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چهــل ســال پیــش ،در چنیــن روزهــای همــه در حــال هیاهــو و شــادی بودنــد،
زیــرا توانســته بودنــد ،یــک نظــام مونارشــی و دیکتاتــوری را نابــود کننــد و
بــه امیــد دیگــر تکــرار نشــدن آن دوران در پوســت خــود منیگنجیدنــد.

مدتــی از انقــاب نگذشــته بــود کــه ایــن انقــاب توســط اســامگراهای رادیــکال
اشــغال و بــه انحــراف کشــیده شــود .در هــان یکــاه نخســت بــود کــه نظــام
ماهیــت زن ســتیزی خــود را بــرای همــه آشــکار کــرد و ســپس بــا تصویــب قانــون
اساســی و مــاده  ۱۵آن ،متامــی خلقهــا و باورداشــتهای دیگــر را انــکار و
نگذاشــت در بخشهــای مدیریتــی جامعــه جــا بگیرنــد .از آن پــس ،دیگــر مــوج
رسکــوب و خفقــان جامعــه را فراگرفــت و نظــام بــه جــای جوابگــوی بــه مطالبــات،
دســت بــه رسکــوب ،اعــدام و  ...کــرد .حــاال پــس از ایــن چهــل ســال دیگــر کاســه
صــر خلقهــا لربیــز شــده و شــاهد اعرتاضــات مردمــی هســتیم .در ایــن چهــار دهــه،
بــا وجــود متامــی فشــارها بــاز هــم خلــق هــای آزادیخــواه ایــران و کوردســتان دســت از
مبــارزات آزادیخواهــی خویــش برنداشــتند و در هــر دهــه شــاهد اعرتاضاتــی بودیــم .امــا
در کل تــا پارســال اعرتاضــات همگانیتــر و اینگونــه نبــوده اســت .از ایــن رو مــا بــرای
آنالیــز رویکــرد نظــام در ایــن چهــار دهــه و خاســتگاه اعرتاضــات کنونــی و همچنیــن راه
گــذار و بــرون رفــت از ایــن رشایــط ،ســعی در گــردآوری ایــن مجلــه کردیــم ،تــا توانســته
باشــیم ،جوابگــوی ســواالت شــا بــوده باشــد و در آخــر ایــن شــاره مجلــه را بــه متامــی
شــهدای راه آزادی تقدیــم میمناییــم.
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انقــاب اســامی  ۱۳۵۷ایـران ،بــه انــدازهای كــه سیاســی اســت ،یــك انقــاب فرهنگــی نیــز میباشــد .ایــن انقــاب توانــش را رصفـاً
از ســازماندهی علــای شــیعه نگرفــت؛ بلكــه بالعكــس ،نیــروی اساس ـیاش را از فرهنــگ اجتامعــی خلقهــای ای ـران گرفــت كــه
دارای ریش ـههای تاریخــی عمیقــی بــود .انقــاب در رسآغــاز هامننــد آنچــه در انقالبهــای فرانســه ،روســیه و آناتولــی روی داد،
از كیفیــت ملــی دموكراتیــك برخــوردار بــود .بــر یــك همپیامنــی وســیع نیروهــای ملــی دموكراتیــك اتــكا داشــت .همپیامنــی ملــت
دموكراتیكــی كــه از همبســتگی وســیع كمونیس ـتها ،امتگرایــان شــیعی و اقشــار میهندوســت خلقهــای ای ـران و در رأس همــه
خلــق كُــرد رسچشــمه میگرفــت ،نیــروی اصلــی پیــروزی بــود .امــا طیــف متشــكل از علــای شــیعی و ت ّجــار میانهاحوال(بازاریــان)
كــه از ســنت مدیریــت تاریخــی و اجتامعــی قویتــری برخــوردار بــود ،طــی مدتزمانــی كوتــاه هژمونــی خویــش را برق ـرار كــرد
و ســایر متفقانــش را بیرحامنــه رسكــوب منــود .یــك پروس ـهی هژمونیـ ِ
ـك مشــابه آن ،طــی ده ـهی  1920در جمهــوری تركیــه نیــز
جریــان یافــت .هرچنــد بنیــان «ملــت دموكراتیـ ِ
ـك» انقــاب توســط علــای شــیعه دچــار انح ـراف شــد نیــز ،ماهیت ـاً بــا مدرنیت ـهی
كاپیتالیســتی در تضــاد و مغایــرت ب ـهرس میبــرد .الیگارشــی شــیعی خواســت تــا ایــن اندوخت ـهی ضدكاپیتالیســتی را كــه معنــای
تاریخــی و فرهنگــی آن بســیار عظیــم اســت ،بهعنــوان كارتــی جهــت مرشوعیتبخشــی بــه موجودیــت خویــش در برابــر نیروهــای
هژمونیــك نظــام كاپیتالیســتی بـهكار بــرد .هنــوز هــم میخواهــد بــر ایــن مبنــا آن را بـهكار بــرد .متامــی تــاش الیگارشــی ایـران ایــن
اســت كــه از بنیــان آنتیمدرنیستی(ضدكاپیتالیســتی) انقــاب بهعنــوان یــك اســلحه در برابــر نیروهــای هژمونیــك غربــی اســتفاده
كنــد و در موازنـهی دولـتـ ملــت خاورمیانــه بــه موقعیتــی پذیرفتهشــده و معتــر دســت یابــد .بهمنزلـهی یــك مدرنیتـهی متفــاوت،
از لحــاظ ماهــوی چالشــی بــا مدرنیت ـهی كاپیتالیســتی نــدارد .هامنطــور كــه دول ـتـ ملتهــای عــرب و اولیــن و دومیــن مقطــع
جمهــوری تركیــه درصددنــد از طریــق حســابوكتابهای تاكتیكــی« ،بیشــینه ســهم» را در گســرهی نظــام بــه چنــگ آورنــد و در
ازای تأییدشــدن و پشتیبانیشــدن توســط نظــام ،اجــازه دهنــد كــه نظــام از آنهــا بهرهمنــد شــود ،ایـران نیــز میخواهــد چالشــی را
كــه بــا نظــام دارد بــا هدفــی مشــابه بـهكار بگیــرد و نتایــج مشــابهی كســب منایــد .ایــن نوعــی چانهزنــی تیپیــك ت ّجــار بــازار اســت
كــه در ســنت ایـران دارای موقعیتــی قویســت .چالــش در ایـران نیــز درســت از همیــن نقطــه آغــاز میگــردد .ســنت فرهنگــی قــوی،
یــك الیگارشــی شــیعی ســازشكرده بــا مدرنیت ـهی كاپیتالیســتی را نیــز منیپذیــرد .بنابرایــن شــانس اینكــه چالــش موجــود در ای ـران
بــه یــك «مبــارزه در میــان دو مدرنیتهیآلرتناتیــو» تحــول یابــد ،همیشــه وجــود دارد .برعكــس آنچــه در دول ـتـ ملتهــای تركیــه
و عــرب دیــده شــد ،تصــور منـیرود بــه آســانی نیــز از میــان برداشــته شــود.
الیگارشــی ای ـران ،امــروزه بــر رس خاورمیانــه وارد یــك درگیــری هژمونیــك بــا ارسائیــل گشــته اســت(اگرچه ایــن درگیــری عمدت ـاً در
ســطح گفتــار ادامــه دارد) .بهویــژه ســعی دارد كــه بــا همیــن هــدف ،از فعالیتهــای هســتهای خویــش بهعنــوان یــك كارت
دوم اســتفاده منایــد .ســنت شــیعی در تاریــخ نیــز در پــی كســب هژمونــی برآمــده اســت .در پشــت رس خــود یــك ایـران هژمونیـ ِ
ـك
ه ـزاران ســاله را بهعنــوان اســلحه در اختیــار دارد؛ امــا در دوران مدرنیت ـهی كاپیتالیســتی دربــارهی نیــروی خــود اغ ـراق میمنایــد.
در عــری كــه نظــام بهطــور بیشــینهای گلوبــال شــده اســت ،اگــر الیگارشــی شــیعهی ای ـران مدرنیت ـهای را بهصــورت ریش ـهای
ترجیــح ندهــد ،شــانس موفقیــت آن بســیار ضعیــف اســت .خــود را بــه كشــورهای (BRICیعنــی برزیــل ،روســیه ،هندوســتان و
چیــن) تشــبیه میمنایــد و بدیــن ترتیــب در پــی نقش ـهی تشــكیل بلــوك هــم برمیآیــد .میخواهــد آن اتفاقــی را كــه ســعی دارد
بــا جمهــوری دومِ حــزب عدالــت و توســعه( )AKPبــر مبنــای PKKســتیزی برقـرار منایــد ،بــه همـراه ســوریه گســرش بخشــد  .كل
ایــن حســابوكتابها ،هیــچ ارزش واقعـی و جــدیای دربــر ندارنــد .هامننــد ســایر دولـتـ ملتهــای منطقــه ،پیــش روی دولـتـ
ملــت ای ـران نیــز چارهیابــی مســائل دارای دو محــور اســت .چارهیابــی حــول محــور اول عبــارت اســت از :ســازشكردن بــا نظــام؛
درســت هامننــد رژیــم شاهنشــاهی .در اصـ ْـل الیگارشــی شــیعه بـرای ایــن امــر آمــاده اســت؛ امــا نظام[مدرنیتـهی رسمایـهداری] آن
را بــه شــكل موجــود قبــول نــدارد .ولــی دیدارهایــی كــه در راســتای ســازش صــورت میگیرنــد ،نهایت ـاً چــه از راه صلحآمیــز و چــه
از راه جنــگ ،بــه نفــع نیروهــای هژمونیــك كاپیتالیســتی بــه فرجــام خواهنــد رســید .دومیــن محــور ایــن اســت كــه وقتــی موضــوع
حــل مســائل پیــش كشــیده شــود ،گسســت رادیــكال وی از نظــام مطــرح خواهــد گشــت .ایــن نیــز رهیافــت مدرنیتـهی دموكراتیكــی
اســت كــه هنــگام فاقــد چــاره مانــدن و ناتوانگش ـ ِن هــم الیگارشــی شــیعی و هــم نیروهــای هژمونیــك غربی(بهویــژه ارسائیــل)،
بهطــور ناگزیــر وارد عرصــه خواهــد شــد.
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گفتگوی ویژه
ریاست مشرتک پژاک

زیالن وژین

چهــل ســال از انقــاب خلقهــا در ســال  1357گذشــت ،در طــول ایــن چهــل ســال ایـران درگیــر
جنگهــای خارجــی و داخلــی شــد .ایــن جنگهــا نــه در راســتای منفعــت جامعــه بلکــه در
راســتای هژمونگرایــی نظــام اشــغالگر بــه نــام جمهوریاســامی بــود و ایــن اقتدارطلبیهــای
نظــام ،بــر کل ابعــاد جامعــه تاثی ـرات منفــی گذاشــت ،از ایــن رو مــا ب ـرای کالبــد شــکافی و
آنالیــز وضعیــت سیاســی ای ـران در طــول ایــن چهــار دهــه بــا رفیــق زیــان وژیــن گفتگــوی
منودیــم و گفتگــو را بـرای شــا خواننــدگان محــرم در ایــن مجلــه گداشــتیم تــا بتوانیــم جــواب
ســواالت شــا را داده و سیاس ـتهای نظــام را ب ـرای شــا آشــکار ســازیم.
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از انقــاب خلقهــا دیــری نپایــد کــه صــدام بــه شــهرهای جنوبــی و بویــژه خرمشــهر و آبــادان حملــه کــرد و
جنــگ هشــت ســاله میــان صــدام و نظــام اشــغالگر ایـران بــه وجــود آمــد .بــه نظــر شــا آیــا جنــگ ایـران و عـراق
اجتنابناپذیــر بــود؟ و نظــام چگونــه از آن ســود بــرد؟

ارائــه نــداد .قوانیــن ســخت دینــی و مذهبــی موجــب شــد مرشوعیــت ایدئولــوژی دینــی در ایـران بــه تدریــج کمرنــگ گــردد.
حکومــت والیــت فقیــه در طــول چهــل ســال از عمــر خــود در سیاسـتها و مواضــع خــود تعدیلــی ایجــاد نکــرده و ایــن رویــه
راه بــر بحرانهــای اجتامعــی و بــن بســت در روابــط بیــن امللــل گشــوده اســت .بهــای دشــمن تراشــی رژیــم را مــردم بــا فقــر،
بیــکاری ،تبعیــض و رسکــوب پرداختــه انــد .در حکومــت اشــغالگر بهنــام اســامی بــه نظــام قدســیت ویــژهای داده شــده و
متامــی روزنههــای تغییــر مســدود شــده اســت .مهندســی و میلیتاریــزه منــودن جامعــه یکــی از سیاســتهای نظامنــد رژیــم اســت.

جنــگ ایــران و عــراق یکــی از طوالنیتریــن جنگهــای قــرن معــارص و در دوران جنــگ رسد روی داد .جنگــی کــه پیــروزی
محسوســی بــرای هیچیــک از طرفیــن در برنداشــت جــز تلفــات انســانی بهویــژه اســتفاده ارتــش عــراق از جنگافزارهــای
شــیمیایی درحلبچــه و رسدشــت کــه ه ـزاران انســان بیگنــاه قربانــی جــاه طلبــی و هژمــون گرایــی گردیــد و آثــار آن تــا بــه
امــروز ادامــه دارد.
جنــگ ایـران و عـراق در مرحلـهای آغــاز شــد کــه ایـران در موقعیــت ضعیــف نظامــی قـرار داشــت و انقــاب ایـران در نخســتین
مراحــل خــود قـرار داشــت و بــا خطراتــی روبــرو بــود .بــه ویــژه آمریــکا در تــاش بــود از رشایــط ضعیــف ایـران اســتفاده و او
را بــا یــک شکســت روبــرو گردانــد .بعدهــا آمریــکا بــه ایــن واقعیــت پــی بــرد رصفــا بــا جنــگ افــروزی توانایــی شکســت ایـران
را نــدارد .علیرغــم نبــود آمادگــی کافــی در ایــن جنــگ بــاز هــم عـراق در ایــن جنــگ دچــار شکسـتهای فراوانــی گردیــد و از
ســوی دیگــر شــهرهای تــرف شــده توســط ارتــش عـراق را بــار دیگــر بــه دســت آورد.
یکــی از محرکهــای اصلــی جنــگ ایـران و عـراق اختالفــات مــرزی بــه ویــژه حاکمیــت بــر شــط العــرب (ارونــد رود) بــود .پــس
از پیــروزی انقــاب در ســال  ،57تنــش بیــن دو طــرف تشــدید و در  31شــهریور  59بــه یــک جنــگ متــام عیــار مبــدل گشــت.
هـراس از برهــم خــوردن تعــادل قــوا بــا پیــروزی یکــی از طرفیــن در منطقــه موجــب گشــت تــا هیــچ ابرقدرتــی بــه طــور مســتقیم
از ایــن جنــگ فرسایشــی کــه در انتهــا هیــچ رمقــی بـرای طرفیــن جنــگ باقــی نگذاشــت ،دخالــت ننامیــد .صــدام حســین در تــاش
بــود خــا ناشــی از جــال عبدالنــارص را در دنیــای اعـراب جـران منایــد و نیــاز بــه کســب یــک وجهــه قــوی داشــت و بـرای کســب
ایــن وجهــه نیــاز بــه مــرز کافــی آبــی و تســلط بــر خلیــج فــارس داشــت بنابرایــن یکــی دیگــر از دالیــل رشوع جنــگ « تســلط بــر
خلیــج فــارس» بــود .از ســوی دیگــر هـراس صــدور انقــاب بــه کشــورهای همســایه صــدام را دچــار بیــم منــود.
از ســوی دیگــر خمینــی مــردم و ارتــش عـراق را بــه قیــام علیــه صــدام تشــویق و فـرا میخوانــد و از ســوی دیگــر ایـران درگیــر
مشــکالت داخلــی شــده بــود و اختالفــات ســپاه پاســداران و ارتــش موجــب گشــت ،انســجام الزم در زمینــه اتخــاذ تصمیــم گیــری
صحیحــی در زمینــه جنــگ صــورت نگیــرد ،ضمــن اینکــه ای ـران نیــز درگیــر مســئله تامیــن تجهی ـزات نظامــی مــورد نیــاز خــود
بــود .عــاوه بــر فشــارهای داخلــی ،فشــارهای اقتصــادی نیــز افزایــش و در بدتریــن وضعیــت خــود قـرار گرفــت و بــه ایــن ترتیــب
ایـران مجبــور شــد در  27تیرمــاه  1367قطعنامــه  598شــورای امنیــت را بپذیــرد کــه خمینــی ایــن پذیــرش را بــا نوشــیدن جــام
زهــر مقایســه منــود .ایــن جنــگ هیــچ برنــدهای نداشــت و تغییــری در ترکیــب و بافــت مــرزی دو کشــور بــه وجــود نیــاورد بــه
جــز ویرانــی و کشــته و زخمــی شــدن میلیونهــا انســان و نقــض حقــوق و شــکنجه ارسای جنگــی ،چیــزی را بــه ارمغــان نیاوردنــد.

محمــود احمدینــژاد گمنــام کــه تــا انتخابــات ســال  ۱۳۸۴نــام و نشــانی سیاســی نداشــت ،از ایــن رو علــت ظهــور
پدیــده پوپولیســم بــا احمــدی نــژاد را در کجــا بایــد جســت؟

بحــث جانشــینی رهــر ای ـران در ســال  68یکــی از مهمرتیــن مباحــث آن دوران بــود .خمینــی در نام ـهای بــه خامن ـهای کــه در
آن زمــان رئیــس جمهــور وقــت بــود ،دســتور بازبینــی اصــول قانــون اساســی دربــاره « رهــری» داده بــود .آغــاز شــورای بازنگــری
بــه فعالیتهــای خــود بــا مــرگ خمینــی همزمــان بــود .بعدهــا آشــکار گردیــد کــه ب ـرای رهــری خامن ـهای رفراندومــی برگ ـزار
و رهــری وی تــا آن زمــان موقــت خواهــد بــود .ب ـرای تعییــن رهــر جدیــد مجلــس خــرگان تشــکیل مــی گــردد ،در حالــی کــه
مطابــق قانــون اساســی ســال « ،58مرجعیــت» یکــی از رشوط رهــری اســت .اعضــای شــورای بازنگــری در انتهــای جلســه بــه
ایــن نتیجــه میرســند کــه مطابــق نامــه خمینــی مرجعیــت رشط الزم نبــوده و «اجتهــاد» کافــی اســت .اصــاح قانــون اساســی بــا
برگـزاری همــه پرســی بــا بیــش از  97درصــد بــا آراء مــردم تاییــد مــی شــود .بنابرایــن بــا تصویــب قوانیــن جدیــد ،رژیــم جهمــوری
اســامی بــا رهــری خامنــه ای وارد مرحلــه جدیــدی گشــت .از یــک ســو تدویــن قوانینــی کــه کامــا در تعــارض بــا واقعیــت و
بافــت اجتامعــی -سیاســی و فرهنگــی ای ـران بــود و از ســوی دیگــر نهــاد رهــری بــه نهــاد نظــارت بــر کل قــوا بــدل گشــت و
اســتقالل در هیــچ یــک از نهادهــای تصمیــم گیــری وجــود نداشــت و ســخن آخــر توســط رهــری گفتــه میشــود .نهــاد رهــری بــا
محافظـهکاری رادیــکال درهــای تعامــل و روابــط مســاملت آمیــز بــا دنیــا را بســت و رویکــردی ســتیزه جــو و تهاجمــی در روابــط
خــود بــا دنیــای خــارج اتخــاذ منــود و ایــن بینــش خشــک و دگــا باعــث شــد بــه تدریــج ایـران دچــار انــزوا و بــه تبــع آن فضــای
سیاســی نیــز مســدود گــردد .ایــن رویکــرد بـرای ایـران هیــچ ســودی نداشــت و بالعکــس وجهــه مثبتــی از ایـران در ســطح جهــان

در انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال  ۱۳۸۸خلقهــای ایــران علیــه انتخابــات قالبــی بــه خیابانهــا آمدنــد و

پــس از آنکــه جنــگ هشــت ســاله در ســل  ۱۳۶۷بــه امتــام رســید ،در ســال  ۱۳۶۸خمینــی فــوت کــرد و کشــمکشهای
در آن موقــع بـرای رســیدن بــه قــدرت بــه وجــود آمــد ،از ایــن رو رفرانــدم بازنگــری در قانــون اساســی در ســال 1368
(ه .ش) در بســته شــدن فضــای سیاســی ایـران تــا چــه انــدازه موثــر بــود؟
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هاشــمی کــه در زمــان انقالبــات و پــس از آن کمکهــای زیــادی ب ـرای رســیدن خامن ـهای بــه مســند قــدرت کــرد
و پــس از آن هــم در بخشهــای مهــم رهــری ایــن نظــام اســتیالگر داشــت ،ا ّمــا ســوال ایــن اســت کــه پــروژه
نئولیربالیســم کــه بــا ریاســت جمهــوری هاشــمی کلیــد خــورد ،بــه چــه نتیج ـهای رســید؟

نئولیربالیســم رویکــردی در چارچــوب مالکیــت خصوصــی ،بازارهــای آزاد و تجــارت آزاد اســت .رونــد لیربالیزاســیون اقتصــاد در
زمــان هاشــمی رفســنجانی در قالــب برنامههــای کوتــاه و بلنــد مــدت آغــاز شــد .دغدغــه او توســعه ،تعامــل بــا غــرب و تنــش
زدایــی بــود .امــا در نبــود یــک نظــام دمکراتیــک و وجــود حاکمیتــی اســتبدادی ،همــه چیــز سیاســی و بــه تبــع آن اقتصــاد نیــز
سیاســی میشــود و راه را بــر مشــکالت عمیقتــری میگشــاید .عــاوه بــر ایــن یــک دولــت ناکارآمــد کــه خــود رسمنشــا بســیاری
از مســائل اقتصــادی اســت ،قــادر نخواهــد بــود بــدون متحــول شــدن ،مدافــع یــک بــازار کارآمــد باشــد .بنابرایــن کمبــود تولیــد و
نپرداخــن بــه مشــکالت ســاختاری بخــش خصوصــی در ترمیــم پیکــر فرســوده اقتصــاد ایـران تاثیــری نخواهــد داشــت .چــون انــزوا
در عرصــه بیــن املللــی بــدون هیــچ تصحیــح ذهنیتــی و مهمتــر از آن یــک انقــاب در عرصــه سیاســت منیتوانــد بــه اقتصــادی
کارا نیــز بیانجامــد .اقتصــاد رانتــی و مافیایــی در ای ـران فقــر ،بیــکاری و نابرابــری را بــه شــدت افزایــش داد و فقــر ناشــی از
بیــکاری موجــب بــروز مشــکالت دیگــری همچــون خودکشــی ،طــاق ،اعتیــاد ،رشــوهخواری و فســاد مالــی گردیــد ،بنابرایــن
چنیــن رویکــردی نــه تنهــا حــال مشــکالت نبــود ،بلکــه مســائل موجــود را تعمیــق منــود .در ســالهای اخیــر نئولیربالیســم وارد
میــدان سیاســت نیــز شــده و کاندیدهــای ریاســت جمهــوری تنهــا در زمــان انتخابــات مشــکالت و مســائل ایـران را میبیننــد و
هــر یــک وضــع را بــه گــردن دیگــری میانــدازد .در دوران ریاســت جمهــوری خامتــی وعدههــای ســاماندهی اقتصــاد و گســرش
عدالــت اجتامعــی و کاســن از فقــر هــدف دولــت بــود امــا هیــچ گاه بــه جــای آورده نشــد .هیــچ یــک از روســای جمهــوری ایـران
قــادر نبودنــد از بــار مشــکالت اقتصــادی بکاهــد و در هــر دور اشــکال متفاوتــی از مســائل اقتصــادی رسبــرآورد .اقتصــادی کــه
در زمینــه تولیــد و توســعه ارتقــا نیافتــه نباشــد رصفــا اتــکا بــه درآمدهــای نفتــی ایـران را از رکــود اقتصــادی نجــات نخواهــد داد.
احمــدی نــژاد بــا حامیــت مســتقیم و پنهــان خامنـهای رهــر ایـران و ســپاه پاســداران بــر مســند ریاســت جمهــوری قـرار گرفــت .
یکــی از مهمرتیــن اقدامــات احمــدی نــژاد مخالفــت بــا توافــق هســتهای بــود کــه از دوران خامتــی آغــاز شــده بــود و او از هــان
ابتــدا بــه ســیاه منایــی از دولــت پیــش از خــود بــه ویــژه اصــاح طلبــان منــود .وی بــا رفتارهــا و گفتههــای افراطــی و تنــد خــود
ســعی در جنجــال ســازی داشــت .در دوران ریاســت جمهــوری وی فعالیتهــای هســتهای بــار دیگــر از رس گرفتــه شــد و شــورای
امنیــت ســازمان ملــل بـرای نخســتین بــار در ایــن رابطــه قطعنامــه صــادر منــود کــه احمــدی نــژاد ایــن اقــدام را کاغذبــازی نامیــد
و هــر گونــه مذاکــره و مصالحــه را رد منــود .سیاسـتهای احمــدی نــژاد تحریــک آمیــز و تهاجمــی بــود و نــه تنهــا در ســطح دنیــا
بلکــه در داخــل نیــز منتقدانــی داشــت .بــدون شــک احمــدی نــژاد جســارت تقابــل بــا غــرب را از خامنـهای کــه هــر زمــان از او
حامیــت مــی کــرد ،برمــی گرفــت .پیامــد کشــمکش بــا غــرب و اروپــا بــر رس فعالیتهــای هســتهای ،اعــال تحریــم بــود کــه بــاز
هــم بهــای آن را مــردم پرداخــت کردنــد .محصــول ایــن تحریــات اختــال در اقتصــاد ،تــورم نجومــی و ســوء مدیریــت بــود .وی
تحریمهــا را تنهــا عامــل مســائل حــاد اقتصــادی قلمــداد منــود و فرســودگی نظــام اقتصــادی و ناکارآمــدی دولــت در ایــن زمینــه
را نادیــده گرفــت .احمــدی نــژاد در تصمیــم گیریهــای مهــم و کلیــدی ای ـران فاقــد قــدرت و نقشــی خاصــی بــود و متامــی
اوامــر از ســطوح بــاال دریافــت میشــد .در ســالهای پایانــی دوران ریاســت جمهــوری وی بــه تدریــج اختالفاتــش خامنـهای بــاال
گرفــت و نزدیــکان وی دســتگیر و زندانــی شــدند .احمــدی نــژاد مهــره ســوختهای بــود کــه بایــد کنــار میرفــت و در دوره بعــدی
انتخابــات ریاســت جمهــوری صالحیــت وی رد شــد و بدیــن گونــه پدیــده پوپولیســم کــه بــا وی آغــاز شــده بــود ،پایــان یافــت.
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تنشهــای زیــادی میــان دولــت و ملــت بــه وجــود آمــد و رسانجــام بــه رسکوبهــای زیــادی انجامیــد .برایــن اســاس
خاســتگاه جنبــش ســبز چــه بــود و چ ـرا بــه نتیجــه نرســید؟

جنبــش ســبز پــس از انقــاب  57بــی ســابقه بــوده و رژیــم کــه انتظــار چنیــن اعرتاضــی نداشــت ،معرتضیــن را بــه شــدت
رسکــوب کــرد.
جنبــش ســبز از پیامدهــای غیــر مســتقیم انتخابــات ریاســت جمهــوری بــود .انتخاباتــی کــه هیــچ گاه شــکل ســامل و دمکراتیــک
بــه خــود نگرفتــه و بیشــر انتصــاب مهرههــا و قــر الیــت( نخبــه) نظــام بــر رس قــدرت اســت تــا انتخــاب! و مهندســی
انتخابــات یکــی از ویژگیهــای پروســه انتخاباتــی در ایـران اســت .پــس از پیــروزی انقــاب  57ســاختار دینــی و بســته و جــزم
اندیشــی دولتمــردان حاکمیــت ای ـران مانــع از آن شــد کــه گشایشــی در خواســتههای نســل جــوان ایجــاد گــردد بالعکــس
خفقــان و ایجــاد محدودیــت در ایـران پــس از انقــاب تشــدید یافــت .از ســوی دیگــر نخبــگان دینــی و سیاســی نظــام نیــز هــر
گونــه تغییــری را رد میکردنــد .در طــول ســالها هــر جنبــش و حرکــت اجتامعــی مردمــی از ســوی شــبکه مســتحکم بســیج،
پاســداران و نهادهــای انقالبــی بــه شــدت رسکــوب شــد.
درانتخابــات ســال  88بــاز شــدن انــدک فضــای سیاســی از جملــه برگــزاری مناظرههــای تلویزیونــی کاندیدهــای ریاســت
جمهــوری توهــم آزادی را در برخــی از گروههــای اجتامعــی بــه وجــود آورد در حالیکــه ماهیــت رژیــم ای ـران بــر همــگان
آشــکار گشــته بــود .عــاوه بــر آن نخســتین بــار پــس از انقــاب  57بــود کــه مــردم نرمهــای دینــی را رد منودنــد .امــا نتایــج
انتخابــات هــوادران جنبــش را درشــوک عمیقــی فــرو بــرد .تظاه ـرات گســرده خیابانــی در اع ـراض بــه تقلــب در انتخابــات
هفتههــا بــه طــول انجامیــد .صدههــا هــزار جــوان بــه ویــژه دانشــجویان بــا شــعار « رای مــن کــو؟» نارضایتــی خــود از
نتایــج انتخابــات را نشــان دادنــد .ایــن اعرتاضــات بــا رسکــوب شــدید از ســوی رژیــم مواجــع و بســیاری از فعالیــن سیاســی و
اصالحطلبــان بــه ویــژه رهـران آن دســتگیر شــدند .اصلیتریــن خواســتهی معرتضیــن احـرام بــه قانــون و تکرثگرایــی سیاســی
بــود ،امــا اقدامــات وحشــیانه رژیــم در قبــال معرتضیــن و دســتگیری و شــکنجه آنــان بــر انتظــارات جامعــه از رژیــم در مــورد
اتخــاذ سیاســتی دمکراتیــک و مردمــی خــط بطالنــی کشــید .یکــی از دالیــل اصلــی بــه نتیجــه نرســیدن جنبــش ســبز ایــن بــود
کــه رهـران آن از نخبــگان نظــام بودنــد و قــادر بــه ایجــاد گسســت و شــکافی در رژیــم نبودنــد .عــاوه بــر ایــن نبــود رهــری
کــه ایــن اعرتاضــات را بــه درســتی هدایــت منایــد باعــث شکســت جنبــش ســبز گردیــد.

در هــر دهــه نظــام اشــغالگر بــا پیــش انداخــن قطبهــا و جناحهــای متفــاوت خواســته کــه بگویــد در نظــام
مــا دمکراســی و آزادی بیــان اســت و درهمیــن راســتا هــم بــه مــدت چهلســالهاش خواهــان از میــان برداشــن ایــن
جناحــات و یکهتــازی والیــت فقیــه بودنــد .از ایــن رو اپورتونیســمی کــه جریــان اصالحــات بــا انتخــاب روحانــی بــه
آن دچــار گشــته ،آیــا منجــر بــه پایــان گفتــان اصــاح طلبــی در ایـران خواهــد شــد؟

داشــته باشــند منیتــوان امیــدی بــه تغیی ـرات مثبــت در جامعــه ای ـران داشــت.

در هــر دهــه پــس از انقــاب خلقهــای  ۱۳۵۷شــاهد اعرتاضــات و قیامهــای مردمــی علیــه نظــام دســپوت حاکــم بودیــم،
امــا قیامهــای کــه اکنــون در بیشــر خیابانهــای ای ـران صــدای پاهایــش طنینانــداز شــده و دارای افقهــای رادیکالتــر
هســتند .از ایــن رو تفــاوت قیــام دیــاه بــا قیــام هــای دیگــر در طــول حیــات نظــام چــه بــود؟ و چــه افقــی را ب ـرای آن
مقصــود مــی شــوید؟

قیــام دیمــاه بعــد از اعرتاضــات  88منــود دیگــری از نارضایتــی تــوده مــردم نســبت بــه فســاد حکومتــی و ناکارآمــدی نظــام والیــت فقیــه
اســت کــه بــه مــدت چهــل ســال بــر مــردم حکومــت و در طــول حاکمیــت مطلقــه دینــی و مذهبــی خــود ،ارمغانــی جــز فقــر ،بیــکاری،
تبعیــض و بیعدالتــی ،نقــض حقــوق بــر و آزادی بیــان ،نادیــده گرفــن حقــوق هویتهــا و قومیتهــا بــه ویــژه زنــان دربــر نداشــته
اســت .البتــه نــوع اعرتاضــات دیــاه بــا ســال  88کامــا متفــاوت اســت .معرتضیــن ســال  88بیشــر از قــر متوســط جامعــه بودنــد در
حالیکــه معرتضیــن دیــاه فقـرا و بــه حاشــیه رانــده شــدگان و درعیــن حــال تودههــای مــردم را در بــر مــی گیــرد .عــاوه برایــن میـزان
آگاهــی افـراد جامعــه نســبت بــه آن زمــان ارتقــا یافتــه اســت.
در انتهــای چهلمیــن ســال از عمــر حکومــت اســتبدادی رژیــم اشــغالگر ایـران ،بــه تدریــج صــدای نارضایتــی و فریــاد دادخواهــی مــردم
در بســیاری از شــهرهای ایـران شــنیده شــد و در کمــر از یــک هفتــه در بســیاری از شــهرها پراکنــده شــد .آغــاز ایــن خیزشهــا از مشــهد
کــه یکــی از پایگاههــای دینــی ایـران اســت در ابتــدا نســبت بــه مشــکالت اقتصــادی بــود امــا بــه تدریــج شــعارهای معرتضیــن رادیــکال
و تندتــر گردیــد .ایــن اعرتاضــات راس حکومــت را هــدف قـرار داد بــه گونــه ای کــه مرشوعیــت و حتــی موجودیــت نظــام زیــر ســوال
رفــت .یکــی دیگــر از نــکات قابــل توجــه در ارتبــاط بــا اعرتاضــات دیــاه ایــن بــود کــه بیشــر اعرتاضــات در شــهرهایی آغــاز گردیــد کــه
بیــش از همــه بــا تبعیــض و بــی اعتنایــی رژیــم و فقــر و بیــکاری روبــرو هســتند .حضــور زنــان در بیــن معرتضیــن یکــی از وجــوه ایــن
قیامهــا بــود .اعرتاضــات کارگـران یکــی از مهمرتیــن رویدادهــای یکســال گذشــته بــود .اعرتاضاتــی کــه دیگــر وارد مرحلــه جدیــدی گشــته
و علــی رغــم دســتگیری و توســل بــه خشــونت رژیــم همچنــان ادامــه دارد .بــه طــور کلــی ایــن اعرتاضــات نقطــه عطفــی در مبــارزات
اجتامعــی و مدنــی ای ـران اســت و اگــر در مســیری صحیــح و در قالــب تشــکالت و نهادهــای مدنــی ســازمان دهــی گــردد میتــوان
گفــت نتایــج مثبتــی کســب خواهــد شــد و رژیــم را مجبــور بــه ایجــاد تغییــر خواهــد کــرد .یکــی از رشوط اصلــی ایــن مهــم ســازماندهی
منســجم و همگرایــی بیــن اقشــار و طبقــات جامعــه ،تقویــت جامعــه مدنــی و برانگیخــن جنبــش خودگردانــی خواهــد بــود .زمینــه
و بســر ایجــاد تحــوالت و تغییـرات هــم اکنــون فراهــم شــده و مهــم هــدف وچگونگــی هدایــت ایــن اعرتاضــات و قیامهــا اســت.

بــا وجــودی کــه پــس از روی کار آمــدن خامتــی ارائــه ایدههــای اصــاح طلبــی در زمینــه سیاســت همــوار شــد امــا آن گونــه
کــه میبایــد قــادر نبــود از قواعــد و منافــع رژیــم بــه ســود مــردم رسبــاز زننــد .هــم اکنــون آحــاد مــردم در ایـران از گفتــان
اصــاح طلبــی حکومتــی و تــک محــوری ناامیــد و ناراضــی هســتند .چـرا کــه اصــاح طلبــی حکومتــی هــر زمــان مصلحــت نظــام
حاکــم را اندیشــیده و توانایــی ایــن را نداشــته خــود را از قــدرت و مقــام جــدا منایــد .روحانــی کــه خــود را بــه عنــوان اصــاح
طلــب قلمــداد منــوده ،توانایــی گــذر از اصالحطلبــی حکومتــی را نــدارد ،چـرا کــه در ایـران قــدرت در اختیــار حاکمیــت مطلقــه
والیــت فقیــه اســت قــوه مجریــه فقــط دارای قــدرت اجرایــی انــدک در برخــی زمینههــا اســت .در حــال حــارض فســاد ادارای
و چالــش بیــن دو جنــاح اصلــی حکومتــی یعنــی اصــاح طلبــان و اصــول گرایــان وجــود دارد .مســئله ســوریه ،اعرتاضــات دی
مــاه  96و خــروج از برجــام یکــی از نقــاط اختــاف دو جنــاح اســت .خــروج آمریــکا از برجــام بــه بهان ـهای ب ـرای رضبــه زدن
بــه اصــاح طلبــان از ســوی اصولگرایــان بــدل گشــت .بنابرایــن روحانــی هــم اکنــون در مســیر دشــواری ق ـرار دارد .از یــک
ســو اعرتاضــات و مســائل داخلــی از جملــه فقــرو بیــکاری و دههــا مســئله اجتامعــی و زیســت محیطــی کــه بایســتی رســیدگی
گــردد از ســوی دیگــر انســجام الیــت نظــام.
در چنیــن وضعیتــی کــه رفــرم خواهــان درون نظــام حاکــم قـرار دارنــد و منــی تواننــد از مصلحــت اندیشــی رژیــم دوری گزیننــد
جناحــی وجــود نــدارد کــه در مقابــل نظــام موجــود ایســتاده و تغییراتــی ایجــاد منایــد .رفســنجانی ،خامتــی و روحانــی کــه
هریــک ســالها در مســند ریاســت جمهــوری ق ـرار داشــتند ،قــادر نبودنــد تحــوالت مثبتــی در راســتای ارتقــای فعالیتهــای
جامعــه مدنــی ایجــاد کننــد .تــا زمانیکــه والیــت فقیــه ،قــوه قضائیــه و مجلــس خــرگان بــر متامــی نهادهــا نظــارت و کنــرل
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گوالن فهیم

زنــان آفریننــدگان تحــوالت و انقالبهــا ،تربیــت
انســانها و از ســازندگان متدنهــای برشیــت و
ســمبل پیوســن بــه آمــال و آرمانهــای برشیــت
هســتند.
زنــان ایرانــی از ایــن قاعــده مســتثنی نیســتند و
از ابتــدای ورود قدرتطلبــی و اســتعامر بــه ای ـران
هــر زمــان در مقابــل نظــام شاهنشــاهی و اســتبداد
دینــی مبــارزه منودهانــد .بــا وجــود حاکمیــت
شــدید ســنت و قواعــد دینــی و رشعــی ایــران
در آن زمــان زنــان همــواره در کنــار مــردان و در
حامیــت از منافــع جامعــه مبــارزه منودهانــد .در
تاریــخ ای ـران کــم نبودهانــد زنانــی همچــون زینــب
باجــی و بیبــی مریــم کــه در برابــر بیکفایتــی
شــاهان و فــروش ثروتهــای رسزمینشــان عصیــان
کردهانــد .بنابرایــن زنــان ایرانــی دارای میراثــی
ارزشــمند در رابطــه بــا مبــارزات اجتامعــی هســتند
هــر چنــد ایــن مبــارزات بــدون ســازماندهی و
نامنســجم هــم باشــد امــا بــاز هــم تاثیــر خویــش را
سیاسـی،ـت.
بــر جــای گــذاردهنرشیهاس
ایدئولوژیک ،اجتامعی و فرهنگی
کوردستان 15
جمعیتجوانانرشق
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در تاریــخ ایــران کــم نبودهانــد زنانــی همچــون زینــب باجــی و بیبــی مریــم کــه در برابــر بیکفایتــی شــاهان و فــروش ثروتهــای
رسزمینشــان عصیــان کردهانــد .بنابرایــن زنــان ایرانــی دارای میراثــی ارزشــمند در رابطــه بــا مبــارزات اجتامعــی هســتند .هــر چنــد ایــن
مبــارزات بــدون ســازماندهی و نامنســجم هــم باشــد ،امــا بــاز هــم تاثیــر خویــش را بــر جــای گــذارده اســت .بیشــرین میـزان مشــارکت زنــان
در میــان اعرتاضــات و نارضایتیهــای مــردم در قبــال اســتعامر از دوران قاجاریــان و نارصالدیــن شــاه آغــاز شــد .زنــان در دوران نارصالدیــن
شــاه در برابــر گرانــی نــان ،قحطــی و گرســنگی و جنبــش تنباکــو رشــادتهای فراوانــی از خــود نشــان دادنــد و هــر چنــد هیچــگاه صحبتــی
از روح انقالبیگــری زنــان در میــان صفحــات تاریــخ بــه میــان نیامــد .امــا برخــی از حقایــق را منیتــوان انــکار و نادیــده انگاشــت .بــا پایــان
سلســله قاجاریــان و روی کار آمــدن رضاخــان ،دوران پهلــوی آغــاز شــد .رضاخــان در تنهــا ســفر خارجـیاش در دوران زمامــداری خویــش بــه
ترکیــه از مظاهــر مدرنیســم در ترکیــه بــه ویــژه عــدم وجــود حجــاب زنــان در ایــن کشــور تحــت تاثیــر قـرار گرفــت و پــس از بازگشــت بــه
ایـران و یکســال بعــد از آن قانــون کشــف حجــاب را اجرایــی منــود .قانونــی کــه خــاف واقعیــات جامعــه ایـران در آن زمــان بــود و مامــوران
حکومــت بــا توســل بــر زور و خشــونت چادرهــای زنــان را از رس میکشــید .ایــن اقــدام اجبــاری باعــث شــد زنــان از تــرس مامــوران بــه کنــج
خانههــا پنــاه برنــد و بســیاری از روحانیــون و جامعــه ســنتی ایـران بــا مخالفــت بــه ایــن قانــون پرداختنــد .در واقــع کشــف حجــاب یکــی
از مهمتریــن اقدامــات رضاخــان در رابطــه بــا زنــان بــود .هــر چنــد در دوران محمــد رضــا شــاه جــر و فشــار در مقایســه بــا دوران پــدر
کاهــش یافــت .بــا وجــود فشــارها و اقدامــات خــارج از اراده زنــان در دوران پهلــوی ،دســتاوردهایی هــم بـرای زنــان دربــر داشــت .مــدارس
دخرتانــه بســیاری در ایــن دوره تاســیس شــدند و فرصتهــای تحصیــل ب ـرای برخــی از اقشــار زنــان فراهــم شــد و زمینههــای حضــور در
میــان جامعــه بـرای آنــان ایجــاد گشــت ،عــاوه بــر ایــن در حــوزه فرهنگــی نیــز فعالیتهــای مفیــدی صــورت گرفــت .اولیــن مجلــه زنــان بــا
عنــوان « دانــش» و روزنامــه « زنــان» انتشــار یافــت .البتــه بـرای زنــان اقشــار پاییــن جامعــه و زنــان روســتایی منیتــوان گفــت فرصتهــای
تحصیــل و ســوادآموزی فراهــم شــد .زنــان در ایــن دوره حــق رای دادن و انتخــاب شــدن را بــه دســت آوردنــد .در کنــار برخــی از دســتاوردها
و فرصتهایــی کــه بـرای زنــان در دوران پهلــوی ایجــاد گشــت منیتــوان گفــت زنــان بــه جایــگاه حقیقــی خــود در جامعــه دســت یافتنــد.
در روزهــای قبــل از وقــوع انقــاب ایـران در ســال  57امیــدی در دل مردمــان ایـران بــه ویــژه زنــان ایجــاد گشــت .امیــد بــه ایجــاد تغییــر،
رفــاه و برابــری اجتامعــی و جنســیتی .بــا وقــوع انقــاب اســامی و روی کار آمــدن خمینــی بــر رس قــدرت وضعیــت زنــان نیــز دچــار تغییـرات
فراوانــی گشــت .شــخصیتهای دینــی بــار دیگــر الگــوی زن مســلامن و پایبنــد بــه ســنن و قواعــد دســت و پاگیــر رشعــی را در جامعــه رواج
داد .اولیــن اقــدام آنــان لغــو قانــون حامیــت از خانــواده بــود کــه در دوران پهلــوی ایجــاد شــده بــود .امــا یکــی از تبعیضآمیزتریــن اقدامــات
در رابطــه بــا حقــوق زنــان قانــون حجــاب اجبــاری بــود کــه میتــوان گفــت از نظــر ماهیــت مشــابه قانــون کشــف حجــاب رضاخــان بــود
و ایــن قانــون مثــال ملمــوس زن ســتیزی رژیــم نوپــای جمهــوری اســامی بــود .ایــن قانــون در واقــع تحقیــر زنــان و تعــرض بــه اراده و شــان
انســانی آنــان بــود .رژیمــی کــه بــا تصویــب قوانیــن ارتجاعــی تــاش کــرد بــار دیگــر زنــان را در چهاردیــواری خانــه محصــور منایــد تــا نقــش
زن و همــری فــداکار در خانــواده ایفــا و متامــی ارتباطــات و تعامــات آنــان بــا جامعــه را مســدود منایــد.
زنــان کــه در متامــی مراحــل پیــروزی انقــاب نقــش مهمــی داشــتند و دوشــادوش مــردان فداکاریهــای بســیاری منودنــد بــا چنیــن قانــون
ضــد زنــی بــه شــدت مخالفــت و ماههــا در برابــر آن مبــارزه و نارضایتــی خــود را نشــان دادنــد ،امــا پاســخ رژیــم رسکــوب وحشــیانه و
بیاعتنایــی بــه خواســتههای زنــان بــود .بســیاری از آنــان از شــغل خــود برکنــار و برخــی نیــز ای ـران را تــرک کردنــد چــون تحمــل چنیــن
تبعیضــی را نداشــتند.
دهــه شــصت کــه مــی تــوان دوران کارنامــه ســیاه ایـران در طــول چهــل ســال انقــاب ایـران در مــورد حقــوق برشارزیابــی منــود نیــز تعــداد
بســیاری از زندانیــان سیاســی زن اعــدام شــدند .دوران خفقــان و رسکــوب بــود .بســیاری از فعالیــن سیاســی و مخالفیــن رژیــم در دادگاههــای
دو دقیقــه ای بــه جوغــه اعــدام ســپرده شــدند .دخـران و زنــان بســیاری در میــان زندانیــان سیاســی بودنــد کــه قبــل از بــه دارآویخــن توســط
مامــوران شــکنجه و مــورد تجــاوز قـرار گرفتنــد .ایــن اقدامــات غیــر انســانی رژیــم خمینــی ویژگــی کاراکرتیســتیک جمهــوری اســامی را بــه
خوبــی آشــکار مــی کنــد .رژیمــی کــه بعــد از گذشــت چهــار دهــه از اقتــدار ،هیــچ گاه حقــوق زنــان را بــه رســمیت نشــناخته بالعکــس بــا
تصویــب قوانیــن قــرون وســطایی زنــان را بــه انقیــاد کشــیده اســت.
تاثیـرات مذهــب تشــیع در متامــی روزنههــای جامعــه رســوخ منــود ،زنــان بیــش از همــه در معــرض ایــن ایدئولــوژی قـرار گرفتنــد و اســام
و سیاســت در نظــام ای ـران درهــم آمیختنــد و ایــن پیامدهــای ناگــواری ب ـرای جامعــه ای ـران دربــر داشــت .اســتبداد دینــی و دیکتاتــوری
مذهبــی در طــول چهــل ســال از انقــاب متامــی ابعــاد حیــات اجتامعــی ایرانیــان را تحــت تاثیــر قـرار داد .انقــاب مردمــی ایـران بــه یــک
ضدانقــاب بــدل گشــت .فســاد حکومتــی و انحصــار ثــروت و قــدرت و شــکاف جنســیتی عمیــق ،مــردم و جامعــه ای ـران را دچــار بح ـران
منــود .وعدههــای متامــی روســای جمهــوری کــه تاکنــون بــر رس کار آمدنــد هیــچ گاه بــرآورده نشــد و تنهــا در راســتای تحریــف پتانســیل و
فریــب مــردم و زنــان بــود .بــه تدریــج مشــکل ســاختاری قــدرت در ایـران بــا رسبــرآوردن انبوهــی از مشــکالت اجتامعــی خــود را نشــان داد
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و زنــان از نخســتین قربانیــان نظــام زن ســتیز ایـران بودنــد .افزایــش آمــار ازدواجهــای در ســنین کودکــی و یــا بــه عبارتــی کــودک همــری،
افزایــش طــاق ،رواج صیغــه و ازدواج موقــت ،اعتیــاد و کارتــن خوابــی ،بیــکاری و فقــر زنــان از دههــا مشــکالت زنــان در ایـران اســت و ایــن
وعــده هــای رژیــم دماگــوک رژیــم ایـران بــود .زنــان هیــچ گاه در چنیــن نظامــی نتوانســتند بــه موقعیــت و جایــگاه واقعــی خویــش دســت
یابنــد .عــاوه بــر متامــی مســائلی کــه زنــان بــا آن دســت بــه گریباننــد در انجــام فعالیتهــای اجتامعــی و سیاســی نیــز محدودیتهــای فراوانــی
ب ـرای آنــان وجــود دارد .زنــان در ای ـران حــق ورود بــه اســتادیومهای ورزشــی ندارنــد و قواعــد رشعــی مانــع از آن شــده کــه اســتعدادها و
قابلیتهــای آنــان شــکوفا و بــه تعالــی رســد .دخالــت در حریــم خصوصــی و نــوع پوشــش زنــان یکــی دیگــر از سیاسـتهای نظامنــد رژیــم
ای ـران اســت .طــرح امنیــت اجتامعــی کــه در ســالهای ریاســت جمهــوری محمــود احمــدی نــژاد اجرایــی شــد .بــا توســل بــه خشــونت و
بیحرمتــی علیــه زنــان و دخـران اجرایــی شــد و حتــی بســیاری از آنــان را بــا مشــکالت روحــی و روانــی مواجــه ســاخت در حالــی کــه ایــن
زنــان نیســتند کــه مخــل امنیــت در ایـران هســتند ،بلکــه قوانیــن خشــک و ضــد بــری رژیــم اســت کــه جامعــه را بــه ناامنــی ســوق داده
اســت.
پــس از انقــاب در زمینــه آمــوزش نیــز شــکاف جنســیتی عمیقــی بــه وجــود آمــد و محتــوای کتــب درســی کامــا ضــدزن و در راســتای رواج
الگــوی زن مســلامن بــود .در مراکــز آمــوزش عالــی و دانشــگاهها نیــز تفکیــک جنســیتی شــدیدی بــه چشــم مــی خــورد .زن خــوب در
فرهنــگ حاکــم در جامعــه ایـران زنــی اســت کــه کامــا در متکیــن همــر بــوده و وظایــف همــری و فرزنــداری خــود را بــه بهرتیــن شــکل
بــه جــای آورنــد در غیــر ایــن صــورت بــا مجــازات روبــه رو خواهنــد شــد .در قوانیــن اساســی ای ـران بــا وجــودی کــه زن و مــرد از حقــوق
مســاوی برخوردارنــد امــا در زمینــه اجرایــی هیــچ گونــه ضامنتــی وجــود نــدارد و منــود آن در جامعــه دیــده منــی شــود.
زنــان در عرصــه سیاســت در ایـران جایــی ندارنــد و اگــر هــم حضــور داشــته باشــند قــادر نیســتند از خطــوط قرمــز و چارچوبــی کــه حکومــت
تعییــن منــوده ،خــارج گردنــد و در طــول ایــن ســالها نتوانســتهاند در راســتای اســتیفای حقــوق زنــان گامهــای مثبتــی بردارنــد .ایــن زنــان
نیســتند کــه بـرای خــود تصمیــم میگیرنــد و در متامــی مراحــل قضــاوت و دادگــری مــردان حضــور دارنــد .زنــان در نهادهــای تصمیــم گیــری
و رسنوشــت ســاز همچــون مجلــس خــرگان ،نهــاد رهــری و قضــاوت جایــی ندارنــد و «رجــال سیاســی» پــس از ســالها شــفاف ســازی نشــده
و بــه بهانـهای بـرای عــدم حضــور زنــان در حــوزه سیاســی مبــدل گشــته اســت .حتــی حضــور زنــان بــه عنــوان وزیــر در کابینــه وزراء بســیار
محــدود اســت و بــه طــور کلــی حــوزه سیاســت کاراکــری مردانــه کســب منــوده اســت .در جامعــه ای کــه نیمــی از پیکــره آن از حضــور
فعــال در متامــی عرصــه هــای اجتامعــی محــروم شــود آیــا مــی تــوان از دمکراســی ،برابــری و آزادی ســخن گفــت؟ بـرای توســعه اجتامعــی
و پیرشفــت در متامــی زمینــه هــا نیــاز بــه افــکار ،نظـرات ،توانایــی هــای زنــان اســت .امــا متاســفانه رژیــم ایـران هــر زمــان ایــن واقعیــت را
زیــر پــا نهــاده و حتــی ابتدایــی تریــن حقــوق آنــان را نیــز ســلب منــوده اســت.
بــا وجــودی کــه زنــان در زمینــه تولیــد نقــش مهمــی دارنــد امــا بیــش از همــه از فقــر و بیــکاری در رنــج هســتند .اقتصــاد کــه یکــی از
فعالیتهــای مختــص بــه زنــان اســت در ای ـران کامــا در انحصــاری دولــت و قــر خاصــی ق ـرار دارد .ثــروت در ای ـران بــه جیــب کســانی
فــرو مــی رود کــه هیــچ رنــج و زحمتــی منــی کشــند و اســتثامر زنــان آشــکارا دیــده مــی شــود .زنــان بــه کارگـران ارزان قیمــت بـرای انباشــت
رسمایــه مبــدل شــده انــد کــه ایــن بــا خــود اســتهالک فیزیکــی و روحــی بــه دنبــال دارد .حتــی معلــان و شــاغالن زن در مقایســه بــا مــردان
از حقــوق کمــری برخــوردار و در محــل کار نیــز مــورد تبعیــض ق ـرار میگیرنــد.
بنابرایــن انقــاب ایـران هیــچ گاه نــه تنهــا بـرای زنــان بلکــه بـرای متامــی مــردم ایـران اعــم از اقــوام و ادیــان ایـران هیــچ دســتاوردی نداشــته
و محصــول آن ســتم ،تبعیــض ،شــکنجه و رسکــوب بــوده اســت .در روزهــای پایــان چهــل ســالگی ایــن انقــاب خشــم و اعرتاضــات مردمــی
تشــدید یافتــه و متامــی اقشــار ایـران از کارگـران و معلــان تــا زنــان ،جوانــان و دانشــجویان از فقــر ،بیــکاری ،تــورم ،نقــض حقــوق شــهروندی
و آزادی بیــان و دههــا مســئله دیگــر بــه تنــگ آمــده و ایــن همــه بحـران را برمنــی تابنــد و هــم اکنــون صــدای پــای انقــاب دیگــری در ایـران
بــه گــوش مــی آیــد .کاراکــر متامــی انقالبهــا هامننــد یکدیگــر نبــوده و انقالبــی کــه منافــع مــردم و جامعــه را شــالوده خویــش قـرار ندهــد
بــار دیگــر فروخواهــد ریخــت .اگــر در ای ـران بــار دیگــر انقالبــی رخ دهــد بایســتی مردمــی و هــدف آن برســاخت جامعــه ای دمکراتیــک،
بــه رســمیت شــناخنت حقــوق زنــان ،اقــوام و ملتهــا و احـرام بــه تفــاوت مندیهــا باشــد در غیــر ایــن صــورت محکــوم بــه تکـرار خواهــد شــد.
زنــان مــی تواننــد در متامــی مراحــل اعرتاضــات نقــش پیشــاهنگ ایفــا مناینــد چـرا کــه بیــش از هــر ملــت دیگــری زنــان نیــاز بــه آزادی دارنــد و
در ایــن میــان نبایســتی نقــش ســازماندهی و تشــکل یابــی را فرامــوش منــود اگــر مطالبــات و خواســته هــا در قالب تشــکل ،ســازمان و ســندیکا
مطالبــه نگــردد منــی تــوان بــه اهــداف خــود دســت یافــت .یکــی از نقــاط ضعــف حرکتهــا و جنبشــهای زنــان عــدم ســازماندهی و همبســتگی
اســت .زنــان ایـران مــی تواننــد بــا اســتخراج درس از ســایر انقالبهــا و اســتفاده از تجــارب آنــان ،بــه طــور فعــال در ایــن مرحلــه حضــور یابنــد
و ایــن زنــان انــد کــه بــا مبــارزات خــود مــی تواننــد ســایر اقشــار جامعــه ای ـران را بــه حرکــت و فعالیــت وادارنــد .اگــر انقالبــی در ای ـران
صــورت گیــرد انقالبــی زنانــه خواهــد بــود و بدیــن گونــه ایـران را از قــدرت محــوری ،اســتبداد و هژمــون گرایــی رهایــی خواهــد بخشــید.
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هــر جامعــهای بــه جوانــان خویــش امیــدوار
اســت .زی ـرا جــوان هــان نیــروی تغییــر ،پویــا و
کاوشــگر جامعــه هســت کــه در پــی رســیدن بــه
حقیقــت دســت از تــاش و کوشــش برنخواهــد
داشــت .جــوان بــا نیــروی خویــش میتوانــد هــم
ســازنده باشــد و هــم مخــرب .ایــن ویژگیهــا را
بــه خوبــی متــام نظامهــای کــه تاکنــون در طــول
تاریــخ حاکــم بودنــد ،دانســته و از آن سواســتفاده
کردنــد.
جــوان کــه پــس از آنکــه جامعــه طبیعــی از هــم
فروپاشــید منانــد ،هرگــز نخواستهشــده کــه نیــرو
و تــوان فکــری و جســمیاو در راه ســازنده و در
خدمــت جامعــه بــکار رود .از آن پــس همیشــه
ایــن قــر از ســوی پیـران تحــت کنــرل و مراقبــت
بــوده اســت .آنــان از هــان آوان کودکــی او را
وابســته و براســاس پرورشهــای خــود بــزرگ
منودهانــد .از ایــن رو بــرای جوانــان قالبهــای
فکــری را در ذهنهایشــان ســاختند تــا نتواننــد از
آن فراتــر رفتــه و از کنــرل خــارج گشــته و دســت
 18زننــد.
بــه انقــاب
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در ای ـران هــم بــدان طــرز جوانــان را بــزرگ منــوده و در راه دفــاع از ســلطنت خویــش آنــان را پــرورش
دادنــد و نــام آنــان را بــه ســپاهجاویدان و پیشــگامان و از ایــن قبیــل اسـمها میگداشــتند .هــرگاه هــم کــه
جوانــی بــه حکومــت یــا مملکـتداری رســیده بــه نــام آنکــه جــوان و جاهــل اســت ،فــردی پیرتــر اوامــر را
بهدســت گرفتــه و او را برمنطــق پیرشــاهی آمــاده مملک ـتداری کردنــد ،ب ـرای مثــال میتــوان احمدشــاه
را نــام بــرد .پــس جــوان هــرگاه هــم کــه خواســته تــا جوانــان دیگــر را هــم از ایــن نظــام پیرشــاهی مطلــع
و آگاه ســازد ،بــا نــام اغتشــاشگر و آشــوبگر بــه زندانهــا انداختــه یــا اعــدام کردنــد .میتــوان بــه
جوانانــی همچــون بیــژن جزنــی ،حمیــدارشف ،حســین خــری و  ...نــام بــرد و در هــر انقالبــی هــم کــه
جوانــان پیشــاهنگی خویــش را انحــام داده و در راه ســازماندهی جامعــه گام نهادهانــد ،فرجــام ایــن
انقــاب را پیـران حیلهگــر بــه دســت گرفتــه و جوانــان و دیگــر آحــاد جامعــه را بــه نامهــای جــدا فریــب
داده و آن انقــاب را بــه ضــد انقــاب تبدیــل منودنــد .وقتــی هــم کــه جوانانــی کــه از حیلــه آنــان بــو
بردنــد ،آنــان را بــا نــام ضــد انقــاب بــه جامعــه معرفــی کردنــد .میتــوان بــه دوانقــاب معــارص ای ـران
اشــاره کــرد .انقــاب مرشوطــه را کــه شوونیســتها و انقــاب  ۵۷را اســامگراهای رادیــکال منحــرف
ســاختند .حــاال بــر همیــن منــوال در ایــن مقالــه خواهــان رشح آن هســتم کــه چگونــه در انقــاب ۱۳۵۷
روحانیــون و پیــران دینــی بــه قــدرت رســیدند و پــس از آن چــه فرجامــی را بــرای جامعــه و بهویــژه
جوانــان رقــم زدنــد.
از سال (۱۳۵۷ - ۱۳۲۰قبل از انقالب :)۵۷
ـ میتــوان ایــن بخــش را بــه دو قســمت تقســیم کــرد و در هــر قســمت بــه نقشآفرینــی جوانــان اشــاره
کرد.
۱ـ رشکت در جناحهای سیاسی و حامیت از آنان:
پــس از آنکــه رضاشــاه از حکومــت برکنارشــد و محمدرضــا بــه ســلطنت رســید .فضــای سیاســی کمــی بــاز
شــد و در آن دوران بــود کــه گــروه پنچــاه و ســه نفــری کــه بــه کارهــای ترجمــه و چــاپ آثــار چــپ و
مارکسیســتی مشــغول بودنــد ،حــزب تــوده را تاســیس کردنــد .در آن دوران تــوده بــه علــت داشــن افــکار
چپــی توســط خلــق حامیــت و دارای ســمپاتیزانهای شــد و او کمیتههــای تشــکیل داد و مــردم هــم در
آن کمیتــه حضــور یافتنــد .از ایــن رو تــوده بزرگتریــن حــزب چــپ خاورمیانــه شــد .ا ّمــا تــوده نتوانســته
بــود از افــکار پیرشــاهی ایرانــی رهایــی یابــد و همچنیــن خیلــی از شــوروی تقلیــد میکــرد .آنــان بــا
حامیتهــای مردمــی توانســتند هــم در ســطح اداره حکومــت و هــم در ســطوح اجتامعــی نفــوذ و
ســازماندهی کننــد تــا جایــی کــه در ارتــش نفــوذ کــرده و ســپس وارد مجلــس شــدند .امــا هامنطــور کــه
گفتــم بــا تقلیدهــای آنــان از شــوروی و همچنیــن حامیــت از سیاســتهای اســتعامرگرایانه شــوروی
در خــاک ایــران کمکــم آن اعتامدهــا و حامیتهــای مردمــی را از دســت داد و ایــن نکتــه بیشــر در
مخالفــت آنــان بــا سیاس ـتهای موازنــه منفــی مصــدق آشــکار گشــت .حــزب از ســال  1320بــه مــدت 7
ســال بــه طــور رســمی بــه فعالیــت در مجلــس پرداخــت و حتــی وزیرانــی را هــم راهــی کابینــه ی دولــت
کــرد تــا اینکــه بــه اتهــام ســوء قصــد علیــه جــان شــاه غیرقانونــی اعــام شــد و اعضــای آن تحــت پیگــرد قـرار
گرفتنــد .امــا حــزب توانســت بســیاری از اعضــای خــود را از زنــدان هــا ف ـراری دهــد و بــه صــورت نیمــه
علنــی تــا کودتــای  1332بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد.
امــا خلقهــای ایـران در آن دوران از مصــدق حامیــت کردنــد تــا جایــی کــه پــس اســتعفای او بــاز بــه رسکار
آمــد و موجــب عقبنشــینی شــاه شــدند .از ان روز بــه بعــد دیگــر ب ـرای امپریالیس ـتهای کــه ای ـران را
مســتعمره خویــش کــرده بودنــد ،رشایــط ســختتر میشــد .از ایــن رو آنــان دســت بــه کودتــای مشــهور
تاریــخ ایـران منودنــد و از آن روز بــه بعــد مــوج خفقــان و رسکــوب فضــای سیاســی ایـران را فـرا گرفــت و
دولــت بیشــر اندامهــای تــوده و جبههملــی را گرفــت و مجبــور بــه اعـراف کــرد کــه تــا ســال  ۱۳۴۲ایــن
روال ادامــه داشــت.
۲ـ جرقه مبارزه مسلحانه و روند مسیر جامعه بسویی انقالب:

پــس از آنکــه دیگــر شــیوههای سیاســی و ســازمانی بــدون مبــارزه مســلحانه و همچنیــن
اصالحــات یــا رفــرم نتوانســته بــود وضعیــت را تغییــر دهــد و ایــن را بهخوبــی صادقهدایــت
رماننویــس مشــهور بــه خوبــی درک منــوده و در نامــه بیســت و نهــم خــودش بــه حســین
شــهید نورایــی گفتــه بــو د « دم زدن از اصــاح خیانــت اســت» ،زیـرا او دیگــر دانســته بــود کــه
نظــام پیرشــاهی ریشـهای دراز در تاریــخ ایـران دارد و چــاره آن بــا اصالحــات ممکــن نیســت.
دیگــر افــکار مبــارزه مســلحانه در میــان جوانــان و حزبهــای جوانــی همچــون چریــک فــدای
خلــق ایجــاد شــد و در پیشــاهنگی متــام کســانی کــه موافــق بــا نــرد مســلحانه بودنــد ،بیــژن
جزنــی حضــور داشــت .جزنــی مبــارزهای مســلحانه را بــه دو بخــش تقســیم کــرده بــود کــه در
مرحل ـهای اول نیــروی فدایــی پیشــاهنگ بــا حملــه بــه دیکتاتــوری بــه خلــق اراده بخشــیده
و در مرحلــه ی دوم ارتــش خلقــی تشــکیل مــی گــردد .همچنیــن شــعار او بـرای مبــارزه بــار
رژیــم ســتم شــاهی یعنــی «رسنگــون بــاد دیکتاتــوری شــاه و حامیــان امپریالیســتش» بــود .و
چریکهــای فدائــی خلــق بــا انجــام عملیــات ســیاهکل در مبــاره مســلحانه از دیگــر احـزاب
پیشدســتی منودنــد .اگرچــه ســازمان مجاهدیــن خلــق خــود را اولیــن حــزب مخالــف بــا
نظــام شاهنشــاهی میدانــد کــه مبــارزه مســلحانه را رشوع کردهاســت .پــس از آن دیگــر
جوانــان در ایــن اح ـزاب رشکــت کــرده و در راه ایــن برســاخت جامع ـهای آزاد شــهید شــدند
کــه میتــوان بــه حمیــد ارشف اشــاره منــود .از آن روز بــه بعــد تــا پیــروزی انقــاب هــر روز
کشــمکشها میــان دولــت و ملــت بــود.
آمدن خمینی و اشغال مسند قدرت:
خمینــی کــه تــا  ۱۲بهمــن در فرانســه میزیســت ،پــس از آنکــه بــه ایـران بازگشــت بــا دادن
شــعارها و وعدههــای ســب شــد تــا انقــاب را بــه ضــد انقــاب تبدیــل کنــد .او انقــاب را
انقــاب مســتضعفان نــام نهــاد و گفــت «:ایــن انقالب از آن مســتضعفان اســت و هرکــه علیه و
ضــد آن بــود بــر او لعنــت بــاد ،حتــی اگــر مــن هــم بــودم» .او کــه مدعــی مبــارزه امپریالیســم
بــود و همچنیــن خودکفایــی و اســتقالل ،نــگاه بیشــر اقشــار جامعــه و بویــژه جوانــان را
بــه خویــش کشــاند .ا ّمــا پــس از انقــاب 1357هنــوز مــردم ای ـران در حــال وهــوای انقــاب
بودنــد کــه یــک مــاه بعــد انقــاب در شــامگاه روز جهانــی زن یعنــی 8مــارس مصــادف بــا
1357/12/17خمینــی رهــر بــا منــازع وانعطــاف ناپذیــر دســتور اجبــاری بــودن حجــاب بـرای
زنــان را صــادر منود.ایــن دســتور خمینــی مــوج عظیمــی از اعرتاضــات زنــان از هــر قــر وطبقه
ای را بــه وجــود آورد در چنیــن روزی هـزاران زن ودخــر اعــم از دانشــجویان ودانــش آمــوزان،
کارمنــدان ،دبی ـران و خان ـهداران و...بــه خیابانهــا ریختــه و نارضایتــی خویــش را در برابــر
چنیــن تصمیمــی نشــان داده وخواســتار لغــو آن شــدند .او از هــان ابتــدا رویکــرد زن ســتیزانه
خــود را رو کــرد .ســپس در قانــون اساســی بــر طبــق مــاده  ۱۱۵غیــر از کســانی کــه دارای
ســه ویژگــی۱ :ـ مــرد بــودن۲ ،ـ شــیعهاثنیعرشی و ۳ـ ایرانــی بــودن ،کســی منیتوانســت
در بخشهــای مهــم مدیریــت جامعــه همچــون ریاســت جمهــوری و رهــری جــا بگیــرد.
ایــن مــاده بهکلــی یعنــی رد متامــی ادیــان ،باورداش ـتها ،فرهنگهــای دیگــر ایرانــی بــود.
کــه کامــا بــا آرمانهــای کــه خلــق در رسآغــاز انقــاب ب ـرای خویــش اتخــاذ منــوده بودنــد،
همخوانــی نداشــت و ایــن یعنــی بــه انحـراف کشــانیدن انقــاب  ،تبدیــل بــه ضــد انقــاب و
اشــغال جامعــه اســت .آنــان در هــان ابتــدا کســانی همچــون طالقانــی و ابراهیــم یــزدی را
کــه در رســانیدن خمینــی بــه مســند قــدرت کمکهــای زیــادی کردنــد ،طــرد و غیــر خــودی
نامیدنــد .زی ـرا آنــان منیخواســتند کــه تنهــا قــدرت در دســتان والیــت فقیــه کانالیــزه شــود.
ســپس خمینــی بــا تحریــک صــدام وارد جنــگ هشــت ســاله شــد و در آن موقعیــت فرصــت
را بــه خوبــی غنیمــت شــمرده و احساســات میهندوســتانه مــردم را جریح ـهدار کــرد .در آن

جنبــش ســبز از پیامدهــای
غیــر مســتقیم انتخابــات
ریاســت جمهــوری بــود.
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از ایــن رو تنهــا راه
گــذار بــه انقالبــی کــه
دیگــر تبدیــل بــه ضــد
انقــاب نشــود ،تنهــا از
راه پراکتیــک آگاهانــه
و ســازماندهی شــده
و داشــن آلرتناتیــو
ممکــن میگــردد.
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فرصــت او متامــی احـزاب مخالــف بــا نظــام و آزادیخــواه را رسکــوب و تصفیــه کــرد و جنایــات زیــادی را
برخلــق روا داشــت کــه میتــوان بــه جنایــات ترکمنصح ـرا ،کوردســتان و خــاوران اشــاره منــود .در ای ـران
مــوج رسکــوب و خفقــان را برقـرا ســاخت  .جایــی بـرای هیــچ ســخنی نگذاشــت.
ســپس بازیهــای سیاســی را در هــر دهــه بــه راه انداختنــد ،ب ـرای مثــال در دهههــای ابتــدای چــپ و
راســت بعــد در دهههــای  ۷۰و  ۸۰اصولگــرا و اصالحطلــب ،خواســتند بگوینــد کــه آنــان بــه دنبــال
ایجــاد فضــای سیاســی بــاز بودنــد و از ایــن طریــق بــه مــرور زمــان در راه یکهتــازی والیــت فقیــه گام
بردارنــد .بــه همــن منظــور در زمــان  ،۱۳۷۶محمــد خامتــی بــه مســند ریاســت جمهــوری رســید .او کــه بــا
شــعارهای اصالحطلبــی و پــروژه گفتــان متدنهــا توانســت نظرهــا را بســمت خویــش جلــب کنــد .در
ســال  ۱۳۷۸کــه جوانــان دیگــر از ایــن ســخنان خامتــی بــه ســتوه آمدنــد و در کــوی دانشــگاه تهـران دســت
بــه اعرتاضــات زدنــد ولــی دولــت بــه جــای پرداخــن بــه بــرآورده منــودن بــه مطالبــات و خواســت آنــان،
دســت بــه رسکــوب زد .پــس از آن بهکلــی ماهیــت رفــرم ناپذیــر نظــام واضــع شــد.
پــس از گذشــت  ۱۰ســال از واقعــه کــوی دانشــگاه تهـران ،اینبــار بــه نشــان اعـراض بــه رونــد و نتایــج
انتخابــات مــردم بــه خیابانهــا آمدنــد و اعرتاضــات از کــوی دانشــگاه بــه خیابــان آمــد و بیشــر آحــاد
جامعــه را در بــر گرفــت .جنبــش ســبز از پیامدهــای غیــر مســتقیم انتخابــات ریاســت جمهــوری بــود.
انتخاباتــی کــه هیــچ گاه شــکل ســامل و دمکراتیــک بــه خــود نگرفتــه و بیشــر انتصــاب مهرههــا و قــر
الیــت( نخبــه) نظــام بــر رس قــدرت اســت تــا انتخــاب! و مهندســی انتخابــات یکــی از ویژگیهــای پروســه
انتخاباتــی در ایــران اســت .صدههــا هــزار جــوان بــه ویــژه دانشــجویان بــا شــعار « رای مــن کــو؟»
نارضایتــی خــود از نتایــج انتخابــات را نشــان دادنــد .اصلیتریــن خواســتهی معرتضیــن احـرام بــه قانــون
و تکرثگرایــی سیاســی بــود ،امــا اقدامــات وحشــیانه رژیــم در قبــال معرتضیــن و دســتگیری و شــکنجه آنــان
بــر انتظــارات جامعــه از رژیــم در مــورد اتخــاذ سیاســتی دمکراتیــک و مردمــی خــط بطالنــی کشــید .دالیل
بــه موفقیتنرســیدن ایــن اعرتاضــات نبــود انســجام در میــان معرتضیــن و همچنیــن نبــود رهــری کــه
ایــن جریانــات را بــه انقــاب هدایــت کنــد و مهمــر اینکــه آنانــی کــه مــورد حامیــت قـرار گرفتنــد بخــش
نخبــگان نظــام بودنــد.
کارنامه چهل ساله نظام:
چهــل ســال از پیــروزی انقــاب میگــذرد ،چهــل ســال پیــش خلقهــای ای ـران در شــور و حــال گــذار بــه
یــک جامعــه ســامل و آزاد بودنــد .آنــان فکــر میکردنــد کــه ایــن انقــاب خــط پایــان متامــی رسکوبهــا و
دســتگیریها اســت ،از ایــن رو خونهــای زیــادی ب ـرای بــه پیــروزی رســانیدن آن دادنــد .ا ّمــا دریغــا کــه
ندانســتند کــه چــه خطــر بزرگــی در کمیــن ایــن انقــاب اســت .خمینــی کــه وعدههــای رفــاه اجتامعــی
داده بــود ،هیچکــدام را نــه خــود عملــی ســاخت و نــه بعــد از او .او کــه هرچــه بــه زبانــش میآمــد،
مجانــی میکــرد ،همچــون آب ،گاز و بــرق و ....ا ّمــا آنــان نــه تنهــا مجانــی نشــدند بلکــه خشــک و
جیرهبنــدی شــدند .امــروز مــا شــاهد اعرتاضــات مــردم اصفهــان هســتیم کــه میگوینــد «:زاینــدهرود مــا
کــو؟» یــا خشــکی دریاچــه ارومیــه و صدهــا مثــال دیگــر هســت کــه میتوانگفــت نــه تنهــا نتوانســتد
رفــاه بـرای مــردم ایجــاد کننــد بلکــه آنچــه را هــم کــه داشــتند ،از آنــان گرفتــه شــود .میتــوان گفــت کــه
ایــن نظــام قــرص نــان را از رس ســفرهای جامعــه گرفتــه و بــه جایــش قــرص برنــج گذاشــت .آمارهــای
رســمی جهانــی دربارخودکشــی نشــان میدهنــد کــه ایــران در بیــن  ۱۸۲کشــور جهــان ،رتبــه  ۱۲۴را
دارد .ایــن نشــانگر آن اســت کــه شــاخصهای فالکــت و افرسدگــی در ایـران چقــدر بــاال اســت .ایـران کــه
رسزمیــن غنــی از منابــع زیرزمینــی و معدنــی اســت ،میتوانــد همــه افــراد جامعــه را صاحباشــتغال
کــرده و از افرسدگــی رهایــی دهــد .ا ّمــا اقتصــاد ربــوی نظــام ،منیگــذارد کــه ایــن وقایــع بــه وجــود آیــد .از
ایــن رو  ٪۳۵/۹از ایــن آمــار جهانــی خودکشــی دربــار ایـران از آن جوانــان اســت .ایــن یکــی از فرجامهــای
اســت کــه در انتظــار جوانــان کمیــن کــرده اســت .همچنیــن جوانــان ایرانــی بــه دنبــال رســیدن بــه آزادی
و جامعــه ای ســامل بــه اروپــا و یــا دیگــر کشــورها مهاجــرت میکننــد ،ولــی وقتــیبــه آنجــا میرونــد بــه
ایــن مســئله پــی مــی برنــد کــه صــدای دهــل از دور خــوش اســت .زیـرا آن جوامــع تنهــا از ایــن جوانــان

بهعنــوان نیــروی کاری میخواهنــد و دیگــر هیــچ .ایــن اثبــات را آمارهــای رســمی جهانــی اعــام دارنــد
کــه کشــوری همچــون آملــان کــه در رتبــه نخســت پیرتریــن شــاغلین دنیــا قـرار دارنــد و ایــن مســئله ســبب
میشــود تــا نیــروی کار و جــوان را بپذیــرد .پــس آن معلــوم میشــود کــه جــوان بــه هرجــا کــه بــرود بازهــم
هــان ذهنیــت پیرســاالر تنهــا او را ب ـرای بــرآورده کــردن خواستههایشــان میخواهنــد و هیــچ پــروژهای
دیگــر ب ـرای جوانــان ،از ایــن رو جــوان بــه راه نهیلیســم میرســند و بــس.
ســوال ایــن اســت کــه ب ـرای گــذار و راه بــرون از ایــن بحرانهــا کــه نــه تنهــا ای ـران بلکــه جهــان را در
برگرفتــه چــه بایــد کــرد؟
مــا از دیــاه ســال پیــش شــاهد اعرتاضــات و تظاهراتــی علیــه نظــام هســتیم ،ایــن اعرتاضــات کــه در
طــول ایــن چهــار دهــه رادیکالتــر و همگانیتــر بــوده اســت کــه بیشــر آحــاد و اقشــار جامعــه از جــوان
گرفتــه تــا پیــر ،از کارگــر تــا فرهنگیــان و همــه را در برگرفتــه و در بیشــر هرهــا هــم منتــر گشــته اســت
بــه شــیوهای کــه نــام از شــهرهای مــی آیــد کــه تــا بحــال شــنیده نشــده بــود ،هامننــد قهدریجــان .ایــن
اعرتاضــات بــه شــیوهای بــوده کــه میتــوان گفــت اســتارت آغــاز یــک انقــاب اســت .شــعارهای معرتضیــون
نشــان از آن دارد کــه متامــی بازیهــای سیاســی دولــت برایشــان آشــکار شــده اســت ،بههمیــن خاطــر
شــاهد شــعارهای «اصالحطلــب و اصولگ ـرا دیگــه متــام ماج ـرا» هســتیم .همچنیــن در شــعارها معلــوم
میشــود کــه پــی بــه رضورت اتحــاد و انســجام در ایــن قیامهــا ب ـرای رســیدن بــه انقــاب بردهانــد .زی ـرا
در شــعار آنــان ،شــعارهای مبنــی بــر «نرتســید ،نرتســید ،همــه بــا هــم هســتیم» بودیــم کــه ایــن بــه معنایــی
آن اســت کــه هرچقــدر دولــت رسکــوب کنــد ،بــاز هــم اتحــاد مــا ســبب شکســت نظــام میشــود .از ایــن
رو تنهــا راه گــذار بــه انقالبــی کــه دیگــر تبدیــل بــه ضــد انقــاب نشــود ،تنهــا از راه پراکتیــک آگاهانــه و
ســازماندهی شــده و داشــن آلرتناتیــو ممکــن میگــردد.
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پرداخــن بــه مقولــه اقتصــاد در ای ـران از بنیادیتریــن مقــوالت اســت .زی ـرا جمهــوری اســامی اســت .ا ّمــا جمهوریتــی آغشــته
و آلــوده بــه مذهــب راس ـتگرایی رسمای ـهداری میباشــد .آنچــه شــعار اساســی در چهــل ســال عمــر جمهــوری اســامی بــوده،
ضدیــت بــا رسمای ـهداری غــرب اســت .زی ـرا ای ـران کنونــی ضــد رسمای ـهداری و نظــام اقتصــادی آن نیســت بلکــه خــود مختلــط بــا
آن اســت و رسمایـهداری گلوبــال غــرب بــا رسمایـهداری تئوکراتیــک ایـران در رقابــت قــدرت و رسمایــه هســتند .شــاید ایــن رقابــت
در قالــب تحریمهــا ،حــوزه قــدرت و رسمایــه را در برمیگیــرد ،امــا م ـیرود کــه فروپاشــی ســاختاری کل نظــام را موجــب گــردد.
آنچــه بــا نــام رسمایــه و خصوصــی ســازی وحشــتناک در ای ـران پیــروی میگــردد ،ای ـران را بــه لبــه پرتــگاه بردهاســت .فرهنگــی
مــورد بحــث اســت کــه ســنتی چهلســاله دارد و آن ســنت مــداوم آلــوده بــه ویــروس پــول ،رسمایــه و تجــارت مافیایــی – رشکتــی
رسمایـهداری اســت کــه الیگارشــی شــیعی علمــدار آن اســت .ایــن الیگارشــی بــه اختاپــوس بلعنــده متامــی ثروتهــای مردمــان ایـران
مبــدل شــده اســت.
آنکــه بــه ســتون اساســی غــارت اقتصــاد ای ـران مبــدل شــده و آن را رانتــی و ربــوی ســاخته ،خزیــدن ســپاه پاســداران در سلســله
مراتــب رشیانهــای تولیــد ،غــارت ،واردات ،عرضــه و تقاضــا و بــه طغیــان واداشــن هــوس بــازار متامــی شــهرهای ای ـران نســبت
بــه آن رشیانهاســت .الیگارشــی شــیعی بــا رسدمــداری ســپاه لحظــه بــه لحظــه و مرتبــا ایــن هــوس را عطشــناک میســازد تــا بــا
تحریــک بازارهــای ســوداگرای رسارس آن کشــور ،بــا شــبکه تنومنــد بــده بســتان و غــارت ،ســودهای فــوق کالنــی بــه جیــب میزنــد.
وقتــی خمینــی شــکلگیری ســپاه را اعــان داشــت ،در هــان آوان انقــاب و پــس از جنــگ ای ـران ع ـراق ،رفســنجانی بــه عنــوان
رسدار ســپاه و دوران ســازندگی ،ســپاه را در الیههــای اقتصــاد و حــوزه آلــوده آن وارد کــرد .بــازار پــس از جنــگ ،جــای جنــگ را
بـرای ســپاه و بســیج گرفــت .ا ّمــا واقعیــت ایــن اســت کــه بســیج نهــادی حیلهگــر بـرای جــذب جوانــان در ارگانهــای وســیع ســپاه
اســت کــه هیــچ وقــت تغذیــه اقتصــادی عــادی نــدارد .چناچــه یــک فــرد در ازای یکــم حقــوق یــا مقــدار کــم کاال و ارزاق ،خریــده
میشــود .بســیج ســازی هامنــا خریــدن نیــروی کار جوانــان بــا یــک قیمــت نــازل اســت .هرفــرد بســیج وقتــی قیمــت باالتــر میپایــد
کــه بهعنــوان کادر رســمی در نیــروی نظامــی – اقتصــادی ســپاه درآیــد .اینجاســت کــه یــک جــوان پــس از طــی ایــن فرآینــد و
طــی مراحــل غیرفعــال و نیمهفعــال و کامــا فعــال وارد شــبکه مافیــای ســپاه میگــردد .آنکــه کادر میشــود ،ناچــار اســت قبــل
از آن ،بهعنــوان عضــو بســیج جهــاد ســازندگی بایــد ،ســالها بصــورت مطیــع کارکنــد کــه ایــن یعنــی فروخــن نیــروی کار جــوان
بــه رسمایـهداری ســپاه بــا یــک فیمــت ارزان یــا بــدون قیمــت .ســپاه پــر ایــن کار ،معنویــت ســاختگی را بــا تبلیغــات گســرده بــه
جــوان خــام و بــدون پشــتیبان بــه قبــول کــردن میدهــد و از او بهــره میکشــد .ســپاه یــا بسیجســازی ،در واقــع ارتشــی ارزان از
جوانــان مجــذوب بــه خــود میســازد کــه کارکــرد آنهــا چنــد منظــوره اســت .هــم در رسکــوب جامعــه بــکار بــرده مــی شــوند و هــم
در غــارت اقتصــادی و هــم غــارت سیاســی – نظامــی .در هیــچ جــای جهــان چنیــن ســازماندهی بیرحامنــه و ارزانــی در قالــب
بردگــی معنــوی دینــی انجــام نشــده اســت.
آنچــه کــه تحــت نــام رتــش بیســت میلیونــی عنــوان میکننــد ،منظــور همیــن نیــروی کار ارزان جوانــان بســیج  .ســپاه اســت .ایــن
رونــد خــود نقــص آشــکار قانــون اساســی ایـران اســت .نهــاد ســپاه در زمینــه بهرهکشــی اقتصــادی پشــت پــرده نهــاد بســیج اســت.
اگــر چنیــن ســازماندهی منیبــود ،ســپاه هیــچ وقــت منیتوانســت بــر بنــادر ،ســاخت و ســاز ســاختامنی و راه ،واردات ،صــادرات،
مخاب ـرات ،بــرق ،پروژههــای ســد ســازی ،کارخانهداریمونتاژیمرصفگ ـرا ولــی غیــره تولیــدی و  ...ســلطه یابــد .امــروزه بخاطــر
تحریمهــا روحانــی و دولتــش بــا هامهنگــی ســپاه در راســتای کمکــردن شــدتتحریمهــا دســت بــه خصوصیســازی زده اســت.
رسمایــهداران حــوزه خصوصــی ســازی اغلــب خــود عوامــل ســپاه هســتند .خصوصــی ســازی هامنــا مبــدل ســاخنت کل جامعــه
بــه لقم ـهای حــارض ب ـرای بلعیــده شــدن کامــل توســط رسمای ـهداری اســت .قربانــی کــردن جامعــه ب ـرای رســتگار ســاخنت دولــت
ربــوی از فروپاشــی اســت .اقتصــاد در ایـران دیگــر مقولــه نیســت کــه بصــورت علمــی و جامعــه محــور بــه پیــش بــرده میشــود.
بخاطــر اینکــه الیگارشــی شــیعی تجــارت پیشــه اشــت و بــه تولیــد داخلــی علیرغــم تبلیغــات گســرده«اقتصاد مقاومتــی» دســت
منیزنــد ،فروپاشــی حتمــی شــده اســت .رشکتهــای دولتــی ،بانکهــای ربــوی ،ســپاه و بســیج و نهادهــای رهــری از جملــه
نهادهــای فشــار بــر نیــروی جوانــان در رسارس ایـران هســتند .یــا در دام واحدهــای تولیــد و تجــارت گیــر میافتنــد یــا در دام ســپاه
و بان ـکداری تئوکراتیــک .آنچــه در دانشــگاهها تحــت عنــوان تئــوری و دکرتینهــای جمهــوری اســامی بعنــوان اقتصــاد تدریــس
میشــود ،هامنــا اقتصــاد نیســت بلکــه یــک مشــت اراجیــف ریاضیاتــی و آمــاری دروغیــن ب ـرای فریفــن اذهــان عمومــی اســت.
اقتصــاد کار یــک نهــاد دولتــی نیســت ،کار مــردم و جامعــه اســت .ا ّمــا در ایـران نیــروی کار مالکیــت نــدارد و فقــط اســیر مراتــب
و قوانیــن دســتمزد بــازار دولــت اســت .ایــن اقتصــاد ،اقتصــاد اســامی همگـرا و همیــار نیســت ،اقتصــادی از نــوع اســیر شــده در
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الی چرخهــای مدرنیتــه رسمای ـهداری تئوکراتیــک اســت .مدرنیتهگرایــی در ای ـران در رسارس خاورمیانــه قویتــر از ســایر کشــورها
اســت .در حالیکــه چالــش بــزرگ آن انح ـراف بســویی مدرنیتــه اروپــا بــا ســه پایــه « رسمایــه ،صنعــت و دولــت – ملــت» اســت.
هــر ســه مقولــه هــم کامــا تحــت ســلطه ســپاه و نهادهــای گســرده والیــت فقیــه قـرار دارنــد .اقتصــاد در قالــب ایــن ســه گانــه
اهدافــی ب ـرای نظــام بــه شــار میآیــد کــه متشــکل از اهــداف( نظامــی ،سیاســی و مالــی) اســت .جنبههــای نظامــی و سیاســی
در برنامههــا و پروژههــای ســپاه و البــی برجســته ترنــد و هــدف نهایــی ایجــاد اقتصــاد طبیعــی نیســت بلکــه ســلطه بــر جامعــه
اســت .در ابــن اثنــا ،نیــروی جوانــان و فــارغ التحصیــل رسگــردان در میانــه دندانههــای چــرج نااقتصــاد نظــام گیــر میافتنــد کــه
یــا بایــد بیــکاری و بیــگاری را تحمــل کننــد یــا در قبــال چندرغــازی دســتمزد تســلیم حوزههــای ســپاه و بســیج شــود .ایــن ،ماهیــت
اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه هــدف آن ،ایجــاد ســنگرهای از جوانــان ،بیــکاران ،بیــگاران در مقابــل طرفهــای بیناملللــی رقابــت
اســت .لــذا بیــکاری نیــروی کار جوانــان موجــب جــذب آنهــا در حوضههــای نظامــی و جهــادی متقلــب بـرای اســتفاده در جنــگ
علیــه اروپــا ،ارسائیــل و آمریــکا میشــود .پــس هــدف ،رسارس نظامــی – سیاســی اســت نــه اقتصــادی .اینجــا دیگــر پایــان راه بـرای
یــک فــرد ایرانــی اســت .نیــروی کار ارزان و فـراوان جوانــان مولــد و متحــرک نظــام اســتثامر نظــام ربــوی ایـران شــده اســت .آنهــای
کــه نخبــگان هســتند هــم در قالــب ف ـرار مغزهــا بــه کشــورهای دیگــر میگریزنــد .ف ـرار از ســلطه.
پدیــده بیــکاری و بیــگاران ملیتهــای ای ـران یــک پدیــده و حشــتناک و بیرحامنــه دیگــر اســت .پدیــدهای اســت کــه طــی آن
مردمــان و جوانــان بلــوچ ،گیلــک ،آذری ،کــورد ،عــرب نخســت از دانــش و مهــارت اقتصــادی محــروم گردانــده میشــوند ،ســپس
همــه آنهــا بــه دنبــال کارمــزدی بــه کالن شــهرهای تهـران ،اصفهــان و  ...رسازیــر میشــوند .ایــن رونــد موجــب وابســتگی اقتصــادی
مــداوم ایــن ملیتهــا بــه تهـران و پایتخــت مــی گردنــد .اگــر نــه بایــد در مناطــق خــود از رس ناچــاری جــذب ســپاه و بســیج شــوند.
کلیــت مبــارزه ایــن ملیتهــا بهویــژه کوردهــا در راســتای نخســت رهایــی سیاســی موجودیــت اســت .ســپس رهایــی از وابســتگی
اقتصــادی در مراحــل بعــدی مبــارزه .چــه بســا امــروزه بخاطــر ســلطه مافیــای ســپاه و پروژهــا و بویــژه بــر ســد ســازی ،غــارت
منابــع معدنــی و آبــی ،نسلکشــی فرهنگــی و فیزیکــی تکمیــل شــده اســت .در واقــع پــروژه مبــارزه کوردهــا و ملیتهــای ایـران،
مقابلــه یــا پروژههــای اقتصــادی ،نظامــی و سیاســی اســت .ســاح نیرومنــد جنبــش کوردهــا هــم ســاح ایدئولوژیــک و آگاه ســازی
و بیــداری علیــه ایــن نظــام غاضــب و اشــغالگر اســت.
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ی
جهــت آنکــه یــک جامعــه از نقطــه نظــر فرهنگــی تعریــف گــردد
در وهلــه نخســت تحلیــل و ارزیابــی فرهنــگ در چارچــوب بنیادیــن
و معنــای اغــاض ناپذیــر میباشــد .فرهنــگ اصطالحــی میباشــد
کــه از لحــاظ ســاختارین ومعنــای بــه مــوازات همدیگــر تعریــف
میشــوند .از یــک بعــد تحلیــل منــودن فرهنــگ صحیــح نبــوده
و ناقــص خواهــد بود.هامنطــور کــه رهربآپــو نیــز در ایــن بــاره
بدیــن شــیوه تحلیــل منــوده کــه "تعریــف ناقــص وتــک بعــدی
فرهنــگ بــه مثابــه ی کاســه ای آب میمانــد کــه زمانــی کاســه
شکســت دیگربحــث ازوجــود آب فایــده نداشــته و اگــر بحــث شــود
دیگرب ـرای صاحــب کاســه نبــوده چونکــه آب عنرصحیاتــی اســت
کــه جهــت صاحبــان زمینهــا یــا کاســه هــای دیگــر جــاری گشــته
اســت" .بنــا برگفتــه هــای رهربآپــو بــه هنــگام تعریفــی ازفرهنــگ
یــک جامعــه ب ـرای دســتیابی بــه تعریفــی صحیــح بایســتی متامــی
ابعــاد را درنظــر گرفــت وبــه مــوازات آن نقــاظ ضعــف وقــوت
آن را بــه درســتی ارزیابــی وبرســی منــود وآســیب شناســی کــرد.
همچنیــن در صــورت متــرر گشــن فرهنــگ ایــن احتــال وجــود
خواهــد داشــت کــه فرهنــگ در راســتای منافــع طبقــه ای خــاص بــه
کارگرفتــه شــود وبــه اب ـزاری جهــت آسمیالســیون قراربگیــرد.
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فرهنــگ بــه طــور کلــی شــامل متــام ابعــاد مملــوس ومضمــون جامعــه برشیــی میباشــد کــه طــی تاریــخ بــری
بدســت آورده اســت .زبــان،آداب و رســوم،هرن،علم ،ابعــاد اقتصــادی ،سیاســی واجتامعــی و ...همگــی در ایــن
حیطــه تعریــف گشــته قــرار میگیرنــد .فرهنــگ بــه مثابــهی هویــت هــر قــوم و مللــی میباشــد کــه از
آغازتاریــخ بــری نســل بــه نســل تــا بــا امــروز انتقــال پیــدا منــوده و بدیــن شــیوه از خویــش صیانــت ورزیــده
اســت .شــکی نیســت کــه هــر جامعــه از فرهنگــی مختــص بــه خویــش بنــا بــر موقعیــت سیاســی – اجتامعــی
و جغرافیــای بهرهمنــد میباشــد ،امــا هامنطــور کــه در بــاال نیــز بــه آن اشــاره منودیــم احتــال جهتدهــی آن
ازطریــق طبقــه حاکــم ممکــن میباشــد .فرهنــگ دارای انــرژی و تــوان خــارق العــادهای میباشــد کــه انســجام
واســتحکام آن وبــه مــوازات آن تضعیفبــودن آن در جایــگاه و موقعیــت سیاســی –اجتامعــی هرجامعــهای
بســیار تاثیرگذارمیباشــد.
فرهنــگ مقولــهٰای میباشــد کــه هــر جامعــهای بــرآن اســتوار بــوده واز طریــق آن بــه دفــاع از دســتاوردها
وارزشهــای اجتامعــی خویــش میپردازنــد .فرهنــگ جــای میباشــد کــه از آســیبهای خارجــی در قبــال
جامعــه محافظــت میمنایــد .بنــا برایــن حقیقــت ،نظــام اقتدارگ ـرا همــواره ب ـرای اســتحاکم منــودن پایههــای
اقتــدار و ایدئولــوژی خویــش و تســلط و بــه اســارت گرفــن هــر جامعـهای دروهلــه نخســت فرهنــگ آن جامعــه
را مــورد هــدف قـرار داده و ســعی برایــن دارنــد کــه بــا اســتحالهی فرهنگــی بــه اســتثامر خویــش دســت یابــد.
یکــی از راههــای اســتحاله آســمیله منــودن فرهنــگ مغلــوب در بطــن فرهنــگ خویــش و جهتدهــی آن در
راســتای اهــداف خویــش میباشــد.
زن بــه ســبب پیشــینهی تاریخــی کــه در رونــد تکامــل اجتامعــی جامعــه بــری دارد .از پیشــاهنگان جامعــه
بــه شــار رفتــه و بــه ســبب ایــن ویژگــی تاریخــی خویــش میباشــد کــه بــه مثابـهی مدافعــان حقیقــی جامعــه
بــری شــناخته میشــوند .ایــن زنــان هســتند کــه بــا خویــش فرهنــگ اصیــل جامعــه را ســینه بــه ســینه ب ـرای
جامعــه امــروزی انتقــال دادهانــد و وارثــان حقیقــی فرهنــگ هســتند .زنــان بــه ســبب دارابــودن ایــن خصایــص
فرهنگــی همــواره در ردیــف اول کانــون توجــه نظــام اقتدارگ ـرا ق ـرار گرفتــه و مــورد تهاجــم ق ـرار میگیرنــد.
نظــام بــا بــه تســلیم کشــاندن اراده و بــاوری زنــان و تســلط بــر ابعــاد زندگــی آنــان خواهــان مســلط شــدن
بــر اراده کل جامعــه میباشــد .از ایــن جهــت بــا ابــژه منــودن زنــان و کاالمنودگــی آنــان در راســتای اهــداف
اقتدارگرایانشــان آنــان را بــدون هویــت و اراده کــرده و تاریــخ حقیقــی اجتامعــی شدنشــان را از آنــان پنهــان
منــوده وآنــان را ضعیــف و بــدون پتانســیل اجتامعــی فــرض میمناینــد .بنابرایــن بــه گفتـهی رهربآپــو کـه « بـرای
فهمیــدن از وضعیــت سیاســی و اجتامعــی هــر جامع ـهای در وهلــه نخســت بــه جایــگاه و وضعیــت زنــان در
متامــی عرصههــای اجتامعــی سیاســی بایســتی توجــه منــود » .بایــد بــه زنــان بــه مثابـهی اولیــن قــر بــه اســارت
گرفتــهشــده نگریســت و بــا توجــه بــه ایــن وضعیــت دارای موضــع گیــری راســتین بــود.
در ایــن کــره خاکــی موقعیــت جغرافیــای و منابــع و ثــروت زیرزمینــی ،از دالیلــی میباشــد کــه هــر رسزمینــی
کــه آن را دارا باشــد ،درکانــون توجــه نیرویهــای هژمونگـرا قـرا خــواه گرفت.جنگهــای خونیــن ،آسمیالســیون
فرهنگــی و فیزیکــی ،قتلعامهــای قومــی -اتنیکــی و ...فراوانــی درایــن راســتا رخ داده اســت .ایــران نیــز
دیــاری میباشــد کــه بــه ســبب دارابــودن ایــن خصلتهــا از دیــد نیروهــای هژمونگ ـرا پنهــان نگشــته اســت.
ایـران از لحــاظ جغرافیــای در حیطـهی هــال زاگــروس  -تــورس قـرار گرفتــه و از وارثــان حقیقــی ایــن رسزمیــن
میباشــد .درایــن هــال طالیــی اقوامــی ماننــد کــورد ،فــارس ،عــرب ،آشــوری ،ارمنــی  ،ســوریانی  ،آذری وبلوچــی
.....موجودیــت دارنــد وهرکــدام بــه مثاب ـهی هویــت ایــن هــال میباشــند .ایــن رسزمیــن بــه ســبب برخــوردار
بــودن از موزائیــک فرهنگــی و غنــای منابــع طبیعــی  ،دســتاوردهای بــی نظیــری را بــه ارمغــان آوردهاســت .اقــوام
بلــوچ ،فــارس ،کــورد ،عــرب وآذری و باورهــای مختلفــی ماننــد مســلامن ،زردشــتی ،یارســان ،بهــای ،مســیحی و...
هرکــدام یکــی از موزائیــک را بــه خویــش اختصــاص داده و بــا فرهنــگ مختــص بــه خویــش ایـران را متنوعتــر
و رنگینتــر منودهانــد .ایــران بــا اتــکا بــر فرهنگهــا مختلــف همــواره در برابــر هجــوم نیروهــای خارجــی
توانســته از خویــش دفــاع منــوده و بدیــن شــیوه تاکنــون توانســته اســت بــه بقــای خویــش تــداوم بدهــد.
در طــول رونــد تاریخــی کــه ای ـران ســپری منــوده اســت ،بــا ف ـراز ونشــیبهای فراوانــی روبــرو گشــته اســت.
جوامــع ایرانــی از هــان آغــاز متــدن مرکــزی همــواره دســت خــوش تغیــرات گشــته و رسد و گــرم چشــیده

نیروهــای هژمونگــرا میباشــند .در طــی ایــن رونــد نیروهــای مرکزیخــواه زیــادی
وارد ورق هــای تاریــخ دیــار ایـران گشــته انــد و هــر کــدام مطابــق فرهنــگ اســتعامر
گــری خویــش بــر فرهنــگ ایـران ُمهــر خویــش را زده و خواهــان ذوبمنــودن فرهنــگ
خلقهــای ایرانــی در فرهنــگ اســتعامرگر خویــش بودنــد .اکنــون میتــوان شــاهد
ردپــای هرکــدام از آن فرهنگهــای خارجــی و بیگانــه بــا فرهنــگ اصیــل ایرانــی کــه
از غنــای فرهنگــی فراوانــی برخــوردار اســت ،میباشــیم.
ب ـرای منونــه حکومــت صفویــه بــا متاثــر شــدن از فرهنــگ اســام شــیعه گ ـرای را
در ای ـران بــه مثابــه ی مذهــب رســمی بــه رســمیت شــناخت و بدیــن شــیوه خطــی
سیاســی را بــا اتــکا برفرهنــگ اســام سیاســی در پیــش گرفــت کــه تنهــا منافــع
قــر اقتدارگ ـرا را مــد نظــر داشــت .حکومــت صفویــه بــا انتخــاب چنیــن تصمیمــی
خواســتار مقابلــه بــه امپراطــوری عثامنــی بــود کــه ســنی مذهــب بودنــد و همچنیــن
ایجــاد منــودن حاکمیــت خویــش بــر خلقهــای ایــران بــود .در دوران قاجــار نیــز
در زمــان نارصالدیــن شــاه بــا ســفرهای خارج ـهای کــه رفتنــد ،فرهنــگ غربــی وارد
ای ـران گشــت و همچنیــن تــا حــدی اف ـرادی کــه ب ـرای تحصیــل بــه خــارج فرســتاده
شــده بودنــد ،بــا خویــش فرهنــگ و شــیوه زندگــی آنــان را باخویــش بــه ایـران آورده و
ســعی بــر مدرنیزاســیون ایـران میکردنــد کــه ایــن کار باعــث اعـراض جامعــه گشــت
و باعــث ایجــاد دوران مرشوطیــت اول گشــت .بــا گــذر از دوران قاجــار و وارد گشــن
بــه دوران پهلــوی نیــز مــردم ایـران بــا اســتحاله فرهنگــی بســیاری مواجــه گشــتند .بــا
رفــن رضــا شــاه بــه ترکیــه و دیــدار بــا مصف ـی کاملپاشــا ،رضاشــاه خواهــان تغییــر
ســاختار ایـران و مدرنیزاســیون ایـران بــود .رضاشــاه بــا صــادر منــودن دســتور کشــف
حجــاب و تغییــر در فرهنــگ ایـران خواهــان رســیدن بــه اهــداف خویــش یعنــی مبدل
منــودن فرهنــگ ایرانــی بــه فرهنگهــای اروپــای بــود .رضــا شــاه و محمدرضــا شــاه
بــا سیاســتهای اتحــاذ شــدهای کــه در قبــال خلقهــای ایرانــی بــه کار گرفتنــد،
باعــث ایجــاد اعــراض و قیــام در برابرشــان گشــت .در ایــن راســتا متــام قرشهــا
وطبقههــای مختلــف جهــت برانــدازی حکومــت پهلــوی بــه مبــارزه پرداختهانــد.
در رونــد برانــدازی حکومــت پهلــوی چــپ گراهــا ،اســام گراهــا ،زنــان ،روشــنفکران
و....مشــارکت منــوده و انقــاب 1357را بــه ارمغــان آوردنــد .انقــاب 57ایـران انقالبــی
میباشــد کــه هــر رنــگ وملتــی اعــم از فــارس ،کورد،عــرب وآذری مشــارکت منودنــد.
استحاله فرهنگی ایران بعد انقالب ۱۳۵۷
جوامــع ایرانــی بــه هنــگام انقــاب  ۱۳۵۷در حــال وهــوای هیجــان انقــاب بــوده واز
سیاس ـتها و برنامههــای کــه نظــام بــه قــدرت رســیده در قبالشــان پیــاده میمنــود
بــی خــر بودنــد .گرمــای انقــاب مانــع از نظــارت کامــل خلــق بــر فعالیتهایشــان
گشــته بــود ،برهمیــن اســاس رضب املثــل دراینبــاره میباشــد کــه بنظــرم اشــاره
منــودن بــه آن منطقــی و بــه جــا خواهــد بــود « تــا وقتــی تنــور داغــه بایــد ،نــان
را چســپاند » .رژیــم ایــران نیــز ازایــن موقعیــت ســوء اســتفاده منــوده و افــکار و
اذهــان عمومــی را در راســتای افــکار خویــش دولــت  -ملــت مبتنــی برشــیعه گ ـرای
و والیــت فقیــه وزن ســتیزی جهتدهــی منودنــد .هامنطــور کــه در بــاال نیــز بــه
جایــگاه و کارکــر زن در انتقــال فرهنــگ اشــاره منودیــم .از هــان اوایــل انقــاب
رژیــم ایـران موضــع گیــری خویــش را در برابــر جامعــه بــه ویــژه زنــان مشــخص کــرد.
در اســفند 57بــا وضــع قانــون حجــاب اجبــاری و حضــور زنــان باحجــاب دراماکــن
عمومــی و محــل کار ،اســامیمنودن قوانیــن اساســی ،تــک رنــگ منــودن جامعــه و
برتــری دادن فرهنــگ اســامی برســایر فرهنگهــای محلــی و متفــاوت ،جنســیتی
گشــن کار ،تعریــف هنجارهــای اجتامعــی براســاس ایدئولــوژی خویــش ،مردانــه

در ایـران جوانــان از تاریخ باشــکوهی
دربــارهی مبــارزه بــا بیعدالتــی
و اســتبداد برخــوردار میباشــند.
ب ـرای منونــه یکــی از اقشــاری کــه در
انقــاب  ۵۷دارای نقــش برجســتهای
بــود ،جوانــان بودنــد و بــه دنبــال
آن تســخیر ســفارت آمریــکا نیــز بــه
دســت آنــان صــورت گرفــت
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گشــن عرصههــای سیاســی و اجتامعــی ،تعریــف الگــو زن مــورد نظــر خویــش بــا بــه
کارگیــری رشیعــت اســامی ،تفکیــک منــودن مــدارس دخرتانــه و پرسانــه بــه بهانــه مامنعــت
از فســادی و بیاخالقــی در جامعــه ،ب ـرای کنــرل منــودن جامعــه سیســتم بســیج منــودن
جوانــان و بــه طــور کلــی جامعــه و ...همــه وهمــه اقداماتــی میباشــد کــه سیســتم
جمهــوری اســامی ایـران بعــد انقــاب 57مرحلــه بــه مرحلــه برجامعــه فــرض منــوده اســت.
بــه هنــگام بحــث وارزیابــی دربــاره ایـران بایســتی ایــن نکتــه را فرامــوش نکــرد کــه هــدف
مــا از نــگارش چنیــن مقالـهای رژیــم مســتبد اشــغالگرایران میباشــد کــه در هــر مرحلــه از
تاریــخ بــا شــیوه و طــرز فکــر و مدیریــت خواســتههای خویــش ر ا برجامعــه فــرض منــوده
اســت .گاه بــا قالــب امپراطــوری و گاهــی بــه قالــب اســامیت و جمهــوری کــه منونــه بــارز
آن رژیــم جمهــوری اســامی ای ـران میباشــد .بــه مــوازات ایــن مســائل کــه از آن بحــث
منودیــم بایســتی نقــش و جایــگاه ملتهــای کــه اکنــون در ایــران بــا حفــظ هویــت و
فرهنــگ خویــش بــدون هیــچ مشــکلی بــه شــکل مســاملتآمیزی زندگــی میکننــد ،نادیــده
نگرفتــه و حــق آنــان را در احیــا نگــه داشــن فرهنــگ ایرانــی نادیــده نگیریــم.
رژیــم در اوایــل انقــاب بنــا براینکــه وضعیــت داخلــی ای ـران در اوضــاع نابســامانی بــود
ســکان مدیریــت را بــه اصالحطلبــان واگــذار منــود و اندکــی پــس متامــی اقشــار و گروههــای
کــه در جریــان انقــاب نقــش داشــتند ،حــذف منــوده و خــود ســکان ایــن کشــتی تــازه
بازســازی شــده را بدســت گرفــت .رژیــم ای ـران سیاس ـتهای اســتحاله فرهنگــی فراوانــی
را پیــش روی خویــش ق ـرار داد .بــه شــیوهای پیوســته آنــان را بــر جامعــه ایرانــی جهــت
ذوب منــودن فرهنــگ خلقهــای ایرانــی فــرض منودنــد .یکــی ازسیاســتهای اســتحالهی
مخوفــی کــه رژیــم ایــران درمقابــل خلقهــای ایــران انجــام داد تنــگ کــردن محوطــه
سیاســی -اجتامعــی بـرای بــاوری وعقایــد غیراســامی یــا بهــر اســت بگویــم عقایــد خــارج
از والیــت فقیــه بــود .بــا ایــن کار بهائــی ،یهــودی ،مســیحی و زرتشــتیهای فراوانــی بــه
حکــم محاربــه بــه خــدا بــه زنــدان افکنــده شــده و مدتــی بعــد بــا دار آویختــه شــدهاند
و بدیــن شــیوه بــه پــاک ســازی و انکارمنــودن باوریهــای پرداخــت کــه در طــول تاریــخ
ای ـران بــا حفــظ هویــت خویــش درکناریکدیگــر زندگــی کردهانــد .افــزون برایــن بــا بــه
رســمیت شــناخنت مذهــب شــیعه در ای ـران ،میــان مذاهــب دیگــر تفرقــه انداختــه و آنــان
را از هــم دور نگــه داشــته و بــه مثابهــی چامخــی در برابــر همدیگــر اســتفاده میمنایــد.
ماننــد کینــهدوزی کــه میــان خلــق کُــرد و آذری یــا عــرب و فــارس و....وجــود دارد کــه
دراصــل و در تاریــخ ایــن خلقهــا چنیــن دغدغـهای وجــود نداشــته اســت .همچنیــن یکــی
دیگــر از سیاس ـتهای اســتحاله ی فرهنگــی ای ـران تاســیس نهضــت ســوادآموزی بــود کــه
ازایــن طریــق ایــن سیاســت وارد دنیــای جامعــه گشــته و ازایــن طریــق درصــدد آســمیله
منــودن زنــان و جوانــان درزیــر چــر ایدئولــوژی خویــش بودنــد در همیــن راســتا رشایــط
ســواد آمــوزی ر ا آســان منــوده و ملتهــای دیگــر راکــه در نقــاط دوردســت ایــران
زندگــی میکردنــد .بــا فرهنــگ اقتــدار و یکدس ـتداری خویــش آشــنا و تحــت تاثیــر ق ـرار
میدادنــد و ازایــن طریــق آنــان را از فرهنــگ هــزاران ســاله خویــش دور و در درون
فرهنــگ اقتدارگــری خویــش ذوب میمنودنــد .ایــن سیاســت بــا هــدف تســلط شــدن و
کنــرل منــودن متــام ابعــاد زندگــی مــردم بــه ویــژه کنــرل منــودن افــکار وعقایــد آنــان بــود.
طــرح بســیج منــودن جامعــه بــه بهانــهی پاســداری از دســتاوردها انقــاب خــود نیــز
بهنوب ـهی خویــش خلقهــای ای ـران را بــا اســتحاله ی سیاســی  -فرهنگــی جــدی مواجــه
ســاخت .تشــکیل ارتــش ۲۰میلیونــی کــه بــا پیشــنهاد خمینــی وافــراد او تشــکیل شــد.
رضب ـهی مهلکــی بــر فرهنــگ جوامــع ایرانــی وارد گشــت .بــا آمــوزش آنــان در راســتای

بــه طــور کلــی رژیــم ایــران در
طــول ایــن ۴۰ســال حکومــت
خویــش کارنامـهای ســیاه برجــای
گذاشــته کــه بــه هیــچ شــیوهای
قــادر بــه پــاک منــودن آن نیســت.
در طــول ایــن ۴۰ســال۴۰ ،میلیون
زن کــه نیمــی ازجمعیــت ایــران
را تشــکیل میدهنــد ،نادیــده
گرفتــه و پایههــای اقتــدار
خویــش را برپایــال منــودن
حقوقشــان بنــا نهــاده اســت
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اهــداف خبیــث خویــش هرگونــه تعــرض و تجــاوز را بــر آنــان اعــال منــوده و بدیــن شــیوه از آنــان اســتفاده منودهانــد.
بســیج بــودن بــه مثابــه ی انکارهویــت خویــش و قبــول منــودن فرهنــگ طبق ـهی حاکــم بــوده کــه ایــن شــیوه خــود
حــس آزادیخواهــی و دمکراســی را در افـراد جامعــه کشــته و حــس ملیگـرای و فاشیســت بــودن ،در آنــان نهادینــه
کــرده .طبعــا فاشیس ـتبودن ضــد فرهنــگ کومینــال واصیــل بــوده و ایرانیــان را کــه دارای فرهنگــی کومینــال بــوده
را بدیــن شــیوه اســتحاله میمناینــد .رسکــوب قیامهــای جنبــش ســبز در  ۱۳۸۸و قیامهــای اســفند  ۱۳۹۶و ســال
جــاری بــه طــور عمــده از طریــق افـرادی کــه بســیج گشــتهاند صــورت پذیرفتــه اســت .جــای تأســف بــوده کــه زمانــی
خلقهــای ایـران در برانــدازی حکومــت مســتبد پهلــوی پیشــاهنگی منــوده ،امــا امــروز بــه دســت افـراد خــود جامعــه
کــه مــورد اســتحاله و ذوب شــدن فرهنگــی گشــته انــد ،رسکــوب گردنــد.
در ای ـران جوانــان از تاریــخ باشــکوهی دربــارهی مبــارزه بــا بیعدالتــی و اســتبداد برخــوردار میباشــند .ب ـرای منونــه
یکــی از اقشــاری کــه در انقــاب  ۵۷دارای نقــش برجســتهای بــود ،جوانــان بودنــد و بــه دنبــال آن تســخیر ســفارت
آمریــکا نیــز بــه دســت آنــان صــورت گرفــت .رژیــم ایـران برایــن حقیقــت واقــف بــوده و جهــت کنــرل منــودن پتانســیل
آنــان از هــر ترفنــدی اســتفاده منــوده تــا آنــان را محــدود بــه چارچــوب افــکار خویــش کنــد .افــزون بــر ایــن از جوانــان
دهههــای  ۶۰تــا  ۷۰بــه نــام نســل ســوخته نامــرده میشــود .اندکــی بعــد از انقــاب ،ای ـران بــا ع ـراق وارد جنگــی
گشــت کــه بــه دلیــل زیــاده خواهیهــای رژیــم جنــگ  ۸ســال بــه طــول انجامیــد .در ایــن مــدت چــه بســا جوانانــی
کــه بــا عشــق و دفــاع از آب و خــاک خویــش وارد جنــگ گشــته و قربانــی سیاسـتهای غیرانســانی جمهــوری ایـران
گشــتند .افزایــش آمــار دانشــجویان معتــاد در برهــه زمانــی کوتــاه در دهههــای 80-70اثباتــی اســت ،برسیاس ـتهای
ایـران کــه در ایــن راســتا قلــم را از آنــان گرفتــه و وافــور را در دستانشــان قـرار دادهانــد.
بــه طــور کلــی رژیــم ایـران در طــول ایــن ۴۰ســال حکومــت خویــش کارنامـهای ســیاه برجــای گذاشــته کــه بــه هیــچ
شــیوهای قــادر بــه پــاک منــودن آن نیســت .در طــول ایــن ۴۰ســال۴۰ ،میلیــون زن کــه نیمــی ازجمعیــت ایــران را
تشــکیل میدهنــد ،نادیــده گرفتــه و پایههــای اقتــدار خویــش را برپایــال منــودن حقوقشــان بنــا نهــاده اســت .زن
بــودن در رژیــم اســامی ایـران مـرادف میباشــد بــا محــروم بــودن از مزایــای اجتامعــی و دور مانــدن از مرکــز و در
حاشــیهماندن عرصههــای اجتامعــی  -سیاســی .رژیــم اشــغالگر ای ـران بــا اســتحالهی فرهنگــی ایرانیــان در صــدد ایــن
بــود کــه در میــان ملتهــای مختلــف ایرانــی تفرقهافکنــی منــوده و آنــان را بــه جــان هــم انداختــه تــا هیچــگاه بــار
دیگــر بــه فکــر اتحــاد و انقالبــی نویــن در صــورت لــزوم نباشــند .بدیــن ترتیــب بــه اقتــدار خویــش تــداوم بدهــد .امــا
غافــل از آنکــه خلقهــای ای ـران همــواره حتــی در صــورت بدتریــن رشایــط نیــز در برابــر هجمههــای رژیــم مســتبد
قدعلــم کــرده و بــه مبــارزه و قیــام پرداختهاســت .چونکــه فرهنــگ مقولـهای میباشــد کــه دارای تاریخــی بــه درازای
تاریــخ بــری بــوده و بدیــن شــیوه نهادینــه گشتهاســت .بــه همیــن ســبب در مــدت زمــان کوتاهــی ماننــد ۴۰ســال
اقتــدار رژیــم ای ـران اســتحاله نشــده و در صــورت اســتحاله شــدن نیــز بــار دیگــر خویــش را از نــو بازســازی منــوده
و بــر پایههــای خویــش میرویــد .برهمیــن مبنــا خلقهــای ای ـران بــه ویــژه زنــان و جوانــان بایســتی عــزم خویــش
را جــزم منــوده و بــا احیــا منــودن فرهنــگ کهــن خویــش در مقابــل نظــام حاکــم موضــع گیــری منــوده و بــا رشــادت
فـراوان بــه مبــارزه پرداختــه و بــار دیگــر بــا روح آزادیخواهــی خویــش نظــام حاکــم را بــه چالــش طلبیــده و مطالبــات
خویــش را بدســت آورنــد
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التیــن اســت و بــە کاغــذ تــا شــدە و ســند مهر و
مــوم شــدە گفتــە میشــود .در دانــش سیاســی
د
ی
مفهومهــای گوناگــون دارد ،بــە
دیپلامســی لپ
م
ا
گفتــان و مذاکــرە ،و
ـا،
ـ
ه
ت
دول
ـان
ـ
می
ـط
ـ
رواب
سی هب
یــا دســتگاه ادارە کننـ ن
ـدەظروابــط میــان ملتهــا
ا
و ویژگیهــای شــخصی م
کســانی کــە در امــور
دیپلامتیــک هســتند گفتــە میشــود

س
گ
ض
م
ا
س
گ
س
م
ض
ـوعدیـوسرربر ـیاربـی
ـ
و
بە
ی
ـید
ـ
ر
ی
رب
یـ ررب و عوـ و ەب ی
ی
س
ض
ک
ل
پ
ا
رورتکوواهیدساملپدی
ف ادهیاووکارتردروآرضن،،نآدرراک
د ما
ف
ی
س
ش
ل
پ
وطیزاریرـبنشـ واییـکساملپدی
ارربدیید مرباراـکـی ویاـنـبریـرازیوط
یس
یف
ت
ل
ک
ی
س
ی
ف
ا
ت
س
آ
ت
ک
ل
ا
یدن
ر
ی
رب
ی
ی
ار
ع
ی
ا
ب
ن
ارربد
ک
س
آ
ت
ندی ر ی رب ی ی راع ی اب ن دربراک
مش
خ
م
ش
خ
ق
س
ش
م
ا
ا
ق
س
م
ش
ا
د
اه
بە
فربدروصصوردربرفیادوهاەعبود
دو ع وی ر
ی
لت
س
ی
ل
پ
خ
ی
ل
ت
ش
س
ی
پ
ل
خ
ـی،
ـ
دو
ـی
ـ
ا
م
د
و
ت
ا
ن
ـ
ـن
ـ
ا
اس
ـ
س
ا
رب
و
ش
،یـ ود یـ م د و ت انـ نـ ساـسا رب و
ش
م
ـخ
ـ
ص مــورد گارزیقابــی وباقــع ـگـردد.م خـشم
.ددرـ عـ و یـ ایزرا دروـ ص

هــدف از بیــان ایــن پیــش فرضهــا و تعاریـ
کلــی از دیپلامســی ،وارد شــدن بە خــود مبح
اســت و آن اینکــە دیپلامســی ایــران در دنیــ
چگونــە بــودە و دیپلــات کاران جمهــور
اســامی بــا چــە علمــی ایــن دانــش سیاســی ر
پیــروی منودەانــد .در سیاســت کالن بــە چــ
نحــوی سیاســت ورزی منودەانــد.

ن
اگ

ه
ی

بـرای رســیدگی بــە موضــوع و بررســی دیپلامســی و کارکــرد
آن ،رضورت و اهــداف و زیربنــای کاربــردی دیپلامســی و
رشایــط کاربــرد آن بایســتی تعاریفــی کلــی ب ـرای رســیدن
بــە اهــداف مشــخص مــورد بررســی واقــع شــود و بــر اســاس
ایــن شــناخت و دیپلامســی دولتــی ،مشــخص مــورد ارزیابــی
واقــع گــردد .هــدف رســیدن بــە مقاصــد سیاســی ،امنیتــی
و اقتصــادی یکــی از مهمرتیــن اهــداف کشــورها در پیونــد
و اعــال سیاســت خارجیشــان اســت و ب ـرای رســیدن بــە
مقاصــد خویــش نوعــی دیپلامســی مبتنــی بــر رویکردهــا و
ابزارهــای سیاســی ،اقتصــادی ،و نظامــی را بــکار میگیرنــد.
دیپلامســی در حوزەهــای مختلــف علــوم سیاســی و
ارتباطــات بینامللــل از معانــی مختلفــی برخــوردار اســت
و از ابعــاد مختلــف تعریــف شــدە اســت .دیپلامســی در
حوزەهــای مختلــف علــوم سیاســی و ارتباطــات بینامللــل
از معانــی مختلفــی برخــوردار اســت و از ابعــاد مختلــف
تعریــف شــدە اســت .بــە طــور کلــی دیپلامســی در معنــای
ســنتی آن نــە بــر اســاس سیاســت مدرنیتــە دمکراتیــک و
ملــت دمکر34اتیــک ،دیپلامســی شــامل ارتباطــات و تعامــات
نرشیهسیاسی ،ایدئولوژیک ،اجتامعی و
ـت هــا تعریــف شــدە اســت.
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جمعیـاتو
بیــن دولتهـ
کوردستان
جوانانرشق

ژیلەمۆ

سیامند معینی

ژیلەمۆ

نرشیهسیاسی ،ایدئولوژیک ،اجتامعی و فرهنگی
کوردستان 35
جمعیتجوانانرشق

مناینــدگان و مجریــان دیپلامســی ســنتی در رابطــە بــا مناینــدگان دولتهــای خارجــی ،منافــع کشــور متبــوع خــود را در چارچــوب اهــداف
راهــردی دولــت خــود در امــور بیــن املللــی تامیــن و پایەگــذاری میکنــد و همچنیــن زمینەســازی بـرای سیاسـتها یــا ابتــکارات جدیــد را در
زمــرە امــور خــود قـرار میدهــد .دولتهــا بــا توجــه بــه مســائل مربــوط بــه تأمیــن منافــع ژئوپلتیــک و حتــی منافــع ارزشیشــان مجبورنــد
از کشــوری بــه کشــور دیگــر رفتارهــای متفاوتــی داشــته باشــند .در سیاســت گــذاری دیپلامتیــک کاربردهــای متنــوع در ارتبــاط بــا رشایــط
مختلــف مــورد اجـرا واقــع میشــود ،مثــا نــوع نگاهــی کــه جمهــوری اســامی بــه ســاختار قــدرت در عـراق دارد و بــر اســاس مولفــە هــای
مختلــف رفتارهــای جداگانــە پیــرو مــی شــود ،نــگاه و رفتــار ایـران نســبت بــە عـراق بســیار متفــاوت از نــگاه آن بــه ســوریه اســت .لــذا ایــن
نظــم ســاختاری بــر رفتــار کارگـزار دولــت جمهــوری اســامی تأثیــر میگــذارد و منجــر بــه ایــن میشــود کــه دو سیاســت متفــاوت در عـراق
و ســوریه اجـرا شــود ،و ایــن نــوع بینــش و سیاســت ورزی ایـران را بــە نســبت دو کشــور مختلــف دیــدە و دیدگاهــی امنیتی-فرامنطقــەای آن
بــە خوبــی منایــان اســت .روشهــای مختلفــی از دیپلامســی در ارتبــاط بــا اشــکال جداگانــە و برخوردهــای دیپلامتیــک بــەکار گرفتــە میشــود،
در سیاســت بینامللــل از دیپلامســی فرهنگــی بــا نــام قــدرت نــرم یــاد میشــود ،و براســاس اقنــاع دیگ ـران و طــرف مقابــل ،مــورد اســتفادە
واقــع میگــردد .هامننــد اســتفادە از انتقــال ارزش و باورهــا ،موســیقی ،ادبیــات و رســانە میتــوان یــاد بــرد .در نهایــت آنکــه دیپلــات بایــد
آگاه باشــد و بـرای خــود از مصلحــت  ،تدبیــر و تامــل تعریفــی داشــته باشــد .بــه بیــان ســاده ،یــک دیپلــات خــوب ،آرمــان ،امــکان و توانــش
را همزمــان در نظــر میگیــرد .در عــر اطالعاتــی ،نگــرش متدنــی پیچیــده خواهــد بــود و در آن کنــش بایــد جــای واکنــش و پاســخ را بگیــرد.
و ایــن کــه سیاســت ورزی عبــارت اســت از تولیــد هــم زمــان سیاســت ،اقتصــاد ،موســیقی ،هــر ،خاطــره ســازی و هــر آنچــه در مقولــه دانــش
گنجانــده شــود .در روابــط دیپلامتیــک اهمیــت ویــژەای دارد کــە شــخص دیپلــات کار در مرحلــە اول یــک سیاســتمدار آگاە و مســلط بــر
روابــط دیپلامتیــک و عــرف و رســوم دیگـران باشــد و بــە آن احـرام بگــذارد و همزمــان بــە چنــد زبــان زنــدە دنیــا مســلط باشــد کــە ایــن یکــی
از ویژگــی یــک دیپلــات اســت کــە دیپلــات کاران جمهــوری اســامی ایـران فاقــد آن هســتند.
در اصــل دیپلامســی از دیپلــات گرفتــە شــدە و آن هــم مناینــدە سیاســی کشــوری در کشــور دیگــر اســت و یــا ملــت یــا فکــر مشــخصی را
منایندگــی میکنــد ،و خــود دیپلــات گرفتــە شــدە از دیپلومــای یونانــی و التیــن اســت و بــە کاغــذ تــا شــدە و ســند مهــر و مــوم شــدە گفتــە
میشــود .در دانــش سیاســی دیپلامســی مفهومهــای گوناگــون دارد ،بــە روابــط میــان دولتهــا ،گفتــان و مذاکــرە ،و یــا دســتگاه ادارە
کننــدە روابــط میــان ملتهــا و ویژگیهــای شــخصی کســانی کــە در امــور دیپلامتیــک هســتند گفتــە میشــود
هــدف از بیــان ایــن پیــش فرضهــا و تعاریــف کلــی از دیپلامســی ،وارد شــدن بــە خــود مبحــث اســت و آن اینکــە دیپلامســی ایـران در دنیــا
چگونــە بــودە و دیپلــات کاران جمهــوری اســامی بــا چــە علمــی ایــن دانــش سیاســی را پیــروی منودەانــد .در سیاســت کالن بــە چــە نحــوی
سیاســت ورزی منودەانــد.
تحــوالت منطقــەای در ایــن چنــد دهــە اخیــر رسیــع پیــش رفتــە و کشــورها و ملــل مختلــف منافــع خــاص خویــش را داشــتە و بــر اســاس
ایــن منافــع بــە شــکلی نیــروی خــود را در بــە کارگیــری دیپلامســی و لوبــی ســازی بــە کار گرفتەانــد ،دیپلامســی بومــی و محلــی یــا منطقــەای
و جهانــی بــا هــم ارتبــاط مســتقیم دارنــد و هــم بــە شــکلی مج ـزا عمــل میکننــد .دیپلامســی اگــر از منظــر کلــی بررســی شــود ،گفتــان
یــا دادوســتد میــان نیروهــا یــا کشــورهای مختلــف انجــام میگیــرد .منبــاب مثــال روسهــا یــک نــگاه راهــردی بــە مســائل ای ـران دارنــد و
میواهنــد بــا یــک نــوع ادغــام منطق ـهای بیــن دولتهــای میــان دریــای ســیاه ،مدیرتانــه ،دریــای خــزر و خلیــج فــارس و در حوزههایــی
همچــون مســائل اس ـراتژیک ،اتصــال اقتصــادی و اتصــال انــرژی ،منافــع خــود را متعــادل ســازند .هماکنــون مســائل اقتصــادی مربــوط بــه
اهمیــت بــازار آزاد ،دموکراســی ،حقــوق بــر و بهطــور کلــی اندیشـههای مربــوط بــه منفعتهــای سیاســی  -اقتصــادی ،وابســتگی متقابــل
و رضورت جهانیشــدن شــدیدا تحــتتأثیــر مســائل سیاســی -امنیتــی و منافعمحــور کشــورها ق ـرار گرفتــه و هــر کشــوری بــه فکــر منافــع
خــود و تــاش بـرای پــر کــردن خالءهــای ژئوپلیتیــک حاصــل از انتقــال سیاســی جــاری در منطقــه و دفــع تهدیــدات امنیتــی و سیاســی اســت.
اولیــن درســی کــە مــی تــوان از رویدادهــای چنــد ســال گذشــتە آموخــت ،ایــن اســت کــە مداخلــە جوییهــای بــرون مــرزی ای ـران منجــر
بــە تشــدید منازعــات جــاری شــده و بســری ب ـرای ایجــاد درگیریهــای تــازە ای در منطقــە بــوده اســت .تغییــر رژیــم در ع ـراق بــه رهــری
آمریــکا فرصــت تاریخــی بـرای ایـران فراهــم آورد تــا بـرای اولیــن بــار بعــد از قــرن پانزدهــم ،دوبــارە بــه بغــداد بازگــردد .ایــن نتیجــه کامــا
قابــل پیــش بینــی ،بـرای آمریــکا پیــروزی نبــود و تــا امــروز ظاهـرا همــه چیــز خــاف متایــات واشــنگنت پیــش رفتــه اســت و در ایــن راســتا
جمهــوری اســامی بــە شــکلی قابــل توجــە نفــوذ خــود را در بیــن شــیعیان و کوردهــای عراق(باشــور) افزایــش دادە اســت .ایـران بـرای مــدت
زمــان بیشــری توجــه خــود را بــه امــور ایــن کشــور همســایه کــه ســابقه دشــمنی هــم داشــت ،معطــوف داشــتە و از ایــن رو بایــد گفــت کــه
تهـران از مــدت زمانــی قبــل از واشــنگنت بــازی خــود را آغــاز کــرد ،و ایــن نــوع عملکــرد در منطقــە بــر اســاس سیاســت مداخلــە بــرون مــرزی
ایـران صــورت گرفتــە کــە رسچشــمە از بینــش صــدور انقــاب اســامی ایـران میگیــرد.
ایـران چندیــن دهــه اســت بــا ســوریە رابطــه دارد.جنــگ ایـران و عـراق در دهــه  ٨٠میــادی و ظهــور حــزب اللــه در لبنــان و جنــگ داخلــی
ســوریه ســبب شــده ایــن دو کشــور رابطــهی بــر مبنــای منافــع مشــرک داشــته باشــند .اکنــون کــه بــه نظــر میرســد آتــش جنــگ در ســوریه
رو بــه خاموشــی اســت ،ارزش کمکهــای نظامــی ای ـران هــم کاهــش یافتــه اســت و منافــع ســوریه ایجــاب میکنــد از قــدرت ای ـران در
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رسنوشــتش بکاهــد .اگرچــه کمکهــای ای ـران ب ـرای پیــروزی در ســوریه حیاتــی بــود ،امــا در زمــان الزم اســد و پوتیــن در جهــت دور کــردن
عنــارص تحــت حامیــت ایـران از مناطــق جنوبــی ســوریه اقــدام کردنــد و ایــن خــود نشــان از تحلیــل نادرســت سیاســت ایـران در ســوریە دارد.
ایــن کشــورها بــه تحقــق منافــع ایـران در دســتور کار ســوریه پــس از جنــگ در رابطــه بــا لبنــان و ارسائیــل هــم متایلــی نداشــتند .تـا هــای
ایـران بـرای شــکلدهی مجــدد بــه ارتــش ســوریه نیــز بـرای اســد و پوتیــن اهمیتــی نــدارد .در ایــن زمینــه  ،ایـران در برابــر ائتــاف پنهانــی
واشــنگنت و اتحادیــه اروپــا در کنــار ارسائیــل ،روســیه و دولــت بشــار اســد ،تنهــا مانــدە اســت.
حکومــت ای ـران از بازگشــت بــە درون مرزهــای خــود بیــم دارد .جمهــوری اســامی ای ـران درگیــری و نــرد بــرون مــرزی را بــر جنــگ در
رسزمیــن خــود و یــا در نزدیکــی مرزهایــش ترجیــح میدهــد .همچنیــن بخشهــای عمــدە از جامعــە بــە ویــژه نســل بعــد از انقــاب م
پرســند کــە ایــن حکومــت بـرای آنهــا چــە کار کــرده و چـرا بایــد آنهــا هزینــە صــدور انقــاب را بپردازنــد در حالیکــە رشایــط معیشــتی مــردم
عــادی روز بــە روز بدتــر میشــود ،کارگ ـران بیــکار ،معلــان و تقریبــا همــە اقشــار جامعــە از سیاس ـتهای ناکارآمــد و ســوء مدیریــت در
امــور کشــور رنــج میبرنــد .شــعارهای مــردم در ایـران آشــکارا بیانگــر ایــن مطالبــات اســت .خلقهــای ایـران از سیاســت آسیمیالســیون رنــج
میبرنــد و در خطــر نابــودی هســتند .بــاور ایــن ادعــا کــە ترامــپ یــا کشــورهای خارجــی پشــت ایــن اعرتاضــات مطالبــە محــور و سیاســی
ایســتاده باشــند مضحــک اســت .بــە عبــارت روش ـنتر ،آیــا حکومــت ای ـران میتوانــد مناســبات خــود را بــا ع ـراق و کشــورهای منطقــە بــر
مبنــای برابــری و پرهیــز از نــگاه خودبرتربیــن و تامیــن منافــع تنظیــم کنــد؟ تکلیــف حضــور ای ـران در لبنــان و یمــن و حامیــت ای ـران از
حوثیهــا چــە میشــود؟ آیــا میشــود ســپاە قــدس را مجبــور کــرد تــا تنهــا در محــدوده مرزهــای کشــورش مبانــد و تــا ایــن انــدازه بیــن
کشــورها و مرزهــای جغرافیایــی تــردد نکننــد؟ بــی تردیــد ،خــروج ترامــپ از برجــام خــر خوشــایندی ب ـرای رسان جمهــوری اســامی ای ـران
نخواهــد بــود .برجــام دســتاوردهای عظیمــی بـرای حکومــت ایـران بــە دنبــال داشــت ،سیاســت نرمــش اوبامــا بــا ایـران و امــکان دسرتســی
بــە پــول و بودجــە کالن ،ایـران را بیشــر حریــث منــود تــا در مداخــات بــرون مــرزی فعالتــر عمــل کنــد و همزمــان اعرتاضــات داخلــی را بــا
اشــکال مختلــف مهندســی منایــد .سیاســت منفعــل کــردن دولــت آمریــکا و فـرار از فشــارهای آمریــکا و دسـتیابی بــە امــوال و بهــر جلــوه
دادن ســیامی حکومــت در جهــان و تــداوم پــروژه “صــدور انقــاب” و اعـزام کارشــناس و مستشــار و موشــک در راســتای ایجــاد بــی ثباتــی
بــە خوبــی عمــل منــود .امــا بزرگتریــن دســتاورد حکومــت ایــن بــود کــە رفتــار و اقدامــات منطقـەای ایـران در گفــت و گوهــای هســتەای
مــورد بحــث و بررســی قـرار نگرفتنــد .بــا خــروج ترامــپ از برجــام ،پرونــده رفتــار ایـران در منطقــە دوبــاره در کانــون توجــە قـرار گرفتــە و
رشــتەای از فشــارها در خصــوص مســائل حیاتــی ماننــد صــادرات نفــت و خــروج رشکتهــای خارجــی بــە خصــوص اروپایــی اعــال میشــوند.
سیاســت و بینــش ناپختــە و امنیتــی جمهــوری اســامی ای ـران در قبــال مشــکالت داخلــی و بخصــوص خواس ـتهای دمکراتیــک خلقهــای
ایـران ،بســری مناســب بـرای رضبــە پذیــری جمهــوری اســامی را مهیــا منــودە و بــر ایــن اســاس و همزمــان خوانــش نادرســت از گلوبالیســم
و متــد و راهکارهــای تغیی ـرات در منطقــە ،راه را ب ـرای گزینەهــای مختلــف در ای ـران آمــادە منــودە اســت .در خصــوص سیاســت ای ـران در
ســوریە از اختــاف و بینــش جــدای آمریــکا و روســیە خوانشــی بــر همیــن منــوال دارد ،البتــە بــاور اینکــە حکومــت ایـران در خصــوص نشســت
رسان روســیە و آمریــکا در هلســینکی احســاس خوشــایندی دارد دشــوار اســت .در نهایــت ،روســیە بــا آمریــکا منافــع مشــرک گســرده تــر و
مهــم تــری دارد تــا بــا ایـران .البتــە واگرایــی و دوری بیــن مســکو و تهـران بــە زودی اتفــاق منیافتــد .امــا آنچــە در آن هیــچ شــکی نیســت
ایــن اســت کــە هــر چقــدر ســوریە بــە توافــق صلــح نزدیکتــر میشــود جمهــوری اســامی متوجــە میشــود کــە وقــت آن ف ـرا رســیده تــا
دیــر یــا زود بــە درون مرزهــای خــود بازگردنــد .حضــور نیروهــای ایرانــی در کشــورهای گوناگــون بســیار ســنگی تــر از تــوان تحمــل اقتصــاد
ایـران اســت ،زیـرا ایـران دیگــر امــکان دور زدن تحریمهــا را نــدارد و ادارە ترامــپ بــر فروپاشــی و بــە زانــو درآوردن حاکــان ایـران جــدی بــە
نظــر میرســد ،همزمــان ایــن مســالە دیگــر بـرای کشــورهای منطقــە و حتــی جهــان هــم غیــر قابــل تحمــل شــده اســت .کنفرانــس کشــورهای
عربــی و آمریــکا در لهســتان دور دیگــری از کنفرانــس گوادلــوپ را بــرای مــا یــادآوری میکنــد و انتظــار دور تــازەای از مشــکالت بــرای
دیپلامســی ایـران بــە ارمغــان خواهــد آورد .کوتــاە ســخن مــوردی را در ذیــل ذکــر منــودەام کــە میتــوان شــیرە و چکیــدە تاثێـرات دیپلامســی
و سیاســت و مدیریــت جمهــوری اســامی خوانــد.
ریچــارد هــاس رئیــس اندیشــکده آمریکایــی شــورای روابــط خارجــی در مــورد آینــدە ای ـران میگویــد :مــن معتقــدم کــه در آینــده شــاهد
وقــوع ایــن اتفــاق خواهیــم بــود .اگــر بخواهــم در مــورد وقــوع جنــگ در ســال  ۲۰۱۹رشطبنــدی کنیــم ،آن جــا ،کرهشــالی نخواهــد بــود.
دریــای جنــوب چیــن هــم نخواهــد بــود .از اقدامهــای «والدیمیــر پوتیــن» رئیسجمهــوری #روســیه در #اوکرایــن نیــز صحبــت منیکنــم .مــن
روی #ایـران رشط میبنــدم .جنــگ را در مــورد ایـران و در متــام جبهههــای احتاملــی آن پیــش بینــی میکنــم .هــاس کــه پیــش از ایــن مدیــر
برنامهریــزی سیاس ـتهای وزارت خارجــه آمریــکا بــوده اســت ،افــزود :بــه نظــر مــن جنگــی رخ خواهــد داد حتــی اگــر مــن اشــتباه کنــم و
ایــن اتفــاق نیفتــد ،ظــرف دو ســال آینــده شــاهد بازگشــت تروریســم خواهیــم بــود .صحنــه فعلــی خاورمیانــه در نــگاه هــاس در وضعیــت
بــدی ق ـرار دارد .وی گفــت :مــا جهانــی را میبینیــم کــه تقریبــا مرزهــا دیگــر مفهومــی ندارنــد ،هیــچ مذاک ـرات جــدی هــم وجــود نــدارد،
کشــورها از داخــل دچــار فروپاشــی شــدهاند.
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ســال گذشــته میــادی بــرای کردســتان دشــوار گذشــت ،در ایــران و
کوردســتان شــاهد وقایعــی بودیــم کــه هــم بــرای جوامــع کوردســتان
خوشــایند و هــم ناخوشــایند بــود؟ شــا ایــن وقایــع را چگونــه تحلیــل
میکنیــد ؟

در رسآغــاز بایــد از مقاومتهــای انجــام گرفتــه ،ســخن گفــت .از ایــن رو بایــد
دربــار مقاومــت و مبــارزه رهربآپــو در زنــدان ،مقاومــت تاریخــی خلــق عفریــن و
مبــارزات و قیامهــای خلــق رشق کوردســتان و ای ـران در برابــر اشــغالگری بحــث
کــرد.
مــا شــاهد عصیانهــای اجتامعــی در برابــر اشــغالگری و اســتعامر در ســال
 ۲۰۱۸بودیــم و همــراه بــا آن در متــام کوردســتان و رشق مقاومتهــای گریــا
در برابــر نظامهــای متجــاوز و غاضــب را شــاهد بودیــم .دولــت فاشیســت
ترکیــه ،در راســتای اشــغالگری هایــش در ســه پخــش کردستان(شــال-جنوب-
غــرب) بــا مقاومــت گریــا هــا مواجــه میباشــد .دشــمنان خلــق کــورد بــا هــدف
نابــودی فرهنــگ و هویــت کوردهــا بامتــام توانــش کوردســتان را مــورد یورشهــای
اشــغالگرایانه خویــش قـرار دادنــد .در نــگاه کلیتــر نیروهــای هژمونگـرا خواســتند
متــام خلقهــا38را استســار کننــد و ظلــم خــود را بــه اوج برســانند ،ا ّمــا نتوانســتند
نرشیهسیاسی ،ایدئولوژیک ،اجتامعی و فرهنگی
ـدجوانانرشقکوردستان
جمعیت
ایــن کار را بکننـ

ژیلەمۆ

ژیلەمۆ

نرشیهسیاسی ،ایدئولوژیک ،اجتامعی و فرهنگی
کوردستان 39
جمعیتجوانانرشق

هــر ســال مــا بــا شــفافیت و تجزیــه و تحلیــل اظهــار نظــر میکنیــم .هــر ســال بــا هــدف موفقیــت در انقــاب ســال را رشوع و خــود را آمــاده
میکنیــم و بــه آن عمــل میکنیــم .بــه همیــن دلیــل ســال گذشــته گریــا و جوانــان در رشق کوردســتان نقشهــای کاربــردی و مفیــد را
انجــام دادنــد .و همچنیــن متــام نیروهــای آپوئیســتی در رشق همیــن گونــه عملکــردی داشــتند .در ایــن ســال مــا شــهدای بزرگــواری در راه
آزادی دادیــم کــه یکــی از آن  ۹رفیــق شــهید ،شــهید دلوفــان یکــی از آنــان بــود کــه در مدیریــت " "KCRجــای گرفتــه بــود .میخواهــم در
شــخص ایــن رفیــق متــام شــهدایی ســال گذشــته را در رشق و ایـران ،متامــی خاورمیانــه و جهــان کــه در برابــر نیروهــای اشــغالگر و فاشیســت،
یــاد آن بزرگــواران را گرامــی بداریــم.
در حقیقــت ایــن شــهادتها ســطح مبــارزه مــا را ،در ســال گذشــته نشــان میدهــد .شــهادت شــهید دلوفــان نشــان دهنــدهی ارصار مــا
در مبــارزه در رشق کردســتان و ایـران را معلــوم میکننــد .تنهــا رفیــق دلوفــان بــه رشق کوردســتان برنگشــت ،بلکــه همـراه ایشــان رفقایــی
زیــادی در ســال گذشــته وارد صحنــه مبــارز شــده و کار و پیــکار خویــش را حــول محــول پیشــاهنگی جوانــان ســازماندهی کردنــد و نتیجــه
کار خــود را در ایــن ســال نشــان دادنــد .هــم در زمینــه حضــور یافــن اعضایــی نــو در صفــوف گریــا و عملیاتهــا داخــل ایـران و همچنیــن
ســازماندهی جوانــان کارهــای مهمــی انجــام شــد کــه میتــوان گفــت ســال  2018را بعنــوان پیــروزی نــام نهــاد .اگرچــه انقــاب بــه نتیجــه
مطلــوب نرســیده و انقــاب مــورد نظــر را بــه شــزق کوردســتان و ای ـران نرســاندیم امــا هــم انقــاب و عصیانهــای و همچنیــن آمــاده کاری
بـرای انجــام انقــاب در ســطح باالیــی انجــام شــد.

ســال نــو میــادی از ســوی جنبــش آپوئیســتی بــا کارزار" ،شکســن حــر ،نابــودی فاشیســم و آزادی کوردســتان "رشوع شــد .ایــن
کارزار بــه چــه معنــا بــوده و علــت رشوع آن چــه بــود؟

مــا در مــورد تهاجــم دشــمنان در ســال گذشــته بــر خلقهــا ســخن گفتیــم ،بهویــژه ایــن تهاجــات بــر خلقهــای کوردســتان بــه اوج خــود
رســید و کوردســتان بــه کانــون آن مبــدل گشــت .در شــخصیت کوردهــا میخواهنــد اراده متــام خلقهــا از بیــن بربنــد و نیروهــای اســتثامرگر
و اشــغالگر میخواهنــد اقتــدار خــود را تحمیــل مناینــد .در ایــن مقطــع میخواهنــد بــا شــتاب بــه اهــداف خــود برســند ،برایــن اســاس،
بــه شــیوههای نظامــی ،سیاســی ،ایدئولــوژی یــا فکــری ،فرهنگــی و اقتصــادی بــا متــام تــوان میخواهنــد خاورمیانــه و بهویــژه کوردســتان
را مســتعمره کننــد .سیاســتی کــه در حــال حــارض در برابــر جوانان-زنــان صــورت میگیــرد بــا ایــن هــدف میباشــد و نــه تنهــا مختــص بــه
رشق کوردســتان بلکــه بــر متــام کوردســتان و خلقهــا تاثیرمــی گــذارد .بایــد دانســت معنــای آن کارزار انتخابــی اط ســویی جنبــش چیســت؟
در مرحلــه اول کارزار در برابــر توطئــه شــوم بینالدولــی در ســال  ۱۹۹۹میــادی بــود کــه از آن طریــق خواســتد کــه هــم کوردســتان و
خاورمیانــه را در چنــگال خویــش گیرنــد ،ا ّمــا بــا جانفدائیهــای گریالهــا و خلــق میهندوســت ،نتوانســتند بــه ایــن هــدف خویــش برســند.
جنبشآزادیخواهــی کوردســتان کــه بــا پیشــاهنگی جنبــش آپوئیســتی کــه توســط رهربآپــو تاســیس شــد .در مقابــل سیاسـتهای آسمیالســیون
و نسلکشــی نیروهــای هژمونگـرا ایســتاده و در ایــن راه متــام طــرف هــای کــه در ایــن راســتا میکوشــند ،توســط ایــن کارزار مــورد هــدف
قـرار گرفتــه و بــاان مبــارزه صــورت میپذیــرد .ایــن جنبــش بــا تقدیــم منــودن پــروژه ملــت دموکراتیــک و برســاخت جامعــه اخالقــی و سیاســی
خواهــان گــذار از وضعیــت کنونــی خاورمیانــه و جهــان اســت .پــس هــدف ایــن کارزار اشــاعه ایــن پــروژه بــه متامــی اجتامعــات خاورمیانــه
اســت .کــه امــروزه شــاهد هســتیم کــه متامــی افـراد آزادیخــواه ،چــپ و سوسیالیســت کــه جامعـهای آزاد بـرای آنــان مهــم اســت ،بــه روژآوا
کوردســتان رفتــه تــا بــه نزدیــک ،عملــی ســازی ایــن پــروژه را دیــده و اکنــون روژآوا میعــادگاه متــام نیروهــای سوسیالیســت و آزادیخــواه شــده
اســت .از ایــن رو نیروهــای اشــغالگر در حــال حــارض بــا حــر رهــر آپــو میخواهنــد ،رونــد رو بــه پیرشفــت ایــن پــروژه را متوقــف کننــد
و دولــت فاشیســت ترکیــه فقــط نقــش نگهبــان را دارد.

هامنطــور کــه شــا هــم خاطــر نشــان کردیــد ،تهاجــات زیــادی زیــادی بــر جوامــع کوردســتان اســت کــه جوامــع کوردســتان را بــه
خطــر انداختــه اســت ،آیــا بــا چنیــن وضعیتــی چگونــه میتــوان ایــن کارزار را بــه پیــروزی رســانید؟

مــا گفتیــم میخواهنــد رهــر آپــو را حــر کننــد و ایــن بــدان معناســت کــه دشــمنان میخواهنــد مانــع رســیدن فکــر و اایدئولــوژی ایشــان
بــه جامعــه شــوند .آنــان میداننــد کــه وقتــی فکــر رهربآپــو بــه خلقهــا برســد ،چــه عصیانهــای علیــه آنــان صــورت میگیــرد ،پــس مانــع از
آن میشــوند.
شکســن حــر رهربآپــو در کانــون مبارزاتــی مــا قـرار دارد .طنــان و جوانــان کــه نیروهــای محــرک جامعــه هســتند بایــد برایــن نقــش خویــش
آگاه بــوده و در ایــن راســتا گام بردارنــد .دشــمن میخواهــد جامعــه را بــه حیاتــی بیرهــر آپــو عــادت داده وآن را عــادی کننــد بــه همــن
دلیــل از پاییــز  ۲۰۱۸تــا حــاال هیــچ دیــداری بــا رهــر صــورت نگرفتــه اســت .جــوان و زن بایــد در راســتای شکســت ایــن حــر گام نهــاده و
آن را زا هرچیــز واجبتــر بداننــد.

آیا میتوان اعتصاب غذای لیال گوون را رشوع این کارزار عنوان کرد؟

بلــه ،اگرچــه بــا یــک رونــد طبیعــی صــورت گرفــت .لیــا گــوون موضــع خــود را نشــان داد و االن اعتصــاب او همگانــی شــده اســت .در رشق
کوردســتان تــا حــدی عملیــات هــای بدیــت شــیوه صــورت گرفــت ،ایــن رنــگ ایــن کارزار اســت .بــا رشوع لیــا بــه هـزاران نفــر رســید و بــا
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روح اتحــاد و همبســتگی میتــوان آن را بــزرگ تــر منــود .در هــر جــای میتــوان بــا شــیوههای جــدا ،امــا بــا یــک هــدف رشکــت کــرد و آن
هــدف شکســن حــر اســت .و بـرای آن هــم بایــد در ســطح جامعــه ایــن کارهــا صــورت بپذیــرد -۱ :خــود ســازی و خــود شناســی - ۲ ،نیرومنــد
کــردن صفــوف گریــا و  -۳خــود ســازماندهی کــردن کــه بــا انجــام آن میتــوان کارزار را ه پیــروزی رســاند.

برای ناودی فاشیسم چه باید کرد و چگونه میتوان آن را عملی ساخت؟

فکــر رهــر آپــو تنهــا بـرای کوردهــا منیباشــد .بلکــه بـرای متامــی خلقهــا میباشــد و مــا شــاهد بودیــم کــه پارســال علیــه اشــغالگری نظــام
در ای ـران قیامهــای صــورت پذیرفــت .از ایــن رو خلقهــای ای ـران بایــد راهچــاره را در رهربآپــو جســتجو کــرده و مــا میبینیــم کــه بعــد از
چهــل ســال از عمــر انقــاب ازهــم جوابگــوی مطالبــات جامعــه منیباشــد .در برابــر زنــان و جوانــان جوابگــو نبــوده و بـرای جامعــه مشــکالت
اجتامعــی و اقتصــادی را حــل نکــرده و متــام خلقهــای ایـران را مــورد توجــه قـرار نــداده ،کوردهــا ،آذریهــا ،بلوچهــا ناراضــی هســتند .متــام
اقلیــت هــای دینــی و مذهبــی از رژیــم ناراضــی هســتند کــه الزمــه یــک پــروژه نــو و راه گــذار از رشایــط کنونــی میباشــد .کــودار نقشــه
راهای را بـرای بــرون رفــت از ایــن وضعیــت تقدیــم کــرده بــود .مــا هــم بــه عنــوان ک ج ر پیشــنهاد خــود را داده بودیــم و ایــن بــه عنــوان
راه حلــی در نظــر گرفتــه شــد و آن ریشــه در فلســفه رهربآپــو دارد.

شــا بــه عنــوان جمعیــت جوانــان رشق کوردســتان بیانیــه درمــورد کارزار حــر رابشــکن ،فاشیســم را نابــود کــن و کوردســتان را
آزاد کــن ،بیانیـهای صــادر کردیــد ،نطــر و تحلیــل شــا در ایــن بــاره چیســت؟

در رشق کوردســتان و ای ـران ،اشــغالگری موجــود اســت .رهــر آپــو رهــر خلقهــای ای ـران اســت ،همچنیــن متــام خلقهــای اســت کــه او را
بـرای خویــش اســاس گرفتــه و آزادیخــواه اســت .اشــغالگری موجــود بــر جوامــع ایـران قابــل روئیــت اســت .امــروزه در مرزهــای کوردســتان
شــار زیــادی رسبــاز بــه جــا کردنــد و شــهرها را ملیتاریــزه منودنــد .از لحــاظ فرهنگــی ،اجتامعــی و اقتصــادی رشق کوردســتان در اســتثامر
ق ـرار گرفتــه و هــر روزه شــاهد قتــل کولربهــا هســتیم .هــر روزه اف ـرادی بــه دلیــل فقــر دســت بــه خودکشــی میزننــد و خیلیهــا هــم از
دیــار خــود مهاجــرت میکننــد و ایــن نشــانه ماهیــت فاشیســتی نظــام اســت .اقتصــاد بــه کلــی در چنــگال ســپاه اســت و رژیــم متــام ابعــاد را
در دســت گرفتــه و هرآنکــه مخالــف خواســت او گام بــردارد ،مجــرم و جاســوس نــام مینهــد .چـرا دانشــجویان ناراضــی و اعـراض میکننــد؟
و میگوینــد در ایــن چهــل ســال مســئوالن چــه کردنــد و ماهــم همیــن ســوال را داریــم کــه در ایــن چهــل ســال چــه کردنــد؟ اگــر کشــوری
رو بــه ترقــی باشــد ،بــه چنیــن وضعــی دچــار میشــود؟ اعــدام و بیــکاری و مهاجــرت زیــاد اســت و ســطح رسکــوب بــه اوج رســیده اســت .از
یــک دســت بــه اشــغالگری مــی کنــد و از طرفــی دیگــر قتلعــام .از نظــر اقتصــاد متامــی منابــع زیرزمینــی و روزمینــی را غــارت و میفروشــد
و فعــاالن زیســت محیطــی را دســتگیر میکنــد.

اشــغالگری کــه امــروزه متــام رشیانهــای اجتامعــی را در برگرفتــه اســت ،بــه چــه طریقــی میتــوان از ان رهایــی یافــت و بــه
جامع ـهای آزاد گــذار منــود؟

ایــن هــدف ماســت و بــی شــک بــرآن بــاور داشــته و در راســتای آن کوشــش میکنیــم و ســعی مــی کنیــم در ایــن راســتا جامعــه را آگاه
ســازیم .تــا چــه ســطحی پیــش برویــم بــه هــان انــدازه هــم موفــق شــدیم .جوانــان بایــد در مقابــل بیــکاری ،سیاســت بســیج ســازی خــود
را ســازماندهی کننــد .دشــمن جوانــان در راســتای تغییــر و تحــول ضعیــف ســاخته و ه ـزاران مــرد و زن جــوان بیــکار هســتند ،یعنــی در
کوردســتان فضــای ایجــاد اشــتغال نیســت .مشــکل اشــتغال هســت ،مســئله ایــن نیســت .آنــان را بیــکار و ســپس آنــان رابــه بســیج شــدن
ســوق میدهنــد .بایــد ایــن را همچــون نســل کشــی جوانــان دســت گرفــت و در هــان حــال نسلکشــی اراده و اخــاق میباشــد ،اگــر از
ایــن دیــدگاه بــه آن نگریســت میتــوان بــا آن بــه مبــارزه برخواســت .مــا میدانیــم در ایــن ای ـران جــو خفقــان بــه وجــود آمــده اســت .بــا
بســیجیون متامــی مــزدوران و متامــی ســازههای اطالعاتــی و حتـی ســازمان هــای مرتبــط بــا دولــت ایــن تــرس را در جامعــه بــه وجودآوردنــد.
در بعضــی جاهــا ایــن سیاســت بــه شکســت رســیده اســت  .در متامــی انقالبهــا وقتــی جامعــه بدیــن نتیجــه رســیده اســت کــه بایــد رژیــم
را تغییــر دهــد و نظــام خویــش را تاســیس منایــد و بــه آن معتقــد باشــد ،آن هنــگام انقــاب صــورت میپذیــرد .حــال در برابــر انقــاب چــه
مانعــی اســت؟ تــرس و نبــود اعتامدبنفــس ،هــان مانــع اســت .اگــر ایــن تــرس شکســته شــود ،انقــاب بــه پیــروزی میرســد .همــه انقــاب
هــا بدیــن شــیوه بــوده اســت .بــی شــک قیامهــای صــورت پذیرفتــه دال بــر فروپاشــی ایــن تــرس دارد .حــال دشــمن اصالحاتــی کوچــک بـرای
کنــرل جامعــه انجــام داده اســت و بایــد جامعــه را از ایــن عــوام فریبــی مطلــع ســاخت .جمعیــت جوانــان رشق کوردســتان بایــد براســاس افکار
رهربآپــو ،اتحــاد خلــق هــای ایـران صــورت پذیــرد و بـرای رســیدن بــه آزادی و دمکراســی بایــد پیشــاهنگی منــود .شــیوه کنونــی ایــن قیامهــا،
جوابگــو نیســت و منتهــی بــه پیــروزی منیشــود .قیامهــا بایــد منســجم و ســازماندهی شــده و بــا یــک شــعار ،اتحــاد را تشــکیل داد و رهــر
آپــو را بایــد در کانــون ایــن قیامهــا قـرار داد و براســاس کارزار حــر را بشــکن ،قیــام هــا صــورت پذیــرد .در برابــر متامــی ایــن تهاجــات بایــد
گفــت دیگــر بــس اســت .رهربآپــو تنهــا یــک فــرد نیســت و بــه عنــوان یــک فــرد حــر نشــده اســت ،بلکــه بــه عنــوان حــر متامــی خلقهــای
آزادیخــواه اســت .ســخن آخــر مــا ایــن اســت کــه کارزار بــزرگ در مقابــل اشــغالگری و فاشیســم پیوســن بــه صفــوف گریــا اســت .چــون از
ایــن طریــق تــوان مقابلــه بــا دولــت مهیــا میگــردد .در هــر مــکان و زمــان جــوان بایــد خویــش و اطرافــش را ســازماندهی کنــد .الزم بــه
عصیــان اجتامعــی اســت و آن دمکراســی اجتامعــی اســت.
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 ۱۷اسفند ،واکنش به چه تحرکاتی از سویی نظام بود؟ و با رسکوب آنچه انحرافی در انقالب به وجود آمد؟

پــس از انقــاب  1357هنــوز مــردم ایـران در حــال وهــوای انقــاب بودنــد کــه یــک مــاه بعــد از انقــاب در شــامگاه روز جهانــی
زن یعنــی  8مــارس مصــادف بــا  1357/12/17خمینــی رهــر بالمنــازع وانعطافناپذیــر دســتور اجباریبــودن حجــاب ب ـرای زنــان
را صــادر منــود .ایــن دســتور خمینــی مــوج عظیمــی از اعرتاضــات زنــان از هــر قــر و طبقـهای را بــه وجــود آورد ،در چنیــن روزی
ه ـزاران زن و دخــر اعــم از دانشــجویان و دانشآمــوزان ،کارمنــدان ،دبی ـران و خان ـهداران و...بــه خیابانهــا ریختــه و نارضایتــی
خویــش را در برابــر چنیــن تصمیمــی نشــان داده و خواســتار لغــو آن شــدند .بــه رغــم هجــوم نیروهــای نظــام ،زنــان چنــد روز در
اکــر نقــاط کشــور دســت بــه اعـراض زدنــد .رژیــم بــه هنــگام مشــاهده چنیــن موجــی از اعرتاضــات زنــان بــا هــدف فرونشــاندن
آتــش ایــن اعرتاضــات مجبــور بــه تغییــر دســتور خویــش و تنهــا بــه مثاب ـهی یــک توصیــه امــام بیــان گشــت نــه یــک دســتور
همچنیــن دامــاد خمینــی درایــن راســتا برایــن مســئله افــزود کــه منظــور امــام چــادر نبــوده منظــور پوشــیدن جام ـهای بلنــد در
اماکنعمومــی حــارض شــوند ،بهــر و مناســبتر میباشــد .امــا باوجــود عقبنشــینی موقتــی دولــت در برابــر خواســتههای
زنــان ،پــس از رسکــوب خونیــن رشق کردســتان و ترکمنصح ـرا ،حجــاب اجبــاری گشــت.
اع ـراض گســردهی زنــان در برابــر دســتور خمینــی یکــی از اولیــن مخالفــت زنــان در برابــر سیاس ـتهای اســامگرایانهی دولــت
ای ـران بــود و ب ـرای اولینبــار بــود کــه سیاس ـتهای ای ـران ر ابــه چالــش کشــاندند .ایــن اقــدام دولــت ای ـران نشــان از مردانــه
گشــن انقــاب و پایهگــذاری نظامــی بــا رشیعــت خویــش و بــا ذهنیــت مردســاالرانه بــود .بـرای همیــن در وهلـهی نخســت زنــان
را بــه مثاب ـهی بزرگرتیــن نیــروی مخالــف خویــش پنداشــت و خواهــان حــذف آنــان از عرصههــای سیاســی اجتامعــی بــود .بــا
حــذف زنــان از عرصههــای اجتامعــی و سیاســی انحرافــی در انقــاب بــه وجــود امــد کــه تــا بــه امــروز بــه هــان شــیوه تــداوم
یافتــه اســت.
سیاسـتهای رژیــم علیــه حقــوق زنــان و نیــروی ازادی دمکراتیــک از طرحهــای اولیــه رژیــم جمهــوری اســامی ایـران در برابــر
اقشــار جامعــه بــود .ایــن رژیــم خواهــان اسالمیســازی انقــاب و نادیدهگرفــن نقــش نیروهــای دیگــر ماننــد چپگرهــا و زنــان
بــود .برهمیــن مبنــا از هــان اوایــل انقــاب در فکــر طــرح ریــزی حــذف زنــان و نیروهــای مخالــف ماننــد سوسیالیس ـتها،
کمونیس ـتها و ...گشــت .متامــی کوتــه نظــری روشــنفکران و نیروهــای دیگــر رشایطــی را همــوار کــرد کــه خمینــی و نیروهــای
مالیتــی خویــش را در جامعــه روا مناینــد .رسکــوب حقــوق زنــان در اشــکال مختلــف ماننــد حضــور نیافــن در وزارتخانههــا و
بیامرســتان و ســازمانهای دولتــی از سیاس ـتهای اولی ـهی نظــام مذکــور بــود
بــه مــوازات آن رژیــم ای ـران خواهــان اســامی منــودن عرصههــای اجتامعــی و سیاســی منــود و جهــت تحکیــم پایههــای خویــش
متامــی رفتــار و کردارهــای اجتامعــی زنــان را تحــت کنــرل خویــش منــوده کــه تغییــر الیح ـهی حامیــت از خانــواده کــه پیــش از
انقــاب تصویــب شــده بــود و همچنیــن عــزل زنــان قضــات اثباتــی اســت بــر زن ســتیز بــودن سیاس ـتهای نظــام واپســگرای
خمینــی .امــا بایســتی از ایــن مســئله غافــل نگشــت کــه رژیــم ای ـران در سیســتامتیک بــودن خشــونت علیــه زن نــاکام مانــد.
شــکنجه  ،تهدیــد ،اعــدام و ...نــاکام مانــدن رژیــم مذکــور بــوده کــه نشــان از مقاونــت و مبــارزه زنــان میباشــد.

همزیستی خلقها در ایران چگونه بود؟ چگونه نظام جمهوریاسالمی به آن آسیب زده است؟

ابتــدا بایــد تعریفــی مختــر را دربــاره ی واژهی هــم زیســتی بیــان مناییــم .در معنــای طبیعــی بــه باهــم زیســن هــر موجــود
زنــده بــا حفــظ موجودیــت خویــش در جغرافیــای مشــرک اطــاق داده میشــود و در معنــای اجتامعــی کلمــه هــم زیســتی،
باهــم زندگــی کــردن متامــی خلقهــا بــا هــر اعتقــاد ،باورمنــدی و ادیــان در یــک رسزمیــن اطــاق میگــردد .در واقــع فرهنــگ
جامع ـهی انســانی اســت کــه در طــول تاریــخ ،خلقهــا بــا وجــود متامــی تفاوتمندیهــای عقیــدهای ،فرهنگــی ،زبانــی و ...در
بیشــر نقــاط دنیــا بــا هــم زیســتهاند .حیــات کمونــی ،قبیل ـهای ،عشــیرهای ،متدنــی ،پارامیــدی از منونههــای بــا هــم زیســتی
خلقهــا اســت .در ایــن میــان میتــوان کنفدراســیون مــاد و پــارس را مثــال زد؛ کــه بــه درازای ســالیان بســیار از لحــاظ اجتامعــی،
فرهنگــی ،اقتصــادی و نظامــی اتحــادی بســیار بــزرگ و عظیمــی را در راســتای فـرا ملــی در تاریــخ نگاشــتند .اکنــون نیــز رسزمیــن
ایـران ،بــا هویــت فـرا ملیتــی ،بــاوری ،آیینــی ،اتنیکــی و ...بــه مثابــه ی موزائیــک فرهنگــی شــناخته مــی شــود.در ایــن رسزمیــن
خلقهــای کــورد ،فــارس ،عــرب ،آذری ،بلــوچ و بــه مــوازات آن عقایــد و باورمندهــای مختلــف ماننــد مســیحی ،یهــودی ،مســلامن،
یارســان ،زردشــتی و  ...بــا حفــظ موجودیــت فرهنگــی خویــش در جــوار فرهنگهــای دیگــر بــه شــیوهای مســاملتآمیز زندگــی
منودهانــد .ایــن خلقهــا همــواره در برابــر یورشهــای خارجــی جهــت صیانــت ورزیــدن از فرهنــگ خویــش متحــد گشــته و
مبــارزه منــوده انــد .ایــن رسزمیــن مهــد پیدایــش زردشــت و مانیهــا بــوده اســت کــه ب ـرای انســانیت مبــارزه کردهانــد جهــت
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همزیســتی جــان خویــش را فــدا منودهانــد.
بــا نگاهــی مختــر بــه مقول ـهی همزیســتی در ای ـران خواهــان تحلیلــی صحیــح از سیاس ـتهای حکومــت اســامی ای ـران جهــت
تضعیفگشــن فرهنــگ چنــد هـزاران ســالهی جوامــع ایرانــی میباشــیم .هامنطــور کــه قبلتــر نیــز اشــاره منودیــم ،ایـران رسزمینــی
متنــوع بــوده کــه هــر رنــگ و زبانــی را درخویــش پرورانــده اســت .همیشــه ســعی در همزیســتی مســاملتآمیز داشــته اســت .امــا
هــم نظامهــای ســلطنتی و هــم نظــام اســامی بــه ســبب ببگانــه بــودن بــا فرهنــگ اصیــل ایرانــی همــواره بــا خلقهــا در تضــاد
بــوده و بــه رسکــوب و تهدیــد آنــان پرداختهانــد .خشــونت و اشــکال آن از ویژگیهــای نظامهــای مســتبد موجــود در طــول تاریــخ
ایـران میباشــد کــه نظــام کنونــی ایـران از آن مســتثنی نبــوده اســت .نظــام کنونــی بــا انباشــت تجربـهی اقتــدار از ادوار گذشــته و
بهــره جــوی از آن بــه شــیوهی گســردهتری بــه رسکــوب و ایجــاد رعــب و وحشــت در میــان جوامــع گشــتهاند .حکومــت اســامی
ایـران بــا سیاســت اســامی منــودن متامــی عرصههــای اجتامعــی و سیاســی خواهــان ذوب منــودن فرهنــگ هــای مختلــف در میــان
فرهنــگ واپســگرای خویــش بــوده اســت برهمیــن مبنــا در وهلـهی نخســت زنــان و جوانــان را مــورد هــدف قـرار داد کــه در جــواب
ســوال اول ســبب آن را ارائــه دادیــم کــه خواســتار مردانــه گشــن حکومــت میباشــد .حکومــت ایـران بــا اتــکا برفرهنــگ تکتیپــی
ســعی در بــه حاشــیهراندن فرهنگهــای دیگــر منــوده اســت .بــه رســمیت شــناخنت مذهــب شــیعی دوازده امامــی ،زبــان فارســی
بــه مثاب ـهی زبــان رســمی ،زنانــه و مردانــه منــودن فرصتهــای اجتامعــی و سیاســی وعقایــد و بــاوری ســایر خلــق ای ـران کوچــک
انگاشــن  ....همگــی از نتایــج فرهنــگ جمهــوری اســامی ای ـران در قبــال خلقهــای ای ـران میباشــد.

آیا اصال مقوله ای به نام هویت ایرانی دارای پیشینه تاریخی است؟ و آیا الزم به موجودیت آن هست؟

خلقهــای ایرانــی و رسزمیــن ای ـران یکــی از کهنتریــن خلقهــای ســاکن در هــال زاگــروس – تــوروس میباشــد کــه بــا فرهنــگ
آریایــی هــزاران ســال زیســتهاند و ایرانــی بــه مثابــهی فرهنگــی فراگیــر بــود کــه متامــی خلقهــا موجــود در ایــران را شــامل
میگشــت و تنهــا مختــص بــه یــک ملــت و عقایــدی نبــود بلکــه موزائیکــی بــود کــه همــه رنگــی ر ا در خویــش جــای مـیداد .بــر
همیــن مبنــا فرهنــگ و هویــت ایرانــی در معنــای کهــن خویــش کــه از قدیمیتریــن خلقهــای آریایــی ایــن رسزمیــن میباشــند،
درســت و بــه جــا میباشــد امــا متأســفانه بــا اســتثامر منــودن فرهنــگ ایرانــی در هــان راســتا بــه هویــت ایرانــی بــودن رضبـهای
مهلــک وارد گشــت و آن نیــز ایــن بــود کــه تعریــف هویــت ایرانــی محــدود گشــت و تنهــا بــه خلقهــای فــارس و حواشــی آن
اختصــاص یافــت و باعــث فرادســت گشــن قــری محــدود بــر ســایر خلقهــای موجــود دیگــر گشــته اســت .افــزون برایــن باعــث
موضــع گیــری ســایر خلقهــا در برابــر نظــام حاکــم گشــت و بــه رصاحــت میتــوان اظهــار منــود کــه در جامع ـهی کنونــی و بــا
توجــه بــه موقعیــت پیــش آمــده در ســاختار سیاســی و اجتامعــی هویــت ایرانــی بــا نــژاد پرســتی عجیــن گشــته و ســبب دور و
رشم گشــن خلقهــا ایرانــی در میــان ســایر جوامــع میباشــد و اکــر خلقهــای ای ـران از بــه زبــان رانــدن هویــت ایرانــی خویــش
رشم منــوده و ســعی بــر آن منودهانــد کــه بــا چنیــن ذهنیــت ملیگ ـرا کــه محصــول نیروهــای هژمونیخــواه میباشــد همــواره در
مجادلــه و مبــارزه باشــند .تــا بتــوان هویــت اصیــل کــه هــر خلــق و ملــت دارای هویــت آزاد باشــد ،بنیــان نهنــد .در اصــل ذهنیــت
ملــی گ ـرای محصــول نیروهــای هژمونگ ـرا و واپسگ ـرا بــوده کــه بــا چنیــن ترفنــدی آن را حاکــم کــرده اســت.

رهربآپــو دربــارهی شــخصیت انقالبــی تأکیــد میکــرد کــه فــرد انقالبــی بایســتی در« قبــل وبعــد انقــاب اشــکال متفــاوت حیــات
را نداشــته باشــد» و ایــن بــرای متامــی افــراد انقالبــی صــدق میکنــد حــال ایــن انقالبیــون در برابــر رژیــم ایــران باشــد خــواه
نظامهــای دســپوتیک دیگــر .حــال در ایــن راســتا و بنــا برایــن تعاریــف ،در برابــر رژیــم ایـران بایســتی شــخص انقالبــی دارای ویژگــی
فراملیتــی و فرامذهبــی خویــش باشــد و تنهــا جهــت پیشــرد اهــداف بخشــی از اف ـراد جامعــه و تحققبخشــی از جامعــه مبــارزه
ننامیــد .بایســتی هــر فــرد انقالبــی از سیاس ـتهای جمهــوری اســامی ای ـران بخوبــی آگاه باشــد و دارای اطالعاتــی تاریخــی باشــد
تــا بتوانــد بــا توجــه بــه آن تدابیــر خویــش را اتخــاذ منــوده و بــه مبــارزه بپــردازد .انقالبیــون بایســتی بــا ذهنیتــی دمکراتیــک و بــا
مــدل ملتدمکراتیــک کــه خلــق و ملتــی در جامعــه دارای حقــوق یکســان باشــند ،بــه مبــارزه بپردازنــد .انقالبیــون بایســتی بــا اتــکا
نیــروی جوهــری خویــش در برابــر جمهــوری اســامی ایـران دارای موضــع گیــری باشــند.

راه حل برون رفت و گذار از این مقطع چیست؟ و چه باید کرد؟

بــه طــور کلــی بــرای گــذار از بحرانهــای موجــود در ایــران کــه جمهــوری اســامیایران در طــول  40ســال گذشــته بــه بــار
آوردهاســت و پیشــرد خلقهــای ای ـران بــه ســوی ای ـران دمکراتیــک مــا مــدل ملتدمکراتیــک را کــه رهربآپــو ارائــه داده اســت،
مــاک مبــارزه و ســازماندهی خویــش قــرار دادهایــم .مــدل ملتدمکراتیــک نزدیکتریــن مــدل بــه خلقهــای ایــران میباشــد.
چونکــه ایـران رسزمینــی اســت کــه دارای غنــای فرهنگــی فراوانــی بــوده و هـزاران ســال موزائیــک فرهنگــی و خلــق را در خویــش
پرورانــده اســت .کــودار جهــت رهیافــت و گــذراز بحـران موجــود خواهــان ایــن میباشــد کــه هــر شــهروند ملــت دمکراتیــک دارای
ســه وظیفــه اصلــی باشــد کــه شــامل وظیف ـهی روشــن فکــری ،اخالقــی و سیاســی باشــد تــا بتــوان جامع ـهی ایرانــی را بــه ســوی
ملــت دمکراتیــک ســوق و جهتدهــی منــود .در ایــن راســتا از هــان آغــاز اعرتاضــات در اســفندماه ســال 1396کــه خلــق بــه قیــام
و اعـراض در برابــر دولــت حاکــم منودنــد ،کــودار جهــت چــاره یابــی ورهیافــت وگــذر از ایــن مســائل پــروژه ی نقشــه را ه کــودار
ارائــه داد کــه در آن خواهــان تغییــر ســاختار سیاســی وبــه طــور کل در متــام ابعــاد بــود و بنابرایــن آلرتناتیــو خویــش را بــا اتــکا بــه
فرهنــگ و مطالبــات خلــق هــای ایـران ارائــه وپیشــکش منــود تــا بتوانــد در چنیــن رشایطــی کــه خلــق هــای ایـران در آن در برابــر
سیاســت هــای ضــد بــری ایـران بــه رس میبرنــد بــه مثابــه ی خــط ســوم در برابــر نیروهــای هژمونگـرای منطقــه ای فـرا منطقــه
ای از دســتاوردها و فرهنــگ خلقهــای ایرانــی صیانــت بــه عمــل آورند.همچنیــن کــودار خواســتار نهادینــه منــودن 10مــاده ملــت
دمکراتیــک در ای ـران میباشــد کــه همــه در راســتای ایجــاد ایرانــی دمکراتیــک پیشــرد داده میشــود.

آزادی در نظــام کنفدرالیســم دمکراتیــک بــه چــه معنایــی اســت؟ و آیــا در ایــن نظــام آزادی دارای محدودیتهــای
اســت؟

آزادی محدودیــت نداشــته و بنــا برفرهنــگ موجــود در هــر جامعــه بنــا بــر هنجارهــای تعریــف گشــتهی جامعــه مشــخص گشــته
و بــا توجــه بــه آن مزایــا اجتامعــی فــرد  -جامعــه تعریــف خواهــد گشــت .در نظــام مــا بــه مثاب ـهی جامعــه دمکراتیــک و آزاد
رشق کوردســتان وایـران (کــودار) ،آزادی بــه مثابـهی آزادی هــر خلــق و ملتــی ،مذهــب و دینــی بــا حفــظ هویتخویــش و بــدون
وجــود تبعیــض جنســی در جامعــه مشــارکت داشــن و در رشایــط مســاملتآمیز زندگــی کــردن میباشــد .در تعریفــی کــه رهربآپــو
ب ـرای آزادی بیــان میمنایــد ،هــر شــهروند بــا وجــود حقــوق فــردی بایــد در حقــوق کومینــال مشــارکت داشــته باشــد ،در راســتای
اهــداف جامعــه مشــارکت منایــد .کــودار بــه مثابــه مدعــی ارائــه خــط ســوم و رهیافــت ملــت دمکراتیــک خواهــان ایجــاد جامعـهای
بــوده کــه آزادی در معنــای حقیقــی خویــش تعریــف گشــته و اتحــاد و انســجام خلقهــای ای ـران را بنیــان اهــداف خویــش ق ـرار
داده اســت.

شخصیت انقالبی که در مقابل جمهوری اسالمی موضع بگیرد ،باید دارای چه ویژگیهای باشد؟

بــه هنــگام ادعــا داشــن انقالبــی بــودن بایســتی در وهلــه نخســت در معنــای حقیقــی انقالبــی بــودن شــخصیت خویــش را وقــف
داد .خصوصیــات دمکراتیــک بــودن ،سیاســی و اخالقــی بــودن در کــردار و گفتــار هــر شــخصیت انقالبــی رشط اصلــی میباشــد.
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رهبرآپو

کیست؟

آرگش شاهو

شــاید بـرای شــا عجیــب باشــد کــه چـرا بــا ایــن پرســش رشوع منــودم .شــاید بگوییــد ،هــر کشــوری بـرای خــود یــک رهــر
دارد و حتــا عبداللــه اوجــاالن هــم هامننــد رهــر دیگــر خلقهــا اســت و بــس .او فراتــر از رهــر یــک خلــق یــا رسزمیــن
میباشــد .او امــروزه بــا اندیشــهها و افــکارش ،ســبب شــده کــه نهتنهــا ،کوردهــا بلکــه ع ربهــا ،ترکهــا ،فارسهــا و
متــام خلقهــای آدیخــواه او را بــه عنــوان رهــر خویــش برگزیننــد ،زیـرا بــر ایــن بــاور دارنــد کــه تنهــا رهربآپــو تــوان گــذار
از جهــان رسمایـهداری بــه جهــان دمکراتیــک را دارد.
رهربآپــو در پــروژه نظــام کنفدرالیســم دمکراتیــک و ملــت دمکراتیــک ،راه گــذار بــه متدنــی دمکراتیــک را رشح داد و از
نــو معنــا را بــه جــای خویــش برگردانــد .در جهانــی کــه رسمای ـهداری « ،انســان را گــرگ انســان ســاخته اســت» و معنــا را
از ســاختار جــدا منــوده اســت ،ظهــور شــخصیتی همچــون رهربآپــو هامننــد فجــر نــور بــود .رهربآپــو کــه پــس از جنبــش
مــاه مــه  ۱۹۶۸فرانســه ،خواســت کــه در کوردســتان و خاورمیانــه هــم جوانــان را گردهــم آورده تــا ضــد نظــام رسمایـهداری
بپاخیزنــد .از ایــن رو وقتــی کــه نظــام رسمای ـهداری بــا بح ـران روبــرو شــده بــود و شــوروی هــم جوابگــوی گــذار از ایــن
بحـران نبــود ،در هــان وقــت کــه نئولیربالیســم توســط ریــگان ،مــارگارت تاچــر و دونــگ شــیائوپینگ پایــه گــذاری میشــد،
رهربآپــو الزمــه گــذار و داشــن جنبشــی کــه بتوانــد از ایــن رشایــط گــذار کنــد ،دانســته و بــا ایجــاد حــزب کارگـران کوردســتان،
ضــد امپریالیســم و س ـگهایش برخواســت.
تـ ملــت ،همزیســتی
رهربآپــو در هــان ســنین جوانــی پــی بــه ایــن مســئله بــرده بــود کــه در خاورمیانــه توســط دول ـ 
خلقهــا کــه ریشــه تاریخــی داشــت ،از بیــن رفتــه و بــا ایجــاد مرزهــا بیشــر شــکاف میــان خلقهــا بــه وجــود آمــده
اســت .از ایــن رو رهربآپــو میگویــد « :مرزهــا در تاریــخ ب ـرای چنیــن امــوری بســر ســازی کردهانــد ،در دوران مدرنیتــه
رسمایــهداری بــه خطــی تبدیــل گشــتهاند کــه بشــرین دشــمنی و جنگهــا روی داده ،مینگــذاری شــده و از طریــق
ســیمخاردارها و دیوارهــا بــه حالــت عبــور ناپذیــر شــدهاند ،آنــان را بــه دیوارهــای زندانــی مبــدل کردهانــد کــه خلقهــا
و ملتهــا در آن بــه اســارت گرفتــه شــدهاند» .از ایــن رو ایــن مرزهــا کــه انســانها را همچــون در قفســی ،محبــوس کردنــد
کــه منیگذارنــد بــا پیرامــون خویــش داد و ســتد داشــته باشــد و در نتیجــه متــام معناهــا را بــه بــاد میدهــد .رهربآپــو علیــه
آنــان بــه پاخواســت.
در ایــن عــر کــه جهــان رسمایـهداری ،معنــا را از جامعــه گرفتــه و هرچــه را کــه میبینــد در راســتای اهــداف ضــد انســانی
خویــش بــکار میبــرد ،کاری کــرده کــه خــود را آخــر دنیــا بــه نامــد و بهطــوری کــه گــوی پــس از آن دیگــر هیــچ نظامــی
برقـرار منیشــود .از ایــن رو خــود را حقیقــت نــام مینهــد .اگرچــه در طــول چنــد قــرن اخیــر ،فیلســوفان زیــادی آمدنــد و
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نظــام رسمای ـهداری را بــه بــاد انتقــاد گرفتنــد ولــی بهطــور کامــل نتوانســتند راهــکار برونرفــت از ایــن بح ـران اجتامعــی را بگوینــد.
رهربآپــو از متــام فیلســوفانی کــه تاکنــون آمــده ،درس آموختــه ،کردارهــا و گفتارهایشــان را تحلیــل کــرده و هرچــه کــه در راســتای
مبــارزه ضــد رسمایـهداری موفــق نبــوده اســت ،نقــد کــرده اســت .او نقــص متامــی روشــنفکران را در ناتوانــی آنــان در اتحــاد توامنندانــه
« دانایـی ـ عمــل» عنــوان مـیدارد .حتــی او معتقــد بــه آن اســت کــه جهــان رسمایـهداری از طریــق وابستهســازی دیگـران بــه خویــش
توانســته آنقــدر پیرشفــت کنــد .او رفــع خطــای متامــی آنــان را همچــون مســئولیتپذیری بـرای خویــش دانســته اســت .رهربآپــو بــا نقــد
نظــام رسمایـهداری و شفافســازی روش و نظــام پســت مدرنیتــه ،راه تــازهای بـرای انســانیت گشــوده اســت.
رهربآپــو حقیقــت را دوبــاره بـرای انســانیت بازگــو منــود و متامــی بازیهــای رسمایـهداری را باطــل ســاخت و در ایــن راســتا در کتــاب
مانیفســت متــدن دمکراتیــک جلــد اول ،ابتــدا بــا روش و رژ یــم حقیقــت رشوع میکنــد و بــه اهمیــت درک آن پرداختــه اســت .رهربآپــو
دربــار حقیقــت چنیــن بیــان مـیدارد :حقیقــت ،عشــق اســت و عشــق حیــاتآزاد».
پــس از جامعــه طبیعــی و شــکلگیری جامعــه هیرارشــیک ،دیگــر زن از مدیریــت جامعــه ،خلــع و بهطــور کلــی جنــس دوم و پــوچ
انگاشــته شــود ،بطوریکــه بــه عنــوان کاالی جنســی اســتفاده شــود .از آن پــس زن دیگــر بــا هویــت خویــش زندگــی نکــرد و همیشــه بــه
عنــوان بــرده و ابــژه جنســی مــورد سواســتفاده قـرار گرفــت .رهربآپــو بــا درک ایــن موضــوع در راســتای ضدیــت بــا ایــن نــوع نگــرش
گام برداشــته و در همیــن راســتا ،علــم ژنولــوژی را بــه جامعــه و زنــان تقدیــم منــود و در هــر بخــش از مدیریــت در نظــام کنفدرالیســم
دمکراتیــک همســنگی و اش ـراکیت آزادنــه مــرد و زن را در آن اســاس گرفتــه اســت .انقــاب زنــان را انقــاب اجتامعــی تلقــی کــرده و
میگویــد «:تــا زن آزاد نشــود ،مــرد هــم آزاد منیشــود».
همچنیــن رهربآپــو در مقابــل ذهنیـت پیرســاالر را کــه جوانــان را خــام و جاهــل تلقــی کــرده و همیشــه بهعنــوان پاســبانهای خویــش
بــکار آورده ،مبــارزه منــوده و در همیــن راســتا جوانــان را بعنــوان پیشــاهنگان جامعــه دانســته و برایــن اســاس بــر ســازماندهی و
خودمدیریتــی آنــان ارصار م ـیورزد.
اکنــون رهربآپــو کــه مخالــف بــا متامــی ذهنیتهــای واپسگـرا ،مردســاالر ،پیرســاالر ایســتاده و هویــت نویــن و آزاد را اســاس میگیــرد.
رهربآپــو بعــد از انجــام مبــارزات و تحلیلهــای رادیکالــش دربــار جامعــه و جهــان رسمایـهداری و ایجــاد پروژههــای ملــت دمکراتیــک و
کنفدرالیســم دمکراتیــک ،دولــت ـ ملتهــا او را بــه عنــوان تهدیــدی بـرای حیــات خویــش دانســته و بـرای اینکــه حیــات آنــان بــه خطــر
نیافتــد ،علیــه رهربآپــو دســت بــه توطئــه بینالولــی زده و ایشــان را در جزیــره امرالــی حــر کردنــد .رهربآپــو ایــن حــر را هامننــد،
بــه زنجیرکشــیدن پرمتئــوس توســط زئــوس عنــوان مـیدارد .هامنطــور کــه پرمتئــوس وقتــی آتــش را بــه جامعــه داد  ،علــم و معرفــت را
در جامعــه منتــر کــرد .رهربآپــو بــا زیــر و رو کــردن متامــی سیاس ـتهای رسمای ـهداران و کالبدشــکافی جهــان رسمای ـهداری و تجویــز
درمــان ایــن بیــاری ،از ســویی نظــام رسمایـهداری و سـگهای حامیــش رهــر آپــو را حــر کردنــد.
ا ّمــا آیــا توانســتند روح رسکــش رهربآپــو را کنــرل و تحــت تســلط خویــش در بیاورنــد؟ معلــوم اســت کــه جــواب منفــی اســت .شــخصیتی
همچــون رهربآپــو کــه متامــی زیربناهــای نظــام را دانســته و میدانــد کــه چگونــه و بــه چــه شــیوهای از آن گــذار منایــد .بعــد از حــر
بــود کــه رهــر آپــو هــر پنــچ مانیفســت خویــش را نوشــت و تقدیــم جامعــه منــود .او هـزاران کادر فدائــی در متــام کوردســتان پــرورش
داده بــود کــه هــر کــدام از آنــان آب چشــمه زندگانــی کــه حــرت ایــوب را شــفا بخشــید ،از دســتان رهربآپــو نوشــیده بودنــد ،پــس
حــاال چگونــه میتوانســتند ،بنشــینند و نظارهگــر چنیــن واقع ـهای باشــند .همچنیــن رهربآپــو کــوردی را کــه همچــون درختــی خشــک
بــود ،دوبــاره حیــات بخشــید ،آگاه ســاخت و سیاســی منــود ،پــس چگونــه ایــن خلــق رهــر خویــش را بجــا خواهنــد گذاشــت .پــس از
توطئــه ه ـزاران فــرد بــه خیابانهــا آمدنــد و بــا عملیاتهــا و راهپیامیهــای خویــش ،دولتهــا را بــه عقــب نشــینی وادار کردنــد.
حــاال ســوال ایــن اســت کــه رهربآپــو همزیســتی خلقهــا ،آزادی زن ،دمکراســی و اکولــوژی را اســاس گرفتــه اســت ،چـرا بعــد از پاییــز
 ۲۰۱۶تاکنــون هیــچ دیــداری بــا رهــر نیســت و خــری از او نیســت ،در ایــن راســتا چــه بایــد کــرد؟ امــروزه شــاهد آن هســتیم کــه در
بیشــر نقــاط جهــان بـرای رهربآپــو اعتصاباتــی هســتند و همچنیــن راهپیامییهــای هــم موجــود هســتند ،امــا اینهــا پاســخگو نیســت،
بلکــه آنچــه کــه الزم اســت انجــام رهنمودهــای رهــری بــه شــکلی جــدی و رادیــکال و انجــام پراکتیــک آگاهانــه ،منســجم و ســازماندهی
شــده اســت .از ایــن رو ب ـرای آزادی رهــری کــه االن ب ـرای آزادی مــن و شــا در زنــدان امرالــی حــر اســت ،بایــد رهنمودهــا را بــه
صــورت کامــل عملــی منایــم و موضعگیــری رادیــکال در برابــر ایــن توطئــه پیوســن بــه صفــوف جنبــش آپوئیســتی اســت و در آخــر ایــن
را میگویــم ،بــدون رهربآپــو ،زندگــی کــردن ،غیرممکــن اســت و معنــای نــدارد.
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«چوبه دار»
فنا میكنيم عزرائيل قصهها را
برای زندگی
پريوزی و
شكوهمندی قصه كودكان
كه گوشوار های هست برای تاريخ
و از ريشه
خواهيم سوزاند
تنه عزرائيل ديرينه را
تا دردانهكودكی
برويد سبز سبز
هامنكه
هنوز به دنيا نيامده

«سه آينه»

اشعار

شهید هیرش کارزان
نام :جمشید ملکبیگی
تولد ،۱۳۶۲ :سنه
شهادت ،۱۳۸۶ :بانه

«نغمه زمان»
باران در آهنگ بارش مینوازد
به آغوش نهرها
رودها و درياها
جاری میشتابد
با جوش و خروش جاويدان
فاجعههای تاريخ سوختهشده را
ياد میآورد
با گريههای سيالبیاش
انسانها را بشارت میدهد
ما نيز
با نغمهی زمان
از پنجره آرزو
آزماييم.
 50را می
يكديگر
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گاهی
آينههايند
هيأت زندگی
گاهی هم
آبهايند
آينههای زندگی
اما
انسانست هم
آينهی زندگی جاودانه

«ارصار بر آزادی»
در رسزمني كبوترها
همهچيز زيبايند
ميپرند
و
از همه زيباتر
ارصار بر آزادی
و پرواز
«فوت باد»
فوتهای پیدرپی باد
آخرين شتاب
آخرين هزميت
قاصدكان را رساسيمه
زلف درختان را ژوليده
و شكست غرور فصلی رسد
كه پذيرا نبود
تغییر را.
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افراشین جیلبا وک
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حرص را بشکن

فاشیسم را نابود کن
کوردستان را آزاد کن
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