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 اشاره

اثتر « کترد کردها و دولت در ایران: تکوین هویتت»متن حاضر فصل پایانی کتاب 

در این اثر درخشان تلاش کرده است که شترای  ررستاخته عباس ولی است. نویسنده 

کتارییری موولتات نیتری و از خلتا  ب« منطق تفاوت»شدن هویت کرد را رر مبنای 

قتانون اساستی  یسیاسی از قدرت و آزادی یرفتته تتا تکگریرایتی و مستئله یفلسفه

ییری خاص و متفاوتی نستبت رته نیازمند جهت رررسی و نود کند. چنین کاری الزاماً

ییری نسبت ره تتاریخ لات)کردستان ایران( روده است؛ این جهتهای روژههدتاریخ کُر

این اثر را ره پایان ررده  یکردستان ایران  در تمام اثر نمایان است. مترجم کار ترجمه

دانم که از زحماتی کته لازم میچاپ خواهد سپرد. ای نزدیک آن را رهاست و در آینده

کته آختر آن یییر آقای  ولی شد قدردانی کنم. نکتهاین اثر یریبان یدر طو  ترجمه

ختواهم کته وستان دانشتمند میمن است و از د یرر عهده کلاً اشتباهات احتمالی کار

 موردنیرشان را را من در میان یذارند. نکات و اصلاحات 

 سعید حاج رشیدیان 

کترد در ایتران متدرن پرداختته  رررسی تکوین و رس  هویت ملیاین پژوهش ره 

ی مدرن استت. خاستتهاه چنتین هتویتی نحو رنیادیناست.هویت ملی کرد در ایران ره

شتد. خود و دیهری که میان هویتت ملتی کترد و ایرانتی رنتا می یاز رارطهعبارت رود

نتد و در پتی مشتروطه شتکل یافت یهویتت ملتی ایرانتی در دوره یعناصر ررستازنده

استتبداد پهلتوی رتین  یفرایندها و اعما  تکوین دولت و تگبیتت قتدرت در دورهآن،

 4،. رنارراین تفاوت قدرت حتاکماین عناصر را رهم پیوند داد 4033تا  4031های سا 

 4031هویت ملی کرد را تشکیل داد که در تکوین جمهوری کرد در  یعامل ررسازنده

                                                      
1. sovereign difference 
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سیاسی ایران رعد  ین جمهوری ررای مدت کوتاهی در عرصهره اوج خود رسید. رناررای

 های هویت ملی کرد رود. از جنگ جهانی دوم مکان و موضوع دلالت

رارطه میان دیهری کرد و هویت ملی ایرانی که توس  قدرت سیاسی رته یکتدیهر 

شود موضوع ثارت چارچوب نیری این پژوهش است. امتا ایتن پتژوهش رتا مرتب  می

یرا از قدرت سیاسی و نیز را اشترا  رته های ذاتکننده خوانش جذاریت اغواآیاهی از 

ی تلتاش کترده استت تتا روایتتش را از یرا از هویت ملهای تاریخسازیخطرات مفهوم

آن  یو ارزیاری پیامدهای ررسازنده 4پردازی تفاوتهویت ملی کرد رر تئوریخاستهاه 

یتتذارد. توتتدم یفتمتتانی تفتتاوت در  در متتورد مرزهتتای متدیتتر دیهتتری کتترد رنیتتان

خویشتن و دیهری ردین معناست که تشتکیل هویتت  یپردازی در مورد رارطهتئوری

از یک هویتت نوههتور کند رلکه تنها ره آغواحد دلالت نمیخاستهاه  ملی کرد رر یک 

تکه شتده استت. ایتن تکهسیاست و فرهنگ از درون و ریرون اشاره دارد که  ره دست 

های شناسایی و انکتار، قیتام و تکه شده میان خویشتن و دیهری در نمونهی تکهرارطه

یارد. این نشان داده است حضور می 4034کرد ایران را از  یسرکوب که تحو  جامعه

های جدید تفاوت و دلالت که فرایندها و اعما  یفتمانی و سیاسی امر پیوسته در نیام

کرد و دولتت در ایتران  یمتدیر میان جامعه یارطهکنند که رر رجدیدی را عرضه می

 شوند. اند حک و رازتگبیت میمدرن حاکم

زرتانی  عمتدتاً یکرد از جامعه یتحو  تاریخی جامعهفرایند تکوین هویت کرد را 

ی در قتومی تحتت استتبداد پهلتو غالبتاً یره جامعته 4321یقبل از انولاب مشروطه

و رته نحتو   حیاتی را دولتت متدرن در ایتران آغتاز کترد . این تحورنیان نهاد 4043

ناپذیری ره تلاش دولت مدرن ایران ررای ایجاد یک ساختار سیاسی، حوتوقی و جدایی

تتاریخی میتان رشتد  یحکومتی و ررساختن هویت واحد ملی ایرانی یره خورد. رارطه

جنتبش  نیتروی اصتلی در پویتایی ،کترد یجامعته دولت مدرن و ساختارهای متدیتر

هتای رعتد در و طتی ستا  در مهارتاد زاده شتد4033-34یرای کردها رود که در ملی

 منطوه یسترش یافت. 

                                                      
1. theorization of difference 
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 ییرای کردها امری نسبی رود که رر روارت  نیروهتا در حتوزهپویایی جنبش ملی

سیاست رنیان نهاده شد، امری که رر حسب پیامتدهای متمتایزی کته قتدرت حتاکم  

شد. رنارراین قدرت حاکم کرد داشت نمایندیی می یجامعه حووقی رر مرزهای متدیر

یونته کته توارتل کرد تصور شد. ردین یجامعه 4«ریرونی یساحت ررسازنده»مگاره ره

کترد را از  یزد کته جامعتهکرد و قدرت حاکم تدییر در مترزی را رقتم متی یجامعه

ستان کترد. رتدیندا میتر غیرکردی که در ریرون از آن قرار داشت جتوسیع یجامعه

چهتونهی رشتد زرتانی را -ی قومیفرهنهی ره یک جامعه-زرانی یتحو  از یک جامعه

، امری که ره نحو همزمتان چهتونهی رشتد تفتاوت قتدرت کردمیقدرت حاکم تعیین 

که پویتایی  زد. این ردان معنا استمتدیر آن را را دیهری کرد رقم می یحاکم و رارطه

اش در دیک تکوینتولیل آن ره شرای  دور و نز را تواننمیردها را یرای کجنبش ملی

یرا را تولیل دادن آن ره نخستین . ره عبارت دیهر پویایی جنبش ملیتاریخ توضیح داد

دهتد قارتل کترد ر  می یکه میان قدرت حتاکم ایرانتی و جامعته 3«اولیه»رویارویی 

هتای تتاریخهرا از است که میان خوانشتبیین نیست. این امر یک استراتژی یفتمانی 

تفاوت قتدرت حتاکم و  یهویت ملی عمومیت دارد. همچنین ارجاع ره نوش ررسازنده

هتای فرهنهتی، سیاستی و نیتامی رتا های متدیر آن در مراحتل مختلتت توارتلدلالت

یرا در مورد قدرت حاکم ضروری استت. چترا کرد ررای پرهیز از مفاهیم ذات یجامعه

ای از ستلطه مگاره ستاختار یکپارچتهرهیرا در مورد قدرت حاکم آن را م ذاتکه مفاهی

شود. رعدتر اش ریان مینهرد که را دولت یکسان است و ررحسب پیامدهای حووقیمی

 ره این موضوع رازخواهم یشت. 

هویت یکدست ملی ایرانی پیشتاپیش در قتانون  یکه عناصر ررسازندهرغم آنعلی

در  تأثیریذار کننده وهرحا  فاقد قدرت تعیینه تدوین شده رودند اما ر 4321اساسی 

فرایندهای سیاسی و حووقی دولت رودند. رندهای قانون اساسی که ره هویت حکومت 

نداشتند؛ این رندها قادر نبودنتد کته یتک تأثیریذاری  شدند جدید مرروط می« ملی»

را کنتار « تفتاوت»ی یا دینی ررسازند تا فرایند صوری سیاسی را را مرزهای قومی، زران

                                                      
1. constitutive outside 
2. original encounter 
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هایی کته از حکومتت ملتی جدیتد . هویتکنندسیاسی طرد  یاز حوزهیذارند و آن را

هایی از مگارته مجموعتهرتهسیاسی معلق رودند و اغلب  یمتفاوت راقی ماندند در حوزه

متدرن قاطعانته تگبیتت -قدرت و امتیاز در ساختار فاقد تمرکز قتدرت سیاستی پیشتا

های غیر شدند. همچنین هیچ ضرورت و اضطراری نیز ررای حذ  و سرکوب تفاوتمی

هذا حاکمیت ملی جدید در فرایند سیاسی و حووقی حکومتت حاکم وجود نداشت. مع

رغم علی،تجررتهری غیر حاکم خود قرار داشت. دیهری غیر حاکمِ« دیهری»در توارل را 

چنتدانی نستبت رته جایهتاه جدیتدش در  آیاهی،همزاد رودن را حاکمیت ملی جدیتد

مگارته رتهسیاسی ملی در حا  رشد دارا نبود. این فودان آیتاهی از خویشتتن  یحوزه

مشروطه  یکردها در دوره حاکم جدید آشکارا در خامی سیاسی نمایان قدرت دیهریِ

هنجتاری رتود کته هکرد درییتر نتوعی از نارت یانعکاس یافت یعنی هنهامی که جامعه

 کرد. قرن جدید ریان می یاش را در آستانهاندیی سیاسی و انزوای فرهنهیمعوب

که قانون اساسی نوههور قدرت حاکم جدیدی را اعلام داشتت رغم آنرنارراین علی

قتدرت  یاما این قدرت حاکم تنها در نام جدید رود. حکومت مشروطه که مجری اراده

را کتته توستت  قتتانون اساستتی در درون واحتتد ملتتی  یتوانستتت ارادهحتتاکم رتتود نمی

ارضی کشور ردان ]یعنی ره قدرت حاکم[ تفویض شده رود ره اجترا درآورد.  یمحدوده

قتدرت حتاکم را در  یسیاسی اراده تأثیریذاری راریاین فودان که ره نحو رسیار است

هنجتاری فزاینتده را در تکتوین هکترد نتوعی نارتتضتعیت می« ملی»سیاسی  یحوزه

زد که ره شکل مستمر یسستهی موجود میان قتانون ری قدرت حووقی رقم میساختا

هنجاری ره آشکارترین شتکل در مشتکلات عمیتق هکرد. این نارو قدرت را رازتولید می

نهتامی کته موجودیتت آن را مرروط ره هویت قدرت حاکم خود را نشتان داد یعنتی ه

و حمایتت قتدرت تتزاری از آن در که ره وسیله شاه مخلوع قاجار کودتایی تهدید کرد 

در رترد و تهتران ستا  هر  داد. دولت مشروطه از چنگ ضد انولاب جان سالم ر4332

رعد توس  نیروهای مشروطه خواه دوراره فتح شد اما ضعت ساختاری قدرت حاکم در 

 نیز ادامه داشت.  4033جهانی او  استمرار یافت و تا سا  طو  جنگ 

ه اوج رحران قدرت حاکم  حووقی در دولت مشتروط یهههور استبداد پهلوی نوط

شد پیشاپیش یسستهی موجتود در ستاختار  4331رود. حوادثی که منجر ره کودتای 
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داد تتا ای یستترش متیقدرت حووقی را عمیق ساخته رود و این یسست را رته یونته

رتود  ساختار قدرت حووقی را از اهدافی که طبق قانون اساسی ره آن نسبت داده شده

مگارته قتانون رته که هویت قدرت حتاکم جدیتد عمتدتاًرغم آنجدا سازد. رنارراین علی

رتود و  4«ختارج از ختویش»تدوین شده رود اما این قانون ره ریان دریدا هنوز رستیار 

که ردان نیاز داشت تا ره آن جان دهد و ره حرکتش درآورد و « نیرویی»رایست آن می

وجتود هارضی و حووقی تگبیت کند ر-های سیاسی ملیحوزهرا در  3یرشقوای تعیین

رتا فراینتدها و  های کهن استوار رتود و عمتدتاًریاید. قدرت سیاسی همچنان رر شالوده

اعما  حووقی عولانی که مستلزم ره اجرا درآوردن قانون صوری رودنتد در تضتاد قترار 

 .(Derrida 1992)داشت. 

قتتانون مشتتروطه و ههتتور استتتبداد ستتاز رتتین هتتای سرنوشتتتستتا مشخصتته  

هایش در . دولت مشروطه در تگبیت شالودهاسترحران قدرت سیاسی در ایران ،پهلوی

 یهتای دورافتتادهنتدرت رته حوزههاش رتمرکز ناکام ماند و عملکردهای تمرکزیرایتی

یروهتای یتی نمانتدعوتبهتا را ها رسید. استتولا  عملکتردی استتانقدرت در استان

که از یک سو نوشی اساسی در تحکتیم دولتت رخشید و روارطی استمرار می اقتصادی

آن را ترکیتب ناکارآمتدیِ یذاشت و از سوی دیهتر تتأثیر ی نیامی مینیرو یرر عهده

رترد. ایتن پیکررنتدی پیچیتده و مانتدیی تکنولتوژیکی تحلیتل میلوجستیکی و عوب

درت سیاستی تحتت حکومتت پارادوکسیکا ِ امتور اقتصتادی و نیتامی در ستاختار قت

استبدادی پهلوی ادامه پیدا کرد. این امر پویش نیرویی را تعیین کترد کته یسستتهی 

میان قدرت و قانون را ره اتمام رساند. ردین معنا که این نیرو قدرت حاکم  حوتوقی را 

مگاره ساختار سلطه و فرمانروایی تولیتد کنتد کته ریتان رهقادر ساخت تا پیامدهایی را 

ها را خواست حاکم مستبد یکسان تلوی شود. ههور استتبداد پهلتوی حتل آن عمومی

رحران قدرت حووقی رود و رر این استاس استتبداد پهلتوی تجدیتد آرایتش حاکمیتت 

های مورد نیتاز رطشهای اقتصادی و نیامی نوین جزو پیشمشروطه  ملی را رر شالوده

تصمیماتش تنها در حکتم قتانون  کرد. اکنون شاه پهلوی حاکم مطلق رود وقلمداد می

                                                      
1. outside itself 
2. significatory powers 
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موارد قانونی رر فراز تمام قوانین رودند. این حاکمیت رته نحتو  ینبودند رلکه در عمده

هتا که رتر مبنتای آنلی و لذا رسترهای سیاسی و فرهنهی را سیاسی م یرنیادین حوزه

 دیریون ساخت. شدند،کردها را قدرت مواجه می

وویت زمینداری کلان توفیتق یافتت ایرچته تگبیت قدرت دولت رضاشاه ره لطت ت

ای را کته موصتود اصتلی نهاد نیتامی اررارتان قبیلته نهاد نیامی قدرت ارراری خصوصاً

های تمرکزیترای نیتامی او رودنتد نتارود ستاخت. وقتتی سیاستت تمرکزیترای ررنامه

را نیارت دولتی ره نواحی روستایی ایران آورده شتد رتا موافوتت زمینتداران  4کشوری

یتذار رزرگ مواجه شد یعنی کسانی کته رته شتکل قدرتمنتد از ستوی مجلتن قانون

اجرایی استبدادی که تجدید های ممتازی را در دستهاه شدند و موقعیتنمایندیی می

و تدییر شکل داده رود، حفظ کرده رودنتد. در واقتع ایتن رژیتم تجدیتد سازمان یافته 

های انحصاری رالا ررای محصتولات ارراری، نر  ارراران رود: تمرکز املاک ییافتهسازمان

رتا پادشتاهی استتبدادی  ای رانتهافعالائتلافمبنای  3فروشی هویژه فراوردهکشاورزی و ر

تشکیل دادند. دولت استبدادی قبل از آنکه سیاست مدرنیزاسیون از رالا را آغاز کند رر 

ر قتدرت سیاستی غلبته زمینداران رزرگ در راستای ستاختا یمخالفت و اتحاد دوراره

و ههور رتازاری رتا مرزهتای قتانونی مشتخی رترای  0یافته رود. ثبت املاک کشاورزی

هتای خصوصتی در خرید و فروش املاک کشاورزی ]اررتاری[ و در نتیجته رواج دارایی

تولیتد و تملتک، مبنتای رژیتم زمینتداری و  یدارانهسترمایه-زمین تحت روار  پیشتا

 یداد. این رژیم نه تنها از قدرت و امتیاز طبوتهتشکیل می قدرت سیاسی را یشالوده

کرد رلکه همچنین پادشاهی پهلتوی را قتادر ستاخت تتا نتواحی زمیندار محافیت می

 روستایی را تحت سلطه و کنتر  نیامی قرار دهد. 

مدرنیزاسیونی که فرایندهای نیامی تگبیت دولت را دنبا  کرد همچنتین  یانهیزه

د داشت. مدرنیزاستیونی کته از رالتا رته اجتماعی قدرت سیاسی را رر خو نشان ساختار

کتار محافیتهمتاهیتی اقتتداریرا و  رژیم استبدادی آغاز و محوق شتد مشخصتاًدست 

                                                      
1-territorial centralism 
2. cash crops 
3. land registration 
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نهادی را ررای یک ستاختار دولتتی متدرن فتراهم رنیادهای داشت. این مدرنیزاسیون 

ا نادیده یرفتت، امتری قدرت سیاسی ر یکرد اما در عین حا  خصلت و حدود مسئله

د. تتداوم تر تبدیل شده رتوپیش یخواه در سه دههمشروطهکه ره غایت اصلی جنبش 

رته  و ساختار قدرت متمرکزی که یک حاکم مستبد آن را ره دقت در کنتتر  داشتت

قتدرت سترپیچی هتای قتانون اساستی در زمینته از تمام محتدودیتای شکل فزاینده

 یای شتکننده رتا جامعتهد که فرایند مدرنیزاسیون رارطهآن رو یدهنده،نشانکردمی

ریخت ره نحو مستتمر مدنی داشت. قدرت اقتداریرا که فرایند مدرنیزاسیون را پی می

های متدنی را رته محتدوده یمرزهای جامعه کرد و توریباًمدنی تعرض می یره جامعه

این البتهنارسفعا  و  یهستهراند. پیشامشروطه پن می یاش در دورهحداقلی و تهی

متوس  شهری مدرن را آمتوزش ستکولار و  یتجررهری یمدنی شکننده، طبوه جامعه

رینش عولانی رود که ره مدرنیزاسیون و پیشرفت در شکل اروپایی آن پایبندی داشت. 

شتد. از یتک طتر  متوس  مدرن را دولتت رته دو شتیوه تعیتین می یطبوه یرارطه

نخبهان متدرن در کستوت کارمنتدان  یوسیلهه، دولت استبدادی را رمتوس  یطبوه

اش را هدایت کنند و از طتر  های اجرایی و قضاییکرد تا دستهاهحکومت تجهیز می

هتای سیاستی و صفو  اپوزیسیون سکولار علیه حاکمیت استتبدادی در حوزهدیهر از 

جهت ایدئولوژیک نتاهمهون  متوس  از درون ره یکرد. این طبوهفرهنهی حمایت می

 پاره شده رود. پارهو از منیر سیاسی 

رالتایی از انستجام  یمتوست  متدرن فاقتد درجته یرغم این موضتوع طبوتهعلی

هتا امتری ترین انشتوا  در صتفو  آنساختاری و تجانن اجتماعی رود. در واقع مهم

رتا شتخی حتاکم  شان را دولت استبدادی و خصوصاًسیاسی رود که ره روار  متفاوت

شد. همبستهی نخبهان حکومتی رتا دولتت استتبدادی و مطلق ]رضا شاه[ مرروط می

متوست   یمانند مخالفت معترضان طبوه _دشوار آنها را شخی حاکم مطلق  یرارطه

ریشتر سیاستی و ایتدئولوژیکی  _رضاشاه  یطور کل را حکومت خودکامهرهدر جامعه 

ا وجود آنکه رارطه رتا حتاکم مطلتق رهتترین ارتزار رترای که اقتصادی راشد. ررود تا آن

از استتبداد رته  یاری ره امتیاز و قدرت اقتصادی رود اما نخبهان حکومتی عمتدتاًدست

تتر نخبهتان حکتومتی در کردند. رته ریتان دقیتقدلایل سیاسی و فرهنهی حمایت می
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اعی و سیاستی رویکرد حاکم مطلق در مورد مدرن وسکولار رودن و اینکه نیتم اجتمت

راید ره نحو عولانی سازمان یافته راشد ستهیم رودنتد. از طتر  دیهتر ایرچته دیتدیاه 

های متدنی و دموکراتیتک را شتامل مدرنیستی حاکم مطلق احترام ره حوو  و آزادی

انتدیش تاریکشد اما نخبهان حکومتی را تنفر آشکار او از سنت، خرافات و اقتدار نمی

واقع حاکم مطلق ]رضاشاه[ قاطعانه را هریونه مفهومی از فترد، دینی شریک رودند. در 

های متدنی و دموکراتیتک خصتومت داشتت و رتا مشتارکت مردمتی و حوو  و آزادی

آمد که این امتر نخبهتان سیاستی حکومت دموکراتیک مخالت رود. ایرچه ره نیر نمی

قتدرت و کته از فتیض لطتت حتاکم محتروم شتوند و نوههور را حداقل تا قبتل از آن

 یوستیلههرنجانده راشد. شناسایی متدرن پیشترفت رت ،دهندشان را از دست امتیازات

کرد که در آن از نیم سکولار متمرکز در اعتواد نخبهان سیاسی نوش اساسی رازی می

های فردی، حوو  دموکراتیک و تسلیم شدن ره حکومتی اقتداریرا دست دادن آزادی

استبدادی که قادر رود نیتم ؛شدبداد مدرن پرداخت میرهای ناچیزی رود که ررای است

و ثبات را تضمین کند و ره پیشرفت اجتماعی و اقتصادی در کشتوری متحتد پایبنتد 

 راشد. 

هتای حکتومتی دمتوس  که خارج از فرایندها و نها یمعترضان طبوهرا این همه، 

ین اعتواد ستهیم نبودنتد. ره آرمانهای انولاب مشروطه وفادار ماندند در ا رودند و عمدتاً

های آموزشتی و های سکولاریستی و ررنامهکه سیاست 4043تعداد این افراد در اواخر 

عمومی قدرت حاکم تبدیل شتد رو رته کتاهش نهتاد. لتیکن  یفرهنهی غرری ره رویه

معترضان رر این راور رنیادین پایبند ماندند که قدرت مطلق رنارر تعریت غیر مشتروط 

-هتای دموکراتیتک اتبتاعلا  اصتل حاکمیتت مردمتی و حوتو  و آزادیاست و رر خ

هتا در شهروندان ایرانی است هرچند ممکن است که رتا تستامح ایتن حوتو  و آزادی

آمیتزی موفویتقانون اساسی تصریح شده راشد. اما صدای مخالفت و اعتراض ره شکل 

ستختانه رتا توس  قدرت حاکم نادیده یرفته یتا سترکوب شتد. لتذا قتدرت حتاکم سر

آن را رتا قلمترو  تاخت و اکنون ره نحتو فزاینتدهمیتمرکزیرایی قدرت دولت ره پیش 

و متدنی رتر علیته کته مخالفتت دموکراتیتک انهاشت. ایتنشخصی خویش یکسان می

های سیاسی و روشنفکری محدود ماند و رتا خشتونت توست  اعمتا  استبداد ره حلوه
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ای از شترای  سیاستی و فرهنهتی د نشتانهدولت منتع شتد ختو 4حووقی و فراحووقی

متدنی  یمتوس  سکولار در دوران استبداد پهلتوی رتود. یتک جامعته یموجود طبوه

دهتد سرعت توان خود را از دست میرهنیافته که در چنها  یک حاکم مستبد، توسعه

رسته ره هیچ عنوان این امکان را نداشتتند دهانشده و سرکوبعمومی  یو یک حوزه

رتوانند مبنای ستازماندهی و ی متوس  را ره ارزاری مجهز سازند تا که معترضان طبوه

شان را را حاکم ارراز کنند. مخالفت آنها در رهترین حالتت رته شتکل مخالفت یاشاعه

 محلی و محدود راقی ماند. 

توجته قارتلزمیندار در ساختار اجتماعی قدرت سیاسی و اهمیتت  یطبوه یغلبه

دویتانهی شتکل و محتتوای قتدرت س  مدرن در ساختار نهادی دولت رر ومت یطبوه

سیاسی در دوران استبداد پهلوی دلالت دارد. ایر ره لحاظ نیری این دویانهی آشتکار 

هتایی رترای تبیتین در شکل و محتوای قدرت سیاسی مورد رررسی قرار ییترد رته راه

کرات مشاهده شده امتا ره شود، امری کهاستولا  عملکردی دولت استبدادی ختم می

. متا ایتن رصتیرت نیتری را در متورد اندکردهتبیین اندیشمندان جدید آن را ندرتهر

 .Capital, vol)ماهیتت قتدرت سیاستتی استتبدادی متدیون متتارکن هستتیم. 

I,1965,pt28) رغم آنکه این تمتایز مفهتومی رترای تحلیتل قتدرت سیاستی . علی

ررای تبیین فرایند اساسی تبتدیل شتدن قتدرت رته دارای اهمیت است اما این تمایز 

هایی کته ررای تبیتین شتیوه، کند. ره عبارت دیهرسلطه در استبداد پهلوی تکافو نمی

ییرد و را ایجاد شرای  اطاعت و انویتاد کار میهسیاسی ر یقدرت ررای تضمین سلطه

کتافی ز مفهتومی ستازد ایتن تمتایپتذیر میدر جامعه، تداوم نیم و حکومت را امکتان

ایم این مستئله دارای اهمیتت محتوری رترای تحلیتل طور که شاهد رودهنیست. همان

استتبداد پهلتوی استت و شترای  تبتدیل  یرارطه میان قدرت حاکم و کردها در دوره

کنتد، قتومی تعیتین می یزرانی ره یک جامعته یکرد را از یک جامعه یشدن جامعه

 وجود آورد. هیت کرد را رشرط امکان هو امری که عملاً

کته قتدرتی ررفتراز  _توارل کردها را قدرت حاکم  یاین موضوع مسئله یملاحیه

او  قترن  یرا پیش کشید. ررخلا  حکومت قاجتار در دو دهته _ها رود تمامی قدرت
                                                      
1. extra-juridical 
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ییری نبتود رلکته پهلتوی تنهتا جایهتاه تصتمیم یریستم، قدرت حاکم در ایران دوره

تا تصمیماتش را در درون و یا خارج از فرآیند سیاسی قانونی عملی همچنین قادر رود 

ییری کند و تصمیماتش سازد. ره عبارت دیهر قدرت حاکم پهلوی قادر رود که تصمیم

ره اجرا درآورد و یا آنها را از را یا از طریق قانون و از مجرای فرایندهای صوری حووقی 

شد محوق ستازد. قهری دولت اعما  می خشونتی که توس  دستهاههای امنیتی وراه 

و استتفاده بدادی رسیار کم توس  قانون محدود پهلوی قدرت است یاما در ایران دوره

 ،ندرت توس  قانون اساسی منع شد. در این دورههاز خشونت ررای اجرای تصمیمات ر

ت کترارتهقانون اساسی توس  شاه در طو  سلطنتش ایر نهوییم کاملا تعلیق شد امتا 

همواره  نوض و نادیده یرفته شد. این امر ره این معنی رود که توسل ره خشونت توریباً

شتد حووقی رود که توس  هنجارهای قانونی مرروط رته نهتاد دولتت تضتمین نمی-فرا

شد. این شرای  رسیار رته مفهتوم حاکم مستبد مجاز شمرده می یرلکه مطارق را اراده

. ایرچته   (Schmitt,1986)شتباهت دارد 3یتکار  اشم 4« وضعیت استگنایی»

حاکم مبتنی رر تعلیق قانون اساسی همواره توست  رحتران و رأی در یفتمان اشمیت 

کته کند در حتالیهای دولت را تهدید میشود که شالودهنارسامانی سیاسی ایجاب می

ود. تعلیتق فودان چنین رحرانتی رتحکومت پهلوی  یوضعیت جاری در دورهمشخصه 

حووقی در فودان رحران سیاسی تنهتا رته -واقعی قانون اساسی و استمرار خشونت فرا

 استبدادی رود.  یمعنای تداوم وضعیت استگنایی در دوره

حاکمیتت های مورد نیتاز حوتوقی رترای رأی شرطپیشدر مورد استبداد پهلوی، 

رترای  حاصل نشد. حاکم مستبد نیازی ره تعلیق قانون ره منیور توستل رته خشتونت

حذ  آن از فرایند  یوسیلههاجرای تصمیماتش نداشت. او پیشاپیش قانون اساسی را ر

سیاسی ملدا ساخته رود. این امر دو پیامد مهم ررای توصیت دولتت و امتر سیاستی در 

قانون ردان معنا رود کته هتیچ مؤثر که ارطا  استبداد پهلوی داشت. نخست آن یدوره

 یهای عادی و استگنایی در جامعهائل شدن میان وضعیتهنجار حووقی ررای تمایز ق

حوتوقی و  ییذاری میان استفادهسیاسی وجود نداشت و لذا هیچ معیاری ررای تفاوت

                                                      
1. state of exception 
2. Carl Schmitt 
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فودان تاثیریتذار که توس  شخی حاکم در میان نبود. دوم آنحووقی از خشونت -فرا

حووقی ررای تمتایز  یهنجارهای نهادی قانونی ره این امر اشاره داشت که هیچ سنجه

قائل شدن میان قدرت حاکمیت و شخی حاکم وجود نداشت؛ این موقعیتی رتود کته 

داد. این امر ردان معناستت کته و دیکتاتوری را شکل می 4حکومت نیامی یمشخصه

پادشاه مستبد ایران تجسم قدرت حکومت نبود رلکه او ره معنای واقعتی ختود قتدرت 

 حاکم رود. 

قدرت حاکم آشکارتر  یکنندهتعیینهای پهلوی ویژیی یدوره در هیچ جای ایران

کترد. و شدیدتر از کردستان ره اجرا درنیامد. در کردستان نیتم رتر ستلطه دلالتت می

ای رودند که در انکتار و سترکوب رنیتان داشتتند. نیتم های نیم، لحیات سلطهنمونه

ره ایتن معنتا  د و این امر عملاًدولت رو یوسیلههکرد ر یسیاسی مستلزم انویاد جامعه

که که سازوکارهایی کرد شرط امکان ایجاد سلطه رود، و نیز این یرود که انویاد جامعه

تضمین تبدیل قدرت رته کردند ررارر قدرت حاکم تگبیت میکرد را در  یانویاد جامعه

 ینها ارژهتنهکرد  یسیاسی معاصر، جامعه یرودند. ره زران نیریهی سیاسی نیز سلطه

کترد  یرفت. ره عبارت دیهتر جامعتهشمار میهآن نیز ر یقدرت حاکم رود رلکه سوژه

 کرد. سلطه و انویادی رود که نیم حکومت را در کردستان تحکیم می 3یاهیره

آن رود توجه پتژوهش را رتر ارتزار و  یاین استدلا  که نیم حکومت معلو  سلطه

سازد. قتدرت حتاکم حکومت پهلوی متمرکز می یدوره کرد در یشرای  انویاد جامعه

حووقی را ررای تضمین انویاد جامعته کترد وارد عمتل ستاخت امتا -ارزار حووقی و فرا

ختود  ینتیجه همواره یکسان رود: انکار و سرکوب جامعه و هویتت کترد کته رته نورته

ی ن محتور ستلطههمراه داشت. رناررایهکردها را ر یهمواره مخالفت، مواومت و مبارزه

شده در توارل دویانه تگبیتنیم همواره رر امکان انویاد مبتنی رود و انویاد ره خشونت 

مواومت وارسته رود. این واقعیت که دو قطب این توارل -سرکوب و مخالفت-میان انکار

را یکدیهر قرار داشتند.  0ی ستیزآمیزالجمع رودند ردان معنا رود که آنها در رارطهمانعه

                                                      
1. martial law 
2. nodal intersection 
3. antagonism 
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داد، دیالکتیک انکار و مواومتِ ناشی شده از خشتونت را شتکل متی یهستهین ستیز ا

حووقی و هنهامی که در قالب ارزارهای شد و تی که از این ستیز ناشی مییعنی خشون

پیکررندی شد که توس  قدرت حاکم ررای تضتمین نیتم حووقی و سازوکارهایی -فرا

 .  رخشیداوم می، ره نوره خود آن را تدکار یرفته شدهر

-اعم از حووقی و فترا _کار یرفته شده ررای تضمین سلطه هرارزار و سازوکارهای 

شتد و رتا همواره در عملکردهای تمرکزیرای دولتت استتبدادی تگبیتت می _حووقی 

یشتت. متدرن رترای دولتت هماهنتگ می 4هد  استراتژیک رنیان نهادن زیرساختی

رای کشوری سرسختانه توس  دولتت استتبدادی رنارراین ردین شیوه سیاست تمرکزی

 یقتتدرت حتتاکم را در پتتروژه یپیهیتتری شتتد و ستتلطه 4043ی در سرتاستتر دهتته

کرد در ررارر قدرت حاکم ره امر  یمدرنیزاسیون اقتداریرایانه پی افکند و انویاد جامعه

شتد تبتدیل یشتت. سیاستی ارتراز می یکته در حتوزه 0«ررتتری» یپروژه 3یضرور

تتر وستیع یکرد رخشتی از پتروژه یکه ررتری نیروهای سیاسی در جامعهرغم آنعلی

شد اما عولانیتت سیاستی ایتن مرروط می 1«مصلحت دولت»تگبیت قدرتی رود که ره 

پروژه در خشونت از میان رفت، خشونتی که قدرت حاکم توست  آن تفتاوت زرتانی و 

 فرهنهی را در کردستان مورد هد  قرار داد. 

ای در سالاری قبیلهتگبیت قدرت دولت را ادغام خان یاولیه یدستان مرحلهدر کر

ساختار دولت استبدادی و ررقراری آرامش سیاسی در مناطق روستایی ره پایتان آمتد. 

اعما  و فرایندهایی کته از تجدیتد آرایتش قتدرت دولتت رتر مالکیتت رتزرگ زمتین 

در مناطق روستایی کرد هد  یرفته  کردند نیام سیاسی قدرت ارراری راپشتیبانی می

یری در سیاسی، تفاوت زرانی و فرهنهی را که هیچ قدرت دلالت یرودند. ررتری حوزه

حوزه سیاسی و فرهنهی نداشت و موهور روار  آغازین اصل و نسب رود نشتانه نرفتت. 

                                                      
1. infra-structure 
2. sine qua non 
3. mastery 
4. reasons of the state 
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کترد. کرد ره نحو رنیادین رعد از تگبیت رژیم اررتاری تدییتر  یاما شرای  انویاد جامعه

شتد یافته که اکنون توست  مالکیتت رتزرگ زمتین حمایتت میسازماندولت تجدید 

اش ایجاد یک ساختار نهتادی متدرن مدرنیزاسیونی را آغاز کرد که غایت اولیه یپروژه

ررای قدرت سیاسی رود. ههور ستازمان اجتمتاعی و نیتامی متمرکتز همتراه رتا رواج 

ی مالی و همچنین ختدمت ستررازی عمتومی و ارزارهای ثبت نفوس و دارایی و نهادها

ای رودند کته مدرنیزاسیون اقتداریرایانه یآموزش سکولار همهانی، جملهی ارعاد پروژه

رهیر در مراکز شهری ی متوس  حوو طور که شاهد رودیم منجر ره ایجاد طبوههمان

ها و ارزار مدرن هنهامی که استراتژی یهای مختلت این طبوهزودی رخشرهکرد شد. 

سلطه توس  قدرت حاکم وارد میدان شدند تا زران و قومیت کردها را مورد هد  قرار 

 یرایی مدرن تبدیل شدند. دهند ره پشتیبان اصلی ملی

هتتای رشتد فراینتتدها و اعمتتا  حکتتومتی متتدرن رتته چرخشتتی در مکتتان و غایتتت

ه سوی مراکتز استراتژیک قدرت حاکم در کردستان اشاره داشت. مکان قدرت حاکم ر

هتای شهری تدییر پیدا کرد و شرای  سلطه ره فرایندها و اعمالی نیازمند شد تا تفاوت

هتای قتومی، زرتانی و قومی، فرهنهی و زرانی را هد  قرار دهد. سرکوب و انکار تفاوت

ختود شترای   یشدند ره نورهمگاره قانون تگبیت میرهفرهنهی که توس  قدرت حاکم 

دادند. قدرت حاکم در تواطع دیالکتیکی در کردستان را تشکیل می رفتار قدرت حاکم

ردان معنا رود که اکنون ررتتری  صورتبندی مضاعت سلطه و انویاد قرار داشت که عملاً

کرد رود رلکه همچنین رته انکتار  یتنها نیازمند انویاد نیامی جامعهنهسیاسی  یحوزه

 . سیاسی قومیت و زران کردی نیاز داشت-حووقی

قدرت حاکم که این صورتبندی مضاعت ستلطه و انویتاد را در فراینتدها و اعمتا  

قتومی  یجامعته یکرد عنصر ررستازندهسیاسی و فرهنهی دولت رازتولید می-حووقی

های قومی و زرانی، تبدیل هد  قرار دادن و سرکوب تفاوتاز راه کرد رود. این موضوع 

قتومی تستریع و  یزرتانی رته یتک جامعته-یفرهنهت یکرد را از یک جامعه یجامعه

 یکنندهتعریتعنوان عناصر رهتضمین کرد. قومیت کرد، زران کردی و مذهب سنی را 

 هویت اجتماعی جایهزین ساخت، هویت اجتماعی که آن را از جوامتع فتارس و آذریِ

 یکه جامعته ه شوداین مسئله نباید ره این شیوه نهریست رهساخت. اما شیعه جدا می

استبداد رود رلکته ایتن مستئله  یقدرت حاکم در دوره یقومی کرد ساخته و پرداخته
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مگاره یک اصل سیاستی )یعنتی ارتزاری رترای رهتر ردان معنا رود که قومیت کرد ریش

رشتد در ررارتر رته خود از طریق دیهری( در فرایند مخالفت رو-تمایزیاری و رازشناسی

کرد. سرکوب و زرانی در سطح اجتماعی عمل نمی های فرهنهیسرکوب و انکار تفاوت

عنتوان سیاستت رتههای فرهنهی و زرانی که اکنون توس  قدرت حتاکم و انکار تفاوت

« ملتی»یفتمان حوتوقی مشتروعیت شد و دارای مبنای قانونی رود و را دولت اجرا می

مخالفتت و  یاش در عرصتههای یفتمتانیشد ررای قومیت کرد و رازنماییحمایت می

مشتروعیت سیاستی و  ی ررایمبناید در ررارر سیاست سرکوب و انکار،رشرهمواومت رو

اش هتای یفتمتانیسازی قومیتت کترد و رازنماییکرد. این سیاسیاجتماعی فراهم می

مگاره اصل مشروعیت مخالفت در ررارر قدرت حاکم در ستطح اجتمتاعی از اهمیتت ره

 های رعد ررخوردار رود. د در کردستان ایران در سا حیاتی در تکوین هویت ملی کر

مگاره اصل مشروعیت رههایش سازی قومیت کرد و رازنماییدر حویوت این سیاسی

 4043ی دهتهسیاسی و اجتماعی در مخالفت در حا  رشد در ررارر قتدرت حتاکم در 

د. چراکه ایتن رنیان نها 4033ی ی کرد را در اوایل دههرود که مبنای تکوین هویت مل

مبارزه ررای حوو  قومی و زرانی را در تواطع دیالکتیکی انکار و مواومت کته  امر قطعاً

یافت رنیان نهاد و این تحولی رود کته رته خشونت قدرت حاکم استمرار می یوسیلههر

ریان شد. در رازنمتایی یفتمتانی  4113در اوایل  ک-ژ لهروشنی توس  یفتمان کومه

 یردها و قدرت حاکم قومیت سیاستی شتده کترد رته ستاحت ررستازندهتوارل میان ک

هتایی مبتد  یشتت ریرونی هویت قدرت حاکم تبدیل شد یعنی ره محور اصلی تفاوت

کرد، امری کته اش را تعیین مییهای سیاسی و فرهنهکه هویت قدرت حاکم و دلالت

ررای تضتمین و رازتولیتد ها و اعما  قدرتی که ود. یفتمانی کرد رانویاد جامعهضامن 

های قومی و زرانی را سترکوب و نحوهمزمان تفاوترهحاکم وارد میدان شدند  یسلطه

قتدرت حتاکم  ی. رنارراین ردین شتیوه ستلطهکردندلذا دیهررودیی کردها را تضمین 

شرط مورد نیتاز در پیشمگاره رههای سیاسی و فرهنهی دیهررودیی کردها را در حوزه

 نیر یرفت. 

سازی قومیت و زران کردی ضامن سیاسی فرایندها و اعما  سیاسی و فرهنهی که

کترد را دیریتون ستاخت و آن را رتر استاس  یره نحو همزمتان مرزهتای جامعته رود
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کتار هکه در این پژوهش رت 4هایی جدید رازتعریت کرد. مفهوم هویت در تفاوتشالوده

قدرت حاکم و هویتت کترد اشتاره  تفاوت در ررساخت هویت یرفت ره نوش ررسازنده

های هویت یهای ررسازندههای فارس و کرد یا ره عبارت رهتر تفاوتداشت. اما قومیت

کتار هقدرت حاکم ر ای کهفرایندها و اعما  سیاسی و فرهنهی یوسیلههکرد و ایرانی ر

شناستایی، -انکتار یدر نتوعی از رارطته راشتدکترد  یدر جامعه سلطه ضامنتا هیرفت

های سیاسی و فرهنهتی قومیتت و مواومت واقع شدند. این واقعیت که دلالت-سرکوب

کرد در ررارر قدرت حتاکم رتود ایتن معنتا را  یزران فارسی که مبتنی رر انویاد جامعه

ریرونی هویت کترد و انویتاد قومیتت کترد هتر دو  یکرد که ساحت ررسازندهافاده می

ها و اعمالی رودنتد کته پیامدهای یفتماندند. این دو امر توأمان لو  قدرت حاکم رومع

 تبدیل شدن قدرت حاکم را ره سلطه در کردستان تضمین کردند. 

کرد رود یویتای  یهویت و جامعهی توأمان این واقعیت که قدرت حاکم، ررسازنده

در  هتا رادرونی یکسان ستهیم رودنتد کته تحتو  آن یها در یک هستهآن رود که آن

هتای آینتده جریان روار  متوارل و هردم پیچیده شونده را هویت قدرت حاکم در سا 

تنهتا نتهشتد رهیر را شتامل میحوو میانی  یمتوس  کرد که لایه یشکل داد. طبوه

 ینیروی اصلی مخالفت را هویت قدرت حاکم رود رلکه همچنین ستون فورات جامعته

وجود آمتد. هتان رعد از فروپاشی استبداد پهلوی رداد که در کردسمدنی را تشکیل می

های هویت کرد هتم ررحستب حوتو  ملتی شتهروندان یتک سترزمین رالیدن و جلوه

دموکراتیتک -شد و هم رر استاس حوتو  متدنیمشخی ملی که کردستان نامیده می

حاکم ایران، پیامدهای این صورتبندی مضاعت از دو مفهوم متفاوت از -شهروندان غیر

دند. رتدین معنتا کته در رو  4033یرایانه رعد از شهریور د در یفتمان ملیکر یعهجام

کرد ره مگاره رخش لازم و مکملِ کلیتِ مشخی ملی  یاز جامعه یمفهوماین یفتمان 

عنتوان یتک رتهشد موجود رود که رتا مفهتوم کترد کرد که کردستان رزرگ نامیده می

سیاستی در دولتت ایتران -حووقیکلیت مل زرانی که رخش لازم و مک-قومی یجامعه

 _کرد دو ررداشت متفتاوت از حوتو   یرود همزیستی داشت. این دو مفهوم از جامعه

هتا را و نیز دو فرایند متمایز رترای تحوتق آن_دموکراتیک -اعم از حوو  ملی و مدنی
                                                      
1. identity in difference 
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هتای هویتت کتردی در یفتمتان دیدند که ره نحتو متفتاوت در ررستاختضروری می

 رندی شدند. ایانه صورتیرملی

هتای هویتت ملتی و محوری رارطه میان ررساخت یاین موضوع مسئله یملاحیه

یترا هتا را در یفتمتان ملیحوو  دموکراتیک و مدنی و نیز شرای  سیاسی امکتان آن

موجب مفهتومی از حوتو   1ک-ژ لهکه اثبات شد یفتمان کومهانهیزد. همچنانررمی

سرنوشتت مبنتا داشتت.  -ها ررای تعییندموکراتیک حق ملت یملی شد که در آموزه

شد کته شترای  تحوتق آن ره مفهومی از هویت ملی کرد مرتب  می این امر مستویماً

 ییرفتت کته محتدودهتر کرد در کردستان رزرگ قرار مییسترده یدر جامعه عمدتاً

له رر تعهتد سیاسی کومهیخطارهکه رغم آنارضی آن خارج از کردستان ایران رود. علی

تأکیتد  3یتراای ملیمگاره اصل ررنامهرهخود مبنی رر تحوق حق ملی تعیین سرنوشت 

ره نحتو رنیتادینی  ءجز چند استگناهاش رداشت اما یفتمان و عمل سیاسی و فرهنهی

له در کردستان ای رود که رر موضوعات مرتب  را تگبیت و یسترش اقتدار کومهمنطوه

 یانهیراملی یررای ررنامهای شالوده در آن حد نبودند که ها اصلاًران متمرکز رود. آنای

فراهم آورند که را تحوق حوو  ملی کردها در رخش شرقی کردستان رتزرگ منطبتق 

لته تنهتا و عمل سیاسی و فرهنهی کومه یانهیراملییخطارهراشد. شکا  فزاینده میان 

تری رمانتیک یکرد و آن را ره سوی عرصهن را تشدید میدهوانی آن سازماپوپولیسم 
                                                      

 کردستتان، حیات رستتاخیز تجدیتد انجمتن کوردستتان(، یهوژیانته یله)کومه ک-ژ یلهکومه مترجم: ضیحتو4 

 شتد. تشتکیل مهارتاد شتهر در 4034 شتهریور پنجم و ریست در که رود سرینیمه و سیاسی-روشنفکری انجمنی

 در جدیتد همهتانی آمتوزش نیتام محصو  و شهری ازیرورژوخرده میانی هایرده از ریشتر ک-ژ یلهکومه رانیان

 ایتن رتود. رزرگ کردستان رر کرد ملت سیاسی حاکمیت و کردستان استولا  خواهان ک-ژ یلهکومه رودند. ایران

 ستا  در ولی یافت لاتروژهه شما  روستاهای و شهرها در چشمهیری یتوسعه و رشد سا ، سه مدت در انجمن

 ایتران کردستتان دمتوکرات حتزب ره را خود جای و شد منحل رود خود محبوریت و درش اوج در که زمانی 4031

 شناستانجامعه و مورخان رین در نیر اختلا  و رحث موضوع و مبهم ک-ژ یلهکومه انحلا  چهونهی و دلایل داد.

 انولتاری ستازمان ئیتران، کوردستتان کیشتانیتحمهزه شورشهیری یلهکومه را نباید را ک-ژ یلهکومه است. کرد

 در 4011 ستا  در که رود لنینیستی-مارکسیست سازمانی کومله کرد. اشتباه )کومله( ایران کردستان زحمتکشان

 دهتد.متی ادامه خود حیات ره جدایانه تشکل چندین قالب در هنوز و آمد وجودهر لاتروژهه در انولاب، یرحبوحه

 کنید: مراجعه زیر کتاب ره ریشتر اطلاع ررای
Vali. Abbas. Kurds And The State In Iran. Chapter 2(London 2011).  
2. nationalist programmatic principle 
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های قتومی و فرهنهتی تفاوت یوسیلهرهای که داد، حوو  ملیاز حوو  ملی سو  می

 رودند.  انهییراهای سیاسی ملینیازمند تگبیت رر شالوده

حزب دموکرات رمانتیک از حوو  ملی، در یفتمان  خطاریی همچنین این عرصه

متوازات رتهاغلتب حضور داشت، هرچند یفتمان این حتزب  1)حدکا(ستان ایران کرد

رته رازنمتایی  کرد کته توریبتاًایِ خودمختاری حرکت مییفتمان حوو  قومی  منطوه

هویت  یایم رارطهشد. همچنان که دیدهحاکم در قانون اساسی مرتب  می-هویت غیر

خود از طریق مفهتوم  یره نوره 4321سی حاکم را مفهوم شهروندی در قانون اسا-غیر

ایی رتود رنیتان نهتاده محلی  منطوه ای مستویماًاقلیت قومی و زرانی که دارای شالوده

ریتوریتک حوتو   ک-ژ لتهنیز درست مانند کومهحزب دموکرات  شد. اما در یفتمان 

سیاسی دموکراتیک حق تعیین سرنوشت ارتباط داشت فاقد مبنای  یملی که را آموزه

قادر نبود که آن حق این حزب  لازم ررای تگبیت چنین حووقی رود لذا یفتمان و عمل

حوو  ملتی در یفتمتان حتزب یخطارتههای معین سیاسی استوار ستازد. را رر شالوده

پوپولیسم یرایی رمانتیک و راقی ماند و در یستراندن فضا میان ملیرنیاد دموکرات ری

تصدیق واضتح خطاریجمهوری در نوسان رود. این تزلز   سیاسی در طو  حیات کوتاه

 همچتوناین امر رود که حوو  ملی ره نحو رنیادین ماهیتی سیاسی دارند و ایتن امتر 

داد و ایتن واقعیتت را رته ره قدرت را نشان متی حزب دموکرات یادآوری تلخ وارستهی

یترا یفتمتان ملی کرد که قدرت تنها حوو  ملتی را درنحوی قاطع رر ایشان عیان می

آورد و رته آنهتا نیرویتی نهد رلکه همچنین این حوو  را رته حرکتت درمتیرنیان نمی

راشند. قدرت روح حوو  ملتی  اثریذارسیاسی  یرخشد تا در حوزهمییر و مؤثر دلالت

جانی خواهد رود، یا همانند صدایی کته ریاست که ردون آن حوو  ملی همانند کالبد 

ند یفت و نیرویی که توان حرکتت را از کتت داده استت. ایتن وارستتهی تواسخن نمی

                                                      

 قاضتی رهبری ره 4031 مرداد پنجم و ریست در  حدکا(KDPI) ایران کردستان دموکرات حزب مترجم: توضیح4 

 اریتان یفتمتان در اکگترأ کته حتزب یتنا استراتژیک اهدا  و سیاسی یررنامه شد. تشکیل مهاراد شهر در محمد

 استتولا  رته رعضتأ کوردستان یفتمان ایرچه نیست. ارهام از خالی است منعکن کوردستان، یروزنامه آن، رسمی

 چتارچوب در فرهنهتی و اداری-سیاستی اتونومی یپروژه مجموع در اما دارد اشاره آن استراتژیک هد  یمنزلهره

 زیتر کتاب ره ریشتر اطلاع ررای است. مسل  محمد قاضی ویژههر آن، رانس و حزب یفتمان رر ایران ملی حاکمیت

 کنید: مراجعه
Vali.Abbas. Kurds And The State In Iran. Chapter 2.3(London 2011).  
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 یدهندهنشانرار آن در میدان سیاست خفتحوو  ملی ره قدرت سیاسی و خاموشی 

مگاره نیروی هدایتهر حوتو  ملتی در رهعنوان امر ررسازنده و هم رهاهمیت قدرت هم 

که قدرت عامل پیوند حوو  آن است  یدهندهنشانآن میدان است. این امر همچنین 

 یرایانه است. ره هویت اعم از قومی و ملی در میدان سیاست ملی

مفهوم اقلیت قومی و زرانی محلتی در  یواسطههاز سوی دیهر یفتمان حوو  که ر

شتد رته نحتو رنیتادینی در ایران را مفهوم شهروندی مترتب  می 4321قانون اساسی 

ای از حتاکم در زیتر پشتته-کته هویتت غیتررغم آنیماهیت و کارررد متفاوت رود. عل

هتای فترضهای فرهنهی مرتب  را هویت قدرت حاکم مدفون شده رود اما پیشتعمیم

کافی روشن رودنتد تتا  یسیاسی و حووقی مفهوم اقلیت قومی و زرانی محلی ره اندازه

ی کته هتای مبنتایی مفهتومویژیی؛های مبنایی آن مفهتوم را ررجستته ستازندویژیی

طرح شوراهای ایالتی و ولایتی پیشنهادی در قانون اساسی  یرراساس عناصر ررسازنده

ها تصریح شده رود. در این معنا مفهوم اقلیت قومی و زرتانی محتل تعتین منفتی ردان

سیاسی میان قومیت و زران فارسی مسل  و قدرت حتاکم در قتانون اساستی  یرارطه

ارطه تنها ارزاری ررای تبدیل کردن هویت فارس رته که شاهد رودیم این ررود. همچنان

-هویت ملی ایرانی نبود رلکه ره نحو همزمان شرای  حووقی و سیاسی موجودیت تبعه

شتهروند از -کرد. ره عبارت دیهتر حوتو  تبعتهشهروند را در قانون اساسی تعیین می

شتدند، یتین مییرایی دوازده امتامی تعطریق قومیت، زران و تاریخ فارس و نیز شتیعه

حووقی امکان دسترستی رته حوتوقی را کته در قتانون -روارطی که شرای  اولیه و غیر

دادند. این امر ردان معناست که شوراهای ایتالتی و اساسی تعریت شده رود تشکیل می

حتاکم در قتانون اساستی را -ولایتی که تنها ارزار ریان حوو  قومی و زرانی اقتوام غیتر

شتهروندی رودنتد کته رتر استاس عناصتر -مد منطوی مفهتوم تبعتهدادند پیاشکل می

قومیت، زران و تاریخ مسل  فتارس تعریتت شتده رودنتد. ایتن هتر دو کته  یررسازنده

توس  قدرت حاکم ررساخته شتده رودنتد یکتدیهر را در ستاختار هویتت ملتی توأمان 

 کردند. ایرانی در قانون اساسی تکمیل می

میان قدرت حاکم و قومیت و زران مستل  فتارس نته یفتمانی  یرارطه یملاحیه

ستازد رلکته همچنتین رتر شهروند ایرانی را ررجسته می-تنها هویت قومی مفهوم تبعه
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دهتد کند. این امر نشان میمیتأکید های ایالتی و ولایتی نهادی آن را انجمن یرارطه

زرتانی -هتای قتومیقلیتکه این شوراها ررخلا  آنچه که مورر شده رود تا ره نیازهای ا

یو راشند در حویوت یکی از شرای  وجود مفهومی از شتهروندی محلی و استانی پاسخ

شد. این شوراها رودند که رر اساس آن سلطه و ررتری قومیت و زران فارسی تعیین می

تنها ره هم مرروط رودند نهقومیت و زران فارسی  یو مفهوم شهروندی مبتنی رر سلطه

که اساس « اقلیت قومی»مفهوم  ،اقع لازم و ملزوم یکدیهر نیز رودند. رنارراینرلکه در و

 4یفتمانی یداد ضمیمهشوراهای ایالتی و ولایتی را در قانون اساسی شکل می یایده

شهروند ایرانی رود. این موضوع محصو  پیوند میان مفهتوم هویتت -مفهوم قومی تبعه

ب رترای پاستخ دادن و جبتران کتردن غیتاب ملی و قومیت فارس رود که ردین ترتیت

-ای در تعاریفی که از مفهوم تبعههای قومی، زرانی، فرهنهی و منطوهچشمهیر تفاوت

طور که شتاهد رتودیم کار یرفته شد. همانهشهروند ایرانی در قانون اساسی شده رود ر

ر  داد یعنتی استبداد پهلوی  ییشت که در دورهعیاری رازمیتماماین غیاب ره انکار 

هنهامی که قدرت حاکم ره خشونت متوسل شد تا پیوند اساسی میتان قتدرت حتاکم 

رغم تعهد سیاسی که قتدرت ایرانی و قومیت فارس را رازسازی کند و تداوم دهد. علی

حاکم در قبا  مفهوم قوم  فارس داشت و در راستای آن ره سرکوب و انکتار خشتونت 

حاکم پرداخت اما نتوانست مهر پایتانی -های غیرو فرهنگها ها، زرانآمیز تمام قومیت

 یرستمی رهتذارد. ادامتهنیمتههای رسمی و رر کارررد مفهوم اقلیت قومی در یفتمان

داد حاکمان نشتان متی-مگاره ارزار اعما  قدرت حاکم رر غیررهکارییری این مفهوم هر

اند، قلمرویتی کته در ه شتدهو ره قلمرو اقتدار سیاسی رانتد ی حوو  طردآنها از حوزه

روشتنی رته مفهتوم  یجتای قتانون حکمفرمتا رتود. ایتن امتر اشتارههجا خشونت رآن

حاکمتان تحمیتل -رتر غیتر (0لوک نانسی-ره قو  ژانکه رود ) 3«ممنوعیت حووقی»

خشتونت حکومتت از  یحاکمتان را رتا رانتدن در حتوزه-شد، زیرا آن مفهوم غیترمی

 .  (Nancy,1991)کرد. راتیک شهروندی حذ  میحوو  مدنی و دموک یحوزه

                                                      
1. discursive adjunct 
2. juridical ban 
3. Jean-Luc Nancy 
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هیچ آیاهی از شرای  و عواقتب  4031این خود حویوتی است که رهبری کرد در 

اش در راستای اجرای قانون اساسی نداشت. از نیر رهبری کرد مجادله رر ستر مطالبه

همچنتان کته رارهتا در یفتمتان  _ای ایتالتی و ولتایتی در کردستتان هشوراتأسین 

یتامی در مستیر رازیشتت رته حوتو   _نمایان شد آن سا  دوم  یمهوری در نیمهج

سیاستی -های قومی و زرانی رود. پیامتدهای نتایوار حوتوقیمدنی و دموکراتیک اقلیت

سیاستی و  یمفهوم اقلیت قومی ررای رازنمایی هویت کرد و لذا حذ  شدنش از حوزه

شد. همچنتین آنهتا از عواقتب سیاستی قانونی امری نبود که رهبری کرد از آن آیاه را

قوم از هویتت -یفتمانی میان قدرت حاکم و قومیت فارس و لذا تعریت فارس یرارطه

سادیی رایتد رهاطلاع رودند. ری 4321حاکم در راب ادعاهای دموکراتیک قانون اساسی 

یفت که چنین موضوعاتی ره ورای رصتیرت سیاستی و فرهنهتی ایشتان در آن زمتان 

رایستت آ  سیاسی مودس رود که می. از نیر رهبری کرد دموکراسی یک ایدهرفتمی

هتایی کته معطتو  رته آن نوی های قانون اساسی خصوصاًشد و نویارج یزارده می

رایستت رته ررستاخت نیتری و فلستفی آن شهروندان غیر حاکم رود نمی-جایهاه تبعه

 شد. آ  نسبت داده میایده

رهبتران کترد در ارج نهتادن رته ایتن مفهتوم محتدود و  ارتداًرنارر رویکرد نیتری 

حتزب دمتوکرات کردستتان یرایانه از دموکراسی و حکومت مردمی تنها نبودنتد. ذات

مخالفت دموکراتیتک نبتود کته ستریرم خواستت  یتنها نهاد سیاسی در عرصه ایران

د و رازیشت و اجرای قتانون اساستی رتود. رتالعکن ایتن مفهتوم محتدو یخوشبینانه

یرایانه از دموکراسی ره نحو یسترده در سرتاسر حیات حکومتت پهلتوی و دوران ذات

اه از تحسین یشد. اپوزیسیون ایرانی هیچرعد از آن توس  اپوزیسیون ایرانی مطرح می

عنوان یک سند اصیل دموکراتیک کوتتاه نیامتد )و اکنتون نیتز ره 4321قانون اساسی 

های متلاطم رعد از فروپاشی استبداد رضا شاه تا را در سا آید( و اجرای آن کوتاه نمی

در آیتاه  حکومت دینی در ستالهای رعتد از انولتاب کرد.ایران مطالبه می4011انولاب 

یرا از دموکراسی و های زیانبار این مفهوم ذاتساختن اپوزیسیون ایرانی در مورد نوی
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خبتری از مانده است. آنها در ری و شهروندی مرتب  را آن ناکام 4های تکگریراییشکل

حکتتومتی یتترا از دموکراستتی هنتتوز در متتاتم پیامتتدهای ایتتن مفهتتوم محتتدود و ذات

که طبق قانون اساستی در پیونتد قتانونی میتان قومیتت، زرتان و  هستند دموکراتیک

فرهنگ فارسی رنیان نهاده شده راشد. اپوزیسیون دموکراتیتک ایرانتی از هتر ستنخی 

های سیاستی و فرهنهتی ریتزار دین از ارج نهادن ره تفاوت در فراینتدهنوز ره نحو رنیا

 است. 

عمتر حکومتت ر رهوییم در تمام پنجتاه و سته ستا  در واقع اغرا  نخواهد رود ای

یتاه دموکراتیک ررای حکومت مشروطه و تکگریرایتی سیاستی هتیچ یمطالبه یپهلو

حاکمان نشتد. -متفاوت غیر ها و حوو شامل دعوتی ررای شناسایی و احترام ره هویت

رفت ریانات مبهمی رود که در احتترام شمار میهر ءتنها موردی که در این میان استگنا

شد که این امر را توجته رته جایهتاه قتانونی شتیعه دوازده ره تفاوت مذهبی اههار می

آمد حداکگر در حد موافوتی ناکافی را جوامع حساب میهامامی که دین رسمی کشور ر

رته  هنهامی که درخواست رازیشتیا جوامع غیرمسلمان رود. همچنین  مسلمان سنی

دادنتد اصتلا تتوجهی رته ررستاختهای قتومی هویتت حتاکم و قانون اساسی را سر می

که آن را نود یتا رد کننتد. نداشتند چه رسد ره آنشهروندی در قانون اساسی -تارعیت

و قومیت فارس رر تعریت حاکمیتت  پیامدهای سیاسی و حووقی ررتری یفتمانی زران

نتزد متدافعان حکومتت  تتأثیریذاشتت امتا ایتن تتأثیر ایرانی  ملی در قانون اساستی 

از راستت  _دموکراتیک در صفو  اپوزیسیون ایرانی را هر مرام سیاسی و ایدئولوژیکی 

مفوود شد )و هنتوز نیتز مفوتود استت( . نیروهتای  کاملاً _میانه تا چپ سوسیالیست 

در احترام نهادن ری قید و شترط و تعهتد غیتر  4031ی سیاسی در تیک حوزهدموکرا

خواستار اجرا و قرار دادن آن در  اشتراک داشتند و اکگرا4321ًنوادانه ره قانون اساسی 

 3سیاستی کارتوانستند آن را در دستتورشان رودند حتی ایر نمیسیاسی احزابررنامه 

ستتی روستی حتزب تتوده از ماهیتت طبوتاتی خود جا دهند. ررای نمونه نود مارکسی

درونتی آن رتا استتگمار  یدموکراسی، خصلت صتوری حکومتت دموکراتیتک و رارطته
                                                      
1. pluralism 
2. political agenda 
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در تمتام پتند دهته حکومتت پهلتوی در رارهتا رورژوازی کته  یدارانه و سلطهسرمایه

یاه شتامل حتا  قتانون شد هیچریان می _اریان رسمی حزب_« مردمنامه »یفتمان 

هایش نشد. حزب توده ره روح و نی قتانون ها و ناسازیاریهنجاریهم ناراساسی را تما

متعهتد  4011اش قبتل از انولتاب ایتران در در سرتاسر حیات سیاسی 4321اساسی 

 راقی ماند. 

اش مبنتی خالصانه ره حمایت از مطالبه 4031رسد که رهبری کرد در ره نیر می

های چپ و چپ میانه در میدان سیاسی ایتران نیرو یرر اجرای قانون اساسی از ناحیه

توانستند هیچ دلیل معوولی ررای امتناع حکومتت و مخالفتت رتا امیدوار رود. آنها نمی

ها ریارند که در مفاد قانون اساستی در راستتای تحوتق حمایت از اجرای حوو  اقلیت

نتدارد کته های ایالتی و ولایتی فراهم شده رود. رنارراین چنتدان جتای تعجتب انجمن

کته هتا را اش در راستتای اجترای حوتو  اقلیتترهبری کرد هنهامی که دید مطالبته

متأیوس زده و شتهفت، کردحکومت انکار  قانون اساسی تضمین شده روددر پیشاپیش 

و یتأس و اندوه شخصی رهبران کرد همراه شتد، یأس . ریان این نامیدی عمومی را شد

از شکست متذاکرات خودمختتاری در تهتران  اندوهی که شامل حا  رهبران کرد پن

-متییشت چراکه آنها شاهد رودند که در مطبوعاتی کته نیروهتای اپوزیستیون اداره 

ای تحریتت و رحمانتهشتان رته شتکل ریمواضع ندو یا ره آن نیروها نزدیک رودکردند 

 شد. شان ررای شناسایی حوو  قانونی خود ره ارتذا  کشیده میخواست دموکراتیک

ساروه نبود چراکه تتاریخ آن کرد ره هیچ عنوان امری جدید و ری یتحریت مسئله

های آغتازین قترن ریستتم و قیام سمکو در دهته 4223_3رهجنبش شیخ عبیدالله در

 یپایانی حیات جمهوری کرد یعنی هنهتامی کته مبتارزه ییشت. اما در مرحلهرازمی

موضع قاطعی در قبتا  دموکراستی کته ن شاقانونیکردها ررای محوق ساختن حوو  

کردهتا رویکترد  یتتری مبتارزهمهتم یرژیم ایران مدعی آن رود پیدا کرد و از جنبته

صریحی در مورد صلاحیت دموکراتیک اپوزیستیون ایتران در ررارتر حکومتت مرکتزی 

اتخاذ کرد، تحریت مبارزه و اهدا  استتراتژیک کترد رته شترای  تتاریخی و یفتمتانی 

ویژه تحریتت هکرد و ر یهای یفتمانی که ررای تحریت مسئلهامن زد. شکلمتفاوتی د

متفتاوتی از خترد ی مفهتوم کار یرفته شد رر غلبتههها و اهدا  آن رجمهوری و ریشه



 ی کرد و خرد سیاسی دولتمسئله 24 

کترد؛ ایتن مفهتوم متفتاوت مفهتوم جدیتدی از سیاسی در میدان سیاست دلالتت می

نحتو مشتاره در یفتمتان  مصلحت و امنیتت دولتت رتود کته در یفتمتان رژیتم و رته

انداز شد. رافتار خرد سیاستی کته اشتکا  جدیتد رفتتار طنیناپوزیسیون دموکراتیک 

حتاکم و تتاریخ، -ریخت تداوم پیدا کرد تا تحریت دیهتری غیترقدرت حاکم را پی می

 سیاست و فرهنگ او را تا مراحل آخرین جنگ سرد ره اشکا  یونایون تعیین کند. 

یرایی و تحمیل ستلطه حکومت ررای تمرکز یانهیزهغالباًا را در یذشته قیام کرده

هتایی کته شتامل ، سترزمینکردمیهای کرد ررانهیخته و نیارت مستویم رر سرزمین

شد ی میاهای قبیلههای رو ره افو  کرد و یا سرزمینامارت یشدهشناختهقلمروهای 

هتا حراستت از   ایتن قیتامرودند. هتداز آن حفاهت کرده های قدرتمند کردخانکه 

های کرد رود و رعدتر یعنی در اوایل قرن ریستم ره سبب استولا  نهادی و مالی امارت

یرفتت. در متورد ای که شامل زمین و درامد آن رود صورت میحراست از قلمرو قبیله

ستاختار  درای رر آن اخیر زمین و درآمد آن امری رود که قدرت و امتیاز رهبری قبیله

یشتت. مخالفتت ستنتی کردهتا رتا دارانه مبتنی میدولتی غیر متمرکز و پیشاسرمایه

ندرت ره اقتتدار متردم کترد، هیاه اما رهیچایرنهوییم  جمهوری-پیشا یدولت در دوره

ماهیتت آن  ای که اساستاًمشروعیت در مبارزه یهویت آنها و حووقی که ررای مطالبه

قبتل از  یهای کتردی در دورهشد. عولانیت جنبشای داشت متوسل میشکل منطوه

ای و مالکیتت رتزرگ زمتین مبتنتی رتود کته جنگ جهانی دوم رر اصل و نسب قبیله

داد کته فاقتد وحتدت سیاستی و ها دولتی را هد  قترار متیمرکزیرای آنیرایشهای 

نیامی رود. از یک سو فودان یک قدرت حاکم مدرن در مرکتز و از ستوی دیهتر نبتود 

کرد پیش از هر چیز ردان معنا رود که قیتام کردهتا  ییت قومی یکپارچه در جامعههو

ای از معاملته رتر ستر خودمختتاری و هر اندازه قدرتمند نیز که رودند تنها اشکا  ویژه

ها نه وحدت سیاسی قدرت حاکم آوردند. این قیاموجود میهای  محلی را رنفوذ منطوه

 کردند. نه هویت آن را ره پرسش کشیده یا تهدید میدادند و را هد  قرار می

ریست و پند سا  تمرکزیرایتی کشتوری و مدرنیزاستیون اقتداریرایانته در طتو  

حکومت پهلوی ساختار و کارکرد قدرت در ایران را تدییر داد. مبانی دولت متدرن کته 

ولتت کند که خود در وحدت حوتوقی دقدرت حاکمی کسب می یوحدتش را از اراده

ت رته اشتکا  جدیتدی از خترد یارد ره این امر اشاره داشت که کتارکرد قتدرجلوه می
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هتای ییریحاکمیت و سلطه نیازمند است. محاسبات و تصمیمسیاسی و سازوکارهای 

از  هتای غلتوآمیزو رتا ررداشتتکترد مصلحت دولت آن را هدایت میسیاسی که اغلب 

استراتژیک و ایدئولوژیک جنگ سرد الزامات  درشد امنیت ملی و تعاد  قوا تشدید می

حضتور در یفتمتان رستمی حاکمیتت ملتی ی مهم در این زمینه ریشه داشتند. نکته

شتد کته چتارچوب ای میجدید رود که خود شامل اهدا  و قصدهای واقعی و فرضتی

سیاستی ملتی شتکل  یساخت که اساس مصلحت دولت را در حتوزهعولانیتی را ررمی

سیاسی دولت ملتی تمتام مفتاهیم -این ردان معنا رود که در چارچوب حووقیداد. می

مرروط ره مصلحت دولت را مفاهیم مرروط ره منافع ملی یکسان رودنتد. ایتن یکستانی 

معلو  رازتعریت مصلحت دولت را در نیر یترفتن مفهتوم حاکمیتت ملتی و یفتمتان 

 ییری رود. در حا  شکل یایانهیرایرسمی ملی

سیاسی دولتت -ارچوب حووقیانهی میان مصلحت دولت و منافع ملی در چاین یه

همتراه هجنتگ رت-کرد در ایران پسا یای ررای تحریت مسئلهیستردهآمدهای ملی پی

داشت. زیرا تداوم تعریت قومی از هویت قدرت حاکم که در ایتن پتژوهش رته اشتکا  

درن در ایتران مفهتومی از یونایون مدنیر واقع شده است، ردان معنا رود که دولت مت

منافع ملی را راعث شد که ره شکل قومی تعریتت شتده رتود و همچنتین تتداوم ایتن 

تعریت قومی از هویت قدرت حاکم ره مفهومی از مصتلحت دولتت اشتاره داشتت کته 

-پتیشمگارته رتهییری را سیاستی عولتانی و تصتمیم یاشکالی از عولانیت، محاستبه

هتایی را کته رتا هویتت یرفت که رنا ره تعریت، هویتتیهای مورد نیاز در نیر مشرط

کرد. این تعریت قتومی از منتافع ملتی و مسل  قومی فارس اختلا  داشتند حذ  می

-هتدایتیرفته و ی الهاممگاره توطئهرهکرد  یتنها ره تحریت مسئلهنهمصلحت دولت 

کنتد یتاری میملتی عمتل شده از سوی ریهانه که ررعلیه حاکمیت و تمامیت دولتت 

در حتا  تتدارک دیتدن اتحتادی یفتمتانی میتان حکومتت رساند رلکه در عین حا  

های جمهتوری کترد در طتو  مرکزی و اپوزیسیون دموکراتیک علیه اهدا  و خواست

کترد طیت را رتا هتم متحتد می مذاکرات و رعد از آن رود. آن پیوند حیاتی که این دو

یرایتی رس رود. این دو طیت در مفهتوم قتومی ملییرایی قومی فاره ملیتعهد هر دو 

که پیشاپیش در قانون اساسی رنیان شده رود اشتراک داشتند، همتان قتانون اساستی 
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شتمار هدموکراتیک در تاریخ متدرن ایتران رت یکه از نیر ایشان سند پر افتخار مبارزه

چنتدقومیتی رفت. دموکراسی در ایران مشروطه همانند تمام جوامع چنتدملیتی و می

قررانی تعهدش نسبت ره قومیت و هویت قتومی شتد. مفهتوم حاکمیتت مردمتی کته 

های دموکراتیک است هنهتامی های مدرن دموکراسی و حکومتتمام نیریه یشالوده

مصلحت دولت و اقتضتائات امنیتت ملتی ستنجیده شتد تتوفیوی حاصتل نکترد.  که را

اش نشتان داد کته سیاستی-وتوقیدموکراتیک حاکمیت مردمی و رازنمایی ح یآموزه

چیزی جز ژستی تهی نبود. ره عبارت دیهر این آموزه ریان تعهد قومی نسبت ره مردم 

مگاره رالاترین اقتدار و منبع مشروعیت رود که در عین حا  مبنا و نیرویی در میدان ره

های قومی عولانیتت سیاستی موجتود در دولتت ملتی مفهتوم سیاسی نداشت. شالوده

اش تهتی ستاخت و آن را رته رای تکگریرایی دموکراتیک را از کتارکرد سیاستییذات

 خورده تبدیل کرد. شکستهای سیاسی رژیم ینشدهمحوقهای میهر خواست

های دموکراتیک در ایران چه پیامی ره شکل کلی جمهوری ررای کردها و سیاست

میل مجدد قتدرت و تحری کرد و استیلای نیامی رر منطوه را داشت؟ فروپاشی جمهو

رلکته تگبیتت  تنها اقتدار قدرت حاکم را مجدداًنههویت حاکم دنبا  شد. قدرت دولت 

. هویت، زران و فرهنگ کردخوردیان تحمیل همچنین هویت خود را دوراره رر شکست

ساروه سرکوب شد. اما حویوت این است که تحمیتل مجتدد کردی را نیرو و شدتی ری

کردستان که سرکوب خشن هویت و زرتان کتردی را رتدیهی  قدرت و هویت حاکم در

غایتت قدرت که ررای دستیاری رته ایتن  یهای ویژهکرد، همراه را تکنولوژیفرض می

امنیت، نیارت و تنییم جمعیت( تنهتا  یدر حوزه شد )خصوصاًرکار یرفته می دویانه

 یروطه رود. در درجتهای از دیریونی جامعه و حکومت ایران از زمان انولاب مشنشانه

هتای متنتاوب رغم آنکه دچار رحترانداد که دولت ایران علینخست این امر نشان می

شد اما موداری از مسیر را در فرایند تبدیل شتدن رته یتک دستتهاه متدرن اقتدار می

کترد  یداد که مستئلهنشان میمسئله حاکمیت و سلطه طی کرده رود. همچنین این 

های فرهنهتی سیاستت ایتران قترار ریان نارضایتی اقلیتی که در حاشیهدر ایران دیهر 

سیاست ایران رود که پیوسته وحدت  یداشت نبود رلکه ریشتر قلب خاموش اما تپنده

کشید. این مسئله همچنین نشان سیاسی و هویت قومی قدرت حاکم را ره پرسش می

یذرد میاست که از مسیری  یاشدهسرکوبداد که موضوع، تکوین سیاسی تفاوت می
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موطع انولتاب ییری آن در از شکل _قدرت در ایران مدرن  یکه در هزارتوی پیچیده

 قرار دارد.  _تاکنون مشروطه 

کترد در ایتران از زمتان فروپاشتی جمهتوری،  یدر حویوت تکوین و تداوم مسئله

اسی استت کته رته یرای متداو  در مورد دموکرهای ذاتفعا  کردن مجدد نود نیریه

 مگارته رتدیلی رترای نیتامرهیرا اشکا  متنوع روشنفکران ایرانی اعم از سکولار و اسلام

حاکم تمام ادعاهای دموکراتیتک -شود. زیرا تداوم تفاوت غیرکنونی تصور و عرضه می

کند، تکگریرایی که را در نیر یترفتن تمتام جوانتب در مورد تکگریرایی را تضعیت می

ییترد، امتری کته تفتاوتی را کته در رطتن مگاره حضور  رتدیهی فترض میرههویت را 

یتذارد. ایتن امتر کند و ردان احترام نمیحاکم قرار دارد شناسایی نمی-های غیرهویت

آن است که تفاوت شرط امکان یک تکگریرایی ناب است که هم ستطح  یدهندهنشان

هتایش را در فرآینتد دموکراتیتک تواند تعیین کند و هتم محتدودیتاش را میکارآیی

سازد. رنارراین ایر دموکراسی امری استت رترای غلبته کتردن رتر سیاسی مشخی می

مشکلات سیاسی، حووقی و فرهنهی رنیتادینی کته از تعریتت قتومی قتدرت و هویتت 

شتود پتن شناستایی حاکم در جوامع چندملیتی و چندفرهنهی مانند ایران ناشی می

آینتد. وتو  متدنی و دموکراتیتک امتوری ضتروری رشتمار میدموکراتیک تفاوت و ح

یترای دموکراستی فرانستوی الهتوررداری های ذاتجمهوری دموکراتیک که از نیریته

تواند پاسخی ررای مشکلات سیاسی، حووقی و فرهنهتی راشتد کته ستبب کند نمیمی

-یری و حوتوقیتا هنهامی که پیوند نی کرد در ایران هستند. تداوم و رازتولید مسئله

زنتد ای که ره نحو استوار هویت حاکم را ره قومیت و فرهنگ مستل  یتره میسیاسی

ررجا خواهد ماند. شکستن این پیوند و پایان دادن ره ایتن ، مسئله کرد پاشکسته نشود

تواند مسیر حل دموکراتیک مسئله کترد در ایتران را نشتان تنهایی میرهشوم  یرارطه

 دهد. 

ر فروپاشی جمهوری ررای کردها چیزی رتیش از یتک پیتام تتاریخی از سوی دیه

امری نبود که تنها در یذشته ر  داده استت. ایتن حادثته رخداداین آنان دارد. از نیر 

انهیزد رلکه تنها حافیه را ررمینهکند که ررای آنها امری است که در اکنون زندیی می

رخشتد. کردهتا از روح میدهند شکل میها و اعمالی که اکنون را همچنین ره یفتمان
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شان خیالی یکنند و اکنون و آیندهخود تفکر می یدر مورد یذشتهطریق این رخداد 

آن زنتدیی  یای است که آنهتا در ستایهررند. جمهوری نشانهرا ره مصا  همدیهر می

تهدیتد مشتترکی  زیند. و این مبارزه و مواومت کهمگاره مواومت و مبارزه میرهخود را 

شتان را رخشتد و تتاریخشان وحتدت مییذرد ره جامعهاست که از د  زندیی آنها می

رترای آزادی استت.  شتانآنها ریان میل محوق نشده یسازد. تداوم مبارزهمنسجم می

نشده ررای آزادی رر ضرورت قدرت ررای رسیدن رته محوقعنوان میل رهروایت مبارزه 

کته آزادی است و نیتز ایتنیوهردهد که قدرت کند. این امر نشان میمیتأکید آزادی 

آیتد. ردستت تاریخی که آکنده از قدرت هستتند مدد کنشهای رهتواند آزادی تنها می

شان است امری است که تنها شرای  اکنون کردها که مبتنی رر انکار و سرکوب هویت

ی متناقض زادی از رطن این رارطهرخشد. چراکه آشان ررای آزادی معنا میره خواست

درت استت. آزادی در غیتاب قتدرت ستان همتواره آکنتده از قتشود و رتدینناشی می

رهتره رماننتد. . کردها نباید اجازه دهند که دوراره از حویوتت ایتن پیتام ریرسدفرانمی

را ختود نتد کته اخواهند که در ایرانتی دموکراتیتک شتنیده شتوند ناچارها ایر میآن
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