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اشاره
متن حاضر فصل پایانی کتاب «کردها و دولت در ایران :تکوین هویتت کترد» اثتر
عباس ولی است .نویسنده در این اثر درخشان تلاش کرده است که شترای ررستاخته
شدن هویت کرد را رر مبنای «منطق تفاوت» و از خلتا بکتارییری موولتات نیتری
فلسفهی سیاسی از قدرت و آزادی یرفتته تتا تکگریرایتی و مستئلهی قتانون اساستی
رررسی و نود کند .چنین کاری الزاماً نیازمند جهتییری خاص و متفاوتی نستبت رته
تاریخ کُردهای روژههلات(کردستان ایران) روده است؛ این جهتییری نسبت ره تتاریخ
کردستان ایران در تمام اثر نمایان است .مترجم کار ترجمهی این اثر را ره پایان ررده
است و در آیندهای نزدیک آن را ره چاپ خواهد سپرد.لازم میدانم که از زحماتی کته
در طو ترجمهی این اثر یریبانییر آقای ولی شد قدردانی کنم .نکتهی آختر آنکته
اشتباهات احتمالی کار کلاً رر عهدهی من است و از دوستان دانشتمند میختواهم کته
نکات و اصلاحات موردنیرشان را را من در میان یذارند.

سعید حاج رشیدیان

این پژوهش ره رررسی تکوین و رس هویت ملی کترد در ایتران متدرن پرداختته
است.هویت ملی کرد در ایران رهنحو رنیادینی مدرن استت .خاستتهاه چنتین هتویتی
عبارت روداز رارطهی خود و دیهری که میان هویتت ملتی کترد و ایرانتی رنتا میشتد.
عناصر ررستازندهی هویتت ملتی ایرانتی در دورهی مشتروطه شتکل یافتنتد و در پتی
آن،فرایندها و اعما تکوین دولت و تگبیتت قتدرت در دورهی استتبداد پهلتوی رتین
سا های  4031تا  4033این عناصر را رهم پیوند داد .رنارراین تفاوت قدرت حتاکم4،
عامل ررسازندهی هویت ملی کرد را تشکیل داد که در تکوین جمهوری کرد در 4031
1. sovereign difference
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ره اوج خود رسید .رنارراین جمهوری ررای مدت کوتاهی در عرصهی سیاسی ایران رعد
از جنگ جهانی دوم مکان و موضوع دلالتهای هویت ملی کرد رود.
رارطه میان دیهری کرد و هویت ملی ایرانی که توس قدرت سیاسی رته یکتدیهر
مرتب می شود موضوع ثارت چارچوب نیری این پژوهش است .امتا ایتن پتژوهش رتا
آیاهی از جذاریت اغوا کننده خوانشهای ذاتیرا از قدرت سیاسی و نیز را اشترا رته
خطرات مفهومسازیهای تاریخیرا از هویت ملی تلتاش کترده استت تتا روایتتش را از
خاستهاه هویت ملی کرد رر تئوریپردازی تفاوت 4و ارزیاری پیامدهای ررسازندهی آن
در متتورد مرزهتتای متدیتتر دیهتتری کتترد رنیتتان یتتذارد .توتتدم یفتمتتانی تفتتاوت در
تئوریپردازی در مورد رارطهی خویشتن و دیهری ردین معناست که تشتکیل هویتت
ملی کرد رر یک خاستهاه واحد دلالت نمیکند رلکه تنها ره آغاز یک هویتت نوههتور
اشاره دارد که ره دست سیاست و فرهنگ از درون و ریرون تکهتکه شتده استت .ایتن
رارطهی تکهتکه شده میان خویشتن و دیهری در نمونههای شناسایی و انکتار ،قیتام و
سرکوب که تحو جامعهی کرد ایران را از  4034نشان داده است حضور مییارد .این
امر پیوسته در نیامهای جدید تفاوت و دلالت که فرایندها و اعما یفتمانی و سیاسی
جدیدی را عرضه میکنند که رر رارطهی متدیر میان جامعهی کرد و دولتت در ایتران
مدرن حاکماند حک و رازتگبیت میشوند.
فرایند تکوین هویت کرد را تحو تاریخی جامعهی کرد از جامعهی عمتدتاً زرتانی
قبل از انولاب مشروطهی 4321ره جامعتهی غالبتاً قتومی تحتت استتبداد پهلتوی در
 4043رنیان نهاد .این تحو حیاتی را دولتت متدرن در ایتران آغتاز کترد و رته نحتو
جدایی ناپذیری ره تلاش دولت مدرن ایران ررای ایجاد یک ساختار سیاسی ،حوتوقی و
حکومتی و ررساختن هویت واحد ملی ایرانی یره خورد .رارطهی تتاریخی میتان رشتد
دولت مدرن و ساختارهای متدیتر جامعتهی کترد ،نیتروی اصتلی در پویتایی جنتبش
ملییرای کردها رود که در 4033-34در مهارتاد زاده شتد و طتی ستا هتای رعتد در
منطوه یسترش یافت.
1. theorization of difference
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پویایی جنبش ملییرای کردها امری نسبی رود که رر روارت نیروهتا در حتوزهی
سیاست رنیان نهاده شد ،امری که رر حسب پیامتدهای متمتایزی کته قتدرت حتاکم
حووقی رر مرزهای متدیر جامعهی کرد داشت نمایندیی میشد .رنارراین قدرت حاکم
رهمگاره «ساحت ررسازندهی ریرونی» 4جامعهی کرد تصور شد .ردینیونته کته توارتل
جامعهی کرد و قدرت حاکم تدییر در مترزی را رقتم متیزد کته جامعتهی کترد را از
جامعهی وسیعتر غیرکردی که در ریرون از آن قرار داشت جتدا میکترد .رتدینستان
تحو از یک جامعهی زرانی-فرهنهی ره یک جامعهی قومی-زرتانی را چهتونهی رشتد
قدرت حاکم تعیین میکرد ،امری که ره نحو همزمتان چهتونهی رشتد تفتاوت قتدرت
حاکم و رارطهی متدیر آن را را دیهری کرد رقم میزد .این ردان معنا است که پویتایی
جنبش ملییرای کردها را نمیتوان را تولیل آن ره شرای دور و نزدیک تکویناش در
تاریخ توضیح داد .ره عبارت دیهر پویایی جنبش ملییرا را تولیل دادن آن ره نخستین
رویارویی «اولیه» 3که میان قدرت حتاکم ایرانتی و جامعتهی کترد ر میدهتد قارتل
تبیین نیست .این امر یک استراتژی یفتمانی است که میان خوانشهتای تتاریخهرا از
هویت ملی عمومیت دارد .همچنین ارجاع ره نوش ررسازندهی تفاوت قتدرت حتاکم و
دلالتهای متدیر آن در مراحتل مختلتت توارتلهتای فرهنهتی ،سیاستی و نیتامی رتا
جامعهی کرد ررای پرهیز از مفاهیم ذاتیرا در مورد قدرت حاکم ضروری استت .چترا
که مفاهیم ذاتیرا در مورد قدرت حاکم آن را رهمگاره ستاختار یکپارچتهای از ستلطه
مینهرد که را دولت یکسان است و ررحسب پیامدهای حووقیاش ریان میشود .رعدتر
ره این موضوع رازخواهم یشت.
علیرغم آنکه عناصر ررسازندهی هویت یکدست ملی ایرانی پیشتاپیش در قتانون
اساسی  4321تدوین شده رودند اما ره هرحا فاقد قدرت تعیینکننده و تأثیریذار در
فرایندهای سیاسی و حووقی دولت رودند .رندهای قانون اساسی که ره هویت حکومت
«ملی» جدید مرروط میشدند تأثیریذاری نداشتند؛ این رندها قادر نبودنتد کته یتک
فرایند صوری سیاسی را را مرزهای قومی ،زرانی یا دینی ررسازند تا «تفتاوت» را کنتار
1. constitutive outside
2. original encounter
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یذارند و آن رااز حوزهی سیاسی طرد کنند .هویتهایی کته از حکومتت ملتی جدیتد
متفاوت راقی ماندند در حوزهی سیاسی معلق رودند و اغلب رتهمگارته مجموعتههایی از
قدرت و امتیاز در ساختار فاقد تمرکز قتدرت سیاستی پیشتا-متدرن قاطعانته تگبیتت
می شدند .همچنین هیچ ضرورت و اضطراری نیز ررای حذ و سرکوب تفاوتهای غیر
حاکم وجود نداشت .معهذا حاکمیت ملی جدید در فرایند سیاسی و حووقی حکومتت
در توارل را «دیهری» غیر حاکم خود قرار داشت .دیهری غیر حاکمِ ریتجررته،علیرغم
همزاد رودن را حاکمیت ملی جدیتد،آیاهی چنتدانی نستبت رته جایهتاه جدیتدش در
حوزهی سیاسی ملی در حا رشد دارا نبود .این فودان آیتاهی از خویشتتن رتهمگارته
دیهریِ قدرت حاکم جدید آشکارا در خامی سیاسی نمایان کردها در دورهی مشروطه
انعکاس یافت یعنی هنهامی که جامعهی کرد درییتر نتوعی از نارتههنجتاری رتود کته
عوبماندیی سیاسی و انزوای فرهنهیاش را در آستانهی قرن جدید ریان میکرد.
رنارراین علیرغم آنکه قانون اساسی نوههور قدرت حاکم جدیدی را اعلام داشتت
اما این قدرت حاکم تنها در نام جدید رود .حکومت مشروطه که مجری ارادهی قتدرت
حتتاکم رتتود نمیتوانستتت ارادهی واحتتد ملتتی را کتته توس ت قتتانون اساستتی در درون
محدودهی ارضی کشور ردان [یعنی ره قدرت حاکم] تفویض شده رود ره اجترا درآورد.
این فودان که ره نحو رسیار استراری تأثیریذاری سیاسی ارادهی قتدرت حتاکم را در
حوزهی سیاسی «ملی» تضتعیت میکترد نتوعی نارتههنجتاری فزاینتده را در تکتوین
ساختاری قدرت حووقی رقم میزد که ره شکل مستمر یسستهی موجود میان قتانون
و قدرت را رازتولید میکرد .این نارههنجاری ره آشکارترین شتکل در مشتکلات عمیتق
مرروط ره هویت قدرت حاکم خود را نشتان داد یعنتی هنهتامی کته موجودیتت آن را
کودتایی تهدید کرد که ره وسیله شاه مخلوع قاجار و حمایتت قتدرت تتزاری از آن در
4332ر داد .دولت مشروطه از چنگ ضد انولاب جان سالم رهدر رترد و تهتران ستا
رعد توس نیروهای مشروطه خواه دوراره فتح شد اما ضعت ساختاری قدرت حاکم در
طو جنگ جهانی او استمرار یافت و تا سا  4033نیز ادامه داشت.
ههور استبداد پهلوی نوطهی اوج رحران قدرت حاکم حووقی در دولت مشتروطه
رود .حوادثی که منجر ره کودتای  4331شد پیشاپیش یسستهی موجتود در ستاختار
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قدرت حووقی را عمیق ساخته رود و این یسست را رته یونتهای یستترش متیداد تتا
ساختار قدرت حووقی را از اهدافی که طبق قانون اساسی ره آن نسبت داده شده رتود
جدا سازد .رنارراین علیرغم آنکه هویت قدرت حتاکم جدیتد عمتدتاً رتهمگارته قتانون
تدوین شده رود اما این قانون ره ریان دریدا هنوز رستیار «ختارج از ختویش» 4رتود و
میرایست آن «نیرویی» که ردان نیاز داشت تا ره آن جان دهد و ره حرکتش درآورد و
قوای تعیینیرش 3را در حوزههای سیاسی ملی-ارضی و حووقی تگبیت کند رهوجتود
ریاید .قدرت سیاسی همچنان رر شالودههای کهن استوار رتود و عمتدتاً رتا فراینتدها و
اعما حووقی عولانی که مستلزم ره اجرا درآوردن قانون صوری رودنتد در تضتاد قترار
داشت.(Derrida 1992) .
مشخصتته ستتا هتتای سرنوشتتتستتاز رتتین قتتانون مشتتروطه و ههتتور استتتبداد
پهلوی،رحران قدرت سیاسی در ایران است .دولت مشروطه در تگبیت شالودههایش در
مرکز ناکام ماند و عملکردهای تمرکزیرایتیاش رتهنتدرت رته حوزههتای دورافتتادهی
قدرت در استانها رسید .استتولا عملکتردی استتانهتا را عوتبمانتدیتی نیروهتای
اقتصادی و روارطی استمرار میرخشید که از یک سو نوشی اساسی در تحکتیم دولتت
رر عهدهی نیروی نیامی مییذاشت و از سوی دیهتر تتأثیر آن را ترکیتب ناکارآمتدیِ
لوجستیکی و عوبمانتدیی تکنولتوژیکی تحلیتل میرترد .ایتن پیکررنتدی پیچیتده و
پارادوکسیکا ِ امتور اقتصتادی و نیتامی در ستاختار قتدرت سیاستی تحتت حکومتت
استبدادی پهلوی ادامه پیدا کرد .این امر پویش نیرویی را تعیین کترد کته یسستتهی
میان قدرت و قانون را ره اتمام رساند .ردین معنا که این نیرو قدرت حاکم حوتوقی را
قادر ساخت تا پیامدهایی را رهمگاره ساختار سلطه و فرمانروایی تولیتد کنتد کته ریتان
عمومی آنها را خواست حاکم مستبد یکسان تلوی شود .ههور استتبداد پهلتوی حتل
رحران قدرت حووقی رود و رر این استاس استتبداد پهلتوی تجدیتد آرایتش حاکمیتت
مشروطه ملی را رر شالودههای اقتصادی و نیامی نوین جزو پیششرطهای مورد نیتاز
قلمداد میکرد .اکنون شاه پهلوی حاکم مطلق رود و تصمیماتش تنها در حکتم قتانون
1. outside itself
2. significatory powers
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نبودند رلکه در عمدهی موارد قانونی رر فراز تمام قوانین رودند .این حاکمیت رته نحتو
رنیادین حوزهی سیاسی ملی و لذا رسترهای سیاسی و فرهنهی را که رتر مبنتای آنهتا
کردها را قدرت مواجه میشدند،دیریون ساخت.
تگبیت قدرت دولت رضاشاه ره لطت توویت زمینداری کلان توفیتق یافتت ایرچته
نهاد نیامی قدرت ارراری خصوصاً نهاد نیتامی اررارتان قبیلتهای را کته موصتود اصتلی
ررنامههای تمرکزیترای نیتامی او رودنتد نتارود ستاخت .وقتتی سیاستت تمرکزیترای
کشوری 4را نیارت دولتی ره نواحی روستایی ایران آورده شتد رتا موافوتت زمینتداران
رزرگ مواجه شد یعنی کسانی کته رته شتکل قدرتمنتد از ستوی مجلتن قانونیتذار
نمایندیی میشدند و موقعیتهای ممتازی را در دستهاه اجرایی استبدادی که تجدید
سازمان یافته و تدییر شکل داده رود ،حفظ کرده رودنتد .در واقتع ایتن رژیتم تجدیتد
سازمانیافتهی ارراران رود :تمرکز املاک ارراری ،نر های انحصاری رالا ررای محصتولات
کشاورزی و رهویژه فراورده فروشی 3مبنای ائتلاففعالانتهای را رتا پادشتاهی استتبدادی
تشکیل دادند .دولت استبدادی قبل از آنکه سیاست مدرنیزاسیون از رالا را آغاز کند رر
مخالفت و اتحاد دورارهی زمینداران رزرگ در راستای ستاختار قتدرت سیاستی غلبته
یافته رود .ثبت املاک کشاورزی 0و ههور رتازاری رتا مرزهتای قتانونی مشتخی رترای
خرید و فروش املاک کشاورزی [اررتاری] و در نتیجته رواج داراییهتای خصوصتی در
زمین تحت روار پیشتا-سترمایهدارانهی تولیتد و تملتک ،مبنتای رژیتم زمینتداری و
شالودهی قدرت سیاسی را تشکیل میداد .این رژیم نه تنها از قدرت و امتیاز طبوتهی
زمیندار محافیت میکرد رلکه همچنین پادشاهی پهلتوی را قتادر ستاخت تتا نتواحی
روستایی را تحت سلطه و کنتر نیامی قرار دهد.
انهیزهی مدرنیزاسیونی که فرایندهای نیامی تگبیت دولت را دنبا کرد همچنتین
نشان ساختار اجتماعی قدرت سیاسی را رر خود داشت .مدرنیزاستیونی کته از رالتا رته
دست رژیم استبدادی آغاز و محوق شتد مشخصتاً متاهیتی اقتتداریرا و محافیتهکتار
1-territorial centralism
2. cash crops
3. land registration

مسئلهی کرد و خرد سیاسی دولت

داشت .این مدرنیزاسیون رنیادهای نهادی را ررای یک ستاختار دولتتی متدرن فتراهم
کرد اما در عین حا خصلت و حدود مسئلهی قدرت سیاسی را نادیده یرفتت ،امتری
که ره غایت اصلی جنبش مشروطهخواه در سه دههی پیشتر تبدیل شده رتود .تتداوم
ساختار قدرت متمرکزی که یک حاکم مستبد آن را ره دقت در کنتتر داشتت و رته
شکل فزایندهای از تمام محتدودیتهتای قتانون اساستی در زمینته قتدرت سترپیچی
میکرد،نشاندهندهی آن رود که فرایند مدرنیزاسیون رارطهای شتکننده رتا جامعتهی
مدنی داشت .قدرت اقتداریرا که فرایند مدرنیزاسیون را پی میریخت ره نحو مستتمر
ره جامعهی مدنی تعرض میکرد و توریباً مرزهای جامعهی متدنی را رته محتدودههای
حداقلی و تهیاش در دورهی پیشامشروطه پن میراند .هستهی فعا و البتهنارساین
جامعه مدنی شکننده ،طبوهی ریتجررهی متوس شهری مدرن را آمتوزش ستکولار و
رینش عولانی رود که ره مدرنیزاسیون و پیشرفت در شکل اروپایی آن پایبندی داشت.
رارطهی طبوهی متوس مدرن را دولتت رته دو شتیوه تعیتین میشتد .از یتک طتر
طبوهی متوس  ،دولت استبدادی را رهوسیلهی نخبهان متدرن در کستوت کارمنتدان
حکومت تجهیز میکرد تا دستهاههای اجرایی و قضاییاش را هدایت کنند و از طتر
دیهر از صفو اپوزیسیون سکولار علیه حاکمیت استتبدادی در حوزههتای سیاستی و
فرهنهی حمایت میکرد .این طبوهی متوس از درون ره جهت ایدئولوژیک نتاهمهون
و از منیر سیاسی پارهپاره شده رود.
علیرغم این موضتوع طبوتهی متوست متدرن فاقتد درجتهی رالتایی از انستجام
ساختاری و تجانن اجتماعی رود .در واقع مهمترین انشتوا در صتفو آنهتا امتری
سیاسی رود که ره روار متفاوتشان را دولت استبدادی و خصوصاً رتا شتخی حتاکم
مطلق [رضا شاه] مرروط میشد .همبستهی نخبهان حکومتی رتا دولتت استتبدادی و
رارطهی دشوار آنها را شخی حاکم مطلق _ مانند مخالفت معترضان طبوهی متوست
در جامعه رهطور کل را حکومت خودکامهی رضاشاه _ ریشتر سیاستی و ایتدئولوژیکی
رود تا آنکه اقتصادی راشد .را وجود آنکه رارطه رتا حتاکم مطلتق رهتترین ارتزار رترای
دستیاری ره امتیاز و قدرت اقتصادی رود اما نخبهان حکومتی عمتدتاً از استتبداد رته
دلایل سیاسی و فرهنهی حمایت میکردند .رته ریتان دقیتقتتر نخبهتان حکتومتی در
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رویکرد حاکم مطلق در مورد مدرن وسکولار رودن و اینکه نیتم اجتمتاعی و سیاستی
راید ره نحو عولانی سازمان یافته راشد ستهیم رودنتد .از طتر دیهتر ایرچته دیتدیاه
مدرنیستی حاکم مطلق احترام ره حوو و آزادیهای متدنی و دموکراتیتک را شتامل
نمی شد اما نخبهان حکومتی را تنفر آشکار او از سنت ،خرافات و اقتدار تاریکانتدیش
دینی شریک رودند .در واقع حاکم مطلق [رضاشاه] قاطعانه را هریونه مفهومی از فترد،
حوو و آزادیهای متدنی و دموکراتیتک خصتومت داشتت و رتا مشتارکت مردمتی و
حکومت دموکراتیک مخالت رود .ایرچه ره نیر نمیآمد که این امتر نخبهتان سیاستی
نوههور را حداقل تا قبتل از آنکته از فتیض لطتت حتاکم محتروم شتوند و قتدرت و
امتیازاتشان را از دست دهند ،رنجانده راشد .شناسایی متدرن پیشترفت رتهوستیلهی
نیم سکولار متمرکز در اعتواد نخبهان سیاسی نوش اساسی رازی میکرد که در آن از
دست دادن آزادیهای فردی ،حوو دموکراتیک و تسلیم شدن ره حکومتی اقتداریرا
رهای ناچیزی رود که ررای استبداد مدرن پرداخت میشد؛استبدادی که قادر رود نیتم
و ثبات را تضمین کند و ره پیشرفت اجتماعی و اقتصادی در کشتوری متحتد پایبنتد
راشد.
را این همه ،معترضان طبوهی متوس که خارج از فرایندها و نهادهتای حکتومتی
رودند و عمدتاً ره آرمانهای انولاب مشروطه وفادار ماندند در این اعتواد ستهیم نبودنتد.
تعداد این افراد در اواخر  4043که سیاستهای سکولاریستی و ررنامههای آموزشتی و
فرهنهی غرری ره رویهی عمومی قدرت حاکم تبدیل شتد رو رته کتاهش نهتاد .لتیکن
معترضان رر این راور رنیادین پایبند ماندند که قدرت مطلق رنارر تعریت غیر مشتروط
است و رر خلا اصتل حاکمیتت مردمتی و حوتو و آزادیهتای دموکراتیتک اتبتاع-
شهروندان ایرانی است هرچند ممکن است که رتا تستامح ایتن حوتو و آزادیهتا در
قانون اساسی تصریح شده راشد .اما صدای مخالفت و اعتراض ره شکل موفویتآمیتزی
توس قدرت حاکم نادیده یرفته یتا سترکوب شتد .لتذا قتدرت حتاکم سرستختانه رتا
تمرکزیرایی قدرت دولت ره پیش میتاخت و اکنون ره نحتو فزاینتده آن را رتا قلمترو
شخصی خویش یکسان میانهاشت .ایتنکته مخالفتت دموکراتیتک و متدنی رتر علیته
استبداد ره حلوههای سیاسی و روشنفکری محدود ماند و رتا خشتونت توست اعمتا
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حووقی و فراحووقی 4دولت منتع شتد ختود نشتانهای از شترای سیاستی و فرهنهتی
موجود طبوهی متوس سکولار در دوران استبداد پهلتوی رتود .یتک جامعتهی متدنی
توسعهنیافته که در چنها یک حاکم مستبد ،رهسرعت توان خود را از دست میدهتد
و یک حوزهی عمومی سرکوبشده و دهانرسته ره هیچ عنوان این امکان را نداشتتند
که معترضان طبوهی متوس را ره ارزاری مجهز سازند تا رتوانند مبنای ستازماندهی و
اشاعهی مخالفت شان را را حاکم ارراز کنند .مخالفت آنها در رهترین حالتت رته شتکل
محلی و محدود راقی ماند.
غلبهی طبوهی زمیندار در ساختار اجتماعی قدرت سیاسی و اهمیتت قارتلتوجته
طبوهی متوس مدرن در ساختار نهادی دولت رر دویتانهی شتکل و محتتوای قتدرت
سیاسی در دوران استبداد پهلوی دلالت دارد .ایر ره لحاظ نیری این دویانهی آشتکار
در شکل و محتوای قدرت سیاسی مورد رررسی قرار ییترد رته راههتایی رترای تبیتین
استولا عملکردی دولت استبدادی ختم میشود ،امری که رهکرات مشاهده شده امتا
رهندرت اندیشمندان جدید آن راتبیین کردهاند .متا ایتن رصتیرت نیتری را در متورد
ماهیتت قتدرت سیاستتی استتبدادی متدیون متتارکن هستتیم(Capital, vol. .
) .I,1965,pt28علیرغم آنکه این تمتایز مفهتومی رترای تحلیتل قتدرت سیاستی
دارای اهمیت است اما این تمایز ررای تبیین فرایند اساسی تبتدیل شتدن قتدرت رته
سلطه در استبداد پهلوی تکافو نمیکند .ره عبارت دیهر ،ررای تبیتین شتیوههایی کته
قدرت ررای تضمین سلطهی سیاسی رهکار میییرد و را ایجاد شرای اطاعت و انویتاد
در جامعه ،تداوم نیم و حکومت را امکتانپتذیر میستازد ایتن تمتایز مفهتومی کتافی
نیست .همانطور که شاهد رودهایم این مستئله دارای اهمیتت محتوری رترای تحلیتل
رارطه میان قدرت حاکم و کردها در دورهی استتبداد پهلتوی استت و شترای تبتدیل
شدن جامعهی کرد را از یک جامعهی زرانی ره یک جامعتهی قتومی تعیتین میکنتد،
امری که عملاً شرط امکان هویت کرد را رهوجود آورد.
ملاحیهی این موضوع مسئلهی توارل کردها را قدرت حاکم _ کته قتدرتی ررفتراز
تمامی قدرتها رود _ را پیش کشید .ررخلا حکومت قاجتار در دو دهتهی او قترن
1. extra-juridical
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ریستم ،قدرت حاکم در ایران دورهی پهلتوی تنهتا جایهتاه تصتمیمییری نبتود رلکته
همچنین قادر رود تا تصمیماتش را در درون و یا خارج از فرآیند سیاسی قانونی عملی
سازد .ره عبارت دیهر قدرت حاکم پهلوی قادر رود که تصمیمییری کند و تصمیماتش
را یا از طریق قانون و از مجرای فرایندهای صوری حووقی ره اجرا درآورد و یا آنها را از
راه خشونتی که توس دستهاههای امنیتی و قهری دولت اعما میشد محوق ستازد.
اما در ایران دورهی پهلوی قدرت استبدادی رسیار کم توس قانون محدود و استتفاده
از خشونت ررای اجرای تصمیمات رهندرت توس قانون اساسی منع شد .در این دوره،
قانون اساسی توس شاه در طو سلطنتش ایر نهوییم کاملا تعلیق شد امتا رتهکترات
نوض و نادیده یرفته شد .این امر ره این معنی رود که توسل ره خشونت توریباً همواره
فرا-حووقی رود که توس هنجارهای قانونی مرروط رته نهتاد دولتت تضتمین نمیشتد
رلکه مطارق را ارادهی حاکم مستبد مجاز شمرده میشد .این شرای رسیار رته مفهتوم
«وضعیت استگنایی»  4کار اشمیت 3شتباهت دارد ) . (Schmitt,1986ایرچته
در یفتمان اشمیت رأی حاکم مبتنی رر تعلیق قانون اساسی همواره توست رحتران و
نارسامانی سیاسی ایجاب میشود که شالودههای دولت را تهدید میکند در حتالیکته
مشخصه وضعیت جاری در دورهی حکومت پهلوی فودان چنین رحرانتی رتود .تعلیتق
واقعی قانون اساسی و استمرار خشونت فرا-حووقی در فودان رحران سیاسی تنهتا رته
معنای تداوم وضعیت استگنایی در دورهی استبدادی رود.
در مورد استبداد پهلوی ،پیششرطهای مورد نیتاز حوتوقی رترای رأی حاکمیتت
حاصل نشد .حاکم مستبد نیازی ره تعلیق قانون ره منیور توستل رته خشتونت رترای
اجرای تصمیماتش نداشت .او پیشاپیش قانون اساسی را رهوسیلهی حذ آن از فرایند
سیاسی ملدا ساخته رود .این امر دو پیامد مهم ررای توصیت دولتت و امتر سیاستی در
دورهی استبداد پهلوی داشت .نخست آنکه ارطا مؤثر قانون ردان معنا رود کته هتیچ
هنجار حووقی ررای تمایز قائل شدن میان وضعیتهای عادی و استگنایی در جامعهی
سیاسی وجود نداشت و لذا هیچ معیاری ررای تفاوتیذاری میان استفادهی حوتوقی و
1. state of exception
2. Carl Schmitt
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فرا-حووقی از خشونت توس شخی حاکم در میان نبود .دوم آنکه فودان تاثیریتذار
هنجارهای نهادی قانونی ره این امر اشاره داشت که هیچ سنجهی حووقی ررای تمتایز
قائل شدن میان قدرت حاکمیت و شخی حاکم وجود نداشت؛ این موقعیتی رتود کته
مشخصهی حکومت نیامی 4و دیکتاتوری را شکل میداد .این امر ردان معناستت کته
پادشاه مستبد ایران تجسم قدرت حکومت نبود رلکه او ره معنای واقعتی ختود قتدرت
حاکم رود.
در هیچ جای ایران دورهی پهلوی ویژییهای تعیینکنندهی قدرت حاکم آشکارتر
و شدیدتر از کردستان ره اجرا درنیامد .در کردستان نیتم رتر ستلطه دلالتت میکترد.
نمونههای نیم ،لحیات سلطهای رودند که در انکتار و سترکوب رنیتان داشتتند .نیتم
سیاسی مستلزم انویاد جامعهی کرد رهوسیلهی دولت رود و این امر عملاً ره ایتن معنتا
رود که انویاد جامعهی کرد شرط امکان ایجاد سلطه رود ،و نیز اینکه سازوکارهایی که
انویاد جامعهی کرد را در ررارر قدرت حاکم تگبیت میکردند تضمین تبدیل قدرت رته
سلطهی سیاسی نیز رودند .ره زران نیریهی سیاسی معاصر ،جامعهی کرد نهتنها ارژهی
قدرت حاکم رود رلکه سوژهی آن نیز رهشمار میرفت .ره عبارت دیهتر جامعتهی کترد
یرهیاه 3سلطه و انویادی رود که نیم حکومت را در کردستان تحکیم میکرد.
این استدلا که نیم حکومت معلو سلطهی آن رود توجه پتژوهش را رتر ارتزار و
شرای انویاد جامعهی کرد در دورهی حکومت پهلوی متمرکز میسازد .قتدرت حتاکم
ارزار حووقی و فرا-حووقی را ررای تضمین انویاد جامعته کترد وارد عمتل ستاخت امتا
نتیجه همواره یکسان رود :انکار و سرکوب جامعه و هویتت کترد کته رته نورتهی ختود
همواره مخالفت ،مواومت و مبارزهی کردها را رههمراه داشت .رنارراین محتور ستلطهی
نیم همواره رر امکان انویاد مبتنی رود و انویاد ره خشونت تگبیتشده در توارل دویانه
میان انکار-سرکوب و مخالفت-مواومت وارسته رود .این واقعیت که دو قطب این توارل
مانعهالجمع رودند ردان معنا رود که آنها در رارطهی ستیزآمیز 0را یکدیهر قرار داشتند.
1. martial law
2. nodal intersection
3. antagonism
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این ستیز هستهی دیالکتیک انکار و مواومتِ ناشی شده از خشتونت را شتکل متیداد،
یعنی خشونتی که از این ستیز ناشی میشد و هنهامی که در قالب ارزارهای حووقی و
فرا-حووقی و سازوکارهایی پیکررندی شد که توس قدرت حاکم ررای تضتمین نیتم
رهکار یرفته شد ،ره نوره خود آن را تداوم میرخشید.
ارزار و سازوکارهای رهکار یرفته شده ررای تضمین سلطه _ اعم از حووقی و فترا-
حووقی _ همواره در عملکردهای تمرکزیرای دولتت استتبدادی تگبیتت میشتد و رتا
هد استراتژیک رنیان نهادن زیرساختی 4متدرن رترای دولتت هماهنتگ مییشتت.
رنارراین ردین شیوه سیاست تمرکزیرای کشوری سرسختانه توس دولتت استتبدادی
در سرتاستتر دهتتهی  4043پیهیتتری شتتد و ستتلطهی قتتدرت حتتاکم را در پتتروژهی
مدرنیزاسیون اقتداریرایانه پی افکند و انویاد جامعهی کرد در ررارر قدرت حاکم ره امر
ضروری 3پروژهی «ررتتری» 0کته در حتوزهی سیاستی ارتراز میشتد تبتدیل یشتت.
علیرغم آنکه ررتری نیروهای سیاسی در جامعهی کرد رخشتی از پتروژهی وستیعتتر
تگبیت قدرتی رود که ره «مصلحت دولت» 1مرروط میشد اما عولانیتت سیاستی ایتن
پروژه در خشونت از میان رفت ،خشونتی که قدرت حاکم توست آن تفتاوت زرتانی و
فرهنهی را در کردستان مورد هد قرار داد.
در کردستان مرحلهی اولیهی تگبیت قدرت دولت را ادغام خانسالاری قبیلهای در
ساختار دولت استبدادی و ررقراری آرامش سیاسی در مناطق روستایی ره پایتان آمتد.
اعما و فرایندهایی کته از تجدیتد آرایتش قتدرت دولتت رتر مالکیتت رتزرگ زمتین
پشتیبانی میکردند نیام سیاسی قدرت ارراری را در مناطق روستایی کرد هد یرفته
رودند .ررتری حوزهی سیاسی ،تفاوت زرانی و فرهنهی را که هیچ قدرت دلالتیری در
حوزه سیاسی و فرهنهی نداشت و موهور روار آغازین اصل و نسب رود نشتانه نرفتت.
1. infra-structure
2. sine qua non
3. mastery
4. reasons of the state

مسئلهی کرد و خرد سیاسی دولت

اما شرای انویاد جامعهی کرد ره نحو رنیادین رعد از تگبیت رژیم اررتاری تدییتر کترد.
دولت تجدید سازمانیافته که اکنون توست مالکیتت رتزرگ زمتین حمایتت میشتد
پروژهی مدرنیزاسیونی را آغاز کرد که غایت اولیهاش ایجاد یک ساختار نهتادی متدرن
ررای قدرت سیاسی رود .ههور ستازمان اجتمتاعی و نیتامی متمرکتز همتراه رتا رواج
ارزارهای ثبت نفوس و دارایی و نهادهای مالی و همچنین ختدمت ستررازی عمتومی و
آموزش سکولار همهانی ،جملهی ارعاد پروژهی مدرنیزاسیون اقتداریرایانهای رودند کته
همانطور که شاهد رودیم منجر ره ایجاد طبوهی متوس حوو رهیر در مراکز شهری
کرد شد .رهزودی رخشهای مختلت این طبوهی مدرن هنهامی که استراتژیها و ارزار
سلطه توس قدرت حاکم وارد میدان شدند تا زران و قومیت کردها را مورد هد قرار
دهند ره پشتیبان اصلی ملییرایی مدرن تبدیل شدند.
رشتد فراینتتدها و اعمتتا حکتتومتی متتدرن رتته چرخشتتی در مکتتان و غایتتتهتتای
استراتژیک قدرت حاکم در کردستان اشاره داشت .مکان قدرت حاکم ره سوی مراکتز
شهری تدییر پیدا کرد و شرای سلطه ره فرایندها و اعمالی نیازمند شد تا تفاوتهتای
قومی ،فرهنهی و زرانی را هد قرار دهد .سرکوب و انکار تفاوتهتای قتومی ،زرتانی و
فرهنهی که توس قدرت حاکم رهمگاره قانون تگبیت میشدند ره نورهی ختود شترای
رفتار قدرت حاکم در کردستان را تشکیل میدادند .قدرت حاکم در تواطع دیالکتیکی
صورتبندی مضاعت سلطه و انویاد قرار داشت که عملاً ردان معنا رود که اکنون ررتتری
حوزهی سیاسی نهتنها نیازمند انویاد نیامی جامعهی کرد رود رلکه همچنین رته انکتار
حووقی-سیاسی قومیت و زران کردی نیاز داشت.
قدرت حاکم که این صورتبندی مضاعت ستلطه و انویتاد را در فراینتدها و اعمتا
حووقی-سیاسی و فرهنهی دولت رازتولید میکرد عنصر ررستازندهی جامعتهی قتومی
کرد رود .این موضوع از راه هد قرار دادن و سرکوب تفاوتهای قومی و زرانی ،تبدیل
جامعهی کرد را از یک جامعهی فرهنهتی-زرتانی رته یتک جامعتهی قتومی تستریع و
تضمین کرد .قومیت کرد ،زران کردی و مذهب سنی را رهعنوان عناصر تعریتکنندهی
هویت اجتماعی جایهزین ساخت ،هویت اجتماعی که آن را از جوامتع فتارس و آذریِ
شیعه جدا میساخت .اما ره این مسئله نباید ره این شیوه نهریسته شود که جامعتهی
قومی کرد ساخته و پرداختهی قدرت حاکم در دورهی استبداد رود رلکته ایتن مستئله
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ریشتر ردان معنا رود که قومیت کرد رهمگاره یک اصل سیاستی (یعنتی ارتزاری رترای
تمایزیاری و رازشناسی-خود از طریق دیهری) در فرایند مخالفت رو رتهرشتد در ررارتر
سرکوب و انکار تفاوتهای فرهنهی و زرانی در سطح اجتماعی عمل نمیکرد .سرکوب
و انکار تفاوتهای فرهنهی و زرانی که اکنون توس قدرت حتاکم رتهعنتوان سیاستت
دولت اجرا میشد و دارای مبنای قانونی رود و را یفتمان حوتوقی مشتروعیت «ملتی»
حمایت میشد ررای قومیت کرد و رازنماییهای یفتمتانیاش در عرصتهی مخالفتت و
مواومت رورهرشد در ررارر سیاست سرکوب و انکار،مبنایی ررای مشتروعیت سیاستی و
اجتماعی فراهم میکرد .این سیاسیسازی قومیتت کترد و رازنماییهتای یفتمتانیاش
ره مگاره اصل مشروعیت مخالفت در ررارر قدرت حاکم در ستطح اجتمتاعی از اهمیتت
حیاتی در تکوین هویت ملی کرد در کردستان ایران در سا های رعد ررخوردار رود.
در حویوت این سیاسیسازی قومیت کرد و رازنماییهایش رهمگاره اصل مشروعیت
سیاسی و اجتماعی در مخالفت در حا رشد در ررارر قتدرت حتاکم در دهتهی 4043
رود که مبنای تکوین هویت ملی کرد را در اوایل دههی  4033رنیان نهاد .چراکه ایتن
امر قطعاً مبارزه ررای حوو قومی و زرانی را در تواطع دیالکتیکی انکار و مواومت کته
رهوسیلهی خشونت قدرت حاکم استمرار مییافت رنیان نهاد و این تحولی رود کته رته
روشنی توس یفتمان کومهله ژ-ک در اوایل  4113ریان شد .در رازنمتایی یفتمتانی
توارل میان کردها و قدرت حاکم قومیت سیاستی شتده کترد رته ستاحت ررستازندهی
ریرونی هویت قدرت حاکم تبدیل شد یعنی ره محور اصلی تفاوتهتایی مبتد یشتت
که هویت قدرت حاکم و دلالتهای سیاسی و فرهنهیاش را تعیین میکرد ،امری کته
ضامن انویاد جامعهی کرد رود .یفتمانها و اعما قدرتی که ررای تضتمین و رازتولیتد
سلطهی حاکم وارد میدان شدند رهنحوهمزمان تفاوتهای قومی و زرانی را سترکوب و
لذا دیهررودیی کردها را تضمین کردند .رنارراین ردین شتیوه ستلطهی قتدرت حتاکم
دیهررودیی کردها را در حوزههای سیاسی و فرهنهی رهمگاره پیششرط مورد نیتاز در
نیر یرفت.
فرایندها و اعما سیاسی و فرهنهی که ضامن سیاسیسازی قومیت و زران کردی
رود ره نحو همزمتان مرزهتای جامعتهی کترد را دیریتون ستاخت و آن را رتر استاس
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شالودههایی جدید رازتعریت کرد .مفهوم هویت در تفاوت 4که در این پژوهش رتهکتار
رفت ره نوش ررسازندهی تفاوت در ررساخت هویت قدرت حاکم و هویتت کترد اشتاره
داشت .اما قومیتهای فارس و کرد یا ره عبارت رهتر تفاوتهای ررسازندهی هویتهای
کرد و ایرانی رهوسیلهی فرایندها و اعما سیاسی و فرهنهیای که قدرت حاکم رهکتار
یرفته تاضامن سلطه در جامعهی کترد راشتد در نتوعی از رارطتهی انکتار-شناستایی،
سرکوب-مواومت واقع شدند .این واقعیت که دلالتهای سیاسی و فرهنهتی قومیتت و
زران فارسی که مبتنی رر انویاد جامعهی کرد در ررارر قدرت حتاکم رتود ایتن معنتا را
افاده میکرد که ساحت ررسازندهی ریرونی هویت کترد و انویتاد قومیتت کترد هتر دو
معلو قدرت حاکم رودند .این دو امر توأمان پیامدهای یفتمانها و اعمالی رودنتد کته
تبدیل شدن قدرت حاکم را ره سلطه در کردستان تضمین کردند.
این واقعیت که قدرت حاکم ،ررسازندهی توأمان هویت و جامعهی کرد رود یویتای
آن رود که آنها در یک هستهی درونی یکسان ستهیم رودنتد کته تحتو آنهتا را در
جریان روار متوارل و هردم پیچیده شونده را هویت قدرت حاکم در سا هتای آینتده
شکل داد .طبوهی متوس کرد که لایهی میانی حوو رهیر را شتامل میشتد نتهتنهتا
نیروی اصلی مخالفت را هویت قدرت حاکم رود رلکه همچنین ستون فورات جامعتهی
مدنی را تشکیل میداد که در کردستان رعد از فروپاشی استبداد پهلوی رهوجود آمتد.
رالیدن و جلوههای هویت کرد هتم ررحستب حوتو ملتی شتهروندان یتک سترزمین
مشخی ملی که کردستان نامیده میشد و هم رر استاس حوتو متدنی-دموکراتیتک
شهروندان غیر-حاکم ایران ،پیامدهای این صورتبندی مضاعت از دو مفهوم متفاوت از
جامعهی کرد در یفتمان ملییرایانه رعد از شهریور  4033رودند .رتدین معنتا کته در
این یفتمان مفهومی از جامعهی کرد ره مگاره رخش لازم و مکملِ کلیتِ مشخی ملی
کرد که کردستان رزرگ نامیده میشد موجود رود که رتا مفهتوم کترد رتهعنتوان یتک
جامعهی قومی-زرانی که رخش لازم و مکمل کلیت حووقی-سیاستی در دولتت ایتران
رود همزیستی داشت .این دو مفهوم از جامعهی کرد دو ررداشت متفتاوت از حوتو _
اعم از حوو ملی و مدنی-دموکراتیک _و نیز دو فرایند متمایز رترای تحوتق آنهتا را
1. identity in difference
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ضروری میدیدند که ره نحتو متفتاوت در ررستاختهتای هویتت کتردی در یفتمتان
ملییرایانه صورترندی شدند.
ملاحیهی این موضوع مسئلهی محوری رارطه میان ررساختهتای هویتت ملتی و
حوو دموکراتیک و مدنی و نیز شرای سیاسی امکتان آنهتا را در یفتمتان ملییترا
ررمیانهیزد .همچنانکه اثبات شد یفتمان کومهله ژ-ک 1موجب مفهتومی از حوتو
ملی شد که در آموزهی دموکراتیک حق ملتها ررای تعیین -سرنوشتت مبنتا داشتت.
این امر مستویماً ره مفهومی از هویت ملی کرد مرتب میشد کته شترای تحوتق آن
عمدتاً در جامعهی یستردهتر کرد در کردستان رزرگ قرار مییرفتت کته محتدودهی
ارضی آن خارج از کردستان ایران رود .علیرغم آنکه خطارهیسیاسی کومهله رر تعهتد
خود مبنی رر تحوق حق ملی تعیین سرنوشت رهمگاره اصل ررنامهای ملییترا 3تأکیتد
داشت اما یفتمان و عمل سیاسی و فرهنهیاش رهجز چند استگناء ره نحتو رنیتادینی
منطوه ای رود که رر موضوعات مرتب را تگبیت و یسترش اقتدار کومهله در کردستان
ایران متمرکز رود .آنها اصلاً در آن حد نبودند که شالودهای ررای ررنامهی ملییرایانه
فراهم آورند که را تحوق حوو ملی کردها در رخش شرقی کردستان رتزرگ منطبتق
راشد .شکا فزاینده میان خطارهیملییرایانه و عمل سیاسی و فرهنهی کومهلته تنهتا
پوپولیسم دهوانی آن سازمان را تشدید میکرد و آن را ره سوی عرصهی رمانتیکتری
4توضیح مترجم :کومهلهی ژ-ک (کومهلهی ژیانتهوهی کوردستتان) ،انجمتن تجدیتد حیات رستتاخیز کردستتان،
انجمنی روشنفکری-سیاسی و نیمهسری رود که در ریست و پنجم شتهریور  4034در شتهر مهارتاد تشتکیل شتد.
رانیان کومهلهی ژ-ک ریشتر از ردههای میانی خردهرورژوازی شهری و محصو نیتام آمتوزش همهتانی جدیتد در
ایران رودند .کومهلهی ژ-ک خواهان استولا کردستان و حاکمیت سیاسی ملت کرد رر کردستان رزرگ رتود .ایتن
انجمن در مدت سه سا  ،رشد و توسعهی چشمهیری در شهرها و روستاهای شما روژههلات یافت ولی در ستا
 4031زمانی که در اوج رشد و محبوریت خود رود منحل شد و جای خود را ره حتزب دمتوکرات کردستتان ایتران
داد .دلایل و چهونهی انحلا کومهلهی ژ-ک مبهم و موضوع رحث و اختلا نیر در رین مورخان و جامعهشناستان
کرد است .کومهلهی ژ-ک را نباید را کومهلهی شورشهیری زهحمهتکیشتانی کوردستتان ئیتران ،ستازمان انولتاری
زحمتکشان کردستان ایران (کومله) اشتباه کرد .کومله سازمانی مارکسیست-لنینیستی رود که در ستا  4011در
رحبوحهی انولاب ،در روژههلات رهوجود آمد و هنوز در قالب چندین تشکل جدایانه ره حیات خود ادامه متیدهتد.
ررای اطلاع ریشتر ره کتاب زیر مراجعه کنید:
Vali. Abbas. Kurds And The State In Iran. Chapter 2(London 2011).
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از حوو ملی سو میداد ،حوو ملیای که رهوسیلهی تفاوتهای قتومی و فرهنهتی
نیازمند تگبیت رر شالودههای سیاسی ملییرایانه رودند.
همچنین این عرصهی خطاری رمانتیک از حوو ملی ،در یفتمان حزب دموکرات
کردستان ایران (حدکا) 1حضور داشت ،هرچند یفتمان این حتزب اغلتب رتهمتوازات
یفتمان حوو قومی منطوهایِ خودمختاری حرکت میکرد کته توریبتاً رته رازنمتایی
هویت غیر-حاکم در قانون اساسی مرتب میشد .همچنان که دیدهایم رارطهی هویت
غیر-حاکم را مفهوم شهروندی در قانون اساسی  4321ره نورهی خود از طریق مفهتوم
اقلیت قومی و زرانی که دارای شالودهای مستویماً محلی منطوهایی رتود رنیتان نهتاده
شد .اما در یفتمان حزب دموکرات نیز درست مانند کومهلته ژ-ک ریتوریتک حوتو
ملی که را آموزهی دموکراتیک حق تعیین سرنوشت ارتباط داشت فاقد مبنای سیاسی
لازم ررای تگبیت چنین حووقی رود لذا یفتمان و عمل این حزب قادر نبود که آن حق
را رر شالودههای معین سیاسی استوار ستازد .خطارتهیحوو ملتی در یفتمتان حتزب
دموکرات ریرنیاد راقی ماند و در یستراندن فضا میان ملییرایی رمانتیک و پوپولیسم
سیاسی در طو حیات کوتاه جمهوری در نوسان رود .این تزلز خطاریتصدیق واضتح
این امر رود که حوو ملی ره نحو رنیادین ماهیتی سیاسی دارند و ایتن امتر همچتون
یادآوری تلخ وارستهی حزب دموکرات ره قدرت را نشان متیداد و ایتن واقعیتت را رته
نحوی قاطع رر ایشان عیان میکرد که قدرت تنها حوو ملتی را در یفتمتان ملییترا
رنیان نمینهد رلکه همچنین این حوو را رته حرکتت درمتیآورد و رته آنهتا نیرویتی
دلالتیر و مؤثر میرخشد تا در حوزهی سیاسی اثریذار راشند .قدرت روح حوو ملتی
است که ردون آن حوو ملی همانند کالبد ریجانی خواهد رود ،یا همانند صدایی کته
سخن نمیتواند یفت و نیرویی که توان حرکتت را از کتت داده استت .ایتن وارستتهی
4توضیح مترجم :حزب دموکرات کردستان ایران ( KDPIحدکا) در ریست و پنجم مرداد  4031ره رهبری قاضتی
محمد در شهر مهاراد تشکیل شد .ررنامهی سیاسی و اهدا استراتژیک ایتن حتزب کته اکگترأ در یفتمتان اریتان
رسمی آن ،روزنامهی کوردستان ،منعکن است خالی از ارهام نیست .ایرچه یفتمان کوردستان رعضتأ رته استتولا
رهمنزلهی هد استراتژیک آن اشاره دارد اما در مجموع پروژهی اتونومی سیاستی-اداری و فرهنهتی در چتارچوب
حاکمیت ملی ایران رر یفتمان حزب و سران آن ،رهویژه قاضی محمد مسل است .ررای اطلاع ریشتر ره کتاب زیتر
مراجعه کنید:
Vali.Abbas. Kurds And The State In Iran. Chapter 2.3(London 2011).
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حوو ملی ره قدرت سیاسی و خاموشی خفترار آن در میدان سیاست نشاندهندهی
اهمیت قدرت هم رهعنوان امر ررسازنده و هم رهمگاره نیروی هدایتهر حوتو ملتی در
آن میدان است .این امر همچنین نشاندهندهی آن است که قدرت عامل پیوند حوو
ره هویت اعم از قومی و ملی در میدان سیاست ملییرایانه است.
از سوی دیهر یفتمان حوو که رهواسطهی مفهوم اقلیت قومی و زرانی محلتی در
قانون اساسی  4321ایران را مفهوم شهروندی مترتب میشتد رته نحتو رنیتادینی در
ماهیت و کارررد متفاوت رود .علیرغم آنکته هویتت غیتر-حتاکم در زیتر پشتتهای از
تعمیمهای فرهنهی مرتب را هویت قدرت حاکم مدفون شده رود اما پیشفترضهتای
سیاسی و حووقی مفهوم اقلیت قومی و زرانی محلی ره اندازهی کافی روشن رودنتد تتا
ویژییهای مبنایی آن مفهتوم را ررجستته ستازند؛ویژییهتای مبنتایی مفهتومی کته
رراساس عناصر ررسازندهی طرح شوراهای ایالتی و ولایتی پیشنهادی در قانون اساسی
ردانها تصریح شده رود .در این معنا مفهوم اقلیت قومی و زرتانی محتل تعتین منفتی
رارطهی سیاسی میان قومیت و زران فارسی مسل و قدرت حتاکم در قتانون اساستی
رود .همچنانکه شاهد رودیم این رارطه تنها ارزاری ررای تبدیل کردن هویت فارس رته
هویت ملی ایرانی نبود رلکه ره نحو همزمان شرای حووقی و سیاسی موجودیت تبعه-
شهروند را در قانون اساسی تعیین میکرد .ره عبارت دیهتر حوتو تبعته-شتهروند از
طریق قومیت ،زران و تاریخ فارس و نیز شتیعهیرایی دوازده امتامی تعیتین میشتدند،
روارطی که شرای اولیه و غیر-حووقی امکان دسترستی رته حوتوقی را کته در قتانون
اساسی تعریت شده رود تشکیل میدادند .این امر ردان معناست که شوراهای ایتالتی و
ولایتی که تنها ارزار ریان حوو قومی و زرانی اقتوام غیتر-حتاکم در قتانون اساستی را
شکل میدادند پیامد منطوی مفهتوم تبعته-شتهروندی رودنتد کته رتر استاس عناصتر
ررسازندهی قومیت ،زران و تاریخ مسل فتارس تعریتت شتده رودنتد .ایتن هتر دو کته
توأمان توس قدرت حاکم ررساخته شتده رودنتد یکتدیهر را در ستاختار هویتت ملتی
ایرانی در قانون اساسی تکمیل میکردند.
ملاحیهی رارطهی یفتمانی میان قدرت حاکم و قومیت و زران مستل فتارس نته
تنها هویت قومی مفهوم تبعه-شهروند ایرانی را ررجسته میستازد رلکته همچنتین رتر
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رارطهی نهادی آن را انجمنهای ایالتی و ولایتی تأکید میکند .این امر نشان میدهتد
که این شوراها ررخلا آنچه که مورر شده رود تا ره نیازهای اقلیتهتای قتومی-زرتانی
محلی و استانی پاسخیو راشند در حویوت یکی از شرای وجود مفهومی از شتهروندی
رودند که رر اساس آن سلطه و ررتری قومیت و زران فارسی تعیین میشد .این شوراها
و مفهوم شهروندی مبتنی رر سلطهی قومیت و زران فارسی نهتنها ره هم مرروط رودند
رلکه در واقع لازم و ملزوم یکدیهر نیز رودند .رنارراین ،مفهوم «اقلیت قومی» که اساس
ایدهی شوراهای ایالتی و ولایتی را در قانون اساسی شکل میداد ضمیمهی یفتمانی4
مفهوم قومی تبعه-شهروند ایرانی رود .این موضوع محصو پیوند میان مفهتوم هویتت
ملی و قومیت فارس رود که ردین ترتیتب رترای پاستخ دادن و جبتران کتردن غیتاب
چشمهیر تفاوتهای قومی ،زرانی ،فرهنهی و منطوهای در تعاریفی که از مفهوم تبعه-
شهروند ایرانی در قانون اساسی شده رود رهکار یرفته شد .همانطور که شتاهد رتودیم
این غیاب ره انکار تمامعیاری رازمییشت که در دورهی استبداد پهلوی ر داد یعنتی
هنهامی که قدرت حاکم ره خشونت متوسل شد تا پیوند اساسی میتان قتدرت حتاکم
ایرانی و قومیت فارس را رازسازی کند و تداوم دهد .علیرغم تعهد سیاسی که قتدرت
حاکم در قبا مفهوم قوم فارس داشت و در راستای آن ره سرکوب و انکتار خشتونت
آمیز تمام قومیتها ،زرانها و فرهنگهای غیر-حاکم پرداخت اما نتوانست مهر پایتانی
رر کارررد مفهوم اقلیت قومی در یفتمانهای رسمی و نیمتهرستمی رهتذارد .ادامتهی
رهکارییری این مفهوم رهمگاره ارزار اعما قدرت حاکم رر غیر-حاکمان نشتان متیداد
آنها از حوزهی حوو طرد و ره قلمرو اقتدار سیاسی رانتده شتدهاند ،قلمرویتی کته در
آنجا خشونت رهجتای قتانون حکمفرمتا رتود .ایتن امتر اشتارهی روشتنی رته مفهتوم
«ممنوعیت حووقی» 3رود (که ره قو ژان-لوک نانسی )0رتر غیتر-حاکمتان تحمیتل
میشد ،زیرا آن مفهوم غیتر-حاکمتان را رتا رانتدن در حتوزهی خشتونت حکومتت از
حوزهی حوو مدنی و دموکراتیک شهروندی حذ میکرد.(Nancy,1991) .
1. discursive adjunct
2. juridical ban
3. Jean-Luc Nancy
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این خود حویوتی است که رهبری کرد در  4031هیچ آیاهی از شرای و عواقتب
مطالبه اش در راستای اجرای قانون اساسی نداشت .از نیر رهبری کرد مجادله رر ستر
تأسین شوراهای ایتالتی و ولتایتی در کردستتان _ همچنتان کته رارهتا در یفتمتان
جمهوری در نیمهی دوم آن سا نمایان شد _ یتامی در مستیر رازیشتت رته حوتو
مدنی و دموکراتیک اقلیتهای قومی و زرانی رود .پیامتدهای نتایوار حوتوقی-سیاستی
مفهوم اقلیت قومی ررای رازنمایی هویت کرد و لذا حذ شدنش از حوزهی سیاستی و
قانونی امری نبود که رهبری کرد از آن آیاه راشد .همچنتین آنهتا از عواقتب سیاستی
رارطهی یفتمانی میان قدرت حاکم و قومیت فارس و لذا تعریت فارس-قوم از هویتت
حاکم در راب ادعاهای دموکراتیک قانون اساسی  4321ریاطلاع رودند .رهسادیی رایتد
یفت که چنین موضوعاتی ره ورای رصتیرت سیاستی و فرهنهتی ایشتان در آن زمتان
میرفت .از نیر رهبری کرد دموکراسی یک ایدهآ سیاسی مودس رود که میرایستت
ارج یزارده میشد و نویهای قانون اساسی خصوصاً آن نویهتایی کته معطتو رته
جایهاه تبعه-شهروندان غیر حاکم رود نمیرایستت رته ررستاخت نیتری و فلستفی آن
ایدهآ نسبت داده میشد.
رنارر رویکرد نیتری ارتداً رهبتران کترد در ارج نهتادن رته ایتن مفهتوم محتدود و
ذاتیرایانه از دموکراسی و حکومت مردمی تنها نبودنتد .حتزب دمتوکرات کردستتان
ایران تنها نهاد سیاسی در عرصهی مخالفت دموکراتیتک نبتود کته ستریرم خواستت
خوشبینانهی رازیشت و اجرای قتانون اساستی رتود .رتالعکن ایتن مفهتوم محتدود و
ذات یرایانه از دموکراسی ره نحو یسترده در سرتاسر حیات حکومتت پهلتوی و دوران
رعد از آن توس اپوزیسیون ایرانی مطرح میشد .اپوزیسیون ایرانی هیچیاه از تحسین
قانون اساسی  4321رهعنوان یک سند اصیل دموکراتیک کوتتاه نیامتد (و اکنتون نیتز
کوتاه نمیآید) و اجرای آن را در سا های متلاطم رعد از فروپاشی استبداد رضا شاه تا
انولاب 4011ایران مطالبه میکرد .حکومت دینی در ستالهای رعتد از انولتاب در آیتاه
ساختن اپوزیسیون ایرانی در مورد نویهای زیانبار این مفهوم ذاتیرا از دموکراسی و
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شکلهای تکگریرایی 4و شهروندی مرتب را آن ناکام مانده است .آنها در ریخبتری از
پیامتتدهای ایتتن مفهتتوم محتتدود و ذاتیتترا از دموکراستتی هنتتوز در متتاتم حکتتومتی
دموکراتیک هستند که طبق قانون اساستی در پیونتد قتانونی میتان قومیتت ،زرتان و
فرهنگ فارسی رنیان نهاده شده راشد .اپوزیسیون دموکراتیتک ایرانتی از هتر ستنخی
هنوز ره نحو رنیادین از ارج نهادن ره تفاوت در فراینتدهای سیاستی و فرهنهتی ریتزار
است.
در واقع اغرا نخواهد رود ایر رهوییم در تمام پنجتاه و سته ستا عمتر حکومتت
پهلوی مطالبهی دموکراتیک ررای حکومت مشروطه و تکگریرایتی سیاستی هتیچیتاه
شامل دعوتی ررای شناسایی و احترام ره هویتها و حوو متفاوت غیر-حاکمان نشتد.
تنها موردی که در این میان استگناء رهشمار میرفت ریانات مبهمی رود که در احتترام
ره تفاوت مذهبی اههار میشد که این امر را توجته رته جایهتاه قتانونی شتیعه دوازده
امامی که دین رسمی کشور رهحساب میآمد حداکگر در حد موافوتی ناکافی را جوامع
مسلمان سنی یا جوامع غیرمسلمان رود .همچنین هنهامی که درخواست رازیشت رته
قانون اساسی را سر میدادنتد اصتلا تتوجهی رته ررستاختهای قتومی هویتت حتاکم و
تارعیت-شهروندی در قانون اساسی نداشتند چه رسد ره آنکه آن را نود یتا رد کننتد.
پیامدهای سیاسی و حووقی ررتری یفتمانی زران و قومیت فارس رر تعریت حاکمیتت
ایرانی ملی در قانون اساستی تتأثیر یذاشتت امتا ایتن تتأثیر نتزد متدافعان حکومتت
دموکراتیک در صفو اپوزیسیون ایرانی را هر مرام سیاسی و ایدئولوژیکی _ از راستت
میانه تا چپ سوسیالیست _ کاملاً مفوود شد (و هنتوز نیتز مفوتود استت)  .نیروهتای
دموکراتیک حوزهی سیاسی در  4031در احترام نهادن ری قید و شترط و تعهتد غیتر
نوادانه ره قانون اساسی 4321اشتراک داشتند و اکگراً خواستار اجرا و قرار دادن آن در
ررنامه سیاسی احزابشان رودند حتی ایر نمیتوانستند آن را در دستتورکار سیاستی3
خود جا دهند .ررای نمونه نود مارکسیستتی روستی حتزب تتوده از ماهیتت طبوتاتی
دموکراسی ،خصلت صتوری حکومتت دموکراتیتک و رارطتهی درونتی آن رتا استتگمار
1. pluralism
2. political agenda
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سرمایهدارانه و سلطهی رورژوازی کته رارهتا در تمتام پتند دهته حکومتت پهلتوی در
یفتمان «نامه مردم» _اریان رسمی حزب_ ریان میشد هیچیاه شتامل حتا قتانون
اساسی را تمام نارههنجاریها و ناسازیاریهایش نشد .حزب توده ره روح و نی قتانون
اساسی  4321در سرتاسر حیات سیاسیاش قبتل از انولتاب ایتران در  4011متعهتد
راقی ماند.
ره نیر میرسد که رهبری کرد در  4031خالصانه ره حمایت از مطالبهاش مبنتی
رر اجرای قانون اساسی از ناحیهی نیروهای چپ و چپ میانه در میدان سیاسی ایتران
امیدوار رود .آنها نمیتوانستند هیچ دلیل معوولی ررای امتناع حکومتت و مخالفتت رتا
حمایت از اجرای حوو اقلیتها ریارند که در مفاد قانون اساستی در راستتای تحوتق
انجمنهای ایالتی و ولایتی فراهم شده رود .رنارراین چنتدان جتای تعجتب نتدارد کته
رهبری کرد هنهامی که دید مطالبتهاش در راستتای اجترای حوتو اقلیتتهتا را کته
پیشاپیش در قانون اساسی تضمین شده رود حکومت انکار کرد ،شتهفتزده و متأیوس
شد .ریان این نامیدی عمومی را یأس و اندوه شخصی رهبران کرد همراه شتد ،یتأس و
اندوهی که شامل حا رهبران کرد پن از شکست متذاکرات خودمختتاری در تهتران
یشت چراکه آنها شاهد رودند که در مطبوعاتی کته نیروهتای اپوزیستیون اداره متی-
کردند و یا ره آن نیروها نزدیک رودند مواضعشتان رته شتکل ریرحمانتهای تحریتت و
خواست دموکراتیکشان ررای شناسایی حوو قانونی خود ره ارتذا کشیده میشد.
تحریت مسئلهی کرد ره هیچ عنوان امری جدید و ریساروه نبود چراکه تتاریخ آن
رهجنبش شیخ عبیدالله در 4223_3و قیام سمکو در دهتههای آغتازین قترن ریستتم
رازمییشت .اما در مرحلهی پایانی حیات جمهوری کرد یعنی هنهتامی کته مبتارزهی
کردها ررای محوق ساختن حوو قانونیشان موضع قاطعی در قبتا دموکراستی کته
رژیم ایران مدعی آن رود پیدا کرد و از جنبتهی مهتمتتری مبتارزهی کردهتا رویکترد
صریحی در مورد صلاحیت دموکراتیک اپوزیستیون ایتران در ررارتر حکومتت مرکتزی
اتخاذ کرد ،تحریت مبارزه و اهدا استتراتژیک کترد رته شترای تتاریخی و یفتمتانی
متفاوتی دامن زد .شکلهای یفتمانی که ررای تحریت مسئلهی کرد و رهویژه تحریتت
جمهوری و ریشهها و اهدا آن رهکار یرفته شد رر غلبتهی مفهتوم متفتاوتی از خترد
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سیاسی در میدان سیاست دلالتت میکترد؛ ایتن مفهتوم متفتاوت مفهتوم جدیتدی از
مصلحت و امنیتت دولتت رتود کته در یفتمتان رژیتم و رته نحتو مشتاره در یفتمتان
اپوزیسیون دموکراتیک طنینانداز شد .رافتار خرد سیاستی کته اشتکا جدیتد رفتتار
قدرت حاکم را پی میریخت تداوم پیدا کرد تا تحریت دیهتری غیتر-حتاکم و تتاریخ،
سیاست و فرهنگ او را تا مراحل آخرین جنگ سرد ره اشکا یونایون تعیین کند.
در یذشته قیام کردها را غالباًانهیزهی حکومت ررای تمرکزیرایی و تحمیل ستلطه
و نیارت مستویم رر سرزمینهای کرد ررانهیخته میکرد ،سترزمینهتایی کته شتامل
قلمروهای شناختهشدهی امارتهای رو ره افو کرد و یا سرزمینهای قبیلهای میشد
که خانهای قدرتمند کرداز آن حفاهت کرده رودند .هتد ایتن قیتامهتا حراستت از
استولا نهادی و مالی امارتهای کرد رود و رعدتر یعنی در اوایل قرن ریستم ره سبب
حراست از قلمرو قبیلهای که شامل زمین و درامد آن رود صورت مییرفتت .در متورد
اخیر زمین و درآمد آن امری رود که قدرت و امتیاز رهبری قبیلهای رر آن در ستاختار
دولتی غیر متمرکز و پیشاسرمایهدارانه مبتنی مییشتت .مخالفتت ستنتی کردهتا رتا
دولت در دورهی پیشا-جمهوری ایرنهوییم هیچیاه اما رهندرت ره اقتتدار متردم کترد،
هویت آنها و حووقی که ررای مطالبهی مشروعیت در مبارزهای که اساستاً ماهیتت آن
شکل منطوهای داشت متوسل میشد .عولانیت جنبشهای کتردی در دورهی قبتل از
جنگ جهانی دوم رر اصل و نسب قبیلهای و مالکیتت رتزرگ زمتین مبتنتی رتود کته
یرایشهای مرکزیرای آنها دولتی را هد قترار متیداد کته فاقتد وحتدت سیاستی و
نیامی رود .از یک سو فودان یک قدرت حاکم مدرن در مرکتز و از ستوی دیهتر نبتود
هویت قومی یکپارچه در جامعهی کرد پیش از هر چیز ردان معنا رود که قیتام کردهتا
هر اندازه قدرتمند نیز که رودند تنها اشکا ویژهای از معاملته رتر ستر خودمختتاری و
نفوذ منطوهای محلی را رهوجود میآوردند .این قیامها نه وحدت سیاسی قدرت حاکم
را هد قرار میدادند و نه هویت آن را ره پرسش کشیده یا تهدید میکردند.
ریست و پند سا تمرکزیرایتی کشتوری و مدرنیزاستیون اقتداریرایانته در طتو
حکومت پهلوی ساختار و کارکرد قدرت در ایران را تدییر داد .مبانی دولت متدرن کته
وحدتش را از ارادهی قدرت حاکمی کسب میکند که خود در وحدت حوتوقی دولتت
جلوه مییارد ره این امر اشاره داشت که کتارکرد قتدرت رته اشتکا جدیتدی از خترد
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سیاسی و سازوکارهای حاکمیت و سلطه نیازمند است .محاسبات و تصمیمییریهتای
سیاسی که اغلب مصلحت دولت آن را هدایت میکترد و رتا ررداشتتهتای غلتوآمیز از
امنیت ملی و تعاد قوا تشدید میشد در الزامات استراتژیک و ایدئولوژیک جنگ سرد
ریشه داشتند .نکتهی مهم در این زمینه حضتور در یفتمتان رستمی حاکمیتت ملتی
جدید رود که خود شامل اهدا و قصدهای واقعی و فرضتیای میشتد کته چتارچوب
عولانیتی را ررمیساخت که اساس مصلحت دولت را در حتوزهی سیاستی ملتی شتکل
میداد .این ردان معنا رود که در چارچوب حووقی-سیاسی دولت ملتی تمتام مفتاهیم
مرروط ره مصلحت دولت را مفاهیم مرروط ره منافع ملی یکسان رودنتد .ایتن یکستانی
معلو رازتعریت مصلحت دولت را در نیر یترفتن مفهتوم حاکمیتت ملتی و یفتمتان
رسمی ملییرایایانهی در حا شکلییری رود.
این یهانهی میان مصلحت دولت و منافع ملی در چارچوب حووقی-سیاسی دولتت
ملی پیآمدهای یستردهای ررای تحریت مسئلهی کرد در ایران پسا-جنتگ رتههمتراه
داشت .زیرا تداوم تعریت قومی از هویت قدرت حاکم که در ایتن پتژوهش رته اشتکا
یونایون مدنیر واقع شده است ،ردان معنا رود که دولت متدرن در ایتران مفهتومی از
منافع ملی را راعث شد که ره شکل قومی تعریتت شتده رتود و همچنتین تتداوم ایتن
تعریت قومی از هویت قدرت حاکم ره مفهومی از مصتلحت دولتت اشتاره داشتت کته
اشکالی از عولانیت ،محاستبهی سیاستی عولتانی و تصتمیمییری را رتهمگارته پتیش-
شرطهای مورد نیاز در نیر مییرفت که رنا ره تعریت ،هویتتهتایی را کته رتا هویتت
مسل قومی فارس اختلا داشتند حذ میکرد .این تعریت قتومی از منتافع ملتی و
مصلحت دولت نهتنها ره تحریت مسئلهی کرد رهمگاره توطئهی الهامیرفته و هتدایت-
شده از سوی ریهانه که ررعلیه حاکمیت و تمامیت دولتت ملتی عمتل میکنتد یتاری
رساند رلکه در عین حا در حتا تتدارک دیتدن اتحتادی یفتمتانی میتان حکومتت
مرکزی و اپوزیسیون دموکراتیک علیه اهدا و خواستهای جمهتوری کترد در طتو
مذاکرات و رعد از آن رود .آن پیوند حیاتی که این دو طیت را رتا هتم متحتد میکترد
تعهد هر دو ره ملییرایی قومی فارس رود .این دو طیت در مفهتوم قتومی ملییرایتی
که پیشاپیش در قانون اساسی رنیان شده رود اشتراک داشتند ،همتان قتانون اساستی
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که از نیر ایشان سند پر افتخار مبارزهی دموکراتیک در تاریخ متدرن ایتران رتهشتمار
می رفت .دموکراسی در ایران مشروطه همانند تمام جوامع چنتدملیتی و چنتدقومیتی
قررانی تعهدش نسبت ره قومیت و هویت قتومی شتد .مفهتوم حاکمیتت مردمتی کته
شالودهی تمام نیریههای مدرن دموکراسی و حکومتهای دموکراتیک است هنهتامی
که را مصلحت دولت و اقتضتائات امنیتت ملتی ستنجیده شتد تتوفیوی حاصتل نکترد.
آموزهی دموکراتیک حاکمیت مردمی و رازنمایی حوتوقی-سیاستیاش نشتان داد کته
چیزی جز ژستی تهی نبود .ره عبارت دیهر این آموزه ریان تعهد قومی نسبت ره مردم
ره مگاره رالاترین اقتدار و منبع مشروعیت رود که در عین حا مبنا و نیرویی در میدان
سیاسی نداشت .شالودههای قومی عولانیتت سیاستی موجتود در دولتت ملتی مفهتوم
ذاتیرای تکگریرایی دموکراتیک را از کتارکرد سیاستیاش تهتی ستاخت و آن را رته
میهر خواستهای محوقنشدهی رژیمهای سیاسی شکستخورده تبدیل کرد.
ره شکل کلی جمهوری ررای کردها و سیاستهای دموکراتیک در ایران چه پیامی
داشت؟ فروپاشی جمهوری کرد و استیلای نیامی رر منطوه را تحمیل مجدد قتدرت و
هویت حاکم دنبا شد .قدرت دولت نهتنها اقتدار قدرت حاکم را مجدداً تگبیتت رلکته
همچنین هویت خود را دوراره رر شکستخوردیان تحمیل کرد .هویت ،زران و فرهنگ
کردی را نیرو و شدتی ریساروه سرکوب شد .اما حویوت این است که تحمیتل مجتدد
قدرت و هویت حاکم در کردستان که سرکوب خشن هویت و زرتان کتردی را رتدیهی
فرض میکرد ،همراه را تکنولوژیهای ویژهی قدرت که ررای دستیاری رته ایتن غایتت
دویانه رکار یرفته میشد (خصوصاً در حوزهی امنیت ،نیارت و تنییم جمعیت) تنهتا
نشانه ای از دیریونی جامعه و حکومت ایران از زمان انولاب مشروطه رود .در درجتهی
نخست این امر نشان میداد که دولت ایران علیرغم آنکه دچار رحترانهتای متنتاوب
اقتدار می شد اما موداری از مسیر را در فرایند تبدیل شتدن رته یتک دستتهاه متدرن
حاکمیت و سلطه طی کرده رود .همچنین این مسئله نشان میداد که مستئلهی کترد
در ایران دیهر ریان نارضایتی اقلیتی که در حاشیههای فرهنهتی سیاستت ایتران قترار
داشت نبود رلکه ریشتر قلب خاموش اما تپندهی سیاست ایران رود که پیوسته وحدت
سیاسی و هویت قومی قدرت حاکم را ره پرسش میکشید .این مسئله همچنین نشان
میداد که موضوع ،تکوین سیاسی تفاوت سرکوبشدهای است که از مسیری مییذرد
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که در هزارتوی پیچیدهی قدرت در ایران مدرن _ از شکلییری آن در موطع انولتاب
مشروطه تاکنون _ قرار دارد.
در حویوت تکوین و تداوم مسئلهی کترد در ایتران از زمتان فروپاشتی جمهتوری،
فعا کردن مجدد نود نیریههای ذاتیرای متداو در مورد دموکراسی استت کته رته
اشکا متنوع روشنفکران ایرانی اعم از سکولار و اسلامیرا رهمگارته رتدیلی رترای نیتام
کنونی تصور و عرضه میشود .زیرا تداوم تفاوت غیر-حاکم تمام ادعاهای دموکراتیتک
در مورد تکگریرایی را تضعیت میکند ،تکگریرایی که را در نیر یترفتن تمتام جوانتب
هویت را رهمگاره حضور رتدیهی فترض میییترد ،امتری کته تفتاوتی را کته در رطتن
هویتهای غیر-حاکم قرار دارد شناسایی نمیکند و ردان احترام نمییتذارد .ایتن امتر
نشاندهندهی آن است که تفاوت شرط امکان یک تکگریرایی ناب است که هم ستطح
کارآییاش را میتواند تعیین کند و هتم محتدودیتهتایش را در فرآینتد دموکراتیتک
سیاسی مشخی می سازد .رنارراین ایر دموکراسی امری استت رترای غلبته کتردن رتر
مشکلات سیاسی ،حووقی و فرهنهی رنیتادینی کته از تعریتت قتومی قتدرت و هویتت
حاکم در جوامع چندملیتی و چندفرهنهی مانند ایران ناشی میشتود پتن شناستایی
دموکراتیک تفاوت و حوتو متدنی و دموکراتیتک امتوری ضتروری رشتمار میآینتد.
جمهوری دموکراتیک که از نیریتههای ذاتیترای دموکراستی فرانستوی الهتوررداری
میکند نمیتواند پاسخی ررای مشکلات سیاسی ،حووقی و فرهنهتی راشتد کته ستبب
تداوم و رازتولید مسئلهی کرد در ایران هستند .تا هنهامی که پیوند نیری و حوتوقی-
سیاسی ای که ره نحو استوار هویت حاکم را ره قومیت و فرهنگ مستل یتره میزنتد
شکسته نشود ،مسئله کرد پاررجا خواهد ماند .شکستن این پیوند و پایان دادن ره ایتن
رارطهی شوم رهتنهایی میتواند مسیر حل دموکراتیک مسئله کترد در ایتران را نشتان
دهد.
از سوی دیه ر فروپاشی جمهوری ررای کردها چیزی رتیش از یتک پیتام تتاریخی
دارد .از نیر آنان این رخدادامری نبود که تنها در یذشته ر داده استت .ایتن حادثته
ررای آنها امری است که در اکنون زندیی میکند که نهتنها حافیه را ررمیانهیزد رلکه
همچنین ره یفتمانها و اعمالی که اکنون را شکل میدهند روح میرخشتد .کردهتا از
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طریق این رخداد در مورد یذشتهی خود تفکر میکنند و اکنون و آیندهی خیالیشان
را ره مصا همدیهر میررند .جمهوری نشانهای است که آنهتا در ستایهی آن زنتدیی
خود را رهمگاره مواومت و مبارزه میزیند .و این مبارزه و مواومت که تهدیتد مشتترکی
است که از د زندیی آنها مییذرد ره جامعهشان وحتدت میرخشتد و تتاریخشتان را
منسجم میسازد .تداوم مبارزهی آنها ریان میل محوق نشدهشتان رترای آزادی استت.
روایت مبارزه رهعنوان میل محوقنشده ررای آزادی رر ضرورت قدرت ررای رسیدن رته
آزادی تأکید میکند .این امر نشان میدهد که قدرت یوهرآزادی است و نیتز ایتنکته
آزادی تنها میتواند رهمدد کنشهای تاریخی که آکنده از قدرت هستتند ردستت آیتد.
تنها شرای اکنون کردها که مبتنی رر انکار و سرکوب هویتشان است امری است که
ره خواستشان ررای آزادی معنا میرخشد .چراکه آزادی از رطن این رارطهی متناقض
ناشی میشود و رتدینستان همتواره آکنتده از قتدرت استت .آزادی در غیتاب قتدرت
فرانمیرسد .کردها نباید اجازه دهند که دوراره از حویوتت ایتن پیتام ریرهتره رماننتد.
آنها ایر میخواهند که در ایرانتی دموکراتیتک شتنیده شتوند ناچارانتد کته ختود را
قدرتمند سازند.
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