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              سال یازدهم.  دوره ی دوم.  شماره ی هفتاد

ب  ال ق ن ا ا ت

ــی  ــگ جهان ــرم جن ــران و روژهــات کوردســتان در گرماگ خلق هــای ای
ســوم، در چارچــوب مطالبه گــری تاریخــی و بــرای گــذار از وضعیــت 
ــتاخیز  ــک رس ــتانه ی ی ــده و در آس ــم درآم ــه تاط ــی ب ــر کنون تحمل ناپذی
ــات  ــی و اعرتاض ــای مدن ــتند. نافرمانی ه ــزرگ هس ــی ب ــی ـ اجتامع سیاس
ــی  ــی نوع ــی، همگ ــی و طبقات ــری، صنف ــه، کارگ ــون هویت خواهان گوناگ
تجلی یافــن »منشــور خودگردانــی جامعــه « هســتند کــه در خیابــان و محل 
کار بــه نــگارش درآمــده اســت. از ایــن رو، کشــور ایــران به لحــاظ تحــوالت 
ــز  ــان و توجه برانگی ــای جوش ــی از کانون ه ــه یک ــی ب ــی و سیاس اجتامع
جهــان مبــدل شــده اســت. چشــم اندازی کــه نظــام حکومتــی و خلق هــای 
ــه رو هســتند، بســیار متناقــض اســت. هــم احتــامالت و  ــا آن روب ــران ب ای
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آرماگدون ایران در محرشمنطقه ای    

فاشیسم مذهبی امتداد دیکتاتوری اسالمی   
نقش زنان پیش و پس از انقالب  

چهل سال کودتا و ناکارآمدی 
ماشین برچسب زنی 



نفــوذ بحث در مورد چپ و گسرته ی  دامنــه ی  و  ــل معنایــی  ــرـ عم ــن تفک ــی ای باورداشــت های از هــر طیــف و تنوعــی دارای بــه نظــر می رســد کــه چپ هــا موضوعــی گســرتده اســت. اما اجتامع و  میــان مشــرتکی هســتند کــه اهــامل اصــول  از  ســبب  آن  اجتامعــی-در  جایــگاه  ــان رفــن  ــان آن در می مبــارزه سیاســی داعی می گــردد.  رسمایــه  داری، مــردم  سیســتم  صلــح آزادی زن، مقابلــه بــا تخریــب برقــراری سیســتم دموکراتیک، بــا  اســتقرار  از زیســت بوم،  جهان گســرت  و  و پایــدار  وجــودی  ــمت شــناختی جنبش هــای چــپ مولفه هــای  ــن قس ــت. دردآورتری ــکیل دهنده ی  آن رسارس جهــان، تجزیه شــدن بــه رسگذشــت نیروهــای چــپ در اس ــای تش ــن اتم ه ــه نفری ــگار کــه ب ــند، اســت. ان ــده باش ــار آم و دکارت گرفت کلیت منــد  ــده  پیچیده ای که به ارکان تشکیل سیســتمی  ــه  گردی ــث دهنــده ی آن تجزی ــوع باع ــن موض ــت. ای هستی شناســی اس کــه  ــت حقیقــت اســت و بــا بــه زمین آینــه ای کــه در افســانه ها مناد تفکر ـ عمــل سوسیالیســتی بــه گردیــد  ــه بی نهای ــدل ب ــوردن ب از بازمنایــی یــک حقیقــت کل بــه منایش گــذارده و در نهایت بخشــی از یــک حقیقــت تام را تکه آینــه می گــردد، هرکــدام خ
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ن           کــــوردستا

تحریریه حق انتـخاب و ویـرایـش آثـار را برای خویــش محـفوظ می دانـد.
آثارنوشتاری، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خویش را برای مان ارسال منایید  https://t.me/GozarDemocratic
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هفتمتــیوآلترنا

تــیوآلترنا70

بــا تأســیس جمهــوری اســامی ایــران بــا شــعار “نــه رشقــی، نــه غربــی” ســعی بــر آن داشــتند کــه 
خــود را خودکفــا نشــان دهنــد. ابتــدا بــا اتخــاذ چنیــن شــعارهایی نیروهــای دموکراتیــک جامعــه و 
خلق هــای ایــران را جــذب و مــورد سوءاســتفاده قــرار داد. البتــه هامن طــور کــه می دانیــم بعــد از بــه 
قــدرت رســیدن، متامــی آن هــا را رسکــوب و قتل عــام کــرد. هم زمــان و هم راســتا بــا ایــن رسکوب هــا، 
اقــدام بــه رواج و تبلیغــات مذهبــی، در راســتای فرهنگســازی مذهبی)شــیعه ی حکومتــی( در ســطح 
آموزش وپــرورش، ادارات و نهادهــای دولتــی زد. جمهــوری اســامی در گام نخســت از الیه هــای 
وابســته و بیرونــی خــود کــه بــا خلق هــا ارتبــاط و تاثیــر مــداوم داشــتند، رشوع بــه سیاســت تغییــر 
فرهنگــی منــود. ایــن سیاســت و سوءاســتفاده تــا بــه امــروز ادامــه دارد. شــدت آن بــه حــدی بــوده کــه 
توانســته در بنیــان خانواده هــا نفــوذ پیــدا منایــد. از احساســات میهــن دوســتانه و دینــی خلق هــای 
ایــران بــه شــکل ناباورانــه ای سوءاســتفاده کــرد. منونــه ی بــارز ایــن موضــوع را می تــوان در جنــگ میان 
ایــران و عــراق مشــاهده منــود. بدیــن معنــی کــه افــرادی کــه درراه آزاد زیســن و مقابلــه بــا متجــاوز، 
شــهید گردیــده بودنــد را بــه نــام شــهید راه و آرمــان خمینــی و اســام معرفــی منــود، حــال واقعیــت 
ایــن اســت کــه بســیاری از آن هــا، از ادیــان مختلــف و باهدف هــای متفــاوت در جنــگ رشکــت کــرده 
ــاد شــهید، ایجــاد نهادهــای بســیج را می تــوان قدمــی در راســتای سیاســت  ــا ســازی بنی ــد. برپ بودن
مــادی منــودن ارزش هــای انســانی واال و نظــام پــاداش قلمــداد کــرد. بعــد از امتــام جنــگ و ویرانی هــای 
بســیار، بــا ایجــاد بســیج ســازندگی در متــام نقــاط ایــران، در پــی پیاده ســازی سیاســت های خویــش 
بــر دیگــر خلق هــای ایــران گام برداشــت. در مجمــوع می تــوان ادعــا کــرد کــه حکومــت در هرکجــا و 
هــر زمــان بــه مشــکل برمی خــورد، بــا تحریــک باورهــا و احساســات خلق هــا بــه پیــروی و اســتثامر 
هرچــه بیشــر دســت میــزد. درواقــع متوســل به نوعــی مکانیســم پوشــانیدن زیرکانــه ی ضعف هــای 
ذاتــی خــود می گــردد. راهــکار دیگــری کــه حاکمیــت از آن ســود می جویــد، درســت کــردن فضــای 
بســته، خفقــان آور و یــأس آلــود در گســره ی جامعــه اســت کــه در ماهیت وجــودی آن امیــد و پویایی 
جایگاهــی نــدارد. در راســتای رســیدن بــه ایــن مــورد، جمهــوری اســامی ایــران از رســانه ها به خصــوص 
ــر غــم و  ــد. در برنامه هــا و رسیال هــای خــود بیشــر از ژان ــراوان کســب می کن ــون بهــره ی ف تلویزی
انــدوه اســتفاده می کنــد. هم زمــان نیــز فرهنــگ انتظار)اســتعانت و ناجــی طلبــی( را اشــاعه می دهــد 
کــه جامعــه را منفعــل کــرده و منتظــر قهرمانــی کــه از اعــامق تاریــخ می آیــد، می ایســتد کــه آنــان 
را نجــات دهــد. جامعــه ای کــه منتظــر قهرمانــی این چنیــن باشــد، جامعــه ای اســت کــه هرگــز رشــد، 
توســعه و تغییــر نخواهــد کــرد. یکــی از راهکارهــای دیگــری کــه بــرای جلوگیــری از اتحــاد خلق هــا 
و تفرقــه میــان آن هــا، سیاســت امتیــزه و تفکیــک کــردن خلق هــا  اســت، کــه در قالــب زیــاد منــودن 

اســتان ها در ایــران انجــام می پذیــرد. بدیــن شــکل کــه کوردهــا، آذری هــا و لری هــای بختیاری هــا را در میــان چنــد اســتان 
تقســیم کــرده اســت. درواقــع بــه هــر میــزان بیشــر خلق هــای تابــع ایــران، تقســیم و جداســازی شــوند، ســلطه بــر آن هــا 

بــرای حکومــت آســان تر خواهــد گردیــد.
در پیــش گرفــن سیاســت تنبیــه و تشــویقی از جانــب حکومــت ایــران )دولت-ملــت(  ایــران بــه قــراری کــه هریــک از 
خلق هــای ایــران کــه نزدیــک و مطیــع حکومــت گردیده انــد، امکانــات رفاهــی بیشــری می دهــد. اگــر اســتنباط کنــد کــه در 
جــای نارضایتــی و عــدم پذیــرش از جانــب خلقــی وجــود دارد، آنــان را در فقــر و بی امکانــی مهندسی شــده  قــرار می دهــد. 
مثــال بــارز اعــامل ایــن سیاســت راهــردی در برخــورد دولــت بــا خلق هــای کــورد، بلــوچ و عــرب ایــران به وضــوح معلــوم 
اســت. متــام اعــامل و تصمیامتــی کــه دولــت به صــورت سیســتامتیک می گیــرد، وضعیتــی را بــرای مــردم پیــش آورده اســت 
کــه اکرثیــت آنــان تنهــا بــه رفــع احتیاجــات اولیــه زیســتی می اندیشــند یعنــی خاصــه گردیده انــد در تامیــن نــان و رسپنــاه 
بــرای خانــواده خــود و وقتــی بــرای فکــر کــردن ندارنــد. بی اعتــامدی بیــن مــردم نســبت بــه هــم بیــداد می کنــد. مــردم 
بــه خــود اســتثامری رســیده اند. اکرثیــت تبدیــل بــه انســان هایی شــده اند کــه بــا اولیــن تهدیــد دولــت بــه الک خــود فــرو 
می رونــد. حکومــت اســامی ایــران جلــو هــر نــوع اتحــاد خلقــی را می گیــرد. مــردم دیــدی نســبت بــه جامعــه ی خویــش 
ندارنــد و دچــار بی نظمــی، اغتشــاش فکــری و روزمرگــی شــده اند. خاقیــت و نــوآوری فکــری را از مــردم گرفتــه اســت. 
فــرار مغزهــا در ایــران بــه بیــامری اجتامعــی تبدیــل گردیــده اســت و آن چنــان گســرده و فــراوان اســت کــه در ســطح جهان 
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ــز  دولــت ـ ملــت بــا ايــن معنــا  ــن شــكل تعريــف می شــود. فاشيســم ني ــه اي ــه ای اســت ك ورود مرحل هنــگام  بــه   دولــت،  ــی از  ــار اجتامع ــا اقش ــگ ب ــه جن ــوب  گشــته و استثامرشــده ی ب حــال رسك در  نريوهــای  و  ــد. داخلــی  ــدان می رس ــی ب ــت خارج ــاوت رقاب ــه تف ــا ب ــن آن ه ــاوت ب ــاوت از شــباهت دارد. در هــر دو نيــز مرحلــه ی ميــان جنــگ و صلــح تف ــی متف ــكل های سياس هموژن]يــا ميــان برداشــته می شــوند. قدرت، تش جامعــه  می شــود. هامننــد  گردانيــده  شــده، يكدســت[  همــوژن   ــك  و دولت می باشــد. شــعار اساســی حداكــر وحــدت جامعه ی هموژن دولتــی فاشيســتی نيــز بيانگــر مســتحكم  گردانيــده می شــود. به منزلــه ی قــدرت همــوژن  شــده جامعــه ی  ــان، ت ــك  زب ــن اســت: ت وطــن، تــك  فرهنــگ، تــك  پرچم و آن چن
ــز  دولــت ـ ملــت بــا ايــن معنــا  ــن شــكل تعريــف می شــود. فاشيســم ني ــه اي ــه ای اســت ك ورود مرحل هنــگام  بــه   دولــت،  ــی از  ــار اجتامع ــا اقش ــگ ب ــه جن ــوب  گشــته و استثامرشــده ی ب حــال رسك در  نريوهــای  و  ــد. داخلــی  ــدان می رس ــی ب ــت خارج ــاوت رقاب ــه تف ــا ب ــن آن ه ــاوت ب ــاوت از شــباهت دارد. در هــر دو نيــز مرحلــه ی ميــان جنــگ و صلــح تف ــی متف ــكل های سياس هموژن]يــا ميــان برداشــته می شــوند. قدرت، تش جامعــه  می شــود. هامننــد  گردانيــده  شــده، يكدســت[  همــوژن   ــك  و دولت می باشــد. شــعار اساســی حداكــر وحــدت جامعه ی هموژن دولتــی فاشيســتی نيــز بيانگــر مســتحكم  گردانيــده می شــود. به منزلــه ی قــدرت همــوژن  شــده جامعــه ی  ــان، ت ــك  زب ــن اســت: ت هلل اوجاالنوطــن، تــك  فرهنــگ، تــك  پرچم و آن چن
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رکــورددار! گردیــده اســت. ایــن اصلــی اســت بنیادیــن کــه هــر چقــدر جامعــه ای از نخبه هــای خــود 
خالــی گــردد، نــوآوری و نواندیشــی و درنهایــت تغییــری در مقیــاس گســرده در جامعــه روی نخواهــد 
داد. در حقیقــت رسمایــه داری دولتــی ایــران بــرای از میــان بــردن هرگونــه مقاومــت و رشــد و منو، محیط 
و امتســفر زیســتی ایــران را تبدیــل بــه محیــط قلیایــی کرده اســت. نهــاد و ذهنیــت والیت فقیــه که خود 
ــردن  ــت ک ــک مل ــان و ی ــی ذوب فرهنگــی و یک زب ــد در پ ــان شــیعه ی اجتامعــی می دان را وارث امام
تنوعــات خلقــی گســرده و زیبــای ایــران اســت از شــخصیت پیــدا کــردن خلق هــای ایــران می هراســد. 
بــه بهانــه و هــدف مبــارزه بــا اقتصــاد غربــی و امپریالیســم، ادعــای جایگزینــی اقتصــاد اســامی را کــرد، 
امــا غافــل از آنکــه چنیــن اقتصــادی تنهــا بــه درســت کــردن رسمایــه داری وابســته و عمیق تــر از گذشــته 
بــه غــرب می انجامــد.  ایــن موضــوع باعــث شــدید فقــر و اختــاف طبقاتــی در جامعــه شــد، بیــکاری را 
بــرای مــردم ایــران بــه ارمغــان آورد. جامعــه ی بیــکار، جامعــه ای پژمــرده و فلــج اســت. هامن گونــه کــه 
تاکنــون قصــد در توضیــح آن داشــتیم حکومــت اســامی از بدو ظهــور تاکنــون، در مقابل هر نــوع آزادی 
در میــان جوانــان و زنــان کــه دونیــروی نجات دهنــده در جامعــه هســتند را گرفــت. بــا بیــکار کــردن 
جوانــان، اعتیــاد، افــرده کــردن آنــان و دادن دســتمزد پاییــن، رسکــوب و بی حرمتــی بــه نــوع پوشــش 
زنــان و خانه نشــین کــردن آنــان، جلــوی هــر نــوع پیرفتــی را گرفــت. بــا ایجــاد صیغــه و ازدواج موقــت 
می خواهــد مشــکل جوانــان را حــل کنــد کــه ایــن نیــز باعــث افزایــش فســاد و خیانــت در جامعه شــد و 
بی اخاقــی را در جامعــه تشــدید کــرد. متأســفانه جامعــه ی مدنــی و دموکراســی در نظــر حاکــامن ایــران 
موضوعــی بــی ارزش محســوب می گــردد. حاکمیــت ایــران از دموکراســی می هراســد و چراکــه ذهنیــت و 
تصــوری منفــی دارد و گــامن می کننــد کــه دموکراســی متعلــق بــه غربی هــا اســت. امــا در اصــل بــه قول 
رهــر آپــو تاریــخ دموکراســی)آزادی و برابــری( بــه کمــون اولیــه بازمی گــردد و نــه به نظــام رسمایــه داری. 
ــران  ــه ای ــی، نیمــی از جامع ــه به صــورت قانون ــد ک ــان  دم از مردم ســاالری می زنن ــی اصاح طلب در حال
)زنــان( بــرده ی نیمــی دیگر)مــردان( آن هســتند. بدیــن معنــی کــه زنــان در ایــران شــهروند درجــه دوم 
محســوب می گردنــد. آنــان بــا ایــن به ظاهــر اصاحــات حتــی منــی تواننــد مشــکات خودشــان را حــل 
مناینــد. در واقــع آنــان نیــز ســعی در اســتثامر هرچــه بیشــر جامعــه را دارنــد. در اولیــن گام بایــد زنــان 
و جوانــان وارد عرصــه ی سیاســت گردنــد. امــروز حکومــت حافظــه و خودآگاهــی سیاســی-تاریخی را از 
خلق هــا ســلب کــرده اســت. کلیــد حــل متــام مشــکات درگــرو خودآگاهــی و بازیابــی حافظــه ی تاریخی 
خلق هــا می باشــد. بــرای رســیدن بــه ایــن خودآگاهــی جمعــی بایــد جامعــه اخاقــی و سیاســی گــردد. 
بایــد دانســت کــه حکومــت اســامی)دولت-ملت( واقعیــت هیــچ خلقــی را بــه او منی گویــد. هــر چــه 
ارائــه می دهــد بــه نــام تاریــخ، تحریف شــده و دروغ می باشــد. خلق هــا بایــد از تاریــخ واقعــی خــود، 
آگاه گردنــد. بــه معنــای دیگــر، هویــت فرهنگــی و تاریخــی واقعــی خــود را بازیابــی کننــد. و این هویت 
بازیابــی شــده را در خدمــت ذهنیــت دموکراتیــک قــرار دهنــد. عــدم ارشاف بــه ایــن هویــت و آگاهــی 
ســبب قــدرت گرفــن حکومــت به ظاهــر اســامی می گــردد. بایــد ایــن موضــوع مهــم را مدنظــر داشــت 
کــه مبــارزه زبــان دموکراســی اســت. مبارزاتــی مســتمر و دموکراتیــک در عرصه های، فرهنگــی، اجتامعی 
و اقتصــادی بــه وجــود آیــد. در ایــن حالــت طبیعــی اســت کــه رژیــم هــر نــوع مبــارزه ای را رسکــوب 
کنــد. در ایــن حالــت بــرای محافظــت از خــود، بایــد نیــروی دفــاع ذاتــی )کــه در همــه ی موجــودات 
نهفتــه اســت( خلقــی را ســازماندهی منــوده و بــه مقابلــه دولــت فراخوانــد، تــا جامعــه بتوانــد مبــارزات 
دموکراتیــک خــود را در برابــر سیاســت های متامیت خواهانــه حکومــت رجــال اســامی گســرش بدهنــد 

و بــه خــود مدیریتــی دموکراتیــک)آزادی و برابــری( دســت یابــد.
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بــرد. هنــوز هــم می خواهــد بــر ایــن مبنــا آن را بــه کار بــرد. متامــی تــاش الیگارشــی ایــران 
ایــن اســت كــه از بنیــان آنتی مدرنیستی)ضدكاپیتالیســتی( انقــاب به عنــوان یــك اســلحه در 
برابــر نیروهــای هژمونیــك غربــی اســتفاده كنــد و در موازنــه ی دولــت ـ ملــت خاورمیانــه 
بــه موقعیتــی پذیرفته شــده و معتــر دســت یابــد. به منزلــه ی یــك مدرنیتــه ی متفــاوت، از 
لحــاظ ماهــوی چالشــی بــا مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی نــدارد. هامنطور كــه دولــتـ  ملت های 
عــرب و اولیــن و دومیــن مقطــع جمهــوری تركیــه درصددنــد از طریــق حســاب وكتاب های 
ــد و در ازای تأییدشــدن  ــگ آورن ــه چن تاكتیكــی، »بیشــینه ســهم« را در گســره ی نظــام ب
ــران  ــد شــود، ای ــد كــه نظــام از آن هــا بهره من و پشتیبانی شــدن توســط نظــام، اجــازه دهن
ــج  ــرد و نتای ــه كار بگی ــا هدفــی مشــابه ب ــا نظــام دارد ب ــه ب ــز می خواهــد چالشــی را ك نی
مشــابه ی كســب منایــد. ایــن نوعــی چانه زنــِی تیپیــك تّجــار بــازار اســت كــه در ســنت ایــران 
دارای موقعیتــی قویســت. چالــش در ایــران نیــز درســت از همیــن نقطــه آغــاز می گــردد. 
ســنت فرهنگــِی قــوی، یــك الیگارشــی شــیعِی ســازش كرده بــا مدرنیتــه ی كاپیتالیســتی را نیز 
منی پذیــرد. بنابرایــن شــانس اینكــه چالــش موجــود در ایــران بــه یــك »مبــارزه در میــان دو 
مدرنیته ی آلرناتیــو« تحــول یابــد، همیشــه وجــود دارد. برعكــس آنچــه در دولــت ـ ملت های 

تركیــه و عــرب دیــده شــد، تصــور منــی رود بــه آســانی نیــز از میــان برداشــته شــود.
الیگارشــی ایــران، امــروزه بــر رس خاورمیانــه وارد یــك درگیــری هژمونیــك بــا ارسائیــل گشــته 
اســت)اگرچه ایــن درگیــری عمدتــاً در ســطح گفتــار ادامــه دارد(. به ویــژه ســعی دارد كــه بــا 
همیــن هــدف، از فعالیت هــای هســته ای خویــش به عنــوان یــك كارت دوم اســتفاده منایــد. 
ســنت شــیعی در تاریــخ نیــز در پــی كســب هژمونــی برآمده اســت. در پشــت رس خــود یك 
ایــران هژمونیــِك هــزاران ســاله را به عنــوان اســلحه در اختیــار دارد؛ امــا در دوران مدرنیتــه ی 
كاپیتالیســتی دربــاره ی نیــروی خــود اغــراق می منایــد. در عرصی كــه نظام به طور بیشــینه ای 
گلوبــال شــده اســت، اگر الیگارشــی شــیعه ی ایــران مدرنیتــه ای را به صــورت ریشــه ای ترجیح 
ندهــد، شــانس موفقیــت آن بســیار ضعیــف اســت. خــود را بــه كشــورهای BRIC)یعنــی 
ــی نقشــه ی  ــن ترتیــب در پ ــد و بدی ــن( تشــبیه می منای ــل، روســیه، هندوســتان و چی برزی
تشــكیل بلــوك هــم برمی آیــد. می خواهــد آن اتفاقــی را كــه ســعی دارد بــا جمهــوری دوِم 
حــزب عدالــت و توســعه)AKP( بــر مبنــای PKKســتیزی برقــرار منایــد، بــه همــراه ســوریه 
گســرش بخشــد. كل ایــن حســاب وكتاب ها، هیــچ ارزش واقعــی و جــدی ای دربــر ندارنــد. 
هامننــد ســایر دولــت ـ ملت هــای منطقــه، پیــش روی دولــت ـ ملــت ایــران نیــز چاره یابــی 
مســائل دارای دو محــور اســت. چاره یابــی حــول محــور اول عبــارت اســت از: ســازش كردن 
بــا نظــام؛ درســت هامننــد رژیــم شاهنشــاهی. در اصــْل الیگارشــی شــیعه بــرای ایــن امــر 
آمــاده اســت؛ امــا نظام]مدرنیتهــی رسمایــه داری[ آن را بــه شــكل موجــود قبــول نــدارد. ولــی 
دیدارهایــی كــه در راســتای ســازش صــورت می گیرنــد، نهایتــاً چــه از راه صلح آمیــز و چــه 
از راه جنــگ، بــه نفــع نیروهــای هژمونیــك كاپیتالیســتی بــه فرجــام خواهنــد رســید. دومین 
محــور ایــن اســت كــه وقتــی موضــوع حــل مســائل پیــش كشــیده شــود، گسســت رادیــكال 
وی از نظــام مطــرح خواهــد گشــت. ایــن نیــز رهیافــت مدرنیتــه ی دموكراتیكــی اســت كــه 
هنــگام فاقــد چــاره مانــدن و ناتوان گشــِن هم الیگارشــی شــیعی و هــم نیروهــای هژمونیك 

غربی)به ویــژه ارسائیــل(، به طــور ناگزیــر وارد عرصــه خواهــد شــد.

ــگ  ــد از جن ــد، بع ــت ش ــدان دست به دس ــد خان ــن چن ــه بی ــران ك ــت ای دول
جهانــی اول هامننــد منونــه ی جمهــوری تركیــه و پادشــاهی افغــان، درنتیجــه ی 
حســاب وكتاب های هژمونیــك  انگلســتان به عنــوان یــك دولــت ـ ملــت مــدرن 
از نــو برســاخته شــد. دقیقــاً هامننــد ســازش صــورت گرفتــه با مصطفــی كامل، 
قــدرت در ازای یــك ایــران كمینه ای]یــا مینی مــان[، بــه رضاشــاه ســپرده 
شــد. انگلســتان هرکــدام از جمهــوری تركیــه، شاهنشــاهی ایــران و پادشــاهی 
افغــان را كــه در ایــن دوران كمینه ای]یــا مینیمیــزه[ كــرده بــود، به عنــوان یــك 
دولــت ـ ملــت حائــل، بــر رس راه رسازیرشــدن روســیه ی شــوروی رو بــه جنــوب 
ــای یادشــده را بــه  ــود. اینكــه انگلســتان حوزه ه طرح ریــزی و تأســیس من
رژیم هــای مســتعمراتی كاســیكی مبــدل نســاخت، نــه از روی ناتوانــی بلكــه 

بــه ســبب بیم داشــن از اشــاعه ی روســیه ی شــوروی بــود. سیاســت »دولــت حائل«، 
ــا  یــك سیســتم انگلیســی اســت كــه از اوایــل ســده ی 19 تــا روزگار مــا عمومــاً ب
موفقیــت بــه اجــرا درآمــده اســت. خاندان رضاشــاه یــك برنامــه ی مدرنیســتی را به 

اجــرا درآورد كــه بــر مبنــای آن ســنت فرهنگــی ایــران بــه كنــاری نهــاده شــد و از غــرب تقلیــد گردید. 
ســعی شــد تــا به منزلــه ی یــك رژیــم اقــامرِی ابتــدا انگلســتان، ســپس ایاالت متحــده ی آمریــكا و حتی 
ــوع »دولــت  ــی از ن ــه كیفیت ــل پابرجــا نگه داشــته شــود. اینكــه دولــت ـ ملت هــای خاورمیان ارسائی
اقــامری یــا دنبالــه رو« داشــتند، بــه آشــكارترین شــكل در خانــدان اخیــر پهلــوی بــه منایــش گذاشــته 
شــد. ایــن دولت هایــی كــه از طریــق نیــروی نظامــی و پلیســی بــر رس پــا نگه داشــته می شــدند، بــا 
قطــع پشــتیبانی نیــروی هژمونیــك، یكــروزه رسنگــون گشــتند. فرجــام خانــدان پهلــوی نیــز این گونــه 

. گشت
انقــاب اســامی 1979 ایــران، به انــدازه ای كــه سیاســی اســت، یــك انقــاب فرهنگــی نیــز می باشــد. 
ــروی  ــس، نی ــه بالعك ــت؛ بلك ــیعه نگرف ــامی ش ــازمان دهی عل ــاً از س ــش را رصف ــاب توان ــن انق ای
اساســی اش را از فرهنــگ اجتامعــی خلق هــای ایــران گرفــت كــه دارای ریشــه های تاریخــی عمیقــی 
ــی روی داد، از  ــیه و آناتول ــه، روس ــای فرانس ــه در انقاب ه ــد آنچ ــاز هامنن ــاب در رسآغ ــود. انق ب
كیفیــت ملــی دموكراتیــك برخــوردار بــود. بــر یــك هم پیامنــی وســیع نیروهــای ملــی دموكراتیــك 
اتــكا داشــت. هم پیامنــی ملــت دموكراتیكــی كــه از همبســتگی وســیع كمونیســت ها، امت گرایــان 
شــیعی و اقشــار میهن دوســت خلق هــای ایــران و در رأس همــه خلــق كــورد رسچشــمه می گرفــت، 
نیــروی اصلــی پیــروزی بــود. امــا طیــف متشــكل از علــامی شــیعی و تّجــار میانه احوال)بازاریــان( 
ــاه  ــی كوت ــی مدت زمان ــود، ط ــوردار ب ــری برخ ــی قوی ــی و اجتامع ــت تاریخ ــنت مدیری ــه از س ك
ــه ی  ــك پروس ــود. ی ــوب من ــه رسك ــش را بی رحامن ــایر متفقان ــرد و س ــرار ك ــش را برق ــی خوی هژمون
هژمونیــِك مشــابه آن، طــی دهــه ی 1920 در جمهــوری تركیــه نیــز جریــان یافــت. هرچنــد بنیــان 
»ملــت دموكراتیــِك« انقــاب توســط علــامی شــیعه دچــار انحــراف شــد نیــز، ماهیتــاً بــا مدرنیتــه ی 
كاپیتالیســتی در تضــاد و مغایــرت بــه رس می بــرد. الیگارشــی شــیعی خواســت تــا ایــن اندوخته ی ضد 
کاپیتالیســتی را كــه معنــای تاریخــی و فرهنگــی آن بســیار عظیــم اســت، به عنــوان كارتــی جهــت 
مروعیت بخشــی بــه موجودیــت خویــش در برابــر نیروهــای هژمونیــك نظــام كاپیتالیســتی بــه کار 
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ــی  ــذرد. انقاب ــران می گ ــار دهــه از انقــاب خلق هــای ای چه

کــه ریشــه های عمیــق سیاســی و فرهنگــی داشــت و متامیــت 

ــت  ــران را در برگرف ــی ای ــا و تفاومتندی هــای جغرافیای خلق ه

و واالتریــن هدفــش چیــزی جــز برقــراری نظامــی دموکراتیــک 

انقــاب، بنیان هــا و ریشــه های  ایــران نبــود. چرایــی  در 

آن از توســعه ی نامتــوازن گرفتــه کــه جامعــه ی ایــران را 

دوقطبــی منــود تــا تجــدد وارداتــی کــه بــاروح جامعــه ی 

ــه ی  ــه بوت ــیار ب ــت بس ــرار داش ــق ق ــش عمی ــی در چال ایران

ــا  ــل ب ــن عوام ــه ای ــد. هنگامی ک ــته ش ــل گذاش ــد و تحلی نق

اســتبداد رشقــی کــه ریشــه های لزومــاً تاریخــی دارد همــراه 

ــص  ــوزون، ناق ــی نام ــداد آن هیکل ــد، برون ــامن گردی و هم پی

ــه  ــود ک ــاد ب ــه ورزی و اقتص ــت و اندیش ــوان از سیاس و ناخ

ــای  ــی خلق ه ــی و-اخاق ــد اجتامع ــای بازتولی ــی حوزه ه متام

ــود  ــود ناب ــوالوار خ ــواه و هی ــره ی متامیت خ ــران را در چن ای

ــا اســیر منــود. و ی

در ایــن وادی پــس از واردات غربــی دولت ـــملت کــه برآینــد 

آن رضاخــان میرپنــج شــد؛ مــا شــاهد ســنتزی از درهــم آمیختگــی اســتبداد رشقــی و متامیت خواهــی 

ــازی  ــی فرم س ــت در پ ــرم و کم هوی ــکل ناف ــن هی ــه ای ــی ک ــم. هنگام ــی بودی ــه داری غرب و رسمای

ــورت  ــه ص ــاکله بندی ب ــاله  و ش ــت 2٥00 س ــاخت هوی ــد، برس ــود برآم ــرای خ ــازی ب و هویت س

حکومــت پهلــوی، شکل گســرده و حکومتــی ایــن هیــکل ناقص الخلقــه بــود کــه برآینــد آن امیــد 

و آرزو بــرای بازتولیــد امپراتــوری پوســیده ی ایرانــی در جهــان مــدرن شــد.

ــع  ــی جوام ــنتی و اخاق ــت های س ــگ، باورداش ــص بافرهن ــکل ناق ــن هی ــی ای ــی فرهنگ ناهمگون

ایرانــی ســبب گردیــد کــه پــروژه ی مــدرن حکومــت و دولــت ـ  ملت ســازی در ایــران از بــدو تولــد 

ــرد . دچــار بحــران گــردد و درنهایــت ناقص الخلقــه شــکل گی

ــا چــپ  ــه ت ــان متامــی اقشــار و اشــخاص جامعــه از راســت گرفت ــود کــه در می ــط ب ــن رشای در ای

رادیــکال راهــی جــر زیــر رو کــردن وضعیــت موجــود متصــور منی گشــت. انقــاب گزینــه ای درســت 

بــود در مقابــل حکومتــی کــه هیــچ تغییــری را قبــول منی منــود، هیــچ مخالفتــی را برمنی تابیــد و تــا 

بــن دنــدان وابســته بــه غــرب بــود بــه شــامر می رفــت.

درواقــع انقــاب بهمــن 1٣٥7 یکــی از مردمی تریــن نــوع انقابــات و تغییــرات تاریخــی در جهــان 

ــی  ــکل گرفته از هم پیامن ــم ش ــر عظی ــر بس ــت و ب ــی داش ــا تاریخ ــه های عمیق ــود. ریش ــدرن ب م

نیروهــای ملی ـــدموکراتیک مبتنــی بــود.  انقابــی کــه حاشــیه و پیرامــون و تفاومتندی  هــا و 

ــد.  ــران را درنوردی ــی ای ــی فرهنگــی و اجتامع ــی همــه ی گســره ی جغرافیای فاصله هــای جغرافیای

ــه  ــه ی هرگون ــر و زمین ــران بس ــه تحلیل گ ــاد ک ــاق افت ــی اتف ــران در رشایط ــای ای ــاب خلق ه انق

ــه ای  ــه گفت ــا ب ــران بن ــای ای ــاب خلق ه ــت انق ــتند. در حقیق ــن می پنداش ــاب را دور از ذه انق

ــا توجــه بــه اســتیای خــود بــر  مشــهور »روح جهــان بــی روح« بــود. جهانــی کــه رسمایــه داری ب

متامــی جنبه هــای وجــودی انســان و-جامعــه ایــن موضــوع را تبلیــغ می منــود کــه هرگونــه تغییــری 

ــتای  ــه ای در راس ــه هزین ــد و دادن هرگون ــه باش ــی و اصاح طلبان ــرم و لیرال ــورت رف ــد به ص بای

ــت.  ــه اس ــی و رسمایه داران ــازار لیرال ــق ب ــا منط ــف ب ــک در مخال ــانی و دموکراتی ــداف انس اه

ــود. ــی سیاســی ب ــن بازاریاب ــر ای ــی ب ــران خــط باطل انقــاب خلق هــای ای

تصاحــب انقــاب از جانــب نیروهــای اســامی بنیادگــرا را می تــوان به نوعــی ضدانقــاب و 

کودتایــی در فضــای انقابــی قلمــداد کــرد؛ بایــد دانســت کــه ایــن ضدانقــاب برآمــده از دو جنبــه 

و نیــروی داخلــی و خارجــی بــود. دلیــل خارجــی روی کار آمــدن جمهــوری اســامی بــه سیاســت ها 

و اســراتژی  کمربنــد ســبز در مقابلــه بــا گســرش کمونیســم بــه فــات ایــران و کشــورهای عربــی 

مربــوط می شــد. در ایــن راســتا در هنــگام قــدرت گرفــن اسامیســت ها در ایــران آمریــکا و اروپــا 

ــا ایــن موضــوع ننمودنــد و حتــی اســنادی کــه به تازگــی انتشــار یافتــه اســت حاکــی  مخالفتــی ب

از حامیــت مســتقیم و غیرمســتقیم ایــن نیروهــا از قــدرت گرفــن جریانــات اســام گرا در ایــران و 

ــد. ــه می باش منطق

ــا  ــب محمدرض ــی از جان ــت های اعامل ــی آن در سیاس ــکال داخل ــت ها در اش ــن سیاس ــداد ای امت

ــدان و  ــیاه می ــاع س ــاع رسخ و ارتج ــرش ارتج ــوب نگ ــی در چهارچ ــکل کل ــه ش ــت.  ب ــان گش منای

خاقیــت عمــل بــه نیروهــای اســامی تقدیــم شــد، ایــن امــر پــس از رسکــوب نیروهــای دموکراتیــک 

کلیــد خــورد و در ادامــه ی همیــن تجربــه حکومــت از کارت مذهبیــون بــر ضــد نیروهــای چــپ و 

دموکــرات بهره بــرداری منــود. درهرحــال بــا توجــه بــه ضعــف ســازمان دهی نیروهــای دموکراتیــک 

و همــکاری لیرال هــای داخلــی و نیروهــای رسمایــه داری داخلــی و خارجــی حکومــت اســامی بــه 

انقالب راستین و دموکراتیک به پیشاهنگی 
 همه ی خلق های ایران رقم خواهد خورد
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تخــت طــاووس نشســت.

ــدام  ــرده ای اق ــکل گس ــامی به ش ــت اس ــصت حکوم ــه ی ش ــر ده ــا اواخ ــبی ت ــتقرار نس ــه ی اس  در مرحل

بــه قتل عــام فراگیــر احــزاب و نیروهــای چــپ ودموکراتیــک مخالــف خــود منــود. زنــان کــه اساســی ترین 

نیــروی پیشــاهنگ در انقــاب بودنــد بــه متامــی بــه حاشــیه  رانــده شــدند و ابتدایی تریــن حقوقشــان در 

ســایه ی اســام سیاســی و والیــی پایــامل و سیاســت بــه حــوزه ی ممنوعــه ی آنــان مبــدل گشــت. در ایــن 

مقطــع زمانــی بــود کــه میــان ایــران و عــراق جنــگ بلنــد مدتــی درگرفــت و ایــن موضــوع فرصتــی مناســب 

بــرای حاکــامن مســتبد اســامی ایــران شــد کــه مخالفــان داخلــی را به شــدت رسکــوب و قتل عــام مناینــد. 

جنــگ بــه نعمتــی بــرای فاشســیم مذهبــی مبــدل شــد تــا در ســایه ی آن بزرگریــن نسل کشــی های سیاســی 

تاریــخ مــدرن ایــران را رقــم زننــد.

 پــس از کودتــای سیاســی ســال ۶۸ مقطعــی برپایــەی اتحــادی نانوشــته  میــان علــی خامنــه ای و هاشــمی 

رفســنجانی شــکل گرفــت کــه برآینــد ایــن اتحــاد دســتیابی علــی خامنــه ای بــه مقــام رهــری بــود. درواقــع 

بــه لحــاظ اهمیــت ســنجی رویدادهــای ایــن مقطــع می تــوان آن را دوران پســاخمینی نــام نهــاد. تــا ایــن 

ــا بــه قتــل رســانده شــده بودنــد.  ــا تصفیه شــده و ی زمــان متامــی مخالفــان داخــل ایــران و خــارج از آن ی

ــداران  ــپاه پاس ــی س ــان یعن ــازوی نظامیش ــه ای و ب ــمی، خامن ــای هاش ــرای ترک تازی ه ــا را ب ــر فض ــن ام ای

محیــا مهیــا منــود.

ــی  ــک دهــه فضــای سیاســی اجتامع ــت و ی ــام گرف ــک ن ــی و بروکراتی ــی حکومت آنچــه بعدهــا اصاح طلب

ایــران را متاثــر منــود، عــاوه بــر آنکــه ناشــی از اقتضائــات داخلــی بــود تحــت تاثیــر گفتــامن پســا دوقطبــی 

ــه  ــی به هیچ وج ــدار ایران ــتبداد و اقت ــای اس ــه ژن ه ــان داد ک ــان نش ــذر زم ــود. گ ــه ب ــرم گرفت ــی ف جهان

ــه ی  ــا جامع ــردن کلیدواژه ه ــا بکارب ــی ب ــی حکومت ــدارد. اصاح طلب ــازگاری ن ــه ی اصاحــات رسس ــا مقول ب

مدنــی، آزادی زنــان و آزادی رســانه  و آزادی تشــکل یابی، بخــش عظیمــی از پتانســیل های جامعــه ی ایــران 

ــن  ــار از پایی ــیون فش ــوب فرموالس ــان را در چارچ ــان و جوان ــه ی زن ــای آزادی خواهان ــوص ظرفیت ه بخص

و امتیازگیــری از بــاال و عــدم برخــورداری از هرگونــه اســراتژی خیابانــی و جنبشــی بــه ورطــه ی نابــودی 

کشــانید.

در ســال ۱۳۸۸ و در دهــه ی ســوم عمــر جمهــوری اســامی. متامــی تغییــرات ریزودرشــتی کــه  اصاح طلبــان 

در پــی آن بودنــد یــا نابــود گردیــد و یــا بــه خاطــر فســاد و ماهیــت وابســته به قــدرت و سهم خواهانه یشــان 

بــه شکســت انجامیــد. در ایــن میــان، ســال ٨٨ ســالی بــود کــه جامعــه و حکومــت ایــران بــه صورتی شــفاف 

در تقابــل بــا یکدیگــر قــرار گرفتنــد. دیگــر خــری از مروعیــت نظــام در میــان نبــود. حکومــت ماشــین 

ــت  ــر ماهی ــه بیش ــران هرچ ــردم ای ــه م ــد ک ــبب ش ــر س ــن ام ــود ای ــه ب ــه راه انداخت ــود را ب ــوب خ رسک

ــد. ــه ی حاکمیــت را درک مناین جنایت کاران

به طــور کلــی از ســال 1٣٨٨ تــا 1٣97 خــط ســیر اعراضــات و اعتصابــات در حــال صعــود بــود. شــاید تــا 

حــدودی درســت باشــد کــه اعراضــات ســال ٨٨ را محــدود بــه شــهر و طبقــه ای خــاص بدانیــم؛ امــا پــس از 

ــرو هســتیم.  ــان اقشــار و نیروهــای اجتامعــی روب ــه ای در می ــه شــکلی پل ــی ب ــا گســرش نارضایت ٨٨ مــا ب

کارگــران، زنــان، جوانــان، بازاریــان، بازنشســتگان، روســتایان و درنهایــت متامــی کســانی کــه در ایــن چهــل 

ســال بــه حاشــیه رانــده  شــده اند بــه صفــوف اعراضــات و اعتصابــات پیوســتند. نکتــه اینجاســت کــه ایــن 

ــل روی می دهــد. ــه دو دلی ــر ب ام

 ابتــدا، فــرم سیاســی و اجتامعــی کــه حکومــت در حــال تبلیــغ آن اســت بــه لحــاظ کارکــردی و ســاختاری 

پوســیده و ناکارآمــد بــوده، کارکــرد خــود را ازدســت داده و رژیــم تنهــا بــا نیــروی نظامــی ـ امنیتــی، خــود 

را رسپــا نگه داشــته اســت. در یــک تعریــف کلــی می تــوان وضعیــت موجــود را نوعــی دژنراســیون 

ایدئولوژیــک قلمــداد منــود.

دوم، اعــامل فشــارهای بین الدولــی از جانــب آمریــکا پایه هــای اقتصــاد رانتیــر ایــران را بــه لــرزه درآورده 

اســت. ایــن امــر مزیــد بــر علــت گردیــده و رژیــم را بیــش از هــر زمانــی در تنگنــا قــرار داده اســت؛ امــا 

ایــن موضــوع مهــم اســت کــه اعراضــات و اعتصابــات رویــداده مربــوط بــه ضعف هــا و اســتبداد عریــان 

حکومــت داران ایرانــی اســت و نــه پــروژه ای از بیــرون یــا به اصطــاح وابســته بــه عوامــل خارجــی باشــد.

کار به جــای رســید کــه راس نظــام بحــث از تغییــرات ســاختاری می منایــد. حــال پــس از چهــار دهــه از 

ســپری شــدن عمــر رژیــم می تــوان گفــت کــه خلــق و دســتگاه اســتبدادی حاکــم بــر ایــران ســه راه پیــش 

روی دارنــد.

1. یــا تغییــرات ســاختاری بــه نفــع سیســتم رسمایــه داری و دولت هــای خارجــی انجــام دهــد و درنهایــت 

در سیســتم رسمایــه داری جهانــی خــود را اســتحاله منــودە و تســلیم شــوند.

2. بــه شــکلی دگامتیــک و جــزم اندیشــانه بــه اســتبداد و اســتیاگری خــود بــر مــردم ایــران پافشــاری کنــد 

و در ایــن وادی نهایتــا دچــار فروپاشــی و شکســت شــود.

٣. اصاحــات ســاختاری و دموکراتیکــی کــه مــردم ایــران خواســتار آن هســتند را مدنظــر و اعــامل منایــد. 

ایــن تغییــرات در چارچــوب برســاخت ایــران دموکراتیــک بایــد صــورت گیــرد؛ بــا اجــرای تغییــرات عمیــق 

دموکراتیــک میــزان نفــوذ نظــام اســتبدادی حاکــم بــر ایــران ضعیــف خواهــد شــد. بــا توجــه بــه اینکــه 

ــتبدانه  ــواه و مس ــرا، متامیت خ ــکلی مرکزگ ــه ش ــا ب ــران تاریخ ــدار ای ــی و اقت ــتگاه سیاس ــت و دس حکوم

ــران  ــم مســتبدی همچــون جمهــوری اســامی ای ــود کــه رژی شــکل گرفته اســت، دور از ذهــن خواهــد ب

تــن بــه چنیــن تغییراتــی بدهــد.

تحقــق هریــک از ایــن ســه ســناریو بســتگی بــه میــزان فشــار و ســازمان دهی خلق هــای ایــران و در ایــن 

ــت  ــا قاطعی ــتی ب ــدگان دارد. بایس ــه حاشیه رانده ش ــه ی ب ــران و در کل هم ــان و کارگ ــان، زن ــان جوان می

ــاه پــس از انقــاب خلق هــای ایــران، انحرافــی شــدید از ســوی  ــازه ی زمانــی کوت اذعــان منــود در یــک ب

عــده ای الیــگارک اقتدارگــرا بــر مبنــای یــک قانــون اساســی غیردموکراتیــک صــورت پذیرفــت و بســری 

ــق و  ــران عمی ــی، بح ــات کنون ــادی. اقتضائ ــاختاری و نه ــای س ــایل و بحران ه ــی مس ــرای متام ــت ب گش

دامن گســر، فقــر، فســاد ســاختاری همــه و همــه خلق هــای ایــران را بــه رجعــت دوبــاره بــه مطالبــات 

ــد.  ــت فرامی خوانن ــران اس ــک ای ــت دموکراتی ــک و مل ــوری دموکراتی ــا جمه ــه هامن ــاب ک ــن انق آغازی

اجتامعــی وبــه  باورداشــت ها و مذاهــب، جامعــه ی مدنــی، همــه ی طیفهــای  ایــران،  خلق هــای 

ــاش و  ــا ت ــا مواجــه شــده اند ام ــا شــدیدترین رسکوب ه ــر ب ــار دهــه ی اخی ــان در طــی چه خصــوص زن

ــراض  ــت، اع ــی    بازنایســتاده اند. مقاوم ــته و از تحــرک و پویای ــه داش ــه ادام ــم نیزبی وقف ــی عظی تکاپوی

ــان  ــان و جوان ــران، زن ــاهنگی کارگ ــه پیش ــر ب ــال اخی ــول دو س ــژه در ط ــه وی ــارسی ب ــات رست و اعتصاب

ــی سیاســی و  ــی از پویای ــاز نوین ــاز ف ــت از آغ ــد حکای ــر بوده ان ــتگان چهاردهــه ی اخی ــه نادیده انگاش ک

اجتامعــی در ایــران دارد و مــی رود تــا انقــاب راســتین و دموکراتیــک را در ایــن جغرافیــای سیاســی رقــم 

زنــد. 

مجلس حزب حیات آزاد کوردستان ـ پژاک        
                                   ۲۱ بهمن ۱۳۹۷
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بــرای گــذار از چهــل ســال ســیر انحــراف انقــالب 57 یــک انقــالب دموکراتیــک اجتامعــی الزم 
ست ا

ــر  ــی ب ــرای متک ــدن دولت گ ــال مت ــزار س ــی پنج  ه ــات اجتامع ــت داری و حی ــیوه مملک ش
ذهنیــت قدرت گرایانــه، هــزاران انقــالب را بــه ضدانقــالب مبــدل ســاخت و ادوار تاریخــی را 
در تبایــن بــا جوامــع آزادیخــواه بــه قعــر تاریکــی کشــاند. از جملــه ایــن انقالبــات، انقــالب 
ایــران اســت. پــس از چهــل ســال چــه گذشــت کــه اینگونــه دچــار لعــن و نفریــن ایــزدان 
ــطائیش  ــی قرون وس ــش را در تاریک ــن نفس های ــه آخری ــی رود ک ــده و م ــه ش آزادی جامع
ــدام از  ــی م ــر آزادیخواه ــنفکران بخاط ــیون و روش ــون، سیاس ــه اخالقی ــی ک ــد؟ درحال بکش
ســوی نظــام خفقــان جمهــوری اســالمی رسکــوب می گردنــد، حسابرســی از ضدانقــالب ایــران 

یــک وظیفــه اخالقــی، سیاســی و روشــنفکری اســت.
قــرار بــود انقالبــی ظهــور کنــد کــه جامعــه روشــنفکر و آگاه ایــران کــه یــک فرهنــگ عظیــم 

انقالبــی در تاریــخ دارد در خاورمیانــه بــه الگــوی شــگفت ملت هــا مبــدل شــود.

سخن کودار

ــی  ــی سیاس ــادی، خودکامگ ــاد اقتص ــتی، فس ــتی، دولت پرس ــی، ملی پرس ــی ـ مذهب ــض دین ــه تبعی ــد ک ــا ش  بن

ــِت  ــاب، مل ــدن انق ــا آم ــد ب ــرار ش ــد. ق ــان یاب ــال 1٣٥7 ه.ش پای ــوون در س ــوژی ش ــک ایدئول ــداری ی و زورم

ــران جشــن آزادی  ــام فــات ای ــر ب ــر، عــرب، آذری و ... ب ــوچ، ل ــارس، کــورد، بل ــران متشــکل از ف ملت هــا در ای

بگیــرد و عدالــت اجتامعــی در اقســانقاط ایران زمیــن طنین انــداز شــود. انقــاب ٥7 بــرای بازگشــت بــه ســنت 

ــی  ــزار دین ــه اب ــرد و ب ــه انحــراف ب ــت رنســاس آن را ب ــن ماهی ــم، ای ــا رژی ــود ام ــی ب فرهنگــی ملت هــای ایران

ــای  ــی ملت ه ــی ـ اجتامع ــای تاریخ ــه فرهنگ ه ــاب نتیج ــرد. انق ــدل ک ــی مب ــن حقیق ــر دی ــی در براب سیاس

ــس از چهــل ســال،  ــد. پ ــد قــدرت الیگارشــی خــود قبضــه کردن ــی آن را در ی ــون دولت ــی روحانی ــود ول ــران ب ای

نظــام جمهــوری اســامی، جامعــه ای بشــدت منــزوی از مردمــان ایــران ســاخته و خــود، برعکــس بــه بحرانــی 

بــزرگ تبدیــل شــده کــه تبعــات آن جهانــی اســت. دســت قــوی روحانیــون، ارتشــی ها و بازاریــان در ســال ٥7 

موجــب گشــت کــه  بجــای وعــده فریبنــده »امــت اســامی« کــه هنــوز هــم شــعار مشغول ســاز نظــام جمهــوری 

ــده و  ــن جامعــه تاریخــی را بلعی ــرآَورَد و ای ــت ارتشی)ســپاه پاســداران(« دیوآســا رس ب خودســاخته اســت »مل

ــت ـ ملــت ســپاهی در ســال 62  ــد. یــک دول ــه اســتفراغ کن ــداد آن را بی رشمان ــار دهــه ســتم و بی پــس از چه

ــا خط مشــی  ــا زور متــام ب ــون ب ــی ـ مذهبی ــان و مل ــی یعنــی چپ گرای ــون غیرروحان ش پــس از رسکــوب انقابی

روحانیــون خرده بــورژوا شــکل داده شــده کــه فقــط منونــه هیتلــری آن در ترکیــه امــروزی مشــاهده می گــردد. 

کامــا آشــکار اســت دلیــل اصلــی ایــن نحســیت و دچارشــدن نظــام بــه ایــن ســتم آگاهانــه، بیــداد بی حدومــرز 

ــون  ــورژوازی روحانی ــای خرده ب ــس از کودت ــاب ٥7 پ ــرا انق ــد. زی ــورد می باش ــت ک ــژه مل ــا بوی ــا ملت ه آن ب

تئوکــرات از خــط دیــن مبیــن خــارج و امت شــدگی را بــا آمــال سیاســی خــود در منافــات دانســت. ایــن قــر 

ــکال  ــارزان رادی ــگان و مب ــان، نخب ــه دگراندیش ــته ک ــدام خواس ــون م ــد چ ــح می کن ــدت تقبی ــی را بش دموکراس

جامعــه مدنــی را حــذف فیزیکــی کنــد و کــرده. از مروطــه تــا بــه امــروز به مثابــه یــک دوره مــدرن، ایرانی هــا 

ــان آورد  ــه می ــاب ٥7 را ب ــه انق ــود ک ــش آزادی ب ــن عط ــتند و همی ــه هس ــی و مدرنیت ــنه دموکراس ــدام تش م

ولــی رژیــم جمهــوری اســامی نــه تنهــا پاســخگوی ایــن نیــاز نشــده بلکــه آن را رسکــوب هــم ســاخته. نخســت 

غصــب انقــاب، دوم، حــذف چپ گرایــان، ملی گرایــان و ســازمان های مدنــی، ســپس تثبیــت قــدرت خروانــی 

بــا قتل عــام زندانیــان سیاســی در دهــه 60. کامــا و رصیحــا آنچــه ایــران را در خودکامگــی نظــام تهــران ـ قــم 

غــرق منــود، شوونیســم جبهــه روحانیــون رسدمــدار بــود و اکنــون ملت هــای ایــران متوجــه تبعــات اســفبار آن 

ــه نظــام اســتبداد قــر  ــره کری ــه چه ــه شــکلی آبروریزان ــن شوونیســم و فاشیســم ب شــده اند. ُدمل هــای چرکی

ــال  ــل  س ــه چه ــرد. کارنام ــا ک ــی را افش ــی و دموکراس ــت، امت خواه ــه، مدنی ــن، جامع ــر دی ــی در براب تئوکراس

انگیزاســیون جمهــوری اســامی رسارس ســیاه و خونیــن اســت زیــرا دیــن را بــه دشــمن دموکراســی مبــدل ســاخته .

امــروزه عامــل اصلــی خفقــان، قــدرت داخلــی والیــی ـ ســپاهی اســت کــه قانــون اساســی را بــاب  میــل خــود 

طرحریــزی کــرده. احــکام جزایــی روحانیــون جــای قوانیــن مدنــی را گرفتــه. متامــی کوردهــا، بلوچ هــا، آذری هــا، 

ــن طــی  ــوا. یکــی از عوامــل انحــراف انقــاب،  اســتثامر دی ــه حکــم فت اعــراب و ... رسکــوب گشــتند آن هــم ب

ــل  ــه تبدی ــوک والیت فقی ــر بل ــت تفکیک ناپذی ــه هوی ــه ب ــوری رسمایه داران ــل ســال شوونیســم اســت. جمه چه

ــدار  ــج زورم ــد. تروی ــی منی کنن ــه را منایندگ ــام جامع ــوک هســتند و مت ــک بل ــط ی ــان فق ــرا والیت گرای شــده، زی

یــک دولــت، یــک پرچــم، یــک دیــن، یــک وطــن، یــک  زبــان و ضدیــت بــا دیگــر ملت هــا بــا حــذف موزائیــک 

فرهنگــی، نــگاه امنیتــی بــه کوردســتان، بلوچســتان، احــواز و ... امــروزه بــه خمیرمایــه قیــام مبــدل شــده، لــذا 

ــیل  ــودی پتانس ــدد ناب ــدازه درص ــامن ان ــه ه ــه دارد ب ــی برنام ــای غرب ــرای قدرت ه ــه ب ــدازه ای ک ــه ان ــام ب نظ

خلق هاســت. رسکوب هــای بنیادگرایــان و تحریــف انقــاب مردمــی ٥7 موجــب رسبــرآوردن مجــدد جنبش هــای 

متعــدد سیاســی،  زنــان و محیط زیســتی شــده، لــذا روحانیــت و ســپاه مــدام رویــه رسکــوب و حــذف را درپیــش 

گرفته انــد. درســت بــه همیــن دلیــل اســت کــه نظــام، مروعیــت ایدئولوژیکــش را از کــف داده.

در حــوزه خــارج هــم، تقابــل، تقابــل رژیــم جمهــوری الیگارشــی اســامی بــا نظــام جهانــی رسمایــه داری اســت 

کــه می توانــد تــا دخالــت نظامــی پیــش بــرود. اختــاف ایــران بــا آنهــا بــر رس شــیوه سیاســی انحصــار رسمایــه و 

قــدرت در قالــب هژمونــی منطقــه ای و جهانــی اســت بــه همیــن خاطــر بــا دنیــای غــرب، خاورمیانــه درافتــاده. 

دخالــت ایــران در ســوریه، عــراق، لبنــان، فلســطین تــا برســد بــه یمــن پــای آمریــکا بــه آن کشــورها و خــود ایــران 
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را بــاز کــرده. تجــارت ســنتی و مدرنیتــه بحــران زا به مثابــه یــک معضــل بــزرگ دیگــر پــس از جنبــه سیاســی می آیــد. هــامن 

ــه. درواقــع دشــمنی  ــاب یافت ــی بازت ــازی داخل سیاســت، توســط گروه هــا و نهادهــای ایدئولوژیــک جمهــوری بصــورت باندب

بــا غــرب، عــرب و ارسائیــل بــدان صــورت بازتــاب می یابــد. ایــن اســت کــه ملی گرایــی فــارس ـ شــیعی زمینــه رسمایه گــذاری 

خارجــی را از بیــن بــرده. امــروزه مســئله حقــوق بــر در کنــار مســایل هســته ای، موشــکی و تجــارت ســودآور بــا ایــران هیــچ  

ارزشــی نــه بــرای جمهــوری اســامی دارد نــه جهــان غــرب. ســوریه ای شــدن کــه بــه شــیوه خــاص ابرقدرت هــای جهانــی مبــدل 

شــده نزدیــک اســت دامــن ایــران را هــم بگیــرد.

ــداران توســط رفســنجانی وارد حــوزه اقتصــاد  ــپاه پاس ــه س ــد ک ــی رشوع ش ــاب از وقت ــس از انق ــران پ ــادی در ای فســاد نه

گردانــده و علــم دار فرهنــگ انحصــاری هژمونــی در منطقــه شــد. حــذف عامــان علــم و آگاهــی اقتصــادی موجــب نابــودی 

ــا  ــام ب ــگی نظ ــرده. تجارت پیش ــر ک ــی پ ــنتی دین ــارت س ــد را تج ــم و تولی ــی عل ــای خال ــذا ج ــده ل ــاد ش ــی اقتص ــد علم بع

ــورد  ــت ملت هــای ک ــران، محرومی ــر در ته ــی و تجــاری رانتی ــد نفت ــی اســت. درآم ــر نفت ــر ســتون رانتی ــه متکــی ب ــن روی ای

ــکل گیری  ــب ش ــم موج ــازی های رژی ــی. نهادس ــد نسل کش ــه ح ــا ب ــتار کولره ــانده و در کش ــار رس ــد انفج ــه ح ــره را ب و غی

ــای  ــا نهاده ــتند. اینه ــون هس ــای روحانی ــپاه و نهاده ــا س ــه آنه ــه از جمل ــد ک ــران ش ــب در ای ــادی بی رقی ــای اقتص قطب ه

بامنــازع انحصارگــری هســتند. پــس از جنــگ بــا عــراق مروعیــت سیاســی و ایدئولوژیــک رژیــم از دســت رفــت. اقتصــاد 

ــی  ــی آن را رسطان ــای جهان ــب و تحریم ه ــا را موج ــت خلق ه ــدن، محرومی ــر مافیایی ش ــروزه بخاط ــت ام ــی نف تک محصول

ســاخته. باندهــا و مافیاهــا افســار خصوصی ســازی را از چهــل ســال پیــش بدســت گرفته انــد. ایــن امــر موجــب رشــوه خواری، 

ــد.  ــد و ... ش ــش تولی ــف، کاه ــه و ضعی ــدی بی روی ــای تولی ــرآوردن بنگاه ه ــت، رسب ــودی محیط زیس ــت، ناب ــاس، ران اخت

بنیادگرایــی تجارت پیشــه از جنــوب تــا شــامل و رشق تــا غــرب مافیــای سدســازی، غــارت منابــع طبیعــی،  آبــی و جنگلــی را 

در پــی داشــته. بحــران آب و خشــکی رسارسی در کنــار بحــران سیاســی ـ نظامــی، رسزمیــن ایــران را در رساشــیبی زوال بــرای 

ــز  ــی و نی ــرای سلطه سیاســی و هژمون ــه ب ــال ایجــاد هــال شــیعی در خاورمیان همیشــه ســوق داده. الیگارشــی شــیعی بدنب

تجــارت انحصــاری روحانیــون بــا زبــر شمشــیر رسمایــه داری اســت. الیگارشــی قــدرت بــه ســود و ثــروت فــوری بــرای تثبیــت 

ــد  ــای پلی ــت معامله ه ــطین جه ــورد و فلس ــان از کارت ک ــان، همچن ــن می ــه در ای ــت ک ــاز داش ــود نی ــی خ ــای سیاس پایه ه

اســتفاده می کنــد. پــس نهادهــای اقتصــادی کــه هــامن نهادهــای سیاســی هســتند در فســاد غــرق شــدند. نهادهــای مذهبــی 

والیــی ـ اوقــاف و نهادهــای نظامــی ســپاه پاســداران در قالــب ســپاه و بســیجی در داخــل و ســپاه قــدس در عرصــه خارجــی، 

ــا بلوچســتان و نابــودی ملت هــای کــورد و بلــوچ را آمــاج قــرار داده. پــس از چهــل ســال سیاســت های  غــارت کوردســتان ت

ــنگی،  ــکار، گرس ــاد، احت ــاس، فس ــی، اخت ــم زده. گران ــده را رق ــت های آین ــورده و شکس ــت خ ــی شکس ــر خودکفای ــی ب مبتن

بیــکاری و فاصلــه طبقاتــی را تشــدید کــرده. ایــن یــک واقعیــت اســت کــه هنــوز هــم ایــران بــدون اتــکای بــر خــارج منی توانــد 

از منابــع اســراتژیک نفــت و گاز بهره بــرداری کنــد و در بازاریابــی جهانــی جــای پایــی بیابــد. طــی ایــن چهل ســال، اصاحــات 

ــان بلوک هــای قــدرت روبروســت. ــا فقــدان اجــامع می ــان ب اقتصــادی همچن

انقــاب ٥7 قدرمســلم بــه رضر زنــان متــام شــد.  محروم ســاخن زنــان از حقــوق سیاســی و اجتامعــی، مامنعــت از مشــارکت 

آنهــا در خودمدیریتــی، دســتمزد کــم، قــراردادن در درجــه دوم بعنــوان جنــس دوم کمــر از مــردان، نــگاه سیاســیـ  نظامــی بــه 

مبــارزات نهادهــای خودجــوش و مدنــی زنــان، کاالشــدگی و اســتفاده ابــزاری، زور و اجبــار در حجــاب و خاصه کــردن وجــود 

معنــوی زنــان در قالــب مفهــوم ســاختگی حجــاب و الپوشــانی متامــی حقــوق حــق از جملــه رفتارهــای خشــن جنســیت گرای 

نظــام ایــران علیــه زنــان اســت. در ســالهای اخیــر مبــارزات زنــان در کنــار رسکوب هــای رژیــم بی وقفــه ادامــه داشــته. حرکــت 

خودجــوش زنــان در تهــران و دیگــر شــهرها حکایــت از اوج گرفــن جنبــه مبــارزه زنــان در ســال های اخیــر دارد. رژیــم بــرای 

نشــان دادن چنگ ودنــدان قدرت طلبانــه، بــا اســتثامر قوانیــن اســام بــه زنــدان، شــکنجه و اعــدام فعــاالن زن می پــردازد کــه 

در جهــان نظیــر آن کــم اســت. 

ــد  ــف نخواه ــر متوق ــده و دیگ ــاز ش ــی آغ ــوش مدن ــه جریان خودج ــب س ــاه 96 در قال ــی از دی م ــات مردم ــام و اعراض قی

ــی ـ  ــاالن سیاس ــامن، فع ــل معل ــنفکری از قبی ــارزات روش ــوم، مب ــری. س ــارزات کارگ ــان. دوم، مب ــارزه زن ــت، مب ــد: نخس ش

مدنــی، محیط زیســتی، زنــان، اصنــاف، ملیت هــا و ... . ایــن ســه جریــان مدنــی مکمــل جنبــه ســازمانی و انقابــی ـ نظامــی 

اپوزیســیون های دموکراتیــک هســتند و آینــده نزدیــک رسارس ایــران حتــی رسنوشــت ملت هــای کــورد، فــارس، آذری، بلــوچ و 

ــد. ــان حضــور پررنــگ و امیدوارکننــده دارن ــان در هرســه جری غیــره را رقــم خواهــد زد. زن

ــاخته.  ــار س ــی گرفت ــق اجتامع ــای عمی ــاب بحران ه ــا در منج ــه را کام ــامی جامع ــوری اس ــز جمه ــی نی ــاظ اجتامع از لح

فســاد، فحشــا، اعتیــاد، بی اعتــامدی، ســوداگری و رباخــواری همچــو بحران هــای اجتامعــی برخاســته از سیاســت های 

ــد.  ــود می کن ــج ناب ــه تدری ــه را ب ــار بحــران سیاســی، محیط زیســتی و آب آن جامع ــه نظــام در کن ــه و عامدان آگاهان

ــود  ــودن س ــرای رب ــات ب ــت طبق ــم و رقاب ــج لیرالیس ــت. تروی ــران اس ــن بح ــه ای ــی ریش ــی سیاس ــاد و بی اخاق فس

از یکدیگــر بــه حالــت رسطانــی رســیده و نهادهــای بــزرگ رهــری از آن بهره بــرداری ســلطه جویانه می کننــد و 

ــامت،  ــت و س ــوزه بهداش ــه، ح ــد و بی بودج ــی ب ــتم آموزش ــد. سیس ــکار می گیرن ــردم ب ــذب م ــرای ج ــه را ب بودج

ــای  ــه، واحده ــروم از بودج ــک مح ــد، ادارات بروکراتی ــوق منی پردازن ــران حق ــه کارگ ــه ب ــروض ک ــهرداری های مق ش

ــا  ــی را ت ــای اجتامع ــد و رسطان ه ــار می رون ــازی فاجعه ب ــوی خصوصی س ــتگی بس ــی و ورشکس ــدی روبه تعطیل تولی

ــد. ــش داده ان رسحــد مــرگ افزای

همچنیــن از لحــاظ محیط زیســتی نیــز بایــد گفــت کــه هرچنــد بســیاری خطــرات جهانــی از قبیــل جنــگ و 

ــا و  ــا، رودخانه ه ــودی جنگل ه ــا، ناب ــوره زارکردن زمین ه ــران آب، ش ــا بح ــد ام ــد می کن ــران را تهدی ــغال گری، ای اش

ــگل و  ــان جن ــای سدســازی، قطع درخت دریاچه هــا و تاالب هــا بخاطــر سیاســت های شــدیدا اشــتباه ســودجویانه مافی

ــی شــده  ــا و دموگراف ــی جغرافی ــر منف ــت و تغیی ــی منشــأ خشــکی، محرومی ــای زیرزمین ــه از آبه ــرداری بی روی بهره ب

اســت. ایــران بــه یکــی از بزرگریــن تولیدکننــدگان گازکربنیــک در گرمایــش زمیــن مبــدل شــده. اینگونــه پیــش بــرود، 

اگــر جنــگ هژمونــی جهانــی ایــران را نابــود نکنــد بحــران آب و مافیــای سدســازی و انحصــار زراعــت ـ تجــارت آن را 

ــا رسعــت بیشــر غــارت می گــردد. ــع آبــی و جنگلــی رشق کوردســتان ب ــان مناب ــن می ــود خواهــد کــرد. در ای ناب

برنامه های ایران و برنامه کودار

ــا مســئله کــورد و دیگــر ملت هــا، همچنــان یکجانبــه اســت. نوعــی یکجانبه گرایــی کــه طــی  رویکــرد رژیــم ایــران ب

آن، رژیــم رسکــوب کوردهاٰ،بلوچها،اعــراب و آذریهــا را همچــو اســراتژی اساســی، بعنــوان راه حــل دربرگرفتــه اســت. 

ــایل  ــی مس ــت. چاره یاب ــه نیس ــی یکجانب ــات عمل ــورت اقدام ــژاک بص ــژار و پ ــودار ـ ک ــراتژی ک ــو، اس ــر س در دیگ

ــد ارزش عملــی داشــته باشــد. موضع گیری هــای  ــران بای اجتامعــی ـ سیاســی مثــا مســئله کــورد و دیگــر خلقهــای ای

خصامنــه ایــران موجــب شــده آن ارزش همچنــان در حــد ذهنــی مبانــد. رژیــم، راهکارهــای پیشــنهادی را رد چیــزی 

ــر  ــی ب ــران متک ــوری ای ــات جمه ــد. اقدام ــکار می کن ــی را ان ــی و مذهب ــای قوم ــا و اقلیته ــکل ملیته ــم مش ــه اس ب

ــن رسنوشــت  ــک و تعی ــر سیاســت دموکراتی ــی ب ــژاک متک ــژار و پ ــودارـ ک ــات ک ــی اقدام ــدرت و حــذف اســت ول ق

ملتهــا توســط خــود آنهاســت. ایــن تفــاوت بــزرگ، ایــران را در قبــال جنبــش  آزادیخواهــی بــه هــراس انداختــه. رژیــم 

فضــای دیالــوگ را نابــود، کوردســتان را ملیتاریــزه، جنــگ داخلــی بــا جنبــش آن را ادامــه، منابــع طبیعــی آن را غــارت، 

بســیج ـ مزدورســازی را افزایــش داده و بــه نسل کشــی فرهنگــی مســتمر طــی چهــل ســال دســت زده اســت. کــودار 

ـ کــژار و پــژاک در گذشــته بارهــا برنامه هــای عملــی مشــرکی را بــرای رســاندن کوردهــا و نظــام جمهــوری اســامی 

بــه یــک نقطــه مشــرک جهــت حــل مســئله کــورد و دیگــر خلق هــای ایــران ارائــه کــرده  و بــر آن ارصار ورزیده انــد. 

تفــاوت کــودار بــا دیگــر طرف هــا حتــی خــود ایــران بــه لحــاظ ارائــه راهکارهــا، تفــاوت در ماهیــت برنامه هاســت. 

همــگان کنجــکاو هســتند کــه کــودار چــه می خواهــد! بــا تریــح ماهیــت ســه برنامــه موجــود در ایــران می تــوان، 

حقیقــت را آشــکار ســاخت. کــودار تــاش می کنــد میــان طرف هــای درگیــر بــا مســایل ایــران و ملت هــا یــک برنامــه 

ــک  ــا ی ــک آنه ــر سیاســی ـ ایدئولوژی ــی نظام هــای طرف هــای موجــود و کاراک ــق بخشــد، ول ــی مشــرک را تحق عمل

مانــع بــزرگ اســت. امــروزه کــودار بــرای گــذار از ذهنیــت و بحرانهــای موجــود کــه یکــی نشــات گرفتــه از دیدگاهــا 

ــی  ــی ســت راه حــل ســوم یعن ــی ابتدای ــری نســخه ی فدرالیســتی و ملی گرای ــنتی و دیگ ــر و س ــای نابودگ و برنامه ه

ــه دیگــر اســت: ــا دو برنام ــی ب ــودار در رویاروی ــه ی ک ــد. برنام ــک را پیشــنهاد می کن ــی دموکراتی راه حــل چاره یاب

ــط  ــه متوس ــه طبق ــران ک ــی ای ــی و بروکراس ــورژوازی الیگارش ــکل از ب ــار متش ــه اقش ــنتی ک ــر و س ــه نابودگ 1ـ برنام

رانت خــوار سیاســی، اقتصادی و نظامــی هســتند و برنامه شــان عــدم حــل مســئله کورد و ملت هــا و نابــودی و انــکار 

اســت. آنهــا هــم در دســتگاه نظــام ایــران و هــم اپوزیســیون ها پخــش شــده اند. بــه دنبــال نابــودی کامــل و خشــن 

ــچ  ــد. از هی ــل می کنن ــی و فاشیســم خــود را تحمی ــه، شوونیســتی ســازمانی ـ دولت هســتند و گرایش هــای ملی گرایان

ــوری  ــان جمه ــا از زم ــتند. کورده ــذار نیس ــه فروگ ــک و صلح جویان ــوی دموکراتی ــه گفتگ ــودی زمین ــرای ناب ــی ب تاش

ــه  ــل جای گرفت ــم عوام ــد. ه ــت کرده ان ــارزه و مقاوم ــه مب ــه انکاراگرایان ــن برنام ــت های ای ــه سیاس ــتان علی کوردس

ــن برنامه هــا را  ــره ای ــران و هــم مــزدوران ســنتی کوردســتان، بلوچســتان، احــواز، آذربایجــان و غی در درون نظــام ای

درپیــش گرفتــه و آن را تحمیــل می کننــد. کــودار ـ کــژار و پــژاک نیــز دارای چنــان توانــی هســتند کــه در مقابــل آن، 

هــم برنامــه عملــی متفــاوت و دموکراتیــک دارنــد و هــم تــوان دفــاع فعاالنــه نظامــی ـ سیاســی مقاومت گرانــه. ایــن 
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پتانســیل و انــرژی نهفتــه در کــودار روز بــه روز وارد فازهــای نیرومندتــر می گــردد و تعین کننــده یــک آینــده دموکراتیــک 

می باشــد. 

اســتثامرگر منطقــه ای و جهانــی در مقابــل رهیافت هــای  ـ ملت هــای  برنامــه فدرالیســتی و ملی گــرا: دولــت  2ـ 

ــد ســاختار اســتانی در  ــی  بخشــند. هامنن ــدان ســاختار م ــل خــود ب ــاب می ــه را می پســندند و ب ــن برنام ــک، ای دموکراتی

ایــران کــه بســیار ضعیــف و در راســتای نسل کشــی فرهنگــی و فیزیکــی اســت و نیــز ســاختار فــدره کوردســتان عــراق 

ــه  ــت ک ــه. اینجاس ــورت گرفت ــا ص ــردن کورده ــرای راضی ک ــی ب ــه ای و جهان ــای منطق ــط قدرت ه ــی آن توس ــه طراح ک

ــن  ــران فعــا ای ــه ســازش رســیده اند. ای ــال مســئله کــورد ب ــا یکدیگــر در قب ــی متخاصــم ب قدرت هــای منطقــه ای و جهان

ــد  ــه منی بین ــه آن مرحل ــه ورد ب ــور ب ــود را مجب ــه و خ ــتان ن ــرای رشق کوردس ــا ب ــه ام ــتان پذیرفت ــوب کردس ــرای جن را ب

ــرای مامنعــت از انقــاب دموکراتیــک  ــی ب ــن ســازش جهان ــد. ای ــل برنامه هــای کــودار ـ کــژار را رد می کن ــن دلی ــه همی ب

کوردهاســت. محــور اصلــی برنامــه فدرالیســتی و ملیت گــرا »تفرقه بیانــداز و حکومــت کــن« اســت کــه امــروزه در داخــل 

ایــران، ترکیــه، عــراق و ســوریه حاکــم می باشــد. هــدف اساســی آن حــذف کــودار و جنبــش  آزادیخواهــی هــر چهاربخــش 

ــق  ــه را مطاب ــن برنام ــی، ای ــار سیاســت بین امللل ــه ای کشــورها در کن ــران و منطق ــی ای ــتان اســت. سیاســت داخل کوردس

منافــع شوونیســم عملــی می کننــد لــذا منافــع همــه آنهــا در تضــاد و حتــی خصومــت بــا یکدیگــر قرارمی گیــرد و کارایــی 

ــرای  ــه ب ــن برنام ــی ای ــک و فرهنگ ــادی، ایدئولوژی ــی،  اقتص ــی،  اجتامع ــب سیاس ــازد. جوان ــود را می ب ــه خ ــی برنام عمل

اکرثیــت کوردهــا افشــا شــده و  بــدان بــاور ندارنــد. کــودار بعنــوان نیــروی دموکراتیــک در برابــر قدرت هــای منطقــه ای 

ــور کشــانده و  ــه مذک ــاک برنام ــورد در مغ ــان ک ــد. ملی گرای ــی مقاومــت می کن ــی اســتثامری اینچنین و برنامه هــای جهان

ــه می شــوند. ــازی گرفت ــه ب ب

٣ـ برنامــه چاره یابــی دموکراتیــک: دولــت ـ ملــت ایــران هرگونــه چاره یابــی دموکراتیــک را همچنــان شــبیه نــوع برخــورد 

ــروز  ــرده. ام ــکار ک ــوب و ان ــا را رسک ــت، کورده ــن دو فرص ــد و در ای ــاب ٥7، رد می کن ــتان و انق ــوری کوردس ــا جمه ب

هــم در فرصــت ســوم کــه همچــو کــودار آن را فراهــم و نقشــه راه عملــی آن را ارایــه داده ایــم، هــامن رهیافــت را دارد. 

ــکان  ــتان ام ــران و رشق کوردس ــان در رسارس ای ــری و زن ــری، کارگ ــتی، حقوق ب ــی، محیط زیس ــازمان های مدن ــروزه س ام

ــل  ــس از چه ــتان پ ــران و کوردس ــد. فضــای ای ــت منوده ان ــش تقوی ــش از پی ــودار را بی ــک ک ــه دموکراتی عملی شــدن برنام

ســال بــرای ایــن امــر مهیاســت لــذا مخالفت هــای مکــرر نهادهــای اساســی نظــام ایــران شانســی بــرای ارصار بــر مقاصــد 

خــود نــدارد. دموکراســی محلــی و ایــران دموکراتیــک مبتنــی بــر کنفدرالیســم دموکراتیــک و ملــت دموکراتیــک برنامــه 

ــدون دخالــت  ــه ب ــری آزادان ــا کــورد و فــارس حــق تصمیم گی ــوچ ت ــق آن همــه ملت هــا از بل ــی کــودار اســت. مطاب اصل

ــرای حــل مســایل  ــک ب ــز گشــایش دموکراتی ــران  نی ــد. کار نظــام ای ــت ارضــی دارن ــه متامی ــزی ضمــن دســت نزدن ب مرک

ــت و کســب  ــه حفــظ موجودی ــران موظــف ب ــای داخــل ای ــر اینصــورت کوردهــا و دیگــر ملیته موجــود می باشــد. درغی

ــس  ــود. پ ــد ب ــه خواهن ــی همه جانب ــه مقاومت ــور ب ــم شاهنشــاهی مجب ــر رژی ــاب ۵۷ در براب ــش همچــو انق آزادی خوی

همچــو کــودار خواهــان رهیافتــی دموکراتیــک و تغییــر ماهیــت و ذهنیــت و رفتــار جمهــوری اســامی در قبــال مشــکات 

ــم. ــران می بینی ــم ای ــرای رژی ــی تاریخــی ب ــران میباشــیم و آن را همچــو فرصت ملیت هــا و باورداشــت های موجــود در ای

در پایــان، بنــا بــه آنچــه عیــان اســت، نظــام ایــران خــود را بــرای مقابلــه هژمونــی نظامــی ـ سیاســی بــا طرف هــای جهانــی، 

منطقــه ای و ســازمان های آزادیخــواه ملت هــای ســتمدیده جهــت رسکــوب آمــاده کــرده نــه گشــایش دموکراتیــک لــذا بــه 

همپیامنــی بــا ترکیــه، ســوریه و عــراق بــر ضــد کوردهــا دلخــوش کــرده اســت. ایــن یعنــی هــدردادن فرصــت تاریخــی قــرن  

بیســت ویکم بــرای دموکراتیزاســیون و مهیاکــردن زمینــه بــرای هژمونــی جهانــی جهــت محوســاخن اتحــاد دموکراتیــک و 

آزادانــه خلق هــا؛ یعنــی خودکشــی سیاســی و ناکامــی چهل ســاله در اتــکا بــه رهیافت هــای صلح جویانــه و دموکراتیــک. 

درحالــی کــه جنــگ جهانــی ســوم بــا مرکزیــت کوردســتان ادامــه دارد، موضع گیــری انکارگرایانــه علیــه کوردهــا و مبــارزات 

آنــان، شــادی بخش ســوداگران سیاســی جهانــی شــده اســت، امــا یقینــا تنهــا نیروهــای دموکراتیــک و انقابــی تــوان دارنــد 

از عواقــب فاکت بــار ایــن جنــگ رهایــی یابنــد. ایــران دموکراتیــک و کوردســتان آزاد تنهــا رهیافــت در چارچــوب ملــت 

دموکراتیــک اســت کــه از ســوی کــودار بــرای رهایــی کامــل ارایــه شــده و پرشــانس ترین گزینــه موفقیت آمیــز اســت.

ن و ا بحــر ا فر
ن ا ــر بح

زیالن تانیا

جامعه ی دموکراتیک و آزاد رشق کوردستان- کودار
2019-2-8                                                     
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 بــرای گــذار از هــر بحــران و یــا مســئله ای بایســتی در وهلــه نخســت تعریــف و شــناختی صحیــح از ماهیــت 

ــا بدیــن شــیوه بتــوان راه  نظــام حاکــم و بحــران حاصــل از آن را مــورد تفســیر و ارزیابــی خویــش قــرار داد ت

ــه داد. ــود را ارائ ــران موج ــت از بح برون رف

ــه  ــام ب ــه نظ ــت ک ــی اس ــی در مراحل ــر نظام ــادی در ه ــی و اقتص ــی- سیاس ــای اجتامع ــانه های بحران ه نش

ــتباه و  ــای اش ــت ورزی ه ــی از سیاس ــکات ناش ــذر از مش ــی و گ ــوان چاره یاب ــه ت ــته ک ــار گش ــی دچ وضعیت

ناکارآمــدی را نداشــته و درنتیجــه بــه فروپاشــی ســوق خواهــد یافــت. گاه بحران هــا دارای منشــا زیســت محیطی 

بــوده و همچنیــن طبیعــت دســت خوش تغییــرات گشــته به تبــع آن جامعــه بــا بحــران طبیعــی مواجــه 

ــوه ی  ــود و نح ــد ب ــاوت خواه ــط متف ــگام رشای ــد آن هن ــدرت باش ــا ق ــأ بحران ه ــه رسمنش ــی ک ــردد. زمان می گ

ــای  ــه مداخله ه ــی و چ ــل داخل ــه دالی ــه ب ــای ک ــران و پیامده ــود. بح ــد ب ــاوت خواه ــز متف ــی آن نی چاره یاب

خارجــی صــورت گرفتــه باشــد، در صــورت اســتمرار و تــداوم طوالنی مــدت دچــار زوال خواهــد شــد؛ بنابرایــن 

اگــر نظــام خســارت های جنگ هــای ایدئولوژیکــی و فیزیکــی را کــه در راســتای کســب ســود و انحصــار انجــام 

ــود. ــد ب ــر خواه ــا گریزناپذی ــق بحران ه ــد تعمی ــران ننامی داده را ج

در ایــن صــورت ورود بــه مرحلــه ی کائــوس بــرای نظــام در چنیــن رشایطــی اجتناب ناپذیــر خواهــد بــود و اگــر 

ــال آن جوامــع  ــه دنب ــود. ب ــه داده نشــود فروپاشــی سیســتم قطعــی خواهــد ب ــن ارائ راه برون رفــت و جایگزی

دچــار معضــل گشــته و مرحلــه ی کائــوس به ماننــد کاســه ای پــر از آب بــوده کــه لریــز گشــته و بایســتی بــرای 

نگه داشــن آب درون کاســه بــه دنبــال ظرفــی بــود کــه تــوان حجــم آب را داشــته باشــد در غیــر ایــن صــورت بــه 

گفتــه ی رهرآپــو آب ریختــه بــر زمیــن عنــرصی حیاتــی بــوده کــه هــر زمیــن داری می توانــد صاحــب آب ریختــه 

بــر زمیــن گــردد چــون دیگــر آب در کاســه نبــوده وبــر زمیــن جــاری گشــته اســت. بنابرایــن واقعیــت جامعــه 

ــب  ــامل تصاحــب آن از جان ــوس و جهت دهــی ننمــودن آن، احت ــه در صــورت کائ ــوده ک ــد آب کاســه ب به مانن

نیروهــای هژمونــی خــواه دیگــر وجــود خواهــد داشــت. بــر همیــن مبنــا در زمــان وقــوع بحــران و ایجــاد کائــوس 

ــود. ســازمان دهی و ارائــه ی راه برون رفــت امــری حیاتــی خواهــد ب

ــان هــم در  ــش در ســطح جه ــی خوی ــزی و هژمون ــت مرک ــه ی کاپیتالیســم جه ــن سیســتم مدرنیت ــزون برای  اف

ــت – ــادن دول ــان نه ــق بنی ــر از طری ــال اخی ــت س ــژه در دویس ــه به وی ــه و خاورمیان ــم در منطق ــا و ه اروپ

ــا  ــن مبن ــر همی ــت ب ــال را داش ــت گلوب ــعی در حاکمی ــت، س ــدرت هس ــته ی ق ــدود گش ــکل مح ــه ش ــت ک مل

ــه  ــا توج ــی ب ــورهای اروپای ــود. کش ــت من ــتم دولت-مل ــاس سیس ــر اس ــزی ب ــزی و برنامه ری ــه طرح ری ــدام ب اق

ــام  ــت ادغ ــت –مل ــدل دول ــا م ــر ب ــیوه ای قابل انعطاف ت ــه ش ــش ب ــی خوی ــی و فرهنگ ــت اجتامع ــه موقعی ب

ــا هامن طــور  ــوده اســت؛ ام ــت ب ــدل دولت-مل ــرای م ــش پذی ــت خوی ــع و موقعی ــه مناف ــا توجــه ب گشــته و ب

کــه رهرآپــو دربــاره ی خاورمیانــه در دفاعیــات چهــارم خویــش بــه نــام بحــران متــدن در خاورمیانــه و رهیافــت 

ــی  ــل و ارزیاب ــه تحلی ــگ خاورمیان ــانه ی فرهن ــک و جزم اندیش ــای دگامتی ــاره ی ویژگی ه ــک درب ــدن دمکراتی مت

می منایــد، خاورمیانــه در جــای دادن مــدل دولــت –ملــت در خویــش در وهلــه نخســت بــه مقاومــت پرداخــت 

و بعــد از مبــارزه ای کــه میــان فرهنــگ خاورمیانــه و کاپیتالیســم صــورت گرفــت طبقــه ی حاکــم و فرادســت در 

راســتای منافــع شــخصی خویــش بــدون در نظــر گرفــن منافــع جامعــه و تأثیــرات منفــی آن بــر فرهنــگ جامعــه، 

ــر ایــن دولت هــای عربــی و  ــاده منــوده اســت. عــاوه ب ــر جامعــه پی ــر آن را ب ــرای آن بــوده و بــدون تغیی پذی

ترکیــه بــدون ارصار و مقاومــت پذیــرای ایــن مــدل شــده و در مدت زمــان کوتاهــی بــا ایــن سیســتم همگــن و 

عجیــن شــده اند؛ امــا مســئله ای کــه در اینجــا جــای بحــث می باشــد نظــام ایــران اســت کــه به راحتــی حــارض 

بــه پذیــرش چنیــن مدلــی در خویــش نبــوده و جهــت اســتحکام موقعیــت خویــش به مثابــه ی نظــام حاکــم در 

ــاره  ــز درب ــو نی ــه رهــر آپ ــوده اســت. هامن طــور ک ــش ب ــی در چال ــزی خــواه جهان ــا نیروهــای مرک ــه ب منطق

ایــران بــر زبــان رانــد در اصــل ذهنیــت مردســاالر ایــران در محتــوا بــا ذهنیــت کاپیتالیســم و اهــداف آن یعنــی 

حاکمیــت بــر جوامــع مغایــرت نداشــته و در ماهیــت مشــابه بــوده و به نوبــه ی خویــش نظامــی هژمونی خــواه 

اســت. امــا ایــران ســکان حاکمیــت بــر جامعــه را بــا توجــه بــه افــکار و ایدئولــوژی تشــیع بــه دســت گرفتــه و 

ــا قدرت هــای خارجــی همــواره در رقابــت و کشــمکش سیاســی بــوده اســت. ــر ایــن اســاس ب ب

حکومــت ایــران یکــی از نیروهــای همیشــه مدعــی در دنیــا خاورمیانــه بــوده کــه همــواره بــر اقتــدار خویــش به عنــوان 

یــک نظــام متامیت خــواه در پــی کســب موقعیــت و جایــگاه در دنیــای سیاســت بــوده اســت و درایــن راســتا از اعــامل هــر 

نــوع سیاســت و افــکاری کــه برمبنــای منافــع آنــان باشــد فروگــذار ننمــوده اســت. ایــران بــا برهــم زدن معــادالت سیاســی 

بین املللــی خواســتار ایجــاد معــادالت سیاســی بنــا بــر ایدئولــوژی شــیعه گرایــی خویــش در منطقــه بــود بــر همیــن مبنــا در 

پــی ایجــاد هــال شــیعی در خاورمیانــه به ویــژه میــان کشــورهای شــیعی مذهب بــود تــا بدین وســیله تــوان خــارج منــودن 

ارسائیــل از عرصــه رقابــت به مثابــه نیــروی مدعــی در خاورمیانــه را داشــته باشــد.

ــا ایــن اوصــاف جهــت ارزیابــی صحیــح دربــاره ی ســاختار سیاســی جمهــوری اســامی ایــران و ناکارآمــدی حکومــت در  ب

چــاره یابــی بحران هــای خارجــی و داخلــی موجــود در ســال جــاری کــه نتیجــه ی چهــل ســال حاکمیــت جمهــوری اســامی 

ایــران اســت، بایســتی در وهلــه ی نخســت نگاهــی بــه تاریــخ شــیعه گرایــی در ایــران و ادوار قبــل از انقــاب ٥7 داشــت 

ــه زور شمشــیر و رسکــوب وارد  ــی اســت کــه اســام ب ــران یکــی از رسزمین های ــی صحیحــی انجــام داد. ای ــوان ارزیاب ــا بت ت

آن گشــته و خــود را بــر جامعــه تحمیــل منــوده اســت. بســیاری از مــردم جهــت تــداوم حیــات خویــش ناچــار بــه پذیرفــن 

دیــن اســام گشــته اند امــا پنهانــی بــه فرهنــگ پیــش از اســام خویــش یعنــی عقایــد دوران ساســانی و هخامنشــی هامننــد 

میراییســم و زرتشــتی پایبنــد بودنــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه طبقــه فرادســت جهــت حفــظ موقعیــت سیاســی خویــش 

در دربــار مذهــب ســنی را در دوران امویــان بــه رســمیت شــناخته اند و به مــوازات آن قــر فرودســت تشــیع را انتخــاب 

و آن را وارد فرهنــگ خویــش منودنــد. فرهنــگ شــیعه گرایــی از قــرن چهــارم تــا اواســط قــرن پنجــم هجــری طرفدارانــی 

داشــت امــا بــه دلیــل هجــوم و شکســت و وارد گشــن ایــران بــه مرحلــه تــازه، شــیعه گرایــی بــه مــدت ٥ قــرن در خفــا و 

ــه مذهــب رســمی  ــدان صفــوی به طــور رســمی در 1٥00 میــادی مذهــب شــیعی ب ــاروی کار آمــدن خان ــود. ب ســکوت ب

ایــران مبــدل و تــا بــه امــروز بــه هــامن شــیوه بــه موجودیــت خویــش تــداوم داده اســت. مذهــب تشــیع ایدئولــوژی بــود 

کــه ایــران جهــت مقاومــت در برابــر اســام گرایی جهــت صیانــت از اقتــدار چنــد هزارســاله خویــش مورداســتفاده قــرار داد. 

بــا رســمیت شــناخن تشــیع و ترویــج آن در میــان اکرثیــت مــردم، جناحــی مخالــف نیروهــای اقتدارگــر طبقــه ی فرادســت 

اســامی گرایــی تشــکیل دادنــد و بدیــن شــیوه بــه اقتــدار خویــش مروعیــت بخشــیده و اذهــان و افــکار عمومــی را در 

راســتای قدرت منایــی خویــش جهت دهــی منودنــد. از ایــن جهــت بــر همــگان روشــن خواهــد گشــت کــه ایدئولــوژی شــیعه 

گرایــی بــه چــه دالیلــی ایجــاد و بــه موجودیــت خویــش مروعیــت داده اســت. مســتبد بــودن نظــام ایــران در متامــی ادوار 

تاریخــی و قدرت محــور خویــش هــم در دوران امپراتــوری وهــم در دوران پــس از اســام بــر همــگان آشــکار و مرهــن اســت. 

نظــام ایــران بــا انتخــاب تشــیع خطــی نویــن از اســام سیاســی را در پیــش گرفــت و بدیــن شــیوه زیرپوشــش اســام گرایی بــه 

قــدرت پیشــینه ی خویــش یعنــی متامیت خــواه بــودن تــداوم بخشــید و اکنــون جمهــوری اســامی ایــران به مثابــه ی میــراث 

ــت و ذات هــامن شــیوه  ــا در ماهی ــر گشــته اســت ام ــی شــاید در ظاهــر نحــوه ی حکومــت تغیی دار فرهنــگ قدرت گرای

ــی از مراحــل  ــه امــروز جوامــع ایران ــا ب ــدان صفــوی ت ــی از زمــام خان ــد. به طورکل ــر جامعــه حاکمیــت می کن ــوده کــه ب ب

فراوانــی گــذر منــوده و بــه مبــارزه و مقاومــت پرداختــه اســت. انتقــال قــدرت از صفویــان بــه قاجاریــان و بــه دنبــال آن 

پهلــوی و در انتهــا جمهــوری اســامی ایــران بــا هــامن رویــه دارای موضع گیــری ضــد جوامــع و فرهنــگ ایرانــی بوده انــد 

و هرکــدام در زندگــی اجتامعــی، سیاســی و اقتصــادی ایــران تأثیرگــذار بوده انــد.

ــران را آشــکار ســاخت. نظــام مســتبد کنونــی  ــوان ناکارآمــدی سیســتم مســتبد ای ــران می ت ــخ ای ــه تاری ــا نگاهــی گــذرا ب ب

ــه  ــدرت را ب ــکان ق ــا س ــامد و اراده خلق ه ــه اعت ــت ب ــه و خیان ــا توطئ ــاب 1٣٥7 ب ــل انق ــامن اوای ــران از ه ــم در ای حاک

ــش در ســاختار  ــه منــودن خوی ــر نهادین ــران ســعی ب ــا اســتثامر و اســتعامر دســتاوردهای خلق هــای ای ــت و ب دســت گرف

کلــی جوامــع منــود. در ایــن راســتا جهــت مروعیــت بخشــیدن بــه خویــش در جوامــع از میــراث اقتدارگرایــی ملی-مذهبــی 

خــود یعنــی ایدئولــوژی شــیعه حکومتــی بــرای فریــب مــردم بهره گرفــت. در ایــن راه بــا سوءاســتفاده از اعتــامد خلق هــا 

و شــور و شــوق انقابــی اوایــل انقــاب حاکمیــت و ایدئولــوژی خــود را در جامعــه تثبیــت منــود. رژیــم توطئه گــر اســامی 

ایــران حکومــت خویــش را از هــامن آغــاز بــر پایــه توطئــه، خیانــت، خشــونت و بی عدالتــی بنانهــاده و بعــد از چهــار دهــه 

ــر  ــران در ایــن مدت زمــان اثباتــی بــوده ب ــر قدرت طلبــی خــود ارصار مــی ورزد. کارنامــه جمهــوری اســامی ای ــان ب همچن

جامعه ســتیزی ایــن حکومــت و دشــمنی بــا خلق هــای ایــران. رژیــم موجــود از هــامن اوایــل انقــاب خصومــت دیرینــه ای 

ــه بهانه هــای مختلــف مهــر ذهنیــت مردســاالری  ــان از عرصه هــای سیاســی و اجتامعــی ب ــا طــرد زن ــان داشــت و ب ــا زن ب
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ــع  ــه گشــن حوزه هــای اجتامعــی، خصوصی ســازی مناب ــه و زنان ــاری، مردان ــر جامعــه زد. حجــاب اجب خویــش را ب

اقتصــادی، نبــود دمکراســی و آزادی بیــان بــه بهانــه غربــی بــودن کلمــه دمکراســی و فرهنگــی غربــی، مردانه گشــن 

سیســتم مدیریتــی کشــور و کابینــه دولــت، نادیــده گرفــن حقــوق اقلیت هــای مذهبــی، هویتــی و قومــی، اعــدام و 

زندانــی منــودن شــخصیت های سیاســی و مخالــف رژیــم در زندان هــای مخــوف خویــش کــه از زندان هــای زمــان 

ســاواک پهلــوی به مراتــب وخیم تــر و وحشــتناک تر اســت، فــرار مغزهــا، بحرانــی شــدن وضعیــت اقتصــادی مــردم، 

رواج فحشــا و افزایــش آمــار اعتیــاد در میــان زنــان و جوانــان و تعطیلــی رســانه های مســتقل بخشــی از کارنامــه ی 

ســیاه نظــام حاکــم جمهــوری اســامی ایــران در طــی ایــن 40 ســال اســت.

حــال بــا ایــن اوصــاف انتظــار چاره یابــی بحران هــای داخلــی و خارجــی کنونــی کــه محصــول ناکارآمــدی ســاختار 

دولــت می باشــد، بجــا نبــوده و بــه دور از واقعیــت می باشــد. نظامــی کــه در بنیــان بافرهنــگ اجتامعــی خلق هــای 

ایــران در تضــاد اســت و پایه هــای قــدرت خویــش را بــا بــه اســارت کشــاندن خلق هــای ایــران بنیــان نهــاده اســت، 

ــق  ــران تعمی ــوان گــذار از بحران هــا را نداشــته بالعکــس هــر روز بیش ازپیــش بحران هــا در جامعــه ای ــچ گاه ت هی

می یابــد. هامن طــور کــه رهرآپــو در تحلیــل خویــش راجــع بــه ایــران بــر زبــان رانــده، جمهــوری اســامی ایــران 

ــن  ــا بدی ــرده ت ــد ک ــی را تهدی ــرآن دارد نظام هــای هژمونی خــواه جهان ــرژی هســته ای ســعی ب ــری از ان ــا بهره گی ب

شــیوه بتوانــد در منطقــه به مثابــه ی نظــام حاکــم در منطقــه قدرت منایــی کنــد. بــر همیــن مبنــا از قربانــی منــود ن 

ــن،  ــاب منــی ورزد. حضــورش در یم ــش اجتن ــت پیشــرد اهــداف خوی ــران و منابعشــان جه ــای ای ــگ خلق ه فرهن

عــراق، ســوریه و لبنــان و تأمیــن مالــی تجهیــزات جنگــی در کشــورهای مذکــور و اختاس هــای میلیــاردی باوجــود 

وخیــم بــودن وضعیــت اقتصــادی مــردم و فقــر آحــاد مــردم در متامــی نقــاط کشــور همگــی روی دیگــر ســکه ی 

ــدرت در  ــودن دســتگاه ق ــه زوال ب ــران نشــان از روب ــان ســاخته اســت. بحــران موجــود در ای ــی را منای نظــام کنون

جمهــوری اســامی ایــران اســت . عــدم ثبــات سیاســی و اقتصــادی نظــام ایــران نتیجــه ی سیاســت های اشــتباه بــوده 

کــه در طــول ایــن 40 ســال در قبــال جوامــع ایرانــی بــه کار گرفتــه  اســت. رهــر آپــو در تحلیــات خویــش دربــاره ی 

مســئله ی دولت-ملــت چنیــن ارزیابــی منــوده کــه »دولــت بــدون جامعــه تــوان تــداوم نــدارد امــا جامعــه بــدون 

دولــت تــوان مدیریــت خــود را دارد هامن طــور کــه هــزاران ســال بدیــن شــیوه بــه زندگــی خویــش تــداوم بخشــیده 

اســت«. دولــت مســتبد ایــران بایســتی بــه ایــن حقیقــت واقــف باشــد کــه ملت هــای ایــران دارای ریشــه ای آریایــی 

ــال )جمع گرایــی( ســال های مدیــدی را بــدون حضــور دولــت بــه رس  ــا فرهنــگ کنفدرالیســم و کومین بــوده کــه ب

برده انــد. بــه همیــن دلیــل هامن طــور کــه نظام هــای اســتبدادی پیشــین را فروپاشــانده اند تــوان فروپاشــی نظــام 

ــاه 96 نقطــه  ــی در دی م ــوج اعراضــات مردم ــد داشــت. گســرش م ــز خواهن ــا را نی مســتبد و متامیت خــواه آن ه

عطفــی جهــت لــرزش پایه هــای نظــام جمهــوری اســامی ایــران توســط هــامن افــرادی اســت کــه در انقــاب 1٣٥7 

دارای کاراکــر اصلــی بوده انــد. اکنــون ایــن اعراضــات و قیام هــا فراگیــر شــده و متــام اقشــار جامعــه را در خویــش 

جــای داده اســت. هــرروز بــر دامنــه اعراضــات و نارضایتی هــا افــزوده می شــود. حکومــت ایــران امیــدوار اســت 

کــه بــا رفرانــدوم و فریــب مــردم بــه موجودیــت اقتــدار خویــش بیفزایــد غافــل از آنکــه هرانــدازه قیام هــای مردمــی 

را بــه بهانــه ی مداخلــه نیروهــای امپریالیســتی و هژمونــی خــواه ســیاه منایــی و تضعیــف منایــد دیگــر حنایشــان 

رنگــی نداشــته و خواســته و مطالبــات خلق هــای ایــران برانــدازی حکومــت مســتبد نظــام کنونــی اســت و در ایــن 

راســتا بــا ارصار و اراده ای راســخ در برانــدازی حکومــت بــه مبــارزه و مقاومــت می پردازنــد. بحــران حاصــل از نظــام 

کنونــی بــه حــد نهائــی رســیده و ارائــه جایگزینــی مناســب و دمکراتیــک بــرای نظــام موجــود امــری گریزناپذیــر 

خواهــد بــود. در همیــن راســتا تنهــا راه برون رفــت از بحــران موجــود، مــدل کنفدرالیســم دمکراتیــک بــرای جوامــع 

ــی  ــگ حقیق ــد فرهن ــی می توانن ــای ایران ــه خلق ه ــد ک ــک می باش ــت دمکراتی ــدل مل ــا م ــا ب ــد. تنه ــران می باش ای

ــاً  ــک کام ــت دمکراتی ــدل مل ــد. م ــداوم دهن ــش ت ــی خوی ــه زندگ ــیوه ای مســاملت آمیز ب ــا ش ــا و ب ــش را احی خوی

ســازگار بــا فرهنــگ ایــران بــوده و در جهــت آداب، ســنن و فرهنــگ بومــی و مطابــق بــا نیازهــای جهــان کنونــی 

اســت .
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ــع سیاســی ـ  ــر مناف ــی ب ــدرت مبن ــای ق ــه ای، تشــکیل بلوک ه ــات منطق ــن مســئله در توازن مهم تری

ــن بازی هــای  ــران در کجــای ای ــع اســت. ای ــن آن مناف ــرای تأمی اقتصــادی و رهیافت هــای نظامــی ب

ــده  ــران تعیین کنن ــری ای ــن جایگی ــه همی ــم ک ــی می دانی ــرار دارد؟ به خوب ــته ق ــرصف گذش تاریخ م

آینــده آن هــم هســت. پیوســن ایــران بــه بلــوک شــانگهای یــک بدشانســی بــزرگ بــرای آن اســت زیــرا 

ــر را  ــت یکدیگ ــد پش ــانی می توانن ــتند و به آس ــت هس ــدت منفعت پرس ــوک بش ــن بل ــای ای طرف ه

خالــی کننــد. 

قــرار گرفــن ایــران در بلــوک روســیه، چیــن و ترکیــه بــرای ایــن کشــور نحســی مــی آورد. زیــرا ایــران 

اگــر بی طرفانــه عمــل کــرده و وارد هیــچ بلوکــی نشــود، متامــی قــدرت منطقه ایــش را بــرای همیشــه 

از دســت خواهــد داد. روســیه چــه در ســوریه و چــه کشــورهای دیگــر فقــط بــه منافــع خــود فکــر 

می کنــد لــذا ایــران و هیــچ کشــوری را هم پیــامن خــود منی دانــد و ایــن را رصاحتــا بــر زبــان رانــده. 

چیــن هــم کــه درصــدد ربــودن گــوی ســبقت از آمریــکا به عنــوان بزرگ تریــن قــدرت جهانــی اســت، 

در خاورمیانــه به ویــژه افغانســتان، عــراق و غیــره بــه لحــاظ نظامــی هیــچ دخالتــی منی کنــد و رصفــا 

بــه ســودهای کان اقتصــادی ـ تجــاری می اندیشــد. پــس ایــن هم پیــامن هــم به خودی خــود تــوزرد 

از آب درآمــده. قــدرت دیگــر، ترکیــه اســت کــه عضــو ناتــو اســت و منی توانــد هم پیــامن همیشــگی 

و کامــل روســیه و ایــران باشــد. پــس نتیجــه می گیریــم کــه مثلــث شــوم روســیه ـ ایــران و ترکیــه در 

امــور ســوریه طبیعتــا شکســت خــورده اســت.

از ســوی دیگــر ایــران در رقابت هــای انــرژی و تجــاری منی توانــد بــا آمریــکا و حتــی اعضــای 

ــت و حضــور  ــه دخال ــس ناچــار ب ــرو اســت پ ــم روب ــا تحری ــرا ب ــوک شــانگهای رسشــاخ شــود، زی بل

نظامــی در عــراق، ســوریه، یمــن، لبنــان و فلســطین اســت حتــی در ایــن اواخــر بــه وجــود طالبــان 

چنــگ انداخــت. آمریــکا و رقبــای تجــاری دیگــر جهانــی و منطقــه ای درزمینــٔه بــازار نفــت و انــرژی 

فرصت هــا را از ایــران می رباینــد کــه منونــه آن، خــط لولــه انتقــال گاز »تاپــی« اســت کــه ترکمنســتان 

آن را ربــود. ایــران از طریــق جنــوب، عــراق و کشــور آذربایجــان بــا بن بســت فــروش منابــع نفتــی 

روبــرو شــده و بــه خاطــر تحریم هــا حتــی بنــدر چابهــار را بــه هنــد ســپرد و مناســبات بانکــی آن 

بــا جهــان هــم تقریبــاً قطع شــده. همــه این هــا یعنــی اینکــه ایــران در جریــان جنــگ جــاری جهانــی 

ــر دخالت هایــش  ــرو اســت و هرچــه ب ــرای ابقــا روب ــاری فشــار و جنــگ ب ــا گزینه هــای اجب ســوم ب

در کشــورهای منطقــه بیفزایــد بیشــر بــا انــزوا و تحریــم روبــرو خواهــد شــد. حتــی علیــه آن هــم بــه 

لحــاظ ضدیــت سیاســی اجــامع جهانــی وجــود دارد و کنفرانــس لهســتان از ســوی آمریــکا می توانــد 

ــت  ــا مرکزی ــگ ب ــات را به ســوی تشــدید جن ــران توازن ــای ای ــذا دخالت ه ــذارد. ل ــان را بگ ــه پای نقط

ایــران ســوق می دهــد زیــرا آمریــکا بــا اشــتباهات مکــرر متوجــه شــد کــه می بایســت اول ایــران را از 

رس راه برمی داشــت. امــروزه هــم متامــی برنامه هــای خــود در عــراق، ســوریه و افغانســتان به ویــژه 

اقلیــم کوردســتان را بــرای مترکــز بــر ایــران عــوض کــرده اســت. چــرا ایــن توازنــات بــه شــعله ور شــدن 

جنــگ منتهــی شــده؟

خــارج شــدن آمریــکا از پیــامن منــع گســرش ســاح های هســته ای میان بــرد بــا روســیه مســئله ایــران 

و فروپاشــی آن را در بطــن خــود نهفتــه دارد. فقــط زمــان فروپاشــی مشــخص نیســت. خــود برنامــه 

ــرای  ــی هــم ب ــوی عرب ــرای غــرب تبدیل شــده. تشــکیل نات ــه ب ــن بهان ــه بزرگ تری ــران ب موشــکی ای

تغیــر توازنــات سیاســی ـ نظامــی بــر ضــد ایــران اســت. در ایــن میــان تنهــا ملتــی کــه بــه یکــی از 

ــک محســوب  ــر دموکراتی ــران خطــر غی ــرای ای ــی ب ــدل شــده ول ــه ای مب ــدرت منطق ــای پرق وزنه ه

منی شــود، کوردهــا هســتند ولــی ایــران قــدر ایــن فرصــت را منی دانــد و در حفــظ توازتــات ســوریه 

ــی ســوق  ــن یعن ــزه دارد. ای ــران هــم برخــورد ملیتاری ــده و در داخــل ای ــا کوردهــا برخــورد فریبن ب

ــه  ــی ک ــی از طرف های ــروزه یک ــم ام ــه می دانی ــوم ک ــی س ــگ جهان ــوی جن ــتان به س دادن کوردس

کوردســتان را مرکــز ایــن جنــگ ســاخته، ایــران اســت. ایــن جنــگ شــاید امــروزه به صــورت نیابتــی 

ــه  ــه ب ــی خطــر آن وجــود دارد ک ــه دارد ول ــوارد به صــورت حضــور مستشــاری ادام و در برخــی م

حضــور کامــل بیانجامــد. متامــی توازنانــی کــه در منطقــه نــوک پیکانشــان به ســوی جنــگ اســت بــه 

خاطــر دخالت هــای نابجــای ایــران اســت. در زمــان جنــگ خلیــج علیــه صــدام، رئیس جمهــور وقــت 

یعنــی رفســنجانی دخالــت نکــرد و بی طرفــی را برگزیــد، لــذا ایــران کــه تــازه از جنــگ هشت ســاله 

ــه ای  ــه خامن ــی و والیت فقی ــت روحان ــه دول ــی امــروزه دوگان ــد. ول ــود، محفــوظ مان ــه ب نجات یافت

ــه  ــار ب ــود را ناچ ــردو خ ــتند، ه ــم هس ــف ه ــه و مخال ــلیقه های جداگان ــان دارای س ــه دو جری ک

ــه،  ــد این گون ــد می توانن ــال می کنن ــد و خی ــر می بینن ــورهای دیگ ــوریه و کش ــور س ــت در ام دخال

ــده  ــه تشــدید خصومت هــای تاریخــی انجامی ــن ب ــا ای ــد؛ ام ــار کنن ــل و غــرب را مه ــکا، ارسائی آمری

ــورد در درجــه  ــر، مســئله ک ــگ ســوق داده. از آن بدت ــم و جن ــدرت را به ســوی تحری ــات ق و توازن

ــودن،  ــدازه معضــل ب ــی به ان ــدل شــده. حت ــران مب ــرای ای ــور ب ــن معضــل و گره ک ــه بزرگ تری اول ب

گشایشــگر بــزرگ هــم اســت. ضدیــت بــا کوردهــا یعنــی جنــگ جهانــی ســوم و پذیــرش کوردهــا 

یعنــی دموکراتیــزه شــدن و رهانیــدن از خطــر جنــگ. 

ــه  ــوز رشوع نشــده درحالی ک ــد هن ــه همــه  فکــر می کنن ــر جنگــی اســت ک ــران همه جــوره درگی ای

مراحلــه اولیــه آن هــم گذشــته اســت. عــدم دخالــت یعنــی از کــف دادن منافــع اقتصــادی و قــدرت 

سیاســی در منطقــه لــذا بــا سیاســتگذار ی های کنونــی ناچــار بــه دخالــت نظامــی ســپاه قــدس بــرای 

بازپس گیــری ایــن منافــع اســت تــا حتــی از فروپاشــی داخلــی هــم در امــان مبانــد. حقیقــت ایــن 

اســت هامن طــور کــه مجبــور شــده در عرصــه خارجــی در بلــوک روســیه جــای گیــرد در داخــل هــم 

توازنــات سیاســی در طــول توازنــات خارجــی پیــش مــی رود و بلوک بنــدی ایجــاد شــده کــه هــرروز 

اختافــات جریانــات اصاح طلبــی، میانــه روی و اصولگرایــی بــه خودکشــی نزدیــک می شــوند. اگــر 

ــوک  ــرد بل ــه پیش ــادی ب ــی و اقتص ــی ـ سیاس ــت نظام ــای رقاب ــه ای به ج ــات منطق ــران در توازن ای

دموکراتیــک در کنــار کوردهــا و آزادیخواهــان جــای گیــرد می توانــد ورق را بــه نفــع خــود برگردانــد 

ــا آرماگــدون غربی هــا روبروســت. ــه ب اگرن
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   تأسیس توده، جبهه ملی و صنعت نفت )۱۳۳۲-۱۳۲۰(
 بعــد از تبعیــد رضاشــاه و بــه حکومــت رســیدن محمدرضــا، گــروه پنجاه وســه نفــر کــه بــه کار مطالعــات 

و ترجمــه آثــار مارکسیســتی و چپــی می پرداختنــد، از ایــن جابجایــی قــدرت و رشایــط مســاعد بــه وجــود 

آمــده توانســتند به خوبــی اســتفاده کــرده و حــزب تــوده را تأســیس کننــد. آنــان توانســتند هــم در ســطح 

ــه در  ــی ک ــا جای ــد. ت ــام دهن ــازمان دهی هایی انج ــوذ و س ــی نف ــت و هــم در ســطوح اجتامع اداره حکوم

ارتــش نفــوذ کردنــد و ســپس وارد مجلــس شــدند. در آن مقطــع زمانــی حــزب تــوده توانســت پایگاه هــای 

مردمــی خوبــی داشــته باشــد، ازایــن رو جوانــان و خلق هــای ایرانــی حــزب تــوده را راه چــاره بــرای رســیدن 

ــود را  ــی خ ــاهانه  ی ایران ــه های پیرش ــت از اندیش ــوده نتوانس ــزب ت ــا ح ــد. اَم ــر می دیدن ــی براب ــه حیات ب

برهانــد. همچنیــن حــزب تــوده کامــا بــه تقلیــد از شــوروی می پرداخــت تــا جایــی کــه ســخنانی بــه کنایــه 

ــد، توده ای هــا در تهــران چــر  ــاران می باری ــر در شــوروی ب ــر اینکــه »اگ ــی ب ــه می شــد مبن ــاره گفت دراین ب

ــع شــوروی می کوشــیدند  ــن در راســتای مناف ــان همچنی ــن ســخن اســت. آن ــر ای ــد« دال ب ــر رس می گرفتن ب

و ایــن کامــا در مخالفــت آنــان بــا ایــده »موازنــه  ی منفــی« دکــر مصــدق بــود. از ســال 1٣20 بــه مــدت 

7 ســال حــزب بــه طــور رســمی بــه فعالیــت در مجلــس پرداخــت و حتــی وزیرانــی را هــم راهــی کابینــه ی 

دولــت کــرد تــا اینکــه بــه اتهــام ســوءقصد علیــه جــان شــاه غیرقانونــی اعــام شــد و اعضــای آن تحــت پیگــرد 

قــرار گرفتنــد؛ امــا حــزب توانســت بســیاری از اعضــای خــود را از زندان هــا فــراری دهــد و به صــورت نیمــه 

علنــی تــا کودتــای 1٣٣2 بــه فعالیــت خــود ادامــه دهــد.

 ایــده  ی »موازنــه مثبــت« توده ای هــا مبنــی بــر اینکــه بایــد بــرای برابــری تــوازن قــدرت به انــدازه ای کــه بــه 

انگلیــس در جنــوب امتیــاز داده شــده، در شــامل بــه شــوروی ها نیــز امتیــاز داده شــود. همچنیــن اشــغال 

ایــران توســط انگلیــس و شــوروی از بــدو تأســیس حــزب تــوده، موجــب تقویــت گــامن زنی هــای مبنــی بــر 

وابســتگی توده ای هــا، بــه جهــان دوم شــد. در مقابــل فعالیت هــای مصــدق بیشــر جوانــان و خلــق را جــذب 

کــرد. آمریــکا هــم می خواســت درصحنــه سیاســی ایــران مداخلــه کنــد، پــس بــه حامیــت مصــدق دســت زد. 

حامیــت خلــق و به ویــژه جوانــان از او ســبب شــد تــا منابــع نفتــی ملــی گــردد و بعــد از اســتعفای مصــدق 

ــد.  ــینی منودن ــه عقب نش ــور ب ــاه را مجب ــده و ش ــدق رسکار آم ــر مص ــار دیگ ــی ب ــای مردم ــا حامیت ه ب

ــتعامرگرایانه   ــت های اس ــت سیاس ــاف جه ــدق را خ ــران از مص ــای ای ــت  خلق ه ــس حامی ــکا و انگلی آمری

ــران  ــا 1٣٣2 در ای ــی منــودن کودت ــزی و عملیات ــه برنامه ری ــن خاطــر اقــدام ب ــد بدی ــی می کردن خــود ارزیاب

کردنــد. پــس ازآن فضــای خفقــان و رسکــوب در رسارس ایــران بــه وجــود آمــد و فضــا را بــرای یکه تــازی شــاه  

بــاز کــرد. رسانجــام شــاه بیشــر مخالفــان و به ویــژه چپ هــا را دســتگیر  منــود. ایــن امــر منجــر بــه تســلیم 

شــدن و گریخــن عــده ای از آن هــا و همچنیــن مبــارزه و مقاومــت انقابیونــی همچــون وارطــان ســاالخانیان 

در آن زمــان شــد. شــاملو هــم شــعری راجــع بــه آن بانــام »وارطــان« رسود.

نی ا یر هی ا شــا پیر
م نظــا

تقابل نظام پیرشاهی ایرانی با جوانان
تاکنــون در ایــران شــاهد نهضت هــا، قیام هــا و انقاب هــای زیــادی بودیــم. اَمــا 
ــس ازآن  ــدا انقــاب مروطــه و پ ــخ معــارص شــاهد ســه انقــاب هســتیم. ابت در تاری
انقــاب خلق هــای ایــران و رسانجــام انقابــی كــه امــروز صــدای پاهایــش در خیابان هــا 
طنین انــداز شــده اســت. اّمــا در دو انقــاب قبلــی عوامــل و جریاناتــی ســبب شــد تــا 
ایــن انقاب هــا بــه انحــراف کشــیده شــوند و بــه ضدانقــاب تبدیــل گردنــد. انقــاب 
اول را شوونیســت ها و انقــاب دوم را اســام گراهای افراطــی شــیعی منحــرف ســاخته 
و بــه ضدانقــاب تبدیــل كردنــد. امــا قیامــی کــه از دی مــاه ســال پیــش تــا بــه امــروز 
ــن  ــداد منــود، پرســش ای ــد قلم ــاب بای ــک انق ــاز ی ــه و رسآغ روی داده اســت را مقدم
اســت کــه چــه عواملــی ســبب گردیــد تــا انقــاب 1٣٥7 خلــق هــای ایــران را تبدیــل بــه 
ضدانقــاب گردانــد و چــه آســیب هایــی پیــروی ایــن انقــاب از نــوع ســوم کنونــی 

اســت؟

متین کارزان
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   شکل گیری ایده نربد مسلحانه و گذار به سوی انقالب )۱۳۵۷-۱۳۳۲(

ــه  ــذار جامع ــیر گ ــی در مس ــات ارض ــام اصاح ــران و انج ــده در ای ــود آم ــه وج ــان ب ــای خفق ــال فض ــس از ۱۷ س پ

فئودالــی ایــران بــه رسمایــه داری و تأســیس ســاواک، انگیــزه ی جوانــان بــرای رشوع نــرد مســلحانه را بیشــر کــرد تــا 

ــه وقــوع پیوســت. ــات ســیاهکل ب اینکــه عملی

ــای  ــاهی و حامیت ه ــم شاهنش ــتم های رژی ــود، اســتبداد و س ــرص ب ــی آن ع ــان انقاب ــه از جوان ــی ک ــژن جزن  بی

امپریالیســت ها را نپذیرفتــه و مبــارزه رادیــکال یعنــی نــرد مســلحانه را راه گــذار بــه ایرانــی مــدرن و آزاد می دانســت. 

جزنــی مبــارزه ی مســلحانه را بــه دو بخــش تقســیم کــرده بــود کــه در مرحلــه ی اول نیــروی فدائــی پیشــاهنگ بــا 

ــن  ــردد. همچنی ــکیل می گ ــی تش ــش خلق ــه ی دوم ارت ــیده و در مرحل ــق اراده بخش ــه خل ــوری ب ــه دیکتات ــه ب حمل

شــعار او بــرای مبــارزه بــار رژیــم ستم شــاهی یعنــی »رسنگــون بــاد دیکتاتــوری شــاه و حامیــان امپریالیســتش« بــود. 

ــای  ــان فعالیت ه ــود، در آن زم ــهور ب ــهر مش ــوارای ش ــه چگ ــه ب ــد ارشف ک ــام حمی ــه ن ــری ب ــوان دیگ ــن ج همچنی

انقابــی زیــادی را علیــه رژیــم انجــام داد. جوانــان زیــادی در آن دوران بــرای رسنگونــی رژیــم اشــغالگر و دیکتاتــور 

پهلــوی مبــارزه کردنــد، در اینجــا بایــد نامــی نیــز از احمــدزاده بریــم، اّمــا موضــوع مــا ایــن اســت کــه ایــن جوانــان 

از مروطــه تاکنــون خواهــان برســاخت جامعــه ای مــدرن و آزاد بودنــد. آنــان خواهــان اتحــاد و همزیســتی خلق هــا 

بــا همدیگــر، بــدون هیــچ تبعیــض جنســیتی و طبقاتــی بودنــد.

  غصب حکومت و اشغال ایران )۱۳۵۷ تاکنون (

پس ازاینکــه خمینــی بــه ایــران برگشــت، بــا بیــان شــعار های ضــد امپریالیســتی و وعــده ایرانــی آزاد و مســتقل هــم 

ــاب مســتضعفان  ــذاری انق ــا نام گ ــود. او ب ــش جــذب من ــه ســمت خوی ــاح را ب ــر جن ــا و هــم دیگ برخــی از چپ ه

ــی و  ــپس خمین ــرد. س ــب ک ــش جل ــویی خوی ــه س ــا را ب ــه نگاه ه ــال ۵۷ هم ــران در س ــای ای ــاب خلق ه ــر انق ب

ــور  ــا مام ــن او ب ــد. همچنی ــردن دیگــر احــزاب کردن ــان ب ــه از می ــا همــکاری توده ای هــا رشوع ب ــه ب ــش ک طرفداران

کــردن عبدالکریــم رسوش دو ســال دانشــگاه ها را بــه بهانــه انقــاب فرهنگــی بســت. بــا رشوع جنــگ میــان ایــران و 

عــراق او از ایــن فرصــت اســتفاده کــرد و حــس میهن دوســتی مــردم را تحریــک منــود و متامــی مــردم را به نــام دفــاع 

از متامیــت ارضــی، بــه بســیج عمومــی فراخوانــد و در حــوزه ی داخلــی نیــز از موقعیــت اســتفاده کــرد و قیام هــا و 

مبــارزات داخلــی را به نــام ضدیــت بــا اســام، مخالفــت بــا آرمان هــای انقــاب و تجزیه طلبــی رسکــوب کــرد. درواقــع 

ــی نســاخت  ــران را عمل ــا، باورداشــت ها و جناح هــای موجــود در ای ــات و خواســت های خلق ه ــدام از مطالب هیچ ک

و ایــران و رشق کوردســتان را تحــت حاکمیــت و اشــغال خــود در آورد. او هرگونــه اعــراض را بــه شــدت رسکــوب و 

چهــره ی اســتبدادی خــود را بــا جنایــت 1٣67 خــاوران، ترکمن صحــرا و کوردســتان بــه همــگان نشــان داد.

   حضور و نقش جوانان در عرصه ی سیاست و جامعه پس از انقالب )۱۳۵۷ – ۱۳۹۷(
پــس از انقــاب بــا هجمه هــای زیــاد فرهنگــی، آموزشــی و سیاســی نظــام غاصــب و اشــغالگر، جوانانــی کــه مخالــف با 

نظــام بودنــد و خواهــان رســیدن بــه مطالبــات دمکراســی  و آزادی خواهانــه بــه معنــای واقعــی کلمــه بودنــد، بازهــم 

دســت از مبــارزه بــا نظــام برنداشــتند تــا اینکــه بــه پیشــاهنگی جوانــان دانشــگاه تهــران در ســال ۱۳۷۸ اعراضــات 

ــل از  ــال ۱۳۷۶ قب ــی در س ــتند. خامت ــا خاس ــی بپ ــه خامت ــای بی نتیج ــا و وعده ه ــه دروغ بافی ه ــی علی ــت جمع دس

ــژه  ــان و به وی ــدرن و انجــام اصاحــات توانســت نظــر جوان ــه ای ُم ــه جامع ــذار ب ــا دادن وعده هــای گ ــات ب انتخاب

دانشــجویان را بــه خویــش جلــب کنــد. او بــا حامیــت آنــان بــه مســند ریاســت جمهــوری رســید. بعــد از دو ســال و 

عملــی  نســاخن وعده هایــش جوانــان بــه ســتوه آمدنــد و اعــراض کردنــد، اّمــا بــه جــای آنکــه خامتــی بــه جوانانــی 

کــه حامــی او بودنــد گــوش فــرا دهــد، آنــان را رسکــوب کــرد. بعــدازآن دیگــر جامعــه و جوانــان پــی بــه ایــن مســئله 

بردنــد کــه راه گــذار از ایــن نظــام غاصــب و مســتبد اصاحــات نیســت و یــا بــه قــول صــادق هدایــت: »دم زدن از 

اصــالح، خیانــت اســت«. صــادق به خوبــی پــی بــرده بــود کــه نظــام پیــر شــاهی ایرانــی بــا اصاحــات تنهــا نقــاب 

خویــش را تغییــر می دهــد وگرنــه در گوهــر یــا ماهیــت وجــودی خــود هــامن اســت کــه بــوده. جوانــان بــا پافشــاری 

باوجــود رسکوب هــا و دســتگیرها دســت از رســیدن بــه مطالبــات  خویــش برنداشــتند. در ســال ۱۳۸۸ جوانــان همــراه 

ــه  ــه اعراضــات را ب ــار صحن ــن ب ــل آن ای ــان خــاف اعراضــات ماقب ــد. آن ــه خیابان هــا آمدن ــا دیگــر اقشــار ب ب

خیابان هــا آوردنــد و نه تنهــا دانشــجویان بلکــه کارگــران، کارمنــدان و ... هــم رشکــت داشــتند. اّمــا آنــان دارای 

آلرناتیــو و ســازمان دهی مناســب نبودنــد، ازایــن رو در گســره ی جوامــع ایــران و کوردســتان گســرش نیافتنــد و 

همچنیــن نظــام مســتبد به جــای جوابگــوی ملــت باشــد بــه آنــان اتهامــات فتنه گــر، عوامل بیگانــه، محــارب بــا 

خــدا بــر آنــان نهــاد. نظــام بــه ایــن دلیــل موســوی و کروبــی را رهــران اعراضــات نامیــده و حــرص خانگــی منــود 

کــه اگــر فــردای ایــن تظاهــرات و اعراضــات علیــه نظــام بــه اوج رســید، بــا آزادســازی آن دو بگوییــد کــه مــن 

مطالبــات شــام را دادم و خلق ٰهــا و به ویــژه جوانــان را منفعــل ســازد وگرنــه در غیــر ایــن صــورت هیــچ هدفــی 

از حــرص آن دو نداشــت. پــس ازآن دولــت هرکــس کــه ســخن از آزادی و مطالبــات دمکراســی خواهانه و حقــوق 

ــرد.  ــدام می ک ــتگیر، اع ــوب، دس ــب و ضــد نظــام رسک ــا خــدا، تجزیه طل ــام محــارب ب ــه ن ــی زد را ب ــش م خوی

حکومــت اســتبدادی ایــران بــا ابزار هــای شــکنجه همچــون تجــاوز، جوانــان آزادیخــواه را مجبــور بــه تســلیمیت 

ــرد  ــر و ُخ ــرای تحقی ــی را ب ــعید مرتضوی ــون س ــانی همچ ــد و کس ــن می نامی ــان را توابی ــود و آن ــه می من و توب

منــودن شــخصیت  آزادیخواهــان مامــور کــرد و جنایــت کهریــزک را به جــای بــرآورده ســاخن مطالبــات خلق هــا 

بــه راه انداخــت. کســانی هــم کــه در مقابــل نظــام اشــغالگر زانــو نزدنــد و عقب نشــینی نکردنــد، اعــدام کــرد. 

رژیــم جمهــوری اســامی ایــران بــا کارنامــه ای رسارس از جنایــت کــه دارد، تابه حــال به غیــراز رسکــوب، خفقــان، 

تــرس، اختــاس، اعــدام بــرای ایــن ملــت چیــزی را بــه ارمغــان نیــاورده اســت.

   قیام های دی ماه 96 و هم اکنون )گذار به سویی انقالب(
بعــد از افزایــش نــرخ تــورم و رکــود اقتصــادی و همچنیــن لریــز شــدن کاســه صــر  خلق هــای ایــران، در مشــهد 

ابتــدا تظاهراتــی رشوع شــد و بعــد از مدتــی بــه رسارس ایــران و رشق کوردســتان گســرش یافــت. تــا جایــی کــه 

ــه صفــوف  ــود، ب ــان ) شــهرهای همچــون قهدریجــان ( نب ــام و نشــانی از آن ــر ن ــا پیش ت ــی شــهرهای کــه ت حت

تظاهــرات پیوســتند. ایــن تظاهــرات و اعراضــات کــه ابتــدا رنــگ و بــوی اقتصــادی داشــت، اّمــا دیــری نپایــد کــه 

جهــت و خــط ســیر آن فراتــر از مســائل اقتصــادی رفــت. زنــان کــه توســط فرهنــگ ســنتی و ارتجاعــی نظــام 

ــم،  ــه چهل ســاله ی رژی ــه کارنام ــا نگاهــی ب ــن اعراضــات نقــش بســزایی داشــتند. ب ــد در ای منزوی شــده بودن

مــی تــوان بــه وضــوح مشــاهده منــود کــه رژیــم زن ســتیزی را جــزو ارکان اصلــی خــود قــرار داده اســت. در ایــن 

راســتا از هــر کاری کــه علیــه جامعــه زنــان باشــد رویگــردان نیســت از ازدواج دخــران در ســنین کودکــی گرفتــه 

ــام  ــن نظ ــت. ای ــمنی دانس ــن دش ــه ای از ای ــوان گوش ــه را می ت ــت جامع ــان در مدیری ــدادن آن ــارکت ن ــا مش ت

ــرآورده نســاخته  ــان را در اســتادیوم های ورزشــی را ب ــان، همچــون حضــور آن ــات زن ــن مطالب ــی کوچک تری حت

ــت  ــوان گف ــی می ت ــد و حت ــکیل می دهن ــات را تش ــش اعراض ــر و بخ ــن ق ــان پررنگ تری ــن رو زن ــت. ازای اس

مخالــف شــامره یــک نظــام هســتند. آنــان اعراضــات خویــش را بــه شــکل برداشــن رورسی منایــش دادنــد و پــس 

ــات کارگــران همچــون کارگــران  ــار شــد. همچنیــن اعتصاب ــان انقــاب تیــر متامــی اخب از اندکــی دخــران خیاب

نیشــکر هفت تپــه، کامیــون داران، بازاریــان نشــان از همگانــی شــدن ایــن قیام هــا دارد. بــا دقــت در شــعارهای 

داده شــده همچــون: »اصاح طلــب، اصولگــرا، متومــه ماجــرا«، »می جنگیــم، می میریــم، ایرانــو پــس می گیریــم« 

یــا »وای بــه روزی كــه مســلح شــویم«  متوجــه مــی شــویم کــه ورود افعــال جنگیــدن و مســلح شــدن بــه ادبیــات 

اعراضــی ایــران پــس از انقــاب دارای اهمیــت زیــادی اســت .

 بــا ایــن شــواهد اعراضــات از پارســال تاکنــون بــرای مــا روشــن خواهــد شــد کــه قــر جدیــدی بــه میــدان آمــده 

كــه جــوان و بــی كار اســت )یــا بهــر بگوییــم آلــوده به نظــام نشــده اســت( و برخــاف قیام هــای قبلــی امیــدی 

بــه چاره یابــی از راه گفتگــو بــا رژیــم نــدارد. شــاید ایــن آغــاز یــك انقــاب اســت.
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شیســم فا

ی ر تــو یکتا د

هبــی مذ
د ا ــد مت ا

ی پهلــو  
برای مشاهده ی و دریافت مستند
فاشیسم مذهبی به آدرس اینرتنتی
                              مراجعه مناید.

،
دالیل نارضایتی مردم از حکومت شاه:

مجموعــه دالیلــی موجبــات نارضایتــی مــردم از حکومــت شــاه را فراهــم آورده بــود، فســاد یکــی از 
عوامــل اصلــی مخالفــت و نارضایتــی مــردم از حکومــت پهلــوی بــود. در اوایــل رژیــم شــاه ســعی 
منــود فســاد و خوشــگذرانی دربــار را بــه دالیــل فرهنگــی از مــردم مخفــی نگــه داشــت و همیــن 
امــر موجــب شــد تــا خانــدان ســلطنتی خــود را از مــردم پنهــان مناینــد و کم کــم ارتباطــات ضعیــف 
خــود را بــا مــردم قطــع مناینــد. ایــن امــر ســبب گردیــد دربــار بــه ارشافیــت و طبقــه ای تبدیــل شــود 
کــه هیــچ حلقــه واســطه میــان آن و مــردم وجــود نداشــته باشــد. فســاد اخاقــی، جنســی، مالــی و 
... متــام تــار و پــود دربــار را درنوردیــده بــود. فســاد در رژیــم پهلــوی و در دربــار زاده شــد؛ امــا در 
پایــان عمــر رژیــم پهلــوی فســاد بــه صــورت یــک فرهنــگ حاکــم در آمــده بــود. فســاد دربــار نــه  
تنهــا در چهــار دیــواری کاخ هــای پهلــوی محــدود منانــد بلکــه در متــام ارکان رژیــم ریشــه  دوانیــد. 
بخــش اعظــم تظاهراتــی کــه در ســال ۱۳۵۶ در ایــران آغــاز شــد متوجــه فســاد دربــار بــود و ایــن 
امــر خــود را در شــعارهای تظاهــرات کننــدگان نشــان مــی داد. اعــامل و رفتارهــای خانــدان پهلــوی 
ــن اعــامل و  ــا اخــاق و فرهنگ هــای ســنتی و هــزاران  ســاله ی جامعــه هم خوانــی نداشــت و ای ب
رفتارهــا نارضایتــی مــردم اخاق مــدار را بــه دنبــال داشــت. بــه عنــوان منونــه مــردم در اعــراض بــه 
رقصیــدن فــرح پهلــوی و جیمــی کارتــر رئیــس جمهــور آمریــکا در ۱۱ دی ۵۶ ده هــا شــعار طنزآمیــز 
ــتند  ــم می دانس ــد رژی ــی از مفاس ــی را ناش ــد اجتامع ــیاری از مفاس ــا بس ــردم رسمنش ــد. م رسدادن
ــاد و مــواد مخــدر یکــی از مشــکات دوره   ــان را مســئول مســتقیم آن می دانســتند. اعتی و درباری
ــتند  ــردم می دانس ــون م ــتند چ ــی می دانس ــن بدبخت ــل ای ــان را عام ــردم درباری ــود و م ــوی ب پهل
ــی بدســت مــی آورد. وجــود قــامر و  ــوی از راه تجــارت مــواد مخــدر پول هــای کان کــه ارشف پهل
ــن قامرخانه هــا  ــه وجــود ای ــود و مــردم ب ــات جامعــه در تناقــض ب ــا باورهــا و اخاقی ــه ب قامرخان
ــه در دوره ی  ــای ک ــتند. فیلم ه ــت می دانس ــه را حکوم ــج قامرخان ــل تروی ــتند و عام ــراض داش اع
ــرت  ــران مغای ــه ی ای ــع جامع ــات آن موق ــات و اخاقی ــا عرفی ــدند ب ــش می ش ــد و پخ ــوی تولی پهل

فراوانــی داشــت و مــردم بــه ایــن مهــم نیــز اعــراض داشــتند. 
ــدن  ــود آم ــه  وج ــث ب ــر باع ــرف دیگ ــاه از ط ــم ش ــی رژی ــار سیاس ــرف و رفت ــک ط ــا از ی این ه
بیشــرین نارضایتــی و مخالفت هــا شــده  بــود. وجــود بیــش از ۵۰ هــزار زندانــی سیاســی مقــارن بــا 
آخریــن ماه هــای عمــر رژیــم شــاه کــه بیشــرین زندانیــان دارای پایــگاه اجتامعــی بســیار خوبــی 
در میــان مــردم بودنــد و کــر قابــل توجــی از آنــان را دانشــجویان و نویســندگان و مبارزیــن چــپ 
ــم شــاه داشــت.  ــر رژی ــه و توتالی ــگاه متامیــت خواهان ــد ناشــی از ن و بازاری هــا تشــکیل می دادن
کمــر زندانــی سیاســی بــود کــه هنــگام بازداشــت مــورد شــکنجه  قــرار نگرفتــه باشــد. در ســال های 
مقــارن بــا انقــاب رژیــم شــاه از نظــر نقــص حقــوق بــر و بــد رفتــاری بــا زندانیــان سیاســی یکــی 
ــاران مخالفیــن رژیــم روز  ــان سیاســی و تیرب ــود. تبعیــد زندانی از بدنام تریــن رژيم هــا در جهــان ب

بــه روز بــر منفوریــت رژیــم شــاه در نــزد مــردم می افــزود.
 سانسور مطبوعات :

ــک  ــع ی ــه در واق ــود ک ــات مســتقل ب ــم شــاه سانســور مطبوع ــار سیاســی رژی ــر رفت ــه ی دیگ جنب
ــد.  ــاپ منی ش ــران چ ــت در ای ــتقل از حکوم ــه ی مس روزنام

نبود انتخابات آزاد:
انتخابــات دلیــل دیگــر نارضایتــی مــردم از رژیــم بــود. انتخابــات منایشــی و فرمایشــی یکــی دیگــر 
از عمــده  دالیــل نارضایتــی مــردم از رژیــم شــاه بــود بــه طــوری کــه هیچــگاه مــردم در دوران رژیــم 

 https://t.me/GozarDemocratic
 facebook.com/gozardemokratik
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ــه مجلــس شــورای ملــی راه  ــات آزاد نبودنــد و هیچــگاه مناینــدگان واقعــی مــردم ب شــاه شــاهد برگــزاری انتخاب
نیافتنــد و همیشــه منایندگانــی بــه مجلــس راه پیــدا می کردنــد کــه متلق گــو و بلــه قربان گــوی شــاه و حکومــت 
ــون آزادی  ــته های همچ ــد خواس ــادر می ش ــت ص ــه حاکمی ــه علی ــی ک ــه ی قطعنامه های ــن در هم ــد. بنابرای بودن
ــات و  ــور از مطبوع ــع سانس ــی و رف ــان سیاس ــکنجه و آزادی زندانی ــع ش ــدگان من ــد ش ــت تبعی ــی بازگش سیاس

ــدند. ــرح می ش ــات آزاد مط انتخاب

سقوط رژیم فاسد پهلوی و پیدایش دیکتاتوری مذهبی
 مجموعــه ایــن رفتارهــای رژیــم شــاه کــه بــا عرفیــات و اخاقیــات جامعــه ی ایــران هم خوانــی نداشــت و تضــاد 
طبقاتــی و فقــر و فســاد حکومتــی موجبــات نارضایتــی مــردم و جریانــات سیاســی در ایــران را به وجــود آورد و 
دههــا شــخصیت و جریــان سیاســی وارد کارزار علیــه حکومــت شاهنشــاهی شــدند و در ایــن راه هــزاران شــخص 
شــهید، زندانــی و تبعیــد شــدند و متــام جریانــات هزینه هــای مــادی و معنــوی فراوانــی در راه ایــن انقــاب متقبــل 
شــدند تــا موفــق بــه رسنگونــی رژيــم شــاه شــدند و انقــاب را در تاریــخ ۲۲ بهمــن ۱۳۵۷ بــه پیــروزی رســاندند.  
ــدف  ــد. ه ــش بودن ــر در خوی ــول و تغیی ــاد تح ــال ایج ــه دنب ــود ب ــاب خ ــق انق ــران از طری ــت ای ــع مل در واق
آن هــا ایجــاد تحــول بنیادیــن در خــود اجتــامع حیــات سیاســی و نحــوه ی تفکــر و نگــرش بــه هســتی بــود. ایــن 

ــد.  ــی روح بخوان ــان ب ــران را روح جه ــاب ای ــه انق ــو را واداشــت ک ــه میشــل فوک ــود ک ــته ها ب خواس
ــس از  ــم شــاه داشــتند پ ــی رژي ــن فعالیت هــا را جهــت رسنگون ــه مهم تری ــی ک ــم رسنوشــت جریانات ســعی داری

پیــروزی انقــاب بررســی کنیــم.
پــس از انقــاب باتوجــه بــه رسکوب هــای گســرده ای کــه دیکتاتــوری پهلــوی بــر جریانــات چــپ و دموکراتیــک وارد 
منــوده بــود تنهــا نیــرو و جریانــی کــه دارای ســازمان دهی و تــوان می باشــد جریانــات اســامی اســت. جریانــات 
اســامی در دوران دیکتاتــوری پهلــوی نه تنهــا مــورد رسکــوب قــرار نگرفتنــد بلکــه بــه اشــکال مختلــف از جانــب 
ــنه،  ــدوق قرض الحس ــجد, صن ــا مس ــاز صده ــد. ســاخت و س ــرار می گرفتن ــف ق ــورد لط ــوی دوم م ــت پهل حکوم
ــان  ــن جری ــه ای ــه ی محمدرضــا ب ــای گوشه چشــم های ملوکان ــران گوی ــه و حســینیه در شــهرهای ای حــوزه ی علمی

ســنتی بــود. ایــن لطــف ملوکانــه بــرای جلوگیــری از گســرش کمونیســم در ایــران صــورت می گرفــت.
بدیــن شــکل می تــوان کفــت کــه پــس از انقــاب مذهبیــون و در راس آنــان روحانیــون شــانس موفقیــت زیــادی 
بــرای تصاحــب قــدرت را در اختیــار داشــتند. امــا آخریــن حلقــه ای کــه بــه قدرت گیــری اســامی ها یــاری رســانید 
وجــود شــخصیت کاریزماتیکــی بــه نــام روح الله خمینــی بــود. روح الله خمینــی گام هــای عملــی را بــرای از میــدان 
ــی  ــی یک ــان همه پرس ــام فرم ــت. اع ــرال برداش ــی لی ــک و حت ــپ و دموکراتی ــای چ ــذف حرکت ه ــن و ح برداش
ــای را از  ــره ی خودی ه ــه دای ــد ک ــث گردی ــی باع ــن همه پرس ــد. ای ــامر می آی ــه ش ــا ب ــن گام ه ــن ای از بنیادی تری

غیرخودی هــا بــه شــکلی آشــکار مشــخص ســازد. 
همــه  پرســی نظــام جمهــوری اســامی آری یــا  نــه بعــد از کشــمکش و گفت وگوی هــا فــراوان بــا ارصار و 
پافشــاری خمینــی برگــزار شــد و کســانی کــه بــه نظــام جمهــوری اســامی بــاور نداشــتند عمــا در دایــره ی غیــر 

ــد.  ــرار گرفتن ــام ق ــای نظ خودی ه

همه پرسی قانون اساسی:
ــزار شــد. در اصــول 12، 1٣  ــاه 1٣٥٨ برگ ــخ 11و12 آذر م ــوری اســامی در تاری ــون اساســی جمه همه پرســی قان
و 14 قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران دیــن رســمی کشــور اســام و مذهــب رســمی شــیعه اثنــی عــری 
ــان و باورداشــت های فــراوان و متفاوتــی اســت و  معرفــی شــد. در حالــی کــه بافــت جامعــه ی ایــران دارای ادی
ــه  ــم ســتم شــاهی داشــتند. ب ــه رژی ــارزه علی ــل توجهــی از مب ــان و باورداشــت ها ســهم قاب ــن ادی ــدام از ای هرک

عنــوان مثــال بخــش قابــل توجهــی از مــردم ایــران دارای مذهــب تســنن هســتند.   
 اهــل ســنت در ایــران دومیــن  گــروه مذهبــی را تشــکیل می دهنــد؛ اهــل ســنت در ایــران از ســال 97٥ میــادی 
در حکومــت غزنویــان و بعــد از آن ســلجوقیان و خوارزمشــاهیان تــا تهاجــم مغــول بــه ایــران در ایــران حاکمیــت 

می کردنــد. اهــل ســنت بیشــر از 10 درصــد جمعیــت ایــران را تشــکیل می دهنــد. 
پراکندگــی جغرافیــای اهــل ســنت در ایــران شــامل مهابــاد، ســنه، کرماشــان، اهــل ســنت خراســان، اهــل ســنت 

ــتان  ــزگان و بوشــهر و اهــل ســنت بلوچســتان- اهــل ســنت ترکمــن صحــرا ) اس ــارس هرم ــوب و اســتان های ف جن
ــتان  ــواز ) اس ــنت اه ــل س ــان(  -اه ــل و گی ــتانهای اردبی ــش )  اس ــنت تال ــل س ــاملی(- اه ــان ش ــتان و خراس گلس
خوزســتان( - اهــل ســنت تهــران، بــا گنجانــده شــدن ایــن اصل هــا در قانــون اساســی ایــران عمــا اهل ســنت ایــران 
و ســایر ادیــان کــه در ایــران زندگــی می کردنــد، در خــارج از دایــره ی خودی هــای نظــام قــرار گرفتنــد. بــه طوریکــه 
اهل ســنت ایــران در طــول عمــر جمهوری اســامی همیشــه از تبعیــض و نابرابــری رنــج برده انــد. بــرای منونــه 
اهل ســنت حتــی اجــازه ی داشــن مســجد اختصاصــی خــود را در تهــران نداشــته اند و حتــی زمیــن و پولــی کــه اهــل 
ــرده ِ  ــزی ســنت جمــع آوری ک ــردن مســجد خودشــان توســط شــورای مرک ــرای درســت ک ــل انقــاب ب ســنت در اوای
ــران دارای باورداشــت های همچــون  ــه دســتور خمینــی توقیــف و مصــادره شــد. جــدای از اهــل ســنت ای ــد ب بودن
مســیحیت، کلیمــی، یارســان، زرتشــتی، ارمنــی، بهایــت و... می باشــد کــه بــا ایــن اصل هــا همــه ی آن هــا بــه حاشــیه  

ــدند. ــروم ش ــان مح ــوق شهروندیش ــن حق ــده و از ابتدای تری رانده ش

اصل 115 قانون اساسی:
ــه  یکــی دیگــر از اصل هــای قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران اصــل 11٥ قانــون اساســی اســت کــه در آن ب
رشایــط کاندیداتــور بــرای پســت ریاســت جمهوری می پــردازد. بــر اســاس اصــل 11٥ قانــون اساســی، رئیــس جمهــور 
بایــد از میــان رجــال سیاســی و مذهبــی واجــد رشایــط از جملــه ایرانــی االصــل بــودن، معتقــد بــه مبانــی اســام و 

مذهــب رســمی کشــور یعنــی شــیعه اثنــی عــری باشــد.
ــی مذهبشــان  ــا اســام نیســت و دینشــان اســام اســت ول ــن آن ه ــه دی ــی ک ــا شــهروندان ایران ــن اصــل عم ــا ای ب
شــیعه اثنــی عــری نیســت از کاندیــد شــدن بــرای پســت ریاســت جمهــوری محــروم می ماننــد از طــرف دیگــر نیــز 
ــودن اســت و عمــا  ــط، رجــول سیاســی ب ــرا یکــی دیگــر از رشای ــد شــدن محــروم می شــوند. زی ــز از کاندی ــان نی زن
نیمــی از جامعــه ی ایــران کــه زنــان می باشــند از دایــره ی خــودی جمهــوری اســامی خــارج و از حقــوق سیاســی و 

ــوند.  اجتامعی شــان محــروم گردانیــده می ش
در طــول متــام ادوار انتخابــات ریاســت جمهــوری هیــچ زنــی نتوانســته اســت کــه کاندیداتــور ریاســت جمهــوری در 

ایــران شــود.
ــزه می کــرد. در  ــه پیــروزی انقــاب تفکــرات زن ســتیزانه ی خــود را کــم کــم تئوری خمینــی در هــامن رو ز هــای اولی
16 اســفند ٥7 خمینــی در جمــع طــاب قــم اعــام کــرد زنــان اســامی بایــد بــا حجــاب اســامی بیــرون بیاینــد. نــه 
اینکــه خودشــان را بــزک بکننــد. زنهــا هنــوز در ادارات بــا وضــع پیشــین کار می کننــد. زن هــا بایــد وضــع خودشــان 

را عــوض کننــد... .
به من گزارش داده اند که در وزارت خانه های ما زن ها لخت هستند و این خاف رشع است.

از فــردای هــامن روز در ادارات بــه روی زنانــی کــه رورسی و حجــاب نداشــتند، بســته شــد. زنــان گردهامیــی بزرگــی 
را در 20 بهمــن بــه نشــانه ی اعــراض بــه ایــن فرمــان خمینــی انجــام دادنــد کــه راه بــه جایــی نــرد و طرفــداران رژیــم 
توتالیــر خمینــی بــا شــعار» یــا رورسی یــا تــورسی« بــه مصــاف زنــان معــرض رفتنــد و بــه ایــن صــورت حجــاب را بــه 
اجبــار و زور بــه زنــان ایرانــی تحمیــل کردنــد و هــر روز کــه از عمــر جمهــوری اســامی می گذشــت قوانیــن زن ســتیز 
بیشــری را تصویــب و اجــرا می کردنــد. قوانینــی از جملــه؛ طــرح جامــع جمعیــت و تعالــی خانــواده کــه محدودیــت 
جــدی بــرای اشــتغال زنــان را ایجــاد می کنــد. تبعیــض آموزشــی در مــورد زنــان و قانــون ارث، قانــون اســتخدامی و 

ده هــا قوانیــن و مقــررات زن ســتیز دیگــر. 

  جبهه ی ملی ایران:
جبهه ی ملی ایران یکی از جریانات فعال در دوران رژیم شاه بود. 

ــم  ــی و کری ــین فاطم ــد مصدق-حس ــل "محم ــال"1٣2٨" توســط سیاســت مدارانی از قبی ــران" در س ــی ای ــه مل "جبه
ســنجابی" تاســیس شــده اســت. پــس از پیــروزی انقــاب "مهــدی بــازرگان"  بــه عنــوان نخســت وزیــر دولــت موقــت 
ــد  ــی و نهضــت آزادی" بودن ــه ی او از اعضــای "جبهــه مل ــه داد و بیشــر اعضــای کابین ــران تشــکیل کابین انقــاب ای
کــه بعــد از ماجــرای گــروگان گیــری- دولــت بــازرگان ســقوط کــرد. در واقــع مهــدی بــازرگان بــه دلیــل اختافاتــی 
ــه  ــر رسمســئله ی والیت فقی ــات ب ــی از اختاف ــرد. یک ــتعفا ک ــری اس ــود از نخســت وزی ــدا کرده ب ــی پی ــا خمین ــه ب ک
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کــه بــازرگان و اعضــا هیئت دولــت او بــا آن مخالــف بودنــد و بــرای جلوگیــری از تصویــب آن بــازرگان قصــد داشــت 
کــه مجلس خــرگان را منحــل بکنــد. او در ســال ۱۳۶۴ بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری ثبت نــام منــود کــه شــورای 
نگهبــان او را رد صاحیــت کــرد. هنــوز مدت زیــادی از انقــاب نگذشــته بــود کــه "جبهــه ملــی" بــه صــف مخالفــان 
جمهــوری اســامی پیوســت و رسانجــام در"2٥ خــرداد1٣60" جبهــه ملــی تظاهراتــی علیــه الیحــه قصــاص ترتیــب داد و 
بــه همیــن دلیــل توســط "روح اللــه خمینــی" جبهــه ی ملــی مرتــد اعــام شــد. بدیــن ترتیــب جبهــه ی ملــی از دایــره ی 
خودی هــا جمهــوری اســامی خــارج گردیــد و حکــم ارتــداد جبهه ملــی باعــث شــد تــا جبهــه ملــی در دهــه شــصت 

فعالیــت نداشــته باشــد و تنهــا بــه حفــظ ســازمانی خــود بپــردازد.

  نهضت آزادی:
ــا اســتبداد و  ــارزه ب ــا هــدف مب ــا شــاه و ب ــازرگان" در مخالفــت ب ــدی ب نهضــت آزادی در ســال "1٣40"توســط "مه
کســب آزادی هــای اساســی مبتنــی بــر ارزش هــای اخاقــی و اســامی تاســیس شــد. ایــن تشــکل از ابتــدا گرایش هــای 
ــا  ــود. نضهــت آزادی از"دهــه40" ت ــی ب ــی مذهب ــده طیف هــای روشــنفکر و مل ــر گیرن ــی داشــت و در ب ملی-مذهب

انقاب"ســال٥7" نقــش ویــژه در فعالیــت علیــه نظــام شاهنشــاهی داشــته اســت.
ــئولیت  ــاب مس ــورای انق ــنهاد ش ــه پیش ــا ب ــی بن ــاب، خمین ــروزی انق ــس از پی ــت" پ ــت موق ــت آزادی و دول "نهض
نخســت وزیــری دولــت موقــت را بــه "مهــدی بــازرگان" کــه در آن وقــت دبیــر کل نهضــت آزادی بــود، ســپارد. دولــت 
موقــت فقــط 9 مــاه بــه طــول انجامیــد و بــا اشــغال ســفارت آمریــکا در ایران)کــه بعــدا بــه النــه ی جاسوســی آمریــکا 
ــام و کارشــکنی ها و دخالت هــای مراجــع  ــان 1٣٥٨" توســط دانشــجویان مســلامن خــط ام معــروف شــد( در"1٣ آب
قــدرت در امــور اجرایــی "مهــدی بــازرگان" از ســمت خــود اســتعفا کــرد و خمینــی بــا خشــنودی مــن اســتغفا وی را 

پذیرفــت.

درخواست فعالیت رسمی:
ــاده 10  ــیون "م ــمی  از کمس ــه ی رس ــذ پروان ــرای اخ ــال"1٣60" ب ــت آزادی در س ــمی نهض ــت رس ــم درخواس علی رغ
ــران  ــرای "نهضــت آزادی" ای ــه رســمی ب ــی از صــدور پروان ــح قانون ــچ توضی ــه هی ــدون ارئ ــن کمســیون ب احــزاب" ای

امتنــاع کــرد.

نقد والیت مطلقه فقیه: 
ــی اســامی - سیاســی و اجتامعــی  ــه"  ضعــف مبان ــاره "والیــت مطلقــه فقی ــا انتشــار تحقیقــی درب نهضــت آزادی ب
"والیــت مطلقــه فقیــه" را مبتنــی بــر اصــول اســامی و علمــی ندانســت و آثــار ســوء حاکمیــت والیــت فقیــه را پیــش 

بینــی کــرد. ایــن عامــل جدیــدی بــرای افزایــش فشــارها و رسکــوب بیشــر نهضــت آزادی گردیــد. 

  محمود طالقانی:
طالقانــی در مصاحبــه  بــا روزنامــه ی اطاعــات در تاریــخ ۱۷ بهمــن ۱۳۵۷ گفتــه : »خصوصیــت انقــاب اســامی ایــن 
ــن  ــم حاکــم باشــیم. ای ــم و منی خواهی ــرای خودمــان نداری ــی ب ــه حکومت ــچ داعی ــی هی ــا رهــران مذهب اســت کــه م
انقــاب، انقابــی اســت کــه از همــه ی مــردم رشوع شــده و بــرای همــه اســت و هیــچ حــزب و جمعیــت و فــردی حــق 
ایــن را نــدارد کــه در ایــن انقــاب ســهم بیشــری را بــرای خــود قائــل باشــد و از ایــن جهــت حکومــت را در انحصــار 
ــف  ــت مخال ــت روحانی ــه و حاکمی ــا والیت فقی ــود. ب ــف ب ــاری مخال ــاب اجب ــا حج ــی ب ــاورد.« طالقان ــش در بی خوی
ــش از  ــی و هواداران ــه خمین ــه آیت الل ــاد می کــرد ک ــه نیکــی ی ــاد می کــرد و از مصــدق ب ــی ی ــی رشیعت ــود و از عل ب
مخالفیــن رس ســختش بودنــد. ایــن مجموعــه مواضــع و دیدگاه هــای آیت اللــه طالقانــی باعــث شــد کــه در دایــره ی 
غیرخودی هــای جمهــوری اســامی قــرار گیــرد و مغضــوب حاکمیــت قــرار بگیــرد. طالقانــی در آخریــن منــاز جمعــه اش 
ــه  ــه ب ــدم توج ــرد و از ع ــراض ک ــور اع ــت کش ــه وضعی ــبت ب ــران نس ــرای ته ــت زه ــهریور ۱۳۵۸ در بهش در ۱۶ ش
مســئله ی شــورا در مجلــس خــرگان قانــون اساســی گلــه کــرد و در بخشــی از ایــن خطبه هــا گفــت:» بعضــی از افــراد 
و گروه هــای دســت اندرکار شــاید اینطــور تشــخیص دهنــد کــه اگــر شــورا باشــد دیگــر مــا چه کاره ایــم؟ شــام هیــچ 
ــد این هــا کــه اینجــا  ــد کــه کشــته داده ان ــن مردم ان ــد. ای ــدا کنن ــد مــردم مســئولیت پی ــان بگذاری ــال کارت ــد دنب بروی

ــد.« ــهر بودن ــوب ش ــای جن ــن توده ه ــد از همی خوابیده ان

طالقانــی در تاریــخ ۱۹ شــهریور ۱۳۵۸ ســه  روز بعــد از منــاز جمعــه ی ۱۶ شــهریور درگذشــت یــا بــه قولــی 
بــه دســت عوامــل خمینــی بــه قتــل رســید؛ طالقانــی صبــح ۱۹ شــهریور بــا ســفیر شــوروی ماقاتــی داشــته  
اســت و هیــچ نوعــی مریضــی و ناخوشــی احوالــی نداشــته  اســت ولــی شــب هنــگام حالــش خــراب می شــود 
و نگهبانــان شــخصی اش بــه طــرف تلفــن می رونــد کــه بــه پزشــک خــر دهنــد امــا تلفــن قطــع بــوده و بــه  

ایــن طــور طالقانــی جانــش را از دســت می دهــد. 

  ابراهیم یزدی:
ابراهیــم یــزدی از اعضــای رهــری نهضــت آزادی یکــی از مشــاوران خمینــی  در دوران حضــور خمینــی در 
نوفــل لوشاتو)فرانســه( بــود. پــس از پیــروزی انقــاب بــه همــراه خمینــی از فرانســه بــه ایــران بازگشــت. 
ــاز کار دولت موقــت  ــا آغ ــد و ب ــت شــورای انقــاب اســامی در آم ــه عضوی ــزدی در بهمــن ۵۷ ب ــم ی ابراهی
انقــاب بــه عنــوان معــاون نخســت وزیــر معرفــی شــد و مدتــی نیــز رسپرســت موسســه ی کیهــان شــد. پــس 
ــده  ی  ــد. مناین ــوب ش ــه منص ــه ســمت وزارت خارج ــه ب ــور خارج ــنجابی از وزرات ام ــم س ــتعقای کری از اس
مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی در دور دوم شــد ولــی بــرای دوره هــای مجلــس شــورای اســامی رد 
صاحیــت شــد. دلیــل رد صاحیــت وی مواضــع خمینــی بــر علیــه نهضــت آزادی بــود. او  برنامه  سیاســی برای 
ایجــاد دولــت موقــت را تنظیــم کــرد. طــراح و موســس ســپاه پاســداران اســت و طــراح و پیشــنهاد دهنــده ی 
ــامی  ــای جمهوری اس ــره ی خودی ه ــش از درون دای ــرون  افتادن ــس از بی ــود. او پ ــی ب ــه خمین ــدس ب روز ق

بارهــا بازداشــت و زنــدان شــد. آخریــن بــار در ســال ۱۳۸۹ حــدود ۳ مــاه در زنــدان بــه رس بــرد.

  سازمان  مجاهیدن خلق:
"ســازمان مجاهدیــن خلــق"  کــه توســط محمــد حنیــف نــژاد ـ ســعید محســن- علــی اضغــر بدیــع زادگان- 
محمدعســگری زاده - رســول مشــکین نام و احمــد رضایــی در "1٥ شــهریور 1٣44" تشــکیل شــد. ایــن 
ســازمان اقــدام بــه عملیــات مســلحانه  علیــه  رژیــم پهلــوی منــود و در ایــن راه متحمــل هزینه هــای مــادی 
و معنــوی زیــادی شــدند و تعــدادی از کادرهایشــان در ایــن راه جــان  خــود را از دســت دادنــد. همچنیــن 

ــوی شــدند. ــم پهل ــر از کادرهــای آن هــا راهــی زندان هــای رژی ده هــا نف
ــوری در  ــدای ریاســت جمه ــوان کاندی ــه عن ــال نام نویســی مســعود رجــوی ب ــروزی انقــاب بدنب ــس از پی پ
"1٥ دی 1٣٥٨" عــده ای از نزدیــکان خمینــی روز "شــنبه29دی 1٣٥٨" در رابطــه بــا نامزدهــای کــه بــه قانــون 
اساســی رای ندادنــد، کســب تکلیــف کردنــد کــه خمینــی در پاســخ  بــه آن هــا گفــت :» بســم اللــه الرحمــن 
الرحیــم، کســانی کــه بــه قانــون اساســی رای مثبــت ندانــد، صاحیــت ندارنــد رئیــس جمهــور ایــران شــوند.« 
چــون مجاهدیــن  خلــق بــه قانــون اساســی رای مثبــت نــداد و پــس از ایــن فتــوای خمینــی، مســعود رجــوی از 
نامــزدی ریاســت جمهــوری کنــار گذاشــته شــد. از ایــن پــس اختافــات مجاهدیــن خلــق بــا نظــام جمهــوری 
اســامی و شــخص روح اللــه خمینــی روز بــه روز بیشــر شــد کــه خمینــی بــه آن هــا لقــب منافــق داد. بدیــن 
واســطه آن هــا نیــز کــه در راه پیــروزی انقــاب تاش هــای بســیاری داشــتند و هزینه هــا دادنــد، از دایــره ی 
خــودی حاکمیــت جمهــوری اســامی خــارج شــده. بدیــن گونــه آنــان نیــز راه مبــارزه ی مســلحانه را علیــه 
نظــام جمهــوری اســامی برگزیدنــد کــه صدهــا نفــر از آن هــا در زندان هــای جمهــوری اســامی اعــدام یــا در 

ــد. ــگ جان باختن ــای جن جبه ه

  حزب توده ایران:
ــد. از  ــره بودن ــده ای ۵۳ نف ــذاری آن ع ــان گ ــد بنی ــیس ش ــران تاس ــه در ۱۰ دی ۱۳۲۰ در ته ــزب ک ــن ح ای
روشــنفکران و فعــاالن چپ گــرا و ملــی گــرای ایــران شــامل ســلیامن میــرزای و ایــرج اســکندری- بــزرگ علــوی 
ـ انــور خامــه ای ـ احســان طــری ـ  خلیــل ســکی کــه اغلــب در دوره ی شــاه تحــت تعقیــب یــا در زندان هــای 

شــاه بودنــد.
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  سازمان چریک های فدای خلق ایران: 
ســازمان چریک هــای فــدای خلــق ایــران کــه یــک ســازمان سیاســی و نظامــی بــود در ســال ۱۳۵۰ بــرای 
ــگ  ــه جن ــاد ب ــا اعتق ــود و در دهــه ی ۵۰ ب ــوی تشــکیل شــده ب ــد رضــا پهل ــت محم ــا حکوم ــارزه ب مب
ــران  ــرای شــعله ور ســاخن انقــاب در ای ــات چریکــی ب ــن عملی ــه چندی ــارزه مســلحانه ب چریکــی و مب
ــر  ــر بســیاری ب ــود و تاثی ــران ب ــان انقــاب ۵۷ ای ــروه مســلح در جری ــن گ ــر گذارتری دســت زد و از تاثی

ــران گذاشــت. روشــنفکران ای
جنــگ خــود را علیــه رژیــم شــاه در ۱۹ بهمــن ۱۳۴۹ بــا حملــه بــه پاســگاه ژاندارمــری ســیاهکل آغــاز 
کــرد. حملــه بــه کانری هــا در شــهر های بــزرگ را در دســتور کار خــود قــرار داد. در ایــن راه  ده هــا نفــر 

از کادر هــای پیشــاهنگ  آن هــا تــرور، اعــدام و تیربــاران شــدند.
ــد  ــود و منتق ــران ب ــن گروه هــای چــپ ای ــران در ســال ۵۸ـ ۵۹ از بزرگ تری ــق ای ــدای خل چریک هــای ف
ــا جمهــوری  حکومــت جدیــد جمهــوری اســامی محســوب می شــدند. در چگونگــی نحــوه ی برخــورد ب
ــان اقلیــت و اکرثیــت تقســیم شــدند. باوجــود  ــه دو جری ــن ســازمان دچــار تشــدد شــد و ب اســامی ای
نقــش چریک هــای فــدای خلــق  در قیــام ۲۲ بهمن مــاه و رسنگونــی رژیــم شــاه آن هــا از هــامن ابتــدا) 
ــلح  ــوراهای مس ــق ش ــرا از طری ــتان و ترکمن صح ــتان، خوزس ــر کردس ــران نظی ــق ای ــی از مناط در برخ
ــه  در  ــزار نســخه ی اعامی ــا ه ــد. هــرروز ده ه ــارزه ی مســلحانه زدن ــه مب ــد دســت ب ــم جدی ــه رژی علی
ــه  کار ارگان  ــد و نری ــش می گردی ــتان ها پخ ــران و شهرس ــزی در ته ــتاد مرک ــوی س ــران از س رسارس ای
رســمی آن هــا در تیــراژ وســیع منتــر و توزیــع می گردیــد. شــوراهای بســیاری در واحدهــای تولیــدی 
بــزرگ ـ  کارخانه هــا ـ روســتاهاـ ادارات ـ دانشــگاه ها ـ مــدارس و مناطــق ملــی تشــکیل شــد. در ســال 
۱۳۶۲ ســازمان اکرثیــت نیــز ماننــد ســایر احــزاب از دایــره ی خودی هــای جمهــوری اســامی خــط خــورد 
و غیرقانونــی اعــام و دچــار رسکــوب شــدید از طــرف جمهــوری اســامی شــد و صدهــا نفــر از اعضــای 
ــاب  ــه طن ــه مــرگ محکــوم شــدند و در اواخــر دهــه ی ۶۰ ب ــم ب آن هــا دســتگیر و در بیداگاه هــای رژی

دار آویختــه شــدند.  
 

  آیت الله رشیعتمداری:
روحانــی رسشــناس شــیعه کــه حامــی حــزب جمهــوری خلــق مســلامن ایــران بــود و در ســال ۱۳۴۲ بــرای 
جلوگیــری از اعــدام خمینــی تــاش فراوانــی کــرد و بــا مرجــع خوانــدن خمینــی از اعــدام او جلوگیــری 
کــرد؛ رشیعتمــداری پــس از انقــاب بــا اختیــارات ولی فقیــه در اصــل ۱۱۰ قانــون اساســی مخالفــت کــرد 
و بــه ایــن اصــل در قانــون اساســی رای نــداد و بدیــن ترتیــب زمینــه ی خانه نشــین شــدن او فراهــم شــد 
و در ۸ اردیبهشــت ســال ۱۳۶۱ توســط جامعــه ی مدرســین حــوزه ی علمیــه  قــم از مرجعیــت خلــع شــد 

و حتــی دفاتــر و حســینیه ی شــخصی وی مصــادر شــد.

  روسای جمهوری که غیرخودی شدند

  ابوالحسن بنی صدر:
بنی صــدر در دهــه هفتــاد میــادی و ســال های پیــش از پیــروزی انقــاب، به عنــوان یــک ناسیونالیســت 
ــراد ســخرنانی و چــاپ و انتشــار مقــاالت و کتــب تألیفــی  ــا ای اســامی پرشــور و اقتصــاددان انقابــی ب
ــا  ــروزی انقــاب، ب ــا حکومــت شــاه می پرداخــت در ســال ۵۷ و اندکــی پیــش از پی ــارزه ب ــه مب خــود، ب
ورود روح اللــه خمینــی بــه پاریــس، او جــزء معــدود کســانی بــود کــه در فــرودگاه بــه اســتقبال او آمــد و 
ســپس بــه جمــع همراهــان او پیوســت. بنی صــدر تنهــا ســه روز بعــد از ورود بــه ایــران ســخرنانی های 
خــود را در دانشــگاه رشیــف آغــاز کــرد. ایــن جلســات و ســخرنانی ها بــه مــدت ده روز یعنــی تــا زمــان 
ــدر  ــی بنی ص ــه خمین ــت آیت الل ــا موافق ــران و ب ــه ای ــض ورود ب ــید. به مح ــول کش ــاب ط ــروزی انق پی
عضــو شــورای انقــاب شــد، ولــی حــارض بــه همــکاری بــا دولــت موقــت نبــود و مهــدی بــازرگان نیــز 
ــا حامیــت  ــازرگان، او ب ــرای ایــن پیشــنهاد نبــود. مدتــی بعــد از اســتعفای دولــت موقــت مهــدی ب پذی
جامعــه روحانیــت مبــارز بــرای انتخابــات ریاســت جمهــوری کاندیــد شــد و در پنجــم بهمن مــاه ۱۳۵۸ 

بــا بــه دســت آوردن حــدود یــازده میلیــون رای به عنــوان اولیــن رئیس جمهــور تاریــخ ایــران انتخــاب گشــت.
بنی صــدر پــس از احــراز پســت ریاســت جمهــوری، اهدافــی چــون دوباره ســازی مراکــز قــدرت، از دور خــارج 
ــازمان های  ــایر س ــا در س ــام آن ه ــا و ادغ ــاب و کمیته ه ــای انق ــداران، دادگاه ه ــپاه پاس ــی س ــردن تدریج ک
ــرای توســعه اقتصــادی کشــور را در دســتور  ــن ایجــاد طرحــی ب ــون و همچنی ــوذ روحانی ــی، کاســن نف دولت
ــی  ــم خمین ــا حک ــات، ب ــروزی در انتخاب ــس از پی ــاه پ ــک م ــن ی ــدر همچنی ــود. بنی ص ــرار داد ب ــود ق کار خ
ــوب  ــد، منص ــوب می ش ــران محس ــرداز ای ــت گذار و نظریه پ ــت سیاس ــه هیئ ــاب ک ــورای انق ــت ش ــه ریاس ب
ــه او محــول  ــز ب گشــت. خمینــی همچنیــن به منظــور تثبیــت موقعیــت او، ســمت فرماندهــی کل قــوا را نی
کــرد. بنی صــدر در ۱۴ اســفند ۱۳۵۹ در دانشــگاه تهــران ســخرنانی کــرد و از وجــود شــکنجه در زندان هــای 
ــران شــد. او در ماه هــای  ــادی در فضــای سیاســی ای ــن ســخرنانی باعــث جنجال هــای زی ــران خــر داد. ای ای
آغازیــن ســال ۱۳۶۰ دیگــر از حامیــت خمینــی برخــوردار نبــود. در اوایــل خردادمــاه، خمینــی بــدون نــام بــردن 
ــات  ــه مصوب ــد و ب ــون می بین ــر از قان ــش را باالت ــد کــه خوی ــح کــرد و شــخصی خوان از بنی صــدر، او را تقبی
ــدر را از  ــی بنی ص ــد و خمین ــف ش ــامی توقی ــاب اس ــه انق ــد روزنام ــد روز بع ــت. چن ــا اس ــس بی اعتن مجل

ســمت فرماندهــی کل قــوا برکنــار کــرد.

 هاشمی رفسنجانی
اکــر هاشــمی بهرمانــی )زادٔه ۳ شــهریور ۱۳۱۳ در رفســنجان – درگذشــتٔه ۱۹ دی ۱۳۹۵ در تهــران( مشــهور بــه 
علی اکــر هاشــمی رفســنجانی روحانــی کــه به عنــوان یکــی از پرنفوذتریــن شــخصیت های سیاســی جمهــوری 
ــود.  ــران ب ــور ای ــن رئیس جمه ــرداد ۱۳۷۶ چهارمی ــا ۱۲ م ــرداد ۱۳۶۸ ت ــد. او از ۱۲ م ــناخته می ش ــامی ش اس
پیــش از آن وی اولیــن رئیــس مجلــس شــورای اســامی از ســال ۱۳۵۹ تــا ۱۳۶۸ بــود. برخــاف نظــر مرســوم 
ــوری  ــی را معــامر ســاختار دیکتات ــد هاشــمی رفســنجانی بهرمان ــد بای ــامر نظــام می دانن ــی را مع ــه خمین ک
جمهــوری اســامی ایــران قلمــداد منــود. رفســنجانی یکــی از مهره هــا و حلقه هــای واســط جناح هــای چــپ 
ــان و جناح هــای مقابــل  ــه ای متامــی رقیب ــا کمــک علــی خامن ــود. او ب ــر ب و راســت نظــام در چهل ســاله اخی
ــا رمــز و کــد انقــاب فرهنگــی رغــم خــود  ــن امــر ب ــه ی شــطرنج سیاســی حــذف منــود. ای خــود را از صحن
ــار فرهنگــی  ــای متام عی امــا بایــد دانســت کــه در ماهیــت این یــک انقــاب فرهنگــی نبــود بلکــه یــک کودت
ــر ایــن هاشــمی  و سیاســی بــود بــرای تصاحــب متامــی جبهه هــای مخالفتــی کــه باقی مانــده بــود. عــاوه ب
ــرای آن و در  ــزی ب ــادی و برنامه ری ــرات اقتص ــود. تغیی ــا من ــه ای ایف ــن خامن ــدرت گرف ــی در ق ــش بنیادین نق
نهایــت پدیــد آوردن شــامر زیــادی از رسمایــه داران و مدیــران دولتــی و وابســته در ایــن حــوزه گوشــه ای از 

ــد. ــای او می باش کاره

  قدرت گرفنت روزافزون رفسنجانی در مقابل خامنه ای تا سال 1374
ــاح  ــه ای و جن ــرس خامن ــات ت ــرب موجب ــا غ ــط ب ــازی رواب ــی عادی س ــرای نوع ــنجانی ب ــاد رفس ــات زی متای
ســنتی رژیــم در برداشــت. در دوران هاشــمی به واقــع ســیاه ترین دوران حقــوق بــری اســت. امــا غــرب بــه 
خاطــر غــرب مــآب بــودن هاشــمی زیــاد بــه ایــن موضــوع اهمیــت منــی داد. متامــی ایــن مــوارد به اضافــه ی 
متامیت خواهــی او در اقتصــاد و سیاســت ســبب گردیــد کــه دشــمنان فراوانــی در نظــام و در رأس آن 
ــینی  ــدن و چله نش ــودی ش ــد غیرخ ــع کلی ــوری او درواق ــایت جمه ــس از دوران رس ــد. پ ــدا منای ــه ای پی خامن
ــا  ــه ای ب ــردد. خامن ــات 1٣٨٨ بازمی گ ــاب و اختاف ــه او در دروان انتخ ــه ب ــن رضب ــد. آخری ــمی زده ش هاش

ــمی وارد آورد: ــه هاش ــی را ب ــی نهای ــژاد رضب ــود احمدی ن ــب داری از محم جان

و بدین صورت دوران خسوف هاشمی رقم خورد. پرونده ی هاشمی با مرگ مشکوک او پایان یافت.

» مــن البتــه در مــوارد متعــددی بــا آقــای هاشــمی 
اختالف نظــر دارم، کــه طبیعــی هــم هســت … 
ــور از  ــای رئیس جمه ــن آق ــان و بی ــن ایش ــه بی البت
هــان انتخــاب ســال ۸۴ تــا امــروز اختالف نظــر 
بــود،... و نظــر آقــای رئیس جمهور]احمدی نــژاد[ بــه 

ــت. « ــر اس ــده نزدیک ت ــر بن نظ
)سید علی خامنه ای در مناز جمعٔه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸(
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  محمد خامتی: 
ــوری  ــن جمه ــدرت گرف ــاه و ق ــت ش ــال ۱۳۵۷ و ســقوط حکوم ــران در س ــاب ای ــروزی انق ــس از پی پ
ــردم اردکان و  ــده م ــوان مناین ــرد و به عن ــت ک ــامی رشک ــورای اس ــس ش ــات مجل ــامی، او در انتخاب اس
میبــد وارد مجلــس شــد. در ســال ۱۳۶۰ به فرمــان روح اللــه خمینــی بــه رسپرســتی مؤسســه مطبوعاتــی 
کیهــان منصــوب گردیــد و ســال بعــدازآن در کابینــه میرحســین موســوی، نخســت وزیر وقــت، به عنــوان 
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی انتخــاب شــد و همیــن ســمت را در کابینــه هاشــمی رفســنجانی نیــز 
بــه عهــده داشــت. خامنــه ای در اوایــل دهــه هفتــاد ایــدٔه مبــارزه بــا تهاجــم فرهنگــی غــرب را مطــرح 
ســاخت کــه خامتــی بــا آن به ظاهــر مخالــف و همیــن دلیــل ســبب اســتعفای او شــد. او از آغــاز دهــه 
ــان در دوره هــای دانشــگاهی  ــود و هم زم ــران ب ــی ای ــه مل ــس کتابخان ــور و رئی ۷۰ مشــاور رئیس جمه
ــال ۱۳۷۵  ــرد. در س ــس می ک ــام تدری ــی در اس ــه سیاس ــفه و اندیش ــی، فلس ــه سیاس ــف، اندیش مختل
ــروزی او در  ــد. روز پی ــی درآم ــاب فرهنگ ــی انق ــت شــورای عال ــه عضوی ــه ای، ب ــی خامن ــان عل به فرم
انتخابــات دوم خــرداد بــا کســب بیــش از ۲۰ میلیــون رای بــا هفتــاد درصــد آراء بــه نامــی بــرای جنبــش 
ــادی  ــاز اقتص ــای ب ــت در ه ــد از سیاس ــه و تقلی ــد. او در ادام ــدل ش ــران ب ــی در ای ــی داخل اصاح طلب
رفســنجانی،  پــروژه  درهــای بــاز سیاســی - اجتامعــی را پیشــی گرفتــه بــود و خواســتار ایــن بــود کــه 
ــن و  ــار از پایی ــا فش ــود، ب ــان ب ــان و اصاح طلبی ــکل از اصول گرای ــه متش ــدرت را ک ــودن ق ــی ب دوقطب
ــروژه  ــن پ ــال نتوانســت ای ــا در طــول هشــت س ــرد، ام ــن سیاســت را پیشــی بگی ــاال ای چرخــش از ب
خــود را عملــی ســازد. زیــرا او بــا پیــش گرفــن سیاســت های نئولیرالیســتی زمــان رفســنجانی ، طبقــه 
متوســط را هــدف و مخاطــب خــود قــرار مــی داد. در مقابــل ایــن سیاســت ها اصول گراییــان بــا طــرح 
شــعارهای عوام فریبانــه و تبلیغاتــی اقــدام بــه مخاطــب قــرار دادن متــام اقشــار و الیه هــای جامعــه در 
منابــر منــاز جمعــه، مجــات، رســانه ها و برنامه هــای تلویزیونــی منودنــد. منــود و برآینــد تقابــل ایــن دو 
رویکــرد در فضــای سیاســی جمهــوری اســامی ایــران  درنهایــت تبدیــل بــه سیاســت های عوام فریبانــه 

ــد. ــژاد ش ــتی احمدی ن و پوپولیس

  محمود احمدی نژاد:
ــناخت  ــی او را منی ش ــوری کس ــت جمه ــش از ریاس ــا پی ــه ت ــام ک ــردی گمن ــژاد، ف ــود احمدی ن محم
ــی  ــاب نقش ــروزی انق ــل از پی ــه در قب ــود و ن ــوردار ب ــی برخ ــک و سیاس ــر کاریزماتی ــه از ظاه ــه ن ک
ــه ســوپرمن عرصــه  ــل ب ــه رسکار آورد و تبدی ــام را ب ــژاد گمن ــور مهمــی کــه احمدی ن داشــت، امــا فاکت
ــه آن  ــه الیه هــای امنیتــی و نظامــی کــه به اصطــاح ب ــژاد ب سیاســی منــود، وابســتگی شــدید احمدی ن
جنگ ســاالران اطــاق می شــود و درعین حــال تابعیــت بی چون وچــرای احمدی نــژاد از خامنــه ای 
ــم. در  ــژاد اشــاره منایی ــه مقــداری از فعالیت هــای سیاســی و نظامــی احمدی ن ــود. جــای آن اســت ب ب
دوران دهــه شــصت فرمانــداری ماکــو و خــوی را بــر عهــده داشــت. در ۱۳۷۲ به عنــوان اولیــن اســتاندار 
ــی  ــرای منایندگ ــده داشــت. در ســال ۱۳۷۹ ب ــر عه ــن ســمت را ب ــا ۱۳۷۶ ای ــل منصــوب شــد و ت اردبی
ششــمین دوره مجلــس شــورای اســامی از تهــران نامــزد شــد کــه پیــروز نشــد. در ۱۳۸۲ او به عنــوان 
شــهردار تهــران برگزیــده شــد و در ایــن مقــام در انتخابــات نهــم ریاســت جمهــوری ایــران رشکــت کــرد. 
ــی  ــی فراقانون ــت نیروی ــدون پشــتیبانی و حامی ــژاد ب ــاه احمدی ن ــن کوت ــه ای چنی ــا پیشــینه  و کارنام ب
توانایــی عرض انــدام و حضــور در فضــای به شــدت مافیــای ایــران را منی توانســت داشــته باشــد. ســؤال 
ایــن اســت کــه ایــن نیــروی فراقانونــی کیســت؟ ایــن شــخص کســی جــز علــی خامنــه ای نیســت. دالیــل 
ــل  ــود. دالی ــه ای ب ــژاد، وابســتگی و تابعیــت بی چون وچــرای او از خامن ــه ای از احمدی ن حامیــت خامن

ــود. ــژاد در کوردســتان ب ــات غیرانســانی احمدی ن ــه ای، جنای ــت او از خامن تابعی
نکتــه مهــم در دلیــل چــرای غیرخــودی شــدن احمدی نــژاد ایــن بــود کــه محمــود احمدی نــژاد 

ــی در دوره دوم  ــژاد عاص ــه احمدی ن ــدل ب ــوری ب ــت جمه ــال اول ریاس ــار س ــان در چه گوش به فرم
ریاســت جمهــوری خــود شــد. در ایــن میــان یکــی از عصیــان و تقابــل احمدی نــژاد و خامنــه ای به جــای 
کشــید کــه احمدی نــژاد بــه مــدت یــک مــاه پســت ریاســت جمهــوری را رهــا کــرد. احمدی نــژادی کــه 
روزی امیــدی بــرای بقــای قــدرت و نفــوذ خامنــه ای بــود، اینــک بــدل بــه تهدیــدی بــرای هــم بــرای 
خامنــه ای و والیــت فیقــه و هــم بــرای اصول گرایــان و هــم اصاح طلبــان دیگــر. محمــود احمدی نــژاد 
در حــال ایجــاد افــراد و ســازمان های وابســته بــه خــود و رحیم مشــایی در داخــل نظــام بــود کــه در 

متامــی حوزه هــای سیاســی،امنیتی و نظامــی در حــال گســرش و نفــوذ بودنــد. 

  روحانی: 
پــس از شکســت خــوردن پــروژه ی اپوزیســیون ســازی یــا مخالف ســازی داخــل نظــام کــه بانام هــای 
ــام می بردنــد و در  ــاد کــه از آن ن گوناگــون ازجملــه چــپ و راســت سیاســی در دهــه شــصت و هفت
دهــه هشــتاد و نــود بانــام اصاح طلــب و اصول گــرا یــاد می شــد. می تــوان گفــت کــه حاکــامن 
سیاســی جمهــوری اســامی ایــران جایگزیــن دیگــر بــرای بقــا و درنتیجــه معرفــی منــودن بــه جامعــه 
ــد  ــی ناامی ــاختار سیاس ــن س ــع و از ای ــدودی واض ــا ح ــق ت ــرای خل ــان ب ــت آن ــتند و دس ــران نداش ای
ــی  ــه  معرف ــور ب ــه ای مجب ــی  خامن ــران و در راس آن عل ــی ای ــتگاه سیاس ــه دس ــد. درنتیج ــده  بودن ش
چهــره ای نــرم، محافظه کارتــر و میانه روتــر بــود. بهریــن مجــری و بازیگــر کــه دارای ایــن خصوصیــات 
باشــد، کســی جــز حســن روحانــی نبــود. شــعارهای داده شــده از جانــب روحانــی در جریــان نامــزدی 
انتخابــات، بازتــاب ناامیــدی فضــای سیاســی و اجتامعــی ایــران بــود، دولــت تدبیــر و امیــد. در 
ــت های  ــه سیاس ــای ک ــه بحران ه ــه ب ــا توج ــی ب ــه روحان ــت ک ــوان گف ــعار می ت ــن ش ــی ای بازخوان
ــا  ــود. ب ــم می من ــود را تنظی ــی خ ــعارهای انتخابات ــد، ش ــار آورده بودن ــه ب ــه ای ب ــژاد و خامن احمدی ن
آمــدن حســن روحانــی قــرار بــر ایــن بــود کــه باسیاســت های محافظه کارانــه او از شــدت تنش هــا و 
ــا جهــان پیرامــون خــود داشــت،  ــران ب ــژاد حاکمیــت ای درگیری هــای کــه در دوران محمــود احمدی ن
بکاهــد. شــاید یکــی از مفاهیــم تدبیــر در همیــن تنش زدایــی نهفتــه بــود. نکتــه دیگــر در شــعارهای 
ــان  ــی در زم ــود روحان ــخنان خ ــه س ــه ب ــا توج ــود. ب ــد ب ــدواژه ی امی ــردن کلی ــکار ب ــود ب ــی خ داخل
ــی آورد  ــان م ــه می ــث ب ــه از آن بح ــدی ک ــت امی ــوان گف ــوری می ت ــت جمه ــات ریاس ــزدی انتخاب نام
بــاال بــردن ســطح رفــاه  و آزادی هــای اجتامعــی و سیاســی بــرای متــام خلق هــای ایــران بــود. ماشــین 
ــه  ــه روان ــت های میان ــی سیاس ــه بین امللل ــه در عرص ــد ک ــف ش ــی متوق ــی زمان ــد روحان ــر و امی تدبی
ــای  ــودن وعده ه ــرآورده من ــی ب ــز توانای ــی نی ــه داخل ــید.  در حوض ــای نرس ــه اش به ج و محافظه کاران
انتخاباتــی خــود را نداشــت. ایــن ناکامــی هــم بــه سیاســت های اتخــاذی آمریــکا و خروجــش از برجــام 
ــم  ــدس ، قاس ــپاه ق ــاالران و در راس آن س ــان جنگ س ــه می ــای ک ــکنی ها و تضاده ــه کارش ــم ب و ه
ــی و  ــف روحان ــرد ضعی ــه عملک ــه ب ــا توج ــد ب ــر می رس ــه نظ ــردد. ب ــه ای بازمی گ ــلیامنی و خامن س
ــودی  ــای غیرخ ــر از گزینه ه ــی دیگ ــی یک ــت های داخل ــی و سیاس ــط بین امللل ــت در رواب ــت دول هیئ

نظــام در آینــده نزدیــک خــود روحانــی باشــد. 

 در نهایــت می تــوان گفــت کــه دایــره ی خودی هــا و غیرخودی هــای نظــام فاشیســتی ایــران روزبــه روز 
در حــال کوچــک گردیــدن اســت. شــاید بتــوان ایــن  را چنیــن فرمولــه منــود کــه در ابتــدای انقــاب 
اگــر تعــداد معتمــدان یــا مریــدان نظــام اگــر هــزار نفــر بــود اکنــون ایــن دایــره بــه انــدازه ی انگشــتان 
ــات  ــات و موجب ــام رضب ــودی نظ ــای خ ــل الیه ه ــذف و قت ــزش و ح ــت. ری ــه اس ــل یافت ــت  تقلی دس
نابــودی ســاختار پوســیده ی نظــام  وارد منــوده اســت. درواقــع می تــوان گفــت کــه نظــام موجــود در 
حــال هرچــه فاشیســتی شــدن ســاختار خــود می باشــد و ایــن ره جــز بــه ناکجــا آبــاد بــه جایــی ختــم 

نخواهــد شــد.
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   زنان از انقالب 57 تا به امروز
بحــث و ارزیابــی موقعیــت و وضعیــت زنــان در دوران قبــل و پــس از انقــاب موضــوع مهمــی 

بــوده کــه جهــت تفســیری صحیــح از آن بایســتی ذهنیــت و موقعیــت سیاســی –اجتامعــی آن 

زمــان را به خوبــی واشــکافی منــود تــا بتــوان نقــاط ضعــف و دســتاوردهای زنــان را ارزیابــی منــود. 

زنــان ایرانــی از هــر خلــق، ملــت و طبقــه ای کــه باشــند به مثابــه ی نیمــی از پیکــره جامعــه ایــران 

ــده و شــیوه ی زندگــی  ــی در آین همــواره در معــادالت سیاســی، اجتامعــی و اقتصــادی به طورکل

ــرد  ــان پیش ــه از مدعی ــان همیش ــد. زن ــی بوده ان ــته و مهم ــش برجس ــش دارای نق ــع خوی جوام

ــاز نقشــی  ــم و رسنوشت س ــل مه ــواره در مراح ــان هم ــد. مشــارکت زن ــی بوده ان ــات اجتامع حی

کلیــدی داشــته اســت. از آنجــا کــه موضــوع مقالــه ی مــا بــه وضعیــت زنــان قبــل از انقــاب 1٣٥7 

ــران اختصــاص دارد، الزم  ــدار واپس گــرای جمهــوری اســامی ای و بعــد آن در طــول 40 ســال اقت

اســت وضعیــت زنــان از دوران آغــاز مروطیــت در 12٨٥ تــا بــه امــروز را مــورد ارزیابــی قــرار 

دهیــم.

 بی شــک دولت-ملــت جمهــوذی اســامی ایــران و حکومت هــای پیــش از آن باوجــود تفاوت هــای 

ــت  ــرک ذهنی ــن فصل مش ــد. ای ــی بوده ان ــش یک ــت خوی ــت در ماهی ــیوه حکوم ــری در ش ظاه

مردســاالر و زن ســتیز موجــود در ســاختار همــه ی آن هــا می باشــد کــه قدمتــی چنــد هــزار ســاله 

دارد. رژیــم ایــران جهــت تحکیــم پایه هــای خویــش همــواره زنــان را بــه اســتثامر کشــیده و آنــان 

ــا  ــه را ب ــی جامع ــالیان طوالن ــان س ــه اســت. زن ــه کار گرفت ــش ب ــت پیشــرد اهــداف خوی را جه

ذهنیــت عدالت خــواه دمکراتیــک و کومینــال و بــه دور از تبعیــض جنســیتی خویــش، مدیریــت 

ــر  ــدند. ب ــده ش ــیه ران ــه حاش ــز ب ــزی از مرک ــدن مرک ــام مت ــش نظ ــا پیدای ــه ب ــه البت ــد ک منوده ان

همیــن اســاس دولــت ایــران نیــز از ایــن موقعیت هــا بهــره جســته و پایه هــای حکومــت خویــش 

را بــر ایــن پایــه بنــا منــوده اســت. زنــان همــواره در طــول تاریــخ بــا بی مهــری مواجــه گشــته و 

مــورد خشــونت و رسکــوب قرارگرفتــه و به عنــوان جنــس دوم مــورد تبعیــض جنســیتی قرارگرفتــه 

ــن مســائل  ــوع تجــاوز و تعــرض فیزیکــی، روانــی و روحــی در حقشــان روا گشــته و ای و هــر ن

تنهــا مختــص بــه دوره ی مشــخصی نیســت و در هــر دوران متامــی حکومت هــای اقتدارطلــب در 

ایــران ایــن وضعیــت اســتمرار یافتــه اســت.

زنــان ایرانــی همــواره به رغــم متامــی فعالیت هــا و مشــارکت هایی کــه در متامــی عرصه هــا 

انجــام داده انــد، بازهــم مــورد تبعیــض و بــه حاشــیه رانده شــدگی واقــع شــدند. موقعیــت سیاســی 

و اجتامعــی زنــان در نظــام ســلطنتی قاجــار به جــز مــوارد اســتثنائی همچــون شــاهزاده ها 

ــد و  ــم می ش ــا خت ــه حرمراه ــه ب ــتند، هم ــرار داش ــدرت ق ــتگاه ق ــه در دس ــه ک ــار مرف و اقش

ــار  ــاه قاج ــای نارصالدین ش ــت. حرمراه ــود داش ــان وج ــه آن ــه ب ــیتی و کاالگون ــی جنس نگاه

اثباتــی بــر موقعیــت فرودســت زنــان در آن زمــان اســت. زنــان به رغــم جامعــه ســنتی ایــران و 

محدودیت هــای مذهبــی و سیاســی هیچــگاه از وظیفــه ی تاریخــی خویــش کــه هامنــا پیشــاهنگی 

جامعــه هســت، فروگــذاری نکــرده و بــا رشــادت های فــراوان بــه اشــکال مختلــف در اعراضــات، 

ــت  ــان مظفرالدین شــاه جه ــان در زم ــا، مشــارکتی چشــمگیر داشــته اند. زن ــات و خیزش ه تحصن

مبــدل منــودن ســاختار حکومــت بــه ســاختاری پارملانــی کــه از آن بــه دوران مروطیــت نام بــرده 

می شــود، نظــام حاکــم را مجبــور بــه پذیــرش حاکمیــت بــه شــیوه ای مــروط منودنــد. بــا آغــاز 

ــر  ــم ب ــاالر حاک ــت مردس ــب ذهنی ــی از جان ــود محدودیت های ــا وج ــان ب ــت زن دوران مروطی

ــد  ــر آن منودن ــه وســعی ب ــان پرداخت ــه ســازمان دهی زن جامعــه، فرصــت را غنیمــت شــمرده و ب

کــه بــرای دســتیابی بــه  حــق و حقــوق خویــش و برابــری جنســیتی مبــارزه منــوده و زنــان را در 

ایــن راســتا جهت دهــی مناینــد. دوران مروطیــت بــرای زنــان آغــاز مرحلــه ای نویــن بــود، زیــرا 

ــته  ــور گش ــاالر محص ــری مردس ــوب تفک ــر در چارچ ــان بیش ــت زن ــش از دوران مروطی ــا پی ت

و تنهــا دایــره فعالیــت آنــان در خانــه و خانــواده و تحــت کنــرل شــوهر محــدود می شــد. به طورکلــی 

ــان  ــان در زم ــود. زن ــد ب ــی جدی ــه دوران ــنتی ب ــه س ــان از جامع ــذر زن ــرای گ ــه ای ب ــت عرص دوران مروطی

ســلطنت پهلــوی نیــز در برابــر نظــام فاســد آن بــه مبــارزه پرداختنــد. در زمــان نظــام پهلــوی دوره ای نویــن از 

سیاســت های ذهنیــت مردســاالری شــکل پذیرفــت و آن نیــز تحــت لــوای تجددگرایــی نگاهــی کاال گونــه بــه 

ــان، در نحــوه ی پوشــش و مشارکت شــان در  ــش زن ــد از نق ــی جدی ــا تعریف ــتا ب ــن راس ــتند و در ای ــان داش زن

عرصه هــای اجتامعــی دخالــت منــوده تــا از ایــن طریــق ایــران وجهــه ای مــدرن از خــود بــه منایــش بگذارنــد. 

ارتقــای ســطح آمــوزش زنــان و کشــف حجــاب، حضــور آنــان در مناصــب سیاســی و اقتصــادی و داشــن حــق 

رای از سیاســت های ســلطنت پهلــوی در قبــال زنــان اســت؛ امــا بایســت نیــک دانســت ذهنیــت مردســاالر چــه 

در قالــب ســنت و چــه در قالــب مدرنیســم، درهرصــورت حقــوق زنــان را بــه رســمیت نشــناخته و همــواره 

ــدان  ــا خان ــت و ی ــان مروطی ــان در زم ــاید زن ــت. ش ــوده اس ــا ب ــان بی اعتن ــات آن ــور و مطالب ــر حض در براب

پهلــوی نســبت بــه گذشــته دارای جایــگاه مناســب تری باشــند کــه آن نیــز حاصــل مبــارزه و مقاومــت آنــان، 

ــه  ــران اســت و ن ــر ذهنیــت مردســاالر ای ســازمان دهی و انتشــار مجــات باهــدف تحقــق حقوقشــان در براب

حاصــل اقدامــات به اصطــاح تجددگرایــی نظــام فاســد پهلــوی! قدرت هــای هژمونیــک بــا حامیــت از ســلطنت 

پهلــوی خواهــان جهت دهــی افــکار زنــان در راســتای ایدئولــوژی خویــش یعنــی لیرالیســم بودنــد، زیــرا برایــن 

حقیقــت زنــان واقــف بودنــد کــه جهــت تســلط کامــل بــر هــر جامعــه ای در وهلــه نخســت بایســتی اراده ی 

ــای  ــف بنیان ه ــی تضعی ــردی در پ ــوان آزادی ف ــت عن ــا تح ــن مبن ــر همی ــانند. ب ــلیمیت کش ــه تس ــان را ب زن

جامعــه و جهت دهــی اذهــان عمومــی در خــط سیاســت های خویــش بودنــد. بــا گســرش خشــونت و رسکــوب 

نظــام پهلــوی در قبــال مــردم، زمینــه انقــاب در ایــران ایجــاد گشــت.

 هامن گونــه کــه زنــان در پیــروزی مروطیــت دارای حضــوری پررنــگ بودنــد، در پیــروزی انقــاب 1٣٥7 نیــز 

ــادت های  ــر و رش ــتار بی نظی ــا ایس ــیده و ب ــه بخش ــی زنان ــاب رنگ ــه انق ــتند و ب ــده ای داش ــش تعیین کنن نق

فــراوان فداکارانــه مبــارزه منودنــد. در آتش ســوزی ســینام رکــس آبــادان شــامر زیــادی از زنــان قربانــی شــدند. 

ایــن رویدادهــا و مشــابه آن حاکــی از رشکــت زنــان در راســتای تحقــق آزادی و انقــاب بــود. افــزون برایــن 

ــا باوجــود  ــه در خیابان ه ــه، پخــش اعامی ــل چــاپ نری ــی از قبی ــاب فعالیت های ــروزی انق ــت پی ــان جه زن

ــا نیروهــای پهلــوی انجــام دادنــد. ــه ب ــاد آزادی، ســنگر ســازی در مقابل محدودیت هــای ســنتی، رسدادن فری

ــه اوج خــود رســید و در نهایــت  ــت محــور آغــاز و ب ــری و جامعــه ای عدال ــا وعده هــای براب انقــاب 1٣٥7 ب

ــان  ــژه زن ــان متامــی اقشــار جامعــه به وی ــری در می ــدون شــک توقــع عدالت خواهــی و براب ــروز گشــت. ب پی

بیشــر بــود. به طورکلــی زنــان در اواخــر ســلطنت پهلــوی و در رونــد روی کار آمــدن انقــاب خلق هــای ایــران 

نقــش مؤثــری ایفــا منودنــد کــه در بــاال بــه آن اشــاره منودیــم. زنــان توقــع حضــوری برابــر در متامــی عرصه هــای 

اجتامعــی، سیاســی و اقتصــادی داشــتند. غافــل از آنکــه بــا وجــود انقــاب مردمــی بــا پیشــاهنگی زنــان کــه 

صــورت گرفــت پــس از زمــان کوتاهــی جامعــه تحــت کنــرل و حاکمیــت نیروهــای مذهبــی تنــدرو در آمــد و 

بعدهــا اســام سیاســی و شــیعی بــه ایدئولــوژی حاکــم در ایــران مبــدل شــد. بــر همیــن مبنــا از هــامن ابتــدا 

ــا دســتور حجــاب  ــد، خمینــی ب ــران در حــال و هــوای و شــور آن بودن در اوایــل انقــاب کــه هنــوز مــردم ای

اجبــاری زنــان در اماکــن عمومــی و امنیتــی منــودن رســانه ها اولیــن اقــدام ضــد زن در ایــران را قانونــی کــرد. 

نیــروی حاکــم از هــامن اوایــل انقــاب خواهــان اســتثامر و غصــب دســتاوردهای زنــان بــود کــه درگذشــته بــا 

مبــارزه و مقاومــت کســب منــوده بودنــد.

 نبایــد ایــن حقیقــت را ازنظــر دور داشــت کــه خمینــی و اطرافیــان او نخســتین کســانی بودنــد کــه بــا حضــور 

ــن  ــق قوانی ــان مطاب ــه حضــور آن ــد. چراک ــی و حــق دادن رای مخالفــت ورزیدن ــان در عرصه هــای اجتامع زن

ــاف  ــان را خ ــه زن ــق رأی ب ــه دادن ح ــانی ک ــامن کس ــتند. ه ــی می پنداش ــری غرب ــود و آن را تفک ــی نب رشع

رشع تلقــی منودنــد، بــه هنــگام اســامی منــودن جمهــوری ایــران آنــان را پــای صندوق هــای رأی فراخواندنــد. 

ــل از خویــش نداشــت و در  ــا نظام هــای قب ــی ب ــود و هیــچ تفاوت ــان ب ایــن عمــل سؤاســتفاده از پتانســیل زن

ماهیــت دارای ریشــه های مشــابه و زن ســتیزانه اســت. بــا توجــه بــه ایــن حقیقــت انکارناپذیــر، نظــام حاکــم 

ــرد.  ــان می نگ ــت آن ــگاه و موقعی ــه جای ــیت گرایانه ب ــی جنس ــا نگاه ــکار و ب ــه ان ــان را در جامع ــور زن حض
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ــان در  ــت حضورش ــه در نهای ــه ای آزاد و عادالن ــاخت جامع ــراوان درراه برس ــادت های ف ــود رش ــان باوج زن

عرصه هــای سیاســی و اجتامعــی کمرنــگ گشــت و بــا بهانه هــای رشعــی و برچســب های مذهبــی از حضــور 

آنــان در جامعــه مامنعــت بــه عمــل می آوردنــد. بــا نهادینــه شــدن حاکمیــت نیروهــای مذهبــی، از حضــور 

زنــان بی حجــاب در دســتگاه های سیاســی، اداری، بیامرســتان ها و دانشــگاه ها و... مامنعــت گشــت و بدیــن 

شــیوه مهــر اســامی را بــر متامــی حوزه هــای مرتبــط بــا زنــان اعــم از فــارس و کــورد، بلــوچ و آذری و همچنیــن 

اقلیت هــای مذهبــی دیگــر زدنــد. رژیــم ایــران از پیشــینه ی مبارزاتــی زنــان در برابــر نظام هــای واپس گــرا و 

متحجــر آگاهــی داشــته و بــر همیــن اســاس در وهلــه نخســت زنــان را مــورد هــدف قــرار می دهــد. اکنــون 

40 ســال اســت کــه همیــن رویــه در برابــر زنــان همچنــان وجــود دارد و حاکمیــت ســعی در اســتحاله ی آنــان 

در فضــای اقتدارطلــب و مردســاالرانه ی خویــش دارد. ایجــاد فیگــوری از زن مســلامن و تعریــف وظایــف آنــان 

بــا بهــره جســن از اندیشــه های اســامی، زنــان را در چارچــوب نظــام فکــری خــود بــا ایجــاد دیوارهــای خانــه 

حبــس منــوده و آنــان را در راســتای اهــداف خویــش جهت دهــی می منایــد و بــه زنانــی را کــه در چارچــوب 

ــه  ــان جامع ــان در می ــیاه منایی آن ــی زده و ســعی در س ــد، برچســب های متفاوت ــرار منی گیرن ــان ق ــن آن قوانی

ــم  ــکنجه های رژی ــر ش ــاوت زی ــای متف ــه بهانه ه ــاب ب ــل انق ــامن اوای ــه از ه ــی ک ــا زنان ــد. چه بس می مناین

ــه در  ــش جــای می دهــد ک ــی خوی ــی را در نظامــی دولت ــه شــهادت رســیده اند. نظــام موجــود زنان ــران ب ای

ذهنیــت مطیــع آنــان باشــند تــا بتواننــد در عرصه هــای سیاســی و اجتامعــی حضــور یابنــد کــه ایــن حضــور 

هیــچ گاه بــرای زنــان و حقــوق از دســت رفته آنــان ســودی نداشــته اســت. از دولــت اول تــا دولــت دوازدهــم 

شــامر اندکــی از زنــان در دســتگاه های مدیریتــی جــای گرفته انــد. ایــن نظــام از هــامن آغــاز بــا خشــونت و 

رسکــوب احــزاب و فعالیــن سیاســی را رسکــوب و پاک ســازی منــوده اســت.

باگذشــت چهــل ســال از انقــاب ٥7، زنــان همــواره بــا رژیــم در حــال نــرد بــوده و بــه صیانــت از دســتاوردها 

و ارزش هایــی کــه درگذشــته کســب کرده انــد، پرداخته انــد. زنــان از طریــق تشــکیل ســازمان مدافــع حقــوق 

ــت های  ــع و سیاس ــت و مواض ــیوه ی حکوم ــود را از ش ــی خ ــف نارضایت ــای مختل ــات، کمپین ه ــان، مج زن

ضــد زن جمهــوری اســامی ایــران آغــاز کرده انــد. در ایــن اواخــر کمپیــن دخــران خیابــان انقــاب باهــدف 

ــری در  ــران همچــون نابراب ــان از موقعیتشــان در ای ــی زن ــداوم نارضایت ــاری نشــان از ت ــارزه باحجــاب اجب مب

ــات  ــت. اعراض ــاوت اس ــای متف ــا بهانه ه ــی ب ــغلی و تحصیل ــای ش ــود فرصت ه ــی و نب ــای اجتامع فرصت ه

مردمــی در دی مــاه 96 و حضــور زنــان در صفــوف آن اثباتــی بــر تــداوم نارضایتــی آنــان از حاکمیــت رژیــم 

ــه را در  ــی زنان ــه بایســت انقاب ــش آگاه شــده اند ک ــه تاریخــی خوی ــه وظیف ــون ب ــان اکن موجــود اســت. زن

ایــران جهت دهــی مناینــد. چــون زنــان دارای ذهنیتــی متضــاد بــا ذهنیــت مردســاالر بــوده و همــواره حیــات 

آزاد را بــر هــر چیــزی ترجیــح داده انــد. بــر همیــن اســاس بــرای تحقــق ایرانــی دمکراتیــک و کردســتانی آزاد 

نیــاز بــه حضــور زنــان بــه دور از تبعیــض جنســیتی در متامــی عرصه هــا وجــود دارد. اتحــاد و انســجام زنــان 

ــف و  ــه تضعی ــع الزم ــان و جوام ــی زن ــازمان دهی متام ــطح آگاهــی و س ــاء س ــه ای، ارتق ــر و طبق ــر ق از ه

فروپاشــی حکومــت واپس گــرای رژیــم اســامی ایــران می باشــد. بایســتی زنــان برایــن امــر واقــف باشــند کــه 

پایه هــای اقتــدار نظــام مذکــور در حــال ریــزش بــوده و بــرای اینکــه پایه هــای خویــش را مســتحکم مناینــد، 

زنــان و جوامــع را مــورد هجــوم قــرار داده اســت. افزایــش تعــداد زندانی هــای سیاســی زن در ایــران و اعــامل 

شــکنجه و خشــونت در برابــر آنــان اثباتــی اســت برایــن ادعــا. بــر همیــن مبنــا زنــان بایســتی قرائتــی صحیــح 

از اقدامــات و سیاســت های ایــران داشــته وبــر ایــن اســاس موضع گیری هــای خویــش را بــه شــکلی صحیــح 

کانالیــزه و ســازمان دهی مناینــد و بــا مبــارزه و اراده ای راســخ ایــن سیاســت ها را بــا شکســت مواجــه و ایــران 

 ورا به ســوی دمکراتیزاســیون ســوق دهنــد و مهــر خویــش را بــار دیگــر بــر تاریــخ زننــد.
4 0  

ی مــد آ ر کا نا

ل سا
ــا ت د کو  

زال نودا
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در ابتــدا بــرای اینکــه حقایــق و واقعیــت انقــاب ٥7 ایــران را بدانیــم، بایــد بــه ویژگی هــای ایــن انقــاب اشــاره 

منــود کــه چگونــه و بــه دســت چه کســانی ایــن انقــاب پدیــد آمــده اســت. بایــد دانســت کــه انقــاب خلق هــای 

ــاب  ــه در انق ــود ک ــی ب ــات و طیف های ــه ی جریان ــه ی هم ــارزات بی وقف ــش و مب ــاش، کوش ــه ی ت ــران نتیج ای

ایــران از دهــه ی 40 در مبــارزه بــا رژیــم اســتبدادی شاهنشــاهی بودنــد، بــه وجــود آمــد. ایــن انقــاب زمینــه ای 

ــت ها،  ــت ها، کمونیس ــا، اسامیس ــت، چریک ه ــپ و راس ــزاب چ ــه اح ــود دارد ک ــه ی 40 را در خ ــی از ده تاریخ

سوسیالیســت ها و فدایانــی کــه بــا ســازماندهی و مبــارزات و کوشــش فــراوان خواســتار ایجــاد نظامــی نویــن در 

ــا نظــام اســبتدادی شاهنشــاهی بودنــد را شــامل می شــود. مقابــل ب

 غصب انقاب خلق ها:

ــود  ــنتی خ ــر س ــرز تفک ــرش و ط ــی و نگ ــه  های تاریخ ــر، ریش ــازماندهی بیش ــه س ــی از جمل ــل مختلف ــه دالی  ب

خلق هــای ایــران ایــن اسامیســت ها بودنــد کــه در آخــر توانســتند پیــروزی انقــاب خلق هــای ایــران را بــه نفــع 

خــود مصــادر مناینــد. در واقــع انقــاب  خلق هــای ایــران و تــاش و مبــارزات متامــی احــزاب و جریاناتــی کــه در 

آن مشــارکت داشــتند بــه شــکلی آشــکار از جانــب طیــف اســامی غصــب شــد. خمینــی بــه دلیــل ویژگی هایــی 

همچــون مرجــع تقلیــد و شــخصیتی کاریزماتیــک داشــن توانســت انقــاب را تصاحــب کنــد. 

 اگــر بــه لحــاظ تاریخــی بــه مســئله مطــرح شــده بپردازیــم خواهیــم دیــد کــه از ســال های ٥7 تــا دهــه ی 60 نظــام 

جمهــوری اســامی ایــران پیــروز، تثبیــت و بنیــان نهــاده شــد. متامــی احــزاب و جریاناتــی کــه در انقــاب مشــارکت 

داشــتند از میــدان انقــاب حــذف شــدند. امــا چگونــه؟ بــا پــروژه ی انقــاب فرهنگــی یــا کودتــای فرهنگــی ایــن 

امــر صــورت گرفــت. ماهیــت وجــودی و نفــس اعــامل ســلبی ســال ٥7 تــا 69 اکیــدا انقــاب فرهنگــی نبــود بلکــه 

کودتــای علیــه انقــاب خلق هــای ایــران در ســال 1٣٥7 بــود. متامــی شــواهد در ایــن ســال ها نشــان از ایــن کودتــا 

برضــد خلق هــای ایــران را دارد. بــرای منونــه می تــوان بــه اشــخاص و روشــنفکرانی هامننــد مهــدی بــازرگان و بنــی 

صــدر اشــاره کــرد کــه در اوایــل انقــاب جــزو خودی هــای نظــام بودنــد.در ایــن جریــان برخــی  از ایــن بــه اصطــاح 

خودی هــای نظــام برکنــار و یــا از ایــران فــرار کردنــد. در اصــل متامــی جریاناتــی کــه بــا نظــام جمهــوری اســامی 

ــروژه ی  ــی حــذف شــدند. پ ــره ی خمین ــره ی نظــام و در کل از دای ــد از دای ــف بودن ــی مخال ــران و خــود خمین ای

ــه شــیوه های مختلــف در حــال پیاده ســازی  ــز از ســوی نظــام و ســپاه پاســداران ب ــون نی ــای فرهنگــی تاکن کودت

ــا هســتیم. ایــن  ــا ایــن کودت و امتــداد اســت و مــا روزانــه شــاهد تبلیغــات فراوانــی از ســوی نظــام در رابطــه ب

نقطــه عطفــی بــود کــه در اوایــل ســپاه پاســداران و روحانیــت بــا پیشــاهنگی صــادق خلخالــی و ابراهیــم رئیســی 

و چندیــن شــخص دیگــر متامــی مخالفــان را در بلوچســتان، کوردســتان و اهــواز و... رسکــوب و صداهــای آزادی و 

اســتقال مــردم را بــه خفقــان کشــیدند. آنــان ســکوتی جنایت بــار را بــا قتل عــام بــر مــردم ایــران تحمیــل کردنــد. 

نظــام جمهــوری اســامی بــا اعــامل چنیــن رفتارهــای خشــونت آمیزی توانســت ســتون  و پایه هــای نظــام خــود را 

اســتحکام ببخشــد. از طرفــی دیگــر نیــز روی راســتین خــود را بــرای خلق هــای ایــران در هــامن اوایــل بــا انجــام 

جنایــات خونیــن نشــان داد. در واقــع مهره هــای همچــون ابراهیــم رئیســی کــه احتــامل دارد بعدهــا خــود را نامــزد 

رئیــس جمهــوری منــود و یــا رئیــس قــوه ی قضاییــه ی ایــران شــود، در شــکنجه، قتــل و اعــدام متامــی زندانیــان و 

آزادی خواهــان و همچنیــن ایجــاد کودتــای فرهنگــی نقــش تاثیرگــذاری داشــتند.

خمینــی در ابتــدای انقــاب وعدهــای متعــددی بــه متامــی خلق هــای ایــران و احــزاب داد از جملــه بــه رســمیت 

ــه  ــا برخــاف قضی ــه بعده ــان و... ک ــران، اســتقال و آزادی بی ــای ای ــی خلق ه ــوق متام ــات و حق شــناخن مطالب

رویکــردی دیگــر را اعــامل کــرد. هیــچ یــک از وعده هــا اجرایــی نگردیــد و بــه مــرور زمــان بــا اســتحکام 

حکومــت اســامی در ایــران  ایــن وعده هــا بــدل بــه فضــای امنیتــی – سیاســی و قتل عــام، شــکنجه و زنــدان متــام 

ــه  ــت خواهان ــه و متامی ــک موضــع سیاســی، منفعت طلبان ــا ی ــن وعده هــا تنه ــع ای ــد. در واق آزادی خواهــان گردی

بــود.

ــه یکــی از وعد ه هــا ی  ــه در اســاس قضی ــران ک ــف ای ــات و حقــوق ملت هــای مختل ــی همچــون مطالب وعده های

محــوری انقــاب خلقــی ٥7 بــود بــا کودتایــی در حــوزه ی قانــون  اساســی ایــران نادیــده گرفتــه شــد. بایــد دانســت 

ــوچ،  ــه آذری، کــورد، بل ــوده و خلق هــای از جمل ــن شــیوه ب ــه همی ــز ب ــت نی ــون اساســی دوران مروطی کــه قان

ــم در دوران  ــران، ه ــامی ای ــوری اس ــام جمه ــم در نظ ــرد ه ــن رویک ــناخت. ای ــمیت منی ش ــه رس ــرب و... را ب ع

مروطیــت و هــم از جانــب بیشــر احــزاب چــپ ایرانــی در خصــوص متامــی ملت هــا اتخــاذ شــده اســت. تنهــا 

در دوران مروطیــت یــک گــروه، پــروژه  ای فــدرال و حــق حکومــت محلــی متامــی خلق هــا را داشــتند. آنــان بــر ایــن بــاور 

بودنــد کــه هــر خلقــی بایــد رسنوشــت خــود را تعییــن کنــد و ایــن مســئله نیــز تنهــا در چارچــوب حکومــت محلــی تجلــی 

می یابــد. ایــن گــروه نیــز کــه بــا نظــام شاهنشــاهی مخالــف و آزادی خــواه بودنــد از ســوی رژیــم شــاه از میــان برداشــته 

شــدند. خمینــی نیــز بــا طــرز رفتــار و تفکــر پــان ایرانیســتی خــود در هــامن اوایــل بــا کودتــای فرهنگــی ایــن جریــان و 

طــرز تفکــر را ادامــه داد کــه تــا بــه امــروز نیــز بــه همیــن شــکل تــداوم دارد. ایــن مســئله یکــی از دالیــل اصلــی جنــگ 

میــان احــزاب کــوردی بــا نظــام بــود. خمینــی بــا فتــوای جهــادی کــه صــادر کــرد خواهــان از میــان برداشــن متامــی احــزاب 

چــپ و راســتی بــود کــه بــا نظــام جمهــوری اســامی مخالــف بودنــد. بدیــن شــکل بــود کــه خمینــی جنــگ را مباننــد نعمــت 

ــرد. ــف می ک تعری

 جنگ 8 ساله:
جیمــی کارتــر رئیــس جمهــور وقــت آمریــکا در زمــان شاهنشــاهی توانایــی تحلیــل و برداشــت سیاســی درســت و بجایــی را از 

جامعــه، نظــام و رشایــط موجــود جامعــه ی ایــران نداشــت. بــه همیــن دلیــل نیــز نتوانســت سیاســت  های هژمونیــک خــود 

را اجــرا و عملــی گردانــد. او نتوانســت خط مشــی معینــی از لحــاظ سیاســی-اقتصادی و اجتامعــی را بــرای رژیــم و ارتــش 

شــاه ایجــاد گردانــد. ایــن امــر یکــی از دالیلــی بــود کــه رژیــم شــاه فروپاشــید. کارتــر بــا مهــره ی غربــی خــود یعنــی صــدام 

ــود. ایــن یکــی از دالیــل اصلــی جنــگ ٨ ســاله ی صــدام و  ــران ب خواهــان انتقــام و فروپاشــی نظــام جمهــوری اســامی ای

خمینــی بــود. در نتتیجــه ی ایــن جنــگ نیــز هیــچ یــک برنــده از زمیــن خــارج نشــدند و تنهــا تلفــات جانــی و مالــی، کشــتار و 

جانباخــن مــردم عــراق و ایــران بــه جــای مانــد. نبایــد از یــاد بــرد کــه اشــخاصی همچــون آهنگــران و کویتی پــور و... کــه از 

ســوی خمینــی ســازماندهی و کانالیــزه می شــدند بــا نوحه هــای مذهبــی و یــا نوحه هــای خونیــن خــود در شــعله ور شــدن 

و ادامــه ی جنــگ ٨ ســاله نقــش زیــادی ایفــا کردنــد و هــزاران نفــر تنهــا بــا شــنیدن ایــن نحوه هــا بــه میادیــن جنــگ رفتــه 

و در ایــن راه جانباختنــد. در آخــر نیــز بــا تصویــب قطعنامــه ی ٥9٨ ســازمان ملــل جنــگ ایــران و عــراق نیــز خامتــه یافــت.

  رهربی خامنه ای: 

ــام  ــتون های نظ ــادن س ــان نه ــاهنگ در بنی ــخاص پیش ــه اش ــی از جمل ــنجانی و خمین ــه ای، رفس ــه خامن ــت ک ــوان گف می ت

بودنــد. آنــان بــا پیشــاهنگی خــود نقــش بســیار تاثیــر گــذاری در کودتــای فرهنگــی و اعــدام تعــداد بی شــامری از زاندانیــان 

ــدن متامــی نیروهــای وابســته ، رسکــوب متامــی احــزاب  ــرون ران ــا شــعار بی ــان در ایــن دوره ب در دهــه ی 60 را داشــتند. آن

ــد. ــه ی خــود رسکــوب و ســاکت می کردن ــا اعــامل جنایت کاران ــد و هــر صدایــی را ب ــتارت زدن ــی اِس مخالــف داخل

دوران رهریــت خامنــه ای در زمانــی آغــاز شــد کــه جنــگ امتــام یافتــه بــود. پــس از مــرگ خمینــی، شــخص دیگــری از نظــر 

فکــری و ســاختاری صاحیــت جایگزینــی خمینــی را نداشــت. بــه همیــن دلیــل ناچــارا بــرای بقــای نظــام خامنــه ای را موقتــا 

جایگزیــن خمینــی کردنــد. بعدهــا نیــز ایــن جایــگاه بــرای خامنــه ای مادام العمــر شــد. 

او کــه نســبت بــه خمینــی دارای چهــره ای کاریزماتیــک و محبــوب در میــان مــردم نبــود بدیــن خاطــر بــرای جــران ایــن 

خــاء بــه راهکارهــای دیگــری بــرای تثبیــت خــود در فضــای سیاســی و اجتامعــی روی آورد. خامنــه ای شــخصی بــود کــه اگــر 

رهــر منی شــد بــه احتــامل زیــاد بــه حرفــه ی شــاعری -بــه دلیــل عاقــه ی زیــاد او بــه شــعر- روی مــی آورد. خامنــه ای بــا 

تقویــت نهادهــای رهــری، ســپاه پاســداران و بســیج ســعی در جــذب نیــرو و ســازماندهی کــردن هرچــه بیشــر جامعــه کــرد. 

می تــوان گفــت او بــا نفــوذ مافیاهــای خــود در نظــام و جامعــه قــدرت را در دســتان خــود بــه انحصــار در آورد.  خامنــه ای 

ــرای او آســان تر  ــا مداحــان راه ب ــه شــکلی کــه ب ــه شــکلی خــاص اشــاعه می دهــد. ب ــا جــذب مداحــان تفکــر نظــام را ب ب

ــد.  ــورایی دارن ــگ عاش ــه فرهن ــدیدی ب ــتگی ش ــران وابس ــیعه ی ای ــه ی ش ــه جامع ــت ک ــه ای می دانس ــرا خامن ــود. زی می ش

بــه همیــن دلیــل خامنــه ای از هــامن اوایــل کار خــود رشوع بــه ســاختار ایدئولوژیکــی خــود بــه نــام رسبــازان امــام کــرد. 

رسبازانــی کــه آرزوی -حتــی بــرای یک بــار-  حضــور در مجلــس خامنــه ای و بوســیدن دســت او را دارنــد. بــا نفــوذ رسبــازان 

امــام و مداحــان نظــام پایه هــای قــدرت خامنــه ای در نظــام و کشــور ایــران مســتحکم تر شــد. 

خامنــه ای اهمیتــی زیــادی بــه نیــروی جــوان می دهــد. از منظــر او نیــروی جــوان توانایــی و قــوای هــر چیــزی را دارنــد. 

ــان در  ــل های قبلش ــه نس ــی ک ــوص جوانان ــند، بخص ــان او باش ــه فرم ــع و گوش ب ــه مطی ــی ک ــان؟ جوان ــن جوان ــا کدامی ام

شــکل گیری انقــاب و نظــام بــه هــر شــکلی نقــش داشــته اند. بــه همیــن دلیــل بــه ســازماندهی و جــذب جوانــان در نظــام 

و والیــت فقیــه اهمیــت می دهــد. هــر راهــکاری را از جملــه؛ بیواقتــدار و محتــاج کــردن قســمت های حاشــیه ی شــهر و 
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حلبی آبادهــا بــه نظــام و دادن امتیــازات بــه جوانــان و دانشــجویان و... بــرای جــذب نیــروی جــوان بــه کار می گیــرد.

ــه والیــت  ــان وابســته ب ــرا نهاد هــای زن ــد. زی ــان را مهــم می دان ــت نهادهــای بســیجی و اســامی زن ــه ای تقوی خامن

فقیــه می تواننــد نقــش تاثیرگــذاری در اشــاعه ی ایدئولــوژی نظــام در جامعــه داشــته باشــند. همچنیــن ایــن نهادهــا 

در اســتحکام ســتون های نظــام و والیــت فقیــه مؤثرنــد. او بــا هــر نــوع تفکــر دیگــری در رابطــه بــا مســائل زنــان بــه 

شــدت مخالــف بــوده و در رسکــوب آن نیــز بســیار رسیــع عمــل می کنــد. ایــن نــوع نگــرش نیــز در اوایــل انقــاب از 

ســوی خمینــی و طرفــدران تنــدروی او بــا شــعار» یــا رورسی یــا تــو رسی« در قبــال زنــان ایــران اتخــاذ شــد. 

  سازندگی رفسنجانی: 

رفســنجانی نیــز پــس از ویرانی هایــی کــه از جنــگ بــه جــای مانــده بــود، دو دوره ی دولــت خــود را دولــت کارگــزاران 

ســازندگی معرفــی کــرد تــا فضــا و محیــط جنــگ زده را بــه حالــت اولیــه ی خــود بازگــردد. نظــام بــه دســت آوردهایی 

نیــاز داشــت تــا بتوانــد در قبــال کودتــای فرهنگــی کــه بــه وجــود آورده، پایه هــای خــود را محکم تــر ســازد. دلیــل 

خمینــی در هــامن اوایــل ســپاه پاســدران را بنیــاد نهــاده بــود، رفســنجانی نیــز بــا سیاســت های خــود ســپاه پاســدران 

ــام و  ــی نظ ــای حیات ــی رشیان ه ــروزه متام ــا ام ــد ت ــث ش ــر باع ــن ام ــرد. ای را در حــوزه ی اقتصاد-سیاســی داخــل ک

ــدات، سدســازی  ــادر، راه و ســاختامن، کارخانجــات، تولی ــرات، بن ــرد. مخاب ــرار گی ــران در دســتان ســپاه ق جامعــه  ای

و... در دســتان ســپاه قــرار دارد. ســپاه نیــز بــه صــورت شــاخه ای مافیایــی همچــون شــاخه ای نظامــی کــه وابســته بــه 

والیــت فقیــه یــا خــود رهــر نظــام یعنــی خامنــه ای اســت، اعــامل و سیاســت های خــود را اجرایــی می کنــد.

ــارات  ــدن اختی ــر ش ــان کم ت ــود، خواه ــواه ب ــا رفرم خ ــه رو ی ــردی میان ــه ف ــازندگی ک ــد رسدار س ــنجانی هامنن رفس

نامحــدود والیــت فقیــه بــود. او بــرای عملــی ســاخن ایــن امــر بــر نرم تــر شــدن و رفــرم در والیــت و نظــام ارصار 

می وزیــد. بــا ایــن سیاســت اختیــارات والیــت فقیــه کم تــر می شــد و اختیــارات در میــان ریاســت جمهــوری، قــوه ی 

قضایــه، قــوه ی مقننــه و مجریــه و... تقســیم می شــد. رفســجانی نیــز پایه هــا و ســتون های دولــت خــود را در نظــام 

ــرد. ــره می ب ــری به ــود بیش ــاخت و از س ــر می س ــوری قوی ت ــت جمه و ریاس

دوران کارگــزاران ســازندگی برخــاف نــام خــود عمــل  منــود. در ایــن دوران، بحران هــای زیــادی پدیــد آمــد. درواقــع 

ــی  ــادی، اجتامع ــی، اقتص ــاظ سیاس ــه لح ــران ب ــامی ای ــوری اس ــام جمه ــران و نظ ــه  ی ای ــی جامع ــای کنون بحران ه

و فرهنگــی از همیــن دوران رسچشــمه می گردیــد. همچنیــن ایــن دوران، دوران مســتحکم تر شــدن نظــام و 

شــاخه هایش همچــون ســپاه پاســدران بــود. ســپاه پاســدران هامننــد نیــروی نظامی-سیاســی در حــوزه ی اقتصــادی 

ــای فرهنگــی  ــد هســته ی اصلــی ســپاه پاســداران و کودت ــروی روحانیــت هامنن فعالیت هــای خــود را آغــاز کــرد. نی

تقویــت گردیــد. رسدار ایــن دوره نیــز خــود رفســنجانی بــود. رفســنجانی و نظــام بــا اعــامل ایــن سیاســت ها خواســتار 

ــد. ــه بودن ــه دســت آوردن قــدرت در خاورمیان ب

ــه در  ــی ک ــود. صنایع ــارج ش ــدان خ ــق از می ــازندگی موف ــادی در دوران س ــاظ اقتص ــت از لح ــنجانی نتوانس رفس

کارخانجــات ایــران وجــود داشــت از هــامن دوره ی شاهنشــاهی برجــای مانــده بــود. او نتواســت حتــی در ایــن مــورد 

نیــز تغییــرات و پیرفت هایــی را بــه وجــود آورد و پیرفت هایــی کــه ایجــاد گشــت بســیار شــکلی و بــا اســتفاده 

ــازار  ــان الیگارشی-شــیعی در ب ــه جری ــاره ب ــوان اش ــن می ت ــت. همچنی ــا و بســرهای پیشــن صــورت گرف از زمینه ه

ــپاه و  ــد. س ــکیل می دهن ــی و... تش ــن رضای ــه ای و محس ــنجانی، خامن ــی آن را رفس ــای اصل ــه مهره ه ــرد ک ــران ک ای

روحانیــت در کنــار بازاریانــی کــه نفــوذ زیــادی در بــازار و اقتصــاد داشــتند سیاســت و قــدرت را در دســت گرفتنــد. 

ســپاه، روحانیــت و الیگارک هــا الزم ندیدنــد تــا ایــران از لحــاظ صنایــع، تولیــدات و تکنولــوژی پیرفــت کنــد. زیــرا 

ایــن امــر هزینه بــردار بــود و تجــارت پیشــگی ســود بیشــری بــرای آنــان داشــت. ایــن اعــامل باعــث شــد تــا پایه هــای 

نظــام تجــارت پیشــه بــه جــای تولیدگرایــی پی ریــزی و بــاال شــود. رفســنجانی سیاســت نرمــی را درقبــال غــرب بــه 

خــرج داد در ایــن زمینــه نیــز خــود را در منظــر دولت هــای خارجــی بی طــرف نشــان مــی داد. ایــن سیاســت باعــث 

شــد در زمــان جنــگ، رفســنجانی از ســوی غــرب مــورد هــدف واقــع نگــردد. امــا از جانبــه ای دیگــر سیاســت های 

اقتصــادی رفســنجانی باعــث بی ثباتــی و بحــران در اقتصــاد ایــران تــا بــه امــروز شــد. او نتوانســت اقتصــاد تولیــدی را 

ایجــاد گردانــد، بــه تنش هــای میــان ایــران و غــرب و ارسائیــل خامتــه دهــد، مشــکات داخلــی و مطالبــات و حقــوق 

ــد.  ــت رفســنجانی  ناکارآمــدی او را نشــان می دهن ــران را برطــرف ســازد. در کل دو دوره ی دول خلق هــای دیگــر ای

  مرشوعیت ایدئولوژیک یا مرشوعیت سیاسی: 

ــه  ــن دوره ک ــه خــورد. در ای ــه ســاختار و اندیشــه های نظــام اســتبدادی رضب ــک ب ــاد ایدئولوژی در دوران خامتــی اعتق

نیمــی از عمــر نظــام گذشــته بــود تاثیــرات ایدئولوژیــک بــر مــردم ایــران مباننــد ســابق نبــود. در واقــع می تــوان گفــت 

مروعیــت ایدئولوژیــک کاســته و نظــام ناچــار متکــی بــه مروعیــت امنیتی-نظامــی خــود شــد. ایــن امــر نیــز بــا اتــکا 

بــه اســتبدادهای هامننــد نهادهــای بســیج، رهریــت، ســپاه پاســداران و اطاعــات و... شــکل گرفــت. امــا چــرا مروعیــت 

ایدوئولوژیکــی نظــام رضبه هایــی را متحمــل شــد؟ در ایــن دوره  نیــز وعده هــای داده شــده عملــی نشــد، نبــود راه حــل 

بــرای چاره یابــی مشــکات داخلــی، همچنیــن مشــکات اجتامعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و مطالبــات و حقــوق خلق هــای 

ــز خــود  ــر نی ــر شــد و از همــه مهم ت ــد.. چالش هــا و تنش زایی هــا فراوان ت ــه قــوت خــود باقــی بودن ــان ب ــران همچن ای

ــد.  ــه نظــام در عرصــه ی ایدئولوژیکــی وارد کردن ــد رضبه هــای ســنگینی را ب کســانی کــه در ســاختار الیگارشــیک بودن

خامتــی نتوانســت کــه اصاحــات و رفــرم در ســاختار نظــام بــه وجــود آورد. خامتــی تنهــا فرصــت یافــت تــا بــه از میــان 

برداشــن مشــکات و خاءهــای عمیقــی کــه نظــام در دوران رفســنجانی بــه دلیــل وجــود الیگارشــی شــیعی و ناکارآمــدی 

در ســازندگی و همچنیــن اشــتباهات بــزرگ اوایــل رهریــت خامنــه ای بپــردازد. 

شــعارهای بیــان شــده در دوره ی خامتــی غیرمســتقیم بــا هــدف کاســن از اختیــارات نهــاد والیــت فقیــه و دادن اختیــارات 

بیشــر بــه نهــاد ریاســت جمهــوری بــا شکســت روبــرو شــد. زیــرا خامتــی نتواســت در مقابلــه بــا اصول گرایــان کــه بــه 

ــی  ــود متام ــت های خ ــا سیاس ــان ب ــد. اصول گرای ــت کن ــه و مقاوم ــدند، مقابل ــان می ش ــه ی اصاح طلب ــی وارد بدن نرم

پروژه هــا ی هــر دولتــی را کــه مخالــف خــود می داننــد، چــه از لحــاظ سیاســی، اقتصــادی و اجتامعــی را بــا شکســت 

مواجــه می ســازند. در آخــر نیــز همیــن مشــکات را کــه خــود در آن دخیــل هســتند هامننــد کارت فشــاری در مقابــل 

مخالفــان خــود بــه کار بــرده و آنــان را متهــم بــه ناکارآمــدی کــرده و برکنــار می کننــد. 

ــه  ــی ک ــدند؛ 1- اصاح طلبان ــه ش ــت مواج ــا شکس ــی ب ــل اصل ــه ٣ دلی ــان ب ــرم خواه ــه رف ــرد ک ــان ک ــر نش ــد خاط بای

ــد  ــام بودن ــه ی نظ ــی از بدن ــود بخش ــه خ ــل اینک ــه دلی ــتند ب ــام را داش ــورم در نظ ــرات و رف ــرای تغیی ــت های ب سیاس

نتوانســتند بــه صــورت رادیــکال در مقابلــه بــا تندروهــای نظــام، اصولگرایــان و اختیــارات والیــت فقیــه برخــورد کننــد. 

ــد.  ــی کنن ــز حــل و چاره یاب ــی جامعــه و نظــام را نی ــد مشــکات داخل ــا نتوانن ــر باعــث شــد ت ــن ام همی

2- نبــود پــروژه ی اقتصــادی هامننــد دوره ی رفســنجانی. اقتصــاد تــک محصولــی اوایــل انقــاب و دوره ی رفســنجانی کــه 

متکــی بــر نفــت و رانــت نفتــی بــود بــاز هــم تکــرار شــد. زیــرا پــروژه و شــعارهای اقتصــادی خامتــی بــرای تولیــدات 

و اقتصــاد صادراتــی کــه بتوانــد بــر نفــت نباشــد و خــود دولــت نیــز از رانتیــر بــودن رهــا شــود، رس نگرفــت و اجرایــی 

نشــد. 

٣- چالــش و اختافــات داخلــی نظــام کــه از دوره ی رفســنجانی هامننــد جریانــات اصول گــرا، اصــاح طلــب و میانــه رو 

رشوع شــده بــود از میــان برداشــته نشــد. در کل ایــن دالیــل  خامتــی را بــه شکســت واداشــت و او از میــدان خــارج و 

برکنــار شــد.

  جریان سیاسی - ملی:

ــه  ــدوار ب ــه شــکلی مری ــه در دوره ی اول ب ــود ک ــی ب ــژاد جریان ــدراری محموداحمدی ن ــه رسدم ــان سیاســی-ملی ب جری

خامنــه ای وابســته بــود امــا در دوره ی دوم بــا چرخشــی گریــز از مرکزانــه روی راســتین خــود یعنــی سیاســی-ملی بــودن 

را نشــان داد. جریــان سیاســی-ملی بعــد از بــه پایــان رســیدن دوران احمدی نــژاد مهــر مکتــب ایرانــی را بــه جــای دیــن 

و مذهــب برگزیــد. نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــه مهــره ای کامــا اصول گــرا و خشــن در مقابــل نیروهــای خارجــی 

و مخالفــان داخلــی احتیــاج داشــت. محمــود احمــدی نــژاد شــخصی کوتــاه قــد امــا بــا کت هــای بــزرگ  و کــرم رنــگ، 

چهــره ای در ظاهــر کامــا ســاده و مظلــوم امــا در باطــن بســیار خشــن داشــت. مهــر ه ای کــه بیشــر ایرانــی بــودن را 

ــوب  ــت های رسک ــکات و سیاس ــن دوره مش ــی داد. در ای ــرار م ــود ق ــداف کاری خ ــتای اه ــامیت در راس ــای اس ــه ج ب

نظــام در قبــال جامعــه ی ایــران و بحران هــای داخلــی کــه جمهــوری اســامی ایــران از اوایــل انقــاب و دوره هــا ی قبلــی 

احمدی نــژاد متحمــل شــده بــود، بــه اوج رســید. بحران هــای اقتصــادی- سیاســی نیــز بیشــر شــد و بــرای دومیــن بــار 

ــژاد ســبب ریزش هــای هرچــه بیشــر  نظــام رضبــه ی محکــم ایدئولوژیــک  متحمــل شــد. اشــتباهات بــزرگ احمــدی ن

ــا غــرب، جنــگ در بیــرون از خــاک خــود یعنــی در  نظــام شــد. شــعله ور شــدن جنــگ رســانه ای و افزایــش تنش هــا ب

کشــورهای منطقــه ای بــا ارسائیــل و آمریــکا، تعمیــق تجــارت پیشــگی در حــوزه ی اقتصــادی ، متکــی شــدن بیشــر دولــت 

بــر رانــت نفتــی، افزایــش بدهی هــای اقتصــادی نظــام بــه کشــورهای خارجــی و سیاســت های رسکــوب مخالفــان داخلــی 
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و ملیتاریزاســیون نیــز اوج گرفــت و... . در نتیجــه ی ایــن سیاســت ها تحریم  هــا بــر ایــران بــرای اولیــن بــار رشوع شــد. 

یارانــه و مســکن مهــر کــه مهــر تبعــات سیاســی و اجتامعــی را در خــود دارا بــود ســبب عمیق تــر شــدن بحــران اقتصــادی 

شــد. در واقــع احمدی نــژاد بــا پــروژه ی مســکن مهــر و یارانــه ی ماهیانــه خواهــان جــذب و افزایــش طرفــداران خــود در 

مقابلــه بــا هــر نــوع جریــان و سیاســتی بــود. او بــا ایــن پــروژه کــه قــر خــرده بــرژوا و حلبی آباد هــا را در برمی گرفــت 

تــاش کــرد تــا مــردم حاشیه نشــین را مطیــع خــود کنــد و پایه هــای خــود را نیــز در نظــام مســتحکم تر کنــد. بایــد دانســت 

ــر  ــران هســتیم بخاط ــوری اســامی ای ــام جمه ــا نظ ــل ب ــژاد در مقاب ــای احمدی ن ــاهد رجــز خوانی ه ــون ش ــر اکن ــه اگ ک

همیــن سیاســت مســکن مهــر و یارانــه اســت. زیــرا محمــود احمدی نــژاد بــا ایــن پــروژه طرفدرانــی را  جــذب کــرد. حتــی 

اگــر در واقعیــت طرفــدران احمــدی نــژاد زیــاد نباشــند امــا او کــه تــا حــدودی ایــن پروژه هــا را عملــی کــرد، طرفــدران 

زیــادی را در خیــال خــود تصــور می کنــد. البتــه او بــا ایــن سیاســت های خــود خواهــان جایــگاه باالتــر و محکم تــری در 

نظــام بــود. سیاســت یارانــه کــه پــول جیــب خــود مــردم بــود و مســکن مهــر کــه بــه دلیــل داللــی و دزدی هــای کــه صــورت 

گرفــت، اســتاندارد نبــود و نتیجــه ی آن نیــز واقعــه ی ناخوشــایند رسپــل ذهــاب بــود، پرونــده ی کاری محمود احمدی نــژاد 

شکســت خورده را هامننــد پیشــینیان خــود بــه بایگانــی نظــام ختــم منــود.  
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اعراضــات مردمــی 1٣٨٨ در نتیجــه ی نارضایتی هــای مــردم از جمهــوری اســامی و اختافــات داخلــی نظــام و جریانــی از 

بدنــه ی نظــام کــه اختافاتــی بــا اختیــارات والیــت فقیــه داشــتند، پدیــد آمــد. کروبــی و میرحســین موســوی افشــاگرهای  

در مــورد اختاس هــای آن چنانــی نهاد هــای رهــری و ســپاه پاســدران و خــود دولــت کردنــد. افشــاگری  در مــورد مافیــای 

ســپاه پاســداران کــه قــدرت اقتصــادی را تصاحــب کــرده  و امــروزه نیــز ایــن مافیــا در نظــام پابرجا هســتند. کروبــی کــه 

رئیــس مجلــس بــود، 1٨ بنــدر غیــر قانونــی کــه ســپاه مالــک آن شــده و واردات می کننــد را در مجلــس افشــا کــرد. ایــن 

کار کروبــی رضبــه ای دیگــر را بــه جریانــات و نهادهــای وابســته بــه رهــری زد. ایــن عوامــل ســبب شــد تــا واقعیت هــای 

نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــرای مــردم ایــران آشــکارتر شــود و مــردم بــه خیابان هــا بیاینــد و صــدای  خــود را علیــه 

نظــام بلنــد کننــد.

 این اعرتاضات را می توان ذیل دو بخش توضیح داد:

1- کروبــی و موســوی کــه یکــی از پیشــاهنگان اعراضــات بودنــد. آنــان خواســتار کم تــر شــدن اختیــارات والیــت فقیــه 

بودنــد نــه چیــز دیگــری. آنــان کــه خــود را از بدنــه ی نظــام جــدا دانســته امــا بــا ایــن حــال نیــز هنــوز وابســته ی نظــام 

بودنــد. کروبــی و موســوی خواهــان ایجــاد جریانــی جداتــر از جریانــات داخلــی نظــام بــه نــام اصــاح طلبــی جداگانه تــر 

بــرای اصاحــات و تغییــرات در نظــام بودنــد. امــا اصول گرایــان کــه نهادهــای اصلــی و مرکــزی را در اختیــار داشــتند بــا 

ــر  ــا تقلــب و دزدی در رای مــردم ب ــز ب ــان و اعراضــات را رسکــوب کــرده و در آخــر نی ــرو و قــوای بیشــری ایــن جری نی

اصاح طلبــان پیــروز شــدند. در آخــر نیــز ایــن واقعــه بــه حــرص خانگــی موســوی و کروبــی ختــم شــد و بــه کلــی جریــان 

اصــاح طلبــی کــه از نظــام جــدا شــده بــود، رسکــوب و از میــدان خــط خــورد. 2- اعراضــات خــود مــردم؛ ایــن موضع گیــری 

خلــق هیــچ وابســتگی بــه جریــان اصــاح طلبــی نداشــت. ایــن اعراضــات در نتیجــه ی سیاســت های نظــام بــر خلق هــای 

ایــران و آشــکارتر شــدن ســاختار واقعــی نظــام بــرای مــردم بــه وجــود آمــد کــه امــروزه نیــز در ســال 97 بــه شــکلی دیگــر 

شــاهد ادامــه ی اعراضــات هســتیم. 

ــاور  ــود ب ــان را نداشــت. نب ــد امــا توانایــی رسکــوب خیاب ــی را رسکــوب کن ــه توانســت موســوی و کروب نهــاد والیــت فقی

و مروعیــت ایدئولوژیــک نظــام در میــان مــردم، رضبــات ایدئولوژیکــی کــه نظــام و والیــت فقیــه متحمــل شــده بــود، 

ــان  ــبب خروش ــژاد س ــدن آن در دوره ی احمدی ن ــر ش ــنجانی و عمیق ت ــی در دوره ی رفس ــاد و اجتامع ــای اقتص بحران ه

شــدن صــدای خیابــان شــد. امــا متأســفانه بــه دلیــل پیشــاهنگی ناقــص و اشــتباه بــزرگ کروبــی و موســوی ایــن اعراضــات 

بــه دســت اصول   گرایــان بــه دالیلــی کــه در فــوق بــه آن اشــاره کردیــم بــرای چنــد ســالی ســکوت کــرد. امــا در ســال 96 

دیگــر ســکوت خامتــه یافــت و خیابان هــا مباننــد آتشــی فــروزان شــعله ور شــدند.

  اوج گیری بحران:   

ــتان  ــوق در انگلس ــرده حق ــرا و تحصیل ک ــه رو، ملی گ ــخصی میان ــدون( ش ــن فری ــین حس ــام پیش ــا ن ــی )ب ــن روحان حس

اســت. شــخصی کــه خواهــان کم تــر شــدن تنش هــای نظــام بــا نیروهــای غربــی و آمریــکا بــود امــا بــه رشطــی کــه نظــام 

و والیــت فقیــه پابرجــا مبانــد. والیــت فقیــه و نظــام ایــران کــه متحمــل  شکســت های شــده بــود بــه چنیــن مهــره ای 

احتیــاج داشــت. زیــرا اصاح طلبــان پــس از آن شکســت هایی دیگــر هیــچ پــروژه ی خاصــی را نداشــتند. اصول گرایــان 

نیــز پــس از بحرانــی کــه دوره ی احمدی نــژاد بــه بــار آورد دیگــر توانایــی اداره و مدیریــت نظــام و جامعــه  را نداشــتند. 

در ایــن دوره همچنیــن تحریم هــا نیــز افزایــش یافتــه بــود. بــه ایــن دالیــل والیــت فقیــه بــه جریانــی احتیــاج داشــت 

ــن  ــدن چنی ــس رس کار آم ــد.  پ ــری کن ــامن 1+٥  و خــود نظــام میانجگ ــکا و پی ــی و آمری ــان نیروهــای غرب ــا در می ت

شــخصی بــرای والیــت فقیــه و نظــام جمهــوری اســامی اجبــاری و حائــز اهمیــت بــود. از طرفــی دیگــر پــس از اینکــه 

مــردم چهــره ی خشــن اصول گرایــان را دیدنــد، خواســتار جریانــی رفــرم خــواه و نرم تــر بودنــد و ایــن عوامــل باعــث 

ــب کــه در کلیــت  ــد. در واقــع خــود جریان هــای اصول گــرا و اصاح طل ــی رأی بدهن ــه حســن روحان ــا مــردم ب شــد ت

هــر دو هامننــد یکدیگرنــد بــه دلیــل سیاست هایشــان بــه ایــن واقعــه پــی بــرده  بودنــد کــه جامعــه جهانــی بــرای از 

میــان برداشــن نظــام عــزم خــود را جــزم کــرده اســت. در نتیجــه بــا شــعارهایی کــه در انتخابــات رس داده شــد یعنــی » 

نــه اصــاح طلبــی و نــه اصول گرایــی « مــردم ایــران را بــرای رسکار آمــدن جریــان میانــه رو ســوق دادنــد. 

خــاف اهــداف والیــت فقیــه و نظــام رویدادهایــی رخ داد. اشــتباهات روحانــی در رابطــه بــا سیاســت های خارجــی، 

ــداف  ــعارها و اه ــت ش ــاف جه ــا خ ــد ت ــث ش ــام باع ــس نظ ــز و مجل ــای و مراک ــام نهاده ــان در مت ــوذ اصول گرای نف

ــز  ــی نی ــه ِ ی جهان ــت ها جامع ــن سیاس ــه ای ــد. در نتیج ــته ای روی  ده ــئله ای هس ــرب و مس ــا غ ــه ب ــه رو در رابط میان

رشایطــی را در مقابــل روحانــی بــرای کم تــر شــدن اختافــات و تنش هــا و تحریم هــا قــرار داد کــه  حســن روحانــی و 

والیــت فقیــه قــادر و خواهــان اجــرای آن نبودنــد. بــه همیــن دلیــل تنش هــا و تحریم هــا افزایــش یافــت. مداخــات 

ایــران در ســوریه نیــز بیشــر شــد. بــه همیــن دلیــل روحانــی نیــز برخــاف شــعارهای رسداده شــده در اوایــل دولــت 

خــود عمــل کــرد و خواســتار تأمــل بیشــر مــردم ایــران در مقابلــه بــا نیروهــای خارجــی در مــورد برجــام شــد. 

ــن در  ــش داد. ای ــوریه را افزای ــات در س ــرب و مداخ ــا غ ــود را ب ــای خ ــنجانی تنش زایی ه ــاف رفس ــر خ ــی ب روحان

ــا غــرب هیــچ  ــا عــراق و جنــگ خلیــج بی طــرف بــود و رفســنجانی نیــز ب حالی ســت کــه روحانــی در زمــان جنــگ ب

عکس العملــی را نشــان نــداد. بایــد خاطــر نشــان کــرد کــه اگــر تنش  هــا بــا غــرب و مداخــات در ســوریه، یمــن، لبنــان 

ــامل  ــرد و سیاســت اع ــن رویک ــر ای ــد. اگ ــام بیشــر می ش ــامل فروپاشــی نظ ــت، احت ــش منی یاف و فلســطین و... افزای

ــری  ــز زیاد ت ــای خارجــی مترک ــد و نیروه ــاه می ش ــه کوت ــران از منطق ــوری اســامی ای منی گشــت، دســت وپاهای جمه

از لحــاظ سیاســی، اقتصــادی و دیپلامتیــک بــر ایــران کــرده و مترکــز بیشــری بــرای تغییــرات بنیادیــن و یــا فروپاشــی 

ــد.  ــاذ می کنن ــام اتخ نظ

  تهدیدات و شکست دولت روحانی: 

گــوی و میــدان شانســی بــرای پابرجــا مانــدن دولــت حســن روحانــی و جمهــوری اســامی ایــران در برجــام نگذاشــت. 

ــژاک  ــو و پ.ک.ک و پ ــر آپ ــت. ره ــورده اس ــم خ ــون رق ــی از هم اکن ــن روحان ــت حس ــت دول ــت شکس ــوان گف می ت

از قبــل باتوجــه بــه تحــوالت منطقــه ای و فرامنطقــه ای، سیاســت های اشــتباه دولت روحانــی و ناکارآمــدی جمهــوری 

ــد.  ــد کــه برجــام پابرجــا منی مان ــی کــرده بودن ــران پیش بین اســامی ای

ــی،  ــائل اجتامع ــدن مس ــر ش ــر بحرانی ت ــل ب ــر دالی ــه ای از دیگ ــای منطق ــات در جنگ ه ــرب و مداخ ــا غ ــا ب تنش ه

اکولوژیکــی، اقتصــادی، نظامــی بــود. دولــت روحانــی و والیــت فقیــه هرچنــد اختافاتــی بــا یکدیگــر دارنــد امــا اکنــون 

ــوچ،  ــورد، بل ــد ک ــی هامنن ــان داخل ــرب 2- مخالف ــا غ ــی و ی ــه؛  1- ابرقدرت هــای جهان ــی از جمل ــا تهدیدات هــر دو ب

عــرب و... . ٣- تهدیــدات کشــورهای منطقــه ای از جملــه اتحادیــه ی عــرب و ترکیــه کــه احتــامل هــر نــوع رویکــردی از 

جانــب ایــن کشــورها وجــود دارد. 4- در کنــار همــه ی ایــن مســائل جمهــوری اســامی ایــران بــا چنــد جبهــه ی داخلــی 

ــه؛  روبــرو شــده اســت. جبهه هــای از جمل

الف: مختلط شدن اخاق و سیاست با فساد در داخل ایران که بحران اجتامعی ژرفی به میان آمده است. 

ب: حل  نشدن مطالبات، مشکات و مسائل خلق های ایران.

پ: اعراضات داخلی.

ت: بحران اکولوژی.

ث: نابرابری و ناعدالتی

ج: پایامل شدن حقوق زنان.
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چ: مشکات و معضات جوانان و فرار مغزها.

ح: مشکات و مطالبات کارگران، معلامن و دانشجویان. 

خ: بحران کم آبی و خشک شدن دریاچه ها و تاالب ها.

د: تحریم ها و افزایش نرخ دالر.

ذ: موزائیک فرهنگی.

ایــن بحران هــا بــه یــک مبــب ســاعتی مبــدل گشــته اند کــه هــر لحظــه امــکان دارد منفجــر شــود. ایــن در حالی ســت 

ــد گفــت شکســت  ــس بای ــدارد. پ ــن مشــکات و بحران هــا ن ــرای حــل ای ــروژه ی خاصــی ب ــچ پ ــران هی ــم ای ــه رژی ک

دولــت  روحانــی از همیــن حــاال رقــم خــورده و فروپاشــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران نیــز نزدیــک شــده اســت.

  انقالب خلق ها:

حــال بــا گذشــت چهــل ســال ایــران وارد مرحلــه ی گــذار شــده اســت. دالیــل و نشــانه  های موجــود از اعراضــات دی 

مــاه 96 تــا بــه امــروز نشــان از موضع گیــری رادیــکال مــردم ایــران بــرای تغییــرات بنیادیــن در نظــام اســت. ایــن در 

ــرا جنــگ جهانــی  ــد. زی حالی ســت کــه نظــام جمهــوری اســامی از هــر زمــان بیشــر زنــگ خطــر را احســاس می کن

ــرد و زمــان  ــه خــود می گی ــرات دیگــری را ب ــن جنــگ تغیی ــز ای ــه روز نی ــوز در منطقــه ادامــه دارد و روز ب ســوم هن

جنــگ مســلحانه نیــز در داخــل ایــران بعــد از ســوریه نزدیک تــر شــده اســت.

جمهــوری اســامی ایــران تنهــا بــا حــل مســائل خلق هــای ایــران می توانــد همــه ی تهدیــدات خارجــی را بــه فرصتــی 

ــا از جنــگ مســلحانه ی داخلــی نجــات یایــد. جمهــوری اســامی ایــران بــه بن بســتی برخــورد  مناســب مبــدل کنــد ت

ــه  ــز ب ــود نی ــای موج ــز از بحران ه ــود و راه گری ــته می ش ــم بس ــش کم ک ــه روی ــود ب ــا موج ــه ی دره ــه هم ــرده ک ک

ــزه شــود  ــد دموکرایت ــران بای ــرای گــذار وجــود دارد؛ اول؛ اینکــه ای حداقــل امــکان رســیده اســت. تنهــا دو راه حــل ب

ــی و خارجــی  ــای داخل ــا نیرو ه ــگ  ب ــه جن ــد ب ــران بای ــت ای ــه حکوم ــد. دوم؛ اینک ــول کن ــی را قب و دموکراســی محل

بپــردازد کــه نتیجــه ای جــز ویرانــی دربرنخواهــد داشــت. از ایــن رو وضعیــت ایــران از ســوریه ی کنونــی وحشــتناک تر و 

ــه می شــد.  ــه متامــی تجزی ــران ب ــه ای کــه خــاک ای ــه گون ــر خواهــد شــد، ب وخیم ت

اکنــون کــه مــا شــاهد اعراضــات و اعتصابــات رستــارسی در ایــران از ســوی متامــی اقشــار هســتیم و هــر لحظــه امــکان 

دارد کــه ایــن اعراضــات بــه شــعله ای فــروزان مبــدل شــود کــه دیگــر خامــوش نشــود. شــاید اکنــون خیابــان هنــوز 

پیشــاهنگ واقعــی خــود را پیــدا نکــرده اســت امــا بایــد دانســت هــر انقابــی در نهایــت پیشــاهنگ واقعــی خــود را 

پیــدا کــرده و انقــاب را پدیــد مــی آورد. ایــن در حالی ســت کــه در میــدان  واقعــی ایــن کوردهــا هســتند کــه دارای 

نیــروی ایدئولوژیــک، نظامــی و ســازماندهی اند و بیشــر از هــر خلقــی بــرای هــر احتاملــی از جنــگ مســلحانه تــا راه 

ــی ایــن بحران هــا آمــاده هســتند. در حــال حــارض کوردهــا  ــرای حــل و چاره یاب حــل دموکراتیــک و آشــتی خواهانه ب

خواهــان راه حــل و چاره  یابــی دموکراتیــک بــدون جنــگ مســلحانه اند و اگــر جمهــوری اســامی ایــران  بــا ایــن امــر 

موافــق نباشــد راه بــه جــای دیگــری کشــیده خواهــد شــد. و ایــن تنهــا کوردهــا نیســتند کــه بــه جنــگ مســلحانه بــا 

جمهــوری اســامی ایــران بپامی خیزنــد بلکــه اعــراب، بلــوچ، آذری و... نیــز وارد میــدان نــرد خواهنــد شــد و جنــگ 

وارد مراکــز ایــران یعنــی تهــران، اصفهــان و تریــز نیــز خواهــد شــد. پــس بایــد جمهــوری اســامی ایــران متوجــه ایــن 

ــرا از  ــرد. زی ــکار ب ــا ب ــائل و بحران ه ــی مس ــرای چاره یاب ــک را ب ــل دموکراتی ــت راه ح ــود و فرص ــم ش ــدات مه تهدی

طرفــی دیگــر نیــز جمهــوری اســامی ایــران بــا جبهــه ی نیروهــای خارجــی روبــرو شــده کــه تهدیــدات و فشــارهای 

ــر شــدن  ــا شــاهد رادیکال ت ــک م ــده ای نزدی ــز در آین ــد. از آن ســو نی ــل کرده ان ــادی را تحمی ــی و اقتصــادی زی نظام

اعراضــات و اعتصابــات بــرای چاره یابــی مشــکات و بحران هــای موجــود خواهیــم بــود. در کل می تــوان گفــت کــه 

انقابــی مباننــد انقــاب  خلق هــای ایــران در ســال 1٣٥7 نزدیــک شــده اســت  ولــی ایــن بــار ایــن جمهــوری اســامی 

ایــران اســت کــه حــذف و از میــدان خــارج می شــود.

 

  

شــین  ما
نی چســب ز بر

خلق هــای بیستون ایالم هم اکنــون  کــه  بحران هایــی  آسیب شناســی  بــرای 

ایــران و جمهــوری اســامی ایــران بــا آن روبــرو هســتند لزومــا بایــد 

بازگشــت کوتاهــی بــه گذشــته ی نه چنــدان دور و تاســیس و پدیــدار 

ــیم. ــته باش ــود داش ــواه موج ــت متامیت خ ــن حکوم گش

بایــد دانســت کــه جــدای از اینکــه حاکــامن جمهــوری اســامی ایــران 

در ماهیــت قضیــه اقــدام بــه قبضــه منــودن انقــاب خلق هــای 

ایــران بــه نفــع خویــش را منودنــد؛ نکتــه ی حائــز اهمیــت در تاریــخ 

حکومــت جمهــوری اســامی ایــن اســت کــه درواقــع ایــن تصاحــب 

در عرصه هــای  جایگزیــن  پــروژه ی  و  برنامــه  بــه دوراز  قــدرت 

ــت. ــوده اس ــادی ب ــوص اقتص ــی-اجتامعی و بخص سیاس

ــی  ــت در بازخوان ــه در حقیق ــت ک ــوان گف ــف می ت ــن تعری ــا ای ب

ــازی  ــی ب ــا نوع ــا ب ــران م ــامی ای ــوری اس ــاله ی جمه ــخ چهل س تاری
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ــی  ــاوت چندان ــه لحــاظ ماهــوی تف ــه ب ــا ک ــن معن ــن در سیســتم پیشــین. بدی ــرات بنیادی ــه تغیی ــرو هســتیم و ن ــامت روب ــا کل ب

ــان سیســتم حکومــت اســامی و شاهنشــاهی پهلــوی وجــود نــدارد. هــردوی ایــن سیســتم ها در بنیان هــای وجــودی خویــش  می

رسمایه دارانــه، رانتیــر، واردات محــور و دارای ارتشــی از مافیاهــای متشــکل از آقــازادگان و وابســتگان بــه حکومت هــای خــود بــوده 

ــر اســت: و هســتند.  بنابریــن در ســاختارها و دســتگاه هــای خــود دارا تشــابهاتی هســتند کــه برخــی از آنهــا بــه شــکل زی
نقش و امکانات و میزان وحشت آفرینی اجتامعی، امنیتی و اقتصادی ساواک و سازمان اطاعات جمهوری اسامی

فساد اخاقی و اقتصادی دربار و خانواده ی پهلوی و آقازادگان و وابستگان رژیم جمهوری اسامی ایران
میــزان فســاد اقتصــادی و سیاســی محمدرضــا پهلــوی و علــی خامنــه ای و نهادهــای زیرمجموعــه ی نهــاد رهــری کمــر از دوران پهلــوی نیســت و 

حتــی در رقابــت زیــادی بــرای پیشــی گرفــن موفقیت آمیــز اســت
حکومت پهلوی ارتش را اساس قرار می داد به اصطاح ارتش ساالر بود و حکومت اسامی ایران نیز هم ارتش ساالر )سپاه ساالر( است.

منظــور مــا از بــازی بــا کلــامت ایــن اســت کــه صاحبــان جمهــوری اســامی ایــران بــا زیرکــی هرچه متام تــر اقــدام بــه فرافکنــی در 

حوزه هــای اقتصــادی و سیاســی منودنــد. فرافکنــی آنــان بدیــن شــکل بــود کــه مفاهیــم و طبقــات وابســته بــه ایــن مفاهیــم را در 

وادی کلــامت مبهــم، گنــگ و درنهایــت غیرقابــل درک و جــدای از واقعیــت اجتامعــی موجــود می منودنــد. به عنوان مثــال می تــوان 

ــه ی  ــه داری اشــاره منــود. درواقــع ماهیــت ضــد کارگــری و متامیت خواهان ــه دار و رسمای ــدواژه ی راهــردی همچــون رسمای ــه کلی ب

ــه  ــا ب ــا و از کارفرم ــه کارفرم ــل ب ــاداری تبدی ــک دگردیســی معن ــه دار در ی ــه اســت. رسمای ــر شــکل ها نهفت ــن تغیی ــم در همی رژی

ــرار  ــدس و احــرام ق ــه ای از تق ــه داری در هال ــه دار و رسمای ــی و مخــرب رسمای ــگاه منف ــر جای ــد. حــال دیگ ــدل گردی ــن ب کارآفری

می گرفــت. پــس از جنــگ ایــران و عــراق و روی کار آمــدن دولــت به اصطــاح ســازندگی و به مــوازات آن در پیــش گرفــن تغییــرات 

و سیاســت های جهانی ســازی و نئولیرالیســتی در حــوزه ی اقتصــادی مــا بــا مفاهیمــی همچــون کارفرمایــان، کارآفرینــان و کارگــران 

منونــه و شــوهای منایشــی و تبلیغاتــی ازاین دســت در ســطح جامعــه ی کارگــری و رســانه های جمعــی روبــرو هســتیم. بدیــن شــکل 

وضعیــت کاری و معیشــتی کارگــران روزبــه روز بدتــر و فاجعه آمیزتــر گردیــد. اســتقال عمــل و تصمیم گیــری جامعــه ی کارگــری بــا 

توســل بــه نهادهــای شــبه کارگــری و حتــی در ماهیــت ضــد کارگــری همچــون بســیج کارگــری ســلب گردیــد.

هم اکنــون شــاهد اعراضــات گســرده ی صنفــی کارگــران در رسارس ایــران هســتیم کــه نتیجــه ی اقتصــادی رانتیــر و مافیایــی اســت 

کــه متــام بنگاه هــای اقتصــادی و تولیــدی را بــه ورطــه ی ورشکســتگی و تعطیلــی کشــانده اســت. ایــن موضــوع خــود ســبب بیــکاری 

ــا واگــذار منــودن صنایــع بــزرگ  هــزاران کارگــر شــده اســت و در ایــن میــان حاکمیــت نیــز بــه بهانــه ی کوچــک کــردن دولــت ب

ــع آن وضعیــت  ــه طب ــد و ب ــی شــدن هرچــه بیشــر وضعیــت کار و تولی ــه بخــش به اصطــاح خصوصــی موجــب بحران و مــادر ب

معیشــتی کارگــران شــده اســت. برآینــد ایــن بحــران موجــب گردیــده کــه کارگــران بــرای اعــراض بــه وضعیــت موجــود بــه کــف 

خیابان هــا رسازیــر شــوند. منــود بــارز آن اعراضــات کارگــران فــوالد اهــواز و نیشــکر هفت تپــه می باشــد کــه خواهــان قطــع کــردن 

ــا از اقتصــاد می باشــند. دســت مافی

بازی باکلامت و بی هویت منودن

امــا بایــد دانســت کــه بــازی بــا کلــامت تنهــا در گســره ی سیاســی محــدود منانــده بلکــه هــرروز بیشــر از پیــش تنــوع و نام گــذاری و 

اشــکال آن تغییــر منــوده اســت. ایــن امــر بــا توجــه بــه موقعیت هــای خطرآفرینــی کــه بــرای ســاختار جمهــوری اســامی پیش آمــده 

خــود را تعریــف می مناینــد. بدیــن معنــی کــه حاکمیــت و رشکت هــای رســانه ای وابســته بــه آن از ابتــدای انقــاب تاکنــون در حــال 

مــارک زنــی و برچســب زنی بــر مخالفــان داخلــی و خارجــی خــود بــوده و هســتند.

ــات و  ــادار اعراض ــاص و معن ــذاری خ ــت. نام گ ــی اس ــات اجتامع ــا اعراض ــت ب ــورد حاکمی ــول در برخ ــی معم ــب زنی روش برچس

تغییــر نــام گروه هــای معــرض یــا حامــی تظاهــرات در طــول تاریــخ پیدایــش جمهــوری اســامی تاکنــون بــه ســنتی سیاســی تبدیــل 

ــوان برشــمرد: ــر را می ت ــده اســت. در ایــن راســتا منونه هــای تاریخــی زی گردی

نــام جبهــه ملــی ایــران کــه در ۲۵ خــرداد ۱۳۶۰ در اعــراض بــه قانــون قصــاص تظاهراتــی را ترتیــب داده بــود در رســانه ها به عنــوان 

»جبهــه ضــد ملــی« درج می شــود.

ــان مــاه ۱۳۵۹، منافــق بدتــر از کفــار« لقــب داد، از روزهــای  ــا مجــوز روح اللــه خمینــی کــه ســازمان مجاهدیــن خلــق را در آب ب

پیــش از ســی خــرداد ۱۳۶۰ و تظاهــرات رسارس هــواداران ایــن ســازمان، عنــوان منافــق بــرای ایــن گــروه در برخــی از گزار ش هــا 

اســتفاده  شــد.

اعراض ها به وضعیت اقتصادی در دوران ریاست جمهوری اکر هاشمی در خرداد ۱۳۷۱، شورش نام گرفت.

آشوبگر و فتنه گر هم نام گذاری بود که برای توصیف معرضان جنبش دانشجویی در تیرماه ۱۳۷۸ به کار می رفت.

ــرات  ــف تظاه ــرای توصی ــذاری ب ــن نام گ ــه معروف تری ــاک« ک ــس و خاش ــب خ ــران برچس ــردم ای ــه ی م ــد هم ــر می رس ــه نظ ب

ــد. ــاد دارن ــه ی ــی ب ــت را به خوب ــال ۱۳۸۸ اس ــات س ــد از انتخاب ــدگان بع کنن

و امــا اکنــون از درون ایــن فرهنــگ لغــت  اســتبدادی نظــام صفــت اغتشــاش گر« بــه معرضــان شــهری و شهرســتانی دی مــاه ۱۳۹۶=۹۷ 

ــده است. داده ش

نکته ی حائز اهمیت این است که برچسب زنی های یاد شده با دو هدف صورت می گیرد

      بی هویــت منــودن خواســت ها و وضعیــت معیشــتی، سیاســی و اجتامعــی کــه خلق هــای ایــران در آن بــه رس می برنــد و بــه 
ــه ی  ــد. آزادی و روحی ــاب می آی ــی به حس ــیتی و خلق ــی و جنس ــای طبقات ــر تضاد ه ــذاری ب ــوش گ ــع رسپ ــد. درواق ــراض دارن آن اع

ــد. ــی می کن ــه آزادی جنس ــدل ب ــود ب ــانه های خ ــد و آن را در رس ــی می کن ــان را لجنی پاش ــت های آن ــی و خواس آزادی خواه

       رشایــط را بــرای دیگــری ســازی و تروریــزه منــودن اعراضــات و انتقــادات به حــق و آزادی خواهانــه ی مــردم محیــا می منایــد. بایــد 

متامــی قتل عام هایــی کــه نســبت بــه خلق هــای ایــران پــس از انقــاب اعــامل شــد را در همیــن چهارچــوب ارزیابــی منــود. قتل عــام 

ترکمن صحــرا، جنبــش کشــاورزان شــیراز* جنبــش دموکراتیــک کردســتان و آذربایجــان و ... منونه هــای کوچکــی ازاین دســت هســتند.

ــا برچســب  ــه آن ه ــه ب ــن کســانی ک ــه همی ــی علی ــتای آن بســیج مردم ــتفاده از برچســب زنی و در راس ــا اس ــات ب ــن جنای ــی ای منام

ــن  ــات میه ــه متای ــت ک ــوده و هس ــازی ب ــدی و کارس ــب های کلی ــب از برچس ــب و تجزیه طل ــت. جدایی طل ــورت گرف ــت ص زده اس

ــه اســت. دوســتانه ی مــردم را نشــانه گرفت

ــت  ــت و »کمونیس ــب کمونیس ــد. برچس ــران می باش ــای ای ــای حکومت ه ــر از اهرم ه ــی دیگ ــی یک ــای مذهب ــتفاده از باوره سوءاس

یعنــی خــدا نیســت« از آن جملــه سم پاشــی های اســت کــه جاده صاف کــن قتل عــام هــزاران معلــم و روشــنفکر و کارگــر انقابــی در 

دوران پهلــوی و جمهــوری اســامی گردیــد.

ماشین رسکوب و برچسب زنی
پــس از مــارک زنی)برچســب زنی( مرحلــه ی رسکــوب و اعــامل خشــونت کلیــد می خــورد؛ یعنــی متامــی تاش هــا بــرای برچســب زدن 

در راســتای مــروع منــودن اعــامل خشــونت از جانــب حکومــت جمهــوری اســامی صــورت می گیــرد. وقتــی جامعــه بــا توجــه بــه 

ــد،  ــا کمونیســت بپذیرن ــب و ی ــا تجزیه طل ــا جنبش هــای اجتامعــی را خــس و خاشــاک و ی ــراد و ی ــی اف تبلیغــات رســانه های حکومت

راه بــرای رفتارهــای خشــونت آمیز و رسکــوب و قتل عــام محیــا می شــود. ایــن امــر بــه خاطــر آن اســت کــه جامعــه آنــان را به عنــوان 

دشــمن قلمــداد می کننــد. ایــن موضــوع در مــورد رشکــت بخشــی از مــردم ایــران بــرای رسکــوب خلــق کــورد و ترکمــن در ســال های 

۵۸ تــا ۶۸ صــدق می کنــد. ســکوت و یــا بی تفاوتــی بخش هــای دیگــر جامعــه بــه قتل عام هــای دوران معــارص ایــران جنبــه ی تاریــک 

دیگــر قضیــه اســت.

ــزی  ــت مرک ــدا حکوم ــن ابت ــا پیش ازای ــه ت ــن اســت ک ــه ای در ای ــا دوران خامن ــی ب ــا خمین ــوی ت ــاوت رسکوب هــای دوران پهل ــا تف ام

اقــدام بــه رسکــوب می منــود و پــس ازآن دســتگاه تبلیغاتــی وابســته او اقــدام بــه برچســب زنی و مروعیــت ســازی بــرای رسکوب هــای 

ــود و  ــب زنی می ش ــازی و برچس ــه زمینه س ــدام ب ــدا اق ــی ابت ــود یعن ــس ب ــه برعک ــه ای قضی ــا در دوران خامن ــود ام ــی می من اعامل

پــس ازآن اقــدام بــه رسکــوب و قتل عــام مخالفــان می کننــد. اعراضــات ۸۸ و ۹۸ منونــه ی خوبــی اســت در ایــن رابطــه کــه حکومــت 

اســامی ابتــدا آنــان را وابســته بــه عوامــل و نیروهــای خارجــی و فریب خــورده خواندنــد و پــس ازآن آنــان را »اغتشــاش گر« و »خــس 

ــد. ــذاری منودن ــاک« نام گ و خاش

ــای  ــای رشکت ه ــات و عوام فریبی ه ــه تبلیغ ــر ب ــال های اخی ــال در س ــی فع ــای مدن ــه ی نو پ ــران و جامع ــای ای ــتا خلق ه ــن راس در ای

رســانه ای رژیــم  ) منابــر منــاز جمعــه، تلویزیــون ضــد ملــی و روزنامه هــا و ســایت های وابســته بــه رژیــم ( توجــه نبایــد داشــته باشــند. 

ــکار عمومــی می باشــد  ــه انحــراف کشــیدن اف ــب و ب ــت فری ــران رســانه ای در ماهی ــه هــدف خنیاگ ــن امــر جــدای از این ک ــل ای دلی

درواقــع تحریــک و شــوراندن بخشــی از مــردم علیــه بخــش عمــده ای از مــردم اســت. فاشیســتی منــودن فضــای سیاســی اجتامعــی ایران 

کار را بــرای رسکــوب مــردم توســط خــود مــردم همــوار می ســازد؛ امــا بــا رصــد اعراضــات اخیــر متوجــه خواهیــم شــد کــه دســتگاه و 

رشکت هــای رســانه ای و در صــدر آنــان حکومــت مرکــزی موفقیــت خاصــی در فاشیســتی منــودن فضــای اجتامعــی ایــران بــه دســت 

ــتارهای  ــرا و کش ــتان و ترکمن صح ــام کوردس ــه اوج آن در قتل ع ــود را ک ــادوی خ ــز ج ــین نی ــب زنی های پیش ــت. برچس ــاورده اس نی

ســال های ۶۰ تــا ۶۷ بــوده ازدســت داده اســت. دیگــر کســی بــا ســخنان جادویــی خمینــی بــا پوتیــن بــه کوردســتان منی آیــد یــا بهــر 

ــاع  ــورد بی دف ــتان و ک ــه از کوردس ــادوی ســخنان او خــری هســت و ن ــی و ج ــه از خمین ــه ن ــد. چراک ــد بیای ــم منی توان اســت بگویی

پیشــین. معــادالت قــدرت و آگاهــی اجتامعــی ایــران نیــز هــامن رشایــط ســال های آغازیــن انقــاب را ندارنــد.

ــی،  ــه ی کشــورهای غرب ــران و سیاســت های مداخله گران ــر سیاســت های اســتبدادی حکومــت به اصطــاح اســامی ای ــا راه در براب تنه

ــری و  ــه ی کارگ ــت جامع ــا آن حامی ــتایی ب ــان و هم راس ــران و هم زم ــان خلق هــای ای ــک می ــی و اتحــاد دموکراتی ــدآوران همگرای پدی

ــاز می گــردد. ــه پدیــدآوردن انقــاب دموکراتیــک ب ــان از یکدیگــر می باشــد. متامــی راه هــای رهایــی بخــش ب ــان و جوان جامعــه ی زن
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ــد  ــا بای ــرو هســتند لزوم ــا آن روب ــران ب ــران و جمهــوری اســامی ای ــون خلق هــای ای ــی کــه هم اکن ــرای آسیب شناســی بحران های ب

بازگشــت کوتاهــی بــه گذشــته ی نه چنــدان دور و تاســیس و پدیــدار گشــن حکومــت متامیت خــواه موجــود داشــته باشــیم.

بایــد دانســت کــه جــدای از اینکــه حاکــامن جمهــوری اســامی ایــران در ماهیــت قضیــه اقــدام بــه قبضــه منــودن انقــاب خلق هــای 

ــن  ــع ای ــن اســت کــه درواق ــخ حکومــت جمهــوری اســامی ای ــز اهمیــت در تاری ــه ی حائ ــد؛ نکت ــه نفــع خویــش را منودن ــران ب ای

تصاحــب قــدرت بــه دوراز برنامــه و پــروژه ی جایگزیــن در عرصه هــای سیاســی-اجتامعی و بخصــوص اقتصــادی بــوده اســت.

بــا ایــن تعریــف می تــوان گفــت کــه در حقیقــت در بازخوانــی تاریــخ چهل ســاله ی جمهــوری اســامی ایــران مــا بــا نوعــی بــازی 

ــی  ــاوت چندان ــه لحــاظ ماهــوی تف ــه ب ــا ک ــن معن ــن در سیســتم پیشــین. بدی ــرات بنیادی ــه تغیی ــرو هســتیم و ن ــامت روب ــا کل ب

ــدارد. هــردوی ایــن سیســتم ها در بنیان هــای وجــودی خویــش  ــوی وجــود ن ــان سیســتم حکومــت اســامی و شاهنشــاهی پهل می

ــود  ــای خ ــه حکومت ه ــتگان ب ــازادگان و وابس ــکل از آق ــای متش ــی از مافیاه ــور و دارای ارتش ــر، واردات مح ــه، رانتی رسمایه داران

بــوده و هســتند.

نقش و امکانات و میزان وحشت آفرینی اجتامعی، امنیتی و اقتصادی ساواک و سازمان اطاعات جمهوری اسامی

فساد اخاقی و اقتصادی دربار و خانواده ی پهلوی و آقازادگان و وابستگان رژیم جمهوری اسامی ایران

ــه ای و نهادهــای زیرمجموعــه ی نهــاد رهــری کمــر از دوران  ــزان فســاد اقتصــادی و سیاســی محمدرضــا پهلــوی و علــی خامن می

ــز اســت ــرای پیشــی گرفــن موفقیت آمی ــادی ب ــت زی ــی در رقاب ــوی نیســت و حت پهل

ــاالر  ــم ارتش س ــز ه ــران نی ــامی ای ــت اس ــود و حکوم ــاالر ب ــاح ارتش س ــی داد به اصط ــرار م ــاس ق ــش را اس ــوی ارت ــت پهل حکوم

)سپاه ســاالر(

منظــور مــا از بــازی بــا کلــامت ایــن اســت کــه صاحبــان جمهــوری اســامی ایــران بــا زیرکــی هرچه متام تــر اقــدام بــه فرافکنــی در 

حوزه هــای اقتصــادی و سیاســی منودنــد. فرافکنــی آنــان بدیــن شــکل بــود کــه مفاهیــم و طبقــات وابســته بــه ایــن مفاهیــم را در 

وادی کلــامت مبهــم، گنــگ و درنهایــت غیرقابــل درک و جــدای از واقعیــت اجتامعــی موجــود می منودنــد. به عنوان مثــال می تــوان 

ــه ی  ــه داری اشــاره منــود. درواقــع ماهیــت ضــد کارگــری و متامیت خواهان ــه دار و رسمای ــدواژه ی راهــردی همچــون رسمای ــه کلی ب

ــه  ــا ب ــا و از کارفرم ــه کارفرم ــل ب ــاداری تبدی ــک دگردیســی معن ــه دار در ی ــه اســت. رسمای ــر شــکل ها نهفت ــن تغیی ــم در همی رژی

ــرار  ــدس و احــرام ق ــه ای از تق ــه داری در هال ــه دار و رسمای ــی و مخــرب رسمای ــگاه منف ــر جای ــال دیگ ــد. ح ــدل گردی ــن ب کارآفری

می گرفــت. پــس از جنــگ ایــران و عــراق و روی کار آمــدن دولــت به اصطــاح ســازندگی و به مــوازات آن در پیــش گرفــن تغییــرات 

و سیاســت های جهانی ســازی و نئولیرالیســتی در حــوزه ی اقتصــادی مــا بــا مفاهیمــی همچــون کارفرمایــان، کارآفرینــان و کارگــران 

منونــه و شــوهای منایشــی و تبلیغاتــی ازاین دســت در ســطح جامعــه ی کارگــری و رســانه های جمعــی روبــرو هســتیم. بدیــن شــکل 

وضعیــت کاری و معیشــتی کارگــران روزبــه روز بدتــر و فاجعه آمیزتــر گردیــد. اســتقال عمــل و تصمیم گیــری جامعــه ی کارگــری بــا 

توســل بــه نهادهــای شــبه کارگــری و حتــی در ماهیــت ضــد کارگــری همچــون بســیج کارگــری ســلب گردیــد.

هم اکنــون شــاهد اعراضــات گســرده ی صنفــی کارگــران در رسارس ایــران هســتیم کــه نتیجــه ی اقتصــادی رانتیــر و مافیایــی اســت 

کــه متــام بنگاه هــای اقتصــادی و تولیــدی را بــه ورطــه ی ورشکســتگی و تعطیلــی کشــانده اســت. ایــن موضــوع خــود ســبب بیــکاری 

ــا واگــذار منــودن صنایــع بــزرگ  ــز بــه بهانــه ی کوچــک کــردن دولــت ب هــزاران کارگــر شــده اســت و در ایــن میــان حاکمیــت نی

ــع آن وضعیــت  ــه طب ــد و ب ــت کار و تولی ــی شــدن هرچــه بیشــر وضعی ــه بخــش به اصطــاح خصوصــی موجــب بحران ــادر ب و م

معیشــتی کارگــران شــده اســت. برآینــد ایــن بحــران موجــب گردیــده کــه کارگــران بــرای اعــراض بــه وضعیــت موجــود بــه کــف 

خیابان هــا رسازیــر شــوند. منــود بــارز آن اعراضــات کارگــران فــوالد اهــواز و نیشــکر هفت تپــه می باشــد کــه خواهــان قطــع کــردن 

ــا از اقتصــاد می باشــند. دســت مافی

بازی باکلامت و بی هویت منودن

امــا بایــد دانســت کــه بــازی بــا کلــامت تنهــا در گســره ی سیاســی محــدود منانــده بلکــه هــرروز بیشــر از پیــش تنــوع و نام گــذاری 

ــامی  ــوری اس ــاختار جمه ــرای س ــه ب ــی ک ــای خطرآفرین ــه موقعیت ه ــه ب ــا توج ــر ب ــن ام ــت. ای ــوده اس ــر من ــکال آن تغیی و اش

ــاب  ــدای انق ــه آن از ابت ــته ب ــانه ای وابس ــای رس ــت و رشکت ه ــه حاکمی ــی ک ــن معن ــد. بدی ــف می مناین ــود را تعری ــده خ پیش آم

ــوده و هســتند. ــی و خارجــی خــود ب ــر مخالفــان داخل ــی و برچســب زنی ب ــون در حــال مــارک زن تاکن

ــات و  ــادار اعراض ــاص و معن ــذاری خ ــت. نام گ ــی اس ــات اجتامع ــا اعراض ــت ب ــورد حاکمی ــول در برخ ــی معم ــب زنی روش برچس

تغییــر نــام گروه هــای معــرض یــا حامــی تظاهــرات در طــول تاریــخ پیدایــش جمهــوری اســامی تاکنــون بــه ســنتی سیاســی تبدیــل 
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2019
J a n u a r y

نشریه ی ایدئولوژیک، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

بهمن ماه    1397

              سال یازدهم.  دوره ی دوم.  شماره ی هفتاد

ب  ال ق ن ا ا ت

ــی  ــگ جهان ــرم جن ــران و روژهــات کوردســتان در گرماگ خلق هــای ای
ســوم، در چارچــوب مطالبه گــری تاریخــی و بــرای گــذار از وضعیــت 
ــتاخیز  ــک رس ــتانه ی ی ــده و در آس ــم درآم ــه تاط ــی ب ــر کنون تحمل ناپذی
ــات  ــی و اعرتاض ــای مدن ــتند. نافرمانی ه ــزرگ هس ــی ب ــی ـ اجتامع سیاس
ــی  ــی نوع ــی، همگ ــی و طبقات ــری، صنف ــه، کارگ ــون هویت خواهان گوناگ
تجلی یافــن »منشــور خودگردانــی جامعــه « هســتند کــه در خیابــان و محل 
کار بــه نــگارش درآمــده اســت. از ایــن رو، کشــور ایــران به لحــاظ تحــوالت 
ــز  ــان و توجه برانگی ــای جوش ــی از کانون ه ــه یک ــی ب ــی و سیاس اجتامع
جهــان مبــدل شــده اســت. چشــم اندازی کــه نظــام حکومتــی و خلق هــای 
ــه رو هســتند، بســیار متناقــض اســت. هــم احتــامالت و  ــا آن روب ــران ب ای
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تجلی یافــن »منشــور خودگردانــی جامعــه « هســتند کــه در خیابــان و محل 
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ــز و بررســی هــای در کوردســتان را بــه شــکل بررســی منــود: تــراژدی پیش آمــده در حــوزه ی سیاســی و ایدئولوژیــک بــا توجــه بــه تحلیــل هــای  فــوق مــی تــوان وضعیــت عمل مناینــد. "موجــود در کوردســتان در برابــر نیروهای مدرنیته پیروز  ــای آنالی ــن موضــوع را مبن ــد ای ــوژی واحــد، اقتصــاد هســتیم  کــه هیــچ کــدام از ارکان هــای ناسیونالیســم در کوردســتان  بــا نوعی از ناسیونالیســم ابتدایــی روبرو تاریخی سیاســی خــود قــرار داد کــه در دوران مــدرن ما بای ــی )مــرز مشــخص، ایدئول ــت.  ادراک و تفکــر مــدرن و هویت مندانــه و روشــنفکری اندیشــی موجــود در بطــن نظــام فئودالــی راه را بــر هر مــدرن رسمایــه داری مقابلــه کنــد. دگامتیــک یــا جــزم اندیشــه و ناکارآمــد تــوان آن را نداشــت کــه با سیســتم »میــر، شــیخ و خــان « بود کــه کامال هیرارشــیک و جزم نظام طبقاتی قرون وســطایی کوردســتان شــامل مثلث بــا خــود بــه همــراه نداشــت.پرولتاریایــی و ُخرده بورژوایــی، ارتــش یکپارچــه مــدرن( و صنعــت تولیــدی و ملــی، نظــام طبقاتــی بورژوایــی، اروپای ــاختاری ملــت و ارتــش مکانیزه ی مــدرن آن دولــت ها گردیدند. شــکلی دنکیشــت وار وارد مبــارزه بــا سیســتم دولــت-عثامنــی و یــا قاجــار- پهلــوی انشــعاب می یافتنــد بــه مــی گردیــد، کوردهایــی کــه در دســتگاه دیوانســاالرنه بــه خاطر فقر فلســفی که از عــدم پویای فکری ناشــی می بس ــکلی س ــه مش ــر از آنک ــوع بیش ــن موض ــا نگرفــن مولفــه ی زمــان و مــکان که بســیار متغییر نیز عــدم درک جایــگاه کــورد در جهــان مــدرن و در نظــر باشــد بیشــر وابســته بــه عــدم پویایــی اندیشــه ورزی، ای ــی ب ــک و نظام ــای دیپلامتی ــد در رویکرده متامــی ایــن مولفه ها و متغییرها ســبب عدم شــناخت نیروهای منطقه ای و فرامنطقــه ای دارد. دخیل ننمودن می باش

ــی از ارکان هــای ناسیونالیســم اروپایــی )مرز مشــخص، ایدئولوژی نوعــی از ناسیونالیســم ابتدایــی روبرو هســتیم  که هیــچ کدام سیاســی خــود قــرار داد کــه در دوران مدرن ما در کوردســتان  با بایــد ایــن موضــوع را مبنــای آنالیــز و بررســی هــای تاریخــی به شــکل بررســی منــود: پیش آمــده در حــوزه ی سیاســی و ایدئولوژیک در کوردســتان را بــا توجــه بــه تحلیــل هــای  فــوق مــی تــوان وضعیــت تــراژدی منایند. "موجــود در کوردســتان در برابــر نیروهــای مدرنیتــه پیروز عمل  ــی، نظــام طبقات ــدی و مل ــنفکری می بست.  فئودالــی راه را بــر هــر ادراک و تفکــر مــدرن و هویت مندانه و مقابلــه کنــد. دگامتیک یا جزم اندیشــی موجــود در بطن نظام ناکارآمــد تــوان آن را نداشــت که با سیســتم مدرن رسمایــه داری شــیخ و خــان « بــود کــه کامــا هیرارشــیک و جــزم اندیشــه و نظــام طبقاتی قرون وســطایی کوردســتان شــامل مثلــث »میر، بــا خــود بــه همــراه نداشــت.بورژوایــی، پرولتاریایی و ُخرده بورژوایــی، ارتش یکپارچه مدرن( واحــد، اقتصــاد و صنعــت تولی ــن مولفه هــا و رویکردهــای دیپلامتیــک و نظامــی بــا نیروهــای منطقــه ای و مولفــه ی زمــان و مــکان کــه بســیار متغییــر نیــز می باشــد در عــدم درک جایــگاه کــورد در جهــان مــدرن و در نظــر نگرفــن ســاختاری باشــد بیشــر وابســته به عدم پویایی اندیشــه ورزی، آن دولــت هــا گردیدنــد. ایــن موضوع بیشــر از آنکه مشــکلی وارد مبــارزه بــا سیســتم دولت-ملــت و ارتش مکانیــزه ی مدرن قاجــار- پهلــوی انشــعاب می یافتنــد بــه شــکلی دنکیشــت وار گردیــد، کوردهایــی کــه در دســتگاه دیوانســاالرنه عثامنــی و یا بــه خاطــر فقــر فلســفی کــه از عــدم پویــای فکــری ناشــی می روش ــی ای ــل ننمــودن متام ــه ای دارد. دخی غرب محورانــه ی مــدرن درک درســتی نداشــته اند.کــورد از وضعیــت موجــود و میــزان توانایــی خــود در عــر و مــوارد مشــابه ایــن چنینــی نشــان از آن دارد کــه پیشــاهنگان رشق ایــران، ارتباطــات و پشــت بســن قاضی محمد به روســیه گــامرده شــدن کوردهــا برای فــرو نشــاندن ناآرامی های شــامل هــا از بدرخــان بیــگ در جنــگ بــا یونانیــان، کــوچ و به خدمت گردیــد. رابطــه ی بابان ها با انگلســتان، سوءاســتفاده ی عثامنی اتخــاذ تصمیــامت و هم پیامنی هــای اشــتباه و شکســت خورد سیاســی نظــام رسمایــه داری گردیــد. وجــود ایــن خــاء ســبب متغییرها سبب عدم شناخت ادراک مند از تغییرات اجتامعی- فرامنطق رویکردهــای  و  تفکــر  بــودن  اینجــا اســت کــه پــس از جنــگ اول  و دوم هنگامــی کــه جهان خلــق کــورد و جنبــش هــای کــوردی را متصــور شــد. فاجعــه حــال می شــود تــا حــدودی وضعیــت تراژیک پیــش آمــده برای ضــد عشــیره و طایفــه ی دیگــر بــه کار مــی آوردنــد.  اســتفاده منودنــد. بدیــن ترتیــب که یــک طایفه یا عشــیره را بر حــکام قاجــار با سیســتم تیــول داری خــود به شــدت از لین امر را در میــان خلــق کــورد عمیــق تــر منایــد. بــه نظــر مــی رســد دســت دشــمن بــدل شــده کــه بتوانــد هرچــه بیشــر واگرایــی بســته و خودشــیفته نیــز هســتند. این موضــوع بــه ابــزاری در عشــیره ای خــود را محافظــت مــی کننــد به هــامن انــدازه هم گردیــده بــود. ایــن ســاختارها بــه هــامن انــدازه کــه هویــت بــدور از رشــد یافتگــی فلســفی در میــان جامعــه ی کــوردی ســاختارهای عشــیره ای ســبب نوعــی رشــد یافتگــی فیزیــکال شــناخت دشــمن است. شــود. ایــن منونه موضوعــی خوب برای تحقیــق در مــورد عدم و بــه ایــران دوبــاره بــاز مــی گــردد و در ایــن وادی کشــته مــی دشــمن فریب وعــده های حکومت مرکــزی ایــران را می خورد حکومــت عثامنــی پناه می بــرد اما بدلیل نداشــن شــناخت از نیــز رسســتیز دارد، امــا پــس از شکســت از حکومــت مرکزی به حکومــت مرکــزی ایــران می جنــگ و همزمان نیــز بــا آذری ها کوردهــا دیــده منی شــود بــه عنــوان مثــال ســمکو شــکاک بــا باعــث شــد. هیــچ تعریف درســتی از دشــمن در عصیــان های دیگــر یکــی دیگــر از موضوعاتــی اســت کــه موجبــات افــول را نداشــن درک درســت از دشــمن و مرزبنــدی نکــردن خــود و حرکــت وجنبشــی را پیــش از آغــاز موجــب خواهــد شــد.خواهــد. ایــن فقــدان آلرناتیــو بــه خــودی خــود شکســت هــر ای مــی دانــد کــه چــه منــی خواهــد امــا منــی دانــد چــه مــی هــای خــود اســت. بــه زبــان ســاده چنیــن شــخص و یــا جامعه خاطر عدم روشــتیافتگی اندیشــه ای دچار بحران در خواســت هدفمنــد دارد. بدیــن معنی کــه فرد و یا جامعه ی عصیانگر به تــا بــا انقــاب. عصیــان رویکــردی دفاعــی و منفعانــه و غیــر بیشــر مــا در کوردســتان بــا شــورش و عصیــان مواجه هســتیم انقابــی مــدرن و دموکراتیــک را نداشــت. مــی تــوان گفــت که نظام شــیخ، میر و خان گنجایش انجام اقدامات و ســاختارهای کــورد را دچــار بحــران زیاد تــری منــود. هــامن طــور کــه گفتیــم نداشــن ایــن تفکرات بــا واقعیت خلق کورد کوردســتان و خلق دگر اندیشــان کــورد پــس از جنــگ جهانــی دوم و همخوانــی وارداتــی 
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سخن پژاک
سخن کودار

بحران و فرا بحران
آرماگدون ایران در محرشمنطقه ای    

فاشیسم مذهبی امتداد دیکتاتوری اسالمی   
نقش زنان پیش و پس از انقالب  

چهل سال کودتا و ناکارآمدی 
ماشین برچسب زنی 


