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نگاری کوردی خاستگاه جنبش ناسیونالیسم ی مسلط در تاریخ اندیشه
کوردی در ایران را به شورش شیخ عبیدالله نهری علیه امپراتوری عثمانی 

شود این شورش در جریان می گرداند. گفتهمی در اواخر قرن نوزدهم باز
ی ارومیه، غرِب دریاچهگسترش به سمت شرق و دربرگرفتن قلمرو شمال

ک  مرزهای ایران را درنوردید و بذر جنبش ناسیونالیسم مدرن را در خا
سپس در یک روند رو به رشد توسعه یافت و در  کوردستان ایران کاشت.

 ۱۹۴۶1)مهاباد( در سالجمهوری کوردستان رویدادهایی که منجر به تاسیس
نگارِی مسلط، صرف نظر از  فعاالنه یا شد به اوج رسید. بر اساس این تاریخ

کنشی بودن فعالیت ان طی های سیاسی نیروهای کورد درمقابل دولت ایر وا
به ساختار اجتماعی، سازمان سیاسی، جه و و بدون ت ۱۹۴۶-۱۸۸۲سالهای 
آنها، جنبش کوردستان در این و اهداف استراتژیک بندی گفتمانی صورت

  .2شود مقطع ناسیونالیستی قلمداد می

گرایی به توسعه و تکوین ناسیونالیسم کوردی رو رویکرد تاریخی پیشمطالعه
گرایانه به عنوان مبنای این رویکرد را به در کوردستان ایران و درک ذات

ای مدرن، هدیدکشد. این مطالعه ناسیونالیسم کوردی در ایران را پچالش می
دولت ی اقتصادی و فرهنگی ناشی از مدرنیته -برآمده از تحوالت اجتماعی

پس از جنگ  داند که درپی ظهور حکومت مطلقه پهلویمیمدار و ویرانگر 
کنش های تمرکزگرایی کوردها به سیاست جهانی اول در ایران رخ داد. وا
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توسط  کهملِی ایرانی  یسرزمینی و فرایند فرهنگی برساخت هویت یکپارچه
گیری شد، شرایط گفتمانی و غیرگفتمانی شکلدولت پهلوی دنبال می

جنبش ملی کوردی را متعین نمود که در جمهوری کوردستان به مرکزیت 
شود تشکیل این جمهوری نشانگر ظهور مهاباد به اوج خود رسید. گفته می

اجتماعی و نهادی، ناسیونالیسم مدرن در کوردستان است. ساختارهای 
سازمان سیاسی و ایدئولوژیک این جمهوری توسط نیروهای متکثر و روابط 

 اند که قابل تقلیل به یک خاستگاه تاریخی واحد نیستند. متنوعی متعین شده

داری خود در بازار جهانی ایران با روند ادغام تدریجی اقتصاد پیشاسرمایه 
های آغازین قرن ی که در واقع از دههداری وارد قرن بیستم شد، روندسرمایه

ای نوزدهم در جریان بود. گسترش تولید کاالیی و اقتصاد پولی بخش عمده
ی زمیندار را به سمت بازار سوق داده بود و نیز موجب تقویت از طبقه

کز شهر ی های بزرگ شده بود. توسعهصفوف بورژوازی تجاری در مرا
های ایدئولوژیک و تماعی، کشمکشاقتصادی، منجر به بروز بی نظمی اج

اختالفات سیاسی در میان نیروهای اجتماعی شده بود که تحت تاثیر 
فرهنگ جدید ناشی از مدرنیته قرار گرفته بودند. با وجود اینکه بزرگ 

های مالکان و بورژوازی تجارِی ثروتمند توانایی کنار گذاشتن ارزش
ر جایگاه مخالفت با ساختار رو به دارانه را نداشت، اما خود را دپیشاسرمایه

زوال حکومت خودکامه قاجار یافت. حکومتی که برای تامین درآمد بیشتر 
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های بورژوازی تجاری و بزرگ مالکان تعرض به طور روز افزون به دارائی
های باال ای، افزایش مالیات و تعرفهنمود. کاهش ارزش مسکوک نقرهمی

ورزی مورد نیاز بازار شده بود که هم منجر به کاهش تولید محصوالت کشا
منبع درآمد ناشی از زمین و هم سود تاجران بود. اتحاد سیاسی که متعاقبا 
میان این دو طبقه به وجود آمد از یک بنیان اقتصادی محکم، فرم سیاسی، 

موثر واقع  مردمی برخوردار بود. این اتحاد زمانیانسجام گفتمانی و نمایندگی
ن سنتی و مدرن فعاالنه از آن حمایت کردند و از فراخوان شد که روشنفکرا

 ۱۹۰۶-۱۹۰۵آن برای اصالحات سیاسی و اقتصادی پشتیبانی کردند. انقالب 
ی ظهور که سلطنت مشروطه را جایگزین حکومت خودکامه کرد نیز نشانه

ناسیونالیسم ایرانی بود و مفهوم ملت ایران که در جریان نهضت مشروطه 
وزیسیون مردمِی دموکراتیک در برابر خودکامگی داللت داشت بر تبلور اپ

کمیِت اعالم شده در نهضت  را وارد گفتمان سیاسی رسمی نمود. حا
ناپذیری و پایداری بود که یکپارچگی ملی مشروطه دارای دو خصلت تقسیم

کمیت از های آن به شمار میو تمامیت ارضی ایران از شرط آمدند. این حا
 ایی به دولت اعطا می شد.  ردمی در انتخابات دورهطریق حق رای م

پیوند مفهومی میان دولت و ملت را بر مبنای اصول  ۱۹۰۶ی مشروطه
کمیت مردم تفکیک قوا ایجاد کرده بود. باوجود اینکه سند و  دمکراتیک حا

مشروطه فرم نهادی و ساختار سازمانی دولت را به روشنی شرح داده بود اما 
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هیت و شرایط شهروندی در دولت جدید ابهام برانگیز بود. نه در رابطه با ما
 ۱۹۰۶ی امضاء شده توسط مظفرالدین شاه در دسامبر در متن فرمان مشروطه

و نه در دو متمم آن )متمم قانون مشروطه امضا شده توسط محمدعلی شاه 
کتبر  ( هیچ ارجاعی به مفهوم شهروند و شهروندی به معنای ۱۹۰۷در ا

مدرن این اصطالح وجود ندارد. در ایران معاصر مفهوم  دمکراتیک و
رود که برساخت نسبتا جدیدی به کار می Citizenمعموال به جای  شهروند،

-میالدی در جنبش ۶۰ آید؛ این مفهوم در دههدر زبان فارسی به حساب می

کنون  های دمکراتیِک مردمی و ادبیات چپ  ظهور یافت و از آن زمان تا
ایرانیان  ۱۹۰۶یاسی و حقوقی ایران رواج دارد. نهضت مشروطه در گفتمان س

کی از   را به عنوان اتباع سلطنت در نظر میگرفت، مفهوم اتباع در اینجا حا
حقوق و وظایفی است که معموال با مفهوم شهروندی در تئوری دمکراتیک 

گرچه مفهوم شهروندی صراحتا در گفتمان   3شود.تداعی می بنابراین ا
ی ی آن در نظریهوجود ندارد با این وجود حقوق و وظایف ویژه مشروطه

 دمکراتیک تصریح شده است. 

این مفهوم دموکراتیک شهروندی به عنوان جایگاه حقوق و وظایف فرد و 
دولت نسبت به یکدیگر تحت تاثیر دو مجموعه صالحیت مرتبط با شرایط 

کمیت مردم و هویت ملی قرار گرفت. مشروطه با منحص ر نمودن حق حا
سواد را از جریان رسمی سیاست ی زنان و مردان بیرای به مردان باسواد همه
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ی ایران در اوایل قرن بیستم، کنار گذاشت. با توجه به اوضاع جامعه
کمیت مردم و حقوق  معیارهای جنسیت و تحصیالت عمال اعماِل حا

از  دموکراتیِک مشارکت در فرایند سیاسی را به گروه بسیار کوچکی
کز شهروندان محدود کرد که همان مردان باسواد طبقه ی متوسط در مرا

کثریت جمعیت مردان روستایی  بزرگ شهری بودند. به این ترتیب زنان و ا
 متعهد باقی ماندند.  بدون برخورداری از حق مشارکت سیاسی به دولت

ی هویت ملی تا آنجایی که تصریح شده بود منجر تعریف عناصر برسازنده
های بیشتری در نسبت با شرایط شهروندی در قانون به ِاعمال محدودیت

شد. مشروطه زبان فارسی را به عنوان زبان ملی، رسمی، اداری و اساسی می
های محلی و آموزشی تعیین نمود و آن را در جایگاه باالتری از سایر زبان

های انای ازجمله زبان کوردی قرار داد. این در حالی بود که زبمنطقه
غیرفارسی نه به رسمیت شناخته شدند و نه انکار شدند، همین امر در مورد 

ی فارس نیز صادق بود. در واقع مشروطه مسئلههای غیراتنیک
(. ۴اتنیسیتی)قومیت( را مسکوت گذاشت )نگاه کنید به یادداشت شماره 

آن  شد که هویتروابط اتنیکی ذیل مفهوم کلی ملت ایران در نظر گرفته می
شد و نیز دارای ی دوازده امامی( متعین میتا حدی با زبان فارسی )و شیعه

کمیت، سیاست و قدرت،  حدی از ابهام بود. بنابراین زبان فارسی به زبان حا
 ای برای پیشرفت و تجدد تبدیل شد.  ابزار دسترسی به  دانش و وسیله
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ادی برای هویت گونه تعین یافته بود به بنیهویت ملی ایرانی که بدین 
ها در سیاست دموکراتیک نوظهور و حقوق و شهروندان، راههای ادغام آن

وظایف مدنی و سیاسی تبدیل شد. این امر نیازمند نوعی ثبات و یکپارچگی 
های های اتنیکی و کنار گذاشتن هویتبود که به حاشیه راندن تفاوت

غم اینکه نهضت ر غیرفارس از روند سیاسی را درپی داشت. بنابراین علی
تعریفی اتنیکی از شرایط شهروندی ارائه نکرد اما  ۱۹۰۶مشروطه 

کنارگذاشتن تفاوت اتنیکی از فرایند سیاسی به منزله انکار هویت اتنیکی  و 
آمد. این انکار در پیوند ندادن آن با حقوق مدنی و دمکراتیک به شمار می

ی روطه دربارهپشت سکوتی پنهان شده بود که نشانگر موضع رسمی مش
تنوع اتنیکی و فرهنگی ملت بود. با این وجود طولی نکشید که ناسیونالیسم 

اش شکست، آن هم نوظهور ایرانی سکوت خود را در قالب گفتمان رسمی
در زمانیکه استدالل آن برای احیا و پیشرفت ملی منوط به ضرورت 

ها ونالیستهای اقتصادی و سیاسی بود. تصور ناسیمدرنیزاسیون در عرصه
از مدرنیزاسیون بیش از هر چیزی مبتنی بر تمرکزگرایی اداری و سیاسی 
بود: بروکراسی مدرن، ارتش ملی، سیستم واحد مالیاتی و آموزش سکوالر. 

تنیدگی تمرکزگرایی و مدرنیته در گفتمان رسمی بدین معنا بود که درهم
-حساب می نیروها و گرایشات مخالف تمرکزگرایی از این پس سنتی به

مانده، تاریک اندیش، ضد پیشرفت و مدافع آمدند، و با عناوینی مانند  عقب
کید بر تمرکز سیاسی در بازگشت به گذشته نامگذاری می گرچه تا شدند. ا
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اجتماعی و شرایط سیاسی توجیهات  -دوران مشروطه از لحاظ اقتصادی
سیون را نیز محکمی هم داشت اما  اقتدارگرایی نهفته در گفتمان مدرنیزا

ی ناسیونالیسم رسمی در دوران هاداد که بعدها به یکی از مشخصهنشان می
 .4حکومت پهلوی تبدیل شد

در دوران مشروطه، کوردهای ایران در موضعی قرار نداشتند که در برابر 
شان در قانون اساسی توسط دولت جدید به ابراز مخالفت انکار هویت

گاهی مشترک ا گر آ جمعی در تاریخ با سرنوشت ز وجود هویت بپردازند. ا
گر سیاسی مشترک را از نشانه گاهی جمعی بدانیم، اغراق نیست ا های آ

گاهی اند. با این جمعی بوده بگوییم کوردها در این دوره فاقد این شکل از آ
تردید تحوالت سیاسی و ایدئولوژیک در قلمرو کوردِی امپراتوری وجود بی

گذار بوده است. بی ایران( بر کوردستان ایران نیز تاثیری غر عثمانی )همسایه
کرد شیخ عبیدالله نهری که آشکارا برای اتحاد کوردستان مبارزه می جنبش

بخش قابل توجهی از قلمرو کوردستان ایران را نیز در برگرفته بود. این 
ی ناسیونالیسم در زدِن ایده به خوبی توانست منجر به جوانه جنبش

کمیت مرکزی در ایران کوردستا ن ایران شود که عواملی همچون سقوط حا
ها و مداخالت مکرر ترکیه در دوران مشروطه خواهی نیز منجر به و تهاجم

. اما واقعیت این است که در دوران ملتهب جنبش مشروطه 5تقویت آن شد
خواهی در ایران هیچ روشنفکر کوردی با گرایش ناسیونالیستی در سیاست 
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ت کوردستان ظهور نکرد. همچنین در این دوران هیچ نیروی سیاسی و ادبیا
های سیاسی مدرن پیگیر منسجم کوردی وجود نداشت که در هیئت سازمان

اهداف ناسیونالیستی هرچند به شکل محدود و ابتدائی باشد. ممکن است 
گاهکه ایده  ی ناسیونالیسم به شکلی ابتدائی در میان تعداد اندکی از افراد آ

ا حتی در برخی محافل وجود داشته باشد اما هیچ گفتمان سیاسی یا ادبی ی
کی از جریان ها و کردارهای سیاسی و ادبی ناسیونالیستی باشد وجود که حا

علیرغم ادعاهای مخالف این امر، کوردها تا حد زیادی بیرون  6نداشته است.
کثر موارد ثبت ش ده در ضدیت از فرایند انقالب بودند و مشارکت آنها در ا

هایی هرچند رهبران قبایل کورد در تالش 7با انقالب مشروطه بوده است.
ناموفق به منظور حفظ و احیای رژیم سابق به نیروهای ضد انقالب در 

هدف رهبران قبایل کورد حفظ ساختار سلطه فئودالی  8آذربایجان پیوستند.
از آن بودند، بود که آنها نیز حداقل از قرن شانزدهم به این سو بخشی 

ساختاری که استقالل مالی و اداری آنها را در مقابل اقتدار سیاسی مرکزی 
با این حال دلیل اصلی غیاب کوردها در صحنه سیاسی  9کرد.تضمین می

های جامعه کوردی در آن دوران مشروطه ساختارهایی بود که مبتنی بر بنیان
 دوران بود.
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 جامعه و مرزهای آن

کوردستان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم عمدتا در دوران ی جامعه
توانست داری و کشاورزی قرار داشت. روابط کاالیی به سختی میپیشاسرمایه

دارِی تولیِد مبتنی برکشاورزی که بر اقتصاد شهری سرمایهبر ساختار پیشا
کم بود، تاثیر بگذارد. از این رو تجارت و بازرگانِی ت وسعه نیافته نیز حا

ی کمی برای رشد نیروهای مولد، تمایز اجتماعی و پیشرفت فرهنگی انگیزه
ی روابط آورد. زندگی شهری جامعه کوردی عمدتا تحت سلطهفراهم می

ای قرار ی زمیندار قبیلههای ویژه طبقهابتدایی همچون وفاداری و ارزش
ی ورزی و طبقهداشت. جمعیت شهری نسبتا کم بود و عمدتا به تولید کشا

 زمیندار وابسته بود. 

ی توسعه نیافته بود که بتواند یک فرهنگ ادر این دوران شهرنشینی به اندازه
ی اصالحات اجتماعی و مدرنیزاسیون سیاسی را شهری منسجم برای ایده

ای که در اواخر قرن بیستم از سوی روشنفکران آذری و فارس بپذیرد، ایده
-که به واسطه ی تجاِر سنتی. جمعیِت قشر باالی طبقهشدحمایت و تبلیغ می

کز عمده ی تزاری و امپراتوری ی شهری در روسیهی تجارت از راه دور با مرا
طلبی، پیشرفت و فرهنگ مدرنیته در ارتباط بود، های اصالحعثمانی با ایده

به حدی کم و ضعیف بود که قادر به ایجاد تغییرات قابل توجه در سازمان 
کثریت شهرنشینان کوردستان نبود. سران قبایل با نیروهای فره نگِی زندگی ا
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ایی از روشنفکران سنتی را نیز با خود به نظامی و مالزمان که اغلب دسته
های فارسی و عربی همراه داشتند)عمدتا روحانیون جوان ُسنی که به زبان

تنها قشر فعال گفتند و تا حدی با ادبیات ترکی و تاریخ آشنا بودند( شعر می
-ی کوردستان بودند. کوردستان ایران در مقایسه با دیگر بخشسیاسی جامعه

تر بود و برخالف کوردهای عثمانی، های قلمرو کوردی توسعه نیافته
کام  کوردهای ایران در اوایل قرن بیستم در تولید روشنفکر سکوالر نا

 10بودند.

اساسا بر مبنای روابط  به اهمیت بسزای آن، ای با توجهقبیله سیاست
-منسجم وفاداری ناشی از دودمان ی پیچیدهکرد و شبکهعمل می  دودمانی

سلسه  11داد.ترین ساختار را برای سازماندهی و ِاعمال اقتدار شکل می
ای به صورت عمودی مراتب فرماندهی و فرمانبردارِی دروِن سازمان قبیله

ساختار عمودی فرماندهی یک شبکه  و جریان اقتدار از باال به پایین بود.
های زیرمجموعه قبیله داشت که دارای افقی مشابه و متشکل از گروه

سازمان سیاسی مختص به خود بود و در مجموع قدرت فرمانروایی قبیله را 
نمود. سازمان سیاسی و نظامی قبایل کورد مبتنی بر ساختار تقویت می

ای در کوردستان د کشاورزی غیرقبیلهاقتصادی بود که اساسا مانند شیوه تولی
به استثنای قبایل کوچگر که  . 12و به طور کلی دیگر بخش های ایران بود

ای های قبیلهعمدتا وابسته به معیشت شبانی بودند، تولید کشاورزی در زمین
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ای ی هستهشد که به طور معمول بر خانوادهحول خانوار سازماندهی می
گذاری بخشی از استوار بود. این خانواره ا حق استفاده از زمین را در ازای وا

برداری از زمین غالبا تابع حق بهرهمحصول به مالک کسب می کردند. 
گذار شده بود.دودمانی نسبت و پیوندهای  روابط تولید  بود که به خانواده وا

از طریق قرارداد اجاره، مزارعه و اجاره ثابت در نسبت با نوع محصول تنظیم 
داد. که به عبارتی مکانیسم استثمار اقتصادی درون قبیله را نشان میشد می

های ایلیاتی، دارایی خصوصی رهبر قبیله و بنیان قدرت اقتصادی او زمین
بود. همچنین این امر مهمترین ابزاری بود که به واسطه آن رهبران قبایل 

درت و تر قهای سیاسی و نظامی کوردی در ساختار گستردهکورد و سازمان
 . 13شدنداقتدار در درون دولت و جامعه ایرانی ادغام می

سازمان سیاسی در کوردستان ایران محصول شرایطی بود که در ایی تبار قبیله
های کوردی پس از اولین مرحله تقسیم کوردستان در نتیجه سقوط امارت

ی ایران قرار داشتند در که در حاشیه هاصورت گرفت. این امارت ۱۶قرن 
گذارانه با دولت ی خراجرعیتی نوعی رابطه-ی اربابقالب سیستم ویژه

. روابط 14کردداشتند که اتونومی درون سازمانی و اداری آنها را تضمین می
میان قبایل کورد و دولت ایران نیز بر اساس روابط فئودالی شکل گرفته بود 

گذاری اراضی به روس ای قبایل از به این معنا که حکومت مرکزی در ازای وا
ی کرد و همین مبادله موجب تداوم رابطهآنها خدمات نظامی دریافت می
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ترین رآمد زمین و خدمات نظامی بنیادیشد. پیوند میان داین دو نهاد می
ی این رابطه بود. دیگر روابط مالی، مانند مالیات و عوارض اغلب به جنبه
هبران قبایل درجه قابل شد و در نتیجه به ر مشخص تعیین میای غیرگونه

توجهی از استقالل در تنظیم روابط خود با اعضای قبیله در حوزه های 
 کرد. سیاسی و اقتصادی اعطا می

ایی که ساختار سلطه به واسطه پیکربندی مالکیت زمین و دودمان قبیله
کرد، تداوم میافت و تصاحب مازاد اقتصادی اعضای قبیله را تضمین می

. این مازاد به نوبه خود هزینه حفظ مالزم و مستخدمین ارباب شدبازتولید می
کرد. این رابطه سه جانبه بین دولت ایران، رهبران قبایل کوردی را تامین می

و اعضای قبیله مختص به کوردستان نبود، بلکه یک ویژگی کلی روابط 
با این حال . 15آمدایی در ایران به شمار میکشاورزی در اراضی قبیله

کتوری که روابط قبیلهمهم کرد، ای در کوردستان را متمایز میترین فا
موقعیت استراتژیک آن در منطقه و هم مرز بودن با قلمرو امپراتوری 

بخش اعظم قلمرو  ۱۵۱۴عثمانی بود. دولت عثمانی که پیشتر در سال 
های کوردستان را به واسطه ایجاد اتحاد سیاسی و نظامی با رهبران امارت

ین به خود الحاق کرده بود نسبت به گرایش سلسله صفوی به کوردنش
تمرکزگرایی و ترویج مذهب تشیع بسیار نگران بود. وعده خودمختاری 

های ُسنی مذهب در ترغیب ی عثمانیسیاسی و آزادی مذهبی بوسیله
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های فرمانروایان کورد به وفاداری و اطاعت از دولت عثمانی موثر بود. دولت
ترسیدند و همین دلیل اصلی ان از تکرار این تجربه تلخ میمتوالی در ایر 

های کوردی و نیز ایجاد سیستم جدید امنیت و نابودی سریع بقایای امارت
 ۱۵۱۴تدریج پس از سال  کنترل از طریق سازماندهی سیاسی قبایل بود که به

 جایگزین حکومت محلی امارت کوردی شد. 

ورد متفاوتی را نسبت به قبایل کورد در ی برخاز این روی دولت ایران شیوه
مقایسه با دیگر قبایل در پیش گرفت: کنترل سیاسی شدیدتر و کنترل مالی 

. هدف اصلی این سیاست اطمینان حاصل کردن از پشتیبانی 16ترضعیف
سیاسی و نظامی قبایل کورد در روابط مرزی با دولت عثمانی و در عین حال 

ایی در های بزرگ و قدرتمند قبیلهجلوگیری از تشکیل کنفدراسیون
هایی پایه و اساس سازماندهی کوردستان ایران بود. چنین کنفدارسیون

گرچه رابطه واقعی سیاسی امارت های کورد و منبع قدرت نظامی آنها بودند. ا
بین دولت ایران و قبایل کوردی عمدتا به توازن سیاسی و نظامی قدرت میان 

ی های دولت ایران تاثیر پایداری بر توسعهستآنها بستگی داشت اما سیا
های بعد گیری سیاسی قبایل در سیاست کوردی در دورهساختاری و جهت
 برجای گذاشت. 

نقش سران قبایل کورد برای دولت مرکزی تنها به تامین نیروی نظامی درون 
شد. سران قبایل همچنین خالء یک ساختار سیاسی غیرمتمرکز خالصه نمی
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کز شهری را که پس از سقوط امارتقدرت ای های کورد ایجاد جاد شده در مرا
کردند. آنها به عنوان حکمرانان محلی منصوب شدند و شده بود ُپر می

به این بدینگونه شهرها در کوردستان  به پایگاه قدرت قبیله تبدیل شدند. 
 ترتیب روابط دودمانی و بدوی به منظور حفظ ساختارهای سیاسی و اداری

گسترش یافت که پیامد آن به تعویق افتادن توسعه فرهنگ شهری در نها آ
کوردستان بود. این وضعیت تا اواخر قرن نوزدهم ادامه پیدا کرد، اما زمانیکه 
کش سقوط محتوم سیاسی و اقتصادی گرفتار شد،  دولت قاجار در کشا

را  های قاجار به جای رهبران قبایل کوردسیاست جایگزینی اعضای خانواده
در پیش گرفت. این سیاست ممکن است از سویی به دالیل امنیتی ناشی از 
پیامدهای جنبش شیخ عبیدالله اتخاذ شده باشد و از سوی دیگر بخشی از 
سیاست رایج فروش منصب و مقام برای جبران کاهش درآمد حکومت بوده 

مرج باشد. صرفنظر از دالیل آن، اتخاذ این سیاست خوشایند نبود و هرج و 
کرد. زیرا والیان قاجار در میان کوردها وآشفتگی وضع موجود را تشدید می

آمدند و فاقد هر گونه قدرت و نفوذ محلی بودند، آنها بیگانه به حساب می
کردند که تا حد زیادی تحت کنترل اقتصادی و سیاسی شهرهایی را اداره می

ت سران اداره امور سران قبایل  باقی مانده بودند و بدون همکاری و رضای
بود. بنابراین والیان قاجار به منظور حفظ اقتدار دولت در آنجا غیرممکن 

ایی که با دادند، رویهضعیف خود، سران قبایل را در مقابل یکدیگر قرار می
 وقوع انقالب مشروطه به اوج خود رسید.  
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های ضدانقالبی در دوران مشارکت رهبران قبایل در سیاستبدون شک 
کارانه و ارتجاعی بود. آنها شروطه تا حد زیادی تحت تاثیر اهداف محافظهم

با این کار برای حفظ یا احیای استبداد فئودالی که به مدت چهار قرن حافظ 
قدرت و جایگاه برترشان بود و همچنین برای حفظ ساختار مالکیت زمین 

-تالش میشان در شهرها در روستاها و احیای رهبری سیاسی از دست رفته

کردند. در واقع مالحظاتی مانند دفاع از کوردها و هویت اتنیکی و حقوق 
آنها ذیل مفهوم کلی هویت ایرانی در سند قانون اساسی و در گفتار رسمی 
دولت مشروطه، بیرون از ذهنیت سیاسی رهبران قبایل کورد بود. ُپر بیراه 

گر بگوییم در دوران مشروطه رهبران سیاسی جامع ه کورد فاقد نیست ا
گاهی ملی بودند.    آ

های خاص مناسبات اقتصادی و سیاسی که تداوم  و بازتولیِد تفوق ویژگی 
نمود گرایی در سازمان اجتماعی و سیاسی جامعه کورد را ممکن میقبیله

کرد. همان مرزهای بیش از پیش همزمان مرزهای آن را نیز تعریف می
نمود؛ همسایگانی که کوردها غیرکورد مجزا میناروشنی که جامعه کورد را از 

به صورت تاریخی روابط پررونِق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود را با 
هایی آنها هرچند به سختی حفظ کرده بود. این رابطه گاه همراه با خشونت

های همگانی در مقیاس بزرگ بود، ای و حتی جنگهای قبیلهمانند درگیری
ا ناشی از تضادهای مذهبی بین کوردهای عمدتا ُسنی هایی که غالبجنگ
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مذهب آنها بود. مذهب مهمترین عنصر  مذهب و همسایگان غالبا شیعه
کز  هویت جمعی در کوردستان دوران مشروطه بود، به خصوص در مرا
کم بود. با این حال  شهری در حال رشد که غالبا روابط اتنیکی بر آن حا

ایی، د. در روستاها، به ویژه در امالک قبیلهکر وضعیت در روستاها فرق می
روابط ابتدایی و خویشاوندی عناصر بنیادی انسجام و هویت جمعی بودند 

کسیس جامعه را حتی برای دهه ها پس از و مسیر و جهِت گفتمان و پرا
 انقالِب مشروطه نیز تعریف کردند. 

 

 نحکومت مطلقه پهلوی و سرآغاِز ناسیونالیسم کوردی در ایرا

کرد ای بود که تالش میترین دستاورد جنبش مردمیدولِت مشروطه مهم
بوسیله قوانین و مقرارت، اختیارات پادشاه اقتدارگرا را محدود کند، امری که 

ی جمعی ملت بود. اما با گذِر چندسال از انقالب مشروطه، به نمایانگِر اراده
تر به صورت قانونی شرسید که این آرمان لیبرال دموکراتیک که پینظر می

کمیت ناتوان شده بود، روز به روز از  و در شرایط حقوقی شهروندی و حا
-های پویای جامعه فاصله میشرایط سیاسِی سریعا در حال تحول بخش

جنگید و سیر وقایع پس از گرفت. دولت مشروطه نیز برای بقای خود می
رده بود،  تا اینکه نهایتا اش جدا کانقالب روح دموکراتیک را از کالبد قانونی

 توسط حکومت مطلقه پهلوی منکوب شد. 
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زمینداران و تجار و همکاری فعال میان روشنفکران میان بزرگاتحاد سیاسی 
های سیاسی و ایدئولوژیک که پیروزی جنبش سنتی و مدرن در حوزه

خواهی را تضمین کرده بود، چندان دوام نیاورد. این دو اتحاد مشروطه
کم برکنار شدهله پس از آخرین تالشبالفاص ی قاجار و متحدین های حا

به واسطه  ۱۹۱۲اش برای بازگرداندن رژیم سابق که در سال داخلی و خارجی
خواه درهم شکسته بود، متالشی شدند. نبرد قدرت میان نیروهای مشروطه

 طبقه زمیندار و بورژوازی بازرگان و  پیامدهای سیاسی و ایدئولوژیک آن بر
های فعال روشنفکر مدرن و سنتی، عمال مانع از نهادینه شدن قدرت بخش

های مکرر به منظور ایجاد یک ارتش مدرن، دولت در کشور شد و تالش
کام ماند. حکومت ناتوانی  سیستم مالیاتی واحد و آموزش همگانی سکوالر نا
کمیت  خود را در ایجاد سطحی از تمرکزگرایی سرزمینی که برای اعمال حا

ی نهادی مدرِن یکپارچه در کشور ضروری است نشان داد. بنابراین پوسته
کمیت واجد محتوای الزم برای پشتیبانی از فرایندهای سیاسی و فرهنگِی  حا
برساخت هویت یکدست ایرانی نبود. از این رو  انقالب مشروطه تمامی 

  .17های یک انقالب منفعل در معنای گرامشیایی آن را دارا بودویژگی

کامی در نهادینه کردن قدرت دولتی، بی ثباتی سیاسی و بی نظمی این نا
ی ایران به جنگ اجتماعی روزافزون را درپی داشت که با ورود ناخواسته

های جهانی اول نیز تشدید شد. در این هنگام کوردستان به میداِن نبرد گروه
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سرزمین حمله مخالف تبدیل شد، نیروهای ترکیه، روسیه و بریتانیا به این 
های مختلف آن با هم یا بصورت مجزا، به طور کامل کردند و با اشغال بخش

اقتدار و دستگاه اداری را از بین بردند و تولید کشاورزی و تجارت در منطقه 
. هرج و مرج اجتماعی و بحران اقتصادی روبه رشد، عمال 18را مختل کردند

پیوند ضعیف میان قلمرو کوردی و مرکز را قطع کرد و بدین ترتیب زمینه را 
 برای ظهور اولین شورش بزرگ کوردها در ایران فراهم نمود.  

ک،   پس از پایان جنگ جهانی اول اسماعیل آغا معروف به سمکو ِشکا
ک، جنبشی را علیه حکومت ایران رهبری رهبر طایفه عبدوی از ا یِل ِشکا

کرد که این جنبش ذیل عناوین مختلف و گاه متضادی همچون 
ایی و حتی شورش راهزنی نامگذاری ناسیونالیستی، خودمختار طلب، قبلیه

-موافقان و مخالفان این جنبش در ناسیونالیست و جداییشده است. البته 

تری های منفیهمچنان که برداشت طلب خواندن آن اشتراک نظر دارند،
این  19نامند.ای و راهزن مینیز وجود دارد که جنبش سمکو را قبیله

اختالفات در مورد نامگذاری جنبش و اهدافی که دنبال کرده است عمدتا 
ناشی از تفسیرهای مختلف از تاریخ سیاسی جنبش و اظهارات مستند رهبر 

گون استآن در موقعیت . در میان ُمفسران کورد، چگونگی ها و شرایط گونا
ها از پیدایش، تکوین توصیف جنبش و اهداف آن ارتباط نزدیکی با درک آن

ی ناسیونالیسم کورد دارد و این امر اغلب بدون توجه به  ساختار و توسعه
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و اهداف استراتژیک بندی ایدئولوژیک صورتاجتماعی، سازمان سیاسی و 
 و سیاست ایران صورت گرفته است.تر تاریخ جنبش در متن گسترده

ای ساختار اجتماعی، سازمان سیاسی و رهبری جنبش سمکو عمدتا قبیله
بود. سلوک سیاسی جنبش چه در سطح رهبری و چه در سطح مردمی نیز 

رسد که حمالت مسلحانه و غارت شهرها و ای بود: به نظر میکامال قبیله
ها، ایی، آذریی غیر قبیلهروستایی منطقه که شامل جوامع کورد جمعیت

ی افزایش درآمد ترین و موثرترین شیوهشد، متداولها و آسوریها میارمنی
به منظور تامین منبع مالی در راستای حفظ همبستگی قبیله ایی بود. با این 
وجود شواهد و مدارکی وجود دارد که مورد ارجاع هر دو گروه مخالفان و 

دهند رهبری قبیله، مشخصا ت که نشان میموافقان ناسیونالیسم کورد اس
ی ناسیونالیستی یک کوردستان مستقل و واحد پشتیبانی خود سمکو از ایده

مال احمد قزلجی  «رۆژی کورد »ی روزنامه نموده است. به گفته سردبیر
شد، ایده در ارومیه منتشر می ۱۹۲۶تا  ۱۹۱۹های زاده( که در سال)تورجانی

بیان شده است. این روزنامه که به  و در این روزنامهاستقالل در آن زمان 
شد، داللت بر های زبان کوردی( منتشر میگویش سورانی)یکی از گویش

 .20اولین استفاده رسمی از زبان کوردی در کوردستان ایران دارد

گرچه ممکن است ایده ی کوردستان یکپارچه و مستقل از سوی رهبری ا
قرار گرفته باشد اما بدون شک این ایده هرگز جنبش مورد استقبال و پذیرش 
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عمدتا  «رۆژی کورد»گفتمان سیاسی هدف استراتژیک جنبش نبوده است. 
ی ترین مفاهیم و اصول سیاست دموکراتیک مردمی که مشخصهبا بنیادی

گفتمان ناسیونالیستی مدرن است بیگانه بود، هرچند این مفاهیم در گفتمان 
های دوران عثمانی کامال متداول بود. روایت روشنفکران کورد در اواخر

هایی از جنبش ناسیونالیستی از تاریخ جنبش کورد که با چنین توصیف
و اهداف استراتژیک بندی ایدئولوژیک صورتکنند اغلب مخالفت می

جنبش را با اشاره به دیدگاه و عملکرد رهبران آن، که اقتدار سیاسی مرکز و 
با این حال  .دهنداند توضیح میبه چالش کشیدهحضور آن در کوردستان را 

کم و به نظر می رسد که فقدان چشمگیر ایده ملت کورد به منزله قدرت حا
سوژه روند تاریخی آزادی و استقالل در گفتمان سیاسی رهبری قبایل هم در 

جایی که مستندات آن از فراز  رتوریک و هم در اظهارات دیپلماتیک شان،
اعتبار ناسیونالیستی  رد و منطقه جان سالم به در بردند،و نشیب تاریخ کو 
این فقدان بنیادی به یک تناقض آشکار در دار میکند. جنبش را خدشه

ناسیونالیستی نامیدن جنش سمکو اشاره میکند: تناقض مبارزه با ستم ملی 
کمیت مردم، حقوق ملی و مشروعیت را به کار نمی گیرد. این که مفاهیم حا

ایی و خودمختاری طلبی جنبش سمکو اسب با ماهیت قبیلهتناقض متن
 است. 
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گرای ی مطلقجنبش سمکو پیش از شکست خوردن در برابر مدرنیته
، سطحی از محبوبیت و حمایت را در میان کوردها 1925رضاشاه درسال 

کسب کرده بود. رضاشاه با یکسره نمودن جنِگ قدرت به نفع نیروهای 
کثریت طبقههسیاسی و اجتماعی محافظ ی بزرگ مالکان و کار که نماینده ا

. 21بودند، موفق به برقرای نظم در ایران شد ۱۹۱۲روحانیون سنتی در مجلس 
کنون اقشار باال و میانه ی بورژوازی تجاری و بیشتر روشنفکران لیبرال که ا

نمایندگی جناح رادیکال و مترقی جنبش مشروطه را برعهده داشتند با 
های اجتماعی رادیکال در متحد شدند. ظهور جنبش کارانمحافظه

آذربایجان، گیالن و همچنین جنبش سمکو در کوردستان عمال به انشقاق 
ترقی خواه در مجلس منجر شد و ضرورت ایجاد یک دولت -اتحاد لیبرال

متمرکِز قدرتمند، توازن قدرت شکننده نیروها را به نفع ثبات قانون و نظم 
 تغییر داد.  

گرچه از سوی این گروهدولت  بندی مجدد نیروها در پهنه سیاست رضاشاه ا
ی بزرگ مالکان بود. این دولت شد اما در واقع دولِت طبقهپشتیبانی می

داری را بازسازی کرد و مجددا آن را در بستری ساختار قدرت پیشاسرمایه
بخشید ی عجیب را تداوم میمدرن به کار گرفت. ساختاری که این ملغمه

داری زمین سرمایهتوسعه روابط کاالیی بود که نیروی محرک خود را از پیوند 
 .22گرفتدر سازمان تولید کشاورزی میداری سرمایهو فرایند کار پیشا دار
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ی ی طبقهدستگاه مدرن دولتی تاسیس شده توسط رضاشاه اساسا بر پایه
قیمت در  بزرگ مالکان ساخت یافته بود که از یک طرف به واسطه انحصار

های حمایتی دولت تحکیم محصوالت کشاورزی و از طرف دیگر با سیاست
-ی  سرمایهشد. با این وجود استبداد نوگرا که روند صنعتی شدن و توسعهمی

دارای را آغاز کرده بود قویا بر اقتصادی مبتنی بود که ُفرم کشاورزی و 
 داری داشت.  سرمایهسرشت پیشا

ی سرزمینی کردن نقش متمرکز کنندهالزم به منظور رضاشاه ساختار نهادی 
دولت در ساختار اجتماعی عمدتا کشاورزی را شکل داد. محرک اصلی 
رضاشاه برای تمرکزگرایی سیاسی ارتش مدرن بود، که در سطح نهادی به 

-واسطه نظام مالیات یکپارچه و کشاورزی ملکِی بازسازی شده پشتیبانی می

کز و  تخریب ساختار سیاسیشد.  و تشکیالت نظامی قبایل به عنوان مرا
دستاویزهای اصلی اختالف و شورش، هدف استراتژیک مقدماتی سیاست 

ی وی بود. ابعاد اجرای این سیاست فراتر از کوردستان بود و به تمرکزگرایانه
داد. در حقیقت، از حیث گرایی در ایران را هدف قرار میطورکلی قبیله

غربی باالخص قبایل قشقایی و و جنوب جنوبسیاسی و نظامی قبایل 
بختیاری نسبت به قبایل کورد تهدید به مراتب بزرگتری برای اقتدار سیاسی 

آمدند زیرا از طرفی ظهور دولت نظامی متمرکز دولت مرکزی به حساب می
شان دشمنی های سیاسیقدرتمند در ترکیه که به طور جدی با کوردها و آرمان
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و تحکیم حکومت هاشمی در عراق از طرف دیگر خطر کرد و توسعه می
های اتنیکی و ناسیونالیستی در میان قبایل کورد را بروز احتمالی جنبش

  کاهش داده بود.

بدین ترتیب، این تخریب سازمان نظامی و سیاسی قبایل کورد به جای هویت 
ها بود که به هدف استراتژیک سیاست تمرکزگرایی سرزمینی اتنیکی آن

اشاه تبدیل شده بود. فقدان یک سازمان سیاسی کوردی با ایدئولوژی و رض
-ی منسجم ناسیونالیستی در کوردستان ایران بر این استدالل صحه میبرنامه

تهدید جدی برای حکومت مطلقه  ۱۹۳۰ی کوردی در دهه گذارد. اتنیسیته
سی و ثباتی سیاگرایی بود که منبع اصلی بیدرپی نداشت، بلکه این قبیله

 آمد.  تهدید اصلی برای اقتدار دولت در کوردستان به شمار می

گرچه این بدین معنا نیست که دولت رضا شاه از تهدید کوردها برای  ا
گاه نبود و یا از توسعه  کمیت ملی و یکپارچگی سرزمینی در ایران آ حا
بالقوه آن به عنوان عاملی مزاحم در فرایند تمرکز قدرت سرزمینی و 
کادمیک اخیر نشان  مدرنیزاسیون نهادی غافل بود. بالعکس، مطالعات آ

از بابت توسعه قلمرو کوردها در  ۱۹۲۰دهد که دولت ایران در اوایل دهه می
ی کورد همسایگی عثمانی نگران بوده و  نسبت به بازنمایی و طرح مساله

اینده ای داشته است. محمد علی فروغی، نمحساسیت ویژه« ملل جامعه» در
ایران در جامعه ملل، با بررسی تهدید احتمالی تشکیل یک دولت مستقل 
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کوردی در قلمرو عثمانی، به دولت ایران توصیه نمود که به جای سرکوب 
سیاسی هویت اتنیکی کوردها، سیاست ذوب فرهنگی را اتخاذ کند. فروغی 

قدرت  که این بار سفیر ایران در ترکیه بود، از گستردگی و ۱۹۲۷در سال 
های سمکو ی فعالیتثبات کنندهجنبش شیخ سعید در ترکیه و پیامدهای بی

در منطقه به وحشت افتاده بود و به همین دلیل پیشنهاد همکاری و اقدامات 
. پس از تحکیم 23مشترک میان ترکیه و ایران علیه جنبش کورد را مطرح کرد

نگرانی از بابت  دولت ایران دلیل چندانی برای ۱۹۳۰قدرت در میانه دهه 
تهدید کوردها نداشت. خلع سالح قبایل کورد همراه با فقدان یک تشکیالت 
کز بزرگ شهری در کوردستان  سیاسی موثر کوردی با  هواداران  وسیع در مرا
تا حد زیادی تهدید کوردها برای ثبات سیاسی دولت استبدادی ایران را 

گرچه از بین نبرده بود، اما به حداقل رسانده  بود.  ا

که مساله کورد  ۱۹۳۷با این حال، مشارکت ایران در پیمان سعدآباد در سال 
ایی بدل کرد، نشان دهنده را در بستر اتحاد ضدکمونیستی به امری منطقه

ایی که به زعم آنها در تداوم نگرانی از خطر اتنیسیته کوردی بود، مسئله
ده به تهدیدی علیه توانست در آینایی میصورت فراهم شدن شرایط منطقه

های تمرکزگرایی سرزمینی و تحکیم قدرت دولت ایران تبدیل شود. سیاست
به وضوح  ۱۹۳۰دولتی در کوردستان پس از کشته شدن سمکو در سال 

دارانه و ی حکومت مطلقه پهلوی را نشان داد: فرم سرمایهخصلت دوگانه
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و تثبیت قدرت  ی قدرت دولت در ایران. تمرکزدارانهماهیت پیشاسرمایه
اقتصادی  و سازمان سیاسی  -ای بر ساختارهای سیاسی دولتی تاثیرات دوگانه

ی بزرگی به مالکیت ی کوردستان گذاشت. این امر از طرفی ضربهجامعه
ای و تشکیالت سیاسی و نظامی قبایل کورد وارد کرد و به میزان قبیله

ایی ه رهبران عشیرهچشمگیری پایگاه سیاسی سنتی و توان نظامی و بالقو 
برای دشمنی با دولت را تضعیف نمود. از طرِف دیگر ساختار حقوقی 

 های اقتصادیایی را بازسازی کرد و بنیانهای قبیلهسیاسی مالکیت زمین
ی بارز سیاسِت چماق و هویج بود قدرت آنها را تحکیم نمود. این یک نمونه

کراه و البته بدون که مالکین قبیله مقاومت آن را پذیرفتند. بدین ای با ا
ی زمیندار کورد مجددا درون ساختارهای سیاسی و اقتصادی ترتیب طبقه

 قدرت در حکومت مطلقه پهلوی ادغام شد. 

ای به خلع سالح قبایل کورد و بازتعریف موقعیت سیاسی مالکیت قبیله
 برای بازسازی هویت ملی ایرانی  بر یک بنیان فرهنگی واحد دنبال تالش

صورت گرفت. گام اول در این راستا تعریف خدمت اجباری در سطح ملی 
بود که دفاع از مملکت را برای هر فرد مذکر صرفنظر از خاستگاه اتنیکی، 

به حساب  اعتقادات دینی یا موقعیت اجتماعی او به عنوان یک تکلیف
آورد. این احساس تعهد ملی بنیان ایدئولوژیک ارتش مدرن بود. دولت می

حق درخواست خدمت اجباری از مردم را داشت و رد این درخواست جرمی 
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آمد. در نتیجه مردان کورد در ارتش جدید جذب معادل خیانت به شمار می
-وفاداری دادند.شدند و زیر پرچم ملی جدید خدمت سربازی را انجام میمی

ه داد کبایستی جای خود را به بیعت با دولت می های دیرینه و ابتدایی
کمیت ملی را صورتبندی می کرد. کارکرد ایدئولوژیک خدمت اجباری حا

های اتنیکی و ملی ایجاد وفاداری جدید یکدست بود که جایگزین وفاداری
 شد. بدوی می

این امر با ایجاد آموزش همگانی اجباری در سطح ابتدایی تقویت شد، که 
کنون به  وضوح خصلتی قویترین ابزار ترویج گفتمان رسمی بود که ا

های درسی جدید ناسیونالیستی به خود گرفته بود. مدارس دولتی و برنامه
بایست برای ملی به منظور ایجاد حس هویت ملی تدارک دیده شدند و می

حکومت پهلوی کارمند و کارگزار تربیت کنند. با این حال نه ارتش ملی و 
لی به وظیفه خود توانستند بدون یک زبان رسمی منه آموزش ملی جدید نمی

کنون سلطه زبان فارسی که پیشتر به عنوان زبان رسمی ایران  عمل کنند. ا
های گفتاری دیگر در ایران ی زباناعالم شده بود از طریق سرکوب همه

صادر شد پایان زبان کوردی به  ۱۹۳۵شد. فرمانی که در سال تقویت می
ترین عنصر برجسته عنوان یک زبان نوشتاری را اعالم کرد و بدین ترتیب

. سرکوب زبان کوردی همراه با دیگر 24هویت اتنیکی کورد سرکوب شد
ایی شرط گفتمانی برساخت هویت واحد ایرانی بود. های منطقهزبان
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-ظاهری تازه اعطا شده بود تا نشان ایرانی همچنین به هویت ملی نوین

هویت  ی گسست از گذشته اتنیکی و بدوی خود باشد و ظاهِر ایندهنده
جدید ملی اروپایی بود. دولت پوشیدن لباس محلی را برای مردان و زنان 

 ممنوع کرد و به آنها دستور داد که لباس اروپایی بپوشند. 

های یکپارچه و غیرقابل بنابراین مفاهیم ملت و هویت ملی به منزله کلیت
های اتنیکی و تکثر فرهنگی تفکیک که برساخت دولت پهلوی بود، تفاوت

های اتنیکی به هدف نمود و بر این اساس  تفاوتدر ایران را انکار می
استراتژیک تهاجم گفتمان هویت ملی تبدیل شد. اتنیسیته کورد متفاوت بود 
کمیت )یعنی اتنیک فارس( و اقتدار  و بیان گفتمانِی این تفاوت، هویِت حا

ریخ، زبان و کرد. از این رو سرکوب تاناپذیر سرزمینی آن را نقض میتقسیم
های گفتمانی فرهنگ کوردی و انکار هویت کوردی جزء الینفک استراتژی

 هویت ملی در ایران پهلوی بود. 

گفتمان رسمی که مبتنی بر منطق پوزیتویستی مدرنیزاسیون اقتدارگرایانه 
کمیت موثر بود. تصویرهای  بود در تبدیل هویت کوردی به دیگرِی حا

کم( در گفتمان مدرنیته رواج متضاد از این دو)هویت کورد ی و هویت حا
گرفت. متمدن قرار می-روستایی در مقابل شهری-اییافت که در آن قبیله

، برانداز و دشمن نیز بود «دیگری»کوردی دیگر تنها زبان تفاوت نبود بلکه 
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کمیت و مشروعیت نظم جدید را مساله -در نتیجه هویت کوردی هویت حا

 کرد.  دار می

سرکوب هویت کوردی جز الینفک تعریف خود در دولت ملت از این رو 
داری و نوظهور ایران بود که تاریخ کوتاه و پرتالطم آن با اقتصاد سرمایه

سرکوب زبان کوردی به معنای حذف فرهنگ سیاسی لیبرال همراه نبود. 
ی مدنی الوقوع جامعهمرگ قریب یکوردها از سپهر نوشتار بود و این نشانه

گهانی گفتمان نوظهوری بود که به عنوان در کورد ستان ایران و ناپدید شدن نا
کرد. نابودی و زوال جامعه مدنی میانجی امر سیاسی و امر شخصی عمل می

بدین معنی بود که بیان علنی تفاوت یعنی هویت اتنیکی کورد بدون خشونت 
 امکان پذیر نبود.  

کم، کوردها را از هویت اتنیکی خود جدا کرد. کوردها به  گفتمان رسمِی حا
عنوان ایرانی، هویت جدیدی کسب کردند که عناصر اصلی این هویت 
جدیِد ایرانی، اتنیسیته، تاریخ و زبان فارسی بود. مقاومت کوردها در برابر 

و اساس ظهور  هایشان پایهاین هویت اجباری و اصرار بر بیان تفاوت
« دیگری»به این ترتیب ورد. ناسیونالیسم کوردی در کوردستان را بوجود آ

کمیت به یکی از منابع هویت جمعی  نسبت داده شده به کوردها از سوی حا
ایی برای مخالفت با گفتمان هژمونیک حکومت مطلقه کوردها و وسیله

نویسندگان و متولیان گفتمان جدید ناسیونالیستی پهلوی تبدیل شد. 
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ای نظامی رضا شاه هروشنفکران شهری بودند که در مدارس و پادگان
بودند. سیاست تمرکزگرایی سرزمینی و فرایندها و کردارهای  آموزش دیده

نهادی  برساخت هویت ملی ایرانی قبال مرکز سیاست کوردی را از روستا به 
ی لهمهجمعیت تجدید حیات کوردستان )کو  شهر انتقال داده بود. تشکیل

ی ظهور اندیشه و کردار نشانه  ۱۹۴۲ی کوردستان( در سال وهژیانه
 ناسیونالیستی مدرن در کوردستان ایران است. 

 

 ی ژ.کلهمهآغازگاه ناسیونالیسم کوردی: تشکیل کو

گوست  ۱۶مخفی در بسیاری بر این باورند که این سازمان نیمه در  ۱۹۴۲آ
از ِدل سازمان مخفی دیگری به « ی ژ.کلهکومه»مهاباد تاسیس شده است. 

جمعیت آزادیخواهی کوردستان( «)ی ئازدای خوازی کوردستانلهکومه»نام 
منطقه موکریان و احتماال  -در شرق کوردستان ۱۹۳۸ظهور کرد که در سال 

ی ژ.ک )جمعیت تجدید لهگذاران کومهدر شهر مهاباد، تاسیس شد. بنیان
ی خرده بورژوای شهری سنتی و مدرن کوردستان حیات کوردستان( از طبقه

گ  بورژوازی مدرن. رچه غالبا از گروه دوم یعنی خردهبودند، ا

کثریت اعضای موسس کومه کردند که برای توسعه له در مشاغلی کار میا
وظایف سیاسی، اقتصادی و مدیریتی دولت مدرن درکوردستان ایجاد شده و 
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ی یا با آن مرتبط بود، این سازمان شامل هیچ زمیندار بزرگ یا هیچ نماینده
ی احیای ی ژ.ک نشانهله. تشکیل کومه25تجاری نبود ژوازیمهمی از بور

ی مدنی کوردستان  به دنبال استعفای رضاشاه و سقوط رژیم مطلقه جامعه
بود. نوشتن به زبان کوردی که به سرعت در فضای  ۱۹۴۱در سپتامبر 

های این تجدید حیات بود. کوردی به روشنفکری غالب شد یکی از شاخص
ی و فرهنگی در میان گروههای کوچک روشنفکری زبان گفتمان سیاس

ی توسعه روابط تبدیل شد، کسانی که حضورشان در میدان سیاست نشانه
کاالیی، آموزش سکوالر و فرایندهای مدرنیزاسیون اداری در کوردستان 

 ایران بود.   

کید داشت: لهکومه ی ژ.ک بر شرط اتنیکی برای عضویت در سازمان تا
گرچه های کوردستان میبخشکوردها از تمام  توانستند در آن عضو شوند. ا

کن کوردستان و به ویژه آشوریمسیحی له توانستند در کومهها نیز میهای سا
له ژ.ک اسالم به عنوان دین رسمی ی کومهعضو شوند، اما در اساسنامه

ارگان  -«نیشتمان»کوردستان تعریف شده بود و یک آیه از قرآن هم در آرم 
. با این حال گفتماِن نیشتمان اساسا سکوالر 26له حک شده بودکومه رسمی

ای پوپولیستی و ابزاری له بیشتر سویهباقی ماند و توسل به مذهب برای کومه
داشت. در واقع اعتبار اسالمی سازمان برای مقابله با اتهاماتی نظیر آتئیستی 

های سنتی سوی بخش از طور گستردهله بود که بهیا کمونیستی خواندن کومه
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ی بازرگانان و روحانیون ی زمیندار، جامعهجامعه کوردستان، مخصوصا طبقه
 ناسیونالیستِی -که رتوریک پوپولیستیشد. کسانیی سازمان میمتوجه

 . 27ها احساس ناامنی ایجاد می کردله ژ.ک در آنرادیکال کومه

تصادی مرتبط با له اغلب مسائل اجتماعی و اقرتوریک ایدئولوژیک کومه
کشید. نیشتمان اغلب به ی کوردستان را پیش میساختار طبقاتی جامعه

ی کوردستان و فقر و جهل های اجتماعی میان دارا و ندار در جامعهنابرابری
های مردم خصوصا دهقانان در مقایسه با انباشت ثروت میان زمینداران توده

ه گاه با اشعار و مقاالتی در ستایش کرد. چنین اشاراتی کو بازرگانان اشاره می
لنین و دستاوردهای شوروی همراه بود بدون شک برای دامن زدن به اتهام 

له ژ.ک کافی بود. با این حال گفتمان کمونیستی و آتئیستی خواندن کومه
. مسائل و موضوعات اجتماعی 28گرفتی طبقه را در برنمینیشتمان مقوله

ی منافع اقتصادی افراد در جامعه و اقتصادی به خصوصیات شخصی و
شد. برای مثال استثمار اقتصادی در کشاورزی؛ کوردستان نسبت داده می

آور و استثمار مضاعف دهقانان؛ نه به ساختار غالب روابط بهای سرساماجاره
مالکیت در روستاها بلکه به حرص و طمع شخصی و رفتار غیراخالقی 

به همین ترتیب مفهوم اقتصادی سود  شد.زمینداران بزرگ نسبت داده می
بازرگانی در مورد انباشت ثروت و  افزایش نابرابری در شهرها  نیز در 

له غایب بود. همچنین گفتمان نیشتمان از اصالحات گفتمان کومه
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اجتماعی برای تغییر وضع موجود، التیام رنج فقرا و استثمارشدگان پشتیبانی 
وار دهقانان را از طریق خطاب قرار کرد. در عوض اصالح وضعیت دشنمی

دادن مالکان برای ترغیب نمودن آنها به کاهش میزان استثمار، افزایش 
کردند. در نتیجه رادیکالیسم مورد نظر سخاوتمندی و بشردوستی دنبال می

ی کوردستان باقی ماند، نوعی از نقد ی نقد اخالقی جامعهله در دایرهکومه
با پوپولیسم دهقانِی  جوامع در حال گذار مرتبط اخالقی  که به طور سنتی 

اتخاذ شده  در گفتمان نیشتمان واجد خواص اساسی « مردم»است. مفهوم 
ناسیونالیستِی  این مقوله در ساختار مفهومی گفتمان پوپولیستی بود. خصلت

کرد. در حقیقت گفتمان نیشتمان آن را از پوپولیسم دهقانی رایج متمایز نمی
در گفتمان « کورد ملت»و « کورد مردم»انی مداوم دو مفهوم این همپوش

نیشتمان است که ماهیت رادیکال پیام ناسیونالیستی آن را توضیح میدهد و 
گیری ایدئولوژیک سازمان لنینیسم بر شکل-غالبا با تاثیر پنهان مارکسیسم

 شود.  اشتباه گرفته می

مترادف بودند و « ت کوردمل»و « کورد مردم»در گفتمان نیشتمان دو مفهوم 
شدند. مفهوم مردم/ملت کورد در اغلب به جای یکدیگر به کار گرفته می

مرکز روایت بسیار ناهمگن نیشتمان قرار دارد که پیرامون موضوع مشترک 
بخشد. این موضوع هدف اصلی استراتژیک میهن مستقل، به آن وحدت می

. 29نامه آن بیان شده استدهد و به وضوح در اساسله ژ.ک را شکل میکومه
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این امر ساختار مفهومی روایت نیشتمان را در نظم و نثر شکل می بخشد و 
کند. ایجاد یک میهن مستقل ی ناسیونالیستی اعطا میبه آن خصلت ویژه

های کورد  نیز همچون هدفی قابل دستیابی درک شده که به لطف تالش
گرچه سوژه قق میمشترک ملت کورد یعنی سوژه تاریخ کوردستان مح شود. ا

تاریخ کورد در این روایت داللت بر یک کل یکدست و یکنواخت در یک 
له که در آن قرار قالب کامال ناسیونالیستی دارد، اما استراتژی سیاسی کومه
ی سازمان محقق است اهداف ناسیونالیستی موجود در برنامه و اساسنامه

 دهد. شود، عکس این امر را نشان می

ی لهی مسلحانه است. کومهی این استراتژی سیاسی رد مبارزهترین جنبهبارز 
سیاسی  -کرد که کامال مدنیژ.ک از استراتژی ناسیونالیستی طرفداری می

گرفت. این یک گسست گونه عمل نظامی/مسلحانه را در برنمیبود و هیچ
های کوردی بود نظامی کالسیک در جنبش -های سیاسیرادیکال از روش

. این مساله نه تنها 30های کوردستان تا آن زمان شایع بوده در تمام بخشک
ثمر بودن فعالیت مسلحانه علیه یک نیروی برتر له نسبت به بیدیدگاه کومه

دهد از لحاظ عددی، لجستیکی و تکنولوژیکی در میدان عمل را نشان می
ختار ی ساای سازمان دربارهبلکه همچنین برخاسته از ارزیابی ریشه

گیری ایدئولوژیک قدرت نظامی در اجتماعی، سازمان سیاسی و جهت
 کوردستان است.



 

Problematicaa.com 
 

 

35 

چنین قدرتی به طور سنتی توسط رهبران قبایل کورد جذب، کنترل و اعمال  
کله آن بود. بنابراین طرفداری از یک شد و قوای مسلح قبیلهمی ای شا

ه معنای تمایل تقسیم استراتژی ناسیونالیستی با استفاده از نیروی نظامی ب
شد که در نهایت منجر به تسلیم شدن در قدرت با روسای قبایل قلمداد می

و منافع شخصی کوتاه مدت رهبران  کارانههای سیاسِی محافظهبرابر خواسته
امری که به نظر میرسد در سقوط سریع جمهوری  –شد ایی میقبیله

های مبتنی بر ی وفاداریلبهکوردستان در مهاباد تعیین کننده بوده است. غ
دودمان و روابط بدوی در ساختار اجتماعی و سازمان سیاسی جنبش کوردی 

گاهی ملی و عمل سیاسی مدرن ناسیونالیستی ُمضر بودنش برای توسعه ی آ
و  ی این ویژگِی ساختاری جامعهدر کوردستان را نشان داد. فهم آزاردهنده

له بازتاب پیدا و ساختار سیاسی کومهسیاست کوردی به وضوح در اساسنامه 
ی مسلحانه به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف کرده بود. رد مبارزه

ی زمیندار و روسای قبایل از سازمان ناسیونالیستی به قیمت حذف طبقه
له از نقش طبقه زمیندار به طور . ارزیابی کومه31سیاسی و رهبری جنبش بود

به طور خاص، با کردار سیاسی آن در طول عمر  اییکلی و رهبری قبیله
کوتاهش یعنی تا پیش از تغییر سازمان به ساختار و نامی جدید یعنی  حزب 

 منطبق ماند.   ،۱۹۴۴دمکرات کوردستان ایران در سال 
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ی زمیندار و روسای قبایل از جریان تحقق از منظر ایدئولوژیک، طرد طبقه
ای بازتعریف مفهوم ملت کورد در هدف ناسیونالیستی نشانگر تالش بر 

له میان مفهوم ملت کورد به عنوان ی سیاست است. در گفتمان کومهعرصه
ی متمایز ی واحد در تاریخ کورد و ملت کورد به معنای یک سوژهیک سوژه

کردار سیاسی ناسیونالیستی تفاوت وجود دارد. مفهوم ملت کورد، در اولی 
دهد، بر اساس روابط اتنیکی و را شکل میله که رتوریک ایدئولوژیک کومه

اجتماعی و سیاسی موجود درون -های اقتصادیراندن تفاوتبا به حاشیه
واحد و یکدسِت تاریخ ناسیونالیستی  ی آن به عنوان یک سوژهملت  و ارائه

 تعریف شده که رسالت ایجاد یک میهن مستقل در کوردستان را دارد.  

له است این مبنای استراتژی سیاسی کومه ملت کورد در تعریف دوم که
اجتماعی و سیاسی را که فراتر از روابط اتنیکی هستند  -اختالفات اقتصادی

گیرد. این تفاوِت میان وحدت در بیرون و تمایز در درون از نیز در برمی
های سیاست مدرن است. البته این امر هرگز پایدار یا ثابت نیست و نشانه

شمکش میان نیروها و مناسباتی که در سیاست دائما در جریان ک
شود. حرکت نوسانی میان کنند بازتعریف میناسیونالیستی مشارکت می

ناسیونالیسم اتنیکی و پوپولیسم دهقانی و همپوشانی مداوم مفاهیم ملت 
له بیش از هر چیز بر ماهیت بی ثبات کورد و مردم کورد در گفتمان کومه

 د.دامی ستان ایران گواهیهویت ملی نوظهور در کورد
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 ست از:ایمتن فوق ترجمه

The Formation of Kurdish National Identity in Iran, A. Vali, 
Kurds and the State in Iran. I.B. Tauris, 2011, chapter 1, pp. 
1-25. 

 هایادداشت

توسط باسیل نیکیتین، یک ناظر  دیدگاه نخستین بار رسد اینبه نظر می ) 1
جدی تحوالت کوردستان ایران، بیان شده است، رجوع کنید به کتاب 

. این امر سپس توسط وادی Les Kurds(parise,1956)تاثیرگذار او: 
» اش ( در پایان نامه دکترِی تاثیرگذار اما  منتشر نشدهJwaidehجودیه)

The Kurdish Nationalist Movement :Its Origins and 
Developmen(Syracuse  Universty,1960)  .دوباره بیان شد ،

کوس با همین عنوان  ۲۰۰۶هرچند اثر او در سال  توسط دانشگاه سیرا
منتشر شد. جودیه به منبِع اصلی ادعاهای بعدی اپوزیسیون تبدیل شد. به 

 Robert Olson, The Emergence ofعنوان مثال نگاه کنید به 
Kurdish Nationalism 1880-1925(Austin :University of 

Texas press,1989) در میان پژوهشگران، خاستگاه ناسیونالیسم .
کوردی در ایران معموال به جنبش شیخ عبیدالله نسبت داده میشود. برای 

 Abdul Rahman Ghassemlou,Kurdestan       مثال نگاه کنید به
and the Kurds (prague :Czechoslovak Academy of 
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Science,1965) کمال مظهر احمد، کوردستان در سالهای جنگ جهانی ،
 (.۱۹۹۰اول،)استکهلم 

 
در معنای « ساختار گفتمانی»  discursive formationدر اینجا مفهوم) 2

کار می به  مانفوکویی آن  به گفت که  کان رود،  خاص و شررررایط ام های 
ها را حفظ و  که آن ها و کردارهایی  ند ها، فرای هاد ها یعنی ن مانی آن غیرگفت

کند، اشرراره دارد. این مفهوم درمتن جمهوری کوردسررتان، به پشررتیبانی می
به همه ی نهادهای دموکراتیک مردمی، ظهور گفتمان ملی دموکراتیک و 

س شتیبانی و تقویت تو شاره میکند که به منظور پ عه آن فرایندها و اعمالی ا
صا  صو شده بودند. نگاه کنید به آثار متنوع فوکو، خ در « نظم گفتار» ایجاد 

؛ نظم ۱۹۷۷، سرررررال ۲، شررررمرراره ۱۰اطالعررات علوم اجتمرراعی، جلررد 
 (.۱۹۷۲(؛ دیرینه شناسی دانش )لندن، ۱۹۷۴اشیاء)لندن،

 
، ۱۹۰۶ترجمه انگلیسی پیشین متن قانون اساسی مشروطه سال  برای) 3

(. ۱۹۱۰)کمبریج،  ۱۹۰۶-۱۹۰۵نگاه کنید به ای. براون، انقالب ایرانی 
به این منابع نگاه  ۱۹۰۷و متمم قانون اساسی  ۱۹۰۶ی قانون اساسی درباره

، «قانون اساسی ایران: مروری بر منشا و توسعه آن»کنید: ال.لوکهارت، 
قانون »؛ س. امیرارجمندی ۱۹۵۹سال ۴، شماره ۸میدل ایست، جلد  نشریه
)کوستامساو  ۶، در دایره المعارف ایرانیکا احسان یارشاطر، شماره «اساسی
اولین انقالب مشروطه ایران: شیعه گرایی و انقالب »(؛ م.بیات ۱۹۹۳
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(؛ م. ادل، حقوق اساسی یا اصول ۱۹۹۱)لندن،  ۱۹۰۹-۱۹۰۵مشروطه 
 (.۱۹۴۸\۱۳۷۲هران، مشروطیت )ت

 
گرچه ) 4 ایی و تنوع منطقه (۱۹۷۹تا  ۱۹۰۶از )ن آقانون اساسی و متمم ا

کرد که به آن پاسخ محلی در کشور را به رسمیت میشناخت و تالش می
ایی، همچنین های ایالتی و والیتی )شوراهای استانی و ناحیهدهد اما انجمن

که به منظور ایی ترجمه شده اند( به عنوان انجمن های استانی و ناحیه
پاسخ دادن به این نیاز ایجاد شده بودند، در واقع واحدهای اداری بودند که 

گرفتند. جریان از باال به پایین اقتدار از مرکز اختیارات خود را از مرکز می
ایی در تضاد بود به مدیریت استانی و محلی، با مفهوم خودمختاری منطقه

ی، فرهنگی و زبانی در نظرگرفته که به عنوان راه حلی برای تنوع اتنیک
ی سیاسی غیرمتمرکز بود ها ادارهشده بود. پیش فرض وجودی این انجمن

که بدون آن قادر به ایفای نقش و یا ماندگاری نبودند. سیر تاریخ ایران در 
ایی، شوراهای استانی و ناحیه. کندمیاین مساله را تایید  ۷-۱۹۰۶سالهای 

ودند که بسیار مورد تحسین بودند و اغلب دستگاههای قانون اساسی ب
کمیتتوسط اپوزیسون منطقه های مختلف ایی علیه دولت ها تحت حا

شدند اما هرگز برای تحقق اهداف مورد نظر خود به کار بکار گرفته می
دادن اقتدار و کنترل، درپی از ترس از دست های پیدولتگرفته نشدند. 

ها قربانی تمایالت نمودند. این انجمناز به کارگیری آنها خودداری می 
ی افول جنبش شدند که در نتیجه ی مدرنیزاسیون اقتدارگراتمرکزگرایانه

خواهی و دستاورد  اساسی آن یعنی دولت مشروطه، پس از سال مشروطه
به وجود آمد. نگاه کنید به براون، اثر مذکور؛ یرواند آبراهامیان؛  ۱۹۱۲



 

Problematicaa.com 
 

 

40 

                                                                                                                   

(، ن.کدی؛ ریشه های انقالب) یل، ۱۹۸۲تون، ایران بین دو انقالب)پرینس
ایی جنبش (. برای بررسی درباره این موضوع در بستر منطقه۱۹۸۱

خودمختاری در آذربایجان نگاه کنید به اثر جالب تورج اتابکی؛ 
(. همانطور ۲۰۰۰آذربایجان: اتنیسیتی و مبارزات قدرت در ایران )لندن، 

کرات طوالنی خودمختاری که خواهیم دید، انجمن ها در مرحله ب عدی مذا
نقش  ۱۹۴۶بین رهبران جمهوری کوردستان و دولت مرکزی در سال 

 مهمی داشتند که در فصل پایانی این مطالعه مورد بحث قرار گرفته است.  
 
سیاری  ) 5 شیخ عبیدالله به تمام معنا نخستین ناسیونالیست کورد به باور ب

کوردستان مستقل حمایت می کرد.  بود که از ایده ملت واحد کورد در یک
این دیدگاه معموال با ارجاع به نامه بسررریار نقل شرررده از شررریخ به کالیتون، 

نوشررته شررده ۱۸۸۰معاون سرررکنسررول انگلیس در باش قلعه که در جوالی 
کورد به عنوان مردمی  ملتشررود که در آن شرریخ عبیدالله از پشررتیبانی می

خواهیم اداره امور کرره مررا میکنررد گویررد و اعالم میمتفرراوت سرررخن می
مان را خودمان در دست بگیریم ) نگاه کنید به اولسن، اثرمذکور، سرزمین
(. معاون سرررکنسررول انگلیس تمایل داشررت باور کند که شرریخ ۲صررفحه 

ای جامع برای متحد نمودن همه کوردها در یک کشور مستقل تحت برنامه
ست ) کالیتون به تروتر، وا شته ا کتبر  ۲۷ن، رهبری خود دا ، ترکیه، ۱۸۸۰ا

صفحه ۱۹۸۱ ۵شماره  صفحه ۳۳،  شده در اثر مذکور جوایدی  . ۲۲۵؛ نقل 
(. اینکه ۱۹۸۲همچنین نگاه کنید به گ.کروزن؛ ایران و مساله ایران،لندن، 



 

Problematicaa.com 
 

 

41 

                                                                                                                   

آیا میتوان شرریخ عبیدالله را به عنوان پیشررگام ناسرریونالیسررم مدرن کورد به 
یادی به فه م ما از مفهوم ملت، هویت ملی و حسرررراب آورد یا نه، تا حد ز

سم  ناسریونالیسرم بسرتگی دارد. درمورد فهم های متفاوت ملت و ناسریونالی
 Genealogies of the Kurds: Nationsکورد به مقاله من رجوع کنید 

and National Identity in Kurdish Historical Writing, in A. 
Vali (ed): Essays on the origins of Kurdish Nationalism 

(Costa Mesa: Mazda publications,2003)            

 
     Languge and Nationalism inپرروراثررر امرریررر حسرررررن) 6

Kurdistan(San Francisc : Mellen Research University 
Press,1992) ستندترین و جامع ی ظهور و توسعه ترین پژوهش در زمینهم

 کند.دستان، این نکته را تایید میگفتمان ادبی و سیاسی در کور 

 
 
گفتمان تاریخی ناسرریونالیسررتی مدعی مشررارکت چشررمگیر کوردها در ) 7

گرچه دیدگاهسیاست های های ناسیونالیستی و دموکراتیک آن زمان است، ا
اند. عبدالجبار محمد مربوط به علل اصرررلی این مشرررارکت بسررریار متفاوت

کز جابری اظهار می بزرگ شررهری کوردسررتان فعاالنه در کند که اهالی مرا
های جنبش مشرررروطه مشررررارکت نموده ند و در طی سررررال  ۱۹۱۱-۱۹۰۵ا

ساوجبالغ )از انجمن سقز مهاباد نامیده می ۱۹۳۵های انقالبی را در  شود(، 
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سنندج ایجاد کردند. وی همچنین مدعی می ک، و  شکا شود که جعفر آغا 
چهرارچوب دولرت  برادر بزرگتر سرررمکو، برای خودمختراری کوردهرا در

مشرررروطه در ایران اقدام کرده اسررررت؛ نگاه کنید به اثر او تاریخ روزنامه 
. با این حال او هیچ سررندی ۱۳۶(، صررفحه ۱۹۷۰نگاری کوردی )کرکوک، 

کند. قاسملو نیز با استناد به تشکیِل انجمن برای اثبات ادعاهایش ارائه نمی
کز بزرگ شهری ما نند ساوجبالغ، سنندج، ها)سازمان های انقالبی( در مرا

سرقز، کرمانشراه و همچنین شرورش برای خودمختاری توسرط جعفرآغا در 
ی کوردها در سررریاسرررت انقالبی دوران اطراف ارومیه بر مشرررارکت عمده

کید می شروطه تا شتر و دقیقم سملو حاوی جزئیات بی سیِر قا تری کند. تف
ح )عموی کند که قاضرری فتانسرربت به نمونه جباری اسررت. وی اظهار می

ساوجبالغ  ستان( رئیس انجمن  ضی محمد، رئیس جمهوری کورد بزرگ قا
اشغال کردند  ۱۹۱۵بود که بعدتر توسط ارتش تزاری زمانیکه شهر را درسال

کشته شد. همچنین انقالبیون کرمانشاه نیز حداقل ده انجمن را در شهرها 
برای  تاسررریس کرده بودند. با وجود این جزئیات، قاسرررملو نیز هیچ مدرکی

ستدالل خود ارائه نمی صفحه تایید ا سملو، اثر مذکور،  یه (. جود۴۴کند) قا
این دیدگاه قاسررملو در مورد مشررارکت قاضرری فتاح در جنبش مشررروطه و 

کند کشته شدن متعاقب وی به دست ارتش تزاری در ساوجبالغ را تایید می
در یک از دو منبعی که وی  (، اما هیچ۷۵۸-۷۵۷) اثر مذکور، صرررفحات 

کند به مدارِک مسرررتند در این مورد خاص اشرررراره تایید این نکته نقل می
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صفحه ۱۹۵۶کنند )ب. نیکیتین؛ کوردها، پاریس، نمی ؛ و متن فارسی ۳۶، 
، ۱۹۴۷نوشررته شررده توسررط ن.پسرریان، مرگ بود و بازگشررت هم بود، تهران 

 (. ۱۵۲صفحه 

 
البی به طور های ضرردانقمشررارکت فعال رهبران قبایل کورد در سرریاسررت) 8

سترده ست. به عنوان مثال نگاه گ شده ا شروطه ثبت  ایی در تاریخ دوران م
( ۱۹۶۱کنید به ا.کسروی؛ تاریخ مشروطه ایران )تهران، انتشارات امیرکبیر،

ملررک نتشرررررارات و م. هران، ا ت یران) قالب مشررررروطرره ا ن یخ ا زاده؛ تررار
اریخ معاصررر . این امر در اثر اخیر مک داول؛ ت۵(، شررماره ۱۹۴۹امیرکبیر،

 ( مستند شده است. ۱۹۹۴کورد )لندن، ای.بی توریس، 

 
چه) 9 گر ند اردالن، دهبکری و  ا مان های بزرگ کورد،  خانواد برخی از 

کز قدرت اللهفیض بیگی اقتدار خود را تا حدودی از پیوندهای محکم با مرا
کردند. اما برتری آنها در سرریاسرری در تبریز، اصررفهان و تهران کسررب می

کرد در ایی که این روابط را تقویت و پشرررتیبانی میر قدرت منطقهسررراختا
های کوردی ها در درون امارتوهله اول نتیجه مسرتقیم جایگاه این خانواده

های کوردی اساسا ساختارهای سیاسی ایی بود. امارتو یا کنفدراسیون قبیله
ند در شردکنفدراسریونی بودند که از سروی قدرت نظامی قبلیه پشرتیبانی می

ایی عمدتا مبتنی بر دودمان بودند. اظهارنظر های قبیلهحالیکه کنفدراسیون
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، منبع ارزشرمندی ۱۹۱۰والتر سرمارت، کنسرول انگلیس در تبریز در سرال 
در رابطه با اداره سیاسی و مالی کوردستان در دوران مشروطه است، به ویژه 

و روسای قبایل  درباره روابط حکومت مرکزی و طبقه مالک )زمین داران(
ژانویه  ۳، سرررمارت به بارکلی) تبریز، ۳۷۱\۹۵۳کورد. نگاه کنید به اف.او 

به گری)تهران، ۱۹۱۰ بارکلی  یه  ۲۳(؛  ماره ۱۹۱۰ژانو مه شررر . (۱، ضرررمی
شماره  صفحات ۲همچنین نگاه کنید به گ.کرزن، اثر مذکور،   ،۴۷۰-۴۷۲ 

تهران  . کرزن همچنین به روابط سست بین دولت مرکزی در۴۹۲و صفحه 
کند که قبایل کورد زمین کند. وی همچنین تایید میو کوردسررتان اشرراره می

را در ازای ارائه خدمات نظامی در اختیار داشرررتند، و در گذشرررته دولت 
نمود. های کوردی ترویج میگرایی را علیه امیرنشرررینمرکزی فعاالنه قبیله

 هر دو منبع در اثر مذکور مک داول نقل شده اند. 

 
 

سن) 10 سندر این باره به اثر مذکور ح سی دقیق ح پور پور رجوع کنید. برر
های مختلف کوردسرررتان مبنای خوبی از توسرررعه فرهنگی و ادبی در بخش

در  ۱۹۱۸برای مطالعات تطبیقِی توسرررعه فرهنگی و روشرررنفکری از سرررال 
 کند.قلمروی کوردی ایران، عراق و ترکیه فراهم می

 
سی ن  قبیلهرابطه پیچیده بین دودما) 11 سیا سازمانی اقتدار  ساختار  ایی و 

توسرررط فردریک بار  و مارتین وان برونسرررون به دقت مورد بررسررری قرار 
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 F. Barth , principles of Socialگرفترره اسرررررت؛ رجوع کنیررد برره 
Organisation in Southern Kurdistan(Osli,1953) ; M. Van 
Bruinessen , Agha, Shaikh and state : The Social and 

Political Structures of Kurdestan (London :  Zed 
Press,1992) در کورستان)لندن،  اقامت. کتاب سی.جی.ریچ، داستان یک

و به طور ۱۹ی اوایل قرن (، اثر دوجلدی ارزشرررمندی اسررررت درباره۱۸۳۶
های کوردی و اداره و سازماندهی ی رابطه میان قبایل و امارتخاص درباره
 سیاسی آنها.

 
برای این موضررروع نگاه کنید به آ.ک.اس. لمبتون؛ مالک و زارع در ) 12

کسررفورد،  (، و کتاب من با عنواِن ۱۹۵۳ایران) لندن، انتشررارات دانشررگاه آ
( ۱۹۹۳داری: یک تاریخ نظری)لندن، ای.بی توریس، از سرمایه ایران پیش

 .۷به ویژه فصل 

 
سبت دقیق میزان جمعیت ) 13 گرچه ن ستان به غیرقبلیهایی قبیلها ایی کورد

در این دوران برای ما روشررن نیسررت، اما شررواهد موجود نشرران میدهد که 
ایی بودند) اثر مذکور بارت قبیلهبخش قابل توجهی از جمعیت کوردها غیر

و اثر مذکور وان برانسون(. با این حال تمرکز اصلی این مطالعه بر جمعیت 
ل اسرت که چنانکه پیشرتر اشراره کردیم، سرازمان ای اسرت. این به دلیقبیله
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داد. ترین و کارآمدترین ساختار اقتدار سیاسی را شکل میایی منسجمقبیله
شهر و  شان را بر جمعیت غیرقبیله ای  سانی قدرت و نفوذ سران قبایل به آ

ایی به قبیلهسرریاسرری جوامع غیر-روسررتا  گسررترش دادند. سرراختار اجتماعی
ازمان سرریاسرری یکدسررت بود. وضررعیت مبهم و غالبا طورکلی فاقد یک سرر

تواند جایگاه ، نمیشاهزادگان اردالنها مانند  مناقشه برانگیز برخی خانواده
قبایل را در سررازماندهی قدرت سرریاسرری در کوردسررتان زیر سرروال ببرد. به 

 در باال نگاه کنید.   ۹یادداشت شماره 

 
ه قدرت رسیدن صفویان های کوردی پیش از بتخریب اجباری امارت) 14

شتاب بیشتری گرفت.  ۱۵۱۴در جریان بود و پس از نبرد چالدران در سال 
 ,J.E.Woods, Aqqoyunlu : Clan, Confederatinنگاه کنید به 

Empire : A study in 15th/9th Century Turko-Iranian 
Politics (Minneapolis/Chicago : Bibliteca Islamica)1976 ; 

A. Allouche, The Origins and Development of the 
Ottoman-Safauid Conflict(960-962/1500-1555) ; درباره .)

کنده( در  روابط حکومت صفوی و کوردها به یادداشت مهم )هرچند پرا
، ترجمه ر.م.ساوری )بولدر: تاریخ شاه عباس بزرگاسکندر بیگ مونشی، 
کنید. منابع اطالعاتی در مورد جلد، رجوع  ۲(،۱۹۷۸انتشارات وست ویوو،

ها در کوردستان ایران بسیار کم ساختار سیاسی و سازماندهی نهادی امارت
است. با این حال درمیان منابع موجود، اسناد زیر شامل تفسیر مفصل 

تاریخ  خانم قادری)مستوره کوردستانی(شرفماهتاریخی است: 
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 تاریخ، مردوخمحمد(؛ شیخ۱۳۴۳)تهران، اردالن
(؛ میرزا شکرالله سنندجی، تحفه ناصری: ۱۳۴۶کوردستان)تهران:علمی،

جغرافیای کوردستان، ویراست ه.طبیبی)تهران: امیرکبیر، و  در تاریخ
های اردالن، (. این منابع، خصوصا قادری و سنندجی، درباره امارت۱۳۶۶

کمیت قاجار هستند. اثر سنندجی علی  ظهور، توسعه و افول آنها تحت حا
را در اواخر  وص از این نظر جالب است، زیرا وی سقوط امارتالخص

سلطنت ناصرالدین شاه نه به فشار مخالف از سوی مرکز بلکه به فساد 
دهد. برای نسبت می روزافزون سیاسی و اداری درون خود امارت

های کوردی، به اثر اظهارنظر کلی درمورد ساختار سیاسی و اداری امارت
 ن و ریچ رجوع کنید.مذکور وان برونسو

برای یک بررسی مفصل تئوریک درمورد اقتدار سیاسی و رابطه بین ) 15
، صفحات ۵، فصل ۱۹۹۳ایی و دولت در ایران، به ولی، کنفدراسیون قبیله

؛ و ر.تپر، نزاع قبلیه و دولت ۳و ۲؛ اثر مذکور وان برانسون، فصل ۱۵۵-۶۱
به ویژه مقاله مارتین وان  (،۱۹۸۳در ایران وافغانستان )لندن: کروم هلم، 

برونسون در این مجموعه: قبایل کورد و دولت درایران: نمونه شورش 
 سمکو؛ رجوع کنید.

 در باال اشاره شد. ۸نگاه کنید به منابعی که در یادداشت شماره ) 16

در ایتالیا « انقالب بورژوایی» های تاریخیگرامشرری برای تبیین ویژگی) 17
های این انقالب را با اسررتفاده کرده اسررت تا تفاوتاز مفهوم انقالب منفعل 

انقالب فرانسرررره برجسرررته کند، انقالبی که به عنوان انقالِب کالسررریک 
شررود. در تعریف گرامشرری بر بورژوایی در گفتمان مارکسرریسررتی معرفی می
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روی شرررایط تسررخیر انقالبی قدرت توسررط بورژوازی، فرایندها و اعمال به 
ط نیروهای بورژوازی درحوزه سرریاسرری به منظور کارگرفته متعاقب آن توسرر

شده  سترده در جامعه تمرکز  سلطه طبقاتی به یک رژیم هژمونیک گ تغییر 
است. او وحدت ایتالیا ) جنبش رهایی بخش ملی که با اتحاد ایتالیا در سال 

به اوج خود رسرررید( را یک فرصرررت تاریخی از دسرررت رفته برای  ۱۸۶۰-۱
واقعی از همان نوع تجربه شده در فرانسه توسط  انجام یک انقالب بورژوایی

کوبن های دموکراسرری مردمی را در ایتالیا توانسررت بنیانداند که میها میژا
گواری برای فرهنگ سیاسی  ایجاد کند. این فرصت ازدست رفته عواقب نا

سال  سم در قدرت در  شی شت که با ظهور فا به اوج  ۱۹۲۲ایتالیا به همراه دا
ته کلیدی در این جا فرم و نتیجه پیروزی بورژوازی اسرررت. خود رسرررید. نک

مفهوم انقالب منفعل گرامشررری به معنای انقالبی سرررقط شرررده و یا انقالبی 
صدش محافظه ست که در اهداف و مقا ست. به عبارت ا کار و یا ارتجاعی ا

ند انقالبی روبرو هسرررتیم که در آن بورژوازی  با یک فرای دیگر، در اینجا 
ا متالشررری نمودن بافت اجتماعی بلکه با سررررازش و اصرررالح نوظهور نه ب

های آن، البته نه خیلی رسد. در سطح کلی شباهتتدریجی آن به قدرت می
شی  شم پو شروطه ایران غیرقابل چ در فرم که در پیامدهای آن، با انقالب م
کامی  است: جنبش مردمی شهری که قدرت را به دست گرفت اما پس از نا

جاد هژمونی یک در ای هداف دموکرات اش چشرررم پوشررری کرد  و  خود، از ا
تقسررریم قدرت با طبقه مالک در یک بلوک جدید قدرت را انتخاب کرد که 
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زیربنررای حکومررت مطلقرره پهلوی را ترراسررریس کرده بود. دراین برراره برره 
( نگاه ۱۹۷۱های زندان )لندن، ایی از یادداشتهای مربوطه در گزیدهبخش

-از نوشته های گرامشی به سی. بوسی شمندانههو کنید و برای یک خوانش 
 ( رجوع کنید.۱۹۸۰)لندن،  گلکسمان، گرامشی و دولت

 
تاثیرات ویرانگر جنگ جهانی اول بر کوردسرررتان به تفصررریل در اثر ) 18

مذکور احمد بحث شرررده اسرررت. همچنین به بخش های مرتبط آن در اثر 
 مذکور جودیه نگاه کنید.

 
یک ایرانی مخالف ناسررریونالیسرررم کوردی و به عنوان مثال کسرررروی، ) 19

قاسملو از طرفدارن ناسیونالیسم کوردی است، هر دوی آنها سمکو را یک 
کنند و ایده تشکیل کشور مستقل کوردستان ناسیونالیست کورد معرفی می

گرچه برای کسروی، ناسیونالیسم مدرن کوردی را به وی نسبت می دهند. ا
لی اسررررت که نشررررانگر توطئه بلندمدت یا هر نوع دیگر آن، یک ترم جع

ها برای تخریب شرق است؛ بنابراین ناسیونالیست نامیدن سمکو با اروپایی
ایی، چپاولگر ارزیابی متفاوت منفی او از این جنبش همچون جنبشی قبیله

و ویرانگر سررازگار اسررت. بالعکس، قاسررملو با رویکردی ناسرریونالیسررتی از 
شرررود و  تالشررری برای جنبش غافل میای و ویرانگر های قبیلهخصرررلت

کند. نگاه کنید به بررسررری اهداف اسرررتراتژیک و دسرررتاوردهای آن نمی
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ساله آذربایجان، دو جلد،)تهران: امیرکبیر، (، ۱۹۶۷ا.کسروی، تاریخ هجده 
. برای یک ۷۲-۳، صفحات ۱۹۶۵؛ ع.ر.قاسملو، ۸۳۰-۱جلد دو، صفحات 

سمکو و جنبش آن از  صل تاریخی از  ستی بررسی مف سیونالی یک منظر نا
نگاه کنید به م.ر.هاوار، سررمکو: اسررماعیل آغاسررمکو و جنبش ملی کورد 

(. برای یک بررسی متوازن و بی طرف از جنبش سمکو نگاه ۱۹۷۷)لندن، 
های کوردی، در ویراسررت ریچارد کنید به مقاله مارتین وان برونسررون، قبیله

 . ۱۹۸۳تپر، 

 
با مال احمد  ۷۰19 مکالمه نویسنده در اوایل دهه) 20

در  ۱۹۲۶-۱۹۱۹طی سالهای « روژی کورد»قزلجی)تورجانیزاده(، سردبیر 
ارومیه و متعاقبا استاد دانشکده ادبیات در دانشگاه تبریز تا زمان مرگش 

. برای اطالعات بیشتر درباره ی نشریه او نگاه کنید ۱۹۸۰در اواخر دهه 
-گهروژنامه ریبهرادار، زانهپور، اثر مذکور جباری، ج.خبه اثر مذکور حسن

 .۱۹۹۷(، و هاوار،۱۹۷۳)  کوردی ری

گی و کار و نمایندی به قدرت رسیدن نیروهای سنتی و محافظهدرباره) 21
کنترل متعاقب آنها بر آپاراتوس دولت، نگاه کنید به ی.آبراهامیان، ایران 

(؛ ه.کاتوزیان، اقتصادسیاسی ایران ۱۹۸۲بین دو انقالب)پرینستون،
. برای ۱۹۸۱های انقالب، (، ن.کدی، ریشه۱۹۸۱معاصر)لندن، مک میالن،

ی جامع درباره تغییر ترکیب اجتماعی مجلس ایران نگاه کنید یک مطالعه
به ز.شجیعی، نمایندگان مجلس شورای ملی در بیست ویک دوره ی قانون 

 (.۱۹۶۵گذاری)تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 
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 و نتیجه گیری. ۷فصل  ،۱۹۹۳نگاه کنید به ولی، درباره این موضوع ) 22

 
لد ) 23 ما، ج نه فروغی در یغ بات محرما کات هایی از م ماره ۳بخش  ، شررر
شماره ۲( و جلد۱۹۵۰\۱۳۲۹)۷ شده اند، که هر ۱۹۵۸\۱۳۷۷)۸،  شر  (منت

 پور ذکر شده اند.دو با تفسیر در اثر مذکور حسن

 
نگاه کنید به اثر مذکور  برای متن این فرمان و اجرای آن در کوردستان،) 24

 حسن پور.

 
گیری، توسعه و افول ها درمورد شکلطیف وسیعی از دیدگاه برای) 25

کومله ژ.ک و همچنین ساختار اجتماعی، موضع ایدئولوژیک و استراتژی 
 H. Arfa, The Kurds : Anسیاسی آن به این منابع رجوع کنید: 

Historical and Political Study (London : Oxford University 
Press, 1966) ; W. Eagleton, The Kurdish Republic of 1946 
(London : Oxford University Press, 1963) ; A. Roosevelt, 
‘The Kurdish Republic of  Mahabad’, Middle East Journal, 

vol. 1, no. 3 (July 1947) ; N.M. Emin, Hokounmati 
Kurdistan (Utrech : KIB, 1993) ; J. Nebaz, Gowari 

Nishtiman : Zimani Hali Komali J.K. (Stockholm : Azad 
Verlag, 1985) ; S.m. Samadi, Negahi Deegar be Komalai J. 

K. (Mahabad, 1984) ; A. Shamzini, Julaneway Rezgari 
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Nishtimani Kurdistan (Sentry Lekolinaway Stratejie 
Kurdistan, Sulaimani, 1998), pp. 230- برای مطالعات اخیر .

ی ژ.ک نگاه کنید به لهگیری و توسعه کومهی شرایط شکلدرباره
(؛ علی کریمی، ۱۹۹۹ی کوردستان)استکهلم، وهی ژیانهلهه.گوهری، کومه

رهاتی عبدالرحیم ذبیحی، ماموستا علما، ]عبدالرحمن ژیان و به سه
گروس مدیا،ذبیحی: زندگی و سرگذشت  (، به ویژه ۱۹۹۹او[)گوتنبرگ: زا

 .۱۴۲-۶۲صفحات 

ست.  ۹، ۱۹۴۴تا می  ۱۹۴۳جوالی  از) 26 شده ا شر  شتمان منت شماره از نی
ز بازنشررر شررده ب  خاطر فراهم اند. باید از نبز بهشررش شررماره در اثر مذکور ن 

نمودن این منبع ارزشررمند در اختیار محققین تاریخ و سرریاسررت مدرن کورد 
شماره های قدردا سپاسگذارم که  را که با  ۹تا۷نی کرد. من از حسن قاضی 

 هم منتشر شده بودند در اختیار من گذاشت. 

 
له به این اتهامات، نگاه کنید به نشریه نیشتمان شماره پاسخ کومه برای) 27

هایی در ستایش لنین و انقالب رسد که با انتشار مقاله. به نظر می۶و۵های 
کتبر این اتهام ساسنامه کومه ات شدت گرفتند.ا له، اسالم را به عنوان دین ا

ستان در آینده درنظر گرفت)بند  ستقل کورد سمی دولت م شده ۷ر ، چاپ 
شماره  شتمان،  سکوالر مطابق ۶در نی ضرورت قانونگذاری  (. همچنین بر 

کید داشت.   با اصول اسالم تا
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ز ) جمال) 28 ب  به ( در مقدمهJamal Nabazن  به « شرررتماننی»اش راجع 

له سرررازمانی دهد که کومهکند و نشررران میدرسرررتی به این نکته اشررراره می
لنینیسررتی نبود و در پِس پشررت برنامه خود برای ایجاد یک -مارکسرریسررتی

گرچه او  دولت آزاد و مستقل کوردی،  اهداف پنهانِی کمونیستی نداشت. ا
مه ماعی مردمی کو مه اجت ناختن برنا طهدر شررر یا کشرررف راب با ی آله  ن 

سازمان ناموفق بود. برخورد مداوم میان پوپولیسم  سیونالیستی  ایدئولوژی نا
له بندی آنها در گفتمان سیاسی و ایدئولوژیک کومهو ناسیونالیسم و مفصل

ضرورت برساخت یک هویت ملی مدرن کوردی در قلمرو کوردستان ایران 
 کند.را ثابت می

 

ز. میهن مورد در  ۱گاه کنید به نیشتمان، شماره ن) 29 ب  اثر مذکور جمال ن 
ایی با نظر کومله کوردستان بزرگ است، در پیوند با مساله کورد در مقاله

 ۳۳-۳۰، صفحات  ۴و۳های آنکارا، نیشتمان، شماره-عنوان تهران
زمانیکه ژنرال شریف پاشا  ۱۹۱۹استدالل میکند که مساله کورد از سال 

صلح ورسای مطرح کرد، دیگر پیشنهادهای مشهور خود را در کنفرانس 
-ی بینایی محلی نماند. در نتیجه مساله کورد به یک مسالهدر سطح مساله

 شد آن را نادیده گرفت.المللی تبدیل شد که دیگر نمی

ز.۱ ، شمارهنیشتمان )30 ب   و در اثر مذکور ن 
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ز به)31 ب  گیری استراتژی ارائه شده توسط این تغییر بنیادین  در جهت ن 

ی آن ت اجتماعی و سیاساهمی قادر به درک کند اماه اشاره میلکومه
ز، رد مبارزه مسلحانه به نفع مسیر مدنینیست ب  دموکراتیک برای -. برای ن 

استقالل، گسستی است از سنت رهبری کالسیک کوردها و نشانگر نفوذ 
های خارجی برخاسته از اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیای ایدئولوژی

-۳۴ه در پی کسب حمایت آنها بود )اثر مذکور، صفحات لکبیر که  کومه
۳۵.) 

 


