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 شاارن» سااو  از «کُرد ناساایونالیساام خاسااتگاه د  گفتا هایی» کتاب انتشااا  دنبالبه

 حاضر کتاب .دادم انجام کتاب نویسندگان از یکی ولی عباس  با گوییوگفت  «چشمه

 و تئو یك لحاظ از آن مقالات که ستا کردشاناسای مطالعات مجموعه از چها م جلد

 که شاااودمی محساااوب زمینه این د  هانوشاااته ترینجامع از یکی نگا  تا یخ

 ا ائه هستند تحقیق حال د  خاو میانه ها ناسایونالیسم  زمینه د  که پژوهشاگرانی

 ،گراازلی ها استدلال خلال از کرد یونالیسمناس  مسأله تا شده سعی آن د  و اندکرده

 این که آنچه و شود بر سی گرایانهتا یخ ماتریالیستی و گرابرساخت ،مد نیست ،گراقوم

 مطالعاتی با  نخستین برا  که است این کرده مطرح گامپیش اثر  عنوان به  ا کتاب

 اختیا  د   ا اهبینش و هاپژوهش و هابرساخت ،کرد ناسیونالیسم بر متمرکز چنیناین

 شده یاد کرد  مطالعات  حوزه د  چرخشی عنوان به آن از که دهدمی قرا  خواننده

 ت. )س.ن.(اس

 
 تاریخی   نوشممتار ضممرور » که کنیدمی اشممار  شمم ا کتاب از جایی در

 نیادب برای باشد مبنایی تا کردهاست به گذشمته اعطای کُرد ناسمیونالیمم 

 تاریخی یسوژ  یک یمثابه به آیند  سر بر جدال نیز و حال هایلحظه نهادن

 رایب مبارز  و شدن انکار نفی سیاست یعنی .است کرد سیاست سوژ  این که

 لزوم خواهدمی کتاب این آیا تعبیر این به توجه بما .«خود حقو  احقما 

 گیره ه موج با ه مو اتفاقاً ،که را امروز جهان در هاکرد برای ناسمیونالیمم 

 کند؟ مطرح است، نیز ناسیونالیم 

 
 را ب فرهنگی  ویکرد  نیز و سیاست یك عنوانبه ناسایونالیسم ضارو ت من نظر به

 عنوان داشتم قصاد کتاب این د  من که آنچه اما اسات مطرح که ساتهامدت کردها

 من ذال .شود تئو یزه د ستیبه باید کردها برا  ناسیونالیسم  مسأله که بوده این کنم

 زا آینده و حال گذشته، با  ابطه نظر از  ا آن موجودیت تا کردم ساعی نوشاتا  این د 

 لیک چا چوب د  تعبیر  به نیز کرد ناساایونالیساام البته .کنم بیان تئو یك لحاظ

 نظر مد باید نیز  ا نکته این اما گیردمی قرا  جهان د  ناساایونالیسااتی ها حرکت
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 جهان د  امروز که جدید  ها ناسیونالیسم جدید موج با ردک ناسیونالیسم که داشت

 حرکت یك کرد ناساایونالیساام من  عقیده به .اساات متفاوت کلیبه شااده آغاز

 که آنچه بین این د  اما فرهنگی و مدنی ساایاساای، ها خواساات با اساات دموکراتیك

 د  ا  خود موجودیت کرد ناسیونالیسم که است این بگیرد قرا  توجه مو د بایساتمی

 احقاق برا  دموکراتیك چا چوب د  کاملاً آن ها خواساات و بیندنمی دیگر  نفی

 و کند بیان  ا خود هویت بتواند آن بر تکیه با که سااتقالبی د  اشساایاساای حقوق

 طلبانهتوسااعه نآ ساایاسای ابزا ها  و اهداف گفتمانی نظر از بنابراین .ببخشاد تکامل

 .اساات خود قلمرو چا چوب د  هویتْ این تبین و ا اسااتقر خواسااتا  لذا نیساات

 ها مشااخصااه از یکی این و نیساات «سااازدیگر » عنوان هیچ به کرد نالیساامیوناساا

 دموکراتیك  جنبه  آو ندهوجودبه البته ویژگی این .است کرد ناسیونالیسم اسااسی

  وسیله به اشهویت خواهدمی کرد ناسایونالیسم که بینیممی ما پس .هسات نیز آن

 که  ا حقوقی از دسااته آن آن، پیرو و شااود گذاشااته احترام آن به و پذیرفته دیگر 

 تحقق خواستا  و کندمی تعریف است هویت این سیاسی و حقوقی شناسایی از ناشای

 و دولتی مسل  هویت با تضاد د  آن ها خواست کنونی شارای  د  اگر اما .اسات آن

  نتیجه اندکردستان ها بخش بر حاکم حاضار حال د  که ساتکشاو هایی  سامی

 دانستن ناموجه  غمعلی کرد ناسیونالیسم .است سایاسای حل اه و مذاکره امکان عدم

 کرد  ها جنبش تا یخ به اگر و داندمی فصاالوحل و مذاکرهقابل  ا هاآن تفا ق، این

 یعنی] هاتفاوت این پذیرش و گفتگو برا  تقاضا که زمانی تنها که بینیممی کنیم نگاه

  نتیجه نشده واقع پذیرش مو د [کرد  هویت برا  حقوقی و سیاسی چا چوب قبول

 نهایت د  اما .است بوده نظامی و مسلحانه بیان گاه و مسال  ها حکومت با تضااد آن

 برا  یجای خود سیاسی و گفتمانی ساختا  د  کرد ناسیونالیسم که است این حقیقت

 .ندا د دیگر  محو و مسلحانه ها کتحر و جنگ

 
 وردم است، دوانید  ریشه کرد دیگربودگی در که انکار و سرکوب ترومای اگر»

 بر مبتنی خشونت دیالکتیک در نهفته خشمونت نگیرد، قرار ملأت و پرسم 

 یشناسای برای کردها یمبارز  و سویک از کردی هویت انکار و نفی بین تضاد
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 و یافت خواهد ادامه نخورد دسممت ایگونه به گر،دی سمموی از آن پذیرش و

 یهرابط تاریخ به تاز  نگا  نوعی البته و کردهاست گفتن سمخن این، یلازمه

 یمثابهبه آنها حضور یعنی کردها با کردستان از بخ  چهار هر در هاحاک یت

 که ،سیاسی گفت ان شرایط به که ش است یمقاله از بخشی این «دیگری یک

 اشار  ست،یکرد ناسمیونالیم  یمممأله پذیرش روند در مه  ارکان از یکی

 چطور ایران در بالاخص ممأله این برای را سیاسی گفت ان فضمای شم ا .دارد

 کنید؟می ارزیابی

 
 به منوط  ا سیاسی  ایده این و گفتمان پذیرش شرای  من ایران، کردستان مو د د 

 همانند نیز کردستان د  دانیممی که همانطو  زیرا .دانممی کردساتان موجود شارای 

 من که است کرده تغییر اخیر ها سال طی گفتمانی ها ویژگی ایران ها بخش سایر

 ایران کردستان گفتمانی فضا  حاضار حال د  :کنم تشاری  طو این  ا آن خواهممی

 اباحز تسل   حیطه که تبعید د  بخش یك است، تکوین حال د  مجزا بخش دو د 

 که  وشنفکر جوان نسال دسات د  ایران داخل د  دیگر بخش و اسات کرد سایاسای

 تحول ها قابلیت که دهدمی نشااان قرائن .اساات جدید گفتمانی میدان یك اساااساااً

 به حالا .بود خواهد و سااتا خا ج بخش از مساااعدتر بساایا  بخش این د  گفتمانی

 با و گذشااته  دهه چند د  بپردازیم؛ اساات احزاب تساال   حیطه د  که بخشاای

 که جهان د  مساال  ئولوژ اید عنوان به ما کساایساام افول ویژههب اساااساای تغییرات

  دمو د  .داشاات چشاامگیر  تغییرات گفتمانی فضااا  بودند، ثرأمت آن از نیز کردها

 ایدئولوژ  چون اما گیردمی  ا ما کساایساام جا  ساایاساای اساالام،انقلاب از بعد ایران

 ضاییف لذا ندا د مشروعیت و نیست مقبول کرد اپوزیسیون برا  اًطبیعت است حکومت

 سااتفضااایی عمدتاً شااودمی ایجاد کرد احزاب ویژههب و خا ج د  کرد فعالین برا  که

 کهاساات  تر ادیکال ها گفتمان و هاایدئولوژ  بعضاااً یا لیبرال دموکراساای از ثرأمت

  شیوه هب نیز سنتی سیسمما ک اگرچه است، دموکراتیك ساوسیالیسم نوعی از ثرأمت

 .بپردازیم جریان این دیگر ساو  بر سای به باید حالا اما .دا د ادامه  احاشایه نسابتاً

 از خا ج چه و داخل د  چه سااازمانی غیر چه و سااازمانی چه ایران د  کرد  جامعه
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 یك حاکمیت هاآن برا  .اساات بوده مواجه دوگانه «دیگر » یك با همیشااه ایران

 و مسلحانه جنگ سیاسی احزاب عملکرد آن با ههمواج د  که اسات سارکوبگر دیگر ِ

 این از دیگر  نمود اما .است بوده مدنی اعتراضات داخل، د  سیاسی نیروها  عملکرد

 و  د لدلی به نیز آنها که است ایران کرد غیر دموکراتیك ساکولا  اپوزیسایون دیگر 

 دوگانگی این لذا .اندایسااتاده شااانقابلم د  دیگر  نحو به کردها تقاضاااها  انکا 

 است آو ده وجود به حاضر حال د  ایران د  کرد سیاست برا  ا ویژه شرای  گفتمان

 گفتمان یك برا  فضا اگر یعنی باشاد خطرناک تواندمی هم حدود  تا من نظر به که

  ا کردها ها  خواسته و نشود فراهم کرد غیر دموکرات اپوزیسایون طرف از مشاترک

 این حل برا  ا امیدوا کننده اندازچشاام ندهند، جا  خود ساایاساای ها برنامه د 

 .داشت نخواهد وجود مسأله

 
 کردن دموکراتیز  و اساسی قانون اصلاح» که شمد  عنوان کتاب از جایی در 

 کردها برای برابر سیاسی بازن ایی خود خودی به تواندن ی شمهروندی مفهوم

  ه آن ،سیاسی قدر  هویت شدن دموکراتیک آن نیازپی  و کند تض ین را

 اساسی قانون در دموکراتیک مفهوم یک گنجاندن .«است رادیکال یاشیو  به

 لیبرال گراهایملی حتی و کرد هایسوسیالیمت از بمیاری که سمتحلیرا 

 که کنیدمی فکر ش ا دانند،می کرد یمممأله حل را  را آن نیز ترک و ایرانی

 است؟ مناسب منطقه حاضر حال موقعیت به توجه با انداز  چه تا حلرا  این

 
 مسااأله این باب د  من که آنچه کنم اضااافه  ا نکته یك مو د این د  من بدهید اجازه

 هم و ایرانی ها دموکرات هم یعنی اساات دیگران  گفته از متفاوت امکرده تئو یزه

 بعد و شود برقرا  سو یه و ترکیه ایران، د  دموکراسای اگر که دا ند اعتقاد که کساانی

 هوممف نژاد  و مذهبی مسائل جا  به مدنی حقوقی مسائل بر تکیه با اسااسای قانون

 حل هاقومیت  مسأله ر یتعبهب یا ملی  مسأله نتیجه د  کند، اصالاح  ا شاهروند 

 د  نباید ساساًا که گویممی من هاسات،آن مخالف کاملاً با ه این د  من نظر .شاودمی

 هداشت وجود شهروند  شرای  و ملیت شارای  تعریف بین فرقی هیچ اسااسای قانون
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 زبان عشر ،اثنی شیعه مذهب ایرانی ملیت شرای  اسااسای قانون د  که وقتی .باشاد

 دیگر طرف از و اساات شااده گرفته نظر د  فا ساای فرهنگ و مشااترک تا یخ فا ساای،

 دونب بداند، ایران قانونی شااهروند  ا خود باید که کساای یعنی ایرانی، شااهروند هویت

 وجودهب آشکا  فتمانیگ تضاد یك شود،می تعریف زبان و فرهنگ نژاد، هویت، به توجه

 ایران  ساامی شااهروند  ا خود بین این د  که کساای تکلیف نیساات معلوم و آیدمی

 ذهبم کرده فتعری ایرانی ملیت برا  اساسی قانون که شرایطی به توجه با اما انددمی

 رد،ک تبیین باید چطو  ا  وسیاسی حقوقی نظر از هاتفاوت این است، متفاوت او زبان و

 کهاساات  ملی هویت با شااهروند فرهنگی و زبانی مذهبی، هویت ها تفاوت مقصااود

 یمعن باید چگونه  ا آشکا  تضااد این .اسات کرده تعریف حاکم فرهنگ و حاکم قانون

 به تسنن مذهب با ا خانواده د  که شاخصای آیا هاتفاوت این گرفتن نظر د  با کرد؟

 نظر د  با دا د نیز متفاوتی فرهنگ و تا یخ و نیست فا سی او ماد   زبان و آمده دنیا

 پس نه؟ یا اساات ایرانی فرد این آیا ایرانی ملیت از اساااساای قانون تعریف داشااتن

  ا شااهروند  تعا یف هم چندهر شااما که اساات این اساااساای  مسااأله بینیممی

 منشاااا  ملیت هویت گویا  که ملیت مفهوم تعریف از  ا آن و کنید دموکراتیزه

 .شااد نخواهد حل مشاکل بدانید اسات متجلی دولت د  که اسات سایاسای حاکمیت

 باشااد ملی فرهنگ و مذهب و زبان از متمایز تا یخ و فرهنگ و مذهب زبان، که زمانی

 اساس بر است ملت حادآ همان که ا  سایاسی  تقد هویت اسااسای قانون اگر یعنی

 هب آشااکا  تناقض یك هم باز باشااد کرده تعریف دیگر  معین تا یخ و زبان و مذهب

 تعریف بایسااتمی باشاایم معضاال این برا  واقعی حلی اه دنبال به اگر .آیدمی وجود

 یمکن یکسان ،ملت هویت یعنی حاکم قد ت هویت با دقیق طو  به  ا شهروند  هویت

 فرهنگ و تا یخ با و کرد  زبان با سنی مذهب با کرد شهروند یك صاو تاین غیر د 

 این که چرا گرفت، خواهد قرا  سیاست مشروع  حیطه از خا ج ابتدا همان د  کرد 

 مرزها  و حدود که اساات ملی مساال  هویت همان یا ساایاساای قد ت هویت تعریفِ

 وا د ثغو  و حدود این از خا ج اگر پس کندمی تعیین  ا مشااروع ساایاساات قانونی

 خشونت هدف تواندمی قانونی صو ت به و کرده عمل قانون خلاف عملاً شود سایاست

 و دموکراساای با تنها نتیجه د  .شااود مجازات قانوناً و بگیرد قرا  ساارکوب و ساایاساای
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 اقوام یا هاملیت مشکل تواننمی اساسی قانون د  شاهروند  مفهوم کردن دموکراتیزه

 .کرد حل ایران د   ا

 

 کنید؟می تفمیر چطور را رادیکال کردن دموکراتیز  یممأله پس

 یلتشک جدید اساسی قانون نوشتن برا  سسانؤم مجلس اسات قرا  فردا کنید فرض

 قومیت  مسااأله از جدا  داندمی دموکرات  ا خود که کساای هر زمان این د  شااود

 از بایستمی دا د اعتقاد دموکراسای به که ...ای و بلوچ فا س، ترک، کرد، فرد هر یعنی

 اساسی قانون د   سمی چیز هر و  سمی فرهنگ  سمی، مذهب  سامی، زبان تعریف

 ،سیاسی قد ت زبانِ یعنی این باشاد  سامی زبان از حرف کجا هر زیرا کند جلوگیر 

 اشمذهب یا اشزبان که کسی پس .است سیاسی قد ت مذهب همان  سامی مذهب

 دو د جه شااهروند یا و گیردمی قرا  قد ت مقابل د  یا خواهناخواه ،نیساات  ساامی

 شااهروندان آیدمی جاهمین از هم دود جه شااهروند  مفهوم که دانیممی .شااودمی

 یکی اسااسی قانون د  شاده مطرح هویت با شاانهویت که هساتند کساانی دود جه

 .نیست

 
 برسمماخت در آنها نق  و کردی هایجنب  مورد در ک ی بدهید اجماز  

 اشار  کتاب از جایی در ش ا که طوره ان کنی  صحبت نیز کرد ناسیونالیم 

 تاریخی هاینوشته و کرد تبارشمناسی بررسمی در اصملی عامل دو کنیدمی

 هایدولت که حاک  هویت خشممونت اول دارد؛ کننمد تعیین نق  هماآن

 دوم و اندکرد  اع ال ار آن عرا  و سوریه ترکیه، ایران، در مدرن سمرزمینی

 هایجنب  نق  ش ا کردی،حال هایجنب  ایدئولوژیک و سیاسی یتوسعه

 کنید؟می بررسی چطور را اخیر سال صد در ایران کردستان مورد در کردی

 
 ناسیونالیسم برساخت د  ا عمده بسیا  نقش ایران د  کرد  ها جنبش من نظر به 

 حقوق احقاق د  هاجنبش این موفقیت عدم است توجهقابل که آنچه اما اندداشته کرد

 د  کرد  ها جنبش با  ا آنها بخواهیم اگر مثلاً اساات کرد ناساایونالیساام نظر مو د
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 کرد  ها جنبش د  که بینیممی .است مشهود اساسی فرق یك کنیم مقایسه ترکیه

 د  ونبد و شده، منجر مسلحانه جنگ به که حاکمیت اسااسای مشاکل  غمهب ترکیه

 د  اندتوانساته فعلی، شارای  د  کرد  مساأله نظامی و سایاساای تبعات داشاتن نظر

 یك به  ا آنها واقع د  قو  بسیا  اجتماعی  جنبه این و باشند داشاته حضاو  جامعه

 داخل د  آنها بودن ا گماند د  زیاد  حد تا همین و کرده تبدیل اجتماعی حرکت

 د  ساایاساای  هبر  و نظامی نیروها  کهآن جودو با یعنی بوده، ثرؤم ترکیه خاک

 دانیممی ما و .است ثیرگذا أت و دا د حضو  جامعه د  جنبش خود است ترکیه از خا ج

 ترآسان مراتببه سیاسی حرکت یك کردن محدود یا و نظامی حرکت یك سرکوب که

 سایاسی احزاب من اعتقاد به نظرم این از .اسات اجتماعی حرکت یك بردن بین از زا

 خالی  ا میدان فرهنگی و اجتماعی نظر از زیرا اندکرده ا عمده اهمال ایرانی کرد

 د  پر نگی فرهنگی و اجتماعی حضااو  اندنتوانسااته هاسااال این تمام د  و اندکرده

 اهمیت فرهنگی و اجتماعی ها فعالیت به  ساادمی نظرهب .باشااند داشااته جامعه

 حال د  که فرهنگی - سایاسی گفتمان فضاا از  که ساتا دلیل همین به و اندنداده

 د  داخلی فضا  این .اندمانده عقب اسات جریان د  ایران کردساتان داخل د  حاضار

 از ا جخ د  ایرانی کرد احزاب فرهنگی سیاسی گفتمان فضا  از بالاتر  بسایا  ساط 

 طو به فرهنگی انگفتم نظر از اندنتوانسته زمان طول د  احزاب این زیرا ،اسات ایران

 جوان نسل با ههمواج د  ،نقص این من نظرهب .کنند بازسااز  و بازبینی  ا خود مداوم

 تداوم و آیدمی چشم به بسیا  شودمی فرهنگی و سیاسی  عرصه وا د که  وشنفکر 

 آن وقت من نظر به .داشاات خواهد آینده د  ساایاساای احزاب برا  بد  تبعات آن

 سمپوپولی این که زیرا بردا ند خود فرهنگی پوپولیسم از دسات اباحز این که  سایده

 زمانی تنها کرد سیاسی احزاب که بینیممی ما زیرا ست وشنفکر  ضد بسیا  فرهنگی

 آنها ئولوژ اید و ساایاساات خدمت د   وشاانفکران این که پذیرندمی  ا  وشاانفکران

 که باشد جدید  گفتمانی  حوزه د  هایشفعالیت که  ا مستقلی  وشانفکر و باشاند

 اخلاقی و ساایاساای انگ او به و کنندمی طرد نیساات مقبول یا و ناشااناخته آنها برا 

 نخبگان اصااطلاحبه و  وشاانفکر   جامعه بین شااکاف ایجاد باعث همین و زنندمی

 این معتقدم من که است اساس همین بر و شده ایران کرد سایاسی احزاب و فرهنگی

 حتی و اپوزیسیون حکومت، موقعیت از د ستی د ک  و هیچبه حاضر حال د  احزاب
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 و اجتماعی شاارای  که پذیرفت باید .ندا ند جامعه داخل د  خودشااان مشااروعیت

 آن متعاقب و کند تغییر زمان طول د  که اساات ممکن ساایاساای  مبا زه فرهنگی

 .کرد هدخوا تغییر نیز نآ عملکرد  مشروعیت و استراتژ  و جنبش اهداف و شارای 

 قائل شانمبا زه هاسال و کرد ها سازمان و احزاب برا  که احترامی تمام وجود با لذا

 .داشت نظر د  نیز  ا آنها اشتباهات باید که دا م اعتقاد حال عین د  هستم

 

 ناسیونالیم » عنوان تحت ناسمیونالیمم  از نوعی به کتاب از هاییبخ  در

 ایقبیله و ایعشیر  اجت اعی ساختار به جهتو با و است شد  اشار  «فئودالی

 در حتی و هاجنب  اکثر در ایعشممیر  رهبری نق  و کردهما میمان در

 اُمرای و آغاها یعهد  به ع دتاً که کردی جوامع در خودگردانی از هایین ونه

 و کردی احزاب نق  شودمی مطرح بین این در که الیؤس ،است بود  عشیر 

 کنیدمی فکر ش ا .اسمت معادلا  این زدن بره  در شمانثیرگذاریأت میزان

 اند؟کرد  ع ل موفق میزان چه تا زمینه این در کردی احزاب

 
 شااانمقالات از یکی د  پو  حساان امیر دکتر مرحوم  ا فئودالی ناساایونالیساام مفهوم

 که مداشتی کرد ناسایونالیسام ها ویژگی مو د د  باهم بحثی د  نیز و اندکرده عنوان

 چه فئودالیساام من اعتقاد به زیرا .امکرده  د  ا آن من اساات، آمده هم کتاب این د 

 و دا د خاص معنا  ،تا یخی  مرحله یك منزلههب وچه تولید   شاایوه یك نوانعبه

  مسااأله .اساات تضاااد د  مد ن ایدلوژ  یك عنوانبه ناساایونالیساام ها ویژگی با

 برداشاات چیز  چنین اساااساااً یعنی معناساات د  تضاااد یك فئودالی ناساایونالیساام

 پیداساات ناسایونالیسام تعریف از که طو همان زیرا اسات ناسایونالیسام از یناد سات

 کرده وا د سیاست  عرصه به  ا آن مد نیته و هستند مردم اینجا د  اصالی  ساوژه

 سیاسی حرکات و شودمی محسوب ناسیونالیستی ها سیاست آغاز مد نیته لذا .است

  ا هاآن توانمی بلکه نیستند ناسیونالیستی ها فعالیت  دسته د  دو ان این از پیش

  سوژه و استراتژیك اهداف .داد جا  پرساتانهمیهن ها جنبش و حرکات  زمره د 

 و یكتئ اشتباه دانستن یکی  ا هاآن و دا ند فرق هم با کاملاً گراییملی و دوستیوطن
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 ساایسااتم دا م اطلاع من که جایی تا برگردیم الؤساا دوم بخش به اگر حالا .اساات

 ایران کردسااتان د  کرد ناساایونالیسااتی مد ن ساایاساات د  چندانی نقش ا عشاایره

 به است مربوط افتاده اتفاق منطقه این د  که ا عشیره حرکت آخرین و است نداشته

 من ا  بساای نظر برخلاف که ،«ساامکو به معروف شااکاک آغا  اسااماعیل» جنبش

 حرکت یك تربیش من اعتقاد به و دانمنمی ناساایونالیسااتی حرکتی  اآن  و هیچبه

 د  کرد  مد ن ناساایونالیساام .اساات بوده مرکز  حکومت با د گیر  د  ا عشاایره

  عهده به همیشااه اش هبر  و شااد آغاز بعد به ۰۳۹۱ از تقریباً ایران کردسااتان

 خاص تا یخی ویژگی به مسااأله این چرایی هالبت اساات بوده شااهر  بو ژواز خرده

 تصمیم  ضاشاه که زمانی بینیممی ما .گرددبرمی اشسیاسی سیستم و ایران  جامعه

 یلتشااک برا  شا و  پیشِ مشااکلات از یکی گرفت مرکز  حکومت یك برقرا   به

 اام ودنب کرد عشایر مختص تنها این و بود عشایر وجود ،سرزمینی مرکز  سیستم این

 بعد و شکست همد   ا هاآن سیاسی سازمان که بود این داد انجام  ضااشااه که کا  

 که عشااایر سااران اقتدا  و اقتصاااد  ساااختا  به هرگز اما کرد ساالاح خلع  ا هاآن

 د  .نکرد وا د ا لطمه هانآ مالی و اقتصاااد  اقتدا  به و نزد دساات بود مالکیبز گ

 بخش و ادغام سیاسی قد ت ساختا  د  عشاایر ساران ژهویهب و دا زمین  هطبق واقع

 ۲٨ کودتا  از پس که شاااهدیم ما نتیجه د  .دادندمی تشااکیل  ا آن فعال و مساال 

 حمایت سالطنتی حکومت بازگشات از که بودند کسااانی ازجمله عشاایر ساران مرداد

  غمهب ضیا  اصلاحات .داشات ادامه ا ضای اصالاحات زمان تا  وال این البته و کردند

 د هم ا  عشایر سران و مالکانبز گ اقتصاد  اقتدا  و مالکیگ بز مبانی هایشیکاست

 سران و مرکز  حکومت  واب  د  ا عمده تغییرات ا ضی اصالاحات از بعد .شاکسات

 تحکوم اقتدا  مدتی برا  کهاین با نیز انقلاب از بعد حال این با آمد وجودهب عشااایر

   فتهدسااات از اقتدا  که نیساااتند قاد  عشاااایر اما  ودمی نبی از عملاً مرکز 

 همآن از غیر به .ماندند حاشیه د  هم سیاسی نظر از و بگیرند بازپس  ا انشاقتصااد 

 که احزابی طبقاتی ساختا  و ایران کردستان ناسایونالیستی جنبش ها ویژگی به باید

 تمتفاو بسیا  چیز  عملاً که داشات، توجه دادند ادامه فعالیت به ایران کردساتان د 

 این اصاال د  عراق کردسااتان د  .بود ترکیه و عراق کردسااتان د  احزاب موقعیت از

 دست د   ا کرد  ها جنبش  هبر  که بودند عشایر ساران و دا زمین مالکینبز گ
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 کردستان د  کردها موقعیت اما است منوال همان بر وضع هم هنوز البته که داشاتند

 ا ضی اصلاحات هرگز عراق و ایران برخلاف آنجا د  زیرا است متفاوت هم این از کیهتر

 د  مخصوصاً ترکیه د  عشیره ساران و مالکینبز گ هم هنوز و اسات نگرفته صاو ت

 هم آن  عمده سیاسی دلیل و ددا ن وجود باشاد کردساتان که نآ شارقی ها بخش

 مالیش آتلانتیك پیمان امضا  از عدب ترکیه سیاسی ساختا  چندحزبی سایستم ایجاد

 طبعاً و شد مطرح سیاست د   أ  و انتخابات  مساأله آن  نتیجه د  که بود، ناتو یا

 آ ا بازا  بر تساال  برا  مناساابی  اه دولت و احزاب برا  هاعشاایره سااران با ائتلاف

 .شدمی محسوب

 

 ه  اشموضوع که بعدی الؤس در را سوریه کردسمتان وضمعیت بدهید اجاز 

 .کنی  بررسی است مرتبط

 حزب گیریشممکل به که «فوکارو نلیدا» ینوشممته کتاب هایمقاله از یکی در

 سیاسی و فرهنگی قوای یپیچید  آرای  اساس بر ۷۲۹۱ سال در «خویبون»

 هایفعالیت رویکرد تغییر از نویمند  دارد اشمار  سموریه در کرد غیر و کرد

 شمم ا نظر به گوید،می فرهنگی هایفعالیت به مممملحانه هایحرکت از حزب

 به تواندمی انداز  چه تا حاضر حال در کردی احزاب برای هافعالیت از نوع این

 هالیتفعا نوع این از روشنی مثال کند؟آیا ک ک کردی ناسیونالیم  پیشبرد

 دارید؟ ذهن در کرد احزاب از یکهیچ از

 تحت سااو یه که زمانی مثلاً .اساات متفاوت لحاظ هر از سااو یه کردسااتان موقعیت

 اتنیکی - قومی ساایاسات یك آنها ۰۳۹۱ تا ۰۳۰٨ از یعنی بود هافرانساو  قیمومیت

  د کردها که اساات طبیعی و بودند گرفته پیش د  سااو یه د  حکومت د   ا لیبرال

 که زمانی که آنجا تا داشااتند فعالیت برا  بیشااتر  عمل آزاد  شاارایطی چنین

 سااعید شاایخ» جنبش مثال برا  خو د شااکساات ترکیه د  کرد  بز گ ها جنبش

 شکست از بعد آنها  هبر  از بخشی ۰۳۹۹ د « آ ا ات» جنبش یا و ۰۳۲۱ د  «پیران

 آنها اصلی  ایده کهاین با و  فتند سو یه کردستان به فعالیت مساعد شارای  دلیل به
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 رخو د ب زیرا نداشتند همسلحان فعالیت به نیاز  سو یه د  اما بود کردستان اساتقلال

 اسااتقلال از بعد اما .بود نیامده پیش فرانسااه قیمومیت تحت حکومت و کردها بین

 با هاکرد اختلافات آغاز شااااهد ما عربی ها حکومت آمدن کا   و  و ساااو یاه

 د  مرکز  حکومت سایاست که اسات دو ه این از هساتیم وقت مرکز  ها حکومت

 کردها  که کندمی اعلام حکومت یعنی .شودمی  یز ایهپ کردها کامل انکا  بر سو یه

 که اندترکیه کردها  گانشده انده از بلکه نیستند ا سو یه اساساً مناطق این سااکن

-۰۳۱۱ ها سال د  مرکز  حکومت استدلال این اساس بر و بودند پناهنده سو یه د 

 به سو یه شاهروند  زا  ا کردها آن اسااس بر که کرد وضاع قوانینی سالساله ۰۳۱۹

 مطلقاً ۲۱۱۹ سال تا سو یه د  کردها از بز گی بخش یعنی .کرد محروم کامل صاو ت

 شهرنشینی و عشیره نقش موضوع که بینیممی پس .نداشتند شهروند  حق نوع هیچ

 جنگ  مسأله و است دیگر بخش ساه از متفاوت کاملاً ساو یه کرد  ها جنبش د 

 تانکردس کا گران حزب نظامی فعالیت و سیسأت زمان به تاًعمد نیز جاآن د  مسلحانه

 اسااتراتژ  که بگویم باید شااما الؤساا دوم بخش توضاای  د  اما .گرددبرمی ترکیه د 

 ما و است نبوده مطرح ابتدا د  هرگز اساساً کرد  ها جنبش میان د  مسلحانه جنگ

 ایجاد مرکز  ها حکومت که شاارایطی که بینیممی هاجنبش این تا یخ بر ساای با

 سوق مسلحانه ها حرکت طرف به  ا هاآن کرد هویت سارکوب و انکا  یعنی اندکرده

 یك اصاال د  بلکه نبوده انتخاب یك آنها برا  تنهانه مساالحانه جنگ لذا .اساات داده

 این و بوده مرکز  ها حکومت  فتا ها  با مقابله د  تحمیلی ساایاساای ضاارو ت

 حاضر حال د  چون .است شده اتخاذ سایاسی ها حل اه فقدان د  معمولاً اساتراتژ 

 زا یكهیچ برا  کردمی فعالیت آن د  «خویبون حزب» که آنچه به شاابیه شاارایطی

 هب شاابیه  اشاایوه نتوانسااتند آنها از یك هیچ نتیجه د  نیساات فراهم کرد  احزاب

 .بگیرند پیش د   ا خویبون اعضا  عملکرد

 
 است جریان در کردسمتان غربی بخ  یا «روژاوا» در امروز کهرا  آنچه شم ا 

 این کنترل که احزابی میان در اصلی یاید  کهاین به توجه با بینیدمی چطور

 ناسیونالیمتی هایاید  از متفاو  چیزی اسماسماً دارند دسمت در را منطقه
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 کردی ناسمیونالیم  تحریف یا ادامه را آن شم ا آیا اسمت گذشمته در هاآن

 انید؟دمی

 
 جدید  تجربه یك هسااتیم آن شاااهد سااو یه کردسااتان یا«  وژاوا» د  ما که چهآن

 از ا تازه تعبیر که دا د مشخصی کاملاً فرهنگیو  اجتماعی سایاسای، ابعاد که اسات

 یستن کرد ناسیونالیسم د  تحریف تنهانه قضیه این من اعتقاد به و دا د کرد  مسأله

 باو  این  پایه بر نیز آن اساس و متفاوت،  استایی د  اما تاس آن تحول اصل د  بلکه

 یك دانندمی مد نیته محصول و برساخت  ا آن که ملی دولت  پروژه که است استوا 

 که کردها نتیجه د  .خاو میانه د  بالاخص ،اساات منح  و خو دهشااکساات  پروژه

 آن از شاارای  این د  اساات بهتر اندنشااده ملی دولت یك تشااکیل به موفق حالهتاب

 دیگر بیان به باشند شاانحقوق احقاق برا  دیگر  حل اه دنبالبه و کنند نظرصارف

  دبیاو وجود به ملی دولت یك که نیساات این ناساایونالیساام هدف که معتقدند هاآن

  هجامع برا  فرهنگی اقتصاد ، ،سیاسی معین چا چوب یك که است این هدف بلکه

 چا چوب این و شود، محقق کرد ملت حقوق و اهداف آن قالب د  که کند تعیین کرد

 به هم حدود  تا دیدگاه این البته .باشااد داشااته ملی دولت از غیرهب شااکلی تواندمی

 و گرددمیبر شده تقسیم بخش چها  به حاضر حال د  که کردستان تیكلژئوپ شرای 

 د  زیرا پردازدمی مسأله حل به تر هبینانواقع طرز به شاانحل اه هاآن زعمبه کهاین

 کم بسیا   ا مستقل و متحد کردساتان یك آمدن وجود به امکان آنها موجود شارای 

 باشااد، هرچه تئو   این ماهیت کردکه اضااافه باید هم  ا نکته این البته .دانندمی

 رای ش که نیست معلوم دیگر بیان به اسات نامعلوم بسایا  ساو یه کردساتان  آینده

 د ون د  کرد  آنا شیست سوسیالیست خودگردان سایساتم یك حیات  ادامه برا 

 خواهد دوام زمان چه تا گنج از بعد سو یه د  بعث  شدهبازساز  حکومتی سیستم

 بدون تواندنمی مردمی  دهرسااتگ پشااتیبانی  غمهب پروژه این من اعتقاد به .داشاات

 د  کرد جنبش ساران من نظرهب .اشادب پایدا  خیلی خا جی بز گ قد ت یك حمایت

 نظر د  مرکز  حکومت قد ت  ساایطره از خا ج  ا کرد خودگردانی  مسااأله  وژاوا

 دولت که باشااد د ساات تواندمی شاارایطی د  تنها این و اند،کرده تئو یزه و گرفته
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 یك وجود با و صااو ت این غیر د  .باشااد دموکراتیك کاملاً دولت یك سااو یه  آینده

 اپوزیساایون یك بودن به دا د بسااتگی آن ماندگا   دموکراتیك،غیر مرکز  ولتد

 غیر اپوزیساایون نیعی . وژاوا خودگردانی خواساات از آن حمایت و دموکرات غیرکرد

 قرا  اشبرنامه د  خود ها خواساات کنا  د  نیز  ا کردها تقاضاااها  بتواند که کرد 

 مبانی  غمعلی سو یه کردساتان موکراتیكد خودگردانی تئو   که معتقدم من .دهد

 ها ضااعف و اساات نشااده تئو یزه د سااتیبه دا د که انسااانی و طلبانهمساااوات والا 

 چند  کهاین کما آو د، جودو به آنها برا  اساسی مشکلات تواندمی دا د که تئو یکی

 مبودی همنطق آن د  بسیا   فجایع شااهد ما آمریکایی نیروها  خروج اعلام با و پیش

 ینا طی که هاییپیشرفت تمام  غمبه ،دا د هاآن متزلزل موقعیت از نشان تماماً این و

 .اندداشته سالیان

 
 «کرد ناسیونالیم  یویژ  خصلت» خصوص در الیؤسم انتها در بدهید اجاز  

 ناسممیونالیممم  از را کرد ناسممیونالیممم  آنچه که معتقدید شمم ا کن ، مطرح

 کردی ناسممیونالیممم » که اسممت این کندمی یزمت ا اروپایی کلاسممیک

 شهروندی و مدنی یجامعه سمرکوب از که کُرد هویت انکار به سمتپاسمخی

 ککلاسی ناسیونالیم  کهآن حال است شد  ناشی کردسمتان در دموکراتیک

 دولت ظهور که شممد مأتو تاریخی اع ال و روندها با و آغاز مدرنیته با اروپایی

 «کرد تعیین را مدنی یجامعه و دموکراتیک روندیشممه آن متعاقب و مدرن

 برای قوتی ینقطه یمثابهبه تواندمی ویژ  خصمملت این کنیدمی فکر آیا حال

 باشد؟ آیند  در اشسیاسی یتوسعه جهت در آن

 مسأله این چرایی و کردستان  ویژه وضعیت بایستمی ابتدا الؤس این به پاساخ برا 

 مدنی  جامعه د  کرد ناساایونالیسااتی ها جنبش دلیل چه به که کنیم بر ساای  ا

 جنگ بعد و کوهستان طرف به نهایت د  و  وستا سو  به شهر از زود خیلی همیشاه

 سااو  از کردها ساارکوب د  توانمی  ا مسااأله این دلیل .اندشااده کشاایده مساالحانه

 نتخشااو شاادن مطرح  مسااأله خود عامل این که کرد پیدا مرکز  ها حکومت

 ضعیف یا و است ضعیف مدنی  جامعه که هنگامی یعنی آو دمی میان به  ا سایاسی
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 و عمومی  حوزه ترینکوچك توانندنمی اساااساااً افراد آن د  و شااودمی داشااته نگاه

 سیاسی - اجتماعی بستیبن د  ،باشند داشته هایشانخواست بیان برا  قانونی مفر 

 حدود از خا ج  اهی یا د دهند، تن ساارکوب و انکا   ساالطه به باید یا کنند،می گیر

 هب قانونی ممنوعیت علت به که بجویند، حاکم قوانین  حوزه و ا  و مدنی  جامعه

 مو د د  کلی سنا یو  این تردید بدون .شاودمی منتهی مسالحانه مبا زات و مقاومت

 د  اصاارمع تا یخ د  دفعاتهب و اساات صااادق کرد گرایانهملی ها جنبش  همه

 بدین مساالحانه  مبا زه و مقاومت .اساات شااده تکرا  کردسااتان مختلف ها بخش

 .اساات بوده کرد  ناسایونالیساتی ها جنبش تمام منفی و ناخواساته  جنبه ترتیب

 حاکم سرکوب و استبداد  سالطه زیر مدنی  جامعه ضاعف  نتیجه د  این بر علاوه

 توانمی تأجربه و بود، کرد اسیونالیسمن گفتمانی ضعف آمد پیش که دیگر  مشاکل

 تدلیمس و محکم معین، تئو یك و گفتمانی مبانی آغاز د  هاجنبش این بیشاتر گفت

 همین هب .یافتند دست آن به وبیشکم مبا زه و مقاومت فرایند د  بیشاتر و نداشاتند،

 مجبو  نهایت د  مسلحانه، مبا زات  غمعلی سالیان طی هاجنبش این که اسات دلیل

 تعدیل  ا شانها برنامه و بکشند دست شاناولیه ها خواست از زیاد  حد تا اندبوده

 اطا تب عدم و فرهنگی و اجتماعی انزوا  سبب مسلحانه  مبا زه دیگر سو  از .کنند

 به کهزمانی ویژههب شااده مدنی  جامعه با کرد ناساایونالیسااتی ها جنبش ا گانیك

 د  که شااده باعت شاارای  این .هسااتند تبعید د  اکثراً هک شااانخاص وضااعیت دلیل

 فوقت مدنی ناسیونالیسم بر اتنیك ناسایونالیسام  ایده کردساتان متفاوت ها بخش

 از یشب جنبش گفتمان ساختا  د  اتنیسیته عنصار که شاده باعث همین و کند، پیدا

 ها ا زش ناساایونالیسااتی گفتمان و ساایاساای تحولات ینیتب ود  شااود، قو  حد

  ا ناساایونالیساام اگر که معتقدم من .دهد قرا  خود تابع  ا مدنی  جامعه دموکراتیك

 سو  به همیشه آن حرکت سیر بایستمی بدانیم دموکراتیك و مترقی ایدئولوژ  یك

 قوقح بر مبتنی که شود گذا  بنیان اصاولی اسااس بر و باشاد مدنی ناسایونالیسام

 کرد ناسیونالیست جنبش یعنی .باشاد مومیع و خصاوصای ا عرصاه د  دموکراتیك

 و فرد برا  دموکراتیك حقوق ساالسااله یك به یافتن دساات خواسااتا  بایسااتیمی

 هاخواساات این دموکراتیك ماهیت از ساایاساات این هویت باید .باشااد کرد  جامعه
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 طو هب نه زبانی و اتنیکی مسائل که بگوید وضوحهب بایستمی نتیجه د  و شاود گرفته

 تا ساااخ د  حاکم قد ت  وساایلههب شااانساارکوب و انکا  علتهب دقیقاً بلکه عیطبی

 و انکا  گویا  حضاو شاان  وایناز و دا ند جا  کرد ناسایونالیساام سایاسای گفتمان

 حقوق این کردن برجسااته .اساات کرد  جامعه مدنی و دموکراتیك حقوق ساارکوب

 به اشا ه و تشبث نه باشد لیستیناسیونا مبا زات محو  باید شده سارکوب دموکراتیك

 ها خصلت دا ا   ااتنیساته و زبان هیچ .زبان و اتنیسایته برتر و ذاتی ها خصالت

 این زا بخواهیم اگر ما لذا .نیساات دیگر ها هاتنیساایت و هازبان به نساابت برتر ذاتی

 د  تاس بهتر کنیم استفاده کرد ناسیونالیسم سیاسی  توساعه جهت د  قوت  نقطه

 .دهیم گسااترش اول  وهله د   ا نآ و کنیم کیدأت آن دموکراتیك خصاالت بر ابتدا

 برا  تنها نه) هسااتند مهم بساایا  چهاگر زبان و اتنیساایته  مساائله تردید بدون

 جنبش یك ولی (هم دیگر  ناساایونالیساام هر ساااختا  د  بلکه کرد ناساایونالیساام

 ا هجنبه بر و کرده دو   گرایانهذات تعابیر از خود گفتمان د  بااید دمکراتیاك

 رمساای جنبش که گفت توانمی صااو ت آن د  کند کیدأت آن دموکراتیك و ساایاساای

 یك هاکرد چه اگر گفت باید ترواضاا  بیان به یعنی .اساات گرفته پیش د   ا د ساات

 هویت با ز عنصاار دو کرد  اتنیساایته و زبان هسااتند، خاص اتنیك و زبانی  جامعه

 خصلتی است شدهسارکوب و انکا  هویتی کهزمانی تا کرد هویت ولی د،هساتن کرد 

 هویت این بر اول  د جه د  باید کردها سایاست  واین از و دا د، مدنی و دموکراتیك

 ها خواساات تمام منشااا  و مبنا باید هویت این و باشااد، اسااتوا  دموکراتیك و مدنی

 مسااائل این کهاین دلیل من اعتقاد به .باشااد شااانمبا زات د  کردها دموکراتیك

 مدنی  جامعه سیستماتیك تخریب همین شد مطرح کرد ناسایونالیسم د  دیرهنگام

 آن به نیز ابتدا د  که است بوده مسل  ها حکومت ساو  از فشاا  سایاسات توسا 

 یعنی اندبوده د گیر آن با همیشه کردها که ستا مسأله سفانهأمت این و کردم اشاا ه

 ها برداشاات و هویت زبان، همچون مسااائلی باشااد فشااا  تحت ملت یك که زمانی

 عاد  شرای  د  که صو تی د  .شودمی برجسته اشهویت بیان د  تا یخی و فرهنگی

 قوقح سلسله یك فقدانسرکوب و انکا  هویت کرد  باشد برجسته بایستمی که آنچه

 من لذا .اساات انسااانی و آزاد زندگی یك برا  دموکراتیك مدنی و انسااانی اساااساای
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 یزچ هر از پیش کرد ناساایونالیساام از دموکراتیك تعبیر بایسااتمی حتماً که تقدممع

 .است کرد نخبگان  وظیفه نخست  د جه د  این و شود، مطرح دیگر 

 
 


