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پس از گذشت قریب به صد سال از شروع ایده ی فاشیسم ]١٩١٩[ و به قدرت رسیدنشان در سال ١٩٢٢ در 

ایتالیا و شکست و از اعتبار افتادن آن در آلمان پس از جنگ جهانی دوم، اخیرا در جهان حاضر رویەهایی 

انگار  جهان  مختلف  نقا ط  در  گذشته  سال  چند  اتفاقات  با  است.  مشاهده  قابل  نئوفاشیسم  و  فاشیسم  از 

با خروج  نامید.  فاشیسم  دهه ی  را  آن  تعبیری،  به  بتوان  که  می دهد  نشان  از خود  استعدادی  اخیر  دهه ی 

اسالمی  بنیادگرایی  مبارزات  شروع  افغانستان،  در  طالبان  پدیده ی  تولد  پیش تر  و  یورو  حوزەی  از  بریتانیا 

نهایتا  و  عراق  و  سوریه  در  داعش  مذهبی  فاشیسم  صاحب نظران،  از  بعضی  قول  به  و  دیگر  عبارتی  به  یا 

به  میلی  جهان  گویی  آنها،  تبعات  و  مواضع  و  متحده  ایاالت  ریاست جمهوری  به  ترامپ   دونالد  انتخاب 

تامین  برای  وعده هایش  و  سرمایه داری  جهان  دارد.  دیگری  فرم های  در  البته  فاشیسم  دوباره ی  تجربه ی 

که  می کند  حرکت  بن بستی  مسیر  در  مختلف،  بحران های  به  شدن  دچار  با  جهان  مردمان  شادی  و  آرامش 

باشد، شبیه  از پرده های شیک و مخملی  از آن که شبیِه دنیایی سراسر پوشیده  این بن بست پیش  منتهاالیه 

است. فاشیسم 

بیشتر تحلیل گران سیاسی این بن بست ایدئولوژیک را بیش از اروپا و آمریکا متوجه خاورمیانه می دانند. در 

این متن عالوه بر توصیف و نقد وضع موجود در ایران و علی الخصوص کردستان تالشی تئوریک شده است، 

رفت؟  پیش  می توان  اندازه  چه  تا  ایران  در  فاشیسم  به  نسبت  آیا  که  اساسی  سوال های  این  به  پاسخ  برای 

نظام سیاسی حاکم در ایران تا چه حدی به فاشیسم نزدیک شده است؟ و مهم تر از همه برای نویسنده ی 

ناسیونالیسم  فاشیسم،  مقوالتی همچون  به  نسبت  مردم  و  احزاب  از  اعم  کردستان  متن، چگونگی وضعیت 
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از مختصری که به وضعیت جهان و خاورمیانه اشاره شد، برای  این مهم پس  و پوپولیسم است. برای درک 

شود. ضعف  اشاره  کوتاه  نکته ی  چند  به  جوامع  در  فاشیسم  رشد  دالیل  مورد  در  است  الزم  بحث  پیشبرد 

دولت مرکزی در کنترل شرایط اقتصادی و هم چنین افزایش تورم، وجود رقابتی جدی در درون یک ساختار 

عدم  و  بحران  ایجاد  یا  وجود  کلی  طور  به  و  حاکمیت  نظام  در  ساختاری  تناقض  و  سازگاری  عدم  سیاسی، 

کنترل و پاسخ به این بحران اعم از بحران های اقتصادی، فرهنگی و... می تواند از دالیل رشد فاشیسم در هر 

جامعه ای باشد. از آنجا که این متن تالشی در خصوص تعریف و تحلیل نظریه ی فاشیسم نیست، از توضیح 

نظریه های جدید در مورد فاشیسم گذشته و به تعریف کالسیک آن بسنده می شود.1

با توجه به توضیحات مختصری که داده شد به نظر می رسد نظام سیاسی حاکم در ایران پتانسیل های زیادی 

را چنین توصیف  اسالمی  این متن می توان وضعیت جمهوری  از نظرگاه  اما  دارد،  را در خود  فاشیسم  برای 

ابزارهای فاشیستی را برای اعمال قدرت به کار می برد. به  کرد که حکومتی توتالیتر و پوپولیست است که 

این اعتبار می توان گفت که جدال اصلی این متن در راستای توصیف جمهوری اسالمی به عنوان پوپولیسم 

به چشم  اسالمی  جمهوری  مرکزی  دولت  در  فاشیسم  از  رگه هایی  می دانیم  البته  است!  فاشیسم  مقابل  در 

می خورد ولی نکتەی مهم این است که نه تمام کلیت فاشیسم از لحاظ تئوریک.

از  یکی  به  هم چنین  و  اسالمی  جمهوری  نظام  در  پوپولیسم  وجوه  مهم ترین  از  یکی  به  باید  ادامه  در 

و  برده  کردستان  به سمت  را  و سپس همان وضعیت  اشاره شود  نظام  آن  در  فاشیستی  ابزارهای  مهمترین 

و شرایط  کرده  را شروع  کردستان  در  نقد وضع موجود  و  توصیف  گفته شد  پیش تر  که  آنجا همان طور  در 

کنیم. بررسی  و فرهنگی ملت کرد  تاریخی  بستر  را در  ناسیونالیسم  و  پوپولیسم  فاشیسم،  مفاهیم 

از حرکت سیاسی هم در جریانات راست گرا  »این شیوه  پوپولیسم می نویسد:  تعریف  »ارنست الکالئو« در 

آوردن  و  مردم  کردن  بسیج  پوپولیسم  خصوصیت های  از  یکی  چپ گرا«.  جریان های  در  هم  دارد،  وجود 

ناخواسته ی  و  خواسته  نتایج  مورد  در  پوپولیست ها  مسئولیت ناپذیری  دیگر  سویی  از  است،  خیابان  به  آنها 

اعمالشان از دیگر ویژگی های پوپولیسم است که در جمهوری اسالمی هم می توان این ویژگی ها را مشاهده 

که  زمانی  کرد.  اشاره   ١٣٨٨ سال  انتخابات  از  بعد  بارزترین حوادث  از  یکی  به  می توان  مثال  به طور  کرد. 

موافق  هم چنین  و  داشته  اعتقاد  تک حزبی  نظام  و  افراطی  وطن پرستی  به  که  بوده  سیاسی  نظریه ی  یک  فاشیسم    -1
آن  بنیادین  اصول  جزء  لیبرالیسم  و  دمکراسی  سوسیالیسم،  چون  مفاهیمی  با  جدی  مخالفت  و  است  اقتدارگرا  دولت 
با  تنگاتنگش  روابط  و  معاصر  فاشیسم  و  دمکراتیک  فاشیسم  مورد  در  جدید  نظریه های  در  هرچند  می شود.  محسوب 
سرمایه داری بحث شده است، که متفکرانی از جمله بدیو ناقل و ناقد آن هستند اما چون محوریت بحث به خودی خود 

از آن گذشتیم! نبود  فاشیسم  تبیین نظریه ی  حول 
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شده  دزیده  رای هایشان  داشتند  اعتقاد  که  کروبی  و  موسوی  میرحسین  به  رای دهنده  مردم  از  مجموعه ای 

است به خیابان آمده و تظاهرات کردند، یکی از وجوه پوپولیسم در نظام حاکمیتی جمهوری اسالمی ظاهر 

با گریه و اشاره کردن به ضعف جسمانی خود  شد: سخنرانی رهبر جمهوری اسالمی، آیت الله خامنه ای که 

بودند،  معترض  انتخابات  نتایج  به  که  کسانی  علیه  را  مردم  پوپولیسم،  به  بردن  پناه  و  شعار  دادن  سر  و 

بسیج کرد. از دیگر نشانه های پوپولیسم در نظام سیاسی، ماجراهای سال ١٣٨٤ و انتخاب احمدی نژاد برای 

ریاست جمهوری اسالمی ایران است. احمدی نژاد با دادن شعارهایی چون آوردن نفت بر سر سفره ها، گفتن 

به  پوپولیستی  ادعاهای خرافی و  این دست سخنان و  از  را دور خودش رویت کرده است و  اینکه هاله ای 

نگاه  داشتن  و  سیاست  عرصه ی  ساده سازی  نوع  این  اما  شد.  شناخته  پوپولیسم  از  روشنی  شمایل  عنوان 

نبودن در مورد رفتارها در تمامیت ساختار  ابزاری به مردم و تحت شعاع قرار دادن احساسات و پاسخگو 

سیاسی  رفتارهای  نوع  این  و  دارد  وجود  اصول گرایان،  و  اصالح طلبان  از  اعم  اسالمی،  جمهوری  سیاسی 

سیاسی  نظام  در  را  پوپولیسم  که  آنقدر  ما  مباحث  این  همه ی  در  می شود.  نامیده  پوپولیسم  مشخصا 

جمهوری  نمی توان  شد  اشاره  بحث  اول  در  که  همچنان  البته  و  نیستیم  فاشیسم  شاهد  می کنیم،  مشاهده 

اسالمی را کامال عاری از فاشیسم دانست.

از دیگر ابزارهای فاشیستی ای که جمهوری اسالمی ایران برای اعمال قدرت و یا به بیان بهتر برای سرکوب 

توده های مردم در عرصه ی سیاسی و فرهنگی از آن استفاده می کند، رسانه است. رسانه ای معلوم الحال که 

غیرفارس  مختلف  ملت های  به  فیتیله  و  گل خانه  جمله  از  برنامه هایی  و  صداوسیما  مختلف  شبکه های  در 

ساکن در ایران اعم از لر، ترک، کرد و بلوچ و... توهین می کند. البته می دانیم که این دست از توهین های 

و  مبهم و مشکوک »من  کانال  مثال  برای  به چشم می خورد  کانال های غیرحکومتی هم  دیگر  در  فاشیستی 

تحمیق  کاری جز  غیرحکومتی(  و  از حکومتی  اعم  آن  عام  معنای  )در  رسانه ها  فرانکفورتی ها  قول  به  تو«. 

از  بخشی  تنها  رسانه ای  فاشیسم  مبحث  شد،  داده  هم  توضیح  که  همان طور  اینجا  در  اما  ندارند.  توده ها 

مبحث اصلی این متن است، روی دیگر این سکه واکنش های مردم در برابر این رسانه هاست.

برای ادامه ی بحث و نشان دادن روی دیگر سکه که اتفاقا بخش مهم این یادداشت است، باید بر برنامه ی 

کاله قرمزی تمرکز کرد ولی پیش از آن باید تصویر دیگری از جامعه را جلوی چشم بیاوریم، به این دلیل که 

ادامه ی بحث وضعیت دو  کنیم. در  بفهمیم و توصیف  را  باید آن  ابتدا  نقد هر مفهوم و وضعیتی  از  پیش 

خواهد  قرار  انتقادی  بازنگری  مورد  توصیف،  از  پس  کردستان  در  مشخصا  ناسیونالیسم  و  پوپولیسم  مفهوم 
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با  البته  شد،  متصور  کردستان  در  می توان  را  )نیشتمانپەروەری(2  وطن پرستی  نوع  دو  من  زعم  به  گرفت. 

برنامه ی  یک  تاریخی  لحاظ  از  و  است  سیاسی  برنامه ی  یک  "ناسیونالیسم  که  هابسبام  توضیح  به  توجه 

تعریف  »ملت«  مثابه  به  که  گروه هایی  که  است  آن  بر  سیاسی  برنامه ی  این  است.  متاخر  نسبتا  سیاسی 

نظیر  یعنی  دهند،  تشکیل  معینی  سرزمین  در  دولت هایی  که  ملزم اند،  حتی  و  دارند،  را  آن  حق  می شوند، 

از انقالب فرانسه متعارف شده است. بدون چنین برنامه ی سیاسی ای )چه تحقق یافته  دولت هایی که پس 

ناسیونالیسم  کلمه ی  از  محتاطانه  باید  بی معناست."  لفظ  یک  ناسیونالیسم  باشد(  نیافته  تحقق  چه  و  باشد 

ایدئولوژیک و دومی را وطن پرستی روانشناختی می نامم.3 اولی را وطن پرستی  استفاده کرد، پس 

مفهوم  تنها  نه  نوع  این  در  دارد،  دوم  نوع  با  تفاوت هایی  فرم  و  محتوا  لحاظ  از  وطن پرستی  اول  نوع 

سازماندهی  و  به حزب  ایدئولوژیک هم  لحاظ  از  بلکه  می خورد  به چشم  افراطی اش  در شکل  وطن پرستی 

مردم اعتقاد دارد، در تاریخ معاصر ایران حضور داشته و مبارزه ی مسلحانه هم انجام داده است. در فرمی 

تالش  در  و  بوده  عادی  مردم  و  روشنفکران  برخی  نزد  اجتماعی  پایگاهی  دارای  می شود،  گنجانده  حزبی 

ارکان  مهمترین  از  یکی  جزء  آن  بازسازی  و  هویت  تعریف  است،  کردی  دولت_ملت  کردن  متحقق  برای 

نتیجه  در  دانست.  یکی  ناسیونالیسم  با  را  آن  می توان  که  است،  نوع وطن پرستی  این  مبارزاتی  و  محتوایی 

نمایندگان  از  منظور  که  افزود  بایستی  البته  می شود.  نمایندگی  نیز  احزابی  وسیله ی  به  کردی  ناسیونالیسم 

احزاب  به عنوان  احزاب دیگری که  بلکه  نیست،  احزاب راسِت ملی و مذهبی  ایدئولوژی مشخصا  نوع  این 

به  و  شده اند  فرمی  درهر  ناسیونالیسم  یا  ناسیونالیسم  از  فرم  این  مدافع  نیز  می شناسیم  را  آن ها  چپ گرا 

از  اعم  ایران  کردستان  همه(  لزوما  )نه  احزاب  بیشتر  که  شود  گفته  باید  انتقاد  با  آغشته  صداقتی  حکم 

را  ناسیونالیسم  همین  راست گراها  و  شده اند  تهی  خود  مبارزاتی  و  تاریخی  محتویات  از  که  چپ گراهایی 

می گذرم  این  از  بیش  ایدئولوژیک  وطن پرستی  همان  یا  کردی  ناسیونالیسم  توصیف  از  می کنند.  نمایندگی 

چون اساسا توصیف آن در حوصله ی مبحث محوری این متن نمی گنجد )البته نه از نقد آن به طور کلی(.

اما نوع دوم وطن پرستی در کردستان از لحاظ محتوایی و به ویژه از نظر شکلی از نوع اول متمایز است. 

و  شرایط  جمله  از  مولفه ای  هرگونه  از  عاری  یعنی  است.  دوم  نوع  بودن  غیرایدئولوژیک  تمایز،  مهمترین 

مردم  بیشتر  ناخودآگاه  گویی  و  است  احساس  آن  اصلی  منشاء  است.  و...  جنسیت  سن،  اجتماعی،  پایگاه 

2-  نیشتمانپەروەری: معادل تقریبی کلمه ی وطن پرستی است کە در ادبیات کردی و حتی در زبان روزمرەی مردمان کرد 
بار معنایی مثبتی است. بە کار می رود و در واقع میان ناسیونالیست ها حامل 

3-  این دسته بندی به این معنا نیست که انواع وطن پرستی در تمام افراد دو حالت دارد یا مردمان کرد هر کدام فقط 
این معنا است که تمام مردم کرد به یک نوع وطن پرستی روانشناختی دچار هستند  از آن هستند بلکه به  دچار یک نوع 

نیستند. ایدئولوژیک  تعبیر وطن پرستی  این  به  یا  ناسیونالیسم  لزوما همه ی مردم کرد دچار  اما  نیست  ایدئولوژیک  که 
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کرد را در بر می گیرد. این درست است که تمام مردمان جهان نسبت به ملت خود احساس نشان می دهند 

وطن پرستی  اساسی  تفاوت  یک  ولی  می شوند،  روبرو  خود  ملت  وضعیت  و  هویت  با  مسـٶالنه  حتی  و 

فارس  مردمان  و حتی  ایتالیا  آلمان،  بریتانیا،  در  می کند،  متمایز  جهان  دیگر  نقاط  از  را  کردها  روانشناختی 

مبدل  فاشیسم  به  کردند  پافشاری  خودشان  نژادی  بودن  برتر  روی  تاریخی  لحظه ی  هر  در  مردم  اگر  و... 

شد. برای مثال تنفر آلمان ها از یهودیان و تنفر آمریکایی های سفید از سیاهان، تنفر فارس زبانان از اعراب 

مردمان  به  ربطی  تنفرها  این  ایجاد  و  تاریخی  اتفاقات  این  تمام  کنیم  تصور  که  است  ساده انگارانه  و... 

سیاسی  نظام های  چون  است،  بوده  سیاسی  نظام های  وحشیانه ی  خشونت  تنها  و  ندارد  مختلف  کشورهای 

و  سیاسی  جنبش های  که  همانطور  است،  شده  استخراج  مردمان  همان  درون  از  مختلف  تاریخی  ادوار  در 

صنعتی  انقالب  و  رنسانس  از  می آورد.  بر  سر  جامعه  آن  به  نقد  و  جامعه  همان  درون  از  نیز  روشنفکری 

 ٥٧ انقالب  تا  فرانسه،   ٦٨ دانشجویی می  تا جنبش  نقاط مختلف جهان  انقالب های کمونیستی در  تا  گرفته 

و... همه و همه ضرورت هایی بودند در وضعیت های مختلف و باز ساده انگارانه است که مردم را مبری از 

نتایج خوب و بد نظام های سیاسی بدانیم و دولت ها و دولتمردان را منتزع کرده و تمام کارهایشان را در 

باید گفت که  آنها  اما در مورد مردم کردستان و وطن پرستی روانشناختی  خالئی بدون مردم متصور شویم. 

نوعی نابالغی سیاسی و فکری است که بین روان مردمان ما به اشتراک گذاشته شده است و هیچ ارتباطی 

معنای  در  فاشیستی  برخوردهای  کرد  مردمان  انقالبی  و  تاریخی  نقاط  از  هیچ کدام  در  ندارد.  فاشیسم  به 

مردمان  وطن پرستی  دوم  نوع  در  فاشیسم  وجود  یعنی  مورد خاص  این  در  اتفاقا  ندارد.  وجود  کلمه  نظری 

پوپولیسمی است  بین دو نوع وطن پرستی کردی  اشتراک اصلی  تقلیل گرایانه داشت. وجه  باید تحلیلی  کرد، 

که گذشته ی فرهنگی و سنت و آداب و رسوم را همچون عظمتی ازدست رفته می پندارد که خیلی رازورزانه 

این گذشته را توصیف می کند و در تالشی مرتجعانه برای بازسازی این گذشته در امروز است، بدون تجزیه 

انتقادی امروز و حتی گذشته ی رمزآلودش. و تحلیل 

همانطور که اشاره کردیم نوع دوم از جهاتی با نوع اول خود متفاوت است، در ناسیونالیسم )وطن پرستی 

ایدئولوژیک( پروژه ی تحقق دولت_ملت و وطن پرستی در نوع افراطی اش پیش فرض است، البته در حاشیه 

فرایند  که  است  پیش فرض  همان  دقیقا  جریان  این  تئوریک  خلط های  از  یکی  که  گفت  باید  نیز  را  این 

ایجاد  را  دولت_ملت  می توان  که  می برند  سر  به  توهم  این  در  و  می دانند  پروژه  را  دولت_ملت  ایجاد 

"نظام  نگرفته اند.  نظر  در  را  جهانی  سرمایه داری  وسیاست های  ژئوپولتیک  و  فرامنطقه ای  شرایط  و  کرد 
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دیگر ضامن  و  ندارد،  دولت-ملت ها  منطق  با  مستقیمی  و  درونی  نسبت  هیچ  اما  جهانی شده  سرمایه داری 

حیات حاکمیت های ملی نیست" و همچنان که  بدیو مدعی است "روند کلی تحوالت جهانی در سایه ی تفوق 

اقتصادی  بزرگ  شرکت های  و  دولت ها  میان  اکنون  و  است؛  دولت ها  تضعیف  و  محو  نئولیبرالیسم،  منطق 

که  باورهستند  این  بر  ما  ناسیونالیست های  اما  دارد".  وجود  دیاگونال  نسبتی  و  تضاد  وجودی،  مقیاس  در 

استقالل از کشور ایران به خودی خود مساوی است با ایجاد دولت_ملت، البته ناگفته نماند که بر سر این 

تغییراتی  با  که  ناسیونالیستی ای  جریانات  و هستند  ندارد  وجود  توافق  ناسیونالیست ها  تمام  میان  در  ایده 

در قانون اساسی جمهوری اسالمی با آن نظام به توافق می رسند.

همین پیش فرض ها که بدان اشاره شد، در نوع دوم یا در فرم رویا برساخته شده است و یا اصال وجود ندارد. 

بیشترشان  روان  که  کرد  مردم  گویی  است،  واکنشی  خودبرتربین  حس  یک  بیشتر  روانشناختی  وطن پرستی 

از  زندگی شان خالی  تمام ساحات  کرد هستند،  که  نیست  یادشان  اصال  است،  از وطن پرستی  فرم  این  درگیر 

یا وضعیتی  افرادی  اینکه  تا  روزمرگی خودشان هستند،  مشغول  و سخت  بوده  ناسیونالیستی  المان  هرگونه 

یادشان  همه  یک باره  و  بکنند  یادآوری  را  هویتشان  آنها  قتل عام  و  کشتن  یا  ملت  این  به  توهین  با  دیگر 

مبارزه  مختلف  اشکال  در  آن  اثبات  برای  بایستی  و  دارند  ساله  چندهزار  هویتی  و  هستند  کرد  که  می آید 

همیشه  و  می کند  عمل  ایدئولوژیک[  ]وطن پرستی  دیگری  عکس  کامال  دوم،  نوع  در  ماجرا  این  حال  کنند، 

کنیم. چون  مبارزه  برای هویتمان  باید  و  دارد  تقدس  لباسمان  و  ما کرد هستیم  تاکید می کنند که  و روزانه 

تاکید  این  به تالش روی  نیز  باشیم" خود من  را داشته  این است که آزادی شک کردن  "دست کم تکلیف ما 

هستم! مشکوک  هویتی  شدید 

برای تکمیل توضیحاتی که داده شد باید به مثال هایی نیز اشاره کنیم تا به درکی بهتر از وضعیت واکنشی 

در  باشد  تجمعی  می تواند  بودن  واکنشی  این  نمونه های  از  یکی  برسیم.  روانشناختی  وطن پرستی  بودن 

اعتراض به قتل عام مردم کوبانی به دست داعشی ها، مردم شهرهای مختلف کردستان باز در وضعیتی قرار 

این بار داعش وسیله ی یادآوری هویتشان بود و آنها نیز در پارک ها و خیابان ها دست به تجمع  گرفتند که 

تجمعی  و  نکرد  اعتراض  کسی  اما  ندارد،  مشکلی  خود  خودی  به  اعتراضات  و  واکنش ها  این  البته  زدند. 

در شهرستان  اتفاق  )بر حسب  اسالمی صادر شد.  نظام جمهوری  از طریق  آن  اینکه مجوز  تا  نگرفت  شکل 

سقز روز قبل از همان تجمع صوری و پوپولیستی، عده ای از کارگران در خیابان دست به اعتراض زدند که 

تنها کمیک بوده  این نوع واکنش نه  اعتراض است(  انقالبی بود، بحث بر سر نوع و فرم  کامال خودبنیاد و 
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از  خیلی  می شود.  ناشی  روانشناختی  وطن پرستی  همان  از  تنها  و  نیست  و  نبوده  خردی  هیچ  حامل  بلکه 

یاد  را  مادری شان  زبان  به  نوشتن  و  خواندن  طریق صحیح  هنوز  کرد  تحصیل کرده های  حتی  و  عادی  مردم 

نگرفته اند اما هر ساله با جوش و خروش عجیبی پیام تبریک روز زبان مادری را ارسال کرده و آن را جشن 

می گیرند و اهمیت یاد گرفتن زبان مادری را به شیوه ای جدی بررسی می کنند، کما اینکه هیچ کدامشان در 

طی سال تالشی برای فراگیری آن نمی کنند.

ناسیونالیسم  برخورد  افتاده است و شیوه ی  اتفاق  برای ملت کرد  تاریخا  که  تراژدی هایی  به  حتی می توان 

با آن نیز اشاره کرد، پدیده ی داعش و توحشی که در مناطق کردنشین انجام داد نه اولین نسل کشی ملت 

کرد است و نه آخرین آن خواهد بود، چون هیچ وقت ناسیونالیسم به فجایع قبل از داعش توجهی انتقادی 

در  که  کاری  تنها  و...  سردشت  و  حلبچه  شیمیایی  بمباران  به  نه  انفال  مراحل  به  نه  نکرد.  تئوریک  یا  و 

فجایعی  کردن  نوازش  و  خواندن  شعر  و  شهدا  یادبود  مراسم  و  سالگرد  برگزاری  می شود  انجام  راستا  این 

بود، همه و همه  این وضعیت چه  تکرار  و  ایجاد  در  نگفت که سهم ملت کرد  است که گذشت. هیچ کس 

و  احزاب  تاریخی  اشتباه  بر  را  پنداشتند، چشمشان  مقصر  را  خارجی  عوامل  و  حسین  صدام  یا  غرب  صرفا 

رهبران و روشنفکران بستند، با نگاهی واکنشی و رمانتیزه به فجایع، به تقویم و روزشمار ساالنه و برگزاری 

مناسبات بسنده کردند و اینها  را مورد توجه قرار دادند تا اصل موضوع را. این حجم ازواکنشی بودن جدا 

است. نگران کننده 

فاشیسم  بحث  به  ناسیونالیسم  بودن  واکنشی  دادن  نشان  برای  مثال،  بی شمار  از  مثال  سومین  برای  نهایتا 

رسانه ای برمی گردیم، در نظامی توتالیتر و پوپولیست همچون جمهوری اسالمی رسانه به خودی خود خالی 

انجام می دهد  از هرگونه محتوای حقیقی بوده و سیاست زدایی را در تمام عرصه های اجتماعی و فرهنگی 

و نهایتا ابتذال را به ارزش و حقیقت را پایمال کرده و به ضدارزش تبدیل می کند. در چنین شرایطی است 

از بیخ  این تبری است که تمام ریشه ها را  که تحریف واقعیت به بی رحمانه ترین شیوه پی ریزی می شود و 

و بن می زند. در یکی از شبکه های این رسانه که پیش تر به توصیف و نقد آن پرداختیم، برنامه ای پخش شد 

باز همه یک باره کرد  بود که  آن  از  بعد  بودند.  پوشانده  از عروسک ها  بر تن یکی  را  لباس کردی  که درآن 

بودنشان را به یاد آورده و واکنش های تقریبا یک سانی انجام دادند. خیلی از آنها کال راه را اشتباه رفتند و 

به مردم  بود، مقابله کردند، دوما  آنها شده  به  برابر همان توهینی که احساس می کردند  با توهین در  اوال 

فارس زبان واکنش نشان دادند نه مشخصا به سیستم و عقالنیت حاکم بر صداوسیما. عمده ی محتوای اصلی 
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داده  االغ، نشان  یعنی  نوع عروسک،  به  بلکه  یا کلیت رسانه  برنامه  آن  به کلیت  نه  اعتراضات و واکنش ها 

باز  آیا  ببر بود  یا  اگر آن عروسک شیر  این که  این واکنش ها موجب می شود سواالتی مطرح شود. مثال  شد. 

چنین اعتراضات تندی را شاهد بودیم؟ آیا برتری ای در این مورد وجود دارد که به چه حیوانی تشبیه شویم؟

نیست  به خودی خود خطرناک  بلوغ سیاسی و فکری است،  نوعی عدم  وطن پرستی روانشناختی که عمدتا 

اینکه تالشی برای کانالیزه شدن آن در جهت رسیدن به شناخت  اینکه در دو شرایط قرار بگیرد. یکی  مگر 

عمیق خود و جهان صورت نگیرد و تغییری در نگاهش به تاریخ و فرهنگ خود وجهان و همچنین تغییری 

به  که  می کند  حرکت  راستایی  در  و  شد  خواهد  ختم  ازخودبیگانگی  به  که  نشود  حاصل  جهان بینی اش  در 

و  و در فرهنگ  رفته  از فرهنگ خود  بیگانگی  و  تباهی  و  به اضمحالل  رو  نهایتا  بوده،  اسفناک  طور جدی 

ارزش های دیگری که به آنها تعلق ندارد، مستحیل می شود. برای مثال هستند افرادی که )عمدتا از طبقات 

ارزش های نظام  اساسا مفهومی است جعلی سر درآورده اند و در  از اصالح طلبی کردی که  اجتماعی(  باالی 

حاکم مستحیل شده و به بهانه ی دفاع از حقوق ملت کرد وارد سازوکار حاکم شده اند که تفاوتی با خیانت 

آنها مشکالت فلسفی و تئوریک مردم و همچنین خودشان را بیشتر کرده و  تاریخ و ملت ندارد.  به همان 

به زندانبانی برای حاکمیت تبدیل شده اند که مواضعشان هیچ تفاوتی با رییس زندان )یعنی خود حاکمیت( 

ندارد. دومین وضعیت که در آن وطن پرستی روانشناختی خطرناک می شود، تالش برای کانالیزه شدن آن در 

که  چرا  می شود  مضاعف  وطن پرستی  دوم  نوع  مشکل  که  است  شرایط  این  در  است.  ناسیونالیسم  راستای 

می انجامد  پوپولیسم  به  حتی  و  می کند  پیدا  نیز  ایدئولوژیک  ابعاد  فکری،  و  سیاسی  بلوغ  فقدان  بر  عالوه 

نقش  از  دارد،  وجود  فراوانی  مثال های  ناسیونالیسم  بودن  پوپولیستی  برای  جدی!  بس  است  این خطری  و 

مذهب و رهبران گرفته تا احزاب و روشنفکرانی که سنگ این ایدئولوژی را به سینه می زنند.

را،  سنی  و  شیعه  عرفان گرایی  و  دین  نقش  نباید  کردستان  در  چه  و  ایران  در  چه  که  افزود  باید  پایان  در 

تنها  شد  اشاره  که  همانطور  گرفت.  نادیده  می شود،  عرضه  سیستم  از سوی  که  پوپولیستی  ابزاری  مثابه  به 

عینیت  آن  بدون  که  است  اجتماعی  ذهنیت  تقویت  و  تاریخی  خودآگاهی  ناسیونالیسم  برون رفت  راه 

با مسائل  از بی خردی جمعی در روبرو شدن  این نوع  تغییر و حتی اصالح نیست. نگرانی ها و دیدن  قابل 

از دیدن درست جهان  است که موجب می شود مداخله برای رهایی از همه ی آن مقوالتی که ملت کرد را 

به  نسبت  ارتجاع  این  با  که  باشیم  آن  بر  است  ساده انگارانه  باشد.  ضروری  می کند  دور  خودانتقادی  و 

مدرنیزاسیون ملت کرد چه در عرصه ی هنر و ادبیات و چه در عرصه ی سیاست می توان راه به جایی برد. 
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باید امیدوار بود که ملت کرد از دید رمانتیک و مالیخولیایی به تاریخ فاجعه باری که بر او گذشته واز پشت 

هرچه  تعلیق  جز  چیزی  مسیر  این  منتهاالیه  چون  بردارد  دست  حقیقت جویی  و  رادیکال  انتقاد  به  کردن 

بیشتر ارزش ها و افزایش گسست تاریخی این نسل نیست. همچنین ایده ی خوشبین بودن نسبت به  تغییر 

از  تغییر است و هرگونه حقیقت جویی  باید رها کرد زیرا حقیقت الزمه ی  را  رویه ی نظام جمهوری اسالمی 

این ساختار سیاسی و رسانه اش کاری است بس عبث و بی فایده!
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