
جامـعه  ی دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان...کرننکامودملتمملت.
نرشیه ی اجتامعی، فرهنگی وسیاسی

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTANجامـعه  ی دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان
OK     DARنرشیه ی اجتامعی، فرهنگی وسیاسی

جم
      فروردین ماه سال یکهزاروسیصدونودوششسال سومشامره یپن

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTANAPRIL 2017
.

ینامه  هیــــژ   و

ان
ـج
یــ
ربا
آذ

ان
ر



جامـعه  ی دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان...کرننکامودملتمملت.
نرشیه ی اجتامعی، فرهنگی وسیاسی

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTANجامـعه  ی دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان
OK     DARنرشیه ی اجتامعی، فرهنگی وسیاسی

جم
       فروردین ماه سال یکهزار وسیصدو نود و ششسال سومشامره یپن

FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTANAPRIL 2017
.



آثارچاپ شده درماهنامه ی ملـت دموکراتیک دیدگاه گردانندگان آن است .
تحریریه حق انتـخاب و ویـرایـش آثـار را برای خویــش محـفوظ می دانـد.

منتظر آثار، نظرات وانتقادات شام هستیم. تحریریه
شهید سیروان آریو لیالخ، زانا پشکو، زاگرس مانی، هژار ریبین

نشــریه   ی 
اجتـامعـی
فرهــنگی
سیـاســی

سال سوم شامره ی
FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN
پنجم    فروردین سال یکهزاروسیصدونودوشش

KODAR  
کمیته ی رسانه  کودار www.kodar.info

تصویر روی جلد: زنده یاد،صمد بهرنگی
تصویر پشت  جلد: ماهی سیاه کوچولو، اثر فرشیدمثقالی



5
8
10

پیشگفتار 

امره
ن ش

ل ای
فای

ان ر آذربایجان

8

6

18
72

3

یادداشت ـــــ  رسزمینی به نام صمد / هیوا آرگش

کنفدرالیسم دموکراتیک، هم آوایی تازه ی کورد و آذری  ــ ریوار آبدانان
رویکرد هویت مدار کودار و آذربایجان ــ فواد بریتان    

ـ زاگرس مانی ناسیونالیسم، آذربایجان و کوردستانـ 
ـ ُرَزرین کامنگر زنان آذربایجانی و کوردستانی، فریاِد مشرتکـ 

ـ گالویژ اَورین رسزمینی از هزاره های رنگین  ـ
ـ رسبرز کرماشان تاریخی که تحریف منی شودـ 

ـ اَوین نژدت رسنوشت فراموش شدهـ 

64
54

59

7

6

ا ر یجا ن
ی ا ا یار ر ن



جامـعه  ی دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان
FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

  KODARنرشیه ی اجتامعی، فرهنگی وسیاسی
٥

گـــفتار

ی...
آزاد

ه  و 
یند

آ
ــی  ــن ُبعــد انســان و جامعــه یعن    تصــور ســالخی معنوی تری
حیــات و معنــای اجتامعــی آن، تنهــا یــک تصــور یــا یــک 
برنامــه ی سیاســی و اســرتاتژیک نبــوده تــا توســط یــک سیســتم 
ــرد. حیــات اجتامعــی  ــا حاکمیــت وقــت صــورت گی سیاســی ی
یعنــی هســتی مندی اجــزای یــک جامعــه، یعنــی فرد فردهــای 
یــک شــهر یــا یک روســتا بــا هــم و در کنــار هــم، در جغرافیایی 
کــه می تــوان آزادانــه آن را فهمیــد، درک کــرد و آن را دوســت 
ــان و  ــگی انس ــد اندیش ــی ُبع ــی یعن ــات اجتامع ــت. حی داش
مســئولیت پذیری وی در نقــش آفرینش گــر اجتامعــی و تــالش 
ــات. و زمانــی کــه ایــن  بــرای جاودانگــی آزادانــه در بطــن حی
ــا  ــا هــدف از آن را تنه ــوان تنه ــات ســالخی می شــود منی ت حی
ــا کســب منافــع اقتصــادی  کســب قــدرت و ســلطه ی بیشــرت ی
دانســت. ازلــی  جلــوه  دادن و خدایی انگاشــنت قــدرت، یــک 
برنامــه ی سیاســی نیســت، یــک اعتقــاد اســت کــه بایــد زمینــی 
گــردد تــا از طریــق آن هــر چیــزی موجــه و مــرشوع گــردد. و 
نیازمنــد معبودیــن و زائریــن اســت، نیازمنــد عبادتگرانی ســت 
ــا و  ــه آرزوه ــیدن ب ــش و نیاندیش ــه خوی ــیدن ب ــه نیاندیش ک
ــاد  ــن اعتق ــده  را همچــون عبادت هــای  ای ــزی، و آین خیال  انگی
بــه جــای آورد ه شــوند. تــا بــه ســهمی از آن قــدرت الهــی 
اندیشــیدن در ســایه ی یــک قــدرت بزرگ تــر تنهــا یــک قــدرت 
نباشــد، یــک رسنوشــت محتــوم تلقــی گــردد. اطاعت پذیــری در 
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ایــن حالــت یــک ایــامن و یــک پنداشــِت مقــدس اســت چیــزی 
ــر  ــز تعبی ــی نی ــه رسنوشــت هدیه  شــده ی الهــی  ـ  ازل ــه از آن ب ک
می گــردد. حیــات اجتامعــی و آن روِح بــزرگ یــک جامعــه 
ــم  ــان مرزهــا، زبان هــا، اســتان ها و کشــورها و مفاهی ــی می وقت
مقــدِس ملــی! ســالخی می شــود، درک، عشــق، شایســتگی، 
کنــش و پویایــی و روح هم آوایــی و همدلــی نیــز بــا آن ســالخی 
می گــردد. مرزهــا میــان اندیشــگی انســان بــا انســان و انســان بــا 
مفاهیــم کشــیده می شــود. عــدول از آن نیــز گنــاه  کبیــره ای کــه 
ــه  ــزرگ ب ــت آن قدرت ب ــر و هیب ــه فَ ــرا ک ــت، چ نابخشودنی س
چالــش کشــیده  شــده اســت. واژه  هــای محــارب، معانــد، اقــدام 
علیــه امنیــت ملــی و عبــور غیرمجــاز از مرزهــا، تنهــا جرم هــای 
تعریف  شــده در قوانیــن مــدون یــک دولــت نیســت، آن تفکــر 
ــوی و  ــات معن ــد حی ــان فاق ــان را انس ــه انس ــت ک و ذهنیتی س
همــه ی  تــا  می پنــدارد  اتوپیــا  و  جمعــی  خیال انگیزی هــای 
ــه انســان و جامعــه  ــی ک ــم مقــدس  باشــند اال آن حقیقت مفاهی

اســت. 
آذری بــودن یــا کــورد بــودن یــک ارزش نیســت بلکــه یــک هویت 
اســت، یــک فرصــت و امــکان تــا ارزش آفرینــی اجتامعــی خویــش 
ــتان  ــان و کوردس ــد. آذربایج ــورت ده ــه ص ــن وج ــه زیباتری را ب
رسزمیــن آذری هــا و کوردهاســت، امــا تنهــا آذری هــا و تنهــا 
ــامر  ــه ش ــتان ب ــا کوردس ــان ی ــان آذربایج ــا مردم ــا الزام کورده
منی آینــد. کســی منی توانــد گِرداگــرد جهــان ِ فکــری یــک آذری را 
مــرزی آذربایجانــی یــا پیرامــون یــک کــورد را مــرزی کوردســتانی 
بکشــد تــا الزامــا مردمــان یــک جغرافیــا یــا زاگرس نشــینان ایــن 
ــد  ــا اینکــه هــر کســی بای ــا کــورد باشــند. ی ــا آذری ی رسزمیــن ی
ــی مشــخص  ــم در مرزهای ــه نظــام سیاســی حاک آنچــه باشــد ک
جهــاِن  منی تــوان  می کنــد.  تعریــف  معلــوم  موجودیتــی  و 
ــا  ــی ســالخی کــرد ت ــا مرزهــای مل فکــری انســان و جامعــه را ب
از ایــن طریــق نیــز کســی را بــه هــامن جهــانِ  فکــر و اندیشــه ی 
خویــش راه ندهــد. نظــام ســلطه ی حاکــم تحــت هــر عنــوان از 
ریشــه های سیاســت های نظام امللکــی تــا صفــوی و قاجــار و 
ــالمی  ــِی جمهوری اس ــی مذهب ــِف ملی گرای ــد خل ــوی و فرزن پهل
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ــرد  ــام ب ــی ن ــم ملی ـ مذهب ــام فاشیس ــه ن ــوان از آن ب ــه می ت ک
ــا بــه امــروز مرزســازان میــان اندیشــه، حیــات اجتامعــی و آن  ت
هویــت و خــرد جمعــی مردمانــی بوده انــد کــه آنــان را تنهــا یــک 
تهدیــد یــا ابــزار یــا رَمگانــی مطیــع پنداشــته اند؛ کــه بایــد بــرای 
موجودیت شــان یــک دیگــری تعریــف گــردد و آن دیگــری دیگــر 
نیــز بــه همیــن منــوال تــا یکــی آن دیگــری و دیگــران را حــذف 
کنــد. انــگاره ای کــه می بایســت یــک کــورد بــرای کورد بــودن بــه 
ــا غیر کــورد اقــدام کنــد و یــک آذری نیــز یــک  حــذف آذری و ی
آذری میــان مرزهــای اســتانی و یــا جغرافیــای خویــش باشــد. اگــر 
ــرای  ــر اســت ب ــات اجتامعــی بــرش یــک حقیقــت انکارناپذی حی
ــار  ــت ناچ ــن هوی ــان و ای ــوی انس ــد معن ــن بع ــای زیباتری احی
ــه  ــان اعتقــادی کــه ب ــه یــک نــربد اعتقــادی هســتیم. نــربد می ب
حیــات اجتامعــی انســان و جامعــه داریــم، بــا آن اعتقــادی کــه 
جامعــه و انســان ایرانــی را تنهــا گناهــکاراِن ایرانــی و آن امتــی 
ــی  ــای مل ــان مرزه ــا می ــام و الزام ــه حت ــدارد ک ــاختگی می پن س
جمهوری اســالمی بایــد اطاعت پذیــر ابــدی یــک ایدئولــوژی 
مباننــد. کوردهــا و آذری هــا مردمانــی از تاریخ انــد کــه هیچــگاه 
هویت شــان را گدایــی نکرده انــد. برایــش رنــج مبــارزه را بــه 
جــان خریده انــد، در ســاخنت ایــران خشــت  بــه خشــت، هویــت، 
زبــان، فرهنــگ و تاریــخ را از کســی دریــغ نکرده انــد و از هیــچ 
هویــت و زبــان و فرهنــگ و تاریــخ کســی نیــز هراســی بــه دل  
ــران را در  ــش و دیگ ــت خوی ــا هوی ــه آنه ــرا ک ــد چ راه نداده ان
ــوب  ــد، در چارچ ــا می دانن ــی هویت ه ــتی و هم  اندیش هم زیس
ارزش هــای حیاتــی آزاد، زیبــا و اجتامعــی باهــم و در کنــار هــم 
هویــت را تعریــف منوده انــد و بــرای ایــن نیــز تاریخــی از رنــج 
و شــهادت دارنــد. بــرای رسزمینــی کــه صمــد و فــرزاد آن را آرزو 
کردنــد، می شــود واژه و آزادی را از هــم دریــغ نکــرد. آنهــا دریــغ 

نکردنــد و مــا . . .   

بــه  می شــود  پیشــکش  «ملت دموکراتیــک»  شــامره ی  ایــن 
آذربایجــان بــا متــام آینــده اش کــه آزادی ســت...
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 انباشــت مطالبــات سیاســی، حقوقــی و آزادیخواهانــه ی مــردم کردســتان و ایــران از یــک ســو و عــدم 
قابلیــت جمهــوری اســالمی بــرای تغییــر ماهیــت و رفتــار خــود از دیگــر ســو، مــردم کردســتان و ایــران 
ــود را  ــی خ ــی فعل ــای مبارزات ــی، پویش ه ــِت کنون ــت از وضعی ــرای برون رف ــه ب ــد ک ــر می کن را ناگزی

ارتقــا بخشــیدە و ظرفیت هــای سیاســی دیگــری خلــق کننــد.
 تــداوم وضعیــت فعلــی بــه هــامن انــدازه کــه ناشــی از تحمیــل اراده ی حاکمیــت بــه جامعــه از راه 
ــدن  ــی و ایزوله ش ــدم هم گرای ــی، ع ــول پراکندگ ــت، معل ــی و امنیتی س ــار سیاس ــری زور و فش بکارگی
بســیاری از نیروهــای دموکراتیــک و خوگرفــنت آنهــا بــه وضــع موجــود اســت. حاکمیــت در ایــران بــا 
علــم بــه اینکــه هرگــز قــادر نخواهــد بــود از حامیــت اســرتاتژیک اکرثیــت مــردم در ایــران برخــوردار 
ــود  ــر ش ــا منج ــن نیروه ــی ای ــه هم گرای ــه ب ــری را ک ــالش دیگ ــم و ت ــر نظ ــد ه ــالش می کن ــد، ت باش
مختــل کــردە یــا آن را از میــان بــردارد. در ایــن ارتبــاط، پذیــرش ایــن وضعیــت به مثابــه ی رسنوشــت 
محتــوم از ســوی نیروهــای مرتقــی و دموکراســی خــواه، عــالوه بــر اینکــه میــدان مبارزاتــی جامعــه را 
محدودتــر خواهــد کــرد، جســارت حکومــت را نیــز بــرای تنگ تــر کــردن عرصــه ی سیاســت بــر مــردم 

افزایــش خواهــد داد. 
ــک و  ــای دموکراتی ــان نیروه ــی می ــز جدال ــران نی ــای ای ــارج از مرزه ــا، در خ ــن فاکتوره ــار ای در کن
ــوان  ــوریه می ت ــت را در س ــن وضعی ــی ای ــت. تجل ــان اس ــی در جری ــرا و ارتجاع ــای اقتدارگ دولت ه
مداخله گــر  اقتدارگــرای  دول  دیگــر  و  منطقــه  آنتی دموکراتیــک  دولت هــای  کــرد.  مشــاهده 
ــن محــور  ــد، روی ای ــوذ خــود دارن ــر رس گســرتش حــوزه ی نف ــه ب ــی ک ــع و رقابت ــم تضــاد مناف به رغ
ــع  ــرای مناف ــک ب ــای دموکراتی ــش نیروه ــرتاتژیک و نوید بخ ــای اس ــه تالش ه ــد ک ــر دارن ــق نظ تواف
واپســگرایانه ی سیاســی آنهــا تهدیــدی جــدی قلمــداد شــده، بــه همیــن دلیــل همــکاری علیــه کوردهــا 
و هم پیامنان شــان در جایــگاه پیشــاهنگان انقــالِب روژآوا بــا هــدف نــاکام گذاشــنت مبــارزات 
دموکراتیک شــان، یکــی از رئــوس همکاری هــای چندجانبــه ی ایــن دولت هــا محســوب می شــود. 
ــیاری از  ــتیز، بس ــای دیگرس ــی و جریان ه ــت افراط ــرتِش راس ــبِح گس ــز ش ــە ای نی ــطح فرامنطق درس
ــه  ــا محــدود ب ــدون شــک تبعــات سیاســی ایــن روندهــا، تنه ــد. ب ــد می کن کشــورهای غربــی را تهدی
ــزان کــه خطــر رشــد بنیادگرایــی و فاشیســم  ــه هــامن می ــای سیاســی آن کشــورها نیســت. ب جغرافی

ا ر یجا ن



جامـعه  ی دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان
FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

  KODARنرشیه ی اجتامعی، فرهنگی وسیاسی
٩

اســالمی، کــه تبلــور آن را امــروزه در داعــش می بینیــم، یــک تهدیــِد جهانشــمول اســت، رشــِد راســت 
ــان  ــا نش ــه م ــر ب ــری دیگ ــرم و ظاه ــم را در ف ــوم نئوفاشیس ــایه های ش ــز س ــرب نی ــی در غ افراط
ــز در  ــک را نی ــای دموکراتی ــرش، رونده ــود ویرانگ ــرد خ ــر رویک ــالوه ب ــه ع ــمی ک ــد؛ فاشیس می ده

ــد.  ــب کن ــد و تخری ــد تهدی ــان می توان ــارس جه رست
ــت  ــوق، آزادی، عدال ــدان حق ــران، از فق ــتان و ای ــه در کوردس ــرد و جامع ــه ف ــی ک ــن رشایط در چنی
ــت  ــه حکوم ــی ک ــرد، در رشایط ــج می ب ــت رن ــوی حاکمی ــود از س ــانی خ ــت انس ــی و کرام اجتامع
جمهــوری اســالمی بقــای خــود را در نقــض و انــکار ســایر موجودیت هــا و پارادایم هــا و گفتامن هــای 
دیگــر تعریــف می کنــد، در حالــی کــه خاورمیانــه در کلیــت خــود در حــال نوزایــی و گــذار بــه ســمت 
ایجــاد یــک نظــِم سیاســی جدیــد اســت؛ یگانــه رویکــردی کــه واجــد معنــا خواهــد بــود همگرایــی، 
همراهــی و پیشــربد مبــارزات مشــرتک از ســوی نیروهایــی اســت کــه بــه تحقــق دموکراســی رادیــکال 

در کردســتان، ایــران و خاورمیانــه بــاور دارنــد.
ــن  ــود ای ــرای خ ــه ب ــر اینک ــالوه ب ــپ ، ع ــک و چ ــای دموکراتی ــن جریان ه ــکاف بی ــی و ش پراکندگ
ــد  ــز خواه ــران نی ــتان و ای ــی در کوردس ــف اراده ی جمع ــت، بــه تضعی ــردار اس ــا هزینه ب جریان ه
انجامیــد. امــری کــه تنهــا بــه ســود نیروهــای بنیادگــرا و غیردموکراتیــک متــام خواهــد شــد. تشــخیص 
ــی و دموکراســی خواهانه را  ــکال مبارزات ــه ادعــای پیشــاهنگی رادی ــی ک ــرای جریان های ــن خطــر، ب ای
دارنــد نبایــد چنــدان دشــوار باشــد. قطعــا پاســخ بــه ایــن پرســش کــه فوری تریــن وظیفــه ی احــزاب، 
ــر  ــزی غی ــت؟ چی ــی چیس ــاس تاریخ ــه ی حس ــن مرحل ــواه در ای ــای ترقی خ ــازمان ها و گفتامن ه س
از توان آفرینــی، ظرفیت ســازی، هم گرایــی و ارتقــای اراده ی جمعــی و مبــارزات تــوده ای نیســت. 
بــدون تقویــت اراده ی جامعــه ی حق جــو و عدالت طلــب؛ زنــان، کارگــران و اقشــار فرودســت، اراده ی 
حاکمیــت و ذهنیت هــای متامیت خــواه و رسکوب گــر تضعیــف نخواهــد شــد. در ایــن میــان، آن 
چیــزی کــه بــه یــک رضورت تاریخــی مبــدل شــده اســت، ایجــاد چرتهــا و مکانیزم هــای نوینــی اســت 
کــه بتوانــد در ســطوح مختلــف، نیروهــای مرتقــی، دموکراتیــک، برابــری طلــب و چــپ را بــه یکدیگــر 

نزدیــک کنــد. 
در همیــن راســتا، جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق کردســتان (کــودار) عــالوه بــر اینکــه حــارض اســت 
بــا متــام تــوان مبارزاتــی اش بــه مســئولیت های تاریخــی خــود در ایــن زمینــه عمــل کنــد، از همــه ی 
ــا احســاس  ــا ب احــزاب، جریان هــای سیاســی و مدنــی، شــخصیت ها و روشــنفکران دعــوت می کنــد ت
مســئولیت انقالبــی، موضــع خــود را در ایــن زمینــه اعــالم کــرده و بحــث و گفت وگــو را در خصــوص 
ایجــاد یــک مکانیــزم مبارزاتــی مشــرتک در دســتور کار قــرار بدهنــد. کــودار همچنیــن از نخبه هــای 
ــا مشــارکت فکــری و عملــی در ایــن  ــا ب سیاســی و فکــری کوردســتان و ایــران درخواســت می کنــد ت
زمینــه، بــه آمــاده ســازی بســرتهای الزم در جهــت تحقــق «پالتفــرم نیروهــای دموکراتیــک و چــپ» 

کمــک کننــد. 
جامعه ی دموکراتیک و آزاد رشق کردستان، کودار
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 ایــران و کوردوســتان خالقینیــن اؤزگورلــوک اوچــون پولوتیــک و حوقوقســل ایســتکلری 
آرمتاســیندا ، بیــر طرفــدن ایــران ایســالم جومهوریتینیــن ائدیشــاتی و ایــچ اوزونــون دییشــمه 
مــه ســی ، کوردوســتان و ایــران خالقینــی یئنــی بیــر دؤیــوش ایــره لــی آپارماســینا چــاره ســیز 

ــر. ــور ائدی ــه مجب ائدرکــن ، سیاســی اؤلچوســونو یوکســلتمه ی
بــو حاکمیــت ایــراده ســینی تحمیــل ائدمــک اوچــون سیاســی زورالماســینی و نظــارت امتســفر 
ــی گوجلشســیزدیریر  ــر آراســیندا بیرلیی ــالر دموکراتیــک گوجل ــو اوالی ــر . ب یارامتاســینی آرتیری
ــار  ــی پاپلی ــران حاکمیت ــر . ای ــم ائدی ــدی حاکی ــالرا اب ــو اون ــو دوروم ــدرک ب ــا ائ ــارام پارچ و پ
اوملــادان و بونــو ایســتمه دن دموکراتیــک گوجلــری سارســیدیب یــا همــن اورتــادان قالدیرمــاق 
اوچــون آپاریــب چیخاراجاقدیــر . دموکراتیــک گوجلــر حاکمیتیــن بــو ایســتیینه بویون اییرلرســه 
سوســیته ده موباریــزه کیچیلیــر و حاکمیــت داهــا آرتیــق جســارتله سیاســی امتســفری میللــت 

اوچــون داهــا دارالداجاقدیــر . 
بــو فاکتورالریــن کنارینــدا ایــران رسحدلرینــدن ائشــیکده ده دموکراتیــک گوجلــر و توتالیتــار 
دئولتلــر آراســیندا قطعــی بیــر موباریــزه کئچیــر . بونــون ان آچیــق دورومونــو ســوریه 
ــت  ــع و رقاب ــن مناف ــار دئولتلری ــک و توتالیت ــی دموکراتی ــه ده آنت ــور . بؤلگ ــک اول ده گؤرم
ــر اوچــون آنجــاق  ــی گئنیشــلندیرمه ســینده دموکراتیــک گوجل ــری وارکــن و هژمون ضيددیتل
ــع سیاســی وارلیقالرینــی داوام  ــالر مورتجئ ــرالر . اون ســیخینتی یارامتــادا عینــی سیاســت آپاری
ائتدیرمــک  اوچــون دئوریــم ســل اســرتاتژیلری جیــددی بیــر قورخــو ســانیرالر . بــو ســبب دن 
ــع  ــده ر مان ــونونا ق ــده س ــالری برابرین ــن موباریزداش ــر و اونالری ــده کوردل روژآوا دئوریمین
ــر داهــا یاخینالشــیب و بیرلشــیرلر .  ــاج اوچــون همــن دئولتل ــو آم ــر و ب ــاق ایســته ییرل اومل
ــر و باشــقاالرینی دوشــمن ســانانالر باتــی  ــرده حدســیز ســاغ دوشــونجه ل دیشــاری بؤلگــه ل
اولکــه لرینــی قورخونــج بیــر دورومــا ســوروکله ییــر . قوشقوســوز بــو سیاســی اوالیــالر باتــی 
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اؤلکــه لرینــه ســيغينيب محدودالشــامیاجاقدیر ، اؤیلــه کــی ايســالم فاشــیزمی و داعیــش دونیــا 
ســه ویــه ســینده بیــر تهلوکــه دیــر . ايفراطــی ســاغجی گوجلــر باتــی اولکــه لرینــده نئوفاشــیزم 
هئیکلینــده گؤرونــور . بــو ایکــی چئــوره لــی فاشیســم دموکراتیــک آخیمــالری بوتــون دونیــا 

ســه ویــه ســینده آیــاق آلتینــدا ازه بیلیــر . 
ــینده  ــتان چرچووس ــران و کوردوس ــیته ای ــخص و سوس ــدن ش ــت طرفین ــدا حاکمی ــو دوروم ب
آزادلیــق ، ایجتیامعــی عدالــت ، اينســان حوقوقونــون اوملاماســیندان اذییــت چکیــر و همــن 
بــو آن ایــران ایســالم جمهوریتــی اؤز وارلیغینــی بــو گئدیشــاتین اوملاماســیندا تعریــف ائدیــر 
، اورتادوغــو بیــر یئنــی رنســانس و سیاســی دوزه ن قورمادادیــر . بونــو معناالشــدیرماق 
ــا  ــی اورتای ــون گــوج بیرلیــک لرین ــران و کوردوســتان دموکراتیــک بوت اوچــون اورتادوغــو ، ای

ــرالر .  قویاملیدی
ــراده  ــر اوالراق سوســیال ای ــر اوچــون آغی ــو بیرلشــمه مــه لیــک دموکراتیــک و ســول گوجل ب
ــی  ــو اوالی آنت ــینه ب ــدیرجکدیر . عکس ــینده گوجسوزلش ــه س ــران بؤلگ ــتان و ای ــی کوردوس ن
دموکراتیــک و فوندامنتــال گوجلرینیــن نفعینــه قورتاراجاقدیــر . رادیــکال دئوریمجــی و 
دموکراتیــک گوجلــر اوچــون بــو تهلوکــه لــر گــؤز قارشیســاندادیر . بــو ســورونا یانیــت موطلــق 
قاباقجيــل پارتیــاالر و گئدیشــاتالرین و دیالــوگ الریــن تاریخــی حساســیتله بیرلشــمده و 
سوســیال ایــراده نــی و توپلومســال دؤيوشــاتی گوجلندیرمــه ده دیــر . عدالــت ایســرت سوســیته 
ــدیرمه  ــدن گوجلش ــن الر طرفین ــه و قادی ــول طبق ــر ، یوخس ــچی ل ــینی ایش ــراده س ــن ای نی
ــزم لرینــی بوتؤولوکــده  ــادا تاریخــدن گلــن گــرک ، یئنــی مکانی ــو اورت دن ، ایمکانســیزدیر . ب

ــر .  ــه یؤنلدی ــالری بیرلشــمه ی ــر و اون ــل ائدی ــره داخی ــزه ل دموکراتیــک و سوســیال موباري
بــو اوزدن دوغــو دموکراتیــک اؤزگــور کوردوســتان سوســیته ســی ( کــودار ) تاریــخ دن گلــن 
مســئولیت لرینــه عمــل ائــدرک ، بوتــون پارتیــاالر ، سیاســال و مدنــی پرســتیژ و ضیالیــالردان بو 
دئوریمچــی ســورونا چاغیریــر و هایــدی دئییــر . بیرلیکــده دؤیــوش مکانیزمــی بــاره ده دیالوگ 
ایســته ییــر . کــودار کوردوســتان و ایرانــدا بیلگیــن و دوشــونگن پولوتیکمــن لــردن فیکیرســل 
و عملســل بیرلشــیک ایســته ییــر . آماجالرینــی یؤنلتمــک اوچــون اســاس بئیســلری یارامتالــی و 

دموکراتیــک ســول گوجلرینــی گئنیشــلندیرمه لیدیــر.

دموکراتیک توپلومسال و دوغو اؤزگور کوردوستان ، کودار
فروردین ١٣٩٦



«اتحادیــه ی  می تــوان  را  دموکراتیــک  کنفدرالیســم     
دموکراتیــک و غیردولتــی جوامع» دانســت. یعنی ســاختاری 
ــدارد؛  ــلطه خواهانه ن ــی و س ــی، تک هویت ــی، تک ملیت دولت
ــه  ــه ای ک ــت. جامع ــه اس ــر جامع ــی ب ــل متک ــور کام به ط
ــک  ــد، ی ــوردار باش ــک برخ ــم دموکراتی ــدل کنفدرالیس از م
جامعــه ی اخالقــی و سیاســی تکرثگراســت. بــه همیــن دلیــل 
در برابــر بیــامری مرگبــار ملی گرایــی (ناسیونالیســم)، حکــم 
ــرا  ــود چ ــیده ش ــر پرس ــفابخش را دارد. اگ ــان ش ــک درم ی
ــا ایــن جمــالت رشوع کــردم، بایســتی  یادداشــت خــود را ب
ــه رس  ــون در آن ب ــه اکن ــی اســت ک ــم علتــش وضعیت بگوی
می بریــم. خاورمیانــه تــا مغــز اســتخوان خــود تلخــِی 
ــه  ــا هم ــد و م ــه می کن ــوب را تجرب ــگ و آش ــداز جن جانگ
از ایــن وضعیــت تراژیــک ســهم برده ایــم. یــا بایــد آســتین 

کنفدرالیسم دموکراتیک

نان
بدا

ر آ
یوا

ر

آذر ر ـــ
ا ی آ

مل
ننک ود

..اکرم ... .
مل

ننک ود
..اکرم ... . ننکمل ..اکرمود ... .
مل

ننک ود
..اکرم ... ننکمل.

مود ..اکر ... .
مل

ننک ود
..اکرم ... .

مل
ننک ود

..اکرم ... . ننکمل ..اکرمود ... .
مل

ننک ود
..اکرم ... ننکمل.

مود ..اکر ... .
مل

ننک ود
..اکرم ... .

مل
ننک ود

..اکرم ... . ننکمل ..اکرمود ... .
مل

ننک ود
..اکرم ... ننکمل.

مود ..اکر ... .
مل

ننک ود
..اکرم ... .

مل
ننک ود

..اکرم ... . ننکمل ..اکرمود ... .
مل

ننک ود
..اکرم ... ننکمل.

مود ..اکر ... .
مل

ننک ود
..اکرم ... .

مل
ننک ود

..اکرم ... . ننکمل ..اکرمود ... .
مل

ننک ود
..اکرم ... ننکمل.

مود ..اکر ... .



جامـعه  ی دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان
FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

  KODARنرشیه ی اجتامعی، فرهنگی وسیاسی
١٣

همــت بــاال بزنیــم و بــرای رسنوشــت خلق هــای ایــن منطقــه 
ــا رسنوشــت مان  ــا دســت روی دســت بگذاریــم ت چــاره ای بیابیــم ی
را بــا مــرگ و خــون و نابــودی رقــم بزننــد. چیــزی کــه اکنــون تحــت 
ــل  ــه تحمی ــای منطق ــر خلق ه ــی ب ــی و مذهب ــای مل ــام جنگ ه ن
ــی  ــت، نسل کش ــل محیط زیس ــودی کام ــا ناب ــد ت ــود، می توان می ش
ــد.  ــش برون ــرتده پی ــژادی گس ــای ن ــا و قتل عام ه ــی خلق ه فرهنگ
ــد  ــز بای ــل نی ــی و ح ــس چاره جوی ــت. پ ــزرگ اس ــیار ب ــر، بس خط
عمیــق و صحیــح باشــد. البتــه کــه ایــن جنگ هــا محصــوِل مداخالت 
نظامــی  ـ سیاســی و اختالفــات کنونــی میــان دولت هــا نیســتند؛ 
آن هــا نتیجــه ی یــک سیاســت حداقــل صدســاله هســتند. یعنــی از 
وقتــی ابرقدرت هــای جهانــی، یــک مــدل حکمرانــی بســیار خشــن 

ــه  ــام دولــت ـ ملــت را در خاورمیان تحــت ن
ــا  ــن جنگ ه ــوم ای ــذر ش ــد، ب ــد آوردن پدی
نیــز در رسزمین های مــان کاشــته شــد. هــم 
ــی،  ــاظ عمل ــم از لح ــری و ه ــاظ نظ از لح
مــدل  یــک  دموکراتیــک  کنفدرالیســم 
ــران  ــن بح ــل ای ــرای ح ــب ب ــی مناس سیاس
ــه  ــی ک ــرای حــل مســائل خلق های اســت. ب
رسزمین های شــان در نتیجــه ی شــکل گیری 
دولت هــای مــدرن خاورمیانــه پــاره پــاره 
گشــت، بــه یــک مــدل خالقانــه نیــاز داریــم. 
بــا تقلیــد از دولت هایــی کــه تــا ِخرخــره در 
ــد و خودشــان  بحــران و جنــگ فــرو رفته ان

ــرد. ــش ب ــوان از پی ــچ کاری منی ت ــتند، هی ــکالت هس ــأ مش منش
ــان چندیــن  ــز همچــون رسزمیــن کوردهــا می  رسزمیــن آذری هــا نی
کشــور تجزیــه و تقســیم شــده اســت. فرهنــِگ آذری زیــر رضبــات 
ســهمگین ســاختار تک فرهنگــی دولــت ـ ملت هــای منطقــه  در 
حــال ازهم گســیختگی و نابودی ســت. اگرچــه کشــوری بــه نــام 
ــا وجــود چنیــن کشــوری نتوانســته  ــز وجــود دارد ام آذربایجــان نی
مــرگ تدریجــی و شــتابان هویــِت آذری را در پروســه ی  مانــعِ 

 رسزمیــن آذری هــا نیــز همچــون رسزمیــن 
ــه و  ــور تجزی ــن کش ــان چندی ــا می کورده
ــر  ــِگ آذری زی تقســیم شــده اســت. فرهن
ــات ســهمگین ســاختار تک فرهنگــی  رضب
حــال  در  منطقــه   ملت هــای  ـ  دولــت 
ازهم گســیختگی و نابودی ســت. اگرچــه 
کشــوری بــه نــام آذربایجــان نیــز وجــود دارد 
امــا وجــود چنیــن کشــوری نتوانســته مانــِع 
مــرگ تدریجی و شــتابان هویــِت آذری را در 
پروســه ی جهانی ســازی رسمایــه داری بگیــرد

....اکرمودننک
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ایــران،  در  آذری هــا  بگیــرد.  رسمایــه داری  جهانی ســازی 
ترکیــه و دیگــر مناطقــی کــه پراکنــش جمعیتــی دارنــد، در 
حــال استحاله شــدن فرهنگــی، سیاســی و اجتامعی هســتند. 
ــد.  ــرم می کن ــودی دســت وپنجه ن ــا خطــر ناب هویت شــان ب
ــی و  ــی تاریخ ــای فرهنگ ــه ارزش ه ــا آن  هم ــق آذری ب خل
مبــارزات سیاســی آزادی خواهانــه اکنــون بــه وضعیتــی 
ــان  ــچ وجــه شایســته اش نیســت. اتوب ــه هی ــه ب ــده ک درآم
ــه ای از روی  ــکل بیرحامن ــی، به ش ــی هویت ــار نسل کش مرگب
بــدن، فرهنــگ و رسزمیــن آذری هــا نیــز عبــور کــرده اســت. 
ــم  ــه، سوسیالیس ــالب مرشوط ــرای انق ــه ب ــا آن هم آذری ه
و انقــالب خلق هــای ایــران در ســال ٥٧ 
جان فشــانی ها کردنــد امــا چــه پاســخی بــه 
آن هــا داده شــد؟! رسکــوب، ذوب فرهنگــی 
ــت ـ  ــام دول ــتحاله در نظ ــرای اس ــالش ب و ت
ملــت ایرانــی. اکنــون انبوهــی از مشــکالت 
اجتامعــی، سیاســی، اقتصــادی و هویتــی 
پیــش پــای فرد و جامعــه ی آذری قــرار دارد. 
آذری هــا نیــز در منگنــه ی فشــار و رسکــوب 
ــه ی  ــال تجرب ــت در ح ــت ـ مل ــین دول ماش
ــگ، هویــت  ُخردشــدن اســتخوان های فرهن
و موجودیت شــان هســتند. گاه بــا حربــه ی 
مذهــب دولتــی بــر موجودیت شــان رضبــه می زننــد، گاه بــا 
تحقیــر زبان شــان، بــا انــکار هویــت سیاســی و تاریخی شــان 
می خواهنــد  حتــی  جعلــی  تاریخ ســازی های  بــا  گاه  و 
ــی درد  ــت، ملت ــن مل ــز بخشــکانند. ای ریشه های شــان را نی
ــوب  ــتم ها را خ ــا و س ــن درده ــا ای ــت. کورده ــیده اس کش
درک می کننــد؛ زیــرا آنهــا نیــز بــا بدتریــن نــوع نسل کشــی 

ــده اند. ــه ش ــوب مواج ــی و رسک فرهنگ
مدلــی کــه کوردهــا در کوردســتان بــرای حــل مســائل 
خــود در نظــر دارنــد، کنفدرالیســم دموکراتیــک اســت. 

 در کنفدرالیسم دموکراتیک (که نام مشخص 
آن در رشق کوردســتان و ایران، کودار اســت)، 
ــا،  ــان آذری ه مناطــق زیســتی مشــرتک می
کوردهــا، آشــوری ها و دیگــر هویت هــا 
ــمرده  ــا ش ــی آن ه ــرتک» متام ــن مش «میه
می شــود. نقــده، ارومیــه، ماکــو و ســلامس 
ــه  ــه میهــن کوردهاســت، ب ــدازه ای ک ــه ان ب
هــامن انــدازه میهــن آذری هــا هــم هســت. 
یعنــی در مــدل کنفدرالیســم دموکراتیک، با 
دیــد ملی گرایانــه و انحصــاری به میهن نگاه 

منی شــود
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ــرم  ــی ف ــت. نوع ــگان اس ــارکت دادن هم ــیهم کردن و مش ــرای تس ــک ب ــم دموکراتی کنفدرالیس
مدیریــِت سیاســی دســته جمعی اســت کــه بــر مبنــای رضایت خاطــر، همبســتگی و مشــارکت 
آزاد افــراد و جوامــع شــکل می گیــرد. ایــن مــدل ضامــن آزادی کوردهــا و متامــی خلق هایــی 
اســت کــه بــا کوردهــا جغرافیــای زیســتی مشــرتکی دارنــد. زیــرا ایــن مــدل بــر پایــه ی برخــورد 
قدرت طلبانــه، توســعه خواهی و اعــامل زور و انحصــار اســتوار نیســت. در کنفدرالیســم 
دموکراتیــک (کــه نــام مشــخص آن در رشق کوردســتان و ایــران، کــودار اســت)، مناطــق 
ــن مشــرتک»  ــا «میه ــر هویت ه ــا، آشــوری ها و دیگ ــا، کورده ــان آذری ه ــتی مشــرتک می زیس
ــن  ــه میه ــدازه ای ک ــه ان ــلامس ب ــو و س ــه، ماک ــده، ارومی ــود. نق ــمرده می ش ــا ش ــی آن ه متام
ــی در مــدل کنفدرالیســم  ــدازه میهــن آذری هــا هــم هســت. یعن ــه هــامن ان کوردهاســت، ب

ــود. ــگاه منی ش ــن ن ــه میه ــاری ب ــه و انحص ــد ملی گرایان ــا دی ــک، ب دموکراتی
ــه  ــن اســت و ن ــت نوی ــک دول ــه در جســتجوی تأســیس ی ــک ن ــدل کنفدرالیســم دموکراتی م
به دنبــال ســاخنت یــک ملــت تک هویتــی اســت. ایــن مــدل منطبــق بــا طبیعــِت جامعــه اســت؛ 
ــودن جامعــه و همزیســتی متــام تنوعــات موجــود در آن  ــر سیاســی  بودن و اخالقی ب ــی ب یعن
جامعــه تأکیــد دارد. جامعــه ی مزبــور می توانــد از هویت هــای مختلــف ملــی، مذهبــی،  زبانــی 
و فرهنگــی گوناگونــی تشــکیل شــده باشــد. حــوزه ی سیاســت زیــر نفــوذ یــک جریــان خــاص یا 
تحــت انحصــار هیــچ طبقــه، ملیــت، نــژاد، مذهبــی و جنســی نخواهــد بــود. بــه همیــن دلیــل 
حــِق «آزادی بیــان و ســازماندهی» بــرای همــگان محفــوظ اســت؛ چیــزی به نــام مرکزگرایــی 
در آن جایگاهــی نــدارد. همــه ی تنوعــات موجــود، از جایــگاه خودمدیــری برخــوردار هســتند. 
یعنــی متــام جوامــع، هویت هــا و تنوعــات موجــود در کنفدرالیســم دموکراتیــک بــدون آنکــه 
ــو،  ــر، گفتگ ــه تفک ــور خویــش ب ــرای ام ــوده شــوند ب ــی آل ــدرت، ســلطه و مرکزیت گرای ــه ق ب
تصمیم گیــری، برنامه ریــزی و اجــرا خواهنــد پرداخــت. مجالــس، نهادهــا و مدیریت هــای هــر 
خلــق و هویتــی، به طــور آزادانــه توســط خــود آن جامعــه، تأســیس و انتخــاب خواهنــد شــد 
و خــود جامعــه نیــز بــر عملکــرد آن نهادهــا نظــارت خواهــد کــرد. مثــال در متــام جاهایــی کــه 
آذری هــا و کوردهــا بــا هــم زندگــی می کننــد، کوردهــا مجالــس دموکراتیــک ویــژه ی خــود و 
آذری هــا نیــز مجالــس دموکراتیــک ویــژه ی خــود را تأســیس خواهنــد کــرد. در ســطحی باالتــر 
ــه ی  ــا در زمین ــود ت ــیس ش ــز تأس ــورد و آذری نی ــرتک ک ــک مش ــس دموکراتی ــد مجال می توانن
ــری  ــه بحــث و تصمیم گی ــد می دهــد ب ــه هــم پیون ــق یادشــده را ب ــه هــر دو خل مســائلی ک
ــدن  ــای تسهیم ش ــر مبن ــه، ب ــون ارومی ــهری هم چ ــه در ش ــوان منون ــد. به عن ــرتک بپردازن مش
ــا و  ــکیل کمون ه ــه تش ــت ب ــه دس ــود در آن منطق ــرژی» موج ــی و ان ــی، خاک ــع آب در «مناب
آنجــا  ســاکن  هویت هــای  دیگــر  و  آشــوری  آذری،  کــورد،  از  متشــکل  مردمــی  مجالــس 
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خواهنــد زد. حتــی در مــورد امــور «دفــاع از خــود» نیــز عــالوه بــر 
برخــورداری از نیروهــای دفــاع ذاتــی خــاص، می تواننــد در ســطوح 
ــد.  ــز بزنن ــروی دفاعــی مشــرتک» نی ــه تشــکیل «نی ــر دســت ب باالت
ایــن می توانــد تــا ســطح کل ایــران نیــز 
ــت  ــت و مل ــر هوی ــی ه ــد. یعن ــم یاب تعمی
بلــوچ،  کــورد،  (آذری،  ایــران  در  موجــود 
ترکمــن، مازنــی، گیلــک، عــرب، فــارس و...) 
می تواننــد نهادهــای سیاســی، اجتامعــی، 
ــک  ــی، دیپلامتی ــادی، دفاع ــی، اقتص فرهنگ
ــد  ــژه ی خــود را تأســیس کنن و حقوقــی وی
و از اســتاتوی خودمدیریتــی دموکراتیــک 
در  حــال  هــامن  در  و  باشــند  برخــوردار 
ــک  ــس دموکراتی ــز مجال ــرتک نی ــطح مش س
ــِت مشــرتک  ــه تشــکیل یــک «مل ــا نهنــد و ب مشــرتک خویــش را بن
ــران»  و دموکراتیــک متشــکل از متامــی هویت هــای موجــود در ای
دســت یابنــد. مدلــی که اینــک در روژآوای کوردســتان و فدراســیون 
ــت.  ــدل اس ــن م ــود همی ــرا می ش ــوریه اج ــامِل س ــک ش دموکراتی
ــا  ــر خویــش، ب ــر نهادهــا و ســاختارهای خودمدی کوردهــا عــالوه ب
ــر هویت هــای موجــود در  ــا و دیگ ــا، ســوریانی ها، ارمنی ه عرب ه
شــامل ســوریه دســت بــه هم پیامنــی زده و بــه یــک مــدل مشــرتک 
ــگان  ــر هم ــک و براب ــی آزاد، دموکراتی ــه زندگ ــد ک ــت یافته ان دس
را تحــت ضامنــت درآورده اســت. بــه ایــن شــیوه می تــوان در 
ــه را  ــه ی ملت هــای دموکراتیــک خاورمیان ــه، اتحادی ــارس منطق رست
ــه ای،  ــوری و منطق ــتانی، کش ــای اس ــرد. مرزبندی ه ــذاری ک پایه گ
دیگــر محلــی بــرای اختــالف  نخواهنــد بــود بلکــه نقــش پلــی بــرای 
ســاخنت هویت هایــی ترکیبــی و دموکراتیــک را ایفــا خواهنــد کــرد.

نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک، خواهــان هم زیســتی، صلــح، 
متــام  در  اســت.  کــورد  و  آذری  خلــق  هم گرایــی  و  هم پیامنــی 
ــرای  ــد ب ــا هــم زندگــی می کنن مناطقــی کــه کوردهــا و آذری هــا ب
آنکــه مســائل بــه بهرتیــن نحــو حــل شــوند و آزادی و برابــری بــر 

ــوع انســان امــکان حــل  ــوان ذهنــی ن  ت
همه ی مشــکالت اجتامعــی را دارد. ملت 
کــورد و ملــت آذری نیــز قادرنــد در برابــر 
دولت هــای  کــه  تفرقه اندازی هایــی 
فاشیســت ایــران و ترکیــه از طریــق 
ملی گرایــان کــورد و آذری در میان شــان 
و  کننــد  ایســتادگی  کرده انــد  ایجــاد 
هــر نــوع مســئله ای را از طریــق مدلــی 

ــد دموکراتیــک حــل و فصــل کنن

...اکرمودننکمل ...
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مبنــای تنــوع هویتــی برقــرار گــردد، می تــوان مجالــس دموکراتیــک 
مشــرتکی را تشــکیل داد و در آن مجالــس، مســائل آن نواحــی را 
بــه بحــث و تصمیم گیــری دموکراتیــک گذاشــت. نظــام کنفدرالیســم 
ــه ای  ــری آذری هــا و کوردهاســت. به گون ــک، خواهــان براب دموکراتی
ــظ  ــن حف ــت ضم ــر دو مل ــی، ه ــوع تبعیض ــر ن ــه دور از ه ــه ب ک
ویژگی هــای خــاص اجتامعــی خویــش بــا دادوســتد فرهنگــی و 
هم زیســتی کامــل بپردازنــد. میهــن مشــرتک آذری هــا، کوردهــا، 
آشــوری ها و ارمنی هــا دارای یــک کلیــت فرهنگــی مشــرتک اســت. 
ــدا  ــم ج ــه زور از ه ــا را ب ــن خلق ه ــت ای ــوان رسنوش ــی منی ت یعن
کــرد، در عیــن حــال منی تــوان یکــی از ایــن خلق هــا را بــر دیگــری 
ــن میهــن مشــرتک را  ــراه هــم، فرهنــگ ای ــری داد. آن هــا به هم برت
ــد و از مجمــوع  ــا می کن ــق، نقــش خــود را ایف ســاخته اند. هــر خل
آن هاســت کــه یــک ترکیــب فرهنگــی دموکراتیــک شــکل می گیــرد. 
ــی  ــوع اختالف افکن ــر ن ــا ه ــدت ب ــه ش ــک ب ــم دموکراتی کنفدرالیس

ــی،  ــه ی تفــاوت مذهب ــه بهان ــه ای کــه ب و تفرق
زبانــی و فرهنگــی توســط دولت هــای منطقــه 
میــان کوردهــا و آذریهــا افکنــده شــود،  مقابلــه 
خواهــد کــرد. دولت هــا یکــی پــس از دیگــری 
مانــدگار  آنچــه  امــا  می رونــد  و  می آینــد 
ــر  ــت. ه ــورد و آذری اس ــتی ک ــت هم زیس اس
دو خلــق بــا اشــرتاکات تاریخــی و فرهنگــی 
کامــال  فضایــی  در  می تواننــد  خــود  میــان 
آزاد و آکنــده از دوســتی و تفاهــم بــا هــم 
زندگــی کننــد. ملی گرایــی و دولــت تنهــا عامــل 
ــوده  ــا ب ــا و کورده ــان آذری ه ــن می تفرقه افک
ــی  ــه ملی گرای ــی آذری و ن ــه ملی گرای ــت. ن اس
کــوردی هیچکــدام مســائل آذری هــا و کوردهــا 
ــل  ــز ح ــد نی ــه بع ــن ب ــرده و از ای ــل نک را ح

دیگــری  طــرد  بــه  منجــر  همیشــه  ملی گرایــی  کــرد.  نخواهــد 
کنفدرالیســم  امــا  می شــود.  انحصارگــری  و  خودبزرگ بینــی  و 

میهــن مشــرتک مان یعنــی متــام مناطقــی 
کــه کــورد و آذری به طــور مشــرتک در آن 
ــان  ــه آذربایج ــدازه ای ک ــه  ان ــد،  ب می زین
ــدازه  ــامن ان ــه ه ــود ب ــوب می ش محس
کوردســتان هــم هســت. میــان آذری هــا 
ــی و  ــعِ مالکیت ــای قاط ــا مرزه و کورده
انحصــاری ایجــاد نخواهیــم کــرد. ارومیــه 
ــا،  ــا، کورده ــان آذری ه ــا حضــور هم زم ب
زیباســت.  آشــوری ها  و  ارمنی هــا 
فقــدان هــر کــدام از ایــن هویت هــا 
ــزرگ  ــاِن ب ــک زی ــان، ی ــا آسیب دیدنش ی
تاریخی و محرومیت فرهنگی محســوب 

می شــود
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ــر  ــک و گــذار از ه ــی دموکراتی ــه هم گرای ــکا ب ــا ات ــک ب دموکراتی
بــرای  را  زمینــه  مناســب ترین  دولت گرایــی،  و  ملی گرایــی  نــوع 
ــور  ــورد در متــام ام ــق آذری و ک ــر هــر دو خل مشــارکت آزاد و براب
سیاســی، اجتامعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و دفاعــی فراهــم مــی آورد. 
میهــن مشــرتک مان یعنــی متــام مناطقــی کــه کــورد و آذری به طــور 
ــوب  ــان محس ــه آذربایج ــدازه ای ک ــه  ان ــد،  ب ــرتک در آن می زین مش
می شــود بــه هــامن انــدازه کوردســتان هــم هســت. میــان آذری هــا 
ــم  ــی و انحصــاری ایجــاد نخواهی و کوردهــا مرزهــای قاطــعِ مالکیت
کــرد. ارومیــه بــا حضــور هم زمــان آذری هــا، کوردهــا، ارمنی هــا 
و آشــوری ها زیباســت. فقــدان هــر کــدام از ایــن هویت هــا یــا 
آسیب دیدنشــان، یــک زیــاِن بــزرگ تاریخــی و محرومیــت فرهنگــی 
محســوب می شــود. مــا هویــت و فرهنــگ را به هیــچ وجــه بــا دیــد 
ــم. عکــِس  ــه، شوونیســتی و نژادپرســتانه تعریــف منی کنی ملی گرایان
ــی  ــی، دین ــت فرهنگ ــوع هوی ــر ن ــه ه ــیک ک ــان کالس آن، چپ گرای
ــد، از  ــداد می کنن ــی قلم ــم و ملی گرای ــی ناسیونالیس ــی را نوع و مل
نظــر نظــام کنفدرالیســم دموکراتیــک، همیــن هویت هــای اجتامعــی 
هســتند کــه بــه انســان بودن و آزادی انســان معنــا می بخشــند. 
انرتناسیونالیســم  یــک  دنبــال  بــه  اگــر  حتــی 
جهانــی هســتیم بایــد ایــن انرتناسیونالیســم را 
از اشــرتاک متــام هویت هــای اجتامعــی مختلــف 
ــا یــک هویــت  ــر همــه ی م ــم. اگ متشــکل بدانی
دینــی، ملــی یــا فرهنگــی یکســان داشــته باشــیم 
نداشــته  هویتــی  تفاوت منــدی  نــوع  هیــچ  و 
باشــیم، دنیــای یکنواخــت و بی روحــی خواهیــم 
از  بحــث  اصــوال  حالتــی،  چنــان  در  داشــت. 
ــه  ــان ک ــود. هم چن ــد ب ــا خواه ــز بی معن ــت نی ــه فراملی ــیدن ب رس
ــت،  ــده اس ــودات زن ــون موج ــواع گوناگ ــده از ان ــز آکن ــت نی طبیع
ــر از گوناگونــی و تنــوع  اســت. مهــم ایــن  ــز پ طبیعــت جامعــه نی
اســت کــه از طریــق یــک مــدل دموکراتیــک متــام ایــن گوناگونی هــای 
اجتامعــی به طــور برابــر و آزاد بــا هــم زیســت مناینــد. تــوان ذهنــی 

کنفدرالیســم دموکراتیــک بــه روی متــام 
هویت هــا بــاز اســت و بــه هــامن انــدازه 
بــا ملی گرایی، جنســیت گرایی، دین گرایی 
(افراط گرایــی دینــی) و انحصارگری علمی 
ــان  ــری می ــب نابراب ــه موج ــه همیش ک
هویت هــای اجتامعــی می شــود، مخالف 

اســت

...اکرمودننک ...
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نــوع انســان امــکان حــل همــه ی مشــکالت اجتامعــی را دارد. ملــت 
تفرقه اندازی هایــی  برابــر  در  قادرنــد  نیــز  آذری  ملــت  و  کــورد 
کــه دولت هــای فاشیســت ایــران و ترکیــه از طریــق ملی گرایــان 
کــورد و آذری در میان شــان ایجــاد کرده انــد ایســتادگی کننــد و 
هــر نــوع مســئله ای را از طریــق مدلــی دموکراتیــک حــل و فصــل 
ــر  ــت ه ــن رسنوش ــق تعیی ــک، ح ــم دموکراتی ــد. در کنفدرالیس کنن
ملتــی به شــکل دموکراتیــک بــرای آن ملــت محفــوظ اســت و جایــی 

بــرای تحمیــل، ممنوعیــت و فشــار وجــود نــدارد. 
بنابرایــن آذری هــا می تواننــد بــا خاطــری آســوده 
بــه تعامــل بــا کوردهــا بپردازنــد و به شــکلی 
دموکراتیــک  زندگــی  ســاخنت  در  اراده مندانــه 

ــند. ــش بکوش خوی
خلق هــا  متــام  دموکراتیــک،  کنفدرالیســم  در 
جــای  آن  چارچــوب  در  کــه  هویت هایــی  و 
و  نــربد  دنبــال  بــه  آنکــه  به جــای  می گیرنــد 
ــی  ــت و جنــگ باشــند، از حــق خودمدیریت رقاب
ــی،  ــاظ سیاس ــی از لح ــد. یعن ــان برخوردارن یکس

اجتامعــی، دفاعــی، اقتصــادی، فرهنگــی، آموزشــی، حقوقــی و ســایر 
جنبه هــا بــه ســازماندهی خــاص خویــش می پردازنــد و هیــچ هویــت 
و ملیتــی بــه ســطح هویــت یــا ملیــت درجــه ی دوم تقلیــل نخواهــد 
یافــت. کنفدرالیســم دموکراتیــک، ســاختاری چندزبانــه دارد و دچــار 
حاکمیــت  یــک زبــان رســمی خــاص نیســت؛ متــام زبان هــای موجــود 
در آن رســمیت خواهنــد داشــت و هــر کســی می توانــد از کودکــی 
تــا باالتریــن ســطوح تحصیلــی بــه زبــان مــادری خــود آمــوزش ببینــد 
و در متــام عرصه هــای زندگــی آن را بــه کار گیــرد.  کنفدرالیســم 
ــاال  ــرا، تک مرکــزی و دیکته شــده از ب دموکراتیــک یــک نظــام مرکزگ
بــه پاییــن نیســت. بالعکــس، یــک نظــام غیرمرکزگــرا، چندســاختاری 
و برساخته شــده از پاییــن بــه باالســت. یعنــی خــود جامعــه از 
ــا  ــک) ت ــتای کوچ ــک روس ــال از ی ــی (مث ــد اجتامع ــن واح کوچکرتی
بزرگ تریــن واحدهــا (شــهرها، نواحــی و اســتان ها) تصمیم گیری هــا 

امــکان حفظ و حراســت از فرهنــگ آذری 
ــا در  ــت آن تنه ــی و اصال ــام زیبای ــا مت ب
یــک سیســتم دموکراتیــک ممکن اســت؛ 
کنفدرالیســم دموکراتیــک بــا اعتقــاد بــه 
تکــرث فرهنگــی، دشــمن درجــه یــک «هر 
نــوع تحقیــر هویتــی و ذوب فرهنگــی» 
ــک  ــک ی ــم دموکراتی ــت. کنفدرالیس اس
مــرز و محــدوده ی مالکیتی بــرای کوردها 
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را در درون خــود انجــام می دهــد و مرجــع تصمیم گیــری، نظــارت و حســاب خواهی نیــز خــود 
جامعــه اســت. در مناطقــی کــه کوردهــا و آذری هــا بــا هــم زندگــی می کننــد بــه انــدازه ای کــه 
کوردهــا از حــق خودمدیریتــی دموکراتیــک برخوردارنــد، آذری هــا نیــز از حــق خودمدیریتــی 
دموکراتیــک برخوردارنــد. بنابرایــن تبعیــض، نابرابــری، تقســیم جامعــه بــه اقلیــت ـ اکرثیــت و 
مســائلی از ایــن دســت کــه همگــی ناشــی از ســلطه گرایی و قــدرت اســت وجــود نخواهــد 
داشــت. وقتــی ریشــه ی مشــکالت توســط دموکراســی خشــکیده می شــود، دیگــر دلیلــی بــرای 
اختــالف  و دشــمنی وجــود نخواهــد داشــت. بنابرایــن بهرتیــن فرصــت بــرای همزیســتی کــورد 
ــز  ــا آن هــا زندگــی می کننــد نی و آذری فراهــم می شــود. ســایر خلق هــا و هویت هایــی کــه ب
از ایــن حــق خودمدیریتــی دموکراتیــک برخوردارنــد. یعنــی کنفدرالیســم دموکراتیــک، امــکان 
حفــظ ارزش هــا، فرهنــگ، اراده ی سیاســی و خودمدیریتــی را بــرای متــام اعضــای خــود فراهــم 
ــای  ــا و هویت ه ــایر خلق ه ــا س ــود ب ــای خ ــاملت آمیز اعض ــت مس ــه ی زیس ــی آورد و زمین م

هم جــوار را فراهــم می گردانــد.
کنفدرالیســم دموکراتیــک بــه روی متــام هویت هــا بــاز اســت و بــه هــامن انــدازه بــا 
ملی گرایــی، جنســیت گرایی، دین گرایــی (افراط گرایــی دینــی) و انحصارگــری علمــی کــه 
همیشــه موجــب نابرابــری میــان هویت هــای اجتامعــی می شــود، مخالــف اســت. بــه همیــن 
ــا  ــا اطمینــان خاطــر در تعامــل ب دلیــل آذری هــا به عنــوان یــک هویــت تاریخــی می تواننــد ب
ــه  ــی صلح جویان ــه زندگ ــد ب ــای دارن ــک ج ــم دموکراتی ــه در کنفدرالیس ــی ک ــایر هویت های س
و آزاد بپردازنــد. کنفدرالیســم دموکراتیــک هــم بــرای آذری هــا و هــم بــرای کوردهــا و دیگــر 
خلق هــا نــه یــک تهدیــد بلکــه یــک فرصــت ارزشــمند اســت؛ دســت دوســتی میــان کوردهــا و 
آذری هاســت؛ پلــی بــرای پیونــد و ســقفی بــرای با هم زیســتنی آزادانــه و برابــر. کنفدرالیســم 
ــی و  ــای زندگ ــام عرصه ه ــارکت در مت ــه ی مش ــان آذری زمین ــان و جوان ــرای زن ــک ب دموکراتی
ــت از  ــظ و حراس ــکان حف ــی آورد. ام ــم م ــوم را فراه ــای مرس ــض و رسکوب ه ــذار از تبعی گ
فرهنــگ آذری بــا متــام زیبایــی و اصالــت آن تنهــا در یــک سیســتم دموکراتیــک ممکــن اســت؛ 
کنفدرالیســم دموکراتیــک بــا اعتقــاد بــه تکــرث فرهنگــی، دشــمن درجــه یــک «هــر نــوع تحقیــر 
هویتــی و ذوب فرهنگــی» اســت. کنفدرالیســم دموکراتیــک یــک مــرز و محــدوده ی مالکیتــی 
ــژه  ــران و به وی ــای ای ــام هویت ه ــه اســتقبال مت ــاز ب ــوش ب ــا آغ ــت؛ ب ــا نیس ــرای کورده ب
ــا هــم هســت. هــر خطــر و تهدیــدی از جانــب هــر دولــت و  آذری هــا مــی رود و از آن آنه
نیرویــی کــه متوجــه آذری هــا باشــد، بــرای کوردهــا نیــز خطــر و تهدیــد محســوب می شــود. 
ــرای غصــب کــردن نیســت،  بلکــه آزادی چیزی ســت  در کنفدرالیســم دموکراتیــک، «آزادی» ب

ــان.  ــان همگی م ــدن می ــرای تسهیم ش ب



جامـعه  ی دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان
FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

  KODARنرشیه ی اجتامعی، فرهنگی وسیاسی
٢١

کنفدرالیســم دموکراتیــک، رقــم زدن جهانــی نویــن بــرای خلق هاســت. جهانــی فــارغ از 
افراط گرایــی دینــی،  نژادپرســتی،  ملی گرایــی، فاشیســم و جنگ طلبــی. در گســرته ی کنفدرالیســم 
ــتباه  ــود. اش ــم زده می ش ــورد رق ــن آذری و ک ــی نوی ــتین و هم آوای ــتی راس ــک، دوس دموکراتی
ــزی آن  ــروز پایه ری ــن ام ــا نیســت؛ از همی ــک اتوپی ــک ی ــد، کنفدرالیســم دموکراتی ــر نکنی فک
ــورده  ــره خ ــم گ ــه ه ــم ب ــرتک مان محک ــن مش ــه هایامن در رسزمی ــرا ریش ــود، زی رشوع می ش
اســت. می توانیــم همچــون یــک درخــت اســتوار رو بــه نــور خورشــید قــد بکشــیم. کافی ســت 
کــه از ریشــه های اخالقــی، تاریخــی و هویتــی خــود بیگانــه نشــویم و همدالنــه همــت کنیــم.



دموکراتیــک  ســاختار  و  ملت دموکراتیــک  برســاخت  نظریــه ی    
هویــِت  احیــای  و  سیاســت ورزی  بــرای  بســرتی  می توانــد  آن 
ــن  ــران باشــد. ای ــای ای سیاســی ـ اجتامعــی ملت هــای درون جغرافی
ــات  ــئله ی حی ــه مس ــبت ب ــک نس ــاختار دموکراتی ــازی س ظرفیت س
امــکان  کوردهــا  و  آذری هــا  جملــه  از  و  خلق هــا  مســاملت آمیز 
هم گرایــی و همبســتگی اجتامعــی و سیاســی ای را فراهــم مــی آورد 
ــراری و اســتقرار  ــه برق ــن هویت هــا منجــر ب ــه کنــش سیاســی ای ک

مل
ننک ود

..اکرم ... .
مل

ننک ود
..اکرم .. ننکمل ..اکرمود ... .
مل

ننک و
.کرم ننکمل..

مود ..اکر .. .
و

مل
ننک ود

..اکرم ... .
مل

ننک ود
..اکرم ... . ننکمل ..اکرمود ... .
مل

ننک ود
..اکرم ... ننکمل.

مود ..اکر ... .
مل

ننک ود
..اکرم ... .

مل
ننک ود

..اکرم ... . ننکمل ..اکرمود ... .
مل

ننک ود
..اکرم ... ننکمل.

مود ..اکر ... .
مل

ننک ود
..اکرم ... .

مل
ننک ود

..اکرم ... . ننکمل ..اکرمود ... .
مل

ننک ود
..اکرم ... ننکمل.

مود ..اکر ... .
مل

ننک ود
..اکرم ... .

مل
ننک ود

..اکرم ... . ننکمل ..اکرمود ... .
مل

ننک ود
..اکرم ... ننکمل.

مود ..اکر ... .
ر

ر
ی

ی
ر

آذربایــــجان
فواد بریتان



جامـعه  ی دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان
FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

  KODARنرشیه ی اجتامعی، فرهنگی وسیاسی
٢٣

ــردد. ــک گ ــاختار دموکراتی س
در واقــع نوعــی از رابطــه ی هســتی مند و دیالکتیــک کــه هــر یــک 
منی توانــد  هویتــی  هم گرایــی  یعنــی  دیگری ســت.  برســازنده ی 
ــز  ــدآوردن ایــن ســاختار نی ــد و پدی ــد آی ــدون وجــود ســاختار پدی ب

ــود.  ــد ب ــی خواه ــب هم گرای ــود موج خ
  ظرفیــت پذیــرش و موجودیــت کنش گرانــه ی سیاســی و اجتامعــی 
ــهروندان  ــت گرا و ش ــاِت محيط زيس ــی، اجتامع ــای فرهنگ هويت ه
آزاِد ملتــی دموكراتيــك در ســاختاری دموکراتیــک، نیازمنــد خوانــش 
نویــن از مقــوالت هویتــی و بــه ویــژه موضــوع ناسیونالیســم 
اســت. کــودار بــه عنــوان ســاختار جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد 
رشق کوردســتان  ســاختار هم گــرای جوامــع مدنــی كوردهاســت 
نــه يــك تشــكل دولت گــرای کــوردی کــه الزامــا کوردهــا را بــه 

حاکمیتــی  فضیلت مــدار  گزینــه ی  یــک  عنــوان 
ــم  ــا ه ــه کورده ــت ک ــن معنی س ــن بدی ــرد. ای بنگ
ــاختار، از  ــود در س ــای موج ــر هویت ه ــر دیگ نظی
حقــوق و آزادی هــای برابــر برخوردارنــد نــه بــه 
ــا ملــی و قومــی کــه در  عنــوان فضیلــت هویتــی ی
نظام هــای دولت گــرا نهادینــه می گــردد. اگــر در 
ــا در  ــه ی خلق ه ــش هم ــاركت و نق ــه مش ــران ب اي
احیــا و برســاخت ايرانــی دموكراتيــك اعتقــادی 
ــگاه  ــه و منســجم وجــود داشــته باشــد، آن صميامن
مديريــت  شــكل  كــه  كــورد  دموكراتيــك  ملــِت 

خویــش  بــرای  را  غريدولتــی  دموكراتيــِك  كنفدراليســم  سياســی 
ــك  ــت دموكراتي ــه مل ــرتی ك ــت بزرگ ــت، در درون كلي ــده اس برگزی
ايــران نــام دارد، خــود را بازتعریــف می منایــد. اگــر ملــت را بــا 
چنــني نگــرش انعطاف پذيــری بازتعريــف مناییــم، آنــگاه می تــوان از 
ظرفیت ســازی دموکراتیــک و احیــای عنــارص اجتامعــی هویت مــدار 
بــر مبانــی آزادی و دموکراســی نیــز جهــت دچارنگشــنت بــه نگــرش 
ملی گرایانــه و همچنیــن بــروز معضــالت ناشــی از گرايشــات نظامــی، 
ــه  ــری ب ــه ی نظام هــای سیاســی حاکــم جلوگی ــی و رسكوب گران امنيت

در هرجــا كــه محيــط يــا موقعيــت 
دموكراتيكــی ايجــاد شــود، محتــوا و 
و  رشــد  بــا  می تــوان  را  آن  مضمــون 
بالندگــی نظــری و عملِی برســاخت ملت 
دموکراتیــک کــه زاییــده ی جامعــه ای 
ـ سیاسی ســت ُپــر منــود و فــرم و  اخالقــی 
شــاکله بندی ســاختارین آن نیــز می توانــد 
ــد ــك باش ــم دموكراتي ــام كنفدراليس نظ
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عمــل آورد.
 واقعيــت تاريخــی ايــران و خلق هــای آن نشــان می دهنــد كــه 
اگــر بــه ايجــاد ايرانــی دموكراتيــك، برســاخت ملــِت دموكراتيــك 
ــد  ــر روی رش ــش ب ــه درهاي ــی ك ــام دولت ــك نظ ــا ي ــران و ي اي
دموكراســی گشــوده باشــد، معتقــد باشــيم (چــه جمهــوری 
دموكراتيــك ايــران يــا هــر نــوع فــرم دولتــِی دموكراســی پذير، غري 
از دولــت ـ ملــت)، پــروژه ی جامعــه ی دموکراتیــک و آزاد رشق 
کوردســتان   ـ کــودار  ـ يــك الگــوی مناســب مديريتــی اســت كــه بــا 
همــه ی آنهــا می توانــد ســازگار بــوده و قابليــت اجرايــی داشــته 
باشــد. در هرجــا كــه محيــط يــا موقعيــت دموكراتيكــی ايجــاد 
ــی  ــد و بالندگ ــا رش ــوان ب ــون آن را می ت ــوا و مضم ــود، محت ش

ــه  ــک ک ــت دموکراتی ــاخت مل ــِی برس ــری و عمل نظ
ــر منــود  زاییــده ی جامعــه ای اخالقــی ـ سیاسی ســت پُ
ــد  ــز می توان ــاختارین آن نی ــاکله بندی س ــرم و ش و ف

نظــام كنفدراليســم دموكراتيــك باشــد.
ــا اســتبداد، تبعيــض  ــران سال هاســت ب  خلق هــای اي
ــه دليــل  و مركزگرايــی دســت وپنجه نــرم می كننــد. ب
عــدم شــكل گريی يــك نظــام سياســی و مديريتــی 
مختــص بــه جامعــه، تاكنــون مبــارزات ايــن خلق هــا 

بــه نتيجــه ی مطلــوب نرســيده اســت. فقــدان حقــوق و آزادی 
موجــود  مختلــف  هويت هــای  و  فرهنگــی  تنوعــات  بــرای 
ــادری  ــگ م ــان و فرهن ــه زب ــوزش ب ــدم آزادی آم ــران، ع در اي
بــرای خلق هــای مختلــف، ژرفايافــنت ضدفرهنــگ تحقــري عليــه 
ــدان  ــان، فق ــه زن ــديد علي ــتم ش ــض و س ــداوم تبعي ــا، ت خلق ه
آزادی اندیشــه و بيــان، بيــكاری، فقــر، شــيوع بحران هــای 
زيســت محيطی و صدهــا مســئله و معضــل اجتامعــی و سیاســی 
نشــان می دهنــد كــه بــدون ارائــه ی يــك راهــكار متفــاوت 

ــت.  ــران را داش ــه ی اي ــائل جامع ــل مس ــای ح ــوان ادع منی ت
کــودار اتحاديــه ای نامتمركــز، فــارغ از ملی گرایــی و عــاری 
از قدرت طلبی ســت كــه دغدغــه ی تغییــر مرزهــای سياســی 

کــودار اتحاديــه ای نامتمركــز، فــارغ از 
ملی گرایــی و عــاری از قدرت طلبی ســت 
كــه دغدغــه ی تغییــر مرزهــای سياســی 
موجــود را نــدارد و اقــدام به مرزبندی های 

ــد.  ــز منی کن ــازه ای نی ت
مل

نک دن و رم ک ا . .. . ..
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موجــود را نــدارد و اقــدام بــه مرزبندی هــای تــازه ای نیــز منی کنــد. 
ــی  ــی غريدولت ــای اجتامع ــام واحده ــده ی مت ــه دربرگرين ــن اتحادي اي
ــكل  ــه ش ــه ب ــت ك ــادی و... اس ــی، اقتص ــی، فرهنگ ــم از عقيدت اع
خودگــردان بــه مديريــت امــور خــود می پردازنــد .  عــدم ايجــاد 
تغيــري در مرزبندی هــای سياســی موجــود يعنــی سیاســتی کــه 
يكپارچگــی كشــور را از بــني منی بــرد و مرزهــای تــازه ای ترســيم 
ــِت  ــی مل ــت سياس ــرم مديري ــه ف ــک ك ــاختار دموکراتی ــد. س منی كن
دموكراتيــك كــورد اســت، متــام تنوعــات فرهنگــی و 
ــی  ــاير هويت های ــورد و س ــی ك ــای اجتامع واحده
كــه در جغرافیایــی  مشــرتک بــا كوردهــا زندگــی 
ــی و...) را در  ــوری، ارمن ــري آذری، آش ــد (نظ می كنن
درون خــود جــای می دهــد و امــكان مديريت هــای 
ــا و آزاد ی شــان را فراهــم مــی آورد.  ــردان آنه خودگ
ــك، در  ــم دموكراتي ــام كنفدراليس ــِت نظ ــن قابلي اي
نواحــی و مناطــق مختلــف هــر كشــور يــا رسزمينــی 
ــرِب  ــه غ ــوان منون ــه عن ــد. ب ــداق یاب ــد مص می توان
ايــران از لحــاظ تنوعــات هويتــی بســيار غنــی 
اســت. کوردهــا، آذری هــا، ارمنی هــا، و تنوعــات 
و  مذاهــب  و  آیین هــا  و  زبان هــا  بــا  هويتــی 
گروه هــای اجتامعــی مختلفــی در آنجــا زندگــی 
می كننــد. بــرای آنكــه متــام ايــن تنوعــات فرهنگــی 
ــوردار  ــی برخ ــِی بوم ــام مديريت ــك نظ ــد از ي بتوانن
باشــند و بــه رفــع مشــكالت خويــش بپردازنــد، 
ــب  ــه در قال ــن منطق ــه ای ــص ب ــازماندهی مخت ــی س ــوان نوع می ت
ــك  ــيون دموكراتي ــی از «كنفدراس ــه بخش ــك ك ــه ای دموكراتي اتحادي
ايــران» خواهــد بــود را طرح ريــزی و اجرایــی منــود. چنــني ســاختار 
دموكراتيكــی می توانــد متــام ايــن تنوعــات هويتــی را در خــود جــای 
دهــد. بديــن ترتيــب خلق هــای ايــن منطقــه از مديريت هــای بومــی 
ــگ  ــت و فرهن ــظ هوي ــه حاف ــود ك ــد ب ــوردار خواهن ــی برخ و ذات
آنهاســت. چنــني ســاختاری منعطــف اســت. ســاختار کــودار در 

ــت های  ــر سیاس ــودار در براب ــاختار ک س
سیســتمی همچــون جمهــوری اســالمی 
در راســتای منافــع هویتــی خلق هــای 
ــه  ــدام ب ــک، اق ــتم دموکراتی درون سیس
ــر اســاس  ــه ب ــد ن ــت ورزی می منای سیاس
تامیــن منافــع دولــت. بــه همیــن ســبب 
رویکردهــای  و  سیاســت ها  برابــر  در 
ــا از  ــه تنه ــم ن ــن رژی ــلطه طلبانه ی ای س
مبــادی دموکراتیک خویش گــذار نخواهد 
ــا توســعه ی پرنســیب های  کــرد، بلکــه ب
دموکراســی و منافــع هویتــی خلــق، 
گســرتش و پویایــی، کنــش سیاســی و 
مشــارکت اجتامعــی تنوعــات را در برابــر 
اقدامــات جامعه ســتیز دولــت فراهــم 

می منایــد
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ــر سیاســت های سیســتمی هم چــون جمهــوری اســالمی در  براب
راســتای منافــع هویتــی خلق هــای درون سیســتم دموکراتیــک، 
اقــدام بــه سیاســت ورزی می منایــد نــه بــر اســاس تامیــن منافــع 
دولــت. بــه همیــن ســبب در برابــر سیاســت ها و رویکردهــای 
ســلطه طلبانه ی ایــن رژیــم نــه تنهــا از مبــادی دموکراتیــک 
خویــش گــذار نخواهــد کــرد، بلکــه بــا توســعه ی پرنســیب های 
دموکراســی و منافــع هویتــی خلــق، گســرتش و پویایــی، کنــش 
ــر اقدامــات  سیاســی و مشــارکت اجتامعــی تنوعــات را در براب
جامعه ســتیز دولــت فراهــم می منایــد. در واقــع وجــود تکــرثات 

هویتــی در ســاختار دموکراتیــک نــه یــک تهدیــد 
بلکــه بــه عنــوان یــک غنــای هویتــی، اجتامعــی 
از  عــاری  آینــده ای  ترســیم  در  دموکراتیــک  و 

ــد.  ــش را دارن ــن نق ــلطه اصلی تری ــتیز و س س
در  آذری هــا  و  کوردهــا  کنونــی  وضعیــت   
جغرافیــای سیاســی امــروز ایــران منــای کلــی 
از وضعیــت خلق هایــی هســتند کــه نــه بــا 
ــا وضعیــت سیاســی و اجتامعــی  یکدیگــر، کــه ب
کشــور کــه ناشــی از سیاســت های دولــت اســت، 
دچــار مشــکل و مســئله ای عمیــق هســتند. یکــی 
از بنیادی تریــن مســائل، وجــود ســاختار سیاســی 

ــی نیســت  ــت و هویت های ــه موجودی ــل ب ــه قائ دولتی ســت ک
کــه خواهــان مشــارکت سیاســی در تعییــن رسنوشــت خویــش 

ــتند. هس
ــا  ــا ی ــا کورده ــون آذری ب ــی همچ ــکل خلق های ــع مش  در واق
کوردهــا بــا آذری نــه مســئله ی خــود ایــن خلق هــا کــه ناشــی از 
سیاستی ســت کــه موجودیــت هــر یــک از ایــن خلق هــا را بــه 
ــتی  ــائل نژادپرس ــودن مس ــا نهادینه من ــه و ب ــی عوام فریبان صورت
و ســلطه خواهی انــکار می منایــد. كوردهايــی كــه از ديربــاز در  
ــد  ــز می توانن ــون نی مناطــق کوردســتان ســاكن شــده اند هم اکن
عــالوه بــر اينكــه در چارچــوب يــك نظــام مشــرتك دموكراتيــك با 

جــز يــك ســاختار كنفدراتيــِو دموكراتيــك 
ــد و  ــدوده باش ــرز و مح ــارغ از م ــه ف ك
مرزهای اســتانی و كشــوری را مانعی برای 
خــود بــه حســاب نيــاورد، هيــچ ســاختار 
ــا  و  ــد كورده ــری منی توان ــی ديگ مديريت
حتــی آذری هــای  پراكنــده در متام ايــران را 
بــه شــكل يــك ملــت دموكراتيــك بــه هم 

پيونــد بزنــد و كليتــی را تشــكيل دهــد
مل
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مليت هــای همجــوار خــود بــه صــورت دموکراتیــک زندگــی مناینــد، بــه عنــوان بخشــی از ملــت 
دموكراتيــك كــورد در كنفدراليســم دموكراتيــك كوردســتان نيــز جــای خواهنــد داشــت. و ایــن 
موضــوع دال بــر رد یــا انــکار دیگــر هویت هــای همجــوار نــدارد. یــا تحقــق آن نیازمنــد ایــن 
انــکار یــا تقابــل نیســت. يعنــی ســاختار كنفدراليســم دموكراتيــك بــه گونــه ای منعطــف اســت 
كــه در برابــر «چندهويتی بــودن» و «مشــاركت داشــنت همزمــان در چنــد ســاختار كنفــدرال» 
مانــع ايجــاد منی كنــد. چنــني ســاختارهای كنفدراتيــو دموكراتيكــی را می تــوان در جــای 
ــران» تشــكيل داد.  ــام «كنفدراســيون دموكراتيــك اي ــه ن ــران و در چارچــوب كليتــی ب جــای اي
مناطــق بســياری از ايــران تك مليتــی نيســتند و تنوعــات اتنيكــی (قومــی) و مذهبــی مختلفــی 
دارنــد كــه بهرتيــن راه حــل بــرای همزيســتی خلق هــای ايــن مناطــق و برخــورداری عادالنــه 
و برابــر آنهــا از مديريت هــای دموكراتيــك نامتمركــز و بومــی، كنفدراليســم دموكراتيــك اســت. 
ــق  ــن مناط ــريی در اي ــش و درگ ــاد تن ــز ايج ــی ج ــرا و دولت ــتانه، ملی گ ــای نژادپرس راهكاره
ــِو دموكراتيــك كــه فــارغ از مــرز  نتيجــه ای حاصــل نخواهــد كــرد. جــز يــك ســاختار كنفدراتي
و محــدوده باشــد و مرزهــای اســتانی و كشــوری را مانعــی بــرای خــود بــه حســاب نيــاورد، 
هيــچ ســاختار مديريتــی ديگــری منی توانــد كوردهــا  و حتــی آذری هــای  پراكنــده در متــام ايــران 
را بــه شــكل يــك ملــت دموكراتيــك بــه هــم پيونــد بزنــد و كليتــی را تشــكيل دهــد. بــه ويــژه 
شــهرهايی كــه دارای بافــت چندمليتــی و چنــد آیینــی و مذهبــی هســتند، فوريــت بيشــرتی 
بــرای راهــكار كنفــدرال دموكراتيــك دارنــد. به طــور مثــال در شــهرها و مناطقــی از كوردســتان 
ــروه،  ــی)، ق ــورد، آذری، آشــوری و ارمن ــو، خــوی و ســلامس (متشــكل از ك ــه، ماك نظــري اورمي
بيجــار و نقــده (كــورد و آذری) و ديگــر مناطقــی كــه بافــت جمعيتــی آنهــا تركيبــی از كــورد 
و ديگــر مليت هاســت، مناســب ترین راهــكار بــرای همزيســتی ايــن خلق هــا برقــراری نظــام 
كنفدراليســم دموكراتيــك اســت. بــا توجــه بــه تنوعــات بســيار گســرتده ی فرهنگــی و زبانــی 
در ايــران، نظــام كنفدراليســم دموكراتيــك می توانــد بــه بهرتيــن نحــو تــوان چاره يــاب بــودن 
خويــش را جلوه گــر ســازد. ايــن نظــام می توانــد پيوندهــای تاريخــی و فرهنگــی هــر خلقــی 
كــه جغرافيــای محــل ســكونتش توســط مرزبندی هــای دويست ســاله ی اخــري تجزيــه شــده و 
بافــت جامعــه اش از هــم گسســته را بــار ديگــر و ايــن بــار بــدون نيــاز بــه تشــكيل دولــت و 

مــرز تــازه، برقــرار كنــد .    
ــهروند  ــك ش ــاد ي ــق ايج ــود را از طري ــلطه ی خ ــه س ــت ك ــن اس ــت اي ــت ـ مل ــالوده ی دول ش
تك زبانــی و تــك قوميتــی بــر همــگان برقــرار ســازد. شــهروند دولــت ـ ملــت بــه يــك عقيــده ی 
رســمی و مقدســات ســاختگی آن وابســته می گــردد و طبــق قوانــني آن هدايــت می شــود. ايــن 
اعتقــاد رســمی نوعــی ميهن دوســتی نيســت، بلكــه يــك مليت گرايــی نژادپرســتانه اســت. ايــن 



مل
نک دن و رم ک ا . .. . ..

سال سوم شامره ی پنجم / فروردین ماه ١٣٩٦ 

٢٨

ملی گرایــی كــه از طريــق دولــت ـ ملــت بــه جامعــه تزريــق می شــود تــا حــد يــك دين گرایــی، 
افراطــی و مخــرب اســت .  دولــت ـ ملــت، تنوعــات اجتامعــی را قبــول منی كنــد. بلكــه 
ــد.  ــه خــود شــبيه و همســان گردان ــه ی گروه هــای اجتامعــی را ب می خواهــد ارزش هــای هم
امــا ملــت دموكراتيــك، از زبان هــا، اتنيســيته ها (اقــوام)، اديــان، ملت هــا و فرهنگ هــا، 
گروه هــا و افــراد دارای منافــع جداگانــه ی بســياری تشــكيل شــده اســت .  در نظام هــای دولتــِی 
ــان، تــك وطــن، تــك دولــت، تــك مركــز، تــك پرچــم  مــدرن (دولــت ـ ملت هــا) شــعار تــك زب
و تــك مــارش، مبنــای همــه ی عملكردهــای دولــت و مداخلــه عليــه هويت هــای مختلــف در 
ــات» و  ــك منــودن تنوع ــه در «ت ــدازه ای ك ــه ان ــی ب ســطح كشــور اســت. مديريت هــای دولت
تحــت كنــرتل مركــز درآوردن آنهــا موفــق شــوند، خــود را مقــدس و خدايــی اعــالم می كننــد. 
امــا  برســاخت ملــِت دموکراتیــک، نــه دولــت ـ ملــت بلکــه سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک را 
ــا می گیــرد.  نظــام کنفدرالیســم دموكراتيــك جهــت همــه نــوع هم پيامنــی و وفــاق ملــی  مبن
دموكراتيــك بســرت و امکانــی مهیاســت و ســاختاری تك محــور و حذف كننــده نــدارد. حتــی در 
ــك  ــای دموكراتي ــا و هم پيامنی ه ــی از اتحاديه ه ــد انواع ــان می توان ــه و جه ــطح خاورميان س

را پديــد آورد .  
سیســتم و مــدل مــورد نظــر مــا کــه هــامن سیســتم کنفدرالیســم دموکراتیــک اســت، بــا نگــرِش 
وطــن مشــرتِك دموكراتيــك بــه جغرافيــا می نگــرد. نــه تركيــه، عــراق، ايــران و ســوريه وطن هایی 
مختــص بــه تــرك و فــارس و عــرب هســتند و نــه كوردســتان رصفــا مختــص بــه كوردهاســت. 
زيــرا در گســرته ی ايــن جغرافياهــا هويت هــای اتنيكــی (قومــی)ـ دينــی كثــريی بــه رس می برنــد. 
بنابرايــن در كنفدراليســم دموكراتيــك ايــن بينــِش غلــط كــه ايــران را بــه فارس  بــودن محــدود 
كــرده و حقــوق و آزادی  هــا ی ملت هــای كــورد، عــرب، بلــوچ، آذری و تركمــن را ناديــده 
ــد نژادپرســتانه كــه كوردســتان را رسزمينــی  ــار زده می شــود؛ همچنــني ايــن دي ــگارد، كن می ان
ــرا در كوردســتان انواعــی از تنوعــات  ــد. زي ــه كوردهــا می شــامرد، رد می مناي ــا متعلــق ب رصف
ــه  ــد و ب ــی می كنن ــر آن زندگ ــرب، آذری و نظاي ــی، ع ــودی، ارمن ــوری، يه ــري آش ــی نظ فرهنگ
بخشــی از واقعيــت تاريخــی ايــن رسزمــني مبــدل شــده اند و جامعــه ی كــورد همــواره در پــی 
ــتگی  ــتی، همبس ــوط هم زيس ــی خط ــا نوع ــان خلق ه ــت. می ــوده اس ــا ب ــا آنه ــتی ب هم زيس
و دوســتی وجــود دارد كــه در چارچــوب آن تشــكالت اجتامعــی گســرتده تر و دارای ســطوح 
باالتــر ايجــاد می شــود. در ايــن تشــكالت اجتامعــی تــازه، هــر خلــق بــا خلق هــای هم جــوار 
خــود بــه همــكاری، دادوســتد، هميــاری و آفريــدن فرهنگ هــای مشــرتك می پــردازد. مرزهــای 
ــی  ــده و قفس ــاد ش ــا ایج ــا و ملت ه ــط خلق ه ــع رواب ــرای قط ــت ب ــت ـ مل ــود در دول موج
هســتند تــا هــر دولــت ـ ملــت خلق هــای خــود را در آن نگهــداری كــرده و بــه ميــل خــود بــا 
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آنهــا رفتــار كنــد. كنفدراليســم دموكراتيــك بــا گــذار از منطــق 
مــرز و محدوده هــای جغرافيایــی، امــكان بيشــرتين آزادی هــای 
مثبــت و روابــط متقابــل ميــان ملت هــا را فراهــم مــی آورد .  

ــت  ــكار مل ــر راه ــا و ارصار ب ــی خلق ه ــربد دموكراس ــا پيش ب
ــای  ــِت ملت ه ــف مل ــمت تعري ــه س ــوان ب ــك، می ت دموكراتي
ــه  ــی ك ــال در ايران ــی مث ــود. يعن ــت من ــز حرك ــك ني دموكراتي
ــا  ــام ملت ه ــكل از مت ــی متش ــوان ملت ــود، می ت ــزه ش دموكراتي
يــا خلق هــای مختلــف ايــران را ملــت دموكراتيــك ايــران 
ــه  ــا دارد ك ــی معن ــران وقت ــت اي ــن مل ــا اي ــد. ام نامي
ملت هــا يــا خلق هایــی كــه در گســرته ی آن جــای 
می گرينــد از آزادی برخــوردار باشــند. رشط آن نيــز 
تشــكيل قانــون اساســی دموكراتيكی ســت كــه در آن، 
ــه  ــراری آزادی انديش ــای الزم را برق ــت ضامنت ه دول
ــران  ــد. در اي ــد مبان ــا پايبن ــه آنه ــد و ب ــان بگنجان و بي
فعلــی اگــر چــه از ملــت ايــران بحــث می شــود 
امــا مليت هــای مختلــف موجــود در ايــران فاقــد 
آزادی هــای ســازمانده، آزادی بيــان و حقــوق هســتند 
و عمــال رسكــوب، آســيميله (ذوب) و نابــود می شــوند. 
لــذا در رشايــط كنونــی منی تــوان از وجــود ملــت 
دموكراتيــك ايــران بحــث كــرد. در ايــران مذهــب 
شــيعه، زبــان فارســی، پديــده ی ولی فقيــه و بســياری 
مــوارد ديگــر نظــري كشــور، مــرز، پرچــم، مــارش و... 
ــيار  ــی بس ــده اند و حالت ــت درآورده ش ــت ب ــه حال ب
جزم گرايانــه (متعصبانــه) و قاطــع يافته انــد. روح دموكراســی، 
بــا بت ســازی ناســازگار و در تضــاد اســت. از همــني رو حتــی 
ــز منی توانــد در  ــا آذری ني ــوردی و ی ــی ك ــاختار دولت ــك س ي
ــی  ــی برخ ــرا بُت وارگ ــد زي ــكالت باش ــالل مش ــدت ح دراز م
مــوارد هميشــه تنوعــات فرهنگــی ـ دينــی و زبانــی كوردهــا و 
آذری هــا را بــا خطــر روبــرو كــرده و موجــب بحــران می شــود. 
ولــی در كنفدراليســم دموكراتيــك، هيــچ ديــن، زبــان، عقيــده 

   در ايــران مذهــب شــيعه، زبــان فارســی، 
پديده ی ولی فقيه و بســياری مــوارد ديگر 
نظــري كشــور، مــرز، پرچــم، مــارش و... بــه 
ــی  ــده اند و حالت ــت درآورده ش ــت ب حال
بســيار جزم گرايانــه (متعصبانــه) و قاطــع 
يافته انــد. روح دموكراســی، بــا بت ســازی 
ناســازگار و در تضــاد اســت. از همــني رو 
حتــی يــك ســاختار دولتــی كــوردی و یــا 
آذری نيــز منی توانــد در دراز مــدت حــالل 
ــرا ُبت وارگــی برخــی  مشــكالت باشــد زي
ـ دينی  موارد هميشــه تنوعــات فرهنگــی 
ــا خطــر  و زبانــی كوردهــا و آذری هــا را ب
روبــرو كــرده و موجــب بحــران می شــود
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و گرايشــی بــه حالــت بــت درآورده منی شــود. بــه همــني دليــل مســائل بــه روی دموكراســی، 
بحــث، انتقــاد، اجــامع و تحــول گشــوده هســتند. در نظــام كنفدراليســم دموكراتيــك، بــه مــوارد 
ــد  ــِن هویت من ــر وط ــود. ب ــيده منی ش ــدس بخش ــان تق ــم و زب ــن، پرچ ــري وط ــمندی نظ ارزش
ــد،  ــر را می پذيرن ــتانه همديگ ــه دوس ــط ك ــک، زبان هــای بســيار و پرچم هــای مختل دموکراتی
تكيــه می منايــد. بنابرايــن در برابــر جنگ هــا، ســتم ها و خونريزی هــای ضدانســانِی نظام هــای 

دولتــی، يــك جایگزیــن مناســب و اخالقــی اســت .  
ــک و رشق  ــه ی دموکراتی ــه جامع ــر ک ــک و فراگی ــی دموکراتی ــاد نظام ــبب ایج ــن س ــه همی ب
کوردســتان نیــز برســاخته از همیــن  پارادایــم می باشــد  و بــه وطن مشــرتك يــا وطــن دموكراتيك، 
ــت و  ــی نيس ــوم تك زبان ــك ق ــا ي ــن ي ــك دي ــريوان ي ــه پ ــق ب ــا متعل ــه رصف ــی ك ــی وطن يعن
شــهروندان آن دارای مليت هــا، زبان هــا و دين هــای بســيار می باشــند را در چارچــوب ملــت 
ــری و جلوگــريی از  ــرد ســبب رشــد همزيســتی، براب ــن رویک ــد. اي دموکراتیــک برســاخت منای
ميهن دوســتی  می شــود.  مناطــق  مختلــف  فرهنگ هــای  كليت منــد  بافــت  گسسته شــدن 
ــه محــل  ــدی ب ــه نوعــی پايبن ــای نژادپرســتی نيســت بلك ــك به معن در كنفدراليســم دموكراتي
ســكونت، زادگاه و محيط زيســت اســت. اگــر وطــن تنهــا بــه يــك قــوم يــا ديــن محــدود شــود، 
بخــش گســرتده ای از شــهروندان نخواهنــد توانســت بــر پايــه ی خصلت هــای قومــی يــا دينــی 
ــت ديگــری  ــه هوي ــد و ب ــه می گرين ــت خــود فاصل ــر از هوي ــه ناگزي ــد و ب ــی كنن خــود زندگ
مبــدل می شــوند. ايــن برخــورد، قطب بندی هــا و گسســت ها را بيشــرت می كنــد كــه نتيجــه ی 
آن افزايــش تنش هــا، جنگ هــا، قتل عام هــا و نسل كشــی های فرهنگی ســت. امــا چــون در 
ــد  ــدارد و هركــس می توان ــده ی شــوم «ديگری شــدن» وجــود ن ــك، پدي كنفدراليســم دموكراتي
ــدی  ــوع و تفاوت من ــدازه تن ــر ان ــد. ه ــی كن ــک زندگ ــی دموکراتی ــود در ميهن ــت خ ــا هوي ب

ــود .   ــر می ش ــر و متعالی ت ــی غنی ت ــی اجتامع ــد، زندگ ــته باش ــود داش وج



تعاریــف فراوانــی در مــورد ناسیونالیســم صــورت پذیرفتــه اســت. گســرتدگی 
ــاز  ایــن تفاســیر بــه خوانش هــا و بــه اهــداف مســترت در ایــن خوانش هــا ب
می گــردد. ایــن موضــوع باعــث پیچیــده و مبهم تــر شــدن هــر چــه بیشــرت 
ــن  ــم ای ــش اعظ ــت. بخ ــده اس ــم ش ــودی ناسیونالیس ــت وج ــا و ماهی معن
ابهام هــا بــه لحــاظ علــت بــاز می گــردد، بــه مبانــی نظــری کــه در تعاریــف 
ــه  ــد ب ــل بای ــه عل ــردن ب ــرای پی ب ــت. ب ــده اس ــتفاده ش ــف از آن اس مختل

ــت زد. ــوع دس ــی موض ــه ها و واژه شناس ریش
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 اصطــالح ملی گرایــی(Nationalism) کــه از دو بخــش (Nation)بــه معنــای ملــت و پســوند 
(lism) تشــکیل شــده بــه معنــی گرایــش و یــا میــل بــه آن تشــکیل شــده اســت. بنابرایــن بــرای 
درک ناسیونالیســم بایــد واژه ی ملــت شــناخته شــود؛ در غیــر ایــن صــورت درک و شــناخت 
ــوان گفــت بحــث ملــت و برســاخت آن  ــه دســت نخواهــد داد. می ت صحیحــی از موضــوع ب
ــه دوران معــارص اســت. در اواخــر دوران  در حــوزه سیاســی ـ اجتامعــی مســئله ای مربــوط ب
فئودالیســم و بــا پدیــد آمــد تدریجــی بــورژوازی و سیســتم رسمایــه داری در اروپــا تضادهــای 
میــان سیســتِم قدیــم و جدیــد پیــش آمــد. رسمایــه داری اروپایــی بــرای پیــروزی بــر همنوعــاِن 
قدرمتنــد خــود اقــدام بــه تخریــب زیرســاخت های اجتامعــی و سیاســی سیســتم پیشــین منــود. 
یکــی از اساســی ترین زیرســاخت های دوران فئودالیســم را نشــانه گرفــت. در واقــع زیربنــای 
اصلــی آن دوران، اصــل امت گرایــی و تــوده وارِی جامعــه ی انســانی بــود. بــرای ایــن کار ابتــدا 
ــن  ــردارد. در ای ــان ب ــود را از می ــی ب ــه پاســدار امت گرای ــوی ک ــد ســاختار معن ــه ســاکن بای ب
راســتا اقــدام بــه تضعیــف نهــاد کلیســای کاتولیــک منــود. روش تضعیــف بدیــن شــکل بــود کــه 
در مقابــل گفتــامن امت گرایــی افراطــی کلیســای کاتولیــک، گفتامنــی فردگرایانــه را بــه وجــود 
آوردنــد. مــورد قابــل اهمیــت ایــن اســت کــه فردگرایــی تنهــا بــه یــک شــخص واحــد محــدود 
ــی  ــئله ی فردگرای ــی مس ــوزه ی اجتامع ــز دارد. در ح ــی نی ــرته ی جمع ــع گس ــردد، در واق منی گ
خــود را در شــکل واره ی دولــت و ملــت منایــان می کنــد. ملــت در حقیقــت تعریــف جمعــی 
از افــراد واحــد اســت کــه در گســرته  و حــوزه ی جغرافیایــی، فرهنگــی و ذهنیتــی ـ  علی رغــم 
ــا تعریــف  ــف ب ــن تعری ــا ای ــد. ام ــر اشــرتاک نظــر و هــدف دارن ــا یکدیگ ــاـ ب تفاوت مندی ه
ــود  ــه می ش ــرادی گفت ــه اف ــت ب ــا مل ــف آنه ــه در تعری ــرا ک ــت چ ــاوت اس ــه داری متف رسمای
ــت  ــا واقعی ــر ب ــن ام ــد. ای ــب دارن ــک مذه ــت، ی ــک دول ــان،  ی ــک زب ــگ، ی ــک فرهن ــه ی ک
ــود  ــاهِد من ــس ش ــت. پ ــدید اس ــارض ش ــانی در تع ــه ی انس ــی جامع ــیر تکوین ــی و س اجتامع
جمعــی از فردگرایــِی رسمایــه داری در مقوالتــی همچــون کشــور، ملــت و دولــت می باشــیم. 
در واقــع ایــن بــار کشــورها بــه عنــوان فــرد، کالبــد انســانی واحــد می یابنــد و هــامن روابــط 
ــه داری را در چارچــوب کشــور  ــی رسمای ــه ی فردگرای ــه و خودخواهان و مناســبات خودمحوران
ــا  ــده و ســیاهی لشــکر را تنه ــر کنن ــان نقــش پُ ــن می ــد. در ای ــه اجــرا در می آورن و دولــت ب
ــام  ــت در نظ ــف مل ــر تعری ــن خاط ــد. بدی ــر می گیرن ــت در نظ ــوان مل ــه عن ــردم ب ــرای م ب
رسمایــه داری دارای ابهامــات فــراوان اســت چــرا کــه تنوعــات و تفاوت هــای جامعــه ی انســانی 
ــروز جنگ هــا،  ــن اصــول علمــی و زیســتی ســبب ب ــرد. در نظــر نگرفــنت ای را در نظــر منی گی
نسل کشــی ها و تضادهــای شــدید اقتصــادی میــان کشــورها و جوامــع انســانی گردیــده اســت. 
ــی و ترســیم فکــری مرزهــا باعــث  ــه داری مل ــدآوردن رسمای ــا پدی ــه داری موفــق شــد ب رسمای
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جدایــی دهشــتناک میــان قومیت هــا و ملت هایــی گشــتند کــه 
تــا پیــش از آن در حــال مشــارکت و کمــک بــه یکدیگــر بودنــد. 
ــاز  ــتفالی» ب ــامن «وس ــه پی ــوع ب ــن موض ــودی ای ــاز وج رسآغ
ــاله ی  ــای سی س ــان جنگ ه ــس از پای ــه پ ــی ک ــردد، پیامن می گ
مذهبــی در اروپــا (۱۶۱۸-۱۶۴۸) میــان کشــورهای اروپایــی 
اصــل  بــر  پیامن نامــه  ایــن  شــد.  بســته  میــالدی   ۱۶۴۸ در 
و  کشــور  مرز هــای  شناســاندن  رســمیت  بــه  و  پدید آمــدن 
ــامن  ــن پی ــد. ای ــا گردی ــا بن ــه ی آنه ــای تابع ــا و ملت ه دولت ه
ملی گرایــی  تولــد  در  گام  مهم تریــن  می تــوان  را 
(Nationalism) و میهن پرســتی قلمــداد منــود. پــس 
از ایــن دوران مــا شــاهد تجزیــه ی قلمروی کلیســا و 
ــه آن هســتیم. در واقــع  امپراطوری هــای وابســته ب
دولــت ـ   ملــت  کــه تشــکیل دهنــده   و ســتون فقــرات 
ــکل  ــرن ١٨ ش ــا ق ــی و ت ــه آرام ــت ب رسمایه داری س
ــرش  ــرای ن ــه داری ب ــتا رسمای ــن راس ــرد. در ای می گی
و اشــاعه ی سیســتم رسمایــه داری اقــدام بــه صــدور 
ــان منــود. در  ــه ســایر نقــاط جه ــوژی ب ــن ایدئول ای
اینجــا ایــن ســوال پیــش می آیــد کــه لــزوم ایــن کار 
ــوژی  ــک ایدئول ــم ی ــا ناسیونالیس ــت و آی در چیس

ــا خیــر؟ اســت ی

ملی گرایی یک ایدئولوژی ست

    اگــر قــرار باشــد تنهــا یــک نکتــه را پــس از خواندن ایــن مقاله 
ــم کــه ناسیونالیســم  ــن اســت، بدانی ــاد داشــته باشــیم، ای ــه ی ب
ــوژی اســت. ناسیونالیســم هــامن طــور کــه پیشــرت  یــک ایدئول
بیــان منودیــم برآینــد رسمایــه داری اســت کــه در تقابــل بــا 
ــرد.  ــم ک ــد عل ــم قَ ــوده واِر دوران قدی ــی و ت ــی افراط امت گرای
رسمایــه داران بــرای انباشــت ســود و رسمایــه ی بیشــرت دســت بــه 
انحصــار در عرصه هــای جغرافیایــی، نــژادی، مذهبــی، فرهنگــی 

ــت.  ــوژی اس ــک ایدئول ــم ی  ناسیونالیس
ناسیونالیســم هــامن طور که پیشــرت بیان 
منودیــم برآینــد رسمایه داری اســت کــه در 
تقابــل بــا امت گرایــی افراطــی و تــوده واِر 
دوران قدیــم َقــد علــم کــرد. رسمایــه داران 
بــرای انباشــت ســود و رسمایــه ی بیشــرت 
عرصه هــای  در  انحصــار  بــه  دســت 
جغرافیایــی، نــژادی، مذهبــی، فرهنگــی 
چارچــوب  و  قالــب  در  اقتصــادی  و 

ملی گرایــی منودنــد

مل
ننک

مود ..اکر ... .
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و اقتصــادی در قالــب و چارچــوب ملی گرایــی منودنــد. 
ــق و  ــاس تعل ــان احس ــی انس ــه نوع ــه ب ــود ک ــد درک من بای
عشــق بــه محیطــی دارد کــه در آن زندگــی می منایــد و 
ــا بــاوری در  ــا حــس تعلــق بــه گــروِه قومــی، عشــیره ای ی ی
ــن احســاِس عشــق و  ــده اســت. ای ــه گردی وجــود او نهادین
ــت و  ــل، امنی ــا نس ــبب بق ــت و س ــیار طبیعی س ــق بس تعل
ــوژی  ــع ایدئول ــردد. در واق ــی می گ ــت جمع ــاِس هوی احس
ــزه  ــن احساســات طبیعــی را کانالی ناسیونالیســتی متامــی ای
ــِت  ــا ماهی ــه ب ــد ک ــادی می منای ــه اعتق ــل ب ــوده و تبدی من
مثبــت پیشــین فاصلــه ای فراوانــی دارد. 
نحــوه ی  مــورد  در  اوجــاالن»  «عبداللــه 
عملکــرد و فلســفه ی وجــودی رسمایــه داری 
می کنــد:  بیــان  راهگشــا  نکتــه ا ی 
«رسمایــه داری دزد خانــه اســت». تاکیــد 
ــه  ــت ک ــوع اس ــن موض ــر ای ــه ب ــن گفت ای
در حقیقــت رسمایــه داران از آفرینندگــی 
ــدور  ــد تفکــر و فلســفه ی خاصــی ب و تولی
اســت، بلکــه آنهــا از فلســفه ها و باورهــای 
ــا را  ــد و آنه ــتفاده می منای ــی سوءاس عموم
ــیدن  ــاند و در راه رس ــه می کش ــه بی راه ــی ب ــد غای ــا ح ت
ــد. در  ــود می برن ــا س ــود از آنه ــی خ ــداِف ضداخالق ــه اه ب
واقــع رسمایــه دار در مقــام دزد بــه غــارت کار، فکــر و 
ــد. در  ــدام می کن ــه ی انســانی اق ــردم و جامع باورداشــِت م
مــورد موضــوع ملی گرایــی نیــز ایــن قضیــه صــدق می کنــد. 
او احساســات طبیعــی کــه میــزان کــم آن باعــث بقــاء نســل 
و هویــت جمعــی می گــردد را دزدیــده و آنهــا را بــا کمــک 
ــده  ــرام، عقی ــه یــک م ــدل ب ــه خــود ب فالســفه ی وابســته ب
از  کــه  چنــان  ایدئولــوژی  ایــن  می کنــد.  ایدئولــوژی  و 
ــروان  ــرای پی ــی را ب ــای مختلف ــت جنبه ه ــوان اش پیداس عن
ــه ای  ــرگاه و دریچ ــم نظ ــد. ناسیونالیس ــیم می کن ــود ترس خ

ناسیونالیســم آذری و کــوردی از آن دســته 
انحرافــات انقالبی ســت کــه جــز بــه 
بی راهــه کشــانیدن نیــرو و توانایی هــای 
ــر  ــه ب ــتمی ک ــد سیس ــا و بازتولی خلق ه
اســاس ســلطه و تابعیت و رسوری خلقی 
بــر خلــق دیگــر بــه وجــود آمــده، پیامدی 

دیگــر را بــه بــار منــی آورد

...اکرمودننکمل ...
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ــاز  ــم آگاه ب ــای ک ــه روی توده ه ــادی را ب ــی و اقتص ــی، اجتامع ــای سیاس ــدود در حوزه ه مح
ــد.  ــتی می ران ــرف نژادپرس ــه ط ــا را ب ــت آنه ــوده و در نهای من

ــدور  ــه ص ــدام ب ــه داری اق ــای رسمای ــرا دولت ه ــه چ ــرد ک ــوان درک ک ــح می ت ــن توضی ــا ای ب
ــان  ــاط جه ــر نق ــم در دیگ ــق ناسیونالیس ــج عمی ــرتش و تروی ــت و گس ــت ـ مل ــتم دول سیس
ــرن نوزدهــم  ــود. ق ــربان شــبه مذهب ناسیونالیســم ب ــد. «مونتســکیو» از نخســتین پیام منودن
را بایــد عــرص طالیــی ملی گرایــی نامیــد زیــرا «جفرســون» و «پیــن» ناسیونالیســم آمریکایــی 
را پایه گــذاری کردنــد. در انگلیــس «بنتــام» و «گالدســتون» ناسیونالیســم انگلیســی را بــه اوج 
ــب  ــین های مکت ــن تئوریس ــه از بزرگ تری ــی» ک ــدی» و «مزین ــا «گاریبال ــانیدند. در ایتالی رس
ناسیونالیســم بودنــد، قــد علــم کردنــد. «ویکتــور هوگــو» در فرانســه و «بیســامرک» در آملــان 
از پرچمــداران بنــام ملی گرایــی بودنــد. در آغــاز قــرن ١٩ بــا توجــه بــه لــزوم از میــان بــردن و 
ــد،  فروپاشــی حکومت هــای گســرتده ای کــه دارای ســاختار سیاســی ـ اجتامعــی امت گــرا بودن
ــد کــه  ــِت نویســندگان و دانشــمندانی بومــی کردن ــه ظرفیت ســازی در راســتای تربی ــدام ب اق
ــا ســاختار امت گرایــی داشــت  بتواننــد افــکار نژادپرســتانه و قومیت گرایانــه  را کــه منافــات ب
ــالمی   ــورهای اس ــد. در کش ــاعه دهن ــالمی اش ــای اس ــا و ملت ه ــردم، قومیت ه ــان م را در می
ــخصاً  ــون ش ــد. ناپلئ ــتاز بودن ــه پیش ــرص و ترکی ــرد؛ م ــور ک ــم ظه ــرن نوزده ــی در ق ملی گرای
ــود. در  ــی ب ــت مرصی گرای ــش تقوی ــه هدف ــاد ک ــاد نه ــاد مرص»بنی ــام «بنی ــا ن ــه ای ب مؤسس
همیــن راســتا باستان شناســانی ماننــد «کلــو»، «رسیــزی»، «لینــان» و «روســه» بــه مــرص اعــزام 
شــدند. «سیلوســرت دوساســی» و برخــی دیگــر از پژوهشــگران فرانســوی نیــز دربــاره ی عظمــت 
متــدن فراعنــه کتاب هــا نوشــتند. بــه تدریــج دســته ای از روشــنفکران بــه وجــود آمــد کــه بــه 
پرچــم داری قوم گرایــی مــرصی تأکیــد داشــتند. «رفاعــه طهطــاوی» (۱۸۷۳-۱۸۰۱) ناسیونالیســم 
مــرصی را مطــرح کــرد. پیشــتاز دیگــر در ناسیونالیســم مــرصی «یعقــوب یصنــوع» بــود. «طــه 
ــز در سیاســت مــرص نفــوذ فــراوان  حســین» و «لطفــی الســید» از رهــربان حــزب «وفــد» نی

یافتنــد. نحــاس پاشــا و بســیاری دیگــر از سیاســت مــداران مــرصی ملی گــرا بودنــد.
ترکیــه از کشــورهایی اســت کــه از ملی گرایــی متأثــر شــد. «برنــارد لوییــس» معــرتف اســت کــه 
ســه نفــر الهــام بخــش ناسیونالیســم تــرک بودنــد. «آرترمللــی داویــد» (۱۸۱۱-۱۸۳۲) بــا کتابــی 
بــه نــام بررســی های مقدماتــی کــه پیرامــون برتــری نــژاد تــرک بــر عــرب و ســایر ملــل رشقــی 
ــد  ــود؛ شــدیدا احساســات ناسیونالیســتی ترک هــا را شــعله ور ســاخت. «داوی نوشــته شــده ب
ــرد و در  ــیا منتــرش ک ــخ آس ــر تاری ــام دیباچــه ای ب ــه ن ــی ب ــال ۱۸۹۹ کتاب ــن» در س ــون که لئ
ملی گرایــی تــرک ســهم بــه ســزایی داشــت. ولی کســی بیــش از دیگــران در ایجــاد ناسیونالیســم 
ــاره ی احیــای  تــرک و عــرب نقــش داشــت «آرمینیــوس وامــربی» (۱۹۱۸-۱۸۳۲) بــود کــه درب
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ملــت تــرک کتاب هــای بســیاری منتــرش کــرد. در نتیجــه نهضــت ناسیونالیســتی«ترکان جــوان» 
ایجــاد گردیــد کــه بــه تــوران بــزرگ و بــه برتــری نــژادی تــرک معتقــد بودنــد و انقــالب ۱۹۰۸ 
ــی،  ــس جاه طلب ــا ح ــه ب ــد ک ــا بودن ــد. همین ه ــد گردیدن ــلطان عبدالحمی ــزل س ــب ع و موج
عثامنــی را بــه ورطــه ی جنــگ جهانــی اول کشــانیدند و تیــر خــالص را بــر امپراتــوری عثامنــی 

وارد ســاختند.
پــس از مــرص، لبنــان و ســوریه پیشــتاز عربی گرایــی بودنــد. پایــگاه عمــده ی پــان عربیســم، 
مســیحیان عــرب بودنــد. یکــی از بارزتریــن منونه هــا «نجیــب عــازوری» اســت کــه در ســال 
۱۹۰۴ کتابــی بــه نــام بیــداری ملــت عــرب منتــرش کــرد. وی در پاریــس ماهنامــه ای بــه نــام 
ــا همــکاری «اروژن یونــگ» صــورت می گرفــت.  ــه ب «اســتقالل عــرب» منتــرش می ســاخت ک
ــر  ــرار داد. غی ــتایش ق ــورد س ــرب را م ــی ع ــرب، قوم گرای ــام ع ــام قی ــا ن ــی ب ــگ در کتاب یون
ــی»،  ــم الیزح ــی»، «ابراهی ــف الیزح ــتانی»، «ناص ــرس بس ــد «پط ــیحیانی مانن ــازوری مس از ع
«نوفــل نوفــل»، «ســلیم نوفــل»، «میخائیــل شــمحاده»، «ســمعان کلهــون»، «جرجیــس فیــاض»، 
«رســالن» و «مشــیقه» کــه وابســتگان اســتعامر بودنــد، تالشــی گســرتده در احیــای ملی گرایــی 
ــوری  ــرد و امپرات ــاز ک ــی را آغ ــی عرب ــام مل ــین» قی ــف حس ــام «رشی ــتند. رسانج ــی داش عرب

عثامنــی تجزیــه شــد.
بنابرایــن بــا ایدئولــوژی ملی گرایــی (دولت-ملــت) کــه زاده ی رسمایــه داری بــود بــه اســتعامر 
و جنــگ بــا متدن هــای رفتنــد کــه بنیــان وجــودی خــود را بــر پایه هــای تعامــل، همزیســتی و 
همجوشــانی میــان ملت هــا قــرار داده بودنــد.  پدیــدآوردن بــه ظاهــر متفکرانــی کــه آن چنــان 
مســخ و جــذب رسمایــه داری غربــی شــده بودنــد کــه متامــی داشــته ها و داده هــای ارزش منــد 
کــه بــه مــرور زمــان و بــا روشــی دیالکتیــک بــه وجــود آمــده بــود را نفــی و از میــان بردنــد. 
ــه  ــه جــای خــود را ب ــانی و تعامــالت فرهنگــی در خاورمیان ــرن نوزدهــم، همجوش ــس از ق پ
نژادپرســتی و ملی گرایــی فاشیســتی و برتــری ملتــی کوچــک بــر دیگــر ملت هــا گردیــد. پیامــد 
آن تجزیــه ی امپراتــوری عثامنــی و پدیدآمــدن دولــت ـ ملــت ترکیــه ی امــروزی که برتــری نژادی 
را مبنــای سیســتم سیاســی خــود قــرار داد و اقــدام بــه از میــان برداشــنت تنوعــات فرهنگــی، 
هویتــی و ملتــی دیگــر منــود. در ادامــه ی ایــن سیاســت بــود کــه دولــِت تــرکاِن جــوان اقــدام 
ــی را  ــا و هویت های ــود. فرهنگ ه ــا من ــپس کورده ــا و س ــرتده ی ارمنی ه ــی گس ــه نسل کش ب
ــد  ــای بیشــرت فرهنگی شــان شــده بودن ــد و باعــث غن ــه بودن ــی را آموخت ــا چیزهای کــه از آنه
ــا  ــا، عرب ه ــا، یونانی ه ــا، الزه ــا، ترکمن ه ــد. َچرکس ه ــان بردن ــی از می ــاظ فرهنگ ــه لح را ب
ــرو  ــی روب ــی بودنــد کــه توســط ایــن دولــت بــا نسل کش ــه هویت های و کوردهــا از جمل
ــان سیاســت مداران  ــد در می ــوان مذهــِب جدی ــه عن ــه ب ــی ک ــِی واردات ــن ملی گرای گشــتند. ای
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ــدنیافتگی  ــی و رش ــز بی متدن ــدول از آن نی ــرد، ع ــروز ک ــنفکران ب و روش
تفســیر می شــد. پیامــد دیگــر آن تقســیم ماملــک عربــی بــه ســی و دو 

دولــت ـ ملــت کوچــک و منفــک از یکدیگــر می شــود. 
ایــن موضــوع در مــورد ایــران نیــز مصــداق دارد. پــروژه ی دولــت ـ 
ــون در  ــه و همگ ــت یک پارچ ــاخت هوی ــت برس ــا محوری ــازی ب ملت س
ــروژه  ــد خــوردن ایــن پ ــه و مــرص شــکل گرفــت. کلی ــر ترکی ــران، نظی ای
بــا کودتــای رضاخــان در ۳ اســفند ۱۲۹۹ خورشــیدی و تاســیس حکومــت 
ــه بسرتســازی  ــد توجــه داشــت ک ــوی صــورت گرفــت. بای پادشــاهی پهل
بــرای پدیــد آمــدن ناسیونالیســم در ایــران پیشــرت توســط تاریخ نویســان 
ــه  ــام پذیرفت ــار انج ــر دوران قاج ــون در اواخ ــیس دارالفن ــی و تاس غرب

شــده بــود. در ایــن راســتا تاریــخ ملت هــای ایــران 
تحریــف گشــته و تاریــخ ســاختگی جایگزیــن آن 
گردیــد. نقــش اصلــی را در برســاخت ایــن تاریــخ 
بــه ملیــت فــارس داده  شــد. هــدف تاریخ نویســان 
و  منقطــع  غیــر  و  خطــی  تاریــخ  ســاخنت 
یک پارچــه بــرای ایــران بــود. الزم بــه تذکــر اســت 
کــه بیشــرت تاریــخ خاورمیانــه و بــه ویــژه ایــران را 
تاریخ نویســان خارجــی و غیربومــی نگاشــته اند 
و ایــن نــگارش بی گــامن بــدون هــدف نبــوده 

ــرای  ــون ب ــم ناپلئ ــان کردی ــرص بی ــوع م ــه در موض ــور ک ــت. هامن ط اس
ــه  ــود ک ــانی من ــتادن تاریخ نویس ــه فرس ــدام ب ــا اق ــا عثامنی ه ــارزه ب مب
بــر پایــه ی فراعنه گــرای اقــدام بــه برســاخت ملی گرایــی مــرصی مناینــد. 
ــا  ــان ب ــد؛ تاریخ نویس ــامل گردی ــز اع ــران نی ــورد ای ــوع در م ــن موض ای
و  ملی گرایــی  پدیــدآوردن  صــدد  در  باســتان گرایی  مــوج  بــر  تکیــه 
ــی  ــد. منــود بیرون ــی بر آمدن دولــت ـ  ملــت همگــون و یک پارچــه ی ایران
ــه  ــود ک ــان ب ــدن رضاخ ــه روی کار آم ــروژه ب ــن پ ــده ی ای ــل کنن و تکمی
بــا لشکر کشــی و جنگ هــای گســرتده بــه رسکــوب خلق هــای ایــران 
ــازی در  ــت ـ  ملت س ــروژه ی دول ــت پ ــدم موفقی ــل ع ــا دلی ــت. ام پرداخ
ایــران را در ایــن جســت کــه ناسیونالیســم بــا واقعیــت، ماهیــت انســانی 
ــت.  ــاد اس ــانی در تض ــف انس ــاوت و مختل ــای متف ــات و باوره و تنوع

ــد  ــت پدی ــک در حقیق ــِت دموکراتی مل
فیزیکــی  و  فکــری  جهــان  آوردن 
ــا و  ــه تفاومتندی ه ــه ب ــا توج ــرتک ب مش
باورداشــت های متنــوع و غیــر همســان 
اســت. ملــِت دمکراتیــک بــه جــای 
ــه  ــان برداشــنت تفاوت هــا ب نفــی و از می
همگرایــی و زیســِت مشــرتک بــا توجه به 

می مناینــد اقــدام  تفاوت مندی هــا 
مل
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ــه  ــودن ب ــد ب ــود. هویت من ــران ب ــای ای ــوام و خلق ه ــودن اق ــد ب ــر هویت من ــوع دیگ موض
معنــی تاریخ منــد بــودن و در نتیجــه خودآگاهــی و دارا بــودن خواســته و تــوان مقاومــت در 
مقابــل تهاجــامت فکــری و فیزیکــی نیروهــای اســتثامرگر اســت. خلق هــای ایــران بــه خاطــر 
ــته های  ــل خواس ــود، در مقاب ــه خ ــص ب ــی مخت ــری، فرهنگ ــت فک ــخ و هوی ــودن تاری دارا ب
متامیت خواهانــه ی دولــت ـ ملت  هــای ایــران (پهلــوی تــا جمهــوری اســالمی) ایســتادگی منــوده 
ــن  ــات ای ــران از تبع ــِت ای ــام مل ــر ن ــن زی ــه و همِگ ــت یک پارچ ــنت هوی ــکل نگرف ــت. ش اس
ــی  ــاختار سیاس ــی و س ــوژی ملی گرای ــت ایدئول ــان از شکس ــود نش ــن خ ــت. ای ــت اس مقاوم

ــران اســت. ــی دولــت ـ ملــت در ای حاکمیت
 در ایــن میــان خلق هــای ایرانــی بیشــرتین میــزان مقاومــت در مقابــل ایــن زیاده خواهی هــا و 
همگون ســازی ها را از خــود بــروز داده انــد، امــا در میــان همیــن خلق  هــای ایــران، خلق  هــای 
آذری و کــورد بــه دلیــل پویایــی و عمــِق هویتــی و تاریخــی، منــود بیشــرت و موثرتــری در تاریــخ 
سیاســی ایــران داشــته اند. در مقابــل حکومــت مرکــزی کــه بــه لحــاظ ایدئولوژیــک پایبنــد بــه 
ملی گرایــی و همگون ســازی اســت بــه شــدت در طــول دوران معــارص بــا هرگونــه مقاومتــی 
ــاری، آذری هــا و  ــگل، رسکــوب بختی ــام جن ــه قی ــه علی برخــورد منــوده اســت. کشــتار و توطئ
کوردهــا کــه منــود آن در دوران پهلــوی دوم، رسکــوب و کشــتار جنبــش پیشــه وری و جمهــوری 
دموکراتیــک کوردســتان اســت. ملی گرایــی در دوران جمهــوری اســالمی دچــار دگردیســی شــد 
ــا  ــت ب ــا در ماهی ــت. ام ــوده اس ــف من ــاز تعری ــی ب ــالمی ـ ایران ــای اس ــا مولفه ه ــود را ب و خ
ملی گرایــی دوران پهلــوی اول و دوم یکی ســت و حتــی پیچیده تــر و متامیت خواه تــر از آن 
نیــز هســت. دوران جمهــوری اســالمی بــا رسکــوب و قتل عــام جنبــش  و جریانــات خلق هــای 
آذری ، کــورد، بلــوچ، ترکمــن و بختیــاری تولــد و اســتقرار پیــدا منــود. ایــن رسکوب هــا باعــث 
ــی از  ــت. یک ــده اس ــا گردی ــان آنه ــاد می ــران و اتح ــی ای ــره ی اجتامع ــیختگی پیک ــم گس از ه
ــانی و  ــردن همجوش ــان ب ــران، از می ــر ای ــم ب ــای حاک ــا و حکومت ه ــت آوردهای دولت ه دس
ــوان  ــه عن ــن موضــوع را ب ــد ای ــران اســت. بای ــان خلق هــای ای ــه ی درک جمعــی در می روحی
پــروژه ی راهــربدی حاکــامن در ایــران قلمــداد کــرد. چــرا کــه بــا توجــه بــه منودهــای تاریخــی، 
حاکــامن متوجــه گردیده انــد کــه پدیــد آمــدن روحیــه ی تعامــل و همپوشــانی و اتحــاد، ســبب 
تضعیــف و خلــل در میــزان قــدرت و نفــوذ آنــان می گــردد. در ایــن راســتا از هــر راهــکاری 
ــردان منی باشــند. سیاســِت  ــردد، روی گ ــا می گ ــان خلق ه ــه و دو  دســتگی می ــه باعــث تفرق ک
دیگــر تقلیــل و کاهش دهــی مناســبات و روابــط میــان فرهنگــی در استان ها ســت. در حالــت 
کلــی می تــوان گفــت حکومــت ایــران از سیاســت تحریــم اقتصــادی داخلــی، سیاســت تزریــق 
و تغییــر فرهنگــی بیشــرتین اســتفاده را در نهادینه منــودن سیاســت ژینوســاید فرهنگــی 
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برده اســت. 
مشــکل اساســی کــه بــرای خلق هــای ایــران پیــش آمــده ایــن اســت کــه 
مخالفــان حکومــت ایــران بــه حالــت اســتیصال سیاســی رســیده اند. بدیــن 
ــنهادی  ــچ پیش ــود هی ــرای موج ــتم ملی گ ــی سیس ــرای جایگزین ــی ب معن
ندارنــد. در واقــع از ایــن بدتــر آن اســت کــه بــرای برون رفــت از وضعیــت 
موجــود و مقابلــه بــا دشــمن، از راهکارهایــی کــه دشــمن فراگرفته انــد، 
اســتفاده می کننــد. بدیــن صــورت کــه جهــت برون رفــت و گــذار از 
ناسیونالیســم، دســت بــه دامــن ناسیونالیســمی می شــوند کــه در حقیقت 
برســاخت  بــه  و  اســت  موجــود  دردهــای  علــت 
احزابــی بــا تفکــر ناسیونالیســتی مبــادرت می مناینــد. 
ناسیونالیســم آذری و کــوردی از آن دســته انحرافــات 
انقالبی ســت کــه جــز بــه بی راهــه کشــانیدن نیــرو و 
ــر  ــه ب ــتمی ک ــد سیس ــا و بازتولی ــای خلق ه توانایی ه
اســاس ســلطه و تابعیــت و رسوری خلقــی بــر خلــق 
ــار  ــه ب ــر را ب ــدی دیگ ــده، پیام ــود آم ــه وج ــر ب دیگ
ــودن خطاســت»، مصــداق  ــوده را آزم منــی آورد. «آزم
ایــن وضعیــت اســت. ملی گرایــی و دولــت ـ ملــت 
جدایــی  موجــب  کــه  رسمایه داری ســت  محصــول 
و رسَوری انســان بــر انســان می گــردد. بــه تعبیــر 
ــی  ــروف آمریکای ــنده ی مع ــر و نویس ــورو» (متفك «ث
در نیمــه ی دوم قــرن نوزدهــم)، هــر چیــزی كــه میــان 
انســان ها مــرز بگــذارد، یــك جنایــت بالقــوه در حــق 

انسان هاســت. 
ــت ـ  ــتم دول ــل سیس ــک در مقاب ــت دمکراتی ــاخت مل ــرای برس ــالش ب ت
ملــت رسمایــه داری راهــکار و راهــربد نهایی ســت. ملــِت دموکراتیــک در 
ــه  ــا توجــه ب ــان فکــری و فیزیکــی مشــرتک ب ــد آوردن جه حقیقــت پدی
ــِت  ــت. مل ــان اس ــر همس ــوع و غی ــت های متن ــا و باورداش تفاومتندی ه
دمکراتیــک بــه جــای نفــی و از میــان برداشــنت تفاوت هــا بــه همگرایــی 
ــد. در  ــدام می مناین ــا اق ــه تفاوت مندی ه ــه ب ــا توج ــرتک ب ــِت مش و زیس
اینجــا بــرای روشــن شــدن قضیــه و در پایــاِن ســخن قســمتی از گفته هــای 

ــی  ــا زمان ــودن تنه ــا آذری ب ــودن ی کورد ب
کــه در حــوزه ی نگــرش آزادانه ی حیــات و 
حیــات هویت مــدار اجتامعــی بازتعریف 
گــردد، می توانــد بــه عنــوان ارزشــی 
اجتامعــی تلقــی گردد. ناسیونالیســم یک 
ایدئولوژی ســت و می توانــد کورد بــودن یا 
آذری بــودن را تنهــا کــه زمانــی که یکــی از 
آنهــا به رســم ملی گرایی ارتجاعی توســط 
ــا  ــد» حــذف شــود، کــورد ی دیگــری «بای
ــی  ــد. کوردهــا و آذری هــا زمان آذری  مبانن
ــبب  ــه س ــه ب ــتند ک ــا آذری  هس ــورد ی ک
نگــرش و عمــل آزادی خواهــی و بــه رســم 
دموکراســی یکدیگــر را بازتعریــف مناینــد
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ــك ـ در  ــت دموكراتي ــورد و رهيافــت مل ــه اوجــاالن در مانیفســت پنجــم ـ  مســئله ی ك عبدالل
ــم:  ــت اشــاره می کنی ــورد برســاخت مل م

ــاً عبــارت اســت از پدیــده ی مبدل شــدن بــه ملــت دموكراتیــك و خــودـ  « چاره یابــی دموكراتیــك ماهیت
ــه ملــت  ــارت اســت از «مبدل شــدن ب ــه عب برســاخنِت جامعــه به صــورت جامعــه ی ملــی دموكراتیــك. ن
ــه از حــق  ــت»؛ اســتفاده ی جامع ــه دســت دول ــت  ب ــت مل ــه «خارج شــدن از حال ــت» و ن توســط دول
«برســاخنِت خــود به صــورت ملــت دموكراتیــك» اســت. در ایــن وضعیــت بایســتی ملــت را بازتعریــف 
منــود. قبــل از هرچیــز بایــد گفــت كــه ملــت تنهــا یــك تعریــف نــدارد. وقتــی ملــت بــه دســت دولــت ـ 
ملــت برســاخته می شــود، عمومی تریــن تعریــف آن ملــِت دولتــی  اســت. عنــرص متحدكننــده[ در امــر 
ملت ســازی] اگــر اقتصــاد باشــد، می تــوان آن را ملــِت بــازار  نیــز نامیــد. ملتــی كــه حقــوق در آن حاكــم 
باشــد، ملــِت حقوقــی  اســت. می تــوان تعاریفــی بــه شــكل ملــت سیاســی و فرهنگــی نیــز انجــام داد. 
ــد. امــت،  ــز «ملــت»  می گوین جامعــه ای كــه توســط یــك دیــن گــرد آمــده و متحــد شــده باشــد را نی
اجتــامع متــام ملت هــای منســوب بــه هــامن دینــی اســت كــه آن هــا را متحــد منــوده. ملــت دموكراتیــك 
ــا اراده ی ذاتــی خودشــان آن را تشــكیل  ــراد و اجتامعــات آزاد ب ــز، جامعــه ی مشــرتكی اســت كــه اف نی
داده انــد. نیــروی متحدكننــده در ملــت دموكراتیــك، اراده ی آزاد افــراد و گروه هــای جامعــه ای اســت كــه 

تصمیــم گرفته انــد در درون یــك ملــت گــرد آینــد.»
ــه نوعــی  ــخ ب ــون در طــول تاری ــا و باورهــای گوناگ ــی تفاوت ه ــا متام ــورد و آذری ب ــق ک خل
ــا  ــن موضــوع تنه از گفتگــو و در نهایــت هم زیســتی و هم جوشــانی فرهنگــی رســیده اند. ای
ــاهد  ــز ش ــی نی ــوزه ی جغرافیای ــردد. در ح ــی منی گ ــه ی فرهنگ ــه عرص ــدود ب ــص و مح مخت
مناطقــی هســتیم کــه هــر دو خلــق در کنــار و هم پــای یکدیگــر در حــال زندگــی و تالش انــد. 
مناســبات اجتامعــی و اقتصــادی پیچیــده ای هــر دو خلــق را بــه یکدیگــر وابســته کــرده اســت. 
در ایــن میــان دولــت مرکــزی ایــران و برخــی از مــزدوران محلــی بــا طــرح مســائل انحرافــی و 
پوســیده ای همچــون «پان کوردیســم» و «پان تُرکیســم» خواســتار ایجــاد تشــنج و درگیــری در 

ــا می باشــند.    ــان آنه می
آنچــه کــه مهــم اســت یــک درس تاریخــی از کورد بــودن یــا آذری بودن مــان اســت. کورد بــودن 
ــدار  ــات هویت م ــات و حی ــه ی حی ــه در حــوزه ی نگــرش آزادان ــی ک ــا زمان ــودن تنه ــا آذری ب ی
اجتامعــی بازتعریــف گــردد، می توانــد بــه عنــوان ارزشــی اجتامعــی تلقــی گــردد. ناسیونالیســم 
ــا کــه زمانــی کــه یکــی از  ــودن را تنه ــا آذری ب ــودن ی ــد کورد ب یــک ایدئولوژی ســت و می توان
ــا آذری   ــورد ی ــود، ک ــذف ش ــد» ح ــری «بای ــط دیگ ــی توس ــی ارتجاع ــم ملی گرای ــه رس ــا ب آنه
ــل  ــرش و عم ــبب نگ ــه س ــه ب ــتند ک ــا آذری  هس ــورد ی ــی ک ــا زمان ــا و آذری ه ــد. کورده مبانن

آزادی خواهــی و بــه رســم دموکراســی یکدیگــر را بازتعریــف مناینــد. 



تنــوع و ناهمگونــِی هویتــی امــری رایــج و اصلــی بدیهــی در جوامــع اســت 
و علــی رغــم متامــِی برنامه هــا و سیاســت های سیســتم های حاکمیــت ِ 
ــورت  ــه ص ــت منودن جامع ــازی و یکدس ــتای همگون س ــه در راس ــی ک سیاس
خودویژگی های شــان  و  فرهنگ هــا  حفــِظ  بــا  خلق هــا  می پذیــرد، 
ــر برخــی از  ــز بیشــرت ب ــا مترک ــاِت جامعــه زیســته اند. ب ــار دیگــر تنوع درکن
ــب از دو  ــِی مرک ــِب جمعیت ــه ترکی ــتان ک ــران و رشق کوردس ــتان های ای اس
ملــت کــورد و آذری ســت، ظرفیــت تبــادالت فرهنگــی، اجتامعــی و هویتــی 
مشــاهده می شــود. امــا در مقابــِل ایــن ظرفیــت، سیســتم های سیاســی 
حاکــم در تــالش بوده انــد تــا ایــن تنوعــات و تفاوت مندی هــا را بــه کانــوِن 
ــروز و  ــب ب ــد و موج ــل منای ــی تبدی ــای دامئ ــا و جنگ ه ــری، تضاده درگی
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ــت ـ  ــر دول ــه ب ــا تکی ــد حاکمیــت خویــش را ب ــا بتوان ــا شــود ت ــان خلق ه تعیمــق شــکاف می
ملتــی واحــد و کشــوری یــک پارچــه افزایــش دهــد. 

ــت  ــن اس ــی ای ــرث هویت ــاوت و تک ــود تف ــا وج ــران ب ــه ی ای ــم در جامع ــائل مه ــی از مس یک
کــه ملــل گوناگــون چگونــه بــا یکدیگــر پیونــد می یابنــد و علی رغــم وجــود متایــزات و 
تفاوت هــای میــان هویت هــای متنــوع در ایــن مناطــق، پیوســتگی اجتامعــی و روابــط خلقــی 

ــت؟  ــات چیس ــالت و ارتباط ــن تعام ــان در ای ــش زن ــت؟ نق ــر اس ــه امکان پذی چگون
ــارزه ی  ــت مب ــورد و آذری و اهمی ــان ک ــرتاکات زن ــا اش ــده ت ــر آن ش ــعی ب ــه س ــن مقال در ای

ــرد.  ــرار گی ــی ق ــورد بررس ــورد م ــای آذری و ک ــی خلق ه ــت هم گرای ــان جه ــرتک آن مش
در رشق کوردســتان و ایــران کــه جامعــه ای متکــرث از همنشــینی و هم زیســتی ملــل گوناگــون 
ــا،  ــتی خلق ه ــتای هم زیس ــد در راس ــط هویت من ــاد رواب ــان در ایج ــر زن ــش موث ــت، نق اس
مشــخص و مربهــن اســت. فعالیت هــای جمعــی، هویــت اجتامعــی و تبــادالت همــه ی 
جانبــه ی دو ملــت مقوالتــی هســتند کــه عنــارص پیونــدی تاریخــی و گسســت ناپذیری 
ــه در  ــورد و آذری، چ ــت ک ــارزات دو مل ــخ مب ــه تاری ــی ب ــا نگاه ــد. ب ــان دارن ــت زن ــا هوی ب
ــان را در  دوران مرشوطیــت و پیــش از آن و چــه پــس از انقــالب ســال ١٣٥٧، پیشــاهنگی زن
ــه  ــار جامع ــر اقش ــار دیگ ــان در کن ــم. زن ــاهده می منایی ــا مش ــارزات و مقاومت ه ــد مب رون
ــه در  ــر جامع ــت ب ــا ســلطه ی دول ــد. ام ــارزه منودن ــت و مب ــون فعالی و در عرصه هــای گوناگ
ــان منجــر بــه رشــد و بالندگــی سیاســی  دوره هــای مختلــف سیاســی نگذاشــت کــه نقــش آن
ــان در  ــت زن ــارزات و هوی ــکار مب ــی و ان ــه نف ــت ک ــن در حالی س ــردد. ای ــه گ ــان و جامع زن
جامعــه، بــه معنــای نفــی و انــکار خــوِد هــامن جامعــه اســت. زنــاِن بســیاری از هــر دو ملــت 
ــه  ــی ـ ک ــامت خارج ــر تهاج ــه در براب ــش و جامع ــت خوی ــاع از هوی ــرای دف ــورد و آذری ب ک
هــر باربــه شــیوه ای صــورت می گرفــت ـ مســئولیت های فراوانــی را برعهــده گرفتنــد و جــاِن 
ــا بتواننــد در برابــر رسکوب هایــی کــه انجــام می گرفــت، از هویــت  خویــش را فــدا منودنــد ت
خــود و جامعــه دفــاع کننــد، امــا علی رغــم متــام مبارزاتــی کــه زنــان کــورد و آذری در طــول 
ایــن ســال ها انجــام داده انــد، نــام آنــان بــه نام هــای فراموش شــده ی تاریــخ پیوســته و 
نقش هــا و فعالیت های شــان یــا کمرنــگ جلــوه داده شــده و از آن ســخنی بــه میــان نیامــده 
اســت. بنابرایــن یکــی از اساســی ترین و بنیادی تریــن وظایــف و رســالت های سیاســی و 
اجتامعــی جامعــه در راســتای احیــای مشــارکت زنــان بــه عنــوان نقــش فراگیــر آنــان در اتحــاد 
ــارزات و مقاومت هــای  ــِخ هــر دو ملــت، مب ــاره ی تاری و هم زیســتی خلق هــا، بازخوانــی دوب
ــِخ  ــی از تاری ــدون آگاه ــد. ب ــران می باش ــت ای ــه ی دول ــت  نابودگران ــل سیاس ــان در مقاب زن
فعالیت هــای زنــان و تالش های شــان جهــت دفــاع از هویــت و ارزش هــای جامعــه، منی تــوان 
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آینــده ای ســامل بــر مبنــای جامعــه ای دموکراتیــک و هویــت 
آزاد و هم زمــان مســتقل را انتظــار داشــت. از همیــن رو 
ــان همچــون پیشــاهنگان یــک جامعــه، کســب  رســالِت زن
ــان، فرهنــگ  ــخ جمعــی، زب ــر تاری ــه ب ــا تکی آگاهــِی الزم ب
و گذشــته ی مشــرتک بــوده کــه نوعــی پیونــد و همبســتگی 
جمعــی به وجــود مــی آورد و در برابــر دولــت، هویــت 

مســتقل می پذیــرد.
غنــای فرهنگــی همچــون زبــان، آداب و رســوم، پیونــد 
تاریخــی ـ  رسزمینــی و تفاوت مندی هــای گوناگــوِن مذهبــی، 
ــورد و آذری،  ــق ک ــان خل ــی و فرهنگــی موجــود در می دين

راه بــرای تحقــق بــه اهــداف و آرمــان مشــرتک 
همــوار می ســازد. ايــن فرهنگ هــا، مــدت زمــان 
همیــن  و  زيســته اند  هــم  کنــار  در  طوالنــی 
ايــن  کــه  بــوده  ایــن  نشــان دهنده ی  موضــوع 
ــی  ــبب نف ــا س ــه تنه ــات ن ــا و تنوع تفاوت مندی ه
ــای  ــب غن ــه موج ــده، بلک ــر نش ــودی يکديگ و ناب
فرهنگــی، برقــراری روابــط کنش منــد اجتامعــی  
شــده کــه روز بــه روز  بــر رشــد و بالندگــی موجــود 
هــر دو ملــت افــزوده اســت. بــه حیــاِت اجتامعــی 

ــورد چــه در شــهرهای آذری نشــین و چــه  ــق آذری و ک خل
ــع  ــن جوام ــم، ای ــه بنگری ــتان ک ــهرهای رشق  کوردس در ش
هم زیســتی  مانــعِ  کــه  الینحلــی  و  بغرنــج  مســائل  بــا 
ــود، مواجــه نبوده انــد و ایــن  ــم ش فرهنگــی در کنــار ه
دقیقــا ظرفیــت و بســرتی مناســب بــرای هم گرایــی هــر دو 
ملــت بــه شــامر مــی رود. بــه ایــن معنــا کــه میــزاِن گرایــش، 
دوســتی، همــکاری و تعامــل صلح طلبانــه کــه همگــی بــه 
ــر  ــگ دیگ ــگ و فرهن ــک فرهن ــان ی ــه می صــورت داوطلبان
ــظ  ــا حف ــی ب ــر خلق ــد و ه ــش یاب ــه، افزای ــورت پذیرفت ص
خودویژگــی اش، پذیــرش ملــت و هویتــی دیگــر را بــه 

ــد.  ــداد ننامی ــش قلم ــه خوی ــد علی ــک تهدی ــوان ی عن

ــان، آداب  ــون زب ــی همچ ــای فرهنگ غن
ــی و  ـ رسزمین ــی  ــد تاریخ ــوم، پیون و رس
تفاوت مندی هــای گوناگــوِن مذهبــی، 
دينــی و فرهنگــی موجــود در میــان خلق 
کــورد و آذری، راه بــرای تحقــق بــه اهداف 

ــازد ــوار می س ــرتک هم ــان مش و آرم
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پــس از انقــالب خلق هــای ایــران در ســال ١٣٥٧، و پــس از غصــب ایــن انقــالب توســط حــزب 
ــی در  ــان برخــی از تنوعــات هویت ــروز بحران هــای مختلــف می ــوری اســالمی، شــاهد ب جمه
ــه تنوعــات  ــر بیانگــر و منــود روشــن سیاســت های دولتی ســت ک ــن ام ــم. همی ــران بوده ای ای
ــت های  ــاذ سیاس ــته و اتخ ــا ننگریس ــت  پوی ــک هوی ــون ی ــران را همچ ــرته ی ای ــی در گس مل
ــان نشــان از  ــی آن ــی فرهنگــی و هویت ــان و رشــد و پویای ــه موجودیــت آن ــی نســبت ب امنیت
ــن  ــول ای ــالمی دارد. در ط ــم جمهوری اس ــه فاشیس ــر ب ــتی منج ــرد ناسیونالیس ــق و عملک عم
ــی  ــات مل ــد، تعصب ــد می منای ــرت رش ــم بیش ــه ناسیونالیس ــدازه ک ــر ان ــه ه ــم، ب ــال ها دیدی س
و بینش هــای غیردموکراتیــک و جامعه ســتیز نیــز فزونــی می یابــد. ایــن درحالــی اســت 
ــع  ــه جوام ــتند ک ــواردی نيس ــی از م ــا جغرافیای ــی و ی ــود فرهنگ ــای موج ــه تفاوت مندی ه ک
ــام  ــد. نظ ــلب کن ــان س ــر را از آن ــار همديگ ــتی در کن ــه و همزيس ــم انداخت ــان ه ــه ج را ب
ــر منــودن  ــا پررنگ ت ــان جوامــع ب ــی می ســلطه در راســتای جهت دهــی و سیاســت تفرقه افکن
ــکان  ــر آن دارد، ام ــعی ب ــيت گرا س ــرا و جنس ــتانه، دين گ ــای نژادپرس ــات و ویژگی ه احساس
ــامِل  ــد. اع ــه منای ــران مواج ــئله و بح ــا مس ــورد و آذری را ب ــه ی ک ــر دو جامع ــتی ه هم زیس
ــامن  ــه ه ــرت و ب ــتحاله ی بیش ــت و اس ــه دول ــرت ب ــتگی بیش ــای وابس ــت، زمینه ه ــن سیاس ای
ــن  ــب ای ــه ی جال ــد؛ نکت ــش می ده ــر را افزای ــی و دوری از یکدیگ ــزان واگرای ــز می ــدازه نی ان
اســت کــه همیــن وضعیــت را نیــز دولــت بــه عنــوان امنیــت و سیاســت های امنیتــِی داخلــی 
ــه  ــت ب ــه دول ــی ک ــه چــرا در مکان های ــد ک ــان می آی ــه می ــن پرســش ب ــد. ای تعریــف می منای
ــان از آزادی بیشــرتی برخوردارنــد و خصلت هــای عدالت گرایانــه  آن رخنــه ننمــوده اســت، زن
ــر دولــت  ــده  می شــود؟ اگ ــراد و جوامــع بیشــرت دی ــان اف ــا مســاوات طلبی و همزیســتی می ی
خــود را ضامــن امنیــت تنوعــات هویتــی و اجتامعــی می دانــد و مدعــی ایــن موضــوع اســت 
ــر مولفه هــای بــه اصطــالح مســاوات گرایانه و عدالت محــور  ــز ب کــه سیاســت های خــود را نی
ــاع از هویــت و  ــرای دف ــیعه و ... ب ــارس، غیرِش ــر ف ــوز زن، غی ــد، چــرا هن ــامل می منای ــز اِع نی

ــد؟  ــان می پردازن ــای ج ــان، به ــِت اجتامعی ش موجودی
امنیــِت واقعــی، یــک تولیــد اجتامعــی اســت. یعنــی همــه ی نهادهــای اجتامعــی بــه صورتــی 
ــِف  ــای مختل ــی از تجربه ه ــاِس ناش ــد؛ احس ــا می مناین ــش ایف ــکل گیری آن نق ــان در ش یکس
مســتقیم و غیرمســتقیم هویت هــای مختلــف اســت. آنچــه بــه عنــوان رهیافــت در انــگاره ی 
دولــت دیــده شــود، تنهــا وضعیــت موجــود را بغرنج تــر و الینحل تــر منــوده اســت. بــر آن اســت 
تــا مثــال میــان هــر دو جامعــه ی کــورد و آذری، همــواره مفاهیــم و رشــد و گســرتش اجتامعــی، 
ــرده،  ــزی ک ــوری پایه ری ــی را ط ــِت قوم ــرد. سیاس ــرار گی ــرتل ق ــِم کن ــیطره ی پارادای ــت س تح
ــاالرانه،  ــیوه ی مردس ــه ش ــم ب ــت، آن ه ــیوه ی مدیری ــودن ش ــگ من ــدی و تک رن ــا تک بع ــه ب ک
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مجموعــه ای از اهــداف، راهربدهــا، رویکردهــا، رفتارهــا 
و اقدامــات را در هــر دو جامعــه عملی ســازد. سیاســتی 
ــن و  ــد روش ــت ها، مقاص ــداف، سیاس ــر اه ــتمل ب مش
ــت  ــرتل و هدای ــوه ی اداره، کن ــوص نح ــح در خص واض
بــا  می باشــد.  گوناگــون  هویت هــای  و  فرهنگ هــا 
ــات  ــوع تنوع ــده، موض ــرح ش ــی مط ــه مباحث ــه ب توج
فرهنگــی،  مســئله ی  بــر  عــالوه  تفاوت مندی هــا،  و 
اجتامعــی و روان جامعه شناســانه، یــک مســئله ی کامــال 
سیاسی ســت کــه خلق هــا و در صــدر آنــان زنــان را 

ــد. ــرار می ده ــدف ق ــورد ه م
در  زنــان  مســاوات خواهی  و  عدالــت  از  بارهــا 
میــان  بــه  ســخن  جامعــه  مدیریــت  شــیوه ی 
آمده اســت. در هــر زمــان و مکانــی کــه زنــان 
ذهنیــت  نــه  می منودنــد،  مدیریــت  را  جوامــع 
امنیــت،  نــام  تحــت  بــود  توانســته  اقتدارگــرا 
بزرگرتیــن تهدیــد و خطــر را بــرای جامعــه بیافرینــد 
تک رنگــی  و  یک  بعــدی  بــرای  زمینــه ای  نــه  و 
ــارز  ــه ی ب ــک منون ــود. ی ــده ب ــود آم ــه به وج جامع
کــه هامنــا شــیوه ی مدیریــت زنــان در بســیاری 
عشريه ای ـ قبيله ای ســت،  کنفدراســيون های  از 
عدالــت  برقــراری  مضمــون  و  منــود  می توانــد 
اصلی تریــن  آن  در  زنــان  کــه  باشــد  اجتامعــی  

ــه در  ــک ک ــِت دموکراتی ــاخت مل ــد. برس ــش را دارن نق
آن مضمــون و محتــوای عدالــت اجتامعــی از خاســتگاه 
ــر در  ــد تغیی ــد، نیازمن ــد منای ــی آن رش ــرت اجتامع و بس
نگــرش تاریخــی و احیــای نقش هــای اجتامعــی اســت. 
ــلطه طلبی آن در  ــاالر و س ــت مردس ــه ذهنی ــی ک زمان
غصــب دســتاوردهای اجتامعــی، جامعــه را بــه انحــراف 
می کشــاند، بــه خوبــی بــر ایــن واقــف اســت کــه تنهــا 
ــت  ــه را تح ــد جامع ــان می توان ــف اراده ی زن ــا تضعی ب

هم گرایــی زنــان عبــارت اســت از اینکــه 
ــی  ــام خودویژگی های ــظ مت ــا حف ــان ب زن
کــه دارنــد، در برابــر دشــمن مشرتک شــان 
موضعــی مشــرتک و قاطع داشــته باشــند. 
ایــن هیــچ گاه بــدان معنــا نبــوده، هویت ِ 
ملــی، آئینــی و آنــان کمرنــگ شــود بلکــه 
نوعــی همبســتگی میــان زنانی ســت کــه 
دارای اهــداف و مشــرتکاتی فرهنگــی، 
اجتامعــی، هویت طلبانــه، دموکراتیــک و 

آزاد هســتند

...اکرمودننک ...
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ــر  ــت ب ــت های دول ــش درآورد. سیاس ــلطه ی خوی ــه و س احاط
ــه  ــال نشــان دهنده ی آن اســت ک ــان کام ــژه زن ــه و به وی جامع
ــای  ــه فعالیت ه ــان ب ــت زن ــان آن نیس ــت خواه ــا دول ــه تنه ن
اجتامعــی بپردازنــد، بلکــه درصــدد آن اســت کــه زنــان را 
ــامع را  ــان در اجت ــوده و حضورش ــذف من ــامع ح ــال از اجت کام
ــی و  ــت تفرقه افکن ــن سیاس ــد. بنابرای ــی منای ــر تلق ــری منک ام
بــروز تقابــالت میــان خلق هــا کــه موجــب تخریــب هم گرایــی 
اجتامعــی می شــود و واژه هایــی هم چــون اکرثیــت و اقلیــت، 
ــگ را  ــرده فرهن ــگ و خ ــر و فرهن ــرت و بدت ــاال، به ــن و ب پایی
ــان  ــن زن ــت ارزش آفری ــر و هوی ــا روح، تفک ــد، ب ــد می منای تولی
در تضــاد اســت. در واقــع ایــن سیاســت ها در وهلــه ی اول 
ــورد  ــت او را م ــر، زن و هوی ــای دیگ ــی بُعده ــر از متام و فرات
ــت  ــا هــر هوی ــان، ب ــرای زن ــن ب ــرار می دهــد. بنابرای هــدف ق
ــد  ــرتک یکدیگرن ــک درد مش ــی، ی ــی و سیاس ــی، اجتامع فرهنگ
کــه آن نیــز زن بودنی ســت کــه آن را فریــاد می زننــد. زنــی کــه 
ــه قتــل می رســد،  ــالم ب ــا ای ــز و ی در بلوچســتان، خراســان، تربی

ــاالرانه ی  ــت مردس ــی ذهنی ــه ی اول قربان در وهل
سیاســی نظــام ســلطه بــوده، بنابرایــن بــرای 
مردســاالرانه،  سیاســت های  کمرنگ منــودن 
رضورت  یــک  زنــان  هم گرایــی  و  همبســتگی 

ــت. ــامض اس ــل اغ غیرقاب
بــدون شــک بــر رس راه فعالیت هــای زنــان کــورد 
و آذری همــواره موانــع و تنگناهــای بنیادینــی 
وجــود داشــته و دارد. شناســایی بســرتها و عوامــل 
نیازمنــد  پیــش رو  چالش هــای  و  هم گرایــی 
هم گرایــی  اســت.  جامعه شــناختانه  بینشــی 
زنــان عبــارت اســت از اینکــه زنــان بــا حفــظ متــام 

خودویژگی هایــی کــه دارنــد، در برابــر دشــمن مشرتک شــان 
موضعــی مشــرتک و قاطــع داشــته باشــند. ایــن هیــچ گاه بــدان 
معنــا نبــوده، هویــتِ  ملــی، آئینــی و آنــان کمرنــگ شــود بلکــه 
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واقعیت هــای موجــود در جامعــه، بیانگِر 
ــش  ــر کن ــش رشط ه ــه پی ــتند ک آن هس
اجتامعی، هویت مشــرتک اســت. آگاهی 
از نقــاط مشــرتک، هم آوایــی زنــان کــورد 
ــود  ــائل وج ــیاری از مس و آذری را در بس
ــای  ــه معن ــا ب ــن دقیق ــد آورد و ای خواه
گســرتش نیــرو و تــوان زنــان در میــان 
جامعــه بــوده و بــه نوعــی می توانــد 
ــی و  ــازماندهی های اجتامع ــه ی س مقول

سیاســی را گســرتش بخشــد
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نوعــی همبســتگی میــان زنانی ســت کــه دارای اهــداف و 
ــک  ــه، دموکراتی ــی، هویت طلبان ــی، اجتامع ــرتکاتی فرهنگ مش
و آزاد هســتند. ایــن تفســیر بــه مثابــه ی پیونددهنــده ی ســنگ 
نیــز  ملت هــا  هم زیســتی  و  همبســتگی  بنــای 
ــن  ــث تکوی ــز باع ــتی نی ــن همزیس ــت. همی هس
میــراث فرهنگــی مشــرتک شــده و بــه پویایــی 
جامعــه می انجامــد. بــا وجــود چنیــن رشایطــی بــه 
حقــوق شــهروندی ســایر هویت هــا و ملت هــا 
نیــز احــرتام گذاشــته می شــود، عدالــت و تعامــل 
ــت  ــور از عدال ــردد. منظ ــت می گ ــی تقوی اجتامع
اجتامعــی بــه معنــای امــکان برخــورداری همــه ی 
ــر در زندگــی اجتامعــی  افــراد از فرصت هــای براب
و زیســنت و مشــارکت در یــک فضــای مشــرتک 
اســت کــه الزم اســت بــا همــه ی افــراد بــه طــور 
برابــر رفتــار شــود و همیــن نیــز می توانــد ریشــه ی تنش هــای 
اجتامعــی را نیــز بخشــکاند. تعامــل اجتامعــی ارتباط مســتقیم 
و غیــر مســتقیم افــراد جامعــه ورای خاســتگاه ملــی، مذهبــی 
ــار  ــتگِی اقش ــی همبس ــن یعن ــت و ای ــژادی و زبانی س ــا ن و ی

جامعــه! 
ــن اســت  ــرد ای ــرار می گی یکــی از مســائلی کــه مــورد نقــد ق
ــیار  ــران بس ــان در ای ــی زن ــِت جمع ــروز هوی ــه ی ب ــه زمین ک
ــدم ِ  ــب ع ــوده و همیــن امــر نیــز موج ــذرا ب ــی و گ مقطع
ــی  ــای سیاس ــژه نظام ه ــه وی ــف و ب ــای مخال ــرش نیروه پذی
ــان  ــش زن ــودن نق ــه کمرنگ من ــده ک ــاالر گردی ــم و مردس حاک
ــب ترین  ــا نامناس ــه ب ــر چ ــران اگ ــان در ای ــی دارد. زن را در پ
ایــران  سیاســی  تاریــخ  در  هویتــی  و  اجتامعــی  وضعیــت 
مواجــه بوده انــد امــا بــه ســهولت نیــز بــه سیاســت های 
زن ســتیزانه ی نظام هــا تــن نداده انــد. پیشــاهنگی زنــان و 
ــت  ــر رضوری و اولوی ــوان ام ــه عن ــا، ب ــداوم آنه ــارزه ی م مب
هویت خواهــی جامعــه، بــا وجــود متامــی کاســتی ها و یــا 
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ــارزه ای  ــورد و آذری مب ــان ک ــارزات زن مب
ارزشــمند در راســتای تحقــق دموکراســی 
و ســاختار دموکراتیــک معطــوف بــه آن 
اســت و ایــن می تواند در رشــد و بالندگی 
ــای آذری و  ــی ملت ه ــی و هویت اجتامع
ــواه  ــای هویت خ ــر ملت ه ــورد و دیگ ک
گســرته ی ایــران یــک الگــوی دموکراتیــک 

باشد. 
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رسخوردگی هــای سیاســی در دوره هــای مختلــف، توانســته زمینــه ای را فراهــم آورد کــه نقــاط 
مشــرتک میــان ملــل گوناگــون، افزایــش یابــد. در میــان ملت هــای کــورد و آذری بــه نــام زنانــی 
ــی  ــی و اجتامع ــش سیاس ــت و کن ــز مقاوم ــه و نی ــکوه و حامس ــه ی ش ــه منون ــم ک برمی خوری
ــه در هــر دو منطقــه ی  ــی ک ــد. زنان ــه شــامر می رون ــوان الگــوی جامعــه ب ــه عن ــه ب ــوده ک ب
ــه ی  ــت های رسکوبگران ــاالر و سیاس ــت مردس ــا ذهنی ــتان ب ــان و کوردس ــی آذربایج جغرافیای
ــد. همیــن ارزش  ــارزه منوده ان ــز مب نظــام سیاســی و حتــی جامعــه ی ناشــی از اشــغال گری نی
اجتامعــی و هویتــی نیــز توســط دولــت و بــا هــدف اســتحاله ی هویتــی نیــز غصــب می گــردد. 
ــای  ــوم و غن ــا مفه ــازد ب ــت را بس ــبیه دول ــه ی ش ــردان و جامع ــبیه م ــاِن ش ــه زن ــتی ک سیاس
تنوعــات، تجــارب و آزمون هــای اجتامعــی و هویــت فــردی و جمعــی منافــات داشــته و مــرِگ 

ــراه خواهــد آورد.  ــه هم ــز ب ــه را نی ــردان و جامع ــان، م اجتامعــی زن
 علیرغــم متامــی مســائل و مشــکالتی کــه از ســوی نظــام سیاســی و در رأس آن دولت هایــی 
فاشیســتی نظیــر جمهــوری اســالمی در تضعیــف و محروم گردانیــدن زنــان در مشــارکت 
ــخ و تجــارب  ــا تاری ــد، ام ــر و حضــور در عرصه هــای اجتامعــی و سیاســی اعــامل می منای موث
خلق هــای کــورد و آذری اثبــات منــوده اســت کــه ایــن خلق هــا خواهــان تحقــق دموکراســی 
و آزادی و نظــام دموکراتیکــی هســتند کــه خــود ایــن جوامــع آفرینش گــر آن باشــند. پتانســیل 
و اســتعداد اجتامعــی در هــر یــک از ایــن خلق هــا و بــه ویــژه در حــوزه ی آزادی زن 
ــتند.  ــری هس ــمند و موث ــگاه ارزش ــوز دارای جاي ــان هن ــه در آن زن ــت ک ــر جوامعی س منایانگ
حتــی در برخــی مناطــق ایــن ارزشــمندی بــه تقدس بخشــی بــه جایــگاه اجتامعــی زنــان نیــز 
منجــر گشته اســت. هنــوز بــا وجــود متامــی مشــکالت و مســائل اجتامعــی و هویتــی جامعــه 
ــتای  ــدارد. در راس ــش می پن ــت خوی ــب هوی ــی در کس ــک ارزش اجتامع ــون ی ــان را همچ زن
برقــراری صلــح میــان جوامــع نیــز ایــن زنــان هســتند کــه عنــارص آشــتی طلبانه ی اجتامعــی را 
می تواننــد در زیباتریــن شــکل جامــه ی عملــی بپوشــانند. زنــان آذری و زنــان کــورد دارای آن 
پتانســيل اجتامعــی هســتند کــه بتواننــد در نهادينه کــردن، اجرامنــودن و بسرتســازی ســاختار 
ــود در  ــای موج ــند. واقعیت ه ــی آن باش ــاهنگ عمل ــان پیش ــی جامعه ش ــک اجتامع دموکراتی
ــت.  ــرتک اس ــت مش ــی، هوی ــش اجتامع ــر کن ــش رشط ه ــه پی ــتند ک ــِر آن هس ــه، بیانگ جامع
ــود  ــائل وج ــیاری از مس ــورد و آذری را در بس ــان ک ــی زن ــرتک، هم آوای ــاط مش ــی از نق آگاه
خواهــد آورد و ایــن دقیقــا بــه معنــای گســرتش نیــرو و تــوان زنــان در میــان جامعــه بــوده و 
ــه  ــه ی ســازماندهی های اجتامعــی و سیاســی را گســرتش بخشــد. ب ــه نوعــی می توانــد مقول ب
هــر انــدازه کــه زنــان آذری و کــورد در برابــر سیاســت های دولــت نیرومندتــر گردنــد، دولــت 
ــورت  ــن ص ــه در ای ــرا ک ــد. چ ــی منای ــه اجرای ــش را در جامع ــای خوی ــد برنامه ه ــز منی توان نی
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ــرو  ــام زن و هویــت اجتامعــی آفرینش گــر ارزش هــای اجتامعــی روب ــه ن ــا مانعــی ب دولــت ب
گشــته، زنانــی کــه منی تــوان تاثیــرات آنــان را بــر جامعــه و نقــش معنابخشــی آنــان بــر جامعــه 
ــوزی دو  ــمنی و کینه ت ــاق، دش ــش نف ــنت آت ــان برافروخ ــت خواه ــر دول ــت. اگ ــده گرف را نادی
ملــت اســت ایــن وظیفــه ی خطیــر زنــان ملت هــای آذری و کــورد را در مبــارزه بــا ایــن امــر 
ــت  ــراری عدال ــد در برق ــه می توانن ــتند ک ــان هس ــن زن ــا ای ــه تنه ــرا ک ــد. چ ــف می کن مضاع
اجتامعــی بــدون منافــع ســلطه خواهانه و هم گرایــی سیاســی و اجتامعــی بــدون هدفمنــدی 
منافــع ســاختار مردســاالرانه، اقــدام مناینــد. مبــارزات زنــان کــورد و آذری مبــارزه ای ارزشــمند 
در راســتای تحقــق دموکراســی و ســاختار دموکراتیــک معطــوف بــه آن اســت و ایــن می توانــد 
در رشــد و بالندگــی اجتامعــی و هویتــی ملت هــای آذری و کــورد و دیگــر ملت هــای 

ــران یــک الگــوی دموکراتیــک باشــد.  هویت خــواه گســرته ی ای



اینکــه همــه ی مــا بدیــن نتیجــه برســیم کــه می توانیــم بــا 
ــا را در  ــه م ــی ک ــود حصارهای ــدون وج ــم ب ــار ه ــم و در کن ه
ــد،  ــم دور کن ــخ ها از ه ــتیم فرس ــم هس ــار ه ــه در کن ــی ک حال
و اینکــه بــه ایــن قناعــت فکــری برســیم کــه مرزهــا چیــزی جــز 
اســباب رسگرمــی زورگویــان ایــن ســده و ســده های پیشــین 
نیســتند، درک از آزادی ســت.  رســیدن بــه ایــن شــیوه ی ارزیابــی 
ــم و درک از  ــه فه ــیدن ب ــی رس ــه نوع ــر ب ــل از یکدیگ و تحلی
مفهــوم دموکراســی  یــا بــه بیانــی دیگــر درک اجتامعــی  از 
آزاد ی ســت. آزادی زمانــی معنــای واقعــی خــود خواهــد بــود کــه 
ــم و در  ــود می خواهی ــرای خ ــه آزادی را ب ــدازه ای ک ــه ان ــا ب م
ــه هــامن  ــه ب ــم ک ــیم، ناگزیری ــه آن برس ــه ب ــی آن هســتیم ک پ
انــدازه آن را نیــز درک مناییــم و بــه هــامن انــدازه و حتــی بیشــرت 
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از آن بــرای دیگــران هــم هامنقــدر بخواهیــم و فرصــت درک 
ــا  آن را بــرای دیگــران نیــز فراهــم آوریــم. دولــت ـ ملت هــا ب
ــای گذاشــنت ایــن دریافــت از مفهــوم آزادی و حقــوق  ــر پ زی
پوشــالی  عــرش  تــا  پلــه  پلــه  خلق هــا،  آزاد  همزیســتی 
ــتی آزاد،  ــودی همزیس ــای ناب ــه به ــیده اند. ب ــی رس خدا گونگ
دولــت در هــر ســده ای اَشــکال متفاوتــی بــه خــود گرفتــه و 
تــا بــه امــروز تــداوم یافتــه اســت. در إزای بــه بردگی کشــاندن 
ــاالری از رگ  ــام مردس ــان، نظ ــه زن ــر از هم ــا و مهم ت خلق ه
ــود را  ــای خ ــه ه ــده و پای ــون مکی ــع، خ ــن جوام ــی ای زندگ

ــر  ــر نگاهــی ژرف ت ــم بخشــیده اســت. اگ تحکی
تاریــخ  طــول  در  دولت هــا  شــکل گیری  بــه 
ــد کــه دولــت در واقــع  ــم دی ــم، خواهی بیاندازی
پدیــده ای فراگیــر در مقابــل ملــت اســت. بــا بــه 
وجود آمــدن پایه هــای اساســی دولــت از جملــه 
ــِن مشــرتک، مــرِز مشــرتک، پرچــِم مشــرتک و  دی
ملــِت مشــرتک بــه هیــچ وجــه بــه هویــت اصلــی 
ــه  ــزی ب ــد. برعکــس چی خویــش دســت نیافته ان
نــام دیــن، مــرز، پرچــم و ملتــی مشــرتک وجــود 
ــش منی باشــد کــه  نــدارد. ایــن سفســطه ای بی
ســالیان ســال دولت هــا بــرای بقــای خویــش 
پشــت نقاب هایــی دروغیــن بــه خــورِد جوامــع 
داده انــد. ملت هــا هیــچ وقــت بــا دولت هــا بــه 
ــای  ــر مبن ــا ب ــون دولت ه ــیده اند، چ آزادی نرس
محــدود منــودن آزادی هــای جوامــع بنیانگــذاری 

شــده اند. 
دولــت تنهــا شــکلی از مدیریــت و حکمرانــی می باشــد. 
ایــن شــیوه نــه تنهــا شــیوه ی مدیریــت جوامــع  نیســت 
ــخص  ــم مش ــام آن ه ــه از ن ــور ک ــا هامنط ــه دولت مرده بلک
اســت، نظامــی مردســاالر اســت کــه جوامــع را هــر چــه 
بیشــرت بــه ســوی طبقاتــی شــدن ســوق می دهــد. بــه بیانــی 

...اکرمودننکمل ...
دولت هــا بــا هــدف اســتعامر و تحکیــم بــر 
جامعــه و در یــک بــازی زبانــی بــا مفاهیمی 
همچــون دموکراســی و آزادی در تالش انــد که 
ــوه  شــیوه ی حکمرانــی خــود را مــرشوع جل
دهنــد. بــرای قبوالنــدن تحکــم خــود نــه تنها 
از شــیوه هایی بــر اســاس زور بلکــه بــا متدی 
ــون  ــی همچ ــه مفاهیم ــیار عوام فریبان بس
ملــت، مــرز و پرچــم مشــرتک را در چارچوبی 
تنگ نظرانــه تحــت نــام ملی گرایــی آن چنــان 
تقدس بخشــیده که نادیده انگاشــنت مضمون 
و محتــوای وجــودی و هویــت هامن ملت ها 
و یــا بینش هــا و نگرش هــای اعتقــادی و 
عملــی دیگــر را امــری موجــه و مــرشوع بــه 

ــد ــامر می آورن ش
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دیگــر شــکافی عظیــم میــان جوامــع ایجــاد می کنــد. ایــن 
حرفــه و شــیوه ی مدیریــت و حکمرانــی دولت ها ســت. 
حکمرانــی  دولــت،  جوهــره ی  در  نهادینه شــده  هــرنِ 
منی تــوان  ســبب  همیــن  بــه  اســت.  زور  شــیوه ی  بــه 
ــف  ــار مختل ــتین اقش ــد ی راس ــا مناین ــه دولت ه ــت ک گف
ــز  ــا نی ــاد دولت ه ــش از ایج ــا پی ــتند. ملت ه ــه هس جامع
وجــود داشــته و ملــت بوده انــد. منی تــوان گفــت کــه 
ــدون  ــز هســت. ب ــت، رشِط وجــود ملت هــا نی وجــود دول
ــا  ــر ب ــار همدیگ ــع در کن ــا و جوام ــت، خلق ه ــود دول وج
فهــم  بــه  توانســته اند،  خصائل شــان  و  تفاوت مندی هــا 
ــا  ــا ب ــد. دولت ه ــت یابن ــاملت آمیز دس ــنِت مس و درک زیس

هــدف اســتعامر و تحکیــم بــر جامعــه و در یــک 
بــازی زبانــی بــا مفاهیمــی همچــون دموکراســی 
و آزادی در تالش انــد کــه شــیوه ی حکمرانــی 
خــود را مــرشوع جلــوه دهنــد. بــرای قبوالنــدن 
تحکــم خــود نــه تنهــا از شــیوه هایی بــر اســاس 
عوام فریبانــه  بســیار  متــدی  بــا  بلکــه  زور 
پرچــم  و  مــرز  ملــت،  همچــون  مفاهیمــی 
مشــرتک را در چارچوبــی تنگ نظرانــه تحــت نــام 
ملی گرایــی آن چنــان تقــدس بخشــیده اند کــه 
نادیده انگاشــنت مضمــون و محتــوای وجــودی 
و  بینش هــا  یــا  و  ملت هــا  هــامن  هویــت  و 

ــه و  ــری موج ــر را ام ــی دیگ ــادی و عمل ــای اعتق نگرش ه
مــرشوع بــه شــامر می آورنــد. 

ایــران هامننــد بســیاری از دولــت ـ ملت هــای موجــود 
متامــی  بــر  حکمرانــی  بــرای  همــواره  خاورمیانــه  در 
ــی  ــی و مذهب ــای قوم ــا گروه ــی و ی ــای اجتامع هویت ه
ــیوه ها و  ــش از ش ــدار خوی ــرو اقت ــف در رسارس قلم مختل
ترفندهایــی متفــاوت اســتفاده کــرده اســت. دولــت ترکیــه 
ــان  ــرده و همچن ــکار ک ــا را ان ــت کورده ــال ها موجودی س

ایــران بســرت و خاســتگاه تنوعــات و تکــرثات 
اتنیکــی، ادیــان و مذاهــب اســت. ایــن 
خصلــت و ویژگــی، بســرتی برای همزیســتی 
ــز  ــدازه نی ــه هــامن ان ــوده و ب دموکراتیــک ب
بســرتی مناســب برای به انحراف کشــاندن آن 
در گســرتش ملی گرایی و فاشیســم می باشــد. 
سیاســت رژیم هــای اقتدارگــرا در راســتای 
گســرتش اقتــدار و بــر مهیا منــودن چنیــن 

ــودط ــز می ش ــرتی متمرک بس
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جامـعه  ی دموکراتیک و آزاد شـرق کوردســتان
FREE AND DEMOCRATIC SOCIETY OF EASTERN KURDISTAN

  KODARنرشیه ی اجتامعی، فرهنگی وسیاسی
٥٣

ــی  ــر اجتامع ــر پیک ــی ب ــه ی عظیم ــرک رضب ــی تُ ــی ورزد. ملی گرای ــر ارصار م ــن ام ــر ای ــز ب نی
ملت هــای مختلــف در ترکیــه زد ه اســت. رژیــم هــم گام بــا سیاســت های نسل کشــی فرهنگــی 
و اجتامعــی، اقــدام بــه نسل کشــی های بزرگــی نظیــر نسل کشــی فیزیکــی یــک میلیــون ارامنــه 
و یــا کوردهــای علــوی شــهر درســیم و یــا قتل عام هــای رسارسی شــامل کوردســتان منوده اســت. 
بــا گذشــت ســال های متــامدی از ایــن نسل کشــی ها و گســرتش میــل آزادی خواهــی و 
مبــارزه ی کوردهــا هنــوز هــم متامــی اتنیک هــای فرهنگــی و اجتامعــی در رسارس ترکیــه 
همچنــان در معــرض خطــر نسل کشــی قــرار دارنــد. شــدت رسکــوب مبــارزه ی حــق طلبانــه ی 

ــد.  ــرک می باش ــامن ت ــی حاک ــت ملی گرای ــداوم ذهنی ــود و ت ــان از وج ــا نش کورده
دولــت ایــران هرچنــد نتوانســته بــه ماننــد منونــه ی دولــت فاشیســت ترکیــه خلق هــای ایــران 
را رسکــوب منایــد یــا همچــون ترک هــا نسل کشــی  هایی ایــن چنیــن را انجــام دهــد، امــا 
ــز از بارزتریــن منونه هــای نسل کشــی های  ــه ی ایــن رژیــم نی شــدت سیاســت های رسکوب گران
فرهنگــی و اجتامعــی در طــول تاریــخ اســت. حتــی می تــوان گفــت کــه نــوع رویکــرد سیاســی 
ــر از  ــیار عمیق ت ــران بس ــای ای ــای درون جغرافی ــوع ملت ه ــه موض ــران ب ــت ای ــرش دول و نگ
ــه  ــودی مواج ــر ناب ــا خط ــی را ب ــای ایران ــه، هویت ه ــت ترکی ــی دول ــت های نسل کش سیاس
ساخته  اســت. اگــر ترکیــه در قانــون اساســی خویــش نامــی از وجــود ملت هــای دیگــر 
ــد، در قانــون  منی بــرد و تنهــا ترک هــا را بــه عنــوان شــهروندان کشــور ترکیــه معرفــی می منای
اساســی جمهــوری اســالمی ایــران و در مــوادی از بندهــای مشــخص از قانــون اساســی از حــق 
ــای  ــوق و آزاد ی ه ــت حق ــال می بایس ــه مث ــرده ک ــام ب ــران ن ــای ای ــر ملیت ه ــوق دیگ و حق
آنــان محــرتم شمرده شــود. امــا در عملکــرد ایــن دولــت عکــس آنچــه کــه گنجانــده می شــود، 
ــم پایامل کــردن حقــوق و آزادی هایی ســت  ــه می گــردد. در واقــع رویکــرد هــر دو رژی نهادین
کــه بنیــاد شــاکله بندی سیاســی و ســاختاری خــود را در پایامل منــودن آن بنــا نهاده انــد. 
بــرای حکمرانــی بــر خلق هــا در وهلــه ی اول بایســتی سیاســتی برگزیننــد کــه ملت هــا را بــه 
جــان هــم بیاندازنــد. گوناگونــی و تفاوت هــای فرهنگــی، اجتامعــی را دســتاویزی بــرای نفــاق، 
ــالف  ــه و اخت ــن تفرق ــذر ای ــرارداده و از رهگ ــا ق ــی ملت ه ــات هویت ــی و اختالف تفرقه افکن
ــر و ملت هــای  ــد. اینکــه ملتــی برت سیاســت های جامعه ســتیزانه ی خویــش را اعــامل می مناین
دیگــر در ســطحی پائین تــر از آن قــرار دارنــد، ســنت دیریــن دولت هــا در طــول تاریــخ 
ــرتام  ــا اح ــی ملت ه ــوق متام ــه حق ــه ب ــد ک ــا منای ــد ادع ــر چن ــران ه ــت ای ــت. دول ــوده اس ب
می گــذارد، ولــی تحمیــل و برتــری وجــود یــک ملــت بــر دیگــر ملت هــا را بــه عنــوان سیاســت 
ــد. ناسیونالیســِم فــارس، پدیده ای ســت کــه ســعی  ــز رژیــم خویــش می دان ــارز و تبعیض آمی ب
دارد متامــی ایــران را در چارچــوب تــک ملــت بازتعریــف منــوده و دولــت هــر چــه بیشــرت بــر 
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جامعــه کنــرتل و احاطــه داشــته باشــد. کوردهــا، آذری هــا، 
بلوچ هــا، عرب هــا و ترکمن هــا و دیگــر ملت هــای ایرانــی 
ــی  ــان نقش ــه هرکدام ش ــی، ب ــت تک گرای ــب سیاس برحس
ــر  ــاری و تغیی داده شــده اســت. تبعیــد و کوچانیــدن اجب
دموگرافیایــی از سیاســت هایی بــوده کــه دولــت ـ مردهــای 
ایــران همــواره علیــه ایــن هویت هــا بــکار گرفته انــد. 
بــا راهکارهایــی متفــاوت ملت هــا را علیــه همدیگــر 
ــی بیشــرتین  ــن وضعیــت و خــالء هویت شــورانیده و از ای
ــران  ــای ای ــه خلق ه ــی ک ــت. در حال ــتفاده را برده اس اس
ــچ  ــدون هی ــتی، ب ــای همزیس ــر مبن ــامدی ب ــال های مت س
تبعیــض و یــا بــروز تحقیــر هویتــی نســبت بــه همدیگــر 

ــئولیت  ــیت و مس ــا حساس ــر ب ــار یکدیگ در کن
هــم  کنــار  در  و  هــم  بــا  اجتامعــی  پذیــری 
زیســته اند، هم اکنــون در وضعیتــی بغرنــج و بــا 
ســطح اختالفــات شــدید سیاســی و اجتامعــی در 
راســتای سیاســت های نظــام جمهــوری اســالمی 
قــرار گرفته انــد. در ادیــان و باور داشــت های 
مقــدس میرتائیســم و زرتشــتی، مانــوی و مزدکــی 
ــیار  ــور بس ــه ط ــئولیت پذیری ب ــس مس ــن ح ای
شــکل  را  ایــران  خلق هــای  فرهنــگ  بــارز، 
ــزات فکــری،  ــه همیــن علــت متای داده اســت. ب
ــم  ــا را از ه ــچ گاه آنه ــی هی ــی و اجتامع فرهنگ
ــری  ــر از دیگ ــه ای را برت ــا جامع ــرده و ی دور نک

ندانسته اســت. حتــی پیوندهــای خانوادگــی ـ عشــیره ای 
یــک  در  کــه  آنهــا  به ویــژه  ایــران  ملت هــای  میــان 
جغرافیــای مشــرتک زندگــی می کننــد، بســیار مســتحکم تر 
و  خلق هــا  میــان  همبســتگی  و  اتحــاد  اســت.  بــوده 
پیونــد مســتحکم میــان آنهــا بــه منزلــه ی تضعیــف پایــه ی 
ــوده و  ــور ب ــای زورگ ــلطه گر و حاکمیت ه ــای س دولت ه
همیــن امــر موجــب گشــته کــه نفــاق میــان ملت هــا بــه 

پیوند هــای تاریخــی و مشــرتکات فرهنگــی 
ــه  ــورد محــدود ب ــان خلق هــای آذری و ک می
ــراودات  ــاورت و م ــا مج ــتی ی ــارص زیس عن
اجتامعــی نیســت بلکــه مطالبــات مشــرتک 
ــش  ــنت از کن ــوردار گش ــز برخ ــی و نی سیاس
هویت منــد سیاســی در طــول تاریخ سیاســی 
ایــران و مشــارکت و تاثیــرات عمیــق آنــان در 
رونــد سیاســت ورزی ایرانــی از ایــن دو ملــت 
ملت هــای هویت منــد سیاســی ســاخته 

اســت

...اکرمودننکمل ...
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ــا  ــی دولت ه ــت سیاس ــداوم حاکمی ــن در ت ــتی بنیادی سیاس
ــات و تکــرثات  ــران بســرت و خاســتگاه تنوع ــردد. ای ــدل گ مب
ــان و مذاهــب اســت. ایــن خصلــت و ویژگــی،  اتنیکــی، ادی
ــامن  ــه ه ــوده و ب ــک ب ــتی دموکراتی ــرای همزیس ــرتی ب بس
ــه انحراف کشــاندن آن  ــرای ب ــز بســرتی مناســب ب ــدازه نی ان
سیاســت  می باشــد.  فاشیســم  و  ملی گرایــی  گســرتش  در 
بــر  و  اقتــدار  گســرتش  راســتای  در  اقتدارگــرا  رژیم هــای 

مهیا منــودن چنیــن بســرتی متمرکــز می شــود. 
دو خلــق آذری و کــورد ســالیان مدیــدی اســت کــه علیرغــم 
تفاوت مندی هــا و متایــزات فرهنگــی و اجتامعــی، عنــارص 
ارزشــمند اجتامعــی را احیــا منــوده، همســایگی و همزیســتی 

بــه  شــیوه  مناســب ترین  بــا  را  احرتام  آمیــز 
پیشــینه ی  دارای  خلــق  دو  آورده انــد.  جــای 
ــوده و حتــی بارهــا در  ــارزات آزادی خواهــی ب مب
ــارزه ی  ــه مب ــنگر، ب ــک س ــر و در ی ــار همدیگ کن
مشــرتک اقــدام  منوده انــد. پیوند هــای تاریخــی 
و مشــرتکات فرهنگــی میــان خلق هــای آذری و 
ــا مجــاورت  ــه عنــارص زیســتی ی کــورد محــدود ب
و مــراودات اجتامعــی نیســت بلکــه مطالبــات 
مشــرتک سیاســی و نیــز برخــوردار گشــنت از کنــش 
هویت منــد سیاســی در طــول تاریــخ سیاســی 
ایــران و مشــارکت و تاثیــرات عمیــق آنــان در 

رونــد سیاســت ورزی ایرانــی از ایــن دو ملــت ملت هــای 
هویت منــد سیاســی ســاخته اســت. 

ســاختار  در  اصول گرایــان  دوبــاره ی  قدرت گیــری  از  بعــد 
دولــت  دوره ی  زمــان  از  و  اســالمی  جمهــوری  دولــت  
احمدی نــژاد و تــا بــه امــروز سیاســت هایی پلیــد جهــت 
احیــا و بازتعریــف احساســات ملی گرایــی هــم در میــان 
شده اســت.  اعــامل  آذری هــا  میــان  در  هــم  و  کوردهــا 
بــا تحریــک حــس ملی  گرایــی، رژیــم ایــران ســعی دارد 

ــر مبداهــا و  ــه ب ــا تکی کوردهــا و آذری هــا ب
آن  ســاختار  و  دموکراســی  پرنســیب های 
کــه از رهگــذر تــالش بــرای برســاخت ملــِت 
دموکراتیــک و رسمشــق قــراردادن تاریــِخ 
مقاومــت و مبــارزه ی خویــش پدید می آیــد، 
می توانند پیشــاهنگ همزیستی دموکراتیک 
و همبســتگی هویتی دیگر خلق هــای ایرانی 

گردنــد

مل
ننک
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ناسیونالیســم آذری را راهــی بــرای رسکــوب مبــارزه ی آزادی خواهــی کوردهــا بــکار بگیــرد و در 
ســایه ی شــوم همیــن ناسیونالیســم و بــه تقلیــد از ملی گرایــی تــرک و عــرب بــا توهــم اینکــه 
کوردهــا و آذری هــا را بــه اشــکالی مختلــف در نقطــه ی مقابــل و مخالــف هــم قــرار دهنــد 
ــرتل و  ــن شــیوه هــر دو ملــت و هــر دو کنــش سیاســی و آزاد ی خواهــی را تحــت کن ــا بدی ت
ــه، خــوی، نقــده و  ــال در شــهرهایی چــون اورمی ــوان مث ــه عن ــد. ب احاطــه ی خویــش درآوردن
ــه  ــی ک ــاق و تفرقه افکن ــت، نف ــرت اس ــا بیش ــا و آذری ه ــی کورده ــب جمعیت ــه ترکی ــکاب ک ت
ــادی  ــود، ابع ــت می ش ــده مدیری ــش تعیین ش ــامان مند و از پی ــورت س ــه ص ــام ب ــوی نظ از س
خطرنــاک بــه خــود می گیــرد. ایــن در حالــی اســت کــه خــود ایــران یکــی از حکومت هایــی 
اســت کــه در بحــران و جنــگ موجــود در خاورمیانه نقشــی اساســی در گســرتش جنــگ مذهبی 
دارد و خــود در شــدیدترین حالــت ایــن بحــران قــرار دارد. برخــورداری از ذهنیتــی کــه مطابــق 
ــان و  ــداری از زب ــاع و پاس ــاب دف ــا نق ــت ب ــی، می بایس ــون آذربایجان غرب ــتانی همچ آن اس
فرهنــگ آذری، سیاســت انــکار کوردهــا و دیگــر هویت هــای اجتامعــی موجــود در ایــن اســتان 
ــز  ــان و عدالت آمی ــی یکس ــت دارد زندگ ــا ارزش و اهمی ــرای خلق ه ــه ب ــد. آنچ ــامل منای را اع
ــا ارصار  بــه دور از کینه تــوزی، تعصب گرایــی و اختــالف دامئــی اســت. در حالــی کــه رژیــم ب
ــروز  ــه ام ــا ب ــی تاریخی ســت و ت ــواره ی متدن ــه گه ــه را ک می خواهــد شــهری هم چــون اورمی
ــهر  ــا ش ــوان تنه ــه عن ــه، ب ــوش گرفت ــان را در آغ ــا و ادی ــی خلق ه ــارص هویت ــیاری از عن بس
آذری هــا قلمــداد منایــد، نــه ناشــی از ارزش گــذاری و احــرتام اجتامعــی بــه خلــق آذری  بلکــه 
ــای شــهر و منطقــه، تعمیــق و تحریــک احساســات ناسیونالیســتی و  ــر دموگرافی هــدف تغیی
ــا حــس ناسیونالیســتی  ــه تنه ــم، ن ــرد سیاســی رژی ــوع رویک ــن ن ناسیونالیســم آذری ســت. ای
آذری هــا را تحریــک می منایــد، بلکــه بــه هــامن انــدازه نیــز ناسیونالیســم کــوردی را در میــان 
ــی  ــی هویت ــالف و واگرای ــق بخشــیده، اخت ــورد و دیگــر هویت هــای اجتامعــی تعمی ــق ک خل
ــه  ــکار توجی ــه و راه ــه گزین ــوان یگان ــه عن ــم ب ــت های رژی ــه سیاس ــردد ک ــبب می گ ــز س نی
نظــری و عملــی یابــد. شــهر اورمیــه و یــا بیشــرت شــهرهایی کــه دارای ترکیــب ملیتــی غنی تــر 
و تکــرثات هویتــی متفاوت تــری هســتند، منی توانــد تنهــا شــهر یــا خاســتگاه مختــص بــه یــک 
ملــت بــه شــامر آیــد. اورمیــه یــا هــر شــهر دیگــری کــه دارای چنیــن ترکیــب غنــی ای می باشــند 
ــد. در  ــک را دارن ــی و دموکراتی ــعه ی اجتامع ــت توس ــکان و فرص ــب ام ــن ترتی ــه همی ــز ب نی
متامــی نظام هــای دموکراتیــک، کنفــدرال و یــا فــدرال همیــن امــر موجــب غنــا و نیــز توســعه ی 
ــع را  ــر جوام ــرای دیگ ــی ب ــی عمل ــز امکان ــع و نی ــود آن جوام ــد خ ــک و هویت من دموکراتی
ــر  ــا راه را ب ــور خلق ه ــر و عدالت مح ــتی براب ــح از همزیس ــی آورد. درک صحی ــم م ــز فراه نی
پیرشفت  هــا و توســعه ی فرهنگــی و اجتامعــی بــاز خواهــد کــرد. در غیــر ایــن  صــورت ادیــان و 
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ملیت هــای مختلــف و هویت هــای موجــود در یــک جغرافیــا، همــواره در جنــگ و کشــمکش 
دامئــی بــا یکدیگــر بــه رس خواهنــد بــرد. 

ــه از  ــاختار آن ک ــی و س ــیب های دموکراس ــا و پرنس ــر مبداه ــه ب ــا تکی ــا ب ــا و آذری ه کورده
ــِخ مقاومــت و  ــراردادن تاری ــِت دموکراتیــک و رسمشــق ق ــرای برســاخت مل ــالش ب ــذر ت رهگ
ــد پیشــاهنگ همزیســتی دموکراتیــک و همبســتگی  ــد، می توانن ــارزه ی خویــش پدید می آی مب
هویتــی دیگــر خلق هــای ایرانــی گردنــد. رســالتی تاریخــی و در عیــن حــال اندیشــه و 
ــران و  ــی در ای ــران هویت ــه ی بح ــه در میان ــی ک ــی ـ اجتامع ــئولیت پذیرانه ی اخالق ــِل مس عم
ــه  ــق ب ــردد. دو خل ــک گ ــول دموکراتی ــدا تح ــد مب ــه، می توان ــی خاورمیان ــه ی نوزای در مرحل
هــامن انــدازه کــه در برابــر تاریــخ خویــش رســالت و مســئولیت اخالقــی و اجتامعــی دارنــد، 
ــالت خویــش در برابــر گســرتش هیــوالوار نظام هــای  بــا همبســتگی دموکراتیــک نیــز رس
ــه  ــاده شــده اند را ب ــان نه ــی بنی ــی ملی گرای ــر مبان ــه ب ــور و فاشیســت ک الیگارشــیک، دیکتات
ــه  ــد و ب ــرار دهن ــری را رسمشــق خویــش ق ــه یکســانی و براب ــی ک ــد. ملت های جــای  می آورن
ــای واقعــی آزادی و دموکراســی را  آن ایــامن و اعتقــادی راســخ داشــته باشــند، بی گــامن معن
نیــز درک خواهنــد کــرد. ســاختار ملــت دموکراتیــک، درک اجتامعــی و رســالت مند از شــیو ه ی 
سیاســت ورزی و خــرد جمعــی آگاهانــه در اهمیــت بــه تعییــن رسنوشــت یــک ملــت توســط 
ــران و  ــه در بح ــه داری ک ــام رسمای ــی نظ ــاختاری و سیاس ــت س ــت. بن بس ــت اس ــود آن مل خ
جنــگ خامنانســوز خاورمیانــه بــه وضــوح مشــاهده  می گــردد، منــود بــارز شکســت پروژه هــای 
ــا برخــورداری از نگــرش  ســلطه گرانه ی ایــن نظــام و دولــت ـ ملت هــای منتــج از آن اســت. ب
ــران در  ــتی ای ــام فاشیس ــت های نظ ــا سیاس ــارزه ب ــناخت و مب ــزوم ش ــز ل ــک و نی دموکراتی
ــون آذری و  ــی همچ ــد سیاس ــی و کنش من ــای اجتامع ــای پوی ــی هویت ه ــی فرهنگ نسل کش
کــورد می تــوان بــه افقــی از آینــده ای دموکراتیــک و همزیســتی هویت مــداری امیــدوار بــود 

ــد.   ــارزه منــود می یاب ــن مب ــه از رهگــذر ای ک



ــتند،  ــه هس ــن خاورمیان ــای که ــا از ملت ه ــا و آذری ه کورده
کــه بــا وجــود تفاوت مندی هــای فرهنگــی، ملــی و دینــی ـ 
کنــار  در  مســاملت آميز  به طــور  کــه  قرن هاســت  مذهبــی 
همديگــر زندگــی می کننــد. نکتــه ی حائــز اهمیــت ایــن اســت 
کــه بــا وجــود ایــن همــه تنــوع هیچکــدام از ایــن فرهنگ هــا 
بــر دیگــری تســلط و حاکمیــت ایجــاد نکــرده اســت. بلکــه ایــن 
ــادل  ــا هــم تب ــه صــورت طبیعــی ب ملت هــا در طــول تاریــخ ب
فرهنگــی داشــته و ارتبــاط اجتامعــی عمیقــی بــا هــم بــه 
وجــود آورده انــد. یکــی از ایــن تبــادالت فرهنگــی را می تــوان 
ــان دانســت  ــق) در آذربایج ــان (اهــل ح ــن یارس ــاعه ی آیی اش
کــه ریشــه ای زاگرســی دارد. از طرفــی مســافرت هــر ســاله ی 
ــه  ــی ب ــک مذهب ــام مناس ــرای انج ــن ب ــن آیی ــروان آذری ای پی
شــهرهای کوردنشــین خــود حاکــی از پیونــد عمیقی ســت کــه 
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ریشــه ی تاریخــی و اعتقــادی 
و  فرهنگــی  رابطــه ی  دارد. 
تاریخــی میــان ایــن خلق  هــا 
در اســتانی ماننــد آذربایجــان 
کــه  گونه ای  ســت  بــه  غربــی 
ــا را  ــا و آذری ه ــک کورده تفکی
از یکدیگــر دشــوار می ســازد. 

نظــام رسمایــه داری از قــرن نوزدهــم تاکنــون بــرای برســاخت دولــت ـ  ملــت  
در خاورمیانــه بــه ترویــج ملی گرایــی پرداختــه اســت. بــه گونــه ای کــه بــا 
سیاســت های تفرقه افکنانــه  توســط برخــی عنــارص وابســته بــه قــدرت نظیــر برخــی 
از مذهبیــون و نیــز بــه اصطــالح روشــنفکران ســعی در ایجــاد و نهادینه کــردن ایــن 
اندیشــه در جامعــه داشــته اند کــه گویــا بــا وجــود مرزهــای ملــی و یــا حاکمیــت 
ــر  ــز دســت یافــت. ایــن امــر عــالوه ب ــه اســتقالل سیاســی نی ــوان ب سیاســی می ت
اینکــه دســتاوردی بــرای ملت هــای مذکــور نداشــته بلکــه ســبب تعمیــق بحــران 
ــات  ــا، تنوع ــان ملت ه ــدورت می ــد. ک ــی گردی ــائل اجتامع ــدن مس ــر ش و بغرنج ت
ــت. در  ــرتش یاف ــی گس ــن ملی خواه ــرتش ای ــا گس ــی ب ــی ـ مذهب ــی و دین فرهنگ
ایــن میــان آذری هــا و کوردهــا نیــز از ایــن سیاســت های پلیــد نظــام رسمایــه داری 
توهین هــای  و  تحقیــر  از  اختالف افکنی هــا  ایــن  منانده انــد.  مصــون  جهانــی 
برمی گیــرد.  در  را  سیاســی  کنــش  و  اراده   تضعیــف  تــا  هویتــی  و  اجتامعــی 
همیــن امــر ســبب گردیــد کــه تحریفــات عمــده ای در تاریــخ و نیــز جنبش هــای 
آزاد ی خواهــی صــورت گیــرد. یکــی از ایــن وقایــع کــه مــورد تحریــف قــرار گرفتــه 
اجتامعــی  جنبش هــای  مهم تریــن  از  بی شــک  کــه  اســت  مرشوطــه  نهضــت 
ــا گذشــت بیــش ١١٠ ســال از انقــالب  ــه شــامر مــی رود. ب ــران ب و سیاســی در ای
مــرشوط شــاید بتــوان گفــت کــه هیــچ رویــدادی سیاســی و اجتامعــی در ایــران بــه 

نظــام رسمایــه داری از قــرن نوزدهــم تاکنــون بــرای 
برســاخت دولــت ـ  ملــت  در خاورمیانــه بــه ترویــج 
ــا  ــه ب ــه ای ک ــه گون ــت. ب ــه اس ــی پرداخت ملی گرای
سیاســت های تفرقه افکنانــه  توســط برخــی عنــارص 
وابســته به قدرت نظیر برخی از مذهبیــون و نیز به 
اصطالح روشنفکران ســعی در ایجاد و نهادینه کردن 
ایــن اندیشــه در جامعــه داشــته اند که گویا بــا وجود 
مرزهــای ملــی و یــا حاکمیــت سیاســی می تــوان به 
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انــدازه ی آن بــا جعــل، تحریــف و ابهــام روبــرو نشــده اســت. بــا اســتناد بــه منابــع متعــدد 
بــه ویــژه روزنامه هــای دوره ی مرشوطــه، بحث هــای مجلــس، گــزارش ســفارت خانه های 
انگلســتان و اســناد بــه جــا مانــده از آن دوره مشــهود اســت کــه جنبــش مرشوطــه ی ایــران 
ــا، ملت هــا، ایدئولوژی هــا و اقشــار مختلــف جامعــه ی ایــران اســت کــه  ســنتز فرهنگ ه

ــدا اســت. ــا در نهضــت مرشوطــه هوی ــدام از آنه موجودیــت هــر ک
بی شــک همــکاری کوردهــا و آذری هــا در جنبــش مرشوطــه یکــی از همیــن سنتز هاســت کــه 
ــم در محــارصه ی  ــن دو ملــت دارد. چنانچــه می دانی نشــان از روابــط حســنه  و مشــرتکات ای
ــران  ــه ی ای ــخ مرشوط ــاب تاری ــتافتند. در کت ــز ش ــدان تربی ــاری مجاه ــه ی ــا ب ــز، کورده تربی
نوشــته ی احمــد کــرسوی چنیــن آمــده اســت: «تنهــا کســانی کــه از شــهرهای ایــران بــه یــاری 
ــا پایــان جنگ هــای تربیــز در  تربیــز شــتافتند یارمحمدخــان کرماشــانی و یــاران او بودنــد و ت
کنــار رفقــای انقالبــی خــود مقاومــت منودنــد. یارمحمدخــان و یارانــش در جنگ هــای رشامیــن، 
ــن  ــون و... دوشــادوش ســتارخان و باقرخــان و دیگــر مجاهدی ــاد (حکــامور)، آناخات حکــم آب
جنگیدنــد. حتــی بــا وجــود زخمی شــدن، رشــادت ها و قهرمانی هــای فراوانــی از خــود نشــان 
دادنــد.» ســوال اینجاســت چــرا از ایــن رسدار آزادی خــواه و همراهــان او کــه مرزهــای قومیــت 
و نــژاد را درنوردیده انــد، یــادی منی شــود و در گمنامــی بــه رس می بــرد! چــرا حکومــت 
ــت!  ــر اس ــل و زنجی ــه قف ــرار دارد ک ــاری ق ــرب او در انب ــت و و ق ــرب اوس ــب ق ــدد تخری درص
ــدد  ــن درص ــرای همی ــت و ب ــا اس ــا و کورده ــان آذری ه ــی می ــان واگرای ــت خواه ــا حکوم آی

ــن دو ملــت اســت!  ــده ی ای ــد دهن نابودکــردن حلقه هــای پیون
ــت  ــظ هوی ــا حف ــخ ب ــول تاری ــا در ط ــا و کورده ــت آذری ه ــوان گف ــی می ت ــوری کل ــه ط ب
فرهنگــی خویــش و ضمــن احــرتام بــه تفاوت مندی هــای یکدیگــر در کــامل آرامــش و دوســتی 
در کنــار همدیگــر زیســته اند. بــا توجــه بــه پتانســیل عظیــم ایــن دو ملــت جهــت تغییــرات 
در ایــران کــه در طــول تاریــخ نیــز شــاهد آن بودیــم، تشــکیل جبهــه ی دموکراتیــک خلق هــای 
ایــران و هم گرایــی نیروهــای اجتامعــی آزادی خــواه یــک رضورت اســرتاتژیک در راســتای 

دموکراتیزاســیون ایــران اســت. 
در پایان قسمتی از زندگینامه ی رسدار یارمحمدخان کرماشانی آمده است:

ــه ی لــک زردالن پشــتکوه و بلقیــس  ــرزا محمدخــان از خان هــای طایف ــد می یارمحمدکرماشــانی فرزن
خانــم از طایفــه ی لــک بالونــد در ســال ١٢٥٨ ه.ش درشــهر کرماشــان متولــد شــد. خوانــدن و نوشــنت 
را در مکتــب آموخــت، در دوران نوجوانــی و جوانــی بــه ورزش باســتانی روی آورد و پــس از مدتــی 
اشــتغال بــه کار آزاد در ســبزه میــدان کرماشــان، در توپخانــه ی تیــپ کرماشــان اســتخدام و بــه درجــٔه 
نائبــی رســید. وی بــا اندیشــه ی آزادیخواهــی وارد کمیتــه غیــرت کرماشــان شــد و درکنــار عــده ای از 
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ــتبدان در  ــان و مس ــورد مرشوطه خواه ــگام برخ ــت. هن ــت پرداخ ــه فعالی ــان ب ــان کرماش آزادیخواه
کرماشــان، همــراه دو هــزار تــن از آزادی خواهــان در کنســولگری انگلســتان در کرماشــان متحصــن شــد. 
پــس از رفــع تحصــن یارمحمدخــان کــه در ایــن کشــاکش ها همــراه مرشوطه طلبــان بــوده و آوازه ای 
یافتــه بــود، در دعــوت انجمن هــا بــه قیــام عمومــی مصمــم می گــردد بــه جهــت مســاعدت و 
یاری رســانیدن بــه مرشوطه خواهــان همــراه برادرخوانــده اش، حســین خان کالهــی عــازم تهــران شــده 
ــزاق روســی و  ــوپ ق ــا ت ــه مجلــس دوره ی اول ب ــع می شــود ک ــم مطل ــه شــهر ق و پــس از رســیدن ب
ــا کشــته  ــه و رسکــردگان مرشوطــه دســتگیر و ی ــان رفت ایرانــی تحــت امــر پالکونیــک لیاخــوف از می
ــا  ــاس ب ــران و مت ــه ته ــس از ورود ب ــذا پ ــد. ل ــواری گردیده ان ــی و مت ــز مخف ــی نی ــده اند و گروه ش
ــان جهــت  ــه ی آن ــی و توصی ــا راهنامی ــس متحصــن هســتند ب ــه در ســفارت انگلی ــی ک آزادی خواهان
ــران  ــه ی ای ــخ مرشوط ــاب تاری ــرسوی در کت ــد ک ــردد. احم ــز می گ ــازم تربی ــتارخان ع ــا س ــکاری ب هم
می نویســد: «تنهــا کســانی کــه از شــهرهای ایــران بــه یــاری تربیــز آمدنــد یارمحمدخــان کرمانشــاهی 
ــاوری  ــتاده، ی ــراف فرس ــهرها تلگ ــه ی ش ــه هم ــس ب ــه مجل ــا ک ــد، در آن روزه ــان او بودن و همراه
می طلبیــد بــا یــک بــرادر خوانــده و یــک دوســت کــه نام هــای هــر دو حســین خــان بــود تفنــگ و 
اســب خریدنــد و آهنــگ تهــران کردنــد کــه بــه یــاری دارالشــورا برســند. ولــی چــون بــه قــم رســیدند 
در آنجــا از بــه تــوپ بســنت مجلــس آگاه شــدند. بــا ســختی از بیراهــه خــود را بــه تربیــز رســاندند. یــار 
محمدخــان و همرهــان او هنگامــی کــه بــه تربیــز رســیدند شــهر در محــارصه ی اردوی دولتــی بــود و 
لیکــن راه هــای ورود بــه شــهر مســدود و در اختیــار نیروهــای اســتبداد قــرار گرفتــه بــود و ایــن بــود 
کــه او و یارانــش بــه قــوای ملــی پیوســته و در جرگــه ی مدافعیــن تربیــز و یــاران ســتارخان درمــی آینــد.

محــارصه ی تربیــز اولیــن نــربدی بــود کــه یارمحمد خــان در آن رشکــت داشــت. اردوکشــی بــه مراغــه 
ــربد شکســت  ــن ن ــدان در ای ــده ی ۱۳۲۶ ه.ق روی داد. مجاه ــه در ذیقع ــت ک ــن اس ــگ رشامی و جن
خوردنــد و یارمحمد خــان و حســین خان توانســتند از مهلکــه نجــات یابنــد و بــه تربیــز برســند. 
ــا مســتبدان رشکــت کــرد و در حالــی  یارمحمدخــان در ۲۱ محــرم ۱۳۲۷ ه.ق در جنــگ مجاهــدان ب
کــه رسدســتگی جمعــی از آزادی خواهــان را داشــت بــه اردوگاه شــجاع الدوله حملــه کــرد و تلفاتــی بــه 
دشــمن وارد کــرد. یارمحمد خــان در مــاه صفــر ۱۳۲۷ ه.ق در جنــگ حکم آبــاد رشکــت داشــت و در 
ایــن نــربد شــجاعت و لیاقــت از خــود نشــان داد و از ســوی انجمــن ایالتــی مــورد تقدیــر قــرار گرفــت. 
در جنــگ آناخاتــون از ناحیــه ی پــا زخمــی شــد، ولــی جنــگ بــه ســود آزادی خواهــان خامتــه یافــت. 
در ۷ ربیــع االول ۱۳۲۸ ه.ق و پــس از رسکــوب مســتبدان و اســتقرار مرشوطــه، بــه همــراه ســتارخان 

و باقــر خــان و صــد ســوار دیگــر بــه تهــران آمــد.
ــد  ــف ش ــزاب مختل ــش اح ــه پیدای ــر ب ــی منج ــای سیاس ــالف بینش ه ــه اخت ــتقرار مرشوط ــس از اس پ
ــد و  ــک ش ــون نزدی ــه اعتدالی ــتارخان ب ــود. س ــون ب ــرات و اعتدالی ــزب دموک ــا ح ــن آنه ــه مهم تری ک

ــت. ــا پیوس ــه دموکرات ه ــانی ب ــان کرماش یارمحمدخ
در آغــاز ســال ۱۲۹۰ ش. ســپهدار بــه ســمت رئیــس الــوزرا منصــوب شــد کــه از اعتدالیــون بــود. وی 
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ابتــدا بــه کینه جویــی از حیدرعمــو  اوغلــو و یارمحمدخــان برخاســت. از ایــن رو شــب اول فروردیــن 
ــن ۱۲۹۰  ــه روز ۱۳ فروردی ــس از دو هفت ــد. پ ــت ش ــتور وی بازداش ــه دس ــان ب ۱۲۹۰ ش. یارمحمدخ
ــد. در  ــزام مناین ــراق اع ــه ع ــان ب ــق کرماش ــتند او را از طری ــد داش ــد و قص ــد ش ــران تبعی ش. از ته
ــد. ســپس انجمــن والیتــی و مــردم  ــه هــواداری از وی برخاســتند و او را آزاد کردن کرماشــان مــردم ب
طــی تلگراف هــای بســیار، اقامــت یارمحمــد خــان در کرماشــان را خواســتار شــدند و دولــت ناچــار 

ــت. آن را پذیرف
 کشــته شــدن یارمحمدخــان توســط عوامــل عبدالحســین میــرزا فرمانفرمــا حاکــم کرمانشــاه و عامــل 

حکومــت مرکــزی در ۱۳ مهــر ۱۲۹۱ ه. ش
ــی  ــا مشــغول رایزن ــازار کلوچه پزه ــر ســقف پوشــیده ی ب ــح یارمحمدخــان زی ســاعت حــدود ۱۰ صب
ــازار شــلیک شــد و یکــی از  ــری از یکــی از ســوراخ های ســقف ب ــه تی ــود ک ــی ب ــه ی نهای ــرای حمل ب
همراهــان رسدار بــه زمیــن افتــاد. یارمحمــد خــان بــرای ردیابــی مســیر گلولــه رسش را بــاال آورد و تیــر 

دوم بــه صــورت او شــلیک شــد و وی را کشــت.
ــته  ــران گش ــتان وی ــن گورس ــون ای ــد. اکن ــن ش ــان دف ــهر کرماش ــی ش ــتان قدیم ــازه ی وی درگورس جن
امــا قــرب رسدار یارمحمد خــان کرماشــانی در انبــار اداره ی نقلیــه ی بهــداری در خیابــان نقلیــه ی شــهر 

کرماشــان باقــی مانــده اســت. 



   نقــاط مشــرتک خلق هــا و جوامــع همیشــه بیشــرت از نقــاط 
متایــز و تفاوت هــای آنها ســت، چــرا کــه هویــت یــک مفهــوم 
مجــرد نیســت تــا بی هیــچ خاســتگاه و بســرتی پدید آیــد؛ و 
هویت هــا  دیگــر  خصلت هــای  و  مولفه هــا  از  بی گــامن 
یــا هویت هــای پیشــین تاثیــر پذیرفتــه و خــود نیــز در 
دیگــر هویت هــای هم جــوار و یــا پــس از خویــش نیــز 
ــا  ــبب تفاوت  مندی ه ــن س ــه همی ــود. ب ــذار خواهد ب تاثیر گ
و خصلت هــای متفــاوت فرهنگــی و اجتامعــی در میــان 
ــا  جوامــع همــواره کمــرت از نقــاط مشــرتک هویتی ســت. ام
ــِد  ــب رش ــه موج ــتند ک ــا هس ــن تفاوت  مندی ه ــود همی خ
تنوعــات و تکــرثات هویتــی می گردنــد. بــا مشــاهده ی 
طبیعــت و نگاهــی عمیــق بــه روابــط بیــن اجــزای طبیعــت، 
ــان  ــد کــه روابــط می ــوان دی ــه  شــکلی بســیار واضــح می ت ب
ــام طبیعــت، تابــعِ خصوصیــات و  ــه ن اجــزای یــک کلیــت ب
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ویژگی هــای منحــرص بــه خــوِد اجــزا و نیــز رابطــه ی ایــن اجــزا بــا کلیــت آن اســت کــه همیــن 
ــز  ــر و نی ــا یکدیگ ــان ب ــک از آن ــر ی ــه ی ه ــطح رابط ــز س ــز و نی ــود در ج ــای موج خصلت ه
بــا کل، غنــای طبیعــت را بوجــود می آورنــد. در طبیعــت هیــچ موجــودی اضافــی و یــا فاقــد 
اهمیــت وجــود نــدارد. بلکــه بــرای بقــای حیــات، موجودیــت هــر یــک از ایــن اجــزا نیازمنــد 
ــت  ــد طبیع ــِت نظام من ــر و در کلی ــه یکدیگ ــته ب ــا وابس ــت آنه ــی موجودی ــد. یعن یکدیگرن
ــه  ــرشی را چگون ــع ب ــت، جوام ــن وضعی ــنت ای ــر گرف ــا در نظ ــد. ب ــف و هویت ان ــل تعری قاب
بایــد ارزیابــی کــرد؟ جمعیتــی بیــش از ٦ میلیــارد در متــام نقــاط جهــان ســکونت دارد، طــی 
ــتگاه  های  ــتند. خاس ــامری هس ــای بی ش ــوع و تفاوت مندی ه ــته، دارای تن ــال زیس ــزاران س ه
پیدایــش، تاریــخ زیســنت، نــژاد، رنــگ، زبــان، فرهنــگ، آداب و رســوم، عقایــد و طــرز تفکــر، 
خصائــل فــردی و اجتامعــی، مولفه هایــی هســتند کــه هــر یــک بخشــی از فرهنــگ آن جامعــه 
را موجودیــت بخشــیده و نقــاط متایــز بــه شــامر می رونــد. تاریــخ، شــاهد درگیری هــای 
ــه  اســت.  ــا هــدف تصاحــب و ســلطه ی بیشــرت صــورت گرفت ــه ب ــوده ک ــی ب بی شــامر خونین
جنــگ میــان امپراطور ی هــا و ریشــه  های ســلطه  و اقتــدار تــا بــه امــروز کــه پدیــده ای بــه نــام 
دولــت  را بــه وجود آورده اســت، متامــی جنبه هــای مــادی و معنــوی، ارزش هــا و خصلت هــای 
تاریخــی و اجتامعــی جوامــع را تحــت شــعاع قــرارداده  اســت. پدیــد ه ی دولــت ـ  ملــت کــه 
منــود آشــکار ســلطه و اقتــدار در فــرم مدیریــت سیاســی و حاکمیــت زور بــر جامعــه اســت، 
ــاختار  ــوا و س ــت. محت ــی وارد آورده اس ــای اجتامع ــر هویت ه ــر پیک ــات را ب ــرتین رضب بیش
ــردن  ــی از میان ب ــر مبان ــازی ب ــد ملت س ــی نیازمن ــتقرار دامئ ــا و اس ــت بق ــت جه دولت-مل
بافت هــای منســجم اجتامعــی و هویتی ســت. ســاختاری کــه می بایســت از هویت هــای 
پویــای اجتامعــی و عنــارص هویت منــد، ملتــی را پدیــد آورد کــه همــواره در کنــرتل و ســیطره ی 

اقتــدار قــرار گیــرد. 
یکــی از ارمغان هــای شــوم ســده ی بیســتم، تزریــق و تلقیــن ایــن ذهنیــت بــه ملت هــا بــود 
کــه تقدسات شــان را فقــط وطــن، پرچــم، مــرز، زبــان، دیــن یــا دولت شــان تشــکیل می دهــد. 
عنــارصی کــه پدید آورنــده و مرشوعیت بخــش بــه محتــوای دولــت ـ  ملــت اســت. ایــن نیــز بــه 
ایــن معنــی می آمــد کــه اگــر خلقــی از ســاختار یــک دولــِت  ملــی مقتــدر برخــوردار نباشــد، 
امــکان تعییــن رسنوشــت خویــش را نخواهــد داشــت و در چنیــن وضعیتــی الزامــا محکــوم بــه 
نابودی ســت. ایــران بــه عنــوان کهن  تریــن رسزمینــی کــه سیاســت و حاکمیــت سیاســی در آن 
دارای فــرم و شــاکله بندی بــوده از گزنــد ایــن پدیــده  در امــان منانــد. خــود برســازنده ی دولــت 
ــر پیکــر رسزمیــن و جامعــه ی خویــش  ــده ب ــز از همیــن پدی ــات را نی ــوده و بیشــرتین رضب ب
دیــده اســت. اکنــون نیــز بــا تــداوم هــامن ذهنیــت ســلطه  بــر جامعــه، دولــت ـ ملــت جمهوری 
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اســالمی بــا فضیلت بخشــی بــه یــک هویــت و یــک مذهــب، 
و تقــدس  بــه عنــارصی همچــون مرزهــای ملــی، تاریخ ســازی، 
دیــن، زبــان، فرم هــا و نهادهــای ســلطه و اقتــدار اســت. 
هــدف نیــز تضعیــف و انــکار دیگــر هویت هــا، ادیــان، 
مذاهــب، زبان هــا و نهادهــا و دســتاوردهای اجتامعــی و 
تاریخــی جامعــه در راســتای تحکیــم پایه هــای اقتــدار و 
تــداوم آن اســت. هویت هــا و خلق هایــی را نیــز کــه در 
پــی هرگونــه هویت طلبــی، تحــول، حتــی ایجــاد دیگــر 
دولت هــای مشــابه بوده انــد را بــا شــدیدترین شــیوه ها 
رسکــوب منوده اســت. حتــی خــود جوامــع نیــز بــرای رهایــی از 
فشــار مضاعــف دولــت ـ ملــت ایــران در طــول تاریــخ سیاســی 
ایــران تنهــا راه نجــات را تاســیس دولــِت 
ــدام  ــه اق ــر گون ــده و ه ــود دی ــی خ  مل
ــت  ــط حاکمی ــن راه توس ــی در ای و عمل
ــده  اســت.  ــران رسکــوب گردی سیاســی ای
دو منونــه ی بــارز ایــن وضعیــت رسکــوب 
و  آذربایجــان  جمهــوری  قیام هــای 
ایــن  مشــابهت  و  مهابــاد  جمهــوری 
اســت.  رسنوشــت  یــک  در  قیــام  دو 
ــا و  ــا خلق ه ــه تنه ــالمی ن ــوری اس جمه
ــا  ــکار و ی ــوع را ان ــای متن ــا فرهنگ ه ی
ازمیــان می بــرد، در راســتای دســتیابی 
بــه هــدف نیــز از هیــچ سیاســتی دریــغ 
منــی ورزد. ترویــج و گســرتش بــذر نفــاق 
کاهــش  هویتــی،  تنوعــات  و  خلق هــا  میــان  اختــالف  و 
ــی،  ــه ارزش هــای فرهنگ حساســیت های اجتامعــی نســبت ب
خودبــاوری  یــا  و  فرهنگــی  و  اجتامعــی  خودبیگانگــی  از 
ــون  ــی همچ ــوزه ی مقوالت ــی در ح ــی و تاریخ کاذب فرهنگ
اصالــت  اجتامعــی، طبقــه، دیــن، زبــان، مذهــب  رویکــردی از 
ــا  ــا و هویت ه ــا آن خلق ه ــق ب ــه مطاب سیاست هایی ســت ک

ــان  ــالف می ــاق و اخت ــذر نف ــرتش ب ــج و گس تروی
خلق هــا و تنوعات هویتی، کاهش حساســیت های 
اجتامعــی نســبت بــه ارزش هــای فرهنگــی، از 
خودبیگانگــی اجتامعی و فرهنگــی و یــا خودباوری 
ــی  ــوزه ی مقوالت ــی در ح ــی و تاریخ کاذب فرهنگ
ــان،  همچــون اصالــت  اجتامعــی، طبقــه، دیــن، زب
کــه  سیاست هایی ســت  از  رویکــردی  مذهــب 
مطابــق بــا آن خلق هــا و هویت هــا هــر چه بیشــرت 
از هویــت خویــش فاصلــه گرفتــه و بــه دیگــری کــه 
هامنــا نظــام و کانــون قــدرت اســت مبــدل شــوند
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ــه دیگــری  هــر چــه بیشــرت از هویــت خویــش فاصلــه گرفتــه و ب
ــده  ــوند. دی ــدل ش ــت مب ــدرت اس ــون ق ــام و کان ــا نظ ــه هامن ک
ــی  ــی فرهنگ ــن از خودبیگانگ ــار همی ــزان و معی ــه می ــود ک می ش
ــه نظــام قــدرت  ــزان پایبنــدی و تعهــد عملــی ب ــز، ســطح و می نی
ــی  ــی ایدئولوژیــک دولــت ـ ملــت اســت. منونه هــای فراوان و مبان
ــا  ــران در هویت ه ــای سیاســی ای ــوان در گســرته ی جغرافی را می  ت
ــا و  ــه خلق ه ــز ک ــدازه نی ــامن ان ــه ه ــد. ب ــف دی ــات مختل وتنوع
هویت هــای اجتامعــی بــه کانــون قــدرت نزدیــک گردنــد بــه هامن 
ــد  ــدازه از هویــت خویــش و از همزیســتی ارزشــمند هویت من ان
ــت  ــورت قابلی ــن ص ــد. در ای ــه می گیرن ــا فاصل ــر خلق ه ــا دیگ ب

و ظرفیــت مبدل شــدن بــه نیرویــی متحــد 
علیــه اســتبداد و ظلــم را از دســت داده و در 
نتیجــه از نیــروی تحول ســاز، بــه یــک تراکــم 

ــوند.  ــدل می ش ــل مب ــی منفع جمعیت
مســئله،  ایــن  بهــرت  درک  بــرای 
اســتان  امــروز  کــه  منطقــه ای  می تــوان 
آذربایجان غربــی نامیــده می شــود را مــورد 
کــه  واکاوی قــرار داد. در آذربایجان غربــی 
شــهرها و مناطــق مختلفــی از ترکیب هــای 
جمعیتــی و هویتــی، آیینــی و فرهنگــی را در 
ــارس،  ــورد، ف ــای آذری، ک ــرد، خلق ه برمی گی
ارمنــی و آشــور بــا ادیــان مســلامن، مســیحی، 

زرتشــتی، بهائــی و یهــودی و مذاهــب شــیعه، ســنی، نســطوری و 
ــخ فرهنگــی برخــوردار  اورتودوکــس از قدمــت همزیســتی و تاری
ــی،  ــی اجتامع ــز منشــأ رشــد و پویای ــن همزیســتی نی هســتند. ای
ــع  ــامن، جوام ــدون گ ــود. ب ــاملت آمیز ب ــد و  مس ــات هویت من حی
بــرشی دارای خصوصیــات تاثیرگــذاری و تاثیرپذیــری هســتند. 
ــه  ــک منطق ــرتکی در ی ــِخ مش ــه تاری ــی ک ــاظ خلق های ــن لح از ای
داشــته باشــند، بــا گذشــت زمــان از همدیگــر متاثــر گشــته و عامل 
ارزشــمند رشــد و بالندگــی اجتامعــی یکدیگــر بوده انــد. روابــط و 

برتری بخشــی بــه یــک دیــن یــا مذهــب و یــا زبــان 
ــک  ــورت ی ــه ص ــواره ب ــد هم ــگ منی توان و فرهن
ابــزار دامئــی جهــت اختالف افکنــی میــان خلق هــا 
ــا  ــی ی ــه شــود مگــر آنکــه منافــع مل ــه کار گرفت ب
قدرت محورانــه ی نظــام حاکم از ایــن اختالف تامین 
گــردد. تفاوت مندی هــای اجتامعــی و فرهنگــی 
حتــی یــک نیــاز بــرای رشــد و بلــوغ فکــری جوامــع 
ــاز  ــه وجــود هــم نی ــد، جوامــع ب ــه شــامر می آی ب
دارنــد، بــا همــکاری هــم بــه نیــرو تبدیل می شــوند 
و بــدون یکدیگــر، یــا بــا حذف یکــی، همه ضعیف 

ــد ــوان می گردن و نات
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مناســبات اجتامعــی و فرهنگــی میــان خلق هــا هیچــگاه عامــل افــرتاق و یــا اختــالف میــان آنهــا 
نبــوده و حتــی از ایــن طریــق انســجام اجتامعــی رشــد یافتــه و روابــط هســتی مند می گردنــد. 
بدیــن معنــی کــه بــدون وجــود یکــی از ایــن عنــارص یــا موجودیــت اجتامعــی و هویتــی، دیگــر 
هویــت یــا جامعــه  نیــز موجودیــت نیافتــه یــا اگــر نیــز وجــود داشــته باشــد، ناقــص اســت. 
ــان، آداب و رســوِم اجتامعــی، فرهنــگ، حتــی درد و رنج هــای یــک جامعــه، یــک اشــرتاک  زب
ــود را  ــگاه خ ــا هیچ ــا و کورده ــت. آذری ه ــوار اس ــع هم ج ــان جوام ــی می ــی  اجتامع و ارزش
ــاخته اند.  ــدود نس ــوری مح ــیامت کش ــا تقس ــی، ی ــده ی مل ــای ساخته ش ــدوده ی مرزه در مح
در واقــع اتحــاد و همبســتگی اجتامعــی و فرهنگــی و نیــز همیــاری و هــم دردی در آالم 
ــا چنــد هویــت  اجتامعــی، محــدود بــه مرزهــا و تقســیامت بروکراتیــک یــک  اجتامعــی دو ی
نظــام حاکمیتــی نخواهــد بــود. بــه همیــن علــت تفاوت هــای فرهنگــی، هرگــز نتوانســته یــک 
منشــا اختــالف یــا تفرقــه بــه شــامر آیــد مگــر آنکــه بــه نفــع نظــام ســلطه اینگونــه بازتعریــف 
گــردد. برتری بخشــی بــه یــک دیــن یــا مذهــب و یــا زبــان و فرهنــگ منی توانــد همــواره بــه 
ــر  ــود مگ ــه ش ــه کار گرفت ــا ب ــان خلق ه ــی می ــت اختالف افکن ــی جه ــزار دامئ ــک اب ــورت ی ص
آنکــه منافــع ملــی یــا سیاســِت قدرت محورانــه ی نظــام حاکــم از ایــن اختــالف تامیــن گــردد. 
تفاوت مندی هــای اجتامعــی و فرهنگــی حتــی یــک نیــاز بــرای رشــد و بلــوغ فکــری جوامــع 
ــا همــکاری هــم بــه نیــرو تبدیــل  ــد، ب ــاز دارن ــد، جوامــع بــه وجــود هــم نی بــه شــامر می آی

ــد. ــوان می گردن ــف و نات ــه ضعی ــی، هم ــذف یک ــا ح ــا ب ــر، ی ــدون یکدیگ ــوند و ب می ش
نیروهــای اقتدارگــرای دولت-ملــت کــه هــدف داشــتند در ایــن منطقــه نیــز موجودیــت مطلــق 
خــود را اســتوار ســازند، هــامن برنامــه ی پلیــدی را کــه در متــام جهــان پیــاده کــرده و بــه نتایــج 
ــاده کننــد. فاشیســم بــه عنــوان  ــد، در ایــن منطقــه نیــز پی دلخــواه خــود دســت یافتــه بودن
ــا  ــوری ها و ارمنی ه ــی آش ــه در آذربایجان غرب ــد ک ــب ش ــار موج ــنده و مرگب ــده ای کش پدی
کــه جوامعــی مســیحی بودنــد، بــا قتل عــام روبــرو شــده و بســیاری نیــز از منطقــه مهاجــرت 
کردنــد. دولــت ملــی ایــران نــه تنهــا میــان ادیــان متفــاوت بلکــه میــان مســلامنان نیــز بــا ایجــاد 
اختــالف مذهبــی، در صــدد بــود کــه میــان آذری هــای شــیعه و کوردهــای ســنی شــکاف ایجــاد 
ــا فشــار و رسکــوب مواجــه شــدند. امــا هیــچ گاه نتوانســتد  کنــد. زرتشــتیان و بهائیــان نیــز ب
ــمنان  ــه دش ــا ب ــه کورده ــد. ن ــل کنن ــر تبدی ــی یکدیگ ــمن دامئ ــه دش ــا را ب ــن خلق ه ــه ای ک
کینه جــوی آذری هــا مبــدل شــدند نــه آذری هــا دشــمنان نابخشــوده  و دیرینــه ی کوردهــا بــه 

ــد.  ــامر آمده ان ش
دیــدگاه فاشیســتی دولت-ملــت همیشــه بــر آن بــود ایــن خلــق هــا را بــه جــان هــم 
ــان آنهــا جــدال دامئــی را نهادینــه منایــد. نظراتــی کــه کوردهــا را تجزیه طلــب  ــدازد و می بیان
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ــام  ــار نظ ــش و همی ــا را هم کی ــا آذری ه ــده و ی خوان
ــا از  ــش آذری ه ــه خوان ــد ن ــالمی می دان ــوری اس جمه
ــن   ــچ گاه کوردهــا آذری هــا را ای ــه هی ــوده ن کوردهــا ب
چنیــن تعریــف منوده انــد. اگــر بــه منافــع ترویــج 
ــوری  ــام جمه ــت های نظ ــا سیاس ــات و ی ــن موضوع ای
اســالمی در ایــن دو منطقــه توجــه داشــته باشــیم، بــه 
ــا  ــم. تنه ــی  می بری ــوارد پ ــن م ــدن ای ــه  ی پدید آم ریش
یــک نظــام قدرت محــور و فاشیســتی می خواهــد و 
قــادر اســت کــه در تخریــب بافت هــای اجتامعــی 
یــک خلــق، نــه تنهــا خلق هــای دیگــر بلکــه ارزش هــای 

تاریخــی یــک رسزمیــن را نیــز بــه انحــراف 
کشــانده و متامــی خلق هــا را بــه وضعیــت 
جــدال دامئــی و فرســایش دچــار  منایــد. 
و  سیاســی  یــا  تاریخــی  اســتناد  هیــچ 
دوره هــای  از  یــک  هیــچ   در  اجتامعــی 
سیاســی یــا تاریــخ اجتامعــی کوردهــا و 
آذری هــا وجــود نــدارد کــه در آن آذری هــا، 
ــوده و  ــی من ــب معرف ــا را تجزیه طل کورده
ــام  ــکاران نظ ــا را هم ــا، آذری ه ــا کورده ی

ــند.  ــده باش ــت  خوان ــلطه و دول س
ترویــج  و  نژادپرســتانه  افــکار  تشــدید 
گزینــه ای  هرگــز  ابتدائــی  ملی گرایــی 

مناســب بــرای چاره یابــی مســائل ملــی یــا هویتــی 
نخواهــد بــود. رسنوشــت مشــرتک، لــزوم چاره یابــی 
می گردانــد.  رضوری  را  دموکراتیــک  و  مشــرتک 
و  دموکراســی  تحقــق  بــرای  علــت  همیــن  بــه 
دموکراتیزاســیون جامعــه پیــش از هــر چیــز، الزم اســت 
کــه دیدگاه هــا و رویکردهــای نژادپرســتانه از ســوی 
ــر  ــل انکار ناپذی ــک اص ــن ی ــردد. ای ــه رد گ خــود جامع
اســت کــه هیچــگاه منی تــوان یــک منطقــه را بــه 

 بــه انــدازه ای کــه اکنــون دولــت می خواهــد نشــان 
دهــد کــه این دو ملــت دارای اختالف هســتند، خود 
آذری هــا و کوردهــا نشــان داده انــد کــه بیشــرت از آن 
ایــن دو ملــت پیشــاهنگان زندگــی مســاملت آمیز 
خلقــی و الگویــی بــرای تحــول دموکراتیــک در ایران 
هســتند. چرا کــه درک آنها از حیات مســاملت آمیز و 
دموکراتیــک و پتانســیل و گرایش آذری هــا و کوردها 
ــد دموکراســی خواهی  ــن در رون ــی بنیادی ــه تحول ب
در ایــران اســت کــه سیســتم حاکمیــت جمهــوری 
اســالمی را از وجــود ایــن خلق هــا و کنــش سیاســی 
و اجتامعــی و نیــز همبســتگی هویتــی بــه هــراس 

ــت انداخته اس
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شــکلی همــوژن و یک رنــگ درآورد. مقاومــت خلق هــای آذری و کــورد در مبــارزه بــا ســلطه 
ــا معیارهایــی  ــن امــر اســت کــه مهندســی منودن جامعــه مطابــق ب ــدار منــود روشــن ای و اقت
کــه تجــارب زیسته شــده ی آن جامعــه نیســت، یــک پــروژه ی شکســت خورده ی دولــت ـ 
ــودن،  ــی من ــار و مهندس ــن معی ــا ای ــوان ب ــه منی ت ــرا ک ــت. چ ــیده اس ــت رس ــه بن بس ــت  ب مل
کوردســتان را تنهــا متعلــق کوردهــا و یــا آذربایجــان را تنهــا متعلــق بــه آذری هــا بازتعریــف 
ــا  ــه کــه در ســالهای ١٩٤٠ ب منــود. عکــس ایــن موضــوع خــود کوردهــا و آذری هــا هامن گون
همــکاری یکدیگــر جمهــوری مهابــاد و آذربایجــان را تاســیس کردنــد، امــروز نیــز دارای ایــن 
پتانســیل تحول خواهــی و بســرت تغییــر و تحقــق دموکراســی در ایــران اســت. دموکراتیزاســیون 
و تحقــق آزادی و رهایــی از ســلطه ی اقتــدار نیازمنــد ایــن هم گرایــی و همبســتگی نظــری و 
عملی ســت. حقــوق و آزادی هــای هــر خلــق و تحقــق آن اگــر چــه یــک اصــل انکارناپذیــر و 
حقیقتــی اجتامعی ســت امــا دســتیابی و تحقــق آن نیازمنــد گــذار از نگرش هــای ناسیونالیســتی 
ــه خــود جامعــه در آفرینــش آن نقــش داشــته و هــم  ــز بازتعریــف از مفاهیمی ســت ک و نی
اکنــون دولــت  آن را در راه رسکــوب خلق هــا بــه کار می گیــرد. هویــت اجتامعــی آذری هــا و 
کوردهــا را نــه مرزهــای ملــی یــا اســتانی بلکــه پیوندهــای فرهنگــی و اجتامعــی در راه کســب 
ــی  ــه حت ــا بی آنک ــا و آذری ه ــت کورده ــد. رسنوش ــن می منای ــک تعیی ــت آزاد و دموکراتی هوی
خــود انتخــاب مناینــد، بــه یکدیگــر گــره خــورده اســت، اگــر کــه تحــت تاثیــر منطــق فاشســیم 
ــا   ــه دشــمنی ب ــا یکدیگــر بلکــه ب ــه فقــط ب ــه کینه جویــی ن ــد، ب ــز قــرار گیرن و ملی گرایــی نی
ــون دولــت می خواهــد نشــان دهــد  ــدازه ای کــه اکن ــه ان ــد. ب ــز می پردازن هویــت خویــش نی
ــه  ــد ک ــان داده ان ــا نش ــا و کورده ــود آذری ه ــتند، خ ــالف هس ــت دارای اخت ــن دو مل ــه ای ک
بیشــرت از آن ایــن دو ملــت پیشــاهنگان زندگــی مســاملت آمیز خلقــی و الگویــی بــرای تحــول 
ــات مســاملت آمیز و دموکراتیــک و  ــا از حی ــران هســتند. چــرا کــه درک آنه دموکراتیــک در ای
پتانســیل و گرایــش آذری هــا و کوردهــا بــه تحولــی بنیادیــن در رونــد دموکراســی خواهی در 
ــش  ــا و کن ــن خلق ه ــود ای ــالمی را از وج ــوری اس ــت جمه ــتم حاکمی ــه سیس ــت ک ــران اس ای
سیاســی و اجتامعــی و نیــز همبســتگی هویتــی بــه هــراس انداخته اســت. رسنوشــتی کــه اگــر 
بــه دســت خــود آذری هــا و کوردهــا رقــم نخــورد بی گــامن توســط یــک حاکمیــت سیاســی از 
هــر نــوع و فــرم غیرخلقــی آن رقــم خواهدخــورد. در ایــن صــورت شــاید دیگــر موجودیت های 
فرهنگــی و خلقــی بــه نــام آذری یــا کــورد و عــرب و بلــوچ را نــه از روی هویــت  دموکراتیــک 

ــناخت.  ــان ش ــی هویتی  ش ــزان خودبیگانگ ــا از راه می ــه تنه ــان بلک آن
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صمد ـبا
هیوا آرگش

١. این وطن برای من هرگز وطن نبوده است
   وقتــی تنهــا آدم بــزرگِ  کفش هایــامن می شــویم، تنهــا بــه انــدازه ی شــامره ی 
کفش هایــامن بــزرگ شــده ایم. و آن وقــت تصــور می کنیــم کــه دنیــا یعنــی 
همیــن  پیاده روهایــی کــه می رویــم، کــه می آییــم، کــه می بینیــم و همیــن 
ــا  ــه صــدای م ــی ک ــه هســتیم. دیوار هــا و ســقف ها و صداهــا، آن صدای ک

ــه آرزویــت  ــن زودی هــا ب یکــی از ماهی هــا گفــت: « همی
می رســی. حــاال بــرو تــا می توانــی در دریــا چــرخ بــزن 
امــا اگــر روی آب رفتــی مواظــب ماهیخــوار بــاش کــه ایــن 
روزهــا دیگــر از هیچکــس پروایــی نــدارد، هــر روز تــا چهــار 
ــی دارد.»  ــا برمن ــت از ِرس م ــد، دس ــکار نکن ــی ش ــج ماه پن
ــدا  ــا ج ــای دری ــته ی ماهی ه ــیاه از دس ــی س ــت ماه آن وق
شــد و خــودش بــه شــنا کردن پرداخــت. کمــی بعــد آمــد بــه 
ــیاه کوچولو  ــی س ــد، ماه ــرم می تابی ــاب گ ــا. آفت ــطح دری س
گرمــی ســوزان آفتــاب را بــر پشــِت خــودش حــس می کــرد و 
ــرد  ــنا می ک ــا ش ــرد. آرام و خــوش در ســطح دری ــذت می ب ل
ــد  ــان می توان ــی آس ــرگ خیل ــت: « م ــودش می گف ــه خ و ب
االن بــه رساغ مــن بیایــد، امــا مــن تــا می توانــم زندگــی کنــم 
نبایــد بــه پیشــواز مــرگ بــروم. البتــه اگــر یــک وقتــی ناچــار 
ــرو شــدم ـ  کــه می شــوم ـ مهــم نیســت، مهــم  ــا مــرگ روب ب
ایــن اســت کــه زندگــی یــا مــرِگ مــن چــه اثــری در زندگــی 

دیگــران داشــته باشــد ... » 
ــ از «ماهی سیاه کوچولو» اثر زنده یاد صمد بهرنگی
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صمد

نیســت را آن چنــان بــاور می کنیــم کــه خیــاِل یــک ســقف را آســامن می پنداریــم و پــژواِک 
تنهایــی  مــِن مانــده در این ســوی متــام دیــوار را، صــدا می دانیــم. نــام خیابــان را بــرای یــک 
عبــوِر نامعلــوم، آزادی می گذاریــم و متــام روزهــای ایــن قــرن و ایــن دیوارهایــی کــه نامــش 
ــم، کــه برایــش کشــته شــدیم، کــه برایــش کشــتیم و برایــش شــعر  را روزی وطــن گذاردی
نشــدیم، وطــن بــود امــا هرگــز وطــن نشــد. خیابان هایــی کــه نامــش را وطــن گذاشــتیم 
ــود، هــزار َمرد شــدن از یــک شــادمانه ی مجهــول و هــزار ســنگفرش از  ــردن ب ــوی ُم هزارت
مشــکوِک  زیســنت، و رسنوشــتی کــه هرگــز زندگــی نشــد؛ تــا پیاده  روهــا همچنــان انبوهــِی 
یــک جمعیــت باشــند کــه بــا زبــان خویــش بــه خویــش، دشــنام های وطنــی می دهنــد و 
ــاید  ــد. ش ــتایش می کنن ــول را س ــای مجه ــام پیروزی ه ــش، مت ــنت در خوی ــک شکس ــرای ی ب
ــاِن پنجره هــا  ــود کــه مــا واژه  هایــش را از زب ــه ای ب ــاد برده بودیــم کــه وطــن، آن تران از ی
ممنــوع کردیــم، آن آواز هــای کوچکــی کــه برایــش لــب نشــدیم، تنهــا رنــگ، نــژاد و مــرز و 
قفــس گذاشــتیم تــا در پنهانــی یــک مــرگ، پستونشــیِن مرثیــه ای از مــرگ وطنــِی مــا مبانــد.

   شــاید وطــن آن زخم هایــی بــود کــه یــک چریــک بــا شــِب ســنگر می خوانــد، آن 
ــه  ــه ای ک ــود، آن روزنام ــی ب ــد و زندگ ــد می آم ــه وج ــاد» ب ــک «زنده ب ــه از ی ــی ک خیابان
اعــدام واژه هــا را تــاب منــی آورد و فریــاد می کشــید. شــاید وطــن نــام یــک جغرافیا ســت 
ــد،  ــازی ندارن ــا نی ــه جغرافی ــدن ب ــرای آواز ش ــا ب ــدن و آوازه ــرای درخت ش ــان ب ــا درخت ام
ــای  ــا هــم جغرافی ــاران و انســان اســت کــه درخــت و آواز می شــوند ت ــن و ب ــا از زمی تنه
انســان مباننــد. هــامن وطنــی کــه بــرای دوست داشــنت و دوست داشته شــدنش بــه روایــت 
ــا ســیم های خــاردار و پاســبانانش رمــِز شــب بخواهنــد.  ــازی نیســت، ت یــک پاســپورت نی
شــاید وطــن ایــن ممنــوِع مقــدس نیســت، کــه بــرای آن هالــه ی متــربک اش، زمیــن و بــاران 
و انســان را ســالخی کننــد و عشــق را بــر تیــرک راه بنــد تازیانــه زننــد. وطــن یعنــی همیــن 
ــا  اندیشــیدن و ماهــی شــدن؛ ماهــی ســیاِه کوچولــوِی  کــه از ایــن جویبــار رفــنت، بــه دری

صمــد شــدن . . .   

٢. یاشاسن ئازادی
    میــان «رسزمین مانــدن» بــرای انســان و «وطن شــدن» بــرای یک جمعیِت رسشامری شــده ، 
فاصلــه تنهــا بــه انــدازه ی عشقی ســت کــه می ورزیــم. در قــرِن نامعلومــِی آشــوِب انســان 
و اعتقــاد، و در روزگاِر ســقوط معنــا از بــاِم هیاهــو، وطن شــدن یعنــی عشــق ورزیدن بــه 
نــام ، بــه رنــگ  و نــژاد ، و بــه زبــان، بــه تاریــخ و بــه آن هالــه ی مقــدس کــه برایــش بایــد 



مل
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ــا  ــق ورزیدن ام ــق ورزیدن. عش ــی عش ــم یعن ــدن ه ــوی؛ و رسزمین ش ــته ش ــی و کش بکش
بــه متــام رنگ هــا، بــه متــاِم نژادهــا و متــام زبان هــا و بــه تاریــخ، متــاِم تاریــخ و بــه متــام آن 
ــا عشــق ورزیدن نباشــد  ــا دیگــر تنه ــربِک افســوِن آزادی گــرِد متــام انســان؛ ت هاله هــا ی مت
کــه معشــوقه گی انســان و انســان، و رعایــت انســان و معنــا باشــد. عشــق ورزیدن بــه نــام 
ــان  ــان، فاخرانه زیســنت می ــرای هم وطن ــز ب ــا همــه چی ــژاد، وطــن می ســازد، ت و رنــگ و ن
ـــ دیگــران باشــد، تــا تاریــخ تــاِج ملوکانــه ی بــه غبار نشســته در زیر  دیوارهــای رفیــعِ «مــن»ـ 
سم اســبانش را تنهــا بــر رس «مــن» بگــذارد. امــا معشــوقه گِی متــام انســان و متــام تاریــخ بــا 
ــا دیگــران»  متــام رنگ هــا و آوازهــا، صمیامنــه  زیســنت در رسزمینــی  از بی دیــواری  «مــن ب
ــای  ــِت تنه ــان آن جمعی ــر انس ــا دیگ ــد، ت ــن می آفرین ــان، رسزمی ــوقه گی انس ــت. معش اس
ــوزد،  ــوار منی آم ــه انســان از دی ــا بفهمــد ک ــان مرزهــای یــک وطــن نباشــد. ت کوچــک می

ــرد.  ــا می می تنه
مــا دیوارهــا را نســاختیم، و بــرای وطن شــدن در قــرن آشــوِب انســان و اعتقــاد و در روزگار 
ــا از بــام هیاهــو، مــا تنهــا دیوارهــا را ســتایش کردیــم، آن چنــان کــه رنگ هــا  ســقوِط معن
ــرای نگفــنت و  ــا ب ــرای رد نشــدن، و زبان هــا را تنه ــرای پرچم شــدن، و مرزهــا را ب ــا ب را تنه
تاریــخ را بــرای محو شــدن، ســتایش کردیــم و ســجده ی شــکر بــر آســتان موجودیت مــان بــا 
یــک وطــن  گذاردیــم، تــا تنهــا در رنــگ یــک پرچــم شــاید کــورد شــویم، تــا شــاید در مــرز 
یــک نامعلــوم، آذری باشــیم و شــاید در یــک رنــگ، عــرب و در یــک کلمــه فــارس شــویم. 

امــا نشــدیم و تنهــا ماندیــم. مــا از دیوارهــا نیاموختیــم . . .
رسزمیــن مــن نیــازی بــه وطن شــدگی نــدارد. رسزمینــی کــه می توانــم همــه ی کوه هایــش 
را «حیدربابــا» صــدا بزنــم. می توانــم بی شــائبه ی مــردن در قیــام تربیــز بــا لب  هــای 
ــاد  ــوردِی مهاب ــم واژه هــای ک ــز باشــم. می توان ــردِم تربی ــام، م متحصــن و چشــم های انتق
و شــهید را و حتــی نــام و نشــانی ام را بــرای متــام اولدوزهــای بــی کالغ بــا لب هــای 
آذربایجانــی ترجمــه کنــم. می توانــم رسزمیــن ام را ســتایش کنــم تــا وطــِن «مــا» شایســته ی 

ــاد می کشــیم... ــوی مشــرتک فری ــا گل ــه ب «یاشاســن آزادی» باشــد ک

٣. رسزمینی به نام صمد 
 نــام یــک کشــور یــا یــک جغرافیــا یــا یــک شــهر و . . . هرگــز صمــد نیســت. نــه بنــدری نــه 
خیابانــی نــه کوچــه ای. امــا رسزمینــی هســت کــه هنــوز «یکــی بــود یکــی نبــود» دارد تــا 

یــک ماهــی ســیاه کوچولــو هــم ماهــیِ  ســیاه کوچولــو باشــد و  . . . 
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رسزمینــی کــه از جویبارشــدن بــه دریــا راه دارد آنجــا کــه: « ــــ  راه کــه بیفتیــم ترس مــان 
ــِر پروانگــی  ــاد نربده اســت. رسزمینــی کــه از پیلگــِی خویــش پ بــه کلــی می ریــزد.» را از ی
ــا لهجــه ی «عاشــیق ها» را  آموختــه و گــذرگاه مســافرانش را بــه عشــق، آذیــن می بنــدد ت
ــا  ــد ت ــر پنجره هــا چشــم بند منی بندن ــه ب ــی ک ــد. رسزمین بیگانگــی انســان از انســان ندانن
متاشــا جــرم انســان از زیبایــی نباشــد. رسزمینــی کــه در آن «آزادی را بــا تــاج گِل ســاختگی 
وطن پرســتی منی آراینــد». رسزمینــی کــه تبعیــد گاه ترانــه نیســت و وطــِن فتح شــده ی هیــچ 
ــت  ــای بیداری س ــِن صبح ه ــد. رسزمی ــی کن ــدن را گدای ــا پایتخت ش ــت ت ــینی نیس تخت نش
ــک  ــن ی ــای اندوهگی ــا مارش ه ــی  تنه ــگاِه مل ــک صبح ــی ی ــای پادگان ــه ی رسود ه ــا هم ت

پادشــاه عریــان باشــند. 
 تصــور آدم بزرگ شــدن  کفش هایــامن مــا را بــزرگ نکــرد تنهــا هم قــد دیوار هــا و ســقف ها 
و صداهایــی شــدیم، آن صدایــی کــه صــدای مــا نبــود. می شــود نــام یــک خیابــان را بــرای 
ــه  ــی ک ــن دیوارهای ــرن و ای ــن ق ــم و متــام روزهــای ای ــوم، آزادی بگذاری ــوِر نامعل یــک عب
نامــش را روزی وطــن گذاردیــم، وطــن بنامیــم؛ امــا وطــن یعنــی همیــن کــه از ایــن جویبــار 

رفــنت، بــه دریــا  اندیشــیدن و ماهــی شــدن؛ ماهــی ســیاِه کوچولــوِی صمــد شــدن . . .   
ــد . . . و  ــام صم ــه ن ــی ب ــت. رسزمین ــد اس ــا صم ــرزاد ی ــرسو، ف ــش خ ــن نام ــن م رسزمی

ــدم . . .      ــام صم ــه ن ــی ب ــِل رسزمین ــن اه ــت دارد. م حقیق
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