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از نوشیدن جام زهر تا 
نرمش قهرمانانە

روحانیون در کمین قدرت
 ) با تاکید بر ایدئولوژی 
اسالمی(                                               

نسل کشی ملت کورد تحت 
سیستم کولبری 

 
کنشگری و لزوم تغییر 
رویکرد جمعی به امر 

سیاسی

در نیمە دوم دهە هفتاد خورشیدی 
کە  رفیقانی  از  جمعی  با  همراە 
حال  در  نمی روند،  خاطر  از  هرگز 
دانشگاهای  از  یکی  در  تحصیل 
از  هر  زمان  آن  در  بودیم،  تهران 
کوردی  فعالیت های  گاهی  چند 
بعضی  ما  کە  می شد  برگزار 
بودیم  كننده   شرکت  فقط  اوقات 
دستی  نیز  موارد  برخی  در  و 
این  برگزاری  برای  همكاری  در 
مراسمات داشتیم. در یکی از این 
یادبودها کە اگر اشتباە نکنم قرار 
در  فلسطین  سینما  سالن  در  بود 
مراجع  ابتدا  شود،  برگزار  تهران 
شدند  برگزاریش  مانع  حکومتی 
و  آن  در  تغییر  ایجاد  با  بعدها  و 
کنندگان  برگزار  از  تعهد  گرفتن 
آن  در  شد.  برگزاری صادر  اجازە 
در  رفقا  از  با یکی  مراسم همراە 
حالی بودیم، دو خانم را برای اولین 
دیدم کە یکی مسن و دیگر  بار 
کمی جوانتر بود. رفیقم گفت آن   
گفتم  می شناسی؟  را  خانم  دو 
نە. ادامە داد و گفت خانمی کە 
قاضی  خانم  مینا  هستند  مسن 
همسر جناب پیشوا قاضی محمد و 
دیگری نیز یکی از دختران ایشان 

هستند.
چشمام  تو  اشک  شدم،  شکە 
و  می ریختند  بیرون  نە  شد،  جمع 
برمی گشتند.  درون چشمام  بە  نە 
تنها کاری کە توانستم انجام بدهم 
این بود کە دست مینا خانم همسر 
را  کوردستان  جمهور  رئیس  اولین 
بوسیدم و به  آرامی نشستم، در آن 
لحظە همە مسائلی را کە در مورد 
تاریخ میهنم کوردستان خواندە و یا 
درجلو چشمانم جوالن  بودم  شنیدە 
میدادند و میگذشتند و تا بە آن 
روز رسیدم کە لشکر استعمار پان 
ایرانیسم وارد شهر مهاباد شدند و 
رهبران  از  دیگر  تن  دو  و  پیشوا 
اعدام  را  کوردستان  جمهوری 

كردند!
زندگی  در  تاریخی  لحظاتی 
از  دیگر  کە  دارند  وجود   انسان 
و  آمدە  بیرون  مکان  و  زمان  قید 
را  خود  می توانی  لحظە  آن  در 

کریم پرویزی

ادامه در صفحه  3

پرتو روشنایی

ســـخـن

پیام مصطفی هجری در رابطە با 
تحمیل حکم زندان بر زهرا محمدی از سوی رژیم ایران

»مصطفی هجری« مسئول اجرایی حزب دمکرات کوردستان ایران، طی پیامی تحمیل ٥ سال حکم زندان علیە »زهرا 
محمدی« مدرس زبان کوردی را محکوم کردند.

متن پیام بە شرح زیر است:
این صداها خفە نمی شوند

»زهرا« را با خیال خام خود بە زندان افکندند تا صدایش را خفه کنند؛ غافل از این کە سال ها است صدای زهرا و زهراها، 
به  فریاد هزاران مبارز آزادیخواە راه پرافتخار مبارزات حقطلبانه  و آزادیخوهانه  ملت كورد مبدل شده است.

رهروان مکتب »زهرا«، بیشمار و در جای جای این سرزمین ریشە دوانیدەاند، زندان نه  آن ها را مرعوب میكند و نە قادر 
خواهد بود صدایشان را خفە کند، آن ها در دل ملت خود جای دارند و پیروز خواهند شد.

نابودباد آن دشمنی کە بە زندان امید بستە است.

حزب دمکرات کوردستان ایران
مسئول اجرایی
مصطفی هجری

١٩ دی ١٤٠٠ خورشیدی

٢ بهمن ماه سالروز تاسیس 
جمهوری شکوهمند کوردستان

مورخ ٣٠ دی ماه ١٤٠٠ خورشیدی 
دمکرات  حزب  اصلی  مقر  در 
کوردستان ایران در شهر کویسنجق 
٧٦امین  ماه  بهمن   ٢ مناسبت  بە 
سالروز تاسیس جمهوری کوردستان 
با حضور شماری از اعضای رهبری 
حزب دمکرات، کادر، پیشمرگە و 
با  آنان مراسمی  خانوادەهای معزز 

شکوه برگزار گردیدید
این مراسم با سرود ملی ای رقیب 
و چند لحظه سکوت بە احترام روح 
کوردستان  و  کورد  شهیدان  مطهر 

آغاز شد.
شرفی«  »حسن  سوی  از  سپس 
معاون نخست مسئول اجرایی حزب 
دمکرات کوردستان ایران و مسئول 
شوری سیاستگذاری حزب دمکرات 
ماه  بهمن  با ٢  رابطە  در  سخنانی 

ارائە گردید.

از  خود  سخنان  در  »شرفی« 
اهمیت و جایگاه تاریخی جمهوری 
کوردستان و دستاوردهای آن سخن 
جمهوری  اهمیت  بە  ایشان  گفت. 
آن  سیاسی  شرایط  در  کوردستان 
زمان و اندیشە مدرن پیشوا قاضی 
و  ملی  مسئلە  بە  نسبت  محمد 
آن  در  دمکراتیک  فضایی  ایجاد 
شرایط اشارە نمود کە تا کنون بعد 
از ٧٦ سال مبارزە شاهد آن هستیم 
پر  اهداف قاضی محمد  و  راه  کە 

رهرو است.
 ٢« افزود:  خود  سخنان  در  وی   
بهمن ماه برای از این جهت دارای 
یادآور  کە  دارد  تقدس  و  اهمیت 
پیروزی و دستاورد بزرگی تاریخی 
ملی و دمکراتیک است کە اگر 
میراث هر ملتی دیگر بود آن هم با 
این ویژگی  های مختص بە احتمال 

این  ویژە  مراسمات  با  قوی  بسیار 
روز جشن گرفته می شد«.

داشت: ›‹ما می گوییم  اشارە  وی 
جمهوری کوردستان در چهارچوب 
زمانی خود مثال زدنی و استثنایی 
کە  معناست  بدین  این  است 
حاکمیت ملی در هر مکانی علیە 
هر ملتی سر بر آورد دمکرات بود؛ 
در حالیکە در هیج کجا دمکراسی 
آن  با  و  نداشت  وجود  شیوە  بدین 

مخالفت هم می شد.
اظهار  خود  سخنان  در  »شرفی« 
بزرگترین  از  »یکی  نمود: 
ارزش  هایی کە جمهوری کوردستان 
برای  کە  بود  این  آموخت  ما  بە 
پیروزی مبارزە خود فداکار باشیم. 
به همین سبب امیدواریم کە حزب 
ملت  فرزندان  همە  دوش  بر  ما 
معلولین  سیاسی،  زندانیان  کورد، 

و بە ویژه همە صاحبان این میراث 
واقعی جمهوری کوردستان مبارزان 
حزب دمکرات کوردستان ایران باید 
بدانیم صاحب چه میراثی هستم و 
باید بیاموزیم چگونە این تاریخ را 
ارج نهیم و باید بدانیم چه اقدامی 
گذشتە  بە  چگونە  و  دهیم  انجام 
خود افتخار کنیم و نسل  های آیندە 

به آن افتخار کنند.
محمدی«  سوی »متین  از  سپس 
گروه  و  کوردستان  پیشمرگە 
کوردستان  پیشمرگە   موسیقی 
سرودی تحت عنوان »٢ی بهمن« 

تقدیم شد.
مشترک  پیام  مراسم  ادامە  در 
اتحادیەهای جوانان، زنان دمکرات 
دانشجویان  و  ایران  کوردستان 
سوی  از  کوردستان  دمکرات 

»واحد احمدی« قرائت گردید.

مراسم  این  از  دیگر  بخشی  در 
شعری تحت عنوان »تاریخ مان دو 
بهار است« از سوی دبیر اتحادیە 
کوردستان  دمکرات  دانشجویان 

»جمال فتحی‹‹ تقدیم شد.
اثر  ادامە یک قطعه موسیقی  در 
تحت  ماملی«  »محمد  هنرمند 
عنوان »ڕێگاکەم دوورە« از سوی 
پیشمرگە  نیروی  موسیقی  گروه 
پیشمرگە  صدای  با  کوردستان 
دوستالی«  »جعفر  هنرمند 

بازخوانی شد.
در این مراسم یک قطعه موسیقی 
»داینێ  عنوان  تحت  فلکلور 
»متین  سوی   از  داینێ«  تو 

محمدی« برگزار شد.
پایکوبی  و  شادی  با  مراسم  این 

مهمانان بە پایان رسید.
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بیانیە شورای سیاستگذاری حزب دمکرات کوردستان ایران بە 
مناسبت هفتاد و ششمین سالروز تاسیس جمهوری کوردستان

سە تشکل سیاسی اپوزیسیون رژیم ایران: 
خواندن بە زبان مادر حق طبیعی هر انسانی است

حزب  سیاستگذاری  شورای 
ایران  کوردستان  دموکرات 
و  هفتاد  ماە  بهمن  دوم  بمناسبت 
جمهوری  تاسیس  سالروز  ششمین 
ضمن  بیانیەای  طی  کوردستان 
تجدید پیمان وفاداری با آرمان های 
این جمهوری و شهیدان راە رهایی 
و  اتحاد  بر  تاکید  و  کوردستان 
همصدایی احزاب کورد این روز را 

تبریک گفت.
متن بیانیە بە این شرح است:

مردم مقاوم و مبارز کوردستان
آزادی های  و  حقوق  راە  تالشگران 

ملت کورد
 ١٤٠٠( امسال  بهمن ماە  دوم 
ششمین  و  هفتاد  خورشیدی( 
سالروز تأسیس جمهوری کوردستان 
متعاقب  کە  جمهوری ای  است، 
تأسیس حزب دموکرات کوردستان 
در سال ١٣٢٤ خورشیدی و ظهور 
و گسترش بیداری ملی در اذهان 
کورد،  ملت  فرزندان  قلب های  و 
در دوم بهمن ماە ١٣٢٤ خورشیدی 
تأسیس  قاضی محمد  پیشوا  توسط 
شد و برای نخستین بار ملت کورد 
از  کوردستان  شرقی  بخش  در  را 
ملی  موجودیت  و  کیان  یک 
مدرن برخوردار نمودە و بە حقوق و 

آزادی هایش نائل گرداند.
این مناسبت خجستە و تاریخی را 
بە  ملت کورد  فرزندان  تمامی  بە 
تبریک  ایران  کوردستان  در  ویژە 
پاک  روان  با  و  و شادباش گفتە 
بنیانگذار جمهوری  پیشوا و حزب 
دمکرات  حزب  کوردستان، 
پیمان  تجدید  ایران  کوردستان 
برای  مبارزە  در  کە  می کنیم 
کوردستان  جمهوری  حیات  تجدید 
آن  دستاوردهای  مجدد  تحقق  و 
استوار و ثابت قدم بودە و در این راە 
از هیچ مشکل و مانعی نهراسیم. 
شرایط  و  سیاسی  تحوالت  روند 
دوران تاسیس جمهوری کوردستان 

اپوزیسون  سیاسی  تشکل  سە 
رژیم ایران، کنگره ملیتهای ایران 
فدرال، شورای دموکراسی خواهان 
ایران و همبستگی برای آزادی و 
برابری در ایران با انتشار بیانیەای 
بازداشت مدرسین و فعاالن ادبی و 
فرهنگی ملیت های تحت ستم در 
خواندن  و  کردند  محکوم  را  ایران 
بە زبان مادری را از جملە حقوق 

طبیعی هر انسانی دانست.
متن بیانیە بە شرح زیر است:

حقوق زبانی همه ملیت های ایران 
باید به رسمیت شناخته شود

 دستگیری های اخیر در مناطقی 
از ملیتهای به حاشیه رانده شده، 
از جمله زارا محمدی در کردستان 
به  درآذربایجان،  و علیرضا فرشی 
زبان  توسعە  و  ترویج  تدریس،  جرم 
مادریشان و تحت عنوان »به خطر 
از  بخشی  ملی«  امنیت  انداختن 
اقدامات سیاسی جمهوری اسالمی 
تمایتخواهانه  سلطه  برای گسترش 
مردمان  بر  وستم  ظلم  استمرار  و 

ایران است.

یک  شکل گیری  کە  داد  نشان 
نوع  از  دمکراتیک  حکومت 
پر  منطقەای  در  هم  آن  جمهوری 
منکوب  و  دیکتاتورزدە  و  آشوب 
برای  بزرگ،  قدرت های  منافع 
با  حد  چە  تا  ستم  تحت  ملل 
اهمیت، مردمی و امیدبخش و در 
دیکتاتورها  برای  برای  حال  عین 
هراس انگیز بودە است، از همین رو 
و  ابرقدرت ها  ضمنی  تأیید  با  نیز 
تهاجم نظامی رژیم سلطنتی ایران 
و  پرشکوە  حیات  ماە   ١١ از  پس 
و  سرنگونی  زمینەهای  درخشان، 

برانداختن آن فراهم گردید.
اهمیت تأسیس جمهوری کوردستان 
کورد  ملت  حقوق  تأمین  بە  تنها 
کە آن هم در جای خود بسیار مهم 
نمی شود،  بود، محدود  ارزشمند  و 
دموکراتیک  شاخصەهای  بلکە 
مدرن  حکومت   این  سیمای  نیز 
ملی کورد را آراستە نمودە بود کە 
آن نیز ناشی از خصلت دمکراتیک 

زبانی   حقوق  شناختن  رسمیت  به 
در چالش  که  انسانی  های  گروه 
محیطی  زیست  و  اجتماعی  های 
تاریخ  از  سال  هزاران  طی  شان 
ارتباط  برای  زبان  خالق  خویش، 
و  خود  میان  در  کردن  برقرار 
اند،  گشته  بشریت  برای  میراثی 
بر مبنای منشور و کنوانسیونهای 
حقوق بشر سازمان ملل متحد، از 
جمله حقوق طبیعی انسان و و بویژه 
حقوق کودکان  متعلق به هر  گروه 

زبانی، محسوب میشوند.
دوران  آغاز  از  درکشورایران،  
پهلوی و امروز در حیات جمهوری 
کرده اند  تالش  حاکمان  اسالمی، 
که با پایمال کردن این حق اولیه 
سیاستهای  کاربست  با  انسانی 
سازی  یکسان  و  همانند 
اجباری)آسیمیله( ، تالش بر هویت 
زدایی تاریخی و  سلطه سیاسی و 
فرهنگی تمامیت خواهانه خود را 
درمیان مردمان غیر خودی دراین 

مناطق  داشته اند.
این حکومت های مرکزگرا همیشه 

گردانندەی  و  مٶسس  حزب 
حزب  یعنی  کوردستان،  جمهوری 
بود.  ایران  کوردستان  دموکرات 
یک  در  بودن  دموکراتیک 
دیکتاتورزدە،  و  پرتنش  منطقەی 
از  کوردی  حکومت  یک  وجود 
نوع جمهوری در کشوری با نظام 
سلطنتی و منطقەای تنیدە شدە با 
رژیم های سلطنتی، بیش از آن کە 
فراهم  پشتیبان  و  دوست  آن  برای 
آورد، باعث مخالفت و دشمنی با 
در  کوردستان  جمهوری  بود.  آن 
خود  ماهەی  یازدە  حیات  دوران 
بە  چشمگیری  خدمات  منشأ 
زیادی  بخش  و  بودە  کورد  ملت 
از حقوق و آ زادی های ملت کورد 
در کوردستان ایران را محقق نمودە 
کە ملت کورد تاکنون نیز بدانها 
نگاە  زندە  در  و  نمودە  مباهات 
تنها  نە  و  می کوشد  آنها  داشتن 
در یک بخش از کوردستان، بلکە 
پرچم  آن  بخش های  تمامی  در 

مترصد این بوده اند که آنچه هویت 
ملی خوانده می شود، در مناطقی 
فارسی  زبان  مادریشان  زبان  که 
نیست، با زور سرنیزه و قانون  آن 
را اعمال کنند و با زیر پا گذاشتن 
ساکنان  فرهنگی  و  زبانی  حقوق 
این اقلیم ها، آنها را تحت ظلم و 

ستم مضاعف قرار دهند.
نگرفتن  درنظر  دنیا  در  امروزه 
بس  است  جرمی  انسانی  حق  این 
سنگین که متخلفان در آن محکوم 

به مجازات هستند.
سازی  همانند  سیاستهای  اعمال 
جهت  در   ) اجباری)آسیمیالسیون 
تک زبانی و تک فرهنگی کردن 
از طریق اعمال زور، زندان و اعدام، 
و  همبستگی  به  کمکی  تنها  نه 
مسالمت  همزیستی  و  همگرایی 
در  ساکن  گوناگون  آمیزمردمان 
بلکه  نمی کند؛  جغرافیا   یک 
عاملی در ایجاد تنش های فرهنگی 
و تمایالت واگرایانه،  و نتیجتا  در 
تقابل با همزیستی مسالمت آمیز و 
علیه » همبستگی در دگر بودن 

»ای  ملی  سرود  کوردستان، 
»پیشمرگە«  عنوان  و  رقیب« 
بخشی  عنوان  بە  نیز  اکنون  هم 
تعریف  ملی  هویت  پیکرەی  از 
دستاوردهای  سایر  می شوند. 
جمهوری کوردستان نیز بە اندازەای 
فراوان، ارزشمند و چشمگیرند کە 
و  بحث  درخور  آنان  از  کدام  هر 

پژوهشی دقیق و عالمانە است.
جمهوری  حیات  دوران  اگرچە 
و  بود  کوتاە  بسیار  کوردستان 
پیشوا و یارانش بە شهادت رسیدند 
زندانی  دمکرات  حزب  رهبران  و 
می بینیم  نیز  حال  این  با  شدند، 
جمهوری  بنیانگذار  حزب  کە 
و  استوار  همچنان  کوردستان 
پابرجاست و در هر برهە از مبارزات 
بە  فرزندانش  فداکاری  با  خود، 
دستاوردهای  تحقق  برای  تالش 
و  دادە  ادامە  کوردستان  جمهوری 
با  را  مبارزە  این  پرافتخار  تاریخ 
خون رهبران و مبارزان خود نگاشتە 

  ]Unity in Diversity[ »ها
خواهد بود.

حقوق  حذف  سیاستهای  اجرای 
ابعادی  در  و  انسان  یک  اولیه 
شده  حساب  ریزی  برنامه  وسیع تر 
فرهنگ  و  ها  زبان  حذف  برای 
یک  گوناگون  مردمان  های 
سرزمین تاریخا رنگارنگ،  جرمی 
نابخشودنی  و  تاریخی  است  

است. مبارزەای کە تاکنون نیز در 
علیە  آن،  مشروع  اشکال  تمامی 
بە  ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
عنوان رژیمی تروریستی، تروریست 
آزادی های  و  حقوق  دشمن  پرور، 
امور  در  مداخلەگر  بشری، 
و  همسایگان  و  دیگر  کشورهای 
ایرانی  و  کورد  آزادیخواهان  قاتل 

ادامە دارد.
هم میهنان و رفقای گرامی

همانا دستیابی بە اهداف و آرزوهای 
آزادیخواهان  تمامی  و  کورد  ملت 
رژیم  سرنگونی  مسیر  از  ایران، 
جمهوری اسالمی ایران می گذرد، 
دموکراسی،  دشمن  رژیم  این  زیرا 
حقوق بشر، حقوق ملی ملیت های 
ایران و دستیابی بە عدالت و برابری 
است، از همین رو حزب دموکرات 
رهبران  حزب  ایران،  کوردستان 
و  قاسملو  محمد،  قاضی  شهید 
شرفکندی، استوار و مصمم، پرچم 
مبارزە برای سرنگونی رژیم را در 

و  تمامیتخواه  دولتمردان  که  
تمرکزگرای حاکم بر ایران،  تاوان 
تاریخی یی  جبران ناپذیر را برای 
این سرزمین تدارک دیده اند زیرا 
که در طول قرن اخیرشاهد مقاومت 
رانده  به حاشیه  پیوسته ملیتهای 
شده برای حفظ هویت تاریخی شان  
بوده ایم و این مقاومت تا پیروزی 
گرای  تمرکز  تمامیتخواهان  بر 

مبارزە  این  و  داشتە  نگە  اهتزاز 
اعم  آن  متدهای  تمامی  در  نیز 
در  از مبارزات شهر و کوهستان، 
بە  وفاداری  و  فداکاری  نهایت 
کوردستان  جمهوری  آرمان های 
بشری،  ضد  ماهیت  دارد.  ادامە 
تالش های  و  مداخلەگرانە  رفتار 
رژیم جمهوری اسالمی برای برهم 
زدن ثبات منطقە، این رژیم را در 
عنوان  بە  جهانیان  افکار عمومی 
روح  با  مغایر  و  منفور  رژیمی 
جهان مدرن جا انداختە و همین امر 
آزادیخواهان  با  جهانیان  همنوایی 
نمودە  میسرتر  را  ایرانی  و  کورد 
رژیم  این  علیە  مبارزە  حقانیت  و 
را کامال هویدا نمودە است، با این 
حال نیز اتحاد و همصدایی احزاب 
در  کورد  سیاسی  نیروهای  و 
کوردستان ایران و نیروها و جریانات 
ضروری ترین  ایران،  دموکراتیک 
مقابل  در  پیروزی  عامل  و  ابزار 
کە  است  ایران  اسالمی  جمهوری 
بایستی برای تحقق آن تالش نمود 
زیرا  پوشاند  عمل  جامەی  بدان  و 

کە اتحاد، رمز پیروزی است.
در هفتاد و ششمین سالروز تأسیس 
تجدید  جمهوری کوردستان، ضمن 
این  آرمان های  بە  وفاداری  پیمان 
جمهوری، درود می فرستیم بە روان 
قاضی  زندەیاد،  پیشوای  پاک 
محمد و تمامی شهیدان راە رهایی 

کوردستان.

مقاوم  سیاسی  زندانیان  بر  درود 
و دژخیم شکن

مقاوم  و  مبارز  مردم  بر  درود 
کوردستان

درود بر مبارزان حزب بنیانگذار 
جمهوری کوردستان

حزب دمکرات کوردستان ایران
شورای سیاستگذاری

بهمن ماە ١٤٠٠ خورشیدی

حاکم، همچنان پا برجا خواهد ماند

کنگره ملیتهای ایران فدرال
شورای دموکراسی خواهان ایران

برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 
در ایران

١٥ ما ژانویه ٢٠٢٢
٢٥ دی ماه ١٤٠٠
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سخن ادامه 

اهدای جایزە 
»شجاعت سیاسی« از 

انستیتوی فرانسوا میتران بە 
»صالح الدین دمیرتاش«

ائتالف بین المللی ضد تروریسم 
بر حمایت از نیروی پیشمرگە 

کوردستان تاکید کرد

استان »کرماشان« 
برای ترمیم و 

نگهداری راەهای 
این استان با نبود 
اعتبار مواجە است

امام جمعە شهر »شویشە« 
مردم را تهدید بە عدم 

فعالیت های تبلیغیاتی دوم 
بهمن ماه کرد

یک مدرسە ابتدایی در 
»کرماشان« طعمە حریق شد

چهرە  دمیرتاش«  صالح الدین 
در  کورد  شدە  شناختە  سیاسی 
حل  بە  عمیق  باوری  کە  ترکیە 
کورد  ملت  مسئلە  مسالمت آمیز 
سوی  از  دارد،  کشور  این  در 
میتران«  »فرانسوا  انستیتوی 
جایزە  برندە  فرانسە  کشور  در 

بر اساس گزارش رسانه های محلی 
روز یکشنبە ١٩ دی ماه یک مدرسه 
ابتدایی در روستای »کرم بست« 
توابع »بخش دینەوەر شهرستان  از 
طعمە  کرماشان«  استان  از  سەنە 
تلفات  خوشبختانە  اما  شدە  حریق 

جانی نداشتە است.
انتشار  با  محلی  رسانەهای 
وسایل  و  کالس  ها  از  تصاویری 
مدرسە  این  دانش آموزان  سوخته 
اظهار کردەاند، کە چند سال پیش 
ایران  رژیم  سومدیریت  پی  در  نیز 
مدرسە راهنمایی روستا را از دست 
دادیم و دانش آموزان برای تحصیل 
باید با شرایط سخت به روستاهای 

دیگر بروند.
روستای  دخترانه  مدرسه 
شهرستان  توابع  از  »شیناوێ« 
ماە  آذر   ١٥ در  کە  »پیرانشهر« 
اثر  بر  آن  دانش آموز   ٣٣  ،١٣٩١
انفجار بخاری کالس درس سوختند 
از جملە این حوادث در کوردستان 

بودە است.
ایران  رژیم  تفاوتی  بی  پی  در 

روز جمعە مورخ ٢٤ دی ١٤٠٠، مال 
»جمال جعفری« امام جمعە شهر 
»کالترزان«  توبع  از  »شویشە« 
و  فعالین  بە  »سنە«  شهرستان 
کورد  ملت  آزادی  راە  مبارزان 
هشدار داد کە در روزهای منتهی 
»جمهوری  تاسیس  سالگرد  بە 
از  ماە،  بهمن   ٢ در  کوردستان« 
تبلیغاتی  فعالیت  هرگونە  انجام 
ضد رژیم خودداری بکنند چرا کە 
با شدت با آن ها برخورد خواهد شد.
بە  جمعە  نماز  در  »جعفری« 
دادە  هشدار  »شویشە«  ساکنین 
بە  نباید  روزها  این  در  کە  است 
یا  خوشحالی  ابراز  شیوە  هیچ 

فرمانده  معاون  هریس«  »کارل 
بین المللی  ائتالف  نیروهای 
در  آمریکا  رهبری  به  ضدتروریسم 
اقلیم  حکومت  مسئوالن  با  دیدار 
این  حمایت  بر  عراق  کردستان 
در  پیشمرگه  نیروهای  از  ائتالف 
داعش  تروریستی  گروه  با  مبارزه 

تاکید کردە است.
و  اصالح  روند  دیدار  این  در 
واحدهای  مجدد  سازماندهی 
وزارت  چهارچوب  در  پیشمرگه 
پیشمرگه مورد بحث و بررسی قرار 

ماه  هشت  در  در »کرماشان«  رژیم  ازخبرگزاری های  یکی  گزارش  به 
ابتدای سال جاری هشت میلیون و ٤٣٦ هزار تردد ورودی و هشت میلیون 
و ٦٠٣ هزار تردد خروجی وسایل نقلیه در استان به ثبت رسیده است کە این 
آمار نشان دهنده افزایش ترددها نسبت به سال گذشته است کە مشکالت 
و آسیب های فراوانی در پی این ترددها بە جادەها و وسایل نقلیە وارد شدە 

کە نارضایتی مردم و رانندگان این استان را بە دنبال داشتە است.
استان  در  رژیم  جادەای  نقل  و  حمل  و  راهداری  مدیرکل  رابطە  این  در 
»کرماشان« گفتە است کە برای ترمیم و نگهداری ٨ هزار کیلومتر از 

راەهای استان بە اعتبار نیاز است.
نامبردە بە بیش از ١٠٠ نقطە حادثە خیز در جادەهای این استان اشارە کردە 

کە برای رفع حادثە خیزی این نقاط  با کمبود اعتبار مواجەاند.
این مسئول رژیم اعالم کردە است، کە حتی اگر تمام اعتبارات عمرانی 
استان »کرماشان« نیز بە راهداری تخصیص دادە شود باز هم نمی توان 

تمام راەهای استان را روکش آسفالت کرد.
در استان »کرماشان« ٨ هزار کیلومتر راە وجود دارد کە ٢٧٠٠ کیلومتر 

آن خاکی است.
او گفتە است، کە کیفیت آسفالت جاده ها متناسب با اعتبارات تخصیص 

دادە شدە رژیم بە راهداری این استان است.

»شجاعت سیاسی« شد.
»دمیرتاش« رهبر مشترک حزب 
دمکراتیک خلق ها )HDP( کە 
در انتخابات رئیس جمهوری ترکیە 
را کسب  رای  میلیون   ٩ از  بیش 
کرد و اکنون در زندان ترکیە در 

بند است.

این مدرسه پس  دانش آموزان دختر 
از گذشت چندین سال از آن حادثە 
مشکالت  با  و  نشدە  درمان  هنوز 

زیادی مواجە هستند.
بە  »شیناوێ«  مدرسه  حادثه 
استفادە  عدم  برای  خطری  زنگ 
فرسودە  و  ناایمن  بخاری های  از 
این  اما  شد  تبدیل  مدارس  در 
سومدیریت رژیم ایران در کوردستان 

بە دنبال قربانی است.
گذشتە  سال های  در  ایران  رژیم 
در  را  مدرن  مدرسە  چندین 
از  عراق  کشور  مختلف  شهرهای 
و  نجف  »کربال،  شهرهای  جملە 
بارها  و  کردە  تاسیس  کاظمین« 
در  است  حاظر  کە  کردە  اعالم 
نیز  لبنان  و  سوریە  کشورهای 
باال  کیفیت  و  ایمنی  با  مدارسی 

احداث کند.
حالی  در  ایران  رژیم  اقدامات  این 
و  کوردستان  مدارس  کە  است 
الزم  استاندارد  و  ایمنی  از  ایران 
نبودە و جان دانش آموزان  برخوردار 
شروع  با  کە  می کنند  تهدید  را 

فعالیت تبلیغی انجام دهند.
بر اساس گزارش رسیدە بە وبسایت 
»جعفری«  میدیا«  »کوردستان 
یکی از عوامل رژیم در این منطقە 
گفتمان  راستای  در  کە  است 
اقدام  کولونیالیست  حاکمان 

می کند.

مجسم در خیلی زمان و مکان ها 
بکنی و ناخوداگاه در آن مكان و 
زمان قرار بگیری. در آن لحظە، 
مهاباد  چراغ  چهار  میدان  در 
ایستادە بودم و بە پیکر سە رهبر 
کوردستان می نگریستم کە اعدام 
شدند و وسط شهر مهاباد همچون 
پرچمی شكوهمند بر بلندای تاریخ 
اعدام  با  بودند.  شده   برافراشتە 
جاودانی  سمبل  بە  ایشان  پیشوا، 
شدند؛  مبدل  کوردستان  و  کورد 
نیز فراری شده   ایران  شاە پهلوی 
و در غربت و بە علت بیماری بە 
برای  مکانی  از  فارغ  رفت  فنا 
دفنش، الجرم خانوادە همسرش در 

مصر او را جای دادند!
بە  و  آمدم  بیرون  خود  خیال  از 
یادم  بە  دوبارە  برگشتم،  مراسم 
حکومت  مراسم  آن  در  کە  آمد 
کلونیالیستی تهران خیابانی را بە 
نام فلسطین نامگذاری کردە کە 
ویژە  مکان های  و  سینما  آن  در 
نام  هم  باز  کە  دارند  وجود  نیز 
آن ها را فلسطین گذاشتە، اما در 
همان مکان کە اسمش را فلسطین 
نهادند اجازە نمی دهند کە مراسم 
صاحبان  کە  کوردی  بودی  یاد 
سرزمین  این  تاریخی  و  اصلی 

هستند برگزار شود!
و  میدهند  رخ  عجیب  اتفاقات 
کورد نیز دارای تاریخی تراژیک 
است. قرار بر این بود کە مراسمی 
کوردانە در سالن فلسطین برگزار 
شود! در حالی کە اجازە این کار 
آمدە  نیز  زنی  نمی دهند،  هم  را 
کە  کند  شرکت  مراسم  در  کە 
زن اولین رئیس جمهور کوردستان 
است، رئیس جمهور اعدام شدە و 
صدها جوان کوردستانی آمدند تا 
وقتی  و  کنند  شرکت  مراسم  در 
یاد  زندە  همسر  می شنوند  کە 
سالن  در  محمد  قاضی  پیشوا 
حضور دارند برقی در چشمانشان 
روشنایی  پرتوی  میشود،  پدیدار 
کە  می شود  هویدا  نگاهشان  از 
کوردستان  پرچم  پرتوهای  از 

سرچشمە گرفتند!
در مورد  قاسملو  یاد دکتر  زندە 

جمهوری کوردستان آوردەاند:
فرزند  آن  کوردستان  »جمهوری 
هرچند  کورد  ملت  دانە  دور 
آن  تاثیرات  اما  شد  جوانمرگ 
اقشار   ... است.  پابرجا  همچنان 
همە  این  با  کوردستان  مردم 
تبعیت  با  و  اندوختند  کە  تجربە 
درست  و  راست  سیاست های  از 
دموکرات  حزب  خودشان،  حزب 
تحقق  تا  ایران،  کوردستان 
محمد  قاضی  پیشوا  آرمان های 
و جمهوری کوردستان خط مشی 
خواهند  ادامه   پیگیرانە  را  ایشان 

داد«.

گرفته است.
تروریستی  گروە  اخیر  ماەهای  در 
فعالیت هایی  مناطقی  در  داعش 
داشتە کە منجر بە شهادت چندین 
و شهروندان کوردستانی  پیشمرگە 

شدە است.
گروە  کە  امنیتی  حفرەهای 
تروریستی داعش در آن تحرک دارد 
مناطقی هستند کە یک طرف آن 
در  و  کوردستان  پیشمرگە  نیروی 
تروریستی  گروەهای  دیگر  طرف 
تحت حمایت رژیم ایران وجود دارند.

گروە تروریستی داعش در حمالت 
اخیر خود تنها شهروندان و نیروی 
پیشمرگە کوردستان را مورد هدف 

قرار دادە است.
تروریستی  گروە  این  طرفی  از 
اختالفات  آمدن  پیش  صورت  در 
کوردستان  اقلیم  حکومت  سیاسی 
با دولت مرکزی عراق فعالیت های 
تروریستی خود را با دریافت چراغ 
سبز از رژیم ایران افزایش می دهد.

جایزە  چندیدن  کنون  تا  نامبردە 
زمینە  در  بین المللی  مختلف 
همزیستی  بشر،  حقوق  »آشتی، 
کردە  دریافت  را  مسالمت آمیز« 

است.
مشهور  اثر  سه  کنون  تا  وی  از 
ادبی منتشر شدە است کە عبارتند 

از »دوران، سحر و لیال«.
»رمان »سحر« کە وی در زندان 
شامل  نمود  آن  انتشار  به  اقدام 
داستان های کوتاه است. این کتاب 
به دوازده زبان دنیا ترجمه شده است.
بیش از ٢٠٠ هزار جلد رمان سحر 
در ترکیه به فروش رفته است کە 
به دستور وزارت دادگستری ترکیه 
ورود این کتاب به زندان های ترکیه 
و فروش به زندانی ها ممنوع است.

فصل سرما بخصوص در کوردستان 
جملە  از  دالیلی  بە  حوادث  آمار 
فرسودە  بخاری های  سوزی  آتش 
رژیم  این  و  می رود  باال  مدارس 
ضد بشری هیچگونە تدابیر ایمنی 
برای پیشگیری از وقوع این چنین 

حوادث در نظر نمی گیرد.

دیگر  و  جمعە  امام  این  تهدیدات 
این واقعیت  عوامل رژیم، گویای 
است کە حزب دمکرات کوردستان 
ایران جایگاە و پایگاە ویژەای درون 
ترس  و  دارد  کوردستان  جامعە 
واقعیت  همین  از  نیز  اشغالگران 

است.



شامرە 8١5 - 3٠ دی ٤١٤٠٠

 کنشگری و لزوم تغییر رویکرد جمعی به امر سیاسی

واکنش های گسترده از دست دادن بکتاش آبتین به عنوان یک عضو فعال جامعه فرهنگی 
و همچنین حبس زارا همچون یک کنشگر اتنیکی - و نه صرفا مدرس زبان - نشان 
می دهد که تغییراتی عینی ولو کمرنگ و بدوی در حال انجام است و وظیفه و رسالت 
نیروهای ترقی خواه و مبارز در این میان این است که به برساختن و پاگرفتن چنین 

تغییری کمک کنند. 

باید بار دیگر به بخشی از اپوزیسیون که به سیاست به مثابه برداشت اپورتونیستی آن می نگرند، یادآور شد که سپاه پاسدارانی که 
شما بر آن به مثابه یک نیروی قابل استفاده در استیالی مجدد زور بر حق می نگرید و تصور می کنید که شماری از آن ها همان نقشی 
را ایفا خواهند کرد که بخشی از ارتش سلطنتی در تسلط جمهوری اسالمی ایفا کرد، در اشتباهی مهلک به سر می برید و تاج و تخت 
با وجود چنین کنشگرانی و تحوالتی که ایجاد می کنند، برای همیشه از این جغرافیا رخت برخاهد بست. جامعه در حال تحول است 

و دیدگاه رمه گونه به آن، نه نتیجه بخش بلکه مخرب خواهد بود!

کیوان درودی

نخستین و عمده ترین واکنشی که 
پس از نام آوردن از مسائل سیاسی، 
از افراد جامعه استبدادزده در ایران 
سیاسی  »من  جمله  بیان  دیده ایم، 
اعتقاد  به  اگرچه،  است!  نیستم« 
نظریه پردازان در دوره معاصر آنچه 
به عنوان امر سیاسی می شناسیم؛ 
یک  یا  سلبی  تحولی  دستخوش 
استحاله و تقلیل ذاتی شده است، 
اما ابعاد و ژرفای آن در جوامعی 
استبداد  یوغ  از  کماکان  که 
تاریخی رنج می برند؛ بیشتر است. 
سلسله وار  ناکامی های  از  پس 
غایت  به  سازمان های  توفیق  در 
صحنه  در  چپ  افق گرای 
تسلط  نتیجتا  و  ایران  سیاسی 
نیز  کنشگری  اسالمی،  جمهوری 
برنامه  تابع  دسته جمعی  حالت  از 
این  و  شد  خارج  سازمان ها  این 
نشده  پر  نیز  تاکنون  بزرگ   خال 
رئالیسم  ادبیات  واقع  در  است. 
از  برگرفته  که  سوسیالیستی 
انقالب اکتبر بود، با افول چپ ها 
پیشین  بالقوه  تواتایی  از  ایران  در 
در جهت ایجاد و هدایت »توده ها« 

ساقط شد. 
از آن پس، ما شاهد نوعی اتمیزه 
تدریج  به  که  بوده ایم  جامعه  شدن 
کنار  را  پیشین  حداقلی  انسجام 
نوعی  دواندن  ریشه  با  است.  زده 
از  تابعیت  یا  تقلید  در  فردیت 
فردگرایی مدرن در جامعه، نوعی 
می توان  حتی  -یا  بی کنشی  از 
گفت بی تفاوتی- جامعه را تهدید 

می کند. 
شناخت این تهدید کمک می کند 
تا بیش از پیش جایگاه کنشگرانی 
همچون زارا یا فقید بکتاش آبتین 
چنین  واقع  در  کنیم.  درک  را 
انسان  یک  همچون  افرادی، 
یک  قامت  و  هیات  در  پرسشگر 
مقابل  بزرگ  سوال«  »عالمت 
می کنند.  علم  قد  تمامیت خواهی 
موجودیت  به  که  هستند  آن ها 
عینی  روایتی  ما  جمعی  وجدان 
می بخشند و از استحاله بیشتر ما 

جلوگیری می کنند. 
در  سیاسی  امر  که  آنجایی  از 
خود،  اساسی  و  متعالی  مفهوم 
جمعی  زیست  در  سعادت  به  نیل 
و فردی است؛  باید گفت چنین 
نیروهای  میانه  در  انسان هایی 
غیراصیلی که شئون حیات ما را 
در دوره معاصر احاطه کرده اند، به 
تازه ای  جان  سیاست  نحیف  کالبد 

می بخشند. 
هر  -از  هستند  کنشگران  این 
و  کامل  سقوط  از  که  طیفی- 
قهقرایی  چنین  در  ما  جمعی 

پیشگیری می کنند. 
ارج  با  کاراکترهایی  چنین  لذا 

نهادن به جایگاه حقیقی و جوهری 
انسان به مثابه موجودی کنشمند 
را  جامعه  دیگر  بار  کنشگر،  و 
انسجام  و  هم آوایی  یک  سمت  به 

فرامی خوانند. 
نویدبخش  می تواند  دستاورد  این 
»فترت«  دوره  یک  از  گذار 

اما  بار  این  باشد.  سیاسی  انفعال 
به نظر می رسد هر یک از مردمان 
به مثابه کاراکتری خودآگاه پا به 
عرصه می گذارد و همین می تواند 
جامعه و آینده را از »سازش«های 
بعضا کشنده  و  متعارف،  سنتی 
دهد.  نجات  سیاسی  جریانات 
وجود  عدم  نتیجه  سازش هایی که 
انقالب  اوایل  در  اطمینان  و  وفاق 
سازش  از  منظور  البته  بود.   ۵٧
ایدئولوژی  یک  از  تبعیت  نه 

تساهل،  از  دوری  و  غیرمنعطف 
بلکه سازش و توافق بر سر اصول 
و پرنسیپ های حیاتی است که به 
تا  جمهوری اسالمی کمک کرد 
به شکلی دومینووار، سازمان های 
دیگری  از  پس  یکی  را  سیاسی 
تفکر  به  خود  و  برهاند  از صحنه 
جامه عمل  بدوی،  تمامیت خواهی 

بپوشاند. 
لذا یکی از بزرگترین دستاوردهای 
افرادی،  چنین  فعالیت  و  وجود 
کمک به ایجاد یک زمینه برای 
عموم، فارغ از تضارب آراء است.

امر  کرد  قبول  باید  اینجا  در 
سیاسی در یک تکوین و تطور به 

سر می برد و این می تواند بر چهار 
دهه تالش جمهوری اسالمی برای 
ببخشد،  پایان  جامعه  شدن  اتمیزه 
به نحوی که هر شهروند به شکل 
بالقوه و به صورت قائم به ذات، به 
کنشمند  اجتماع  در  حضور  صرف 
و کنشگر باشد و فعالیت خود را 

بدون در نظرداشتن جهت گیری های 
فاجعه بار سازمان ها تداوم ببخشد. 
درازمدت می تواند  در  مسئله  این 
منجر به ترمیم پیوند ضعیف افقی 
و  اطمینان  میزان  و  شود  جامعه 
اتکا به یکدیگر را تا حد یاالیی 
حالتی  چنین  در  کند.  تقویت 
و  مطالبه گری  هرگونه  که  است 
دیدگاه  نزدیکی  از  فارغ  اعتراض 
سیاسی شخصی برای افراد جامعه 
مهم تلقی می شود و دیگر »حق« 

در  سیاست  دیرپای  سنت  همچون 
به  زور  عنصر  به  توسل  با  ایران 

انحصار گروه درنخواهد آمد!
به  را  ضرورت  این  مسئله  این 
چنانچه  که  می کند  گوشزد  ما 
ازلی  و  واقعی  کارکرد  خواهان 
جایگاه  باید  هستیم؛  سیاسی  امر 
الگوهای  عنوان  به  را  کنشگران 
رفتاری جمعی ارزش گذاری کنیم 
و حق را از انحصار تمامیت خواهی 

سیاسی نجات دهیم.
سنتی  دستگاه  که  آنجایی  از 
صدها  لطف  به  مسلط  سیاسی 
خود  حکمرانی،  در  استبداد  سال 
می بیند،  جامعه  از  بی نیاز  را 

چنین الگوهایی می تواند دستگاه 
تغییر  ضرورت  با  نیز  را  سیاسی 

ماهیتی مواجه کند.
این تغییر فی نفسه، حداقل می تواند 
به پاگرفتن »حق« در مقابل آنچه 
»زور« یا قوه قهریه می شناسیم، 
یاری رساند. تنها در چنین حالتی 

است که همه حق بیان، حق پوشش، 
 ... و  فعالیت  حق  اعتراض،  حق 

خواهند داشت.
واکنش های گسترده از دست دادن 
بکتاش آبتین به عنوان یک عضو 
فعال جامعه فرهنگی و همچنین 
کنشگر  یک  همچون  زارا  حبس 
اتنیکی - و نه صرفا مدرس زبان - 
نشان می دهد که تغییراتی عینی 
ولو کمرنگ و بدوی در حال انجام 
نیروهای  رسالت  و  وظیفه  و  است 

ترقی خواه و مبارز در این میان این 
پاگرفتن  و  برساختن  به  که  است 
این  تغییری کمک کنند.  چنین 
نکته را باید یادآور شد که ارزیابی 
چنین افرادی با اشل های منسوخ 
دستاوردها  سیاسی،  ایدئولوژیک 
دیر  و  ساخته  مواجه  تهدید  با  را 
یا زود خود کنشگران را در مقابل 
می دهد  قرار  سیاسی  نیروهای 
بین  این  در  که  است  پرواضح  و 
استبداد بیش از همه امتیاز خواهد 

گرفت.
زمینه  آوردن  فراهم  یقین  به  قطع 
بدون  فعالیت  و  موجودیت  ابراز 
واهمه برای همگان، نیازمند نوعی 

اندیشه ورزانه  و  خردمندانه  نگاه 
خرد  که  کرد  تاکید  باید  و  است 
عقالنیت  مقابل  نقطه  اندیشه  و 
که  است  متریالیستی  و  حسابگر 
هر تغییری صرفا برای خود تهدید 
یا فرصت تصور )تلقی( می کند.

فراموش  نباید  هرگز  هچنین، 

اسالمی  جمهوری  که  کرد 
 - درست  تشخیص  با   - همواره 
سعی داشته اپوزیسیون را از گود 
خارج کرده و با مخدوش کردن و 
با  آن  مشخص  فاصله گذاری های 
دو  این  پیوند  از  اجتماعی،  بدنه 
جلوگیری کند. لذا حفظ این پیوند 
که  است  هوشیاری  این  نیازمند 
خود،  جایگاه  حفظ  با  اپوزیسیون 
مسیر  سمت  به  را  اجتماعی  بدنه 
به طوری  هدایت کند؛  کنشگران 

کردن  اتمیزه  ظرفیت  استبداد  که 
سابق را از دست بدهد. به عبارتی 
به جای  را  نباید کنشگران  دیگر 
نه  چراکه  داد؛  جلوه  اپوزیسیون 
زمینه فعالیت و نه امکانیت های 
نمی دهد.  اجازه ای  چنین  آن ها 
کنشگران نیروهای عینی برخاسته 
از کف جامعه هستند که بیش از 
آنکه در جهت سازماندهی و هدایت 
جامعه حرکت کنند؛ تمایل و توان 
مطالبات  پیگیری  برای  را  آن  
خواسته های  شامل  حقوقی 
معیشتی و ... افزایش می دهند. 
باید  اپوزیسیون  که  اینجاست  در 
چنین  محوری  نقشی  مثابه  به 

زمینه  ایجاد  برای  را  کنش هایی 
تاریخی  توفیق  و  همگانی  حضور 
آورند.  فراهم  را  زور  مقابل  حق 
باید گفت که کنشگران  واقع  در 
متعالی  مفهوم  احیای  زمینه ساز 
اپوزیسیون  و  سیاسی  امر  وغایی 
مهندسان هدایت این نیروی بالقوه 
به سمت یک توان بالفعل هستند.

در پایان باید بار دیگر به بخشی از 
اپوزیسیون که به سیاست به مثابه 
برداشت اپورتونیستی آن می نگرند، 
یادآور شد که سپاه پاسدارانی که 
نیروی  یک  مثابه  به  آن  بر  شما 
قابل استفاده در استیالی مجدد زور 
بر حق می نگرید و تصور می کنید 
نقشی  همان  آن ها  از  شماری  که 
را ایفا خواهند کرد که بخشی از 
ارتش سلطنتی در تسلط جمهوری 
اشتباهی  در  کرد،  ایفا  اسالمی 
و  تاج  و  می برید  سر  به  مهلک 
کنشگرانی  چنین  وجود  با  تخت 
می کنند،  ایجاد  که  تحوالتی  و 
برای همیشه از این جغرافیا رخت 
برخاهد بست. جامعه در حال تحول 
است و دیدگاه رمه گونه به آن، نه 
خواهد  مخرب  بلکه  نتیجه بخش 

بود!
بدون شک شبکه اطالعاتی سپاه 
پاسدارن در مرگ و حبس بکتاش 

آبتین و زارا نقش نخست را داشت 
نخستین  تروریستی  سازمان  این  و 
جامعه  و  فرهیخته  اهالی  دشمن 
پای  رد  که  هستند  فرهنگی 
مجرمانه آن ها با سکوت شما پاک 
نخواهد شد. جریاناتی که تاکنون 
بازوی نخست استبداد را نقد نکرده 
و حتی در تایید تروریست خواندن 
نگریسته اند،  اکراه  بادیده  آن، 
جایگاهی در چنین جامعه پویایی 
نخواهند داشت و حتی در صورت 
کوته نگرانه  اهداف  به  رسیدن 
خود، نهایتا باید مثل سابق به به 
بندکشیدن و اعدام کنشگران روی 

بیاورند.
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نسل کشی ملت کورد تحت سیستم 
کولبری 

کولبری مصداق بارز نسل کشی ملت کورد است  اگر بە تعریف نسل کشی کە در کنواسیون جهانی منع نسل 
کشی بنگریم، نسل کشی عبارت است از هرگونه اقدام به نابودی کل یک گروه نژادی، ملی، مذهبی مانند کشتار 
دسته جمعی یک گروه خاص، ایجاد لطمات روانی و جسمانی بر یک گروه ویژه، ضربه زدن تعمدی به افراد یک 
گروه خاص، تحمیل معیارهایی برای جلوگیری از تولد فرزندان آن ها، جابه جایی اجباری فرزندان گروه ها به 
یکدیگر، طرح ریزی برای آسیب رساندن به گروهی خاص و غیره همه از مصداق های بارز نسل کشی می باشند.

متاسفانە قریب بە دو دهە است ملت 
کورد در کوردستان ڕۆژهەاڵت با 
پروژە کامال کلونیالیستی بە اسم 

کولبری مواجە است. 
است؛  آبادانی  به معنای  استعمار 
ولی امروزه استعمار معنای نفوذ و 
دخالت کشورهای قدرتمند جهانی 

بهانه  به  ناتوان  کشورهای  در 
ولی  است؛  سازندگی  و  آبادی 
معموالس استعمار در جستجوی به 
تاراج بردن دارایی کشورهای دیگر 

بوده است.
کلونیالیزم بە دو دستەی خارجی و 
داخلی تقسیم میگردد و همچنین 
اصلی  دالیل  از  یکی  میتوان 
را  دوم  و  اول  جهانی  جنگ  دو 
میان  بە  و  استعمار  برای  جنگ 
داد  قلم  نوین  استعمارگران  امدن 
دوم  جهانی  از جنگ  بعد   ، کرد 
کلونیالیزم نوین پا بە عرصە دنیای 
فروش  میتوان  و  گذاشت  سیاست 
اسلحە از طرف کشورهای صاحب 
قدرت جهانی بە کشورهای ضعیف 

یک  عنوان  بە  را  خاورمیانەای 
نوین  کلونیالیزم  نوع  این  از  نمونە 
اسم برد. در کلونیالیزم نوین افراد 
بین  از  سیاسی  های  شخصیت  و 
جامعە کلونی شدە کە در راستای 
شعارهای  زیر  در  گران  استعمار 
گماشتە  قدرت  بە  پوپولیستی 
میشوند،  ادارە میشود و از طریق 
انان سیاست های استعمارگرانەی 

خویش را پیش میبرند.

اصوال در تاریخ، سرزمینی تاریخی 
بە اسم دولت ایرانی موجود نیست 
دولت  این  خان  رضا  زمان  در  و 
اشغال  بە  را  کوردستان  و  تاسیس 
خویش در اوردەاست ، از ان زمان 
عنوان  بە  کوردستان  امروز  بە  تا 
استعمار  ایران  دولت  کلونی  یک 
میگردد کە در زمرەی کلونیالیزم 
هرچند   ، میگردد  قرار  خارجی 
سیاسی  گران  تحلیل  از  بسیاری 
کورد، کوردستان را بە عنوان یک 
سیاسی  جغرافیای  داخلی  کلونی 
ایران تعریف میکنند ،  بە  موسوم 
اما بر اساس متون تاریخی موجود 
کشور  یک  کوردستان  سرزمین 
در  کە  بودەاست  سیاسی  مستقل 

سال ١٩٣٩ م توسط حکومت ایران 
اشغال و کلونی گردیدەاست. 

نتیجە  ایران  دولت  خود  واقع  در 
و  غربی  کشورهای  استعمار 
است  بریتانیا  دولت  منافع  حافظ 
طریق  از  کشور  این  سوی  از  و 
زمان  هر  مستقیم  یا  غیرمستقیم 
کە در راستای سیاست های انها 
قدم بر نداشتەاست ،  تغییر قدرت 
برای  گرفتەاست  صورت  سیاسی 

و  خان  رضا  کردن  برکنار  مثال 
گماردن پسر وی بە عنوان ولیعهد 
جنگ  زمان  در  پهلوی  رضا   ،
سیاست  راستای  از  دوم  جهانی 
راستای  در  و  خارج  بریتانیا  های 
سیاست های دولت هیتلر نازی قدم 
برداشت کە وی از صندلی قدرت 
قدرت  بە  بریتانیا  خود  توسط  کە 

رسید بود، خلع قدرت شد.
دو  هر  )منظور  ایرانی  دولت 
و  اسالمی  جمهوری  حکومت 
اشغال  از  بعد  است(  پهلوی 
های  سیاست  کوردستان  خاک 
پیادە  را  خویش  کلونالیستی 
کردەاند کە روزانە شاهد تاراج تمام 
منابع سرزمینی کوردستان توسط 

سیاسی  پیشرفتهای  برای  انان 
اقتصادی مناطق کویریو مرکزی 
بە  اب  انتقال  مانند  هستیم،  ایران 
مناطق کویر ایران بە عنوان مثال 
کشت برنج در کویر های اصفهان 
را در این زمینەرا میتوان مثال زد 
، استخراج منابع انسانی و طبیعی 
فارس  شهرهای  بە  کوردستان  از 
گذاری  سرمایە  جهت  در  نشین 
بە  کە   ، مناطق  این  پیشرفت  و 

کوردستان  خاک  و  مردم  نابودی 
منجر گردیدەاست.

این سیاست و  بە  نائل شدن  برای 
موفقیت در ان انها مردم کوردستان 
از  و  نگەداشتەاند  فقر  اوج  در  را 
هرگونە توسعە اقتصادی ، سیاسی 
تا  اجتماعی جلوگیری کردەاند  و 
بە اسانی مردم را برای دنبال کردن 
انها مجاب کنند و  سیاست های 
این سیاست کلونیالیستی هرگونە 
کورد  ملت  از  را  انسانی  کرامت 
سلب کردەاست وانسان کورد را در 

حد یک کولبر تنزل دادەاند. 
بر اساس امار سازمان های فعال 
دە سال  در   ، در حوزەی کولبری 
گذشتە قریب بە هزار کولبر کورد 

در مرزهای ایران )ترکیە و ایران( 
صد  چند  بر  بالغ  و  کشتە  عراق 
هزار نفر زخمی گردیدەاند و چندین 
هزار خانوار بی سرپرست و هزاران 
کودک بی پدر و هزاران مادر چشم 
اساس  بر   . فرزند  هستند  راە  بە 
امار های سایت انتخاب جمهوری 
بین  ایران در کوردستان   اسالمی 
٨٠ تا ١٧٠ هزار کولبر کورد در 
تعداد  کە  هستند  کولبری  حال 

انها کودکان زیر هجدە  از  زیادی 
سال هستند و تعداد زیادی زنان بی 

سرپرست هستند. 
نسل کشی  بارز  کولبری مصداق 
تعریف  بە  اگر  است   کورد  ملت 
کنواسیون  در  کە  کشی  نسل 
بنگریم،  کشی  نسل  منع  جهانی 
نسل کشی عبارت است از هرگونه 
گروه  یک  کل  نابودی  به  اقدام 
مانند  مذهبی  ملی،  نژادی، 
گروه  یک  جمعی  دسته  کشتار 
و  روانی  لطمات  ایجاد  خاص، 
جسمانی بر یک گروه ویژه، ضربه 
گروه  یک  افراد  به  تعمدی  زدن 
برای  معیارهایی  تحمیل  خاص، 
آن ها،  فرزندان  تولد  از  جلوگیری 

جابه جایی اجباری فرزندان گروه ها 
به یکدیگر، طرح ریزی برای آسیب 
غیره  و  خاص  گروهی  به  رساندن 
همه از مصداق های بارز نسل کشی 
می باشند و الزم بە ذکر است کە 
دولت  کلونیالیستی  پروژە  همین 
نابودی   ، اجباری  ایرانی ، کوچ 
اکوسیستم  تغییر   ، زیست  محیط 
قرار  هدف  را  کورد  انسان  ارادە 
دادەاست تا بە این نحو مردم کورد 

ارادەای  نوع  هیچ  نتوانند  دیگر 
وطن  و  خاک  بە  نسبت  سیاسی 
گفت  میشود  و  نداشتەباشند  خود 
ایران  دولت  کلونیالیستی  سیاست 
در صد سال گذشتە مصداق کامل 
کە  است  ارام  کشی  نسل  یک 

انسان را آماج قرار داده  است.
بر همین مبنا هرنوع واکنشی کە 
نسان میدهند  از خود  مردم کورد 
ها  ان  انسانی  خواستە  از  نشان 
است و سعی میکنند کە کرامت 
بگیرند  پس  باز  را  خود  انسانی 
بنابر  ایران  دولت  با  جنگ  لذا 
کنوانسیون حقوق بشر کە دفاع از 
میداند  مشروع  را  انسانی  کرامت 
، یک دفاع کامال مشروع است.

فرید لطیفی
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ادامە در صفحە ٧

پرویز جباری                                             

روحانیون در کمین قدرت
 ) با تاکید بر ایدئولوژی اسالمی(                                               

دینی  مرجعیت   ، مبارزاتی  شیوه 
بودن ، روحیه رادیکال و نیز اعتقاد 
 ، سیاست  از  دین  جدائی  عدم  به 
که  اجتماعی  موقعیت  کنار  در 
خمینی  گردید که  ، سبب  داشت 
و  شریعتی   ، احمد  آل  همچون   ،
یک  عنوان  تحت   ، مطهری 
انقالب و به  ایدئولوژیک گرا در 
شناخته  ایدئولوژی  کامال  مفهوم 
نشود . نمی توان ایشان را کامال 
پایه گذار و معتقد  به ایدئولوژی 
معمار  خمینی  دانست.  اسالمی 
از  هرچند  فقیه؛  والیت  نظریه 
تخصصی  و  فنی   ، فقهی  لحاظ 
، حدود و وظایفی را برای تشکیل 
حکومت اسالمی قائل است، ولی 
عملیاتی شدن و اجرای این تئوری 
بیشتر در ارتباط با مرحله بعد از 
پیروزی انقالب و ضرورت تشکیل 
حکومت و اداره جامعه صورت می 
و  اجرا  در   ، نظریه  همین  گیرد. 
جذب نیروهای سیاسی ، توده ها 
به  نیاز  خود   ، جامعه  حمایت  و 
مردم  وفاداری  و  تحرک   ، بسیج 
توسط  بیشتر  امر  این  که  داشت. 
لذا  بود.  ممکن  ایدئولوژی  یک 
خمینی با تأکید بیشترروی موضع 
بر  تاکید  و  گیری های شریعتی 
نظریه بازگشت به هویت اسالمی ، 
در کنار اندیشه ها و عقاید ایشان 
در باب برپایی جامعه اسالمی قرار 
 ، بیشتر سخنرانی ها  می گیرد. 
مصاحبه ها و موضع گیری های 
خمینی با استناد به آیات و روایات 
تحرک   ، بسیج  جهت  اسالمی 
مردم  بودن  صحنه  در  و  مبارزه 
بوده است.  بهره گیری از مبانی 
فقه شیعه در یک گفتار مدرن در 
دستاوردهای  از  ایدئولوژی  قالب 
روحانیون  که  است  سیاسی  اسالم 
شیعه نهایت استفاده را از آن می 
سیاسی  قدرت  کسب  برای  برند، 
در ایران . مبارزات و آرمان های 
ایشان در دوران مبارزه و در زمانی 
که جمهوری اسالمی را بنیان می 
ایدئولوژی  یک  با  همسو   ، نهد 
– اسالمی – انقالبی بوده است. 
گرفته  شکل  گفتارهای  و  اسالم 
در اطراف آن ، که از یک سری 
تبعیت  دموکراتیک  گفتارواژه 
کند  می  تالش  که  کند،  می 
اسالم  در  آنها  از  کدام  هر  برای 
در  نوعی  به  بیابد.  را  معادلشان 
آنها  با  را  اسالم  تا  است  تالش 
بیاراید. این از سنت تقیه در فقه 
شیعه است که در تمام الیه های 
برنامه سیاسی روحانینون در ایران 
می توان رگه ها و نشانه های آن 
را دید. خمینی به عنوان روحانی 
شاخص مخالف ایدئولوژی سلطنت 
، اسالم را به عنوان برنامه کامل 
و  اجتماعی   ، سیاسی  لحاظ  از 
نالش  او   . کرد  ارائه  اقتصادی 
گرد در برابر افکار عمومی چهره 
ای از اسالم و نظام سیاسی آن را 
ارائه کند که بتواند بیشترین توجه 
و اعتماد مردم و افکار عمومی را 
به سوی آن بکشاند. در این مسیر 

بهره گرفتن از ایدئووژی اسالمی 
بسیج  جهت  کار  ابزار  عنوان  به 
عمل  وتئوری  ها  توده  سیاسی 
برای کسب و حفظ قدرت دینی و 
سیاسی  در تمام حوزه ها به کار 
گرفته شد. خمینی ، اصطالحاتی 
را که شریعتی در حسینیه ارشاد به 
کار گرفته بود- آنهایی که بیشتر 
را   – داشتند  ایدئولوژیک  بار 
»زباله   ، »مستضعفین«  همچون 
دان تاریخ« و »مذهب افیون توده 
در  و  گرفت  کار  به  نیست«  ها 
برابر جریان اسالم شناسی شریعتی 
، موضوع گیری مشخصی نکرد. 
آن  با  احتیاط  با  بسیار  بلکه 
بسیاری  که  جایی  کرد.تا  عمل 
و  مذهبی  روشنفکف  جوانان  از 
داشتند که خمینی  باور  انقالبی  
با تفسیر شریعتی از اسالم انقالبی 
موافق اند. روحانیون سیاسی اسالم 
گرا و رادیکال مخالف ایدئولوژی 
نخبگان  از  بخشی  که  سلطنت 
سنتی و اسالم گرا بودند . در یک 
فضای ایدئولوژیک که برای سایر 
نیروها شکل گرفته بود، تا اندازه 
قالب  در  را  خود  گفتارهای  ای 
بیان  نیز  ایدئولوژیک  مبارزاتی 
می کردند. قرائت ایشان از اسالم 
شیعی دست کم در پاره ای موارد 
و نیز در موضوعات مشخص چهره 
بخشید که  بدان  ایدئولوژیک  ای 
تمامی دقایق و عناصر آرمانی ، 
انسانی و انقالبی سایر ایدئولوژی 
های سیاسی – اجتماعی مدرن و 
انعکاس  خود  در  را  بخش  رهایی 
می داد. مطهری به عنوان شاگرد 
باب  در  خمینی  فکری  همراه  و 
ایدئولوژی اسالم عقیده ای عقلی 
و فقهی داشت. وی معتقد بود که 
ایدئولوژی مشروعیت فوق عقالنی 
»یک طرح جامع« هماهنگ ، و 
انضمامی است که هدف اصلی آن 
کمال بخشیدن به انسان و تضمین 
سعادت همه جانبه اوست. این شرح 
عظیم ایدئولوژی است. ایدئولوژی 
بشری  انواع  به  خطاب  انسانی 
آنها  انگیزه  و  شوند  می  مطرح 
انسانهاست.بدون  تمام  رستگاری 
شک ایدئولوژی اسالمی ، انسانی 
است و از طبیعت دیرپای انسانی 
نشأت می گیرد. خمینی با تأکید 
 ، اسالم  طلبی  عدالت  عناصر  بر 
استبداد  و  امپریالیسم  با  مبارزه 
به  این مفاهیم  با مستند کردن   ،
و   ، حرکت   ، تاریخ   ، فرهنگ 
اسالم  سیاسی  ابعاد   ، اسالم  روح 
را احیا کرد و تالش نمود که آن 
را به میدان مبارزه بکشاند. به هر 
حال نقش خمینی در ارائه تفسیری 
انقالبی و ظلم ستیز از مذهب تشیع 
شیعه  شدن  ایدئولوژیک  روند  در 
های  سال  در  است.  اهمیت  حائز 
سیاسی  بعد   ، انقالب  به  نزدیک 
جنبه  و  مبارزه  بر  تأکید   ، اسالم 
سوی  از  مذهب  دیکتاتوری  ضد 
ایشان بیشتر روشن می شود. برخی 
مساجد و حسینیه ارشاد با حضور 
روحانیونی خاص به جاذبه انقالبی 
بخشید.  نیرو  اسالمی  ایدئولوژی 
آنان  جامعه دینی را تشویق می 
به  مطلوب  شکل  به  که  کردند 
پاسخ  اسالمی  ایدئولوژی  ندای 
گویند. حمایت حلقه های فکری 

و شاگردان ایشان از اسالم سیاسی 
و ایدئولوژی شیعی در پس انقالب 
گفتار  گرفتن  شکل  به  منجر   ،
نگاه  شد.  اسالمی  ایدئولوژی 
افراد  به  اسالمی  و  ایدئولوژیک 
و  فردی  حوزه  در  چه  جامعه 
بستری   ، اجتماعی  حوزه  در  چه 
و  بنیادگرا  های  رادیکال  تا  شد 
اسالمی  ایدئولوژی  به  قائالن 
از  که  را  ها  ایدئولوژی  سایر   ،
لحاظ مبانی فکری و معرفتی با 
ایشان در تضاد و مخالف بوند را 

به چالش بکشاند.
شکل  روند  و  تأسیس  دوران  در 
گرایی  ایدئولوژیک  گیری 
که  مفاهیمی  )اسالم(  شیعی 
می توانستند قیام و روند سیاسی 
پایه  سوی  از  دارند  نگه  زنده  را 
گذاران انقالب جهت بسیج توده ها 

به کار گرفته شدند.
اسالم  شدن  ایدئولوژیک  روند 
های  جنبه  بر  تأکید  با  گرایی 
آن  کارکردهای  و  اسالم  انقالبی 
و  پویا  ایدئولوژی  به عنوان یک 
از مفاهیم  فعال باعث گردید که 
و  حرکت  جهت  در  اسالم  سایسی 
نمادها  تفسیر  باز  براساس  تعالی 
، آموزه ها ، مفاهیم ، اسوه ها و 
حوادث   ، اسالمی  های  شخصیت 
تاریخی صورت گیرد که ضمن باز 
سازی مذهب ، آن را در قالب یک 

ایدئولوژی ظاهر نمایند.
انقالب  درفرآیند  همچنین   
به  شیعی  اسالم  نیز  اسالمی 
عمل  راهنمای  ایدئولوژی  مثابه 
در  شد.  گر  جلوه  ساز  رهایی  و 
این ایدئولوژی ، اسالم ، مکتبی 
که  شد  می  معرفی  توحیدی 
غنای مفهومی و محتوایی آن ، 
زندگی  های  زمینه  و  زوایا  تمام 
انسان و شئون فردی ، اجتماعی ، 
مادی و معنوی او را در بر می 
گرفت. لذا در این مسیر،این تفسیر 
 ، اسالم  از  ایدئولوژیک  وبرداشت 
تمام بخش های فردی و خصوص 
مرز   ، گیرد  می  بر  در  را  افراد 
میان حوزه های فردی و اجتماعی 
افراد از میان برداشته می شود. 

محصول  که  اسالمی  ایدئولوژی 
فرآیند شکل گیری قدرت در برابر 
رقیبان سیاسی ، سایر ایدئولوژیک 
مترصد  سرعت  به   ، بود  گرایان 
و  ها  حمایت  گرفتن  دست  در 
فرآیند  لذا  بود.  مختلف  امکانات 
ایدئولوژیک گرایی اسالم انقالبی 
نه تنها بر موج اندیشه ها که بر 
محنت  مردمی  جان  و  روح  سپهر 
کشیده و تحقیر شده جای گرفت.

درفرآیند انقالب و تحوالت بعد از 
آن ، تشیع به مثابه مذهبی ریشه 
و  سنت  و  فرهنگ  دارای  و  دار 
یک  خود  های  ارزش  و  تاریخی 
روند ایدئولوژیک را در پیش می 
ویژگی  اسالم سیاسی که  گیرد. 
انقالبی  ایدئولوژی  در  آن  های 
کارکردهای  یافت.  تبلور  خمینی 
معمول یک ایدئولوژی در فرآیند 
شیوه  به  ایران  در  انقالب  از  بعد 
ها  ایدئولوژی  عام  های  ویژگی 
که  صورت  بدین  شد.  صاحب  را 
جنبش  و  بسیج  در  ایدئولوژی 
خاص  نقش  سیاسی  و  اجتماعی 
صورت  بدین   . گرفت  برعهده  را 

های  گروه  ائتالف  گسترش  که 
براساس  سیاسی  بسیج  در  فعال 
سایر  با  ایدئولوژی مشخص  یک 
اقشار اجتماعی و نخبگان سیاسی 
مختلف تسهیلی صورت می گیرد 
که برای استمرار و گسترش فرآیند 
و  اندیشه  ایدئولوژیک شدن یک 
خشونت  کاربرد   ، سیاسی  عفیده 
و  توصیه  را  سیاسی  اقدام  و 
توجیه می نماید. خمینی براساس 
انقالبی  و  اسالمی  ایدئولوژی 
ها  ارزش  از  جدید  ای  مجموعه 
مطلوب  ای  جامعه  کلی  طرح  و 
همین  براساس  نمود.  ارائه  را 
نوین جهت  نهادهای   ، ایدئولوژی 
پیشبرد و عملی کردن ایدئولوژی 
وجود  شدند.  ایجاد  اسالمی 
روحیه فداکاری ، ایثار ، صبر و 
شکیبایی انقالبی ایده هایی بودند 
موضع  در  خمینی  سوی  از  که 
بر  تأکید  با  گیری های سیاسی 
وظیفه انقالبی و اسالمی زمینه را 
برای اقدام بسیج  سیاسی تسهیل 

نمود. 
باورهای  و  عقاید  سازی  ساده 
نیروهای  اقدام  برای  سیاسی 
وابسته  نیروهای  آرایش  و  وفادار 
از  عملیاتی  فاز  در  که  فکری 
آنان بهره برداری می شد، براساس 
اعتقادی  مشروعیت  و  توجیه 
که  گردید  سبب  مردم  ایمانی  و 
عمومی  کارکرد  ایدئولوژی 
انقالب  روند  در  را  خود  خاص  و 
ایدئولوژیک  نماید.فرآیند  بروز 
عقیده  براساس  گرایی  اسالم  شدن 
انقالبی اسالم و فرهنگ اعتقادی 
تهیدستان شهری از سوی نخبگان 
باعث  گرا  اسالم  و  ایدئولوژیک 
ایدئولوژی  صورت  به  که  گردید 
برابر  در  را  هژمونی  حالت  غالب 
سایر ایدئولوژی ها به خود بگیرد. 
ایدئولوژی ها ، براساس غیرواقعی 
عمل  واقعیت  از  فراتر  یا  و  بودن 
کمتر  عمل  بستر  در  آنها  کردن 
دست  خود  شده  ارائه  محتوی  به 
می یابند. اما از سوی نیروهای 
سیاسی این غیر واقعی بودن آنها 
کمترلحاظ می شود. بلکه رهبران 
 – فکری  های  حلقه  و  سیاسی 
سیاسی آنها تالش می کنند برای 
مشروعیت بخشیدن به نفوذ سیاسی 
را  ایدئولوژی   ، سیاسی  اقتدار   ،
ایجاد نمایند و یا ایدئولوژی حاضر 
چرا   . کنند  حمایت  و  تقویت  را 
کار  و  خصوصیات  از  یکی  که 
ویژه های ایدئولوژی ها در دست 
برای  بالقوه  ابزاری  حاکم  طبقه 

حکومت  قدرت  تثبیت  و  تحکیم 
است. ایدئولوژی رهبران و نخبگان 
سیاسی حاکم ، ایدئولوژی رسمی 
یا حاکم دانسته می شود که به 
طور معمول روحیه ، روش ، واقعیت 
و دیگر مسائل مشروع کننده نظام 
را مشخص می کند. گروه های 
جانبداری  خاص  افراد  و  سیاسی 
برای  خاص  ایدئولوژی  یک  از 
است  هویت  ابزار  مثابه   به  آنها 
. آنان برای اثبات خویش براساس 
این ایدئولوژی می اندیشند و عمل 

می کنند.
در اوایل انقالب ، از همین منظر و 
کارکرد، اسالم در قالب ایدئولوژی 
های  حوزه  تمام  در  کرد  تالش  
 . شود  وارد  عمومی  و  شخصی 
نخبگان  و  رادیکال  گرایان  اسالم 
)سنتی- چون  آنها  مختلف 
برابر  ایدئولوژیک( در  اسالمی و 
 – روشنفکری  های  هویت  سایر 
تقویت   ، ایدئولوژیک  و  سیاسی 
اسالمی  ایدئولوژی  کردن  وعلم 
مخالفان  کردن  مرعوب  برای   را 
دادند.  تشخیص  مناسب   ، خود 
عمومی  فضای  به  توجه  با 
المللی  بین  فضای  نیز  و  جامعه 
سرد  جنگ  دوران  نوعی  به  که 
ایدئولوژی  منازعه  و  رقابت   ،
های مارکسیستی و لیبرالیسم با 
منطقه  در  مختلف  های  گرایش 
به  توجه  با  نیز   . داشتند  وجود 
سیاسی  نیروهای  توجه  و  اقبال 
و  مختلف  های  ایدئولوژی  به 
اجتماعی  نیروی  تدارک  و  تهیه 
به  مختلف  عقاید  با  انقالبی   –
سیاسی  فضای   ، ها  ایدئولوژی 
حاکم وعمومی جامعه ایران برای 
جریانات  و  احزاب  از  کدام  هر 
مهیا کرده  را  زمینه  این  سیاسی 
به  نگاهی  ونیم  تمایل  که  بود. 
سوی ایدئولوژی به عنوان تئوری 
جهت  سیاسی  عمل  برنامه  و 
پیشبرد اهداف ، برنامه ها و آرمان 
باشند.  داشته  خود  سیاسی  های 
انقالب  از  گرفته  شکل  فضای 
هرکدام  برای  انقالبی  روحیه  و 
و  زمینه  این  نیروهای سیاسی  از 
فرصت را مهیا کرده بود که دست 
تقویت  و  ایدئولوژیک  اقدام  به 
مواضع سیاسی – اجتماعی خود 
از  ایدئولوژیک  فرآیندی  براساس 
عقیده و آرمان سیاسی خود بزنند. 
اما با توجه به شرایط ، موقعیت ، 
امکان و اوضاع کلی و نیز رهبری 
سیاسی ، زمینه بسیج سیاسی و 
نیز بهره گیری از ادببات سیاسی 

گرا  اسالم  انقالبیون  میان  در 
اقدام، عمل  برای  بیشتری  سرعت 
و  اندیشه  سازی  ایدئولوژیک  و  
افکار سیاسی اسالم، توسط اسالم 
گرایان صورت گرفت . این مساله 
فقط یک زمینه و شرایط عمومی 
بود که بستر و مسیر ایدئولوژیک 
شدن اسالم گرایی را پس از یک 
ها  اندیشه  حاوی  و  سریع  انقالب 
در  و  سرعت  به  گفتاراتوپیایی  و 
یک حالت رو به جلو قرارداد که 
آرمان  و  ها  خواسته  آن  به  بتواند 
یابد.  دست  ایدئولوژیک  های 
که در سایه یک گفتار اتوپیایی 
در رسیدن به آنها ناکام شده بود. 
ایدئولوژی اسالمی در یک مقطع 
ایدئولوژیک  رقابت  در  تاریخی 
، تالش می  دیگران  با  و فکری 
های  کارویژه  براساس  تا  نماید 
عمومی و خاص ایدئولوژی ها به 
وقتی  ببخشد.  هویت  خود  پیروان 
نتوانست   ، اتوپیایی  گفتار  که 
به  را  آرمانی  و  مطلوب  جامعه 
از  فراتر  و  بودن  غیرواقعی  دلیل 
تحقق  اجتماعی  موقعیت  و  زمان 
فاز  تغییر  تأثیر  تحت   ، بخشد 
می  قرار   ، ایدئولوژیک  گفتار 
وعده  و  ها  آرمان  تحقق  و  گیرد. 
های بیان شده را در تقویت و ایجاد 
لذا   . بیند  می  گفتارایدئولوژی 
ایدئولوژی اسالمی برای رسیدن به 
فضای  براساس  خود  کارکردهای 
سیاسی – اجتماعی جامعه عمل 
که  کند  می  سعی  و  کند  می 
عقیدتی  نظام   ، اجتماعی  هویت 
جامعه  سیاسی-اجتماعی  بستر  و 
از  بعد  فضای  دهد.  شکل  را 
جابجایی قدرت و حذف ایدئولوژی 
های  واقعیت  نوعی  به  سلطنت 
و  اجتماعی  نیازهای  و  اجتماعی 
دهند. می  نشان  را  خود  سیاسی 
روحانیون در راس  اسالم گرایان و 
تحقق  برای  تالش می کنند  آنها 
عقاید و باور سیاسی خود ، اقدام 
به عمل سیاسی اجتماعی براساس 
عمومی  های  کارویژه  و  خصایل 
هرچند  نمایند.  عمل  ایدئولوژی 
و  ها  واقعیت   ، ،اوضاع  شرایط 
کافی  و  مناسب  اجتماعی  بستر 
ایدئولوژیک  گیری  شکل  برای 
شدن اندیشه اسالمی وجود نداشت 
بعد  ای  توده  جامعه  همه  این  با 
حاکمیت  توسط   ، انقالب  از 
ایدئولوژیک  خصلت   ، روحانیون 
یافت. ایدئولوژی اسالمی بر شبیه 
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و  افکار  سازی  یکسان  سازی، 
عقاید توده ها تأکید واصرار ورزید. 
گروهی  عالیق   ، ایدئولوژی  این 
تمایزات  و  سنتی  همبستگی   ،
اجتماعی را تضعیف نمود و کم اثر 
کرد. یعنی هویت های طبقاتی ، 
ملی ،  زنان ،محیطی و اجتماعی 
را تضعیف نمود و با تقویت هویت 
سازی  همسان  به  »اسالمی« 
ایدئولوژی  براساس  اجتماعی 
در  ای  توده  جامعه  نمود.  تأکید 
از  پس  و  انقالب  اولیه  های  سال 
آن ، تشنه کاذب ایدئولوژی نجات 
رهبری  و  سیاسی  بسیج   ، بخش 
سیاسی  فضای  بود.  مذهبی 
تحقق  قابل  انقالب  از  بعد  موجود 
کسانی  نبود.  اتوپیایی  گفتار  به 
دست  به  مقدمات  نتوانستند  که 
گیری قدرت سیاسی ر ا از پیش 
به شیوه های مختلف به دست  و 
کلی  عنصر  یک  حول   ، بگیرند 
با  بعدا  آمدند  که  اسالمی گرد 
اسالمی  ایدئولوژی  به  مراجعه 
تثبیت  درصدد  آن  کارکردهای  و 
قدرت سیاسی برآمدند. آنان با ارائه 
این تحلیل که ایدئولوژی اسالمی 
آرمانی خیرخواهانه و هدایت بخش 
می  ها)مسلمانان(  انسان  برای 
برپائی  جز  پیامی  که   ، باشد 
جامعه بدون طبقه و توحیدی ندارد 
، و شکل گیری آن هم ، تأسیس 
نظریه  براساس  اسالمی  حکومت 
والیت فقیه می باشد. که در آن 
بهتر  و  فراتر   ، اسالمی  حکومت 
اجتماعی –  های  دموکراسی  از 
سیاسی غرب می باشد . بنابراین 
اسالمی  به حکومت  رسیدن  برای 
که وظیفه سیاست را هدایت وتعالی 
انسان به سوی خدا می داند ، لذا 
این  تحقق  و  بخشیدن  شکل  برای 
ایدئولوژی  از  باید  می   ، رسالت 
ها  عرصه  تمامی  در  اسالمی 
کمک گرفت . بدین شکل است 
که قضیه تغییر در گفتار در بستر 
گیرد.  انقالب شکل می  تداوم  و 
به  اسالمی  ایدئولوژی  بنابراین 
سیاسی  ایدئولوژی  یک  عنوان 
و عمل گرا در صحنه ظاهر می 
اجتماعی –  به گروه های  شود. 
اسالمی مجموعه ای از باورها و 

٣٣ سال پیش در تیر ماە سال ١٣٦٧ 
خمینی جالد پس از ٨ سال جنگی 
بخش  شدن  نابود  کە  سوز  خانمان 
عظیمی از زیر ساخت های ایران، 
کشتە و زخمی شدن، نقص عضو 
و بی خانمان شدن میلیونها تن را 
در پی داشت با پذیرش قطعنامەی 
٥٩٨ شورای امنیت در حالی کە 
تا  جنگ  »جنگ  شعار  صدای 
رفع فتنە از جهان« در کوچە و 
بسیجی  توسط  ایران  های  خیابان 
بود  انداز  طنین  ترمز  بی  های 
خاتمە پیدا کرد، خمینی خونخوار 
و تشنەی جنگ و خونریزی پذیرش 
قطعنامەی ٥٩٨ را نوشیدن جامی 
از زهر توصیف می کرد اما در آن 
وضعیت چارەای غیر از آن نداشت!
بنا  خونخوارش  پیروان  و  خمینی 

ارزش های وحدت بخش عرضه می 
شود. این ویژگی کلی ایدئولوژی 
های سیاسی می باشد که هر کدام 
پیوند  خاص  اجتماعی  طبقات  با 
دارند. به طور مثال : لیبرالیسم با 
کاران  ، محافظه  متوسط  طبقات 
با اشرف زمین دار، سوسیالیسم با 
طبقه کارگر و ایدئولوژی اسالمی 
پایین جامعه و  بازار و طبقات  با 
ایدئولوژی اسالمی  نیز روحانیون، 
اصول  از  مشترک  ای  مجموعه 
می  وجود  به  ارزشی  و  اخالقی 
فرهنگ  آن  براساس  که  آورد. 
سیاسی شکل می گیرد که تالش 
می کند نظم و خواسته اجتماعی 
بنابراین  بخشد.  تحقق  را  خود 
که  معتبری  و  رسمی  اعتقادات 
یک ایدئولوژی آنها را حمایت و 
تبلیغ می کند و برآن پایه بنا می 
جامعه  سیاسی  حیات  بر  گردد. 
گرداند.  می  حاکم  حکومت  و 
و  چتر  اصل  در  ایدئولوژی  این 
نهادهای  بر  را  خود  استیالی 
 ، فرهنگی   ، هنری   ، اجتماعی 
ادبی، آموزشی ، تربیتی ، رسانه 
ها ، مطبوعات ، ارتباطات و دیگر 
براساس  و  ها می گستراند  حوزه 
دهد  می  ارائه  که  الگوهایی 
جامعه  به  بخشیدن  شکل  درصدد 
آید.  و نفی سایر هویت ها برمی 
نهادهای مختلف را کنترل و نظارت 
اعتقادات   ، عقاید   ، کند  می 
را  غیر  های  واندیشه  افکار   ،
سانسور ، سرکوب و محصور می 
نماید. و خطوط قرمز مشخصی و 
متنوعی را تعریف می کند. »به 
واقعیت  ایدئولوژی   ، قول مانهایم 

را مخفی می کند.« 
به  قائالن  و  اسالمی  بنیادگرایان 
ایدئولوژی اسالمی ، متون کلیدی 
دینی را مشابه ایدئولوژی به شمار 
می آورند . با آشکار کردن تشریح 
کالم وحیانی خدا ، برنامه ای را 
جامعه  اجتماعی  بازسازی  برای 
ایدئولوژی  کنند.  می  عرضه 
می  مردود  و  نفی  را  غیردینی 
امکانات  و  ابزار  با  آنان  شمارند. 
خاص تالش می کنند افکار خود 
را فراگیر نمایند و به این درک 
از خود برسند که تنها ایدئولوژی 
آنهاست که توان درک حقیقیت را 
دارد، این بستر ایجاد شده ، زمینه 
گذاشتن  کنار  و  طرد  برای  را 

بە شرایطی کە بە وجود آمدە بود 
بە این واقعیت پی بردە بودند کە 
موجود  وضع  حال  بە  فکری  اگر 
نكنند سرنوشتی جز سرنگونی در 

انتظارشان نخواهد بود.
رژیم  شد  بیان  کە  همانگونە 
در  اسالمی  جمهوری  ضدبشری 
کە  بود  گرفتە  قرار  شرایطی 
عقب نشینی و تسلیم شدن را هر 
شعارهایشان  و  تفکرات  با  چند 
برای رهایی  اما  نداشت  همسویی 
آن را پذیرفتند چون  از سرنگونی 
از طرفی وضعیت اقتصادی ایران 
و  سوز  خانمان  جنگی  از  پس 
بسیار  رژیم  مسئوالن  ناکارآمدی 
بر  روز  بە  روز  و  بود  شدە  آشفتە 
از  افزودە می شد،  مخالفان رژیم 
سویی دیگر کوردستان بە سنگری 
و  آزادیخواهان کورد  برای  بزرگ 
سایر ملیت های ایران تبدیل شدە 
بود و رژیم در شرایطی قرار گرفتە 
بود کە تاب و توان مقابلە با آنها 

را نداشت. 

دگراندیشان و غیرخودی ها مهیا 
می کند. انحصار در عمل و نظر 
برای پیروان و قائلین به ایدئولوژی 
ایجاد می کنند و مجموعه عقاید 
فراگیر  آرمانی  را  خود  وباورهای 
که  دهند  می  توضیح  همگی  و 
است که  و سازنده  بسیار سازمند 
الزم است دیگران هم به این درک 

و تشخیص برسند.
داد  توضیح  توان  می  نوعی  به 
این  در  اسالمی  ایدئولوژی  که 
هدایت  منادی  و   مدعی  مرحله 
برای  که  است  جامعه  رهایی  و 
بین  مرزهای  امر  این  به  رسیدن 
افراد  عمومی  و  خصوصی  حوزه 
را از میان بر می دارد . از آنجا 
حاوی  همگی  ها  ایدئولوژی  که 
می  بنیادگرائی  از  عناصری 
را  کارائی  و  ابزار  این  و  باشند 
ایدئولوژی  گیرند.  می  کار  به 
سیاسی  گرایی  عمل  هم  اسالمی 
تحقق  برای  را  ایمان  بسیج  و 
به کار می گیرد.  مورد مذکور 
به  اسالمی  ایدئولوژی  بنابراین 
سوی اقتدار و تمامیت خواهی در 
حوزه های مختلف پیش می رود. 
ایدئولوژی  در  مشخصی  مظاهر 
اسالمی وجود دارند که به تقویت 
نمایند.  می  کمک  عنصر  این 
ایدئولوژی  همچون گرایش درونی 
 ، کاریزماتیک  رهبری  به  اسالم 
چیزی که شریعتی در امامت به 
و  گرایی  توده   ، پردازد  می  آن 
بسیج توده ها در کنار موارد دیگر 
خواهی  تمامیت  برای  را  زمینه 
می  پیدا  اسالمی  ایدئولوژی  و 
وقتی  اسالمی  ایدئولوژی  کنند. 
ساخت قدرت را در دست می گیرد 
عناصر و روحیه های درونی خود 
را بیشتر مشخص می کند و چون 
درصدد حذف و نفی غیر خود می 
باشد ، ابزارهای مادی و معنوی 
ایجاد  خود  برای  را  مشروعیت 
ویژگی  براساس  نیز  و  کند  می 
ستیزه  روحیه   ، خود  خاص  های 
پیشبرد  برای  که  گیرد.  می  جو 
اهداف و آرمان های خود ، جامعه 
را تقسیم بندی می کند و براساس 
معیارهای خود که ریشه در آموزه 
معرفتی  و  فکری  مبانی  و  ها 
است، جامعه را تحلیل و یک نوع 
کد گذاری برای افراد صورت می 
و  پیروان  به  ایدئولوژی  این  دهد. 

رها  و  زهر  جام  نوشیدن  از  پس 
رژیم  خارجی  تهدیدات  از  شدن 
با  اسالمی  جمهوری  ضدبشری 
بە سرکوب جنبش  توان خود  تمام 
های حقطلبانەی ملیت های تحت 
ستم در ایران پرداخت و از آن طریق 
توانست از سرنگونی رها یافتە و 

بر عمر ننگین بار خود بیفزاید.
پس از پایان جنگ ایران و عراق و 
با مرگ خمینی و بر سرکار آمدن 
رژیم  سرنگونی  خطر  از  خامنەای 
روز کاستە می شد چون  بە  روز 
حاکمان  شد  بیان  کە  همانگونە 
با تمام توان بە مقابلە  جالد رژیم 
با جنبش های آزادیخواە در داخل 
تضعیف  از  پس  پرداختند،  کشور 
آزادیخواە  های  جنبش  سرکوب  و 
رژیم  رفتە  رفتە  کشور  داخل  در 
در  تروریستی  گروهای  تقویت  بە 
منطقە و همچنین ساخت موشک 
روی  اتمی  بمب  و  دوربرد  های 

آورد.
چند  در  رژیم  اعمال  و  تحرکات 

یک  خود  به  وابسته  های  گروه 
سیاست هویتی مستقل می بخشد 
، که در برابر سایر هویت ها قرار 
می گیرد. و تقسیم بندی که از 
 « شود  می  خارج  تفکیک  این 
است.  »غیرخودی«   ، خودی« 
های  بازتاب  و  رفتارها  از  که 
ایدئولوژی  سیاسی،   ، اجتماعی 
سرآغازی  این  و  باشد.  می  ها 
دامنه  شدن  محدود  برای  است 
نیروها.  سایر  حضور  و  مشارکت 
ایدئولوژی اسالمی ، خشونت را بر 
اساس آموزه های دینی و تکلیف 
داند.  می  مشروع  عملی   ، الهی 
برای رفتار و اقدام سیاسی در برابر 
غیر خودی ها ، مشروعیت دینی 
با  و  نماید،   ایجاد می  فقهی  و 
تعبیه  و  ایثار  و  شهادت  مفاهیم 
به  قدرت  سیاسی  تئوری  در  آنها 
ندای تاریخی دین و عدالت قدسی 
راه  در  شهادت   . دهد  می  پاسخ 
ای  گوشه  اخروی  پاداش  و  دین 
ایدئولوژی   ، سیاسی  ادبیات  از 
در  بنابراین  باشد.  می  اسالم 
 ، اسالم  شدن  ایدئولوژیک  فرآیند 
ایدئولوژی اسالمی ، با برخورداری 
خود  خاص  و  عام  ویژگیهای  از 
 ، حقیقت  درک  انحصار  چون   ،
برتری در هدایت و رهبری جامعه 
و  فهم   ، تقدس  آرمان  و  ایده   ،
دریافت تاریخی از جامعه ، انسان  
تاریخ ، آمادگی هیچ گونه نقد و 
تحول درونی در خود ندارد.  بدین 
توده  کردن  همراهی  درصدد  سبب 
براساس  اجتماعی  نیروهای  و  ها 
می  خود  خاص  قرائت  و  برداشت 
برای  را  اقدام خود  و  باشد. عمل 
داند  می  جامعه  رهایی  و  نجات 
کوچک  باعث   ، موضوع  این  و 
شدن دامنه مشارکت مدنی جامعه 
احزاب   ، مدنی  نهادهای  نفی   ،
سیاسی، بی اهمیت کردن سازمان 
توسعه  و  افزایش  و  واسطه  های 
توده  مشارکت  و  ای  توده  بسیج 
گرائی  نخبه  به  دادن  بها   ، ای 
)ایدئولوژیک – دینی – سنتی(  
گذاری  معیار  و  بندی  تقسیم  و 
ایدئولوژی  قرائت  براساس  جامعه 
این  آن  کنار  در  که  است.  دینی 
انحصار به حوزه های دیگر قدرت 
تسری پیدا می کند. ایدئولوژیک 
فردای  در  گرایی  اسالم  شدن 
پیروزی انقالب ، قدرت سیاسی و 

دهەی اخیر جامعەی جهانی را بە 
رژیم  اگر  کە  رساند  قناعت  این 
حاکم بر ایران را کنترل نکنند در 
جدی  خطری  بە  نزدیک  آیندەای 
برای جامعەی جهانی تبدیل خواهد 
شد بە همین دلیل شدیدترن تحریم 
ها را برای کنترل و جلوگیری از 
جمهوری  ضدبشری  رژیم  اعمال 

اسالمی وضع کردند.
پس از سال ها تحریم و منزوی شدن 
ایران در جامعەی جهانی ایران در 
تداعی  کە  گرفت  قرار  وضعیتی 
نوشیدن جام زهر در تیرماە ١٣٦٧ 
توسط خمینی جالد را نمایان می 
ساخت اما این بار توسط خامنەای 
و  برجام  نام  با  توافقی  قالب  در 
با عنوانی دیگر کە آن را نرمش 

قهرمانانە نامگذاری کردند.
دالیل اصلی پذیرفتن قرارداد برجام 
رژیم  توسط   ١٣٩٤ ماە  تیر  در 
پس  اسالمی  جمهوری  نامشروع 
شدن  منزوی  و  تحریم  سالها  از 
قول  بە  و  المللی  بین  جوامع  در 

گیرد  می  بر  در  را  آن  بسترهای 
حفظ   ، تداوم  جهت  که  قدرتی   .
ایدئولوژی   ، خود  مشروعیت  و 
آن  با  مرتبط  گفتار  و  اسالمی 
می  عمومیت  را  ایران  انقالب  در 
ابعاد  دهد. خشونت و سرکوب در 
و ظرفیت بسیار گسترده ای تمام 
برمی گیرد.  در  را  جامعه  پیکره 
ایدئولوژیک شدن اسالم با عنوان 
یک گفتار غیرواقعی و بیرون از 
اجتماعی  سیاسی-  های  ظرفیت 
تعبیر و تفسیر  براساس  جامعه – 
مانهایم درصدد ایجاد نظام سیاسی 
راه  از  باشد.  می  خود  مطلوب 
و  جامعه  تخدیر  و  خشونت  اعمال 
بی هویت کردن افراد و نهادها در 
جامعه. گفتار شکل گرفته این حق 
را براساس یک باور ایدئولوژیکی 
، تنها برای حفظ خود می داند و 
و شکل  تحقق  برای  را  خود  تنها 
بخشیدن به آن شایسته و برحق می 

داند.
 در کنار آن ایدئولوژی اسالمی با 
تاکید بر منابع فرهنگی ، پیشیینه 
اجتماعی  امکانات   ، تاریخی 
گرایان  بنیاد  با  همراه  دینی  و 
اسالمی و سنت گرایان ، موقعیت 
بهتر و بیشتری برای پیشبرد اهداف 
و آرمان های خود پیدا می کنند. 
گرایان  )اصول  گرایان  سنت   .
و  انقالبی  روحانیون   ، اسالمی( 
بنیاد گرا  ابزار مشخصی را تحت 
عنوان ایدئولوژی اسالمی ، که از 
قبل مبانی  فکری و روش های 
 ، بود  شده  آموخته  و  تعریف  آن  
برای بسیج توده ای ، حذف رقیبان 
سیاسی خود و مشارکت نیروهای 
گرفتند.  دست  در  دیگر  اسالمی 
این موضوع  در دست اسالم گرایان 
تئوریک خود  ایدئولوژیک شکل 
را طی نموده و نیروهای سنتی – 
دینی توانستند با حمایت از آنها به 
بهره برداری از ایدئولوژی اسالمی 
بپردازند. بین نیروهای )سنتی – 
با  )ایدئولوژیک(  و   ) اسالمی 
نخبه  تأیید  و  همراهی   ، حمایت 
می  شکل  ائتالفی  و  اتحاد  ها، 
اتوپیایی  ائتالف  از  که  گیرد 
دوران مبارزه و انقالب کوچکتر ، 
محدودتر ، بسته تر ، پراگماتیک 
دست  در  خواهان  مصرانه  و  تر 
سیاسی  و  مذهبی  قدرت  گیری 
اند . در این ائتالف ، وحدت اسالم 

قهرمانە،  نرمش  انجام  خامنەای 
عبور از بحران اقتصادی حتی اگر 
باشد  کە  هم  کوتاە  مدتی  برای 
قیام سراسری  از  و همچنین ترس 
در سرکوب  ناتوانی  و  رژیم  علیە 
دلیل  بە  کە  خشمگینی  مخالفان 
آشفتگی و بحران اقتصادی بە آخر 

خط رسیدەاند، بود.
نامشروع  رژیم  های  ماجراجویی 
منطقە،  در  اسالمی  جمهوری 
تروریستی  گروهای  از  حمایت 
رابطە  در  مخفی  فعالیتهای  و 
دور  بە  اورانیوم  سازی  غنی  با 
بین  آژانس  کارشناسان  چشم  از 
شد  موجب  اتمی  انرژی  المللی 
کشور   ١٣٩٧ سال  اردیبهشت  در 
آمریکا از توافق برجام خارج شدە و 
علیە رژیم ایران تحریم صادر کند.
و  برجام  از  آمریکا  خروج  از  پس 
وضعیت  ها  تحریم  ازسرگیری 
شد  آشفتە  دوبارە  ایران  اقتصادی 
ننگین  تاریخ  در  کە  گونەای  بە 
اسالمی  جمهوری  نامشروع  رژیم 

گرایان رادیکال )سنتی – اسالمی 
گرایان  اسالم  اقدام  و  عمل  به   )
مشروعیت  ایدئولوژیک  چپ 
می بخشند. در مقابل ایدئولوژی 
اسالمی را به عنوان تئوری عمل 
به کار می برند . اینان به دلیل 
عزیمت  نقطه  و  مشترک  عناصر 
می  اسالم  که  آنها  مشترک 
عقاید  و  اندیشه  نیز  و   ، باشد 
پایدار مذهبی ، سنت ها و رسوم 
مشترک  ادبیات   ، فرهنگ   ،
 ، مشترک  اجتماعی  پایگاه   ،
نیروهای حامی و پیرو مشترک ، 
دشمن مشترک ، غرب ستیزی ، 
یکی از نگاه امپریالیستی و یکی 
و  مدرن ستیزی   دریچه سنت  از 
و سایر موارد ... سبب گردید که 
هایی  گروه   ، ترین  نزدیک  اینان 
شوند که همکاری گسترده ای را 
با تعابیر ایدئولوژی اسالمی ، از 
پروسه  اینان  باشند.  داشته  انقالب 
قدرت را طی مراحل مختلف چه 
آن  نهادهای  و  سازمان  لحاظ  از 
اندیشه  و  گفتار  لحاظ  از  چه  و 
را  اسالمی  –ایدئولوژی  سیاسی 
به عنوان ابزار سرکوب در استیال و 

ید قدرت خود در می آورند. 
تا  عمل  و  اتحاد   ، همکاری  این 
و  روحانیون  رفت که  پیش  بدانجا 
علما دینی )سیاسی( که بیشتر در 
جامعه  و  اسالمی  جمهوری  حزب 
کرده  پیدا  تمرکز  مبارز  روحانیت 
با   ٥٧ انقالب  فرآیند  در   ، بودند 
بهره گرفتن از ایدئولوژی اسالمی 
زمینه و عرصه را برای تقویت و 
پیشرفت گفتار ایدئولوژی اسالمی 
آماده کردند. نخبگان )اسالمی – 
(متوجه  ایدئولوژیک   – سنتی 
می شوند که با تقویت و شکوفا 
این  در  اسالمی  ایدئولوژی  کردن 
و  تثبیت   ، تقویت  براساس  مرحله 
حفظ موقعیت ایدئولوژیک موجود 
 ، فکری  های  حوزه  تمام  در   ،
اجتماعی   ، سیاسی   ، فرهنگی 
را  آن  نهادهای  و  سیاسی  قدرت 
آغازی  کنند.این  می  تصاحب 
است بر حاکمیت روحانیون با ابزار 
بر  است  پایانی  و  جامعه  بر  دین 
اراده جامعه و نهادهای اجتماعی 
و سیاسی جامعه بر سرنوشت خود 
که  اسالمی  ایدئولوژی  سوی  از 
اعمال  و منادی  روحانیون متولی 

آن در جامعه ایران گردیدند.

بی سابقە است.
حال پس از گذشت چند سال از خروج 
آشفتگی  برجام،  توافق  از  آمریکا 
اقتصادی و وضعیت بحرانی کشور 
قیام سراسری  از  و همچنین ترس 
خامنەای و رژیم خونخوارش را بە 
تسلیم شدن و عقب نشینی موقتی 
مهم  این  است  ساختە  وادار  دیگر 
نیست آن را چە می نامند این مهم 
است کە رژیم تروریستی جمهوری 
اسالمی هرگاە احساس کند کە بە 
سرنگونی نزدیک می شود تن بە 

توافق میدهد!
در پایان نکتەی مهمی کە در این 
رابطە باید مورد توجهە قرار گیرد 
برای  زمان  بهترین  کە  است  این 
جمهوری  نامشروع  رژیم  از  گذار 
رژیم  کە  است  زمانی  اسالمی 
در  چون  دهد  می  توافق  بە  تن 
وضعیتی قرار گرفتە است کە خود 
بیند  می  سرنگونی  مسیر  در  را 
نمی  نشینی  عقب  جز  چارەای  و 

یابد.
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