
لەســەر ســێ بابەت دەگیرێــن و کاریان بۆ 
یەکدەســتکردنی  و  کۆدکــردن  دەکرێــت: 
ڕێزمــان )ســاغبوونەوە لەســەر قانــوون و 
ڕێســاکانی گرامێــر و ڕێزمانــی شــێوەزاری 
ســتاندارد(، دەوڵەمەندکردنی خەزێنەی وشە 

)وشەوەرگرتن، وشەســازکردن و داتاشین و، 
تەنانەت پەتیگەری( و دیاریکردنی سیستەمی 
نووسین )تەماگرتن لەسەر ئەلفوبێ و ڕێنووس(. 
 دەکارکردن و بەڕێوەبردن: لەم ئاستەدا، 
شێوەزارە یەکدەستکراوەکە دەکاردەکرێت، بۆ 
نموونە کتێبی پــێ چاپ دەکرێت، ڕۆژنامە و 
دەنگوباسی پێ دەنووسرێت، بەسەر فێرگەکاندا 
دەســەپێت و وانەکتێبی پێدەنووســرێت و، 
دەبێتــە زمانی کارگێڕی و دامودەزگا حکومی 

و ناحکومییەکان. 
 مۆدێرنیزەکــردن و ڕازاندنــەوە: لــەم 
ئاســتەدا، بە پێی پێداویستیی کات و شوێن 
و ئەرکە کۆمەاڵیەتییەکان کە پێویستییان بە 
زمانە، وشــەی تێکنیکی و زاراوەی پێویست 
ئامــادە دەکرێــن و دەناســرێن )وەکوو لەم 
دوایی یانەدا، بە دەیان وشــە هــەر دەبارەی 
کۆڤید لە هەرێمی کوردســتان ســاز کران: 
دەمامک بۆ ماســک، بەرکەوتن بۆ ›تماس‹، 
و هتد(. شــتێکی دیکەی پێویست بۆ زمانی 
نووســین و مۆدێرن بریتییە لە دەستەکتێبی 
ڕێنوماییی نووســین و ســتایل بــۆ ئەوە کە 
زۆربەی ئەو کەســانەی بەو زمانە دەنووســن 
وەکوو یەک بنووســن بۆ ئەوە کە خوێندنەوە 
و تێگەیشــتن لە تێکســتەکان و گوتارەکان 

ئاسانتر بکەنەوە. 
شارەزایانی زمانناسیی کۆمەاڵیەتی پێیان 
وایــە و وابووە کــە هۆگن دەبوایــە خاڵێکی 
دیکــەش زیاد بکات، کــە ئەویش بریتییە لە 
›قەبووڵکردن‹ )Acceptability(. واتە، بۆ ئەوە 
کە زمانێکی نووســراوەی ئەدەبی و ستاندارد 
لــە کۆمەڵگەیەکــدا جێگای خــۆی بکاتەوە، 
پەسەند بکرێت و کێشەی گەورەی ئابووریی، 
کۆمەاڵیەتی و سیاسی نەخوڵقێنێت، پێویستە 
لە الیەن زۆربەی هەرەزۆری ئەو کۆمەڵگەیەوە 
پەســەند بکرێت. بە پێچەوانەی ئەوانەی کە 
گەرەکیانــە چــاو لە سیاســەت و پالنڕۆنانی 
زمانــی وەکــوو پڕۆســەیەکی میکانیکــی و 
پســپۆڕانی  ئێمــەی  بکــەن،  ئەندازیــاری 



زمانناســیی کۆمەاڵیەتی لەسەر ئەم بڕوایەین 
کــە پالنڕۆنانی کاریگەر و بەســوود بۆ زمان، 
واتە پالنێک کە بەرژەوەندی و پێشــکەوتنی 
هەمەالیەنەی کۆمەڵگەی بەگشــتی لەبەرچاو 
بێت، دەبێــت ئەم خااڵنــەی لەبەرچاو بێت: 
تێگەیشتن لە فاکتۆرە کۆمەاڵیەتی، کولتووری، 
سیاســی، ئابووریــی و مێژوویی یــەکان کە 
بەشــێوەیەک لکاون بە زمانەوە؛ ئاگادار بوون 
لــە بۆچــوون و ڕای خەڵــک ســەبارەت بە 
شێوەزارەکان، جۆراوجۆریی زمانی و پێوەندیی 
زمانــەکان لەگــەڵ یەکتر و لەگــەڵ بابەتی 
وەکوو پێشــکەوتن، خوێندەواری و ناسنامە؛ 
ئاگاداربــوون ســەبارەت بە ڕەوتــی گۆڕانی 
کۆمەاڵیەتــی لــە کۆمەڵگەیەکــدا؛ هەبوونی 
زانیاری لەســەر ئەمە کە ئایــا جۆراوجۆریی 
زمانی وەکوو گرفت، یان دەرفەت و سەرچاوە، 
یان ماف دەبیندرێــت. بەبێ ئاگاداربوون لەم 
بابەتانە لە کۆمەڵگەیەکــدا، پالنڕۆنانی زمانی 
ناتوانێــت لە درێژخایەندا ســەرکەوتوو بێت، 
تەنانەت ئەگەر لە کورتخایەندا ئاکامی ئەرێنی 
وەدی بێنێــت، بۆ وێنە یارمەتیــدەر بێت بۆ 

دامەزراندنی دەوڵەت-نەتەوەیەک. 
ئەم خاڵەی کۆتایــی دەربارەی پالنڕۆنانی 
زمانــە  و  دەوڵەت-نەتــەوەکان  زمانیــی 
خۆیەتی  جێگای  لە  بەکەمینەکراوەکانیشــدا 
و دەبێــت لەبەرچــاو بگیرێت. بــەاڵم، چوار 
خاڵی پێشوو، لەناو نەتەوە-بێدەوڵەتەکاندا بەو 
شێوە سیســتەمەتیکە ڕوو نادەن. هۆیەکەشی 
ئاشــکرایە: ئەمانە، بۆ نموونە کوردەکان، ئەو 
حکومەت یــان دامودەزگایەیــان نەبووە کە 
بەســەر ئەو چاالکییانە ڕابگات، سیاســەتی 
زمانــی دابڕێژێــت و دایانســەپێنێت یان بە 
ڕەزامەندی جێبەجێیــان بکات.  لە هەرێمی 
کوردستان دەرفەتی لەم چەشنە زۆر بوون و 

کاری زۆر باشیش کراوە. 
لە کۆتاییی ئەم واڵمەدا، با چەند جیاوازی 
لەنێوان پالنڕۆنانی زمانــی لەنێوان دەوڵەت-
نەتەوەکان و خەڵکە بێدەوڵەتەکاندا )بەتایبەتی 

ئێستا( دیاری بکەین: 
 پالنڕۆنانــی ئەو دوو جــۆرە ژینگەیە لە 

سەردەمی جیاوازدا سەریان هەڵداوە: 
a. دەوڵەت-نەتەوەکان: لەو کاتەدا، ئامانج 
و دروشــم ئەمە بوو: یــەک حکومەت، یەک 
ئایدیۆلۆژییەکی  نەتەوە، یەک نەتەوە. ئەمــە 
ئورووپایــی بوو بە پێشــقەراوڵیی فەڕانســە. 
ناوەندگەرا بوو: ناوەندکولتوور، ناوەندئابووریی، 
ناوەندسیاســەت، ناوەندپەروەردە، ناوەندزمان 
و هتد؛ هەموو شــت لە پێنــاو دامەزراندن و 
سەقامگیرکردنی نەتەوە-دەوڵەتێکی جیاواز لە 
ئەوانی دیکە بوو. وشیاریی ئێتنیکی و زمانی، 
مافــی مرۆڤ و زمانی یان هەر نەبوو یان زۆر 

کەم بوو. 
b. بەکەمینەکراوەکان/بێدەوڵەتــەکان: لە 
لەســەر  وردبوونەوەکان  کە  ســەردەمێکدان 
ناسنامە، مافی ئۆتۆنۆمی، سیستەمی فێدرالیتە 
یان شــووڕایین؛ ئەگەر حەزیــش بکەن، ئەو 
هێزەیــان نییە کە ناوەندگەرایی داســەپێنن؛ 
سیاســەتی دانپێدانانی کولتوورە جیاوازەکان 
باوە لەباتی تواندنەوەی جیاوازییەکان لە یەک 
کولتوور و زماندا؛ وشــیاریی هەرچی زۆرتری 
ئێتنیکی، ئالووێرە ئابوورییە نیولیبڕالییەکان و، 
ڕەوتە جیهانییەکانی پێوەندیگرتن )سەتەالیت، 
ئینترنەت، سۆسیال میدیا و هتد( لە ئارادان. 
 ئەکتەرەکانی بەشداربووی پڕۆسەکە لەم 

دوو سەردەمەدا جیاوازن: 
حکومەتــی  دەولەت-نەتــەوەکان:   .a
ناوەندی و دامودەزگاکانی بکەری سەرەکین، 
چ لە الیەنــی بیرکردنەوە و پالنڕۆنانەوە و، چ 
لە الیەنی بەڕێوەبردن و داسەپاندنەوە. خەڵک، 
ئەوتۆ  دەورێکی  بەکەمینەکراوەکان  بەتایبەت 
ناگێڕن. بــۆ نموونە، پەروەردە لە ناوەندەوەیە، 
پالنــی زمانی لە الیەن دەزگا حکومییەکان و 

ئەکادیمییەکانی زمانەوە بەڕێوە دەچن. 
b. بەکەمینەکراوەکان: ئەوانەی چەشنێک 
ئۆتۆنۆمییان هەیە، وەکوو کورد لە باشــووری 
کوردســتان یان فەڕانســەیی یەکانی کەنەدا 
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لە پارێزگای کوبــەک، دەتوانن هەندێک لەم 
کارانــە بکەن. بــەاڵم، تەنانــەت ئەوانیش بۆ 
ئەوە کە ســەرکەوتوو بن لە ڕاگەیشــتن بە 
زمانەکانیان، دەبێ داوای بەشداری لە خەڵک 
بکەن، لە دایکوبــاوک و بازاڕییەوە بگرە هەتا 
قوتابی و مامۆستا و فێرگەکان و هتد. لە واڵتی 
باسک لە سپانیا ئەم کارە بە شێوەیەکی باش 
کراوە. واتە، ئەکادیمیای باســک و وەزارەتی 
پــەروەردە لەو هەرێمە لە ماوەی 6٠ ســاڵی 
ڕابــردوودا کارێکــی ئەوتۆی کــردووە کە لە 
زمانێکی لە حاڵی لەناوچووندا ئێســتا زمانی 
ســتانداردی باسک )یووسکێرا( بووە بە زمانی 
نەتەنیا فێرگەکان و کارگێڕی و میدیا، بەڵکوو 
بە زمانی شــەقام و ناو ماڵــەکان. ئەمە بەبێ 

بەشداریی چاالکانەی خەڵکەکە نەدەکرا. 
 میکانیزمی پڕۆسەکە جیاوازە: 

a. دەوڵەت-نەتــەوە: زانیارییــەکان لــە 
کاناڵێکەوە، لە سەرەوە، دەنێردران بۆ خوارەوە، 
بــۆ نموونە لە الیــەن دەزگا حکومییەکانەوە، 
یان ڕۆژنامەکانەوە. دەسەاڵتەکەش لە سەرەوە 

بۆ خوارەوە بەڕێوەدەبردرا.
زانیارییــەکان  بەکەمینەکــراوەکان:   .b
لە ســەدان کاناڵەوە، لە هەمــوو الیەکەوە، بۆ 
هەموو الیەک دەنێردرێن؛ تەنیا لە ســەرەوە 
بــۆ خوارەوە نییە، بەڵکوو لە خوارەوەش بەرەو 
سەرەوە بەردەوامە. فوکۆ گوتەنی: دەسەاڵت لە 

هەموو شوێنێکە. 
 ئیکۆلۆژیــی زمانــی، واتــە پێوەندیی 

زمانەکان جیاوازە: 
a. دەوڵەت-نەتەوە: یەکزمانی و تاکزمانی 
بەڕاست دەزانرا )ئێستاش دەزانرێ، لە شوێنی 
وەکوو ئێــران و تورکیا( لــە پێناو چێکردنی 
دەوڵەت-نەتەوەیەکی یەکڕەنگ و یەکدەنگدا.

b. بەکەمینەکراوەکان: فـــــــــرەزمانی 
بــە  و  نۆڕمــە  زمانــی  جۆراوجۆریــی  و 
سروشــتی دادەنــدرێ. لە ڕاســتیدا، ئەگەر 
ئەو  لەبەرچاوگرتنی  بــە  بەکەمینەکراوەکان، 
خااڵنەی سەروو، ئەمەیان لەبەرچاو نەبێت و، 

تەنیا لە دروســتکردنی یەک زمانی ستاندارد 
ورد ببنەوە، هەموو زمان و شــێوەزارەکانیان 
لەدەســت دەدەن، ستانداردەکەشــی لەگەڵ 
بکەوێت. کورد گوتەنی، ئەگەر وشــیار نەبن، 
بۆ دەســرۆکەیەک یــەک قەیســەری ئاگر 

تێبەردەدەن. 
درێژەی هەیە.

پەراوێز
1. Carleton University= دانشگاه کارلتون
2. Ottawa= اُتاوا
3. sociolinguistics= زبانشناسی اجتماعی
4. Discourse analysis=تجزیه تحلیل کالم
5. Visiting Professor
6. Toronto=تورنتو
7. Applied linguistics= زبانشناسی کاربردی
8. Keynote, Plenary talk, Invited paper
9. Oxford Handbook of Kurdish Linguistics, Edit�
ed by Jaffer Sheyholislami, Geoffrey Haig, Haidar 
Khezri, Salih Akin, and Ergin Opengin. Oxford 
University Press.
10. Hassanpour, Amir. 1998. The identity of 
Hewrami speakers: Reflections on the theory and 
ideology of comparative philology. In: Soltani, 
Anwar. ed. Anthology of Gorani Kurdish Poetry.  
London: Soane Trust for Kurdistan. 35-49.  2) 
Haig, Geoffrey and Öpengin, Ergin. 2014. 
Introduction to Special Issue: Kurdish: A critical 
research overview. Kurdish Studies 2:2, 99-122; 
3) Matras, Yaron. 2019. Revisiting Kurdish 
dialect geography: Findings from the Manchester 
Database. In: Gündoğdu, Songül, Öpengin, Ergin, 
Haig, Geoffrey, Anonby, Erik. ed. Current issues 
in Kurdish linguistics. Bamberg: University of 
Bamberg Press. 225�242. 
11. https://www.ethnologue.com/language/lki
12. ئەرگەتیڤ پێکهاتەیەکی ڕێزمانییە کە لە هەندێک لە زمانەکاندا 
هەیە، وەکوو باســک و ئینێکتیتوت. لە شێوەزارە کوردییەکاندا هەیە 
بەاڵم نــەک بەو تۆخییە. کرداری ئەرگەتیــڤ دەتوانێت هەم تێپەڕ 
بێت و هــەم تێنەپەڕ، واتە، بکەری کرداری تێنەپەڕ وەکوو بەرکاری 
کــرداری تێپەڕە. بۆ زانیــاری زۆرتر دەتوانن بڕواننە ئەم ســەرچاوە 
فارسییە، لە لە الیەن زمانناسێکی کوردەوە نووسراوە: ارگتیو در زبان 
کردی: کرمانجی )بادینی(، سورانی و هورامی. 13٨٩.  تالیف: فاطمە 
دانش پژوە. نشــر داستان. ئەم وتارەش بە تایبەتی باسی ئەرگەتیڤی 

لە لەکی دا دەکات:
13. https://www.lalibrairie.com/livres/auteurs/
ismail�kamandar�fattah,0�146319.html
14. https://jis.ut.ac.ir/article_52667_4d27a7e27c3
0657ed1ca05ea598ef359.pdf?lang=en
15. https://en.wikipedia.org/wiki/Basil_Bernstein
https://en.wikipedia.org/wiki/Jim_Cummins_(pro�
fessor)



گفتگو با
بهروز بوچانی
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بهروز بوچانی متولد ١٩٨٣ در ایالم اســت؛ 
ایــالم در آن روزگار غبار جنگ بر چهرەاش 
نشسته بود و بهروز هم در آن غبار قد کشید. 
دورە ی دبیرســتان را در ایالم گذراند و برای 
دانشــگاه راهی تهران شد و کارشناسی ارشد 
جغرافیای سیاســی را در دانشگاه تهران به 
اتمام رساند و بعد از آن به عنوان روزنامه نگار، 
فعال حقوق بشــر و نویسنده مشغول به کار 
شــد. در ٢٠١٣ عوامــل امنیتــی جمهوری 
اســالمی تالش می کنند دستگیرش کنند و 
او هم  به ناچار از ایران خارج می شــود و بعد 
از ٨ ماه به اســترالیا می رسد و  توسط دولت 
اســترالیا به جزیره مانوس تبعید  شدە و در 
آنجا ٦ ســال در کمپی، که بیشتر به زندان 
می مانــد، تحت نظر زندگی می کند و در این 
زندان سرگذشت خود را در قالب رمانی تحت 
عنوان »هیچ دوســتی به جز کوهستان« به 
قلم درمی آورد؛ هرچند که چگونگی نوشــتن 
این رمان هم از زندگی پررنج نویســنده جدا 
نیســت. این رمان با یــک موبایل مکتوب و 
برای یکی از دوســتان وی فرستاده می شود 

تا آن را به انگلیسی ترجمه کند.
رمان »هیچ دوســتی به جز کوهستان« 
حکایت یک انسان کورد است، انسانی که در 
ســرزمین خود از بدیهی ترین حقوق انسانی 
برخوردار نیست و در ســایه ی یک سیستم 
توتالیتر زیست می کند و جامعه ی جهانی هم 

گوشش خود را بر این واقعیت بسته  است.
بهــروز اکنون در شــهر کرایس چرچ در 
نیوزلند زندگی می کند؛ وی بعد از آزاد شدن 
از زندان مانوس چند مقاله در زمینه ی حقوق 
بشــر، پناهنــده و ... در روزنامه های معتبر 
انگلیســی زبان از جمله گاردین منتشر کرده 

است.

 اســتان های کرماشــان و ایالم 
مناطقی هســتند که هم مرکز حکومت 
همزمان  و  بودنــد  کــوردی  حســنویه 

ســرزمین تولد آیین یارسان نیز هستند. 
شما جایگاه فرهنگی این آیین را در این 

منطقه چگونه ارزیابی می کنید؟

در  کوردســتان  مفهــوم  خــود 
دوره های سلجوقیان و حتی پس 
از آن در بیشــتر منابــع به این 
مناطق اطالق می شــده اســت که در منابع 
غربی هم آشــکارا به آن اشــاره شده است. 
شــهرهای دینه وەر و شــاره زوور بــه عنوان 
هســته های اصلی فرهنگ و سیاست کوردی 
برای دوره ای طوالنــی نقش آفرینی کرده اند. 
ادبیــات گورانی بخــش مهمــی از ادبیات 
کالســیک کوردی اســت که دقیقاً در این 
منطقه دوره ای درخشــان را داشــته و حتی 
امروز هم تأثیرش قابل ردگیری  اســت. آیین 
یارسان هم دقیقاً در این مناطق شکل گرفته 
است و برای سده ها فرهنگ و ادبیات و باورها 
و جهان بینی مردم را تحــت تأثیر قرار داده 
اســت و هنوز هــم اگر مطالعــه ای عمیق و 
مردم شناســانه بر روی فرهنگ عمومی این 
منطقه داشــته باشــیم، می توانیم اثر آیین 
یارســان را بر ناخودآگاه این مردمان ببینیم. 
درســت است که آیین یارســان به جمعیت 
کمتری عقب نشینی کرده است، اما هنوز هم 
باورها و اســطوره ها و رســومات مردم تحت 
تأثیر این آیین است. در اینجا منظور مردمی 
هســتند که ما امروزه به عنوان کورد شیعه 
می شناســیم. اگر نگاهی کلی داشته باشیم، 
کوردســتان همیشه سرزمینی بوده است که 
در برابــر ادیان تک خدایی مقاومت می کند و 
این مقاومــت چه در دوره ی میترائیســم و 
زرتشــتی و چه در دوره ی اســالمی و ســر 
برآوردن آیین یارســان بروز پیدا کرده است. 
آنچــه از یارســان می فهمم آیینی ســت که 
همیشه بر بنیان فرهنگ مقاومت پیش رفته 
اســت و به ایــن خاطر بــرای مردمی که از 
گذشــته ی تاریخی شــان دور افتاده اند و در 



دنیای امروز در پروســه ی آسیمیالسیون در 
حال زوال هســتند، حضور و تأثیر فرهنگ و 
جهان بینــی یارســان بزرگ ترین شــانس و 
فرصت اســت. همین حاال هم اگر نگاه کنیم 
آخریــن نفس هــای تأثیرگــذار ادب و هنر 
کوردی در بین جامعه یارســان و یا متکی به 
فرهنگ یارسان است که دمیده می شود. در 
ایــن فضای زوال فرهنگی و سیاســی امروز، 
ایجــاد رابطه با عناصــر مقاومت در فرهنگ 

یارسان یک دستاورد محسوب می شود.

 بســیاری از ناظــران و فعاالن 
فرهنگی و سیاســی، آسیمیالســیون را 
اصلی تریــن مســأله در مناطــق ایالم و 
کرماشــان می دانند، آیا می توان برای آن 

یک کرونولوژی در نظر گرفت؟

بــه نظــرم بایــد اول تعریفی از 
آسیمیالســیون ارائــه کنیــم تا 
بتوانیــم در تاریــخ نقطه گذاری 
کنیــم که در چه زمان هایی جامعه شــیفت 
کرده و یا بهتر بگوییم ســقوط عمیق تر شده 
است. برای بســیاری آسیمیالسیون تنها به 
بعــد زبانــی تقلیــل پیــدا می کنــد؛ اما 
آسیمیالسیون مفهومی چندبعدی است که 
به حاشــیه رفتن زبان و یا حذف آن آخرین 
مرحله ی این پروسه است. آسیمیالسیون به 
زبان ساده فرایند اضمحالل هویتی جامعه ی 
فرودســت در برابر ارزش ها و ســاختارهای 
جامعه ی فرادســت اســت و الیه های عمیق 
روانشناســانه دارد. باید این سوال را بپرسیم 
که چرا یک جامعه به درجه ای می رسد که با 
ارزش ها، عناصر فرهنگی و تاریخی اش بیگانه 
می شود و در واقع دچار انقطاع می گردد؟ من 
همیشه بیشتر بر اساس تجربه ی زیسته ام با 
آسیمیالسیون روبه رو شده ام تا در زمینه ای 
تئوریک و یا آکادمیک؛ چراکه در همین عمر 
کوتاهم شــاهد بوده ام کــه چطور در عرض 

چند ســال بیشــتر مردم یک شهر تصمیم 
گرفتند تا با بچه هایشان فارسی حرف بزنند. 
در واقع دیده ام که چطور هزاران هزار کلمه 
در عرض چند ســال برای همیشه فراموش 
شــدند و ایــن واقعاً شــوکه کننده اســت. 
آسیمیالسیون شــبیه به سیلی است که به 
یکباره هجوم می آورد، اما نباید یادمان برود 
در ابعاد مختلف، دهه ها پیش در ناخودآگاه 
جامعه آغاز شــده اســت. نقطــه ی عزیمت 
آسیمیالســیون بــه رویارویی مــردم ما با 
مدرنیســم برمی گــردد. با توجــه به قدرت 
مسلط مرکز، هر عنصر مدرنی چه اندیشه ی 
سیاســی باشــد و چه تکنولوژی، نخست به 
آنجا رسیده است. در واقع درک ما از عناصر 
مدرنیسم از درون گفتمان و سیستم فارسی 
اســت و ناخودآگاه مردم ما را این طور تحت 
تأثیر قرار می دهد که هر آنچه مدرن اســت 
فارسی ست و هرآنچه عقب مانده ست کوردی. 
این واقعیتی اســت که در ذهن یک انســان 
آســیمیله اتفــاق می افتد، یک فروپاشــی 
تمام عیــار روانــی. فرایند آسیمیالســیون 
برعکــس تصــور خیلی ها دقیقــاً از دوره ی 
رضاخان و ایجاد سیســتم آموزشــی مدرن 
شروع نشده، بلکه به دوره ی قاجار و کوچاندن 
خانواده هایی از فارس ها برای شیعه سازی به 
کرماشــان برمی گردد؛ کــه البته در دوره ی 
رضاخان این روند سیستماتیک تر و با شدت 
بیشــتری به پیش رفت و بعــد از انقالب با 
فراگیر شــدن آموزش و حضور رســانه های 
صوتی و تصویری عمیق تر شد. یادمان نرود 
نخستین قربانی خود شــهر کرماشان بود و 
بعدها به دیگر شهرها و حاال روستاها رسیده 

است.

تجربــه ی  هیچــگاه  ایــران   
دموکراســی نداشــته اســت، آیــا صد 
ســال سیســتم دیکتاتوری در پروسه ی 

آسیمیالسیون تأثیرگذار بوده است؟
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اساساً  آسیمیالســیون  پروسه ی 
بدون سیستم دیکتاتوری نه شکل 
می گیــرد و نه می توانــد که این 
چنیــن به پیش برود. اگر مــردم و یا فعاالن 
سیاسی و فرهنگی ما به این اصل برسند که 
رویای سیستم و ساختار مرکز نابودی مطلق 
فرهنگ و هویت کوردی ست و نه الغر کردن 
و یا به حاشیه راندن آن، می توانیم بگوییم که 
یک قدم به پیش رفته ایم. این را به این خاطر 
می گویم که هنوز هم کســانی هســتند که 
اینقــدر بدبینانــه نگاه نمی کننــد، ولی این 

بدبینی نیست و واقعیت و ضرورت است.

 نقش گویش گورانی، که بخش 
بزرگــی از ادبیات کهن کــوردی به آن 
نوشته شــده اســت، در ادبیات ایالم و 

کرماشان را چطور می بینید؟

گورانی زبان مسلط ادبیات و شعر 
منطقه بوده اســت که بعد از قرن 
هفتــم بــرای مدتــی طوالنــی 
شــکوفایی را تجربه کرده است. البته این را 
هم بگویم که  تصور اشتباهی وجود دارد که 
ادبیــات گورانی در این دوره شــکل گرفته، 
چون پیش از این تاریخ، در هزار و صد ســال 
پیش آثاری منظوم به جا مانده است.  تصور 
عمومی این است که ادبیات کالسیک گورانی 
ریشه ی مذهبی دارد، اما در واقع ما با  ادبیاتی 
روبه رو هســتیم که ریشــه ی آیینی-فلسفی 
دارد و دوره هایی هم آثاری عارفانه و عاشقانه 
هم خلــق می شــود کــه دو نمونــه ی آن 
»غواڵم ڕەزاخان ئەرکەوازی« و »سەی یاقوو 
مایدەشتی« هستند. نکته ی مهم دیگر اینکه 
ساختار شعری در ادبیات گوران ده هجایی ست 
و خیلی متفاوت اســت با ادبیات فارســی و 
ســورانی که تحــت تأثیر ســاختار عروضی 
هســتند. این ســاختار ده هجایی توانسته به 
دنیای مدرن هم برسد و هنوز هم می توانیم 

آثاری را بخوانیم که در این ســاختار اما در 
فضایی مدرن و شــهری تولید می شــوند؛ تا 
جایی که حتی شاعر پیشرویی مانند »سعید 
بانان« شــعرهای قدرتمندی در این ساختار 
دارد. شــاید بزرگ ترین تأثیــری که ادبیات 
کالسیک گوران در دنیای ادبی امروز گذاشته 
و هنوز هم وجود دارد، حضور این ســاختار 
ده هجایی است. به طور کلی باید بگوییم که 
گورانی زبان مســلط ادبیات کالســیک این 
منطقه بوده است، اما در دوران مدرن آرام آرام 
عقب نشینی می کند و می بینیم که دو شاعر 
بزرگ کرماشــان در اوایل قرن حاضر یعنی 
شامی کرماشانی و پرتو کرماشانی به کلهری 
شــعر گفته اند. نیمه ی دوم دهــه ی هفتاد، 
تاریخی بســیار مهم در ادبیــات کوردی در 
ایالم و کرماشان است. در این دوره جنبشی 
شــعری شــکل می گیــرد کــه تــا کنون 
دستاوردهای خیره کننده ای داشته است. در 
واقع در فضایی آسیمیله شــده که کوردی به 
لبه ی پرتگاه فراموشــی هل داده می شود، ما 
می بینیم که شعر کوردی راهش را باز می کند 
و بــه ابــزاری مهــم بــر علیه پروســه ی 
آسیمیالســیون تبدیل می شــود. آنچه مهم 
اســت تجربه ی شــعری در فضایی شهری و 
مدرن و با قالب های شــعری غیر از نمونه ی 
کالسیک ده هجایی است که قالب اصلی برای 
سده ها بوده است. شعر کوردی هم در ساختار 
و هم در محتوا خودش را به روز کرده اســت 
و حــاال می بینیــم که این شــعر در خدمت 
تغذیه ی موسیقی هم قرار می گیرد. در حال 
حاضر این جنبش تنها به شعر محدود نمانده 
و به ســمت نثــر و داستان نویســی حرکت 
می کند و این مرحله ی تازه ای  است که هنوز 
در ابتدای راه اســت. همین ســال گذشــته 
مجموعه داستان »ســرهای نامیزان« از ژیار 
جهان فرد منتشــر شد که نویدبخش دوره ای 
جدیــد در ادبیــات این منطقه اســت. این 
جنبش شــعری و ادبی واقعا شــگفت انگیز، 



الهام بخش و امیدوارکننده است.

 یکی از پایه هــای هویت ایرانی 
هویــت شــیعی اســت و همانطــور که 
می دانیم اکثریت ساکنین مناطق جنوبی 
شرق کوردستان شیعه مذهب هستند؛ با 
این حال و بر اســاس آمار ما در 5٠ سال 
گذشــته این مناطق در صدر آمار میزان 
فقر بوده اند. بــا توجه به این نکته که در 
مورد ایران گفته می شــود که ترک های 
ساکن ایران به دلیل شیعه بودن از شرایط 
اقتصادی بهتری بهره منداند، به نظر شما 
اینکــه حتی شــیعه بودن مناطق  دلیل 
کوردنشین نیز عاملی برای متوقف کردن 
روند گســترش فقر سیستماتیک توسط 

جمهوری اسالمی نبوده چیست؟ 

اساساً این شــکل از نگریستن به 
مسأله و پیوند دادن حاشیه بودگی 
بــه مذهــب مغلطــه اســت و 
سرچشمه ی آن برمی گردد به گفتمان فارس ی 
کــه می خواهــد تبعیض ملی را انــکار کند. 
درست اســت که ســنی ها از حیث مذهبی 
دچــار تبعیض مضاعف هســتند، امــا ما با 
استعمار داخلی روبه رو هستیم که به اتنیک ها 
به عنــوان طفیلی نگاه می کنــد. در دوره ی 
پهلــوی که حداقل سیســتم ادعا می کرد بر 
اساس توسعه شیعه گری بنیان گذاشته نشده 
است، باز هم کوردستان از حیث توسعه عقب 
نگه داشــته شــده بود. اینکه چرا ترک ها از 
ســهم بیشتری از توســعه برخوردار بوده اند 
دالیل مختلف تاریخی، فرهنگی و جغرافیایی 
دارد، اما مشــخصاً در مورد کوردستان اصل 
اساســی کوردبودن است، فراموش نکنیم که 
ذهنیــت مرکزگرایی کــه رویایی جز حذف 
کوردها ندارد حاضر نیست از دستاوردهایش 
در آســیمیله کردن کوردهــای این منطقه  
دست بکشــد و در اتاق فکرش می گوید چرا 

این دســتاوردها را با توسعه به خطر بیندازد. 
هر چند این عین نافهمی ست که کسی فکر 
کند که توســعه نیافتگی راحت ترین راه برای 
کنترل و سرکوب است، ولی آنها این طور فکر 
می کنند، اگر غیر از این بود که محرومیت را 

بر کوردستان تحمیل نمی کردند.

 در فرآیند آسیمیالسیون جنوب 
شرق کوردستان وضعیت زنان را چگونه 

ارزیابی می کنید؟

یکــی از الیه های مهــم مفهوم و 
پروســه ی آسیمیالســیون بحث 
جنســیت و زبان زدایی اســت. به 
شــکل آشــکاری فضای شــهرها و روستاها 
جنســیت زده است، اما این جنسیت زدگی در 
فضای زبان بازتولید می شــود، طوری که این 
انــگار همه  روزهــا در فضاهــای اجتماعی 
پذیرفته اند که با زنان باید با فارســی صحبت 
کرد و با مردان کوردی! برای یک ناظر بیرونی 
کــه تجربــه ی زیســته ای در رویارویــی با 
آسیمیالسیون ندارد این غیرعادی ترین حالت 
اســت، در حالی که برای مــردم این صحنه 
طبیعی جلــوه می کند. این حالت که کوردی 
نرینه تعریف می شــود و فارسی زنانه، تنها در 
یک جامعه ی مردساالر است که اتفاق می افتد 
و به مکانیزم قدرت ربط پیدا می کند. بی گمان 
اگر فرهنگ و جامعه کوردی مردســاالر نبود 
پروسه ی آسیمیالســیون به این شدت عمق 
پیــدا نمی کرد و یا اگر هم این اتفاق می افتاد 
چنین حالت مضحکی به خودش نمی گرفت 
که امر زبان جنسیتی شود. هر چند این تنها 
یــک بعد این قضیه اســت و بخشــی از آن 
برمی گردد به ذهنیت حاکمان شیعه که زن را 
تنها در نقش مادری و تربیت فرزند می پذیرند 
و به خوبی بــرای آن برنامه ریزی می کنند و 
می دانند چقدر مهم اســت که در پروســه ی 
آسیمیالسیون بر روی زنان تمرکز کنند و اگر 
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موفق شوند در ادامه و در فضاهای مردانه هم 
زبان زدایــی اتفاق می افتد. البتــه این را هم 
بگویم که واقعاً ما نیاز داریم که زنان الیه های 
پیچیده ی جنسیت و آسیمیالسیون را تحلیل 
کنند، آنچه من گفتم صرفاً مشــاهداتم است. 
بــرای  اســتعمارزدایی از ذهن ها و جان های 
آسیمیله شده ، این زنان هستند که باید پیشرو 
باشــند و فضای سیاست، رســانه و فرهنگ 

کوردی را باید به سود زنان خالی کنند.

 در ١٠٠ ســال گذشته جنبش 
کــوردی در شــرق کوردســتان وجود 
داشته اســت. شما جایگاه این جنبش را 
در جلوگیری از این آسیمیالســیون در 
مناطق جنوبی شــرق کوردستان چگونه 
می بینید؟ و یا نقد شما به این جنبش به 

نسبت امر آسیمیالسیون چیست؟

به شکل تاریخی فرصت بزرگی از 
دوره ی  در  اســت،  رفته  دســت 
در  کوردی  جنبش  شــکل گیری 
کوردســتان موکریان، منطقه ما رها شــد و 
میدانــی بــدون رقیب بــرای نضج گرفتن و 
توسعه ی ایده های ایران شهری ایجاد شد. در 
واقع اندیشــه ی سیاســی کوردی در همان 
منطقه ی ســورانی متوقف شــد کــه بعدها 
جنبش کوردی در تمام این صد ســال و در 
مقاطــع تاریخــی مختلف هزینــه اش را به 
شکل های مختلف پرداخت کردە است و هنوز 
هم این منطقه از نبود اندیشه ی سیاسی رنج 
می برد. شــاید اگــر آن زمــان کوچک ترین 
تالشــی برای ایجاد هسته ای سیاسی در این 
منطقه می شد، امروز ما می توانستیم حداقل 
با ارجاع به انگاره های ذهنی که در ناخودآگاه 
جمعــی رســوب کرده بــود و یا بــا تکیه بر 
خاطرات سیاسی، هرچند پراکنده و کم رمق، 
راحت تر جامعه را بــا فرهنگ مقاومت پیوند 
بزنیم. در آن دوره و در طول این صد ســال 

رسانه ی کوردی هم تماماً سورانی محور بوده 
است و اینجاست که انقطاع بین منطقه ما و 
کلیت کوردســتان عمیق تر می شــود. البته 
بخشــی از این ســورانی محوری از ذهنیت 
مذهبی ســورانی ها ناشی می شــود و آنها از 
همان اوایل این پیش فرض را پذیرفته بودند 
چون مردم این منطقه شیعه هستند الجرم با 
مرکــز همدل هســتند و ظرفیــت پیوند با 
جنبش کوردی را ندارند. تحوالت دو دهه ی 
اخیر ثابت کرد که چقدر این ذهنیت اشتباه 
اســت چون اساساً کوردبودن برای مردم این 

منطقه اهمیت بیشتری دارد .

 قشر روشنفکر کورد در مواجهه 
مناطق جنوبی شرق  آسیمیالســیون  با 

کوردستان چکار باید بکند؟

قباًل هم اشــاره شــد که اساساً 
آسیمیالســیون از آنجــا آغــاز 
می شود که عناصر فرهنگ مدرن 
از طریق سیســتم فارســی به جامعه ی ما 
می رســد، برای رویارویی با آن باید بتوانیم 
فرهنــگ کوردی را در فضایی شــهری تر و 
مدرن تر ارائه کنیم. ما به موسیقی، سینما و 
حتی تولیــدات فرهنگی و ســرگرمی نیاز 
داریم که تصویری به روزشــده از کورد ارائه 
کنــد که البته این به معنــی نادیده گرفتن 
سنت ها و هنر و فرهنگ فلکلور نیست، تنها 
باید در پلتفرمی ارائه شــود که پاسخگوی 
نیازهای فرهنگی نســل تازه باشد. این نگاه 
خیلی فرق می کند با شکلی از تحمیق سازی 
کــه در درون تولیدات مبتذل رســانه ای و 
فرهنگی به جامعه تزریق می شود و هدفش 
این اســت که جامعه را از سیاست رادیکال 
خالی کنــد. آنچه می گویم درباره ی نســل 
آسیمیله شده ای اســت که وقتی خواننده ی 
فارس »ساســی مانکن« را می بیند برایش 

غش می کند.





وەرگێڕان



ملت، ملت است؛ آیا دولت، ملت است؟ 
گروه های اتنیکی چطور؟*   

واکرکانر
ترجمە:خوشناوقاضی
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رویدادهای دهه ی گذشته ی میالدی تاکنون 
حتی ناظــران عادی و غیرحرفەای مســائل 
سیاسی جهان را متوجە نمودە که ملیگرایی 
اتنیکــی تهدیدی بزرگ و رو به رشــد برای 
ثبات سیاســی اکثــر دولت هــای ]موجود[ 
است. ناظران سیاســت جهانی به جای سیر 
تکامل تدریجی دولت ها یــا ابردولتی پایدار، 
مدام شــاهد موقعیت هایی مبنی بر وفاداری 
و تبعیــت مــردم بودەاند کــە در آن پیوند 
حســی آن ها نســبت به بدنە ی غیررسمی و 
غیرساختاری بشری بسیار عمیق تر و قوی تر 
از پیوندهای ساختار دولتی-رسمی، قانونی و 
دولتی هستند. خشــونت  در مقیاسی وسیع 
کە اکنون یا در سال های اخیر در کشورهای 
جهان سوم مانند برمه، بروندی، چاد، اتیوپی، 
گویان، هنــد، عراق، کنیا، مالــزی، نیجریه، 
پاکســتان، فیلیپین، ســودان، تایلند، ترکیه 
و اوگانــدا )و بســیاری از کشــورهای دیگر( 
شاهد بودە و هســتیم، به طور کامل گواهی 
بر شکست گسترده  ی دولت ها در وادارکردن 
بخــش عمده ای از شهروندانشــان به ترجیح 
دادن وفاداری از گروه های انسانی بر وفاداری 
بە دولت هاست )1(. حتی دولت های قدیمی تر 
جهــان اول کە تکنولوژی بهتر در همە جای 
کشورشــان رســوخ کردە اســت نیز از این 
قاعدە مصون نبودەاند. اتریش، بلژیک، کانادا، 
دانمارک، فرانســه، ایتالیا، هلند، ســوئیس و 
انگلســتان همگی ناآرامی هایی بــا انگیزه ی 
اتنیکــی را تجربــه کرده انــد )2(؛ و اگرچــه 
دوم  جهان  مارکسیست-لنینیست  دولت های 
رســماً ادعا می کنند که با اجرای صادقانه و 
صحیح دستورالعمل های لنین برای تضعیف و 
حل ناسیونالیسم در داخل دولت، توانستەاند 
آنچه را که مســئله ی ملی خــود می خوانند 
با موفقیت حل کننــد، اما ناآرامی گروه های 
ملی عنصر اصلی امور و مناســبات سیاســی 
داخلــی و خارجی اتحاد جماهیر شــوروی، 
چین، چکســلواکی، الئــوس، رومانی، ویتنام 

و یوگســالوی را تشکیل می دهد )3(. در واقع 
تعداد کمی از محققان می توانند ادعا کنند که 
حتی با وجود احتمال کم، انتظار نداشــته اند 
که چنین روندی اتفــاق افتد. خرد متعارف 
و طــرز فکر عمــوم در دو دهه ی اول پس از 
جنگ جهانی دوم این بود که الف( دولت های 
در حال ظهور جهان ســوم خواهند توانست 
وفاداری مردم بە دولت را جایگزین پیوند به 
اصطالح »قبیلــه ای« کنند؛ ب( جنگ جهانی 
دوم بــه مــردم اروپای غربی آموختە اســت 
که نگرش ناسیونالیســتی بــرای عصر مدرن 
تمرکزی محلــی بــودە و در نتیجه، آگاهی 
فراملی و فرادولتی اروپایی بودن به سرعت به 
هویت اصلی ساکنان اروپا تبدیل خواهد شد؛ 
و ج( ســاختار مارکسیستی-لنینیستی بسیار 
متمرکز، حجیم و »یکپارچه«، بە همراە تلقین 
و شستشــوی مغزی مردم در اثر پیادەسازی 
اصول و انگاشتەهای ایدئولوژی مارکسیستی-
لنینیستی، توجه به نیروهایی مانند ملی گرایی 
اتنیکی را به ســادگی بی ربط کردە است. به 
همین دالیل، بسیاری از محققین نتوانستند 
مقاومتــی را که در مقابل سیاســت ادغام و 
یکپارچەسازی دولت بە وقوع پیوستە است بە 
درستی پیش بینی کنند. من در مقالەای دیگر، 
دوازده عنصر همپوشان و تقویت کننده ی این 
عامل را فهرست کردەام.)٤( بی تردید می توان 
عناصــر دیگری بە آن فهرســت افزود و آن 
را وســیع تر نمود. اما موضوع و ایدە ی ما در 
این مقاله آن اســت که مهم ترین عاملی که 
باعث واگرایی بین انتظارات و پیش بینی های 
محققیــن و واقعیت موجود می شــود، وجود 
سوءتفاهمی بزرگ و درکی نادرست از ماهیت 

ناسیونالیسم بوده است.
اساسی ترین اشتباهی که در رویکردهای 
علمی و تحقیقی به ناسیونالیســم رایج بودە 
این اســت کە محققان، ناسیونالیســم را بە 
معنی احســاس وفاداری به دولت دانستەاند 
نە احساس وفاداری به ملت. این اشتباه باعث 



شده اســت محققان مربوطە، تصور کنند که 
رابطه ی ناسیونالیسم با ادغام و یکپارچەسازی 
دولتی، عملکردی و حمایتی است نە رابطەای 
با کارکرد نامناســب و محکوم بە شکســت؛ 
و از آنجایــی که توافق عمومــی وجود دارد 
که ناسیونالیســم یک نیروی انگیزشی غالب 
و موجە باقــی می ماند، پیوند ناسیونالیســم 
با دولــت به عنــوان تضمین کننده ی قطعی 
پیروزی دولــت در برابر همه ی رقبا از حیث 

وفاداری ساکنانش، تلقی می شود.
خطــای یکسان دانســتن ملی گرایــی با 
وفاداری به دولت با روشــی نامناسب، پیامد 
یک بیماری مربوط بە گسترد گی اصطالحات 
و ژرفای دانش بررسی در سیاست جهانی است 
که آن را آلوده نموده است. در دانش سیاست 
جهانــی نام بردن از چهــار واژه کە مهم تر از 
دولت، ملت، دولت-ملت و ناسیونالیسم باشند، 
بسیار دشوار است. اما علی رغم محوریت این 
مفاهیم، هر چهار اصطالح به دلیل استفاده ی 
نادقیق، ناســازگار و اغلب کاماًل اشــتباه این 
اصطالحــات را در هالــه ای از ابهام قرار داده 
اســت. در سال 1٩3٩ در مطالعه ای در مورد 
ناسیونالیسم که توســط مؤسسه ی سلطنتی 
امور بین الملل انجام شــد، بە این نکتە اشاره 
شد که »در میان سایر موانع مطالعه ی دقیق 
ناسیونالیســم، زبان جایگاه اصلی دارد« )٥(. در 
چند دهەای کە از آن تاریخ ســپری شــدە 
اســت، آن جنگل زبان شــناختی  که مفهوم 
ناسیونالیســم را در بر می گیرد، متراکم تر و 

صعب العبورتر شده است.
ایــن نکتە به ویژه وقتی متناقض اســت 
که در حالــی که بســیاری از صاحب نظران 
این رشــته هموارە بر نیاز به تعریف دقیق تر 
و علمی تــر واژگان مربوطــە تأکید می کنند 
رواداری گســترده ای نســبت بــه اســتفاده 
نادرست و گسترده از اساسی ترین اصطالحات 
ایــن حوزە رایج اســت. کارل دویچ گام های 
بزرگی را که قباًل در این راستا برداشته شده 

ستایش کرده است:
در علــم بە طور کلــی از جمله در علوم 
اجتماعی، یک کلمه در واقع فقط نوعی صوت 
بی معنا اســت مگر اینکه دیر یا زود از آن بە 
گونەای اســتفاده کنیم تا بــه ایجاد رویه ای 
منجر شــود که بیانگر این موضوع باشد که 
آیــا یک رویداد یا واقعیت خاص از این کلمە 
استنباط می شود یا خیر؟ معنای یک کلمه با 
محدودیت های آن تعریف می شود، با دانستن 
این مســئله که چە چیزی به آن کلمە تعلق 
دارد و به همــان وضوح بدانیم، چە مفهومی 
بە آن تعلق ندارد. کلمه ای که بتواند شــامل 
همه چیز و هر چیز باشد در علم جایی ندارد.
امــروز وقتی کســی در مــورد »بومیان« 
صحبــت می کند، فوراً این ســؤاالت بە ذهن 
خطور می کند که »بومــی« را چگونه تعریف 
می کنیــد؟ »از کجا می دانید که چە کســی 
یک بومی اســت؟«. هنگامی که برای مثال از 
»کارگران«، »وطن پرســتان« یا هر طبقه بندی 
اجتماعی کلی از این دست صحبت می کنیم، 
همیــن پرســش ها مطــرح می شــود. دیگر 
نمی توان از چنیــن اصطالحاتی با بی توجهی 
اســتفادە کرد )6(. با وجود این ادای احترام به 
دقــت در به کارگیری اصطالحات، همان کار 
پروفسور دویچ نیز مملو است از استفاده های 
نادرست و متناقض از آن چهار اصطالحی که 
مــا به عنوان واژگان محوری آن ها را توصیف 
کردیم )7(. ما اینجا پروفســور دویچ را بە این 
دلیل مورد توجه قــرار ندادەایم تا بگوییم او 
در ایــن زمینه به طور غیرمعمولی بی احتیاط 
بوده است، بلکه بیشتر به منظور نشان دادن 
شــیوع و دامنه داری مسئله است کە از او نام 
بردەایم. اینکه حتی یک محقق شناخته شده 
و تراز اول ناسیونالیسم و کسی که از دقت در 
انتخاب واژگان دفاع می کند، اینگونە به طور 
نادرست و ناسازگار از این اصطالحات اساسی 
اســتفاده می کند، نشــان می دهد که چنین 
سهل انگاری و بر خالف اصول حرفەای عمل 
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کــردن، تا چه حد گســتردە و قابل اغماض 
تصور شده است.

یکــی از متداول ترین مظاهر به کارگیری 
نادرست اصطالحات، استفاده دو واژه ی دولت 
و ملت بە جــای یکدیگر اســت. این عملی 
پرابهام و گیج کننده اســت. زیرا در سطحی 
از آگاهی و شــناخت، اکثر محققان به وضوح 
از تمایزات مهم و بســیار حیاتی بین این دو 
مفهوم آگاه هســتند. دولت واحد تقسیمات 
سیاســی اصلی بر سطح کرە زمین است. در 
این صورت، دولت به سهولت تعریف می شود 
و آنچه در بحث حاضر مورد توجە ماســت به 
راحتی از لحاظ کمی مفهوم ســازی می شود. 
برای مثال، کشــور پرو را می توان به روشی 
آســان تصویرسازی و مفهوم ســازی کرد: به  
عنوان یک واحد سیاسی-ســرزمینی متشکل 
از ســی و چهــار میلیون نفر و بە مســاحت 
٥1٤٠6٠ مایــل مربع که در ســاحل غربی 
آمریــکای جنوبی بین 6٩ درجه و ٨٠ درجه 
غربــی و 2 درجــه و 1٨ درجه و 21 دقیقه 

جنوبی واقع است.
تعریف و مفهوم سازی ملت بسیار دشوارتر 
اســت، زیــرا ماهیت یک ملــت ناملموس و 
غیرعینی است. این جوهر و ماهیت یک پیوند 
روانی اســت که مردمی را بە هم وصل کردە 
و آن را از حیث اعتقاد راســخ در ناخودآگاه 
اعضای خود، از ســایر مردم به اساســی ترین 
شــکل ممکن، متمایز می کنــد. ماهیت آن 
پیوند و منشــاء و منبــع آن، مبهم و دور از 
دسترس است و دشــواری و صعوبت تعریف 
ملت، معموالً مورد اعتراف کســانی است که 
گامــی در صحت تعریــف آن برمی دارند. از 
همین روســت کە یکی از فرهنگ لغت های 
متداول روابط بین الملل، ملت را به شرح زیر 

تعریف می کند:
یک گــروه اجتماعی که دارای ایدئولوژی 
مشــترک، نهادها و آداب و رسوم مشترک و 
احساس همگنی است. تعریف »ملت« به قدری 

دشوار اســت که نمی توان این اصطالح را بە 
دقت از ســایر گروه های دیگر مانند فرقه های 
مذهبــی کــه دارای برخــی از ویژگی های 
مشــابه اند، متمایز کرد. با این حال، در ملت، 
یک احســاس گروهی قوی بــر مبنای تعلق 
نیــز وجود دارد که مربــوط به قلمرو خاصی 
اســت که به طور خاص متعلــق به آن ملت 
تلقی می شود )٨(. در حالی که کلمه ی کلیدی 
در این تعریف خاص حس است، نویسندگان 
معتبر دیگر ممکن اســت شــور یا بصیرت و 
شــهود را جایگزین حس بداننــد، اما درک 
درست جوهر انتزاعی ملت در همە ی تعاریف 
رایج اســت. اما پس از تمرکــز بر آن پیوند 
روانشــناختی اساسی، کاوش و تفحص کمی 
در مورد ماهیت آن پیوند بە دنبال می آید. در 
واقع، همانطور که اشــاره کردیم، نویسندگان 
معتبــر با تعریف ملت به عنوان یک پدیده ی 
اساســاً روانشــناختی، مرتباً آن را مترادف و 
هم معنی با مفهوم بســیار متفــاوت و کاماًل 

ملموس و عینی دولت، به کار می برند.
حتی وقتی ملت را به معنای درســت و 
غیرسیاســی یک مجموعه ی انسانی محدود 
کنیــم، ابهام پیرامــون ماهیــت آن از بین 
نمــی رود. چگونــه می توان ملت را از ســایر 
مجموعه های انسانی متمایز کرد؟ تعریف ذکر 
شــده در باال از »احســاس همگنی« صحبت 
می کند. دیگر مراجع از احســاس یکســانی، 
یگانگی، تعلق یا هوشــیاری نســبت بە نوع 
ســخن می گوینــد. اما همه ی ایــن تعاریف 
کمی محتاطانە و خالــی از اطمینان به نظر 
می رســند و در نتیجــه نمی توانند ملت را از 
گروه های متعدد دیگر متمایز سازند. بنابراین، 
آمیش ها]1[، مردم رشــتە کوه های آپاالش]2[، 
یا »مین های سفلی«]3[ همگی کاماًل مطابق با 
تعاریف قبلی ملت هســتند و بر اســاس آن 

تعاریف می توان آن ها را ملت نامید.
با اســتثنائات بســیار اندک، نویسندگان 
معتبــر از توصیف ملت بــه عنوان یک گروه 



خویشــاوندی طفــره رفته انــد و معموالً به 
صراحت مفهوم خون مشترک بە عنوان یکی 
از عوامل تعریــف ملت را رد کردەاند. چنین 
انگاره هایی با اطالعات و داده هایی پشتیبانی 
می شوند که نشان می دهند بیشتر گروه هایی 
کــه ادعای ملیت دارند در واقع متشــکل از 
چندین گونه ی ژنتیکی مختلف هســتند. اما 
چنین رویکــردی حکمت ایــن ضرب المثل 
قدیمــی را نادیــده می گیرد کــه در تحلیل 
موقعیت هــای سیاســی_اجتماعی، آنچه در 
نهایت اهمیت دارد این نیست که فالن چیز 
چیست؟ بلکه باید بپرســیم آنچه مردم باور 
دارند چیست؟ و باور ناخودآگاه به منشأ و سیر 
تکاملی جداگانه ی گــروه، یکی از مؤلفەهای 
مهم در روانشناسی ملی است. وقتی کسی بە 
یقیــن از چینی بودنش حرف می زند، نه تنها 
خود را با مردم و فرهنگ امروز چین، بلکه با 
مردم چین و فعالیت های آن ها در طول تاریخ 
می شناســد. حزب کمونیست چین در سال 
1٩37 به چنین احساس منشأ و سیر تکاملی 

جداگآن های متوسل شد:
مــا می دانیــم که برای تبدیــل چین به 
چینی جدید، مســتقل، آزاد و شــاد و دارای 
آیندە باشکوە، همه ی هموطنان ما، تک تک 
فرزندان غیــور هوانگ تی ]اولیــن امپراتور 
افســآن های چین[ باید قاطعانه و بی امان در 
تالش برای ســاختن آن ســهیم شوند. ملت 
چینــی با عظمت ما، بــا تاریخ طوالنی خود، 

شکست ناپذیر است )٩(.
 توصیــە ی معروف بیســمارک به مردم 
آلمــان، بــدون توجە بــە ارادە ی هر یک از 
رهبران سیاسی، این بود کە »با خون خود فکر 
کنید«. این نصیحت تالشی مشابه بود برای بە 
ارتعــاش درآوردن روانی توده  های آلمان و بر 
حس شهودی خویشاوندی و هم خونی مبتنی 
بود. اســتنباط و پیش فرض اعالم نشده ی این 
گزارە درباره ی یک ملت چینی یا آلمانی این 
اســت که در دوره ای پیشــاتاریخی و پر رمز 

و راز، آدم و حوایــی چینــی یا آلمانی وجود 
داشتەاند و این که نسل این زوج تا به امروز 
به شکلی اساســاً بدون دستکاری و با همان 
غلظت تکامل یافته و بە امروز رســیدە است. 
شناخت و پذیرفتن این جنبە از ملت بود که 
باعث شد بسیاری از نویسندگان قرن نوزدهم 
و اوایل قرن بیســتم، نــژاد را مترادف ملت 
بــه کار ببرند و ارجاع بــه نژاد آلمانی یا نژاد 

انگلیسی کاماًل رایج شد.
از آنجایی کــه ملت یک گروه بندی خود 
تعریف شده است و نه یک گروه تعریف شده 
توسط دیگران، اعتقاد عمومی در مورد منشأ 
منحصر به فــرد این گروه نیازی بە داده های 
واقعی نداشــتە و بە ندرت بــا آن دادەهای 
علمــی مطابقت دارد. بنابراین، ممکن اســت 
یک دانشمند انسان شناس به یقین ثابت کند 
که چندین گونــه ی ژنتیکی مختلف در قوم 
پشــتون که در منطقه ی مرزی افغانســتان-
پاکســتان ســکونت دارند وجود داشته و از 
آن دادەهای علمی به این نتیجه برســد که 
این گروه فرزنــدان و نوادگان متنوع چندین 
تبار مختلف هســتند که بــە آن منطقه نقل 
مکان کرده اند. اما واقعیت مهم تر این اســت 
که خود پشــتون ها متقاعد شده اند که همه 
پشــتون ها از یک منبع و منشــاء سرچشمە 
گرفتەانــد و اساســاً بدون هرگونــە اختالط 
ژنتیکــی باقی مانده اند. این امری اســت که 
توسط آن ها به طور شهودی، احساسی و بی 
چون و چرا پذیرفتە شــدە، یعنی امری است 
مرتبط بە عقاید و احساسات، نە واقعیت ها و 
دادەهای علمی. این موضوعی است که حتی 
با پذیرش منطقی شــواهد انسان شناختی یا 
ســایر شواهد خالف آن موضوع اعتقاد و باور 
ذهنی بە آن به طور اساســی از میان نمی رود 
و همچنان در ناخودآگاە معتقدان وجود دارد. 
بسته به پیچیدگی و سطح علمی مقالە، این 
نوع معرفت حسی ممکن است در مقاالتی به 
عناوینی مانند »از علت بە معلول رســیدن«، 
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»یــک باور عاطفــی و نه عقالنــی«، »ازلی و 
خاستگاهی«، »اندیشیدن با قلب )یا با خون( 
به جای ذهن«، یا »یک عکس العمل »غریزی« 
یا »غیرارادی« و بدون تفکر از نوع زانو پرشی« 
توصیف شود. صرف نظر از سیستم نامگذاری 
این معرفــت مبتنی بر حس، یک پیوســت 
فوق العاده مهم بە ایده ی ملی است )1٠(. همین 
اعتقاد شــهودی و وهم آمیز است که می تواند 
به ملت ها چنان بعد روانشناختی ای دهد کە 
اعضای آن خــود را متعلق بە یک خانواده ی 
گسترده بدانند و احساس تبار خونی مشترک 

داشتە باشند.
کلمــه ی ملــت )nation( از زبان التین 
وارد زبآن های اروپایی شــدە اســت و وقتی 
برای اولین بار ابداع شــد بــه وضوح ایده ی 
پیوندهای خونی مشترک را بیان می کرد. این 
کلمە از اســم مفعول فعــل nasci به معنای 
به دنیا آمدن گرفته شــده اســت. از این رو 
اسم التین nationem به معنای اوالد یا نژاد 
است. متأسفانه اصطالحاتی که برای توصیف 
گروه های انســانی )اصطالحاتی مانند نژاد و 
طبقه( بــه کار می روند، درجەای نامعمول از 
عدم محدودیت ادبــی و امکان انحراف را به 
همراه دارند و مسلماً کلمە ی ملت نیز از این 
قاعده مستثنی نیست )11(. بنابراین، در برخی 
از دانشــگاه ها و دارالعلم های قرون وســطی، 
nationem یک دانشــجو یــا طلبە، بە معنی 
بخشی از کشــور بود کە آن دانشجو از آنجا 
آمده بود. اما در اواخر قرن سیزدهم این واژە 
هنگامی که به زبان انگلیســی معرفی و وارد 
آن شد، با مفهوم اصلی خود کە بە معنی یک 
گروه مرتبط با خون ]در تناسب[ بود. با این 
وجود یکی از متخصصان علم ریشه شناســی 
لغات خاطرنشــان می کند که تــا اوایل قرن 
هفدهم، ملت برای توصیف ساکنان یک کشور، 
صرف نظر از ترکیب اتنیکی-ملی آن جمعیت 
اســتفاده می شــد و در نتیجــه، جایگزینی 
برای دســته های انســانی عام تر مانند مردم 

یا شــهروندان شد )12(. این رویەی نادرست و 
نامبارک تا به امروز ادامه دارد و دلیلی است 
بر اینکە اغلب شهروندان آمریکایی از خود به 
عنــوان ملت آمریکا نام می برند. مردم آمریکا 
هر چه که باشــند )و ممکن است منحصر بە 
فرد هم باشــند( یک ملت بــه معنای واقعی 
و دقیق کلمه نیســتند. با ایــن حال، عادِت 
مایە ی تأســف و ناگوار ملت نامیدن آن ها و 
در نتیجه برابــری لفظی آمریکایی با آلمانی، 
چینی، انگلیسی و امثال این ها، محققان را به 
قیاس های نادرســتی از این دست اغوا کرده 
اســت. در واقع، اگرچه آمریکایی ها به »ملتی 
از مهاجران« با سنت »دیگ ذوب«بودن افتخار 
می کنند، اما فقدان یک منشأ مشترک ممکن 
اســت درک غریزی ایده ی ملــت در همان 
بُعد و با همان وضوح نیشــداری که ژاپنی ها، 
بنگالی ها یا کیکویوهــای کنیا دارند را برای 
آمریکایی ها دشــوارتر و غیرممکن کند. درک 
معنای متمایــز آلمانی بودن برای یک آلمانی 
یا معنای فرانســوی بودن برای یک فرانسوی، 
برای یک آمریکایی دشــوار است، زیرا مفهوم 
روانــی آمریکایی بودن دقیقاً قابل مقایســه با 
آن ها نیســت. برای یک آمریکایی، برخی از 
این وابستگی ها و تداعی معنی ها، یا در اساس 
وجود ندارند یا نوع آن ها کاماًل متفاوت است.
بــا این حال، در مطالعه ی ناسیونالیســم 
بســیار زیان بارتر از این هم وجود دارد و آن 
گرایش به اســتفاده از واژه ملــت به عنوان 
جایگزینــی برای واحــد دارای قلمرو قضایی 
یعنی دولت، بوده اســت. چگونگی بســط و 
توسعه ی این رویە مشخص نیست، اگرچه به 
نظر می رسد که در اواخر قرن هفدهم به یک 
رویە ی نسبتاً رایج تبدیل شده بود. دو توضیح 
احتمالی برای این انتقال معنی می شود ارائه 
داد. اولین توضیح شــامل گســترش سریع 
دکتریــن حاکمیت عامە اســت کــه در آن 
زمان توسط نوشــته های مردانی مانند جان 
الک همە گیر شــدە بود. این دکترین انقالبی 



در شناســایی مردم به عنوان سرچشــمە ی 
تام قدرت سیاســی، مردم و دولت را تقریباً 
متــرادف کرد. الدولة أنــا، و أنا الدولة )دولت 
منــم و من دولتم]٤[( تبدیل شــد بە مردم-

دولت است]٥[. از این رو، ملت و دولت تقریباً 
مترادف شــدند، زیرا ما قباًل گفتە بودیم کە 
تمایل به یکســان دانستن ملت با کل مردم 
یا شهروندان وجود داشت. بنابراین، اعالمیه ی 
حقوق بشر و شهروندی فرانسه اعالم می کند 
که منبع تام فرمانفرمایی و حاکمیت اساســاً 
ملــت اســت. هیــچ گروهی و هیــچ فردی 
نمی توانــد اعمال قدرت و حاکمیت کند مگر 
آنکە صریحاً از آن سرچشــمه گرفتە باشــد. 
گرچه ممکن اســت تهیه کننــدگان اعالمیه 
واقف نبوده باشــند، آن »ملت«ی که آن ها به 
آن اشاره می کردند شامل آلزاسی ها، باسک ها، 
بریتون ها، کاتاآلن ها، کرســی ها، فالندری ها، 

اکسیتانی ها و همچنین فرانسوی ها بود.
همچنین ایــن احتمال وجــود دارد که 
عــادت به کار بردن واژەهــای ملت و دولت 
بــرای آن جایگزین اختصاری عبارت دولت_
ملــت ایجاد کرده باشــد. در حالی کە ابداع 
این خط فاصله بین دو کلمە ی دولت و ملت 
نشــان دهنده ی این اســت کە مبدعان این 
عبارت از تفاوت های حیاتی بین ملت و دولت 
آگاە بودەاند. این عبــارت برای توصیف یک 
واحد سیاسی-سرزمینی )یک دولت( طراحی 
شــد که مرزهای آن با توزیع سرزمینی یک 
گــروه ملی منطبق یا تقریبــاً منطبق بود. به 
طور مختصر، این عبارت وضعیتی را توصیف 
می کنــد که در آن یک ملــت، دولت خاص 
خود را دارد. با این وجود، متأســفانه عبارت 
دولت-ملت کورکورانە و بدون تفکیک، برای 
اشــارە بە همه ی دولت ها به کار رفتە است. 
یکــی از محققان معتبر در ایــن رابطە بیان 
کرده اســت که »یک واقعیت اصلی در مورد 
جهان امروز این اســت که تــا حد زیادی از 
دولت-ملت ها تشکیل شده است« )13(. واقعیت 

این اســت کە این بیانیه باید این گونه باشد 
کــه »یک واقعیت اصلی در مورد جهان امروز 
این اســت که تا حد زیادی از دولت-ملت ها 
تشکیل نشــده است«. از بررسی 132 نهادی 
که عموماً تا ســال 1٩71 به عنوان دولت در 
نظر گرفته می شوند یافتە های زیر حاصل شد:
1 تنها 12 دولــت )٩٪( را می توان به طور 
قابــل دفاعی به عنــوان دولت-ملت توصیف 

کرد.
2 بیســت و پنج )1٩٪( شامل یک ملت یا 
ملت بالقوه اســت که بیــش از ٩٠٪ از کل 
جمعیــت دولت را تشــکیل می دهد، اما آن 

دولت شامل یک اقلیت مهم نیز هست.
3 2٥ مــورد دیگر )1٩٪( شــامل یک ملت 
یا ملت بالقوه اســت که بین 7٥٪ تا ٨٩٪ از 

جمعیت را تشکیل می دهد.
4 در 31 مــورد )2٤٪(، بزرگ تریــن عنصر 
اتنیکی ٥٠٪ تا 7٤٪ از جمعیت آن دولت را 

تشکیل می دهد.
5 در 3٩ مــورد )3٠٪(، بزرگ ترین ملت یا 
ملت بالقــوه کمتر از نیمــی از جمعیت آن 

دولت را تشکیل می دهد )1٤(.
 اگر همــه ی دولت ها، دولت-ملت بودند، 
هیچ آسیب بزرگی از ملت خطاب کردن آن ها 
حادث نمی  شد و افرادی که اصرار داشتند که 
باید تمایز بین دو کلمە ی ملت و دولت حفظ 
شود، صرفاً به عنوان طرفداران خلوص زبانی یا 
خردەگیران معنایی دیدە شدە و اظهاراتشان 
نادیــدە گرفتە می شــد. در جایی که ملت و 
دولت اساساً منطبق باشند، استفاده ی شفاهی 
آن ها بە جای هم بی اهمیت اســت، زیرا این 
دو کلمە به طور غیرقابل تشخیصی در ادراک 
عمومی ادغام شــدە و یکســان می شوند. در 
آن صورت، دولت به  عنوان گسترش سیاسی 
ملت تلقی می شــود و اشــارە به یکی از این 
دو مــورد عکس العمل هــای روان شــناختی 
مثبت و یکســانی را بە ذهــن متبادر خواهد 
کرد. پرســیدن این ســؤال از یــک خلبان 
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کامیکازه ژاپنی یا یک ســرباز شرکت کننده 
در حمالت موج انسانی )بانزای شارژ( که در 
شــرف انجام عملیات انتحــاری بود کە دارد 
بــرای نیپون )نام محلی کشــور ژاپن( تن بە 
شهادت می دهد یا برای مردم نیپون، سوالی 
غیرقابــل درک خواهد بــود زیرا برای او این 
دو، به یک کل جدایی ناپذیر تبدیل شــدەاند. 
هیتلر می توانست از مردم آلمان به نام دولت 
 )Volksdeutsch( ملت ،)Deutsches Reich(
یــا وطن  مــادری )Deutschland( آلمان یاد 
کند، زیرا همگی تداعی های عاطفی یکسانی 
را برمی انگیختند. عکس العمل های مشابهی را 
می تــوان در اعضای ملتی مشــاهدە کرد که 
بــه وضوح ملت آن هــا در یک دولت غالب و 
حکمفرما است. اما استناد به چنین نمادهایی 
تأثیر کاماًل متفاوتی بر اقلیت ها دارد. بنابراین، 
در اتحاد جماهیر شــوروی کلمە ی »روســیه 
مادر یا وطن روس« واکنــش کاماًل متفاوتی 
در یک روســی ایجاد می کرد تا مثاًل در یک 
اوکراینی. اشــاره های عاطفی مارشال دوگل 
بــە الفرانس )La France( احساســات کاماًل 
 )Ile de France( متفاوتــی در ایل دو فرانس

بر می انگیخت تا در بریتانی یا کرس.
منشاء و دلیل اصلی اســتفاده ی متقابل 
از دو واژە ی ملت و دولت هرچه باشــد، حتی 
مختصرترین تأمل کافی اســت تا اثبات شود 
که این استفاده بی دقت از اصطالحات بر این 
محیط فکری-فرهنگی که بررسی ناسیونالیسم 
بە ناچار در آن انجام می شود، چە تأثیر عمیق 
و همەجانبه ای دارد. جامعه ملل و ســازمان 
ملل متحد آشــکارا نامناســب و نادرســت 
نامگذاری شــدەاند. رشته ای موسوم به روابط 
بین الملــل باید روابط بین الــدول نامگذاری 
می شد. فهرســت های سازمان های معاصر در 
زمان نگارش این مقالە شامل شصت و شش 
مدخل اســت که با کلمه ی بین المللی شروع 
می شوند )مثاًل دیوان بین المللی دادگستری و 
صنــدوق بین المللی پول( که هیچ کدام نە در 

عضویــت و نە در عملکرد، ارتباطی با ملت ها 
ندارنــد. مفاهیمی مانند حقــوق بین الملل و 
ســازمان بین الملل همچنان نمونه های مهم 
دیگری از گرایش رایج اما نادرست به یکسان 
دانســتن دولت و ملت هســتند. درآمد ملی، 
ثروت ملی، منافع ملــی و مانند آن در واقع 
منعکس کنندە ی موضوعات دولتی هســتند. 
لغت فراملی )و حتی فراملی گرایی( که اخیراً 
ابداع شده است نیز از سوء استعمال در امان 
نمانــدە و برای توصیف روابــط بین دولتی و 
فراحکومتــی به کار می رود. ملی ســازی نیز 
یکی دیگر از نام  گذاری های اشــتباه متعددی 

است که ارتباطی با پدیده ملی ندارد.
از آنجایــی کــه مفاهیم ملــت و دولت 
به گونــه ای ناامیدکننــده اشــتباه فهمیدە 
شــده اند، شــاید چندان تعجب آور نباشد که 
ملی گرایی به جای وفاداری به ملت به معنای 
همذات پنــداری با دولت باشــد. حتی همین 
فرهنگ لغت روابط بین الملل که تعریف ملت 
را برای درک درست از جوهر روانی ملت، از 
آن وام گرفته ایم، مرتکب این اشــتباه شــده 
است. این فرهنگ پس از توجه دقیق به این 
نکته که »یک ملت ممکن است بخشی از یک 
دولت را تشکیل دهد یا فراتر از مرزهای یک 
دولت واحد گســترش یابد«، در جایی دیگر 
درباره  ی ملی گرایی می گوید که »ناسیونالیسم 
 دولت را در کانــون نهایی وفاداری افراد قرار 
می دهد« )16(. همچنین می گوید: ناسیونالیسم 
کــه »بــه عنــوان یک احســاس تــوده ای، 
قدرتمندترین نیروی سیاسی فعال در جهان 
اســت« )17(. کمتر کســی از محققان با این 
ارزیابی از قدرت ناسیونالیسم مخالف است و 
مشــکل دقیقاً اینجاست. بە عنوان مثال یک 
محقق توسعه ی سیاسی که تحت تأثیر نیروی 
ناسیونالیسم قرار گرفته است و فرض را بر آن 
گذاشتە کە ملی گرایی در خدمت دولت است 
را در نظر بگیرید. او از قبل برنامه ریزی شده 
است تا چنین فرض کند که دولت های جدید 



آفریقا و آســیا به طور طبیعی شاهد وفاداری 
ســاکنان خود خواهند بود. ناسیونالیسم، در 
اینجا نیــز مانند هرجای دیگری قوی خواهد 
بود و بنابرایــن دیگر کانون های وفاداری، در 
رقابت با آن ساختار سیاسی که به طور متناوب 
ملــت، دولت یا دولت-ملت نامیده می شــود 
شکســت خواهد خورد. بازتاب این ســندرم 
مفروضات و سردرگمی اصطالحات، که عموماً 
مشخصه ی مکتب توسعه ی سیاسی است در 
مراحل اولیــە ی تالش هایی کە برای توصیف 
»ملت ســازی« می شــد، دیدە می شود. مکتب 
»ملت سازی« برخالف نام گذاری آن، در واقع به 
ســاختن دولت های پایدار و باثبات می پردازد 
و با استثناهایی بســیار کم، بزرگ ترین مانع 
در راە وحدت دولت این واقعیت بوده اســت 
که دولت ها عمومــاً دارای بیش از یک ملت 
و گاهــی صدها ملت هســتند. با این وجود، 
مرور ادبیات موضوع اطالعات زیادی در مورد 
چگونگــی از بین رفتــن پیوندهای روانی که 
در حــال حاضر بخش هایی از جمعیت دولت 
را به هم پیوند دادە اســت بە دست نخواهد 
داد. در ادبیــات ]مربوطــه[ بیهوده به دنبال 
تکنیک هایــی می گردیم که به  وســیله آن ها 
پیوندهــای گروهی مبتنی بــر عواملی مانند 
احساس منشــأ، تکامل و سرنوشت جداگانه، 
تبدیل بە وفاداری به ســاختار دولتی شــوند 
که جامعە ی آن دولت هرگز چنین احساسات 
مشــترکی را تجربە نکردە اســت. ماهیت و 
قــدرت آن پیوندهای انتزاعی که ملت واقعی 
را مشــخص می کند اگر نگوییم که بررســی 
نشــدە، تقریباً ناگفته مانده است. این گمان 
که نیروی قدرتمندی به نام ناسیونالیســم در 
خدمت دولت است بررسی این گونه انتزاعات 

دشوار را غیرضروری می سازد.
درســت همانطــور کــه در جایگزینــی 
کلمه ی ملت به جای دولــت دیدیم، تعیین 
منشأ گرایش به یکسان دانستن ناسیونالیسم 
با وفاداری به دولت نیز دشــوار است. بدون 

شــک و تردید این یک تحول بســیار جدید 
اســت، زیرا ابداع خود مفهوم ناسیونالیســم 
عمر چندانی ندارد. تاریخ نگار فرانسوی گیوم 
دبرتیە دساونی معتقد بود که این کلمە برای 
اولین بار در ســال 17٩٨ مورد استفادە واقع 
شــدە و وارد ادبیات علمی گردید و تا ســال 
1٨3٠ دوباره در جایی دیگر ظاهر نشد. عالوه 
بر این، این موضوع کە شــاهد غیبت آن در 
فرهنگ  هــای لغات تا اواخر قــرن نوزدهم و 
اوایل قرن بیســتم بودیم، نشان می دهد که 
اســتفاده از آن تا همین اواخر بســیار رایج 
نبوده اســت. عالوه بر این، تمام موارد اولیه 
اســتفاده از این کلمە، ایده ی هم ذات پنداری 
را نه بــا دولت، بلکه با ملت القاء می کند کە 
]این[ نشان می دهد ]در آغاز[ درست فهمیدە 
شدە است )1٨(. در حالی که ]آغاز[ زمان ربط 
دادن ناسیونالیســم به دولت نامشخص است، 
اما بی تردید تمایل به معادل ســازی دولت و 
ملت این ارتبــاط را بە وجود آورد. همچنین 
بی تردیــد مجموعه   ی بزرگ ادبیاتی کە منجر 
به رشد ناسیونالیسم نظامی در آلمان و ژاپن 
طی دهه های 1٩3٠ و اوایل دهه 1٩٤٠ شد، 

سهم بەسزایی در این ارتباط داشتە است.
ناسیونالیســم آلمانــی و ژاپنی این دوره 
به عنوان نمونه های برجســته از واکنش های 
دیوانەواری که ناسیونالیســم می تواند ایجاد 
کند جایگاه مهمی را در تمام تحقیقات بعدی 
در مورد ناسیونالیسم به خود اختصاص داده اند 
و متأسفانه این مظاهر ناسیونالیسم افراطی با 
وفاداری به دولت گــرە خوردەاند. رایج ترین 
واژه ای کــه در مــورد آن ها بــه کار می رود 
فاشیسم است، دکترینی که اطاعت بی  چون و 
چرا از یک دولت ارگانیک و مستقر را مسلم 
فرض می کنــد. محبوب ترین عبارت توصیفی 
جایگزین برای فاشیســم، توتالیتاریسم است 
کە حتی قوی تر از آن ایده ی  همذات پنداری 
و هویت پذیری کامــل )کل( فرد با دولت را 

توصیف می کند.
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ارتبــاط دادن دولــت به ایــن نمونه ها 
کە باالتریــن درجە ی ناسیونالیســم افراطی 
هســتند، این احتمال را مطــرح می کند که 
دولت هــای دیگر نیز این میزان جانســپاری 
توده ای را تجربــە کنند. ]خب[ اگر برخی از 
دولت ها می تواننــد چنین ارادت متعصبانه  و 
دیوانەواری را برانگیزند، چرا دولت های دیگر 
نتوانند؟ فرض کنیم که کمتر کســی دوست 
دارد چنین حد از وفاداری افراطی و انحرافی 
به دولــت را بازهم در جــای دیگری از این 
کرە خاکی مشاهده کند. اما اگر مفهوم دولت 
ژاپن در طول جنگ جهانی دوم می توانســتە 
بە حمالت موج انسانی بانزای شارژ، عملیات 
کامیکازه هــا و موارد متعددی از خودکشــی 
به جای تســلیم انگیزە دهد )همچنین موارد 
بسیاری از ســربازان ژاپنی  کە پس از جنگ 
ســال ها ماننــد حیوانات در غارهــای جزایر 
اقیانوس آرام زندگــی می کردند( و وفاداری 
به دولت ژاپن که آنقدر رسوخ ناپذیر بودە که 
شکســت آن دولــت را فراتر از درک و تصور 
قرار دهد پس مطمئناً کشورهای جهان سوم 
نیز حداقــل باید بتوانند شــاهد وفاداری بە 
دولت در آن حد قوی باشــند کە ساکنانش، 
آن را بــر هر گونه وفــاداری گروهی دیگری 
ترجیــح دهند. اگر وفــاداری به دولت آلمان 
مدت ها پس از آشکارشدن ناامید کننده بودن 
علــت جنگ و اینکــه اســتقامت آن ها تنها 
می توانــد منجر به محرومیت، ویرانی و مرگ 
بیشتری شود می توانســتە آلمانی ها را برای 
ادامه جنگ ترغیب کند، پس باید دولت های 
دیگر حداقل نیز بتوانند آن مقدار حس هدف 
و هویت مشترک در ساکنان برانگیزند کە از 
هــر گرایش متضادی کە باعــث ایجاد تمایز 
میان بخش های مردم می شــود، قدرتمندتر 
باشــد. اگر تجارب آلمــان و ژاپن در جاهای 
دیگر مناسبت می داشت آنگاه خوش بینی در 
مورد ثبات و ماندگاری ســاختارهای دولتی 

کنونی کاماًل موجه می نمود.

امــا چیزی که به راحتــی نادیده گرفته 
شده این واقعیت اســت که آلمان و ژاپن از 
جمله محدود دولت هایی هستند که به وضوح 
در تعریف دولت-ملــت می گنجند. همانطور 
که قباًل اشاره شد در چنین مواردی دولت و 
ملت در ادراک عمومی به طور الینفک به هم 
وابستە و مرتبط هستند. ژاپن برای ژاپنی ها، 
درســت مانند آلمان بــرای آلمانی ها، چیزی 
بســیار شــخصی تر و عمیق تر از یک ساختار 
سیاســی ســرزمین محور به نــام دولت بود. 
این مفهوم در واقع تجســم و عینیت بخشی 
بــە ایده ی ملــت و در نتیجه دولت تعمیم و 
تداوم احاد ملت انگاشته می شد. همانطور که 
دکترین فاشیستی مسلم می داند این دولت ها 
در واقع به عنوان ارگانیســم های تأسیس یافتە 
تصور می شــدند و آن دولت هــا دقیقاً معادل 
دولت های ژاپنی و آلمانی بودند. همانطور که 
هیتلر در کتاب نبرد من نوشــتە اســت: »ما 
به عنوان مردمــان آریایی  می توانیم دولت را 
تنها بە عنوان ارگانیســمی زنده از یک ملیت 
تصور کنیم که نه تنها از موجودیت آن ملیت 
محافظت می کند، بلکه با ممارســت و تقویت 
توانایی هــای معنوی و ایده آل خود، آن را به 
باالترین درجە آزادی خود می رساند« )1٩(. اما 
آیا چنین تصور پراحساسی از دولت می تواند 
در جایی ریشــه بدواند که ملت و دولت در 
اذهــان عمــوم برابر و معادل هم نیســتند؟ 
عنوان فاشیسم بە آلمان هیتلری، ژاپن دوران 
توجو، ایتالیای موسولینی، اسپانیای فرانکو و 
آرژانتین دوران پرون اطالق شدە است. با این 
حال، بدیهی اســت که توسل به نام اسپانیا، 
هیچ احساسات بزرگ و متعالی در باسک ها، 
کاتاالن ها و جاللقە )گالیســین ها]6[( اسپانیا 
برنیانگیخته اســت. در آرژانتین چندتباری، 
پیام پرون برای همه ی آرژانتینی ها یک جذبە 
وحدت بخــش نبود، بلکــه در واقع فراخوانی 
تفرقه انگیــز از طرف یک طبقــه اجتماعی-
اقتصــادی خاص بــود. در ایتالیا، احســاس 



وفــاداری به دولت در مواجهه با اولین آزمون 
بزرگ آن، یعنی تهاجم نیروهای متفقین، به 
طرز تاسف بار و شگفت آوری ناکافی جلوە نمود. 
به نظر می رسد دلیل آن این است که مفهوم 
یک مردم واحد )آگاهی ملی( هنوز به همان 
انــدازه که این مفهوم در مردم آلمان و ژاپن 
رخنه کرده، در ناخــودآگاه ایتالیایی ها نفوذ 
نکرده است )2٠(. محققینی کە ناسیونالیسم را 
با وفاداری بە دولت برابر دانســتەاند، هنوز بە 
اندازە کافی تحقیــق نکردەاند که چند مورد 
وجود داشــته اســت که در جایی کە تصور 
عمومی از دولت بــه  عنوان دولتی متعلق بە 
یک ملت خاص وجود ندارد، مردم جانسپاری 
دیوانەواری از خود نشان دادە باشند. تجارب 
آلمــان و ژاپن به جای آنکە نشــان دهندە ی 
پیروزی قطعــی دولت های جدیــد بر دیگر 
رقیبــان وفاداری ]مــردم[ باشــد، در واقع 
نشــان دهندە قــدرت بالقــوه آن پیوندهای 
عاطفی فرد با ملت خود اســت که دولت های 
چند اتنیکی باید با آن بــە مبارزە برخیزند. 
ناسیونالیســم آلمانی و ژاپنی، در میان دیگر 
موارد بیشــتر بشــارت دهندە ی پیامبرگونە ی 
رشد مفاهیمی مانند نمونە  ]ناسیونالیزم اتنو-
ملت[ ایبوهای نیجریە، بنگالی های پاکستان، 
کیکویوهــای کنیا، ناگاهای هنــد و میانمار، 
کارن های میانمار و تایلند، الئوهای الئوس و 
تایلنــد، باهوتوهای منطقە دریاچەهای بزرگ 
آفریقا، کوردهای عــراق و باگانداهای اوگاندا 
بودەاند، تا مفاهیمی مانند ملت نیجریە، ملت 
پاکستان، ملت کنیا، ملت هند، ملت میانمار، 
ملت تایلند، ملت روانــدا، ملت عراق و ملت 

اوگاندا.
بــا  اشــتباه ملی گرایــی  معادل ســازی 
وفاداری به دولت، تنها به گمراه سازی بیشتر 
اصطالحات و ابداع واژگان گیج کننده ی دیگر 
کمک کرده اســت. با رواج ناسیونالیســم به 
این مفهوم ]وفاداری به دولت[ متخصصان در 
یافتن اصطالحــات مورد توافق برای توصیف 

و تمایــز وفاداری مردم بــه ملت خاص خود 
از دولــت ]حاکــم[ بە مشــکل برخوردەاند. 
اتنیســیتە، ازلی گــــــرایی، کثرت گرایــی، 
قبیله گرایــی، منطقه گرایــی، کمونالیســم و 
منطقه گرایی )پروکیالیزم( از جمله رایج ترین 
مواردی هستند که محققان برای توصیف این 
نــوع وفاداری ها بە کار می برنــد. این واژگان 
متنــوع با ایجاد این تصــور که گویا هر یک 
از آن هــا برای توصیف یک پدیده جداگانه به 
کار می روند مانع درک ناسیونالیسم می شوند. 
عالوه بــر ایــن، تخصیص ناسیونالیســم به 
توصیف وفاداری به دولت )یا به طور عمومی 
بــه کلمه ملت زمانی که به طور نامناســبی 
جایگزیــن واژە دولــت می شــود( و در عین 
اســتفاده از کلماتی با ریشه ها و معانی اساساً 
متفاوت برای اشاره به وفاداری به ملت، میزان 
زیادی بە این سردرگمی می افزاید. هر یک از 
اصطالحات فوق تأثیر منفی خاص خود را بر 
مطالعه ملی گرایی گذاشته است و الزم است 

ما جداگانە هر کدام را بررسی کنیم.

اتنیسیتە
اتنیسیتە )احساس هویت بە یک گروه اتنیکی( 
هر چە که باشــد از لحاظ تعریف بیشــتر از 
کلمــە ی ملت، مایــە ی متعددالمعنی بودن و 
 Ethnos ســردرگم کننده اســت. این واژه از
مشــتق شده است که یک کلمه یونانی برای 
اشــارە بە ملــت کە در معنــای بکر خود به 
گروهــی از مردم با نســب مشــترک اطالق 
می شــود. بر اساس این اشــتقاق، یک توافق 
عمومی حاصل شــده اســت کــه یک گروه 
اتنیکی به یک دســته ی انســانی اصلی )نه 
یک زیر گروه( اشــاره می کند. اما متأســفانه 
جامعه شناسان آمریکایی گروه اتنیکی را برای 
اشــارە به »گروهی با سنت فرهنگی مشترک 
و احســاس هویــت به عنــوان زیرگروهی از 
یک جامعــه ی بزرگتر« بــه کار گرفتند )21(. 
ایــن تعریف گروه اتنیکــی را مترادف اقلیت 
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می ســازد و در واقع با توجه به وجود روابط 
گروهی خاص در ایاالت متحده، تقریباً از این 
واژە برای اشــارە بە هر اقلیت قابل تشخیص 

مذهبی، زبانی یا غیره استفاده شده است.
تعریف گروه اتنیکی توسط جامعه شناسان 
آمریکایی، حداقل با توجه به دو ویژگی مهم، 
معنــای اصلی آن را نقــض می کند. اوالً اگر 
مفهوم سنتی یک واحد مرتبط با اجداد را در 
نظر بگیریم بدیهی است که یک گروه اتنیکی 
نیازی به این ندارد کە عضو یک جامعه سیاسی 
بزرگتر باشد بلکه خود می تواند عنصر مسلط 
در یک دولت )برای مثال چینی، انگلیسی، یا 
فرانسوی( باشد یا ممکن است مانند اعراب در 
چندین دولت گسترش یابد. ثانیاً بە کارگیری 
بی رویه و بدون تفکیک واژە گروه های اتنیکی 
برای اشارە بە انواع مختلف گروه ها، تمایزات 
حیاتی بین اشکال مختلف هویت ها را پنهان 
می کند. ناتان گلیزر و دانیل پاتریک مونیهان 
در مقدمه ای مهیج و بســیار مورد استناد از 
کتابی با عنوان اتنیسیتە، ضمن رد این تصور 
که اتنیک تنها به اقلیت ها اطالق می شــود از 
گنجاندن چندین شــکل هویت در ذیل این 

عنوان واحد دفاع کردەاند.
بنابرایــن مشــروعیتی بــرای یافتن این 
موضوع وجود دارد که اشــکال هویت پذیری 
مبتنی بر واقعیت های اجتماعی متفاوت مانند 
مذهب، زبان و منشــاء ملــی همگی دارای 
اشــتراکاتی هســتند، به طوری که اصطالح 
جدیــد »اتنیســیتە« برای اشــاره به همه ی 
آن ها ابداع شــده اســت. وجه مشترک آن ها 
این است که همه ی آن ها به کانون های مؤثر 
بســیج گروهی برای اهداف سیاسی مشخص 
تبدیل شده اند )22(. اما علی رغم سودی که این 
طبقه بندی برای مطالعه ی سیاست گروه های 
ذینفع خــاص دارد در عین حــال تردیدی 
وجود ندارد کە این طبقەبندی تأثیر مخربی 
بر مطالعه ناسیونالیســم داشته است. یکی از 
نتایج مخرب این اســت که محقق، در هنگام 

مواجهە با هزاران مدخل در فهرست مشترک 
کتابخانەهــا، نمایە ی نشــریات، و مواردی از 
این دســت نمی تواند مطمئن باشــد که آیا 
یــک مطالعه ی به اصطــالح اتنیکی ارتباطی 
با مطالعــه ی ملی گرایی دارد یا خود موضوع 
جداگانەای اســت و یا موضوع مورد بررسی، 
یک گروه ملی یا بالقوه ملی اســت. در موارد 
دیگــر این گروه یک گروه فراملی )بین یا فرا 
دولتی( مانند سرخپوســتان است. در بیشتر 
موارد موضــوع مورد مطالعە گروهی اســت 
که اگر مرتبط باشــد فقط بــه طور جزئی با 
ملــت مورد بحث مرتبط اســت )مثاًل جامعه 
کاتولیک در هلند پروتســتان(. عالوه بر این، 
با مروری بر شــاخص ها و کتاب شناسی های 
موجــود در مطالعــات اتنیکی کــه به یک 
گروه ملــی یا بالقوه ملــی می پردازند، اغلب 
درمی یابیم که نویســنده از رابطه ی اثر خود 
با ملی گرایی بی اطالع است. محقق ملی گرایی 
و محقق رشــتە ی اتنیسیتە به ندرت موجب 
غنای رشــتە های تخصصی دیگری می شوند. 
برای مثال، مجله آمریکایی اتنیسیتە و مجلە 
کانادایی بررسی مطالعات ناسیونالیسم با توجه 
به الف( پیشــینه ی دانشگاهی همکارانشان و 
ب( مطالــب و ارجاعات پاورقی، به طور قابل 
مالحظه ای فاقد یک همپوشــانی قابل توجە 

هستند.
حتی اگر نویســنده واژه ی اتنیســیتە را 
صرفــاً در رابطه با گروه های ملی به کار ببرد، 
معادل کردن ملی گرایــی با وفاداری به دولت 
او را به سوی دست کم گرفتن جذبە ی نسبی 
اتنیسته ســوق می دهد )23(. اما رویه ی بسیار 
رایج تر اســتفاده از اتنیسیتە به عنوان ردایی 
برای چندین نوع مختلف هویت و شناســایی 
جمعی تأثیــر بە مراتــب زهرآلودتری دارد. 
در چنین گروه بندی واحدی فرض می شــود 
که همه هویت ها از یک دســتە هســتند. ما 
اظهار نظر بیشتر در مورد پیامدهای نامطلوب 
ایــن پیش فرض را بــه بحث بعدی در مورد 



ازلی گرایــی و کثرت گرایی موکول می کنیم و 
در اینجــا فقط به این نکتــه توجه می کنیم 
که این پیش فرض مانع از طرح این ســؤال 
کلیدی می شــود که کدام یــک از این چند 
هویــت یک فــرد در آزمون وفــاداری برنده 

می شود.
انسان شناسان، اتنیک شناسان و محققانی 
که به همسنجی های جهانی اهمیت می دهند 
تمایل بیشتری به استفاده از اتنیسیتە و گروه 
اتنیکی در مفهوم بکر خود که شامل احساس 
نیا و نســب مشترک است داشــته اند )2٤(. بە 

عنوان مثال ماکس وبر اشارە می کند:
ما آن گروه هــای انســانی را »گروه های 
اتنیکــی« می نامیــم کــه اعتقــاد ذهنی به 
نســب مشــترک خود دارند، این اعتقاد باید 
برای گســترش و تشــکیل گروه مهم باشد. 
برعکس مهم نیســت که رابطه خونی عینی 
وجود داشــته باشــد یا نه. عضویت اتنیکی 
)Gemeinsamkeii( بــا گروه خویشــاوندی 
دقیقاً به دلیل داشتن هویت فرضی، متفاوت 
است )2٥(. به نظر می رسد که این تعریف گروه 
اتنیکی و ملت را برابر می داند و همانطور که 
قباًل اشــاره شد، وبر در واقع این دو مفهوم را 
به هم مرتبط کرد )26(. با این وجود وبر جایی 
دیگر تمایــز مهم و مفیدی بین این دو قائل 

می شود:
ایده ی ملت مســتعد آن است که هر دو 
مفهوم نســب مشترک و یک همگنی اساسی 
هرچنــد اغلب نامعیــن را در بر گیرد. »ملت« 
این مفاهیم را با احســاس همبستگی موجود 
در جوامع اتنیکی مشــترک دارد که از منابع 
مختلف نیز تغذیه می شــود، درست همانطور 
که قباًل گفتەایم. اما احســاس همبســتگی 
اتنیکی به خودی خود »ملت« را نمی ســازد. 
بدون شک، حتی روس های سفید در مواجهه 
با روس های دیگر، همیشه احساس همبستگی 
اتنیکی داشــته اند اما با همه این ها در زمان 
کنونی نیز به نــدرت ادعا می کنند که واجد 

شــرایط هستند که »ملت« جداگانه ای باشند. 
تا همین اواخر، لهستانی های سلزیای علیا به 
ندرت احســاس همبستگی با »ملت لهستان« 
داشتند. آن ها خود را یک اتنیک جداگانه در 
مقابل آلمانی ها احســاس می کردند اما برای 
بقیــه، آن ها چیزی بیــش از رعایای پروس 
نبودنــد )27(. وبر در اینجا به وضوح از مردمان 
پیشا ملی یا آنچه قباًل تحت عنوان ملت های 
بالقوه نام بردیم، صحبت می کند )2٨(. توصیف 
او از مردمانی اســت که هنوز به تعلقشــان 
بە یک عنصر اتنیکی بزرگ تر آگاە نیســتند. 
آگاهی و هوشــیاری گروه که مورد اشارە او 
است، یعنی آن سطح نسبتاً پایین همبستگی 
و انسجام اتنیکی که بخشی از عناصر اتنیکی 
در مواجهــه با یک عنصر خارجی احســاس 
می کننــد بــه درجه ای نرســیده کە اهمیت 
سیاسی داشتە باشد و بیشتر به بیگانه هراسی 
نزدیک است تا ملی گرایی. اما این انسجام به 
میزانــی که نمایانگر گامی در روند تشــکیل 
ملت است نشان می دهد که گروهی از مردم 
قبل از اینکه بدانند چه هســتند باید از نظر 
اتنیکی بدانند چه چیزی نیســتند. بنابراین 
به توصیف وبر می توانیم اسلواک ها، کروات ها 
و اســلوونیایی ها را اضافه کنیم که در زمان 
امپراتوری هابسبورگ، مدت ها قبل از داشتن 
نظری مســلم در مورد هویت اتنیکی یا ملی 
خود، آگاه بودند که نه آلمانی هســتند و نه 
مجــاری. در چنین مواردی هویــت معنادار 
با ماهیت مســلم به ناحیە، منطقه، قبیله یا 
طایفە محدود می شــود. بنابراین اعضا نباید 
از تعلق به گروه اتنیکی آگاه باشــند. ارنست 
بارکر در مــورد مردم قبــل از قرن نوزدهم 

همین نکته را بیان کردە است:
خودآگاهی ملت ها محصول قرن نوزدهم 
اســت. این موضوع در درجــه ی اول اهمیت 
قــرار دارد. ملت ها از قبل آنجا بودەاند. آن ها 
در واقــع قرن ها آنجا بودەانــد. اما چیزهایی 
که به ســادگی »آنجا« هســتند آن چیزهایی 
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نیســتند کە در زندگی انسان اهمیت دارند. 
آنچــه واقعاً و در نهایــت اهمیت دارد چیزی 
اســت که به عنوان یک ایده درک می شــود 
و به عنوان یک ایده با عواطف و احساســات 
رســمیت می یابد تا اینکه تبدیل بە سبب و 
علت و در نهایت سرچشــمه ی عمل و کنش 
شــود. در دنیای عمل، ایده های درک شــده 
صرفاً شــور و شوق هســتند و یک ملت باید 
یک ایــده و همچنین یک واقعیت باشــد تا 
بتوانــد به یک نیروی پویا تبدیل شــود )2٩(. 
اگــر بخواهیم بدون اندک تغییری در معنای 
آن، عبارت بندی بارکر را اندکی اصالح کنیم 
می توانیم بگوییم یک ملت یک گروه اتنیکی 
خودآگاه است. یک گروه اتنیکی ممکن است 
به آســانی توسط یک انسان شــناس یا ناظر 
بیرونی دیگر تشخیص داده شود اما تا زمانی 
که اعضا خودشــان از منحصــر به فرد بودن 
گروهشان آگاه نباشند، گروه آن ها صرفاً یک 
گروه اتنیکی اســت و نه یک ملت. بنابراین، 
در حالی که یک گروه اتنیکی ممکن اســت 
توســط دیگران تعریف شود، ملت باید خود، 
تعریفی از گروه خود داشتە باشد )3٠(. بنابراین 
اســتفادە از گروه اتنیکی یا اتنیســیتە برای 
اشــارە بە چندین نوع هویت مختلف، روابط 
بین گروه اتنیکــی و ملت را مبهم یا مخفی 
می کند و همچنین این رشــتە ی تخصصی را 
از یک اصطالح عالی برای اشاره به ملت ها و 
ملت های بالقوه محروم می کند و از ارزش این 

اصطالح می کاهد.

ازلیگرایی
ازلی گرایی، کە جایگزیــن رایج دیگری برای 
ملی گرایی اســت معموالً با کارهای کلیفورد 
گیرتز شناختە می شود. اگرچه خود پروفسور 
گیرتــز اعتــراف کــردە کــە آن را مدیون 
ادوارد شــیلز اســت )31(. عالوە بر این گیرتز 
در واقع در مورد ازلی گرایی ننوشــتە اســت 
بلکە از احساسات خاســتگاهی، اولیه و ازلی 

ســخن گفتە است. اســتفاده از واژە ی جمع 
احساسات تصادفی نیست، زیرا گیرتز موضوع 
رقابت وفــاداری را به صــورت دوگانه یعنی 
وفــاداری به دولت در مقابل وفاداری به ملت 
تصور نمی کند. بلکە او »احساســات ازلی« یا 
»وابســتگی های اولیه« را بــه عنوان تعدادی 
از پدیده هــای متمایز کە تنهــا گاهی اوقات 
همپوشــانی دارند، تصور می کند. پیوندهای 
روانشناختی ناشی از یک پیشینه ی مشترک 
زبانی، نژادی، قبیله ای، منطقه ای یا مذهبی، 
توســط گیرتز به عنــوان هویت های بنیادی 
کاماًل قابل تفکیک و امــا گاهاً تقویت کننده، 

تلقی می شوند.
همانطــور که در توضیحــات ما در مورد 
اتنیســیتە ذکر شد گیرتز مطمئناً تنها کسی 
نیست که پیوندهای بنیادین را چند ماهیتی 
تلقی می کند. بنابراین تعدادی از نویسندگان 
تعــارض بین والون هــای فرانســوی زبان و 
فلم های هلنــدی زبان در بلژیک را اساســاً 
زبانی توصیف کردەاند، زیرا ]بین آن ها[ هیچ 
اختالف مذهبی یا تقســیم بندی مهم دیگری 
وجود نــدارد که به راحتی قابل تشــخیص 
باشد. در مقابل، مشکل ایرلند شمالی هموارە 
مذهبی قلمداد شــدە است زیرا مشکل زبان 
یــا نژاد در آنجا وجود ندارد. کشــمکش های 
ســنگاپور اغلب بــه عنوان نــژادی توصیف 
می شــوند زیرا تمایزات قابل مشاهده ای بین 
ماالیی هــا و یک چینی نوعــی می توان قائل 
شد. مشکالت و مسائل هویتی اندونزی اغلب 
به عنوان مســائل منطقه ای توصیف می شوند 
زیرا ویژگــی جغرافیایی و جزیــرەای آن به 
راحتی باعث ایجاد تقســیم بندی شدە است. 
هویت تایوانــی فقط به این دلیل خودتعریف 
است که هیچ تفاوت محسوسی بین تایوانی ها 
و هان های سرزمین اصلی چین وجود ندارد. 
اما ســؤال این اســت که آیا هر یک از این 
نمونه هایــی کە ذکر شــد در واقــع گونه ای 
جداگانــه و قابــل تفکیک هســتند یا اینکه 



توصیــف آن ها به عنوان اساســاً دینی، زبانی 
و غیره ناشــی از اشتباه گرفتن مظاهر عینی 

ملت با ماهیت روانی آن نیست؟
هــر ملتی البتــه، ویژگی هــای عینی و 
ملموســی دارد و پــس از آنکە شناســایی 
شــدند، می توان آن ها را بــا عبارات ملموس 
توصیف کرد. ملت آلمان را می توان برحسب 
تعداد، ترکیب مذهبی، زبان، موقعیت مکانی 
و تعدادی عوامل عینــی دیگر توصیف کرد. 
اما هیچ یک از ایــن عناصر برای ملت بودن 
آلمــان ضروری نیســت. بلکــە جوهر ملت، 
همانطور که قباًل ذکر شد، موضوع خودآگاهی 
یا خودهوشــیاری است. بسیاری از مشکالت 
مربــوط به تعریــف یک ملت دقیقــاً به این 
واقعیت مربوط می شــود کــه ملت یک گروه 
خود-تعریف کننده است یعنی آن ها خودشان 
خودشــان را در قالــب یــک ملــت تعریف 
کردەاند. به همین دلیل اســت که محققانی 
مانند ارنست بارکر، روپرت امرسون، کارلتون 
هیــز و هانس کوهن هنگام تحلیل و توصیف 
ملــت به طــور مــداوم از اصطالحاتی مانند 
خودآگاهی و خودهوشیاری استفاده می کنند. 
این تصور خویشــاوندی و یگانگی گروه است 
که جوهره ی ملت است و ویژگی های ملموس 
و عینــی مانند مذهب و زبان تنها به میزانی 
برای ملت مهم اســت که در ایــن تصور یا 
احســاس خودآگاهی و یگانگی گروهی نقش 
داشته باشــد. همچنین شایان ذکر است که 
یــک ملت می تواند یک یا همه ی ویژگی های 
ظاهری خود را از دســت دادە یا تغییر دهد 
بــدون آنکە حس یگانگــی حیاتی که آن را 
به یک ملــت تبدیل می کنــد، از بین برود. 
بنابراین، ایرلندی ها و اسکاتلندی ها می توانند 
زبان خود را بدون از دست دادن اعتقاد خود 
بــه هویت ملی جداگانه از دســت بدهند. به 
همین نحو، یهودیان می توانند وابســتگی به 
آیین یهودیت نداشتە باشند، اما بسیار آگاهانه 
با ملت یهود پیوند داشــتە باشــند. در واقع، 

اکنون در دوره ای قــرار داریم که لباس های 
سنتی، مراسم و دیگر آداب و رسومی که قباًل 
بــه خارجی ها کمک می کردند تا ملل متمایز 
را بە آسانی شناســایی کنند، کم کم از بین 
رفتە و شــاهد یکدست شدن فزاینده جهانی 
هستیم، اما ناسیونالیسم علی رغم این یکدست 
شــدن، به معنای واقعی آن، آشکارا در حال 
افزایش و قدرت گرفتن است. بنابراین، برای 
مثال هایی کە در باال ذکر کردیم ویژگی های 
ملموس و عینی عامل اساسی نیستند اگرچه 
بر أســاس تفاوت های زبانی، مذهبی، نژادی 
و غیره شــناختە می شــوند؛ در حالی که در 
نهایــت هویت های ملی بر چنین تفاوت هایی 
بنا نهاده شده اند، در واقع همه از یک جنس 

هستند.
دالیــل متعددی وجــود دارد که مظاهر 
ملمــوس ملت را با جوهر روانی آن اشــتباه 
بگیرند. یکی از عوامل این اســت که عناصر 
ملموس به آسانی قابل مشاهده و مفهوم سازی 
هستند. عالوه بر این، برای مفسران برنامەهای 
تلویزیون، گزارشگران خبری و حتی محققان، 
مالحظــات ملموس نه تنهــا راحت تر درک 
می شوند، بلکه به آسانی با عباراتی قابل فهم 
به عوام و مخاطبین معمولی منتقل می گردند. 
تأکید رویە ی علمی جدید بر کمی سازی نیز 
در این کج فهمی دخیل اســت، زیرا محققان 
تالش های خود را بیش از حد بر جســتجوی 
عوامل تعیین کننده قابل ســنجش ملی گرایی 

متمرکز کرده اند )32(.
با این حال، مشــکل را نمی توان به طور 
کامل به گردن بیگانگان انداخت. کسانی که 
بیش از همــە درگیر منازعــات هویت ملی 
هستند نیز می توانند حداقل از سه طریق در 
این تأکید بر عناصر آشــکارتر سهیم باشند. 
اول اینکە یک ویژگی خاص از یک ملت غالباً 
به نقطه ی تجمع یــک مبارزه ی ملی تبدیل 
می شــود و در چنین حالتــی آن ویژگی بە 
عنوان بخش جدایی ناپذیری از ملت توصیف 
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می شــود. اوکراینی ها، کانادایی های فرانسوی 
زبان و چندین گروه ملی در هند و پاکستان 
اصرار دارند کــه زبان خاص آن ها باید حفظ 
شــود و گرنه هویت ملی آن ها بە همراه آن 
ناپدید خواهد شــد. بنابرایــن، امر »ازلی« در 
این گونە موارد به عنوان امری زبانی توصیف 
می شــود. با این حال، همانطــور کە گفتیم 
که چندیــن ملت وجود دارند کــە بدون از 
دســت دادن آگاهی ملی خــود زبان خود را 
از دســت داده انــد. به ویژه قابل ذکر اســت 
که ناسیونالیســت های ایرلندی قرن نوزدهم 
و اوایل قرن بیســتم همیــن ادعا را در مورد 
پیوند زبان و یگانگی ملی مطرح می کردند، اما 
تالش هایی کە پس از اســتقالل برای احیای 
زبان گیلیک انجام شد مورد استقبال اکثریت 
مــردم ایرلند که به وضــوح هویت ملی خود 
را حفظ کــردە بودند، قرار نگرفت )33(. عنصر 
دوم ســهیم در این امر این اســت که مردم 
یک ملت، به عنوان روشــی دم دســتی برای 
توصیف مجموعه ی پیچیده تری از الگوها که 
براســاس آن بتوانند گروه دیگری را متمایز 
کننــد، تمایل به انتخاب یک ویژگی خاص و 
برجستە کردن آن دارند. بنابراین از نظر مردم 
اسکاتلندی و انگلیسی حاضر در ایرلند شمالی، 
ایرلندی ها »کاتولیک« هســتند )33(. معکوس 
این فرآینــد موجب برانگیختــن ایرلندی ها 
خواهد شد. بنابراین، ناظر خارجی به راحتی 
بە این باور می رســد که می توان این موضوع 
را به یک مبارزه ی مذهبی تقلیل داد، هرچند 
ریشە ی مسئله ی واقعی در تفاوت هایی نهفتە 
اســت کە در وحدت ملی وجــود دارند )3٤(. 
موضوعی  سومین و دشــوارترین نکتە اساساً 
روان شــناختی اســت. افرادی که درگیر یک 
منازعه هویت ملی هستند، نیاز به این دارند 
کە عکس العمل های احساسی خود را به شکل 
»منطقی تــر« و واقعی تر برای گروه دیگر بیان 
و تشــریح کنند. هیجان یا حس یگانگی که 
بین آن ها شکاف ایجاد می کند باید به شکل 

ملموس تری بیان شــود، ماننــد تفاوت های 
مذهبی، آداب و رســوم یا گویش. یک پدیده 
آشــکارا مرتبط با موضوع، اجباری است که 
افراد احســاس می کنند تــا پیش داوری های 
خود )یعنی پاسخ های عاطفی به محرک های 
خارجی( را با نسبت دادن ویژگی های متمایز 
بە گروە دیگر کە بە آســانی قابل درک  )یا به 
راحتی قابل سوءدرک( هستند »توجیه« کنند.
جدای از پنهان کردن علت اصلی و عمق 
روانشناختی آن موضوع خاص، عمل توصیف 
چنین وضعیت هایی بە عنوان مســایلی اساساً 
زبانــی، نژادی یا مذهبی، همان خطری را در 
بردارد که ما در بحث استفاده از اصطالحات 
متعدد برای اشــارە بە یک موضوع خاص بە 
آن اشاره کردیم. این خطر وجود دارد به این 
نتیجه برســیم که هر اصطالح یک پدیده ی 
اساساً جداگانه را توصیف می کند. تحلیل هایی 
که بر یک عنصر ملموس تأکید می کنند اغلب 
مملو از عباراتی مانند »ناسیونالیسم فرهنگی«، 
»ناسیونالیسم مذهبی« یا »ناسیونالیسم زبانی« 
هســتند. اگرچه چنین اصطالحاتی بە خوبی 
نشان می دهند کە ناسیونالیسم در جایی وجود 
دارد، امــا این تصور را نیز به وجود می آورند 
که آن نوع ملی گرایــی یکی از چندین گونه  
مختلف است و با ناپدید شدن عوامل ملموس 

بە آسانی ملی گرایی هم فروکش می کند.
بنابراین، استفاده از ازلی گرایی حداقل بر 
»احساســات ازلی« ترجیح داده می شود، زیرا 
مفهــوم امر ملی را بیشــتر از ایــن تکه تکه 
نمی کند. بزرگ ترین انتقاد بر ازلی گرایی این 
اســت که فرض ازلی بودن آن، درست مانند 
مــورد قبیلهگرایی، داللت بر ایــن دارد که 
با پیشرفت مدرنیزاســیون، بە تدریج از بین 
خواهد رفــت. یک فرض قوی وجود دارد که 
ازلی گرایی بر جوامع »مدرن« تأثیر نمی گذارد. 
اما فهرستی از کشــورهای اروپایی که اخیراً 
اصطــکاک ملــی را تجربه کرده اند، نشــان 
می دهد که آگاهی ملی به جهان سوم محدود 



نمی شــود. اتحاد جماهیر شــوروی، رومانی، 
قبــرس، چکســلواکی، یوگســالوی، ایتالیا، 
فرانســه، اسپانیا، ســوئیس، بلژیک و بریتانیا 
همه اخیراً معضالتی ناشــی از رشــد آگاهی 
ملی در بخش هایی از جمعیت خود را تجربە 
کردەاند. »ناسیونالیسم سیاه پوستان« در ایاالت 
متحده و ناآرامی های کانادایی های فرانســوی 
زبان در کانادا شواهد بیشتری هستند بر این 
که صنعتی شدن، سیستم های ارتباطی سریع، 
رتبه بندی باال در شــاخص آمــوزش جهانی 
و تولیــد ناخالص ملی چشــمگیر، تدابیری 
مطمئن برای حذف اصطکاک های ناشــی از 

رشد آگاهی ملی نیستند.

کثرتگرایی
منشــأ پلورالیســم یا کثرت گرایی معموالً به 
انسان شــناس برجســتە، جی. اس. فرنیوال 
برمی گردد. فرنیوال به ویژه به بستر اجتماعی 
اســتعمار عالقه داشــت کــه در آن بومیان، 
اســتعمارگران، و افراد غیربومی که توســط 
اســتعمارگران وارد آنجا شده بودند، در کنار 
هــم زندگی می کردنــد. او چنین واحدی را 

جامعه متکثر نامید:
این به معنای دقیق یک مخلوط اســت، 
زیــرا این گروه ها قاطی می شــوند اما در هم 
حل نمی شوند. هر گروه مذهب خود، فرهنگ 
و زبان خود، عقایــد و روش های خاص خود 
را حفــظ می کند. آن ها به عنوان افراد با هم 
مالقات می کنند، اما فقط در بازار، در هنگام 
خرید و فروش. این جامعه ای متکثر است که 
بخش های مختلف جامعه در کنار هم، اما بە 
وضوح جدا از همدیگر در یک واحد سیاســی 

زندگی می کنند )3٥(.
اگرچه فورنیوال شــکل بســیار خاصی از 
جامعــه را توصیــف می کــرد و دوران آن تا 
حد زیادی گذشــتە بود، اما اصطالحی کە او 
ساخت به زودی توسط دیگران برای توصیف 
هر جامعه ای کــه دارای ویژگی های ناهمگن 

باشــد به کار برده می شود. بنابراین، ویرایش 
ســوم فرهنگ لغت بین المللی جدید وبستر 
)1٩71( شامل تعریف زیر از پلورالیسم است 
که هیچ شــباهتی با تعریف نسخه قبلی آن 
ندارد: »وضعیت یا شــرایطی از جامعه که در 
آن اعضای گروه های مختلف اتنیکی، نژادی، 
مذهبی، یا اجتماعی، مشــارکت مســتقل بە 
خود داشتە و توسعه فرهنگی یا عالیق سنتی 
خــود را در محدوده ی یک تمدن مشــترک 
حفظ می کنند«. گنجاندن گروه های اجتماعی 
در این تعریف باعث می شــود که پلورالیسم 
اصطالحی فراگیرتر از اتنیســیتە باشد، زیرا 
گروه های اتنیکی بر اساس طبقات اجتماعی-
اقتصادی تعریف نشدەاند. بنابراین کثرت گرایی 
ظاهراً همه اشکال هویت گروهی کە از سطح 
دولــت پایین ترنــد را در بر می گیرد و صفت 
فرهنگــی مندرج در تعریف، که معموالً مقدم 
بر آن است، در کاهش ماهیت فراگیر آن کار 
چندانی انجام نمی دهد )36(. این عدم تفکیک 
و تمایز بە این معنی است کە در کثرت گرایی 
همە ی هویت های گروهی در یک سطح قرار 
دارند و هنگامی که ایــن تعریف به پذیرش 
قیاســی کثرت گرایی از جامعه، به عنوان یک 
مفروض پایــدار پیوند می خــورد، بە مفهوم 
مدیســونی توازن بین منافع متقابل نزدیک 
می شــود. از آنجایی که همــە ی هویت های 
منطقــه ای، اقتصــادی، اجتماعــی، مذهبی، 
اتنوملی، نژادی و ســایر هویت های فرد کاماًل 
بــا فرد دیگری منطبق نیســتند، این نظریه 
مســلم فرض می کند که منافع برخاســتە از 
مجموعە ی همه ی ایــن هویت ها، با گرایش 
مبتنی بر گسیختگی هر هویت واحد، مقابلە 
کردە و بنابراین تداوم و پایایی دولت تضمین 
اما چنین پیش بینی هایی، شواهد  می شــود. 
ارائه شده توسط چندین جنبش جدایی طلب 
اتنوملی را کە در آن ها سرچشمه های هویت 
ملی بســیار عمیق تر از مذهب، طبقه و امثال 
آن بودە اســت، نادیدە می گیــرد و بنابراین 
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]پلورالیسم[ ممکن است حتی با وجود سایر 
منافع مشــترک، نتواند بە خوبی برای حفظ 
دولــت عمل کند. اینکه فرد به طور همزمان 
چندیــن هویت گروهی مشــترک دارد، قابل 
کتمان نیســت. اما این که ایــن هویت ها از 
ترتیب یکســانی برخوردار نیستند، ]چرا که[ 
طبق توصیف حکیمانه روپرت امرسون، ملت 
بە عنوان »بزرگ ترین اجتماع در هنگام خطر 
خواســتار وفاداری مردانش است و ادعاها و 
حقوق جوامــع کوچک تــر درون خود و آن  
جوامعــی کە با آن ها مشــکل دارد را پایمال 
می کند یا بــه طور بالقوه آنــان را به درون 

اجتماع بزرگتر فرو می بلعد« )37(.

قبیلەگرایی
کلمــات قبیله و قبیله گرایــی بە آن صورت 
کــە اکنون بە کار می رونــد معموالً بە برخی 
مردم آفریقای غیرعربی اشــارە دارند، جایی 
کــه این مردمان بعد خاصی به ابهام پیرامون 
مطالعه ناسیونالیســم اضافه کرده اند. اگرچه 
واژه قبیلــه چنــدان دقیق نیســت و معنای 
آن مورد مناقشــه انسان شناسان است، اما به 
طور سنتی برای توصیف یک واحد سیاسی-
اجتماعی همگن اتنیکی استفاده می شود، اما 
واحدی که تنها بخشــی از یــک گروه بندی 
بزرگتر و بە هم پیوســتە تر است. این مفهوم 
از قبیله به عنوان یک واحد اتنیکی زیردست 
معموالً در خارج از آفریقا مورد اســتفادە قرار 
می گیرد. از این رو برخی از واحدهای کلیدی 
اجتماعی-سیاسی مانند آذربایجانی ها، کوردها 
و پشــتون های مردم آســیا به عنوان قبیله 
قلمداد شــده اند. با این نامگذاری این معنا بە 
ذهن متبادر می شــود کــه در هر یک از این 
مــوارد یک گروه اتنیکی وجــود دارد که در 
برگیرنده ی همه این واحدهای قبیله ایســت. 
از ســوی دیگر، در آفریقای غیرعربی، تعداد 
زیادی دسته های انســانی که اصطالح قبیله 
بیشتر به آن ها نســبت دادە می شود، که در 

واقــع ملت هــای جداگانه یا بالقوه هســتند. 
نمونه هــای معــروف این قبایــل عبارتند از 
اشانتی های غنا، باکنگوهای کنگو، هوسە های 
نیجــر و نیجریە، ایبوهــای نیجریە، زولوها و 
همچنین کوســاهای آفریقای جنوبی. درست 
به همان اندازه که -از نظر روانی و همچنین 
به طور ملموس- بین فرانسوی ها و آلمانی ها 
تفاوت وجود دارد بین دو »قبیله« ی آفریقایی 
هم این مقدار فرق دیدە می شــود. محققان 
با نام بــردن از آن ها به عنوان قبیله و نه به 
عنوان ملت یا ملت های بالقوه، به طرز بسیار 
ناشیانه ای جذبە ی عاطفی کە این اجتماعات 
در قلب افراد خود کاشتەاند را تقلیل دادەاند. 
قلمداد کردن این جذبە بە عنوان قبیله گرایی 
و در عین حال اختصاص دادن ناسیونالیســم 
برای توصیف دلبستگی به دولت های جدید، 
هــم منعکس کننده و هــم تقویت کنندە این 
پیش فرض ]غلط[ اســت که وفاداری فرد بە 
یقین در طول زمان از جزء )که در واقع ملت 
اســت اما قبیله نامیده می شود( به کل )کە 
در واقع دولت است اما ملت نامیده می شود( 
منتقــل می گردد. این موضــوع بە این علت 
پیش فرض مذکور را تقویت می کند کە »قبیله« 
عــالوه بر اینکە ایده وضعیت زیراتنیکی را بە 
ذهن متبادر می کند، بلکە به طور عامیانه به 
مرحله ای ابتدایی و تکاملی در سازمان بشری 
نیز اشاره می کند. با این فرض، قبایل سلتیک 
و ژرمن در نهایت در یک واحد فراقبیله ای و 
ملی جذب شدەاند. بر همین قیاس، می توان 
فــرض کرد که »قبایل« آفریقا به عنوان مثال 
در »ملت نیجریه« جذب خواهند شد. بنابراین 
زمان به وضوح بە نفع دولت ها در نظر گرفتە 
می شود و به دولت ها، نه قبایل، به عنوان موج 

آینده نگریسته می شود.
یک مشکل نهایی در مورد تعمیم معنای 
قبیله بە خارج از آفریقای غیرعرب وجود دارد. 
اکثر گروه های اتنیکی متمایز، حتی اگر قبیلە 
هم نامیده  شــوند، خود متشــکل از چندین 



قبیله دیگر هستند. در نتیجه، گروه های اصلی 
و زیردســتان آن ها اغلب به طور یکسان و با 
یک نام توصیف می شوند. این استفاده دوگانه 
از ایــن اصطالح، تعمیم در ارتباط با احتمال 
جذب شــدن همه به اصطالح قبایل در یک 
هویت بزرگتر را بســیار خطرنــاک می کند. 
فرض بر این است که افزایش تماس ها باعث 
شــود که واحدهای زیردست اتنیکی به طور 
فزاینده ای از مشترکات خود آگاه شوند و در 
نتیجه مفهوم ملت را به وجود آورند. در حالی 
کــه افزایش تماس بیــن اتنیک های مختلف 

نمی تواند چنین تأثیری داشته باشد.

منطقهگرایی
بســیاری از آنچه در مورد قبیله گرایی گفته 
شده است بە منطقه گرایی به عنوان جایگزینی 
برای ناسیونالیسم نیز مربوط می شود. بخشی از 
سردرگمی به این دلیل است که منطقه گرایی 
در اصطالح امروزی دو معنای کاماًل ناسازگار 
دارد، یکــی هویت فرادولتی و دیگری هویتی 
درون دولتی. بنابراین، اتحاد فرادولتی بخشی 
از جهان، برای مثــال، منطقه گرایی اروپایی 
نامیده می شــود و از ساختارهایی مانند ناتو، 
سازمان پیمان آسیای جنوب شرقی، اتحادیە 
اقتصادی اروپا و اتحادیه عرب بە سازمان های 
منطقــه ای نــام می برنــد. از ســوی دیگر، 
منطقه گرایی برای توصیف تقســیمات درون 
دولتی بر اســاس پیوندهای عاطفی با نواحی 
نیز استفاده می شــود. در معنای دوم، یعنی 
بخش یا ناحیەگرایی، ناسیونالیســم اغلب به 
صورتی نادرست به عنوان منطقه گرایی نامیده 

می شود.
منطقه گرایی حتی بیشتر از ازلی گرایی و 
قبیله گرایی، در انتقال احساس تعهد عاطفی 
به آن میزان کە ناسیونالیسم منتقل می کند، 
ناتوان اســت و بنابراین استفاده از این کلمە 
این اعتقاد را منعکــس و تقویت می کند که 
منطقەگرایی رقیبی شایسته برای اساسی ترین 

وفاداری یک فرد یعنی ناسیونالیســم نخواهد 
بود )3٨(. به عالوه، معادل ســازی منطقه گرایی 
بــا ناسیونالیســم گیــج کننده اســت زیرا 
منطقه گرایی، اگر به درســتی استفاده شود، 
اغلب می تواند با ناسیونالیسم واقعی همزیستی 
داشتە باشد. برای مثال، ناسیونالیسم آلمانی، 
مانع تفاوت در نگرش های منطقه ای در میان 
پروس هــا، راینالندی هــا، باواریایی ها و غیره 
نشــده اســت. اما واقعیت مهم این است که 
در هر آزمون وفــاداری، آن عواملی که همه 
اعضای ملت آلمان احساس می کنند در آن ها 
اشــتراک دارند مهمتر از تمایزات منطقه ای 

تلقی می شوند.
مطمئناً مــواردی وجود دارد که در آن ها 
امــر ملی )آگاهی ملی( هنــوز به طور کامل 
منعقد نشده است و بنابراین هویت منطقه ای، 
رقیب واقعــی ملی گرایی برای وفاداری مردم 
اســت. بنابراین، مفهوم المغرب العربی هنوز 
هــم تأثیر فوق العادەای بــر هویت اعراب در 
غــرب لیبی دارد. در حالی که ناسیونالیســم 
عربی در حال نفوذ در این منطقه اســت، اما 
برخی از ســاکنان آن هنوز احساس می کنند 
که تفاوت های اساســی بین اعــراب غرب و 
شــرق وجود دارد کە بر نقطە اشتراک آن ها 
کە عرب بودن اســت، می چربــد )3٩(. با این 
حال، به طور کلی پذیرفته شــده اســت که 
بخــش و ناحیەگرایی با افزایــش تماس در 
میان بخش های مختلف یک جمعیت همگن 
اتنیکــی کاهش می یابد. تحوالت در برخی از 
موقعیت ها و مناســبات، در تأیید این فرض 
است که تماس های فشرده تر میان بخش هایی 
از جمعیت که پایه ای برای احســاس منشــأ 
مشترک دارند، این آگاهی را افزایش می دهد. 
ملل امروزی زمانی متشــکل از مردمانی در 
بخش هــای متمایز بودند که حس اساســی 
هویت آن ها فراتر از خانواده، روستا، طایفە یا 
قبیله نبود. عالوه بر این، هنگامی که احساس 
آگاهی ملی ایجاد می شود، افزایش تماس های 
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بین منطقه ای به وضوح موجب یکسان سازی 
آداب و رســوم، ســلیقه ها و نگرش های این 
جمعیت خواهد شــد. امــا در جایی که نه با 
یک ملت بالقوه، بلکه با گروه هایی ســروکار 
داریم که آداب و رسوم و باورهایشان به طور 
کلی، حاکی از تاریخی مشترک نیست، بلکه 
نشان دهندە ی ریشه های متمایز و رشد و نمو 
جداگانە است، افزایش تماس ها تأثیر معکوس 
دارد. در ایــن حالت به جــای آنکە جذابیت 
آن صفات مشــترک تقویت شود، گرایش به 
تأکیــد بر ویژگی هایی وجــود دارد که عامل 
تقســیم و جدایی هســتند. افزایش شــدید 
تنش هایی کــه بســیاری از دولت های چند 
اتنیکی تجربه کرده اند، بر این دوگانگی تأکید 
می کنــد. ارتباطات و تماس های گســترده، 
فالندری ها،  کیکویوهــا،  الئوهــا،  کوردهــا، 
ولزی هــا و فرانســوی-کانادایی ها را از نظــر 
ملی آگاه تر و هوشــیارتر کرده است و باعث 
شــدە آن ها بــه ترتیب با اعــراب و ترک ها، 
انگلیســی ها  والون ها،  کنیایی ها،  تایلندی ها، 
و انگلیســی زبان ها در بیافتنــد. بنابراین تأثیر 
افزایــش ارتباطات و حمــل و نقل در داخل 
یــک دولت بیــن اعضای یک ملــت یا ملت 
بالقوه با تأثیر همیــن ارتباطات بین اعضای 
ملت هــای جداگانه در داخــل همان دولت 
تفــاوت اساســی دارد. بنابراین، اشــتباه در 
ارجاع به ناسیونالیسم به عنوان منطقه گرایی، 
اولیای امور را به این تصور واداشته است که 
گوناگونی های هویتی که با آن سروکار دارند، 
بە وسیلە ی مدرنیزاسیون از بین خواهد رفت. 
اما مجموعه شــواهد واقعی درست خالف آن 

را نشان دادە است.

کمونالیسم)جماعتگرایی(
کمونالیســم نیــز به عنــوان یکــی دیگر از 
جایگزین های ناسیونالیســم واقعی، مسائل و 
مشــکالتی را به وجود می آورد. در نتیجە ی 
تحوالت سیاســی در جنوب آســیا )جدایی 

پاکستان و هند و بنگالدش(، واژە کمونالیسم 
وارد ادبیــات ناسیونالیســم معاصــر شــد. 
کمونالیسم تبدیل شد بە راهی برای توصیف 
گرایش مردم آســیای جنوبی به جدا شــدن 
در امتداد یک شــکاف اسالمی-هندویی. قبل 
از خروج بریتانیا از هند، کمونالیســم در آنجا 
بــه معنای تمایل فزاینــده مردم بە تأکید بر 
اهمیت هویت مرتبط با مذهب به جای تأکید 
بر آنچه که معموالً و به اشتباه »ناسیونالیسم 
هنــدی« نامیده میشــد، بود. پــس در این 
منطقه، کمونالیســم به عنوان رقیبی با آنچه 
کە »ناسیونالیسم« نامیده می شد )یعنی آنچه 
در واقع همان چیزی بود که ما آن را وفاداری 
دولتــی نامیدیم( تلقــی می گردید، اما از آن 
)مانند ازلی گرایی، قبیله گرایی و منطقه گرایی 
در جاهای دیگر( مترادف با چیزی که ما آن 
را بە عنوان »ناسیونالیسم واقعی« می شناسیم، 
اســتفادە نمی شــد. در عوض، کمونالیسم، با 
مســلم دانســتن هویتی بنیادین در امتداد 
خطوط مذهبی که هم چندین ملت را در بر 
می گیرد و هــم ملت های دیگر را از هم جدا 
می کند، اهمیتی که ما برای مفهوم ملت قائل 

شده ایم را مردود شمرد.
اســتدالل مــا بــرای پشــتیبانی از این 
ادعا بە این شــرح اســت: اول، تهییج مردم 
برای تقســيم هند به دو دولــت حتی قبل 
از اســتقالل، كه يكی از آن ها علناً خواســتار 
اســتقرار یک جمهوری اسالمی بود، دوم، در 
چند همه پرســی که در آن ملت هایی کە بر 
اســاس خطوط مذهبی تقســیم شدە بودند 
تمایل به پیوســتن بە پاکستان نشان دادند، 
و ســوم، خونریزی ها و اقدامات خشونت باری 
که گروه های مذهبی در زمان خروج بریتانیا 
و پــس از آن در فواصل زمانی متناوب انجام 
دادند. بــا این حال واضح اســت که آگاهی 
ملی رو به رشــد مردم از مشــخصەهای بارز 
این منطقە اســت. این واقعیــت که اتحادیه 
چندملیتی هند هنوز از نظر سرزمینی دست 



نخورده اســت حائز اهمیت اســت، اما بهای 
ادامه ی این اتحادیه، اعطــای مجموعه ای از 
امتیازات به ملت های مختلف ساکن در داخل 
هند، اعطــای میزانی از خودمختاری گروهی 
و غیره بوده است. در برخی موارد، به عنوان 
مثال در میان کشــمیری ها، میزوها و ناگاها، 
اعطای چنین امتیازاتی برای ســاکت کردن 
مردم کافی نبوده اســت. در پاکســتان نیز، 
تحــرکات جدایی طلبانە در میان ســندی ها 
و پشــتون ها، به طــور جدی برتــری مذهب 
را بر احساســات ملی زیر ســؤال می برد. اما 
آشکارا جدی ترین مورد مردود شماری برتری 
کمونالیســم بــر ایده ی ملــت، در بنگالدش 
اتفاق افتاد. تنها جدایی بنگالی ها از پاکستان 
نیست که بیش از همه قابل توجه است، بلکه 
بسیاری از مصادیق تکان دهندە ی دیگر نیز به 
ویژه در طــول مبارزات جدایی، حائز اهمیت 
فراوان هســتند. این موضوع نشــان می دهد 
که پیوند مشترک بنگالی نە در تقسیم بندی 
هندو-اسالمی می گنجد و نە در تقسیم بندی 

پاکستان-هندوستان از مردم بنگال )٤٠(.
در حالی که کمونالیسم به عنوان رقیب و 
جایگزینی برای مفهوم ملت در ادبیات مربوط 
بە آســیای جنوبی در نظر گرفتە می شــود، 
گرایش روزافزونی بە معادل سازی این دو در 
جاهــای دیگر وجــود دارد )٤1(. بنابراین، این 
اصطــالح دارای تطبیق پذیــری قابل توجهی 
است که به تعدادی از مفاهیم اشاره می کند 
که به هیچ وجه بە ملی گرایی مربوط نیستند، 
یــا اینکە داللت بر هویــت مذهبی دارد که 
اعتبار ناسیونالیســم را به چالش می کشد، یا 
اینکە مترادف با ناسیونالیســم بە کار می رود، 
در حالــی که هرگز بــه عنوان چنین هویتی 
شناخته نشدە است. کمتر کلمەای وجود دارد 

کە تا این میزان باعث سردرگمی شود.

پروکیالسم]7[یاکوتهنظری
اگــر ازلی گرایــی و قبیله گرایــی بــە عنوان 

جایگزینــی بــرای ناسیونالیســم در جهان 
سوم با کمی اغماض نشــان دهندە ی پژواک 
غریب چیزی باشــد کــه اروپایی ها پیش از 
پایــان »عصر تاریکی« دور ریخته بودند، آنگاه 
مفهومی که کلمه ی پروکیالیســم در محافل 
فکری آمریکایی پیدا کرده است باعث برابری 
آن با ناسیونالیســم در مفهومی شــدە است 
هر کســی که این نوع حس وفاداری به ملت 
خود را نشــان دهد، انگشــت اتهام بە سوی 
او دراز می شــود. ویرایش سوم فرهنگ لغت 
بین المللی جدید وبستر، پروکیالیسم را چنین 
تعریف می کند: »کیفیت یا وضعیت ناحیەای 
یا محلــی، بە خصوص کوتەفکــری یا تنگ 
نظری خودخواهانــه )از حیث عالیق، نظرات 
یا دیدگاه ها(«. اســتفاده از چنین اصطالحات 
حاکی از پیش داوری، بیش از آن که مطلبی 
در مورد پدیده ملی بیان کند، سوگیری های 
احساسی نویســنده در مورد مسئلە دولت و 
ملت را بە ما نشــان می دهــد. همچنین این 
نکتــە نشــان می دهد که تحلیــل و ارزیابی 
بی طرفانه از آن پیوند ملی بە صورت مناسبی 

صورت نگرفتە است.

سابناسیونالیسم
شایسته است که این فهرست از جانشین های 
نادرســت ملی گرایی را با ساب ناسیونالیسم یا 
ناسیونالیسم ُخرد به پایان برسانیم )٤3(. مسلماً، 
استفاده کنندگان از این اصطالح حداقل نشان 
می دهنــد که دارند از نوعی ملی گرایی حرف 
می زنند. با این حال، ساب ناسیونالیسم در این 
فرض واضح خود که ناسیونالیسم در خدمت 
دولــت اســت و در تنزل وفــاداری بە گروه 
اتنوملــی به یک نظم فرعی از پدیده ها، همتا 
تأییدی  فی النفسە  ساب ناسیونالیســم  ندارد. 
اســت بر پیروزی نهایی وفــاداری دولت بر 

وفاداری اتنیکی.
امــا امــروزه مطالعه ی ناسیونالیســم در 
کجــا قرار دارد؟ در این جهان شــبیە دنیای 
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آلیــس در ســرزمین عجایــب کــه در آن 
ملــت معموالً به معنای دولت اســت، در آن 
دولت-ملــت معموالً به معنــای دولت چند 
ملتی اســت، که در آن ناسیونالیسم معموالً 
به معنای وفاداری به دولت اســت، و در آن 
اتنیسیتە، ازلی گرایی، پلورالیسم، قبیله گرایی، 
و  پروکیالیســم  کمونالیســم،  منطقه گرایی، 
ساب ناسیونالیســم معموالً به معنای وفاداری 
به ملت است، جای تعجب نیست که ماهیت 
ناسیونالیسم اساســاً ناشناخته باقی بماند. در 
واقع، به کارگیری بی دقت واژگان حتی مانع 
از ارزیابی واقع بینانه از میزان پتانسیل انقالبی 
ناسیونالیسم شــده اســت. ناسيوناليسم کە 
چنین ناشناخته ماندە است، در ادبيات توسعە 
سياســی ناديده گرفته می شود و يا بە خوبی 
فهمیدە نمی شود. هنگامی که نامی نامناسب 
بە آن دادە می شــود، به عنوان چیزی که با 
پیشرفت مدرنیزاســیون از بین می رود یا به 
عنوان چیزی بسیار ناخوشایند که قابل دفاع 
نیست، مردود شــمردە می شود. تا زمانی که 
ناسیونالیســم بە خوبی شناخته نشده و چند 
عنوانە باقی بماند، داللت های آن درک نشدە 
باقی می ماند و تا ناسیونالیســم و داللت های 
آن ناشــناخته بمانند، پس درک بهتر ماهیت 

ناسیونالیسم امکان پذیر نخواهد بود.
اما در حالی که اصطالحات فاقد  دقت بە 
عنوان یک عنصر اصلی بر ابهام ناسیونالیسم 
می افزایند، خود نیز بازتابی از ماهیت ناملموس 
ناسیونالیسم است. همانطور که فیلسوفان به 
خوبی می دانند، الابالیگری اصطالحی، خاک 
حاصلخیزی برای رشــد و نمــو در حوزه ی 
انتــزاع می یابــد. کیفیت انتزاعــی و فریبای 
پیوند ملی بــه خودی خود مانع از تحقیقات 
دقیق علمی می شــود. بنابراین، ممکن است 
دانش ماهیت ناسیونالیســم همچنان گریزان 
باقی بماند. الدیس کریستوف در یک مقاله ی 
تأمل برانگیز، عنوان کرده است که شکل علمی 
تحقیق و بررسی ممکن است برای پدیده هایی 

از این نوع نامناســب باشد )٤٤(. ممکن است 
منطــق و تجزیە و تحلیــل علمی، حتی در 
هماهنگی با هم، زمانی کــه برای مطالعه ی 
وفاداری حسی به کار می روند، نه تنها کافی 
نباشــند بلکه گمراه کننده هم باشند. روپرت 
امرســون، که تعهد علمی و بینش حساس او 
در مورد ناسیونالیسم به همه ی کسانی که در 
آثار او تأمل کرده اند، ســخت یاری رسانیدە 
اســت اساساً همان احساسات را در مقدمەای 
کوتاه برای بررســی عناصری کــه معموالً با 
ناسیونالیسم همراه هســتند، بە زیبایی بیان 

کرده است:
ســاده ترین جملــه ای کــه در مورد یک 
ملــت می توان گفت این اســت که آن ملت 
مجموعه ای از مردم است که احساس می کنند 
یک ملت هســتند؛ و ممکن است زمانی که 
تمام تحلیل های ظریــف و با دقت به نتیجه 
رســیدند، بیانیه ی نهایــی آن تحقیقات نیز 
همین باشد. برای آنکە از آن فراتر رویم، باید 
در اجزای سازندە ی ملت کاوش کرد و نیروها 
و عناصر دارای بیشترین تأثیر در ایجاد حس 
هویت مشــترک که در ریشه های آن نهفته 
اســت را برای بررسی جداگانه بیرون کشید. 
یعنی آن حس وجود یــک »ما«ی ملی مهم 
و منحصربفــرد که از همــه ی افراد دیگر کە 
»آن ها«ی بیگانه را تشــکیل می دهند متمایز 
اســت. این عملیات لزوماً یک فرآیند بیش از 
حد مکانیکی اســت، زیرا ناسیونالیسم مانند 
سایر احساسات عمیق دیگر از جملە عشق و 
نفرت، بیش از مجموع اجزایی است که مورد 

تحلیل سرد و منطقی قرار می گیرند )٤٥(.
نظرات امرسون نشان می دهد که پیش نیاز 
اساســی برای درک بیشتر ناسیونالیسم ممکن 
اســت نوعی معیار فروتنی]٨[ و تواضع فرد در 
مقابل جمع باشــد. برخی تردیدها در خصوص 
توانایــی فرد بە نفوذ به درونی ترین هســته ی 
ناسیونالیســم ممکن اســت از اطمینان کاذب 
به داشــتن بینش به پدیده ی ملی مناســب تر 



باشــد. اذعان به اینکه درک کامل ممکن است 
همچنان گریزان بماند به بهترین نحو تضمین 
می کند که شــخص هموارە درک درســتی از 
پیچیدگی موضــوع دارد و مانند اغلب موارد، 
آشــکارترین مظاهــر آن را با ماهیت اشــتباه 
نمی گیرد. اذعان بــه اینکه نمی توان ماهیت و 
جوهر ناسیونالیســم را توضیح داد، نباید مانع 
پیشــرفت در فهم آن شود. بە عنوان مثال در 
یک زمینه ی  کاماًل فیزیکی، پزشــکان در درک 
عالئم و پاسخ به محرک های سرطان مالنومیک 
گام هــای بزرگی برداشــته اند، در حالی که از 
علــت اصلی و ماهیت این نوع ســرطان ناآگاه 
مانده اند. اما برای شــناختن آن ابتدا الزم بود 
که مالنوم شناسایی و از سایر پدیده های مشابە 
متمایز شــود. به همین ترتیب، پیش نیازهای 
درک بیشتر ناسیونالیســم این است که الف( 
به خوبی شناخته شود و ب( آن و فقط آن به 

چنین عنوانی شناخته شود.
*. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0
1419870.1978.9993240

پینوشت

١.  آمیش یک مذهب مسیحی آناباپتیست است که در سال ١٦٩٣ به 
وسیله رهبر ِمنونی های سوئیس، یاکوب آمان بنیان نهاده شد. بیشتر 
آن هــا در ایاالت متحــده آمریکا و کانادا زندگــی می کنند و به چند 
گروه اصلی تقسیم شــده اند. پیروان مذهب آمیش کماکان بر اساس 
روش های قدیمی نیاکان شان مانند استفاده از اسب برای کشاورزی و 
حمل و نقل، روش پوشــش سنتی و ممنوعیت استفاده از برق و تلفن 

در خانه زندگی می کنند.
٢.  رشته کوه آپاالش رشته کوهی است معروف به کوهستان کوهنوردی 
که در شــرق ایاالت متحده آمریکا میان کوهستان اسپرینگر در ایالت 
جورجیا و کوهســتان کاتادیــن در ایالت ِمین امتــداد یافته و طول 
آن تقریباً ٣5٠٠ کیلومتر اســت. ارناندو د ســوتو، کاوشگر معروف، و 
اسپانیاییان زیر فرمان او به این کوهستان نام آپاالش دادند. آپاالش یا 

آپاالچی نام گروهی از سرخپوستان آمریکا است.
٣.  ناحیه ای در سواحل شرقی نیوانگلند و کانادا به خصوص ایالت مین 
آمریکا و ایالت های ماریتایم کانادا، کە قباًل از ســرزمین های فرانسه 

با نام آکادیا بود.
4.  L ‹etat c›est moi

5.  l›etat c›est le peuple
6.  Galicians
7.  parochialism
8.  measure of humility
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چکیده
بیشتر کوردهایی که ذهنیت سیاسی دارند 
با آزادی مردم خود موافق هستند. به عالوه 
آنها با آزاد شــدن از ســلطه ی دولت هایی 
که ایشان را تقســیم کرده اند نیز موافقند: 
ترکیــه، ســوریه، عراق و ایــران. آنچه که 
قطعیــت کمتری دارد سرشــت دقیق این 
آزادی اســت. یک مجادلــه ی کلیدی که 
گفتمان سیاسی کوردی را مشخص می سازد 
برســر این است که نوعی از آزادی که آنها 
خواهان آن هســتند نیازمند وجود دولت-
ملت مستقل کوردی است. عبدالله اوجالن، 
رهبر متفکر زندانِی حزب کارگران کردستان 
)PKK(، مدعی شده است که آزادی کوردها 
تنهــا از طریق رها شــدن از مدل دولت-
ملت به دست خواهد آمد. اوجالن به جای 
پایه گذاری یک کوردستان مستقل پیشنهاد 
می کند کــه باید خودمختــاری منطقه ای 
کوردها مستقیما از راه برابری و کنفدرالیزم 
دموکراتیک شــبیه به حکومت خودمختار 
آزادی خواه الهام گرفته از آنارشیسم مورای 
بوکچین به وجود آید. در پاســخ به رویکرد 
اوجالن ما در مورد اشتباه بودن به کارگیری 
آنارشیســمی که دولت را رد می کند بحث 
خواهیم کرد. ما مسائل تاریخی و مفهومی 
خاص را از نقطه نظر ادراکی آنارشیســتی 
دولت بررســی می کنیم و مجــوزی که از 
جانب برخی آنارشیست های خاص از جمله 
اوجــالن مبنی بر به دســت آوردن آزادی 
آنارشیســت ها کە تنها از راه وجود طوالنی 
مدت دولت مشــروع میســر می شود صادر 
شده است. اغلب در مقابل مدل آنارشیستی 
بدون ســلطه ما مدل جمهــوری آزادی و 
آزادسازی را نیز به عنوان مدل بدون سلطه 
پیشــنهاد می کنیم که برای کوردها حداقل 
در این دوره ی تاریخی تشکیل دولت مستقل 
را ضروری می سازد و بنابراین مردمی که به 
هر شــکلی تحت سلطه هستند را به معنی 

واقعی آزاد به شمار می آورد. با تالش برای 
ترکیب عناصر خاص مفاهیم آنارشیسیتی و 
جمهوری و پیشــنهاد دیدگاه اجتماع گرایی 
مرکب کــه می تواند به عنوان پایه ای بهتر 
برای الهام بخشــی آزادی به کوردها عمل 

کند نتیجه گیری خواهیم کرد.

کلیدواژهها
آنارشیســم، جمهوریت،  آزادی،  کوردهــا، 

کنفدرالیزم دموکراتیک، دولت

مقدمه
مــردم زیادی در جهان تحت ســلطه قرار 
دارند. راه پیروزی بر ســلطه آزادی اســت. 
بهرەمند بودن از عدم ســلطه آزادی است. 
در حالی که ممکن است واضح به نظر آید 
که آزادی بایستی به نحوی برخی از اَشکال 
نبود سلطه را تداعی کند، آنچه که آزادی را 
به عنوان عدم وجود ســلطه تعریف می کند 
جای بحــث دارد. این مقاله تالشــی برای 
نمایانــدن مفهومی از آزادی به عنوان نبود 
سلطه است که به نظر ما بیشترین کارکرد 
را در مــورد مردم خاصی دارد که امروزه از 
تحت سلطه بودن رنج می برند: کوردها. دو 
دیدگاه اصلی که با آزادی همچون وضعیت 
بدون ســلطه برخورد می کنند آنارشیسم و 
جمهوریت اســت. تاکنون برخی از کوردها 
برداشت خود از آزادی را در قالب آنارشیسم 
پیشنهاد داده اند. در ادامه ما قصد داریم که 
نشــان دهیم انتقادات جمهوری خواهان به 
آنارشیســم  به جا است و در صورت وجود 
مصالحــه میان برداشــت آنارشیســت ها و 
جمهوری خواهان از آزادی که بر پایه ی نوعی 
از اجتماعگرایی )communitarianism( قرار 
دارد بهترین انتخــاب ممکن برای کوردها 
اســت. بنابراین به لحاظ روش شناسی آنچه 
کــه ما در این مقاله بــه کار گرفته ایم یک 
تحلیل نظری تطبیقی است که در خدمت 



نزاع مردم برای آزادی به کار گرفته شــده 
است یعنی ما مفاهیم آزادی را برای کشف 
مفیدترین مفهوم برای مردم تحت سلطه با 
هم مقایســه می کنیم تا هدف از آزادسازی 

را برای آنها روشن تر سازیم.
پیــش از آن که حقایــق تاریخی تحت 
ســلطه بودن کوردها را مشــخص سازیم و 
سپس مفاهیم خاص آزادی کوردی را تحلیل 
کنیم الزم است ابتدا به شیوه ای گسترده تر 
دربــاره ی دو رویکردی که ما در این مقاله 
از آنها ســخن گفتیم یعنی آنارشیســم و 
جمهوری خواهی بحث کنیم. آنارشیســم و 
جمهوری خواهی تا حد زیادی با هم نقطه ی 
اشــتراک دارند و شخص می تواند ادعا کند 
که اولی شــکل توســعه یافته ی دومی در 
طول تاریخ است. واژه ی کلیدی که به نظر 
می رســد بیشــترین میزان توافق در میان 
این دو بر ســر آن وجود دارد معنای تحت 
سلطه بودن است. ســلطه با قدرت کنترل 
نشــده، نامحدود، تحمیل شده، بدون حد 
و مرز، یا افســار گسیخته در ارتباط است. 
این پدیده ای است که اغلب با زور بیش از 
حد یعنی شــدت اِعمال قدرتی که می تواند 
خود را هم در عمل و در شرایط ساختاری 
و روابطی که این اَعمال را به وجود می آورد 
نمایان ســازد و هم اختیار انجام این اَعمال 
مشخص می گردد. به این ترتیب عدم تعادل 
شدید، عدم توازن یا نبود برابری، قدرت را 

به دنبال دارد. )مک کامون 2٠1٨(.
اگر آنارشیسم و جمهوری خواهی توافق 
کلی در معنای سلطه دارند، پرسش کلیدی 
کــه برای هر دو مطرح می شــود چگونگی 
غلبه بر این سلطه خواهد بود. در نهایت این 
موضوع به پرسشی درباره ی نقش و اهمیت 
قدرت در به دست آوردن آزادسازی تبدیل 
شد. علیرغم اینکه ممکن است اغراق آمیز به 
نظر آید اما شخص می تواند بگوید در حالی 
که هدف آنارشیســم غلبه بر ســلطه از راه 

از بین بردن قدرت در میان روابط انســانی 
است، جمهوری خواهان این کار را از طریق 
متعادل  ساختن قدرت انجام می دهند. این 
نکتــه در بحث زیر حائز اهمیت خواهد بود 
زیــرا ما ایــن اهداف را بــا در نظر گرفتن 
تفسیرهای آنارشیست ها و جمهوری خواهان 
کــه برای نقش دولت در پــروژه ی غلبه بر 
ســلطه پیشــنهاد می دهند با هم مقایسه 
کرده و در تقابل با هم قرار می دهیم. برای 
آنارشیسم اگر آزادی به معنای از میان بردن 
قدرت است پس بایستی به معنای از میان 
بردن دولت، نماینده و مرکز اصلی قدرت در 
جامعه ی معاصر  نیز باشد.جمهوری خواهی 
مخالف است و دولت را مهمترین اگر نه به 
عنوان تنها وســیله ی به دست آوردن عدم 
ســلطه ی واقعــی در روزگار کنونی در نظر 
می گیــرد و بنابراین می تــوان قدرت را به 
شیوه ای متعادل ساخت که مردم بتوانند به 
اندازه ی کافــی خود-تصمیم گیرنده زندگی 
کنند که از ســلطه ی مردمان دیگر به دور 
مانند که دقیقا مســاله ی پیش روی مردم 
کورد می باشــد و قرار است راه حل آزادی 
کوردی در گرو آن باشــد. پس ابتدا با هم 
خالصه ی تجربه ی کوردها در قرن حاضر و 
دو قــرن پیش را آغاز کنیم و ســپس یک 
برداشــت آنارشیســتی از آزادی که توسط 
نیروهــای خاصی از کوردها شــکل گرفته 
است را بررسی کنیم. پس از آن نگاهی به 
چگونگی پاسخ جمهوری خواهان به پیشنهاد 
آنارشیست ها بیاندازیم و در آخر ببینیم آیا 
ممکن است نوعی مصالحە که شکلی قابل 
قبول از برداشــت آزادی کوردها را به وجود 

می آورد شکل گیرد.

سلطهبرکوردها
مردم کــورد را در نظر بگیرید. با جمعیتی 
حدود ٤٥ میلیون نفر بزرگترین ملت بدون 
دولت در جهان هستند. در قالب گسترده تر 
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تاریخی تقریبا در چند قرن گذشته کوردها 
از ســوی ترک ها، اعــراب و فارس ها تحت 
اســتعمار بوده و تقسیم شــده اند که این 
تاریــخ حداقل به دخــل و تصرف همزمان 
امپراطوری عثمانی هــا و صفویان تا دوران 
ســرکوب کننده ی ترکیه و ایران معاصر در 
تالش هــای کوردها با هــر درجه ای از ابراز 
وجود سیاسی آنها به طول انجامیده است. 
همچنین تا این اواخر قدرت های استعمارگر 
غربــی و احزاب بعثی اعراب در ســوریه و 
عراق به همــان میزان اساســی ترین حق 
وجود سیاســی کوردها را نادیده گرفته اند. 
به لحاظ جغرافیایی امروزه کوردســتان در 
میان چهار دولت-ملت تقســیم شده است: 
ترکیه، ســوریه، عراق و ایران. محدوده های 
تحت اشــغال توســط این چهار دولت به 
ترتیب معادل چهار منطقه ی کوردســتان 
هســتند: باکور )کوردستان شمالی(، روژئاوا 
)کوردســتان غربی(، باشــور )کوردســتان 

جنوبی( و روژهه الت )کوردستان شرقی(.
در هر یک از چهار منطقه ی کوردستان 
از کوردها در درجات مختلف ســلب آزادی 
شده است. از نسل کشی گرفته تا پاکسازی 
اتنیکی، تغییر محل زندگی اجباری، مفقود 
شدن جمعی، شکنجه، اعدام، زندانی کردن 
تا روش های کمتر خشونت آمیز مانند ممنوع 
ساختن زبان کوردی تاکنون از به کارگیری 
هیچ روش مداخله و سلطه گرانه ای در مقابل 
کوردها فروگذار نکرده اند. برای جلوگیری از 
اینکه کوردها همچون مردم آزادی که خود 
تصمیم گیرنده هســتند این دولت ها را بە 
کار گرفتەاند تا کوردها هیچ مقام سیاســی 
واقعی را در اختیار نداشــتە باشند. میل به 
وجود سیاسی به شــیوه ای واقعی از جانب 
کوردها برای قدرت های اســتعمارگر غرب، 
ترک ها، اعراب و فارس ها کافی بوده است تا 
با این هدف واضح که از برخاســتن کوردها 
بــه عنوان مردم آزاد و مســتقل جلوگیری 

کنند و بر آنها سلطه یابند. حدودا در طول 
یک قرن گذشته سلطه بر کوردها را می توان 
در تالش های مختلــف برای از میان بردن 
هویت کوردی که بیشتر به شیوه ی فرایند 
ترکی سازی، عرب ســازی و فارسی سازی از 
جانب ترکیه، ســوریه، عراق و ایران انجام 

شده است دریافت.  
در باکور )کوردســتان شــمالی، جنوب 
شــرقی ترکیه(، در طــول دوران عثمانی، 
می شــد ادعا کــرد که کوردها بیشــتر در 
خوشــبینانه ترین حالت ســوژه های نادیده 
انگاشــته شده ی تحت اســتعمار بودند. در 
حالی که چیزی شبیه به خودمختاری محلی 
در اواسط تا پایان امپراطوری عثمانی وجود 
داشــت همچنان کوردها مردمی وابسته به 
یک سیســتم امپریالی حاکم بودند که آنها 
را بــر علیه یکدیگر تحریــک می کرد و از 
آنها به عنوان مهره های سرباز در جنگ های 
مرزی با سلسله های مختلف فارس  استفاده 
می کرد، نمونه ای از نوعی مداخله ی درونی 
که تا به امروز هم تاثیر آن بر کوردها باقی 
مانده است. کوردها مانند سایر مردمانی که 
توســط عثمانی ها به اســتعمار گرفته شده 
بودند اجــازه ی هیچ نوع اســتقالل خود-
تصمیم گیری یا سیاســی را نداشــتند. با 
روی کار آمــدن انقــالب ترکی در 1٩23، 
سلطه بر کوردها از یک مسئله ی وابستگی 
اســتعماری به مطیع سازی مستقیم تبدیل 
شــد. انقالب ترکیه بر پایــه ی ایدئولوژی 
ملی گرایی یکپارچه ی ترکی )آرای 1٩٩2( 
بنیان گذاشته شــد. برای به دست آوردن 
چنین هویت یکپارچــه ای در ملتی دارای 
دولت از ابتدا دولت ترکیه ناچار به استفاده 
از حرکت پاکسازی اتنیکی در مقابل کوردها 
شده است. فرآیند ترکی سازی تحمیل شده 
به کوردها جامع و سختگیرانه بوده است که 
آنها را در به دســت آوردن آزادی سیاسی 

واقعی ناتوان گذاشته است.



دولــت ترکیه در کنار انــکار چیزی به 
نام مسئله ی کوردی حتی وجود کوردها در 
ترکیه تا دهه ی ٩٠ میالدی را انکار می کرد 
و به کوردها برچسب »ترک های کوهستانی« 
را داده بود. در ادامه ی سیاستی که از اواخر 
دوران عثمانی آغاز شــده بود دولت ترکیه 
کوردهــا را به اجبار از قلمرو خود رانده بود 
و آنها را ملزم ساخت تا با هم در شهرهای 
بــزرگ و کوچک سراســر قســمت غربی 
ترکیه مستقر شــوند. ممنوعیت استفاده از 
زبان کوردی، مخصوصا در مدارس، یکی از 
ســالح های زرادخانه ی ترکی مورد استفاده 
بــود که با هدف حــذف کوردها به عنوان 
مردم مســتقل به کار گرفته شد تا آنها را 
کامال در »ترکی شدگی یکپارچه« حل کند. 
ســرکوب کوردها توســط دولت ترکیه در 
حد کوچ اجباری آنها از سرزمین هایشــان 
یــا تالش برای از بین بردن زبان و فرهنگ 
ایشان باقی نماند. همچنین سرکوب سلسله 
شــورش های کوردها که در پاسخ به عدم 
پایبندی ترکیه بــه وعده های خودمختاری 
نســبی تحت لوای رژیم جدید را نیز در بر 
گرفــت. در فاصله ی اوایــل 1٩2٠ تا اواخر 
1٩3٠ چندین شــورش کوردی ســرکوب 
گشــت_ از جمله شــورش های کوچگیری 
)1٩21(، بیتوشــباب )1٩23(، شیخ سعید 
درســیم  و   )1٩3٠( آرارات   ،)1٩2٥(
)1٩37_1٩3٨(_ که دست کم 1٠٠٠٠٠ 
کورد کشته شــدند و تعداد بسیار بیشتری 
آواره گشــتند. با برنامه ی رفورم شرقی در 
1٩2٥ جنوب شــرقی ترکیــه تحت قانون 
اساســی نامحدود قــرار گرفــت. از زمان 
پایه گذاری جمهوری استان های کوردنشین 
ترکیــه در حالتی اســتثنایی یا فوری قرار 
گرفته انــد. تحــت ســلطه بــودن کوردها 
توســط ترکیه با شدت متناوب در مقابله ی 
ضدشــورش علیه حرکت حــزب کارگران 
کوردستان )PKK( تا به امروز ادامه داشته 

اســت و حذف تقریبا دائمی اســتبدادی و 
زندانی کردن شــهردارها و ســایر رهبران 
سیاســی منتخب کوردها را در پی داشته 

است )بوکانی 2٠16(.
در گذار به سمت پایین در شمال شرقی 
ســوریه، کوردهای روژآوا متحمل سلطه ای 
مشابه از ســوی رژیم ملی گرای بعثی عرب 
در انقالب عربی سوریه شدند. کوردها قربانی 
یکی از مفصل ترین روندهای عربی سازی در 
خاورمیانه ی مدرن شدند. مشکل ابراز وجود 
کــوردی نوپــا در روژآوا همانند یک تهدید 
سیاسی و اقتصادی برای سوریه تلقی می شد 
زیرا مناطق کوردنشین بیشترین غالت، پنبه 
و محصــوالت نفتی را داراســت. مخصوصا 
تاکید بر منطقه ی جزیره برای عربی شدگی 
بیشتر بود. ستوان محمد طلب هالل رییس 
سابق امنیت داخلی برای حصکه، یک مرکز 
جمعتــی در جزیره، رویکــردی را که رژیم 
به نســبت کوردها از نیمه ی دوم قرن 2٠م 
به این ســو پیش گرفته است که به جنگ 
داخلــی ســوریه در 2٠11 انجامید اینگونه 

خالصه کرده است. هالل مدعی است،

زنگ های جزیره به صدا در آمده اند و عرب ها 
را می خوانند تا هشــیار شوند و این منطقه 
را نجات دهند، تا آن را از همه ی کثافت ها، 
رســوبات تاریخی پــاک کنند تــا در خور 
موقعیت جغرافیایی آن باشد، می تواند همراه 
با سایر قلمروهای عرب سرمایه و ثروت خود 
را بیشتر کند... مسئله ی کورد اکنون که آنها 
در حال سازمان دهی خود هستند تنها یک 
تومور بدخیم اســت که در قسمتی از جسم 
ملت عرب بزرگ تر و بزرگ تر شــده اســت. 
تنها روش درمانی که مــا می توانیم به کار 
بریم از ریشــه کندن آن است.« )به نقل از 

مک داول 2٠٠٤، ٤7٤_٤7٥(

هالل یک نقشه ی 12 مرحله ای که فهرستی 
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از برآوردهایی بود که همگی به ساخت یک 
آزادی تقریبا کامل منجر می شد را برای از 
ریشــه کندن »تومور« کوردی پیشنهاد کرد 
که در آن هماهنگی مجموعه ی کوردی در 
حال رشــد در روژآوا را مخــدوش و نابود 

می کرد:

جابجایی کوردها از سرزمین هایشــان؛   )i(
)ii( ممنوعیــت تحصیلی؛ )iii( بازگشــت 
کوردهــای »خودی« بە ترکیە؛ )iv(ســلب 
فرصت های اســتخدامی؛ )v( یک کمپین 
تبلیغی علیە کوردها؛ )vi( تبادل »علما«ی 
)رهبــران مذهبی( محلی کوردی با علمای 
عرب؛ )vii( سیاســت تقســیم و حکومت 
»درون جوامع کــوردی«؛ )viii( جایگزینی 
اعراب در مناطق کوردنشــین؛ )ix( تثبیت 
قرنطینە ی عرب ها در مرز ترکیە؛ )x( ثبت 
زمین های کشــاورزی بە نام ساکنان عرب؛ 
)xi( ممنوعیــت حق رای یا شــرکت هر 
کســی کە عربی نمی داند؛ )xii( ممنوعیت 
شهروندی ســوریە برای غیرعرب هایی کە 
می خواهنــد در این منطقــە زندگی کنند. 

)مک داول 2٠٠٤، ٤7٥(

بسیاری از جنبە های این برنامە از جملە سلب 
حق شهروندی از بیش از 12٠٠٠٠کورد بە 
اجرا درآمد. ایــن برنامە را تنها می توان بە 
عنوان تالشی برای سلطە گری بر مردمی در 
نظر گرفت کە در واقع در امورشان دخالت 
می شــد، آنها را بە دخالت در امور یکدیگر 
تشــویق، از بازشناســی حقوق خود منع و 
ناچار بە وابســتە شــدن بە اختیار ارادە ی 

دیگری می کردند.
در باشــور یا کردســتان عراق بسیاری 
از این تکنیک های عربی و ترکی ســازی بە 
روشــی مرگبار با هم ترکیب شدند. پس از 
شکســت عثمانی ها در پایان جنگ جهانی 
اول، بریتانیایی ها در پی کنترل استعماری 

عــراق بودند یعنی جایی کــە آنها بە ناگاە 
تالشــهای کوردی برای بە دســت آوردن 
شکلی از خودمختاری یا استقالل را ترویج 
و ســرکوب کردند. تحــت رهبری طائفەی 
بارزانــی کوردها در انــواع انقالب ها پس از 
سقوط پادشاهی هاشمی در مقابل شماری 
از رهبــران نظامــی جنگیدند. بــا کودتای 
بعثــی در ســال 1٩6٨ و روی کار آمدن 
صدام حســین رابطەی عرب_کوردی رو بە 
سرازیری نهاد کە بە شــدیدترین نوع ابزار 
سلطە در تاریخ کوردی انجامید. بعثی هایی 
کە درگیــر حرکت عربی ســازی بودند بە 
صورت کامل 12 مرحلەی هالل را بە اجرا 
درآوردنــد. در تمــام دوران حکومت صدام 
هزاران روســتای کوردنشــین و ایزدی با 
خاک یکســان شــد و باعث آوارگی صدها 
هزار نفر گشت. بسیاری از آنها دیپورت و بە 
قسمت های دیگری از عراق فرستادە شدند 
درحالی کە سرزمین های قبال کوردنشین با 
جمعیت عرب ها پر می گشــت. غصب مال 
و آوارە ســاختن تنهــا یکــی از جنبە های 
ســلطەی عرب عراقی بــر کوردها بود. در 
بحبوبەی جنگ ایران و عراق در ســال های 
1٩٨٠ کوردها با چیزی مواجە شــدند کە 
تنها می تــوان آن را نابودســازی بە روش 
نسل کشــی نامید. در راســتای پاک سازی 
اتنیکی و ناپدید شــدن اجباری در سطحی 
وســیع صدام حسین پسر عموی خود علی 
»شیمیایی« حسن المجید را آزاد گذاشت تا 
برای ریشە کن کردن هر نوع مقاومت کوردها 
در برابر رژیم عراق اقــدام کند. در جریان 
هشــت عملیات نظامی از 1٩٨6 تا 1٩٨٩ 
حرکت االنفال بە قتل عام بیش از 1٨2٠٠٠ 
کورد انجامید. از حمالت زمینی و بمباران 
شــیمیایی، مجمــوع ویرانی هــای مناطق 
مســکونی، دیپورت کردن و ناپدیدساختن 
در ســطح وســیع گرفتە تا آدم ربایی و بە 
بردگــی گرفتن زنان و دختران، جوخە های 



آتش برای کشــتن هرچە بیشــتر مردان و 
پسرهایی کە در سنی بودند کە ممکن بود 
دســت بە مبارزە بزنند و استفادە از سالح 
شــیمیایی، کوردها بە شکلی سیستماتیک 
مورد خشن ترین نوع سلطە قرارگرفتند تنها 
بە این دلیل کە ســعی در اثبات موجودیت 

سیاسی خود را داشتند.
درحالــی کە شــماری از حکومت های 
کوچک کوردی در روژهەالت از قرن 1٠هم 
وجود داشتند یک خط ممتد از سلسلە های 
فارســی تا بــە امــروز در دوران جمهوری 
اسالمی هرگونە تالش کوردها برای داشتن 
حکومت خودی را ســرکوب کردەاند. بدون 
وجــود رویدادهای قتل عــام مانند آنچە در 
درسیم رخ داد یا عملیات االنفال، کوردهای 
روژهــەالت در معرض تالش مــداوم برای 
جلوگیری از شــکوفا شــدن ملیت آنها از 
طریق سرکوب انقالب های متوالی آنان برای 
خودمختــاری بودە اند. از قــرن 16هم اگر 
کوردها قتل عام نشــدە باشند، شورشی های 
کورد از جانب پادشاهان صفوی، افشاری و 
قاجار تبعید شــدە و بە حواشی فالت ایران 
فرســتادە شــدەاند. تا قرن 2٠م، با وجود 
ســلطەای کــە اقدامات مورد اســتفادە در 
ترکی سازی و عرب ســازی را در دولت های 
همســایە بــە کار می گرفــت، کوردهــای 
روژهەالت بە شــورش خود علیە ســلطەی 
ایرانیــان ادامە دادند. پادشــاهان پهلوی و 
سپس جمهوری اسالمی همان سیاست های 
غصب ســرزمین و اعدام یــا تبعید رهبران 
شــورش های کوردی را ادامــە دادند. آنها 
همچنیــن گروه هــای تــرک آذری را در 
سرزمین های خالی شدە از سکنەی کوردها 
مستقر کردند. یک لحظەی نایاب موفقیت در 
تشکیل جمهوری مهاباد در سال 1٩6٤ رخ 
داد اما پس از اینکە شوروی سابق حمایت 
خــود را قطع کرد رژیم ایران این تجربە را 
سرکوب کردە و رهبر آن قاضی محمد را بە 

دار آویخت. پس از انقالب اسالمی در سال 
1٩7٩ کوردها همچنان در برابر ســلطەی 
سیاســی و فرهنگی مقاومــت کردند. رژیم 
اسالمی مخصوصا در ســرکوب تالش های 
کوردها برای خودنمایی بســیار خشن عمل 
کردە اســت و اقدامات مــدل ترکی انکار 
وجود کوردها بە روش شــکنجەی مداوم و 
اعدام بســیاری کە حتی کمترین نشانەی 
مقاومت سیاســی را از خود نشان می دهند 
را با هم ترکیب کرد. کوردهای روژهەالت از 
حداقل میزان خودمختاری در میان همەی 
گروه های کوردی تحت ســلطە بهرەمندند. 
در همین لحظەی نوشتن این مقالە ترکیە 
در بحبوبەی عملیات های خشونت آمیز علیە 
کوردهای باکور، روژاوا و باشــور اســت. در 
روژهەالت، ایران بە ســرکوب خشونت آمیز 
تالش های کوردی در ابراز وجود فرهنگی و 
سیاســی ادامە می دهد و بە تازگی بیش از 
صد فعال را بە زندان انداختە اســت. ایران 
در روژاوا و باشــور از طریق وابستگان خود 
مرتــب با تالش های کوردی در بە دســت 
آوردن خودمختــاری اقتصادی و سیاســی 
برخورد می کنــد. کوردهای هر یک از این 
مناطق در شــرایط وابستگی بە دخالت های 
عامدانــەی هر یک از چهــار دولت کە بر 
آنها ســلطە دارند زندگــی می کنند. اکنون 
ما می بینیم کە شیوەی رفتار با مردم کورد 
در چنــد قــرن اخیر تا بە حــال بە تقریبا 
ســلب کامل آزادی آنها منجر شدەاســت. 
کوردهــا یک نمونەی عالــی از مردم تحت 
ســلطە را نشــان می دهند. آنها را می توان 
غیرآزاد، یا بدون آزادی سیاسی در بسیاری 
از مفهوم سازی های آزادی قلمداد کرد. برای 
اثبات ایــن ادعا می توانیم بە تبارشناســی 
آزادی مدرن کوینتن اســکینر )2٠٠2( بە 
عنوان یک چهارچوب کە روش های متنوع 
عدم آزادی کوردها را نشان می دهد نگاهی 
بیاندازیم. اســکینر چهار مفهوم سازی اصلی 
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از آزادی را بــە بحــث می گذارد. بە عبارت 
دیگر وی چهار روشــی کە آزادی یک فرد 
را ســلب می کند برمی شــمارد. این چهار 
روش مفهوم ســازی می توانــد بــە افراد یا 
مجموعەها داللت کنــد. کوردها بە صورت 
یــک مجموعە از دخالت های میان فردی و 
درون فردی کە بسیاری از آزادی خواهان را 
درگیر می ســازد رنج می برند. عالوە بر این 
نوع دخالت ها، کوردها از بە کارگیری آزادی 
مثبت بە صورت بە واقعیت تبدیل ساختن 
ارادەی خود همچون یک مجموعە و محقق 
سازی پتانسیل سیاسی خود ناتوان هستند. 
ســرانجام نە تنها کوردهــا از دخالت های 
واقعی و از خود بیگانە شــدن رنج می برند 
بلکە آنهــا قربانی دخالت عمدی هســتند 
کە باعث وابســتە شدن یا تحت سلطە قرار 
گرفتن مردم می شــود.این نوع از ســلطە 
است کە از سوی آنارشیست ها و سنت های 
جمهوری خواهی بە عنوان مشــکل سیاسی 
اصلی در آزادی مــورد هدف قرار می گیرد 
و باید حل شــود. اگر حق با اسکینر باشد 
کــە تقریبا چهار روش برای عدم داشــتن 
آزادی سیاســی وجود داشــتە باشد_مانند 
رنــج بردن از دخالت های بین فردی، درون 
فردی، عدم محقق سازی خود و وابستگی و 
سلطە_ بنابراین کوردها در هر چهار حالت 

ناآزاد هستند.

آزادیآنارشیستی
در نتیجە پرســش این اســت کە کوردها 
چگونە تــالش کردەاند تا بر ســلطەگران 
خــود غلبــە کننــد و آزادی را بە دســت 
آورنــد؟ یکی از نظریەهــای آزادی کوردی 
از عبداللــە اوجالن رهبــر متفکر زندانی و 
عضو و پایەگذار حزب کارگران کردســتان 
)PKK( سرچشــمە می گیــرد کــە آزادی 
کوردی را در گرو مقاومت پیشرو تا مسلط 
شــدن کوردی در نیم قــرن اخیر می داند. 

مفهوم سازی آزادی کوردی اوجالن در طول 
دوران زندگی وی تغییر کردەاســت، کە با 
همسویی با پارادایم اصلی نزاع آزادی ملی 
در اواســط قرن 2٠م آغاز شد اما بە تدریج 
در نظر گرفتن اســتقالل ملــی بە اندازەی 
آزادی بە مثابەی تبادل یک شکل از سلطە 
با شکل دیگری از آن جایگزین گشت )آکایا 
2٠16؛ 2٠2٠(. بــە جای دســتیابی بە هدف 
اســتقالل ملی بە شــکل دولت-ملت کورد 
مستقل، اوجالن این بحث را مطرح می کند 
کــە تنها راه واقعی و بــاارزش آزادی برای 
کوردها آن اســت کــە آزادی از خود مدل 
دولت-ملت را دربرداشــتە باشد. اوجالن از 
بازشناســی ضروریات سیاسی یک دولت-
ملت مســتقل برای بە دست آوردن آزادی 
کوردی بە سمت مطرح ساختن نوعی انکار 
آنارشیســتی ضروری و مورد دلخواە دولت 
کوردی مســتقل در صورتی کــە کوردها 

آزادی خود را محقق سازند پیش رفت.
حزب PKK در زمان پایەریزی با بیان قصد 
ترکیب ملی گرایی کوردی با مارکسیســم-
لنینیســم برای بە دست آوردن کوردستان 
مســتقل و متحــد کار خــود را آغاز کرد. 
هدف مبارزە برای کوردستان مستقل اصل 
انگیزشــی PKK در 2٠ سال نخست خود 
بود یعنی تقریبا از اواســط 1٩7٠ تا اواسط 
1٩٩٠. با ایــن حال تفکر اوجالن در طول 
سال ها بە طرز چشــمگیری تغییر کرد. تا 
اوایل ســال های 2٠٠٠ و پس از بە زندان 
افتادنش او از دیدگاە پیشــین مارکسیسم-
لنینیســم خود و اعتقاد خویش بر ضرورت 
وجود دولت کوردی دســت کشــید )لنین 
1٩72؛ استالین 1٩٥3(. تحت تاثیر آنارشیست 
آمریکایــی مورای بوکچین، اوجالن شــکل 
دولت-ملت و حتی خود تمدن را بە عنوان 
تهدید اصلــی آزادی کوردی درنظر گرفت. 
این مســئلە بــە صورتی مختصــر و مفید 
در رســالەی اخیــر او بە نــام کنفدرالیزم 



دموکراتیک )اوجالن 2٠17( بیان شدە است. 
در این متن و متون دیگر او منابع سلطەی 
کــوردی را از مــدل دولت-ملــت و آنچە 
کە وی »ســرمایەداری مــدرن« می نامد تا 
استفادەی اصلی از قدرت رهبرمدار در تمام 
تمدن ها را بررســی می کند. برای بسیاری 
از آنارشیســت ها قدرت دیدگاه های اوجالن 
بە معنــی »قدرت بر« و بە نــدرت »قدرت 
برای« تقریبا بــە عنوان یک پدیدەی کامال 
منفی در نظر گرفتە می شود. قدرت معموال 
فرمان و اجبار است یعنی افسارگسیختگی 
یک منبع تک قطبی شــدە توســط شمار 
محدودی از اعضای سرکوبگر، طماع و ظالم 
جامعە غالبا مردان نظامی و مبلغان مذهبی 
دو رو کە بر مردمی کە بیشتر قربانی چنین 
دینامیک همەگیری هستند سلطە می یابند. 
ظاهرا برای اوجالن و برای آنارشیســم در 
حالت کلی، قدرت و سلطە مترادف هستند 
)فیاال 2٠1٨(. مســئلەی بدتر در مورد قدرت 
ایــن اســت کــە از طریق نوعــی گرایش 
طبیعی یا غایتمندی برای شدت بخشیدن 
و متمرکز شــدن بر ترکیب بندی اجتماعی 
خاصی در طول تاریخ بشــری در دســتان 
تعداد کمی حداقل بە صورت نسبی تمرکز 
دارد. در نتیجەی دارا بودن ملک خصوصی 
و حقیقت کلی شیوەی زندگی یکجانشینی 
کە با ظهور کشــاورزی و شهرنشــینی و با 
انفجارهای جمعیتی بە وجود آمد و با پایان 
یافتن حالت کوچ نشــینی و شکارچی بودن 
در زندگــی اجتماعی، قدرت در تمدن های 
ابتدایی ٥٠٠٠ ســال قبل در دست تعداد 

کمتری از مردان قرار گرفت.
تااوایل دورەی مدرن این گرایش تمدن ها 
جهت سازمان دهی جامعە بە صورت از باال 
بــە پایین، قدرت مدار و تک قطبی بە نوعی 
از تعالی در تولید دولت-ملت رســید. برای 
اوجالن »تصور دربارەی دولت-ملت باید بە 
عنوان شکل حداکثری قدرت باشد« )اوجالن 

2٠17، 12(. در تفکــر حالت سیاســی الهی، 
اوجالن این نکتە را بیان می کند کە دولت-
ملت هــا اکثرا در رابطە بــا وضعیت خدای 
واحد ابراهیمی شکل گرفتند مانند تفویض 
قانــون و نظم غایی خداونــدی، متعالی و 
برتر: »دولت-ملت یک حالت مرکزی شدەی 
دارای مشــخصەهای شــبە-الهی است کە 
کامال جامعە را خلع سالح کردە و استفادە 
از زور را تک قطبی ساختەاســت« )اوجالن 
2٠17، 1٤(. بــا وجــود دولت-ملت، گرایش 
جامعە بە ســازماندهی شدگی حول قدرت 
تک قطبی بە درجەی کمال می رسد. گاهی 
تشــخیص دقیق منظور اوجــالن از »تک 
قطبی شــدن« کار دشواری است، اما ظاهرا 
در اکثر موارد بر تمرکز قدرت سلطەگر کە 
در دســتان کم و کمتری قرار گرفتە است 
داللت دارد تا جایی کە خود شــکل دولت 
در درون خود حالتی از سلطەی فاشیستی 
یا توتالیتە را بر زندگی همەی انســان های 
فاشیستی  »بەکارگیری  می گستراند:  جامعە 
قدرت سرشــت دولت-ملت است. فاشیسم 
خالص ترین شکل دولت-ملت است« )اوجالن 
2٠17، 26(. دولت هیچ چیز را دست نخوردە 
باقــی نمی گذارد و بر تمام جامعە مســلط 
می گردد: »دولت-ملت در شکل اصلی خود 
هدف تک قطبی ســازی همەی روندهای 
اجتماعی را دنبــال می کند« )اوجالن 2٠17، 

 .)1٤
با تاکید بر جنبەی جنســیتی این تک 
قطبــی شــدن و جهت بیان یــک نکتەی 
مارکسیسیتی دربارەی حالت موازی تاریخی 
ظهور دولت-ملت و ســرمایەداری، اوجالن 
همچنین می نویســد کە »ســرمایەداری و 
دولت-ملت حالت تک قطبی شدەی ستمگر 
و اســتثمارگر مرد است« )اوجالن 2٠17، 1٥(. 
تمــام آنچە کــە اوجالن دربــارەی دولت 
می گویــد بە صورت خالصە این اســت کە 
»قطعا دولت قفس جامعەی متداول اســت« 
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)اوجــالن 2٠17، 1٤(.  تنهــا چیزی کە یقینا 
دربارەی دولت قابل ذکر می باشد این است 
کە نە می توان آن را با مردم بازشــناخت و 
نــە حتی می توان گفت کــە در کنار مردم 
اســت: »دولت-ملــت همراه عمــوم مردم 
نیســت_بلکە دشــمن مردم است« )اوجالن 
2٠17، 1٥(. همچنین اوجالن غیرمســتقیم 
می گوید درحالی کە »حق تعیین سرنوشت 
خود توسط مردم شامل حق بیان آنهاست« 
اما اینکە مردمی بخواهند این حق را بە کار 
برند نابخردانە اســت زیرا بە کارگیری این 
حــق الجرم بە ســلطەی بزرگ تر از طریق 
تشــکیل دولت-ملت منجر می شود )اوجالن 
2٠17، 3٠(. اینکە اوجــالن ذهنیت خود را 
دربارەی ضــرورت پایەریــزی دولت-ملت 
کوردی مســتقل بە عنوان وســیلەای برای 
بە دســت آوردن آزادی کوردها تغییر دهد 
منطقی بە نظر می رسد. تمام آنچە کە یک 
دولــت فراهم می کند تنها نــوع دیگری از 
ســلطە خواهد بود. ایــن کار تنها مبادلەی 
شــکلی از سلطە با شــکل دیگر آن است. 
کوردهــا و قطعا هر ملتــی برای اینکە آزاد 
باشــند الزم است کە نە تنها با شکل دولت 
مواجە شــوند و بر آن غلبە کنند بلکە تمام 
بافــت اجتماعی ســرمایەداری مدرن و بە 
تصور هر کسی، طبیعت دارای قدرت منفی 
و قدرت مدار تمدن را از میان ببرند. اوجالن 
آخرین قضــاوت خود دربــارەی دورنمای 
تشــکیل دولت-ملت کــوردی را این گونە 

بیان می کند:

بنابرایــن منطقی نیســت کــە زنجیرهای 
ســرکوب کهنە را با زنجیــر نو یا حتی نوع 
پیشرفتەی آن عوض کرد. این همان چیزی 
اســت کە پایەریزی دولت-ملــت در بافت 
سرمایەداری مدرن می طلبد. بدون مخالفت 
با ســرمایەداری مدرن هیچ جایگاهی برای 
آزادی مردم وجود نخواهد داشت. بە همین 

دلیل پایەریزی یک دولت-ملت کوردی برای 
من یک انتخاب نیست. )اوجالن 2٠17، 1٩(

اوجــالن بە جــای دولت-ملت پیشــنهاد 
متفاوتــی بــرای چگونگی ســازمان دادن 
جامعەی کوردها و همەی مردم ســرکوب 
شــدە ارائە می دهــد بدون اینکــە در دام 
حکومت یا ســلطەی دولت بیافتند. این بار 
هم با پیروی از پیشنهاد بوکچین برای آنچە 
کە وی »استقالل شهری اختیارگرا« می نامد، 
اوجالن »کنفدرالیزم دموکراتیک« را مطرح 
می ســازد. بر اساس نظر وی دموکراسی در 
شــکل های واقعی تر و مستقیم تر در مقابل 
دولت-ملت قرار می گیرد زیرا »دولت ها تنها 
ادارە می کننــد درحالی کە دموکراســی ها 
حکومت می کنند« )اوجالن 2٠17، 21(. از یک 
سو مخالفت با ادارە کردن در مقابل حکومت 
کردن ممکن اســت عجیب بە نظر آید اما 
ظاهرا منظور اوجالن از این تقابل این است 
کە دولت ها بیشتر بە حالتی از باال بە پایین 
و سلسلە مراتبی شکل گرفتەاند درحالی کە 
دموکراســی ها با حالتــی از پایین بە باال و 
مساوات طلب ســازمان یافتەاند. کنفدرالیزم 
دموکراتیک شــکلی کامال مساوات طلب از 
خود-حاکمیتی عمومی را ارائە می دهد کە 
در آن هرگز اجازە دادە نمی شود کە قدرت 
از جانب یــک فرد یا گروه تک قطبی گردد 
و در آن تاکتیک های دموکراســی مستقیم 
همیشە حاضرند تا تهدید حاکمیت در حال 
ظهــور را خنثی کنند. ایــن تکنیک ها در 
اَشکال قابل انتظار خودحاکمیت محلی کە 
در زمان های بسیار نایابی در طول تاریخ رخ 
دادەاند کە در آنها دموکراسی مستقیم رونق 
داشت همچون آتن باســتان وجود داشتە 
است. اوجالن می نویسد، »در تضاد با درک 
مرکزگرایانــە، خطــی و بروکراتیک دولت-
ملت از ادارە کــردن و بەکارگرفتن قدرت، 
کنفدرالیــزم دموکراتیک نوعــی از آرایش 



سیاسی را مطرح می کند کە در آن جامعە 
بر خود حکومــت می کند و تمام گروه های 
اجتماعی و هویت هــای فرهنگی می توانند 
در جلســات محلی، کنگرەها و شوراها ابراز 

وجود نمایند« )اوجالن 2٠17، 2٤(.
تا آنجایــی کە این حالت پیشــنهادی 
مثبــت برای ســاختن سیاســت و جامعە 
است، دشوار بتوان گفت کە آیا کنفدرالیزم 
دموکراتیک بە عنوان یک شــکل مناســب 
از حاکمیت آنارشیســتی بە شمار می آید و 
بنابراین می تواند وســیلەای برای دستیابی 
بە آزادی آنارشیســتی باشد یا خیر. واضح 
اســت کە یک آنارشیســت نظامی سیاسی 
را مــد نظر قرار خواهد داد کە بر اســاس 
آن شکل هایی از مراتب سیاسی دموکراسی 
مستقیم، برابری طلبی ســختگیرانە واقتدار 
تقریبــا همەجانبە بە شــکلهای دیگری از 
نظام سیاســی ترجیح دادە می شــوند که 
بیشتر دولتگرا و تابع اشکالی از نظم سیاسی 
هســتند. اما الزم است کە این نکتە را ذکر 
کنیم کە نظــر یک آنارشیســت دربارەی 
سلطە و عدم سلطە یا بە اصطالح جمهوریت 
و رابطــەی متقابــل آن با مفهــوم دولت 
چیست. این مسئلە بە این خاطر مهم است 
کە هدف ما تالش بــرای تعیین دیدگاهی 
از آزادی بە عنوان عدم سلطە، آنارشیسم یا 
جمهوریت اســت کە شاید شرایطی را برای 
کوردهــا فراهم کند تا آزادی کە بە صورت 
فعــال در پی آن هســتند محقــق گردد. 
بنابراین برای آنارشیســم آزادی یعنی چە؟ 
بە صورتی کنایەآمیز اگر بە تاریخ آنارشیسم 
نگاهــی بیاندازیــم مخصوصــا از طریــق 
چهرەهــای اولیەی آن ماننــد پرود هون و 
حتی باکونین می توان ریشەهای آنارشیسم 
را در جمهوریت یافت )کنیا و پریتچارد 2٠1٩؛ 
پریتچــارد 2٠1٩(. هــر چنــد از ایــن رابطە 
آنارشیسم بە یکی از شاخەهای جمهوریت 
تبدیل شــد نە شکل پیشرفتەی آن. تفاوت 

کلیــدی میان آنارشیســم و جمهوریت در 
روش های آنها برای تشخیص و درک سلطە 
نبــود بلکە در چگونگی دســت یابی آنها بە 

عدم سلطە است.
 در مــورد اوجــالن مــا دیدیــم کە 
آنارشیســت ها هر نوع نابرابــری در توزیع 
قدرت یا منابع را بە عنوان نمود ســلطە در 
نظر می گیرند بدون اینکە درجەی شــدت 
آن مدنظر باشــد. گویی گاهی اوقات برای 
آنارشیست ها عامل اصلی نابرابری کە باعث 
ایجاد ســلطە می گردد نظام سلسلەمراتبی 
اســت )دیویس 2٠1٤، 21٩؛ ویلیامز 2٠12، 1٠(. 
روابط سلسلەمراتبی از طریق نابرابری هایی 
کە باعث تشکیل ســلطە همچون الگوهای 
ریشــەدار در روابط اجتماعی هستند شکل 
می گیرد. و نیز یک رابطەی سلســلەمراتبی 
بە هر نوع سیســتم فرمــان و اطاعت،  هر 
رابطەی اجتماعی براساس عدم تقارن قدرت 
کــە می تواند تنها از طریق نابرابری ها عمل 
کند و سلطە را ایجاد نماید اطالق می شود. 
زندگی در هر نوع رابطەی سلســلەمراتبی 
بــە معنی زندگی تحت ســلطە اســت. در 
دســت گرفتن قــدرت از ســوی یک فرد 
بدون داشــتن مرجعی برای بازگرداندن آن 
بە معنی ســلطە خواهد بود. همان طور کە 
پرودهون در بیان مشهور خود گفت کە اگر 
بر شــما حکومت می شود شما تحت سلطە 
هســتید )پرودهون 1٩6٩، 2٩٤(. تا اینجا آنچە 
کە بیان شــد در قالب توضیحاتی دربارەی 
ســلطە قابل توضیح است، اما اکنون بە هر 
نوع رابطەی نابرابــری بدون در نظرگرفتن 
درجەی شــدت آن اطالق می شــود. انواع 
متفاوت اجتماعی سلطە )اقتصادی، قانونی، 
جنســی، والد-فرزند، سیاسی و غیرە( همە 
روابط سلسلەمراتبی بسیار متفاوتی براساس 
عدم برابری در توزیع قدرت و منابع هستند.
آنچە کە دەربارەی آنارشیســم متفاوت 
اســت چگونگی درک آن از آزادی اســت 
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کە بایســتی بە عنوان راه چارەی ســلطە 
درنظر گرفتە شــود. دقیقــا همان گونە کە 
آنارشیست ها بە نظر می رسد در مورد قدرت 
مفهوم ســازی منفی داشتەباشند، ظاهرا در 
مورد آزادی نیز مفهوم ســازی منفی دارند. 
برای آنارشیست ها آزادی عمدتا بە معنی رها 
شدن از سلطە است و این رهایی در حدی 
نیست کە شخص قادر باشد ماهیت سیاسی 
خود را تشــخیص دهد )پریتچارد 2٠1٩، 7٨(. 
ظاهرا آنارشیست ها بە حجم عظیم آنچە کە 
معموال بە عنوان فعالیت انسان متمدن درک 
شدە است مشکوک هستند. البتە آنارشیسم 
بــە اندازەی کافــی جنبشــی ایدئولوژیک 
نیســت تا بتواند دیدگاه های رهایی همەی 
افراد آنارشیست را جلب کند اما این حس 
بە فرد دست می دهد کە رهایی برای بیشتر 
آنارشیســت ها رهایی از سلطە است یعنی 
رهایی از نابرابری، رابطەی سلسلەمراتبی و 
بنابراین در آخر رهایی از قدرت سیاسی، از 
انســان هایی کە بە هر شکلی بە سایر افراد 
دستور می دهند. این فرض بە ذهن می رسد 
کە دیدگاە منفی آزادی باعث شــدە است 
تا آنارشیســت ها وارد مسیری تک نفری و 

اختیارگرا شوند.
از ســوی دیگــر نباید منکر این شــد 
کە آنارشیســت های خاصــی نیت مثبت تر 
و گردآوری شــدەای از آزادی را پیشــنهاد 
می دهنــد. بــرای مثال جان پــی. کالرک 
)2٠13( نوعــی آنارشیســم اشــتراکی را 
براســاس مفهوم ســازی هگل از آزادی بە 
عنــوان بازشناســی و خود-تصمیم گیری 
مشــترک پیشــنهاد دادە اســت. کالرک 
»مفهومی از رهایی را بر اساس بازشناسی« 
پیشــنهاد می دهد )کالرک 2٠13، 61(. و این 
بایســتی بدون منصرف شدن از نیت منفی 
عدم ســلطە بە عنــوان رهایی از مداخالت 
واقعــی و اســتبدادی بە دســت آید کە از 
همەی انواع روابط سلســلەمراتبی، نابرابری 

و قدرت برمی خیزد. مفهوم ســازی کالرک 
همچون نوعــی از آزادی کە باید همکاری 
مردم با هــم، تصمیم گیری ها، تشــخیص 
عالیــق، از بین بردن برخــی انتخاب های 
خاص، معامالت، ایجاد عادت ها و رســوم، 
سازمان دادن و مدیریت زندگی آنها و غیرە 
را دربرگیــرد یعنی تمــام آن چیزهایی کە 
سایر آنارشیســت های خاص ظاهرا آنها را 
مشکل ساز می دانند. در این مرحلە پرسش 
عمیق تــری کە روبــەروی آنارشیســت ها 
می باشــد این اســت کە آیا جنبەی مثبت 
آنارشیست عدم ســلطە بدون اینکە آزادی 
منفی بە دست آمدە از طریق غلبە بر روابط 
سلسلەمراتبی و نابرابری ها از بین رود قابل 
دســتیابی و حفظ کردن است و در نتیجە 
قدرت سیاســی از روابط اجتماعی انسانی 
حذف می شــود؟ این پرسش می خواهد به 
اهدافی همچون اینکه تا چه اندازه می توان 
عدم ســلطه آنارشیســتی را نهادینه کرد، 
آن را قانونــی و مــدون کــرد و در نتیجه 
از طریق قانون آن را مورد پشــتیبانی قرار 
داد، تعیــن بدهد. برای آنارشیســتی مانند 
اوری گوردون، عدم ســلطه آنارشیستی به 
هیچ وجه نمی تواند بدون از دســت رفتن 
نهادینه شود. بە نظر او نمی توان آنارشیسم 
را نهادینە و آزادی را قانونی ســاخت بدون 
اینکە آن را از دســت داد )گــوردون 2٠٠٨، 
٤7-7٨(. همان گونە کە پریتچارد بە خوبی 
می گوید »گوردون نهادینە سازی را بە عنوان 
بەکارگیری قوانین اجباری و رسمی تعریف 
می کند کە تا بە حال اجباری بودن، آنها را 
غیرآنارشیســتی ساختە است و اگر اجباری 
نباشــند پس نهادینە نشــدەاند« )پریتچارد 

.)٨2 ،2٠1٩
در آخر ممکن است این تصور پیش آید 
کە اگر در مورد آزادی آنارشیســتی حق با 
گوردون اســت آنگاە چە میزان از نظریەی 
سیاســی آزادی در واقــع کافی خواهد بود 



تــا تصــور هرگونە نیت قابل تشــخیص از 
تصمیمات سیاســی کە در مجموع اجباری 
هستند مشکل گردد. اگر آزادی آنارشیستی 
یک مفهوم سازی درست سیاسی نیست پس 
طبق تعریف نخواهد توانست آزادی از سلطە 
را کــە تا بە حال کوردها در پی آن بودەاند 
و آنچە کە آنها را رنج دادە است، همان طور 
کە دیدیم، بە طور واضح سلطەی سیاسی، 
ســلطەای کە وجود آنها بە عنوان یک ملت 
مســتقل را انکار کردە است فراهم نخواهد 
کرد. در آخرین قســمت بە این بازخواهیم 
گشــت اما با این حال شــاید راهی وجود 
داشتەباشــد کە بتوان بیشتر سلطەناپذیری 
آنارشیستی را حفظ کرد درحالی کە مجوز 
شــکلی عمدە از نهادینە ســازی صادر شود 
و این در شــکل غیرپیشرفتەی اثر کالرک 
یافت می شــود. این پیشنهاد با کنفدرالیزم 
دموکراتیک اوجالن اشتراکات بسیاری دارد 
بــە این معنی کە دیــدگاه وی آنچنان کە 
ادعا می کند نوع مثبت تری از آزادی اســت 
تا نظریات کســی مانند گوردون. براساس 
نظرات کالرک این مسئلە منطقی است کە 
دیدگاە او را یکی از مثبت ترین دیدگاه های 
آنارشیست سلطەناپذیر در دسترس در نظر 

بگیریم.
اکنون اجازە دهید ببینیم آن چیســت 
کە مفهوم جمهوریت از ســلطەناپذیری را 
از آنارشیســت تا این حد متفاوت می سازد 
زیــرا جهــت رهانیدن نیت مثبــت آزادی 
آنارشیســتی بایــد آن را با نیت سیاســی 
واضح تری از آزادی بە عنوان عدم ســلطە 
ترکیب نماییم یعنــی همان چیزی کە در 

جمهوریت خواهیم یافت.
بە نظر جمهوری خواهان، آنارشیســت ها 
مرتکــب چهــار اشــتباه می شــوند: اول 
آنارشیســت ها ضرورت تاریخی و سیاســی 
دولت را نادیدە می گیرند؛ دوم آنارشیســم 
ساختار دولت بە عنوان روش اصلی بە دست 

آوردن آزادی توسط مردم را انکار می کند؛ 
ســوم آنارشیسم مفهوم ســازی دولت را با 
خود مفهوم دولت اشتباە می گیرد؛ و چهارم 
آنارشیســم اهمیت وضعیت و بازشناسی را 
در رابطــە بــا دولت در نظــر نمی گیرد. از 
نکتەی اول شــروع کنیم، جمهوری خواهان 
دولت را یــا بە صورت نهــادی طبیعی یا 
غیرقابــل اجتناب می بینند کــە از طریق 
گرایش انســان بە تاثیر متقابل و یک نظم 
اجتماعی بر اســاس ویژگی های تمدن ذکر 
شــدە )یکجانشینی، جمعیت افزایش یافتە، 
کشــاورزی، شهرنشــینی، تحصیل و غیرە( 
پیشرو  برای جمهوری خواهی  سربرمی آورد. 
مانند فیلیپ پتیت دولت تکەای از »ضرورت 
تاریخی و سیاســی اســت. ]این مســئلە[ 
همچــون زندگی درون جاذبە اســت، این 
محصول وجود داشتن در نظم جهانی است، 
نە نتیجەی حضور سلطەگر در زندگی شما« 
)پتیــت 2٠12، 162(. منظور پتیت از ضرورت 
تاریخــی »تاکید بر نیروی خودکار تاریخ بر 
سیاست کنونی و آیندەی نزدیک است. در 
طول هزاران ســالی کە بە تمدن ختم شدە 
و صدها ســال و احتماال صدها سال دیگر 
)اگر هزاران سال نباشد( کە پس از پیدایش 
دولت-ملت در جریان بودە است، دولت بە 
تنها شــکل مورد پذیرش نظم سیاسی بدل 
گشتە است. گروە یا فردی نیست کە بتواند 
در این دورە یا آیندەی نزدیک عمدا کاری 
انجام دهد. تغییر تاریخی مانند تکامل، آمار 
نفوس و تغییرات اقلیمی اســت: چیزی کە 
معموال بسیار آهستە رخ می دهد و در طول 
عمــری اتفاق می افتد کە انســان ها در آن 
زمینە ظرفیت کمی دارند تا برای جایگزین 
مطابق یا عامدانــەی آن برنامەریزی کنند. 
از دید پتیــت اکنون یا در آیندەی نزدیک 
»زمیــن ســیارەی دارای دولــت« باقــی 

خواهدماند )پتیت 2٠12، 161(.
دوم  نکتــەی  گرفتــن  نظــر  در  بــا 
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جمهوری خواهــان نە تنهــا دولت ها را در 
بطن ضروریات تاریخی و سیاســی قلمداد 
می کننــد بلکە بە ظن خود آنها را نهادهای 
مورد پســند در نظر می گیرند. از دید آنها 
دولت ها در وهلەی اول وسیلەی اصلی مردم 
برای غلبە بر ســلطەی خود هستند. این تا 
حد زیــادی در مورد هر نــوع غلبەی فرد 
بر ســلطە تنها زمانی میســر است کە در 
متن غلبەی جمعی بر ســلطە رخ دهد. بە 
عبارت دیگر برای اینکە کســی آزاد باشــد 
باید ابتدا مردم آزاد باشــند. اسکینر پایەی 
تاریخــی و مفهومی این ادعــا را مخصوصا 
در بازبرخواستن جمهوری خواهان در دوران 
رنســانس ایتالیایــی و بریتانیای پیشــین، 
آمریــکای مدرن و انقالب فرانســە نشــان 
دادە است. اســکینر دربارەی »دو شعار« در 
نظریەی سیاســی جمهوری خواهان سخن 
می گوید )اســکینر 2٠1٠(. دومین شــعار از 
اولویت متافیزیکی بهرە می برد. درحالی کە 
شعار نخست می گوید »با آزادی عمل کردن 
ممکن اســت اگر و تنها اگر شما یک فرد 
آزاد باشــید«، دومین شعار است کە شما را 
فرد آزادی خواهد ساخت و بنابراین آزادی 
عمل خواهید داشــت زیرا تنهــا افراد آزاد 
اگر ممکن باشــد می تواننــد آزادانە رفتار 
کنند. این شــعار می گوید »ممکن است کە 
همچون فردی آزاد زیست و رفتار کرد اگر 
و تنهــا اگر در دولتــی آزاد زندگی کنیم« 
)اسکینر 2٠1٠، ٩٩(. در نتیجە آزادی بە معنی 
عدم سلطە تنها در ســایەی دولت آزاد بە 
وقــوع می پیونــدد. بنابراین انــکار این امر 
آنگونە کە ظاهرا آنارشیســت ها این کار را 
کردەاند، بە معنی انکار تنها راه اصلی مردم 
برای دســتیابی بە آزادیشان است. اسکینر 
چگونگــی مرتبط بــودن آزادی سیاســی 
بــا آزادی عمل مردم را بر اســاس ارادەی 
خویش و نە وابستگی بە ارادەی استبدادی 
یــا محدود دیگــری را بــە زیبایی خالصە 

کردە اســت. او این نکتە را با اثبات آزادی 
سیاسی، عدم سلطەی جمهوری خواهان بە 
عنوان استقالل جمعی یا خودتصمیم گیری 
و خودحاکمیتــی دموکراتیک بیان می کند. 
او رابطــەی ضروری میان آزادی سیاســی 
بیرونی و درونی مــردم را این گونە مطرح 

می کند:

همان گونە کە جسم هر انسانی آزاد است... 
اگر و تنها اگر وی قادر بە عمل یا خودداری 
از عمل بر طبق ارادەی خود باشــد بنابراین 
اعضای ملت هــا و دولت ها بە همین ترتیب 
آزادنــد اگر و تنها اگر بــە همین صورت از 
استفادە از قدرت ها بر اساس ارادەی خویش 
بــرای دنبال کردن اهداف موردپسندشــان 
محدود نگشــتە باشــند. بنابراین دولت های 
آزاد ماننــد افراد آزاد از روی ظرفیت شــان 
بــرای خودحکومتی تعریف می شــوند. یک 
دولت آزاد جامعەای اســت کە در آن اعمال 
اعضای سیاســی توســط اعضا در مجموع 

تعیین می گردد )اسکینر 1٩٩٨، 26-2٥(.

در اینجا شــاید مفید باشــد کە یک قدم 
بە عقــب برگردیم و از خود بپرســیم کە 
آنچــە کــە آنارشیســت و جمهوری خواه 
دربارەی دولت دقیقــا بر روی آن اختالف 
نظــر دارند چیســت زیرا باور این مســئلە 
سخت اســت کە آنارشیســت ها با ایدەی 
اســتقالل جمعی بە خودی خود مشــکل 
داشــتە باشــند. این مورد ما را بە اشتباە 
شــومی کە جمهوری خواهان آنارشیست ها 
را بــە آن متهم می کنند می رســاند. ظاهرا 
آنارشیســت ها یــک مفهوم ســازی خاص 
از دولــت را با مفهوم خود دولت اشــتباە 
گرفتەاند. مفاهیم، مفهوم سازی های آن و ... 
از هم متمایز هســتند )ازکوردیــا 1٩٩٨(. در 
حالــی کە مفهوم دولت را می توان در لغات 
وبری بــە معنی » آن اجتماع انســانی کە 



)بە شکلی موفقیت آمیز ( ادعای تک قطبی 
بر قانونی سازی خشونت فیزیکی درون یک 
قلمــروی خاص را دارد« اســت )وبر 2٠٠٠، 
31٠-311(. مفهوم ســازی دولــت از مدخل 
دولت بالقوە آمدە است. البتە دولت هایی کە 
واقعا وجود دارند الزم اســت از ویژگی های 
اولیەی مفهوم دولت بهرە گیرند تا بە عنوان 
دولت قلمداد شــوند امــا آنچە کە دولت ها 
واقعا هســتند می تواند با وابستگی آنها بە 
مفهوم سازیشان متفاوت باشد. در اینجا اثر 
اسکینر می تواند بار دیگر مفید باشد )اسکینر 
2٠٠٩(. از نظر اســکینر فکر سیاسی مدرن 
از بســیاری جهات تاریخ مفهوم سازی های 
متنوعی از وجود دولتی اســت کە بایستی 
باشد. اسکینر مفهوم سازی هایی را از دولت 
در ســە حالت اولیە متمایز می سازد کە در 
آنها دولت ها اغلب شــناختە شدەاند. دولت 
بە عنوان ســر بر پیکر مردم شناسایی شدە 
است، پیکر خود مردم )بدون اشارە بە سر( 
هستند کە شــخصی خیالی )مردم( توسط 
شــخص مصنوعی )یک حاکــم( نمایندگی 
می شوند. اسکینر مفهوم سازی دولت را کە 
با تعبیر سر بر پیکر مردم مشخص می شود 
»نظریەی اســتبدای« می نامد )اسکینر 2٠٠٩، 
32٩(. اگر دولت چیزی نیست جز وضعیت 
فــردی یا پابرجایی فرد یــا افراد عادی کە 
تک قطبی بودن را حفظ می کنند کە نشان 
دهنــدەی ویژگی های اولیەی دولت اســت 
پس خود دولت با ســر بر پیکر مردم برابر 
است و خود مردم صرفا سوژە هایی هستند و 
می توان بە درستی گفت کە تا بە حال تحت 
ســلطە بودەاند زیرا بە هیچ شــکل دیگری 
جز وابستگی بە ارادەی استبدادی این »سر 
دولت« وجود نداشــتەاند. این مفهوم سازی 
از همەی آنچە کە آنارشیســت ها در مورد 
دولت از آن متنفرند را شامل می شود. این 
حالت وضعیــت از باال بە پاییــن رابطەی 
سلســلەمراتبی فرمــان و نابرابری زشــت 

را عرضــە می کند. مشــکل این اســت کە 
آنارشیســت ها این مفهوم سازی دولت را با 

خود مفهوم دولت در هم می آمیزند.   
در مقابل اسکینر مفهوم سازی دولت را 
کە همچون ســر بر پیکر مردم می شناساند 
»مفهوم سازی پوپولیســتی« می نامد )اسکینر 
2٠٠٩، 332(. این مفهوم ســازی پوپولیستی 
است کە مفهوم سازی جمهوری خواهان را از 
دولت آزاد یعنی دولتی کە تحت سلطە نیست، 
در خود-تصمیم گیری و خود-حاکمیتی کە 
مردم آن مســتقل هستند را نشان می دهد. 
جالب است کە رایج ترین استفادە از واژەی 
»دولــت« از اوایل دوران مــدرن آن را تنها 
با این عبارت یعنی »دولت آزاد« مشــخص 
ساختە است. در اصل دولت بودن بە معنی 
دولت آزاد یعنــی جمهوری خواه بودن. در 
اینجا از دید جمهوری خواهان نکتە این بود 
کە بایســتی دولت ها از پادشــاهی ها کە بە 
نظر آنها نباید بە عنوان امور مردمی در نظر 
گرفتە شــوند بلکە بە عنوان امور خصوصی 
صرف و مالکیت یا حاکمیت ســر دولت در 
مفهوم سازی استبدادی متمایز گردند )اسکینر 
2٠٠٩، 337-3٤٠(. در اینجــا آنارشیســت ها 
و جمهوری خواهــان تا حد زیــادی موافق 
این هســتند کە مفهوم ســازی استبدادی 
در همزیســتی مالکیت خصوصی و تمرکز 
قدرت سیاســی بیش از حد ریشە دارد. بنا 
نظریەی پوپولیســتی دولت کە از نوعی از 
وجود دولت شکل گرفتە بود می بایست تنها 
خود مردم در امور خــود تصمیم گیرندە و 
خود حاکمیت باشــند. در این بافت آزادی 
معنی نداشت اما این قدرت رایج برتر مردم 
برای تصمیــم گیری و حاکمیــت بر امور 
خودشــان از طریق قانون ها و نهادهایی کە 
خودشان انتخاب کردە بودند محقق می شد 
بدون آنکە مداخلەی مســتبدانەی مردم یا 
دولت های دیگــر را دربرگیرد. تنها بە این 
شــیوە مردم می توانستند وجود داشتە و از 
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سلطەی تحمیل شدە بر آنها از جانب مردم 
دیگر رها شوند. همچنین این تنها وسیلەی 
اجتناب از فرسایش درونی بە سوی استبداد 
از طریق دموکراتیک ترین روش ممکن بود 
کە می تواند تصمیمات متحدساز جمعی را 
اتخاذ کند. واضح است کە بە لحاظ تاریخی 
اینکە این وســیلەها تا چە حد دموکراتیک 
بودند بە شدت تغییر کردە است. نکتە این 
اســت کە تنها از طریق این مفهوم ســازی 
پوپولیستی دربارەی دولت بود کە این روند 
دموکراتیزە کردن می توانســت رخ دهد. بە 
عنوان مفهوم ســازی دولت، مفهوم ســازی 
پوپولیستی اقرار می کند کە دولت باید تک 
قطبی شــدگی قدرت را دربرگیرد تا بتواند 
برای  را  تصمیمات متحدکننــدەی جمعی 
مردمی خاص در قلمرویی خاص اتخاذ کند 
کە ســرانجام بە تصمیم دربارەی خشونت 
و اینکە چە کســی می تواند از آن استفادە 
کند می رســد اما این تک قطبی شدگی بە 
عنوان تهدید سیاسی آزادی در نظر گرفتە 
نمی شود زیرا تنها در این مفهوم سازی است 
کە مردم خود این تک قطب را در دســت 
می گیرند. بە این ترتیب چنین مفهوم سازی 
از قدرت همچنان تا حدی رها شــدە باقی 
می ماند کە مردم بە صرفا سوژە شدن ملک 
خصوصی شــدن پادشاهی یا کیانی گرایش 

نمی یابند.
احتماال آنارشیســت ها تحت تاثیر این 
تحلیل تبارشناسانەی اسکینر قرار نمی گیرند. 
برای آنها مفهوم دولت ذاتا استبدادی است 
و در نتیجە مفهوم ســازی های پوپولیستی و 
خیالی نیز بــە همان اندازەی نکتەی اصلی 
مبهــم خواهد بود. آنارشیســت ها دولت را 
اساسا نمی توانند چیزی جز وسیلەای برای 
سلطەی استبدادی در نظربگیرند. در مقابل 
ممکن است جمهوری خواهان ادعا کنند کە 
آنارشیست ها تا بە این لحظە گمراە شدەاند 
زیرا مفهوم سازی استبداد دولت را با مفهوم 

خود دولت اشتباە گرفتەاند. جمهوری خواە 
آنارشیســت را همچون کســی کە مسائل 
مربوط بە دولت، مفهوم دولت را با تنها یک 
مفهوم سازی محتمل بە لحاظ تاریخی یعنی 
نوع اســتبدادی آن همســان ساختە است 
می بیند. بــرای جمهوری خواه مفهوم دولت 
اجازە نمی دهد مفهوم سازی جمعی دولت را 
تنها بە مثابەی یک وسیلە برای تحت سلطە 
درآوردن بــە خود واگــذارد بلکە بە عنوان 
وسیلەی اصلی دستیابی بە آزادی سیاسی و 
بهرە بردن از آزادی بە عنوان عدم سلطە در 
میان مردم، مردمی کە ارادە بە خودحکومتی 
مســتقل دارنــد می داند. بە نظر می رســد 
کە آنارشیســت این طور فکر نمی کند کە 
مفهوم سازی جمعی دربارەی دولت منسجم، 
عملی و مورد قبول باشــد. یک آنارشیست 
خواهد گفــت کە نە تنها همەی دولت های 
موجود مثالی از مفهوم ســازی اســتبدادی 
هســتند، نکتەای کــە جمهوری خــواه بە 
ســرعت با آن موافقــت می کند اگر تعدیل 
شدە و زمینەسازی شــدە باشد، بلکە خود 
این حقیقت کە دولــت موجود در واقعیت 
بایســتی نمونەی دارا بودن مفهوم دولت بە 
عنوان تک قطبی شــدگی قدرت کە قطعا 
طبیعت چنین دولتی جــای اعتراض دارد 
باشــد. برای آنارشیست داشتن قدرت تک 
قطبی در هر جایی  و در هر زمانی نشانەی 
سلطە اســت. دلیل آن این است کە ظاهرا 
آنارشیســت همان گونە کە دیدیم قدرت و 
همبســتگی جمعی را بە خودی خود قابل 
اعتراض می داند. بنابراین هر نوع دولتی کە 
در واقعیت وجود داشــتە باشــد، زیرا باید 
مثالی از مفهوم دولت موجود باشــد، لزوما 
سلطە را شامل می شود چراکە لزوما شامل 
تک قطبی شــدگی می شــود و تک قطبی 
شــدگی ذاتا قابل اعتراض است برای اینکە 
لزوما شامل فرمان دادن، اطاعت، نابرابری، 
روابط سلسلەمراتبی و قدرت سیاسی و تماما 



ویژگی های نشــان دهندەی سلطە می شود. 
سرانجام برای آنارشیست هیچ تفاوتی میان 
مفهوم دولت، مفهوم سازی استبدادی دولت 

و تمام دولت های موجود وجود ندارد. 
در اینجــا جمهوری خواه ممکن اســت 
پاسخ دهد که چنین خوانشی افراطی، تک 
بعدی، به لحاظ مفهوم سازی تاریخی مبهم و 
نیز مسائل مربوط به دولت را با مفهوم سازی 
استبدادی درآمیختن است. »تک قطبی« و 
»تک قطبی شدگی« نه ذاتا مشکل سازند نه 
نمونه ای از سلطه هستند اگر مردم خود این 
تک قطبیت را در دســت گیرند. اگر قدرت 
به خوبی رایج شود سلطه گرانه نخواهد بود. 
مفهوم ســازی جمعی دولت اجازه می دهد 
تــا دولت هــای موجود ویژگی هــای اصلی 
مفهوم دولت را نمایان ســازند بدون اینکه 
به منبع ســلطه تبدیل شوند اما در عوض 
منبع و سرچشــمه ی آزادی مردم برای به 
دســت آوردن دولتی باشــند که مردم در 
آن مســتقل از اراده ی اســتبدادی سایرین 
زندگی کنند. جمهوری خواه با اینکه اعتراف 
می کند بیشتر دولت های موجود در گذشته 
و حال دارای ویژگی های استبدادی هستند 
و مفهوم ســازی )از لحاظ قانونی اغلب آنها 
خیالی( به جای اینکه جمعی باشــند ، اما 
این لزوما صحیح نیست که دولت به نحوی 
از لحــاظ مفهومی یا از راه مشــاهده الزم 
است نماینده ی سلطه باشد. واضح است که 
این به معنی آن نیست که دولت های معاصر 
دموکراتیک تر کامال آزاد یا به اندازه ی کافی 
مستقیما دموکراتیک هستند اما باید گفت 
که چگونه آزادســازی یک دولت در نهایت 
به اراده ی مردمی که آن دولت را ساخته اند 
بازمی گردد. آن گونه که آنارشیســت ها ادعا 
می کنند این شــکل خود دولت نیست که 
سلطه گر اســت بلکه نوع موجودیت اراده ی 
مردم بر دولت اســت که تعیین می کند تا 
چه حد از ســلطه یا عدم سلطه فراهم آید. 

آنچنان که پتیــت ادعا می کند اگر دولت-
ملت هــا بخواهند که وجود داشــته یا آزاد 
باشــند به این دلیل که هیچ راه فراری از 
ضرورت تاریخی و سیاســی موجودیت های 
سیاسی که باید در زمان حال و در آینده ی 
نزدیــک شــکل مــدرن آن باشــند وجود 
نــدارد. بهتریــن کار این اســت که از دید 
مفهوم سازی پوپولیستی به دولت نگاه کرد 
تا منبع بالقوه و وجهه ی سیاسی آزادسازی 
و آزادی آن قطعا رخ دهد نه اینکه همچون 
منبع و وجهه ی ســلطه ای که آنارشیست ها 
به حق در دولت هــای طول تاریخ دیده اند 
باشد. بنابراین مخالفت جمهوری خواهان با 
آنارشیست ها که دومین گروه دولت را انکار 
میکنند بــه دلیل یک مفهوم به وجودآمده 
از دولت به عنوان استبداد حتمی که باعث 
گمراهی می شــود را به عنوان وسیله ای به 
صورت بالقوه برای دستیابی به عدم سلطه 
در بر می گیرد. قطعــا در حال حاضر هیچ 
موجودیت سیاسی دیگری که مردم را قادر 
به غلبه بر سلطه ی ایشان کند وجود ندارد. 
تنهــا به عنوان مثــال مردمی وجود ندارند 
که دولتی داشــته باشــند که قربانی نسل 
کشی باشد. این تصور پیش می آید که این 
حقیقت برای مردمی مانند کوردها بســیار 
مطرح اســت. به ضعــم جمهوری خواهان 
آنارشیســت ها تنهــا شــانس مردمی که 
تحت ســلطه بوده اند را برای تبدیل شدن 
به مردمی واقعی، موجــود بودن به عنوان 
مردم آزاد از سلطه یشــان، تبدیل شدن به 
یک موجودیت سیاســی، مستقل از اراده ی 
مســتبدانه ی دیگران و در نتیجه به دست 
آوردن وضعیتــی از مــردم آزاد را از بیــن 

می برند.
از  دفــاع  در  نهایــی  نکتــه ی  یــک 
مفهوم ســـــــــازی  و  جمهوری خواهــان 
پوپولیســتی دولت وجــود دارد. این نکته 
به عقیــده ی »وضعیت« کــه در باال به آن 
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اشــاره شــد بازمی گردد. طبق نظر پتیت 
جمهوری خواهــان آزادی را نــه همچــون 
ویژگــی یک حرکت بلکه به عنوان وضعیت 
یک شــخص یــا مجموعه ای از اشــخاص 
در نظــر می گیرنــد. جمهوری خواهــان با 
آنارشیســت ها موافق اند که حالت غیرقابل 
پذیرشی در مورد قدرت کنترل نشده وجود 
دارد. اختــالف اصلی این دو در این نکته و 
آنچه که چهارمین اشــتباه آنارشیست ها را 
بــه وجود می آورد این اســت که در حالی 
که برای آنارشیســت ها این کافی اســت تا 
با از بین بردن قدرت سیاســی راه حل این 
مسئله را ارائه دهند، جمهوری خواهان فکر 
می کننــد کــه راه حل بهتــر تغییر قدرت 
کنترل نشــده به قدرت کنترل شده است. 
این مســئله زمانــی محقق می شــود که 
موقعیت و وضعیتی خاص به قربانی قدرت 
کنترل نشده از سلطه داده شود که آنها را 
به اعضای مســتقل جامعــه بدل کند خواه 
عضــو جامعه ی محلی یــا جامعه ی دولتی. 
چنین تغییر وضعیتی در ابتدا ممکن است 
توســط خود قربانیان به دست آید اما پس 
از آن باید از جانب دیگران نیز تایید شــود. 
از نظر جمهوری خواهان تحت سلطه نبودن 
به معنی حفاظت از وضعیت اعطا شــده به 
عنوان موجود آزاد اســت. آنچنان که پتیت 
می نویســد: »برای بهرە بــردن از موقعیت 
آزادی از عدم ســلطه بایستی کسی باشیم 
که به موقعیت خاصــی در میان همراهان 
خود فرمان می دهد« )پتیت ٢٠١٢، ٩١(. برای 
اینکــه بتوانیم فرمان چنیــن موقعیتی را 
صادر کنیم به این معنی اســت که بتوانیم 
موقعیت یا وضعیت فرد را به عنوان آزاد یا 
مستقل تایید کنیم. اما این در وهله ی اول 
دقیقا معنی کلمه ی »دولت« است. »دولت« 
اول وبیشــتر از »دولِت« کســی یا چیزی 
اســت. دولت بودن به معنی دولت تایید گر 
وضعیت فرد به عنوان فرد آزاد است. دولت 

بودن بــرای مردم یعنی داشــتن وضعیت 
آزاد، آزادشــده و بنابراین موجودیت بدون 
ســلطه. حالت مردم آزاد شرایط، وضعیت و 
موقعیت آنها به عنوان مردم آزاد و مستقل 
و همچنیــن مورد تایید قــرار گرفتن این 
وضعیت است. ظاهرا آنارشیت ها این ویژگی 

دولت را نادیده می گیرند.
اکنــون بر اســاس چهار نکتــه ای که 
در بــاال به آن اشــاره شــد مفهوم ســازی 
جمهوری خواهــان از آزادی و دولتی بودن 
ممکن است وسیله ای ارجح تر که از طریق 
آن کوردها می توانند بر سلطه ی خود غلبه 
کنند باشد. اما از سوی دیگر هنوز چیزهای 
مــورد قبول زیاد دیگــری در مورد رویکرد 
آنارشیســتی اوجالن باقی می ماند. ممکن 
است یک مصالحه رخ دهد؟ شاید ما بتوانیم 
عناصــر تطبیق پذیر مفهوم ســازی آزادی و 
دولت آنارشیســت ها و جمهوری خواهان را 
ترکیب کنیم؟ اجــازه دهید نتیجه گیری را 
در راســتای تالش برای ایــن ترکیب ارائه 

دهیم.

آزادیکوردی
مــا فکــر می کنیم کــه فضــای مفهومی 
و  آنارشیســت ها  دیــدگاه  منطبق ســازی 
جمهور خواهــان درباره ی آزادی وجود دارد. 
چنین منطبق ســازیی در نظرات بیان شده 
از ســوی خود آنارشیســت ها مخصوصا در 
مالحظات مربوط به اهمیت بازشناسی آنچه 
که در بیانات چهره ای مانند کالرک ذکر شد 
ریشه دارد. پیش از آن خاطرنشان ساختن 
اینکه اوجالن خود چگونه نشانه هایی از اقرار 
به رد کامل دولت و هر نوع نهادینه ســازی 
آزادی ممکــن اســت افراطی باشــد مفید 
خواهــد بــود. در جمهوری خواهی واقعی و 
بــه ویژه مدل ماکیاولــی اوجالن آگاهی از 
گرایشات بسیاری از انسان ها نسبت به عدم 
برابــری طلبی کامل را رد می کند. قطعا به 



نظر می رسد که از طرف اوجالن بازشناسی 
این نکته که قســمت بزرگی از هر جمعیت 
انســانی باانگیزه ی ســلطه ی لیبیدویی یا 
هوس سلطه گری رفتار می کنند وجود دارد. 
در حالی که عالقه ی اکثریت انسان ها صرفا 
تحت سلطه نبودن است اما بخش خاصی از 
افراد هستند که میل سیری ناپذیری برای 
تحت ســلطه درآوردن دیگران دارند. کلید 
رســیدن به هر جامعه ی سیاســی موفق و 
صلح آمیز بازبینی و خنثی سازی بی ضرر این 
هوس است. اوجالن می داند که مصالحه های 
خاصی هســت که باید با افرادی که دارای 
چنین وسوسه هایی هســتند انجام شود و 
هر نظم سیاسی باید حالت های دموکراتیک 
خطی یا مســتقیم برای ســازمان را در بر 
داشــته باشــد: »ترکیب متناقــض جامعه 
گروه های سیاســی را ملزم می کند که هم 
ساختار عمودی و هم افقی را داشته باشند« 

)اوجالن ٢٠١۷، ٢١(.
از یک ســو اوجــالن ظاهــرا مطمئن 
نیســت اگــر شــکل موردپســند وی از 
حکومــت، یعنی کنفدرالیــزم دموکراتیک، 
با یک رژیم دموکراتیــک یا جمهوری خواه 
در مقابل مدل دولت-ملت قابل شناســایی 
باشــد: »دولت-ملت در تضاد با دموکراسی 
و جمهوری خواهــی وجــود دارد« )اوجــالن 
٢٠١۷، ٢٣(. در ایــن خــط فکــری گویــی 
دموکراتیک  کنفدرالیــزم  می گوید  اوجالن 
و جمهوری خواهــی را می تــوان تقریبا به 
عنوان متــرادف در نظر گرفت تا زمانی که 
مفهوم سازی پوپولیستی جمهوری خواهانه ی 
دولت حذف یا نادیده گرفته شود. از سوی 
دیگر ظاهرا او اقرار می کند که کنفدرالیزم 
دموکراتیک بایستی یا شکل دولت-ملت یا 
جمهوریت یا دموکراسی_ یا بە احتمال زیاد 
ترکیبی از هر سە_ را بگیرد تا بتواند منافع 
غیر سلســله مراتبی بودن و برابری طلبانه را 
که انتظــار می رود نتیجــه ی وجود چنین 

رژیمی باشــد را داراست، منافعی که آن را 
همچون محافظ محیط زیســت، فمنیسیت 
یا سوسیالیســت نشان خواهد داد. بنابراین 
اوجــالن بی درنگ اجازه ی مصالحه با دولت 
را صــادر می کند و ظاهرا این بخشــی از 
واقعیت وی است زیرا او می داند که این تنها 
وسیله ی عملی در حال حاضر و کوتاه مدت 
است تا بتوان به هدف آزادی کوردی دست 
یافــت و در آن یک بار دیگــر ویژگی های 
ضروری تاریخی و سیاسی دولت را مد نظر 
قــرار می دهد. او می نویســد: »خواه دولت-
ملت، جمهوریت یا دموکراسی_ کنفدرالیزم 
دموکراتیــک حاضر بــه مصالحه ی مربوط 
به دولت یا ســنت های حکومت است. این 
کار باعث همزیســتی برابر می شود« )اوجالن 
٢٠١۷، ٢٢(. بنابراین ظاهرا اوجالن می خواهد 
از تبدیل شــدن کنفدرالیزم دموکراتیک به 
نظام سیاسی کامل جلوگیری کند در حالی 
که تشــخیص داده اســت که کنفدرالیزم 
دموکراتیک نیازمند ســازمان دهی شــدن 
حداقل در حالت شبه-سیاست مدارانه است 
اگر بتوان از آن استفاده کرد یا اصال وجود 
داشــته باشــد. آنچه که در اینجا بیشتر از 
همه مهم می باشــد این اســت که اوجالن 
رویکــرد شــبه سیاســت مدارانه را درون 
مرزهای اســتراتژی بر اساس اولویت بندی 
سیاســی و توالــی زمانی بــه کار می برد، 
نشانه ای که ممکن است نمایانگر این باشد 
که اوجالن بیشــتر یک واقع گرای سیاسی 
است شبیه به توصیف این دیدگاه از سوی 
ریموند گیس )گیس ٢٠٠۷، ٣٠-٣٤(. پیشنهاد 
نهایی اوجالن این اســت کــه کوردها فعال 
درون شکلی از دولت فعالیت کنند تا جایی 
که به نهایت دموکراســی برسند تا کم کم 
نیاز بــه جنبه های سلســله مراتبی دولتی 
محو گشــته و از بین برود. پس با منطقی 
همچون ســنت آگوســتین ظاهرا پیشنهاد 
اوجالن اینگونه اســت که: آنارشیسم را به 
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مــن بدهید اما فعال نه. او می نویســد: »نه 
رد کامل و نه بازشناســی کلی دولت برای 
تالش هــای دموکراتیــک جامعــه ی مدنی 
مفید نیســت. غلبــه بر دولــت مخصوصا 
دولت-ملت یک روند طوالنی مدت اســت« 
)اوجــالن ٢٠١۷، ٢٨(. در ایــن »روند طوالنی 
مدت« اســت که ممکن است فرصتی برای 
منطبق  سازی مفهوم ســازی آنارشیست ها و 
جمهوری خواهان از آزادی و دولت را بیابیم.
در بافت کــوردی، اســتراتژی اوجالن 
این اســت که به تدریج چهــار دولتی که 
کوردها خود را تحت سلطه ی آنها می بینند 
دموکراتیــزه گردند بدون اینکه دولت-ملت 
کــورد تثبیت شــود تا باالخــره این چهار 
دولت )ایران، ترکیه، ســوریه و عراق( بیش 
از حــد دموکراتیک و احتماال برابری خواه و 
آنارشیست شده باشــند که دیگر به شکل 
سنتی دولت-ملت بقا نیابند. در عوض آنچه 
که ســر بر خواهــد آورد کنفدرالیزم بدون 
مرکزیت مشخص و متفرقه خواهد بود یعنی 
جایی که تقریبا اکثر موارد، اگر نه همیشه، 
تصمیمــات جمعی تا حد ممکن توســط 
سطوح کوچک عمل گرا و محلی اتخاذ شود. 
این در حالــی اتفاق می افتد که کوردها به 
دفاع از خود از طریق تاکتیک های گریالی 
درون شــهرها و روستاها در جنگ طوالنی 
مردمی در مقابــل نیروهای عرب، فارس و 
ترک ادامه می دهند که همچنان در تالش 
برای تحت سلطه درآوردن کوردها هستند. 
بنابراین به جای ملی گرایی کوردی، تعیین 
سرنوشت کوردی و دولت کوردی پیشنهاد 
اوجالن احتماال دموکراتیزه شــدن کوردی، 
دفــاع از خود کوردی و کنفدرالیزم کوردی 
اســت که هیچ کدام در نهایــت به لحاظ 
اتنیکی »کوردی« نخواهند بود. این نابودی 
تدریجی دولت-ملت همزمان با دموکراتیزه 
کــردن دولت های موجود ظاهرا پیشــنهاد 

اوجالن است:

کنفدرالیزم دموکراتیک در کوردســتان نیز 
یک جنبش ضد-ملی گرایی است. هدف آن 
تشخیص حق دفاع از خود برای مردمی است 
که در سراسر کوردســتان بدون زیر سوال 
بردن مرزهای سیاسی کنونی دموکراسی را 
پیش ببرند. هدف آن پایه ریزی دولت-ملت 
کوردی نیست. این جنبش در نظر دارد که 
ســاختارهای فدرال در ایران، ترکیه، سوریه 
و عراق که به روی همه ی کوردها باز باشــد 
تثبیت شود و همزمان چتر کنفدراسیون بر 
تمام قسمت های کوردستان گسترانده شود. 

)اوجالن ٢٠١۷، ٣١(

برای اوجالن اگر این استراتژی موفق شود 
می تــوان کم کم آن را بــر تمام خاورمیانه 
و احتمــاال بر تمام جهان گســتراند و آن 
را از ســیاره ای محدود بــه دولت پتیت به 
ســیاره ای بدون دولت تبدیــل کرد که از 
انجمن هــای دموکراتیک مســتقیم تقریبا 
بی نهایت تشکیل شــده است: »موجودیتی 
کــه برخواهد خواســت احتمــاال می تواند 
الگوی تمام خاورمیانه باشــد و با توسعه ی 
پویا همه ی کشــورهای همســایه را شامل 
شود« )اوجالن ٢٠١۷، ٣6( با این حال اوجالن 
از این حقیقــت ابا ندارد که اگر روزی این 
اتفاق بیافتد احتماال صدها یا شاید هزاران 
سال طول خواهد کشید، احتماال به همان 
آهستگی که طول کشید تا زندگی انسان ها 
از شــکل جمع آوری شکار به یکجانشینی و 
اَشکال سلســله مراتبی که به اصطالح نظم 

تمدن اجتماعی نام گرفت رسید.
در حالی که شــاید ما به اندازه ی کافی 
احســاس اعتماد به این پیش بینی نداشته 
باشیم که آیا برنامه ی نهایی اوجالن احتماال 
عملی خواهد شــد یا نــه آنچه که می توان 
اکنون بر آن تاکید کرد این نکته اســت که 
استراتژی اوجالن نیازمند پذیرش و تعامل 
از جانب ضرورت تاریخی و سیاســی دولت 



که پتیت آن را توضیح داده اســت باشــد. 
اوجــالن می داند که دولــت را نمی توان به 
این زودی هــا از بین برد. همچنین گرایش 
وی به مصالحه و همکاری با ضرورت دولت 
نیازمند این اســت که سعی شود هر چهار 
دولتی که کوردها را تحت سلطه درآورده اند 
دموکراتیــزه گردند که البته در جهان جزو 
چهار دولتی هستند که حداقل دموکراسی 
در آنهــا در جریان اســت. می توان رویکرد 
بهتر و احتماال عملی تری را پیشنهاد داد تا 
به ضرورت تاریخی و سیاســی بپردازد_ یا 
حداقل پیشــنهادی را مطرح کرد که شاید 
در فــاز میانی »روند طوالنی مدت« اوجالن 
جا بیافتد_ که به معنی بازگشــت کوردها 
به هدف اصلــی مارکسیستی-لنینیســتی 
PKK است و هدف آن یافتن دولت کوردی 
اســت اما دولتی که کامــال با جمهوریت و 
مفهوم ســازی پوپولیســتی دولت هم راستا 
باشد و به نحوی شکل گرفته باشد که نیت 
خود برای خودتخریبــی تدریجی و نهایی 
خویــش را اعالم کند دقیقا همان گونه که 
خط فکری آنارشیستی می خواهد. دلیل این 
مسئله این است که هیچ وسیله ی سیاسی 
دیگــری در حال حاضر در دســترس باقی 
نمی ماند تا کوردها به ســرعتی که ممکن 
است با پایه ریزی دولت آزاد و مستقل خود 
به آن دســت یابند بر ســلطه گران خویش 
غلبــه کنند. با غرق شــدن در این رویا که 
هزاران ســال بعد به حالت بــدون دولتی 
بودن رسید زمانی که نسل کشی و پاکسازی 
اتنیکی هم اکنون در کوردســتان در حال 
وقوع اســت و مدام نزدیکتر می شود کوته 
فکری و استراتژی ناقص این خواهد بود که 
به حداقل بسنده کرده یا احتماال در مقابل 
رنج ها و ســلطه ی کوردهــا در حال حاضر 
غیرســمپاتیک باشــد. البته این بدان معنا 
نیست که بدون در نظر گرفتن سطح درک 
عمومی و توان بالقــوه ی جمهوری خواهان 

برای تشــکیل دولت کــوردی تا چه اندازه 
احتمــال اینکه این دولت نیز به یکی دیگر 
از دولت های موجود با روابط سلسله مراتبی 
تنزل یابد محدود اســت. اما در اینجا شاید 
این طور تصور شود که اگر سلطه در دستان 
مردم خودی رنــج را بر مردم تحمیل کند 
شاید به اندازه ی سلطه ی نسل کشی که از 
بیرون تحمیل شده بود شدید نباشد؟ فعال 
ما این فکر وحشــتناک را کنار می گذاریم. 
نکته این اســت که تنها هدف کوتاه مدت 
دولت داری چیزی اســت که آنارشیست ها 
مخصوصا PKK و هم پیمانانشان می توانند 
بــه آن رضایت دهند در حالی که همزمان 
بــرای حالت بدون دولــت نهایی در تالش 
باشــند. در حقیقت این می تواند پیشنهاد 
دقیــق ما باشــد: آنارشیســت ها می توانند 
دموکراسی مستقیم و عمومی و دولت های 
جمهوری خواه را در کوتاه مدت بسازند و به 
شکلی آنها را پایه ریزی کنند که در نهایت 
خودبــه خود منحل شــده و در نتیجه در 

زمان مناسب اضافی و غیرضروری شوند.
در برخــی منابع آنارشیســتی مدارکی 
برای چنین حالتی وجود دارد به شکلی که 
دولت همزمان به عنــوان ضرورت فعلی و 
در نهایــت محکوم به نابودی در نظر گرفته 
شده است. این تفکر آنارشیستی را می توان 
در بنیان های پدر آنارشیســم یعنی باکنین 
یافت. او می دید که دولت به لحاظ تاریخی 
و سیاســی ضروری است و به همان اندازه 
هم غیرضروری و محکوم به ریشه کن سازی 
کامل است: »من در گفتن اینکه دولت یک 
شیطان اســت درنگ نمی کنم با این حال 
یک شــیطان بــه لحاظ تاریخــی ضروری 
است، ضرورتی در گذشته به اندازه ی اثبات 
انقــراض دیر یــا زود آن، به همان اندازه ی 
وحشی گری انسان های اولیه و پیچیدگی های 
مذهبی ضروری اســت« )باکنین ١٩٩٨، ١٣٠(. 
در بافت کوردی مشاهدات کالرک در مورد 
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»درس هایــی از انقــالب روژآوا » مالحظات 
مشــابهی نشان داده شــده است به طوری 
که او ادعــا می کند ممکن اســت کوردها 
دولتــی خودتخریب گر را عمــدا روی کار 
آورند، آنچه که می توان به آن »شبه دولت« 
گفــت. کالرک از ادعاهای اوجالن مبنی بر 
مردود دانســتن رویکرد غیرسازنده ی همه 
یا هیچ تا پرســش اینکه آیا کوردها باید به 
دنبــال دولت یا حالت بدون دولت باشــند 
شــروع می کند. کالرک می گوید که به نظر 
او دیدگاه اوجالن این اســت که »تا زمانی 
طوالنی بایــد کنفدرالیزم با دولت همزمان 
وجود داشــته باشــد« )کالرک ٢٠١٩، ١٢٩-
١٣٠(. کالرک تفکــر اوجالن و فعالیت های 
کنونــی خودحکومتی کوردهــای روژآوا را 
مشاهده می کند که در نظرات دیوید گریبر 
این گونه توصیف شــده است که روژآوا را 
»دولــت بدون دولت« و »یــک موقعیت دو 
قدرتی که در آن نیروهای سیاســی مشابه 
هر دو جانب را تشــکیل داده اند« می نامد، 
هــر دو »خود اداره گر دموکراتیک ]با[ تمام 
اَشکال و تجمالت یک دولت« اما »به شکل 
پایین به باال مســتقیما از ســوی نهادهای 
دموکراتیــک اداره می شــود« )گریبر ٢٠١6، 
٢۷(. کالرک ادعای مایکل تاســینگ را نقل 
می کند که روژآوا با پارادوکس »عمل کردن 
به گونه ای که گویی دولت است اگر چنین 
چیزی وجود نــدارد +و با وجود اینکه آنها 
مخالف دولت هســتند« شناخته شده است 
)تاســینگ ٢٠١6، ١١6(. کالرک تاکید می کند 
که روژآوا و بنابراین کل عمل متعادل سازی 
میان ایدئولوژی PKK و فعالیت های آن که 
تجربه ی روژآوا را فرا گرفته اســت شــامل 
تالش برای ترکیب و متعادل ســازی »شبه 
دولت مفید« با حداکثر دموکراســی بدون 
اینکه کل مجموعه را به »استبداد خطرناک« 

تبدیل کنند می شود )کالرک ٢٠١٩، ١٣٠(.
در جریــان زنجیــره ی موقت این عمل 

متعادل ســازی، کالرک خاطرنشان می کند 
که چگونه PKK و بنابراین آنارشیســت ها 
در کل می تواننــد اَعمال اولیه ی خود را که 
در تالش برای موجودیت سیاســی واقعی 
در نظــر بگیرنــد _حتی اگر آنارشــیت ها 
»موجودیــت واقعی« را به شــکلی عجیب 
یــک »فاجعه« قلمداد کننــد )کالرک ٢٠١٩، 
١٣١(_ چنــان کــه به تاســیس آنچه که 
کالرک »دولت ســنتی« می نامــد بیانجامد 
)کالرک ٢٠١٩، ١٣٨(. کالرک پیشــتر در اثر 
خــود به نام »جامعه ی غیرممکن« به امکان 
وجود نســخه ای آنارشیســتی از فاز میانی 
مارکسیســت که در آن دیکتاتوری طبقه ی 
پرولتاریا به شــکل »یک دولت سنتی« رخ 
می دهد اشاره کرده است )کالرک ٢٠١٣، ٨6(. 
در آن متن کالرک آنارشیســم اشــتراکی 
گوستاو لندوور که »نقش بالقوه ی دولت در 
تغییر سیستم ســلطه به سیستم جامعه ی 
آزاد جوامع تحت شــرایط تاریخی خاص« 
را بسط می هد )کالرک ٢٠١٩، ١٣١(. »شرایط 
تاریخی« لندوور ظاهرا تا حدودی ضروریات 
تاریخی و سیاســی پتیت اســت که حضور 
همزمان دولت را مشخص می سازد )کالرک 
٢٠١٩، ١٣١(. کالرک بــه نقل از لندوور که 
نکتــه ی باکنین را دربــاره ی از بین رفتن 
تدریجی ضروری دولت سنتی تکرار می کند، 
می گوید: »دولت ]ســنتی[ تنها یک وظیفه 
خواهد داشــت: اینکه آماده ی انحالل شود 
و راه را بــرای نظم فدراســیون ها، نهادها و 
جوامع بی شــمار و اقتصاد فردگرایانه هموار 
سازد« )لنــدوور ٢٠١٠، ١6٩(. کالرک پیشنهاد 
لنــدوور که یــادآور خاطــره ی جالب نیت 
جمهوری خواهــان درباره ی دولت اســت را 

این گونه بیان می کند:

این مسئله نیاز سیاست آنارشیت ها به دولت 
سنتی را نشان می دهد... امکان وجود چنین 
دولت ســنتی به فعالیت تغییرگر اجتماعی 



کــه در واقع دولت را ایجــاد می کند یعنی 
چیزی که تا به حال تنها نظریه بوده اســت 
وابســته می باشــد آن گونه کــه در برخی 
اَشــکال ماتریالیزم تاریخی نشــان داده 
شــده اســت: یک پدیده کامال فراساختاری 
به صورت اتفاقی این حالت به واقعیت بدل 
ساختن آنچه که مارکس پیشنهاد داده بود 
می انجامــد یعنی »انتقادی بر برنامه ی گوتا« 
که »شکل دولت را از سازمانی تحمیل شده 
بر جامعه به شــکلی کامال قابل جایگزین با 

آن تبدیل می کند )کالرک ٢٠١٩، ١٣٨(.

کالرک بــا این اعتراف نتیجه گیری می کند 
که خود ایده ی دولت تغییرپذیر آنارشیستی 
می تواند بــرای خیلی از آنارشیســت های 
خاص بســیار مجادله برانگیز باشــد و در 
نتیجــه هرگــز نمی تواند به اساســنامه ی 
ایدئولوژیک اعتقاد آنارشیستی تبدیل شود 
اما الزم است همچون انطباق واقع گرایانه ی 
ضرورت های تاریخی و سیاسی که هر کسی 
که بتواند به لحاظ سیاســی واقعا آزاد باشد 
با آن مقابله خواهد کرد در نظر گرفته شود 
و چنیــن نوعــی از آزادی در ایــن جا مد 
نظر ماســت: روندی که توسط آن کوردها 
می توانند آزادی خود را به دست آورند کدام 
است؟ دولت تغییرپذیر، دولتی که تا حدی 
برابری خواه و دموکراتیک است که سرانجام 
به انحالل خود خواهد رســید می تواند یک 
راه حل باشد، احتماال تنها راه حل، که با آن 
کوردها می توانند غلبه بر سلطه گران خود را 
آغــاز کنند در حالی که هنوز تا حد زیادی 
آنارشیســم جدی و برابری خواهی اوجالن 
را حفظ می کننــد. البته این قضیه نیازمند 
حد تحمل ناپذیری از نهادینه ســازی آزادی 
برای یک چهره ی آنارشیست مانند گوردون 
است اما احتماال باید به تفاوت فوق العاده ای 
از مصالحه ناپذیری میــان رویکرد مثبت تر 
و اشــتراکی تر کالرک و رویکــرد گوردون 

برســد. یک دولت تغییرپذیر آنارشیســتی 
شاید دقیقا آنچه را که به دنبال آن هستیم 
به ما بدهد: راهی برای آشــتی آنارشیســم 
اوجالن با واقعیت موجود و نیاز سیاسی به 
دستیابی به آزادی به عنوان عدم سلطه به 
تنها روشی که در حال حاضر ممکن است، 
یعنی از طریق تشــکیل یک دولت کوردی 

مستقل و آزاد ولو قابل تغییر.

نتیجهگیری
در این مقاله ما درباره ی تحت سلطه بودن 
مردم کورد بحث کردیم. در توافقی تقریبی 
و جمهوری خواهی  آنارشیستی  رویکردهای 
سلطه را به عنوان مشکلی در نظر می گیرد 
که در آن قدرت نامحدود، بی حد، تحمیلی، 
بدون مــرز و غیرقابل کنترل به کار گرفته 
می شــود. کوردها تحت ســلطه هستند به 
گونــه ای که نمی تواننــد از آزادی بهره مند 
شــود با اســتفاده از چنین قدرت غیرقابل 
کنترلــی از جانــب چهار دولــت که آن را 
تقســیم کرده اند )ترکیه، ســوریه، عراق و 
ایران(. آزادی که بایستی بر سلطه غلبه کند 
از سوی آنارشیست ها و جمهوری خواهان به 
شــیوه های متفاوتی طرح ریزی شده است. 
پیشنهاد آنارشیستی اوجالن درباره ی آزادی 
کوردی بــدون وجود دولت بــرای کوردها 
بیشــتر ضروریات تاریخی و سیاســی را با 
خواســتی که توســط جمهوری خواهان بر 
آن تاکید می شــود به هم آمیخته است. ما 
تالش کردیم که مصالحــه ای را بیابیم که 
جنبه های تکامل نیافته ی نظریه ی اوجالن 
را تجهیز کند و میان مفهوم ســازی آزادی 
آنارشیســت ها و جمهوری خواهــان برقرار 
شــود تا راه سوم و اشــتراکی تری از درک 
آرمــان آزادی کــوردی را پیش رو نهد. در 
حالی که دولت حتی شــکل شبه دولتی یا 
تغییرپذیر، که شــاید آن چیزی باشــد که 
یک آنارشیست می گوید، تنها بازی موجود 
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باشد و تنها وسیله ی ممکن در حال حاضر 
برای دســتیابی به آزادی کوردی. همچنین 
می توان دولت را به گونه ای ســاختاربندی 
کــرد که هم میــزان ســلطه ی درونی که 
آنارشیســت ها با آن مشــکل دارنــد را به 
حداقل برساند و هم به انحالل تدریجی خود 
برسد. ما امیدواریم که این استدال ل ها برای 
کوردهای مدافع آنارشیسم یا جمهوری خواه 
آنقدرها هم ناخوشایند نباشد بلکه به عنوان 
نشــانه ای مورد نیاز برای دستیابی به آنچه 
کــه کوردهای با تفکر سیاســی در پی آن 
هستند در نظر گرفته شود: آزادی کوردی.

بیانیەیمنافعمتضاد
نویسند)گان( اعالم می کنند که هیچ تضاد 
منافعی در مورد این تحقیق، حق نویسندگی 

و/یا چاپ و نشر این مقاله ندارند.

بودجه
نویســند)گان( هیچ حمایت مالی برای این 
تحقیق، حق نویســندگی و/یا چاپ و نشر 

این مقاله دریافت نکرده اند.

یادداشتها
1 این بخش و بسیاری از قسمت های این 
رســاله را می توان پاسخی به مقاله ی عالی 
جان جمیل )٢٠١6( دانســت که درباره ی 
برتــری پیشــنهاد آنارشیســتی اوجالن بر 
جایگزین جمهوری خواهانه ی آن بحث کرده 

بود.
2 همچنین بر اســاس ضــرورت تاریخی 
و سیاســی دولت یک اســتدالل از طریق 
مقایســه را در نظر بگیرید، نه اکثریت، نه 
تعداد متوســط و نه حتی خود اوجالن به 
نظر نمی رسد که به صورت جدی پیشنهاد 
دهنــد که راه حل بحران محیط  زیســتی، 
میهن پرســتی و استثمار ســرمایه داری به 
معنــی از بین بردن محیط  زیســت، پدرها 

یا بازارها باشــد. محیط  زیست، فمنیسم و 
سوسیالیســم نه قرار اســت و نه می توانند 
چنین ویرانــی را ایجاد کنند. فرض ما این 
اســت که دلیل این امر این باشــد که این 
موجودیت هــا حداقل ناخــودآگاه به عنوان 
ویژگی های طبیعی ضرورت تاریخی جهان 
در نظر گرفته می شــوند. اگر چنین باشــد 
آیا پیشــنهاد انحالل دولت نیز به معنی از 
دست دادن ضرورت تاریخی دولت نیست؟ 
راه حل غلبه بر ســلطه نمی تواند ضرورت 
انحــالل تنهــا موجودیتی باشــد که با آن 
می توان بر ســلطه غلبه کرد حتی اگر خود 
آن اغلب منبع مشــکل باشد. ظاهرا دولت 
از درجاتی از ضرورت در مقایســه با محیط 
زیســت، پدرها و بازار بهره مند است. پس 
نکته این خواهد بــود که این موجودیت ها 
را، نمایندگان یا وسیله های آن را ابقا کنیم 
تا به عدم سلطه دست یابیم یعنی دستیابی 
به انحــالل آنها که نامحتمل نیســت اگر 

غیرممکن نباشد.
3 چیــزی تقریبــا نامنســجم دربــارەی 
پیشنهاد اوجالن وجود دارد. اوجالن تجدید 
دولت هایی کە کوردها خود را اســیر در آنها 
می بینند پیشــنهاد می کند. او می گوید کە 
کوردها می توانند آنهــا را دموکراتیزە کنند. 
او همچنین می گوید نباید کوردها بە دنبال 
تشکیل دولت خود باشند زیرا دولت بە ناچار 
سلطەگر، نمایندەی انحالل ناپذیر سلطە و تا 
ابد ناتوان از دموکراتیک شــدن اســت. اما 
کدامین است؟ اگر دولت ها بە جز کوردستان 
بالقــوە کە می تواند بە صــورت دموکراتیک 
بــە کنفدرالیزم تبدیل شــود پس چرا خود 
کوردســتان بالقــوە نمی  توانــد کنفدرالیزم 
دموکراتیک را بە کار گیرد؟ ما فکر می کنیم 
کە راه حل این مشکل تنها از راە نیت دولت 
کوردی تغییرپذیر کە از آنچە کە پس از آن 
می آید تکامل یافتە اســت ســر بر می آورد. 
همچنان کە کامران متیــن )2٠1٩( اخیرا 



ایراداتی را در این مورد مطرح ساختە است 
توجە بە این نکتە را مهم می ســازد. بە نظر 
متین نوســانات اوجــالن در توضیحات وی 
دربارەی شکل گیری دولت در میان رویکرد 
درون گرایانە و برهم کنشی کە نقطەی کوری 
را در تحلیــل وی ایجــاد می کند در جایی 
کە وی عواقب مهم آنارشیسم و کنفدرالیزم 
دموکراتیــک خود را اگر موثــر بود بە یک 
»پدیدەی سیســتمی-جهانی« تبدیل می شد 
نادیدە گرفتە است )متین 2٠1٩، 1٤(. آنچە کە 
دربارەی نقطەی کور اوجالن در این مسئلە 
عجیب می باشــد این اســت کە او در واقع 
از شــیوەی فضایی و زمانی تشــکیل دولت 
)و نابــودی احتمالــی آن( در متون زیادی 
آگاهی خود را نشــان دادە است. برای مثال 
متین زیرکانە این دو نقل قول را از اوجالن 
بازگو می کند: »مرزهای ملی معیار یا مسلم 
هســتند« )اوجالن 1٩٩٩، 16( و »تشــکل های 
اجتماعی تنها در بافت فیزیکی و زمانی آنها 
قابل درک هســتند _ یعنی آنها بخشی از 
محیط تاریخی و جغرافیایی خود هســتند« 
)اوجــالن 2٠٠7، 1٨٥(. پتیــت با هر دوی این 

نقل قول ها موافق خواهد بود.
*.https://journals.sagepub.com/doi/
full/10.1177/01914537211040250
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پەنابــەری و ژیانی ئاوارەیــی و هەندەران 
بووەتە چارەنووســی ســەدان هەزار کورد 
لە چوار گۆشــەی گۆی زەویدا. لیکۆڵینەوە 
لــە بارەی دیاردەی پەنابــەری و ئاوارەیی، 
یەک لە بوارە سەرنجڕاکیشــەکانی زانستە 
کۆمەاڵیەتی و مرۆیییەکانی ئەم سەردەمەیە. 
هــەر ئەوەی کە بەشــێک لــە ڕێکخراوی 
 )United Nations( یەکگرتووەکان  نەتەوە 
تەرخانی پرسی پەنابەران کراوە، کۆمیسیۆنی 
بــااڵی پەنابەرانی نەتــەوە یەکگرتووەکان،   
)UNHCR( نیشاندەری گرنگی و بەرباڵویی 
ئەم پرسە لە سەرانسەری جیهاندایە. ڕەنگە 
پرسی ئاوارەیی و دەربەدەری لە دێرزمانەوە 
بەشــێکی جیانەکراوە بووبێت لە مێژووی 
کۆمەڵگــە مرۆیییــەکان. لــە ســەردەمی 
مۆدێڕندا و لە ئاکامی هاتنەکایەی ناسنامە 
مۆدێڕنــە جۆراجۆرە ئێتنیکــی، نەتەوەیی، 
ئایینی و سیاسییەکاندا، ئەم پرسە ڕەهەندی 
نوێتر و بەرفراوانتری بەخۆیەوە بینیوە. زۆر 
»خود« بۆ ســەلماندنی خۆی »ئەوی« دیکە 
لە شوێن و وارگەی خۆی دەردەکات. ئێستا 
بــاس لە هەبوونی 7٠ میلیــۆن پەنابەر لە 
سەر گۆی زەویدا دەکرێت. واڵتانی جیهانی 
ســێهەم لە ئافریقا و ئاســیا و باشــووری 
بارەیەوە پشــکی شــێریان  لــەم  ئامریکا 
بەرکەوتووە. لەم نێوەشــدا نەتەوەی کورد 
لە سەرتاسەری سەدەی بیستەم بەمالوەوە، 
یەک لــە نەتــەوە ئامادەکانــی گۆڕەپانی 
ئاوارەیــی بووە و لە چەند دەیەی ڕابردوودا 
ناوی کورد بە بەردەوامــی لە ڕاپۆرتەکانی 
ڕێکخــراوە پەنابەرییەکانــدا دەرکەوتووە و 
هەندێ جار بووەتــە ئایکۆنی بێدەرەتانی و 
تراژێدیای مرۆڤی لەســەر ئاستی جیهانیدا. 
کــۆڕەوە مەزنەکــەی بەهــاری 1٩٩1 لە 
باشووری کوردستان و تەرمە بچکۆالنەکەی 
ئاالنی کورد کە لــە 2٠1٥ لە کەنارەکانی 
دەریای ئیژەدا دۆزرایەوە و دڵی ســەرجەم 
مرۆڤایەتیی ئێشاند، دوو نموونەی بچووکن 

لــە تراژێدیای مرۆڤی کورد لە کۆتا دەیەی 
سەدەی بیستەم و دووهەم دەیەی سەدەی 

بیست و یەکەمدا. 
پرســی کۆچبــەران و پەنابەرانی کورد 
یەک لەو بوارانەیە کە لە سااڵنی ڕابردوودا 
سەرنجی کۆمەڵێک لە لێکۆڵەرەوانی کورد 
و بیانیی بۆ الی خۆی ڕاکێشاوە و چەندان 
لێکۆڵینــەوەی بەکەڵکــی ئاکادێمیکی لێ 
کەوتووەتــەوە. بــەاڵم چاوخشــاندنێک بە 
دۆســیەی لێکۆڵینــەوە لــەم بارەیەدا زۆر 
دڵخۆشــکەر نییە و هەتــا پێدانی جێگە و 
پێگەی شیاو بە لێکۆڵینەوە لەسەر ئەم پرسە 
گرنگ و بەرباڵوەدا، پێویستە هەنگاوی زیاتر 
و زۆرتــر هەڵێندرێتــەوە. کتێبە تازەکەی 
کۆمەڵێک لێکۆڵــەرەوەی کورد و بیانی لە 
باسکردنە  واڵتی سوێد هەنگاوێکی شایانی 

لەم پێوەندییەدا.
کتێبی »ئەو کەسەی قسە ناکات، نییە: 
بەســەرهاتی پەنابەرە بریندارەکانی کورد«، 
کە لەالیەن فەرهاد جەهانمیهەن، سیسیلیا 
پەرســۆن و هۆمەر شێخمووسەوە بەرهەم 
هاتووە، هەنگاوێکی پیرۆزە لە ڕێڕەوەی کەم 
پێوراوی لێکۆڵینەوە لەسەر پرسی پەنابەری 
کورد. ئەم کتێبە بە تەرکیز لەسەر بەشێکی 
تایبەتیــی پێکهاتــەی پەنابەرانی کورد لە 
سوێد، بواری لێکۆڵینەوەکەی زۆر سنووردار 
کردووە و بەم کارەی یارمەتییەکی بەرچاوی 
کردووە بە بەخشــینی ڕووناکی بە پرســی 
پەنابەری بەگشتی و پرسی پەنابەری کورد 
بەتایبەتــی و لەمانەش تایبەتیتر، پرســی 
پەنابەرانــی برینداربووی کورد لە شــەڕی 

ڕزگاریدا.  
هاوکات و دوابەدوای دامەزرانی دەوڵەت 
نەتــەوە مۆدێڕنەکانی ئێران، عیراق، تورکیا 
و ســوریا لــە نیــوەی یەکەمی ســەدەی 
بیســتەمدا، پرســی کورد ڕەهەندێکی لە 
هەمیشە زیاتری سیاسیی بەخۆیەوە گرت و 
خەبات بۆ وەدەستهێنانی مافە دێمۆکراتیکە 



نەتەوەییەکان، بوو بە بەشێکی جیانەکراوە 
لە ژیانــی مرۆڤی کورد. لە چــوار دەیەی 
ڕابردوودا ژمارەیەکــی بەرچاوی پەنابەرانی 
کورد بریتی بووە لەو کەســانەی لە ڕیزی 
کوردییەکانــدا  نەتەوەیییــە  بزووتنــەوە 
بەشداری شەڕی ڕزگاری بوونە و لە ئاکامی 
شەڕدا بریندار بوونە و دواتر ژمارەیەکی زۆر 
کەمیــان هەلومەرجی ژیان لە هەندەرانیان 
بۆ ڕەخســاوە. بەشــیک لــەم خەباتکارە 
کوردانە، ڕێیان کەوتووەتە واڵتی سوێد کە 
ژمارەیەکــی بەرچاو پەنابەری کوردی لێیە 
کە لــە نێویاندا هەندێکیــان برینداربووی 
شەڕی دژی ئەو دەسەاڵتدارانەن کە بەسەر 
کوردســتاندا زاڵن. بەم جــۆرە ئەم کتێبە 
پەردە لەســەر ژیانی پەنابەری و ئاوارەییی 
کەســانێک هەڵدەداتــەوە کــە ڕۆژگارێک 
لەوپــەڕی باوەڕ و هێز و غــرورەوە چەکی 
ڕزگارییان کردووەتە شان و دواتر لە شەڕی 
نابەرابــەردا برینــدار بوونە و بــە هەزاران 
واڵتی  گەیاندووەتە  چەرمەســەری خۆیان 
ســوێد. ئەمانە کێن و چۆن ژیان بەســەر 
دەبــەن و رووبەڕووی چ جــۆرە گرفتێک 
دەبنەوە و کۆســپەکانی سەر ڕێگای ژیانی 
ڕۆژانەیان کامانەن؟ بێ هیچ گومانێک ژیان 
و بەســەرهاتی ئەم جۆرە کەسانە دەکرێت 
ببێت بــە هەوێنی ســەدان لێکۆلینەوە و 
هــەزاران بەرهەمی هونەری و ئەدەبی. ئەم 
کتێبە هەنگاوێکی شیاو بۆ بوارێکی پێویست 
و گرنگە لە بەسەرهاتی کۆمەڵێک مرۆڤ کە 
ڕاستەوخۆ گرێدراوی چارەنووسی نەتەوەی 

کوردە لە هەموو بەشەکانی کوردستان. 

بائاوڕیکلــەناوەڕۆکیئەمکتێبەو
باسوخواستەکانیبدەینەوە

هەر لە یەکەم وتاری ئەم کتێبەوە، گێڕانەوەی 
تاکەکەســیی فەرهاد و بەرهەمهاتنی ئەم 
کتێبە، تێدەگەین کە فەرهاد جیهانمیهەن، 
هەڵگری بیرۆکەی ســەرەکیی پشــت ئەم 

کتێبەیــە. فەرهاد ئەزموونی تاکەکەســیی 
خۆی لە ســەردەمی مناڵییەوە دەگێڕێتەوە 
و باســی ئەوە دەکات کــە چۆن دوو برای 
پێشــمەرگە بوونە و بەشدارییان لە شەڕی 
چەکداریدا کردووە و هەر ئەم ڕاســتییەش 
دەبێتە هــۆکاری ئەوەی کە ئــەو دواجار 
لەگــەڵ بنەماڵەکەی واڵتــی ئێران بەجێ 
بهێڵن و ڕێگــەی دژواری پەنابەری بگرنە 
بەر و لە دوا مەنزڵی هەاڵتهەاڵتی گەڕان بە 
شــوێن پەناگەیەکدا لە سوێد بگیرسێنەوە. 
دواتــر فەرهاد کە ســەردانی ماڵی براکانی 
دەکات و شــەوانە الی ئەوان دەمێنێتەوە، 
هەست بە کارتێکەریی شەڕ لەسەر براکانی 
دەکات و شــاهیدی ڕاچەنیــن و خەونی 
ناخۆشــی شــەوانەی ئەوان دەبێت. ئەمە 
الی فەرهاد دەبێتە پرســیار و ســااڵنێک 
دواتر، پرســی تراوما و کارتێکەریی شــەڕ 
لەســەر بەشــدارانی شــەڕی چەکداری، 
دەبێت بە یەک لە پرسیارە سەرەکییەکانی 
لێکۆڵینەوەکانی. ئەم کتێبە بە شــێوەیەک 
بەدواداچوونی فەرهادە بۆ گەڕان بەشــوێن 
ئەو پێشمەرگە و گریالیانەی بەشداری شەڕ 
بوونە و لە ڕەوتی شەڕەکاندا بریندار کراون 
و ئێســتا لە واڵتی ســوێد دەژین. فەرهاد 
بە هاوکاریی پڕۆفیسۆرێکی سوێدی، پیریۆ 
لێهدێنپێــرێ، کۆمەڵێک پرســیار گەاڵڵە 
دەکات و لەنێوان سااڵنی 2٠٠٨ و 2٠11دا 
لەگەڵ بیست و شەش پیشمەرگە و گریال 
کە ســەر بە زۆربەی پارتــە کوردییەکانن، 
دیدار و گفتوگــۆ دەکات و ئەنجام دەبێتە 
بەشێکی سەرەکیی پڕۆژەی ئەم کتێبە. لە 
کۆتا الپەڕەی کتێەکەدا لیســتی نۆ پارتیی 
سیاســیی کورد ڕیز کراوە کە ئەو بیست و 
شەش کەسەی چاوپێکەتنیان لەگەڵ کراوە 
ســەر بەو پارتییانەن. پارتییە سیاسییەکان 
بریتین لە پارتیی دێمۆکراتی کوردســتان، 
پارتیی  کوردستان،  نیشــتمانیی  یەکێتیی 
کۆمۆنیســتی عیراق، حیزبــی دێمۆکراتی 
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دێمۆکراتی  حیزبــی  ئێران،  کوردســتانی 
کوردستان، ڕێکخراوی کوردستانی حیزبی 
کۆمۆنیســتی ئێــران )کۆمەڵــە(، حیزبی 
کۆمەڵەی کوردستان]**[، سازمانی خەباتی 
کوردســتانی ئێران و پارتیــی کرێکارانی 

کوردستان. 
شــێوازی گفتوگۆکان بەو جۆرەیە کە 
وەاڵمی پرسیارەکان هەندێ جار ڕاستەوخۆ 
گواستراونەوە و هەندێ جاریش ناڕاستەوخۆ 
پرســیارکەرەوە  کەســی  الیــەن  لــە  و 
زۆر  لــە  و  جــاران  زۆر  دەگێڕدرێنــەوە. 
شــوێنی کتێبەکــەدا چەند دێڕ شــیعری 
شــاعیرێکی کورد، بــۆ نموونــە بێکەس، 
شــاکەلی و دەشــتی، دەبنە ڕازێنەرەوەی 
لەڕاســتیدا  ئەمە  گفتوگۆیییــەکان.  دەقە 
شتێکە زیاتر لە چاوپێکەوتنێکی ڕاستەوخۆ 
کە خوێنەر بانگهێشــتی پرسیار و وەاڵمی 
دیاریکراو بکات. بەڵکوو پرسیارەکان لەسەر 
بنەمایەکــی دیاریکراو و بۆ گەیشــتن بە 
ئەنجامــی دیاریکراو و دۆزینەوەی وەاڵم بۆ 
پرسگەلی دیاریکراو گەاڵڵە کراون. ئەمەش 
لە لێکۆڵینەوەدا شتێکی ئاسایییە و توێژەر 
خاڵی  دەستنیشــانکردنی  بــە  دەخوازێت 
وەاڵمگەلی  دۆزینەوەی  ئامانجی  دیاریکراو، 

دیاریکراو بپێکێت.
هەر وەک ناوی کتێبەکە دەری دەخات، 
پرسی زمان پرسێکی جەوهەرییە لە ژیانی 
زەحمەت و پــڕ لە ئاڵنگاریــی بریندارانی 
زۆر  لەبــەر  پێشــمەرگایەتیدا.  شــەڕی 
هۆکاری جەســتەیی و دەروونی، ڕاهاتن بۆ 
پەنابەرێکی بریندار لەگەڵ کۆمەڵگەی تازەدا 
لە زۆر بــارەوە زۆر زەحمەتترە لە ڕاهاتنی 
پەنابەرێک کە بەشداری ڕاستەوخۆی شەڕ 
نەبــووە و نەکەوتووەتە ژێــر کارتێکەریی 
ڕاســتەوخۆی شــەڕەوە. ئەمە بەو مانایەیە 
کە گرفتە گشــتییەکانی ژیانــی پەنابەری 
الی پەنابەرێک کە بەشداری شەڕ بووە زۆر 
زیاترن. زمان یەک لەو بوارانەیە. لەڕاستیدا 

زمــان کلیلی چوونە نێو کۆمەڵگەی تازەیە. 
لە بەســەرهاتی ژیانــی بەشــدارانی ئەم 
چاپوپێکەوتنانــەدا بەردەوام دروســتبوونی 

ئەم دەربڕینە خۆی دەردەخات. 
لە چاوپێکەوتنەکاندا الیەنی جێندەری، 
لەبەرچاو گیــراوە و دوو لە بەشــداربوانی 
لێکۆڵینەوەکە ژنن کە زۆر بەوردی باســی 
ئەزموونەکانــی ژیانــی پێشــمەرگایەتیی 
خۆیان دەکــەن. ئەمە بژاردەیەکی جوانە و 
دەبێتە هۆکاری ئەوەی کــە خوێنەر تەنیا 
دیوی پیاوانەی شەڕ نەبینێت و گێڕانەوەی 
ژنانەش ببێتە بنەمای بۆچوونەکانی لەسەر 

شەڕ و کارتێکەرییەکانی.  
کتێبەکــە  نووســەرانی  وەک  هــەر 
ئامــاژەی پێ دەکەن، ناکرێــت ئەم کتێبە 
لــە باری ژانرییــەوە بخەیــە چوارچێوەی 
ژانرێکــی دیاریکــراوەوە. ئەمــە کتێبێکی 
تــەواو ئاکادێمیک نییە کە لە نووســینیدا 
لێکۆڵینەوەیەکی وردی  پێوەرەکانی  هەموو 
ئاکادێمیــک ڕەچاو گیرابــن. کتێبەکە لە 
بــاری ئاماژە بە ســەرچاوەکانەوە هەڵگری 
هیچ کام لە پێوەرە ناسراوەکانی ئاماژەپێدان 
و سەرچاوەنووسی نییە. گەرچی لە کۆتاییی 
کتێبەکــەدا لیســتێکی پێنــج الپەڕەیی 
ســەرچاوە ڕیز کــراوە، هەڵبەت بە هەڵە و 
کەموکوڕیی بەرچاوەوە، بەاڵم دیار نییە لە 
کوێــی کتێبەکەدا کەڵک لەو ســەرچاوانە 
وەرگیــراوە و کامــە الپــەڕەی کتێبەکان 

ئاماژەی ڕاستەوخۆیان پێ دراوە. 
بەرهەمــی  کتێبێــک  کــە  ئــەوەی 
زیاتــر لــە نووســەرێک بێت لــە دونیای 
ئاکادێمیادا شتێکی نامۆ نییە و زۆر کتێبی 
لێکۆڵینەوەیی واژۆی زیاتر لە کەســێکیان 
بەســەرەوەیە. بەاڵم لەم کتێبەدا زەحمەتە 
بزانــی کام وتار هی کام نووســەرە. گەلۆ 
سەرتاپای کتێبەکە ســێ قۆڵی نووسراوە؟ 
گەلۆ ســێ نووســەرەکە کاری ئێدیتۆری/
ڕێداکتۆرییان کردووە؟ خوێنەری کتێب لەم 



سەردەمەدا چاوەڕوانیی زۆر هاسانکاریی لە 
نووســەران هەیە و ناتوانێت لەوە تێ بگات 
چۆن کتێبێکی پێکهاتوو لە چەندین بەش 
و نزیکەی 2٠٠ الپەڕە، هەڵگری پێڕســت 
نەبێت، ئیتر با هەر باسی ئیندێکس نەکەین.
لە هەمان کاتدا ئەم کتێبە بەرهەمێکی 
ئەدەبییــش نییە کە تێیدا خوێنەر بتوانێت 
شوێنپێی ژیانی بریندارانێک هەڵبگرێت کە 
بەشێک لە لەشی خۆیان لە ڕەوتی خەباتدا 
لەدەست داوە و بەم جۆرە شێوازی ژیانیان 
بۆ هەمیشــە گۆڕاوە. ئەم کتێبە شــیعر و 
چیرۆک و ڕۆمان و بیرەوەری بە مانای دیاری 
ئەم ژانرانەش نییە. بەاڵم بێ هیچ شــک و 
گومانێک بابەتە باســکراوەکانی ئەم کتێبە، 
دەتوانن ببنە هەوێنی هــەر دووک بواری 
لێکۆڵینەوە و ئەدەبی. توێژەران دەتوانن لە 
الیەنە جۆراجۆرەکانی باسکراو لەم کتێبەدا 
هەڵســەنگاندنی  بۆ  پێویست  کەرەســەی 
شــێوە ژیانی پەنابەرانی بریندار بەگشتی و 
پەنابەرانی کورد بەتایبەتی وەدەست بهێنن. 
ئەدیبان و هونەرمەندانیش دەتوانن سەدان 
سەرەداوی ئیلهام لەو بەسەرهاتانە وەربگرن 
و بیکــەن بە هەوێنــی ئافراندنی هونەری 
و ئەدەبی. لە دونیای ئاکادێمیی ئێســتادا 
بوارێکــی نێواندەقــی هەیە کــە بە بواری 
popu� )نووســینی زانســتیی جەماوەری 
 )lar scientific/ Populärvetenskaplig
ناوزەد دەکرێت. لەم شێوازەی لێکۆڵینەوە و 
پیشکەشکردنەدا کە بە پلەی یەکەم بواری 
هەوڵ  توێژەران  دەگرێتەوە،  وتارنووســین 
دەدەن بــە زمانێکی تا ڕادەیەک ســاکارتر 
بوارە زانســتییە جیاوازەکان بــۆ جەماوەر 
شــی بکەنەوە. ئەم کتێبە، هەڵبەت ئەگەر 
لــە درێژبوونەکەی بگوزەرێیــن، دەتوانێت 
نموونەیەکی باشی ئەم لقە لە تێکهەڵکێشانی 
زانســت و خواســتی جەماوەری بێت. بەم 
جــۆرە خوێنەری نا ئاکادێمیکی ســوێدی 
دەتوانێــت بۆ ئاگاداری لە ڕەوشــی ژیان و 

بەســەرهاتی پەنابەرانی کوردی بەشداربوو 
لە شــەڕی ڕزگاریی واڵتەکەیــان ئاگادار 

بکرێتەوە. 
لە ڕۆژگاری ئێمەدا چاپ و باڵوکردنەوەی 
کاپیتالیستییە  سەرتاپا  دیاردەیەکی  کتێب 
و شــوێن و ناوەندی باڵوکردنەوە دەتوانێت 
کارتێکەرییەکــی زۆری لەســەر فرۆش و 
برەوپێدانــی بابــەت و بواری نووســینێک 
هەبێت. ئەوەی کە ناوەندێکی جێکەوتووی 
بەناوبانــگ کتێبێک چــاپ و باڵو بکاتەوە، 
پرســێکی تەنیا سیاسی و ئایدۆلۆژی نییە، 
بەڵکو پرســێکی ئابوورییشە. هەڵبەت ئەم 
بوارانە دیــواری چینیــان لەنێواندا نییە و 
ئەم فاکتەرانە بە هاســانی و ڕاستەوخۆ کار 
دەکەنە ســەر یەکتر. ئەوەی کە شــوێنی 
چاپــی کتێبەکــە پۆلۆنیایە )لەهیســتان( 
دەرخــەری ئەکتێکــی کاپیتالیســتییە بۆ 
هــەرزان تەواوبوونــی تێچــووی ئابووریی 
کتێبەکــە. بەداخەوە چۆنییەتی و ئاســتی 
چاپــی کتێبەکە لــە خوارێیــە و زۆربەی 
سەردێڕی بەشە ســەرەکییەکانی کتێبەکە 
جۆرێک لە کاڵبوونەوە و ڕژانی جەوهەریان 
پێوە دیارە و ئەمەش جێگەی داخە کە ئەو 
هەموو زەحمەتە لە باری کڤالیتەی چاپەوە 
مافــی خۆی پــێ نەدرابێت. ئەمــە پەردە 
لەســەر دەردێکی دیکە الدەدات و ئەویش 
پرســی چاپی کتێبە لە ناوخۆ و دەرەوەی 
کوردســتان کە لێرەدا ناکرێت باس بکرێت 

و نووسینی دیکەی پێویستە.  
لــە کۆتاییــی ئــەم نووســینەدا حەز 
دەکــەم ئاماژەیەکــی کــورت بــە نــاوە 
سەرنجڕاکیشــەکەی ئــەم کتێبــە بکەم، 
»ئەوەی قســە ناکات، نییە«. ساڵی 2٠12 
ئاندێرسۆن،  ســتێن  سوێدی،  نووسەرێکی 
کتێبێکــی 712 الپەڕەیی لەســەر ژیان و 
بەسەرهاتی فەیلەسۆفی بەناوبانگ لودویگ 
ویتگێنســتەین )1٩٥1-1٨٨٩( نووســی 
و نــاوی کتێبەکەی نا: فەیلەســۆفێک کە 
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نەیدەویست قســە بکات. زمان وەک یەک 
لە تێما ســەرەکییەکانی ویتگێنستەین بوو 
و هەڵبژاردنی ئەم ناوە لەالیەن نووســەری 
ژیاننامــەی ئــەم فەیلەســۆفەوە پــڕە لە 
جوانی و خــوازە و هێما. ویتگێنســتەین 
بەوە بەناوبانگە کە بەرهەمی فەیلەســۆفانی 
پێش خــۆی نەخوێندبــووەوە و خۆی بە 
سەرەتای فەلســەفە دادەنا و بە کتێبێکی 
بچووکەوە، تراکتاتوس، کە ئەستەمە لە زۆر 
بەشــی کتێبەکە بگەی، ناوبانگی بە هەموو 
جیهاندا باڵو بووەوە. ئەگەر ناوی کتێبەکەی 
ناوێکی  ئاندێرسۆن لەســەر ویتگێنستەین 
خوازەییە، ئەوە نــاوی کتێبەکەی فەرهاد 
و سیســێلیا و شــێخمووس، تیرێکە ڕێک 
بابەتێکــی ڕاســتەقینە و  هاویشــتراوەتە 
بۆ ئەوەی  بەباشــی پێکاوە.  ئامانجەکەشی 

هەبی دەبێ بئاخەفی!    
نووســەرانی ئــەم کتێبــە ئاوڕیان لە 
پرسێکی گرنگی پەنابەرانی کورد لە سوێد 

داوەتەوە. ئاوڕدانەوە لە پرس و بەسەرهاتی 
کەســانێک کە ڕۆژگارێک بە ئاواتی مەزنی 
ئازادیخوازی  شەڕی  بەشداریی  ڕزگارییەوە 
بوونــە و لەم ڕێبازەدا تووشــی خەســاری 
جەســتەیی و هەر وەهــا دەروونی بوونە، 
ئەرکێکی زانستی و ئەخالقییە. تێگەیشتن 
لــە هەلومەرجی ژیان و بەســەرهاتی ئەم 
مرۆڤە فیداکارانە، بەردی بناخەی هەوڵدانە 
بــۆ کەمکردنــەوەی ئازارگەلێک کە ئەوان 
کێشاویانە و دەیکێشن. هەر بۆیە کاری ئەم 
نووسەرانە جێی پێزانین و دەستخۆشی لێ 

کردنە. 
*. لوند: ئێکستروێم و گارای، 2٠21. 1٩٨ الپەڕە.

*. لێرەدا دەگوترێت کە ڕێبەری ئەم ڕێکخراوەیە عومەر ئێلخانیزادەیە. 
بەاڵم ناوی دروستی ڕێکخراوێک کە عومەر ئێلخانیزادە سەرۆکایەتیی 
دەکات لەڕاســتیدا ئاوایە: کۆمەڵەی زەحمەتکێشــانی کوردســتان. 
وێدەچێــت نووســەری کتێبەکە لێــرەدا ناوی ئــەم ڕێکخراوەیەی 
لەگــەڵ نــاوی »حیزبــی کۆمەڵەی کوردســتان« یــان »کۆمەڵەی 
شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران« کە لەالیەن عەبدوڵاڵ 

موهتەدییەوە سەرۆکایەتی دەکرێت لێ تێکەڵ بووبێت. 



»ئەنوەر سوڵتانی«
مروارییەک له دەریای لێکۆڵینەوەی مێژوو و 

وێژەی کوردیدا

د.کامرانئەمینئاوە
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حەیدەربابــا! تاکاتــێ غیرەتــت مــاوە نامری،
هەتا هەڵۆ هەڵدەفڕێ  و لە لووتکەت لەنگەر دەگرێ،
بەردی سێاڵو ڕاماڵیو، سەری لەسەرت دەسوێ،
ســەرهەڵێنە و بڕوانــە، هیممەتی مــن ببینە!
شــۆڕ بەوە  و لێم ڕامێنە، بــااڵی کورتم ببینە!
                                     )شەهریار(

لە ڕاستیدا نووسین لەسەر کەسایەتییەکی وەکوو 
کاک ئەنوەر سوڵتانی نەک کارێکی هاسان نییە، 
بەڵکوو دژوارە و بوێرییەکی تایبەتیشی دەوێ. به 
کام وشــه و لە کام ڕستەدا دەکرێ کەسایەتی و 
تایبەتمەندییەکانی کاک ئەنوەر، ئاکار و ڕەفتاری، 
لەخۆبوردوویــی، فیــداکاری، جوامێری، پاکی و 
بێگەردی، هەستی دادپەروەری و یەکسانیخوازیی 
ئەو وێنا بکرێ؟ بە کام وشە و کامە نووسین، پله ی 
بەرزی دڵســۆزی، بەرپرسایەتی و خۆشەویستیی 
بۆ گەل و نیشــتمان و، ماندوویی نەناســینی لە 
بە دواداچوون بۆ مێژوو و ئەدەبیاتی کوردســتان 
و هەرچــی و هەرکەســێک پێوەندیی به زێد و 
هەروەها  هەیــە؛  داگیرکراوەکه یەوە  نیشــتمانه 
ڕێژەی لەژمارنەهاتووی بەرهەمەکانی که وێرای 
کار و ژیانی دژواری دەرەوەی واڵت پێشکەشــی 
کۆمەڵگای کوردەواریــی کردوە، گەاڵڵه  بکرێ و 

نیشان بدرێ؟
له الیەکی دیکەشــەوە  ئەدی به کام وشە 
و ڕســته دەتوانین نەک تاکــی کۆمەڵگا، بەڵکوو 
حیزب و ڕێکخــراوە سیاســی و مەدەنییەکانی 
کوردستان به باشــوور و ڕۆژهەاڵتەوە سەبارەت 
بــە قەدرنەزانین و کەمتەرخەمییان لە ئاســت 
ئەو چەشــنە کەســاییەتییانه که تەواوی ژیانی 
خۆیــان بۆ خزمــەت بــه مێــژوو و ئەدەبیاتی 
له بیرکراو  بەرهەمــی  زیندووکردنەوەی  کــورد، 
یان کارلەســەرنەکراوی وێژەیی و مێژوویی، یان 
ڕوونکردنــەوەی گۆشــه نەبینراوەکانی مێژووی 
کورد و بردنەسەرەوەی ئاستی ئاگاییی نەتەوەیی 
تەرخان کردووە، ســەرکۆنە بکەیــن؟ ئایا ئێمە  
هەر دەبێ چاوەڕێ بین کەســایەتییەکانمان لە 
دەســت بدەین جا پاشــان ڕێزیان لێ بگرین و 

باسی خزمەت و کارەکانیان بکەین، یان پێویسته 
و دەبــێ تا کاتێــک زیندوون و به هەناســەی 
گــەرم و بەتینیــان له ڕێگای گەشەســەندن و 
دەوڵەمەندکردنی سامانی زانستی و کولتووری و 
بیــری نەتەواویەتیماندا نەخش دەگێڕن، ڕێزیان 
لێ بگرین، زۆرتریان بناســێنین، یارمەتیی چاپ 
و باڵوبوونــەوەی بەرهەمەکانیان بدەین و وەکوو 
تاکێکی پێزانی کــورد ئەرکی خۆمان لەبەرانبەر 
ئەو هەموو خزمــەت و فیداکارییانــه ی ئەواندا 
بەجێ بێنین و ســەری کڕنــۆش لەبەرانبەریان 

دانوێنین؟ 
نازانم بۆچی کەســانێک کە لە باری ڕووحی 
و مەعنەوییەوە لێمان نزیکــن، بوونیان گەرمی 
و خۆشــی  دەدا بــه ژیانمان، بــه کار و ئاکار و 
بەرهەمەکانیــان ڕێی ژیان و خۆشەویســتی به 
واڵت و نیشــتمانمان نیشــان دەدەن،  هەتا لە 
ژیاندان نایانبینین؟ بۆ هەست به و هەموو تین و 
گەرما و خێــر و بەرەکەتەیان ناکەین؟ بۆچی بۆ 
ســاتێکیش بێ، بیرلەوە ناکەینەوە کە هەتا هەن 
و لــە نێومانن، دەبێ قەدرزانیــی خۆمانیان پێ 
نیشان بدەین تا وانەیەک بین بۆ وەچەی داهاتوو 
که فێر بن ڕێز لە کەســایەتییه ئەدەبییەکانیان، 
مێژوونووسەکانیان، زاناکانیان و توێژەرانی بواری 
جۆراوجۆری کۆمەڵ و نەتەوە و نیشتمانیان بگرن. 



یەکێک لــەم کەســایەتییه بەنرخانە کە کەمتر 
ئــاوڕ لە خزمەتەکانی دراوەتــەوە کاک ئەنوەری 
ســوڵتانییە. لێرەدا ئاوڕێکی کورت لە کەسایەتی ، 
ژیــان و بەرهەمەکانی کەســێک دەدەینەوە کە 
پتــر لە چوار دەیەیە بێ هیچ چاوەڕوانییەک  بە 
نووسین و توێژینەوە، خزمەتی مێژوو و ئەدەبیاتی 
نەتەوەکــەی و ڕەوتــی گەشەســەندنی بیــرو 
هزری نەتەوەیی و بیر و بــاوەڕی دادپەروەرانە، 
مرۆڤدۆســتانە و ئازادیخوازی لە نێــو نەتەوە و 

نیشتمانی خۆی واته کورد و کوردستان دەکا.

ئەوجۆرەیمنکاکئەنوەرمناسی!
پاش نیوەڕۆی ڕۆژی جومعه یەک، باوک و دایکم 
به دەنگێکی نزم باســی یەکێکیــان دەکرد که 
ماوەیەکە لە بەندیخانــه ڕزگار کراوە و به هۆی 
سیاسی بوونییەوە، گەلێک ئەشکەنجه کراوە. ئەو 
قســانه بۆ منی میرمنداڵی 1٠ یان 11 ســااڵن 
شــتێکی تازە بوو. بێ ئەوەی ســەرنجی ئەوان 
بەرەو خۆم ڕاکێشــم خەریکی کایەی خۆم بووم 
و هاوکاتیش گوێم به قسەکانیان دەدا، چاوەڕێ 
بووم لە نێو قســەکانیاندا بزانم ئەوە کێیه لەبەر 
دژایەتیکردنی شای ئێران ئاوایان بەسەر هێناوە؟ 
بۆ دەبێ کەســێک دژی شــا بێ؟! بۆچی دەبێ 
کەسێک که ئاوا باوکم خۆشی دەوێ، ئەشکەنجه 
بکرێ و ئازاری بدەن؟ و زۆر بۆی دیکە ... هەروا 
کــه گوێ قواڵخ بووم، ناوی کاک ئەنوەری وەفام 
بیســت. کاک عومەر برا گەورەی کاک ئەنوەرم 
به هــۆی هەبوونی دووکانــه گەورەکەی، که پڕ 
لــە کەرەســەی تەلەڤیزیۆن و ... بوو، دەناســی 
و دەمزانــی » وەفــا«ی پێ دەڵێن، بــەاڵم کاک 
ئەنوەرم نەدەناســی. هەتا ســەردەمی شــۆڕش 
و پاش شۆڕشــیش هەر به »وەفا«م دەناســی و 
نەمدەزانی کــه »وەفا« نازناوی شــێعریی کاک 
عومــەرە و، ناوبانگی بنەماڵەیان »ســوڵتانی«یه و 
ئەمە، پێوەندیی به خودی کاک ئەنوەرەوە نییه. 
پــاش شۆڕشــی ٥7 کــه ئیتــر تەمەنــم 
گەیشتبووە 1٥ ساڵ، کاک ئەنوەرم دوور و نزیک 
زۆرتر دەدیت، هەم مامۆســتای مێژووی من لە 

ســاڵی دووی دەبیرســتان بوو و هــەم به هۆی 
چاالکیی سیاســی و تەنانەت بوونی بە بەربژێری 
»ڕێکخراوەی چریکە فیدایییەکانی گەلی ئێران« 
بۆ مەجلیســی خیبرەگان و یەکەم هەڵبژاردنی 
مەجلیســی شــوورای میللیــی ئێران«)لە دوای 
هاتنەکاری ڕێژیمــی ئاخوندەکان( و هتد  ناوی 
وەکوو بەشــێک لە کەســایەتییه سیاسییەکانی 
بۆکان زۆرتر بەدەرەوە بوو. له الیەکی دیکەشەوە 
کاک ئەنوەر دۆست و خۆشەویستی باوکم بوو و، 
هەتا زیندوو بوو شانازیی پێوە دەکرد و هەمیشە 

به ڕێزەوە باسی کاک ئەنوەری دەکرد.
بەاڵم دۆستایەتیی ڕاسته وخۆ و ناراستەوخۆی 
من لەگەڵ مامۆستای کاتی تازەالویم دەگەڕێتەوە 
بۆ دەســتپێکی ســەدەی نوێ، به تایبەتی پاش 
ئەوەی ســایتی »ڕۆژهەاڵت ـ بــۆکان« هاتە نێو 

دونیای مەجازییەوە.
 پاش باڵبوونەوەی فەرهەنگۆکێکی پزیشکیی 
فارسیـ  کوردی و کوردیـ  فارسیی من له سەر 
سایتی بۆکان، کاک ئەنوەر به ناردنی ئیمەیلێک 
دەستخۆشــیی لێ کــردم و داوای لێ کردم له م 
بوارەدا و به تایبەتی له نووسینی بابەتی پزیشکی 
به کوردی بەردەوام بم و زۆرتر بنووسم. ئیتر لەو 
کاتەوە هەتا ئێستاشی لەگەڵ بێ، پێوەندییەکی 
بەردەواممــان پێکەوە هەیە و مــن هەرجار چ 
لەکاتــی چاوپێکەوتنی ڕاســتەوخۆ و چ لەکاتی 
پێوەندیی تەلەفوونــی و هتد وەکوو قوتابییەکی 
کۆن، بەاڵم ســەرڕووتاو و ڕدێن سپی هەمیشه و 
بەردەوام شتی لێ فێر دەبم و به ناردنی بابەتەکانی 
خۆم، زەحمەتــی پێداچوونــەوەی دەدەمێ، له 

پێشنیارەکانی گەلێک کەڵک وەردەگرم.
کاک ئەنوەر مرۆفێکی نەرم و ئارامه، تەنانەت 
لەگەڵ نەیارانیشی گەلێک به ڕێز و به ئینسافه. 
وێرای ئەو هەموو ڕەنج و زەحمت و لێکۆڵینەوانەی 
کــه لە بواری جوراوجۆری پێوەندیدار به کورد و 
کوردســتان کێشــاویەتی، لەخۆی ڕازی نییه و،  
قەت وشــەیەکم بۆ زۆرنرخاندنی خۆی و کەم به 
حیســاب هێنانی کەسێکی دیکە لێ نەبیستووە. 
کاک ئەنوەر وێرای ئەوەی لە کۆتایییەکانی دەیەی 
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7٠ی تەمەنیدایــە، بەاڵم هــەر وەکوو گەنجێک 
پــڕکار و پڕ له وزەیە. زۆرجار پێم وایه کاتی ڕۆژ 
و شــەوی کاک ئەنوەر پتر له 2٤ کاتژمێرە، دەنا 
ئــەم هەموو کار و بەرهەمەی خۆی، ئیش و کار 
بۆ بژیوی ڕۆژانه و پێداچوونەوە و ئەنجامی کاری 
ئەم و ئەو لەم ماوەیەدا بۆ جێبەجێ نابێت!! کاک 
ئەنــوەر لەم پێوەندییەدا  بۆ خــۆی له کورتەی 

ژیاننامە یدا دەنووسێ:

» ئێستا چه ند ساڵه  ڕۆژانه  16 سه عات ده خوێنمه وه  
و ده نووسم، بەشێکی زۆریشی بۆ واڵت و گه له که م. 
ئه گه ر ڕه نجم کێشاوه ، ئه رکم بووه  و منه تم له سه ر 
که س نییه ، ئه گه ر به رهه مم که م بووه ، له وه  زیاترم 
پێ نه کراوه ، خۆم خۆم باشــتر ده ناســم، به  هره  و 
توانام هه ر ئه وه نده یه،  هه رگیز خۆم هه ڵنه کێشاوه  

و درۆم به  خه ڵک نه گوتووه .«

دەیان کتێبی نووســراو و وەرگێڕدراو و، سەدان 
بابەتــی سەرنجڕاکێشــی سیاســی، کولتووری 
ژیانــی  ســااڵنی  بەرهەمــی  کۆمەاڵیەتــی،  و 
تاراوگه یەتی. تەنیا ســێ کتێبی شــیکردنەوەی 
دیوانی ســەید کامیلی ئیمامی)ئاوات( و »بۆکان 
لە مێژوودا« )کۆمەڵــەی ٤٨1ی وتار(، هەروەها 
کۆمەڵــه بابەتی »کا چوو ما دانی« پتر له ٤٠٠٠ 

الپەڕە لە خۆ دەگرن.
داخەکەم، لە باشــووری کوردســتان وێڕای 
لەسەرکاربوونی دەوڵەتی هەرێم و هەبوونی دەیان 
دەزگای چاپــی حکوومی و ناحکوومی، ئیمکانی 
چاپــی ئەم کارە به نرخانە نییه  و بەردەوام هەن 
ئەوانەی بــه جۆرێک لەم پێوەندییەدا دڵی کاک 
ئەنوەر دەشــکێنن. مخابن، بــه هۆی بڤە بوونی 
بەرهەمەکانــی له زێــدی خۆشــی، لەوەناچێ 
هەتا لەســەرکار مانەوەی دەوڵەتی کۆنەپەرستی 
ئیســالمیی ئێران، ئەگەری چاپی بەرهەمەکانی 
لە ئێران بۆ بڕەخســێ. ئەمڕۆکه، لەو شــوێنەی 
دەبێ لە پێناوی گەشەســەندن و بەرزکردنەوەی 
ئاگایی نەتەوەیی، کولتوری و سیاســی سەرنج و 
بایــەخ به کاری ئاوا پڕ زەحمــەت بدرێ، لەبەر 

نەبوونــی ســەرمایه و پشــتیوانیی حکوومی و، 
نەبوونی بەرپرســایەتیی نەتەوەیی، کەس خۆی 
لــەکاری وەها نادات، بــەاڵم وەرگێڕان و چاپی 
کتێبــی جۆراوجۆر و بێکەڵک له فارســییەوە بۆ 
کوردی، تەواوی باشــوری کوردستانی داگرتووە. 
کاک ئەنــوەر وێــڕای ئەم بارودۆخــەش، ڕۆژ و 
شــەو بەردەوام و بێ وچان وێڕای وەئەستۆگرتنی 
پێداچوونەوە و کار لەســەر بەرهەمی زۆر کەسی 
دیکە، درێژە به کار و تێکۆشانی خۆی دەدات. 

گەورەتریــن خەمی کاک ئەنــوەر، وەزعی 
کوردســتان و ئەو بارودۆخەیە که تێیدایە و، ئەم 
خەمــه لە وتەکان، وتــارەکان و لێکدانەوەکانیدا 
ڕەنگدانەوە و کاردانەوەی هەیە. له بەشــێک لە 

ژیاننامەکەی خۆیدا دەڵێ:

»ئێســتا له  کۆتایی ســه فه ره که مدا حه ســره ت 
و داخــم ســه ربه خۆ نه بوونــی کوردســتانه  و 
دڵنیگەرانی دواڕۆژی کوردم به  ده ست حوکمی 
داگیرکــه ران و به تایبه ت تورکیاوه ، که  خه ریکه  
هاوپشــتیی مێژوویی کورد و ئازه ربایجانی تێک 
ده دات و بــه  گژ یه کیانــدا ده کات. به  گیان و 
دڵ پشتگیریی حکوومه تی هه ریمی کوردستان 
له  باشــووری واڵت ده که م و هیوادارم شتێکی 
بــۆ کورد لێ به رهه م بێــت... من، وه ک ملیۆنها 
کورد و چه وســاوه کانی دیکه ی ئه م جیهانه ، له  
بێعه داڵه تــی و نابه رابه ریدا ژیــام و وا له  هه مان 
بارودۆخیشــدا ســه رده نێمه وه . بــه اڵم ئاواتــی 
دادپــەروەی و به رانبه ری و ماف، ئه مرۆش وه ک 
دوێنێ هه یه ، و هیوایه  ســبه ی ڕۆژ بێته  دی. به 
 دواڕۆژی مرۆڤ و له ناوچوونی بێداد و جیاوازیی 
چینایه تــی گه لێــک هومیــده وارم. بــه  هیوام 
گه له که م هه ورازی به رده می ببڕێت و سه ربه خۆ 
بێــت، به اڵم هیــچ گومانــم لــه وه دا نییه  که  
ســه ربه خۆیی به  ته نیا ناتوانێ و اڵمده ری هه موو 
شــت بێت ئه گــه ر دادپه روه ریــی کۆمه اڵیه تی 
له گه ڵدا نه بێت، هیوایه  ڕێبه رانی کورد له  باشوور 
ئه و ڕاســتییه  جیهانییه  بناسن و ئیجازه  نه ده ن 
ژێرپێیــان کڵۆڵ بێت و هه ر ئــه و خه ڵکه ی که  



ئه وانیان گه یاندۆته  پله  و پایه ، پشتیان تێ بکه ن 
یا له  به رانبه ریاندا بوه ستن، کارێکی ئه وتۆ کاخی 

ئاواته کانمان ده ڕووخێنێت.
خه می ئه وه شــمه  کورد له  ده ره وه ی واڵت هیچ 
دامه زراوێکی سه ربه خۆی نییه. کورد ی ده ره وه ی 
واڵت لــه  مزگه وت ده چنه  ژێــر باڵی عه ره ب و 
تورک و له  دیســکۆدا به  مۆســیقای فارســی 
هه ڵده په ڕن! په نابه ری کورد سه رلێ شــێواو و بێ 
به رنامه یــه ، موخالفــه  و خه راپه کارییان زۆره ... 
کورد پێویســتی به  ناوه ندێک هه یه  سیاســه ت 
و به رنامه ی بۆ ڕێــک بخات، کورد له  ده ره وه ی 
واڵت بێ پشــت و په نایه ، له شێکی بێ سه ره  و 

ده بێ کارێک بۆ ئه وه  بکرێت. 
ئیتر بــا مه وعیزه  نه کــه م، بــه  کورتی خه می 
دواڕۆژی کــورد ده خــۆم و ده زانــم هــەر بەو  
خه مــه وه  ســه ر ده نێمه وه ، بــه اڵم چ که ردەن؟ 
ســه ری کورد ســاڵمه ت! ئــەو دوو فــەردەی 
لــە شــێعرێکی خــۆم: خــوارەوە بەشــێکن 

بــەاڵم کاکــە، ســەری کووپــە ســاڵمەت
ئیســتیکانێک شــکابێ  و  هــات  ئەگــەر 
گەلــە و هــەوڵ و خەبــات و ئیســتیقامەت
نەزانێــک!« ڕێ  گــەر  البــدا  ڕێگــە  لــە 

کورتهژیاننامهیکاکئەنوەر
کاک ئەنــوەر له کورته ژیاننامەکەی خۆی کە لە 
سایتی بۆکاندا باڵو بووەتەوە، هەروەها لە زەنجیرە 
بابەتەکانی خۆی که سەرجەمی له ژێر سەردێری 
»بۆکان لە مێژوودا« چاپ کراون، به باس کردنی 
ژیــان و تێکۆشــانی خۆی، ئەرکــی جەماعەتی 
دیکەی لەم پێوەندییەدا ســووک کردووە. بەاڵم 
ئەگــەر بمانەوێ به کورتی باســی کاک ئەنوەر 

بکەین، دەکرێ ژیانی بەم جۆرە پۆلێن بکەین:

1.ژیانیبنەماڵه:
لــە دووی خاکەلێــوەی1323 واتــه 22ی   
مارسی 1٩٤٤ ساڵێک پێش دامەزرانی کۆماری 

کوردستان له بۆکان لە دایک بووە. 

 نــاوی لــه ناســنامەکەیدا«محەممەد ئەنوەر 
سوڵتانی بۆکانی« یه.

 نــاوی باوکی میرزا عەبدوڵــاڵ و دایکی ئامینە 
خانمی محەممەدیان بووە. کاک ئەنوەر سەبارەت 

به بنەماڵەکەی دەنووسێ:
»باوکم، میرزا عه بدوڵاڵی خه یات، کوڕی حاجی 
ئه حمــه د- پیاوێکــی هێــدی و بێده نگ به اڵم 
دژ بــه  ئاغــا و ده ره به گ! ئه وه چاره نووســێکی 
ســه یره ، میرزا عه بدوڵاڵ، به رگــدرووی تایبه تی 
هه ر ئه و ئاغاواته  بوو که  ئاوا خۆشــی ده ویستن! 
دایکیشم، ئامینه خانمی محەممه دیان- گه رچی 
له  ماڵــه  بابێکی ده وڵه مه ند بوو، به اڵم هه ســت 
و بۆچوونێکــی هاوچه شــنی هه بــوو، واهه یــه  
شــوێنی باوکم و کاکمی له ســه ر بووبێت. کاکم 
- عومه ری سوڵتانی)وه فا( شــاعیرێکی داهێنه ر 
و که ســایه تییەکی چه پــی دژی ده ره به گ بوو، 
بۆکانیش به  دووسێ شت ده ناسرا، حه وزه گه وره  
و حه ســه ن زیره ک و ئاغاواتی زاڵمــی زۆردار، 

ناڵه شکێنه  شیان له گه ڵ!«
 خاوەنــی 2 خوشــک: دادە حەلیمه و ڕووناک 
و برایــەک واته کاک عومەر بوو. به داخەوە هەر 

سێکیان کۆچی دوایییان کردوە.
 ژیانی هاوبەشی لەگەڵ خاتوون نەسرینی بورنا 
له ســاڵی 1٩٩٠ پێکهێناوە و بەرهەمی ژیانیان 
کوڕ و کچێکی خۆشەویســت و جێی ڕێز به ناو 

ئااڵن و جوان -ە.

2.دەرسخوێندن:
 خوێندنی ســەرەتایی و ناوەندیی تا پولی 1٠ 

لە بۆکان،
 دەستپێکی خوێندن له دانشسەرای سەرەتایی 

ورمێ لە ساڵی 133٩/1٩6٠،
 ســاڵی 13٤7]1٩6٨[ بە بەر دەرس گوتنەوە 
چۆته زانکــۆی ئه ده بیــی زانســتگه ی تاران و 

لیسانسی مێژووی وه رگرتوە. 

3.کارکردن:
 له ســاڵی 1٩62/13٤1 مامۆستای قوتابخانه  
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له گوندی »باغڵووجه« ، پاشانیش گوندی سه را و 
بوغده که ندی بووە.

 هاوینی ســاڵی 1٩6٥/13٤٤ شاربه ده ر کرا و 
به  فه رمانــی خانم »فەروخڕوو پارســا« جێگری 
وه زیری په روه رده ی ئێران، بۆ ماوه ی ٨ ســاڵ له  
کوردستان دوور خراوەتەوە ، دوو ساڵ له  ئه راک 
و 6 ساڵ له  »شه هری ڕه ی«ی نزیک تاران کاری 

مامۆستایی کردوە. 
 له ساڵی 1٩7٤/13٥3 هەتا 13٥7ی هەتاوی، 
پــاش ئازادبوونی له زیندان و مه حکووم بوون له  
دادگای نیزامی، نه یانده هێشــت بچێته وه  ســه ر 
کاری مامۆســتایی. چه ند مانگێک له  بۆکان  له  
دووکانــی کاک عومەری بــرای کاری کردووە، 
پاشــان نەمــر کاک جه لیلی گادانــی کارێکی 
لــه  شــیرکەتی »انبارهای عمومی ایــران« لقی 
ته ورێز بۆ دەبینێته وه  و لــه وێ دەبێته مودیری 
ئیداریی بەشــی ئازەربایجانــی کۆمپانیاکە وەک 

کۆنتەراتچیی گومرکی ئێران.
 لە ساڵی 13٥٨ بۆماوەیەکی کورت مامۆستای 
مێژوو لە دەبیرســتانی گیانبەختکردوو »کەماڵ 

حەمیدی« بوو.
 پــاش کۆچکردن بۆ بریتانیا له ســاڵی 1٩٨6 
ماوەیەک دووکانداریی کردووە و پاشــان بووەته 
وەرگێڕی فەرمیی کوردی و فارسی به ئینگلیزی.

4.کاروچاالکییسیاسیی:
 هاوینی ساڵی 13٤٤ له گه ڵ زۆرێک مامۆستای 
کــوردی بۆکان و مه هاباد و سه رده شــت و بانه  
و ســه قز له پێوەندی لەگەڵ شۆڕشــی ئەیلوول 
له باشــووری کوردستان و سەرهەڵدانی هەستی 
نەتەوایەتــی له نێــو الوان و ڕووناکبیرانی کورد 
لــە ئێران »به  فه رمانی خانم »فەروخڕوو پارســا« 
جێگری وه زیری په روه رده ی ئێران، له  کوردستان 
شــاربه ده ر کرا و بۆ ماوه ی ٨ ساڵ له  واڵت دوور 

خرا وەتەوە.  
 گیرانی لــه پاییزی ســاڵی 1٩72/13٥2 له 
تاران، ئازادکرانی له  کۆتایی ساڵی 13٥3/1٩7٤. 
ئــه و ماوه یــه لــه  زیندانــی »کومیتــه  ی ضد 

خرابکاری«،«قزل قــەاڵ« ، »ئێڤین« و »قه ســر« له 
تاران بووە.

 پەیوەســت بوونی بــه ڕێکخــراوەی چریکــە 
فیدایییەکانی گەلی ئێران لە ساڵی 13٥7

 پاش ســەرکەوتنی شــۆڕش لە ئێران بوو به 
ئەندامی »کۆمیتەی ئینقالب« لە بۆکان

 کاندیدی مه جلیسی خیبره گان )ده وری یه که م( 
له  ئوستانی ئازه ربایجانی ڕۆژئاوا له به هاری ساڵی 
13٥٨، و مه جلیس یا پەرلەمانی ئێران له  بۆکان 
13٥٩/13٥٨) ئــەم هەڵبژاردنە لــه دوو قۆناخ، 
یەکەم لە ڕەشــەمەی 13٥٨ و قۆناخی دووهەم 

له بانەمەڕی 13٥٩ بەرێوە چوو.(
 ئەندامی دەستەی نوێنەرایەتیی گەلی کورد له 

ساڵی 13٥٨ 
 به رپرســی ڕێکخــراوەی فیدائیانــی زۆرینــه 
دەفتەری بۆکان - بەهار و هاوێنی ساڵی 13٥٩

 به رپرســی ڕێکخراوەی فیدائیانی زۆرینه لقی 
کوردستان بۆ ماوەیەکی کەم لە ساڵی 13٥٩

 گیرانــی به هەڵکەوت له تــاران و ئازادبوونی 
پاش 1٠ ڕۆژ له ساڵی 136٠

 هاتنەدەر لــە ڕێکخراوەی فیدائیانی زۆرینه له 
ساڵی 136٠

 پاش هێرشــی ســپای پاســدارن بۆ ســەر 
ڕێکخراوەکانی حیزبی توودەی ئێران و فیدائیانی 
زۆرینە بۆ ماوه ی چه ند مانگێک وه ک میوان الی 
ئەندامانــی فیدائیانی زۆرینه و تووده  و کۆنگره ی 
چوار له  الی حاجی ئۆمه ران و لۆالنی باشــووری 

کوردستان لە ساڵی 1362 ماوەتەوە.
 له ساڵی 136٤ / 1٩٨6 بۆ بریتانیا کۆچی کردووە 
و بەردەوام بــه توێژینەوە، نووســین وەرگێڕانی 
بابەتی پێوەندیدار به کورد، هەروەها بەشــداری 
له کۆڕ و کۆمەڵ و بەرنامەی تەلەڤیزیۆنیی کاناڵە 
کوردییەکاندا درێژەی به کار و چاالکیی سیاسی، 

کولتوری و کۆمەاڵیەتیی خۆی داوە.

5.بەشێکلەبەرهەمەکانیکاکئەنوەر:
ئهوکتێبانهیچاپکراون:

 2٠21  - »بۆکان لە مێژوودا- کۆمەڵەی ٤٨1 



وتار ســەبارەت بە مێژووی بۆکان«، سێ بەرگ، 
ئەنوەر سوڵتانی، ڕۆشنگەری، ئاڵمان؛

 2٠16 -  »مقامات پیران طالبان از محمود تا 
عبدالرحمن )فارسی و کوردی(«، تصنیف استاد 
مال صبغة اللە رودباری سنندجی، ترجمە کردی 
از فارســی انور سلطانی؛ مقدمە تحلیلی، تنظیم، 
بررسی مجدد و شــرح عرفانی دکتر محمدعلی 

سلطانی؛ آکادیمیای کردی، هەولێر؛
 2٠1٤- »کتــاب المعارف«، شــەرحی شــێخ 
ســەرەتای  لەســەر  تاڵەبانی  عەبدولرەحمانــی 
مەســنەویی مەولەویــی ڕۆمی؛ وەرگێــڕان لە 
فارســییەوە بۆ سەر کوردی، شــەرحی عیرفانی 
لە الیەن دوکتۆر محەممەد عەلی ســوڵتانییەوە، 

چاپی ئەکادێمیای کوردی، هەولێر؛
 2٠1٤- »جذبە عشــق«، کۆمەڵەی شیعرەکانی 
شــێخ عەبدولڕەحمانی تاڵەبانــی، وەرگێڕان لە 
فارسی و تورکییەوە بۆ ســەر کوردی، شەرحی 
عیرفانــی لە الیــەن دوکتۆر محەممــەد عەلی 
سوڵتانییەوە، چاپی ئەکادێمیای کوردی، هەولێر؛
 2٠1٠- »کوردســتان ئەی خۆشەویســتم!«، 
بیرەوەرییەکانــی بەهیەخانــم فەرەجوڵاڵ زەکی 
مەریوانی، وەرگێــڕان لە ئینگلیزییــەوە، چاپی 

بنکەی ئاراس، هەولێر؛
 2٠٠٩- »ژیان و بەسەرهاتی نەمر سەیفولقوزاتی 
قازی«، بە هاوکاریی کاک حەسەنی قازی، بنکەی 

ژین، سلێمانی؛
شــێخ  ڕاپەڕینــی  »مێــژووی   –  2٠٠٨  
عوبەیدیلالی شەمزینی )1٨٨٠(« نووسینی میرزا 
عەلی ئەفشاری ئورومی؛ دەستنووسێکی پارێزراو 
لە کتێبخانەی سواســی لەندەن؛ ساغکردنەوە بە 
هاوکاری کاک ســەالحەددینی ئاشتی و دوکتۆر 
محەممەد عەلی ســوڵتانی، چاپی بنکەی ژین، 

سلێمانی؛ 
 2٠٠6 – »ژیــان و به ســه رهاتی ئه بولقاســم 
الهووتی کرماشانی، شاعیری شۆڕشگێڕی کورد، 

بنکه ی ژین، سلێمانی؛
 2٠٠6 – هــۆز و تیــره  و تایفــه ی کورد له  
ده ستنووســێکی   – ئــه رده اڵن  کوردســتانی 

فارسی، نووســینی میرزا شوکروڵاڵ سه نه نده جی 
)فخرالکتاب(، بــه  وه رگێڕانی کوردییه وه ، بنکه ی 

ژین، سلێمانی؛
 2٠٠6 – »ساڵو له  حه یده ربابا« – وه رگێڕاوی 
کوردی، شــیعری محه مه د حوســین شه هریار 
شاعیری ئازه ربایجانی لە تورکییەوە، به  هاوکاریی 
کاک حه ســه نی ئه یوب زاده ، کتێب فرۆشــیی 

ئه رزان، سوید؛
 2٠٠6 – »مینۆرســکی و کورد« – کۆمه ڵه ی 
شه ش وتاری ڤالدیمیر مینۆرسکی، وه رگێڕان له  

ئینگلیزیه وه  ، چاپی موکریانی، هه ولێر؛
لــه   کوردســتان  –«ڕۆژهه اڵتــی   2٠٠6  
به ڵگه نامه کانــی وه زاره تــی ده ره وه ی بریتانیا دا« 
 وه رگێڕانــی 13٠ به ڵگه نامــه  له  ئینگلیزیه وه  ، 

بنکه ی ژین، سلێمانی؛
 2٠٠٥ –«درایڤــر و کورد« – کۆمه ڵه ی پێنج 
وتــاری ج. ڕ. درایڤر، وه رگێڕان له  ئینگلیزیه وه  ، 

بنکه ی ژین، سلێمانی؛
 2٠٠٥ – »مه که نزی و کورد«ـ  کۆمه ڵه ی چوار 
وتاری د. ن. مه که نزی له  ســه ر کورد، وه رگێڕان 
له  ئینگلیزییه وه ، وه ک به شێک له  یه که م ژماره ی 

»گۆڤاری کوردناسی«، چاپی ئاڵمانیا؛
 2٠٠٥ – »دوو ذه یلــی شــه ره فنامه » – دوو 
ده ستنووسی فارسی و تورکیی  شــه ره فنامه ی 

به دلیسی، بنکه ی ژین، سلێمانی؛
 2٠٠3 – »تێوری فه رمیی لێخوڕینی ترۆمبیل«، 
وه رگێــڕان له  ئینگلیزییه وه ، به  هاوکاریی ســێ 
که ســی تر، ئێدیتۆر کاک ڕێبوار موختار، چاپی 

ئاژانسی ستاندارد کردنی شۆفیری، بریتانیا؛
 1٩٩٨ – »که شــکۆڵه  شــیعرێکی کوردیــی 
گۆرانــی« – کۆمه ڵه ی شــیعری ٤1 شــاعیری 
هەو رامی، )ده ســتنووس(، تره ســتی ســۆن بۆ 

کوردستان، له نده ن؛
1٩٩7 – »مێژووی ئه رده اڵن« – ده ســتنووس، 
ده قی فارسی به  هاوکاریی نه سرین بورنا، له گه ڵ 

وه رگێڕانی کوردی، چاپه مه نی نه ورۆز، سوید؛
 1٩٩7 – »3٥ ده ستنووســی شــه ره فنامه  له  
کتێبخانه کانی جیهان«، کتێب فرۆشیی ئه رزان، 
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سوید؛
 1٩٩7 – »هێلکه ی دۆڕاو، لێکۆڵینه وه یه ک له  
ژیانی ئه بولقاســم الهووتی کرماشانی«، پاشکۆی 

ژماره ی یه که می ڕۆژنامه ی په یام، له نده ن؛
 1٩٩6 – 21 ده ستنووسی کوردی )یا فارسی 
ســه باره ت به  کورد( لــه  کتێبخانه کانی بریتانیا، 

کتێبفرۆشیی ئه رزان، سوید؛
 1٩٩6– »ئەلف وبێی کوردی به پیتی التینی«، 
کۆمه ڵه ی سێ وتاری مینۆرســکی و ئێدمۆندز، 
وه رگێڕان له  ئینگلیزییه وه، کتێبفرۆشیی ئه رزان، 

سوید.

کتێبیدووزمانهیمندااڵن
 2٠٠٥ – 2٠17  وه رگێڕانی 31 کتێبی مندااڵن 
له  ئینگلیزییه وه  بۆ ســەر کوردی و فارســی، که  
هاوڕێ له گــه ڵ ده قی ئینگلیزییاندا چاپ کراون، 
چاپی بنکه ی »مانترا لینگــوا«، له نده ن. هه روه ها 
وه رگێڕان و تۆمارکردنی پێنج ســی-دی کوردی 
و فارســی بۆ هه مان بنکه،  ئێستا گەلێک کتێبی 
کوردی و فارســیی مندااڵن بە تەرجەمەی کاک 
ئەنوەر لە لەندەن چاپ کراون و کوردییەکانیان بە 
دەنگی خۆی و فارسییەکان بە دەنگی هاوسەری، 

خاتوون نەسرین بورنا تۆمار کراون.

وتار
 چاپی زیاتر له  هه زار وتار )ته رجه مه  یا نووسین( 
له  چاپه مه نییه  کوردییه کانی باشوور و ڕۆژهه اڵتی 
کوردســتان یــا ده ره وه ی واڵت ســه باره ت به  

ده ستنووس، ئه ده ب و مێژووی کورد.
 

ڕانانیکتێب
 1٩٩6– 2٠٠7 ڕانانــی کتێــب بــۆ ده نگی 
کوردیی ڕادیۆ ئه مریکا، ڕۆژ تی ڤی، تیشــک تی 
ڤی و چه ند ڕۆژنامه  و گۆڤاری کوردیی ده ره وه ی 

واڵت. 

بەرهەمیچاپنهکراو
 شــیکردنەوەی دیوانی ســەید کامیل ئیمامی 

)ئاوات(
 »کا چوو، ما دانی!« چەند وتار 

 بەشێک لە وەرگێردراوەکان له ئینگلیزییەوە 
 »ژیان و شــیعره  فارسییه کانی شاعیری میللی 

سه یفولقوزاتی قازی«

لێکدانــەوەی ژیانــی پڕبەرهەمــی کاک ئەنوەر 
پێویســتیی به کار و توێژینەوەی شــارەزاکانی 
بواری جۆراوجۆری مێژوو و ئەدەبی کوردی هەیە 
و ئەوەی لێرەدا باس کرا تەنیا بەشــێکی کەم لە 

ژیانی پڕبەرهەمی ئەو دەگرێتەوە.
ئێمەی کورد دەبێ ســەرنج بدەینــە ئەم خاڵه 
گرینگه که سەرەڕای هەبوونی بیروڕای جیاواز و 
بەستراوەیی بە ڕێکخراوەی سیاسیی جۆراوجۆر و 
هتد، هەموومان بۆ گەیشتن به مافی  دیاریکردنی 
چارەنووســی گەلەکەمــان تێدەکۆشــین و لەم 
ســۆنگەیەوە پێویســته ڕێز لەوانە بگرین کە له 
پێناوی بەرژەوەندیی کورد، ژیانی خۆیان بێ هیچ 
چاوەڕوانییەک بۆ خزمەتی نەتەوەکەیان تەرخان 
کردووە. کاک ئەنــوەر یەکێکە لە »مروارییەکانی 
نێو دەریای توێژینەوەی مێژوو و وێژەی کوردی« 
و، شــوێنەواری له مێژووی کورددا بۆ هەمیشــه 
دەمێنێتەوە. لەم ڕێگایەدا بێگومان بێ پشتیوانی 
و هاوپشتیی هاوسەری بەڕێزی، خاتوو »نەسرین 
بورنــا« نەیدەتوانی ئــاوا پڕبەرهەم و چاالک بێ. 
ســپاس بۆ دادە نەســرین و ڕێــز و پێزانین بۆ 
مامۆستای خۆشەویستم کاک ئەنوەری سوڵتانی.

سەرچاوەکان

ـ ئەنوەر سوڵتانی، ژیاننامەیەکی کورت، بەشی نووسەرانی سایتی »بۆکان 
– ڕۆژهەاڵت«

2٠٠7/11/11 پێداچوونەوەی 17/2٠17/1٠
  http://bokan.de
ـ ئەنوەر ســوڵتانی، بۆکان لە مێژوودا – کۆمەڵەی ٤16 وتار، بەرگی 2، 

بەشی بیرەوەرییەکان 2٠21
ـ محەمەد حســێن شــەهریار، ســاڵو لــە حەیدەربابــا، وەرگێرانی لە 
ئازەربایجانییەوە: حەســەن ئەیووب زادە، ئەنوەر ســوڵتانی، ســاڵی چاپ 

2٠٠6، چاپی یەکەم »کتابی ئەرزان« سوێد





سمینار



رئوف کعبی 
اتحاد 

فداییان ایران

یونس شاملی 
حزب 

بیرلیک آذربایجان

ناصر بلیده ای 
حزب

 مردم بلوچستان

 رحیم بندویی 
حزب 

مردم بلوچستان

 شیخ حافظ فاضلی 
حزب 

تضامن اهواز

شاهو حسینی 
حزب 

دموکرات کوردستان ایران
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سمینار شــمارەی 5٩ و ٦٠ با مشارکت آقایان 
رئوف کعبی )اتحاد فداییان ایران(، یونس شاملی 
)حزب بیرلیــک آذربایجان(، ناصــر بلیده ای و 
رحیم بندویی )حزب مردم بلوچســتان(، شیخ 
حافــظ فاضلی )حــزب تضامن اهواز( و شــاهو 
حســینی )حزب دموکرات کوردســتان ایران( 
برگزار شــد تا موضوعات مرتبط بــا ایران را از 
دیدگاه احزاب مورد بحث قرار دهد. قرار بر این 
بود که این سمینار در شمارەی 5٩ و ٦٠ منتشر 
گردد اما غنای مباحث مطرح شــده، ما را بر آن 
داشت تا آن را به صورت ویژەنامه ی این شمارە  

منتشر کنیم.

 آقای کعبی جریان سیاسی شما 
چند ســال پیش یک کتابچــه ی ویژه در 
مورد فدرالیزم منتشر کرد و اولین جریان 
سراسری ای هستید کە از فدرالیزم در ایران 
حمایت می کنید. اما یک نکتەای هم هست 
در مورد جریانات چپی کە در ایران فعالیت 
می کنند؛ قباًل تا یک دهە پیش از حامیان 
ملیت ها به شــمار می آمدند اما در مقطع 
کنونی این مســأله ی حمایت از فدرالیزم و 
ملیت ها موجب یا ســبب انشعاب هایی در 
درون این جریانات شــدە است. اگر بشود 
در ایــن مورد صحبت کنیــد کە چرا این 
جریانات بر سر مســأله ی حقوق ملیت ها 
دچار انشــعاب می شوند و چرا جریان شما 
با احزاب فدرالی همپیمان بوده و از ایدەی 

فدرالی حمایت می کند؟

ســازمان اتحاد فداییان خلق ایران 
که قریب به ســی سال پیش از دو 
وحدت پی در پی از سه جریان در 
طیف فداییان به وجود آمده و فعالیت می کند، 
بنا بــه اعتقادات و برنامه های هر ســه بخش 
تشکیل دهنده و همچنین پالتفرم و اسناد بعد، 
ایران را کشوری کثیرالمله دانسته، به اصل حق 
تعیین سرنوشت اعتقاد کامل داشته است و در 

عین حال شرط حفظ یکپارچگی ایران را اتحاد 
داوطلبانــه و دموکراتیک همــه ی مجموعه ی 
تشــکیل دهنده ی آن برای برقــراری جامعه ای 
دموکراتیــک، آزاد و آباد می داند و بدان پایبند 
اســت و برای آن فعالیت می کند. بدیهی است 
که اصول و پایه ی فوق، به خودی خود سیاست 
معینی را در هر دوره مشخص تعریف نمی کند 
و بدســت نمی دهد و یــا چگونگی تحقق و یا 
روند دســتیابی به هدف گفته شــده را ترسیم 
نمی کند، چرا که هر شرایط خاصی با توجه به 
عوامل متعدد، سیاست خاص و تعریف شده ای 

را می طلبد.
تــا آنجا که به فدرالیزم به صورت کلی و بدون 
پرداختن بــه جوانب گوناگــون آن -از جمله 
مبانی و شــکل ناشــی از این مبانی، چگونگی 
برقراری آن در کشور ما و مشکالت و موانع در 
راه- مربوط است، بله ما یکی از اولین جریاناتی 
هســتیم که این نوع شــکل حکومتی را برای 
ایران کنونی مناسب دانستیم و آن را توصیه و 
تبلیغ می کنیم. ارزیابی و تحلیل ما از جامعه ی 
کنونــی ایران چیســت و چرا بــه این نتیجه 
رســیده ایم؟ بە مانند هر جریان سیاســی در 
ایران، فعالیت ما مبتنی بر یک برنامە، پالتفرم 
یا یک چهارچوب اســت کە ناظر بر آیندە آن 
باشد. طبیعتاً این برنامە هم خود مبتنی است 
بر تحلیلــی که از این جامعــە داریم. بە طور 
مشخص جامعەای داریم با ویژگی های خودش 
و با خصوصیاتی کە می توانیم از آنها یاد کنیم 
کە فراوانند. از تنوع ملیتی، فرهنگی، مذهبی، 
زبانــی تا تنوع حتــی جغرافیایــی و اقلیمی. 
در بســتر همچنین جامعــه ای کە یک جریان 
سیاســی قصد دارد آیندەی آن را ترسیم کند 
ما با یک ســری مسائل اساسی و کالن مواجە 
هســتیم. تا آنجایی کە بە ایــران برمی گردد، 
عالوه بر مقولــه ی آزادی به طور عام، تبعیض 
از هر نظر بە عنوان ســتون اصلی ویژگی های 
آن عمــل می کنــد؛ تبعیض ملیتــی، تبعیض 
علیــه زنان یعنی تبعیض جنســیتی و به ویژه 



تبعیــض طبقاتی یعنی تقســیم غیرعادالنەی 
ثروت. این درحالی اســت کــه ایران به عنوان 
کشوری ثروتمند در همەی عرصه ها و سطوح، 
تقریباً بجــز محدود مناطقی، در غالب مناطق، 
از منابع سرشــاری برخوردار بوده است. اما بە 
درازای تاریخ، جریانات و کســانی کە قدرت را 
در دست داشــتند، هیچگاه نە تنها نتوانستند 
بلکە نخواستند ریشەی این تبعیضات را هدف 
قــرار داده یا راه حلی عادالنه و همه جانبه ارایە 
دهند، بلکە بالعکس با این سیســتم متمرکز، 
با این ایدە »یک کشــور، یک ملت، یک زبان، 
یک فرهنگ«، اتفاقاً بســتر ایــن تبعیضات را 
بسیار گســتردە کردند، بە نحوی کە ما امروز 
بــا جامعەای رو بەرو هســتیم کــە، هم از هر 
نظر با شــکاف های متعــدد و کالن در همه ی 
عرصه ها مواجه اســت و هم در این جامعه، به 
وسعت این سرزمین، مبارزه علیه این تبعیضات 
جریان داشته و دارد. بە این صد سال گذشتە 
برگردیم، هیچگاە مبارزە متوقف نشــدە، بلکە 
بالعکس بە خاطر همین مواردی که بیان شــد 
علی رغم خسران های بســیار بسیار زیادی که 
تمامی مردمان و آحاد جامعه ایران بە وســعت 
این ســرزمین متقبل و متحمل شــده اند، این 

مبارزه همچنان ادامه دارد.
بــرای چنین جامعەای چــه برنامەای می توان 
متصور شد؟ ما فکر می کنیم برای اینکه ایران، 
این مجموعە حفظ بشود، می بایست بە اساس 
و ریشــەهای این تبعیض وسیع و یا تبعیضات 
گسترده پرداخت. امروز می توانیم روند مبارزات 
جهت رفع آنها را در اســاس، به چهار ستون، 
چهار جنبش عمومی و پایه ای، اینگونه خالصە 

کنیم:
1 همــان جنبش و مبــارزه ی طبقاتی یعنی 
علیه تبعیض تقسیم ثروت و نابرابری اجتماعی؛ 
می شــود گفت کارگران، دهقانان، مزدبگیران، 
کارمندان، معلمان، پرســتاران و بە طور کلی 
جنبــش مزدبگیــران و جنبش فرودســتان و 

تهیدستان را دربرمی گیرد.

2 جنبــش ملیت ها، ایران کشــوری اســت 
متشــکل از چندین ملیت مشخص بە اضافەی 
یک ســری گروهبندی های قومــی، فرهنگی، 
مذهبی و زبانی دیگر. مادام کە حقوق طبیعی 
و دموکراتیــک این ملیت ها و گروهبندی ها در 
چهارچوب این ســرزمین و کشور بە رسمیت 
شناختە نشده و تأمین نشود، کە بعداً می توانیم 
بە جزییات این حقوق و مفادش بپردازیم، این 
کشــور نمی توانــد یگانگی خــودش را بە این 
صــورت حفظ کند و بە ایــن صورت و بە این 

شکل به حیات خود ادامه دهد.
3 جنبش زنان، به عنوان نصف جامعه، بگذریم 
که ایران کشــوری اســت کە امروزە بر اساس 
تقریباً همەی آمارها بیشــتر از نصف جمعیت 
آن را زنان تشکیل می دهند، ولی حتی اکثریت 
هم کە نباشــند، بە لحاظ تبعیض جنســیتی 
کاماًل الزم اســت کە با آن مقابله شده و ما با 
جامعەای روبرو باشــیم کە مردساالر نباشد و 
بتواند تمامی حقــوق طبیعی و عادی مردمان 
خــودش را در جامعە را برای زنان هم بە طور 
مساوی تأمین کند، حتی اگر نگویم در بعضی 
زمینەها، بیشــتر بە گونه ای که تبعیض مثبت 

خوانده می شود هم عمل کند.
4 جنبش چهارم انبوە هنرمندان، نویسندگان، 
روشنفکران، دانشجویان و جوانانی هستند کە 
دل در گرو آزادی دارند، دل در گرو اندیشەی 
باز سیاســی دارند، بە پلورالیزم معتقد هستند، 
فرهنگ مــدارا و تحمل را تبلیغ می کنند، این 
دســتە، این جنبش هم بە نوعی می شود گفت 
نمونەهایــش را دیدیم، از زمینەهایی برخوردار 
اســت کە می تواند بە هرحال در تحقق یافتن 
آن برنامــەی کالن یا عمومی کە بدان اشــارە 
کــردم کمک بکند. از نظر مــا پیوند بین این 
چهار جنبش اســت کە می تواند آیندەی این 
مملکت و این کشــور و ســرزمین را ترســیم 
کند. بــدون پیوند این ها، بــدون تالش برای 
گرەزدن مبارزات عمومی این چهار ستون، این 
چهار حلقە، این چهار رکن اساســی مبارزات 
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جامعەی ما، متأســفانه دیده ایــم و تجربیات 
زیاد هســتند که امــکان پیروزی یــا امکان 
رسیدن بە خواست هایی کە همەی ما برایشان 
مبــارزە می کنیم و خواســت هایی دموکراتیک 
هســتند، وجود نخواهد داشــت. از این منظر 
ما فکر می کنیم کە برنامە یا پالتفرم سیاســی 
می بایســت مبتنی بر این اساس بوده و بنا بە 
تنوع ملیتی جامعەی ایران، وسعت جغرافیایی 
و نیز تجــارب بین المللی بەویــژە آنجایی کە 
می خواهد پروســەی تصمیم گیری یا صالحیت 
تصمیم گیری را هرچە دمکراتیزەتر بکند، ما فکر 
می کنیم کە فدرالیزم می تواند، بعدتر می توانیم 
بە اشــکال آن برگردیم، ولی فدرالیزم بەعنوان 
یک گونەی حکومت داری، بە عنوان یک شکل 
حکومتی، بعنوان یک گزینەای کە می تواند بر 
بستر خودش امکاناتی را فراهم بکند کە بە آن 
نقایص یا تبعیضاتی کە اشارە کردم پاسخ بدهد 
و بە نظر ما شکل مناسب و ایدەئالی است و از 
ایــن نظر ما بە فدرالیزم اعتقاد داریم چون هم 
به یکی از مطالبات پایه ای یعنی تأمین حقوق 
ملیت ها پاسخ می دهد و هم از آن طریق امکان 
پیوند میان دیگر جنبش های پایه ای که گفتیم 
الزمه ی موفقیت اســت را تقویت می کند؛ چرا 
که رابطه ی متقابلی را میان این جنبش ها برای 
هرچه وسیع ترکردن دایرهی فعالیت و مبارزه، 
گســترش می دهد. حاکمیت آینــده ی ایران، 
می بایست دارای مضمون و آن شکلی باشد که 
برابری حقوقی همه ی اجزای تشکیل دهنده ی 
جامعــه ی ایرانی را تأمین کند. اســاس چنین 
حاکمیتی، از جمله، غیرمتمرکزبودن آن همراه 
با تقسیم قدرت سیاسی است. تجارب عدیدهی 
جهانــی، فدرالیزم را برای پاســخگویی به دو 
مشخصه ی فوق از الویت قابل توجهی برخوردار 
می سازد. چرا که نظامی فدرال، نظامی است که 
قدرت سیاسی دوگانه که بر مبنای آن، در هر 
محدوده ی معین، حاکمیتی داخلی به عهده ی 
نمایندگان منتخب ســاکنان آن محدوده بوده 
که پاسخی دموکراتیک به مسئله ملیت هاست، 

و نیز با دیگر محدوده ها، حاکمیتی مشترک و 
سراســری را تضمین می کند. از این ها گذشته 
چنین سیســتمی می تواند با توجه به وسعت 
جغرافیایی و متنوع کشور، بسیاری از مشکالت 
و معضالت ناشــی از حکومت های تمرکزگرای 
کنونــی را تقلیل دهد. اینکه نوع این فدرالیزم 
چیست؟ مشکالت، معایب، محاسن و موانع در 
راه آن چه می باشند و خواهند بود را در جای 
خود می توان به بحث و بررســی گذاشــت. با 
در نظر گرفتن همه ی آنچه که گفته شــد، ما 
همــکاری، همراهی و اتحــاد عمل و ائتالف تا 
رســیدن به بلوک و جبهه ای نیرومند و وسیع 
متشــکل از اجزای دخالتگــر در چهار جنبش 
پایه ای در ایران که شرح آن را باالتر گفتم، الزم 
و ضروری و در این مقطع تاریخی امری حیاتی 
می دانیــم از همین رو و از جمله، به هم پیمانی 
با تمامی نیروهای فعال در جنبش ملیت ها که 
کم و بیش و به طور کلی با چهارچوب ارزیابی 
و نگاهی که بیان شــد، موافقت دارند، اعتقاد 

داشته و برای آن تالش می کنیم.
تا آنجا که به ســؤال شــما در مــورد حمایت 
از »فدرالیــزم« به عنــوان عامل انشــعاب در 
جریاناتــی گوناگون برمی گردد باید دو نکته را 
بیان کنم: نخســت اینکه در حال حاضر مورد 
معینی که فقط امــر قبول فدرالیزم یا رد آن، 
پایه و اســاس انشعاب در جریانی شده باشد را 
الاقل در جریانات بالنســبه تاریخی و با ثبات 
سیاســی معین، من ســراغ ندارم. امروزه بیان 
تفــاوت نظر و دیــدگاه در درون جریانات و یا 
غالب آنها به امری عادی تبدیل شــده اســت. 
وجود اختالف نظر بر ســر چگونگی برخورد به 
مسائل سیاسی گوناگون هم از نظر من طبیعی 
اســت ولی چنانچه این امر، یعنی انشــعاب بر 
سر صرف »فدرالیزم« اتفاق افتاده باشد، به نظر 
من شــاید به عنوان عامل انشعاب اعالم شده 
باشــد ولی در واقع بر بستر اختالفات معینی 
و از جملــه برخورد به موضوع ملیت ها به طور 
کلی می توانسته عمل کرده باشد. کم ندیده ایم 



و مواردی را شاهد بوده ایم که یک انشعاب، که 
متأسفانه در میان جریانات سیاسی اپوزیسیون 
امری وســیع و تا حدی غیرمعقول بوده است، 
زیر چتر این یا آن اختالف صورت می گیرد اما 
در واقع امر، با سیر به حیات درونی آن جریان 
و نگاه به ریشــه و مبانی عدم تفاهم سیاســی 
و روند شــکل گیری آنها، متوجه می شویم که 
این یا آن عامل به تنهایی انشــعاب را توضیح 
نمی دهند. در میــان جریاناتی که از تاریخچه 
معینی برخوردار نیســتند اختالف در این امر 
ممکن است به وجود آید که ابهام و یا تزلزل و 
یا عدم صراحت دراین عرصه را نشان می دهد 
ولــی در این صورت تنها به ایــن امر محدود 
نبوده و می تواند عرصه هــای دیگری از جمله 
نوع برخورد با حاکمیت و یا سیاست ائتالفی و 

یا اشکال مبارزاتی را دربرگیرد.
دوم اینکه بنا به تعریف، یک جریان سیاســی 
در مقاطعــی از حیات خود به ناچار به انتخابی 
سیاســی مبادرت می ورزد که شــرایطی نوین 
ایجــاب کــرده و می کنــد و از قبــل یا برای 
پاســخگویی آمادگی نداشتند و یا با گرایشات 
نوینی در درون خود مواجه می شوند به طوری 
کــه جهت گیری سیاســی و تکامل آنها مانعی 
برای وحدت درونــی در مواردی و نه در همه 
موارد، به حســاب آید. برای نمونه انشعاب اول 
و یا انشعاب بزرگ در سازمان چریکهای فدایی 
خلق ایران که ناشــی از ارزیابی بسیار متفاوت 
از حاکمیت جدید بــود و یا موضوع چگونگی 
برخورد به اصالح طلبی و اســتحاله ی رژیم در 
برخی جریانات معین آنقدر به موضوعی جدی 
تبدیل شــد که برخی تشــتت و پراکندگی و 
گاه جدایــی در صفوف یک جریان را یا بوجود 
آورد یا به آنها شدت بخشید. در اینگونه موارد 
باید پذیرفت در مقابل وضعیت ویژه، می بایست 
سیاســت معین اتخاذ کــرد و در این صورت 
تصــادم آراء و عقایــد می توانــد در این یا آن 
عرصه به شکاف بیانجامد. این واقعیت مبارزه ی 
سیاســی اســت. گرچه آزموده ها، بسیاری از 

جریانــات را نه تنها وادار بــه رواداری هرچه 
بیشــتر در درون خود نمــوده بلکه با پذیرش 
تنوع آراء ولی به شرط حفظ وحدت در عمل، 
به ســوی غلبه بــر پراکندگی های غیرضروری 

سوق داده است. امیدوارم.

فصلنامــەی  شــاملی،  آقــای   
ژئوپولوتیک دانشــگاە تهران در تابســتان 
گذشــتە یــک مقالە از آقــای دکتر علی 
ولی نقی زادە منتشــر کرده است، ایشان 
می گوینــد که آیندەی سیاســی ایران را 
تورک ها تعییــن می کنند و در بین خود 
اپوزســیون هم این نظر هست کە حضور 
بیشــتر جامعــەی تورک هــا در مبارزات 
می تواند وزنەی مبارزات را بسیار سنگین تر 
کند؛ اما از یک سو هم مطرح می شود کە 
جامعەی تورک ها بسیار راغب نیستند کە 
در مبارزە شرکت کنند، این حرف چقدر 
بە واقعیت نزدیک است؟ در واقع دو سؤال 
مطرح است: آیا این سنگینی ژئوپولوتیک 
بە واقعیت نزدیک اســت؟ این جایگاهی 
کــە جامعەی تورک ها دارنــد، آیا حضور 
تورک ها در مبارزات کمرنگ است یا خیر؟

سؤال بســیار خوبی است. حقیقتاً 
موضوع به مطالعە بیشــتر هم نیاز 
دارد. در مورد این پرســش که آیا 
ترک هــا حضور فعالی در مبارزات سیاســی و 
میدانی دارند و یا چنین مبارزاتی در سال های 
اخیر داشــته اند یا نە، می توانــم به حرکتهای 
اعتراضی وسیع تری کە در آذربایجان در بعد از 
حاکمیــت جمهــوری اســالمی بــه صورت 
چشــمگیری بروز کرده اشــارە کنم و شــاید 
ســرنخی در این رابطه بدهم برای بررســی ها 
بیشــتر در این رابطه. حضور مردم در قلعەی 
بابک و نمایش های وســیع فرهنگی و اشتراک 
چنــد صد هــزار نفــری از تمامی شــهرها و 
روســتاهای آذربایجــان و از جمله از تهران و 
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کرج را می توانم ذکر کنم که می توان از آن به 
عنوان یکی از برجســته ترین این اعتراضات نام 
برد. حتماً می دانید که برای تجمع در ســطح 
شــهرها به هر دلیلی اجازه مقامات الزم است. 
اما برای تجمع در مناطق خارج از شهر چنین 
اجازه ای الزم نیســت. انتخاب قلعه بابک برای 
تجمع به بهانه ی روز تولد بابک خرمدین، دقیقاً 
به دلیل خارج از شــهر بودن آن و عدم نیاز به 
اجــازه ی مقامات صورت گرفتــه بود. در طول 
یک هفته دیدار از قلعه ای که ســمبل مقاومت 
اســت، شــعرخوانی، گفتگو،  ضداســتعماری 
گوش دادن به سخنان شخصیت های فرهنگی و 
فعالین مدنی و شنیدن موسیقی آذربایجانی در 
آن دوره حقیقتــاً حیرت انگیز بود و می شــود 
گفت که در مرحله ی جدید جنبش ملی ترک 
خــود را در قبال فعالیتی از این نوع بروز داد. 
به گونه ای که بعد از چند ســال باألخرە رژیم 
مجبور شــد نیروهــای نظامی خــود را برای 
پایان دادن به آن تجمعات به آنجا گســیل کند 
و با دســتگیری های وسیع و وارد آوردن فشار 
به مردم، از تکرار این سنت مبارزاتی آغاز شده 
جلوگیری کند و عماًل هم موفق شد این کار را 
انجام دهد. اما تصاویر و فیلم های باقی مانده از 
آن نمایشــات چند صد هــزار نفری همچنان 
موجود اســت و حکایت بسیار متفاوت و قابل 
توجهــی را روایــت می کند. بعد از نمایشــات 
اعتراضی در قلعه ی بابک به اعتراضات خیابانی 
بسیار وسیع در خرداد سال ١٣٨5 برمی خوریم. 
اعتراضاتی که با نشــر کاریکاتور اهانت آمیز به 
هویــت تورک ها تحت عنوان »چــه کنیم که 
سوســک ها سوســکمان نکنند« در روزنامەی 
رسمی دولتی »ایران« بروز کرد. در آن کاریکاتور 
نژادپرستانه ، تورک ها سوسک تلقی می شدند و 
از ایــن زاویه متن کاریکاتور مرزهای شــرم و 
بی حرمتی را نسبت به این خلق می درید و به 
اهانــت نژادپرســتانه علیــه آنهــا راه می برد. 
اعتراضات خیابانی خــرداد ماه حقیقتاً در نوع 
خود بی نظیر بود. تمامی شــهرها و روستاهای 

آذربایجان به این اعتراضات خیابانی پیوستند و 
صدای نهیبی برخاســت و حتــی دامنه ی این 
اعتراضــات به تهران و تجمع در مقابل مجلس 

هم کشیده شد.
بعدها معلوم شــد کە وزارت اطالعات متن آن 
کاریکاتور را نوشــتە و تیتر متن بســیار گویا 
بود. گرایش شونیســتی در دستگاه حاکمه اگر 
چــه در پوشــش مذهبی هم خود را اســتتار 
کرده باشــد، اســتراتژی خود را در دشمنی با 
خلق تــورک در قالب تیتر آن کاریکاتور یعنی 
»چه کنیم که سوســک ها )ترک ها( سوسکمان 
نکنند« بیان می کرد. اعتراضات بســیار وسیع 
مردم به این کاریکاتور در اورمیه، تبریز، زنجان 
و نقده )ســولدوز( با خشونت غیرمتعارف رژیم 

روبرو شد.
اعتراضــات وســیعتر و مداوم تــر دیگــر در 
آذربایجــان طــرح شــعارهای مطالباتی خلق 
تــورک در میادین فوتبال و عموماً در بازیهای 
تراکتورسازی است که تمامی استادیوم هفتاد 
هزار نفری یک صدا شــعارهای مختلفی را بیان 
می کنند. از جمله شــعارهایی که بسیار مطرح 
می شــود، »تورک دیلینده مدرسه/ اولمالی دی 
هرکسه« )مدرســه به زبان ترکی/باید باشه بر 
هر کســی( و یا »تورک دیلی اؤلن دئیل/ باشقا 
دیله دؤنن دئیل« )زبــان تورکی نمی میره/ به 
زبان دیگری تبدیل نمیشــه( و یا »یاشاســین 

آذربایجان« و... است.
امــا حضور فعــال یا عدم حضــور فعال مردم 
آذربایجان در اعتراضات عمومی به یک تحلیل 
تازه تر نیاز دارد. آن تحلیل نشــان می دهد که 
تغییر در بینش و فرهنگ سیاســی و جنبشی 
بازگشت به خویشتن در میان خلق تورک خواه 
ناخواه به شــکل گیری ذهنیــت مراکز مختلف 
سیاســی در ایران راه برده اســت. این تحلیل 
جدیــد یک تغییــر اساســی در مراکز قدرت 
سیاســی را در ذهنیت فعالین سیاسی تورک 
نشان می دهد. اگر در انقالب سیاسی ٥7 یعنی 
۴٠ و اندی ســال پیش تنها یک مرکز سیاسی 



یعنی تهران مورد توجه تمامی خلق ها و آحاد 
مردم در ایران بود و تمامی تغییرات سیاســی، 
اقتصــادی و اجتماعــی از آن مرکــز انتظــار 
می رفت. اما با تجربه ی بســیار تلخ شکل گیری 
رژیم جمهوری اسالمی، جنبش های هویت طلب 
ملــی در مناطق مختلف ایــران و از جمله در 
آذربایجان شــروع به نزج نمــود و زمینه های 
بازگشــت به خویشــتن در ایــن منطقه و در 
میان فعالین مدنی و سیاســی تورک را فراهم 
کرد و بدین وســیله جنبش سیاسی جدید با 
منافع خلق تــورک و آذربایجان در کل ایران 
موضوعیتی جدی پیدا کرد و جنبشــی شکل 
گرفت کــه ذهنیت فعالین مدنی و سیاســی 
را از تک مرکزی یــا تهران محوری در ایران به 
چندمرکزی تغییر داد. این تغییر با گذشت هر 
روز در حال گسترش است. به گونه ای که این 
نگاه چندمرکز که عمــداً در مناطق متعلق به 
ملیت های غیرفارس در حال پیشــروی است، 
برای ایران پساجمهوری اسالمی بدیل سیاسی 
خود را نیز در قالب شــعار »نــه به جمهوری 
اســالمی ایران/ آری به جمهوری فدرال ایران« 
در ســطح عمومــی مطرح کرده اســت. البته 
تالش هایی در راســتای ایجاد مراکز سیاســی 
دیگر در بعد از شــکل گیری جمهوری اسالمی 
در ایران صورت گرفت و برای نمونه کردستان 
تــالش ناموفقی را برای اداره ی منطقه خود به 
منصه ظهور رســاند و مدتی هــر چند کوتاه 
موفق به اداره ی منطقه ی کردســتان شد. اما 
با فتوای خمینی و ســرکوب شدید، این مرکز 
قدرت سیاســی از هم فروپاشــید و همچنان 
تهران به مثابه تنها مرکز سیاســی موجود در 

ایران در نظر گرفته شد.
گذشــت زمــان و رشــد جنبش هــای ملی 
دموکراتیــک در مناطــق مختلــف متعلق به 
خلق های غیرفارس، و به ویژه آذربایجان، به رشد 
ذهنیت جدیدی انجامید که در آن این ذهنیت 
قوت می گرفت که، تکیه بر یک مرکز سیاسی 
در ایران، چون گذشته احتمال غلطیدن دولت 

بعد از جمهوری اســالمی به منجالب استبداد 
و حتی نژادپرســتی را بســیار باال می برد. اما 
تکوین مراکز متفاوت قدرت سیاسی که منبعث 
از رشــد جنبش سیاســی خلق های غیرفارس 
در مناطــق ملی آنهاســت، تفکــر چند مرکز 
سیاســی را در جلوگیری از تکوین اســتبداد 
جدید ممکن می سازد و همین زمینه ی ذهنی 
عمــاًل به تئوری های سیاســی جدیدتری برای 
پســاجمهوری اســالمی در میان جنبش های 
سیاسی در پیرامون راه برده و ذهنیت مرکزگرا 
و تمامیت خواه در میان جریانات سیاسی مرکز 
را به چالش می کشــد؛ و دقیقاً به همین خاطر 
بــود که تک مرکزی یا تهران محوری در انقالب 
سیاسی سال ٥7 به شکل گیری استبداد نعلین 
راه بــرد و ایران را حتی از دوران پهلوی ها نیز 
وخیم تر کرد و استبداد سیاسی دوره پهلوی به 
استبداد بسیار خشــن تر دینی در بعد از سال 
٥7 کشــاند. و باز دقیقاً به همیــن دلیل نیز 
ذهنیت بازگشت به خویش در میان خلق های 
غیرفــارس که مورد تبعیــض و تحقیر در دو 
دوره ی ســلطنت و جمهوری اســالمی بودند 
تقویت کــرد و زمینه های شــکل گیری تفکر 
چندمرکزی و مطالبه ی یک نظام فدرالیســتی 
در ایــران قــوت گرفت. جنبش بازگشــت به 
خویشــتن در میــان خلق هــای غیرفارس، و 
به ویــژه در میــان خلق تــورک طلیعه ی یک 
تغییر اساســی تر را در ذهنیــت مردم تورک 
شــکل داده و در مدت نسبتاً کوتاهی راه چند 
ده ســاله را پیموده است و این بدیل سیاسی 
پساجمهوری اســالمی با این ذهینت در حال 
گسترش در آذربایجان و کل ایران است. بنا به 
اظهارات وزیر پیشــین خارجه ایران ٤٠ درصد 
جمعیــت ایران را تورک ها تشــکیل می دهند. 
تورک نشین«  »فراکســیون مناطق  شکل گیری 
در مجلس کــه نمایندگان تورک آذربایجان را 
دور هم گرد می آورد، حدود 33 درصد اعضای 
مجلــس بودند. این در حالــی بود که تعدادی 
از نمایندگان تورک مجلس حاضر به شــرکت 
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در این فراکسیون نشدند. اشاره به »فراکسیون 
مناطق تورک نشــین« در مجلس نه از جهت 
اهمیت فعالیت آن، بلکه از جهت کمی و عدد 
نمایندگان تورک در مجلس جمهوری اسالمی 
اســت که حدوداً همســانی با اظهــارات وزیر 

خارجه پیشین ایران را نشان می دهد.
حمایــت جنبــش سیاســی در آذربایجان از 
اعتراضات در االهواز نشانه ی آشکاری از تبدیل 
تبریــز به یک مرکز سیاســی در چشــم انداز 
تحوالت سیاسی است و در نتیجە فکر می کنم 
یک روند سیاســی جدید در حال شکل گیری 
است. در جنبش سبز نشانەهایی از این روند به 
چشم خورد و غیر از شهرهای فارس نشین، در 
مناطق متعلق بە خلق های غیرفارس مشارکت 
فعالی مشاهده نشد. من از این جهت و در آن 
تاریخ واقعاً ناراحت بودم کە چرا آذربایجان در 
اعتراضی بە این وســعت که می تواند هیبت و 
اوتوریته اســتبداد و والیت فقیــه را در مرکز 
بشکند، مشــارکت فعال نداشت. تحلیل من از 
این عدم مشارکت که به زیان آذربایجان و خلق 
تورک نیز بود این اســت کــه بە خاطر همان 
ذهنیت بازگشــت به خویشتن، هویت خواهی و 
شــکل گیری مراکز سیاسی غیر از تهران سبب 
شــد که خلق تورک در جنبش ســبز نتواند 
در میدان سیاســی حضور داشته باشد. شاید 
دلیل اصلی عدم حضور آذربایجان عدم توانایی 
جنبش خلق تورک برای شــرکت مســتقل با 
شعارهای خود و در راستای منافع خلق تورک 

در اعتراضات جنبش سبز باشد.
حاال که به عقــب برمی گردیم و نگاه می کنیم 
می بینیم که این جنبش ها خود را باز یافته اند، 
سیاست های خود را خود تعیین کرده اند و حتی 
بیشتر از آن در اعتالفات سیاسی متعددی که 
مطالبات و آرمان های آن ها را منعکس می کنند 
نیز گــرد هم آمده اند و برای آینده ایران طرح 
و برنامــه ای نیز دارند. ایــن جنبش ها، یعنی 
جنبش های متعلق بــه خلق های غیرفارس در 
کنگــره ملیت های ایران با یــک پالتفرم برای 

ایران فردا کنار هم ایستاده اند. همین جنبش ها 
بــا تشــکل های دموکــرات مرکــز در ائتالف 
»همبســتگی برای آزادی و برابری در ایران« و 
یا »شورای دموکراســی خواهان ایران« گرد هم 
آمده اند تا آینــده ای را برای ایران دراندازند و 
بدین وسیله ندای همبســتگی تمامی خلق ها 
در ایــران را به گــوش مردم ایران برســانند. 
اما این بار شــعار همبســتگی تنها در ســطح 
همبســتگی شهروندان ایران باقی نخواهد ماند 
بلکه همبســتگی جمعی و همبستگی خلق ها 
با دقت نظر به حقوق برابرشــان در ایران آینده 

کنار هم قرار می گیرند.
یکی از کاســتی هایی کە من در میان فعالین 
تورک در جنبش ملی می بینم منطقه ای دیدن 
و یا آذربایجانی دیدن جنبش خلق تورک است. 
آنچنانکه جنبش هــای ملی کورد، بلوچ، عرب، 
ترکمــن و... خــود را در آن چهارچوب تعریف 
می کنند. اما در ایران به دلیل پراکندگی جدی 
خلق تورک در جغرافیای سیاســی ایران که از 
سویی در کانتون های تورک قشقایی، خراسان، 
اصفهان و... زندگی می کنند و از ســوی دیگر 
و به ویژه درصد قابــل توجه جمعیت تهران و 
کرج و دیگر شهرهای ایران، جنبش ملی تورک 
دارای یک استراتژی پارالل در ایران است. یکی 
از این اســتراتژی های جنبش سیاســی خلق 
تورک برپایی یــک دولت ایالتی در آذربایجان 
است، اما استراتژی دیگر توده تورک ساکن در 
مناطق مرکــزی و به ویژه تهران و کرج مبارزه 
برای یک دموکراســی رادیکال در ایران است. 
دموکراسی رادیکالی که تحقق بنیادین آن تنها 
می تواند با تحقق مطالبه جمهوریت و فدرالیزم 
در ایــران ممکن و مقدور شــود. نیروی اصلی 
جنبش سیاسی برای »دموکراسی رادیکال« در 
مرکز را تورک ها و دیگر فعالین سیاسی متعلق 
به خلق های دربند به همراه دموکراتهای مرکز 
تشــکیل خواهند داد. جنبشی که می تواند به 
یکی از تعیین کننده ترین جریان های سیاســی 
مرکز تبدیل گــردد و نقش تعیین کننده ای را 



در دوره گذار سیاســی از جمهوری اسالمی به 
جمهوری فــدرال و دموکراتیک در ایران بازی 

کند.
جنبش »دموکراســی رادیکال« جدا از جنبش 
ملــی تورک برای تأســیس دولــت ایالتی در 
آذربایجان، آن اســتراتژی ای است که نیروهای 
متعلق بــه خلق های اســیر و دربند به همراه 
دموکراتهــای رادیکال و فدرالیســت در مرکز 
خواهند توانســت بــا شکل گیریشــان به یک 
نیروی تاثیرگذار در مرکز تبدیل شود. جنبشی 
که از ســوی جنبش های ملــی در پیرامون و 
جریانــات مترقــی در مرکــز حمایــت جدی 
خواهند گرفت و امواج سیاسی بسیار جدی ای 
را در ایــران به وجود خواهد آورد و امید برای 
تحقق دموکراســی کثرت گرا را افزایش خواهد 
داد. حتی از امــروز می توان نطفه های اولیه ی 
جنبشی که برای دموکراسی رادیکال در مرکز 
ایران مبارزه می کنــد را در هیبت ائتالف های 
»همبســتگی بــرای آزادی و برابری در ایران« 
و »شــورای دموکراسی خواهان ایران« به عینه 

مشاهده کرد.

 آقای بندویی رسانه های مختلف 
همیشه تالش می کنند که بلوچستان را به 
عنوان یک جامعه ی ســنی مذهب معرفی 
کنند، هویت ملی و مذهبی بلوچستان چه 

رابطه ای با همدیگر دارند؟

همــه ی مــردم بلــوچ بــا وجود 
تفاوت هــای دینــی و مذهبــی و 
اشــتراک  همدیگر  با  ایدئولوژیک، 
ســرزمینی، تاریخی، زبانی، هنری، و فرهنگی 
دارنــد که همــه ی آنها را تحت عنــوان بلوچ 
معرفــی می کند. یــک مولوی جــوان به نام 
عبدالغفار نقشبندی چند سال پیش با صدایی 
رســا و با معنــا، در بلندگوی نمــاز جمعه ی 
شهرستان خود گفت که: »ما اول بلوچ هستیم 
و بعد مســلمان. زیرا قبل از اینکه دین مبین 

اسالم در منطقه ی ما بیاید ما در آنجا به عنوان 
»بلــوچ« حضور داشــته ایم«. بنابرایــن، دین و 
مذهب و باورهای اجتماعی به عنوان بخشی از 
فرهنگ عمومی هر جامعه محســوب می شوند. 
از آنجاییکــه اکثریــت مردم بلوچ مســلمانان 
حنفی مذهب می باشــند طبعاً آموزه های دینی 
که از خانواده شروع می شود، در رفتار و پندار 
و گفتار هر فردی نمودی عینی پیدا کرده است 
و همچنانکــه مثاًل مذهب شــیعه در در طول 
قــرون متمادی تأثیری شــگرف بــر فرهنگ 
پیروان خود گذاشــته است، طبعاً برای پیروان 

اهل سنت نیز چنین می باشد.
وقتــی ســخن از هویــت ملــی و مرحلــه ی 
اجتماعی نهادینه شدن »ملت« به میان می آید، 
مســئله ی »حاکمیت ملی« مطرح می شود. به 
این معنــی که »مردم« به عنــوان یک واژه و 
مقولــه ی اجتماعی و تاریخی همــواره وجود 
داشــته است، اما بر اساس اینکه در هر دوران 
اجتماعی و تاریخی »قدرت سیاســی« که ابزار 
اعمال »حاکمیت« باشــد در دست چه کس و 
یا کســانی بوده اســت، گروه های مردمی که 
در ســرزمین های تاریخی شــان بوده اند عنوان 
»امت« و یا »رعیت« و یا »حراج گذار« داشته اند، 
چراکه »حاکمیت« در دست رهبران مذهبی و 
فرمانروایان کنیسه ها، کلیســاها، مساجد و یا 
عبادتگاه هــای ادیان متفاوت و یا ســرداران و 
حاکمان و شاهان بوده  است. اما در قرون اخیر 
که مقوله و واژه ی »ملــت« و »حاکمیت مردم 
)دموکراسی(« جای مقوله های »رعیت« و »امت« 
را گرفته و »حاکمیت مردم« که همان »حاکمیت 
ملی« اســت، جایگزین حاکمیــت فرمانروایان 
کلیســا و مساجد و قلعه ها و کاخ های سرداران 
و خان ها شده و به »مردم« واگذار گشته است. 
هر فــرد جامعه، در مقابل قوانین آن جامعه ی 
ملــی، که دولت های منتخــب »مردم«، مجری 
قوانین آن جامعه می باشند، تمامی شهروندان 
آن جامعــه بایــد بدون در نظــر گرفتن تعلق 
منطقه ای، جنســیت، نژاد و جایــگاه طبقاتی 
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و اجتماعی شــان، متســاوی الحقوق و دارای 
فرصت های برابر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 
باشــند. اما متأسفانه در دوران تاریخی معاصر، 
که استعمارگران و ابرقدرت های بین المللی، در 
راســتای چپاول منابع ملل دیگر وارد مناطق 
مختلف شــدند، برنامه ریزی های دراز مدتی را 
برای ایجاد جنگ های مذهبی در میان مردمان 
هر منطقه در راســتای همان سیاست »تفرقه 
بینــداز و حکومت کن« طرح ریــزی و اعمال 

کردند.
پس از »جنگ جهانی اول« و شکل گیری »اردوگاه 
سوسیالزم« و تعارضات سیاسی قدرت های شرق 
و غرب، استفاده ی ابزاری از دین و مذهب برای 
ساختن سدهای مقاومتی در مقابل نفوذ ایده ها 
و تفکرات سیاســی و اقتصادی سوسیالیستی 
توســط قدرت های غربی در دســتور کار قرار 
گرفــت. اجرای سیاســت ســرکوب نیروهای 
دموکراتیک در کشــورهای همســایه ی بلوک 
شــرق یعنی به طور مشخص همسایگان چین 
و روسیه که در مجاورت کشورهای خاورمیانه 
نفت خیزاند، به گسترش و ایجاد حکومت های 
دینی انجامید؛ از نمونه های آشکار سیاست های 
مذکــور، ایجاد و اســتقرار حکومت های دینی 
اسالمی توســط نظامیان در پاکستان و سپس 
توسط ولی فقیه در ایران و نهایتاً توسط طالبان 
در افغانســتان بود. اخیراً هم کــه بطور کاماًل 
علنی و آشکار شــاهد گرفتاری های های مردم 
افغانســتان هســتیم که برای بار دیگر و پس 
از 2٠ ســال دوباره حکومت طالبان بر زندگی 
مردم مسلط شده و با تأمین هزینه های مالی و 

نظامی قدرتمندان جهانی روبرو هستیم. 
بنا به تجربه های قابل لمس نســل پیشــین و 
نسل حاضر ملت بلوچ، انتظار نیروهای سیاسی 
دموکراتیک و روشنفکران ملی و مذهبی بلوچ 
بر آن اســت که ملت بلــوچ و رهبران مذهبی 
مورد اعتماد این ملت، برای ایجاد جامعه ای که 
در آن فرد فرد این ملت به عنوان شــهروندان 
متساوی الحقوق جامعه قلمداد گردند، به فکر 

ایجاد جامعه ای باشــند که مسئولین آن صرفاً 
بر بنیاد شایسته ســاالری و فــارغ از باورهای 
مذهبــی و عقیدتی شــان در دولت ها انتخاب 
گردند؛ و این یعنــی رعایت اصل »جدایی هر 
نوع دین و ایدئولوژی از دولت« که بســیاری از 
جوامع بشــری در جهان امروز، قرنهاست که با 
انقالب های اجتماعی به آن رســیده اند. در غیر 
این صورت جوامعی همانند جمهوری اسالمی 
ایــران کنونی و طالبان افغانســتان و حکومت 
پاکســتان خواهیم داشــت که نه تنها زندگی 
مردم و ســاختار جامعه رو به ویرانی خواهند 
گذاشــت، بلکه حتی باورهای دینی و مذهبی 

نیز میل به کاهش و واگرایی خواهند داشت.
»هویت ملــی« شناســه ای تاریخی-جغرافیایی 
اســت کــه در طی هــزاران ســال از زندگی 
چالش برانگیز جمعی انسان ها با شرایط اقلیمی 
محیط زندگی شان حاصل گشته است و هویت 
مشترک تک تک افراد هر ملت است. حال آنکه 
»هویت دینی و مذهبی« و »ایدئولوژیکی« هویت 
و شناســه هایی از مردم هســتند که در میان 
تمام آحاد یک ملت می توانند مشترک نباشند. 
بنابرایــن فارغ از تفاوت هــای دینی و مذهبی 
و ایدئولوژیکی، پیش بسوی »همبستگی ملی« 
که تنها همبستگی پایدار برای توسعه ی پایدار 
سیاســی، اقتصادی و اجتماعــی هر ملت و از 

جمله ملت بلوچ است.

 سپاســگزارم آقای بندویی، آقای 
فاضلی متأســفانه امروز خبری منتشر شد 
دال بر این کە یکی از هم رزما نمان بە اسم 
»محمد ان کنانی« یا »محمد الشمراوی« در 
دزفول در زندان های اطالعات شهید شدند، 
ضمن عرض تسلیت، ایشان در اعتراضاتی 
دستگیر شدە بودند کە اعتراضات بە محیط 
زیســت و اعتراضات بە سیاســت های آبی 
دولت قلمداد می شدند؛ شما کە از نزدیک 
مسائل زیستی محیطی را پیگیری می کنید، 
علل و عوامل آن چیزی کە امروز در اقلیم 



اهــواز اتفاق افتــادە، این بحــران محیط 
زیســتی موجود، این بحران کمبود آب را 

در چە چیزی جستجو می کنید؟

مــن قبل از هر چیز ســالم عرض 
می کنم خدمت همە دوستان، اگر 
بە من اجازە بدهید، سە نکتە را بە 
صورت بسیار ســریع بە خدمتتان عرض کنم. 
یکی اینکــە در رابطە با پروژەای کە شــما و 
دوستانتان در پیش گرفتید، تشکر می کنم کار 
ارزشمند اســت، متأســفانه اکثر مقاالتی کە 
توســط دوســتان ما، حزب تضامن، ســازمان 
حقوق بشــر، مرکز تحقیقات و پژوهش اهواز و 
عربســتان در رابطە با ایران و ملت های موجود 
در ایران نوشتە شدە، همە بە زبان عربی است. 
بــە جرأت می توانم بگویم هــزاران مقالە ثبت 
شدە اما متأســفانه امکان ترجمه به فارسی و 
ارائه به شــما موجود نیســت؛ امیــدوارم کە 
دست اندرکاران این توانایی را داشتە و کسی را 

در اختیار داشتە باشند کە ترجمە کند.
نکتە دوم کە می خواستم عرض کنم این است 
که بعضی از دوستان بە اقلیت ها اشارە کردند. 
واقعیت امر این است کە هیچکدام از ملیت های 
ســاکن در جغرافیای ایران اقلیت نیستند. ما 
مردمانی هســتیم کە داریم در ســرزمین های 
آبــا و اجــدادی خودمان زیســت می کنیم و 
تالش های حاکمیت در طول ٩5 سال گذشتە 
برای تغییر بافــت جمعیتی موفق نبودند و ما 
مردمانی هســتیم کە در ســرزمین های خود 
زندگی می کنیم و در آنجا هم اکثریت هستیم 
و در ســطح هیچ هویتی اکثریتی وجود ندارد 

که دیگران را اقلیت بخواند.
 نکتە سوم این کە دوستان در صحبت هایشان 
از یک سری دلواپسی ها صحبت کردند، از یک 
سری انشــقاقات و اختالفاتی کە ممکن است 
در آیندە باعث چە مشــکالتی بشــود. فرض 
می کنیــم بین زابلی و ایکــس، بین عرب و... 
نمی خواهم به این موضوعــات ورد پیدا کنم، 

ولی واقعیت امر این اســت کە من ایمان دارم 
جامعە روح دارد، جامعە جان دارد، جامعە یک 
واحد زندە است، درک میکند، سبک سنگین 
میکنــد، فکر نکنید کە ما در فردای جمهوری 
اسالمی با چنین مشــکالتی مواجە میشویم، 
خیــر! مــردم آگاه اند، مردم بە ایــن درجە از 
آگاهی رســیده اند، خب عدەای هم وابستە بە 
حاکمیت اند، وابســته بە نظام هستند، عجیب 
نیست بخواهند بازی خودشان را انجام بدهند. 
این افراد وضعیتشان کاماًل مشخص است، ولی 
اکثریت مطلق مردمان ساکن در سراسر ایران 
بە ضرورت با هم زیســتن و گذر از جمهوری 
اســالمی و ســرنگونی نظام متحجر خواهند 
رســید. من برمی گردم بە سؤال شما. واقعیت 
امر این است کە در طول این ٩5 سال گذشتە 
دولت هــای متعدد از پهلوی اول تا بە امروز تا 
همیــن انتخابات اخیر و حکومت رئیســی، با 
توجە بە اینکە بندە آنجا بزرگ شده ام، زندگی 
پدرم و پدربزرگ و کل خانواده را دیده ام، می 
توانم بگویم که ما قربانیان حی و زندە هستیم.
 نــگاە ایــن حاکمیت ها بە منطقــە ی ما نگاه 
چپاول اســت، مثل این اســت کە بە چشــم 
غنیمت نگاە می کنند. واقعیت امر این اســت 
کە فقط چپاول کردن، نفت، گاز، اســتفادە از 
بنادر، و... مهم اســت. همــەی این ها بە کنار، 
ایــن منطقه یک جلگــەس، از زمان رضاخان 
تــا بە امروز مصادرەی اراضــی ادامە دارد، در 
چندیــن نقطە از حمیدیە گرفتــە تا اهواز تا 
مناطق مــرزی از زمان جنگ تا کنون با عذر 
و بهانەی این کە مین گذاری شده است اجازە 
ندادند مردم بە آن مناطق برگردند. چند سال 
از جنگ گذشــتە است؟ مگر عراق چقدر مین 
گذاشتە اســت؟ آیا حکمیت توانایی مین روبی 
ایــن مناطق را ندارد؟ در واقع مین روبی انجام 
شــده، ولی این زمین ها را بە فرماندهان سپاە 

واگذار کرده است.
 یعنی تا بە این لحظە کە من دارم با جنابعالی 
و دوستان صحبت می کنم این مصادرەها ادامە 
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دارد، این چپاول ادامــە دارد. نکتەی بعدی و 
نکتەی بسیار دردآور این است کە سیاست های 
منفعت جویانــە در کوتاە مدت باعث شــد کە 
رفســنجانی اولیــن کلنگ انتقــال آب بعد از 
دورەی پهلــوی را بزند و برای آبیاری باغ های 

پسته آب را بە رفسنجان انتقال دهد.
 خاتمی بعد از رفســنجانی حکومت را بدست 
گرفت و بە این سیاست ادامە داد و شروع کرد 
بە انتقال آب بە یزد؛ این جریان همچنان ادامە 
پیدا کرد، بە قم بردند برای مراجع عظام کە در 
قم دریاچەهای مصنوعی آب و آکواریم ساختند، 
اگر دوســتان کــە در رابطە با محیط زیســت 
تحقیق می کنند از پروژەی قم رود اطالع دارند. 
وضعیت انتقال آب بە اصفهان، ببینید دوستان 
در خود قانون اساســی جمهوری اسالمی ذکر 
شدە کە انتقال آب برای شرب ایراد ندارد. من 
هم اعتراضی ندارم و فکر نمی کنم کســی هم 
اعتراض داشتە باشــد. اگر بخواهند فرضاً یک 
لولــەی ۵۶ اینچ یا دو تا ۵۶ اینچ آب شــرب 
ببرند برای یــزد یا اصفهان یا کرمان اعتراضی 
نیست، آب شرب می خواهند. ولی انتقال این 
آب برای مصارف صنعتی، کشاورزی در قانون 
اساســی جمهوری اســالمی هم ممنوع است. 
جنایتی کە این ها مرتکب شــدند قابل گذشت 
و قابل جبران نیســت، آســیبی کە بە زیست 
بوم ما زدند شبیە بە سیاست زمین سوختەس 
دوستان! ما در منطقەای زندگی می کردیم کە 
دما توسط همین تاالب ها معتدل می شد، مردم 
توانایی داشتند زندگی بکنند، تمام رودخانەها 
و تاالب ها خشــک شدە، شــما رجوع کنید بە 
آمار بین المللی، گرم ترین نقطە در جهان مطرح 
بودە و اطراف آن روز بە روز این گرما بیشــتر 
می شــد در منطقەی ماســت. از سطح نباتی 
چیزی باقی نگذاشتند بە دلیل اینکە آب نبودە 
اســت، آب بە مقدار بســیار محدود در اختیار 
موسســاتی هست کە بە اســم طرح های ملی 
دارند کار می کنند مثل کشــت و صنعت هایی 
کە روی زمین های غصبــی ما عرب ها احداث 

شدە است.
در مورد رویه غصب زمین ها هم باید گفت که 
ایــن زمین ها را بە زور از ما گرفتند و بابت هر 
هکتار ٨٠ هزار تومان بە حســاب دادگستری 
واریز کردند، یعنی کسی حاضر نبودە کە پول 
بگیــرد، پول را واریز کردند بە حســاب مدعی 
العمــوم، زمیــن را بە زور از چنــگ ما خارج 
کردند و مردم اگر اعتراضی می کردند، ســنگی 
می زدند، شیشەی ماشینی از نیروهای امنیتی یا 
انتظامی شکستە می شد باز از همون پول کسر 
می کردند. هکتــاری ٨٠ هزار تومان. بعد قول 
دادند، نامە نوشتند امضا دادند تعهد دادند کە 
این طرح مال خود شماست، ما نیروی کار برای 
ایــن طرح ها نیاز داریم، هر طرحی تقریباً چند 
هزار پرسنل می خواهد، خب شماها استخدام و 
از این وضعیت خالص می شــوید. خندیدند بە 
ریش مردم، طرح ها را اجرایی کردند، زمین ها 
را مصــادرە کردند و نیرو از اســتان های دیگر 
آوردند و این سیاست همچنان ادامە دارد. اگر 
رجــوع کنید بە آمارهایی کــە خود حاکمیت 
منتشر میکند، رجوع کنید سایت سرطان کشور 
و آمار ســرطان، ببینید بیشترین آمار سرطان 
کجاست؟ من حافظ فاضلی کە با شما صحبت 
می کنم، باور بفرمایید در خانه سه بیمار مبتال 
به ســرطان دارم، پدرم، مادرم و برادرم! تمام 
این وضعیت ســاختە ی این حاکمیت است. ما 
نە از این طرح های بە اصطالح ملی شان بهرەای 
بردیم و نە از آن صنایع پتروشــیمی کە فقط 
استک شــان، دودکشهای شان مواد سمی را بە 
حلقوم امثال ما می رســانند. همین طرح های 
کشاورزی شان در نیشــکر، آب شورشان را به 
کجا سرازیر می کنند؟ بە نخلستان ها! ۵ ملیون 
نخــل از بین بردنــد، دیگر نخلســتانی اصاًل 
وجود ندارد دوســتان! چون زمین شور شدە، 
آب شــور شــدە، میزان نمک زمین باال رفتە، 
فقــط یک درخت می بینیــد و هیچ محصولی 
ندارد. رجوع کنید بە آمار سندیکای نخل کاران، 
در حال حاضر بی آبی و پســاب کارخانجات و 



طرح های نیشکر باعث نمکی شدن خاک شدند. 
البته ســد گتوند هم خودش یک دریای نمک 
است. حمیدیەای کە زمانی در سال چند فصل 
محصول می داد در حال حاضر امکان کشــت 
را ندارد. بی آبی، باال بودن شــوری و پسابی کە 
ارســال می شود برایشــان، این وضعیت و این 
چرخــە همچنان ادامە دارد. مــردم یعنی باور 
کردند و بە این نتیجە رســیدند کە حاکمیت 
قصد دارد این ها را از بین ببرد، بە همین دلیل 
می بینیم در خیابان های اهواز خفاجیە و دیگر 
شــهرها معترضین شــعار »کاًل کاًل لە تعجیل« 
ســر می دهند، بە معنی نە بە کــوچ اجباری. 
بە همین دلیل اســت کە مردم در خیابان های 
شهرهای اقلیم و روستاها شعار »بە دم بە روح 
مفتیکمی اهواز« سر می دهند. این مردم بە این 
نتیجە رســیده اند کە این حاکمیت با آنها سر 
دشــمنی دارد. در صدد از بی بردنشــان است، 
چون می بینیم هر آنچە کە ما در ســرزمینمان 
داریم جز جپاول و غارت و نابودی هیچ نتیجە 

و حاصل دیگری نداشتە است.
 مــا اگر ٢٠ یا ٣٠ ســال پیش این صحبت ها 
را می کردیم خیلــی از هموطنان ما، خیلی از 
دوســتان عرب ما، زیاد بهــا نمی دادند، گوش 
نمی دادند؛ دلیلش هم کاماًل مشــخص است، 
شما دوستان بهتر از من می دانید و دلیل اش 
کاماًل مذهبی اســت. وابستگی جامعەی عرب 
بە تشــیع و مراجعە تقلید و این مسأله باعث 
شــد کە این طیف در منطقەی ما دســت از 
تشیع بکشند. البتە مســألهی روی آوردن بە 
تســنن، ادیان یا مذاهب دیگر مربوط بە این 
دهە نیســت. من از خودم صحبت بکنم، مثاًل 
یکی از عمو زادەهایم در سال ٤2-13٤٠ سنی 
شــد، این مسأله بسیار خفیف بود، ولی بعد از 
دهەی ٨٠ میالدی، جنگ عراق و ایران و بعد 
از آن مسأله ای کە بە اسم نوسازی و بازسازی 
پروژەهایی کە داشــتند و اجرایی نشدند و بە 
جایی کە این بازسازی بە خود مردم برسد بە 
کرمان و ســپاە یزد و ســپاە اصفهان رسید و 

مــردم دیدند کە این حاکمیت چگونە برخورد 
می کنــد، چگونه کارشــکنی می کند، چگونه 
در حال غارت و چپاول اســت، بە این نتیجە 
رســیدند کە تنها راهکار باقی ماندە سرنگونی 
این حاکمیت است. در همان خیابان های اهواز 
و شــهرهای اقلیم، شــعار مردم آب بود ولی 
در روز دوازدهم و ســیزدەهم مطالبات مردم 
بە »اشــد یرید اسقاط نظام« تبدیل شد. وقتی 
حاکمیــت جواب اعتراض مــردم را ندهد، هر 
اعتراضی بزرگتر خواهد شــد، مطالبات بیشتر 
شــده و همین اتفــاق در منطقەی ما رخ داد 
و حاکمیــت هم بە شــکلی بســیار فجیع و 
خشــن با اســتفادە از نیروهایی از استان های 
دیگر، توانســت کە این هــا را قلع و قم بکند، 
هزاران هزار نفر را بازداشــت کرد و من واقعاً 
متأســفم که کودکان ١٢ ســالە در بازداشت 
هســتند دوســتان. چگونه به یک کودک ١٢ 
ســالە تهمت بــە خطر انداختــن امنیت ملی 
می زننــد؟ واقعیــت امــر این اســت که این 
وضعیت محیط زیستی مردم را بە چارەاندیشی 
واداشــت، مردم را به فکرکردن وادار کرد کە 
ما چــە بکنیم؟ چە جــور می خواهیم زندگی 
کنیم؟ این سرزمین، سرزمین اجدادی ماست، 
ما اینجا خاطرە داریــم، اینجا زندگی کردیم، 
وجب بە وجب اش برای ما خاطرە است، ما که 
در غربت هســتیم، این مسائل را شما بهتر از 
من درک می کنید. این وضعیت باعث شــد بە 
این نتیجە برسند کە حتماً باید اعتراضات شان 
را سراســری کرده و  ســعی در مسالمت آمیز 
برگزار کردن آن را داشتند، چراکه را حاکمیت 
می شناســند، چندین و چند نوع برخورد را تا 
به امروز تجربە کرده اند. در سال ٨3 ) ٢٠٠5 
میالدی( تمام این ها را تجربە کردند بە همین 
دلیل صدای معترضینــی کە گوش تمام دنیا 
را فرا گرفت و می گفتند تظاهرات ما ســلمی 
اســت، ما آب می خواهیم، ما زمین مان را می 
خواهیم واقعاً هم سلمی بود. با توجە بە اینکە 
حاکمیت تمام ســعی و تالش خــود را کرد، 
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عواملش را فرســتاد کــە تیراندازی کنند ولی 
مردم تحت هیچ شــرایطی این مسالمت آمیز 
بــودن راهپیمایی و اعتراضات را نقض نکردند. 
نتیجە ی این اعتراضــات و خیزش واقعاً عالی 
بود. وقتــی کە ما صدای اتحاد را از ســقز و 
کرمانشــاە و آذربایجان می شنویم، آذربایجانی 
کە تقریباً می توان گفت یکی دو دهە پشــت 
کــردە بود بــە تمام اعتراضاتی کــە در مرکز 
رخ می داد؛ و این نشــانگر این است کە تمام 
ملیت ها، تمام مردمان ســاکن در ایران بە این 
نتیجە رســیده اند کە فقط با یکدســت بودن، 
همصدا بودن، همنوا بودن است که می توانند 
از شر این تمامیت خواهی از شر این حاکمیت 
خالصی یابند و یک حاکمیت کاماًل دمکرات- 

فدرال در این سرزمین برقرار کنند.
بایــد گفت که با توجە بــە تنوع و تکثری کە 
در ایــن مملکت وجــود دارد، هیچ حاکمیتی 
هیــچ سیســتمی بــدون رعایت احــوال این 
مردمــان، بدون احترام گذاشــتن بە زبان و بە 
فرهنگ شــان، بە ســنن  و تاریخ شان بە نتیجە 
نمی رســد. تنها راە حل باقی ماندە برای احترام 
گذاشــتن بە این تنوع و تکثر فدرالیزم است! 
بە ایــن دلیل ما بە فدرالیــزم اعتقاد داریم و 
باورمندیم با در کنار هم بودن در یک سیستم 
کاماًل دمکرات و فــدرال و یک دولت مرکزی 
مشــترک می توانیم شکوفا بشــویم، می توانیم 
دســت در دســت هم به یکی از بهترین ها در 
منطقە و جهان تبدیل شویم. با توجە بە تنوعی 
کە موجود اســت و با توجە بــە فرهنگ های 
متفــاوت، مــا از فدرالیزم صحبــت می کنیم. 
امیدوارم کە تمام احزاب و سازمان های سیاسی 
قبل از اینکە دیر شــود بە ضرورت این قضیە 
پی ببرند؛ قبل از اینکە این مســائل از کنترل 
خارج شــوند و ما وارد یک تونل سیاە بشویم. 
امیدوارم با صحبت هایم جوابتان را دادە باشــم 
و اگر بعضاً حاشــیە رفتم فقــط بە خاطر این 
 بود کــە کاماًل از اوضاع واحوال موجود دلم پر 

است.

 آقایــی بلیده ای حزب شــما در 
چندین ائتــالف ایرانی حضور دارد، بعضی 
از همپیمانان شما اســتقالل خواه هستند 
و بعضــی فدرال خواه، چرایــی اتخاذ این 
سیاست از طرف حزب مردم بلوچستان را 

در چه چیزی باید جستجو کرد؟

با تشــکر و سالم بە شما و همەی 
دوســتان و خیلی خوشحالم کە بە 
هر حال در جمع دوســتان هستم، 
در ایــن روزهایی کــە آدم از دیدار فیزیکی و 
نزدیک از همدیگر محروم است، امیدوارم کە بە 
زودی از نزدیــک همدیگــر را ببینیم. ببینید 
مسأله ی اساسی این است که هدف اول حزب 
مردم، دســتیابی به حاکمیت مردم بلوچستان 
است؛ و در برنامه ی خودمان یک منشور فدرال 
داریم که در چهارچــوب آن خواهان اتحاد بر 
بنیاد برابری ملی هستیم. در جامعه بلوچستان 
برای حل مسائل بلوچستان تنوع فکری وجود 
دارد. در ایــران هم اکنــون و در دوران معاصر 
تفکــرات هژمونی طلبــی ملی کــه هدف آن 
یکسان ســازی ملــی اســت حاکــم اســت و 
عملکردهای اســتعماری در ارتباط با ملت های 
تحــت ســتم وجــود دارد. در مقابــل چنین 
امپریالیسم داخلی ای که در تفکر حاکمیت های 
ایران و در تفکرات سیاســی و رفتاری جامعه 
حاکم مسلماً و در بخشی از گروهای اپوزیسیون 
وجــود دارد در بین ملت های تحت ســتم نیز 
تفکرات اســتقالل طلبانه به وجود می آید. این 
جنبش هــا دارای پایه ی اجتماعی هســتند و 

نمی توان آنها را نادیده گرفت.
اگر هدف ایجــاد یک جامعــه ی دموکراتیک 
است که ناســازگاری ها و تفاوت ها را به شکل 
مسالمت آمیز حل کند، باید بتوان بین تفکرات 
متفــاوت دیالوگ ایجاد کرد. ما در حزب مردم 
فکر می کنیم در جوامــع ملی ای که امروز در 
ایران هســتند پلورالیزم فکــری فراوانی وجود 
دارد و هیچکــدام از این ها بــه زودی ناپدید 



نمی شــوند. به همین دلیل ما در حزب مردم 
بلوچســتان از هرگونه امکانی برای دیالوگ و 
یا همــکاری در خصوص نکاتی که با هر گروه 
توافق نوشــته و یا نانویشــته داشته باشیم به 
نوعی همفکری، دیالوگ و یا همکاری پروژه ای 
و اســتراتژیک داریم. اتحاد اســتراتژیک ما با 
کنگره ملیت هــای ایران فدرال و با اتحادهایی 
همانند شورای دموکراسی خواهان و همبستگی 
برای آزادی و برابری است که هم اکنون توافق 
نوشــته  و رســمی حزبی داریم. اما با گروهای 
دیگــر که شــاید اســتقالل طلب باشــند و یا 
فدرالیزم را قبول نکنند همکاری و یا هماهنگی 
انجام می دهیم. این بخشــی از فعالیت ما برای 
ایجاد فرهنگ ســازی دموکراتیــک در جامعه 
اســت تا از هم اکنون به حل مسائل و تضارب 
آراء به شــکل دموکراتیک کمــک کند. اگر با 
هــم صحبت نکنیم آن موقع در مقابل همدیگر 
به شــکل قهرآمیز قرار می گیریــم. ما باید از 
هم اکنون به این فکر باشــیم که یک فرهنگ 
دموکراتیک در جامعــه ی خود و دیگر جوامع 
ایجاد کنیم تا مسائل به شکل دموکراتیک حل 
شوند. به نظر ما در شرایط فعلی باید از هرگونه 
دیالوگ و نزدیکی با جمهوری اسالمی ایران و 
نیروهای وابسته به آن و یا سازمان های موازی 

با آن پرهیز کرد.
برای ایجاد و یا حفظ یک جامعه ی دموکراتیک 
باید یک دید باز داشت و باد دید باز رفتار کرد 
و با دیالوگ سیاسی و همکاری های مقطعی و 
شــرکت در کنفرانس ها و سمینارهای یکدیگر 
به آشنایی با همدیگر و شناخت بهتر در تداوم 
ایجاد فرهنــگ دموکراتیک و لیبرال و جوامع 
دموکراتیک و همزیســتی مســالمت آمیز ملی 
کمک کرد. این سیاست حزب مردم بلوچستان 
است؛ و همیشه هم حزب مردم بلوچستان در 
ارتباط با همه  گروه ها و بخش های اپوزیسیون 
چه استقالل طلب و یا سلطنت طلب، بر پیشبرد 
برنامه و ایده ی خود که همانا حاکمیت ملی و 
حفظ واحد ملی و فرهنگی بلوچستان با حفظ 

هویت ملی آن بر بنیادی دموکراتیک و حسن 
همجــواری با ملل دیگر بر بیناد حقوق بشــر 
سازمان ملل متحد، اصرار ورزید و در پیشبرد 

آن کوشیده است.

 سپاســگزارم آقای بلیدەای. کاک 
شاهو در شرایط کنونی بسیاری از دوستان 
فدرالیزم را یک راهــکار قلمداد می کنند؛ 
اما دو موضوع مطرح اســت، از یک طرف 
استقالل طلب ها معتقدند که به دلیل وجود 
مشــکالت منطقه ای، فدرالیزم یک راهکار 
نیست و قابلیت حل این مشکالت را ندارد. 
از طرفــی دیگــر تمامیت خواه ها معتقدند 
که ما مشــکالت بزرگ و کالن موجود از 
جمله بحران های زیست محیطی و مسئله ی 
توسعه را نمی توانیم از طریق فدرالیزم حل 
کنیم. شــما چطوری این دو مســئله را با 
هم تلفیق می کنید؟ آیــا فدرالیزم توانایی 
حل مسائل کالن و بحران های منطقه ای و 

سراسری ایران را دارد؟

اتفاقاً نقطه ی قوت فدرالیزم در حل 
این مســائل اســت. بگذارید نگاه 
دقیقتــری بە بحران ها بر اســاس 
وجود و عدم وجود فدرالیزم داشته باشیم. اوالً، 
هــر کدام از اتنیک هایی کــه در ایران زندگی 
می کنند، خود داری یک ســرزمین هستند که 
در آن اکثریت را تشــکیل می دهند، این یک 
فرصت است که به آســانی فدرالیزم در ایران 
پیاده شــود. بگذارید ســه ابربحــران ایران را 
براســاس وجود و عدم وجود فدرالیزم بررسی 

کنیم:
اولین ابربحران، ابربحران محیط زیســتی است. 
چند عامل اساســی که در این ابربحران نقش 
دارند عبارتنــد از تغییر اقلیم، عدم توانایی در 
مدیریت آب، تمرکز توسعه و سیاست خارجی 
جمهوری اســالمی. در زمینــه ی تغییر اقلیم 
تقریباً برای همه کشــورهای دنیا نمایان شده 
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که این بحران یک ابربحران جهانی است و حل 
آن مســتلزم همکاری جهانی است. پس معنی 
ایــن راه حل این اســت که هــر دولتی که در 
ایران در رأس امور باشــد، باید در تمامی امور 
رابطه اش را با جامعه ی جهانی به حالت عادی 
درآورد. این در حالی است که سیاست خارجی 
جمهوری اسالمی نه تنها بر مبنایی عادی سازی 
روابط با کشــورهای جهان بنیاد گذاشته نشده 
بلکه مبنای آن ایجاد چالش و افزایش تنش در 

سطح کشورهای اسالمی است.
حاال بیاید یک ســناریو دیگر را بررسی کنیم. 
در این ســناریو فرض را بر آن می گذاریم که 
یک دولت در ایران در رأس امور قرار می گیرد 
و روابطــش با جامعه ی جهانــی را به حالت 
عادی در می آورد. شــرایط عادی سازی رابطه 
در هر دولتی این اســت که دولت مذکور نگاه 
امنیتی به هویت های غیرفارس و غیرشیعه را 
تغییر دهد. چرا ایــن ادعا را مطرح می کنم؟ 
حــاال بگذارید یک مقدمه را طرح کنم و بعد 
جــواب چرایی ایــن ادعا را بدهــم. در طول 
١٠٠ سال گذشــته نگاه دولت مرکزی ایران 
بــه هویت هــای غیرفارس و غیرشــیعه یک 
نگاه امنیتی بوده اســت و هویت استاندارد یا 
هویت رسمی هویت فارس_شیعه بوده است. 
وضعیت همســایگی ایران بدین شکل است، 
در جنوب عرب های اهوازی عقبه ای فرهنگی 
از حوزە ی خلیج فارس تا شمال افریقا دارند، 
تورک هــا هم عقبه ی فرهنگــی ای از قفقاز تا 
آسیای مرکزی به اضافە ترکیه امروزی دارند، 
کوردهــا هــم از دریاچه ی ارومیــه تا دریای 
مدیترانه عقبه فرهنگی دارند، در شــرق هم 
وضعیت بدین شکل است از یک طرف هویت 
پشتون سنی مذهب و پاکستانی سنی مذهب 
حضــور دارد و اگر طرف دیگر هویت بلوچی. 
پس در یک کالم نگاه حاکمان به هویت های 
داخلــی جغرافیای ایــران، ایــران را به یک 
جزیرە ی محاصرە شــده از طرف دشــمنانش 
تبدیــل کرده اســت. بر این اســاس تا نگاە 

حکومت به هویت های غیرفارس و غیرشــیعه 
تغییر نکند، امــکان آن وجود ندارد که ایران 
بتواند در خاورمیانه، اوراســیا و بخش های از 
شبه قارە راوبط اش را عادی  کند. کمااینکه در 
دورە پهلوی دوم ایران با غرب رابطه ای عادی 
داشــت، اما هرگز باکشورهای منطقه رابطه ی 
مناســبی که مبنی بر حسن همجواری باشد 
نداشــت. در این مورد با عطــف به فدرالیزم 
مقوله ی مدیریت آب را هم بررســی می کنم. 
جغرافیای ایران یک جغرافیای خشــک است 
و مقوله ی کم آبی موضوع تازەای نیســت، ما 
کوردهــا در فرهنــگ خــود حکمرانی آب را 
داشتیم و حتی در روابط اقتصادی و اجتماعی 
کوردســتان یک پســت به اسم میرآب وجود 
دارد؛ کار فردی که میرآب می شود، نگهداری 
از منابع آب و تقســیم بندی مناسب آب های 
مشــترک اســت. البته که در مرکز ایران هم 
باتوجــه به وجود قنــات حکمرانی آب وجود 
داشــته است. در این بین حکومت مرکزی در 
١٠٠ ســال گذشــته بر مبنای آسمیالسیون 
کوردســتان را ادارە می کند و همزمان آب بر 
اســاس مدیریت یکپارچه از مرکز اداره شده 
اســت. این دو مقوله یعنی نگاه کم اهمیت به 
حکمرانی هایی که در ســده ها کارکرد داشتند 
و مدیریــت بــدون در نظر گرفت ســاختار 
و چالش های منطقه مســبب آن شــده است 
که عماًل کوردســتان نیز بــه ورطه ی کم آبی 
کشیده شده است. مشخص است که فدرالیزم 
حکومت خود را بر مبنای خواســت، ساختار 
و نیازهــای منطقه ای بنا می کند و امکان حل 

بحران در آن بسیار بیشتر است.
دومین ابر بحرانی که ایران با آن روبرو اســت 
بن بســت در توســعه است. شــما اگر نقشه ی 
بحران فرونشســت زمین و ورشکســتگی آب 
را با نقشــه ی مناطق صنعتی ایــران در کنار 
همدیگر قرار دهید، این دو نقشه تقریباً جز در 
مناطق اهواز و بلوچســتان با هم کاماًل منطبق 
هســتند، در مورد اهواز که چرایی بحران آب 



مشــخص است و آن هم اتفاقاً به موضوع عدم 
تجزیــه ی قــدرت در ایران برمی گــردد. اما با 
شــرایطی که در مرکز ایران هست، کشاورزی 
و صنعت به ورشکســتگی و بن بست رسیده اند 
و در مورد باقــی مناطق هم که حاکمان نگاه 
امنیتی به مناطق دارند و اصاًل آماده نیســتند 
که در آنجا ســرمایه گذاری کنند. با این حال 
جمهوری اسالمی برای خروج از این بن بست، 
دســت به انتقال آب از حاشیه به مرکز ایران 
می زند. مردم حاشــیه اکثراً فقیر هســتند به 
طوری کــه طبق آمار مناطق کوردســتان در 
یــک دهه ی گذشــته آمار فالکت شــان باالتر 
از حد متوســط ایران بوده اســت. همزمان با 
فالکت زندگی مردم به کشــاورزی گره خورده 
اســت، یک کشــاورز از هر متخصصی در دنیا 
بهتر درک می کند که کشــاورزی بدون آب و 
بــا آب چه معنــی ای دارد. پس در عمل رژیم 
بــا انتقال آب و گرفتن آن از کشــاورزان دارد 
بنزین بر شکاف ها میریزد! بی گمان در صورت 
عدم توقف انتقــال آب، اعتراضات اقلیم اهواز 
آخرین اعتراضات در زمینــه آب نخواهد بود، 
در همین حال هم مردمان استان های لورستان 
و چهارمحــال به صورت روزانــه به انتقال آب 
معترض هســتند، فدرالیزم نــە تنها می تواند 
ایران را از بحران توسعه نجات دهد، بلکه تنها 
راهی اســت که می توان از طریق آن مدیریت 
منابع را انجــام داد و از تنش های اجتماعی و 

سیاسی جلوگیری کرد.
ســومین بحران، بحرانی اســت به اسم تهران 
بزرگ! دیگر کســی نمی تواند انــکار کند که 
در تهــران حتــی تأمین هوای ســالم هم به 
یک آرزوی دســت نیافتی تبدیل شــده است، 
همه هــم می دانیــم آنچه تهــران را به یک 
ابربحران اجتماعی، محیطزیســتی، اقتصادی و 
ســالمتی تبدیل کرده اســت، نگاه و سیاست 
مرکزگراهاســت. آنها دهه ها اســت که جاده، 
دانشگاه، بیمارستان، فرودگاه و ... را تنها برای 
خود خواســته اند. بر این اساس روزانه جمعیت 

تهران افزایش پیدا کــرده و حال به وضعیتی 
رسیده که تأمین زیرســاخت که هیچ، تأمین 
هوای پاک هم امکانش بســیار کم است. پس 
فدرالیزم نه تنهــا نقضی در حل ابربحران های 
ایران ندارد، بلکــه به جرأت می توان گفت که 
تنها راه حل برای این ابربحران هاســت و تأکید 
و پافشــاری بر تمرکزگرایی و تمامیت خواهی 
قطعــاً بحران های کنونی را بــه نقطه ای بدون 

بازگشت می برد.

 آمــار فقر، بیکاری، کم ســوادی، 
فالکت، در بلوچستان معموالً باالتر از سطح 
میانگین کلی ایران اســت، چرا این آمارها 

در بلوچستان باالتر است؟

از انضمام بلوچستان تحت حاکمیت 
پهلوی اول رفتار سیاست ایران در 
بلوچســتان در دوران پهلوی دوم 
شکل گرفته اســت. آقای عباس خلعتبری که 
در گذشــته به عنــوان رئیس کل »ســازمان 
معاهده ی مرکزی )سنتو(« انجام وظیفه کرده، 
در گفت وگویی با سلیگ. اس.هریسون نکته ای 
افشــاگرانه را یادآوری می کنــد: »تصور ما در 
سنتو همیشــه این بود که بلوچ ها در فرصتی 
ســعی خواهند کرد با کمک شــوروی دولت 
مســتقل خود را ایجاد کنند. بنابراین تالش ما 
ایــن بود که تا حــد ممکن آن هــا را از نظر 
سیاسی ضعیف، عقب مانده و نامتحد نگهداریم«. 
این سیاست عماًل در بلوچستان از زمان پهلوی 
اجــرا می شــده اســت و در دوران جمهوری 
اســالمی ایران شــدت پیدا کرده است. آقای 
امیرعباس هویدا نخســت وزیر ایــران در یک 
مصاحبه با آقای سلیک اس. هریسون در سال 
1٩77 گفتــه بــود که جمعیــت بلوچ ها زیاد 
نیســت و اتفاق افتاده که در یک منطقه سوق 
الجیشــی کشــور زندگی بکنند. آیا ما به آنها 
اجازه بدهیم که از این موقعیت استفاده بکنند 
تا ما از منابع گرانبها برای توسعه یک منطقه ی 
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عقب افتاده استفاده کنیم؟ بهتر است که این ها 
را به جای دیگری منقل کنیم.

این سیاســت را رژیم جمهوری اسالمی ایران 
تشــدید کرده است. ســال 13٥٩ من این را 
خودم از یک آخوند در یک تشــییع جنازه ی 
یک بسیجی شنیدم. ما را به عنوان دانش آموزان 
دبیرستان در چابهار به این تشییع جنازه برده 
بودنــد. آخوندی که از طرف حاکمیت صحبت 
می کــرد گفت: ما هم اکنون در جنگ با عراق 
هستم وقتی از جنگ خالص بشویم به حساب 
بلوچ ها می رســیم؛ و واقعاً هم اینطور شد. در 
دوران ریاســت جمهوری هاشــمی رفسنجانی 
عملیــات نظامی در بلوچســتان بــه ویژه در 
منطقه ســرحد و سیســتان بلوچستان شدت 
یافت. قتل عام های وسیعی انجام گرفت. که در 
گزارش های سال 1٩٩2 سازمان عفو بین الملل 
نیز آمده اســت. در این زمــان بود که مردان 
خیلی از روستاهای بلوچستان توسط نیروهای 

سرکوبگر کشته شدند.
 سیاســت ایران عماًل در بلوچســتان با هدف 
ایجاد شــرایطی بوده اســت که مردم بلوچ در 
بلوچستان امنیت سیاسی اقتصادی و فیزیک و 
فرهنگی نداشــته باشند، برای دستیابی به کار 
از بلوچستان به کشــورهای همسایه مهاجرت 
کننــد و در ضمن مهاجرت بــرای غیربلوچ ها 
را به ویژه به شــکل وابستگی به ارتش، سپاه 
پاســداران، ســازمان های اطالعاتی و نیروهای 
انتظامی و سازمان ها و نهادهای وابسته به این 
گروها را ســهل کرده است. هدف نهایی رژیم 
ایران تغییر جمعیتی بلوچســتان است تا مردم 
بلوچ در ســرزمین تاریخی خود به یک اقلیت 
تبدیل شوند. در حالی که در برخی از شهرهای 
بلوچستان بیکاری باالی 6٠ درصد است، بجای 
ایجاد کار برای جوانان بلوچ سیاست رژیم این 
اســت که مردم بلوچ همچنــان در بیکاری و 
فقر زندگــی کنند و ســعی می کند مهاجرت 
غیربلوچ ها را که بیشــتر کارکنان ارتش سپاه 
پاســداران، ســازمان های اطالعاتی و نیروهای 

انتظامی و نهاد و شــرکت های وابســته به آنها 
هســتند به بلوچستان بیشتر کند. این به نوبه 
خود اختالف جامعه بلوچستان با جامعه مهاجر 

را شدت می بخشد.
سیاست تغییر جمعیتی ایران در دولت روحانی 
بــا اعالم اینکه بین ٥ تــا ده میلیون جمعیت 
به بلوچستان انتقال داده می شود تشدید شده 
است. این سیاســت را همایش جمعیتی اسم 
نهادنــد. هدف آن تغییر جمعیتی بلوچســتان 
و تبدیــل کردن مردم بلــوچ به یک اقلیت در 
سرزمین تاریخی و ملی خود است. بلوچستان 
همیشــه یک ســرزمین مهاجرپذیر بوده است 
و ما بلوچ هــا نیز به دالیل متفــاوت از جمله 
برای فرار از لشکرکشــی های حاکمان ایران از 
زمــان قاجار تا همین حاال مجبور به مهاجرت 
به کشــورهای همســایه به ویژه به کشورهای 
عربی شدیم. ما مخالف مهاجرت غیربلوچ ها از 
جاهــای دیگر ایران و یا جهان به بلوچســتان 
نیســتیم. اما همچنان که ما بلوچ های مهاجر 
به ســرزمین های دیگر با حفظ زبان و فرهنگ 
خــود در حد امکان در فرهنگ آن کشــورها 
ادغام شدیم خواست ما این است که مهاجران 
به بلوچســتان با حفظ فرهنگ و زبان خود در 
فرهنگ بلوچســتان انتگریتید بشوند، نه مردم 
بلوچ در فرهنگ جمعیت مهاجر که به شــکل 
سیستماتیک توسط دولت ایران به بلوچستان 
آورده شــدند ادغام بشــوند. سیاست تفکیک 
ســرزمینی بلوچستان و تقســیم آن به سه یا 
چهار استان نیز در همین راستا است تا تغییر 
جمعیتی در بلوچســتان راحت تر انجام شــود. 
بخشهایی از سرزمین بلوچستان به استان های 
همســایه ی هرمــزگان، کرمــان و خراســان 
جنوبی ادغام شــده و وضعیت مردم بلوچستان 
در ایــن مناطق حتی از بلوچســتان نیز بدتر 
اســت. اگر مردم بلوچ از سیاست دولت ایران 
در بلوچســتان تحت ستم هســتند مردم این 
مناطق هم از سیاســت دولت ایران به عنوان 
بلوچ تحت ســتم هستند و هم از ستم استانی 



در رنج اند. می توان گفت که سیاست ایران در 
ارتباط با بلوچستان سیاستی استعمارگرایانه ی 
راسیستی اســت که هدف آن با از بین بردن 
کامل بلوچســتان به عنــوان یک مردم و یک 
واحد فرهنگی و ملی اســت. عقب نگه داشتن 
بلوچستان از لحاظ سیاسی اجتماعی و فرهنگی 
و اقتصادی در راستای چنین اهداف فاشیستی 

و شوونیستی ای است.

جمهــوری  حســینی،  آقــای   
اســالمی در ســطح منطقە بیش از چند 
بــار، خصوصاً در یکی دو دهەی اخیر علیە 
کوردها در مناطق دیگر کوردســتان مانند 
کوردســتان عراق یا کوردســتان ســوریە 
عمل کــردە اســت، دلیل این سیاســت 
 جمهوری اســالمی را شــما در چە چیزی 

می بینید؟

اجازە بدهید کمی بە عقب برگردیم 
ببینیــم رژیمهای حاکــم بر ایران  
چه رویکردی نسبت به ملیت های 
ایران داشته اند؟ برای همه ی ما روشن است و  
دیگر یک آرزوست که شاهد باشیم یک رژیم 
در ایران روی کار آمده و بە نسبت ملیت های 
تحت ستم ایران نظر مساعدی داشتە باشد. تا 
االن چنین چیزی بوده اســت؟ یا کدام رژیم 
بودە کە الاقل در ســرکوب ملیت ها مخصوصاً 
ملت کورد دســت نداشتە و ســرکوب مداوم 
این هــا رو در نظر نگرفتە باشــد؟ متأســفانه 
می بینیم همین االن هم، همین امروز کسانی 
کە نقش اپوزیسیون این رژیم را بازی می کنند 
در جهــت منافع یک جمع از ایرانیان کە خود 
نیز حاضر نیستند تعریف کنند کە قوم هستند، 
ملت هستند، عشیرە اند؟ چی هستند؟ و فقط 
خودشــان را ایران تلقی می کنند، یعنی فارس 
را بــە معنی ایران و ایــران را بە معنی فارس 
ترجمە می کنند. این جمع هم که اپوزیسیون 
هســتند، هــر وقتی کــە صحبــت از حقوق 

ملیت های ساکن ایران بە میان آمده بالفاصلە 
یــک تهمــت و یــک توهین بە نســبت این 
ملت های تحت ستم در نظر می گیرند: تجزیە 
طلــب! من نمیدانم عمــداً این را می گویند یا 
معنایــش را نمی فهمند؟ تجزیــە از چی؟ اگر 
ملت کورد امروز بر مبنای آن اصل بین المللی، 
آن اصلــی کە هســت بخواهد حــق تعیین 
سرنوشــت خودش را به دست بگیرد از کدام 
قسمت تجزیە شدە است؟ کە بە کدام قسمت 
وصل شــدە اســت؟ بلکــە این حــق تعیین 
سرنوشت خودش را در صورت حاال استقالل، 
فدرالیــزم، خودمختــاری، کنفدرالیزم بە هر 
صورتی که خواســت می توانــد تعیین کند. 
این هــا این اتهام می زنند، یــا در جایی دیگر 
می گویند کە این ها تمامیت ارضی ایران را بە 
صورتــی زیر پا گذاشــتند. مــن وظیفە دارم 
تمامیت ارضی کشــورم و ملتم را حفظ کنم، 
تــورک همیــن وظیفــە را دارد، عرب همین 
وظیفــە را دارد، ملت های ایران این وظیفە را 
دارند، حــاال فارس هم اگر قبول کند که یک 
ملت اســت، این وظیفــە را در مقابل دیگران 
دارد و سرزمین و منطقەی خودش و تمامیت 
ارضــی اش ر حفظ کند. امــا وقتی کە این را 
می بینند مخصوصاً زمانی کە احساس می کنند 
کــە ملتی بە پا خواســتە و هویت خودش را 
طلــب میکند و برای ایــن هویت طلبی حاضر 
اســت هر نوع مبارزەای را کە امکان داشــتە 
باشــد پیش بگیرد ناچاراً یک نوع دشمنی از 
پیش تعیین شدە برای این ها در نظر می گیرند. 
بعد از انقالب بە محض اینکه کە انقالب شــد 
ملــت کــورد اولین ملتی بود کە بــە رفراندم 
جمهوری اســالمی نە گفت. هر چند جستە و 
گریختــە در جاهای دیگر بودنــد افرادی کە 
منفــرداً بە این رژیم بــە این رفراندم نە گفتە 
بودند! ولی سازمان یافتە و متحد و اعالم شدە 
تنها ملت کورد بود. این برخورد ملت کورد با 
رژیم جمهوری اسالمی و رژیم قبل از آن خود 
بە خود یک اولتیماتمی از طرف رژیم دریافت 
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میکنــد، رژیم فهمید کە این ملت تا لحظەای 
کە بــە حقوق خودش نرســد از پــا نخواهد 
نشســت. بنابراین از نظر تمام کســانی کە در 
رأس آن جمهوری اســالمی بودند آنانی کە به 
دنبال ملت ســازی بودند، یک ملت، یک زبان، 
یک پرچــم و یک دولت و مذهــب را دنبال 
می کردنــد، کوردها بە عنوان یک خطر جدی 
محسوب می شدند. تا آنجایی کە مقدور بود در 
داخل کوردســتان بە این ملت حملە کردند، 
کشتند، زندانی کردند، اعدام کردند و دهات و 
روستاها رو با خاک یکسان کردند و هر چه از 
دستشــان برآمد کردند؛ امــا در خود منطقە، 
متأســفانه منطقەی خاورمیانــە مخصوصاً این 
منطقەای کە کوردستان در آن واقع شدە یک 
نوع مرزبنــدی، مرزهای قــراردادی، مرزهای 
ســاختگی بــرای ایجاد حکومت های دســت 
نشاندە ایجاد شدە و در نتیجە ملت های ساکن 
منطقە تبدیل بە قسمت های کوچک و پارچە 
پارچە شدەاند. بە این صورت این ملت ها برای 
احقاق حقوقشــان هر کدام بە نوعی به دنبال 
مبارزە ی خودشــان هستند، ملت کورد هم بە 
همین صورت. اما ملت کورد با همســایەهایی 
روبەروســت. ترکیە از یک طرف، ســوریە از 
طرفی دیگر و همچنین عراق و ایران. عراق کە 
امــروزە در قانون اساســی اش علی الظاهر حق 
ملت کورد را تا حدودی بە رســمیت شناختە 
است، متأسفانه با هژمونی طلبی ای کە ایرانیان 
در عراق دارنــد می توان گفت حاکمیت عراق 
در دســت ایران اســت. ما دیدیــم کە برای 
رفراندمی کە چند سال پیش که در کوردستان 
عراق صورت گرفت حکومت ترکیە و ایران بە 
چە صورتی مخالفت کردند و جمهوری اسالمی 
ایــران حتی بــا نیروهای نظامــی خودش با 
حکومت اقلیم کردستان عراق وارد جنگ شد. 
چرا؟ چون می دانند هر بخشــی از کوردستان 
که بە حقوق خودش برســد بر سایر بخش ها 
تأثیر خواهد داشت. ناچاراً اگر در تمام موارد، 
در مــواردی دیگر هم با هم اختالف داشــتە 

باشند این کشورهای همسایە در برابر خواست 
بە حق ملت کورد کە خواست هویت طلبی ست 
با هم متحدند و این اتحاد ننگین را همیشــە 
نگە داشــته اند. چە در رژیم شاهنشاهی و چە 
در رژیم جمهوری اســالمی چون از تغییر در 
مرزهــای قــراردادی و مرزهایی کــە بە قول 
معــروف بە صــورت امر واقع ایجاد شــدەاند 
نگرانند. همین مرزی کە قراردادی تأســیس 
شدە را می توان با یک قرارداد هم لغو کرد. امر 
واقــع می تواند این مــرز را از بین برده و مرز 
تازه ای درست کند. بە همین صورت جمهوری 
اســالمی با تمام قوا می کوشــد چە در داخل 
ایران و چە در منطقە تا آنجایی کە امکان دارد 
در ســرکوب کوردها فعال باشد و اجازە ندهد 
کوردها در هیچ منطقەای بە حقوق خودشــان 
برسند. شــاید ســؤالی پیش بیاد کە چرا در 
جریــان جنگ ایــران و عراق بــە عنوان یک 
نیروی پشــتیبان از کوردهای عراق پشتیبانی 
کرد؟ یا چرا از پ.ک.ک. در خصوص خواست 
کوردهــای ترکیە، پشــتیبانی می کند؟ عرض 
کنم کە به دنبال کمک نیست بلکه در پی آن 
است کە این قسمت ها را بە عنوان مهرەای در 
اختیار داشتە باشد کە اجازە ندهد از آن حدی 
کە خود جمهوری اســالمی مشخص کردە پا 
فراتر بگذارند. بە هر صورتی کە امکان داشــتە 
باشــد جلوی هر نوع حرکت آزادیخواهانە در 
منطقە را خواهند گرفت. نه فقط برای کوردها، 
بلکه اطمینان دارم هر ملتی در منطقە بخواهد 
حقوق اساســی خــودش را بە دســت آورد 
جمهوری اسالمی مخالف این ملت خواهد بود. 
جمهوری اسالمی به دنبال گسترش سیستمی 
است کە بە وجود آوردە و بە عنوان یک رژیم 
شیعە مذهب و پان فارس اگر خیلی سادە این 
را مطــرح کنم، در هــر دو رژیم، هم در رژیم 
گذشــتە از مذهب شیعە بە عنوان یک پایگاە 
برای مخالفت با مخالفین رژیم و استفاده شده 
است هم در این رژیم. ملت فارس را در پایگاە 
خودش برای مخالفت بــا بقیە در نظر گرفتە 



است. خیلی مشخص است، ناسر بلیدەیی عزیز 
االن اشــارە کردنــد مناطقی کە اســتعداد و 
امکانات رفاهی دارند و می توانند توســعە پیدا 
کنند مناطقی انــد کە در اختیــار ملیت های 
ایرانند، اگر جمهوری اسالمی نتواند در اهواز، 
در کوردستان، در آذربایجان، ترکمن صحرا و 
در جاهــای دیگــر از نیروی انســانی، معادن 
زیرزمینی و امکاناتی کە طبیعتاً در اختیار این 
مناطق اســت اســتفادە کند مطمئناً مناطق 
مرکز دچار بحران های اقتصادی خواهند شــد. 
از این نظر هست کە باید با اینها مخالفت کند 
کە قدرت نگیرند و قدرتی در اختیار نداشــتە 
باشــند. چە کورد و چە ملتــی دیگر، این کار 

جمهوری اسالمی است.

 سپاســگزارم آقای حسینی. آقای 
فاضلی یکــی از دگرســتیزی هایی کە در 
بطن ناسیونالیزم ایرانی هست عرب ستیزی 
اســت و البتە بسیاری از عرب ستیزها ادعا 
می کننــد کە اینها علیە عرب های خارج از 
ایران هســتند، اما من میخواهم این سؤال 
رو از شما بپرســم، عرب ستیزی ای کە در 
بطن ناسیونالیزم ایرانی هست چه تأثیری 
بر عرب هایی کــە در جغرافیای االن ایران 

زندگی می کنند گذاشتە است ؟

همانگونــە کــە همە شــما مطلع 
هســتید، دولت ملت ایران پایەاش 
بر اساس دگرستیزی و بەخصوص 
عرب ســتیزی بنا نهادە شــدە است. وقتی این 
سیاســت بەصورت رســمی از سوی حاکمیت 
مورد استفادە قرار گرفتە شده، میتوانیم ببینیم 
کە این قضیە در حتی آموزش پرورش و کتب 
درســیی هم رسوخ و نمود پیدا کردە است. بە 
شــکل بســیار واضحی، همین دگرستیزی و 
عرب ستیزی در هنر جمهوری اسالمی و آنهایی 
کە ســریال و فیلم میسازند مشخص است. در 
روزنامەها شما اگر دقت بکنید، آخرین قضیەای 

کە باعث خشــم عمومی شــدە بود مســأله ی 
سوسک کە در روزنامەی اگر اشتباە نکنم ایران 
جوان بود کە منتشــر شد و ملت تورک بە آن 
اعتراض کرد. متأسفانه ما سالیان سال است که 
از ایــن قضیــە رنج می بریم. در ســال ١٩٦٨ 
هنگامی کە محمد رضا شــاە در سوئیس بود و 
خبرنــگار سوئیســی از او میپرســد خبرهایی 
می رســد کە در منطقەی عربســتان یک سری 
درگیری ها هست و این مردمان تحت ستم اند، 
وی بــە صراحت تأکید می کنــد اصاًل ما عرب 
نداریــم، چند تا عشــیرە هســتند کــە اینها 
کولی اند، ما چیزی بە اســم مردم یا ملت عرب 
نداریم. همین قضیە در ســال ١٩٨٣ توســط 
رفسنجانی اعالم شد یعنی در دورەی جمهوری 
اسالمی و منجر بە آن شد آن خیزشی در اهواز 
و چندین شــهر دیگر شکل گرفت. نتیجە هم 
خب سرکوب بود. البتە خامنەای یک هفتە بعد 
از ایــن اعتراضات بە صورت رســمی در نماز 
جمعــە عذرخواهی کرد و یکــی از اثرات آن 
خیزش، حذف تیم فوتبال روفیش اهواز بود کە 
تقریباً بە فینال جام حذفی رسیدە بود. آن تیم 
را اصــاًل منحل کردند و تمام بازیکناش هم بە 
این دلیل مشــارکت در آن خیزش دســتگیر 
شدند. من خودم آن موقع جوان بودم من هم 
بازداشت شدە بودم و این قضیە را ما در تمامی 
محافل دولتی در واقع بە چشم دیدیم و لمس 
کردیم. شما اگر مراجعە کنید بە خاطرات خود 
رفســنجانی چندین نکتە اشارە کردە است یا 
مثاًل کالنتری وزیر کشــاورزی رفسنجانی، بە 
صراحــت اعالم کرد کە حیف اســت این همە 
زمین خوب و آب زیاد، حتماً باید مردمان نقاط 
دیگر بیایند اینجا و زمین ها را بخرند، کارخانە 
بسازند، نخلســتان کشت کنند و عرب ها را به 
عنوان نگهبان استخدام کنند تا از این وضعیت 
خالص شوند. این دید مربوط بە امروز و دیروز 
نیست. متأسفانه، بیش از ٩5 سال است کە در 
کشور شکل گرفتە  است. واقعیت امر این است 
کە در پس ذهــن حتی کودکان در مدارس و 
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دبیرســتان ها و کودکستان ها این مسائل وجود 
دارد و داریم می بینیم.

در بعضــی از آن کتاب هایی کــە برا آموزش 
عربــی تدویــن کرده انــد بە شــکل بســیار 
تحقیرکننــدەای عرب هــا را رســم می کنند؛ 
همگی موجود است، شما سرچ کوچکی بکنید 
اینها رو میتونید ببینید. متأسفانه یک گفتمان 
کاماًل دولتی شدە و طبیعتاً وقتی شما در یک 
سیســتمی رشــد پیدا می کنید کــە مبنا و 
اســاس اش بــر دگرســتیزی بــە خصــوص 
عرب ستیزی و تورک ستیزی است، خروجی اش 
انسان هایی است کە ناخودآگاە همیشە این دو 
طیف را بە شــکل معمول نمی توانند بپذیرند. 
وقتی کە شما برای استخدامی شرکتی مراجعه 
کنید یا جایــی دنبال کار باشــید حتماً این 
مسأله گریبان شما را میگیرد. مثاًل شما تحت 
هیچ شــرایطی عربی پیدا نمی کنید کە خلبان 
باشد، محال است. پرس و جوهای زیادی هم 
انجام دادم و تنها کســی کــە من دیدم و در 
اهــواز توانســت خلبان بشــود آن هم خلبان 
بازرگانــی بە اصطالح هواپیماهایی کە حمل و 
نقل کاال و مسافر، کسی بود بە نام ضهیری کە 
هواپیماش هم ســقوط کرد. همان هواپیمایی 
کە در کوه های لرســتان توســط سپاە مورد 
اصابت قرار گرفت و سرو تهش را هم آوردند. 
البتــه در ایران هم درس نخوانده بود! بلکە از 
خانوادەی متمکنی بود و در خارج از کشــور 
تحصیالتش را تمام کرد، دورەهایش را دید و 
از سر ناچاری و به دلیل کمبود نیرو استخدام 
شــد. واقعیت امر همین است. شما در همین 
خیزشــی کە می بینید، بعضی از این کشــتە 
شدەها دو اسم دارند. مثاًل »فرزاد فیصت« یکی 
از همین نمونەهاست. خیلی از این خانوادەها 
بــرای اینکــە در آیندە برای فرزندانشــان در 
دانشــگاە یا استخدامی مشکلی پیش نیاید دو 
اســم برای آنهــا انتخاب می کننــد، یک نام 
شناســنامەای و یــک نامی کــە خانوادە اش 
صدایش می کننــد. مثل این آقای خدا بیامرز 

»حمزەی فریزاد« در شناســنامە فــرزاد بود، 
خیلی از دوستان بندە مجبور شدند تغییر نام 
بدهنــد. در زمانی کە من کــودک بودم و در 
زمان عموها و پدرم بە چشــم خودم می دیدم. 
برای خودمم هم ســؤال بــود و در ذهنم جا 
نمی گرفت این قضیە، نمیتوانســتم بفهمم چرا 
ایــن کار را می کنند. حاکمیــت می آمد فرضاً 
خانەی شیخ فالنی، چون میدانستند شیخ یک 
جایــگاە خاصی در بافــت اجتماعی جامعەی 
عرب دارد. موقعی که صاحب فرزند می شدند 
اینها رو مجبور می کردند، شیخ همایون، شیخ 
تهران، شــیخ شــهرام اینها رو خود حاکمیت 
مجبور می کرد کە اســم بچەهایتان را اینگونە 
بگذارید کە مردم هم مثل شماها همین کار را 
انجام بدهند و برای بچەهایشان اسامی فارسی 
تعییــن کنند. این مســأله شــخصاً وقتی کە 
یعقوب بەدنیا آمد و من رفتم برایش شناسنامە 
بگیرم قبول نکردند اســم عربی بگذارم پیش 
آمد. اســالمی، مذهبی مشکلی ندارند حسن و 
حســین و اینها مشــکلی نیست ولی اگر شما 
بخواهید یک اســم عربی بگذارید کە خارج از 
اهل بیت و این مسائل باشد قابل قبول نیست. 
وقتی مــا در جامعەای زندگــی می کنیم کە 
انتخاب اســامی برای فرزندانمان کار سادەای 
نیســت یعنی مشــکالتی داریم، حــال توجە 
بفرماییــد برای اخذ مجوز، برای اســتخدام و 
برای امور دیگر با چە مشکالتی مواجە خواهیم 
شد! این قضیە همانطور کە در اول صحبتمان 
اشــاره کردم نهادینە شدە است. بە این دلیل 
کــە گفتمان آموزش پرورش اســت، گفتمان 
دانشگاهیان و اســاتید دانشگاه است، گفتمان 
حاکمیت بوده و رسوخ پیدا کردە است. حذف 
این مسأله و کمرنگ کردنش کار بسیار بسیار 
سختی اســت و بە یک تالش دستە جمعی و 
گروهی نیازمند اســت. این مســأله متأسفانه 
عواقب شومی هم داشتە است، وقتی یک بچه 
در منــزل یک ســریال را نــگاە می کند یا به 
تماشای یک تئاتر یا فیلم سینمایی می نشیند 



کە مثاًل یک تصویر خیلی زنندەای از یک بلوچ 
یــا یک عــرب یا یک تــورک یــا گیالنی یا 
مازندرانــی ارائه می دهــد، طبیعتاً آن کودک 
مــورد هدف اســت، من کە نیســتم، من کە 
متوجــە میشــوم، من کە ســن و ســالی را 
گذرانده ام میدانم که یک نوع سیاســت است 
برای آســمیله کردن و تغییــردادن. این تغییر 
باعث می شــود کە من یک مقدار دور بشوم از 
خودم از ســنتم، از فرهنگم از زبانم. ولی آن 
کودک این مســائل را درک نمی کند و با یک 
خالء هویتی مواجە می شــود، همیشــە سعی 
می کنــد از اصل خودش از زبــان خودش، از 
ملت خودش دو شده و فاصلە ایجاد کند. باور 
کنیــد در همیــن گفتمان هایی کــە از این 
تلویزیون هــا گســترش داده می شــود طرف 
می گوید درست است من خودم تهرانی هستم 
ولی پدرم، پدربزرگم تورک بودە، یعنی حاضر 
نیســت بگوید من هم ترک هستم و از همان 
سالله هستم، من از همان خونم، این فرد آن 
قدر تحقیر شــدە کــه از آن جامعە ی فراری 
اســت! اگر بودە پدرم بودە، اگر بودە پدربزرگم 
بودە، من نیستم، من تهرانیم، من فارسی فرضاً 
بــدون لهجە صحبــت می کنم. این مســأله 
متأســفانه کودکان و جوانــان ما را هدف قرار 
دادە است. من خیلی خوشحالم کە تکنولوژی 
بە داد ما رسیدە است. اگر تکنولوژی بە داد ما 
نمی رســید، اگر ایــن شــبکەهای ماهوارەای 
فعالیــت نمی کردند، ما همە یا ذوب در والیت 
فقیە شــدە بودیم یا ذوب در پرســپولیس یا 
کورش پرســت می شــدیم. امــا از طریق این 
شــبکەهای اجتماعی از طریــق تلویزیونهای 
ماهــوارەای کوردها، ترک ها، حاال بلوچ ها ذوب 
نشدند. بە نسبت خیلی کمتر بە آن ملت هایی 
کــە امتــداد جغرافیایــی در منطقــە ندارند 
متأسفانه آســمیلە شــدند، خیلی ها آسمیلە 
شــدند ولی کوردها نشــدند، تورک ها نشدند، 
عرب ها نشدند، بلوچ ها نشدند و آن هم مربوط 
اســت بە آن امتداد جغرافیایــی کە خارج از 

ایران دارند. اگر این شبکەهای تلویزیونی و این 
برنامەها وجود نداشــت ما زبان خودمان را از 
دســت می دادیم. کمک بســیار بزرگی بە ما 
کردند، مخصوصاً بە ما عرب ها کە اگر بخواهید 
کل تاریخ عرب ها در ایــران را مطالعە کنید، 
خالصە شــدە در تاریخ اسالم و آن نکبت ها و 
آن جنگ های درون فامیلی کە در قریش بود، 
بە غیر از اینها چیزی پیدا نمی کنید. بگذارید 
خیلی ســادە یک مثال خدمتتان عرض کنم. 
من خودم تا سال اول و دوم دبیرستان با توجە 
بــە اینکە از یک خانوادەای بودم کە قســمت 
اعظم اش انقالبی بودند، خیلی هایشان اعدام و 
زندانی شدند. بعضی هایشان حزب تودە بودند، 
بعضی هــا مجاهدیــن، بعضی ها خلــق عرب، 
طیف های مختلفی بودند، باألخرە هر کســی 
یک اجتهادی داشتە است، یک مقدار مطالعە 
داشــتند. ولی در رابطە بــا این وضعیت کلی 
عرب ها هیچ معلوماتی نداشــتیم و یک روز بە 
صورت بسیار صریح و در حالی که تحت فشار 
هم بودیم، من از معلم ادبیاتم پرسیدم و گفتم 
من امیدوارم کە ســالم و زندە باشید، معلمم 
آقای ســواری بود، گفتم آقای معلم، یعنی ما 
عرب ها هیچی نداریم؟ من اصاًل روم نمیشــە 
بگم عربم! یعنی واقعیت امر اینە کە نە شــاعر 
داریم نە نویسندە داریم نە فالن داریم. خندید 
و گفــت مــن دو هفتەای یک کتــاب برایت 
می آورم مطالعە کن و متوجە می شوی که چه 
داشتی و چه نداشتی. گفتم چرا ما این قضایا 
را در کتابهــای تاریخ خودمــان نداریم؟ یک 
چیزهایی جســتە و گریختە بە قــول آقایان 
قائلە ی کوردستان، میرزا کوچک خان جنگلی، 
باقرخان، ســتارخان، سردار اسعد بختیاری و... 
ولــی ما عرب هــا هیچی نداشــتیم تمام. آن 
بندەی خدا شــروع کرد به آوردن کتاب برای 
من و وقتی مطالعە کردم بعد دیدم اصاًل قضیە 
خیلی متفاوت اســت و چیــزی کە من دارم 
میخوانم چیزی کە در روزنامە چاپ می شــود، 
چیزی کــە تلویزیون نشــان می دهد کاماًل با 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 61  ساڵی بیست و سێهەم  پاییزی 2721 300



301گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 61  ساڵی بیست و سێهەم  پاییزی 2721

چیزی کە اینجا نوشــتە شدە زمین تا آسمان 
فرق دارد. خب ببینید امثال بندە چقدر بودند؟ 
چقدرشــان آســیب دید؟ حاال من یک سری 
امکانات بود اســتفادە کــردم و متوجە قضایا 
شدم اما بعضیها امکانات ممکنە را نداشتند و 
سرخوردە شــدند، این قضیە ی عرب ستیزی و 
دگرســتیزی کــە در این مملکت شــاهدش 
هســتیم، مثل یک هیــوال می ماند کە درحال 
بلعیدن و هضم کردن کودکان ماست. برای بار 
چندم تکرار می کنم اگر پیشــرفت تکنولوژی 
نبود، اگر این شــبکەهای اجتماعی نبود، اگر 
ایــن تلویزیون های عربی نبود ما با یک فاجعە 
مواجە می شــدیم، اما باز خداراشــکر، تا یک 
مدت این عرب ستیزی باعث شدە بود در اهواز 
و در خیابان ها مردم با همدیگر عربی صحبت 
نکنند باور کنید. اگــر بخواهند صحبت کنند 
خیلی آرام کە کســی نفهمد عرب هستند! اما 
حــاال فرق کردە اســت. قضیــە همانگونە کە 
جمهوری اســالمی یا خاندان پهلوی ســعی 
کردند تاریخشان را بە نمایش بگذارند، دیگران 
را تحقیر کنند خب طبیعتاً خیلی از کشــورها 
ایــن کارها را می کنند بە شــکل و شــمایل 
دیگەای و این سریال ســاختن ها در رابطە با 
تاریخ جهان عرب در رابطە با پیروزی هاشــان، 
علم شــان،  شکستهایشــان،  نکبت هایشــان، 
شخصیتهایشان، شعرایشان، عالمان علوم شان، 
این ســریال ها ساختە و پخش می شود و واقعاً 
تأثیرگذار بوده اســت. من چون دوست دارم و 
پیگیری می کنم ایــن قضیە را، دیگر همچون 
ســابق نیست. دیگر شما رویت نشود و فارسی 
صحبــت بکنی. چیزی در حــدود بیش از دو 
دهە است کە مردم اصرار دارند بە ناون دادن 
اینکە عربن هستند. مثاًل لباس عربی بپوشند، 
در خیابان ها با لباس عربی قدم بزنند و صحبت 
کنند. این مسأله بسیار مهم است، هویت طلبی 
شکل گرفتە و بە شکل بسیار مطلوبی در حال 
پیش روی اســت و ما این را مدیون تکنولوژی 
هستیم کە باعث شد جامعە ی عرب با توجە بە 

اینکە بــرای یک مدت بســیار طوالنی تحت 
ضرب پهلوی و بعــد از آن جنگ و جمهوری 
اســالمی قرار گرفت خــودش را پیدا کند با 
تاریخ اش آشــنا شود. مثاًل شما تصور بفرمایید 
در محمرە هیچ قهوەخانەای حق نداشت رادیو 
بغداد پخــش کند. چون آن موقع رادیو بغداد 
موسیقی های ناظم غزالی و دیگر هنرمندان یا 
ام کلثــوم را پخــش می کرد و مــردم جمع 
می شــدند در قهوەخونەها، ایــن فرهنگ در 
قهوەخانە نشستن و قهوە سروکردن و چایی و 
صحبت کردن و تختە نردە بازی کردن با اینکە 
قدمت بسیار طوالنی داشت ولی بعد از تسلط، 
بعد از ورود نیروهای نظامی رضاخان بە منطقە  
سانسور و سرکوب شد. هیچ قهوەخانەای حق 
نداشت چنین کاری بکند. هیچ معلم عربی اگر 
بە استخدام آموزش و پرورش در می آمد حق 
نداشت که با دانش آموزان عربی صحبت کند! 
بعضی از این مناطق بە قدری محروم بودند کە 
هیچکس حاضر نمی شــد آنجا کار کند. مثاًل 
شــما تصــور بکنید مناطق »هــور هویزە« کە 
معروف اســت بە »هورالعظیم«، این را من بە 
جرات می گویم که فقط حشرات پشە کورە بە 
انــدازەی یک تیلە ســنگ اند، چونکه به دلیل 
جغرافیا و آب و هوای آنجا، حشــرات بزرگ اند 
و زندگی کردن در آن محیط برای کســی کە 
آنجا بــزرگ نشــدە و نمی دانــد چگونه این 
وضعیــت را تحمل کند واقعاً ســخت اســت. 
میتوانید این را از کسانی بپرسید کە فرضاً در 
دورەی ٨ ســالەی جنــگ در مناطق جنوبی 
بودند؛ بە این دلیل کمتر معلمی در آنجا دوام 
می آورد و اگر بومی نبود فرار می کرد! بە خاطر 
اینکە خانەها و نوع ساختنشان با خشت و آجر 
و این چیزها نبود، اینها رو با بردی، با یک نوع 
نی می سازند. به همین خاطر مجبور می شدند 
از مــردم همانجا معلمینی را اســتخدام کنند 
ولــی از آنها تعهد می گرفتنــد کە تحت هیچ 
شــرایطی در کالس در مدرسە با دانش آموزان 
عربــی صحبت نکنند. یکی از دالیل مهم افت 



تحصیلــی، یکی از دالیلی کە کــودکان ما از 
مــدارس فرار می کنند همین اســت. وقتی از 
خانوادە به مدرســە می آیند با یک جو بسیار 
بســیار غریبە برخــورد می کنند. نــە زبان را 
می فهمند و نه می فهمند که معلم چه می گوید! 
متأسفانه معلمین هم بعد از یکی دو روز فکر 
می کنند کە با خشونت بهتر میتوانند این بچە 
را کنتــرل کنند کە درس را بهتر یاد بگیرد و 
اینها را کاماًل از تحصیل به زبان فارسی متنفر 
می کننــد. خــب وقتی اینهــا از تحصیل دور 
می شــوند نە می توانند مدرکــی بگیرند نە در 
آیندە می توانند برای خود جایگاهی پیدا کنند. 
مخصوصاً در کشــوری کــە مدرک گرایی یک 
آفت اســت و این مســأله فقط مختص بە ما 
نیســت. خب طبیعتاً دوستان بلوچ هم از این 
قضیە بسیار رنج می برند. حاال من فکر می کنم 
در کوردســتان وضعیت یک مقداری متفاوت 
اســت، ولی در منطقە ی ما این مسأله آسیب 
بســیار بزرگی بە مــردم زدە و همچنان این 
داستان ادامە دارد و تا وقتی کە این حاکمیت 
ادامە داشــتە باشد این مســئله هم همچنان 
ادامــه دارد. واقعیــت امر این اســت اگر این 
حاکمیت همین امروز و همین لحظە ســقوط 
بکند و حاکمیتی دوبارە در تهران در رأس کار 
قرار گیرد کە تنوع و تکثر را قبول نکند، ما با 
همین مشــکالت مواجە خواهیــم بود و این 
مشــکالت ما ادامە خواهند داشــت. من فکر 
می کنم راهکار یک راهــکار پر هزینە خواهد 
بود؛ بە این دلیل کە بە این سادگی ها نمی شود 
این تفکر و این سیستم و این وضعیتی کە بر 
کشــور حاکم شــدە و بر ما بە صورت جبری 
تحمیل شدە است را تغییر بدهیم. مگر اینکە 
هزینه ها و دشــواری را بپذیریم. من امیدوارم 
توانســتە باشم به سؤال شما جواب بدهم، اگر 

نکتە خاصی هست حتماً یادآوری کنید.

 آقای کعبی، آقای فاضلی بە یک 
سیستم اشــارە می کند، بە یک سیستمی 

کە در آن دیگری هایی وجود دارند کە آن 
دیگری ها تهدید امنیتی محسوب می شوند. 
همزمان با این، ما با مســائل کالنی روبرو 
هســتیم، ما با محیط زیســت خاورمیانە ی 
در نقطــە ی ســقوط و با تهدیــد بحران 
محیط زیســت مواجه هســتیم. مســأله ی 
عــدم توســعە یافتگی، مســأله ی تبعیض 
سیســتماتیکی کە علیە زن ها وجود دارد، 
خــارج از اینکە من کــورد، من بلوچ، من 
تورک، در قدرت هســتم یــا نە علیە زنان 
تبعیض انجام می شــود، همە این مســائل 
گاهاً بهانەای می شوند کە گفتە شود ما بە 
یک رضاخان قــرن ٢١ نیاز داریم، بە یک 
حکومت متمرکز نیاز داریم، آیا راەحل این 
مســائل حکومت متمرکز است یا حکومت 

فدرال؟

نخست اجازه بدهید بگویم صحبت 
عزیزان در تشریح وضعیت مناطق 
مورد اشاره قلب هر آدم شریفی را 
بــه درد می آورد و هیچ فرد آزاده و مســئولی 
نمی تواند نسبت به این همه تبعیض و نابرابری 
بی تفــاوت بماند. باید آنقدر گفت و نوشــت و 
فریاد زد تا همه بدانند که بر ســر هموندان و 
هموطنــان آن هــا چه آمــده و می آیــد. باید 
چاره یابی کرد و این وضعیت نمی تواند و نباید 
ادامــه یابــد. راه حل و راهکار بــرای خروج از 
چنین وضعیتی با سؤال شما در ارتباط مستقیم 
قرار دارد. ســؤالی کە شــما مطــرح می کنید 
جنبه های بسیار وســیعی را در برمی گیرد. در 
اصل، اینکه چــه راه حل هایی برای بحران ها و 
معضالت کالن ارائه می شوند با نوع سیستم و 
نظمی که بر یک جامعه حاکم است در ارتباط 
مســتقیم قــرار دارنــد. می بینیم کــه برای 
بحران هــای کالن اجتماعــی و بــرای رفــع 
تبعیض هــای اساســی، جامعــه ی معاصر ما 
بدیل های متفاوتی را تا کنون تجربه کرده و یا 
ارائه داده اســت. می تــوان تمایز این نظام ها و 
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سیســتمهای موجــود در عرصــه ی مقابله با 
تبعیضات طبقاتی، جنسیتی و دیگر نابرابری های 
اجتماعی را تا حدود زیادی مشــاهده نمود. در 
جامعــه ی ما به طور مشــخص یعنــی ایران، 
ساختار و نظامی در مقایسه با دیگر ساختارها 
می تواند به طــور مؤثر و معینی عمل کند که 
همه ی معضــالت کالن و یا بحران های پایه ای 
مختص به کشــور ما را درهم آمیخته دانسته، 
رابطه منطقی آنها را درک نموده و راه حل همه 

جانبه ای را ارائه دهد.
بسیاری از بحران های کالن این جامعه از نتایج 
و تبعات پروســە ناموفق »دولــت – ملت« در 
سده ی اخیر اســت که می بینیم با روندی که 
علی رغم فراز و نشــیب هایی که طی کردە، چە 
زیان های مشخص و معینی را در همین جامعە 
و بە همە ی افراد یــا مجموعەها یا مردمان یا 
اجزایی کە این جامعە را تشکیل می دهند وارد 
کرده و می کند. بحــران هویت و هویت طلبی، 
بحران ادارە ی دولتی و حاکمیت، بحران ناشی 
از سیاســتهای تبعیض آمیز در مناطقی معین، 
بحــران مدیریت، بحران مناســبات میان این 
مجموعەها و اجزای گوناگون را سبب شده و یا 
الاقل زمینه های آنها را فراهم کرده و به وجود 
آورده و می آورد. ســاختاری که بر این پایه و 
در ادامه ی این روند طی شــده، باشد، نه قادر 
اســت به بحران ها بپردازد و نه زمینه های آنها 
را تخفیف دهد اگر باز تأکید نشود که خود از 

مسببین آن ها بوده و خواهد بود.
می توانــم ایــن نتیجەگیری را بکنــم کە اگر 
بپذیریم مسئله ی »تمرکز«، چه معضالتی برای 
جامعــه ی ما تاکنون خلق کرده اســت و نفی 
آن بیــش از هر زمان ضروری اســت، بنابراین 
نیازمند ســاختاری غیرمتمرکــز که همزمان 
درهم تنیدگــی این معضالت و مشــکالت را با 
هم ببیند و درک و دریافت به هم پیوسته ای از 
این معضالت داشتە باشد را می بینیم. بله، اگر 
نخواهم یک پیشــداوری ناعادالنە کردە باشم، 
حداقل می توانم بگویم از آنجایی کە سؤال شما 

مبتنی بر یک دولت فدرال می باشد بدون اینکە 
وارد جزئیات بشویم، من این فرض را می گیرم 
کــە این دولت فدرال و نوع مطلوب آن از نظر 
ما، اگر نگویم تمام راەحل ها را دارا خواهد بود 
امــا حداقل زمینە ی پاســخ درخور بە آن ها را 
بهتر آمادە می کند؛ چرا که ابزارهای الزم برای 
پاسخگویی بە این بحران ها را بهتر و سریعتر و 
بدون هرگونه مالحظه و تبعیض که در سیستم 
متمرکز شاهد بوده و هستیم، در دسترس قرار 

می دهد. دست کم تفاوت در اینجاست.
حاال ممکن اســت همین ساختار دولت فدرال 
هم نتواند خیلی از مشــکالت را همچنان کە 
در خیلــی از جوامع می بینیم، کامل حل کند 
ضمن اینکه هر شــکل حکومتــی، هر برنامە 
و پروژەی سیاســی، محاســن اما اشکال ها و 
کمبودهای خودش را هم داراســت، ولی پاسخ 
بە نظر من برای سیستم فدرال و غیرمتمرکز، 
مثبت اســت چرا؟ چون همزمــان نە بە طور 
مجــرد با این یا آن معضل بلکە یک مجموعە، 
مشــکل و معضل را آن هم با شــناخت بهتر 
و عمیق تر از محدوده ی خود، بررســی می کند 
کــە بە هم ربط دارند، شــما بــه این خیزش 
قهرمانانــە ی اخیــر علیه فاجعــە ی بی آبی و 
تشــنگی و عطش که از اولین الزامات زندگی 
هر انسانی در هر جای دنیا می باشد نگاە بکنید 
در می یابید که بالفاصلە با مسأله هویت طلبی، 
با خواست طبقاتی، با مشکل محیط  زیستی یا 
بحران محیط زیستی پیوند دارد، اصاًل وارد این 
بحث نشــویم کە کدامیک از این مشکالت بر 
دیگــری تقدم دارد کە در این بحث نمی گنجد 
و نتیجەگیری خاصی هم منظور نیســت، فقط 
می خواهم پیوند همه ی معضالت را با هم نشان 
بدهم. یعنی شــما یک مسأله مشخص دارید، 
یک بحران مشخص دارید، یک معضل مشخص 
دارید کە معضل کالنی اســت ولی بالفاصلە در 
عرصه های دیگر، با بحران های متعدد دیگر، در 

هم آمیختە می شود.
هدفم بیشتر این است که گفته باشم رابطە ی 



این معضالت و مشــکالت کالن بــا همدیگر 
واقعی و محرز است و بدون پاسخگویی عمومی 
و با توجه به تجربیات تاکنونی، بە نظر می رسد 
بعید باشــد که بە یک یا فالن مشکل معین یا 
بحران معین پاســخ درازمدت داد بدون اینکه 
به دیگر جنبه های اصلی که در باال اشــاره شد 
نپرداخت. از این نظر فکر می کنم کە ساختاری 
کــە حداقــل در پروژە، در برنامــە، در نیت و 
قصد، مبتنی بر رفع تبعیض در همە ی زمینەها 
باشد و هر سیســتم، هر ساختاری کە مبتنی 
بر این مبنا باشــد، حداقل این شانس را دارد 
کە از دیگر سیستم و مکانیزمهای دیگر، گام ها 
جلوتر باشــد چە در پاســخگویی و چە در به 
وجود آوردن زمینەهای مثبت و مســاعد برای 
حل و یا تخفیف عوامل یا علل و یا دالیلی کە 
اینگونە مشــکالت و بحران های کالن را سبب 
می شــوند. از طرف دیگر مایلم تأکید کنم که 
در ســطور باالتر به طور عمــده به بحران های 
شناخته شــده و عمومی تاکنونی پرداخته شد 
ولی ما در عصری زندگی می کنیم که آنچه را 
کــه می توان »بحران هــای در راه« و یا »نوین« 
نامید در مقابل جوامع انســانی قرار می گیرند. 
اینجاســت که اهمیت نوع نظام و سیستم دو 
چندان می شود که آیا سیستم موجود قادر به 
تأمیــن امکانات معین و کافی برای شــناخت 
راهکارهــا و عملی کــردن آن ها می باشــد یا 
بالعکس، خود موجب تشــدید آن ها می شــود. 
بنابرایــن نوع سیســتم اداری حاکم بر جامعه 
برای پاســخگویی به معضــالت کالن نه تنها 
موجــود بلکــه »نویــن و در راه«، از اهمیت و 
جایگاه ویژه ای برخوردار اســت. یک سیســتم 
فــدرال مطلــوب، این خصوصیــات را به نحو 

بارزتری می تواند داشته باشد.
نمونه ی بحران محیط زیستی یکی از این موارد 
اســت. این بحران محیط زیستی برخالف عدم 
توسعە یافتگی یا آنچە کە شما در سؤالتان برای 
نمونه آورده اید یا بســیاری مشــکالت دیگر یا 
تبعیض جنسیتی و غیره، شاید وجود داشته اند 

اما بە آن شکلی کە ما امروز می شناسیم طرح 
نبوده اســت یا می توان به بحران های مقطعی 
چــون بحران بهزیســتی و بیمــاری واگیردار 
»کووید – 1٩« اشــاره کرد کــه نوع مدیریت 
آن را در کشــورهای مختلف و تبعات متفاوت 
ناشــی از آن طی قریب به دو سال گذشته را 
شاهد بوده ایم. تا آنجا که باز به محیط زیست 
برمی گردد، امروزه بر کسی پوشیده نمانده که 
نقش تولید و چگونگی هدایت و ســازماندهی 
آن توســط نظام سرمایه داری، بخشی از دالیل 
بحــران زیســت محیطی را توضیــح می دهد. 
اگــر بخواهم منظــورم را با یک مثــال بیان 
کنــم می گویم وقتی تبعیض بــه مثابه واژەی 
مشــترک و عامل اصلی برای بیــان هر آنچە 
کە معضل و مشــکل در مورد وضعیت مردمان 
معین، ملیت های معین، بە لحاظ اجتماعی، بە 
لحاظ اقتصادی، بە لحــاظ فرهنگی، بە لحاظ 
آداب و رسوم، بە لحاظ برابر حقوقی در همەی 
زمینەهــا یا بهتر بگویم عــدم برابری حقوقی 
در همە زمینەها، و عدم پاســخگویی سیستم 
کنونی به همه این موارد، می شناســیم، بسیار 
طبیعی خواهد بود که به همان درجه، ساختار 
مبتنــی بر تبعیض، ناتــوان از مقابله با بحران 
محیط زیســتی و بی آبی و دیگر تبعات آن، و 
یــا بحران »کووید« باشــد. اینجا بە این نتیجە 
می رسیم کە همه ی این موارد برشمرده شده، 
از بحران هــای اصلی و بحران هــای دوره ای یا 
در راه، با هــم در پیوند و در ارتباط تنگاتنگ 
هستند یعنی نمی شــود در جایی کە تبعیض 
هویتی وجود دارد شــما به یک بحران زیست 
محیطــی بە طور طبیعی و عادی مثل جاهایی 
کە مشکالت اینچنینی ندارند بدان پاسخ دهید 
یا مکانیسم حل آن را ارائه کنید. امکان ندارد، 
چرا؟ برای اینکە آنی کە تصمیم می گیرد، عمل 
می کند و اختیار همه چیز را در دســت دارد، 
هم واقعیت آن محیط را به الزام نمی شناســد 
و هم بــه دالیــل امنیتی شــماردن هرگونه 
مداخلــه مردم و مجموعه ی مــورد نظر، آن ها 
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را از تأثیرگــذاری ممنــوع و محروم می کند و 
چون از خارج تحمیل می شــود، بە ناچار حتی 
اگر حســن نیت هم داشته باشد، قادر نخواهد 
بود بە خاطر وجود همــان تبعیض اصلی، آن 
تبعیض تاریخی، این مشــکل یا بحران زیست 
محیطی را به گونه ای مطلوب پاســخگو باشد. 
برای همە ی موضوعات دیگر هم به همچنین، 
پس این ها با همدیگر مرتبط هستند. نمی توان 
بحــران زیســت محیطی را از مســأله ی عدم 
توســعەیافتگی، از تبعیــض عمومی در همە ی 
زمینەها و از جملە تبعیض یا ستم ملیتی جدا 
کرد و نمی شود خارج از همدیگر هم پاسخ یابی 
کــرد و چون بحران ها در غالب امر ریشــه در 
ســاختار حاکــم دارند بــدون پرداختن بدان، 
امکان راهیابی ریشه ای اگر نگوین وجود ندارد، 
بسیار کم است. بنابراین ساختاری دموکراتیک 
و مبتنی بر عدالت اجتماعی و عالی ترین شکل 
عدم تمرکز که فدرالیزم باشد از ظرفیت باالیی 
بــرای مقابله با معضالت کالن در مقایســه با 

دیگر ساختارها برخوردار است.

 آقای شاملی همە ی دوستان دل 
پری از تبعیض های اعمال شده دارند. بخش 
دیگری از دگرســتیزیِ  احســاس شده به 
صورت ساختاری از طرف حاکمیت اعمال 
می شود، شما دگرستیزی علیە تورک ها در 
ایــران را چگونه می بینید و چە تأثیری بر 

جامعە ی تورک ها گذاشتە است؟

آنچە کە در ایــران امروز میگذرد 
حادثە ی اتفاقی نیســت، پشت سر 
ایــن سیاســتی کە در صد ســال 
گذشتە در ایران اعمال شدە یک تئوری معین 
سیاسی خوابید است، یک تئوری کە امروز در 
مطالعات دانشــگاهی اســم آن را »اســتعمار 
داخلــی« می نامند، یعنی دولت- ملت شــکل 
گرفته در ایران چند ملیتی یا کثیرالملله برای 
بــه اصطالح حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی 

کشور اقتدار سیاسی با تکیه بر ملت، به انکار، 
تحقیر و تبعیض در تمامی ســطوح علیه دیگر 
ملیت هــای ســاکن در آن پرداختــه اســت. 
همچنانکــه گفتــم تبعیض علیــه ملیت های 
غیرحاکم یا ملیت های اسیر در این کشور تنها 
در ســطح فرهنگــی و یا زبانی نیســت. این 
تبعیض اتفاقاً در عرصه ی اقتصادی بسیار قابل 
توجه اســت. اســتعمار داخلی ایدئولوژی ملت 
حاکم را برای توجیه وضع موجود نیز می سازد 
و آن را به واسطه ی مطبوعات، رادیو، تلویزیون 
و تمامی ارگانهای تبلیغی خود به صورت مدوام 

ترویج می دهد.
 یک نمونه برای روشن شدن مسئله ورود پول 
نفت به بودجه کشور ایران است. ایران قبل از 
ورود پول نفت به بودجه، کشــور فقیری بود. 
اما از حدود صد ســال پیش پــول نفت وارد 
بودجه کشور شده و امکان اصالحات و رفرم در 
کشور برای دولت ایران فراهم تر شده است. اما 
اینک بعد از صد ســال می توان براحتی تبعض 
علیه خلق های غیرفارس را به عینه مشــاهده 
کــرد. برای نمونــه مردم عرب کــه نفت این 
کشــور از منطقه ی آنان تأمین می شــود یکی 
از فقیرترین مردمان کشــور هســتند. کوردها 
بــرای تأمین معاش مجبورنــد کولبری کنند، 
بلوچ ها برای گذران زندکی به سوخت بری روی 
آورده اند. لورها وضعیت فالکت بارتری دارند. در 
آذربایجان دریاچه ی ارومیه خشــک می شود و 
الی آخر. این همان سیاســت استعمار داخلی 

علیه خلق های غیرفارس در ایران است.
در صد ســال گذشتە فاصله ی مرکز و پیرامون 
به قدری آشــکار است که احتیاجی به آوردن 
اعداد و ارقام برای اثبات این مســئله نیســت. 
برای نمونه نگاە کنید بە بلوچستان، کالس های 
درس برای کــودکان در آنجا نه در مدرســه 
بلکه در کپرها برگذار می شود. در یک گزارش 
تصویــری خبرنگار در یک کپــر از یک معلم 
میپرســد که تعداد بچه هــا در کالس همین 
تعداد هســتند؟ معلم پاسخ می دهد نه، بخشی 



از کالس اینجاســت و بخشــی دیگــر کالس 
چــون در کپر جا نمی شــوند و بــرای اینکه 
گرمای خورشید آنها را نســوزاند، دورترها در 
سایه ی دیواری نشسته اند. این مناطق، مناطق 
غیرفارس کشــور هســتند، وقتی بــە مناطق 
چنین  مرکزی می رسیم می بینیم وضعیت ابداً 
نیست. تازه استعمار داخلی و تبعیضش به این 
هم بسنده نمی کند، خلق های اسیر را با نام های 
تحقیرآمیز می خوانند. به تورک ها »نفهم« گفته 
می شــود، به لرها »هالو«، به کوردها »وحشی«، 

به گیل ها »بی ناموس« و الی آخر.
یک جایی بایســتی به این سیاســت ترمز زده 
می شد که چنین نیز شد و به تدریج دیدیم که 
جنبش های ملــی دموکراتیک در مناطق ملی 
متعلق به خلق ها بــه طرح مطالبات عادالنه ی 
خود پرداختند و سیر حوداث سیاسی در ایران 
را تــا حدودی تغییر دادند. رشــد این جنبش 
در آذربایجان بســیار چشمگیر بود، به گونه ای 
که در مدت نســبتاً کوتاهی مسئله تورک در 
ایران را به مجلس رژیم کشــاند و نمایندگان 
تــورک در مجلس رژیم برای اینکه به اصطالح 
جایگاه خودشان را در میان مردم حفظ کنند، 
فراکسیون مناطق تورک را با حدود 33 درصد 
نمایندگان مجلس رژیم شکل دادند. تازه گفته 
می شد تمامی نمایندگان تورک از سراسر ایران 
بنا بر مالحظاتشــان در این فراکسیون شرکت 
نکرده اند. جنبش ملی تورک بنا به مشــاهدات 
مختلف، نسبتاً با سرعت در حال گسترش است. 
این گســترش به تدریج دامنــه ی خود را در 
تهران و کرج نیز که بیش از نیمی از جمعیت 
آنها را تورک ها تشکیل می دهند نشان خواهد 
داد و مســئله ی تورک نه تنهــا در آذربایجان 
بلکه به مرکز کشــور یعنــی تهران و کرج هم 
کشــیده خواهد شــد و به تدریج تورک ها در 
استان خراسان، تورک ها در قشقایی، تورک ها 
در اســتان اصفهان در لورستان و دیگر مناطق 
ایران به این جنبش خواهند پیوســت و روند 
سیاسی امروز در ایران را می تواند به کلی تغییر 

دهد. البته کاســتی هایی در این میان موجود 
است. اما این کاستی ها نیز خود بخشی از روند 
گســترش یک جنبش است که به تدریج و با 

گذر زمان راهکارهای الزم را خواهد یافت.
اما مالحظاتم درباره ی ســخنان دوستم جناب 
آقای بلیدەایی؛ ایشــان در سخنانشــان نسبت 
بــه نقش فدرالیزم در حل مســئله ی ملیت ها 
اندکــی تردید داشــتند و فدرالیزم پاکســتان 
را بــرای این تردید مثــال آوردند که در آنجا 
فدرالیزم موجود اســت اما مسئله ی ملی هنوز 
حل قطعی نیافته و یــک نظام دیکتاتوری در 
پاکستان جریان دارد. از نظر من هم این سخن 
درست است که پاکستان یک نظام فدرال دارد 
و حتی روســیە هم دارای نظامی فدرالی است 
و اما در هر دوی این کشــورها حقوق خلق ها 
پاسخ قطعی نیافته اســت. با وجود اینکه این 
نظام های فدرال اما غیردموکراتیک با نظامهای 
یونیتار/تمامیت خواهی مثل ایران قابل مقایسه 
نیســتند اما قطعاً می توان گفت که خلق ها در 
آن کشــورها از حقوق برابر برخوردار نیستند. 
اما آنچه که بایســتی در ایــن خصوص مورد 
توجه قرار داد نظام سیاســی ایران اســت که 
بایســتی به کلی تغییر کند. یعنی ســرنگونی 
رژیم خواه ناخواه شــرایط را برای تحمیل یک 
نظام دموکراتیــک در ایران فراهــم می آورد. 
روشن اســت که تعادل قوای سیاسی در بعد 
از ســرنگونی رژیم جمهوری اســالمی خواهد 
توانســت آن تعادل و عدالت الزم را به قانون 
اساســی جدید وارد کنــد. این را ابــداً نباید 
فراموش کرد. اما شانس مردم و خلق های ایران 
در این اســت که رژیم جمهوری اسالمی باید 
قطعاً تغییر کند. این مطالبه ایســت که همه ی 
مردم ایران و تمامی خلق ها در این کشور طلب 
می کنند. این شــانس ایجاد یک نظام سیاسی 
جدیــد را به مردم ایــران می دهد. اگر خلق ها 
در ایران از این شانس برای ایجاد نظام فدرال 
از پایین به باال اســتفاده کنند آن نظام فدرال 
نظامی دموکراتیک خواهد بود. اما و متأســفانه 
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اگر نظم فدرالی از باال به پایین اجرا گردد، در 
دموکراتیک بــودن آن در ایران باید تردید کرد. 
چون نظام های فدرال در پاکســتان و روســیه 
نیز نظام های فدرال برپا شــده از باال به پایین 
هستند نه از پایین به باال. البته اینکه فدرالیزم 
از پایین به باال و یا عکس آن باشــد به تعادل 
قوای سیاسی مرکز و پیرامون در شرایط تغییر 
رژیم مرتبط اســت. تمامــی تالش های ما نیز 
برای آن روزیســت که فدرالیزم نه از باال که از 
پایین به باال به اجــرا درآید و آن دموکراتیزم 
و عدالتی که مورد نظر اســت در ایران برقرار 
شــود. جهت دیگر این تعادل قوا را بایســتی 
در مجلس مؤسســان ایران دید. اگر طرفداران 
نظــام فدرالی از نوع پاییــن به باال در مجلس 
مؤسســان اکثریت را داشته باشند، می توان به 
آینده ی ایران امیدوار بود. تعادل قوای میدانی 
خواه ناخواه تعادل قوا در مجلس مؤسســان را 
نیز بایســتی تأمین کند و حداقل باالی پنجاه 
درصد مجلس مؤسســان از طرفداران تأسیس 
نظام از پایین به باال باشد. این تعادل و یا عدم 
تعادل در مجلس مؤسسان نیز می تواند کشور 

را به مناقشه های ناهنجار بکشاند.
مالحظــەی دیگری هــم دارم. جنــاب آقای 
بلیده ای جملــه ای به این مفهوم مطرح کردند 
کە »تــا زمانی کە شــخصیت های مرکز یعنی 
شــخصیت های فارس این حقــوق ملیت ها را 
نپذیرفتند تحقق فدرالیزم ممکن نخواهد بود«. 
بە نظــر من آنچە کە آن هــا خواهند پذیرفت 
از ســر اجبار اســت نه از ســر اختیار. چونکه 
از ســر اختیار کسی به کســی حق و حقوق 
نمی دهــد. چون حقــوق دادنی نیســت بلکه 
گرفتنی اســت. یعنی وقتی کە در مناطق ملی 
این جنبش ها به قدری قوی باشند که بتوانند 
مناطق خودشان را تحت کنترل بگیرند، وقتی 
کە در مجلس مؤسسان اکثریت داشته باشید و 
از سویی گرایش دموکراتیک در میان جریانات 
مرکز قویتر شده باشد، خواهی نخواهی جریان 
راست در تنگنا قرار خواهد گرفت و مجبور به 

عقب نشینی خواهد شد. اگر مقاومت در شرایط 
ضعف به میــدان بیاید البته که هزینه هایی به 
مردم و کشــور تحمیل خواهد شد، اما راست 
مرکز به کشــور تحمیل نخواهد شــد. این آن 
پیراهــن مبارزاتی اســت که بایســتی در آن 
شرایط در تن داشته باشیم. فدرالیزمی کە در 
ایران شــکل بگیرد، فدرالیزمی است کە مسیر 
پر ســنگالخی طی خواهد کرد، سخت خواهد 
بــود. اما همین مذاکــرات و مباحثات امروزی 
ما و گفتگوهای چندجانبه برای فرهنگ سازی 
الزم جهت گذار مسالمت آمیز یا گذار کم هزینە 
به جمهوریت، فدرالیزم و دموکراســی در ایران 

است.

 آقــای بندویــی مــا داریــم از 
اقلیت های مختلف یا از گروه هایی صحبت 
می کنیم کــە دارند در کنــار هم زندگی 
می کنند، در بلوچســتان هم با این پدیدە 
روبەرو هستیم. جدای از اینکە خود بلوچ ها 
در سراسر ایران با این مسأله روبەرو هستند 
در خود بلوچستان هم ما یک گروە اتنیکی 
داریم بە اسم سیستانی های شیعە مذهب. 
شما این مسأله را چگونه می بینید؟ آیا این 
یک چالش در برابر جامعەی بلوچســتان 
است؟ فعالین و نخبگان بلوچ در این زمینە 

چه رویکردی دارند؟

بــه نکتەی بســیار مهمی اشــارە 
کردید چرا کە این مسأله می تواند 
به عنــوان یک جنبــەی مثبت از 
دیــدگاه تنوع مذهبی- فرهنگی دیده شــود و 
یک فرصت برای تحول در جامعه و فرهنگ بە 
حساب بیاید، اما متأسفانه تبدیل بە یک چالش 
برای مردم بلوچ در بلوچســتان شده است که 
این برمی گردد بە سیاست حکومت های مرکزی 
ایران کــه چگونە بە این پدیده نگاە کنند. اگر 
مذهب به عنــوان یک ابزار مورد اســتفادەی 
سیاســتمداران قرار بگیرد، خب کاماًل طبیعی 



اســت کە در چنین شــرایطی تبدیل بە یک 
چالش مخرب برای کسانی کە پیرو آن مذهب 
نیستند بشــود. اگر واقعاً حکومت های مرکزی 
پیش برنــده ی سیاســت های برابــر حقوقــی 
شــهروندان در جامعە باشــند می توانست به 
عنوان یک فرصت سازنده ی فرهنگی- اجتماعی 

باشد.
حضور جامعەی »سیستانی های شیعە مذهب« 
در بلوچســتان که شــما به آن اشاره داشتید، 
تاریخچــەی خاصــی دارد و اگــر مــن اینجا 
بــه چرایی و چگونگــی این مســأله بپردازم، 
موضوع بــه درازا خواهد کشــید. اما مختصر 
اینکه جامعه ی »سیســتانی های شیعە مذهب« 
که معروف به »شــیعیان زابلی«اند، در اواســط 
قــرن نوزدهم میالدی یعنی در دوران قاجاریه 
و آن زمان که انگلیســی ها پیش از کشــیدن 
مرز »ُگلد ســمیت« در کنــار دریاچه ی هامون 
و در آبادی ای به نام »نصرآباد« حضور داشــتند 
و پــای خوانین خانواده ی َعلَــم از بیرجند در 
آنجا باز شــد، مهاجرینی از حوزه ی حکمرانی 
خوانیــن َعلَــم، بــرای ســامان دادن کارهای 
کشاورزی و امنیتی شان به آنجا کوچانده شدند. 
پــس از جنگ جهانــی اول و روی کار آمدن 
رضا پهلوی توســط انگلیســی ها و لشکرکشی 
رضاشــاه با فرماندهی تیمســار جهانبانی و به 
قول ایشــان »تصرف بلوچســتان« در 1٩2٨، 
طبق اســناد موجود، نام آبــادی »نصرآباد« به 
»زابُل« و منطقه ی وســیعی از بلوچســتان در 
اطراف دریاچه هامون به نام »سیستان« جهت 
جایگزینی شــهر تاریخی »زابل« و نام منطقه ی 
تاریخی »سیستان« شاهنامه ی فردوسی، که در 
آن سوی مرز معروف »ُگلدسمیت« انگلیسی ها 
و در حوزه ی جغرافیایی کشــور افغانستان قرار 
گرفتــه بودند، نامگذاری گشــتند و اختیارات 
سیاســی و اداری آنجــا هــم در یــد قدرت 

گماشتگان خوانین بیرجند قرار داده شد.
جمعیــت اکثریت منطقه ی »سیســتان« بلوچ 
ســنی مذهب می باشــند اما در شهر زابل که 

محل اســکان چند نســل از مهاجرین اطراف 
بیرجند هســتند را اکثریت »شــیعیان زابلی« 
تشــکیل می دهند. از آنجا که مــردم بلوچ به 
لحاظ فرهنگی با مــدارا بوده و مهمان نواز نیز 
می باشــند، با اینکه از نظر مذهبی سّنی اند اما 
روابط بســیار حسنه ای را با »شــیعیان زابلی« 
برقرار نموده و در کنار همدیگر در همزیســتی 
کاماًل مســالمت آمیزی طی چندین نســل به 
ســر برده اند و همچنان محکوم به زیســتن با 
همدیگر نیز هســتند. اما الزم به ذکر اســت 
که جمعیت بلوچ های شــیعه در بلوچســتان 
بســیار باالتر از »شیعیان زابلی« است، زیرا که 
جمعیت قابــل توجهی از بلوچ هــای همجوار 
با اســتان های کرمان و هرمزگان و خراســان 
جنوبــی و به ویژه ســاکنان آن بخش هایی از 
بلوچســتان که به بهانه ی وســعت سرزمینی 
بلوچســتان و بهبود زندگی مردم بلوچ، پس از 
»تصرف بلوچستان« به استان های مجاور الحاق 
شدند، از نظر مذهبی شــیعه هستند. اما این 
بلوچ های شــیعه مذهب با خویشــاوندان بلوچ 
ســنی مذهب خود در همه جای بلوچســتان 
رفت و آمد خانوادگی داشــته و از نظر هویت 
تاریخی خود را بلوچ اصیل دانســته و همواره 
در غم و شــادی و ســختی های خویشاوندان 
بلوچ ســنی خود از نظر جانی و مالی شــریک 
بــوده و هســتند و خواهند بود. امــا به دلیل 
همین وابســتگی تاریخــی و فرهنگی با مردم 
سرزمین مادری شان یعنی بلوچستان است که 
زندگی اجتماعی، فرهنگی و معیشتی شــان در 
استان های کرمان و هرمزگان و خراسان جنوبی 
بر خالف شیعه بودنشان، همانند خویشاوندان 
سرزمین مادری شــان یعنی بلوچستان دارای 
عقب مانده تریــن معیارهای زندگی اند و همواره 
مــورد خشــم و غضــب و تبعیضــات علنی 
رژیم های تمامیت خواه و فرقه گرای تهران بوده 
و می باشــند. از آنجایی کــە پدیده ی مذهب 
غالباً به عنوان ابزاری در دســت اقتدارگرایان 
جهت بهره بــرداری ایدئولوژیکــی فرقه گرایانه 
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قلمداد می شــود، هرآنجا که به نفعشان باشد 
از آن بــه عنوان اهرمی برای پیشــبرد اهداف 
توسعەطلبانەشــان اســتفادە می کنند. که این 
امر می تواند بــرای عده ای فرصت طلب همانند 
تعــدادی »فرصت طلب شــیعه ی زابلی» ایجاد 
»فرصت« برای کسب مقامات سیاسی و نظامی و 
اداری در حکومت های تمامیت خواه و تمرکزگرا 
نماید و برای جمعی دیگر از شیعیان حق طلب، 
تبدیل بە یک چالش زندگی گردد. انتظار این 
بود کە مثاًل شــیعه بودن مردم عرب االهواز و 
یا مردم بلوچ همجوار و یا ســاکن استان های 
همسایه ی بلوچستان برایشان یک »فرصت« بە 
حساب آید و در حکومت ایدئولوژیک جمهوری 
اسالمی ایران از نعمات خودی بودن و توسعه ی 
زندگی اجتماعی، فرهنگی، هنری، سیاســی و 
اقتصادی برخوردار می گشــتند، ولی می بینیم 

کە قضیه کاماًل بر عکس گشته است.
چگونگی برآیند این موضوع برمی گردد بە این 
مســأله کە جمهوری اســالمی ایران بر اساس 
آنچە کــە مردمان را بە خــودی و غیرخودی 
تقســیم کرده است، شیعە بودن را آنجا کە بە 
ســودش باشد مورد بهرەبرداری قرار می دهد و 
پیروان آن خودی محسوب می شوند و آنجایی 
هم کە بە نفعش نباشد، همانند شیعیان بلوچ و 
یا شیعیان عرب اهوازی و... غیرخودی پنداشته 
شوند و سزاوار آنچه که تاکنون دیده ایم باشند. 
باید بر این نکته تأکید شــود که همە ی مردم 
عادی »شــیعەی زابلی« نیستند که با استفاده 
از ایــن »فرصــت« بهره مند از همــه ی مزایای 
»خــودی بودن«اند، بلکه عده ی بســیار اندکی 
از شــیعیان زابلــی که در درون بوروکراســی 
رژیم جمهوری اســالمی تهران اند و توانسته اند 
در نهادهای نظامی و سیاســی و امنیتی رژیم 
حضور پیــدا کنند، تأمین کننده ی فرصت های 
کاری و اداری و حقوقــی برای دیگر هموندان 
شــیعه ی زابلی شان در سرتاسر بلوچستان اند و 
از این طریق در خدمت پیشــبرد سیاست های 
دولت هــای  چالش آفریــن  و  اســتعمارگرانه 

تمامیت خواه و ایدئولوژیک مرکزی ایران علیه 
مردم بلوچ و ســرزمین بلوچستان اند. متأسفانه 
این مســئله باعث تنش در میان مردم بلوچ و 
زابلی گشــته اســت و بازتاب خود را حتی در 
سطح کنشــگران سیاسی و اجتماعی درگیر با 
بوروکراسی سیســتم حاکم، به شکلی بسیاری 
جــدی نمایانده اســت؛ و اســتفاده ی ابزاری 
رژیــم از اینگونه افــراد، پیگیری همان هدفی 
اســت که حاکمان تمامیت خواه برای پیشبرد 
بی دردسرتر اهداف »اســتعمارگرانه« سیاسی و 
فرهنگــی و اقتصادی یعنی نسل کشــی آرام و 
تدریجی با اســتحاله و میراندن زبان و فرهنگ 
بلوچ از یک ســو و آمایش جمعیتی و آمایش 
سرزمینی از سوی دیگر دنبال کرده اند. ریشه ی 
معضل و تنش میان زابلی و بلوچ به زمان رژیم 
تمامیت خواه و به غایت متمرکز ســابق یعنی 
رژیم پهلوی که بنیانگذار اعمال سیاســت های 
استعمارگرانه علیه ملت های خارج از مرکز ایران 
کثیرالملــه بود برمی گردد. جمهوری اســالمی 
ایران میــراث دار همان سیاســت ها و ادامه ی 
بهره برداری از همان نیروها در راســتای اِعمال 
سیاســت های استعمارگرایانه اســت و این بار 
چاشــنی استفاده ی ابزاری از مذهب هم اضافه 
شده اســت. تنوع فرهنگی )و تنوع مذهبی به 
عنوان بخشی مهم از فرهنگ هر جامعه(، زبانی 
و هنری هماننــد تنوعات جغرافیایی می توانند 
از فاکتورهای بســیار مؤثر در شکوفایی رخسار 
اجتماعــی هر جامعه »فرصت«هــای مثبت به 
شــمار آیند و به کار گرفته شــوند. اما کنش 
و واکنش هــای این تنوعــات در جهت مثبت 
آنگاه به بار خواهند نشست و تقویت کننده ی 
همزیستی مسالمت آمیز پایدار خواهند شد که 
ســاختار حکومتی در کشورهای دارای اینگونه 
 »UNITY in DIVERSITY« تنوعات پذیرای
و »وحدت در دگربودن« باشــند و سیاست های 
برابــر حقوقی ملل ســاکن ایــران و همزمان 
برابر حقوقی تمامی شــهروندان ساکن در این 
سرزمین در مقابل قانون اعمال گردد. در چنین 



صورتی اســت که ساکنان تاریخی هر کدام از 
این سرزمین ها، مسئولیت های کاری در سطح 
جامعه توسط دولت، دولتی که دستگاه هدایت 
آن جــدا از دســتگاه دیــن و ایدئولوژی های 
موجود در جامعه و بر پایه ی شایسته ساالری به 
دست خواهند آورد و دخالت معیارهای خودی 
و غیرخودی و تعلقات ایدئولوژیکی و مذهبی و 
رنگ و جنسیت و رانتخواربودن در آنجا جایی 

نخواهند داشت.

 آقای فاضلی در تیر ماە ١۴٠٠ ما 
نزدیک به دو هفتە اعتراضات در اقلیم اهواز 
داشــتیم، اعتراضاتی کە بە دلیل مسأله ی 
بحران آب شروع شد اما بە مسائل دیگری 
نیز رسید. مسائلی مانند ژینوساید فرهنگی، 
مســأله ی عرب ســتیزی سیســتماتیک و 
موضوعــی کە ما در شــعارهای معترضین 
می شنیدیم کە می گفتند: ما برای خاک و 
آبمــان جان می دهیم. این موضوعات واقعاً 
مطالبەی کف خیابان بود؟ مطالبەی مردم 

بود یا خیر؟

خدمتتــان عارضــم کــە طبیعتاً 
مطالبــەی مردم بــود اما فراموش 
نکنیم کە یک سری تراکم مطالبات 
وجود دارد، سال های سال است این ها روی هم 
متراکم شــدە و دهەهاســت کە این ملت بە 
حاشــیە رفتە نادیدە گرفتە شــدە و با توجە بە 
اینکە یک نگاە امنیتی و پلیسی بە صورت ٢۴ 
ســاعتە بر منطقەی ما حاکم است طبیعتاً این 
خیزش ها بە شــکل بســیار خشــنی سرکوب 
می شــود. مردم مطلع هســتند کە به هرگونە 
اعتراضی بە شــکل بسیار خشــنی پاسخ داده 
می شــود. اما دیگر امکانش نیست کە سکوت 
کنند. همانگونە کە شــاهد بودیــد مثل تمام 
اعتراضاتی کە در سراسر جهان شکل می گیرد 
با یک مطالبەی مشــخص شروع شده و وقتی 
کــە حاکمیت جوابی بــرای آن مطالبە ندارد، 

طبیعتاً آن مطالبات بزرگتر شــده و خواستەها 
گسترش پیدا می کنند. این قضیە در اهواز هم 
شکل گرفت و شما شاهد بودید کە اعتراضات 
و آتش بــود و آب. اما وقتی دیدند کە دولت، 
حاکمیــت هیچ برنامەای برای حل و فصل این 
مســأله و با توجــە بە تجربەهای گذشــتە ما 
قضیــەی غیزانیە را فراموش نکردیم و شــاهد 
بودیــم کــە در غیزانیە مــردم مطالبەی آب 
داشتند ولی آنها رو بە گلولە بستند، غیزانیەای 
کە از آن منطقە )غیزانیە و روستاهای اطراف( 
چیــزی در حــدود ۷٠٠ حلقە چــاە فعال و 
غیرفعــال وجود دارد، صدها لوله ی آب، صدها 
لولــەی انتقــال نفت آنجــا را ببینید، شــما 
تصاویــرش حتماً دیدید و وجــود دارند. ولی 
حتی یــک لولــە ی ٢ اینچ آب بــرای این ها 
نکشیدند. چە کردند؟ فقط آمدند نام روستای 
غیزانیە را تبدیل کردند بە قاســم سلیمانی و 
این خشــم مردم را بیشتر کرد. مردم خواهان 
آب بودند، آبی کە حقشان است، مردم فرضاً در 
کویر لــوت زندگــی نمی کنند کــە از دولت 
مطالبە ی لولەکشــی داشته باشــند، مردم در 
ســرزمینی زندگی می کنند کە چندین و چند 
رودخانە و نهر دارد، مردم از دولتی مطالبەگری 
کردند کە خــودش این آب را منتقل کردە بە 
مناطق دیگر و آن فاجعەی زیســت محیطی را 
هم بە وجود آوردە و هیچ جوابی هم نداشــت 
جز ســرب داغ. این سرب داغ باعث شد مردم 
از مطالبەی آب برســند بە اسقاط نظام. یعنی 
شــما در خود اعتراضات شــاهد این بودید کە 
مردم شــعار می دادند »الشــمس یرید اسقاط 
نظام«. بە این نتیجە رسیدند کە این حاکمیت 
از دو حالت خارج نیســت، یا واقعاً توانایی کار 
نــدارد، توانایش را ندارد که بە اینها آب بدهد، 
یا اینکە ارادەی دادن آب بە این ها را ندارد. در 
هر دو حالت این حاکمیت مشروعیت ندارد. بە 
همین دلیل من فکر می کنم کە اکثریت جامعە 
باورمنــد هســتند کە ایــن حاکمیــت اصاًل 
نمی خواهد بە این ها آب بدهد. اگر می خواست 

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 61  ساڵی بیست و سێهەم  پاییزی 2721 310



311گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە  ژمارە 61  ساڵی بیست و سێهەم  پاییزی 2721

کە اصــاًل آب منتقل نمی کــرد و این اینگونه 
تفسیر کردند کە این دولت خواهان کوچاندن 
و از بین بردن این ملت اســت. بە همین دلیل 
شــعار »کاًل کاًل ال تعجیل« هم می شــنیدیم، 
یعنــی جامعە، ملت، مــردم متوجە اند حول و 
حــوش این برنامە ها چه می گذرد؟ چە اتفاقی 
دارد می افتد؟ اصاًل حاکمیت چه می خواهد؟ در 
طول این مدت چە کردە اســت؟ ما نمی توانیم 
فعالیت نویسندەها و شــعرا را نادیدە بگیریم. 
شــعرا کە واقعاً نقش بسیار باالیی داشتند و بە 
همین دلیل ما شــاهد این بودیم کە حاکمیت 
قهوەخانــەی نــورس در اهــواز را آتش زد و 
چندین نفر آنجا ســوختند و کشتە شدند. بە 
همین دلیل ما امثال ستار صیاحی را می بینیم 
کە زیر شــکنجە کشتە می شود، یا دیگر شعرا، 
ناصــر و دیگران. بە همین دلیل نقش بســیار 

بسیار موثری داشتند.
ما نمی توانیم فراموش کنیم کە احزاب سیاسی 
عرب بە مدت بسیار بسیار طوالنی سر قضیە ی 
انتقال آب و آسیب هایی کە متوجە مردم خواهد 
شــد نوشــتند و برنامە اجرا کردند و مصاحبە 
کردند و همەی این مسائل دست بە دست هم 
داد تا ملت بە خیابان ها بریزند. طبیعتاً همەی 
ما می دانســتیم این خیزش بە نتیجە نخواهد 
رسید، چون دولت تحت هیچ شرایطی خواهان 
تغییر سیاســت های عرب ســتیزانەی خودش 
نیست، خواهان این نیست کە آب مثاًل از یزد 
بە کاشــان و قم و اصفهان بە اهواز و مناطقش 
برگرداند و بە شکل بسیار خشنی برخورد کرد 
و جاهای دیگر هم همراهی نکردند. این باعث 
شد کە نیروهای امنیتی از مناطقی کە در آنجا 
آب از آب تکان نخوردە به اینجا بیاورند؛ انگار 
ما در شبە جزیرەهای متفرقی زندگی می کنیم. 
واقعیت امر این اســت کــە بعضی وقت ها این 
حس بە انسان دست می دهد کە اصاًل از لحاظ 
روحی و روانی کشــور تجزیە شــدە است، اما 
فرامــوش نکنیم کە آن ندایی کە از تبریز بلند 
شــد، آن اعتراضاتی کە در کرمانشــاە شــکل 

گرفت، در سقز، در ایذە و یکی دو نقطەی دیگە 
از مناطق لورنشین، این ها همە این امید را داد 
کە چنیــن ظرفیت هایی وجــود دارد و ما در 
آیندە مبارزاتمان را با همدیگر هماهنگ بکنیم. 
در غیــر این صورت تنهایی نــە تورک ها توان 
تغییر دارند نە خــود فارس ها می توانند تغییر 
ایجاد کنند نە مــا عرب ها؛ و این می طلبد کە 
احزاب سیاسی، نویسندگان، شعرا، فرهیختگان، 
کســانی کە دلســوز این آب و خاک اند دست 
بە کار شــده و این زمینەها را بسازند و محیا 
کنند. خشــم عمومی از حاکمیت وجود دارد 
مــا نمی توانیم انکار کنیم. شــما اگر بخواهید 
دادەها را نگاە بکنید چە از لحاظ داخلی و چە 
از لحــاظ منطقەای، چە از لحــاظ بین المللی، 
چە از لحاظ اقتصادی و چە از لحاظ سیاســی 
حاکمیت در سراشیبی فروپاشی است، اما تنها 
چیزی کە تا این لحظە مانع شــده یک دودلی 
اســت که وجود دارد. طیف رسانەای حاکمیت 
کە در خارج از کشور مستقر است، دارد  صبح 
تا شب تبلیغ می کند کە اگر جمهوری سالمی 
نباشــد ایران ال می شــود ایران بل می شود و 
ما دیدیم کە تمام حرفهایشــان کذب است. بە 
دلیل اینکە به این اعترضات با سرب داغ پاسخ 
داده شــد در هیچ یک از شعارهای ملت عرب 
بە غیــر از حاکمیت، بە هیــچ طیفی بە هیچ 
ملتی بە هیج مردمی نە توهین شد نە شعاری 
دادە شد و همین قضیە ی همنوایی، همگرایی 
در مناطــق دیگر هم ثابت کــرد کە  کە این 

پتانسیل وجود دارد.
همە می دانیم وابستگان نظام رسانەهای بسیار 
طویل و عریضــی در اختیار دارنــد و مافیای 
رســانەای فارســی زبانی کە در خارج از کشور 
اکثر رســانەهای پر ببینندە را در اختیار گرفته 
اســت، همان شــعار حزب بعث ســوریە را بە 
نحوی دیگر ســر می دهند. آنجا هم می گفتند 
یا بشــار اســد می ماند یا ما ســوریە را ویران 
می کنیم. این ها هم می گویند اگر حال خمینی 
یا جماعت اسالمی نباشد ایران ویران می شود، 



فالن می شود بهمان می شود. ولی واقعیت امر 
این است کە هر اتفاقی قرار باشد بیفتد توسط 
خود حاکمیت می افتد. من بر این باورم کە نوع 
مبارزە را حاکمیت بر مــردم تحمیل می کند. 
اگــر مــردم چندین و چند مرتبــە بە صورت 
مسالمت آمیز نتوانند اعتراض شان را بیان کنند 
و اعتراض شان با ســرب داغ پاسخ داده شود، 
خــب طبیعتاً تغییر رویــه می دهند. راهی جز 
این نیســت و ما شاهد این قضیە خواهیم بود 
خواهی نە خواهی با توجە بە این کە چند هفتە 
است از قضیە ی بی آبی و آن اعتراضات گذشتە 
آیــا فکر می کنید اتفاق خاصی افتادە اســت؟ 
حاکمیت آب را باز کردە است؟ خیر حاکمیت 
سد گوتفند را باز کرد، یک قسمتی آب جاری 
شد فقط برای فیلم گرفتن، آبی کە جاری شد 
آب شور بود! حاکمیت چیزی در حدود باالی 
دو هزار و اندی نفر را بازداشت کرد، کسانی کە 
خودجوش مــردم را جمع می کردند. حاکمیت 
خیلی ها را کشــت. دست بە دامن علمای دین 
شــد، دســت بە دامن حشدالشــعبی شد و با 
ترفندهای گوناگون این ملت را ســرکوب کرد. 
بە نظر شــما در آتی، در آیندە خب جامعە اگر 
بخواهــد حقش را مطالبە کند و اینگونە جواب 
بگیرد آیا تغییر رویە نخواهد داد؟ موضوع این 
است کە مسأله ی آب متأسفانه مسأله ی بسیار 
بسیار بغرنجی اســت. دوستان فراموش نکنید 
کە در منطقەی ما شــاید بــە جرأت می توان 
گفت کە مردم یا کشــاورز هســتند یا دامدار. 
یکی ایــن کە بە دلیل آن شــرایط آموزش و 
پرورش، آشــنا نبودن کودکان با زبان فارسی 
مــا افت تحصیلی باالیی داریم. عرب ســتیزی، 
تبعیض سیستماتیک و سیاست تغییر جمعیتی 
هم از ســوی حاکمیت درحال اجراست. یعنی 
اگر کسی کە هم سوادی داشتە باشد، مدرکی 
هم داشــتە باشــد، استخدام نمی شــود. تنها 
منبع درآمد این مردم کشــاورزی و دامداری 
اســت. تعدادی کثیری هم داریم کە به کویت 
یا بحرین و کشــورهای حاشــیە خلیج رفتند 

آنجــا امرار معاش و زندگی می کنند. وقتی آب 
را از ایــن جامعە بگیریــد در واقع تنها منبع 
درآمدشــان را گرفته ایــد. دیگــر هیچ چیزی 
ندارند. نیمی از دامداران ما کارشــان پرورش 
گاومیش هســت و گاومیش هــم فقط تقریباً 
میشــە گفت در منطقەی ما بە شــکل بسیار 
زیادی وجود دارد، تاالب ها محل اصلی زندگی 
این حیوان اســت. گاومیش بە دلیل نبود غدد 
تعرق احتیاج بە آب دارد، اگر آب نباشــد مثل 
این است که حیوان با سوختگی پوست مواجە 
می شــود، اصاًل پوستش کندە می شود و شروع 
می کند بە کورشــدن و بعد از آن تلف خواهد 
شــد. این حیوان بە قدری نــزد مردمان عرب 
عزیز اســت کە ذبحش نمی کنند. همەی این 
قضایا دســت بە دست هم می دهند، وقتی آب 
نباشــد طرف نمی تواند کشاورزی کند، دامش 
از بی آبــی می میرد، خودش، زنــش، بچەاش 
مشکل آب دارد. در این وضعیت کرونا هم کە 
می گویند حتماً باید مدام دســت را شســت و 
تمیز کرد، اصاًل امکان ندارد چنین پروتکلی را 
در منطقه ی ما یا سیستان و بلوچستان رعایت 
کرد. بە همین دلیل ما االن شاهد جوالن دادن 
کرونا در این دو منطقە هســتیم. بعد حکومت 
اعالم می کند که مردم رعایت نمی کنند، تجمع 
می کنند و فالن می کنند! نیست چنین چیزی، 
بلە عدەای هســتند، برای عاشــورا و فالن نذر 
دارنــد و اعتقاد دارند اگر بە نذرشــان پایبند 
نباشــند بالیی سرشــان می آید! انســان های 
مذهبــی از روی سادەدلی شــان در مراســم 
عاشورا شرکت می کنند ولی قضیە اصاًل ربطی 
بە عاشــورا ندارد. این وضعیت کرونا بیشترین 
ضربات را در بلوچستان و منطقەی ما دارد وارد 
می کند. بە این دلیل کە حتی نمی توانند دست 
و صورتشان را بشورند، آب شربی وجود ندارد، 
آبی کە در لولەهاســت آب فاضالب است. شما 
دقــت کنید در خود اهواز کە ســعی می کنند 
همیشــە مقداری آب جریان داشته باشد، در 
کارون بە خاطر تبلیغاتشــان می گویند که آب 
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جریان دارد اما واقعیت امر این است کە پساب 
شــرکتهای موجود در آنجاســت و یک مقدار 
اندک آبی کە خودشــان جاری می کنند. یعنی 
آب کارون نە قابل شرب است، نە قابل استفادە 
برای استحمام و نە حتی قابل شرب برای دام. 
وضعیت بســیار بغرنج است. هم وغم زندگی بە 
جــای خود، وضعیت کرونــا هم بە جای خود، 
اما عدم پاســخگویی حاکمیت و آن نگاە غیر 
دمکراتیک همە مردم را به یک حالت غیرقابل 
تحمل سوق داده و می توان گفت که جامعه به 
مرز انفجار رسیده است. آنجا اما چارەای ندارند 
بــە این دلیل کــە هم توانایی های خودشــان 
را می بیننــد هم توانایی هــای حاکمیت را، و 
می بینند صدایی نیست کە با آنها هم صدا شود. 
قباًل ما می شــنیدیم خیلی از مفسرین سیاسی 
مرکز می گفتند اگر جایی اعتراضی بشود کافی 
اســت ٣-۴ روز ادامە پیدا کند تا کل کشــور 
را فرابگیرد، دە ســال اســت که اهواز پیشتاز 
مبارزات اســت، از کارگــری گرفتە تا آخرین 
خیزشی کە ریختن دو هفتە به خیابان ریختند 
و با آن ســرکوب خشــن دو هفتە ادامە پیدا 
کرد. اگر هم کلیپ های منتشرشده و شعارهای 
مردم گوش می دادید کاماًل مســالمت آمیز بود 
و متوجە می شــدید کە مردم چقــدر بە بلوغ 
سیاسی رســیده اند. اما متأسفانه بە آن شکل 
نبود، البته مجامع بین المللی خیلی دیر بە این 
قضیە ورود کردند و خیلی از رسانەهای خارجی 
هــم مدتی اصاًل نادیــده گرفتند و در روزهای 
آخر شــروع کردند بە خبررسانی از این قضیە. 
طبیعتاً مســأله ی دولت جدید و دادوستدهای 
پشت پردە روی این قضیە تأثیر دارد. ما در این 
مسأله شکی نداریم ولی واقعیت امر این است 
کە فرصت کاماًل مناســب بود. تمام رسانه های 
بین المللی بعد از یک سکوت و بی خبری تقریباً 
یک هفتەای درخصوص آنچە کە در منطقەی 
ما می گذشــت، مجبور شدند کە گزارش تهیە 
بکنند، در موردش صحبت بکنند و با توجە بە 
اینکە مطالبە کاماًل مشــخص و شــفاف و یک 

مطالبــەی حداقلی بود، فرصت مهیا شــد کە 
مردم مناطق دیگر بە این خیزش بپیوندند؛ بر 
خالف تبلیغاتی کە می شــد! آقای استاندار کە 
اعالم کرد این اعتراضات اصاًل شــکل نگرفتە و 
این اعتراضات مربوط به گذشــتە است و االن 
ویدیوهایش را منتشــر می کنند، بعد از مدتی 
مجبور شــد اصالح بکند و گفت بلە این ها یک 
مشــت تجزیە طلبند! همان زمــان کە ازهاری 
اعالم کرد این صداها نوار است، همون سیستم 
هیچ فرقی نداشت، فرصت واقعاً مهیا بود. مردم 
عرب هزینەهای سنگینی پرداخت کردند ولی 
متأســفانه به آن گونەایی کە ما می خواستیم و 
فکر می کردیم کە دیگــران همدلی می کنند، 
هــم صدایی می کنند و بــە خیابانها می ریزند 
چنین اتفاقــی رخ نداد و همچنان مســأله ی 
بی آبــی ادامە دارد. تــا این لحظە کە من دارم 
با شــما صحبت می کنم هیچ مشــکلی را حل 
نکردند. دولت فقط بە تمام کشاورزان قول داد 
کە تمام خسارت ها را پرداخت می کند. گفتند 
بیاید نمیدانم ســندهایتان را بیاوریدکە چقدر 
کشت کردید و فالن بکنید و بهمان بکنید. من 
چندین و چند مرتبە فکر می کنم در جلســات 
متعدد خدمتتان عرض کردم کە اصاًل ســندی 
برای مــردم صادر نمی کنند کە شــما االن با 
ســند مطالبە بکنید که اینقدر کشت کردید! 
 متأســفانه این وضعیت بغرنــج همچنان ادامە 

دارد.

 آقای کعبــی مطالبه ی فدرالیزم 
در شــرایط کنونــی ایران یــک مطالبه ی 
هویت محور هســت که بیشــتر ملیت های 
تحت تبعیض ایــن مطالبه را دارند. حزب 
شــما هم از جمله احزابی به شمار می رود 
که فدرالیزم را قبول کرده است. می خواهم 
از شــما بپرســم اینکه چطور امکان دارد 
یک جریانی که اســاس جهان بینی آن بر 
اساس تفکرات چپ اســت به این مطالبه 

وقع بنهد؟



تعریف از چپ، مقوله ای است قابل 
بحــث و اینکه در یــک جامعه ی 
مشــخص، چپ چیســت و کدام 
بخش از نیروها را در برمی گیرد، ســؤال مهمی 
اســت و ما با پاســخ های متفاوت و گوناگونی 
روبرو هســتیم. امــا اگر از تعریــف تاریخی و 
طبقاتی چپ صحبت می کنیم که شاید منظور 
این اســت، بله به عنوان یک سازمان چپ، از 
نظر ما پروژه ی برقراری یک سیستم مبتنی بر 
عدالت اجتماعی و برابری با پرداختن به تقسیم 
ثروت و نفی اســتثمار و رفع تبعیض طبقاتی 
پیونــد می خورد که خــود از مراحل مختلفی 
عبور می کنــد و نیازمند دارابودن شــرایط و 
زمینه هایی اســت که بر بســتر آنهــا این امر 
صورت می گیرد؛ لذا یاری رســاندن به تأمین 
ایــن شــرایط الزم را از جملــه وظایف خود 
می دانیــم. امــا در این راه موانع و مشــکالت 
بسیاری وجود دارند که بدون حل آنها، تأمین 
برابــری واقعــی و رفع اســتثمار اگــر نگویم 
غیرممکن که بســیار پیچیده و مشکل به نظر 

می رسد.
اســتثمار، مســئله ای محوری و مرکزی است 
و رفــع آن، هدف محوری جهان بینی ماســت. 
منتها این ایده و فکر از نظر ما معتبر و درست، 
به این ســادگی و از شب به صبح قابل تحقق 
نیســت و تأمین نمی شــود بلکه از یک مسیر 
بسیار پیچیده، بە ویژه در جامعه ای مانند ایران 
گذر می کند که مشــکالت خودش را دارد که 
در البه الی ســؤال و پاســخ های داده شده ی 

قبلی مستتر است.
جامعه ما از بســیاری جهات دیگر از معضالت 
معینی چون ســتم ملی رنج می برد. از نظر ما 
مبارزه برای رفع ستم ملی، نه تنها نافی مبارزه 
علیه تبعیض طبقاتی نیســت بلکــه اتفاقاً در 
پیونــد با هم قرار دارند. آن فکر که می خواهد 
این دو را در مقابل و در تناقض با هم قرار داده 
و ببیند نه کمکــی به این می کند و نه به آن 
یکی یاری می رساند. بنابراین تناقضی در برنامه 

و جهان بینــی ما وجود نــدارد، خاصه که حق 
تعیین سرنوشــت را به رســمیت می شناسیم. 
این به رســمیت شــناختن به معنی تأیید هر 
تصمیمی نیســت اما بدان احترام می گذاریم، 
برای آن مبــارزه می کنیم و در نهایت به رأی 
عمومی گــردن می نهیم. این امر برای جنبش 
زنان و مبارزه علیه ســتم جنسیتی هم صادق 
اســت. اتفاقاً ارائه ی پروژه ای برای رفع ســتم 
ملی، رفع تبعیض جنسیتی و دیگر نابرابری ها 
می تواند وحدت و یگانگی همه ی آحاد جامعه 
را بــرای برقراری یک نظام عادالنه فراهم کند 
و از ایــن منظر ما مبارزه بــرای رفع تبعیض 
طبقاتی، جنســیتی و ملیتی را در یک راســتا 
می پنداریم. از طرف دیگر، همیاری جنبش های 
طبقاتــی، زنــان و نیــز جنبش روشــنفکری 
و آزادی خواهــی بــرای تحقق خواســت های 
دموکراتیک و عادالنه ی جنبش های ملیت های 

تحت ستم الزم و ضروری است.
در سؤال شما اما این حکم وجود دارد که گویا 
فدرالیزم برای سیســتم آتی در ایران، به الزام 
برمبنــای »هویت محوری« یا به زبان ســاده تر، 
بر مبنای »ملی-قومی« خواهد بود. بســیار زود 
اســت که این حکم صادر شــود. بدیهی است 
که هر نیروی سیاســی فعــال چه در عرصه ی 
جنبش هــای ملیت هــا و چه به طــور کلی و 
عمومــی، راهکار و نظرات خــود را ارائه داده 
و پیشــنهاد دهد، اما فدرالیزم خیلی گوناگون 
اســت و تعریف های متعددی دارد، بگذریم که 
در آغــاز هم فقط تعداد قلیلی از جریانات، آن 
را مناســب جامعه ی ما ارزیابــی می کردند اما 
در مقایســه با 1٠ سال گذشــته، خوشبختانه 
ایــن موضوع امروزه نه یــک موضوع تجریدی 
و ذهنی بلکه یک راهکار مشــخص اســت که 
هــر روز و بیــش از روز پیــش، از یک طرف 
حامیان بیشــتری را با خــود دارد و از طرف 
دیگــر حتی در میان مخالفــان آن، بدبینی و 
گمانه زنی های غیرواقعــی در مورد آن به طور 

محسوسی کاهش یافته است.
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امروزه کمتر جریانی را ســراغ داریم که از یک 
طرف به مقوله ی »ساختار غیرمتمرکز« پرداخته 
و اعتقاد داشته باشد ولی شکل فدرالیزم را در 
تناقض با اهداف عمومــی خود بداند؛ چرا که 
انکار اینکه فدرالیزم یکی از عالیترین شکل های 
»عدم تمرکز« است بسیار دشوار است، ولی من 
فکر نمی کنم تمامی کسانی کە امروز فدرالیزم 
را می پذیرند و یــا در آینده خواهند پذیرفت، 
همه به یکســان به خصلت و ماهیت و شــکل 
این فدرالیزم رســیده باشند یا برسند. در واقع 
یک گوناگونی در درکی از فدرالیزم وجود دارد 
و می دانیــم بنا به حــوزه و عرصه ای که در بر 
می گیرد با پاســخ و یا اَشــکال متفاوتی روبرو 
خواهد شــد. همچنین مقوله ای اســت که به 
اجبــار تخصصی هم می باشــد چرا که حصول 
داده های معین در عرصه های معین را می طلبد 
و ایــن به حدی از تخصص و تفحص و تحقیق 
که از حوصله و دایره ی احزاب سیاســی خارج 

است، نیاز دارد.
یک حزب سیاســی، یک پروژه سیاسی و یک 
آرمان سیاســی دارد ولی چگونگی اجرای آن 
پــروژه و یا متحقق ســاختن آرمان مورد نظر 
آن، به بســیاری از عوامل و شــرایط بستگی 
دارد کــه از امروز نمی توان نه آن ها را به طور 
کامل شناخت و یا برای آنها راه حل ارائه نمود. 
می خواهم بگویم عالوه بر هدف سیاســی، یک 
سری کار کارشناسی الزم هست برای اینکه آن 
ســاختار منطبق بر شرایط موجود پیدا شده و 
یــا روی آن توافق و تفاهم صورت گیرد. ضمن 
اینکه ســتون اصلی آن، اعتقاد و به رســمیت 
شناختن آن حقی هست که از آن اسم بردیم. 
در ضمن فدرالیزم پدیده ی جدیدی است و ما 
به عنوان پروژه سیاسی، تعریف خیلی عجیب و 
غریبی غیر از چیزی که در کشورهای پیشرفته 
درباره ی آن گفته شده است نداریم. کم و بیش 
می توانیم حدس بزنیم که منظور چیست و چه 
ساختاری بیشــتر در ایران با وجود ملیت های 
گوناگون و تنوع جغرافیایی و خیلی فاکتورهای 

دیگر که داریم، قابل پیاده شدن است.
در کمتر از صد ســال پیش وقتی کنگره حزب 
کمونیست در بندر انزلی گرفته شد در اسنادش 
یک واژه یــا عبارت »اتحاد فدرالــی« آمده ولی 
تعریف جامعی برای آن ارائه نشــد، در حالی که 
ایالت و والیت هم داشــتیم. بعدتر اولین جریان 
سیاســی، حزب توده بود در ســال 132٠ که از 
یک سیســتم عدم تمرکز در ایران یاد می کرد، 
بعد از آن هم حق تعیین سرنوشــت در بسیاری 
از محافل سیاســی چپ و مترقی و کســانی که 
به این مقوله معتقد بودند در ادبیات سیاســی و 
برنامه ها دیده شد ولی خود مقوله ی فدرالیزم از 
نظر من مقوله ی جدیدی ست که بسیار گسترش 
پیدا کرده اســت. این را به فــال نیک می گیرم 
منتهی دریافت یا درک از آن هنوز یکسان نیست 
و از آن فراتــر، فرم و نوع مطلوب برای جامعه ی 
مشــخص ما هنوز قطعیــت نمی تواند پیدا کند 
چــون همانگونه که گفتم به بســیاری از داده ها 
نیاز اســت حتی چه بسا در مناطقی ویژه، فرم و 
نوع آن با دیگر مناطقی، متفاوت باشد. به همین 
خاطر، اینکه فدرالیزم به رســمیت شناختن یک 
نوع از حق تعیین سرنوشــت می باشد، درست و 
حق تعیین سرنوشت تنها یک شکل خاص ندارد. 
غالب کســانی که به راه حل فدرالیزم رسیده اند 
یــا به آن فکر می کننــد، علی رغم اینکه نوع آن 
را تعییــن کنند بر این نکته واقف هســتند که 
فدرالیزم بیشــتر یک ســاختار و شکل حکومتی 
هســت چرا کــه تقســیم قــدرت و »اتحاد در 
تنــوع« را تضمین می کند. ولــی آن چیزی که 
بیشــتر مطرح و مهم هست خصلت دموکراتیک 
فدرالیزم هســت و این ســاختار فدرال که فکر 
می کنیم منطبق با وضعیت ایران هســت، هرچه 
دموکراتیک تر باشد، از نظر ما مطلوب تر هست و 
هر شکلی که داشته باشد هیچ تناقضی با برنامه 
کلی ما نخواهد داشــت. اینکه به لحاظ سیاسی 
یــک جریان در یک مقطعی چــه راه حلی را در 
راستای حقی که به رسمیت می شناسد که حق 
تعیین سرنوشت هست پیشنهاد می کند و در آن 



راستا پیشنهاد بکند این هیچ تناقضی با برنامه ی 
عمومی ایجاد نخواهد کرد. مهم این هســت که 
بیــن این گفته و عمل یــک رابطه ی منطقی و 
واقعی وجود داشــته باشد. ما در رفراندوم اقلیم 
کردســتان در عراق دیدیم که متأسفانه بسیاری 
از روشــنفکران غیرکورد و حتی کورد، مسئله ی 
حق تعیین سرنوشــت که حق طبیعی این مردم 
هست را با مســئله ی حاکمیت با رهبری دولت 
اقلیــم یا احزاب عمده ی آن و به ویژه ریاســت 
وقــت اقلیم گــره کامل زدند و بــه بهانه ی این 
گره خوردگــی، رویکردی مغایر بــا ادعای فکری 
و نظری خود در پیــش گرفتند. در صورتی که 
ایــن دو در عرصه ی حقوق و پرنســیب، جدا از 
هم هستند. ما می توانیم در یک رفراندوم، پاسخ 
منفی بدهیم و دالیــل آن را توضیح دهیم ولی 
نمی توانیم تحت هر بهانه ای که باشــد با حق و 
پرنسیب مراجعه به آرای عمومی مخالفت کنیم 
به شــرطی که دموکراتیک و آزاد باشــد. بودند 
جریاناتی که خیلی صریــح ضمن اینکه به حق 
تعیین سرنوشــت ملت خود وفادار بودند ولی به 
رفراندوم نه گفتند و بر این باور بودند که شرایط 
سیاســی به اندازه کافی مهیا نشــده بود این دو 
را نبایــد بــا هم یکی گرفت، یکــی حق تعیین 
سرنوشت هست که باید به رسمیت شناخته شود 
خارج از اینکه من نوعی یا آن ســازمان چپ با 
آن توافق دارد یا نه و و دوم، پاسخ سیاسی ما به 
شرایط مشخص و معینی که در آن قرار داریم.

مهم، رعایت حق تعیین سرنوشت است. شکل 
و یا پاســخ متفاوت، امری دیگر اســت. از نظر 
ما فدرالیزم یک ســاختاری اســت که بیشتر 
بر شــرایطی که جامعه ی ایران امروز داراست 
منطبق است. پنجاه سال پیش اینگونه نبود و 
ممکن است سی سال دیگر هم اینگونه نباشد 
ولی فعاًل با همه ی شــناختی کــه داریم و با 
همه ی جنب و جوشــی کــه در میان مردمان 
و ملیت هــای مختلف در ایران داریم می توانیم 
بگوییم که این ساختار، ساختار مناسبی است. 
اینکه مضمونش چی هســت و محتوایش چی 

باشــد به پروژه ی سیاسی ای برمی گردد که هر 
جریان ارائــه می کند. هر جریانــی از زاویه ی 
برنامه ی خود مضمون و شــکل و محتوای آن 
را پیشــنهاد می کنــد و در نهایت یک اجماع 
عمومی اســت کــه می تواند شــکل و مبنای 
آن را قطعیت بخشــد و امــروزه نمی توانیم با 
قاطعیــت شــکل و مبنــای آن را پیش بینی 
کنیم چرا که باالتر اشــاره کردم به بســیاری 
داده ها برای دادن حکم نهایی نیاز است؛ و این 
میسر نیســت مگر بر بستر همفکری و تبادل 
نظر و مشــورت و بررسی همه ی جانبه ی تمام 
آن نیــرو و جریاناتی که ضمــن پذیرش کلی 
اصل فدرالیزم، اَشــکال و یا مبناهای گوناگونی 
را پیشــنهاد می کنند. ممکن اســت در ایران 
فدرالیزمی برقرار بشــود که با همه ی آنچه که 
تجربه شده اســت، ضمن بهره گیری از آنها یا 
در برداشتن برخی خصوصیات و مختصات آنها، 
متفاوت باشــد. متفاوت و اصاًل شــاید از یک 
منطقه به منطقه ی دیگر تفاوت در نوع اداره ی 

فدرالی، خود را تحمیل کند.
مهم این است که در اساس مسئله توافق داشته 
باشیم. اینکه محتوای آن ساختار چه هست و 
آیــا ارداه ی آن مردمان و ملیت و جامعه را در 
محدوده ی فدرالی خود به رسمیت می شناسد 
یا نه؟ اینکه در آنجا چه سیاستی پیش می رود 
در جای خود قابل بحث و بررســی اســت. در 
حال حاضر نقطه تقــارن یا نقطه اجماع یا به 
هم پیوســتن پروژه های سیاســی در مرحله ی 
کنونی بسیار اهمیت دارد، تا آنجایی که امکان 
دارد شفاف ســازی بکنیم ولی نه آنقدر که به 
جای پرداختــن به موضوع اصلــی، وارد یک 
سری جزییات بشــویم که به زمان و تخصص 

و کنکاش و بحث و بررسی بیشتر نیاز دارد.

اگر اجازه بدهید نســبت به پرسش 
شــما از آقای کعبــی، مالحظه ای 

مطرح کنم.
شــما در پرسشتان از آقای کعبی مطرح کردید 
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کــه فدرالیزم برای پاســخگویی بــه مطالبات 
اتنیکی مطرح شــد. اما ما در اتحاد دموکراتیک 
آذربایجان هدف از تحقق فدرالیزم را در درجه ی 
اول پاسخگویی به مسئله ی دموکراسی در ایران 
ارزیابــی می کنیم. فدرالیزم به احتمال بســیار 
باال، با صد سال ســابقه ی استبداد سیاسی در 
دوره های شاه و شیخ، می شود گفت که تنها ابزار 
و یا وســیله ی گذار ایران به دموکراسی سیاسی 
است. چون تنها شیوه ای است که تقسیم قدرت 
سیاسی را در نهاد خود دارد. وقتی فدرالیزم به 
مثابه ابزاری برای گذار به دموکراسی سیاسی در 
ایران تلقی می شود، آنگاه همه ی خلق ها و از آن 
جمله خلق فارس نیز برای گذار به دموکراســی 
به فدرالیزم تکیه می کنند. حال اینکه فدرالیزم 
راه حلی برای مسئله ی ملی در ایران نیز هست. 
اما در ایران خلق فارس مسئله ی ملی ندارد این 
تنها خلق های غیرفارس هستند که در درجه ی 
دوم از فدرالیــزم برای تحقــق آمال ملی خود 
بهره خواهند جست. بنابراین از نظر ما، فدرالیزم 
عمداً برای تحقق دموکراســی سیاسی در ایران 
به کار گرفته می شود و این کارکرد خود به خود 

به حل مسئله ی ملی در ایران نیز راه می برد.

من با تأیید نکته آقای شاملی عزیز 
در مــورد پایه و مبنــای فدرالیزم، 
چون نخواستم طوالنی صحبت کنم 
بــه دو نکته اشــارە کنم که مــن آگاهانه وارد 
تعریف پایه و مبنای فدرالیزم نشدم همانطور که 
به درســتی از نظر من، در پالتفرم 1٤ ماده ای 
»همبستگی برای آزادی و برابری در ایران« هم 
آگاهانه بــدان نپرداختیم؛ چرا که همانگونه که 
در پاسخ به سؤال سوم در مورد اینکه )آیا دفاع 
از فدرالیــزم با جهان بینی ما تفاوت داد یا نه؟( 
توضیح دادم ما به داده های بسیاری برای تعیین 
مبانی و شــکل فدرالیزم نیاز داریم و به تنهایی 
یک موضعگیری سیاســی نیســت بلکه دایره و 
حوزه ای از تخصص و تحقیق و بررســی و ... را 
در برمی گیــرد. نکته دوم و خــارج از مبانی و 

شکل فدرالیزم، محتوای آن است که با برنامه و 
پالتفــرم عمومی قابل توضیح اســت. محتوای 
دموکراتیک به معنای عام کلمه، اهمیت پایه ای 
دارد چرا که شکل و یا فرم، به تنهایی بیانگر یا 

ضامن دموکراسی نیست.

 آقــای شــاملی بعــد از موضوع 
قره باغ علی الخصوص بعد از ســفر اردوغان 
به آذربایجان و خواندن آن شــعر معروف، 
موضوعــی مطرح شــده که ایــن جهان 
فرهنگــی تورکی که قفقــاز را به آنادولی 
متصــل می کند کــم کم به یــک جهان 
سیاسی تبدیل می شود. این مسئله چقدر 
به واقعیت نزدیک اســت و اگر امکان دارد 
تأثیر این مســئله بر تورک های آذربایجان 

ایران را مورد بحث قرار دهید؟

شــکل گیری اتحادیه های متفاوت 
در تمامــی دنیا همــواره هم در 
ســطح بین المللی و هم در سطح 
منطقه جریان داشــته است. در سطح جهان 
ســازمان ملل وجود دارد که عموماً به خاطر 
همکاری های نزدیک و سامان دادن به مسائل 
در جهان هست و همچنین اتحادیه ای به نام 
اتحادیــه ی عرب که کشــورهای عربی با هم 
همــکاری می کننــد و اتحادیه های سیاســی 
اقتصادی در شــرق و غرب بین کشــورهای 
آسیایی و آمریکایی. بنابراین نزدیکی ترکیه و 
آذربایجان یعنی دو کشــور عمدتاً تورک چیز 
عجیبــی نیســت. در جنگ قره بــاغ نیز این 
همبستگی به صورت وسیعی به چشم خورد و 
ایــن البته دولت یونیتار ایــران را آزار می داد 
چون جمعیــت کثیری از ایــران را تورک ها 
تشــکیل می دهنــد و این جمعیــت خواهی 
نخواهی از نزدیکی ترکیه و آذربایجان احساس 
خشــنودی می کنــد و نســبت بــه وضعیت 
اسارت بار خودش آگاهی بیشتری پیدا می کند. 
حمایت مردم تــورک از آذربایجان در جنگ 



دوم قره باغ برای دفع اشغال بسیار آشکار بود. 
مردم شــهرها و روســتاهای مرزی با شعار و 
فریادهای حمایت از سربازان ارتش آذربایجان 
در آن ســوی مرز برای تقویت روحیه ی آنان 

تالش می کردند.
جنــگ دوم قره باغ از نظر مصوبات ســازمان 
ملــل و مجامع بین المللی مشــروع بود چون 
ارمنســتان 2٠ تا 2٥ درصد از سرزمین های 
آذربایجان را اشغال کرده بود. با به هم خوردن 
توازن قدرت نظامی در بیســت سال گذشته 
شــرایط برای دفع اشــغال فراهم بود. با آغاز 
جنگ به هر بهانه ای، بیرون راندن ارمنســتان 
از آذربایجــان قطعی بــود. این جنگ خواهی 
نخواهی در درون ایران یک روحیه ی را بهتری 
بــرای فعالین جنبش ملــی در آذربایجان به 
وجــود آورد. جنگ دوم قره بــاغ عماًل جنگ 
رهاشــدن از اشــغالگر بود و روحیه ای که به 
فعالین تورک در ایران می داد جنگ رهاشدن 
از سلطه استعمار داخلی بود و عماًل در ایران 
برای تورک ها به یک نوع آگاهی سیاســی راه 
می برد و چون تظاهرات حمایتی از آذربایجان 
در جنــگ قره باغ در تبریز و شــهرهای دیگر 
مشــهود بود و همین تظاهرات از طرف رژیم 
سرکوب می شد. با این وجود در بین خلق ما 
در آذربایجــان یک شــور و هیجانی به وجود 
آورد کــه این شــور و هیجان بــرای نمایش 
وجود چنین جنبشــی در میدان یک حرکت 
میدانی محســوب می شــد و این در شرایطی 
بود که ســرکوب وســیع در ایران مطرح بود. 
بــه بیانی حمایت از ارتــش آذربایجان نوعی 
صدای اعتراض در درون ایران علیه رژیم ایران 
هم تلقی می شــد، چون رژیم در این جنگ از 

ارمنستان حمایت می کرد.

 آقای بلیــدەای بحران آب یکی 
از ابربحران های منطقه ی بلوچستان است، 
آیا احزاب بلوچســتان راهکاری برای این 

بحران دارند؟

مسئله ی کمبود آب در بلوچستان 
یــک مســئله ی تاریخی اســت و 
می توان گفت در ســده های اخیر 
برای مردم بلوچ عادی بوده اســت. مشکل در 
بلوچســتان کمتر مسئله ی آب آشامیدنی بلکه 
استفاده کشــاورزی بوده است. به همین دلیل 
مردم بلوچ در اســتفاده از آب یک سیســتم 
مناسبی برای تقسیم آب کشاورزی در جاهایی 
که کمبود آب بود داشــتند که آب به اندازه ی 
کافی بــرای کارهای کشــاورزی برای همه ی 

جمعیت آن شهر و یا روستا باشد.
شــما آب های زیر زمینی و آب های ژرف در 
بلوچستان را اسم بردید. مردم بلوچ در سده 
و یا شــاید ســده های قبل به این امر واقف 
بودند و به همین دلیل برای آب کشــاورزی 
در کنار آب رودخانه هــا از آب قنات نیز در 
شهرهای بلوچستان استفاده می کردند. برخی 
از این شــهرها بلوچستان بیش از 2٠ قنات 
داشتند. متأســفانه با توجه به اینکه زندگی 
مــردم بلوچ در ســال های اخیر وابســته به 
دولت ایــران بوده دولتی که به بلوچســتان 
به عنوان یک مســتعمره نــگاه می کرده و با 
مردم بلــوچ به عنوان مردمــی بیگانه رفتار 
می کرده اســت. بیشــتر این قنــات نه تنها 
تعمیر نشده و نمی شوند بلکه خراب و ویران 
شــدند. به همین دلیل نیز در بلوچستان نه 
تنها مشــکل آب کشاورزی هست هم اکنون 
مشکل آب آشامیدنی نیز بوجود آمده است. 
این در حالی اســت که کشورهای همسایه ی 
ما با بلوچســتان که در آن سوی دریا مشکل 
آب داشتند مشــکل آب خود را حل کردند. 
کودکان بلوچ برای تأمین آب آشــامیدنی با 
تمساح مواجه می شوند. ایجاد این مشکل نیز 
در راستای ستم ملی است که حاکمیت ایران 

برای ما مردم بلوچستان ایجاد کرده است.
بلوچســتان منطقــه ی غنی از لحــاظ منابع 
طبیعی اســت، آب های ژرف هــم یکی از این 
منابع اســت که طبق گفته های مقامات رژیم 
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می تواند آب آشــامیدنی بخش بزرگی از مردم 
ایران را تأمین بکند. این برای همه ثابت شده 
است که هر کاری حاکمان ایران در بلوچستان 
تا هنوز انجام دادند در جهت خرابی بوده است 
تا آبادانی. مسلماً اگر آب بلوچستان را استخراج 
بکنند همانند دیگر منابع بلوچســتان بر علیه 
مردم بلوچستان استفاده می شود و مسلماً تنها 
خرابی چنین کارهایی برای مردم بلوچســتان 
می مانــد؛ به ویژه محیط زیســت بلوچســتان 
تخریب می شود. مردم بلوچستان می دانند که 
بــا حاکمیت دولت ایران بر بلوچســتان در دو 
رژیم پهلوی و جمهوری اســالمی ایران دریای 
بلوچســتان نه تنها به نفع مردم بلوچســتان 
اســتفاده نشده و نمی شــود که بر علیه مردم 
بلوچ برای تغییر جمعیتی بلوچســتان استفاده 
می شود. منابع آب آشامیدنی بلوچستان نیز به 
نفع مردم بلوچ استفاده نمی شود بلکه بر علیه 
مردم بلوچ اســتفاده می شــود. وضعیت مردم 
عرب اهواز پیش روی ماست، بیشترین درآمد 
دولت ایران به شــکل اســتخراج نفت از این 
استان اســت اما برای مردم عرب فقط نتیجه 
سرکوب سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و فیزیکی 
بوده است و محیط زیست را در منطقه ی اهواز 
طوری خراب کرده است که برای مردم مشکل 

زیست وجود دارد.
ما به عنوان حزب مردم بلوچستان می خواهیم 
که منابع طبیعی بلوچستان به شکلی استخراج 
بشــود که به محیط زیســت بلوچستان ضرر 
کمتری برســد و یا ضرر قابل جبران باشــد. 
مخالف هرگونه اســتفاده ی رژیم ایران از منابع 
طبیعی بلوچستان هســتیم. به همین دلیل با 
دیگر گروه های مترقی که خواهان برابری ملی 
و فرهنگی هستند متحد شدیم که رژیم کنونی 
ســرنگون شــود تا مردم بلوچ با دیگر ملت ها 
بتوانند از توانمندی انســانی خــود و طبیعی 
سرزمین طوری اســتفاده بکنند که برای این 
نسل مناسب باشــد و برای نسل های بعدی و 

محیط زیست نیز سبب مشکل نکند.

 آقای فاضلی این مدت اخیر یک 
بحثی از طرف جامعه عرب ها مطرح شــد 
که یک ژینوساید فرهنگی بسیار وسیع به 
قدمت صد ســال در اقلیم اهواز در جریان 
است و باید این ژینوســاید محکوم بشود 
و تــالش کنیــم آثار این ژینوســاید را از 
بیــن ببریم. اما از طــرف دیگر موضوعات 
دیگری مطرح می شــد و ادعا می شد این 
بحثــی که عرب ها مطرح می کنند در واقع 
نوعی حمله کردن به هویت همسایگان شان 
به خصوص لورهاست. این مسئله چقدر به 
واقعیت نزدیک است و آیا امکان همزیستی 

بین لورها و عرب ها وجود دارد یا نه؟

قضیه ی ژینوساید فرهنگی قضیه ای 
نیســت که مختص عرب ها باشد، 
این قضیه را در سراســر ملت های 
غیرفارس شــاهد هســتیم. همانطــور که این 
سیاســتها در آذربایجــان، ترکمــن صحــرا، 
کوردستان، بلوچســتان و حتی خود لورستان 
اجرایی می شــود در منطقه ی مــا هم طبیعتاً 
وجود دارد و سرمنشــأ تمام این مسائل همان 
برنامه ای اســت که تحت عنوان یک ملت یک 
زبــان و یک پرچم از دهه ی بیســت میالدی 
شــروع شــد و تا به امروز ادامه دارد و طبیعتاً 
آسیبهای فراوانی به عرب ها در این قضیه وارد 
شــده که در ســالهای اوایل سلطنت رضاخان 
حتی اســتفاده از محدود رادیوها در مناطق ما 
ممنوع بود و اگر کســانی رادیو بغداد یا کویت 
یا صدای قاهره گوش می دادند به شکل بسیار 
خشنی با مســئله ی زبانی و فرهنگی برخورد 
می شد. اما در رابطه با اینکه جنبش ملت عرب 
برای احقاق حقوق خــودش در تضاد با دیگر 
ملیت ها باشد من این را متصور نیستم. به این 
دلیل که مــا خودمان قربانیان این سیســتم 
هســتیم و تحت هیچ شرایطی این وضعیت را 
برای دیگران هم نمی خواهیم اما شــیطنتهایی 
هســت که طبیعتاً توســط حاکمیــت اعمال 



می شود و روی آن مانور داده می شود.
در خصوص ســؤال اول در رابطه با تقسیمات 
اســتانی باید گفت که این مسئله تنها شامل 
حــال بلوچ ها نبوده و نســبت بــه عرب ها هم 
صحــت دارد. کاًل نگاه مرکز به حاشــیه یک 
نــگاه امنیتی بوده و تمام این تقســیماتی که 
شــکل گرفته و جاهایی از سرزمین های عرب 
که متعلق به خوزســتان اســت را به مناطق 
دیگر واگذار کرده انــد و بعضی از مناطقی که 
به ما مربوط نمی شــود را به این قسمت الحاق 
کرده اند. ایــن تداخالت را به وجود آوردند که 
در آینــده بتوانند از آن بهره برداری کنند. من 
فکــر نمی کنم در آینده به مشــکل بربخوریم. 
با توجه به اینکه ســالیان ســال ما با لورها و 
بختیاری هــا زندگــی کردیم، حتــی معادالت 
سیاسی مشــترک داشــتیم، احزاب مشترک 
داشــتیم، از حزب سعادت و شیخ اسعد چنین 
اعتالفاتــی بین خود قشــقایی ها و لورها برای 
جلوگیری از سیاستهای رضاخان شکل گرفته 
بود که متأســفانه با اعمال نفــوذ بریتانیا این 
سیاســت ها هم شکســت خورد. و در کل این 
مســئله ای که مطرح شــد تنها مختص به ما 
نیســت و در تمــام مناطق غیرفارس شــکل 
گرفته اســت ولی مــن فکر می کنــم با تمام 
امکانات حاکمیت از رســانه و پول و ســرمایه 
و ســازمان های امنیتــی و اتاق های فکری که 
در ایــن زمینــه کار می کنند ایمــان دارم که 
مردمان ایران باهوش تر از این حرف ها هستند 
و اگر روزی انقالبی شــکل بگیرد و تغییری به 
وجود بیاید دشــمن اصلی را فراموش بکنند و 
مشــغول مسائل ثانوی باشیم. تمامی ملت های 
غیرفارس، تاریخ و زبان و جغرافیای مشخصی 
دارند؛ درســت است که حکومت های پهلوی و 
آل خمینی و اســالمی در این مســائل دست 
بردند ولی در اســناد و آرشیوی که مربوط به 
دوره زندیــه و قاجاریه و اول ســر کار آمدن 
خاندان پهلوی اســت همه این ها موجود است. 
ایــن یکی از شــیطنت های حاکمیت پهلوی و 

جمهوری اسالمی است که باعث دردسر شده 
و بعضی ها اکنــون روی آن مانور می دهند و 
صحبت می کنند ولی واقعیت امر این است که 
برای حق مالکیت ملت عرب هیچ ارزشی قائل 
نیســتند. به این دلیل که شما اگر نگاه بکنید 
که برای مثال ساکنان خروسیه نامه  برایشان 
فرســتاده شــده که این منطقه را باید تخلیه 
بکنید چون اینجا صاحب دارد، یا روستاهایی 
که در منطقه کیانشهر بود که چند سال پیش 
باعث درگیری شد و بنیاد مستضعفان ادعای 
مالکیت می کرد. یا کیانپارس یا ســید خلف و 
بسیاری از مناطق دیگر که هیچ ارزشی برای 
حق مالکیــت آن قائل نیســتند و در تهران 
مناطق را خط کشــی و بین خودشان تقسیم 
می کنند و بعد از مدتی کسانی پیدا می شوند 
که ادعای مالکیت می کنند و شــما باید آنجا 
را ترک کنیــد. در صورتی که این مردم جد 
اندر جــد در آنجا کار و زندگــی می کنند و 
کشــاورزی می کنند و زادگاهشان هست. اما 
متأســفانه در زمان شــاه این زمین ها را بین 
ارتشــیان و نظامیان و وابســتگان خودشان 
تقســیم می کردند و در حــال حاضر همین 
کار توسط جمهوری اسالمی به اسم جانباز و 
خانواده شهید و اسرا و.... صورت می گیرد که 
بســیاری از این ها اصاًل متعلق به این مناطق 
نیستند و عرب نیستند و خیلی ها لور لورستان 
یا جاهای دیگر هســتند که از حاکمیت سند 
گرفتند و ادعای مالکیت می کنند. متأســفانه 
این مشــکالت را به وجــود آوردند و طبیعتاً 
این گونه مســائل باعث اختالف می شود. من 
فکر نمی کنم خیلی مهم باشد، با توجه به این 
که ســاکنین این مناطق کسانی نیستند که 
در چند سال گذشــته به آنجا آمده باشند و 
اکثراً جد اندر جد آنجا بوده اند و هیچ سندی 
و هیچ نیرویی نمی توانــد آنها را جابجا کند. 
اما باعث یک ســری مشکالت می شود که ما 
در حال حاضر این مشــکل را در حمیدیه به 
خصوص روســتای حاج حسن داریم که پنج 
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هزار هکتار را در این منطقه از کشــاورزان به 
اسم جانبازان مصادره کردند و به یک عده ای 
از یزد و کرمان و... تحویل دادند. این مســئله 
باعث تنش می شــود و خواهد شد و احتمال 
دردسر بیشتر هم هست. همین برخورد را در 
شعیبیه دارند و باز یک مقداری از زمین های 
زراعی کشــاورزان را که متصرف شــده اند به 
کســان دیگری واگذار کرده اند که اصاًل عرب 

نیستند و ساکن این مناطق نبوده اند.
زمین هــای طرح رهبری را اگر در نظر بگیرید 
باز همین مشــکالت را دارند و به اسم مناطق 
جنگی و مین گذاری شــده اجازه ی بازگشت به 
ســاکنان این مناطــق را نمی دهند ولی تعداد 
کثیــری از ایــن زمین هــا را بین خودشــان 
تقســیم کردند و این تقســیمات و واگذاری ها 
بــراب طرح های به اصطالح ملی هســتند که 
زمین هــای مردم عرب را متصرف می شــوند. 
یعنی یک قســمتی از این زمین ها توسط خود 
حاکمیت و زیرمجموعه های آن تصرف می شود 
و یک قســمت دیگرش به وابســتگان نظام به 
اســم جانباز و شــهید و خانواده اسرا و بسیج 
و... واگذار و مصادره می کنند. اینها طبیعتاً در 
آینده یک سری مشکالت به وجود خواهد آورد 
به این دلیل که این زمین ها را با زور اســلحه 

از مردم گرفتند.
امــا در رابطــه بــا مطالبه ی حــق عرب ها و 
هویت طلبی و برابری خواهی و اعتراضشــان و 
در رابطــه با ژینوســاید فرهنگــی و زبانی که 
باعث بشــود آســیبی به دیگران وارد شــود، 
خیر من چنیــن احتمالی را وارد نمی بینم. در 
طول قرون گذشــته در این منطقه یهودی ها و 
ارمنی ها و فارس و لــور بدون اینکه برای هم 
مشکلی ایجاد کنند زندگی کردند. اما متأسفانه 
همانطور که گفتم حاکمیت کنونی یک سری 
بازی های خبیثی را شــروع کرده که به شکل 
بســیار عریانتری در حال اجرا و ادامه هست و 
امیدوارم در آینده توسط دادگاه های صالح این 

مسائل حل و فصل شود.

 آقای شــاملی در فضای سیاسی 
علی الخصــوص مرکزگراهــا می گویند که 
اگر حاکمیت مرکز باقــی نماند کوردها و 
تورک ها همدیگر را خواهند کشت! آیا شما 
هــم اینگونه فکر می کنیــد؟ و می خواهم 
به عنوان یک فعال تورک از شــما بپرسم 
که آیا شــما راهکاری برای شهرهایی که 
ترکیــب جمعیتی در آنها کــورد و تورک 

هست دارید؟

ســؤال بســیار مهمی هست. این 
ســؤال فقط در ارتباط با مناسبات 
دوجانبــه ی خلق تــورک و کورد 
نیســت. بلکه فکرکردن به چگونگی مناسبات 
خلق هــا با همدیگــر در ایران پســاجمهوری 
اســالمی یکی از آن مسائل بسیار حیاتی است 
که بایستی با دقت به بحث و بررسی حول آن 
پرداخت. جریانات سیاســی ناسیونالیستی در 
مرکز تالش می کنند با آگراندیســمان کردن، 
بعضی از اختالفات میان جنبش های سیاســی 
متعلــق به خلقها در ایــران را به مثابه ابزاری 
برای استمرار سیاست استعمار داخلی استفاده 
کننــد. اما جدای از جنجال هــای افراط گرایان 
مرکز، در تمرکز به ساختار مولتی اتنیک ایران، 
معظالت مبتنی بر این ساختارها را بایستی از 
هــم اینک مورد بحث و بررســی قرار دهیم و 
راهکارهای متناســب و دموکراتیــک را برای 
اســتمرار همبســتگی خلق ها در ایران معرفی 

کنیم.
بــه طور کلی من در ایران شــهری را ســراغ 
ندارم که شــهری تک زبانه و یــا تک ملیتی 
باشــد و حتی مــن ایــن ادعا را بــه جرأت 
می توانم به شــهرهای دیگر جهان نیز تعمیم 
دهــم. بزرگ ترین شــهر کالن و مولتی اتنیک 
ایران، تهــران و در کنار آن کرج اســت. بعد 
می رســیم به شــهرهای آذربایجان که بدون 
توجــه به کمیت گروه های اتنیکی، شــهرهای 
مولتی اتنیــک هســتند. دوســتان در رابطه با 



مناسبات خلق لور با خلق عرب صحبت کردند 
که آنجا هم این مسائل مطرح است، همچنان 
که دوست دیگر در مورد سیستان و بلوچستان 
مسائلی را بیان کردند. در نتیجه این یک بحث 
اساســی در رابطه با مسائل داخلی ایران است 
که باید کند و کاو شود و با استفاده از تجارب 
دیگر کشــورهای دموکراتیک راهکار درست و 

همه پسندی برای آن ارائه شود.
اگر به تاریخ مناســبات کوردها و تورک ها نگاه 
کنیــم همه جوره حادثــه ای را می توانیم پیدا 
کنیم. اما حادثه ی بســیار مهــم و مثبتی که 
در تاریخ مناســبات تورک ها و کوردها می توان 
یافت، رفتــار درایت آمیز دو جنبش سیاســی 
متعلــق به خلق تورک و خلق کورد در ســال 
132٤ بود که توانســت به تأسیس دولت های 
ایالتی و محلی شــان منجر شــود. از نظر من، 
راه حل شــهرهای مولتی اتنیک و یا بهتر است 
بگویــم تمامــی شــهرها در ایران مشــارکت 
مستقیم و دموکراتیک خود مردم برای اداره ی 
شهرشــان اســت. در این رابطه تجارب بسیار 
گرانقدری در دنیا وجود دارد که می شود از آن 
تجارب برای اداره ی شــهرها توسط خود مردم 
آن شــهر نیز بهره جست. به نظرم خودگردانی 
شــگرد بسیار دموکراتیک و مناسب برای اداره 
شــهر و روستاســت. این راه حل نبایستی تنها 
در ارتباط با شــهرهای آذربایجان و کوردستان 
مطرح باشــد. بلکه تمامی شهرهای موجود در 
مناطق مختلف ایران باید که از این مدل برای 
اداره شــهر و یا روستایشــان اســتفاده کنند. 
برای نمونه در آذربایجان فقط تورک ها زندگی 
نمی کنند و بجز تورک هــا، ارمنی ها، کوردها، 
گیلک ها و دیگران نیز در این سرزمین زندگی 
می کنند. این وضعیت در شهرهای کوردستان، 
بلوچستان، لورستان و یا اهواز نیز چنین است.
 ناسیونالیســت های افراطی در هر منطقه ای، 
بــه دلیل همان دیدگاه هایشــان، هم بعضی از 
مســائل را بزرگنمایی می کنند و در عین حال 
بزرگ بینی هایی را نیز با خود به یدک می کشند 

و عماًل در میدان سیاســت به تنش های بیشتر 
در میــان جنبش های موجــود دامن می زنند؛ 
حتی آن شــیوه ی دموکراســی کــه ما برای 
تحقق اش در ایران تــالش می کنیم، علی رغم 
جریانات سیاســی مرکزگرا که دموکراســی از 
باال بــه پایین را مد نظر دارند، شــیوه تحقق 
دموکراســی کثرت گــرا و پلورالیســتی تحقق 
دموکراســی از پاییــن به باالســت. خود این 
شیوه ی تحقق دموکراســی به ما می گوید که 
شــهرها و روستاها بایســتی توسط مردم خود 
آنجا اداره و نمایندگی شود. این یعنی مشارکت 
نزدیک مردم با سیاســت و مشــارکت فعال و 
نزدیک مردم با سیاست خود از پایه های تعمیم 
دموکراسی و عدالت اجتماعی در جامعه است. 
همچنانکه عنوان کــردم برای اجرای این ایده 
بایســتی از نمونه های موفق کشــورهای دیگر 

مدرن دنیا نیز بهره جست.
طرف دیگر قضیه منش احزاب و فعالین سیاسی 
در جامعه است. رفتارهای غیرمتعارف، و حتی 
بشدت تنش برانگیز احزاب می تواند به تنش در 
میان جنبش های مختلف راه ببرد و از این قبل 
نیز تنش میان مردم در شــهرها افزایش یابد و 
زمینه های تحقق ایده های دموکراتیک در این 
مناطق را به ســایه براند. بــرای نمونه ارائه ی 
نقشه های سیاسی و یا ادعاهای ارضی غیرالزم 
و حتی غیرضروری است. به نظر من اگر تنشی 
در حــال حاضر در بیــن جنبش های کورد و 
تورک وجود دارد، تنشی است که سیاست های 
بعضی از احزاب سیاسی کورد آن را به میدان 
آورده اند. سیاستی که یک حزب سیاسی را به 
آنجا کشانده است که مثاًل آذربایجان غربی را 
در مصوبات حزبی خود کوردستان اعالم کنند 
و این دیدگاه بسیار خطرناک را در میان مردم 
ببرنــد و آن را تبلیغ کننــد. دیدگاهی که در 
شرایط کنونی برای تمام ملیت های موجود در 
جغرافیای کنونی ایران، به دلیل افزایش تنش 
میان مردم، به دلیل سوءاســتفاده رژیم از این 
تنش، بســیار مضر و زیان بخش است. ما برای 
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جلوگیــری از این تنــش قطعنامه ی »حدود و 
صغــور مرزی« را در کنگره ی ملیت های فدرال 
به تصویب رســاندیم و حل مسائل ارضی را به 
بعد از تشکیل دولت های ایالتی واگذار نمودیم. 
به نظرم، آنچه برای همزیســتی مسالمت آمیز 
میــان خلق ها در ایــران ضروریســت، ترویج 
همبســتگی میان خلق ها برای برکناری رژیم 
جمهوری اســالمی جهت تحقــق جمهوریت، 
دموکراســی، فدرالیزم و عدالــت اجتماعی در 

ایران پساجمهوری اسالمی است.

 آقای کعبی ائتــالف بین احزاب 
مختلف مرتباً بە عنــوان یک راهکار برای 
سقوط جمهوری اسالمی به شمار می رود. 
شــما همیــن االن در یــک ائتالف تحت 
عنوان »همبستگی برای آزادی و برابری در 
ایران« حضور دارید، آیا این ائتالف توانستە 
است در بطن مبارزات ایران تغییری ایجاد 

کند؟ و آیا این راهکار را قبول دارید؟

در جوامعــی مانند ایــران و بنا به 
دالیل متعدد که فکر می کنم نیازی 
به تشــریح نداشــته باشــد، هیچ 
جریان و نیروی خاصی نمی تواند و قادر نیست 
به تنهایی مایهی تحول و تغییر باشد. این نکته 
چه در مورد جریانات سیاسی و چه جنبش های 
اجتماعی کنونی صادق است. پراکندگی میان 
نیروهای سیاسی در همه ی طیفها و نحله های 
سیاسی، ابعاد و دایره ی بسیار وسیعی دارد. این 
واقعیــت به همــراه عدم پیونــد جنبش های 
اجتماعی بــا همدیگر، یکی از علل تعرضات و 
اجحافات رژیم در مقابل آنهاســت. پراکندگی 
نیروهای سیاســی از یک طــرف و عدم پیوند 
جنبش هــای اجتماعی از طرف دیگر، دو روی 
ســکه ی یک ضعف مهم و عمــده در تقابل و 
مبارزه با این رژیم ســرکوبگر است و به طریق 
اولــی مانعی بــرای رهاشــدن از بختک رژیم 

اسالمی به شمار می رود.

چنانچــه به جنبش هــای اجتماعــی موجود 
بنگریم، نه جنبش کارگران و زحمتکشــان و 
تهیدســتان، نه جنبش زنــان، نه جنبش های 
دانشــجویی و روشــنفکری و نــه جنبش های 
ملی–دموکراتیک در میان ملیت های مختلف، 
به تنهایی قادر نخواهند بود توازن قوای کافی 
را برای دگرگونی و تغییر الزم در جامعه کسب 
کنند. بنابراین پیونــد همه ی این جنبش های 
محوری در جامعه ی ما و همکاری گســترده ی 
جریان های سیاســی مختلف فعال درون آنها 
تا آنجا که امکان پذیر باشــد شــرط الزم برای 
تغییر و ســپس رســیدن به جامعه ای آزاد و 
دموکراتیک و مبتنی بر عدالت اجتماعی است 
که ما به ســهم خود برای آن تالش می کنیم 
و در این راه، برداشــتن گام های مشــترک با 
هم پیمانان خویــش در عرصه های گوناگون را 

ضرورتی و انکارناپذیر می دانیم.
با پذیرش واقعیتهای فوق، ما از جمله سازمان ها 
و جریان های سیاسی هستیم که همواره برای 
نزدیکــی، همراهی و همگرایــی و همکاری و 
اتحاد پایدار جریانات سیاســی فعالیت داشته 
و در همــه ی کنگره هــای خود بــر آن تأکید 
نموده ایم. اما متأســفانه این واقعیت تلخ را هم 
بایــد پذیرفت که اتحــاد و همراهی به مراتب 
سخت تر و دشوارتر از پراکنده شدن است. اتحاد 
و همراهی، نیــرو و توان و بردباری و رواداری 
ویژه ای را می طلبد که دریغا جامعه ی سیاسی 
ما از آن به حد کافی برخوردار نیست. ساختن، 
بسیار دشــوار و تخریب، آسان است. از طرف 
دیگر تجربه ی تلخ »همه با هم« در آســتانه ی 
انقــالب ایران پیــش روی ماســت که بدون 
چشــم اندازی روشن و بدون تضمین الزم برای 
احترام به ارزش ها و اصول پایه ای، متأســفانه 
دیدیــم که چگونه تحت عنــوان یک صدایی، 
این تحول عظیم ضداستبدادی و ضدسلطنتی 
بــه تــاراج رفت. یا بــه زبانی که رایج اســت 
می دانســتیم چه نمی خواهیم اما نمی دانستیم 
چــه می خواهیم. به همــه ی این ها باید اضافه 



کرد که پایه ی هیچ ائتالف و اتحادی نمی تواند 
نظرات و عقاید و مطالبات حداکثری و صد در 

صدی یک جریان سیاسی باشد.
موارد فوق این واقعیــت را بازگو می کنند که 
از یــک طرف اتحاد و همکاری الزم اســت و 
از طــرف دیگر الزمه ی اســتمرار این اتحاد و 
همکاری و هم پیمانی، داشتن حداقل تفاهم و 
توافق روی اصــول و مبانی عام اداره ی جامعه 
در آینده اســت. رابطه ی این دو، یعنی توافق 
در جهت گیری عمومــی مبارزه با این رژیم از 
یک ســو، و از ســوی دیگر تفاهم در اصول و 
مبانی برای ســاختن جامعــه ی فردا، حد و یا 
محــدوده ی اتحادهای پایدار را تعیین می کند. 
بدون این پیونــد و این رابطه، همانگونه که تا 
کنون شــاهد بوده ایم، حتی اگــر اتحادی هم 
شــکل بگیرد پایدار نخواهد ماند. می دانیم که 
همه را زیر یک چتر گردآوردن ممکن نیست. 
اما این امکان وجود دارد که تا آنجا که ممکن 
است وســیع ترین نیروهای هر یک از طیف و 
نحله های سیاسی گرد هم آیند. این امر کمک 
بزرگــی به ائتالف ها و همکاری های وســیع و 
فراگیر آتی اســت چرا که ائتالف های متعدد، 
بیشــتر و با موانع کمتری نسبت به سازمان ها 
و احــزاب به طــور جداگانه با هــم می توانند 

همکاری نمایند.
 با اتکا به این واقعیت و این تجارب، ما، یعنی 
مجموعه ای از احزاب و ســازمان های مختلف 
توانســتیم ســنگ بنای نوینی را در راســتای 
همکاری و اتحاد و ائتالف گذاشته و به گونه ای 
عمل کنیــم که نه تنها به ضرورت همکاری و 
اتحاد پاســخی داده باشــیم بلکه از نگاه خود، 
آینده روشــنی را کم و بیش ترســیم نماییم. 
ما بر پایهــی یک پالتفرم 1٤ ماده ای گرد هم 
آمدیــم. علی رغم کمبودهایــی، این پالتفرم با 
بیان واقعی شــرایط حاضر، پاسخگوی بسیاری 
از معضــالت کالن و کنونی جامعــه و بیانگر 
مبانــی پایه ای برای فردا می باشــد. ما در این 
ائتالف شرکت کرده و مشارکت داریم چون به 

چنین راهکارهایی اعتقاد داریم و فکر می کنیم 
گامــی ولو کوچک اما ضروری برای رســیدن 
به اتحادهای فراگیرتر می باشد. تجربه ی بیش 
از دو ســال و نیم تشــکیل »همبستگی برای 
آزادی و برابــری در ایــران« نشــان داد که با 
تفاهــم حول مبانــی الزم در پاســخگویی به 
وضعیت موجود می تــوان علی رغم تفاوتهایی، 
با هم فعالیت مشــترک سیاسی نمود. دیالوگ 
درونی، تبادل نظر و رایزنی، تالش برای یافتن 
سازماندهی مطلوب از یک طرف و اتخاذ موضع 
سیاسی مشــترک در قبال عمده ترین اتفاقات 
سیاسی و اقدامات معین از طرف دیگر، تاکنون 
نشان داده است که ما از ظرفیت معینی برای 

گسترش دایره فعالیتهای خود برخورداریم.
نبایــد فراموش کــرد که در ایــن ائتالف، ده 
حزب و سازمان سیاسی مشارکت دارند. تفاهم 
در زمینه های مختلف کاری آســان نیست هر 
کــدام از جریانات از ســابقه و روش و نظر و 
نگرش متفاوتی نســبت به مسائل تشکیالتی، 
سیاسی و کار مشــترک برخوردار است و این 
کار ساده ای نیست. اعتمادســازی، رواداری و 
دیالوگ ســازنده بر این بستر می بایست هرچه 
بیشتر پاگرفته و توسعه یابد. با توجه به همه ی 
آنچه که برشمرده شد، بله این ائتالف واقعه ی 
مهمــی در عرصه ی ائتالف و اتحاد اســت اما 
نبایــد از واقعیت دور شــویم، هنوز راه درازی 
در پیش اســت و برای اینکه به آنچه که شما 
در ســؤالتان تغییر در بطن مبارزات نامیده اید 
برسیم، می بایست مراحل دیگری را طی نمود. 
از جمله اینکــه این ائتالف چه از درون و چه 
در بیرون و با دیگر ائتالف و اتحادها گسترش 
یافته و همزمان و یا به موازات، خود به اهرمی 
کم و بیش فراتر از اعضای خود تبدیل شــود؛ 
یعنی دارای تشکیالت و کارکرد معین سیاسی 
باشــد. شاید دوره ای برای قوام درونی الزم بود 
اما امروزه می بایستی بر بیرون و برون متمرکز 
شــد. مبارزه و مقاومت در جامعه جریان دارد 
و رو به گســترش اســت. زمینه ی همگرایی و 
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همکاری برای سازمانیابی جنبش های اعتراضی 
و روند مبارزاتی بسی مناسب و آماده تر نسبت 
به گذشــته است. بر نیروهای مسئول است که 
با درس گیــری از تمامی فعالیتهای تاکنونی و 
با ارائه ی راهکارهای مناســب، گام های مؤثر و 
هرچه بلندتری را در راه تحقق اهداف عادالنه 
و تاریخی جنبش های جاری در درون کشــور 

ما بردارند.

 آقای حســینی حزب دموکرات 
کوردســتان ایران در تاریخ خودش دورانی 
دارد کە با فرقەی آذربایجان هم پیمان بودە 
است، من این سؤال را از آقای شاملی هم 
پرســیدم که اکنون مرکزگراها این ادعا را 
مطرح می کنند کە در صورت نبود حکومت 
مرکزی، کورد و تــورک حتماً همدیگر را 
خواهند کشــت. شما برای همزیستی بین 

تورک و کورد چە راهکاری دارید؟

تشــکر از آقای شــاملی کە جواب 
مناسبی بە ســؤال شما داد و این 
مسئلە را کە مطرح کردند؛ ببینید 
در این وضعیتی کە پیش آمده خود مرکزگراها 
کم بی تأثیر نبودند؛ یعنی تقسیمات جغرافیایی 
کە اکنون برقرار هســتند. قباًل هم کە دوستان 
بلــوچ صحبت کردند، دوســتان عرب صحبت 
کردند، این تقسیمات جغرافیایی را بە صورتی 
طرح ریزی کردند کە این مشــکالت بماند. بە 
خاطــر اینکە همیشــە بگویند ایــن ماییم کە 
می توانیم بین شــما صلح برقرار کنیم، شما را 
تأمین کنیم، امنییت تان را برقرار کنیم و از این 
طریــق هر ملیتی را با ترس از ملیتی دیگر بە 
صورتی بــە طرف خودشــان بکشــانند. این 
مشــکالت نتیجەی همان سیاســت قدیمی یا 
صدســالەی اخیر مرکزنشــینان یا بهتر بگویم 
آنانی است کە خواستار ایده ی یک دولت- یک 
ملت بودند؛ سیاست آنها بودە و امروزە ما باید 
روی این موضوع متمرکز باشــیم که چگونه از 

این وساطت و در واقع از دوستی خالە خرسه ای 
کــە این هــا در حال انجامش هســتند رهایی 

یابیم. 
در خصوص حزب ما، معموالً احزاب و سازمان ها 
می توانند در رفع مشــکالت پیشــنهاد دهندە 
بوده و نظراتشان را ارائه دهند. این نمایندەگان 
مردم هستند کە نهایتاً باید تصمیم بگیرند کە 
این مشکل و مخصوصاً مشکالتی کە مربوط بە 
منافع ملت اســت بە چە صورتی حل و فصل 
شــوند. ما بە عنوان حزب دموکرات کوردستان 
ایران همانگونه که اشــاره کردید از ســابقەی 
خوبــی در این زمینه برخورداریم. ما برای رفع 
مشــکالتی کە میان کورد و تورک مطرح است 
تجارب خوبی داریم. این دو ملت در یک مقطع 
زمانی بر ســر برخی اصول اساســی به توافق 
رســیدند و بر مبنای همان اصول مشــکالت 
موجود را حل و فصل کردند. ما معتقد هستیم 
کە از طریق برقراری فدرالیزم و در این سیستم 
است که حقوق تمام گروه های اتنیکی بە طور 
مشــخص و مساوی در نظر گرفتە خواهد شد. 
منتهــا نکته ی مهم این اســت که ما باید این 
مســئله را در آینــده و در قانون اساســی ای 
که برای مناطق فدرالی نوشــته خواهد شــد 
بگنجانیم؛ اینکه بە چە صورت می توانیم حقوق 
تمام ســاکنین یک منطقە را از نظر سیاسی، 
اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی لحاظ و تأمین 
کنیم. این امر به راحتی قابل اجراســت چراکه 
تجارب بســیاری در جهان مدرن وجود دارد و 
نخبگان ایــن دو ملت می توانند از این تجارب 
در جهت تعریف و تدوین یک سیستم حقوقی 
مناســب اســتفاده کنند. بنابراین ما در آینده 
می توانیــم طرح هــای قانونی ای را بر اســاس 

حقوق برابر تدوین، تصویب و اجرا کنیم.
اما در حال حاضر یک مشکل اساسی وجود دارد، 
کسانی هســتند کە به صراحت می توان گفت 
آلت دست مرکزگرایان اند و در پی ایجاد آشوب 
میــان ملیت های همجــوار در منطق مخلتف 
هستند. دلیل این امر هم به وجود آوردن نیاز 



به میانجی گری ملت غالب با مرکزنشینی است 
که خودشــان درســت کرده اند. همین ترسیم 
نقشــه ای که اشاره شــد، نقشه های دروغین و 
ادعای مالکیت بر مناطــق مختلف، توهین به 
زبان ملت همســایه و مسائل عامدانه ای از این 
دســت در همین راســتا قرار دارد. هدف هم 
ایجاد همین مشکالت کنونی است تا در فردای 
سرنگونی جمهوری اســالمی به جای برقراری 
آرامش، جنــگ و درگیری ایجاد بشــود. این 
مســئله در کنگرەی ملیت های ایران فدرال در 
نظر گرفته شد که منجر به صدور قطعنامەای 
شد. در آن قطعنامە بە صراحت گفتە شدە کە 
امروزە ما از ترسیم مرز و تعیین خطوط مرزی 
بــە هیچ وجە اســتقبال نکــرده و در این امر 
دخالت نمی کنیم و ایــن وظیفەی نمایندگان 
مردم مناطق هســت؛ هدف هــم جلوگیری از 
وقوع این مشکالت بوده است. همچنین هدف 
از تشکیل کنگرەی ملیت های ایران فدرال تنها 
ســرنگونی جمهوری اسالمی نبوده است، بلکە 
همکاری و مساعدت و دوستی بین ملت ها نیز 
مطــرح بود تا این ملت هــا بتوانند در آیندەی 
ســرنگونی جمهوری اسالمی در کنار هم برای 

درد مشترکشان چارەایی بی اندیشند.
بلە قبول دارم این مســئلەای کە امروز وجود 
دارد بە عنوان یک مشکل بزرگ، یقەی همەی 
ملیت های ایران را گرفتە اســت. همانگونه کە 
دوســتان دیگر هم صحبت کردند در منطقەی 
بلوچستان هست، در منطقەی اهواز هست، در 
منطقەی کوردســتان و آذربایجان هم هست، 
ولــی باید چارەای اندیشــید. من صحبت های 
آقای شــاملی را کە گوش می کــردم و دقیقاً 
بــا صحبت های ایشــان موافقــم و راە حل هم 
همین اســت. ما حکومت کوردستان را داریم، 
جمهــوری کوردســتان را داریــم و همچنین 
جمهوری آذربایجان کە با هم تعامل داشــتند. 
چندین ســال و چندین دهه قبــل از طریق 
گفتگو مشکالت را حل کردند، امروز هم همین 
کار امکانپذیر است. حزب دموکرات و رهبریت 

این حزب هم این برنامه را در نظر دارد که در 
آینده در یک فضای دموکراتیک و با محوریت 
نمایندگان و خواســت و رأی و نظر مردم این 

مشکالت حل و فصل شوند.
بنده معتقد هستم اگر دست همین کسانی که 
در پی آشوب هستند تا منفعتی ببرند را کوتاه 
کنیم برقراری یک سیســتم حقوقی برابر بین 
ملت های تورک، کورد،عرب و ســایر ملت های 
دیگر بســیار آســان خواهد بود؛ این نیازمند 
همکاری هست تا دســت آن کسانی که تا به 
امروز به عنوان حاکمیت مطلق روی شانه های 
مردم ایران حکومت کرده اند کوتاه شــود. این 
امکان پذیر اســت بە شرطی کە بە دموکراسی 
و تعیین حقوق مردم با نظر خود مردم معتقد 

باشیم.

 آقــای بلیدەای، ژئوپلتیک چابهار 
این بندر را به یک مرکز بین المللی تبدیل 
کرده اســت، از یک طــرف هند در تالش 
است آن را به دست آورد و از طرفی دیگر 
روســیه و چین، تأثیرات ســلبی و ایجابی 
این بندر بر جامعه ی کنونی بلوچســتان را 

چگونه ارزیابی می کنید؟

ســرزمین بلوچســتان و دریــای 
بلوچســتان از قدیم موقعیت مهم 
سیاســی و جغرافیایی ای داشــته 
اســت. اولین نوشــته ها در این ارتباط توسط 
مورخان یونان نوشته شــده است که اسکندر 
برای ایجاد ارتباط بین تصرفات خود در آسیای 
غربی، هند، آفریقا، مصر و یونان، در نظر داشته 
از دریای بلوچستان استفاده کند. نآرک یکی از 
ســرداران او مأمور بررســی موقعیــت دریای 
بلوچستان شــد. در این ارتباط می توان بیشتر 
 Alexander ’s Campaigns in Sind در کتاب
 P. H. I Eggermont به قلم And Baluchistan
خواند. از طریق نوشته ها ی او پرتغالی ها و بعداً 
انگلیسی ها به موقعیت اقیانوس هند آشنا شده 
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و این مناطق را اشــغال کردند. با گســترش 
مرزهای روســیه به طرف هند، بریتانیا بیشتر 
متوجه اهمیت جغرافیای سیاسی بلوچستان و 
دریای بلوچســتان شد. بلوچستان به بخشی از 
رقابت بیــن روس و بریتانیا که به بازی بزرگ 
 T.A Heathcote معروف است تبدیل شد. آقای
 Balochshistan, the British در کتاب خــود
and the Great Game این رقاب بین روس و 
انگلیس در بلوچستان را نوشته و بررسی کرده 
است. روسیه همیشه به فکر رسیدن به آبهای 
گرم بوده است. با کناره گیری بریتانیا از منطقه 
و برآمدن آمریکا بــه عنوان ابرقدرت و تبدیل 
روسیه ی تزاری به شوروی، رقابت جهان غرب 
و شــرق نیز شــکل گرفت که بخشی از آن با 
بلوچستان و آب های بلوچستان مرتبط بود. این 
موضوع به شکلی واضع توسط آقای سلیگ س. 
 In Afghansitan’s او  کتــاب  در  هریســون 
 Shadow: Baloch Nationalism and Soviet
Temptations توضیح داده شــده اســت که 
آمدن شــوروی به افغانستان برای دسترسی به 

بلوچستان بوده است.
وضعیــت هم اکنون پیچیده تر شــده اســت. 
بلوچســتان و دریای آن بین کشورهای منطقه 
تقیســم شــده و این مردم بلوچ را در مقابل 
قدرت های بزرگ بین المللی و منطقه ای ضعیف 
کرده است. درواقع بازیکنان جنگ بزرگ تنها 
دو ابرقدرت نیســتند، بلکــه در کنار آمریکا و 
روســیه، چین و هند نیز وارد این بازی بزرگ 
شــدند. متحدانی ماننــد دولت پاکســتان و 
ایران بر ســرزمین بلوچســتان کنترل دارند و 
بلوچســتان بار دیگر یکــی از مرکزهای جنگ 
بزرگ اســت، این را آقای روبــرت کپالن در 
کتــاب خود Mansson طرح کرده اســت. در 
آینده رقابت بین چین و هند و دیگر قدرت ها 
در ارتبــاط با ســرزمین و دریای بلوچســتان 
تشــدید می شود. دو کشور هند و چین که در 
حال رشــد اقتصادی هســتند و منابع طبیعی 
کمی دارند برای دسترســی به منابع طبیعی و 

حمل و نقل منابــع طبیعی احتیاج به کنترل 
و یا دسترسی به سرزمین و دریای بلوچستان 
دارند. قراردادهای ایران و چین و هند و ایران 
در همین راســتا است. با توجه به احتیاج این 
دو کشور به منابع طبیعی و رقابت بین این دو 
ابرقدرت منطقه ای شــاید این قراردادها کافی 
نباشد و رقابت شکل دیگری بگیرد که ما مردم 
بلوچ باید آمادگی داشــته باشیم. دولت کنونی 
ایران به بلوچســتان به عنوان یک مســتعمره 
نگاه می کند. به فکر سوءاســتفاده از موقعیت 
اســتراتژیک و سوق الجییشی بلوچستان است 
تا در بازی های سیاســی متحدینی در منطقه 
پیــدا کند و بتواند به حاکمیت اســتبدادی و 

شوونیسیتی خود ادامه دهد.

 آقای بندویی حزب مردم بلوچستان 
همچنین در سە ائتالف سراسری حضور دارد. 
شــما نقش این ائتالفــات را چگونه ارزیابی 
می کنید و در جامعەی بلوچستان نسبت بە 

این ائتالف ها چه نگاهی وجود دارد؟

کشــوری کە االن بە اســم ایران 
می شناســیم یک واحد سیاســی-
جغرافیایی اســت کە از حوزه های 
جغرافیایی کوچک تری کــه دارای هویت های 
تاریخــی، زبانــی، فرهنگی و هنــری خویش 
می باشند، تشکیل شــدە است. نزدیک بە یک 
قــرن پیش یعنــی در اواخــر دوران قاجاریە، 
»انقالب مشــروطیت« در ایران به عنوان تحول 
اجتماعی عظیمــی در منطقه ی خاورمیانه رخ 
داد که با آغاز نطفه بندی و شکل گیری دولت-
ملت ها در منطقه همراه بود. متأسفانه به دلیل 
وقوع جنــگ جهانی اول و به دنبال آن جنگ 
جهانــی دوم، بســیاری از ایــن هویت هــای 
جغرافیایی–تاریخی موجود در فالت ایران که 
پس از انقالب مشــروطیت و تصویب »انجمن 
هــای ایالتی و والیتی« می رفتند که ســاختار 
فدرال سنتی و تاریخی موجود در منطقه را به 



ســاختاری از فدرال مدرن هماننــد آمریکا و 
کشــورهایی در اروپــا تبدیل کرده و ســامان 
دهند، در نتیجــه ی دخالت های ابرقدرت های 
جهانی درگیــر در این جنگ هــا، دچار وقفه 
گشتند و این وقفه آن زمان به اوج خود رسید 
که ابرقدرت بریتانیا در ایران با کودتایی نظامی 
و روی کار آوردن نظــام پهلوی، مهر پایانی را 
بر دســتاوردهای مبــارزات مردمــان ایران و 
شکست انقالب مشروطیت کوبید. ساختار نظام 
حکومتی پهلوی تحت حمایت انگلیس از نظر 
سیاســی بــه ســاختاری شــدیداً متمرکــز، 
غیردموکراتیک و اســتبدادی تبدیل گردید که 
هویت تاریخی ملت های ســاکن در ایران را با 
زور ســرنیزه و کشــتار و با اعمال سیاستهای 
»همانندسازی اجباری )اسیمالسیون(« به سوی 
تبدیل شــدن به یک ملت و یــک زبان و یک 
فرهنگ و یک تاریخ که دولت حاکم نمیانده ی 
آن بود، یعنــی هویت »ملــت فارس««هدایت 
کردند و هنوز هم می کنند. حال نزدیک بە یک 
قــرن می باشــد کــه تحــت سیاســت های 
تمامیت خواهانەی مســتبدانە و شدیداً متمرکز 
حاکمان بر ایران، مردم غیرفارس به حاشــیه 
رانده شــده و تحت ســتم و تبعیــض علنی، 

صدمات جبران ناپذیری را دیدەاند.
در چنین شــرایطی سرنوشت همەی مردمان 
ایــن ســرزمین از یک نقطە ی مرکــزی ایران 
یعنی تهــران رقم می خورد، ایــن بدان معنی 
اســت که هیچکدام از زیرواحدهای سیاسی-
جغرافیایــی کە به عنــوان ملیت های مختلف 
در ایران می شناســیم بە تنهایی قادر نیستند 
سرنوشتشان را بە دست خودشان تعیین کنند. 
به همین دلیل هیچ راە و چارەای جز این نیست 
کــە همە ی آنان به اتفــاق نیروهای دموکرات 
مرکــز ایران همدوش و همبســته با همدیگر، 
مشــترکاً و برنامه ریزی شده در راستای ایجاد 
جمهــوری دموکراتیک غیرمتمرکــز فدرال و 
سکوالر فعالیت کنیم. این سە ائتالفی کە شما 
بە آن ها اشــارە دارید، قطعاً پیگیر همزیستی 

مسالمت آمیز در چهارچوب همین کشور اما با 
حقوقی کاماًل برابر با تقســیم قدرت سیاسی و 
اقتصادی در حوزه های جغرافیایی ملل تاریخی 

می باشند.
بنابه چنین ضرورتی، حزب مردم بلوچستان در 
راســتای حمایت از چنین هدفی که همە ی ما 
مشترکاً دنبال می کنیم، در فوریه سال 2٠٠٥ 
میالدی در همراهی با دیگر احزاب و تشکالت 
سیاسی ملل ســاکن ایران »کنگره ملیت های 
ایران فدرال« را تأسیس نمودیم و پس از آن با 
توجه به تحریم ها و اتهاماتی کە از سوی بخش 
وسیعی از اپوزسیون تمامیت خواه مرکزگرا کە 
خود را سرتاســری و ما را منطقه ای می نامند، 
قرار گرفتیم. اما با تمام تحریم هایی کە اعمال 
گشت، کنگرەی ملیت های ایران فدرال به عنوان 
یک تشــکل ماندگار تثبیت گشت و هر کسی 
از اعضای این کنگرەی ملیت ها در هر کجا کە 
باشند پیشبرندەی یک هدف مشخص اند، یعنی 
تــالش برای برقراری روابطی میان ملیت ها در 
درون این واحد جغرافیایی-سیاسی به نام ایران، 
که حقوق برابر داشــتە و آن را مشــترکاً ادارە 
کنند. انعکاس این قضیە در درون مردم همین 
واحدهای مختلف از کوردســتان و عربستان و 
بلوچستان گرفته تا آذربایجان، ترکمن صحرا و 
لورستان و واحدهای دیگر نیز همینگونه است 
که بدون همراهی همدیگر مشــکل مشــترک 

حل ناشدنی است.
بە دلیل وجود اعضای کنگرەی ملیت های ایران 
فدرال در دو ائتالف »شورای دموکراسی خواهان 
ایران« و »همبســتگی برای آزادی و برابری در 
ایران« خوشــبختانه یک همبستگی و نزدیکی 
بسیار مفیدی در میان این سە ائتالف بە وجود 
آمدە است و هم اکنون بیش از یک سال است 
که وارد کارزارهای مشترک می شوند و همیشە 
بیانیەها و اطالعیەهای مشترک صادر می کنند 
که انعکاس بسیار خوبی را در میان اپوزیسیون 
و بە خصوص اپوزســیونی کە بە دنبال همین 
حقوق و اهداف هســتند، داشته است. حضور 
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نیروهای مترقی متعلق بە تشــکالت و فعالین 
سیاسی سرتاسری به همراه تشکالت سیاسی ای 
کە متعلق بــە حوزه های جغرافیایی ملیت های 
تاریخی آنجا هســتند، باعــث تقویت امید در 
مــردم و جنبش های مردمی در درون گشــته 
اســت. زیرا که در فردای ایرانی کە قرار باشد 
همەی این ملیت های درون این واحد سیاسی 
جغرافیایی دارای حقوق برابر باشــند به طوری 
که نه تنهــا سرنوشتشــان را در مناطق خود 
در دســت خود بگیرنــد بلکه در عین حال در 
مدیریت دولت مشترک مرکزی شریک باشند، 
طبعاً این حس کە ایران متعلق بە همە هست 
و همە هم متعلق بــە ایران اند ایجاد و تقویت 
خواهد شــد که به نوبه ی خــود باعث تقویت 
روحیه و فرهنگ همزیســتی مســالمت آمیز و 
رشد و توسعه ی پایدار در منطقه خواهد گشت.

 آقای حســینی حزب دموکرات 
کوردســتان ایران در سال ٢٠٠5 کنگرەی 
ایران فدرال را تشکیل داد و تا االن هم در 
ائتالف همبستگی حضور دارد، این راهکار 
ائتالف بیــن اتنیک ها یا ائتالف بین حزب 
ملت هــا تا چە حد در مبارزات سراســری 
تأثیر داشــتە و در این پانزدە شانزدە سالی 
کە از کنگرەی ملت ها می گذرد این سازمان 
یا ائتالف را چگونه ارزیابی می کنید؟ آیا بە 

اهدافش رسیدە است؟

ایــن اولین بــار نبود کــه حزب 
دموکرات کوردستان ایران خواهان 
تشــکیل ائتالف بود. اگر به خاطر 
بیاورید بعــد از انقالب ٥7 بــه دعوات حزب 
دموکرات کوردســتان ایــران در مهاباد برای 
تشــکیل یک »جبهەی دموکراتیک در ایران« 
تجمعی ایجاد شــد، هرچند بنا بر وضعیت آن 
زمان، به نتیجه ی مطلوبی نرســید. پس از آن 
هــم در تمام روزنامەها و نشــریات حزبی این 
درخواست مجدداً تکرار می شد کە ما در ایران 

بــه یک جبهه نیاز داریم کــە بتواند در مقابل 
دیکتاتوری بایســتد. چراکه شناخت دقیقی از 
رژیم جمهوری اســالمی، جهان بینی خمینی و 
دار و دستەاش وجود داشت و مشخص بود کە 
بە کجا خواهد رســید. متأسفانه این تالش با 
اقبــال روبرو نشــد. بعدهــا در جاهایی دیگر 
باألخــرە ائتالف هــا و همکاری هایی مقطعی یا 
زمانی با جریانات دیگر شکل گرفت. وقتی کە 
ما شــعار خودمختاری را ســر می دادیم مردم 
مخصوصاً از رهبر شهیدمان دکتر قاسملو سؤال 
می کردنــد کــە چرا فقــط برای کوردســتان 
خودمختــاری می خواهیــد؟ آن موقــع دکتر 
قاســملو )نقــل بــه مضمــون( می گفت من 
خودمختاری را برای ایران مناســب نمی بینم 
ولی مــا نمی توانیــم به نام ملیت هــای دیگر 
شعاری را اعالم کنیم در حالی کە آنان حاضر 
نباشــند، ما نمی توانیم خود را وکیل آنها اعالم 

کنیم.
اگــر روزی همەی ملیت های ایران پا بە میدان 
گذاشتند و در پی احقاق حقوق شان بودند آن 
موقع بهترین راە، ائتالف ملت هاست؛ تا هم در 
این رژیم و هم بعد از رژیم بتوانند برای چارەی 
مشکالتشــان چاره اندیشی کنند. این مسأله به 
صــورت مــداوم در برنامەی حــزب دموکرات 
کوردســتان ایران بوده اســت. خوشــبختانە 
جنبش سرتاسری شد و ملت های دیگر ایران، 
تورک، عــرب، بلوچ، ترکمــن و دیگران پا بە 
میدان گذاشتند و موقعیتی فراهم شد کە این 
ائتالف به وجود بیاید، چرا؟ چون درد مشترک 
داشتند و درمانش را هم خودشان می دانستند. 
بە جــای اینکە از دیگران درخواســت کمک 
کنند، از خودشــان کمک بگیرند، خودشان با 
هم باشــند تا بتوانند این مشــکلی کە در صد 
ســال اخیر گریبانشــان گرفته و ظلمی که بە 
این ها در مناطقشــون رفتە و مناطقشــون به 
عنوان مســتعمرە برای ملیتــی دیگر در نظر 
گرفتە شــدە، را حل کنند. دست در دست هم 
بدهند تا بتوانند با یک برنامەی مدرن امروزی 



داشــته باشــند و خواستەهایشــان را در آن 
بگنجانند. بتوانند با هم یک مبارزەی مشترک 
برای سرنگونی جمهوری اسالمی و رسیدن بە 
حقوقشــون و بعداً تداوم ایــن حقوق و مبارزە 
علیە کسانی کە در پی پایمال کردن حقوقشان 

هستند را داشته باشند.
خوشــبختانە این مهم صورت گرفــت، اما از 
روز اولی کە کنگــرەی ملیت های ایران فدرال 
تشــکیل شــد از دو جبهە مــورد حملە قرار 
گرفت، جمهوری اسالمی با تمام قدرتش علیە 
این حرکــت اقداماتی انجام داد و متأســفانه 
جبهەی دوم از طرف کســانی بود کە داعیەی 
اپوزسیونی جمهوری اسالمی را داشتند و عماًل 
کنگرەی ملیت های ایران فــدرال را به عنوان 
هــدف فعلی در نظــر گرفتە بودنــد؛ کە اول 
بایــد با این کنگرە مبارزە کرد. آنها مرکزگراها 
بودند کە فردای خودشــان رو درنظر داشتند، 
می دانســتند کە در فردای جمهوری اســالمی 
این ها با یک اتحاد بین ملیت های تحت ســتم 
در ایران روبرو خواهند شد و حق و حقوقشون 
را طلب می کنند و این مســئله زمینه ی تحقق 
دموکراسی و تجزیه ی قدرت در ایران را فراهم 
می کنــد و تا بــە این حقوق نرســند بە هیچ 
وجە عقب نشــینی نخواهند کــرد. این بود کە 
تا جایی کە توانســتند علیە کنگرە نوشتند، تا 
جایی کە براشون امکان داشت کنگرە را ایزولە 
نگە داشــتند و تحریم کردند. من خیلی جاها 
رفتم، با خیلی از سازمان ها نشستیم و صحبت 
کردیم تا بتوانیم علیە جمهوری اســالمی یک 
پالتفورم مشترک تهیە کنیم، همە می گفتند ما 
حاضر به اعتالف با حزب دموکرات کوردستان 
ایــران و هر چه حزب دموکرات بگوید ما امضا 
خواهیم کــرد. اما نباید هیچکــدام از اعضای 
کنگرە در اینجا شــرکت داشــتە باشند، چرا؟ 
چون می دانستند کە بودن کنگرە پایە و اساس 
یک مبارزەی قاطع در فردای جمهوری اسالمی 
اســت؛ مبارزه ای علیە کســانی کە هدفشــان 
ادامــه ی این سیســتم جمهوری اســالمی و 

سلطنت پادشاهی است.
بە هر صورت کنگرە رســید بە جایی کە امروز 
می بینیم. در اکثر مسائل و اختالفاتی کە حزب 
دموکرات کوردســتان ایران و اعضای دیگر هم 
دارنــد، اعضای کنگرە حضور دارند و شــرکت 
می کنند و کنگــرەی ملت های ایــران فدرال 
پابرجاســت. بعد از چندین سال تنها اتحادی 
هســت کە ســر جای خودش باقــی مانده و 

نتوانستند آن را بە تجزیە بکشانند.
اما آیا کنگرە بە اهداف خودش رســیدە است؟ 
آیــا از کارهایی کە تا به امــروز انجام داده ایم 
رضایــت وجود دارد؟ بە هیچ وجە. کنگرە قادر 
به انجام کارهای بیشتری بود. کنگرە می تواند 
علمــدار مبــارزە در داخل ایران باشــد، ولی 
متأســفانه تا امروز این فرصت را پیدا نکردە یا 
شاید هم نخواستە است. باید در پی آن باشیم 
همچنــان کە در خارج با هم هســتیم بتوانیم 
نمایندگی کســانی را کە در داخل هستند بە 
عهدە بگیریم و آنها رو بە صورتی بە هم وصل 
کنیم تــا مبارزەی سرتاســری در ایران ایجاد 
بشود و این از کنگرە ساختە است. ممکن است 
برخی از احزابی کە در کنگرەی امروز هستند 
احزاب خیلی باســابقەای نباشــند ولی احزابی 
هستند که در منطقەی خودشان شناختە اند و 
خواست شان خواست اکثریت مردم منطقەشان 
اســت. من نمی گویم کە بلوچ نمایندەی بلوچ 
یا کورد نمایندەی کوردە، ولی می توانم بگویم 
که این هــا نمایندگی آن فکــری را می کنند 
 کــە در داخل هســت، مردم آنجــا خواهانش 

هستند.
در نتیجە آیندەی خوبی برای کنگرە پیشبینی 
می کنم و مطمئنم با همین وضعیتی کە امروز 
هســت، کنگره در چند ائتالف دیگر هم ورود 
پیدا کــرده و با هم همــکاری می کنند و در 
آیندە می تواند پیشــرفت هایی صــورت گیرد. 
کنگره می تواند نمایندگی مردمان داخل ایران 
را بــە عهدە بگیــرد و با جریانــات دیگر وارد 
مذاکرە و همکاری بشــود. اما کنگره حتماً باید 
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این را در نظر بگیــرد که بە تنهایی نمی تواند 
در سرنگونی جمهوری اسالمی موفق باشد مگر 
اینکە بــا جریانات دیگر، جریانات دموکراتیک، 
جریاناتی کە معتقد بە حق تعیین سرنوشــت 
ملیت ها هســتند، جریاناتی کــە دموکراتیک 
هســتند همکاری کند. یک چیز را باید بداند، 
اینکه کە هدف کنگرە تنها سرنگونی جمهوری 
اســالمی نیست، ســرنگونی جمهوری اسالمی 
وسیلەای اســت برای احقاق حقوق ملیت های 
تحت ســتم بعد از جمهوری اســالمی. چراکه 
کنگــرە نمایندەی ملیت های تحت ســتم در 

ایران است.

 آقای فاضلی حزب تضامن در سە 
ائتالف حضور دارد اما معموالً این ائتالفات 
با اســتقبالی از طرف دیگــر احزاب عرب 
روبرو نشــدند، شــما چرا این متد را برای 
مبارزە انتخاب کردید و آیا این ائتالفات در 

جامعەی عرب جایگاهی دارند؟

یک برنامەی سیاســی می نویسم و 
واقعیت مرامنامە شد. حزب تضامن 
اگر مراجعەی کوچکی بە برنامەی 
سیاسیش داشتە باشیم، بە وضوح اعالم می کند 
کە هیچ ملتــی و هیچ نیرویی بە تنهایی توان 
تغییر در ایران را ندارد و این تغییر وقتی شکل 
می گیــرد کە تمــام ملیت های تحت ســتم و 
احزاب سیاســی بە صورت مشــترک فعالیت 
کنند تا بتوانند این حاکمیت متحجر اســالمی 
در ایران را ســرنگون کنند و بە حقوق شــان 
برسند. در همین راستا است کە ما شاهدیم هر 
ائتالفی کە شــکل می گیرد و دســت یاری بە 
سوی ما دراز کند با صمیمیت آن را می فشاریم. 
البتە ما هم برنامەی سیاسی خودمان را داریم، 
خواســتەهای سیاســی خودمــان را داریــم، 
پرنســیپ های خودمان را داریم، حداکثرهای 
خودمان را داریم. ولی واقعیت امر این است کە 
ســعی می کنیم خودمان را بــا اوضاع موجود 

تطبیق بدهیم. فراموش نکنیم دوستمان شاهو 
می گفت کە کنگرە نتوانســتە کارهایی را انجام 
بدهد و توانایی این را داشت کە بیشتر فعالیت 
کنــد، واقعیت امر این اســت کــە در دو قرن 
گذشــتە رخدادهای داخل کشــور از نیروهای 
اقلیمی منطقەای و بین المللی تأثیر مســتقیم 
گرفتە و شاهد آن بودیم کە در طول ۴٢ سال 
گذشــتە مماشــاتی کــە از ســوی غربی ها و 
اروپایی ها شــکل گرفتە در استمرار حاکمیت 
جمهوری اســالمی نقش اول را داشــتە است. 
ترورهایی کە توسط حاکمیت در این کشورها 
شکل گرفتە و بدون هیچ گونە تاوانی ازش رد 
شــدند. قتل هایــی در اتریش، آلمــان و نقاط 
مختلــف ترکیــە در حق سیاســیون در حق 
کسایی کە خواســتار سرنگونی بودند رخ دادە 
است. تمام این مسائل برای جمهوری اسالمی 
بی جواب، بی تاوان و بی هزینە باقی مانده است. 
این نشان می دهد کە غرب فقط منافع خودش 
را مد نظر دارد و ســعی کردە در این ۴٢ سال 
با جمهوری اســالمی مماشات کند. بە همین 
دلیل هــم مبارزات امثال مــا تحت تأثیر این 
مســائل و زد و بندها قرار گرفتە و نمی توانیم 
ایــن را انکار کنیم. ولــی وجود ما در ائتالفات 
سیاســی فقط در راســتای منافع ملت عرب 
خالصە میشــە بە این دلیل کە در سە ائتالفی 
کە در حال حاضر شــکل گرفتە است، هر سە 
ائتــالف باورمندنــد به همبســتگی، آزادی و 
دموکراسی در شــورای دموکراسی خواهان آن 
ائتالف. کنگرەی ملت های ایران فدرال کە جای 
خودش را دارد. در واقع بە شکل صریح، روش 
و شــفاف کثیرالمللە بودن ایران را بە رسمیت 
شناخته است، حق تعیین سرنوشت داخلی ره 
بە رســمیت می شناســد، فدرالیزم دولت های 
محلی را بە رسمیت می شناسند و این در واقع 
اگر شکل بگیرد و بە موفقیت ختم بشود خیلی 
از نیازهای نە فقــط جامعەی ملت عرب بلکە 
خیلــی از ملیت ها را برآورده می کند. بە همین 
دلیــل مــا در ایــن ائتالفات حضــور داریم و 



برنامەی سیاســی کاماًل مشخصی داریم. خب 
عرب هــا هم مثل کوردهــا و بلوچ هــا تقریباً 
می تــوان گفت حــاال فکر متفاوتی داشــته و 

بینش های متفاوتی دارند.
 البتە فراموش نکنیم حاکمیت نقش اصلی را 
در این قضیە دارد. آن عرب ستیزی، آن برخورد 
خشن، کە شکل گرفتە و تغییر سیستماتیکی 
کــه حاکمیــت در منطقەی ما اجــرا کردە 
است، باعث شــدە که طیفی از جامعە اعتقاد 
داشتە باشند کە زیست مشترک و همزیستی 
مشــترک با این حاکمیت و دولت در سایەی 
چنین افــکاری، تقریباً یک مســأله ی کاماًل 
غیرممکن است. خب ما این قضیە را به عنوان 
یک  ترم سیاســی در نظر می گیریم. همانگونه 
که همه ی شــما دوســتان می دانید، قضیەی 
اســتقالل طلبی قضیەای نیســت کە منحصر 
فقط بە ایران باشد، در نقاط مختلفی از جهان 
ایــن احزاب حضور دارند. حتی در کشــوری 
مثل بریتانیا کــه می توان گفت از لحاظ رفاە 
اقتصادی جزء چند کشــور اول دنیاست، این 
قضیە در اسکاتلند بە شکل بسیار قوی دنبال 
می شود. در اسپانیا در منطقەی کاتالونیا، حتی 
در آمریکا در ایالت کالیفرنیا در ٣ نقطە و در 
خیلی از نقاط جهان این مســأله وجود دارد. 
ایران، عربستان، کوردســتان و عراق تافتەی 
جدا بافتەای نیســتند و چنین افکاری وجود 
دارد. ولی واقعیت امر این است یکی از دالیلی 
کە ما این برنامەی سیاسی را مد نظر داشتیم 
و در این مســیر گام برداشتیم شناختی است 
کــە از وضعیت جهانــی، بین المللی و اقلیمی 
داریم و با توجە بە اینکە تجربەی صد ســال 
گذشتە بە ما ثابت کردە کە تحت هیچ شرایطی 
نمی توانیم روی هیچ کشور خارجی ای حساب 
باز کنیم، تنها کســانی کە می توانیم روی آنها 
حســاب باز کرده و آیندەی روشنی داشتە را 
متصور شــویم ملت های تحت ســتم هستند. 
ما بە این باوریم کــە مبارزات خودمان را در 
کنار تورک هــا، کوردها، بلوچ ها، لورها و دیگر 

ملیت هــای موجود در ایــران تعریف کنیم و 
سعی می کنیم همصدا با این عزیزان بە حق و 

حقوق خودمان برسیم.

 آقــای بندویی دیدگاه شــما در 
مورد تقســیم احتمالی اقلیم بلوچستان به 

سه استان چیست؟

خوشــحالم از طرح این ســؤال. با 
توجه به اینکه سال هاســت که این 
مسئله به مشــکل روز و دغدغه ی 
اقشــار گوناگون ملت بلوچ در دوران جمهوری 
اسالمی تبدیل شده اســت و چه مردم عادی 
چــه رهبران مذهبــی و خطیبان جمعه و چه 
فرهنگــی  و  سیاســی-اجتماعی  کنشــگران 
بلوچستان همه در ارتباط با این مسئله نگرانی 

دارند.
دولــت مرکزی محصول کودتــای انگلیس در 
ایران، در 1٩2٨ و با حمایت مستقیم انگلیس 
تیمســار جهانبانی را مأمور کرد که بلوچستان 
را »تصــرف« کند )دقیقاً این واژه ای اســت که 
در خاطــرات تیمســار جهانبانی هــم به کار 
برده شده اســت(. از همان زمان در ارتباط با 
آمایش سرزمینی بلوچستان و آمایش جمعیتی 
مــردم بلوچ، دولت های حاکم بر تهران به طور 
سیستماتیک برنامه داشــته و اقدام نیز کرده 
و قریــب به نصف جغرافیای بلوچســتان را از 
همان ابتدای تصرف، در بین استان های مجاور 
بلوچســتان یعنی خراسان، کرمان و هرمزگان 
تقســیم کردند. پس از مدت کوتاهی در همان 
دوران رضاشــاه )که تمام اســناد تاریخی آن 
دوران موجودنــد(، نام روســتای »نصرآباد« که 
در اســناد انگلیسی ها اشتباهاً »نصرت آباد« ذکر 
شده اســت، به دستور رضا شــاه به نام شهر 
»زابُــل« تاریخی که در افغانســتان امروز قرار 
گرفته اســت، تغییر داده شــد و آن منطقه را 
»سیســتان« نام نهادند و پس از مدت کوتاهی 
نام »بلوچســتان« را به »بلوچستان و سیستان« 
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تغییر دادند.
اجازه می خواهــم نقل قول هایــی را از کتاب 
ســلیگ  آمریکایی  معروف  خاورمیانه شــناس 
هریســون که تحت عنوان »ناسیونالیسم بلوچ 
در سایه افغانســتان« نوشته است بیان کنم تا 
پاســخ به سؤال فوق از منظر حاکمان بر ایران 
نیز عیان گردد. زیرا که سیاست حکومت گران 
کنونی نیز ادامه ی همان سیاست های حکومت 
تمامیت خواه دست نشــانده ی انگلیس می باشد. 
ایشــان در ماه اوگوست 1٩7٨ یعنی یک سال 
پیش از انقالب بهمــن و قدرت گیری خمینی 
و شــکل گیری جمهوری اســالمی ایــران با 
آقایان امیرعباس هویدا نخســت وزیر، عباس 
خلعتبری وزیر امــور خارجه ی وقت، منوچهر 
ِزلّی سفیر ایران در پاکستان و همچنین آقای 
محمد اسماعیلی استاندار آن زمان بلوچستان 
مصاحبه هایــی انجــام داده اســت که ترجمه 
فارسی شــان را بــا رعایت امانــت از صفحه ی 
1٥٩ آن کتــاب در اینجا نقــل می کنم. الزم 
بــه یادآوری اســت که در آن ایــام مقامات و 
شــخصیت های مطرح آمریکاییان مورد اعتماد 
صد در صــد مقامات ایرانی بودنــد و خود را 
به مثابه نزدیک ترین و صمیمی ترین دوســتان 
یکدیگر باور داشتند و با همدیگر بی پرده سخن 
می گفتند. پاســخ آنان به این ســؤال که چرا 
زندگی مردم بلوچســتان از همه ی جنبه های 
سیاســی، اجتماعی و اقتصادی به نسبت دیگر 
مردمان منطقه عقب مانده تر می باشــد چنین 

بوده است:
آقای عباس خلعتبری، وزیــر امور خارجه که 
رئیس ســنتو هم بود می گوید: »در ســنتو ما 
همیشه بر این باور بودیم که بلوچ ها به هر نحو 
خواهند کوشید تا روزی کشور مستقل خود را 
با حمایت شوروی داشــته باشند، لذا مطلوب 
این بود که که آنها را از نظر سیاســی ضعیف، 

پراکنده و عقب مانده نگه داریم«.
آقــای منوچهر زلّی ســفیر ایران از 1٩73 تا 
1٩7٨ در پاکســتان که در ســال 1٩7٨ به 

تهران برگردانده شــد تا معاون وزیر کشــور 
گردنــد، بــرای عقب نگه داشــتن بلوچ ها بر 
»حفظ مناسبات نظام قبیله ای در بلوچستان« 
تأکید داشــت: »بلوچ ها در بخش استراتژیک 
کشــور زندگی می کنند. آیا مــا باید به آنها 
اجــازه دهیــم که ایــن حادثــه ی تاریخی-
جغرافیایــی ما را وادارد تــا منابع ذی قیمت 
را صرف آبادانی این بخش بد کشــور کنیم؟ 
چــرا آنها را به جایی دیگر مهاجرت ندهیم؟« 
او ادامــه داد: »اگر به خاطــر اتحاد جماهیر 
شوروی و دوستش عراق نبود ما هرگز چنین 
اهمیــت واالیی برای چنین جمعیت کوچکی 

از کشور قائل نمی شدیم«.
شبح بلوچستان مستقل در پاکستان و ایران به 
طور یکسان سبب اعمال سیاست جلوگیری از 
صرف هزینه های پیشرفت و توسعه بلوچستان 
که مستقیماً با نیازهای نظامی مرتبط نیستند، 
گشته است. این پیوند به صراحت در مصاحبه 
محمد اسالمی، استاندار بلوچستان و چهار تن 
از دســتیاران او در زاهــدان در مرداد 13٥7 
مطرح شــد و گفت که اســتان »در گذشــته 
ناپایدار بوده است و برای اجرای تعهدات مالی 

بیش از حد در اینجا باید منتظر بمانیم«.
متأســفانه بعــد از روی کار آمــدن جمهوری 
اســالمی در ایران، معدود کسانی از شهرستان 
کنونــی »زابل« که از ذوب شــدگان در والیت 
فقیه و از قدر قدرتان دفتر ولی فقیه اند، اقدام 
به تغییر نام آن به »سیســتان و بلوچســتان« 
کردنــد. جمهوری اســالمی ایــران از همان 
ابتــدای روی کار آمدنش در ایــران در رابطه 
با ملل خــارج از حاکمیت در ایــران، همواره 
پیــش برنده همان سیاســت های رژیم پهلوی 
بوده اســت و تا پایان حیاتش نیز خواهد بود. 
تقریباً ده سالی هســت که جمهوری اسالمی 
در ادامه ی همان سیاستهای تقسیم بلوچستان 
به واحدهای جغرافیایی کوچکتر، پروژه تقسیم 
سیســتان و بلوچســتان به چند اســتان را با 
 حذف نام تاریخی بلوچســتان به قصد نابودی 



هویــت تاریخی ملت بلوچ، آغــاز کرده اند. این 
امر باعث عکس العمل بسیار گسترده ی همه ی 
اقشــار بلوچ در داخل بلوچســتان و به شکلی 
هم بیرون از بلوچســتان گشته است. واقعیت 
این اســت که مدتهاســت در بلوچستان اسم 
بلوچســتان را حتــی روی تابلوهایی اداری در 
مراکــز شــهری و خیابان هایی که اســمی از 
بلوچســتان یا شخصیت های تاریخی بلوچ بوده 
اســت را مخفیانه پاک کرده اند. ســؤالی که از 
مدتها پیش مطرح اســت این اســت که چرا 
»وسعت جغرافیایی بلوچســتان« دلیل آمایش 
سرزمینی گشته است و هم زمان سیاست هایی 
سیســتماتیک از همان آغاز تصرف بلوچستان 
آمایش جمعیتی مــردم بلوچ را نیز به موازات 
آن پیش برده اند؟ پاســخ به این سؤال به طور 
مختصر این است که هدف از اعمال سیاست های 
سیستماتیک حکومت گران مرکزی ایران برای 
آمایش سرزمینی و همچنین آمایش جمعیتی و 
حتی ایجاد اختالف در میان ملت های همسایه 
در ایران کثیرالملــه همانا چیزی جز تضعیف 
سیاسی، اقتصادی و عقب ماندگی مردمان آنجا 
و نتیجتاً میراندن و حذف هویت تاریخی شــان 
از طریق تقسیم و پراکندگی جمعیتی شان در 
واحدهــای جغرافیایی کوچکتر نبوده اســت و 

نیست.
 حــال آنکه اســتان های مجاور بلوچســتان 
یعنی کرمان و خراســان پس از الحاق قطعه ی 
بزرگی از بلوچســتان به آن در دوران رضا شاه 
وسیعتر از بلوچستان کنونی گشتند و همزمان 
با هزینه های بسیار باالیی با تغییر جهت مسیر 
آب هایی که از خطوط آبریزی کوه های کرمان 
به ســمت رودخانه هایی چون هلیل رود که از 
مناطق بلوچســتان در اســتان کرمان گذشته 
و بــه باتــالق جازموریان که در بلوچســتان 
کنونی اســت، برنامه ریزی و تالش در آبادانی 
مناطق صنعتی اســتان کرمــان کرده اند و از 
این طریق ســبب فالکت زندگی مردم بلوچ و 
خشــکاندن باتالق و خیزش ریزگردهای ناشی 

از این خشکیدگی و تخریب محیط زیست آن 
منطقه گشــته اند. از آنجا کــه مناطق طوالنی 
سواحل بلوچستان از نظر استراتژیکی، نظامی، 
اقتصادی و ارتباطی جایگاه بســیار ویژه ای در 
منطقه و حتی جهــان دارد، عمده ترین تالش 
جمهوری اسالمی ایران بر اساس اسناد موجود 
این اســت که جمعیتی ٥ میلیونی از نظامی ها 
را در هیئت نیروهای سه گانه ی هوایی، دریایی 
و زمینی ارتش و جمــع کثیری از غیربومیان 
خــودی را تحت پروژه هــای مختلف از جمله 
مناطق آزاد تجاری در چابهار و جاسک اسکان 
دهد. بــه دنبال اجرای چنین پروژه ای اســت 
که خانه های بســیاری از بومیــان را تخریب، 
زمین های مرغوب ســکونتی و تجاری و حتی 
کشــاورزی مردم را تصــرف فراقانونی و اقدام 
به آغاز ساخت وســاز آپارتمان های مسکونی و 
اداری ویژه نموده و باعث خشم مردم بی مسکن 
و تشــنه ی آنجا شــده اند. در راســتای اجرای 
چنین پروژه ای است که اقدام به انعقاد قرارداد 
مثاًل 2٥ ساله )بخوان دائمی( با چین نموده اند. 
همــان چینی که با کشــتی های ماهیگیری و 
تورهای کــف اقیانوس روب معــروف به ترال 
شان، صدمه ی تخریب محیط زیست آبی و به 
فقرکشــاندن ماهیگیران بومی بر خاص و عام 
نه تنها بلوچســتان کــه کل منطقه خاورمیانه 
چون روز روشن گشته است. اخیراً هم با توجه 
به رئیس جمهور شــدن آقای ابراهیم رئیسی 
کــه دولت اصولگرای حاکم یک دســت شــده 
اســت، آقای مدرس خیابانی یکی از پاسداران 
رانتخــوار معروف کــه از نزدیکان ویژه ی دفتر 
رهبری اســت و شــخصی اســت که حتی در 
دولت روحانی برای وزارت »صمت« رأی اعتماد 
مجلس را نیاورد، به سمت استاندار بلوچستان 
منصوب شــده و معضل تقســیم استان باعث 
پریشانی هر چه بیشتر مردم بلوچ گشته است. 
از آنجا که آمایش سرزمینی و آمایش جمعیتی 
مناطق غیرفارس و به ویژه مناطق بلوچســتان 
از آغاز در دستور کار تمرکزگرایان تمامیت خواه 
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حاکم بر ایران بوده اســت، هم اکنون و با توجه 
به اوضاع افغانستان یکی از مأموریت های بسیار 
مهمی که به اســتاندار جدید و حامیان بومی 
سرســپرده ی بیت رهبری محول شــده است 
همانا عملی نمودن این سیاســت به سریع ترین 
نحو ممکن اســت. بر بســتر چنین شــرایطی 
اســت که دشمنان هویت تاریخی ملت بلوچ و 
سرسپردگانی ویژه از بیت رهبری همانند آقیان 
دکتر دهمرده و دکتر شــهریاری در رسانەهای 
دولتی قســم یاد می کنند که تقســیم کردن 
بلوچســتان به سه یا چهار استان را به هر نحو 

به سرانجام خواهند رساند.
درباره ی عکس العمل مردم که پرســیدید باید 
گفت که مردم نســبت به این مســئله بسیار 
حساس شده اند و در شرایط کنونی که قدرت 
سانسور خبری رژیم با حضور پررنگ رسانه های 
اجتماعی کم شــده و آگاهی رســانی به موقع 
این رســانه های مردمی ســبب آگاهی بخشی 
و عکس العمــل همزمــان و یکپارچه ی مردم 
بلوچستان و نیروهای آگاه و بسیاری از امامان 
جمعه ی تریبون دار مساجد در این رابطه گشته 
اســت و در دهه ی اخیر همــواره حکومت را 
وادار به عقب نشــینی نموده انــد. در رابطه با 
موضع گیری جریانات سیاسی و از جمله حزب 
مردم بلوچســتان باید عــرض کنم که موضع 
ما این اســت که آمایش ســرزمینی و آمایش 
جمعیتــی در مناطق غیرفــارس ایران کنونی 
همیشــه در خط نسل کشــی آرام و تدریجی 
توسط حکومت های اســتبدادی و تمرکزگرا و 
تمامیت خواه حاکم بر ایران به کار گرفته شده 

است.
تشــکالت سیاســی گوناگون بلوچ بالاستثناء 
موضعــی قاطعانه و یگانه علیه این سیاســت 
حکومــت مرکزی داشــته اند و متحــداً اعالم 
داشــته اند که اگر وسعت جغرافیایی دلیل این 
همــه فقر و بدبختی و فالکت در بلوچســتان 
اســت، چرا مردم آن قسمت هایی از بلوچستان 
که به استان های همسایه یعنی خراسان، کرمان 

و هرمزگان ضمیمه گشته اند، شرایط زندگیشان 
به مراتب بدتر از زندگی مردمانی است که در 
بلوچســتان زندگی می کنند؟ واقعیت امر این 
هست که آگاهی مردم از حقوق خود و وظیفه 
و مســئولیت دولت، به سرعت رو به گسترش 
اســت و شــناخت و باورمندی به حقوقشــان 
سبب مطالبه گری شان شــده است و می دانند 
کــه این حقوق تا زمانی که این مردم تاریخی 
سرنوشتشان را از طریق حکومت های ملی خود 
در دست خود نداشته باشند، به دست نخواهد 
آمــد. این حکومت های ملــی می توانند به دو 
شــکل یعنی در همزیستی مســالمت آمیز و با 
حقوق برابر ملی در یک ســاختار فدرال ملی-
جغرافیایی در ایرانی کثیرالمله مســتقر گردند 
و یا اینکه هر کدام از این ملت ها سرنوشتشان 
را در ســرزمین و جغرافیای تاریخی خودشان 
با اجرای اصل »حق تعیین سرنوشت« از اصول 
منشــور حقوق بشــر ســامان ملل متحد، به 
شکل مســتقل اما در همزیستی مسالمت آمیز 
بــا ملت های همسایه ی شــان تشــکیل دهند. 
نتیجــه ی نهایی برآینــدی از چگونگی تعامل 
در میــان نمایندگان سیاســی درون و بیرون 
ملیت های به حاشــیه رانده شده و نمایندگان 
سیاســی درون و بیرون ملت حاکم بر اساس 
سطح حاکمیت فرهنگ دموکراتیک موجود در 

جامعه خواهد بود و نه چیز دیگری.

 آقــای شــاملی، جریــان شــما 
در مقایســه با دیگر تشــکالت سیاســی 
آذربایجان تفاوتی هایــی دارد. یکی از این 
تفاوت ها را در زمینه ی اســتراتژی سیاسی 
است. بیشینە ی این جریانات استقالل خواە 
هستند اما شما فدرالیزم را انتخاب کردید. 
ممکن اســت چرایی این را توضیح دهید 
و ایــن ائتالف ها تا چه حــد در جامعەی 
اعتماد هســتند؟ مردم  قابــل  آذربایجان 
 آذربایجان آمادە ی همکاری با این ائتالف ها 

هستند؟



اینکە بیشــتر فعالیــن متعلق بە 
خلــق تــورک در آذربایجان و در 
گرایــش  ایــران  نقــاط  دیگــر 
اســتقالل طلبانە دارند، به نظرم ابداً درســت 
نیست. به خاطر اینکە هیچ آمار و ارقامی در 
این زمینه وجود ندارد و هیچ نظرســنجی در 
این رابطە انجام نشده است. شاید این برداشت 
از آنجا ناشی می شود که جریانات استقالل طلب 
دارای کانال تلویزیونی هســتند و بیشــتر در 
معرض دیــد قرار دارند. یعنــی ما فکتی در 
دســت نداریم کە نشــان بدهد در جامعەی 
تورک در آذربایجان و کل ایران، که شــامل 
تهران و کرج هم می شود فکر استقالل طلبی 
در میان باشــد. حتی دالیلی وجود دارد کە 
نشان می دهد ابداً چنین نیست. مثاًل در سی 
ســال گذشتە فت و فراوان در مورد مسأله ی 
فدرالیزم در داخل ایران مطالب و بیانیەهایی 
منتشر شدە، ویژەنامەهایی مختص به فدرالیزم 
در نشــریه »دیلماج« منتشــر شده، مجموعه 
مقاالتی در قالب یک کتاب از ســوی »آبتام« 
تشکیالت سراسری دانشجویان آذربایجانی در 
ایران منتشــر شــده و یا کتابی تحت عنوان 
»قانون اساسی پیشــنهادی جمهوری فدرال 
ایران« از ســوی »مرکز مطالعات تبریز« نشر 
شــده اســت که احتماالً دیده اید. نشــریه ی 
دیگری که به مسئله ی فدرالیزم تأکید داشت 
مجله ی »تریبــون« بود که من خودم یکی از 
دو مسئول نشــر آن بودم. اینگونه مطالب را 
می توانیــم بیشــتر در اینجا و آنجــا بیابیم. 
درباره ی استقالل خواهی غیر از ادبیات شفاهی 

بسیار کم به ادبیات مکتوب برمی خوریم.
 من در طول ســال های فعالیتم که بســیار 
نیز طوالنی اســت می توانم ادعایی را مطرح 
کنم کــه بــرای بعضی ها عجیــب و غریب 
باشــد و شاید کســانی هم مخالف این بیان 
من باشــند. اما من به جرأت می توانم بگویم 
که اکثریــت جریانات و فعالینی که امروز در 
خارج )نه در داخل( شــعار استقالل طلبی سر 

می دهند اکثریتشان فدرالیست هستند و من 
آنها را فدرالیست های رادیکال می نامم. چون 
همه ی آن تشــکل ها و حتــی فعالین منفرد 
که ما تقریباً اغلبشــان را می شناســیم وقتی 
فدرالیزم موضــوع بحث باشــند جمله ای را 
مطرح می کنند که بسیار پراهمیت و در عین 
حال نشــان از درایت سیاسی آنها دارد. آن ها 
همواره در برخــورد با فدرالیزم می گویند که 
»ما با فدرالیزمی ملی هیچ مشــکلی نداریم«. 
دقیقــاً به همین خاطر اســت که من آنها را 
»فدرالیســت های رادیــکال« می نامم. یکی از 
مهمترین شعارها در آخرین تظاهرات تبریز و 
در حمایت از اعتراضات االهواز »آزادی، عدالت 
و حکومت ملی« بود. حکومت ملی را در تاریخ 
آذربایجان چه کسانی برپا کرده اند؟ زنده یاد 
جفعر پیشــه وری و یارانش که حکومت ملی 
آذربایجــان را برپا کردند و امــروز در تبریز 
شــعار مردم بازگشــت به همــان »حکومت 
ملــی آذربایجان« بود. البته گرایش سیاســی 
استقالل طلب در میان فعالین سیاسی تورک 
وجود دارد. اما گرایشــی وســیع نیست. این 
شعار بیشتر در خارج از کشور طرفدارانی دارد 
و در داخل بســیار ضعیف اســت. اما گرایش 
تغییر برای حقوق ملی در چهارچوب ایران در 
میان تورک ها بسیار وسیع است. وسعتی که 
تأثیــرش را حتی به مجلس کنونی جمهوری 
اسالمی نیز کشانده است. تشکیل فراکسیون 
مناطق تــورک در مجلس کــه بیش از 3٠ 
درصد نمایندگان مجلس را به خود اختصاص 
می داد تحت تأثیر ایــن این گرایش ملی در 

مجلس رژیم مطرح شد.

 آقای شــاملی راجع به ائتالف ها 
نمی خواهید صحبت کنید؟

در مورد ائتالف های سیاســی و 
تأثیراتشــان می توانیم بگویم که 
مهم تریــن تأثیر ایــن اعتالفات 
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سیاسی در ســطح سراسری »طرح بدیل یا 
آلترناتیــو سیاســی جمهوریــت، فدرالی و 
دموکراســی« اســت که البتــه در کنار آن 
اصولــی چون ســکوالریزم، فمنیزم، عدالت 
اجتماعی و حفظ محیط زیســت هم دارای 
اهمیت بســزایی اســت. طرح شــدن این 
آلترناتیو سیاســی از جهــت تجربه انقالب 
سیاسی ٥7 بســیار حائز اهمیت است. چرا 
که در سال ٥7 مردم بدون اینکه بدانند چه 
می خواهند به پای تغییر سیاســی در ایران 
رفتنــد و همیــن کــه نمی دانســتند چه 
می خواهنــد شــرایط را برای ســکانداری 
خادمان دین در کشور فراهم شد. به همین 
دلیل ســاده در تحوالت آتی کشور بایستی 
مردم بدانند که بعد از جمهوری اسالمی چه 
می خواهند و چــه نمی خواهند. ائتالف های 
سیاسی »همبستگی برای آزادی و برابری در 
ایران« و  ایران«، »شورای دموکراسی خواهان 
»کنگره ملیت های ایران فدرال« همه و همه 
فریاد آن آلترناتیو سیاسی است که چشم انداز 
را برای مردم روشــن می کند. این اعتالف ها 
بارقــە ی امیدی را در دل مــردم زنده نگه 

می دارند.
ما در پالتفرم »اتحاد دموکراتیک آذربایجان 
– بیرلیــک« برای تهران بــزرگ یک رژیم 
ویژه را پیشــنهاد کردیــم از یک جهت به 
دلیل مولتی اتنیک بودن این شهر، موزاییک 
جمعیت های اتنیکی ایران اســت و به ویژه 
جمعیت بســیار باالی تورک در این شهر و 
از جهت آماری جمعیت حدوداً 1٥ میلیونی 
آن و اگر اطراف تهران را هم در نظر بگیریم 
حدود 2٠ درصــد جمعیت ایــران در این 
منطقه زندگی می کنند که در تحوالت آتی 

نقش نسبتاً برجسته ای خواهند داشت.
بسیار آشکار اســت که آلترناتیو »جمهوریت، 
دموکراســی و فدرالیزم« بایســتی در تهران 
و کــرج خودنمایی جدی داشــته باشــد و 
جنبش هایی در این شهرها پیام آور این شعار 

و مطالبه باشــند. این امــر چگونه ممکن و 
مقدور است؟ ما طی یک قطعنامه ی مصوب در 
کنگــره ی «بیرلیک» برای جنبش خلق تورک 
در ایران یک اســتراتژی پارالل را پیشــنهاد 
کرده ایم. اســتراتژی پاراللی که در آذربایجان 
شــعارش تأســیس دولت ایالتــی آذربایجان 
است؛ همچون هر دولت ایالتی دیگر در ایران 
مثل دولت ایالتی کوردستان و یا دولت ایالتی 
بلوچســتان. اما استراتژی جنبش خلق تورک 
در تهران »دموکراسی رادیکال« یا »دموکراسی 
گثرت گرا« است. یعنی فعالین تورک در تهران 
به همراه فعالین دموکرات متعلق به خلق های 
دیگر و از آن جمله دموکرات های خلق فارس 
به ســمت شکل گیری جنبشــی می روند که 
مطالبــه ی اصلی آن »دموکراســی کثرت گرا« 
اســت. به بیانی دیگر شــعار محوری ما برای 
ایــران »جمهوریت، فدرالیزم و دموکراســی« 
اســت. جنبش موجود در مرکز جدا از اینکه 
در تأســیس دولت ایالتی ویژه ی تهران یعنی 
دولــت مولتی اتنیــک تهران، نقــش آفرینی 
می کند، به ســازماندگی مردم در راســتای 
دموکراســی کثرت گــرا می پــردازد. نمونه ی 
ایــن نوع فعالیت را می تــوان در ترکیه و در 
فعالیت »حزب دموکراتیک خلق ها« مشــاهده 
کــرد. در این حــزب نیز فعالیــن خلق های 
غیرتورک به همراه دموکرات های تورک برای 
تعمیم دموکراسی کثرت گرا در ترکیه فعالیت 
می کنند. این مدل فعالیت می تواند سرمشقی 
برای شــکل گیری جنبش های رادیکال برای 
دموکراســی کثرت گرا در تهران و کل ایران 
باشــد. این آن مدلی اســت که ما در ســند 
»اســتراتژی پارالــل« در بیرلیک بر آن تأکید 

کرده ایم.

 سمینار فوق، مصاحبه با جریانات 
سیاســی ملت های ایران بود و تیشک تنها 
تــالش کرد نظــر آنها را بــه عنوان یک 

تریبون بازتاب دهد.



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:
بەشیزمانەوانی



کێشەی)ڕ(یسەرتا
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(یپەیوەندی
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(یخستنەسەروئاوەڵناو
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(یجێناویسێهەمکەسیتاک
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 3.

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(.

جێناویلکاولەکاری)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(وەکفرمانیپەیوەندیو)ی(ییاریدەدەر
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

کێشەیپێشبەندیلە
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

کاریپێشبەندی
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
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ڕێنماییینووسین
مهرجهگشتییهکانیوهرگرتنیوتار

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 ٨٠٠ تا 1٥٠٠ 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 1٥٠٠ تا 2٥٠٠ 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 2٥٠٠ تا ٤٠٠٠ 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 ٥٠ تا 7٠ وشه  ئاماده  بکرێ.

شێوازیسهرچاوهدان
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:
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