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ــه ی اساســی  ــه داری و پای ــه رسمای ــه  سیســتم مدرنیت ــده »فســاد« یکــی از رهاوردهــای مخــرب و کری  پدی

ــت  ــری الی ــه ی ق ــار و قبض ــدرت در انحص ــروت و ق ــه ث ــی ک ــت. زمان ــت اس ــام دولت-مل ــی نظ آن، یعن

ــه،  ــی خاورمیان ــی بحران هــای کنون ــل اصل ــی از دالی ــد. یک ــد می آی ــز پدی ــع آن فســاد نی ــرد، به تب ــرار گی ق

فســاد ســاختاری، اداری، سیاســی و اقتصــادی اســت. فســاد، جامعــه را از درون پوســانیده و درنهایــت بــه 

قهقــرا ســوق می دهــد. خیزش هــای خونیــن ماه هــای اخیــر در عــراق نشــات گرفتــه از فســاد اقتصــادی و 

سیاســی اســت کــه ســال ها در ســاختار حکومــت و دولــت عــراق النــه گزیــده و ایــن کشــور را بــه ویرانــه ای 

ــته،  ــی نداش ــاق جای ــچ گاه اخ ــز، هی ــران نی ــت ای ــت های دول ــرد و سیاس ــت. در عملک ــرده اس ــدل ک مب

مصالــح و منافــع ر  ژیــم و رسان آن در اولویــت بــوده و مطالبــات و نیازهــای مــردم از مســائل حاشــیه ای 

ــران در  ــر ای ــم ب ــام حاک ــاله نظ ــه چهل س ــر کارنام ــی ب ــا تامل ــت. ب ــردان اس ــرای دولت م ــت ب و بی اهمی

ــی،  ــای کان نفت ــود. درآمده ــاهده من ــوان مش ــوح می ت ــت را به وض ــن واقعی ــاد ای ــت و اقتص ــه سیاس زمین

ــه  ــر در جامع ــادی و فق ــاد اقتص ــج فس ــوق داد و به تدری ــدوزی س ــار و ثروت ان ــوی انحص ــام را به س نظ

ــظ  ــع و محاف ــود را مداف ــه خ ــی ک ــود. حکومت ــزوده می ش ــق آن اف ــر عم ــرروز ب ــود و ه ــور من ــران ظه ای

مســتضعفان و پابرهنــگان قلمــداد  می منــود، بــا ناکارایــی و ریــاکاری، جامعــه ایــران را در باتاقــی از مســائل 

و بحران هــا قــرار داد. رسان نظــام در راســتای الپوشــانی بی کفایتــی و عــدم مروعیــت خــود، همــواره بــا 

ــد. بعــد از گذشــت ســال ها  ــرای فریــب و تحریــف افــکار عمومــی بوده ان ــی در تــاش ب تظاهــر و دوروی

ــای رسان  ــعارها و وعده ه ــر ش ــم، دیگ ــام حاک ــی نظ ــره ی واقع ــدن چه ــکار ش ــا و آش ــادن نقاب ه و برافت

حکومــت و دولــت رنگ باختــه و عــدم مروعیــت و ناکارآمــدی آنهــا بــرای هرکــس مربهــن و معلــوم اســت.

پدیــده فســاد تنهــا مختــص بــه یــک عرصــه نیســت، هامننــد ســلول  رسطانــی بــه متامــی بافت هــای جامعــه 

نفــوذ می کنــد، آن را از تــوان و طاقــت می انــدازد و درنهایــت فلــج و فروپاشــی را ناگزیــر می کنــد. 

ــت، در  ــام اس ــی و اداری نظ ــتگاه سیاس ــاد در دس ــران، فس ــران در ای ــش بح ــل افزای ــر از دالی ــی دیگ یک

ــتگاه  ــی درون دس ــادی و سیاس ــاد اقتص ــای فس ــده ی پرونده ه ــش خیره کنن ــاهد افزای ــر ش ــال های اخی س

نظــام بودیــم و ایــن رونــد همچنــان ادامــه دارد. مــردم در حالــی زیــر فشــارهای کمرشــکن فقــر و تــورم 

قــرار دارنــد کــه هــرروز پرونــده پول شــویی و اختاس هــای میلیــاردی یکــی از مهره هــای دولــت رســانه ای 

و آشــکار می گــردد. بــدون شــک، اشــاعه ی چنیــن پدیــده ی منحوســی، مبیــن ذهنیــت و ماهیــت وجــودی 

ــن  ــول ای ــران در ط ــای ای ــه خلق ه ــد ک ــه منان ــت. ناگفت ــران اس ــامی ای ــوری اس ــتعامرگر جمه ــم اس ر  ژی

ــاه امســال شــاهد  ــد، درآبان م ــه داده ان ــه اعــراض و مخالفــت خــود ادام ــف ب ــا اشــکال مختل ســال ها و ب

اوج گیــری ایــن اعراضــات و اعتصابــات بودیــم؛ تاکنــون رویکــرد و پاســخ ر ژیــم در قبــال مطالبــات 

ــای  ــیدن قیام ه ــال کش ــه  انفع ــونت و ب ــامل خش ــوب و اع ــه، رسک ــه، گلول ــوه قهری ــتفاده از ق ــردم اس م

ــه خــود  ــر و تحــول رسعــت و شــدت بیشــری ب ــان تغیی ــه توف ــون در منطق ــوده اســت. هم اکن مردمــی ب

گرفتــه، کشــتارهای خونیــن در عــراق، بحران هــای سیاســی و اقتصــادی در لبنــان، زوال دولــت در 

ترکیــه و نارضایتــی مــردم در ایــران، نشــان از پایــان عمــر نظام هــای دیکتاتــوری و فاسد پیشــه دارد.

بــا توجــه بــه تشــدید پدیــده فســاد در نظام حاکــم در ایران و نفــوذ آن در کلیه حوزه هــا و تأثیــرات ویرانگر آن 

بــر جامعــه و مــردم، هیئــت تحریریــه نریــه آلرناتیــو تصمیم بــر آن گرفت، شــامره هفتادوهشــت این نریه 

را بــه پدیــده ی فســاد در دســتگاه حکومتــی ایــران اختصاص دهد. در این شــامره به فســاد اقتصادی، سیاســی و 

نظامی، همچنین فســاد در دســتگاه قضا و تأثیرات آن بر زندگی اجتامعی و به ویژه زنان پرداخته شــده اســت.
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نقــش بنیادیــن اخــاق، تجهیــز منــودن جامعه به مقــررات الزمه جهت تــداوم موجودیــت جامعه و پابرجا نگه داشــتنش، 

همچنیــن رســاندن جامعــه بــه نیــروی اجــرای این ها می باشــد. جامعه ای کــه قواعــد و مقــررات "موجودیــت" خویش و 

نیــروی اجرایــش را از دســت داده باشــد، بــدان معناســت کــه مبــدل بــه تجمعی حیوانــی گردیده، کــه در این صــورت به 

دلخــواه می توانــد مــورد سوء اســتفاده و اســتثامر واقــع شــود. نقــش سیاســت نیــز این اســت که اساســا مقــررات اخاقی 

الزم بــرای جامعــه را برقــرار کنــد و تــوام بــا ایــن امــر، راه و روش هــای تامیــن نیازهــای اساســی مــادی و ذهنــی جامعــه 

را پیوســته مــورد بحــث قــرار داده و مقرراتــی را بــرای آن وضــع منایــد. سیاســت اجتامعــی، برمبنــای همیــن واقعیــات، 

همــواره از طریــق مباحــث و نیــروی تصمیم گیــری ای کــه ایجــاد کــرده، جامعــه را شــاداب و گشــوده اندیش ســاخته و 

اساســی ترین حــوزه ی موجودیــت جامعــه ای را تشــکیل می دهــد کــه قابلیــت خود مدیریتــی و اســتعداد چاره یابــی را 

کســب منــوده اســت. جامعــه ی بــدون سیاســت، هامننــد مرغــی رسبریــده اســت که در حیــن جان کنــدن، خویــش را به 

هــر ســو می زنــد. موثرتریــن راه کارکردزدایــی و ناتــوان نگه داشــن یــک جامعه، محــروم گــذاردن آن از پولیتیــک )محروم 

ــاره ی  ــری درب ــاری بحــث و تصمیم گی ــی اســامی، محــروم از رشیعــت( اســت کــه ارگان اجب ــه عبارت از سیاســت؛ و ب

موجودیــت ذاتــی و نیازهــای بنیادیــن مــادی و جامعــه می باشــد. هیــچ راهی منی توانــد این همه پرایراد و اشــکال باشــد.

بــه همیــن دلیــل اســت کــه در طــول تاریــخ، دســتگاه ها و مناســبات قــدرت و دولــت پیــش از هــر چیــز، نهــاد "حقوق" 

ــه  ــازی جامع ــد. محروم س ــتش منوده ان ــن سیاس ــت" را جایگزی ــی "دول ــاد مدیریت ــه و نه ــاق جامع ــای اخ ــه ج را ب

ــوق و  ــودن حق ــد و جایگزین من ــازی می کنن ــی را ب ــراتژی اساس ــش اس ــر دو، نق ــه ه ــت ک ــاق و سیاس ــروی اخ از نی

مدیریــت حکمرانــی بــه جایشــان، وظیفــه بنیادین قــدرت و دولــت در هر دوره ای می باشــد. انباشــت رسمایــه و انحصار 

اســتثامرگرانه بــدون ایــن دو وظیفــه میــر منی گــردد. متامــی صفحــات تاریــخ متدن پنج هــزار ســاله مملــو از حماتی با 

هــدف در هــم شکســن نیــروی اخاق وسیاســت جامعــه و جایگزین ســازی"حقوق و اداره"ی انحصــارات رسمایه به جای 

آن می باشــد. تاریــخ متــدن بــا دالیــل عریــان و واقعــی اش چنیــن اســت و نــگارش صحیــح آن تنهــا با توســل به ایــن دالیل 

می توانــد بیانگــر معنایــی باشــد.  در جوهــره ی متامــی ســتیزه های اجتامعــی تاریــخ نیــز همیــن واقعیــت نهفتــه اســت. 

آیــا حیــات جامعــه از طریــق اخــاق و سیاســت ها تعییــن خواهــد گشــت یــا در راســتای حقــوق و اداره ی انحصــارات 

اســتثامرگرانه ی وحشــی هامننــد یــک رمــه زندگــی اش تعییــن خواهــد شــد؟ مقصــودم از اینکــه رسچشــمه ی اصلــی 

مســائل، ســاختار رسطانــی تصورناشــدنی "اداره و حقوقــی" قــدرت و دولــت اســت، بیــان همیــن واقعیــت می باشــد.

ــرار گشــت و در اوضاعــی کــه  ــن هیرارشــی برق ــود. هنگامــی کــه اولی ــد خواهــد ب ــز مفی ــح مــوردی دیگــر نی توضی

ــم-  ــام آن را چــه بنامی ــدارد ن ــی ن ــه- تفاوت ــا اتوریت ــت ی ــت، از دول ــت یاف ــه اهمی ــرای جامع ــارت" ب ــه" و "مه "تجرب

ــت،  ــار می رف ــدرت(  انتظ ــه )ق ــت و اتوریت ــه از دول ــده ای ک ــن دو فای ــبب ای ــه س ــت. ب ــودن می رف ــار مفیدب انتظ

جامعــه آن را بــه متامــی نامطلــوب تلقــی نکــرد. یعنــی جامعــه بــا انتظــار "تجربــه و مهــارت" از دولــت و اتوریتــه، 

تصــور می کنــد کــه کارهایــش را تســهیل می منایــد. ایــن دو عامــل، مهم تریــن توجیهــات تحمــل منــودن موجودیــت 

ــا  ــد. ام ــی باش ــر کس ــد کار ه ــز منی توان ــارت نی ــدارد. مه ــود ن ــی وج ــر کس ــزد ه ــه در ن ــد. تجرب ــت می باش دول

اتوریتــه و دولــت بــا اســتثامرمنودن ایــن انتظــار محقانــه در متامــی طــول تاریــخ، نهــاد مدیریــت را – کــه از 

بی عرضه تریــن، بی تجربه تریــن و بی مهارت تریــن اقشــار مملــو گردانــده- به صــورت حــوزه ای درآورد کــه در 

ــد.  ــت می پردازن ــه عطال ــه، ب ــر تجرب ــی ب ــای کار مبتن ــد و به ج ــه چینی می کنن ــوق، دسیس ــرای حق ــای اج آن به ج

ــا ایــن تحریــف و باژگونه ســازی عظیــم دارنــد. انحطاط هــا و فجایــع بزرگــی کــه پیــش آمدنــد، ارتبــاط تنگاتنگــی ب

ــه و "بطــن"  ــر میان ــژه بیانگــر رشــد رسطان آســای طبقــه ی متوســط اســت- ب ــخ به وی ــورژوازی- کــه در طــول تاری ب

ــش  ــن و فاســدترین مدیریت ــوق" و بی اصالت تری ــه ی "حق ــن منافعــش را به منزل ــه نشســته و خودخواهانه تری جامع

را نیــز به عنــوان "مدیریــت مبتنــی بــر قانــون اساســی" تعریــف منــوده اســت و جهــت ایــن کار، قــدرت و دولــت را بــه 

"دســتگاه"های مرزناشــناس و حوزه هــای به اصطــاح "مهــارت" تجزیــه کــرده و کــرت بخشــیده اســت؛ ایــن امــر مبــدل 
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بــه یــک بــای کامــل شــده اســت. جامعــه از چالــه به چــاه افتاده اســت. بایــد مباحث حدومرز ناشــناس لیربالیســم- کــه ظرافت 

عقلــی بــورژوازی اســت- در مــورد " جمهــوری"، "دمکراســی"، "قانون اساســی"، "کم حجم ســازی دســتگاه اداری"، "محــدود منودن 

دولــت و قــدرت" را بــه صــورت معانــی ای ارزیابــی منــود کــه بــه انــدازه ی پرده پوشــی بــر واقعیــات، بــاری مملــو از معانــی 

بالعکــس آن را نیــز دارنــد. بــورژوازی حتــی بــه انــدازه ی متوســط عــر باســتان، اســتعداد کم حجم ســازی دســتگاه اداری و 

محــدود منــودن دولــت و قــدرت از  طریــق وضــع قانــون اساســی، برقــراری جمهــوری و توســعه ی دمکراســی را نــدارد. زیــرا ایــن 

ســاختار مــادی و شــیوه ی موجودیــت طبقــه  ی متوســط اســت کــه ایــن مفاهیــم اصیــل را بــه حالــت ناکارکــردی درآورده اســت. 

وقتــی جامعــه بــه ســختی بــار یــک شــاه یــا خانــدان اعصــار اولیــه را بــه دوش می کشــد، چگونــه  می توانــد بــار دســتگاه ها و 

خاندان هــای بورژوایــی را کــه بــه حالتــی بــی حــد و مــرز درآورده انــد، بــه دوش بکشــد؟ عمــدا اصطــاح " خانــواده و خانــدان 

بورژوایــی" را بــه کار می بــرم. زیــرا هــردو نیــز دقیقــا از هــامن رسچشــمه نشــات می گیرنــد. بــورژوازی متامــی هــر مدیریــت و 

مقــررات خویــش را از نیروهــای آریستوکراســی و شــاه بــزرگ و اصیــل پیشــین گــردآوری و کســب کــرده اســت. خــود، اســتعداد 

آفرینــش نــدارد. تاثیــر رسطانــی مناســبات دولــت و قــدرت در جامعــه، از همیــن رسشــت طبقاتــی اش رسچشــمه می گیــرد. 

رسشــت طبقــه ی متوســط، بــاری از فاشیســم دارد. بنابرایــن مفلوج منــودن و بــه تبــع آن فاقــد کارایــی گردانیــدن بافت هــای 

ــدون شــک بافت هــا و حوزه هــای اخاقــی و سیاســی،  ــد. ب اخاقــی و سیاســی جامعــه، در راس اساســی ترین مســائل می آی

به متامــی قابــل نابــودی نیســتند. تــا زمانــی کــه جامعــه وجــود دارد، اخــاق و سیاســت نیــز وجــود خواهنــد داشــت. امــا بــه 

ســبب خــروج یــا خارج ســازی قــدرت و دولــت از حالــت یــک حــوزه ی مهــارت و تجربــه، قــادر نیســت تــا اســتعدادهای خــاق 

و کارکــردی خویــش را شــکوفا ســازد. بســیار آشــکار اســت کــه دســتگاه ها و مناســبات قــدرت و دولــت امروزیــن )رســانه ها؛ 

همه نــوع ســازمان های اطاعاتــی و واحدهــای خصوصی شــده ی عملیاتــی؛ آموزه هــای ایدئولوژیــک و نظایــر آن( جامعــه ای کــه 

تــا ریزتریــن روزنه هــای آن نفــوذ کرده انــد را بــه وضعیتــی درآورده انــد کــه قــادر بــه تنفــس نیســت، خودشــناس گردیــده، قــادر 

بــه اجــرای هیــچ یــک از اصــول اخاقــی نیســت و منی توانــد اقــدام بــه گفتگــوی سیاســی و تصمیم گیــری )سیاســت دمکراتیک( 

بــرای اساســی ترین نیازهایــش منایــد. همچنیــن این مســئله که "رشکت هــای گلوبــال" یعنــی انحصــارات "ازلی-ابدی" کــه امروزه 

بســیار مــورد بحــث بــوده و نیروهــای واقعــی حکمراننــد، بزرگریــن انفجــار رسمایــه را در ایــن دوره انجــام داده انــد، ارتبــاط 

تنگاتنگــی بــا درانداخــن جامعــه بــه وضعیــت مذکــور دارنــد. بــدون انحطــاط  کشــاندن و ازهــم پاشــیدن جامعــه، منی تــوان 

این همــه بــا کاربســت راه هــای مجــازی یعنــی بــدون دســت زدن بــه هیــچ یــک از ابزارهــای تولیــدی از پــول، پــول بــه دســت 

آورد. چیــزی کــه انحصارهــا در طــول تاریــخ بــه دســت آورده و امــروزه نیــز بــا حجیم تریــن شــکل آن را به شــکل بادآورده کســب 

می مناینــد، برمبنــای تهی ســازی جامعــه از " موجودیــت، تکیــه گاه و قــوه ی مغــزی" تحقــق می یابــد. زیــرا بــاد، پــول منــی آورد!

 

ــه را  ــد، جامع ــر یافته ان ــرز تکثی ــه ای بی حدوم ــه به گون ــت ک ــدرت و دول ــم دســتگاه ها و مناســبات ق ــرار منای می بایســت تک

بــه ایــن وضعیــت دچــار می کننــد؛ از طریــق ابــزار رســانه ها نیــز کــه دیگــر منبــع اصلــی هژمونی انــد و حداقــل بــه انــدازه ی 

مــورد مذکــور موثرنــد، جامعــه را از نظــر ایدئولوژیــک فتــح می مناینــد. بــدون اینکــه از راه انحرافــات ملی گرایانــه، دین گرایانــه، 

جنســیت گرایانه، علم گرایانــه و هرگرایانــه )صنعتــی منــودن و به ویــژه ورزش( جامعــه را دچــار رسگیجــه ســازند، تنهــا بــا توســل 

ــن رشکت هــای  ــد؛ همچنی ــد جامعــه را این همــه دچــار انحطــاط کنن ــدرت منی توانن ــت و ق ــه دســتگاه ها و مناســبات دول ب

مجــازی گلوبــال )مقصــود رسمایــه ی فاینانــس و پــول – رسمایــه اســت( و انحصارهای تاریخــی منی توانند جامعــه را خودباختگی 

گرداننــد، همچنیــن منی تواننــد هامننــد اقــدام بــه جامعه کشــی، اســتثامر بی حدوحــر اینچنینــی را علیــه آن صــورت دهنــد.
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بحــران در حــوزه مدیریــت، فضــای سیاســی کشــورهای منطقه و جهــان را 

بــه چالــش کشــیده اســت. طــی چنــد مــاه اخیــر شــاهد رونــد روبه افزایش 

ــی  ــه فســاد اقتصــادی و تضــاد طبقات ــی در اعــراض ب خیزش هــای مردم

شــدید در نقــاط مختلــف جهــان و باألخــص خاورمیانــه هســتیم. بحــران و 

اوضــاع نابســامان جهــان امــروز ) کــه از آســیای رشقــی در هنگ کنــگ تــا 

عــراق، لبنــان، ایــران، آمریــکای التیــن و حرکــت جلیقــه زردهــای اروپــا( 

ــای  ــردم در تصمیم گیری ه ــارکت م ــدم مش ــامد ع ــل و بس ــع حاص درواق

پایــه ی خصوصی ســازی  بــر  کــه  نئولیربالیســم  اقتصــاد  اســت.  کان 

شــکل گرفته، فرد-جامعــه را در چنــگال تیــز نظــام رسمایــه داری، بی دفــاع 

ــرد مــدام در  ــن چرخــه ی بی رحــم اقتصــادی، ف رهــا منــوده اســت. در ای

حــال انجــام کارهــای طاقت فرســا، جهــت تامیــن نیازهــای ابتدایــی حیــات 

خــود اســت. خیــل ســپاه بیــکاران کــه روزبــه روز بــر تعــداد آنهــا افــزوده 

ــت  ــی جه ــتم جهان ــه سیس ــی ک ــو، و بحران آفرینی های ــود از یک س می ش

ــه تشــدید منــوده، از ســوی  ــع انــرژی در منطقــه خاورمیان تصاحــب مناب

سیاست نئولیبـــرالی

سقوط
ب تند 

وشی



ــرو منــوده اســت. دولت هــای منطقــه و جهــان در  ــا چالــش روب ــات در زندگــی روزمــره را ب دیگــر، ثب

ــوق دادن  ــال س ــول )IMF( در ح ــی پ ــدوق بین امللل ــی و صن ــک جهان ــای بان ــوب راهنامیی ه چارچ

خــود به ســوی خصوصی ســازی هســتند. بــازار آزاد و گشــودن درهــای خــود نســبت بــه ورود و 

خــروج رسمایــه ایــن کشــورها در مقابــل رقابــت اقتصــادی کــه تحــت کنــرل رسمایــه جهانــی صــورت 

ــود. در  ــم ننم ــد را، فراه ــارش بودن ــه در انتظ ــی را ک ــی نئولیربال ــراری اتوپیای ــات برق ــرد، موجب می گی

ایــن وادی جهــت مقابلــه بــا بحــران و جــربان کمبــود بودجــه، بــار وحشــتناک تبعــات وخیــم اقتصــادی 

ــای برخــورد  ــه معن ــت ب ــن وضعی ــاش جهــت خــروج از ای ــه ت ــد. هرگون ــل منوده ان ــردم تحمی ــر م را ب

شــدید بــا دیــواری پوالدیــن اســت. عمیق شــدن شــکاف و تضادهــای میــان طبقــات اجتامعــی 

ــی  ــاد نئولیربال ــل اقتص ــکاری، حاص ــش بی ــورم و افزای ــا، ت ــان درآمده ــع یکس ــی در توزی ــدم توانای و ع

ــرار داده و  ــدودی ق ــده مع ــرل ع ــه را در کن ــروت جامع ــازی، ث ــوان خصوصی س ــت عن ــه تح ــت ک اس

بخــش بزرگــی از اقشــار جامعــه را در حالــت ارتشــی از کارگــران ارزان قیمــت، باقــی گــذارده اســت.

ــت.  ــی اس ــای نیابت ــق جنگ ه ــران از طری ــروج از بح ــرای خ ــاش ب ــران در ت ــت ای ــان دول ــن می در ای

سیاســت های اقتصــادی رژیــم از دوره ی پســا جنگ کــه بــا ســکان داری هاشــمی رفســنجانی آغــاز گردیــد، 

در راســتای گــذار بــه خصوصی ســازی و پیوســن بــه ســازمان تجــارت جهانــی بــود. عــدم شــفافیت، نبــود 

دموکراســی و تکیــه اقتصــاد ایــران بــر درآمدهای حاصل از فــروش نفت، منجر به خصوصی ســازی نیم بند 

تحــت نــام »خصولتــی« گردیــد کــه بســر را بــرای فســاد مالی و رشــد اقتصــاد رانتــی فراهم منوده اســت. 

تزهایــی کــه از ســوی نظــام جهانــی، تحــت عنــوان »نظــم نویــن« بــر جهــان تحمیــل می گــردد، نه تنهــا 

راهگشــا نبــوده؛ بلکــه هــرروز راه بــر بحران هــای جدیــدی می گشــاید. مداخــات و تهاجــامت سیســتم 

رسمایــه داری مدت هــا اســت کــه توســعه سیاســی منطقــه را از حالــت طبیعــی آن خــارج منــوده اســت.

را  مناطــق خودمدیریتــی شــامل و رشق ســوریه  بــه  ترکیــه  فاشیســت  اخیــر دولــت  حمــات 

ــود.  ــل من ــورد تحلی ــرک- ک ــان ت ــتی می ــی ناسیونالیس ــا ماهیت ــه و ب ــی کورکوران ــا جنگ ــوان تنه منی ت

دموکراتیکــی  و  سوسیالیســتی  سیســتم  مهــار  راســتای  در  بــوده  اســراتژیکی  هــدف  درواقــع، 

نظــم  گردونــه ی  از  مــدل  ایــن  گشــته،  اجرایــی  کوردســتان  روژآوای  در  هم اکنــون  کــه 

تحمیل شــده سیســتم رسمایــه داری خــارج گشــته و ســعی در ایجــاد نظــم خــاص خــود اســت. 

اســت. ایــران  در  مداخلــه  بسرســازی جهــت  حــال  در  نظــام رسمایــه داری  آن،  بــا  به مــوازات 

جریــان مروطه خواهــی کــه دوره قاجــار در ایــران آغــاز گردیــد، بیانگــر بلــوغ فکــری و سیاســی ای بــود 

کــه بــر اســاس نیازهــای جامعــه رشــد می منــود. نظــام جهانــی مانــع از ایــن رشــد سیاســی گشــت و آن 

را از مســیر اصلــی خــود خــارج منــود. 

چهاردهــه پیش ازایــن نیــز مــردم ایــران بــا رســیدن بــه بلــوغ سیاســی در صــدد تغییــر در شــیوه حاکمیت 

ــران را از مســیر خــود خــارج منــود.  ــار دیگــر همیــن مداخــات، انقــاب خلق هــای ای ــد، امــا ب برآمدن

بســته بــودن جهان بینــی والیت فقیــه در مقابــل توســعه سیاســی و دموکراســی باعــث شــکننده 

ــر  ــران را اجتناب ناپذی ــم ای ــر رژی ــئله تغیی ــته و مس ــوالت گش ــران و تح ــل بح ــران در مقاب ــدن ای ش

ــن تحــوالت از  ــدل منــوده، خــارج منــودن ای ــراژدی مب ــه ت ــه را ب ــن مداخل ــا آنچــه ای منــوده اســت؛ ام

چارچــوب خواســته های مــردم اســت کــه میــل بــه مشــارکت فراگیــر و مســتقیم در مدیریــت دارنــد. 

مــردم ایــران دیگــر از مدیریــت وکالتــی کــه به صــورت انتخابــات دوره ای برگزارمی گــردد، خســته 
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ــی  اســت  شــده اند و خواهــان حضــور فعــال و مســتقیم در تصمیم گیری هــای کان هســتند. ایــن در حال

ــدد  ــا در ص ــه تنه ــده ک ــی مهندسی ش ــوی طرح ــود آن را به س ــن خ ــم نوی ــق نظ ــی طب ــتم جهان ــه سیس ک

تغییــر در نــوع رژیم هــا اســت، ســوق می دهــد. نبایــد فرامــوش منــود کــه سیاســت نئولیربالیســتی، طرحــی 

ــد. ــر می کن ــان آن تغیی ــا مجری ــتد و تنه ــت بازمنی ایس ــم از حرک ــوع رژی ــر در ن ــا تغیی ــت و ب ــی اس جهان

ــا ســیری آرام ســعی در تطبیــق دادن خــود  ــه و ب دولــت ایــران سال هاســت کــه به صــورت مرحله به مرحل

ــی اســت. از ســوی دیگــر، فشــارهای مضاعــف اقتصــادی و سیاســی کــه از  ــا سیاســت های بانــک جهان ب

ــد گــذار از ســاختار سیاســی-ایدئولوژیک  ــع رون ــران وارد می گــردد، به نوعــی در تری ــر ای ســوی غــرب ب

ــان  ــن می ــربال و درنهایــت جــذب کامــل در آن، تاثیرگــذار اســت. در ای ــه ســمت سیســتمی نئولی ــم ب رژی

ــوب و مســدود منــودن فضــای  ــه و رسک ــاب اســامی در منطق راهکارهــای دفاعــی همچــون صــدور انق

ــت  ــا حامی ــه ب ــای منطق ــت. دولت ه ــده اس ــه ش ــی مواج ــت بزرگ ــا شکس ــل ب ــی در داخ ــه مدن جامع

قدرت هــای فرامنطقــه ای در حــال ایجــاد ائتافــی مخالــف بــا رژیــم ایــران در منطقــه هســتند. هامن گونــه 

ــود،  ــه در منطقــه ب ــرای مداخل ــا ســازمان دهی برخــی از نیروهــای منطقــه در تــاش ب ــران ب ــم ای کــه رژی

نیروهــای مداخله گــر منطقــه ای و فرا منطقــه ای نیــز بــا ســازمان دهی و جــذب نیروهــای شــیعی منطقــه 

در عــراق، یمــن و لبنــان در پــی کوتــاه منــودن دســت های مداخله جــوی تهــران در منطقــه هســتند. بــه 

آتــش کشــیدن ســفارتخانه ایــران در نارصیــه و شــعارهایی کــه تظاهــرات کننــدگان شــیعه در عــراق علیــه 

رسان رژیــم اســتبدادی ایــران رس می دادنــد، نشــان دهنده ایــن مهــم اســت. ایدئولــوژی نظــام حاکــم بــر 

ایــران دچــار پوســیدگی و فرســایش گردیــده و حکومــت بــه مراحــل پایانــی خــود رســیده اســت. وعده هــای 

»آوردن پــول نفــت بــر رس ســفره ی مــردم« نه تنهــا عملــی نگشــت، بلکــه ســفره مــردم خالی تــر گشــت.

رژیــم اســتبدادی ایــران بــا اســتفاده از برخــی مفاهیــم، تــاش می کنــد اعراضــات و خیزش هــای 

مــردم رسپــوش گذاشــته  برحــق  بــر مطالبــات  بــه عوامــل خارجــی نســبت دهــد و  را  مردمــی 

و آنهــا را رسکــوب منایــد؛ امــا واقعیــت فراتــر از ایــن موضــوع اســت، درواقــع رژیــم نــه تــوان 

پاســخگویی بــه مطالبــات خلق هــای ایــران را دارد و نــه اراده ای بــرای گشــایش و چاره یابــی آن.

ــان از  ــن آن ــرار گرف ــا ق ــار و در تنگن ــت، انزج ــدم رضای ــان از ع ــر نش ــای اخی ــردم در روزه ــات م اعراض

ــام  ــد از نظ ــده و ناامی ــگ آم ــان به تن ــم ن ــردم از غ ــت. م ــت اس ــی دول ــیوه های مدیریت ــت و ش حاکمی

دولتــی و نهادهــای اجتامعــی هســتند کــه توانایــی تغییــرات بنیادیــن را ندارنــد. به همیــن دلیــل جهــت 

رســاندن فریــاد اعــراض خــود بــه حکومــت و خــروج از موقعیــت فراموش شــدگان و در حاشــیه ماندگان، 

ــود و  ــام موج ــی نظ ــارض رسنگون ــال ح ــردم در ح ــدف م ــا ه ــد. تنه ــروع می بینن ــی را م ــه اقدام هرگون

ــت تدوین شــده اســت.  ــه ســود حاکمی ــه بالعکــس ب ــه ســود جامعــه ک ــه ب ــه ن ــی اســت ک ــر قوانین تغیی

در ایــران تدویــن و تصویــب قوانیــن از ســوی نظــام صــورت می گیــرد و حــق دخالــت مــردم در 

امــورات به طورکلــی ســلب شــده اســت و دولــت در راس امــور اجرایــی نیــز قــرار دارد. پاســخ حاکمیــت 

و دولــت بــه مطالبــات مــروع و به حــق مــردم گلولــه، شــکنجه، اعــدام و زنــدان بــوده اســت.

 عــدم مشــارکت فرد-جامعــه در برســاخت نهادهــای اجتامعــی، موجــب خشــم مــردم در بســیاری 

ــن موضــوع  ــان، نشــان دهنده ی ای ــارس جه ــان اعراضــات در رست ــان شــده اســت. ســبک بی ــاط جه از نق

اســت. در حقیقــت انســان امــروزی تغییــر در وضعیــت موجــود و حضــور فعاالنــه در جامعــه را 

می طلبــد. جامعــه ایــران نیــز از ایــن قاعــده بــدور نیســت، هرچنــد گرانــی بنزیــن آغازگــر مــوج 

دیگــری از اعراضــات در ایــران بــود، امــا در اصــل عامــل اساســی خشــم و نارضایتــی مــردم، غیــر 
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ــته  ــه و بس ــار ده ــن چه ــی ای ــرض در ط ــای مع ــوب نیروه ــت، رسک ــودن مدیری ــک ب دموکراتی

ــی  ــرات مقطع ــه تغیی ــم اســت ک ــه مه ــن نکت ــی و سیاســی اســت. درک ای ــودن فضــای اجتامع ب

ــا  ــود. ب ــد من ــم نخواه ــط وخی ــن رشای ــود ای ــه بهب ــی ب ــچ کمک ــاد، هی ــه اقتص ــطحی در زمین و س

مشــاهده و تحلیــل کنش هــای مردمــی در ســال های اخیــر کــه مراکــز ایدئولوژیــک نظــام حاکــم 

را هــدف قــرار داده و بــه آتــش کشــیده، منطــق وجــودی اعراضــات را می تــوان درک منــود.

در ایــن میــان پرســش اساســی گــذار از رژیــم جمهــوری اســامی به ســوی کــدام ســاختار 

نویــن سیاســی؟ پیــش روی مــا اســت. شــواهد تاریخــی نشــان داده کــه جوامــع ایرانــی 

در دوران مروطــه در صــدد تغییــر و گــذار از رژیــم پادشــاهی بودنــد، امــا بــا مداخــات 

ــل  ــه قب ــار ده ــد. چه ــه ش ــه خف ــوزاد در نطف ــن ن ــد ای ــی و تول ــول سیاس ــی، تح ــتم جهان سیس

ــه  ــر ب ــار دیگ ــود، ب ــی ب ــوی دموکراس ــت به س ــال حرک ــه در ح ــران ک ــای ای ــزش خلق ه ــز خی نی

ــد. ــنگینی می کن ــران س ــردم ای ــر دوش م ــا ب ــیوه انقاب ه ــن ش ــای ای ــد. فوبی ــیده ش ــه کش بیراه

ــرد.  ــی صــورت می گی ــری و سیســتم اجرای ــردم در تصمیم گی ــال م ــا مشــارکت فع ــذار، ب ــه گ مرحل

پــروژه ای سیاســی کــه از بــاال و به صــورت آمرانــه بــرای جامعــه نســخه پیچی گــردد، راه چاره یابــی 

نخواهــد بــود. ارتبــاط متقابــل احــزاب سیاســی و مــردم می توانــد در شــالوده ی پــروژه ی سیاســی 

مطلــوب و دموکراتیــک تاثیر گــذار باشــد. متاســفانه احزاب سیاســی می خواهند به صــورت یک جانبه 

خــط  دهــی منــوده و تاثیرگــذار باشــند و از ســوی دیگر با قطع ارتبــاط معنامند و همســو میان مردم 

و احــزاب، کــه توســط نظــام از طریــق جنــگ روانــی صــورت می گیــرد، تــاش می شــود اعراضــات 

به ســوی یــک اســتخوان بندی سیاســی ســوق نیابــد. درواقع هــدف، خــروج اعراضات مــردم از جریان 

مطالبــات سیاســی و هدفمنــد و تقلیل دهــی بــه نارضایتــی نســبت بــه مشــکات اقتصــادی اســت.

احــزاب سیاســی چــه در کوردســتان و چــه در ایــران الزم اســت بــا همگرایــی و مترکــز بــر روی نقــاط 

مشــرک، ضمــن مشــارکت دادن اقشــار و طیف هــای مختلــف جامعــه، روشــنفکران، سیاســیون و 

ــد.  ــت مناین ــر فعالی ــجم و فراگی ــروژه ای منس ــر روی پ ــده اند، ب ــیه رانده ش ــه حاش ــه ب ــی ک طبقات

ــان احــزاب سیاســی حاصــل عــدم درک  ــه عــدم وجــود هامهنگــی و همســویی می ــن مرحل در ای

ــی  ــت موجــود اســت کــه موجــب هــدر رفــن پتانســیل انقــاب می گــردد. توســعه و پویای واقعی

سیاســی بــا مشــارکت اقشــار مختلــف جامعــه به خصــوص زنــان و جوانــان صــورت می گیــرد، ایــن 

ــن اجتامعــی از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. جریان هــای  مشــارکت در برســاخت نظــم نوی

سیاســی وظیفــه  دارنــد بــا مشــورت و درک مطالبــات زیســتی، سیاســی و اجتامعــی مــردم، 

ــا  ــورت تنه ــد. بدین ص ــازمان دهی مناین ــی س ــای اجرای ــوب طرح ه ــا را در چارچ ــته های آنه خواس

بــا گریــز از وضعیــت تک ســاحتی در حــوزه ی گفتامنــی احــزاب و گشــودن زمینــه دیالــوگ میــان 

احــزاب و جامعــه، می تــوان دورمنایــی روشــن و دموکراتیــک را بــرای خــود و جامعــه ترســیم مناینــد.
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زیالن وژین

»کســی چراغــی روشــن منی کنــد کــه پشــت در پنهانــش کنــد، هــدف ، آوردن نــور بیشــر 

بــه پیرامــون و گشــودن چشــم ها و نشــان دادن شــگفتی های اطــراف اســت«. نویســنده ی 

نامــدار، پائولــو کوئیلــو زمــان نقــل ایــن جمــات، بــا الهــام از انجیــل، گویــی بــه رسزمینــی 

کــه کتــب مقــدس را بــه جهــان اهــدا منــوده، اشــاره می کنــد، رسزمیــن نــور؛ خاورمیانــه.

ــدا  ــفه ابت ــر و فلس ــت، ه ــم، صنع ــاب عل ــنایی انق ــه روش ــت ک ــن نیس ــی در ای  گامن

ــه  ــدن خاورمیان ــان مت ــدن، وارث ــی مت ــاختارهای کنون ــد. س ــان تابی ــر جه ــه ب از خاورمیان

ــوی  ــرب به س ــش غ ــون کش ــواره کان ــه، هم ــژه خاورمیان ــن و به وی ــرق زمی ــتند. م هس

خــود بــوده اســت. فاســفه، عاملــان، هرمنــدان و معــامران غربــی، جهــت کســب 

علــم، دانــش و تجربــه   ی بیشــر، بــه خاورمیانــه روی آورده انــد، قدرت هــای بــزرگ 

ــس از  ــه پ ــد. البت ــن منطقــه چشــم دوخته ان ــوی ای ــای مــادی و معن ــه غن ــز همــواره ب نی

ــته  ــه کاس ــن منطق ــی ای ــت ژئوپلیتیک ــرب، از اهمی ــه غ ــدن از رشق ب ــز مت ــال مرک انتق

ــا  ــواره ب ــه  هم ــد ک ــدل ش ــه ای مب ــه مرحل ــه ب ــرای خاورمیان ــور ب ــن عب ــا ای ــد؛ ام نش

ــه داری، در جــدال باشــد. ــه ی رسمای ــده ی متــدن مدرنیت ــن مناین ــی و آخری نظام هــای غرب

ــه ی  ــط مدرنیت ــی توس ــورهای آمریکای ــا کش ــیا و ی ــا، رشق آس ــه در آفریق ــی ک طرح های

اهــداف خــود در خاورمیانــه  بــه  اجرایــی گشــتند، هرگــز  به راحتــی  رسمایــه داری 

دســت نیافتنــد. ابرقدرت هــا، نیروهــای امپریــال و ســازمان های جهانــی، بــه دلیــل 

ــی  ــی و اجتامع ــاختارهای سیاس ــی و س ــت تاریخ ــناخت واقعی ــدم ش ــن و ع در نظرنگرف

ــردن  ــی ک ــه وعمل ــل در نهادین ــت کام ــا عــدم موفقی ــه، همــواره باشکســت و ی خاورمیان

ــه داری از لحــاظ  ــرو شــده اند. نظــام رسمای ــه روب ــن منطق سیاســت وبرنامه هایشــان درای

ــن  اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی در حــال تصاحــب و اســتعامر کل جهــان اســت. در ای

میــان خاورمیانــه بــا تکیــه بــر پیشــینه ی کهــن فرهنگــی و تاریخــی اش، همــواره در حــال 

ــت  ــوی پیرف ــا را به س ــدی دره ــه تاح ــه اگرچ ــی ک ــت، مقاومت ــوده و هس ــت ب مقاوم
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ــر  ــی اســت ب ــن دلیل ــد و ای ــه داری را برمنی تاب ــا نظــام اســتعامرگر رسمای ــد؛ ام ــدد و محافظــه کاری را تشــدید می کن می بن

تشــدید حمــات مدرنیتــه کاپیتالیســتی و ایجــاد بحــران، تنــش و کائــوس. بــروز جنگ هــای خونیــن در خاورمیانــه، حاصــل 

ــن جنگ هــا  ــه. از ســوی دیگــر، ای ــن منطق ــن ای ــن نوی ــک اســت در راســتای ســلطه و دیزای ــت قدرت هــای هژمونی دخال

خــود نشــان از بحــران ســاختاری نظــام رسمایــه داری دارد، خاورمیانــه اکنــون نه تنهــا میــدان تنــش و درگیــری دول منطقــه؛ 

بلکــه بــه عرصــه رقابــت و جنــگ نیابتــی قدرت هــای رسمایــه داری مبــدل شــده اســت. چه بســا دیدگاه هــای پراگامتیســمی 

و اوریانتالیســتی مانــع درک صحیــح مســئله و ماهیــت اصلــی آن گــردد. یکــی از اهــداف اصلــی ایــن قدرت هــا طراحــی 

خاورمیانــه بــر اســاس منافــع دراز مــدت خــود بــوده و ایــن طرح هــا چــه از طریــق جنگ هــای نیابتــی و چــه درگیری هــای 

مســتقیم و بــه هــر بهایــی بایــد اجرایــی گــردد. طرح هایــی کــه در تعــارض کامــل بــا فرهنــگ خاورمیانــه اســت.

خاورمیانــه عــاوه بــر مســائل ناشــی از مداخــات قدرت هــای هژمونیــک، بــا بحران هــای ســاختاری و دیدگاه هــای 

آنتی دموکراتیــک نیــز رودرو اســت. سیاســت مداران، پژوهشــگران و محققیــن خاورمیانــه ای هرچنــد مشــفق هــم باشــند، 

تأثیــرات غرب زدگــی مانعــی می شــود در برابــر بیــان مســائل خاورمیانــه؛ یــا مشــکات را رصفــاً ناشــی از رکــود اقتصــادی 

ــا دیــن، مذهــب و مناینــدگان آن؛ لــذا چراغ هــا خامــوش می ماننــد، چشــم ها بســته و واقعیــات دیــده  قلمــداد منــوده و ی

ــدل می گــردد. ــه مب ــرای اســتعامرگران و ســلطه جویان خاورمیان ــه دســتاویز مهمــی ب ــن ابهــام و تاریکــی ب منی شــوند و ای

ــر جوامــع اســت. منونه هــای  ــرای اســتیا ب ــال جامعــه، یکــی از راهکارهــای قــدرت ب ــاکاری در قب ــق و ری الپوشــانی حقای

تاریخــی از منــرود، فرعــون ، ســزار  ، چــارل تــا ســاطین، پادشــاهان و به ویــژه مناینــدگان معارصشــان کــه هامنــا دولت مــردان 

ــدرت  ــی و ارعــاب توســط دســتگاه ق ــد. هراس افکن ــاده می کنن ــه پی ــن تاکتیکــی را در جامع ــا چنی ــی هســتند، دقیق کنون

و دولــت باعــث ایجــاد جوامــع بــدون کنــش شــده و آنــان را به ســوی بردگــی و رمــه وار بــودن ســوق می دهــد.

با نظری به وضعیت سیاســی، اقتصادی و اجتامعی کشــورهای خاورمیانه، شــاهد رسکوب، شکنجه، آشفتگی، نارضایتی، بحران 

اقتصادی، رکود توسعه، فساد اداری، تورم، ریاکاری، رشوه خواری و تزلزل ارزش های اخاقی و انسانی خواهیم بود. بحران های 

کنونــی خاورمیانــه و منطقــه محصــول سیاســت های اقتدارجویــی بــوده و بــا وقایــع تاریخــی ارتبــاط گسســت ناپذیری دارد.

ــامری  ــم بی ــک می دانی ــم. نی ــل گردی ــز قائ ــک و نیروهــای قدرت محــور متای ــان نیروهــای دموکراتی ــد می ــان بای ــن می در ای

قــدرت و حاکمیــت مطلــق در خاورمیانــه، ریشــه ی عمیقــی دارد. اقتــدار دولتــی منــاد و فــرم فــرده ی ســلطه اســت. نظــام 

دولتــی هامننــد خــدای بی چون وچــرا تعریــف گشــته و انتقــاد از دولــت، مســاوی بــا تهدیــد و مــرگ اســت. در جغرافیــای 

خاورمیانــه هیــچ دولتــی انتقادپذیــر نبــوده و متلــق و چاپلوســی در آن رواج بیشــری دارد. اصاحــات و رفرم هــا، بیشــر جنبــه 

منایشــی و تظاهــر دارد. اختیــار کامــل امــور در دســت کســانی قــرار دارد کــه در رأس قــدرت قــرار دارنــد. مجلــس، قوانیــن، 

ــد. ــرار دارن ــت ق ــردان و تحــت نظــارت دول ــر دولت م ــع اوام ــاً مطی ــز، کام ــدگان رســمی نی ــردم و به اصطــاح مناین رأی م

ــر  ــه خط ــد ک ــر می کن ــاح و تغیی ــه اص ــا را وادار ب ــی رسان دولت ه ــی، زمان ــرده ی مردم ــای گس ــات و خیزش ه اعراض

ــایر  ــس، ســوریه و س ــی کشــورهای مــر، تون ــد. در قیام هــای مردم ــدرت را احســاس کنن ــت و ق ــای موجودی مســئله بق

ــورهای  ــیاری از کش ــد. در بس ــتار انجامی ــونت و کش ــه خش ــد و ب ــخ مان ــدون پاس ــی ب ــات مردم ــه، مطالب ــاط منطق نق

یــا دشــمنان نســبت می دهنــد، این گونــه  بــه دخالــت قدرت هــای جهانــی و  آشــوب زده، اعراضــات مردمــی را 

ناکارآمــدی و بی کفایتــی خــود را پنهــان منــوده و مــردم را بــه برقــراری اتحــاد ملــی فرامی خواننــد! جنــگ و تنــش 

ــط  ــی و بس ــلیحات نظام ــد تس ــرای خری ــاش ب ــو ت ــت. از یک س ــوده اس ــی من ــردم را قربان ــت م ــار فرودس ــواره اقش هم

ــی تناقضــی آشــکار! ــه صــرب و تحمــل دشــواری های زندگــی؛ یعن ــی وجــود دارد و از ســوی دیگــر دعــوت مــردم ب هژمون

 در خاورمیانــه میــان حکومت هــای مونارشــیک و تئوکراتیــک، تنــش و تضــاد همــواره وجود داشــته اســت. ترکیه و عربســتان 

هرکــدام به نوعــی در تاش انــد بــه کانــون ســنی گرایی مبــدل شــوند. از ســوی دیگــر ترکیــه در رقابــت شــدید بــا ایــران اســت. 

تنش هــای میــان ایــران و عربســتان همــواره وجود داشــته اســت. نــزاع مر و عربســتان همچنان ادامــه دارد. به نظر می رســد 

رؤیاهــای ایجــاد هــال شــیعی، برقــراری مجــدد امپراطــوری عثامنــی و تشــنج میان کشــورهای عربــی همچنان ادامــه خواهد 

داشــت. به طــور کلــی رویکــرد ایــن دولت هــا مخالــف بــا خواســته ها و مطالبــات جامعــه اســت. عــاوه بــر سیســتم دولتــی، 



در خاورمیانــه نقــش دیــن و مناینــدگان آن بســیار تعیین کننــده اســت. درسیاســت، اقتصــاد، فعالیت هــای اجتامعــی و حتــی 

زندگــی شــخصی افــراد جامعــه، ایــن تأثیــر و نقــش عیان و برجســته اســت. نهادهــای عقیدتی، طریقت هــا، جوامــع و مراجع 

دینــی، شــیوخ و مریدانشــان، مراکــز عبادتــی، زیارتگاه هــا، شــهرهای مقــدس )قم، دمشــق، کربا، نجــف، مکه، مدینــه، قدس( 

و مــدارس و حوزه هــای دینــی و علمیــه مــدام عقایــد و ایدئولــوژی خــود را بــه جوامــع تزریــق منــوده و یکــی از اهرم هــای 

تأثیرگــذار بــر دولــت و قــدرت و حتــی فراتــر از آن اســت. بــر کســی پوشــیده نیســت کــه حســن روحانــی، رئیس جمهــور 

ایــران، تابــع بیت رهــربی )والیت فقیــه( اســت، اردوغــان تحــت کنــرل جامعــت گولــن بــود و عــادل عبداملهــدی تحــت نظارت 

نجــف قــرار دارد. سیاســت های ســعدحریری در لبنــان کامــاً مطابــق بــا حزب اللــه اســت. در کل، نهادهــا و شــخصیت های 

دینــی و مذهبــی دارای جایــگاه مهمــی هســتند؛ امــا زمانــی کــه از موقعیــت اصلــی خــود خــارج گشــته و بــر دســتگاه های 

حاکمیــت تســلط می یابنــد، به تدریــج به ســوی قدرت طلبــی ســوق می یابنــد. به عنــوان منونــه زمانــی کــه اســام دموکراتیــک 

بــه اســام اقتدارمحــور مبــدل گــردد، بــر رونــد پیرفــت و دموکراســی جامعــه تأثیــر ســوئی خواهــد گذاشــت. دگامتیســم و 

ــی همچــون  ــدی گروه های ــن رون ــال چنی ــه دنب ــد. ب ــی قــوه ی فکــری و جهــان روحــی جامعــه را تســخیر می کن افراط گرای

القاعــده، طالبــان، بوکوحــرام، حشدالشــعبی، اخوان املســلمین و داعــش رس برمی آورنــد و در عرصه ی سیاســت نفوذ می کنند.

منابــع  از  پیرفتــه  صنایــع  و  معــادن  تجارتــی،  مســیرهای  کشــاورزی،  وســیع  مــزارع  نفتــی،  پاالیشــگاه های 

جهــان  نقــاط  ســایر  بــا  خاورمیانــه  اقتصــادی  منابــع  اگــر  می شــوند.  محســوب  خاورمیانــه  اقتصــاد  درآمــدزای 

مقایســه گــردد، معلــوم خواهــد شــد کــه دارای پتانســیل عظیمــی از توســعه اقتصــادی و رفــاه اجتامعــی اســت؛ 

امــا بالعکــس جوامــع خاورمیانــه در میــان انبوهــی از مشــکات همچــون فقــر، بیــکاری، جنــگ و مهاجرت هــای 

دارد. قــرار  خــود  ســطح  کمریــن  در  درمــان  و  بهداشــت  جهانــی  اســتانداردهای  و  دارنــد  قــرار  اجبــاری 

بحران هــای اقتصــادی و اجتامعــی خاورمیانــه نشــات گرفتــه از فســاد مالــی، ریــاکاری، رشــوه خواری، بحران و ورشکســتگی ها 

و انحصــار نظــام اقتصــادی اســت. ازســویی دیگر سیاســت بیواقتــدار، جوامــع را در فقر کامل قــرار می دهد و به خود وابســته 

می منایــد تــا نیــروی واکنــش را در ایــن جوامــع تضعیــف و به انفعــال بکشــاند. در ابتدا هم بــه تاریکی و پنهان منــودن حقایق 

از ســوی حــکام اشــاره منودیــم. تــداوم و مترکــز چنین سیاســت هایی در یک منطقه، موجــب طغیان مردم و بروز قیام و خشــم 

عمومــی می گــردد، اعراضــات و نارضایتی هــای اخیــر مردمــی در برخــی از کشــورهای منطقــه به ویژه ایــران و عــراق منونه ای 

از آن اســت. در کنــار محورهــای قــدرت کــه در مــورد آنــان ســخن گفتیــم، نیروهای دیگری همچون عشــیره، طوایــف و قبایل 

نیــز اگــر از فرهنــگ جامعــه دموکراتیــک دور گردنــد و به قدرت آلــوده گردنــد، در نهایت به زیان جامعه عمــل خواهند منود.

امــروزه افزایــش بهمن آســای مراکــز فحشــا و مــرف و تولیــد مــواد مخــدر تنهــا توســط باندهــای مافیایــی صــورت منی گیــرد، 

در پشــت پرده، قــدرت و دســتگاه دولتــی قــرار دارد تــا جامعــه را رسطانــی و به ســوی نابــودی ســوق دهــد. زنــان همچــون 

ابــزاری مــورد خریدوفــروش قــرار می گیرنــد و تجــارت جنســی زنــان هم اکنــون یکــی از تجارت های پرســود نظام رسمایــه داری 

محســوب می گــردد. اهمیــت و پایــگاه نهــاد خانــواده کمرنــگ شــده، آمــار کــودکان کار رونــد صعــودی داشــته و بحران هــای 

ــه  ــی ک ــی و دولت گرای ــی، جنســیت گرایی، ملی گرای ــی، مذهب گرای ــد.  دین گرای ــی رس برآورده ان ــد هیوالی ــی هامنن اجتامع

ذات و پایه هــای سیســتم دولتــی هســتند، جوامــع، خلق هــا و زنــان را بــه ســمت نیســتی ســوق می دهــد. ازهم گســیختگی 

در جامعــه، مانــع وحــدت و وفــاق میــان افــراد جامعــه می شــود و بدین گونــه نیــروی مقاومــت نیــز کاســته می شــود.

علی رغــم هجمه هــای مرگبــار نظــام رسمایــه داری بــر خاورمیانــه، ایــن جغرافیــا و فرهنــگ غنــی آن در متامــی مراحل دشــوار، 

هیچ گاه از ارزش های اخاقی و سیاســی خود دســت نکشــیده و همواره با پرداخت هزینه های ســنگین مقاومت منوده  اســت.

سال هاســت کــه خلق هــای خاورمیانــه در برابــر نظام هــای ســلطه جوی منطقــه ای و فرامنطقــه ای و فرهنگ زدایــی 

ــن  ــان ای ــال ۲۰۱۱، همچن ــی در س ــای مردم ــوج قیام ه ــا رشوع م ــتند. ب ــت هس ــارزه و مقاوم ــال مب ــه داری، در ح رسمای

اعراضــات و خیزش هــا ادامــه دارنــد. تظاهــرات و اعراضــات رسارسی و گســرده ی خلق هــای آزادی خــواه در لبنــان، عــراق 

ــی  ــان اصل ــده اند و از جری ــاب تبدیل ش ــه ضدانق ــا، ب ــی از انقاب ه ــتند. برخ ــی هس ــده و کنون ــای زن ــران، منونه ه و ای
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خویــش منحــرف شــده اند. در کشــورهایی همچــون مر، ســوریه و یمــن تغییــرات دموکراتیک صــورت نگرفته 

ــان انقــاب روژآوا  ــن می ــی و مداخــات خارجــی هســتند.  در ای ــر جنگ هــای داخل ــه درگی و سال هاســت ک

ــرای خلق هــا مبــدل شــده اســت.  ــه نقطــه ی امیــدی ب )شــامل و رشق ســوریه( و دســتاوردهای عظیــم آن، ب

مدلــی کــه در روژآوای کوردســتان پیــاده و اجرایــی گشــت، مناســب ترین گزینــه بــرای جوامــع خاورمیانه اســت؛ 

زیــرا کامــاً منطبــق بــا فرهنــگ و خصلت هــای ایــن جغرافیــای کهــن اســت. سیســتم خودمدیریتــی، بنیــان 

ســازمان دهی جامعــه اســت. ایــن مــدل جامعه محــور در تضــاد بــا نظــام فاســد اداری و سیاســی دولتــی بــوده 

و عرصــه سیاســت ورزی صحیــح و مردمــی اســت. نهادهایــی کــه در راســتای خدمــت بــه مــردم و جامعــه بنــا 

شــده اند، انتقادپذیــر بــوده و در صــورت بــروز هرگونــه کاســتی، بــه مــردم حســاب پــس می دهنــد. در ایــن 

ــان  ــود و زن ــته می  ش ــرام گذاش ــا اح ــات و تفاوت مندی ه ــه ی تنوع ــگ هم ــه و فرهن ــاور، اندیش ــه ب ــدل ب م

ــتند. ــاهنگ هس ــوزه ای پیش ــر ح ــد و در ه ــرده ای دارن ــال و گس ــور فع ــا حض ــی عرصه ه ــان در متام و جوان

ــا نیــاز و واقعیت هــای تاریخــی و روز خاورمیانــه اســت.  انقــاب روژآوا الگویــی بی نظیــر و کامــاً منطبــق ب

کوردهــا هم اکنــون تنهــا بــرای رهایــی ملــی منی جنگنــد؛ بلکــه آزادی و رهایــی خــود را بــه آزادی و رهایــی همــه 

خلق هــای فرودســت خاورمیانــه پیونــد داده انــد و در تــاش بــرای دموکراتیــزه منــودن آن هســتند. زیــرا تنهــا بــا 

دموکراتیــک شــدن خاورمیانــه می تــوان ثبــات و امنیــت را بــرای جهــان بــه ارمغــان آورد. رهایــی خاورمیانــه از 

بحــران، کشــتارهای خونیــن و فســاد اقتصــادی و سیاســی بســتگی بــه ســطح مبــارزات مشــرک و برنامه هــای 

جامــع بــرای دموکراتیزاســیون دارد. در غیــر ایــن صــورت، ایــن جغرافیــا همچنــان در کانــون جنگ هــای  خونیــن 

ــارت  ــیل  و جس ــه از پتانس ــای خاورمیان ــک خلق ه ــدون ش ــد. ب ــد مان ــی خواه ــف باق ــای مختل و بحران ه

ــور و  ــای فاســد، دیکتات ــد. آنچــه نظام ه ــه داری  برخوردارن ــتثامر نظــام رسمای ــوغ اســتعامر و اس ــی از ی رهای

غیرمردمــی را نابــود خواهــد منــود، مــدل کنفدرالیســم دموکراتیــک و رنســانس ذهنیتــی و روشــنفکری اســت.

مســائل و بحران هــای خاورمیانــه نــه بــا نظــام، نهــاد و ســازمان دهی های قرون وســطایی قابــل چاره یابــی اســت 

)کــه خــود در ذات بحــران زا( هســتند و نــه نظام هــای رسمایــه داری غربــی گزینــه مناســبی دراین بــاره هســتند. 

خاورمیانــه بــه مــدل و ذهنیتــی منطبــق بــا تاریــخ و فرهنگ خــود نیــاز دارد تا دیدگاهــی دموکراتیــک و مردمی 

نهادینــه گــردد و به تبــع آن افــکار و عقانیــت دگامتیــک، مرتجــع و افراطــی از میــان جوامــع زدوده شــود. بدون 

شــک چنیــن مدلــی همچــون نــوری در تاریکــی، جامعــه را به ســوی روشــنایی آزادی هدایــت خواهــد منــود و 

خاورمیانــه بــه جایــگاه واقعــی خــود کــه هامنا پیشــاهنگی جامعــه بــری و تعالی آن اســت، بازخواهد گشــت.



و
بــا توجــه بــه محوریــت نریــه آلرناتیــو بــه واکاوی پدیــده 

فســاد در دســتگاه حاکمیــت ایــران، هیئــت تحریریه تصمیم 

بــرآن گرفــت بــا رفیق مظلــوم هفن، عضــو شــورای مدیریتی 

کــودار، مصاحبــه ای اختصاصــی در رابطــه بــا ابعــاد مختلــف 

فســاد اداری و ســاختاری در ایــران، تبعــات و  زمینه هــای 

ذهنیتــی آن بدهــد کــه مــن کامــل آن بــه رشح ذیــل اســت:

مظلوم هفنت

فسـاد
ـــ

ـــ
ـــ

تــ
دول

دار
ــ

ــ
تـ
اق

همزاد
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به نظر شــام فســاد در نظام سیاســی و اداری ایران از چه بســر و زمینه های تاریخی برخوردار است؟
 

دولــت و اقتــدار بــا یکدیگــر ارتباط تنگاتنگی دارنــد. درواقــع از همدیگر تغذیه منوده و متمــم و مکمل همدیگرند. 

چنــان ارتباطــی کــه می تــوان گفــت دولــت و اقتــدار بَری)عــاری( از فســاد یــا وجــود نــدارد و یــا تنهــا در حــد ایــده 

خواهــد بــود. دولــت فســادزا اســت و بــا فســاد فربــه می گــردد و فســاد بــا تاروپــود دولــت رسوکار دارد. درواقــع 

ارتباطــی ذاتــی اســت یعنــی ماهــوی. ایــران هــم یکــی از قدیمی تریــن نظام هــای دولت مــدار و اقتدارگراســت و بــه 

جــرات می تــوان گفــت بنــد نافشــان را بــا هــم بریده انــد و ایــن گویــای ایــن حقیقت اســت که فســاد در نظــام ایران 

دارای پیشــینه ای تاریخــی اســت، حــال اگــر نگاهــی اجاملــی بــه رژیم هــای حاکــم برایــران از بــدو شــکل گیری تــا 

بــه امــروز بیفکنیــم، مــوارد بی شــامری خواهیــم دیــد کــه بیانگــر فســاد نهادینه شــده و ســامامنند اســت. بیدادگــری، 

ناعدالتــی و ظلــم حاکــامن منونه هــای بســیاری دارد. حتــی خیلی هــا که پســوند عــادل و خــادم  یدک کشــیده اند، در 

عمــل چه هــا کــه نکرده انــد. حکایــت توطئه هــای دربارهــا و رساهــا داســتان ها شــده اند بهــر پندآمــوزی آینــدگان. 

اســتفاده ابــزاری از باورهــا و ارزش هــای انســانی و اجتامعــی جهــت نیــل بــه اهــداف حاکمیــت، منونه های بســیاری 

دارنــد. نگاهــی نقادانــه بــر دوره هــای هخامنشــی، ساســانی و صفــوی به عنــوان نظام هــای متکــی بــر ملی گرایــی 

و مذهب گرایــی کــه در شــکل گیری نظام هــای بعــدی ایــران تــا بــه امــروز نقــش ســلول بنیادیــن داشــته اند، مفیــد 

خواهــد بــود. حتــی جهــت درک ماهیــت نظام هــای بعــدی تــا بــه امــروز الزم اســت. فســاد در ایــن نظام هــا چنــان 

ــد. ــه مناین ــن طرفــدار آن هــا( هــم نتوانســته اند آن هــا را رســتگار و تربئ ــوده کــه حتــی طرفــداران مورخ)مورخی ب

فساد سیاسی و ریاکاری در میان رسان دولت و حکومت ایران چه پیامدهایی به همراه داشته است؟

ــوی،  ــرا ماه ــت اقتدارگ ــت و حاکمی ــا دول ــاد ب ــاط فس ــدم، ارتب ــر ش ــؤال اول متذک ــخ س ــه در پاس ــه ک هامن گون

نهادینه شــده، ســازمان مند و سیســتامتیک اســت. ایــن بدیــن معنــا نیســت کــه هرکســی به نوعــی بــا ایــن نظــام 

ــه آســیاب  ــا ندانســته آب ب ــوان گفــت کــه هرکــس دانســته ی ــا رصاحــت می ت ــا ب ــاط دار و فاســد اســت؛ ام ارتب

ــاً  ــدارد و نهایت ــری ن ــئله تاثی ــل مس ــن در اص ــا ندانس ــن و ی ــت. دانس ــک اس ــاد رشی ــزد، در فس ــام بری ــن نظ ای

آســیاب نظــام را بــه گــردش درمــی آورد کــه آرد آن فاســد و مســموم کننده اســت. سیســتم و رسان حاکمیــت فاســد 

ــد داد.  ــه جامعــه تزریــق منــوده و رواج خواهن ــه آمــال و اهدافشــان، فســاد را ب جهــت بقــای خــود و رســیدن ب

ــگ  ــه جن ــن رو حاکــامن ب ــرد، ازای ــر جامعــه عــاری از فســاد باشــد، حاکــم و مســئول فاســد را منی پذی ــه اگ چراک

ــکل دهنده ی  ــای ش ــه و کانون ه ــود جامع ــاد در خ ــج فس ــت، تروی ــد رف ــش خواهن ــای بنیادین ــه و ارزش  ه جامع

ــود دارد  ــی وج ــای اجتامع ــددی از رسطان ه ــای متع ــروز منونه ه ــت. ام ــی اس ــاد حاکمیت ــای فس آن، از پیامده

ــامل منــودن ســوگند و پیــامن، دزدی، ارتباطــات  ــی، پای ــم و کشــنده اند؛ کاهــربداری، دروغگوی کــه همگــی بدخی

ــزه  ــی و نرمالی ــی اســت. رواج دروغگوی ــدام جهــت نابودســازی جامعــه ی انســانی کاف ــه هرک ــی و .... ک غیراخاق

منــودن آن گناهــی نابخشــودنی و خطــر آن از صــدای مبــب امتــی نیــز افزونــر اســت. اگــر مبــب امتــی، فیزیکــی، 

مخــرب و خطرنــاک اســت، دروغگویــی و نرمــال شــدن آن دنیــای معنایــی انســان ها و جوامــع را نابــود خواهــد 

ــای  ــه عرصه ه ــت ب ــاد حاکمی ــت. فس ــند داد اس ــال مس ــامن و رج ــاد حاک ــی از فس ــت ناش ــن فاک ــه ای ــرد ک ک

مختلــف سیاســی، اجتامعــی، فرهنگــی، اقتصــادی، آموزشــی و ... رسایــت منــوده و در اصــل رواج داده می شــود.
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بــا توجــه بــه اهمیــت اخــالق در حــوزه ی سیاســت، آیــا می تــوان از وجــود اخــالق در حــوزه سیاســی 

سیســتم ایــران ســخن گفت؟
اخــاق در سیســتم حاکمیتــی ایــران، نوشــته می شــود، خوانــده می شــود، اما عمــل منی شــود! در کتاب ها و به اشــکال 

مختلــف و به طــور نــر و نظــم وجــود دارد، داســتان ها و پندهــای بی شــامری دراین بــاره وجــود دارنــد؛ امــا دریــغ از 

عملــی منــودن آنهــا، اخــاق کــه شــاهین تــرازوی محاســباتی انســان ها و جوامــع بــر مبنــای معیارهــا و اصول ارزشــی 

اســت، در دیــدگاه سیســتم حاکمیتــی ایــران بــه معنــای اطاعــت بی چــون و چــرای جامعــه از حاکمیــت اســت! مطیع 

محــض بــودن، بلــه  قربان گــو بــودن، تســلیم مطلــق نظــام بــودن اســت، عمیقــا قــدر گــرا و جربگــرا بــودن، ایــامن بــه 

خداگونگــی حاکمیــت و عبدگونه گــی خویــش اســت، بــاور مطلــق بــه مصونیت نظــام و مدیریــت آن و درواقــع کور، 

کــر و الل بــودن اســت، اخــاق کــه شمشــیر برنــده جامعــه در مقابــل متامــی نابرابری هــا، ناهنجاری هــا و بی راهه هــا 

اســت و درواقــع نیــروی انســجام، اســتحکام، پایــداری و اســتمرار هســتی جامعــه اســت در نظــام حاکمیتــی ایــران 

تعریفــی واژگونــه دارد. اخــاق در سیســتم حاکمیتــی ایــران یعنــی مریــد مطلــق نظــام والیــت مطلقه ی فقیــه بودن، 

یعنــی جهــت نیــل بــه امیــال و اهــداف ولی فقیــه هــر اقدامــی مــروع و حــال و حتــی الزم االجرا اســت. بــرای مثال 

وضعیــت بیــکاری در جامعــه، تبعیض هــای طبقاتــی، جنســیتی و نــژادی و دینــی، رواج اعتیــاد بــه مــواد مخــدر در 

جامعــه، پارتی بــازی و رشــوه گیری، دزدی هــای کان ســازمانی  و برنامه ریزی شــده؛ منونه هــای ســلطان ســکه و فــروش 

اعضــای بــدن به دلیــل عــدم تــوان گــذران زندگــی به صــورت حداقــل یعنــی در حــد زنده مانــدن نــه زندگــی کــردن 

و... اخــاق در سیســتم حاکمیتــی ایــران به گونــه ای اســت کــه از علــی می گوینــد و بــر ســفره معاویــه می نشــینند،

برای رسبریدن حسین سینه می زنند،

در عمل علمدار سپاه یزیدیان اند، حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

در ســال های اخیــر بــر میــزان فســاد اداری و اقتصــادی در دســتگاه حکومتــی ایــران افــزوده شــده 

ــال آن، موجــی از نارضایتی هــای مردمــی را دربرداشــته اســت. از ســوی دیگــر دســتگاه  ــه دنب و ب

ــه ماهیــت دســتگاه  ــا توجــه ب ــا فســاد از هــر نــوع آن اســت. ب ــران مدعــی برخــورد ب قضایــی ای

قضــا در ایــران، می تــوان بــه ریشــه کن منــودن پدیــده فســاد توســط دســتگاه قضــا امیــدوار بــود؟

رشیــک دزد و رفیــق قافلــه َمثــل خوبــی در این بــاره اســت کــه تابــه امــروز آمــده و در پاســخ بــه ایــن ســوال بــه یــاد 

ایــن رضب املثــل افتــادم؛ قوه قضاییــه یکــی از ســتون های اساســی حاکمیــت اســت. شــاید اغــراق نباشــد اگــر گفــت 

ســتون اصلــی نظــام حاکمیتــی اســت. تــرازوی ســنجش در دســت ایــن قــوه اســت، یعنــی قالبــی کــه انســان ها و 

جامعــه را بــر آن مبنــا شــکل می دهنــد و در یــد قــدرت آنها اســت. فســادی که در نظــام حاکمیت ایــران وجــود دارد، 

هدفمنــد و کان اســت و ارتبــاط تنگاتنگــی بــا نظــام دارد، قوه قضاییــه ســتون اصلــی ایــن نظــام اســت، آیــا وقتی که 

رسچشــمه آبــی آلــوده باشــد، می تــوان انتظــار پاکــی آب جویبــار منشــعب از رسچشــمه را داشــت؟ البتــه کــه خیــر! 

پــس ایــن ادعایــی بیــش نیســت. ممکن اســت جهــت مجاب کــردن مــردم بگیروببندهایــی صــورت بگیرنــد، اما نیک 

می دانیــم کــه عامریــن، عاملیــن و کله گنده هــا در اماننــد و حتــی فربه تــر نیــز می شــوند، موتــور اصلــی گرداننــده ی 

فســاد دســت نخورده باقــی خواهنــد مانــد.  امــروزه ســلطان های فاســدی آشــکار شــده اند کــه از جنس مــردم جامعه 

نیســتند! آنهــا دســتی بــه درگاه داشــته اند و حتــی دارنــد. هرچنــد مســئله فســاد در کل قابــل قبــول نیســت، امــا درد 

مــردم آفتابــه دزد نیســت، درد مــردم آن دزدی نیســت که جهت ســیر کردن شــکم گرســنه ی خــود و یا بــرای فرزندانش 
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ــی به دســت  ــه ی اجتامع ــردن خزان ــی ک ــت  دزدی، کشــتی دزدی، خال ــردم دکل نف ــده اســت، درد م ــی دزدی نان

معــدودی از مقربیــن درگاه اســت. پــس شمشــیری کــه قاضی القضــات از رو بســته اســت در بریــدن دســت 

دزدان راســتین   ناتــوان اســت. البتــه ناگفتــه منانــد جهــت تسویه حســاب های قدرتــی و جناحــی ممکــن اســت 

دســت هایی بریــده شــوند و حتــی رسانــی بــه دار آویختــه، امــا بدانیــم تسویه حســاب و محاســبات اقتدارگرایانه 

نافــی عدالــت اســت و مســبب فســاد. امیــدوار بــودن بــه ایــن ادعــا یا ناشــی از جهل اســت یا دلیلی بــر حامقت!

بــا توجــه بــه تعمیــق پدیــده فســاد در متامــی حوزه هــا در نظــام ایــران، چــه راهکارهایــی بــرای 

ریشــه کن منــودن پدیــده فســاد و ابعــاد آن وجــود دارد؟

 سیســتم حاکمیتــی دولت مــدار و اقتدارگــرا بــا فســاد همــزاد اســت و ارتبــاط موجودیتــی و هویتــی 

ــودی  ــرار داده و خ ــی ق ــروه و حزب ــخص، گ ــدرت ش ــد ق ــات را در ی ــی امکان ــی و متام ــا مترکزگرای دارد، ماهیت

و غیر خودی ســازی می کنــد. غیرخــودی را در صــورت الحــاق )انتگراســیون، ذوب شــدن و آسیمیاســیون( 

می پذیــرد و در غیــر این صــورت نابــود خواهــد کــرد. یعنــی آلــوده کننــده و فســادزا اســت از ایــن رو 

اســت،  بنیادیــن مســئله فســاد، تحول ســازی در سیســتم حاکمیتــی الزم و رضوری  جهــت چاره یابــی 

ــه سیســتم مردم محــور و دموکراتیــک متحــول شــدن. راهــکار دیگــر،  یعنــی از سیســتم دولتــی و اقتدارگــرا ب

ــد  ــه آن هــم نیازمن ــودن، ک ــک ب ــه دموکراتی ــودن ب ــرا ب ــی اســت از دولت گ تحــول تدریجــی سیســتم حاکمیت

ســازوکارهایی اســت کــه دســت مــردم و نهادهــای مردمــی را در نظــارت، مواخــذه و حســاب خواهی 

بــاز بگــذارد و مــردم و آن نهادهــا تــوان اجرایــی در نظــارت، مواخــذه و حســاب خواهی داشــته باشــند.

مــورد اساســی دیگــر زنــده و پویــا گردانیــدن معیارهای بنیادین ارزشــی جامعه اســت. یعنی بازگردانــدن هنجارها 

و معیارهــای اخاقــی و کارا منــودن آنهــا در جامعــه و کانون هــای تشــکیل دهنده آن الزم و رضوری اســت، بــا 

زنــده و کارا شــدن معیارهــای ارزشــی جامعــه، آن موقــع جامعــه مطالباتــش را خواهــد شــناخت و نحــوه طلــب 

ــه ایــن وضعیــت  مطالباتــش را خواهــد یافــت و بی گــامن آنهــا را به دســت خواهــد آورد. زمانی کــه جامعــه ب

برســد، فســاد را به هیچ عنــوان نخواهــد پذیرفــت و جهــت ریشــه کن منــودن آن لحظــه ای دریــغ نخواهــد ورزیــد.

یو
نات

تر
آل

ن 
یرا

ی ئ
ه ر

شك
ی له 

ێز
ه



ن 
یرا

ی ئ
ه ر

شك
ی له 

ێز
یه

ده ڵ
ی گه ن

دیارده 
و

شۆرش ئاالن



ALTIRNATIVPJAK22   OFFICIAL MAGAZINE OF
 FREE LIFE PARTY OF   KURDISTAN  

ملمانــێ ناوخۆیــی و دەرەکییه كانــی رژێمــی داگیركــه ری كۆمــاری ئیســامی ئێــران، لــه  پێنــاو ســه پاندن 

و پته وه تــر كردنــی ده ســه اڵتی ره هــا و تاکــە کەســی "وه لــی فه قــی"، بووه تــه  هــۆكار و ســه رچاوه ی 

لــه  واڵتانــی ناوچەكــه . له راســتییدا  هــۆكاری ســه ره كی و  ئێــران و هێندێــك  لــه   دیــارده ی گه نده ڵــی 

به ســتێنی ســه ره تایی قه یرانــی هه نووكه یــی گه نده ڵــی ، ده گه ڕێتــه وه  بــۆ نــاوه ڕۆك و زهنییه تــی کۆمــاری 

ئیســامی ئێــران، ئــه م رژێمــه هه رله ســه ره تاو  بــه  رێبــازی گه نده ڵــی  هاتــه  ســه ر ده ســه اڵت و دواتــر، 

ــۆزی  ــر( ئاڵ ــدی زیات ــه اڵت وبه رژه وه ن ــه ر ده س ــه  س ــی، )ل ــتەمی جیهان ــەڵ سیس ــە گ ــه ری ل ــۆی ركه ب ــه  ه ب

و كێشــه ناوخۆیی وده ره كییه كانــی رووی لــه  زیادبــوون كــرد. بــه  چاوخشــاندنێك لــه  ســه ركرده وه كان و 

كارنامــه ی چــڵ ســاڵه ی ده ســه اڵتی سیســته می وه الیه تــی فه قــی، ئــه م راســتیه مان بــۆ روون ده بێتــه وه .

چــوار ده یــه به رســه ر  شۆڕشــی گەالنــی ئێــران تێپــەر دەبێــت، رژێمــی داگیركــه ری كۆمــاری ئیســامی ئێــران، هــه ر 

لــه  ســه ره تای شۆڕشــه وه ،   به دروشــمی ده ســته به ركردنی "ســه ربه خۆیی و ئــازادی" بــۆ گه النــی ئێــران، ده ســتی 

دانایــه  ســه ر ده ســتكه وته كانی شۆڕشــی گــه ل و ده ســه اڵتی بــه  ده ســته وه گرت. لــە هەمــوو بوارەکانــی سیاســی، 

ــه ی خســته   ــی دیك ــن و الیه نه كان ــزی بڕیارگرت ــه  هێ ــە  تاك ــوو ب ــد، ب ــوری وهت ــی، فەرهەنگــی و ئاب کۆمەاڵیەت

په راوێــزه وه . لــه  راســتیدا ئامانجــی نــه  پاراســتنی به رژه وه ندییه كانــی گــه ل بــوو، به ڵكــوو، تۆكمه تــر كردنــی پێگــه  

و ده ســه اڵتی به شــێك لــه  مــه ال شــێعه كان بــوو كــه  لــه  ده وری خومه ینــی كــۆ ببوونــه وه وه . بێگومــان یه كه میــن 

و ســه ره كی تریــن رێبازیشــی په نــا بــردن بــوو بــۆ سیســته می ســیخوڕی و بــه  كارهێنانــی هێــزه  چه كــداره كان. 

هه ڵبــژارد.  بنه ڕه تــی  پێوانێكــی  وه ك  كۆمه ڵــگای  كردنــی  بێده نــگ  و  ســه ركوت  هه رله ســه رتاوه   رژێــم 

كه وابــوو شۆڕشــێک کــە بــە رەنــج و خوێنــی گــەالن پێکهاتبــوو، کەوتــە ژێــر دەســەاڵتداریه تی بەشــێک لــە مــەال 

ــه .  ــه  ناوچه ك ــڕ ل ــی ده ســه اڵتێكی ســه ره ڕۆ و ئاژاوه گێ ــۆ دروســت بوون ــوو ب ــه رتایه ك ب ــه ش س ــێعه كان. ئه م ش

ــی  ــری، ئایین ــی، فك ــه  سیاس ــوو الیه ن ــاوكاری هه م ــداری و ه ــه  به ش ــایه تی، ب ــه اڵتی پاش ــه  دژی ده س ــۆڕش ل ش

ــان  ــان و ژن ــدا، گه نج ــه م الیه نانه ش ــوو ئ ــو هه م ــه ركه وه ت. له نێ ــتیپێكرد و س ــران، ده س ــاوازی ئێ ــی جی و گه الن

ــر  ــه  دوات ــوو ك ــه  ب ــه  گرینگ ــه و خاڵ ــه ش ئ ــڕا، ئه م ــه ره كه یان گێ ــی س ــك رۆڵ ــه نگ و دینامی ــزی پێش وه ك هێ

رژێــم وه ك مه ترســییه ك بــۆ خــۆی ده زانــی و هه وڵــی له ناوبــردن و بێكاریگه ركردنــی دا؛.چــوون ده یزانــی   

ــه   ــه اڵت زۆر زوو ب ــامن ده س ــه وه . وه ك بینی ــۆی ده بێت ــه رووی خ ــه  رووب ــز و ماته وزه ی ــه م هێ ــت  ئ زۆری پێناچێ

تووندتریــن شــێواز رووبــه رووی الیه نــه  نــاڕازی و بیرجیــاوازه كان بوویــه وه . به تایبــه ت هه مــوو ده رفــه ت 

و ده رتانه كانــی كار و چاالكــی سیاســی و كۆمه اڵیه تــی بــۆ جه وانــان و ژنــان له ناوبــرد. بــه  راگه یاندنــی 

ــه پ و  ــزه  چ ــران، هێ ــه ركوت ك ــه ره ب س ــه وه . ع ــن بوون ــۆ و كوش ــه رووی قه اڵچ ــورد رووب ــاد، ك ــوای جیه فه ت

سوسیالیســته كان، رۆشــنبیران و بیرجیاوازانــی دیكــه ، بــه  سیاســه تی گرتــن، ئه شــكه نجه و ســێداره  بێده نــگ كــران. 

ــزی و  ــی یه كری ــی، له ناوبردن ــی و مه زهه ب ــی و زمان ــی فه رهه نگ ــتنی ناکۆک ــتكردن و پێشخس ــە دروس ــم ب  رژێ

ــدا،  ــی په ره پێ ــوون و دوژمنایه ت ــی پارچه ب ــج، عه قلییه ت ــرده  ئارمان ــی ك ــی ئێران ــتیانه ی گه الن ــی ئاش پێكه وه ژیان

ئه مــه ش بــوو بــە بناغــەی تێکچوونــی متامنــە لــە نــاو هێــزە شۆرشــگێره كان، کــە هــەر كامه یــان نوێنه رایه تــی و 

رێبه رایه تــی بەشــێک لــە کۆمەڵــگای ئێرانیــان ئەکــرد.

رژێــم ته نیــا بــه  ناوخــۆی ئێرانــه وه  رانه وه ســتا، لــه  قۆناخێكــی دیكــه دا و لــه  ژێــر نــاوی "په ره پێدانــی شۆڕشــی 

ئیســامی" و پته وتــر كردنــی ده ســه اڵتی شــێعه ی ئێرانی_قومــی، ده ســتیكرد  بــه  بونیــاد نانــی رێكخــراوه  گه لێكــی 



ــه م  ــه ی ئ ــرده وه  و كارنام ــووریه . ك ــراق و س ــان، عێ ــه ر وه ك لوبن ــی ده ورووب ــه  واڵتان ــی ل ــی و سیاس مه زهه ب

ــه وه ی  ــرۆر، قوڵركردن ــڕی، تی ــه  ئاژاوه گێ ــره  ل ــوژی، سیاســی وله شــه كه رییه وه ، پ ــواری ئایدیۆل ــه  ب رێكخســتنانه  ل

ناكۆكییــه  مه زهه بــی و سیاســییه كان لــه و واڵتانــه. هــه ر بۆیــه  لــه  پــاش چه ندیــن ســاڵ خه ڵكــی ئــه و واڵتانــه ش 

لــه  زهنییــه ت و سیاســه تی مــه ال ده ســه اڵتداره كانی ئێــران تێگه یشــتوون و داوای نه هێشــن و له ناوبردنــی 

ده ســتووپه یوه ندكانی ئێــران لــه  واڵته كه یــان ده كــه ن، منوونــه ی هــه ره  زینــدوو وبه رچــاو، واڵتــی )لوبنــان وعێراق(

ه . مژارێكــی دیكــه  كــه  پێویســته  ئامــاژه ی پێــی بكه یــن، ئه وه یــه  كــه  كۆماری ئیســامی ئێران هــه ر له  ســه ره تاوه ، 

ــه رمایه گوزاری و  ــن س ــه كه ری داوه  و زیاتری ــواری له ش ــه  ب ــی زۆری ب ــه دره وه ی واڵت، گرینگ ــۆ و چ ل چ له ناوخ

ــێ  ــا ده ب ــه وه ، هه روه ه ــه  روون بكه ین ــه م بابه ت ــه  هــۆكاری ئ ــه  ك ــردووه . گرینگ ــۆ ته رخــان ك ــی ب ــی واڵت داهات

بزانییــن رژێــم لــه  بــواری له شــه كه رییه وه  چــۆن خــۆی به رێكخســن كــرد و ئێســتاش لــه  چ ئاســتێكدایه . 

ــووە،  ــک ئەب ــەرکەوتن نزی ــە س ــک ل ــەت کاتێ ــران، به تایب ــی ئێ ــاوی گەالن ــاڵی ۱۳۵۷ی هه ت ــی س ــه  راپەڕین ل

ئەڕتەشــی ئێــران لــە بەرانبــەر راپەڕینــی گــەالن بێدەنــگ مــا، ئــەو بێدەنگیــە بــووە هۆكارێــك کــە خومەینــی 

تەدبیــری راپەڕینــی گــەالن لــە داهاتــوودا بگــرێ. بــۆ ئــەو مەبەســتەش هــەر لــە ســەرەتای گەڕانــەوەی بــۆ ئێــران، 

لەســەر هێزێکــی ئاڵرناتیــو بــۆ ئەڕتــەش بــە جیــددی راوەســتەی کــرد. هەروەهــا ئــەوەی دەزانــی کــە هێــزی 

ئەڕتــەش، لــه  بــواری سیســتەمی فه رمانده یــی، رێكخســتنی و ته كنیكیشــه وه ، هێزێکــە کــە لــە ژێــر هژمۆنــی و 

كاریگــه ری زلهیزانــی جیهانیــه و  بــه  تایبــه ت لــه  الیــه ن ئه مریــكاوه  بەڕێــوە ده برێــت. هه ربۆیــێ بڕیاریــان گــرت 

كــه هێزێــک بەنــاوی "ســوپای پاســدارانی شۆڕشــی ئیســامی" دروســت بکــەن. ســه ره تا وایــان بانگه شــه  ده كــرد 

كــه  ســوپا بــۆ پاراســتنی دەســتکەوته كانی شۆڕشــی ئێــران بــە رێكخســن ده كرێــت؛ بــەاڵم لــە راســتیدا، ســوپای 

پاســداران لەســەر بنەمــای پێشــگرتن لــە راپەڕینــی گــەالن لــە بەرانبــەر دەســەاڵتی نــوێ، دروســت بــوو، ئــه وه ی 

دیكــه ، تەنیــا پرۆپاگەندەیێکــی ئایدیۆلۆژیکــی و میدیایــی بوو. هــاوكات، سیاســه تی الوازكــردن و بێكاریگه ركردنی 

ــەش،  ــوپا و ئەرت ــوان س ــە نێ ــەاڵت ل ــەڕی دەس ــتیپێكرد، ش ــران  ده س ــه كه ری ئێ ــی له ش ــه  گۆڕه پان ــه ش ل ئه رت

ــاش خــۆی هێشــتووە.  ــە پ ــە هــەزاران رووداوی رەش و ناحــه زی ل ــوو کــە ب تێکهەڵچوونێکــی سەرســوڕهێنەر ب

هێــزی ســوپای پاســداران کــە متامنــەی ســەرکردەکانی رژێمــی نوێــی به ده ســت هێنابوو،لــە )شــەڕی هەشــت 

ســاڵەی نێــوان ئێــران و عێــراق( دا، رۆڵێکــی بــە کاریگــەری هەبــوو. هەروەهــا لــه  شــه ڕی نێــوان هێــز و الیه نــه  

ــه و  ــر ئ ــوو و   دوات ــی ســه ره كی هه ب ــدی، رۆڵ ــه  گــه ڵ ده ســه اڵتی ناوه ن ــی كوردســتان ل ــی رۆژهه اڵت كوردییه كان

شــه ڕه یان، بــه  فه تحــی كوردســتان پێناســه  كــرد. ســوپای پاســداران بــه كۆمه ڵكــوژی، گرتن و ســێداره،  رووبــه ڕووی 

هێــزه  كوردییــه كان و گه لــی رۆژهــه اڵت بوونــه وه . توانیــان هێــزه  كوردییــه كان بــه  تایبــه ت كۆمه ڵــه  و دیمۆكــرات 

دوور بخه نــه وه  و الوازیــان بكــه ن، ئه مــه ش بــوو بــه  هۆكارێــك كــه  ســوپای پاســداران به هێزتــر بێــت و به حــه ز 

و كه یفــی خــۆی لــه  كوردســتان و ناوچه كانــی دیكــه  پێگــه و جێگــه ی خــۆی پته وتــر بــكات. تەنانــەت پــرۆژەی 

"ســه رله نوێ بونیادنانــەوەی قۆناخــی دوایــی شــەڕ"ی گرتــە ســەر ئەســتۆی خــۆی. بــەم شــێوەیە جومگه كانــی 

ــێ.  ــی ســوپا پێکبهێن ــە ویســت و داخوازەکان ــرد ک ــی ناچــار ک ــە دەســتی خــۆی و دەوڵەت ــی گرت ــووری واڵت ئاب

ــوو  ــەوەش ب ــی ســوپای دروســت کــرد، ئ ــراق، هژمۆن ــە عێ ــەر ب ــە کوردســتان و شــەڕی بەرانب قۆناخــی شــەڕ ل

ــاد  ــه رله نوێ بونی ــی س ــه  قۆناخ ــا ل ــی. هەروەه ــەاڵتی ناوخۆی ــەڕی دەس ــی، دزی و ش ــەرەتای گەندەڵ ــە س ب

نانــەوەی ژیرخــان و ســەرخانی واڵت لــه  دوای شــەڕ، بناغــەی گەندەڵــی ئابــووری لــە نــاو پێكهاتــه وه  و 

جه ســته ی)به ده نه ( ســوپا هێنایــه  ئــاراوه . بــە دەســتکەوتەکانی شــەڕ و ئابــووری، رێــگای ده ســتێوه ردانی 
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ســوپا لــە سیاســه ت و سیســته می ئیــداری دەوڵــەت و حکوومەتــدا کرایــەوە. ئیــدی لــەم ســۆنگەوە هــەر 

دەوڵەتێــک کــە پشــت بــە ســوپا نەبەســتێ، بــۆ مــاوەی درێژخایــه ن ناتوانــێ لــە دەســەاڵتدا مبێنێتــەوە.

ــی  ــاش دەناس ــاواك(ی ب ــی پاشایه تی)س ــری رژێم ــاری وهه واڵگ ــران، دەزگای زانی ــامی ئێ ــاری ئیس ــا كۆم هەروەه

و دەیزانــی کــە ئــەو دەزگایــه ، لــە الیــان سیســتەمی دەســەاڵتداری ناوەندیــی جیهانیــەوە دروســت بــووە. 

هــه ر بۆیــه  دزگای)ئیتاڵعــات( یــان وه ك ئاڵرناتیــو و جێگــره وه ی دامــه زران. هەروەهــا، بــۆ ئــەوەی کــە کۆمەڵــگا 

بەگشــتی بێکاریگــەر ببێــت، پــرۆژەی "بەســیجی جەماوەری"یــان پێشخســت. بــە ئــەم پــرۆژە تازەیــە، بــێ 

باوەڕییــان لــە ناوهەمــوو گۆڕەپانەکانــی ژیــان و كۆمه ڵــگا و بگــره  بنه ماڵه كانیــش، دروســت كــرد و په ره یــان پێــدا. 

ئــەوەش رێبازێكــی تــازە بــۆ کۆنرۆڵکردنــی یەکــە یەکــەی تاکه كانــی نــاو کۆمەڵــگا بــوو. لــە پــرۆژەی بــە بەســیج 

ــاوەی  ــۆ م ــی، ب ــیخوری ناوخۆی ــگای س ــە رێ ــتنی دەســەاڵت ل ــی پاراس ــی مکانیزم ــج دروســت کردن ــردن، ئارمان ک

درێژخایەنــە. بەســیج هێزێکــە بــۆ کۆنــرۆڵ کردنــی هەمــوو چیــن و توێژەکانــی کۆمەلــگا، لــە منــدااڵن و ژنــان و 

بگــره  تــا مامۆســتا و كرێــكار و هتــد.  هیــچ سیســتەمێکی دیکــه  لــە هیــچ شــوێنێكی جیهــان، بــەم شــێوە خــۆی 

ــواری  ــە ســەر ب ــی ل ــووە. بەســیج، بەتایبەت ــا نەگرت ــگای بەبنەم ــردووە و ســیخورکردنی کۆمەل ــە رێكخســن نەک ب

ســایكۆلۆژی جەوانــان کاریگەرییەکــی خرابــی بنەڕەتــی دانــاوه ، جــه وان کــە هەمیشــە هێــزی رێكخســن کــردن و 

ــا  ــه وه . هه ت ــرش بۆت ــن هێ ــه رووی زیاتری ــران، رووب ــی ئێ ــەاڵتی مەالكان ــر دەس ــە ژێ ــووە، ل ــن ب ــت گرت هەڵوێس

ــه دراوه . ــان ن ــه  گه نج ــه ت ب ــی تایب ــا ناوه ندێك ــراوه  ی ــچ رێكخ ــی هی ــوون و چاالك ــه  هه ب ــگا ب ــه  رێ ــتێك ك ئاس

ئێــران هەروەهــا لــه  پێنــاو په ره پێــدان بــه  ده ســه اڵتی خــۆی لــه  هه رێمه كــه ، هێــزی "ســوپای قــۆدس"ی  دامه زرانــد.

 ســوپای قــۆدس لــە زۆرینــەی ئــه و واڵتانــەی کە شــێعەی تێیــدا دەژیــن، وەک هێزێکی ئۆپراســیۆنی دژ بــە نارازیان و 

نه یارانــی رژێــم بــە کار هێنــدرا. بــە رێــگای ئــەم هێــزەوه ، گەلێــک لــە سیاســه مته دار و كه ســایه تی جیــاوازی دژبــه ری 

ــە  ــزی چەکــداری، ل ــرۆر و کۆمەڵکــوژ كــران. له گــه ڵ ئه مه شــدا، دروســتکردنی هێ ــه ت كــورده كان تی ــم، به تایب رژێ

لوبنــان، عێــراق، یەمــەن، ئەفغانســتان و هتد، وەک سیاســەتێكی بنەڕەتی لەشــکەری، بۆ ســوپای قۆدس ده ستنیشــان 

كــرا و ســااڵنه ، میلیاردهــا دواڵر پــارە لــە ســامانی گشــتی ئێــران بــۆ ئەو هێــزە ملیشــیایانە تەرخــان دەکرێ. بــە رێگای 

ئــەم هێــزە ملیشــیایانەوه ، ئێــران لــە واڵتانــی لوبنــان و عێــراق بوو بــە هێزی ســەرەکی. بێگومان ئــه و دۆخــه  ناله بارو 

ــه تگه لێكه . ــا سیاس ــی وه ه ــڕه و كردن ــی په پ ــدراو و ئه نجام ــران، راســته وخۆ گرێ ــه ی  ئێ ــران و ئاڵۆزیی ــه  قه ی پڕل

کێشــەیەکی دیکــەی بنەڕەتــی ئێــران لــه  بــواری له شــكه رییه وه ، کێشــەی وزە و چەکــی ناوه كییــه . ئێــران لــە ژێــر 

ــی  ــه اڵتی رژێم ــه رده می ده س ــە س ــه ر ل ــی، ه ــتیانه ی وزەی ناوه ك ــی ئاش ــن و به كارهێنان ــت خس ــاوی بەدەس ن

پاشــایه تیه وه ، بــە تەمــای بەدەســت خســتنی چەکــی ناوه كییــه . ئــەو کێشــەیە  لــه  ســااڵنی رابــردوودا و لــە ملمانێی 

نێــوان ئەمریــکا و ئێــران، بــووه  بــه  بابه تێكــی ســه ره كی. ئەمڕۆکــەش گەالنــی ئێــران باجی ئــەو ملمانێیــه  ئەدەنەوە. 

بابەتــی چەکــی ناوه كــی یــەک لــە هەڵــە ئێســراتژییەکانی رژێمــی ئێرانــە، چــوون بــە پێداگــری لە ســەر ئــەو بابەتە، 

ــەم  ــەر ئ ــە س ــران ل ــووربونی ئێ ــردووە. س ــی ک ــۆی قۆربان ــه تی ده ره وی خ ــووری و سیاس ــی ئاب ــەی ژێرخان زۆرین

ــووه  و نابێــت.  ــچ الیەنێــک نه ب ــۆ هی ــچ ســوودێکی ب ــە و هی ــی ئێران ــدی گەالن ــەواوی دژی بەرژەون ــە ت ــە، ب بابەت

 سیســتەمی لەشــکەری ئێــران هه رچــه ن  لــه  بــواری مرۆڤیــه وه ، ژمارەیەکــی بەرچــاو لەشــکەری هەیــە، بــەاڵم خاوەن 

ته كنیــك  و تەکنۆلۆژیــای ســەردەمی نیــە، بــە تــەواوی هێزێکــی کاســیکە. هەرچەنــدە خــاوەن ژمارەیەکــی بەرچــاو 

لەشــکەر و کەرەســەی شــەریش بێــت، بــەاڵم ئیــدی خــاوەن ئــەو بیــر و بڕوایــەی ســەردەمی ســەرەتای شــۆرش نیــە. 

زۆرینــەی هێــزی لەشــکەری ئــەم راســتییە دەبینــن، کاتــی روبەڕوبوونــەوە لــە گــەڵ هێزێکــی بــە ئەزموونــر، توانــای 
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بەرگرییــان نیە.لــه م ســااڵنەی دوایــدا هــەر چەنــدە لــە بــواری نــوێ بوونــەوەی تەکنیکــی و تاکتیكیه وه  راوەســتە 

ئەکــەن، جارێکــی تــر دەبینیــن کــە تەنیــا دەتوانــن لــە بەرانبــەر هێــزی بچــووک و الواز راوەســن. لــه  الیه كــی 

ــز و  ــای بەهێ ــا تەکنۆلۆژی ــواری ســه ربازی و له شــكه ریدا، تەنی ــه  ب ــه  ل ــن ك ــر نه كه ی ــه  بی دیكــه وه  پێویســته  ل

تاکتیکــی ســەرکەوتوو، هــەر شــت نیــە؛ بەڵکوو بــاوەڕی و متامنە بە سیســتەم و فکرێک کە شــەڕی بۆ ئەکریت، 

لــە ســەرووی هەمــوو شــتێکە.  هێــزی شــەڕ هەمیشــە لــە بــاوەڕی و ئیامنــی جەوانانــەوە ســەرچاوە ئەگــرێ. 

ئەمرۆکــە بەشــێکی زۆری جەوانانــی ئێرانــی، ئامــادە نین لــە پێنــاو دەســەاڵتی زۆردار و نادادپەروەدا شــەڕ بکەن 

و گیانیــان بەخــت بکــەن. دەســەاڵتداران و داگیركه رانــی ئێــران، ئــەم راســتیە ئەزانــن و ترســیان لەمــە هەیــە.

ــران  ــزی لەشــکەری ئێ ــی گشــتیدا، رەوشــی هێ ــد خاڵ ــە چەن ــن، ل ــی پێبێنی ــە کۆتای ــەم بابەت ــەوەی ئ ــش ئ پێ

کــە بناخــە و ســه رچاوه ی هەمــوو گەندەڵیه کانــی رژێمــه ، دەتوانیــن بــەم شــێوەیە پێناســە بکەیــن. 

ــدە  ــیکە، هەرچەن ــی کاس ــەوە هێزێک ــک و تاکتیک ــواری تەکنی ــە ب ــران، ل ــکەری ئێ ــزی لەش ــتی هێ ــە گش ب

پشــت بــە دامــەزراوە مووشــەکیەکانی دەبەســتێت، بــەاڵم ناتوانێــت شــەرێکی بەهێــز بەڕێــوە ببــات. 

هەروەهــا، بــه ش  و باڵــه  جیاوازه كانــی هێــزه  ســه ربازییه كانی ئێــران لــە ســەر الوازی یەکــری، خۆیــان 

گــەورە دەکــەن. ســوپا و ئەرتــەش لــە ســەرەتای شۆڕشــی ئێرانــەوە، دژبــەری یەکریــن و هێشــتا ناکۆکییەکانــی 

نێوانیــان کۆتایــی نەهاتــووە. ئەمڕۆکــە بــە ئەرکــدار کردنــی فەرماندەکانــی ســوپا لــە نێــو ئەرتەشــدا، دەیانهەوێ 

ــەش  ــوپا و ئەرت ــزی س ــی هێ ــەت و ئیمکانەکان ــە دەرف ــک ک ــەاڵم، کاتێ ــەن؛ ب ــەر بک ــەیە چارەس ــەم کێش ئ

بەیەکــەوە بــه راورد بکرێــت، بــە ئاشــکرایی دەرده کــەوێ کــە ناکۆکیــەکان چەنــدە بنەڕەتــی و قووڵــن.

 ســوپا کــە وەک هێــزی پاراســتنی رژێــم، پارێزوانــی لــە نرخ و بەهاکانــی کۆماری ئیســامی دەکرد و لە ســەر ئەو 

بنەمایــە دروســت کرابــوو. ده مێكــی درێــژە  كه  بە هــۆكاری گەندەڵــی و دزی فەرماندەکانی، متامنــه  و ئیعتباری 

رابــردوی لــە دەســت داوە. ســوپا هێــزی خــۆی لــە باوەڕیــی ســەربازه كانه وه  دەگــرت، هه نووكــه ش، ســەرباز 

بــاوەڕی بــە سیســتەمی ســوپا و فەرماندەکانــی نەمــاوە، گەورەتریــن کێشــەش لــە هێــزی لەشــکەریدا ئەوەیــە 

ــوننه   ــی و س ــی مه ده ن ــوژی خه ڵك ــێ. کۆمەڵک ــی نەمێن ــە فەرماندەکان ــه كه ر، ب ــه رباز و له ش ــەی س ــە متامن ک

ــی  ــه  بیروهۆش ــه  ل ــانی و به مزووان ــدرانه وه ، به ئاس ــوپای پاس ــه ن س ــه  الی ــراق ل ــووریه  و عێ ــی س مه زهه به كان

ــت  ــەورەی دروس ــی گ ــێ باوەڕیەک ــەش ب ــه وه . ئەم ــاك نابێت ــێ و پ ــتدا ده رناچ ــی ناوەڕاس ــی رۆژهەاڵت گەالن

کــردووە و لــە دەروەی ئێــران، ســوپا وەک هێزێکــی داگیرکــەر و تااڵنکــەر ده بیرێــت وپێناســه ی بــۆ ده كرێــت.

هه مــوو  ئێــران،  ئیســامی  كۆمــاری  داگیركــه ری  رژێمــی  ده ســه اڵتی  ده یــه،   چــوار  له پــاش  ئێســتا    

چیــن و توێژه كانــی كۆمه ڵــگای ئێــران، بــه  باشــرین شــێواز سیاســه ت و زهنییه تــی ده ســه اڵتدارانی 

ناڕه زایه تییــه كان  ئاســتی  بینیــامن،  رابردووشــدا  لــه  رۆژانــی  ناســیوه  و هــه روه ك  ئێرانیــان  گه نده ڵــی 

قۆناخــه دا،  لــه م  هه ربۆیــه   له ناوچــوون.  لێژگــه ی  كه وتووه تــه   رژێــم  و  لووتكــه   گه یشــتووه ته  

و  شۆڕشــگێر  هێــزه   به تایبــه ت  كۆمه ڵــگا  پێشــه نگانی  هه مــوو  سه رشــانی  ده كه وێتــه   كــه   ئه ركێــك 

ئازادیخــوازه كان، رۆشــنبیران، كریــكاران و ژنــان و جه وانــان، ئه وه یــه كــه  بــه  یه كگرتوویــی و یه كریــزی 

بــده ن. تێكۆشــانی خۆیــان  بــه   درێــژه   بكــه ن و هه تــا  ســه ركه وتن  رێكخســن  بــه   زیاتــر خۆیــان 
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در ایــن نوشــتار به طــور مفصل بــه بررســی  بُعد تاریخی  

ــه  ــران  پرداخت ــت ای ــتگاه حاکمی ــده فســاد در دس پدی

شــده اســت کــه بخــش نخســت آن را در ایــن شــامره 

می خوانیــد. 

اشاره

اهون چیاکو
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فســاد بنیادین
 تااز کورش و داریوش

فساد را چگونە تعریف کنیم؟

ابتــدا بایــد تعریفــی جامــع و صحیــح از فســاد را ارائــە دهیــم. تعریف مرســوم از فســاد، از منظر مــا ناکافــی و حتی تحریفی 

عامدانــە اســت، جهــت الپوشــانی کــردن جنبەهــای صحیــح و کلــی از تعریــف پدیــدە فســاد. محــدود کــردن تعریــف فســاد 

بــە اقدام هــای فــردی و گروهــی خــارج از موازیــن حقوقــی و قانونــی یــک ســاختار دولتــی، نەتنهــا ناکافیســت، بلکــە بایــد 

شــکل کان و عمــدە خــود ایــن ســاختار و موازیــن را به عنــوان وســیلە دامــن زدن بــە فســاد در متــام ابعــادش معرفــی کــرد.

درواقــع مــا منی توانیــم جامعــە طبیعــی و بــدوی را برخــوردار از فســاد متصــور شــویم، چــرا کــە در آن مقطــع از 

حیــات اجتامعــی بــر، هنــوز پدیدهــای چــون ســتم جنســی، ســتم طبقاتــی و ســتم ملــی، به عنــوان ســە ســتم عمــدە 

جامعــە دولت گــرا کــە مابقــی ســتم ها و مظــامل در محــور ایــن تثلیــث ظلــم و ســتم انجــام می گیرنــد، محلــی از 

ــرا اساســاً به طــور  ــن تحریــف اجتامعــی و تاریخــی دارد. جامعــە دولت گ ــراب نداشــتەاند. درواقــع فســاد ریشــە در ای اِع

ــا  ــی ت ــون حموراب ــی از قان ــن دولت ــن و موازی ــب قوانی ــودە و تصوی ــروج فســاد ب ــخ م ــن و ســامامنند در طــول تاری بنیادی

منشــور حقــوق بــر زمــان معــارص مــا، تاشــی بــودە جهــت تحریــف انظــار و افــکار عمومــی از ایــن واقعیــت.

ــە  ــاً ب ــوان فســاد را رصف ــس منی ت ــدە. پ ــە ریشــە دوانی ــج هــزار ســال اســت ک ــش از پن ــن سیســتم فاســد تاریخــی بی  ای

ــتان  ــرس و کوردس ــە زاگ ــدا ب ــد ابت ــاد هرچن ــتم فس ــن سیس ــرد. ای ــدود ک ــی مح ــی و کنون ــرەی حقوق ــک دای ــروج از ی خ

ــە  ــای جامع ــن جنبەه ــت گش ــد از سس ــی بع ــت؛ ول ــت- تاخ ــران اس ــات ای ــە ف ــن ب ــە دروازەی بین النهری ــروزی- ک ام

طبیعــی در اواخــر کنفدراســیون مــاد و تشــکیل سیســتم مــاد ـ پــارس بــە روایــت تاریــخ )هرچنــد بایــد بــا دیــدە تردیــد 

ــتمی  ــە سیس ــوش، ک ــان داری ــورش و در زم ــد از ک ــی بع ــتم خروان ــن سیس ــد از تکوی ــت( و بع ــە نگریس ــن مقول ــە ای ب

تکامــل یافتەتــر از زمــان کــورش بــود، پایەگــذاری شــد. ازآن پــس هجمــە ایــن فســاد برعکــس گذشــته کــە بیشــر جنبــە 

بیرونــی داشــت و در برابــر آن مقاومــت صــورت می گرفــت، جنبــە درونــی یافــت و ٢٦ قــرن اســت کــه فســاد و چپــاول 

در فــات ایــران رخــت برنبســتە. بویــژە در قــرن اخیــر بــا تبعیــت از فرماســیون دولــت ـ ملــت ایرانــی و فســاد مضاعــف 

ــاهد  ــدرن، ش ــیوهای م ــا ش ــی ب ــی ایران ــتم خروان ــنتی سیس ــاد س ــیوهای فس ــن ش ــن گش ــم و عجی ــە کاپیتالیس مدرنیت

ــت. ــم پرداخ ــە آن خواهی ــتار ب ــن نوش ــە ای ــە در ادام ــتیم ک ــدتر هس ــت فاس ــە غای ــتمی ب ــده و سیس ــن پدی ــدید ای تش

سیستمی کە بنیاد و تداومش بر فساد استوار است

جهــت اثبــات اینکــە کلیــت سیســتم خروانــی بــر پایــە فســاد و بــا عوامــل خارجــی بنــا شــدە و هیــچ ســنخیتی بــا ماهیــت 

ــیوەی شــکل گیری  ــە ش ــاە ب ــیری کوت ــد س ــدارد، بای ــا ن ــن جغرافی ــاکن در ای ــای س ــع و خلق ه ــی جوام تاریخــی و اجتامع

ــد  ــە، چن ــاد در خاورمیان ــل از می ــزارەی اول قب ــرون اول ه ــا ق ــزارەی دوم ت ــخ در ه ــت تاری ــە روای ــیم. ب ــتە باش آن داش

ســاختار سیاســی، اجتامعــی، فرهنگــی، اقتصــادی و نظامــی وجــود داشــتەاند. در نواحــی جنوبــی بین النهریــن بــا جنــگ 

ــت  ــا مرکزی ــور ب ــوار آش ــوری خون خ ــن، امپرات ــاملی بین النهری ــی ش ــل، و در نواح ــوری باب ــی امپرات ــای پی درپ و ادغام ه

نینــوا در عرصــە حضــور بوده انــد، در فلســطین و ارسائیــل امــروزی یــک ســاختار مونارشــیک یهــودی و در آســیای صغیــر 

ســاختار سیاســی لیدیــا وجــود داشــتە. همچنیــن در نواحــی رشق از سلســلە جبــال زاگــرس تــا نواحــی شــامل رشقــی کــە 

ــوب  ــاز و مناطقــی از جن ــی، مناطــق قفق ــە، و در نواحــی شــامل غرب ــربز، آســیای میان مناطقــی چــون نواحــی خــزر و ال

آســیای صغیــر، در نواحــی جنوبــی و جنــوب رشقــی فــات ایــران ماننــد ســواحل خلیــج و دریــای عــامن، جوامــع کوچــک 

و بــزرگ به طــور کنفدراســیون های عشــیرەای بــە حیــات اجتامعــی، سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی و دفاعــی خــود 

ــد  ــورد هجمەهــای دهشــتناک آشــور می بینن ــع، خــود را در معــرض و م ــن مناطــق و جوام ــد، بیشــر ای مشــغول بوده ان

ــد. ــە متحــد گردن ــر آنک ــن نیســت، مگ ــد برایشــان ممک ــن تهدی ــع ای ــع و دف ــکان رف ــی ام ــا بەتنهای ــک از آنه ــە هــر ی ک

ــردد  ــاد گ ــد، ایج ــیع و نیرومن ــیونی وس ــیدن کنفدراس ــور رس ــە ظه ــە منص ــات ب ــە موجب ــردد ک ــث می گ ــم باع ــن ه ای
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کــە هامن طــور قرائــن و شــواهد تاریخــی داللــت دارنــد در قــرن هفتــم پیــش از میــاد، کنفدراســیون مــاد بــە 

ــم  ــە آن ه ــل ک ــوری باب ــا امپرات ــیون ب ــن کنفدراس ــردد. ای ــکیل می گ ــروزی تش ــتان ام ــن و کوردس ــرس که ــت زاگ مرکزی

از ناحیــە امپراتــور وســیع تر از خــودش احســاس تهدیــد می کنــد، متحــد می شــود و بــە ایــن ترتیــب امپراتــوری 

آشــور توســط ایــن نیــروی عظیــم مــروب رضبــات مهلــک و درنهایــت رسنگــون و فرومی پاشــد. در نتیجــە بعــد 

ــوان  ــر، به عن ــیای صغی ــا در آس ــت لیدی ــل و دول ــوری باب ــیع تر، امپرات ــاد وس ــا ابع ــاد ب از فروپاشــی آشــور کنفدراســیون م

ســاختار زندگــی اجتامعــی، سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی و نظامــی بعــد از فروپاشــی آشــور در منطقــە می ماننــد.

هامن طــور کــە اشــارە شــد، در دورە قــرون متأخــر هــزارە دوم و قــرون اولیــە هــزارە قبــل از میــاد، در کنــار ســاختارهای 

ذکــر شــدە در ســطور فــوق، یــک ســاختار پادشــاهی یهــودی در فلســطین و ارسائیــل امــروزی موجــود بــود کــە در هــرم 

قــدرت آن تلفیقــی از شــیخ و شــاە ایجــاد کــردە بودنــد، یعنــی ویژەگــی سیاســی و دینــی را درهــم عجیــن کــردە و بــر مســند 

ــد. ــد از موســی بودن ــە داوود و ســلیامن از شــاخص ترین شــاە و پیامربانشــان بع ــد ک ــرار دادە بودن ــدرت و رأس هــرم ق ق

یهودی هــای ســاکن در ایــن منطقــە شــامل ١٢ قبیلــە بودنــد، کــە مــورد حملــە آشــور قــرار گرفتنــد و ١0 قبیلــە 

ــاید  ــد، ش ــدە منودن ــق پراکن ــن مناط ــان ای ــان مردم ــرس در می ــق زاگ ــر در مناط ــاملی و بیش ــن ش ــە بین النهری ــا را ب آنه

وجــود روســتاها و محلەهــای یهودی نشــین در کوردســتان بــە ایــن موضــوع برمی گــردد، از ســوی دیگــر دو قبیلــە 

باقیامنــده مــورد هجــوم بابــل در زمــان زمامــداری بخــت النــر، پادشــاە بابــل قــرار گرفتنــد کــە اتفاقــاً ایــن دو 

قبیلــە از قبایــل ثرومتنــد و ارشافیــان و رهــربان یهــود بودنــد؛ امــا برعکــس عملکــرد آشــوری ها کــە یهودی هــای 

رانــدە شــدە از محــل خودشــان را به جــای محبــوس کــردن و زنــدان، در منطقــە پخــش کردنــد، بخت النــر دو 

قبیلــە یهــودی اســیر خــود را در زنــدان محبــوس و زندانــی کــرد، همچنیــن ثــروت و امــوال آنهــا را مصــادره کــرد.

ــردە  ــک ک ــا کم ــه ماده ــور ب ــی آش ــرای رسنگون ــامالً ب ــاد، احت ــیون م ــای درون کنفدراس ــە یهودی ه ــد ک ــب ش ــن موج ای

باشــند، ایــن هــم باعــث قــرار گرفــن آنهــا در آرامــش کنفدراســیون مــاد شــدە باشــد )کــە تــا تشــکیل ارسائیــل در ١٩٤٨ 

همچنــان در ایــن جغرافیــا حیــات را تــداوم بخشــیدند و تــا امــروز هــم بقایایــی از آنهــا هنــوز در ایــن جغرافیــا موجــود 

ــان در  ــس هم کیشانش ــدە، حب ــاد ش ــاد ایج ــیون م ــای درون کنفدراس ــرای یهودی ه ــە ب ــج آوری ک ــای رن ــا ب ــت(؛ ام اس

ــرای حفــظ  ــد، یهودی هــا ب ــان بودەان ــان آن ــال و مردخــای در می ــد دانی ــن از بزرگانشــان مانن ــاً دو ت ــە اتفاق ــودە ک ــل ب باب

ــک  ــون تاکتی ــپورا تاکن ــدو دیاس ــند، از ب ــی بخش ــود را فزون ــی خ ــادی و علم ــروی م ــد نی ــعی منودەان ــە س ــود همیش خ

ــلیامن  ــاهی داود س ــخ شاهنش ــداری از تاری ــت و دولت م ــە در سیاس ــی ک ــا دانش ــن ب ــد و همچنی ــە آن افزودن ــە را ب تقی

ــد. ــە قابــل ماحضــەای از نیــروی مــادی، فکــری و سیاســی را فراهــم کنن ــد، توانســتند کــه اندوخت ــه دســت آوردە بودن ب

ــیلەی  ــا بەوس ــد ت ــل بودن ــر از باب ــی نیرومندت ــی نیروی ــاد در پ ــیون م ــای درون کنفدراس ــی یهودی ه ــن وضعیت در چنی

ــدە  ــادرە ش ــروت مص ــب ث ــارە صاح ــن دوب ــازند، همچنی ــا س ــد ره ــان را از بن ــد و هم کیشانش ــاقط مناین ــل را س آن باب

ــردە  ــی ک ــاید هــم تاش های ــر مناســب نیســتند و ش ــن ام ــرای ای ــا ب ــل ماده ــد دلی ــە چن ــد. ب ــل گردن خــود از طــرف باب

باشــند، ولــی نتیجــەای کســب نکــردە باشــند. دلیــل اول ایــن اســت کــە کنفدراســیون برعکــس امپراتــوری نیــروی 

ــیون  ــاختار کنفدراس ــوار، دوم س ــق همج ــغال مناط ــح و اش ــا فت ــدد ت ــکار می بن ــاع ب ــە دف ــر در زمین ــی اش را بیش نظام

ــن  ــە بەهــم زدن ای ــل ب ــق داشــتە، شــاید می ــی و تواف ــرارداد هم پیامن ــاد ق ــل انعق ــا باب ــە فروپاشــی آشــور ب ــاد در زمین م

هم پیامنــی نداشــتە و دلیــل دیگــر، شــاید ضعــف و رونــد روبه زوالــی بــود کــه در اواخــر دچــارش گشــتە بــود.

 یهودی هــا در ایــن میــان کســی بەنــام کــورش را یافتەانــد کــە خــود وقبیلــەاش )پــارس( بخشــی از کنفدراســیون بودەانــد و 

شــاید طمــع قــدرت و قبضــە آن را نیــز داشــتە اســت، همچنیــن در درون خــود مادها هم به دنبــال عنارصی ناراضی گشــتەاند 

کــە بــا توجــە بــە روایــات تاریخــی کســانی مانند هارپــاک را کــە فرماندە ارشــد کنفدراســیون بــودە یافتەانــد و بە ایــن ترتیب 

زمینــە یــک کودتــا را فراهــم ســاختەاند. بعــد از بــە موفقیــت رســیدن کودتــا، کــورش را به عنــوان شــاە انتخــاب می کننــد.

طبــق شــواهد تاریخــی کــورش بعــد از بــە مســند قــدرت نشســن، ابتــدا بــە لیدیــا در آســیای صغیــر هجــوم می بــرد، آنجــا را 
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تــرف می کنــد و بعــد بــە بابــل حملــە منــودە، تخــت و تــاج بابــل را برمی انــدازد. یهودی هــای محبــوس آزاد می گردنــد، 

بــە ثــروت مصــادرە شدەاشــان دوبــارە دســت می یابنــد و زمینــە برگشــت یهودی هــا بــە مملکتشــان و متهیــدات ســاخن 

دوبــارە معبــد ســلیامن فراهــم می گــردد. می دانیــم کــە در عهــد عتیــق بســیار بــە نیکــی از کــورش هــم یــاد شــدە اســت. 

البتــە ایــن بــە منظــور برانگیخــن کــرب و کیــن مــا به عنــوان نــوادگان مــاد از ملــت یهــود و گرایــش بــە افــکار آنتــی ســمتیک 

نیســت. یهودی هــا در چارچــوب احســاس مســئولیت بــە آینــدە خــود در آن مقطــع سیاســت ورزی منودەانــد و بــرای آن 

هــم نیــروی دانــش، ثــروت و سیاســت را بــە کار بســتە انــد همچنــان کــە تــا امــروز هــم شگردشــان اســت. از ایــن بــە بعــد 

بســیاری از سیســتم و ســاختارهای دولتــی کــە ایجــاد شــدەاند، بیشــر تحــت لــوای دخالــت و تاثیرگــزاری آنهــا بــودە اســت.

ــا و  ــن یهودی ه ــامالً مابی ــر احت ــویی دیگ ــود، از س ــتە می ش ــکیت ها کش ــیلە اس ــە وس ــورش ب ــی ک ــدت کوتاه ــد از م  بع

ــە طــور مشــکوکی کشــتە می شــود، از ســوی دیگــر توســط  ــە ب ــرد، کمبوجی ــور ک ــی ظه ــە پــر کــورش اختافات کمبوجی

ــارە  ــە دوب ــت ک ــت و می رف ــرش یاف ــم گس ــدودی ه ــا ح ــە ت ــت ک ــورت گرف ــی ص ــا( جنبش ــان ماده ــات )قهرم گئوم

ــم  ــر بگویی ــا به ــد و ی ــت کردن ــوش را حامی ــام داری ــه  ن ــی ب ــار کس ــد. این ب ــا کن ــاد را مهی ــیون م ــای کنفدراس ــە احی زمین

بــرای رسکــوب گئومــات و اســتقرار سیســتمی نویــن کــە هــامن سیســتم خروانــی اســت، آن را انتخــاب کردنــد. 

ــگل  ــە ه ــت ک ــت نیس ــد. بی جه ــای آن برس ــە پ ــا ب ــر م ــت ع ــت ـ مل ــا دول ــاید تنه ــە ش ــز ک ــامل و متمرک ــتمی ظ سیس

ــت. ــت دانس ــی را دول ــت هخامنش ــوان دول ــا می ت ــخ تنه ــه در تاری ــردە ک ــان ک ــت، اذع ــت ـ مل ــوف دول ــوان فیلس به عن

ایــن سیســتم فاســد هرچنــد بعــد از حملــە اســکندر فروپاشــید، ولــی به عنــوان یــک فکــر شــاە پرســتی و دیوانســاالری یــک 

سیســتم ذهنــی و پدرســاالرانەی ایرانــی، همچنــان خــود را در خفــا حفــظ کــرد و بــە دنبــال فرصتــی می گشــت کــە دوبــارە 

ــر  ــب ب ــە منصــە ظهــور آمــد و غال ــام ساســانی ب ــار دیگــر تحــت ن ــە فســاد خــود را مســتقر ســازد، بعــد از ٤ قــرن ب پای

٤ قــرن ایجــاد فســاد کــرد. در نهایــت، ایــن نســخە فســاد هــم بــا حملــە اعــراب و تحــت لــوای اســام، فروپاشــید. البتــە 

ــق  ــل ســعی شــد از طری ــن دلی ــە همی ــه او دادە نشــد، ب ــکان ب ــن ام ــی ای ــد ول ــارە خــود را بازســازی کن ــرد دوب ســعی ک

ــود را  ــدانە خ ــە مفس ــد و تجرب ــوخ کن ــرک رس ــا ت ــرب و بعده ــاختار ع ــە درون س ــخاص، ب ــناس و اش ــای رسش خانواده ه

ــکان،  ــان و م ــر زم ــی از نظ ــد، ول ــا نهن ــود را بن ــام خ ــان و ری نظ ــد در خراس ــعی کردن ــە س ــذارد، البت ــا بگ ــار آنه در اختی

ــە عباســی شــدند. در نتیجــە  ــا خلیف ــامن ب ــرک هم پی ــازە وارد شــدە ت ــل ت ــد و طعمــە قبای ــدا کنن نتوانســتند گســرش پی

توازنــات دنیــای معــارص در قــرن ١٦ میــادی، زیــر نــام صفــوی، دوبــارە زمــام امــور بــە دســت ایــن سیســتم فســاد افتــاد. 

ــان جنــگ جهانــی  ــا پای ــد( ت ــوان دورە کریم خانــی را از ایــن قاعــدە مســتثنا گردان ــا حــدودی می ت ایــن سیســتم فاســد )ت

ــا تلفیــق جنبەهــای فاســد سیســتم ســنتی  ــی ب اول و انقــراض قاجــار ادامــه داشــت. بعــد از آن هــم دولــت ـ ملــت ایران

ــە کاپیتالیســم و پایەهــای ســەگانە آن )کاپیتالیســم، اندوسریالیســم و  ــا معیارهــای مدرنیت ــی ب پاتریمونیالیســتی خروان

دولــت ـ ملــت( در هــردو دورەی پهلــوی و جمهــوری اســامی در هــر دو شــیوە شــاە و شــیخ، فســاد را بــه اوج رســاندند.

منونەهایی از فساد تاریخی در اعصار قدیم و میانە در ایران

اگــر بــە بــدو شــکل گیری سیســتم خروانــی رجــوع کنیــم، می بینیــم کــه چگونــە »ســر« زن یهــودی بــا کرشــمە و نــاز دل 

خشــایار شــاە را می ربایــد و بــا ایــن تأثیرگــذاری، صاحب اختیــار دربــار می گــردد و از ایــن طریــق عمویــش مردخــای را بــە 

منصــب وزارت و وزیــر اعظــم دربــار می رســاند، تا از این طریق خواســتەهای خودشــان را بە شــاە تحمیل کننــد. درواقع دربار 

و بویــژە حرمــرا و انــدرون یــک مرکــز فســاد و فســق و فجــور جهــت کســب امتیــاز بــودە اســت. زنــان شــاە بــا هــدف آنکە 

پــر خودشــان بــە ولیعهــدی و جانشــینی شــاە برســد، با کمــک خواجەهــا و وزرا مــدام در حــال رقابت و کشــمکش بوده اند.

سیســتم طبقاتــی ساســانی خــود منونــەای بــارز از فســاد بــودە اســت. موضــوع کشــن مانــی کــە می خواســت بــا تأثیرگــذاری 

ــا  ــی کــە می خواســت ب ــن سیســتم اســت. )مان ــن ســطح فســاد در ای ــد، مبی ــری کن ــن فســاد جلوگی ــر روی شــاپور از ای ب



ــوان  ــت عن ــی تح ــی کتاب ــذارد، حت ــر بگ ــانی تأثی ــاە ساس ــاپور ش ــر ش ــە ب ــرد ک ــعی ک ــد، س ــارزە کن ــانی مب ــاد ساس فس

ــی  ــن سیســتم را مناف ــر ای ــە تغیی ــان ک ــدان و درباری ــد، موب ــر گردان ــا حــدودی هــم شــاپور را متأث شــاپورگان نوشــت و ت

بــا موقعیــت و منافــع خــود دیدنــد، از تأثیرپذیــری شــاە هراســیدند و بــە توطئــه علیــە مانــی دســت زدنــد، پــر شــاپور، 

ــاکام مانــد، مانــی  بهــرام را بــە کشــن مانــی ترغیــب کردنــد، مانــی بــە شــیوەای فجیــع کشــتە شــد و از اهــداف خــود ن

منونــەای از کســانی اســت کــە تــاش و مبارزه شــان بــی نتیجــه مانــد، اکنــون هــم در مناطقــی از رشق کوردســتان بویــژە 

ــد  ــە می دهی ــی رنجــی ک ــد مان ــی: مانن ــوی یعن ــی ن ــد مان ــە در حــال کار اســت می گوین ــە کســی ک ــان و اردالن ب هورام

ــل فســاد بیش ازحــد  ــه دلی ــاً هــردو سیســتم هخامنشــی و ساســانی ب ــوب برســد(. اتفاق ــە انجــام مطل بی مثــر نشــود و ب

ــر اســکندر و  ــی خــود را یکــی در براب ــروی دفاع ــام نی ــە مت ــن هــم باعــث گشــت ک در درون خــود پوســیدە شــدند و ای

دیگــری در برابــر اعــراب از دســت بدهنــد. حتــی در بســیاری از مناطــق، بــه دلیــل ذلــە شــدن مــردم از فســق و فجــور 

ــد. ــتە ش ــا نگریس ــە آنه ــی ب ــوان ناج ــە به عن ــت؛ بلک ــورت نگرف ــی ص ــا مقاومت ــراب نەتنه ــکندر و اع ــل اس ــا در مقاب آنه

ــوذ  ــوی و ســلجوقی نف ــداً عباســی، غزن ــوی، بع ــە درون ســاختار ام ــدا ب ــن سیســتم ابت ــای ای ــا فروپاشــی ساســانی، بقای ب

کردنــد. ابــن مقنــع کســی بــود کــە در ابتــدای اســتقرار عباســی نقــش تأثیرگــذار داشــت، ابــن مقنــع پــر یــک خانــوادە 

از ارشاف ایرانــی بــود کــە در سیســتم خروانــی ساســانی، صاحب منصــب بودنــد. ابــن مقنــع بــە معنــی پــر 

ــئول  ــدرش مس ــف، پ ــن یوس ــاج ب ــداری حج ــوی و زمام ــان ام ــی در زم ــە روایت ــت. ب ــت کج اس ــا دس ــتە ی ــت شکس دس

جمــع آوری خــراج بــرای حجــاج بــودە کــە بــه دلیــل فســاد و دزدی از طــرف حجــاج دســتش شکســتە می شــود.

ــک  ــباب ی ــد و اس ــوذ کردن ــی نف ــت عباس ــار خاف ــە درب ــد، ب ــران بودن ــه از ارشاف ای ــی ک ــوادە برمک ــر خان ــوی دیگ از س

ــی  ــی و خروان ــی از سیســتم ایران ــوان نوع ــان به عن ــە در خراس ــامانی ک ــت س ــد. حکوم فســاد گســردە را فراهــم آوردن

تشکیل شــده بــود، هم راســتا بــا خافــت عباســی، دشــمنی ســختی را بــا قرمطیــان داشــت کــە خــارج از سیســتم عباســی 

بــرای خــود سیســتمی کومینــال را فراهــم کــردە بودنــد. ســال های متــامدی نەتنهــا از ضمیمــه شــدن بــه ســاختار فاســد 

خافــت پرهیــز کردنــد؛ بلکــە ســال های زیــادی بــا آن جنگیدنــد. هامن گونــه کــه هخامنشــی در برابــر اســکندر، ساســانی 

ــز  ــد، ســامانیان نی ــوان مقاومــت را از دســت دادە بودن ــی و... ت ــی، اخاق ــراب در نتیجــە فســاد سیاســی، مال ــر اع در براب

ــع  ــز را قلع وقم ــە چی ــە هم ــوی در حالیک ــود غزن ــدند. محم ــار ش ــت گرفت ــامن رسنوش ــە ه ــوی ب ــود غزن ــر محم در براب

ــە  ــی ب ــا ثناگوی ــە را ب ــاە نام ــود ش ــر خ ــردن آن، اث ــتویی ک ــی و مانیفس ــدار ایران ــر اقت ــوان احیاگ ــی به عن ــرد، فردوس می ک

ــد. ــان می ده ــی نش ــم خارج ــدر مهاج ــروی مقت ــر نی ــی را در براب ــدار ایران ــی اقت ــم بزدل ــن ه ــد و ای ــم می کن وی تقدی

ــا نوشــن  ــار وارد شــدند، نظــام امللــک ب ــاره بــه درب ــا بــه قــدرت رســیدن ســلجوقی ها، کســانی ماننــد نظــام امللــک دوب ب

سیاســت نامە و دایــر کــردن نظامیــە بغــداد، نقــش بســزایی در تقویــت فســاد در کل دارالخافــە داشــت. درواقــع 

ــردن  ــزە ک ــی تئوری ــاند؛ یعن ــام رس ــه انج ــک در رشق ب ــام املل ــر نظ ــرد، پیش ــرب ک ــی در غ ــا ماکیاول ــه بعده کاری را ک

ــاد  ــود، فس ــدە ب ــل ش ــزرگ تبدی ــدار ب ــک زمین ــە ی ــاد ب ــق فس ــم از طری ــود او ه ــدرت. خ ــردن ق ــە ک ــرای قبض ــاد ب فس

بی حدوحــر نظام امللــک و سیســتمی کــە او وزیــر اعظــم و حتــی فیلســوف و تئوریســین آن بــود، چنــان خشــم 

اســامعیلیان کومینالیســت را برانگیخــت کــه طــی یــک عملیــات فدایــی وی را مــورد حملــه قراردادنــد و کشــتند.

ــق  ــاد از طری ــاب اجته ــن ب ــا بس ــود، ب ــداد ب ــە بغ ــرح نظامی ــول ط ــە محص ــی ک ــد غزال ــام محم ــک، ام ــاگرد نظام املل ش

اسکوالســتیک اســامی، امــکان بیشــری بــە شــیوع فســاد و رسکــوب در امپراتــوری عباســی بخشــید و چنــان در 

فســق و فســاد فــرو رفــت کــە ماننــد اســاف خــود در برابــر هجمــە خارجــی، متــام مکانیســم های دفاعــی خــود 

را ازنظــر سیاســی، اجتامعــی و نظامــی، از دســت داد و در کمریــن زمــان ممکــن مغلــوب هجمــە مغول هــا شــد.

خواجــە نصیرالدیــن طوســی نیــز یکــی از تئورســین های خــط اقتدارگرایــی ایرانــی بــود کــە طایــه دار هاکوخــان 

در حملــە بــە بغــداد شــد، بســیاری از تحلیل هــا نابــود کــردن کتابخانــە بغــداد توســط هاکــو بــا پیش قراولــی 
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و رهنمــود خواجــە نصیــر طوســی را یکــی دیگــر از عوامــل شکســت رشق میانــە در برابــر غــرب می داننــد. آیــا 

همیــن مســئله کــه در راســتای حفــظ بقــای خــود ایــن بــا و مصائــب را نصیــب یــک جامعــە و منطقــە منــودن، اصــل 

ــلطنت  ــکیل س ــی در تش ــود و حت ــان ب ــە در جری ــتقرار صفوی ــا اس ــز ت ــور نامتمرک ــت بەط ــن وضعی ــت. ای ــاد نیس فس

ــی  ــر مســتقیم داشــت؛ حت ــا تأثی ــن و شــامل آفریق ــی و بین النهری ــر و آناتول ــی در آســیای صغی ــت عثامن ــا خاف و بعده

ــد. ــرت می مان ــت و حی ــان در به ــیراز و اصفه ــتگاە ش ــود در دس ــاد موج ــود از فس ــواری خ ــام خونخ ــا مت ــگ ب ــور لن تیم

 

صفویە و آغاز درآمیخنت دو خط مفسد سنتی و عرص جدید

 آغــاز و تأســیس صفویــە در ایــران مصــادف اســت بــا آغــاز رسمایــه داری در اروپــا و مرحلــە نخســت آن یعنــی، مرکانتالیســم. 

درواقــع در آن زمــان اروپــا هرچنــد در پیــروی به ســوی غــرب و در فتــح قارەهــای آمریــکا، اســرالیا و از ســویی دیگــر آفریقا 

در جنــوب غربــی خــود و حتــی از طریــق پیــدا کــردن مســیر دریایــی بە چیــن و هندوســتان، پیروزی هایی کســب کــردە بود؛ 

ولــی در رشق از ســوی امپراتــوری پهنــاور و قدرمتنــد عثامنــی مــورد تهدیــد قــرار داشــت. سیســتم صفــوی به عنــوان محصــول 

خواســت رسمایــه داری نوظهــور در اروپا و اقتدارطلبی و عظمت طلبی سیســتم پاتریمونالیســتی ایرانی، بعــد از هجوم اعراب 

نتوانســتە بــود بــا هویــت خــود ظاهــر شــود و بیشــر در خدمــت ســلطنت و خافت بــود. در ایــن میــان اروپا هم بــرای مهار 

کــردن دشــمن رشقــی خــود، بــه دنبــال مکانیســم و نیرویــی مناســب بــود. بــدون تردیــد ایــن امــر نه بــا آیین زردشــتی ممکن 

بــود و نــه بــا مذهــب اســام ســنی؛ همچنیــن بــا شــیعەی علوی و شــیخیە هــم کــە جنبەهــای کومینالیســتی در آن بــر جنبە 

اقتدارطلبــی ســنگینی می کنــد نیــز ممکــن نبــود، ناگزیــر بایــد بــه شــیعە مترعــە اقتدارطلــب متوســل می شــد. بی جهــت 

نیســت کــە آنتونــی رشلــی و رابــرت رشلــی دو برادر و طبعــە دولت بریتانیــا بە دو ســفیر تام االختیار صفویە تبدیل می شــوند.

بــدون تردیــد ایــن ســاختار نیــز ماننــد نســخەهای قبلــی آن، بــر پایــە فســاد بنیــاد می شــود و در ســایە ایــن 

فســاد کان، هــزاران مــوارد از فســاد بــر روی جامعــە تحمیــل گشــتە اســت. مــا وقتــی کــە تاریــخ ســاطین 

کــە  بــرادری  می شــویم؛  سیاســی  و  مالــی  فســاد  از  نــوع  هــزاران  متوجــه  می خوانیــم،  را  صفــوی  شــاهان  و 

بــرادران خــود، پــدری کــه پــر خــود و پــری کــه پــدر خــود را بــرای کســب قــدرت بــه قتــل می رســاند. از 

ــە دارد. ــم ادام ــروز ه ــا ام ــە ت ــود ک ــە می ش ــی اضاف ــنتی ایران ــاد س ــە فس ــز ب ــه داری نی ــاد رسمای ــد، فس ــە بع ــن ب ای

فســاد در دوران صفویه و بعدها در دوران نادر شــاە افشــار- کە قلعە کات خود را پر از طا و جواهرات می مناید- بی ارتباط 

بــا سیاســت های کمپانــی هنــد رشقــی، به عنــوان اولیــن رشکــت رسمایــه داری در رشق نیســت. حتــی جنگ هــای نــادر شــاە را 

می تــوان به عنــوان پــروژە هنــد رشقــی بــرای بــاز کــردن راه هــای تجارتــی و حمــل محمولــە و کاال از رشق بــە غــرب دانســت. 

واقعــه ی بە مســند نشســن نادر شــاە در دشــت مغان، منونه بارز فســاد اســت. باج گیــری، رشــوەخواری و رسقتی کــە در زمان 

نادرشــاە شــیوع پیــدا می کنــد را جــز بــا اصطــاح فســاد منی توانیــم نام گــذاری کنیــم. مگــر ممکــن اســت کــه یــک فــرد عادی 

و روســتایی بــدون فســاد بــە یــک دیکتاتــور مبــدل شــود؟ آیا ایــن هامن گفتــە میخائیل باکونیــن را کــەـ  قدرت چنــان مفهوم 

فاســدی اســت کــە اگــر دموکراتیک تریــن انســان بــر تخت آن جلــوس مناید بــە دیکتاتــور تبدیل می شــودـ  را تداعــی منی  کند؟

ــت  ــعی داش ــاریە، س ــلە افش ــراض سلس ــار و انق ــاە افش ــادر ش ــرگ ن ــد از م ــە بع ــلە زندی ــس سلس ــد، مؤس ــان زن  کریم خ

خــود را از فســاد ســنتی قــدرت ایرانــی و فســاد مرکانتالیســتی عــر رسمایــه داری برحــذر دارد، از طرفــی دیگــر بــه دلیــل 

خصوصیــات مکانــی، فرهنگــی، اتنیکــی و اجتامعــی خــود کــە بــا سیســتم خروانــی ایرانــی ســازگار نبــود، به جــای شــاە 

ــا« را برگزیــد. از ســوی دیگــر کریم خــان زنــد تــن بــە ســلطە  کــە رسمنشــأ و رأس هــرم فســاد اســت، عنــوان »وکیل الرعای

کمپانــی هنــد رشقــی منــی داد، در تصدیــق ایــن ادعــا داســتان های زیــادی وجــود دارد. بازرگانــی از کمپانــی هنــد رشقــی 

نــزد کریم خــان مــی رود تــا او را نســبت بــە خریــد کاالهــای غربــی و انگلیســی ترغیــب و متقاعــد کنــد، روزی چنــد ظــرف 

ــد و خــورد  ــە زمیــن می کوب ــرد، کریم خــان یکــی از ایــن کاس هــا را ب ــزد وی می ب ــرای تبلیــغ کاالهــای خــود ن مامیــن را ب
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می شــود. ســپس یــک کاســە مســی ســاخت داخــل را بــە زمیــن می کوبــد ولــی منی شــکند، ســپس می گویــد مــا 

ــوع  ــد این یــک ن ــدون تردی ــم، ب ــە کاالهــای آســیب پذیر شــام نداری ــازی ب ــم، نی ــن کاالهــا را داری کــە خودمــان ای

ــردازد،  ــق و چاپلوســی می پ ــە متل ــد و ب ــزد کریم خــان می آی ــد روزی شــخصی ن ــری اســت. می گوین ســلطە ناپذی

ســپس کریم خــان می گویــد چنــد درهمــی بــە او بدهیــد و چنــد روزی او را زندانــی کنیــد یــا تازیانــە بزنیــد. از او 

ســؤال می کننــد ایــن تشــویق و تنبیــه همــگام بــە چــە دلیــل اســت؟ می گویــد ایــن متلــق و چاپلوســی حتــامً بــه 

دلیــل نیــاز اســت، پــس بایــد نیــازش را بــرآورده کــرد، از ســوی دیگــر متلــق و چاپلوســی و دروغ کاری نارواســت، 

مــن پــدر خــودم را می شناســم، او زیــن دوز بــود، ولــی ایــن مــرد از تبــار مــن بــه دلیــل رفــع نیــاز خــودش چیــز 

دیگــری می ســازد؛ پــس بایــد بــە جــرم دروغ تنبیــە شــود. ولــی بااین وجــود هــم منی تــوان گفــت کــە او هــم در 

سیســتم خــود کامــاً از فســاد بــه دور بــوده. هامن طــور کــه می دانیــم بعــد از کریم خــان، اطرافیــان و به ویــژە پــر 

کریم خــان چنــان غــرق فســاد گشــتە بودنــد کــە در کوتاەتریــن زمــان در نتیجــە رشــوە، وعــدە، تطمیــع و خیانــت - 

خیانــت حــاج ابراهیم خــان کانــر مــورد مشــخص آن اســت- شــیراز در برابــر آقــا محمدخــان قاجــار ســقوط کــرد.

 آقــا محمدخــان قاجــار بعــد از کشــتە شــدن پــدر و خواجــە گشــن خــودش، در شــیراز تحــت رسپرســتی 

کریم خــان می مانــد، هرچنــد بــه دلیــل درون گــرا بودنــش، نفــرت، کیــن و حــس انتقــام را نســبت بــە کریم خــان 

پنهــان می کنــد و چنــان وامنــود می کنــد کــە نســبت بــە وکیل الرعایــا وفــادار اســت؛ ولــی در بطــن خــود 

ــوراً  ــان، ف ــرگ کریم خ ــن از م ــع گش ــا مطل ــار ب ــان قاج ــا محمدخ ــت. آق ــام اس ــت انتق ــن فرص ــال کمری به دنب

ــە  ــام، زمین ــا قتل ع ــد و ب ــان می زن ــە تغی ــی رود، رس ب ــود م ــە خ ــان قبیل ــران و می ــە ته ــزد و ب ــیراز می گری از ش

ــوع  ــن ن ــە قبیح تری ــد، منون ــان زن ــا لطفعلی خ ــدار ب ــە تاج ــورد خواج ــی آورد. برخ ــم م ــود را فراه ــذاری خ تاج گ

ــز فســاد مخصوصــاً رشــوە و رشــوەخواری، در اوج اســت و اگــر  فســاد اســت. در زمــان فتحعلــی شــاە قاجــار نی

ــانی  ــتەاند و کس ــذف گش ــد، ح ــارزه کنن ــه و مب ــا آن مقابل ــتەاند ب ــی« خواس ــام فراهان ــد »قائم مق ــانی مانن کس

ماننــد میــرزا آقاســی ها را بــر مســند نشــاندە انــد تــا همچنــان فســاد در جریــان و بــە قــوت خــود باقــی مبانــد.

 در زمــان نارصالدیــن شــاە هــم میــرزا تقی خان امیرکبیر بە رسنوشــت قائم مقــام فراهانی دچار شــد و عنارصی مانند 

آقاخــان نــوری را کــە در فســاد شــهرە عــام و خــاص بــود را جایگزین کردند. ســفرهای پرهزینە شــاهان قاجــار را برای 

عیــش و نــوش بــە غرب، فروش القاب ســلطنتی و حتــی مذهبی منونه های بارز و حیرت آور فســاد  در ایــن دوران اند.

 درواقــع هــر جــا کــە ظلمــی باشــد از امپراتــور تــا شاهنشــاە، از شاهنشــاە تــا شــاە، از شــاە تــا حاکــم منطقــەای 

ــد فســادی  ــدون تردی ــر زن و فرزندانــش، در آنجــا ب ــا اعــامل قــدرت مــرد ب ــی ت ــا کدخــدای یــک روســتا؛ حت و ت

نهفتــە اســت. بااین وجــود فســادی کــە قــدرت اســتعامرگر و اســتیاگر ایرانــی در یــک قــرن اخیــر، تحــت 

نــام دولــت ـ ملــت اعــامل منــودە، بــە مراتــب گســردەتر، عمیق تــر و مهلک تــر از سیســتم های کاســیک 

ــی. ــت ایران ــت ـ مل ــر دول ــی و رسکوبگ ــام سیاس ــوای اس ــت ل ــر و تح ــە اخی ــژە در چهارده ــت، به وی ــودە اس ب

ادامه دارد...



فساد دستگاه داد

غریو بیدادگری

رزرین کامنگر
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»حکومــت ایــران مطلقــاً فســاد را منی پذیــرد، برخــورد بــا پرونده هــای فســاد، مقطعــی و موســمی نیســت و موجــی 

اســت کــه فســاد را به طورکلــی ریشــه کن خواهــد کــرد. قــوه ی قضائیــه، عرصــه ی رســیدگی بــه مشــکات جامعــه، 

جرائــم اقتصــادی و اجتامعــی اســت. مطالبــه ی مــردم از قــوه ی قضائیه مبــارزه با فســاد اســت و ...«. این ها جماتی  

اســت کــه بارهــا روســای قــوه ی قضائیــه بــر زبــان رانده انــد، شــعارهایی کــه همــواره بــا موافقــت و حامیــت رهــرب 

حکومــت ایــران مطــرح و تبلیغ شــده اند. بــا خوانــدن ایــن جمــات و در نظــر گرفــن وضعیــت کنونــی جامعــه ی 

ایــران،  تضــاد و تناقضاتــی در ذهــن ایجــاد می گــردد. در ایــن مقالــه ســعی می شــود جهــت تبییــن و تریــح هــر 

چــه بیشــر مســئله، بــه ســؤاالتی همچــون »فســاد در نظــام قضائــی ایــران چگونــه نفــوذ و اجرایــی می گــردد؟ 

فســاد در ایــن حــوزه چــه تأثیراتــی بــر کل جامعــه دارد؟ چــرا زنــان منی تواننــد دارای حــق قضــاوت باشــند؟ چــرا 

قــوه ی قضائیــه بــا تبلیغــات زیــاد و مــداوم از برخــورد بــا فســاد بحــث می کنــد؟« در حــد تــوان پاســخی ارائه شــود.

انتخاب مردم یا انتصاب رهرب! کدام یک راه بر فساد گشود ؟
 حاکمیــت و دولــت اســتعامرگر ایــران در راســتای عملی منــودن ذهنیــت يــك ملــت، يــك زبــان، يــك فرهنــگ و يــك 

قــدرت سياســی، تاکنــون تــاش و فعالیت هــای زیــادی انجــام داده اســت. حــذف جریان هــا و تنوعــات گوناگــون 

از رونــد سياســی، قضائــی و اقتصــادی ايــران، طبــق قانــون و صــدور احــکام گوناگــون از ســوی دادگاه، منونــه ای 

ــوی  ــتقيم از س ــور مس ــه، به ط ــوه ی قضائي ــت ق ــر، رياس ــی دیگ ــرد. از طرف ــاره ک ــه  آن اش ــوان ب ــه می ت ــت ک اس

ــوا در  ــث ق ــل اســتقال و تثلی ــودن کام ــن نشــان دهنده صــوری ب ــردد. اي ــزل می گ ــا ع ــه منصــوب و ی واليت فقي

ایــران و مترکــز قــدرت در دســت شــخص ولی فقیــه اســت. همچنــن رياســت و فرماندهــی پســت ها  و نهاده هــای 

حساســی همچــون، صدا و ســيام، ســتاد مشــرک نريوهــای مســلح، فرماندهــی هــر يــک از ســه واحــد نظامی اعــم از 

ارتــش، ســپاه و نــريوی انتظامــی، توســط ولی فقیــه منصــوب می شــوند، تــا در صــورت احســاس هرگونــه تهديــدی 

در برابــر منافــع والیت فقیــه، آنهــا را بــه جــان جامعــه بینــدازد. بــا توجــه بــه تعریــف قــوه ی قضائیــه کــه گویــا 

قــوه ای اســت مســتقل و پشــتیبان حقــوق فــردی و اجتامعــی و مســئول تحقــق بخشــیدن بــه عدالــت، ایــن ســؤال 

اساســی مطــرح می شــود کــه نهــادی کــه ریاســت آن بــه حکــم رهــربی منصــوب و عــزل می شــود تــا چــه انــدازه 

ــد؟  ــد از عــادل بــودن خویــش ســخن بگوی ــه می توان توانایــی دفــاع از حقــوق جامعــه را دارد؟ ایــن نظــام چگون

ــد؛  ــه شــامر می آی ــرای جامعــه ب ــران،  همچــون تهدیــدی ب ــات از ســوی رهــرب ای درواقــع هــر یــک از ایــن انتصاب

تهدیــدی کــه الزمــه اش رابطــه ی نزدیــک و مســتحکم بیــن جرائــم ســازمان یافته و عامان فســاد اســت. ناگفتــه مناند 

کــه هرانــدازه عاملیــن فســاد در جامعــه بــه قــدرت برســند، بــا فعالیت هــای نــاروای خویــش، مقدمــات تضعیــف 

ــن  ــد، فجیع تری ــی کــه از عدالــت ســخن می گوی ــد. از همیــن رو فســاد در نظــام قضائ جامعــه را فراهــم می مناین

ــای انحصــار،  ــر مبن ــه ب ــران ک ــی همچــون ای ــت  -ملت ــت دول ــوان گف ــه می ت ــک جمل ــت فســاد اســت. در ی حال

ــد. ــز فراهــم می مناین ــا گشــته اســت، زمینه هــای ایجــاد فســاد در درون خــود را نی ــودی جامعــه بن ــدار و ناب اقت

جایگاه زنان در نظام قضائی ایران
ــل  ــه عم ــیار عادالن ــور بس ــت ام ــی و در مدیری ــائل حیات ــا مس ــورد ب ــواره در برخ ــان هم ــه زن ــم اینک  علی رغ

ــردان  ــیاری از دولت م ــد؟ بس ــای منی گیرن ــاوت ج ــب قض ــران در منص ــون ای ــوری همچ ــرا در کش ــد، چ منوده ان

ایرانــی ازجملــه شــخصیت های دینــی و مراجــع تقلیــد، چنیــن بیــان می کننــد کــه قضــاوت زنــان یــک مســئولیت 

اســت نــه یــک حــق و اگــر ایــن مســئولیت از دوش کســی برداشــته شــود، بدیــن معنــا نیســت کــه امتیــازی را از 

او ســلب منوده انــد. بنــا بــر نظــر مراجــع تقلیــد و حاکــامن ایــران، زنــان بــه دلیــل عــدم ســازگاری امــر قضــاوت 

ــکار  ــتدالل ها اف ــن اس ــا ای ــا ب ــد. آنه ــه نکنن ــاوت مداخل ــر قض ــد در ام ــان، بای ــی و روحی ش ــاختار فیزیک ــا س ب

ــد از  ــای بع ــم در قانون گذاری ه ــه می دانی ــور ک ــد. هامن ط ــی  می کنن ــروع و اجرای ــش را م ــتیزانه ی خوی زن س
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انقــاب در ایــران، حــق قضــاوت بــه زنــان اعطــا نشــده و حداکــر حقــوق آنــان، ســمت مشــاوره اســت. عــاوه بــر 

ــان بســیار مطــرح گشــته،  امــا دولــت هیــچ  ایــن سال هاســت کــه مســئله ی برابــری در حــق شــهادت مــردان و زن

اهمیتــی بــه ایــن موضــوع نــداده و حتــی حــارض بــه بحث کــردن دربــاره آن نیســت. دولــت ایــران فعالیــت و حضــور 

ــان  ــو آن ــن رو از یک س ــد. از همی ــی می منای ــش تلق ــرای خوی ــدی ب ــون تهدی ــی را همچ ــن عرصه های ــان در چنی زن

را از امــر عدالــت و مدیریــت در برخــی از نهادهــا دور ســاخته و از ســوی دیگــر از طریــق جــذب نیـــروی پلیـــس 

زن و زنـــان بســـیجی روزبه روز موجـــب تحریـــف و تخریـــب چهـــره و ذهنیـــت آزادی خـواه زنـــان ایرانـی می شـود. 

حتی بارهـــا بـــرای رسکـــوب جنبـــش و یـــا فعـــاالن و شـــهروندان زن، از پلیـس زن اسـتفاده می کنـد تـــا بـه شـیوه ای 

مروع تـــر سیســـتم مردســـاالر را پـــاس بدارنـــد و ایـــن هـــم بُعـــد بســـیار بغرنـــج مسئله ی زن در ایـــران اســـت.

 بارهــا شــنیده ایم کــه روحانیونــی ازجملــه آیت اللــه شــیخ محمد یــزدی، رئیــس ســابق قــوه ی قضائیــه و عضــو شــورای 

نگهبــان، بــا اشــاره بــه وجــود فســاد در دســتگاه قضائــی و تائیــد آن، زنــان را یکــی از علــل ترویــج فســاد اخاقــی 

دانســته و در اظهاراتــش گفتــه اســت، به این علــت کــه زنــان بــا رفتــار خــود بــر رونــد قضائــی تأثیــر می گذارنــد، نبایــد 

اجــازه داد به تنهایــی در محاکــم قضایــی حضــور یابنــد، تــا این گونــه روابــط قابل کنــرل باشــند. فــرد یــا ســازمانی کــه 

دارای چنیــن ذهنیتــی  اســت، چگونــه می توانــد حکمــی عادالنــه بــرای زنــان و جامعــه صــادر منایــد؟ یــا اگــر بــرای 

زنــی مشــکلی پیــش آیــد، چگونــه انتظــار داشته باشــد در چنیــن نهادهایــی بــه مســائل او رســیدگی شــود؟ در چنیــن 

ــا پرداخــت جــزای نقــدی، آزاد می شــود؛  ــا چنــد ســال زندانــی و ســپس ب دادگاهــی قاتــان مــرد تربئــه می شــوند ی

امــا زنــی کــه در برابــر تهاجــم و تجــاوز یــک مــرد از خویــش دفــاع می منایــد، محکــوم بــه اعــدام می گــردد. صــدور 

حکــم اعــدام بــرای ریحانــه جبــاری منونــه ی بــارز ایــن رویکــرد اســت. احــکام صــادره در دادگاه هــای ایــران چنــان بــا 

حقــوق  بــر و بــا یکدیگــر در تناقض انــد و کارنامــه ی قــوه ی قضائیــه چنــان جانــب دار، غیر انســانی و بی رحامنــه 

ــد. ــان می ده ــی نش ــران را به خوب ــی ای ــتگاه قضای ــران در دس ــق بح ــا، عم ــی منونه ه ــر برخ ــا ذک ــه تنه ــت ک اس

نظام قضائی کشور،  زندانیان سیاسی را امنیتی جلوه می دهد
ــب و چهره هــای  ــات اصاح طل ــدن جریان ــم روی کار آم ــار دهــه ی گذشــته و علی رغ ــران در چه ــه ای ــوه ی قضائی ق

ــدام در  ــته جمعی، اع ــای دس ــون اعدام ه ــانی چ ــکام ضد انس ــرای اح ــه اج ــی و آزادی، ب ــاع از دموکراس ــی دف مدع

مألعــام و بــدون محاکمــه عادالنــه زندانیــان سیاســی، اعــدام کــودکان و نوجوانــان، سنگســار، تازیانــه، بریــدن دســت 

و انگشــت ادامــه داده اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه پیــش از انقــاب نیــز شــاه بــر ایــن نکتــه ارصار می ورزیــد کــه 

در ایــران هرگــز »زندانــی سیاســی« وجــود نــدارد، پــس از انقــاب نیــز دولت مــردان ایــران از جملــه ســخنگوی قــوه ی 

قضائیــه اعــام منــود کــه افــراد زندانــی،  سیاســی نبــوده و علیــه امنیــت ملــی و نظــام بپاخواســته اند و دســتگیری 

آنــان نیــز بــرای حفــظ مصالــح نظــام صــورت گرفتــه اســت؛ امــا بــر همــگان آشــکار اســت کــه زندانیـــان سیاســـی، 

عقیدتـــی و روزنامه نگارانـــی کـــه بـــه علـــت عدم  وجود آزادی بیـــان و اندیشـه بـه زنـــدان محکوم  شده اند، نـه تنهـا 

بـه شـــکلی عادالنـــه دادگاهـــی نشـــده اند، بلکـــه از ابتدایی تریــن حقـــوق خویـــش نیـــز محـــروم هســـتند. چراکــه 

قـــوه ی قضائیـــه، محافـــظ اصلـــی نظـــام و ذهنیـــت سلطه گر و آنتـی دموکراتیـــکی  است که اعضـای جامعـــه را کـه 

بـــا برخـــورد و کارکردهـــای حکومـــت و دولـــت مخالفـت داشـته باشـــند، بــه شــکلی بســیار ســــخت و ناعادالنه 

مجــــازات مــی کنــــد و بــه عنــــوان یکــــی از اصلی تریــن نهــــادهای رسکــوب جامعــه ایفــــای نقــش می منایــد.

هرچه بگندد منکش می زنند، وای به روزی که بگندد منک
 اگــر قــوه یــا نهــادی کــه خــود را پرچمــدار عدالــت در کشــور قلمــداد می کنــد، بــه بخــش مهمــی از فســاد ســامامنند 

ــول  ــد؟ در ط ــیدگی منای ــا اشــخاص رس ــا و ی ــر نهاد ه ــاد دیگ ــای فس ــه پرونده ه ــد ب ــه می توان ــده، چگون ــدل ش مب

ــوه ی  ــای ق ــی روس ــاب بانک ــرای ۶۶ حس ــنیده ایم. ماج ــه ش ــوه ی قضائی ــادی در ق ــاد اقتص ــا از فس ــدت باره این م
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ــه را  ــد، قــوه ی قضائی ــه پنــج مــورد کاهــش داده ان ــه ی خودشــان آن  را ب ــه گفت ــه کــه ب قضائی

در خــأل قــرار داده اســت. جالــب آن کــه افــرادی همچــون الریجانــی و طــربی خیلــی راحــت 

نکتــه ای را افشــا کردنــد، بــه گفتــه  آنهــا ایــن حســاب ها را روســای ســابق قــوه ی قضائیــه بــرای 

ــزول  ــد و از ن ــه بانک هــا می دادن ــول مــردم را ب ــع پ ــن قــوه گشــوده اند. در واق ــی ای درآمدزای

ــد. درعین حــال  ــوه را حل و فصــل می کردن ــن ق ــول، هزینه هــای جــاری ای ــن پ نامــروع همی

ــی  ــد؛ یعن ــه داده ان ــه رهــرب حکومــت ارائ ــن فعالیت هــا را ب ــد کــه گــزارش متامــی ای مدعی ان

ــات  ــن از قض ــراً پنج ت ــه اخی ــد ک ــه منان ــه ناگفت ــد. البت ــود منی بینن ــکالی در کار خ ــچ اش هی

ــه از مجــازات قضــات  ــد ک ــردم منی دهن ــه م ــن حــق را ب ــا ای ــار شــده اند، ام ــز برکن فاســد نی

ــوه های کان،  ــذ رش ــون اخ ــواردی همچ ــال ها م ــن س ــول ای ــند. در ط ــده آگاه باش ــراج ش اخ

جعــل و همــکاری بــا افــراد ســودجو جهــت تــرف امــوال عمومــی یا خصوصــی، سوء اســتفاده 

از اســناد مرتبــط بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقــی، ایجــاد خلــل و کاهــش رسعــت در فراینــد 

کار، جهــت گرفــن رشــوه های کان، ازجملــه تخلفــات صــورت گرفتــه توســط ایــن افــراد بــوده 

اســت، ایــن در حالــی ا ســت کــه رهــرب ایــران از پاکســازی درونــی ســخن بــه میــان مــی آورد. 

احتــامالً منظــور از ایــن پاکســازی، یکدیگــر یــا وابســتگان خــود را بــه فســاد متهــم کردن اســت.

حقوق و قانون دولتی، حکم مرگ صادرشده برای خلق ها است.
 دســــتگاه های قضائــی در ایــران همــه به منظــور درهــم شكســن تــوان خودمديريتــی 

ــه آن  ــز ب ــی نی ــوق دولت ــون و حق ــوا، قان ــق فت ــده اند، از طری ــا تأسیس ش ــك خلق ه دموكراتي

ــده انگاشــته و  ــی نادی ــه ای وجــدان و اخــاق اجتامع ــر در جامع ــت می بخشــند. اگ مروعی

انــكار گــردد، انحصــار، مركزگرايــی، رسكــوب و نسل کشــی نیــز افزایــش می یابــد. یکــی 

ــوان  ــا اخــاق ت ــن اســت: آی ــن رابطــه پرســید ای ــه الزم اســت در ای از پرســش های مهمــی ک

ــت،  ــرب و زور اس ــر ج ــی ب ــت مبتن ــک مدیری ــوق ی ــوق؟ حق ــا حق ــری دارد ی ــی به مدیریت

ــن از طریــق جــرب و زور دولــت«  ــه کــه می دانیــم حقــوق به صــورت »اجــرای قوانی هامن گون

تعریــف می شــود؛ امــا بــر اســاس اخــاق، مدیریــت بــا جــرب و زور صــورت منی گیــرد. آشــکار 

ــت  ــا مدیری ــر زور ب ــی ب ــی مبتن ــت حقوق ــنجش مدیری ــودن و س ــه من ــه در مقایس ــت ک اس

اخاقــی، قطعــاً کفــه ی اخاقــی ســنگین تر خواهــد بــود. عــاوه بر ایــن در جامعــه ی اخاقــی، 

زندگــی مشــرک و آزاد در راســتای ایجــاد حیاتــی دموکراتیــک مبنــا قــرار داده می شــود. 

ــیتی یکــی از اساسـی تریـــن  ــئله ی تبعیــض و ناعدالتی هــای جنسـ در جامعــه ی کنونــی، مسـ

تضادهـــا و چالش  هــا اســـت. بــدون شــــک راه چــاره یابــــی ایــــن مســــئله نیــز بــا باالبــردن 

سطح شـــعور سیاســـی و اخاقـــی و پیـــاده منـــودن آن در جامعه امکان پذیر است. الزم است 

حقــــوق اخاقــــی و سیاســی بــه خدمــت جامعــه در آیــــد. برساخت جامعه ای دموکراتیک 

بر پایه ای اخاقی ممکن می گردد. بنابرایـــن بایســـتی حقـــوق را از انحصـــار سیسـتم طبقاتـی ، 

جنسـیت گـــرا و همچنیـــن قضـــات، حاکـــامن و دادسـتان هایی کـــه بـــه خدمت گزاران صـادق 

سیسـتم انحصار و استعامر مبــدل شــده انــد، خـارج منـود و بـار دیگــر آن را بــه جامعــه و در 

ــــخدمــت آن قرار داد. دموکراســی، آزادی اراده ی اجتامعــی و خــود اخــاِق اجتامعــی اســت.
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داليــل و ريشــه های فســاد اقتصــادی در ســاختار فاســد نظــام اســتبدادی ايــران از كجــا نشــأت می گــريد؟ بــرای 

درک دالیــل دخیــل در ایــن موضــوع، بايــد بــه چنــد مقولــه بنياديــن توجه مناییم؛ نخســت، مــدل اقتصــادـ تجارت 

اســام. دوم، مــدل رسمايــه داری ايرانــی. زمانی کــه انقــاب در ســال پنجاه و هفــت بــه وقــوع  پيوســت، ســاختار 

اقتصــادی ايــران پهلــوی در چنــد حــوزه تغيرياتــی جزئــی منــود. مدلــی از اقتصــاد اســامی جايگزيــن مــدل پهلــوی 

گشــت. دوم اينكــه مــدل رسمايــه داری ايرانــی و خصوصــی  بــودن بــا ماهيــت  ايرانــی آن ســعی  منــود از نظــر مبــدأ 

بــا مــدل گلوبــال همخــوان گــردد؛ امــا در زمينــه سياســت و ســاخت قــدرت بــه رقابــت بپــردازد. در ايــن ميــان، 

نقــش نفــت در ســاخت قــدرت رژیــم ایــران بســيار حائــز اهميــت اســت. بايــد آرگامنــی وجــود می داشــت كــه 

رژيــم واليــی بــا اســتفاده از آن، وابســتگی های »جامعــه«  بــه »دولــت« را تضمــن می منــود. لــذا بــا وقــوع انقاب، 

هيــچ آرگامنــی نبــود كــه جــای نفــت را بگــريد. حــال چــرا نفــت؟ پیــش از پاســخ بــه ايــن پرســش بايــد گفــت 

كــه عنــارص ســاخت قــدرت اســامی متشــكل از ســپاه پاســداران، دولــت و نظــام واليــی )حكومــت( به عنــوان 

عنــارص نويــن، جايگزيــن نظــام پهلــوی شــدند. اينهــا تنهــا بــه صــدور فتــوا و رشيعــت اقتصــادی ديــن اكتفــا 

نكردنــد، چــون ايــن مــوارد مروعيــت تــام را برايشــان حاصــل منی كــرد. ايــن بــود كــه رسیعــاً بــه رساغ مــدل 

رسمايــه داری گلوبــال رفتــه و مــدل تجــارت اســامی را بــا آن همخــوان ســاختند. محــور و مركــز ثقــل ايــن رويــه 

هــم خصوصی ســازی، دولتی كــردن، مالكيــت خصوصــی، فردگرايــی و تجــارت اســامی ليــربال بــود. ايــن عنــارص، 

ماهيــت اقتصــاد سياســی رسمايه دارانــه از نــوع ايرانــی آن را بــه وجــود آوردنــد آن هــم ســاختاری كــه بــه لحــاظ 

ســاخت قــدرت بــا مــدل جهانــی درافتــاد تــا در خاورميانــه دم ودســتگاهی به پــا كنــد. مــدل اقتصــاد اســامی هــم 

ايــن امــكان را ایجــاد می منــود؛ زيــرا دارای خصيصــه ای ليربالــی به واســطه مالكيــت  خصوصــی شــديد اســت. ايــن 

نظــام خــاص اســامی بــه يــك پارامــر بســيار تعين كننــده بــرای رقابــت در حــوزه چالش برانگيــز تجــارت جهانــی 

ــا نهادهــای پرشــاخ وبرگ،  ــی ب ــن نظــام والي ــود. بنابراي ــاز داشــت. آن پارامــر هــم نفــت ب ــی ني ــدار داخل و اقت

طويــل و هيواليــی چــون بيت رهــربی ، ســپاه پاســداران، حــوزه علميــه قــم، آســتان قــدس رضــوی و ... نفــت را 

ــود چــون  ــا ب ــه ســود آنه ــودن ب ــی  ب ــی دودســتی چســبيدند. تك محصول ــوان آرگــامن اقتصــاد تك محصول به عن

تنهــا راه بــرای حاكميــت بامنــازع بــر مــردم و كنــرل و نظــارت كامــل بــر رونــد وابســتگی آنهــا بــه دولــت بودنــد.

ــد ســاخن ســپاه و نهادهــای  ــع رانت خــواری جهــت نريومن ــا منب ــوان تنه ــت از نقــش نفــت به عن ــی دول  وقت

ــاز گشــت؛ امــا ايــن بی نيــازی كافــی  رهــربی اســتفاده منــود، ديگــر دولــت از جامعــه قوی تــر و از مــردم بی ني

نبــود، چــون می بايســت بــا ســامجت متــام مــردم را کامــاً بــه دولــت نيازمنــد می ســاخت. پــس بــا وابســتگی 

بی چــون و چــرای بودجــه كشــوری بــه نفــت، تــاش منــود درآمــد رسانــه ســاالنه هــر فــرد ايرانــی را در 

ــت   ــه دول ــاب، وظيف ــل انق ــد. در هــامن اواي ــاد كن ــا کم وزی ــل خــود قطــع و ي ــه مي ــريد و ب ــگال خــود بگ چن

ــت و  ــای دول ــتقال نهاده ــذا اس ــود، ل ــتثامری ب ــتناك و اس ــه وحش ــن روي ــربد هم ــپاه، پيش ــنجانی و س رفس

حكومــت را از جامعــه ممكــن ســاختند. ديگــر نظــام واليــی بــا به کارگیــری دولــت در برابــر مــردم آن هــم بــا 

تهديــد امنيــت معيشــتی آنهــا، جامعــه را محــارصه و بــا اختصــاص بخــش ناچيــزی از بودجــه رانتــی، مــردم را 

ــا از صدقــه رس نظامشــان، بخــور منــريی بــرای  بــه گدايــی نــزد خــود مجبــور ســاخته و ســپس عــادت دادنــد ت

ــدل اقتصــادی  ــن م ــرد. اي ــی را كســب می ك ــدار كاف ــت الزم و اقت ــت مروعي ــام والي ــردد و نظ ــا گ ــردم مهي م

كــه بــه تبعيــت از ســاخت قــدرت اقتصــادی ـ  سياســی طرح ريــزی شــده، مفهــوم توســعه را به شــدت 

ــام را  ــدرت نظ ــت و ق ــی سياس ــد هيوالي ــعه، رش ــد و توس ــه رش ــيدن ب ــای انديش ــرارداد و به ج ــعاع ق تحت الش

در افــق ظاملانــه خــود قــرارداد. از هــامن اوايــل اســت كــه معيشــت مــردم از »نفــت و ســپاه« اثــر می پذيرنــد.
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 وقتــی ســپاه متامــی رشيان هــای حياتــی را در ســايه سياســت های رفســنجانی در دور اول رياســت جمهوری بــه 

چنــگ انداخــت و قوت الميــوت مــردم را تحــت كنــرل بهره كشــانه خــود بــر تقســیم کار و درآمــد قــرارداد، ديگــر 

اميــد بــه يــك زندگــی و آينــده روشــن باقــی منانــد. هــامن انــدازه كــه ســپاه ضدتوســعه گرديــد، نفــت هــم وســيله 

ــد وابسته ســازی  ــذاران آن، رون ــوه  دادن نظــام از ســوی بنيان گ ــرارداده شــد. اســامی  جل ضــد توســعه يافتگی ق

مــردم بــه دولــت را آســان  ســاخت و ايــن ايــده شــنيع را بــه مــردم باوراندنــد كــه بی نقص تريــن مــدل اقتصــادی، 

مــدل اســامی شــيعی اســت. ديگــر مقولــه »رانــت« در ايــن مــدل خــاص اســامی جــای مقوالتــی چــون »ربــا« 

و »ســود حــرام« را گرفــت. نقطــه متايــز هــم در ايــن اســت كــه رانــت درآمــدی اســت كــه بــدون  هيــچ تاشــی 

کســب می شــود و رانت خــواری فراتــر از رباخــواری، در يــك خانــواده نــه؛ بلكــه اين بــار در يــك نظــام حكومتــی 

عريــض و طويــل كــه تريليونــی و نجومــی اســت، انجــام  گرفــت. ايــن كاراكــر نظــام ربــوی ـ رانتــی دولــت ایــران 

ــد.  منشــأ متامــی بحران هــای اقتصــادی شــد كــه بحران هــای اجتامعــی و فرهنگــی را هــم در بطــن خــود زائي

رانــت، دولــت را به شــدت اقتدارگــرا ســاخت و اقتدارگرايــی بخــودی خــود يعنــی ضديــت كامل با توســعه و رشــد. 

متامــی دولت هــا از دوران رفســنجانی تــا روحانــی ايــن منهــج اقتصــادی اقتدارگــرا را در برگرفتــه و ســاخت قــدرت 

از شــدت رانــت چنــان فاســد گشــته كــه تنهــا راه بهســازی اقتصاد كشــور و معيشــت مــردم، تــرک كامــل از اقتصاد 

ليربالــی ايرانــی در نظــام اســت. جريان هــای خصوصی ســازی ليربالــی و دولتــی بــودن ليربالــی بــا يــك دســت جيب 

مــردم را پــر و بــا دســت ديگــر آن را خالــی می کنــد.

پــس از رفســنجانی، خامتــی بــا ايــن اميــد رسبــرآورد كــه از ميــزان اختيــارات نهــاد رهــربی و ســپاه در اقتصــاد و 

سياســت بكاهــد تــا جريانــی خــاص شــكل دهــد، بلكــه بتوانــد ســاخت قــدرت را به ســود جريــان رفرم خــواه نــرم 

ســازد. اگرنــه هيــچ نيــت پاكــی بــرای نجات جامعــه بحــران زده از دســت نظام رانتــري وجود نداشــت. او نتوانســت 

از خشــم اصول گرايــی رانتــري درامــان مبانــد و دولت هــای احمدی نــژاد و روحانــی هــم بــه دســت آنهــا يكی يكــی 

تارومــار شــدند. ايــن درحالــی بــود كــه ايــن رقابــت بــر رسقــدرت به مــوازات فشــارهای جهانــی انجــام گرفــت. 

فشــارهای رسمايــه داری گلوبــال بــر ايــران تاكنــون بــه ايــن دليــل نبــوده و نيســت كــه نظــام واليــی يــك نظــام 

ــه بــوده و خصوصی ســازی  ــه ايــن دليــل اســت كــه هرچنــد رسمايه داران سوسياليســتی و چپ گراســت، بلكــه ب

و مالكيــت خصوصــی را در سلســله مراتب مــراودات اقتصــادی و معيشــتی، ســلطه گر ســاخته و کامــاً از ســنخ 

خــود ليرباليســم آنهاســت، امــا همچــو يــك فرزنــد ناخلــف بــه ضديــت بــا قيــوم جهانــی خــود برخاســته اســت. 

هژمونــی جهانــی مــدل ايرانــی ليــربال ـ رسمايــه داری آن عليــه خــود را منی پذيــرد، پــس به دنبــال تنبيــه آن اســت. 

ايــن رونــد تنبيــه طــی چهــل ســال اخیــر از تهديــد بــه تحريــم فاكت بــار ختــم شــد و بــه دامــن زدن هــر چــه 

بیشــر بحران هــا انجامیــده اســت. چه بســا ســتمی بن الدولــی بــه مــردم ايــران اســت كــه بــا مضاف شــدن بــر 

ــت. ــرار داده اس ــه ق ــات بی رحامن ــاج حم ــه را آم ــت و جامع ــاختار دول ــی كل س ــی، فروپاش ــای داخل بحران ه

وقتــی هژمونــی تحريم كننــده آمريــكا ـ اروپــا متوجــه فســاد ســاختاری هولنــاک و مرگبــار در درون نظــام ايــران 

شــده، بــه اميــد فروپاشــی، تحريم هــا را حداكــری می ســازد. يــك كارزار بــدون  جنــگ بــرای فروپاشــی ايــران، دو 

مقولــه »تحريــم خارجــی«  و »فســاد داخلــی« هســتند. ايــن فســاد را در تاريخ چهل ســاله ايران نظام تجارت  پيشــه 

شــيعی در طبقــه بــورژوازی كــه طبقــه بــاال و متوســط خــاص رژيم را تشــكيل می دهنــد، به وجــود  آورده اند. ســپاه 

تاكنــون ده هــا بنــدر و اســكله قاچــاق و پنهانــی بــرای مطامع سياســی خــود در اختيار گرفته اســت. گذشــته از آن، 

در كنــار »دولــت رســمی«، يــك »دولــت پنهــان« وجــود دارد كــه در دســت تجــار وابســته بــه دولــت قــرار دارد و از 

هــر طيفــی از مرام هــای ايدئولوژيــك در آن جــای می گرينــد و يــك »دولــت مــوازی« هــم وجــود دارد كــه این یکــی 

بــه جريــان اصول گرايــی و بــا وصــل بــه خــود بيــت رهــربی تعلــق دارد. ايــن دولــت مــوازی، شــبكه هايی مافيايــی 
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را از شهرســتان ها گرفتــه تــا اســتان ها و كل كشــور به صــورت رسارسی بــه آن بيــت وصــل می منايــد و روزانــه از 

آن دســتور می گــريد. واردات، مافيــای سدســازی، تجــارت چــوب بــا قطــع درختــان جنــگل، پروژه هــای مخابراتــی، 

راه و ســاختامن و بخــش کانــی از بندرهــا در اختيــار ايــن جريــان قــراردارد. بنيــاد شــهيد، كميتــه امــداد، ســازمان 

بهزيســتی تنهــا منونه هايــی تغذيه كننــده از آن شــبكه طويــل هســتند. اين دولــت مــوازی در كنار دولت رســمی، 

ســاختی از قــدرت ايجــاد كرده انــد كــه خشــونت را نهادينــه  ســاخته اند. ايــن عملكــرد هــم بــا هــدف رسكــوب 

هرگونــه جريــان حكومتــی و مردمــی مخالــف اســت و عملكــرد آن در حــوزه اقتصــاد بيشــر تجــاری اســت تــا 

توليــد؛ و چــون توليــد رشــد منی كنــد، اقتصــاد مولــد نيســت لــذا به شــدت تحــت تأثــري محصــول نفــت به عنــوان 

ــرار  ــار جامعــه ق ــی اســت، در اختی ــز چــون مل ــع تأمــن بودجــه قرارمی گــريد و درآمد هــای نفــت ني ــا منب تنه

نــدارد، بلكــه دولــت به صــورت صدقــه بخــش ناچيــزی از آن را بــه جامعــه و كاال و خدمــات اختصــاص می دهــد. 

ســهم رانتــی هــر بنيــاد رهــربی ازجملــه حــوزه علميــه قــم بــا صدهــزار طلبــه، نهــاد ســپاه و بســيج، ســازمان 

جهــاد اســامی، تبليغــات و غــريه نیــم بيشــر ايــن بودجــه را می بلعــد و ايــن يعنــی فســاد ســاختاری آشــكارا.

اقتصــاد دولتــی امــا ليــربال به عنــوان اصلی تريــن رويكــرد اقتصــادی در چهــل  ســال گذشــته قــرار داده  شــده، امــا 

رونــد خصوصی ســازی در كنــار آن کــه ملغمــه ای موســوم بــه »خصولتــی« را شــكل داده، متامــی منافــذ حياتــی 

اقتصــاد مردمــی و كشــوری را نابــود می ســازد. ايــن جريــان در متامــی دولت هــای طــول تاريــخ نظــام وجــود 

داشــته، امــا به دليــل فســاد ســاختاری نظــام و فشــار تحريم هــا، دولــت روحانــی ناچــار شــد بــه آن روی آورد. بــه 

همــن دليــل رشــد اقتصــادی منفــی دوران احمدی نــژاد بــا امضــای برجــام رشــد صعــودی داشــت، اما با بازگشــت 

تحريم هــا و وعده هــای پــوچ روحانــی، از رشــد اقتصــادی به شــدت کاســته شــد و مجــدداً بــه رونــد رشــد منفــی 

بازگشــت. ايــن رشــد منفــی در كنــار فســاد اداری، اختــاس ، كاهــربداری و رانت خــواری از بودجــه نفتــی كــه تنها 

يــك ربــع آن بــه فــروش می رســد، آه از نهــاد مــردم برآورده اســت. دســتمزدهای نجومــی رسكردگان و عــامل نظام، 

ــه  ــد فســاد در نظــام دارد و ســاخت قــدرت ب اختــاس و كاهربداری هــای کان، حكايــت از رسطانی شــدن رون

دليــل عــدم تحمــل نــدارد، تــرك برداشــته و در رشف انفجار اســت. اكنــون اقتصادی روی دســت مانــده كه بودجه 

رانتــی ميــان شــامری از سياســتمداران و بروکرات هــای واليــی حاكــم بــر نهادهــای بيــت رهــربی تقســيم می گردد 

و دولــت روحانــی به دليــل ناتوانــی در فــروش نفــت و تشــدید تحريم هــا، توانایــی دســتیابی بــه پارامــر مناســب 

جهــت جایگزینــی نفــت نــدارد، زیــرا توليــد راكد شــده و اقتصــاد همچنــان تك محصولی وابســته به نفت اســت.

 اگــر به جــای نفــت، ســطح توليد از ســوی مــردم رونق داده  شــود، نیاز به رسمايــه و هزينه دارد کــه دولت و نظام 

نــدارد و درآينــده نیــز موجــب عــدم وابســتگی مــردم بــه دولــت خواهــد شــد. بــه همــن دليل بــا يك ترفنــد طرح 

گران  كــردن بنزيــن در آبان مــاه ســال جــاری اجرایــی گشــت تــا بتوانند وجه  ناچيــزی از درآمد هــای حاصــل از آن را 

كــه از انــدک معیشــت خــود مردم اســت به قــری از هامن مردم بدهنــد و از موج نارضايتــی و تظاهرات مردمی 

جلوگــريی مناينــد. سياســت هدفمنــد  كــردن يارانه هــا در دوران احمدی نــژاد امــروزه در قالــب طــرح »بنزيــن« و 

واريز وجه  نقد معيشــتی برای برخی خانوارها، دوروی يك ســكه از سياســت های شكســت خورده نظام هســتند. 

مســلامً در ايــن هنگامــه فســاد و ســتم، راهــی جــز نابــودی عنــارص فســاد و انقــاب مردمــی باقــی  منانده اســت.

ی ...
خته ا

رباندا
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هنگامــی کــه از خمینــی و ســاختار سیاســی حاکمیــت ایــران ســخن بــه 

میــان می آوریــم، بایــد بــه دو پدیــده ی منــود یافتــه در وجــود خمینــی و 

سیســتم ارزشــی او توجــه ویــژه ای مناییــم. خمینــی منــود بــارز زیســت و 

همزیســتی جهان هــای کهنــه و مــدرن در جهــان امــروز بــود کــه بــا چهره 

ــای  ــه شــکلی گســرده دارای کاریزم و ســیامیی تاریخــی و اســطوره ای ب

ــی  ــاده ی کالم ــات س ــان و ادبی ــه دوم، زب ــد. نکت ــردم ش ــان م ــژه می وی

ــان خــود  ــرای مخاطب ــروان اوســت کــه ب استفاده شــده از جانــب او و پی

بســیار جــذاب بــود. از ایــن نظــر می گویــم ســاده کــه در فضــای سیاســی 

آن دوران، به شــدت الفــاظ و اصطالحــات تخصصــی و پیچیــده ای در 

میــان سیاســیون و احــزاب موجــود مرســوم بــود کــه مــردم در مواجهــه 

ــون  ــی و روحانی ــه خمین ــی ک ــدند. ادبیات ــی می ش ــار رسدرگم ــا آن دچ ب

قدرت طلــب وابســته بــه او بــه وســیله ی آن جوامــع ایــران را مــورد 

خطــاب قــرار می دادنــد، دارای دو مولفــه ی وجــودی بــود، اول آنکــه 

ــره  ــیعی به ــی ش ــات مذهب ــاظ و اصطالح ــطوره ها، الف ــدت از اس به ش

می گرفتنــد و دوم آشــنایی و آشــناپنداری جوامــع ایرانــی از هــر نــوع و 

طیفــی بــا ایــن ادبیــات خــاص اســت. بــا ایــن توضیــح می تــوان درک منــود 

کــه نیروهــای انقالبــی چــپ و راســت بــا ادبیــات و اصطالحــات پیچیــده 

غربــی کــه داشــتند، تــوان رقابــت بــا اسالمیســت های بنیادگرا را نداشــتند.

شاره
ا

انگهان رپده  
ی ...

خته ا
رباندا

زاگرس مانی



ALTIRNATIVPJAK42   OFFICIAL MAGAZINE OF
 FREE LIFE PARTY OF   KURDISTAN  

ــان  ــرد. چن ــوا فروب ــه اغ ــان آن روز را ب ــران و کل جه ــه ی ای ــی، جامع ــه ی خمین ــطوره ای و رنگ وروباخت ــر اس تصوی

اغوایــی کــه میشــل فوکــو در رســای آن روزهــای انقــاب تــا بدانجــا پیــش رفــت کــه لقــب »انقــاب پســت مدرن« را 

بــه خمینــی و انقــاب ایــران اعطــا منــود کــه البتــه نــه مــدرن بــود و نــه پســت مدرن. خمینــی و چهــره ی کاریزماتیــک، 

کام ســاده و مبهمــش هــر دو از یــک جنــس بودنــد، از جنــس تاریخــی چنــد هزارســاله کــه آزمون وخطــای آن بــه دوران 

ســومر باز می گشــت. درواقــع خمینــی و در کل جامعــه ی روحانیــت )یهــودی، مســیحی و مســلامن( برآینــد ســنتی 

هســتند کــه بــرای نخســتین بــار در تاریــخ کام، زبــان و کتابــت بــر واقعیــات زیســتی پیشــی می گیــرد و درنهایــت 

بــا کمــک دســتگاه مذهبــی متشــکل از کاهنــان ســومری )ایدئولوگ هــای ســومری( کام ، مراســم و مناســکی برســاخته 

گردیــد کــه درنهایــت مبــدل بــه مذهبــی نویــن شــد. مذهبــی کــه ســحر خــود را از برتــری کامــی و روانشناســی قــدرت 

می گرفــت. بــرای بهــر درک منــودن قضیــه بایــد شــیوه ی کار ایدئولــوگ کاهنــان را بــه کارگردانــان هالیــوودی امــروزی 

ــه  ــی ک ــن معن ــود. بدی ــد، تشــبیه من ــتفاده می مناین ــوای بیشــر مخاطــب اس ــرای جــذب و اغ ــدی ب ــه از هــر ترفن ک

صحنــه و لوکیشــن، هــامن معبــد و فضــای درونــی آن اســت و بازیگــران ایــن تئاتــر، عوام النــاس! بودنــد و کارگردانــان 

و بازیگردانــان ایــن تئاتــر )مناســک مذهبــی( نیــز ایدئولــوگ کاهنــان ســومری بــود. آنچــه بــه ایــن منایــش گرمــا و روح 

بیشــری می بخشــید، قــدرت کام و ســحر موجــود در کلــامت ایدئولــوگ کاهنــان ســومری بــود. کامــی کــه قــدرت 

خــود را از تصویرســازی ها و قــدرت کلــامت و تُنالیتــه و ملودیــک بودنــش کســب می کــرد. کافــی  اســت تصــور کنیــد 

ــر،  ــا خویــش تصوی کــه انســان پنج هــزار ســال پیــش در محــارصه ی، معــامری منقــش و حجمــی کــه آجــر آجــرش ب

ــز  ــای وهم انگی ــکوه فض ــای باش ــا و رنگ پردازی ه ــود و نورپردازی ه ــل می من ــب تحمی ــه مخاط ــی را ب ــنبل و پیام س

درونــش و شــیوه ی لبــاس و خود آرایــی کاهنــان، امتســفری به شــدت قلیایــی و مجذوب کننــده را در دل وجــان انســان 

و جامعــه ی کهــن آن دوران پدیــد مــی آورد. در حقیقــت بــرای نخســتین بــار ایدئولــوگ کاهنــان ســومری بــر اســاس 

ــرای تســلط و  ــه ب ــد ک ــش باز می گشــت، کشــف منودن ــه یازده هــزار ســال پی ــه ب ــش از خــود ک آزمون وخطاهــای پی

کنــرل افــکار عمومــی بایــد مناســک و مراســمی تئاتر گونــه را برســازند کــه همزمــان زنــده، پویــا و شــورانگیز نیز باشــد.

ــود. اغــوا  ــزی شــده ب ــق و جمعــی مــردم طرح ری ــرای اغــوای گســرده، عمی ــون و شــورانگیز ب ــر مل ــن تئات متامــی ای

بــرای نهادینــه منــودن منطــق مرادی-مریــدی، تابعیــت و بردگــی در برابــر نهادهــای قدرتــی همچــون نهــاد روحانیــت و 

پادشــاهی طراحــی ساخته شــده بــود. ایــن اولیــن تجربــه ی بــری که بــرای تابع منــودن و اســتحاله ی جمعــی همنوعان 

خــود به ســامان شــده بــود، بعدهــا نیــز در اشــکال و اشــخاص و سیســتم های مختلــف منــود می یافــت. بارز تریــن و 

پیچیده تریــن تجربــه ی ایــن موضــوع را می تــوان در ماهیــت وجــودی و شــاکله بندی »رایــش ســوم« در آملــان مشــاهده 

منــود. سیســتم رایــش ســوم بــه رهــربی آدولــف هیتلــر، بازتولید کننــده ی منونــه ی اولیــه ســومر اســت در عــر مــدرن. 

رهــربی کاریزماتیــک کــه فــرای ویژگی هــای شــخصیتی خــاص و مختــص بــه خــودی کــه داشــت، دارای قــدرت ســحر، 

اغواگــری و فــن بیــان زیــادی بــود. هیتلــر و مریــدان نزدیکــش از معــامری، ســینام، رادیــو، ورزش، ارتــش، زبان، اســطوره 

ــرا  ــذاری ف ــدرت نفــوذ و تاثیر گ ــا ق ــد ت و مهندســی فرهنگــی، صنعــت و ... متامــی حوزه هــا را در خدمــت می گرفتن

انســانی را بــر جامعــه آملــان و جهــان پیرامونــی خــود بشــدت داشــته باشــند.

چهــار دهــه پــس از تجربــه دهشــتناک نازیســم، در ایــران نیــز به شــکلی کامــا مذهبی و بــه رهربیت روحانی کهنســال 

و کاریزماتیــک بــه نــام »روح اللــه خمینــی« سیســتمی شــکل گرفــت کــه تــوان نه تنهــا اغــوای جمعــی مــردم را داشــت؛ 

بلکــه بــه مرحلــه هیپنوتیزمــی گســرده و عمیــق دســت یافتــه بــود؛ امــا برخــاف منونــه ی متامیت خــواه اروپایــی اش که 

اصــل را بــر عظمت گرایــی و شــکوه خواهی، نهــاد سیســتم و رهــرب کاریزمــای جمهــوری اســامی ایــران، ماهیــت وجودی 

خــود را بــر کلبــی مســلکی و تقیــه در رفتــار و گفتــار بنــا نهــاد. مــردم در تلویزیــون، رادیــو و تصاویــر منتــر شــده، 

مــردی مســن و ســاده پوش کــه کامــی قدرمتنــد داشــت را پیــش روی خــود می دیدنــد. انــگاره ای کــه بــرای مخاطــب 
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منــود می یافــت، چنــان بــود کــه انــگار از دل تاریــخ منجــی و قهرمانــی آهنیــن ظهــور کــرده اســت. بزرگ تریــن 

ویژگــی خمینــی و پیروانــش بــازی بــا حــوزه ی کام و سوء اســتفاده منــودن از ایــن حــوزه حیاتــی بــود. بــرای 

خوانــش بهــر از ایــن موضــوع، بایــد نگاهــی گــذرا بــه الفــاظ و اصطاحــات اســتفاده شــده از جانــب آنــان 

شــود. خمینــی از برســاخت حکومــت اســامی، اســتقال و آزادی، مبــارزه بــا اســتکبار و شــیطان بــزرگ و اتحاد 

میــان شــیعه و ســنی و... ســخن می رانــد. امــا در عمــل و در خفــا کامــا عکــس ایــن موضــوع را در برنامــه 

کاری خــود و مریدانــش قــرار داد. ابهــام در کام و کلی گویــی مولفــه ی وجــودی کام خمینــی و سیســتم شــکل 

یافتــه پــس از او اســت. خمینــی در پاریــس تقریبــا بــا متامــی اشــخاص و گروه هایــی کــه به طــور مســتقیم و 

غیر مســتقیم مذاکــره کــرد، بــه شــکلی آری گویانــه ای خواســته های متامــی آنــان را پذیرفــت، امــا پــس از بــه 

قــدرت رســیدن بــا چرخشــی شــدید و معنامنــد متامــی پیامن هــا و هم پیامن هــای پیشــین خــود را نادیــده 

گرفــت و دســت بــه رسکــوب و نابــودی آنــان زد. ایــن تضــاد شــدید در رفتــار و گفتــار از ســاختار »تقیــه« کــه 

موضوعــی مشــرک میــان یهودیــت و اســام شــیعی اســت، رسچشــمه می گیــرد. پوشــیدگی، ابهــام و پیچیدگــی 

رفتــاری و عوام فریبــی شــدید، برآینــد ایــن نــوع رفتــار اســت. تاثیــرات منفــی آن به شــدت بر حوزه ی سیاســی و 

اجتامعــی و زیســت اجتامعــی جامعــه ی ایرانــی در طــول چهــار دهه ی اخیــر قابل مشــاهده اســت. در حوزه ی 

هــر و فرهنــگ، صنعــت، نظامــی و سیاســی ایــن امر باعث فســاد شــدید گفتــاری و ســاختاری در کل دســتگاه 

سیاســی رژیــم گردیــد. بحــث از صنعــت ملــی و اقتصــاد مقاومتی، بانکداری اســامی، علوم انســانی اســامی و 

فرهنــگ نویــن اســامی، برســاخت جهان اســام، لشــکر بیســت میلیونی، عدالت اســامی، وحدت جهان اســام، 

مبــارزه بــا اســتکبار جهانــی، برســاخت مدرنیتــه ایرانــی اســامی و ... متامــی ایــن الفــاظ و کلیدواژه هــا بیشــر 

جنبــه ی بــازی کامــی و عوام فریبانــه داشــته اســت و در عمــل کار بــرای برســاخت آن هــا انجــام نپذیرفــت.

برســاخت فرهنــگ فقــر و کلبــی مســلکی و اشــاعه ی گســرده آن در ســینام و تلویزیــون و منابــر 

منــاز جمعــه، رویکــرد دیگــری بــوده کــه از ســوی رهــربان و دســتگاه تبلیغاتــی حکومــت ایــران در 

پیش گرفتــه شــده اســت، تنهــا راهــکار بــرای کنــرل مــردم ایــران بــود. ایــن در حالــی اســت کــه 

بــه رس می برنــد. بلکــه در ارشافی تریــن حالــت زیســتی  نبودنــد؛  نه تنهــا ساده زیســت  آنــان  خــود 

درنهایــت بایــد گفــت که پس از چهار دهه از ســپری شــدن عمر خفت بار جمهوری به اصطاح اســامی، جوامع 

ایرانــی دچــار خود آگاهــی عمیقــی شــده اند. منــود بــارز آن، گــذار از جنــگ زرگــری اصول گــرا و اصاح طلــب و 

زیــر پرســش بــردن اصــل والیت فقیــه اســت. به قــول حافــظ شــیرازی »ناگهــان پــرده برانداخته ای، یعنــی چه؟«

فســاد آن چنــان در ســاختار حاکمیــت نهادینه شــده اســت کــه دیگــر ایدئولوگ هــای حکومتــی نیــز 

تــوان بــازی کامــی و عوام فریبــی را ندارنــد؛ چراکــه رژیــم متامــی کارت هــای بــازی خــود را خــرج 

کــرده اســت. پــرده و حجابــات کامــی نیــز کارکردهــای خــود را ازدســت داده اند. تظاهــرات روزهــای 

اخیــر نشــانی اســت از گــذار آرام و هدفمنــد خلق هــای ایــران از نظامــی به شــدت متامیت خــواه و 

ــه  ــه ای ک ــت. پاک باخت ــت داده اس ــش ازدس ــون رهربان ــدرت و جن ــامر ق ــزش را در ق ــه همه چی ــر ک تقیه گ

ــد. ــدارد و ندان ــی ن ــوب راه ــونت و رسک ــی، خش ــر نادان ــای ارصار ب ــز پ ــی ج ــگان راه ــم پاک باخت ــه رس ب
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مناطــق زاگــرس از دیربــاز مرکــز آییــن ، فرهنــگ و باورهــای بســیاری ازجملــه هــوری، مهرپرســتی )میراییســم(، زردشــتی 

و ... بــوده اســت. پــس از حملــە اعــراب و فراگیــر شــدن اســام، در کوردســتان و ایــران بســیاری از ایــن ادیــان بــا 

ــب  ــه مذاه ــن ب ــن معتقدی ــد. دراین بی ــان رفتن ــام از می ــن اس ــادی دی ــار اعتق ــت فش ــف، تح ــای مختل ــگ و باوره فرهن

ــا  ــاوت آنه ــوژی متف ــتم و ایدئول ــار س ــر ب ــوده و زی ــا ب ــتم آنه ــم و س ــراب و ظل ــا اع ــارزه ب ــم دار مب ــرس، پرچ ــی زاگ بوم

نرفتنــد؛ یکــی از ایــن جنبش هــا، »یارســان« اســت کــه تــا بــه امــروز بــه موجودیــت خویــش ادامــه داده اســت.

  برخــی از پژوهشــگران بــر ایــن باورنــد کــه اکــر ایــن آیین هــای بومــی زاگــرس، ریشــه در میراییســم دارنــد و بــرای مامنعــت 

از هژمونــی و تســلط دیــن زردشــت و بعــداً اســام بــه شــکلی مخفیانــه و مســتر بــه موجودیت خویش تــداوم بخشــیده اند، 

هنــوز هــم منادهایــی از آئیــن میراییســم در میــان آنــان وجــود دارد. بــه نظــر می رســد کــه خاســتگاه و ریشــه آییــن یارســان 

به عنــوان یــک جنبــش و نهضــت فکری-فلســفی بــا محوریــت حقیقــت بــه دوران مهرپرســتی بازمی گــردد، کــه به تدریــج 

ــحاق  ــلطان اس ــور س ــا ظه ــم ب ــده نه ــد. در س ــکار می منای ــری آش ــده دوم هج ــرس و در س ــش را در زاگ ــت خوی موجودی

ــو« شــکل گرفــت. از آن زمــان  ــی، نظــام اجتامعــی یارســان در واقعــەی »مرن ــی و آغــاز قانون گــذاری و رشع دین برزنجه ای

بدین ســو واقعــەی مرنــو کــه بــه »عیــد خاونــکار« نیــز نامگــذاری گردیــدە، مبیــن مراحلــی از ایســتادگی و مجاهــدت در 

مقابــل ناحقــی، ظلــم و تاریک اندیشــی در راســتای رهایــی و آزادی اســت. پــس از واقعــەی مرنــو، جامعــەی یارســان عمــاً 

وارد فضایــی نظام منــدـ  کــە شــامل قوانیــن اجتامعــی و تعامــل بــا ســایر باورهــا و عقایــد مربــوط بــه خــود اســت ـ می گــردد. 

متأســفانه مــردم یارســان بــه دلیــل ناآگاهــی نســبت بــه مفاهیــم و معانــی نهفتــه در واژه و واقعــەی مرنــو یــا خاونــکار، از 

حقیقــت ایــن جشــن و موقعیــت زمانــی آن بی اطــاع هســتند و بــه پنــدار خــود آن را یــک جشــن ســاده و ســنتی می انــگارد.

یارسان
واژەی یارســان از دو جــزء یــار و ســان )پادشــاه( تشــکیل شــدە کــە بــه معنــای یــاران پادشــاه اســت. در ادبیــات اعتقــادی 

ــه  ــوب کوردســتان مــی باشــند ک ــان اســت. مــردم یارســان از کوردهــای رشق و جن ــزدان من یارســان، منظــور از پادشــاه، ی

ــی  ــی عشــق اســت و جهان بین ــر تجل ــی ب ــر مبتن ــن تفک ــت ای ــده شــدە اند. ماهی ــز پراکن ــایر مناطــق نی ــون در س هم اکن

یارســان مبتنــی بــر فلســفەی »دونــادون« اســت. ایــن فلســفەی فکــری این گونــه توجیــه می شــود کــه چــون هــر دینــی از 

وجوهــات الهــی و حقیقــت تهــی نیســت، پــس یارســان کــه در مرتبــەی حقیقــت اســت بــا متــام ادیــان مشــابهت هایی دارد.

اولیــن شــخصیتی کــه از یارســان ســخن گفتــه، »بهلــول« ماهــی در قــرن دوم هجــری اســت. پــس از بهلــول، شــاه خوشــین 

ــا  ــتان ت ــامل خوزس ــای وی از ش ــوزه ی فعالیت ه ــردگی ح ــه گس ــد ک ــور می کن ــتان ظه ــاه، در لرس ــه مبارک ش ــب ب ملق

نواحــی شــاملی هورامــان بــوده اســت. پــس از شــاه خوشــین لرســتانی، شــخصیت های دیگــری نیــز در قــرون بعــد ظهــور 

کردنــد ازجملــه، بابــا رسهنــگ دودانــی، بابــا جلیــل دودانــی، بابــا نــاوس رسکتــی و رسانجــام ســلطان اســحاق برزنجەایــی 

کــه تدوین کننــده ی نظــام دینــی ایــن آییــن اســت. بــر اســاس متــون کهــن یارســان و رشح رویدادهــای مربــوط بــه زمــان 

ــری و ۱۲۲۰  ــا ۶۴۰ قم ــق ب ــی مطاب ــری شمس ــال ۶۲۲ هج ــامر، وی در س ــبات گاه ش ــاس محاس ــر اس ــحاق و ب ــلطان اس س

ــد. ــامر می آین ــه ش ــان ب ــی یارس ــتورات دین ــده  دس ــف و تدوین کنن ــەی عط ــان نقط ــت. ایش ــده اس ــد ش ــادی متول می

یاران ایشان بر اساس اولویت به این رشح زیر هستند:
هفت پيشــكار،  هفت ســقا،  هفت كوزەچــی،  هفت گوينــده،  هفت ســازچی،  هفت خليفــه،  هفتوانــه،  هفــن، 

هفت َدســوور، هفت هفــت، هفــت يــار قولتــاس، هفــت رسدار، بيســت و يــك مــريد برزنجــه، هفتــادو دو پــري، 

نودو نــه پــري، شصت و شــش غــام، چهل تــن، چهل تنــان، هــزار و يــك مــريد، هزار و ششــصد مــريد و بيون بيون هــا.

ــای  ــا نهاد ه ــخاص و ی ــت اش ــدرت در دس ــز ق ــدم مترک ــا ع ــی و ی ــت ذات ــر مدیری ــاران منایانگ ــن ی ــود ای ــب وج به این ترتی

ــی  ــن خاص ــروه و انجم ــه در گ ــدارد ک ــود ن ــه وج ــن جامع ــس در ای ــع، هیچ ک ــت. درواق ــان اس ــن یارس ــی در آیی خاص

جایگاهــی بــرای وی تعریــف نشــده باشــد و حتــی پادشــاهی خالــق در ایــن آییــن هــم مــروط اســت. حــوزەی 

یارسان
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زيســت و جغرافيــای انســانی يارســان در مناطــق زاگــرس جنوبــی )هورامــان، شــهرزور و لرســتان( بــوده اســت.

ــود  ــادات خ ــج اعتق ــغ و تروی ــه تبلی ــا ب ــار در آنج ــتین ب ــرای نخس ــان ب ــای يارس ــه کورده ــتند ك ــی هس ــا مناطق این ه

پرداختەانــد، ســپس در ســایر مناطــق ايــران از جملــه همــدان، آذربايجــان، تهــران، زنجــان و شــامل ايــران پراکنده شــده اند. 

ــه،  ــداد و در تركي ــر، بغ ــليامنيه، هولی ــل، س ــوك، موص ــن، كرك ــون خانق ــراق همچ ــتان و ع ــوب کوردس ــهرهای جن در ش

درســيم، ســيواس و تعــداد معــدودی نيــز در روســيه در منطقــەی اليزابتپــل )اصالتــاً از نواحــی قــارص( ســکونت 

منوده انــد. بــا ظهــور قوشــچی اوغلی در منطقــەی آذربايجــان و همچنــن بــودن شــاه ویس قلــی و اعقابــش در 

ترکســتان بــا ترويــج و اشــاعەی ديــن يــاری در ایــن مناطــق، جمعــی از يــاران تــرك بــه ايــن آییــن گرايــش پيــدا منودنــد.

ــت  ــان اس ــەی يارس ــه جامع ــوط ب ــخص، مرب ــای مش ــا هج ــردی ب ــان ك ــم در زب ــه نظ ــده ب ــوب ش ــار مکت ــن گفت اولی

ــان پهلــوی ـ هورامــی رسوده شــده و ابتــدا توســط بهلــول ماهــی و يارانــش در ايــن منطقــه )هورامــان( بیــان  ــا زب كــه ب

ــول  ــه در ط ــان ك ــخصيت های یارس ــام ش ــی ... و مت ــاووس رسكت ــا ن ــتانی، باب ــن لرس ــاه خوش ــد از آن، ش ــت. بع ــده اس ش

تاريــخ موجوديــت یارســان ظهــور كــرده بودنــد، گفتــار خــود را بــه زبــان كــوردی و بــا گويــش گورانــی عنــوان كرده انــد.

یارســان ها در چارچــوب فکــری خــود، هیــچ گاه خویشــن کامــل خــود را مقیــد بــه اندیشــەی قانــون و محدودیــت منی داننــد، 

ــن،  ــن آیی ــر در ای ــیوەی تفک ــت ش ــد. کلی ــذر می دارن ــر ح ــد، ب ــه دوراز آزادی باش ــور و ب ــه محص ــی ک ــود را از چارچوب خ

مســتلزم حاکــم بــودِن بــر جــزء و کل قانــون اســت. درواقــع به کارگیــری قانــون و لوازمــات آن چــون اخــاق، متامــاً در راســتای 

رســیدِن بــه آرمــان غایــی و در جهــت نیــل بــه آن قــرار دارد کــه در نــوع اولیــەی آن بــه معنــای صــورت بخشــیدن بــه انســان 

خدایــی اســت. همیــن امــر نیــز باعــِث احــرام بــه كلیــت اصــول و قائــل نبــودن بــه بــد و بــدی بــە افــراِد در جامعــەی 

يارســان و آییــن یــاری اســت کــه ایــن خــود بــه یــک نيــاز بــرای ارتبــاط و برقــراری روابــط میــان انســان ها مبــدل گردیــدە 

اســت. شــالودەی ايدئولــوژی آییــن يــاری، بــر اســاس احــرام بــه انســانيت اســت كــه حقيقــت موضــوع و قالــب كلــی آن را 

می بايســت در مبحــث خودشناســی و انســان خدایی برمبنــای نريوهــا و اســتعدادهای ذاتــی موجود در انســان جســتجو منود.

یارســان بــر اســاس فلســفەی دونــادون، بــه متــام نقــاط هســتی و ادیــان مختلــف معتقــد اســت، بــه همیــن دلیــل همــەی افراد 

بــر را بــه مثابــەی خویــش می پنــدارد و در نهايــت بــه تکامــل ايــن عملکــرد نائــل می گــردد و بــه طبــع آن بــه شــكِل زيبــای 

انسان دوســتی، يــاری و يــاوری می رســد. تفکــر انســان خدایــی در ايــن بينــش، شــام را مجــاب خواهــد كــرد كــه خداونــد را 

در خــال روابــط انســانی جســتجو كنیــد کــه بــه ماطفــت و احســاس نيــاز بــه همديگــر و تشــكيل مناديــن »جــم« بــه معنــی 

گردهامیــی، منجــر می گــردد؛ ایــن نیــز نشــانی از تكرگرایــی و احــرام بــه نــوع انســان و بحــث فزونــی در وحــدت و وحــدت در 

فزونــی اســت.

خاونکار
خاونــکار هــامن خداونــدگار اســت و خاونــکار بــه معنــی صاحبــکار کــە یــک واژه ترکیبــی از دو واژەی »خــاون« 

گرفته شــده  کائنــات  نظام منــدی  ســاخن  فراهــم  و  مفهــوم خلقــت  بــه  »کار«  و  مالــک  و  معنــی صاحــب  بــه 

اســت. درواقــع، ایــن واژه معــادل مفهــوم ]ایــزد[، اللــه، یهــوه و روح القــدوس اســت و در کام هــای یارســان بــا 

معانــی متفــاوت دیگــری همچــون صاحــب کَــرَم، پادشــاه، صاحــب کار و ســلطان حقیقــت نیــز آمــده اســت.

ــون  ــت. چ ــروف اس ــز مع ــکار نی ــد خاون ــه عی ــه ب ــود دارد ک ــن خاونکار« وج ــام »جش ــه ن ــان ب ــنی در یارس ــن جش بنابرای

در مفهــوم »مرنــو « بــه عنــوان ظــرف مــکان تجلــی پیــدا کــرده اســت، بــه عیــد مرنــو نیــز نامگــذاری شــده اســت. بــه 

ــان  ــمی یارس ــت رس ــان موجودی ــت و اع ــر جهال ــت ب ــەی حقیق ــن و غلب ــن جش ــحاق در ای ــلطان اس ــور س ــل حض دلی

در شــامیل بــری )مظهریــت(، از ایــن جشــن به عنــوان نقطــەی عطــف و اســاس تفکــر یــاری یــاد می شــود.
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مرنو
مرنــو یــک کلمــەی ترکیبــی از دو واژه »مــر« بــه معنــای غــار و »نــو« بــه معنــای تــازه اســت، در ادبیــات اعتقادی یارســان به 

معنــای پدیــد آمــدن مفهومــی تــازه در تاریکــی کائنــات اســت. دو عبــارت خاونــکار و »مرنــو« در برگیرنــدەی چنــد نکتــه زیر 

اســت کــه در بخش هــای بعــدی بــه رشح هرکــدام می پــردازم. مرحلــەی نخســتین دربردارنــدەی هجــرت ســلطان اســحاق از 

برزنجــەی ســلیامنیه بــه ســمت هورامــان و اســتقرار در پردیــور اســت. مرحلــەی دوم شــامل آغــاز ارائــەی قوانیــن و چارچوب 

ســاختار تفکــر یــاری اســت کــه در مرنــو شــکل گرفته اســت. مرحلــەی ســوم رشح تقویــم یــا گاه شــامر کــوردی اســت کــه بــر 

اســاس ایــن واقعــه قابــل اســتخراج اســت و نشــان می دهــد کــه کوردســتان دارای چــه نــوع تقویمــی بــوده اســت. مرحلــەی 

چهــارم هــم بــه بحــث علــم التنجیــم و محاســبات مربــوط بــه دریافــت انرژی هــای موجــود در نظــام کائنــات باز می گــردد.

مرحلەی نخست:
رشح ظاهری جریان خاونکار- مرنو

ســلطان اســحاق برزنجەایــی فرزنــد شــیخ عیســی از بــزرگان و متدیــن منطقــه، در تاریــخ ٦٤0 هجــری قمــری در 

ــرادران  ــوی ب ــی از س ــامن اوان کودک ــت. از ه ــودە اس ــان گش ــە جه ــم ب ــلیامنیه چش ــتان س ــت اس ــع عرب ــه از تواب برزنج

ــه آزار و  ــس از آن ک ــود. پ ــە ب ــرار گرفت ــت ق ــری و مام ــورد بی مه ــایرین م ــا س ــاوت ب ــل تف ــه به دلی ــردم منطق ــایر م و س

ــان  ــمت هورام ــه س ــه ب ــرت از برزنج ــای مهاج ــد، وی بن ــود می رس ــه اوج خ ــکال ب ــواه و رادی ــای متامیت خ ــت نیروه اذی

ــای  ــامن نیروه ــم ه ــورد تهاج ــندر« وی م ــام »ش ــه ن ــی ب ــان در کوه ــی هورام ــای راه در حوال ــذارد. در میانه ه را می گ

متخاصمــی کــه ایشــان و یارانــش را مــورد تعقیــب قــرار داده بودنــد، قــرار می گیــرد. ایــن ســپاه متخاصــم تحــت نــام منادیــن 

ــدـ مشــهورند. ــه منطقــه آمــده بودن ــه ب ــا توطئ چیچــک ـ متشــکل از تاریک اندیشــان منطقــه و نیروهــای کمکــی کــه ب

ــبانه روز  ــه ش ــدت س ــه م ــام دارد و ب ــو ن ــه مرن ــد ک ــاه می برن ــاری پن ــه درون غ ــش ب ــراه یاران ــه هم ــحاق ب ــلطان اس س

در ایــن غــار اســکان می یابنــد. ســپاه چیچــک پــس از ســه روز رسگردانــی و طوفــان شــن و گرد و غبــاری کــه آنهــا 

را کافــه کــردە بــود، خســتە و درمانــدە شــدە و در نهایــت بــا تلفاتــی ناشــی از حــوادث و بایــای طبیعــی محــل 

را تــرک می گوینــد. ســلطان اســحاق پــس از تارومــار شــدن ســپاه تاریک اندیشــان، در پایــان روز ســوم دســتور 

ــود.  ــناخته می ش ــز ش ــو نی ــد مرن ــه عی ــه ب ــد ک ــاهی می ده ــد پادش ــا عی ــکار ی ــن خاون ــام جش ــا ن ــنی ب ــزاری جش برگ

پــس از برگــزاری ایــن جشــن در غــار مرنــو، ســلطان اســحاق بــا یارانــش بــه ســوی هورامــان رهســپار می شــوند.

مرحلە دوم:
ارائەی چهارچوب و قوانین تفکر یاری:

در واقــع مرنــو نقطــەی عطــف تفکــر یــاری اســت، در ایــن رویــداد اســت کــه موجودیــت یارســان بــە تثبیــت 

ــع  ــد. درواق ــان می رس ــش از آن زم ــرون پی ــه ق ــبت ب ــری نس ــط متفاوت ت ــه رشای ــان ب ــه، یارس ــن واقع ــد. پس ازای می رس

ــس  ــا پ ــت، ام ــوده اس ــی ب ــام دین ــتوری و نظ ــوب دس ــدون چارچ ــادی ب ــات اعتق ــک ادبی ــو ی ــل از مرن ــا قب ــان ت یارس

از مرنــو جامعــەی یارســان بــه مرحلــەی نظام منــدی اجتامعــی و دینــی می رســد. در حقیقــت، مرنــو رصفــاً بــه 

معنــای رعايــت روزه داری، رياضــت و بردبــاری، دوری از خودپســندی و التــزام بــه نيســتی... نیســت، بلکــه مرنــو 

ــوان  ــا آن بت ــه ب ــە ک ــکل گرفت ــی ش ــب موجودیت ــت کس ــه جه ــت ک ــتی اس ــدی هس ــای نظام من ــه در معن ــزی نهفت رم

ــود. ــتە بندی من ــود دس ــی را در خ ــر ناتوان ــه ب ــت و غلب ــداوم حقیق ــرای ت ــارزه ب ــود و مب ــه من ــم مقابل ــی و ظل ــا تاریک ب

ســلطان اســحاق در گام نخســت اولیــن دســتور دینــی اعتقــادی خــود را بــه واســطەی ایــن واقعه صــادر می منایــد و این چنین 

می فرمایــد:
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روکن وه دەفتەر، روکن وه دەفتەر

روکن ئی تاریخ بنویس وه دەفتەر

نەی چلەی تاوسان یەرێ رۆ سەبت کەر

مانگو دلێ راس دوازدەی سفید پەر

یەرێ رۆی یاران چیگام بی وەفەر

عەیدە و پادشاهیم دووهم داش نەسەر

قــرار  تحلیــل  و  تاکیــد  ارجــاع،  مــورد  هــم  دیگــر  ذات داران  توســط  بعدهــا  اســحاق  ســلطان  از  گفتــه  ایــن 

می گیــرد. آداب بجــاآوردن ایــن جشــن بــر اســاس کام هــا به این ترتیــب اســت. یارســان در موعــد مقــرری کــه 

دســتور داده شــده بایــد ســه روز، از ســپیده دم یــا قبــل از گرگ و میــش شــدن هــوا تــا ابتــدای شــب )افطــار( 

مناینــد. برگــزار  را  شــاهی  جشــن  روز  ســه  ایــن  پایــان  در  و  باشــند  روزه  بــه  آســامن  در  ســتارگان  طلــوع  و 

ــه  ــغ و ســامل را ک ــدد خــروس بال ــک ع ــوادەی یارســانی موظــف اســت ی ــه هــر خان ــه اســت ک ــن جشــن این گون آداب ای

ــه  ــی پخــت داده شــده ب ــا روغــن حیوان ــج ب ــو( برن ــک مــن )ســه کیل ــه همــراه ی ــی منــوده و ب بانــگ رس می دهــد، قربان

ــوق الزم  ــوارد ف ــر م ــاوه ب ــردد. ع ــراد تقســیم گ ــن اف ــر بی ــی براب ــه صورت ــا ب ــا در آنج ــاورد ت ــه بی حضــور جــم و جم خان

اســت توشــەای بــه نــام »نیــاز« هــم تهیــه گــردد کــه شــامل انــار و ســیب رسخ و اقــام دیگــر اســت. مــردم در 

ــد  ــکل می دهن ــاد ش ــاری و اتح ــم همی ــاز، ج ــیم نی ــم تقس ــرو، ج ــیم نی ــم تقس ــدرت، ج ــیم ق ــم تقس ــم، ج ــن مراس ای

ــب  ــی از جان ــد دیدن ــادت و عی ــد، عی ــد. در روز جشــن بازدی ــی می پردازن ــر و کام خوان ــه ذک ــردن شــمع ب ــا روشــن ک و ب

یــاران صــورت می گیــرد و افــراد جم خانەهــای مختلــف بــه بازدیــد و عیــد دیدنــی ســایر جم خانەهــا می رونــد. 

ــود. ــاآورده می ش ــد بج ــن عی ــز در ای ــوروز نی ــد ن ــامن آداب عی ــت و ه ــب اس ــان مرت ــراد یارس ــام اف ــر مت ــم ب ــن رس ای

مراحــل ســوم و چهــارم بحــث کــه مربــوط بــه گاه شــامر کــوردی و مبحــث علــم التنجیــم اســت بــه علــت پیچیدگــی و 

ــاع  ــرای اط ــن ب ــد؛ بنابرای ــت، منی گنج ــو اس ــی واژەی مرن ــرای معرف ــط ب ــه فق ــتار ک ــن نوش ــودن آن در ای ــی ب تخصص

بیشــر از ایــن نــکات می تــوان بــه کتــب زیــگ آریایی-کــوردی و همچنیــن بانــگ رسحــدان از طیــب طاهــری 

ــامر  ــه گاه ش ــم ک ــد بگویی ــم، بای ــە کن ــطر خاص ــک س ــث را در ی ــن دو بح ــم ای ــر بخواه ــود، اگ ــود. بااین وج ــوع من رج

ــا در نظــر گرفــن ســال کامــل  ــره الــربوج ب ــر تقویــم اعتدالیــن و حرکــت دای موردنظــر یــک گاه شــامر نجومــی منطبــق ب

ــت. ــدأ اس ــه مب ــیدن ب ــی و رس ــیر قهقرای ــا س ــگاری ب ــم ن ــا تقوی ــامر ی ــم گاه ش ــر عل ــق ب ــه منطب ــت ک ۲۴۲۲/۳۶۵ اس
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-تفسیر و ترجمەی دیوان گورە جلد اول و دوم– سید محمد حسینی
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