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سخن مجله

در شماره ي 63 مجله ي    واڵتی ئازاد به ماهيت قدرت در ايران و برآمدگاه تاريخي آن پرداخته ايم. همچنين 
فره ايزدي و تأثير آن در تشكيل نظام شاهنشاهي و واليت فقيه و طريقه ي استفاده ي آن از مقوالت دين، مذهب، 
قانون و نظام آموزشي مشروعيت بخش را تحت واكاوي قرار داده ايم. قدمت و گوناگوني خلق ها و فرهنگ هايشان، 
غناي بسياري به زبان، ادبيات، موسيقي و هنر ايران بخشيده است. اگر نظري به تاريخ همزيستي خلق هاي ايران 
بيافكنيم، تعامل فرهنگي هميشه همگرايي و همزيستي خلق ها را با خويش به همراه آورده است. اگرچه گاهي جوامع 
با يكديگر دچار اختالف شده اند، اما در تاريخ ايران هيچ سندي دال بر جنگي بزرگ و بلندمدت در ميان جوامع 
كهن ايران وجود ندارد. اين جوامع طبيعي، در مناسبات روزانه ي زندگي خويش در عين احترام به تفاوت فرهنگي و 
هويت همديگر، موارد مشابه و مشتركي فرهنگي را زيسته اند. تعميم اين شيوه ي زندگي به مناسبات سياسي، سبب 
پديد آمدن همگرايي و اشتراك در اين عرصه شده و در بيشتر موارد كنفدراسيون، ساختار مديريتي اين جوامع را 

شكل داده است. اما قدرت در تمامي اشكال آن، جريان اين مناسبات طبيعي مختل نموده است.
براي ايجاد اصالح و دموكراتيزاسيون نظام و سياست هاي آن در عرصه هاي گوناگون، وجود مبارزه ي دموكراتيك 
اجتماعي در ميان تمامي خلق هاي ايران امري است الزامي. اين امري است بديهي كه در شرايط كنوني مبارزه در 
عرصه ي سياسي ايران از سطح مطلوبي برخوردار نيست. قدرت و نهادهاي ايدئولوژيك حكومت، نيروهاي نظامي 
و امنيتي، سيستم جاسوسي و اطالعاتي چه در زمان شاهنشاهي و چه در زمان سلطنت واليي تمام توان خويش را 
براي سركوب و ريشه كن نمودن فرهنگ مبارزه و مقاومت به كار بسته اند. دين و مذهب رسمي كه با حكومت 
قدرت مداران مشروعيت  و سركوب هاي  زياده خواهي ها  به  دولت  ايدئولوژي  به مثابه ي  گرفت،  شاهنشاهي شكل 
نيروهاي  با  ميان ساختار قدرت  اختالف  و  فاصله  براي كاستن  ابزاري  از سوي قدرت همچون  مي بخشيد. دين 
اجتماعي جهت تضعيف مبارزه و مقاومت به كار گرفته شده است. دين رسمي هميشه درصدد برآمده قدرت 
خسرواني را چون ضرورت اجتناب ناپذير جامعه ي ايران نشان دهد. موبدان زرتشتي و روحانيت شيعه، علي رغم 
و  آيين زرتشتي  آنان  داشته اند.  با شبكه هاي قدرت  تنگاتنگي  رابطه ي  نظام هاي مركزي هميشه  با  اختالفاتشان 
مذهب تشيع را به دين رسمي قدرت مبدل نموده و با ايجاد تغييراتي، آن  دو را جهت دست يابي به خواسته هايشان 

با قدرت درآميخته اند. 
همچنين به ساختارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي جوامع ايران، تيپ شخصيتي، شيوه ي مبارزه جوامع عليه 

سازوكارهاي قدرت پرداخته ايم. 
و  رويكردها  آن ها،  مبارزه ي  شيوه ي  غربي،  مدرنيته ي  مخالف  جريان هاي  شكل گيري  مسئله ي  به عالوه 
از  پس  و  پهلوي  زمان  در  ناسيوناليستي  احزاب  ديني،  سنتي،  گروه هاي  فعاليت هاي  پرداخته ايم.  عملكردهايشان 

انقالب57 نيز بخشي از محتواي اين شماره ي مجله ي واڵتی ئازاد را تشكيل مي دهد.
در شماره ي بعدي مجله ي واڵتی ئازاد به سير جريان روشنفكري در ايران و چالش هاي پيش روي آن و تعريف 
به چگونگي عملي سازي  ديگري  پرداخت. همچنين در بخش  راستين خواهيم  روشنفكر  و مسئوليت هاي  وظايف 
سيستم كنفدراليسم دموكراتيك و خودمديتي دموكراتيك به منزله ي جنبه ي سياسي اين سيستم در شرق كوردستان 

و ايران خواهيم پرداخت.

واڵتی ئازاد
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واڵتیئازاد

كۆمەڵگای ئێ���ران كۆمەڵگایەكی ف���رە رەنگییە كە لە 
ناسنامە، ئەتنیس���یتە، زمان، ئایین و باوەڕی جیاواز ساز 
بووە. لە ب���واری فەرەرەنگی و دەوڵەمەن���دی فەرهەنگ و 
ناسنامەكاندا، ئێران تەنیا لەگەڵ واڵتێكی وەكوو هیندوستان 
ب���ەراوەرد دەكرێ�ت. ئەگ���ەر چی لە ناو ئ���ەو كۆمەڵگا و 
گرووپانەدا ئەو كۆچبەرانەشی تێدایە كە لە قۆناخی جیاواز 
جیاواز لە ئێراندا بە جێ بوونە، بەاڵم بەشی هەری گەورەی 
گەالنی ئێران لەو ئەتنیسیتانە پێكدێت كە خاوەنی سەرەكی 
شوێنی ژیانی خۆیانن. كۆن بوون و ژمارەی زۆری ئەو گەالنە 
دەوڵەمەندییەك���ی یەكجار زۆری لە بواری زمان، ئەدەبیات، 
مۆسیقی و هونەر لە ئێراندا ساز كردووە. شێوازی راستەقینەی 
ژیانی گەالن لە مێژووی ئێراندا لە سەر بنەمای پێكەوە ژیان 
و هاوسەنگێكی سرووشتی ناوبەری گەالن بووە. ئەگەر چی 
ج���ار و بار كۆمەڵ���گاكان لەگەڵ یەكتر تووش���ی ناكۆكیش 

بووبن، بەاڵم لە مێژووی ئێران هیچ بەڵگەیەك سەبارەت بە 
ش���ەڕێكی گەورە و درێژخایەن ل���ە نێوان گەالنی كۆنی ئەم 
هەرێمەدا نیە. گەالن لە ش���ێوازی سرووشتی ژیانییاندا و لە 
هەڵس���ووكەوت لەگەڵ یەكتریدا، خاڵی هاوبەشی فەرهەنگی 
و ژیانی هاوبەشیان بەرجستەتر كردووە و هاوكات رێزێان بۆ 
جیاوازی فەرهەنگی و ناسنامەیی یەكتریان داناوە. هەر ئەم 
رەوتە لە بواری سیاسیەوە بۆتە هۆكاری پەیدا بوونی قۆناخ 
بە قۆناخی شێوازی كۆنفدراسیون وەكوو شێوازی سەرەكی 
رێوەبەری لە نێوان گەالندا. لەدەرەوەی ئەوە هەر شێوازێكی 
داسەپاندن و داگیركاری فەرهەنگی، جوغرافیایی، سیاسی و 
سەربازی، شێوازێكی بێگانە و بێ پێوەندی لەگەڵ راستینەی 
مێژوویی ئەم گەالنە بووە. لە ئێراندا سێ رێچكەی سەرەكی، 

فەرهەنگی گەالنی ئەم هەرێمەیان ساز كردووە:

1� فەرهەنگ���ی زاگرۆس: فەرهەنگ���ی رۆژئاوای فەالتی 
ئێران واتە زاگرۆس���ە. ئەو فەرهەنگ���ە بەهێزترین ئەلەمانی 
فەرهەنگی لە ئێراندایە و لە سێ قۆناخی جیاوازدا كاریگەری 
سەرەكی لە سەر مێژووی داناوە. یەكەمین قۆناخ، قۆناخی 

بۆ ئەنجامدانی گۆڕانكاری و داس���ەپاندنی دیمۆكراسی بە سەر پەرگال و سیاسەت لە ئێراندا، 
هەبوونی تێكۆش���انی دیمۆكراتیانە و مەدەنی لە ناو گەالنی ئێران پێویستییەكی حاشاهەڵنەگرە. 
كۆمەڵگای مەدەنی و گۆرەپانی سیاس���ەتی دیمۆكراتیان���ە لە ئێراندا لەرزۆك و الوازە. كۆمەڵێك 
ه���ۆكار و فاكتەر دەبنە هۆی ئاس���تەنگی لە بەردەم ئەنجامدان و بەرفراوان كردنی تێكۆش���انی 
دیمۆكراتیانە لە ئێراندا. ناس���ین و تێكۆش���ان لە بەرامبەر ئەم هۆكار و فاكتەرانە خۆی لە خۆیدا 
جەوهەری تێكۆش���انی دیمۆكراتیانە بەخۆوە دەگرێ���ت. هەوڵمان ئەوەیە بە روونكردنەوەی كورت 
دەرب���اری ئەم فاكتەرانەدا، رێبازی دەرباز كردنی ئ���ەوان و چۆنییەتی خەباتێكی دیمۆكراتیانە و 

مەدەنی لە ئێراندا تاوتۆێ بكەین.

 كۆمەڵگا

رەهەندە جیاوازەكانی پەرگالی خوسرەوانی لە مێژوودا 
                                و

 دژایەتی ئەلەمانە دێمۆكراتیكەكان هەتا ئەمڕۆ

ناوەندی لێكۆڵینەوەی ئیستراتیژیكی پەژاك
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س���ەردەمی بەردینە كە كانگای س���ەرەكی فەرهەنگی ئەم 
قۆناخە بەتایبەت قۆناخی بەردینی نوێ، چیاكانی زاگرۆسن. 
هەموو دەسكەوتە لێكۆلینەوە ئاركۆلۆژییەكان ئەوە نیشان 
دەدات ك���ە لەو قۆناخەدا هیچ ش���وێنێك لە ئێران بەڕادەی 
زاگرۆس هەنگاوی نەناوە و بەرهەمی نەداوە. كەمتر شوێنی 
زاگ���رۆس هەیە كە ئەو ئاس���ەوارەی پێوە دیار نەبێت. ئەو 
ئاسەوارەی لە لۆرێستان، ئیالم، سەقز و چەندین شوێنی تر 
بینراونەوە لە بەراورد لەگەڵ شوێنەكانی دیكەی ئێران ئەوە 
نیشاندەدات كە زاگرۆس دایكی ئەم چەشنە فەرهەنگە بووە 
و ش���وێنەكانی تر وێرس���یۆنێك لەو فەرهەنگەن. قۆناخی 
دووهەم، قۆناخی یەكێت���ی ماننایی �� مادی یە. فەرهەنگی 
ماننای���ەكان هەزارەی دووهەمی بەر ل���ە زایین لە ئەنجامی 
یەكێتییەك���ی گەورە و بەهێ���ز لە ناوبەری ئەتنیس���یتە و 
گرووپەكانی ئەو بەشەی زاگرۆسە كە ئێستا لەسنوورەكانی 
ئێراندایە س���از بووە. ماننای���ەكان هاوپەیمانییەتیان تەنیا 
لەسەر خاڵی ش���ەڕ و هێرشی دەرەكی ئەنجام نەداوە. ئەو 
یەكێتیی���ە ب���ۆی هەیە زۆرتر لەس���ەر بنەمای س���ازكردنی 
ش���ێوازێكی تایبەت لە نیشتەجێ بوون و شارستانییەت كە 
نە لە سەر بنەمای ساز بوونی ئیمپراتووریەتە، دامەزرابیت. 
ئەم شێوازە یەكگرتنە وادیارە لە ناو گرووپە زاگرۆسیەكاندا 
ب���او بووە؛ چوونكوو لە ش���وێنەكانی تریش یەكێتی وەكوو 
میتانی، كاسیت، ئۆرارتۆ، خالیدی و بەدەیان نموونەی لەو 
چەشنە ساز بوو. ئەم چەشنە هاوپەیمانیەتێ هەتا سەدەی 
نۆزدەهەمیش لە ناو عەشیرەت و خێڵە كوردەكان باو بوو. 
بنەمای ئەو هاوپەیمانێتییە، زۆر جاران نە خالێ سیاسی لە 
روانگەی دەس���ەاڵتخوازی دەوڵەتی بوون بەڵكوو لە س���ەر 
بنەمای سیاسەتێكی ئاواكەری پێكهاتەیەك لە پێوەندییەكان 
و خاوەندارێت���ی گرووپ���ەكان ل���ە یەكتر لە س���ەر بنەمای 
هەبوونی ئۆتۆریتەیەكی كە هەر الیەنێك لە هاوس���ەنگییەك 
دا تێدا بژیت. لەو هاوپەیمانیەدا تەنیا شەڕ لە دژی هێزێكی 
دەرەكی خاڵ���ی هاوبەش نەبوو بەڵكوو زۆر جار پێش لەوە 
دەگیرا كە لە ناوخۆشدا گرووپێكی بەهێزتر گرووپی بچووكتر 
لە ناو ببات و یاخود هاوس���ەنگی تێك بدات. ئەو چەش���نە 
هاوپەیمانیی���ە رۆڵێكی یەكج���ار زۆر كاریگەر و مێژوویی لە 

س���ەر هەموو هەرێم داناوە. زیادەرۆی���ی نابێت ئەگەر وەها 
بینرخێنی���ن كە هەبوونی واڵتێكی وەك ئێران بەرهەمی ئەم 
ج���ۆرە هاوپەیمانیی���ەی زاگرۆس���یەكانە. چوونك���وو ئەو 
هاوپەیمانیە لە الیەكەوە گەرەنتی مانەوەی فەرهەنگەكان و 
گرووپ���ەكان بوو و لە الیەكی ت���رەوە قەڵخانێكی گەورە لە 
بەرامبەر هێرشكاری دەوڵەت �� ش���ارەكانی میزۆپۆتامیای 
خوارێ و لە الیەكی تریشەوە هێزی خۆڕاگری لەسەر هێرشی 
كۆچبەرەكان و نیشتەجێ كردن و پەیوەست كردنی گرووپە 
كۆچبەرەكان بە فەرهەنگ���ی گەالنی هەرێم بوو. بۆ نموونە 
س���ێكایان و سیتەكان كە كۆچبەر بوون بە هێزی ئەمجۆرە 
هاوپەیمانییە لە درێژخایەن دا بوون بە بەشێك لە فەرهەنگی 
گەالنی ئەم هەرێمە. مێژووی رەس���می باس لەوە دەكات كە 
مادەكان لە بەرامبەر هێرش���ی ئاش���وورییەكان 2700 ساڵ 
لەمەوبەر بە رێبەرایەتی دیاكۆ هاوپەیمانییەكیان ساز كرد. 
ئەوە بەشێك لەو حیكایەتانەیە كە هێرۆدۆت بە گێرانەوە لە 
زمانی فارس���ەكانەوە وەكوو مێژوو دەرخواردی مرۆڤایەتی 
داوە. ل���ە راس���تیدا ش���تێكی یەكجارەكی سیاس���ی بەناو 
هاوپەیمانی ماد لە ئارادا نەبووە. ئەوەی هەبووە هاوپەیمانی 
گ���ەورەی مانناكان بووە كە قۆناخ بە قۆناخ گەورە و بەهێز 
ب���ووە و بەرفراوانتر كراوە. بەگوێرەی مێژووناس���ان هەموو 
هاوپەیمانی ماد 200 س���اڵی نەخایاندووە و ئاش���ووریەكان 
بەرل���ەوە بە هێرش كردن بۆ س���ەر زاگ���رۆس تەنیا لەگەڵ 
گرووپ و عەش���یرە پرش و باڵوەكان شەڕیان هەبووە. ئەمە 
راست نیە. ئاش���ووریەكان بە هێزێكی زۆر گەورە هەوڵیان 
داوە كە داگیركارییەكی گەورە لە سەر هاوپەیمانی مانناكان 
بەڕێ���وە ببەن. هەربۆیەش ئ���ەو هاوپەیمانییە لە خۆڕاگری 
لەبەرامبەر ئ���ەم داگیركارییە تێپ���ەڕی قۆناخێكی نوێتر و 
سیاسیتر و سەربازیتر بەناو ماد بووە. هاوپەیمانیەتێكی لە 
ش���ێوازی ماد مومكین نیە كە ب���ە جارێكی و لە قۆناخێكی 
وەها كەم دا ساز بووبێت. زەمینە و پێشینەیەكی لەمێژینە 
بۆ ئەو هاوپەیمانیە لە ئارادا بووە. بۆ وێنە مادەكان چەندین 
ش���ار و قەاڵی گەورەیان س���از كردووە كە لەوانە ش���اری 
»ئامەدان«)هەمەدان( وەكوو پایەتەخت بووە. ئاركۆلۆگەكان 
ئاسەواری قەاڵ و شاری زۆر كۆنتر لەو شارانەیان بینیوەتەوە 
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كە هەر لەم چەش���نەیە و ه���ی ماننایەكانە. بۆ وێنە قەاڵی 
زێویە لە شاری سەقز. ئەو شێوازە هاوپەیمانی و رێوەبەرییە 
رزگاربوون���ی هەم���وو گەالنی ناوچەی ل���ە داگیركەرییەكی 
گەورەی وەكوو ئاشووری لەگەڵ خۆی هێنا. كاریگەری ئەم 
قۆناخ���ە ئەوەندە زۆر ب���وو كە دەوڵەمەندی و ئاسایش���ی 
گەالنی ئەو كاتە لە داستانەكان و ئەدەبیات دا ناشاردرێتەوە. 
ئەو ش���ێوازە ل���ە هاوپەیمان���ی و رێوەبەریی���ە رێگای بۆ 
خۆڵقكاری و بەرهەمێكی زۆری گەالن كردۆتەوە بێ  ئەوەی 
ك���ە مێترۆپۆلی كۆیل���ەداری گەورە س���از ببێ���ت، گەالن 
بەبەرهەمترین قۆناخی ژیانیان ساز كرد. شوێنەواری ژیان و 
فەرمانڕەوایی ئەم فەرهەنگە بە زانس���تەوە و زۆر بە توندی 
لەالیەن دەوڵەتی ئێرانەوە دەشاردرێتەوە و مافی لێكۆڵینەوە 
و ئاش���كرا كردنی ئەم راس���تیانە نادرێت. بەاڵم سەرەڕای 
ئەوەش ئەو ش���تانەی كە ئێستاش لە بەر دەستن لە بواری 
چۆنێتی بەرهەم ل���ە مێژووی ئێراندا بێ وێنەن. ئەم قۆناخە 
ب���ە پێچەوانەی بانگەش���ەی مێژووی رەس���می قۆناخێكی 
درێژخایەن بووە و هەزار س���اڵ زیاتر تەمەنی بووە. ئەگەر 
ئەم ش���ێوازە ژیان و فەرهەنگە رووب���ەڕووی پیالنگێڕی و 
خیان���ەت نەبوایەوە و قۆناخی دەس���ەاڵتی خوس���رەوانی، 
داگیركاری لەس���ەر بەڕێ���وە نەبردبا، ئەمڕۆك���ە لە هەموو 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاس���ت مۆدێلێكی تر ل���ە ژیانی هاوبەش و 
رێوەبەری دیمۆكراتیكمان لە بەردەم دەبوو. لە هێزی گەالنی 
زاگرۆس هەروەها دەتوانرێ ئاماژە بە هێزی كاس���یتییەكان 
بكرێ�ت كە خۆڕاگری و شەڕی ئەوان لە بەرامبەر بابیلیەكان 
لە مێژوودا بەناوبانگە. قۆناخی سێهەم قۆناخی دەركەوتنی 
كوردەكانە. گرووپە ئەتنیكیە جیاوازەكان و هاوپەیمانەتیان، 
لە قۆناخ���ە جیاوازەكاندا ناوی جودا جودای لێكراوە. ئەوە 
راس���تییەكە كە ئەتنیكە زاگرۆس���یەكان زووت���ر و زیاتر لە 
هەموو ش���وێنەكانی ت���ر قۆناخ���ی »بە گ���ەل بوون«یان 
دەستپێكرد. ئەم گرووپانە لە پێشكەوتنی قۆناخی بە گەل 
بوون���دا ناوی گش���تی كوردیان لێكراوە. ك���وردەكان دوای 
ئیس���الم و بەتایبەت لە سەردەمی خەالفەتی عەباسیەكاندا 
رۆڵی بەرچاوی���ان هەب���وو. ئەییوبییەكان عەش���یرەتێكی 
رۆژهەاڵت���ی زاگرۆس ب���وون كە بۆ رۆڵ بینی���ن لە جیهانی 

ئیسالمدا بەرەو شام چووبوون. كوردەكان لە هەموو شەڕ و 
كێشەكانی دەسەاڵتە هەرێمییەكان لەگەڵ یەكتر و هەروەها 
جار و بار لە گەل ناوەندی خەالفەتی بەغدا لە ئێراندا، رۆڵی 
بەرچاویان هەبووە. لە سەردەمی تاهیرییەكان، سەفارییەكان 
و سامانییەكان باس لە عەش���یرەت و فەرماندە كوردەكان 
دەكات كە هەر كەسێك بۆ هاوپەیمانی و بەكارهێنانی هێزی 
ئ���ەوان هەوڵی داوە. هەندێك گرووپی كوردیش وەكو »ئالی 
بوویە« یان كورانی بوویە تەنانەت بەغداشیان فەتح كردووە. 
بەسااڵن حوكمڕەواییان بەڕێوە بردووە. كوردەكان بەتایبەت 
لە س���ەردەمی س���ەلجوقیەكان رۆڵێكی یەكج���ار گرینگیان 
هەبووە. هەم بۆ شەڕ لە دژی رۆمیەكان و هەم بۆ پاراستنی 
هێز و هاوسەنگی لەناو خۆدا. ئەو شوێنەی كە سەلجووقیەكان 
بۆ یەكەمجار وەكوو كوردس���تان بەناویان كرد ش���وێنێكی 
گرنگ و ئیس���تراتیژیك بۆ ئەم دەوڵەتە بووە. لە ش���ەڕ و 
كێش���ەكانی ناوخۆی دەس���ەاڵتی س���ەلجووقی، بەتایبەتی 
دوابەدوای مردنی مەلەك شا، چ الیەنێك توانیبای كوردەكان 
لەگەڵ خۆی هاوپەیمان بكات، سەركەوتوو دەبوو. كوردەكان 
جگە لە رۆاڵبینین لە ناوبەری هێزەكانی دەسەاڵت، هەروەها 
رۆڵێكی گەورەیان بۆ خاوەندارێتی لە دژبەرانی دەس���ەاڵت 
دەدیت. كوردستان كانگای سەرەكی دژبەری و خۆڕاگری لە 
بەرامبەر دەسەاڵت بوو. زۆربەی تەریقەت و گرووپە فیكرییە 
جیاواز و هەروەها ئەو ئەتنیس���یتانەی ك���ە باوەڕی كۆنی 
خۆیان دەپاراست، لە چیاكانی كوردستان دەژیان. بۆ وێنە 
خۆرەمدینە مەزدەكی���ەكان كە باوكی عەلەویەكانی ئەمڕۆی 
كوردس���تانن خۆڕاگری گەورەیان لە شاخەكانی كوردستان 
دەكرد. هەروەها ئیزەدی���ەكان و ئەهلی حەقەكان كە هەتا 
ئێس���تاكەش هەبوونی���ان بەردەوامە، لەوان���ەن. هەروەها 
ئیس���ماعیلیەكان ك���ە خۆڕاگرییان لە بەرامبەر دەس���ەاڵتی 
سەلجووقی و خەالفەتی ئیسالمی دەكرد، كوردستان شوێنی 
خۆڕاگ���ری و بەرێكخس���تن كردن���ی ه���ەرە گەورەیان بوو. 
لەالیەكی ترەوە راس���تینەی فەرهەنگ���ی و باوەڕییەكان لە 
كوردس���تان جێ���گای بۆ گەلێ���ك گفتوگۆی فەلس���ەفی لە 
دەرەوەی پەرگال)سیستم( دەهێشتەوە. مەدرەسە كۆنەكانی 
سەردەمی س���ەلجووقیەكان لە كوردستان لە بواری باس و 
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گفتوگۆی باوەڕی و فەلسەفییەوە لە شوێنەكانی تر كراوەتر 
ب���وون. رۆڵی دیاریك���ەری كوردەكان لە الیەن دەس���ەاڵتی 
خوس���رەوانی س���ەفەوییەكانی ش���ێعەوە ك���ەم كرایەوە. 
س���ەفەوییەكان ك���ە كوردەكانی���ان بە مەترس���ی دەزانی، 
لەالیەكەوە هەوڵی بەكارهێنانی ئەوانی لە دژی عوسمانییەكان 
دەدا و لەالیەكی تریشەوە هەوڵی الواز كردنی ئەوانیان دەدا. 
لە دەسەاڵتی س���ەفەوی بەدواوە عەشیرە گەورە كوردەكان 
الواز كران. جگە لە چەن���د خانەدانێكی بەكرێگیراو وەكوو 
ئەردەالن و موكرییەكان، هەوڵی دوورەپەرێز كردنی ئەوانی 
تر دراوە. بەاڵم س���ەرەڕای ئەوەش كوردەكان لە پاراستنی 
رۆڵ���ی خۆیاندا توانای���ان نیش���ان داوە و بەتایبەت هاتنە 
س���ەركاری زەندیەكان ئەمە نیش���ان دەدات. لەسەردەمی 
قاجارەكاندا، عەش���یرەتە كوردەكان نوێنەریان لە دەرباری 
قاجار دا هەبووە و بەتایبەت لە دارۆلسەڵتەنەی)دارالسلگنه( 
تەورێ���ز و لەالی وەل���ی عەهد. قاجارەكان زۆرتر لە س���ەر 
بنەمای ناكۆكی ساز كردنی لە ناوبەری عەشیرەتە كوردەكان 
هێزی ئەوانییان كۆنترۆڵ دەكرد. دوابەدوای هاتنی دەوڵەت 
�� نەت���ەوەی مۆدێ���ڕن و قۆناخێكی نوێتر لە دەس���ەاڵتی 
خوس���رەوانی لە سەدەی بیستەم دا، كوردەكان رووبەڕووی 
سەركوتكاری، ئینكار و ئاسمیالسیۆنی فەرهەنگی بوونەوە. 
لەو قۆناخە بەدواوە، ناسیونالیزمی فارسی �� ئێرانی هەوڵی 
دوورەپەرێ���ز ك���ردن و مارژین���اڵ كردنی كوردان���ی داوە. 
روانگەكانی دەسەاڵت لە بەرامبەر كورد، روانگەی ئاسایشی 
بووە و كورد بە زمانی چەك قسەی لەگەڵ كراوە. سەرەڕای 
بانگەشەی ئۆممەت لەالیەن كۆماری ئیسالمیەوە، كوردەكان 
لەم دەسەاڵتەش���دا هەر رووبەڕووی رەنگی ناسیونالیس���تی 
پەرگال بوونەتەوە و سیاس���ەتەكانی دەس���ەاڵتی پەهلەوی 
لەسەریان بەردەوام بووە. ئەم سیاسەتە جیاوازی ئایینیشی 
پێوە زیاد بووە و لەگەڵ ئەوەش���دا كۆماری ئیسالمی هەرە 
زۆر هەوڵی س���از كردنی كوردی بەكرێگیراوی داوە. هەوڵی 
داوە ب���ە پێش خس���تنی دی���اردە نەگریس���ەكانی وەكوو 
جاش���یەتی، برس���ی هێش���تنەەوە، لەش فرۆش���ی و مادە 
هوش���بەرەكان كۆمەڵگای كورد لێك باڵو بكات. دەسەاڵتی 
ویالیەت���ی فەقیه، زۆرتر كوردەكانی بەه���ۆی كوردبوونیان 

نەك بەهۆی ئایینیان چەوساندۆتەوە. لە روانگەی ئەوانەوە 
كورد بەهەر شێوازێك پوتانسیەلێكی مەترسییە و پێویستە 
الواز بكرێ���ت و لە ناو بچێت. سیاس���ەتەكانی رژێم بۆ الواز 
كردنی كۆمەڵگای كورد لە ش���وێنی ژیانی كوردە شێعەكان 

ئەمە دەسەلمێنێت. 

فارس���ەكان ئەگەر چی بەشێك لە كۆمەڵگای زاگرۆسی 
حیس���اب دەكرێن، ب���ەاڵم بەهۆی داگەڕانی���ان بۆ خوارەوە 
و ناوەن���دی ئێران و تێك���ەاڵو بوونیان لەگ���ەڵ فەرهەنگی 
دەش���تەكان، لە فەرهەنگی زاگرۆس���ی دوور كەوتوونەوە. 
بەتایبەت���ی ب���ە ئاوێتە بوون ب���ە فەرهەنگی دەس���ەاڵتی 
مێزۆپۆتامیای خ���ۆاروو و هەروەها بەه���ۆی كاریگەرییەك 
كە دەس���ەاڵتی خوسرەوانی لەس���ەریانی كردووە و بە هۆی 
پرۆپاگەندەكانی نەتەوەپەرەس���تی، پێوەندیەكانیان لەگەڵ 
فەرهەنگ���ی زاگرۆس���ی زۆر الواز بووە. گەالنی زاگرۆس���ی 
وەك���وو كۆڵەكەی س���ەرەكی فەرهەنگ و ژی���ان لە ئێراندا 
لەالیەن دەسەاڵتی خوسرەوانی هەمیشە رووبەڕووی هێرش 
و س���ەركوتكاری بوونەتەوە. چوونكە فەرهەنگی زاگرۆس، 
شێوازی دەسەاڵتی خوسرەوانی هیچكات پەسەند نەكردووە 
و لە الیەكی تریش���ەوە ریشەدار بوون و كۆن بوونی گەالنی 
زاگرۆس هەر كات درۆ و پیالنەكانی دەسەاڵتی خوسرەوانی 
پووچەڵ كردۆتەوە. هەر بۆیەش دەس���ەاڵتی خوس���رەوانی 
هەبوونی خۆی بە لەناوبردن و دژایەتی كردنی ئەم بەش���ە 
س���ەرەكییەی فەرهەنگی ئێراندا بینیوە. خوس���رەوەكان بۆ 
ئەوەی كە خۆیان س���ەرچاوەی فەرهەنگ و گەورەیی ئێران 
نیشان بدەن، پێویس���تیان بینیوە سەرچاوە راستەقینەكان 
ویشك بكەن. لەم پێناوەشدا »موغ كوژی« بەڕێوە براوە و 
لەم پێناوەش���دایە كە هێرشی ناسیونالیزمی ئێرانی بۆ سەر 
ئەم گەالنە بەڕێوە چووە. ناس���یونالیزمی ئێرانی لە س���ەر 
بنەم���ای دژایەتی گەالنی ئەم هەرێم���ە و بەتایبەتی گەلی 

كورد دامەزراوە.

2� فەرهەنگی باكوور: كاتێك باس لە فەرهەنگی باكوور 
دەكەین، مەبەستمان تەنیا لە بواری جوغرافیاییەوە باكووری 
ئێران نیە، چونكوو ئەو گەالنەی لە باكووری ئێراندا دەژین 
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واتە لە س���ەر ش���اخەكانی ئەلبورز و بەتایبەت لە بەش���ی 
باكووری ئەو چیایانە، بەش���ێكن لە فەرهەنگی زاگرۆس���ی. 
راس���تینە فەرهەنگ���ی، زمانی و نەریت���ی گەالنێكی وەكوو 
گیلەك، مازەنی و تالێشی، پەیوەست بوونیان بە فەرهەنگی 
زاگرۆس نیش���ان دەدات. فەرهەنگی باكوور، فەرهەنگی ئەو 
هۆز و عەش���یرەتانەیە كە لە باك���ووری دەریای خەزەرەوە 
هەمیش���ە دەس���تێوەردانیان بۆ فەالتی ئێ���ران كردووە و 
رۆڵێكی كاریگەریان لە پێكهاتەی فەرهەنگی ئێراندا بینیوە. 
ناس���ینی ئەم ئەتنیس���یتانە وەكوو بێگانە و داگیركەر زۆر 
دوور لە راس���تییە. ئەوانە لە درێژخایەن، بوون بە بەشێكی 
دانەبڕاو لە راس���تینەی فەرهەنگی ئ���ەو هەرێمە. ئەگەرچی 
بە درێژایی س���ااڵن، ناس���نامە و فەرهەنگی خۆیان پاراست 
بەاڵم هەم كاریگەرییان لە سەر فەرهەنگەكانی ئەم هەرێمە 
بەتایبەتی فەرهەنگی زاگرۆس���ی دانا و هەم كاریگەریشیان 
وەرگرت. لە راس���تیدا مرۆڤ دەتوان���ێ فەرهەنگی باكووری 
وەك���وو فەرهەنگی س���ێكاكان ناوزەد ب���كات. لە مێژووی 
گەالن���ی كۆن وات���ە ئانتیك دا كەمت���ر قۆناخێك هەیە كە 
س���ێكاكانی تێدا نەبێ، بەاڵم راستینەی سێكاكان لە گەالنی 
تر كەمتر ناسراوە و ش���اراوە ماوەتەوە. ئایا مێژوونووسان 
و لێكۆڵینەران ئەنقەس���ت سەرپۆش لە سەر راستینەی ئەم 
گەلە بەكاریگەرە دادەنێن یا نا؟ روون نیە. سێكاكان كە بە 
ناوە جیاوازەكانی سیت، سكیت، سییەكانی و ئەشكانییەوە 
دەناس���رێن گەلێكی ئاریایی بوون. ئەگەر چی بەش���ێك لە 
مێژوونووس���ان و بەتایبەت توركەكان هەوڵدەدەن كە زمانی 
ئەوان وەكوو بەش���ێك ل���ە زمانی ئاڵتایی نیش���ان بدەن، 
ب���ەاڵم ئەم گەلە ن���ە لە بواری نیژادیی���ەوە زەرد بوو و نە 
زمانەك���ەی ئاڵتایی بوو. بۆی هەیە كە س���ەرچاوەكەیان لە 
قەفق���ازەوە هاتیبێت ب���ەاڵم وێناچێ كە خەڵكی ئاس���یای 
ناوین بووبن. س���ێكاكان گەلێكی ش���ەڕكەر و بە فەرهەنگی 
عەش���یرەیی بوون. شەڕكەر بوونی ئەوان نایەتە ئەو واتەیە 
ك���ە خاوەن فەهەهەنگێكی بەهێ���ز نەبوونە. ئەوان یەكێتی 
و كۆنفەدراس���یۆنی تایبەت بە خۆیان هەبوو. پەیوەس���ت 
بوونی���ان بە فەرهەنگ���ی كۆمەڵگای خۆی���ان و پەیوەندی 
بەهێزی���ان لەگەڵ یەكتردا لە كۆمەڵگای كۆندا نموونە بووە. 

رێوەبەرییەكی نامەركەزی كە بە شێوازێكی زۆر عاقڵمەندانە 
بەرێوەچ���ووە، بۆتە هۆی بەهێز مانەوەی هەزاران س���اڵەی 
ئ���ەم گەلە. رۆڵی ژن���ان لە كۆمەڵگا و رێوەب���ەری ئەواندا 
هەب���ووە و تاكوو ئێس���تاكەش ژنانی عاقڵمەندی س���ێكا و 
س���یت لە كوردس���تان وەكوو نموونە دەهێنرێنەوە. لە ناو 
س���یتەكاندا توێژێكی تایبەتی پەروەردەكراوی رێوەبەریان 
هەب���وو ك���ە وەك���وو »داه« بەناوی���ان دەك���رد. داهەكان 
مەجلیس���ێكی رێوەبەرییان هەبوو و هەموو عەشیرەتەكانی 
س���یت لەالیەن ئەوانەوە بەڕێوە دەچوون. وش���ەی داهیانە 
وەكوو عاقلمەندیەكی گەورە لەوكاتەوە ماوەتەوە. سیتەكان 
وێناچێت بە ت���ەواوی لە كۆنفەدراس���یۆنی ماناییدا جێیان 
گرتبێت، بەاڵم لە درێژخایەندا لە هاوسەنگییەك لەگەڵ ئەم 
كۆنفەدراسیۆنە ژیاون. س���یتەكان لە هەرێمەكانی زاگرۆس 
بەجێ بوون و بەش���ێكیان لەوێ مانەوە. تەنانەت ش���وێنی 
گەورەی نیش���تەجێ  بوون و شاریشیان س���از كرد. لەوانە 
ش���اری سەقز دەتوانرێ وەك شاری سێكاكان بەناو بكرێت. 
مادەكان س���ەركەوتنی خۆیان لە دژی ئاش���وورییەكان لە 
كشاندنی سیتەكان بۆ ناو كۆنفەدراسیۆنی خۆیان دەزانن و 
بۆ پێكهێنانی ئەوەش هەوڵدانی زۆریان هەبوو. س���یتەكانی 
زاگرۆس، لە قۆناخی پێشكەوتن و سازبوونی گەالندا، بوون 
بە بەشێك لە گەلی كورد. وێدەچێت شكاكەكان سێكاكانی 
كاتی خۆی بووبن. سێكاكان هیچ كاتێك دەسەاڵتی بەهێز و 
خوسرەوانییان قەبووڵ نەكرد. تەنانەت كوورشی هەخامەنشی 
بە دەس���تی ئەوان كوژراوە. یەكێ���ك لەو گرووپانەی كە لە 
الیەن داریوشی هەخامەنش���ی كۆمەڵكوژی گەورەی بەسەر 
هات، س���یتەكان بوون. هەڵبەت سیتەكان تەنیا لە زاگرۆس 
نیش���تەجێ نەبوون بەڵك���وو لە كۆچبەرییەك���ی بەرفراوان 
بەش���ێك لەوان لە باكووری رۆژهەاڵتی ئێران بەجێ بوون. 
ئەوانە لە شەڕ لەگەڵ سلووكیەكان واتە یوونانایەكانی دوای 
ئەس���كەندەر لە ئێراندا، توانییان هەم���وو ئەو جۆگرافیایە 
لە یوونانیەكان بس���تێننەوە. ئەوان هەروەها لە شەڕی زۆر 
گ���ەورە لە دژی رۆمیەكان، داگیركەری ئیمپراتووری رۆمیان 
راوەس���تاند. ئەگەر س���یتەكان نەبوای���ەن، دونیای كۆن بە 
ئاس���یای دووریش���ەوە، دەكەوتە ژێر دەسەاڵتی رۆمیەكان. 
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ئەگەر ئورووپا لە سەردەمی كۆندا نەیتوانی جیهانگیر بێ�ت 
بە هۆی ش���ەڕ و تێكۆش���انی گەورەی هۆزە سیتەكان هەم 
لە بەرامبەر یوونانیەكانی پاش���ماوەی ئەسكەندەر و هەم لە 
بەرامب���ەری ئیمپراتووری رۆما بوو. كاریگەری فەرهەنگی و 
زمانی س���یتەكان لە س���ەر رۆژهەاڵتی ئێران و ئەفغانستان 
ت���ا رۆژگاری ئەم���ڕۆش بەردەوامە. چەندی���ن حوكمڕەوایی 
جیاواز كە لە ئەفغانس���تان و رۆژهەاڵتی ئێران بەهێز بوون، 
ریش���ەی سێكاییان هەیە. لەوانە مرۆڤ دەتوانێ ئیشارە بە 
كووش���انیەكانی سەردەمی ساس���انییەكان بكات كە لەگەڵ 
س���ێ دەس���ەاڵتی گەورەی ئیمپراتووری ساسانی و خاقانی 
توركی ئاس���یای ناوین و ئیمپراتووری چین ش���ەڕیان كرد. 
كاریگەری شەڕكەری و فەرهەنگی سیتەكان لەسەر ئەدەبیات 
و داس���تانی ئێران بەهێزە. زۆربەی ناوی پاڵەوانەكانی ناو 
ش���انامە، ریشەی س���یتیان هەیە؛ زاڵ، رۆستەم، گودەرز، 
ئەس���فەندیار و گەلێك ناویت���ر. هەروەها فەرهاد، قارەمانی 
داستانی شیرین و فەرهاد ناوێكی سیتەكانە. داستانی شیرین 
و فەرهاد لە راس���تیدا ش���ەڕ و كێشەكانی نیوان فەرهاد كە 
وەكوو مرۆڤێكی هۆزەكی، جوامێری و پاڵەوانێتی و بایەخە 
مرۆڤایەتی و عەشقی راستەقینە دەپارێزیت لەگەڵ خوسرەو 
كە سیمبۆڵی دس���ەاڵت و مادییاتە. فەرهاد، بە عەشقێكی 
گەورەوە و بە هەڵكەندنی ش���اخ هەوڵدەدات عەشقی شیرین 
بە دەست بێنێت، لەكاتێكدا خوسرەو هەوڵدەدا بە مادییات 
ش���یرین بكڕێت. خوس���رەو بۆ وەدەست خستنی شیرین بە 
پیالنگێڕییەكی نامەردانە فەره���اد دەكوژێت. لەوانەیە ئەم 
داس���تانە باس لە چۆنێتی رووخانی دەس���ەاڵتی سیتەكان 
بەدەستی ساس���انییەكان بكات. زۆربەی سیتەكان باوەڕی 
چەندئیزەدی و بەتایبەت میتراییان هەبوو و بۆ باوەڕییەكانی 
تری���ش كراوە بوون. ئەوان هیچكات زەردەش���تی رەس���می 
مووبەدەكانیان پەس���ەند نەكرد. سیتەكان لەو ئەتنیسیتانە 
ب���وون ك���ە لە واڵتی م���ادەكان ل���ە بەرامبەر دەس���ەاڵتی 
خوسرەوانی و دینی رەسمی خۆڕاگرییەكی گەورەیان كردبوو. 
زۆربەی ئەو تەریقەتانەی كە لە دژی دەسەاڵتی مووبەدەكان 
تێكۆشانیان دەكرد، سیتەكانیان تێدا بوون. بۆ وێنە مێژوو 
ب���اس لەوە دەكات كە باوكی مانی ك���ە ئەندامی تەریقەتی 

بەرگ س���پییەكان بووە، لە عەشیرەی س���یت بووە. جگە 
لەوەی كە سیتەكان بە هەزاران ساڵ خاوەن رۆڵێكی بەرچاو 
لە ئێراندا بوون، بۆ ماوەی چوارس���ەد س���اڵیش لە هەموو 
جوغرافیای ئێران و مێزۆپۆتامیادا دەسەاڵتی راستەوخۆیان 
هەبووە. ئەو چوارسەد ساڵە كە لە الیەن تاریخ نووسەكانەوە 
بە هەڵە وەكوو دەس���ەاڵتێكی خانەدانی بەردەوام بە ناوی 
پارت و یا ئەش���كانی بەناو دەكرێت لە راستیدا زنجیرەیەك 
حوكومداری هۆزە س���یتەكانە كە بە شێوازی مەجلیسی داه 
و كەس���ایەتی رێوەبەری گەورە بەڕێوە دەچوو. س���یتەكان 
هیچ كات خاوەن دەربار بە ش���ێوازی خوس���رەوانی نەبوون. 
دەسەاڵتی س���یتەكان لە الیەن مووبەدە زەردەشتییەكانەوە 
بە دەس���تی ئەردەشیری ساسانی لەس���اڵی 224ی زایینی 
بە ش���ێوەی پیالنگێڕی لە ناو چوو. ئەگەر چی بەرفراوانی 
دەس���ەاڵتی سیتەكان كەم بووە بەاڵم لە رۆژهەاڵتی ئێران و 
ئەفغانستان و پاكستان س���یتەكان حوكمداری خۆیان هەر 
پاراست. رۆژهەاڵتی ئێران لە راستیدا بەشێكە لە فەرهەنگی 
س���یتەكان، بەاڵم ئ���ەم فەرهەنگ���ە رەنگێك���ی بەرچاوی 
فەرهەنگی هیندیش���ی پێ���وە زیاد ب���ووە. گەالنێك وەكوو 
بەلووچ و سیستانییەكان نەوەكانی سیتەكانن. تێكەاڵوییەك 
لە فەرهەنگ���ی س���یتەكان، هیندییەكان و فارس���ەكان لە 
خۆراس���ان زەمینەیەكی بەهێزی فەرهەنگی ساز كرد كە لە 
قۆناخەكانی دواتر كاریگەرییەكی گەورەی لە س���ەر میژووی 
ئێران دانا. س���یتەكان رووحێكی بەجۆش و زیندوویان هەیە 
و خوێنێكی تازە و تایبەتمەندییەكی سەرهەڵدەریان هەیە؛ 
هەر بۆیەش دەس���ەاڵتی ناوەندی ئێران هەم لە س���ەردەمی 
كۆن و هەم لە س���ەردەمی مۆدێڕن، ترس���ێكی گەورەی لە 
س���یتەكان و ئەو فەرهەنگ و گەالنەی كە خاوەن ریش���ەی 
س���ێكایین هەیە. س���یتەكان جگ���ە لە س���ەردەمی دوای 
هەخامەنش���ییەكان كە بەناوی ئەش���كانی ب���ە ناو دەكریت 
و ل���ە س���ەردەمی ساس���انییەكانیش ب���ە ناوی كوش���انی 
هێزێكی خۆڕاگری و دەس���تێوەردان لە دژی دەس���ەاڵت و 
داگیركەری ساسانین، هەرە دوایش دەسەاڵتی خوسرەوانی 
س���ەفەوییەكان بە دەسەتی ئەفغانییەكانی بەڕەسەن سیت، 
رووخ���ا. بەلووچەكان ل���ە الیەن رژێم���ی پەهلەوییەوە زۆر 
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واڵتیئازاد
بە توندی س���ەركوت كران و كوش���تارییان لەس���ەر بەڕێوە 
چوو. دوای كۆماری ئیس���المیش بەلووچەكان هەم بە هۆی 
فەرهەنگی جیاواز و خۆڕاگرییانەوە و هەم بە هۆی س���وننی 

بوونیان بە توندی سەركوت كراون. 

3� ئەلەمان���ە نائێرانییەكان: عەرەب���ەكان ئەلەمانێكی 
نائاریایی بەكاریگەر لە مێژووی ئێراندان. ئەگەر چی كاریگەری 
عەرەبەكان زۆرتر لە هاتنی ئیسالمەوە لێكدەدرێتەوە، بەاڵم 
بەر لە ئیس���المیش عەرەبەكان پێوەندی و كاریگەرییان لە 
س���ەر ئێران هەبووە. عەرەبەكانی نیشتەجێی مێزۆپوتامیا 
لە الیەن دەس���ەاڵتە شاهەنش���ا ئێرانییەكانەوە رووبەڕووی 
هێ���رش بوونەت���ەوە. بەڵگەكان یەكەم جار لە س���ەردەمی 
دەسەاڵتی سیتەكان باس لە هۆزە عەرەبەكان دەكەن بەاڵم 
بەر لەوەش عەرەب���ەكان لەگەڵ ئێرانیی���ەكان پێوەندییان 
هەبووە. عەرەبەكان لەگەڵ ئیمپراتووری رۆمای مەس���یحی 
بەهۆی بازرگانیەوە پێوەندیان خراب نەبووە. بەو هۆیەشەوە 
بەشێك لە هۆز و عەشیرەتە عەرەبەكان بەتایبەت ئەوانەی 
كە دەسەاڵتی شارەكانی نێوان سوریا و عێراقیان لە دەست 
دابوو، بە هاوكاری رۆمەكان لە دژی ئێرانییەكان ش���ەڕیان 
كردووە. لە سەردەمی ساسانییەكان بەشێك لە عەرەبەكان 
بەردەوام لەگەڵ ساس���انییەكان لە ش���ەڕدا بوونە و چەند 
تاییفەیەكی عەرەبیش هاوپەیمانییان لەگەڵ ساس���انییەكان 
كردووە. یەكەمین ش���ەڕی گ���ەورەی عەرەب���ەكان لەگەڵ 
دەسەاڵتی ساسانی لە س���ەردەمی شاپووری دووەم ناسراو 
بە »زول ئەكتاف« رووی داوە. ش���اپوور بە هاندانی دایكە 
جوولەكەك���ەی هێ���رش دەباتە س���ەر عەرەبەكانی هەرێمی 
كەن���داو و بە هەزاران عەرەب دەكوژێ یان بە دیل دەگرێت. 
بە دەس���تووری شاپوور شانی عەرەبە دیلەكان كون دەكەن 
و تەناف���ی لێی تێپەڕ دەكەن. هەربۆیەش ش���اپوور لە ناو 
عەرەبەكان بە زول ئەكتاف یان خاوەنی شانەكان دەناسرا. 
عەرەب���ەكان كە بەه���ۆی بازرگانی بەرف���راوان و هەروەها 
ئایدیۆلۆژیای ئیس���الم و بەهۆی ژیانی عەش���یرەتی خاوەن 
هێزی گەورە ب���وون، توانیان زەبری دوایی لە دەس���ەاڵتی 
رزیوی ساسانییەكان بدەن و بێ  خۆڕاگرییەكی ئەوتۆ هەموو 

ئێران بگرنەوە. هاتنی ئیسالم و عەرەب كاریگەرییەكی زۆر 
قووڵی لەسەر كۆمەڵگا و فەرهەنگی ئێرانییەكان دانا. چ لە 
بواری فەرهەنگ و زمان و چ لە بواری ئایین و فەلسەفەوە، 
دەرخس���تنی ئەلەمانی عەرەبی �� ئیس���المی �� فەرهەنگی 
ئێرانی بێ واتا دەكات. زمانی فارسی زمانێكە كە بێ وشەی 
عەرەبی شتێكی ئەوتۆی لێنامێنێتەوە و ئێران و ئیسالمیش 
ل���ە بواری هزر و ژیانیی���ەوە ئەوەندە تێكەڵ بە یەكترن كە 
ناتوانی لێكتری���ان داببریت. ئێرانییەكان نەتەنیا لە عەرەب 
و ئیس���الم كاریگەرییان وەرگرتووە بەڵكوو كاریگەرییەكی 
زۆریشان لە سەر دونیای ئیسالم داناوە. كۆڵەكەی ئەساسی 
میعماری ئیس���المی، ئێرانییە و زۆربەی زانایانی فەلسەفە و 
زانستی دونیای ئیس���الم ئێرانین. ئێرانییەكان بە خۆڕاگری 
عەلەوی كاریگەرییان لە س���ەر بەشی نارازی عەرەبەكان لە 
بەرامبەر خەالفەت كردبوو. بۆ وێنە دەسەاڵتی فاتیمییەكانی 
میسر كە شێعە بوون و دژی خەالفەتی بەغدا، پێوەندییەكی 
زۆر بەهێزی���ان لەگ���ەڵ ئێرانییەكان هەبوو. ئێس���تاكەش 
ژمارەیەكی زۆر عەربی ش���ێعە لە دەرەوەی ئێران هەیە كە 
دەوڵەتی ئێران پش���توانیان لێدەكات. ئێرانی ئیسالمی هەم 
بەهۆی عەرەب نەبوون و هەم بەهۆی شێعەبوون، رەنگێكی 
جیاواز لە دونیای ئیسالمدایە. لە الیەكەوە فاشیزمی عەرەبی 
چ ل���ە چوارچێوەی بەعس و چ لە چوارچێوەی دەس���ەاڵتە 
خانەدانییەكانی كەن���داو دژایەتێكی زۆر لەگەڵ ئێرانییەكان 
دەكەن و ئێرانییەكان وەكوو مەترسییەكی گەورە دەبینن. بۆ 
وێنە دەوڵەتی سەددام حوسێن بە هەزاران بنەماڵەی فەیلی 
لەسەر ناوی ئەوەی كە لە بنەڕەت دا ئێرانین لە عێراق بەدەر 
كرد. لە ئێرانیش دا ئەو ناس���یونالیزمە كە لە س���ەر بنەمای 
گەڕانەوە بۆ س���ەردەمی خۆس���رەوانی كۆن پێشكەوتبوو، 
ئیسالم و عەرەبی دووژمنی سەرەكی ئێرانییەكان نیشاندەدا. 
عەرەبەكان لە ئێراندا لەالیەن ناسیونالیس���تەكانەوە بچووك 
دەكرێن و وەكوو بێگانە و دوژمن هەڵس���ووكەوتیان لەگەڵ 
دەكرێ�ت. ش���وێنی نیش���تە جێی بوونی عەرەبەكان زۆرتر 
ناوچ���ە نەوتاوییەكان و بەتایبەت ئوس���تانی خوزس���تانە. 
ئ���ەوە بۆتە هۆی ئ���ەوەی كە ئینگلیس���ەكان كاری تایبەت 
لە س���ەر هەندێك س���ەرۆك عەش���یرەی عەرەب بكەن. لە 
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سەرەتاكانی سەدەی بیس���تەمدا ئینگلیسەكان تا رادەیەك 
پشتیوانییان لە سەرهەڵدانی شیخ خەزعەلی عەرەب دەكرد. 
ب���ەاڵم دواتر بە پێكهاتن لەگەڵ رەزاخان و بۆ بەهێز كردنی 
ئەو، پش���تیان لە ش���ێخ خەزعەل كرد و تێكیان ش���كاند. 
لەوكاتە بەدواوە عەرەبەكان بە هەر شێوازێك كە داوای مافە 
فەرهەنگییەكانی خۆیان بكەن، لەالیەن دەسەاڵتی ئێرانەوە 
ب���ە بەكرێگیراوی ئینگلیس تاوانبار دەكرێن و زۆر بە توندی 
س���ەركوت دەكرێن. زۆربەی عەرەبەكانی ئێران ش���ێعەن و 
س���ەرەڕای ئەوەی كە لەگەڵ دەس���ەاڵتی كۆماری ئیسالمی 
یەك مەزهەبیان هەیە و س���ەرەڕای ئەوەی كە لە ش���ەڕی 
ئێران و عێراق لە بەرامبەر رژێمی سەدام حوسێن خۆڕاگری 
گەورەی���ان كرد بەاڵم ویالیەتی فەقی���ه هەر دوورەپەرێزیان 
دەكات و بە روانگەی ئاسایش���ی و وەكوو پوتانس���یەلێكی 
جاسووس���ی بۆ ئینگلیس هەڵس���ووكەوتیان لەگەڵ دەكات. 
س���ەرەڕای ئەوەی كە س���امانی گەورەی ئێران واتە نەوت 
لە ش���وێنی عەرەبەكان دەردەكەوێت، عەرەبەكان بۆ خۆیان 

یەكێك لە فەقیرترین گەالنی ئێرانن. 

ئەلەمانێك���ی تری نائاریایی و زۆر بە كاریگەر لە ئێراندا 
توركەكانن. توركەكان بە پێچەوانەی ئەو شتەی لە مێژوودا 
باس���ی لێوەدەكرێت لە س���ەد س���اڵی دەهەم���ەوە لەگەڵ 
ئێرانیی���ەكان لە پێوەن���دی دا نەبوون. بەڵك���وو پێوەندی 
تورك���ەكان دەگرێت���ەوە ب���ۆ زۆر كۆنتر و بۆ س���ەردەمی 
ساس���انییەكان. ئ���ەو پێوەندیان���ە بەتایبەت لە س���ەدەی 
پێنجەمی زایینی دا بەرچاو بوو. خاقانی تورك و خوسرەوی 
ساسانی، ترسی هاوبەش���یان لە سیتەكان هەبوو. هەر بەو 
هۆیەش سەرەڕای پێكدادانی جار و بارەكی لەگەڵ یەكتری، 
لە هاوپەیمانی دا بوون. نموونەی هەرە بەرچاوی هاوپەیمانی 
ئەوان لە كوشتنی بەهرامی چووبین دایە. بەهرامی چووبینی 
مادی، گەورەترین س���ەرداری سوپای ساسانییەكان لە شەڕ 
ل���ە دژی رۆمی���ەكان ب���وو. لە كات���ی ئ���ەودا گەورەترین 
سەركەوتنەكان سوپای ئێرانی لە دژی رۆمەكان بەدی هات. 
خوس���رەوی نوێ كە دێتە س���ەر دەس���ەاڵت، بە هان دانی 
هەندێك لە ئەندامانی دەربار س���ووكایەتی زۆر بە بەهرامی 

چووبین دەكات. بەهرام، ئیمپراتوور لە سەر تەخت الدەبات 
و بە جێی ئەو دادەنیش���ێت. ئیمپرات���وور پەنا دەباتە بەر 
كۆنترین دوژمنەكەی ئیمپرات���ووری رۆم. ئیمپراتووری رۆم 
ئەرتەش���ێكی گەورە بۆ یارمەتی خوس���رەو دەنێرێت و لە 
الیەكی ترەوە مووب���ەدەكان و درەبارییەكان لە دژی بەهرام 
پیالنگێڕی دەكەن. بەهرام تێك دەشكێت و پەنا بۆ خاقانی 
تورك دەبات. خاقانی توركیش لەسەر داخوازی خوسرەوی 
ئێرانی بەهرام دەكوژێت. بەهرام لە راستیدا كوردێك بوو كە 
بە پیالنی هاوبەشی ئەورووپایی و ئێرانی و توركەكان لە ناو 
چوو. توركەكان لە دوای ئیس���الم پێوەندییەكانیان لەگەڵ 
ئێرانییەكان بەتایبەت لەگەڵ خۆراسان بەرفراوانتر كردەوە. 
ئەگەر چی توركەكان بە لەشكركەش���یەوە دەناسرێن، بەاڵم 
تایبەتمەندییەكی تری هەرە بەرچاوی ئەوان بازرگانیەك بوو 
كە لە س���ەر جادەی ئاوریشم لەگەڵ ئێرانییەكان و دونیای 
ئیس���الم دەیانكرد. هر بۆیەش باكووری خۆراسان یان ئەو 
ش���وێنەی كە ماوەراونەهری پێدەڵێن و ئەو ش���وێنەی كە 
دەبێتە ئۆزبەكیس���تان و تاجیكێس���تانی ئێستا، شوێنێكی 
ئاوەدان بووە و توركێكی زۆری لێی نیش���تەجێ بووە. لەو 
ش���وێنە ش���اری ئاوەدان و بەكاریگەری وەك���وو »مەرو«، 
»س���ەمەرقەند« و »بوخارا«ی لێی س���از بووە. تێكەاڵوی 
تورك���ەكان لەگەڵ ئ���ەو فەرهەنگەی كە لە خۆراس���ان لە 
تێكەاڵبوونی فەرهەنگی سیتەكان و فارسەكان و هیندییەكان 
ساز ببو، كاریگەری لە سەر ژیان و فەرهەنگی خەڵكی ئەم 
هەرێمە و لە دواتریش دا لە سەر هەموو ئێران كردووە. ئەم 
تێكەاڵوییە و ئاڵووگۆڕی فەرهەنگی یەكجار بەرفراوان بووە. 
بۆ نموونە تاجیكەكان كە میللەتێكی زەردن و لە ئاس���یای 
ناوینەوە هاتوون، ئەمڕۆكە بە زمانی فارس���ی قسە دەكەن. 
یاخ���ود ئۆزبەكەكان رەنگی فەرهەنگ���ی ئێرانیان زۆر پێوە 
هەیە. جگە ل���ە الیەنە فەرهەنگییەكانی س���یتی و هیندی 
الیەنی توركیش لە س���ازبوونی زمان و ئەدەبیاتی فارس���ی 
دەری رۆڵی هەبووە. ئەو بازرگانییەی كە لە ماوەراونەهرەوە 
لەگ���ەڵ خۆراس���ان دەك���را، بوو ب���ە هۆی پەی���دا بوونی 
پێش���كەوتنی  و  ناوچەی���ە  ل���ەم  زۆر  دەوڵەمەندییەك���ی 
شارنش���ینێكی زۆرتر. بۆ نموونە شارێك وەكوو نەیشابوور 
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واڵتیئازاد
زۆر لەو س���ەردەمەدا رۆڵی گێ���را. توركەكان كە هەبوون و 
ژمارەیان لە باكووری خۆراس���ان رۆژ ب���ە رۆژ زیاد دەبوو، 
بازرگان���ی مرۆڤیش���یان دەكرد. خوالمە تورك���ەكان كە لە 
دەرباری حكوومەتە هەرێمییەكانی دوای ئیسالم و هەروەها 
لە خەالفەت دا رۆڵی���ان دەبینی لەو قۆناخە بەدواوە پەیدا 
ب���وون. هەبوونی ئەو خوالمانە هەروەها بوو بە هۆی زیندوو 
بوون���ەوە نەریتێك���ی كۆن���ی دەرەباری خوس���رەوانی كە 
خوالمبازیی���ە. ئەو بابەتە تەنانەت ل���ە ئەدەبیاتی ئێرانیدا 
رەنگی دایەوە و ئەو ش���تەی كە ل���ە ئەدەبیاتی عیرفانیدا 
وەكوو شاهید بەناو دەكرێت لە راستیدا خوالمە توركەكانن 
كە زۆر خۆشەویس���تی خاوەنەكانیان بوون. توركەكان بەر 
لەوەی كە وەكوو هۆز و عەش���یرەتی شەڕكەر روو لە ئێران 
بك���ەن، وەك���وو هێزێكی بەكاریگ���ەر لەس���ەر كۆمەڵگا و 
دەس���ەاڵتە ئێرانییەكان هاتبوون. بە پێچەوانەی ئەو شتەی 
كە ناسیونالیستە ئێرانییەكان باسی لێوە دەكەن، توركەكان 
كاتێكی راس���تەوخۆ لە سەدەی دەهەم بەدواوە دەسەاڵتیان 
لە زۆربەی شوێنەكانی ئێران گرتە دەست، وەكوو میللەتێكی 
بێگانە تەماشایان نەدەكرا. بەر لەوەی كە توركەكان وەكوو 
هێز هەبوونێكی فیزیكی � س���ەربازی بەرچاویان لە دونیای 
ئیس���المدا هەبێت كەوتنە ناو دەربار، ب���ەاڵم بەهێز بوونی 
خوالمە توركەكان لە دەرباردا ئایا دەگرێتەوە سەر پێوەندە 
بەهێزە بازرگانیەكانیان لەگەڵ چینی بازرگانی شارەكان كە 
لەناو دەرباری دەس���ەاڵتەكاندا دەستڕۆییان هەبوو یان نا؟ 
پێویستە لێك بدرێتەوە. دەسەاڵتی راستەوخۆی توركەكان 
لە خەزنەوییەكانەوە دەس���تی پێك���رد. توركەكان كە دواتر 
ئیسالمیان قەبووڵ كردبوو خۆیان وەكوو فاتیحانی گەورە و 
نوێی بۆ دونیای ئیس���الم دەناساند. تایبەتمەندی هۆزەكی 
توركەكان نەیدەهێشت كە بەتەواوی دەسەاڵتێكی ناوەندی و 
بەهێز س���از ببێت. هەم وەزیرە ئێرانییەكان و هەم بەشێك 
ل���ە ش���اعیرە دەربارییەكان، هەوڵیان دەدا كە دەس���ەاڵتی 
توركەكان رەنگی خوس���روانی پێ بدرێ�ت. بەاڵم بەتەواوی 
س���ەر نەكەوتن. فردۆسی ش���اهنامە پێشكەش بە سوڵتان 
مەحموود دەكات. بەاڵم سوڵتان مەحموود گرینگی پێنادات 
و زۆرتر لە شا ناوی سوڵتان بۆخۆی هەڵدەبژێرێت. قۆناخی 

هەرە بەهێزی توركەكان لە ئێراندا س���ەلجووقییەكان بوون. 
دەرباری سەلجووقیەكان شوێنی شەڕی نەریتی عەشیرەیی 
و خێڵەك���ی لەگەڵ نەریت���ی دیوانی خوس���رەوانی دا بوو. 
سەلجووقییەكان بە هۆی پێوەندی كۆنیانەوە لەگەڵ توركە 
یەهوودییەكان���ی خەزەرەوە، ش���وێنێكی تایبەتیان دەدا بە 
یەهوودییەكان لە دەرباری خۆیاندا. كاریگەری یەهوودییەكان 
لە الیەكەوە دەبوو بە هۆی فراوانتر بوونی دەسەاڵتی دەربار 
لە دژی دەس���ەاڵتی ه���ۆز و هەروەه���ا بەرفراوانتر بوونی 
بازرگان���ی و كاریگەری یەهوودییەكان لە بازاری ش���ارێكی 
گ���ەورە وەكوو ئەس���فەهان. هیچ دەس���ەاڵتێكی توركی بە 
وێنەی س���ەلجووقییەكان، دەربارێكی پ���ڕ لە پیالنگێڕی و 
ناكۆكیان نەبووە. ئەوەش بەوردی شەڕی ناوبەری الیەنەكان 
لە دەرباردا نیش���ان دەدات. بۆ دەسەاڵتی توركەكان خاڵی 
باوەڕی و ئایدیۆلۆژیكی زۆر گرینگ نەبوو، بەاڵم چ كەسانێك 
و ب���ە چ هۆكارێك س���ەلجووقییەكانیان هان���دەدا كە هێزە 
نارازییەكان���ی ن���او كۆمەڵ���گای ئێران و بەتایبەت ش���ێعە 
عەلەویەكان سەركوت بكەن، پێویستی بە لێكۆڵینەوەیە. لە 
هەموو سەردەمی دەسەاڵتی غەزنەوی و سەلجووقییەكاندا، 
خۆراس���ان ش���وێنێكی بەهێز و ئاوەدان ب���وو. ئەو هێز و 
ئاوەدانییە لەس���ەردەمی نیزامولمولك ه���ەوڵ درا زۆرتر بۆ 
ناوەن���دی ئێران و بەتایبەت بۆ ئەس���فەهان، یەزد و كرمان 
بگوازرێتەوە. ئەو هەوڵدانە بەشێك بوو لە هەوڵ بۆ ناوەندی 
كردن و برۆكراتیزەتر كردنی دەس���ەاڵتی سەلجووقییەكان. 
ئ���ەوە بە ه���ۆی كۆبوون���ەوەی زانس���ت و دەوڵەمەندی لە 
ش���ارەكانی خۆراس���اندا بە راحەت���ی پێكنەدەهات. هاتنی 
مۆغۆلەكان ناوەندێتی و بەهێز بوونی خۆراسانی لە ناو برد. 
هاتنی مۆغۆل���ەكان هەروەتر بەهۆی موس���ڵمان نەبوونیان 
مەودای بۆ هەڵسووكەوتی بەرفراوانتری دژبەرانی خەالفەت 
و خۆبەڕێكخس���تن كردنیان كردەوە. مۆغۆلەكان ش���ێوازی 
حوكومداری عەش���یرەییان هەبوو و هی���چ كات ناوەندێكی 
دەسەاڵتی بەهێزیان ساز نەكرد. هەروەها بە لە ناو چوونی 
ناوەندی خەالفەتی بەغدا لە الیەن مۆغۆلەكانەوە قۆناخێكی 
تر لە دونیای ئیس���المدا دەس���تی پێكرد. توركەكان لەمەو 
بەدوا بەردەوام لە تاریخی سیاس���ی و دەس���ەاڵتی ئێراندا 
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رۆڵێك���ی بەرچاویان هەب���ووە. هاتنی تەیم���ووری لەنگ، 
حكوومەتی توركمان���ەكان و هەرەدواییش س���ەفەویكان و 
دواتریش قاجارەكان و پەهلەوییەكانیش بەش���یك بوون لەو 
مێژووە كە توركەكان تێدا خاوەن رۆڵێكی س���ەرەكی بوون. 
توركەكان نەك هەر لە بواری دەسەاڵتەوە بەڵكوو لە بواری 
فەرهەنگی ژیانیشەوە، كاریگەرییەكی بەرفراوانیان هەبووە. 
نیش���تەجێ بوونی بە سەدان هۆزی توركمان لە جوغرافیای 
ئێراندا، بواری دیمۆگرافی ئێرانی بە گشتی گۆری. ئەگەرچی 
لە هەندێك ش���وێن توركمانەكان لەگەڵ خەڵكی هەرێمەكەدا 
توان���ەوە، ل���ە زۆر ش���وێنیش زمانی ئەوان وەك���وو زمانی 
سەرەكی گەلی هەرێمی پێهات. بۆ وێنە لە ئازەربایەجان كە 
ئەم���ڕۆ خەڵك ب���ە زمانی توركمانی ئازەری قس���ە دەكەن 
زۆربەی خەڵكەكەی لە بواری نەژادییەوە تورك نین. بەشێك 
ل���ە توركمانەكان فەرهەنگ و ب���اوەڕی كۆنی گەلی هەرێمی 
زاگرۆس���یان وەرگرت و وەكوو هێزێكی دژبەریان لێهات. بۆ 
وێنە بەش���ێك لە توركمان���ەكان بوون ب���ە ئەهلی حەق و 
بەڕادەی كوردە ئەلحەقەكان چەوس���ێنراونەوە و هێرش���یان 
كراوەتە س���ەر. چەندین هۆز و عەشیرەی گەورەی توركمان 
شێعەتییان قەبووڵ كرد و بەیەكەوە لە هاوپەیمانی قزڵباش 
و بە فەرماندەیی شا ئیسماعیل، هەم دەسەاڵتی سەفەوییان 
دامەزراند و هەم لە دژی عوس���مانییەكان شەڕی گەورەیان 
بەڕێوە برد. ئەوانە دوابەدوای س���ەقامگیر بوونی دەسەاڵتی 
سەفەوی و بەهێز بوونی دینی رەسمی دەرباری لە الیەن شا 
عەباسەوە وەكوو مەترسی بینران و بە شێوازێكی پیالنگێڕانە 
س���ەركردەكانیان یا ك���ورژان و یان عەش���یرەتەكانیان بۆ 
شوێنی دوور گواس���ترانەوە. ئەم عەشیرەتانە هیچ كات بە 
تەواوی نە لەگەڵ تەشەیوعی سەفەوی دەرباری و نە لەگەڵ 
شێوازی خوس���رەوانی س���ەفەوی رێك نەبوون. لە الیەكی 
ترەوە تورك���ەكان وەكوو دواتری���ن ئەلەمانی كۆچبەری بۆ 
ئێ���ران بە هۆی قوواڵنەبوونی ریش���ەیان ل���ە تاریخی كۆنی 
گەالنی ئەم هەرێمەدا، هەمیش���ە وەكوو باشترین زەمینە بۆ 
بەرێوەبردنی سیاسەتی دەس���ەاڵتخوازی بینراون. نوێترین 
قۆناخی خوسرەوانی وەكوو دەسەاڵتی پەهلەوی بە دەستی 
ئەفس���ەرێكی بە رەچەڵەك تورك دامەزرا. لە الیەكی ترەوە 

بەشێكی گەورەی ناسیونالیزمی ئێرانی لە الیەن توركەكانەوە 
پەرەی پێدرا. ئەحمەدی كەس���رەوەی و بەدەیان رۆشنبیری 
دیكە كە زمانی پرۆپاگەندەی سەرەكی ناسیونالیزمی ئێرانی 
ب���وون، توركن. تورك���ەكان هەروەها بەش���ێكی بەرچاو لە 
بورژووازی بازرگانی و شارەكانی ئێران لە خۆوە دەگرن. ئەو 
الیەن���ەی كە وەكوو بازاری س���ونەتی بەن���او دەكرێت و لە 
هاوپەیمانییەكی بەهێز لەگەڵ مەالكاندان، بەشێكی زۆری لە 
ئازەرییەكان پێك دێت. بەش���ێكی لە م���ەال هەرە گەورە و 
بەكاریگەرەكان و لە پلەی ئیجتیهاد دا، ئازەرین. ئازەرییەكان 
هەروەه���ا لە سیس���تمی چەكداری و بەتایبەت لە س���وپای 
پاس���داراندا ش���وێنێكی تایبەتی���ان هەی���ە. ب���ورژوازی و 
سیاس���ەتمەدارانی ئازەری بەش���ێكی دانەبڕاو لە دەسەاڵتی 
ویالیەت���ی فەقیه���ن. ئەوانە پەرەس���ەندنی دەس���ەاڵت و 
دەوڵەمەندی خۆیان هەم لە مانەوە و بەهێز بوونی ویالیەتی 
فەقیه و هەم لە مانەوە و بەهێز بوونی خیتابی ناسیونالیزمی 
ئێرانی دا دەبینن. چوونكوو هەبوونی دەسەاڵتێكی بەهێزی 
خوس���رەوانی دێتە واتای بە هێز ب���وون و كاریگەر بوونی 
ب���ورژوازی ئازەرییكانی���ش. ه���ەر بۆی���ەش ب���ورژوازی و 
سیاسەتمەداران و فەرماندە ئازەرییەكان رۆڵێكی گەورەیان 
لە بەردەوام بوونی سیاسەتی نكۆڵی و سەركوتكاری گەالن 
و بەتایبەت گەلی كورد هەیە. بەرپرسیارە ئازەرییەكان زۆر 
جار هەر دووكارتی ناس���یونالیزمی توركی و ناسیونالیزمی 
ئێرانی بۆ بەرژەوەندیەكانی خۆیان بەیەكەوە بەكار دێنن. لە 
الیەكەوە ناس���یونالیزمێكی ئێرانی كە تێك���ەاڵو بە الیەنی 
بەهێزی دینیش���ەوە دەكرێت، دەبێتە هۆی كانالیزە كردنی 
هەموو هێزی گەلی ئازەری لە خزمەت پەرگالی ناوەندی لە 
ئێراندا و لەالیەكی تریش���ەوە ناسیونالیزمی توركی ناكۆكی 
ناوب���ەری گەلی ئ���ازەری و كورد زی���اد دەكات و هێزێكی 
كۆنترۆل ل���ە بەرامبەر گەلی ك���ورد دادەمەزرێنێت. چینی 
دەس���ەاڵتداری بورژوازی ئازەری هەمیش���ە و دایم هاندەری 
پێوەندی ناوبەری دوو وەاڵتی ئێران و توركیایە. دەس���تی 
دەوڵەتی ش���اراوەی توركیا لە ئازەربایەجانی ئێران لە دژی 
گەلی كورد لە هەر ش���وێنێكی ئێران زیاترە. هەر كاتێك كە 
بزووتنەوەیەكی كوردی مەترسیدار لە ئارادابێت، كاربەدەستە 
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واڵتیئازاد
توركەكان لە ناو دەسەاڵتی ئێراندا دەكەونە جموجۆڵەوە و 
ب���ۆ  هەم���وو مییەكانیزمەكان���ی ناوخۆی���ی و دەرەك���ی 
س���ەركوتكردنی گەلی كورد بەكار دەهێن���ن. لە خۆڕا نیە 
هەموو ئ���ەو كاربەدەس���تانەی كە بە جۆرێ���ك موخاتەبی 
بزووتنەوە كوردەكان و كێش���ەی كوردن لە پەرگالدا، لە ناو 
توركەكان هەڵدەبژێردرێن. ئەو مییەكانیزمانە وا بە ژیرانەوە 
پێك دێن كە هیچ كات نەبێتە هۆی ساز بوونی بزووتنەوەیەك 
ل���ە ناو تورك���ەكان بۆ خۆی دا. بۆ نموونە ناس���یونالیزمی 
توركی كە بەدەس���تی هاوبەشی دەس���ەاڵتدارانی ئازەری و 
دەوڵەت���ی توركیاوە پ���ەرەی پێدەدرێت، هی���چ كات رووی 
دژایەتی لە ناسیونالیزمی ئێرانی و دەوڵەتی ناوەندی نیە و 

هەموو دژایەتییەكەی رووی لە گەلی كوردە. 

لە الیەكی تریش���ەوە ئازەرییەكان لە بواری نفووسەوە 
دووهەمین گەلی ئێرانن و خاوەنی شاری گەورەن و لە شارە 
گەورە فارسەكانیش���دا بە جێ بوونە. دیاردەی شارنشینی 
ل���ە ناو ئازەریەكاندا جگە لەوەی كە گەورە بوونی بورژوازی 
لەگەڵ خۆی هێن���اوە، لە الیەكی تریش���ەوە دوو دیاردەی 
جیاوازی ناوبەری گووندنش���ینان و شارنش���ینانی ئازەری و 
لە الیەكی تریش���ەوە دیاردەی چین���ە ناوین و فەقیرەكانی 
شاریش���ی س���از كردووە. ئەم دوو دیاردەی���ە و پێوەندی 
ئازەریەكان لەگەڵ كۆماری ئازەبایەجانی رووسیادا، بوو بە 
هۆی ئ���ەوەی كە یەكەمین بزووتن���ەوە چەپەكان لە الیەن 
ئازەرییەكانەوە لە ئێراندا س���از ببێت. ئەوە كاریگەرییەكی 
زۆری لە س���ەر بزووتنەوە سیاسییەكانی ئێراندا هەبوو. لە 
الیەكی تریش���ەوە لەش���ارە ئازەرییەكان بە هۆی هەبوونی 
نەریتی قزڵباش���ەكانەوە و هەروەها چینێكی ناوینی نارازی 
هزری ش���ێعەی شێخی كە الیەنگری گۆڕانكاری بوون لەگەڵ 
شێعەی موتەشەریعە كە شێعەی سەفەوی بوو، بەردەوام لە 
ناكۆكی دابن. لە شارە ئازەرییەكاندا هەڵوێستێكی روونتر و 
رادیكاڵتر س���ەبارەت بە دەسەاڵتەكان لە ئارادابوو و دەبوو 
بە هۆی دینامیزمێكی گەورەت���ر. هەر بۆیەش ئازەرییەكان 
هەم لە شۆڕش���ی مەش���رووتە و هەم لە شۆڕشی ساڵی 57 
رۆڵێك���ی بەرچاویان هەبوو. بە دوای كۆماری ئێس���المیش 

هەندێك الیەنی ش���ێعەی دژ بە ویالیەتی فەقیه كە ریشەی 
ش���ێخییان هەبوو، هاتنە ئاراوە. لەوان���ە بەناوبانگترینیان 
»جونبش���ی موس���لمانانی موب���ارز« بوو ك���ە رێبەرەكەی 
ئایەتۆاڵ »ش���ریعتمداری« بوو. ویالیەتی فەقیه و بەتایبەت 
كاربەدەس���تە ئازەریی���ەكان لە ناو دەس���ەاڵت و بورژوازی 
ئازەری، تێكۆش���انێكی تایبەتیان بۆ ساز كردنی حاكمیەت 
لە س���ەر ئازەریی���ەكان بە رێوە بردووە. ل���ە ئەنجامی ئەو 
تێكۆشانەدا، ئازەرییەكان هەم وەكوو گەل لە زۆربەی مافە 
ناس���نامەیەكەیان بێبەشن و هەم خاوەن هیچ رێكخستنێكی 
سیاس���ی بە هێز لە دەرەوەی پەرگال نین. كوردەكان زیاتر 
لە هەر گەلێك لە ئێران���دا لەگەڵ ئازەرییەكان لە پێوەندی 
دان. لە ماكۆوە هەتا هەمەدان، زۆربەی ش���ار و الدێیەكان 
یان لە نێوان كورد و ئازەری هاوبەش���ن و یا ئەو دوو گەلە 
جیران���ی یەكترین. هەر بۆیەش تێكۆش���انێكی دیمۆكراتیك 
لە رۆژهەاڵتی كوردس���تان بە بێ لە بەر چاو گرتنی راستی 
گەل���ی ئازەری و پێوەندییەكانی نێ���وان گەلی كورد لەگەڵ 
ئەو گەلەدا و بە بێ لە بەرچاو گرتنی چینە دەس���ەاڵتدار و 
بورژوازی ئازەری و كاریگەری ئەوان لە پەرگالی دەسەاڵتدا 
و هەروەها بە بێناس���ینی راس���تینەی ناسیونالیزمی توركی 
هاوبەش���ی ئەو لەگەڵ ناسیونالیزمی ئێرانی مومكین نابێت. 
لە رۆژهەاڵتی كوردس���تان ئەو پرۆژانەی كە لەسەر بنەمای 
داڕش���تنی سنوور لە نێوان كورد و ئازەری لە سەر بنەمای 
قووڵكردنەوەی كێش���ەكانی نێوان ئەو دووگەلە بوون، تەنیا 
و تەنیا زەرەری گەلی كورد و تێكۆش���انی دیمۆكراسی تێدا 

دەبێت.

4� ش���وێنە ناوەندیيەكانی ئێران: شوێنە ناوەندییەكانی 
ئێران و خەڵكی نیش���تەجێی ئەو ش���وێنە لە پێوەندی هەر 
س���ێ بەش���ی فەرهەنگی و بە پێكهاتەیەكی تایبەتەوە ساز 
بووە. ناوەندی ئێران دوو س���ەحرای گەورەی دەشتی كەویر 
و كەوی���ری لووت���ی لێی���ە. رێگایەكی بازرگان���ی گەورە لە 
مێژوویەك���ی زۆر كۆنەوە لە باك���وور و ماوەراونەهرەوە لەو 
شوێنە ناوەندیانەوە بەرەو دەریای عومان و كەنداو دەچوو. 
بە ش���ێوازی تەبیعی نفووسی ئەم ش���وێنە كەمە بەاڵم بە 
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هۆی بازرگانیەوە، ش���اری گەورەی لێی ساز بووە و بازارە 
گەورەكانی لە خۆیدا كۆكردۆتەوە. هەروەها بۆتە هۆی پەیدا 
بوونی پەرگالێكی تایبەتی ئاو و ئاوداش���تن بە ناوی كارێز 
واتە قەنات. هەروەها لە سەر رێگا تیجارییەكان كاروانسەرای 
گەورەی لێی س���از بووە. پارسە هەخامەنشییەكان بە هۆی 
ئەوەی كە ش���وێنێكی نیش���تەجێ بوونی تایبەت بە خۆیان 
نەبوو، زۆرتر روویان لەو هەرێمانە كردووە. لە مێژوودا هیچ 
ش���وێنێكی تایبەت لە ش���اخەكانی زاگرۆس وەكوو شوێنی 
تایبەتی فارس���ەكان بەناو نەكراوە. تەنیا تەورات ش���ووش 
و ئەنش���ان واتە ئیالم وەكوو واڵتی فارسەكان دەناسێنێت 
كە س���ابیت بووە ئەو شوێنە تەنیا لە قۆناخێكدا فارسەكان 
داگیری���ان كردووە و هیچكاتێك واڵتی فارس���ەكان نەبووە. 
یوونانیەكان وەاڵتی پەرشیا وەكوو كەنارەكانی كەنداو بەرەو 
ناوەن���دی ئێران دەناس���ن. زمانێكی كە كاتی خۆی خەڵكی 
شوێنە ناوەندییەكانی ئێران قس���ەیان پێكردووە دیار نیە. 
ئەگەر ئەوە قەبووڵ بكەین كە بە شێوازێك لە زمانی فارسی 
قسەكراوە، ئەو فارسیە لە فارسی ئەمڕۆ زۆر جیاوازتر بووە. 
ناسیونالیستە ئێرانییەكان دەیانهەوێت زمانی ساسانییەكان 
وەكوو فارسی كۆن نیش���ان بدەن. بەاڵم لە راستیدا زمانی 
ساس���انییەكان واتە پەهلەوی شێوازی كۆنی زاراوەی فەیلی 
ك���وردی ئێس���تایە. تەنانەت س���وهرەوەردی ج���ار و بارە 
خوسرەوە ساس���انییەكان وەكوو فهوولییون واتە فەیلییون 
بەن���او دەكات. ئەو پێش���كەوتنانە كە وەكوو شارنش���ینی 
گەورە لە ناوەندی ئێران هەیە، پەیوەس���ت بوونێكی زۆری 
بە پێشكەوتنەكانی خۆراسانەوە هەیە. پێشكەوتنی زانست 
و بازرگانی و ئەدەبیات لە خۆراس���ان، بەرەبەرە و قۆناخ بە 
قۆناخ بەرەو ناوەند گوێزرایەوە. یەزد، كرمان، ئەس���فەهان، 
شیراز و هەرە دوایی تاران ویرسیۆنەكانی تری پێشكەوتنی 
خۆراس���انن. بەر لە ئیسالم لەم ش���وێنانە پێشكەوتنی زۆر 
گەورە لە بەرچاو نیە. دەبێ كە چەند شار و شارۆچكەیەك 
هەبووبێ���ت، ب���ەاڵم هیچ ی���ەك لەوانە كاریگ���ەری زۆریان 
نەبووە. بەتایبەت لە س���ەردەمی ساس���انییەكاندا باس لە 
هەبوونی شارس���تانیەتی پێش���كەوتوو ناكرێت. ئەو شتەی 
كە ئەمڕۆكە وەكوو شارنش���ینی لە ئێ���ران بەناو دەكرێت، 

پەیوەس���ت بەو خاڵەوەی���ە كە چۆن وەزی���رە ئێرانییەكان 
هەوڵیان داوە ئەو ش���وێنانە بكەن بە ناوەندێكی دەسەاڵت. 
پێش���كەوتن و گەورە بوونی ش���وێنێك وەكوو ئەس���فەهان 
وەكوو مۆدێلێكی شارنش���ینی لە ئێرانی دوای ئیس���الم دا 
لە س���ەردەمی س���ەلجووقی و لە س���ەردەمی نیزامولمولك 
پێشكەوتووە. پێویستە خۆراسان وەكوو شوێنی سازبوونی 
فەرهەنگی ناوەندی ئێران بناس���رێت. ئەو زمانە فارسییەی 
كە ئەمڕۆكە زمانی رەس���می ئێرانە، لە خۆراس���ان پەرەی 
سەندووە. ئەگەر چی ناسیونالیستە ئێرانییەكان بەدرۆ باس 
لە عەزەمەتی فەرهەنگی پارس���ەكان بەر لە ئیسالم دەكەن 
بەاڵم لە راستیدا فارسەكان بەهاتنی ئیسالم و بە پێوەندی 
لەگ���ەاڵ فەرهەنگی هێن���د و س���ێكایی و دواتریش توركی 
دەوڵەمەندییەكی زمانی، ئەدەبی، فەلس���ەفی و زانستییان 
لە خۆراس���ان ساز كرد كە دواتر و بەتایبەت بە الواز بوونی 
خەالفەتی ئیس���المی لە هەموو شوێنێك باڵو بوو. زۆربەی 
وەزیرەكانی ئێرانی، فیلس���ووفەكان، زانایان، ش���اعیران و 
عارفان خەڵكی خۆراسانن. لە خۆراسان هەروەها بە كەڵەكە 
بوونی سامانێكی زۆر لە رێگای تیجارەتەوە، سەرمایەدارییەك 
س���ازبوو كە دواتر بۆ ناوەندی ئێران گوازرایەوە. خۆراسان 
هەروەها شوێنی كۆبوونەوەی زۆر یەك لە بیر و بۆچوون و 
فەلسەفە و تەریقەتە دژبەرەكانی دەسەاڵتی خەالفەت بوو. 
هەر بۆیە لەو سەردەمەدا بەشێكی زۆر لە هێزە سیاسییەكان 
هەوڵی خۆبەرێكخس���تنكردنیان لەو شوێنەدا دەدا. تەنانەت 
عەباس���یەكان بە هێ���زی خۆراس���انییەكانەوە خەالفەتیان 
گرتبووە دەس���ت. رۆڵی دیاریكەری خۆراس���ان بە هێرشی 
مۆغۆلەكان كەم بووە و لەم���ەو بەدوا رۆڵی ناوەندی ئێران 
پێش���كەوت. هەاڵتنی بەهەزاران زانا، شاعیر، سەنعەتكار و 
بازرگان لە خۆراسانەوە بۆ ناوەند كە هەم بە هۆی سەحرای 
گەورەوە زۆرتر پارێزراو بوو و هەم لە كۆنەوە ئەو كەسانەی 
خەیاڵی زین���دوو كردنەوەی نەریتی خوس���رەوانیان هەبوو 
وەكوو مووبەدەكان و وەزی���رەكان و یەهوودییەكان خویان 
تێ���دا بە جێ���ی كردبوو و كاری تایبەتی���ان بۆ دەكرد، بوو 
ب���ە هۆی ئەوەی كە زۆر یەك لە یارییە سیاس���ییەكان لەم 
ناوەندە بس���ووڕێتەوە. لە خۆڕا نیە كە تەیموور هەوڵی لە 
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ناوبردنی ئەسفەهان و بەرجەستەكردنی سەمەرقەند دەدات. 
هەروەها سەفەوییەكان دوای سەقامگیر بوونیان، ئەسفەهان 
دەكەن بە ناوەندی خۆیان. س���ازبوونی تارانیش لە راستیدا 
هەاڵتنی قاجارەكان لە یارییە سیاس���ییەكانی ئەسفەهانە. 
تەنانەت قاجارەكان بەش���ێك لە دەس���ەاڵتی سیاسییان لە 
ژێر ن���اوی وەلی عەهدەوە گواس���تبووە ب���ۆ تەورێز. یانێ 
دەسەاڵتی سیاسی لە دوو مەركزی »دارۆلحكوومەی تاران« 
و »دارۆلس���ەڵتنەی تەورێ���ز« بەڕێوە دەچ���وو. دوابەدوای 
بەرز بوونەوەی فەرهەنگی رۆژئاوایی، ناسیونالیزمی ئێرانی 
و دەس���ەاڵتی خوس���رەوانی دەوڵەت � ملیللەت، تاران بوو 
بە گەورەترین ش���ار. بەاڵم ئەوەی راس���تی بێت، رێچكەی 
ش���ارێكی بە ب���ازار و تیجارەتی گەورە ك���ە بازارییەكان لە 
دەسەاڵتدا دەستیان هەبێ و شێوازێكی دیوانی و خسرەوانی 
دەس���ەاڵتی تێدا بەڕێوە بچێت، رێچكەی ئەسفەهان بوو كە 
تاران بەدوای دا رۆییش���ت. ئەس���فەهان ئەو گەورە ش���ارە 
بووە ك���ە وەكوو نیوەی جیه���ان و ش���وێنی دامەزراندنی 
شارنش���ینی خوس���رەوانی بوو. ناوەندی ئێران هەر چەند 
لە بواری سرووش���تیەوە فەقیرترین ش���وێنی ئێرانە، بەاڵم 
هەموو س���ەروەت و سامانی ئەم واڵتە لە شارە گەورەكان و 
دەورووبەری ئەوان كۆبۆتەوە. دەسەاڵتی دەوڵەت � نەتەوە 
خیتابی ناوەند و پەراوێز)حاشیە(ی زۆر زۆر بەهێز كردووە 
و ناوەن���د وەكوو ش���وێنی بەرێوەبردن���ی كۆلۆنیالیزمێكی 
ئاب���ووری، سیاس���ی و فەرهەنگی بۆ پەراوێ���زی لێهاتووە. 
ئەم دیاردەیە لە س���ەردەمی پەهلەوییەوە زۆر بەهێز بوو و 
بەهاتنی كۆماری ئیسالمی بەهێزتر كرا. رووحانیەت وەكوو 
رێوەبەڕی سەرەكی ویالیەتی فەقیه، دیاردەیەكی شارییە و 
رووحانییەكان هەركات لە فكری كۆكردنەوەی دەس���ەاڵت لە 
ش���ارەگەورەكان و بە هێز كردنی ئەودان. بەتایبەت ش���ارە 
ناوەندییەكانی ئێران ناوەندی ئەم دیاردەیەن. ش���اری قوم 
ك���ە ناوەندێكی پ���ەروەردە كردن���ی ئایەتۆاڵكانە، بۆ خۆی 
شارێكی ناوەندیی ئێرانە. لە لیتەراتۆر و زیهنیەتی دەسەاڵت 
لە ئێراندا هەموو ئێران موڵكی ناوەندی ئێرانە. لە راس���تیدا 
ئێرانی ئەسلی لەو زیهنییەتەدا، ناوەندی ئێرانە. هەر بۆیەش 
چ وەكوو بزووتنەوە، چ وەكوو كۆمەڵگا و چ وەكوو تاكەكەس 

كاتێك هی ناوەند نەبیت هەر دوورەپەرێزیت و هیچ مافێك و 
بەشدارییەكت نابێت. ئەو زیهنیەتە نەتەنیا لەسەر دەسەاڵت 
بەڵكوو لە سەر هەموو الیەنە سیاسییەكانی ئێران بە چەپ 
و راستەوە زاڵە. هەر بۆیەش تەنیا تێكۆشان و رووداوەكانی 
ناوەند وەكوو تێكۆشان و رووداوی گرێدراوی ئێران دەبینرێت 
و گرینگی پێدەدرێت. ئەو تێكۆش���انانەی كە لە شوێنەكانی 
ت���ری ئێ���ران دەكرێن تەنیا وەكوو یاخی ب���وون و دژایەتی 
لێكدەدرێنەوە و لەالیەن هەموو بۆ چوونە سیاس���ییەكان چ 
لە ناو خۆ و چ لە دەرەوەی دەسەالت مەترسیدار دەبینرێن و 
سەركوت كردنیان رەوایی پێدەدرێت. ناوەند هەروەها شوێنی 
فەرهەنگی سەردەست و شارس���تانیەتی گەورە دەبینرێت. 
فەرهەنگەكانی دەرەوەی ناوەند وەكوو سەرەتایی، وەحشی 
و دواكەوتوو لە قەڵەم دەدرێن و هەوڵی ئاس���میلەكردنیان 
دەدرێت. ئەگەر بە رەسمیش نەگوترێت، ناوەند بە دەسەاڵت 
و شارس���تانییەتەكەیەوە هەموو زمانەكانی تر، زاراوەیەكی 
الواز لە زمانی ناوەندی دەبینێت و هەوڵی پاك كردنەوەیان 
دەدات. ناوەن���د میس���یۆنی دەس���تەمۆ ك���ردن و مەدەنی 
كردنی)نیوە ئینس���انەكانی( پەراوێزی بۆ خۆی داناوە. هەر 
لەو بوارەشەوە سیاسەت، دەسەاڵت، كۆمەڵگا، شارنیشینی 
و كەس���ایەتی تایبەت بەمەركەزی راهێناوە. گواس���تنەوەی 
مەیدانی دەسەاڵت بۆ پەراوێز و لەناو بەردنی وتاری ناوەند 
و پەراوێ���ز و بەكاریگەر كردنی هەموو ش���وێنەكانی ئێران 
بەتایب���ەت هەموو ئ���ەو فەرهەنگانە كە وەك���وو كۆڵەكەی 
س���ەرەكی و ئەلەمان���ی بنەمای���ی ئێ���ران لێكدەدرێنەوە، 

بنەماییترین چەقی خەباتی دیمۆكراتیكە. 

كۆماری ئێس���امی ئێران وەكوو دەسەاڵتی هەنووكەیی 
نابێت وەكوو دیاردەیەكی سی سااڵنە و لە ئەنجامی شۆڕشی 
س���اڵی 1357 هەتاوی لێك بدرێتەوە. شۆڕش���ی ساڵی 57 
رژێمێك���ی نوێی هێنا ئ���اراوە بەاڵم ناوەڕۆكی دەس���ەاڵتی 
ئەم رژێمە ریش���ەیەكی زۆر قووڵی لە نەریتی دەس���ەاڵت و 
فەلس���ەفەی سیاسی مێژووی دەسەاڵتداری لە ئێراندا هەیە. 

 دەسەاڵت
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بوارە جیاوازەكانی دەسەاڵت و سیاسەت لە ئێراندا ئەمانەن:

� يه كه م: ویالیەتی موتڵەقەی فەقیه 
ویالیەتی فەقیه لە كۆماری ئیسالمی ئێراندا شێوازێكی 
مودەریسی دینی نیە. بەڵكوو بەتەواوی شێوازێكی دەسەاڵت 
و دەسەاڵتدارییە كە زۆر ژیرانە ئاوێتەی دین كراوە و ریشەی 
داكوتاوە. ویالیەتی فەقیه بۆ یەكەمجار لە سەدەی 19 هەم و 
سەردەمی دەسەاڵتی قاجارەكاندا لە الیەن چەند مەرجەعێكی 
ش���ێعە، وەكوو میكانیزمێكی دەستێوەردان و بەشدار بوون 
لە سیاس���ەت و دەسەاڵتدا بە كار هێنرا. ئەو كاتە ویالیەتی 
فەقیە زۆرتر وەكوو ش���ێوازێكی چاوەدێری شەرعی لە سەر 
سیاسەت و دەسەاڵت دەنرخێنرا كە بە هۆی ئەو مەودایەی 
كە لە نێوان دەس���ەاڵتی قاجار و چینی ناوینی س���وننەتی 
و بەتایبەت تویژی رووحانی���ەت و دەوڵەتدا وەدی هاتبوو، 
س���از كرا. دوابەدوای رۆژئاوایی بوونی دەسەاڵتی مەحممەد 
رەزاشای پەهلەوی، ویالیەتی فەقیه لە الیەن خومیەنییەوە 
وەكوو ش���ێوازی حكوومەتی راس���تەوخۆی مەالكان بەناوی 
ویالیەتی موتلەقەی فەقیه تەفسیر كرایەوە. ئەمە رووكەشی 
سیاس���ی و مێژوویی ئەم بابەتەیە. ب���ەاڵم لە بواری هزریدا 
ریش���ەی راستەقینەی ئەم شێوازە دەس���ەاڵتە دەگەڕێتەوە 
سەر نەریتی دەسەاڵتی پیرۆزی شاهەنشاهی خوسرەوانی لە 
ئێران. وش���ەی ویالیەت وەكوو دەستەواژەیەكی عەرەبی لە 
الیەن »س���وهرەوەردی«ەوە بەكار هاتووە. سوهەرەوەردی، 
ویالیەت وەكوو چاوەدێرێك لە بواری شایستەبوونی رووحی 
واتە كاریزمایەكی ئیالهی، پێناسە دەكات. هەر چەندە عاریفە 
س���ۆفییەكان، هەوڵ دەدەن ئەو پێناسەیەی سوهرەوەردی 
وەكوو ش���تێكی بێ پێوەندی بە دەسەاڵتەوە نیشان بدەن و 
تەنیا رۆڵی مورشیدی تەسەووفی پێبدەن، بەاڵم لە راستیدا 
فەلسەفەی س���ووهرەوەردی باس لە شێوازێك لە دەسەاڵت 
دەكات كە ریشەی نەریتی ئێرانی هەیە. سووهرەوەردی ئەو 
فەلس���ەفەیەی خۆی وەكوو »حیكمەتی خوسرەوانی« بەناو 
دەكات. خوس���رەو ناوی گشتی ش���ای گەورە لە ئێراندایە. 
وەكوو قەیسەر بۆ رۆم و تەزار بۆ رووسەكان. خوسرەو واتە 
شاهەنش���ا كەسایەتییەكە كە خاوەن جەوهەرێكی نەژادی و 

پاشایەتییە. واتە خاوەن هێزێكی خواپێداوی رێوەبەرییە كە 
لە خوێنی خانەدانی ئەودا هەیە و خوسرەو لە مرۆڤەكانی تر 
جیا دەكاتەوە. ئەو هێزە خوا پێداوە كە هاوكات خوس���رەو 
وەك���وو نیوەخوایەك لێدەكات، ل���ە ئەدەبیات و میتۆلۆژی 
دەس���ەاڵتی ئێرانیدا »فەرەهی ئی���زەدی« پێدەگوترێ. لە 
نەریتی شێعەی س���ەفەویدا تەنیا كەسێك دەتوانێ خاوەن 
دەسەاڵت بێ كە »فەرەهی ئیزەدی« هەبێ واتە »فەرەهمەند« 
بێ���ت. دامەزرێنەران���ی هزری ویالیەتی فەقیه لە س���ەدەی 
نۆزدەه���ەم بە دوا هەتا كاتی خومەین���ی، قۆناخ بە قۆناخ 
ئەو فەرەهی ئیزەدییان لە كەس���ایەتی پاشا بۆ كەسایەتی 
ئایەتۆاڵ گواس���تەوە. دیتنی راستینەی نەریتی خوسرەوانی 
بە مەبەستی باشتر تێگەیش���تن لە شێوازی رێوەبەرییەكی 

ئاسمانی موتلەق لە رۆژگاری ئەمڕۆ بە پێویست دەبینین.

لەو مێژوویە رەسمیەی كە لە ئێراندا باسی لێوە دەكرێت 
هەوڵ دەدرێت شا وەكوو ئەلەمانی سەرەكی رێوەبەری هەرە 
كۆن نیش���ان بدرێ و رەنگێك���ی میتۆلۆژیكی پێ دەدرێت. 
لە راس���تیدا شاهەنشا وەكوو ئەو ش���ێوازە دەسەاڵتەی كە 
هەموو هێز لە كەس���ایەتییەكدا كۆ دەبێتەوە بە هاتنە سەر 
دەس���ەاڵتی داریووش���ی هەخامەنەشی دەس���ەتی پێكرد و 
ش���ێوازێكی رێوەبەری بێگانەیە و بۆ دامەزراندن و بەردەوام 
بوون���ی ئ���ەو هەوڵی تایب���ەت دراوە. ش���ێوازی رێوەبەری 
شاهەنش���اهی هی���چ پێوەندییەكی بە نەریتی دەس���ەاڵتی 
گەالنی ئاریایی � زاگرۆس���ییەوە نیە و بەتەواوی شێوازێكی 
داس���ەپێنراوە. ئەو هەوڵدانە تایبەتانەی كە بۆ داسەپاندنی 
ئەم پەرگالە لە مێژووی ئێران لە بواری زیهینەتی، ئابووری، 
سیاس���ی، س���ەربازی و كۆمەاڵیەتیی���ەوە دراوە، رۆڵێكی 
گ���ەورەی لە بێ ورە و بێ ئیرادەكردنی كەس���ایەتی كۆمەڵگا 
و تاك لە ئێراندا هەبووە. ئەم ش���ێوازە رێوەبەرییە بە هۆی 
بێگانەبوونی لەگەڵ راستی گەاڵنی ئێراندا، هیچكات لە الیەن 
ئەو گەالنەوە پەس���ەند نەكراوە و ب���ەردەوام خۆڕاگری لە 

بەرامبەریدا كراوە. 

دوابەدوای هەڵوەش���اندەنەوەی رێوەبەری مادەكان لە 
549ی بەر لە زایین، پارس���ەكان هاتنە س���ەر دەس���ەاڵت. 
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ئ���ەو ئاڵوگ���ۆرە ل���ە دەس���ەاڵتدا ئێس���تاكەش یەكێك لە 
نەهێنییەكانی مێژوویی ئێرانە. بەاڵم ئەوەی كە راس���تییە، 
ئەو ئاڵووگۆڕە بە پیالنگێڕییەكی بەرفراوان و بە ش���ێوازیی 
كودەتایەك���ی ناوخۆی���ی بووە. ئەوەی كە ه���ەوڵ دەدرێت 
كوورش���ی هەخامەنەشی وەكوو كەس���ایەتییەكی زۆر مەزن 
و سووپێرئینس���انی پێبدرێت و نرخێكی مەعنەوی بۆ ساز 
بكرێت، جیگای س���ەرنجە. بەتایبەت ئەوەی كە لە تەوراتدا 
وەكوو مرۆڤێكی پیرۆز و تەنانەت لە رادەی پێغەمبەرەكاندا 
باسی لێوە دەكرێ�ت پێویستی بە لێكۆڵینەوەیەكی بەرفراوان 
هەیە. پارس���ەكان بە پێچەوانەی هەم���وو پێهەاڵگوتنەكانی 
مێژوونووسەكان، هیچ كاتێك لە سەركوتكاری و بەكارهێنانی 
زەبر و زەنگێكی یەكجار زۆر لە بەرامبەر گەالنی رۆژهەاڵتی 
ناوەڕاس���ت، كۆتایی���ان نەك���رد. پارس���ەكان بەرەبەرە و 
بەچاولێكەری شێوازی دەسەاڵتی پیرۆز لە ئیمپراتووریەكانی 
مەزۆپۆتامی���ای خ���وارەوە، ش���ێوازێكی زۆر داگیركەرانە و 
تایبەتی���ان لە دەس���پۆتیزمی رۆژهەاڵت���ی دامەزراند. ئەم 
ش���ێوازە دەسەاڵتە لە هاتنە سەر دەس���ەاڵتی داریووش دا 
بە ت���ەواوی خۆی س���ەقامگیر كرد. لەمەو بەدواوە ش���ای 
هەموو ش���ایان وەكوو وتاری سەرەكی لە شێوازی دەسەاڵت 
لە ئێراندا پەیڕەو كراوە. كەس���ایەتێكی پیرۆز كە ئیرادەی 
ئەو لە س���ەرەوەی ئیرادەی هەم���وو مرۆڤەكانە و گەالن و 
كۆمەڵ���گاكان مڵكی تایبەتی ئەون و بە ئیش���ارەتێكی ئەو 
چارەنووس���ی هەموو مرۆڤەكان دیاری دەكرێت، دیاردەیەك 
بوو كە بۆ داسەپاندن و قەبوواڵندنی ئەو بە گەالنی ئاریایی 
هەوڵدانێكی تایبەت���ی بۆكرا. ئەو هەوڵدانانە هەم لە بواری 
زیهن���ی و ئایدیۆلۆژیاییەوە و هەم لە بواری تێكش���كاندنی 
فیزیك���ی و ئیرادەیی گەالن و ئەتنیس���یتەكان خاوەن رۆڵ 
بووە و تا ئیس���تاكەش ئەو هەوڵدانانە و كاریگەرییەكانیشی 
هەر بەردەوامن. وتاری خوس���رەو یان ئەو كەس���ەی كە بە 
هێزێك���ی خوداییەوە ش���وانی ئ���ەو كۆمەڵگایەیە كە وەك 
مێگەلیان لێكراوە، لە راس���تینەی ژیان و ئەدەبیاتی كۆنی 
گەالن و ئەتنیس���تە ئاریاییەكاندا هیچ ش���وێنەوارێكی نیە. 
ب���ۆ داس���ەپاندنی زیهنیەتێكی كە هەبوونی خوس���رەو بۆ 
بەڕێوە بردنی كۆمەڵگا بە پێویس���ت بزانێ، چوارچێوەیەكی 

مێتولۆژیك���ی بەرف���راوان و زۆر بە زانس���تەوە داڕێژرا. لەم 
چوارچێ���وە میتۆلۆژیكییەدا هەوڵ درا زۆر ژیرانە بە باوەڕی 
گرووپە ئەتنیكییەكانەوە دالەقێنرێ. لەوانە مرۆڤ دەتوانێ 
ئەو میتۆلۆژیانەی كە لە بەش���ە جیاوازەكانی ئەوێس���تادا 
ب���اس كراوە وەك نموونە بهێنێتەوە. وێنەی هەرە بەرچاوی 
ئەوانەش ش���اهنامەی فردۆسییە كە شێوازی زیندووكراوە و 

نوێكراوەی ئەو میتۆلۆژیانە لە چاخەكانی ناوەڕاستدایە.

كۆ كردن���ەوەی هەم���وو بوارەكانی هێز و دەس���ەاڵت 
لە كەس���ایەتی ش���ا دا، هەڵبەت تەنیا لە ب���واری زیهینی 
و میتۆلۆژیك���ەوە نەك���راوە. ل���ە هەموو مێ���ژووی ئێراندا 
ه���ەركات قۆناخێكی حوكمداری خوس���رەوانی س���از بووە، 
كوش���تار و س���ەركوتكاری و زۆرداری گەورەی لەگەڵ خۆی 
هێن���اوە. پێش���ەنگی ئەو ش���ێوازە دەس���ەاڵتدارییە، واتە 
هەخامەنش���ییەكان، دامەزراندنی شاهەنش���اهی خۆیان لە 
كاتی داریووش دا بە كوشتارێكی بێ وێنە دەست پێكرد كە 
ل���ە الیەكەوە هەموو رێوەب���ەرێ ئەتنیكییەكان و لە الیەكی 
تریشەوە هەموو ئیرادە جیاوازەكانی لە كوشتارێكی گەورەدا 
تێپەڕ كرد. كوشتنی 300 كەس لە سەركردە ئەتنیكییەكان 
ك���ە زۆربەیان ماد بوون و دواب���ەدوای ئەویش قەتل وعامی 
گ���ەورەی مادەكان كە بە ناوی »م���وغ كوژی« روویدا و بە 
دەیان هەزار ئینس���ان تێدا كوژرا، ئەو راستیە دەسەلمێنێت 
كە دامەزراندنی دەس���ەاڵتی خوسرەوانی پەیوەست بووە بە 
تێكش���كاندنی ئیرادەی گەالنی ئاریایی. جیگای سەرنجە كە 
بە تایبەت قۆناخی ئەو كوش���تارانە ل���ە كتێبی تەورات دا، 
وەك قۆناخی هەرە خۆش و سەركەوتووانە بۆ جوولەكەكان 
بەناو دەكرێ و هەموو ئەو پاش���ایانەی كە كوش���تاری لەو 
ش���ێوەیەیان پێ���ك هێناوە وەك كەس���انی پی���رۆز یادیان 
دەكرێت. لە نەریتی دەس���ەاڵتی خوس���رەوانیدا، شا تەنیا 
كەسێكی خاوەن هێزی دەسەاڵتی سیاسی و سەربازی نیە، 
بەڵكوو بەه���ۆی هەبوونی هێزێكی تایبەتی سرووش���تی و 
جەوهەری، خوسرەو كەسایەتیەكی هەلبژێردراوی پەیوست 
ب���ە خوداوەندەوەیە. ئ���ەم هێزە جەوه���ەری و خوداییەی 
تایبەت بە ش���ایەكان لە مێتۆلۆژیای دەس���كردی دەسەاڵت 
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وەك »فەرەه���ی ئیزەدی« بەناو دەكرێ���ت. كەواتە هاوكات 
خوس���رەو بۆخۆی خ���اوەن رۆڵ و ناوەندییەتێكی پیرۆزی 
ئایینیش���ە. بە پێچەوانەی بانگەش���ەكانی مێژوونووس���ان، 
دەس���ەاڵتی خوسرەوانی، شێوازێكی هەمیشەیی و بەردەوام 
نەبووە بەڵكوو بە شێوەیەكی لێكداپچراو و لە چەند قۆناخی 
دیاریكراو بەس���ەر ئێراندا زاڵ بووە. هۆكاری ئەو مەسەلەیە 
دەگەڕێتەوە س���ەر راس���تینەی ئەو گەالنەی كە لەو هەرێمە 
ژیاون. لە راس���تیدا مێژووی ئێران مێژووی ئەتنیس���یتە و 
گەالن���ی جیاوازە. ئەو ئەتنیس���یتە و گەالن���ە كە زۆربەیان 
بنەمای ئاریایی � زاگرۆس���یان هەیە، هیچكات ش���ێوازێكی 
دەسەاڵتی ناوەندی و رەهایان نەبووە. شێوازی هەری بەرچاو 
لە پەرگالی یەكگرتنی ئەتنیس���یتەكان و رێوەبەرییەكەیان، 
ش���ێوازی كۆنفەدراس���یۆن یا خود فەدەراسیۆن بووە. ئەو 
شێوازە كە شێوازی بەرفراوانتر كراوی رێوەبەری عەشیرە و 
ئەتنیسیتەیە، شێوازێكی نامەركەزیە كە لە ئاكامی پێكهاتن 
و تەوافوق���ی هەم���وو ئەتنیس���یتە و الیەن���ە جیاوازەكانی 
هاوپەیم���ان پێكدێت. لەو ش���ێوازە رێوەبەریی���ەدا دەبێت 
كەس���ێك یان ئەتنیس���یتەیەك یاخ���ود خانەدانێك خاوەن 
رۆڵێكی دیاریكەرتر بێت، بەاڵم هیچ كات هەموو شێوازەكانی 
هێز و دەس���ەاڵت لەو كەس���ە یان خانەدانەدا كۆ نابێتەوە. 
ل���ە مێژووی ئێران���دا لەو ش���ێوازە رێوەبەریی���ەدا جیا لە 
كەسایەتییەك كە رێوەبەری دەكات، لێژنەیەك لە نوێنەرانی 
هەموو ئەتنیسیتە، گرووپ و گەالنی بەشدار لە هاوپەیمانیدا 
ل���ە بڕیارەكان���دا خ���اوەن رۆڵ و كاریگەری���ن. كاریزمای 
كەس���ایەتی رێوەبەر، شێوازێكی ئاس���مانی و خودایی نیە. 
ئەو شێوازە رێوەبەرییە، لەس���ەردەمی مادەكان، سێكاكان 
یان ئەش���كانییەكان و بەش���ێك لەس���ەردەمی دوای هاتنی 
ئیسالمدا لە ئێراندا بەڕێوە چووە. ئەگەر سەرجەم مێژووی 
ش���ێوازی رێوەبەری نامەركەزی لەگەڵ س���ەرجەم مێژووی 
شێوازی دەسەاڵتی خوسرەوانی دا بەراوەرد بكەین، درێژایی 
سااڵنی نامەرەكەزی یەكجار زۆرترە لە شێوازی خوسرەوانی 
بووە. لە راس���تیدا مێژووی رێوەبەری ل���ە ئێراندا زۆرتر بە 
ش���ێوازی نامەركەزی پێكهاتووە و قۆناخ بە قۆناخ شێوازی 
خوسرەوانی بە پیالنگێڕی و كودەتای ناوخۆیی لێكدابڕانێكی 

لەم رەوتەدا سازكردووە و بە پاوانخوازی، بەكارهێنانی زەبر 
و زەنگ و شەڕێكی پرۆپاگەندەیی گەورە بۆ ئینكار كردنی و 
لە بیر بردنەوەی ئەو قۆناخانە تێكۆشاون. هەموو دەسەاڵتە 
خوس���رەوانییەكان بە ش���ێوازێكی پیالنگێڕانە و لە س���ەر 
بنەمای بەرژەوەندی چین و توێژێكی تایبەت و بەش���ێوەی 
كودەتایی هاتوونەتە س���ەركار. ئەو راس���تیەی كە تەنیا لە 
شێوازی دەسەاڵتی خوس���رەوانیدا ئایدیۆلۆژیای رەسمی و 
داموودەزگای دینی گرێدراوی دەوڵەت لە ئارادایە، خاڵێكی 
سەرنجراكێشە. قۆناخەكانی حاكمییەتی ئەو پەرگاالنەی كە 
نەریتی خوس���رەوانییان لە ئێراندا پەیڕەو كردووە ئەمانەن: 
1- هەخامەنشییەكان 2- ساسانییەكان 3- سەفەوییەكان 4- 
پەهلەوییەكان 5- كۆماری ئیس���المی. هەرچەندە نرخاندنی 
وردەكاری هەمووی ئەم دەس���ەاڵتانە لێرەدا پێویس���ت نیە 
بەاڵم نرخاندنی كۆڵەكە و ریش���ە هاوبەشەكانی نێوانیان بە 
مەبەستی تێگەیش���تن لە پەرگالی خوسرەوانی و »فەرەهی 
ئیزەدی« وەكوو وتاری س���ەرەكی دەس���ەاڵت لە ئێران، بە 

گرینگ دەبینین.

� دووهه م: دەربار
 دەرب���ار یەكێ���ك ل���ە بنەڕەتیتری���ن كۆڵەكەكان���ی 
دەس���پۆتیزمی ئێرانییە. لە راستیدا دەربار پێكهاتەیەك لە 
خانەدان، گرووپ و ئەو چین و توێژانەیە كە بۆ دامەزراندنی 
رژێمیكی خوسرەوانی رۆڵیان بینیوە و یان بەردەوام بوونی 
ئەو لە پێناو بەرژەوەندییەكانی خۆیاندا دەبینن. باش���ترین 
پێناس���ە بۆ دەربار ئەوەیە كە دەرب���ار هەموو ئەو گرووپ 
و الیەنانەیە كە لە پەرگالی خوس���رەوانی دا دەس���ەاڵت و 
سیاس���ەتیان تاپۆ كردووە. لە دەسپۆتیزمی خوسرەوانی دا 
خۆمانیی���ەكان و بێگانەكان ئەو دەس���تەواژانەن كە لە هەر 
شتێك زیاتر بەكار دەهێنرێت. دەربار، شوێنی كۆبوونەوەی 
خۆمانییەكانی دەسەاڵتە. ئەو خۆمانییانە نەتەنیا لە یارییە 
سیاس���ییەكاندا رۆڵی س���ەرەكی دەبین���ن، بەڵكوو خاوەن 
س���ەرمایەكانی بنەمایی لە ئابووری رەسمی و ناڕەسمیدان. 
هەموو سەرمایەی گەورە، زەمینداری، بازرگانی، هەناردەیی 
و مافییای���ی لە ژیر ركێف���ی ئەواندایە. یاس���ا و قانون بۆ 
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واڵتیئازاد
دەرباریی���ە خۆمانییەكان، بڕی نیە. لە س���ەدەی بیس���تەم 
ب���ە دواوە بە پێكهاتەی دەرباری نەریت���ی، دام ودەزگاكانی 
سەربەدەسەاڵتی پێوە زیاد بوو. رەنگ و چۆنێتی دەربار بە 
پێی چۆنێتی و كات و قۆناخی دەسەاڵتەكان گۆرانی بەسەر 
هاتووە، بەاڵم دی���اردەی دەربار وەك دیارەدە و كارتێلێكی 

سیاسی � ئابووری زۆر گەورە هەر ماوەتەوە.

دەرب���ار ل���ە دەس���ەاڵتە كۆنەكان���دا چەن���د بەش���ی 
دیوەخانی)اندرونی( واتە خانەدان و خزم وكەس���ەكان و ئەو 
كەسانەی كە بە جۆرێكی تایبەت بە دەسەاڵتەوە گرێدراون، 
پێكهاتووە. لە لیتەراتۆری سیاس���ی ئێراندا وشەی »هەزار 
فامیل«یش���یان بۆ بەكار دەبرێ��ت. لەو ناوەدا، حەرەمخانە 
واتە ش���وێنی ژنان، خوالم���ان و پارێزوانەكانیان كە زیاتر 
ب���ە ناوی »خاجەباش���ی« بەناودەك���ران، رۆڵێكی گرنگیان 
لە هەڵسووكەوتە سیاس���ییەكان و پیالنگێڕیەكاندا هەبوو. 
مێژووی دەسەاڵتی پاشایەتی لە ئێراندا ئەوە نیشان دەدات 
كە زۆر جار جولەكەكان لەو شوێنەدا خاوەن رۆڵێكی تایبەت 
بوون لەس���ەر بڕیارە چارەنووس سازەكان. تەنانەت زۆر جار 
بڕیاری كوش���تن و یا گۆرانی پاش���ایەكان لێ���رەوە دراوە. 
لە دەس���ەاڵتی پەهلەوی بەدواوە و ب���ە هاتنی مۆدیرنیزمی 
رۆژئاوایی ئەگ���ەر چی حەرەمخانە ب���اوی نەما، بەاڵم ئەو 
ش���وێنە وەكوو جێگای هەڵسووكەوتی بەرفراوانی سیاسی، 
نزیكانی پاشا و هەروەها شوێنی پەروەردە كردنی ئەندامانی 
خانەدان ه���ەر خاوەن رۆڵ ما. رۆڵی ئەش���رەفی پەهلەوی 
وەكوو ئەندامێكی ئەم شوێنە لەم سەردەمەدا دەزانرێت. لە 
كۆماری ئیسالمی ئێراندا كۆمەڵێك كەس و گروپ بە دەوری 
ویالیەتی فەقیه بە شێوازێكی خانەدانی و خزمایەتی خوێنی، 
دەستڕۆییان لە سیاسەت و ئابووریدا یەكجار زۆرە. ئەوانە كە 
خۆمانیەكانی رەهبەری و ویالیەتن، زۆرتر دوابەدوای شەڕی 
ئێ���ران و عێراق و مردنی خومەینی ئاش���كرا بوون. ئەوانە 
كە زۆرتر خاوەنی دام ودەزگای ناپێویس���تی سەردەمی شەڕ 
وەكوو »بونیادی موستەزعەفان« و »جیهادی سازەندەگی« 
و .... بوون، س���ەروەت و س���امانێكی یەكج���ار زۆریان لە 
دەرەوەی حیس���ابە رەس���میەكانی دەوڵ���ەت كۆك���ردەوە. 

ئەندامانی »بەیتی رەهبەری« و »ئاغازاداەكان« بەشێك لە 
دیوەخانی دەرباری رەهبەرین كە هیچ ناوێكی لێنەكراوە. بۆ 
وێنە ئەو داهاتەی كە لە فرۆشتنی نەوت و هەناردەكانی تر 
دەست دەكەوێت، هێچكات لەگەل ئەم پارەیەی كە دەچێتە 
خەزێنەی دەوڵەت، یەك ناگرێتەوە. یان ئەو پارەیەی كە بۆ 
كرینی كەل وپەل، بەتایبەت ئامرازی سەربازی لە خەزێنەوە 
دەردەخرێ���ت هیچكات لەگەڵ ئەو پارەیەی كە لە راس���تیدا 
بۆ كرینی كەل وپەلی س���ەربازی دەدرێت یەك ناگرێتەوە. لە 
س���ەدەی بیستەمەوە، هەم لە پەرگالی پەهلەوەی و هەم لە 
كۆماری ئیس���المیدا، ئەندامانی دیوەخانی نەتەنیا لە بواری 
ئابووریی���ەوە بەڵكوو لە بواری مەدی���ا و گرووپی تایبەتی 
توندووتیژیش خ���اوەن هێزی تایبەتن. ئەو كەس���انەی كە 
بە جۆرێك س���ەروەت و س���امان و فەسادی ناو ئەو شوێنە 
ئاش���كرا دەكات، بەش���ێوازی نادیار دەكوژرێت. نموونەی 
هەری بەرچاو لە سەردەمی شا دا »موحەممەدی مەسعوود« 
سەرنووس���ەری رۆژنام���ەی »مەردی ئێم���رووز« بوو كە بە 
دەستی پیاوانی »ئەشرەفی پەهلەوی« كوژرا. لە سەردەمی 
كۆم���اری ئیس���المی دا ل���ە ناوچوون و هەاڵتن���ی چەندین 
كەس���ایەتی، گرێدراوی كاری ئەم بەشەن. هەروەها بەهۆی 
رانتێكی گەورە كە لە شەڕدا هەیان بوو لە بەردەوام كردنی 
ش���ەڕی ئێران و عێراق و هاوكات لە گەورەبوونی س���وپای 
پاسداران خاوەن رۆڵێكی تایبەت بوون. دیوەخانی بەشێكە 
كە لە س���ەر بنەمای پێوەندیە خومانیەكان بەڕێوە دەچێ�ت 
و یاس���اكان هیچكات ئەوەندەیان بڕەو و هێز نیە كە ئاستی 
دەستڕۆیی ئەم بەشە بەرتەسك كەنەوە. سەرمایەگوزاری و 
دەستێوەردانی ئەم بەش���ە لە بوارە جیاوازەكانی سیاسی، 
ئاب���ووری و مەدیا، گەندەڵ���ی و دیكتاتۆریەتێكی قووڵ بە 
سەر كۆمەڵگادا دادەس���ەپێنێت. تێكۆشان لەبەرامبەر ئەم 
بەش���ە و كورت كردنەوەی دەس���تڕۆیی ئەم بەشە لە بوارە 

جیاوازەكاندا، بەشێكی مەزن لە تیكۆشانی دیمۆكراسییە.

»دیوانخانە« یان شوێنی برۆكراسی پەرگالی دەسەاڵت، 
بەش���ێكی گرینگ لە دەربار ب���ووە. دیوانخانە زۆر جار لە 
كۆمەڵێك وەزیر، ش���ێورمەند، حیس���ابدار) موستەوفی( و 
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كاتیب پێكدەهات كە لە الیەن وەزیری گەورەوە سەرپەرستی 
دەك���را. دیوانخانە چەش���نێكی برۆكراس���ی ئێرانی بوو كە 
دواتر بە دەس���تی وەزیرە ئێرانییەكان ل���ە هەموو پەرگالە 
دەسەاڵتەكانی دوای ئیسالم پەیرو كرا. لە بەردەوام كردنی 
نەریتی خوسرەوانی، رۆڵی ئەو وەزیرانەی كە دیوانخانەیان 
ب���ۆ دەوڵەت���ەكان دادەمەزراند، گرینگ ب���وون. هەوڵدانی 
س���ەرەكی ئ���ەو وەزیرانە ئەوە بوو كە هەر دەس���ەاڵتدار و 
حاكیمێك بكەن بە شاهەنش���ا و خوس���رەو. لە راس���تیدا 
ئەوانە هەم تیۆریس���یەن و هەمیش زیندووكەرەوەی نەریتی 
خوس���رەوانی لە قۆناخە جیاوازەكاندا ب���وون. »مەرداخای 
بەرمەك���ی«،  »جەعف���ەر  »بوزۆرگ میه���ر«،  جولەك���ە«، 
»نیزامۆلمول���ك«، »حەس���ەن مەیمەندی«، »حەس���ەنەكی 
وەزی���ر« و هتد لەو نموونانەن ك���ە لە هەوڵی دامەزراندن و 
یان بەردەوام بوونی پەرگالی پاش���ایەتییان دەدا. هەندێك 
لەوان���ە تەنانەت كتێبی تایبەتیان لەو پێناوەدا نووس���یوە. 
دیوانخانە، واتە ش���وێنی برۆكراس���ی دەوڵەت، تەنیا خاڵی 
هاوبەش���ی ش���ێوازی بەڕێوەبەری نامەركەزی لە ش���ێوازی 
خوس���رەوانی بوو. لەبەر ئەوەی كە زۆربەی هێزە ئەتنیكی 
و عەش���یرەیەكان كاتێك بەس���ەر ئێراندا زاڵ دەبوون، بۆ 
بەڕێوەبردنی پ���ەرگال، خۆیان موحتاجی برۆكراس���ییەكی 
بە ش���ێوەی ئێران���ی دەبینی. ئەوە دەب���ووە هۆی ئەوەی 
ك���ە وردە وردە وتاری فەرەهمەندی خوس���رەوانی بكەوێتە 
ناو ئەو ش���ێوازە لە حوكومدارییەوە. وەزیرە دیواندارەكان 
نەتەنیا ل���ە بواری برۆكراس���ییەوە كارووبارەكانیان بەڕێوە 
دەبرد بەڵكوو لە سەر كەسایەتی سەركردەكان كاریگەرییان 
دەب���وو و بەرە بەرە لەوانە خوس���رەویان س���از دەكرد. بۆ 
وێنە ئاڵپ ئەرس���ەالن هەلس���ووكەوتی خانێكی توركمانی 
س���ەلجوقی هەیە بەاڵم مەلەك شای كوڕی لە ژێر كاریگەری 
نیزاموالمول���ك هەڵس���ووكەوتێكی خوس���رەوانی و ئێرانی 
هەیە. نەریتی برۆكراس���ی دیوانی، لەسەر پەرگالی دادوەری 
كاریگەرییەكی راس���تەوخۆی هەبوو. ب���ە پێی نەریتی ئەو 
پەرگالە دادوەری هەری س���ەرەكی، خوسرەو بۆ خۆیەتی و 
دادوەری گەورە واتە »قازیۆلقۆزات« لەالیەن خوس���رەوەوە 
دیاری دەكرأ. خوسرەو هاوكات لە سەر دادپەروەرانە بوون 

یان نەبوونی بڕیارەكانی قازییەكان، بڕیاری دوایی دەدا. لە 
نەریتی دیوانی خوس���رەوانیدا، خوسرەو بە پێی فەرەهمەند 
بوونی، هەمیش���ە دادپەروەرە. تەنانەت خوسرەوێكی زاڵم 
شەڕێكی پێویس���تە. دیوانخانە بەگشتی بەشێك لە دەربار 
و لە پێناو بەرژەوەندییەكانی پەرگالی خوس���رەوانیدا كاری 
دەكرد. هەر بۆیەش پێوانەكانی ئەو پەرگالە برۆكراسییەش، 
نە شایس���تە بوونێكی بە پێ���ی كار، بەڵكوو خزمەتگوزاری 
بە خوس���رەو و پێوەندیە خۆمانیەكانی ناو ئەم دەسەاڵتەدا 
بوو. قانوونێكی كە برۆكراس���ی دیوان���ی پەیڕەوی دەكرد، 
بریتی بوون لەو بەرپرس���یاریەتیانە كە گەل بۆ خزمەت بە 
دەزگای خوسرەوانی هەیانە. هەر بۆیە قانونی خوسرەوانی 
كاتێك لە بەرامبەر ئەندامانی ئەو برۆكراس���ییە پێكدەهات 
كە لە خزمەتەكانیان س���ەبارەت بە پەرگالی خوسرەوانیدا 
گوم���ان هەبایەت، ن���ەك لە خزمەتگوزاریی���ان لە بەرامبەر 
كۆمەڵ���گا. زۆر جار وەزیرە گەورەكانی دیوان، كەس���ایەتی 
خوس���رەویان كە زۆرتر خەریكی خۆشگوزەرانی بوو بەڕێوە 
دەب���رد. ئەمەش دەبوو بە هۆكاری كێش���ە و گرفت لەگەڵ 
بەشەكانی تری دەربار و زۆر جار بەشەكانی تری دەربار ئەو 
گومانەیان لە پاش���ا دا ساز دەكرد كە وەزیر دەیهەوێ جگە 
لە دەس���ەاڵتی دیوانی، هەوڵی وەدەستخس���تنی دەسەاڵتی 
خوس���رەوانیش بدات. ئەمە بۆتە هۆكاری كوژرانی زۆربەی 
وەزی���رە ناودارەكان. ش���ێوازی پێوەن���دی خۆمانی لە ناو 
پەرگالی دیوانیدا دەبووە هۆی گەندەڵی سیاس���ی و ماڵی و 
ش���ەڕێكی دەسەاڵت كە لە ئەنجامدا دیوانخانە تەنیا و تەنیا 
وەكوو بەشێكی زوڵم كاری و گوشار بۆ سەر كۆمەڵگا لەالیەن 
دەوڵەتەوەی پێدەهات. دوا بەدوای شۆڕش���ی مەشرووتە لە 
1906 دا پێویس���ت بوو برۆكراس���ییەكی مودیڕنی ئیداری، 
شوێنی پەرگالی دیوانی بگرێتەوە. هەروەها پێویست بوو بە 
پێی دەستووری بن چینەیی كە بۆ یەكەمجار دامەزرابوو، بە 
سنووردار كردنی دەس���ەاڵتی شا، سێ هێزی قانونگوزاری، 
كارگێ���ڕی و دادوەری لێك جیا ببنەوە. هەروەها چاوەدێری 
هەموو ش���وێنە جیاوازەكانی دەوڵەت تەنانەت شا بۆخۆی، 
بدرێت بە هەندێك كۆمیسیۆن و رێكخستنی تایبەت كە سەر 
بە مەجلیسی شورای مێللی واتە پارلەمانن. بەاڵم لە راستیدا 
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شۆڕشی مەشرووتە نەیتوانی كەسایەتی شا پابەندی قانوون 
بكات. چۆنكوو كەسایەتی شا بە پێی نەریتی خوسرەوانی، 
كۆڵەكەی مەملەكەتە. ئەگەر چی تاقمێك رۆشنبیر باسیان 
لەوە دەكرد كە پێویستە ش���ا پابەند بێ بە قانوون، بەاڵم 
هەبوونی عەقلییەتی خوس���رەوانی رێگر بوو لەبەردەم ئەم 
بابەتە. بۆیە لە ئێراندا هیچكات مەشرووتییەت پێك نەهات. 
رەزا ش���ای پەهلەوی برۆكراس���ییەكی مۆدێڕن���ی بۆ ئێران 
هێنا بەاڵم ئەم برۆكراس���ییە نە لەسەر بنەمای دەستووری 
بن چینەیی بەڵكوو لەس���ەر روانگەی ئاسایش���ی و بە پێی 
ویس���ت و داخوازی ش���ا و دەربار دامەزرا و هەڵسووكەوتی 
كرد. لە راس���تیدا دەوڵەت �� نەت���ەوی مۆدێڕن بە جۆرێك 
نوێكردنەوەی لە دەس���ەاڵتی خوس���رەوانیدا ساز كرد. یانێ 
بە پەیوەس���ت بوون���ی زیهنیەتی خوس���رەوانی بە چەمكی 
دەوڵەت �� نەت���ەو دەس���پۆتیزمێكی زۆر بەهێزتر دامەزرا. 
ئیتر خوس���رەو شتێكی تریش���ی پێوە زیاد بوو كە ئەویش 
»ئاریا مهر« بوو. خوس���رەوی دەوڵەت � نەتەوە بە رێگای 
برۆكراس���ییەكی عەزیمی دەوڵەتی و ئیداری، ئەرتەش���ێكی 
بەهێز، دابەش���كردنی ئێ���ران بە 10 ئوس���تان پێك هێنا. 
هەروەها بە س���ازكردنی ه���ەزاران كارمەن���دی مووچەخۆر 
ه���ەم ژیان و بژێوی بەهەزاران مرۆڤی بەخۆە دەبەس���تەوە 
و ه���ەم راس���تەوخۆ و رۆژانە، بەرێ���گای هاوواڵتی كردن و 
ناسنامە و سەرباز بگیری و هتد چاوەدێریانی دەكرد. بەشی 
گەورەی ئەو برۆكراس���ییە هێزی كارگێڕی بوو كە پێویست 
بوو بە ش���ێوەیەكی سەربەخۆ هەڵس���ووكەوت بكات. بەاڵم 
ئەم شێوازە كە، هەم س���ەرۆك وەزیر لەالیەن شاوە دیاری 
دەك���را و هەم وەزی���ری دەربار كە خۆی ب���ە خوالمی پلە 
بەرزی ش���ا دادەنا، كاریگەرییەكی زۆری لەس���ەر پەرگالی 
كارگێ���ڕی هەبوو. لە الیەك پارلەمانێكی كە پێویس���ت بوو 
دەن���گ بدات بە كارگێ���ڕان و وەزی���ران زۆر رواڵەتی و بە 
وتەی ئێرانییەكان »فەرمایش���ی« بوو، لەالیەكی تریش���ەوە 
زۆربەی وەزیران لە ئەندامانی »هەزار فامیل« بوون. كەواتە 
برۆكراس���ی مۆدێڕنیش وەكوو دیوانخانە و هەر بەش���ێك لە 
دیوانخانە ماوە. لەالیەكی تریشەوە پەرگالی دادوەری، هەم 
هیچ توانایەكی لە بەرامبەر ش���ا و دەرب���اردا نەبوو و هەم 

س���ەرۆكی هێزی دادوەری یا قووەی قەزاییە)قوه ی قچاییه( 
و ه���ەم وەزی���ری دادوەری لە ئەندامان���ی دەربار بوون. لە 
سەردەمی كۆماری ئیس���المی ئێراندا دوای دەوڵەتی كاتی، 
س���ەرۆك كۆمار، س���ەرۆك وەزیر و هەم���وو وەزیرەكان لە 
خۆمانیەكان���ی ویالیەت���ی فەقیه بوون. ئ���ەو هێزە تایبەتە 
ك���ە دەس���تووری بن چیینەیی كۆماری ئیس���المی دەیدا بە 
خوسرەوی ئایەتۆاڵ، ئەوەی دادەسەپاند كە هێزی كارگێڕی 
واتە قووەی موجرییە پەیوەست بە كەسایەتی رەهبەر بێت. 
هەروەها رەهبەر، راس���تەوخۆ سەرۆكی هێزی دادوەری واتە 
سەرۆكی »قووەی قەزاییە« ئەركدار دەكات. سەرۆكی هێزی 
دادوەری لە كۆماری ئیسالمیدا هەمیشە یەكێك لە نزیكترین 
كەس���انە بە رەهبەر و ئەندامی دەرباری ویالیەتی فەقیهە. 
هێ���زی كارگێڕی لە كۆماری ئیس���المی ئێراندا تەنیا كاتێك 
بەڕاس���تی هێزی كار بەڕێوە بردنی هەیە كە لە سەرچاوەی 
راستینەی هێزی ئەم پەرگالە نزیك بێت. بە پێچەوانەی ئەم 
رەوشە سەرۆك كۆمار و هەموو كابینەكەشی زۆر رواڵەتی و 
بێ كاریگەر دەبن. ئەم رەوشە لە سەردەمی سەرۆك كۆماری 
موحەمم���ەدی خاتەمی و ئەحمەدین���ەژاد بەتەواوی بەرچاو 
بوو. ش���ێوازی هەڵسووكەوتی وەزیران، بەڕێوەبەران، هێزی 
كارگێڕی و هێ���زی دادوەری لە كۆماری ئیس���المی ئێراندا 
جیاوازییەكی ئەوتۆی لەگەڵ س���ەردەمی دیوانی كۆن نیە. 
زاڵ بوونی نەریتی خوس���رەوانی بەسەر زیهنیەت و پەرگالی 
دەسەاڵت وای كردووە كە برۆكراسی ئەمڕۆكەی ئێران تەنیا 
بە رواڵەت مۆدێڕن بێت. لە الیەكی تریشەوە ئەو شتەی كە 
لە نەریتی خوسرەوانیدا باوە ئەوەیە كە »تەنیا خوسرەوان 
خێروبێری واڵتی خۆ دەزانن«)صالح مملكت خویش خسروان 
دانن���د(. كە واتە خێ���ری واڵت لە خێ���ر و بەرژەوەندی و 
بەردەوامی و پاراستنی پەرگالی خوسرەوانی دایە. هەربۆیە 
ئەو شتەی كە پێی دەگوتری مەسلەحەتی نیزام، لە كۆماری 
ئیسالمیدا خاڵی هەرە لە پێشە. هەموو پەرگالی برۆكراسی 
لە ئێراندا لە چوارچێوەی روانگەیەكی ئاسایش���ی فورموولە 
كراوە. هەربۆیەش تاك و كۆمەڵگای ئێرانی لە بەرامبەر ئەم 
برۆكراسییە مەسلحەت پارێز و ئاسایشییە خوسرەوانییە، زۆر 
بچووك و ترسەنۆك كراوە. لە الیەكی ترەوە ویالیەتی فەقیه 
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و كەس���ایەتی خوس���رەو �� رەهبەر كۆمەڵێك دام ودەزگای 
تایبەتی برۆكراتیكیان هەیە كە بۆ بەڕێوەبەرایەتی ئاس���ایی 
واڵتێك هیچ پێویس���تییەك نین، ب���ەاڵم پەرگالی رێوەبەری 
ئێس���تا ئەوانەی بە پێویس���ت داناوە. ئەوان���ە زۆرتر كار و 
فونكوس���یۆنیان لە چوارچێوەی دەس���تێوەردان لە هەموو 
بڕی���ار و بۆچوونەكانی س���ەرجەم دام ودەزگاكان و هاوكات 
گۆڕانیان ل���ە كاتی پێویس���تدا هەیە. ئەوان���ە میكانیزمی 
چاوەدێری و دەس���تێوەردانی دەرب���اری ویالیەتی فەقیهن. 
مەجمەعی تەشخیس���ی مەس���لەحەتی نیزام، مەجلیس���ی 
خوبرەگان، دەفتەری رەهبەری، ش���وورای نیگەهبان وهتد 
لەوانەن. ئی���رادە و هەڵبژادنی گەل ل���ە رووبەڕوو بوونەوە 

لەگەل ئەو میكانیزمانە هەركات تێكدەشكێت.

� سێهه م: هێزی چەكداری و ئاساییشی
 ل���ە نەریت���ی دەس���ەاڵتی ئێراندا، خوس���رەو هاوكات 
فەرماندەیەكی فاتیحە. یانێ س���ەرۆكی هەرە گەورەی هێزە 
چەكدارییەكان، خوسرەوە. چونكوو هەموو شەڕ و فتوحات 
بەناو ئەو بەڕێوە دەچێت. هەر ش���وێنێكی كە ئەرتەش���ی 
لێبێ���ت، موڵكی خوس���رەو حیس���اب دەبێ����ت. پەرگالی 
خوسرەوانی بێ هێزێكی ئەرتەشی هێرشكار، نابێت. گەورە 
بوونی خوس���رەو بەو ش���وێنانەی كە حوكمدارییان لە سەر 
دەكات و ب���ە هێزی چەكداری فەتحی كردوون، دیار دەبێت. 
مێژووی ئێران پڕە لە ش���انازی خوسرەوەكان بە چۆنیەتی 
تێكش���كاندنی راپەڕینی گەالن و دژبەرەكان. داڕێژەری ئەم 
نەریتە وەكوو یەكەم خوس���رەو، داریووشی هەخامەنەشی، 
بە كوش���تن، لە س���ێدارەدان و بەدیل گرتنی سەرهەڵدەران 
یەكەم جار پەرگالی خوسرەوانی دامەزراند. ئەو دیاردەیەی 
كە وەكوو ئەرتەش بە ناو دەكرێت بە ش���ێوازێكی وەها پڕ 
چەك كراو و هێرش���كار، تەنیا لە قۆناخەكانی خوسرەوانیدا 
هەی���ە. لە قۆناخ���ە دەس���ەاڵتە نامەركەزییەكاندا دیاردەی 
ئەرت���ەش پێكهاتەیەكی عەش���یرەیی و خێڵەكیە و تەنیا لە 
كاتی ش���ەڕی گەورەدا درووست دەبێت. بۆ وێنە، ئەرتەش 
لە كاتی هەخامەنەشیەكان، ساسانییەكان، سەفەوییەكان، 
پەهلەویەكان و كۆماری ئیسالمیدا هەیە. لە دەرەوەی ئەوانە 

دیاردەی���ەك بە ناوی ئەرتەش جگە ل���ە هێزە خێڵەكیەكان 
هەبوونێكی نیە؛ تەنانەت لە س���ەردەمی س���ەلجووقیەكان 
كە ش���ەڕی گەورە لە ئارادا بووە. پەرگالی خوس���رەوانی، 
پەرگالێكی ش���ەڕ و ش���ەڕخوازییە. هەموو خوسرەوێك لە 
سەر بنەمای وتاری پاراستنی موڵك و میللەت، لەبەرامبەر 
هێرش، رەوابوونێكی گەورە بە دەس���ەاڵت و سەركوتكاری 
دەدات. چۆنكوو لە روانگەیەوە، خوس���رەو شوانە و شوان 
مێگەلەكەی دەپارێزێت؛ تەنانەت ئەگەر بۆخۆشی بیانخوات. 
س���ەركردەكان و فەرماندە گەورەكانی ئەرتەش هەمیش���ە 
بەش���ێك بوونە لە دەرباری خوس���رەوانی و لە هاوسەنگیە 
سیاسییەكانی ناوخۆی دەربار رۆڵیان بینیوە. پێوەندییەكانی 
ناوبەری حەرەمخانە و س���ەردارەكان بەش���ێكن لە مێژووی 
سیاسی دەرباری ئێرانییەكان. شا و حەرەمخانە زۆر جار بە 
كاریگەری دانان لە س���ەر سەردارەكان كونترۆڵیان لە سەر 
دەستڕۆیی وەزیر و دیوانخانە دانانەو. لە مەشرووتییەت بە 
دواوە، ناسیۆنالیستە ئێرانییەكان، گەڕانەوە بۆ گەورەیی و 
عەزەمەتی سەردەمی خوسرەوانیان لە هەبوونی ئەرتەشێكی 
بەهێ���ز دا دیت���ووە. هەربۆیەش رزگار بوون���ی ئێران نەك 
بەڕێگای مەجلیسێكی ش���ۆرایی كە نوێنەرانی گەل لە سەر 
كورسی قسە دەكەن، بەڵكوو لە رێگای سەردارێكی سواری 
هەس���پ دەبینرا. هەربۆیەش س���ەردارێك بەناوی رەزاخان 
لە رێگای سازكردنی ئەرتەش���ێكی بەهێز و سەركوتكردنی 
هەم���وو نارەزایەتییەك بوو بە ش���ا. هێزی ئەو، هەموو ئەو 
شتانەی كە شۆڕشی مەشرووتییەتی بۆ ساز ببوو خستە ژێر 
ركێفی خۆیەوە. لە هەموو سەردەمی پەهلەوی، گەورە كردن 
و بەهێز كردنی ئەرتەش ئامانجی س���ەرەكی هەر دوو ش���ا 
بوو. ناسیۆنالیزم و چەمكی دەوڵەت �� نەتەوە، لیتەراتۆری 
گەڕانەوە بۆ عەزەمەتی س���ەردەمی پاشایەتی كۆنی ئێران 
بوو و زۆر بە كەڵكی خوس���رەوەكانی س���ەردەمی مۆدێڕن 
دەهات. پاراس���تنی یەكپارچەیی ئێران بیانووی س���ەرەكی 
بۆ س���ازكردنی دیكتاتۆریەتێكی س���ەربازی لە كەس���ایەتی 
خوس���رەوی فەرەهمەند دا بوو. محەممەد رەزا شا دەیگوت 
:«من ئەرتەش���م«. فەرماندەكانی ئەرتەش���ی شاهەنشاهی، 
لە هەموو هەڵس���ووكەوتەكانی ناو دەربار دا رۆڵیان هەبوو. 
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واڵتیئازاد
پێوانەی هەڵبژاردنی ئەم فەرماندانە، نەك توانایی لێهاتۆوی 
س���ەربازی، شەڕكەری و فەرماندە بوونیان بەڵكوو زۆر جار 
خۆمانی بوون پێوانەی س���ەرەكی بوو. ل���ە گەندەڵیەكانی 
ناوخ���ۆی دەرب���اری پەهلەوی���دا بەرپرس���یارانی ئەرتەش 
رۆڵێكی س���ەرەكییان هەبوو. لە كۆماری ئیس���الم ئێران لە 
دەرەوەی هێ���زی ئەرت���ەش كە لە دەس���تووری بن چینەیی 
وەكوو پێویستییەكی ئاسایی بۆ هەر واڵتێك بینراوە، هیزی 
چەك���داری تریش س���از بوون و بە هێز ك���ران. ئەگەر چی 
لە س���ەرەتادا سوپای پاس���داران لە كومیتە چەكدارەكانی 
هەرێمی و ناوچەیی كە لە الیەن ئیس���المیە توندڕەوەكانەوە 
بەرێكخس���تن كرابوون، ساز ببوو، بەاڵم دواتر ئەم هێزە بە 
پێی نەریتی خوسرەوانی، فونكسیۆنەكەی لە بەرچاو گیراوە. 
خوس���رەوەكان لە كۆن���ەوە هێزێكی چەك���داری تایبەتیان 
بۆ پاراس���تنی خۆیان و پەرگالیان هەبوو. دەس���تڕۆیی ئەم 
هێزە چەكدارییە و فەرماندەكانی، لە ئەرتەش���ی ئاس���ایی 
زۆرتر بوو. »گاردی جاویدان« لە س���ەردەمی هەخامەنەشی 
و پەهل���ەوی ئەم رۆڵەی���ان هەبوو. ئەمان���ە زۆرتر فیدایی 
پەرگالی خوس���رەوانی ب���وون. ئەمڕۆك���ەش هێزێكی وەك 
س���وپای پاس���داران، پاراس���تنی ویالیەتی فەقیه بە هەر 
ش���ێوازێك بە یەك���ەم ئەركی خۆی دەبین���ێ؛ بەتایبەت لە 
بەرامبەر مەترس���ییە رووخێنەرە ناوخۆیەكان. هەڵبژاردنی 
فەرماندەكانی س���وپای پاس���داران زۆرتر لە سەر پێوانەی 
پەیوەست بوونیان بە ویالیەتی فەقیهەوەیە. هەرە دوایی كە 
كۆماری ئیس���المی رووبەڕووی موخالیفەتی بەرفراوانی گەل 
بۆتەوە، فەرماندەی گش���تی سوپای پاسداران كەسێكە كە 
دامەزرێنەری تیۆری رووخانی نەرمی پەرگال و مامۆس���تای 
ش���ەڕ ل���ە دژی تێكۆش���انی سیاس���ی و دیمۆكراتیانەیە. 
خۆمانیەكان���ی ویالیەت���ی فەقی���ه و كاربەدەس���تانی ئەو، 
زۆربەی ل���ە نەریتێكی ملیت���اری هەلق���واڵون. رەهبەر كە 
س���ەرۆكی گش���تی هەموو هێزە چەكدارەكانە، لەالیەكەوە 
بە گەورەتر كردن و بەرفراوانتر كردنی س���وپای پاس���داران 
هەم���وو هێزە چەكدارەكانی تر كونترۆل دەكات و لە الیەكی 
تریشەوە لە ناو هەموو هێزەكاندا و بەتایبەت لە ئەرتەش و 
پۆلیس���دا بە ساز كردنی بەشێك بە ناوی عەقیدەتی هەموو 

ئەفسەرەكان چاوەدێری دەكەن. پاش مردنی خومەینی كە 
رەنگی خوس���رەوانی ویالیەتی فەقیه زۆر ئاش���كراتر بووە، 
پەرگالی���ش رۆژبەڕۆژ زۆرتر بەرەو ملیتاریزم چووە. زۆربەی 
پ���رۆژە گەورە ئاب���ووری و تێكنولۆژیەكانی ئێران ئەمڕۆكە 
بە س���وپای پاس���داران و فەرماندەكانی ئەوەوە گرێدراون. 
ئەگەرچی لە مێ���ژووی ئێراندا جگە لە چەند جار كودەتای 
س���ەربازی فەرمی نەكراوە، بەاڵم خوس���رەوەكان بە هێزی 
چەكداری خۆیان هەمیشە هەڵسووكەوتێكی كودەتاییان بۆ 
دەستێوەردان لە كێشە سیاسییەكان لە بەرامبەر دژبەران و 
ئیرادەی گەل دا هەبووە. هەرە دوایی هاتنە سەر دەسەاڵتی 
ئەحمەدی نەژاد س���ەرەڕای هەڵنەبژاردن���ی لەالیەن گەلەوە 
كودەتایەكی ناڕەس���می ویالیەتی فەقیه بە دەستی سوپای 
پاسداران بوو. سوپای پاسداران میسیۆنێكی سەركوتكاری 
و دەس���تڕۆیی تەواوی پێدراوە و هاوكات وەكوو یەكێك لە 
گەورەترین دام ودەزگاكانی دژبەری دیمۆكراسی دەناسرێت. 
ئەو میسیۆنە بەتایبەت لە شەڕ لە بەرامبەر گەلی كورددا و 

پراكتیكی ئەو زۆر روون و ئاشكرایە.

نەریتێك���ی ت���ری ش���ێوازی چەكداری لە دەس���ەاڵتی 
خوسرەوانیدا س���ازكردنی گروپی چەكداری سەر بە پەرگال 
لە ناو گەل دایە. لە كاتێك دا كە دەسەاڵتی نامەركەزی لە 
پێوەندی لەگەل هێزی چەكداری عەش���یرە و ئەتنیسیتەكان 
پەرگال���ی چەك���داری خ���ۆی دابی���ن دەكرد، دەس���ەاڵتی 
خوس���رەوانی كە ترس���ێكی گ���ەورەی لە كۆمەل���گا هەیە، 
هێزی چەكدار و گرووپی گوش���اری تایبەت بە خۆی، لە ناو 
كۆمەڵگادا بە رێكخستن دەكات. خوسرەو و دەربارەكانیان 
گرووپی تایبەتی پیاو كوژی و چاوترس���ێن كردنیان لە ناو 
گ���ەل دا هەبووە. حكوومەتی خوس���رەوەكان لەم روانگەوە 
حكوومەت���ی تیرۆر ب���ووە. ئەو گرووپ���ە تیرۆرانە زۆر جار 
دژبەرانی دەس���ەاڵتیان بە شێوازێكی شاراوە لە نا بردووە. 
مێژووی هەخامەنش���ی، ساسانی و سەفەوی ئەم دیاردەیەی 
تێدا بەرچاوە. ئەم دیاردەیە لە حكوومەتی پەهلەویەكانیشدا 
زۆر بەڕوون���ی هەب���وو. لۆمپەنەكان، چوماخ بەدەس���تان و 
التەكانی گرێدراوی دەرباری پەهلەوی رۆڵێكی گەورەیان لە 
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س���ەركوت كردنی دژبەری ناو كۆمەڵگا، بەتایبەتی چاالكیە 
پرۆتێس���تۆیەكانی كرێ���كاران، رێپێوانەكان و كوش���تن لە 
ناوبردنی روش���نبیران و نووس���رانی دژبەر هەبوو. بۆ وێنە 
رۆڵی »ش���ەعبان بی مۆخ« لە س���ەركوتكردنی دژبەرانی شا 
و دەربار بەتایبەت لە كودەتای بیس���ت و هەشتی موردادی 
1332 دا بەناوبانگ���ە. ل���ە كۆماری ئیس���المی ئێراندا ئەم 
دیاردەیە بە ش���ێوازێكی زۆر بەرفراوانت���ر و ئایدیۆلۆژیكتر 
بەڕێوە دەچێ�ت. ریكخستنی بەسیج كە بەشێكە لە سوپای 
پاس���داران لە راستیدا س���ەولەخۆر كردن و وابەستە كردنی 
بەش���ێك لە كۆمەڵگا و بەكارهێنانیان وەكوو هێزی گوشار 
لە دژی بەش���ەكانی ترە. بەسیج لە راستیدا پرۆژەی ریشە 
داكوتانی دەس���ەاڵت ل���ە ناو كۆمەڵ���گا و لۆمپەن كردن و 
دارەدەست كردنی هەموو چین وتوێژەكانی كۆمەڵگایە. هەر 
بەس���یجیەك لە پێناو ئەو بەرژەوەندیە شەخسیانەی كە لە 
رێگای خزمەت بە دەسەاڵتەوە دەسەتی دەكەوێ، پێویستە 
هەم���وو پێوانێكی كۆمەاڵیەتی، ئینس���انی و ئەخالقی وەال 
بنێ���ت و هەموو بەهاكان بفرۆش���ێ�ت. ویالیەتی فەقیه، لەو 
بوارەوە ئەم بابەتەی لە هەموو شێوازەكانی تری دەسەاڵتی 
خوس���رەوانی باشتر پێك هێناوە. ویالیەتی فەقیه مانەوەی 
خ���ۆی لە بە هێز كردنی بەس���یج لە بەرامب���ەر كۆمەڵگادا 
دەبینێت. ه���ەر بۆیەش خامەنەیی، ل���ە زۆربەی كاتەكاندا 
خۆی رێبەری بەس���یجیەكان دەناس���ێنێت و هەمیش���ەش 
چەفیەی بەس���یجی وەك سیمبۆلێك بە سەر شانی دا دەدا. 
هاوكات دوای س���ااڵنی 1370 گروپ���ی زۆر جیاوازتر هاتنە 
ئاراوە كە بە ش���ێوازگەلی ئاش���كرا و شاراوە لە ناو گەڵ دا 
زەخت و گوش���اریان زۆرتر دەكردەوە و خەریكی پاراستنی 
بەرژەوەندیەكانی دەسەاڵتی ویاڵیەتی فەقیه بوون. ئەنساری 
حیزب���ۆاڵ، لە الی���ەن ویالیەتی فەقیه���ەوە وەك گرووپێكی 
فش���ار و لە ژێر دروش���می ئەمر بە مەعرووف و دووری لە 
مونكەرات)بانگەشە بۆ چاكەكاری و دووری لە خراپەكاری(، 
ئینس���یاتیوی تەواویان پێدراوە. ئەم گرووپە لە س���ەركوت 
كردن و س���ازكردنی كەش و ه���ەوای ملیتاری و هاوكات لە 
پێشخس���تنی »زنجیرە قەتلەكانی فاعیلی مەجهوول)بكەری 
نادی���ار(« ل���ە قوناخی ریفۆرمخ���وازی خاتەم���ی دا رۆڵی 

بەرچاویان هەبووە. خومەینی س���ازكردنی ئەرتەشی بیست 
ملیۆنی، وات���ە ملیتاریزە كردنی نیوەی كۆمەڵگای بەرێگای 
بەس���یجەوە، وەكوو ئامانجێكی ئیس���تراتیژیك بۆ ویالیەتی 

فەقیه داناوە.

� چواره م: پەرگالی سیخوڕی و ئیستخباراتی
 پەرگال���ی دەس���ەاڵتی خوس���رەوانی ب���ۆ بەردەوامی 
حاكیمییەتی خۆی پێویس���تی بە لێكۆڵینەوە و زانیاری لە 
سەر هەموو گرووپەكانی ناو كۆمەڵگا و هەڵسووكەوتەكانیان 
هەی���ە. ه���اوكات ئەم ش���تە ب���ۆ گرووپەكان���ی ناوخۆی 
دەس���ەاڵتیش پەیڕەو دەكری���ت. بۆ ئەوەش س���یخوڕی و 
جاسووس���ی، یەكێك لە كارە باوەكانی ناو ئەو پەرگالەیە. 
ئەگەر چی زۆربەی دەوڵەتەكان لە س���ەر ناوی پاراس���تنی 
ئاسایش���ی نەتەوەیی، پەرگالی ئاسایشی و ئیستخباراتیان 
هەی���ە و بەش���ێكی گەورەی ل���ە كاری ئ���ەو پەرگاالنە لە 
دەرەوەی پێ���وەرە قانوونیی���ەكان بەڕێ���وە دەچێت، بەاڵم 
لە دەس���ەاڵتی خوس���رەوانی دا دام ودەزگاكانی زانیاری، بە 
ئاشكرایی پاراستنی دەسەاڵتی تایبەتی خوسرەوانی وەكوو 
بەرپرسیاریەتی سەرەكی خۆیان دەبینن. هەخامەنشییەكان 
یەكەم دەوڵ���ەت بوون كە بە ش���ێوازێكی زۆر پەرگاالتیك 
دەزگای س���یخوڕی گرێدراوی پاشایان ساز كرد. ئەو دەزگا 
سیخوڕیە كە یەكەم جار لە الیەن داریووش و بە پێشنیاری 
مەرداخای وەزیرە جوولەكەكەی س���ازكرا، بە ناوی »چاو و 
گوێ«ی ش���ا بە ناو دەكرا. ئەوانە راستەوخۆ بە كەسایەتی 
خوس���رەوەوە گرێدراو بوون. هەر بۆیە دەزگای س���یخوڕی 
بەش���ێك لە دەربار بوو. ئەم شێوازە دواتر تێپەڕی زۆربەی 
دەوڵەتەكان وەكوو عەباس���ی و عوسمانیەكانیش بوو. ئەم 
ج���ۆرە دەزگایە لە حكوومەت���ە نامەركەزیەكاندا یان نیە و 
یان زۆر الوازە. لە دەس���ەاڵتە خوس���رەوانییەكاندا دەزگای 
س���یخوڕی رۆڵێك���ی گرینگ دەبینێ و كاریگەری لە س���ەر 
بڕیارەكانی خوس���رەو و هەروەها هەڵس���ووكەوتەكانی ناو 
دەرب���اردا هەیە. كاربەدەس���تانی ئ���ەو دەزگایەش بە هۆی 
هێ���ز و كاریگەریەك كە هەیان بوو، لە ش���ەڕی دەس���ەاڵت 
و گەندەڵیەكان���ی ناو پەرگالدا رۆڵێك���ی بەرچاویان هەبوو. 
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واڵتیئازاد
لە س���ەردەمی موحەممەد رەزا ش���ای پەهل���ەوی، دەزگای 
س���یخوڕی »س���اواك« بە دەستی ئینگلیس���ەكان و لە ژێر 
چاوەدێری »موس���اد« س���از بوو. چۆنیەتی س���از بوون و 
رۆڵی ئەو كەس���انە كە لە دامەزراندنی ساواك دا دەستیان 
هەب���ووە، كاریگەری هێز و الیەن���ە دەرەكی و ناوخۆیەكان 
لە ناو دەسەاڵتی خوس���رەوانیدا نیشان دەدات. دەسەاڵتی 
خوس���رەوانی دەسەاڵتێكی داس���ەپاو بەس���ەر راستینەی 
كۆمەڵگای ئێرانە؛ هەربۆیەش بە ترس���ێكی زۆرەوە پش���ت 
ئەس���توورە بە دەزگایەكی سیخوڕی گەورەوە. لە سەردەمی 
كۆماری ئیس���المی دا، بە هێز و ئەزمونی ئەو كەسانەی كە 
ساواكیان دامەزراندبوو و بەتایبەت رێوەبەڕی گشتی ساواك 
»ئەرتەشبۆد فەردووست«، وەزارەتی ئیتیالعاتیان دامەزراند. 
ئەوەی كە دەزگای ئیستخباراتی لە ئێراندا وەزارەتێكە، خۆی 
لە خۆیدا گرینگی دانی ویالیەتی فەقیه بەم دەزگایە نیشان 
دەدات. وەزارەت���ی ئیتیالعات ئەگەر چی وەزارەتێك س���ەر 
بە هێزی كارگێڕییە ب���ەاڵم راپۆرتە تایبەتەكانی بۆ رەهبەر 
دەچێت. هەروەها لە ناوخۆی وەزارەتی ئیتیالعات، پۆستە 
كلیدیەكان بە دەس���ت خۆمانیەكانی ویالیەتی فەقیهەوەن. 
لە الیەكی تریش���ەوە گرووپ و الیەنی ش���اراوەی س���ەر بە 
رەهب���ەری لە ناو وەزارەتی ئیتیالعاتدا، لە كاتی پێویس���ت 
دا هەرجۆرە دەس���تێوەردانێك دەك���ەن. زۆر جار كەس و 
الیەنی ناو دەس���ەاڵت كە لە ژێر كۆنترۆڵی ویالیەتی فەقیه 
دەرچوونە لە الیەن ئەم گرووپانەوە تەس���فیە كراون. جگە 
لە وەزارەتی ئیتیالعات، دەسەاڵتی ویالیەتی فەقیه چەندین 
دەزگای س���یخوڕی تایب���ەت بە خۆی هەیە ك���ە زانیاری و 
كۆنترۆلی پێویست ئەنجام دەدەن. شێوازی هەڵسووكەوتی 
دەزگای ئیس���تخباراتی لە سەر ناوی ئاسایشی نەتەوەیی لە 
بنەم���ادا تەنیا و تەنیا لە چوارچێوەی ئاسایش���ی ویالیەتی 
فەقیه دایە. كەش و هەوای ترس و گومان كە ئەم دەزگایانە 
لە ناو كۆمەڵگادا سازی دەكەن، كاریگەرییەكی زۆر نەرێنی 
لە س���ەر كەس���ایەتی و كۆمەڵگا لە ئێراندا هەیە. نە تەنیا 
بیر كردنە و قس���ە كردن و نوسینی جیاواز، ئەم دەزگایانە 
بە زووترین كات دەخاتە جووڵە و دەس���تێوەردان، بەڵكوو 
تەنانەت ئەگەری بیر كردن و قس���ە و نوس���ینی جیاوازی 

مرۆڤ���ەكان، ئ���ەوان رووبەڕووی گرتن، هەڕەش���ە و توندوو 
تیژی لە الی���ەن ئەوانەوە دەكاتەوە. زۆربەی كەس���ایەتیە 
رۆش���ەنبیرەكان، خویندەوان���ان، دام ودەزگا مەدەنیەكان و 
راگەیاندنەكان لە الیەن ئەم دەزگایەوە، یان هەر لە سەرەتاوە 
دەخرێن���ە ناو لیس���تەی رەش و یان بە پێ���ی لیتەراتۆری 
سیاسی رژێمەوە »ئەستێرەدار« دەكرین و پاشان دەستیان 
بەسەردا دەگیرێت. ئەم دەزگا سیخوڕیەی ویالیەتی فەقیه، 
لە تێك ش���كاندنی بەها و نرخە ئەخالقیەكانی ناو كۆمەڵگا 
دا رۆڵێكی گرینگ دەبین���ێ. زۆرینەی باندی »فحووش« و 
»مادە بێهۆش كەرەكان« پێوەندییان لەگەڵ ئەم دەزگایەوە 
هەی���ە. لە گەندەڵی ناو پەرگال و ئەو دەس���تڕۆییەی كە لە 
س���ەر دەس���ەاڵت و ئابووری دەكرێت، رۆڵی كاربەدەستانی 
دەزگای س���یخوڕی بەرچاوە. چاو و گوییەكانی خوسرەوی 
ئایەتۆاڵ لە سااڵنی سەرۆك كۆماری خاتەمیدا بە ئەنجام دانی 
زنجیرەیەك پیاو كوژی و لەناو بردنی چەندین كەس���ایەتی 
سیاس���ی و رۆشنبیر، رۆڵێكی گەورەیان لە بێ دەنگ كردنی 

نارەزایەتیەكان و نارازیان هەبووە.

� پێنجه م: ئایینی رەسمی
 ئایینی رەس���می ل���ە ئێراندا دیاردەیەك���ە كە لەگەڵ 
دەس���ەاڵتی خوس���رەوانی پەیدا بووە. هەبوونی ئایینێكی 
رەس���می وەكوو ئایدیۆلۆژی دەوڵەت كە هەموو بەندەكانی 
خوس���رەو قەبووڵیان بێت، وەكوو ش���ەرتێكی سەرەكی لە 
پێوەندی نێوان دەس���ەاڵتی خوس���رەوانی و گەڵ بینراوە. 
دەس���ەاڵتی خوس���رەوانی بەهۆی ئەوەی كە دەسەاڵتێكی 
داگیركەر و دیاردەیەكی بێگانە لەگەڵ راستی گەالنی ئێران 
بووە، پێوستی بینیوە دەزگایەكی گەورەی دینی كە رەوایی 
بدات بەو دەسەاڵتە، ساز بكات. مەرجی پەسەند كردنی ئەو 
دەس���ەاڵتە، پەس���ەند كردنی ئەو دینەیە و پێچەوانەكەشی 
راس���تە. دینی رەس���می، پاش���ا پیرۆز دەكات و هەبوونی 
خوس���رەو وەكوو شەرتێكی پێویس���ت و چارەنووس دیاری 
دەكات. دەس���ەاڵتیش قەبووڵ كردنی ئایینی رەس���می بە 
هەڕەشە و كوشتن و بڕین بە سەر مرۆڤەكاندا دادەسەپێنێت. 
بە پێی ئایینی رەسمی هەر بەندەیەك مەجبوورە پاشایەكی 
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هەبێت و بە پێی دەس���ەاڵتیش ه���ەر بەندەیەك مەجبوورە 
باوەڕی بە ئایینی رەس���می هەبێت؛ كە واتە ناتوانێ باوەڕی 
بە ئایینی رەس���می هەبێ�ت و بەندەی خوسرەوی شاهەنشا 
نەبیت و یان لە ژێر دەس���ەاڵتی خوسرەودا بژیت و باوەڕی 
ب���ە ئایینی رەس���می نەبێت. چۆنیەتی س���ازبوونی ئایینی 
رەسمی بابەتێكی گرینگ و جێگای لێكۆڵینەوەیەكی زۆرە. 
چوونكە رێبازی داسەپاندی دەسەاڵت لە سەر فكر و مێشكی 
ئینس���انەكان و كۆمەڵ���گا دیاری دەكات. ئایینی رەس���می 
لەگەڵ هەخامەنەش���ییەكان لە ئێراندا پەیدا بوو. بە هاتنە 
سەر دەسەاڵتی داریووشی هەخامەنەشی، ئایینی زەردەشتی 
وەكوو ئایینی رەس���می راگەیێنرا. هێنانی ئایینی رەس���می 
الس���ا كردنەوەیەكی تەواو لە دەسەاڵتەكانی مێزۆپۆتامیای 
خ���وارەوە ب���وو. رەنگ���ە ئەوە ب���ە هۆی نزی���ك بوونێكی 
جوغرافیاییش���ەوە لە نیوان »شووش« و مێزۆپۆتامیا رووی 
دابێت و یاخود كاریگەری »عیالمییەكان«یشی تێدا هەبێت. 
بەاڵم ناوەڕۆكی ئایینی رەس���می زەردەشتی و جیاوازێكەی 
لەگەڵ زەردەشتی راس���تەقینە، هەبوونی هەندێك فاكتەری 
تریشمان بۆ روون دەكاتەوە. ئەتنیستە ئاریاییەكان ئایینی 
»یەزدانی« و چەند خوداییان هەبووە. ئەوان هەمیش���ە بە 
نەریتەكانی ئایینی خۆیان گرێدراو مانەوە. لە ناو ئیزەدییە 
جۆراجۆرەكاندا هەر ئەتنیسیتەیەك وێڕای باوەڕی بە هەموو 
ئیزەدەكان، زۆرتر رۆڵی ئیزەدێك یان چەند ئیزەدی تایبەت 
دەداتە پێش. لە ش���ێوازی نامەركەزی و كۆنفەدراس���یۆنە 
كۆن���ەكان، هەموو گرووپەكان ب���اوەڕی و ئیزەدی تایبەتی 
خۆیان دەپاراست. لە شێوازی نامەركەزیدا، شتێك بە ناوی 
دینی رەس���می هەبوونی نەبوو. ئەوە لە كۆنفەدراس���یۆنی 
مانایی و ماد، كۆنفەدراسیۆنی سكایی � ئەشكانی و تەنانەت 
لە ش���ێوازە نامەركەزییەكانی دوای ئیسالمیش بە رەنگێكی 
جیاوازتر بەرچاوە. ئەگەر چی ئەتنیس���یتە و عەش���یرەكان 
شوێنی ئەنجام دانی مەراسیمی ئایینیان هەبووە بەاڵم هیچ 
كات مەعبەد بە شێوازەی دەسەاڵتی خوسرەوانی، ناوەندی، 
گ���ەورە و بەس���ازی نەب���ووە. ئایینی زەردەش���تی وەكوو 
تەفسیرێكی جیاواز و هەروەها ریفۆرمێك لە سەر ئایینەكانی 
میترای���ی و زەروانی س���ازبووە. ئەو ریفۆرم���ە كاریگەری 

پێویستی داناوە و گۆرانی جیدی لەو ئایینانەدا بەتایبەت لە 
ناو ئەو شوێنانەی وەكوو گوند و شار داناوە كە مرۆڤ لێی 
نیش���تەجێ بووە. گرینگێكی زۆری داوە بە كش���ت و كاڵ و 
پێوەندیەكی ئینسانی لە سەر پێوەرە ئەخالقیەكان لە نێوان 
»مرۆڤ و كۆمەڵگا« و »مرۆڤ و سرووش���ت«. زەردەش���ت 
هەوڵی داوە بەرپرسیاریەتی مرۆڤ لە بەرامبەر كۆمەڵگا بە 
ش���ێوازی باوەڕیكی رۆژانە لێ بكات. لە باوەڕی زەردەشتدا 
مرۆڤ هەر ش���تێكە و ه���اوكات دیاردەیەكی كۆمەاڵیەتی و 
سرووشتیشە. لە سروودە راس���تەقینەكانی زەردەشت واتە 
گاتاكان���دا، مرۆڤ بە تێگەیش���تن لە ئەخالق و هەس���تی 
بەرپرسیاریەتی تەنانەت دەتوانێت تێكەڵ بە خوا بێت. یانێ 
م���رۆڤ بۆ خۆی بەش���ێكە ل���ە ئیزەد و بۆ ئ���ەوەش هیچ 
پێوانەیەك���ی ئەتنیك���ی، رەگ���ەزی و تەمەن���ی دانەناوە. 
زەردەش���تی، لە ناو كۆمەڵگای كۆنی ئاریاییدا باوەڕیك بوو 
كە نەریتە ویشكەكانی میترایی نەرم دەكردەوە. زەردەشتی 
هیچ كات ئایین نەبووە و بە ئایین كردنیشی بە پێچەوانەی 
فەلس���ەفەی زەردەش���تەوە ب���ووە. بەتایبەت ئ���ەوەی كە 
زەردەشت دژ بە ئەوە بووە كە باوەڕیك تەنیا لە شوێنێكی 
تایب���ەت وەك���وو مەعب���ەد نوێنەرایەتی بكرێ���ت. باوەڕی 
زەردەش���ت وەكوو بزووتنەوەیەكی كۆمەاڵیەتی لەسەردەمی 
هەخامەنش���ییەكان بە ش���ێوازێكی لەناكاو بوو بە دینێكی 
رەسمی و خاوەنی مەعبەد، دەسەاڵت، گەورە ئایینییەكان و 
بەش���ێكی بەهێز لە دەربار. مۆغە میتراییەكان ریفۆرمەكانی 
زەردەش���تیان تا رادەیەك پەس���ەند كردبوو. هەربۆیە ئەو 
مۆغانە ه���اوكات مۆغی زەردەش���تیش ب���وون. بەاڵم هیچ 
بەڵگەی���ەك باس ل���ە هەبوونی ئایینێك���ی تایبەت بە ناوی 
زەردەش���تی بەر لە هەخامەنشییەكان ناكات. تەنانەت هیچ 
بەڵگەیەك باس لە زەردەش���تی بوونی ئەو پارسانەی كە لە 
ئیالم نیش���تەجێ ببوون، ناكات. وادیارە بەر لە رەس���می 
بوونی ئایینی زەردەش���ت ماوەیەك بۆ رێك و پێك كردن و 
داڕش���تنی ئایینێكی وەها كاركراوە. چۆنكوو ئەو ئایینە لە 
ناكاو دەركەوت و دەركەوتنیش���ی بەش���ێوازێكی كودەتایی 
بوو. بە هاتنە س���ەر دەسەاڵتی داریووش���ی هەخامەنشی، 
مۆغە مادەكان لە ژێر چاوەدێری ژنە یەهوودێكەی داریووشی 
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و وەزیرە یەهوودێكەی، لە كوشتارێكی گەورە تێپەڕ بوون. 
لەمە بەدوا، ئایینی مۆغەكان و باوەڕی زەردەش���تی لە ناو 
كۆمەڵگادا بە شێوازێكی تەریقەتی و تایبەت بەڕێوە دەچوو 
و قۆناخ بە قۆناخ، سەركوتكاری لە سەر پەیڕەو دەكرا. بەال 
بردن���ی كودەتاواری مۆغەكان، دەس���ەاڵتی خوس���رەوانی 
هەخامەنشی، مۆغی تایبەت بە خۆی ساز كرد. ئەو مۆغانە 
ك���ە »مووبەد«ی���ان پێدەگوترا، خۆیان س���ەرۆكی دینێكی 
رەسمی دەرباری راگەیاند كە دەرەوەی گاتاكان گەلێك شتی 
تری���ان بە تەعلیماتەكانی زەردەش���تەوە زی���اد كردبوو. لە 
قۆناخێك���ی وەها كەم دا ئەو مووبەدانە چۆن س���ازبوون و 
توانیان جێگای مۆغە مادەكان بگرنەوە، جێگای س���ەرنجە. 
ئایا ئەوانە پێشتر ئامادە دەكران و پەروەردە دەكران؟ ئەوە 
پرس���یارێكە ك���ە ب���ۆ وەدەس���ت خس���تنی وەاڵمەك���ەی 
ڵێكۆلینەوەیەك���ی بەرفراوان پێویس���تە. ب���ەاڵم ئەوەی كە 
دیارە، ئەوەی���ە كە ئەو مووبەدانە هیرارش���ێكی تایبەتیان 
هەبوو كە لە ناو مۆغە مادەكاندا باو نەبوو. مووبەدی گەورە 
كەسایەتێكی بەهێزی دەربار بوو. ئایینی رەسمی زەردەشتی 
لەمە بەدوا پڕ كرا لەو تەعلیماتانەی كە پێویستی گوێڕایەڵی 
لە حوكمی خوس���رەو ب���وون. لە ئەو ئایینە زەردەش���تییە 
دەس���تكردە نوێیە، گەلێك میتۆلۆژی و باوەڕی هاوبەش���ی 
لەگەڵ یەهوودیەت تێدایە كە جێگای سەرنجە. مووبەدەكان 
یا ئەو كەس���انەی ك���ە مووبەدەكانیان س���از كرد هیچكات 
نەیانتوانی هەموو گاتاكانی زەردەشت لەناو ببەن. هەرچەندە 
بەشێكی گاتاكانیان ون كرد، بەاڵم چۆنكوو ئەو گاتایانە لە 
ئەس���اس دا نە وەكوو نووس���راوە بەڵكوو وەك س���روود و 
گۆرانی لەناو خەڵك دا هەبوو، هەربۆیەش ئەو ش���تانەی كە 
دواتر بە ناوی زەردەش���تەوە ب���ە گاتاكانەوە زیاد كرا، زۆر 
ناڕێ���ك و ناكۆكە لەگەڵ ناوەڕۆكی گات���اكان. بۆ وێنە: لە 
ئایینی زەردەش���ت دا ئەو ش���تەی كە وەكوو س���ەعادەتی 
ئینسانی بەناو دەكرێت، ژیان لە دونیایەكی تر نیە، بەڵكوو 
گ���ەش كردن���ەوەی ئاگری ئەخالق���ی و بەرپرس���یاریەتی 
مرۆڤایەتیی���ە. مرۆڤ بە بوون بە ئاگرێكی تەواو لە ناو ئەو 
بەرپرس���یارییەتی و درووس���تبوونەدا، دەگات بە خۆشی و 
س���ەعادەت. بەاڵم دونیای تر عەزابەكانی جەهەنەم، پردی 

س���یرات و مرۆڤێكی كە رۆژێكی دونی���ا خۆش دەكات واتە 
مەس���یح و سوش���یانت بەش���ێكن لەو باوەڕیان���ەی كە لە 
یەهوودیەت���ەوە وەرگیراون. هەموو مەراس���یمەكانی ئایینی 
رەس���می زەردەشتی، مەراس���یمی بەندەگی بۆ خوسرەون. 
مەعبەدەكانی زەردەشتی، شوێنێكی وەكوو شوێنی سەرەكی 
پاراستنی نەریتی خوسرەوانی و پیرۆزی شا رۆڵیان بینیەوە. 
ئەو مەعبەدانە لەكاتی نەبوونی دەس���ەاڵتی خوسرەوانی و 
حوكوم���داری نامەركەزی دا، خەریك���ی ئامەدەكاری و هەڵ 
قۆس���تنەوە بۆ س���ازكردنی قۆناخێكی نوێتر لە دەسەاڵتی 
خوس���رەوانی بوونە. دوابەدوای رووخانی هەخامەنشییەكان 
بۆ ماوەی 500 ساڵ مووبەدەكان و مەعبەدە زەردەشتییەكان 
دوابەدوای س���ەرنەكەوتنیان بۆ ئ���ەوەی كە لە رێگای هۆزە 
س���ێكاكان دەس���ەاڵتی خوس���رەوانی دووپ���ات كەنەوە لە 
دەرفەتێ���ك دەگەڕان بۆ ئەوەی كە س���ەر لە نوێ بە ناوی 
خوس���رەوێكەوە دەسەاڵت بەدەس���ت بگرن. ئەوەی كە ئەو 
مەعبەدە ناوەندی و گەورانە زۆرتر لەو ش���وێنانە بوون كە 
گرووپ���ە كۆچبەرە یەهوودییەكانی لێ���ی دەژیان و تەنانەت 
ناوی یەهوودی ئەو ش���وێنانە، س���ەرنج راكێشە. بۆ نموونە 
گەورە مەعبەدی زەردەش���تییەكان كە پێویس���ت بوو هەر 
ش���ایەكی نوێ رەوابوونی دەس���ەاڵت لەوێ وەربگرێت، لە 
ش���وێنێك بە ناوی تەختی سولەیمانە. یا ئەو مەعبەدی كە 
لە شاخی دەماوەند بوو و یەهوودییەكان بە هۆی نیشتە جێ 
ب���وون لەو ش���وێنە ن���اوی »ئیلعاد«یان لێ���ی كردبوو. بۆ 
مەبەس���تی دامەزراندن���ی زەنجیرەیەكی خوس���رەوانی نوێ 
ساس���انییەكانی بە رەگەز كاس���یت كە خەڵكی مەنتەقەی 
كرماش���ان بوون، شیاو دیتران. ساسانییەكان كە بۆ خۆیان 
لە نەریتێك���ی ئایینییەوە هاتبوون ب���ە هاوپەیمانی لەگەڵ 
مووبەدەكان و بە كودەتایەك لە دژی ئەشكانییەكان، هاتنە 
سەر دەسەاڵت. لە دەسەاڵتی ساسانییەكاندا ئەو مووبەدانەی 
كە 500 ساڵ بوو كاریان بۆ سازكردنی سلسلەیەكی پتەوتر 
كە لەناویدا ئایینی رەس���می زیاتر بە سازی بووبێ دەكرد، 
ئیمپراتوورێتێكی ئاسمانی و پڕ لە شەڕ، كوشتار، دڵەراوكە 
و داگیركەرییان بۆ ماوەی 400 س���اڵ بەسەر گەالنی ئێران و 
رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا داسەپاند. لە دەسەاڵتی ساسانییەكاندا 
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بۆ یەكەم جار ئەوێس���تا وەكوو كتابێكی پیرۆز دەركەوت و 
ئەو بەش���انەی كە بۆ كار كردن لەسەر زیهنیەتی خەڵك و 
پتەو كردنی دەس���ەاڵت پێویست بوو، پێوەی زیاد بوو. ئەو 
ش���تەی كە هەری كەم لە ئەوێس���تای ساسانییەكاندا بەدی 
دەكرێت، زەردەش���ت بۆخۆیەتی. هیز و دەسەاڵتی ئایینی 
رەس���می لە ناو دەرباری ساسانییەكاندا تا رادەیەك بوو كە 
زۆر جار خوسرەوەكان بەدەستی مووبەدەكان یا دەكوژران 
و ی���ان ل���ە س���ەركار الدەب���ران. كاری ه���ەری بەرچاوی 
مووبەدەكانی دەرب���ار مەحكووم كردنی باوەڕیكانی گرووپە 
ئەتنیكییەكان و لە س���ەر ئەو ناوەش پاكتاو كردنیان بوو. 
ش���ەڕی ئایینی ساسانییەكان تەنیا لەبەرامبەر ئیمپراتووری 
رۆمای مەس���یحی نەدەكرا. هەرچەندە ئەم شەڕە ئایینیانە 
جێ���گای گومانن و ئەوەی كە چ گرووپێك و چ ئایینێك لەو 
شەڕانە بەهرەمەند دەبوون، پێویستی بە وردبوونەوە هەیە. 
ش���ەڕی ئایینی هەرە گ���ەورە لە ساس���انییەكاندا، لە دژی 
باوڕیە ئایینیە ناوخۆییەكان بوو. مێژوو باس لە كوش���تاری 
گەورەی باوەڕی و عەشیرەكان لە ناوچەی ماردین)باكووری 
كوردس���تان( بە دەس���تی سوپای ساس���انی و بە فەرمانی 
مووبەدی گەورە دەكات. هەڵبەت باوەڕییە كۆمەاڵیەتییەكان، 
تەفس���یری خۆیان لە ئایین پاراست و بۆ ئەوەش زۆر جار 
حەرەكەتی بەرخۆدانیان پێش خست. لەوانە مانی، مەزدەك 
وهت���د بوون كە زۆر بە توندی س���ەركوت كران. ئەوەی كە 
تەنی���ا ئایینێكی ك���ە لە دەرباری ساس���انییەكاندا جگە لە 
ئایینی رەسمی زەردەشتی سەربەست بوو و هیچ گوشارێكی 
لەسەر نەبووە، ئایینی یەهوودی بووە، جێگای سەرسوڕمانە. 
ئایینی رەسمی زەردەشتی ئایینێكی بەتەواوی بێ تولێرانس 
لە بەرامبەر باوەڕیكانی تر وەكوو مەسیحیەت، مانەویەت و 
تەنانەت بووداییەكان بوو، بەاڵم هیچ جۆرە كاردانەوەیەكی 
لە بەرامبەر یەهوودییەت نەبوو. ئەو پاش���ایانەی كە لە ناو 
ساسانییەكاندا، زەردەشتییەكان زۆر ناویان بەرز دەكەنەوە، 
زۆربەی ل���ە الیەن دایكەوە بەرەچەڵەك یەهوودین. بۆ وێنە 
ش���اپووری دووه���ەم كە وەك���وو یەكێك ل���ە پیرۆزترین و 
سەركەوتووترین پاشایەكانی ساسانی بەناو دەكرێت، دایكی 
یەه���وودی بوو و بە فەرمانی دایك���ی عەرەبەكانی ناوچەی 

كەنداوی لە كوشتارێكی گەورە تێپەڕ كرد. ئەو ئایینەی كە 
لە ئێران���دا ئەمڕۆكە وەكوو زەردەش���تی بەن���او دەكرێت، 
پاشماوەی ئەو ئایینەی رەس���می ناو دەربارە. بۆ چی ئەو 
زەردەش���تیانە بۆ پاراس���تنی خۆیان نەچ���وون بۆ ناوچە 
ش���اخاوییەكان، بۆچی لە هەندێك شاری گەورەی ناوەندی 
مان���ەوە و یا روویان كردە واڵتی ترەوە؟ وەاڵمەكە لەوەدایە 
كە یەكەم ئەوانە پەیوەست بوون بە ئابوورێكی بازرگانی و 
بازاری ش���ارە گەورەكان كە لە دەست جوولەكەكاندا بوو و 
دووه���ەم ئەوەی ك���ە ئەوەندەیان گەالن و ب���اوەڕی ناوچە 
شاخاوییەكانیان چەوساندبووە كە شوێنێكیان لە الی ئەوانە 
نەبێت. ئەگەر زەردەش���تی رەس���می ئایینی پەسەندكراوی 
هەموو گەالنی ئێرانی بوبێت بۆچی ئەو دینە دوای رووخانی 
ساس���انییەكان لە ماوەیەكی ئەوەندە كورتدا دەبێتە یەكێك 
ل���ە مارژیناڵترین ئایینەكان لە ئێراندا. ئەو مەراس���یمانەی 
ئەمڕۆكە زەردەشتییەكانی ئێرانی بەڕێوەی دەبەن مەراسیمی 
چوونە خزمەت خوس���رەوە كە بە فارس���ی پێی دەگوتری 
»ب���اردادن«. گرووپێ���ك لەو زەردەش���تیانە رۆیش���تن بۆ 
هیندوس���تان و دوات���ر هەت���ا دامەزراندنی دەس���ەاڵتێكی 
خوس���رەوانی تر، هێدی هێدی پەیدایان بووە. لە راس���تیدا 
ئایینی رەس���می زەردەش���تی پێوەندێك���ی ئەوتۆی لەگەڵ 
ب���اوەڕی زەردەش���تی گ���ەالن نی���ە و زەردەش���تییەكی 
ژوودیكە)یەهوودی(. ئەوەی كە ئێس���تاكەش زەردەش���تی 
ئێران���ی و یەهوودییەت رێكتری���ن و كۆكترین دینەكانن ئەو 

راستیە دەسەلمێنێت.

دوو چەمكی ئایینی رەسمی و دەسەاڵتی خوسرەوانی، 
دوو چەمك���ی بەتەواوی پەیوەس���ت بەیەكت���رن. بە هاتنی 
ئیسالم هەم دەسەاڵتی خوسرەوانی و هەم ئایینی دەربار بۆ 
ماوەیەك كۆتاییان پێهات. ئەگەر چی سەردەمی ناوەڕاست 
س���ەردەمی حوكمداری دین بوو و هەركەس لە س���ەرناوی 
دی���ن حوكمران���ی دەكرد، ب���ەاڵم هیچ كات لە دەس���ەاڵتە 
ئیسالمییەكاندا دین بە وێنەی دەسەاڵتی خوسرەوانی لە ناو 
دەربار دا بە سازی نەبووە. ئەگەر چی وەزیرە ئێرانییەكانی 
كە دیوانخانەی خوسرەوانیان بردە ناو دەسەاڵتی ئیسالمی، 
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هەوڵ���ی ئەوەی���ان دا كە پێویس���تی ئۆرگان���ی دینی وەها 
لەناو دەس���ەاڵتدا بچەس���پێنن، بەاڵم بەتەواوی سەركەوتوو 
نەبوو. هەرچەندە لەم تێكۆش���انەدا زەبری زۆر گەورەیان لە 
پێشكەوتنەكانی زانست و كۆمەڵگا دا. بۆ وێنە نیزامولمولك 
ك���ە هەن���گاو بە هەن���گاو دەس���ەاڵتی س���ەلجووقییەكانی 
خوس���رەوانی دەكرد، چۆنكە نەیدەتوانی ناوەندی ئایین لە 
بەغدا بگوێزێتەوە هەوڵی دا ئایینی رەس���می سەركوتكارانە 
س���ەرەتا لە بەغدا بە رێكخستن بكات. سازكردنی نیزامیەی 
بەغدا وەكوو شوێنێكی كە فكر و وتاری پێویست بۆ ئایینی 
رەسمی دەرباری دابنێت، دەستكردی نیزامولمولك بوو. لەم 
قۆناخە بەدواوە ئایینی س���وننی وەكوو ئایینێكی رەسمی، 
س���ەركوتكارییەكانی رۆژبەرۆژ زیاتر كرد بەاڵم بەهۆی ساز 
نەبوونی دەس���ەاڵتێكی خوس���رەوانی نەیتوانی ئەو رۆڵەی 

ئایینی رەسمی زەردەشتی ببینێتەوە. 

جگە ل���ەو هەوڵدانانەی ك���ە وەزی���رە دیوانییەكان بۆ 
س���ازكردنی دەسەاڵتێكی تری خوسرەوانی و پەیوست بەوە 
ئایینی رەس���می هەیانب���وو، هەوڵدانێكی تری���ش هەر لەو 
پێناودا بەاڵم بەرێبارزی تر لە ئارادابوو. وەزیرە دیوانییەكان 
هەوڵیان ئەوە بوو ئایینی رەسمی خەالفەت بكەن بە ئایینی 
رەس���می خوس���رەوانی؛ بەاڵم زۆر س���ەركەوتوو نەبوون. 
هەوڵدان���ی تر ئەوە بوو كە رەنگ���ی نەریتی ئێرانی هەم لە 
رێوەبەری خوسرەوانی و هەم لە ئایینی رەسمیدا بپارێزرێت. 
ئەم هەوڵدانە لە قۆناخەكانی دواتردا ئایینی شێعەی رەسمی 
لێكەوتەوە. بەرماوەی مووبەدەكان دوابەدوای هاتنی ئیسالم 
ه���ەركات لە بی���ری ئەوەدا ب���وون كە بتوان���ن بگەڕێنەوە 
س���ەردەمی س���ەروەری خۆیان. هەندێك لەوانە بە رواڵەت 
ئیس���المیان قەبووڵ كرد بەاڵم هەوڵی ئەوەیان دا كە لە ناو 
ئیسالمدا زەردەشتی رەسمی دەرباری بژێننەوە. پێشەنگی 
ئەوان���ە كۆنە مووبەدێكی بە رواڵەت موس���ڵمان بوو بە ناو 
»عبدالل���ه ابن موقف���ع«. عبدالله لە بیری ئ���ەوەدا بوو كە 
چۆن بە بەكارهێنانی هەندێك ئەلەمان و رەنگی ئیس���المی 
هێدی هێدی پێگەیەك بۆ مووبەدەكان و مەعبەدەكان س���از 
بكات���ەوە و لەو رێگایەوە قۆناخێكی نوێی خوس���رەوانی لە 

ئێراندا دەسپێبكاتەوە. هەوڵدانەكانی عبدالله ئاشكرا بوو و 
سزا درا، بەاڵم بۆچوونەكانی ئەو دەروازەیەكی بۆ ئایینێكی 
رەس���می لە چەش���نی زەردەش���تی دەرەباری لە داهاتوودا 
كردەوە. شێعەگەرییەك كە ئەمڕۆ لە دەسەاڵتی خوسرەوانی 
ویالیەت���ی فەقیه دەیبینین، دەرەنجامی ئەو هەوڵدانانەیە و 
نابێت لەگەڵ مێژووی تێكۆشانی گەالنی ئێرانی لە بەرامبەر 
دەس���ەاڵتی خەالفەت تێكەاڵو بكرێت. پی���اوە ئایینییەكانی 
ش���ێعەی دەرباری، زۆر بە ژیرانە ئایینی رەسمی خۆیان لە 
ئاكامی تێكۆشانی بەسەدان گرووپ، تەریقەت و فەلسەفەی 
جیاواز لە مێ���ژووی ئێرانی دوای ئیس���المدا لێكدەدەنەوە. 
ئەمە درۆیەكی مێژوویی گەورەیە. هەر بۆیەش بە پێویس���ت 

دەبینین مێژووی تەشەیوع لێك بدەینەوە.

� شێعەگەرایی
ئ���ەو دیاردەیەی ك���ە وەكوو تەش���ەیوع بەناو دەكرێ، 
هەر لە س���ەرەتاوە تا رۆژی ئەم���ڕۆ لە دوو خەت و رێبازی 
جی���اواز پێك دێ���ت. یەكەم رێبازی »اب���ن موقفع« و كۆنە 
مووبەدەكان كە هەمیش���ە چینێكی تایبەت���ی دەوڵەمەند، 
بازرگان و بازارییان لە پشت بووە. ئەم گرووپە لە ئەنجامدا، 
هاتنە سەر دەسەاڵتی سەفەوییەكانی لێكەوتەوە و لە هەموو 
س���ەدەكانی 18 و 19 خەریكی داڕش���تنی هیرارش���ییەكی 
ئایینی � سیاس���ی بوون. چینێكی مەالی نەریتی گرێدراو بە 
بازاری س���وونەتی لێی وەدیهات كە لە چوارچێوەی تیۆری 
ویالیەتی فەقیه دا دەس���تیان خس���تە ناو سیاس���ەت و بە 
دروشمی ویالیەتی موتلەقەی فەقیه، دەسەاڵتی خوسرەوانی 
ویالیەتی فەقیهیان دامەزراند. ئەو چەش���نە شێعەگەریە كە 
هەر بەردەوامی نەریتی ئایینی رەسمی دەربارە و هەڵقواڵوی 
ئاواتی مووبەدەكانە و بێ دەسەاڵتێكی خوسرەوانی ناتوانێ 
هەبوون���ی هەبێت، لە الیەن فیلس���ووفی ش���ێعە »دوكتوور 
ش���ەریعەتی« وەكوو »ش���ێعەی صفوی« بەن���او دەكرێت. 
دووهەم رێبازی خۆڕاگ���ری گرووپە ئایینی و ئەتنیكییەكان 
لە بەرامبەر دەس���ەاڵتی خەالفەتی ئیسالمی بوو. دوابەدوای 
هاتنی موسڵمانەكان س���ەرەڕای بانگەشەی یەكسانی لەناو 
ئیس���المدا، دەس���ەاڵتی خەالف���ەت، جیاوازییەكی گەورەی 
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خس���تە نیوان عەرەبەكان و عەجەم���ەكان یان نەتەوەكانی 
ت���ر. ئەو میللەتان���ەی كە دواتر موس���ڵمان دەبوون وەكوو 
»مەولی« بەناو دەكران و س���ەرەڕای موس���ڵمانبوونیان بە 
سووكایەتی رەفتاریان لەگەڵ دەكرا. لە الیەكی ترەوە گەالن 
و گرووپە ئایینییەكان دەیانویست باوەڕیە كۆنەكانی خۆیان 
و نەریتەكانی���ان ت���ا رادیەك بپارێزن. تێك���ەاڵو بوونی ئەو 
باوەڕیانە واتە باوەڕی و فەلس���ەفەی ئەوان لەگەڵ ئیسالم، 
دینی ئیس���المی كە تا ئەوكاتە وەكوو ب���اوەڕی و دێنێكی 
تەعلیمات���ی بەڕێ���وە دەچوو، كرد بە دینێك���ی كە پڕە لە 
ناكۆكی فەلس���ەفی و بەو پێیەش زەمینەی موجادیلەیەكی 
فەلسەفی تێدا ساز بوو. بۆ نموونە ئەوەی كە ئایا مرۆڤ بە 
پێی ئیسالم موختارە یان مەجبوورە، یەكێك لەو نیقاشانە 
بوو كە لە تێكهەڵچوونی فەلسەفەی ئاریایی لەگەڵ ئیسالم 
س���از بوو. ئەو جیدالە فەلس���ەفیانە لەگەڵ ئەو فەرهەنگ، 
نەریت و باوەڕیانەی كە دەیانویس���ت بمێننەوە و هەس���تی 
خۆڕاگری لە بەرامبەر بچووك كردنەوەیەك كە دەس���ەاڵتی 
عەرەب���ی دایدەس���ەپاند، هەموو بەیەك���ەوە بوونە هۆكاری 
پەی���دا بوونی بەدەیان فیرقە، تەریق���ەت و گرووپی ئایینی 
جیاواز كە لەگەڵ دەس���ەاڵتی خەالفەت و مەزهەبی سووننی 
گرفتی���ان هەبوو. ئەو تەریقەتانە هیچكات ناوێكی گش���تی 
هاوبەش���یان نەبوو. ئەوانە ك���ە بەتایبەت لە الیەن حوكمی 
نیزامیەی بەغداوە س���ەركوت دەكران، یا بە شێوازێكی زۆر 
ش���اراوە لە ناو كۆمەاڵنی خەڵك بەڕێكخستن دەبوون و یان 
لە ناوچە شاخاوییەكاندا خۆیان دەپاراست. ئەوانە بە رێگای 
فیلس���ووفەكان یا كەسانێكی كە لە ناو گەل دەركەوتبوون، 
رێوەبەرایەتی دەكران. پێگەی رێبەرانی ئەوان چینی مووبەدە 
كۆن���ەكان و یا بازرگانەكان نەبوون. ب���ۆ وێنە مەنصووری 
حەالج مرۆڤێك لە چینی ئاس���ایی بوو. ئەو الیەنە هەمیشە 
لە ناو گەل���دا مانەوە و دژایەتی خۆیان لەگەڵ دەس���ەاڵت 
بەردەوام كرد. لە راس���تیدا ئەم تەریقەتانە ریش���ەیان لەو 
ئایین و گرووپانەدا بوو كە لە س���ەردەمی ساسانییەكانیشدا 
هەر لە دژی دەس���ەاڵت و ئایینی رەسمی شەڕیان كردبوو. 
ئەوان���ە بە پێچەوانەی گرووپ���ی یەكەم هیچ كات خۆیان بە 
دیوانخانە، دەس���ەاڵت و چینی بازرگانەوە هەڵنەواسی. ئەم 

الیەنە هەموو جۆرە خۆڕاگریی���ەك لە خۆڕاگری فەرهەنگی 
و سیاس���یەوە بگرە ت���ا خۆڕاگری چەكداریش���یان لە دژی 
دەس���ەاڵت بەكار هێنا. ئەوان، ئەو بەش���ە ل���ە ئایدیۆلۆژی 
ئیس���الم كە باس لە یەكس���انی، دادپەروەری و تەس���لیم 
نەبوون ل���ە بەرامبەر دەس���ەاڵت دەكات، قەبوواڵ دەكرد و 
ئەو كەس���ایەتیانەیان كە لە مێژووی ئیسالمدا لە بەرامبەر 
دەسەاڵتی خەالفەتی ئەمەوی و عەباسی خۆڕاگرییان كردبوو 
وەكوو عەلی و حس���ین و ئیمامانی تریان پەسەند دەكرد و 
وەكوو س���یمبۆلێك بۆ تێكۆش���ان بەكاریان دەهێنا. ئەمانە 
ك���ە هیچ كات نەب���وون بە خ���اوەن پەرگالێكی یەكڕەنگ و 
ناوەندی، هەبوونی خۆیان وەكوو الیەنی دژایەتی هەمیش���ە 
پاراس���ت و دۆگمەكانی ئایینی رەس���میان قەبووڵ نەكرد. 
ئەوانە هەروەها هەمیش���ە دژبەری هەبوونی ئایینی رەسمی 
دەرباری و چینێكی دەس���ەاڵتداری ئایینی بە ناوی مووبەد 
یاخود رووحانیەت بوون. ش���ەریعەتی ئەوانە وەكوو شێعەی 
»عەلەوی« بەناو دەكات. ش���ێعەی عەلەوی مێژوویەكی پڕ 
ل���ە قارەمانێت���ی و خوێناوی هەیە. ئەم می���ژووە لە الیەن 
تەش���ەیوعی س���ەفەوییەوە داگیركاری لە س���ەر دەكرێت و 
ب���ۆ رەوایی پێدان بە ئایینی رەس���می بەكار دەهێنرێت. لە 
كاتێكدا كە ش���ێعەی س���ەفەوی كەمترین هەزینە و بەدەلی 
داوە و قووربانییەكانی تێكۆش���انی تەشەیوع لە ئێراندا لە 
راستیدا سەر بە شێعەی عەلەوین. لە هەموو سەردەمەكانی 
س���ەدەی شانزدەهەم بەدواوە شەڕی نێوان شێعەی عەلەوی 
و ش���ێعەی س���ەفەوی، الیەنگرانی رووحانیەت و دژبەرانی 
ئ���ەو، موحافەزەكاران و الیەنگران���ی گۆڕانكاری لە دونیای 
تەش���ەیوع دا بەردەوام بووە. تەشەیوعی سەفەوی نە تەنیا 
ئایینەكانی تری سەركوت كردووە بەڵكوو مەزهەبەكانی تری 
ئیسالمیشی س���ەركوت كردووە. بەاڵم سەركوتكارییەك كە 
لە دژی ش���ێعەی عەلەوی بەكاری هێناوە لە بواری توند و 
تیژییەوە كەمتر لەوانی تر نەبووە. ش���ێعەی س���ەفەوی لە 
س���ەدەی هەژدەهەم بەدواوە بە ناوی »موتەشەریعە« و بە 
بەكارهێنانی بیانۆ ش���ەرعییەكان هەم خۆی زیاتر بە سازی 

كردووە و هەم دژبەرانی خۆی الواز كردووە.  
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واڵتیئازاد
لە س���ەدەی نۆزدەهەم بە دواوە رۆژئاوا بە دوو شێواز 
كاریگەری لە سەر ئێران دانا. یەكەمیان بە رێگای پێوەندی 
دەوڵەتی قاجار لەگەڵ وەاڵتە ئەورووپیەكان. ئەم پێوەندییە 
س���ەرەتا لە رێگای شكس���ت خواردنی ئێران ل���ە بەرامبەر 
رووس���ەكاندا ساز بوو. كەس���انێك لە ناو دەزگای دەوڵەتی 
هەوڵ���ی گۆڕانكاری رۆژئاوای���ی و هێنانی پەرگالی مۆدێڕنی 
س���ەربازی و پەروەردەی���ی و برۆكراس���ییان دا بۆ ئەوەی 
ئێرانێك���ی مۆدێڕن س���از بك���ەن؛ ئەمانە س���ەرنەكەوتن. 
دواب���ەدوای ئەوە پێوەندییەكان لەگەڵ رۆژئاوا نە لە س���ەر 
بنەمای بەهێ���ز كردنی ئێران لە بەرامبەر دەوڵەتانی بێگانە 
بەڵكوو لە س���ەر بنەمای بەهێز كردنی دەوڵەت لە بەرامبەر 
كۆمەڵ���گا بوو. ك���ە ئەمەش دەبووە ه���ۆكاری كاردانەوەی 
كۆمەڵ���گای نەریتی ئێران ل���ە بەرامبەر ئ���ەو هەوڵدانانە. 
ش���ێوازی دووهەمی كاریگەری رۆژئاوا بە رێگای كاریگەری 
فیكری و ئایدیۆلۆژی لە س���ەر رووناكبیرە ئەلیتەكان بوو. 
ئەمانە كەسانێك بوون كە دەستەواژەكانی هاوواڵتی بوون، 
یەكس���انی، قانوون و ناس���یۆنالیزم و لیبەرالیزمیان لەگەڵ 
خۆیاندا هێنا. خیتابی زۆربەی ئەوانە لەو چوارچێوەیەدا بوو 
ك���ە دەوڵتێكی ناوەن���دی بەهێز لە ئێران���دا كە هەر كەس 
هاوواڵتی ئەو بێت، هەر كەس لە یەك پەرگال دا پەروەردە 
ببینێ���ت، ه���ەر كەس ب���ە زمانی فارس���ی قس���ە بكات و 
ئەرتەش���ێكی گەورەی بەهێز هەبێت، دابمەزرینن. ئەمانە لە 
ژێر كاریگەری رۆژئاوادا گەورەبوونی ئێران و ش���ەڕ لە دژی 
دەس���تێوەردانی زلهێزەكانیان لە دەوڵەت ��� نەتەوەیەك دا 
دەدی���ت. هەبوونی دەوڵەت ����� نەتەوەیەكی بەهێز بەكاری 
بەرژەوەندی ئینگلیسەكانیش دەهات بەاڵم ئینگلیسەكان لە 
ترس���ی رووس���یەی تیزاری نەیاندەتوانی هەوڵدانی گۆڕانی 
حكوومەتی قاجار بكەن. بەاڵم ئامادەكارییەكانیان بەردەوام 
دەكرد. یەكێك لەو ئامادەكاریانە، بەهێز كردنی هەس���ت و 
هزری ناسیۆنالیس���تی لە ناو رووناكبیران���دا بوو. لە كاتی 
حكوومەتی ناس���یرەدین شا، س���ەرۆكی زەردەشتییەكانی 
ئێرانی كە پێویس���ت بوو بۆ ساڵرۆژی پاشایەتی ناسیرەدین 
شا بچێت بۆ دەربار، لە ناكاو مرد. ئینگلیسەكان لە جیاتی 
ئەو، زەردەش���تییەكی هیندی بە ناوی »شاپوورجی« كە لە 

الی ئینگلیس���ەكان ب���ە ناوی »س���ێر ش���اپوور رێپۆرتێر« 
دەناس���را، لە سەر ناوی زەردەشتیەكان دەنێرن بۆ دەربار. 
ئەو كەس���ە جاسووس���ێكی پەروەردەك���راوی ئینگلیس و 
كەسایەتییەكی نزیكی دەوڵەتی ئەم واڵتە بوو. شاپوورجی 
ل���ە ماوەیەكی ك���ەم لە دەربار دا جێی خ���ۆی دەكاتەوە و 
دەستدەكات بە باڵوكردنەوەی تیۆری تایبەت بە میللیگرایی 
ئێرانی. لەس���ەر بنەمای تیۆرییەكەی ش���اپوورجی، ئێران 
پێویس���تە بگەڕێتەوە س���ەردەمی گەورەیی خوس���رەوانی. 
سەردەمی هەخامەنشییەكان س���ەردەمی زێرین و ئیدەئالی 
ئێران بووە. كەس���ایەتی كوورش و داریووش كەسایەتی و 
مۆدێلی رێوەبەر و پاشان. شاپوورجی دەیگووت كە ئێرانێ 
كە لە سەردەمی هەخامەنشی و ساسانیدا گەورە ئیمپراتووری 
دونیا بووە، بۆچی دەبێ ئەمڕۆكە بەو ش���ێوازە الواز بێت. 
ش���اپوورجی، هەستی خۆ بچووك دیتنی ئەوانی لە بەرامبە 
ئوروپی���ەكان دەورووژاند و ه���ۆكاری دواكەوتنی ئێرانی بە 
هاتنی ئیس���المەوە دەبەستەوە. ش���اپوورجی دەیگووت كە 
گەڕانەوە بۆ ئایینی زەردەشت و بۆ دەسەاڵتی خوسرەوانی، 
رەمزی س���ەركەوتنی ئێرانە. هەر لەو كاتەشدا ئوروپیەكان 
كۆمەڵێك ئاركۆلۆگ و مێژوونوس���یان نارد بۆ ئێران كە لە 
ئەنجام���ی هەم���وو لێكۆڵینەوەكاندا باس ل���ە عەزەمەت و 
گەورەیی ئێرانی س���ەردەمی هەخامەنشی و ساسانی دەكرا. 
لە الیەكەوە، هەوڵدان بۆ پەرگالێكی قانوونمەندی بەشێوازی 
رۆژئاوایی و لەالیەكی تریش���ەوە، پەرگالێكی یەك دەست و 
یەك زم���ان و بە دەوڵەتێكی گەورە و ئەرتەش���ێكی بەهێز، 
وەكوو خەیاڵی كۆمەڵێك رووناكبیری س���ەر بە رۆژئاوای لێ 
هات. یەكێك لەوانە »ملكۆمخان« بوو. ملكۆمخان، بەڕەسەن 
ئەرمەن���ی بوو كە بە رواڵەت موس���ڵمان ببو و یەكەم لۆژی 
فراماس���ۆنی بەناوی »فەرامووش���خانە« سازكرد. هەوڵی دا 
هەم لە س���ەر ناس���یرەدین ش���ا كاریگ���ەری دابنێت تاكوو 
كۆمەڵێ���ك گۆڕانكاری پێ���ی بكات و هەم بیكێش���ێتە ناو 
فەرامووشخانەوە. بەاڵم بەهۆی كاردانەوەی مەالكان چوو بۆ 
ئینگلی���س و تا دوایی ژیانی لە لەندەن ماوە. ملكۆمخان لە 
لەندەنەوە رۆژنامەی قانوونی دەردەخست و لەوێوە هەوڵی 
بەهێ���ز كردن���ی چەمك���ی ناسیۆنالیس���می ئێران���ی دەدا. 
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ئینگلیسەكان لەسەردەمی مەشرووتە دا توانییان كەسانێكی 
زۆرتر لە س���ەر بنەمای فیكری ناسیۆنالیس���تی ئێرانی بە 
رێكخس���تن بك���ەن و لە مەیدانی سیاس���ەت و مەجلیس���ی 
شوورای میللی بەجێیان بكەن. شۆڕشی ئۆكتۆبری 1917 ی 
رووس���یە ئەو دەرفەتەی بۆ ئینگلیس���ەكان رەخس���اند كە 
حكوومەتی قاجار بگۆڕن. بۆ ئەو كارە ش���اپوورجی چەند 
كەس���ی ئامادە كردبوو. ئەو كەس���انە یەكیان »س���یدزیای 
تەباتەبایی« بوو كە ناسیۆنالیس���تییەكی توندڕەوی سەر بە 
ئینگلیس بوو و ئەویتریش���ان ئەفس���ەرێكی بە ناوی »رەزا 
خانی میرپەنج« بوو. لەو كاتەش دا لە مەجلیس���ی ئێراندا 
پارتییەك ب���ە ناوی »حیزبی تەجەدود« هەبوو. رەزاخان و 
س���ەید زیا كە كوودەتایان كردبوو و بەتایبەت رەزاخان كە 
ب���ە پش���تیوانی ئینگلیس���ەكانەوە توانیب���ووی راپەڕینی 
كوردەكان، گیالنیەكان و عەرەبەكان تێكبش���كێنێ، خاوەن 
هێزێكی زۆر بوون و رەزا خان بە پشتیوانی حیزبی تەجەدود 
توان���ی حكوومەت���ی قاج���ار دوایی پێی بێنێ���ت و هەوڵی 
دامەزراندنی كۆماری دا. بەاڵم مەال شێعەكانی ناو مەجلیس 
حكوومەتی شاهەنش���اهیان پیرۆز ئیعالم كرد و بەو پێەیش 
رەزاخان خۆی پاش���ا و خوس���رەوی ئێران ناساند. حیزبی 
تەجەدود كە هاوكاری رەزا ش���ا ب���وو دواتر ناوی خۆی بە 
حیزب���ی »تەرەقی« گۆڕی. لێكچوون���ی ناوی ئەو حیزبە بە 
جەمعیەتی »ئیتحاد و تەرەقی« توركیا لێناچێ كە رێكەوت 
بێ���ت. م���ەالكان رەزاخانیان كرد بە پاش���ا بەاڵم رەزاش���ا 
ئەمجارە نە بە ئایدیۆلۆژی ش���ێعە بەڵك���وو بە ئایدیۆلۆژی 
ناسیۆنالیزم و مۆدێڕنیزمی رۆژئاوایی دەیویست سەردەمێكی 
نوێ لە دەسەاڵتی خوسرەوانی دەس پێبكات. ئەرتەشێكی 
بەهێز و خ���اوەن تێكنۆلۆژی���ا، دەربارێكی خوس���رەوانی، 
گۆڕانكاری لە شێوەی ئاتاتوركی و راگەیاندنی زمانی فارسی 
وەك���وو تاكە زم���ان لە ئێ���ران و هێرش بۆ س���ەر هەموو 
فەرهەنگ���ەكان، قۆناخێك���ی نوی���ی بوو لە دەس���ەاڵتێكی 
سەركوتكار و ناوەندی خوسرەوانی. دروشمەكانی ئێرانێكی 
مۆدێڕن، میللەتی گ���ەورەی ئێرانی �� فارس و گەڕانەوە بۆ 
مێژووی بەهەیبەتی رابردوو، وتاری س���ەرەكی دەس���ەاڵتی 
پەهلەوی ب���وو. رووحانیەتی ش���ێعە لە الیەن رەزاش���اوە 

دوورەپەرێز كرا و بچووك كرایەوە. هەر بۆیە مەالكان لەمەو 
ب���ەدوا لە هەم���وو س���ەردەمی پەهلەوی وەك���وو هێزێكی 
موخالیف���ەت خۆیان نیش���ان دا. موحەممەد رەزاش���ا هەم 
چەمكی رۆژئاوایی دەپاراست و هەم نەتەوەپەرەستی باوكی 
بەردەوام ك���رد. ئ���ەو دەربارێكی گ���ەورە و دەوڵەمەند و 
گەندەڵ، ئێرانێكی س���ەنعەتی بەش���اری گ���ەورە گەورە و 
ئەرتەش���ێكی بەهێزی دامەزراند. لەسەروەی ئەوانەش خۆی 
وەكوو شای گەورەی ئاریاییەكان بەناو كرد. جەژنی گەورەی 
2500 س���اڵەی بەی���ادی هەم���وو س���ەردەمی دەس���ەاڵتی 
خوس���رەوانی لە كاخی رووخاوی هەخامەنشییەكاندا پیرۆز 
ك���رد. تەنانەت هەوڵی ئەوەیش���ی دا كە ب���ۆ پڕكردنەوەی 
تەواوی بۆش���ایەتی دینی رەسمی لە دەس���ەاڵتی خۆی دا 
حیزبێكی گەورە و سەرتاسەری بەناوی »حیزبی رەستاخیز« 
یان ژیانەوە ساز بكات كە ئەو حیزبە لە رێگای ئایدیۆلۆژیای 
ناسیۆنالیس���م و مۆدێڕنیزمەوە دەس���ەاڵتی شاهەنش���اهی 
ئاریامێه���ر پی���رۆز رابگەیێنێت و هەر تاكێك���ی ئێرانی بە 
ئەندامێتی لەو حیزبەدا وەفاداری و بەندەیی خۆی بۆ پاشا 
دووپات كاتەوە. دیكتاتۆری شا هەم رووبەڕووی نارەزایەتی 
گ���ەالن و هێزە ئازادیخ���واز و چەپەكان بووە و هەم بەهۆی 
رۆژئاوایی بوونی زیاتر لە رادە رووبەڕووی كۆمەڵگای نەریتی 
بووەوە. لەم ناوەدا رێبەرانی ش���ێعەی س���ەفەوی كە ش���ا 
دابڕانی خۆی لەوان و پەیوەس���ت بوونی خۆی بەتەواوی بە 
رۆژئاواوە راگەیاندبوو، ئیتر دس���ەاڵتێكی خوسرەوانییان نە 
لە كەس���ایەتی شادا بەڵكوو لە كەس���ایەتی مەالیەك واتە 
فەقیهێك دا دەدیت. ئەو تیۆرییە بەناوی ویالیەتی موتلەقەی 
فەقی���ه لە الیەن خومەینییەوە دامەزرا. ویالیەتی موتلەقەی 
فەقیه باس لە پلەبەندییەكی دەسەاڵتی خواوەندی و پیرۆز 
دەكات كە تێپەڕی فەقیه دەبێت. ویالیەتی موتلەقەی فەقیه 
دەبێژیت كە بە پێی ئیسالم حكوومەت تەنیا مافی خوایە و 
خ���وا بە رێگای پێغەمب���ەرەوە ئەو حكوومەتەی لە س���ەر 
ئینس���انەكان بەڕێ���وە ب���ردووە. پیغەمبەر ب���ەر لە مردنی 
حكوومەتی ئیس���المی تەس���لیمی ئیمام كردووە و ئیمامی 
دوازدەهەمیش ب���ەر لە »غەیبەتی كوب���را« یان ون بوونی 
درێژخایەن تەسلیمی وەلی ئەمری فەقیه واتە مەالیەكی كە 
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واڵتیئازاد
جێگ���ری ئیمامەكانە دەكات. ئەوە بەجۆرێك و رەنگێكی تر 
لە »فەرەهی ئیزەدییە«. بە پێی ئەو بۆچوونە وەلی فەقیه 
لە الیەن خواوە و بە پێی هێز و توانای جەوهەری خواپێداوی 
خۆی هەڵبژێردراوە. تەنانەت مەجلیس���ی خوبرەگان كە لە 
الیەن دەس���تووری بن چینەییەوە ئەركدارە بە دیاری كردنی 
رەهبەری نوێ، پێویستە وشەی هەڵبژاردن بۆ وەلی فەقیه 
بەكار نەهێنێ بەڵكوو پێویس���تە وەلی فەقیه كەشف بكات 
یانێ ئەو كەس���ەی كە خاوەنی فەرەهی ئیزەدییە بناسێت و 
بیهێنێت بۆ س���ەر دەس���ەاڵت. جێگای سەرنجە كە زۆربەی 
ئیمامە پیرۆزەكانی شێعە بە پێی رەوایەتی مەال شێعەكانی 
س���ەفەوی، دایكیان لە بنەماڵەی پاش���ایە ساسانییەكانن. 
بەڵك���وو یەكێك لە هۆكارەكانی پیرۆز بوون و تێپەڕ بوونی 
فەرەهی ئیزەدی جگە لە ئەهلی بەیت بوون، گرێدراو بونیان 
بە خوێنی خوس���رەوانییە. دوابەدوای دامەزراندنی كۆماری 
ئیس���المی تی���ۆری ویالیەتی فەقیه بە رەس���می كەوتە ناو 
دەس���تووری بن چینەیی و س���ەرجەم مافەكانی دەسەاڵت و 
دەس���تڕۆیی لە كەس���ایەتی رەهبەر و دەرب���اری ئەودا كۆ 
بووەوە. پێویستە ویالیەتی فەقیه تەنیا وەكوو رێكخراوەیەكی 
دین لێكنەدرێتەوە بەڵكوو لە دەس���ەاڵتداری و بەهێز بوونی 
ویالیەتی فەقیه و س���ازكردنی كۆماری ئیسالمی، خیتاب و 
رەنگی ناسیۆنالیزم رۆڵی هەبوو. ئەگەر چی مەال شێعەكان 
لەگەڵ ناسیونالیستە سێكۆالر و الییكەكان كە ئاواتەخوازی 
گەڕانەوە بۆ دینی زەردەش���ت بوون، كێشەیان هەبوو بەاڵم 
ویالیەتی فەقیه هەمیشە الیەنێك لە خیتابەكەی بۆ ئۆممەت 
ب���وو و وەلی فەقیهی وەكوو س���ەرۆكی ش���ێعەكان و بگرە 
وەكوو سەرۆكی هەموو موسڵمانەكان دەناساند و لەالیەكی 
تریش���ەوە تەش���ەیوع و ویالیەتی وەكوو رەنگی راستینە و 
جیاوازی ئێرانییەكان و نیش���انەی س���ەروەری نەتەوەیی و 
بەهێز بوون و گەورەیی واڵتی ئێران دەناساند. شەڕی ئێران 
و ئێراق و ش���ەڕ لە كوردس���تان بوو بە ه���ۆی ئەوەی كە 
ویالیەت���ی فەقی���ه خ���ۆی رزگاری دەر و هێ���زی راگرتنی 
یەكپارچەیی ئێران رابگەیەنێت. ش���ێوازی هەڵس���ووكەوتی 
پەرگال���ی كۆماری ئیس���المی ئێران ل���ە بەرامبەر گەالن و 
ناس���نامەكانی تر لە ئێراندا هەر شێوازی دەوڵەت �� نەتەوە 

و روانگەكەش���ی هەر روانگەی ئاسایش���ی و وتاریشی هەر 
وتاری ناس���یۆنالیزمە. لە الیەك بە بانگەش���ە بۆ پاراستنی 
ئیس���الم و حكوومەتی پیرۆزی ئیسالمی، دژبەرەكان وەكوو 
بەكرێگیراوی دەرەوە و موحاریب نیشان دەدات و لە الیەكی 
تریش بە بیانووی پاراس���تنی یەكپارچەی���ی ئێران واتە بە 
ئەدەبیاتی دەوڵەت، یان���ێ تەمامیت ئەرزی خاكی پیرۆزی 
كۆماری ئیسالمی، هەرجۆرە ماڤخوازییەك لە الیەن گەالنەوە 
بە ش���ێوازێكی تون���د س���ەركوت دەكات. رەنگی نەتەوەی 
سەردەس���ت لە هەموو بوارەكانی دەس���ەاڵت و دەوڵەت و 
برۆكراس���ی دا زۆر بە تون���دی دەپارێزرێ���ت و جودایەتی 
دەخرێت���ە نێ���وان فەرهەنگ���ەكان. لە هەم���وو بوارەكانی 
پەروەردەیی و مێدیاوە، ئاسمیالسیۆن و شەڕێكی تایبەت لە 
دژی فەرهەنگ���ە جی���اوازەكان بەڕێ���وە دەبردرێ���ت. مافی 
بەشداری سیاس���ی بە گەالنی تر نادرێ�ت. بەتایبەت گەلی 
ك���ورد لەم بوارەوە هەم لەبواری نەتەوەیی و هەم لە بواری 
فەرهەنگی و ئایینییەوە رووبەڕووی هەڵپەساردن و جیاوازی 
دانان دەبێتەوە. تەنانەت لە دەستووری بن چینەیی بۆ پلەی 
دەوڵەتیی���ەك وەكوو س���ەرۆك كۆم���ار كە پێویس���تە بە 
هەڵب���ژاردن بێتە س���ەر كار، ئەو ش���ەرتانەی كە لە بواری 
كەس���ایەتی و پەیوەس���ت بوون بە دەوڵەت و دینەوە بۆی 
دادەنرێ، پێش لە پالێوراو بوونی زۆریەك لە گەالنی ئێرانی 

دەگرێ�ت. 

رێكخراوەی دینی رەسمی ئەمجارە لە ئێراندا راستەوخۆ 
لەالیەن كەسایەتی و پەرگالی رێوەبەرییەوە بەڕێوە دەچێت. 
یانێ ئەمجارە دینی رەسمی نەتەنیا كۆڵەكەیەكی دەسەاڵت 
بەڵكوو دینی رەسمی و دەس���ەاڵتی خوسرەوانی بەتەواوی 
ئاوێتەی یەكتری بوونە. مەرجی بەش���دار بوون لە پەرگالی 
سیاس���ی بە هەر پلە و پایەیەك پەیوەست بوون بە دین و 
دەسەاڵتی رەسمییە. ئەو مەرجە ئێستاكە بەرفراوانتر كراوە 
و لە هەموو بوارەكانی خوێندن و كار و ژیان دا پێویس���تە 
لە رێگای ئەندامێتی بەسیجەوە باوەڕی و پەیوەست بوونی 
خۆت بە ویالیەتی فەقیه بس���ەلمێنی. لە س���ااڵنی دوایی دا 
كە لە ناو پەرگال دا كێش���ەی گەورە بەس���ەر بەشدار بوون 
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لە سیاس���ەت دا س���از بووە، ویالیەتی فەقیه كەوتۆتە بەر 
گفتووگ���ۆوە. ئەوە بۆتە هۆكاری ئەوەی ك���ە ئەو پەرگالە 
خۆی لە مەترسیدا ببینێ و بە شێوازێكی زۆر توندڕەوانەتر 
و ئەمنیەتیتر دەست بە داسەپاندنی ئەم دەسەاڵتە بكات. بۆ 
پاراستنی رەواییبوونی ویالیەتی فەقیه، دەیانهەوێ كاریزما 
و فەرەهمەندییەكی یەكجار زۆرتر لە خومەینی بۆ خامەنەیی 
س���از بكەن. پەرگال لەو بوارەوە گوش���ارێكی زۆر بۆ سەر 
هەم���وو كۆمەڵ���گا و رێكخراوە فیكریی���ەكان دێنێ و گرژی 
زۆرتر دەكات. بە ناوی پاراستنی ئەخالق، مەیدانی كۆمەڵگا 
و ژیانی تاكەكان بە تەواوی دەكاتە ش���وێنی هێز نیشاندان 
و لەالیەكی تریشەوە بە هەوڵدان لە پێناو سازكردنی چەكی 
ناوەكی بانگەش���ەی گەڕانەوەی ئێران بۆ سەر دەمی مەزنی 
راب���ردوو دەكات. پەرگالی ویالیەتی فەقیه لەو س���ەردەمە 
قەیران���ەدا لە هەركاتێك زیاتر هەوڵ���ی بە یەكەوە لكاندنی 
رەهەندە جیاوازەكان���ی خۆی دەدات و بۆیە لەگەڵ ئەوەش 
دا هەوڵ���دەدات رەوابوونی خۆش���ی لە ناو گ���ەل دا زیندوو 
بكاتەوە. ئەوانەش بە دوو وتاری دین و ناسیۆنالیزم بەڕێوە 
دەبات. بە زیاد بوونی ترس و گومانەكانی ئەم پەرگالە ئیتر 
وتاری ئەو كەس���ەی كە دژ بە ئێمە نی���ە، لە گەل ئێمەیە 
جێ���گای خۆی داوە بە وتاری ئەوەی كە لە گەل ئێمە نیە، 
دوژمن���ی ئێمەیە. هەر بۆیەش فیلتێر، سانس���ۆر و گرتن لە 
س���ەر راگەیاندن و لە الیەكی تریش���ەوە گوشار و هەڕەشە 
و گرتن لە سەر كەس���ایەتییەكان، كونترۆلێكی زۆر توندی 
ئاسایش���ی، بۆتە هۆی ئەوەی كە زۆربەی ئەو كەس���انەی 
بۆچوونەكانیان زۆر بە ئاستەم جیاوازی لەگەڵ ئەم پەرگالە 
هەبێت، ئێران بە جێی بهێڵن و بەرەو دەرەوەی واڵت بڕۆن. 
نرخاندنی هەموو جیاوازییەك وەكوو دوژمنایەتی و گوش���ار 
و س���ەركوتی زیاتر ل���ە رادە، نارازییانی پەرگالی لە وتاری 
گۆڕان���كاری هەنگاو بە هەنگاو بەرەو وتاری ش���ۆڕش هان 

داوە.

پێكهاتەی سیاس���ی، ئابووری، كۆمەاڵیەتی، كه سايه تی 
و ناره زايه تی له به رامبه ری سياس���ه ته كانی ده س���ه اڵت له م 

بوارانه دا له نێو كۆمه ڵگای ئه مڕۆی ئێران:

1�� پێكهاتەی سیاسی 
پێكهاتەی سیاسی و ئابووری ئێران ناكۆكییەكی یەكجار 
زۆری لەگەڵ راستینەی هەمەڕەنگی گەالن و ئەتنیسیتەكانی 
ئێ���ران هەیە. ئەم���ە بۆتە هۆی ناكۆك���ی و قەیرانی گەورە 
لە كۆمەڵ���گای ئێراندا. ناس���یۆنالیزمی ئێران���ی لە بواری 
فەرهەنگ���ی و ژیانی تەنگی ب���ە گەالنی ئێرانی هەلچنیوە و 
زۆربەی ئەو گەالنە و لە هەمووان زیاتر، گەلی كورد بۆ مافی 
ناس���نامەیی خۆی تێكۆش���انی كردووە. دەوڵەتی ناوەندی، 
بەردەوام رێبازی سەركوتكاری لە بەرامبەر داخوازی گەالن 
پەیڕەو كردووە. گەالن���ی ئێران لە الیەن دەوڵەتەوە وەكوو 
پتانس���یەلی مەترسی و جیاوازیخوازی دەبینڕێن. ئەوە بۆتە 
هۆی پەیڕەو كردنی سیاسەتێكی ئاسایشی و سەركوتكاری. 
ئەم سیاس���ەتە تەنیا رەنگێكی سەربازی راستەوخۆی نیە، 
بەڵك���وو هەموو میكانیزمەكانی داگی���ركاری، الواز كردن و 
هەروەه���ا داس���ەپاندنی فەرهەنگی مەركزی لە س���ەر ئەو 
گەالنەی ك���ە وەكوو پەراوێ���ز دەبینرێن، پەی���ڕەو كراوە. 
وێڕای زەبر و زەنگی س���ەربازی، كوش���تن، گرتن، هەڕەشە 
ك���ردن، بە جاش كردن، بەس���یج كردن، ئاسمیالس���یۆنی 
فەرهەنگی، پەرەپێدانی دیاردەكانی لەشفرۆش���ی و ئیعتیاد 
و هت���د، بۆتە هۆكاری ئەلیناس���یۆن و قەیرانی كۆمەاڵیەتی 
لە ناو ئەو گەالنەدا. داسەپاندنی هەژمۆنیایەكی ناسنامەیی 
و فەرهەنگ���ی لە الی���ەن دەوڵەت���ەوە و پێداگری گەالن بۆ 
پاراس���تنی ناس���نامەی خۆیان یەكێك ل���ە بنەڕەتی ترین 
كێش���ەكانی دیمۆكراس���ی لە ئێراندایە. هەر تێكۆش���انێكی 
سیاسی و دیمۆكراتیك پێویستە راستەقینەی ئێران وەكوو 
واڵتێكی فرەناس���نامەیی و فرەفەرهەنگی ببینێت و لە سەر 
ئەو بنەمایە خەباتی دیمۆكراتیك بۆ چارەس���ەری كێشەكان 

پێش بخات.

  2�� پێكهاتەی كۆمەاڵیەتی
ئێ���ران وەاڵتێكە كە لە درێژایی مێژوودا زۆرترین رادەی 
خەڵكەكەی گوندنشین بوونە. دوابەدوای گووندنشینی رادەی 

 كۆمەڵگای ئەمڕۆی ئێران
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واڵتیئازاد
عەشیرەكان و دوابەدوای هەموان شار نشینی هاتووە.

ئا�� گوندنشینی:
 ئێ���ران واڵتی گوندەكانە. لە س���اڵی 1950 لە س���ەدا 
پەنجاوپینج���ی خەڵك���ی ئێران ل���ە گوندەكان���دا دەژیان. 
گوندنش���ینی دەبووە هۆی پاراستنی ش���ێوازی فەرهەنگی 
ژیانی راس���تەقینەی گ���ەالن و هەروەها بە ه���ۆی ئابووری 
س���ەربەخۆی گوندەكان و نەبوونی كش���ت و كاڵی تیجاری 
و پێوەن���دی بەهێ���ز لەگەڵ ش���ارەكان، كۆمەڵ���گای گوند 
سەربەخۆیی خۆی دەپاراست. ئەو ئەورووپیانە لە سەدەی 
هەژدەه���ەم و نۆزدەهەم لە ئێراندا گەڕاون باس لە هەبوونی 
رەفاهێكی نیس���بی لە ژیانی گوندنشینی ئێراندا دەكەن. بە 
پێچەوانەی زۆربەی شوێنەكانی دنیا، فەقیرترین گوندەكانی 
ئێ���ران ئەو گوندانە بوون كە نزیك رێ���گا و جادەی گەورە 
و س���ەرەكی بوون. چۆنك���وو ئەو رێگا و بانان���ە نە تەنیا 
هیچ ئیمكانێكی بۆ گوندەكان س���از نەدەكرد بەڵكوو هاتنی 
كاربەدەس���تانی دەوڵەتی ئاس���انتر دەكرد كە لە ئەنجامدا 
دەب���ووە هۆكاری ب���اج وەرگرتن و تااڵنكردن���ی گوندەكان. 
دەوڵەتەكان لە ئێراندا زۆرتر لە س���ەر پش���تی گوندەكان و 
بە مژتنی خوێنی گوندنش���ینەكان ژیاون. دەوڵەمەندترین و 
ئاوەدانتری���ن گوندەكان، ئەو گوندانە بوون كە لە ش���وێنی 
ئاس���تەم و دوور لە دەس���ەاڵتی دەوڵەت دەژیان. شێوازی 
س���ەرەكی رێوەبەری گوند كوێخایەتی بوو كە بە جۆرێك لە 
قەبووڵ كردن، پێكهاتن و یەكڕایی گوندییەكان دیاری دەكرا. 
بەشێك لە گووندەكان پێكهاتەیەكی عەشیرەییان هەبوو كە 
شێوازی رێوەبەرییەكەشیان بەو پێیە، هەر سەرۆك عەشیرە 
بوو. زۆربەی ئ���ەو گوندانەی كە پێكهاتەی عەش���یرەییان 
نەبوو لە ئەنجامی هێرشی عەشیرەكان دا دەسەاڵتی ئاغای 
عەش���یرەكانیان قەبووڵ دەك���رد. بەاڵم لەگەڵ ئەوەش���دا 
كوێخایەكی كە بۆ خۆی لە خەڵكی گوند بوو، وەكوو رێوەبەر 
دەمایەوە. هەروەها پەیوەس���ت بە دەوڵ���ەت و دەربارەوە، 
چینێكی ئاریستۆكراتی زەمیندار هەبوو كە ئەوانە خەراجی 
ئەو زەوییانە كە حكوومەت دەسەاڵتی ئەوانی بەوان سپاردبوو 
لە ئاغا و كوێخا هەرێمیەكان دەگرت. بەاڵم هەمووی ئەوانە 

ژی���ان و فەرهەنگی مرۆڤ���ی گوندی هەڵنەدەوەش���اند. لە 
ساالنی 1960 بەدواوە و دوابەدوای پێشكەوتنی شارنشینی، 
پیشەس���ازی و مۆدێڕنیزمی رۆژئاوایی، گوندەكان زەبرێكی 
كوشەندەیان لێ كەوت. دەوڵەتی شا لە بەرنامەی ریفۆرمی 
ئەرازی و شۆڕشی سپیدا، میللەتی بانگەشەی ئەوەی دەكرد 
كە جوتیارەكان س���ەربەخۆ دەكات و ئاریستۆكراسی لەناو 
دەبات. بەاڵم لە راستیدا، ئاریستۆكراسی گەورەی گرێدراوی 
دەربار هەرمایەوە و كشت و كاڵی میكانیزەی بە شێوەیەكی 
بەف���راوان دامەزران���د و تەنیا مالیكە ك���ۆن و نەریتییەكان 
الواز بوون. زۆربەی زۆری گوندنشینان كۆچبەری شارەكان 
ب���وون و وازیان لە ئابووریەكی س���ەربەخۆ و بەرهەم هێنەر 
هێنا. ئەو گوندیانە دوابەدوای كۆچبەری بۆ ش���ار زۆربەیان 
دەبوون بە چینێكی فەقیر و پەراوێزی شاری كە فەقیری و 
مەسافەی چینایەتی لە سەر فەرهەنگ، نەریت و كەسایەتی 
ئەوان كاریگەری راس���تەوخۆی دادەن���ا. زۆربەی ئەوان یا 
روویان ل���ە كاری كازیب)رەواڵەتی( دەكرد و یان بە الرێدا 
دەچوون. دوابەدوای هاتنە س���ەركاری كۆماری ئیسالمیش، 
رەوتی كۆچبەری گوندەكان راوەنەستا. ئەگەر چی دەوڵەت 
بەناوی پێشخس���تنی بەشی كشت و كاڵ خزمەتگوزاری ئەم 
بەش���ەی پێشخس���تووە و وامی كش���ت و كاڵ دەدات بەاڵم 
لە الیەكی تریش���ەوە بە هەر ش���ێوازێك هەوڵیداوە هەموو 
خەڵكی گوندەكان لە هەم���وو بوارەكانی ژیانەوە گرێدراوی 
دەوڵەت بكات. لە الیەكەوە بە پێشخس���تنی كشت و كاڵی 
تیجارییەوە ش���ێوازی ئاب���ووری س���ەربەخۆی گوندەكانی 
تێكداوە و ئابوورییەكی وەهای لە گووندەكان دامەزراندووە 
كە لەرزۆكە و بێدەوڵەت تێكدەرووخێت؛ لە الیەكی تریشەوە 
بە پێشخستنی بەسیج لە گوندەكان، ژیانی سرووشتی و هاو 
كاری و پڕلە باوەڕی گوندەكانی گواستۆتەوە بۆ ژیانێكی پڕ 
لە ناباوەڕی، گوماناوی و خیانەت لەیەكتر. كۆماری ئیسالمی 
لە راس���تیدا بۆ حوكمداری س���از كردن لە سەر كۆمەڵگای 
ئێران، گوندەكانی كردووە بە شاری بچووك و شێوەی ژیانی 
ئەخالقی � سرووشتی مرۆڤی گوندی تێكداوە. ئەم دیاردەیە 
لەو ش���وێنانەی كە دەوڵەت راس���تەوخۆ لەگەڵ فەرهەنگی 
گەالن شەڕ دەكات زۆر بەرچاوترە. بۆ وێنە دەوڵەت هەوڵی 
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داوە كە لە كوردس���تان گوندەكان بكات بە ناوەندی شەڕ و 
جاسووس���ی لە دژی تێكۆشانی گەلی كورد و ئەو گوندانەی 
كە رازی نین لەم چوارچێوەیەدا هەڵس���ووكەوت بكەن، هیچ 
ئیمكانێكیان پێنادرێت و تەنانەت گەلێك جار چۆڵ دەكرێن 
و دەس���ووتێنرێن. دەوڵەت لە زۆربەی گوندەكان بەتایبەت 
لە كوردس���تان، هەوڵی س���از كردنی »پایەگاهی بەسیجی 
موقاومەتی گوند« دەدات كە نەتەنیا ش���وێنێكە بۆ بەسیج 
كردن و وابەستە كردنی مرۆڤی گوندی بە دەوڵەت، بەڵكوو 
ش���وێنێكە بۆ هێنانی دی���اردە نالەبارەكان���ی كۆمەاڵیەتی 
وەكوو فحوش و ئیعتیادە. ئەو گوندانەی پایەگای بەسیجی 
موقاوەمەت���ی لێیە، زیاتر ل���ە گوندەكانی تر رووبەڕوی ئەم 
دیاردان���ە بوونەتەوە. لە دەس���تووری بن چینەیی ئێراندا بۆ 
رێوەبەری گوندەكان ش���ورا دیاری كراوە كە پێویس���تە لە 
چەند كەس���ێكی خەڵكی گوند و بەش���ێوازی هەڵبژاردنەوە 
دیاری بكرێن. ئەم قانونە لە س���ەردەمی س���ەرۆك كۆماری 
خاتەم���ی ب���ە دواوە كەوتە پراكتیكەوە. ب���ەاڵم دەوڵەت و 
بەتایبەتی س���پای پاسداران و ئیتالعات بە دەستێوردان لە 
هەڵبژرادنی ئەم شۆرایانەدا هەمیشە هەوڵیان داوە كەسانی 
س���ەر بە دەوڵەت و ئیتالعاتی بكەن بە ش���ۆرا. هەر بۆیە 
ئەم ش���ۆرایە لە زۆر شوێن لە جیاتی ئەوەی كە زمانی گەل 
بێت و پێداویستیەكانی گەل بە سەر دەوڵەت دادەسەپێنی، 
دەبێ���ت بە زمانی دەوڵەت و سیاس���ەتەكان ئەو بە س���ەر 
خەڵ���ك دا دادەس���ەپەێنێت. لە الیەكی ت���رەوە، ئەو تیمە 
س���ەربازی و جاسووس���یانە كە دەوڵەت لە دژی تێكۆشانی 
گەلی كورد س���ازی دەكات، زۆربەی ل���ە گوندەكان بە جێ 
دەكرێن. ئەم تیمانە هەم بە زوڵم و زۆر و چاوترسێن كردنی 
گوندنش���ینان و هەم بە باڵو كردن���ی فەرهەنگی خیانەت، 
كاریگ���ەری راس���تەوخۆیان لە س���ەر ژیانی گون���د داناوە. 
بەتایبەت لەم چەند س���اڵەی دوایی دا تیمەكانی دژەپەژاك 
ئەم رۆڵە دەبینن. دەوڵەت هەروەها ئێستاكە زۆر بە گرانی 
خەریكی س���یخوڕ ساز كردن لە ناو الوان و بەتایبەت لە ناو 
كچانی گوندی دایە. ناسین و سەر لە نوێ زیندوو كردنەوەی 
فەرهەنگی راس���تەقینە گوند، دابڕان���ی گوند لە دەوڵەت و 
پووچەڵ كردنەوەی سیاسەتی سیخوور كردنی گوندیەكان، 

بەتایبەت پێشخستنی رێوەبەرییەكی هەرێمی دیمۆكراتیك و 
راستەقینە، هان دان بۆ گڕانەوە بۆ ئابووریبەكی سەربەخۆ و 
خۆبژێوی گوند و لەگەڵ ئەوەش دا پەرگالێكی پەروەردەیی 
راست و پەیوەس���ت بە ژیانی راستەقینەی گوند، بەشێكی 

دیاریكەر لە تێكۆشانی دیمۆكراتیكە. 

ب �� عەشیرە: 
عەش���یرەكان كۆنترین پێكهات���ەی كۆمەاڵیەتی ئێرانن. 
راب���ردووی كۆن���ی ئێ���ران، تاریخی عەش���یرەتەكان و ئەو 
ئەتنیس���یتانەی كە ش���ێوازی ژیانی عەش���یرەتیان هەبوو، 
دیاری دەكات. ش���ێوازی ژیانی عەشیرەیی بەتایبەتی لە ناو 
ئ���ەو گەل و هەرێمانەی كە كۆڵەكەی س���ەرەكی كۆمەڵگای 
ئێرانن، شێوازی سەرەكی ژیان بووە. ماننایەكان و سیتەكان 
زۆربەی بە شێوازی عەش���یرەیی ژیاون. ئەو شێوازە كە لە 
س���ەر بنەمای كۆچبەری و ئاژەڵ���داری بووە، پێوەندییەكی 
نزیكی لەگەڵ ژیانی گوندەكان هەبووە. عەشیرەتەكان هەر 
یەكەو هەرێمی خۆی هەبووە و بە پێی نەریتەكانی خۆی لەو 
هەرێمەدا ژیاون. عەش���یرەتەكان بەیەكەوە لە هاوپەیمانیدا 
شێوازێكی یەكگرتن و هەروەها رێوەبەری خۆیان هەبووە كە 
ئەم شێوازە كۆنترین شێوازی رێوەبەری و نزیكترین شێواز 
بە راس���تەقینەی گەالنی ئێرانە. زۆربەی گوندەكان یان لە 
ئەندامانی نیش���تەجێ عەشیرەتەكان ساز بوون و یا لە ژێر 
حوكمی هەرێمی عەش���یرەتێك دا بوونە. هەربۆیە شێوازی 
ژیانی گوند و عەش���یرە و هەروەها شێوازی رێوەبەرییەكەی 
ئەوەن���دە لێك نزیكە كە لە یەكتر جیاناكرێتەوە. پێناس���ە 
كردنی عەش���یرە تەنیا وەكوو گرووپ���ی كۆچبەر و مەڕدار 
پێناس���ەیەكی پ���ڕ ل���ە كەم و ك���ۆری دەبێ����ت. زۆر جار 
عەشیرەتێك س���ەرەڕای نیش���تەجێ بوون، نەریتەكانی تا 
رادەیەكی زۆر پاراستووە. لە هەندێك شوێن و بەتایبەت لە 
چیاكانی زاگرۆس عەشیرەتەكان ژیانێك لە نێوان نیشتەجێ 
بوون و كۆچبەرییان هەیە و لە بەشێك لە ساڵ نیشتەجێی 
گوندانن و لە بەش���ێكی تری ساڵ كۆچبەرن. ئەم شێوازی 
ژیان���ە ئەمڕۆكە بە تایب���ەت لە هەرێمی دااڵه���ۆ بەرچاوە. 
عەش���یرەتەكان لە مێ���ژووی ئێراندا گەورەترین كێش���ەی 
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دەسەاڵتە ناوەندییەكان بوونە. هەر بۆیەش یەكێك لە كارە 
س���ەركی وەزیرەكان، دیتنەوەی شێوازی سیاسی جیاواز بۆ 
الواز كردن و خستنە ژێر ركێفی عەشیرەتەكان بووە. لەوانە 
سەركوتكاری سەربازی و كوشتار و لەالیەكی تریشەوە شەڕ 
و ئاژاوەنان لە ناو عەش���یرەتەكان، سیاسەتی دەوڵەتەكان 
بووە. هەتا هاتنە س���ەر دەسەاڵتی پەهلەوییەكانیش، زیاتر 
لە سەدا بیس���ت وپێنجی خەڵكی ئێران ژیانی عەشیرەیی و 
كۆچبەرییان بووە. دوابەدوای دامەزراندی دەوڵەت �� نەتەوی 
مۆدێڕن، نیش���تەجێ كردن، س���ەركوت ك���ردن و بێ چەك 
كردنی عەشیرەكان ئەركی سەرەكی ئەرتەشی شاهەنشاهی 
بوو. عەش���یرەكان لە الیەن دەس���ەاڵتی خوس���رەوانییەوە 
هەمیش���ە وەكوو هۆڤ، رووخێنەر و ترس���ناك ناسراون و 
بەو بیانوویانەش كوشتاریان لە سەر بەڕێوە براوە. مێژووی 
دەس���ەاڵتی خوس���رەوانی وەكوو هەخامەنشی، ساسانی و 
پەهلەوی پڕن لە ش���ەڕ لە دژی عەش���یرەتەكان. تەنانەت 
لە دینە دەس���تكردەكەی رەس���می دەرباری زەردەش���تیدا 
و لە ئاوێس���تای دەستكرددا، عەش���یرەكان وەكوو سوپای 
ئەهریمەن بەناو دەكرێن. ئەگەر چی زۆربەی دەس���ەاڵتەكان 
بە جۆرێك بە یارمەتی عەشیرەكان هاتوونە سەر دەسەاڵت 
بەاڵم دوای س���ەقامگیر بوون، عەش���یرەكانیان مەترسیدار 
بینیوە و هەوڵی لەناوبردنیان داون. نموونەی هەرە بەرچاوی 
ئەوان دەس���ەاڵتی خوسرەوانی س���ەفەوی و هەوڵدانیان بۆ 
الواز كردنی قزڵباش���ەكانە. عەش���یرەتەكان بە هۆی ژیانی 
سروش���تیانەوە هیچ كات نە دەتوانن لە چوارچێوەی یاس���ا 
رەسمیەكانی دەوڵەتی ناوەندی دا ژیان بكەن و نە دەتوانن 
زیهنیەتی دینی رەسمی دەرباری قەبووڵ بكەن. هەر بۆیەش 
لە هەر بەش���ێك لە مێژووی ئێراندا دەسەاڵتی خوسرەوانی 
و ناوەن���دی هەبێت، عەش���یرەتەكان لە ش���ەڕ لە دژی ئەو 
دەس���ەاڵتەدا بوون. مۆدیرنیزم و كاپیتالیزم زیانی زۆری بۆ 
ژیانی عەش���یرەیی هەبووە. هەوڵدانەكانی تایبەتی دەوڵەت 
����� نەتەوە و هەروەها باڵو بوونی فەرهەنگی كاپیتالیس���تی 
لە ناو عەش���یرەتەكان بۆتە هۆی الواز بوونیان. لە سەدەی 
نۆزدەه���ەم ب���ە دواوە، دەوڵەت���ە زلهێ���زەكان و بەتایبەت 
ئینگلیس���ەكان كاری زۆریان لە سەر رێوەبەری عەشیرەكان 

ك���ردووە. هەوڵی ئەوەیان داوە كە لە ناو رێوەبەری ئەواندا 
كادێری خۆیان ساز بكەن و بەو شێوازەش هێزی عەشیرەكان 
وەكوو ئامرازێك بۆ گەیش���تن بە ئامانجەكانیان بەكار بێنن. 
لەوانە عەشیرە عەرەبەكان و بەختیارییەكانن كە لە شوێنە 
نەوتاوییەكان���ی ئێراندا بوون. ئ���ەوان پێوەندی بە هێزیان 
لەگەڵ ئینگلیس���ەكان هەبوو. هەروەه���ا ئاڵمانەكانیش لە 
1940دا بۆ ش���ەڕ لە دژی ئینگلیس���ەكان هەوڵی پێوەندی 
و چەكداركردن���ی چەن���د عەش���یرەیەك وەك���وو تورك���ە 
قەش���قاییەكانیان دا. هەندێك عەشیرە و الیەن پێوەندیەكی 
بەهێزیان لەگەڵ دەربار هەبوو. لەوانە بەختیارییەكان بوون 
كە بە هۆی پێوەندی لەگەڵ ئینگلیس���ەكان لەگەڵ دەرباری 
شای ئێرانیش پێوەندییان هەبوو. هەندێك جار دەوڵەتەكان 
بۆ ساز كردنی هاوس���ەنگی لە دژی عەشیرەتە گەورەكان، 
عەشیرەتی دەستكردیشیان س���از دەكرد. لەوانە عەشایری 
خەمس���ە لە هەرێمی باش���ووری ئێران بۆ هاوسەنگی ساز 
كردن لە دژی قەشقایی و بەخیتیارییەكان بوو. هەروەها ئەو 
عەشایرەی كە وەكوو »شاە سەوەن« بەناو دەكرێن لەالیەن 
س���ەفەوییەكانەوە بۆ هاوسەنگی سازكردن لە كوردستان و 
ئازەربایەجان بە رێكخستن كران. لە ئێراندا بە چەند تاییفە 
كە عەش���یرەتێكی گەورەیان لێ كەوتبایەتەوە ناوی ئێلیان 
ب���ۆ دادەنرا و خان و یا ئاغایەك س���ەرۆكایەتی دەكرد. لە 
هەندێك ش���وێن كە ئەو ئێالنە ش���ێوازێكی لە هاوپەیمانی 
لەگەڵ یەكتری دا بوون، خانی گەورە یان ئێلخانیان هەبوو. 
لە عەشایرەكانی باشوور و ناوەندی ئێراندا، ئێلخان لە الیەن 
دەسەاڵتی ناوەندییەوە پێویست بوو قەبووڵ بكرێ�ت و ئیۆنی 
كاری پ���ێ  بدرێ�ت. ئەوە بەتایبەت لە ناو بەختیارییەكان و 

قەشقاییەكان باو بوو.

لە سەدەی بیس���تەم بەدواوە عەشایرەكان رۆژبەرۆژ لە 
نفووس���یان كەم دەبێ�تەوە و بچووك دەبنەوە. دوا بەدوای 
هاتنە سەر دەس���ەاڵتی كۆماری ئیسالمی دەوڵەت كە شای 
وەكوو دوژمنی عەش���یرەكان دەناساند، هەوڵی ئەوی دەدا 
ك���ە هێزی عەش���ایر بۆ الی خۆی رابكێش���ێ. بەتایبەت لە 
شەڕ لە دژی گەلی كورد و لە شەڕی ئێران و عێراق هەوڵی 
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دا كە بە پارە عەش���یرەتەكان بۆ الی خۆی راكێش���ێ. ئەو 
سیاسەتەی بەتایبەت لە ناوچەی ئیالم، كرماشان و لۆرستان 
بە بەرفراوانی بەڕێوە برد و لەم بوارەش���ەوە، مەس���ەلەی 
دینی زۆر بە باش���ی بەكار هێنا. دوڵەتی ئێران توندوتیژی 
كردۆتە چاوكانی داهاتی ئابووری لە ناو عەش���یرەكاندا كە 
ئ���ەوە توندوتیژی وەكوو نەریتێكی فەرهەنگی عەش���یرەیی 
لێ���دەكات. ئ���ەم سیاس���ەتە ل���ە الیەك���ەوە دەبێتە هۆی 
دوژمنایەتی مرۆڤی عەشیرەیی لەگەڵ كۆمەڵگا و مرۆڤەكانی 
تر و لە الیەكی تریش���ە دەبێتە هۆی پێشخستنی دیاردەی 
توندوتیژی بەتایبەت لە دژی ژنان لە ناو عەشیرە دا. ئەوە 
بە پێچەوانەی ژیان و فەرهەنگی راس���تەقینەی عەشیرەیە. 
دەوڵەت بە س���از كردنی بەسیجی عەش���ایری هەوڵی داوە 
كە هێزی عەشایر وەكوو دارەدەستێكی سەركوتكاری بەكار 
بهێنێت و بەتایب���ەت لەم ناوەدا تووڕەیی و كۆمپلێكس���ی 
خەڵكی عەش���ایری لە بەرامبەر خەڵكی ش���ار زۆر بە باشی 
بەكار هێناوە. بۆ وێنە زۆر جار بۆ سەركوتكردنی نارەزایەتی 
لە شارەكان، عەشایری داربەدەست دەنێرێ�ت. ئەم شێوازە 
دەس���تێوەردانەی دەوڵ���ەت، پێوەندی و هەڵس���ووكەوتی 
بەرژەوەندیخوازانەی لە ناو عەشایردا زیاد كردووە و نەریت 
و جوانمێری عەش���ایر زۆر الواز بووە. بە ش���ێوازێك كە لە 
هەندێك شوێن كە پێوەندی عەشیرە لەگەڵ دەوڵەت بەهێز 
بێت، ئیتر عەشیرە لەگرووپێكی ئینسانی كە بە پێی نەریت 
و ئەخالقیاتی عەشیرەتی و كۆن بە یەكترەوە گرێدراو بوون 
گۆراوە بە گرووپێك مرۆڤی س���ەر ب���ە دەوڵەت كە بە پێی 
بەرژەوەندی هاوبەش و لە س���ەر ئ���ەو بنەمایەی كە هەموو 
مرۆڤەكانی دەوروبەریان لێ بۆتە دوژمن، بە یەكەوە گرێدراو 
ماون. ئەم سیاس���ەتە وای كردووە كە مرۆڤی عەش���یرەیی 
لە پێوان���ە كۆنەكانی داببرێت و بۆ هەموو خرابییەك كراوە 
بێت. مافیاگ���ەری، پیاوكوژی بە پ���ارە، ئیعتیاد و هەموو 
دیاردە نالەبارەكان، لەم جۆرە عەش���ایرەدا بەدی دەكرێن. 
زیندوو كردنەوەی فەرهەنگی سرووشتی لە ناو عەشیرەكان، 
شەڕ لە دژی سیاسەتی بەئامراز كردن و دارەدەست كردنی 
عەش���یرەتەكان لە الی���ەن دەوڵەتەوە, ئاش���ت كردنەوەی 
عەش���یرەتەكان لەگەڵ خەڵكانی تر, پێشخس���تنی ئاستی 

پەروەردەیی و ژیانی تایبەت بە عەش���یرەكان و داڕش���تنی 
بنەمایەك���ی ئاب���ووری تایبەت بە عەش���ایر، بەش���ێك لە 

بەرپرسیاریەتی تێكۆشانی دیمۆكراتیكە.

ج �� شارنشینی:
 ئ���ەو راس���تییە كە ئەتنیس���یتە و گ���ەالن پێكهاتەی 
س���ەرەكی ژیان لە ناو ئێران���دان، وای كردووە كە ئێران لە 
راس���تیدا قەت نەبێت بە واڵتی ش���ارەكان. شار لە ئێراندا 
دوو وات���ای جیاوازی هەبووە. یەكەمیان ئەو ش���ارانەی كە 
لە راستیدا گوندی گەورەن و لەالیەن كۆنفەدراسیۆنەكانەوە 
وەكوو ش���وێنی نیش���تەجێ بوونی مرۆڤەكان بەتایبەت لە 
كاتی ش���ەڕ و مەترسیدا س���از بوونە. ئەو شارانە شێوازی 
قەاڵیان هەیە و بەشێك لە خەڵكی ئەو نشتەجێ هەمیشەیی 
ئەم ش���ارانە نەبوونە و بە پێی هەل و مەرج و بە ش���ێوازی 
كاتی نیشتەجێی بوونە. ئەم شارانە لەالیەن كۆنفەدراسیۆنی 
عەش���یرەكان و زۆر جاریش هەر بە شێوازی ئەنجوومەنی و 
كوێخای���ی بەڕێوە چوونە. لە میتول���ۆژی ئێرانیدا، باس لە 
قۆناخێ���ك بە ناو كیانی دەكات كە ئەم قۆناخە داس���تانی 
چۆنیەتی س���از بوونی گوندە گ���ەورەكان و رێوەبردنیان لە 
الیەن »كەی« ی���ان »كەیخودا« واتە كوێخ���ا دەكات. ئەم 
كەیان���ە زۆر جار ژنێكی رێوەبەریش���ان بەناو »كەی بانوو« 
لە ال ب���ووە كە دواتر ل���ە ك���وردی دا وەك »كابان« واتە 
ژنی ئۆتۆریتەری ماڵبات و تایفەی لێهاتووە. كەیەكان دواتر 
بە خەڵەت وەكوو ش���ا لێكدرانەوە. ئەم ش���ێوازە ش���ارانە 
بەتایبەتی لە هەرێمی زاگرۆس هەبووە و ئاسەوارەكانیش���ی 
ماوە. هەندێك ش���اری ئێس���تای كوردس���تانیش بەرماوەی 
ش���ارەكانی ئەم كاتەن. لە شێوازی دەسەاڵتی نامەركەزیدا 
كە لە س���ەر بنەمای هێزی ئەتنیس���یتە و كۆنفەدراس���یۆن 
دامەزراون، ش���ار گرنگییەكی س���ەرەكی نەبووە و تەنانەت 
زۆربەی ئەم دەس���ەاڵتانە دیاردەیەكی وەكوو پایەتەختیان 
بەو شێوازەی كە دەناس���رێت نەبووە. بۆ وێنە ئەوە راست 
نیە كە ئامەدان وەكوو پایەتەخت و ش���وێنی كۆبوونەوەی 
هەموو بواری سیاسی دەس���ەاڵت لەناو مادەكاندا ببینرێت. 
هەبوونی چەندین شار كە ناوی هاوشێوی ئامەدانیان هەیە، 
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ئەم���ە نیش���ان دەدات. ئامەد، ئامەدیە و چەند ش���اری تر 
ئەم راستییە نیشان دەدات. سیتەكانیش لە هەموو قۆناخی 
چوارسەد ساڵەی كە وەكوو دەسەاڵتی ئەشكانییەكان بەناو 
دەكرێت، هیچ كاتێك شارێكی دیاری كراو وەكوو پایەتەختی 
گەورەی���ان نەب���ووە و لە هەل و مەرجی جی���اواز جیاوازدا 
ش���اری نیش���تەجێ بوونی دەس���ەاڵتیان زووبەزوو گۆڕیوە. 
ش���ار لە ئێراندا بەو ش���ێوازەی كە دەناس���رێت بەرهەمی 
كاریگ���ەری فەرهەنگی دەس���ەاڵتی مێزۆپۆتامیای خواروو و 
هەروەها بەرهەمی دەس���ەاڵتی خوسرەوانییە. شاری گەورە 
كە مەزنایەتی خوس���رەو، دەسەاڵت و دەربار لە قەسرەكان 
و مەعبەدەكان���دا نیش���اندەدات، دیاردەیەك���ی هەڵقواڵو لە 
فەرهەنگی ئێرانی نیە. وێكچوونی دوو دەس���تەواژەی شا و 
شار سەرنج راكێش���ە. دەسەاڵتی خوسرەوانی پێویستی بە 
هەبوونی گەورە ش���ار بینیوە كە لەو گەورە ش���ارەدا، شا، 
مووبەد و دەربار ل���ە پێوەندی لەگەڵ بازار و بازرگانیەتیدا 
بەیەكەوە دەس���ەاڵتێكی پیرۆز س���ازبكەن و بەو رێبازەوە 
لەڤیاتانی ئێرانی س���از بكەن. ئەو كەس���انەی كە لە شارە 
خوسرەوانییەكان ژیاون، زۆربەی كەسانی سەر بە دەسەاڵت 
بوونە. دەس���ەاڵت بە هەموو ل���ق و پۆیەكانیەوە، پەرگالی 
س���ەربازی ش���ار و بازاریەكانی لێدەرخەی، تەنیا كۆمەڵێك 
خەڵكی فەقیر و كاس���بكاری بچ���ووك، كوێلە و خزمەتكار 
دەمێننەوە كە لە راس���تیدا ئەوان���ە هیچكات وەكوو مرۆڤی 
ئازاد نەدەناس���ران. ئەو مرۆڤانەی كە بە رەسمی حوكمیان 
بەڕێوە نەدەبرد و وەكوو ئازاد دەناسران، تەنیا بازرگانەكان 
و تاج���رەكان بوون. چینی بازاری و بازرگان، لەو كەس���انە 
پێكدەهات كە سەروەت وسامانیان كۆ دەكردەوە و بەشێك لە 
ئابووری گەندەڵی دەرباریان دابین دەكرد. یەهوودییەكان و 
بازرگانە زەردەشتیەكان كە پێوەندییەكی چڕ و پڕیان لەگەڵ 
یەهوودییەكان هەبوو، لە س���ەردەمی كۆندا بەشی سەرەكی 
بازاری���ان لە خۆوە دەگرت. لە س���ەردەمی س���ەفەوییەكان 
بەدواوە لە هەندێك شوێن گورجییەكان و ئەرمەنییەكانیش 
بەوان���ەوە زیاد بوون. ئەو كەمینانە لە رێگای س���ەروەت و 
س���امان رێگا كردنەوەیان بۆ دەربار رۆڵێك���ی دیاری كراو 
بەاڵم زۆر ش���اراوەیان لە دەس���ەاڵتی خوسرەوانیدا دەدیت. 

ش���ارەكان، ئەتنیس���یتەكانیان بە دوژمنی خۆیان دادەنا و 
بۆ س���ەركوتكردن و الواز كردنیان تێدەكۆش���ان. هەر بۆیە 
مرۆڤی راس���تەقینە و كۆنی ئێرانی هەمیشە لە شار هەستی 
ب���ە بێگانە بوون ك���ردووە و لەوێ رایك���ردووە. ئەوەی كە 
ش���ارە گەورەكان و بە بازارێك���ی بەكاریگەرەوە زۆربەی لە 
ناوەندی ئێران و لە شوێنی دوور لە گەالنی سرووشتی ئێران 
س���ازبوونە، ئەو راستییە دەس���ەلمێنێت. هەموو خوسرەوە 
گەورەكان هەوڵیان داوە لەسەر ناوی خۆیان شاری تایبەت 
ساز بكەن. بۆ وێنە ش���اپووری ساسانی گوندی شاپووری 
س���از كردووە. هەر وەكوو پێشتر باس���مان لێوە كردووە، 
ئەو نەریتەی كە وەكوو شارنش���ینی گەورە ئێستا لە ئێران 
هەیە، لە ئەس���فەهانەوە س���ەرچاوەی گرتووە. ئەسفەهان 
ش���وێنی كۆبوونەوەی هەم���وو كەمین���ە بەكاریگەرەكانی 
ئێرانە. ئەس���فەهان ش���وێنی ئەمارەت و میعماری گەورەی 
دەس���ەاڵت وەكوو س���ەفەوییەكانە. لە س���ەدەی نۆزدەهەم 
بەدواوە، بەهۆی بەرفراوانتر بوونی بازرگانی و س���ازبوونی 
رێگای گەورەی ل���ە نێوان ش���ارە ناوەندییەكاندا دیاردەی 
بازار رۆڵێكی بەرچاوت���ری بینی. بازارییەكان پێوەندییەكی 
بەهێزیان لەگەڵ دینی رەس���می هەبووە و هەزینەی ژیان و 
پەروەردەیی رێوەبەرانی دین���ی و هەروەها مەعبەدەكانیان 
ل���ە الی���ەن بازارییەكانەوە دیاری كراوە. ئ���ەم دیاردەیە لە 
س���ەفەوییەكان بە دواوە و لە دیاردەی ش���ێعەی سەفەویدا 
بەرچاوە. مزگەوتە گەورەكانی شارەكان لە الیەن بازاریانەوە 
س���از دەكرا و بژێوی مەالكانی���ان دابین دەكرد. هەربۆیەش 
رووحانیەت و بازار پێوەندییەكی قوڵیان لەگەڵ یەكتر هەبووە 
و هەی���ە. بە هاتنی ئەورووپیەكان و بەرهەمەكانی ئەوان بۆ 
بازاری ئێران، هەروەها كران���ەوەی دەرگاكانی تیجارەت لە 
الیەن قاجارەكانەوە ب���ەڕووی بازرگانانی ئەورووپی بازاری 
نەریتی ئێرانی خس���تە مەترسییەوە. لە سەدەی نۆزدەهەم 
بۆ یەكەمجار بازاری ش���ارە گەورەكان هەس���تی مەترس���ی 
هاوبەش���یان لێ پەیدا بووە و وەك���وو چینێكی تایبەت بە 
هەڵوێس���تەكانیان كاریگەرییان لە سەر رەوشی سیاسەت و 
كۆمەڵگا دانا. ئەوان لەگەڵ هاوپەیمانە نەریتییەكەیان واتە 
رووحانی���ەت چین���ی ناوینی نەریتیی���ان پێكهێنا و لە دژی 
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دەستێوەردانی دەرەكی تێكۆشانیان دەستپێكرد. لە الیەكی 
تریش���ەوە پێوەندی لەگ���ەڵ دەرەوە و هاتنی پەروەردە و 
ئایدیۆل���ۆژی رۆژئاوایی چینێكی رۆش���نبیری س���از كردبوو 
كە ئ���ەو چینە دواتر بە پێش���كەوتنی برۆكراس���ی لەگەڵ 
كارمەن���دەكان چینی ناوینی نوێیان لە ش���ارەكان پێكهێنا. 
ل���ە هاوپەیمانی ئەم دووچینە و ویس���تی گەالن بۆ ئازادی، 
شۆڕشی مەشرووتە و هەروەها شۆڕشی 57 وەدیهات. بەاڵم 
ناكۆكی دوای ش���ۆڕش لە ناوبەر ئەو دوو چینەدا ناوەڕۆكی 
سیاس���ی رژێمەكان���ی دیاری كردووە. ئ���ەو ناكۆكییەی كە 
ئێس���تاش لە ناو خۆی كۆماری ئێس���المیدا، وەكوو ریفۆرم 
خواز و موحافەزاكار بەناو دەكرێ، بەشێكی پەیوەست بەو 

ناكۆكیەوەیە.

مۆدێرنی���زم و دەوڵەت �� نەت���ەوە رۆڵێكی بەرچاویان 
لە پێش���كەوتنی فەرهەنگی شارنش���ینی لە ئێراندا هەبووە 
و هەتا س���اڵی 1930یش تەنیا لە س���ەدا بیستی خەڵكانی 
ئێران لە ش���ارەكاندا دەژیان. ت���اران و دوابەدوای ئەویش 
ش���ارەكانی تر لە س���ەردەمی پەهلەوییەوە، مەزن بوونێكی 
زۆری���ان بەخۆیان���ەوە بینی���وە. بەش���ێكی زۆر لە خەڵكی 
گوند و عەش���یرەكان كۆچبەری ش���ارە گ���ەورەكان بوون. 
فەرهەنگی رۆژئاوایی زۆر پەرەی س���ەند و لە لێك كەوتنی 
ئ���ەو فەرهەنگە لەگەڵ فەرهەنگی نەریتی خەڵك لەالیەكەوە 
ناكۆكی و لە الیەكی تریش���ەوە تێكچوون و خەرابی لەگەڵ 
خۆیا هێناوە. لە ش���ارەكان جگە ل���ە چینی ناوینی كۆن و 
نوێ، چینێكی بەرفراوانی فەقیری ش���ارەكانیش س���از بوو 
كە ل���ە فەرهەنگی خۆیان دابرابوون و جگ���ە لە مادیات و 
بەرژەوندی پاریزی ش���ار، ش���تێكی تری���ان وەرنەگرتبوو. 
بەش���ی هەرە گەورەی ش���ار لە گەڕەكە فەقیرنش���ینەكان 
پێكدێت كە هەموو دیاردەیەكی ناشیرینی كۆمەاڵیەتی تێدا 
بەرچاوە. ئەو بەش���ە ناوینە ب���ەرەو خوارەوەیە، زەمینەی 
ئەساسی رێكخستنی الیەنە دژبەرەكانی دەسەاڵتی پەهلەوی 
بەتایبەت ئیسالمییەكانن. ئیسالمییەكان كە چینی فەقیری 
ش���اریان وەكوو »موس���تەزعەفین« بەناو دەكرد، زۆربەی 
هێزی پراكتیكی و گوش���اری خۆیانیان لەوان بەرێكخس���تن 

دەك���رد. كۆمیتەكان كە لە مزگەوتی گەڕەكە فەقیرەكان بە 
رێكخستن كرابوون، بناخەی سوپای پاسدارانی ئەمڕۆكەن. 
تاقمێ���ك لەوانە كە لە ناو دەس���ەاڵتدا خۆی���ان بەجێ كرد 
و رانتێكی زۆریان وەدەس���ت كەوت، وەكوو »نەو كیس���ە« 
ل���ە رانت و گەندەڵییەكانی ن���او دەزگای ویالیەتی فەقیهدا 
رۆڵێكی بەرچاویان هەیە. س���ازكردنی رێكخستنی تایبەتی 
وەكوو بەس���یج لەناو خەڵكی فەقیری ش���اردا تاقمێكی ئەو 
خەڵك���ەی گرێدراوی پ���ەرگال ك���ردووە و زۆر جار پەرگال 
بە س���از كردنی الیەنی تایبەت وەكوو ئەنس���اری حیزبۆاڵ و 
گرووپە توند و تیژی و س���ەركوت كارەكان لەناو ئەواندا، لە 
دژی خەڵكی ئێران بەریكخس���تنیان دەكات. ئەوانە رۆڵیان 
ئەوەیە كە نارازیانی رژێم س���ەركوت بكەن و ئەو تابلۆیەی 
كە »رژێم لەناو گەلدا پایەگای هەیە« س���از بكەن. كۆماری 
ئیسالمی لە راستیدا چینی فەقیری زۆر بەرفراوانتر كردووە 
و نەتەنیا هەژاری لەناو نەبردووە بەڵكوو هەوڵ دەدا لە باتی 
شەڕ لەدژی دیاردەی هەژاری خەڵكی هەژار لە رێگای بژێوی 
رۆژان���ەوە بەخۆیەوە گرێ بدات. ل���ەم پێناوەدا »كۆمیتەی 
ئیمدادی ئیمام خومەینی«ی س���ازكردووە. كومیتەی ئیمداد 
ل���ە پێناو دابین كردنی س���ەرەتاییترین كەل و پەلی ژیانی 
وەكوو خواردەمەنی، رۆژانە خەڵكی هەژار بەرەو س���یخوڕی 
رادەكێشێت. لە الیەكەوە برسی هێشتن و لەالیەكی تریشەوە 
دابی���ن كردنی ه���ەرە بچووك و س���ەرەتایی ژیانی رۆژانەی 
هەژارەكان، سیاس���ەتێكە كە رۆڵی نێوك لە نێوان دایك و 
من���داڵ دەبینێت. چینی خوێندەوان و الو لە ش���ارەكان لە 
الیەن دس���ەاڵتەوە وەكوو پتانسیەلێكی مەترسی دەبینرێن. 
دەوڵەت لە الیەك���ەوە بە بێ كارهێش���تنەوەیان وزەەكەیان 
دەكوژێ���ت و لەالیەكی تریش���ەوە بە س���ازكردنی بەدەیان 
چەشنە زانستگا و زانكۆی بێ ناوەڕۆك لە هەموو شارەكان، 
مس���تەوای داخوازییەكان���ی ژیانیان دەبات بۆ س���ەرەوە و 
چوونكە هیچكات بەو داخوازییانە ناگەن تووش���ی قەیران، 
نائومێ���دی و لێگەڕینی جیاواز دەبن و لە بۆش���ایی مادی و 
رووحیدا رووبەڕووی دیاردەی فحوش، ئیعتیاد و بەكرێگیراوی 
دەبنەوە. دەوڵەت بەسیجی بوونی وەكوو شەرتی سەرەكی 
بۆ ژیان و كار و خوێن���دن لێكردووە. دەوڵەت لە الیەكەوە 
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واڵتیئازاد
بە داس���ەپاندنی رواڵەتی شەرع و دوور خستنەوە لە خراپە 
لە شارەكان داخوازی جوانان بۆ دیاردەی جنسیەت و ژیانی 
رۆژئاوای���ی زیاد دەكا و لە الیەكی تریش���ەوە بە كردنەوەی 
دەرگا ناڕەس���مییەكان بۆ ئەم دیاردانە، پەرەیان پێدەدات. 
لەو بوارەوە ویالیەتی فەقیه زۆر بە ئەنقەست هاندەری ژیان 
و فەرهەنگی كاپیتالیس���تی لە شارەكاندا بووە. هیچكاتێك 
وەكوو ئەمڕۆ ش���ارەكانی ئێران كاپیتالی���زە نەبووە. ئەوە 
نیش���ان دەدات كە ویالیەتی فەقیه سەرەڕای بانگەشەكانی، 
پێش���كەوتنی فەرهەنگی كاپیتالیس���ت لە ن���او كۆمەڵگا و 
بەتایبەت ل���ە ناو توێژی خوێن���دەوان و الو بۆ كۆنترۆڵ و 
حوكمداری لە س���ەر ئەوان بە پێویست دەبینێت. ئەمڕۆكە 
مێترۆپۆڵە گەورەكانی ئێران بەتایبەت تاران، لە فاسیدترین 

شارەكانی جیهانی ئەمڕۆ دەناسرێن.

كۆماری ئیس���المی هەروەها لە دیاردەی شارنشینی بۆ 
ش���ەڕ لە دژی گەالن و ئاسمیالس���یۆنی فەرهەنگی و ژیانی 
ئەوان گەورتری���ن كەڵكی وەرگرتووە. لە الیەكەوە بە زۆرتر 
كردن���ی مەس���افەی چینایەت���ی، هەركەس ل���ە كێبەركێی 
خۆهەڵكێش���ان ب���ەرەو چینی س���ەرتردایە و ل���ە الیەكی 
تریشەوە بە زۆرتر كردنی مەسافە نێوان شارە پەراوێزەكان 
و ناوەندیی���ەكان، كێبەركێی خۆهەڵكێش���ان بەرەو ش���ارە 
ناوەندییەكانیش���ی هێناوەتە ئاراوە. شارس���تانییەكان، بە 
بچووك���ی هەڵس���ووكەوتیان لەگەڵ دەكرێ���ت و لە هەموو 
بوارەكانی كۆمەاڵیەتی، سیاس���ی و ئابوورییەوە رووبەڕوی 
جی���اوازی دان���ان دەبن���ەوە. خەڵكی شارس���تان بوون لە 
روانگەی فەرهەنگی ناوەندیی���ەوە دواكەوتوو بوون و نەزان 
بوون���ە. مەدەنی بوون لە فەرهەنگی دەس���ەاڵتی ئێرانی و 
فەرهەنگ���ی ناوەندیدا یانێ تەقلید و الس���ایی كردنەوە لە 
ناوەند و خۆ بە فەرهەنگی نەتەوەی سەردەس���تی فارسەوە 
هەڵواسین. ئەوە بۆتە هۆی لەخۆبێگانەبوون و ئەلیناسیۆن 
لە چینی خوێندەوان و الوانی شارە پەراوێزیەكاندا و رێگای 
بۆ توانەوە و ئاسمیالس���یۆن كردۆتەوە. كۆماری ئیسالمی 
هەروەه���ا بە هەندێك پرۆژەی تایبەت���ەوە قۆناخ بە قۆناخ 
بۆ دوورخستنەوەی خەڵكی ش���ارەكانی پەراوێز، بەتایبەت 

كوردستان لە سیاسەت و تێكۆشان هەموو جۆرە دیاردەیەكی 
نالەب���ار و دژە ئینس���انی لە كۆمەڵگای ش���ارەكانی ئێمەدا 
پێشخستووە. كۆماری ئیسالمی هەروەها بە رێگری لە ساز 
بوونی بەڕێوەبەرایەتی هەرێمی لە شارەكاندا و داسەپاندنی 
بەڕێوەبەرایەتی ئەمنیەتی بێگانە ی���ان بەكرێگیراو بەناوی 
فەرماندار، كەش و هەوای ئەمنیەتی زۆرتر پیش���دەخات و 

ئیرادەی گەل بچووك دەهێڵێتەوە.

بە هاتنی ناس���یۆنالیزم و پەرەسەندنی ئەو، شارەكان 
ش���ۆێنی سەرەكی س���ووكایەتی پێكردن بە گەالن لە الیەن 
فەرهەنگ���ی ناوەندییەوە ب���ووە. لە ش���ارە ناوەندییەكاندا 
س���ووكایەتی كردن و بچووك كردن���ەوەی فەرهەنگی گەالن 
بەش���ێكی ئاس���ایی ژیان���ی ش���ارە و دەوڵەت ل���ە هەموو 
دام ودەزگاكان���ی و بە تایبەت بە رێ���گای راگەیاندنەوە ئەو 
مەسەلە بەهێزتر دەكات. هەروەها دەوڵەت زۆر بە زانستەوە 
ئەو ش���ارانەی كە چەند گەلی جیاوازی تێدا دەژیت دەكات 
بە ش���وێنی ناوبەری ئەوان و كێشەكانی نێوانیان رۆژبەرۆژ 
قووڵتر دەكاتەوە. ئەو دیاردەیە بەتایبەت لەو ش���ارانەی كە 
گەلی كورد و ئازەری بە یەكەوە دژین زۆر روون و بەرچاوە.

3�� پێكهاتەی ئابووری: 
ئاب���ووری بەوات���ای راس���تی خ���ۆی وەكوو ش���ێوازی 
ئیقتیسادی ژیانی گەالن، لە ئێراندا هیچكات ناوەندییەتێكی 
نەبووە. گرووپەكانی ئینس���انی جا گوند بێت یان عەشیرە، 
بەش���ی زۆری ژیان���ی خۆیان لە بەرهەمی كش���ت و كال و 
ئاژەڵداری خویان دابین كردووە. بەش���ێكی زۆر بچووك لە 
پێداویس���تیەكان لە ش���وێنەكانی تر دابین كراوە. ئابووری 
گ���ەالن، بازرگانی نەبووە و بژێوی بووە. ئابووری بە واتەی 
دەوڵەتییەكەی���ەوە لە ئێرانی كۆندا ل���ە رێگای داگیركاری، 
ت���ااڵن و خ���ەراج وەرگرتن دابی���ن بووە. بەش���ێكیش لە 
ئاب���ووری دەربار ل���ە رێگای پێوەندی لەگ���ەڵ بازرگانان و 
بە ش���ێوەی گەندەڵ و ش���اراوە كراوە. خەزانەی دەرباری 
خوس���رەوانی بە تااڵن كردن و یا ئەو خەراجەی كە ساڵیانە 
هەرێمەكانی بن دەس���تی دەس���ەاڵت مەجبوور بوون بیدەن 
بە حكوومەتی ناوەندی، پڕ دەكراوە. هەر بۆیەش ش���ەڕ و 
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خەزانە، پێوەندییەكی راس���تەوخۆیان لەگەڵ یەكتر هەبوو. 
خەزانە ئەرتەشی دابین دەكرد و ئەرتەشیش بە داگیركاری 
خەزانەی پڕ دەك���ردەوە. لەو كاتانە دا كە دەوڵەت توانای 
لەشكركێش���ی نەبوایە بە فرۆشتنی بەرپرسیاری، پلەوپایە، 
لەقەب و عینوان و تیوول، دەربار داهاتی خۆی دابین دەكرد. 
گ���ەل لە ب���واری ژیانییەوە هیچ بە دەوڵەتەوە پەیوەس���ت 
نەبوو؛ تەنیا ئەو كەس���انەی كە س���ەر بە دەسەاڵت بوون 
نانی دەس���تی دەوڵەتیان دەخوارد. بە پێچەوانەوە دەوڵەت 
بە بەڕیوەبردنی داگیركاری لە س���ەر ئاب���وری گەل دەژیا. 
لە س���ەدەی بیس���تەم بە دواوە و دوابەدوای هاتنی داهاتی 
نەوت رەوش���ی ئابووری لە ئێران گۆڕانی بەس���ەر دا هات. 
لە الیەكەوە پێش���كەوتنی شارنشینی، بازرگانی و ئابووری 
خۆبژێوی گوند و عەشیرەكانی تێكدا و لە الیەكی تریشەوە، 
پێشكەوتنی بورۆكراسی و س���از بوونی بەهەزاران كارمەند 
و مووچەخۆر لە ش���ارەكان بەش���ێك لە خەڵكی ئێرانی لە 
ب���واری بژێوییەوە گریدراوی دەوڵەت كرد. داهاتی نەوت كە 
روو ل���ە زیاد بووندا بوو، دەوڵەتی كرد بە هێزی س���ەرەكی 
ئابووری. دەوڵەت بە ناوی میللی كردن، هەموو پیشەسازی 
و سەنایعی گەورەی لە بن دەستی خۆی دا گرت و لە بواری 
بژێویی���ەوە خۆی كرد بە باوك���ی میللەت. هەموو بەرهەم و 
پیشەس���ازییەكانی تر لەو چوارچێوەدا یان بچووك كران و 
یان كەوتنە بن دەس���تی دەربارەوە. تەنانەت كش���ت و كاڵ 
بەناوی میكانیزەكردن ب���ۆ دەربار تەرخان كرا. لە ناوبەری 
خەڵكێك���ی فەقی���ر و بە بژێوی ك���ەم و دەوڵەتێكی بەهێز 
و دەوڵەمەن���د، دیارە كام ئیرادە س���ەردەكەوێت. بەهاتنی 
كۆماری ئیس���المی ئەو رەوتە گۆڕانی بەسەر نەهات و هەر 
بەردەوام بوو. لە 1989 بەدواوە بە پاوان كردنی دەسەاڵت 
لەالیەن���ی بازرگان، ب���ازاری و رووحانیەتی س���ونەتییەوە، 
رەوتی تایبەتی كردن)خصوصی س���ازی( دەس���تی پێكرد. 
لەمەو بەدوا چینێكی س���ووپێر دەوڵەمەند لە ناو دەسەاڵتدا 
سازبوو كە هەموو بوارە جیاوازەكانی ئابوورییان بە دەست 
گرت. لە الیەكی تریشەوە سوپای پاسدارانیش لە ئابووریدا 
دەس���تی خۆی ب���ە تەواوی خس���تە ناو س���ەرمایەگوزاری 
و پێگەكان���ی ئابووری خۆی بەهێز ك���رد. ویالیەتی فەقیه 

ئەمڕۆكە شوێنی هەڵمژینی هەموو ئابووری ئێرانە و هەموو 
س���ەرمایەگوزارییەكان بەوان���ەوە پەیوەس���تە. دەوڵەت و 
سەرمایەدارانی پەیوەست بە دەس���ەاڵتەوە، رۆژبەرۆژ گەل 
فەقیرت���ر دەكەن و تەنانەت ئەمڕۆك���ە دەوڵەت لە پرۆژەی 
سەبارەت بە یارانەكان دەیهەوێ بە البردنی سوپسیتەكان بە 
تەواوی پەرگالێكی سەرمایەداری و ئابووری ئازاد لە وێنەی 
ئەمریكایی ئەو دابەزێنێت. لەو شێوازەدا دەوڵەت سەرەڕای 
ئەوەی كە هەموو سامانە ئابوورییەكانی داگیر كردووە هیچ 
بەرپرسیاریەتییەكی سەبارەت بە ژیانی ئابووری گەل نابێت. 
تەنانەت لە بواری پەروەردەیی و خزمەتگوزاری پەروەردەیی 
و تەندوروستییەوە، گەل ناچارە هەموو هەزینەكان بۆخۆی 
بدات. لە ب���واری ئابوورییەوە پەرگالی كۆماری ئیس���المی 
پەرگالێك���ی بە تەواوی كاپیتالیس���تییە. هەرچەند باس لە 
بەش���ێكی بە ناو هاویاری و تەعاونی)كئۆپراتیڤ( دەكات و 
ئەوەش وەكوو ش���ێوازی سەرەكی ئابووری ئیسالمی نیشان 
دەدات، ب���ەاڵم لە راس���تیدا ئەو بەش���ە، هەبوونێكی نیە و 
س���امانی ئابووری لە بەش���ی دەوڵەتی و لە بەشی تایبەتی 
ك���ە زۆربەی لە دەس���تی س���ەرمایەدارانی ناوخۆی پەرگال 
دای���ە، تاپۆ ك���راوە. لە الیەن ئابوورییەوە شۆڕش���ی ئێران 
بە دروش���می سەربەخۆییەوە كرا و كۆماری ئیسالمیش بەو 
دروشمەوە دامەزرا، بەاڵم ئەو سەربەخۆییە هیچ كات بەدی 
نەهات. بەتایب���ەت لە 90ەكان ب���ەدواوە قەرزەكانی ئێران 
رۆژبەرۆژ زیات���ر دەبێ و ئێران هەوڵی ئەوەی داوە كە هەم 
س���ەرمایەگوزاری دەرەكی بێنێت و هەمیش بەشێك بێت لە 
ئابووری جیهانی. چەندین س���اڵە ك���ە ئێران هەوڵدەدات لە 

سازمانی تیجارەتی جیهانی) WTO( ببێت بە ئەندام.

زۆرترین هەزینەی دەوڵەتی ئێران لە بەش���ی ئاسایشی 
و س���ەربازی بەكار دەهێنرێت و كەمترین رادەی بوودجەی 
س���اڵیانە بۆ بەشی پەروەردەیی و تەندوروستییەوە تەرخان 
دەكرێ�ت. كۆماری ئیس���المی بە بانگەش���ەی گەڕانەوە بۆ 
س���ەردەمی ئیمپراتۆریەتی گ���ەورە و هەروەها رزگاركردنی 
دونیای ئیسالم لە دەستی ئەمریكا و ئیسرائیل، بوودجەیەكی 
سەرسووڕهێنەری بۆ بەش���ی ناوەكی و مووشەكی تەرخان 
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واڵتیئازاد
كردووە. هەروەها بوودجەیەكی زۆریش بۆ ئەو گرووپانەی كە 
لە واڵتەكانی تر سەر بە ئێرانن �� وەكوو حیزبۆاڵ و حەماس 
و ش���ێعەكانی عێراق �� بەڕێ دەكرێت. لە الیەكی ترەوە بە 
سوپای قودس وەكوو بەشی شاراوەی سوپای پاسداران كە 
بەرپرسیاری ئۆپەراسیۆنە دەرەكییەكان و تیرۆری دژبەرانە، 
پارەیەكی زۆر دەدرێت. پەرگالی ئیستخباراتی و جاسووسی 
لە ن���او خۆی ئێران و ل���ە دەرەوە، س���امانێكی بێ وێنەی 
لێ���وە خەرج دەكرێ�ت. كۆنترۆڵی هەم���وو بوارەكانی ژیانی 
مرۆڤەكان لە واڵتێكی وەكوو ئێراندا و سازكردنی بەهەزاران 
سیخوڕی مووچەخۆر و دامەزراندنی تێكنۆلۆژییایەكی هەرە 
مۆدێڕنی شوێنهەڵگری و گوێ راگرتن و پارازیت ساز كردن، 

دیارە كە چ هەزینەیەك هەڵدەگرێت.

كۆماری ئیسالمی ئێران لە بواری ئابووری و بژێوییەوە، 
بە تەواوی سیاس���ەت بیۆدەسەاڵت لە سەر گەالنی ئێران و 
بەتایبەت گەلی كورد پەیڕەو دەكات. ئەگەر نەخشەی بێكاری 
و هەروەها پیشەس���ازی لە ئێراندا تەماش���ا بكەین، شوێنە 
پەراوێزەكان بە تایبەتی كوردستان شوێنی هەرە پڕڕەنگی 
بێكاری و بە فی���ڕۆ چوونی هێزی گەل و بەتایبەتی الوانە. 
داهاتی خەڵكی كوردس���تان كشت و كاڵە كە ئەمڕۆكە تێری 
دابین كردنی نفووسی خەڵك ناكات. داهاتی تری خەڵك لە 
كاس���بكاری و قاچاقچێتی سنوورەكانەوە بەدەست دێت كە 
دەوڵەت دەیهەوێ���ت بیخاتە بن كۆنترۆڵی خۆی و بیدات بە 
دەستی كەس���انی خۆی. هەر بۆیەش زۆر بە توندی لەگەڵ 
كاسبكارە ئاسایی و بچووكەكانی سەرسنوور هەڵسووكەوت 
دەكات و زۆر جار دەیانكوژێت. دەوڵەت دەیهەوێت، زۆربەی 
خەڵ���ك بەتایبەتی الوان ب���ەرەو گرێداو بوون بە دەوڵەت و 
بژێوی س���یخوڕی لە رێگای بە بەس���یج بوون و جاش بوون 
ببات. پەیامی دەوڵەت لە بواری ئابوورییەوە بۆ گەلی كورد 
ئەوەیە كە: ئەگەر دەتانهەوێ بژین، پێویستە تەسلیم بن و 

جاشایەتی بكەن.

4� كەسایەتی: 
پێوەندی نێوان كۆمەڵگا و دەسەاڵت لە مێژووی ئێراندا، 
كاریگەری رووخێنەر و نەرێنی لە س���ەر كۆمەڵگا هەبووە. 

نەریتی خوس���رەوانی وەكوو وتاری س���ەرەكی دەس���ەاڵت 
داگیركەرییەك���ی پتەوی لە س���ەر كۆمەڵگا بەڕێوە بردووە. 
كۆمەڵگای ئێران هیچ پێویس���تییەكی بە هەبوونی شاهەنشا 
نەبووە. هەندێك بۆچوونی كۆمەڵناس���ی باس لەوە دەكەن 
كە هەر دەس���ەاڵتێك زەمینەی رەوا بوونی لەناو كۆمەڵگادا 
هەیە. بەاڵم لە پێوەندی نێوان دەس���ەاڵتی خوس���رەوانی و 
كۆمەڵگای ئێراندا، ئەمە راس���ت نیە. هەر دەس���ەاڵتێك لە 
ئێراندا بە دروش���می جیاواز لە دامەزراندنی دەس���ەاڵتێكی 
بەهێزی ناوەندی دێتە س���ەر دەسەاڵت. زۆربەی دەسەاڵتە 
خوسرەوانییەكان، بە كودەتایەكی ناوخۆیی و بە پیالنگێڕی، 
حوكم بە دەس���ت دەگرن و لە یەك���ەم هەنگاوی خۆیان دا 
روویەكی ناوەندی و خوسرەوانی لەخۆیانەوە نیشان نادەن. 
دواتر كە رووی راس���تەقینە و دسپۆتیكیان روون دەبێتەوە، 
رووب���ەڕووی دژایەت���ی گەل دەبن���ەوە. كۆمەڵ���گای ئێران 
هیچكات لە رووخانی دەس���ەاڵتە خوسرەوانییەكان هەستی 
بە شكس���ت و كەمبوونەوەی گەورەیی خۆی نەكردووە. بۆ 
وێنە ناسیۆنالیستەكان دەیانهەوێ بسەلمێنن كە كۆمەڵگای 
ئێران لە رووخانی هەخامەنشییەكان بە دەستی ئەسكەندەر 
و یا لە رووخانی ساس���انییەكان بە دەستی سوپای ئیسالم 
بە پەرۆش بوون. بەاڵم راستییەكان بە پێچەوانەی ئەوەیە. 
نە ئەس���كەندەر و نە سوپای ئیس���الم لە كاتی رووخاندنی 
دسەاڵتی خوس���رەوانی رووبەڕووی هیچ خۆڕاگرییەكی گەل 
نەبوون���ەوە. هەروەه���ا گەل ل���ە كاتی دوور خس���تنەوەی 
رەزا ش���ا لە الی���ەن هێ���زی هاوپەیمانانەوە)متفقین(، هیچ 
پەژارەیەكی نەبوو. بەاڵم لێرەدا دوو پرس���یار هەیە؛ یەكەم 
بۆ چی نەریتی خوس���رەوانی دەس���ەاڵت دووپات دەبێتەوە 
و دووهەمی���ان بۆ چ���ی زۆر جار ئەم دەس���ەاڵتە لە الیەن 
هێزێكی دەرەكی���ەوە دەروخێت نە لە الیەن هێزی گەلەوە؟ 
وەاڵمی ئەو پرس���یارانە ئەوەیە كە دەسەاڵتەكان بە درێژایی 
مێ���ژوو هەوڵی ئەوەیان داوە كە بە داڕش���تنی زیهنیەتێكی 
تایبەت لە كۆمەڵگادا رەوایی بۆ دووپات بوونەوەی دەسەاڵت 
ببیننەوە. لەو بوارەوە لە میتۆلۆژی و ئەفسانەوە بگرە هەتا 
ئەدەبیات و دین، زۆر ژیرانە بە كار هێنراوە. ئەو راستییەی 
ك���ە ئەدەبیاتی نووس���راوە زۆرت���ر لە دەس���تی دەوڵەت، 
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دیوانخان���ە و مەعبەد دا ب���ووە و ئەدەبیات���ی گەل زۆرتر 
زارەكی بووە، وادەكات كە زۆربەی ئەدەبیاتی نووس���راوەی 
كۆن���ی ئێ���ران كە لە دەس���ەتمان دایە وەك���وو ئەدەبیاتی 
دەس���ەاڵت بنرخێنین. كاتێ���ك هەخامەنش���ییەكان هاتنە 
سەر دەس���ەاڵت، ئێرانییەكان ئاڵفابێی نووسینیان نەبوو و 
لە ئاڵفابێی زمان���ی مێزۆپۆتامیا بەهرەیان وەردەگرت. ئەو 
نوس���راوانەی لە سەر بەردەكان لە كاتی داریووشەوە ماوە، 
بە دەس���تووری ئەو و بە ئاڵفابێیەكی كە بە خواس���تی ئەو 
ساز بوو نوس���راون. كتێبخانەكانی ساسانیش لەو كتێبانە 
پێكهاتبوو كە كاتیبەكانی دیوانخانە نوس���یبوویان. كتێب و 
نووس���راوەكانی لە دەرەوەی ئێرانی���ش زۆر جێگای متمانە 
نین. نووسراوەكانی هێرۆدۆت نە لە ئەنجامی لێكۆڵینەوەی 
ئەو دا، بەڵكوو لە س���ەر زاری ش���ازادەیەكی هەخامەنشی 
هەاڵتوو لە یەكێك لە ش���ارەكانی یوونانەوە نووسراوە. یان 
نووس���راوەكانی تەورات زۆرتر لە سەر بنەمای رەوا كردنی 
دەسەاڵتی خوس���رەوانی و بە پێی دەستڕۆییەكی كە لەوێ 
هەیان بووە، بۆ ش���اردنەوەی كاریگ���ەری یەهوودییەكان لە 
پیالنگێڕیەكان و دامەزراندنی ئەو ش���ێوازە لە دەس���ەاڵتە. 
ئەگ���ەر لە میتۆلۆژییەكان و ئەدەبیاتی زارەكی كۆنی گەالن 
بكۆڵینەوە، هیچ شوێنەوارێك لە خوسرەوەكانی تێدا نابینین. 
ئەگەر دوای دامەزراندنی ئەو شێوازە دەسەاڵتەش شتێك لە 
ئەدەبیاتی گەالندا گوترابێت لە سەر زوڵم و زۆر و پیالنگێڕی 
خوس���رەوەكانە. لە هەموو قۆناخەكاندا دەس���ەاڵتەكان لە 
س���ەر بنەمای رەوای���ی پێدان بە دەس���ەاڵتیان و بە بەكار 
هێنانی ئەدەبیاتی نووس���راوە و رەس���می پرۆپاگەندەیەكی 
ق���ووڵ و بەرفراوانیان بۆ ئەو نەریتەی دەس���ەاڵت كردووە. 
بۆ وێنە هەموو دەس���ەاڵتە خوس���رەوانییەكان بە دەسەاڵتە 
خوس���رەوانییەكەی پێش خ���ۆی هەڵدەڵێت، بەاڵم دژایەتی 
و ئانت���ی پرۆپاگەندەی ش���ێوازی دەس���ەاڵتی نامەركەزی 
دەكات. بۆ وێنە ساسانییەكان دژایەتی سیتەكانیان دەكرد 
بەاڵم خۆیان لە نەس���لی هەخامەنش���ییەكان نیشان دەدا. 
س���ەفەوییەكان دژایەتی هەموو قۆناخی خەالفەتیان دەكرد 
بەاڵم خۆیان بە ساس���انییەكان دەبەستەوە. پەهلەوییەكان 
خۆیان هەر لە نەس���لی خوس���رەوە كۆنەكان نیشان دەدا؛ 

تەنانەت مێژووی 2500 س���اڵەی شاهەنش���اهیان بۆخۆیان 
بە بنەما وەردەگرت. تەنانەت سەییدە)س���ید( ش���ێعەكان 
كە دامەزرێنەری س���ەرەكی تیۆری ویالیەت���ی فەقیهن، بە 
رێگای ئەو ئیمامانەی كە دایكیان ش���ازادەی ئێرانی بووە، 
بەجۆرێك خۆیان دەگەیێنە ئەو مێژوویە. لە هەموو قۆناخە 
ناوبەرەكاندا، ئامادەكاری لە بواری زیهنی بۆ قۆناخی دواتر 
كراوە. بۆ وێنە لە س���ەردەمی خەالفەت دا شاعیرێك وەكوو 
فردۆس���ی بە نووسینی شانامە)ش���اهنامە( دەیویست ئەو 
زیهنیەتە كە ئێران هەمیش���ە خوسرەوانی بووە و هەبوونی 
خوسرەو هەبوونی ئێرانە، زاڵ بكات. ئەو زیهنیەتە هیچ كات 
لە هەموو گۆش���ە و كەنارەكانی كۆمەڵگادا زاڵ نەبوو بەاڵم 
كاریگەری نەرێنی لە سەر كۆمەڵگا و تاكی ئێرانی و بەتایبەت 
لە كۆمەڵگای ش���ارە ناوەندییەكان وەكوو شوێنی سەرەكی 
دامەزراندنی ئەو زیهنیەتە دان���ا. لە ئاكامی ئەو زیهنیەتە، 
هەبوونی هێزێك بە فەرەهی ئیزەدییەوە كە بێتوو قۆناخێك 
لە بەختەوەری بێنێت، هاتە ئاراوە. لە میتۆلۆژییەكان خراب 
بوونی دەسەاڵتێك بەوەی دەبەسترێتەوە كە دەسەاڵتدار لە 
توخمی خوسرەوانی نەبووە. میتۆلۆژی فارسی زەحاك ئەوە 
نیشاندەدات. لە ئەنجامی ئەو زیهنییەتەدا رێوەبەر پێویستە 
خوسرەوێكی سێبەری خوا بێت. هەر بۆیەش رێوەبەرێك بۆ 
ئەوەی كە رەوابوون پەیدا بكات، پێویس���تە خۆی خاوەنی 
كاریزمای خوسرەو نیش���ان بدات. ئەوە بۆتە هۆی دووپات 
بوونەوەی دەس���پۆتیزم لە كۆمەڵگای ئێراندا. كۆمەڵگا وای 
لێكراوە كە هاتنی خوس���رەوی نوێ وەك رزگاری ببینێت، 
بەاڵم دواتر مەجبوور بێ�ت هەر لە بەرامبەر ئەم خوس���رەوە 
تێكۆشان بكات. ئەم بەشە لە كۆمەڵگای ئێران كە ئالوودە 
بە زیهنیەتی خوسرەوانی و شاهی بووە، ئەگەر دەسەاڵتێك 
قەبووڵیش نەكات، لە جێی ئەو دەسپۆتیزمێكی تر دێنێتەوە. 
كۆمەڵگا وای لێهاتووە كە خۆی گرفتاری تۆقی لەعنەتی ئەو 
نەریتەی دەس���ەاڵت دەبینێت. هەر بۆیەش تێكۆشانەكانی 
ت���ا رادەیەكی زۆر نائومێدانەیە. كۆمەڵ���گا بەو زیهنیەتەوە 
لە بەرامبەر دەس���ەاڵت بێچارەی���ە و هەربۆیەش چاوەڕوانی 

رزگاركەرێكی دەرەكیە. 
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واڵتیئازاد
ئاوێت���ە بوونی پتەوی، دینی رەس���می و دەس���ەاڵت و 
ئەدەبیاتی رەسمی، تاكی ئێرانی پارچە كردووە. لە الیەكەوە 
كۆمەڵگایەكی كە لە راستەقینەدا ناتوانێت ئەو حوكمە رەها 
و ئاس���مانیە قەب���ووڵ ب���كات و لە الیەكی تریش���ەوە بەو 
زیهنیەت���ەی كە هەم���وو دەزگا پرۆپاگەندەیی و دینییەكان 
بەس���ەریاندا زاڵ كردووە، ناتوانێ خۆشی لێ رزگار بكات. 
وای كردووە كە كەسایەتی ئێرانی پۆزێسیۆنی زۆر ناكۆك لە 
بەرامبەر دەس���ەاڵتەوە بگرێت. واتە لە ناوەڕۆكی خۆیدا زۆر 
ناكۆك و دابڕاو لەگەڵ ئەم مەسەلەیە هەڵسووكەوت دەكات. 
لە الیەكەوە رەس���ەن بوونی ئێرانی، شا بوونە. هەربۆیەش 
ش���انامە وەكوو مانیفێس���تی ژیان و كەسایەتی ئێرانییەكی 
لێكراوە. هەر ئێرانییەك بە جۆرێك پێویستە لە كەسایەتی 
خۆیدا ش���ا بێت. ئەوە لە بواری هەڵسووكەوتی كۆمەاڵیەتی 
یانێ هەوڵدان بۆ حوكمداری كردن لە س���ەر دەوروبەر و لە 
ب���واری بچووكترین دەرفەتی رێوەب���ەری یانێ ناوەندیەت و 
دیكتاتۆریەت. ئەو شایە بچووكە كاتێك رووبەڕووی شایەكی 
ب���ە تواناتر و بەهێزتر دەبێ���ت، دەبێتە بەندەی بێ ئیرادە و 
سووكانەترین شێوازی خزمەتگوزاری پێش دەخات. هاوكات 
ل���ە هەوڵی ئەوەدا دەبێت كە خۆی، ش���وێنی ئەو بگرێتوە. 
كەسایەتی خوسرەوانی لە ناو كۆمەڵگادا كەسایەتییەكە روو 
بە دەسەاڵت و خزمەتكار و لە بنەوەشرا گۆڕهەڵكەنی ئەوە. 
ئەوە، كەسایەتێكی دووڕوو و چاپلووسی لە كۆمەڵگادا ساز 
كردووە. لە الیەكی تریش���ەوە جۆرێكی تر لە كەسایەتی كە 
دەیهەوێ خۆی لە ش���انامە رزگار بكات بەاڵم هێز و توانا لە 
خۆیدا نابینێت. ئەو جۆرە كەس���ایەتییە تەنیا گۆشەگیری 
دەكات و چاوەڕوان���ی دەرفەتێك بۆ هاتنی رزگاریدەرێك و 
روودانی موعجیزەیەك دەبێت. ئەو كەسایەتییە لە ئەدەبیاتی 
ئێرانیدا نموونەی وەكوو ناسیرخوسرەوی تێدایە. ئەوەندەی 
كە نەچم بۆ بەرپێی دەس���ەاڵت بەسە و لەوە زیاتر هیچم لە 
دەست نایە. خۆڕاگرییەكی فەردی و زۆر بێ كاریگەر بەشێك 
لە كەسایەتی مرۆڤی ئێرانییە. كاریگەرییەكی تری دەسەاڵت 
لە مرۆڤی ئێرانیدا، ساز كردنی كەسایەتییەكی نەهیلیستە. 
ئەو كەسایەتییە راستییەكان دەبینێت، بەاڵم لەو باوەڕەدایە 
كە مادام هەر خوسرەوەكان جێی یەكتری دەگرنەوە كەوابوو 

تێكۆش���ان بێ واتای���ە. م���رۆڤ پێویس���تە كاری دونیا بۆ 
خوسرەوەكان بهێڵێتەوە و بە كاری ترەوە مژووڵ بێت. ئەم 
الیەنە لە كەس���ایەتی بۆ خ���ەون و خەیال)توهم و هپروت( 
كراوەیە؛ مرۆڤێك كە ئێش���ی راس���تییەكان ب���ە دابڕین لە 
دونیای راس���تی و چوونە ناو دونیای خەیاڵەوە چارەس���ەر 
دەكات. بەم جۆرەیە كە فەرهەنگی دابڕان، گۆشەنش���ینی و 
خەراباتی پێش دەكەوێ�ت. عومەری خەییام، نموونەی هەرە 
بەرچاوی ئەو كەسایەتییە. لە كەسایەتی ئاسایی كۆمەڵگای 
ئێراندا، ئەم الیەنە، تاكەكەس لە بەرامبەر لەزەتی فەردی و 
هۆشبەرەكان كراوە دەهێڵێتەوە. الیەنێكی تر لە كەسایەتی 
دژایەتێكی زۆر شاراوە و نەهێنیكارانە و لە چوارچێوەیەكی 
ئەلیت و بچووك دایە. ئەم شێوازە دژایەتییە چەند كەسێكی 
ئەلیت كە گەل بە بچووك دەبینن، بە پێی ئەوان گەل واتە 
ع���ەوام نەزانن، ئەوان���ن كە لە راس���تییەكان تێدەگەن، بە 
ش���ێوازی زۆر شاراوە نەهێنییەكان الی خۆیان دەهێڵنەوە و 
چاوەڕوانی ئەوەن كە فەلەك بسوورێ و زەمانەی تێگەیشتن 
ل���ەوان بگات. چوونكوو ئەوان لەو باوەڕیەدان كە لە كات و 
زمانی خۆیان لە پێش���تردان. ئەو جۆرە كەسایەتییە، دڵی 
دەس���ەاڵتیش زۆر لە خۆی نائێشێنێ و بەوەی دڵخۆشە كە 
جار و بار لەگەڵ ئەو ئەلیتانەی كە لە ئەو تێدەگەن زۆر بە 
نەهێنی رازەكانیان بە یەكتر دەڵێن. هەڵبەت ئەوە ئەنجامی 
ترس لە دەس���ەاڵتێكی كوش���ەندەیە. ئەو جۆرە بۆچوون و 
كەسایەتییە بۆتە هۆی ساز بوونی زمانێكی زۆر چەند الیەنە 
و پ���ڕ لە مانای جیاواز. ئەدەبیاتی ئێرانی بە هۆی هەبوونی 
ئەو جۆرە كەس���انە كە »حافیزی شیرازی« نموونەی هەرە 
بەرچاویان���ە، پڕ ل���ە رەم���ز و راز و ئیبهامە. س���ەنعەتە 
ئەدەبییەكان���ی ئیجاز و ئیهام و هەموو ئەو تەم و مژەی ناو 
ئەدەبیاتی ئێرانی، س���ەرچاوەی خۆی لەمەوە دەگرێت. ئەم 
جۆرە تەریقەت و گرووپانە بە پێچەوانەی ش���وێنەكانی تری 
جیهان و بەتایبەت ئەورووپ���ا هیچكات نەبوون بە هێزێكی 
تێكۆشانی راستەوخۆ لە بەرامبەر دەسەاڵت. لەگەڵ هەمووی 
ئەوان���ەش ،ش���ێوازێكی ت���ری كەس���ایەتیش ل���ە ئێراندا 
دەردەكەوێ����ت؛ ئەویش كەس���ایەتییەكی س���ەرهەڵدێر لە 
بەرامب���ەر زوڵ���م و زۆرە. ئەو كەس���ایەتییە ك���ە زۆرتر لە 
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دەرەوەی ناوەندەوە دەردەكەون، تێكۆشانێكی راستەوخۆ و 
رێكخس���تنی و بوێران���ە ل���ە بەرامبەر دەس���ەاڵت دەدەن. 
لەمێژووی كۆن دا بابەك، حەس���ەن س���ەباح و لە مێژووی 
نوێش���دا مرۆڤی وەكوو خوسرەوی گۆلسۆرخی نموونەی ئەو 
كەس���ایەتیانەن. كەس���ایەتییە تێكۆش���ەرەكان لە مێژووی 
ئێراندا زۆربەی جارەكان ریش���ەی راستەقینەی دەسەاڵت و 
زیهنیەت���ی ئەویان لێك نەداوەتەوە و وایان بیركردۆتەوە كە 
دەس���ەاڵتی خوس���رەوانی دەس���ەاڵتی تاكی خوس���رەوە و 
هەربۆیەش س���ازكردنی گۆڕانكاری لە كەسایەتی خوسرەودا 
وەكوو رەمزی گۆڕان و چارەس���ەری دیتووە. ئەوەی كە ئەو 
كەس���ایەتییانە نەیانتوانیوە دەسەاڵت نە وەكوو تاكەكەس 
بەڵك���وو وەكوو پەرگال و زیهنی���ەت لێك بدەنەوە خۆی لە 
خۆیدا نیشاندەری كاریگەری زیهنیەتی خوسرەوانی لە سەر 
ئەوان���ە. ب���ۆ وێنە مان���ی، م���ەزدەك، س���یدجەمالەدینی 
ئەس���ەدئابادی، نموونەی ئەو كەسانەن كە وایان دەزانی بە 
كاریگەری دانان لە سەر كەسایەتی شا توانای گۆڕانكارییان 
هەیە. ئەوان هیچ كات لە رازی س���از بوونی ئەو دەسەاڵتانە 
و پێوەندی دینی رەس���می، دەربار و خوس���رەو بەیەكەوە، 
تێنەگەیشتن. لە سەدەی 19 هەم بەدواوە كاریگەری رۆژئاوا 
و بەتایبەت ئینگلیس���ەكان، الیەنێكی تری بە كەسایەتی پڕ 
ل���ە دەردی مرۆڤی ئێرانی زیاد كرد. كاریگەری رۆژئاوا جگە 
ل���ەوەی ك���ە كۆمەڵێ���ك پی���اوی دەوڵەتانی ت���ری لە ناو 
ئێرانییەكاندا پێك هێنا، كەس���ایەتی رۆش���نبیری ئاسایی 
ئێرانیش���ی خس���تە بن كاریگەرییەوە. ئەو كەسایەتیانە كە 
زۆرتر لە سەردەمێك لە ژیانیاندا زۆر رۆژئاوایی و مۆدێڕنیست 
ب���وون، دوابەدوای تێگەیش���تن لە بێچارەس���ەری فورموڵە 
رۆژئاواییەكان، ئەوجارەیان زۆر بە گرانی بۆ الی نەریتەكان 
بای���ان دەداوە. ئەمان���ە ل���ە گێژاوی ناوبەری س���وننەت و 
مۆدێڕنیت���ەدا دەمان���ەوە. ئەم چینە رۆش���نبیرە لەوانی تر 
گرێ���دراوی راس���تی و بەپێوانەت���ر ب���وون. الیەنێك���ی تر 
كەسایەتییەكی زۆر نەتەوەپەرەست و خۆ بە زل بینە. ئەو 
كەسایەتییە كە زۆرتر لە ناوەندەوە دەردەكەوێ، لە بەرامبەر 
گەالن���ی ئێرانی هەتا دوایی خۆی گەورە و پێش���كەوتووتر 
دەبین���ێ، ب���ەاڵم لە بەرامب���ەر دونی���ای دەرەوە بچووك و 

بێ دەسەاڵتە. ئەو كەسایەتییە كە هەمیشە بە هیوای ئەوەیە 
كە ئێران بگەڕێتەوە دەس���ەاڵتی كۆن، ب���ە هەر هاوارێكی 
ناسیۆنالیس���تی هەڵدەس���تێت. ئەو جۆرە كەسایەتییە لە 
راس���تیدا پڕە لە كۆمپلێكس���ی خ���ۆ بچ���ووك دیتن. ئەو 
كەسایەتییە كە لە ژیان، رەفتار و كرداری رۆژانەی دا جگە 
ل���ە چاولێكەری كردن���ی رۆژئ���اوا كارێكی دیك���ە ناكات، 
چاوەڕوان���ی ئەوەی���ە كەس���ایەتییەكی وەكوو كوورش���ی 
هەخامەنش���ی بێتەوە و ئێران بكات ب���ە ئەمریكا و ئەویش 
ببێت ب���ە ئەمریكایی. الیەنێكی تر لە كەس���ایەتی ئێرانی، 
كەسایەتییەكی موحافەزەكاری نەریتییە. ترس و گومان لە 
هەموو شتێك وای لێدەكات كە ئەو كەسایەتییە پەنا بباتە 
نەریتیترین بەش���ەكانی دین و كۆمەڵگا و باشترین خۆراكی 
ئەو دینی رەس���می دەربارییە. ئەو كەسایەتییە بۆ كرداری 
كردنی هەر دەستوورێكی لە سەرچاوەی رەوا پێدان �� جا چ 
خوس���رەو بێت و چ مەرجەعی تەقلید �� ئامادەیە. هەبوونی 
ئ���ەو جۆرە كەس���ایەتییە بۆتە هۆی ئەوەی ك���ە زۆر جار 
دەسەاڵتەكان خۆیان خاوەنی پێگە لە ناو كۆمەڵگا دا بزانن. 
ئەو جۆرە كەسایەتییە بە تێپەڕ بوونی كات، باوەڕمەندیان 
ب���ە پ���ەرگال دەگۆردرێ�تەوە ب���ە بەرژەوەن���دی خوازی و 
رانتگەری. ئەوانەی كە پێشتر بە دوو دەست باوەڕییەكەیان 
گرتبوو ئەم جارە بە دوو دەست گیرفانەكانیان پڕ دەكەن و 
هەموو باوەڕییەكانیان دەفرۆشن. دەسەاڵتی ناوەندی هەوڵی 
داوە نەتەنی���ا فەرهەنگی ناوەند وەكوو زمان و ئەدەبیات و 
زۆر ش���تی دیكەی ناوەندی بە سەر هەرێمە پەراوێزەكان و 
گەالن���ی تر دا زاڵ بكات، بەڵكوو س���ازكردنی مۆدێلێك لەم 
جۆرە كەس���ایەتیانە وەكوو سەركەوتن دەبینێت و بە گرانی 
كاری بۆ دەكات. راگەیاندنی دەسەاڵت لەو بابەتەوە زۆر بە 
جیدی كاردەكات. لە ئەنجام دا ئەو بەشە لە كۆمەڵگای ئەو 
گەالنە كە نیش���تەجێی ش���ارەكانن و هەروەها ئەوانەی كە 
راس���تەوخۆ بە دەوڵەتەوە گرێدراون، كاریگەری ئەم مۆدێلە 
كەسایەتیەیان تێدا ساز بووە. بۆ نموونە لە شارە گەورەكانی 
كوردس���تان و هەروەه���ا لە ناو ئەو كوردان���ەی كە كوردی 
دەوڵەتن، ئ���ەو مۆدێلە رەفتاریانە زۆر بەرچاوە. زیادەڕۆیی 
نابێ���ت ئەگەر بڵیێن گەلێك جار بەش���ێكی زۆر لەم الیەنە 
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ج���ۆرا و جۆرە كەس���ایەتیانە، لە تاكێك���ی ئێرانیدا بەدی 
دەكرێ�ت. كەس���ایەتییەكی كە هاوكات روش���نبیر، دیندار، 
دژب���ەر، نۆك���ەر، پڕئیدیع���ا و بێ ناوەڕۆك ل���ە كارەكتێرە 
شەخیس���یەتییەكانیدا بەدەی دەكریت لە كۆمەڵگای ئێراندا 
وەدەس���ت دەك���ەوێ. كاریگەری بەرفراوان���ی كاپیتالیزم و 
هەروەها بە تێك���ەاڵوی لەگەڵ بەرژەوەندی پەرەس���تی لە 
كەس���ایەتی ئێرانیدا، فەردیەتێكی زۆر قووڵی پێشخستووە. 
ئەو كەس���ایەتییە لە رووبەڕوو بوونەوە لەگەڵ مەس���افەی 
چینایەتی و بێچارەیی لە بەرامبەر دەسەاڵتدا، پڕ دەبێت لە 
كۆمپلێك���س و بە خی���اڵ پەروەرییەكی ك���ە تایبەتمەندی 
ئێرانییە، راس���تییەكانی خۆی دەشارێ�تەوە و ناسنامەیەكی 
زۆر درۆیی���ن بۆ خۆی س���از دەكات. ئەو دونی���ا درۆیینە، 
ئەوەن���دە ئاوێ�تەی كەس���ایەتی ئەو دەبێت كە بۆخۆش���ی 
درۆكانی خ���ۆی باوەڕ دەكات. ئەو جۆرە كەس���ایەتییە بە 
فێڵبازی زۆر بەسیت و فەردی، خۆی رازی دەكات و بچووك 
بوون���ەوەی خۆی دەش���ارێتەوە. زیاد بوونی ئ���ەو تیپە لە 
كەسایەتی، لە ئێرانی ئەمڕۆ و لە كۆمەڵگای شارە گەورەكاندا 
بۆت���ە هۆی ئ���ەوەی كە مرۆڤ بیهەوێ���ت كۆمەڵگایەگی بە 
گشتی مات و گێژ و بە فەردی زیرەك بە ناو بكات. لە تیپی 
كەس���ایەتی ئێرانیدا، جگە لەو تیپەی كە لە س���ەر بنەمای 
راستییەكان لە دژی پەرگال خۆڕاگری دەكات، ئەو تیپانەیتر 
و تێكەاڵوی ئەوان كەس���ایەتییەكی كاتی، هەل پەرەس���ت، 
بێ دیسیپلین و لەرزۆك ساز دەكات كە دەبێتە هۆی ئەوەی 
كە تێكۆشانی درێژخایەن و ئاهەنگین لە دژی دەسەاڵت زۆر 
بەرچاو نەبێت. دەس���ەاڵتی رەها، كەس���ایەتی و نرخەكانی 
مرۆڤایەتی لە كۆمەڵگای ئێراندا، خس���تۆتە بەر هێرشێكی 
رووخێنەر. ئەو هێرشانە تاكی ئێرانی رووبەڕووی قەیرانێكی 
جیدی ناوەڕۆك و ناس���نامە كردووە. ئێرانییەكان زۆرتر لە 
هەر كەس لە سەر تاریخێكی درۆیینی خوسرەوانی دەژین و 
بە درۆ ش���انازی پێوە دەكەن. بەاڵم لە راستیدا ئەوەی كە 
تاك و كۆمەڵ���گا و نرخەكانیان لە ن���او دەبات، زیهنیەتی 
خوس���رەوانی بۆخۆیەت���ی. ئەوەی كە ت���ا ئەمڕۆش تاك و 
كۆمەڵگای ئێرانی لە س���ەر پێ راگرتووە، ئەو نرخانەیە كە 
لە قووڵترین و ریش���ەییترین بەشی كۆمەڵگای كۆنی گەالنی 

ئێران���ەوە دێت. ئەم راس���تیانە بۆ مرۆڤی ئێرانی ش���اراوە 
ماوەتەوە و زیندوو كردنەوەی ئەوان و گەڕانەوەی كەسایەتی 
مرۆڤی ئێرانی بۆ سەر ریشەی خۆی و راستییەكان بەشێكی 

گەورە لە تێكۆشانی زیهنیەتی لەم واڵتەیە.

بێ گوم���ان جەوان���ان لە هەر كەس���ێك زۆرتر لە الیەن 
زیهنیەتی دەس���ەاڵتدارەوە، زەرەرمەندن. كۆمەڵگای ئێران 
لە ژێر كاریگەری عەقڵیەتی خوس���رەوانیدا، كۆمەڵگایەكی 
پیرس���االرە. جەوان ئامرازە و لەناو چوون و بە فیرۆچوونی 
خ���ۆی و هێزەك���ەی زۆر بە ئاس���ایی چ���اوی لێدەكرێ�ت. 
جەوان مەحكووم���ی ئەنجامێكی تراژیكە. ل���ە میتۆلۆژیای 
روس���تەم و سۆهراب لە شاهنامەدا، س���ۆهراب بە فێڵبازی 
ل���ە الیەن پیرەباوكەكەیەوە دەكوژرێ�ت. یان س���یاوەش كە 
هیوای س���ازكردنی گوڕان و بەدیهێنانی ئاش���تی هەیە، لە 
یاریەكانی ناو دەسەاڵت دا زۆر نائومێدانە چارەنووسی مردن 
قەب���ووڵ دەكات. جەوانان لە الیەن دەس���ەاڵتەوە بەردەوام 
بێ ن���اوەڕۆك دەكرێ���ن و درۆ و ناراس���تییان دەڕژێننە ناو 
دەماریان. میتۆلۆژی خوس���رەوەكان، پیرۆزی دینی رەسمی 
و م���ادە بێهۆش كەرەكان، هەموو یەك ش���تن. هەرە دوایی 
كۆماری ئیس���المی بە ملیۆنان جەوانی لەسەر ناوی چوونە 
بەهەشت، بۆ مردن نارد. ئێستاكەش ئەو جەوانانەی كە بە 
رێب���ازی جیاواز پڕ دەبن لە قەی���ران و دواییش بە پەرگال 
دەبەسرێنەوە وەكوو بەسیج، مەترسیدارترین ئامراز لە دژی 
كۆمەڵ���گای ئێرانن. دیاردەی ئیعتی���اد ئەمڕۆكە كۆمەڵگای 
ئێرانی كە یەكێك لە گەنجترین كۆمەڵگاكانی جیهانە، بەرەو 
بێهێ���زی بردووە. لە هیچ واڵتێك وەكوو ئێران پتانس���یەلی 
گ���ەورەی جەوان لە دژی جەوان بۆخ���ۆی بەكار نەهاتووە. 
مرۆڤ دەتوانێت دەس���ەاڵتی خوس���رەوانی ئێ���ران وەكوو 

كۆنترین و بەهێزترین دەسەاڵتی دژەجەوان بە ناو بكات. 

ژن���ان لە كۆمەڵگای ئێراندا هەركات خاوەن رۆڵ بوونە. 
كۆمەڵ���گای رەس���ەنی گەالنی ئێرانی هیچ كاتێك لە س���ەر 
بنەمای بێ رۆڵ كردنی ژن هەڵس���ووكەوتی نەكردووە. هەم 
لە فەرهەنگی زاگرۆس���ی و هەم لە فەرهەنگی س���یتەكان و 
هەم ل���ە فەرهەنگی توركەكاندا، ژن خاوەن ش���وێن و رۆڵ 
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بووە. لە كۆمەڵ���گای فارسیش���دا، ژن ئۆتۆریتەر و بەهێز 
بووە. دەسەاڵتی خوس���رەوانی ئەگەر نەیتوانیوە بەتەواوی 
ژن بێ هێز بكات، میس���یۆنی ئەوی گۆڕی���وە و كردوویە بە 
بەش���ێك لە یارییە گەمارەكانی ناو دەسەاڵت. ژن لە رێگای 
حەرەمخانەوە و بە بەش���داری لە پیالنگێڕییەكاندا، خاوەن 
رۆڵ بووە. كێش���ەكان لەس���ەر بنەمای بەرژەوەندی پیاوە 
دەس���ەاڵتدارەكان و یا گۆڕانی كەسی دەسەاڵتدار بووە. ژن 
رۆڵێكی پشت پەردە و زۆر جار ئامرازی هێزێكی تری شاراوەتر 
و پشت پەردەتر بوون. هەڵسووكەوتی ژنانی حەرەمخانە و 
دەربار وای كردووە كە تابلۆیەكی فێڵباز، دووڕوو و پیالنگێڕ 
ل���ە ژن لە ئێراندا س���از ببێت. ئەم تابلۆی���ە لە تێكەاڵوی 
ژن بە دەس���ەاڵتی خوسرەوانییەوە س���از بووە. دەسەاڵتی 
خوسرەوانی دەسەاڵتێكی پیاو ساالرییە كە لە رێگای داگیر 
ك���ردن و دەس���تدرێژی، تەجاووزی بە هەم���وو كۆمەڵگا و 
گەالن و نرخەكان كردووە و زۆر جار ئەو دەستدرێژیەش���ی 
لەكەسایەتی ژن دا ئەنجام داوە. خوسرەوەكان ژنانی گەالنی 
بن دەستیان دەهێنا ناو حەرەمخانەی خۆیان. لەو رێگایەوە 
ئەو گەالنەیان بەژن دەكرد. لە الیەكی ترەوە دینی رەسمی 
دەربار بەتایبەت ش���ێعەی س���ەفەوی، زەبری كوشندەی لە 
كەسایەتی و میسیۆنی ژن داوە. شێعەی سەفەوی ژن وەكوو 
مڵكی تایبەتی پیاو و دیاردەیەكی ش���ەیتانی نیش���اندەدات 
كە پێویس���تە هەمیش���ە زەبر و زەنگی لە س���ەر بێت. ئەو 
نەریتانەی كە ش���ێعەی سەفەوی لە كۆمەڵگای ئێراندا باوی 
كردووە، زۆربەی لە چوارچێوەی دژایەتی كردن و كۆنترۆڵی 
ژن دایە. شێعەی سەفەوی نەریتی حەرەمخانەی هێنایە ناو 
ماڵباتی ئاس���ایی ئێرانییەوە. ش���ێعەی سەفەوی ژن وەكوو 
خزمەتكاری ناو ماڵ و پێشكەش كەری خزمەتگوزاری جنسی 
بە پیاوەكەی دەناس���ێنێت. ئەو پێناس���ە لە هەموو كتێبە 
ئایینیەكانی شێعەی س���ەفەویدا، زۆر بە روونی هەیە. هەر 
بۆیە ژنی ئێرانی لە ماڵەوە بۆ خاوەنەكەی رازاوەترین ژن و 
بۆ دونیای دەرەوەش كەس���ێكی داپۆشراو و شاراوە لە ژێر 
چاشێو دایە. راستینەی ژن و ریشەداری ئەو لە كۆمەڵگای 
كۆن و سرووش���تی ئێراندا، هێزێكی بەژنی ئێرانی بەخشیوە 
كە گوش���ارەكانی دەس���ەاڵت و زیهنیەتی پیاو س���االرانەی 

دینی رەسمی و نەریتەكان، كەسایەتی رووبەڕووی قەیرانی 
بەردەوام دەكات. هێزی ژن ئەوەندە لە چوارچێوەی نەریتە 
پاش���ڤەرۆەكان، دینە دەوڵەتییەكان و دەسەاڵتدا بەربەست 
دەكرێت كە لە بچووكترین دەرفەت دا گەورەترین هێز نیشان 
دەدات. بەش���داری ژنان لە مەش���رووتییەت و بەتایبەت لە 
شۆڕش���ی 57، ئەوەی بە روونی نیش���ان داوە. دەسەاڵتی 
پەهلەوی دەیهەویس���ت بە ن���اوی مۆدێڕنیزمی ئەورووپایی، 
فەرهەنگ���ی حەرەمخان���ە نەتەنیا لە دەرب���ار و لە ماڵبات 
بەڵكوو بێنێت���ە ناو هەموو كۆمەڵگا. ئەگ���ەر چی ژنان تا 
رادەیەك كەوتنە ناو برۆكراس���ی و چەن���د دام ودەزگایەكی 
رەس���میان پەیدا كرد، ب���ەاڵم لە الی���ەن پەهلەوییەكانەوە 
ژن وەكوو، ماس���كی مۆدێڕن بوونی ئێ���ران بەكار دەهات. 
ژن���ەكان ئەمجارە خزمەتگوزاری پیاوەكانی ناو برۆكراس���ی 
بوون. زۆربەی سیاسەتەكان لە سەر ژن بە رێگای ئەشرەفی 
پەهلەوی كە نموونەی ژن فرۆش���ی لە مێ���ژووی ئێراندایە، 
بەڕێوە دەچوو. پێش���كەوتنی شارنشینی لە الیەكی ترەوە 
ش���ێوازی ژیانێ كە تێ���دا ژن خاوەن رۆڵێك���ی دیاریكەری 
ئابووری بوو، تێكدا و زۆربەی ژنانی لە كۆمەڵگای ش���اردا 
وەك���وو ژنی ماڵەوە ل���ە چوارچێوەی ماڵ���دا بەند كرد. لە 
سەردەمی مۆدێڕنیزم بۆ یەكەمجار بەو شێوازە بەرفراوانە لە 
كۆمەڵگای ئێران���دا، كاری ژن و پیاو جیاواز دەكراوە. هەر 
بۆیەش مۆدێڕنیزم و برۆكراسی، بە پێچەوانەی بانگەشەكان 
بۆت���ە هۆی دوورەپەرێز بوونی ژن لە كۆمەڵگادا. لە الیەكی 
ترەوە خوێندنی بەشێك لە ژنان بوو بە هۆی بەشدار بوونی 
گرووپێ���ك لە ژنەكان لە سیاس���ەت و ئەدەبیاتدا. »فرووغ 
فەرۆخ���زاد« وەكوو ش���اعیر و »ئەش���رەف دهقان« وەكوو 
تێكۆش���ەرێكی چەپ، نەریت شكێنانی ئەو سەردەمە بوون. 
ئەگ���ەر چی ژن���ان رۆڵێكی بەرچاویان لە شۆڕش���ی 57 دا 
هەبوو بەاڵم هاتنە س���ەر دەسەاڵتی ویالیەتی فەقیه ئێرانی 
وەكوو زیندانێكی گەورەی ژنان لێكرد. روانگەكانی شێعەی 
موتەش���ەرعە لە سەر ژن بە ش���ێوازێكی رەسمی لە هەموو 
ش���وێنێك پەیڕەو ك���را و ژن وەكوو پتانس���یەلی خرابی و 
بێ ئەخالقی رووبەڕووی هێرش���ێكی گەورە بووە. ویالیەتی 
فەقیه بە قوواڵكردنەوەی كێش���ە جنسییەكان لە كۆمەڵگای 
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ئێراندا، زەمینەی بۆ لێگەڕین و تەماحی جنس���ی لە س���ەر 
كەسایەتی ژن زیاد كردووە و پەرەی بە دیاردەیەكی وەكوو 
لەشفرۆش���ی و س���یغەی ژنان داوە. بە ه���ەزاران كچ كە لە 
قەیران���دا دەژی���ن بە هەاڵتن لە ماڵ���ەوە دەكەونە ناو داوی 
باندە لەشفرۆشییەكان كە زۆربەیان لە الیەن كاربەدەستانی 
دەوڵەتەوە بەڕێوە دەبردرێن. لێگەڕینی ئازادی ژنان زۆر بە 
زانس���تەوە لە تێكۆشانێكی بە هێزی كۆمەالیەتی و سیاسی 
بەرەو بورژوازەكردن و لێگەڕینێكی فەردەی لە چوارچێوەی 
ئازادی جنس���ی و جل و بەرگدا كانالیزە دەكرێ�ت. نەبوونی 
تێكۆش���انێكی بەهێزی ناس���نامەیی، فیكری و سیاسی لە 
ناو ژناندا، مەیدانی بۆ ئەو سیاس���ەتانە كراوە هێشتۆتەوە. 
كۆماری ئیسالمی ئێران هەروەها دەیهەوێ�ت ژنی تایبەت بە 
دەس���ەاڵتی خۆی و تەسلیمكار س���از بكات. بەسیجی ژنان 
زۆر بە بەرفراوانی كاری لەس���ەر دەكرێ�ت. ژنانی بەسیجی، 
هەم لەبواری فیكری و هەم لە بواری كۆمەاڵیەتی و تەنانەت 
لەبواری جەستەییش���ەوە دەبن بە ژنی پەرگال. لە راستیدا 
بەسیج كردنی ژنان یانێ دوور خستنەوەی ژنان لە نامووس 
و ئ���ەو بەهایانەی كە كەس���ایەتی ژنی لەس���ەر دامەزراوە. 
دیاردەی بە جاس���ووس كردن و بەسیج كردنی ژنان، كاری 
تایبەتی لە سەر دەكرێ�ت. دەوڵەت گەیشتووە بەو ئەنجامە 
كە تێكش���كاندن و تەسلمیگرتنی ژنی كورد تەسلیم گرتن و 
تێكش���كاندنی هەموو گەلی كوردی بەدواوەیە. دەوڵەت ئەو 
ژن و كچانەی كە قەیران و كێشەی ماڵباتی و كۆمەاڵیەتیان 
بۆ دەردەكەوێت، لە ناو دەزگای س���یخوڕیدا وەكوو فاحیشە 
و ل���ە دەرەوەش وەك���وو س���یخوڕ ب���ەكار دەهێنێت. ئەو 
هەڵس���ووكەوتەی رژێم لە كوردستان رۆژبەڕۆژ روو لە زیاد 
بوون دەكات. هەروەها دەوڵەت هێرش لە س���ەر كۆمەڵگای 
كورد و ئاسمیالسیۆنی فەرهەنگی هەرە زۆر لە سەر كچانی 
جەوان���ی كورد پێكدێنێت. كۆمەڵ���گای نەریتی كورد، كچە 
جەوانەكان تەنگاو دەكات و دەوڵەت بە قۆس���تنەوەی ئەو 
هەل���ە، كورد بوون وەك���وو نەریتی ب���وون و دژەژن بوون 
نیش���ان دەدات و رێگای رزگاریش لە خ���ۆ ئینكار كردن و 
چوونە ناو باوەش���ی فەرهەنگی سەردەستی ناوەندی فارس 
نیش���ان دەدات. هەر قوتابخانەیەكی كچانە لە كوردس���تان 

چەند مامۆس���تایەكی بێگانەی س���ەر بە دەوڵەتی لێیە كە 
ئەركیان تەنیا و تەنیا س���ووك كردنی ناسنامە و فەرهەنگی 
كورد لە بەر چاوی كچانی جەوانی كورد و راكێش���كردنیان 
بۆ ناو فەرهەنگی سەردەس���ت و دوابەدوای ئەویش تەسلیم 
كردن و پەیوەس���ت كردنیان بە دەسەاڵتەوەیە. دەزگاكانی 
راگەیاندنی���ش لەو بوارەوە كاری پێویس���ت دەكەن. كچانی 
خ���اوەن بۆچوون و هەڵوێس���تی سیاس���ی، زۆر بە توندی 
هەڵسووكەوتیان لەگەڵ دەكرێ و بۆ ئەوەی پێش لە سیاسی 
بوونی كچانی كورد بگیرێت، رێگای فەرهەنگی رۆژئاوایی و 

هەروەها دیاردەی وەكوو ئیعتیادیان بۆ دەكرێتەوە. 

5� ناڕەزایەتی: 
كۆمەڵگای ئێران بە گشتی كۆمەڵگایەكی ناكۆك لەگەڵ 
دەس���ەاڵتە. بە هۆی جیاوازی لە كاریگەری نەریتی دسەاڵت 
ل���ە فەرهەنگ���ە جیاوازەكانی ناو ئێراندا، ش���ێواز و رەنگی 
دژبەرایەتی جی���اواز بووە. ل���ەو كۆمەڵگایانەی كە رەنگی 
سرووش���تی خۆیان تا رادەیەكی زۆر پاراس���تووە، نەریتی 
خوس���رەوانی نەیتوانیوە كاریگەری زۆر بكات. هەر بۆیەش 
جوغرافیای پێكدادانی راس���تەوخۆ لەگەڵ ئەم دەس���ەاڵتە 
بووە. لە هەموان زیاتر هەرێمی زاگرۆس و گەلی ئەو هەرێمە 
بەتایبەت گەلی كورد، لە خۆڕاگرییەكی راس���تەوخۆ لە دژی 
ئەم چەشنە لە دەسەاڵت دا بووە. ئەو دژبەرانەی راستەوخۆ 
لە دژی دەس���ەاڵت ش���ەڕیان كردووە، زۆرب���ەی خۆیان لە 
هەرێم���ی زاگرۆس و ئەلب���ورز گرتۆت���ەوە. مەزدەكیەكان، 
خورەمدینەكان و ئیس���ماعیلیەكان و بەدەیان نموونەی لەو 
چەش���نە هەیە. لە رۆژگاری ئەمڕۆش ئەم نەریتە كاریگەری 
لە سەر شێوازی نارەزایەتی لەم هەرێمەدا داناوە. فەرهەنگی 
راپەڕین���ی چەكدارانە، لە تاكەكەس و عەش���یرەوە تێپەڕی 
پارتی سیاسی بووە. دەسەاڵتی ناوەندی بە شێوەیەكی زۆر 
دڕندان���ە لەگەڵ ئەم دژبەرایەتیانە هەڵس���ووكەوتی كردووە 
و جگە لە ش���ەڕی چەكداری ب���ە دەزگای پرۆپاگەندەیی و 
دینی���ەوە، هەوڵی داوە ئ���ەو راپەڕینانە نە لەئەنجامی زوڵم 
و زۆری خ���ۆی لە س���ەر گەل دا، بەڵك���وو وەكوو ئەنجامی 
وەحشی بوون و س���ەركەش بوونی زاتی گەلی ئەم هەرێمە 
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بەتایبەت گەلی كورد نیش���ان بدات. دیاردەی راوەس���تانی 
راس���تەوخۆ لە دژی دەس���ەاڵت دیاردەیەكی زۆر نوێ نیە و 
مێژووی ئێران پڕە لەم چەشنە راپەڕینانەی گەلی زاگرۆس. 
جێگای س���ەرنجە كە ئەم ش���ێوازی دژبەریی���ە، زۆرتر لە 
كاتی دەس���ەاڵتە ناوەندی و خوسرەوانییەكان روویداوە، نە 
لە كاتی دەس���ەاڵتی نامەرك���ەزی. چوونكە پێوەندی گەلی 
كورد بە دەس���ەاڵتی خوسرەوانییەوە، پێوەندی داگیركراو و 
داگیركەر، پێوەندی كوێل���ەدار و گەلێكە كە نایهەوێ ببێت 
بە كوێلە، بووە. لە راس���تیدا هیچ قۆناخێكی خوس���رەوانی 
بێ ئەم چەشنە دژبەرایەتییە نەبووە. لە داریووشەوە تاكوو 
كۆماری ئیسالمی، ئەم رەوتە هەر بەردەوام بووە. كوشتاری 
بە هەزاران مادی، بەو پێیە بووە. ش���انامەی فردۆس���ی بە 
بەرفراوانی باس لە ش���ەڕی نۆش���یرەوانی ساسانی لە دژی 
كوردەكان دەكات. دەس���ەاڵت هەمیشە ویستوویەتی گەلی 
كورد بە شێوازی زاتی سەركەش، نامەدەنی و كێویلكە نیشان 
بدات و لە ناو بردن و حوكمداری لە س���ەر ئەو بە ئەركێكی 
س���ەرەكی دەسەاڵت دابنێت. فردۆسی دەڵێت كە كوردەكان 
لە نەسلی ئەو گەنجانەن كە لە دەستی زەحاك هەاڵتن و بە 
ش���ێوازێكی هوڤانە لە شاخەكان دەژیان. هەر بۆیەش كورد 
هەمیشە دژی ئاوەدانییە و وێرانگەر و خرابكارە. كوردەكان 
ئەو یأج���ووج و مأجووجەن كە دەس���ەاڵتەكان پێویس���تە 
دیواری���ان لە دەوریدا س���از بك���ەن. ئ���ەم روانگەیە كە لە 
رۆژگاری ئەمڕۆدا وەكوو روانگەی ئاسایشی بەناو دەكرێت، 
زۆر بە توندی بەردەوامە و یەكێك لە كێشە سەرەكییەكانی 
واڵتی ئێرانە. لە الیەكەوە دەوڵەت هەوڵی بەربەس���ت ساز 
كردن، دیوار دانان و رەوایی پێدان بە سەركوتی بزووتنەوە 
كوردییەكان داوە و لەالیەكی تریش كوردەكان بۆخۆش���یان 
تێكۆش���انیان تەنیا ل���ە البردن و یا ك���ەم كردنی زوڵم لە 
هەرێمی خۆیان داوە. لە راس���تیدا ك���وردەكان هیچكات لە 
ئێراندا، ناس���نامە و ناوەڕۆكی دەسەاڵتیان نەناسیوە و بۆ 
چارەسەری بنەڕەتی مەس���ەلەكە تێنەكۆشیون. تێكۆشانی 
كوردەكان ئەگەر چی هەمیش���ە رەوا بووە، بەاڵم هیچكات 
ل���ە تایبەتمەندی كاردانەوە تێپەڕ نەبووە. ئەم ش���ێوازە لە 
تێكۆشان لە س���ەردەمی مۆدێڕن واتە دەوڵەت �� نەتەوە و 

ویالیەتی موتلەق���ەی فەقیه كە جارێكی تر رووحیان وەبەر 
دەسەاڵتی خوس���رەوانی نایەوە، دیس���ان گرژ بووە، بەاڵم 
تایبەتمەندێ نەریتییەكانی خۆی هەر پاراست. هەر بۆیەش 
راپەڕینی كوردەكان لە س���ەردەمی مۆدێڕن لە بزووتنەوەی 
چەك���داری ئۆتۆنۆم خواز تێپەڕ نەبوو. ك���وردەكان ئەگەر 
چی هەندێك وتاری سیاس���ی نوێیان خستبۆ ناو بەرنامەی 
سیاس���ی خۆیانەوە بەاڵم لە راستیدا و لە كرداردا هیچ كات 
تێكۆش���انێكی قووڵ و بن چینەیی بۆ تێكدانی ئەو نەریت و 
زیهنیەتە خوسرەوانییە كە بە درێژایی سااڵنە پێوەندی كورد 
و ناوەندی وەكوو پێوەندی راپەڕیو و سەركوتكار لێكردووە، 
ئەنجام ن���ەداوە. لێرەدا پێویس���تە ئاماژە ب���ە دوو بابەت 
بكرێت. یەكەم ئازادی كوردەكان پەیوەستە بە گۆرانی تەواو 
لە زیهنیەتی دەسەاڵت، سیاسەت و تێپەڕ بوونی یەكجارەكی 
چەمكی خوسرەوانی لە ناو دەوڵەتدا. ئەوە هاوكات بە واتای 
ئازادی هەموو ئێرانییەكان لە س���ەرەتانێكی كۆنە. ئەوە لە 
الیەكی تریشەوە بەواتای ئەوە دێ�ت كە كوردەكان پێویستە 
وەكوو بەش���ێك لە تێكۆش���انی دیمۆكراتیكی گشتی ئێران 
س���ەر لە نوێ خۆیان بە رێكخستن بكەن و بە پێی دژواری 
ه���ەل و مەرجیان و رۆڵێكی ك���ە لە فەرهەنگ و كۆمەڵگای 
ئێراندا هەیانە، میسیۆنی پێشەنگایەتی ئەو هەڵگرن. بابەتی 
تر ئەوەیە كە تێكۆش���انی كوردەكان ناتوانرێ بەتەواوی بە 
شێواز و رەنگی بزووتنەوە ناوەندییەكان بەڕێوە بچێت. ئەو 
بۆچوونان���ەی كە دەبێژێت تێكۆش���انی دیمۆكراتیكی گەلی 
كورد پێویس���تە تێكۆشانێكی سەداس���ەد سڤیل و پاسیڤ 
بێت، راس���ت نیە. ئەگەر چی بەرفراوان نەبوون و بنەڕەتی 
نەبوونی تێكۆش���انی كوردەكان جێگای رەخنەیە، بەاڵم ئەو 
راس���تیەش هەیە كە خۆڕاگری چەكداری كوردەكان هەم بۆ 
پاراس���تنی كوردەكان بۆخۆیان و هەم بۆ مانەوەی دەنگی 
ئازادیخوازی لە بەرامبەر داگیركاری خوس���رەوانی لە ئێراندا 
رۆڵێكی گرینگی بینیوە. دەسەاڵتی خوسرەوانی دەسەاڵتێكی 
سەربازی و س���ەركوتكەری بەهێزە و ئەو سەركوتكارییەی 
ل���ە هەر كەس زیاتر ل���ە دژی گەلی كورد ب���ەكار هێناوە. 
هەربۆیەش خۆ پاراستن و هەبوونی ئیرادەیەكی چەكداری، 
پێویستە هیچ كات رەوابوونی نەچێتە بەر پرسەوە. دەبێت 
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كە كەسانێك لە شوێنی تری ئێرانەوە باوەڕیان بە پاراستنی 
رەوا نەبێت و ش���ێوازێكی تر لە تێكۆش���ان پەسەند بكەن، 
بەاڵم هیچ كەس بۆی نیە كە مافی خۆپاراستنی میللەتێك و 
لە سەر پێ مانەوەی ئیرادەی ئازادیخوازی ناڕەوا بناسێنێت. 
شێوازی سەرهەڵدان، كاردانەوەی جگە لە كوردەكان لە ناو 

بەلووچەكان و تا رادەیەك لە ناو توركمانەكانیشدا هەیە.

لە ناوەند و ئەو ش���وێنانەی كە كاریگەری دەس���ەاڵت 
لە س���ەر كۆمەڵگا زۆرترە، ش���ێوازی دژایەتی جیاوازترە. 
ل���ە ناوەنددا دژایەتییەكی كە بە گش���تی پەرگال بباتە بن 
پرسیارەوە، رووبەڕووی كاردانەوەی زۆر توند هاتووە. لەبەر 
ئەوەی هەل و مەرجی خۆڕاگریكی گونجاو لە ئارادا نەبووە، 
ئ���ەم جۆرە بزووتنەوانە زۆر زۆر بە ش���اراوەیی ماونەتەوە. 
هێرشی گران لە دژی ئەوانە و ئەو ئانتی پرۆپاگەندە بەهێزەی 
پەرگال لە دژی ئەوان، بۆتە هۆی كەم بوونی ئەم شێوازە لە 
خۆڕاگرییە. دژایەتی لە ناوەند زۆرتر لە سەر بنەمای گۆرانی 
بەشێك لە پەرگال كاری كردووە. بۆ وێنە بزووتنەوەی مانی 
زۆرتر لە س���ەر بنەمای گۆڕانكاری لە دینی رەسمی و كەم 
كردنەوەی دەس���تڕۆیی مووبەدەكان بوو. بە پێی وابەستە 
بوون���ی الیەنە جیاوازەكانی دەس���ەاڵت ل���ە چوارچێوەیەك 
بەناوی دەربار دا، ئەم شێوازە لە دژبەرایەتیش رووبەڕووی 
كاردان���ەوەی توند هات���ووە. بەش���ە جیاوازەكانی پەرگال 
كاتێك دەبینن لە شەڕی ناوخۆی دسەاڵتدا الیەنێك لە الواز 
كردن���ی الیەنێكی تر دا، نەریت و جەوهەری دەس���ەاڵتەكە 
دەخاتە مەترس���ییەوە، یەكتر دەگرن و ئەس���لی دەسەاڵت 
دەپارێ���زن. بۆ وێن���ە كاتێك هۆرمۆز دەیه���ەوێ بە رێگای 
دین���ی مانییەوە دەس���تڕۆیی مووبەدەكان ك���ەم بكاتەوە، 
هەموو الیەنەكانی تری دەرب���ار بەیەكەوە لە ناوی دەبەن. 
ئەم چەش���نە هەڵس���ووكەوتە لە دەس���ەاڵتی خوسرەوانی 
ئێرانی���دا دیاردەیەكی زۆر زۆر بەرچاوە. كاتێك دەس���ەاڵت 
هەبووونی خۆی لە پاراس���تنی ئەسل و نەریتی دەسەاڵت و 
ئەو ئۆرگانانەدا دەبینێ كە كۆڵەكەی دەس���ەاڵتن، هەوڵدان 
ب���ۆ بەهرەمەندی و كەڵك وەرگرتن لە كێش���ەكانی ناوخۆی 
دەس���ەاڵت لەم كاناڵی دەسەاڵتەوە، ساز كردنی گۆڕانكاری 

زەحمەت و مەترس���یدار دەكات. س���ەر نەكەوتنی بە دەیان 
نموون���ە لەو گۆڕانكاری خوازانەی كە ویس���توویانە پەرگال 
لەن���اوەوە بگۆڕن، ئەم راس���تییە نیش���اندەدات. رژێمەكان 
گۆڕاون بەاڵم نەریتەكە بەردەوام بووە. لە راس���تیدا ئەوەی 
كە گرینگە گۆرانی نەریت و زیهنیەتە. ش���تێك كە دژایەتی 
ك���ردن لە بەرامب���ەری، گەورەترین ت���اوان دەبینرێت. ئەو 
كەسانەی كە ویستوویانە كۆڵەكەكانی نەریتی خوسرەوانی 
بگۆڕن هەموو دەس���ەاڵتەكانی دواتری ئەو نەریتە، ئەوێان 
وەكوو دوژمنی هاوبەش���ی خۆیان بینی���وە. ئەو نەفرەتەی 
ك���ە »نیزامولمولك« لە كتابی »سیاس���ەتنامە« دا لە كاتی 
ب���اس كردن لە مەزدەك بەیانی دەكات، لەوەوە س���ەرچاوە 
دەگرێت. ئەگەر تۆ دژبەرایەتییەك بیت كە هەبوونی دەزگای 
خوس���رەوانی و هەروەها ئایدیۆلۆژی رەس���می و كاریگەری 
ئەوان���ت قەبووڵ بێت و تەنیا گفت وگۆت لەس���ەر چۆنیەتی 
بەش���داری بوونی هێزەكان لە ناو خۆی دەس���ەاڵتدا بێت، 
پەرگال تا رادەیەكی زۆر توڵەرانسی بۆ تۆ دەبێت. بۆ وێنە 
دەس���ەاڵتی پەهلەوی بزووتنەوە چەپەكانی لە كوشتارێكی 
هۆڤانە تێپەڕ دەك���رد، لە كاتێكدا كە میللی گەراكان تەنیا 
باس���یان لە كاریگەرییەكی زۆرتری قانوون و گۆڕانكاری لە 
هەندێ���ك بواری برۆكراس���یدا هەبوو، س���زای هەرە زۆر بۆ 
ئەوان دوو یا س���ێ س���اڵ زیندان بوو. ئەو نزیك بوونە لە 
كۆماری ئیسالمیشدا، هەر بەردەوام بوو. تووڕەیی دەوڵەت 
لە بەرامب���ەر بزووتن���ەوەی چەپ و بزووتن���ەوەی گەالن، 
نیش���انی دەدا لەگەڵ تۆلێرانس���ێكی)هاودەنگی بەگوێرەی 
بەرژەوەندی( كە بۆ میللی �� مەزهەبیەكان هەیبوو، بەراوەرد 
ناكرێت. س���ەركوتكاری گەورەی پەرگالی دەس���ەاڵت، وای 
كردووە ك���ە موخالیفەتی ناوگەل ك���ە زۆر جار گۆڕانكاری 
بن چیینەیی���ان دەوێ و هەل و مەرجی رێكخس���تن بوونیان 
كەمترە، موخالیفەتی خۆیان ل���ە زاری ئەو دژبەرایەتییەوە 
بەی���ان بكەن كە باس لە گۆڕانی بن چینەیی ناكات. زۆربەی 
موخالیفەتی ناو گەل كە بە تایبەت پەرگالی باوەڕی رەسمی 
دەبنە بن پرس���ەوە، ناتوانن راستەوخۆ هەڵسووكەوت بكەن 
و ئ���ەو نەریتەی ك���ە لە خۆڕاگری ش���ێعەی عەلەوی بەناو 
»تەقی���ە« بۆیان ماوەت���ەوە بەكاری دەهێن���ن. كۆمەڵگا و 
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هێ���زی موخالیفەتی ناو ئەو لە الیەن دەس���ەاڵتەوە، زۆر بە 
گرانی چاوترسێن كراوە و بچووك ماوەتەوە. هەل و مەرجی 
دەس���پۆتیزمی حاكیم وادەكات كە ریكخستنی سیاسی بەو 
ش���ێوازەی كە بتوانێ، زۆر رێك و پێك گەل تەڤگەر بكات، 
زۆر پێش نەكەوێت. لە الیەكی تریش���ەوە كاریگەری نەرێنی 
دەس���ەاڵت لە سەر كەس���ایەتی ئێرانی بواری بە رێكخستن 
كردن و ئیرادە پێدانی بەرتەس���ك ك���ردووە. دژبەرایەتی، 
كاتێكی دەسەاڵت الواز و یا بەرەو رووخان ببینێ، حەرەكەت 
دەكات. ه���ەر بۆیە مێژووی سیاس���ەت ل���ە ئێراندا پڕە لە 
قۆناخی ئیستیقرار كە بە دیكتاتۆرییەتێكی بە هێز سازبوو 
و قۆناخ���ی دەرەكەوتنی دژبەرایەتی كە ل���ە كاتی قەیران 
و زەعیف بوونی دەس���ەاڵتدا دەركەوتووە. هەر بۆیە كاتێ 
تێكۆش���انی دژایەتی لە ئەدەبیاتی رەسمی سیاسیدا وەكوو 
كاتی نائارام���ی و هەرج ومەرج بەن���او دەكرێت و هەبوونی 
ئەو موخالیفەت���ە و دەركەوتنی قۆناخێكی وەهاش بە الواز 
ب���وون، بێ ئیرادە بوون، ترس���ەنۆك بوون و بێ دەس���ەاڵت 
بوونی خوسرەوەوە دەبەسترێتەوە. واتە لەو وتارەدا زەعیف 
بوونی فەرەهی ئیزەدی لە كەس���ایەتی خوس���رەو دا مەودا 
دەدا ب���ە هەبوونی موخالیفەت. ه���ەر بۆیەش لە نەتیجەی 
دژبەرایەتی���ش دا پێویس���تە خوس���رەوێكی فەرەهمەندی 
بەهێزتر دەركەوێت. لە شانامەی فردۆسیدا، كاوەی ئاسنگەر 
دوای البردنی زەحاك، فەرەیدوون دێنێتە سەر دەسەاڵت كە 
لە توخمی خوسرەوكانە. خوسرەو � راپەڕین � خوسەروێكی 
تر چەرخەیەكی سیاسی لە ئێراندایە كە بەردەوام بوونی ئەو 
نیشاندەری كاریگەری نەریتی دەسەاڵت لە سەر موخالیفەتە. 
ل���ە كاتێكدا لە زاگرۆس كاوە، زەحاك دەرووخێنێ و ئازادی 
بۆ گەل دێنێ، لەو میتۆلۆژییەوە لە ناوەندەوە فەرەیدوونێكی 
تر دێت. دین و باوەڕی رەس���می كاریگەری زۆری لە س���ەر 
شێوازی دژایەتی لە ئێراندا هەیە. جەوهەرەی دینی رەسمی 
لە س���ەر بنەمای رەوای���ی دان و پیرۆز كردنی فەرەهمەندی 
دس���ەاڵتە. هەر بۆیە بە هەر جۆرێ���ك كاریگەری وەرگرتن 
لە دینی رەس���می دێتە واتەی ژیانەوەی نەریتی سیاس���ی 
دەس���ەاڵت، لە قۆناخێكی تر دا و هەر بە دەستی دژبەران. 
گەل بۆ خۆی لەو بوارەوە، زۆر بە گومانەوە هەڵس���ووكەوت 

لەگەڵ دژایەتی دەكات. زۆر جار گەلی ئێران ئاشكرا دژبەری 
بەوە تاوانبار كردووە كە تەنیا ناوی خوسرەوەكان دەگۆڕێت. 
لەالیەكی ترەوە دژایەتی كردن لەگەل نەریتی خوس���رەو لە 
الیەن دینی رەس���می، دژایەتی لەگەڵ دین و ئەخالق بەناو 
كراوە. مانی، مەزدەك، ئیس���ماعیلیەكان، خورەمدینەكان و 
زۆرینەی دژایەتییەكان لەالیەن دینی رەس���می دەسەاڵتەوە 
بە بێ رەوش���تی و بێ ئەخالقی و باڵو كردنی فەرهەنگی دژی 
كۆمەڵگا تاوانبار كراوە. ئەو جۆرە پرۆپاگەندانە كاریگەری 
لە س���ەر كۆمەڵگا هەبووە. كاریگەری ئەو پرۆپاگەندانە لە 
كۆمەڵگای ناوەندی ئێراندا زۆر زۆرتر لە پەراوێزە. ئەم جۆرە 
پرۆپاگەندەیە بەتایبەت لە دژی بزووتنەوەی چەپ كاریگەر 
بووە. دینی رەسمی وەكوو میكانیزمی ئانتی پرۆپاگەندە و 
رەش���كردنی دژبەرەكان بەكار هاتووە. میكانیزمی سەربازی 
و رەش كردن و بەكارهێنانی بەكرێگیراوانی ناو كۆمەڵگا لە 
دژی دژب���ەرەكان وای كردووە كە كۆمەڵگای ئێران هەتاكوو 

ئێستاش لە بەرامبەر دەسەاڵت بەشێوازێك تەقیە بكات. 

لە پێوەندی پەرگال���ی رۆژئاوایی لەگەڵ ئێراندا نەریتی 
دژبەری، ش���ێواز و رێبازی نوێش���ی پێوە زی���اد بوو. ئەو 
دژبەرایەتیانە كە زۆربەیان لە س���ەدەی ن���ۆزەدەوە هاتنە 

ئاراوە ئەمانەن:

1 � دژایەتی چینی ناوینی نەریتی بە رێبەرایەتی 
رووحانیەت: 

رووحانیەت���ی ش���ێعەی س���ەفەوی، ل���ە دوای هاتنی 
س���ەفەوییەكان بەرەبەرە خۆی رێكخست. مەال شێعەكان لە 
دەرباری سەفەوییەكاندا بەشێك لە دەسەاڵت بوون و ئەگەر 
چی بە ش���ێوازی ئەمڕۆیی بە سازی نەببوون بەاڵم خاوەن 
هێزێكی زۆر بوون و تەنانەت شای سەفەوی زۆر جار خۆی 
وەكوو الس���اییكەرەوە)مقلد(ی ئەوان دەناس���ی و لە پشت 

 رێب���ازی نوێ دژب���ەری دواب���ه دوای پێوەندی                                             

به پەرگالی رۆژئاواوه
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واڵتیئازاد
س���ەری ئەوان نوێژی دەكرد. حوكوومەتە نامەركەزییەكانی 
دوای سەفەوییەكان ئەگەر چی شێعە بوون بەاڵم رووحانییەت 
راستەوخۆ لە ناو دەسەاڵتی ئەواندا نەبوو، بەڵكوو لە پەنای 
دەسەاڵت بوو و پێوەندییەكی باشی لەگەڵ دەسەاڵت هەبوو. 
دوابەدوای هاتنی بازرگانی بەرفراوانی ئەورووپی لە سەردەمی 
ناسرەدین ش���اوە و مەترسی س���از بوون بۆ چینی بازاری 
نەریتی و هەروەها كاریگەری دەوڵەتە رۆژئاواییەكان لەسەر 
دەسەاڵتی قاجارەكان، مەالكان بە ناوزەدكردنی پاشایەكانی 
قاجار وەكوو بێ كفایەت و بێ دەسەاڵت، خوازیاری ال بردنی 
دەس���تڕۆیی و تیجارەتی ئەورووپیەكان بوون. لەس���ەر ئەو 
بنەمایەش رووحانیەت وەكوو پێشەنگی چینی ناوینی نەریتی 
ب���وو بە هێزێكی دژب���ەر. رووحانیەكان ب���ەو كاریگەرییەی 
لەس���ەر گەل هەیانبوو، چاالكی پرۆتێستۆیی)ش���ەرمەزار 
كردن���ی( گەورەیان ئەنجام دا و دەوڵەتیان بە چۆك داهێنا. 
لەوانە مرۆڤ دەتوانێت بە مەسەلەی »تەحریمی تەنباكوو« 
ئیشارە بكات. مەالكان شێوازێكیان بە ناوی »تحسن« واتە 
»بەس���ت نشینی« هێنا كە گەل بە شێوازێكی پرۆتێستۆیی 
لە ش���وێنێك كۆ دەب���ووە و كار و ژیانیان رادەوەس���تاند. 
بەش���داری رۆش���نبیرانی نوێخواز ل���ەو چاالكیانەدا، بوو بە 
هۆی ئەوەی ك���ە هەندێك داخوازی ن���وێ وەكوو قانوون، 
عەداڵەتخان���ە وات���ە دادگا و لە ئەنجامدا مەش���رووتییەت 
ببێت بە دروش���می ئەم بزووتنەوانە. رووحانیەت هیچكاتێك 
الیەنگ���ری الچوونی دەس���ەاڵتی شاهەنش���اهی بە گش���تی 
نەبووە. لە س���اڵی 1342 بەدواوە بە رێبەرایەتی خومەینی 
وتاری البردنی شا و دەسەاڵتداری راستەوخۆی رووحانیەت 
هاتە ئاراوە. رووحانیەت بە بەش���داری لە مەش���رووتییەت 
هەوڵی ئەوەی دەدا كە لە پەرگالێك دا كە دەس���ەاڵتی شا 
س���نووردار دەبێت لە رێ���گای ئەندامێتییەكی بەرفراوان لە 
مەجلیسی ش���وورای میللی لە دەس���ەاڵتدا رۆڵی سەرەكی 
ببینن. دوابەدوای سەركەوتنی مەشرووتییەت كاتێك چینی 
رۆش���نبیری نوێخواز باس���یان لە قانوونی نوێ بە جێگای 
ش���ەرع و هەروەها س���از بوونی دادگای نوێ و ئەستاندنی 
هێزی دادوەری لە دەس���ت مەالكان كرد، لە نێوان مەالكان 
و رۆش���نبیران شەڕی گەورە س���از بوو. دەسەاڵتەكان زۆر 

جار ئەم ش���ەەڕیان بۆ بێ واتا كردنی قانوون و دژەئیسالم 
نیشاندانی دەستووری بن چینەیی بەكار هێنا. لە سەردەمی 
دوای كودەتای 1299 كاتێك رەزاخان پێشنیاری دامەزراندنی 
كۆماری كرد، دژبەری هەرە س���ەرەكی ئەو لە مەجلیس���دا 
مەالكان بوون. دوا بەدوای هاتنی س���ەر دەسەاڵتی رەزاشا 
و دەسپێكردنی ئیسالحاتی)چاكسازی( رەزاخانی، مەالكان 
لە الیەن دەوڵەتەوە س���ەركوت كران و لە دەس���ەاڵت دوور 
خرانەوە. دوای تەبعیدی رەزاخان هەتا كودەتای 1332 كە 
جارێكی تر دیكتاتۆرییەتێكی گ���ران دادەمەزراوە، مەالكان 
جارێك���ی تر هاتنەوە مەیدانی سیاس���ەت. ئەوان لە الیەك 
دژایەت���ی هێزە چەپەكانیان دەك���رد و الواز كردنی حیزبی 
توودەیان بە ئەركی سەرەكی خۆیان دەزانی و لەو بوارەوە 
خاڵی هاوبەشیان هەم لەگەڵ شا، هەم لەگەڵ ئینگلیسەكان 
و هەم لەگ���ەڵ ئامریكاییەكان هەبوو. لەالیەكی تریش���ەوە 
ل���ە میللی كردنی نەوت دا لەگ���ەڵ میللییەكان لە هاوكاریدا 
ب���وون و لە جەبه���ەی میللی دا جێگای���ان هەبوو. مەالكان 
دواتر لە جەبهەی میللی دابڕان و بوونە هۆكارێكی سەرەكی 
تێكشكاندنی »موس���ەدیق«)مصدق(. بەشێك لەوان دواتر 
بە س���از كردنی نیهزەتی ئازادی واتە میللی مەزهەبییەكان 
رۆڵی���ان هەبوو. مەالكان هاوكات لەو س���ەردەمەدا گرووپی 
چەك���داری ش���اراوەیان بەڕێوە دەبرد. كوش���تنی چەندین 
كەس���ایەتی ب���ەرزی دەربار لە الی���ەن ئەوان���ەوە، میللی 
كردنی نەوتی خێراتر كرد. فیداییانی ئیس���الم ئەو گرووپە 
چەكدارییە بوون كە راس���تەوخۆ و زۆر ش���اراوە پێوەندیان 
لەگەل موجتەهیدەكان هەب���وو. دوابەدوای كودەتای 1332 
دامەزراندن���ی دیكتاتۆرییەكی نوێتر، دەس���ەاڵتی ش���ا بە 
تۆلەرانسێكی زۆرەوە لەگەڵ مەالكان هەڵسووكەوتی دەكرد. 
ئەو كاتە رووحانیەت لە سێ بەشەوە پێك دەهات. بەشێك 
كە بەناوی نەهزەتی ئازادی و لەچوارچێوەی مەشرووتییەت 
دا و لەگەڵ چەندین رووناكبیری مەزهەبی و لیبەراڵ كاریان 
دەكرد كە یەكێك لەوانە »ئایەتولال تاڵەقانی« بوو. گرووپی 
دووهەم ئەو موجتەهیدانە بوون كە راستەۆخۆ دەستێوەردانی 
سیاسەتیان نەدەكرد و لە مەس���افەیەكی دیاریكراو لەگەڵ 
دەوڵەتی ش���ا دا دەمانەوە. »ئایەتولال برووجێردی« لەوانە 
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بوو. دەس���تەی س���ێهەم، ئەو مەالیانە بوون كە الیەنگری 
شۆڕش���ی ئیسالمی و هەڵوێستی رادیكاڵ بوون لە بەرامبەر 
دەوڵەتی ش���ا كە هاوپەمانی ئیس���رائیل بوو. سەركەش���ی 
ئەوان���ە »رووحولال خومەینی« بوو. دەس���تەی دووهەم، بە 
مردنی ئایەتۆاڵ برووجێردی و پڕ كردنی جێگای ئەو لە الیەن 
خومەینییەوە، بە پراكتیكی كەوتنە ناو مەیدانی سیاسەتی 
ئێران���ەوە. خومەینی كە دامەزرێنەری تی���ۆری حوكمداری 
راستەوخۆی مەالكان بوو، لە هەموو قۆناخەكانی تێكۆشان 
لە دژی شا دا زۆر باسی لەو بۆچوونە كۆنەی خۆی نەدەكرد 
و بزووتنەوەی توندڕەوی ئیس���المی قۆن���اخ بە قۆناخ كرد 
بە ناوەندی تێكۆش���ان لە دژی شا و رۆڵی رێبەرایەتی ئەو 
تێكۆشانەش���ی گرتە ئەس���تۆ. الیەنی توندڕەو لە دژایەتی 
لەگەڵ شۆڕش���ی سپی ش���ا و میللەت هاتە مەیدانەوە و لە 
سالی 1342 بە دواوە و هەتا رووخانی شا بە ئەكتیڤی رۆڵی 
بینی. دژبەرایەتی چینی ناوینی نەریتی لەگەڵ شا و هەروەها 
نارازی بوونی گەل لە مۆدێڕنیزمی رۆژئاوایی پەهلەوییەكان 
و دابڕانی ئێران لە جێهانی ئیس���الم و دۆس���تایەتی لەگەڵ 
ئیس���رائیل، بوو بە هۆی بەهێزتر بوونی وتاری دینی لەناو 
گەل���دا و ئەوەش رۆڵی پێش���ەنگایەتی رووحانیەتی بەرزتر 
دەك���ردەوە. لەالیەك���ی ترەوە ش���ێوازی رێكخس���تنكردنی 
ئیس���المییەكان زۆر بەرفراوان بوو. مەالی هەموو مزگەوتە 
ش���ێعەكانی سەرانسەری ئێران گرێدراوی سازی رووحانیەت 
بوون و ئەوەش وای دەكرد كە زۆرینەی مزگەوتەكان وەكوو 
بنك���ەی رێكخس���تنی ئەوانی لێبێت. لە الیەكی تریش���ەوە 
گرووپە ئیس���المییەكان و ئەو خوێندەوانانەی كە الیەنگری 
رووحانی���ەت نەب���وون و بەاڵم تەش���ەیوعیان وەكوو خاڵی 
س���ەرەكی ناسنامەیی ئێران دەدیت، بە تێكۆشانی ئەوانەوە 
پەیوەس���ت بوون. بەم ش���ێوەیە رووحانیەت لە تێكۆشان 
لە دژی ش���ا دا گەورەترین رۆڵیان بینی. رووحانیەت دوای 
مردن���ی خومەینی لە ئەنجامی پاوان كردنی دەس���ەاڵت لە 
الیەن بەش���ێك لەوان���ەوە و هەروەها بەهۆی پێش���كەوتنی 
چینێكی بازرگانی نوێتر بوو بە دوو دەستە و بەشێك لەوان 
لە بەش���ی لیبەراڵتر و ریفۆرمخواز جێیان گرت. ئەم بەشە 
ئێس���تاكە، ناكۆك لەگەڵ ئەو ویالیەتە فەقیهە لێكدەدەنەوە 

كە خومەینی باسی لێوە كردووە. ئەم مەالیانە ئەمڕۆكە لە 
دژایەت���ی ناوخۆی پەرگالدا رۆڵی بەرچاویان هەیە. هەندێك 
لەوان���ە كە بەتەواوی لە پ���ەرگال وەدەرنراون، بە وتارێكی 
رادیكاڵتر پ���ەرگال رەخنە دەكەن و لە بواری مەعنەوییەوە 
كاریگەرییان لە س���ەر دژایەتی و لەن���او بردنی رەوابوونی 
ویالیەتی فەقیه هەیە. »ئایەتولال« مونتەزیری پێش���ەنگی 

ئەوانە بوو.

2� ئەحزاب: 
حیزب بەو ش���ێوازەی كە لە دونیای ئەمڕۆكە دا هەیە، 
بۆ یەكەم جار بناخەكەی لە س���ەردەمی مەش���رووتییەت و 
بە ش���ێوازی كومیتە و ئەنجومەن دام���ەزرا. ئەو كۆمیتانە 
لە س���ێ رێچكەی سەرەكی پێكدەهاتن: یەكەم خەتی چەپ 
كە خوازیاری گۆڕانكاری رادیكاڵ لە پەرگالی دەس���ەاڵت و 
كۆمەڵ���گا دابوو. ئەوانە زۆربەی���ان ئازەری بوون و بە هۆی 
پێوەن���دی لەگەڵ باك���وو و هەروەها رووس���یە كە لەكاتی 
ش���ۆڕش دا ب���وو، چەپگەرای���ی تێیاندا پێ���ش كەوتبوو. 
حیزب���ی »ئیجتماعیون���ی عامیون« یەكەمی���ن پارتی چەپ 
بوو كە دواتر ناوی بە پارتی سوس���یال دیمۆكرات گۆڕدرا. 
ئەوانە لەگ���ەڵ میللیگەراكان پێكەوە الیەن���ی ئازادیخواز و 
یان لیبەرالی مەجلیس���ی ئەو كاتەی ئێرانیان س���از دەكرد 
و هەم لە دژی ش���ا و هەم لە دژی راس���تگەرا نەریتیەكان 
رادەوەس���تان. چەپەكان دواتر لەقی كۆمۆنیستیان)فرقەی 
كمونیس���ت( دامەزراند. لەقی كۆمۆنیست، دوابەدوای هاتنە 
سەر دەسەاڵتی رەزاشا، بە توندی سەركوت كران. جیلێكی 
تر لە چەپەكان لە 1316 ل���ە رێگای خواندەوانێكی ئێرانی 
كە لە ئەورووپ���ا خوێندبووی و كتێبە ماركسیس���تەكان و 
كۆمۆنیستەكانی رووس���یەی وەردەگێڕاوە، ساز بوو. ئەوان 
ك���ە بە 53 كەس دەناس���رێن لە الی���ەن دەوڵەتەوە گیران 
و دوابەدوای الچوونی رەزا ش���ا و ئازاد بوونیان لە س���اڵی 
1320 حیزبی توودەیان ساز كرد. حیزبی توودە لە مێژووی 
ئێران���دا گەورەترین و بەكاریگەرتری���ن حیزبی چەپ بووە. 
لەمەو بەدوا هەموو ئەو حیزبانەی كە رەنگی چەپیان هەیە، 
بە جۆرێك بە رێچكە و نەریتی حیزبی توودەوە بەس���ران و 
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واڵتیئازاد
هەمان كێشەكانیش���یان تێدا دوپات بۆتەوە. حیزبی توودە 
وەكوو دووهەم نەس���لی چەپ لە ئێران زۆرتر لە فارسەكان 

پێكدەهات و چەند كێشەی سەرەكی هەبوو:

یەك���ەم، حیزبی توودە بەرنامەیەكی ئەوتۆی بۆ گەالنی 
ئێران نەبوو. هەر بۆیەش ئەو توودەییانەی كە دەیانویست 
بە جۆرێك لە هەرێمی خۆش���یان كاربكەن دواتر لەو حیزبە 
دابڕان. ئەگەر چی توودەییەكان لە رواڵەت دا دواتر باس���ی 
ماف���ی گەالنیان كرد ب���ەاڵم ئەوە تەنیا لە نووس���راوەكاندا 
مای���ەوە و فەرهەنگ���ی ناوەندی سەردەس���ت بەس���ەر ئەو 
حیزبەدا زاڵ بوو. لە راس���تیدا نەتەنیا توودە، بەڵكوو چەپ 
بەگش���تی لە ئێران هیچكاتێك بەتەواوی لە ناس���یۆنالیزمی 
ئێرانی دانەبڕا و زۆر جار بە ئاشكراش بە سووكایەتی كردن 
ب���ە فەرهەنگی گەالنی تر هەرج���ۆرە داكۆكییەكی لە مافی 
فەرهەنگی و نەتەوەیی گەالنیان وەكوو پاش���ڤەڕووی بەناو 
كرد. لەقی دیمۆكرات���ی ئازەربایەجان و حیزبی دیمۆكراتی 

ئێران لە توودە دابرابوون.

 دووهەم، حیزبی توودە خۆی بە نوێنەری پاراس���تنی 
بەرژەوەندییەكانی سۆڤیەت لە ئێراندا دەبینی و ئیستراتیژی 
و كاری خۆی لە سەر ئەو بنەمایە دادەمەزراند. هەر بۆیەش 
لەو كاتانەدا كە س���ۆڤیەت و دەوڵەت���ی ئێران لێك نیزیك 
دەبوونەوە، لەو حیزبەدا قەیران س���از دەبوو. نزیك بوونی 
بەرژەوەن���دی خوازانەی س���ۆڤیەت لە چەپ ل���ە ئێراندا و 
دۆس���تایەتی ئەو دەوڵەتە لەگەڵ شا بووە هۆی ئەوەی كە 
چەن���د جار لە توودەدا لەت بوون س���از ببێ���ت. دەوڵەتی 
پەهلەوەی بە تاوانبار كردنی توودەییەكان بە جاسووس���ی 
بۆ س���ۆڤیەت زۆر بە توندی س���ەركوتی دەكردن. كۆماری 
ئێس���المیش دوا بە دوای دامەزرانی هەر بەم بیانۆوە هەموو 
س���ەرۆكەكانی توودەی خس���تە زیندان و ئەو پارتیەش���ی 

داخست. 

سێهەم، حیزبی توودە بە پێی تیۆری ماركسیستەكانی 
سۆڤیەتی خۆی بە نوێنەری چینی كرێكاری شاری دادەنا و 
لەو بوارەوە رێكخستنی دەكرد. توودەییەكان زۆرتر بە دوو 
چینی خوێندەوان و كرێكاری شارەكان بەرێكخستن ببوون. 

ئەگەر چی لەو بوارەش���ەوە سەركەوتووانە هەڵسووكەوتیان 
دەكرد ب���ەاڵم بە هۆی لە بەر چاو نەگرتنی راس���تینەكانی 
كۆمەڵگای ئێران و هەوڵ نەدان بۆ كاریگەر بوون لە س���ەر 
بەشی نەریتی كۆمەڵگاش، ئانتی پرۆپاگەندەكانی دەوڵەت 
و م���ەالكان و میللیگ���ەراكان لە دژی ئەوان لەس���ەر گەل 
كاریگەری دانا. توودە نەیتوان���ی زۆر بە بەرفراوانی لە ناو 
كۆمەڵ���گا ریش���ە داكوتێ و لە نەتیجەی هێرش���ی دەوڵەت 

تێكشكا.

 چ���وارەم، س���ەركردایەتی ت���وودە زۆر ب���ە ئی���رادە 
هەڵس���ووكەوتی نەدەكرد و س���ەرەڕای ئەوەی كە بەش���ی 
چەكداری هەبوو، بەش���ێك لە ئەفسەرانی ئەرتەش سەر بە 
ت���وودە بوون ب���ەاڵم لە كاتی كودەت���ای 1332 توودە ئەو 
هێزەی خۆی بەكار نەهێنا و زەربەی وێكەوت. توودەییەكان 
نەیانتوانی خۆی���ان و الیەنگرانیان و كۆمەڵگا لە بەرامەبەر 

هێرەشەكانیان دا بپارێزن. 

پێنجەم، كێشەی س���ەرەكی توودە لە رێبەرایەتی ئەو 
دابوو. رێبەرایەتی توودە فەرهەنگێكی پاوانخوازی و بەرچاو 
تەنگی���ان تێدا زاڵ ب���وو و لە ناو خۆی حیزب دا ش���ەڕی 
دەسەاڵت و یەكتر لە مەیدان بەدەر كردنیان بەڕێوە دەبرد. 
ت���وودە خۆی وەك تەنیا حیزبی مەیدانی سیاس���ەتی چەپ 
لە ئێراندا دەدیت و دەیویس���ت هەر رێكخس���تنێكی تر لەو 
مەیدان���ەدا وەدەر نێت. ئەو فەرهەنگ���ە بەرچاو تەنگییەی 
حیزب���ی توودە و رێبەرایەتییەك���ەی، دواتر تێپەڕی هەموو 
ئەو حیزبانە بوو كە لە بەش���ی چەپ دا سیاسەتیان دەكرد 
و بە جۆرێك بە رێچكەی توودە دا دەرۆیش���تن. لەت بوون، 
بەش���ێكی بەردەوامی حیزبە چەپەكان ل���ە ئێراندایە كە لە 

فەرهەنگی توودەوە سەرچاوە دەگرێت. 

شەش���ەم، ت���وودە حیزبێك ب���وو كە دەیویس���ت بە 
هەر ش���ێوازێك بێ���ت، بگات بە دەس���ەاڵت. ی���ان لە ناو 
دەس���ەاڵتدا خۆی بە جێی بكات. هەربۆیەش زۆر جار بنەما 
ئایدیۆلۆژیكەكانی دەبوون بە فیدای پراگماتیزمێكی سیاسی 
و پێوەندییەكانیان نهێنی و ئاشكراكانیان لەگەڵ دەسەاڵت. 
توودەییەكان دوابەدوای هاتنە س���ەر دەس���ەاڵتی كۆماری 
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ئیس���المی بۆ ئەوەی كە هەلوێس���ت نەگرتن و تێكۆش���ان 
نەكردن لە بەرامبەر پاوانخوازی، هێرش���كاری و یەكدەست 
سازی ئیسالمێ توندڕەوە كان رەوا بكەن، دەستیان كرد بە 
س���از كردنی ئەو تیۆرییەی كە ئەو ئیسالمیانە هەڵقواڵو لە 
كۆمەڵگان و لە قۆناخەكانی دواتر بەرەو سۆسیالیزم دەچن. 
ئەوان هەروەها دروشمی دژەئەمپریالیستی توندڕەوەكانیان، 
وەك���وو س���ەلماندنی تیۆرییەك���ەی خۆی���ان دەهێنایەوە. 
توودەیی���ەكان هەموو ئەو الیەنان���ەی كە لەبەرامبەر رەوتی 
توندڕەوی���ی الیەنگران���ی ویالیەت���ی فەقی���ه خۆڕاگرییان 
دەك���رد، وەكوو ئاژاوەچی و ماجەراج���وو بەناویان دەكرد. 
س���ەركردەكانی توودە زۆر ئۆپۆرتۆنیستانە دەیانویست لەو 
ئاوە لێڵەی دوای ش���ۆڕش ماسی بگرن و شوێنێك بۆخۆیان 
لە ناو دەسەاڵت بكەنەوە. ئەوان خومەینییان وەك رێبەری 
راس���تەقینەی گەل بە هەموو الیەنە راست و چەپەكانیەوە 
دەناس���اند. حیزبی توودە دواتر بە تاوانی جاسووس���ی بۆ 
سۆڤیەت هەموو س���ەركردەكانی گیران و زۆربەیان تۆبەیان 
كرد. ئەوان گەڕانەوەی خۆیان لە رێبازی سۆسیالیزم راگەیاند 
و دانیان بە خەڵەت بوونی ئ���ەم رێبازە دانا. »كیانووری« 
و »ئیحسانی تەبەری« لە رێوەبەرە بەناو بانگەكانی توودە 
بوون. مێژووی توودە سەرەڕای ئەو كێشانە كە بوونە هۆی 
تێكش���كانی ئەو بزووتنەوەیە، خاوەن الیەنێكی خۆڕاگری و 
قارەمانێتیش���ە. دوابەدوای كودەتای 1332 بە دەیان كەس 
لە رێوەبەران و ئەندامان بەتایبەت ئەو كەس���انەی كە سەر 
بە بەشی س���ەربازی حیزب بوون، یان ئیعدام كران و یا لە 
ژێر ئەش���كەنجەی هۆڤانە گیانیان لە دەستدا. قارەمانێتی 
و خۆڕاگری كەس���انێك لەوانە، بوو بە سیمبۆلی خۆڕاگری 
مرۆڤی ئێرانی لە بەرامبەر دەس���ەاڵتی ش���ا. كەس���انێكی 
وەكوو »خوسرەوی گولس���ورخی« و »خوسرەوی روزبێه« 
ب���ە هەڵویس���تی قارەمانانەیان لە كات���ی دادگایی كردن و 
ئیعدام دا، ئی���رادەی بە هێزی مرۆڤی ئازادیخوازی ئێرانیان 
لە بەرامبەر دەس���ەاڵتدا نوێنەراتی كرد. نەسلی سیهەم لە 
چەپ لە ئێراندا لە س���ااڵنی دوای���ی 1340 دامەزرا. ئەوانە 
زۆربەی ل���ە خوێندەوانی زانكۆكان بوون كە لە پرۆس���ەی 
مۆدێڕن كردنی ئێراندا دامەزراب���وون و بەرفراوان كرابوون. 

ئەوانە لە ژێر كاریگەری شەپۆڵی چەپی جیهانی و بە رەخنە 
گرتن لە ئەمپریالیزمی س���ۆڤیەتی دەس���تیان بە كار كرد. 
ئەو خوێندەوانان���ە، توودەییەكانیان بە تیۆری بوونی زیاتر 
ل���ە رادە و وابەس���تە بوون بە س���ۆڤیەت تاوانبار دەكرد و 
هەوڵیان دەدا تێكۆش���انێكی پراكتیكی و نزیك بە روانگەی 
مائۆئیستی و كاسترۆئیستی بەڕێوە ببەن. ئەوانە الیەنگری 
ش���ەڕی چریكی بوون. بەناوبانگترین حیزبی ئەم بەش���ە، 
»چریكەكان���ی فیدایی خەڵك« بوون. ئەوانە دەس���تیان بە 
زنجیرەیەك چاالكی لە دژی هێزە ئاسایش���ییەكانی دەوڵەت 
ك���رد. یەكەمین چاالكی چریكی ئەوان لە س���اڵی 1349 لە 
هەرێمی گیالنی باك���ووری ئێران و لە بەرامبەر پایەگایەكی 
هێزەكانی ژاندەرمەری بە ناوی چاالكی »سیاهكەل« بوو كە 
ورەی لە هەموو الیەنەكان و تەنانەت الیەنە ئیس���المیەكاندا 
س���از كرد و هان���دری ئەوانیش بوو ك���ە چاالكی چەكداری 
ل���ە بەرامبەر رژێمی پەهلەوی دەس���ت پێبكەن. ئەگەر چی 
زەربەیان لە هێزەكانی دەوڵەت دا و توانییان رووحیە بدەن 
بە گەل و ئەفس���انەی تێكنەش���كانی هێزە ئاسایشییەكانی 
رژێمی پەهلەوی پووچەڵ بكەن بەاڵم لە ئەنجامی كاردانەوە 
و ئۆپەراس���یۆنی دەوڵەت دا زۆربەی سەركردایەتییەكەیان 
كوژرا و تەنیا چەند كەس���ێك لە رێبەرایەتیان توانی خۆی 
دەرباز ب���كات. لە س���ەركردەكانی فیداییانی خەڵك كە لە 
ش���ەڕ لەگەڵ هێزە ئاسایشییەكانی رژێم گیانیان لە دەست 
دا دەتوانین »بیژەن جەزنی، حەمید ئەش���رەف، خوس���رەو 
روزبە، ئەمیر پەرویزپویان و هتد« ناو ببەین. گوشارەكانی 
دەوڵەت، قووڵ نەبوون لە ئایدیۆلۆژیدا و زاڵ بوونی رەنگی 
سیاسی و پراكتیكی تێكۆشان بەسەر بواری فیكری دا وای 
كرد كە بەر لە شۆڕش ئەم پارتە لەت ببێت. بە دوو الیەنی 
زۆرینە)اكپریت( كە خوازیاری بەردەوامی تێكۆشانی چریكی 
بوو و كەمینە)اقلیت( كە الیەنگری تێكۆشانی سیاسی بوو، 
دابەش ببێ. نەس���لی س���ێهەمی چەپ بەر لە شۆڕش زۆر 
الواز ببوو. لە الیەكی تر بە هۆی نزیك بوونی دروش���میانە 
و یۆتۆپیك لە بابەتەكان لە نرخاندنی راستینەی كۆمەڵگا، 
الیەنەكان و رووداوەكاندا بێ توانا مانەوە. ئەم هۆكارانە بووە 
هۆی ئەوەی كە دواتر زۆر بە ئاس���انی فریوی دروشمی دژ 



59

واڵتیئازاد
بە ئەمپریالیزمی ئیس���المییەكان بخۆن، لە كات و ش���وێنی 
خۆیدا هەڵوێس���تی سیاسی و رێكخس���تنی نەگرن و ئیرادە 
نیش���ان نەدەن و لە الیەن الیەنگرانی ویالیەتی فەقیهەوە لە 
مەیدان بەدەر بكرێن. ئەو بەشەی لە چەپەكان و بەتایبەت 
لە چریكەكان ك���ە الیەنگری ئەوە بوو كە بە هۆی دژایەتی 
كردنی ئیس���المییەكان پێویستە پش���تگیری ئەوان بكەن، 
هەموویان لە الیەن هێزە ئیسالمییەكانەوە گیران و سەركوت 
ی���ا ئیعدام كران. بەش���ێكی تر لە چەپەكان ویس���تیان بە 
بەش���داری لە كۆمەڵەی شۆڕشگێرانی كوردستان و گۆڕینی 
ئەو حیزبە بە حیزبی كۆمۆنیس���تی ئێران خەباتی چەپ لە 
كوردس���تانەوە بەردەوام بكەن، بەاڵم هەڵویست و خیتابی 
ناسیۆنالیس���تی ئەوان و ش���ێوازی ژیانی دوور لە نەریت و 
ب���اوەڕی گەل، ب���وو بە هۆی لەت بوونی كۆمەڵە و پش���ت 
كردنی گەل���ی كورد لەوانە. لە س���ااڵنی 60 بە دواوە ئیتر 

شتێك بە ناوی چەپ لە ئێراندا نەماوە.

� بزووتن���ەوە ناسیۆنالیس���تییەكان: بزووتنەوەی 
ناسیۆنالیس���تی لە ئێران دەگەڕێتەوە بۆ سەدەی نۆزدەهەم 
و ل���ەو كاتەوە كە كەس���انێك لە ئێرانییەكان دەیانویس���ت 
بە بەكارهێنانی زانس���تی رۆژئاوایی ئێران بگەڕێننەوە هێز 
و گەورەی���ی راب���ردوو. ئەوانە زۆرتر كەس���انێكی ناوخۆی 
دەربار و یا گرێدراوی چینی ئەش���رافیەت بوون و بەش���ێك 
لەوانە لە مەدرەس���ەی دارولفنون كە بە شێوازی رۆژئاوایی 
دامەزراب���وو، بوون و دواتریش ل���ە وەاڵتەكانی ئەورووپایی 
خوێندبوویان. ئەوانە سێ ئامرازی مشرووتیەت، سێكۆالریزم 
و ناسیۆنالیزمیان وەكوو ئامرازی هەرە بە هێز بۆ ساز كردنی 
ئێرانێكی بەهێز دەدیت. كاریگەری بەرفراوانی ئینگلیسەكان 
لە س���ەر بۆچوون و تیۆری ناسیۆنالیزم دواتر بوو بە هۆی 

پەیدا بوونی رێچكەی جیاواز لە ناو ئەمانەدا.

رۆش���نبیرە  ل���ە  بەش���ێك  یەك���ەم:  گرووپ���ی 
ناسیۆنالیستەكان، راستەوخۆ لە ژێر كاریگەری ئینگلیسەكاندا 
بوون و بە رێگای ش���اپوورجی و میلكۆمخان زۆر لە هەوڵی 
ساز كردنی دەولەت �� نەتەوەیەكی گرێدراوی ئینگلیسەكاندا 
بوون. ئەوان���ە دواتر لەگ���ەڵ رەزاخ���ان هاوكارییان كرد. 

زۆرب���ەی ئەوانە لە حیزبی تەجەدود دا كۆ ببوونەوە. ئەوانە 
زۆر دەیانویس���ت بە چاولێكەری ل���ە »جەهەپە« و »پارتی 
فاشیستی موس���ولێنی«، حیزبێكی سەرتاسەری دەوڵەتی 
س���از بكەن و ئایدیۆلۆژیای ناس���یۆنالیزم لە هەموو ئێران 
باڵو بكەنەوە. »س���ەید زیای تەباتەبایی«، بە ناو بانگترین 
كەس���ایەتی ئەم گرووپەیە. ئەوانە زۆرت���ر رێچكەی توركە 
جەوانانەكان و »ئیتیحاد و تەرەقییان« بەڕێوە دەبرد. دواتر 
بەش���ێك لە س���ەركردەكانی ئەوانە، لە ناكاو بە هۆكارێكی 
كە ئێس���تاش روون نیە لە الیەن رەزاش���اوە لە ناو چوون. 
دوابەدوای ئەویش رەزاش���ا ویس���تی خۆی لە ئینگلیسەكان 
دوور بخات���ەوە و ب���ەرەوە ئاڵمانی هیتلێ���ری بچێت. ئەم 
رێبازە، خاوەنی سەرەكی بۆچوونی ناسیۆنالیزمی ئێرانین و 
زۆرتری مێژووی دەستكردی ئێران لە الیەن تیۆریسیەنەكانی 
ئەوانەوە دامەزراوە. ئەوانە هەمیشە بەتایبەت لە سەردەمی 

محەممەد رەزاشا لە ناو دەرباردا هەبوو.

گرووپی دووهەم: ئەو گرووپە ناسیۆنالیستە بوون كە 
خوازیاری ئێرانێكی س���ەربەخۆ لە بەرامبەر دەستێوەردانی 
دەرەوە ب���وون. ئ���ەوان وایان دەزانی كە ب���ە ئایدیۆلۆژیای 
ناسیۆنالیزم و بە هەبوون لە ناو دەسەاڵتدا دەتوانن پێش لە 
كۆلۆنیالیزم بگرن. ئەگەر چی ئەوانە لە هەمان سەرچاوەی 
تیۆریی���ەوە فیكریان وەردەگرت، بەاڵم لەگەڵ ئەوەش���دا بە 
كاریگ���ەری وەرگرتن لە ئۆمانیزمی ئەورووپی، باس���یان لە 
یەكس���انی و مافی هاوواڵتی و وتاری لەم شێوازەش دەكرد. 
ئەو گرووپە، زۆر باسیان لە دەستووری بن چینەیی و پەیوست 
بوونی ش���ا بە ئەسلی مەشرووتییەت و س���نووردار بوونی 
دەس���ەاڵتیان دەكرد. ئەم گرووپە ئەگەر چی دەیانویس���ت 
رێبازێكی سەربەخۆیان هەبێ و دەستێوەردانی دەرەكی كەم 
كەنەوە بەاڵم بە هۆی ترس���یان لە چەپ و بۆ هاوس���ەنگی 
س���از كردن لە بەرامبەر هێزی ئینگلیسەكان دواتر كەوتنە 
ناو باوەشی ئەمریكاوە. جیبهەی میللی رێكخستنی سەرەكی 
ئەم گرووپە بوو. »دوكتور موسەدێق« كەسایەتی بەناوبانگ 
و س���ەرەكی ئەوان بوو. دوابەدوای دیكتاتۆری 1332 ئەوانە 
زۆرت���ر لە مەجلی���س و دام ودەزگاكان دوور خرانەوە، بەاڵم 
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دواتر بەش���ێك لەوانە لە كاتی گوش���ارەكانی »كێنێدی« و 
دواتریش »كارتێر« لە س���ەر ش���ا، بۆ ساز كردنی هەندێك 
ریف���ۆرم لە پێناو ئاس���تەنگی لە بەرامبەر گەشەس���ەندنی 
چەپ، گەڕان���ەوە ناو دەوڵەت و زۆربەی���ان ئەمجارە نە لە 
مەجلی���س بەڵكوو لە دەرب���ار و كابینەكاندا جێیان گرت و 

بوونە خزمەتكارێكی باش بۆ شاهەنشای ئاریامێهر.

ناسیۆنالیس���تەكان لە س���ەدەی نۆزدەهەم و سەرەتای 
س���ەدەی بیس���تەم، زۆرتر تێڕوانینی سێكۆالری رادیكاڵیان 
هەب���وو و دژبەرایەتی مەالكانیان دەكرد ب���ەاڵم دوابەدوای 
مەش���رووتە و جێ گرتنی زۆرتر لە ناو كار و باری دەوڵەت 
دا و بەدوای بەهێز بوونی چ���ەپ، پێوەندییەكانیان لەگەڵ 
مەالكان باش و بەهێز بوو. بەش���ێك ل���ە جیبهەی میللی، 
ئیسالمییەكان بوون. چەپ و بەتایبەتی حیزبی توودە ترسی 
هاوبەشی دەربارییەكان، مەالكان و ناسیۆنالیستەكان بوون. 
س���از كردنی دەوڵەت �� نەتەوەیەك���ی بەهێز و ناوەندیش، 
بۆچوونی هاوبەش���ی هەموو الیەنەكانی ناس���یۆنالیزم بوو. 
ناسیۆنالیس���تەكان چەندە باس���یان لە ئازادێ فەردییەكان 
و س���نووردار كردنی دەس���ەاڵتی ش���ا بە قانوون كردبێش، 
ب���ە هۆی هاوبەش���ی ل���ە ئایدیۆلۆژی رەس���می پەهلەوی، 
مەترسییەكی جیدی بۆ س���ەر دەسەاڵت نەبوون و دەوڵەت 
بە تۆلێرانس لەگەڵ ئەوانە هەڵسووكەوتی دەكرد. ئەوانەش 
بە ه���ۆی چوارچێ���وە فیكرییەكەیانەوە هەر ل���ە ناوەند و 
دەوروب���ەری دەس���ەاڵت دەس���ووڕانەوە و دواتری���ش هەر 
گڕانەوە بۆ باوەش���ی شاهەنش���اهی. بەشێك لەو كەسانەی 
كە فیكری ناسیۆنالیستیان هەبوو، میللی �� مەزهەبییەكان 
بوون. ئ���ەوان كە زۆرتر الیەنی دینییان لە پێش���تردا بوو، 
هەڵوێس���تی رادیكاڵتریان لە بەرامبەر دەوڵەتی شا هەبوو. 
پێوەندییان لەگەڵ ئیسالمییە توندڕەوەكان باش بوو. ئەوانە 
دواتر بوونە دوو الیەن و بەشێك لەوان چوونە ناو جەرگەی 
الیەنگرانی ویالیەتی فەقیه و بەشێكیش���یان وەكوو پێشتر 
و لە س���ەر ناوی نێهزەتی ئ���ازادی مانەوە. ئەوانە زۆرتر لە 
سەرەتای س���ەركەوتنی شۆڕش لە دەوڵەتی كاتی جێگایان 
دەگرت. »بازەرگان« كەس���ایەتی بەناوبانگی ئەوان بوو. لە 

ناو ناسیۆنالیس���تەكاندا دواتر كەسانێك دەركەوتن كە لەو 
راستییە تێگەیش���تن كە گەڕانەوە بۆ ناسنامەی راستینەی 
ئێرانی بە رێبازی ناسیۆنالیزمی كالسیكەوە نابێت. یەكێك 
لەوانە »داریووش���ی فرووهەر« بوو. سیاس���ەتمەدارێكی بە 
رەسەن كورد بوو كە بە كاریگەری وەرگرتن لە بۆچوونەكانی 
رێبەر ئاپۆ لە لێگەڕینێكی سیاس���ی � فیكری نوێتر دا بوو. 
ئەو كەسایەتییە دوابەدوای پیالنگێڕی ناونەتەوەیی لە سەر 
رێبەر ئاپۆ، بە دەس���تی هاوبەشی ئەرگەنەكۆن و ئیتالعاتی 

ئێرانی كوژرا.

دوابەدوای دامەزراندنی كۆماری ئیس���المی، بەش���ێكی 
گەورە لە ناسیۆنالیستەكان بۆ دەرەوەی ئێران و بەتایبەت 
ب���ۆ واڵتانی ئەمری���كا و ئینگلیس چ���وون. راگەیاندنەكانی 
فارس���ی ئەمریكا، زۆرتر لە الیەن ئەوانەوە هەڵدەس���وورێ. 
گرووپە میللیگ���ەراكان دوابەدوای چوون بۆ دەرەوەی واڵت 
ئەوەن���دە لەگەڵ الیەنگرانی ش���ا تێكەڵ���ن و لە زەمینێكی 
هاوبەش���دا كاردەك���ەن كە ناس���ینەوەیان لەگ���ەڵ یەكتر 
زەحمەتە. ئەوانە زۆرتر بەو هیوایەن كە لە دەس���تێوەردانی 
دەرەكی���دا كۆماری ئیس���المی برووخێ و ئ���ەوان لە رێگای 
»سەڵتەنەت خوازەكان«ەوە شتێك لە دەسەاڵتیان وەدەست 
كەوێ���ت. ل���ە رووداوەكانی دوای���ی ئێران���دا و دەركەوتنی 
بزووتن���ەوەی كەس���ك، میللیگەراكان هەوڵی���ان ئەوەیە بە 
جۆرێك وەكوو دەرفەتێكی سیاس���ی ل���ەم بارودۆخە بەهرە 
وەربگ���رن و جارێكی تر لە رێ���گای راگەیاندن، دەوڵەت �� 
نەتەوێكی ناوەندی بەهێزی بە فەرهەنگی رۆژئاوایی، وەكوو 
تەنیا رێگای رزگاری نیشان بدەن. گرووپە ناسیۆنالیستەكان 
بەهۆی ئەوەی كە ئازادیی���ەكان تەنیا مافی ناوەند دەبینن 
و هەموو چارەس���ەرییەك لە دەوڵەتدا دەبیننەوە سەبارەت 
ب���ە بزووتنەوەی گەالن بەتایبەت، گەلی كورد فاشیس���تانە 
هەڵس���ووكەوت دەكەن. ئەوان هەر جۆرە سەركوتكارییەكی 
دەوڵەت ئاسایی و رەوا دەبینن و هەر چەشنە تێكۆشانێكی 
گەلی ك���ورد وەكوو جیاوازیخوازی و تێ���رۆر بەناو دەكەن. 
بۆ ئەوان كورد، ئێرانییەكی دەرەجە چەندەمە كە هێش���تا 
ئەوەن���دە پێش���نەكەوتووە كە ببێت بە ف���ارس و هیچكات 
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توانایی فارس بوونیش���ی نابێت. هەر بۆی���ە كوردەكان لە 
روانگ���ەی ئەواندا تەنی���ا و تەنیا میس���یۆنی خزمەتكاری 
فارس���ە سەردەس���تەكانیان هەیە. ناس���یۆنالیزمی ئێرانی 
ب���ە ئاوایەكی زۆر ئاش���كرا لە الیەن ئەمری���كا، ئینگلیس و 
ئیس���رائیل پش���تیوانی لێدەكرێت. یەهوودییەكان هەمیشە 
پارێزوان���ی بۆچوونی ناوەندگەرایی و نەریتی خوس���رەوانی 
وەك���وو كۆڵەكەی ناس���یۆنالیزمی ئێران���ی بوونە. لە خۆڕا 
نیە كە بەش���ێكی كاریگەر لە یەهوودییەكان، فریس���یەكان 
یان ئەو یەهوودیانەن كە بە رێگای دامەزراندنی دەس���ەاڵتی 
خوسرەوانی بابلیان رووخاند و گەڕانەوە ئۆرشەلیم. ئەمڕۆكە 
هەر سێ زلهێز دەیانهەوێ هەموو هێزەكانی ئێرانی بەتایبەت 
ئەوان���ەی لە دەرەوەن لە بن س���ێبەری الیەنگرانی ش���ا كە 
پێشەنگایەتی ناسیۆنالیس���تەكان دەكەن، كۆكەنەوە. هێزە 
كالس���یكە كوردەكان���ی رۆژه���ەاڵت بە تەس���لیم بوون بەو 
سیاسەتە، رۆڵی خزمەتگوزاریان لە چوارچێوەی پەرگالێكی 
دەوڵەت �� نەتەوی شاهەنش���اهی قەبووڵ كردووە. دژایەتی 
كردنی بۆچوونی ناس���یۆنالیزم و هەڵویس���تی سەربەخۆ لە 

روانگەی ئەوانەوە قەبووڵ ناكرێت.

جگە لە رێكخستنە ناسیۆنالیستە كالسیكەكان، ئەگەر 
ناس���یۆنالیزم وەكوو ئایدیۆلۆژی لێك بدەینەوە، حەرەكەتی 
ناناسیۆنالیس���تی یا حەرەكەتێكی لە دەرەوەی ناسیۆنالیزم 
لە ناوەنددا نابینین. هیچ بزووتنەوەیەكی ناوەندی خۆی لە 
وتاری دەوڵ���ەت �� نەتەوە و میللی گەرایی رزگار نەكردووە 
و ئەوەش لە هەڵوێس���تی نادیمۆكراتیانەیان س���ەبارەت بە 
كێش���ەی كورد ئاش���كرایە. هەربۆیەش هیچ یەك لە هێزە 
موخالیفە ئێرانییەكان بەرنامەیك���ی پتەوی دیمۆكراتیكیان 
نیە. ئەگەر چی راستینەی كۆنی كومەڵگا و فەرهەنگی ئێران 
ئیجازەی داڕژانی فاشیزمێكی لە وێنەی توركیا نادات، بەاڵم 
ناس���یۆنالیزم هەم تا رادەیەك تێكەاڵوی شێعەی سەفەوی 
ب���ووە و هەم بە ه���ۆی پرۆپاگەندەی زۆر و س���ەرهەڵدانی 
قەیران���ی زۆر قووڵ ل���ە كۆمەڵگای ئێران���دا، كاریگەری لە 
س���ەر كۆمەڵگای شارەكان هەیە. ناس���یۆنالیزم یەكێك لە 
گەورەتری���ن ئاس���تەنگییەكان لە بەرامبەر دیمۆكراس���ییە 

و پێویس���تە زۆر بە وردی و بە درێژخایەن تێكۆش���انی لە 
بەرامبەر بكرێ�ت. تێگەیشتن لە ئایدیۆلۆژیای ناسیۆنالیزم و 
چۆنیەتی دامەزراندی لە ئێراندا و هەروەها چۆنیەتی ئاوێتە 
بوونی لەگەڵ نەریتی خوسرەوانی و هەروەها لەگەڵ شێعەی 
سەفەوی، بۆ ناسینی راستینەی دەسەاڵت، پاك كردنەوەی 
كۆمەڵگا لەو نەخۆش���یانە و دامەزراندنی دیمۆكراس���ی زۆر 

گرینگ و سەرەكییە.

گرووپی سێهەم: بە بەرفراوانتر بوونی چینی ناوینی 
نوێ و بەتایب���ەت خوێندەوانان و هەروەه���ا بە قەیرانێكی 
ك���ە هاتنی مۆدێڕنیزمی رۆژئاوایی لە بواری ناس���نامەییەوە 
لە كۆمەڵگای ئێراندا س���ازی كردبوو و بە جوابگۆ نەبوونی 
ناس���یۆنالیزمی كالس���یك،  و  رۆژئاوای���ی  سۆس���یالیزمی 
لێگەڕینێك���ی نوێ لە ناو ئەم چینە خوێندەوانەدا لە بواری 
ناس���نامەییەوە دەستی پێكرد. دەوڵەتی پەهلەوی ئیمكانی 
پەرەس���ەندنی چین���ی ناوین���ی نوێی لە ب���واری مادییەوە 
دابی���ن دەكرد بەاڵم لە ب���واری سیاس���ی و فیكرییەوە بە 
دیكتاتۆرییەتێكی گەورە ئاس���تەنگی لە بەرامبەر ئەو چینە 
س���از دەكرد. ئەو چینە كە لەگەڵ چینی ناوینی نەریتیش 
یەكی���ان نەدەگ���رت، ش���ێوازی فیكری، تایب���ەت بە خۆی 
دەدۆزێ���وە. بنەمای فیكری ئەوان ل���ە چەند بابەتی جیاواز 
پێكهاتبوو. ئەوان زانس���تی پۆزێتیڤ���ی رۆژئاواییان قەبووڵ 
بوو. هەروەها نرخاندنەكانی ماركسیس���تەكانیان لە بواری 
چینایەت���ی و مێژووییەوە دەپژراند، ب���ەاڵم مەتریالیزمیان 
قەبووڵ نەبوو و چەپی كالس���یكیان زۆر دوور لە راستینەی 
كۆمەڵ���گای ئێران دەدیت. ئ���ەوان ش���ێعەگەرییان وەكوو 
بنەمانی فیكری �� ناس���نامەی ئێرانی پەسەند دەكرد. بەاڵم 
لە پێوەندییەكانی دینی رەسمی تەشەیوع لەگەڵ دەسەاڵت 
ئ���اگادار بوون. هەر بۆیەش جیاوازییان دەخس���تە ناوبەری 
ش���ێعەی عەلەوی و شێعەی س���ەفەوی. ئەوان لەو باوەڕەدا 
بوون كە لە جەوهەری ئیسالمدا سوسیالیزم هەیە و رەمزی 
ئەو سۆس���یالیزمەش عەلی و تێكۆشانی ئەهلی بەیت بوو. 
فیلس���وفی ئێرانی دوكتوور شەریعەتی ئایدیۆلۆگی سەرەكی 
ئەم تێڕوانینانە بوو. دوكتوور ش���ەریعەتی خۆراس���انی بوو 
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و ئەوەی كە جارێكی تر لە خۆراس���انەوە دەستێوەردانێكی 
زیهنی بۆ ئێران دەكرێت، رێكەوت نیە. 

لە س���ەر بنەمای ئ���ەو زیهنیەتە دوو دەس���تە گرووپی 
سیاس���ی دامەزران. یەكەمیان ئەو گرووپە سیاسیانە بوون 
ك���ە رەنگدانەوەی بۆچوون���ی چەپ لەوان���دا بەرچاو بوو. 
ئەوانە الیەنگری تێكۆش���انی چەكداری لە دژی دەوڵەتی شا 
بوون و خوازیاری س���از بوونی دەوڵەتێكی كۆماری و نیوە 
سۆسیالیس���تی بە ئابوورییەكی تێكەاڵو لە بەشی دەوڵەتی 
و هەرەوەزی)تعاونی(. تەفسیری چینایەتی لە ناو ئەوانەدا 
لە پێش���دا ب���وو. بەن���او بانگترین گرووپی ئەم دەس���تەیە 
»موجاهیدینی خەڵك«)مجاهدین خلق(ن كە لە دەیەكانی 40 
دا دامەزرا و تێكۆشانێكی چەكداری توند و تیژی لە بەرامبەر 
شا دەست پێكرد. ئەندامانی سەركردایەتی ئەم گروپە زۆرتر 
ئازەری و بەشێكی بەرچاو لە ئەندامانی پراكتیكی ئەوان لە 
كوردە شێعەكان پێكدەهات. موجاهیدینی خەڵك لە شەڕ لە 
دژی رژێمی پەهلەوی زۆرتری سەركردە سەرەكییەكانی خۆی 
لە دەس���تدا و دواتر لە قەیرانێكی ئایدیۆلۆژیك دا بەشێكی 
ك���ە زۆرتر بۆ الی ماركسیس���م دەچوون جی���ا بوونەوە. لە 
دەس���ت چوونی سەركردە سەرەكێ فیكری و سەرەكییەكان 
بوو بە هۆی ئەوەی كە كەس���انێك لە ناو ئەو رێكخستنەدا 
كە زۆرتر بواری بەرژەوەندی سیاس���ییان لە پێش���ەوە بوو، 
دەس���ت بە س���ەر ئەم حیزبەدا بگرن. موجاهیدینی خەڵك 
دوابەداوای كۆماری ئیس���المی گەورەترین ریكخستنی شەڕ 
ل���ە دژی ئەم رژێمە بوو. ئەوان ل���ە زنجیرەیەك لە چاالكی 
توانیان بەش���ێكی بەرچاو لە كادێ���ر و رێوەبەرانی كۆماری 
ئیس���المی لە ناو بەرن. بەاڵم بۆخۆشیان زەبری گەورەیان 
بەر كەوت. بە دەس���تپێكردنی شەڕی نێوان ئێران و عێراق 
موجاهیدین���ی خەڵك لە ئێراقدا لەگەڵ دەوڵەتی س���ەددام 
پەیمانی���ان بەس���ت و هەر ئەوەش بوو ب���ەو هۆی مەنفوور 
ب���وون و الواز بوون���ی ئەم حیزب���ە لە ن���او ئێرانییەكان. 
ئەمریكا و حكوومەتی ئیستای عێراق ئەمڕۆكە موجاهیدینی 
خەڵك دەكەن���ە بابەتێكی بازرگانی لەگەڵ دەوڵەتی ئێران. 
موجاهیدین���ی خەڵك ئیس���تاكەش لە ناو ئۆپۆزیس���یۆنی 

مارژیناڵی دەرەك���ی ئێراندا بەهێزترین الیەنە. موجاهیدینی 
خەڵك زۆر ئالوودەی وتاری دەسەاڵتخوازی بوون و زۆرتر لە 
هەڵسووكەوتی شۆڕشگێری، هەوڵیان داوە لە هەستی دینی 
و قەیرانەكانی كۆمەڵگای ئێران كەڵكی سیاس���ی وەرگرن. 
موجاهیدین خەڵق دوابەدوای شەڕ لەگەڵ كۆماری ئیسالمی 
لەگ���ەڵ چەند الیەنێكی تر ش���وورای موقاوەمەتی میللییان 
ساز كرد. بەاڵم بەهۆی پاوان خوازی و هەروەها بەرز بوونی 
ئاس���تی وتاری ناسیۆنالیس���تی لە ناو ئەواندا كە بە هۆی 
تەسفیە بوونی رێبەرە كۆنەكان و كەوتنی رێوەبەرایەتی بە 
دەس���ت فارسەكانەوە س���از بوو، ئەو شوورای موقاوەمەتی 
میللیی���ە لێك باڵو بوو و تەنیا ناوێكی لێماوە. موجاهیدینی 
خەڵك زۆری حەز لە دەوڵەتگەراییە و تەنانەت دەوڵەتێكی 
لە تەبعیید و سەرۆك كۆمار و كابینەشیان بۆ ساز كردبوو. 
ئەمڕۆكە تێكۆش���انی موجاهیدینی خەڵك زۆرتر لە ساحەی 

دیپلۆماسیدایە. 

بەش���ێكی تر لە ئەو كەسانەی كە لەو رێچكەیەدا كاری 
سیاس���یان دەكرد، دواتر چوونە ن���او رێزەكانی الیەنگرانی 
خومەین���ی و ویالیەتی فەقیه. ئەوان���ە هێدی هێدی وتاری 
ش���ێعەی عەلەوییان وەالنا و خۆیان وەكوو نوێنەری چینی 
فەقیری ش���ارەكان واتە موس���تەزعەفەكان دەدیت. ئەوانە 
كە زۆر بە كەس���ایەتی كاریزماتیكی خومەینییەوە وابەستە 
بوون، ناوی دانش���جویانی خەتی ئیمام واتە خوێندەوانانی 
رێبازی خومەینییان لە سەر خۆیان دانا. ئەوانە لە دیاردەی 
شۆڕش���ی فەرهەنگی واتە ئینقالبی فەرهەنگی كە لە ساڵی 
59 وە و بەمەبەس���تی یەكدەست كردنی زانكۆكان و ئیدارە 
دەوڵەتییەكان لە بواری ئایدیۆلۆژیك دابوو، رۆڵێكی ئەكتیڤیان 
بینی. هەروەها ئەوانە لە شەڕی كوردستان، وەكوو شەرڤانی 
دلخواز رۆڵێكی بەرچاویان هەبوو. ئەم الیەنانە دواتر لە ناو 
دەوڵ���ەت دا لەگەڵ چینی ناڤین���ی نەریتی و مەالكانی ئەو 
چینە كەوتنە ناكۆكی و لە دەس���ەاڵت وەالنران. ئەوانە كە 
خۆیان وەكوو باڵی چەپی پەرگالی كۆماری ئیسالمی بەناو 
دەك���رد، دواتر بە خیتابی قانوونمەن���دی و بەناوی ریفۆرم 
ساز كردن وەكوو اصالح تەڵەبان هەوڵیان دا جارێكی تر لە 
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دەس���ەاڵتدا رۆڵ ببینن. بەاڵم لەالیەن موحافەزەكارەكانەوە 
رووبەڕووی ئاس���تەنگی بوونەوە و ئەم كێشەیە ئێستاكەش 
بەردەوامە. بەش���ێك لەوانە دوابەدوای كەوتنە بن گوشار و 
گرتن بەتەواوی لە دژی پەرگال هەڵگەڕانەوە و ئێس���تاكەش 
لە دەرەوەی واڵت لەگەڵ ئەو الیەنە دەرەكیانەی دەیانهەوێ 
لە س���ەر بزووتنەوەی كەس���ك هاوكارییان هەبێ، هاوكاری 
دەكەن. بەش���ێكی تریش���یان الیەنگری ئەوەن كە ویالیەتی 
فەقیه پێویس���تە مەشرووت بێت بە قانوون. واتە الیەنگری 
مەش���رووتییەتێك لە ناو پەرگال دا بوون. ئەوانە زۆرتر لە 
حیزبی »جەبهەی موشارەكەتی میللی« دا بە جێی بوون. 

دوای هاتنە س���ەر كاری كۆماری ئیسالمی بەشێكی زۆر 
لە حیزبە دژبەرەكان و ئ���ەو الیەنانەی كە لەگەڵ ویالیەتی 
فەقیه و كۆماری ئیسالمی دژایەتییان دەكرد، بە توندی لە 
الیەن رژێمەوە س���ەركوت كران و تەنانەت لە ناو زیندانەكان 
دا لە قەتل وعامێكی گەورە دەرباز كران. رووداوەكانی سالی 
61 لە ئێراندا ئەم راستیە نیشاندەدات. لە قۆناخی كۆماری 
ئیسالمی بەدواوە چەشنێكی تر لە حیزبە سیاسییەكان هاتنە 
ناو گۆرەپانی سیاسی ئێرانەوە كە زۆربەیان پەیوەست بوون 
بە پەرگال. زۆربەیان الیەنگری تێكەاڵوی دین و سیاس���ەت 

بوون و پابەند بە ئەسلی ویالیەتی فەقیه. 

� ئه حزاب: لە دوای هاتنە سەركاری كۆماری ئیسالمی 
هەتا ئێس���تا زیاتر لە 110 حیزب بە شێوەیەكی رەسمی لە 
وەزارەتی ناوخۆ پەروانە و ئیزنی خەباتیان بە ش���ێوەیەكی 
فەرمی وەرگرتووە. بەش���ێكی زۆر ل���ەو حیزبانە بە پابەند 
بوونیان ب���ە ئایدیۆلۆژیای رەس���می و ویالیەتی فەقیه، لە 
بەردەوام ب���وون و بەهێز بوونی ویالیەت���ی فەقیه رۆڵێكی 
بەكاریگەری���ان بین���ی. دوای باڵو بوون���ی حیزبی كوماری 
ئیس���المی، »مەجمەع���ی رووحانیەتی موباری���ز« لەالیەن 
رووحانییە تون���دڕەوەكان و بەتایبەت ئەو مەالیانەی كە لە 
ساڵەكانی 42 بەدواوە الیەنگری خومەینییان دەكرد، دامەزرا 

ك���ە زیاتر الیەنگری پارێزوانی ل���ە نرخ و بەها دینییەكان و 
پاراس���تنی نەریتەكان و دەسەاڵت بوو. »ئایەتۆاڵ میسباحی 
ی���ەزدی« وەك تیۆریس���یەنی ئ���ەم الیەنە ب���وو و ئەندامە 
سەرەكییەكانی »عەلی خامەنەیی، ناتقی نوری و محەممەد 
رەزا مەهدەوی كەنی« بوون. كاربەدەس���تانی ئەم حیزبە بە 
كەڵك وەرگرتن لە ناوەندی ئایدیۆلۆژیكی رژێم واتە حەوزەی 
عیلمیەی قوم هەم كادێر سازییەكی بەرفراوانیان بۆ كۆماری 
ئیس���المی و پەرگالی ویالیەتی فەقیه س���از كرد و هەم لە 
داس���ەپاندنی ئ���ەم پەرگالە وەك پەرگالێ���ك كە بەتەواوی 
لەگ���ەڵ مێژوو و فەرهەنگی ئێران���ی یەك دەگرێتەوە، رۆڵی 
موبەلێغێكی سەرەكییان هەبووە و توانیان بەشێكی زۆر لە 
دام ودەزگا دەوڵەتییەكان بگرنە دەست. دوای رووداوەكانی 
س���الی 60 و 61 كە لە الیەن خومەینییەوە خەباتی هەموو 
حیزبە سیاس���ییەكان ل���ە چوارچێوەی ئێراندا راوەس���تا، 
ئەندامان���ی ئەم الیەنە لە پلە و پۆس���تە س���ەرەكییەكانی 
دەوڵ���ەت دا ئەركدار كران و هەتا ئاس���ێك خەباتی خۆیان 
بەردەوام كرد و وەك الیەنی موحافەزەكار و راست لە ئێراندا 
دەناسرێن كە لە بەشێكی زۆر لە دام ودەزگا بەكاریگەرەكانی 
رژێم خ���اوەن رۆڵ و میس���یۆنی تایبەت���ن. تەنانەت هێزە 
چەكدارەكانی رژێم و بەتایبەتی سوپای پاسداران، هیزەكانی 
بەس���یج، ئیتیالعات، دەزگا ئابووریی���ەكان، رێكخراوە ژوور 
یاس���اییەكان وەكوو مەجلیس���ی خوبرەگان و هتد، لە ژێر 
كونت���رۆڵ و كاریگەری ئەم الیەنەوە بەڕێوە دەچن. هاوكات 
لەو ش���وێنانەی كە راس���تەوخۆ كاریگ���ەری رژێم نەبێت لە 
ناوەندەكانی عەقیدەتی سیاس���ی ناو زانكۆكان و ئەرتەش و 
دام ودەزگاكانیتر رۆڵی چاوەدێریان هەیە. لە دەیەكانی 70، 
زۆر الیەن���ی تر وەكوو »جەمعیەتی موئتەلیفەی ئیس���المی 
و ئەنس���اری حیزبۆاڵ كە وەك ئامێرێكی زەخت و گوش���ار 
لە س���ەر كۆمەڵگا بوو و هتی، كە لەس���ەر هەمان مەرام و 
رێچكەی راستگەری حەرەكەتیان دەكرد، پێش كەوتن. ئەم 
الیەنانە لە س���ەركوتكردنی الیەنی موخالیف و ریفۆرمخواز 

رۆڵێكی بەرچاو و بەكاریگەریان هەیە.

كێش���ەكانی ناو كۆماری ئیسالم و روانگە جیاوازەكانی 

 ئەحزابی دوای كۆماری ئيسالمی
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ن���او دام ودەزگاكان���ی رژێم���دا، و ه���اوكات م���ەزن بوونی 
و  ئ���اوات  وەدینەهاتن���ی  ل���ە  گ���ەل  نارەزایەتییەكان���ی 
داخوازییەكانیان لە شۆڕشی 57، الیەنێكی تری لێكەوتەوە 
كە وەك دژایەتی لە ناو رژێمدا پێشكەوت. لەوانە گرووپێك 
لە رووحانیەت بوون كە پێش���تر بەشێك لە حیزبی كۆماری 
ئیسالمی و مەجمەعی رووحانیەتی موباریز بوون. مەجمەعی 
رووحانیونی موباریز بە س���ەركردایەتی »مەهدی كەرووبی« 
و »محەمم���ەد خاتەمی« و لە ئایەتۆاڵكانی قوم »حەس���ەن 
صانعی« یەك لەم الیەنانە بوو. ئەم الیەنە كە زیاتر الیەنگری 
بەش���داری كردنی ئازادانەی خەڵك لە هەڵبژاردنەكان و بە 
بانگەشەی خۆیان ئازادی بیروڕا دەربڕین بوون، لە زۆربەی 
هەڵبژاردنەكاندا و بە س���ازكردنی بەرە لەگەڵ الیەنە ریفۆرم 
خوازەكانی تر بەشدارییان دەكرد. لە لیتەراتۆری ئەمڕۆكەی 
ئێران دا كە تا رادەیەكی زۆر جیاوازی لەگەڵ پێناس���ەكانی 
ت���ر ل���ە دەرەوەی ئێران و لە ئاس���تی جیهانیدا هەیە، ئەم 
الیەنە وەك الیەنی رێفۆرمخواز و چەپ دەناس���رێ. »حیزبی 
ئیعتیم���ادی میللی، دەفتری تەحكیم���ی وەحدەت، حیزبی 
هەمبەس���تەگی ئێ���ران« و هتدیش لەو حی���زب و الیەنانەن 
كە بە هەمان رێچكە لە ئێراندا دەناس���رێن. ئەم الیەنە هەر 
چەندە بە هۆی دروش���مەكانی و نەرمت���ر بوونی لە الیەنی 
موحەف���ەزەكار، لە الیەن گەلەوە زیاتر پەس���ەند دەكرێت. 
هەڵبەت هەروەك لە مێژووی تێكۆشانی نارازیان لە بەرامبەر 
دەس���ەاڵت لە ئێراندا باو بووە، زۆر ج���ار نارازیان بەهۆی 
نەبوون���ی ئاڵتەرناتی���ڤ و بێ باوەڕی بە هێ���زی جەوهەری 
خۆیان و نەبوونی رێكخس���تنێكی پت���ەو مجبوور دەبن كە 
داخوازییەكانیان بەرێگای موخالیفەكانی ناو دەسەاڵت بهێنە 
زمان كە زۆر جار س���ەركەوتوو نەب���ووە. بەتایبەت كاتێك 
دەس���ەاڵت هەبوونی خۆی لە مەترسیدا ببینێ ئەم چەشنە 
نارەزایەتێ زۆر بە توندی سەركوت دەكات. لەالیەكی ترەوە 
ئەم الیەنە وەك الیەنێك كە بەش���ی ه���ەرە زۆری خەباتی 
خ���ۆی لە ناوەند واتە لە تاران بەڕێوە دەبات و تەنانەت بە 
هۆی بە بنەما وەرنەگرتنی رێكخستنكردنی گەالن، بەرتەسك 
دەمێن���ی و هی���چ كات نەیتوانیوە كە ل���ە بەرامبەر الیەنی 
موحافەزەكار و دام ودەزگاكانی پەیوەست بەئەو، بە تەواوی 

س���ەركەوتن بە دەس���ت بخات. ئەم بابەتە بۆتە هۆی ئەوە 
كە زۆر جار الیەنی ریفۆرمخواز ئاس���تی داخوازییەكانی زۆر 
داكەوێت و تەنیا لە ئاستی ناو دا هەبێت. ئەو بەرچەسپ و 
ئەتیكێتان���ەی كە رژێم لە الیەنە دژبەرەكانی خۆی دەدات و 
هەرجار بە تاوانی خزمتكارانی رۆژئاوا و دوژمنان و دژبەرانی 
ش���ۆڕش وای كردووە كە زۆر جار ئەم الیەنە بۆ پەیوەست 
بوونی خۆیان بە نیزام و ویالیەتی فەقیه خۆیان بسەلمێنن و 
هەوڵدانێكی لەو شێوەیە پێش بخەن. زۆر جار ئەو هەوڵدانانە 
بەش���ێوەی دژایەتی الیەنی ریفۆرم لەگەڵ الیەنەكانی تر و 
بەتایبەت ئۆپۆزسیۆنە دەرەكییەكان و بەكارهێنانی هەمان 
خیتابی الیەنی دەسەاڵت، پێشدەكەوێت. شایانی باسە ئەو 
حیزبانەی كە دوای كۆماری ئیس���المی هاتنە سەركار تەنیا 
شارە ناوەندییەكانیان ئەس���اس وەردەگرن. نە گرینگی بە 
ش���ارە پەراوێزەكان دەدەن و نە كێشەكانی گەالنی ناوخۆی 
ئێران وەك كێش���ەی س���ەرەكی دەبینن. تەنانەت زۆر جار 
هەمان روانگەی ئاسایشی دەسەاڵت لە بەرامبەر گەالنی تری 

ئێران لە سەر ئەم الیەنەش زاڵ دەبێت.

الیەنێكی تر لە حیزبەكانی ناوەند، »حیزبی كارگوزارانی 
س���ازەندەگی«یە، كە لە كۆمەڵێك كەس���ایەتی رۆشنبیر، 
تێكنۆكرات و پیشەس���ازەكان بوو لە دوای س���ااڵنی 70ەوە 
پێكهاتن. ئ���ەم الیەنە كە الیەنگ���ری عەقڵیەتێكی لیبەراڵ 
و ل���ە بواری ئاب���ووری دا الیەنگ���ری ئابوورییەكی كراوە و 
پێوندی ئابووری لەگەڵ بازاری جیهانی و هەروەها تایبەتی 
كردنی دام ودەزگا ئابوورییەكان بوون، هەتا ئاستێكی زۆر لە 
هاوسەنگییەكانی ناو پەرگال و سیاسەتی ناوخۆی ئێران بە 
كاریگەرن. »هاشمی رەفسەنجانی و غوالمحوسەین كەرباسچی 
و موحس���ن نوربەخش« لە كەسایەتییە بەناوبانگەكانی ئەم 
الیەنەن. زۆربەی ئەندام و تیۆریس���یەنەكانی ئەم الیەنە لە 
كاتی سەرۆك كۆماری رەفس���ەنجانی لە كابینەی دەوڵەت، 
پۆس���تەكانی وەزارەتی ئاب���ووری و فەرهەنگی و هتد یان 
بەدەس���تەوە بوو. لەو قۆناخە ك���ە وەكوو قۆناخی ئاوەدان 
كردنەوە و س���ازەندەگی بە ناو دەكرا، ئەم كەس���ایەتییانە 
رووبەڕووی هێرش���ی الیەنە راست و نەریتییەكانی دەسەاڵت 
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واڵتیئازاد
هاتنەوە.

یەكگرتن���ی الیەنی ریفۆرم خ���ۆاز و الیەنی میانەڕەو و 
هاوكات بەشدار بوونی الیەنە هاورێچكەكانیان لە هەڵبژاردنی 
سەرۆك كۆماری ساڵی 1376 و هەڵبژاردنەكانی مەجلیسی 
شوورای ئیسالمی ساڵی 1378، لە ساز بوونی رووداوەكانی 
دووی خورداد رۆڵی سەرەكییان هەبوو. الیەنی موحافەزەكار 
كە بە توندی دژایەتی لەگەڵ قۆناخی ریفۆرمخوازی لەئێراندا 
دەكرد، بە سازكردنی كەش و هەوایەكی ملیتاری و تەنانەت 
بە پێشخس���تنی تیرۆر و قەتل���ی فاعیلی مەجهوول كە تێدا 
ئەنساری حیزبۆاڵ و الیەنە س���ەركوتكەرەكانی رژێم زۆر بە 
جیدی بەشدار بوون، هەوڵی ئاستەنگ كردن و لە ناو بردنی 
ئ���ەم بەرەیەیان دا. لە قۆناخ���ی ریفۆرمخوازیدا كە كەش و 
هەوایەكی نەرمتر بە س���ەر ئێراندا زاڵ بوو، زۆر دام ودەزگا 
مەدەن���ی و رووناكبیری س���از بوون ك���ە دوای ئەم قۆناخە 
ئەم دام ودەزگایانە و بەتایبەتی رۆژنامەكان و كەس���ایەتییە 
مەدەنی و كۆمەاڵیەتی و سیاس���ییەكان، دەزگیركران و بە 
توندی سەركوت كران. هاتنە س���ەركاری دووبارەی الیەنی 
موحاف���ەزەكار ل���ە ئەنجامی س���ەركوتكاری و ئەم كەش و 
هەوای���ەی كە لە الیەن موحافەزەكارەكان و بە پش���تیوانی 
ویالیەت���ی فەقیه دەك���را، پێكهات. ئ���ەم بزووتنەوەی كە 
ئەمڕۆكە وەكوو بزووتنەوەی كەسك بەناو دەكرێت، خاوەن 
دێرینەیەكی چەندین ساڵەی دژایەتی لە كۆماری ئیسالمییە و 
لە قۆناخە جیاوازەكاندا سەریهەڵداوە. هەڵەبەت نارەزایەتی 
گەالن لە رژێم هەر دوای هاتنە سەركاری كۆماری ئیسالمی 
و ئەو سەركوتكارییانە كە دوای شۆڕش رووی دا وەدیهات. 
بەاڵم س���ازبوونی ئەو دیكتاتۆرییەی كە دوای شۆڕش هاتە 
ئاراوە دەرفەتی ئەوەی نەدا كە لە س���ەرتاكانی دامەزراندنی 
كۆماری ئیس���المی ئەم نارەزایەتیانە سەرهەڵدەن. بەهاتنە 
سەركاری خاتەمی ئەم دژبەرایەتیانە لە ئێراندا ئاستی بەرز 
بووە و لە قۆناخی داویشدا ئاشكرا تر و بەرفراوانتر بۆتەوە. 
بەاڵم هەڵوێستی رێبەرانی بزووتنەوەی كەسك لەم دوایانەدا 
و بێ دەنگی بەشی ناوخۆ، و هەروەها هەاڵتنی بەشێكی زۆر 
لەوان بۆ دەرەوەی واڵت و ئەمریكا وەكوو رزگاركەر بینین، 

بزووتنەوەی كەس���كی الواز خس���ت. بەاڵم بەشێك كە ناو 
گەل���دا بوو و داخوازییەكەی دیمۆكراتیزە كردنی ئێران بوو، 

هەر لە سەر پێیە.

� كۆمەڵ���گای مەدەن���ی: پێش���كەوتنی حق���وق و 
بەش���داری گەل لە دەس���ەالت ب���ە رێ���گای هەڵبژاردندا و 
هەروەها پێش���كەوتنی تێكنۆلۆژی زانیاری، ئەو روانگەیەی 
پێشخس���تووە كە كۆمەڵگا ل���ە دەرەوەی دەوڵەت خاوەنی 
دام ودەزگای تایب���ەت ب���ە خۆی بێ لە جیهان���ی ئەمڕۆدا. 
رۆڵی ئەساس���ی دام ودەزگای كۆمەڵگای مەدەنی س���نوور 
دانان بۆ دەس���ەاڵتی دەوڵەت و دەستێوەردانی ئەو لە بوارە 
جیاوازەكان���ی كۆمەڵ���گادا. دام ودەزگا مەدەنی بە پێی ئەم 
پێناس���ە لە ئێراندا زۆر كەمە. بە هۆی ئەوەی كە كۆمەڵگا 
مڵكی تایبەتی دەس���ەاڵت بە حیساب دێت و ئیرادەی گەل 
لە بەرامبەر دەس���ەاڵتدا زۆر بچووك و الوازە، دام ودەزگای 
مەدەنیش كە هەم س���نوور بۆ دەسەاڵت دابنێن و هەم گەل 
بتوانێ هەبوونی ئەوان بپارێزی، لە ئارادا نیە. ئەو بەش���ەی 
لە دەزگا مەدەنییەكان كە حقوق دەبێ پش���تیوانیان بێ و 
بە رەس���می دامەزراون، بە هۆی ئ���ەوەی كە دەوڵەت هیچ 
مجبووریەتێ بۆ بە پێكهێنانی قانوون نیە و بەتایبەت ئەوەی 
كە پەرگالی دادوەری بە تەواوی بە روانگەیەكی دەسەاڵت و 
ئایدیۆلۆژی دەسەاڵت هەڵسووكەوت دەكات، زۆر بە سانایی 
دادەخرێن. بەش���ێكی تر لە دەزگاكان���ی مەدەنی كە نە لە 
چوارچێوەی قانوونی بەڵكوو ل���ە چوارچێوەیەكی رەواییدا 
هەبوونی���ان هەیە، یا پێویس���تە زۆر پاس���یڤ بن و یا هەر 
كاتێك ئەو س���نوورانەیان تێپەڕاند، ئەندامانیان دەگیرێ و 
لەناو دەچن. دام ودەزگای مەدەنی هەرە زۆر دوابەدوای دووی 
خوردادی 1376 و هاتنە س���ەر دەسەاڵتی خاتەمی پەرەی 
سەند و ژمارەیەكی زۆر و بەئامانجی جیاواز ساز بوون. نوێ 
بوونی فەرهەنگی تێكۆشان لە مەیدانی كۆمەڵگای مەدەنی، 
بەهێز نەبوونی ئیرادەیەكی سیاسی و نەبوونی ئالتەرناتیڤی 
فیكری و الس���ایی كردنی زیاتر لە رادەی لە دام ودەزگاكانی 
رۆژئاوای���ی، بوون بە هۆی ئەوەی كە زۆرتری ئەو دەزگایانە 
بە ش���ێوازێكی پرش و باڵو و لە چوارچێوەیەكی تەكنیكی 
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و س���نفیدا بمێنن���ەوە و تێكۆش���انێكی زۆر جیدی و قووڵ 
بۆ كاریگەری لە س���ەر كۆمەڵگا و سیاس���ەت و دەس���ەاڵت 
ل���ە ن���او ئەوانەدا پێ���ش نەك���ەوێ. بە هاتنە س���ەركاری 
موحافەزەكاران، ئەو بەش���ە لەرزۆكە الوازتر بوو و زۆربەی 
دام ودەزگاكان ل���ە س���ەر ناوی جی���اواز و بەتاوانی جیاجیا 
داخران. لە شەڕی نێوان ریفۆرمیستەكان و موحافەزەكاران، 
داخس���تن و هێرش بردن���ە س���ەر دام ودەزگای كۆمەڵگای 
مەدەنی، وەكوو نیش���ان دانی هێز بە الیەنی ریفۆرمیس���ت 
دەبین���را. كۆمەڵ���گای مەدەنی بەهەم���وو بوارەكانیەوە لە 
الیەن دەوڵەتەوە هەمیشە بە چاوێكی گوماناوییەوە سەیری 
دەكرا. لە روانگەی دس���ەاڵتدارانەوە ئەوانە خۆمانە نیین و 
بەش���ێكن لە دەستێوەردانی دەرەكی بۆ ئەو شتەی كە رژێم 
وەك���وو رووخاندنی نەرم)براندازی نرم( بە ناو دەكات. هەر 
بۆیە هەڵس���ووكەوتی دەوڵەت لەگەڵ ئەو بەشە، ئاسایشی 
و توندڕەوانەی���ە. دەوڵەت هەروەه���ا زۆر جار دەیهەوێ بە 
دەستخس���تنە ناو ئەم دەزگایانە، فۆنكسیۆنی ئەوان بگۆرێ 
و زۆرتر وەك���وو دەزگای پرۆپاگەندەیی خۆیانی لێ بكات. 
تەنانەت زۆر جار بە تەسلیمگرتن رێكخراوە یا كەسایەتی ناو 
رێكخراوەكان، ئەوان لە دژی گەل بەكار دەهێنن و تەنانەت 

وەكوو میكانیزمێكی رەوایی پێدان بە نیزامیان لێدەكەن.

 لە بواری راگەیاندن و چاپەمەنی لە ئێراندا، سانسۆرێكی 
جی���دی ل���ە ئارادایە. ئەو كەس���انەی كە وەك���وو دەوڵەت 
نانووس���ن و بیر ناكەنەوە و ی���ا بۆنی دژایەتییان لێدێ، جا 
چ نووس���ەری كتێب بن و یا رۆژنامە و گۆڤار و چ س���ایتی 
ئینتێرنێتی، سانس���ۆر دەكرێن و یا بە گش���تی قەدەخەیان 
لە س���ەر دادەنرێ�ت. ئەم رەوتە بە تایبەت بە پێشكەوتنی 
قەیرانەكانی ناو دەس���ەاڵت و زیادبوون���ی موحافەزەكاری 
الیەنی دەس���ەاڵتدار زۆرتر بووە. پ���ەرگال بە تەواوی بۆتە 
پەرگالێكی سانس���ۆر. هاتنی زانی���اری و پێوەندی لەگەڵ 
جیهانی دەرەوە پێشگیری دەكرێ��ت. كاناڵەكانی پێوەندی 
لەگ���ەڵ جیهان���ی دەرەوە یا قەدەخەیە یا زۆر بە قورس���ی 
لە ژێ���ر چاوەدێریدایە. ئینتێرنێت و تەلەفوون راس���تەوخۆ 
لە الیەن ناوەندی تایبەت بە كۆنترۆڵی س���پای پاس���داران 

چاوەدێری دەكرێن و هەبوونی س���ەتەالیت قەدەخەیە و بە 
پێی یاسا سەزای هەیە. رۆژنامەوانانی دەرەوە لە ئاستێكی 
زۆر س���نووردار هات وچ���ۆی ئێ���ران دەكەن و ل���ە ئەگەری 
هاتنیش���یاندا، تەنیا لە ش���ارە ناوەندییەكاندا دەمێننەوە. 
هەتاكوو ئێس���تا چەندین رۆژنامەوان���ی دەرەكی گیراون و 
ژمارەیەك لەوانیش زۆر بە توندی هەڵس���ووكەوتیان لەگەل 
كراوە و تەنانەت چەند كەس لەوانە كوژراون. رۆژنامەوانانی 
ناوخۆ زۆربەیان گیراون ی���ا لە ژێر چاوەدێرێكی زۆر دان و 
حوكمی تەعلیقییان)هەڵواسراویان، هەڵپەسێراویان( هەیە. 
یان���ێ لە ئەگەری هەر هەڵس���ووكەوتێكی گوماناوی دەبرێن 
بۆ زیندان. كەس���انێك لەوانە بە س���ااڵن لە زیندان مانەوە 
و ئەش���كەنجەیان دی���ت. رۆژنامە و گۆڤ���ارەكان رۆژانە بە 
دەس���تی هێزەكانی پۆلیس و بە حوكم���ی دادگای قەزایی 
دادەخرێن. رۆژنامەوانان و ناوەندی رۆژنامەكانیش زۆر جار 
لە الیەن بەس���یجییەكان و گرووپە توندڕەوەكان رووبەڕووی 
هێرش و لێ���دان دەبن���ەوە. رۆژنامەگ���ەری نادەوڵەتی لە 
ش���ەڕێكی نابەرامبەر لەگ���ەڵ دەزگای راگەیاندنی دەوڵەتدا 
زەعیف و الوازە و هەر رۆژ الوازتریش دەبێت. ئەم رەوش���ە 
بەتایبەت���ی لە كوردس���تان زۆر زۆر بەرچ���اوە و ئەوەندە 
گۆڤ���ارەی كوردیش كە ل���ە س���ەردەمی ریفۆرمخوازەكاندا 
ل���ە الیەن خوێندەوانانەوە دامەزراب���وو هەموویان داخراون. 
دەوڵەت بە گرانی س���ایتە ئینتێرنێتییەكان فیلتێر دەكات و 
تەماشا كردنی سایتە فیلتێركراوەكان وەكوو تاوان دەبینێ 
و س���ەزای بۆ دەبرێتەوە. هەروەها بە دەیان وێبالگ نووس 
ل���ە الیەن دەوڵەت���ەوە گیراون و تەنان���ەت چەندێك لەوان 
س���زای ئیعدامیان بۆ بڕاوەتەوە. پێوەن���دی لەگەڵ رادیۆ و 
تیڤییەكان���ی دەرەوەی ئێران بەگش���تی مەمنووعە و وەكوو 
دژایەتی لەگەڵ پەرگال و جاسووس���ی دەنرخێنرێت و سزای 
هەیە. هەموو ئەو قانوونانەی كە سەبارەت بە ئازادی بیروڕا 
دەربڕین و چاپەمەنی لە دەستووری بن چینەیی و بوارەكانی 
تری حقوق دا هەیە، مەشرووت بە شەرتی ئاسایشی كراون 
و لە چ كاتێكدا دەوڵەت پێویس���ت ببین���ێ، لە بەرچاویان 
ناگرێت و لە بەرچاویش���یان ناگرێ�ت. لە خۆڕا نیە كە ئێران 
وەكوو گەورەترین زیندانی رۆژنامەوانان و نووس���ەران بەناو 
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واڵتیئازاد
دەكرێت. س���ەرەڕای ئەدەبیاتێك���ی دەوڵەمەند و هەبوونی 
نووس���ەری زۆر بە هێ���ز زۆربەی ئەو نووس���ەرانە لە الیەن 
دەزگای ئیتیالعاتەوە هەڕەشەیان لێكراوە و هەر بۆیەش كپ 
بوونە. كوش���تارە زنجیرەییەكان لەسەر نووسەران و مرۆڤە 
سیاس���ییەكان، ترس���ێكی گەورەی لە ناو ئەم چینەدا ساز 
كردووە. ئەوان ئەوە دەزانن كە نەریتی دەس���ەاڵتی ئێرانی 
مێژوویەكی پڕی لە كوشتاری نووسەران و رۆشنبیران هەیە.

لە ب���واری هونەریی���ەوە ئەگەر چی هی���چ پەرگالێكی 
دەس���ەاڵت نەیتوانیوە هێزی دەوڵەمەن���دی هونەری ئێران 
راوەستێنێت. بەاڵم هونەری ئێران لە ئاكامی دیكتاتۆرییەتدا 
زەبری وەبەر كەوتووە. كۆماری ئێسالمی هەر لە سەرەتاوە 
هەوڵ���ی دا هەم���وو بوارەكان���ی هونەری ل���ە چوارچێوەی 
ئایدیۆل���ۆژی رەس���میدا بەرتەس���ك ب���كات و بەخۆیان���ی 
ببەس���تێتەوە. بۆ ئەوە لە چوارچێوەی سازمانی ئیرشادی 
ئیس���المیدا بەهەزاران ناوەندی هونەری س���از كرد كە لەم 
ناوەندانە، هونەری پەیوەست بە دەسەاڵتەوە بەرهەم بێت. 
بەاڵم ئەو پرۆژەیە تا رادەیەكی زۆر بە پێچەوانە س���ووڕاوە 
و زۆرب���ەی هونەرمەندانی كە ل���ەو ناوەندانە دەركەوتبوون، 
نوێنەرایەت���ی فیكر و بۆچ���وون و داخ���وازی جیاوازتر لە 
دەوڵەتی���ان دەكرد. ئ���ەوە بووە هۆی خیرات���ر بوونی ئەو 
گۆڕانەی هونەرییەی كە لە شۆڕش���ەوە دەستی پێكردبوو. 
بە دەیان بەرهەمی جیاواز ل���ە بوارە جیاوازەكانی هونەری 
و ب���ە پەیام���ی زۆر جوداتر ل���ە داخوازییەكانی دەوڵەت و 
دەسەاڵت هاتە ئاراوە. ئەو پێشكەوتنانە بەتایبەت لە بواری 
س���ینەماییدا زۆر بەرچاو بوو. موحافەزەكارەكان بۆ كۆتایی 
هێنان بەو رەوش���ە بە رێگای سانس���ۆر و قەدەخە كردنی 
بەرهەمەكان و گوشار خستنە سەر هونەرمەندان و هەڕەشە 

لێكردنیان، هەوڵدانێكی جیدییان بەڕێوە برد.

لە پەرگالی كۆماری ئیسالمی ئێران وەزارەتی فەرهەنگ 
و ئیرش���ادی ئیسالمی هەیە كە وەزارەتخانەی پرۆپاگەندەی 
ئەم پەرگالەیە و هەموو بوارەكانی كتێب، رۆژنامە، بەرهەمە 
فیكریی���ەكان و هەروەه���ا هەموو ب���وارە هونەرییەكان لەو 
ش���وێنەوە كۆنترۆڵ دەكرێ���ن و بە هۆی وابەس���تە بوونی 

راس���تەوخۆی رێوەبەران���ی ئەو ش���وێنە ب���ە رەهبەرییەوە 
هەمیش���ە وەك���وو میكانیزمێك���ی سانس���ۆر و فیلتێر رۆڵ 
دەبینێت. بەهۆی زیاد بوونی رۆژ لەسەر رۆژی توندڕەوی و 
زەخت و گوشار بڕێكی زۆر لە نووسەران و رۆژنامەنووسان، 
رۆشنبیران و هونەرمەندان بۆ دەرەوەی واڵت هەاڵتوون. ئەو 
دیاردەیە كە وەكوو هەاڵتنی مێشكەكان)فرار مغزها( بەناو 
دەكرێت وای كردووە كە بەشێكی زۆر لە هێزی فیكری ئێران 
بچێت���ە دەرەوە و نە وەكوو هێزێك���ی گۆڕانكاری ناوخۆی، 
بەڵكوو وەكوو دژایەتییەكی دەرەكی لێ بێت. ئەم شۆڕش���ە 
فەرهەنگیی���ەی كە س���اڵی 59 ب���ە فەرماننامەی خومەینی 
بووە هۆی یەكدەس���ت سازی لە هەموو بوارەكانی زانست و 
رۆشنبیری و زەبری گەورە لە هێزی فیكری ئێران، ئەمجارە 
بە ش���ێوازێكی زۆر توندڕەوانە تر دووپات دەبێتەوە و كەش 

و هەوایەكی خنكێنەری سیاسی � فیكری ساز دەكات.

دام ودەزگاكان ماف���ی مرۆڤ، مافی ژنان و ژینگەپارێزی 
بە رەسمی نابن و زۆر بە الوازی و بەرتەسكی دەهێڵدرێنەوە. 
دەزگای ماف���ی م���رۆڤ و ماف���ی ژنان بە ه���ۆی نەبوونی 
رەس���مییەت و نەبوونی توانای لێكۆلێنەوە لە ش���وێنەكانی 
پێویس���ت، تەنیا و تەنیا وەكوو دەزگای دەرخس���تنی جار 
و ب���ارەی راپۆرتیان لێهاتووە كە زۆربەی راپۆرتەكانیش���ان 
دەقیق نیە. كێشەی سەرەكی كۆمەڵگای مەدەنی لە ئێراندا 
ئەوەیە كە كۆمەڵگای مەدەنی لە ئێراندا نە وەكوو مەیدانی 
دەرخس���تنی ئی���رادە و فیكری ئاڵتێرناتیڤ و س���ازكردنی 
ش���ێوازێك لە زیهنیەت و ئیرادەیەكی س���ەربەخۆ و دابڕاو 
لە دەس���ەاڵت، بەڵكوو وەكوو كۆمەڵێ���ك دام ودەزگا كە لە 
چوارچێ���وەی لێگەڕینێكی حقوق���ی مارژیناڵ دەیانهەوێ لە 
پەنا دەس���ەاڵت و دانەبڕاو لە ئەو، هەڵس���ووكەوت بكەن. 
ئەم روانگەیە كە الس���ایی كردنەوەیەك���ی رۆژئاواییە، تەنیا 
ل���ەو واڵتانە بڕەویان هەیە كە لە حقوق دا ئەو دەزگایانە و 
مافەكانیان زۆر بە ئاشكرایی پێناسە كراوە و دەوڵەت خۆی 
لە بەرامبەر حقوق دا بەرپرس���یارە، و هەروەها ئیرادەیەكی 
سیاس���ی و كۆمەاڵیەتی، تاك و كۆمەڵگا و تاك و دەسەاڵت 
لە ئارادایە. لە واڵتێكی وەك ئێران كە لێڤیاتانی دەسەاڵت، 



نشريه ي ايدئولوژيك ـ سياسي، ارگان حزب حيات آزاد كوردستان

68

كۆمەڵ���گای بە هەم���وو الیەن و هێزێكیەوە خس���تۆتە بەر 
هێرش���ەوە، ئەم روانگەی���ە لە ئەنجامدا تەنی���ا باڵو بوونی 

دەزگاكانی بەدواوەیە.

� پەرگالی قانون���ی و حقووقی: جگە لە نەریت و 
پەرگالی دەسەاڵتی خوسرەوانی دەوڵەت لە ئێران، الیەن و 
رەهەندی تریش���ی هەیە كە ئەویش قانوونە. لە دەسەاڵتی 
نەریتی ئێراندا شتێكی دیاریكراو و نووسراو بە ناوی قانون 
نەبووە. پاشا لە چوارچێوەی نەریتێكی تایبەت بە دەسەاڵت 
دیاری كراوە و بۆ پاراس���تنی ئەو نەریتانە و بەهێز كردنی 
دەسەاڵت تێكۆشاوە. بەشە جۆراوجۆرەكانی دەسەاڵتیش لە 
چوارچێوەیەك���ی نەریتی تایب���ەت دا لەگەڵ یەكتر و لەگەڵ 
خوس���رەو لە پێوەندی دا بوونە. ئەو نەریتانە بە گش���تی 
ئەساس و قانوونی دەس���ەاڵت و پتەو بوونی ئەویان، پێك 
دەهێنا. خوس���رەو ب���ۆ خۆی و هەموو كەس���انی دەربار و 
دەوڵ���ەت ل���ەم چوارچێوەی���ەدا پ���ەروەردە دەب���وون و 
پێدەگەیشتن. بە هۆی دەستڕۆیی و فەرەهمەندی خوسرەو، 
وردەكاری ئ���ەو نەریت���ە جاروبارە لە الیەن ئ���ەو یان ئەو 
كەسانەی كە لە ئەو دەسەاڵتیان وەردەگرت یان كاریگەریان 
لە س���ەر ئەو هەبوو، گۆڕانی تێدا ساز دەبوو. بەاڵم ئەسڵی 
نەریتەكان���ی دەس���ەاڵت دەپارێزران. لە ناوب���ەری گەل و 
دەسەاڵت قانوونێكی روون و دیاریكراو نەبوو. تەنیا شێوازی 
حوكمڕەوایی و چۆنیەتی بەهێز كردن و پاراس���تنی رەوایی 
ئ���ەو، لە ناو گەلدا هەبوو. كتێبە كۆنەكانی دەربارەی كە لە 
س���ەر بنەمای چۆنیەتی حكوومەت كردن نووسراون باس لە 
تایبەتمەندی خوسرەوێكی دادوەر دەكەن كە بە ئینساف و 
هاوكات خاوەن ئۆتۆریتە لەگەڵ ژێردەس���تان و لەگەڵ گەل 
هەڵس���ووكەوت دەكات. ه���اوكات خوس���رەو ناهێڵێت كە 
كاربەدەست و كارمەندە ژێردەستەكانی زوڵم لە گەل بەكەن. 
ئ���ەوەی كە زوڵم چیە و چۆنیەتی رەفتار كردنی خوس���رەو 
لەگ���ەڵ ژێردەس���تان و گ���ەل، و هەروەه���ا چۆنیەت���ی 
هەڵسووكەوتی كاربەدەس���تان لەتەك گەل، لە الیەكەوە بە 
جوامێری خوس���رەو و لە الیەكی تریشەوە بە جوامێریەتی 
كاربەدەس���تانەوە بەس���تراوەتەوە. لەو شێوازە دەسەاڵتەدا 

گەل رووبەڕووی هەڵس���ووكەوتی دڵخوازانەی خوس���رەو و 
كاربەدەس���تانی دەبێت���ەوە. چوارچێوەیەك���ی حقووقی و 
قانوون���ی بۆ پێناس���ەی زوڵم بۆ پاراس���تنی دادوەری نیە. 
قان���وون، ئ���ەو نەریتانەیە ك���ە لە ناوخۆی دەس���ەاڵت بۆ 
پاراس���تنی ئەو پێویس���تە. لە ناوبەری گەل و دەس���ەاڵت 
قانوون نیە. خوس���رەو و دەس���ەاڵتی خوسرەوانی بۆ خۆی 
قانوون���ە. چوونك���وو فەرەهمەندی شاهەنش���اهی توانایی 
باشترین تەش���خیص)هەڵێنجاندن( دەدات بە خوسرەو. كە 
واتە هیچ هێزێك ناتوانێ بە خوس���رەو بڵێت كە چی بكات 
ی���ان چی نەكات. هیچ س���نوورێك بۆ دەس���ەاڵتێك كە بە 
شێوازێكی فەرەهمەندانەوە دیاری كرابێت، نیە. لە سەدەی 
نۆزدەهەم���دا تێكۆش���انێكی گەورە بۆ پەیوەس���ت كردنی 
دەس���ەاڵتی ش���ا بە قانوونەوە كرا. لەم پێناوەدا شۆڕشی 
مەش���رووتییەت ئەنجام درا. مەش���رووتییەت یانێ ش���ا و 
دەس���ەاڵتەكەی مەش���رووت بكرێت ب���ە قانوونێك بە ناوی 
دەستووری بن چینەیی و شا و دەسەاڵت جوابگۆی ئۆرگانی 
مەجلیس بن كە لە الیەن گەلەوە هەڵبژێردراوە. لە شێوازی 
مەشرووتییەتی راستەقینەدا ئەگەر چی هەبوونی شا وەكوو 
نەریتێ���ك دەمایەوە بەاڵم ئیرادەی گەل و قانوون بەس���ەر 
فەرهەمەندی ئەودا زاڵ دەبوو. ئەم شێوازە لە زۆربەی واڵتە 
رۆژئاواییەكان كە حكوومەتی پاشایەتییان هەبوو، تەجرووبە 
كراب���وو. كاتێ���ك س���ەفیری ئینگلیس باس لە ش���ێوازی 
مەشرووتییەت لەم واڵتە دەكات، ناسیرەدین شا پێی دەڵێ: 
»ئەدی ئەو شایە لە واڵتی ئێوە چ كارەیە. شای ئێوە تەنیا 
قازییەكە، دەسەاڵتێكی ئاوا دەبێ كە درێژخایەن بێت بەاڵم 
هیچ كەیفێكی تێدا نیە.« دوابەدوای شۆڕش���ی مەشروتیەت 
محەمم���ەد عەلیش���ا هەوڵی دا مەجلیس و مەش���رووتییەت 
البەرێت و شێوازی دەسەاڵتی باپیری بێنێتەوە. ئەگەر چی 
ئەو سەرنەكەوت بەاڵم لەمەو بەدوا هەموو دەسەاڵتەكان بە 
جۆرێك ش���ەڕی قانون و مەجلیسیان كردووە و ویستوویانە 
هەتا دوایی هەسپی دەسەاڵت بهاژۆن. دەسەاڵتی شاهەنشاهی 
لە 1906 بەدواوە، س���ەڵتەنەتی مەش���رووتە بوو، بەاڵم لە 
راستیدا مەشرووتییەت قەت پێك نەهات. نەریتی دەسەاڵتی 
خوس���رەوانی مەش���رووت بوون���ی قەبووڵ نەدەك���رد. ئەم 
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دیاردەی���ە دواب���ەدوای س���از بوونی دەوڵەت ����� نەتەوە و 
س���ەڵتەنەتی رەزاشا زۆر بەرچاو بوو. پەهلەوییەكان خۆیان 
و دەرباریان لە س���ەرەوەی دەستووری بن چینەیی دەدیت و 
بەوپێیە هەڵسووكەوتیان دەكرد. دەزگای دادوەری مۆدێڕن 
هەبوو بەاڵم لە رێئالیتەی سیاسیدا كەس نەیدەیتوانی شا و 
دەربار بخاتە بەر لێپرسینەوە. مەجلیس رێكخراوەیەك بوو 
كە ئەندامەكانی بە بۆچوونی راستەوخۆی شا و بەكاریگەری 
برۆكراسی و هێزی چەكداری و لە ژێر گوشار هەڵدەبژێردران. 
ل���ە هەم���وو قۆناخەكانی س���ەقامگیر بوون���ی دیكتاتۆریدا 
مەجلی���س بە تەواوی جێگایەكی فەرمایش���ی بوو. تەنانەت 
دوو حیزبی سەداس���ەد سەر بە شا لە مەجلیس دا بوون كە 
گەل بە گاڵتە ناوی ئەوانی كردبوو بە »حیزبی بەڵی قوربان 
و حیزبی بەس���ەرچاو قوربان«. لە جیاتی ئەوەی كە شا و 
دەرب���ار ش���تێكی نەریتی و بچووك لە كەناری دەس���ەاڵتی 
ئی���رادەی گەل وات���ە مەجلیس بن، مەجلی���س دەزگایەكی 
بێ ناوەڕۆك و بچووك بوو كە بە دەسەاڵتی گەورە و فراوانی 
خوس���رەوانییەوە هەڵواس���را بوو. س���ەرۆك وەزیر، ش���ا 
هەڵیدەبژارد و بە لیس���تەیەكەوە بۆ مەجلیس���ی دەنارد كە 
س���ەدا س���ەد قەبووڵ كراو بوو. لە دەس���پۆتیزمی ئێرانیدا 
قانوون هیچ بڕەوی نەبوو. تێكۆشانی بەشێك لە ناسیۆنالیسە 
لیبەراڵەكان بۆ قانوونمەند كردنی شا هیچكات نەگەیشت بە 
ئەنج���ام و مۆدێڕنیزمی رۆژئاوایی تەنیا ل���ە ئابووری و لە 
دام ودەزگا پەروەردەی���ی و برۆكراس���یدا و لە جل و بەرگی 
چین���ی ناوینی ش���ار دا مایەوە. یەكێك لە خواس���تەكانی 
شۆڕش لە ساڵی 57 دا ئەوە بوو كە پەرگالێكی گرێدراو بە 
قانوونێك���ی دیمۆكراتیك دابمەزرێت كە ئی���رادەی گەل لە 
رێگای مەجلیس���ەوە بەڕێوەی دەبات. قانوونی ئەساس���ی 
دیمۆكراتی���ك پێویس���ت ب���وو ل���ە رێ���گای مەجلیس���ی 
دامەزرێنەران)مجلس موسسان( كە بە هەڵبژرادن دێتە سەر 
كار، پێش���كێش بكرێت. ئیسالمییە توندڕەوەكان بە كەڵك 
وەرگرتن لە هەس���تی گ���ەل و كاریگەری دی���ن و هەروەها 
رادیكاڵیزمی س���ەردەمی ش���ۆڕش، رەوتێكی تریان هێنایە 
ئاراوە. ئەوان لە س���ەرتا پەرگالی كۆماری ئیس���المییان لە 
1358 خس���تە ب���ەر ریفراندۆمی گەلەوە. ب���ێ ئەوەی كە 

ناوەڕۆك���ی ئ���ەم پەرگالە دی���اری كرابێت. هەركەس���ێك 
تەفس���یرێكی تایبەتی لە س���ەر ئەم پەرگالە هەبوو. بەاڵم 
ئەوەی كە ماهیەتی مەسەلەكەی بەتەواوی دەزانی و هێزی 
داڕش���تنی ناوەڕۆكیش���ی ئام���ادە كردب���وو رووحانیەت و 
الیەنگرانی بوون. دواتر لە سەر ئەو دەستوورە بن چیینەییەی 
كە پێویس���ت بوو ناوەڕۆكی ئەم دەسەاڵتە پێناسە و دیاری 
بكات، لە ناوبەری رووحانیەت كە حیزبی جومهوری ئیسالمی 
نوێنەرایەتی دەكرد و هێزەكانی تر كێشە ساز بوو. دەوڵەتی 
كاتی رەشنووسێكی دەس���تووری بن چینەیی ئامادە كرد و 
خوازیاری س���از بوونی مەجلیسێكی دامەزرێنەران بۆ ئەرێ 
كردنی ئەو بوو. ئەو رەشنووس���ە بە بۆچوونی هاوبەش���ی 
میللییە لیبەراڵەكان و میللی �� مەزهەبییەكان و چەندێك لە 
گرووپ���ە چەپ���ەكان ئامادە كراب���وو، نزیكی دەس���تووری 
بن چینەیی مەش���رووتییەت بوو. حیزبی كۆماری ئیسالمی و 
شۆرای شۆڕشیش رەشنووسێكی قانوونی ئەساسی ئەمادە 
كردبوو كە لەوێدا باس���ی لە ویالیەتی فەقیهێك كردبوو كە 
تی���ۆری خومەینی ب���وو. ئ���ەوان هەروەه���ا رەخنەیان لە 
دەستەواژی دیمۆكراتیك لە رەشنووسەكەی دەوڵەتی كاتیدا 
هەبوو و دژی س���ازبوونی مەجلیسی دامەزرێنەرانیش بوون. 
ئەوان خوازیاری س���از بوونی »مەجلیسی خوبرەگان« بوون 
كە زۆرتر لە سەر بنەمایەكی فیقهی دادەمەزرا. لە ئەنجامی 
گوش���ارەكانی ش���ورای ش���ۆڕش هەڵبژارتنی مەجلیس���ی 
خوبرەگان دەس���تی پێكرد. بەشێك لە الیەنە سیاسییەكان 
بەتایبەت جەبهەی میللی لە هەڵبژاردندا بەشدارییان نەكرد. 
سەداهەش���تای كاندیداكان مەال بوون. لە 73 ئەندامی ئەو 
مەجلیسە شەست كەسی سەر بە حیزبی جومهوری ئیسالمی 
هەڵبژێ���ردرا. بەو ش���ێوازە بوو كە مەجلیس���ی خوبرەگان 
قانوونی ئەساسی ئێستای كۆماری ئیسالمی ئەرێ كرد. لەو 
دەس���توورە بن چینەییەدا حكومداری لە خواوە دێ و هەموو 
قانوونەكان، بن چینەییەكی ش���ەرعی و حوكمی ئیسالمیان 
هەیە و هێ���زی پێكهێنەری قانوونیش ل���ە الیەن ویالیەتی 
فەقیهەوە دادەمەزرێت. ئەوە یەكەمجار بوو دەس���ەاڵتێك لە 
س���ەر بنەمای نەریتی خوس���رەوانی بەو ش���ێوازە خۆی بە 
قانوون���ی دەكرد. ئیتر قانوون تەواوەن بە پێی دەس���ەاڵت 
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ب���وو. ب���ەاڵم لەگەڵ ئەوەش دا بەش���ێكی تر ل���ە قانوونی 
ئەساسی باس لە ئیرادەی گەل و هێزی هەڵبژاردنی گەل و 
مەجلیس و ئەو رێكخراوانە دەكات كە بە شێوەی هەڵبژاردن 
دێن���ە ئاراوە. ئ���ەوە خۆی لە خۆی���دا ناكۆكێكی گەورەیە. 
زەمینەی شەڕی نێوان ئیرادەی گەل و ئیرادەی ئاسمانی و 
فەرەهمەندی لە دەستوور بن چینەیی ئێراندا هەیە. ئەمە بوو 
بە زەمینەیەك بۆ ش���ەڕی ئەو كەس���انەی ك���ە هەتا دوایی 
دەس���ەاڵتی رەهای ویالیەتی فەقیهییان دادەسەپاند لەگەڵ 
ئەو كەس���انەی كە بەشێوازێكی خوازیاری هەبوونی رۆڵ بۆ 
ئۆرگانەكانی هەڵبژاردن بوون. ئەمە لە كاتێكدا كە پەرگال 
تووش���ی قەیران دەبێ دوو رێگا دەهێڵێتەوە. یان ویالیەتی 
فەقیه بە دەس���تڕۆیی خۆی مەجلیس بەتەواوی بێ كاریگەر 
دەكات ك���ە بۆ ئەوە ملیتاریزمێكی كە ئیرادە ش���كێن بێ، 
پیویستە یان ئەوەی كە مەجلیس و دم ودەزگاكانی گرێدراو 
ب���ە گەل، هەنگاو بە هەنگاو رۆڵیان زیاتر دەبێ�ت. كێش���ە 
لێرەدای���ە كە ئ���ەو پەرگالەی كە لە قانوونی ئەساس���ی دا 
پێناس���ە كراوە لە خرابترین ئەگەر دا دەبێتە دەسەاڵتێكی 
موتڵ���ەق و تۆتالیت���ەر و لە باش���ترین ئەگ���ەر دا دەبێتە 
حوكمدارییەكی دووبەرەكی یان »دو گانە«. خرابترین ئەگەر 
واتە پێش���كەوتنی ملیتاریزم ش���ێوازێك لە س���ەقامگیری 
ملیتاری و دیكتاتۆری لەگەڵ خۆیا دەهێنێ بەاڵم باش���ترین 
ئەگەر هەمیش���ە س���ەقامگیر نەبوونە. یانێ پۆزیس���یۆنی 
رێكخراوە قانوونییەكانی س���ەر بەگەل زۆر الواز داڕێژراوە. 
پۆزیس���یۆنی ویالیەتی فەقیه ب���ە هەندێك رێكخراوە وەكوو 
ش���ورای نیگەهبان و مەجمەعی تشخیصی مەسلەحەت بە 
هێزتر بووە و لە هەموو كێشەكاندا بارەكە بۆ الی ویالیەتی 
فەقیه دەش���كێتەوە. قانونی ئەساسی ئێران پڕە لە قانونی 
رازاوە و جوان كە مرۆڤ دەتوانێ زۆر بە راش���كاوی وەكوو 
قانوون���ی دیمۆكراتیك بیاننرخێنێت، ب���ەاڵم ئەو قانوونانە 
هەموو مەشرووت كراون بە خاڵە سیاسییەكان و بەرژەوەندی 
و ئاسایش���ی پ���ەرگال و تەشخیس���ی ویالیەت���ی فەقیه و 
ئۆرگانەكان���ی گریدراوی ئەو. لە قانوونی ئەساس���ی ئێراندا 
تەنیا ئەو بەش���ە لە قانوونەكان زۆر راش���كاوانە، ئاشكرا و 
روونن كە دەربارەی ویالیەتی فەقیه، رەهبەری و ئۆرگانەكانی 

گرێدراوی ئەو و دەس���تڕۆیی ئەوانە. ئەو قانوونانەی كە لە 
ب���ارەی هەڵبژادن مەجلی���س، ئۆرگانەكانی گرێدراوی گەل، 
م���اف و ئازادییەكان و گەالنی جیاواز دان هەموویان ناڕوون 
و مەشرووت بە تەشخیس���ی مەسلەحەت نیزام و ئاسایشی 
پەرگال���ن. یانێ مرۆڤ دەتوانێ پەرگال مەش���رووتە ببینێ 
بەاڵم لەو پەرگالە دا ئەوە دەسەاڵت نیە كە مەشرووت بووە 
ب���ە قانوون، بەڵك���وو ئەوە قانونە كە مەش���رووت بووە بە 
بەرژەوەندی و مەس���لەحەت و تەشخیس���ی ئەوان لە الیەن 
نیزامەوە. بۆ وێنە لە دەس���تووری بن چینەیی دا لە ئەسلی 
24 دا باس لە مافی ئازادی رادەربڕین و ئازادی راگەیاندنەكان 
دەكات كە بە پێی ئەو قانوونە، نووسین و دەربڕینی بیروڕا 
ل���ە راگەیاندنەكان���دا ئازادە ب���ەاڵم لە بەش���ی دووهەمی 
قانوونەكەدا دەڵێ بە ش���ەرتێك كە تێكدەری بنەمایەكانی 
ئیس���المی و بەرژەوندی گش���تی نەبێت. هەروەها دەڵێ كە 
وردەكاری ئەم ئەس���ڵە، قانوون دیاری دەكات و لە قانوون 
دا بە دەیان خال و مادەی جوادا هەیە كە ئەم ئازادییانەی 
كە باس���ی لێ���وە دەكرێ���ت، ئاس���تەنگ دەكات. زۆربەی 
قانوونەكانی ناو دەس���تووری بن چینەیی بە شێوازێكی زۆر 
ژیرانە دەكەوێ�تە بن س���ێبەری ئەو دەستڕۆییە بەرفراوانەی 
كە هەر لە قانوونی ئەساسی دا دراوە بە رەهبەر و ویالیەتی 
فەقی���ه و دەزگا ئاسایش���ییەكان. لە راس���تیدا لە پەرگالی 
ئێراندا و لە قانونی ئەساس���ی دا قانون بە دەس���تی خۆی، 
خۆی كوش���تووە. بۆ تێكۆش���انی دیمۆكراتی���ك لە ئێراندا 
هەڵبەت دیمۆكراتیك بوونی قانوونی ئەساس���ی شەرتێكی 
هەرە پێویس���تە بەاڵم دەبێ ئەوە بزانی���ن كە دیمۆكراتیك 
بوونی قانونی ئەساس���ی ئیلال بەواتای سێكۆالر بوونی ئەو 
نیە. تێكۆش���ان بۆ دیمۆكراتیزە كردنی قانوونی ئەساس���ی 
پێویس���تە لە سەر بنەمای بە هێز كردنی الیەنی قانوون لە 
بەرامبەر دەس���ەاڵت بێت. یانێ پێویس���تە ئەو قانوونانەی 
گرێ���دراوی مەجلیس، گەل و هەڵبژرادنن بێ ئیبهام، روون و 
ئاشكرا بن و بە هیچ شەرتێك كە زەمینەی دەستێوەردان و 
گۆڕانكاری دڵخوازی دەسەاڵت لەواندا سازبكات، مەشرووت 

نەبن.
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ايران و آريايي
در مفه��وم اس��اطيري رايج تري��ن وجه تس��ميه ي ايران، 
همخوان با سرزمين آريايي ها مي باشد. آريا، واژه اي سومري 
اس��ت. طبق تحليل هاي اتيمولوژيک)واژه شناس��ي( سومري، 
واژه ي آريا از مصدر ارد)ard(، يا عرد اس��تنتاج مي شود. از 
لحاظ لغوي به معني زمين و شخم زدن آن و زراعت مي باشد. 
نسبت دادن آر)آتش(، به آريا تشخيص ديگري در خصوص 

مصدر واژه ي آريا مي باشد. 

کش��ف آثار زندگي غارنشيني انس��ان، مختص به دوران 
بع��د از چهارمين دوره ي يخبن��دان)20000 ق. م(، همزمان با 
مراحل پارينه س��نگي، ميانه سنگي و نوس��نگي در مزوپتامياي 
علي��ا و دامنه ي رش��ته کوه هاي زاگرس و توروس که منش��أ 
آريايي ه��ا و محل ابداعات��ي از قبيل آتش، زب��ان و زراعت 
مي باش��د، همچنين با توجه به ارج نهادن آريايي ها به آتش، به 
عنوان مظهر پاکي که در مزدائيسم تبلور مي يابد و رغبت شان 
به زراعت، هر دو تش��خيص فوق در مورد مصدر واژه ي آريا 

پذيرفتني   مي باشند.

 طبق ش��واهد تاريخي، آريايي ها مبدع انقالب نوس��نگي 
مي باش��ند و براي نخس��تين ب��ار در مزوپتامياي ش��مالي يا به 
عب��ارت ديگر در نواحي رش��ته کوه هاي زاگرس و توروس، 
انقالب کشاورزي را پديد آورده اند. تأثيرگذاري اين ابتکار 
آريايي در سطحي بود که حيات بشري را متحول ساخت و به 
پيش زمينه ي تمام دستاوردهاي متعاقب خود، مبدل شد. چنين 
ش��يوه اي از زندگي خصايص انحصارطلبانه و استثمارگرايانه 
را برنمي تافت. حياتي بود مب��را از مفاهيمي واپس گرايانه که 

بعدها تمدن مرکزيت محور و سيس��تم طبقاتي، آن را تضعيف 
نمود. تمدني که راه را بر بروز مفاهيم و س��اختارهاي متضاد 
ب��ا طبيعت جوامع هموار کرد. آرياي��ي، هويت جوامعي بوده 
که در جامعه ي طبيعي   � استوار بر دو پايه ي اخالق و سياستي 
مطابق ب��ا آن � در هالل حاصلخيز زيس��ته اند. در نتيجه فالت 
ايران که بخش��ي از س��رزمين آريايي ها مي باش��د، س��رزمين 

مشترک تمام اتنيسيته هاي آريايي است.

خلق هاي آريايي به مرور زمان، همگام با ازدياد جمعيت، 
در پيرامون هالل حاصلخيز پراکنده شدند. مي توان گستره ي 
اس��کان اقوام آريايي را از ضلع ش��مالي به س��وي س��واحل 
درياي خزر، از ضلع جنوبي به س��مت س��واحل خليج فارس، 
از طرف شرق تا افغانستان و بلوچستان و از غرب تا دامنه هاي 
زاگرس ديد. مردماني که در اين حيطه ي جغرافيايي زندگي 
مي کنن��د همه از ي��ک تبار و داراي هويتي آريايي هس��تند و 
همه از فرهنگ مش��ترک آريايي برخوردار مي باشند. اما در 
عين شباهت هر کدام شان از ويژگي هاي فرهنگي و اجتماعي 
خاص خود برخوردارند. هر يک از اين اتنيس��يته ها و ملت ها 
عالوه بر ارج نهادن به فرهنگ مشترک آريايي، به ارزش هاي 
اتنيک��ي و ملي خود ني��ز پايبندند. بس��ياري از اين ملت ها در 
هنگام��ه ي رويارويي با تهديدهاي خارجي، خط مش��ي دفاع 
مش��روع را اتخاذ نموده و از موجوديت خويش دفاع به عمل 
آورده اند. خلق ه��اي آريايي طي س��اليان متمادي به صورت 
مس��المت آميز در درون ساختار کنفدراس��يون هاي عشيره اي 
و روس��تايي، ب��ا بهره گي��ري از ذهنيت جامع��ه ي طبيعي در 
تعاملي س��ازنده به سر برده و از ارزش هايشان صيانت به عمل 
آوردند. فرهنگ و ارزش هاي خود را در مراسم  و جشن هاي 
متعدد اجتماعي)جشن س��ده ي ايراني، نوروز، شب يلدا و...( 

اهون چياكو

كنفدراليسم دموكراتيك، راه حل برون رفت از بحران نظام جمهوري اسالمي
عناصر دموکراتيک در ايران
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به نس��ل هاي پس از خود منتقل کرده اند. جش��ن هايي از قبيل 
جشن »پيرش��اليار« و »خاوندکار« که امروزه در کوردستان و 
ساير نقاط ايران متداول مي باشند، نمونه هاي امروزي فرهنگ 
مزبور هس��تند. در واقع همي��ن ميراث تاريخ��ي، اجتماعي و 
فرهنگ��ي، خلق هاي آرياي��ي را در تم��ام ادوار تاريخ جهت 
مقابله ب��ا تجاوزهاي خارج��ي از جمله هج��وم امپراتورهاي 
ويرانگر آکاد، آش��ور، بابل، اموي، عباسي، سلجوقي، مغول، 
تيموري و اخيراً با اس��تعمار کالس��يک و نو، توان بخش��يده 
است. همچنين به همان اندازه در صورت بروز حکومت هاي 
تمرکزگرا و مستبد بومي که با هخامنشيان آغاز و با جمهوري 
اس��المي تداوم يافته، پرچم عصيان را برافراشته اند. يعني هم 
در براب��ر هجوم ه��اي خارجي و هم در مقاب��ل قدرت طلبي و 
س��رکوب گريهاي داخلي، ايس��تاري مقاومت طلبانه در پيش 
گرفته ان��د. در اين روند، ب��راي ملل آريايي بيش��تر از فرجام 
غالب و مغلوب گش��تن، عدم تس��ليميت و تن ندادن به ذلت 
و خواري که عنصري مهم در فرهنگ ش��ان مي باش��د، حائز 

اهميت بوده است.

بر حس��ب اين روحيه ي مقاومت طلبانه، خلق هاي آريايي 
در بس��ياري از قيام ه��اي اجتماع��ي هم در براب��ر متجاوزين 
خارجي و هم در برابر اس��تثمار داخل��ي به مبارزه پرداخته اند. 
در اين راس��تا نيز در طول تاريخ قيام ه��اي اتنيکي، طبقاتي و 
مذهبي فراواني در اين س��رزمين رخ داده اند. نظام هاي حاکم 
و اس��تيالگر با طبيعت اجتماعي اين جوامع در تضاد بوده اند؛ 
لذا آن ها را برنتابيده و س��ير مقاومت تاکن��ون نيز ادامه دارد. 
بي گمان اين روند تا رس��يدن به خواست هايش��ان و احترام به 

موجوديت شان، ادامه خواهد يافت. 

گذاري بر پيشينه ي قيام هاي اجتماعي
 خلق هاي آزادي خواه ايران در برابر هجوم 

تمدن هاي مرکزيت گراي داخلي
آ. مبارزات اتنيکي در تاريخ ايران

قيام هاي اتنيک��ي در برابر نظام هايي صورت گرفته اند که 
اقدام ب��ه قرباني کردن ارزش هاي فرهنگ��ي و زباني پيرامون 

خويش جهت برتريت بخش��ي به ارزش هاي اتنيسيته ي حاکم 
و مرکزي نموده اند. جنبش هاي ملي صد سال اخير در ايران، 
تداوم اين فرهنگ مقاومت خلق هاي آريايي اس��ت. مبارزات 
خلق هاي موجود در ايران از جمله عرب ها، بلوچ ها، کوردها، 
آذري ه��ا، ترکمن��ان و گيلکي ها در برابر فاشيس��م پهلوي و 
جمهوري اسالمي صورت گرفته و تا چاره يابي دموکراتيک 
و ريشه اي، بي وقفه تداوم خواهند داشت. قيام مادها با رهبري 
فرورتي��ش در برابر اقتدار هخامنش��يان و قيام بهرام چوبين در 
براب��ر اقتدار ساس��اني،  نمونه ي تاريخي قيام ه��اي اتنيکي در 
تاريخ ايران مي باش��ند. البته م��وارد متعددي وجود دارند، که 

ذکر همه ي آن ها از حوصله ي اين نوشتار خارج مي باشد.

ب. مبارزات مذهبي در تاريخ ايران

قيام هاي��ي که در ط��ول تاريخ ايران در کس��وت مذهب 
ص��ورت گرفته اند، با هدف صيانت از اص��ول اخالقي اديان 
بوده اس��ت. يا به عبارت��ي ديگر قيام هاي مذهبي ب��ه مقابله با 
درباري کردن دين و فروپاش��ي ارزش هاي اخالقي � اجتماعي 
دين از س��وي تمدن مرکزي ص��ورت پذيرفته اند. همگي در 
مقابل��ه با تحريف ديني اي بوده که در دربار خس��رواني براي 
مشروعيت بخش��ي به انحصار و اس��تثمار خود از آن اس��تفاده 
مي نموده اند. مزدائيس��م که س��اليان متمادي در بسترسازي و 
دميدن روحيه ي مقاومت طلبي ب��ه جامعه آريايي ايفاي نقش 
مي نم��ود ب��ا خيانت مغ��ان خودفروخته و تش��نه ي قدرت در 
دربار خس��رواني از جريان اصلي اش منحرف ش��د. اين بار در 
راس��تاي متقاعدکردن جامعه به اطاع��ت کورکورانه از دربار 
و ش��اه ايفاي نقش مي نمود. اين هم تمام��اً با جوهر ه ي آئين 
زردشت در تضاد بود. مسيحيت و اسالم نيز پس از درآميختن 
ب��ا قدرت، به جرياني برخالف اه��داف اصلي خود که همانا 
نمايندگي فرودس��تان ب��ود، تغيير يافتن��د و در نهايت به اهرم 
قدرت و تمدن مرکزي جهت استثمار اقشار فرودست جامعه 
مبدل شدند. رهبر آپو در اين مورد چنين مي گويد: »اديان در 
ابت��دا به عنوان ايدئولوژي جامعه فرود س��ت، جهت رهايي از 
ظلم ظهور کردند اما بعد از عجين شدن با قدرت به اهرم فشار 

بر خود فرودستان مبدل شدند«. 

زماني که اقشار فرادست و انحصارطلب، خود را در برابر 
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مقاومت پيروان دين قدرت ستيز در تنگنا ديدند، به تقبل دين 
ناچار گش��تند. اما در اين جري��ان، دين را در منجالب قدرت 
گرفتار آوردند و آن را به عنوان اهرم فش��ار بر ستمديدگان و 

ابزار مشروعيت بخشي به قدرت خود به کار بستند.

نمي توان مزدائيس��م را که در طبيعت اجتماعي آريايي ها 
ريش��ه دوانيده و به مثابه ي ارزش��ي فرهنگي � اجتماعي بس��تر 
اخالقي بودن، مقاومت طلبي و عدالت محوري را براي جامعه 
به وج��ود آورده، با آيين زردش��ت درباري ک��ه وظيفه ي آن 
حفظ منافع خس��رواني ب��وده يکي انگاش��ت؛ همان طور که 
نمي توان مسيحيتي را که به مدت 300 سال در برابر امپراتوري 
رم، مبارزه کرد و بس��ياري از پيروان آن مصلوب ش��دند را با 
مس��يحيت امپراتوري رم، حاکميت کليسا و دوره انگيزاسيون 
و به کارگي��ري امروز آن توس��ط امپرياليس��م يکي دانس��ت. 
همچنين يکي ش��مردن اس��الم مدينه و اعتقاد پاک و راس��خ 
عمارها، بالل ها، ياسرها، س��ميه ها و... را با اسالم بني اميه اي، 
بني عباسي، واليي، فتح اهلل گولني و هر سنخ از اسالم سياسي و 
قدرت محور چه راديکال افراطي يا ليبرال آن، امري پذيرفتني 
نيست. در کل بايد بين دين قدرت محور و جامعه محور تمايز 

قائل شد.

البته منظور اين نيس��ت که تم��دن مرکزي و دولت محور 
توانس��ته تمامي ارزش هاي ديني را معدوم و فرس��وده نمايد. 
در واقع در طول تاريخ پويايي ارزش هاي اخالقي موجود در 
بطن دين، به عنوان نيروي محرک عناصر تمدن دمکراتيک، 
مذاه��ب و طريقت هاي جامعه محور را جهت مبارزه با عناصر 

تمدن مرکزي و قدرت محور به مقاومت واداشته است. 

طي 2500 س��ال از اس��تقرار تم��دن مرک��زي در ايران، 
اين س��رزمين برآم��دگاه ادي��ان و مذاه��ب عدالت محور و 
مس��اوات طلب فراوان��ي بوده اس��ت. در اين رابط��ه مي توان 
ب��ه عصيان گئومات)مغ زردش��تي( در برابر داريوش پادش��اه 
هخامنشي که آيين زردشت را به حالت ابزار حاکميت دربار 
درآورد و ظه��ور ماني در برابر همان عملکرد ساس��انيان که 
هر روز بيش��تر از پيش ارزش هاي مزدائيس��م را روبه انحطاط 
س��وق مي دادند، اشاره کرد. مذاهب يهودي و مسيحي  که در 
جغرافياي ايران با قرائتي اجتماعي و عدالت محور از موسويت 

و عيس��ويت اس��کان يافته اند را نيز مي توان شاخه اي ديگر از 
خط مقاوم��ت دموکراتيک نام برد. در اي��ن ميان مي توان به 
مذاهب نشأت گرفته از باورداش��ت مزدائيستي مانند يارسان، 
تصوف گراه��ا و طريقت هاي اجتماعي، آيين ئيذدي)ايزدي( 
و ش��يعه ي عل��وي، بعد از س��لطه ي اس��الم دولت��ي در برابر 
انحرافاتي که حاکمان، س��الطين، ش��اهان و اخيرا جمهوري 
اس��المي بر ماهيت عدالت محور اس��الم صورت مي دادند، به 
عنوان عناصر دموکراتيک تش��کيل دهنده تمدن دموکراتيک 
نام برد. اينان هميش��ه در مبارزه اي پيوس��ته با انحصار گري و 
قدرت طلبي تمدن مرکزيت گرا مي باش��ند. حال هم مقاومت 
عقاي��د جامعه مح��ور در برابر انحص��ار ايدئولوژي جمهوري 

اسالمي در وسعت قابل مالحضه اي ادامه دارد.

ج. مبارزات طبقاتي در تاريخ ايران

 اق��وام آريايي تا قبل از س��لطه ي امپراتوري هخامنش��ي 
که نخس��تين بس��ط تمدن مادي در ميان آريايي ها مي باش��د، 
با پديده اي نظير هيرارش��ي و يا به عب��ارت ديگر با جامعه اي 
طبقات��ي اي در س��طح تمدن هاي مجاور ازقبيل س��ومر، مصر 
و هاراپا)مکاني مابين پاکس��تان و هندوس��تان(، غريب بودند. 
به ص��ورت کنفدراس��يون عش��يره اي � قبيله اي و ي��ا بعضاً در 
نقاطي از س��رزمين آريايي از طريق کنفدراس��يون هاي روستا 

به مديريت جوامع خود مبادرت مي ورزيدند.

 در تم��ام حوزه هاي اجتماعي، مديريت در دس��ت خود 
جامعه بود و اجازه ي انحصار آن به قش��ر قدرت طلِب مجزا از 
جامعه داده نمي شدکه در جامعه انشقاق و اختناق ايجاد کند. 
اين امر چاره انديشي جامعه براي عدم شکاف در ميان عناصر 
متنوع جامعه ي اخالقي � سياس��ي بود. تنه��ا افرادي که تجربه 
و پايبندي خ��ود را به ارزش هاي اخالقي � سياس��ي جامعه به 
اثبات مي رس��اندند از طرف جامع��ه جهت مديريت برگزيده 
مي ش��دند. نمونه اي ک��ه هرودوت)تاريخ نوي��س يوناني( در 
مورد به مس��ند نشستن دياکو بر رياست کنفدراسيون ماد ذکر 
مي کند، بر اين داعي��ه ي اجتماعي � تاريخي صحه مي گذارد. 
اگر معيارهاي جامعه ي اخالقي � سياسي از سوي آنان رعايت 
نمي ش��د بالفاصل��ه از ط��رف نهاده��اي اجتماع��ي برکنار و 

مجازات مي شدند. 
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مجم��ع داناي��ان نقش کورديناس��يون جامع��ه را برعهده 
داش��ت و با اقتباس از معيارهاي اخالقي � سياس��ي مزدائيس��م 
امور را سامان مي بخش��يد. تقبل اين مسئوليت به معناي کسب 
امتي��از و انحصار ارزش هاي مادي و معن��وي جامعه نمي بود. 
اين ه��م از ايجاد جامع��ه اي طبقاتي و تزايد فاصله بين اقش��ار 
جامعه ممانعت مي کرد. اگر به تاريخ اسطوره اي ايران نگاهي 
بيافکنيم، مش��اهده خواهيم کرد که در سيس��تم »کاست« که 
بعدها در آين ميترائيسم، در نتيجه متاثر گشتن مغ ها از کاهنان 
کلدان��ي صورت گرف��ت، مقارن با عقي��ده ي چهار عنصري 
»ميت��را، ايندرا، وارونا و آگتي«، ي��ک نظام طبقاتي چهارگانه 
مرس��وم گش��ت. در اين نظام، طبقه ي پاريا که در براهمانيسم 
هندوستان رايج بود و طبقه اي پست و فرومايه تلقي مي شد در 
سيستم کاست ميترائيسم وجود نداشت. با اين وجود، سيستم 
کاس��ت با عکس العم��ل جامعه ي آريايي روب��ه رو و منجر به 
وقوع انق��الب اخالقي زردش��ت در برابر نامطلوبي سيس��تم 

کاست شد.

متعاق��ب آن فرهنگ تم��دن زر  و  زور در امور اجتماعي 
آريايي ها رسوخ کرد و براي نخستين بار در کالبد امپراطوري 
هخامنش��ي تبلور يافت و نهادينه ش��د، پديده ي طبقاتي گشتن 
در س��رزمين آريايي آغاز گش��ت. از آن پس تا به امروز دو 
خط مش��ي، يعن��ي تمدن مرکزي ک��ه بر انحصار و اس��تثمار 
استوار مي باش��د و طبقه گرايي را اساس قرار مي دهد و تمدن 
دموکراتيک که بر ارزش هاي جامعه ي اخالقي � سياسي استوار 
مي باش��د و مخالف سيستم طبقاتي اس��ت، در سرزمين ايران 
در منازعه با هم مي باش��ند. اين دو خط مش��ي، هميشه قرائتي 
متفاوت از مفاهيم داش��ته اند. براي مث��ال تمدن دموکراتيک 
در م��ورد مقوله ي تاريخي و اس��طوره اي، مدام قرائتي جامعه 
محور دارد اما تمدن مرکزي قرائت��ي قدرت محور ارائه داده 
اس��ت. براي مثال کاوه آهنگ��ر در قرائت تمدن   دموکراتيک 
قهرماني اس��ت که جامعه را از ظل��م ضحاک نجات مي دهد 
و مس��ئله فيصله مي يابد، ولي در قرائ��ت قدرت محور بعد از 
برچيدن قدرت ضحاک يکي ديگر را به جاي آن مي گذارد. 
يعن��ي با وجود اينکه ظلم ضحاک را برچيده، بدليل اينکه در 
خونش فّر ش��اهي وجود ندارد، نمي تواند خود ش��اه ش��ود و 
فريدون فرزند جمش��يد را بر تخت مي نش��اند. در مورد رستم 

هم همينطور؛ رس��تم که يک قهرمان اجتماعي مي باش��د، در 
قرائ��ت خط ق��درت در ايران، پهلواني اس��ت که در خدمت 
کيکاوس، پادش��اه ايران بوده است. البته اين تنها به اين مورد 
محدود نمي ش��ود و در اکثر موارد و در حوزهاي متعدد اين 
وجه تمايز مش��هود مي باش��د. يکي به تاريخ غصب و قتل عام 
تحت نام فتح و جهان گشايي فخر و مباهات مي کند و ديگري 

به مقاومت، صلح طلبي و برابري.

مظالم��ي ک��ه در طي اين تاري��خ از طرف باني��ان تمدن 
مرکزي بر عناصر تمدن دموکراتيک وارد شده بي حدوحصر 
بوده است. قساوت و شقاوتهاي سيستم خسرواني و جمهوري 
اس��المي داللت بر اين واقعي��ت دارد. تقاضاي پيرمردکفاش 
در عصر انوش��يروان، مبني بر اينکه حاضر مي باشد با تعرفه اي 
هنگف��ت جهت مدتي معين، مص��ارف ارتش را منوط بر حق 
تحصي��ل فرزندش تامين نماي��د؛ و در مقابل عدم قبول آن از 
طرف دربار ساس��اني دليل منع تحصيل طبقات پايين، گوياي 
حد اعالي س��تم هاي سيس��تم خس��رواني بر جوام��ع آريايي 
مي باش��د. در عصر معاصر هم اختالسها، گرسنگي، نابرابري، 
بيداد و تش��ديد فقر جامعه در راستاي مرفه گشتن جمع قليلي 
در سيس��تم پهلوي و جمهوري اس��المي، گوياي آن اس��ت 
ک��ه نظامهاي قدرت محور از هر س��نخي که باش��ند به غايت 
طبقه گرايي را حادتر مي س��ازند. يا ب��ه عبارتي ديگر آبي در 

يک جوي مي باشند. 

البت��ه در ط��ول طبقاتي گش��تن جوامع آريايي، هميش��ه 
مبارزات طبقاتي اقش��ار فرود س��ت در برابر عناصر فراد ست 
تداوم يافته است. مبارزه مزد کيان و تداوم آن در عصر حاضر 
توس��ط اراني ها، مصطفي سلطاني ها، گلس��رخي ها و فرزادها 
گوياي پويايي مبارزات طبقاتي در بين ملل آريايي  مي باش��د. 
مب��ارزه اي که نداي طني��ن انداز مس��اوات طلبي آن دل و تن 
ستم پيشگان را به لرزه انداخته و ابهت پوشالي آن ها را متزلزل 

ساخته است.

هدف از رجوع اين نوشتار به تاريخ و نگارش سطور فوق 
اين مي باش��د، که طبيعت اجتماعي ايران و تنوعات فرهنگي، 
زباني، اعتق��ادي موجود در جامعه ايران به موازات س��اختار 
فراملي اي��ران، به هيچ  وجه با ش��يوه ي مديري��ت تمرکزگرا 
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واڵتیئازاد
همخوان نيس��ت و اين ش��يوه ي مديريت هميشه حاوي بالها 
و مظال��م مداوم بوده اس��ت. ه��رگاه اين ش��يوه مديريت بر 
مس��ند نشس��ته، انزجار داخلي ارتق��اء يافته، س��ازوکارهاي 
دفاع��ي جامعه در براب��ر هجمه ي خارجي تضعيف گش��ته و 
راه بر استيالي خارجي تس��هيل گشته است. براي مثال تمدن 
عيالم ت��ا زماني که طبق رهنمودهاي فرهن��گ ايزدبانو که بر 
معيارهاي جامعه طبيعي و مادر س��االر اصرار داشت، امورات 
حياتي خود را ترس��يم مي کرد، مدت مديدي در برابر هجوم 
س��ومري ها، آکاديه��ا و بابلي ها بطور مصم��م مقاومت کرد؛ 
اما بعد از رس��وخ معيارهاي هيرارشيک در س��اختار ذهنيتي 
تمدن ش��وش، در نتيجه تاثيرپذي��ري از تمدنهاي مرکز گراي 
بين النهرين س��فلي، به سهولت مغلوب آشوريان شد. در مورد 
ماده��ا هم اين مصداق وجود دارد. يعني تا زمانيکه به صورت 
کنفدراسيون به اداره ي امور خود مي پرداختند، خونخوارترين 
امپراتوري زمان خود، امپراتوري آشور را ساقط کردند. ولي 
زمانيکه به س��اختار و ذهنيت امپراتوري گرايش پيدا کردند، 
در براب��ر خيانتهاي داخل��ي و توطئه خارجي ت��اب مقاومت 
نياوردند. يعني ضعف دروني، ثمره تعامل تمدن قدرت محور 
با جامعه مي باش��د. آنهم راه را بر مداخله خارجي مي گشايد. 
هخامنش��يان ک��ه روزگاري با تصاح��ب و زورگويي کبکبه 
و دبدب��ه اي داش��تند طي م��دت قليلي چنان ضعيف گش��تند 
که در برابر هجوم اس��کندر هيچگونه فرص��ت دفاعي را در 
خود نديدند. ساس��انيان در برابر هجوم اعراب سرنوشت شان 
متفاوت نبود. اش��کانيان که تماماً مديريت را مرکزي نکردند 
و با س��اختار ملوک الطوايفي به مديري��ت مبادرت ورزيدند، 
هم ابقايش��ان بيشتر بود، هم ضعف هايشان در سطحي نبود که 

اضمحالل شان به وسيله ي عنصر خارجي صورت بگيرد. 

آي��ا تهديداتي ک��ه ام��روزه از ط��رف دول خارجي در 
نتيجه ي ش��يوه مديري��ت جمهوري اس��المي بر اي��ران وارد 
مي ش��ود و هر روز بي��ش از پيش اس��باب مداخله ي خارجي 
را فراهم مي آورد، تکرار تاريخ و مداخله اس��کندر و اعراب 
را تداع��ي نمي کند؟ بدون ترديد اگر ح��ل بحران در داخل 
ص��ورت نگيرد، در زمان کوتاهي ش��اهد مداخالت خارجي 

خواهيم بود. تاريخ در برابر ديدگانمان قرار دارد.

� ايران بعد از اسالم: 

بعد از اضمحالل ساس��انيان در تاريخ سياس��ي �  اجتماعي 
ايران، مدام ش��اهد جدال سه آکتور هس��تيم. مي توان اين سه 

آکتور را چنين بيان نمود:

آ. آکتوري اس��تيالگر که تاراج و قساوت را کارويژه ي 
خ��ود قرار داده اس��ت. از نظام هايي ک��ه در تاريخ اجتماعي � 
سياس��ي اي��ران، اي��ن ويژ گي در کالبدش��ان متجلي گش��ته، 
مي توان به حکومت هاي اموي، عباس��ي، غزنوي، خوارزمي، 
س��لجوقي، مغولي، صفوي، قاج��ار، نيروهاي امپرياليس��م و 
دست نشانده هايش��ان ک��ه حکومت هاي پهل��وي و جمهوري 
اسالمي شامل آن مي شوند، اشاره کرد. اگر تاريخ زمامداري 
هر ي��ک از اين نظام ها را مرور کنيم، مش��اهده خواهيم کرد 
که همه از يک ويژه گي مش��ترک که قدرت طلبي مي باشد، 
برخوردارن��د. انحص��ار، اس��تثمار، خونري��زي و عياش��ي را 
س��رلوحه ي کار قرارداده ان��د و از هي��چ ش��قاوتي فروگذار 

نکرده اند.   

ب. آکتوري که در اوج تسليميت در برابر عنصر استيالگر، 
مدام در افت وخيز و تالش رسيدن بر مسند قدرت بوده است. 
گاهاً با عنصر استيال به مس��امحه پرداخته و تماماً تسليميت را 
پذيرفته، گاهاً تظاهر به مبارزه نموده و ادبيات آزادي خواهانه 
را به روپوش��ي براي رس��يدن به اهداف قدرت طلبانه ي خود 
مبدل نموده اس��ت. گاهاً هم بامعصوم نمايي سعي بر آن داشته 
که جامعه را با خود همس��و گردان��د. در واقع اين موارد را به 
س��از وکار جنگ قدرت تبديل کرده است. در باب اين طيف 
مي توان به نمونه هاي تاريخي، مانند افش��ين و جعفر برمکي و 
س��ايريني که در حلقه ي آنها بوده اند، اشاره کرد. در حاليکه 
به تمامي در برابر خالفت عباس��ي زانو زده اند و تا خرخره در 
لجن خيانت فرو رفته اند در خياالت و تبليغات خود از محقق 
س��اختن ايراني مقتدر در سطح امپراتوري ساساني دم زده اند. 
در تاريخ معاصر هم اين ويژه گي وجهه ي مشترک حکومت 
پهلوي و جمهوري اسالمي و روشنفکران ناسيوناليسacت و 
فاشيست ايراني با مرکزيت اتنيکي فارس، چه طيف سکوالر 

چه طيف مذهبي بوده است. 

ام��روزه در مي��ان اپوزس��يوني که با جمهوري اس��المي 
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بر مس��ند قدرت س��ر نزاع دارند، طي��ف و احزابي که به هيچ 
نحوي در برابر حقوق سياس��ي، فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي 
و امنيتي ملت ه��اي ايران برنمي تابند، بوي��ژه طيفي که افکار 
شاه منشانه را در س��رمي پرورانند و غرق در آرزوي سيستمي 
پاتريمونياليستي )پدرشاهي( هستند، از اين قبيل مي باشند. اين 
طيف که ذهنيت شان آکنده از دورويي و فريبکاري مي باشد، 
در تاري��خ سياس��ي � اجتماعي اي��ران، مرتک��ب خيانت هاي 
متعددي گشته اند. بعضي قبل از رسيدن به قدرت و برخي هم 
پس از به قدرت رسيدن، متعاقب ارتکاب خيانت به ملت هاي 

ايران، سر خود را بر باد فنا داده اند.

 سرنوشت افشين و پوسيدنش در سياهچال عباسي بعد از 
خيانت��ي که در قبال بابک خرمدين ک��ه در آن مقطع رهبري 
جنب��ش آزادي خواهانه ي خلقهاي ايراني را بر عهده داش��ت 
و جنگجويانش متش��کل از طبقات فرود س��ت تمام خلق هاي 
ايران بود، همچنين سرنوشت جعفر برمکي، که بعد از خيانت 
طوالني بر خلق هاي ايراني در مسلخ شهر هزارويک شب، سر 
خود و فرزندانش به س��اتور سفر س��پرده شد، مي تواند درس 

عبرتي براي پيروان امروزين اين خط فکري باشد.

 البته در تاريخ ايران اش��خاصي ه��م بوده اند که با هدف 
احياي سيس��تم خسرواني از س��ويي ش��اهنامه و سياستنامه را 
جهت مانيفس��تي کردن اين خط مش نگاش��ته اند و از سويي 
ديگر سرتاپا در خدمت س��الطين غزنوي و سلجوقي به مثابه 
دو حکومت اس��تيالگر بر ايران، بوده اند. اين اشخاص هم از 

پيروان خط مش فوق الذکر خارج نمي باشند. 

پي��روان اين خط  مش��ي که متش��کل از طبق��ه فوقاني و 
فراد ست جامعه ي ايران مي باشد، در طول تاريخ ايران حيات و 
مرگشان آکنده از خفت و خاري بوده است. حکومت پهلوي 
از س��ويي وجب به وجب خاک ايران را براي صرف عيش و 
نوش خود به امپرياليس��م حراج کرده بود و بر روي دس��ترنج 
م��ادي و معنوي ملت ه��اي آريايي حيف و مي��ل مي کرد، از 
سوي ديگر تحت عنوان حفظ تماميت ارضي ايران، از اعمال 
هيچ گونه ظلم وس��تمي بر ملت هاي اي��ران فروگزار نبود. در 
نهايت همانطور که عاقبت پدر و پسر پهلوي را ديديم، نتيجتا 
چگونه از طرف امپرياليسم منصوب شدند به همين طريق هم 

معدوم گشتند. 

جمهوري اسالمي هم با روپوشي اسالمي در امور داخلي، 
همان سياست پهلوي را تداوم مي بخشد؛ بويژه در قبال حقوق 
مل��ي و اجتماع��ي ملت هاي ايران. بدون تردي��د همانطور که 
ب��ا تاييد امپرياليس��م به اريکه ي قدرت نشس��ت، اگر در قبال 
سياس��ت هايش در مورد ملت ه��اي اي��ران تجديدنظر نکند، 

فرجامي متمايزتر از پهلوي را براي آن نمي توان متصور شد.

اپوزس��يوني که حقوق دموکراتيک ملت ه��اي ايران را 
تحت الش��عاع حفظ تماميت ارضي ق��رار مي دهد و مطالبات 
برحق عناص��ر دموکراتيک موجود در واقعي��ت اجتماعي �� 
سياس��ي ايران را انکار مي کند و به دليل اينکه با منافع محدود 
آن ها همسو نمي باش��د از گفتماني ش��دن آن ممانعت ايجاد 
مي کند و در برابر مبارزات دموکراتيک مانع تراشي مي کنند، 
بايد از تاريخ ايران و سرنوش��ت حکومت پهلوي و منجالبي 
که جمهوري اسالمي در آن گير کرده، درس عبرت بگيرند. 
اگر عاقبت خود را مي خواهند بايد از سنگ اندازي به حقيقت 
پرهيز نمايند. در غير اينص��ورت و در صورت عدم بازنگري 
صحيح بر مواردي مانند تاري��خ ايران، اهداف منفعت جويانه 
خود، اصول دموکراس��ي واقعي و تبعات افکار شوونيستي و 
ضد دموکراتيک، تنها به ص��ورت انتزاعي مي توانند بر حفظ 
تمامي��ت ارضي مب��ادرت ورزند؛ و هيچ��گاه موفق به عملي 

نمودن آن نخواهند شد.  

ج. در ط��ول تاري��خ سياس��ي � اجتماعي اي��ران، در تمام 
ادوار نيروه��اي مقامت گر، آزادي خواه و دموکراتيک وجود 
داش��ته اند. به عبارت ديگر جامعه ي ايران آکنده از پتانس��يل 
تمدن دموکراتيک مي باش��د. تاريخ مليت هاي ايران مملو از 
مقاوم��ت و مبارزه مي باش��د. اين مقاومت و مب��ارزه در برابر 
هجمه ي تمدن هاي مادي مرکزي اعمال ش��ده است. در طول 
مبارزات خود، ضربات مهلکي بر پيکره ي نيروهاي انحصارگر 
وارد آورده اند. حتي بس��ياري از آن ها را ساقط ساخته اند. اما 
مورد اسفناک اين اس��ت که بدليل عدم سازماندهي منسجم 
و ع��دم درکي صحي��ح از تماي��زات خود به عن��وان عناصر 
تمدن دموکراتيک، با ش��اخص هاي تم��دن مرکزي، تاکنون 
نتوانس��ته اند به نتيجه اي مطلوب و پايدار دس��ت يابند. شديداً 
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مفاهيم��ي مانند قدرت طلبي، تمرکزگرايي، انحصارطلبي  و..، 
را نفي کرده اند و خواستار حياتي طبيعي و دموکراتيک، مبرا 
از معيارهاي قدرت بوده اند. قيام بابک خرمدين، که متش��کل 
از تمام مليت هاي ايران بوده و در ميان جنگجويان اين جنبش 
نماينده ي اکثر مليت هاي ايران حضور داشته اند، نمونه اي بارز 
از مبارزات دموکراتيک جوامع ايران است. اين خط مبارزاتي 
در تاريخ اجتماعي ايران تداوم يافته و س��يِال مي باشد. خطي 
که به کرات در برابر دو عنصر استيالگر و قدرت طلب داخلي 

قد علم نموده است.

جواب بابک به درخواس��ت مازيار مبني بر اينکه هردوي 
ما با اس��تيالي عباسي در نزاع مي باش��يم، پس بيا يکي شويم! 
که مي گويد: تمايز ما با ش��ما اين اس��ت که شما مي خواهيد 
بعد از ساقط کردن حکومت عباسي، نظامي دولتي داير کنيد 
که تنها تمايزش با س��لطه عباسي ايراني بودنش در برابر عربي 
بودن حکومت عباس��ي مي باش��د، ولي ما مي خواهيم جوامع 
خودگ��ردان و بدون مداخله ي نيروي خ��ارج از جامعه اداره 
ش��وند، به واقعيت امر ژرفا مي بخش��د.  جواب بابک نشانه ي 
درک عمي��ق او از اخ��الق اجتماعي و تبع��ات قدرت طلبي، 
تمرکزگرايي و انحصار طلبي مي باشد. همچنين نشانه ي درک 
واقعي از آن مي باش��د که مب��ارزات و فداکاري ها هرچند با 
خلوص نيت عميق همراه باش��ند، اگر نهايت��اً با قدرت تلفيق 
ش��وند، نمي توانن��د رهايي بخش باش��ند. همانط��ور که لنين 

مي گويد: راه جهنم از سنگ فرش هاي نيت پاک مي گذرد.

البته اين مبارزات علي رغم نواقص و معايبي که داشته اند، 
دس��ت آوردهاي معظمي هم به ارمغ��ان آورده اند. وجود اين 
مبارزات بوده اس��ت که بعد از اضمحالل ساس��انيان به مدت 
1000 سال تا تش��کيل صفويه، مانع از استقرار نظامي مرکزي 
گش��ته و خودمديريتي هاي قومي،  عشيره اي، ايالتي و واليتي 
را محفوظ نگه داش��ته است. اکثر مهاجميني که در اين مقطع 
تاريخي بر ايران تاخته اند و جهانگرداني که در همين مقطع به 
ايران س��فر کرده اند، در خاطرات خود هر يک از استان هاي 
کنوني ايران را يک کش��ور قلمداد کرده اند و از کشورهاي 
چ��ون آذربايجان، سيس��تان، بلوچس��تان، خراس��ان، فارس، 
لرستان، کوردستان، کرماش��ان، مازندران، اهواز، گيالن و... 

نام برده اند. حتي مواردي از خودمديريتي هاي ش��هري را هم 
ذکر مي کنند.

 تيمور لن��گ در کتاب خاطرات خود، موس��وم به )منم 
تيمور جهانگش��اه( از شهري بنام بش��رويه در مجاور سيستان 
ح��رف به مي��ان م��ي آورد. او مي گويد: ش��هري ب��ود بدون 
حاک��م و مالک صرفاً ب��ا اقتباس به اص��ول اخالقي و عرف، 
از جان��ب خ��ود م��ردم به صورت س��ازماندهي ذات��ي، اداره 
مي ش��د و جز اخالق قانوني ديگر نداش��تند. تيمور مي افزايد: 
در اين ش��هر داناي��ي، عدالت، امنيت و ش��ادابي در  اوج بود. 
در س��طحي که من ش��يفته ي مردم آنجا شدم و وضع موجود 
تنها مورد ممانعت از دس��تبرد و چپاول آن ش��هر از طرف من 
ش��د. معهذا شيوه ي سالم زندگي اين ش��هر من را از هرگونه 
مداخله و دستبردي برحذر داش��ت. بدون ترديد در سرزمين 
پهن��اور ايران نمونه هاي واف��ري از اين طريق مديريت جمعي 
و مردمي وجود داش��ته است و تنها به شهري که تيمور از آن 
نام مي آورد مختوم نمي شود. مورد قابل تأمل اين است که در 
صورت بسط و نهادينه کردن اخالق در جامعه، زندگي سالم 
و بدون مش��کل ممکن اس��ت. همچنين نمونه ي فوق نشانگر 
آن است که اجراي عدالت زماني تحقق مي يابد که مديريت 
جامعه بدست خود جامعه و در هر مکان بدست ساکنان همان 
مکان باشد. يعني بر خالف طبيعت اجتماعي، نيروي خارجي 

و طبقاتي زمام امور را تصاحب نکنند. 

� صفويه و انحراف تشيع

بعد از اضمحالل ساسانيان، اشراف يا بعبارت ديگر طبقه ي 
فوقان��ي ايراني که منافع خ��ود را صرفاً در احي��اي دوباره ي 
سيس��تم خس��رواني و حاکميتي پاتريمونيالس��تي )پدرشاهي( 
مي ديدند، هميشه در تکاپوي ايجاد چنين نظامي بودند. براي 
چنين نظام��ي در مرحله ي نخس��ت وجود مذهب��ي عاري از 
معيارهاي اخالقي و تلفيق ش��ده در قدرت جهت مشروعيت 
بخش��ي به حاکميت خود الزامي بود. در دربار هخامنش��ي و 
ساس��اني زردش��ت تحريف ش��ده، ايفاي نقش مي نمود. اما 
بعد از انحالل ساس��اني، زردش��ت درباري برعکس زردشت 
اجتماعي رو به ضعف و زوال گذاشت. معهذا نمي توانست به 
مثابه ي قبل ايفاي نقش نمايد. ابتدا مي خواستند از اسالم سني 
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استفاده نمايند. اين پيشنهاد را در راستاي مشارکت در قدرت، 
به نظام هاي استيالگري مانند اموي، عباسي، غزنوي، سلجوقي 
که اسالم س��ني قدرت محور را دين دارالخالفه کرده بودند، 
دادند. بس��ياري از آن ه��ا به عنوان وزير و کات��ب و عناويني 
ديگر ب��ه درب��ار نظام هاي مذکور رس��وخ کردن��د. اما نظام 
خالفتي و سلطاني جهت اس��تقرار دوباره ي سيستم خسرواني 
مناسب نبود. صرفاً يک نظام شاهنشاهي مي توانست مقتضيات 

سيستم خسرواني را فراهم سازد.

در حاليکه اسالم توسط خاندان اموي تحريف و با قدرت 
مختلط گش��ت، فرقه هاي زيادي تحت عنوان ش��يعه ي علوي 
در برابر اس��الم اموي به مبارزه پرداختند. آن ها مي خواس��تند 
ارزش��هاي اخالقي جامعه را در برابر هجمه  ي خلفا و سالطين 
مصون بدارن��د. داراي قاعده ي کلي و قواعد مرکزي نبودند. 
هر فرقه با توجه به مکان و فرهنگ خود مناسک مذهبي خود 
را تدوين مي کرد. وجه مش��ترک تمامي فرقه ها قدرت ستيزي 
و تمرکززدايي بود. همچنين همه ي آن ها حضرت علي و اهل 
بيت را نماينده ي اس��الم ناب و فرهنگ استوار بر ارزش هاي 
اجتماعي مي پنداش��تند؛ که با اس��الم اموي و عباسي سر نزاع 
داش��ته اند. حتي بس��ياري از آن ها هم روش ايستار و مبارزه ي 
حضرت علي را در برابر قدرت طلبي معتدل مي دانستند و ايشان 
را متوج��ه انتقادات مي کردند. در نتيجه فرقه هاي راديکالتري 
تش��کيل دادند که خوارج نمونه ي ابتدايي فرقه هاي راديکال 

در برابر قدرت طلبي اموي بود.

س��رزمين ايران آکنده از اي��ن فرقه ها ب��ود. پيروان خط 
پاتريمونيالي زمانيکه ديدند اس��الم س��ني مختل��ط با قدرت، 
نمي تواند در راس��تاي اهداف آن ها درآيد، درصدد برآمدند 
فرقه اي ش��يعه  و تحريف ش��ده ايجاد نمايند ک��ه با معيارهاي 
قدرت و تمرکزگرايي به مس��امحه بپردازد. يکي از نواد گان 
بانفوذ شيخ صفي الدين اردبيلي، بنام جنيد، از بيم قرا قويونلوها 
از آذربايج��ان گريخته و در آناتولي به آق قويونلوها پناه برد. 
به اي��ن طريق نوادگان ش��يخ صفي الدين در آناتولي مس��تقر 
ش��دند و با رهنمودهاي انديشه ي پدرش��اهي فرقه ي شيعه ي 
صف��وي را ايجاد کردند. اين فرقه تم��ام پارامترهاي قدرت و 
تمرگزگرايي را در کالبد خود گنجاند و آن را به دين رسمي 

دربار صفوي مبدل س��اخت. به همين دليل بايد بين ش��يعه ي 
صفوي و علوي و فرقه هاي اجتماعي شيعه، دراويش و پيروان 
تص��وف، تمايز قائل ش��د. تماي��ز آن ها ه��م در قدرت طلبي 
و قدرت س��تيزي مي باش��د. با توجه ب��ه توضيحي که صورت 
گرفت بايد يادآور شد که شيعه ي صفوي مقوله اي وارداتي و 
منش��أ آن آناتولي است نه ايران؛ لذا با واقعيت اجتماعي ايران 
در تضادي الينقطع مي باشد. همچنان الزم به ذکر مي باشد که 
اين فرقه ي قدرت مح��ور و تمرکزگرا در تمام حکومت هاي 
تمرکزگ��راي بعد از صف��وي، بويژه در رژيم ه��اي پهلوي و 
جمهوري اسالمي مورد کاربست قرار گرفته است.                                                                                                        

همانطور که تشريح گشت اس��تقرار صفويه انحرافي بود 
که بعد از ده قرن پس از فروپاشي سيستم خسرواني )ساساني( 
در طبيع��ت اجتماعي ايران ايجاد گش��ت. انحرافات بارز که 
توس��ط صفويه ايجاد گش��ت، تالش جهت ايجاد حاکميت 
مرک��زي و الغاي مديريت اجتماعي، دولتي و رس��مي کردن 
مذهب تش��يع بود که به مدت 1000 سال به مکانيسم مبارزه و 
مقاومت جوامع ايراني در برابر س��لطه ي اسالم خالفتي مبدل 
گشته بود. همچنين صفويه براي اولين بار پاي استعمار و تمدن 
نوپاي تفرقه را نه تنها به ايران بلکه به منطقه باز کرد و زمينه ي 
مداخل��ه ي اس��تعمار در منطقه را هموار ک��رد. واگذارکردن 
س��فارت ايران در زمان ش��اه عباس صفوي به برادران شرلي 
)سر انتوني شرلي و س��ر رابرت شرلي دو برادر انگليسي( که 
اهل بريتاني��ا بودند، نمي تواند امري تصادفي و طبيعي باش��د. 
همين موارد هم باعث ش��د که برخالف ژستي که پادشاهان 
صفوي مي گرفتند، نتوانند در برابر اش��رف افغان تاب بياورند 
و نهايتاً سرنوش��ت نظام پدرش��اهي صفوي هم به سرنوش��ت 
هخامنشي و ساساني دچار گشت؛ و بار ديگر هجوم خارجي 

به ايران را مسبب شد.

البته در زمان صفويه و پس از آن، تا تش��کيل ديکتاتوري 
پهل��وي، مقاومت و مب��ارزات جوامع ايراني مانع از اس��تقرار 
نظامي کاماًل مرکزي گش��ت. خودمديريتي هاي عش��يره اي، 
ايالتي و واليتي، باالخص در زمان افش��اريه، زنديه و قاجار، 
ک��ه بعد از انق��راض صفويه زمام امور را در دس��ت گرفتند، 
مت��داول ب��ود. اي��ن روال تا تش��کيل دولت �� مل��ت ايراني با 
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مرکزي��ت اتنيکي فارس، ک��ه پايه هاي آن پ��س از کودتاي 
1299 در برابر مشروطيت، توسط امپرياليسم بنا نهاده شد و در 
سال 1304 با اعالم سلطنت پهلوي تشکل يافت، متداول بود. 
به هيچ وج��ه نمي توان جامعه س��تيزي و تمرکزگرايي دولت � 
مل��ت ايراني را با نظامهاي دولتي قبل از خود مقايس��ه کرد و 

نامطلوبي دولت � ملت به مراتب بيشتر بوده است. 

ش��مه اي از تاريخ ايران که در اين س��طور نگاش��ته شد، 
شواهد تاريخي وافري مي باش��ند که بر آن صحه مي گذارند 
و مي ت��وان به عن��وان گواه به آن ها رجوع ک��رد، معهذا ذکر 
آن ها و همچنين تشريح بيشتر آن از حوصله اين نوشتار خارج 
مي باش��د؛ لذا به اين س��طح اکتفا مي کنيم. در ادامه تاملي بر 
تاري��خ صدس��اله ي اخير ايران، از مش��روطيت ت��ا جمهوري 

اسالمي مي تواند به هدف نوشتار ژرفا بخشد.

� جنبش مشروطيت 

جنبش مشروطيت خيزش آزادي خواهانه ِي تمام خلق هاي 
ايران در برابر اس��تبداد 2500 ساله ي دربار خسرواني بود. اين 
جنبش مطالبات فرهنگي، اجتماعي و سياس��ي خلق هاي ايران 
را منطبق با زمان و مکان، محور اساسي فعاليت هاي خود قرار 
مي داد. مش��روطيت فرصت عظيمي جهت دموکراتيزه کردن 
ايران مهيا مي سازد. از ايجاد مجالس ايالتي و واليتي و تشکيل 
جمه��وري بحث ب��ه ميان مي آيد. يکي از نکات اساس��ي که 
تحقق آن مي توانس��ت مش��روطيت را به اهداف اصولي خود 
نائ��ل گرداند، ايج��اد و عملي کردن مديريت ه��اي ايالتي و 
واليتي، در ساختار جمهوري بود. امپرياليسم اين ساختار را با 
منافع خود در منافات مي ديد، لذا به مانع تراش��ي بر راه احقاق 
اين گام دموکراتيک که از طرف مشروطيت برداشته مي شد، 
پرداخت و پديده ي ناسيوناليس��م ايران��ي )با مرکزيت اتنيکي 
ف��ارس( را جهت نفله کردن آرمانهاي مش��روطيت بروز داد. 
پديده ي ناسيوناليس��م هم با اصرار بر دولت �� ملت هموژن در 
طول صد سال گذشته تمام فرصتهاي دموکراتيزه کردن ايران 

را قرباني ايده ي نامطلوب خود کرده است.

دولت � ملت و نامطلوبي آن
دولت � مل��ت به عنوان ذروه ي تمدن دولت محور از زمان 
تش��کيل تا به امروز جنگ ه��اي وافر منطق��ه اي و دو جنگ 
جهان��ي را به همراه داش��ته ک��ه ميليونها انس��ان در اين فرايند 
قتل عام ش��ده اند. تحت لواي يک ملت، يک زبان، يک دين، 
يک پرچم هزاران مورد از جنايت، استحاله کردن فرهنگ ها 
و زبان ها، قتل وعام خلق ها، نسل کشي، آوارگي، گرسنگي و... 
را رو درروي جامعه بشري قرار داده . ترويج شوونيسم، کاشتن 
بذر نفاق و به جان هم انداختن ملت هايي که س��اليان طوالني 
در کنار هم زيس��ته اند، نمونه اي ديگر از ش��گرد هاي دولت � 
ملت مي باشد. دولت � ملت اگر توان داشته باشد، جهت استيال 
و تصاحب به ملت هاي مجاور خود مي تازد. در صورت عدم 
چنين تواني اتنيسيته ي حاکم بر ديگر اتنيسيته هاي درون ملت 
مي تازد و تمام ارزش��هاي اتنيکي يک ملت را در اتنيس��يته ي 
حاکم با هدف ايجاد ملت هموژن ذوب مي نمايد. با تنوعات 
فرهنگي جامعه به منازعه مي پردازد و در تمام حوزهاي حيات 
اع��م از عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياس��ي و 
نظامي تمرکزگرايي را به حد اعال مي رس��اند. تا حدي که در 
هيچ ي��ک از ادوار تاريخ، تا اين حد جامع��ه در مضيقه قرار 
نگرفته است. دولت با استفاده از ملي گرايي افراطي و فاشيسم 
پايه ي خود را استوار مي سازد. از ميهن دوستي و عرق ملت ها 
سوء اس��تفاده مي نمايد و در حقيقت تحت ش��عار ايجاد ملت 

هموژن، ملت را از هم متالشي مي گرداند.

� رابطه دولت � ملت و سرمايه ي جهاني

امپرياليس��م جهاني زمانيکه متوجه شد ساختار اجتماعي، 
اتنيکي، عش��يره اي و قبيله اي نمي توان��د طمع جويي هايش را 
تامين کند، به فکر ايجاد بازاري وس��يع تر تحت عنوان دولت � 
ملت، افتاد. چراکه در نظام عش��يره اي تا حدودي خودکفايي 
نس��بي وجود دارد و جامعه عش��يره اي، قابليت توليد مايحتاج  
حيات خ��ود را دارد. همچنين ني��روي کار را در درون خود 
ب��ه کار مي بن��دد و روابط اجتماعي آن مان��ع از خارج کردن 
پتانسيل عملي عشيره و روس��تا به بازار سرمايه داري مي باشد. 
اما امپرياليس��م خواس��تار ني��روي کار نامح��دود و جامعه اي 
مصرفي، جهت س��يرکردن طمع خود ب��ود. در نتيجه مقوله ي 
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دول��ت � ملت را مطرح کرد. يعني يک ملت مي تواند صاحب 
دولت ش��ود و جهت گسترش خود هر اس��تعمار و استياليي 
که اعمال نمايد، مش��روع است. بازار هر دولت � ملتي هم مي 
تواند به عرصه ي کاپيتوالس��يون سرمايه داري مبدل گردد. به 
همين دليل هيچکدام از دولت � ملت ها مستقل نيستند و همه ي 

خط مشي خود را از سرمايه ي گلوبال مي گيرند. 

ابت��دا دول��ت � ملت در انگلس��تان، هلند و فرانس��ه ايجاد 
شد. سپس به سراس��ر اروپاي غربي و متعاقباً به اروپاي شرقي 
س��رايت کرد. بع��د از جنگ جهاني اول و در راس��تاي منافع 
س��رمايه ي جهان��ي با هم��کاري طبق��ه ي کمپ��رادور منطقه، 
در خاورميانه دولت � ملت هايي وابس��ته تش��کيل ش��دند. 22 
دولت � ملت عربي، دولتهاي ترکيه، ايران و اس��رائيل )بعد از 
جن��گ جهاني دوم(، از آن قبيلن��د. بعد از جنگ جهاني دوم 
با هدف ايجاد بازاري جهت فروش اس��لحه، ديکتاتوري هاي 
فردي و اليگارش��يک را در خاورميانه ايجاد کردند، تا با بسط 
جنگ افروزي در منطقه، سياس��تهاي پراگماتيس��تي سيس��تم 
سرمايه داري به س��هولت به اجرا گذاشته شوند و غناي مادي 

منطقه را که نفت خاورميانه در راس آن مي باشد، بچاپند.

پ��س از ظهور ابداعات نانوتکنول��وژي در اوايل دهه 70 
براي سيس��تم س��رمايه، امکان توليدات گس��ترده ايجاد شد. 
توليدات��ي که نياز جامعه نمي باش��ند و تنها جهت انباش��ت و 
انحصار سرمايه توليد مي ش��وند. به   عبارت ديگر مي توان آن 
را انحراف در فن��اوري جهت مقاصد انحصارطلبانه سيس��تم 
س��رمايه قلمداد کرد. بدون ترديد سيستم سرمايه براي عرضه 
ک��ردن توليدات نامطلوب خ��ود نيازمند يک بازار وس��يع و 
ليبرال مي باشد. خاورميانه هم هدف استراتژيک و اساسي اين 
بازاريابي است. ولي باسيستم هاي موجودکه همانطور پيشتر به 
آن اش��اره شد، ساخته و پرداخته ي خود سيستم سرمايه بعد از 
جنگ جهاني دوم مي باش��ند، بسط اين بازار مشکل مي باشد. 
به همين دليل مي خواهند سيس��تم ها را متحول سازند و از راه 
اسالم سياسي ليبرال به اين تحول تحقق ببخشند. جنگ خليج 
در س��ال 1991 و حمله به عراق و افغانس��تان در چهارچوب 
پروژه ي خاورميانه ي بزرگ مراحل مداخله ي نوين س��رمايه 
جهاني بر خاورميانه در راس��تاي مقاصد ذکر ش��ده مي باشند. 

تح��والت اخير در ش��مال آفريقا و خاورميان��ه، صرف نظر از 
انزجار خلقها از ديکتاتورهاي دست نش��انده، مرحله اي عملي 
از مداخالت سيس��تم س��رمايه داري جهاني در کل منطقه و به 
تب��ع آن خاورميانه مي باش��د. به همين دلي��ل در صورت عدم 
اتخ��اذ آلترناتيوي که حقوق خلقها را محور قرار دهد، امکان 
منحرف گش��تن انقالب خلق ها يا به عبارت ديگر بهار خلق ها 

وجود دارد.

� منشاء شوونيسم ايراني )با مرکزيت اتنيکي فارس(

همانطور که پيشتر ذکر شد، امپرياليسم جهاني با سرکشي 
انگلستان پس از جنگ جهاني اول و متالشي شدن امپراتوري 
عثماني در جغرافياي خاورميانه و آناتولي که حيطه ي مرکزي 
امپراطوري عثماني بود، دولت � ملت هاي وابسته به خود ايجاد 
ک��رد که مي توان به 22 دولت عربي و ترکيه اش��اره کرد. در 
اي��ران هم بع��د از انقراض قاج��ار اقدام به عمل��ي کردن اين 
موضوع کرد. شروع به ايجاد شبکه هاي فراماسونري کرد و به 
آموزش کادر هاي ماس��وني پرداخت، تا در ايران در راستاي 
منافع انگليس به فعاليت بپردازند. انديش��ه ي پدرشاهي سنتي 
را براي بس��ط دادن ملي گرا و شوونيس��م ايراني )با مرکزيت 
اتنيکي فارس(، مبنا قرار داد. چراکه اين انديشه داراي سوابق 
تسليميت در برابر مهاجمين بوده و پيشتر هم در راستاي منافع 
طبقه اي خ��ود در برابر خلق هاي ايران مرتکب خيانت ش��ده 
ب��ود. از لحاظ ذهنيتي نيز از قابليت هاي شوونيس��م برخوردار 
بود. البته نمي توان تمام اش��خاصي که آلت دست آمپرياليسم 
شدند و شوونيس��م اتنيکي فارس��ي را در ايران ايجاد کردند 
و همزيس��تي مس��المت آميز خلقهاي ايران را که سابقه ديرينه 
داش��ت، مخدوش نمودن��د، اصالتاً فارس قلم��داد کرد. اينها 
متش��کل از افراد طبقه ي فوقاني خلق ه��اي ايران بودند که در 
زير يوغ ملي گرايي ايراني و شوونيس��م اتنيکي فارس، تحت 
عنوان به اصطالح روش��نفکر مس��حور و مرع��وب مدرنيته ي 
کاپيتاليس��تي گش��تند و در راس��تاي منافع آريستوکراس��ي و 
بورژوايي خود آب به آس��ياب امپرياليسم ريختند. ذهنيتي بنا 
نهادند که به مدت 100 سال است مانند زالو به جان خلق هاي 

ايران افتاده است. 

اين ذهنيت شوونيس��تي پش��توانه اي براي تشکيل دولتي 
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واڵتیئازاد
يونيتر موس��وم به دول��ت � ملت ايران بود. شوونيس��م اتنيکي 
ف��ارس را تح��ت ن��ام ايراني ب��ودن درونماي��ه ي ايدئولوژي 
خود قرار دادند و فارس ش��دن را معي��ار ايراني بودن قلمداد 
کردند. با درک به تفاهم و تعامل عميق بين خلق هاي ايراني، 
شوونيس��مي ب��ه مرات��ب قاطعانه ت��ر از ديگر شوونيس��م هاي 
منطقه اي اعم از شوونيس��م ترک و ع��رب ايجاد کردند. مثاًل 
اگر يک ش��خص غي��ر عرب و ترک در ح��وزه   ي حاکميت 
آن ه��ا به ارزش هاي ملي خود خيانت نمايد و خود را ترک يا 
عرب بش��مارد، از طرف شوونيسم هاي عرب و ترک پذيرفته 
مي ش��ود ولي اگر در حيطه ي شوونيس��م فارس شخصي غير 
فارس به تمامي در لجن خيانت به ملت خود هم غرق ش��ود و 
به تمام ارزش هاي ملي و اتنيکي خود پش��ت پا بزند تا فارس 
تلقي ش��ود، به هيچ  وجه از طرف شوونيسم فارس اين شانس 
به او اعطا نمي شود. زيرا فارس بودن خوني و موروثي است و 

اين نجابت خوني است.

البت��ه عام��الن ترويج اي��ن ن��وع شوونيس��م علي الرغم 
تالش هاي بي وقفه جهت انتقال اي��ن ايدئولوژي نامطلوب به 
فرد فرد جامعه ي فارس، نتوانس��ته اند به فرجام مورد نظرشان 
دست يابند. امروزه هم تنها در عده ي قليلي از جامعه ي فارس 
اين شوونيسم نمود يافته و عناصر دموکراتيک جامعه ي فارس 
هي��چ گاه آن را نپذيرفته و نخواهند پذيرف��ت. چراکه جامعه 
فارس از نيروي واالي تمدن دموکراتيک برخوردار مي باشد 
و بيشتر از آن که از تبليغات اين قشر شوونيست، که در صدد 
هستند از عرق و ميهن دوستي طبيعي سوء استفاده کنند، اشعار 
حافظ، س��عدي و ش��املو را که اظهاري دموکراتيک دارند، 

سرمشق قرار مي دهند.

� دولت � ملت در ايران

دولت � ملتي که در س��ال هاي نخس��ت سده ي 14هجري 
خورش��يدي، بعد از فعاليت  لژهاي فراماس��يونري همخوان با 
منافع امپرياليس��م و بورژوازي ايراني داير ش��د و با ارجحيت 
ارزش��هاي اتنيکي فارس در صدد استحاله و محو ارزش هاي 
اجتماع��ي، سياس��ي و فرهنگي ديگر ملت ه��اي ايران اعم از 
کورد، آذري، عرب، بلوچ، ترکمن و گيلک برآمد، در طي 
اين س��الها نه تنها نتوانسته مليت هاي فرودست ايران را متقاعد 

و يا س��رکوب نمايد، بلکه قادر نش��ده تم��ام عناصر جامعه ي 
فارس را هم تح��ت لواي اين ايدئولوژي نامطلوب قرار دهد. 
مليت هاي ايران نه تنها از مطالبات ملي خود منصرف نشده اند 
بلکه امروزه بيشتر از هر زماني برآن اصرار مي ورزند. در واقع 
عناصر دموکراتيک جامعه فارس نيز به رغم آنکه ايدئولوژي 
شوونيس��تي مي خواهد آنها را به عنوان ملت برتر جلوه دهد، 
در راس��تاي احقاق حقوق س��اير مليت هاي اي��ران که همه از 
يک تبار و هويت آريايي برخوردارند، همس��و مي باشند. چرا 
ک��ه آن ها هم کمتر از ديگر مليت ه��اي ايران در مضيقه قرار 
نگرفته اند. اين به  نوع خود نشانه ي افول دولت � ملت در ايران 

مي باشد.

ايران داراي تاريخي فدراتيو و تکثر ملي اس��ت. به همين 
دليل بس��ط دولت � ملتي يونيتر در هي��چ برهه اي تحقق نيافته 
است. لذا بايد افراد و تشکل هايي که تاکنون در نتيجه غفلت 
از اي��ن واقعيت نواي يکدس��ت و تک تيپ ک��ردن ايران را 
س��ر داده اند، اين پنبه را از گوش خ��ود دربياورند و به آنچه 
خلق ه��اي اي��ران مي طلبند گوش ف��را دهند. زي��را آنچه که 
ايدئولوژي شوونيس��تي بر آن اص��رار دارد هيچگاه از جانب 

مليت هاي ايران پذيرفته نشده و نخواهد شد.

در مورد ابعاد متعدد ايدئولوژي ملي گراي دولت � ملت و 
وس��عت تبعات آن که در طي صد سال اخير مليت هاي ايران 
متحمل آن گش��ته اند، همچنين س��نخ شوونيسمي که اقدام به 
رايج کردن آن نموده اند، مي توان شرحيات بيشتري ارائه داد. 
اما تشريح بيشتر نوشتار را از هدف اصلي دور خواهد ساخت. 
لذا به اين ح��د اکتفا مي کنيم. درواقع راج��ع به اين موضوع 
موارد وافري قابل ذکر مي باش��ند، که آن ها را به فرصت هاي 

ديگر موکول مي کنيم.

فرصت هاي زماني، جهت دموکراتيزاسيون در 
ايران، ناکامي و تحريف آن ها

آ. انقالب مشروطيت:

پس از به وقوع پيوستن انقالب مشروطيت در سال 1285 
ت��ا وقوع کودتاي 1299 حتي مي توان گفت تا س��ال 1304و 
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آغ��از ديکتاتوري پهلوي فرصتي طالي��ي جهت دموکراتيزه 
گش��تن ايران فراهم گشت. اما ماس��ون هايي که ايجاد دولت 
  � مل��ت يونيت��ر را تحمي��ل مي کردن��د، مس��بب تحريف اين 
فرصت گشتند. تحت عناويني مانند دموکرات، آزادي خواه، 
ترقي خواه، سوسياليس��ت، رفرميست بروزکردند و بر خالف 
محتواي عناويني که به خود نس��بت مي دادند، بر ناسيوناليسم 
افراطي اص��رار مي کردند. در دوره ي پنجم مجلس ش��وراي 
ملي، اين طيف تحت نام تجدد تشکل يافتند و مورد پشتيباني 
سياست خارجي امپرياليسم که ساختار و ذهنيت دولت �� ملت 
را به عنوان ذروه ي دولت داري و اس��تبداد، در راستاي منافع 
سياسي و اقتصادي خود در منطقه ترويج و تبيين مي داد، قرار 
گرفتند. به مشروطه خواهاني مي تاختند که بر تشکيل مجالس 
ايالتي و واليتي و جمهوري اصرار مي ورزيدند و اس��تحاله ي 
ارزش ه��اي مل��ي ملت هاي اي��ران را به زيان ايران گوش��زد 
مي کردند. به آنهايي که تا حدودي واقعيت اجتماعي ايران را 
درک کرده بودند واپسگرا مي گفتند و خود را متجدد عنوان 

مي کردند.

در واقع اش��خاص و تش��کل هايي که خ��ود را تجددگرا 
مي پنداشتند و ايدئولوژي ملي گراي دولت � ملت را نمايندگي 
مي کردند، با پشتوانه امپرياليسم، تمام تالش ها و فداکاري هاي 
اعمال شده از س��وي مليت هاي ايران را نقش بر آب کردند. 
تالشهايي را که در طي مبارزات استبدادزدايي دوران قاجاريه 
که به وقوع انقالب مش��روطيت منجر ش��د، فداي انديش��ه ي 
جذمگرايانه ي ملي گراي شوونيسم محور شد و مشروطيت را 
از نيل به دموکراس��ي بازداشتند. نهايتاً با اصرار بر ايدئولوژي 
واپس��گرايانه ي ملي گراي دولت محور به 20 س��ال منازعه ي 

دموکراسي خواهي در ايران خاتمه دادند.

 در طي اين 20 سال تالش��هاي فراواني صورت گرفتند، 
تا مشروطيت به نتيجه ي مطلوب نائل گردد، ولي خودکامگي 
ناسيوناليس��تها و ب��ه عبارتي ديگر شوونيس��ت هاي خودکامه 
مانع آن ش��د. ت��الش نهايي را »مدرس« اعم��ال مي کند، وي 
در دوره ي پنجم مجلس ش��وراي ملي، ک��ه محمد تقي بهار 
)ملک الش��عراي بهار( در جلد دوم کتاب موس��وم به احزاب 
سياس��ي در اي��ران درج ک��رده، نطقي ايراد کرده اس��ت که 

محتواي آن حاوي مواردي نس��بتاً دموکراتيک، باالخص در 
مورد تنوعات اتنيس��يته اي و فرا ملي در ايران مي باشد. در اين 
نطق مدرس به التماس مي پردازد تا مجلس با تصويب فوريتي 
مانع حذف تنوعات اتنيس��يته اي در ايران گردد. اما متاس��فانه 
تالش��هاي م��درس و س��ايريني که منطب��ق با زم��ان و مکان 
رويکردي نسبتاً دموکراتيک داشتند به فرجامي مطلوب ختم 
نشد. در اين باب اسناد و مدارک عديده اي در مورد تاريخ 5 
دوره ي نخست مجلس ش��وراي ملي وجود دارد که مي توان 

به آن ها رجوع کرد.

نهايتاً در سال 1304 به 19 سال جدال دموکراسي خواهي 
مش��روطيت پايان داده ش��د و اس��تبداد و ديکتاتوري پهلوي 
دامنگير ايران گشت. اس��تبدادي که از سوي رضاخان اعمال 
مي شد به مراتب ش��ديدتر از استبداد قاجاري و در سقاوت و 
ش��قاوت عميق تر از پيش بود. بر واليت هاي��ي که زمام امور 
مرب��وط به خود را در دس��ت داش��تند تاخ��ت و قتل عام هاي 
فراواني را اعمال کرد. بس��ياري از س��ران عش��اير را به گلوله 
بست و بسياري ديگر را در زندان هاي خود تا مرگ محبوس 
نمود. س��اختار مديريت فئودالي ک��ه رضاخان با رهنمود هاي 
انگلي��س آن  را قلع و  قم��ع کرد هرچند مديريت��ي با کيفيت 
دموکراس��ي و دادپروري نبود، اما بهت��ر از حکومت مرکزي 
از ارزش��ها و منافع مادي و معن��وي ايالت خود صيانت بعمل 

مي آورد.

الزم به ذکر مي باش��د ک��ه فئودال هاي منطق��ه اي هم به 
اين نتيجه رس��يده بودند که ديگر زمان به آن ها اجازه اعمال 
خش��ک فئودالي را نمي دهد. به همين دليل به تشکيل احزاب 
و دستجاتي در قالب جنبش هاي ملي پرداختند. اگر از طرف 
ديکتات��وري نوپا م��ورد هجمه ق��رار نمي گرفتن��د بعيد نبود 
که فش��ارهاي ت��وده اي خلق به آن ها وجه��ه اي دموکراتيک 
مي بخشيد. حتي شايد با گذشت زمان نتيجه اي مطلوب کسب 
مي نمودند. در اينجا هدف مشروعيت بخشي و مطلوب جلوه 
دادن به اقتدار فئوداليته نيس��ت، آنچه که نهي مي شود، اقدام 
متمرکز کردن قدرت از س��وي ديکتات��وري نوپاي رضاخان 
مي باش��د که به هيچ وجه با واقعيت تاريخ اجتماعي � سياس��ي 
اي��ران همخوان نب��وده و به تمام��ي از ط��رف ايدئولوژي اي 
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وارداتي تغذيه ش��ده اس��ت. همچنين اق��دام رضاخان صرفاً 
بران��دازي خوانين نب��ود، در واقع جنگ با س��اختار فدراتيو 
تاريخ��ي در ايران ب��ود. به عالوه هدف مرک��زي کردن کل 
حوزهاي اجتماعي، اعم از سياس��ت، فرهنگ، زبان، اقتصاد، 
دين، ارت��ش و... بود. در نتيجه براي اولين بار در تاريخ ايران 
زبانهاي غيرفارسي مورد تهاجم قرار گرفتند. در مورد مکاتبه 
و مح��اوره، ب��ر زبانهاي غيرفارس��ي ممانعت وض��ع گرديد. 
پوش��يدن لباس بومي به چالش کشيده ش��د و راه بر حقارت 
مليت ه��اي غيرفارس گش��وده ش��د. فرهنگ اصي��ل آريايي 
تحقير و مداخله امپرياليس��م وس��عت يافت. آسميالس��يون و 
اتواسميالس��يون روزانه به اجرا گذاشته شد و بالياي ديگري 

که آن سرشان ناپيداست.

ب. سقوط ديکتاتوري رضا پهلوي:

 بع��د از اف��ول و تبعيد رضا پهلوي از س��وي انگليس، از 
شهريور 1320 تا برتخت نش��اندن پسرش محمد رضا پهلوي 
بدست انگليس و تا زمان حصول اطمينان امپرياليسم در مورد 
تضمين منافع خود توسط س��لطنت پهلوي در ايران و منطقه، 
فرصتي جه��ت دموکراتيزاس��يون ايران فراهم آم��د. اما بعد 
از حاصل گش��تن اين اطمينان از س��وي امپرياليسم و تحکيم 
سلطنت در مرکز، ورق برگشت و اين فرصت هم سقط جنين 
ش��د. قلع و قمع ک��ردن م��ردم در آذربايجان و کوردس��تان، 
سرکوب اعراب، قشقايي ها و... اعدام و شکنجه فعاالن چپ، 
ميهن دوس��تان ، روحانيون داراي جاي��گاه اجتماعي و فعالين 
حقوق زنان از شقاوتها و اعمال دموکراتيک ستيز دوره ي دوم 
ديکتاتوري پهلوي بود. از آن پس هر نداي آزادي خواهانه اي 
که از سوي ملت هاي ايران بلند شده است، از طرف حکومت 
مرکزي تجزيه طلبي قلمداد ش��ده و هر برخورد غير انساني را 
در خصوص بي صدا نمودن آن مشروع جلوه داده شده است. 
رژيم شاه زماني به جمهوري کوردستان و پيشواي آن قاضي 
محمد برچسپ تجزيه طلبي مي زد که صدر قاضي برادر محمد 
قاضي به عنوان نماينده مهاباد در مجلس شوراي ملي حضور 
داشت. در طول 11 ماه عمر جمهوري کوردستان صدر قاضي 
به کوردس��تان فراخوانده نشد و تا سقوط جمهوري در تهران 
بود. اين نش��اگر آن است که تش��کيل جمهوري کوردستان 

و تحقق مديريت هاي خود گ��ردان مليت هاي ايران به معناي 
گسس��ت و قطع رابط��ه با ديگر مليت هاي ايران نبوده اس��ت. 
درواق��ع مليت هاي ايران جهت انس��جام تب��ادالت اجتماعي، 
سياس��ي، فرهنگ��ي، اقتصادي و نظام��ي مي توانند يک مرکز 
افقي و دموکراتيک، ف��ارغ از رويکرد هاي غير دموکراتيک 
که تداعي گر زيردست، باالدس��ت باشد را بپذيرند. البته تنها 
درصورت عدم نفي ابتکار عمل در خصوص امورات مربوط 
به خ��ود و صرفاً جهت تب��ادالت دموکراتي��ک. تنها در اين 
صورت انس��جام و اتحاد ايران عملي مي گ��ردد. چرا که اين 
اتحاد بر اساس خواست هاي داوطلبانه مي باشد نه اجبار جهت 

انحصار. 

ج. لطمه 28 مرداد:

 در دوره ي دوم حکومت خودکامه ي پهلوي در نتيجه ي 
اص��رار خط دموکراس��ي خواهي ايران در ابت��داي دهه ي 40 
خورش��يدي فرصتي ديگ��ر براي ني��ل به دموکراتيزاس��يون 
ايران فراهم ش��د. اما با مداخله ي امپرياليس��م ن��و و با خيانت 
منفعت جويان داخلي روبرو گش��ت و شانس رسيدن به هدف 

با اعمال کودتاي 28 مرداد 1332 سلب شد.

نمي توان تم��ام اين خيانت ها را صرفا ب��ر دوش خانواده 
پهلوي ويا ش��خص پ��در و پس��ر پهلوي گذاش��ت، در واقع 
اي��ن اعمال غيردموکراتيک و مس��تبدانه از طرف ايدئولوژي 
نامطلوب و وارداتي ملي گرايي دولت � ملت تغذيه مي شد، که 
تمام به اصطالح روش��نفکران و سايريني که در بسط و ترويج 
اين ايدئول��وژي ايفاي نقش نموده اند، به نوعي ش��ريک اين 
قصور مي باشند. همچنين نبايد فراموش کنيم که در طي 150 
سال اخير تا به امروز عوامل امپرياليسم مدام در سياست داخلي 
ايران نقش کليدي داش��ته و هميشه سياست داخلي و خارجي 

ايران را با توجه به اقتضاي منافع خود ترسيم نموده اند. 

د. انقالب 57 :

 س��رانجام در نتيجه انزج��ار و مب��ارزات خلق هاي ايران 
در س��ال 1357 رژيم مس��تبد پهلوي س��رنگون ش��د. اين امر 
راه ت��ازه اي جهت نيل به دموکراتيزاس��يون ايران گش��ود. اما 
از هم��ان آغاز پديده ي شوونيس��م مذهبي ک��ه آن  هم مانند 
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شوونيس��م سکوالر خواس��تار ايجاد دولت � ملت تمرکزگرا، 
البته با روپوش��ي مذهبي ب��ود، در در بحبوحه ي انقالب و در 
بطن آن به صورت ضد انقالب ظهور کرد و به بلعيدن دسترنج 
خلق هاي ستمديده پرداخت. تنها تمايز شووينيسم سکوالر و 
مذهبي در چند نکته حاش��يه اي مي باشد؛ وگرنه هدف هردو 
سنخ ملي گرايي، تمرکزگرايي، انحصار، استثمار، سرکوب و 
قلع و قمع ارزشهاي اريايي مي باشد. شوونيسم سکوالر صرفاً 
تاريخ قبل از اس��الم آنه��م تاريخ فرادس��ت را افتخار ايراني 
مي داند. شوينيس��م سکوالر تمام ارزش��هاي کومينال جوامع 
ايراني را تحت الشعاع رويدادهاي دربار هخامنشي و ساساني 
ق��رار داده و آن را خوراک تغذي��ه ي ايدئولوژي خود کرده 
است. شوينيسم مذهبي هم تاريخ قبل از اسالم ايران را کاماًل 
نامطلوب جلوه مي دهد و اين تعارض صرفاً به تاريخ فرادست 
اي��ران محدود نميش��ود، بلکه هدف اصلي ان��کار و تحريف 
تاريخ کومينال و يا به عبارت ديگر تاريخ تمدن دموکراتيک 
در ايران مي باش��د. شوونيس��م مذهبي تاريخ فرادست بعد از 
اس��الم را در ايران خوراک و تغذي��ه ايدئولوژي خود کرده 
اس��ت و اسالم تحريف ش��ده و درآميخته با قدرت را اساس 
مي گي��رد نه اس��الم فرهنگ��ي و اجتماعي. در واق��ع رويکرد 
هردو س��نخ تحريف تاريخ ايران است. جمهوري اسالمي هم 
با رويکرد شوونيس��م مذهبي،  انقالبي را که ثمره ي مبارزات 
بي وقفه ي خلق هاي ايران در طول استبداد پهلوي بود، از مسير 

خود منحرف کرد. 

از هم��ان اي��ام نخس��ت وق��وع انق��الب علي��ه عناص��ر 
دموکراتيک به تبليغات منفي پرداخت. با قرار گرفتن بر پشت 
تريبون اس��الم تقلبي اقدام به تبليغ ايده ه��اي انحصار طلبانه و 
واپس گرايان��ه ي خود و قبوالندن آن ب��ه جامعه که به ماهيت 
عدالت محور اسالم باور داشت، اما از نواقص و معايب اسالم 
سياسي و دولت محور غافل بود، پرداخت. البته بايد متذکر شد 
که بازهم عوامل امپرياليسم به اقتضاي منافع خود در تحريف 
انق��الب خلق ه��اي ايران دخي��ل بودند. بس��ياري از احزاب، 
دستجات و اش��خاصي که دم از دموکراس��ي، سوسياليسم و 
عدالت مي زدند، با جمهوري اس��المي به مس��امحه پرداختند 
و در قدرت س��هيم گش��تند. از تمام ش��عارهايي که در مورد 
سوسياليس��م و دموکراسي س��ر مي دادند، منصرف و در نظام 

ذوب گش��تند. بس��ياري ديگر از احزاب و اش��خاصي که در 
اتوپياي سوسياليس��م و دموکراس��ي غوطه ور بودند، تا چشم 
گش��ودند خود را فريفته و فروخته ديدند. لذا يا گريختد يا به 
اختفاء رفتند و يا به طور کلي از مبارزه دست کشيدند. آنهايي 
ه��م که ماندند، ط��ي دهه ي 70 طعمه ي قتل ه��اي زنجيره اي 

گشتند.

به تدريج عرصه بر نهادهاي دموکراتيک تنگ تر ش��د و 
هر مطالبه اي که با عقايد جمهوري اس��المي مغايرت داشت، 
 در نطفه خفه  گش��ت. با تمرکز نيرو و قدرت بيشتر، حمالت 
بر جامعه مضاعف گش��ت. به هر تح��رک آزادي خواهانه اي 
حمله ک��رد و هر مطالبه ي دموکراتيکي را ضداس��الم و خدا 
اعالم کرد. دموکراس��ي را مقتول س��اخت و عدالت و اخالق 
جامع��ه را آماج حم��الت خود ق��رار داد. با ايج��اد رعب و 
وحشت توس��ط اعدام هاي گسترده و شکنجه هاي سرسام آور 
که هنوز هم متداول مي باش��ند، جامعه را به اختناق کش��اند. 
در نتيج��ه بدليل غفلت از واقعيت تاريخ��ي ايران و اصرار بر 

ملي گرايي دولت � ملت، اين فرصت هم از دست رفت.

جمهوري اسالمي ماهيتي بحران زا
� نارسايي هاي قانون اساسي

قانون اساس��ي اي که جمهوري اسالمي وضع کرد، کاماًل 
با اص��ول دموکراتيک، اخالق و حقوق در منافات مي باش��د 
و ب��ا وضع آن، انس��داد تم��ام منافذ سياس��ت دموکراتيک و 
دموکراس��ي را اعالن ک��رد. در محتواي اي��ن قانون جايي به 
حق��وق فرهنگي و سياس��ي مليت هاي ايران، زن��ان، جوانان، 
اديان و مذاهب خارج از مذهب رس��مي، نهادها و افرادي که 
با ايدئولوژي اليت حاکم در اليگارش��ي جمهوري اس��المي 
همس��ويي ندارند، داده نشده اس��ت. تنها به خارج کردن اين 
عناصر در عرصه مش��ارکت سياس��ي کفايت نکرده و مدام با 
تهديد و تطميع در صدد تس��ليم گرفتن آن ها برآمده اس��ت. 
در ص��ورت عدم تس��ليميت آن ها را مح��ارب اعالم کرده و 
با اس��تناد به مواد قانون اساس��ي وضع ش��ده با آن ها برخورد 
غيردموکراتي��ک و غيراخالقي نموده اس��ت. م��وارد زيادي 
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در اي��ن خصوص در تاريخ جمهوري اس��المي وجود دارند. 
ليکن مقصود اين نوش��تار نگاش��تن جزئيات قانون جمهوري 
اس��المي نمي باش��د. لذا از ذکر جزئيات پرهي��ز مي کنيم. در 
مورد جنايات جمهوري اس��المي در اين 4 دهه منابع و مآخذ 
واف��ري وجود دارند. مي توان به آن ها رج��وع کرد. در ادامه 
تاملي بر بحراني که امروزه در نتيجه قانون اساس��ي جمهوري 
اسالمي و جهانبيني اين رژيم گريبانگير مليت هاي ايران شده 

خواهيم داشت.

� تمرکزگرايي، واليت فقه و سيستم فيلترينگ

نوع تمرکزگرايي که جمهوري اسالمي دنبال مي کند هر 
روز بيشتر از پيش به طور فزاينده شمايلي نامطلوب تر به خود 
مي گي��رد و طبعاتش بر جامعه نمايان ت��ر مي گردد. جمهوري 
اس��المي با ايجاد شوراهاي روس��تايي که از هيچ نوع ابتکار 
 عملي برخوردار نمي باشند و صرفا موجوديتي صوري دارند، 
مي خواه��د چنين وانمود کند که تمرکزگرايي دوران پهلوي 
را زدوده است. اما بر هرکس عيان است که اين شوراها صرفا 
نقشي استخباراتي براي رژيم ايفا مي کنند و هيچگاه نتوانسته اند 
به م��ردم طيب خاطر ببخش��ند. همانطور که مجلس ش��وراي 
اس��المي هم نتوانسته مجلسي مردمي باشد. چراکه نمايندگان 
مجل��س زماني مي توانند به عرصه انتخاباتي نائل گردند که از 
فيلتر نهادهاي امنيتي وابس��ته به واليت فقه عبور کرده باش��ند. 
يعني بعد از ثبت نام بدون تاييديه شوراي  نگهبان نمي توانند در 
عرصه رقابت انتخاباتي حضور يابند، در صورت برد انتخاباتي 
هم بايد تمام تصميماتش��ان مهر تاييد شوراي نگهبان، شوراي 
مصلحت  نظام و دفتر رهبري را کسب نمايد تا به عرصه عمل 
گذاش��ته شود. سيستم فيلترينگي که يک نماينده مجلس بايد 
از آن عبور نمايد، براي نامزد ش��دن پست رياست  جمهوري 
هم الزامي مي باش��د. در کل انتخابات در ايران يک عملکرد 
صوري اس��ت و بيشتر به مس��ئله دش��ت مغان مکان تفويض 
س��لطنت به نادر شاه مي ماند که نادر شاه تلويحاً مي گفت من 
س��لطنت را نمي پذيرم ولي پنهاني نوک��ران خودش را آماده 
م��ي کرد که بايد به تملق مي پرداختند و مي گفتند ش��ما بايد 
به خاطر مملکت سلطنت را بپذيري. همچنين از حضار سوال 
مي شد که ش��ما با پادش��اهي نادر موافقي يا نه؟ مخاطب مي 

دانس��ت اگر نه بگويد، بدون ترديد کش��ته مي شود ناچار بله 
م��ي گفت. اگر به روال تاريخي انتخابات در رژيم جمهوري 
اس��المي مروري داشته باش��يم قواعدش کاماًل با دشت مغان 

همخوان مي باشند.

رئي��س وزارتخانه هاي امنيتي مانند وزير کش��ور و وزير 
اطالع��ات از طرف واليت فقيه منصوب مي گردند. رياس��ت 
قوه قضايه هم بطور مس��تقيم از طرف والي��ت فقيه منصوب 
و عزل مي ش��ود. اين نش��ان مي دهد که تثليث ق��وا در ايران 
مقوله اي کامال صوري مي باش��د و قدرت کامال در ش��خص 
والي��ت مطلقه  فقيه مرکزي ش��ده اس��ت. همچنين رياس��ت 
پست هاي حس��اس مانند رييس صدا و سيما، فرمانده ي ستاد 
مشترک نيروهاي مسلح، فرمانده هر يک از سه واحد نظامي، 
اعم از ارتش، س��پاه و نيروي انتظامي، توسط خود واليت فقيه 
منصوب مي شوند تا در صورت احساس هر تهديدي در برابر 

منافع واليت  فقيه آنها را به جان جامعه بياندازد.

مجل��س خبرگان ه��م که وظيفه آن کش��ف ول��ي  فقيه 
مي باش��د، نمايندگانش باي��د همچون نماين��دگان مجلس از 
صاف��ي نهادهاي واليت فقي عبور کنند ت��ا بتوانند به مجلس 
خب��رگان راه يابند و مقتضيات ولي  فقيه بودن را در ش��خص 
رهبري بجويند، او را کش��ف کنند و شايستگي رهبري او را 
اعالم نمايند. با اين تعريف مش��خص مي گ��ردد که انتصاب 
رهبر هم به دس��ت خود اوست. درواقع قبضه قدرت به دست 
واليت فقيه و اعمال اين مرکزيت گرايي خش��ک و نامطلوب 
اس��ت که به منش��اء بحران در تمام حوزه ها، اعم از حوزهاي 
اجتماعي، سياس��ي، اقتصادي، امنيتي و فرهنگي تبديل گشته 
اس��ت. در نتيجه اين ساختار ذهنيتي اس��ت که خلقهاي ايران 
به ش��دت در مضيقه قرار گرفته اند، که در ادامه شرحي بر آن 

خواهيم داشت.

� ابعاد بحران درسطح جامعه

زنان و جوانان دو قش��ر پوياي جامعه مي باشند، که ميزان 
پيش��رفت هر جامعه بستگي به ميزان مشارکت اين دو قشر در 
فعاليت هاي اجتماعي دارد. مع االس��ف جمهوري اسالمي اين 
دو ني��روي ديناميک را به تمامي به حاش��يه رانده اس��ت. اين 
دو طي��ف تنها در صورتي مي توانن��د در نهاد هاي اجتماعي و 
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سياس��ي انتفاعي و غير انتفاعي عرض  ان��دام نمايند که کامال 
تس��ليميت را پذيرفته و به اه��رم جنگ ويژه رژيم عليه جامعه 
درآمده باش��ند. زنان که نيمي از جامعه را تش��کيل مي دهند 
ازحضور در عرصه هاي سياس��ي و اقتص��ادي و فرهنگي منع 
و کام��ال طرد گش��ته اند. مث��اًل جمهوري اس��المي هنوز هم 
رس��ما با توس��ل به قانون اساس��ي خود از نائل گشتن زنان به 
مس��ئوليت هايي مانن��د رياس��ت جمهوري و مق��ام قضاوت و 
همچنين مديريت هاي عال��ي حتي براي زناني که ايدئولوژي 

حاکميت را پذيرفته اند، ممانعت مي نمايد.

از لح��اظ اجتماعي زنان زير يوغ جزم انديش��ي و اعمال 
واپس��گرايانه ي اسالم سياسي، در حد غايي با محدوديت هاي 
عميق��ي مواجه هس��تند. هرچند که در اي��ن خصوص موارد 
زي��ادي قابل ذکر مي باش��ند، ولي به موارد سرس��ام آور ذيل 

اکتفا مي کنيم:

آ. عدم برخورداري زن��ان از حق طالق که نمود تملک 
بر زنان مي باشد.

ب. رايج ک��ردن، حقوقي ک��ردن و مشروعيت بخش��ي به 
پديده ي صيغه؛ که کاماًل نمودار شيئي نمودن زنان و حقارت 

آشکار بر منزلت زن � مادر مي باشد.

ج. مانع تراش��ي جه��ت حض��ور زن��ان در فعاليت ه��اي 
اقتصادي که منجر به محتاج گش��تن مدام آن ها به انديش��ه ي 

مرد ساالر مي باشد.

د. مشروع کردن اعمال خشونت بر زنان با استناد به آيات 
قران و تفس��ير قدرت محور اسالم سياس��ي از آن، احاديث و 
احکام و رواياتي که س��اخت و پرداخته انديش��ه ي مردساالر 
و قدرت محور مي باشند که به صورت ماده حقوقي و موازين 
شرعي در آمده و در قانون اساسي و رهنمودهاي مذهبي نظام 

درج شده است.

فشارهايي که بر جوانان وارد مي شود کمتر از اعمال فشار 
ب��ر زنان نيس��ت. جوانان که با تکيه به ني��روي ديناميک خود 
مي توانند در پيشبرد تمام حوزه هاي جامعه نقش آفريني نمايند، 
هر روز بيش از پيش به دامهاي تنيده ي جنگ ويژه دچار شده 
و پاس��يف و مارژينال مي گردند. پديده ي خانمان سوز اعتياد 

روزبه روز در ميان جوانان وس��عت مي ياب��د. پخش نظامند و 
هدفمند موادمخدر از سوي شبکه هاي جنگ ويژه ي نهادهاي 
امنيتي جمهوري اس��المي تعمق يافت��ه و جوانان قرباني اصلي 
اين سياس��ت ضداجتماعي مي باش��ند. در نتيجه، عديده اي از 
مش��کالت اعم از بيکاري، افسردگي، سرخوردگي، فاصله ي 
طبقاتي، ترويج فحش��ا و... روزبه روز بيشتر از پيش جوانان را 

بطرف لمپنيسم سوق مي دهد.

در واقع رژي��م با بي تاثيرگرداندن اي��ن دو نيروي پوياي 
جامعه يعني زنان و جوانان درصدد واپاشي بافتهاي اجتماعي 
جهت بالمانع کردن اعمال قدرت خود مي باشد؛ و در صورت 
تعل��ل، انحط��اط جامعه محتوم و ميس��ر مي گ��ردد. در نتيجه 
سياست هاي فوق مي باشد که امروزه شاهد تعميق بحران هاي 
اجتماع��ي در ايران مي باش��يم. بحرانهايي ک��ه نمي توان ابعاد 
متعدد آنها را در اين نوش��ار تش��ريح کرده و جا داد. اما اگر 
تعمقي بر وضع کنوني جامعه ايران داش��ته باش��يم به وضوح 

ميزان و خطر بحرانها را درمي يابيم.

� شوونيسم در جمهوري اسالمي

اعتراف به حقوق ملي و اجتماع��ي خلق هاي ايران کليد 
اصل��ي گذار از بحران مي باش��د. اما به حاش��يه راندن حقوق 
مش��روع مليت هاي ايران از سوي جمهوري اسالمي از موارد 
ج��دي دچارگش��تن ايران به بحران و تش��ديد آن مي باش��د. 
هرچند که جمهوري اسالمي به اسالمي بودن تظاهر مي ورزد 
اما بر عکس ماهيت دموکراتيک اس��الم ک��ه هيچ منازعه اي 
ب��ا تنوعات مل��ي و فرهنگي ندارد، رژيمي کام��اًل ملي گرا و 
ش��وون مي باش��د. القاي مليت به اصح��اب در زمان حضرت 
محمد، مانند نمونه هاي از قبيل س��لمان فارسي، بالل حبشي، 
جاب��ان کوردي، ويس قرن��ي، ماريا قبط��ي  و...، که مصداق 
احترام به هويت ملي در صدر اس��الم بوده، تناقض جمهوري 
اسالمي با اسالم دموکراتيک را هويدا مي سازد. همچنين در 
بس��ياري از آيات، احاديث و روايات صدر اس��الم احترام به 
ه��ر هويت ملي، فرهنگي و زباني و عقيده هر فرد و جامعه اي 
بر مس��لمان فرض شده اس��ت. اما جمهوري اسالمي نه تنها به 
اين دس��تورات اس��المي اعتنايي نکرده اس��ت، هميشه اسالم 
را در راس��تاي مش��روع جلوه دادن مقاصد، اف��کار و اعمال 
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واڵتیئازاد
شوونيس��تي مبتني ب��ر ملي گرايي دولت � مل��ت، به کارگرفته 
اس��ت. دولت � ملت، که به معناي استحاله تنوعات اجتماعي، 
عقيده اي، فرهنگي و زباني مجموعه اي از مليت ها و اتنيسيته ها 
با ه��دف ايجاد ملت تک تيپ و هموژن مي باش��د، از طرف 
جمهوري اس��المي پذيرفته شده اس��ت و در اين راستا تاختن 
به ارزش��هاي بومي مليت ه��اي ايران به کاروي��ژه جمهوري 
اس��المي مبدل گش��ته اس��ت. سياس��ت مس��تحيل گرداندن 
فرهنگ ه��ا، زبان ها و عقايد مليت هاي اي��ران را با بهره گيري 
از رس��انه هاي  انحص��اري و ديوانس��االري خ��ود در اولويت 
سياست هاي فاشيستي اش قرار داده است. همچنين به پديده ي 
ازخودبيگانگي مليت هاي ايران از هويت خود عمق مي بخشد 
و در نتيجه ايجاد غفلت و تبيين رويکرد حقارت آميز، سياست 
اتواسميالس��يون را بر مليت هاي ايران تحميل مي دارد. اين در 
حالي اس��ت که هيچگاه مليت هاي ايران در برابر اين رويکرد 
فاشيس��تي جمهوري اسالمي س��کوت اختيار نکرده  و هميشه 
عکس العمل هاي خ��ود را بروز داده اند. اهم اين موارد تالش 
جه��ت بالفعل ک��ردن اين مخالفت ها مي باش��د. ب��ا توجه به 
وضعيت فوق، اصرار جمهوري اس��المي بر افکار شوونيستي 
و مصم��م ب��ودن مليت هاي ايران ب��ر حقوق مش��روع خود، 
بعدي ديگر از بحران موجود در ايران مي باش��د که تاثير عدم 

چاره يابي آن در حاد کردن بحران، اجتناب ناپذير مي باشد.

� بحران امنيتي و رفايي

برکسي پوشيده نيست که سياست هاي نظامي و اقتصادي 
جمهوري اس��المي ه��ر روز بيش��تر از پيش بر عم��ق بحران 
مي افزاين��د. نظامي ک��ردن روز افزون ايران توس��ط نهادهاي 
نظامي رژيم، باالخص س��پاه پاسداران، سالمت رواني جامعه 
ايران را مخدوش ساخته است. تاثيرات اين اختشاش رواني را 
مي توان در چش��مان فرد فرد جامعه ايران رويت کرد. تشکيل 
گردان هاي س��رکوبگري مانند عاشورا، امام علي  و... کاماًل با 
هدف زدودن اراده ي جامعه و ايجاد رعب و وحشت با هدف 
خفه کردن هر نداي مخالفتي، جامعه را به ستوه آورده است. 
نهادهاي بس��يج عامل هراس در جامعه مي باشند که امنيت را 
در س��طح جامعه برچيده اند. برنامه ي اتم��ي ايران که حاوي 
مقاصد نظامي مي باش��د، روزبروز جامعه ايران را با تهديدات 

خارجي مواجه مي سازد. 

از نظ��ر رفاه جامعه ي ايران بايد گفت تحريم هايي که در 
نتيجه معايب و نواقص سياس��تهاي جمهوري اسالمي از سوي 
نهادهاي بين المللي بر جامعه ايران اعمال مي شوند و همچنين 
رويکرده��اي مبتن��ي بر اقتصاد سياس��ي و جن��گ بيوقدرت 
جمهوري اسالمي عليه جامعه، مزيد بر علت گشته و روزبروز 
فقر و نابراب��ري را در جامعه تش��ديد مي گردانند. پديدهايي 
مانند بي��کاري، تورم، فاصله طبقاتي روزافزون، تن فروش��ي، 
خودکش��ي و... هم��ه ي جامعه را به س��وي ناب��ودي و انتحار 
مي کش��انند. اين در حالي اس��ت که اليت حاکم )اليگارشي 
جمهوري اس��المي( در ناز و نعمت بسر برده و در برابر بحران 
اقتصادي ک��ه چون هيوالي��ي جامعه را مي بلع��د ککش  هم 

نمي گزد.

مجموع��ه اين بحران ها که نش��ات گرفته از رويکردهاي 
انحصارطلبانه و استثمارگرايانه ي جمهوري اسالمي مي باشند، 
راه بر يک بحران دامنه دار حقوق  بش��ري گشوده که هر روز 
ب��ر دامنه ي آن افزوده مي ش��ود. اين هم تکاپ��وي يافتن يک 
آلترناتيو س��الم را جهت برون رفت از بح��ران موجود الزامي 

مي گرداند.

� راه برون رفت از بحران

ش��واهد و قراين نش��ان مي دهند که جمهوري اسالمي با 
ذهنيت و ساختار کنوني روزبروز بحران را حادتر مي سازد. با 
اصالحات سطحي هم نمي توان از بحران مطروحه گذار کرد. 
همچنين بحران موجود در سيستم مدرنيته ي سرمايه داري هم 
نمايان مي س��ازد که دولت هاي تکنوکرات تمرکزگرا اعم از 
ليبرال، نئولبرال، چپ و راس��ت آن هم نمي توانند التيام بخش 
زخم هاي جامعه ايران باش��د. وضعيت کنوني عراق و واقعيت 
تاريخي، اجتماعي ايران ه��م داللت بر آن دارد که فدراليزم 
هم اگر ب��ه عمق بح��ران نيفزايد از آن نمي کاه��د. همچنين 
خودمختاري هاي کالس��يک ک��ه از طرف دول��ت مرکزي 
فرموله مي ش��وند نيز نمي توانند مشکالت را ريشه کن نمايند. 
حتي کنفدراس��يون هايي که ذهنيت س��نتي و قدرت محور را 
اس��اس مي گيرند نمي توانند راه گشا باشند. تنها متدي که هم 
از لحاظ س��اختاري هم از لحاظ ذهنيتي قادر به برون رفت از 
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بحران باشد، کنفدراليسم دموکراتيک وتطبيق آن بر جامعه ي 
ايران مي باش��د. از ابتداي مش��روطيت تا کنون سه گفتمان در 
عرصه ي سياس��ي � اجتماع��ي ايران به منازع��ه پرداخته اند که 

مي توان آنها را بدين شکل مطرح کرد:

آ. شوونيس��م س��کوالر مبتن��ي ب��ر ايجاد دول��ت � ملت 
تک محور که هميش��ه ب��ا اقتب��اس از نظريه ي پوزتيويس��تي 
آنتيگونيس��تي )منازعه بقا(، حذف عناصر رقيب را اساس کار 
قرار داده اس��ت. اين س��نخ شوونيس��م در ديکتاتوري پهلوي 

نمود يافت و امتحان خود را پس داد.

ب. شوونيس��مي مذهب��ي که هم��ان اي��ده ي ملي گرايي 
افراطي دولت � ملت را روپوش��ي مذهبي بخش��يده و هميش��ه 
با اقتباس از خرافه و واپس��گرايي دين��ي به حذف طرف هاي 
رقيب پرداخته اس��ت. اين نوع از شوونيس��م ه��م بعد از افول 
ديکتاتوري پهلوي در رژيم جمهوري اسالمي نمودار شد که 

حاالً هم امتحان پس مي دهد.

ج. گفتمان��ي دموکراتي��ک مش��تمل از تم��ام عناص��ر 
دموکراتي��ک جامع��ه ي اي��ران، اع��م از جنبش ه��اي ملي � 
کمونيس��تي،  و  سوسياليس��تي  جنبش ه��اي  دموکراتي��ک، 
جنبش ه��اي زنان، جنبش ه��اي جوان��ان، جنبش هاي مذهبي 
جامعه مح��ور، جنبش ه��اي خواس��تار خودمديريت��ي و... اين 
گفتمان ه��ا علي رغم مب��ارزات و فداکاري هاي��ي که در راه 
آنها ش��کل گرفته، بدليل عدم انسجام و داليل متعدد ديگري 
نتوانسته اند نتيجه مطلوب را کسب نمايند. اما اين دليل بر عدم 
پوياي��ي و حذف آنها نمي باش��د. اين گفتمانه��ا با گرايش به 
کنفدراليسم دموکراتيک مي توانند، نوعي تحول دموکراتيک 

و اجتماعي � سياسي را در ايران به ميان آورند.

کنفدراليسم دموکراتيک
 و

 انطباق آن بر ايران
 همانطور که رهبر آپو در دفاعيات خود، مرسوم به مانيفست 
تم��دن دموکراتي��ک بط��ور ژرف تصريح و تش��ريح کرده 

اس��ت، برخالف نظريه ي ه��گل که گويا پيش��برد تاريخ در 
نتيجه منازعات ارباب � برده بوده اس��ت، تاريخ مس��ير جدال 
دو خط مش��ي تمدن مرکزي و دول��ت محور با عناصر تمدن 
دموکراتيک و عدالت محور بوده است. يعني بعد از انحرافي 
ک��ه در جامع��ه ي طبيعي و کمون��ال، در نتيجه ي انباش��ت و 
انحص��ار توليد مازاد ب��ر مصرف رخ داد، محت��واي کمونال 
جامعه بسوي جامعه ي هيرارشيک سوق داده شد. تثليث شهر، 
طبقه و دولت مقتضيات استثمار و تمام معضالت اجتماعي را 
فراهم آورد. در برابر مظالم نخس��تين ساختار ذهنيتي دولت، 
قباي��ل و عش��اير آزادي خواهي بودند که تن به يوغ س��فاک 
امپراتوري ه��اي خونخ��وار نمي دادن��د و در برابرش��ان علم 
عصيان را بر مي افراشتند. آن ها با ساختار ذهنيتي کنفدراسيون 
عشيره اي و قبيله اي شيوه ي حيات اجتماعي، سياسي، اقتصادي، 
فرهنگي و امنيتي خود را ترسيم مي کردند. در تاريخ انسانيت 
بخصوص در تاريخ جوامع آريايي به نمونه هاي وافري از اين 
نوع مديريت ها برمي خوريم. اين شيوه حيات خود مکانيزمي 
دفاعي در برابر هجمه ي نيروهاي تمدن مرکزي بوده اس��ت. 
اگر واضح تر بگوييم به  مدت هزاران سال است که جهان مکان 
تصادم دوگانه ي تمدن قدرت محور )تمدن مرکزي( و تمدن 
کمونال )تمدن دموکراتيک( بوده اس��ت. اين فرايند در سير 
تايخي 2500 ساله ي ايران به صورت برجسته نمايان مي باشد. 
هر چقدر عناصر مرکزگرا در پي تمرکز قدرت برآمده باشند 
نيروي مقابل با ايجاد کنفدراس��يونها و اتحادهاي عشيره اي و 
قبيله اي و حتي روستايي مانع آن شده است. به همين دليل هيچ 
 يک از نهادهاي قدرت طلب و تمرکزگرا، از دولت � شهرهاي 
س��ومر گرفته تا امپراتوريها، شاهنش��اهي ها، خلفا، سالطين و 
دولت � ملت ه��اي معاصر، در طول تاريخ ظهورش��ان که بر 
حسب قراين غالب به 6000 سال مي باشد نتوانسته اند به تمامي 
جامعه را تس��خير نمايند. اين به يمن وجود کنفدراسيون هاي 
تمرکززدا بوده است. هدف از تحرير اين سطور اين مي باشد 
که کنفدراسيون اصطالح و شيوه اي معاصر نيست و ريشه در 
اعماق تاريخ دارد. امروزه هم در حوزهاي نظامي، اقتصادي، 
ورزشي حتي نوع سياسي � اجتماعي آن را در مناطقي از جهان 
به صورت ميکروکنفدراليس��م و ماکروکنفدراليسم شاهديم. 
ام��ا نمي توان کنفدراليزمي را که م��ا از آن نام مي بريم، تماماً 
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با کنفدراس��يون رايج يکي دانس��ت. بدون تردي��د از لحاظ 
درونمايه و ساختار داراي تفاوتهاي قابل مالحظه اي مي باشند. 
بارزترين تفاوت کنفدراليزم مورد نظر ما محتواي دموکراسي 

مستقيم و راديکال آن مي باشد.

همانطور ک��ه در عصرما دولت � ملت ب��ه عنوان ذروه ي 
دولت داري، تمرکزگراترين ش��يوه ي مديريت تمدن مرکزي 
مي باش��د، کنفدرالي��زم دموکراتي��ک ه��م ذروه ي مديريت 
مقول��ه اي  کمون��ال مي باش��د. کنفدراليس��م دموکراتي��ک 
ساختارشکن و يک دگرديسي ذهنيتي مي باشد که در ادامه به 
تشريح آن خواهيم پرداخت. ساختار ذهنيتي کنفدراسيون هاي 
سنتي و قدرت محور هرچند که نسبت به نظامهاي فدراسيوني 
و يونيتر منعطف تر باشند، اما نمي توانند بطور کامل معضالت 
و مصائب اجتماعي چاره يابي کنند. کنفدراليسم مورد نظر ما 
کنفدراليس��م دموکراتيک است که بر اساس نيازهاي معاصر 
تمدن دموکراتيک ش��کل خواهد گرف��ت. همچنين نقطه ي 
عطف آن کنفدراس��يونهاي تاريخي و تمرکززدا مي باش��ند؛ 

البته با رويکردي دموکراتيک تر. 

کنفدراليس��م دموکراتي��ک از حيث دموکراتيزاس��يون 
مدرنترين و راديکال ترين متد کنفدراس��يون مي باشد. افزون 
ب��ر آن از س��اختاري ذهنيتي برخوردار مي باش��د که در تمام 
حوزه ه��اي اجتماعي ب��ه بحران زدايي مي پ��ردازد. همچنين 
بس��ط حياتي آزاد و آبرومندانه را بر مبن��اي جامعه اخالقي � 
سياس��ي که اين وجه ريش��ه در اعماق تاريخ اجتماعي ايران 
دارد را س��رلوحه فعاليت هاي خود قرار مي دهد. بطور مداوم 
در مس��ير متعالي کردن حياتي ش��رافتمندانه براي تمام احاد و 
اقشار جامعه در تکاپو مي باش��د. ساختار ذهنيتي کنفدراليسم 
دموکراتي��ک کام��ال از دموکراس��ي بورژواي��ي )اگر آن را 
دموکراس��ي بناميم( گذار کرده و دموکراس��ي بالواس��طه و 
مس��تقيم را تحقق مي بخش��د. خلقها تعين سرنوش��ت خود را 
برعهده دارند و با مداخله ي خارجي مواجه نمي ش��وند. بدون 
تردي��د تنها خ��ود خلقها مي توانن��د منافع خود را ب��ه تمام و 
کمال مصون بدارند. اين هم يک اصل دموکراسي بالواسطه 

مي باشد و راه را بر سياست دموکراتيک مي گشايد.

ب��ه  عب��ارت ديگ��ر کنفدراليس��م دموکراتيک سيس��تم 

عناصر دموکراتيک مي باش��د. اين سيس��تم ه��م در جامعه اي 
بدون دولت قابل تحقق اس��ت ه��م در صورت احترام متقابل 
مي تواند در کنار سيستم هايي مانند کنفدراسيون و جمهوري 
دموکراتيک، اس��تقرار يابد. اگر دولت ب��راي آن ايجاد مانع 
نکند و ارزش��هاي م��ادي و معنوي آن را م��ورد هجمه قرار 
نده��د، کنفدراليس��م دموکراتيک از آن انعط��اف و قابليت 
برخوردار است که در مسامحه با دولت در فرايند دموکراسي 
پارلماني به فعاليت خود و سازماندهي توده اي جامعه بپردازد. 
در اين فرايند تس��امحي، يک مکانيسم تحزبي يا فراکسيوني 
در پارلمان مي تواند واس��طه دولت و کنفدراليسم باشد و در 
پارلمان نق��ش نمايندگي جامعه را در براب��ر منافع دولت ايفا 

کند.

تمايزات عمده ي کنفدراليس��م دموکراتيک با سيستم 
پارلماني در چند نکته مي باشد:

1. دولت برخالف آنچه تظاهر مي کند که تمهيد نيازهاي 
جامع��ه و امنيت اجتماعي کارويژه ي او مي باش��د، تنها حفظ 
مناف��ع و تامين نيازهاي بخ��ش قليلي از جامع��ه را که کاماًل 
با دول��ت عجين گش��ته اند، اس��اس کار ق��رار مي دهد. ولي 
کنفدراليسم دموکراتيک تامين نيازهاي توده اي و امنيت کل 
جامعه را مبنا قرار مي دهد. بر همين مبنا هر اندازه کنفدراليسم 
دمکراتيک سازماندهي و منسجم شود، به همان ميزان دولت 

در اجراي فشار بر جامعه محدود مي گردد.

2. کنفدراليس��م دموکراتيک در مقابل سياس��ت گزاريها 
و برنامه ريزي ه��اي دول��ت که ب��ر معيارهاي قدرت اس��توار 
مي باش��ند، درونمايه ي سياس��ت دموکراتي��ک و هنجارهاي 
کموناليت��ه ي  دمکراتيک را مبنا مي گيرد. اين هم راهگش��اي 
مشارکت جمعي در سياست و مکانيزم مقابله با اقتدار فردي و 

اليگارشي را فراهم مي سازد.

3. جهانبين��ي جامع��ه دموکراتيک، اکولوژي��ک مبتني 
ب��ر آزادي جنس��يتي را در برابر ذهني��ت انحصارگر، مخرب  
و مردس��االر ارائه مي دهد. همچنين در برابر س��اختار ذهنيتي 
يونيت��ر دولت، ب��ا ارزش دهي به تنوعات فرهنگي و سياس��ي 

جامعه، تفاوت ها را با دموکراسي همخوان مي سازد.
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4. در برابرانحصار اقتصاد ليب��رال و دولتي که به صورت 
روزافزون بر عم��ق طبقه گرايي مي افزاي��د، اقتصاد کومونال 
را پاي��ه قرار مي دهد؛ اين امر بس��ترهاي ب��ه وجود آورنده ي 
جامع��ه ي طبقاتي راکاهش مي دهد، به تقلي��ل فاصله طبقاتي 
مي پ��ردازد و جامع��ه اي بي طبقه را هدف نهاي��ي فعاليت هاي 

خود قرار مي دهد.

5. در براب��ر معياره��اي جامع��ه ي جنس��يت گراي مبتني 
بر مردس��االري، که سيس��تم هاي مس��تبد دولتي بر آن اصرار 
مي ورزند و دولتهاي ليبرال هم به طريق نرمتر اما فراگيرتر آن 
را اعمال مي نمايند، عالوه بر اينکه با تبعيض جنسيتي به مبارزه 
مي پردازد و طرد زن از ام��ورات اجتماعي را نمي پذيرد، زن 
� م��ادر را مبدع اجتماعي گش��تن، مبتکر انقالب کش��اورزي 
و پيش��اهنگ حيات نوس��نگي مي داند. همچنين بر اين اصرار 
مي ورزد که زن با ويژگي هاي مادري مي تواند به نحو  احسن 
عدالت اجتماعي را ارتقا بخشد. در نتيجه در برابر حضور زنان 
در حوزهاي اجتماعي، سياس��ي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي 
مانع تراشي نمي کند. حتي بر سازماندهي مستقل زنان در تمام 

حوزه ها اصرار مي ورزد. 

6. در برابر ژرنتوکراسي )پيرساالري( که بنيان ايدئولوژي 
دولت را تش��کيل مي دهد و جوانان را از مشارکت اجتماعي � 
سياس��ي منع مي کند و تنها در راس��تاي منافع خود حق نفس 
کش��يدن را به آن ها مي دهد، کنفدراليسم دموکراتيک توجه 
قابل  مالحضه اي بر پويايي قش��ر جوان دارد. در برابر پيشرفت 
جوانان و حضور آن ها در ام��ورات اجتماعي به عنوان نيروي 
دينامي��ک جامع��ه، ايجاد مان��ع نمي کند و با آموزش س��الم 
و دموکراتي��ک ب��ه پرورش ک��ودکان، نوجوان��ان و جوانان 

مي پردازد.

7. در براب��ر تزه��اي آموزش��ي سيس��تم قدرت محور به 
آموزش نظريه ه��اي اخالقي )منظور اخ��الق دموکراتيک و 
آزاد مي باشد نه اخالق فاناتيک ديني و فئودالي جامعه سنتي( 
و دموکراتيک مي پردازد. آموزش کنفدراليسم دموکراتيک 
زمينه ي گذار از خصيصه هاي واپسگرايانه يي مانند ملي گرايي، 
جنسيت گرايي، پيرساالري، فردگرايي و... را هموار مي سازد. 

خصايصي که راه را بر تخريب جامعه و طبيعت مي گشايند.

8. در برابر فاشيسم و هموژن گرايي و ملي گرايي دولتي، 
از بنيان فکري اي برخوردار مي باش��د که هيچ گونه ستم ملي، 
اتنيک��ي و مذهب��ي را نمي پذيرد و تمام فدره ه��ا مي توانند بر 
حس��ب ارزش��هاي ملي، اتنيکي، مذهبي و اجتماعي خود به 
سازماندهي اجتماعي خويش بپردازند. ارزشهاي ملي � مذهبي 
هيچ قشري را بر قش��ري ديگر چيره نمي سازد. آسميالسيون 
و اتوآسميالس��يون را تحت هيچ ش��رايطي مش��روع نمي داند 
و در اين مورد هم مانند س��اير م��وارد، رويکردي راديکال و 

دموکراتيک دارد.

9. در برابر ليبرليسم که فرد را از جامعه مي گسالند و او را 
دچار افسردگي و بحران شخصيتي مي کند، همچنين در برابر 
جامعه گرايي افراطي که جامعه را در منجالب واپس��گرايي به 
افول مي کشاند، احترام به حقوق فردي و اجتماعي به موازات 
همديگ��ر را کارويژه ي خ��ود قرار مي دهد. ب��ه نقطه نظرات 
ف��ردي و اجتماعي ارج مي نهد. به هيچ وجه فرد و جامعه را از 
هم منفک نمي س��ازد و حقوق هر يک از اين دو مقوله را در 

برابر احقاق ديگري پايمال نمي کند. 

10. در براب��ر تخريب��ات زيس��ت محيطي که از س��وي 
نهادهاي دولتي در راس��تاي تامين منافع خود اعمال مي شود، 
رويک��ردي طبيعت گرا دارد و انس��ان را بخش��ي الينفک از 
طبيع��ت مي داند. ب��ر اين مبن��ا جهت جلوگي��ري از تخريب 

طبيعت از اتخاذ مواضع راسخ فروگذار نيست.

11. در برابر نظامي گري دولتي که جامعه را از حق دفاع 
محروم نموده، دفاع ذاتي جامعه را اساس کار قرار مي دهد وبه 
ايج��اد واحدهاي امنيتي جامعه مي پردازد. چرا که کارويژه ي 
ارتش هاي دولتي حفظ منافع دولت اس��ت. در برابر اقدامات 
ضد اجتماعي نظامي گري دولتي، تنها واحدهاي امنيتي که از 

بطن جامعه باشند مي توانند امنيت اجتماعي را تضمين کنند.

12. برخالف دولت � ملت که مرز مش��خص، يک ملت، 
يک پرچم، يک زبان، يک دين، يک فرهنگ را رس��ميت و 
ارجحيت مي بخشد و تجزيه را به همراه مي آورد، کنفدراليسم 
دموکراتيک داراي مرزهاي مش��خص و محدود نيس��ت و از 
تک گرايي پرهي��ز مي کند. براي مثال کوردهاي س��اکن در 
ايران هم مي توانند در داخل مرزهاي ايران با ديگر مليت هاي 



91

واڵتیئازاد
ايران در يک اتحاد دموکراتيک هويت ايراني داش��ته باشند، 
هم با کوردهاي خارج از ايران در يک سازماندهي ملي جايي 
بگيرن��د و هويت کوردي خود را ه��م مصون بدارند. اين امر 
مي توان��د در رابطه ب��ا تمامي ديگر مليت ه��اي ايران مصداق 

داشته باشد.

پايان سخن

بدون تردي��د نمي توان تم��ام زوايا و ابعاد کنفدراليس��م 
دموکراتي��ک را در اي��ن نوش��تار جاي��ي داد. رهب��ر آپو که 
نظريه پرداز و مبدع آن مي باش��د در يک مجموعه پنج جلدي 
تحت عنوان مانيفس��ت تمدن دمکراتيک، بويژه در جلد سوم 
آن به نام جامعه شناس��ي آزادي، به معرفي آن پرداخته و بطور 
ژرف  به تشريح آن پرداخته است. اين نوشتار هم با اقتباس از 
رهنمودهاي رهبر آپو به رشته ي تحرير درآمده است. خواننده 
مي تواند جهت تعميق شناخت بيشتر به مجموعه ي پنج جلدي 
مانيفس��ت تمدن دموکراتيک، رجوع نمايد. همچنين مطالعه 
مقاالت و جزوه هاي جنبش آپوئيس��تي مي توانند در راستاي 
تعمق بر جزئيات پروژه ي کنفدراليس��م دموکراتيک، کمک 

شايان نمايند.

باتوج��ه به ش��رح مختصري که در اين نوش��تار در مورد 
کنفدراليس��م دمکراتيک ارائه ش��د و با چش��م اندازي که بر 
تاريخ اجتماعي سياس��ي اي��ران صورت گرف��ت، مي توان با 
ج��رات تمام اظهار داش��ت ک��ه کنفدراليس��م دموکراتيک 
مي تواند به مثابه نظامي مطلوب و آلترناتيو جهت سازماندهي 
منس��جم عناصر دموکراتيک خلقهاي ايران ايفاي نقش نمايد 
و ب��ه زخم هاي تاريخي جامعه ي ايران التيام بخش��د؛ لذا بايد 
عناص��ر دموکراتيک جامع��ه ايران اع��م از جنبش هاي ملي � 
دموکراتي��ک، خلقهاي ايران که با س��تم ملي �  مذهبي مواجه 
مي باش��ند، مدافع��ان حقوق زن��ان، مدافعان محيط زيس��ت و 
نهادهاي جامعه مدني به جاي تعلل و انتظار آنکه دموکراسي 
به ايران وارد ش��ود با تالش جهت ش��ناخت يکديگر  و ايجاد 
انس��جام دموکراتيک به تس��ريع روند دمکراتيزاس��يون ايران 
بپردازند. با خود سازماندهي موانع دموکراسي را با عمل انجام 
ش��ده مواجه س��ازند و نهادهاي غير دموکراتيک را به چالش 

بکشند. 

قابليتي جهان شمول  درضمن کنفدراليس��م دموکراتيک 
دارد و ب��ه يک محدوده ي م��رزي و الزاماً يک ملت محدود 
نمي گ��ردد. مي توان در يک ارگانيزاس��يون افق��ي بترتيب از 
طريق فدره هايي در س��طح روستا، محله، بخش، شهر و استان 
براي هر ي��ک از مليت هاي ايران کنفدراليس��م دموکراتيک 
مثاًل کنفدراليس��م دموکراتيک بل��وچ، کورد، آذري، عرب، 
فارس و ترکمن را عملي س��اخت. با اتحاد کنفدراس��يونهاي 
دموکراتي��ک مليت هاي اي��ران، کنفدراليس��م دموکراتيک 
مليت هاي ايران را تشکيل داد و به اين طريق ايران را به وطن 
مش��ترک مليت هاي ايراني مبدل س��اخت. به عبارت ديگر در 
صورت تحقق چنين ام��ري مي توان بجاي ملت ايران عبارت 
مل��ت ملت ه��اي دموکراتي��ک اي��ران را را جايگزين کرد. 
حت��ي مي ت��وان کنفدراليس��م دموکراتيک خاورميان��ه را به 
موازات مناطق ديگري از جهان تش��کيل داد و با اتحاد آن ها 
کنفدراليس��م دموکراتي��ک ملت هاي جهان را متصور ش��د. 
البته وجه جهانش��مول کنفدراليسم دموکراتيک خود شرحي 
طوالني مي طلب��د و نمي توان آن را در چند س��طر گنجاند و 

تمام ابعاد آن را نمايان ساخت.

نهايتا مي توان ساده ترين تعريف کنفدراليسم دموکراتيک 
را مديري��ت جامعه توس��ط خ��ود جامعه و از مي��ان بردن هر 
سنخ استبداد فردي و اليگارش��ي بيان کرد. در واقع اين خود 
همخواني تمام و کمال با طبيعت جامعه دارد و قبل از تشکيل 
پديده ي  دولت، جامعه به مدتي طوالني در يک تعامل ذاتي، 
منطب��ق ب��ا زمان و مکان متفاوت زيس��ته و ب��ه مديريت خود 
پرداخته است. البته عناصر تمرکزگرا و قدرت محور اين اصل 
و روي��ه ي طبيع��ي را اتوپيک و غيرممکن قلم��داد مي کنند. 
حتي مي خواهند آن را به نزاع و تمضحک بکش��ند و ذهنيت 
قدرت طلب، انحصارطلب و استثمارگر را که کامال به صورت 
رويک��ردي انحرافي در جامعه طبيعي ظهور نموده، مانند يک 
س��اختار ذهنيتي گذارناپذير، خدش��ه ناپذير و بالمنازع جلوه 
دهند. اقدام به عمل از س��وي ماست که مي تواند اين رويکرد 

انحرافي را از ميان بردارد. 
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در تعريف روابط ميان اقش��ار جامعه و مابين دولت و 
جامعه از ديد نظام قدرت، جوانان هميش��ه جز در ش��رايط 
خ��اص انقالب ها که به نيروي آن ها نياز وجود داش��ته اند، 
مجبور به تطبيق خويش با ش��رايط حاکم از سوي دولت ها 
ش��ده اند. نه تنها مجبور به قبول آن شرايط شده اند بلکه در 
بس��ياري از دول با سياس��ت هايي که در اي��ن زمينه اعمال 
مي ش��ود به محافظان نهادهاي س��اخته وپرداخته ي دولت 
و ق��درت تغيي��ر نق��ش يافته اند. آن��ان به نگهبان��ان منافع 
قدرت مبدل ش��ده و نقش س��ربازان جنگجو را در جنگ  
قدرت طلبي دولت ها براي فتح س��رزمين هاي تازه يا حفظ 
سرزمين هاي فتح ش��ده پذيرفته اند. جوانان از سوي آنان با 
صفات��ي چون فاتح و قهرمان يا حافظ کش��ور، س��رزمين، 
ناموس و ش��رف خوانده مي ش��وند. در چنين نگرشي که 
ب��ر قدرت تکيه دارد صفات فتح و کشورگش��ايي صفاتي 
هس��تند که فخر و مباهات جلوه داده مي ش��وند. از طرف 
ديگر با نگرشش��ان به قشر جوان، نيروي جسمي جوانان را 
همچون دليلي براي کارگرشدن و برده شدن  آن ها به شمار 
مي آورند. يعني نيروي جس��ماني جوانان، س��بب مي شود 
آنان ب��ه مثابه ي کااليي به حکومت ارزاني ش��وند. ارزش 
و جايگاه اجتماعي ش��ان، با توجه به ميزان سودش��ان براي 
دولت ها و موفقيت در وظايف محوله س��نجيده مي ش��ود. 
براي انجام چنين وظايفي، بايس��تي ش��خصيتي سربه راه و 
تربيت ش��ده داشته باش��ند. جوان در هر ش��کل وسياقي از 
ق��درت، به گونه اي وظايفش تعريف مي ش��ود. در پي آن 
هم هس��تند که به جوانان، تيپ ش��خصيتي اي س��ازگار با 

س��اختار قدرت خويش بدهند. از اين رو س��عي مي نمايند 
انديش��ه  و نيروي جوانان را به اختي��ار خويش درآورند تا 
در عملي نمودن ترفندها و ش��گردهاي خويش براي حفظ 

قدرت، جوانان نقشي بسيار حياتي ايفا  کنند. 

در س��وي ديگر اين مسئله، جوانان قرار دارند. جوانان 
آشنا با مفهوم جوان بودن ، در برابر اين ذهنيت تحميل شده 
ب��ه مقاوم��ت پرداخته ان��د. بس��يار ش��اهد آن بوده ايم که 
جوان��ان در چارچ��وب حفظ جوامع خويش در راس��تاي 
جنگ دفاعي مانع از غصب سرزمين ش��ان توس��ط فاتحان 
خون خ��وار داخل��ي و خارجي ش��ده اند. همي��ن مقاومت 
جوان��ان ب��وده که پوياي��ي و زندگي جامعه را ت��ا به حال 
حفظ نموده  اس��ت. بي گمان يگانه راه رهايي جامعه از دام 
قدرت و نش��ان دادن ايس��تاري مبتني بر جوهره اش، حفظ 
ارزش ها و اخالق در جامعه اس��ت. مقاومت يا تس��ليميت 
نيروي جوان، سهم به سزايي در پيروزي هر يک از طرفين 
در جنگ ميان دولت )تم��دن دولت گرا( و جامعه )تمدن 
تمدن دموکراتيک( دارد. اين نيرو، در عين سازندگي، در 
صورت انحراف مي تواند نقش��ي بسيار مخرب در اخالق 
جامعه داشته  باشد. در اين نوشتار به نقشه هاي قدرت براي 
سوءاس��تفاده از جوانان، راه رهايي از اين وضعيت و انجام 
انقالبي بي گسس��ت و پايان ناپذير� ن��ه انقالبي موقتي براي 
از بين بردن يک ق��درت و آوردن قدرتي ديگر و ابزاري 

شدن جوانان �  مي پردازم. 

بح��ث از س��نت و ارزش جامعه که به مي��ان مي آيد، 
ذهن بس��ياري از اف��راد متوجه مفاهيمي مي ش��ود که مانع 

هيرش خوشمهر

KCR، يگانه رهيافت اراده مندي، خودباوري و خودسازماندهي جوانان شرق كوردستان
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واڵتیئازاد
از پيش��رفت جامعه مي ش��وند. اما در ريشه ي هر جامعه اي 
س��نت ها و ارزش هايي موجودند که حفظ و تقويت شان، 
امري بسيار مهم در مبارزه براي صيانت از هويت  آن جامعه 
مي باشد. پس زماني که از مبارزه با پيرساالري سخن به ميان 
مي آوريم منظورمان درهم شکس��تن کهنه ها و قديمي ها و 
آوردن چيزهايي به جاي آن ها بدون در نظر گرفتن عواقب 
و نتايج آن نيست؛ اين امر همان چيزي مي باشد که تاکنون 
يکي از داليل شکست جنبش هاي جوانان و سوءاستفاده از 
نيروي  آن ها بوده است. سنت ها و مفاهيم نامطلوب وابسته 
به قدرت و ذهنيت برساخته شده از سوي آن، با روح جوان 
خوانش ندارد. اين س��نت ها تنهاوتنه��ا در نازايي و انجماد 
جوانان نقش دارند. س��نت هايي ک��ه جامعه ي طبيعي را به 
جمود کش��انده، ارزش هاي دموکراتيک خلق ها را ناکارا 
و مبدل به س��نت هاي دست وپاگير مي نمايد. روابط قدرت 
که تح��ت نام س��نت خوي��ش را نهادينه س��اخته، امکان 
پوياي��ي و برخورداري از نيروي ذات��ي جوانان را ناممکن 
مي س��ازد. س��نت هاي نامطلوب، چنان در انديشه، کردار، 
فعاليت ها، مناس��بات اجتماعي و سياسي سنتي واپس گرا و 
حتي ساختار جنبش ها و احزاب کالسيک جاي گرفته اند 
ک��ه مبارزه با آن ها يکي از ش��رطهاي ض��روري و حياتي 
جوان ماندن جوانان و جوان شدن جامعه است. تقديس اين 
سنت هاي واپس گرا و تابوسازي آن ها، تحکيم اين سنت ها 
در رواب��ط جوانان و جامعه ي کوردي را به همراه داش��ته 
است. پرده برداري از اين سياس��ت ها و نهادهاي وابسته به 
آن، روشن سازي معضالت جوانان، اتخاذ هدف و رويکرد 
و پيروزي در اجراي آنها، به انقالبي متداوم و هميشه جوان 

نياز دارد تا شريان طبيعي جامعه را به آن بر گرداند.

 اکنون به برخي از عناصر اين س��نت گرايي و تأثيرات 
مثب��ت و منفي آن ب��ر جوانان خواهي��م پرداخت؛ زندگي 
عش��يره اي که بخش مهمي از زندگي سنتي در کوردستان 
را تشکيل مي دهد به خودي خود مفهومي نامطلوب نيست 
و بخ��ش مهم��ي از تاريخ مقاوم��ت کوردها را تش��کيل 
داده اس��ت. اما با جاي گيري اين نهاد در سيس��تم قدرت، 

س��اختار هيرارش��يک آن برجسته تر ش��د. با مشارکت در 
جنگ ميان امپراتوري هاي اس��المي نق��ش »نگه دارنده ي 
هوي��ت« در آن ها رن��گ خود را باخت و بسياري ش��ان به 
ابزار قدرت هاي امپراتوري هاي اس��المي مبدل شدند. در 
اي��ن گيرودار و در جريان تفرقه ان��دازي قدرت ها در ميان 
عش��يره ها و قبايل، س��نت ها و قوانين عشيره اي براي حفظ 
عش��اير حالتي ارتجاعي و خشن به خود گرفت. اين تحول 
به تقويت بيش  از پيش جريان مردساالري و پيرساالري در 
ساختارش��ان انجاميد. عشيره گرايي در داخل ساختار بسته، 
به خش��ونت و در فضاي باز به ازخودبيگانگي و مزدوري 
روي آورد. هرچند که امروز در بس��ياري از مناطق ش��رق 
کوردستان اين ساختار و ش��کل از جامعه بسيار ضعيف و 
در بس��ياري مناطق برکنده ش��ده، اما ذهنيت عشيره گرايي 

همچنان پابرجاست. 

در سوي مخالف، عش��ايري که در مقابل قدرت هاي 
مرکزي به مقاومت دست زده و در نهايت به کوهستان ها پناه 
برده اند يکي از فاکتورهاي مهم فرهنگ مقاومت و تداوم 
آن هستند. اين خط مشي در جبهه ي مخالف عشيره گرايي 
وابس��ته ب��ه قدرت ها و خط مش��ي م��زدوري ق��رار دارد. 
هرچند که حفظ ساختار عش��يره در مقابل هجوم فيزيکي 
و فرهنگي خارجي، باعث محافظه کاريهايي نيز ش��ده که 
نمي ت��وان آن را نادي��ده گرفت، ام��ا در کل ويژگي هايي 
دارند که مي ت��وان در جري��ان دموکراتيزه نمودن جامعه، 
آن ها را به کار بس��ت. اين دو خط مش��ي، نقش مهمي در 
نب��رد و مبارزه ي ميان آزادي و م��زدوري ايفا کرده اند. در 
س��وي نامطلوب و منفي عشيره گرايي، س��نت ها و قوانين 
بي چون وچرايي قرار گرفته اند که مطابق با آنها، جوانان هم 
بايس��تي پايبند باشند و هم عامالن اجراي آن. پسران جوان 
اي��ن وظيفه و مس��ئوليت ها را عليه زن��ان و به ويژه دختران 
جوان ب��راي تبديل ک��ردن آن ها به کاالي��ي کم ارزش و 
خارج از روند جامعه و تحکيم هرچه بيش��تر مردساالري و 
پيرساالري به جاي مي آورند. براي اثبات »مرد« بودن خود، 
در به کار بردن ابزار خشونت عليه زن به نام ناموس، از همه 
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بيشتر بر جامعه ضربه زده اند. با تحريک و تهييج مردانگي 
و احساسات ش��ان، هم در سرکوب و اعمال خشونت عليه 
قواعد واپس گراي درون عشيره و هم در جنگ ماببين خود 
عشيره ها و قبيله ها و يا مزدوري براي قدرت هاي مرکزي به 
کار گرفته ش��ده اند. اين مسئله، پس از اجرايي شدن قانون 
س��ربازگيري از عشاير به صورت رسمي در ايران و به ويژه 
کوردس��تان  �  به علت س��اختار اجتماعي عشيره اي در آن � 
نمود بيش��تري يافت. به گونه اي که ني��روي جوان موجود 
در جامعه، به صورت مس��تقيم تحت تسلط حکومت هاي 

مرکزي قرار گرفت. 

در ذهنيت عش��يره گرايي واپس گ��را، منافع ملي جاي 
کم��ي مي ياب��د و مناف��ع محدود عش��يره اي ب��ر همه چيز 
برت��ري مي يابد؛ ل��ذا ديد و افقي محدود مانع از نگرش��ي 
وسيع به مس��ائل و منافع درازمدت مي شود. جوان آنچنان 
گرفت��ار مناس��بات محدود درون عش��يره اي مي ش��ود که 
قادر به تش��خيص تأثي��رات جريان هاي پيرام��ون و فرجام 
ملتش نيس��ت. به جاي در پيش گرفتن ذهنيت و نگرش��ي 
آزادي خواهانه  و ميهن دوس��تانه در قب��ال ملت  خويش، به 
سياست منطقه گرايي و تفرقه اندازي حاکمان بر کوردستان 
تن درمي دهد. از همه بدتر اينکه اين عمل خويش را امري 
در راستاي »عرق ملي و ملت دوستي« مي خواند و به راحتي 
در راس��تاي اين سياست جهت دهي مي ش��ود. اين نوع از 
ملي گرايي ابتدايي، هويت و تيپ شخصيتي اي تجزيه شده 
و اتحادناپذي��ر مي آفرين��د که فرجامش ع��دم قبول ديگر 
مناطق کوردس��تان، ديگ��ر ايالت ها، ديگر ش��هرها، ديگر 
بخش ها و ديگر روستاها، ديگر عشيره ها، ديگر خانواده ها 
و  ديگ��ر افراد جامعه اش مي باش��د. همين امر هم گرايي را 
ناممک��ن نم��وده و بزرگ ترين عامل در ع��دم اتحاد ميان 
ملت کورد بوده اس��ت. چنين جواني حاضر اس��ت بر سر 
يک مرغ همس��ايه اش را بکشد اما چشمانش قادر به ديدن 
کشتار و قتل عام روزانه ي ملتش توسط دولت ها نيست. در 
موردي غيرتي شده و به قول خودش خون جلوي چشمش 
را مي گيرد و کوچک تري��ن بهانه اي را مبدل به موضوعي 

براي مشروعيت بخش��ي ب��ه قتل خواهر، م��ادر يا يک زن 
عشيره و خاندان مي کند، اما تجاوز هرروزه ي قدرت هاي 
مرکزي را نمي بيند؛ در مقابل آن ها اصاًل غيرتي نمي ش��ود 
و جلو چش��مش را خون نمي گيرد. چنين ش��خصيتي براي 
تس��لط بر اف��راد هم هويت و هم فرهنگ خ��ودش، حاضر 
است مبدل به مزدور ديگري و عامل بي اخالقي و فساد در 
جامعه گردد. عده ي کثيري از جاش ها و اراذل و اوباش از 
اين تيپ شخصيتي هستند و زمينه  ي »کوردُکشي« در آن ها 
براي فراهم است. اين ديگري پرستان تحمل کوچک ترين 
انتق��اد از جانب جامعه ي کورد را ندارند اما حاضرند براي 
قبول شدن از سوي ملت فرادست دست و پا بشکنند. حتي 
از اين خيانت و ديگري پرستي خود چون ارزشي ياد کرده 
و پيشي گرفتن از ديگري در اين امر سرطاني و مر گ آور 
را افتخار خود مي دانند. ذهنيت قدرت گرا و برتري بر فرد 
همس��ايه و نزديکان خويش، باعث شده هرگونه توهين از 
س��وي حاکمان را پذيرفته تا در خودخوري و خودکش��ي 
بر ديگري پيش��ي گيرند. اين افراد مغ��رور و در عين حال 
ب��ي اراده، به خاط��ر يک آفرين ش��نيدن باره��ا در مقابل 
جنبش هاي کوردي جنگيده اند. قدرتش��ان را از مزدوري 
دش��منان خلق کورد مي گيرند و حاضر نيس��تند اين حس 
قدرت جوي��ي را قرباني کنند. آنها ب��ه نيرويي که از اتحاد 
مي گيرند آگاه نيستند و عامل مؤثري در سرکوب قيام هاي 
ک��وردي بوده اند. هن��گام بحث از مب��ارزات اجتماعي و 
دف��اع مش��روع گريالهاي پ��ژاک در راس��تاي صيانت از 
دستاوردهاي خلق کورد، گويي که از ملت ديگري بحث 
مي کنند و نه تنها از وظايف ملي خود س��رباز مي زنند بلکه 
با ايجاد رعب و وحش��ت ميان جوانان از طريق اس��لحه اي 
که ابزار تجاوز دش��من به جامعه اش است، مانع از گزينش 
خط مش��ي مبارزه ي سياس��ي و اجتماعي  صحيح توس��ط 
ديگر جوانان کورد مي ش��وند. براي مزدوري خود داليلي 
چون بيکاري، فقر و دش��مني عشيره اي و حزبي مي آورند 
ک��ه بس��ياري از اين داليل پ��وچ و بي مايه هس��تند. اما در 
س��ال هاي اخير با آگاه سازي اين تيپ شخصيتي و سياستي 
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که از سوي پژاک و جنبش جوانان شرق کوردستان نه در 
راس��تاي دورکردن و راندن بلکه پي بردن و اعتراف کردن 
آن ها به اشتباهات شان صورت گرفته، بسياري از اين افراد 
از مزدوري دس��ت برداش��ته و حتي به خط مشي مبارزاتي 
روي آورده اند. در حماس��ه ي قندي��ل عده ي محدودي از 
اين افراد که نخست در اپراسيون هاي سپاه عليه گريالهاي 
پژاک ش��رکت کردند، پس از مشاهده ي مقاومت جوانان 
گريال از آنان متأثر ش��دند. حتي بس��ياري از آن ها به علت 
س��رپيچي به زندان افتاده يا توس��ط نيروهاي سپاهي کشته 
ش��دند. عده ي بس��ياري از اين افراد حتي بدون هيچ ترس 
و واهم��ه اي اع��الن نمودن��د ک��ه در جنگ برادرُکش��ي 
ش��رکت نخواهيم ک��رد. از اين رو بود که نيروهاي س��پاه 
پاسداران مجبور ش��دند در مراحل بعدي جنگ تنهاوتنها 
از نيروهاي حرفه اي س��پاه پاسداران و غير کورد در جنگ 
بهره گيرند. جمهوري اس��المي و مس��ئوالن سپاه چون از 
اي��ن آگاهي بخش��ي و آگاهي يابي ملي هراس��يده بودند، 
دست به تغيير نيروهاي مشارکت کننده در جنگ زدند. در 
ماه اخير نيز ش��اهد بردن جوانان بس��يجي شرق کوردستان 
به مناطق جنگ بوديم. اين اقدام در راس��تاي فرونش��اندن 
طغي��ان جوان��ان و دادن وع��ده  و وعيدهاي ف��راوان براي 
برگش��تن به صفوف مزدوري است. اين اقدام نشان از آن 
دارد ک��ه جس��ارتي که پيش از اين جمهوري اس��المي از 
اين نيروي جوان مزدور مي گرفت با گس��ترش موج بيرون 
رفتن از صفوف خيانت و در پيش گرفتن صفوف مبارزه، 
اکنون به تهديدي بزرگ براي رژيم مبدل شده است. اين 
جوانان با گذار از تيپ ش��خصيتي عشيره گراي واپس گرا 
از مبارزات ش��خصي و گروهي دست برداشته و مبارزات 
آزادي خواهان��ه ي ملي را انتخاب مي کنند. ديگر از حالت 
يأس، عدم اعتمادبه نفس و خودکم بيني دست برداشته و با 
الحاق به صف��وف مبارزه، نيرويي مضاعف يافته اند. درهم 
شکستن ذهنيت مزدورسازي، با ديدي گسترده و پي بردن 
به خصوصيات يک جوان واقعي و انجام مس��ئوليت هايش 
در مقابل ملتش که روزانه از س��وي حاکمان مورد تجاوز 

قرار مي گيرد، امکان پذير خواهد بود. 

دين نيز يکي از پديده هايي اس��ت که در مقابل ظلم و 
جور و براي صيانت از ارزش هاي انساني و آزادي خواهي 
ظهور کرده اس��ت. دين به واس��طه ي بازي هاي سياس��ي 
امپراتوري هاي اموي و عباسي و سپس عثماني و صفوي در 
خدمت قدرت گرايان قرار گرفت. اين سبب سرافکندگي 
معتقدان به دين شد. جوانان به همان اندازه که در پيدايش 
دين نقش مؤثري داش��تند به همان ان��دازه نيز در انحراف 
آن با مبدل ش��دن به جنگجوي اس��الم منحرف شده نقش 
ايفا کرده اند. با دسيسه ي فرقه گرايي در دين، اختالفات و 
جنگ بيش��تر شد و به مانعي جدي در برابر تشکيل ديدگاه 
ملي و هويت ملي در ميان خلق کورد مبدل ش��د. در شرق 
کوردس��تان نيز با ايجاد مذاهب مختلف که س��ير معمولي 
و طبيعي را س��پري ننموده اند، ش��اهد زدن تيشه به ريشه ي 
کوردها از س��وي معتقدان به اين مذاهب ساختگي و وارد 
آوردن ضرب��ات مهلکي به دي��ن داران واقعي در جامعه ي 
کوردس��تان بوده ايم. هم اينک نيز اس��الم سياسي به امري 
براي قبوالندن قدرت هاي منطقه اي و فرامنطقه اي از سوي 
مزدوران ديني به جوامع خاورميانه اي مبدل ش��ده اس��ت. 
اس��الم راديکال و بنيادگرا و همچنين اس��الم ليبرال)سبز( 
در مس��ير قدرت جويي ش��کل گرفته اند. در ماه هاي اخير 
شاهد انتش��ار اخباري مبني بر پيوستن بس��ياري از جوانان 
به صفوف اس��الم بنيادگرا � که ايران در سازماندهي آن ها 
نقش مؤثري دارد� بوديم؛ حتي شنيديم چهارده نفر از اين 
جوانان جان باخته اند. اين گروه ها با ش��عار احياي س��نت 
اس��المي، در ظاهر خويش را مخالف جمهوري اس��المي 
نشان داده و در مناطقي از کوردستان که اختالفات شيعه و 
س��ني بارزتر بوده با دم زدن از مبارزه با شيعه گري، جوانان 
را به صفوفش��ان ملحق ساخته اند. از اين جوانان در راستاي 
جنگ گروه هاي اس��المي افراطي علي��ه ديگر قدرت ها و 
کس��ب قدرت سوءاستفاده مي شود. از طريق دادن وعده  و 
وعيدهاي مالي و پول هاي هنگفت، جوانان به اين گروه ها 
ملحق مي ش��وند. آنان با اميد خارج نمودن خانواده شان از 
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فقر حتي حاضرند خود را قرباني کرده و عمليات انتحاري 
انجام دهند. اين اس��الم که خودش س��اخته ي قدرت هاي 
غربي اس��ت اکنون دم از مبارزه ب��ا غرب مي زند. خودش 
زمان��ي نوکر غرب بوده اکنون ک��ه منافعش به خطر افتاده 
با ترفند غرب س��تيزي و حفظ اصالت ارزش هاي اس��المي 
خاورميان��ه دم از جن��گ با غرب و مقاصد انسان س��تيزش 
مي زند. هم ايناني که خودشان باعث تجزيه ي دين شده اند 

اکنون دم از اتحاد دنياي اسالم مي زنند. 

از ديگرس��و جمهوري اسالمي نيز با ترفند شيعه گري، 
جوانان ساکن بخش هاي جنوبي منطقه ي شرق کوردستان 
را تحت نام مذهب مش��ترک به درون نهادهاي حاکميت 
خويش کش��انده است. نهادهاي جمهوري اسالمي آنان را 
مثل کاسه ي داغ تر از آش در مقابل ديگر جوانان کورد و 

سرکوب تظاهرات ديگر شهرها به کار مي برند.

 اي��ن گروه ه��اي اس��المي افراط��ي، چه ش��يعه و چه 
س��ني اش، با زدن انگ خارج��ي بودن و وابس��ته بودن به 
مب��ارزات آزادي خواهان��ه و دموکراتي��ک مل��ت کورد، 
جوانان ب��ه خدمت گرفته را در جهت عکس جامعه ش��ان 
به حرک��ت وامي دارند. جزم گرايي و مطلق انديش��ي دين 
سياس��ي ب��ه آن ها ام��کان دي��دن جنبش ه��اي ترقي خواه 
ک��وردي را نمي ده��د و ب��ا اطالع��ات مس��مومي که در 
اختيارش��ان مي گذارند به جنگ کوردها مي آيند. هردوي 
اين گروه ها که در ظاهر با هم دشمن  هستند از سوي يک 
مرکز مش��ترک به نام جمهوري اس��المي در ميان جوانان 
ش��رق کوردستان ش��کل گرفته و س��ازماندهي مي شوند. 
جوانان گرفتارش��ده در بند اين گروه ها در راس��تاي يک 
ه��دف، که آنهم دش��مني با جنب��ش آزادي خواهي خلق 

کورد است، به کار گرفته مي شوند. 

اسالم سياس��ي ميانه رو که نام اسالمي ليبرال يا سبز را 
ب��راي بر خود نهاده، ش��عارش ايجاد رفرم در دين اس��ت. 
اين نوع از اس��الم منحرف شده، امروزه در ميان جوان ها و 

به ويژه قشر شهري طرفداراني پيدا کرده است. اين اسالم، 
نوع��ي ديگر از م��زدوري و ادامه دهن��ده ي خط مزدوري 
قدرت هاي خاورميانه براي غرب جهت گسترش سرمايه ي 
جهان��ي در قالب دولت جديدي مي باش��د که محدوديت 
دولت � ملت قبلي را نداش��ته باش��د. در اين اسالم به جاي 
انکار هويت ملت کورد و رد زبان و فرهنگ آن، از طريق 
استفاده از اس��تعمار نو که نياز به لشکرکشي ندارد، در پي 
ذوب فرهنگي خلق کورد مي باش��د. ک��ورد واپس گرا و 
تيپ شخصيتي  واپس گراي عشيره اي زمينه ي مناسبي براي 
گرايش به اين مس��ير دارد تا بح��ران هويتي خويش را به 
گون��ه اي جبران کند، و يا ميل و اش��تياق ب��ه مزدوري که 
مبدل به پديده اي ژنتيکي ش��ده را ارضا کنند. اين اس��الم 
با کمک نيروهاي عش��يره گرا و کالسيک کورد، سعي در 
منحرف نمودن مب��ارزات آزادي خواهانه ي ملت کورد به 
کژراهه ي کورد ش��کلي اي را دارد که از کوردبودن تنها 
زبان و لباسش باقي مانده است. جوانان سنتي فاقد آگاهي 
و دانش ملي، به س��نگ بناي گسترش اين اسالم مزدور در 

جامعه ي کوردستان مبدل شده اند. 

اما در س��وي مخالف اي��ن جريان ها، جوان کورد پويا 
و مش��تاق آزادي ک��ه جامع��ه ي ک��ورد آزاد را همچون 
يگانه هويت��ش مي پذيرد اين هويت تلقين ش��ده از س��وي 
قدرت گرايان سنتي و شگرد جديدشان يعني اسالم ميانه رو 
را به چالش کشانده است. اصرار جوانان بر هويت ملي در 
کنفرانس جوانان کوردس��تان و مب��ارزه با اين خط در اين 
کنفرانس ها، دليلي اس��ت بر اين مدعا. خط مشي اي که با 
کارش��کني و اعمال نفوذ بر کنگره ي جوانان بر آن است 
ک��ه اراده ي جوان��ان را به اختيار خوي��ش درآورد، همان 
کژراهه اس��ت. اما جوانان کورد اکنون پيش��اهنگ مبارزه 
ب��ا اين نوع طرز نگرش در کوردس��تان هس��تند و پيش از 
ديگر اقشار   «نه« ي بزرگي به شيوع دهندگان آن ها گفته اند. 
پس س��ران اين جريان سرافکنده و نااميد، به دنبال اجرايي 
نمودن طرح هايشان به شکل و سياقي ديگر و خارج نمودن 
جوان کورد مب��ارز از اين صحنه ها و حاکم کردن  قدرت 
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مردساالر و پيرساالر خود بر چنين تجمعاتي دارند.

خان��واده که ب��ه علت کارکردش در س��رکوب زن و 
ايجاد کارگر و سرباز براي دولت به نهادي دولتي مي ماند، 
مرکز آموزش کودکان ب��راي نقش آفريني هرچه بهتر در 
دوره ي جواني اس��ت. جوان به علت قدرت پدر در چنين 
س��اختاري، هيچ گونه جايگاهي ن��دارد و اين فرد بي اراده 
ب��ه برده و فرودس��ت ف��ردا مبدل خواهد ش��د. با تضعيف 
عشيره، خاندان که همان خانواده ي در وسعتي بيشتر است 
جاي آن را گرفت. بزرگ عش��يره و بزرگ خاندان هر دو 
مرداني هس��تند که حرف آخر را مي زنند. جوانان براي او 
همچون ش��رف اويند چونکه با وجود هرچه بيش��تر آنان، 
ني��روي کار و در ص��ورت ل��زوم نيروي جنگي بيش��تري 
دارد. هر که خاندانش بزرگ تر باشد منزلت اجتماعي اش 
بيش��تر اس��ت. )اما الزم به ذکر اس��ت که اين مسئله فقط 
ش��امل پسران جوان مي ش��ود نه دختران. شايد دختران در 
اين بخش فقط نق��ش اضافه کردن مح��دوده ي خاندان با 
ازدواج هاي تعيين ش��ده از س��وي پدر و رئيس خاندان را 
دارند.( براي بزرگ تر کردن نسل و سالله بايستي جمعيت 
جوان خانواده بيش��تر از ديگر خاندان ها باشد. بزرگ ترين 
س��رمايه ي اين خاندان ها، جوان ها هستند. خانواده گرايي و 
خاندان گرايي جاي عش��يره را مي گيرد و همان ارتباطات 
محدود که مانع از تش��کيل هويت ملي مي شود را به همراه 

دارد. 

اين امر به خوراک دولت � ملت براي تداوم حاکميت 
خوي��ش و ادام��ه ي اس��تعمار ملت ها و خلق ه��اي درون 
سرزمينش تبديل شده است. جواناني که در خانه آموزش 
مي بينند نقش خادمان و کارمندان و س��ربازان دولت � ملت 
را بازي مي کنند. در گذش��ته  و حتي تا اواسط قرن نوزده، 
عش��يره ها به دليل ساختارش��ان و نبود راه ه��اي ارتباطي و 
مناس��بات محدود ب��ا حکومت مرکزي، از سياس��ت هاي 
مرک��ز بيش��تر در امان مي ماندن��د و جوان��ان در آن زمان 
کمتر به ابزار دولت مبدل مي ش��دند. اما با پيشرفت در اين 

موارد و س��ربازگيري اجباري و بعدها تش��کيل خاندان ها 
در ش��هر، خانواده مس��تقيماً ب��ا مراک��ز و نهادهاي قدرت 
س��روکار پيدا کرد. »حاکميت از س��وي پدر و اطاعت از 
س��وي جوانان و در صورت انجام ن��دادن وظايف تنبيه و 
مجازات آنان«، اصلي است که در ساختار قدرت مرکزي 
سبب شکل گيري و استحکام دولت � ملت مي شود. جوانان 
مق��اوم از همان ابتدا در صورت مخالفت با نظام خانواده و 
مفاهيم قدرت آن، تحت فش��ار قرار مي گيرند. خانواده و 
خاندان نقش نهاد کنترلي انرژي جوانان و جهت دهي شان 
در نهادهاي دولت � ملت را ب��ازي مي کند. کارمند دولت 
ش��دن و در س��اختار قدرت جاي گرفتن، به بخشي مهمي 
از آرزوي بس��ياري از خانواده ها مبدل شده است. بر همين 
اساس نيز از همان ابتدا جوانان خويش را براي حرکت در 
اين کانال ازپيش تعيين شده آموزش مي دهند. از همان ابتدا 
در نه��اد خانواده براي کودکان از باال تصميم گيري ش��ده 
و مس��ئوليت ها و وظايفش تعيين مي ش��ود. لذا فرزنداني با 
ش��خصيتي بي اراده و آويزان ب��ه ديگري که هر آن امکان 
شکستن اراده ش��ان مي رود ش��کل مي گيرند. نارضايتي و 
مخالفت چنين تيپ ش��خصيتي اي از طريق کوچک ترين 
فشاري از بين رفته و س��ربه راه و مطيع حاکم و فرمانرواي 
خويش مي ش��ود. با سيس��تم آموزشي س��ربه راه کن درون 
خانواده، کودکان از مبارزات ملي و فعاليت هاي سياس��ي 
دور مي ش��وند و خواست هايشان به سوي نقش گرفتن در 
نهادهاي دولتي جهت دهي مي شود. عدم رشد هويت ملي، 
همان هدِف مش��ترک خانواده و دولت � ملت اس��ت؛ تا به 
ح��دي که خانواده ه��ا حاضرند جوانان خوي��ش را به دام 
جامعه ي بي اخالقي بياندازند که جوان براي کس��ب يک 
لقمه  نان حاضر باش��ند دست به هر کار ناشايستي بزند، اما 
به صفوف مب��ارزات آزادي خواهي خلق ک��ورد نپيوندد. 
جوان��ان را براي آن آموزش مي دهند ک��ه عصا و نان آور 

خانه باشد. 

نهادهاي آموزش��ي دولت نيز در اين راس��تا ش��کل و 
س��ازمان يافته اند. مي خواهن��د جوانان را به بهترين ش��يوه 
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براي خدمت به خويش ش��کل دهن��د. کنجکاوي و حس 
تفهم و ادراکش��ان را از همان ابتدا مي ُکش��ند. فردي مطيع 
و فرمان پذير، آماده مي کنند. در س��ال هاي اخير رشته هاي 
فني حرف��ه اي و کاردانش را تش��کيل دادند ک��ه از همان 
دوران تحصي��ل، جوانان نقش کارگ��ر در بازار کار رژيم 
را در آين��ده بر عهده گيرند. يعني در دوران آموزش او را 
براي خوش خدمتي به ارب��اب و يا ارباباني حاضر مي کنند 
که خودشان به نوبت خود برده ي اربابي به نام دولت � ملت 
هس��تند. بعد از آن او را وادار به ازدواج و تشکيل خانواده 
 �  همانند آنچه در آن ش��کل گرفت��ه � مي کنند. بانک هاي 
دولت��ي نيز با دادن وام هايي در اين راس��تا به تحقق اين امر 
س��هولت بخشيده اند. دختران جوان نيز پس از اين دوره به 
کارگران بدون دس��تمزد مرداني مبدل مي شوند که تحت 
فش��ار خانواده ش��ان مجبور به نقش پذيري پدر خانواده يا 
دول��ت کوچک هس��تند. در ميان دختران ج��وان بيش از 
ديگر جوانان در اين چرخه قرباني مي شوند شوق پيوستن به 
مبارزه ي آزادي خواهانه  بيشتر است؛ پس کنترل موبه موي 
رفتار و ارتباطات آنها در دستور کار خانواده  و به خصوص 
برادر و يا ديگر جوانان پسر فاميل قرار مي گيرد. با توجه به 
اين ساختار سنتِي خادِم دولت، نقش هايي که براي جوانان 
در نظر گرفته  مي شود با ذات جواني شان هم خواني ندارد. 
همين امر نوعي بحران هويتي شديد را در ميان آنها به ميان 
مي آورد؛ لذا به عضويت نهادهاي مزدوري از جمله بسيج 
و ج��اش درآمدن، جايگيري در باندهاي فس��اد اخالقي و 
روي آوردن ب��ه بزهکاري، ملحق ش��دن به س��ازمان هاي 
بنيادگراي شيعي و س��ني و يا اسالم سبز، فرار به خارج از 
کش��ور و موارد مش��ابهي که همه به نفع دولت است، تن 

درمي دهند. 

مادران که خود بزرگ ترين قرباني اين س��اختار سنتي 
و واپس گرا هس��تند، به اهرم فش��اري ب��ر روي جوانان و 
عامل عدم استقالل فکري و دست نيافتن جوانان به نيروي 
تصميم گيري و انتخاب هدف مبدل مي گردند. فرزندانشان 
را از هم��ان اوان کودکي ب��راي ازدواج آماده مي کنند. به 

دختران مي گويند تو بايستي با پولدارترين، خوش تيپ ترين 
و باالرتبه تري��ن کارمند دول��ت ازدواج کني. اگر موفق به 
اين کار ش��دي تو دختر خوب و موفقي هس��تي. به همين 
دليل از همان ابتدا دختر بايس��تي جنسيت خويش را براي 
همس��ريابي بهتر به کار گيرد. پس��ر نيز بايس��تي زيباترين و 
در عين حال س��ربه راه ترين و مطيع ترين دختر را برگزيند. 
از همان اوايل مس��ئله ي جنسيت و ش��هوت را در جوانان 
ترغيب نم��وده و زندگي ايده آلي ب��راي جوانان در ذهن 
آن ها به وجود مي آورند که جوان با برخورد با روي واقعي 
آن، آم��ال و آرزوهايش مي ش��کند. از اين رو در صورت 
ازدواج جوانان، خانواده از همان ابتدا معلول به بار مي آيد. 
در چنين خانواده اي رواج بي اخالقي و بي بندوباري، عدم 
قبول مس��ئوليت در مقابل فرزن��دان، عدم آموزش صحيح 
کودکان و س��پردن آن ها ب��ه نهادهاي آموزش��ي دولتي، 
امري رايج مي شود. تشکيل خانواده، همان پيامي است که 
به موازات اين نحوه ي آموزش از س��وي خانواده توس��ط 
رسانه ها و نهادهاي آموزشي جمهوري اسالمي به کودکان 

داده مي شود. 

ذهنيت س��نتي واپس گرا به احزاب کالسيک کوردي 
نيز رس��وخ کرده و در ساختار پيرس��االر و مردساالر آنان 
جايي ب��راي افکار و اختي��ار عمل جوانان وج��ود ندارد. 
جوانان، بايس��تي خويش را منطبق با انديش��ه و خواس��ت 
حاکم��ان س��نتي اح��زاب نماين��د. از نيروي جواني ش��ان 
استفاده ي ابزاري مي شود. جوانان بيش از اينکه سازماندهي 
خوي��ش و جامعه  را بر عهده بگيرند، به جنگ قدرت ميان 

سران حزب و ميان احزاب کشانده مي شوند. 

اکنون رش��د مدرنيس��م غربي در جوامع خاورميانه با 
س��رعت سرس��ام آوري در حال وقوع است. در قبال چنين 
مدرنيس��مي دو رويک��رد در جوام��ع وج��ود دارد؛ يکي 
جزم گرايان��ه از طريق پناه بردن به عقايد دس��ت وپا گير و 
واپس گرا و ديگر ش��يفتگي و کش��ته ومرده ي آن ش��دن. 
پيش��رفت هاي علمي فرد اروپايي و ام��کان تبليغ آن، او را 
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واڵتیئازاد
به نماد آزادي، پيش��رفت، انديشمندي و ابرمرد مبدل کرد. 
اما از ديگر س��و همين مدرنيس��م، ق��درت، دولت � ملت، 
نژادپرستي، فاشيسم، س��رمايه داري، جنگ و خونريزي را 
به دنبال داش��ت. پس از اندک زماني، جاي برونو و گاليله 
را هيتلر و موس��وليني گرفتند. همين تضاد است که انسان 
را ب��ه تأمل درباره ي چنين تمدني وامي دارد. آنان از طريق 
رسانه هاي متعدد خويش، کاپيتاليسم را مرکز و منبع کليه ي 
پيشرفت ها معرفي نمودند و ليبراليسم را راه رستگاري فرد 
از کام ديکتاتوري. اما در عمل، ارتش ساالري، نژادپرستي 
و جهاني شدن يک دس��ت، از نتايج اين افکار بود. قدرت 
همچون ارزشي تعريف شده اس��ت و انساني که غريزه ي 
دس��ت يابي به قدرت و جاه طلبي نداشته باش��ند را انساني 
عقب افت��اده مي پندارن��د. همه ي ارزش ه��ا در نقطه ي ثقل 
قدرت، يعني دولت معني مي يابند. سرمايه ، به نماد قدرت 
مبدل شده است. اما از ديگرسو به ارزش هاي معنوي چون 
کااليي نگريس��ته مي شود که زمان مصرفش��ان تمام شده 
اس��ت. چنين تحريفي ضربه ي مهلک��ي به همه ي مبارزات 
زنان، جوانان و اقش��ار فرودس��ت جامعه وآزادانديش��اني 
است که در راستاي آزادي مبارزه مي کنند. اکنون سايه ي 
ترسناک کاپيتاليسم تمامي اين عرصه ها را پوشانده است. 
اگر هم آزادي اي وجود دارد دس��تاورد همين اقشار است 

نه کاپيتاليسم و دولت.

 اوريانتاليس��م هم از طريق دولت هاي شيفته ي غرب و 
هم از طريق تحصيل کردگان از س��ر تا پا غربي شده، وارد 
کش��ورهاي شرقي ش��د. فرجام آن براي جامعه ي شرقي و 
خاورميانه، يک  دولت، يک ملت، يک پرچم و يک زباِن 
توأمان با اشک و خون بود. تمامي پديده هاي ناهمخوان با 
آن نيز به تيغ بي رحم اس��تعمار فيزيکي و يا فرهنگي غرب 
سپرده شدند. اين مفاهيم، به کشنده ترين ابزار خودکم بيني 
فرهنگ ه��ا مبدل ش��دند. اي��ن معضل بي��ش از همه دامن 
جوانان را گرف��ت. تبعات منفي جدايي جوانان از فرهنگ 
و هويت شان و روي آوري به فرهنگي وارداتي پيش از آن 
که دول��ت را تهديد کند، به خطري ج��دي براي جوانان 

و جامعه شان تبديل ش��د. اولين قربانيان نهادهاي آموزشي 
چنين نظامي، جوانان دانش آموز و دانش��جو بودند. ارتش 
نظامي و ارتش آموزش��ي، به جوامع گس��يل داده ش��دند. 
کوردس��تان نيز بيش از ديگر جوامع از اي��ن تبعات منفي 
زيان مند ش��د. اين نهادها جوانان کورد را هدف گرفتند تا 
اش��تياق آزادي خواهي خلق کورد را فروکاهند. آناني که 
در مقابل اين تحميل ها مقاومت کنند به ش��ديدترين وجه 
مجازات مي شوند. اما آمران همين سياست ها عليه جوانان 
آزادي خ��واه، برخي ديگر از جوانان جاي گرفته در بلوک 
قدرت هستند. با سلب ارزش هاي انساني از چنين جواني او 
را مانند گرگي هار به جان جوانان آزادي خواه مي اندازند. 
همزمان با مدرنيسم وارداتي و گسترش آن از سوي مراکز 
قدرت به درون جامعه، خيانت و مزدور سازي سيستماتيک 

را  گستراندند.

 نمي ت��وان ب��ا نيرويي خ��ارج از خود جامع��ه در آن 
اصالح��ات ص��ورت داد. اين موردي اس��ت ک��ه همه ي 
قدرت ه��اي جهاني ني��ز به آن اذعان کرده ان��د و به همين 
دليل سعي مي کنند با به کژراهه کشاندن نيروهاي داخلي، 
تغييراتي باب ميل خود ايجاد کنند. حفظ قدرت از س��وي 
قشر باالدس��ت جامعه، س��بب هم کاسه ش��دن اين قشر با 
نهادهاي س��نتي شده و حتي اقدام به تقويت شان نموده اند. 
ملي گراي��ي درآميخته به ش��يعه گرايي، مي��وه ي اين پيوند 
ش��وم ب��ود. در جريان اين ن��وع از دولت م��درن مبتني بر 
ش��يعه گرايي، فرهنگ شهرنش��يني وارداتي در کوردستان 
رويه اي طبيعي را سپري ننموده و در نتيجه ي اين سياست ها 
، پديده ي ناقص الخلقه به ميان آمده است. شهرها، انسان را 
هم از لحاظ نيازهاي مادي، هم معنوي و انديشه، به فردي 
مصرف گرا مبدل مي کند. اس��تقالل فکري و فرهنگي در 
نتيجه ي بافت شغلي جديد و کارمندي، روزبه روز تضعيف 
مي شود. سربه راهي و خوش خدمتي به دولت و کاله برداري 
و ش��يادي در مقابل ديگر افراد جامعه براي کسب زندگي 
بهتر، به امري معمول مبدل ش��ده است. جوان در اين شهر 
بي دروپيکر از اين شاخه به آن شاخه مي پرد و جايي براي 



نشريه ي ايدئولوژيك ـ سياسي، ارگان حزب حيات آزاد كوردستان

100

آرميدن نمي يابد. گاهي دم از مدرنيسم غربي مي زند و در 
زمان رويارويي با آن به علت دلزدگي به س��نت  واپس گرا 
پناه مي برد. نه در س��نت جايي براي جوانِي او وجود دارد 
و نه در مدرنيس��م وارداتي و نه در تلفيق ش��وم آنان. پس 
خسته و کوفته تسليم سرنوشت ازپيش تعيين شده تعيين شده 
مي گ��ردد. در بحبوح��ه ي اين حوادث پس��ران جوان بايد 
به س��ربازي بروند تا آدم ش��وند. دختران نيز ازدواج کرده 
و س��ربه راه مي ش��وند. آخروعاقبت هر دو تاشان مي شود 
تس��ليميت و گردن کجي. در چنين سيس��تمي کسب نان و 
نام، دغدغه ي جوانان شده که روزانه از سوي والدين به او 
گوشزد مي شود؛ حال به هر بهايي که باشد فرقي نمي کند. 
در دوران جواني، نهادهاي بسيج، تله را براي گرفتار کردن 
چنين دختران و پسران سرگشته و مضطربي باز مي کنند تا 
او را ب��ه دورويي و خيانت تحت نام زرنگي بکش��انند. در 
اين ميان، اخالق اجتماع��ي روبه نابودي مي نهد. جامعه را 
به بياباني مبدل مي کنند که بايد از همه گرگ تر باش��ي تا 
جان سالم به در بري. قشر جوان که آينده ساز جامعه است 
با چنين تيپ ش��خصيتي اي به نيرويي مخرب تر از بمب اتم 
براي جامعه مبدل مي شود. عده اي نيز که به اين دام گرفتار 
نمي آيند راه مبارزه اي اخالقي توام با احترام به ارزش هاي 
جواني خود يعني ساختن جامعه اي آزاد با اتکاي به نيروي 
خودش��ان را درپيش مي گيرند. اين جوانان هماناني هستند 
که به قيام عليه »زرنگي شمردِن دست بوسي براي فرادست 
و خيانت به هم ن��وع«، مي پردازند. اين ها عليه همان غده ي 
س��رطاني که جامعه را از پاي درمي آورد قد علم مي کنند 
و مب��ارزه اي همه جانبه عليه آن صورت مي دهند. بي گمان 
اين جونان به اين امر واقف ش��ده اند که بايس��تي هم چنين 
ذهنيت و بانيان و مروجانش را از ريشه سوزاند و در همين 

راستا خط مشي مبارزاتي را برگزيد. 

مراکز آموزشي دولت نيز به نمايشگاه دختران و پسران 
جوان براي همسرگزيني، مرکز پخش مواد مخدر و مرکز 
فحش��ا و فس��اد مبدل ش��ده اند. همديگر را تيغ زدن، فساد 
مالي و اداري و اخالقي، ري��اکاري و دورويي فراورده ي 

آموزش هاي چني��ن نهادهايي براي جامعه  اس��ت. در اين 
مراک��ز عالوه بر اي��ن موارد، به خلق ک��ورد همچون نژاد 
پس��ت تر و عقب مانده نگريسته مي ش��ود تا جوانان هويت 
مل��ي خوي��ش را انکار کن��د. طبق مواردي ک��ه به خورد 
آن ها داده مي ش��ود، کوردبودن ب��ا مدرن بودن در تناقض 
است لذا بايس��تي براي متجدد شدن کوردبودن خويش را 
انکار کرد. اين قشر جوان گرفتار در چنگ چنين سياستي، 
همان قش��ري است که س��نگ فارس ها را بر سينه مي زند. 
آخر اين مس��ير ب��ه ازخودبيگانگي و نف��رت از خود ختم 
مي ش��ود. همين افراد بي هويت گشته هس��تند که از طريق 
بازي با کلمات مشروعيت مبارزات آزادي خواهانه ي خلق 
کورد را زير س��ؤال مي برند و خويش را انترناسيوناليست، 
انس��ان گرا، فعال مدني وحقوق بش��ر مي خوانند. کسي که 
ش��يفته ي يک ملت ديگر اس��ت چنين ادعاهايي را مطرح 
مي کن��د. آنان که خويش را فاقد نيرو و اراده ي الزم براي 
اقدام عمل��ي در مبارزه مي يابند بر آنن��د ديگران را نيز از 
اي��ن کار بازدارن��د. دم از گفتمان فرهنگ��ي مي زنند حال 
آنکه از فرهنگ و هويت خود ش��رم ک��رده و در محافلي 
که فارس ها حضور دارند همه ي س��عي و تالش ش��ان اين 
اس��ت که بهتر از فارس ها، فارسي حرف بزنند تا به يکباره 
هويتي که ش��رم آور محسوب مي شود آشکار نشود. يعني 
از فارس ها فارس تر مي ش��وند. البته الزم به ذکر اس��ت که 
گفتمان فرهنگي امري مؤثر اس��ت اما در فضايي با احترام 
متقابل و البته و صد البته نه از س��وي اين تسليم ش��دگان و 
ديگر ي پرس��تان. نهادهاي فرهنگ��ي و مدني تنها مي توانند 
در راس��تاي تکميل مبارزه  براي ايج��اد هويت نوين خلق 
کورد معنا و مفهوم يابند. ش��يفتگان قدرت، دولت و ملت  
فرادس��ت نمي توانند بحث از فرهنگ ب��ه ميان آورند. اين 
قشر در هر ساختاري که باشد قدرت و قدرت مداران را به 
آغوش مي کشد و حاضرند در قبال به دست آوردن امتياز 
ناچيزي و يا ش��نيدن آفرين از سوي اربابانشان، در مدح و 
ستايشان سخن سر دهند و قلم بزنند. اين حرمت قلم شکناِن 
مُبلِغ دست بوس��ِي »ديگري«، حاضرند هر فکر و انديشه اي 
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از اروپايي گرفته تا پان فارسيس��م را قب��ول کنند و ترويج 
دهند، اما نام بردن از روش��نفکران و انديشمندان کورد را 
براي خويش کس��ر شأن به حساب مي آورند. انکار هويت 
خ��ود و روي آوردن ب��ه دروغ براي هويت س��ازي، بلوف 
زدن و خالي بندي، چاپلوسي، گرايش به مواد مخدر براي 
رويارو نشدن با واقعيات و يک شبه راه صد ساله را رفتن، 
از خصوصيات اين افراد اس��ت. بعضي ش��ان نيز به زنبوران 
بي عس��لي مي مانند که هميشه از جنبش هاي آزادي خواه و 
حاضر در ميدان مبارزه، گله و شکايت دارند دريغ از يک 
گام عملي در اين راه. اينان هنگامي که بحث از مداخله ي 
نظامي از س��وي غ��رب عليه ايران مي ش��ود دلش��ان را به 
نيروه��اي خارجي خوش مي کنند و زماني که دم از دولت 
براي کورد مي آيد خويش را مبارزتر از هر کوردي نشان 
مي دهند و به مداحان قدرت کوردي مبدل مي شوند؛ زيرا 
تنها هدف شان خوش خدمتي براي ارباب فرادست است. 

مسائل و معضالتي که در باال به آن اشاره نمودم و قشر 
جوان با آن دس��ت و پنجه نرم مي کند، تنها و تنها با از بين 
بردن خأل ايدئولوژيک و پايان دادن به سم پاشي  اين گونه 
افراد ممکن مي ش��ود. تا اين خأل وجود داشته باشد آسيب 
دي��دن از نيروهاي فراجامعه امري اس��ت محتمل. زندگي 
آزاد و دموکراتي��ک را کس��ي از آس��مان ها برايمان نازل 
نخواهد کرد بلکه مبارزه بهايي اس��ت که بايستي براي آن 
بپردازيم. جوانان کورد بايس��تي خط ميان کورد مزدور و 
هويت کورد آزاد را برجسته تر نموده و با مدرنيته ي متکي 
ب��ر واقعيات فک��ري جامع��ه، آزادي را از طريق مبارزه اي 

راستين و خودسازماندهي در جامعه بگسترانند. 

هويت يابي مفهومي ثابت و ازپيش تعيين ش��ده نيست، 
بلک��ه در حيات فرد و محيط فرهنگي اي که در آن مي زيد 
ش��کل مي گيرد. ه��ر فرهنگي هويتي را تش��کيل مي دهد 
که منجر به شکل گيري ش��خصيت در فرد مي شود. ايجاد 
تغيي��ر در هويت فرد ني��از به تغيير در س��اختار فرهنگي و 
ذهنيتي حاکم بر جامعه دارد. پس براي شکل دهي صحيح 

ب��ه آن، بايس��تي ضدارزش هايي را بزداييم ک��ه در آن به 
عنوان ارزش از س��وي نيروي فراجامع��ه � و نه با طي روند 
طبيعي � جاي گرفته اند و فرهنگ را با ارزش هاي راستينش 
آش��تي دهيم. ميزان تالش و مبارزه ي ف��رد در رويارويي 
ب��ا بحران ها، نقش مؤث��ري در تيپ ش��خصيتي او دارد و 
اراده مندي يا بي ارادگي، وابستگي يا استقالل، جمع گرايي 
ي��ا فردگرايي، منجي گرايي يا اعتماد ب��ه نفس و جامعه ي 
خوي��ش، ترديد و دودلي ي��ا مصمم ب��ودن، مثمرثمري يا 
بي حاصلي، صميميت و جمعي بودن يا انزوا، مزدوري براي 
قدرت يا مب��ارزه براي جامعه و نهايتاً تس��ليميت پذيري يا 
مقاوم و مبارز  بودنش را مي سازد. بايستي جوانان به خوبي 
واقف باش��ند که مبارزه با سياس��ت هايي که در باال به آن 
اش��اره نموديم تنها با سازماندهي بامسما، راسخ و از طريق 
ش��رکت در صفوف مب��ارزات آزادي خواهي خلق کورد 
ميسر مي ش��ود. کس��ب اراده با هم گرايي و اتحاد جوانان 
ممکن مي شود. حزب حيات آزاد کوردستان از همان ابتدا 
بر اس��اس افکار و ذهنيتي جوان گرا و پويا پايه ريزي ش��د. 
به همين دليل از همان ابتدا مبارزه اي را عليه تمام اش��کال 
واپس گراي س��نت گرا انج��ام داده و خواهد داد. جمعيت 
جوانان شرق کوردس��تان)ک.ج.ر( نيز به عنوان سازماني 
انقالبي با انديش��ه ها و راهکارهاي نوين مبارزاتي، در اين 
سال ها س��ازمان جوانان اراده مندي س��اخته که در همه ي 
صحنه هاي مبارزه عليه دش��من، پيروز و س��ربلند بوده اند. 
اي��ن جنبش توأم��ان با احياي فرهنگ مقاومت و راس��تين 
خلق کورد، با سنت هاي واپس گرا نيز به مبارزه برخاست. 
فرهن��گ مقاومت که ام��ري پويا و زندگي بخش اس��ت 
با فرهنِگ س��نتِي واپس گ��راِي به خورِد جوان داده ش��ده، 
بسيار متفاوت اس��ت. جوانان از طريق احياي اين فرهنگ 
زندگي بخ��ش، بايس��تي در چارچوب مبارزه با سياس��ت 
منفعل س��ازي و بي ارادگي از س��وي دولت، عليه نهادهاي 
دولتي و س��اختارهاي واپس گراي خانوادگي، عشيره اي، 
خاندان��ي و حزبي به مبارزه برخيزند. بايس��تي در مبارزه با 
همه ي جنبه هاي قدرت گرايي و بي اراده سازي، به پيکاري 
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بي وقفه و هميش��گي دس��ت زنند. همچنين کسب دانش و 
سازماندهي سياسي بر پايه ي نيروي ذاتي جوانان و آگاهي 
از سياس��ت هاي پِس پرده ي سياس��ت »جوان کشي«، براي 
اس��تحکام پايه ه��اي اجتماع��ي و طبيعي جامع��ه ي کورد 
امري اس��ت الزامي. اي��ن امر با ايجاد نهادهاي آموزش��ي 
ب��راي خنثي س��ازي و کم تأثير نمودن نهادهاي آموزش��ي 
دولتي و ش��ناختن جوان در معناي واقعي کلمه امکان پذير 
مي باش��د. اين ام��ر با اراده اي انقالب��ي و از طريق مبارزه با 
نيروهاي واپس گ��را و نيروهايي که تحت نام مدرن گرايي 
ب��ه ارزش هاي جامع��ه هج��وم مي برند، به ني��روي اصلي 
حف��ظ اخالق در جامعه و پذيرش مس��ئوليت هويت نوين 
ملت کورد منجر مي ش��ود. مبارزه ي مل��ي دموکراتيک و 
اصرار بر اصول آزادي خواه��ي جامعه ي کورد، وظيفه ي 
هر جوان انقالبي اي مي باش��د. بايس��تي براي اين امر با هر 
ن��وع و هر قالب ملي گرايي، منطقه گرايي، عش��يره گرايي، 
خانواده گرايي، خاندا ن گرايي و راه يافتن آن ها به صفوف 
احزاب و جنبش هاي ملي به مبارزه برخيزند. نماياندن پوچ 
بودن تعاريف دين سياسي ش��ده از سوي هر دولت و گروه 
که باش��د و در کنار آن پيشبرد اس��الم راستين که نيرويي 
مه��م در مب��ارزات آزادي خواهي جوامع ب��وده، يکي از 
مهم ترين اصول اين مبارزه اس��ت. بايستي نقش اصلي دين 
ب��ه آن برگردد و به نيروي��ي دموکراتيک عليه قدرت هاي 
استثمارگر جوانان و جامعه درآيد. اسالم فرهنگي که اصل 
مبارزه با ظلم را گسترش داد همان جامه اي است که باري 
ديگر بايس��تي بر تن دين کنيم. نبايد به تهييج احساس��ات 
مذهب��ي و ديني از س��وي حکومت جمهوري اس��المي و 
گويا مخالفان آن گرفتار آييم. اين ها بزرگ ترين دشمنان 
هوي��ت نوين جوان در جامعه ي ک��وردي و مانع اصلي در 
اتح��اد جوانان مي باش��ند. خانواده همان گون��ه که گفتيم 
يکي از نهادهايي مي باش��د که اکنون دولتي شده است. اما 
مي تواند با بازيابي نقش اصلي اش به آموزش جوانان براي 
جوان ماندن و جوان زيستن بپردازد. در صورت دموکراتيزه 
ش��دن، نهاد خانواده بزرگ ترين، وس��يع ترين و مؤثرترين 

نهاد آم��وزش دموکراتي��ک خواهد بود. خان��واده اي که 
اهميت مبارزات ملي دموکراتيک را نمايان سازد، جوانان 
اراده مند، مس��ئوليت پذير و س��ازمان پذيري را به مبارزات 
آزادي خواه خلق کورد تحويل خواهد داد. جوانان بايستي 
با گذار از ديدگاهي جنسيت گرا که او را به رذالت و پستي 
مي کش��اند، جنس ديگر را به مثاب��ه ي مبارزان و هم رزمان 
آزادي خواهي اش به ش��مار آورند. بايس��تي نوع نگرش به 
جنس مقابل را بش��کنند. مظورمان نوع ذهنيت و نگرش��ي 
اس��ت که حتي در صفوف مبارزات کالسيک نفوذ کرده 
و مان��ع از مش��ارکت زنان جوان   �  بر طب��ق جوهره و ذات 
خودش��ان � در مبارزه مي شود. ذهنيتي که حتي در صفوف 
مبارزات کالسيک نيز تنها در صورتي زن را مي پذيرد که 
آن زن پي��ش از هرچيز بدان��د زن و در عين حال ضعيف 

است. 

حزب حيات آزاد کوردس��تان »پ��ژاک« بزرگ ترين 
سازمان آزادي خواه ملي � دموکراتيک معتقد به اراده مندي 
جوانان است که در سطح  عملي و سازماني نيز آن را نشان 
داده اس��ت. جنبش جوانان ش��رق کوردس��تان)ک.ج.ر( 
هم��گام ب��ا ديگ��ر اتحاديه ه��اي جوان��ان ديگ��ر مناطق 
کوردس��تان با س��ازماندهي خويش مبتني بر نيروي فکري 
و عملي ذاتي به پيش��گام مب��ارزه ي جنبش آزادي خواهي 
خلق م��ان در مقابله با دولت هاي س��لطه گر و هم پيمانانش 
مبدل ش��ده و سمبل ايجاد هم گرايي و تشکيل هويت ملي 
در کوردستان شده است. در قيام جوانان شرق کوردستان 
در س��ال 1999 در اعتراض به دستگيري رهبر خلق کورد 
عبداهلل اوجاالن، هيچ نيروي سازماندهي شده و کادر حزبي 
در ميان خلق براي تدارک اعتراضات وجود نداشت. يعني 
جوان��ان در اين مقطع حالتي سياس��ي به خ��ود گرفته و به 
صورت خودجوش مبارزه اي را تش��کيل دادند که هدفش 
يافتن رهبر مبارزاتي اي شايس��ته بود. اي��ن جوانان ارتباط 
س��ازماني اي با جنب��ش اتحاد دموکراتي��ک و پ.ک.ک 
نداشتند. صحت خط مش��ي مبارزات آپوئيستي، علت اين 
اق��دام خودجوش و جايگيري و تقويت آن در س��ال هاي 
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بع��د ش��د. جنبش جوانان آپوئيس��تي ش��رق کوردس��تان 
ط��ي اين اقدام خود فضاي اختناق س��نگين چيره ش��ده بر 
جامعه ي کوردس��تان را درهم شکس��ت. اي��ن آغازي بود 
براي سازماندهي سياس��ي اي که اکنون پژاک از نتايج آن 
اس��ت. بيشتر جوانان شرق کوردستان در هر فرصتي دست 
به تظاهرات مي زدند. در اين زمان سير دستگيري، شکنجه، 
اعدام و اخراج جوانان آپوئيس��تي به امري رايج از س��وي 
حاکمان جمهوري اسالمي مبدل ش��د. اما اين افراد با اين 
قبيل اعمال ددمنش��انه نه تنها تس��ليميت و س��کوت اختيار 
نکردند بلکه به بزرگ ترين مبارزان جنبش آزادي خواهي 
خلق کورد در ش��رق کوردستان مبدل شدند. آن ها هيجان 
عظيم��ي را در مي��ان جامعه و به ويژه هم سن وس��االن خود 
به وجود آوردند. همين جنبش بود که حماسه ي »مقاومت، 
زندگي است« را در زندان هاي رژيم در شرق کوردستان، 
حماسه ي مقاومت ماکو، حضور فعاالنه در اعتراض ساالنه 
به قتل عام خلق کورد در اين سال ها و اعدام هاي جمهوري 
اسالمي، برگزيدن ايستاري ملي در قبال جنايات رژيم هاي 
حاک��م بر ديگ��ر مناطق کوردس��تان و حماس��ه ي بزرگ 
قندي��ل را آفريد. جوان��ان گفتند که حتي اگر س��رکوب 
ش��ويم دست از مبارزه بر نخواهيم داشت چون اگر اکنون 

به ميدان نياييم ديگر فرصتي نخواهيم يافت. 

هويت راس��تين مبارزي که مي تواند در سطح ايران نيز 
در ميان تمامي جوانان از هر ملت و قشري اتحاد و هم گرايي 
جوانان شرق کوردستان مي باش��د. اين امر گامي مؤثر در 
آزادي جامعه و ممانعت از کاربرد ابزاري از جوانان ايران 
در انقالب مي شود؛ واقعه ي تلخي که در انقالب هاي قبلي 
ايران و انق��الب اخير ايران رخ نمود و جوانان را دلس��رد 
و س��رافکنده ک��رد. جواناني که چه قب��ل از انقالب و چه 
بعد از آن در جنبش هاي دانش��جويي ش��رکت کردند، به 
علت فقدان س��ازماندهي، از سوي خود جوانان در جريان 
امتيازدهي و امتيازگيري جنگ قدرت قرباني ش��دند. تنها 
راه ممانعت از چنين چرخه اي س��ازماندهي ذاتي مي باشد. 
دولت  ايران برآن است که جوانان را در مبارزه درمانده و 

نوميد کند تا مرگ بر تمامي ابعاد زندگي اش سايه بياندازد؛ 
به جرئت مي توان گفت که براي چنين فردي روي آوردن 
به مب��ارزه ي گريال بهترين و يگانه راهکار اس��ت. گريال، 
يعني گسس��ت تمام معنا از سيس��تم و نظام قدرت و تمامي 
نهادهاي وابسته ي آن؛ دعوتي مي باشد به مبارزه ي جدي با 
دشمن؛ يعني مبارزه با ذهنيتي که تعريفي صرفاً جسماني و 
فيزيکي از جوان ارائه مي دهد؛ يعني لياقت رهيدن از آتش 
س��وزان هوي و هوس؛ يعني از بين بردن رکود، س��کوت 
و تفرقه و ايجاد حرکت، پويايي و اتحاد؛ نس��لي درخشان 
و نيرومند اس��ت براي درهم شکستن س��کوت مرگ بار، 
تابيدن روش��نايي جهت رس��يدن به ه��دف؛  فکر و ايده ي 
تحول اس��ت براي تغيير و تحولي پوي��ا در جامعه؛ و خط 
بطالني اس��ت بر بدبيني و بدگويي قدرت طلبان. در فضاي 
مرگبار سکوت در سال هاي جاري، جوانان گريال بيش از 
هر قشر ديگري نش��انه ي پويا بودن جامعه بوده اند. مشکل 
جوانان ازدواج و مسکن نيست که با وام هايي در اين راستا 
حل ش��ود. ع��دم توانايي جامعه ي دولت گ��را جهت خلق 
ارزش هاي نوين براي جوانان، مهم ترين دليل ناس��ازگاري 
جوانان ب��ا س��اختارها و بافت هاي ذهنيتي کنوني اس��ت. 
جواني که براي خود ارزش نيافريند چگونه مي تواند براي 
جامع��ه اش ارزش بيافريند؟ بنابراين جوانان گريال به دنبال 
ارزش آفريني در انقالبي  مداوم و هميش��گي اند تا خويش 
را از چرخه ي قيام � شکست برهانند. با ذکر سخني از رهبر 
آپو اين مقال را به پايان مي رسانم: »جامعه اي که جوانانش 
را از دس��ت داده و يا برعکس جواناني که جامعه ش��ان را 
از کف داده اند، نه تنها شکست خورده محسوب مي گردند 
بلکه اين وضعيت بدان معناست که حق موجوديت خويش 

را از دست داده و بدان خيانت نموده اند«.




