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وێـــڕای  تیـــۆری،  چوارچێوەیەکـــی  واتـــای  بـــە  ئایدیۆلۆژیـــاکان 

دیاریکردنـــی ئـــەو دونیابینییـــەی کـــە مرۆڤـــەکان هەیانـــە، شـــوێندانەری 

ـــەرەو  ـــزە ب ـــەو هێ ـــە، هەروەهـــا ئ ـــی هەی ـــزی مرۆی لەســـەر ڕێکخســـتنی هێ

ـــەی  ـــەو ئایدیۆلۆژیان ـــا ئاراســـتە دەکات، بەشـــێک ل ـــی ئایدیۆلۆژی ئامانجەکان

کـــە دونیـــای سیاســـی و هزریـــی ئەمڕۆیـــان بـــەدی هێنـــاوە، توانیویانـــە 

ـــی  ـــی داڕشـــن و بەکارهێنان ـــە چۆنیەتی ـــەوە ل ـــڕن. لێوردبوون ـــە بگێ ـــەو ڕۆڵ ئ

ـــییەکان  ـــتەمە سیاس ـــە سیس ـــر ل ـــەک باش ـــە، وا دەکات لەالی ـــەو ئایدیایان ئ

و هـــزری سیاســـیی بیرمەندانـــی جیـــاواز تێبگەیـــن، لەالیەکـــی دیکـــەوە 

ــراوان  ــاوازەکان بەرفـ ــە جیـ ــە تیۆرییـ ــەر بـ ــان بەرامبـ ــوەی ڕامامنـ چوارچێـ

دەکات و بـــە دیدێکـــی کراوەتـــر دەتوانیـــن هزرێکـــی سیاســـی یـــان 

پێشەکی
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ـــەوە.  ـــان ڕەت بکەین ـــەند ی ـــوێ، پەس ـــی تاوت ـــی سیاس ـــە هزرێک ـــێک ل بەش

ـــیی  ـــی سیاس ـــە خەباتێک ـــە ل ـــک ک ـــۆ تاکێ ـــر ب ـــە گرینگ ـــووی ئەوان ـــە هەم ل

زۆر گرینـــگ بەشـــدارە کـــە ئازادیـــی نەتەوەیەکـــی پێـــوە بەســـراوەتەوە، 

ــر  ــراوە باشـ ــاری کـ ــات دیـ ــۆ خەبـ ــە بـ ــوەی کـ ــەو چوارچێـ ــتە ئـ پێویسـ

ـــی  ـــدات هێڵەکان ـــەوڵ ب ـــوو ه ـــدا ب ـــە توانای ـــەر ل ـــەت ئەگ ـــێت، تەنان بناس

ئـــەو چوارچێوەیـــە بـــە شـــێوەیەکی دروســـت لەســـەر بنەمایەکـــی 

ــە  ــە بـ ــکات کـ ــە بـ ــر رشۆڤـ ــر و ڕوونـ ــەردەمیانەتر، ڕەواتـ ــتی، سـ زانسـ

ــەرەکیی  ــی سـ ــان پرسـ ــە یـ ــەکانی کۆمەڵگـ ــەوەی پرسـ ــەواوی ڕەنگدانـ تـ

ـــکات،  ـــز ب ـــەی بەهێ ـــی خەباتەک ـــای تیۆری ـــا بنەم ـــت، هەت ـــەی بێ نەتەوەک

ـــوێ  ـــی تاوت ـــی بەجەماوەریکردن ـــە، چۆنیەتی ـــەو بابەت ـــر ل ـــەت گرینگ تەنان

بـــکات. بـــۆ هـــەر کوردێـــک کـــە بیـــری کوردایەتـــی لەســـەریدا بێـــت، 

خولیـــای ئازادیـــی نەتەوەکـــەی بێـــت، ئـــەو چوارچێوەیـــە یـــان بنەمـــای 

تیۆرییەکـــەی ئایدیۆلۆژیـــای کوردایەتییـــە، هـــەر بۆیـــەش نووســـین لـــەو 

ـــتێنێت  ـــەرە بس ـــر پ ـــە زیات ـــو کۆمەڵگ ـــزرە لەنێ ـــەو ه ـــەوەی ئ ـــۆ ئ ـــوارە ب ب

گرینگـــە، بـــەاڵم بـــۆ رشۆڤەکردنـــی ئـــەو ئایدیۆلۆژیایـــە، پێویســـتی بـــە 

ــە  ــان کـ ــی نەتەوەکەمـ ــینی پرسـ ــر ناسـ ــاکان و دواتـ ــینی ئایدیۆلۆژیـ ناسـ

ــەوەی  ــڕای ئـ ــینەدا وێـ ــەو نووسـ ــە. لـ ــتامنە، هەیـ ــەل و نیشـ ــی گـ ئازادیـ

کـــە بـــە شـــێوەیەکی کـــورت لەســـەر چەنـــد ئایدیۆلۆژیـــا کـــە لـــە 

ــدا  ــی کۆتاییـ ــە بەشـ ــوورساوە، لـ ــوێندانەربوون نـ ــی شـ ــی مرۆڤایەتـ ژیانـ

ـــدی  ـــەر دی ـــە ب ـــی خراونەت ـــای کوردایەت ـــەر ئایدیۆلۆژی ـــم لەس بۆچوونەکان

خوێنـــەر؛ بێگومـــان ئامانجـــی ئـــەو نووســـینە زۆر لـــە قەڵەمـــی کـــرچ و 

کاڵـــی نووســـەر گەورەتـــرە، بـــەاڵم پێویســـتی و گرینگیـــدان بـــەو بابەتـــە 
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بـــە تایبەتـــی لـــە ســـەردەمی شـــەڕی نەرمـــی بەردەوامـــی دوژمـــن بـــۆ 

ــە  ــەکردن و بەالڕێدابردنـــی کوردایەتـــی وا دەکات، بـ دژایەتـــی و چەواشـ

ـــوود  ـــە بەس ـــەوەی ک ـــوای ئ ـــە هی ـــین، ب ـــوارەدا بنووس ـــەو ب ـــا ل ـــژەی توان ڕێ

بێـــت.

ئەلبورز ڕۆئین تەن

8.٠٥.٢٠٢٢  دامنارک
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ســـەرەتاییرین پێناســـەی ئایدیۆلۆژیـــا لەوانەیـــە 

لـــە  ئـــەو وتەیـــەی »مارکـــس« بێـــت کـــە 

ـــەاڵم  ـــە ب ـــن چیی ـــووە: نازان ـــەرمایە هات ـــی س کتێب

ئەنجامـــی دەدەن.  

سالڤۆ ژیژەک

سەبارەت بە ئایدیۆلۆژیا
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یەکێـــک لـــەو چەمکانـــەی کـــە ڕۆژانـــە لـــە وتـــاری سیاســـی و 

خوێندنـــەوەی زانســـتە مرۆییـــەکان بـــاس و گفتگـــۆی لەســـەر دەکرێـــت، 

ئایدیۆلۆژیـــا یـــان ئایدیۆلۆژیـــا جیاوازەکانـــن کـــە بـــە جۆرێـــک لـــە 

بەڕێوەچوونـــی  چۆنیەتیـــی  یـــان  سیاســـی  سیســـتەمێکی  رشۆڤـــەی 

واڵتێـــک هاوکاریـــامن دەکـــەن. زیاتـــر لـــەوەش ئایدیۆلۆژیـــا جیـــاوازەکان 

کـــە پەیوەندیـــی ڕاســـتەوخۆی بـــە کـــرداری سیاســـییەوە هەیـــە وێـــڕای 

ـــان  ـــە ی ـــوو، ئاخێزگ ـــی داهات ـــتا و دوورەدیمەن ـــۆ ئێس ـــەوەی ورد ب خوێندن

ــیی  ــرداری سیاسـ ــان کـ گەوهـــەری چۆنیەتیـــی بیرکردنـــەوەی سیاســـی یـ

ـــی  ـــە بڕیارەکان ـــت ک ـــامن دەڵێ ـــان نیشـــان دەدات و پێ ـــاک و کۆمەڵگەکامن ت

ـــەر  ـــەفی لەس ـــی و فەلس ـــردۆزی سیاس ـــان بی ـــڕان ی ـــان حکوم ـــەت ی حکووم
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ـــەر  ـــژراون. ئەگ ـــزری داڕێ ـــی ه ـــەر چ چوارچێوەیەک ـــان لەس ـــەک ی چ بنەمای

ـــی  ـــی ژیان ـــۆ هەمـــوو بوارەکان ـــن دەســـت ب ـــاری چی ـــە واڵتێکـــی وەک کۆم ل

ـــای  ـــەی ئایدیۆلۆژی ـــەو بنەمای ـــۆ ئ ـــت، ب ـــژ دەکرێ ـــن درێ ـــتووانی چی دانیش

ـــەاڵتی  ـــەت دەس ـــێ حکووم ـــە دەب ـــی وای ـــە پێ ـــەوە ک ـــیالیزم دەگەڕێت سوس

ـــی  ـــەر ئازادییەکان ـــان ئەگ ـــت، ی ـــدا هەبێ ـــی ژیان ـــوو بوارەکان ـــەر هەم بەس

ـــزم  ـــای لیرباڵی ـــی ئایدیۆلۆژی ـــۆ بنەماکان ـــکا ب ـــی وەک ئەمری ـــە واڵتێک ـــاک ل ت

ـــە  ـــی وای ـــە و پێ ـــی هەی ـــی تاکەکەس ـــە ئازادی ـــاوەڕی ب ـــە ب ـــەوە ک دەگەڕێت

ـــی تاکەکەســـی  ـــی ژیان ـــوو بوارەکان ـــە هەم ـــەت دەســـتێوەردان ل ـــێ دەوڵ ناب

بـــکات. 

ــرداری  ــە کـ ــن لـ ــەرەتای تێگەیشـ ــاکان سـ ــەوەی ئایدیۆلۆژیـ خوێندنـ

ـــەر  ـــەوە ئەگ ـــی دیک ـــار، لەالیەک ـــە ئەژم ـــاواز دێت ـــی جی ـــە واڵتان ـــی ل سیاس

ــۆ  ــان بێـــت، هاوکاریـــامن دەکات بـ ــە کۆمەڵگـــەی خۆمـ ــتی ئێمـ مەبەسـ

ـــی  ـــووری و کۆمەاڵیەتی ـــە پێداویســـتییەکانی دۆخـــی سیاســـی، ئاب ـــەوەی ل ئ

ــتییەکانی  ــن ڕاسـ ــر بزانیـ ــەوەی باشـ ــۆ ئـ ــن، بـ ــان تێبگەیـ کۆمەڵگەکەمـ

ـــان  ـــت ی ـــا دەگونجێ ـــوەی ئایدیۆلۆژی کۆمەڵگـــەی ئێمـــە لەگـــەڵ کام چوارچێ

پێویســـتی بـــە داڕشـــتنی ئایدیۆلۆژیایەکـــی تایبـــەت بـــە دۆخـــی کۆمەڵگـــەی 

خۆمـــان بـــۆ ئـــەوەی واڵمـــدەری پێداویســـتییەکانی کۆمەڵگەمـــان بێـــت 

ــچوونی  ــۆ بەرەوپێشـ ــی بـ ــەک چـ ــەر ئایدیۆلۆژیایـ ــە هـ ــان لـ ــە، یـ هەیـ

کۆمەڵگەمـــان بەکەڵـــک دێـــت. هـــەر بۆیـــەش لێکۆڵینـــەوە و لێوردبوونـــەوە 

ــڕای  ــووە، وێـ ــوە هاتـ ــە کوێـ ــە و لـ ــە چییـ ــا کـ ــی ئایدیۆلۆژیـ ــە چەمکـ لـ

ئـــەوەی یارمەتیـــامن دەدات باشـــر لـــەو چەمکـــە تێبگەیـــن، دوورەدیمەنـــی 

ـــەوە.   ـــر دەکات ـــە ڕوون ـــۆ ئێم ـــییەکانیش ب ـــا سیاس ـــا و ئایدیۆلۆژی ئایدیۆلۆژی
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ـــی  ـــەی یۆنانی ـــە دو وش ـــە ل ـــە ک ـــەیەکی نوێی ـــا وش ـــەی ئایدیۆلۆژی »وش

eidos  و logos پێـــک دێـــت کـــە دەتوانرێـــت بـــە واتـــای زانســـتی ئایدیـــاکان 

ــا  ــی ئایدیۆلۆژیـ ــە چەمکـ ــن لـ ــۆ تێگەیشـ ــەاڵم بـ ــت.«1 بـ ــە بکرێـ پێناسـ

وەک هـــەر چەمکێکـــی دیکـــە زانســـتە مرۆیـــی و کۆمەاڵیەتییـــەکان، بـــە 

ـــەڵ  ـــەر لەگ ـــە ئەگ ـــە ک ـــاواز هەی ـــەی جی ـــاواز و رشۆڤ ســـەدان پێناســـەی جی

ـــی  ـــی هاوبەش ـــری خاڵ ـــدا هەڵگ ـــان کات ـــە هەم ـــن ل ـــش ب ـــەک پێکناکۆکی ی

زۆریشـــن. لەوانەیـــە ئـــەو ڕســـتەیەی »ســـالڤۆ ژیـــژەک« زیاتـــر لـــە ڕوانگـــەی 

ـــت:  ـــە دەڵێ ـــت ک ـــک بێ ـــا نزی ـــۆ پێناســـەی ئایدیۆلۆژی ـــان ب کۆمەڵگـــەی خۆم

»ســـەرەتاییرین پێناســـەی ئایدیۆلۆژیـــا لەوانەیـــە ئـــەو وتەیـــەی مارکـــس 

ـــە، بـــەاڵم ئەنجامـــی  ـــە کتێبـــی ســـەرمایەدا هاتـــووە، نازانـــن چیی بێـــت کـــە ل
دەدەن«.٢

ــۆژی« وەک  ــگری »لـ ــی پاشـ ــڕای هەبوونـ ــا وێـ ــی ئایدیۆلۆژیـ چەمکـ

ئـــەوەی لـــە بایۆلـــۆژی یـــان ســـایکۆلۆژی هەیـــە، وەک ئـــەو لقانـــەی زانســـت 

ــا پەیوەندیـــی بـــە لقێکـــی  ــا بوارێکـــی تایبـــەت ناگرێتـــەوە و تەنیـ تەنیـ

دیاریکـــراوەوە نییـــە، »بـــە گوێـــرەی ئـــەوەی کـــە ئایدیۆلۆژیـــا هـــاوکات 

ــتەکان و  ــان، سایکۆلۆژیسـ پرســـی زانایانـــی زانســـتی سیاســـی، کۆمەڵناسـ

ــەو  ــوان ئـ ــی نێـ ــەی لێکۆڵینەوەکانـ ــە ڕێگـ ــتە لـ ــوفەکانە پێویسـ فەیلەسـ

ـــی،  ـــە کۆمەاڵیەت ـــە باس ـــە ل ـــەو بابەت ـــەوە«.3 ئ ـــە ڕوون بکرێت ـــە جیاوازان لق

1  وینسنت، اندرو ایدولوژیهای مدرن سیاسی، ترجمە مرتضی ثاقبفر، تهران ققنوس، 1378

٢  ژیژک اسالوی، عینیت ایدئولوژی، مرجم علی بهروزی تهران طرح نو، 1389

3  دانشور فائزە، بازخوانی رابطە حقوق ایدئولوژی در پرتو مطالعات میان رشتەای، فصلنامە مطالعات 

میان رشتەای در علوم انسانی، دورە هشتم، شامرە 4، پاییز 139٥
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سیاسی یان زانستە مرۆییەکان زیاتر بەرچاو دەکەوێت.

 )Destutt de Tracy( »ــی ــتوت دوتراسـ ــەوە »دسـ ــە ڕووی مێژووییـ لـ

لـــە ســـاڵی 1796 وشـــەی  )17٥4-1836(، فەیلەســـوفی فەڕانســـەوی 

ئایدیۆلۆژیـــای داهێنـــا، »دســـتوت« ئـــەو وشـــەیەی بـــۆ ئاماژەپێـــدان 

بـــە زانســـتی هـــزرە نوێیـــەکان )لـــە مانـــای وشـــەی ئایدیۆلۆژیـــا واتـــە 

ــزری  ــر و هـ ــەی بیـ ــت ئاخێزگـ ــا، دەیهەویسـ ــە کار دەهێنـ ــی( بـ هزرناسـ

ــکات«.4  ــە بـ ــیارانە ڕاڤـ وشـ

چاخـــی ڕۆشـــنبیری کـــە شـــوێندانەرییەکی زۆری لەســـەر فەڕانســـە و 

ـــۆ ڕزگاری  ـــوو ب ـــک ب ـــازادی هەوڵێ ـــری ئ ـــەی بی ـــڕای گەش ـــا، وێ ـــان دان جیه

ــش  ــا. »تراسیـ«ــ ــا و کلیسـ ــی پاشـ ــر هێژموونیـ ــە لەژێـ ــاک و کۆمەڵگـ تـ

ــە  ــی دەدا کـ ــار، هەوڵـ ــە ئەژمـ ــاکان دێتـ ــنبیرە دژە کلیسـ ــە ڕۆشـ ــە لـ کـ

ـــەکان  ـــەوەی بابات ـــت و لێکدان ـــەکان بکرێ ـــۆ بابەت ـــتی ب ـــەوەی زانس خوێندن

ــا ڕزگاری بێـــت، »تراســـی« وەکـــوو زۆربـــەی  ــر هێژموونیـــی کلیسـ لەژێـ

ـــکلوپێدیا  ـــی ئینس ـــنگەری و یاران ـــی ڕۆش ـــەویی چاخ ـــوفانی فەڕانس فەیلەس

لـــەو بـــاوەڕەدا بـــوو کـــە هەمـــوو بوارەکانـــی ئەزموونـــی مرۆیـــی کـــە 

ـــۆ  ـــان ب ـــات لێکۆڵینەوەی ـــتی ئیالهی ـــوەی زانس ـــە چوارچێ ـــان ل ـــی زۆری بەش

ــەڵ  ــوکەوتی لەگـ ــە هەڵسـ ــێوەیەکی ئاوەزگەرایانـ ــە شـ ــێ بـ ــرا، دەبـ دەکـ

بکرێـــت. زانســـتی ئایدیـــاکان )ئایدیۆلۆژیـــا( دەبـــا لـــە ســـەرچاوەی 
ــەوە«.٥ ــاکان بکۆڵێتـ ــتیی ئایدیـ رسوشـ

ــی« وەک  ــتەکانی »تراسـ ــرەی خواسـ ــە گوێـ ــە بـ ــەو چەمکـ ــەاڵم ئـ بـ

4  1389 چاپ دوم هیود اندرو، ، سیاست، ، ترجمە عبدالرحمن عامل، تهران نرش نی 

٥  وینسنت اندرو، ایدۆلۆژیهای مدرن سیاسی، ترجمە مرتضی ناقبفر، تهران ققنوس، 1378
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ــی  ــد دوای شۆڕشـ ــەر چەنـ ــەند، هـ ــەرەی نەسـ ــراو پـ ــتێکی دیاریکـ زانسـ

ــە  ــە هاتـ ــی فەڕانسـ ــە دۆخـ ــی زۆر لـ ــە  گۆڕانکارییەکـ ــەورەی فەڕانسـ گـ

ـــات،  ـــەردا ه ـــی بەس ـــەش گۆڕانکاری ـــەو وش ـــەوەی ئ ـــا و لێکدان ـــاراوە، مان ئ

ئیـــر وەک لقێکـــی زانســـتی چـــاوی لـــێ نەکـــرا، بەڵکـــوو کەوتـــە بـــەر 

ــوفانیش. ــەت فەیلەسـ ــان و تەنانـ ــی حوکمڕانـ هێرشـ

»ناپلیـــۆن« کـــە بـــۆ بەهێزکردنـــی دەســـەاڵتی خـــۆی لەگـــەڵ کلیســـا 

ڕێککەوتبـــوو، هـــەر زوو کەوتـــە دژایەتیکردنـــی ئایدیۆلۆژیســـتەکان و 

ـــەش  ـــەو بابەت ـــرد«.6 ئ ـــف ک ـــردارەکان وەس ـــێ ک ـــە ب ـــە »زۆربڵێی ـــی ب ئەوان

دەســـتپێکی چاخـــی نەرێنیبوونـــی مانـــای ئایدیۆلۆژیـــا بـــوو کـــە کەوتـــە 

بـــەر ڕەخنـــەوە. بـــەاڵم ئـــەوەی زیاتـــر لەســـەر مانـــای نەرێنیـــی ئایدیۆلۆژیـــا 

کاریگەریـــی دانـــا، »مارکـــس و ئێنگێلـــس« بـــوون. لـــە کتێبـــی ئایدیۆلۆژیـــای 

ئاڵامنـــی ئـــەو ڕەخنەیـــە زۆر بـــە ڕوونـــی دیـــارە، بەتایبەتـــی کـــە باســـی 

ـــە  ـــە ب ـــار دەکات ک ـــەوەی تۆمەتب ـــەوان ب ـــە گەنجـــەکان« دەکات، ئ »هگێلیی

ســـەراوبن ڕاســـتییەکانی کۆمەڵگـــە دەبینـــن، هەروەهـــا زۆر بـــە ڕوونـــی 

لەســـەر ئـــەوان دەڵێـــت: »بـــە مێشـــکی هیـــچ یـــەک لـــەو فەیلەســـوفانە 

نەهاتـــووە کـــە لەبـــارەی پەیوەندیـــی نێـــوان فەلســـەفەی ئاڵـــامن و 

ـــەری  ـــەوان و دەوروب ـــەی ئ ـــوان ڕەخن ـــی نێ ـــامن، پەیوەندی ـــتییەکانی ئاڵ ڕاس

ـــە  ـــت و ل ـــدەش ڕازی نابێ ـــس بەوەن ـــەن«.7 مارک ـــەوە بک ـــەکان لێکۆڵین مادیی

ـــی  ـــا هەرچ ـــت: »ئایدیۆلۆژی ـــەرمایە دەڵێ ـــە س ـــەی وات ـــاکارە بەناوبانگەک ش

6  وینسنت، اندرو ایدئولوژیهای مدرن سیاسی، ترجمە مرتضی ناقبفر، تهران ققنوس، 1378

7  مارکس کارل و انگلس فردریک، ایدئولوژیهای املانی، ترجمە زوبین قهرمان 
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ـــە«.8 ـــتی نیی ـــی زانس ـــت تیۆری بێ

هـــەر چەنـــد مارکـــس نەیتوانـــی داهاتـــووی سوســـیالیزم و جێبەجێکردنـــی 

بـــە تایبەتـــی لـــە ڕووســـیە ببینێـــت، هەمـــوو ئـــەو ڕەخنانـــەی کـــە ئـــەو 

ـــا  ـــی ئایدیۆلۆژی ـــەت چەمک ـــە تایب ـــە و ب ـــوفانی دیک ـــەر کاری فەیلەس لەس

ــە  ــەوەی کـ ــەوە؛ ئـ ــتەکان بوونـ ــەڕووی مارکسیسـ ــر ڕووبـ ــرت، دواتـ دەگـ

ـــە  ـــتییەکانی کۆمەڵگ ـــەڵ ڕاس ـــە، لەگ ـــت نیی ـــۆژی زانس ـــوت ئایدول ـــەو دەی ئ

ناگونجێـــت، دواتـــر لەالیـــەن ڕەخنەگرانـــی سوســـیالیزم و مارکسیســـتەکانەوە 

بـــەردەوام دەوتـــرا کـــە سوســـیالیزم چونکـــە وەک ئایدیۆلۆژیایـــەک کـــە 

ـــی  ـــە، تیۆرییەک ـــیالیزم ئایدیۆلۆژیای ـــە سوس ـــان چونک ـــت ی ـــە وەرناگرێ ڕەخن

زانســـتی نییـــە و ناتوانێـــت ســـەربکەوێت. دوای زیاتـــر لـــە دوو ســـەدە 

ــوو کات  ــە هەمـ ــر لـ ــڕۆ زیاتـ ــە ئەمـ ــەو ئایدیۆلۆژیایـ ــی ئـ ــە دەرکەوتنـ لـ

ــس و  ــە »مارکـ ــیالیزمێک کـ ــە سوسـ ــن کـ ــەوە ببینیـ ــن ئـ ــر دەتوانیـ باشـ

ـــۆش دەکات  ـــەری خ ـــۆری و توتالیت ـــۆ دیکتات ـــە ب ـــا ڕێگ ـــس« دایانهێن ئێنگێل

ـــن  ـــا کاتێـــک دەتوان ـــە، تەنی ـــەو ئایدیۆلۆژیای ـــەت بنەمـــا باشـــەکانی ئ و تەنان

خزمەتـــی کۆمەڵگـــە بکـــەن کـــە لـــە دێمۆکراســـی و ئازادیـــی لیرباڵیـــزم 

ـــە  ـــی دیک ـــە بیردۆزەکان ـــس ب ـــە مارک ـــەوەی ک ـــەاڵم ئ ـــت. ب ـــک وەرگرێ کەڵ

و ئایدیۆلۆژیـــای دەوت لەســـەر مارکـــس و ئایدیۆلۆژیـــای سوســـیالیزم 

ـــەر  ـــەوە، ه ـــس دەوترێت ـــە مارک ـــەدا( ب ـــەی ئێم ـــە کۆمەڵگ ـــی ل ـــە تایبەت )ب

ئـــەوەش بنەمـــای گەشـــەی مانـــای نەرێنیـــی ئایدیۆلۆژیـــا بـــوون. بـــەاڵم 

ـــەاڵم  ـــەوە ب ـــارە دەبێت ـــژوو دوب ـــوت: »مێ ـــە دەی ـــس ک ـــەیەی مارک ـــەو قس ئ

8  بال ترنس-دگر ریچارد، ایدئدولوژیهای سیاسی و ارمان دمکراتیک، مرجم احمد صبوری، کتابخانە 

تخصصی وزارت امور خارجە تهران-زمستان 1386
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ــێوەی  ــە شـ ــاری دووەم بـ ــدی و جـ ــێوەی تراژێـ ــە شـ ــەم بـ ــاری یەکـ جـ

ـــوو دروســـت  ـــەری ب ـــە خـــۆی داهێن ـــەک ک ـــەڕ ئایدیۆلۆژیای ـــدی«، لەم کۆمێ

دەردەخاتـــەوە. چونکـــە ئـــەوەی کـــە بـــۆ خـــۆی لەســـەر ئایدیۆلۆژیـــای 

ـــراوە،  ـــوو وت ـــەری ب ـــا کـــە خـــۆی داهێن ـــوت لەســـەر ئایدیۆلۆژی ـــی دەی ئاڵامن

ئـــەوەش دەکرێـــت بـــە جیلـــوەی مێـــژوو و ژیانـــی مرۆڤایەتـــی بزانیـــن.

»لێنیـــن« لـــە ڕووســـیە بـــە مەبەســـتی البردنـــی ســـتەمی چینایەتـــی 

ــەورەی وەڕێ  ــێکی گـ ــیالیزم شۆڕشـ ــای سوسـ ــی ئایدیۆلۆژیـ و دامەزراندنـ

ــە  ــانی لـ ــەروەری و یەکسـ ــی دادپـ ــن دابینکردنـ ــی لێنیـ ــت. ئامانجـ خسـ

ــا بـــوو، بـــەاڵم ئـــەو شۆڕشـــە وەک  ــیە و تەنانـــەت هەمـــوو دونیـ ڕووسـ

ـــیالیزم  ـــای سوس ـــتی ئایدیۆلۆژی ـــی شکس ـــن بەڵگەکان ـــە گەورەتری ـــک ل یەکێ

ـــی  ـــتەمی چینایەت ـــی س ـــۆی البردن ـــووە ه ـــەک نەب ـــە ن ـــار، چونک ـــە ئەژم دێت

ـــۆر  ـــە سیســـتەمە دیکتات ـــک ل ـــی یەکســـانی، بەڵکـــوو وەک یەکێ و دابینکردن

و ســـتەمکارەکانی مێـــژووی مرۆڤایەتـــی نـــارسا. لێنیـــن بەدڵنیاییـــەوە 

ـــی  ـــە خەبات ـــە ئەژمـــار کـــە ل ـــا دێت دەڵێـــت: سوســـیالیزم جۆرێـــک ئایدیۆلۆژی

ـــن  ـــەڕدایە. لێنی ـــە ش ـــی ل ـــای بورژوای ـــەڵ ئایدیۆلۆژی ـــەکان لەگ ـــتیی چین گش

ئایدیۆلۆژیـــای سوسیالیســـتیی وەک چـــەک لـــە خەباتـــی چینایەتـــی 
دەزانـــی.9

چەمکـــی ئایدیۆلۆژیـــا بـــە درێژایـــی دوو ســـەدەی ڕابـــردوو تـــا بـــە 

ــە  ــەی کـ ــا نەرێنییەکـ ــە مانـ ــۆی لـ ــەواوی خـ ــە تـ ــی بـ ــتاش نەیتوانـ ئێسـ

لـــە ئاکامـــی ئایدیۆلۆژیـــای سوســـیالیزم و تەنانـــەت دواتـــر فاشـــیزم 

وەریگرتبـــوو، ڕزگار بێـــت؛ لـــە هـــەر شـــوێنێک کـــە باســـی ئایدیۆلۆژیـــا 

دەکـــرا، بـــە نەرێنـــی لـــە قەڵـــەم دەدرا و بـــە پێچەوانـــەی ئـــەوەی لـــە 
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ـــدن  ـــەوە و ڕاگەیان ـــی بیرکردن ـــوەی ئازادی ـــە چوارچێ ـــدا ل ـــای لیرباڵیزم دونی

دەبـــووە هـــۆی پێشـــکەوتنی کۆمەڵگـــە، لـــە کۆمەڵگـــە سوسیالیســـتەکان 

ـــتاش  ـــە ئێس ـــا ب ـــان. ت ـــەرئەنجام ڕووخ ـــی و س ـــۆی دواکەوتووی ـــووە ه دەب

کـــە باســـی ئایدیۆلۆژیـــا دەکرێـــت یەکســـەر کۆمەڵێـــک دوگـــم وەبیـــر 

ـــێ  ـــی ل ـــی دەســـەاڵت کەڵک ـــۆ بەردەوامی ـــۆرەکان ب ـــە دیکتات ـــەوە ک دەهێنێت

ـــە دووســـەد ســـاڵ  ـــر ل وەردەگـــرن. هـــەر وەکـــوو »ئەنـــدرۆ وینســـێنت« زیات

دوای داهێنانـــی چەمکـــی ئایدیۆلۆژیـــا بـــە نییەتێکـــی باشـــەوە دەڵێـــت: 

»ئێســـتاش ئایدیۆلۆژیـــا بـــە مانایەکـــی ســـووک بـــەکار دەهێرنێـــت و بـــە 

ـــە شـــێوەیەکی گشـــتیر  ـــان دەمارگـــرژ و ب ـــە ی ـــای ڕوانگەیەکـــی کورتبینان مان
بـــە مانـــای گریامنـــە و وەهـــم دێـــت«.9

بـــە درێژایـــی ئـــەو دووســـەد ســـاڵە کـــە لەنێـــوان دەســـەاڵتە 

جیاوازەکانـــی دونیـــا کـــە لـــە ڕێگـــەی ئایدیۆلۆژیاکانیانـــەوە لەگـــەڵ 

یـــەک لـــە ملامنێیەکـــی بـــەردەوام بـــوون، ئـــەو ملمالنێیانەیـــان بـــۆ ئـــەو 

ئایدیۆلۆژیانـــە دەگەڕانـــدەوە. ئـــەو بابەتـــە ڕاســـتیی خـــۆی تێـــدا هەیـــە. 

ــی زۆری  ــە هەوڵـ ــی کـ ــی ئێرانـ ــەری بەناوبانگـ ــی نووسـ ــی رشیعەتـ عەلـ

ــا  ــەر ئایدیۆلۆژیـ ــت، لەسـ ــک بکرێـ ــە ئایدیۆلۆژیـ ــن بـ ــوو ئاییـ دەدا تاکـ

و ملمالنێـــکان دەڵێـــت: »ســـەرەڕای جیـــاوازی و ناکۆکیـــی زۆر کـــە لـــە 

زانســـت و فەلســـەفەدا هەبـــووە و هەیـــە، لـــە مێـــژوودا زانســـت هیـــچ کات 

ـــی  ـــچ کات بەربەرەکانێ ـــەفە هی ـــەوە، فەلس ـــێ نکەوتووەت ـــی ل بەربەرەکانێ

ـــەڕەکان،  ـــە ش ـــوون ک ـــاکان ب ـــا ئایدیۆلۆژی ـــەاڵم تەنی ـــردووە؛ ب ـــت نەک دروس

9  وینسنت، اندرو ایدئولوژیهای مدرن سیاسی، ترجمە مرتضی ناقبفر، تهران ققنوس، 1378



٢1ئەلبورز ڕۆئین تەن

فیداکارییـــەکان و هەروەهـــا جیهـــادی بـــە شـــکۆی لـــە مێـــژووی مرۆڤایەتـــی 

ـــاوەڕ،  ـــا ئەوانـــەن: ب دروســـت کـــردووە. رسوشـــت و مەرجەکانـــی ئایدیۆلۆژی
ــداکاری«.1٠ ــدادان و فیـ ــیاریەتی، پێکـ بەرپرسـ

ـــی  ـــا مانایەک ـــە ئایدیۆلۆژی ـــرد ک ـــتییەش وای ک ـــەو ڕاس ـــەر ئ ـــان ه بێگوم

ــوو  ــەاڵم هەمـ ــکات، بـ ــت بـ ــدا دروسـ ــکی زۆر کەسـ ــە مێشـ ــی لـ نەرێنـ

ـــای  ـــە دونی ـــە ل ـــەوە، چونک ـــاکان ناگەڕێن ـــۆ ئایدیۆلۆژی ـــەو ملمالنێیانـــە ب ئ

ئەمـــڕۆدا ملمالنێـــکان بـــە هەمـــان ڕێـــژەی پێشـــووتر بەبـــێ هەبوونـــی 

ـــە ڕووســـیەی  ـــە ل ـــە هـــەر بەردەوامـــن. بـــۆ منوون ـــەو ئایدیۆلۆژیان بەشـــێک ل

»پوتیـــن« کـــە سوسیالیســـم نەمـــاوە و بـــە تەواوەتـــی دەســـەاڵتێکی 

ـــە  ـــز ب ـــکای زلهێ ـــە لەگـــەڵ ئەمری ـــەاڵم ملمالنێک ـــە، ب ـــت و ئۆلیگاریش ڕاس

ـــە  ـــەڕ ل ـــەدا ش ـــەو ملمالنێی ـــی ئ ـــە ئاکام ـــە و ل ـــە بەردەوام ـــێوەیەکی دیک ش

ــی  ــەت وێرانییەکـ ــت و تەنانـ ــت دەبێـ ــن« دروسـ ــی وەک »ئۆکرایـ واڵتێکـ

زۆریـــش بـــەدی دەهێنێـــت.

بـــەاڵم لێکۆڵەرانێـــک کـــە ئـــەو بەریەککەوتنانـــە بـــۆ هەبوونـــی 

ـــە هـــەر دەرفەتێکـــدا هـــەوڵ دەدەن  ـــاواز دەگەڕێنـــەوە، ل ـــای جی ئایدیۆلۆژی

بـــە بیـــردۆزی کۆتایـــی ئایدیۆلۆژیـــا و تەنانـــەت کۆتایـــی مێـــژووش، مزگێنیـــی 

ســـەرکەوتن بـــدەن. »مەکتەبـــی کۆتایـــی ئایدیۆلۆژیـــا، کۆتاییەکانـــی 

ـــوو،  ـــارددا ب ـــەڕی س ـــەردەمی ش ـــە س ـــی و ل ـــەی 19٥٠ی زایین ـــی دەی قوناغ

ســـەرەڕای ئـــەوەی گریامنـــە بنەڕەتییەکانـــی ئـــەو جوواڵنەوەیـــە پێشـــر 

ـــی   ـــی و سیاس ـــی کۆمەاڵیەت ـــە زانایان ـــان ب ـــە خۆی ـــەوە ک ـــەن زۆر کەس لەالی

1٠   رشیعتى ،عىل، جهانبينى و ایدئولوژی، مجموعه آثار 3٢ ،چاپ آذر،1361
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دەزانـــی جەختـــی لەســـەر کرابـــووەوە، لەگـــەڵ ڕووداوەکانـــی کۆتایـــی 

دەیـــەی 198٠ و هەڵوەشـــانەوەی کۆمۆنیـــزم لـــە ئورووپـــای ڕۆژهـــەاڵت 

ــبینیکردنی  ــە پێشـ ــتیان بـ ــرا دەسـ ــازاد، خێـ ــازاڕی ئـ ــۆ بـ ــەوە بـ و گەڕانـ
ســـەرکەوتنی ئـــەو تیۆرییانـــە کـــرد«.11

ــەوە  ــردۆزی دیکـ ــک بیـ ــەن هەندێـ ــەر زوو لەالیـ ــە هـ ــەو مزگێنییـ ئـ

ــە  ــەوەش بـ ــوو، ئـ ــتی خواردبـ ــیالیزم شکسـ ــتە سوسـ ــەوە؛ ڕاسـ ڕەت کرایـ

مانـــای شکســـتی یەکێـــک لـــە ئایدیۆلۆژیـــاکان دەهـــات نـــەک کۆتایـــی 

ـــا«  ـــە »فۆکۆیام ـــۆڤییەتیش ک ـــی س ـــی دوای ڕووخان ـــە تایبەت ـــا، ب ئایدیۆلۆژی

ـــی  ـــی فیکری ـــا و ملمالنێ ـــوو، ئایدیۆلۆژی ـــفی کردب ـــژوو وەس ـــی مێ ـــە کۆتای ب

ئایدیۆلۆژیـــاکان هـــەر بـــەردەوام بـــووە. بـــۆ منوونـــەی هـــەرە بەرچـــاوی 

ـــی ســـندرز«  ـــە پێگـــەی سیاســـەتوانانی وەک »برن ـــاژە ب ـــن ئام ـــەوە دەتوانی ئ

ـــە  ـــن ک ـــان بکەی ـــەی خۆی ـــو کۆمەڵگ ـــکا لەنێ ـــی ئەمری ـــێناتۆری دێمۆکرات س

بەرگریـــی لـــە هەندێـــک لـــە بنەمـــا سوسیالیســـتییەکان دەکات. 

نووســـەرانی کتێبـــی »ایدولوژی هـــای سیاســـی و آرمـــان دمکراتیـــک« 

ـــد  ـــەوەی چەن ـــە هێنان ـــووە ب ـــێ هات ـــی پ ـــا کۆتای ـــا ئایدیۆلۆژی ـــی ئای ـــە واڵم ل

منوونـــەی گرینـــگ دەڵێـــن: »بـــە هێنانـــەوەی ئـــەو هۆکارانـــە پێشـــبینی 

ــر لـــەوەی  ــا بیـــن؛ زیاتـ ــایەدی کۆتاییهاتنـــی ئایدیۆلۆژیـ ــە شـ ناکەیـــن کـ

ســـوود و گرینگیـــی ئایدیۆلۆژیـــا پەراوێـــز بخرێـــت، پێویســـتیامن بەوەیـــە کـــە 

ـــارەی  ـــک لەب ـــا تێڕوانینێ ـــتینەوە هەت ـــردار ببەس ـــە ک ـــزر ب ـــا و ه ئایدیۆلۆژی

تواناکانـــی مـــرۆڤ پێشـــکەش بـــکات، هەتـــا خەڵـــک ناچـــار بـــە کـــردار 

11  وینسنت، اندرو ایدئولوژیهای مدرن سیاسی، ترجمە مرتضی ناقبفر، تهران ققنوس، 1378
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بـــکات... واتـــە هـــەوڵ بـــدات بـــۆ فامکردنـــی چییەتـــی و نوێکردنـــەوەی 

ـــت«.1٢  ـــێ هەبێ ـــە دەب ـــێوەیەی ک ـــەو ش ـــا ب دونی

ــەوەی  ــۆ ئـ ــە بـ ــە ئارادایـ ــک لـ ــڕۆ هەوڵێـ ــەوە ئەمـ ــی دیکـ لەالیەکـ

کـــە جارێکـــی دیکـــە الیەنـــی ئەرێنـــی بـــە مانـــای ئایدیۆلۆژیـــا بدرێـــت، 

ــەوەی  ــۆ ئـ ــە بگیردرێـــت بـ ــی هەنووکـ ــە دۆخـ ــە لـ ــە جۆرێـــک ڕەخنـ بـ

داهاتوویەکـــی باشـــر وێنـــا بـــکات. یـــان تەنانـــەت بوارێـــک بـــۆ 

خوێندنـــەوەی ئایدیۆلۆژیـــاکان وەک پێداویســـتییەک بـــۆ تێگەیشـــن 

ـــوێنداریی  ـــە ش ـــە ک ـــەو باوەڕەدای ـــە ل ـــکات چونک ـــوو ب ـــتا و داهات ـــە ئێس ل

ـــتیدا  ـــە ڕاس ـــار زۆرە؛ »ل ـــرۆڤ یەکج ـــی م ـــەر ژیان ـــییەکان لەس ـــا سیاس ئایدی

ـــە  ـــەن ک ـــت دەک ـــک دروس ـــتا جیهانێ ـــە ئێس ـــا سیاســـییەکانن ک ئایدیۆلۆژی

ـــن-  ـــان دەکەی ـــدا ژی ـــەک تێی ـــت و ی ـــەدەی بیس ـــە س ـــان ل ـــە و مندااڵمن ئێم

ـــە  ـــر ل ـــەت ئاڵۆزت ـــە ڕووی سیاســـییەوە تەنان ـــەو ســـەدەیە ل ـــارە ئ ـــوو دی وەک
ســـەدەی بیســـتەم بێـــت«.13

ـــە  ـــە ژینگ ـــی ب ـــەی گرینگ ـــەوزەکان، ئەوان ـــە س ـــن حیزب ـــک دەبینی کاتێ

و ژیانـــی هەســـارەی زەوی دەدەن، لـــە دونیـــای سیاســـەتی ڕۆژاوادا لـــە 

ـــان  ـــە تێڕوانینەکانی ـــاس ل ـــەک ب ـــەت وەک ئایدلۆژیی ـــەندندان و تەنان پەرەس

ــت  ــەر دێـ ــان بەسـ ــاکان گۆڕانکارییـ ــک ئایدیۆلۆژیـ ــان کاتێـ ــت، یـ دەکرێـ

و خۆیـــان ئاپدەیـــت دەکـــەن و زیاتـــر دەبنـــە ڕۆژەڤـــی سیاســـی، ئـــەو 

1٢  بال ترنس-دگر ریچارد، ایدئدولوژیهای سیاسی و ارمان دمکراتیک، مرجم احمد صبوری، کتابخانە 
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ـــر  ـــەت زیات ـــەت و تەنان ـــێ نای ـــی پ ـــا کۆتای ـــت ئایدیۆلۆژی ـــە دەڵێ ـــارەی ک وت

ـــی دوو  ـــە تێپەڕبوون ـــت. »ب ـــتی دەنوێنێ ـــدا ڕاس ـــی مرۆڤ ـــە ژیان ـــتە، ل پێویس

ـــەوە  ـــا لێکۆڵین ـــا زۆر گـــۆڕاوە، ئایدیۆلۆژی ـــای چەمکـــی ئایدیۆلۆژی ســـەدە وات

ـــە  ـــە ک ـــە هزرێک ـــانەی کۆمەڵ ـــوو نیش ـــە، بەڵک ـــزرەکان نیی ـــتی ه ـــە زانس ل

دەیهەوێـــت هـــزر بـــە کـــردار ببەســـتێتەوە، واتـــە ئایدیۆلۆژیـــا شـــێوازی 
بیرکردنـــەوەی خەڵـــک و چۆنیەتیـــی کـــرداری ئـــەوان ڕێـــک دەخـــات«.14

ـــتی  ـــە مەبەس ـــاوازەکان، ب ـــا جی ـــەی ئایدی ـــوون و رشۆڤ ـــتیی هەب پێویس

ـــەی  ـــەو ئایدیۆلۆژیان ـــرکردنی ئ ـــان باش ـــەکان  ی ـــارە نوێی ـــەوەی ڕێگاچ دیتن

کـــە هەیـــە، دەتوانێـــت لـــە بووژانـــەوەی چەمکـــی ئایدیۆلۆژیـــا کەڵکـــی 

لـــێ وەربگیرێـــت، بـــەاڵم بـــەو مەرجـــەی کـــە ئایدیۆلۆژیـــا بگەڕێتـــەوە ســـەر 

ـــاکان، نـــەک چەکـــی  ئـــەو بنەمایـــەی کـــە بـــۆی داهێـــرنا واتـــە زانســـتی ئایدی

ـــە کتێبـــی  ـــەو بارەیـــەوە »ژان بشـــلر« ل ـــە دژی چینێکـــی دیکـــە. ل چینێـــک ب

ـــە توخمـــە ســـەرەکی  ـــک ل ـــا یەکێ ـــت: »ئایدیۆلۆژی ـــە؟ دەڵێ ـــا چیی ئایدیۆلۆژی

و حاشـــاهەڵنەگرەکانی کـــرداری سیاســـییە، لێرەدایـــە کـــە سیاســـەتی بـــێ 
ـــتە«.1٥ ـــا ناڕاس ـــی ئایدیۆلۆژی ـــردۆزی کۆتای ـــان بی ـــا ی ئایدیۆلۆژی

ـــی  ـــە چاالکان ـــێک ل ـــەر بەش ـــیالیزم لەس ـــوێندانەریی سوس ـــەرەڕای ش س

سیاســـی لـــە ئێـــران لـــە ســـەدەی ڕابـــردوو، بـــەاڵم هیـــچ کات کەشـــێکی 

ئـــازاد بـــۆ رشۆڤـــەی ئایدیـــا جیـــاوازەکان لـــە ســـەردەمی پەهلەوییـــەکان 

14  بال ترنس-دگر ریچارد، ایدئدولوژیهای سیاسی و ارمان دمکراتیک، مرجم احمد صبوری، کتابخانە 
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بـــە شـــێوەیەکی درێژمـــاوە نەهاتـــە ئـــاراوە، لـــە دوای ســـەرکەوتنی 

ــە  ــەم دەرفەتێـــک هاتـ ــۆ ماوەیەکـــی زۆر کـ ــران بـ شۆڕشـــی گەالنـــی ئێـ

ــکرا  ــە ئاشـ ــاکان بـ ــا جیـ ــا جیـ ــەری ئایدیۆلۆژیـ ــەوەی نوێنـ ــۆ ئـ ــاراوە بـ ئـ

لەســـەر تیڤییـــەکان بەرگـــری لـــە بۆچوونـــی خۆیـــان بکـــەن، ســـەرەڕای 

ـــە کەڵکیـــان وەرگـــرت بـــۆ  ـــەو بەرنامان ئـــەوەی نوێنەرانـــی ئاخوندەکانیـــش ل

ـــری  ـــی الیەنگ ـــو الیەن ـــەاڵم لەنێ ـــەن، ب ـــەکان الواز بک ـــەی چەپ ـــەوەی پێگ ئ

ـــە  ـــەریعەتی« ک ـــی ش ـــە »عەل ـــووە، لەوان ـــتومڕێک هەب ـــش مش ئاخوندەکانی

ـــی موســـڵامن  ـــەوەی تاک ـــۆ ئ ـــوو ب ـــی ئیســـالم ب ـــری بەئیدۆلۆژیککردن الیەنگ

ــەکات،  ــرداری وەک داب و نەریـــت نـ ــە کۆمەڵێـــک کـ ــڕەوی لـ ــا پێـ تەنیـ

ـــی جێبەجـــێ  ـــەوە ئەرکەکان ـــە ئاگایی ـــە شـــێوەیەکی وشـــیارانە و ب بەڵکـــوو ب

ـــەو  ـــەو کەســـانەی کـــە ئ ـــم رسوش« یەکێکـــی دیکـــە ل ـــکات. »عەبدولکەری ب

ـــی ئیســـالم ڕەت  ـــە حکوومـــەت دەکـــرد، بەئیدئۆلۆژیککردن ـــی ل کات بەرگری

ـــەریعەتی  ـــی ش ـــی عەل ـــی دوای ـــاڵەی کۆچ ـــە 1٥ س ـــەت ل ـــەوە، تەنان دەکات

ـــی  ـــە دژایەت ـــا« ل ـــە ئایدیۆلۆژی ـــر ل ـــاوی »بەرفراوان ـــر ن ـــدا لەژێ ـــە وتارێک ل

ــە  ــا بـ ــا دەڵێـــت: »ئایدیۆلۆژیـ ــەر ئایدیۆلۆژیـ ــە لەسـ ــەو بابەتـ ــەڵ ئـ لەگـ

ــن  ــی بریتیـ ــن تایبەمتەندییەکانـ ــە گرینگریـ ــە کـ ــە هزرێکـ ــای کۆمەڵـ مانـ

ـــی  ـــر سیاس ـــە زیات ـــەو ملمالنێگەل ـــرن )ئ ـــۆ دەگ ـــێ لەخ ـــەم ملمالن ـــە: یەک ل

و ئامانجگەرایانەیـــە. مانـــای سیاســـیبوونی ئایدیۆلۆژیـــاش بـــۆ ئـــەم 

تایبەمتەندییـــە دەگەڕێتـــەوە( هـــەر بۆیـــەش دوژمـــن دروســـتکەر و 

ـــەکان ڕوون  ـــە مرۆیی ـــە گرینگ ـــەڕ بابەت ـــەرکوتکەرن؛ دووەم لەم ـــن س دوژم

و ئاشـــکران )وەکـــوو دێرمینیســـم، هەڵبـــژاردن، کۆتایـــی و ســـەرەتای 

جیهـــان و مـــرۆڤ، خـــودا، نرخـــەکان( کـــە دەبێتـــە هـــۆی دروســـتبوونی 
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ـــە؛  ـــی شـــیکەرەوانی هەی ـــژی فەرمی ـــە توێ ـــا؛ ســـێیەم پێویســـتی ب ـــژی جی توێ

ـــاواز  ـــری جی ـــەی بی ـــت و بەرگ ـــان دەوێ ـــێوە بیرکردنەوەی ـــەک ش ـــوارەم ی چ

ناگـــرن؛ پێنجـــەم زیاتـــر لـــەوەی بـــە دوای حەقیقەتـــدا بگـــەڕن لەگـــەڵ 

ـــال  ـــەی ئیدەئ ـــە بانگەش ـــەو تایبەمتەندییان ـــۆی ئ ـــەم بەه ـــەدان؛ شەش جووڵ

و گشـــتگیربوون و ســـەرووتر لـــە ئەوانـــی دیکـــە دەکـــەن؛ گرینگـــی 

ـــار  ـــک ج ـــزن، هەندێ ـــاری ڕێ ـــەروەر و خوازی ـــاوەز و موریدپ ـــە ئ ـــادەن ب ن

ئایدیۆلۆژیایەکـــی  تایبەمتەندییانـــە  بـــەو  خۆســـەپێنن و ڕق فرۆشـــن. 
تـــەواوە، وەک فاشـــیزم«.16

ــر  ــن زۆر گەورەتـ ــە ئاییـ ــی وایـ ــە »رسوش« پێـ ــەوەی کـ ــەرەڕای ئـ سـ

ـــوان  ـــی نێ ـــی هاوبەش ـــت خاڵ ـــە، دەکرێ ـــە ئایدیۆلۆژیاکان ـــر ل ـــان بەرفراوان ی

ئایدیۆلۆژیـــا و ئایینـــەکان ببیرنێتـــەوە، بەهـــۆی ئـــەو خاڵـــە هاوبەشـــانە 

ــەاڵم  ــت. بـ ــاکان دابرنێـ ــوری ئایدیۆلۆژیـ ــە کاتاگـ ــەکان لـ ــەت ئایینـ تەنانـ

لەســـەر ئـــەو بۆچوونـــە کۆدەنگییەکـــی ڕەهـــا نییـــە، ســـەرەڕای هەمـــوو 

ـــەرانی  ـــە، نووس ـــا هەی ـــن و ئایدیۆلۆژی ـــوان ئایی ـــە لەنێ ـــە ک ـــەو لێکچوونان ئ

ـــوان  ـــی نێ ـــی دمکراتیـــک« جیاوازی ـــی »ایدوئولوژیهـــای سیاســـی و آرمان کتێب

ئاییـــن و ئایدیۆلۆژیـــا بـــەو شـــێوەیە شـــی دەکەنـــەوە کـــە »ئایینـــەکان زیاتـــر 

ـــوداکان( و  ـــان خ ـــودا )ی ـــدارن- خ ـــرۆزی پەیوەندی ـــک و پی ـــەڵ مێتافیزی لەگ

ـــان  ـــتا و ژی ـــە ئێس ـــاس ل ـــر ب ـــا زیات ـــەاڵم ئایدیۆلۆژی ـــردن- ب ـــی دوای م ژیان

لەســـەر گـــۆی زەوی دەکـــەن«.17 

16  رسوش، عبدالکریم. ۱۳۷۲ ،فربه تر از ایدئولوژی، مجله کیان، شامره ۱۴

17  بال ترنس-دگر ریچارد، ایدئدولوژیهای سیاسی و ارمان دمکراتیک، مرجم احمد صبوری، کتابخانە 
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ــە  ــێوەیە پێناسـ ــەو شـ ــی بـ ــە کورتـ ــا بـ ــود« ئایدیۆلۆژیـ ــدرو هیـ »ئانـ

ــێوەیەک  ــە شـ ــراون و بـ ــەوە بەسـ ــە پێکـ ــک کـ ــە هزرێـ دەکات: »کۆمەڵـ

کـــرداری سیاســـی ڕێنوێنـــی دەکات یـــان ئیلهامـــی پـــێ دەبەخشـــێت«.18 

ـــەو  ـــەی ئ ـــەر زۆرب ـــێوەیەکی گشـــتی لەس ـــە ش ـــت ب ـــەیە دەتوانێ ـــەو پێناس ئ

ئایدیۆلۆژیانـــە کـــە لـــە دوو ســـەدەی ڕابـــردوو کـــە لـــە ژیانـــی مرۆڤـــدا 

ـــەش  ـــەو ئایدیۆلۆژیان ـــی ئ ـــت. ڕۆڵ ـــت هەڵوەگەڕێ ـــوون، ڕاس ـــتە ب بەرجەس

بەشـــێکی دیکـــەی الیەنـــی باســـی چەمکـــی ئایدیۆلۆژیایـــە بـــە گوێـــرەی 

نووســـەرانی »ایدئولوژی هـــای سیاســـی و آرمـــان دمکراتیـــک« هـــەر 

ئایدیۆلۆژیایـــەک کـــە ئـــەو چـــوار ڕۆڵـــە نەگێڕێـــت ئایدیۆلۆژیـــا هەژمـــار 

ناکرێـــت، »هـــەر ئایدیۆلۆژیایـــەک بـــۆ پێڕەوانـــی خـــۆی چـــوار ڕۆڵ 

 )4 ئاراســـتەکردن   )3 هەڵســـەنگاندن   )٢ شـــیکردنەوە   )1 دەگێڕێـــت: 

ــی«.19  ــەی سیاسـ بەرنامـ

ــەر  ــەکان لەسـ ــەوەی مرۆڤـ ــۆری بیرکردنـ ــان جـ ــک یـ ــی مرۆڤێـ ژیانـ

کـــە  سیاســـی  ڕێبـــازی  بەتایبەتـــی  و  ئـــەوان  دونیابینیـــی  بنەمـــای 

هەندێـــک  ڕەتکردنـــەوەی  یـــان  پەســـەند  لەســـەر  هەڵیدەبژێـــرن، 

ـــان  ـــا ی ـــەش ئایدیۆلۆژی ـــەر بۆی ـــت، ه ـــاد دەکرێ ـــای سیاســـی بونی ئایدیۆلۆژی

ـــدات  ـــی زۆر ب ـــت یارمەتییەک ـــی دەتوانێ ـــی تراس ـــتی ئایدیاکان ـــان زانس هەم

ــازی مومکیـــن هەڵبژێردرێـــت، ئەگـــەر ئـــەو  ــۆ ئـــەوەی باشـــرین ڕێبـ بـ

ــاو بکرێـــت پێشـــکەوتنی  بابەتـــە لەالیـــەن زۆرینـــەی کۆمەڵگـــەوە ڕەچـ

18  1389 چاپ دوم هیود، اندرو، ، سیاست، ، ترجمە عبدالرحمن عامل، تهران نرش نی

19  بال ترنس-دگر ریچارد، ایدئدولوژیهای سیاسی و ارمان دمکراتیک، مرجم احمد صبوری، کتابخانە 
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ــە دەڵێـــت:  ــێنت« کـ ــەو پێناســـەی »ئانـــدرو وینسـ واڵت مســـۆگەرترە. ئـ

»ئایدیۆلۆژیـــا بیرکردنەوەیەکـــی ڕەخنەگرانەیـــە لەبـــارەی گەوهـــەری 

ـــان  ـــەوە ی ـــرۆڤ ڕەت بکات ـــێ م ـــە دەب ـــەی ک ـــەو نرخان ـــرۆڤ، ئ ـــرداری م ک

ــتەری  ــی بەسـ ــت و ئامادەکردنـ ــی هەبێـ ــە ئەوانـ ــن بـ ــارەزووی گەیشـ ئـ

تەکنیکیـــی دروســـت بـــۆ ژیانـــی کۆمەاڵیەتـــی، ئابـــووری و سیاســـی کـــە 

ـــل و بەرژەوەندییەکانـــی مرۆڤـــەوە  ـــە پێداویســـتییەکان و مەی پەیوەندیـــی ب

ـــی  ـــا ڕۆڵێک ـــە ئایدیۆلۆژی ـــات ک ـــە دەردەخ ـــەو خاڵ ـــی ئ ـــە باش ـــە«،٢٠ ب هەی

گرینـــگ لـــە ژیانـــی مرۆڤـــدا دەگێڕێـــت. 

ـــا  ـــەی ئایدیۆلۆژی ـــی وش ـــژووی داهێنان ـــەوەی مێ ـــە لێکدان ـــتا ب ئێس

ـــی  ـــی چ نەرێن ـــژوودا، چ ئەرێن ـــە مێ ـــەی کـــە ل ـــەو مانایان و هەروەهـــا ئ

ــدا  ــە ئاکامـ ــت: »لـ ــلر« دەڵێـ ــوو »ژان بشـ ــەر وەکـ ــووە، هـ وەریگرتـ

ئایدیۆلۆژیـــا نـــە دروســـتە نـــە هەڵەیـــە، بەڵکـــوو تەنیـــا دەتوانێـــت 

ـــت«٢1؛  ـــەڵ بێ ـــان تێک ـــک ی ـــتخواردوو، هاوڕێ ـــان شکس ـــەرکەوتوو ی س

بـــەاڵم کام ئایدیۆلۆژیـــا دەتوانێـــت زیاتـــر ســـەرکەوتوو بێـــت دەبـــێ 

جێگـــەی بـــاس بێـــت. لەســـەر ئـــەو بنەمایـــەی کـــە ئایدیۆلۆژیـــاکان 

لـــە ســـەرەتادا شـــیکردنەوەیەک لـــە دۆخـــی ئێســـتا، بـــە مەبەســـتی 

هەروەهـــا  و  هەیـــە  کـــە  کەموکوڕییانـــەی  ئـــەو  دیتنـــەوەی 

ڕەخنەکردنیـــان، دەتوانـــن دەســـت لەســـەر پرســـەکان دابنێـــن، 

ـــوەی  ـــە چوارچێ ـــە ل ـــەو کەموکوڕییان ـــتنی ئ ـــی نەهێش ـــر چۆنیەتی دوات

٢٠  وینسنت، اندرو ایدئولوژیهای مدرن سیاسی، ترجمە مرتضی ناقبفر، تهران ققنوس، 1378

٢1  بشلر ژان، ایدئولوژی چیست؟ نقدی بر ایدئولوژیهای غربی، مرجم علی اسدی، رشکت سهامی 

انتشار، بهار 137٠
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ـــە  ـــەو بەرنامەی ـــدا چـــۆن ئ ـــە کۆتایی ـــت و ل ـــاری دەکرێ ـــەک دی بەرنامەی

جێبەجـــێ دەکرێـــت، دەخرێتـــە بـــەر بـــاس و هەندێـــک جـــار 

ئایدیۆلۆژیســـتەکان خۆشـــیان دەبنـــە پیشـــڕەوی جێبەجێکـــردن. 

ـــنیار  ـــە و پێش ـــە ڕەخن ـــا ب ـــە ئایدیۆلۆژی ـــێوەی ک ـــان ش ـــە هەم ـــەر ب ئەگ

بـــۆ چارەســـەری و بەرنامـــەدا تێپـــەڕ دەبێـــت، ئایدیۆلۆژیایەکـــە 

ـــە  ـــەکات، وات ـــە ن ـــربوون قەدەغ ـــۆ باش ـــی ب ـــە لەخۆگرتن ـــی ڕەخن خۆش

ـــی  ـــتی کۆمەاڵیەت ـــی زانس ـــا وەک تیۆری نەبـــێ بـــە دوگـــم، ئایدیۆلۆژی

ـــەوەی  ـــن. ئ ـــدەر دەب ـــە یارمەتی ـــەکانی کۆمەڵگ ـــەریی پرس ـــۆ چارەس ب

ــن،  ــاوی بکەیـ ــتە ڕەچـ ــە و پێویسـ ــورد گرینگـ ــوو کـ ــە وەکـ ــۆ ئێمـ بـ

ــە  ــەک کـ ــی ئایدیۆلۆژیایـ ــۆ هەبوونـ ــە بـ ــەو قوناغانـ ــی بـ تێپەڕبوونـ

گرینگریـــن پرســـی ئێمـــە کـــە نەبوونـــی ئازادییـــە، بکاتـــە چەقـــی 

بیرکردنەوەمـــان لـــە ژیـــان و بـــە تایبەتـــی لـــە خەبامتـــان ڕەنـــگ بداتـــەوە 

بـــۆ ئـــەوەی خـــاوەن چوارچێوەیەکـــی ڕوون بـــۆ پرســـەکەمان بیـــن.
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ــک  ــە جۆرێـ ــس بـ ــەر مارکـ ــە بەرانبـ ــەر لـ ئەگـ

لەوانەیـــە  هەبێـــت،  ئایینیـــامن  ڕێزێکـــی 

ـــەاڵم  ـــت، ب ـــت بێ ـــراب بەدەس ـــی زۆر خ ئاکامێک

ئەگـــەر ئەویـــش وەک هـــەر مرۆڤێکـــی دیکـــە 

ـــتاش  ـــن، ئێس ـــکات ببینی ـــە ب ـــت هەڵ ـــە دەتوانێ ک

الی  ڕاســـتییەکان  گرینگریـــن  لـــە  بەشـــێک 

ــەون.1  ئـ

بێرتراند ڕاسڵ

1  راسل برتراند، ازادی و سازمان، ترجمە علی رامین چاپ اول 13٥7

سوسیالیزم
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کـــە بـــاس لـــە ئایدیۆلۆژیـــا لـــە ســـەدەی نۆزدەیـــەم و بیســـتەم دەکرێـــت، 

ـــە  ـــییەکانی دیک ـــا سیاس ـــوو ئایدیۆلۆژی ـــە هەم ـــر ل ـــا زیات ـــەک ئایدیۆلۆژی ی

دەردەکەوێـــت، ئەویـــش سوســـیالیزمە. هیـــچ کۆمەڵگەیەکـــی دونیـــا 

ـــر  ـــی لەژێ ـــی و چ نەرێن ـــێوەکان، چ ئەرێن ـــە ش ـــێوەیەک ل ـــە ش ـــە ب ـــە ک نیی

شـــوێندانەریی ئـــەو ئایدیۆلۆژیایـــە نەبووبێـــت، سوســـیالیزم باســـی ڕۆژی 

هەمـــوو ئەوانـــە بـــوو کـــە هەوڵـــی بـــە کردەییکردنیـــان دەدا، یـــان 

ــا  ــە ئایدیۆلۆژیـ ــر لـ ــەک زیاتـ ــان دەدا. لەالیـ ــی دژایەتییـ ــەی هەوڵـ ئەوانـ

وەکـــوو ئایینێکـــی ڕزگاری دەیاندیـــت و پەیڕەوییـــان لـــەو کەســـانە کـــە 

خۆیـــان بـــە نوێنەرانـــی ئـــەو بیـــرە سیاســـییە دەزانـــی کـــە زۆر و جۆراوجـــۆر 

بـــوون، دەکـــرد، لەالیەکـــی دیکـــەوە ئـــەو ئایدیـــا سیاســـییە بـــە بنـــج و 
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ـــە  ـــە بـــەر ڕەخنـــەی لێکۆڵینـــەوە و لێوردبوونـــەوە و بـــاس ل بنەوانـــە دەکەوت

هەڵەکانـــی ئـــەو هـــزرە و بەالڕێداچوونـــی دامەزرێنەرانـــی سوســـیالیزم وەک 

ـــەورەی  ـــاتی گ ـــە کارەس ـــرد، ک ـــی دەک ـــی جیهان ـــان ڕزگاری ـــی ی ـــری سیاس بی

ـــژووی نزیـــک  ـــی مێ ـــە درێژای ـــەوەی کـــە ب ـــی دروســـت کـــرد. ئ ـــۆ مرۆڤایەت ب

دوو ســـەدەی ڕابـــردوو بەشـــێکی بەرچـــاوی وزەی رشۆڤـــەی مرۆڤایەتـــی 

ـــرناوە  ـــەکار هێ ـــە ب ـــەو ئایدیۆلۆژیای ـــندکردنی ئ ـــان پەس ـــەوە ی ـــۆ ڕەتکردن ب

ـــرناو  ـــک پرســـی داهی ـــە گەڵێ ـــووە. بەڵکـــوو ســـەرچاوەی ل ـــە ڕێکـــەوت نەب ب

ـــوو،  ـــەدا هەب ـــییەکانی دیک ـــا سیاس ـــو ئایدیۆلۆژی ـــەرنەبوو لەنێ ـــان چارەس ی

ـــان  ـــد توانیی ـــا چەن ـــیالیزم، ت ـــوەی سوس ـــە چوارچێ ـــەرییەکان ل ـــەاڵم چارەس ب

ـــت. ـــاس هەڵدەگیرێ ـــەکان، زۆر ب ـــی پرس ـــە دەرمان ببن

»وشـــەی سوســـیالیزم ڕەگـــی لـــە وشـــەی التینـــی sociar هەیـــە کـــە 

ــدار  ــەوە بەشـ ــان پێکـ ــوون یـ ــەوە بـ ــن و پێکـ ــەوە یەکگرتـ ــای پێکـ مانـ

ــیالیزم  ــای سوسـ ــن بنەمـ ــەر گرینگریـ ــت«.1 ئەگـ ــبوون دێـ ــان هاوبەشـ یـ

یـــان ویســـتی ئـــەو ئایدیـــا بـــۆ یەکســـانی و خاوەنداریەتیـــی هاوبـــەش 

ـــەک  ـــە وەک ئارەزووی ـــەو بابەت ـــەوە ئ ـــە کۆن ـــن هـــەر ل ـــەوە، دەبینی بگەڕێین

ـــی  ـــت هەوڵ ـــدا بێ ـــە خەیاڵیش ـــەر ل ـــووە، ئەگ ـــەدی نەهات ـــکات ب ـــە هیچ ک

بـــۆ دراوە کـــە مـــرۆڤ پێـــی بـــگات. یەکێـــک لـــە ســـەرەتاییرینی ئـــەو 

ـــدان،  ـــەی بیرمەن ـــەر رشۆڤ ـــە ب ـــوورساو کەوت ـــێوەیەکی ن ـــە ش ـــە ب ـــە ک خەیاڵ

ـــی و زۆر  ـــارەدا خاوەنداریەت ـــەو ش ـــە ل ـــە ک ـــا«ی ئەفالتوون ـــاری »یوتۆپی ش

ـــی  ـــەس خاوەن ـــچ ک ـــن و هی ـــار دەکرێ ـــەش هەژم ـــە هاوب ـــە ب ـــی دیک بابەت

1  وینسنت اندرو، ایدئولوژیهای مدرن سیاسی، ترجمە مرتضی ناقبفر، تهران ققنوس، 1378
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ـــوون  ـــە ئەفالت ـــەوەی ک ـــە، ئ ـــی هەمووان ـــتێک ه ـــوو ش ـــە و هەم ـــچ نیی هی

ــۆ  ــەوەی بـ ــە بیرکردنـ ــێک لـ ــار بەشـ ــی کەونـ ــەورەی یۆنانـ ــدی گـ بیرمەنـ

هەبوونـــی شـــارێک کـــە تێیـــدا یەکســـانی بەرجەســـتە ببێـــت، بـــە 

هەڵکـــەوت نەبـــووە، بەڵکـــوو ســـەرچاوەی ئـــەو خەیاڵـــە یـــان ویســـتە، 

ــە  ــاواز بـ ــەردەمی جیـ ــە سـ ــە لـ ــە کـ ــە جیهاندایـ ــانی لـ ــی یەکسـ نەبوونـ

شـــێوەی جیـــاواز هەبـــووە، بـــەاڵم ئایـــا دروســـتکردنی یوتۆپیایـــەک لـــە 

مێشـــک و دواتـــر هەوڵـــی جێبەجێکردنـــی دەتوانێـــت یەکســـانی بـــەدی 

بهێنێـــت و نادادییـــەکان بســـڕێتەوە؟ ئایـــا ڕەچاوکردنـــی کۆمەڵگـــە وەک 

ـــەک ئاراســـتە دەڕوات،  ـــەرەو ی ـــە ب ـــوو و یەکپارچـــە ک پێکهاتەیەکـــی یەکگرت

تـــا چەنـــد لـــە ڕاســـتیی مرۆڤایەتـــی نزیکـــە؟ 

ــۆر« )1474- ــس مـ ــەی »تامـ ــا کتێبەکـ ــەی یوتۆپیـ ــی دیکـ منوونەیەکـ

ــەوە،  ــاو بووەتـ ــا بـ ــە یوتۆپیـ ــاوە واتـ ــەو نـ ــەر بـ ــە هـ ــوو  کـ 1٥3٥( بـ

ـــژراو  ـــی داڕێ ـــدا لەســـەر پالن ـــە بنەڕەت ـــە ل ـــاری ک ـــی جووتی لەوێشـــدا واڵتێک

دروســـت کـــراوە کـــە لـــەو واڵتـــە خەیاڵییەشـــدا یەکســـانیی مـــرۆڤ بـــە 

تـــەواوی هاتووەتـــە دی. لـــە بەشـــێک لـــەو کتێبـــەی »مـــۆر«دا هاتـــووە: »لـــە 

ـــار و  ـــە ئەنب ـــن ک ـــوو دەزان ـــە، هەم ـــوو شـــتێک هـــی هەمووان ـــا هەم یوتۆپی

ـــیتی  ـــە پێوس ـــتێک ک ـــەر ش ـــۆ ه ـــەس ب ـــچ ک ـــڕە و هی ـــەت پ ـــیلۆکانی دەوڵ س

ـــەو شـــارە دەتوانرێـــت بوترێـــت  ـــەوەی لەســـەر ئ ـــەش نابێـــت«.٢ ئ بێـــت بێب

زۆر باشـــە، بـــەاڵم بەداخـــەوە کـــە خەیاڵـــە، بـــەاڵم خەیاڵێکـــی جـــوان و 

ـــۆش. خ

٢  مور تامس، ارمانشهر )یوتوپیا(، ترجمە داریوش اشوری نادر افشاری، تهران خوارزمی 1373



ئایدۆلۆژی کوردایەتی 36

»بەشـــێک لـــە بیرمەندانـــی مێـــژوو، مێـــژووی وردی سوســـیالیزم بـــۆ 

ـــەو وشـــەیەش  ـــەوە، ئ الیەنگریـــی سیاســـی و کۆمەڵێـــک بۆچـــوون دەگەڕێنن

ــە  ــی فەڕانسـ ــی دوای شۆڕشـ ــی چاخـ ــزم منداڵـ ــزگاری و لیرباڵیـ وەک پارێـ

ـــە  ـــی فەڕانس ـــی شۆڕش ـــت کاریگەری ـــان ناکرێ ـــن«.3 بێگوم ـــار دەکرێ هەژم

ـــر ڕووی  ـــە دوات ـــەی ک ـــەو ڕوداوان ـــوو ئ و چاخـــی ڕۆشـــنگەری لەســـەر هەم

ـــارای سوســـیالیزم وەک  ـــە ئ ـــەاڵم ســـەرەتای هاتن ـــن،  ب داون فەرامـــۆش بکەی

خەباتێـــک بـــۆ گەیشـــن بـــە یەکســـانی و دادپـــەروەری ڕاســـتەوخۆ گرێـــدراوە 

بـــە ســـەردەمی شۆڕشـــی پیشەســـازی و دوای دروســـتبوونی ماشـــێنی هەڵـــم 

لـــە ئورووپـــا. شۆڕشـــی پیشەســـازی  گەلێـــک گۆڕانکاریـــی لـــە مێـــژووی 

ــدا دروســـت کـــرد، ژیانـــی مرۆڤەکانـــی لـــە الدێـــەوە بـــەرەو  مرۆڤایەتیـ

ـــە  ـــە ل ـــەکان ک ـــە کارگ ـــردن ل ـــەرەو کارک ـــدا ب ـــش لەوێش ـــارەکان و دواتری ش

ـــووە هـــۆی دروســـتبوونی  ـــوو، ڕاکێشـــا و ب دەســـتی چینێکـــی ســـەرمایەدار ب

چینێکـــی زۆرینـــەی کرێـــکار. لـــە ســـەردەمی شۆڕشـــی پیشەســـازیدا 

ــتنی  ــۆ بەدەستخسـ ــان بـ ــژەی بەرهەمهێنـ ــان ڕێـ ــە بەرهەمهێنـ ــر لـ زیاتـ

ـــۆ  ـــە ســـەرمایەداران ب ـــرد ک ـــدا ک ـــی پەی ـــدە گرینگی ـــر ئەوەن ســـوودێکی زیات

وەدەستخســـتنی ئـــەو ســـوودە بەشـــێک لـــە مرۆڤایەتییـــان وا چەوســـاندەوە 

کـــە بـــە یەکێـــک لـــە تابلـــۆ هەرەبەئازارەکانـــی مرۆڤایەتـــی دەزانرێـــت. 

پێویســـتە لێـــرەدا ئامـــاژە بـــەوەش بکەیـــن، دەرکەوتنـــی ســـەرمایەداری 

ـــان  ـــزم ی ـــای لیرباڵی ـــەی ئایدیۆلۆژی ـــەو بنەمایان ـــی ئ ـــان بەرهەم ـــاوکات ی ه

ـــەوەی  ـــۆ ئ ـــاک دەدا ب ـــە ت ـــی ب ـــە ئازادی ـــوو ک ـــەرمایەداری ب ـــی س لیرباڵیزم

3  وینسنت اندرو، ایدئولوژیهای مدرن سیاسی، ترجمە مرتضی ناقبفر، تهران ققنوس، 1378
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ـــۆ خـــۆی کـــۆ بکاتـــەوە.  ـــۆ ئـــەوەی زیاتریـــن ســـوود ب ـــدا بێـــت ب ـــە کێبەڕکێ ل

دەکرێـــت ئـــەو ســـەردەمە بـــە یەکێـــک لـــە خراپریـــن دۆخـــی ژیانـــی 

مرۆڤایەتـــی بـــە تایبەتـــی بـــۆ چینـــی زۆرینـــە واتـــە کرێـــکاران بزانیـــن؛ 

ـــە  ـــا زۆر ب ـــە بریتانی ـــکار ل ـــی کرێ ـــی چین ـــە کتێب ـــس« ل ـــک ئێنگێل »فرێدری

ـــی  ـــرەی ڕاپۆرت ـــە گوێ ـــت: »ب ـــردووە و دەڵێ ـــاس ک ـــەی ب ـــەو دۆخ ـــی ئ باش

ـــد،  ـــان دادەمەزران ـــە منداڵەکانی ـــەی ک ـــەو کارگەگەل ـــدی، ئ ـــەی ناوەن کۆمیت

بـــە کەمـــی ٥ ســـااڵن و زۆرجاریـــش 6 و 7 ســـااڵن و زۆرتـــر 8-9 ســـااڵن 

ــواردن  ــی نانخـ ــی کاتـ ــێ هەژمارکردنـ ــدااڵن بـ ــە کاری منـ ــوون. ڕۆژانـ بـ

ــی  ــد. خاوەنـ ــری دەخایانـ ــۆ 18 کاتژمێـ ــەی 14 بـ ــوودانەکان، زۆربـ و پشـ

ـــە  ـــودان ب ـــزادان و جنێ ـــدان و س ـــۆ لێ ـــان ب ـــتی چاوەدێرانی ـــەکان دەس کارگ

کرێـــکاران ئـــاوەاڵ بەجـــێ هێشـــتبوو، خۆشـــیان ڕۆڵێکـــی چاالکیـــان لـــە 

تەمێکردنیـــان هەبـــوو«.4  

ـــی  ـــە چین ـــووە ک ـــە ب ـــەو دۆخ ـــووک ل ـــی زۆر بچ ـــا منوونەیەک ـــەوە تەنی ئ

کرێـــکار تێیـــدا ژیـــاون. بێگومـــان ئـــەوە ژیانـــی زۆرینـــەی کۆمەڵگـــە و 

ـــاس  ـــە ب ـــەی ک ـــەو نوورساوان ـــوون. ئ ـــەژار ب ـــکار و ه ـــی کرێ ـــوو چین هەم

ـــان کرێـــکار دەکـــەن،  ـــە شـــوێنی مانـــەوە و خـــواردن و تەندروســـتیی ملیۆن ل

ـــەک  ـــن، ئایدیای ـــی دابنێی ـــژووی مرۆڤایەت ـــی مێ ـــەی ڕەش ـــە پەڵ ـــت ب دەکرێ

ـــە  ـــکات، خـــۆی ل ـــە ســـتەملێکراوە ب ـــەو چین ـــی ئ ـــە ماف ـــری ل ـــت بەرگ بتوانێ

خۆیـــدا مـــرۆڤ تـــەوەر هەژمـــار دەکرێـــت. هـــەر بۆیـــەش کەســـانی وەکـــوو 

ــووە،  ــە بـ ــی کارگـ ــی خاوەنـ ــە خۆشـ ــن« )1771-18٥8( کـ ــرت ئوێـ »ڕابێـ

4  انگلس فردریک، وضع طبقە کارگر در انگلستان- بر اساس مشاهدات شخشی و منابع معترب، مرجم 

نوید قیداری
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ـــکاران  ـــەڵ کرێ ـــاس و لەگ ـــەر ب ـــە ب ـــە بخەن ـــەو بابەت ـــە ئ ـــان داوە ک هەوڵی

ـــرت  ـــی ڕابێ ـــدەن. هەوڵەکان ـــکاران ب ـــی کرێ ـــەرکردنی دۆخ ـــی چارەس هەوڵ

بـــە یەکەمیـــن هەوڵەکانـــی خەبـــات بـــۆ یەکســـانی و مافـــی یەکســـانی 

و خاوەنداریەتیـــی هاوبـــەش لـــە ســـەدەی نـــۆزدە دەزانرێـــت کـــە بـــە 

ـــت. ـــیالیزم دەنارسێ ـــوەی سوس ـــە چوارچێ ـــات ل خەب

ـــان  ـــەی 18٢٠ ی ـــی دەی »وشـــەی سوســـیالیزم و سوسیالیســـت کۆتاییەکان

ســـەرەتای 183٠ لـــە بریتانیـــا و فەڕانســـە پەیـــدا بـــوو، کۆنریـــن بەکارهێنانـــی 

Co-ope- ـــەرەوەز  ـــاری ه ـــی گۆڤ ـــە ژمارەکان ـــک ل ـــۆ یەکێ ـــەیە ب ـــەو وش )ئ

وەبیرهێنـــەرەوەی  ناوەکـــەی  کـــە  دەگەڕێتـــەوە   )rative Magazine

کەســـێکە کـــە زۆر کـــەس پێیـــان وایـــە دامەزرێنـــەری سوســـیالیزمە واتـــە 

ــەر  ــە لەسـ ــن کـ ــی ئۆێـ ــێ وێنەکانـ ــە بـ ــڕای هەوڵـ ــن«.٥  وێـ ــرت ئۆێـ ڕابـ

ـــوە  ـــەاڵم نەیتوانی ـــوون، ب ـــرۆڤ داڕێژراب ـــتی م ـــی رسوش ـــای چاکەخوازی بنەم

ـــە  ـــوێندانەرییەکەی ل ـــەوە ش ـــەرەڕای ئ ـــگات، س ـــاکام ب ـــە ئ ـــەواوی ب ـــە ت ب

ـــۆ  ـــەر وەک ب ـــت، ه ـــەم بزانرێ ـــە ک ـــێ ب ـــەش ناب ـــرکردنی دۆخەک ـــاو باش پێن

ـــان  ـــەو کاری ـــی ئ ـــە کارگەکان ـــە ل ـــکاران ک ـــی کرێ ـــی داوە ژیان خۆشـــی هەوڵ

ـــە  ـــی زۆر قەدەغ ـــە دوای هەوڵێک ـــۆ منوون ـــات، ب ـــی بب ـــەرەو باش ـــردووە ب ک

دەکات کـــە منداڵـــی خـــوار تەمـــەن 1٠ ســـاڵ لـــە کارگەکانـــی ئـــەو کار 

ـــای  ـــە دونی ـــە ل ـــاس ک ـــەر ب ـــە ب ـــەو پێداویســـتییانەی هێنای ـــن ئ ـــکات، »ئوێ ب

ـــێ«.6  ـــەرنجیان نەدابووی ـــەر س ـــی و کێبەرکێک تاکگەرای

ـــی  ـــە قەدەغەکردن ـــکاران، ب ـــی کرێ ـــرکردنی دۆخ ـــی باش ـــەر چاالکی ئەگ

٥  گیگن وینسنت ، مقدمەای بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمەی محمد قائد، چاپ اول 137٥

6  راسل برتراند، ازادی و سازمان، ترجمە علی رامین چاپ اول 13٥7
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کارکردنـــی مندااڵنـــی ژێـــر 1٠ ســـاڵ وەک هەنگاوێکـــی شـــایانی بـــاس و 

ـــت، نیشـــان دەدات  ـــاس بکرێ ـــکاران ب ـــۆ باشـــرکردنی دۆخـــی کرێ گرینـــگ ب

ـــی  ـــن« پێ ـــووە. »ئۆێ ـــراپ ب ـــد خ ـــە چەن ـــە زۆرینەی ـــەو چین ـــی ئ ـــە دۆخ ک

ـــۆری  ـــە ج ـــەزراوە ک ـــوێ دام ـــای ن ـــەر بنەم ـــوێ لەس ـــتەمی ن ـــوو »سیس واب

ـــەو  ـــوو ئ ـــوو. نزیکـــەی هەم ـــی داهات ـــە نەوەکان ـــا دەکات ل ـــە توان ـــرۆڤ ب م

خراپـــەکاری و هەژارییـــە کـــە ئێمـــە و باپیرامنـــان ئەزموومنـــان کـــردووە، 
پێشـــگیری دەکات«.7

»ســـەن سیمۆنـ«ــــی )176٠-18٢٥( فەڕانســـەویش یەکێکـــی دیکـــە لـــەو 

ـــکاران  ـــی کری ـــاکان و دۆخ ـــە یاس ـــکاری ل ـــتی گۆڕان ـــە ویس ـــوو ک ـــانە ب کەس

ـــەر باســـی دۆخـــی  ـــە ب ـــەو ســـەرکەوتنانەیان هاتن ـــەاڵم ئ ـــکات، ب دروســـت ب

کرێـــکاران و نەیتوانـــی گۆڕانکارییەکـــی ڕیشـــەیی دروســـت بـــکات، بەڵکـــوو 

وەک بەشـــێک لـــە هەوڵـــی سوسیالیســـتەکان مایـــەوە. »«بنەماکانـــی 

سوســـیالیزمی ســـەن ســـیمۆن پێویســـتی بـــە تێگەیشـــتنێکی ئاڵـــۆز و 

بەرانبـــەری کۆمەاڵیەتـــی هەیـــە، واتـــە بەکارهێنانـــی ئەرێنیـــی زانســـتی 

بەرنامەڕێژیـــی ئابـــووری و کۆمەاڵیەتـــی لەالیـــەن کارناســـەکانەوە«.8  

فەیلەســـوفێکی بـــە ڕەچەڵـــەک جوولەکـــەی ئاڵامنـــی کـــە لـــە واڵتـــی 

ــە  ــر لـ ــە و دواتـ ــی فەڕانسـ ــە واڵتـ ــەرەتا لـ ــووەوە، سـ ــۆی دوور خرابـ خـ

بریتانیـــا نیشـــتەجێ بـــوو، خۆیشـــی بـــە دەســـت گرفتـــی هەژارییـــەوە 

ـــە  ـــەاڵم ل ـــوو ب ـــە هـــەژار نەب ـــووە دۆســـت ک ـــەڵ کەســـێک بب ـــی و لەگ دەناڵ

7  ویراستاران، بال ترنس، دگر ریچارد، ارمانها و ایدئولوژیها، مرجم احمد صبوری کاشانی، تهران 139٠

ــوری،  ــد صب ــم احم ــک، مرج ــان دمکراتی ــی و ارم ــای سیاس ــارد، ایدئدولوژیه ــر ریچ ــال ترنس-دگ 8  ب

ــتان 1386 ــە تهران-زمس ــور خارج ــی وزارت ام ــە تخصص کتابخان
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ـــۆ باشـــرکردنی  ـــوو ب ـــوو، هـــاوکات هاوخـــەم ب ـــاگادار ب ـــکاران ئ دۆخـــی کرێ

ئـــەو دۆخـــە؛ سوســـیالیزمیان لـــە چاالکییەکـــی چاکەخوازانـــەوە بـــۆ 

ـــی  ـــە داهێنان ـــەت ب ـــۆڕی و تەنان ـــەفی گ ـــی- فەلس ـــی سیاس ئایدیۆلۆژیایەک

سوســـیالیزمێکی نـــوێ شـــوێندانەرییەکی زۆریـــان لەســـەر پەرەســـەندنی 

ـــک  ـــە جۆرێ ـــا، ب ـــوو مرۆڤایەتـــی دان ـــی هەم ـــە لـــە ژیان ـــەو ئایدیۆلۆژیای ئ

کـــە دوای پەنجـــا ســـاڵ لـــە مردنـــی ئـــەو فەیلەســـوفە نزیکـــەی یـــەک 

لەســـەر ســـێی واڵتەکانـــی دونیـــا، ئـــەو واڵتانـــە بـــوون کـــە خۆیـــان بـــە 

شـــوێنکەوتووی ئـــەو فەیلەســـوفە دەزانـــی. ئـــەو فەیلەســـوفە کەســـێک 

ــا  ــس )1818-1883( و هەروەهـ ــش مارکـ ــل هایرنیـ ــە کارێـ ــا لـ ــە جیـ نییـ

ــس )18٢٠-189٥(. ــک ئێنگێلـ ــتەکەی فرێدریـ دۆسـ

بریتانیایـــی دەڵێـــت:  بێرترانـــد ڕاســـڵ فەیلەســـوفی  هەروەکـــوو 

ـــغ  ـــە باڵ ـــوو ک ـــس ب ـــس و ئێنگێل ـــەڵ مارک ـــاوکات لەگ ـــا ه ـــیالیزم تەنی »سوس
ــە ســـەرچاوەی ئیلهامـــی حیزبێکـــی سیاســـی«.9 ــوو، توانـــی ببێتـ بـ

کارێـــل مارکـــس لـــە کتێبـــی هەژاریـــی فەلســـەفەدا دەڵێت:«بـــە 

ـــی  ـــتا کات ـــردووە، ئێس ـــەی ک ـــەی دۆخەک ـــەفە رشۆڤ ـــژوو فەلس ـــی مێ درێژای

ـــە  ـــات ک ـــەی دەردەخ ـــەو وتەی ـــکات«. ئ ـــکاری ب ـــر گۆڕان ـــووە ئی ـــەوە هات ئ

ـــی،  ـــەفەیی و سیاس ـــی فەلس ـــی هزرێک ـــە داهێنان ـــر ل ـــس زیات ـــل مارک کارێ

دەیهەوێـــت ئـــەو هـــزرە بـــکات بـــە ئایدیۆلۆژیـــای چینـــی کرێـــکار، بـــۆ 

ـــی  ـــوو مرۆڤایەت ـــکات، بەڵک ـــاش ب ـــکار ب ـــی کرێ ـــی چین ـــەک دۆخ ـــەوەی ن ئ

ــەی  ــەش بناغـ ــەر بۆیـ ــکات. هـ ــەرمایەداری ڕزگار بـ ــتەمی سـ ــە سیسـ لـ

9  راسل برتراند، ازادی و سازمان، ترجمە علی رامین چاپ اول 13٥7
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ـــان  ـــەرمایەداری و بەرهەمهێن ـــەوەی س ـــەر ڕەتکردن ـــەفەیە لەس ـــەو فەلس ئ

ــە  ــەفەیەی بـ ــەو فەلسـ ــا، ئـ ــر دانـ ــوودی زیاتـ ــتنی سـ ــە دەستخسـ ــۆ بـ بـ

ماتریالیزمـــی دیالێکتیـــک و ماتریالیزمـــی مێژوویـــی کـــە ســـەرچاوەی بـــۆ 

»هگێـــل« دەگەڕێتـــەوە، دەوڵەمەنـــد کـــرد، بـــۆ ئـــەوەی ئایدیۆلۆژیایـــی 

سوســـیالیزم زیاتـــر لـــە چاالکییەکـــی سیاســـی یـــان ســـێنفیی کرێـــکاران، 

بکاتـــە دونیابینییەکـــی بەربـــاو هەتـــا ژیانـــی مرۆڤـــەکان و مرۆڤایەتـــی 

بـــەرەو ڕزگاری بـــە واتـــە مارکســـییەکەی ببـــات. 

لـــە هەمـــوو ئـــەو قوناغانـــەی دامەزرانـــدن و پەرەســـەندی ئایدیۆلۆژیـــای 

ــس،  ــە مارکـ ــا  کـ ــوو، زۆری نەکێشـ ــدا بـ ــس لەگەڵیـ ــیالیزم، ئێنگێلـ سوسـ

پەیڕەوانـــی زۆری بـــۆ ئـــەو بیرۆکـــەی خـــۆی بەدەســـت هێنـــا، تەنانـــەت 

ــیزم  ــرا. »مارکسـ ــوە دەکـ ــی لێـ ــیزم باسـ ــیالیزم، مارکسـ ــە سوسـ ــر لـ زیاتـ

بەهێزتریـــن و لێزانانەتریـــن تیۆریـــی سوســـیالیزمی داهێنـــا کـــە لەســـەر 

بنەمـــای تێکەڵکردنـــی ڕەخنەگەرانـــەی ماتریالیســـتی ســـەردەمی ڕۆشـــنگەری، 

ئیدەئالیزمـــی هگێلـــی، ئابووریـــی سیاســـیی لیـــرباڵ و سوســـیالیزمی خەیاڵـــی 

ـــژووی  ـــەی مێ ـــەن و ســـەرەکیی مارکســـیزم رشۆڤ ـــی دەگم ـــد، الیەن دامەزران
بەهێـــزە کـــە بـــۆ کۆمەڵگـــەکان کـــردی«.1٠

سوســـیالیزم کـــە لەســـەر بنەمـــای ڕەتکردنـــەوەی ســـەرمایەداریی 

ئـــەوەی  بـــەاڵم  ئابـــووری، داوای خاوەنداریەتیـــی هاوبـــەش دەکات، 

وەک لـــە زۆربـــەی ئایدیۆلۆژیاکانـــی دیکـــەش هەیـــە لـــە سوســـیالیزمیش 

ــوو  ــە، بەڵکـ ــیالیزم نییـ ــێوەی سوسـ ــەک شـ ــا یـ ــت تەنیـ ــر دەبیندرێـ زیاتـ

1٠  وینسنت اندرو، ایدئولوژیهای مدرن سیاسی، ترجمە مرتضی ناقبفر، تهران ققنوس، 1378
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ــیالیزمی  ــە سوسـ ــاس لـ ــاواز بـ ــی جیـ ــەردەم و قوناغـ ــە سـ ــدان لـ بیرمەنـ

ـــە دەتوانیـــن ئامـــاژە بـــە  سوســـیالیزمی خەیاڵـــی،  ـــان کـــردووە، لەوان جیاوازی

ـــارەی  ـــت لەب ـــیالیزمی ڕێفۆرمیس ـــیزم(، سوس ـــی )مارکس ـــیالیزمی شۆڕش سوس

دەوڵـــەت، سوســـیالیزمی ئەخالقـــی، سوســـیالیزمی گرووپـــی پلورالیســـت 

و سوســـیالیزمی بـــازاڕ بکەیـــن، بـــەاڵم مارکســـیزم کـــە ئەویـــش دوایـــی 

ـــدا  ـــە ڕۆژەڤ ـــر ل ـــە زیات ـــی دیک ـــوو ئەوان ـــە هەم ـــق ل ـــد ل ـــە چەن ـــت ب دەبێ

بـــووە.

مارکـــس ڕەتکردنـــەوەی ســـەرمایەداری لـــە ڕێگـــەی چەنـــد بەرگـــی 

ـــی کۆمۆنیســـت  ـــتنی مانیفێســـتی حیزب ـــا داڕش ـــی ســـەرمایە و هەروەه کتێب

ــەو  ــوو ئـ ــۆ هەمـ ــی بـ ــی سیاسـ ــە بەرنامەیەکـ ــت بـ ــەوەی ببێـ ــۆ ئـ و بـ

ــن و  ــج بگەیەنـ ــە ئامانـ ــیالیزم بـ ــت سوسـ ــە دەیانهەویسـ ــەی کـ حیزبانـ

کۆمەڵگەیەکـــی بـــێ چینایەتـــی بەرهـــەم بهێنـــن، بناغـــەی هزریـــی 

ئایدیاکـــەی دامەزرانـــد، لـــە مانیفێســـتی حیزبـــی کۆمۆنیســـت ئـــەو ڕاســـتییە 

ـــێ دەکات: »کۆمۆنیســـتەکان شـــاردنەوەی بۆچـــوون  ـــەو شـــێوەیە باســـی ل ب

ـــە  ـــن ک ـــکرا ڕادەگەیەن ـــە ئاش ـــن، ب ـــە دەزان ـــە عەیب ـــان ب ـــتەکانی خۆی و ویس

گەیشـــن بـــە ئامانجەکانـــی ئـــەوان تەنیـــا لـــە ڕێگـــەی ڕووخاندنـــی بـــە 
ــتا، مســـۆگەرە«.11 زۆری هەمـــوو سیســـتەمی کۆمەاڵیەتیـــی ئێسـ

ـــن  ـــت: »ئەم ـــت دەڵێ ـــتی کۆمۆنیس ـــەر مانیفێس ـــڵ« لەس ـــد ڕاس »بێرتران

ـــدای  ـــزی پڕوپاگەن ـــە هێ ـــەت ک ـــک نای ـــێ ش ـــەم پ ـــینێکی دیک ـــچ نووس هی

وەک مانیفێســـتی کۆمۆنیســـت بێـــت«.1٢ هـــەر ئـــەو هێـــزەش بـــوو کـــە 

11  مارکس کارل انگلس فردریش، مانیفست حزب کمونیست، مرجم محمد پورهرمزان، 138٥

1٢  راسل برتراند، ازادی و سازمان، ترجمە علی رامین چاپ اول 13٥7
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توانـــی زیاتـــر ئـــەو ئایدیۆلۆژیایـــە کـــە لەســـەر بناغـــەی هەلومەرجـــی 

ـــۆڕش  ـــەرچاوەی ش ـــەوە س ـــژرا، ببێت ـــازییەکان داڕێ ـــە پیشەس ـــا و واڵت بریتانی

ـــا.  ـــوێنی دونی ـــە زۆر ش ل

ــە  ــە ئەوەیـ ــوفەکانی دیکـ ــەی فەیلەسـ ــە زۆربـ ــس لـ ــی مارکـ جیاوازیـ

کـــە زیاتـــر لـــە بەرهەمهێنانـــی هـــزری، چۆنیەتیـــی جێبەجێکردنـــی 

ئـــەو هزرەشـــی کـــردە کاری ســـەرەکیی خـــۆی، هـــەر ئـــەوەش بـــوو کـــە 

ــتۆ،  ــە ئەسـ ــی گرتـ ــیۆناڵی یەکەمـ ــەوەی ئینتێرناسـ ــی کۆبوونـ بەڕێوەبردنـ

ـــە زانســـتیی  ـــر ب ـــەو زیات ـــە ئ ـــیالیزم ک ـــای سوس ـــەی ئایدیۆلۆژی ـــڕای رشۆڤ وێ

دەزانـــی، واڵمـــی ڕەخنەکانـــی لەســـەر ئـــەو ئایدیۆلۆژیایـــە دەیدایـــەوە، 

ـــی  ـــەی واڵتان ـــۆ زۆرب ـــۆی ب ـــەی خ ـــەوە بیرۆک ـــەی ئینتێرناسیۆناڵیش ـــە ڕێگ ل

ئورووپایـــی پیشەســـازی بـــاو کـــردەوە، تەنانـــەت حیزبـــە سوسیالیســـتەکانی 

سوسیالیســـتیی  لقێکـــی  وەک  دادەمـــەزران  واڵتـــەکان  لـــە  کـــە 

ـــس  ـــەی مارک ـــۆ بیرۆک ـــەش ب ـــەو بابەت ـــرد، ئ ـــت کاری دەک ئینتێرناسیۆنالیس

ـــی و  ـــۆی نەدەناس ـــای خ ـــۆ ئایدیۆلۆژی ـــنوورێکی ب ـــەو س ـــە ئ ـــەڕاوە ک دەگ

ـــە دابەشـــکاریی نەتـــەوەکان نەبـــوو بەڵکـــوو دەیـــوت: »مێـــژووی  ـــاوەڕی ب ب

ـــە«.13  ـــی چینایەتیی ـــژووی بەربەرەکانێ ـــتا مێ ـــا ئێس ـــەکان ت ـــوو کۆمەڵگ هەم

ــە  ــس بـ ــیالیزمی مارکـ ــای سوسـ ــەفەییەکانی ئایدیۆلۆژیـ ــا فەلسـ بنەمـ

تەنیـــا نەبـــوون لـــە ڕاکێشـــانی خەڵـــک بـــە دوای ئایدیاکـــەی. بەڵکـــوو وتـــارە 

سیاســـییەکانی دەبـــووە هاندانێکـــی بـــاش بـــۆ ئـــەوەی چینـــی کرێـــکار 

زیاتـــر بـــەرەو بەتەشـــکیالتیکردنی خـــۆی بـــڕوات، بـــۆ ئـــەوەی بتوانێـــت 

13  مارکس کارل انگلس فردریش، مانیفست حزب کمونیست، مرجم محمد پورهرمزان، 138٥
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ـــوو  ـــەک ب ـــە ڕادەی ـــس ب ـــوێندانەریی مارک ـــن. ش ـــان بپێک ـــی خۆی ئامانجەکان

ـــک  ـــەی خەڵ ـــەالی زۆرب ـــای ل ـــەک مان ـــیزم ی ـــیالیزم و مارکس ـــر سوس ـــە ئی ک

هەبـــوو بـــەاڵم لـــە ڕاســـتیدا »مارکســـیزم سوســـیالیزمی ڕاســـتەقینە نییـــە، 
ـــیالیزمە«.14 ـــک لـــە شـــێوەکانی سوس مارکســـیزم یەکێ

ـــی  ـــەی چارەک ـــە پێچەوان ـــی ســـەدەی نۆزدەهـــەم ب ـــی کۆتای ـــر چارەک ئی

یەکـــەم ئـــەوە تەنیـــا ئایدیۆلۆژیـــای ناســـیۆنالیزم، پارێـــزگاری یـــان لیرباڵیزمـــی 

ســـەرمایەداری نەبـــوو کـــە کۆنرۆڵـــی تـــەواوی بەســـەر دۆخەکـــەدا هەبێـــت، 

ــتی و هەوڵـــی باشـــرکردنی دۆخـــی چینـــی  ــزری سوسیالیسـ ــوو هـ بەڵکـ

ــکاران  ــی کرێـ ــەندیکا و حیزبەکانـ ــکیالت و سـ ــەت تەشـ ــکار و تەنانـ کرێـ

ـــە پرۆســـەی سیاســـی  ـــە بەشـــێک ل ـــوون ب ـــە دەب ـــوون ک ـــز ب ـــدە بەهێ ئەوەن

ـــەکان. ـــەی واڵت ـــە زۆرب ل

ـــی  ـــاو دامەزراندن ـــە پێن ـــە ل ـــی دیک ـــن  و ئەوان ـــرت ئوێ ـــی ڕابێ هەوڵەکان

سوســـیالیزم لەالیـــەن مارکـــس و ئێنگلێـــس بـــە هەنـــد وەرنەگیـــران 

و بـــە هەوڵێکـــی بچـــووک دەزانـــرا، تەنانـــەت ئـــەو سوســـیالیزمەیان 

ــی  ــەی جێبەجێکردنـ ــا ڕێگـ ــی و تەنیـ ــی دەناسـ ــیالیزمی خەیاڵـ ــە سوسـ بـ

ـــە  ـــژ ک ـــێکی توندوتی ـــرەوی شۆڕش ـــە گ ـــان ل ـــرناوی خۆی ـــیالیزمی داهێ سوس

بـــە تـــەواوی ئـــەو سیســـتەمەی مەوجـــوود بڕووخێنێـــت دەزانـــی. ئـــەو 

ــەت  ــرد، تەنانـ ــدا کـ ــۆی پەیـ ــۆ خـ ــوێنکەوتووی زۆری بـ ــەش شـ بیرۆکەیـ

ــە  ــایانی باسـ ــی. شـ ــیزم دەزانـ ــە مارکسـ ــان بـ ــە خۆیـ ــان کـ ــی زۆریـ بەشـ

ــەر  ــە ئەگـ ــی کـ ــان وتوویەتـ ــی هەندێکیـ ــە دیتنـ ــس بـ ــەوە مارکـ دەگێڕنـ

14  وینسنت اندرو، ایدئولوژیهای مدرن سیاسی، ترجمە مرتضی ناقبفر، تهران ققنوس، 1378
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ــم«.1٥ ــن مارکسیســـت نیـ ــەوە مـ ــن بەدڵنیاییـ ــە مارکسیســـت بـ ئەوانـ

ـــی  ـــە ســـاڵی 1873 ڕۆڵ ـــەم ل ـــی ئینتێرناســـیۆناڵی یەک ـــەڵ تەواوبوون »لەگ

ـــە  ـــس ل ـــی مارک ـــوو«.16 دوای مردن ـــەواو ب ـــتی ت ـــاری گش ـــە کاروب ـــس ل مارک

ســـاڵی 1883 ئێنگێلـــس وێـــڕای ئـــەوەی لەســـەر خەباتەکـــەی بـــەردەوام 

بـــوو، بـــەردەوام هەوڵـــی شـــیکردنەوەی زیاتـــری ئـــەو ئایدیۆلۆژیایـــەی 

ـــە ئینتێرناســـیۆناڵی دووەم کـــە بـــە سەرپەرســـتیی ئێنگێلـــس بەڕێـــوە  دەدا، ل

ــی  ــیزم و الیەنگریکردنـ ــەواوی مارکسـ ــوەی تـ ــەوڵ درا چوارچێـ ــوو، هـ چـ

ـــت  ـــەرمایەداری دروس ـــی س ـــە واڵتان ـــۆڕش ل ـــێ ش ـــە دەب ـــەی ک ـــەو بنەمای ئ

بێـــت بـــۆ ئـــەوەی پڕۆلێتاریـــا ســـەر بکەوێـــت و هەنگاوەکانـــی بـــەرەو 

ــە  ــە دی. ئێنگێلـــس لـ ــەی بـــێ چینایەتـــی بێتـ ــە کۆمەڵگـ ــزم واتـ کۆمۆنیـ

ـــەی  ـــی بیرۆک ـــتیدا« کرۆکی ـــیالیزمی زانس ـــاوی »سوس ـــر ن ـــینێکی لەژێ نووس

مارکسیزمیشـــی زیاتـــر بـــۆ پەیڕەوانـــی ڕوون کـــردەوە. 

ـــگای ســـەرنجە هـــاوکات لەگـــەڵ پەرەســـەندنی سوســـیالیزم،  ـــەوەی جێ ئ

سیســـتەمە لیرباڵیســـتە ســـەرمایەدارەکانیش بـــەردەوام لـــە چوارچێـــوەی 

باشـــرکردنی دۆخـــی کرێـــکاران یاســـای نوێیـــان دادەنـــا، کـــە توانیبـــووی 

بەنیســـبەت پەنجـــا ســـاڵ پێـــش زۆر گۆڕانـــکاری دروســـت بکـــەن. هـــەر 

بۆیـــەش بەشـــێکی زۆری ئـــەو تەشـــکیالتە و سوسیالیســـتەکانی واڵتانـــی 

ئورووپـــا بـــە دیتنـــی ئـــەو پێشـــکەوتنانە، زیاتـــر بـــەرەو گۆڕانـــکاری لـــە 

ـــەی  ـــەر ڕەخن ـــە ب ـــە سوســـیالیزم دەڕۆیشـــن و دەکەوتن شـــێوازی گەیشـــن ب

1٥  بال ترنس-دگر ریچارد، ایدئدولوژیهای سیاسی و ارمان دمکراتیک، مرجم احمد صبوری، کتابخانە 

تخصصی وزارت امور خارجە تهران-زمستان 1386

16  راسل برتراند، ازادی و سازمان، ترجمە علی رامین چاپ اول 13٥7
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ئەوانـــەی کـــە مارکســـیزمیان وەک ئاییـــن دەپەرســـت.

ـــتاینی  ـــدوارد برنش ـــە ئێ ـــەو بیرمەندان ـــوێندانەرترینی ئ ـــە ش ـــک ل  یەکێ

سوســـیال  حیزبـــی  لـــە  کاتێـــک  کـــە  بـــوو  ئاڵامنـــی   )193٢-18٥٠(

ـــەو  ـــای ئ ـــەر بنەم ـــتاین لەس ـــوو، برنش ـــدام ب ـــش ئەن ـــی ئاڵامنی دێمۆکراتەکان

گۆڕانکارییانـــەی کـــە ڕوویـــان دابـــوو، هەروەهـــا هەندێـــک لـــە بیرۆکەکانـــی 

ـــێکی  ـــە شۆڕش ـــت ب ـــر پێویس ـــت ئی ـــە دەگەیش ـــەو ئاکام ـــۆی ب ـــس خ مارک

ـــتکەوتانەی  ـــەو دەس ـــە ئ ـــرد، چونک ـــاکات و نەدەک ـــا ن ـــژی پڕۆلێتاری توندوتی

بـــە دیهاتـــوون، دەکرێـــت زیاتریـــش بـــن، بەبـــێ شـــۆڕش و ڕووخانـــدن 

ـــت:  ـــۆڕدراودا دەڵێ ـــیالیزمی گ ـــی سوس ـــە کتێب ـــتاین ل ـــوون، برنش ـــەدی هات ب

»ئەمـــڕۆ هیـــچ سوسیالیســـتێک کـــە توانـــای بیرکردنـــەوەی هەبێـــت، خەونـــی 

ــێکی  ــەی شۆڕشـ ــە ڕێگـ ــیالیزم لـ ــری سوسـ ــی زووتـ ــەرکەوتنی هەرچـ سـ

توندوتیـــژ نابینێـــت«.17 بـــەو شـــێوەیە بیرۆکەیـــەک لەنێـــو سوســـیالیزم هاتـــە 

ـــی  ـــی ڕووخاندن ـــە جیات ـــارسا و ل ـــی ن ـــیال دێمۆکراس ـــە سوس ـــە ب ـــاراوە ک ئ

ـــرد.  ـــی ک ـــی پارملان ـــە خەبات ـــی ل سیســـتەماکان الیەنگری

لـــە بریتانیـــا »لـــە ســـاڵی 1884دا ئەنجومەنـــی فابیـــان پەیـــدا بـــوو 

کـــە بـــاوەڕی بـــە کاری لەســـەرخۆ هەبـــوو کـــە شـــۆڕش و ڕووخاندنـــی 

ــی  ــژەی هەوڵەکانـ ــە درێـ ــە لـ ــە کـ ــێوازە خەباتـ ــەو شـ ــا«.18 ئـ وەال دەنـ

ـــە  ـــا ل ـــە جی ـــکاری ب ـــەوەی کرێ ـــەی جوواڵن ـــەو هەواڵن ـــوو ئ ـــن و هەم ئوێ

ـــووی  ـــەندیکایی توانیب ـــی س ـــوەی خەبات ـــە چوارچێ ـــتی ل ـــی مارکسیس خەبات

17  ویراستاران، بال ترنس، دگر ریچارد، ارمانها و ایدئولوژیها، مرجم احمد صبوری کاشانی، تهران 

139٠

18  گیگن وینسنت ، مقدمەای بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمەی محمد قائد، چاپ اول 137٥
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ســـەرکەوتنی بـــاش بەدەســـت بێنێـــت، هـــەر بۆیـــەش لـــە بریتانیـــا 

»نـــە مارکســـیزمی ڕیڤیۆنیســـتی ئاڵامنـــی، بەڵکـــوو ئـــەوە ئـــەو ڕەوتـــە 

ــوون  ــەکان بـ ــە فابیانـ ــا لەوانـ ــە بریتانیـ ــنفکری لـ ــتانەی ڕۆشـ ڕێفۆرمیسـ

کـــە گریامنـــە ســـەرەکییەکانی ڕۆشـــنبیرییان بـــۆ سۆســـیال دێمۆکراســـیی 
ــرد«.19 ــا دروســـت کـ بریتانیـ

ئـــەو بیرۆکەیـــە وێـــڕای ئاڵـــامن هـــەر زوو لـــە زۆربـــەی واڵتانـــی ئورووپـــا 

ـــێ  ـــوت دەب ـــە دەیان ـــێ ک ـــتەکانی دوێن ـــرت و سوسیالیس ـــۆی گ ـــوێنی خ ش

ـــوون بـــە بەشـــێک لـــە سیســـتەمی پارملـــان و هەڵبـــژاردن  بیڕووخێنیـــن، ب

و سیاســـەتی واڵتـــەکان کـــە پێشـــکەوتنی ئەمـــڕۆی دونیـــای ڕۆژاوا کـــە 

ــەدی  ــری بـ ــی زیاتـ ــی و ئابووریـ ــانییەکی سیاسـ ــازادی، یەکسـ ــڕای ئـ وێـ

ـــی  ـــی و دووانەیەت ـــەم، ناهاوئاهەنگ ـــی یەک ـــش شـــەڕی جیهانی ـــاوە؛ »پێ هێن

زیاتـــر دەبـــوو، سوســـیال دێمۆکراســـی بـــۆ بەشـــێک لـــە ڕیڤیۆزونیســـت، 

ـــە  ـــی ب ـــی کۆمەاڵیەت ـــە لیرباڵ ـــەکان ب ـــە نوێی ـــی و لیرباڵ ـــتە ئەخالق سوسیالیس

ـــا ئـــەوڕۆ وشـــەی سوســـیال دێمۆکراســـی  کار هـــات، دوای ســـاڵی 19٢٠ هەت

پەیوەندییەکـــی تونـــدی لەگـــەڵ سوسیالیســـتی ڕێفۆرمیســـت و نەریتـــی 
لیرباڵـــی کۆمەاڵیەتـــی هەیـــە«.٢٠

بـــە دیتنـــی ئەزموونـــی کـــردەوەی سوســـیالیزم لەگـــەڵ ئـــەوەی 

ــە  ــیالیزم لـ ــوو، »سوسـ ــاواز بـ ــوو، زۆر جیـ ــەم هەبـ ــەدەی نۆزدەیـ ــە سـ لـ

ــی  ــڵەتێکی فاندێمێنتالیســـت، یوتۆپیایـ ــدا خسـ ــەرەتایی خۆیـ ــێوەی سـ شـ

و شۆڕشـــیی هەبـــوو. ئامانجـــی سوســـیالیزم نەهێشـــتنی ئابووریـــی 

19  گیگن وینسنت ، مقدمەای بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمەی محمد قائد، چاپ اول 137٥

٢٠  وینسنت اندرو، ایدئولوژیهای مدرن سیاسی، ترجمە مرتضی ناقبفر، تهران ققنوس، 1378
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ـــە  ـــەوەی ب ــازاڕ و گۆڕین ــۆڕی بـ ـــای ئاڵۆگـ ـــەر بنەم ـــەرمایەداری لەس س

کۆمەڵگـــەی سوسیالیســـتی بـــوو کـــە بـــواری چۆنیەتیـــی جیـــاواز بێـــت، 

ــڵی خاوەنداریەتیـــی هاوبـــەش دروســـت ببێـــت،  ــای ئەسـ ــەر بنەمـ لەسـ

نوێنـــەری ئـــەو لقـــە لـــە سوســـیالیزم کارێـــل مارکـــس بـــوو کـــە بیـــری 

ـــە  ـــەو بابەت ـــەاڵم ئ ـــا«.٢1 ب ـــی کۆمۆنیزمـــی ســـەدەی بیســـتەمی داهین بنەڕەتی

بـــە درێـــژەی کات گۆڕانکاریـــی بەســـەردا دەهـــات، ئـــەوەی هـــەر ڕۆژ 

ـــەو  ـــی ئ ـــر دژایەتیکردن ـــرد ئی ـــەرەو الوازی دەب سوســـیالیزم و مارکســـیزمی ب

ئایدیۆلۆژیایـــە لەالیـــەن ئایدیۆلۆژیاکانـــی دیکـــەوە نەبـــوو، بەڵکـــوو لـــە 

ـــە  ـــوو، ل ـــت ب ـــەدان گرف ـــی س ـــە خاوەن ـــەو ئایدیۆلۆژیای ـــدا ئ ـــۆی خۆی نێوخ

ـــان جـــۆر  ـــە دەی ـــوو ب ـــە هەب ـــەی ک ـــە جیاوازان ـــەو گرفـــت و رشۆڤ ئاکامـــی ئ

ـــوون، »دوای  ـــە لقـــی سوســـیالیزم کـــە دژایەتیـــی یەکریشـــیان دەکـــرد هەب ل

ســـاڵی 194٥ درزی قووڵـــر لـــە نێـــوان مارکسیســـتەکان دروســـت بـــوو، 

ــیزمی  ــواز، مارکسـ ــیزمی نوێخـ ــزم، مارکسـ ــتالینیزم، لێنینیـ ــکیزم، سـ تروتسـ

مارکســـیزمی  ئەفریقایـــی،  مارکســـیزمی  مائۆئیـــزم،  مرۆڤدۆســـت، 

ئێگزێستانســـیالیزم، کۆمۆنیزمـــی ئورووپایـــی، مارکســـیزمی ســـراکتورگەرا، 

مارکســـیزمی فەمێنیســـت، زۆر لقـــی دیکـــەی مارکسیســـتی دروســـت بـــوون 
کـــە مارکســـیزمیان لـــە کۆتایـــی خـــۆی نزیـــک کـــرد«.٢٢

بـــەاڵم ئـــەوە کۆتایـــی چیرۆکـــی سوســـیالیزم بـــە تایبەتـــی مارکســـیزم 

نەبـــوو، بەڵکـــوو هێـــز و کەســـانێک هەبـــوون کـــە پێویســـتیان بـــە ئـــەو 

ئایدیۆلۆژیایـــە هەبـــوو بـــۆ ئـــەوەی گۆڕانـــکاری دروســـت بکـــەن، ئـــەو 

٢1  1389 چاپ دوم هیود، اندرو، ، سیاست، ، ترجمە عبدالرحمن عامل، تهران نرش نی

٢٢  وینسنت اندرو، ایدئولوژیهای مدرن سیاسی، ترجمە مرتضی ناقبفر، تهران ققنوس، 1378
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گوڕانکارییانـــە چەنـــد نەرێنـــی بـــوون یـــان تەنانـــەت دۆخێکـــی زۆر خراپیـــان 

ـــە  ـــە ب ـــەی ک ـــک لەوان ـــۆ دەدات، یەکێ ـــایەدییان ب ـــژوو ش ـــرد، مێ دروســـت ک

تونـــدی بـــە دژی برنشـــتاین و بەتایبەتـــی  بیرۆکـــەی خەباتـــی پارملانـــی 

و وەالنانـــی شۆڕشـــی توندوتیژانـــەی برنشـــتاین دەوەســـتاوە، وێالدیمیـــر 

ئیلیـــچ ئولیانوفـــی )187٠-19٢4( ڕووس یـــان بـــە نـــاوە نارساوەکـــەی 

ـــوو. ـــن« ب ـــن، »لێنی بڵێی

لێنیـــن کـــە بـــە دژایەتـــی لـــە برنشـــتاین و هەمـــوو ئەوانـــەی  کـــە 

ــان  ــر ڕەزامەندییـ ــرد و ئیـ ــیال دێمۆکراســـی دەکـ ــە سوسـ ــان لـ الیەنگرییـ

لەســـەر گۆڕانـــکاری لـــە ڕێگـــەی شۆڕشـــی ڕیشـــەیی بـــە تایبەتـــی لـــە 

سیســـتەمی سیاســـییان نەبـــوو، دەڵێـــت: »بـــە کورتـــی ئاڵامنییـــەکان لـــە 

بەرانبـــەر ئـــەوەی کـــە بەجـــێ مـــاوە )مەبەســـت سیســـتەمی سیاســـییە( 

گۆڕانـــکاری ڕەت دەکەنـــەوە، بـــەاڵم ئێمـــە دەڵێیـــن ئـــەوەی کـــە هەیـــە 

دەبـــێ بگۆڕدرێـــت، خۆچەمانـــدن لـــە بەرانبـــەری یـــان ســـازان لەگەڵـــی، 
ڕەت دەکەینـــەوە«.٢3

لێنیـــن لەســـەر بنەمـــای مارکسیســـت بنەمـــای شۆڕشـــێکی لـــە 

ڕووســـیە دانـــا کـــە چینـــی کرێـــکاری زۆر کـــەم بـــوو، تەنانـــەت زۆریـــش 

ـــاری زۆر  ـــی جووتی ـــەاڵم چین ـــوو، ب ـــی ب ـــی ئورووپای ـــە واڵتان ـــر ل دواکەوتووت

بـــوو، لێنیـــن بـــە گۆڕینـــەوەی کرێـــکار بـــە جووتیـــار وێـــڕای ئـــەوەی هەوڵـــی 

ـــی  ـــە داهێنان ـــدا ب ـــان کات ـــە هەم ـــیەی دا، ل ـــایەتیی ڕووس ـــی پاش ڕووخاندن

ـــتنی  ـــڕای پاراس ـــەرکەوت وێ ـــۆڕش س ـــە ش ـــەوەی ک ـــۆ ئ ـــڕەو ب ـــی پێش حیزب

٢3  لنین چە باید کرد؟ منتخب اثار لنین، بازنویسس یاشار اذری، نرش سوسیالیستی کارگر 1384 
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ــا  ــەن تـ ــێ بکـ ــیالیزم جیبەجـ ــری سوسـ ــی دواتـ ــە قوناغەکانـ ــەو شۆڕشـ ئـ

ــەی  ــێوەیە بناغـ ــەو شـ ــزم، بـ ــی کۆمۆنیـ ــێ چنیایەتیـ ــی بـ ــە قوناغـ دەگاتـ

ڕێژیمێکـــی دیکتاتـــۆر و توتالیتـــەری دانـــا کـــە تەنانـــەت جیاوازیـــی بیـــر 

ـــە  ـــات ل ـــن تەن ـــرد، لێنی ـــووڵ نەدەک ـــی قەب ـــو حیزبەکەش ـــی لەنێ و بۆچوون

ئینتێرناسیۆناڵیســـتی ســـێیەم کـــە لـــە ســـاڵی 1919دا دامـــەزرا بڕیـــاری دا 

ـــۆ  ـــە سوســـیال دێمۆکراســـی ب ـــان ل ـــاوی خۆی ـــدام ن ـــی ئەن هەمـــوو حیزبەکان

حیزبـــی کۆمۆنیســـت بگـــۆڕن. 

ــە  ــەو ڕێژیمـ ــک لـ ــەرچاوەی یەکێـ ــە سـ ــووە بـ ــیە بـ ــی ڕووسـ شۆڕشـ

ـــا،  ـــدا هێن ـــە دوای خۆی ـــاتی ب ـــە کارەس ـــا ک ـــەی دونی ـــۆر و توتالیتەران دیکتات

بـــە تایبەتـــی دوای مردنـــی لێنیـــن کـــە ژوزێـــف ویســـاریونویچ ســـتالین 

ـــزم  ـــە لێنینی ـــە ب ـــزم )ک ـــت. »کۆمۆنی ـــە دەس ـــی گرت )1878-19٥3( حکوومەت

ـــوو،  ـــڵ ب ـــتالین کام ـــری س ـــر چەت ـــت( لەژێ ـــیزم-لێنینزم دەزانرێ ـــان مارکس ی

الیەنـــە تیۆرییەکـــەی زیادتـــر لـــە کتێبـــی ›چ دەبـــێ بکەیـــن؟‹ لـــە نووســـینی 

لێنیـــن وەرگـــرت«.٢4 ســـتالین کـــە بەتـــەواوی بـــە البردنـــی بێڕەحامنـــەی 

ـــوو  ـــان هەب ـــییەلی ئەوەی ـــان پوتانس ـــوون ی ـــە دژی ب ـــەی ک ـــوو ئەوان هەم

ــی  ــی چینـ ــرکردنی دۆخـ ــیالیزم و باشـ ــە سوسـ ــر لـ ــن، زیاتـ ــە دژی بـ کـ

ــوڤییەت  ــی سـ ــوەی یەکێتیـ ــە چوارچێـ ــەورەی لـ ــی گـ ــکار، گەالنێکـ کرێـ

هـــەژار و هەژارتـــر کـــرد. 

ئەزموونەکانـــی دیکـــەی بـــە کردەوەکردنـــی سوســـیالیزم هەموویـــان 

ـــە دژی  ـــە تونـــدی ب ـــۆری کـــە ب ـــە ڕێژیمـــی دیکتات ـــوون ب ـــک ب ـــە جۆرێ ب

٢4  گیگن وینسنت ، مقدمەای بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمەی محمد قائد، چاپ اول 137٥
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ـــی  ـــوو بەردەوامی ـــی هەب ـــەوان گرینگی ـــۆ ئ ـــەوەی ب ـــوون و ئ ـــەکان ب ئازادیی

دەســـەاڵتی دیکتاتـــۆری بـــوو نـــەک چینـــی کرێـــکار یـــان خەڵـــک، وەک 

ــان  ــە دون )1893-1976( یـ ــو تسـ ــەی مائـ ــە ڕێگـ ــن لـ ــە چیـ ــەوەی لـ ئـ

زۆربـــەی واڵتـــە سوسیالیســـتییەکانی دیکـــەدا ڕوویـــدان.

ــتەکانی  ــە کۆمۆنیسـ ــەی 197٠ حیزبـ ــە دەیـ ــتالین لـ ــی سـ دوای مردنـ

ئیتالیـــا، ئســـپانیا، بریتانیـــا و فەڕانســـە پارملانیـــان قەبـــووڵ کـــرد. بـــەاڵم 

ـــەو سیســـتەمە کۆمۆنیســـیتییانە،  ـــە دوای یەکـــی ئ ـــی یـــەک ل ـــڕای ڕووخان وێ

ــەو  ــە ئـ ــانەی کـ ــەو پرسـ ــری ئـ ــی زۆرتـ ــەوەی هەرچـ ــەک زەقبوونـ لەالیـ

ـــەو  ـــەوە ئ ـــی دیک ـــوو و لەالیەک ـــت کردب ـــان دروس ـــۆ گەلەکانی ـــە ب ڕێژیامن

پێشـــکەوتن و خۆشـــگوزەرانییەی لـــە واڵتانـــی لیرباڵیســـتی تەنانـــەت بـــە 

ـــکار  ـــە خیانەت ـــتەکان ب ـــە سوسیالیس ـــەکان ک ـــیال دێمۆکرات ـــی سوس هاوکاری

ـــس،  ـــی مارک ـــە مردن ـــاڵ ل ـــەد س ـــوو. دوای س ـــەدی هاتب ـــرد، ب ـــان دەب ناوی

سوســـیالیزم زیاتـــر لـــە ئـــەوەی کـــە لـــە بانگەشـــەی ســـەرەتایی خۆیـــدا 

ــە غودەیەکـــی  ــوو بـ ــن، ببـ ــەرەو ڕزگاری دەبەیـ ــان بـ ــە دەیـــوت جیهـ کـ

ســـەرەتانی کـــە دەبـــێ ال بردرابـــا، تەنانـــەت هەوڵەکانـــی میخایـــل 

گورباچـــوف کـــە ڕاســـتییەکانی دیتبـــوو لـــە چوارچێـــوەی هـــەر دوو 

پـــرۆژەی خـــۆی واتـــە پێرســـتۆریکا )ڕێفۆرمـــی ئابـــووری( و گالسنۆســـت 

ـــاڵی  ـــە س ـــدا ل ـــە کۆتایی ـــرت و ل ـــەری نەگ ـــەکان( س ـــەندنی ئازادیی )پەرەس

1991 بـــە هەڵوەشـــانەوەی یەکێتیـــی ســـۆڤییەت، بەهێزتریـــن دەوڵەتـــی 

سوسیالیســـتی کـــە دژایەتیـــی دونیـــای لیرباڵیســـتیی دەکـــرد، ڕووخـــا. 

کۆتایـــی  بانگەشـــەی  زوو  هـــەر  ســـۆڤییەت  ڕووخانـــی  بـــە 

سوســـیالیزمیش بڵینـــد بـــوو، ئـــەو کۆتاییـــە لەوانەیـــە کۆتایـــی دەوڵـــەت 
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ـــی  ـــای کۆتای ـــە مان ـــەوە ب ـــەاڵم ئ ـــت، ب ـــییەت بێ ـــە مارکس ـــێوازە ل ـــەو ش و ئ

ویســـتە ڕەواکانـــی سوسیالیســـتی وەکـــوو یەکســـانی و دادپـــەروەری نایـــەت، 

ـــاد  ـــەکان زی ـــوان چین ـــە هـــەر شـــوێنێک کـــە مـــەودای نێ ـــن ل چونکـــە دەبینی

دەبێـــت یـــان لـــە یەکســـانیی سیاســـی و ئابـــووری و دادپـــەروەری دوور 

ـــتێت،  ـــت هەڵدەس ـــش بێ ـــە الوازی ـــیالیزمیش ب ـــاواری سوس ـــەوە، ه دەکەون

ئێســـتا لـــە زۆربـــەی واڵتـــەکان بەهـــۆی سوســـیال دێمۆکراتـــەکان یـــان 

سیاســـەتە کۆمەاڵیەتییەکانـــی سۆســـیال دێمۆکراتـــەکان بەڕێـــوە دەچـــن، 

بـــەاڵم ئـــەوە جێـــگای ڕەزامەندیـــی سوسیالیســـتەکان نییـــە بەڵکـــوو 

بـــەردەوام ڕەخنـــە لـــە سوســـیال دێمۆکراتـــەکان دەگـــرن چونکـــە پێیـــان 

ـــە بەشـــێکی  ـــەوە و دەبوون ـــی سوسیالیســـتی دور دەکەون ـــە بنەماکان ـــە ل وای

تـــەواو لـــە سیســـتەمە لیرباڵـــەکان، »سوســـیال دێمۆکراتـــەکان ســـەڕەرای 

ـــوێ  ـــی سیاســـیی ن ـــا ئێســـتاش ڕوانگەیەک ـــەکان ت ـــە هەڵبژاردن ســـەرکەوتن ل
و یەکپارچەیـــان بـــەدی نەهێنـــاوە«.٢٥

 هـــەر بۆیـــەش دەنگـــۆی دیتنـــەوەی ڕێگایەکـــی دیکـــە وەک ڕێـــگای 

ســـێیەم و تەنانـــەت لـــە هەندێـــک شـــوێن کـــە بـــە سوســـیالیزمی دێمۆکراتیـــک 

دەنارسێـــت بـــەردەوام دەبیســـرێت. واتـــە ئـــەو سوســـیالیزمەی کـــە 

دێمۆکراســـی و یەکســـانی و دادپـــەروەری و ئازادییـــەکان زیاتـــر بەیـــەک 

ــیالیزمی  ــت، »سوسـ ــۆی دەنوێنێـ ــتییەک خـ ــتێتەوە وەک پێداویسـ دەبەسـ

دێمۆکراتیـــک دەتوانرێـــت بـــە هەوڵێـــک بـــۆ دروســـتکردنی رێگەیەکـــی 

بزانرێـــت،  دێمۆکراســـی  سوســـیال  و  کۆمۆنیـــزم  لەنێـــوان  ســـێیەم 

٢٥  گیدنز انتونی، راه سوم بازسازی سوسیال دموکراسی، مرم موچهر شبوری کاشانی
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ـــیال  ـــزم و سوس ـــی کۆمۆنی ـــرین توخمەکان ـــی باش ـــۆ تێکەڵکردن ـــک ب هەوڵێ

دێمۆکراســـی و البردنـــی کەموکۆڕییەکانـــی هـــەردووال«.٢6 ســـەرەڕای 

ـــەفەیی  ـــزری و فەلس ـــی ه ـــی جیدی ـــەاڵم هەوڵێک ـــێوە ب ـــەو ش ـــتێکی ل ویس

ـــر  ـــەکان زیات ـــیال دێمۆکرات ـــە، سوس ـــوارەدا نیی ـــەو ب ـــی ل ـــەی سیاس و بەرنام

ـــار  ـــک ج ـــەت هەندێ ـــاون، تەنان ـــتەمەوە وەنووس ـــەو سیس ـــەکان ب ـــە لیرباڵ ل

دەبینیـــن کـــە ئەوانیـــش زیاتـــر دەکەونـــە سیاســـەتی پۆپۆلیســـتی و لـــە 

سیاســـەتی ئایدیۆلۆژیـــا دوورتـــر دەکەونـــەوە.

ــرد،  ــات بـ ــەرەو کارەسـ ــیالیزمی بـ ــای سوسـ ــە ئایدیۆلۆژیـ ــەوەی کـ ئـ

ســـەیرکردنی بـــوو وەک کۆمەڵێـــک ڕاســـتی کـــە هیـــچ کات هەڵـــەی 

تێـــدا نییـــە؛ کەڵکوەرگرتـــن لـــە دوگامتیســـت بـــە ســـەرچاوەی بەشـــێک 

لـــە دیکتاتۆرییـــەکان، بـــە تایبەتـــی لـــە ســـەدەی بیســـتەم، دادەنرێـــت، 

هەرچەنـــد کـــەم نیـــن ئەوانـــەی کـــە دەیانهەوێـــی بـــە جیـــاوازی دانـــان 

ـــک دەق  ـــی هەندێ ـــان دەرهێنان ـــر ی ـــی پی ـــی الو و مارکس ـــوان مارکس لەنێ

ــە مارکـــس  ــن کـ ــت بڵێـ ــت، دەیانهەوێـ ــان بەکەڵـــک دێـ ــە رشۆڤەکەیـ کـ

بەرپرســـیار نییـــە لـــەو هەاڵنـــەی کـــە لـــە کاتـــی جێبەجێبوونـــدا هاتنـــە 

ـــر  ـــی، دوات ـــس کردن ـــە مارک ـــەی ک ـــەو هەڵەیان ـــن ئ ـــەم نی ـــەاڵم ک ـــش، ب پێ

ــەی  ــە ئایدیۆلۆژیاکـ ــس کـ ــبینییەکانی مارکـ ــە پێشـ ــاو لـ ــێکی بەرچـ بەشـ

لەســـەر بنیـــاد نابـــوو بـــە هەڵـــە دەرچـــوون. لەوانـــە دەتوانیـــن ئامـــاژە 

ــی  ــان پێـ ــوو، یـ ــە وا دەرنەچـ ــن کـ ــی بکەیـ ــی چینایەتـ ــە بەربەرەکانێـ بـ

وابـــوو کـــە ســـەرمایەداری بـــەرەو ڕووخـــان دەڕوات کـــە ئەمشـــیان بـــە 

٢6  گیگن وینسنت ، مقدمەای بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمەی محمد قائد، چاپ اول 137٥
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ڕاســـت دەرنەچـــوو، بـــەاڵم بـــە گوێـــرەی بێرترانـــد ڕاســـڵ »گەورەتریـــن 

ـــەو  ـــوو«.٢7 ئ ـــیۆنالیزم ب ـــزی ناس ـــە هێ ـــەدان ب ـــی ن ـــس گرینگ ـــەی مارک هەڵ

ـــە  ـــە و ل ـــەرچاوەی زۆر گۆڕانکاریی ـــە س ـــەم الی ئێم ـــتاش النیک ـــزەی ئێس هێ

ــدا دەبێـــت. داهاتووشـ

 سوســـیالیزم بـــە مێـــژووی نزیکـــەی دو ســـەد ســـاڵەی خـــۆی گەلێـــک 

ـــەو  ـــووی ئ ـــووە، هەم ـــۆی دیت ـــە خ ـــۆی ب ـــق و پ ـــا ل ـــاغ و هەروەه قون

قوناغانـــە بـــە ئەرێنـــی و نەرێنیبوونـــی خـــۆی هەڵگـــری وانەگەلـــی 

زۆرن بـــۆ مرۆڤایەتـــی، هەبوونـــی دادپـــەروەری و یەکســـانی لەالیـــەک، 

ــکەوتن  ــەرە پێشـ ــرۆڤ بـ ــت مـ ــە، دەتوانێـ ــی دیکـ ــازادی لەالیەکـ ئـ

ـــک  ـــای جۆرێ ـــەر بنەم ـــر لەس ـــتەکان زۆرت ـــەی سوسیالیس ـــات. »ڕەخن بب

ـــگاوی  ـــوارەدا هەن ـــەو ب ـــیالیزم ل ـــی سوس ـــانیخوازییە«.٢8 هەبوون یەکس

جیدیـــی هەڵێنـــا، بـــەاڵم بـــە هەمـــان شـــێوەی کـــە سیســـتەمە لیرباڵیســـتە 

ـــاتی وەک  ـــازادی، کارەس ـــەر ئ ـــایی خســـتنە س ـــە قورس ســـەرەتاییەکان ب

دۆخـــی چینـــی کرێکاریـــی دروســـت کـــرد، بـــە قورســـایی خســـتنە 

ــە  ــیالیزمیش دیتـــامن کـ ــە سوسـ ــانی لـ ــەروەری و یەکسـ ــەر دادپـ سـ

کارەســـاتی قووڵـــر بـــۆ مرۆڤایەتـــی هاتـــە پێشـــەوە، بێگومـــان 

گرینگریـــن وانەیـــەک کـــە لـــەو مێـــژووە وەردەگیرێـــت کـــە مرۆڤـــەکان 

ـــاواز  ـــەری جی ـــک فاکت ـــە گەلێ ـــن ک ـــەی کۆمەاڵیەتی و کۆمەڵگـــەکان یەک

ـــتوورێکی  ـــەوەی دەس ـــرن، دیتن ـــۆ دەگ ـــک لەخ ـــەک و هاوڕێ و دژ بەی

دیاریکـــراو بـــۆ هەمـــوو کۆمەڵگـــەکان و بـــۆ هەمـــوو کاتـــەکان بـــۆ 

٢7  راسل برتراند، ازادی و سازمان، ترجمە علی رامین چاپ اول 13٥7

٢8  گیگن وینسنت ، مقدمەای بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمەی محمد قائد، چاپ اول 137٥
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بەختـــەوەری یـــان پێشـــکەوتنی مـــرۆڤ نامومکینـــە، دەکرێـــت بـــە 

ــتییەکانی  ــا پێداویسـ ــود و هەروەهـ ــی مەوجـ ــی دۆخـ لەبەرچاوگرتنـ

ســـەردەم کـــە توانـــای چاکســـازیی خـــۆی لـــە ڕێگـــەی ڕەخنەگرتنـــی 

ئـــازاد هەبێـــت، دەتوانێـــت دەســـتووری باشـــر لـــە پێشـــوو بداتـــە 

ـــەوەی  ـــان ئ ـــر ی ـــر و باش ـــی باش ـــەی هەبوون ـــەاڵم گریامن ـــت، ب دەس

ـــە. ـــەر هەی ـــت، ه ـــراپ بێ ـــە خ ـــتا هەی ـــە ئێس ک
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تـــەواو  بـــە  مرۆڤێکـــی  کـــە  کـــەس  هـــەر 

لیرباڵـــە. بێـــت،  تێگەیشـــتوو 

جان مینارد کینز

لیرباڵیزم
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ئەگـــەر ســـەیری دونیـــای ئەمڕۆمـــان بکەیـــن، لەنێـــوان دونیـــای 

پێشـــکەوتوو )لـــە بـــوارە جیاوازەکانـــی وەکـــوو مافـــی مـــرۆڤ، ئـــازادی، 

ـــرۆڤ  ـــی م ـــگوزەرانی، بەختەوەری ـــت، خۆش ـــی، زانس ـــانی، دێمۆکراس یەکس

و دەوڵەتـــی یاســـا و...( و دونیـــای دواکەوتـــوو دیوارێـــک بکێشـــین، 

ــان  ــەت و کۆمەڵگەکانیـ ــە دەوڵـ ــە کـ ــەو دونیایـ ــکەوتوو ئـ ــای پێشـ دونیـ

ـــەدا  ـــی ڕۆژان ـــە زمان ـــرباڵ ل ـــن. »لی ـــیی لیرباڵی ـــای سیاس ـــی ئایدیۆلۆژی خاوەن

واتایەکـــی هەیـــە کـــە پەیوەندیـــی بـــە ڕابـــردووەوە هەیـــە، بـــەاڵم تـــا 

ـــی وەک  ـــە چۆنایەت ـــە ب ـــرباڵ زۆرین ـــراوە، لی ـــەتدا کارپێک ـــە سیاس ـــڕۆ ل ئەم

چوارچێـــوەی مێشـــکی لێبـــووردە و کـــراوە، ورەی بەخشـــەندە، بەرفراوانیـــی 

ــی  ــی ئەوانـ ــەندی مافـ ــای پەسـ ــرژی، توانـ ــی دەمارگـ ــەروەردە، نەبوونـ پـ
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ــەوە  ــی نوێبوونـ ــاوازی و قەبووڵـ ــی و جیـ ــی دژایەتـ ــە، قەبووڵکردنـ دیکـ

ـــار  ـــرباڵ هەژم ـــەی لی ـــییەکانی کۆمەڵگ ـــەی باش ـــە منوون ـــەوە، ئەوان دەگەڕێنن

ــەڵ  ــت لەگـ ــتگۆ بێـ ــە ڕاسـ ــرباڵ کـ ــی لیـ ــەر کۆمەڵگەیەکـ ــن و هـ دەکرێـ
ئارمانەکانـــی، دەبـــێ ئـــەو خســـڵەتانەی هەبێـــت«.1

هـــەر ئـــەو ڕاســـتییە بەســـە بـــۆ ئـــەوەی ئـــەو ئایدیۆلۆژیـــا سیاســـییە 

ــت،  ــی بگەڕێیـ ــج و بنەوانـ ــە دوای بنـ ــت و بـ ــوێ بکرێـ ــەردەوام تاوتـ بـ

هەروەهـــا ڕەخنـــەی لـــێ بگیردرێـــت. تەنانـــەت ئەگـــەر موریدانـــی 

مارکـــس و ئێنگێلـــس و لێنیـــن لەگـــەڵ ئـــەو دابەشـــکارییەی ســـەرەوەش 

ـــە  ـــووری ل ـــی ئاب ـــی لیرباڵ ـــە تایبەت ـــەی ب ـــەو کەموکوڕییان ـــۆی ئ ـــن، بەه نەب

ـــەاڵم  ـــن، ب ـــەک ڕاستیش ـــا ڕادەی ـــە ت ـــوون ک ـــتی کردب ـــدا دروس ـــژووی خۆی مێ

ـــووری و  ـــەت ئاب ـــی تەنان ـــانیی سیاس ـــڕۆ یەکس ـــن ئەم ـــدا دەبینی ـــە ئاکام ل

ـــەر  ـــی لەس ـــیالیزم پێداگری ـــە سوس ـــەروەری ک ـــر دادپ ـــووی گرینگ ـــە هەم ل

ـــە بـــەدی هاتـــوون،  ـــە چوارچێـــوەی ئـــەو سیســـتەمە لیربااڵن ـــر ل دەکـــرد، زیات

ـــەن  ـــەوە بک ـــن داوای ئ ـــتەکان دەتوان ـــرەوە سوسیالیس ـــی زیات ـــە حەقێک »ب

کـــە میراتگـــری لیرباڵیزمـــن، ئـــەوان وەک لیرباڵـــەکان و بـــە پێچەوانـــەی 

پارێـــزگاران، لـــەو بـــاوەڕەدان کـــە دابەشـــکردنی دادپەروەرانـــەی ســـامان 

بـــۆ دابینکردنـــی مافـــی یەکســـان و ئـــازادی پێویســـتە«.٢ یـــان النیکـــەم 

دەتوانیـــن بڵێیـــن کـــە لـــە ئەزموونـــدا لیبڕاڵـــەکان ســـەرکەوتووتر بـــوون. 

ـــەڵ  ـــۆی لەگ ـــی خ ـــە توانیویەت ـــەو ئایدیۆلۆژیای ـــر ئ ـــی گرینگ ـــە هەمووش ل

ســـەردەم بگونجێنێـــت، ئـــەو خۆگونجاندنـــە بـــەو گۆڕانکارییانـــە کـــە بەســـەر 

1  استار پل، قدرت ازادی نیروی راستین لیربالیسم، ترجمە فریدون مجلسی، تهران 1378

٢  رابرت اکلشال، مقدمەای بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمەی محمد قائد، چاپ اول 137٥
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لیرباڵیزمـــدا هاتـــووە، بـــە مەبەســـتی چارەســـەرکردنی کەموکۆڕییەکانـــی 

بـــووە، بـــۆ منوونـــە لـــە قوناغـــی جیـــاواز ڕوانگـــەی لیرباڵیـــزم ســـەبارەت 

ـــدا  ـــە کۆتایی ـــەو گوڕانانەشـــدا ل ـــت، ل ـــەت دەگوڕدرێ ـــە ســـنوورەکانی دەوڵ ب

ـــەی  ـــەو توانای ـــەر ئ ـــج دەکات. ه ـــەروەری قازان ـــانی و دادپ ـــازادی، یەکس ئ

ــە  ــکات، کـ ــەر بـ ــی چارەسـ ــەوەی کەموکۆڕییەکانـ ــۆ ئـ ــی بـ ــە هەیەتـ کـ

ـــزم، وای کـــردووە هەندێـــک  ـــۆ بنەمـــای ڕاســـیۆنااڵنەی لیرباڵی ـــەوە ب دەگەڕێت

ـــتی  ـــە زانس ـــوو ب ـــن و بەڵک ـــا نەزان ـــە ئایدیۆلۆژی ـــزم ب ـــەران لیرباڵی ـــە لێکۆڵ ل

ــە  ــەم زۆر لـ ــت، النیکـ ــتیش نەبێـ ــە ڕاسـ ــەو گریامنەیـ ــەر ئـ ــن. ئەگـ بزانـ

ــتیرە  ــی، زانسـ ــتی دەزانـ ــی زانسـ ــە تیۆریـ ــە بـ ــس کـ ــیالیزمی مارکـ سۆسـ

چونکـــە بـــاوەڕی بـــە ڕەخنـــە و ڕای جیـــاواز هەیـــە.

»بـــۆ رشۆڤـــەی هـــەر ئایدیۆلۆژیایەکـــی سیاســـی دەبـــێ لـــە لیرباڵیزمـــەوە 

ـــای  ـــزم ئایدیۆلۆژی ـــە ڕاســـتیدا لیرباڵی ـــەوەی ل ـــەر ئ ـــن، لەب ـــێ بکەی دەســـت پ

ــە  ــەرتر لـ ــێوەی سـ ــە شـ ــک بـ ــا هەندێـ ــازییە، هەروەهـ ڕۆژاوای پیشەسـ

ئایدیۆلۆژیـــا نیشـــان دەدرێـــت، چونکـــە دەتوانێـــت بـــە شـــێوەیەکی بەربـــاو 

ـــەوەی  ـــت«.3 دیتن ـــب لەخـــۆ بگرێ ـــە ڕەقی ـــەر ل ـــی بەرانب ـــرخ و بۆچوونەکان ن

ـــت  ـــە دەتوانرێ ـــتەمە، چونک ـــەک زۆر ئەس ـــزم لەالی ـــی لیرباڵی ـــج و بنەوان بن

ـــە  ـــڕەوەی ل ـــوازی و پەی ـــوەی ئازادیخ ـــە چوارچێ ـــرۆڤ ل ـــی م ـــەر هەوڵێک ه

ـــە  ـــی- سیاســـی ب ـــی ئایین ـــە ملهوڕی ـــرۆڤ ل ـــی م ـــا ڕزگاری ـــڵ و هەروەه عەق

ـــن، لەالیەکـــی دیکـــەوە ئاســـانە  ـــزم بزانی بکەرێکـــی کاریگـــەر لەســـەر لیرباڵی

ـــای  ـــۆک )163٢-17٠4( بنەم ـــۆن ل ـــەورەی وەک ج ـــی گ ـــە بیرمەندێک چونک

3  هیود اندرو، سیاست، ترجمە عبدالرحمن عامل، تهران 1389
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هـــزری ئـــەو ئایدیۆلۆژیایـــەی داڕشـــتووە، بیرمەندەکانـــی دیکـــە لەســـەر 

ـــر  ـــان کەم ـــراوان ی ـــان بەرف ـــە ی ـــان رشۆڤ ـــەو ئایدیۆلۆژیایەی ـــە ئ ـــەو بنەمای ئ

کـــردووە، هـــەر بۆیـــەش دەوترێـــت »لیرباڵیـــزم ئاڵۆزتریـــن و وردترینـــی 

ـــە«.4  ئایدیۆلۆژیاکان

مێـــژووی لیرباڵیـــزم کـــە بـــە جۆرێـــک لەگـــەڵ مێـــژووی پێشـــکەوتنی 

ـــپەکانی  ـــد و کۆس ـــوو کەن ـــە هەم ـــردوو ب ـــەدەی ڕاب ـــد س ـــە چەن ـــرۆڤ ل م

ـــی  ـــردن، جیای ـــازادی، هەڵک ـــاو ئ ـــە پێن ـــی ل ـــگاوی گرینگ ـــووە، هەن ـــەڵ ب تێک

ــووە.  ــانی و... هەڵگرتـ ــا و یەکسـ ــی یاسـ ــەت، حکوومەتـ ــە دەوڵـ ــن لـ دیـ

ـــەو شـــێوەیە  ـــزم ب ـــەو ســـێ ســـەدەی لیرباڵی ـــژووی ئ »حوســـێن بشـــیریە« مێ

ــری  ــەدەی بیـ ــێ سـ ــە سـ ــتی لـ ــێوەیەکی گشـ ــە شـ ــەش دەکات: »بـ دابـ

لیـــرباڵ- دێمۆکراتیـــک، چـــوار نـــەوە دەنارسێنـــەوە: یەکەمیـــان، نـــەوەی 

ـــی  پێـــش دێمۆکراتیـــک، کـــە لەســـەر بنەمـــای ئازادیـــی نەرێنـــی و پیرۆزی

ــازاد  ــی ئـ ــووک و ئابووریـ ــی بچـ ــی و دەوڵەتـ ــی تاکەکەسـ خاوەنداریەتیـ

ـــی  ـــە کۆتای ـــە ل ـــەکان ک ـــەوەی دێمۆکرات ـــان، ن ـــەوە؛ دووەمی جەخـــت دەکەن

ــەڵ  ــیک لەگـ ــی کالسـ ــی لیرباڵیزمـ ــی تێکەڵکردنـ ــۆزدە هەوڵـ ــەدەی نـ سـ

ـــەدەی  ـــی س ـــوەی یەکەم ـــەوەی نی ـــێیەمیان ن ـــییان دا؛ س ـــای دێمۆکراس بنەم

ـــیالیزم  ـــای سوس ـــک بنەم ـــەڵ هەندێ ـــرباڵ- دێمۆکراســـی لەگ ـــە لی بیســـتەم ک

و ئابووریـــی دەوڵەتـــی )وەک بنەمـــای دابینکردنـــی ئارمانـــە ســـەرەکییەکانی 

ـــردەوە و  ـــان ک ـــی جەختی ـــی ئەرێن ـــەر ئازادی ـــرد و لەس ـــەڵ ک ـــزم( تێک لیرباڵی

ـــوەی دووەمـــی ســـەدەی بیســـتەم  ـــی نی ـــۆ لیرباڵەکان ـــەوەی نێئ ـــان ن چوارەمی

4  وینسنت اندرو، ایدولوژیهای مدرن سیاسی، ترجمە مرتضی ثاقبفر، تهران 1378
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کـــە هەوڵـــی بووژاندنـــەوەی بنەمـــای لیرباڵیزمـــی ســـەرەتاییان دەدا«.٥

بـــەاڵم ئـــەوەی لێـــرەدا زیاتـــر ڕەچـــاو دەکەیـــن ئـــەو ڕێـــڕەوە 

مێژووییەیـــە کـــە لیرباڵیـــزم پێیـــدا تێپـــەڕ بـــووە. چونکـــە »لـــە ڕوانگـــەی 

ـــن  ـــراتیژییەک بزانی ـــرە س ـــوو زەنجی ـــزم وەک ـــن لیرباڵی ـــەوە دەتوانی مێژوویی

بـــۆ زیادکردنـــی ئـــەو ئازادییانـــە کـــە هەمـــوو بـــە شـــێوەیەکی یەکســـان 
ــن«.6 ــک وەرگرتنیـ ــایانی کەڵـ شـ

ـــی  ـــەی التینی ـــە ڕیش ـــازادی )liberty( ل ـــەی ئ ـــرباڵ وەک وش ـــەی لی »وش

ـــەو  ـــار ئ ـــک ج ـــد هەندێ ـــەر چەن ـــراوە«.7 ه ـــازاد وەرگی ـــای ئ ـــە وات liber ب

ــەکار  ــەس بـ ــک کـ ــە دژی هەندێـ ــیاو  بـ ــەیەکی نەشـ ــەیە وەک قسـ وشـ

ـــی  ـــۆی ئازادی ـــۆ خ ـــە ب ـــێک ک ـــی کەس ـــای نەرێن ـــە مان ـــە ب ـــرناوە، چونک هێ

کـــردار بـــە ڕەوا دەزانێـــت، پەیـــڕەوی نـــاکات لـــە نرخـــەکان، بەکاریـــان 

ـــە  ـــووە، چونک ـــەم ب ـــنووردار و ک ـــە زۆر س ـــەو بەکارهێنان ـــەاڵم ئ ـــا. ب دەهێن

ـــە  ـــرناوە ل ـــەیەوە لکێ ـــەو وش ـــی زۆر ب ـــای ئەرێن ـــە وات ـــەوە ب ـــە کۆن ـــەر ل ه

ـــوو، بەڵکـــوو  ـــڕۆی نەب ـــا سیاســـییەی ئەم ـــەو مان ـــرباڵ ئ ســـەرەتادا وشـــەی لی

بـــە مانـــای شـــێوازێکی تایبەتـــی پـــەروەردە و ڕاهێنـــان بـــەکار دەهـــات. 

لـــە ســـەدەکانی نێوەڕاســـت ئـــەو وشـــەیە دوو بابەتـــی لەخـــۆ دەگـــرت: 

یەکەمیـــان پـــەروەردە و ڕاهێنانێکـــی بەربـــاو و هەمەالیەنـــە بـــوو و 

ــارۆمەندێکی  ــازاد و شـ ــەریف و ئـ ــی شـ ــەروەردەی پیاوێکـ ــان پـ دووەمیـ

٥  بشیریە حسین، تاریخ اندیشەهای سیاسی در قرن بیستم )٢( لیربالیسم و محافظەکاری، نرش نی 

1378-1376

6  رابرت اکلشال، مقدمەای بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمەی محمد قائد، چاپ اول 137٥

7  ویراستاران، بال ترنس، دگر ریچارد، ارمانها و ایدئولوژیها، مرجم احمد صبوری کاشانی، تهران 139٠
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جێگـــەی شـــانازی بـــوو«.8

لیرباڵیـــزم لـــە چەنـــد بەســـتەری جیـــاواز دەتوانرێـــت لیکۆلینـــەوەی 

ـــاواز  ـــەردەمێکی جی ـــۆ س ـــزم ب ـــی لیرباڵی ـــەر بنەمایەک ـــان ه ـــت، ی ـــێ بکرێ ل

بگەڕێندرێتـــەوە، بـــۆ منوونـــە یەکێـــک لـــەو بنەمایەنـــەی لیرباڵیـــزم 

ســـێکۆالریزمە، واتـــە جیایـــی دیـــن لـــە دەوڵـــەت و سیاســـەت، ئـــەو بنەمایـــە 

لـــە ئێســـتاش بـــە جۆرێـــک وەک یەکێـــک لـــە ناســـنامەکانی لیرباڵـــەکان 

هەژمـــار دەکرێـــت، ســـەرچاوەکەی بـــۆ ئـــەو گۆڕانکارییانـــەی »مارتیـــن 

لوتێـــر« )1483- 1٥46( کـــە لـــە ئایینـــزای پروتســـتان لـــە مەســـیحییەت 

ـــن  ـــییەوە »یەکەمی ـــە ڕووی سیاس ـــان ل ـــەوە، ی ـــاراوە دەگەڕێندرێت ـــە ئ هێنای

بەکارهێنانـــی ئاشـــکرای ئـــەو وشـــەیە الیەنگریـــی سیاســـی نیشـــان دەدا کـــە 

ـــەکان  ـــەکار دەهـــات، لیرباڵ ـــە ئیســـپانیا ب ـــوان ســـاڵەکانی 181٠-18٢٠ ل لەنێ

ـــەو  ـــایەتیخوازەکان )ئ ـــی دژی پاش ـــێوەیەکی نەریت ـــە ش ـــوون ب ـــانێک ب کەس

ــدەکان و  ــەرشاف و ئاخونـ ــوون وەک ئـ ــەوان بـ ــە ئـ ــەر بـ ــەی سـ گرووپـ

زەویـــداران( بـــوون«.9 

بـــەاڵم باشـــرین لێوردبوونـــەوە لـــە لیرباڵیـــزم بـــە خوێندنـــەوەی 

ـــەش  ـــەو باس ـــەرەتای ئ ـــت. س ـــت دەکەوێ ـــا وەدەس ـــی بریتانی ـــژووی نوێ مێ

بـــۆ »تۆمـــاس هابـــز« )1٥88-1679(  دەگەڕێتـــەوە کـــە ویســـتی لەســـەر 

بنەمـــای مافـــی رسوشـــتیی مـــرۆڤ ســـەرلەنوێ بنەماکانـــی حکوومـــەت 

دابڕێژێتـــەوە، »تۆمـــاس« هزرەکانـــی لـــە کتێبـــی لواتایانـــی خۆیـــدا بـــاو 

ــەرەکییەکانی  ــا سـ ــە بنەمـ ــوو کـ ــۆک بـ ــۆن لـ ــەوە جـ ــر ئـ ــردەوە. دواتـ کـ

8  وینسنت اندرو، ایدولوژیهای مدرن سیاسی، ترجمە مرتضی ثاقبفر، تهران 1378

9  وینسنت اندرو، ایدولوژیهای مدرن سیاسی، ترجمە مرتضی ثاقبفر، تهران 1378
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لیرباڵیزمـــی داڕشـــت. ئـــەو بنەمایانـــە لەســـەر بنەمـــای دژایەتیـــی حکوومەتـــی 

ـــتیی  ـــی رسوش ـــوت: »ماف ـــۆک دەی ـــەوە، ل ـــی خـــۆی دەدیت ـــایەتی و ئایین پاش

ـــت،  ـــی بێ ـــی دارای ـــت و خاوەن ـــازاد بێ ـــکات، ئ ـــان ب ـــە ژی ـــێکە ک ـــەر کەس ه

ـــە،  ـــەدا نیی ـــە دەســـەاڵتی بەســـەر ئێم ـــی ئێم ـــێ ڕەزامەندی ـــەس بەب ـــچ ک هی

ـــن  ـــە ئازادی ـــکات، ئێم ـــێل ب ـــە پێش ـــی ئێم ـــە مافەکان ـــک ک ـــەر حکوومەتێ ه

کـــە پەیڕەویـــی لـــێ نەکەیـــن، لـــە ڕاســـتیدا ڕێگەمـــان پـــێ دەدات کـــە 
حکوومـــەت بڕووخێنیـــن و حکوومەتێکـــی نـــوێ دامبەزرێنیـــن«.1٠

بیرۆکەکانـــی لـــۆک و هەروەهـــا بیرمەندەکانـــی دیکـــەی ســـەرەدەمی 

ـــەزراوەی  ـــە و دام ـــاک و کۆمەڵگ ـــەر ت ـــی زۆری لەس ـــنگەری کاریگەری ڕۆش

ــاژە  ــن ئامـ ــوێندانەرییە دەتوانیـ ــەو شـ ــی ئـ ــا، دیارترینـ ــەت دانـ حکوومـ

بـــە دوو شۆڕشـــی ئەمریـــکا و فەڕانســـە بکەیـــن، ئـــەو دوو شۆڕشـــە کـــە 

ــوو  ــی هەمـ ــە ڕووداوی گرینگـ ــدان بـ ــان و بیرمەنـ ــەن مێژوونووسـ لەالیـ

ـــە  ــی ل ـــە باشـ ــزم ب ــی لیرباڵیـ ـــن، بنەماکانـ ـــی دەزانرێ ــی مرۆڤایەت ژیانـ

ــەوە. ــی داوەتـ ــدا ڕەنگـ ــن ڕاگەیەندراوەکانیانـ یەکەمیـ

ـــە ڕاگەیەنـــدراوی ســـەربەخۆیی ویالیەتـــە یەکگرتووەکانـــی ئەمریـــکادا  ل

لـــە ســـاڵی 1776هاتـــووە: »ئێمـــە ئـــەو حەقیقەتـــە حاشـــاهەڵنەگرە دەزانیـــن 

ــی  ــوا مافـ ــە خـ ــوون کـ ــک بـ ــان لەدایـ ــەکان یەکسـ ــوو مرۆڤـ ــە هەمـ کـ

ـــان داوە، مافـــی ژیانکـــردن،  ـــە، پێی دیاریکـــراوی کـــە شـــیاوی گواســـتنەوە نیی

ئـــازادی و بـــە دوای بەختەوەریبـــوون لـــەو مافانـــەن، دەوڵەتـــەکان بـــۆ 

ـــەاڵتی  ـــەزراون و دەس ـــەکان دام ـــوان مرۆڤ ـــە لەنێ ـــەو مافان ـــی ئ دابینکردن

1٠  ویراستاران، بال ترنس، دگر ریچارد، ارمانها و ایدئولوژیها، مرجم احمد صبوری کاشانی، تهران 

139٠
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ـــرن«.11  ـــک وەردەگ ـــی خەڵ ـــە ڕەزامەندی ـــان ل خۆی

ـــرۆڤ  ـــی م ـــدراوی ماف ـــە ڕاگەیەن ـــەش ل ـــەو ڕوونیی ـــەر ب ـــە ه ـــەو بابەت ئ

و شـــارومەندان، پەســـندکراوی پارملانـــی نەتەوەیـــی فەڕانســـە لـــە ســـاڵی 

ـــە مـــادەی یەکەمـــی ئـــەو ڕاگەیەنـــدراوەدا هاتـــووە:  1789 دەردەکەوێـــت؛ ل

ــک  ــازاد لەدایـ ــان و ئـ ــەوە یەکسـ ــەی مافەکانیانـ ــە ڕوانگـ ــەکان لـ »مرۆڤـ
ـــەوە«.1٢ ـــێوەیە دەمێنن ـــەو ش ـــن و ب دەب

ـــە  ـــە ســـەرچاوەی دەگـــرت ک ـــەو بابەت ـــۆ حکوومـــەت ل ـــە ب ـــەو تێڕوانین ئ

ـــە  ـــەش بووەت ـــەو بابەت ـــەر ئ ـــە و ه ـــی هەی ـــە تاکگەرای ـــاوەڕی ب ـــزم ب لیرباڵی

هـــۆی ئـــەوەی کـــە بـــە پێچەوانـــەی دونیـــای ســـەدەکانی نیوەڕاســـت، 

 )Individualism( ـــی ـــت. »تاکگەرای ـــەنتەر بزانرێ ـــەوەر و س ـــە ت ـــرۆڤ ب م

ـــە ڕێگـــەی ئالکســـی دوتوکویـــل کۆمەڵناســـی فەڕانســـەوی  یەکەمیـــن جـــار ل

ـــە  ـــەو تاکگەرایی ـــرنا«.13 ئ ـــەکار هێ ـــی ب ـــەی ئەمریکای ـــە کۆمەڵگ ـــەبارەت ب س

کـــە وەک گەوهـــەری لیرباڵیـــزم دەنارسێـــت بـــەو شـــێوەیە پێناســـە 

ــری  ــی بیـ ــی و ئۆنتۆلۆژیـ ــی مێتافیزیکـ ــی نێوەڕۆکـ ــت: »تاکگەرایـ دەکرێـ

ـــە.  ـــووری و کەلتووریی ـــی، ئاب ـــی، سیاس ـــی ئەخالق ـــای بوون ـــی و بنەم لیرباڵ
دەڵێـــت تـــاک حەقیقیـــر و گرینگـــرە لـــە کۆمەڵگـــە«.14

هـــەر وەک کـــە لـــە مانـــای وشـــەی لیرباڵـــدا کـــە بـــە مانـــای ئـــازادی 

11  ویراستاران، بال ترنس، دگر ریچارد، ارمانها و ایدئولوژیها، مرجم احمد صبوری کاشانی، تهران 

139٠

ــوری کاشــانی،  ــا، مرجــم احمــد صب ــا و ایدئولوژیه ــر ریچــارد، ارمانه ــس، دگ ــال ترن 1٢  ویراســتاران، ب

ــران 139٠ ته

13  الهی تبار علی، درامدی بر لیربالیسم بررسی و نقد مبانی، تهران 1391

14  وینسنت اندرو، ایدولوژیهای مدرن سیاسی، ترجمە مرتضی ثاقبفر، تهران 1378
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دێـــت، ئـــازادی یەکێـــک لـــەو نرخـــە هـــەرە گرینگانەیـــە کـــە لیرباڵیـــزم 

ـــۆت  ـــوڕی ک ـــی مله ـــی حکوومەت ـــەر دژایەتی ـــەت ئەگ لەســـەری دواوە، تەنان

و زەنجیـــری کلیســـای کـــردووە، هـــەر وەک لـــە ڕاگەیەندراوەکانـــی شۆڕشـــی 

ــە،  ــی ئازادییـ ــووە، دابینکردنـ ــی هاتـ ــە ڕوونـ ــدا بـ ــکا و فەڕانسەشـ ئەمریـ

»ئازادیـــی تاکەکەســـی بـــە ئاشـــکرا یەکێـــک لـــە نرخەکانـــی ســـەرەتایی 

لیرباڵیزمـــە«.1٥ ڕەوتـــی میـــژووی لیرباڵیـــزم بـــە درێـــژای چەنـــد ســـەدەی 

ــێ  ــە دەبـ ــوێ دەکات کـ ــە تاوتـ ــەو بابەتـ ــەر ئـ ــەردەوام لەسـ ــردوو بـ ڕابـ

ـــی  ـــە واتایەک ـــزم ب ـــەی لیرباڵی ـــت، »قوتابخان ـــتەبەر بێ ـــرۆڤ دەس ـــی م ئازادی

ـــت  ـــک دەبێ ـــازاد لەدای ـــرۆڤ ئ ـــە م ـــەوەی ک ـــە ئ ـــاوەڕ ب ـــە ب ـــراوان وات بەرف

و خاوەنـــی هەڵبـــژاردن و ئیرادەیـــە و دەبـــێ مۆڵەتـــی پـــێ بدرێـــت بـــە 

ـــە  ـــکات، هـــەر بۆی ـــەروەردە ب ـــت خـــۆی پ ـــن بی ـــەک کـــە مومکی هـــەر ڕادەی

ـــاوی  ـــش ن ـــفەی ئازادیخوازی ـــان فەلس ـــەب ی ـــە مەکت ـــزم ب ـــن لیرباڵی دەتوانی
ـــن«.16 ـــێ بنێی ل

لیرباڵیـــزم کـــە بـــاس لـــە حکوومـــەت دەکات، مەبەســـتیەتی کـــە ســـنووری 

دەســـەاڵتی حکوومـــەت بـــۆ دەســـتێوەردان یـــان پاراســـتنی ئـــازادی 

ـــەردەمی  ـــە س ـــەت ل ـــردووە حکووم ـــەش وای ک ـــەو بابەت ـــکات، ئ ـــاری ب دی

ــەرەتادا  ــە سـ ــەر لـ ــت، ئەگـ ــاوازی هەبێـ ــی جیـ ــزم ڕۆڵـ ــاوازی لیرباڵیـ جیـ

ـــەو  ـــوڕ و ئ ـــەاڵتی مله ـــەر دەس ـــات بەرانب ـــە خەب ـــەرەتاییەکان ل ـــە س »لیرباڵ

ـــان دا کـــە ســـنوورەکانی  ـــوو، هەوڵی ـــەی کـــە چینـــی ئـــەرشاف هەیب ئیمتیازات

1٥  رابرت اکلشال، مقدمەای بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمەی محمد قائد، چاپ اول 137٥

16  پــازارگاد د. بهاءالدیــن، مکتبهــای سیاســی و فهنــگ مختــر عقایــد و مــرام هــای سیاســی، 

انتشــارات اقبــال
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دەســـەاڵتی دەوڵـــەت بچووکـــر بکەنـــەوە، بـــە گوێـــرەی بەڵگەکانـــی 

ـــەت  ـــە دەوڵ ـــە ک ـــەوە هەی ـــە ئ ـــی تاکەکەســـی پێوســـتی ب ـــەکان، ئازادی لیرباڵ

ـــکات،  ـــەکان ب ـــە مەدەنیی ـــە ئازادیی ـــە بەشـــێک ل ـــت دەســـتێوەردان ل نەتوانێ

ـــوون و  ـــی بۆچ ـــا دەربڕین ـــامان، هەروەه ـــەوەی س ـــی کۆکردن ـــە ئازادی لەوان
ـــەکان«.17 ـــە ئایینیی ـــە بابەت ـــژدان ل ـــە وی ـــردن ل پەیڕەویک

ـــە ســـەرەتادا  ـــە ل ـــە ک ـــای لیرباڵیزم ـــن نرخـــی ئایدۆلۆژی ـــازادی گرینگری ئ

ــن )۱88۲- ــچ گریـ ــی ئێـ ــات، تـ ــت دەهـ ــی بەربەسـ ــای نەبوونـ ــە مانـ بـ

ـــا  ـــت، هەروەه ـــی دەزانێ ـــی نەرێن ـــە ئازادی ـــە ب ـــەو مانای ـــی ب ۱8۳6( ئازادی

ـــن  ـــان گەیش ـــن ی ـــاکام گەیش ـــە ئ ـــای ب ـــای توان ـــە وات ـــی ب ـــی  ئەرێن »ئازادی

ــە  ــە لـ ــەی کـ ــە جیاوازانـ ــەو پێناسـ ــر دێـــت«. ئـ ــان باشـ ــان یـ ــە  ئارمـ بـ

رشۆڤـــەی چییەتـــی و چۆنیەتیـــی ئـــازادی دروســـت بـــوو، شـــوێندانەریی 

ـــدات  ـــەوڵ ب ـــەوەی ه ـــۆ ئ ـــا ب ـــەت دان ـــوکەوتی دەوڵ ـــەر ڕۆڵ و هەڵس لەس

ئازادیـــی ئەرێنـــی بـــۆ کۆمەڵگـــە دابیـــن بـــکات.

ــە  ــد کـ ــەت زۆری نەخایانـ ــەاڵتی حکوومـ ــۆ دەسـ ــە بـ ــەو تێڕوانینـ ئـ

ــەوە  ــەو ڕوانگەیـ ــە لـ ــەو گۆڕانکارییانـ ــات، ئـ ــەردا هـ ــی بەسـ گۆڕانکاریـ

ســـەرچاوەیان دەگـــرت کـــە بـــۆ دابینکردنـــی ئـــەو ئازادییـــەی کـــە لـــە 

لیرباڵیزمـــدا مەبەســـت بـــوو دەبـــا ڕۆڵـــی دەوڵـــەت زیاتـــر بەرچـــاو بـــا، هـــەر 

بۆیـــەش لـــە قوناغـــی دواتـــر بـــاس لـــە حکوومـــەت وەک پێویســـتییەکی 

شـــەڕ یـــان خـــەراپ بزانرێـــت، هاتـــە نێـــو ئایدیۆلۆژیـــای لیرباڵیزمـــەوە؛ 

تامـــس پیـــن )1736-18٠9( گـــەورە فەیلەســـوفی بریتانیایـــی لەســـەر 

17  رابرت اکلشال، مقدمەای بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمەی محمد قائد، چاپ اول 137٥
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حکوومـــەت دەڵێـــت: »حکوومـــەت لـــە باشـــرین دۆخـــدا شـــەڕێکی 

پێویســـتە و لـــە خراپریـــن دۆخـــدا، شـــیاوی بەرگەگرتـــن نییـــە«.18 

بـــە ڕەچاوکردنـــی ئـــەوەی بـــە دەرکەوتنـــی لیرباڵیـــزم دەســـەاڵتی 

پاشـــایەتی و کلیســـا و نەجیبـــزادەکان کـــەم و کەمـــر بـــووە، بـــەاڵم 

ـــورژوا  توێژێکـــی دیکـــە توانییـــان ســـەر هـــەڵ بـــدەن، ئەویـــش توێـــژی ب

بـــوو کـــە بـــە کەڵکوەرگرتـــن لـــە ئازادیـــی ئابـــووری دەوڵەمەنـــد بـــوون، 

بـــە تایبەتـــی گەشـــەی لەڕادەبـــەری پیشەســـازی و دەوڵەمەندبوونـــی 

ـــەوە  ـــاس ل ـــر، ب ـــر و زۆرت ـــی زۆرت ـــی تویژێک ـــەم و هەژاربوون ـــەک ک ژمارەی

ـــی  ـــەاڵتەکەی هەوڵ ـــە دەس ـــن ل ـــە کەڵکوەرگرت ـــەت ب ـــێ دەوڵ ـــە دەب ـــرا ک ک

باشـــرکردنی دۆخـــی ئـــەو چینـــە بـــدات کـــە ببێتـــە هـــۆی ئـــەوەی کـــە 

هەمـــووان دەرفەتـــی یەکســـانیان لـــە کۆمەڵگـــەدا هەبێـــت، هەروەهـــا 

ـــووە  ـــاراوە، دەب ـــە ئ ـــەوە دەهات ـــۆی هەژاریی ـــە بەه ـــتەییەی ک ـــەو وابەس ئ

هـــۆی پێشـــێلکردنی ئازادییەکـــەی. »لیرباڵیـــزم بەرهەمـــی ڕووخانـــی 

ـــگای  ـــە جی ـــەرمایەداری ل ـــان س ـــازاڕ ی ـــەی ب ـــەی کۆمەڵگ ـــزم و گەش فێئۆدالی

ئـــەو بـــوو«؛19 لێـــردا بـــوو کـــە لیرباڵیـــزم و ســـەرمایەداری وەک دوانـــەی 

لێکدانەبـــڕاو پێکـــەوە بەســـران. 

ــکاران،  ــن کرێـ ــر بڵێیـ ــان باشـ ــەژاران یـ ــی هـ ــربوونی دۆخـ ــۆ باشـ بـ

ـــدا  ـــە لیرباڵیزم ـــی ل ـــە باش ـــازادی ب ـــی ئ ـــی نرخ ـــە گرینگی ـــک ک ـــە مەرجێ ب

ـــوو،  ـــا ب ـــازیی بریتانی ـــی پیشەس ـــتەکانی قوناغ ـــی لیرباڵیس ـــەوە، هەوڵ مبینێت

ـــە  ـــوو ک ـــوفانە ب ـــەو فەیلەس ـــک ل ـــل )18٠6-1883( یەکێ ـــتوارت می ـــان س ج

18  پیم تامس، عقل سلیم، ترجمە رامین مستقیم، تهان 1381

19  هیود اندرو، سیاست، ترجمە عبدالرحمن عامل، تهران 1389
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لـــەو بـــوارەدا ڕۆڵـــی گرینگـــی گیـــڕا، »مەیلـــی »جـــان اســـتوارت میـــل« 

ــت  ــیی دروسـ ــزی سیاسـ ــن هێـ ــە چەندیـ ــراوە کـ ــی کـ ــۆ کۆمەڵگەیەکـ بـ

ــتنەکەی بـــۆ دێمۆکراســـی بـــوو. ئـــەو بەرگریـــی لـــە  کردبێـــت، تێگەیشـ

ـــەرەتایی(  ـــی س ـــەی لیرباڵەکان ـــە پێچەوان ـــاوان و )ب ـــۆ پی ـــدان ب ـــی دەنگ ماف

ـــنیاری  ـــن پێش ـــە چەندی ـــەو بابەت ـــۆ ئ ـــاڵی 1869 ب ـــە س ـــوو، ل ـــغ ب ـــی باڵ ژنان

ـــەتیش  ـــە دادوەری و سیاس ـــان ل ـــۆ ژن ـــانی ب ـــی یەکس ـــی ماف ـــۆ دابینکردن ب

پێشـــکەش کـــرد«.٢٠  

ئـــەو خســـڵەتەی لیرباڵیـــزم کـــە دەتوانێـــت خـــۆی لـــە نێوخـــۆی 

ــی  ــەت نرخەکانـ ــەوە، تەنانـ ــەر بدۆزێتـ ــی چارەسـ ــۆ گرفتەکانـ ــدا بـ خۆیـ

ــەم  ــازادی کـ ــی ئـ ــە ڕەنگـ ــە لـ ــک کـ ــە جۆرێـ ــە بـ ــی دیکـ ئایدیۆلۆژیاکانـ

ـــزم  ـــی لیرباڵی ـــە دەوڵەمەندی ـــکات، ب ـــدا بەرجەســـتە ب ـــو خۆی ـــەوە، لەنێ نەکات

هەژمـــار دەکرێـــت، هـــەر ئـــەوەش وای کـــرد و بـــە گوێـــرەی ســـەردەم 

ــە  ــەی کۆمەڵگـ ــتییەکانی گەشـ ــی پێداویسـ ــەوە، واڵمـ ــوێ بکاتـ ــۆی نـ خـ

ـــێ  ـــوێ ل ـــامن گ ـــی لیرباڵیزم ـــای کۆتای ـــە مان ـــتێک ب ـــا ش ـــەوە، هەروەه بدات

ـــە بەشـــێک  ـــان ب ـــدان خۆی ـــەردەوام بەشـــێکی بەرچـــاوی بیرمەن ـــت و ب نەبێ

لـــە دونیـــای ئـــەو ئایدیۆلۆژیایـــە بزانـــن. 

ئەمـــڕۆ »لیرباڵیزمـــی ســـەدەی بیســـتەم لەســـەر پێداویســـتیی بەشـــداریی 

سیاســـیی هەمـــوو گـــرووپ و چینـــە کۆمەاڵیەتییـــەکان، بەرەنـــگاری لەگـــەڵ 

هـــەژاری و بێـــکاری، پتەوکردنـــی دامـــەزراوەی پارملـــان، بەرپرســـیاریەتیی 

ـــاس دەکات،  ـــە ب ـــەو بابەت ـــی( و ل ـــی ئەرێن ـــەت )دەوڵەت ـــی دەوڵ کۆمەاڵیەتی

٢٠  رابرت اکلشال، مقدمەای بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمەی محمد قائد، چاپ اول 137٥
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بـــەو شـــێوەیە لیرباڵیـــزم لـــە 188٠ هەتـــا 1914 ڕوانگەیەکـــی ئەرێنـــی و 

ـــرت«.٢1  ـــۆوە گ ـــی بەخ دێمۆکراتیک

ــواری  ــە بـ ــە لـ ــر )19٠٢-1994( کـ ــل پوپـ ــاودار کارێـ ــوفی نـ فەیلەسـ

ــەدەی  ــی سـ ــەرە ناودارەکانـ ــوفە هـ ــە فەیلەسـ ــتدا لـ ــەفەی زانسـ فەلسـ

بیســـتەمە، هێرشـــبەری لێهاتـــووی ســـەر ئەفالتـــون و هگێـــل و مارکـــس 

ــی  ــاوە، هەبوونـ ــتیان داهێنـ ــای توتالیتەریسـ ــە بنەمـ ــەوەی کـ ــۆی ئـ بەهـ

ئـــازادی بـــە مەرجـــی پێشـــکەوتن دەزانێـــت و ئـــەو ئازادییـــەش لـــە هەمـــوو 

ـــە  ـــووە، هـــەر بۆیـــەش ئامـــاژە ب ـــەدی هات ـــە لیرباڵیزمـــدا ب شـــوێنێک باشـــر ل

ـــدا  ـــی و بەالڕێ ـــکەوتنی مرۆڤایەت ـــە پێش ـــە ل ـــەو ئایدیۆلۆژیای ـــی ئ کاریگەری

نەچوونێـــک کـــە تـــا ســـەر بـــە زیـــان بەســـەر مرۆڤایەتـــی هەژمـــار بکـــرێ،ت 

بـــە گرینـــگ دەزانێـــت.  بـــە چاوخشـــاندنێک لـــە مێـــژوو و بنەماکانـــی 

لیرباڵیـــزم دەتوانیـــن زۆر بـــە باشـــی تێبگەیـــن کـــە »ئامانجـــی ســـەرەکیی 

لەگـــەڵ زۆرداریـــی چینایەتـــی، خەڵکـــی،  بەربەرەکانـــێ  لیرباڵـــەکان 

ئایینـــی و حیزبـــی بـــووە«.٢٢ بـــەاڵم ئـــەوەی گرینگـــر لـــەوەش دەکرێـــت 

وەک وانەیەکـــی مێژوویـــی بـــۆ داهاتـــوو هەڵگریـــن ئەوەیـــە، دەکرێـــت 

ــک  ــتی نزیـ ــی زانسـ ــە تیۆریـ ــر لـ ــت زیاتـ ــە دەتوانێـ ــەک کـ ئایدیۆلۆژیایـ

ـــەر  ـــت، ه ـــت، هەبێ ـــن بێ ـــە لەخۆگرت ـــی ڕەخن ـــری ئازادی ـــە هەڵگ ـــت، وات بێ

ـــەر  ـــوەی ه ـــە چوارچێ ـــان ل ـــزم ی ـــوەی لیرباڵی ـــە چوارچێ ـــە چ ل ـــەو بنەمای ئ

٢1  بشیریە حسین، تاریخ اندیشەهای سیاسی در قرن بیستم )٢( لیربالیسم و محافظەکاری، نرش نی 

1378-1376

٢٢  بشیریە حسین، تاریخ اندیشەهای سیاسی در قرن بیستم )٢( لیربالیسم و محافظەکاری، نرش نی 

1378-1376
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ـــری،  ـــەرکەوتنی زیات ـــۆی س ـــە ه ـــت ببێت ـــت، دەتوانێ ـــە بێ ـــی دیک ئایدیایەک

ئەگـــەر نێئۆلیرباڵیزمـــەکان ئەمـــڕۆ بانگەشـــەی گەڕانـــەوە بـــۆ لیرباڵیزمـــی 

ســـەرەتایی دەکـــەن، بـــە مانـــای گەڕانـــەوەی ئـــەوان بـــۆ خاڵـــی ســـیفر 

نییـــە، بەڵکـــوو ئـــەوە حکوومەتـــە نوێیەکانـــن بـــە ئامـــرازە نوێیەکانیـــان 

دەگەڕێنـــەوە بـــۆ خاڵـــی ســـیفر، چونکـــە خەمـــی پێشـــێلکرانی ئـــازادی 

ـــە  ـــەو هەوڵدان ـــە. هـــەر بۆیـــەش ئ ـــی گەورەی ـــوێ، خەمێک ـــێوەی ن ـــە ش ب

ـــەرەکییەکانی وەک  ـــا س ـــە بنەم ـــکات ب ـــەت ب ـــە خزم ـــدن ک ـــۆ خۆگونجان ب

ــەر  ــەت ئەگـ ــن. تەنانـ ــگ بزانیـ ــی گرینـ ــە وانەیەکـ ــتە بـ ــازادی، پێویسـ ئـ

ــامن  ــی کوردایەتیشـ ــەڕ پرسـ ــە لەمـ ــەم بابەتـ ــت ئـ ــش نەبێـ لێکچوونێکیـ

ـــە  ـــا ب ـــە ت ـــن نرخ ـــە گرنگری ـــازادی ک ـــتهێنانی ئ ـــۆ بەدەس ـــە ب ـــتە، وات پێویس

ئێســـتاش دەبـــێ هێڵەکانـــی خەباتـــی کوردایەتـــی لەگـــەڵ پێداویســـتییەکانی 

ســـەردەم بگونجێـــن.

ــە  ــی لـ ــە مرۆڤـ ــرد کـ ــێ کـ ــتی پـ ــەوە دەسـ ــەو خاڵـ ــزم لـ لیرباڵیـ

ـــێ دا  ـــی بایەخـــی پ ـــی تاکگەرای ـــە داهێنان ـــاوە، ب ـــان دان ســـەنتەری جیه

ـــە  ـــە ل ـــەی ک ـــەو مرۆڤ ـــە ئ ـــردەوە ک ـــی ک ـــەوە جەخت ـــر لەســـەر ئ و دوات

ســـەنتەری جیهانـــە زۆر گرینگـــە، بـــۆ ئـــەوەی بتوانێـــت بەختـــەوەر 

بێـــت و پێـــش بکەوێـــت دەبـــێ ئـــازاد بێـــت، تەنانـــەت گرینگریـــن 

ــوون  ــە هەبـ ــەت بـ ــە تایبەتـــی حکوومـ ــەزراوەکان و بـ ــی دامـ ئەرکـ

ــۆ  ــی، بـ ــک گەورەتربوونـ ــان کەمێـ ــووک یـ ــە بچـ ــی بـ ــان نەبوونـ یـ

ـــەو  ـــوو ئ ـــی، ســـەرەڕای هەم ـــە زان ـــەو ئازادیی ـــی ئ پاراســـن و دابینکردن

کەنـــد و کۆســـپانەی لەســـەر ڕێـــگای لیراڵیـــزم بـــە درێژایـــی مێـــژوو، 

هەمـــوو شارســـتییەتی ڕۆژاوا و ئـــەو نرخانـــەی گەردوونـــی کـــە 
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ـــی  ـــە و گرینگی ـــەو ئایدیای ـــی ئ ـــە هەبوون ـــت ب ـــوون، دەکرێ ـــەدی هات ب

ـــن.  ـــی بزانی ـــرۆڤ و ئازادبوون ـــیونالیتەی م ـــرۆڤ و ڕاس ـــە م ـــەی ب دانەک

ـــە  ـــەو پرۆس ـــک ل ـــەیە یەکێ ـــەو پرۆس ـــە هەمووشـــی سەرنجڕاکێشـــر ئ ل

ــڕای  ــە وێـ ــە وەک هەمیشـ ــتامانە کـ ــای ئێسـ ــەرکەوتووانەی دونیـ سـ

کەنـــد و کۆســـپەکان بەردەوامـــە.
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داد  و  ئاشـــتی  حاکمییەتـــی  داوای  ئەگـــەر 

لـــە سیســـتەمی جیهانـــی دەکەیـــن، دەبـــێ 

نەتـــەوەکان ئـــازاد، ســـەربەخۆ و پارێـــزراو لـــە 

هەڕەشـــەی دەرەکـــی بـــن.

»اندرو وینسنت«

ناسیۆنالیزم
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ـــە دوو ســـەدەی  ـــەردەوام ل ـــا سیاســـییەی کـــە ب ـــەو ئایدیۆلۆژی یەکێـــک ل

ڕابـــردوو باســـی لەســـەر کـــراوە ناســـیۆنالیزمە، ئـــەو ئایدیایـــەی کـــە بناغـــەی 

سیاســـت و حکوومـــەت و سیســـتەمی ئێســـتای جیهانـــی، بـــە هەمـــوو کـــەم 

ـــی  ـــت. ســـەرەڕای هەمـــوو هەوڵەکان ـــە باشـــەکانی دەزانرێ ـــوڕی و الیەن و ک

بـــە جیهانـــی بـــوون و تەنانـــەت لێکنیزیکبوونـــەوەی دانیشـــتیووانی 

دونیـــا، بەهـــۆی شۆڕشـــی پەیوەندییـــەکان و زانیـــاری، ئـــەو هەمـــوو 

ـــاراوە، هەســـتی  ـــە ئ ـــە دوو ســـەدە هاتن ـــر ل ـــە دوای زیات ـــەی ک گۆڕانکارییان

ـــو نەچـــووە،  ـــەک لەنێ ـــاواز ن ـــی کۆمەڵگـــەی جی ـــوان تاکەکان ـــی لەنێ نەتەوەی

ـــەوەی  ـــە جیابوون ـــووە، لەوانەی ـــش ب ـــوێن زیاتری ـــک ش ـــە هەندێ ـــوو ل بەڵک

ـــپ«   ـــد ترام ـــەرکەوتنی »دوناڵ ـــا و س ـــی ئورووپ ـــە یەکێتی ـــا ل ـــی بریتانی واڵت
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ــە  ــکا بـ ــاڵی ٢٠16ی ئەمریـ ــە سـ ــەرۆککۆماری لـ ــە هەڵبژاردنەکانـــی سـ لـ

دروشـــمی »America first« واتـــە ســـەرەتا ئەمریـــکا، هەروەهـــا زۆر 

ـــش،  ـــە پێ ـــا هاتن ـــای کۆرۆن ـــی پەت ـــە کات ـــە ل ـــی ک ـــە تایبەت ـــە ب ـــی دیک بابەت

بەشـــێکی بچووکـــی ئـــەو ڕاســـتییانە بـــن کـــە شـــایەدی دەدەن ئـــەو ئایدیایـــە 

بـــە شـــێواز و بیـــری جیـــاواز یـــان هـــەر وەک پێشـــوو لـــە ڕۆژەڤدایـــە، 

هـــەر دوور نەڕۆیـــن وەک کوردێـــک ئێســـتاش ڕۆژانـــە دەبـــێ خەریکـــی 

ـــتانەی  ـــتە شۆڤێنیس ـــەو ناسیۆنالیس ـــۆ ئ ـــورد ب ـــی ک ـــەملاندنی نەتەوەبوون س

ـــەوەی مافـــە  ـــۆ ئ ـــی نەتەوەییـــامن ب ـــن و خەبات ـــی درواســـێامن بی نەتەوەکان

ـــەوە  ـــەش وردبوون ـــەر بۆی ـــە. ه ـــن بەردەوام ـــن بکەی ـــان دابی نەتەوەییەکامن

ــە  ــی، بـ ــی و نەرێنییەکانـ ــە ئەرێنـ ــەوەی الیەنـ ــە و لێکدانـ ــەو ئایدیایـ لـ

ـــەی  ـــە ڕێگ ـــاهەڵنەگرە، ل ـــتییەکی حاش ـــورد پێداویس ـــەی ک ـــۆ ئێم ـــەت ب تایب

ـــەتی  ـــە سیاس ـــن ل ـــە، دەتوانی ـــەو ئایدیای ـــری ئ ـــی زۆرت ـــیکردنەوەی هەرچ ش

ناسیۆنالیســـتانەی نەتەوەکانـــی دەوروبـــەر تێبگەیـــن، هەروەهـــا وەک 

ـــۆ دۆخـــی ئێســـتای  ـــەوەی بـــە کەڵکـــامن دێـــت ب ئایدیایەکـــی بەرچـــاو ئ

ــتی  ــێوەیەکی گشـ ــە شـ ــە بـ ــن. چونکـ ــێ وەرگریـ ــی لـ ــان کەڵکـ خەبامتـ

ـــوو  ـــکرا، بەڵک ـــەڕی ئاش ـــەکان و ش ـــەر قەیران ـــا لەب ـــەک تەنی ـــیۆنالیزم ن »ناس

ـــە  ـــەڵ دەدات و ل ـــی کۆم ـــە شوناس ـــە ب ـــە زۆرەی ک ـــەو گرینگیی ـــۆی ئ بەه

ـــەدەی  ـــە دوو س ـــەت ل ـــی دەوڵ ـــێوەی تایبەت ـــەر ش ـــش لەب ـــی مودێڕنی چاخ

ـــەرنجە«.1  ـــگای س ـــووە، جێ ـــە هەب ـــر ک ئاخی

ـــی  ـــە پەیوەندییەک ـــەوەی ک ـــۆی ئ ـــیۆنالیزم بەه ـــەوە ناس ـــی دیک لەالیەک

1  کالهون کریگ ج، ناسیونالیسم، مرجم محمد رفیعی مهرابادی، تهران 139٢
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ـــەوە  ـــەر نیشـــتامن و نەت ـــە بەرانب ـــەی تاکـــەکان ل ـــە هەســـتی زۆرب ـــی ب قووڵ

و هەروەهـــا هاونیشـــتامنییانی هەیـــە، لـــە ژیانـــی مرۆڤایەتـــی گرینگـــی 

ــا  ــامن دەکات هەتـ ــەوەی هاوکاریـ ــەر ئـ ــیۆنالیزم لەبـ ــت، »ناسـ دەنوێنێـ

ـــام  ـــەوەی ســـەرچاوەی ئیله ـــەر ئ ـــان بناســـین، هەروەهـــا لەب شوناســـی خۆم

بـــۆ هونەرمەنـــدان و ئاوازدانەرانـــە و ئێمـــە بـــە مێـــژوو و بـــەو شـــێوەیە بـــە 
ـــۆزدارییە«.٢ ـــی س ـــاوەن هێزێک ـــتێتەوە، خ ـــان دەبەس هەرم

ـــەش  ـــی دیک ـــە ئایدیاکان ـــر ل ـــە زیات ـــیۆنالیزمدا لەوانەی ـــە ناس ـــەوەی ل ئ

ــە  ــەی کـ ــەو دونیابینییـ ــەر ئـ ــی لەسـ ــت، کاریگەرییەکەیەتـ ــاو بێـ بەرچـ

مـــرۆڤ بـــۆ خـــۆی و دەوروبـــەری هەیەتـــی، ئەگـــەر بابەتـــی ناســـنامە 

ــۆ  ــە بـ ــەو تێڕوانینـ ــی ئـ ــێکی گرینگـ ــرۆڤ بەشـ ــزری مـ ــان و هـ ــە ژیـ لـ

خـــۆی و دەوروبـــەری بێـــت، بـــە واتەیەکـــی دیکـــە بـــۆ پێناســـەی خـــۆی 

ـــک  ـــی چـــۆن ڕێ ـــەڵ شـــوێنی لەدایکبوون ـــەو لەگ ـــی ئ ـــە و پەیوەندی ـــە کێی ک

دەخرێـــت، ئـــەوا پەنـــا بـــە بەرجەســـتەبوونی ئـــەو ئایدیـــا دەبـــات، لێرەدایـــە 

ــی  ــوو بابەتێکـ ــە، بەڵکـ ــی نییـ ــێکی سیاسـ ــا پرسـ ــیۆنالیزم تەنیـ ــە »ناسـ کـ
کەلتوورییـــە و پەیوەندیـــی بـــە شوناســـی تاکەکەسیشـــەوە هەیـــە«.3

بـــۆ ناســـینی ناســـیۆنالیزم دەبـــێ بگەڕێینـــەوە بـــۆ گەوهـــەری 

ئـــەو ئایدیایـــە کـــە نەتەوەیـــە، چونکـــە »ناســـیۆنالیزم، نەتـــەوە وەک 

پێگـــەی مافـــی سیاســـی دیـــاری دەکات«4، ئـــەو چەنـــدە بەتایبەتـــی 

لـــە دوای دەرکەوتنـــی ناســـیۆنالیزم لـــە دوو ســـەدەی ڕابـــردوو وەک 

٢  کالهون کریگ ج، ناسیونالیسم، مرجم محمد رفیعی مهرابادی، تهران 139٢

3  کالهون کریگ ج، ناسیونالیسم، مرجم محمد رفیعی مهرابادی، تهران 139٢

4  جی ریچارد، مقدمەای بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمەی محمد قائد، چاپ اول 137٥
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ڕاســـتییەک خـــۆی دەنوێنێـــت کـــە چـــۆن نەخشـــەی ئیمپراتۆریـــی 

ــەوە  ــای نەتـ ــەر بنەمـ ــان واڵت لەسـ ــە دەیـ ــڕدراونەتەوە و بـ ــاواز سـ جیـ

ـــە  ـــدا ل ـــی جیهانی ـــەڕی دووەم ـــە دوای ش ـــی ل ـــە تایبەت ـــوون، ب ـــت ب دروس

ـــدا  ـــای نوێ ـــە دونی ـــەت ل ـــتەمی نەتەوە/دەوڵ ـــەدا سیس ـــەو بابەت ـــی ئ ئاکام

ــە  ــت  کـ ــەم دەهێنێـ ــووەکان بەرهـ ــەوە یەکگرتـ ــی وەک نەتـ ڕێکخراوێکـ

زیاتـــر لـــە ڕێکخـــراوی نەتـــەوەکان ڕێکخـــراوی دەوڵەتانـــە، بـــەاڵم ئەمـــە 

ـــتی  ـــێوەیەکی گش ـــە ش ـــە ب ـــە ک ـــەو بابەتەی ـــەوەی ئ ـــک ڕەنگدان ـــە جۆرێ ب

دەوڵەتـــەکان لەســـەر بنەمـــای ئایدیـــای ناسیۆنالیســـتی کـــە نەتـــەوە بـــە 

ــوون. ــت بـ ــت، دروسـ ــەوەر وەردەگرێـ تـ

واتـــە    nasci التینـــی  وشـــەی  لـــە   )nation(نەتـــەوە« وشـــەی 

لەدایکبـــوون وەرگیـــراوە«٥؛ یەکـــەم دەرکەوتنـــی نەتـــەوە بـــۆ زۆر کـــۆن 

ـــاوازدا  ـــە شـــوێن و ســـەردەم و چاخـــی جی دەگەڕێتـــەوە، تەنانـــەت ئەگـــەر ل

ـــان مانەیەکـــی جیاوازیشـــی هەبێـــت؛ »وشـــەی نەتـــەوە  ـــاواز ی پێناســـەی جی

وشـــەیەکی کۆنـــە )بـــەاڵم وشـــەی ناســـیۆنالیزم هەتـــا ڕادەیـــەک نوێیـــە(، 

ـــا بـــە مانـــای خەڵکێـــک  بـــەاڵم پێـــش لـــە چاخـــی نـــوێ وشـــەی نەتـــەوە تەنی

ـــەڵ  ـــەش لەگ ـــووری هاوب ـــان و کەلت ـــە بەهـــۆی شـــوێنی لەدایکبوونی ـــوو ک ب

ـــوو  ـــی وەک ـــانەی بابەتێک ـــەیە نیش ـــەو وش ـــوو. ئ ـــان هەب ـــر پەیوەندیی یەک

شوناســـی گرووپـــە بچـــووک و گـــەورەکان نەبـــوو، هەروەهـــا واتـــای 
سیاســـیی ئاشکراشـــی نەبـــوو«.6

نەتـــەوە بابەتێـــک نییـــە کـــە لـــە یـــەک کات و لـــە شـــوێنێکی دونیـــا 

٥  هیود اندرو، سیاست، ترجمە عبدالرحمن عامل  تهران، نرش نی 1389

6  کالهون کریگ ج، ناسیونالیسم، مرجم محمد رفیعی مهرابادی، تهران 139٢
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ســـەری هـــەڵ دابێـــت و بـــەرەو شـــوێنەکانی دیکـــەی دونیـــا بـــاو 

ـــەوە  ـــوو بگەڕێین ـــەی ب ـــە پێناس ـــتیامن ب ـــە پێویس ـــەوەی ک ـــۆ ئ ـــەوە، ب ببێت

ســـەرچاوە و پێناســـەیەکی تۆکمـــە و یەکســـامنان دەســـت بکەوێـــت، 

وێـــڕای ئـــەوە بیرمەنـــدان و نەتەوەکانـــی جیـــاواز، هـــەر کامیـــان و بـــە 

ــۆ  ــان بـ ــی خۆیـ ـــان و تێڕوانینـ ـــتییەکانی خۆی ـــر و پێداویس ــرەی بی گوێـ

ـــەو  ـــەوە ل ـــەی نەت ـــی پێناس ـــردووە، »گرفت ـــان ک ـــەی نەتەوەی ـــەوە پێناس نەت

ڕاســـتییەوە ســـەرچاوە دەگرێـــت کـــە زۆربـــەی نەتـــەوەکان تێکەڵەیـــەک 

ــاکاری فەرهەنگـــی و سیاســـی  ــە تایبەمتەندیـــی بابەتـــی و زەینـــی و ئـ لـ
دروســـت دەبـــن«.7

لەمـــەڕ پێناســـەی نەتـــەوە وەک یەکەیەکـــی فەرهەنگـــی زیاتـــر لـــە 

ـــەش دەدەن و  ـــی هاوب ـــی زمان ـــە بابەت ـــەک گرینگـــی ب هەمـــوو تایبەمتەندیی

ـــی  ـــی ئاڵامنی ـــو بیرمەندان ـــر لەنێ ـــە زیات ـــەو شـــێوازە بیرکردنەوەی ـــەت ئ تەنان

ــاوی  ــە دوو نـ ــردر و فیختـ ــە هـ ــت کـ ــتی دەبیندرێـ ــای ناسیۆنالیسـ ئایدیـ

ـــەوە  ـــی نەت ـــە لەســـەر ســـراکتۆری فەرهەنگی ـــەن ک ـــەو هزرمەندان ـــاری ئ دی

ـــەی  ـــی یەک ـــەی بابەت ـــە ڕوانگ ـــەوە ل ـــەی نەت ـــەوە؛ »پێناس ـــت دەکەن جەخ

فەرهەنگـــی: گرووپێـــک کـــە بـــە یـــەک زمـــان دەدوێـــن، یـــەک ئاییـــن و 

ـــتێتەوە  ـــەوە دەبەس ـــەوان پێک ـــەش ئ ـــی هاوب ـــە، ڕابردوویەک ـــان هەی ئایینزای

ــا؛ بێگومـــان ئـــەو شـــێوازانە یـــان فاکتەرانـــە  و زۆر تایبەمتندیـــی ئەوەهـ
سیاســـەتی ناسیۆنالیســـتی دروســـت دەکـــەن«.8

فردریـــش ماینکـــە مێژوونووســـی ئاڵامنـــی وێـــڕای جەختکردنـــەوە 

7  هیود اندرو، سیاست، ترجمە عبدالرحمن عامل  تهران، نرش نی 1389

8  هیود اندرو، سیاست، ترجمە عبدالرحمن عامل  تهران، نرش نی 1389
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لەســـەر ئـــەو بابەتـــە، دابەشـــکارییەکی نوێیشـــی داهێنـــا و نەتـــەوەکان 

ـــرد و  ـــەش ک ـــی داب ـــەوەی سیاس ـــی و نەت ـــەوەی فەرهەنگ ـــەر دوو نەت بەس

بـــە گوێـــرەی دابەشـــکاریی ماینکـــە یۆنانییـــەکان، ئاڵامنییـــەکان، ڕووســـەکان، 

بریتانیاییـــەکان دەکەونـــە کاتاگـــوری نەتـــەوەی فەرهەنگـــی، هەروەهـــا 

بـــە گوێـــرەی بۆچوونـــی ئەنـــدرو هیـــود نووســـەری کتێبـــی »سیاســـت« 

دەڵێـــت، پێناســـەی فردریـــش ماینکـــە دەتوانێـــت لەســـەر کـــوردەکان و 

تامیلـــی چێچنییەکانیـــش بـــە کار بهێرنێـــت.

بـــەاڵم بـــە گوێـــرەی بۆچوونـــی بەشـــێکی دیکـــە لـــە بیرمەنـــدان کـــە 

ـــیی  ـــی سیاس ـــی حاکمییەت ـــە تایبەت ـــی و ب ـــای سیاس ـــەر بنەم ـــری لەس پێداگ

ــک  ــی خەڵکێـ ــتێک، بانگکردنـ ــوو شـ ــش هەمـ ــەوە، »پێـ ــەوە دەکەنـ نەتـ

ــە  ــوو بـ ــە، بەڵکـ ــی نییـ ــا تاریفکردنـ ــەوە تەنیـ ــە نەتـ ــک بـ ــان کۆمەڵێـ یـ

ـــی  ـــەری خودموختاری ـــە وەک بک ـــەو نەتەوەی ـــی ئ ـــینی ڕەوایەتی ڕەسمیناس
ــە«.9 سیاسیشـ

ـــۆ  ـــەوی ب ـــی فەڕانس ـــە بیرمەندان ـــر ل ـــەوە زیات ـــۆ نەت ـــە ب ـــەو تێڕوانین ئ

ـــە  ـــەوە، ب ـــۆ« دەگەڕێت ـــی »ژان ژاک ڕۆس ـــە تایبەت ـــنگەری و ب ـــی ڕۆش چاخ

ـــت  ـــک دەوترێ ـــە خەڵ ـــک ل ـــە گرووپێ ـــەوە ب ـــە »نەت ـــەو بۆچوون ـــرەی ئ گوێ

ـــی  ـــە فەرهەنگ ـــە نرخ ـــاداری ب ـــتی وەف ـــی هەس ـــەوەی خاوەن ـــش ئ ـــە پێ ک

ـــتی هاوبەشـــیی شـــارۆمەندین  ـــت، خاوەنـــی هەس و ئێتنیکییەکانـــی هەبێ

بیرمەندانـــی  تێڕوانینـــی  باســـە  شـــایەنی  بەســـراون«.1٠  پێکـــەوە  و 

ـــە دوای  ـــیی فەڕانس ـــی سیاس ـــا دۆخ ـــەوە و هەروەه ـــۆ نەت ـــەوەی ب فەڕانس

9  جی ریچارد، مقدمەای بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمەی محمد قائد، چاپ اول 137٥

1٠  هیود اندرو، سیاست، ترجمە عبدالرحمن عامل  تهران، نرش نی 1389
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ـــا،  ـــا دان ـــا و دونی ـــەر ئورووپ ـــی لەس ـــە کاریگەری ـــی فەڕانس ـــی مەزن شۆڕش

بـــە جۆرێـــک کـــە بیرکردنەوەکانـــی دیکـــە لەمـــەڕ ئایدیـــای ناســـیۆنالیزم 

یـــان دژەکـــردەوەی شـــێوازی فەڕانســـەوییەکەی هەژمـــار دەکرێـــت یـــان 

ئیلهامـــی لـــێ وەرگرتـــووە.

برترانـــد ڕاســـل فەیلەســـوفی بەناوبانگـــی بریتانیایـــی لـــە کتێبـــی 

ـــیی  ـــی سیاس ـــژووی ڕووداوەکان ـــک مێ ـــە جۆرێ ـــە ب ـــازادی« ک ـــراو و ئ »ڕێکخ

ســـەد ســـاڵی 1814- 1914 ئورووپایـــە بـــەم شـــێوەیە پێناســـەی نەتـــەوە 

دەکات: »هـــەر گرووپێکـــی جوغرافیایـــی کـــە خوازیـــاری دروســـتکردنی  

یەکـــەی حکوومـــەت بێـــت، مافـــی هەیـــە کـــە واڵتـــی ســـەربەخۆی 

هەبێـــت... یەکێـــک لـــە بنەماکانـــی ســـنوورداربوونی ئـــەو بنەمایـــە 

ئەوەیـــە کـــە هەرێمەکـــە نابـــێ زۆر بچـــووک بێـــت، ســـنوورداربوونێکی 

ـــەو  ـــت، ئ ـــا بێ ـــە ئاســـیا و ئەفریق ـــە ل ـــەو واڵت ـــێ ئ ـــە ناب ـــوو ک ـــەوە ب دیکـــە ئ

ـــک  ـــردەوە وەک فاکتێ ـــان دەک ـــاش بیری ـــە ب ـــک ک ـــەی خەڵ ـــۆ زۆرب ـــە ب بابەت

ــا  ــت دا. هەروەهـ ــەکانیان شکسـ ــەکان ڕووسـ ــەوەی ژاپۆنییـ ــا ئـ ــوو تـ بـ

ــی  ــوێنکی گرینگـ ــە شـ ــێ هەرێمەکـ ــوو نابـ ــەوە بـ ــە ئـ ــنوورێکی دیکـ سـ

ـــە  ـــل ب ـــەیەی راس ـــەو پێناس ـــت«.11 ئ ـــوئز بێ ـــی س ـــی وەک کاناڵ نێونەتەوەی

جۆرێـــک تانەلێدانـــە لـــە تێڕوانینـــی سیاســـەتی نێونەتەوەیـــی ئـــەوکات، 

ـــی  ـــتیی ئەوکات ـــەتی کۆلۆنیالیس ـــەی سیاس ـــەیە دەرکەوت ـــەو پێناس ـــە ئ چونک

زلهێزەکانـــی ئورووپاییـــش بـــوو.

لـــە ئاکامـــی لێوردبوونـــەوە لـــە ڕوانگـــەی جیـــاواز لەســـەر پێناســـەی 

11  راسل برتراند، ازادی و سازمان، ترجمە علی رامین چاپ اول 13٥7
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ــیکردنەوەی  ــە شـ ــە »لـ ــە دەگات کـ ــەو ئاکامـ ــود بـ ــدرو هیـ ــەوە ئانـ نەتـ

کۆتایـــی، نەتـــەوە ســـراکتۆرێکی ســـایکۆلۆژیک- سیاســـییە. شـــتێک کـــە 

نەتـــەوە لـــە گـــرووپ یـــان هـــەر کۆمەڵەیەکـــی دیکـــە جیـــاواز دەکات 

ئەوەیـــە کـــە ئەندامەکانـــی ئـــەو نەتەوەیـــە خۆیـــان بـــە یـــەک نەتـــەوە 

ــن«.1٢  دەبینـ

دوای پێناســـەی نەتـــەوە وەک گەوهـــەری ناســـیۆنالیزم لـــە ڕوانگـــەی 

جیـــاواز، باســـی ئـــەوەی کـــە پێناســـەی ناســـیۆنالیزم چییـــە و لـــە کوێـــوە 

ــۆی  ــتیی خـ ــیۆنالیزم پێویسـ ــی ناسـ ــە چەمکـ ــن لـ ــۆ تێگەیشـ ــووە، بـ هاتـ

دەنوێنێـــت، »ســـەرەتاییرین لێدوانـــەکان ســـەبارەت بـــە ناســـیونالیزم 

دەڵێـــن، ناســـیونالیزم پەیوەندیـــی بـــە گرووپـــەکان یـــان عەشـــیرەتی  

ئێتنیکیـــی کۆنـــەوە هەیـــە، هـــەر بۆیـــەش نەتـــەوە بـــە چەمکێکـــی 

ــەر  ــێوەیەکی پراکتیکـــی و ژێنێتیکـــی لەسـ ــە شـ ــە بـ ــار دەزانـــن کـ کەونـ

ــووە«.13  ــت بـ ــەوەرەکان دروسـ ــی بوونـ ــزەی کۆمەاڵیەتیـ ــای غەریـ بنەمـ

کـــەس ناتوانێـــت ئـــەوە ڕەت بکاتـــەوە کـــە مـــرۆڤ هەســـتێکی تایبەتـــی 

ــەو  ــان ئـ ــی لەدایـــک دەبێـــت یـ ــە لێـ ــوێنەی کـ ــەو شـ ــبەت ئـ ــە نیسـ بـ

ـــتی  ـــە ئاس ـــت ل ـــەوە دەتوانێ ـــا ئ ـــی، ج ـــە هەیەت ـــی نزیک ـــە لێ ـــانەی ک کەس

ـــش.  ـــی گەورەتری ـــیرەت و گرووپ ـــا عەش ـــکات ت ـــێ ب ـــت پ ـــەوە دەس بنەماڵ

ئـــەو هەســـتە بـــە جۆرێـــک بزوێنـــەری کـــرداری ناسیۆنالیســـتانەیە، 

ـــەر وشـــیاری لەســـەر تێگەیشـــتنی چەمکـــی ناسیۆنالیســـتیش  ـــەت ئەگ تەنان

ـــە  ـــەی ک ـــەو وتەی ـــەش ئ ـــەر بۆی ـــووە، ه ـــەوە هەب ـــە کۆن ـــەر ل ـــت، ه نەبێ

1٢  هیود اندر، سیاست، ترجمە عبدالرحمن عامل  تهران، نرش نی 1389

13  وینسنت اندرو، ایدولوژیهای مدرن سیاسی، ترجمە مرتضی ثاقبفر، تهران 1378
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ناســـیۆنالیزم القێکـــی لـــە ڕابـــردووە القێکیشـــی لـــە داهاتـــووە، زۆر جـــار 

دووپـــات دەبیتـــەوە، »شـــتێک کـــە زۆرجـــار بـــە چۆنیەتیـــی دوو ڕووخســـاری 

ـــە  ـــوو، ل ـــردوو و داهات ـــی ڕاب ـــە توانـــای دیتن ـــت، وات ـــیۆنالیزم دەنارسێ ناس

بنەڕەتـــدا لـــە رسوشـــتی ناســـیۆنالیزمدایە«.14 بـــەاڵم ئـــەوەی بـــە مانـــای 

ـــی لـــە ناســـیۆنالیزمی ڕۆژاوایـــی مەبەســـتە، داهێنانێکـــی دیکـــەی  ئەوڕۆی

ـــردووە،  ـــێ ک ـــتی پ ـــزدەوە دەس ـــەدەی پان ـــە دوای س ـــی ل ـــە تایبەت ـــە، ب نوێی

ــن،  ــەک بزانیـ ــتی وەک یـ ــتامنپەروەری و ناسیۆنالیسـ ــای نیشـ ــەر واتـ ئەگـ

ئـــەوا مێـــژووی ئـــەو چەمکـــە لـــە ڕۆژهـــەاڵت لەوانەیـــە زۆر کۆنریـــش 

بێـــت.

ـــاوازە،  ـــەکان جی ـــە واڵت ـــتی ل ـــای ناسیۆنالیس ـــی ئایدی ـــژووی دەرکەوتن مێ

ـــرد  ـــێ ک ـــتی پ ـــودرەکان دەس ـــی تئ ـــە چاخ ـــەکان ل ـــتی بریتانیایی ناسیۆنالیس

ـــە  ـــری ل ـــە الیەنگ ـــزدە و چـــواردە(، ناسیۆنالیســـتی فەڕانســـە ب )ســـەدەی پان

ـــرد  ـــێ ک ـــتی پ ـــاکان دەس ـــی پاش ـــەڵ یەکگرتن ـــردن لەگ ـــۆڕش و دژایەتیک ش

و لـــە ســـاڵەکانی 1789، 183٠ و 1848 ڕێبەریـــی لێرباڵەکانـــی ئورووپـــای 

ـــاو  ـــەڕی ین ـــۆن دوای ش ـــەی ناپێل ـــە ڕێگ ـــی ل ـــتی ئاڵامن ـــرد. ناسیۆنالیس دەک

ـــرد.1٥  ـــێ ک ـــتی پ دەس

ـــە  ـــاواز ل ـــی جی ـــە واڵت ـــتانە ل ـــرداری ناسیۆنالیس ـــن ک ـــەر وەک دەبین ه

کاتـــی جیـــاواز بـــووە و لەگـــەڵ بۆچوونـــی ئـــەو لێکۆڵەرانـــە یـــەک ناگرێتـــەوە 

کـــە دەیانهەوێـــت مێژوویەکـــی دیاریکـــراو بـــۆ ناســـیۆنالیزم دیـــاری 

بکـــەن، بـــەاڵم بۆچوونـــی ئانـــدرو هیـــود نووســـەری کتیبـــی »سیاســـت« 

14  جی ریچارد، مقدمەای بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمەی محمد قائد، چاپ اول 137٥

1٥  راسل برتراند، ازادی و سازمان، ترجمە علی رامین چاپ اول 13٥7
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لەســـەر ئـــەو بابەتـــە بـــەو شـــێوەیەیە: »بۆچوونەکانـــی مـــن زیاتـــر لـــەو 

ـــە  ـــە ل ـــاواز ک ـــی جی ـــە جوواڵنەوەیەک ـــە ناســـیۆنالیزم ب ـــە ک ـــە نزیک لێکۆڵەران

ـــەو  ـــەوە ب ـــن. ئ ـــووە، دەزان ـــەرچاوەی گرت ـــەوە س ـــی فەڕانس ـــی مەزن شۆڕش

ـــەکان  ـــاداری و وابەســـتەیی گرووپ ـــە کـــە شـــێوەی ســـەرەتای وەف ـــە نیی مانای

ـــیۆنالیزم  ـــە وشـــەی ناس ـــە ل ـــە ئێم ـــەی ک ـــەو مانای ـــەوان ب ـــەاڵم ئ ـــووە، ب هەب
ـــوون«.16 ـــن، ناسیۆنالیســـت نەب ـــەم و بیســـتەم تێدەگەی ـــە ســـەدەی نوزدەی ل

وێـــڕای هەبوونـــی ئـــەو جیاوازییانـــە، بنەمـــای جووڵێنـــەری هـــزر و 

ـــن  ـــە، »گرینگری ـــە هاوبەش ـــەو واڵتان ـــەک ل ـــا ڕادەی ـــتی ت ـــری ناسیۆنالیس بی

ـــۆ  ـــدا ک ـــێ بەش ـــە س ـــت ل ـــتی دەکرێ ـــری ناسیۆنالیس ـــەری بی ـــزی جووڵێن هێ

بکرێتـــەوە: بیـــری نەتـــەوە- دەوڵـــەت، بنەوانـــی دەســـەاڵتی خەڵکـــی و 

تیۆرییەکانـــی ڕۆمانتیکـــی کەلتـــوور«.17 

وەک زۆر بابەتـــی دیکـــە ڕۆڵـــی فەڕانســـەوییەکان لـــە ڕێـــڕەوی 

نەتەوەسازیشـــدا دیـــارە و شوێندارییەکەشـــی لەســـەر زۆربـــەی نەتەوەکانـــی 

دیکـــە بەرچـــاوە، بـــە تایبەتـــی ڕووداوێکـــی گرینگـــی وەک شۆڕشـــی 

مەزنـــی فەڕانســـە کـــە بەرهەمـــی چاخـــی ڕۆشـــنگەری و بیرکردنـــەوەی 

خاڵێکـــی  وەک  مرۆڤایەتـــی  ژیانـــی  لـــە  چاخـــە  ئـــەو  ڕۆشـــنبیرانی 

ــە،  ــی دیکـ ــوو بابەتەکانـ ــڕای هەمـ ــت، وێـ ــار دەکرێـ ــان هەژمـ وەرچەرخـ

»شۆڕشـــی فەڕانســـە بـــە ئامادەکاریـــی خەڵـــک دژی دوژمنـــە نێوخۆیـــی 

ــەرلەنوێ  ــتامنپەروەرانە، سـ ــاری نیشـ ــەوەی وتـ ــەکان، باوکردنـ و دەرەکییـ

ــکری  ــی لەشـ ــی، دامەزراندنـ ــی دەوڵەتـ ــتکردنەوەی دامەزراوەکانـ دروسـ

16  وینسنت اندرو، ایدولوژیهای مدرن سیاسی، ترجمە نرتضی ثاقبفر، تهران 1378

17  جی ریچارد، مقدمەای بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمەی محمد قائد، چاپ اول 137٥
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ســـەرەتایی،  کۆمەاڵیەتیـــی  و  ئابـــووری  بەرنامەداڕێژیـــی  و  خەڵکـــی 
ــرد«.18 ــرا کـ ــاو خێـ ــێوەیەکی بەرچـ ــە شـ ــازیی بـ ــەی نەتەوەسـ پرۆسـ

ـــا،  ـــوێندارییان دادەن ـــە ش ـــوو ک ـــنبیران نەب ـــی ڕۆش ـــا بەرهەم ـــەوە تەنی ئ

ـــوو  ـــەو هەیب ـــە ئ ـــەی ک ـــەو دونیابینیی ـــۆن و ئ ـــوو هاتنەســـەرکاری ناپیل بەڵک

ـــت،  ـــۆ بگرێ ـــا لەخ ـــوو ئورووپ ـــە هەم ـــەک ک ـــتکردنی ئیمپراتۆریی ـــۆ دروس ب

ــەی  ــە زۆربـ ــی لـ ــت گۆڕانکاریـ ــردەوەش بێـ ــتی دژەکـ ــە ئاسـ ــەر لـ ئەگـ

ـــیاریی  ـــەر وش ـــی لەس ـــەڕەکانی ناپیلون ـــە »ش ـــرد، چونک ـــت ک ـــان دروس واڵت

ــەو  ــوو، ئـ ــی زۆری هەبـ ــا کاریگەرییەکـ ــوو ئورووپـ ــە هەمـ ــی لـ نەتەوەیـ

شـــەڕانە وێـــڕای ئـــەوەی یەکگرتـــن لەنێـــوان گرووپـــە جیـــاوازەکان بـــۆ 

ــەو  ــەندنی ئـ ــۆی گەشەسـ ــووە هـ ــەوە، بـ ــەی لێکەوتـ ــی فەڕانسـ دژایەتیـ

مەیلـــە و هەروەهـــا دروســـتکردنی دامـــەزراوەی سیاســـی و کەلتووریـــی 

ـــا  ـــۆن تەنی ـــی«.19 ناپیل ـــی نەتەوەی ـــی مۆدێل ـــەر بنەمان ـــاواز لەس ـــی جی واڵت

ـــر  ـــی می ـــا واڵت ـــوو ت ـــتا، بەڵک ـــا نەوەس ـــەر ئورووپ ـــۆ س ـــکردن ب ـــە هێرش ب

ـــاوداری  ـــای ن ـــەز« زان ـــاڵ نەب ـــۆی دا؛ د. »جەم ـــەکەی خ ـــە هێرش ـــژەی ب درێ

ــری  ــی بیـ ــە دەرکەوتنـ ــۆن لـ ــی ناپیلـ ــی هێرشـ ــەر کاریگەریـ ــورد لەسـ کـ

ـــە  ـــەکەی ل ـــاش هێرش ـــەم پ ـــی یەک ـــت: »ناپیلۆن ـــر دەڵێ ـــتیی می ناسیۆنالیس

ـــژ  ـــەی تی ـــی جیابوونەوەخوازان ـــری ناسیۆنالیســـتیی عەرەبی ســـاڵی 1798دا بی

کـــرد«.٢٠ وێـــڕای ئـــەوەی ئـــەو بابەتـــە جێـــی تێڕامانـــە کـــە هێرشـــەکانی 

18  جی ریچارد، مقدمەای بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمەی محمد قائد، چاپ اول 137٥

19  کالهون کریگ ج، ناسیونالیسم، مرجم محمد رفیعی مهرابادی، تهران 139٢

٢٠  نەبەز جەمال، بیری نەتەوەییی کوردی، نە بیری قەومیەتی ڕۆژهەاڵت ونەبیری نایۆنالیزمی 

رؤژاوای یە، چاپی دووەم ٢٠٠٢ لەندەن
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ناپیلـــۆن چـــۆن بـــوون کـــە هێرشـــی کردووەتـــە ســـەر هـــەر شـــوێنێک 

ــەو  ــتی و نەتەوەگەرایـــی و هەبوونـــی دەوڵـــەت لـ ــتی ناسیۆنالیسـ هەسـ

واڵتـــە ئـــاوا گەشـــەی کـــردووە.

یەکێـــک لـــەو واڵتانـــەی کـــە زیاتـــر لـــە هـــەر شـــوێنێکی دیکـــە هەســـتی 

خۆبەکەمزانینـــی لـــە بەرانبـــەر فەڕانســـەی ڕۆشـــنگەری و هەروەهـــا 

ـــوو، هـــەر  ـــامن ب ـــوو، ئاڵ ـــەال دروســـت ب ـــۆن ل فەڕانســـەی هێرشـــبەری ناپیئل

بۆیـــەش لـــە یەکـــەم دەرکەوتنـــی بیرمەندانـــی ئاڵامنـــی لـــە دوای ئـــەو 

ـــەکان  ـــە ئاڵامنیی ـــوون ک ـــەت ب ـــیۆنالیزمێکی تایب ـــاری ناس ـــە خوازی ڕووداوان

ـــی فەلســـەفەی  ـــە مەکتەب ـــە ل ـــووی ئەوان ـــان هەم ـــێ. بێگوم ـــە ســـەر پ بخات

ـــرد  ـــوێندارییە وای ک ـــەو ش ـــت، ئ ـــان دەرخس ـــی خۆی ـــە باش ـــدا ب ڕۆمانتیزم

کـــە »ســـەرەتاییرین نـــوورساوەی ناســـیۆنالیزمی ئاڵامنـــی لـــە وتارەکانـــی 

ـــوو  ـــە وەک ـــەوت ک ـــە دەرک ـــینی فیخت ـــە نووس ـــامن ل ـــەوەی ئاڵ ـــە نەت ڕوو ب
ـــوون«.٢1 ـــوە چ ـــن بەڕێ ـــە بێرلی ـــتانی 18٠7 و 18٠8 ل ـــە زس ـــۆڕ ل ک

ـــە دوو  ـــرد ک ـــیۆنالیزم وای ک ـــاوازەی ناس ـــە جی ـــەو دوو قوتابخان ـــەر ئ ه

جـــۆر ناســـیۆنالیزم بێتـــە ئـــاراوە، هـــەر وەک ئـــەو دوو ڕوانگـــە جیـــاوازەی کـــە 

لەمـــەڕ پێناســـەی نەتـــەوەش هەبـــوو، ئەویـــش هاتنـــە ئـــارای ناســـیۆنالیزمی 

سیاســـی و ناســـیۆنالیزمی کەلتـــووری بـــوو. هـــزری ناســـیونالیزمی کەلتـــووری 

ــە  ــزر و گۆڕانکارییـ ــەو هـ ــرد، باوکـــی ئـ ــەی کـ ــە واڵتـــی ئاڵـــامن گەشـ لـ

ـــی  ـــە کەڵکوەرگرتن ـــی ل ـــردر )1744-18٠3( زۆر ڕق ـــون ه ـــد ف ـــان وتفری یوه

زمانـــی فەڕانســـەوەی و هەروەهـــا هێژموونیـــی کەلتـــووری فەڕانســـەوی 

٢1  راسل برتراند، ازادی و سازمان، ترجمە علی رامین چاپ اول 13٥7
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هەبـــوو؛ چونکـــە ئـــەو پێـــی وابـــوو ئـــەو هێژموونییـــە کـــە لـــە چاخـــی 

ڕۆشـــنگەریی فەڕانســـە ســـەرچاوەی گرتبـــوو، شـــوێنی فەلســـەفە و 
ئیالهیـــات و ئەدەبیاتـــی لـــە زمانـــی ئاڵامنیـــدا دەگرێتـــەوە«.٢٢

ـــە  ـــانازییانەی ک ـــەو ش ـــەوە و ئ ـــی نەت ـــۆ دەوڵەمەندییەکان ـــەوە ب گەڕان

ـــد  ـــڕاوی ناســـیۆنالیزم هەژمـــار دەکرێـــت، هەرچەن هەیەتـــی بەشـــێکی دانەب

ــۆ  ــیۆنالیزم بـ ــی ناسـ ــە الڕێدابردنـ ــەرەتای بـ ــە سـ ــەو بابەتـ ــی لـ زێدەڕۆیـ

ـــراو  ـــتی دیاریک ـــە ئاس ـــەر ل ـــەاڵم ئەگ ـــت، ب ـــار دەکرێ ـــتی هەژم ڕەگەزپەرس

ئـــەو بابەتـــە دەبێتـــە هـــۆی پاراســـتنی فەرهەنـــگ و کەلتـــووری نەتەوەیـــەک، 

ـــی  ـــە قوناغ ـــە ل ـــیۆنالیزمە ک ـــە ناس ـــێوەیەک ل ـــی ش ـــیۆنالیزمی فەرهنگ »ناس

ــتانییەتێکی جیـــاواز  یەکەمـــدا، لەســـەر بوژانـــەوەی نەتـــەوە وەک شارسـ
ـــاواز«.٢3 ـــیی جی ـــی سیاس ـــەک کۆمەڵگەیەک ـــەوە، ن جەخـــت دەکەن

ســـەرەڕای ئـــەو جیاوازییانـــە لەســـەر دابەشـــکردنی ناســـیۆنالیزم 

بەســـەر ناســـیۆنالیزمی کەلتـــووری یـــان سیاســـی هەتـــا ڕادەیەکـــی زۆر 

ئـــەو دوو بابەتـــە پێکـــەوە بەســـراون وەک دوو ڕووی یـــەک دراون 

بەبـــێ یەکێکیـــان ئـــەوی دیکـــە ئەســـتەم وجـــوودی دەبێـــت. »بەشـــێک 

ــەو  ــی ئـ ــە ئامانجـ ــی کـ ــیۆنالیزمی سیاسـ ــوان ناسـ ــەران لەنێـ ــە نووسـ لـ

دابینکرنـــی مافـــی سیاســـی و شـــارۆمەندییە و ناســـیۆنالیزمی کەلتـــووری 

ـــەمبولەکان و  ـــانەکان و س ـــەوەی نیش ـــن و باوکردن ـــە پاراس ـــاوەڕی ب ـــە ب ک

ـــراو  ـــەودای دیاریک ـــەاڵم م ـــن. ب ـــاوازی دادەنێ ـــە، جی ـــی کەلتووریی نرخەکان

لەنێوانانیانـــدا نییـــە، کەلتـــوور نیشـــاندەرێکە بـــۆ شـــوناش، ناســـیۆنالیزم 

٢٢  جی ریچارد، مقدمەای بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمەی محمد قائد، چاپ اول 137٥

٢3  هیود اندرو، سیاست، ترجمە عبدالرحمن عامل  تهران، نرش نی 1389
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بـــە تـــەواوی خەڵکـــەکان و کەلتـــوورەکان و هەرێمـــەکان، بەشـــێک لـــە 

گشـــتێک دەزانـــن. پێکدادانـــە کەلتوورییـــەکان بەهـــۆی گوڕانکارییـــە 

ـــەوە و زمـــان  ـــە بیرکردن ـــکاری ل ـــەکان و هەروەهـــا گۆڕان سیاســـی و ئابووریی
و ئاگایـــی دێنـــە ئـــاراوە«.٢4

ـــا سیاســـییەکان  ـــۆ ئایدیۆلۆژی ـــی ســـەرەتایەک ب ـــە کتێب »جـــی ڕیچـــارد« ل

ـــە  ـــەو ئاکام ـــیۆنالیزم ب ـــۆری ناس ـــەی جۆراوج ـــەر پێناس ـــەوە لەس ـــە لێکۆڵین ب

ــە  ــکات کـ ــە بـ ــوارەوە پێناسـ ــێوەی خـ ــە شـ ــیۆنالیزم بـ ــە ناسـ دەگات کـ

ـــک  ـــەالی هەندێ ـــووە، »ل ـــی لەخـــۆ گرت ـــوو ڕوانگەکان ـــن هەم ـــت بڵێی دەکرێ

ـــاکان، شـــاخەکان،  ـــەوە هـــەن؛ دەری ـــە ناسیۆنالیســـتەکان ســـنوورەکانی نەت ل

ڕووبـــارەکان و دارســـتانانەکانن کـــە ســـنوورەکانی نەتەوە-دەوڵەتـــی 

خـــاوەن پوتانســـییەل دیـــاری دەکـــەن. هەندێکـــی دیکـــە بـــە دوای پێـــوەری 

ـــی  ـــەش، ئەزموون ـــی هاوب ـــی زمان ـــن، هەبوون ـــی دەگەڕێ ـــی کۆمەاڵیەت بابەت

ـــە ســـەردەمەکانی پێشـــوو،  ـــی سیاســـی ل ـــەش، خودموختاری ـــی هاوب مێژووی
ـــووری«.٢٥ ـــی ئاب ـــەک و یەکگرتووی ـــن، ڕەچەڵ ئایی

ــە  ــە کـ ــە، وەک ڕوەکێکـ ــی دیکـ ــە ئایدیاکانـ ــر لـ ــیۆنالیزم جیاوازتـ ناسـ

ــەو  ــی ئـ ــەت تایبەمتەندییەکانـ ــت و تەنانـ ــک دەڕوێـ ــوو خاکێـ ــە هەمـ لـ

ژینگـــەی کـــە تێیـــدا ڕوواوە وەردەگرێـــت، چونکـــە لـــە واڵتـــی جیـــاواز 

ـــاواز  ـــیی جی ـــەفی و سیاس ـــی فەلس ـــە مەکتەب ـــاواز و ب ـــتەمی جی ـــە سیس ک

ــە  ــەو مەکتەبـ ــەڵ بـ ــت و تیکـ ــت دەرکەوێـ ــن دەتوانێـ ــوە دبردرێـ بەڕێـ

سیاســـی یـــان هزرییـــە بێـــت، هـــەر بۆیـــەش »ئیمـــە ناســـیۆنالیزمی 

٢4  جی ریچارد، مقدمەای بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمەی محمد قائد، چاپ اول 137٥

٢٥  جی ریچارد، مقدمەای بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمەی محمد قائد، چاپ اول 137٥
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ـــیۆنالیزمی  ـــەت ناس ـــتی، تەنان ـــێرڤاتیو، فاشیس ـــتی، کونس ـــرباڵ، سوسیالیس لی
ــە«.٢6 ــتیامن هەیـ ئانارشیسـ

ــێیەم  ــی سـ ــی جیهانـ ــۆ واڵتانـ ــی بـ ــە تایبەتـ ــتی بـ ــری ناسیۆنالیسـ بیـ

ــوون، وەک  ــتییەکان بـ ــە کۆلۆنیالیسـ ــەی واڵتـ ــر چەکمـ ــر لەژێـ ــە پێشـ کـ

ـــەو ناســـیۆنالیزمە کـــە  ـــڕاوە، ئ ـــدەر ڕۆڵێکـــی گرینگـــی گێ ئایدیایەکـــی ڕزگاری

ـــی  ـــک کاریگەری ـــە جۆرێ ـــارساوە، ب ـــتی ن ـــیۆنالیزمی دژە کۆلۆنیالیس ـــە ناس ب

ـــن بڵێیـــن بەشـــێکی  ـــاوە کـــە دەتوانی ـــا دان لەســـەر نەخشـــەی سیاســـیی دونی

زۆری واڵتانـــی نوێـــی ســـەدەی بیســـتەم بەرهەمـــی کەڵکوەرگرتـــن لـــەو 

ناســـیۆنالیزمەن، »دیارتریـــن تایبەمتەندیـــی ناســـیۆنالیزمی دژە کۆلۆنیالیســـتی 

پێکەوەبەســـتنەوەی ئارمانـــی نەتەوەیـــی لەگـــەڵ ئایدیۆلۆژیـــای سوســـیالیزم، 

مارکســـیزم و کۆمۆنیزمـــە، لـــە ئورووپـــا چەپـــی سوسیالیســـت و چەپـــی 

ـــۆ وەدەســـتهێنانی دەنگـــی  ـــر ب ـــەر یەک ـــە بەرانب ـــەردەوام ل ناسیۆنالیســـت ب
ـــوون«.٢7 ـــدا ب ـــە کێبەڕکێ ـــر ل زیات

ناســـیۆنالیزم بەهـــۆی ئـــەو بەرباوییـــەی کـــە لـــە بەکارهێنانیـــدا 

هەیـــە هەمـــوو جارێکیـــش ئەرێنـــی نەبـــووە، بەڵکـــوو هەندێـــک جـــار 

ــرۆڤ  ــە مـ ــتەرێک کـ ــە بەسـ ــی ببێتـ ــووە، توانیویەتـ ــەر بـ زۆر ماڵوێرانکـ

لـــە ڕێگـــەی کەڵکوەرگرتـــن لـــەو ئایدیایـــە گەورەتریـــن تـــاوان دژی 

ــە  ــێوازە لـ ــەو شـ ــاوی ئـ ــەی بەرچـ ــدات،  منوونـ ــام بـ ــی ئەنجـ مرۆڤایەتـ

ـــە  ـــا ل ـــە دان ـــەو ئایدیای ـــەر ئ ـــوێندانەرییەکی زۆری لەس ـــە ش ـــیۆنالیزم ک ناس

ـــامن  ـــیالیزمی ئاڵ ـــیونال سوس ـــا و ناس ـــیزمی ئیتالی ـــان؛ »فاش ـــامن و ئیتالی ئاڵ

٢6  وینسنت اندرو، ایدولوژیهای مدرن سیاسی، ترجمە نرتضی ثاقبفر، تهران 1378

٢7  جی ریچارد، مقدمەای بر ایدئولوژیهای سیاسی، ترجمەی محمد قائد، چاپ اول 137٥
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تێگەیشـــتنێکی بەگژداچوونانـــە، شـــەڕکەر، دژە بێگانـــە و ناعەقالنـــی لـــە 

ناســـیۆنالیزمیان بـــاو کـــردەوە کـــە دوژمنییەکـــی قووڵیـــان لەگـــەڵ هـــەردوو 

ــوو«.٢8  ــرباڵ هەبـ ــتی لیـ ــیۆنالیزم و ناسیۆنالیسـ ئەنرناسـ

ئـــەو بەالڕێداچوونانـــەی ناســـیۆنالیزم کـــە لەســـەر بنەمـــای هەڵـــەی 

ــردووە  ــن، وای کـ ــاد دەنرێـ ــتی بونیـ ــی زانسـ ــک تیۆریـ ــەت هەندێـ تەنانـ

بەشـــێکی زۆری لێکۆڵـــەران تەنانـــەت ئـــەو ئایدیایـــە بـــە زیانـــی ژیانـــی 

ـــە منوونـــەی ئێســـتای کوردیـــش زۆر  ـــەوەی ل ـــەاڵم ئ مرۆڤایەتـــی بزانـــن، ب

ـــی  ـــی بەکارهێنان ـــۆ چۆنیەتی ـــەوە ب ـــە دەگەڕێت ـــەو ئایدیای ـــی ئ بەرچـــاوە زیان

لەالیـــەن مرۆڤـــەوە، ئـــەو ناســـیۆنالیزمەی کـــە ئێـــران و فـــارس بـــە کاری 

دەهێنـــن دژی منـــی کـــورد تاوانـــە چونکـــە زیاتـــر لـــە پاراســـتنی واڵت 

و خـــاک و فەرهەنگـــی خـــۆی، هێرشـــێکە بـــۆ ســـەر واڵت و خـــاک 

ــە  ــەو ئایدیایـ ــی ئـ ــدا بەکارهێنانـ ــان کاتـ ــە هەمـ ــن، لـ ــی مـ و فەرهەنگـ

ـــا  ـــەس و تەنی ـــەر ک ـــۆ س ـــە ب ـــرش نیی ـــە هێ ـــوردەوە چونک ـــی ک ـــەن من لەالی

ـــدرو  ـــوو ئان ـــەر وەک ـــدەرە. ه ـــە، ڕزگاری ـــی من ـــاک و فەرهەنگ ـــتنی خ پاراس

ـــە سیســـتەمی  ـــتی و داد ل ـــی ئاش ـــەر داوای حاکمییەت ـــت: »ئەگ ـــود دەڵێ هی

ـــە  ـــزراو ل ـــەربەخۆ و پارێ ـــازاد، س ـــەوەکان ئ ـــێ نەت ـــن، دەب ـــی دەکەی جیهان
هەڕەشـــەی دەرەکـــی بـــن«.٢9

ناسیۆنالیســـتەکان پێکهاتـــەی نەتـــەوە وەک بنەمایەکـــی گرینـــگ 

ـــی  ـــەت دیاریکردن ـــن و تەنان ـــن و پاراس ـــی دەبین ـــی مرۆڤایەت ـــۆ ژیان ب

ـــەوەری  ـــۆ بەخت ـــەرەتایەک ب ـــە س ـــە ب ـــەو پێکهاتەی ـــی ئ ـــی ژیان هەرێم

٢8  وینسنت اندرو، ایدولوژیهای مدرن سیاسی، ترجمە نرتضی ثاقبفر، تهران 1378

٢9  وینسنت اندرو، ایدولوژیهای مدرن سیاسی، ترجمە نرتضی ثاقبفر، تهران 1378
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ــە خۆبەڕێوەبەریـــی  ــەوە دەتوانێـــت بـ ــە نەتـ ــان وایـ ــن و پێیـ دەزانـ

باشـــر بـــەرەو ســـەرکەوتن هەنـــگاو بهاوێـــژن، هـــەر ئـــەوەش وا دەکات 

جیهـــان لەســـەر بنەمـــای سیســـتەمی هـــاوکاری و خەباتـــی نەتـــەوەکان 

و ســـنوورەکانی ئـــەو نەتەوانـــە ڕێـــک بخرێـــت، ئـــەوە دەتوانێـــت 

ئاســـایی بێـــت و تەنانـــەت دەبینیـــن توانیویەتـــی ســـەرکەوتنیش 

ــوە بـــەردن،  ــا بەڕێـ ــە خۆبەڕێوەبـــەری و دونیـ بەدەســـت بێنێـــت لـ

بـــە مەرجێـــک ئـــەوەی کـــە بـــۆ نەتـــەوەی خـــۆت بـــە ڕەوا دەزانـــی 

بـــۆ نەتـــەوە و ئەندامەکانـــی نەتەوەکانـــی دیکـــە بـــە ڕەوا بزانـــی، 

پێشـــگری لـــە بەالڕێداچوونـــی دەگیرێـــت.
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لەنێـــو هەمـــوو دوژمنەکانـــی گەلـــی کـــورد، 

دوژمنـــی عەجـــەم )فـــارس( لـــە هەموویـــان 

بـــێ  و  خوانەناســـر  و  مەلعونـــر  و  زاڵمـــر 

ـــی  ـــەر گەل ـــک بەرانب ـــج تاوانێ ـــە هی ـــرە، ل بەزەیی

ـــی  ـــە درێژای ـــەر ب ـــەوە، ه ـــت ناگێڕێت ـــورد دەس ک

ـــەی  ـــەرەز و کین ـــورد غ ـــی ک ـــەڵ گەل ـــژوو لەگ مێ

ــی.  ــووە و هەیەتـ ــەداری هەبـ ڕیشـ
وەسیەتی پێشەوای نەمر قازی محەممەد1

1  گەوهەری حامید، قازی محەمەد پێشەوای کورد و سەرۆک کۆماری کوردستان، هەولێر ٢٠17

ناسیۆنالیزمی ئێرانی/
 فارسی
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لەســـەر ناســـیۆنالیزمی ئێرانـــی کـــە بـــە جۆرێـــک بـــە نۆســـتالۆژیا و 

شـــانازی بـــە ڕابـــردووی دوورەوە گرێـــدراوە، دەتوانیـــن بگەڕێینـــەوە بـــۆ 

ـــاد  ـــی م ـــی دەوڵەت ـــە لەســـەر میرات ـــی هەخامنشـــی ک ـــی دەوڵەت دامەزراندن

و بـــە ڕووخاندنـــی ئیمپراتۆریەتـــی مـــاد دروســـت بـــووە، بـــەاڵم ئەگـــەر ئـــەو 

ـــاژە  ـــەو ڕاســـتییەش ئام ـــن پێویستیشـــە ئ ـــار بکەی ـــە هەژم ـــە وەک بناغ بابەت

ـــی  ـــە نەبوون ـــەرەتاوە ب ـــە س ـــەر ل ـــیۆنالیزمە ه ـــەو ناس ـــە ئ ـــن ک ـــێ بکەی پ

ـــووە،  ـــت ب ـــوون دروس ـــوردەکان ب ـــژوو ک ـــژای مێ ـــە درێ ـــە ب ـــە ک ـــەوی دیک ئ

ئـــەو شـــێوازە هەڵســـوکەوتکردنە لەگـــەڵ کوردســـتان کـــە تەنانـــەت بـــە 

ـــەدەی  ـــی س ـــی کۆلۆنیال ـــتیی واڵتان ـــەتی کۆلۆنیالیس ـــەڵ سیاس ـــانی لەگ ئاس

ــوێنەوار و  ــەو شـ ــوو ئـ ــە هەمـ ــەوە، لـ ــەک دەگرێتـ ــت یـ ــۆزدە و بیسـ نـ
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بەڵگانـــە دەســـت دەکەوێـــت کـــە دەوڵەتـــی هەخامنشـــی کـــە لـــە دوای 

ڕووخاندنـــی ئیمپراتۆرییەتـــی میدیـــا بەرانبـــەر بـــە مـــاد و خاکـــی میدیـــا 

ـــەر. ـــە ب ـــتا گرتی ـــتانی ئێس ـــە کوردس وات

ــەوە/  ــی نەتـ ــەردەمەکان هەبوونـ ــوو سـ ــە هەمـ ــاوازی لـ ــێ جیـ بەبـ

دەوڵەتـــی فارســـی کـــە لـــە بەرانبـــەر دانیشـــتووانی نافـــارس هەمیشـــە 

کەمینـــە بـــووە دەگەڕێتـــەوە بـــۆ جێبەجێکردنـــی ئـــەو سیاســـەتەی دژە 

ئـــەوی دیکـــە کـــە هەبوونـــی خـــۆی گـــرێ دەدات بـــە نەبوونـــی ئـــەوی 

ـــیعە  ـــزای ش ـــش ئایین ـــە تایبەتری ـــی ئیســـالم و ب ـــەت دوای هاتن ـــە، تەنان دیک

ـــووە و تەنانـــەت  دەبینیـــن هیـــچ کات لـــەو سیاســـەتە دەســـتی هەڵنەگرت

ســـەرچاوەی ئیلهـــام بـــۆ دەوڵەتەکانـــی دوای خۆشـــی بـــووە، تەنانـــەت 

لـــە ئاییـــن کەڵکـــی هەرەباشـــیان وەرگرتـــووە بـــۆ ئـــەوەی ڕۆح وەبـــەر 

ـــی  ـــرکاری و دژایەت ـــە داگی ـــژەدان ب ـــۆ درێ ـــدات و ب ـــارس ب ـــیۆنالیزمی ف ناس

ـــەی  ـــت، منوون ـــێ وەرگرێ ـــی دیکـــە کەڵکـــی ل ـــەڵ واڵتان ـــێ لەگ و بەربەرەکان

ـــای  ـــە مان ـــەوەی ب ـــەاڵم ئ ـــەفەوییەکانن. ب ـــە س ـــەو بابەت ـــاوی ئ هەرەبەرچ

ــۆ  ــەوە بـ ــدا دێـــت دەگەڕێتـ ــەردەمی نوێـ ــە سـ ــی لـ ــیۆنالیزمی ئێرانـ ناسـ

ســـاڵەکانی دوای دەوڵەتـــی قاجـــار و دەســـتپێکی دەوڵەتـــی پەهلـــەوی و 

ـــتە دەکات  ـــران خـــۆی بەرجەس ـــاختەی وەک ئێ ـــی س ـــی واڵتێک ـــە بونیادنان ل

ــوور«  ــەد محەمەدپـ ــور »ئەحمـ ــە. دوکتـ ــڕۆش بەردەوامـ ــە ئەمـ ــا بـ و تـ

ـــێنێت و  ـــیعی دەناس ـــی- ش ـــیۆنالیزمی فارس ـــە ناس ـــی ب ـــیۆنالیزمی ئێران ناس

ـــیی  ـــی سیاس ـــۆ فەرهەنگ ـــیونالیزمە ب ـــەو ناس ـــی ئ ـــی ئایینی ـــت: »ڕۆح دەڵێ

ــە  ــە لـ ــەو ڕۆحـ ــووە. ئـ ــە وەرگرتـ ــری نییـ ــی ئەویـ ــە تاقەتـ ــەفەوی کـ سـ

ســـەردەمی مەرشوتییـــەت کـــەم کـــەم ڕســـکا و لـــە ســـەردەمی شۆڕشـــی 
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ــەپێندرا«.1 ــراو سـ 13٥7 تەواوکـ

ـــتی  ـــە مەبەس ـــدی ب ـــی ناوەن ـــەن دەوڵەت ـــە لەالی ـــیونالیزمە ک ـــەو ناس ئ

ـــارس  ـــەی ف ـــی کۆمەڵگ ـــە ئێلیت ـــێک ل ـــەن بەش ـــە لەالی ـــر ک ـــەرکوتی  ئەوی س

کەســـانی وەک ئاخونـــدزادە و کرمانـــی دارێـــژرا و دواتـــر بـــەردەوام وەک 

ــەت  ــنبیر و تەنانـ ــەاڵت و ڕوشـ ــڕاوی دەسـ ــتی دانەبـ ــە سیاسـ ــێک لـ بەشـ

ـــەوەی  ـــدان و باوکران ـــی پەرەپێ ـــارس هەوڵ ـــەی ف ـــی کۆمەڵگ ـــی ئایینی زانایان

درا.

ـــا پان ئێرانیســـتەکان  ـــرەی بیرۆکـــەی ئێلیـــت ی ـــە گوێ ـــد ئەگـــەر ب هەرچەن

ـــژوو  ـــی مێ ـــە قوواڵی ـــن و ل ـــە زایی ـــش ل ـــۆ پێ ـــی ب ـــیونالیزمی ئێران ـــت، ناس بێ

ـــەر  ـــە ب ـــا دەبەن ـــەکانیان پەن ـــتیی قس ـــۆ ڕاس ـــار ب ـــە زۆر ج ـــەوە ک دەگڕرێن

ئەفســـانە و چەواشـــەکاری، بـــەاڵم »ضیـــا ئیرباهیمـــی« ئـــەو بابەتـــە بـــۆ 

ــاییکردنەوەی  ــە السـ ــک لـ ــەوە و جۆرێـ ــڕن دەگەڕێنێتـ ــەردەمی مۆدێـ سـ

هەڵـــەی تێـــدا بـــووە، بـــەاڵم وەک سیاســـەتی ڕەســـمیی دەوڵەتیـــش بـــە 

ـــەکار  ـــەر نەتەوەکانـــی دیکـــە وەک ئامـــرازی ســـەرکوت ب ـــە بەرانب تایبـــەت ل

ـــێکی  ـــە بەش ـــی دیک ـــەواوی نەتەوەکان ـــڕینەوەی ت ـــاید و س ـــرناوە، ژینۆس هێ

دانەبـــڕاوی ئـــەو ســـەرکوتەیە. »ڕەزا میرپەنـــج« هێشـــتا نەبـــوو بـــە ڕەزا 

شـــا کـــە لـــە لـــە ســـاڵی 19٢4دا بزووتنـــەوەی خەڵکـــی خووزســـتانی بـــە 

ســـەرۆکایەتی »شـــێخ خەزعـــەل« دڕندانـــە ســـەرکوت کـــرد. جـــا لەبـــەر 

ئـــەوەی بزووتنـــەوەی کوردایەتیـــی بـــە ســـەرۆکایەتیی ســـمکۆ زۆر بەهێزتـــر 

ـــڵ  ـــە فێ ـــەوی ب ـــت، ڕەزا پەهل ـــو بربێ ـــەوی لەنێ ـــە ڕەزا پەهل ـــەوەی ب ـــوو ل ب

1  محمدپور د.احمد، ناسیونالیسم فارسی – شیعی: از حلقە برلین تا مطالعات پارس، گۆڤاری تیشک، 

ژمارە ٥9-6٠ ساڵی بیست و سێهەم.
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ـــدە ڕەزا  ـــرد. جـــا هـــەر چەن ـــو ب ـــە 193٠/6/٢1دا لەنێ ـــە ســـمکۆی ل و تەلەک

شـــا، وشـــەی ئێرانـــی لـــە ســـاڵی 19٢4ــــەوە بـــە ڕەســـمی لـــە جیاتـــی وشـــەی 

ـــەوە هـــەر  ـــەاڵم ئ ـــا، ب ـــەکار هێن ـــەوی ب ـــی پەهل ـــان دەوڵەت ـــارس Persia  ی ف

ـــی  ـــوو هەوڵدانێک ـــە هەم ـــوو، چونک ـــەکان ب ـــە نافارس ـــی گەل ـــە خەڵەتاندن ب

ــی  ــە دەوڵەتێکـ ــران بکاتـ ــە ئێـ ــوو کـ ــەوە بـ ــۆ ئـ ــەر بـ ــەوی هـ ڕەزا پەهلـ

سەنرالیســـتی تۆتالیتێرانـــەی ناســـیۆنال بـــۆ فارســـەکان، بـــەوەی هەمـــوو 

شـــوێنەوارێکی کەلتووریـــی کـــورد و هەمـــوو ئـــەو گەالنـــەی کـــە فـــارس 
نەبـــوون، وەک زمـــان و ئەدەبیـــات و فۆلکلـــۆر و جلوبـــەرگ لەنێـــو ببـــات«.٢

ـــی  ـــکات جیاوازییەک ـــدا دەی ـــی پەهلەوی ـــە حکوومەت ـــا ل ـــەوەی ڕەزا ش ئ

ئەوتـــۆی لەگـــەڵ ئەوانـــەی پێـــش خـــۆی و دوای خـــۆی نییـــە، ئـــەو ڕاســـتییە 

دەســـەملێنێت کـــە داگیرکردنـــی کوردســـتان و نەهێشـــتنی شۆڕشـــی 

ـــەوە  ـــەی مان ـــورد بناغ ـــی ک ـــە نەتەوەییەکان ـــی ماف ـــتان و زەوتکردن کوردس

و بەردەوامیـــی دەوڵەتـــی ناوەنـــدی هەژمـــار دەکرێـــت، هـــەر بۆیـــەش 

حەمـــە ڕەزا شـــای کـــوڕی ڕەزا شـــا لەســـەر ئـــەو سیاســـەتە نـــەک وەک تەنیـــا 

ـــوارەدا میراتگـــری سیاســـتێکی  ـــەو ب ـــە حـــەق ل میراتگـــری باوکـــی بەڵکـــوو ب

ـــەز«  ـــال نەب ـــوو د. »جەم ـــەر وەک ـــوون، ه ـــران ب ـــاکانی ئێ ـــاڵەی ش ٢٥٠٠ س

ــی  ــوڕی باوکـ ــدا، وەک کـ ــەتی نێوخۆییشـ ــە سیاسـ ــا لـ ــت: »ڕەزا شـ دەڵێـ

ـــر  ـــەوە و ڕێژیمـــی ســـەنرالیزمی فارســـیزمی شـــۆڤێنیانەی بەهێزت خـــۆی مای
ـــرد«.3 ک

٢  نەبەز جەمال، بیری نەتەوەییی کوردی، نە بیری قەومیەتی ڕۆژهەاڵت ونەبیری نایۆنالیزمی رؤژاوای 

یە، چاپی دووەم ٢٠٠٢ لەندەن

3  نەبەز جەمال، بیری نەتەوەییی کوردی، نە بیری قەومیەتی ڕۆژهەاڵت ونەبیری نایۆنالیزمی رؤژاوای 
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دوای شۆڕشـــی گەالنـــی ئێـــران بـــە هاتنـــە ســـەر کاری کۆمـــاری 

ـــەوە و  ـــز کرای ـــەی بەهێ ـــی ئایینییەک ـــە ڕۆح ـــیۆنالیزمە ب ـــەو ناس ـــالمی ئ ئیس

ـــی  ـــی بەهێزکردن ـــتان قوناغ ـــەر کوردس ـــکردنە س ـــە هێرش ـــە ب ـــی دیک جارێک

ـــورد  ـــەوەی ک ـــە دژی نەت ـــی ب ـــادی خومەین ـــوای جیه ـــەر، فت ـــە ب ـــۆی گرت خ

ـــیۆنالیزمی  ـــەی ناس ـــەتە بەردەوام ـــەو سیاس ـــەوەی ئ ـــەی ڕەنگدان و خەباتەک

ـــەی  ـــەو ڕادەی ـــا ئ ـــە ت ـــاری ئیســـالمی ک ـــە کۆم ـــگای تێڕامان ـــوو، جێ فارســـی ب

کـــە قەبـــری ڕەزا شـــا بڕووخێنێـــت، دژایەتیـــی سیســـتەمی پێشـــووی 

ـــوو بەڵکـــوو لەســـەر  ـــاوازی نەب ـــەک جی ـــورد ن ـــەاڵم بەنیســـبەت ک ـــرد، ب دەک

ـــورد  ـــی ک ـــرۆری ڕێبەران ـــەی تی ـــوون، منوون ـــەردەوام ب ـــەت ب ـــان سیاس هەم

ـــە.  ـــەو لێکچوونانەی ـــەک ل ـــا ی تەنی

بـــۆ مـــن وەک کـــورد کـــە ڕۆژانـــە ڕەنگدانـــەوەی ئـــەو ناســـیونالیزمە 

لـــە چوارچێـــوەی سیاســـەتەکانی ڕێژیمـــی ناوەنـــدی دەبینـــم، زیاتـــر لـــە 

ــە  ــە کـ ــازار و نەهامەتییەکـ ــەوەی ئـ ــی گێڕانـ ــی ئاکادێمـ لێکۆڵینەوەیەکـ

بەســـەر نەتەوەکەمـــدا هاتـــووە و لـــە هەمـــوو بیرەوەرییەکانـــی بـــاب و 

ـــەوەی شـــایەنی باســـە  ـــە، ئ ـــە ئێســـتاش بەردەوام ـــا ب ـــووە ت ـــدا هەب باپیرامنان

ئـــەو ناســـیونالیزمە بەرچاوتەنگـــە یـــان باشـــرە بڵێیـــن ئـــەو فاشـــیزمە، تەنیـــا 

بیرکردنـــەوەی دەســـەاڵت نییـــە، بەڵکـــوو ڕیشـــەی لـــە بیـــری زۆربـــەی 

ئێلیـــت و ئۆپۆزیســـیۆنی بەنـــاو دێمۆکراتخـــواز، تەنانـــەت تـــا ڕادەیەکـــی 

ــی  ــەیری دیمەنـ ــەر سـ ــووە، ئەگـ ــر بـ ــدا جێگیـ ــە کۆمەڵگەشـ ــاو لـ بەرچـ

ـــە  ـــە کـــە ل ـــەو میدیایان ـــەت ئ ـــان تەنان ـــە سیاســـییانە ی ـــەو بۆچوون هەمـــوو ئ

یە، چاپی دووەم ٢٠٠٢ لەندەن
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دونیـــای دێمۆکراتیکـــدا دەژیـــن بکەیـــن، چونیەتیـــی هەڵســـوکەوتیان لەمـــەڕ 

ـــەو  ـــن، ئ ـــەوەکان دەبینین ـــی نەت ـــی چارەنووس ـــەڕ ماف ـــاردان لەم ـــی بڕی پرس

ـــوو  ـــەر هەم ـــوێندانەریی زۆری بەس ـــارس ش ـــیۆنالیزمی ف ـــە ناس ـــتییە ک ڕاس

چیـــن و توێـــژی کۆمەڵگـــە هەیـــە، وەک فاکتێکـــی حاشـــاهەڵنەگر دێتـــە 

ـــی  ـــە ئاکام ـــوور« ل ـــەد محەممەدپ ـــور »ئەحم ـــوو دوکت ـــەر وەک ـــاو. ه بەرچ

ـــت:  ـــی دەڵێ ـــیعی- فارس ـــیونالیزمی ش ـــەر ناس ـــۆی لەس ـــی خ لێکۆڵینەوەیەک

ــیۆنالیزمی  ــە ناسـ ــن، کـ ــاو بکەیـ ــە ڕەچـ ــەو خاڵـ ــەردەوام ئـ ــتە بـ »پێویسـ

ئێرانـــی/ فارســـی هەبوونێکـــی تاقانـــە و یەکپارچـــەی هەیـــە، وتارێکـــی 

ـــی  ـــە ئایدیاکان ـــە ڕوانگـــەی ڕۆشـــنبیرییەوە ڕەگـــی ل ـــە کـــە ل ـــی هەی دەگمەن

ـــە ڕوانگـــەی سیاســـی ئەجێندایەکـــی ســـەپێندراوە  ـــە، ل ڕەگەزپەرســـتیدا هەی

ـــەت و  ـــزی لەشـــکری و دەوڵ ـــی هێ ـــە یارمەتی ـــۆ مـــاوەی ســـەد ســـاڵ ب ـــە ب ک

ـــە  ـــی جیاوازیی ـــی لەنێوبردن ـــە هەوڵ دامـــەزراوە فەرهەنگـــی و ڕۆشـــنبیری، ل

ــاڵ  ــەد سـ ــە سـ ــر لـ ــەرەڕای زیاتـ ــەاڵم سـ ــە، بـ ــی و ئێتنیکیدایـ فەرهەنگـ
ژینۆســـاید و ئتنوســـاید، بـــەردەوام شکســـتی خـــواردووە«.4

شـــانازیکردنی فـــارس بـــە نەتـــەوە، ئاییـــن و زمـــان و تەنانـــەت 

ڕابردووشـــی پرســـی ئێمـــەی کـــورد نییـــە، دەتوانێـــت ڕەواش بێـــت، 

ـــارس  ـــەوەی ف ـــێ دەکات ئ ـــت پ ـــرەدا دەس ـــەرەکی لێ ـــی س ـــەاڵم گرفت ب

ـــەی  ـــی دیک ـــۆ نەتەوەیەک ـــەاڵم ب ـــت، ب ـــە ڕەوا دەزانێ ـــۆی ب ـــۆ خ ـــە ب ک

وەک کـــورد نـــەک بـــە ڕەوا نازانێـــت، بەڵکـــوو بـــە درێژایـــی مێـــژوو 

ــوو  ــە هەمـ ــتان بـ ــورد و کوردسـ ــە کـ ــۆن کـ ــەر چـ ــی داوە هـ هەوڵـ

4  محمدپور د.احمد، ناسیونالیسم فارسی – شیعی: از حلقە برلین تا مطالعات پارس، گۆڤاری تیشک، 

ژمارە ٥9-6٠ ساڵی بیست و سێهەم.
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ـــە مێشـــکی  ـــەت ل ـــی و تەنان ـــێوەی فیزیک ـــە ش ـــەوە ب تایبەمتەندییەکانی

خۆیـــدا ســـڕییەوەتەوە و بـــۆ کوردیـــش بســـڕێتەوە. ئـــەو ســـڕینەوە 

ـــەوی  ـــی ئ ـــە نەبوون ـــی ب ـــۆی و واڵت ـــی خ ـــە هەبوون ـــتێک ک ـــە ئاس بگات

دیکـــە کـــە زۆر جـــار ئێمـــەی کـــورد بوویـــن، ببینێتـــەوە، لێرەدایـــە ئـــەو 

ـــان  ـــەوە و زم ـــتنی نەت ـــە پاراس ـــر ل ـــر زیات ـــیزمە ئی ـــیۆنالیزمە/ فاش ناس

ـــن. ـــەی کوردی ـــە ئێم ـــە ک ـــەوی دیکەی ـــتنی ئ ـــارس، نەهێش ـــی ف و واڵت
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گـــەر دێ ھەبـــوا مـــە ئیتیفاقـــەک

ئینقیـــادەک مـــە  بکـــرا  ڤێگـــرا 

روم و عـــەرەب و عەجـــەم تەمامـــی

غوالمـــی دکـــر  را  مـــە  ژ  ھەمیـــا 

ـــەت ـــن و دەول ـــە دی ـــر م ـــل دک تەکمی

تحصیـــل دکـــر مـــە عیلـــم و حیکمـــەت

ئەحمەدی خانی )17٠7-16٥1(

ناسیۆنالیزمی کوردی
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ــواز و  ــیۆنالیزمە ڕزگاریخـ ــەو ناسـ ــک لـ ــوردی یەکێـ ــیۆنالیزمی کـ ناسـ

ــە  ــەی لـ ــتنی نەتەوەکـ ــڕای پاراسـ ــت وێـ ــە دەیهەوێـ ــتیخوازانەیە کـ ئاشـ

هێرشـــی بـــەردەوام کـــە دەکرێتـــە ســـەری، زمـــان و فەرهەنگـــی خـــۆی 

ـــر  ـــی گرینگ ـــە هەمووش ـــت، ل ـــازادی بژی ـــە ئ ـــەی ب ـــە خاکەک ـــت و ل بپارێزێ

ژێردەســـتە نەبێـــت. بیـــری ناسیۆنالیســـتیی کـــوردی ئەگـــەر لـــە چوارچێـــوەی 

هەبوونـــی خۆبەڕێوەبـــەری بـــە شـــێوەی جیـــاواز لێکۆڵینـــەوەی لەســـەر 

بکرێـــت، دەکرێـــت ســـەرچاوەکەی بـــۆ ئیمپراتـــۆری مـــاد، یـــان دواتـــر 

ــاد، لـــەو ســـەربەخۆییەی کـــە لـــە  لـــە شۆڕشـــەکانی دوای ڕووخانـــی مـ

ـــەردەمی  ـــە س ـــان ل ـــوو، ی ـــانی هەیب ـــی ساس ـــاتراپی دەوڵەت ـــوەی س چوارچێ

ئیســـالمی دەوڵەتەکانـــی وەک حەســـنەوی و مەروانـــی و هتـــد، لـــە 
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دوای ســـەدەی شـــانزدەوە لـــە چوارچێـــوەی میرنیشـــنەکان و لـــە ســـەد 

و پەنجـــا ســـاڵی ڕابردووشـــدا لـــە هەمـــوو ئـــەو شۆڕشـــانەی کـــە داوای 

ــی  ــە ڕۆژی ڕاگەیاندنـ ــەت لـ ــن. تەنانـ ــردووە، ببینیـ ــان کـ ــی خاکیـ ڕزگاریـ

کۆمـــاری کوردســـتان وەک یەکێـــک لـــە گرینگریـــن ڕووداوەکانـــی بیـــری 

ـــاری ســـەرۆککۆماری  ـــە وت ـــە ســـەدەی بیســـتەمدا، ل ـــورد ل ناسیۆنالیســـتیی ک

ـــتییە  ـــەو ڕاس ـــەد«دا ئ ـــازی محەمم ـــا »ق ـــر و زان ـــەوای نەم ـــتان پێش کوردس

ـــی هەمـــوو  ـــە درێژای ـــاری کوردســـتانی ب ـــە کۆم ـــت ک ـــە باشـــی دەردەکەوێ ب

ـــی  ـــی. کتێب ـــازادی زان ـــە ئ ـــن ب ـــۆ گەیش ـــورد ب ـــووی ک ـــەی پێش ـــەو هەواڵن ئ

شـــەڕەفنامەی »شـــەرەفخانی بتلیســـی« هەوڵێکـــە بـــۆ ئـــەوەی ئـــەو 

خۆبەڕێوەبەرییـــەی کـــە هەبـــووە وەک تایبەمتەندییەکـــی کوردســـتان 

بەرجەســـتە بـــکات.

بـــۆ  کـــورد  ناسیۆنالیســـتیی  بیـــری  ئەگـــەر  دیکـــەوە  لەالیەکـــی 

ویســـتی نەتـــەوەی کـــورد وەک نەتـــەوە بگەڕێنینـــەوە، ئـــەوا پێویســـتییە 

لەســـەر نەتەوەبوونـــی کـــورد وەک فاکتێـــک جەخـــت بکەینـــەوە، ئـــەو 

جەختکردنـــەوە لـــە ئاکامـــی هەوڵـــی شـــۆڤینییانەی ناسیۆنالیســـتیی 

نەتەوەکانـــی دەوروبـــەر بـــۆ ســـڕینەوەی تایبەمتەندییەکانـــی نەتـــەوەی 

کـــورد و ژینۆســـایدکردنی نەتـــەوەی کـــورد دەگەڕێتـــەوە. چونکـــە ســـەرەتای 

ــت(  ــەوە )ملـ ــورد نەتـ ــە کـ ــێ دەکات، »کـ ــت پـ ــەوە دەسـ ــان بـ دژایەتیـ

ـــی  ـــە پرس ـــت، ل ـــان هەبێ ـــدا ناکۆکیی ـــو خۆیان ـــش لەنێ ـــە و هەرچەندێکی نیی

ــی  ــی کوردایەتـ ــۆ بەربەرەکانێـ ــەوە، بـ ــر دەکەنـ ــەک بیـ ــورددا وەک یـ کـ
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ــەوە دەدەن«.1 ــەک نێزیکبوونـ ــی لەیـ هەوڵـ

ســـەملاندنی نەتـــەوەی کـــورد ئەســـتەم نییـــە و ئاســـانرین ڕێگـــە 

لەوانەیـــە هـــەر ئـــەو ڕێگەیـــە بێـــت کـــە هـــەر تاکێکـــی کـــورد خـــۆی 

ــتی  ــەر هەسـ ــە نەتەوەکانـــی دەوروبـ ــاواز لـ ــورد دەزانێـــت و جیـ ــە کـ بـ

ــەو  ــوو ئـ ــەرەڕای هەمـ ــە و سـ ــۆی هەیـ ــەی خـ ــە نەتەوەکـ ــەر بـ بەرانبـ

ـــت  ـــە بکرێ ـــە پارچ ـــتامنەکەی پارچ ـــەوەی نیش ـــۆ ئ ـــە دروان ب ـــەی ک هەواڵن

ـــەاڵم ئێســـتاش ئەگـــەر  ـــت،  ب ـــوون نەهێڵێ ـــە ئاکامـــدا کوردب ـــەوەی ل ـــۆ ئ و ب

ـــە  ـــت ل ـــەوا ناکرێ ـــن، ئ ـــی ب ـــی کوردایەت ـــتیوانی خەبات ـــرۆڤ پش ـــا م ملیۆنه

نەتەوەبوونـــی کـــورد گومانێـــک بـــۆ ئەوانـــەی کـــە ئـــاوەز ســـەرچاوەی 

ـــورد  ـــووی ک ـــای لێهات ـــەز زان ـــال نەب ـــت. د. جەم ـــێ بهێڵێ ـــە بەج بڕیاردانیان

وێـــڕای ئاماژەکـــردن بـــە هەمـــوو ئـــەو تایبەتکارییانـــەی کـــە کـــورد وەک 

ـــن،  ـــەک، نیشـــتامن، ئایی ـــان، بنەچـــە و ڕەچەڵ ـــوو زم ـــی وەک ـــەوە هەیەت نەت

کەلتـــوور، هەســـتی وەکیەکـــی کوردبـــوون، لەســـەر نەتەوەبوونـــی کـــورد 

ـــن  ـــە دەڵێ ـــەوە ک ـــتانە دەدات ـــەو شۆڤێنیس ـــوو ئ ـــی هەم ـــێوەیە واڵم ـــەو ش ب

ـــا  ـــان ب ـــی، ی ـــی ئێتنیک ـــان کۆمەڵگەگەلێک ـــک ی ـــە: »گەلێ ـــەوە نیی ـــورد نەت ک

بێژیـــن هـــەر کۆمەڵگەگەلێکـــی گـــەورە کـــە بـــە الیەنـــی کەمـــەوە دوو 

هـــەزار ســـاڵێک بێـــت لەالیـــەن خـــۆ و لەالیـــەن بێگانـــەوە بـــە نـــاوی 

کـــوردەوە نارسابێـــت و لەســـەر زەوییـــەک بـــژی کـــە نێزیکـــەی هـــەزار 

ـــت  ـــک بێ ـــی زمانێ ـــت و خاوەن ـــگ بێ ـــە کوردســـتان بەناوبان ـــت ب ســـاڵێک بێ

1  نەبەز جەمال، بیری نەتەوەییی کوردی، نە بیری قەومیەتی ڕۆژهەاڵت ونەبیری نایۆنالیزمی رؤژاوای 

یە، چاپی دووەم ٢٠٠٢ لەندەن
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ـــا  ـــت، ئەوج ـــی بنوورسێ ـــت پێ ـــاڵێک بێ ـــەوە 7٠٠-6٠٠ س ـــە النیکەم ـــە ب ک

ئـــەم کۆمەڵگەلـــە گەورەیـــە کـــە نێزیکـــەی ٢٥ ملویـــن دەبێـــت، لەگـــەڵ 

ــاوازدا  ــتەم جیـ ــەی سیسـ ــی بێگانـ ــج دەوڵەتـ ــەر پێنـ ــە بەسـ ــدا کـ ئەوەشـ

ـــان و  ـــەڕی جیه ـــەڕ و ئەوپ ـــە ئەمپ ـــی پەڕیبێت ـــت، و هێندێکیش ـــەش کرابێ ب

ـــت،  ـــەی هەبێ ـــەی دیک ـــی بێگان ـــییەی دەوڵەتێک ـــی جنس ـــێک لێ ـــەر بەش ه

ـــە  ـــەک کۆمەڵگ ـــداری ی ـــە پێوەن ـــەر ب ـــان ه ـــوو خۆی ـــە هەم ـــی ئەمان کەچ

و یـــەک زمـــان و یـــەک ســـەرزەوی و یـــەک کەلتـــوور بزانـــن کـــە لێیـــان 

بپرســـیت تـــۆ چیـــت، بـــەر لـــە هەمـــوو شـــتێک بێـــژن کـــوردم«.٢ 

ـــە  ـــێک ک ـــە فارس ـــە ب ـــن ک ـــەملاندی ئەوەی ـــی س ـــتاش خەریک ـــە ئێس ئێم

ـــە  ـــەملێنم ک ـــە بس ـــەوە نیی ـــت نەت ـــن بڵێ ـــە م ـــەر ب ـــۆی داوە ه ـــاری خ بڕی

ـــتییە،  ـــەو ڕاس ـــووی ئ ـــەوە ســـەرەڕای هەم ـــی دیک ـــە، لەالیەک ـــورد نەتەوەی ک

ـــکات  ـــووڵ ب ـــە ژێردەســـتەیی قەب ـــەک ئامادەی ـــە ســـەر چ بنەمای ـــک ل کوردێ

و ئامـــادە بێـــت بەســـیجییەک لـــە کرمـــان و یـــەزد و ئیســـفەهان بێـــت 

و حوکمـــی بـــکات، ئایـــا هیـــچ بێڕێزییـــەک تەنانـــەت لـــە هەمـــوو ئـــەو 

ـــە؟ ـــر هەی ـــت زیات ـــش دەکرێ ـــەوەی کوردی ـــەر نەت ـــە بەس ـــتەمانەی ک س

هەبوونـــی هەســـتی هاوبـــەش لەنێـــو نەتەوەیـــەک گرینگییەکـــی 

یەکجـــار زۆری هەیـــە، شـــایانی باســـە وێـــڕای هەمـــوو هەوڵەکانـــی 

ڕێژیمـــی کۆمـــاری ئیســـالمی و دەوڵەتەکانـــی پێشـــووی ئێـــران، بـــە 

بەکارهێنانـــی جیاوازیـــی ئایینزایـــی کـــە هەیـــە بـــۆ ئـــەوەی درز لەنێـــو 

ــەی  ــی ناوچـ ــۆ دابڕاندنـ ــی بـ ــە تایبەتـ ــوننە بـ ــیعە و سـ ــی شـ کوردەکانـ

٢  نەبەز جەمال، ناسنامە و کێشەی ناسیۆناڵی کورد، چاپی دووەم، هەولێر ٢٠٠7
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ـــەرزەی  ـــاتی بومەل ـــە کارەس ـــردووە، ل ـــتان ک ـــە کوردس ـــرۆس ل ـــووری زاگ باش

ـــواردوە،  ـــتی خ ـــەتە شکس ـــەو سیاس ـــە ئ ـــەوت ک ـــان دەرک ـــزگای کرماش پارێ

چونکـــە لـــە باکووریریـــن خاڵـــی کوردســـتانەوە بـــە هانـــای لێقەومـــاوان 

ـــەو  ـــە ئ ـــوو، ک ـــورد ب ـــی ک ـــی وەک یەکبوون ـــەوە هەســـتی نەتەوەی چـــوون، ئ

ـــی  ـــە ڕووداوە گرینگەکان ـــک ل ـــە یەکێ ـــە ب ـــەی ک ـــە و بەهاناچوون هاوکاریی

ســـەردەمی نـــوێ دەزانرێـــت، ئافرانـــد.  

هـــەر چـــۆن لـــە زۆربـــەی لێکۆڵینـــەوەکان بـــاس لـــە شـــوێندانەریی 

ــان  ــەوی، یـ ــیۆنالیزمی فەڕانسـ ــە ناسـ ــۆ« لـ ــینەکانی »ژان ژاک ڕۆسـ نووسـ

نووســـینەکانی هـــردر و فیختـــە لەســـەر ناســـیۆنالیزمی ئاڵـــامن، یـــان 

دەکرێـــت،  ئیتالیـــا  ناســـیۆنالیزمی  لەســـەر  ماتســـینی  نووســـینەکانی 

لێکۆڵەرانـــی ناســـیۆنالیزمی کوردیـــش مـــەم و زینـــی ئەحمـــەدی خانـــی 

ـــن  ـــۆ گەیش ـــورد ب ـــنبیری ک ـــە ڕۆش ـــن ک ـــە دەزان ـــەو هەواڵن ـــەرەتای ئ ـــە س ب

ــی  ــەدی خانـ ــورد ئەحمـ ــەرەوەی کـ ــی داوە، »بیرکـ ــی کوردیـ ــە دەوڵەتـ بـ

)16٥1/16٥٠-17٠6( کـــە مـــەم و زینەکـــەی لـــە 1694 یـــان 169٥دا 

نووســـیوەتەوە، کـــوردی بانـــگ کـــردووە بـــۆ یەکگرتـــن و دامەزراندنـــی 

دەوڵەتێکـــی کوردیـــی ســـەربەخۆ و خۆڕزگارکـــردن لـــە ژێردەســـتەیی 

تـــورک و فـــارس و پەیداکردنـــی شـــایەکی کـــوردی و تاجێکـــی کـــوردی و 
ــد«.3 ــوردی و... هتـ ــی کـ ــوردی و ڕازەی کەلتووریـ ــی کـ دراوێکـ

ـــی  ـــۆڕش هەوڵ ـــی و ش ـــرداری سیاس ـــوەی ک ـــە چوارچی ـــەر ل ـــەاڵم ئەگ ب

ناســـیۆنالیزمی کـــوردی بـــۆ ڕزگاری ببینیـــن ئـــەوە »هەوڵـــدان بـــۆ 

3  نەبەز جەمال، بیری نەتەوەییی کوردی، نە بیری قەومیەتی ڕۆژهەاڵت ونەبیری نایۆنالیزمی رؤژاوای 

یە، چاپی دووەم ٢٠٠٢ لەندەن
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دامەزراندنـــی دەوڵەتـــی ناســـیونال الی کـــورد بـــە کـــردەوە لـــە ســـەدەی 

هـــەژدەوە دەســـتی پـــێ کـــردووە و لـــە نیـــوەی یەکەمـــی ســـەدەی نـــۆزدەدا 
گەیشـــتووەتە پلـــەی خەباتـــی چەکدارانـــەی ڕێکخـــراو«.4

ـــەکەی  ـــەران شۆڕش ـــە لێکۆڵ ـــک ل ـــە هەندێ ـــە ک ـــەو ڕوانگەیەوەی ـــەر ل ه

شـــێخ عوبەیدوڵـــای نەهـــری لـــە ســـاڵی 1881دا بـــە بناغـــەی ناســـیۆنالیزمی 

کوردیـــی چاخـــی نـــوێ دیـــار دەکـــەن. »بەهەشـــتی شـــێخ عوبەیدوڵـــای 

نەهـــری، کـــە شـــێخی دەروێشـــەکانی تەریقەتـــی نەقشـــبەندی بـــوو لـــە 

ژوورووی کوردســـتاندا، دەیویســـت کوردســـتان بـــە جارێـــک لـــە هەمـــوو 

دەســـەاڵتێکی تـــورک و فـــارس ڕزگار بـــکات و دەوڵەتێکـــی ســـەربەخۆی 

نوێنەرەکانـــی دەوڵەتـــە  ئەمـــەش  بـــۆ  بـــکات و  کـــوردی دروســـت 

ڕۆژاواییەکانـــی ئـــاگادار کردبـــوو، لـــە ســـاڵی 1881/188٠دا بـــە کـــردەوە 
لەشـــکری کێشـــابووە ڕۆژهەاڵتـــی کوردســـتانەوە«.٥

لـــە لێکۆڵینـــەوە بـــۆ دیتنـــەوەی ئاخێزگـــەی ناســـیۆنالیزمی کوردیـــدا 

ڕوانگـــەی جیـــاواز هەیـــە، بـــە تایبەتـــی پڕۆفیســـۆر د. »عەبـــاس وەلـــی« 

ــە  ــە لـ ــر واتـ ــۆ زۆر نزیکـ ــوردی بـ ــیۆنالیزمی کـ ــەی ناسـ ــەر ئاخێزگـ لەسـ

ســـەدەی بیســـتەم و دامەزراندنـــی کۆمەڵـــەی ژێـــکاف دەگەڕێنتـــەوە و 

ـــاڵی 194٢  ـــە س ـــتان ل ـــەوەی کوردس ـــەی ژیان ـــی کۆمەڵ ـــت: »دامەزران دەڵێ

ـــە  ـــڕن ل ـــتیی مۆدێ ـــرداری ناسیۆنالیس ـــزر و ک ـــی ه ـــۆ دەرکەوتن ـــە ب ئاماژەی

4  نەبەز جەمال، بیری نەتەوەییی کوردی، نە بیری قەومیەتی ڕۆژهەاڵت ونەبیری نایۆنالیزمی رؤژاوای 

یە، چاپی دووەم ٢٠٠٢ لەندەن

٥  نەبەز جەمال، بیری نەتەوەییی کوردی، نە بیری قەومیەتی ڕۆژهەاڵت ونەبیری نایۆنالیزمی رؤژاوای 

یە، چاپی دووەم ٢٠٠٢ لەندەن
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کوردســـتانی ئێـــران«.6

ـــی  ـــینی خۆش ـــە نووس ـــە ل ـــەو بەش ـــەڵ ئ ـــەت لەگ ـــە تەنان ـــەو بۆچوون ئ

ـــەو  ـــەر ئ ـــە بەرانب ـــوردەکان ل ـــی ک ـــت: »بەرگری ـــە دەڵێ ـــە ک پاردۆکســـی هەی

ـــان  ـــی جیاوازییەکانی ـــەر دەربڕین ـــردن لەس ـــە و پێداگریک ـــە زۆرەملێی شوناس

بناغـــە و بنەمـــای ناســـیۆنالیزمی کوردیـــی بـــەدی هێنـــا«7؛ چونکـــە 

ـــەم  ـــەوە النیک ـــش نەگەڕێن ـــۆ زۆر کۆنی ـــەر ب ـــوردەکان ئەگ ـــی ک بەرگریکردن

ـــری  ـــای نەه ـــێخ عوبەیدوڵ ـــی ش ـــەر دوو شۆڕش ـــوێندانەریی ه ـــەوڵ و ش ه

ــەکانی  ــان و شۆڕشـ ــتانی خۆمـ ــە کوردسـ ــکاک لـ و شۆڕشـــی ســـمکۆی شـ

ـــی«  ـــز »وەل ـــت. بەڕێ ـــێ وەال برنێ ـــوێندانەرییان ناب ـــە و ش ـــی دیک پارچەکان

کـــە بـــە نیشـــانەی پرســـیارەوە لـــە شۆڕشـــی ســـمکۆ کـــە ئایـــا هەوڵێـــک 

بەرهەڵســـتکارانەیەکی  یـــان  کوردســـتان  ســـەربەخۆیی  بـــۆ  بـــووە 

عەشـــیرەتی بـــووە دەڕوانێـــت، بـــە کورتکردنـــی تەمەنـــی ناســـیۆنالیزمی 

ــە، بـــەاڵم ئـــەو  ــار نییـ کـــوردی دەیهەوێـــت چ ئامانجێـــک بپێکێـــت، دیـ

ـــە بەرچـــاو  ـــر دێت ـــوارەدا ژیربێژانەت ـــەو ب ـــەز« ل ـــاڵ نەب ـــەی د. »جەم بۆچوون

ـــە  ـــیۆناڵ ک ـــی ناس ـــی کوردی ـــی دەوڵەتێک ـــری دامەزراندن ـــت: »بی ـــە دەڵێ ک

ـــە  ـــە کوردســـتانێکی ســـەربەخۆدا و ب ـــەوە ل ـــورد بگرێت ـــەوەی ک ـــوو نەت هەم

ـــدا هەڵقـــوواڵوە  ـــە کوردســـتان خۆی ســـەرکردایەتیی شـــایەکی کـــورد، هـــەر ل

و لـــە بێگانـــەوە وەرنەگیـــراوە و ئـــەم بیـــرەش بـــە الیەنـــی کەمـــەوە لـــە 

6  ولــی عبــاس، شــکلگیری هویــت ملــی کــوردی در ایــران، ترجمــەی ســحر باقــری جمیــل رحامنــی، 

شــهریور 1399

7   ولی عباس، شکلگیری هویت ملی کوردی در ایران، ترجمەی سحر باقری جمیل رحامنی، شهریور 

1399
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ســـەرەتای ســـەدەی شـــازدەیەمدا بـــووە، ئەمـــە لـــە کاتێکدایـــە کـــە 

ـــە  ـــەکان ل ـــە ئورووپایی ـــەی گەل ـــە وێن ـــورک، ب ـــارس و عـــەرەب و ت ـــی ف گەالن

ســـەدەکانی نێوەڕاســـتدا هەوڵـــی دامەزراندنـــی دەوڵەتێکـــی تێریتۆریـــال 
داوە«.8  territorial state

لـــە هـــەر حاڵێکـــدا ئـــەوەی ڕوون و ئاشـــکرایە بـــە پێچەوانـــەی بەشـــێکی 

بەرچـــاوی ناســـیۆنالیزمی نەتەوەکانـــی دیکـــە کـــە ئامانجـــی خۆیـــان پێـــکاوە، 

ـــگات بەڵکـــوو  ـــی ب ـــە ئامانجەکان ـــوە ب ـــەک نەیتوانی ناســـیۆنالیزمی کـــوردی ن

ڕووبـــەڕووی ســـەدان پیالنـــە بـــۆ ئـــەوەی بـــە ئامانـــج نـــەگات و گەلـــی کـــورد 

ـــە  ـــکات. ل ـــی خـــۆی فەرامـــۆش ب ـــەوە و نەتەوەبوون ـــە ژێردەســـتەیی مبێنێت ب

ـــە  ـــەر ب ـــی دەوروب ـــیۆنالیزمی نەتەوەکان ـــۆ ناس ـــەوەی ب ـــیاری ئ ـــی پرس واڵم

ـــت  ـــتی ڕاس ـــە ڕاس ـــە، ل ـــە هەیان ـــەوە ک ـــی دونیابینیی ـــوو باکگراوندێک هەم

ـــەوەی  ـــی نەت ـــەرەتاییرین مافەکان ـــە دژی س ـــەپ ب ـــی چ ـــە چەپ ـــا دەگات ت

ـــای  ـــەر بنەم ـــان لەس ـــی خۆی ـــتیی نەتەوەی ـــەتی ناسیۆنالیس ـــوردە و سیاس ک

ــەن و  ــەردەوام دەکـ ــتان بـ ــی کوردسـ ــی خاکـ ــە داگیرکردنـ ــی بـ بەردەوامـ

ـــی  ـــەت و ئامرازەکان ـــە ڕێگـــەی دەوڵ ـــەک ل ـــەو سیاسەتەشـــیان ن ـــەت ئ تەنان

بەڵکـــوو بـــە گشـــتی لـــە ڕێگـــەی هەمـــوو کۆمەڵگـــەوە لـــە میدیـــا 

بگـــرە هەتـــا سیســـتەمی پـــەروەردە، لـــە مـــەاڵ و ڕۆشـــنبیر بگـــرە هەتـــا 

دەگاتـــە دووکاندارێکـــی ئاســـایی لـــە شـــاری تـــاران جێبەجـــێ دەکـــەن؟ 

ـــازاد  ـــوردی ئ ـــتان و ک ـــی کوردس ـــە هەبوون ـــم ک ـــەوە بڵێ ـــم ئ ـــا دەتوان تەنی

بـــە نەمانـــی خۆیـــان دەزانـــن و بەردەوامیـــی ژیانیـــان لـــە داگیرکردنـــی 

8  نەبەز جەمال، بیری نەتەوەییی کوردی، نە بیری قەومیەتی ڕۆژهەاڵت ونەبیری نایۆنالیزمی رؤژاوای 

یە، چاپی دووەم ٢٠٠٢ لەندەن
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ـــا و سیاســـەت  کوردســـتاندا دەبینـــن، ئـــەوەش وێـــڕای چارەنووســـی جوغرافی

ـــۆ ڕەگەزپەرســـتیی ناسیۆنالیســـتی/ فاشیســـتیی  ـــا، ب و پیالنـــی زلهێزانـــی دونی

نەتەوەکانـــی دەوروبـــەرو بەتایبەتـــی ناســـیۆنالیزمی ئێـــران/ فارســـی 

ــا بـــەو دۆخـــەوە هیـــوا  ــیاری ئایـ دەگەڕێتـــەوە. بـــەاڵم لـــە واڵمـــی پرسـ

بـــۆ ڕزگاریـــی کـــورد نییـــە، بێگومـــان هەیـــە، ئـــەو هیوایـــە ســـەرەتا بـــە 

قامکدانـــان لەســـەر ڕاســـتیی ناســـیۆنالیزمی نەتەوەکانـــی دەوروبـــەر بـــە 

ـــورددا  ـــی ک ـــە مەرگ ـــۆی ل ـــی خ ـــە ژیان ـــت، ک ـــەرچاوە دەگرێ ـــورد س دژی ک

ـــەو  ـــی ئ ـــری و دژایەتی ـــەتی بەرگ ـــتنی سیاس ـــە داڕش ـــر ب ـــەوە، دوات دەبینێت

ـــە  ـــن ل ـــە کەڵکوەرگرت ـــی، ب ـــای کوردایەت ـــوەی ئایدی ـــە چوارچێ ـــەتانە ل سیاس

ـــی  ـــە هـــەر ئایدیایەک ـــە ل ـــک ک ـــوردی و هـــەر تێزێ ـــری ناسیۆنالســـیتیی ک بی

دیکـــە )بـــە مەرجێـــک نەکەوێتـــە خانـــەی هەوڵـــی شۆڤینیســـتانە( هەبێـــت، 

لـــە کۆتاییشـــدا هەوڵـــی پاراســـتنی ئـــەو ئەزموونـــەی کـــە توانیویەتـــی 

چوارچێوەیـــەک بـــۆ ئازادیـــی کـــورد دابیـــن بـــکات، لـــە ڕێـــگای ئایدیـــای 

ـــیفر.   ـــی س ـــەوە خاڵ ـــەوەی نەگەڕێین ـــۆ ئ ـــاواز ب جی

ـــتی  ـــورد شکس ـــی ک ـــە لەنێوبردن ـــدازەی ک ـــەو ئەن ـــەر ب ـــەوە ه بەدڵنیایی

خـــواردووە و مومکیـــن نییـــە، ئـــەوا گەیشـــن بـــە ئـــازادی و ڕزگاری لـــە 

ڕێگـــەی ئـــاوەز و ئەزموونوەرگرتـــن لـــە مێـــژوو مســـۆگەرە.
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ــی  ــەی نەتەوایەتیـ ــورد کێشـ ــە کـ ــکرایە کـ ئاشـ

چارەســـەر  کێشـــەیە  ئـــەو  و هەتـــا  هەیـــە 

ــە  ــیی دیکـ ــی سیاسـ ــچ پرۆژەیەکـ ــت، هیـ نەبێـ
ناتوانێـــت خـــۆی دەر بخـــات.1

ئەیووب کەریمی

1  کەریمی ئەییوب، کورد وەک قوربانی سێ ئیدیۆلۆژی، گوتارنامە، مانگنامەی کۆمەاڵیەتی، کولتوری 

ساڵی یەکەم ژمارەی 1 پووشپەرری 1387ی هەتاوی

ئایدیۆلۆژیای کوردایەتی
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لـــە یەکەمیـــن ســـەرنجدا ئـــەو مانشـــێتەی ســـەرەوە بابەتێـــک نییـــە 

ــارە  ــەک دیـ ــوو الیـ ــۆ هەمـ ــە بـ ــت، چونکـ ــکردن بێـ ــایانی باسـ ــە شـ کـ

ــە  ــای کوردایەتیـــش پەیوەندیـــی بـ ــە و ئایدیۆلۆژیـ ــە کوردایەتـــی چییـ کـ

ــۆ  ــە بـ ــک کـ ــەر بابەتێـ ــکردن لەسـ ــە باسـ ــە، کەواتـ ــەوە هەیـ کوردایەتییـ

ــەاڵم  ــت. بـ ــار دەکرێـ ــی کات هەژمـ ــە بەفیڕۆدانـ ــەک ڕوونـ ــوو الیـ هەمـ

دوای تاوتـــوێ کردنـــی ئـــەو باســـە ئەگـــەر پرســـیار بکەیـــن ئەگـــەر 

ـــوو  ـــە وەک هەم ـــەو ئایدیۆلۆژیای ـــت ئ ـــە، دەکرێ ـــدە ڕوون ـــە ئەوەن بابەتەک

ئایدیۆلۆژیاکانـــی دیکـــە پێناســـە و چوارچێوەیەکـــی ڕوونـــی نیشـــان 

بدریـــت یـــان پێناســـە بکرێـــت. بێگومـــان لـــە واڵمـــدا، وێـــڕای نەبوونـــی 

واڵمـــی ڕوون، تەنانـــەت لەوانەیـــە لەالیـــەن هێـــزی سیاســـی و ڕوانگـــەی 
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ـــز  ـــوو هی ـــەت هەم ـــت. تەنان ـــوارەدا هەبێ ـــەو ب ـــاواز ل ـــی جی ـــاواز واڵم جی

ــە  ــەی کـ ــەن و ئەوانـ ــی دەکـ ــە کوردایەتـ ــەی کـ ــە ئەوانـ ــەکان بـ و الیەنـ

نایکـــەن، یـــان تەنانـــەت ئەوانـــەی کـــە لەالیـــەن ڕێژیمیشـــەوە پیالنیـــان 

ـــۆ  ـــەوە ب ـــەی خۆیان ـــە ڕوانگ ـــەن ل ـــی بک ـــەی کوردایەت ـــراوە بانگەش ـــۆ دان ب

ئـــەو باســـە دەڕوانـــن. 

ـــان  ـــی خۆی ـــە هەبوون ـــەی ک ـــەو دوژمنان ـــی ئ ـــە هەبوون ـــی ب ـــە تایبەت ب

ـــار زۆر  ـــی یەکج ـــە تێچوویەک ـــەوە، ب ـــە دەبینن ـــەی ئێم ـــی گەلەک ـــە نەبوون ل

ـــەوڵ  ـــەردەوام ه ـــەرم ب ـــەڕی ن ـــت ش ـــێ دەوترێ ـــەوەی پ ـــوەی ئ ـــە چوارچێ ل

دەدەن کـــە گوتـــاری کوردایەتـــی بەالڕێـــدا ببـــەن، بـــەو بـــە الڕێربدنـــەش 

ئـــەو گوتـــارە الواز و بـــێ نێـــوەڕۆک بکـــەن کـــە لـــە نێوبردنـــی ئاســـان و 

ـــە  ـــەو بابەت ـــی ئ ـــەر باس ـــە ب ـــتی هێنان ـــە پێویس ـــە ک ـــت. لێرەدای ـــانر ببێ ئاس

ـــە  ـــەی ک ـــوان ئەوان ـــەم لەنێ ـــە النیک ـــکرا ک ـــی ڕوون و ئاش ـــە چوارچێوەیەک ل

ــنوورێکی  ــن، سـ ــێ دەگەیەنـ ــی پـ ــەی زیانـ ــەن و ئەوانـ ــی دەکـ کوردایەتـ

ڕوون دابرنێـــت، دەردەکەوێـــت. 

بێگومـــان مەبەســـتی مـــن لێـــرەدا ئـــەوە نییـــە ئـــەو بابەتـــە بکەمـــە 

ــییەی کـــە خـــۆم  ــا درزێـــک لەنێـــوان ئـــەو الیەنـــە سیاسـ باســـێک هەتـ

ـــە  ـــز ل ـــە ڕێ ـــە ک ـــی دیک ـــەم و الیەنەکان ـــی دەک ـــانازییەوە ئەندامێتی ـــە ش ب

خەبـــات و تێکۆشـــانیان دەگـــرم، دروســـت بکـــەم، لـــە دۆخـــی ئێســـتادا 

ـــە  ـــت، چونک ـــتکردن بێ ـــی درز دروس ـــامن دژایەتی ـــوو هەوڵێک ـــێ هەم دەب

ــگاو  ــن هەنـ ــتی دوژمـ ــەی ویسـ ــە پێچەوانـ ــن بـ ــێوەیە دەتوانیـ ــەو شـ بـ

هەڵێنیـــن، بەڵکـــوو ئـــەوەی زیاتـــر مەبەســـتی منـــە واڵمدانەوەیەکـــی ژووری 

ـــی وەک  ـــت کوردایەت ـــە دەیهەوێ ـــە ک ـــی دوژمن ـــەڕی نەرم ـــیۆنی ش ئۆپەراس
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ـــەاڵت.  ـــوردی رۆژه ـــەی ک ـــتی زۆرین ـــە ویس ـــکات و بیکات ـــە ب ـــۆی پێناس خ

بـــە تایبەتـــی ئـــەو ڕێژیمـــەی لـــە ئێرانـــدا ئێمـــە بـــەردەوام بـــە درێـــژای 

ـــە  ـــی دیک ـــەی ڕێژیمەکان ـــە پێچەوان ـــردووە، ب ـــان ک ـــە دژی خەبامت ـــژوو ب مێ

کـــە یەکســـەر ئینـــکار لـــە بوونـــی کـــورد دەکـــەن، یـــان ئەگـــەر دان بـــە 

هەبوونیشـــیدا بنێـــن، دان بـــە مافەکانـــی وەک نەتـــەوەدا نانێـــن، وێـــڕای 

نیشـــان نەدانـــی دوژمنایەتـــی لەگـــەڵ نـــاوی کـــورد و کوردســـتان، بـــەاڵم 

بـــەو نێوەڕۆکـــەی کـــە خـــۆی دەیهەوێـــت و پێناســـەی بـــۆ دەکات، ئـــەو 

کارەش بـــە چەواشـــەکاری و ڕێگریکـــردن لـــە پەرەســـەندنی گوتـــاری 

ـــە  ـــتەقینە ل ـــی ڕاس ـــەی کوردایەتی ـــەوەی پێگ ـــۆ ئ ـــتەقینە ب ـــی ڕاس کوردایەتی

کەمینـــەدا بێـــت، هـــەر بۆیـــەش هەوڵەکانـــی ڕێژیمـــە یـــەک لـــە دوای 

ـــنامە  ـــە ناس ـــان ب ـــە زی ـــی دیک ـــەر دەوڵەتێک ـــە ه ـــر ل ـــران زیات ـــی ئێ یەکەکان

و هەبوونـــی کـــورد دەگەیەنـــن.

ســـەرەتادا  لـــە  ئایدیۆلۆژیـــاکان  کـــە  بنەمایـــەی  ئـــەو  لەســـەر 

ــەو  ــەوەی ئـ ــتی دیتنـ ــە مەبەسـ ــتا، بـ ــی ئێسـ ــە دۆخـ ــیکردنەوەیەک لـ شـ

ــن  ــان، دەتوانـ ــا ڕەخنەکردنیـ ــە و هەروەهـ ــە هەیـ ــەی کـ ــەم و کوڕیانـ کـ

دەســـت لەســـەر پرســـەکان دابنێـــن، دواتـــر چۆنیەتیـــی نەهێشـــتنی 

ـــت،  ـــاری دەکرێ ـــوەی بەرنامەیـــەک دی ـــە چوارچێ ئـــەو کـــەم و کوڕیانـــە ل

ـــی  ـــیکردنەوەی دۆخ ـــەر ش ـــا ئەگ ـــی ئایدیۆلۆژی ـــەرەتاییرین ڕۆڵ ـــە س کەوات

ئێســـتایە، تـــا ڕاســـتییەکانی ئـــەو دۆخـــە دەربکەوێـــت بـــۆ ئـــەوەی 

ــای  ــە ئایدیۆلۆژیـ ــر، لـ ــی باشـ ــی دۆخێکـ ــۆ هەبوونـ ــت بـ ــە بکرێـ ڕەخنـ

کوردایەتیشـــدا ئەگـــەر شـــیکردنەوەیەکی کورمتـــان هەبێـــت بـــۆ ئێســـتای 

ـــە  ـــۆی ک ـــی خ ـــژووی هاوچەرخ ـــە مێ ـــورد ل ـــە ک ـــن ک ـــورد دەبینی ـــی ک دۆخ
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ـــی  ـــەکان و ئازادکردن ـــی واڵت ـــەاڵتەکانی ناوەندی ـــە دژی دەس ـــۆڕش ب ـــە ش ب

خاکـــی کوردســـتان بـــۆ ئـــەوەی کـــە قەوارەیەکـــی ئازادکـــراوی کـــوردی 

هەبێـــت، کـــە کـــورد تێیـــدا خـــۆی بەڕێـــوە ببـــات، دەســـتی پـــێ کـــرد. 

بـــە دوای شۆڕشـــی بەدرخانییـــەکان، گەورەتریـــن شـــۆڕش لـــەو بـــوارەدا 

ـــری  ـــان گەوهـــەری بی ـــا ی ـــوو، بنەم ـــای نەهـــری ب شۆڕشـــی شـــێخ عوبەیدوڵ

ـــی  ـــن، ڕزگارکردن ـــە بەردەس ـــەی ک ـــەو بەڵگان ـــا ل ـــێخ عوبەیدوڵ ـــی ش شۆڕش

واڵت لـــە دەســـتی تـــورک و فارســـە بـــۆ ئـــەوەی کوردیـــش وەک ئـــەوان 

خـــاوەن ســـەروەری و واڵت بـــن. هەروەهـــا ســـەرەتای ئـــەو هێرشـــەش 

ــەو  ــد ئـ ــەر چەنـ ــرد، هـ ــێ کـ ــتی پـ ــەاڵت دەسـ ــتانی ڕۆژهـ ــە کوردسـ لـ

شۆڕشـــە شکســـتی خـــوارد، بـــەاڵم بـــە ســـەرچاوەی بەهێزبوونـــی بیـــری 

ـــوان  ـــت، لەنێ ـــار دەکرێ ـــی واڵت هەژم ـــۆ ڕزگارکردن ـــورد ب ـــتیی ک ناسیۆنالیس

ـــوو  ـــکاف هەم ـــەی ژێ ـــی کۆمەڵ ـــا و دامەزراندن ـــێخ عوبەیدوڵ ـــی ش شۆڕش

شۆڕشـــەکانی کـــورد هەڵگـــری ئـــەو بیـــرە بـــوون کـــە کوردســـتان ڕزگار 

بکـــەن، لـــەو نێـــوەدا شۆڕشـــی ســـمکۆی شـــکاک لـــە ڕۆژهەاڵتـــی کوردســـتان 

کـــە هـــاوکات لەگـــەڵ بەهێزبوونـــی پەهلەوییەکانـــە، یـــان باشـــر بڵێـــم 

دوای نەمانـــی شۆڕشـــی ســـمکۆ، پەهلـــەوی زیاتـــر توانـــی بەرنامەکانـــی 

خـــۆی لـــە پێنـــاو بەهێزکردنـــی ناســـیۆنالیزمی فـــارس پـــەرە پـــێ بـــدات، 

بـــە هەمـــان شـــێوە کـــە شۆڕشـــی شـــێخ عوبەیدوڵـــا هەڵگـــری بیـــری 

ـــوێندانەریی  ـــی ش ـــزی توان ـــۆی بەهێ ـــەت بەه ـــوو و تەنان ـــتی  ب ناسیۆنالیس

زیاتـــر لەســـەر نەوەکانـــی داهاتـــوو دابنێـــت. 

ــاو  ـــری زۆر بەرچـ ــای نەه ـــێخ عوبەیدوڵـ ــی ش ـــە شۆڕشـ ــەوەی ل ئـ

بـــوو، ڕەهەنـــدی کوردســـتانی گـــەورە بـــوو، چونکـــە سیســـتەمی نوێـــی 
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ـــنوورە  ـــاراوە و س ـــووە ئ ـــی نەهاتب ـــی جیهان ـــەڕی یەکەم ـــە دوای ش ـــا ب دونی

نوێیەکانـــی ڕۆژهەاڵتـــی نێوەڕاســـت نەکێرشابـــوون. بـــەاڵم شۆڕشـــەکانی 

ـــە دوای  ـــدا ب ـــتەمی نوێ ـــوەی سیس ـــە چوارچێ ـــان ل ـــنووری خەباتی ـــر س دوات

شـــەڕی یەکەمـــی جیهانـــی دیـــاری دەکـــرد، جیـــا لـــە ســـمکۆی شـــکاک 

ــوو،  ــی بـ ــی جیهانـ ــەڕی یەکەمـ ــاوکات و دوای شـ ــەکەی هـ ــە شۆڕشـ کـ

هەوڵەکانـــی بـــۆ دروســـتکردنی پەیوەنـــدی لەگـــەڵ پارچەکانـــی دیکـــە و 

ـــان  ـــی« نیش ـــوودی بەرزنج ـــێخ »مەحم ـــۆ الی ش ـــەردانکردنی ب ـــەت س تەنان

دەدات ئەگـــەر بـــە الوازیـــش بێـــت دواییـــن هەوڵـــی کـــورد بـــۆ ســـڕینەوەی 

ســـنوورە دەســـتکردەکان بـــووە. 

ــە  ــوان شۆڕشـ ــورد لەنێـ ــە کـ ــن کـ ــەوە بکەیـ ــاژەش بـ ــتە ئامـ پێویسـ

گەورەکانیشـــدا بـــەردەوام تەنانـــەت ئەگـــەر لـــە ئاســـتی لۆکاڵـــی و 

ـــووە،  عەشـــیرەتیش بێـــت هـــەر لەگـــەڵ حکوومەتـــی ناوەنـــدی گرفتـــی هەب

بـــۆ منوونـــە لـــە یەکێـــک لـــەو گرفتانـــەی کـــە لـــە ناوچـــەی ورمـــێ بـــەر 

لـــە کۆمـــاری کوردســـتان دێتـــە ئـــاراوە، عەشـــیرەتەکان چەنـــد داخـــوازی 

ئاراســـتەی کاربەدەســـتان دەکـــەن، لەوانـــە کـــە مافـــی هەڵگرتنـــی 

ـــەی  ـــە ڕێگ ـــی ل ـــودەزگای حکوومەت ـــان دام ـــت، ی ـــان هەبێ ـــەی چەکی ئازادان

کەســـانی ناوچـــەوە بەڕێـــوە بربدرێـــن، هـــەر وەکـــوو لـــەو داخوازییانـــە 

ـــە خەڵکـــی دیکـــە،  ـــاواز ل ـــاواز و ویســـتی جی ـــی هەســـتی جی ـــارە هەبوون دی

لەســـەر ئـــەو بنەمایـــەی کـــە ناســـنامەی ســـەپێندراو پەســـند ناکرێـــت، 

هـــەر هەبـــووە، کەواتـــە بچووکیـــی بەرەبەرەکانـــێ دژی دەســـەاڵتی 

ناوەنـــدی بـــەو مانایـــە نایـــەت کـــە سیاســـی نەبـــوون یـــان پەیوەندیـــی 

ـــە زۆر الواز  ـــەو پەیوەندیی ـــەر ئ ـــەت ئەگ ـــووە، تەنان ـــەوە نەب ـــە کوردایەتیی ب
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بێـــت. 

کۆمەڵـــەی ژێـــکاف کـــە بـــە قوناغێکـــی نـــوێ دادەنرێـــت، لـــە ســـەرەتادا 

ـــوویدا  ـــەکانی پێش ـــەڵ شۆڕش ـــە لەگ ـــەی ک ـــەو جیاوازییان ـــوو ئ ـــڕای هەم وێ

ـــا ڕادەیەکـــی  ـــە نەناســـینی ســـنوورە دەســـتکردەکاندا هەت ـــەاڵم ل ـــوو، ب هەیب

زۆر پەیڕەویـــی لـــە شۆڕشـــەکانی پێشـــوو دەکـــرد، هەبوونـــی پەیوەنـــدی 

ـــت  ـــنوور، دەکرێ ـــێ س ـــەی س ـــی پەیامننام ـــان هەوڵەکان ـــوور ی ـــەڵ باش لەگ

ـــە تایبەتـــی دوای کۆمـــاری  ـــە ب ـــە ببینیـــن، بـــەاڵم ئـــەو بابەت ـــەو چوارچێوەی ل

ـــوەی  ـــە چوارچێ ـــان ل ـــەوڵ تێکۆش ـــە ه ـــرێ درا ب ـــەواوی گ ـــە ت ـــتان ب کوردس

ـــم  ـــوو. پێ ـــەو واڵتانـــەی کـــە کوردیـــان بەســـەردا دابـــەش کراب ـــنووری ئ س

ــەڕی  ــە دوای شـ ــتان لـ ــکردنی کوردسـ ــن دابەشـ ــە دوای یەکەمیـ ــە لـ وایـ

ـــان  ـــە دوژمن ـــەی ک ـــەو ئامانج ـــتان ئ ـــاری کوردس ـــا دوای کۆم ـــدران« ت »چاڵ

ـــە  ـــی ل ـــە تایبەت ـــوو، ب ـــەدی هاتب ـــوو ب ـــەش کردب ـــێ داب ـــتانیان پ ـــە کوردس ک

دوای شـــەڕی جیهانیـــی یەکـــەم کـــە دەســـتی زلهێزانیشـــی لەگـــەڵ بـــوو. 

ــۆ  ــوو بـ ــورد بـ ــی کـ ــکردنانە الوازکردنـ ــەو دابەشـ ــان لـ ــی دوژمنـ ئامانجـ

ـــزی خـــۆی  ـــەوەی نەتوانێـــت هێ ـــۆ ئ ـــووی نەبێـــت، ب ـــزی یەکگرت ـــەوەی هێ ئ

ـــووە،  ـــی ب ـــتان و ڕزگارکردن ـــش کوردس ـــە ئەوی ـــج ک ـــەک ئامان ـــە دەوری ی ل

ـــات. ـــەک بخ ی

لـــە قوناغـــی دووەمـــی هەوڵـــی دوژمنـــان بـــە تایبەتـــی ئـــەو چـــوار 

دەوڵەتـــەی کـــە کـــوردی بەســـەردا دابـــەش کـــراوە، وێـــڕای تواندنـــەوە و 

نەهێشـــتنی کـــورد، ئـــەوە بـــوو هـــەوڵ بـــدەن ئەگـــەر ئامـــاژە بـــە پرســـێکیش 

ـــت.  ـــەم بدرێ ـــی لەقەڵ ـــی نێوخۆی ـــە پرس ـــەن، ب ـــورد بک ـــی ک ـــاوی پرس ـــە ن ب

ـــە  ـــورد ل ـــی ک ـــان الوازبوون ـــە ی ـــەو واڵتان ـــی ئ ـــە هەوڵ ـــر ل ـــە زیات ـــەو بابەت ئ
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بەرانبـــەر سیاســـەتەکانی ســـەرکوت و ئاســـمیلەکردنی کـــورد، بەرهەمـــی 

سیســـتەمی نوێـــی دونیـــا واتـــە سیســـتەمی نەتـــەوە دەوڵـــەت بـــوو، چونکـــە 

ـــە،  ـــەت پێگـــەی مافـــی سیاســـییی هەی ـــوێ، دەوڵ ـــرەی سیســـتەمی ن ـــە گوێ ب

ـــە  ـــەو دەوڵەت ـــو ئ ـــێ لەنێ ـــک دەب ـــو واڵتێ ـــاواز لەنێ ـــەوەی جی ـــەت نەت تەنان

ـــی  ـــە پرس ـــن ل ـــەش بەرپرس ـــەو دەوڵەتان ـــەن، ئ ـــەر بک ـــان چارەس گرفتەکانی

ـــەو  ـــتێوەردان ل ـــێوەیەک دەس ـــچ ش ـــە هی ـــت ب ـــەت ناکرێ ـــی و تەنان نێوخۆی

ــان کـــورد  بـــوارەدا بکرێـــت. ئەگـــەر لـــە شـــوێنێکیش بـــاس کرابێـــت یـ

بـــۆ خـــۆی هەوڵـــی دابێـــت کـــە پرســـەکەی بـــە نێونەتەوەیـــی بـــکات، 

ــە  ــەی کـ ــەو دەوڵەتانـ ــووە، ئـ ــەکان بـ ــی کەمینـ ــوەی پرسـ ــە چوارچێـ لـ

کوردســـتانیان بەســـەردا دابـــەش کـــراوە، نـــەک بـــە پیـــل داخوازییەکانـــی 

نەتـــەوەی کـــورد نەهاتـــوون، بەڵکـــوو هەمـــوو داخوزییەکانـــی کوردیـــان 

بـــە پێشـــێلکردنی تەواوییەتـــی ســـنوور و یەکپارچەیـــی ئـــەو واڵتانەیـــان 

هەژمـــار کـــردووە و ســـەرکوتیان کـــردوون، تەواویەتـــی خاکـــی ئـــەو 

ــە بابەتێکـــی  ــان بـ ــە و کۆمەڵگەکانیـ واڵتانـــەش لەالیـــەن ئـــەو دەوڵەتانـ

پیـــرۆز دادەنرێـــت و نابـــێ پێشـــێل بکرێـــت، دەزانرێـــت.

ئـــەوەش وای کـــردووە کـــە لـــە دوای زیاتـــر لـــە ســـێ چارەکـــە ســـەدە لـــە 

ـــە  ـــز و الیەن ـــەی هێ ـــە زۆرب ـــڕۆ ک ـــا ئەم ـــکاف ت ـــەی ژێ ـــی کۆمەڵ دامەزراندن

سیاســـییەکان خوازیـــاری چارەســـەرکردنی پرســـی کـــورد لـــە چوارچێـــوەی 

ـــک  ـــەت هەندی ـــر تەنان ـــەوەش گرینگ ـــا ل ـــن، هەروەه ـــنوورانەدا ب ـــەو س ئ

هێـــز و الیـــەن داوای زۆر کەمریـــش کـــە هەندێـــک داوای گشـــتی 

ــەر  ــی هـ ــە خەمـ ــە لەوانەیـ ــازادی کـ ــک ئـ ــی و هەندێـ وەک دێمۆکراسـ

ـــان  ـــەی سیاســـیی خۆی ـــت وەک بەرنام ـــش بێ ـــری کوردی شـــارۆمەندێکی غەی
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ـــە  ـــە ک ـــتنی دوژمن ـــج گەیش ـــە ئامان ـــی ب ـــن قوناغ ـــەوە دووەمی ـــن. ئ دەزان

ـــۆ پرســـێکی نێوخۆیـــی کـــە زۆرجـــار  ـــە پرســـی نەتەوەیـــەک ب پرســـی کـــورد ل

خۆشـــی بـــە نەبوونـــی ئاوەدانـــی و هتـــد دەبەســـتێتەوە کـــەم بکاتـــەوە. 

ـــەو هەستەســـۆزەی  ـــر سیاســـەتی کۆمـــاری ئیســـالمی هەندێـــک جـــار ئ لەژێ

ـــی  ـــەکان و ناردن ـــوەی هەڵبژاردن ـــە چوارچێ ـــە، ل ـــی هەی ـــۆ کوردایەت ـــە ب ک

مۆرەیەکـــی ســـپای پاســـداران بـــۆ بەنـــاو مەجلیســـی ئیـــران، خـــۆی 

دەبینێتـــەوە، کـــە نیشـــان دەدات کـــە هەوڵەکانـــی ڕێژیـــم هەتـــا چ 

ڕادەیـــەک لـــەو بـــوارەدا کاریـــان کـــردووە، بگـــرە ســـەرکەوتووش بـــوون.

ئەگـــەر دوو بابـــەت هەبێـــت کـــە ڕێژیمـــی سیاســـی لـــە ئێـــران 

ــت،  ــت نەهێنابێـ ــەواوی بەدەسـ ــەرکەوتنی تـ ــدا سـ ــی دووەمـ ــە قوناغـ لـ

ـــە، هەبوونـــی پێگـــەی  ـــڕای ســـەرکوتی بەردەوامـــی زۆر دڕندان ـــان وێ یەکەمی

ـــە  ـــزی سیاســـیی بەرهەڵســـتکارە )ب ـــە هەبوونـــی هێ ـــزە وات شۆڕشـــێکی بەهێ

ـــە هەندێـــک قوناغـــدا  ـــەت ئەگـــەر ل ـــزە سیاســـییەکانەوە(، تەنان هەمـــوو هێ

الوازیـــش بێـــت، بـــەاڵم بـــەردەوام هەوڵـــی بوژانـــەوە و و بەهێزبوونـــی 

خـــۆی داوە، دووەم هەبوونـــی هەســـتی کوردایەتـــی لـــە ڕۆژهـــەاڵت 

ـــی  ـــک چەمک ـــی و هەندێ ـــی و سیاس ـــووری و ئەدەب ـــتی کەلت ـــە زۆر ئاس ل

ـــەش  ـــی هاوب ـــتی وەکیەک ـــەوەی هەس ـــزی و بەرزکردن ـــوێ وەک ژینگەپارێ ن

بـــە پێچەوانـــەی هەمـــوو هەوڵەکانـــی ڕێژیـــم بـــە ڕادەیـــەک خـــۆی بـــە 

ـــی  ـــوو بەرنامەکان ـــە هەم ـــردووە، ک ـــد ک ـــی دەوڵەمەن ـــەری کوردایەت گەوه

ـــی  ـــەقامی ڕۆژهەاڵت ـــە ش ـــتە ل ـــەو هەس ـــەوە، ئ ـــەڵ کردووەت ـــی پووچ ڕێژیم

ـــییەلە  ـــەو پوتانس ـــەر ئ ـــە، ه ـــیان هەی ـــییەلێکی گەورەش ـــتان پوتانس کوردس

ــورس  ــۆڕش زۆر قـ ــزی شـ ــیاریەتیی هێـ ــە بەرپرسـ ــە وا دەکات کـ گەورەیـ
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ـــوەی  ـــە چوارچێ ـــە ل ـــتەیەک ک ـــەرەو ئاراس ـــزە ب ـــەو هێ ـــەوەی ئ ـــۆ ئ ـــت ب بێ

ــی  ــتیی هەبوونـ ــە پێویسـ ــات، لێرەدایـ ــت ببـ ــی بێـ ــۆژی کوردایەتـ ئایدۆلـ

ئایدیۆلۆژیـــای کوردایەتـــی بـــۆ شـــیکردنەوە و ڕەخنـــەی ئـــەو پیالنانـــەی کـــە 

ـــی، خـــۆی دەردەخـــات.  ـــی هەیەت ـــاری ئیســـالمی بەنیســـبەت کوردایەت کۆم

ئەگـــەر لـــە چوارچێـــوەی حیزبـــی دێمۆکراتـــدا باســـی ئـــەو بابەتـــە بکـــەم 

ـــە  ـــەر ل ـــرات، ئەگ ـــی دێمۆک ـــە حیزب ـــەو ڕاســـتییە بکـــەم ک ـــاژە ب پێوســـتە ئام

ـــەوەو،  ـــی کردبیت ـــەر دێمۆکراس ـــە س ـــی ل ـــر جەخت ـــدا زیادت ـــی خۆی داخوازی

ــەر  ــە بـ ــە دێموکراســـی خوازیشـــی هێنابێتـ ــدار بـ زۆر بابەتـــی پەیوەندیـ

ـــە  ـــە نەهاتووەت ـــەو حیزب ـــە ناخـــی ئ ـــی ل ـــچ کات ڕۆحـــی کوردایەت ـــاس، هی ب

دەر، ئـــەو ڕۆحـــەی کـــە دوایـــی شۆڕشـــەکانی مێـــژووی هاوچـــەرخ لـــە 

کۆمەڵـــەی ژێـــکاف دوبـــارە بـــە شـــێوەیەکی دیکـــە دامـــەزراوە و لـــە کۆمـــاری 

ـــە دوای  ـــە ل ـــە وا دەکات ک ـــەو ڕۆح ـــەر ئ ـــت، ه ـــۆی دەرخس ـــتان خ کوردس

ـــت،  ـــن نابێ ـــورد دابی ـــی ک ـــی نەتەوەییەکان ـــە ماف ـــران ک ـــی ئێ شۆڕشـــی گەالن

ـــم  ـــە ڕێژی ـــە وا دەکات ک ـــەو ڕۆح ـــەر ئ ـــکات، ه ـــتان ب ـــە کوردس ـــری ل بەرگ

ـــەو  ـــوێندانەری ئ ـــی ش ـــی ڕێبەران ـــەت تیرۆرکردن ـــەک، تەنان ـــچ ڕێگای ـــە هی ل

ــە  ــان بـ ــۆ کۆتاییهێنـ ــی، بـ ــی نێونەتەوەیـ ــی نرخێکـ ــە هەبوونـ ــە بـ حیزبـ

خەباتـــی ئـــەو حیزبـــە ســـڵ نەکاتـــەوە، هـــەر ئـــەو ڕۆحـــەش بـــوو کـــە 

ـــەرانی  ـــی س ـــە ترس ـــاندا ک ـــوەی ڕاس ـــە چوارچێ ـــۆی ل ـــی خ ـــی هەوڵەکان توان

ڕێژیـــم لـــە ئاســـتی هەرەســـەرەوە بـــە دەر بخـــات و هەمـــوو هەوڵێـــک 

ـــتادا  ـــی ئێس ـــە قوناغ ـــەاڵم ل ـــوات، ب ـــت بخ ـــە شکس ـــەو هەوڵ ـــە ئ ـــدەن ک ب

ـــەم و  ـــە ک ـــەرنجدان ب ـــە س ـــەن ب ـــەی ه ـــەو هەواڵن ـــووی ئ ـــتە هەم پێویس

کوڕییەکانیـــان و باشـــرکردنیان و دەوڵەمەندکردنـــی بـــە شـــیکردنەوەکانی 
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ئایدیۆلۆژیـــای کوردایەتـــی هەوڵـــی زیاتـــری بـــۆ بدرێـــت، کـــە ئـــەو 

ــتنی نێـــوان  هەوڵـــە دەبـــێ ببێتـــە هەوێنـــی هەرچـــی زیاتـــری یەکخسـ

ـــەو  ـــدا هەی ـــە نێوخـــۆی ڕۆژهەاڵت ـــە ل ـــەی ک ـــەو پوتانســـییەلەی کوردایەتیی ئ

ـــت. ـــۆڕش بدرێ ـــزی ش هێ

ئاســـتی  لـــە  کـــە  گۆڕانکارییانـــە  ئـــەو  نابێـــت  باســـە  شـــایانی 

ــە  ــراوە بـ ــەش کـ ــەردا دابـ ــتانیان بەسـ ــە کوردسـ ــەی کـ ــی دیکـ واڵتەکانـ

ـــتەمی  ـــی سیس ـــە نەمان ـــەت ب ـــن تەنان ـــە دەبینی ـــن، چونک ـــد وەرنەگری هێن

ـــورد  ـــە ئاســـتی دۆخـــی ک ـــەاڵم ل ـــۆری و پەرەســـەندی دێمۆکراســـی، ب دیکتات

ـــەوەی  ـــەرکوتی نەت ـــی س ـــە مەترس ـــۆ ک ـــی ئەوت ـــتان گۆڕانکارییەک و کوردس

ـــە  ـــک ک ـــە هـــەر دەرفەتێ ـــووە، بەڵکـــوو ل ـــەدی نەهات کـــوردی نەهێشـــتبێ ب

ـــەر  ـــۆ س ـــکریش ب ـــەت لەش ـــووری تەنان ـــای ئاب ـــی یاس ـــوێ هێرش ـــان بل بۆی

ـــورد  ـــی ک ـــە پرس ـــزە ک ـــی بەهێ ـــەو بەڵگەیەک ـــەوە، ئ ـــڵ ناکەن ـــتان س کوردس

ـــیتە وەک  ـــە پێوس ـــە، بۆی ـــی نەتەوەیی ـــی پرس ـــی دێموکراس ـــە پرس ـــر ل زیادت

ـــی  ـــۆی هەبوون ـــەوە بەه ـــەی ئ ـــە پێچەوان ـــت، ب ـــەوەش ببیندرێ ـــی نەت پرس

ــەر  ــتەمەکان ئەگـ ــتان، سیسـ ــبەت کوردسـ ــەری بەنیسـ ــەی داگیرکـ ڕوانگـ

ـــەر  ـــی داگیرک ـــوەی واڵتێک ـــە چوارچێ ـــورد ل ـــەر ک ـــن، بەرانب ـــش ب دێمۆکراتی

هەڵســـوکەوت دەکـــەن. تەنانـــەت ئۆپۆزیســـیۆنی ناکوردیـــی ئـــەو واڵتانـــەش 

ـــێ  ـــان ل ـــیاری ئەوەی ـــەر پرس ـــێ دەدەن، ئەگ ـــیخوازی ل ـــی دێمۆکراس ـــە الف ک

ـــک  ـــی ڕێژیمێ ـــە و هەبوون ـــەو ڕێژیامن ـــەوەی ئ ـــوان مان ـــوە لەنێ ـــت ئێ بکرێ

کـــە دان بـــە مافـــی نەتەوەیـــی کـــوردی دابنێـــت و ڕێـــز لـــە خواســـتی 

ـــە  ـــەی ک ـــان ئەوان ــت؟ بێگوم ـــان هەڵدەبژێریـ ــت، کامی ــوردان بگرێـ کـ

ـــە  ـــن ک ـــدا دەڵێ ـــە واڵم ـــەت و ل ـــورد هەڵنای ـــەوەی ک ـــی نەت ـــە ماف ـــان ب چاوی
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ـــەش  ـــەو واڵم ـــە ئ ـــەی ک ـــژەی ئەوان ـــان ڕێ ـــەوە، بێگوم ـــە مبێنن ـــەو ڕێژیامن ئ

دەدەنـــەوە زۆرینـــەن، ئەگـــەر ئامارێکـــی زانســـتیش بـــۆ ئـــەو بابەتـــەش 

ـــکات. ـــوارەدا داوەری ب ـــەو ب ـــا ل ـــەر ب ـــی خوێن ـــت، ویژدان ـــت نەبێ بەردەس

بـــە کورتـــی لـــە چوارچێـــوەی شـــیکردنەوە و هەڵســـانگاندنی دۆخـــی 

ئێســـتا بـــۆ هەبوونـــی ئایدیۆلۆژیـــای کوردایەتـــی بـــەو ئاکامـــە دەگەیـــن 

کـــە ڕێژیمـــە ناوەندییـــەکان بـــۆ نەهێشـــتنی کوردایەتـــی بـــە درێژایـــی 

ـــەوەی  ـــۆ ئ ـــەش کـــردووە ب ـــان داب ـــە ســـەرەتادا کوردی ـــژووی هاوچـــەرخ ل می

الواز بێـــت، لـــە دابەشـــکردنی ســـنوورەکانیش زیاتـــر هەوڵیـــان داوە کـــە 

ـــدە  ـــت و ئەوەن ـــورد نەمێنێ ـــی ک ـــوەی پرس ـــە چوارچێ ـــۆڕش ل ـــی ش داخوازی

ــارۆمەندێکی  ــی شـ ــتی داخوازییەکانـ ــە ئاسـ ــت، بگاتـ ــر بێـ ــەم و کەمـ کـ

تـــاران. بـــەاڵم پرســـی کـــورد پرســـی نەتەوەیەکـــە لەســـەر خاکـــی خـــۆی 

ـــۆ  ـــت ب ـــازاد بێ ـــت، ئ ـــازاد بێ ـــێ ئ ـــە و دەب ـــازاد نیی ـــە ئ ـــتان ک ـــە کوردس وات

ـــار  ـــۆی بڕی ـــەوەی خ ـــۆ ئ ـــدات، ب ـــۆی ب ـــی خ ـــە چارەنووس ـــار ل ـــەوەی بڕی ئ

ــنووری  ــت سـ ــتییە دەتوانێـ ــەو ڕاسـ ــان بـ ــت، دان دانـ ــۆن بژیـ ــدات چـ بـ

ـــەر  ـــکات. ه ـــاری ب ـــەن، دی ـــان ناک ـــەن و ی ـــی دەک ـــە کوردایەت ـــەی ک ئەوان

لـــەو چوارچێوەیـــەدا بەرجەســـتەکردنی داواکانـــی کـــورد وەک پرســـی 

نەتەوەیـــی کـــورد، لـــە ئاســـتی نێونەتەوەییـــش زیاتـــر پرســـی کـــورد لـــە پرســـی 

ـــتان  ـــی کوردس ـــورد و واڵت ـــی ک ـــەرەو پرســـی نەتەوەی ـــەکان ب ـــی واڵت نێوخۆی

ـــە  ـــر ل ـــییەکان زیات ـــمە سیاس ـــتە دروش ـــەو مەبەس ـــۆ ئ ـــتە ب ـــت، پێوس بربدرێ

ــەرا  ــی ناناوەندگـ ــتەمێکی دەوڵەتیـ ــی سیسـ ــیخوازی و هەبوونـ دێموکراسـ

ـــە چارەنووســـی  ـــاردان ل ـــی بڕی ـــی ماف ـــی کوردســـتان و ڕێزگرتن ـــەرەو ئازادی ب

خـــۆی وەک کـــورد بگۆڕدرێـــن، ئـــەو کات نەتـــەوەی کـــورد بـــە گوێـــرەی 
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ــوو هەڵدەبژێرێـــت و  ــاش بـ ــی بـ ــتمێکی پێـ ــەر سیسـ ــەرج هـ ــەل ومـ هـ

چونکـــە بـــە ئـــازادی بڕیـــاری لـــە چارەنووســـی خۆیـــداوە.

لـــە دوای شـــیکردنەوەی دۆخـــی هەنووکـــەی ڕۆڵەکانـــی دیکـــەی 

ئایدیۆلۆژیـــا، دانانـــی بەرنامەیەکـــە بـــۆ ئـــەوەی چوارچێـــوەی ئـــەو 

ـــی  ـــۆی هەبوون ـــش بەه ـــتی کوردایەتی ـــە ئاس ـــکات، ل ـــاری ب ـــە دی دونیابینین

هێـــزی شـــۆڕش ئـــەو ئەرکـــە دەکەوێتـــە ســـەر شـــانی ئـــەو هێـــزە یـــان 

هێزانـــە کـــە بانگەشـــەی کوردایەتـــی دەکـــەن، چونکـــە ئـــەوان خـــاوەن 

ـــۆ سەرخســـتنی پرســـێکی  ـــە پێداویســـتیی ســـەرەکی ب ـــزی ڕێکخســـتنن ک هێ

ــن.  ــی نەتەوەییـ وەک پرسـ

ــەو  ــا ئـ ــە ئایـ ــش ئەوەیـ ــش ئەویـ ــە پێـ ـــەت دێتـ ــەک باب ــرەدا یـ لێـ

بەرنامـــەی ئێســـتا لـــە چوارچێـــوەی خەبـــات هەیـــە کوردایەتـــی نییـــە؟ 

بێگومـــان کوردایەتییـــە، بـــەاڵم ئەگـــەر چوارچێـــوەی ئـــەو خەباتـــە و 

بەرنامەیـــە بـــۆ کۆمەاڵنـــی خەڵـــک ڕوون نەبێـــت یـــا ئەگـــەر ڕوونیـــش بێـــت 

ـــەوەی  ـــووی ئ ـــە بیان ـــەردەوام ب ـــت، ب ـــۆ نەکرێ ـــی ب ـــەاڵم شـــیکردنەوەی نوێ ب

ـــم  ـــەی ڕێژی ـــە بەرنام ـــی ب ـــەر هێرش ـــە ب ـــە دەکەوێت ـــەوە حیزبایەتیی ـــە ئ ک

ـــتە دان  ـــی. پێویس ـــەک کوردایەت ـــت، ن ـــاو بهێرنێ ـــی ن ـــە حیزب ـــەوەی ب ـــۆ ئ ب

ـــا  ـــم و هەروەه ـــی ڕێژی ـــە بەهـــۆی هێرشـــی نەرم ـــن ک ـــتییەدا بنێی ـــەو ڕاس ب

ــدا  ــان حیزبەکانـ ــە لەنێـــو هێـــزی شـــۆڕش یـ ئـــەو کـــەم و کوڕییـــەی کـ

ـــەی  ـــەو هەڵەگەل ـــی ئ ـــۆی هەبوون ـــار بەه ـــک ج ـــەت هەندێ ـــە، تەنان هەی

ـــەڵ  ـــە لەگ ـــەو بەرنامان ـــگا ئ ـــێکی کۆمەڵ ـــکی بەش ـــە مێش ـــت، ل ـــە دەکرێ ک

ــە، تەنانـــەت ئەگـــەر لـــەو بـــوارەدا  ــان نییـ چەمکـــی کوردایەتـــی یەکسـ

ــکات  ــە کار بـ ــک کـ ــی هەوڵێـ ــتی هەبوونـ ــم، پێویسـ ــدا بـ ــە هەڵەشـ لـ
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ـــتیە  ـــەو پێویس ـــە، ئ ـــکات هەی ـــا ب ـــی وێن ـــزب وەک کوردایەت ـــەی حی بەرنام

بـــۆ کۆمەڵـــگای گەنجـــی کوردســـتان و هەروەهـــا بەرپەرچدانـــەوەی 

ـــۆڕە  ـــاری و ت ـــای زانی ـــە دونی ـــتا ک ـــای ئێس ـــە دونی ـــم ل ـــی ڕێژی ـــەڕی نەرم ش

کۆمەاڵیەتیەکانـــە زۆر بـــەدی دەکرێـــت، ئـــەو وێناکردنـــە بـــە هەبوونـــی 

ئـــەو ڕاســـتییانە کـــە لـــە ســـەرەوە ئاماژەمـــان پـــێ دا، هەروەهـــا کار بـــۆ 

ـــی  ـــۆی هەبوون ـــتادا بەه ـــای ئێس ـــە دونی ـــە ل ـــتی ک ـــو ڕای گش ـــەوەی لەنێ ئ

ــۆ  ــی بـ ــت، کاری جیدیـ ــکڵ دەگرێـ ــاوازەکان شـ ــە جیـ ــۆڕە کۆمەاڵیەتییـ تـ

بکرێـــت. هەروەهـــا لـــە هەمـــووی گرینگـــر بـــۆ بەرپەرچدانـــەوەی هێرشـــی 

ــییەلەی  ــەو پوتانسـ ــتنی ئـ ــەر هەوڵـــی یەکخسـ ــی داگیرکـ نەرمـــی ڕێژیمـ

نێوخـــۆ لەگـــەڵ شـــۆڕش، دواتـــر ئاراســـتەکردنی بـــەرەو چارەســـەرکردنی 

پرســـی کـــورد واتـــە ئازادیـــی کـــورد و کوردســـتان ڕێـــک بخرێـــت.

ـــان  ـــڕای دان دان ـــی وێ ـــای کوردایەت ـــیی ئایدیۆلۆژی ـــەی سیاس ـــە بەرنام  ل

ـــورد  ـــی ک ـــە دژایەتی ـــە ب ـــێ ڕێگ ـــتا، ناب ـــی ئێس ـــتیی دۆخ ـــک ڕاس ـــە هەندێ ب

ــت.  ــت نەبێـ ــوێ دروسـ ــکاریی نـ ــەوەی دابەشـ ــۆ ئـ ــت، بـ ــورد بدرێـ و کـ

ـــت  ـــە دروس ـــکارییانەی ک ـــەو دابەش ـــوو ئ ـــڕینەوەی هەم ـــۆ س ـــەت ب تەنان

کـــراون، بـــۆ ئـــەوەی کـــورد الواز بێـــت، هەنـــگاوی ســـەرەتایی دژایەتـــی 

ــش  ـــی یەکریـ ــەوەی دژایەتی ــۆ ئـ ــوردە. بـ ـــەڵ کـ ــورد لەگ ــی کـ نەکردنـ

ـــا  ـــن، هەرەوەه ـــتە بکەی ـــەکان بەرجەس ـــە هاوبەش ـــتە خاڵ ـــن پێویس نەکەی

ـــە  ـــەی ک ـــەو جیاوازییان ـــە ل ـــەکان، ڕێزگرتن ـــە ناکۆک ـــەرکردنی خاڵ ـــۆ چارەس ب

ـــووی  ـــان هەم ـــە ی ـــی بابەتەک ـــە کۆتای ـــن. ئەم ـــک نەکەوتووی ـــەریان ڕێ لەس

ئایدیۆلۆژیـــای کوردایەتـــی هەژمـــار ناکرێـــت، بەڵکـــوو ســـەرەتایەکە کـــە 

ـــن. ـــێ بکەی ـــتی پ پێوســـیتە دەس
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ـــەو  ـــێک ل ـــە بەش ـــورد لەوانەی ـــتای ک ـــی ئێس ـــەیرکردنی دۆخ ـــە س ب

خااڵنـــەی ســـەرەوە وەکـــوو یۆتوپیـــای تامـــس مـــۆر بێنـــە بەرچـــاو، 

بـــەاڵم ئەگـــەر دوای ئـــەو هەمـــووە دابەشـــکارییە و پیالنەکانـــی دوژمـــن 

ــۆن  ــە ملیـ ــتا بـ ــوون، ئێسـ ــتی کوردبـ ــورد و ویسـ ــی کـ ــۆ لەنێوبرنـ بـ

کـــورد خاوەنـــی هەســـتی کوردایەتـــی بـــن، بـــە هـــەزاران مامۆســـتا 

خۆبەخشـــانە منـــدااڵن فێـــری زمانـــی کـــوردی بکـــەن، بـــە هـــەزاران 

ـــاس  ـــی ب ـــتی و ئاکادم ـــوەی زانس ـــە چوارچێ ـــورد ل ـــووی ک ـــا و لێهات زان

ـــە  ـــەن و ب ـــەکان بک ـــە ناوەندیی ـــی ڕێژیم ـــەتە داگیرکارییەکان ـــە سیاس ل

هـــەزاران الوی واڵت پێشـــمەرگە بـــن و ئامـــادەی ڕاســـانەوە دژی 

دوژمـــن و فیـــداکاری لـــە پێنـــاوی کوردایەتـــی بـــە ئەرکـــی خۆیـــان 

بزانـــن. بـــەو مەرجـــەی ئەگـــەر ئێمـــەی سیاســـەتوانیش بـــە ئەرکـــی 

خۆمـــان هەڵســـتین، ئەوانـــە نـــەک لـــە یۆتۆپیـــادا نیـــن بەڵکـــوو لـــە 

ـــۆگەرە. ـــان مس ـــن پێی ـــە گەیش ـــووە ک ـــان گرت ـــدا جێی ـــۆی نزیکیش ئاس
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لیستی سەرچاوەکان

ـــدرو وینســـنت، ترجمـــە مرتضـــی  ـــای مـــدرن سیاســـی، ان _ ایدوئولوژیه

ـــوس، 8731 ـــران ققن ـــر، ته ثاقبف

_ عینیـــت ایدئولـــوژی، اســـالوی ژیـــژک ، مرجـــم علـــی بهـــروزی تهـــران 

طـــرح نـــو، 9831

ـــان  ـــات می ـــو مطالع ـــوژی در پرت ـــوق ق ایدئول ـــە حق ـــی ڕابط _ بازخوان

رشـــتەای، فصلنامـــە مطالعـــات میـــان رشـــتەای در علـــوم انســـانی، 

فائـــزە دانشـــور، دورە هشـــتم، شـــامرە 4، پاییـــز ٥931

ـــرش  ـــران ن ـــامل، ته ـــن ع ـــە عبدالرحم ـــود، ترجم ـــدرو هی ـــت، ان _ سیاس

نـــی چـــاپ دوم 9831

_ ایدئولوژی هـــای املانـــی، کارێـــل مارکـــس و فردریـــک انگلـــس، 

ــان  ــن قهرمـ ــە زوبیـ ترجمـ

_ ایدئدولوژیهـــای سیاســـی و ارمـــان دمکراتیـــک، ترنـــس بـــال - 

ریچـــارد دگـــر، مرجـــم احمـــد صبـــوری، کتابخانـــە تخصصـــی وزارت 

ــتان 6831 امـــور خارجـــە تهران-زمسـ

_ جهانبينـــى و ایدئولـــوژی، عـــىل رشیعتـــى،  مجموعـــه آثـــار ٢3 ،چـــاپ 

آذر،1631

_ ایدئولـــوژی چیســـت؟ نقـــدی بـــر ایدئولوژی هـــای غربـــی، ژان 

ـــار ٠731 ـــار، به ـــهامی انتش ـــت س ـــدی، رشک ـــی اس ـــم عل ـــلر ، مرج بش

_ فربـــه تـــر از ایدئولـــوژی، عبدالکریـــم رسوش ۲۷۳۱، مجلـــه کیـــان، 

شـــامره ۴۱
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ـــن چـــاپ اول  ـــی رامی ـــد ڕاســـڵ ، ترجمـــە عل _ ازادی و ســـازمان، بێرتران

7٥31

ـــادر  ـــوش اشـــوری ن ـــا(، تامـــس مـــور ، ترجمـــە داری _ ارمانشـــهر )یوتوپی

افشـــاری، تهـــران خوارزمـــی 3731

ـــر اســـاس مشـــاهدات شخشـــی  _ وضـــع طبقـــە کارگـــر در انگلســـتان- ب

ـــداری ـــد قی ـــرب، فردریـــک انگلـــس ، مرجـــم نوی ـــع معت و مناب

گیگـــن،  وینســـنت  ایدئولوژی هـــای سیاســـی،  بـــر  مقدمـــەای   _

ترجمـــەی محمـــد قائـــد، چـــاپ اول ٥731

_ ارمانهـــا و ایدئولوژیهـــا، ویراســـتاران ترنـــس بـــال، ریچـــارد دگـــر ، 

مرجـــم احمـــد صبـــوری کاشـــانی، تهـــران ٠931

ـــس ،  ـــش انگل ـــس فردری ـــل مارک ـــت، کارێ ـــزب کمونیس ـــت ح _ مانیفس

ـــزان، ٥831 ـــد پورهرم ـــم محم مرج

ـــار  ـــس یاش ـــن، بازنویس ـــار لێنی ـــب اث ـــن منتخ ـــرد؟ لێنی ـــد ک ـــە بای _ چ

اذری، نـــرش سوسیالیســـتی کارگـــر 4831 

_ راه ســـوم بازســـازی سوســـیال دموکراســـی، انتونـــی گیدنـــز ، مـــرم 

موچهـــر شـــبوری کاشـــانی

_ قـــدرت ازادی نیـــروی راســـتین لیرباڵیـــزم، پـــل اســـتار، ترجمـــە 

فریـــدون مجلســـی، تهـــران 8731

ـــرت اکلشـــال، ترجمـــەی  ـــر ایدئولوژی هـــای سیاســـی، راب ـــەای ب _ مقدم

محمـــد قائـــد، چـــاپ اول ٥731

_ تاریـــخ اندیشـــەهای سیاســـی در قـــرن بیســـتم )٢( لیرباڵیـــزم و 

محافظـــەکاری، حســـین بشـــیریە، نـــرش نـــی 8731-6731
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ـــار ،  ـــی تب ـــی اله ـــی، عل ـــد مبان ـــی و نق ـــزم بررس ـــر لیرباڵی ـــدی ب _ درام

ـــران 1931 ته

_ مکتبهـــای سیاســـی و فرهنـــگ مختـــر عقایـــد و مـــرام هـــای 

سیاســـی،پازارگاد د. بهاءالدیـــن، انتشـــارات اقبـــال

_ عقل سلیم، تامس پیم، ترجمە رامین مستقیم، تهان 1831

_ ناسیونالیســـم، کریـــگ ج کالهـــون، مرجـــم محمـــد رفیعـــی مهرابـــادی، 

تهـــران ٢931

ـــەی  ـــی ، ترجم ـــارد ج ـــی، ریچ ـــای سیاس ـــر ایدئولوژی ه ـــەای ب _ مقدم

ـــاپ اول ٥731 ـــد، چ ـــد قائ محم

_  بیـــری نەتەوەیـــی کـــوردی، نـــە بیـــری قەومیەتـــی ڕۆژهـــەاڵت و 

ـــی دووەم  ـــەز، چاپ ـــاڵ نەب ـــە، جەم ـــیۆنالیزمی ڕۆژاوای ی ـــری ناس ـــە بی ن

٢٠٠٢ لەنـــدەن

_ قـــازی محەمـــەد پێشـــەوای کـــورد و ســـەرۆککۆماری کوردســـتان، 

ــر 71٠٢ ــەری، هەولێـ ــد گەوهـ حامیـ

ــات  ــا مطالعـ ــن تـ ــە برلیـ ــیعی: از حلقـ ــی – شـ ــیۆنالیزم فارسـ _ ناسـ

ـــاڵی  ـــارە 9٥-٠6 س ـــک، ژم ـــاری تیش ـــور ، گۆڤ ـــد  محمدپ ـــارس، د.احم پ

بیســـت و ســـێهەم.

ــی  ــەز، چاپـ ــال نەبـ ــورد، جەمـ ــیۆناڵی کـ ــەی ناسـ ــنامە و کێشـ _ ناسـ

دووەم، هەولێـــر 7٠٠٢

_ شـــکلگیری هویـــت ملـــی کـــوردی در ایـــران، عبـــاس ولـــی ، ترجمـــەی 

ســـحر باقـــری جمیـــل رحامنـــی، شـــهریور 9931

_ کـــورد وەک قوربانـــی ســـێ ئیدیۆلـــۆژی، ئەییـــوب کەریمـــی، 
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ـــارەی  ـــەم ژم ـــوری ســـاڵی یەک ـــی، کولت ـــە، مانگنامـــەی کۆمەاڵیەت وتارنام

ــاوی ــپەڕی 7831ی هەتـ 1 پووشـ
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