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تامین حقوق ملی خلق کورد در چهارچوب ایرانی دموکراتیک و فدرال
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ارگان حزب دمکرات کوردستان ایران

اعتراف بە کثیرالملەبودن ایران و تضمین حقوق ملی مان است
شرط ما برای شرکت در هر ائتالفی

مرکز همکاری احزاب کوردستان: 

مردم مبارز ایران
سازمانهای حقوق بشر و مجامع بین 

المللی
و  ایران  سیاسی  گروههای  و  احزاب 

کوردستان
قریب به 4 ماه از شروع انقالب نوین 
آزادی«  زندگی،  »زن،  شعار  با  ایــران 
دستگاه های  میان  این  در  و  می گذرد 
انواع  با  اسالمی  جمهوری  سرکوب 
شیوەهای غیر انسانی سعی در سرکوب و 
خفهکردن صدای اعتراض مردم بپاخاسته 
دارنــد.  و  داشته  کوردستان  و  ــران  ای
تیراندازی مستقیم به معترضان، ربودن 
آزادیخواه  مردم  فلهای  دستگیریهای  و 
زندانیان  برای  ظالمانه  احکام  صدور  و 
بخشی از سیاست های جمھوری اسالمی 
در جهت ایجاد رعب و وحشت در میان 

مردم می باشد.
استبداد  حاکمان  اما  کوردستان  در 
سیاستی  خود  ساله   42 پیشینه  چون 
سرکوبگرانهتر و وحشیانهتر اتخاذ نموده 
و بی رحمانه در صدد قلع و قمع معترضان 
و مردم بپاخاسته کورد می باشند. از شروع 
نیروهای  کوردستان  در  نوین  انقالب 
مصاف  به  جنگی  گلولهی  با  سرکوبگر 
مردم معترض می روند، یورش به منازل 
و ربودن مردم همراه با ضرب و شتم و 
غارت اجناس گرانبهای منازل عمل روزانه 
نیروهای جمهوری اسالمی در کوردستان 
کشتن  فجیعتر  هم  این  از  می باشد. 

تن  هفت  سپاە کرمان  آنکه  از  پس  هفته گذشته 
از شهروندان ایرانی- بریتانیایی را به ادعای خودشان 
در ارتباط با قیام سراسری مردم ایران بازداشت کردە 
بود، روزنامهی تلگراف چاپ لندن منتشر کرد، بریتانیا 
لیست گرورهای  در  رسمی  بهطور  را  پاسداران  سپاە 

تروریستی قرار می دهد. 
تصمیم  بریتانیا  می رود که  انتظار  بر گزارش ها  بنا 
و کشور  امنیت  وزرای  حمایت  از  دراین باره که  خود 

بریتانیا برخوردار است را طی این هفته اعالم کند.
در هفتههای اخیر نیز شماری از نمایندگان پارلمان 

در  خامنهای  مضحکانه  کاریکاتور  انتشار 
را  ایران  رژیم  واکنش  ابدو«  نشریه »شارلی 

در پی داشت.
روز چهارشنبه ١4دی ماە، وزیر خارجه رژیم 
علی  کاریکاتور  انتشار  به  واکنش  در  ایران 
خامنهای در نشریه »شارلی ابدو« گفت، این 

کار بدون پاسخ قاطع نخواهد ماند.
حسین امیرعبدالالهیان در صفحه توئیتر 

زندانیان سیاسی و دستگیرشدگان اخیر 
به  می توان  می باشد که  شکنجه  زیر  در 
نمونههای از جمله رامین فتحی، محسن 
منصوری، شادمان احمدی، میالد شیری 
با  بعد  اشاره کرد که  رسولی  سیاوش  و 
را  عزیزان  این  جانباختن  پردازی،  دروغ 
به خودکشی و غیره نسبت می دهند. در 
کوردستان خانوادەهای این جانباختگان 
یا نمی توانند جسد فرزندانشان را تحویل 
بگیرند یا اجازه مراسم ترحیم را به آنها 
جمهوری  کوردستان  در  نمی شود.  دادە 
مردم کورد  با  دشمن  عنوان  به  اسالمی 

برخورد کرده و می کند.
احزاب  همکاری  مرکز  بعنوان  ما 
کوردستان ایران از تمامی مردم آزادیخواه 
جنایات  این  برابر  در  می خواهیم  ایران 
رژیم در کوردستان اعتراض نموده و بار 
دیگر اتحاد و همبستگی خود را با  مردم 

کورد ابراز دارند.
از احزاب سیاسی ایران و کوردستان و 
همچنین مجامع بین المللی درخواست 
در  رژیم  جنایات  این  برابر  در  داریــم 
جهت  در  و  نماندە  ساکت  کوردستان 
افشای سرکوب خونین مردم کورد به هر 

طریق ممکن اقدام نمایند.

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
15ی دی ماه 140

کوردستان به مثابه آزمایشگاهی برای 
جنایات جمهوری اسالمی

واکنش رژیم ایران 
بە انتشار کاریکاتور خامنەای در نشریە شارلی ابدو

بریتانیا سپاە پاسداران را 
در لیست گروەهای تروریستی قرار می دهد

)4(

طی صد روز انقالب ژینا ١2١ معترض در کوردستان شهید شدند

جمهوری  علیه  ایران  و  مردم کوردستان  سراسری  خیزش  روز   ١٠٠ طی 
شهید  رژیم  سرکوبگر  نیروهای  توسط  در کوردستان  معترض   ١2١ اسالمی، 
شدند. طبق آمار منتشرە ١2 نفر از شهیدان این خیزش کودک بودە و ٥ نفر 

هم زن بودند.
گزارش سازمانهای مدافع حقوق بشر در کوردستان حاکی از آن است که 
چندین شهید انقالب ژینا به ضرب باتوم نیروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی 
نیروهای  وسیله فشنگ جنگی  به  اکثر شهیدان هم  و  ایران شهید شدند 

سرکوبگر به شهادت رسیدند.
طبق همین گزارشات، 4٠ نفر از شهیدان از استان سنه )سنندج(، 4٩ نفر از 
استان ارومیه، 2٩ نفر از استان کرماشان و یک نفر نیز از استان خراسان در 
جریان ١٠٠ روز از انقالب ژینا توسط نیروهای رژیم ایران به شهادت رسیدند. 
الزم به ذکر است ٣ نفر از شهیدان نیز اهل سنقر بودە که در شهرهای کرج، 
قرچک و قزوین با شلیک نیروهای سرکوبگر جمهوری اسالمی شهید شدند.

اتحادیهی  از  اروپایی  سیاسی کشورهای  اشخاص  و 
اروپا خواستند که سپاە پاسداران رژیم ایران را به دلیل 
حقوق   فاحش  نقض  و  مردم  سراسری  قیام  سرکوب 
بشر در لیست گروەهای تروریستی این اتحادیه قرار 
از  سال های گذشته  در  اسالمی  جمهوری  رژیم  دهد. 
عنوان  به  ایران  در  تابعیتی  دو  شهروندان  بازداشت 
کارد فشاری علیه غرب استفادە کردە است که اکنون 
رژیم  گروگانگیری  سیاست  این  بر  غربی  کشورهای 
ایران واقفند و تالشند دارند واکنش مناسبی از خود 

نشان دهد.

»شارلی  نشریه  از  نامبردن  بــدون  خود 
ابدو« نوشته است، به دولت فرانسه اجازه 

نمی دهیم پا را از گلیم خود فراتر گذارد.
بود،  اظهار کردە  این نشریه  پیشتر مدیر 
که قیام آزادیخواهانه مردم ایران در سطح 
جهانی از اهمیت ویژەای برخوردار است و 
این مهم، نشریه ما را بر این داشت که از 

این قیام حمایت کنیم.
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مصطفی هجری: 

مرکز اجرایی حزب دموکرات:

کوردستان  دموکرات  حزب  اجرایی  مرکز 
ارادەی  بر  خود  نشست  تازەترین  در  ایران، 
کرد  تاکید  انقالب  ــداوم  ت در  ــران  ای مــردم 
این  در  کوردستان  هوشیارانە  موضع  و 
دانست. ــژە  وی اهمیت  حائز  را  خصوص 

کوردستان  دموکرات  حزب  اجرایی  مرکز 
با  ــاە  همزمان  آذرم سوم  شنبە،  روز  ــران  ای
رژیم  علیە  ایران  مردم  قیام  از  روز   ١٠٠ گذشت 
سراسری  و  نو  خیزش  اسالمی،  جمهوری 
و  ایرانی  کوردستانی،  مختلف  ابعاد  در  ایران 
داد.  قرار  بررسی  و  ارزیابی  مورد  را  بین المللی 
در ابتدای این نشست کاک مصطفی هجری، 
مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان 
سفر  خصوص  در  گزارشی  ارائە  ضمن  ایران 
ج از کشور و شرکت در کنگرەی  اخیرش بە خار
اعضای  با  دیدار  و  سوسیالیست  انترناسیونال 
اجرایی  مرکز  بە  اروپایی  کشورهای  پارلمان 
حق طلبانە  و  انقالبی  خیزش  مورد  در  حزب، 
مردم کوردستان و ایران علیە جمهوری اسالمی 
عنوان کرد. را  نظراتی  نکتە  اخیر  روز   ١٠٠ طی 

در  دموکرات  حزب  اجرایی  مرکز  مسئول 
ابتدای سخنانش با توجە بە دیدگاە و مواضع 
مردم  استقبال  و  قیام  این  خصوص  در  حزب 

جوانرود  شهر  اعتراضات  جریان  در  ماە،  دی   ١٠ شنبە  روز 
ضرب گلولە  بە  الیاسی"  "برهان  نام  بە  سالە   ٢٢ جوان  یک 
نیروهای سرکوبگر رژیم ایران بە شهادت رسید و بیش از ١٠ 
شدند. بازداشت  نیز  زیادی  تعداد  و  مجروح  دیگر  معترض 

در حالی کە بیش از سە ماه از انقالب "ژن، ژیان، ئازادی" 
رژیم  سرکوبگر  نیروهای  می گذرد،  ایران  و  کوردستان  در 
سوی  بە  بی رحمانە  کوردستان  در  بویژه  اسالمی  جمهوری 
می کنند.  شهید  و  مجروح  را  آنها  و  تیراندازی  معترضان 
ضمن  ایران،  احزاب کوردستان  همکاری  مرکز  بەعنوان  ما 
محکوم کردن سرکوب خونین معترضان در جوانرود، مصیبت 
وارده را بە خانواده شهید "برهان الیاسی" و مردم مقاوم جوانرود 
تسلیت عرض نموده و برای مجروحان شفای عاجل آرزومندیم.

ایران  و  سیاسی کوردستان  احزاب  و  جهانی  جامعە  از  ما 
و  نکرده  سکوت  رژیم  جنایات  این  برابر  در  کە  می خواهیم 
حمایت خود را از قیام مردم کوردستان و ایران اعالم و ابراز کنند.

ژن، ژیان، ئازادی
سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی ایران 

مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران
١٠ دی ماە ١٤٠١

پی  در  گذشتە  جمعە  روز 
فرانسوی  یــک  تــیــرانــدازی 
کایا  احمد  فرهنگی  مرکز  بە 
نفر  ســە  ــاریــس،  پ شهر  در 
دادند  دست  از  را  جانشان 
شدند  زخمی  نفر  چندین  و 
بودند. کورد  آنها  همگی  کە 

ــزاب  مــرکــز هــمــکــاری اح
ضمن  ایـــران  ــان  ــت ــوردس ک
بە  حملە،  این  کردن  محکوم 
تسلیت  قربانیان  خانواده های 
مجروحان  بــرای  و  می گوید 
می کند. آرزو  عاجل  شفای 

مرکز همکاری احزاب 
کوردستان ایران

٢٤ دسامبر٢٠٢٢

اجرایی  مرکز  مسئول  هجری"،  "مصطفی 
با  گفتگو  در  ایران  کوردستان  دمکرات  حزب 
جمهوری  رژیم  کە  کرد،  اظهار  "کوردکانال" 
فروپاشیده  ایدئولوژیک  نظر  از  اسالمی 
است. شــدە  مواجە  نیز  نیرو  ــزش  ری با  و 

با  دمکرات  حزب  اجرایی  مرکز  مسئول 
قیام  در  زنان  پیشگامی  و  نقش  از  تمجید 
کم  زنان  اجباری  حجاب  کشف  شاید  گفت: 
اما حجاب اجباری جزو  بیاید،  اهمیت بە نظر 
جمهوری  رژیم  ایدئولوژیک  بنیان های  و  ارکان 
پا گذاشتند. زیر  را  آن  زنان  است کە  اسالمی 

این  از  دیگری  بخش  در  "مصطفی هجری" 
گفتگو با اشارە بە سیاست های کلیدی رژیم مبنی 
مذهبی  و  ملی  تنوع  های  بین  تفرقە  ایجاد  بر 
ایران بە منظور تداوم حیات خود گفت: تجربە 
قیام صد روزە نشان داد کە نە تنها این سیاست 

قدرت در اتحاد و همبستگی است

اطالعیه مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران در رابطه با حمله مرکز همکاری: تیراندازی به تظاهرکنندگان جوانرود را محکوم می کنیم
مسلحانه به مرکز فرهنگی احمد کایا در پاریس

دستاوردهای ١٠٠ روزە انقالب ژینا
 نشان دهندەی پیروزی ارادەی مردم 

بر رژیم می باشد
کوردستان از فراخوان های مرکز همکاری احزاب 
ایران در چند ماە گذشتە، بە تبیین  کوردستان 
سیاست و دسیسەچینی های جمهوری اسالمی 
نیروهای  و  احزاب  و  کوردستان  مردم  علیە 
سیاسی پرداخت. ایشان در ادامەی این بحث 
ضمن برشمردن دستاوردهای مهم و ارزندە این 
خیزش طی این مدت کوتاە، با دیدگاهی انتقادی 
پرداخت. اخیر  جنبش  ضعف  نقاط  تبیین  بە 

حزب  اجرایی  مرکز  نشست  این  ادامە  در 
دادن  قرار  مدنظر  با  ایران  دموکرات کوردستان 
اعتصابات  در  مردم  مشارکت  سطح گستردەی 
و اعتراضات، محتوای شعار و مطالبات مردمی، 
امنیتی  نیروهای  توسط  میزان سرکوب خیزش 
رژیم، مشارکت اقشار و طبقات مختلف جامعە، 
ماە  چند  طی  کوردستان  تأثیرگذاری  و  نقش 
گذشتە، سطح مشارکت و پشتیبانی دیاسپورای 
ج از کشور  کورد و ایرانی، تشکیالت حزب در خار
و محافل بین المللی از مردم بەپاخواستە ایران 
همکاری  و  روابط  ایران،  در  دیکتاتوری  علیە 
آلترناتیو  میان نیروهای اپوزیسیون و مسئلەی 
جریان  کە  بود  باور  این  بر  فردا،  ایران  برای 
ژینا علیە دیکتاتوری جمهوری اسالمی  انقالبی 
و  دستاورد  از  مملو  اخیر گام های  روز   ١٠٠ طی 

تجارب را داشتە و تاکید کردند کە پیروز واقعی 
هستند.  ــران  ای حق طلب  ملل  خیزش  این 
حزب  اجرایی  مرکز  کوردستان  با  رابطە  در 
ج نهادن بە بهای این خیزش منجملە؛  ضمن ار
بازداشت  و  تن  و زخمی شدن صدها  شهادت 
جامعە  آگاهانە  نقش  جوانان،  از  نفر  هزاران 
نمایان  و  مهم  را  خیزش  این  در  کوردستان 
برشمرد و براساس ارزیابی مرکز اجرای حزب، این 
احزب  اختیار  در  فرصت های گرانبهایی  خیزش 
است. دادە  قرار  کوردستان  جامعە  و  سیاسی 

مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران 
جوانان  و  زنان  فعال  حضور  خود  تحلیل  در 
با  و  دانستە  بزرگی  را دستاورد  این خیزش  در 
در  بازاریان  و  کسبە  چشمگیر  نقش  بر  تاکید 
خصوص شرکت در اعتصابات، حضور معلمان، 
دانشجویان و دانش آموزان و موضع گیری ملی 
انقالبی،  مردم  از  آیینی  علمای  پشتیبانی  و 
این  کنونی  مرحلەی  برای  فراگیر  رهبری  نبود 
جزو  را  ایران  آیندە  برای  آلترناتیوی  و  خیزش 
نقاط ضعف این جنبش قلمداد کرد. در همین 
تأثیرگذاریی  و  نقش  بە  توجە  با  خصوص 
از  انتظاری کە  و  نیروهای کوردستان  و  احزاب 
مرکز  می رود،  ایران  کوردستان  دموکرات  حزب 

داخل  مبارزاتی  بستر  دو  هر  در  حزب  اجرایی 
مناسب  حل  راە  یافتن  برای  تالش  ج،  خار و 

برای رفع این چالش را ضروری و مهم دانست.

و  ملیت ها  اینک  بلکە  خوردە،  شکست  رژیم 
اقلیت های مختلف یکصدا در حمایت از یکدیگر 
شعار سر دادە و بە میدان آمدە و این وحدت 
و  رژیم  اهداف  فروپاشی  معنی  بە  انسجام  و 
می باشد. جنبش  برای  بزرگ  دستاورد  یک  نیز 

نقش پر رنگ علمای دینی در حمایت از مردم 
رژیم جمهوری  بە  پشت کردن  و  خواستە  بەپا 
مسئول  کە  بود  موضوعاتی  دیگر  از  اسالمی 
مصاحبەی  در  دمکرات  حزب  اجرایی  مرکز 
دانست. اهمیت  حائز  و  ستودە  را  آن  خود 

کوردستان  اینکە  بیان  با  هجری"  "مصطفی 
در این قیام هزینە  انسانی زیادی را پرداختە و 
بازداشت ها، مجروحان  آمار شهدا،  از  این مهم 
است،  مشهود  کوردستان  شدن  ملیتاریزە  و 
نفرت  و  ترس  را  عریان  خشونت  این  دلیل 
سیاسی  جنبش  از  اسالمی  جمهوری  رژیــم 

کرد. عنوان  کــورد  ملت  ــداوم  م مبارزات  و 
نیز  و  در کوردستان  مبارزاتی  اتحاد  ضرورت 
بە صورت سراسری از دیگر موضوعات گفتگوی 
با  ایشان  بود.  با "مصطفی هجری"  کوردکانال 
ارزشمند خواندن وحدت و انسجام ملت کورد، 
میان  مشترک  مبارزات  و  همبستگی  لزوم  بر 
همە ملیت ها و جوامع مختلف ایران تاکید کرد. 
مسئول مرکز اجرایی حزب دمکرات کوردستان 
ایران در بخش پایانی گفتگوی خود اظهار کرد، 
ایران  اسالمی  جمهوری  مانند  رژیمی  تغییر 
وحدت  در  نیز  قدرت  و  بودە  قدرت  مستلزم 
وجود  اتحاد  این  اگرچە  کوردستان  در  است؛ 
دارد، اما چون سرنگون کردن رژیم بە تنهایی کار 
دشواریست، باید موضوع آلترناتیو شدن در تهران 
را در اتحاد بیشتر با مردم ایران جستجو کنیم.
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اشارە: طی مصاحبەای "کوردکانال" کە اخیرا و 
با گذشت صد روز از خیزش سراسری مردم ایران 
و کوردستان علیە جمهوری اسالمی با جناب کاک 
خالد عزیزی، سخنگوی حزب دموکرات کوردستان 
ایران داشت، ایشان بە بررسی و ارزیابی نقاط 
قوت و ضعف این خیزش و همچنین فاکتورهای 
پرداختند. سراسری  خیزش  این  در  موثر 
"کوردستان" بە بازنشر متن این گفتگو پرداختە است.

خالد عزیزی: 

کوردستان  دموکرات  حزب  نگاه  خالد،  کاک 
جنبش  یعنی   اخــیــر،  جنبش  بــە  ــران   ایـ
کل  در  ــت.  اس چگونە  گذشتە  روز  در١٠٠ 
است؟  چە  روز  صد  ایــن  از  شما  برداشت 
طبیعتا ١٠٠ روز بعد از شروع یک جنبش کە در 
طول نزدیک بە ٤٤ سال گذشتە بی سابقە بودە، 
نقطەی اوج مبارزات مردم ایران علیە جمهوری 
اسالمی بود. طبیعتا بە علت اینکە ابعاد بسیار 
در  متنوعی  بسیار  فاکتورهای  داشت،  وسیعی 
این  بودند. حقیقت اش  این پروسە دخیل  کل 
است کە این جنبش الزم است تحلیل و اصوال 
آسیب شناسی شود،  برای اینکە تجاربی کە این 
علیە  مبارزاتی  آیندەی  در  دادە  ما  بە  جنبش 
برای  دموکراسی  استقرار  جهت  در  نظام  این 
شود.  استفادە  آن  از  ایران  دموکراتیک  آیندە 

کردید،  اشــارە  آسیب شناسی  موضوع  بە 
کوتاه،  اما  باشیم  داشتە  آسیب شناسی  اگر 
بە  تا  کە  جنبشی  ــن  ای ضعف  نقاط  شما 
می بینید؟  مسائلی  چە  در  را  ــدە  آم ــروز  ام
مثبت  نقاط  از  ابتدا  بیایید  شما  اجازەی  با 
یا  قوت آن شروع کنیم. فاکتور اول خود مردم 
متنوع  و  ملیتی  چند  یک کشور  ایران  ایرانند. 
است، جریانات و افکار متعدد سیاسی در روند 
توجە  با  بودەاند.  اسالمی  جمهوری  با  مبارزە 
بە این واقعیت و تکثری کە در جامعەی ایران 
نسبی  اجماع  یک  ما  خوشبختانە  دارد،  وجود 
بر  مختلفی  شعارهای  ایران.  مردم  از  دیدیم 
اسالمی  جمهوری  علیە  مردم  زبانهاست.  سر 
شعارهایی همچون؛ "مرگ بر دیکتاتور" و "مرگ 
بر این رژیم" سر دادند و بە موازت این شعارها 
پس  داشتند.  هم  را  خودشان  خواستەهای 
بسیار  نقطەی  قوت،  نقطە  این  می شود گفت 
از  یکی  مبارزات.  این  روند  در کل  بود  جالبی 
یا  جنبش  این  بود  این  دیگر  برجستە  نقاط 
خیزش عمومی، بە جامعەی جهانی کمک کرد و 
جامعەی جهانی را متوجە این واقعیت کرد، کە 
مسئلەی ایران تنها برنامەی اتمی نیست. چرا 
کە جمهوری اسالمی همیشە سعی اش بر این 
بود از مسئلەی برنامەی اتمی و مذاکرات برجام 
جامعەی  و  کردە  استفادە  کارت  یک  بەعنوان 
ایران و جامعەی بین المللی را بە گروگان بگیرند. 

جامعەی جهانی ایران امروز را چطور می بیند؟ 
زمانی کە من در اروپا و حتی در واشینگتن 
بودم کامال متوجە شدم، توصیف و تعریفی کە 
جامعەی بین الملل از ایران و جمهوری اسالمی 
کنونی دارند، کامال فرق کردە است. آنها متوجە 
قابل  اسالمی  جمهوری  نظام  اوال  کە  شدەاند 
اعتماد نیست. بنابراین هر توافقی داشتە باشند 
جمهوری اسالمی بە آسانی در آیندە این توافق 
کە حرف  متوجە شدند   بعد  نقض می کند.  را 
آخر را مردم  ایران دارند علیە نظام  می زنند نە 
جامعەی بین الملل. در ادامە نیز بعد وسیع این 
مبارزات سبب شد کە جامعەی بین الملل از آن 
آمریکا  اروپا، سازمان ملل و  پشتیبانی کند. در 
در  زیادی  اسالمی مسائل  نظام جمهوری  علیە 
تصمیماتی  و  شدە  مطرح  حقوق بشر  حوزەی 
تأثیرات  بە  اگر  ما  بعد  است.  شدە  هم گرفتە 
جامعەی بین المللی در بعد قانونی توجە داشتە 
بە  و محدود  تنها معطوف  این مسئلە  باشیم، 
میز تصمیم گیری دولت ها نشد، حتی پارلمان ها 
این  از  پشتیبانی  با  نیز  رسانەهای کشورها  و 

موضع  اسالمی  جمهوری  نظام  علیە  جنبش 
بود.  ویژە  اهمیت  حائز  نیز  این  کە  گرفتند 

آیا این بە مثابە این است کە جامعەی جهانی بە 
اجماع نسبی رسیدە و بە قول شما اصل مردم ایران 
است نە آنچە کە در میز مذاکرە با ایران می گذرد؟ 
بود.  مهم هم  و  بود  الزم  بسیار  این  ببینید 
چون اگر بە این نتیجە برسند کە از این جنبش 
آیندە  در  جنبش  این  قطعا  بکنند،  پشتیبانی 
موجب  خود  این  و  داشت  خواهد  تداوم  هم 
خواهد شد کە جمهوری اسالمی با چالش های 
ولی  شود.  روبرو  بین الملل  سطح  در  بیشتری 
در  جهانی  جامعەی  نیست  این  منظورم  من 
حال  در  اسالمی،  جمهوری  علیە  رویکردشان 
حاضر دنبال این هستند، یا بە اقدامات نظامی 
بسیار  جنبش  این  اصوال  نە،  شوند.  متوسل 
وسیع و مدنی خود کامال این نظام را بە چالش 
این  روی  بیشتر  آن ها  پس  است.  کشیدە 
مسئلە حقوق بشر،  روی  می کنند،  تأکید  مسئلە 
پشتیبانی از حقوق بشر و زنان و روند دموکراسی 
می کنند.  سرمایەگذاری  بیشتر  ــران  ای در 

حقیقت  کمیتەی  تشیکل  باید  طبیعتا 
از  ــران  ای ــراج  اخ و  حقوق بشر  سازمان   یاب 
باشد؟  راستا  همین  در  زن  مقام  کمیسیون 
کنند  کمک  می تواند  اقدامات  این  همەی 
سطح  در  مختلف  کشورهای  باشد.  مشوق  و 
مثل  دارند  دموکراسی  کە  کشورهای  و  اروپا 
می کنند.  مسائل کار  این  روی  بقیە،  و  آمریکا 
این  حقیقت اش  گذشتە  در  کە  مسائلی 
بودند.  ــدە  ران حاشیە  بە  ــدازەی  ان تا  است 

در  کوردستان مردم تا بە امروز در اعتصابات 
میزان  داشتند،  فعالی  حضور  اعتراضات  و 
قشرها،  همەی  از  کوردستان  مردم  مشارکت 
جوان  و  نوجوان  ــردان  م و  ــان  زن دانشجو، 
می بینید؟  چطور  را  بزرگسال  و  میانسال  تا 
همیشە  کوردستان  دموکرات  حزب  در  ما 
جمهوری  تبلیغات  خالف  بر  بودەایم،  معتقد 
داشت  آن  بر  سعی  همیشە  کە  اسالمی 
کوردستان را بەعنوان تهدید علیە ایران تعریف 
حزب  کوردستان،  جنبش  و  کوردستان  کند، 
احزاب کوردستان  و  ایران  دموکرات کوردستان 
همیشە یک فرصت در روند مبارازت مردم برای 
هیچ  ما  بودەاند.  ایران  در  دموکراسی  استقرار 
است کە  این  حقیقت   نبودەایم.  تهدید  وقت 
کوردستان  عمومی  خیزش  یا  جنبش  این  در 
ایران نقش بسیار برجستەای داشتە است، این 
ج از کوردستان حمایت  نقش سبب شد در خار
بسیار زیادی از کوردستان بە عمل بیاید و اصوال 
شعارهایی کە در کوردستان مطرح می شد مثل 
شعار "ژن، ژیان، آزادی"، "زن زندگی، آزادی" و 
شعارهای دیگر ما در خارج کوردستان می دیدیم 
مردم از این شعارها استقبال می کردند. اگر ما 
مردم   هماهنگی  و  پیوند  و  مسئلە کوردستان 
کوردستان را با بقیەی ایران با گذشتە مقایسە 
خوشبختانە  است کە  این  حقیقت اش  بکنیم، 
ایران حاال می دانند کە مطالبات  اکثریت مردم 
مردم کوردستان، چیست و مردم کوردستان در 
گذشتە نیز چە خواستەهایی داشتە و در عرض 
٤٣ سال گذشتە چطور در صف اول مبارزە، در 
راە استقرار دموکراسی و حقوق ملی  خودشان 
بودەاند. پس می شود  اسالمی،  علیە جمهوری 
بودە  مثبتی  بسیار  فاکتور  یک  این  گفت 
پرداخت.  آن  بە  بیشتر  می شود  آیندە  در  کە 

کوردستان  کە  کردید  اشارە  موضوع  این  بە 
فرصتی است برای دموکراسی و آزادی در ایران. 
مدام  نیز  قبلی  رژیم  و  اسالمی  جمهوری  طبیعا 
چنین تبلیغ کردە و سعی بر آن داشتەاند کە انگار 
کوردها دنبال تجزیەی ایران هستند، یا مردمی 
می برند.  سر  کە  قصی القلب هستند  و  جنایتکار 
این کە کوردستان فرصت است بە چە معناست؟

سراسر  در  عمومی  خیزش  یک  حاال  ببیند 

ایران در جریان بودە و نقش کوردستان در این 
آنجا  تا  است،  بسیار چشمگیر  عمومی  خیزش 
کە معادالت  را بطور کلی تغییر دادە است. در 
گذشتە بە تبعیت از تبلیغات جمهوری اسالمی 
علیە مردم کوردستان، حزب دموکرات و بقیەی 
بگویند  می توانستند  آسانی  بە  احزاب کوردی، 
تجزیەطلبی  جنبش  یک  کوردستان  جنبش 
اشارە کردم حال مردم  است. همانطور کە من 
جنبش  نە،  کە  شدەاند  متوجە  اکثرا  ایــران 
دموکراسی خواە،  جنبش  یک  کوردستان 
دموکراسی  استقرار  مسیر  در  دقیقا  حق طلبانە، 
در ایران است. جمهوری اسالمی سعی می کرد 
بگیرد. سعی کرد  انتقام  از کوردستان  نوعی  بە 
در کوردستان ایران این جنبش را بە خشونت 
بکشاند. حتی در ادامەی این سیاست شان بە 
مقرات رهبری حزب دموکرات کوردستان ایران، 
عراق  خاک  در  ایران  احزاب کوردی کوردستان 
حملە کردند. هدفشان از این حمالت هم این 
بود کە افکار مردم ایران را بە انحراف بکشانند 
و بگویند در مناطق مرزی تهدیداتی علیە ایران 
وجود دارد، آنها دنبال این هستند کە ایران را 
تجزیە بکنند. دوبارە می گویم خوشبختانە مردم 
ایران احزاب و سازمان های ایرانی، چە در داخل 
و چە در خارج حتی جامعەی بین المللی، خیلی 
جمهوری  تبلیغات  این  کە  شدند  متوجە  زود 
ندارد.  اساسی  و  اصل  وجە  هیچ  بە  اسالمی، 

این جنبش همچنان  بە  کە  ایرادهای  از  یکی 
روزهای  در  است،  رهبری اش  بحث  است  وارد 
این  کە  بودند  باور  این  بر  بسیاری  نخستین 
بر  هم  بسیاری  ندارد،  رهبری  بە  نیازی  خیزش 
بە  بتواند  کە  باشد  رهبری  باید  باوربودند  این 
چیە؟  خوانشتان  شما  بدهد  جهت  و  خط  آن 
داشتە  رهبری  جنبش  این  کە  است  الزم  آیا 
می بینید؟  چطور  را  آن  نبود  شما  یا  باشد؟ 
ببینید هر جنبشی اصوال باید رهبری داشتە 
نقاط  از  یکی  حقیقت   در  رهبری  نبود  باشد. 
ضعف این جنبش است. تا آنجایی کە بە مردم 
روز   ١٠٠ بر می گرد و در جریان  ایران  در داخل 
گذشتە هم این را هم ثابت کردەاند، مردم ایران 
بسیار  هزینەهای  نظام  این  علیە  اکثریتشان 
زیادی را متحمل شدەاند. حداقل در کوردستان 
ایران تعداد بسیاری زیادی شهید شدە و بسیاری 
بسیاری  مجروحان  هستند.  زندان ها  در  هم 
سرنوشتشان  هنوز  هم  عدەای  حتی  داشتیم، 
کە  هزینەای  بە  ما  اگر  پس  است.  نامعلوم 
آمادگی و استعدادی کە  ایران دادەاند و  مردم 
مردم ایران در مبارزات خودشان علیە این نظام 
و  مردم  حضور  باشیم.  داشتە  توجە  داشتەاند 
مشکل  است.  بودە  اوج  در  خیزش  همچنین 
مشکل  نمی کنند،  مبارزە  مردم  نیست کە  این 
اسالمی  جمهوری  نظام  مخالفین  است  این 
تا بەحال موفق نشدەاند یک بدیل  متأسفانە، 
دهند. تشکیل  نظام   این  علیە  آلترناتیوی  و 

 خوب، علت یا علل نبود آلترناتیو چی است؟
نقاط  بگویم  اگر  است.  علت کامال مشخص 
قوت جمهوری اسالمی علیە مخالفین خودش، 
اپوزیسیون  و  مخالفین  ضعف  نقطەی  همان 
جمهوری اسالمی علیە خودش است. علت اش 
تجربە  دموکراسی  ــران  ای در  کە  است  این 
نشدە است. سازمان ها و احزاب بسیار زیاد و 
ج ایران مشغول مبارزە علیە این  متنوعی در خار
و  هر حزب  اینکە  یا  گروەگرایی  نظام هستند. 
سیاست های  و  ایدئولوژی  اساس  بر  جریانی، 
از  اصوال  دارد،  توجە  ایران  مسائل  بە  خودش 
نظر  همکاری  یا  اجماع  چگونگی  بە  نظر  این 
این اجماع درست  این سبب نشدە کە  دارند، 
ج  بشود. فکر می کنم کە سازمان ها و احزاب خار
بکنند  قبول  را  واقعیت  این  بایستی  از کشور، 
مردم  و  بودە  ایران  داخل  در  جنبش  این  کە 
ایران هستند کە در صف اول مبارزەاند و احزاب 
نیز باید بە خواست همین مردم توجە بکنند.

وضع موجود خوب است، ولی کافی نیست. 
وقتی مردم می گویند "مرگ بر دیکتاتور"، "مرگ 
برود،  باید  نظام  این  و  اسالمی"  جمهوری  بر 
بایستی آنجا یک آدرسی داشتە باشند. باالخرە 
کدام  جبهە،  کدام  نظام،  کدام  برود،  نظام  این 
سیستم، کدام دولت موقت بایستی آلترناتیوش 
آیت اللـە  موقعی کە  بگیرد.  را  جایش  و  باشد 
آمد  بعد کە  و  می داد  شعار  نجف  در  خمینی 
پاریس و بعد کە برگشت بە ایران در آن دوران 

ایشان رهبر آن جنبش بودند. حاال صرف نظر از 
است.  بودە  بە چە شیوەای  این جنبش  اینکە 
جنبش  این  عمومی،  خیزش  این  بنابراین 
حاال  دارد.  رهبر  بە  احتیاج  ایران،  در  داخلی 
می شود؟  درست  ایران  داخل  در  رهبری  این 
اصوال آنجا عملی است؟ اگر آنجا عملی نیست، 
خارج  ایرانی  احزاب  و  سازمان ها  امیدوارم 
واقعیات  بە  کە  آنجایی  تا  حداقل  کشور،  از 
را  واقعیات  این  است،  مربوط  ایران  جامعەی 
قبول بکنند و تعدیدالتی داشتە باشند، از طرف 
جهت  در  باشند  داشتە  تعدیالتی  خودشان 
نظام.  این  علیە  آلترناتیو  و  بدیل  یک  استقرار 

کنیم،  اشارە  کوتاە  هم   دیاسپورا  نقش  بە 
بسیاری  در  گستردەای  راهپیمایی های  طبیعتا 
نیوزلند،  استرالیا،   آمریکا،  همچون؛  کشورها  از 
آنها  در  هم  دموکرات  حزب  نقش  و  شد  برگزار 
در  لحظە  این  تا  را  دیاسپورا  نقش  بود،  پررنگ 
دیدید؟  گونە  چە  سراسری  خیزش  از  حمایت 

ما همیشە بە دنبال این بودەایم کە مسئلەی 
ایران  مردم کوردستان  ملی  و حقوق  ملی حل 
ایران  یک  چهارچوب  در  ایران،  ملل  بقیەی  و 
ما  استراتژی  این  شود،  تضمین  دموکراتیک، 
بودە هست. بنابراین ما بەعنوان کورد و حزب 
دموکرات کوردستان ایران در داخل ایران سعی 
کوردستان  مردم  بە  کردەایم  کمک  کردەایم، 
بگوییم مخاطب اصلی شما بقیەی مردم ایران 
هستند. این جنبش باید بعد ایرانی در داخل 
الزم  آنجا  باشد.  داشتە  نظام  این  علیە  ایران 
بین المللی  و هماهنگی  بە وحدت، همبستگی 
ما  هم  کشور  از  ج  خــار در  اســت.  مختلف 
دموکرات  اعضای حزب  بە  توصیەمان  همیشە 
بودە  این  از کشور  ج  خار در  ایران  و کوردهای 
کە با بقیەی مردم ایران و همە باهم، با وحدت 
مناسب  سفیر  یا  نمایندە  بتوانیم  هماهنگی  و 
در  باشیم،  نظام  این  علیە  ایران  مردم  صدای 
و  غیرفارسی  رسانەهای  با  روابــط  چگونگی 
کوردی، در چگونگی روابط با جامعەی بین الملل 
نبودەایم  بی تفاوت  ما  پس  این ها.  همەی  و 
مربوط  ما  خود  امکانات  بە  کە  آنجایی  تا 
سعی  آیندە  در  و  بودەایم  هم  فعال  است، 
باشیم.  تأثیرگذار  بیشتر  راستا  این  در  می کنیم 

ــس از  ــالب پ ــق ــە ایـــن ان درس هــــای ک
کە  ــد  ــی ده م ــا  م ــە  ب روز  ــد  ص ــت  ــذش گ
باشد؟  می تواند  چی  بگیریم،  ــاد  ی ازش 
بسیار  می شود  دارد.  بسیاری  آموزەهای 
متنوع از ابعاد مختلف می شود از این خیزش 
عمومی درس گرفت و در آیندە از آن استفادە 
کرد. وحدت و هماهنگی کە در گذشتە می شد 
در  چرا کە  شد.  عملی  نیست،  عملی  گفت کە 
کوردستان  در  یا  کوردستان  از  ج  خار شهرهای 
مردم در پشتیبانی از مردم ایران، بە شعارهای 
و  کــردەانــد  ــت  درس اجماعی  و  رسیدەاند 
هماهنگی و همکاری داشتەاند علیە این نظام. 
و عرب  و کورد  آذری  فارس،  آنجا مسئلە  دیگر 
نبود، بلکە مسئلەی مبارزەی همە بود. همە با 
هم بر سر یک شعار مشترک علیە این نظام کە 
برود و دموکراسی استقرار پیدا کند، قیام  باید 
کردەاند. بنابراین وحدت در گذشتە عملی نبود 
و زمینەهایش وجود دارد، اصوال نحوەی کارکرد 
روزبــەروز  هماهنگی  این  سیاسی  نقشەی  و 
از  دیگر  یکی  می کند.  پیدا  عمومیت  بیشتر 
سطح  در  ما  کە  است  این  دیگر  آموزەهای 
بین الملل باید روی این پیام بیشتر تأکید کنیم 
نیست.  اتمی  تنها مسئلەی  ایران  کە مسئلەی 
جمهوری  مسئلەی  و  ایران  بخواهیم  اگر 
این  بایستی  نباشد،  امنیتی  بسیار  اسالمی 
یک  با  نظام  این  باید  و  برود  بین  از  نظام 
از  یکی  بشود.  جایگزین  دموکراتیک  نظام 
فاکتورهای کە ما می توانیم از آن درس بگیریم 
میدیا  سوسیال  نقش  کنیم  استفادە  آن  از  یا 
یا رسانە است. رسانە در این مبارزە و خیزش 
جمهوری  حتی  داشت.  نقش  بسیار  عمومی، 
اسالمی بە کرات این ارتباطات اینترنتی را قطع 
شیوەهای  بە  شدند  موفق  مردم  اما  می کند 
باشند.  داشتە  اینترنت  بە  دسترسی  مختلف، 
جامعەی  بە  و  کنیم  سعی  آیندە  در  بایستی 
جدی  اقدامات  از  یکی  کە  بگوییم  بین الملل 
یک  کە  است  این  می دهید  انجام  شما  کە 
پوشش اینترنتی برای مردم ایران تامین کنید. 

درسی  تجارب  یا  دیگر  آموزە های  از  یکی 
کە  فرصت های  این  بود.  فرصت ها  مسئلەی 
پیش می آیند، چگونە می توانیم از آن استفادە 
جنبش  این  در  من گفتم کە کوردستان  کنیم. 
باشد.  فرصت  تهران هم می توان  بود.  فرصت 
تبریز، اصفهان، شیراز و تمام  شهرهای دیگر ایران 
می توانند فرصت باشند. همەی اینها بە شیوەی 
خودشان. این جنبش بایستی، در کالن شهرهای 
ایران بەویژە در تهران وسعت بیشتری داشتە 
باشد. حاال ما چطور می توانیم کمک کنیم کە این 
خیزش و جنبش عمومی از بعد حاشیە بە قول 
جمهوری اسالمی منتها من می گویم از بعد حق 
و حقوق ملیت های مختلف خارج شود و یک 
بعد وسیعتری پیدا بکند،  آن هم می شود از کجا 
شروع شود؟ از شهرهای بزرگ بەطور مشخص. 

کــالن  و  ــزرگ  ــ ب ــای  ــره ــه ش ــت   اهــمــی
ــت؟ اس ــی  چ ــالب  ــق ان ایـــن  در  شــهــرهــا 

اهمیت اش بسیار زیاد است. علتش هم این 
است کە نظام جمهوری اسالمی، روی سیاست 
اگر  می کند.  سرمایەگذاری  توطئە  تئوری  یا 
باشد،  محدود  کوردستان  بە  تنها  جنبش  این 
حاکمیت  علیە  اقدام  این  می گوید  آسانی  بە 
این  و  است  ایران  ارضی  تمامیت  ایران،  ملی 
جنبش مشخصا کوردی است. اگر قرار باشد در 
بلوچستان و تنها بلوچ ها باشند، دوبارە با همین 
حاشیە  بە  را  آن  می  کنند  سعی  توطئە  تئوری 
برانند. اگر در مناطق عربستان باشد همین  طور، 
در آذربایجان باشد، همین طور. همین است کە 
می گویم کالن شهرها باید نقش داشتە باشند. 
چرا کە در کالن شهرها همچون تهران، تنها فارس 
است  شهر  کالن  یک  تهران  نمی کند.  زندگی 
ترکمن  و  بلوچ  و  ترک  آذری،  فارس،  کە کورد، 
همە آنجا هستند. تهران می تواند این نقش را 
داشتە باشد و نماد این تنوعات ملی، مذهبی 
اسالمی.  جمهوری  نظام  علیە  باشد  سیاسی  و 

ملیتهای  پراکندگی  موضع  بە  عزیزی  جناب 
مختلف اشارە کردید، خوب همچنان کە پیداست 
برنامە حزب  است،  اوج خودش  در  این جنبش 
اینکە  ایران چی است برای  دموکرات کوردستان 
یا  کند  جمع  هم  دور  بتواند  را  سازمان ها  این 
قیام؟  و  این خیزش  برای  باشد  داشتە  برنامەی 
فکر کنم سوال مناسبی بود، طبیعتا همانطور 
من در جریان صحبت های خودم بە کرات اشارە 
کردم کە ما بەعنوان حزب دموکرات کوردستان 
در  عمومی  خیزش  این  قبال  در  نەتنها  ایران، 
بلکە  نبودەایم،  بی تفاوت  آن  مختلف  ابعاد 
در  باشیم.  فعال  هم  بسیار  کردەایم  سعی 
توجە  با  خوشبختانە  سیاست،  همین  ادامەی 
بە گذشتەی تاریخی حزب دموکرات کوردستان 
بسیار  روابط  ایران،  داخل کوردستان  در  ایران 
خوبی نیز با جریانات مختلف مخالف  جمهوری 
اسالمی در خارج داریم. حزب دموکرات در حد 
توانایی خود در جامعەی بین الملل با سازمان ها 
گستردەای  روابــط  مختلف  کشورهای  و 
بین المللی  سازمان  عضو  ما  مشخصا  دارد، 
همیشە  و  هستیم  سوسیالیست  انترناسیونال 
حضور  در  می شود  مهیا  برایمان  فرصت  این 
و  ایران  مسائل  از  آنجا  مختلف  بسیار  احزاب 
کوردستان صحبت بکنیم، برنامەی ما این است 
از تمام این نقاط مثبت استفادە کنیم و کمک 
بکنیم کە سازمان ها و احزاب مخالف جمهوری 
اسالمی را تشویق بکنیم یک آلنترناتیو تشکیل 
آلترناتیو و جبهە  این  ایجاد  دهیم و در جهت 
بکنیم.  این نظام کار  یا یک نظام موقت علیە 
و  برنامەریزی  بسیار  این  رو  حال  بە  تا  اتفاقا 
نشستی  آخرین  در  و  کردەایم  سرمایەگذاری 
ایران  کوردستان  دموکرات  حزب  رهبری  کە 
و  شد  تأکید  مسئلە  این  روی  دوبارە  داشت، 
برنامەیمان  سیاست  این  ادامەی  در  ما  حتی 
این است کە با تمامی این سازمان ها و احزاب 
مسائل  این  روی  و  بشویم  وارد گفتگو  دوبارە 
صحبت بکنیم، این نقاط بسیار مثبت خیزش 
اصلی  مشکل  بگویم  آنجا  بکنیم.  برجستە  را 
مشکل  است.  ایران  داخل  در  نیست  اینجا 
و  آنجا است در میان سازمان ها  اصلی دوبارە 
برنامەی  این  اسالمی  مخالف جمهوری  احزاب 
عملی وجود ندارد و برای تحقق آن کار می کنیم. 

متشکر از اینکە برای این مصاحبە وقت گذاشتید.
من هم بە نوبەی خود از شما تشکر می کنم

خیزش ژینا نگاه دول و جامعەی جهانی
 در خصوص ایران و جمهوری اسالمی را تغییر داد

گفتگو: آرمان حسینی
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انقالب ژینا، فراتر از یک انقالب

ویژگیهای انقالب ژینا در کوردستان

کوردستان 
جغرافیای سلطەناپذیر

بعد از "قتل حکومتی" ژینا امینی در مقابل 
بیمارستان کسری در تهران اعتراضات شروع 
سقز  آیچی  گورستان  در  زمانیکە  اما  شد. 
بە خاک کوردستان سپردە شد،  ژینا  جنازەی 
جرقەی خیزشی زدە شد کە در مدت کوتاهی 
دیکتاتوری  علیە  )مهسا(،  ژینا  انقالب  بە 
گشت. مبدل  ایــران  در  دینی  استبداد  و 

ازگذشت      پس  ایران  مردمان  انقالب  اینک 
در  تنها  نە  امواجش  فرودهایش،  و  فراز  همەی  با  روز   ١٠٠ از  بیش 
همەی مناطق مختلف ایران بلکە خوشبختانە همبستگی و هم صدایی 
بی نظیری را پدید آورد. در میان ایرانیان دیاسپورا نیز انقالب دیگری را 
رقم زد کە شمار زیادی از کشورها و مردمان جهان را نیزفرا گرفتە است. 
کە  است،  پیشرفتە  حدی  تا  نوین  انقالب  این  جهش  امواج      
امکان  ژینا   کردن  جوانمرگ  از  پیش  وضعیت  بە  بازگشت  امکان 
در  کە  ایران،  مردمان  بار  این  همبستەی  مبارزەی  داشت.  نخواهد 
انسانی  حقوق  منکر  و  اختناق  پر  پرسرکوب،  حاکمیت  سال   ٤٤ این 
پررەنگی  حضوری  زنان  و  دختران  کە  مخصوصا  بودە،  سابقە  بی 
کردەاند.  تولید  را  بی نظیری  و  مثبت  انرژی  و  فداکاری ها  کە  دارند 
"زن،  شعار کلیدی  و  زنان  پیشگامی گستردەی  با  ژینا،  انقالب      
تبریز،  از   کوردستان؛  از  دورتر   کیلومتر  هزاران  در  آزادی"  زندگی، 
ایذە،  مشهد،  خوزستان،  لرستان،  بلوچستان،  اصفهان،  تهران، 
روستاها،  حتی  و  شهرک  شهر،   ٢٠٠ از  بیش  و  شیراز  اردبیل،  اورمیە، 
ملیت های  هم صدایی  بیانگر  دارد،  تداوم  ایران  داخل  در  شبانەروزی 
سیاسی  نظام  تمامیت  کە  است  کشور  از  ج  خار و  داخل  در  ایران 
است. آوردە  در  لرزە  بە  را  آن  پایەهای  و  دادە  قرار  را هدف  آخوندی 

و  پسران  و  بودند  انقالب  این  آغازگر  دختران  و  زنان  اگرچە      
طوری  بە  دادند  انجام  را  محکمی  و  سترگ  همسبتگی  هم  مردان 
عنوان  بە  بیشتر   انقالبی  خیزش  این  از  جهانی  جامعەی  در  کە 
انقالب  یک  تنها  همگانی  خیزش  این  واقع  در  اما  می کنند.  یاد  زنانە 
بە  توانستە  مبارزاتی  مختلف  محورهای  با  چون  نیست.  فمینیستی 
است  آن  نشانە  نیز  این  و  شود  تبدیل  سیاسی گستردە  حرکت  یک 
مسئلەی  است.  اجباری  حجاب  از  فراتر  انقالب،  این  خواستەهای  کە 
در  سیاسی  مسئلەی  با  جامعە  در  مردان،  با  زنان  برابری  و  آزادی 
می باشد. زنان  اصلی  مطالبات  از  یکی  و  است  خوردە  گرە  ایران 

انقالب ژینا نە تنها مسئلەی ستم جنسیتی را یک موضوع همگانی 
زنان دانستە، بلکە کلیت ساختار سیاسی و حکمرانی موجود را  نیز نشانە 
گرفتە، تا نشان دهد کە هم زمان چگونە می توان ستم های ملی و طبقاتی 
را بە شکلی مترقی بهم پیوند داد. زن مانند نیمی از جامعە همراە با مبارزە 
برای برابری، بە حلقە واصل جنبش های دیگر اجتماعی نیز مبدل شدەاند.

    جنبش زنان در ایران با محدودیت های بسیاری روبرو بودە کە 
متأسفانە نتوانستە بود با دیگر جنبشهای اجتماعی رشد کند. اما این 
با مطالبات شفافی کە داشتە  با مسیری کە طی کردە، همسو  انقالب 
و  اجتماعی  مسائل  ارتقای  درجهت  بلندی  گام های  توانستە  است، 
مردان،  و  پسران  نو  نسل  پشتیبانی  و  همراهی  با  بردارد کە  فرهنگی 
مسیر واقعی خود را بیابد و چارچوب و قید و بندهای مردساالرانە و 

ــا  در  ــن ــقــالب ژی ان
را  روز  صدمین  حالی 
سر گذاشت  پشت  هم 
ــە خـــروش دوبـــاره  ک
تــازەای  خون  خیابان 
ریخت  انقالب  رگان  در 
بە  رسیدن  مسیر  و 
و  هموارتر  را  آزادی 
رژیم جنایتکار را دوباره هراسان کرد. نگاهی بە 
اتفاقات رخ داده در این صد روز بیانگر ویژگیهای 
منحصربفردی است کە شناخت آنها می تواند 
ایران  مردم  آزادی خواهی  تقویت حرکت  برای 
روند  هرچند  باشد.  موثر  بسیار  کوردستان  و 
و  فراز  دارای  روز  صد  این  در  انقالب  حرکتی 
نشیبهای مختلفی بوده است کە در مواجە با 
رژیم جنایتکار و وحشی جمهوری اسالمی  کە 
امری  می دهد  پاسخ  با گلولە  را  انتقادی  هر 
کامال منطقی است، اما دارای دستاوردهای بی 
نظیری هم بوده کە از مهم  ترین آنها می توان 
ملیتهای  بین  شکل گرفتە  نظیر  بی  اتحاد  بە 
بانوان،  و  جوان  نسل  پررنگ  حضور  ایران، 
انقالب  در  مختلف حاضر  گستردگی گروەهای 
یک  تصور  شد  همانطور کە گفتە  کرد.  اشاره 
حرکت خطی از حضور مردم در صحنە انتظاری 
غیرمنطقی است، رژیم والیت فقیە هیچ نوع 
اینجا  بود  باید صبور  بر نمی تابد،  را  اعتراضی 
یک  لیبی.  حتی  نە  مصر  نە  است  تونس  نە 
البتە  موجهای  با  ادامــەدار  سینوسی  حرکت 
موجها  این  بزرگی  بە شرایط،  بستە  نابرابر کە 
بر  کە  است  خیابان  واقعیت  است،  متفاوت 
فاکتورهای مختلف شکل گرفتە است.  اساس 
نقاط  میان  فاصلە  حرکت  این  در  مهم  نکتە 
ماکسیم و مینیمم می باشد کە کم و قابل قبول 
رژیم  آنچە  برعکس  دیگر  مهم  نکتە  می باشد. 
تالش می کند تا با یافتن نقاط اوج این حرکت 

تمامیت خواهانە را شکستە و برای بدست آوردن حقوق انسانی همسان، 
هم صدا، همراە و هم رزم با زنان این قیام را بە پیش می برند کە پارادایم 
ج از ایران را تغییر دادەاند. )نگرش( بە مسئلەی زنان را در داخل و خار

راهپیمایی های گستردە  شاهد  جهان  نیز  بین المللی  عرصەی  در       
ایرانیان در خیابان ها و میادین بیش از ١٠٠ شهر هم زمان صدها هزار زن 
و مرد، دختر و پسر، با سنین مختلف با پرچم های متفاوت ملیتی، آرم های 
متنوع، پالکاردهای بسیار، اعضا و هواداران احزاب و سازمان های همەی 
نمی خوایم"،  اسالمی  "جمهوری  شعارهای،  ایران کە  در  موجود  ملیتهای 
با  را  آزادی"  زندگی،  "زن  محوری،  شعار  مخصوصا  و  دیکتاتور"  بر  "مرگ 
فارسی،  کوردی،  فنالندی،  آڵمانی، سوئدی،  فرانسوی،  انگلیسی،  زبان های، 
تورنتوی  در  زدند کە  فریاد  را  و...  تورکمنی  عربی،  بلوچی،  آذری،  تورکی 
کانادا، برلین آلمان و واشینگتن دی سی این تجمعات چشمگیرتر بودند، 
    پس از آن حمایت های بین المللی بی سابقەای صورت گرفت، بە طوری کە 
اکثر اعضای پارلمان کشورهای غربی "کفالت سیاسی" زندانیان این جنبش 
را بە عهدە گرفتەاند کە در سطح جهان هر روز گستردەتر می شود. تشکیل 
کمیتە حقیقت یاب بین الملی علیە رژیم آخوندی و اخراج جمهوری اسالمی 
از کمیسیون "مقام زن" نشان از شنیدن صدای انقالب مردمان ایران است.

     خوانش و نگاهی دیگری نیز الزم است کە، تاریخ جنبش زنان در 
با  این کشور است.  در  زنان ملیت های مختلف  مبارزات  از  برگرفتە  ایران 
وجود اینکە دغدغەها و نوع ستم ها بر زنان گوناگون بودە است، مبارزەی 
کورد  زنان  مبارزەی  ولی  است.  جنسیتی  ستم  عیلە  مبارزە  مرکزگرا  زنان 
هست. و  بودە  زبانی  ملیتی،  جنسیتی،  طبقاتی،  تبعیض  های  بر  عالوە 

برای نمونە، "زهرا محمدی"، مدرس زبان کوردی کە فقط بە خاطر تدریس 
زبان مادری،  بە ٥ سال حبس تعزیری محکوم شد، "مژگان کاوسی"، نویسند و 
شاعر کورد یارسانی، در این روزهای سخت و طاقت فرسا  "دادگاە" فرمایشی 
رژیم اتهام "مفسد فی االرض" را بە او تحمیل کردە و پس از فشارهای زیاد 
مردم و فرجام خواهی در دادگا بە ٦٥ ماە زندان محکوم شد. شمار زیادی از 
دختران و زنان شجاع و دلیر دیگر ملت کورد و سایر ملیت های تحت ستم 
در ایران فقط بە خاطر باور داشتن بە آزادی و مبارزە برای داشتن زندگی ای 
روزگار  واقعیت،  از  دور  و  ساختگی  اتهام های  با  و  شدە  دستگیر  امروزی 
تلخی را در زندان های پرمشقت سپری می کنند. همچنین در مدت بیش 
از ١٠٠ روز انقالب ژینا کە گویا حدود ٢٠ هزار نفر از معترضان، متأسفانە 
دستگیرشدە و زندانی گردیدەاند کە تعداد زیادی از آنان دختران و زنان مبارز 
می باشند. در میان شهیدان و زخمی شدگان نیز همین فاجعە وجود دارد.

زنان کورد  نقش  نادیدە گرفتن  با  ایران،  زنان  جنبش  مبارزاتی  تاریخ 
عنوان  بە  زنان کورد  بود. چرا کە  نخواهد  ناقص  آن ها،  مبارزاتی  تاریخ  و 
برای  است  زمانی  دیر  کە   هستند  ایران  ملیت های  از  یکی  از  نیمی 
نیز  آیندە  در  و  می کنند  مبارزە  تبعیض  عدم  و  دموکراسی  آزادی،  تحقق 
زنان  جنبش  کە  است  ذکر  بە  الزم  داشت.  خواهند  برجستەتری  نقش 
تهدید  هیچگاە  مردم کورستان،  آزادیخواهی  جنبش  همچون  کوردستان 
ایران.  در  دنیایی مدرن و مترقی  بە  برای گذار  بلکە فرصت است  نبودە، 
    این مبارزەی سخت و جانکاە می طلبد کە این انقالب نوین در مسیر 
درست خود حرکت کند و بە روشی هدایت و مدیریت شود کە پایەهای 
شود. بنیان گذاشتە  انسانی  حقوق  و  برابری  آزادی،  اساس  بر  آن  اصلی 

بعد از شکل گیری انقالب ٥٧، صاحبان قدرت جامعە را براساس منافع و ارزشهای خود 
ساختند. اما باید بە این نکتە توجە داشت کە هر جا قدرت وجود دارد، ضد قدرت نیز وجود 
دارد؛ ضد قدرت یا بە تعبیر مانوئل کاستلز، ظرفیت کنشگران اجتماعی برای بە چالش کشیدن 
منافع  و  ها  ارزش  نمایندگی  درخواست  منظور  بە  جامعە،  نهادهای  در  جای گرفتە  قدرت 
خودشان... کوردستان کە در درازای تاریخ باشکوهش برای هیچ دیکتاتوری سر خم نکرده 
بود؛ با درک سیاسی باال از همان ابتدا بە جمهوری اسالمی نە گفت، کە مقاومتهای باشکوه 
این مردم در چهار دهە ی گذشتە خود گواه این ادعاست. هر چند تاوان این مقاومتها تقدیم 
شهدای بسیاری در راه آزادی کوردستان بوده است، اما کوردها این مهم را از بزرگان خود 
چون دکتر قاسملو آموختەاند کە تا بهترین جوانان شان را ندهند، آزادی بە دست نمی آید.

شاهد  هم  باز  بود  آن  ناشر  و  پایەگذار  خود  کوردستان  کە  ژینا  انقالب  ابتدای  از 
جهان  کە  بودیم  خاکش  گوشەی  گوشە  در  حماسە  خلق  و  مترقی  سیاسی  اندیشەهای 
عیار  تمام  نبردی  صحنەی  بە  شهید  هر  خاکسپاری  بنگرد.  آن  بە  حسرت  دیدەی  با  باید 
سخنرانی  بە  سیاسی  بزرگ  رهبران  همچون  شهدا  والدین  و  شد  بدل  حکومت  با 
و  ع  تضر بدون  و  شدند  راهشان  دادن  ادامە  و  فرزند  خون  انتقام  خواستار  و  پرداختە 
تحمیل کردند  دژخیمان  بە  خواهی  آزادی  راه  ادامەی  برای  را  خود  سیاسی  ارادەی  زاری 
دادند.  آزادی  روز  فردای  برای  جمعی  )هەڵپەڕکێ(  هلپرکە  ی  وعده  افراشتە  سری  با  و 
نبوده و نیستند و فرهنگ "خۆڕاگریی" )یعنی  برابر ظلم منفعل  دیاری کە مردمانش در 
مقاومت( در ذهن و وجودشان نهادینە شده و در پی یک انقالب واقعی در برابر انقالب 
رخ کشیدەاند. بە  را  خود  سیاسی  سروری  ایران  سیاسی  جغرافیای  ساکنان  دیگر  نمادین 

همراه  ژینا  انقالب  نخست  روزهای  همان  از  هم  کوردستان  شهر  کالن  این  کرماشان 
دخترش  خون خواهی  بە  اعتراض  و  اعتصاب  با  شهرهای کوردستان  دیگران  با  همگام  و 
آزادی،  راە  در  بساطی  امیرحسین  سالە   ١٥ کودک  چون  شهدایی  تقدیم  با  و  برخاست 
آخوندی  منحوس  رژیم  کە  زمانی  و  ادامە  در  و  کرد  مشخص  را  خود  سیاسی  موضع 
و  دره دریــژ  مهر   ٢٠ قیام  با  بود  گرفتە  رگبار  بە  را  خونین(  )سنندج  خوێناوی"  "سنەی 
شد.  سنە  در  امنیتی  نیروهای  تمرکز  از  مانع  خاک کوردستان  بە  دیگر  نوجوان  دو  تقدیم 
مهاباد،  چون  شهرهای کوردستان  دیگر  از  حمایتی  آمدنهای  خیابان  بە  یعنی  اقدام  این 
بوکان و جوانرود هم ادامە داشت و جوانان کرماشان با اشغال میادین و تسخیر خیابانها 
و سر دادن شعارهایی چون مهاباد تها نیست کرماشان پشتیبانش است رژیم را در تنگنا 
کار  مواصالتی  جادەهای  کردن  مسدود  با  کرماشان  غیور  جوانان  همچنین  دادند.  قرار 
شدند.  شهرهای کوردستان  دیگر  بە  نیرو  و گسیل  اعزام  مانع  سرکوب سخت،  نیروهای  را 
همچنان مردم کرماشان در حمایت از فرزندان انقالبی خود نیز سنگ تمام گذاشتە و در 
واکنش بە حکم اعدام فرزند هنرمندشان سامان یاسین، اقدام بە ایجاد کمپینی بە نام آماده باش 
نمودند و رژیم جهل و اعدام را تهدید کردن در صورت اعدام سامان قیام مسلحانە را آغاز خواهند 
کرد و بە دنبال این اتفاقات جمهوری اسالمی مجبور بە عقب نشینی از موضع خود و لغو حکم 
اعدام سامان یاسین شد... کە از این منظر کرماشان می تواند الگویی برای دیگر شهرها باشد.

آزادیش برنامە دارد و  بلە این خطە با هوش سیاسی باالی خود حتی برای فردای روز 
با شکستن هرگونە رابطەی استعماری حتی برای مدعیان قدرت در آینده نیز خط و نشان 
آنها  نیست.  اسالمی  رفتن جمهوری  تنها  دانند کە مشکلشان  کوردها خوب می  می کشد. 
نمی خواهند دیکتاتوری را با دیکتاتور دیگر جایگزین کنند. کوردستان از فردای روز آزادی، رخت 
بر بستن نژاد پرستی، مردساالری، استعمار و سرمایە داری را یکبار برای همیشە می خواهد.

مژگان علیپور

رضا دانشجو

باوان کرماشانی

را متوقف کند این موج ها کامال نامنظم می باشند 
کرد.  تعریف  آنها  برای  نظمی  هیچ  نمی توان  و 
همانطور کە گفتە شد بە دلیل فضای امنیتی ایجاد 
برنامەریزی  حرکتها  از  بسیاری  رژیم،  توسط  شده 
می گیرند کە  صورت  خودجوش  بصورت  و  نشده 
این امر کار مقابلە رژیم را بسیار مشکل کرده است. 
کوردستان بە عنوان طلیعەدار حرکت انقالبی مردم 
ایران محل خلق حماسەهای بی بدیلی در این صد 
روزه بوده است کە در ادامە بطور خالصە بە برخی از 
ویژگیهای حرکت انقالبی در کوردستان می پردازیم.
ــی بـــی نــظــیــر مــــردم کـــورد ــرای ــگ ــم ه

بە جرات می توان گفت کوردستان در هیچ بازه 
زمانی شاهد چنین همگرایی نبوده است، چە در 
شده  ایجاد  فضای  و  جمهوری کوردستان  هنگام 
وقایع  در  چە  و  مشترک  ارزشهای  ترویج  برای 
برای  مردم  حضور  و  ســال۵۷   انقالب  از  پس 
میزان  این  شده،  درخواست  حقوق  بە  رسیدن 
نگاهی  است.  نداشتە  وجود  هرگز  بودن  کنارهم 
بە شروع انقالب ژینا، حمایت دومینەوار شهرهای 
کوردستان از همدیگر صفحە زرینی از تاریخ را رقم 
استقبال  بە  روزها،  در سخت ترین  مردمی کە  زد. 
خواهرانشان  و  برادران  تا  رفتند  اشغالگران  گلولە 
این همگرایی  بیایند.  بیرون  فشار سرکوب  زیر  از 
می توان  مختلف  مقطع  چندین  در  را  نظیر  بی 
فشار  تحت  کوردستان  از  شهری  وقتی  کە  دید 
خیابانها،  تسخیر  با  دیگر  شهرهای  است  سرکوب 
جغرافیایی  کردند.  فلج  را  رژیم  سرکوب  ماشین 
آبروی  می دهند،  جان  همدیگر  برای  مردمش  کە 
آزادی و جان بخشیدن. الهام بخش  تاریخ است 

از  جدا  کوردستان  در  اعتراضات  بە  نگاهی 
ما  شد  اشاره  آن  بە  باال  در  موجود کە  همگرایی 
آن  و  می رساند  دیگر  مهم  بسیار  نکتە  یک  بە  را 
گستردگی جغرافیای درگیر در انقالب ژینا است. از 
اورمیە تا ایالم، هیچ جایی را نمی توان یافت کە در 
انقالب ژینا حضور نداشتە باشد، همە اعضای یک 

پیکر برای همدیگر زندگی می کنند. نکتە مهم 
از کوردستان  نظیر بخشهایی  بی  تر مشارکت 
است کە سالها در سایە سیاستهای ضدبشری 
جمهوری اسالمی، سعی شده است از جغرافیای 
را  مادری  سرزمین  و  بمانند  دور  کوردستان 
فراموش کنند و در جامعە دیگری حل شوند. 
حضور تاریخی تعدادی از شهرهای کوردستان 
مانند قروه و بیجار در حمایت چندین جانبە 
در  مردم  حضور  نوع  و  شکل  ژینا،  انقالب  از 
را  رژیم  آبدانان کە  سرابلە،  چرادول،  شیروان 
انقالب  از  نظیری  بی  دستاورد  کرد  درمانده 
نوع  بود. شهرهایی کە سالها شدیدترین  ژینا 
شاهد  را  ملیتی  پاکسازی  و  آسمیالسیون 
بودەاند و انواع دسیسەها را برای بی اثر شدن 
حاال  کردەاند  تجربە  کوردستان  جغرافیای  در 
پرچمدار انقالب ژینا و حرکت آزادی خواهانە 
مردم کورد هستند. مردمی کە حماسەهایی را 
خلق کردند کە دیکتاتوری دروغ و اعدام هنوز از 
درک آن عاجز است، تکە پارەهای تن سرزمینی 
نمی گیرند. آرام  مادر  آغوش  در  داغدار کە جز 
کوردستانی احـــزاب  بین  هماهنگی 

کوردستانی  احزاب  هماهنگی  و  همکاری 
چە در قالب نهاد همکاری احزاب کوردستانی 
شد  باعث  مختلف  نشستهای  بصورت  چە  و 
سیاسیون  اختیار  در  بیشتری  ظرفیتهای  تا 
کوردستان قرار گیرد. در مقایسە با انقالب ۵۷ 
هماهنگی  و  نزدیکی  آن،  از  بعد  سال های  و 
احزاب کوردستان بە مراتب بهتر است. هرچند 
مسلما نقاط ضعف زیادی وجود دارد و باید 
اما آنچە مهم است  اقدام کرد،  آنها  برای حل 
اینک احزاب کوردستانی مسیر گفتگو و دیالوگ 
را برای رسیدن بە یک راه حل مشترک انتخاب 
کردەاند مسیری کە می تواند وزن و تاثیر گذاری 
آنها در آینده سیاسی ایران را بسیار بیشتر کند.
ــان ــت ــوردس ک در  ــی  ــاس ــی س بــیــنــش 

و  بخشیده  هویت  ژینا  انقالب  بە  آنچە 
را  جغرافیایی  مرزهای  تا  است  شده  باعث 
پشت سر بگذارد، شکل و ماهیت این انقالب 
است. انقالب مبتنی بر اصول و ارزشهای واالی 
شعارزدگیهای  هرگونە  از  دور  بە  و  انسانی 
"کوردستان،  آزادی"،  زندگی،  زن،   " احساسی. 
گورستان فاشیست ها"، " کورد، بلوچ، آذری، 
آزادی، برابری" ، شعارهایی کە نشان از بینش 
مسیر  و  دارد  مردم کوردستان  سیاسی  واالی 
مشخصی برای انقالب ژینا تعریف کرده است 
همە  زندگی  و  دموکراسی  سوی  بە  مسیری 
زبان  از هر  غ  فار در کنار هم  مردم  تودەهای 
و ملیتی و بر اساس یک همزیستی مسالمت 
آمیز . عالوه بر این حضور زنان کورد بە عنوان 
پیشاهنگان انقالب ژینا، نشان از جایگاه زنان 
از  واضحی  تصویر  و  کوردستان  جامعە  در 
شرق  جلوی  بە  رو  حرکت  و  سیاسی  بینش 
است. نکتە مهم اینکە علیرغم تمامی تالشهای 
انقالب ژینا و  انحراف کشاندن  برای بە  رژیم 
عدەای  پراکنی های  لجن  بعضی  همچنین 
مردم  نظر،  تنگ  و  فرسوده  سیاسیون  از 
اما  خود  ملی  هویت  بر  تاکید  با  کوردستان 
بە دور از هرگونە فضای احساسی، در سمت 
مسیر  در  قدم  ثابت  و  حرکت کردند  درست 
نشدند. انحراف  دچــار  و  رفتند  پیش  بە 

پیشاهنگی  و  منحصربفرد  ویژگیهای  این 
آگاهانە و هدفمند  مردم کوردستان و حضور 
سایر  مردم  تا  شد  باعث  ژینا  انقالب  در  آنها 
نقاط ایران کە سالها تحت شعارزدگی دو رژیم 
کوردها  از  غیرواقعی  تصویری  دیکتاتوری، 
آزادی خواهی  واقعیت  با  بهتر  بسیار  داشتند 
را  نزدیکی  این  شوند،  آشنا  کوردستان  مردم 
می توان در شعارهای مختلفی کە در این مدت 
داده شد بە خوبی پیدا کرد. حاال دیگر "تجزیە 
بە  ذهنیت  این  القای  برای  تالش  و  طلبی" 
و  بیهوده  کوششی  ایران،  نقاط  سایر  مردم 
بی ثمر است و سردمداران جمهوری اسالمی 
حرفشان  دیگر  می دانند  هرکسی  از  بهتر 
یافتن  راه  دیگر  نکتە  ندارد.  خریداری  هیچ 
بسیاری  بە  مردم کوردستان  سازنده  گفتمان 

از کشورهای جهان است، حاال تمام دنیا انقالب 
ژینا را با شعار " زن، زندگی، آزادی" می شناسند. 
شعاری کە بارها بە زبان کوردی بر صفحە اول 
روزنامەها، کانالهای تلویزیونی و بناهای معروف 
درج شده است. کوردستان و شهرهایش بارها 
بە صدر اخبار جهان راه یافتەاند و معروفترین 
سیاسیون جهان درباره آنها اظهار نظر کردەاند. 
حاال وزن مردم کوردستان در معادالت سیاسی 
سیاسیون  و  است  توجە  قابل  بسیار  ایــران 
مسالە  این  از  خوبی  بە  آمریکایی  و  اروپایی 
آگاه هستند. اشاره بە نقش اپوزیسیون کورد در 
آینده ایران هم نکتەای مهم است کە در گفتار 
بسیاری از سیاسیون خارجی دیده می شود. بە 
آلمانی  احزاب  از  برخی  طرح  در  نمونە  عنوان 
است  آمده  صراحت  بە  این کشور  پارلمان  در 
کە حمایت از اپوزیسیون ایرانی علل الخصوص 
آلمان  دولت  توجە  مورد  باید  اپوزیسیون کورد 
قرار گیرد. این توجە می تواند برای حل مسئلە 
بدیهی  باشد.  تاثیرگذار  بسیار  ایران  در  کورد 
شدن  ــرآورده  ب و  ژینا  انقالب  پیروزی  است 
ایران  و  کوردستان  مردم  مشروع  خواستهای 
است  منحصربفرد  ویژگیهای  این  در گرو حفظ 
چیزی کە جمهوری اسالمی بە شدت از آن نگران 
است و تالش می کند تا در آنها خلل ایجاد کند.
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یک روز بعد از قتل  ژینا امینی در روز 
٢٥ شهریور )١٦ سپتامبر(، جرقەی خیزش 
مردمی علیە حکومت در سنە )سنندج( 
زمان  مدت  در  شد.  زدە  سقز  شهر  و 
شهرهای  دیگر  مردمی  خیزش  کوتاهی، 
را در برگرفت. کوچە  ایران  کوردستان و 
و خیابان های شهرها بە میدان رویارویی 
میان نیروهای سرکوبگر حکومت و مردم 
برای  مخلتف  در کشورهای  نیز،  ایران  از  ج  خار در  شدند.  تبدیل 
حمایت از خیزش مردمی در داخل،  کارزارهای وسیعی بە راە افتاند 
کە حداقل مشابە آن، قبال اتفاق نەافتادە بود. در قیام ژینا، کارکرد 
جنبش کوردستان  در شهرهای کوردستان و دیگر مناطق ایران، در 
مقایسە با حضور و نقش این جنبش در کارزارها و تظاهرات های 
ج از ایران، نەتنها متفاوت، بلکە وجە تمایز گستردەای میان این  خار
دو عرصە نمایان است.  پیداست کە جرقەی قیام در کوردستان زدە 
شد و در طول بیشتر از ١١٠ روز، شهرهای کوردستان کانون گرم قیام 
علیە  در کوردستان  را  سرکوب  میزان  بیشترین  حکومت  بودەاند. 
سرسختانەی  مقاومت  با  هم  هنوز  و  بکار گرفت  مردمی  خیزش 
از شهدای خیزش کنونی،  تن   ٥١٦ در مجموع  است.  روبرو  مردم 

چند روز پیش متنی 
کوتاه با مضمون )سال 
شکوه  ســال   ۲۰۲۲
با  ایرانیان  همبستگی 
هر باور، زبان و گرایش 

بود.
سازماندهی  ــا  ب
سال  همبستگی،  و 
۲۰۲۳ سال پیروزی مردم ایران خواهد بود؛ سال 

تحقق آزادی و عدالت در ایران.( 
از  تعدادی  سوی  از  اجتماعی  شبکەهای  در 
راس  در  پارسی  ایرانی،  سرشناس  چهرەهای 
فرزند محمدرضا شاه، شاه  پهلوی  رضا  آنHها 
متن  این  شد.  منتشر  ایران،  فراری  و  مخلوع 
روانشاد  از  شیرین  و  ریز  نکتەای  یاد  را  من 
از کادرهای  ابو(  عبدالرضا کرمی")کاک  استاد" 
برجستە و عضو پیشین رهبری حزب دموکرات 

کوردستان ایران انداخت.
برنامەهای  از  یکی  در  ایشان  بخیر،  یادشان 
آقای  تلوزیون تیشک، راجع بە ضدیت  فارسی 
زبان  آموزش  و  تدریس  حق  با  گنجی"  "اکبر 
مادری برای ملیت های دیگر ایران کە در قانون 
و  زیبا  بسیار  است،  شده  نیز گنجانده  اساسی 

نکتە سنجانە خطاب بە آقای گنجی گفتند:
"باید بگم، آقای گنجی ثابت کردین کە الحق 
و النصاف گنجین. چون فقط گنج می تونە سالها 
و قرنها بدون تغییر و مثل شما افکار، اندیشە و 
عقایدتان همچنان بکر و دست نخورده بمونە!" 
بخصوص  متن،  این  محتوای  در  تامل  با 
ایران( کە مارک راسیسم  عبارت ترکیبی )ملت 
می باشد،  انکار  غیرقابل  آن  بر  ایرانی-پارسی 
جناب  ریزبینانە  و  شیرین  این گفتە  یاد  دقیقا 

استاد ابوکرمی افتادم.
 این افراد و در صدر آنها فرزند شاه مخلوع 
ایران،  ملت  ترکیبی  عبارت  این  بردن  بکار  با 
مستقیمًا سعی در صفر کردن و حذف حقوق، 
ملیت های  حق طلبانەی  مبارزات  و  خواستەها 

دیگر ساکن جغرافیای ایران می باشند. 
و  هویت  با  ایرانی  برآنند  صریحا  آن هــا 
ترسیم  آینده  برای  پارسی  ایرانی-  شناسنامە 

قیام ژینا؛ کوردستان در دو عرصە

راسیسم ایرانی-پارسی، گنجی غیرقابل تغییر

مادح احمدی

هوشیار احمدی

بیش ١٢٨ تن از آنها از شهرهای کوردستان بە شهادت بودەاند. در حالی کە کوردستان کمتر از 
١٥٪ از کل جمعیت ایران را تشکیل می دهد، اما بیشترین سهم را در اعدام، شکنجە و ستم 
را دارد. همچنین شدت برخورد و میزان قهری کە نیروهای سرکوبگر حکومت علیە خیزش 
ژینا در شهرهای کوردستان بکار گرفتە و می گیرند، با شهرهای دیگر قابل مقایسە نیست. 
خشونت وحشیانەی نیروهای سرکوبگر حکومت علیە قیام مردمی در شهرهای سنە، بوکان، 
جوانرود و مهاباد علیە مردم معترض مصداق بارز این ادعاست. اگر در تهران و شهرهای 
دیگر، عمامەپرانی بە مثابەی یک کنش اعتراضی علیە روحانیت و نظام تئوکراسی  ایران 
بدل گشتە است، در کوردستان روحانیون و ماموستایان آیینی بە حمایت از قیام برخواستند 
و بدون هیچ ترسی خشونت حکومت را علیە خیزش مردمی محکوم و از حق مردم دفاع 

می کنند. 
اگر در تهران و کالن شهرها مردم بر پشت بام خانەهایشان علیە حکومت شعارهای "مرگ 
بر دیکتاتور" و "مرگ بر خامنەای" سر می دهند، جوانان کورد با دست های خالی در کوچە و 
خیابان شهرهای کوردستان با حکومتی تا دندان مسلح رویارویی می کنند و می جنگند. در 
واقع نقش پیشگامی و مبتکرانەی کوردستان در قیام کنونی تا جایی پیش رفت کە مردم 
شهرهای دیگر شعار "تهران بشە کوردستان، ایران میشە گلستان" را در راستای حمایت برای 

مشارکت حداکثری کالن شهرها سر می دادند.
فعالیت  قهرآمیز،  روشهای  دیگر  و  سرکوب  بکارگیری  با  حکومت  قبال  اگر  در کوردستان 
اکنون  بود،  پر هزینە و ممنوع کرده  را   آن  احزاب  جنبش ملی -دموکراتیک کوردستان و 
با آن بە مثابەی  جمهوری اسالمی آشکار بە یک پدیده ی ممنوعە بدل گشتە و همراهی 
پرداخت هزینە ی سنگینی است. این قیام هزینە ی همراهی با جمهوری اسالمی و نیروهای 
سرکوبگر آن تا حدی افزایش داده است کە ما روزانە شاهد ریزش ساختار سرکوب حکومت 
در کوردستان هستیم. هزینە ی سنگین همراهی با حکومت را می توان در شکالتی کە ابراهیم 
رئیسی در سنە)سنندج( گرفت، سنجید. کە بالفاصلە با واکنش تند مردم روبرو شد و شکالت 
فروش مجبور بە عذرخواهی شد و  رئیسی هم در یک واکنش هیستریک آن را دیکتاتوری 
خواند!! اگر در گذشتە حکومت با توسل بە زور و سرکوب فعالیت احزاب با نفوذ کوردستان 
را ممنوع کرده بود، اکنون حکومت در کوردستان ممنوع است و شبانە ناچار بە دیوارنویسی 
و شعار علیە جنبش ملی کوردستان، حزب دموکرات کوردستان ایران و شخص اول حزب و 
فرماندهان محبوب و مردمی حزب دموکرات هستند. در کل، قیام ژینا، توازن قوا و معادالت 
را در داخل بە نفع جنبش کوردستان تغییر داد. اکنون توان چانە زنی  و نفوذ و تاثیر جنبش 
کوردستان بر سایر مناطق ایران با گذشتە و روزهای قبل از قتل ژینا امینی قابل مقایسە 
نیست و گفتمان مبارزاتی قیام ژینا در کوردستان، گفتمان غالب این خیزش در سراسر ایران 
شدە است. این قیام بەعنوان نقطە عطفی در تاریخ مبارزات سیاسی مردم کوردستان و ایران 
حقانیت، محوریت، انسجام و میزان تاثیرگذاری جنبش کوردستان را در مبارزە علیە ساختار 

ظالمانە و انسان ستیزانەی جمهوری اسالمی بە همگان اثبات کرد.
برعکس نقش محوری و موثر جنبش کوردستان در قیام ژینا در داخل ایران، در عرصەی 
ج از مرزهای ایران و  خارجی عملکرد احزاب عمدەی کوردستان قابل نقد جدی است. در خار
در عرصەی جامعەی جهانی، عملکرد احزاب عمدەی کوردستان و یان مرکز همکاری احزاب 
کوردستان ایران درخور آنچە در داخل کوردستان و ایران در جریان است، نیست. نخست، 
احزاب عمدەی کوردستان در این مدت نتوانستند از تجربەی چند دهە فعالیت سیاسی در 
عرصە بین الملی و تعامل با کشورهای مختلف استفادە کنند. دوم، حضور و مشارکت احزاب 
عمدەی کوردستان در کارزارهای بین الملی و تظاهرات های کە برای حمایت از قیام ژینا در 

ناموفق  تجارب  تکرار  بە گونەی  و  مشارکتی کلیشەای  شدند،  برگزار  مختلف  کشورهای 
برخی از فعالیت های گذشتە بود. سوم، احزاب عمدەی کوردستان در تعامل با کشورهای 
مختلف و جامعەی جهانی و دیگر جریان ها و شخصیت های مخالف جمهوری اسالمی، بە 
صورت جداگانە دیدارهای را انجام دادەاند کە این نە تنها نمی تواند منجر بە دستاوردی 
آنچنانی در شرایط فعلی شود، بلکە بازتاب آن در داخل شهرهای کوردستان منفی بودە 
ج از کشور، احزاب عمدەی کوردستان ایران  است. چهارم، در کارزارها و تظاهرات های خار
و یا مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران در حاشیە قرار گرفتەاند. رسانەها و تریبونهای 
دیگر در اختیار جریانات و شخصیت های بودند کە برخالف احزاب کوردستان، در داخل 
شهرهای خود در ایران از نفوذ و تاثیر چندانی برخوردار نیستند و در طول ٤٣ سال گذشتە 
نتوانستەاند یک اعتصاب موفق علیە حکومت برگزار کنند و همیشە فراخوان های آنها از 
سوی مردم پاسخ منفی گرفتە است. در حالی کە مرکز همکاری احزاب کوردستان، علیرغم 
تجارب گذشتە، تنها در ١٠٠ روز گذشتە، تجربەی چند اعتصاب موفق را در کارنامەی مبارزاتی 

خود بە ثبت رساندە است. 
اکثر احزاب عمدەی کوردستان در کشورهای مختلف دارای کمیتەهای حزبی هستند و 
شمار اعضا و هواداران آنها هم در مقایسە با احزاب دیگر، کم نیستند. در واقع جنبش 
ج از مرزهای ایران هم، از سرمایەی انسانی گستردەی برخوردار است،  کوردستان در خار
کە نیاز بە بکارگیری، سازماندهی و هدایت دارد. متاسفانە در این زمینە احزاب عمدەی 
کوردستان کوتاهی زیادی کردەاند و نتوانستەاند این نیروی عظیم انسانی را در کشورهای 
مختلف در چند ماە گذشتە بەصورت هدفمند سازماندهی و هدایت کنند. حضور حاشیەای 
ج از ایران، گواهی بر این  و مشارکت ضعیف این احزاب در تظاهرات ها و کارزارهای خار

ادعاست.
احزاب عمدەی کوردستان نیروی انسانی کافی برای تکثیر و انتقال نقش محوری و موثر 
ج از ایران را داشتە و دارند. چرایی  کوردستان در قیام ژینا در داخل شهرهای ایران بە خار
عدم تحقق این مهم، نیازمند پاسخ کسانی است کە بر امور اجرایی این احزاب اشراف 
دارند. علیرغم این، در یک نگاە کلی، عدم ایجاد یک کمیتە هماهنگی از همان روزهای 
آغازین قیام، عدم برنامەریزی و استفادە از نیروهای حرفەای، عدم دعوت و پذیرش کسانی 
ج از این احزاب فعالیت دارند و موثر هستند را می توان بەعنوان دالیل عمدەی  کە در خار
نقش حاشیەای و کمرنگ احزاب کوردستان در عرصەی خارجی برشمرد.  بدون شک در کنار 
نقش محوری کوردستان در داخل ایران، نقش و فعالیت های احزاب عمدەی کوردستان 
در عرصە بین الملی تعیین کنندە خواهد بود. با گذشت بیش از ١١٠ روز از آغاز قیام ژینا 
و نقش محوری و برجستەی شهرهای کوردستان در این قیام، هنوز در عرصەی خارجی 
جنبش کوردستان در حاشیەی کارزارها و کمپین های بین المللی برای حمایت از آنچە در 
عرصەی داخلی در جریان است، قرار دارد. در این زمینە احزاب عمدەی کوردستان و بویژە 
مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران نیاز بە بازنگری جدی در راستای گذار از حاشیە بە 
بە نقش کلیدی  باتوجە  نیز،  این مهم  ایفای نقش کلیدی، دارد. تحقق  اتفاقات و  متن 
کوردستان در عرصەی داخلی، پایگاە مردمی احزاب کوردستان، تجارب گذشتە و سرمایەی 
کار بسیار دشوار و نشدنی  دارند،  احزاب در کشورهای مختلف  این  فراوانی کە  انسانی 
نسیت. بنابراین، احزاب عمدەی کوردستان از ابزارهای الزم برای فعالیتهای دیپلماتیک، 
ج از ایران وجود دارد، برخوردار  سازماندهی هدفمند و هدایت نیروی انسانی کە در خار
هستند. تحقق این مهم، تنها نیازمند مجموعە اقداماتی جدی است و بینشی فرا حزبی 

را نیز می طلبد.

و  ذهن  ملکە  کە  هدفی  و  خواستە  نمایند، 
مخیلە هر راسیست ایرانی، پارسی محوریست. 
خواستە و ایدەای کە مواد خام ترکیب تشکیل 
افکار و عقاید هر راسیست ایرانی-پارسی است. 
بە جای نام و عناوین اشخاص، بهتر است از 
این پس بە هویت شخصیتی راسیسم ایرانی-

هویتی  و  شخصیت  نماییم.  اشــاره  پارسی 
و  هویت  امحای  و  انکا  و  نفی  بر  بنایش  کە 
فعلی  ایران  ساکن  ملیت های  دگر  شخصیت 
است و چە بسا در طول تاریخ نیز مدام حالت 
تهاجمی دگرستیزانە و دگر هراسانە داشتە و بە 
عناوین واهی و بر مبانی راسیسم خود برتر بین 
و استبدادی ایرانی، پارسی بر ملت و کشورهای 

همجوار نیز تاختە است. 
شخصیت  و  هویت  این  خطرناک  ابعاد  از 
و  دگرستیزی  انکار،  امحا،  همچنان  راسیستی 
این  بود.  خواهد  و  هست  بوده،  دگرهراسی 
است  قرن  یک  از  بیش  راسیستی  هویت 
در  ایران  دیگر  ملیت های  کردن  آسمیلە  برای 
از  نیز  منظور  این  برای  و  می کند  تالش  خود 
راهکارهای ضد  تئوری های مختلف و شگرد و 
برای  و  است  نموده  استفاده  بشری گوناگونی 
امکانات  نیز،  بە کرسی نشاندن خواستەهایش 
کە  را  کشور  سرمایەهای  و  حکومتی  فراوان 
بخش زیادی از آن ثروت ملی ملیت های دیگر 
ایران است، بە شیوه سوء استفاده بە خدمت 

گرفتە است. 
ایرانی-  راسیسم  این  است،  اینجا  جالب 
و  دیگر  ملیت های  با  ضدیت  برای  پارسی، 
قالب  منافع و حقوق و هویتشان، در شکل و 
این  است.  انعطاف پذیر  بسیار  خود  بە  دادن 
انعطاف پذیری جهت نیل بە اهداف راسیستی 
ملیت حاکم، بە سرعت و با ظرافت خاصی در 
شیعی،  اسالمیست  ایرانی،  ناسیونالیسم  قالب 
سوسیالیست، کمونیست جهان وطن، فمنیست 

و... ظاهر می شود.
راسیستی  ایدەهای  تابع  لشکر  سیاه  بیشتر 
و  ملت  متعارف  مفاهیم  از  اطالعی  هیچ  آنها 
زبان ندارند و در قعر این بی اطالعی از معجونی 
بە نام ملت ایران دم می زنند. و بدتر از این، 

ملیت ایرانی را با چنان آب و تاب عجیبی در 
فارس بودن تعبیر و تفسیر می نمایند و آن را 
دیگر  ملیت های  تمام  و  داده  قرار  سرمجموعە 
جغرافیای ایران را زیرمجموعە این ملیت قلمداد 
بعضا دچار چنان خودبزرگ  قوم، حتی  و  کرده 
بینی و دگر کم بینی ای می شوند کە ملیت های 

دیگر را قبایل فرض می نمایند. 
راسیستی  این شخصیت  اینجاست  جالب تر 
علمیە،  آخوند حوزه  می تواند همزمان یک  کە 
بی.  بی.  تلوزیون  فارسی  بخش  مجری  یک 
انترناسیونال،  تلوزیون  آمریکا،  صدای  سی، 
یا  موسیقی  هنر،  ورزش،  حوزه  سلیبرتی  یک 
یک تحلیلگر و یا یک شاهزاده متوهمی باشد 
بە  زدن  سوت  پیشنهاد  شاهکارش  اوج  کە 
معترضان و مبارزانی است کە بە طور مثال در 
سرکوبگر  قوای  بازوی  بلوچستان،  و  کوردستان 
رژیم ضدبشری آخوندی را شکستند و تمامیت 

رژیم را بە زانو درآورده بودند. 
مضحک  بعد  بە  نیست،  لطف  از  خالی  اما 
هم  راسیستی  شخصیت  این  بودن  پهلو  چند 
در حالی  ایرانی  راسیسم  این  بیفکنیم.  نگاهی 
کە با تمام قدرت در تالش برای انکار کثیرالملە 
ملیت های  شرمی  بی  با  و  است  ایران  بودن 
ترک، کورد، بلوچ، عرب و ترکمن را در ایران قوم 
می نامد کە از مردم کشورهای عربی، مردم کشور 
عنوان  بە  ترکمنستان  کشور  مردم  آذربایجان، 
ملت های  دارند  هم  انتظار  می کند.  یاد  ملت 
را  خود  و  بپذیرند  را  دورویی  این  فعلی  ایران 
)فارس(  ایران  توهمی  ملت  از  بخشی  و  قوم 

تلقی کنند. 
شرم آورتر نیز آنجاست کە این تعریف ملت،  
قوم و قبیلە را بە حوزه مهم زبانی و فرهنگی نیز 
کشانیدەاند و اکثریت سیاه لشکر دنبالە رو این 
ایرانی هم کمترین اطالعاتی در مورد  راسیسم 
زبان و فرهنگ ملت های تحت ستم جغرافیای 
وگرنە  ندارند.  و  نداشتە  فعلی  ایران  اجباری 
بسیار ساده دست این راسیسم ایرانی، پارسی 

برایشان رو خواهد شد. 
آن ها زبان های غیر فارسی در ایران را گویش 
پارسی  زبان  از  اقتدار  و  با عظمت  و  می نامند 

یاد می کنند. زبانی کە طبق اعتراف 
بیش  خودشان،  زبان شناسان 
اگر  و  عربیست  لغاتش   %٦٠ از 
کلمات، افعال و حروف ربط و زائد 
از جمالت  زبان عربی  و...  و قیود 
گویشوران  شوند،  حذف  فارسی 
ساختن  از  پارس  نگارندگان   و 
خواهند  عاجز  جمالت  سادەترین 

ماند. 
این شخصیت راسیستی ایرانی، 
پارسی  جامعە  اکثریت  بر  پارسی 
شد،  اشاره  چنانچە  افکنده.  سایە 
از خصوصیات بارز این شخصیت 

دگرهراسیست.  و  دگرستیزی  انکار،  راسیستی 
بارز  شاخصە  کە  دگرهراسی ای  و  دگرستیزی 
سرشناسشان  چهره های  و  شخصیت ها  حتی 
بحثها  ترین  ساده  در  مثال،  بفرض  می باشد. 
ملیت های  مبارزات  و  وضعیت  حقوق،  سر  بر 
دیگر ایران فعلی، سریعا و بدون تامل و تفکر، 
اولین ُکنش یان واکنشی کە بە مغزشان خطور 
می کند، تجزیە طلب بودن فرد بحث کننده و 
یک  و  یک کشور  ایران  ارزی  تمامیت  تهدید 

ملت آنهاست. 
مدام می بینم، وقتی یکی از رهبران یا چهره 
های سرشناس ملت های دیگر در تلویزیون های 
فارسی دعوت می باشند، در بخشی از برنامە و 
گفتوگو حتما مانند دستگاەهای تفتیش عقاید، 
از عقاید سیاسی و ملیتی آن ها تحقیق بە عمل 
آمده و یکی از اظهارنظرهایشان را مینی تجزیە 
طلب بودن فرد مهمان قرار داده و او را تحت 
فشار قرار می دهند کە کلیساوار سوگند یاد کند، 
نمی خواهد ایران را تجزیە کند و برای تمامیت 

ارزی کشور تهدید نیست. 
دوباره  باید  سخن کوتاه کنم،  بخواهم  اگر 
از  دارم کە  معطوف  فوق  متن  بە  را  توجەتان 
پارسی  ایرانی،  سرشناس  چهره های  سوی 
نیز  آن  در  و  شده  منتشر  هماهنگ  طور  بە 
هدفمندانە بە )ملت ایران( اشاره شده است. 
اینها  واقع  در  آنجاست،  توجە  قابل  نکتە 
تقسیم کار کردەاند، زیرا بعضی از این بە قول 

در  سرشناس،  چهرەهای  فارسی،  رسانەهای 
اظهارنظرهایشان بر توییت مشترک فوق تاکید 
نمودەاند و هر نوع اظهارنظر یا صدای متفاوت 
یا  اسالمی  جمهوری  بە  را  دگراندیشانەای  و 
این یعنی  ایران نسبت می دهند.  و  دشمنان 
کوبیدن میخهای ناامیدی بیشتر بر تابوت امید 
بە ایرانی مترقی و دمکراتیک کە در آن طیف و 
با مسالمت در  رنگ و ملیت و عقاید متفاوت 

کنار هم زندگی کنند. 
ختم کالم، باید دگرباره صریح و قاطع، گفتە 
راسیست های  افکار  و  )مغز  را  ابوکرمی  آقای 
متمادی  سالیان  گنج  مانند  پارسی  ایرانی 
باقی  دست نخورده  و  تغییرناپذیر  همچنان 
پارسی  ایرانی،  راسیستهای  بە  ماند.(  خواهند 
برابر شعار  در  این پس  از  و گفت؛  گوشزد شد 
راسیستی شما)چو ایران نباشد، تن من مباد.( 
نە  را  شما(  )برای  تلخ  واقعیت  این  بایستی 
طلبانە  حق  اراده  بعنوان  بلکە  شعار  عنوان  بە 
ایران  در  اگر  قبول کنید،  ایران  دیگر  ملیت های 
دیگر  ملیت های  ارزش های  و  حقوق  بە  آینده 
اعتراف نشود و از حقوق مساوی با ملیت حاکم 
برخوردار نباشند، ماندن ایران و مقولە تمامیت 
تنها  نە  دیگر  ملیت های  شهروندان  برای  ارزی، 
ارزش نخواهد بود، بلکە با ماهیت راسیستی ای 
کە در آن مشهود می باشد، در جایگاه ضدارزش و 
تهدید آینده آنها و منافع ملی شان قرار می گیرد. 
می توان گفت این پیام صریح و قاطع و شفاف 
حداقل نسل امروز مبارزان ملت کورد می باشد. 
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بحران مشروعیت، آغازی برای پایان دادن به نظام والیت فقیه 

تبلیغات فضایی و برکناری مریخی

از  بیش  طــول  در 
دست  در  ــە  ده چهار 
طرف  از  قــدرت  گرفتن 
جمهوری اسالمی، جامعە 
تغییرات  شاهد  ایران 
ويرانگر زیادی بوده کە 
مردم  زندگی  بر  تاثیرات عمیقی  آن  از  هرکدام 
بە  جامعە گذاشتند،  این  قشرهای گوناگون  و 
مردم  اکثریت  کە  گفت  می توان  دیگر  بیانی 
زیر  را  خود  زندگی  روزهای  سخت ترین  ایران 
راستا  این  در  این نظام تجربە کرده اند.  سلطە 
مبارزه ملت های تحت ستم و بخصوص جنبش 
ملی- دمکراتیک ملت کورد در کوردستان ایران 
در  نخست  روزهای  از  کە  می باشد  ستودنی 
رژیم، تالش  این  از طرف  قدرت  دست گرفتن 
دهنده  تشکیل  ملت های  و  ایران  جامعە  کرد 
ایدئولوژی  کە  سازد  مطلع  را  جغرافیا  این 
و  آزادی  بر گیرنده  در  نمی تواند  فقیە  والیت 
باشد.  ایران  مردم  دمکراتیک  خواست های 
خود  تنشهایی کە  از  رژیم  زمان  آن  در  اگرچە 
بود،  ایجاد کرده  ایران  مختلف  ملل  میان  در 
نە تـنها باعث شد کە ملت کورد بە تنهایی بار 
سنگین مبارزه علیە استبداد نظام والیت فقیە 
ملتهای  از  زیادی  افراد  بلکە  دوش گیرد،  بر  را 
ایران زیر تبلیغ نادرست رژیم بە جنگ خونین 
مردم کوردستان همراه شدند.  علیە  نظام  این 
این دوران را می توان بعنوان دشوارترین روزها 
تاریخ مبارزاتی ملت کورد با نظامی ایدئولوژیک 
از  خود  بقای  برای  کە  مذهبی  دیکتاتور  و 
پرهیز  تروریستی  متدهای  وحشیانەترین 
فداکارترین  راستا  این  در  برد کە  نام  نمی کند، 
خود گذشتند  جان  از  کوردستان  جامعە  افراد 
رژیم  این  کشیدن  چالش  بە  با  بتوانند  تا 
ایدئولوژیک و دیکتاتور مذهبی امید بە زندگی 
آزاد و تاسیس نظامی دمکراتیک کە در بر گیرنده 
حق و آزادی های همە ملل تشکیل دهنده ایران 
کند. تبدیل  ایران  مردم  خواست  بە  را  باشد 

طی بيش از سە ماه گذشتە مردم کوردستان 
نوین  در جنبش  و مشارکت  اتحاد  با  ایران  و 
علیە  کوردستان  مردم  تند  پاسخ  با  کە  "ژینا" 
تاریخ  در  کە  رژیم  سرکوبگر  نهادهای  جنایت 
اهل  کورد  سالە   ٢٢ دختر   ٢٠٢٢ سپتامبر   ١٦
شد. آغاز  رساندند،  قتل  بە  تهران  در  را  سقر 

با پیشگامی زنان مبارز کورد و مشارکت اقشار 
گوناگون جامعە کوردستان فصل نوینی را برای 
ایران علیە استبداد  مبارزه رهایی بخش مردم 
رژیم والیت فقیە بە راه انداختند کە در مدت 
بیش از صد روز از شروع این جنبش، ماهیت 
رژیم را بە چالش کشیده و بحران مشروعیت 
این رژیم را بیش از هر زمان نمایان تر ساختە 
از  در طول بیش  بحران مشروعیتی کە  است. 
در کوردستان  را  آن  نتوانست  رژیم  دهە  چهار 
تغییر و مردم کوردستان را برای قبول ایدئولوژی 
و نظام سیاسی خود وادار کند و شاید می توان 
گفت؛ بخش اعظمی از نفرت رژیم در قبال مردم 
کوردستان بر گرفتە از همین واقعیت می باشد. 
از  توضیحی کوتاه  می دانم  الزم  رابطە  این  در 
اصطالح " بحران مشروعیت" داده و در ادامە 
مقالە فاکتورهایی کە در ایجاد بحران مشروعیت 
بیان کنم. را  اند  ایفا کرده  اساسی  رژیم نقش 

زمان  بە  را  آن  بیشتر  کە  "بحران"  اصطالح 

نـــظـــام  در 
ســلــطــە رژیــم هــای 
شکاف  تمامیت خواە، 
وعدەها  میان گزارشها، 
و  دولت  تصمیمات  و 
جامعە  واقعیت های 
و  علمی  گزارشهای  و 
مطالعات  و  میدانی 
و  نخبگان  معتبر 
فرصتی  محال  فرض  بە  اگر  البتە  کارشناسان، 
بە  روز  آید  فراهم  آنها  نگارش  و  تحقیق  برای 
روز بیشتر و در مرحلە نخست فهم گزارش های 
سخت  اندکی  آن ها  زبان  از  درک  و  مسئولین 
بە نظر می آید، اما با گذر زمان و تکراری شدن 
وعدەهای بی عمل و تطبیق آنها با واقعیت های 
زعم  بە  البتە  و  همگان  برای  جامعە  موجود 

تصمیم گیری  زمان  پایان  یا  تصمیم گیری 
یا  دشوار  بسیار  آن  حل  مشکلی کە  برابر  در 
امکان پذیر نخواهد بود می باشد. این نقطە یا 
زمان تصمیم گیری را می توان بعنوان مزر بین 
اقتصادی  سیاسی،  تغییرات  در  آغاز  و  پایان 
بسیار  رویــدادی  یا  جامعە  یک  اجتماعی  و 
نقطەای  حتی  و  شدید  بسیار  دگرگونی  مهم، 
جمعی  تصمیم  یک  با  رابطە  در  تعیین کننده 
کرد. قلمداد  سیاسی  ساختار  فروپاشی  برای 

لحظەای  بر  ناظر  می تواند  بحران  کاربرد 
باشد کە نابسامانی و کارکرد سیستم بە نقطە 
با  را  تحمل سیستم  دیگر  می رسد کە  عطفی 
تردید همراه می سازد. این نقطە عطف باعث 
شوک وارد کردن بە انگیزه جمعی می باشد کە 
نگرانیهای آن بر اجزا و سازوکارهای جامعە اثر 
رابطە می توان گفت  این  در  خواهد گذاشت. 
کە، مشکالت و نابسامانی های زندگی اجتماعی 
کە رو بە افراد و قشرهای جامعە شدت گرفتە، 
در صورت عبور از تحمل افراد، منجر بە بحران 
خواهد شد کە واکنش جامعە را بە دنبال خواهد 
داشت. در این رابطە می توان بحران سیاسی و 
اقتصادی را از شایع ترین نوع بحران کە تاثیر 
برد. اسم  داشت  خواهد  جامعە  بر  عمیقی 

اندیشمند  و  فیلسوف  هابرماس"  یورگن   "
اقتصادی،  "بحران  کە  است  معتقد  آلمانی 
بحران سیاسی را بە دنبال خواهد داشت"،  از 
طرف دیگر و در این رابطە اندیشمندانی نظیر 
"ساموئل هانتینگتون" تاکید دارد کە توسعە در 
جهان سوم از طریق توسعە اقتصادی امکانپذیر 
می باشد و توسعە سیاسی را گام بعدی در این 
راستا می داند، اما بنا بە تحقیق برخی از محققان 
از  در این حوزه تجربیات تاریخی در بسیاری 
واقعیت است کە توسعە  این  بر  مواقع مبنی 
سیاسی اولین گام در روند نوسازی کشورهای 
جهان سوم خواهد بود تا از این طریق نخبگان 
جامعە در راس امور قرار گیرند و از این رهگذر 
بروکراسی و سایر حوزها  اقتصاد، فرهنگ،  بە 
سروسامان دهند، همچنین بی ثباتی سیاسی و 
عدم مشروعیت سیاسی می تواند گام نخست 
ایجاد شکاف در سیستم سیاسی باشد.  برای 
مشروعیت"  و  "بحران  چون  مفاهیمی 
نمایان  را  خود  تاثیرات  جامعە  بر  همیشە 
از جریحەدار کردن  اساسی  و بخشی  می کنند 
را دربر خواهند گرفت.  وجدان جمعی جامعە 
و  اندیشمندان  از  بسیاری  راستا  این  در 
محققان حوزه علوم اجتماعی و سیاسی بر آنند 
کە مشکالت اقتصادی و بە خصوص هنگامی 
کە کیفیت جای خود را بە کمیت خواهد داد، 
پایان  برای  انقالب  حتی  و  شورش  قیام ها، 
از  بخشی  عنوان  بە  بحرانی  وضعیت  دادن 
انگیزەهای بە هیجان آمده پای در راه می نهند.  
در  مشروعیت  بحران  از  درست  درک  برای 
قابل  وبر"  "ماکس  نظرات  نظام سیاسی،  یک 
اسرار دارد در جوامع جهان سوم  اتکاست کە 
آن  از  نمونەای  فقیە  نظام والیت  و  ایران  کە 
بە حساب می آیند، پایەهای مشروعیت نظام 
بر اساس "سنت و رهبری سنتی، مذهب و در 
برخی موقع قوانین بە تصویب رسیده از طرف 
بکار گرفتن  با  شد.  خواهد  بنا  موجود"  نظام 
و  سنت  اگرچە  می یابیم کە  در  مفاهیم  این 
رهبری مذهبی در اوایل انقالب توانستە بود بر 
افکار طیف وسیعی از مردم ایران تاثیر بگذارد، 
بعد  بخصوص  و  ایران  فعلی  شرایط  در  ولی 

آغاز جنبش "ژینا" این مسئلە در اکثر مناطق 
است  بوده  اساسی  تغیراتی  بیانگر  ایران 
خواهان  رژیم  کە  سنتی  گفت  می توان  کە 
ماندگاری و بقای آن بود با اعتراضات شدید 
نظام  رهبری  همچنين  و  شده  روبرو  مردم 
نفرت،  نماد  عنوان  بە  خامنە ای"  و  " خمینی 
دیکتاتوریت  و  جنایت  نابسامانی،  ایجاد 
گرفتەاند.  قرار  هدف  مورد  مردم  طرف  از 
از طرف دیگر، ایدئولوژی مذهبی کە نظام 
علی  رغم  است،  بنا شده  آن  بر  فقیە  والیت 
اینکە در سالهای نخست بە قدرت رسیدن این 
رژیم توجە اقشار گوناگون جامعە ایران ) بە 
غیر از کوردستان( را بە خود جلب کرده بود، 
از شعارهای  با سپری شدن زمان مردم  ولی 
دور از واقعیت کە سران رژیم مدام بر تکرار آن 
اسرار داشتند بیشتر مطلع شدند و دریافتند 
شده  بنا  آن  بر  نظام  این  ایدئولوژی کە  کە 
و  دمکراتیک  خواست های  نمی تواند  است، 
ایران  جامعە  در  را  مردم  حق  بر  آزادی های 
مردم  روشنفکرانە  نگرش  این  بگیرد.  دربر 
اینکە  ــرای  ب ــت  واداش مــدام  تــالش  بە  را 
خود  زندگی  و  افکار  بر  خود  کە  را  حقارتی 
نتیجە  در  و  برسانند  پایان  بە  را  واداشتەاند 
این تالشها امروزه شاهد آن هستیم کە مردم 
ملل  گوناگون  قشرهای  بخصوص  و  ایران 
این  بە  دادن  پایان  ایران،  دهنده  تشکیل 
حقوق های  حفظ  برای  آغازی  را  ایدئولوژی 
می کنند. تلقی  خود  دمکراتیک  و  انسانی 

بنگریم،  این مسئلە  بە  بعد حقوقی  از  اگر 
در می یابیم کە یک نظام سیاسی مشروعیت 
تصویت  بە  کە  قوانینی  طریق  از  را  خود 
و  حفظ  برای  و  قبول  را  آن  مردم  و  رسیده 
اجرای آن تالش خواهند کرد بدست خواهد 
آورد. بە عبارتی دیگر سلطە یک حکومت یا 
نظام سیاسی از طریق قبول قوانین از طرف 
خالف  بر  این  و  خواهد گرفت  صورت  مردم 
کە  نظام هایی  و  می باشد  سرکوب  قدرت 
برای  شد  خواهند  مشروعیت  بحران  دچار 
را بکار خواهند گرفت.  حفظ موقت خود آن 
در  کە  کنیم  ادعا  می توانیم  منظر  این  از 
رژیم  از چهل سال گذشتە وجود  طول بیش 
از مناطق و بخصوص کوردستان  در بسیاری 
گرفتن  بکار  با  و  مشروعیت  عدم  مبنای  بر 
وجود  بە  است  داشتە  تالش  سرکوب  قدرت 
همچنین  ببخشد.  شرعیت  خود  نامشروع 
"ژن،  عنوان  تحت  "ژینا"  جنبش  تغیراتی کە 
ژیان، ئازادی" بە دنبال داشتە است گسترش 
بحران مشروعیت نظام در اکثر مناطق ایران 
می توان گفت  فعلی  شرایط  در  می باشد کە 
بقای رژیم نە تنها در جامعە ایران، بلکە سران 
این رژیم حتی در میان خانواده و اقوام خود 
بدان  این  می کنند.  بیگانگی  احساس  هم 
از  بسیاری  "ژینا"  جنبش  در  کە  معناست 
صفوف  بە  هم  رژیم  سران  اقوام  و  خانواده 
مبارز  نیروی  از  بخشی  و  پیوستە  معترضان 
علیە نظام والیت فقیە بوده  و در این راستا 
دستگیری "فریده مرادخوانی" خواهرزاده علی 
بسر  ورامین  زندان  در  ظاهرا  کە  خامنە ای 
می برد بیانگر این واقعیت می باشد. بە بیانی 
دیگر می توان گفت کە مقاومت نظام در برابر 
توسعە سیاسی  و رویارویی دولت با جامعە 
بازداشت و حکم  بکارگیری ضرب و شتم،  با 
شلیک  محاربە،  عنوان  تحت  اعدام  سنگین 

جامعە  افراد  و کشتن  معترضان  بە  مستقیم 
مانند کودکان، زنان، جوانان و... اصلی ترین و 
نظام  یک  مشروعیت  بحران  علل  شایع ترین 
در  رژیم  ناکارآمدی  بر  کە  می باشند  سیاسی 
برابر خواستە های مردم و جامعە استوار است. 
همچنین مقاومت قدرت سرکوب رژیم در برابر 
تغییر و عدم همراهی با روند توسعە سیاسی 
خواهد  مشروعیت  بحران  شکل گیری  زمینە 
و  حوزه ها  سایر  بر  آن  تاثیر  بحرانی کە  بود، 
سیاسی  سیستم  کارآمدی  عرصە  بە  بویژه 
نمایان خواهد شد و آن را زیر سوال بردە است.  
جامعە  وسیعی کە  شکافهای  و  بحران  این 
را  ایــران  مدرنیتە  بە  سنت  از  گذار  درحــال 
دیکتاتوری  و  ایدئولوژیک  نظام  مقابل  در 
بیش  در  ریشە  است،  داده  قرار  فقیە  والیت 
از چهل سال جنایت، نابرابری و تبعیض، فقر 
افراد  خون کشیدن  بە  و  سرکوب  و گرسنگی، 
این جامعە دارد کە هیچگاه رژیم و سران آن 
میل بە شنوایی صدای فریاد مردم و احترام بە 
خواستەهای برحق آنان را نداشتە اند. اقتصاد 
را  تولید  آن کمیت جای کیفت  در  ویرانی کە 
گرفتە و تورم زیاد و کسری بودجە از یک سو 
طرف  از  اقتصادی  شکن  کمر  تحریم های  و 
بازارهای  بە  دسترسی  محدودیتهای  و  غرب 
را  فقیە  دیگر سیستم والیت  از سوی  جهانی 
نە  است کە  روبرو کرده  شدیدی  بن بست  با 
توان جلو رفتن و نە راهی برای بازگشت دارد. 
بە  شرکتها  از  بخشی  تعطیلی  رابطە  این  در 
ناموت  تصور  قابل  غیر  افت  دلیل کمبود گاز، 
ایران کە  بازارهای  آمریکایی در  برابر  دالر  در 
بنا بە آخرین آمار منتشر شد در روز چهارشنبە 
با  برابر  دالر  یک  قیمت   ٢٠٢٢ دسامبر   ٢٧
نبود  و  بیکاری  است.  بوده  ناموت   ٤١،٨٣٠
افراد جامعە و بخصوص  برای  فرصت شغلی 
جوانان کە بعد از پایان تحصیل انتظار زندگی 
بە  دارند  را  خانواده  و  خود  برای  شایستەای 
است،  شده  تبدیل  واقعیت  از  دور  رویایی 
این  از محققان در  بە نظرات بخشی  بنا  زیرا 

یک  از  بیش  بە  سالیانە  ایران  جامعە  حوزه، 
ملیون شغل احتیاج دارد، این در حالی است 
کە نە تنها فرصتهای جدید شغلی در این حد 
ایجاد نشده است، بلکە بسیاری از فرصتهای 
بە  بودند  پذیر  امکان  گذشتە  در  کە  شغلی 
دلیل تعطیل شدن مکان های اقتصادی پایان 
می باشد  شرایطی  در  واقعیت  این  یافتەاند. 
کە انتظار می رود آمار جمعیت ایران بە حدود 
١٠٠ ملیون نفر برسد کە می تواند بە شدت این 
بحرانها بینجامد. فرار مغزها اصطالحی است 
کە برای خارج شدن افراد از کشور و پناهنده 
می شود  استفاده  دیگر  کشورهای  در  شدن  
امروزه در ایران و بنا بە آمار خارج شدن افراد 
تحصیل کرده و بە خصوص جوانان کە از آن بە 
"خونریزی فکری" یاد می شود، بسیار باالست.  
آب  کمبود  و  خشکسالی  اجتماعی،  تغیرات 
شده  ذکر  بحرانهای  شدت  علل  از  دیگر  یکی 
می باشد کە ناکارآمدی رژیم را در راستای رفاه 
نزدیک  آینده ای  در  جامعە  توسعە  و  مردم 
بیشتر نمایان خواهد کرد، زیرا بنا بە آمارهای 
داخل  در  ایران  خوراکی  مواد   ٪٦٥ شده  ذکر 
و خشکسالی  آب  و کمبود  خواهد شد  تولید 
مرزهای  از  ج  خار گریبان  بە  دست  را  رژیم 
خود خواهد کرد، از طرف دیگر توسعە یافتن 
زمینهای  محدودیت  و  شهرنشینی  جامعە 
کار  بە  روستاها  افراد  میل  کمبود  کشاورزی، 
باشد  بحرانی  دیگر  روی  می تواند  کشاورزی 
برابر آن کمر رژیم و سیستم اقتصادی  کە در 
شکست. خواهد  درهم  را  نظام  این  سیاسی 

  در کل می توان نتیجە گرفت کە این رژیم 
داده  از دست  را  و مشروعیت خود  کارآمدی 
این  پایان  بلکە  نیست،  نیز  اصالح  قابل  و 
معضالت در جامعە با پایان دادن بە سیستم 
ایدولوژیک والیت فقیە گره  خورده است و این 
پایان می تواند آغازی برای عبور از دیکتاتوریت 
مردم  ــای  آزادی ه و  ایــران  جامعە  کە  باشد 
تروریسم  تامین  و  خود  منفعت  قربانی  را 
است.  جهان کرده  در  امنیت  ثباتی  بی  برای 

حسام احمدی

شدە  فهم  قابل  نیز  عوام  برای  دیکتاتورها 
نمی توان  شنیدنشان  برای  گوشی  نەتنها  و 
بە  جامعە  عموم  طرف  از  عمدتا  بلکە  یافت، 
می شوند. گرفتە  تمسخر  بە  غالبا  و  چالش 

نادرست،  گزارش های  نظام هایی  چنین  در 
غیرواقعی،  اظهارنظرهای  و  نسنجیدە  مواضع 
بن مایە رفتارهای مسئولین نظام را شکل دادە 
و اگرچە هدفمندانە جهت اغفال افکار عمومی 
خوش  خود  در کلیت  اما  می شوند  بەکارگرفتە 
دیکتاتور  برابر  در  را  مسئولین  محض  خدمتی 
جنین  نتیجە  البتە  می کشد.  تابلو  بە  موجود 
تبلیغات غیر واقعی و فضایی بە کرات استعفا 
و برکناری مریخی را بە دنبال داشتەاست، تا بە 
زعم دیکتاتور و با قربانی گرفتن از مهرە خوش 
خدمت افکار عمومی را بە سمت و سوی چهرە 
بە ظاهر عدالت محور و قاطع دیکتاتور سوق 

دهند. هدفی کە جز وابستگان بە بیت دیکتاتور 
نمی کند. قانع  را  کسی  خوشبختانە  امــروزە 

و  گسیختە  افسار  تــورم  کە  شرایطی  در 
فقرمطلق نای نفس کشیدن را از جامعە ربودە، 
در شرایطی کە جامعە با کمبود دارو روبروست، 
بر  پیش  از  بیشتر  روز  بە  روز  درشرایطی کە 
سیل بیکاران افزودە می شود، گزارشهای وزیران 
و دولتمردان در مجلس و نهادهای نظامی از 
سیزدهم  دولت  پیشرفت های  و  موفقیت ها 
عجیب تر از پیش تکرار می شود. وزیر اقتصاد و 
رئیس کل بانک مرکزی از کاهش ٢٠ درصدی 
تورم سخن می گویند.  وزیر کشور از اجرای موفق 
اصالحات اقتصادی خبر می دهد، وزیر بهداشت 
و  انبوە  تولید  از  پزشکی  آموزش  و  درمان  و 
میان می آورد.  بە  دارو سخن  بازار  ساماندهی 
وزیر صنعت و معدن و تجارت در آشفتەبازار 

تولید خودرو  تاریخی  رکورد  از شکست  خودرو 
می گوید. درحالیکە گزارش مرکز آمار از کاهش 
مستمر مشارکت در بازار حکایت دارد، وزیر کار 
از ایجاد ٨٠٠ هزار شغل جدید در شش ماە اول 
سال گزارش می دهد. درشرایطی کە سهم ایران 
در اقتصادی جهانی بە واحدی بسیار کمتر از ١ 
درصد سقوط کردە، یک فرماندە نظامی اقتصاد 
ایران را در رتبە هجدهم اقتصاد دنیا می بیند. 
در حالیکە سیاست های مخرب رژیم تحریم های 
را  پتروشیمی  صنعت  بر  بەویژە  غرب  گستردە 
برابر  دو  فروش  از  نفت  وزیر  داشتە،  دنبال  بە 
برگردان  و  روحانی  دولت  با  قیاس  در  نفت 
از فروش خبر می دهد. همە دوالرهای حاصل 

کە  بزنگاهیست  و  دار  و  گیر  چنین  در 
دولت  جلسە  از  بعد  روز  مرکزی  بانک  رئیس 
یا  استعفا  دولــت  جلسە  در  آنکە  بــدون  و 

باشد،  جلسە  دستورکار  از  بخشی  برکناری 
می شود.  برکنار  خواند  باید  البتە  استعفا 
دینی اش  آموزەهای  خالف  بر  کە  رئیسی 
حقیقت  می بایست  و  می کند  تظاهر  بدان  کە 
را  تورمی  رکود  باشد،  تلخ هم  اگرچە  بگوید  را 
پیشرفت اقتصادی و وضع فالکت بار کنونی را 
می نامد.  شریف  شام  را  ایران  و  نادیدە گرفتە 
بە بیانی دیگر گویا از سیارەای دیگر پای بر کرە 
خبر  بی  موجود  واقعیتهای  از  و  نهادە  خاکی 
است. در روند خوش خدمتی همکیشان بە ولی 
و فقیە و رئیس جمهورش ارادت می ورزند، خیلی 
زود هم قربانی تبلیغات دروغین و نظام سرتاپا 
قربانیانی  می شوند.  اسالمی  جمهوری  مفسد 
چنین  از  فضایی  قوانین  و  سلطە  وجود  با  کە 
برکناری های مریخی هم بە وفور می توان شنید.

خالد درویژە
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گروههای نیابتی جمهوری اسالمی ایران 
)حزب اللـە لبنان( 

اسالمی  جمهوری 
برای اجرای استراتژی 
خود گروه های نیابتی 
حمایت  تحت  را 
و  آورده  در  ــود  خ
نیز  را  گــروه هــایــی 
است.  نموده  ایجاد 
در ادامە بە مهم ترین 
ــم.  ــ ــردازی ــ ــی پ ــ ــا م ــ ــروه هـ ــ ایـــــن گـ

حزب اللـە لبنان :   
از بسیاری جهات، لبنان کشوری ایدەآل برای 
طریق  از  انقالب  صدور  جدید  فرمول  آزمایش 
نظام   ،١٩٧٠ دهە  اوایل  در  بود.  نیابتی  گروه 
مسیحیان  سلطەی  تحت  کە  لبنان  سیاسی 
مارونی، سنی و شیعە بود، با مشکل روبرو شد. 
اصطالح  بە  دولت  از  اولیەای  نمونە  عنوان  بە 
ناموفق، لبنان گرفتار فساد، مجادلە بر سر سود 
تجارت مواد مخدر و سرانجام یک جنگ داخلی 
حسین  شاه  اینکە  از  پس  بود.  کامال گسترده 
در  را  )ساف(  فلسطین  آزادیبخش  سازمان 
سال ١٩٧٠ از اردن اخراج کرد، یاسر عرفات گروه 
فتح خود را بە جنوب لبنان و سپس گروەهای 
دیگر ساف انتقال داد. عرفات فهمید کە دولت 
ضعیف لبنان او را بە چالش نخواهد کشید، اما 
روی عقب راندن مسیحیان و تا حدی شیعیان 
مبارزان  برای  میلی  بی  میزبان  را  خود  کە 
مسلح و خشن نمی دانستند، حساب نمی کرد.

یک  شیعیان  فلسطین،  دخالت  بدون  حتی 
پذیرای  سیاسی،  و  اقتصادی  حاشیە  اقلیت 
مستضعفین  مــورد  در  خمینی  درخواست 
لبنانی  اعضای  دیگر  و  صدر  موسی  بودند. 
علی  نوشتەهای  با  خوبی  بە  نجف  حلقە 
و  اسالم  از  وی  متعارف  برداشت  و  شریعتی 
طفیلی،  صبحی  داشتند.  آشنایی  سوسیالیسم 
سخنگوی  نجف،  روحانیت  عضو  رادیکال ترین 

ثورات  او،  جنبش  بود.  شیعە  فقرای  پرشور 
یک  خواستار  گرسنە گان(،  )انقالب  الجیا 
با  و  لبنان  در  گسترده  کامال  سیاسی  انقالب 
تأکید ویژه بر توزیع مجدد فرقە ای ثروت بود.

با این وجود امام موسی صدر، روحانی کامال 
کاریزماتیک بود کە بە عنوان رهبر جنبش نوپا 
روحانی  سلسلە  یک  متولد  صدر  شد.  ظاهر 
سال های  بیشتر  اما  بود  لبنان  در  برجستە 
در  و  گذراند  ایران  در  را  خود  زندگی  آغازین 
آنجا با برخی از اولین پیروان خمینی از روابط 
نزدیک برخوردار شد. پس از بازگشت بە لبنان، 
تشکیل  را  امل(  )شراکات  امل  جنبش  صدر 
شاخە  یک  نیابتی،  نظریە  با  مطابق  کە  داد 
مصطفی  می داد.  تشکیل  را  نظامی  و  سیاسی 
و موسس گروه تشیع  انقالبی کهنەکار  چمران، 
و  کوبا  در  تروریسم  آموزش  و  ضدشاه  سرخ 
مصر بود، بە صدر در امور نظامی مشاوره داد. 
چمران کە در مرکز بین المللی مقاومت در برابر 
امپریالیسم، صهیونیسم، نژادپرستی و فاشیسم 
افراطی  با گروەهای  خوبی  روابط  و  بود  درگیر 
در  امل  اعضای  توصیە کرد  داشت،  فلسطینی 
همکاری  این  ببینند.  آموزش  فتح  اردوگاەهای 
مخفی در آوریل ١٩٧٥، بعد از یک حادثە آموزشی 
کە حدود ٣٠ سرباز کشتە شدند، فاش شد. یک 
سال بعد، عماد مغنیە و پسر عمویش مصطفی 
پیوستند.  فتح  آموزشی  اردوی  بە  بدرالدین 
از  یکی  کە  لبنانی  فرد  نقاش،  انیس  گفتە  بە 
جوانی  از  مغنیە  داشت،  عهده  بە  را  اردوگاەها 
را  چشمگیری  نظامی  و  سازمانی  مهارت های 
نشان داد. اندکی بعد، مغنیە تیپ دانشجویان 
جوان   ١٠٠ از  متشکل  گروهی  داد،  تشکیل  را 
جنگیدند. عرفات   ١٧ نخبە  نیروی  با  شیعە کە 

در آگوست ١٩٧٨، هنگام دیدار از لیبی، صدر 
در شرایط مشکوک ناپدید شد. با از دست دادن 
یافت.  آشکار  بە سرعت  امل  در  تنش ها  رهبر، 
نبی بری، یک وکیل سکوالر، سازمان را بە دست 

گرفت، اما اسالم گرایان درون جنبش فشار آوردند 
تا ایدئولوژی والیت فقیە را بپذیرند. موفقیت 
انقالب خمینی شکاف بین اصطالحا طرفداران 
صدر و خمینیست ها را کە بە شیعیان عمامەدار 
نیز معروفند، عمیق تر کرد. شیخ حسن فضل اللـە، 
روحانی برجستەای کە پس از سال ها اقامت در 
بە  اقامت گزید،  لبنان  در   ١٩٦٦ سال  در  نجف 
عنوان رئیس این گروه ظاهر شد. شیخ صبحی 
حسن  و  موسوی  عباس  حرب،  راغب  طفیلی، 
پیوستند.  این گروه  بە  افراد  سایر  و  نصراللـە 
حرب کە از ابتدای تعهد خود بە خمینیسم خبر 
می داد، رئیس کمیتە حمایت از انقالب اسالمی 
شد. در تابستان سال ١٩٧٩، وی و هیئت بزرگی 
از روحانیون بە تهران سفر کردند تا با چمران، 
وزیر دفاع، مالقات کنند. در همین حال، محمد 
منتظری کە با چمران بنیانگذار سازمان انقالب 
اسالمی تودەهای جمهوری اسالمی ایران  بود، 
انقالب  یک  آغاز  برای  را  ایرانی  داوطلب   ١٠٠
اسد  حافظ  وقتی  اعزام کرد.  لبنان  در  اسالمی 
سوریە، کە در آن زمان کنترل نسبی لبنان را در 
نقل در  را هنگام حمل و  آن ها  اختیار داشت، 
دمشق متوقف کرد، برنامەهای آنها خراب شد.

اکبر  علی  عهده  بە  لبنان  ــروژه  پ ــرای  اج
محتشمی پور، یکی از نزدیکان خمینی و طرفدار 
برجستە صدور انقالب بود. محتشمی پور کە بە 
سفارت  شد،  منصوب  دمشق  در  سفیر  عنوان 
جواد  دستورالعمل های  همراه  بە  را  خود 
نظامی  سیاسی-  کامال  عملیاتی  بە  منصوری، 
زیادی  بودجە  سفرا،  دیگر  برخالف  تبدیل کرد. 
دیپلماتیک  لباس  از  می شد  گفتە  و  داشت 
می کند. استفاده  نظامی  لوازم  انتقال  برای 

وی سخت تالش کرد تا چندین جناح کوچک، 
از جملە، الدعوه  لبنان ، االمال االسالمیە )امل 
دانشجویان  انجمن  اسالمی،  جهاد  اسالمی(، 
جنداللـە  حسین،  انتحاری  جوخە  اسالمی، 
)سربازان خدا( و سازمان جهاد اسالمی را متحد 
کند. مأموران سفارت سپاه و کارمندان سفارت 
برقرار  ارتباط  بقاع  دره  در  با طایفەهای شیعە 
امل  با جبهە  قوی تر  قبایل  در حالی کە  کردند. 
آل   - ضعیف تر  افراد  از  برخی  بودند،  همسو 
و  یونس  آل  توفالیس،  ال  طهاس،  آل  سعید، 
خمینی  اللـە  آیت  طرفداران  از   - موسوی  آل 
پیروی می کردند. محتشمی پور توانست تا سال 

آورد. را بدست  اللـە  ١٩٨٣ عنوان معمار حزب  
وزارت اطالعات و امنیت نماینده خود، حسین 
بە  را  چمران  محافظان  از  یکی  االسالم،  شیخ 
لبنان فرستاد. شیخ االسالم یکی از گروگانگیران 
در سفارت آمریکا بود کە بە عنوان دستیار امور 
سیاسی در وزارت خارجە خدمت می کرد. آیت  
اللـە منتظری شیخ محمد اسماعیل خالق را بە 
عنوان نماینده شخصی خود اعزام کرد. هجوم 
لنگرگاه  عنوان  بە  را  لبنان  اهمیت  نمایندگان، 
پروژه انقالبی جمهوری اسالمی نشان می داد. 
بود:  صریح  بسیار  مورد  این  در  محتشمی پور 
است.  ایران  حاکمیت  از  بخشی  اللـە  "حزب 
اسالمی  جمهوری  و  امنیتی  نهاد  اصلی  مولفە 
بیشتر  بسیار  اللـە  حزب  و  ایران  روابط  ایران، 
و  انقالبی  روابط بین یک جمهوری اسالمی  از 
ج از مرزهای آن است.  یک حزب انقالبی در خار

ساختار سیاسی و نظامی حزب اللـە: 
دولتی درون دولتی دیگر و در چارچوب امت  
بە  اللـە  حزب  نیابتی،  استراتژی  دنبال  بە 
بالهای  کە  شد  تصور  ترکیبی  سازمانی  عنوان 
آوردن  بدست  برای  آن  اجتماعی  و  سیاسی 
مشروعیت مردمی طراحی شده بود. حزب اللـە 
شیعە  فقرای  برای  جامع  رفاهی  سیستم  یک 
با  پزشکی  خدمات  سازمان  این  داد.  تشکیل 
آموزش  و  رایگان  آموزش  رایگان،  یا  تخفیف 
دبیرکل  موسوی،  عباس  داد.  ارائە  را  فرهنگی 
یک  شد،  منصوب  زود  خیلی  کە  اللـە  حزب 
تأسیس  بقاع  دره  در  را  برجستە  علمیە  حوزه 
کرد کە حسن نصراللـە، رهبر آینده آن، بە عنوان 
دانشجویان  گرفت.  قرار  آنجا  در  وی  محافظ 
آیندەدار با بورسیە بە ایران اعزام شدند. حزب 
شامل  را کە  خود  جمعی  ارتباط  سیستم  اللـە 
تلویزیونی  ایستگاەهای  و  رادیو  روزنامەها، 
عباس  شیخ  کە  همانطور  کرد.  ایجاد  است، 
مساجد  غرفەهای  "وقتی  کرد،  اشاره  موسوی 
متصل  تلویزیون  مدرن  غرفەهای  با  را  خود 
می توانیم  کە  است  لحظە  این  در  می کنند، 
نابرابرانە  سیستم  این  کنیم".  ایجاد  امت 
کە  بستری   - وابستگی  فرهنگ  تمامیت خواه 
را  خود  مقاومت  جامعە  توانست  اللـە  حزب 
چنین  کرد.  ایجاد  بگذارد،  بنیان  آن  براساس 
با  مذهب  ترکیب  از  فرد  بە  منحصر  ترکیبی 

پیاده  سربازان  مداوم  جریان  باعث  خشونت 
اذعان  موسوی  شد.  حزبغاللـە  فرماندهان  و 
اللـە،  حزب  عملیات های  همە  کە  داشــت 
بود  از طرحی  اقدامات بخشی  و سایر  نظامی 
گرفتن  دست  بە  برای  اسالمی  مقاومت  کە 
آغاز کرد. لبنان  در  تشدید جهاد  و  ابتکار عمل 

روند  بە  اللـە  حزب  ایرانیان،  توصیە  بە 
اولین  در  حزب  این  پیوست.  لبنان  سیاسی 
انتخابات خود در سال ١٩٩٢ میالدی، ١٢ کرسی 
پارلمان از ١٢٨ کرسی را بە دست آورد. اگرچە در 
نظرسنجی های بعدی، کرسی های حزب اللـە بە 
ترتیب بە ١٠ و ٨ کرسی سقوط کرد، اما در سال 
٢٠٠٨ مجددا رشد کرد و ١٤ کرسی بە دست آورد. 
نمایش حزب اللـە در انتخابات محلی نیز بسیار 
قابل توجە بود و در دهە ٢٠٠٠ بە طور متوسط 
اختصاص  خود  بە  را  از شهرداری ها  درصد   ٢٠
در  اللـە گرچە  حزب  سیاسی  فعالیت های  داد. 
برای  محافظتی  سپر  اما  بود،  بزرگ  خود  نوع 
شاخە شبەنظامی آن بود. همانطور کە یکی از 
محققان آن را خالصە کرد، "شما نمی توانید یک 
حزب سیاسی مشروع را برای حملە جدا کنید".

حزب  گسترده  زیرساخت های  از  یک  هیچ 
اللـە کم ارزش نبود. چندین بنیاد بزرگ ایرانی 
صدور انقالبی هزینە ها را تأمین کردند. کمیتە 
تاسیس   ١٩٧٩ مارس   ٥ در  کە  خمینی  امداد 
بود.  نقش  حیاتی صاحب  تالش  این  در  شد، 
می شد،  شناختە  عماد  عنوان کمیتە  بە  بیشتر 
می کرد،  تأمین  را  بودجە  از  عمدەای  بخش 
بنیادهای  طریق  از  اللـە  حزب  بە  کمک  اما 
و  اسالمی  انقالب  پــاســداران  سپاه  جدید، 
قرارگاه خاتم  آن،  و سازی  بازوی ساخت  حتی 
االنبیا بود. در طی سال ها، بودجە اصلی حزب 
را  رقم  این  فعلی  برآورد  بود.  متفاوت  اللـە 
است. شدە  اعالم  دالر  میلیون   ٨٠٠ حدود  در 

یک  بە  دولت  یک  داخل  در  دولت  ساختن 
ساختار حزبی کامال مستبد و کنترل شده احتیاج 
داشت. پس از فرآیند تلفیق، گروه های موسس 
تصمیم گیری  مشورتی  هیئت  توافق کردند کە 
)مجلس شورای القرار( حزب اللـە را اداره کند. 
و  وی  معاون  حزب،  دبیرکل  شامل  شورا  این 
پنج عضو عالی رتبە است. کنوانسیون عمومی 
از حدود ٢٠٠  مقام  االمام(، متشکل  )المؤتمر 
اللـە، شورا را انتخاب می کند. عالی رتبە حزب 

عادل درخشانی

انقالب ژینا، نقطه پایان فاشیسم 
ــە  ــک ــی ــال ح در 
ــوز خــیــابــانــهــای  ــن ه
کوردستان،  شهرهای 
بلوچستان،گیالن و دیگر 
از  گلگون  ایران   مناطق 
کە  است  جوانانی  خون 
دموکراسی  استقرار  برای 
انکارشده  ملی  حقوق  و 
دیکتاتور  دروغین  هیبت  خالی  دستان  با   اشان، 
بە  را  ژینا  انقالب  تا  بە چالش می کشند  را  دینی 
دموکراتیک ترین انقالب خاورمیانە تبدیل کنند، پسر 
شاه سابق ایران بە همراه  چند سلبرتی فارس زبان 
با توییتی مشترک فراخوان همبستگی و اتحادی 
را دادند کە نە نشانی از "ژن، ژیان، آزادی" داشت 
و نە انعکاسی از تکثر ملی و مذهبی ساکنان ایران.

انقالب  کە  است  قرار  گویا  آنان  دیدگاه  از   
دیگر  دیکتاتوری  بە  دیکتاتوری  یک  از  گــذار 
زندگی  کە  تمامیت خواهی  فاشیسم  و  باشد 
جهنم  بە  ایـــران   در  را  غیرفارس  و  ــارس  ف
بماند. باقی  سرجایش  اســت،  ــرده  ک تبدیل 

آزادی، برابرای و پلورالیسم روح دموکراسی است 
کە ضدیت اساسی با فاشیسم و تمامیت خواهی 
نوعی  بە  و  فاشیست ها  از  بسیاری  هرچند  دارد، 
"جیوانی  ایتالیایی،  فاشیست  فیلسوف  مریدان 
معرفی  دموکراسی  مخالف  را  خود  جنتلیە"  
دموکراسی  از  ناب تری  نسخە  از  بلکە   نمی کنند، 
مامور  و  دهنده  نجات  را  خود  و  می کنند  دفاع 
می دانند،  مردمشان  حقوق  و  آرزوهــا  تضمین 
مردمانی کە از منظر آن ها نە تمامی افراد جامعە 
می باشند. جامعە  از  ممتاز  و  خاص  قشری  بلکە 

بازتولید  یا  تولید  بستر  کە  ایده هایی  از  یکی 

فاشیسم را تشکیل می دهد رابطەای است کە تحت عنوان وحدت 
بین رهبر، دولت – ملت و مردم  ازآن یاد می شود. استداللی کە 
طبق آن رهبر خود دولت است و هرآنچە برای رهبر خوب است 
آنچە  کە مبارزان  مجازی  برای کشور هم مفید است. مانند 
در توییتر بدون اینکە محتوای توییت را تجزیە و تحلیل کنند 
برای آینده وحدت و دموکراسی ایرانیان آن را باز نشر کرده اند.

سوالی کە اینجا  قابل طرح می باشد این است کە  چرا باید 
سازماندهی  بە  قادر  نە  و  دارند  سیاسی  حزب  نە  کسانی کە 
اتحاد  مرکزیت  را  خود  هستند،  خودشان  والیت  در  نفر  صد 
ایده آل  دموکراسی  آن ها  نیت  آیا  کنند؟  معرفی  ایران  برای 
بە  اعتقادی  عمل  در  آیا  است؟  ایران  فردای  برای  فراگیر  و 
حقوق ملت های کورد، بلوچ، تورک، گیلک، عرب و …  دارند؟

غ از لوژیک باشد  پاسخ دادن صریح بە این سواالت شاید فار
ولی هر آنچە کە در گذشتە و در طول ماههای انقالب از فردی 
کە در صدد است خود را تنها آلترناتیو آینده ایران معرفی کند 
و هنوز هم مشخص نکرده است کە سیستم سیاسی مطلوبش 
و گروه هایی  فرد  آیا  گویاست.  است،  ایران کدام  آینده  برای 
کە هنوز هیچ قدرت و منصب رسمی در ایران ندارند و هیچ 
نقشە راهی را برای تضمین تحقق حقوق ملت های تحت ستم 
منصبی کسب کنند،  و  قدرت  فردا  اگر  نمی پسندند،  ایران  در 
باشند؟ داشتە  دموکراتیک  رفتاری  داشت کە  انتظار  می توان 

دموکراسی، اصطالحی قابل تفسیر و تعابیر گوناگونی از آن 
وجود دارد و این در حالی است کە دموکراسی تنها یک تعریف 
مشخص دارد. انتخابات بە اصطالح آزاد کە وحدت طلبان فضای 
مجازی آن را راهکاری برای تعیین سیستم سیاسی آینده ایران 
پیشنهاد می کنند، نمی تواند مفهوم واقعی و فراگیر از دموکراسی 
را ادا کند. این نوع دموکراسی کە در آن وجود قانون و نوشتەای 
برای ترسیم آینده سیاسی ایران و تشکیل یک ائتالف سیاسی 
ضرورت بە نظر نمی رسد، مقصدش مشخص است و درصدد  
کە  آنچە  هر  است،  دیگر  دیکتاتوری  سیستم  یک  بازتولید  
ضدیتی پایەای با انقالب ژینا و مطالبات مردم در خیابان ها دارد. 

وحدت مردم در خیابان ها و مناطق مختلف 
از  رهایی  برای  آن ها  همبستگی  و  ایران 
شر دیکتاتوری و تمامیت خواهی و رسیدن 
هرآنچە  است،  برابری  و  رفاه  و  صلح  بە 
فاشیستی  و  دیکتاتوری  سیستم  هیچ  کە 
بود. نخواهد  و  نبوده  آن  تأمین  بە  قادر 

مردم  از  فاشیستی  ایده  تعریفی کە یک 
و وظایفی کە برای این مردم تعیین می کند 
تنها  آن ها  دیدگاه  از  است.   تأمل  قابل 
هستند،  دارا  را  صفاتی صحیح  کسانی کە 
اعضای  یا  ــردم  م از  بخشی  می توانند 
تعبیری کسانی  بە  باشند.  جامعە   واقعی 
مردم  می کنند،  فکر  آن هــا  همچون  کە 
محسوب می شوند و همە این مردم  نظر 
دگر  و  دارند  مهم  مسائل  درباره  واحدی 
آن ها  همچون  آنکس کە  هر  و  اندیشیان 
صحیح  صفات  این  از  بری  نمی کند  فکر 
نامید. مردم  را  آن ها  نمی توان  و  است 

 دیدگاهی کە ما در اکثر رسانە های فارس 
زبان و سوشیال میدیای فارسی روزانە با آن 
برخورد می کنیم. کامنت و توییت نویسانی 
کە می کوشند بە عنوان نمونە مردم کوردستان 

را  جدا از جنبش کوردستان و احزاب آن تعریف کنند و اصرار 
دارند کە احزاب کوردستان کە ریشە در تاریخ، فرهنگ و بطن 
جامعە کوردستان دارند را غیر مردمی و جدا از مردم معرفی کنند.

بە  نزدیک  فکری  گرایش  نە  آن ها  منظر  از  مردم کورد   
خیابانهای  در  هستند کە  هم  نە کسانی  دارند،  احزاب  این 
و  خواست ها  زیرا  دهند،  شعار  و  داشتە  حضور  کوردستان 
نقطە  و  مشخص  مطالبەگرایانە،  کوردستان  مردم  مطالبات 
مردمانی  آنها،  مطلوب  مردم  است.   آن ها  آرزوهای  مقابل 
بعد  مذبوحانەای کە  تالش  شوند)  ساختە  باید  هستند کە 
است(  نداشتە  آن ها  برای  نتیجەای  هم  هنوز  سال  از صد 
مردمانی کە خواست سیاسی ندارند، دنبالەرو افکاری هستند 
باشند.  آن  خدمتکار  نوعی  بە  و  می شود  تزریق  مرکز  از  کە 
باطل  انقالب  اول  روزهای  از همان  ژینا  انقالب  افکاری کە 
کوردستان  قرن  یک  بە  نزدیک  و  کرد  اعالم  را  آن  بودن 
است. نکرده  سرخم  بی هوده،  تقالی  این  برابر  در  هنوز 

بدون شک یکی از ضرورت ها برای چیره شدن بر جمهوری 
اسالمی، تشکیل یک ائتالف رهبری برای سازماندهی مبارزات 
ساکن  ملت های  تمامی  کە  ائتالفی  یک  است.  ایران  داخل 
داشتە  را  و جایگاه مشخص خود  ببینند  آن  در  را  ایران خود 
شخص،  هیچ  و  نیست  مصادره  قابل  انقالب  این  باشند، 
تالشهای  کنند.  مصادره  را  آن  نمی تواند  گروهی  یا  جریان 
باشد،  مصادره  نیت  با  اگر  وحدت  ایجاد  برای  اینچنینی 
در  آن  اعتبار  تاریخ  مجازی  فضای  خود  خصلت  بە  توجە  با 
فراموش خواهد شد. روزه  حد یک خبر گذرا می باشد و چند 

برای تحقق دموکراسی واقعی در ایران، بە جای هیوالسازی 
تمامی  برای  برابر  حقوق  تحقق  خواهان  کە  جریان هایی  از 
تورک،  بلوچ،  هراسی،  کورد  جای  بە  هستند،  ایران  ساکنان 
را  هراسی  فاشیسم  باید  هراسی  تورکمن  گیلک،  عــرب، 
تقبیح  و  منع  آن  بازتولید  و  فاشیسم  باید  داد.  توسعە 
نیازمند  آینده  در  برابری  و  رفاه  و  صلح  شک  بدون  شود، 
دیگر. دیکتاتوری  یک  نە  است  دموکراتیک  سیستم  یک 

کیهان یوسفی
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»شهروند« 
مفهومی کە هویت ملی ملل تحت ستم  را در ایران هدف گرفتە

٥٢ تن اعدام، ٧ هزار تن بازداشت و ٢٩٠ 
کولبر کشتە و زخمی شدەاند 

در جریان انقالب ژینا 4٩ روزنامەنگار بازداشت کە ٢٢ تن از آنان زن می باشند

قبل  از خداحافظی

ایــران  اسالمی  جمهوری 
دستکم در سال 2٠22 میالدی 
٥٦٥ تن را به اتهامات مخلتف 
اعدام کردە است که ٥2 تن از 
میان  در  بودەاند.  کورد  آن ها 
اتهامات  به  که  تن   ٥٦٥ این 
مختلف و اکثر آنان به اتهامات 
تن   ٥ اعدام شدەاند،  سیاسی 
بودەاند  سال   ١٨ زیر  آنان  از 
جریان  در  اخیر  مدت  که طی 
ایران  مردم  انقالبی  خیزش 
محکوم  اعدام  به  و  بازداشت 
شدەاند. آمار و اطالعات نشان 
حکم  درصد   ٦٥ که  می دهد 
اعدام این افراد بهطور مخفی 
به دور از انظار رسانهها اعدام 
و احکام اعدام نسبت به سال 

مـــفـــهـــوم 
ــد«  ــرون ــه »ش
ــوق  ــق ح و 
ــدی  ــرون ــه ش
همزمان با پیدایش اولین دولت های 

ملی وارد ادبیات ملل شد. 
در  بار  اولین  شهروندی  حقوق 
با  و  فرانسه  در  میالدی   ١٧٩١ سال 
به  پادشاە  از  قدرت  انتقال  هدف 
معنا  این  به  شد.  تصویب  مردم 
از  مردم  جدید  نگاە  اساس  بر  که 
قانونی  جایگاە  به  بــودن  رعیت 
شهروندی ارتقا یافتند. البته با حفظ 
و  فردی  هویت  شاخصههای  همه 

جمعی شان.
شدە  طرح  هویت  مسئله  طبیعتا 
بعدها  فرانسه که  اساسی  قانون  در 
سرایت  دنیا  همه  به  و  شد  فراگیر 
کرد، حل و ذوب هویت های موجود 
نام  به  سیاسی  جغرافیای  یک  در 
»کشور« در هویت حاکم نبود. بلکه 
تاکید بر حفظ حقوق فردی و جمعی 
است  کشور  ساکنان  همه  )ملی( 
و  فردی  هویت  فاکتورهای  همه  با 

جمعی شان.

آرمان حسینی

حقوق  گفت  می توان  حقیقت  در 
هویت  نماد  بایستی  را  شهروندی 
جمعی دانست. چراکه بر اساس تعاریف 
موجود  هویت های  همه  موجود، 
به  واحد  ملت   – دولت  یک  قالب  در 
حقوق فردی و جمعی خود رسیدند و 
دولت، حقوق آنها را نمایندگی می کند.

با  که  است  مشخص  باال  تعریف 
ایران  در  ملت   – دولت  از  تعریفی که 
و ترکیه و دیگر کشورهای منطقه شد 

کامال برعکس بود. 
چراکه وقتی سیستم دولت- ملت در 
ایران اجرا شد نه حقوق و هویت رعایا 
آن  به شهروندی که در تعریف جهانی 
فردی  هویت  نه  و  شد  متحول  آمدە، 
و جمعی )ملی( ایرانیان حفظ و ارتقا 
یافت. بلکه سیستم تازە به قدرت رسیدە 
دیگر هویت های  ذوب  و  درصدد حل 
فردی و جمعی در هویت جعلی خود 
کرد که هیچ سنخیتی با هویت واقعی 
ملل ایران نداشت و هدفشان تاسیس 
نظامی به گفته خودشان مدرنی بود که 
همه را در قالب دولت – ملت ایران و 
مفهوم ایرانی بودن و حقوق شهروندی 
حل و ذوب کند. گفتمانی که همچنان 

و  است  مطرح  هوادارانش،  میان  در 
همه مردم ایران را با این عنوان خطاب 
جایگاهی  نه  که  عنوانی  می کنند. 
غیر  ملل  جمعی  و  فردی  حقوق  برای 
را  وجودشان  نه  و  است  قائل  فارس 
همچنان  بلکه  می شناسد،  رسمیت  به 

سیاست انکار را پیشه کردند.
به گفته مدافعان این گفتمان، همه 
به  والغیر.  و  هستیم  ایرانی  شهروند 
همانی  فردیتان  هویت  که  معنا  این 
است که نظام مستبد به عنوانی ایرانی 
تجویز کردە و زمانی جایگاهی خواهی 
شهروند  از  تعریفشان  تابع  داشت که 
باشی و بحث در مورد هویت جمعی 
ملل غیر فارس نیز که کال به مثابه تهدید 
شهروند  پس  است.  ملی شان  امنیت 
جز  چیزی  ایرانی،  موجود  گفتمان  در 
بودن،  اسالمی  جمهوری  تابع گفتمان 

نیست. 
گفتمان و نهایتا قوانینی که هویت و 
حقوق ملل غیر فارس را تهدیدی جدی 

علیه امنیت خود تلقی می کند.
ج از ایران نیز بسیارند کسانی    در خار
مرتجع  گفتمان  این  از  همچنان  که 
هرگونه  طرح  با  و  می کنند  حمایت 

مسئلهای دربارەی ملل غیر فارس گارد 
گرفته و فورا اتهام تجزیه طلبی را علم 

می کنند.
پذیرای  بایستی  ما  زمانی  پس 
و  حقوق  باشیم که  »شهروند«  مفهوم 
در  ما  )ملی(  جمعی  و  فردی  هویت 
ایران تصویب و تامین  قانون اساسی 

شوند. روشنتر بگوییم که کسی از لحاظ 
قانون و گفتمانی و ذهنی جرات نکند 
هم  با  همه  بلکه  بزند.  را  برتری  الف 
برابر  در  حقوقمان  و  هویت  حفظ  با 
که  است  روز  آن  باشیم.  برابر  قانون 
همه شهروند ایرانی و تابع قوانین آن 

نیز خواهیم بود.

در سال ٢٠٢٢ میالدی

گذشته ٨٨ درصد افزایش یافته 
حقوق بشری  سازمان های  است. 
سال  در  می گویند  کوردستان 
کوردستان،  در  تن   ٥2 گذشته 
شماری  که  گوناگون  بهاتهامات 
بودەاند،  زندانی سیاسی  آنان  از 
اعدام شدەاند. همچنین در سال 
2٠22 میالدی بیش از ٧ هزار تن 
از  تن  بازداشت شدەاند که ١٥٥ 
شدەاند.  محکوم  اعدام  به  آنان 
در ادامهی جنایت های جمهوری 
کاسبکار  و  کولبر   2٩٠ اسالمی، 
مستقیم  شلیک  پی  در  کــورد، 
نیروهای مسلح رژیم در مناطق 
از  را  مرزی کوردستان جان خود 
دست دادە و یا زخمی شدەاند. 

کمیتهی حفاظت از روزنامهنگاران 
مرز  بدون  گزارشگران  سازمان  و 
در  جهانی  مؤسسهی  دو  کــه 
هشدار  رسانهاند  آزادی  زمینهی 
صدر  در  ــران  ای رژیــم  ــد که  دادن
حقوق  ناقض  کشورها  تمامی 
است  بیان  آزادی  و  روزنامهنگاران 
روزنامهنگاران  زندان  عنوان  به  و 
حفاظت  می شود. کمیتهی  قلمداد 
که  کردە  اعالم  روزنامهنگاران  از 
از چین،  ایران در سال 2٠22 پس 
صدر  در  بالروس  و  ترکیه  میانمار، 
به  که  دارد  قرار  کشورها  تمامی 
مبدل  روزنامهنگاران  برای  زندانی 
از  زیــادی  شمار  اکنون  و  گشته 
کشور  این  در  روزنامهنگار  زنان 
زندانی اند. از طرفی دیگر سازمان 
گزارش  در  مرز  بدون  گزارشگران 
در  منتشر کردە که  خود  سالیانهی 
ابتدای قیام سراسری مردم ایران در 
پاییز امسال این رژیم به شیوەای 
خبرنگاران  و  روزنامهنگاران  وسیع 
این  در  است.  کردە  بازداشت  را 
گزارش آمدە که رژیم ایران تنها در 
یک ماە پس از قیام سراسری مردم 
زندانی  و  بازداشت  پی  در  ایران، 

زندان  سومین  به  روزنامهنگار   4٩ کردن 
تبدیل  جهان  روزنامهنگاران  برای  بزرگ 
سازمان  رئیس  دولــوار،  شدە.کریسوف 
خصوص  این  در  مرز  بدون  گزارشگران 
و  دیکتاتور  کشورهای  تنها  کردە،  اعالم 
بازداشت  به  اقدام  خودکامه هستند که 
و  می کنند  روزنامهنگار  کردن  زندانی  و 
از  مانع  و  مقابله  رژیم  این  با  باید  ما 
این اقدامشان شویم. این سازمان اعالم 

روزنامهنگار  در سال 2٠22 میالدی ٥٣٣  کردە 
در سراسر جهان بازداشت شدەاند که ٥٧ تن 
از روزنامهنگاران جان خود را از دست دادەاند. 
گرفته  گروگان  به  روزنامهنگار   ٦٥ همچنین 
مرز  بدون  روزنامهنگاران  از  تن   4٩ و  شدەاند 
حفاظت  است. کمیتهی  نامعلوم  وضعیتشان 
از روزنامهنگاران اعالم کردە است در بین این 
4٩ روزنامهنگار  که در جریان اعتراضات مردمی 

بازداشت شدەاند 22 تن از آنان زن هستند. 

جایزەی سیمون دوبووار بە یاد ژینا امینی بە زنان کوردستان و ایران اهدا می شود
از قیام »زن،  آنان  هیئت داوری جایزەی سیمون دوبووار اعالم کردە 
زندگی، آزادی« حمایت کردە و جایزەی امسال را به یاد ژینا امینی به 
زنان کوردستان و ایران اهدا می کنند. جایزەی سیمون دوبووار از سال 
2٠٠٨ میالدی هر ساله به کسی یا گروهی از مدافعان حقوق  بشر اهدا 
می شود. در بیانیهی هیئت آمدە امروز شعار »زن، زندگی، آزادی« توسط 
هزاران تن از معترضان زن و مرد را در بر می گیرد. این سازمان می گوید 
قیام زنان در ایران به سمبل آزادی همه ما مبدل گشته و ما این جایزە 

را به یاد ژینا امینی به زنان کوردستان و ایران اهدا می کنیم. 
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