
جنبــش اجتماعــی در کردســتان و ایران در 
جریان است. این جنبش تا این لحظه نشانگانی 
از تنازل و فرود از خود بروز نداده و فرازجویانه 
در حال استمرار اســت. گسترش شگفتی آور 
دامنــه و ژرفای جنبــش، بــر پیچیدگی کار 
تحلیلگــر اجتماعــی در زمینــهء انتخاب یک 
رهیافت تحلیلی بایســته و رویکرد تفســیری 
مناســب می افزاید. این جنبــش از یک نگاه 
گونه شناختی، در ردیف جنبش ملت ها/ گروه 
های فرادســت با خصیصهء اصلی مرکزگرایانه 
قــرار نمی گیرد و تعاریف ایدئولوژیک نگاه قوم 
محورانه و پدرســاالرانه را برنمی تابد. اگر چه 
مرگ دردناک ژینا امینی از یک چشم انداز در 
چارچوب “ســتم جنسیتی” قابل فهم است، اما 
با ملحوظ داشــتن هویت کردی ژینا، و در نظر 
گرفتن یک زمینــهء تاریخی درازدامن منازعهء 
هویتی، چارچوب “ســتم ملــی” افق تحلیلی 
مناســبتری را ، جهــت درک مرگ تراژیک او، 
در اختیــار تحلیلگر اجتماعی قرار می دهد. بر 
همین اســاس باید از دو چشم انداز “زنانگی” 
و “کردیت” این جنبش را مورد شناسایی قرار 
داد. در ســطح رسانه ها، و به ندرت در محافل 
آکادمیک، چشــم انداز زنانگی و وجه جنسیتی 
این جنبش به شــکلی گســترده مورد توجه و 
ارزیابی قرار گرفته اســت. لــذا ضمن تاکید بر 
اهمیت این وجه، از چشم انداز کردیت زمینه ی 
تاریخی این جنش مورد مالحظه قرار می گیرد.
ناسیونالیســم ایرانــی همچون هــر آیین 
ایدئولوژیــک دیگــر برخی از گــزاره ها را در 
مقــام باورهای قطعی و یقینی و احکام الیتغیر 
مــی نگــرد و نفی این گزاره ها را بســان یک 
گونه ارتداد این جهانــی تلقی می کند. دولت 
مدرن همچون ابزاری در اختیار قوم فرادســت 
محافظ این آیین اســت و ماهیت ســکوالر یا 
غیرســکوالر آن نافی کارکرد مذکور نیست. بر 
همین اساس است که دو رژیم سیاسی معاصر 
پهلوی و جمهوری اسالمی در حفظ ارزش های 
ناسیونالیسم ایرانی در تمامی سطوح هر چه در 

توان داشته اند، به انجام رسانیده اند. به عبارتی 
ایرانیــت با تغییر رژیم سیاســی تنها از قرائت 
سکوالر به ســمت قرائت مذهبی سیر کرده و 
جایگاه خود را به عنوان ایدئولوژی دولت ایرانی 
تثبیت کرده اســت. بدین ترتیب ناسیونالیسم 
ایرانــی، در هــر دو قرائت آن، بــه مثابهء ابزار 
ایدئولوژیک دولت قوم فرادســت عمل می کند 
و جابجایــی قدرت و تغییر الیــت حاکم تنها 
منتهــی به تغییر تفســیرها و قرائت ها از این 
آیین می شــود، البته بدون آنکه هسته سخت 
و الیتغییــر آن دچار تحول شــود. همین امر، 
عمدتا مغفول، این واقعیت را خاطرنشــان می 
ســازد که هر گونه حرکــت انقالبی و جنبش 
اجتماعی با خاســتگاه غیرمتمرکز، مانند آنچه 
اکنون در جریان اســت، پیــش و بیش از هر 
چیز در ستیز با ایدئولوژی مسلط مذکور است 
و کارگــزاران و عامالن جنبش تنها در صورت 
مواجهه و ستیز اساســی با این ایدئولوژی می 
توانند از افق روشــنی بــرای حرکت انقالبی یا 
جنبش اجتماعی خود ســخن بگویند، در غیر 
این صــورت تغییر در ارکان قدرت یا جابجایی 
هــا در الیت حاکم موجــد تحولی برای ملیت 
های تحت ستم و گروه های فرودست نخواهد 
شــد. به طور واضح تر باید تاکید داشــت که 
مسالهء جنبش اجتماعی قدرتمند و غیرمتمرکز 
کنونی تنها رژیم غیردموکراتیک نیســت، بلکه 
یک آیین ناسیونالیســتی شبه فاشیستی فارس 
محور اســت که امــکان هر گونه همزیســتی 
مســالمت آمیز ملیت ها و گروه های فرودست 

را به صفر رسانده است.  
گفتارهــای متعــدد روشــنفکری ایرانی و 
دســتگاه های ایدئولوژیک مــروج آن در یک 
ســدهء اخیر دو اصل آیینی خود را به شــکلی 
مســتمر ترویج و تبلیغ کرده اند؛ “ملت واحد 
ایرانی” و “ســلطه ی زبان فارسی”. در دستگاه 
فکــری ایرانی فهم ایــن دو اصل در چارچوب 
استدالالت منطقی مشخصی صورت نمی گیرد 
و تنها برداشــت ازلی گرایانه اســت که به آن 

کردستان و مشکله ی ایران

زاناڕۆژهەاڵتی

گفتارهای متعدد روشنفکری ایرانی و دستگاه های ایدئولوژیک مروج 
آن در یک سدهء اخیر دو اصل آیینی خود را به شکلی مستمر ترویج و 
تبلیغ کرده اند؛ “ملت واحد ایرانی” و “سلطه ی زبان فارسی”. در دستگاه 
فکری ایرانی فهم این دو اصل در چارچوب استدالالت منطقی مشخصی 

صورت نمی گیرد و تنها برداشت ازلی گرایانه است که به آن ها 
مشروعیت می بخشد و آن دو را همچون دو اصل طبیعی، بدیهی و ازلی 
بازنمایی می کند. مشخص است که این دو اصل نافی کثرت هستند و 
موجودیت ملیت ها، زبان ها و گروه های زبانی و قومی دیگر را به هیچ 

وجه برنمی تابد.
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استعمار به خاورمیانه کنونی راه یافت. استعمار 
در ایــن زمان و حتی بعدهــا قلمرو صفوی را 
به عنوان مســتعمره در نظر نداشــت، بلکه از 
آن همچون یــک امکان برای مقابله با عثمانی 
ســود می جســت و آن را یــک فرصت برای 
مقاصد تجاری و اقتصــادی تلقی می کرد. اما 
اهمیت این موضوع در چیســت؟ توجه به این 
موضــوع از این لحاظ دارای اهمیت اســت که 
از همین زمان موجودیتی به نام “پرشــیا” در 
ادبیــات دیپلماتیک و سیاســی غربی ها زاده 
می شود و طبعا کردســتان هم بخشی از این 
موجودیت بود. در واقع آنارشی ترکی به شکل 
گیری جغرافیای پرشــیا کمک کرد و غرب نیز 
در چارچوب نظم جهانــی مورد نظر خود این 
موجودیت را به رسمیت شناخت. بدین ترتیب 
قرن هفدهم، قرن ظهور مساله و مشکله پرشیا 

و ایران برای کردستان بود. 
انحطــاط و زوال صفوی بــه منزلهء زوال 
مسالهء پرشــیا برای کردســتان نبود. آنارشی 
ترکی از شــرق قلمرو فروپاشیده صفوی تحت 
نام “افشار” آتش جنگ های گسترده در منطقه 
را برفروخــت و از غرب نیز عثمانی ها بار دیگر 
سرزمین های کردســتانی را مورد تهاجم قرار 
دادند. در این میان مســاله فقط دست اندازی 
به ســرزمین های تحت حکمرانی صفوی نبود 
و نادرشــاه با کشورگشایی های خود نشان داد 
قلمروی ویژه با مرزهای خاص زبانی و فرهنگی 
در ذهنیت او جایگاهی ندارد. در طول این دهه 
ها نظم امارتی کردســتان نتوانست از الگوهای 
متداول سیاســت ورزی فراتر رود و همین امر 
باعــث گردید مقهــور قدرت یک فدراســیون 
دیگر ترک یعنی قاجارها شــود. نظم امارتی در 
چارچوب الگوهای کالسیک گذشته، فرادستی 
قاجارها را پذیرفت و با مســالهء پرشیا و ایران 
به شــکلی جدی تر درگیر شد. و در حالی که 
نظام جهانی در قرن نوزدهم موجودیت پرشــیا 
و ایــران را پذیرفته بــود و مداخالت و رقابت 
های اســتعماری به حفظ این موجودیت کمک 

می کرد، در نیمهء دوم همین قرن نظم امارتی 
کردســتان هم فروپاشــید و ایــران به صورت 

مسالهء اصلی کردستان درآمد. 
با فروپاشــی نظم امارتی کردســتان، حق 
حکمرانی و حاکمیتی از کردها سلب شد. ماهیت 
ایلی قدرت در دوره قاجار در تضاد با مشارکت 
دیگر گروه ها در ســاختار سیاسی بود، به ویژه 
آن گروه از کردها که سنی مذهب بودند. انقالب 
مشروطه به عنوان یک جنبش سیاسی مرکزیت 
گرا هر چند به دنبال دموکراتیک سازی ساخت 
قدرت بود، اما فهم نخبگان سیاســی و رهبران 
انقالب از دموکراســی و سیســتم مشروطه به 
نحــوی نبود کــه حق حکمرانــی و حاکمیتی 
کردها را به رســمیت بشناســد. بنابراین باید 
اذعان داشــت این نخســتین انقالب مدرن در 
ایران نه تنها دســتاوردی برای کردها نداشت، 
بلکه به نهادینه ســازی و تثبیت دیدگاه هایی 
یاری رساند که دولت مدرن را نماینده فرهنگ، 
زبان و نظام ارزشی قوم فرادست تلقی می کرد. 
پس از مشــروطه و با اســتقرار دولت پهلوی، 
ناسیونالیســم ایرانی به ایدئولوژی اصلی دولت 
تبدیل شــد و کردستان را بیش از هر زمان با 
مساله و مشــکلهء ایران مواجه ساخت. جنبش 
ســمکو، جنبش جمهوری کردســتان، جنبش 
دهقانــی و حرکت انقالبــی 1347 هر کدام به 
نحــوی در مواجهه و مقابله با مشــکلهء ایران 
و مســالهء ناسیونالیســم ایرانی بوده اند و این 
مواجهه تا لحظه کنونی اســتمرار یافته اســت. 
این منازعه به کجا می انجامد و کردســتان با 
مساله و مشــکلهء ایران چگونه برخورد خواهد 
کرد؟ آیا ناسیونالیسم ایرانی گزاره های قطعی و 
یقینی خود را مورد بازاندیشی قرار خواهد داد 
و یا کردستان راهی نو در پیش خواهد گرفت؟ 

پینوشت

. این را باید دربارهء بعد جنســیتی جنبش نیز یادآور شد که بدون 
ســتیز با گفتار مردســاالرانه و مناســبات اقتصادی و نظام ارزشی 

موجود نمی توان تحولی عمیق را انتظار داشت.

ها مشروعیت می بخشــد و آن دو را همچون 
دو اصــل طبیعی، بدیهــی و ازلی بازنمایی می 
کند. مشــخص اســت که ایــن دو اصل نافی 
کثرت هستند و موجودیت ملیت ها، زبان ها و 
گــروه های زبانی و قومی دیگر را به هیچ وجه 
برنمی تابد. گمانی نیست که آیین ناسیونالیستی 
ایرانی از همان ابتــدای صورت بندی گفتاری 
خــود در منازعه با گفتارهــای هویتی دیگری 
بوده که آنها را همچون دشــمن و دیگری خود 
تعریف کرده است. اســتمرار حضور گفتارهای 
هویتی دیگــر بــرای ناسیونالیســم ایرانی به 
مثابهء معضل، مســاله و مشکله درآمده و کار 
چاره جویی و حل مساله و مشکله مورد نظر را 
به رژیم سیاسی و ابزارهای خشونت بار سپرده 
است. آنچه در یک سده گذشته در ایران نام » 
مساله کرد« به خود گرفته محصول این نگرش 
اســت. پرســش قابل طرح در اینجا این است 
که آیا کرد و دیگر ملیت ها مســاله و مشــکل 
هســتند یا باید “ایران” و “ناسیونالیسم ایرانی” 
را مساله و مشکله محسوب داشت؟ با تمرکز بر 
کردستان ضمن پاسخ به این پرسش موضوع را 

بیشتر باز خواهیم کرد.
نخبگان، روشنشفکران و در کل ایدئولوگ 
های ناسیونالیسم ایرانی با اتکا بر یک برداشت 
ازلــی گرایانــه، جغرافیای سیاســی- فرهنگی 
طبیعــی و ازلی برای ایــران در نظر می گیرند 
و هر آنچه در مرزهای این جغرافیای سیاسی- 
فرهنگــی مفروض قــرار گرفتــه واجد هویت 
ایرانــی می دانند. بر این اســاس کردســتان 
بخشــی از جغرافیای مذکور بــوده و امکان و 
بیــان تمایز هویتی و زبانی بــرای آن و تاکید 
بر الزامات سیاســی ناشی از آن در دایره محال 
قــرار می گیرد. اما آیا قرار گرفتن کردســتان 
در این جغرافیا یک امر ازلی تاریخی اســت یا 
ناشــی از مجموعــه ای از رخدادهای تاریخی، 
اقتضائات سیاسی و رقابت های ژئوپولتیک پیشا 

استعماری و استعماری می باشد؟
قرن پانزدهم میالدی در تاریخ کردســتان 

واجد اهمیتی ویژه است. در این قرن کردستان 
به صحنــه یک منازعهء شــدید و خونبار بین 
االتراکــی تبدیل شــد.گروه ها، دســته جات، 
قبایل و طوایف ترک به شــکلی پیچیده درگیر 
شــدیدترین رقابت ها و درگیری های سیاسی 
بودند و ســرزمین های کردستانی را به عرصه 
منازعــات و جنــگ های خونبار خــود تبدیل 
کردنــد. “نظم امارتی کردســتان” به شــکلی 
گریزناپذیــر درگیر “آنارشــی ترکی” گردید و 
امارت های کردی وارد رقابت ها، دســته بندی 
ها و منازعات نظامی ترکی شــدند. نظم امارتی 
کردستان تا حدود زیادی توانست آنارشی ترکی 
متجســم در دو گروه آق و قره قویونلو را تاب 
آورد، امــا ظهور یک اتحادیــه ایلی- فرقه ای 
به نــام صفوی قرن شــانزدهم را به یک عصر 
تاریک خونبار برای کردها و نظم امارتی تبدیل 
کرد. آنارشــی ترکی عصر قویونلوهــا توان به 
چالش کشــیدن جدی نظم امارتی را نداشت، 
اما آنارشی ترکی ناشی از رقابت ها و منازعات 
صفوی- عثمانی نظم امارتی را با مخاطره جدی 
روبرو ســاخت و سرزمین های کردستانی را به 
میدان اصلی منازعــه بین التراکی تبدیل کرد. 
اگــر چه نظم امارتی تا قرن نوزدهم موجودیت 
خــود را حفظ کرد، ولــی دو قلمرو امپراتوری 
گونهء ترکی کردستان را به دو پاره تبدیل کرده 
بود. کردستان واقع شده در قلمرو صفوی به طو 
ر معمول یکی از خاستگاه های اصلی مخالفت 
با دستگاه سیاســی صفوی بود و این مخالفت 
در قالب های شــورش های متعدد گروه های 
ایلی و صف آرایی امیرنشین ها در برابر صفویه 
بروز پیــدا می کرد. اما رقابت ها و جنگ های 
درازمدت آنارشــی ترکی) صفوی- عثمانی( و 
تاثیرات اجتناب ناپذیر آن بر کنشگری سیاسی 
و نظامی کردها، امکان شــکل گیری هر گونه 
کیان سیاســی منفک و دولــت یکپارچه را با 

محدودیت مواجه می ساخت. 
در قرن هفدهــم منازعهء اروپایی- عثمانی 
منجر به دیپلماســی نزدیکی به صفوی شــد و 
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