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ارگان حزب دموکرات کوردستان ایران

مسئول مرکز اجرایی حزب دموکرات کوردستان ایران درخصوص وقوع زمین  لرزه در 
کوردستان ترکیه و سوریه و چندین شهر دیگر ترکیه و سوریه که به ویرانی و کشته شدن 

هزاران تن منجر گردید، پیامی منتشر نمود.
دموکرات  حزب  جانب  “از  نوشت:  خود  توییتری  صفحه  در  هجری”،  “مصطفی 
کوردستان ایران مراتب همدردی با خانواده و نزدیکان قربانیان و تمامی ساکنان آن 

منطقه اعالم داشته و برای مصدومان آرزوی بهبودی می نمایم”. 
و  ترکیه  کوردستان  ریشتر،   ٧.٨ قدرت  به  زمین  لرزه ای  بهمن ماه،   ۱۷ دوشنبه  روز 
سوریه و چندین شهر ترکیه و سوریه را به لرزه درآورد که به کشته شدن هزاران تن 

و مصدومیت دەها هزار نفر دیگر منجر و همچنین ویرانی عظیمی برجای گذاشت.
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دیدارسخنگوی
حزبدموکراتاز
دوموسسەآمریکایی

حزب  سخنگوی  عــزیــزی”،  خالد 
ادامه  در  ایران  کوردستان  دموکرات 
و  موسسات  شخصیت ها،  با  دیــدار 
دو  با  آمریکایی،  مختلف  نهادهای 
و  ــدار  دی کشور  ایــن  مهم  موسسه 

گفت و گو کرد.
“خالد  بهمن ماە،   ١٩ چهارشنبه  روز 
واشنگتن  “هیرتیج”  مرکز  به  عزیزی” 
روبینسون”،  “نیکول  از سوی  و  دعوت 
تحقیقات  زمینه  در  رتبه  عالی  محقق 
در امور خاورمیانه از موسسه “دیوس” 
خارجی  سیاست  و  ملی  امنیت  برای 
دموکرات  حزب  سخنگوی  از  به گرمی 

کوردستان ایران استقبال شد.
حزب  سخنگوی  دیــدار  ایــن  در 
دموکرات به جایگاە و تاثیرگذاری حزب 
جنبش کورد  خواستههای  و  دموکرات 
در کوردستان ایران به بحث و گفت و گو 
و  برنامه  جزئی  طور  به  و  پرداخته 
را  ایران  در  کورد  جنبش  دیدگاەهای 
مورد ارزیابی قرار داد. در ادامه وی به 
جایگاە اپوزیسیون ایرانی و همپیمانی 
مردم  خواست  که  آنان  یکصدایی  و 

ایران است، پرداخت.
دیدگاە  با  رابطه  در  عزیزی”  “خالد 
آمریکا  بــویــژە  غربی  کــشــورهــای 
سواالتی  مجموعه  ایران،  درخصوص 
“هیرتیج”  موسسه  از  و  مطرح کرد  را 
خواست در اینبارە شفافیت بیشتری را 
به مراکز قدرت در واشنگتن بدهند و به 
جمهوری  سرنگونی  داد  اطمینان  آنان 
اسالمی به نفع ثبات و امنیت منطقه 

و جهان است.
دیدار  این  از  روبیستون”  “نیکول 
برگزاری  برای  و  کردە  خشنودی  ابراز 
ابراز  آیندە  در  وسیع تر  نشست های 

امیدواری کرد.
در ادامه این دیدار سخنگوی حزب 
رییس  ــوس”  داک ــراد  “ب با  دموکرات 
عدالت  برای  آرام”  “اقیانوس  موسسه 
عزیزی”  “خالد  آن  در  که  کرد  دیــدار 
مسائل کوردستان و ایران را برای طرف 
دو  همچین  و  کرد  تشریح  آمریکایی 
طرف تصمیم گرفتن در سطحی وسیع 
ادامه  خود  گفت و گوهای  و  دیدار  به 

دهند.
رشیدی”،  “رحیم  ــدار  دی ایــن  در 
استراتژی  برای  گولد  موسسه  عضو 
همراهی  را  عزیزی  خالد  بین المللی، 

کرد.

مسئلهی  ایران،  در  کورد  مسئله 
باید  و  است  کورد  میلیون  چندین 
مشروع،  ما  مطالبات  شود.  مطرح 
انسانی و مقبولند. معتقدم اگر این 
و  بنگریم  کورد  مسئلهی  به  چنین 
ادامه بدهیم، دستاوردهایمان بیشتر 
خواهند بود. این مهم را نیز به یاد 
خواستههای  باید  باشیم که  داشته 
ما که مشروع و دموکراتیک هستند، 
مورد  به خوبی  نیز  ج  دنیای خار در 
همه  به  باید  گیرند.  قرار  استقبال 
کسانی که به مسائل کوردستان توجه 
می کنند، تفهیم کنیم که مطالبات ما 

بسیار پایهای و مشروع است...
کوردها خواهان حقوق ملی خود 
می باشند که در منشور جهانی حقوق 
بشر بر آن تاکید شدە و الغیر. پس 
با این وصف مطالبه حق تعیین سرنوشت یک مسئلهی داخلی کشورها نبودە و بخشی 
از حقوق بشر می باشد و بر همه دولت ها و سازمان  ها و شخصیت های که خود را مدافع 
حقوق بشر می دانند، الزم است که از خواستههای برحق ملت کورد دفاع کنند... بهطور کلی 
از منظر حزب دموکرات کوردستان ایران، حق تعیین سرنوشت عبارت است از این که مردم 

حس و باور کنند که خود حاکم بر سرنوشت خود هستند.
)د. عبدالرحمن قاسملو(
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سخنگوی  سخنرانی  از  چکیدەای  ــارە:  ]اشـ
کنفرانس  در  ایــران  کوردستان  دموکرات  حزب 
ابتکار  به  که  ایران"  در  انقالبی  گذار  "توانمندسازی 
شورای جمهوری خواه ایران در واشنگتن برگزار شد.[

خانم ها و آقایان!
این فرصت  در واشینگتون  امروز  خوشحالم کە 
آیندە  و  ایران  مورد  در  دوستان  با  تا  آمد،  پیش 
پانل  این  بحث  بە  آنجایی کە  تا  اصوال  و  ایران 
دوران  در  چە  رهبری  موثر  الگوی  است،  مربوط 

مبارزە و چە در دوران ادارە ایران صحبت کنیم.
پنج  بە  نزدیک  عمومی کە  خیزش  این  از  بعد 
ماە است در ایران شروع شدە و حاال کە فوکوس 
این  اول  فاز  است،  ایران  مسائل  روی  تمرکز  و 
مسئلە تا آنجایی کە بە مبارزات مردم ایران مربوط 
است، می توان گفت کە در عرض ٤٣ سال گذشتە 
این  و  داشتەایم  را  زیادی  فرودهای  و  فراز  ما 
خیزش عمومی در ادامە خودش فرصت های بسیار 
جنبش  چنین  قطعا  است.  ایجاد کردە  را  مناسب 
وسیعی چالش های ویژەی خودش را دارد و وظیفە 
در  احزاب سیاسی  علی الخصوص  رهبران سیاسی 
چنین شرایطی باید بر این اولویت باشد کە آیا ما 
می توانیم، در مقابل جمهوری اسالمی آلترناتیو ایجا 
کنیم؟ آیا بە صرف اینکە مردم علیە رژیم جمهوری 
اسالمی عصبانی هستند، شعار می دهند، اعتراض 
آیا  اما  است،  خودشان  طبیعی  حق  کە  می کنند، 
آسانی سقوط می کند؟  این  بە  نظام سیاسی  این 
مسئلە این است یک نظام سیاسی زمانی جدی تر 
بە چالش کشیدە می شود کە یک آلترناتیو سیاسی 
بە  پاسخ  همچنین  و  باشد  داشتە  وجود  برایش 
این پرسش کە اصوال پایەهای اساسی نظام آیندە 
ایران باید بر چە استوار باشد؟ یقین اینکە شکل 
نظام سیاسی ایران باید تابعی از شرایط جامعەی 
ایران باشد. ما نە تنها در ایران، بلکە در خاورمیانە 
نیز دموکراسی را تجربە نکردەایم. رنسانسی کە در 
ایتالیا شروع شد، دەها سال طول کشید تا دنیای 
بنابراین  شد.  نهادینە  آنجا  در  دموکراسی  و  آزاد 
راە حل برای ایران، ایرانی کە تجربە دموکراسی را 
نداشتە است، بسیار می تواند پیچیدە باشد، اما بە 
نظر من این ماموریت عملی است و تا جایی کە 
دموکرات کوردستان  حزب  و  مسئلە کوردستان  بە 
ایران مربوط است، ما تجارب و گذشتەی تاریخی و 
سند گرانبها در این بارە داریم. زیرا ما هیچ وقت در 
قبال چگونگی ادارە سیاسی آیندە ایران بی تفاوت 
نبودەایم. فرهنگ غنی مبارزاتی و نقش زندە یاد 
دکتر عبدالرحمن قاسملو، کە هم در میدان مبارزە 
و هم در میدان مذاکرە و هم در میدان کمک کردن 
بین وحدت سازمان های و احزاب ایرانی شخصیت 
واال و بسیاری جدی داشتند، میراث گرانبهایی برای 
ما بە میراث گذاشتە است. در جریان خیزش اخیر 
هم کە با قتل حکومتی ژینا امینی، دختر کرد کلید 
خورد، باز از کوردستان آغاز شد و بار دیگر ثابت کرد 
اسالمی  ادعاهای جمهوری  و  تبلیغات  علیرغم  کە 
بە  -چە  اپوزیسیون  صفوف  در  حتی  بعضی ها  و 
صورت منفرد و چە بە صورت سازمانی- مسئلەی 

ایران،  کوردستان  دموکرات  حزب  سخنگوی  عزیزی"،  "خالد 
در ادامە دیدار و گفت وگو با شخصیت ها، سازمان و بنیادهای 

مختلف جهانی، در واشنگتن با دو نهاد آمریکایی دیدار کرد.
النتوس سویت"  "کاترینا  دکتر  با  دموکرات،  سخنگوی حزب 
رییس موسسە "النتوس" در امور حقوق  بشر و عدالت و دکتر 
دورەای  میزگرد  کارزار  مشترک  ریاست  سیکوینزیا"  "کریستین 
بشر  حقوق  ناقض  قوانین  خذف  برای  مذاهب  آزادی  اجالس 

دیدار کرد.
"خالد عزیزی" در این دیدار در رابطە با نقض فاحش حقوق 

نشست  بهمن ماه،   ١٥ شنبە  روز 
حزب  ــواداران  هـ و  اعضا  تشکیالتی 
ایاالت  در  ایران  کوردستان  دموکرات 
عزیزی"،  "خالد  با حضور  آمریکا  متحده 

سخنگوی حزب دموکرات برگزار شد.
"خالد عزیزی"، در خصوص روند ادغام 
حزب دموکرات و تاثیرات آن مسائلی را 
مطرح نمود و از همە اعضا و هواداران 
حزب دموکرات در خارج از کشور خواست 
ایران  داخل کوردستان  مردم  همانند  تا 
برای تقویت صفوف حزب و رسیدن بە 
اهداف واالی ملت کورد در ایران، تالش 

و مبارزه کنند.
کنونی  شرایط  با  ارتباط  در  "عزیزی" 
ژینا  انقالب  از  بعد  ایران،  و  کوردستان 
اظهار کرد: "حزب دموکرات از آغاز انقالب 
با احساس مسئولیت تصمیمات درستی 
بە  خود  قدرت  تمام  با  و  نموده  اتخاذ 

و گفت وگو  بحث  بە  ایران  در  ستم  تحت  ملل  حقوق  و   بشر 
و  سیاسی  زندانیان  شمار  درخصوص  همچنین  و  پرداختند 
قرار دارند  اعدام  زندانیانی کە در معرض خطر  مذهبی کورد و 

اطالعاتی را ارائە کرد.
سخنگوی حزب دموکرات از این دوشخصیت درخواست کرد 
کە از طریق انتشار گزارشات و گفت وگو با مراکز حقوق بشری 
تا  وارد کردە  ایران  رژیم  بر  همە جانبە  فشار  جهانی،  در سطح 
تخلفات خود را متوقف کند و سعی شود کە رژیم ایران از مراکز 

حقوق بشر و سازمان ملل اخراج شود.
در بخش دیگری از این دیدارها، مسئلە پناهندگان و خطر 
حمالت رژیم ایران بر کوردستان و ضرورت توقف اینگونە حمالت 

مورد بحث قرار گرفت.
دو طرف درخصوص اقدامات و پروژه های مشترک در سطح 
و  ایران  در  بشر  حقوق  مسائل  با  مرتبط  و  جهان  و  آمریکا 

کوردستان، تبادل نظر کردند.
استراتژی  برای  گولد  انستیتوی  عضو  رشیدی"،  "رحیم 
بین المللی، سخنگوی حزب دموکرات کوردستان ایران را در این 

دیدارها همراهی کرد.

ادامە خواهد داد و موشکباران و ترور هیچوقت  آزادی  برابری و  برای تثبیت  مبارزه 
نتوانستە و نخواهد توانست کە حزب دموکرات را بە زانو درآورد".

آلترناتیو  تشکیل یک  بر  پایانی سخنان خود،  در بخش  دموکرات  سخنگوی حزب 
متشکل از همە ملت های ایران برای رژیم جمهوری اسالمی ایران تاکید کرد و گفت: 
"ایران آینده بدون مشارکت سایر ملت ها در قدرت، شاهد دموکراسی و آزادی نخواهد 

بود".

کورد نە تهدید، بلکە فرصت است. 
هر وقت از ایران و آیندە ایران صحبت می شود، 
میان  بە  تجزیە  و  ارضی  تمامیت  نظیر  مقوالتی 
ایران  از  شناخت  عدم  برآیند  و  زاییدە  می آید کە 
مسائل  از  شناخت  عدم  و  خــودش  کلیت  در 
ملیت های مختلف و اتنیکی در کوردستان و ایران 
بە دموکراسی معتقد  اگر همگان  است. درحالیکە 
و بە ادارە مشترک آیندە ایران و اصول و موازین 
چنین  باشیم،  معتقد  مشارکت  اصل  و  حقوق بشر 
خیزش  همچنانکە  نمی شوند.  طرح  اصال  مسائلی 
عمومی اخیر در داخل کشور بسیاری از این موانع 
بحث های  و  مشغلە  این  و  برداشتە  میان  از  را 
فکری  اتاق های  توطئەهای  و  کالسیک  آکادمیک 
دل مشغولی  بیشتر  متاسفانە  و  پاسداران  سپاه 
در  را  سازمانی  و  حزبی  تجارب  است کە  افرادی 
مبارزە کمتر داشتەاند، اما در داخل کشور ما دیدیم 
کە در تهران، تبریز، اصفهان در دفاع از کوردستان 
شعار می دادند و در کوردستان از وحدت، همکاری، 
جمهوری  علیە  عمومی  همبستگی  و  هماهنگی 

اسالمی سخن بە میان می آمد.
حال بە این پرسش بپردازیم کە رهبری مبارزات 
و نوع آلترناتیوی کە باید برای جایگزینی جمهوری 
اسالمی داشتە باشیم باید چگونە باشد؟ من برای 
آنان کە بە صورت فردی در دنیای مجازی و آنان 
از شخصیات سیاسی،  اعم  داخل کشور  در  نیز کە 
هنرمندان، ورزشکاران و... کە سعی می کنند در روند 
مبارزات علیە این نظام سهمی داشتە باشند احترام 
قائلم، ولی نمی شود ادارە یک کشور در دست افراد 
تشکل های  و  احزاب  وضیفەی  این  بلکە  باشد؛ 
آمریکا  در  مثال  عنوان  بە  است.  یافتە  سازمان 
عضو  برسد  قدرت  بە  اینکە  برای  میلیاردر  ترامپ 
حزب جمهوری خواە آمریکا شد، زیرا احزاب در قبال 
در  باستی  ما  عملکرد خود مسئولیت پذیرند. پس 
این مسیر و در این جنبش، کمک عامل تشتت و 

پراکندگی بیشتر نباشیم.
متاسفانە ما تا بە حال موفق نشدەایم کە یک 
آلترناتیو ایجاد بکنیم. اما من علیرغم اهمیت این 

موضوع بر این تأکید دارم کە هیج بدیل و آلترناتیو 
ج از کشور نمی تواند شکل بگیرد  در ایران و در خار
اگر واقعیات حال و آیندە ایران را مدنظر نداشتە 
و شعارها و برنامەریزی هایش مناسب و همسوو 
با شعارها و تحوالت داخل کشور نباشد. خود من 
دموکرات کوردستان  حزب  و  دارم  حزبی  فعالیت 
بە حال هیچ گاه نسبت  تا  تأسیس،  بدو  از  ایران 
مراحل  ما  و  نبودە  بی تفاوت  ایران  مسائل  بە 
بسیار مختلفی را گذراندەایم، رهبران ما زندانی و 
اعدام شدە و بسیاری از آنان در دنیای آزاد و در 
موشکی  متعدد  حمالت  شدەاند،  ترور  اروپا  قلب 
سپاه پاسداران را متحمل شدەایم؛ ولی این حزب 
توانستە است بە فعالیت خودش ادامە دهد و ما 
می دیدیم روز بە روز جوانان ایران از زن و مردم 
بە صفوف این حزب می پیوندند. پس ما بایستی 
جمهوری  اپوزیسیون  میان  در  را  سازمانی  ایدە 
ایدە  دنبال  نبایستی  بکنیم.  تشویق  اسالمی 
حزب زدایی باشیم. رهبری یا بگویم الگوی مناسب 
در  باشد  این  می تواند  حاضر،  حال  در  رهبری 
پروسەی ائتالف این احزاب و سازمان های مختلف، 
کدام ها می توانند این رهبری را را داشتە باشند؟ 
تا  ایران،  دموکرات کوردستان  حزب  عنوان  بە  ما 
آنجایی کە بە مرحلە نخست و چگونگی نشست و 
گفتگو بین احزاب و سازمان های مخالف جمهوری 
پیشینەی  از  نظر  صرف  است،  مربوط  اسالمی 
سیاسی تا آنجایی کە بە گفتگو و مذاکرە و نشست 
بە  ما  نداریم،  قرمزی  خط  است،  مربوط  باهم 
در چگونگی  قرمز  این خط  همە گوش می دهیم. 
نشست و گفتگو، برآیندی است از جامعەی ایران 
کە دموکراسی را تجربە نکردە است. دفاع از تمرکز 
دقیقا این می شود کە بایستی خط قرمز روی بقیە 
گذاشت. در نظام جمهوری اسالمی تا آنجایی کە بە 
مسئلە کوردستان مربوط می شود، تماما قرمز است 
و این فرهنگ حذف همدیگر و اصوال خط قرمز ها، 
در مراحل اولیە این پروسە بە ضرر چگونگی ایجاد 
ایران  در  تا  زیرا  بود.  خواهد  جنبش  این  رهبری 
تبعیض وجود داشتە باشد و تا این دیدگاە، بینش 

بە  تبدیل  تنوعات  با  و نگرش در چگونگی تعامل 
آلترناتیوسازی،  پروسەی  این  عمال  واقع شود،  امر 
یا الگو مناسب رهبری موفق نخواهد شد. جامعە 
است.  متنوع  و  ملیتی  چند  جامعەی  یک  ایران 
تمرکز بر مبنای نادیدە گرفتن ملیت های مختلف، 
گروەهای اتنیکی مختلف، مذاهب مختلف، دقیقا 
بە  و  شود  ایجاد  مرکزی  می شود،  این  نتیجەاش 
موزات این مرکز، یک حاشیەای هم وجود داشتە 
ما  بدهیم.  تغییر  را  این  می خواهیم  ما  و  باشد 
اگر می خواهیم تجزیەهراسی از بین برود، بایستی 
جذاب  تهران  اگر  بکنیم.  جذابش  را  کشور  ادارە 
و...  آذری ها  بلوچ ها،  کوردها،  نیست  الزم  باشد، 
گریز داشتە باشند. پس باید قبال کرد کە مشکالتی 
وجود دارد و، تهرانی کە ایجاد شدە منظورم شکل 
ادارە سیاسی کشور، چە در دوران پادشاهی تمرکز 
اسالمی  جمهوری  نظام  دوران  در  چە  بود  مطلق 
بە موازت تمرکز، استبداد دینی هم وجود داشت. 

حاال اصوال راەحل ما در مرحلە فعلی چیست؟ 
ما  باشیم.  داشتە  توافقی  مبنای  چند  بایستی  ما 
دموکراسی را تجربە نکردەایم، پس باید بر اساس 
عدم  جایگزین  را  تمرکز  مشترک  مبانی  بە  اعتقاد 
تمرکز کرد. یعنی با تقسیم قدرت براساس مشارکت 
را  دینی  استبداد  یا  استبداد  باید  تبعیض  بدون 
با دموکراسی و توافق جایگزین کرد و برای اینکە 
استبداد دینی در ایران دوبارە شکل نگیرد، بایستی 
و  سریح  اساسی  قانون  در  دولت  از  دین  جدایی 
دقیق درج شود و تمهیداتی کرد کە جامعە در مسیر 

سکوالریسم گام بردارد. 
تمامیت  از  نگرانی  یا  تمامیت خواهی  اصوال 
قدرت  تقیسم   و  مشارکت  با  باید  ایران،  ارضی 
را  توافقی  دموکراسی  اندیشە  بایستی  شود.  رفع 
در ایران بیشتر گسترش و توسعە داد و چرا من 
بیشتر از منظر کوردستان و مسئلە ملی دنبال راە 
این  جریان  در  است.  روشن  پاسخ  هستم؟  حل 
تعامل  عمومی،  انقالب  این  یا  عمومی،  خیزش 
ایران  بقیەی  با  پاسداران،  سپاە  یا  مرکزی  دولت 
کامال فرق داشت. در کوردستان مستقیما بە مردم 

تیراندازی کردە و دنبال انتقام از کوردستان بودند. 
بعد  آنزمان  ایران.  اسالمی  انقالب  از  بعد  حتی 
بود  شدە  مکانی  بە  تبدیل  کوردستان  انقالب،  از 
کە اغلب احزاب و سازمان های ایرانی در آنجا بە 
مبارزە خود علیە جمهوری اسالمی ادامە می دادند و 
دیدیم کە رژیم بە کوردستان حملە کرد. کوردستان 
آنزمان مکانی بود برای توسعە دموکراسی و اینکە 
را  مبارزە  این  همدیگر  با  بتوانند  مخلتف  احزاب 
ادامە بدهند، پس دوبارە ما دیدیم این انتقام را 
از کوردستان گرفتند.  جمهوری اسالمی سعی کرد، 
توجە افکار عمومی را روی مسائل مبارزاتی داخل 
از کشور  ج  خار در  بگوید  و  منحرف کند  را  ایران 
بە  دارد،  وجود  اسالمی  جمهوری  علیە  تهدیداتی 
رهبری  مقر  دفعە  چندین  کرد.  حملە  کوردستان 
احزاب  بقیەی  و  ایران  دموکرات کوردستان  حزب 
از  قرار گرفتند.  موشکباران  ایران هدف  کوردستان 
ایران  آێندەی  برای  را  ملیت ها  مسئلەی  نظر  این 
چطور  اما  تهدید.  نە  دید،  فرصت  عنوان  بە  باید 
رهبری  یک  ایجاد  با  عملی کرد؟  را  این  می شود 

مناسب کە تابعی از این واقعیات باشد.
دموکرات  حزب  طرف  از  خودمان  نوبت  بە  ما 
سیاسی  جریانات  این  تمامی  با  ایران،  کوردستان 
کە علیە جمهوری اسالمی مبارزە می کنند، آمادگی 
این مرحلە  را داریم. در  گفتگو مذاکرە و نشست 
وارد  بعد کە  نیستیم.  قرمز ها  این خط  بە  معتقد 
لحاظ  بە  شدیم  ایران  ادارە  تنظیم  چگونگی،  فاز 
قانونی وارد فاز توافقات می شویم. در آنجا جریانات 
مختلف می تواند راەحل های مختلف داشتە باشد. 
ما بە فدرالیسم معتقد هستیم ولی دلیل بر این 
فدرالیسم  مخالف  کە  نظراتی  بە  ما  کە  نیست 
گوش  دارند،  وجود  کە  دیگر  نظرات  یا  هستند، 
بگویم  مطلقا  ما  نیست کە  دلیل  این  بە  ندهیم. 
این باید حل مطلق باشد. حل مطلق وجود ندارد 
ماست،  حل  راە  این  ملیتی.  چند  جامعە  یک  در 
مذاکرە  قابل  گفتگو،  قابل  می تواند  حل  راە  این 
اگر ما بە اصول اصلی دموکراسی، جدایی دین از 
دولت، مشارکت، حقوق بشر و عدم تبعیض معتقد 
باشیم. پس امیدواریم حداقل این نشست ها، این 
گفتگوهای کە ما داریم، بتواند در این مسیر کمک 
کند، زیرا یک جنبش، یک اعتراض، یک تظاهرات 
پیدا  ادامە  رهبری  بدون  همیشە  برای  نمی تواند 
هدایت  نمی شود  رهبری  بدون  را  انقالب  کند. 
بە  فکرکردن  موازات  بە  کە  امیدواریم  ما  و  کرد 
ایران در مورد  آیندە  چگونگی ایجاد رهبری، برای 
این  آنهم  ایران هم صحبت کنیم.  ادارە  چگونگی 
است کە انقالب یک فاز است، یک مرحلە است، 
یک نظام را از بین می برد، ولی کل مسئلە نیست. 
نظام پادشاهی از بین رفت، ولی ما نتوانستیم بە 
مسائل  روی  احساسی  و  انقالبی  جو  این  موازت 
ایران صحبت کنیم. این مشکالت انقالب ها  ادارە 
آمد.  سرش  بالی  چە  انقالب کمونیست ها  است. 
پس اگر بە موازت دوران گذار مسئلە چگونگی ادارە 
کشور در دستور کار نباشد، طبیعتا آیندەاش همین 

خواهد بود کە ما در ایران دیدەایم.  

ترسازتجزیەطلبیباسهیمکردنملیتهایایرانیوتقسیمقدرتازمیانمیرود
نەتمامیتخواهی

خالدعزیزی:بایدسعیبرآنباشدرژیمایرانازمراکز
حقوقبشروسازمانمللمتحداخراجگردد

خالدعزیزی:ایرانآیندهبدونمشارکتسایرملتهادر
قدرت،ایراندموکراتیکوآزادنخواهدبود

خالدعزیزی:
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تاریخ  در  کوردستان 
بە اثبات رسانده کە قلب 

مبارزه بوده و است.
قتل  با  ژینا  انقالب 
کوردی  دختر  حکومتی 
دیری  و  ــورد  خ جرقە 
ایران و جهان  تا  نپایید 
و  او  مظلومیت  ــە  ب
ددمنشی رژیم جمهوری 
کنند.  ــان  اذع اسالمی 
بر  اجتماعی  مصائب  و  مردمی  مطالبات  انباشت 
روی یکدیگر، از سلب آزادی و حقوق پایە گرفتە تا 
ناتوانی در تامین معاش در زندگی روزمره، ثمرات 
طول  اندی  و  چهل  با  دینی  دیکتاتوری  چنبرەی 
و  نفت  و  از گاز  مملو  بود  بر سفره کشوری  عمر 
معادن حیاتی دیگرش، آنهم بی هیچ ثمری برای 
مردم. انباری باروت در انتظار شعلەای ماندگار با 

نام دختر کورد، ژینا امینی.
خیزش  از  ماه  چندین  سپری گشتن  با  اکنون 
عزیزانی  و  جوانان  جاری شدن خون  و  سراسری 
کە تنها گناه شان آزادی و حیاتی بدیهی بود، تاریخ 

هرگز بە پیش از انقالب ژینا باز نخواهد گشت.
برآورد پژوهشی از انقالبات سده اخیر مبین این 
مردم  رضایت  عدم  صورت  در  است کە  واقعیت 
سە  با حضوری  تنها  خود،  حاکمان  از  یک کشور 
درصدی می توان بر تغییر حاکمیت مهر تایید زد و 
آن را بە شکلی متنوع بە حکومت دیگری واگذار 
کرد. این در حالی ست کە در آمارهای متفاوت از 
دریچەهای گوناگون، مردم ایران با اکثریتی قاطع 

خواهان تغییر حاکمیت بوده و هستند.
فرض بر جمعیت آماری اگر تاکنون ٨٥ میلیون 
مبنا  همین  بر  بدانیم،  در کشور  جاری  نفوس  را 
می توان با اطمینان گفت کە ٢ تا ٣ میلیون نفر با 
حضور قاطع می تواند حکومت اسالمی تحمیلی را 
از ریشە برکندە و بە روشی نوین جامعە را اداره 
کنند. اما چنین نشد و نشدنش را باید در مجالی 

دیگر بە کالبدشکافی نشست.
حال با گذشت زمانی غیر منتظر از انقالب ژینا 
و فراز و نشیب هایی کە شاهد آن بودیم، می توان 
بە گذر از این فرآیند پرداخت، عبوری چند الیە با 
تحلیل های متفاوت با نتایجی نزدیک بە واقعیت 

موجود در جامعە امروز ایران.
کارل پوپر در کتاب "زندگی سراسر حل مسئلە 
سە  پدیده  یک  تکامل  است  باور  این  بر  است" 

دانشجو یا کسی کە خواهان فراگیری دانش و 
علم است در جوامع مختلف از  پایگاە اجتماعی، 
فرهنگی و حتی سیاسی مهمی برخوردار است 
باعث می شوند کە دانشجو  پایگاەها  و همین 
بر دوش بکشد و در  را  در جامعە رسالت های 
و  بی تفاوت  جامعە  تغییرات  و  رویداد  برابر 
سهل انگار نباشد، در واقع زمانی کە کسی پا بە 
مرحلە دانشگاە و مراتب عالی علمی می گذارد 
خواستە و ناخواستە جامعە مجموعەای تکالیف 
وظایفی  می کند.  تعریف  او  برای  را  وظایف  و 
از آن ها با طبیعت کار  کە احتمال دارد بعضی  
دانشجویی و موقعیتی کە دانشجو در آن قرار 
دارد هیچ سنخیتی نداشتە باشند، اما این خود 
وظایفی  و  تکالیف  می باشد کە  بودن  دانشجو 
ج از  محدودە وظایف و کار روزانە را برایش  خار

ایجاد می نماید.

اگر طبق واژە و اصطالح دانشجو ما وظایفی 
را برای محصالن و یابندگان علم و دانش عالی 
و کسب  تحصیل  از  غیر  نباید  بگیریم،  نظر  در 
دانش هیچ توقع و انتظاری را از دانشجو داشتە 
باشیم، ولی آیا واقعا دانشجو فقط وظیفەاش 
کسب علم و دانش است یا در کنار این وظیفە 
اصلی وظایف و رسالت دیگری نیز بعهدە دارد؟ 
فرمول های  و  مطالب  صرف  علم  و  دانش  آیا 
است کە در کتاب ها خواندە می شوند یا اینکە 
داخل  برای  می باشند  دروازەای  مطالب  این 

شدن بە دنیای دیگر؟ 
پیش  باید  ما  سوالی  چنین  بە  پاسخ  برای 
فراگیری علم  از هر چیزی کانتکست و محیط 
و دانش دانشجویان را بررسی کنیم کە متوجە 
بشویم کە آیا چنین محیط و فضای کە دانشجو 
آرام و مناسبی برای  در  آن قرار گرفتە محیطی 

اندکیصبر،سحرنزدیکاست

رسالتدانشجودرجامعە

باگذشتبیشازیکقرنازاستبداد
درایرانمبارزاتملتکردبرایرهایی

راسخترشدەاست

)بیانیهی مرکز همکاری احزاب کوردستان ایران در رابطه با 
سالروز پیروزی انقالب ١٣٥٧(

مرحلە را شامل می شود، آغاز و انجام و نتیجە کە 
هر کدام زمانی مختص بە خود را می طلبد. پدیده 
آغاز  دختر کورد  این  تراژیک  مرگ  با  ژینا  انقالب 
را طی کرد.  تاثیر گذار  انجامی بە غایت  گردید و 
زمانی  وهلە  دراین  بگوییم  نیست کە  ارتباط  بی 
هنوز در مرحلە انجام این واقعە تاریخی هستیم 
و بە نتیجە اندیشیدن شاید اندکی زود باشد، اما 
شکل گیری  نیت  بە  تاریخی  و  اجتماعی  پدیده 
پدیده  این  از  نتیجە گرفتن  و  می شود  آغاز  تازه 

بی تردید بخشی از بدنە اصلی ساختار آن است.
حضور نیروهای جوان و مردمی با تشکل های 
خودجوش بر مبنای همان معضالت اجتماعی کە 
پیشتر بدان اشاره شد تنها حاصل یک تفکر بود. 
تفکری بر این چارچوب کە تعبیر عامیانە آن؛ یک 

دست صدا ندارد، است.
جغرافیای  در  اجتماعی  تحوالت  و  اخیر  سده 
با  حکومت ها  نموده کە  آشکار  همگان  بر  ایران 
تحزب کینە دیرینی داشتە و این مهم بە شهادت 
و  داشتە  زندەای  حیات  در کوردستان  تنها  تاریخ 
بودن  تپنده  موجب  هم  خصیصە  همین  دارد. 
این  بر  دال  شواهد  و  بود  در کوردستان  انقالب 
بە  را  زنده  قلب  این  صدای  نیز  جهان  است کە 
واضح  لیک  آورد.  زبانش  بر  و  شنید  خود  گوش 
ملیت های  تمام  شامل  این حق  است  مبرهن  و 
و  خود  آینده  برای  جغرافیاست کە  دراین  حاضر 
سپس آینده ایران طرحی نوین در قدح انداختە 
و بە آن امیدوار باشند تا بعد از حکومت منحوس 
زیبای  و  آرام  روزهای  بە  اسالمی  جمهوری  دینی 

آینده گام نهند.
حوزه  در  تاثیرگذار  و  آشنا  نام های  و  چهره ها 
رسانە در این ایام با تالش روزافزون خود در خارج 
از کشور، فردی یا گروهی با نشست های متنوعی 
کە شاهد آن بودیم هر کدام صدایی بودند تا بە 
آینده بتوان امیدوار بود کە می شود بە شنیدن و 

جدی گرفتن این صداها دل بست.
بە  مبرمی  نیاز  بالشک  انداختن  در  نو  طرحی 
بە  می توان  اجماع  دراین  و  دارد  صدایی  چند 
دراین  احزاب  دیرینە  تجربە  کە؛  گفت  قاطعیت 
است.  پایبندتر  و  نزدیک تر  شدن  عملی  بە  میان 
یک  چنبره  در  قدرت  نیست کە  تعبیر  بدان  این 
گروه خاص بودە و دیگران از آن بی نصیب باشند، 
تعریف حکومت در عصر امروز نگاهی متفاوت از 
ساختار کالسیک خود را می طلبد و تحزب با تجربە 
پروسە های  در  انداختن  پوست  کە  خود  دیرین 

بە  جای  در  تنها  یا  می باشد  دانش  فراگرفتن 
اسم دانشگاە مجموعە افرادی را دور برنامەای 
هدفمند جمع کردەاند و آنچە بە سود آموزش 
دهندگان و ارگانهای باالتر از آنهاست در پروسە 

تعالیم و یادگیری قرار می گیرند؟
اگر بە شیوەای علمی و آکادمیک بە وظایف 
واقعیت های  بە  بپردازیم،  دانشجو  تعهدات  و 
غیر از  آنچە می رسیم کە از سوی نهادهای حاکم 
بر دانشگاە طراحی شدەاند و با در نظر گرفتن 
طبیعت  و  نوع  گوناگون،  جوامع  واقعیت های 
این وظایف نیز متفاوت می باشند، پس باید در 
این رابطە جوامع را بە دو دستە اصلی جامعە 
باز و دمکراتیک و جامعە بستە و غیردمکراتیک 

تقسیم کنیم.
بررسی  در  اصلی  جامعە  نوع  دو  با  حال کە 
و  وظایف  روبرو هستیم،  دانشگاهیان  وظایف 

تکالیف دانشجویان این دو جامعە با تفاوت و 
اختالف بنیادی روبرو می شوند؛ یعنی وظیفەی 
دانشجوی کە در جامعەای باز و دمکراتیک کسب 
جامعەای  در  دانشجوی کە  با  می کند  تحصیل 
می باشد،  علم  جویندە  غیردمکراتیک  و  بستە 
برخی  وظایف،  در  تفاوت  این  است.  متفاوت 
سوی  از  و  می شوند  حاشیە کشیدە  بە  اوقات 
کشیدە  برایشان  نامتعارف  تصاویری  حاکمان 
نوع  در  بیشتر  حاالت  این  البتە  کە  می شود 
جامعە بستە کاربرد دارند نە جامعە باز. در واقع 
هر دو تعامل همسان و یکسان می باشند، ولی 
یکی بە نفع افراد و دمکراتیک شدن بنیادهای 
اصلی  جامعە و یکی بە نفع حاکمان و صاحبان 

قدرت و بە ضرر افراد و جامعە می باشد.
وظیفەاش  تنها  اصل  در  دانشجو  اینکە 
کە  است  کلی  موضوعی  هست،  علم  تحصیل 

را  خود  توان  تجربە  دراین  است  زمانی  مختلف 
آزموده و باید بدان اعتمادی متفاوت داشت.

کوتاه سخن آنکە بە تعبیر من با توجە بە سوابق 
باید بە اجماع آن  از تجربە تاریخی،  و شواهدی 
از  ثبات، متشکل  با  امیدوار بود یک هم اندیشی 
اندیشمندان حوزه سیاست است کە توان و اراده 

اجرایی در برنامە آنان مشهود باشد.
ائتالف؛ همبستگی برای آزادی و برابری در ایران 
با توجە بە تجربە تاریخی کە از سر گذرانیده و هر 
یک از آن احزاب و تشکالت ریشە در خواستهای 
مردمی دارند، این امید را در دل بخش عظیمی 
زنده ساخت کە می توان بە آیندەای عاری از تنش 
دلخوش بود تا گام بە گام بە جامعەای ایدەآل بر 
مبنای واقعیات دست پیدا کرد. تشکلی بر ساختە 
از خواست ملیت های این جغرافیا و احزابی نام 
برپا  دیرینە  آشیانەای  خود  مردم  دل  در  آشنا کە 
و  مجاز  بە  محبوبیت شان  تاریخ  بە گواه  و  کرده 
خود  مردم  را کنار  واقعی  روزهای  و  نبوده  رسانە 

رقم زدەاند.
امید است کە خوان اول با فراز و نشیب هایش 
بە انجام رسد کە خود بهایی گران را شامل است. 
و  چهل  در  شیعە  حکومتی  مطلق گرای  روحانیت 
دیرینەی خود جامە  آرزوی  بە  اندی سال گذشتە 
عمل پوشانیدە، اکنون تمایلی بە رها ساختن این 
دزدی اش  و  چپاول  و شهوت  ندارد  نعمت  سفره 
با  بلکە  ایران،  نە مردم  لیک  ناپذیر است.  سیری 
توجە بە خیزش مردمی و عدم مشروعیت نظام از 
دید مردم، جهان نیز بە دنبال گزاره هایی است تا 

از این نظام عبور کند.
بە  روسیە  تجاوز  در  نهان  و  آشکار  مشارکت 
اوکراین، ایجاد ناامنی در خاورمیانە و فاکتورهای 
بسیاری کە اخیرا باید شواهد حضور رهبر جدید 
القاعده، سیف العدل را نیز بە آن افزود، می تواند در 
کنار فعالیت مشکوک هستەای جمهوری اسالمی 

مولفە های عیانی برای تصمیم نهایی غرب باشد.
از آن سو مردم بی دفاع با سینە های سپر کرده 
و انگیزەای انقالبی برای تحقق آرمان هایشان در 
دل  در  تا  می ایستند  حاکمیت  جبار  مقابل گلولە 
این سرزمین هم جایی برای والیت مطلقە فقیە 

باقی نماند.
حاصل چهل سال جنایت، نە جایی برای رفتن 
و نە امیدی برای ماندن است. تنها صبح امیدی 
است برای مردمی کە جان و روح و جوانیشان را 

نثار راه آزادی سرزمین شان کردند.

بحث  و  تردید  جــای 
نیست، ولی آنچە اصل 
این  ــت  اس مــوضــوع 
ماحصل  کە  می باشد 

این پروسە سود همگانی 
است یا تنها  قشر مخصوصی از جامعە از نتایج 

آن سودمند می شوند؟ 
وظیفە کسی کە  جوامع،  تقسیم  بنابە  پس 
در جامعە تحت ستم حاکمان ظالم و مستبد 
یادگیری  و  علم  تنها کسب  می باشد،  دانشجو 
نیست کە  موضوعات کلیشەای  از  دستە  آن  و 
نشان  را  آنها  از  توهم آمیز  و  مبهم  تصاویری 
جریان  در  باید  تحصیل  کنار  در   بلکە  دادەاند، 
اصلی  نقش  جامعە  دمکراتیک کردن  و  رهایی 
و تٲثیرگذار را ایفاء نماید و خط خود را از  خط 
دانشجوی جدا کند کە هدفش خدمت کردن بە 
منافع دستە و گروهی است کە منافع شخصی 
با  و  کورکورانە  اینکە  یا  می کنند  حفظ  را  وی 
از وظایف  بردگی صفت  رویکردی متعصبانە و 

اصلی خود فاصلە گرفتە است.
برخورد  و  منطق  کە  دانش  و  علم  شالودە 
تفسیر  و  می باشد  گوناگون  مسائل  با  نقادانە 
منطقی از زندگی این است کە هر انسانی باید 
تهدیدی  و  فشار  بدونە هیچ  و  آزاد  فضای  در 
پس   انتخاب کند،  را  خود  زندگی  روش  و  راە 
کسی کە در راە علم و دانش گام برمی دارد اگر 
نام  نمی تواند  باشد  نداشتە  باور  اصل  این  بە 
را یدک بکشد و بی تفاوت بودن در  دانشجو 
پشت  خود،  همنوعان  و  خود  سرنوشت  برابر 

کردن بە جوهر و اصل دانشجو بودن است. 
بنابە آنچە گفتە شد، در این مرحلە حساس 
تحت  و  می کنند  و کوردستان سپری  ایران  کە 
ئازادی"  ژیان،  "ژن،  شعار  و  ژینا  انقالب  نام 
خیزش سر گرفتە، وظیفە تک تک افراد جامعە 
برخورد انقالبی با حاکمان مستبد رژیم آخوندی 
نقش  باید  دانشجویان  راە  این  در  و  می باشد 
کلیدی و راهبردی را ایفاء کنند و از دامهای کە 
عوامل رژیم در جامعە تنیدەاند خود را برهانند 
تحت  مردم  برای  را  زندگی  از  تازەای  تصور  و 
و  بیاورند،  ارمغان  بە  ایران  و  ستم کوردستان 
نتواند  موقع حساسی  چنین  در  دانشجوی کە 
راهبردی عمل کند و در برابر مسائل و ستم های 
کە می بیند و احساس می کند بی تفاوت باشد، 

شایستە نام و عنوان دانشجو نیست.

بابک ناصری

جمال فتحی

مردم مبارز و بپاخاسته ی کوردستان!
ملیت های تحت ستم و هم میهنان گرامی!

انقالب بهمن ١٣٥٧ خورشیدی، قیام درد و رنج و اعتراضات انباشتە شدەی خلق های ایران 
علیە دیکتاتوری ستم شاهی و تداوم فرایند مبارزە برای تحقق آزادی، حق طلبی، دمکراسی و 

رهایی از چنگ دیکتاتوری بود.
تجربەی تاریخی نیم قرن استبداد سلطنت پهلوی با برساختن دولت-ملت ایرانی در بستر 
نظم "ترس مطلق جهان شرق" کە بر مبنای انكار وجود و سلب اراده  ملیتهای غیرفارس و در 
امتداد آن حذف فیزیکی آنها بنا نهادە شدە بود، منطقا با تمرکز قدرت در تمامی حوزەهای 
سیاست و اقتصاد بە واسطەی تاسیس تک حزب حکومتی، و در عین حال سرکوب نظامی 
دیگر  انکار/تحریف همەجانبەی  و  عریان  بازتولید سیکل خشونت  جز  دستاوردی  "دیگری"،  
را  را در پی نداشت و پیشاپیش عرصەی اجتماعی  آزادیخواهی  هویتهای ملی و جنبشهای 
بە حیات فاقد امر سیاسی سوق داد. اما با تداوم این رویکرد، از سویی تضادهای گفتمانی 
ناسیونالیزم تمامی خواه ایرانی کە همزمانی خواستگاه دینی و اسطورەای را در سر داشت، و از 
سوی دیگر مقاومت ملیتها با سرکوب محض حکومتی، شکاف طبقاتی و تبعیض ها ... مواجە 

بود، حیات سیاسی دستگاه استبداد را بە نقطەی پایانی رساند.
با  را داشت، و  آغاز استبداد پهلوی  از  تاریخ سیاسی پیش و پس  کوردستان کە تجربەی 
مقام  در  را هم  مهاباد حافظەی جمعی سوژەی کوردستانی  در  تاسیس جمهوری کوردستان 
نظر و هم در مقام عمل توسعە بخشیدە بود، هموارە در فرایند سرکوب و مقاومت بە مثابە 
امری ناهمخوان بر پیکر نظم برساختەی استبداد نوین جمهوری اسالمی باقی ماند و هیچگاە 
اجتماعی-سیاسی،  تاریخ  از  برگرفتە  این ویژگی  بازنماند.  از چرخەی مبارزەی هویت خواهانە 
مهمترین عامل موثر حضور پررنگ کوردستان در انقالب ٥٧ بود، بە همین دلیل در فاصلەای 
بسیار کوتاه مجددا بیشینەی جامعەی کوردستان زیر نظر احزاب سیاسی کوردی سازماندهی 
و  عاملیت زیست-سیاست کوردستان  ایفا کرد.  برجستەای  در عرصەی عمومی نقش  و  شد 
بافت فرهنگ مبارزەی سیاسی برخاستە و سلطە فرهنگ دمکراسی و تکثرگرا مشخصەهای مهم 

بودند کە از آن دورەی تاریخی تاکنون همچنان در صحنە بودە است.
در نبود تجربەهای همسان یا مشابە و در شرایط ضعف و افول مدرنیسم در فرهنگ سیاسی 
از درون شکاف هویتهای ملی،  کە  انقالب ٥٧  دینی،  اجتماعی جامعە و سلطە سنتگرایی  و 
طبقاتی، جنسیتی و ... برخاستە بود، از سوی گفتمان دینی کە تاریخا در مبارزە با مدرنیسم 
با  تودەها  پتانسیل بسیج  بزرگترین  برجستە شدن سنت  و  بە مذهب  اتکا  با  توانست  بود 
توسل بە پیشروی سنت و با عوام فریبی موج سواری نمودە و پتانسیل جنبش ضد استبدای 
را مصادرە نماید. توهم و تصور کاذب از عدالت اجتماعی و سیاسی از سوی نهاد حکومتی 
دین و جا زدن مبارزە با پیشرفتهای بشری و مدرنیسم بە عنوان مبارزە با امپریالیسم آنچنان 
فریبندە ]در عدم آگاهی سیاسی عمومی[ بود کە حتی در اوایل بخشی از جریانهای غیردینی و 
حتی ضددینی را نیز در یک جبهە قرار داد. اما این پارادوکس درونی حکومت دینی و مدافعان 
انقالب اسالمی در همان غروب انقالب در گسترەی سیاسی کوردستان عیان بود بنابراین از 
همان ابتدا با مخالفت واضح و بایکوت رفراندوم آری یا نە ـی جمهوری اسالمی، آغاز دورەای 
جدید از استبداد در قالب استبداد دینی را اعالم کرد. این تغییر رژیم استبدادی در محتوا و 
فرم، سوای اختالفات، اشتراکاتی نیز داشتند. زبان فارسی و انکار زبان های دیگر باستانگرایی 
کە از ارکان بنیادین دولت-ملت ایرانی در دورەی دیکتاتوری سلطنت بودند، دیکتاتوری جدید 
دینی جمهوری اسالمی نظم والیت فقیە را نیز بە این ارکان اضافە نمود. از آنجایی کە مبارزات 
کوردستان در بنیان خود سکوالر، دمکراسی خواە بودە و علیە هرگونە اشغالگری سرزمینی، نظام 
سلطە، هویت تحمیلی و علیە ستم ملی شکل گرفتە بود، از سوی هر دو دیکتاتوری سلطنتی 

و دینی با فرم و محتوای مشابە مواجە شد.
اکنون کە نزدیک بە یک قرن از هر دو دورەی استبداد ایران می گذرد، همچنان سیاستهای 
نیز در  ادامە دارد، در مقابل کوردستان  سرکوب و حذف با شدت روزافزون و وسعت بیشتر 
مسیر تاریخ مبارزە و رهایی راسختر شدە است. در موج جدید مبارزات کە از آن بە انقالب 
و  اعتصاب  بارەی  نمود چندین  بردە می شود،  نام  آزادی"  زندگی،  "زن،  با شعار  "ژینا-مهسا" 
اعتراض عمومی در کوردستان بنا بر فراخوان احزاب، همپوشانی و همسانی جامعە و احزاب 
سیاسی کوردستان را بیش از پیش آشکارتر نمودە، و علیرغم سکوت و سیاستهای استعماری و 
انحصارگرانە رسانەای موجود، حقیقت انسجام زیست سیاسی-اجتماعی را بە عرصەی داخلی 

و خارجی تبیین کردە است.
انقالب  پیروزی  سالگرد  ماه  بهمن   ٢٢ آستانەی  در  ایران  احزاب کوردستان  همکاری  مرکز 
مردم ایران علیە دیکتاتوری وقت، یک بار دیگر شعارها و اهداف برحق و دمکراتیک برآمدە از 
این انقالب یعنی آزادی، دمکراسی، برابری، عدالت اجتماعی، سکوالریسم، برابری جنسیتی و 
حقوق ملی ملیت های ایران را بە همگان یادآور شدە و بر این حقیقت تاکید می نماید کە تا 
هنگام تحقق این اهداف، همبستگی و مبارزە و پیکار بی امان کلیەی ملیت های ایران بە ویژه  
انقالب باشكوه  ژینا برای تحقق آنها استمرار خواهد یافت و دوشادوش نیروهای سیاسی و 

دموکراسی خواه سرتاسر ایران بە مبارزە در راه تحقق این اهداف واال ادامە خواهیم داد.
پیروز باد مبارزات مردم ایران علیە دیکتاتوری و ظلم و ارتجاع

پیروز باد مبارزات حق طلبانەی خلق کرد در راه تحقق آرمان های سیاسی و ملی
سرنگون باد رژیم واپسگرای جمهوری اسالمی

زن، زندگی، آزادی
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شامرە ٨٤١
                 ٣٠ بهمن  ١٤٠١  _ ١٩ فوریە ٢٠٢٣

گروههاینیابتیایراندرفلسطین)بخشدوم(

فاشیسمرسانهای

نقش  دوم:  انتفاضه 
صلح  تابوت  بر  ایــران 

اسلو 
خامنەای  اللـە  آیت 
در تاریخ ٢٠ اکتبر ٢٠٠٠ 
حکومتی  تلویزیون  در 
و  کرد  صحبت  ــران  ای
فلسطین  "ما  گفت کە 
را عضوی از بدن خود می دانیم و ملت فلسطین 
برای مردم ایران افتخار است ... مردم فلسطین 
در  آن  ایستادگی  و  برکت  پر  جهاد  بە  باید 
خامنەای   " دهند...  ادامە  اسالم  دشمنان  برابر 
جهاد   ، حماس  "نیروهای  کە  گفت  همچنین 
را بە صورت متحد  باید مبارزه  اسالمی و فتح 
ادامە دهند ... اما ، در واقع ، تنها راه حل ]بحران 
منطقە[ از بین بردن ریشە این بحران است کە 
بە  شده  تحمیل  صهیونیستی  حکومت  همان 
تاکید  خامنەای   ،٢٠٠١ ژانویە  در  است".  منطقە 
کرد کە "بنیان نظام اسالمی مخالفت با اسرائیل 
است و مسئلە مهم برای ایران نابودی اسرائیل 
محمدباقر  سرتیپ  ســردار  اســت".  منطقە  از 
ذوالقدر در ژوئن ٢٠٠٢ گفت کە "فلسطین کانون 
الهام همە مسلمانان است و اسرائیل یک غده 
سرطانی است کە باید از بین برود".  در بیانیەی 
آمده   ٢٠٠٢ آوریل  در  سپاه  توسط  منتشر شده 
با  امروز  پاسداران  سپاه  اعضای  "قلب  است: 
نفرت و خصومت نسبت بە قاتالن صهیونیست 
آماده دستور  و  پر شده است  آنها  و طرفداران 
برای  خود  جان  و  ثروت  فدا کردن  برای  رهبر 

دفاع از فلسطینی ها است".
انتفاضە  از  حمایت  در  ویژه  یک گردهمایی 
دوم در ژوئن ٢٠٠٢ در تهران برگزار شد و تلویزیون 
پخش  را  مردم  بە  خامنەای  خطابە  حکومتی 
پایبندی  شاخص  فلسطین  مسئلە  "امروز،  کرد: 
است.  بشردوستانە  اصول  و  انسانی  اصول  بە 
این انتفاضە شورش افرادی است کە از همەی 
روشهای سازش ناامید شدەاند و فهمیدەاند کە 
پیروزی تنها بە مقاومت آنها بستگی دارد". سپاه 
بە  چە   ، اسالمی  انقالب  پاسداران  تروریست 
تنهایی و چە در همکاری با حزب اللـە، حمایت 
این  می دهد.  ارائە  فلسطینیان  از  گستردەای 
ژوئن   ١ تاریخ  در  داشت.  مولفە  چندین  تالش 
تهران،  حومە  در  مخفی  جلسە  یک  در   ،  ٢٠٠٢
آموزش  برای  را  جامع  طرحی  تروریست  سپاه 
جهادیان اسالمگرا در یک سری اردوگاه ها در دره 
تمزار  رضا  علی  سرتیپ  فرماندهی  تحت  بقاع 
اسالمی  جهاد   ، حماس  اعضای  داد.  پیشنهاد 

فراگیر  نحوی  بە  رسانەها  امروز،  دنیای  در 
ریز و درشت جامعە درآمیختەاند و  با مسائل 
بخشی از ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
هر کشور را شامل می شوند. رسانە ها در جامعە 
بستر و مجاری طبیعی تهیە و توزیع اطالعات و 
ایدەها، بە حساب می آیند؛ کە در واقع با نشر 
هر پیام ضمن هدف قرار دادن افکار عمومی، 
و  پدیدەها  ظاهری  وحدت  تعیین گفتمان ها، 
ایجاد هویت و غیریت سازی، بە دنبال پذیرش 
عقاید تازه و نو در طول زمان بە افراد و گروەهای 
خاص نیز هستند. "برنارد کوهن" نویسنده کتاب 
ژئوپلیتیک و نظم جهانی، می گوید: "رسانە ها 
ممکن است بە ما نگویند چگونە بیندیشیم، اما 
این  بیان  در  و طرز شگفت آوری  بە طور حتم 
نکتە کە بە چە چیزی بیندیشیم موفق هستند".
مخاطب ترین  پر  و  فراگیرترین  از  یکی   
بوده  تلویزیون  اخیر  دهە ی  چند  در  رسانە ها، 
از  برخی  تایید  بە  کە  بصری خود،  تأثیر  با  کە 
انتقال  برای  ابزار  موثرترین  شناسان  ارتباط 

اما با حملە کماندوی اسرائیلی بە دریای سرخ 
توقیف شد.

قاسم سلیمانی کە مشتاق ایجاد یک دولت 
بود،  غزه  نوار  در  دیگر  اللـە  حزب  کوچک 
اسالمی  جهاد  و  حماس  هدایت  مسئولیت 
گرفت.  عهده  بە  روند  این  در  را  فلسطین 
مخالفت  رساندن  حداقل  بە  برای  نخست، 
اسرائیل برای خروج از نوار غزه، فرماندە وقت 
حمالت  حاصل کرد کە  اطمینان  قدس  سپاه 
جهادی قبل از عقب نشینی برنامە ریزی شده 
در آگوست ٢٠٠٥ را بە حداقل رساند. در اواخر 
٢٠٠٤ ، بە حزب اللـە گفتە شد کە حمالت خود 
جدید  دستورات  از  نصراللـە  دهد.  را کاهش 
واحد  نظامی  شبە  شش  زیرا  کرد  استقبال 
رالب   - رفتند  بین  از  در شرایط مبهمی   ١٨٠٠
علوی، کە بسیار نزدیک بە نصراللـە بود، زیان 
بسیار بزرگی بود. افسران اطالعاتی اسرائیل کە 
مراسم خاکسپاری علوی را زیر نظر داشتند بە 
این نتیجە رسیدند کە "نصراللـە در حیاط بوی 

مرگ بە مشامش خوردە.
علیە  ترغیب شدند کە  اسالم گرایان   ، دوم 

سانسور نموده اند و با کارهایی از این دست، 
با تحمیل  و  انقالب گذاشتە  چوب الی چرخ 
هزینە های بیشتر بە مردم، پروسە ی انقالب را 

طوالنی تر نموده اند.
کاووسی"،  "مژگان  حکم  وقتی  مثال  برای 
کوردی،  زبان  حوزەی   شدەی  شناختە  فعال 
حوزه  فعال  مشخص  طور  )بە  زنان  و  آیین 
زبان کوردی و حقوق کوردهای یارسان( صادر 
شد، هیچ کدام اشارەی درستی بە فعالیت های 
تنها  را  ایشان  و  نکرده  خانم کاووسی  اصلی 
فعال حوزەی زنان بە مخاطب معرفی نمودند. 
مدرس  محمدی"،  "زارا  مورد  در  همچنین 
 BBC زبان کوردی کە از نگاه مؤسسە رسانەای
تأثیرگذار  زن  صد  از  یکی  عنوان  بە  جهانی 
رسانەهای  بود،  شده  انتخاب   ٢٠٢٢ سال  در 
از  را  "زارا"  تصویر  زبان  فارسی  انحصارطلب 
با دیدن  نمودند. حال  گزارش هایشان حذف 
رسالت  اینکە  بە  علم  و  واکنش ها  قبیل  این 
واقعیت  انعکاس  و  رسانی  آگاهی  رسانە، 
می شود  متبادر  ذهن  در  سوال  این  هاست، 
فعالیت  از  عمده ای  بخش  هدفی  چە  با  کە 
حذف  رسانە ها  این  توسط  اشخاص  خود  یا 
و سانسور می شوند؟! با اندکی تأمل می توان 
با  فقط  نە  فعالیت ها  این دست  دریافت کە 
پروژه های جمهوری اسالمی کە با برنامە های 
هر  پس  نیست.  راستا  هم  نیز،  ایرانشهری 
این صداها هستند.  دو گروه در پی سرکوب 
عالوه بر این با داشتن اندکی سواد رسانە ای 
و  تیتر یک  دریافت کە  را  نکتە  این  می توان 
بیشتری  جذابیت  از  اطالعات  و  اخبار  دوم 
برای مخاطب برخوردار است و تمرکز مخاطب 

برای چیدمان های بعدی کمتر می شود. 
در همین راستا و با رصد دقیق این رسانە ها 

عادل درخشانی

مردمی  جبهە  عمومی  فرماندهی  و  فلسطین 
و  بزرگ  آموزش خودكشی های  فلسطین  آزادی 
و   -5 فجر  برد  میان  موشکهای  عملیاتی كردن 
موشك ضد هوایی SA-7 را آموزش دادند. گروه 
تمزار برخی از عوامل را در یک حملە انتحاری 
زیر آب آموزش داد. براساس اطالعات اسرائیل ، 
بمب گذاری انتحاری در هتل پارک در نتانیا در 

سال ٢٠٠٢ کار واحد ١٨٠٠ مغنیە بود.
در  کــە  زخمی  فلسطینیان  اســتــخــدام 
قرار  مداوا  تحت  ایران  نظامی  بیمارستان های 
انتفاضە  بە  موارد کمک  از  دیگر  یکی  گرفتند، 
و  هماهنگی  ستاد  ویــژه،  کمیتەی  یک  بود. 
بازدید  مجروحان  از  انتفاضە،  از  پشتیبانی 
اماکن  بە  را  آنها  یافتە  بە شکل سازمان  و  کرد 
مذهبی مانند مرقد  خمینی بە گردش مذهبی 
برد. مهدی نجفی )معروف بە ابومحمد منصور(، 
یگان  فرماندهی  پاسداران،  تروریست  سپاه  از 
استخدام ها  این  داشت کە  عهده  بر  را  ویژەای 
را اداره می کرد. نجفی از طریق واحد ١٨٠٠ خود 
نیروهایی را برای استخدام و مدیریت دهها گروه 
انتحاری مختلف در کرانە باختری اداره کرده بود. 
برای  خود  جغرافیایی  مجاورت  از  اللـە  حزب 
اسرائیل و  ارتش  در مورد  اطالعات  آوری  جمع 
دفاع غیرنظامی استفاده نموده بود. قاچاقچیان 
اعراب اسرائیلی در جلیل بە عنوان مجرای اولیە 
کار می کردند، اما بعضًا برخی از خبرچینان سطح 
آنها، عزمی  از  باالتر حضور پیدا می کردند. یکی 
بشاره ، عضو کنست از حزب بلد، گفتە می شود 
اطالعاتی را فراهم کرده است کە بە حزب اللـە 
کمک نمود تا اهداف توپخانە خود را در شمال 
انتخاب کند. بشاره این اتهامات را انکار کرد اما 

برای جلوگیری از محاکمە از اسرائیل فرار کرد.
چشمگیر  افزایش  در  ایران  گذاری  سرمایە 
بمبگذاری های انتحاری بسیار عالی نتیجە داد. 
طی پنج سال - از اکتبر ٢٠٠٠ شروع و تا ٢٠٠٥ 
ادامە داشت – تا پایان غیر رسمی انتفاضە دوم، 
در   ،٢٠٠٧ سال  تا  صورت گرفت.  حملە  هزاران 
مجموع ١١٣٧ اسرائیلی کشتە شدند کە ٧٨ درصد 
آنها غیرنظامی بودند. مهمترین حملە هنگام عید 
فصح سدر در هتل پارک در نتانیا انجام شد کە 
در آن ٣٠ نفر عمدتا افراد مسن کشتە شدند و 
بە دنبال آن ٣٠ توریست  اسرائیلی در شهر تابا 
مصر مورد حملە واقع شدند. اطالعات اسرائیل 
معتقد بود  قتل عام پارک هتل کار واحد ١٨٠٠ 
گذاران  بمب  معمول،  طور  بە  است.  مغنیە 
ایستگاەهای  شهری،  اتوبوس های  انتحاری 
را  آزاد  بازارهای  حتی  و  رستوران ها  اتوبوس، 

پیام است و این قابلیت را داراست کە ذهنیت 
را دربارەی موضوعی خاص در  مثبت یا منفی 
مخاطب ایجاد کند و با تصویرسازی بە نفع یک 
جریان یا تفکر خاص باعث شکل گیری انگاره ای 
جهت  همین  بە  می گردد.  مخاطب  ذهن  در 
بعضی از نظریە پردازان ارتباطی بر این باورند کە 
بخش عظیمی از جامعە پذیری نسل ها توسط 
رسانەها شکل می گیرد و تأثیر و نفوذ رسانە ها تا 
حدی است کە تا می توانند اولویت های ذهنی و 
رفتاری، برای مخاطب تعیین کنند. در ایران نیز 
با وجود اینکە رسانە های خبری بسیارند، اما بە 
تمامیت خواه  و  دیکتاتور  نظامی  استقرار  دلیل 
اجازه ی فعالیت بە رسانە های آزاد و دموکراتیک 
اخبار  کە  است  این  واقعیت  نمی شود.  داده 
تیز  تیغ  زیر  از  سیاست  سایەی  زیر  دادەها  و 
سانسور می گذرند و در کنار قوانین سختگیرانە 
محدودیت را برای رسانە ها بە وجود می آورند 
و در نتیجە در فضای کشور با فقدان رسانە ی 
فقدان  این  هستیم.  مواجە  آزاد  و  مستقل 

مورد  هنوز  کە  فلسطین  آزادیبخش  سازمان 
قرار  فلسطین  مردم  از  زیادی  بخش  استقبال 
ژانویە  در  شوند.  سیاسی  میدان  وارد  داشت، 
پیروز شد  پارلمانی  انتخابات  در  ٢٠٠٦، حماس 
و بالفاصلە پس از پیروی از تهران، با خشونت 
ربودن،  از  پس  کرد.  حرکت  غزه  در  فتح  علیە 
سرباز ارتش اسرائیل، گیالد شالیت، در ٢٥ ژوئن 
٢٠٠٦ توسط شبە نظامیان حماس تنش بە نقطە 
تشکیالت  رئیس  عباس،  محمود  رسید.  جوش 
اما  کرد  محکوم  را  ربایی  آدم  این  خودگردان، 
کنترل  سر  بر  درگیری  نداشت.  مداخلە  قدرت 
گذرگاههای مرزی با اسرائیل و سایر موضوعات 
 ٢٠٠٧ سال  اواسط  و  کرد  ملتهب  را  خشونت 
خونین  درگیری  شد.  اخراج  غزه  نوار  از  فتح   ،
داخلی  عنوان جنگ  بە  و حماس کە  فتح  بین 
فلسطین )ویرانی خودساختە( شناختە می شود، 
طبق گفتە کمیسیون مستقل حقوق شهروندان 
شدند.  فلسطینی کشتە   ٦١٦ از  بیش  فلسطین 
بر  کامل  کنترل  بە  دستیابی  از  پس  حماس 

سرزمین، اقدام بە بازسازی کرد.

نیک می توان دریافت کە بە چە علت شعارهای 
بالکنی و آغوش هاى رايگان مرکز در صدر اخبار 
مثال  برای  و  فارس  غیر  ملل  رشادت های  و 
قیام مردم آبدانان و دهلران، کە برای ساعاتی، 
این شهرها بە تسخیر آزادی خواهان درآمد، در 
ردیف های پایین تر قرار می گیرد. حتی در مورد 
اخیر و اظهار نظر آقای "بهروز بوچانی"، در رابطە 
پور" کە در  از "شروین حاجی  "برای"  با آهنگ 
توییتی ضمن عرض تبریک نوشتە بود؛ بە علت 
خیابان های  با  آهنگ  محتوای  نداشتن  پیوند 
زادگاهش یعنی کوردستان نتوانستە با آن ارتباط 
برقرار نماید. اما افراد و گروههای فاشیست و 
را  خود  دیدگاه  مخالف  نظری  تمامیت خواه، 
تاختند کە گویی  ايشان  بە  طوری  و  برنتافتند 
و  باشند  یکسان  دیدگاهی  دارای  باید  همە 
خود را میان هر متن و نسخەای کە مرکزگرایان 
استبدادی  فضای  ایجاد  با  و  بیابند  می پیچند، 
کنترل  بە  در  سعی  گونە  هیتلر  فاشیسم  با  و 

درآوردن عواطف انسانی داشتند. 
اما نکتەی قابل تأمل اینجاست، با علم بە این 
موضوع کە اشخاص و رسانە های انحصارطلب، 
قدرت و نفوذشان را مدیون هم فکرانی هستند 
آنان  بە  بە دیده شدنشان کمک کرده اند و  کە 
تا چە حدی  اعتبار بخشیدەاند، ملل غیرفارس 
تالش در جهت باالبردن و برجستەسازی افراد 
نقطە  انتشار  با  و  داشتەاند؟  خود  فکر  هم 

نظرهای آنان تالش کردەاند کە  دیده شوند؟
چرا کە بە قول آن ضرب المثل مشهور روسی؛ 
را بە سمت کسی  زمانی کە انگشت اشاره مان 
چهار  کە  باشیم  مراقب  باید  رویم  می  نشانە 

انگشت دیگر بە سمت خودمان است!

بیشترین  المقدس،  بیت  می دهند.  قرار  هدف 
و  آویو  تل  آن  از  پس  و  مشاهده کرد  را  کشتار 

نتانیا بیشتر مورد حملە قرار گرفتند.
یك   ،٢٠٠٤ مارس  در  جسورانە،  حملە  یک  در 
سلول نیروی دریایی حزب اللـە از طریق دریا وارد 

شد تا بە بندر شدد حملە كند.
اسالمی  تصور کردند کە حماس، جهاد  ناظران 
با  مرتبط  سکوالر  افراطی  گروه های  و  فلسطین 
نیروی سپاه تروریست قدس و حزب اللـە از گزینە 
بە اصطالح خشن استفاده کردند تا اسرائیل را بە 
مذاکره با شرایط برابر وادار کنند. بە عبارت دیگر، 
غیرنظامیان  رنج  بودند کە  امیدوار  اسالم گرایان 
اسرائیلی، دولت اسرائیل را بە زانو درآورد. با این 
حال، هدف اصلی کارزار جهادی جلوگیری از این 
فروپاشی کمپ  با  اسلو  طرفدار  نخبگان  بود کە 
دیوید دوم، مجددًا قدرت خود را از دست بدهند. 
احمد قریعی در کتاب مذاکرات صلح در فلسطین 
دست  دوم،  انتفاضە  از  اعتراف کرد.  امر  این  بە 
زدن بە تداوم برنامە های جداگانە جناح های مبارز 
رهبران  حالی كە  در  داد كە  توضیح  قریعی  بود. 
فلسطین تالش می کردند مذاكرات را دنبال كنند، 
صداهای رقیب از جناحهای مبارز فلسطینی شروع 
نبرد  برای  سازی  آماده  درباره  كردن  صحبت  بە 
آزادی و استقالل كل  برای  نبرد  اورشلیم یا حتی 
سرزمین فلسطین نمودند. محمود عباس توضیح 
متوسل  بە خشونت  است  مجبور  عرفات  داد کە 
عباس  بگیرد.  را  آن  جلوی  نمی تواند  اما  شود 
بدترین  از  دوم  "انتفاضە  رفت کە  پیش  آنجا  تا 
بسیار  نتیجە  صورت،  هر  در  بود".  ما  اشتباهات 
بدی برای اردوگاه صلح بود. بە گفتە یک تحلیلگر، 
این منجر بە فروپاشی تقریبًا چپ بە عنوان یک 

نیروی سیاسی قابل دوام شد.
ایران عرفات و دیگر گروه های مبارز فلسطینی 
برای مقاومت در برابر آنها را ستود و گفت: "ادامە 
و  اهداف  بە  پایبندی  و  فلسطینی ها  مقاومت 
می کند".  لغو  را  اسرائیل  تالش های  آنها،  عقاید 
عنوان  با  دومین کنفرانس  ایران   ،  ٢٠٠١ سال  در 
کە  کرد  برگزار  را  فلسطین  انتفاضە  از  حمایت 
نمایندگان حماس، جهاد  و  فلسطینی  نمایندگان 
در  داشتند.  شرکت  آن  در  اللـە  حزب  و  اسالمی 
افتتاحیە این کنفرانس، خامنەای انتفاضە را برای 
برقراری وحدت فلسطین ستود. پس از کنفرانس، 
فلسطینی  تشکیالت  از  را  خود  پشتیبانی  ایران 
یک کشتی  قدس  سپاه  آغاز کرد.  دوباره  عرفات 
با ٥٠ تن سالح پیشرفتە شامل راکتهای کاتیوشا، 
تفنگ، گلولە خمپاره، مین و موشکهای ضد تانک 
را بارگیری کرد و آن را برای فلسطینی ها اعزام کرد، 

رسانە ی آزاد و عدم انعکاس واقعیت ها و نادیده 
گرفتن افکار متنوع )تنوع بە معنای تضارب آرا( 
منجر بە نارضایتی مردم از رسانە ها و شبکە های 
داخلی و گرایش بە سمت شبکەهای ماهواره ای 
فارس زبان جریان اصلی و بە ظاهر بی طرف شده 
سیاست های  ترسیم  جهت  در  عمدتًا  کە  است، 
دول عربی و غربی ایفای نقش می کنند و با بولد 
کردن چهرەهایی خاص، سعی در تحمیل آن ها بە 
انقالب مردم ایران را دارند. همچنین با سانسور 
ملی  فعالین  و  فارس  غیر  ملت های  دیدگاەهای 
آن ها برای مصادرەی انقالب "ژن، ژیان، ئازادی" 
عنوان  بە  خود  معرفی  با  و  برداشتەاند  خیز 
گروەهای  و  طیف ها  همە ی  صدای  و  نماینده 
تحت ستم بە نام اتحاد و بە کام فاشیسم سعی 
در مصادرەی خون و رنج مردمی دارند، کە بدون 
سرنوشت شان  خود  می خواهند  تریبون  و  رسانە 
را رقم بزنند و در این راه از هیچ کوششی دریغ 
حتی  و  پالکاردهای  و  شعارها  بعضًا  و  نکرده 
و  تحریف  را  شاخص  چهره های  فعالیت های 

باوان کرماشانی
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دیگر  بر کسی نهان نیست کە ایده اصلی رضا 
جمهوری  از  پس  قدرت  تصاحب  برای  پهلوی 
نظامی  نیروهای  گرفتن  دست  در  اسالمی 
کە  راهکاری  همان  است،  اسالمی  جمهوری 
توانست  و  داد  انجام   ١٣٥٧ بهمن  در  خمینی 
تمام  دوم  پهلوی  ارتش  تصاحب  طریق  از 
مخالفین خود را در عرصە سیاست حذف کند.

است  این  مقالە  این  در  اصلی  سوال  اما 
نظامی  نیروهای  دارد کە  وجود  آن  امکان  آیا 
رضا  بە  و  برگشتە  رژیم  از  اسالمی  جمهوری 

پهلوی بپیوندند؟
جمهوری  قانون   و  تاریخ  در  بگذارید کمی 
 ١٣٥٧ در  خامنە ای  علی  کنیم!  سیر  اسالمی 
عضو شورای انقالب شد و از اسفند ٥٧ در آن 
بر  بود کە مسئولیت نظارت  شورا جزء کسانی 
نهاد های نظامی و امنیتی رژیم سابق را بر عهده 
داشت، او در دهە ٦٠ بە ریاست جمهوری رسید 
و در اواخر دهە ٦٠ رهبری جمهوری اسالمی را 

تصاحب کرد.
جمهوری  رهبری  در  خامنە ای  کە  مدتی  در 
اساسی  قانون   ١١٠ ماده  طبق  بود،  اسالمی 
جمهوری اسالمی  او فرمانده کل قوا محسوب 
می شد و بە قول خودش مستقیما بخش های 
اداره  را  اسالمی  جمهوری  نظامی  و  امنیتی 
در  فراوانی  تغییرات  او  مدت  این  در  می کند. 
در  و  است  کرده  ایجاد  ایران  نظامی  ساختار 
در  خامنە ای  تایید  مورد  دولت  بە  سپاه  عمل 
بطوری  است،  تبدیل شده  این ٣٢ سال  تمام 
کە خامنە ای در دیدار با فرماندهان سپاه در ١٠ 
راضی  سپاه  از   ٪١٠٠ "من  می گوید:   ١٣٩٨ مهر 

هستم". 
امنیتی،  سپاه  در عمل  یک قدرت نظامی، 

سیاسی، اقتصادی و رسانە ای است.
 تا اینجا نتیجە می گیرم کە سپاه هم تحت 
اصلی   نهاد  هم  و  است  خامنە ای  سلطە کامل 
چنین  در  است،  اسالمی  جمهوری  در  قدرت 
یک  تنها  سپاه کە  شدن  ملحق  امکان  حالتی 
قدرت  اصلی  نهاد  بلکە  نیست،  نظامی  نیروی 
در جمهوری اسالمی است، بە رضا پهلوی بطور 

قطع نزدیک بە صفر است.
جدا از این موضوع درون رژیمی باید بە چند 

مسئلە دیگر نیز بپردازیم
عدم  بە  باتوجە  می گیریم  این  بر  را  فرض 
یک  در  رژیم  این  اسالمی  جمهوری  کارایی 
صبح تنها بە دلیل عدم کارایی همانند حکومت 

کمونیست شوروی سقوط خواهد کرد.
آن وقت چی، آیا سپاه بە نیروی نظامی رضا 

پهلوی تبدیل خواهد شد؟
گفتمان رضا پهلوی یک گفتمان فارس محور 
١٠٠ سال  راستای  در  او  معنی کە  بدین  است، 
است،  ملت_دولت  تحقق  دنبال  ایران  گذشتە 
بە  ایــران  اجتماعی  سطح  در  گفتمان  این 
بن بست رسیده است و بحث کثیرالمللە بودن 
ایران دیگر یک بحث روشنفکری و مختص بە 
است  موضوعی  بلکە  نیست،  محدود  حلقە ای 
غیرفارس_شیعە  جوامع  متفاوت  الیە ها  کە 
نە  اصوال  اساس  بر همین  است،  دربرگرفتە  را 
نمی تواند  دیگر  کس  هیچ  نە  و  پهلوی  رضا 
١٠٠ هزار نفر را جمع کند و این ١٠٠هزار نفر از 
ملت های مختلف و آیین  های متفاوت باشند، 
وقتی چنین امکانی وجود نداشتە باشد، چطور 
می تواند گفت رضا پهلوی توانای ایجاد حاشیە 
امن برای نظامی ها جمهوری اسالمی را دارد، تا 
برای کسب این حاشیە امن آنها بە او بپیوندند.
جدا از این مسئلە موضوع پادشاهی از جنبە 
حق حاکمیت مردم هیچ توجیهی ندارد، این در 
حالی است کە مسئلە حق حاکمیت و حقوق 
ایران  مردم  بین  در  بدهی  امری  بە  شهروندی 
تبدیل شده است، پس رضا پهلوی هم از جنبە 
گفتمان و هم از جنبە حق حاکمیت نمی تواند 
از این مشروعیت برخوردار باشد کە اكثریتی را 
ایجاد کند و با فشار این اکثریت نوعی امنیت 

از بحثهای عوام  فریبانە و دم  این روزها سوشیال میدیا پر است 
دستی کە عمدتا از سوی جریانی خاص هدایت و سازماندهی می شود. 
در واقع جریان تمامیت خواه با دو شکل کامال متفاوت در حال القای 
تفکرات فاشیستی خود می باشد. شکل اول توسط لشکری هتاک و 
فحاش هدایت می شود کە در محدوده فکریشان چیزی جز شاه وجود 
نیستند،  قائل  دیگری  جریان  هیچ  برای  هویتی  هیچ  عمال  و  ندارد 
کسانی کە  داد.  قرار  دستە  این  در  می توان  را  پهلوی  پیروان  قاطبە 
ماندەاند و هیچ  باقی  انقالب ٥٧  از  قبل  عموما در فضای سال های 
تغییری را نمی پذیرند، در دید این جماعت عموما عوام از نظر سیاسی هیچ شاخص علمی 
پهلوی  ثناگوی  و  باید مداح  مردم صرفا  نیست،  پذیرفتە  پهلوی  ارزش گذاری سیستم  برای 
باشند، تنها دلیل آنها برای اینکار مقایسە چند تصویر دوران پهلوی با دوران آخوندی است با 
این توضیح " کە چە بودیم و چە شدیم؟" بماند کە از کی جمهوری اسالمی تبدیل بە شاخص 
ارزش گذاری شده است، اما آنچە این دستە از طرفداران و در واقع نوکران درگاه پهلوی بە 
لباس های گران  ارائە می دهند عموما در محدوده   عنوان مثال شاخص پیشرفت و توسعە 
قیمت شاه سابق یا تصاویر سفر فرح بە فالن جا باقی می ماند، نهایت هنرشان این است کە 
چند تصویر از تهران قبل از انقالب آنهم نە در حاشیە شهر، بلکە در مناطق مرکزی ارائە کنند 
و آنرا با وضعیت فعلی تهران مقایسە کنند، اما هرگز از کپرنشینان بلوچستان، از زاغە نشینان 
تهران و مشهد، از زندانهای مخوف ساواک،از … چیزی نشان نمی دهند. واقعیت این است 
آنها می دانند پهلوی را فقط با رژیم جمهوری اسالمی می توان مقایسە کرد. تئوری بد و بدتر 
اینجا با یک خیالبافی پوپولیستی تبدیل بە مقایسە جهنم و بهشت می شود. در مورد این 
دستە نە نیازی بە بحث است نە نیازی بە روشنگری، مردم بە خوبی از پشت پرده این جریان 
آگاهند. حاال اگر عدەای قسم خوردەاند از مغزشان استفاده نکنند و در جهالت بمانند چیزی 

دیگری است.

اما گروه دوم بە شکلی کامال متفاوت و در چارچوبی بە ظاهر دموکرات در پی فضاسازی برای 
سلطنت هستند در مورد این دستە مسلما باید بسیار هوشیار و آگاه عمل کرد. در واقع این 
گروه از در دوستی و اتحاد وارد شده و با بیان این موضوع کە "ما هیچ حکومتی را بە شما 
تحمیل نمی کنیم، بیایید و با ما همراهی کنید تا جمهوری اسالمی سرنگون شود، در فردای 
براندازی یک رفراندوم آزاد برگزار می کنیم و همە بە آن احترام می گذاریم". ظاهرا آنچە بیان 
می شود هیچ مشکلی ندارد و مطابق اصول دموکراسی است. اما  واقعا مشکل کجاست و چرا 
باید در برابر این جریان فریبکار بسیار هوشیار بود؟ بگذارید با چند پرسش ساده آغاز کنیم. آیا 
فردا اگر یک رفراندوم آزاد برگزار شد و بە عنوان مثال اکثریت مردم ایران جمهوری اسالمی یا 
نظام پادشاهی  یا هر سیستم غیر دموکرات دیگر را انتخاب کردند ما باید بە آن تمکین کنیم؟ 
آیا اگر فردا در یک رفراندوم آزاد مثال مردم ایران بە تدریس زبان کوردی رای منفی دادند، ما 
باید بە آن تمکین کنیم؟ اگر تمکین نکنیم معنی اش این است کە بە دموکراسی باور نداریم؟ 
بە   اکثریت؟ پاسخ  رای  آیا دموکراسی فقط یعنی  این سواالت یک سوال است،  منشا همە 
این سوال اساسی را با یک  مثال ساده شروع می کنیم. شما در محل کارتان با چهار نفر هم 
اتاق هستید، چهار نفر دیگر بە غیر از شما سیگاری هستند و روزی در یک نظرسنجی کامال 
دموکراتیک رای گیری می کنند کە آیا سیگار کشیدن در اتاق مجاز است یا نە؟ چهار نفر رای 
مثبت می دهند و موضوع رای می آورد. رای اکثریت حکم می کند کە شما نظر جمع را بپذیرید، 

اما آیا رای اکثریت می تواند حقوق انسانی شما را نقض کند؟
مسلما هیچ قدرتی تحت هیچ عنوانی نمی تواند حقوق انسانی و آزادی های پذیرفتە شده 
شما را نقض کند . "دموکراسی یعنی رای اکثریت با رعایت حقوق اقلیت".  پس کسی نمی تواند 
را تحمل کنید. کسی نمی تواند  را مجبور کند دود سیگار دیگران  اکثریت شما  رای  بواسطە 
نمی تواند حجاب  اکثریت  رای  نقض کند، پس  را  اساسی شما  اکثریت حقوق  رای  بواسطە 
اجباری را تحمیل کند و برعکس هم نمی تواند حجاب را ممنوع کند، رای اکثریت مردم ایران 
نمی تواند تصمیم بگیرد مردم کوردستان یا آذربایجان یا بلوچستان مجاز هستند کە در مناطق 

آنها  زبان مادری شان تدریس شود یا نە !!!
در چارچوب همین  است،  آزاد  دنیای  در  پذیرفتە شده دموکراسی  و  تعریف حقیقی  این 
تعریف است کە وقتی مردم اسکاتلند می خواهند از بریتانیا جدا شوند، همە پرسی در اسکاتلند 
برگزار می شود نە در کل بریتانیا یا وقتی مردم فرانسوی زبان "کبک" می خواهند از کانادا جدا 
شوند از مردم "کبک" می پرسند نە از بقیە ایالتهای کانادا. جالب اینکە در هر دو مورد، هم 
پاسخ مردم اسکاتلند و هم پاسخ مردم "کبک" بە همە پرسی جدایی منفی بوده و آنها ترجیح 
دادەاند در چارچوب اتحادی بزرگتر اما آزاد باقی بمانند، این واقعیت یک دموکراسی فراگیر 
  مبتنی بر حقوق بشر است، این نوع دموکراسی باعث اتحاد می شود و آنچە بە جدایی دامن 
می زند دیکتاتوری و تفکرات افراطی است. وقتی دموکراسی بر اساس احترام بە حقوق اقلیت 
چە از لحاظ زبانی و چە از لحاظ تفکر  حاکم باشد و تفکرات و نظرات مختلف فرصت بیان 

داشتە باشند مسلما حتی فکر کردن بە جدایی هم غیرمنطقی است.
حاال شاید این سوال پیش بیاید پس اینگونە سنگ روی سنگ بند نمی شود و هرکسی 
چیزی متفاوت می خواهد؟ در پاسخ باید گفت مسلما این حقوق و آزادی ها شامل یکسری 
حقوق تعریف شده اساسی مانند آزادی پوشش، آزادی بیان، آزادی دین و مذهب، تحصیل بە 
زبان مادری … است، ضمن اینکە همە این حقوق اساسی هم تا آنجا معتبر هستند کە مانع 
آزادی کس یا کسان دیگری نشوند. مسلما شما نمی توانید همکارانتان را مجبور کنید کە سیگار 
نکشند اما آنها هم این حق را ندارند کە در یک محیط عمومی سیگار بکشند. اینکە کسی در 
کوردستان بە زبان کوردی یا کسی در آذربایجان بە زبان تورکی درس بخواند مانع آزادی کسی 

در مرکز ایران زندگی می کند، نمی شود.
ابتدای بحث مطرح  برگردیم بە سوالی کە در  از دموکراسی  این تعریف مشخص  با  حاال 
کردیم. اگر روزی انتخاباتی کامال آزاد برگزار شود و خروجی این انتخاب جمهوری اسالمی یا 
سلطنت و یا هر حکومت غیر دموکرات دیگر با هر اسم و نشانی باشد واین حکومت جدید 
اقلیتی تمکین نخواهد کرد. هیچ رای  را معتبر نداند، بی تردید هیچ  اقلیت  حقوق اساسی 
اکثریتی نمی تواند حقوق اساسی و انسانی را نقض کند. حقوق انسانی چیزی ماورای آزادی و 
انتخاب است، اینکە مدل حکومتی چە باشد در نوع خودش هیچ اهمیتی ندارد، نوع حکومت 
از آن جهت اهمیت پیدا می کند کە بر اساس حقوق اساسی و انسانی همە ساکنان یک پهنە 
جغرافیایی باشد. برای همین باید گفت رای اکثریت بدون احترام بە این حقوق اساسی چیزی 

بیشتر از یک دیکتاتوری مبتنی بر رای اکثریت نیست.

بە سرکوبگران نظامی جمهوری اسالمی بدهد.
شدن  عمومی  موضوع  مسائل  این  از  بعد 
این  زمینە  غیرفارس  ملت   های  حاکمیت  حق 
مسئلە را مطرح  کرده است کە نیروهای نظامی 
جبهە  یک  در  اینکە  بجای  اسالمی  جمهوری 
تقسیم  خود  ملت های  بر  بگیرند،  قرار  واحد 
شوند، موضوعی کە می تواند حاشیە امنی برای 
صورت  اگر  شدن  تقسیم   این  ایجاد کند.  آنها 
مرکزی  حکومت  اسم  بە  مفهومی  دیگر  بگیرد 
محلی از اعراب نخواهد داشت، تا رضا پهلوی 
بتواند آن را تصاحب کند و سیستم پادشاهی 

راه بیندازد.
نمود،  تاکید  آن  بر  باید  دیگر کە  موضوعی 
جامعە  در  سیاست  امر  شدن  عمومی  مسئلە 
ایران است، تا یک دهە قبل سیاست امری بود 
کە فقط قشر مرفە جامعە بە آن دست می زدند 
قاعده  این  بود،  تهران  و میدان سیاسی صرفا 
آن  و  داشت  استثناء  یک  ١٠٠ سال گذشتە  در 
کوردستان است، کوردستان در ١٠٠ سال گذشتە 
اکوسیتمی برای فعالین سیاسی بوده و معموال 
این  در  است، هرچند  بوده  تقابل  در  تهران  با 
بە دلیل قدرت سرکوب حکومت مرکزی  تقابل 
شکست خورده است، اما تقابل با تهران بە یک 
امر عمومی در جامعە کوردستان علی الخصوص 

جامعە غیرشیعە کوردستان تبدیل شده است.
در چە  اینکە  از  ج  ایران خار در حال جامعە 
در  دخالت  خواهان  می کند،  زندگی  جغرافیای 
تنوع  بە  باتوجە  مسئلە  این  است،  امرسیاسی 
شکل  مسبب  ایران  در  فکری  و  دینی  ملی، 
گیری آرای مختلف می شود و مسلما از ایجاد 
بامن"  "همە  معنای  بە  حداکثری  جبهە  یک 
جلوگیری می کند، و این باز می تواند از گرایش 
نظامی ها بە یک جریان خاص پس از جمهوری 
اسالمی جلوگیری کند و مسلما اگر جبهە فراگیر 
بر پایە حقوق ملت های موجود در ایران شکل  
بگیرد دیگر نیروی نظامی بە عنوان یک نیروی 
سرکوبگر تغییر ماهیت می دهد و بە یک نیروی 

مدافع مردم تبدیل می شود. 

در سطح نهادی هم باید بە آینده ارگان های 
پرداخت،  اسالمی  جمهوری  امنیتی  و  نظامی 
واقعیت این است کە اعضاء ارگان های نظامی 
با  مقایسە  در  اسالمی  جمهوری  امنیتی  و 
دینی  ایدئولوژی  از  کنونی  شرایط  در  گذشتە 
نظامی  و  امنیتی  نهاد های  اما  فاصلە گرفتند، 
بمانند سابق و حتی بیشتر در تالش هستند کە 
بازتولید کنند، یعنی  را  ایدئولوژی اسالم والیی 
شاید در سطح فرد ما با مسئلە فرد غیرباورمند 
بە ایدئولوژی اسالم والیی روبرو باشیم، اما در 
سطح نهاد با چنین فردی روبروی نیستم، این 
مسئلە در شرایط حساس انقالبی حائز اهمیت 
دستورالعمل  می توانند  نهاد ها  چون  است، 

یک  از  دستورالعملی کە  مسلما  و  کنند  صادر 
دستورالعملی  می شود،  ایدئولوژیک صادر  نهاد 
این  باید  پس  باشد،  مردم  نفع  بە  نیست کە 
و  نظامی  نهاد های  کە  کنیم  قبول  را  مسئلە 
امنیتی جمهوری اسالمی بە دلیل اینکە در سطح 
نهادی بشدت ایدئولوژیک رفتار می کنند، حتما 
خواهند  گسترده  نقش  مردم  سرکوب  در  هم 
داشت، در اینجا اگر نهاد های نظامی در سرکوب 
نقش وسیع داشتە باشند، آن وقت هیچ گروه 
بدهد  امن  حاشیە  آنها  بە  نمی تواند  سیاسی 
نهاد های  انحالل  راه  تنها  در چنین شرایطی  و 

نظامی گذشتە و ایجاد نهاد ها جدید است.
اشاره  باید  نیز  دیگر  نکتە  یک  بە  پایان  در 
بسیار  ایــران  مرکز  در  قدرت  معادالت  کرد، 
آشفتە است، در شرایط کنونی هیچ جریان فکر 
اکثریت جامعە  ندارد  را  آن  توانایی  مرکزگرایی 
فارس را باخود هماهنگ کند و مشروعیت دو 
فارسی  زبان  ایرانی  ناسیونالیسم  اصلی  پایە 
زبان  شده اند،  روبرو  چالش  با  تشیع،  دین  و 
از  فارسی ازطرف غیرفارس زبان و دین تشیع 
طرف باورمندان بە این دین، اینکە این دو پایە 
در جمع آوری مردم بە دور خود با چالش روبرو 
شده اند، مسبب آن شده است، دیگر ارزش های 
کە مرکزگرایی را بە یک گفتمان سراسری تبدیل 
می کرد، در بخشی از ایران  بە یک ضد ارزش 
محدود  دیگر کارکرد  بخشی  در  و  شود  تبدیل 
جریانات  مسئلە  این  با  همزمان  باشد.  داشتە 
در  هستند،  نیز  همدیگر  با  تقابل  در  مرکزگرا 
مجاهدین  جمهوری خواهان،  کنونی  شرایط 
همدیگر  با  تقابل  موضوع  با  سلطنت طلبان  و 
نیز روبرو هستند کە مجموعە ضدارزش شدن 
با  مرکزگرایان  تقابل  و  مرکزگرای  ارزش هــای 
همدیگر مسبب آن می شود هیچ گروه مرکزگرای 
نیروهای  برای  امن  حاشیە  نتواند  آسانی  بە 

نظامی جمهوری اسالمی ایجاد کند.
همە این مسائل را باید در کنار ابربحران  های 
نظامی  چون کارت  داد،  قرار  ایران  در  موجود 
نقش  سیاسی  زمین   در  می تواند  حالتی  در 

داشتە باشد کە بتوان با این کارت بازی کرد، اما 
ابربحران های اقتصادی،  واقعیت این است کە 
زیرساخت،  آب،فرسایش  زیستی،  محیط 
کە  مرکزگرایان  برابر  در  شد  خواهند  سد های 
نتوانند کارت نظامی را  علیە غیرفارس ها بمانند 

گذشتە بکار بگیرند.
نیروهای  با  بازی  باید گفت کارت  پایان  در 
نظامی کە پهلوی های آن را یک امر مسلم در 
این  دست  در  تنها  نە  می پندارند،  خود  دست 
گروه نیست، بلکە امکان اینکە این کارت بدست 
آنها هم بیفتد بسیار غیرمحتمل است و حتی 
در صورتی کە بدست آنها نیز بیفتد شرایط آن 

وجود ندارد کە با این کارت بازی کنند.

آیانیروهاینظامیجمهوریاسالمی
بهرضاپهلویخواهندپیوست؟

دموکراسیورایاکثریت

آگری اسماعیل نژاد

معادالت قدرت در مرکز ایران بسیار آشفته است، در شرایط کنونی 
هیچ جریان فکر مرکزگرایی توانایی آن را ندارد اکثریت جامعه فارس را 
ایرانی  ناسیونالیسم  اصلی  پایه  دو  مشروعیت  و  کند  هماهنگ  باخود 
زبان فارسی و دین تشیع، با چالش روبرو شده اند، زبان فارسی ازطرف 
غیرفارس زبان و دین تشیع از طرف باورمندان به این دین، اینکه این دو 

پایه در جمع آوری مردم به دور خود با چالش روبرو شده اند.

رضا دانشجو
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''تمامیتارضی''و''تجزیەطلبی''
دومحصولگفتمانامنیتیسازکارگزارانسیاسیدرایران

تاکنون  ــرات  ک بە 
همچون  مفاهیمی 
"تــجــزیــەطــلــبــی" و 
را  ارضی"   "تمامیت 
نوشتەهای  و  زبان  از 
گفتمان  مــدافــعــان 
ایرانشهری و جمهوری 
شنیدەایم.  اسالمی 
تعیین سرنوشت  برابر حق  در  مفاهیمی کە 
ایران،  تنوعات  دیگر  و  ملل  تامین حقوق  و 
مدام طرح می شوند. بە این صورت هر وقت 
از کثیرالملە  بحث  و  فارس  غیر  ملل  مسئلە 
بودن ایران مطرح می گردد، این اتهامات در 
مقابل ملل تحت ستم قد علم می کنند. اما 
"تجزیەطلبی"  مفاهیم  کە  است  این  سوال 
چە گفتمانی  محصول  ارضی"  تمامیت   " و 
هستند و چرا از مقوالت چنین اتهاماتی در 
طرح  فارس  غیر  ملل  برحق  خواست  برابر 

می شود؟ 
"مکتب  در  می توان  را  سوال  این  جواب 
جواب  تاکنون  کە  مکتبی  یافت.  کپنهاگ" 
مطرح  سواالت  از  بسیاری  بە  را  میانەای 
و  منطقەای  )داخلی،  امنیت  مسئلە  بارە  در 

بین المللی( ارائە کردە است. 
قبل از جواب سوال اصلی الزم است بە این 
امنیتی ساز  مسئلە واقف باشیم کە کنشگران 
فرد یا گروهی هستند کە مسئلەای یا چیزی 
را در معرض تهدید می پندارند و برای آن کە 
قرار گیرد  امنیتی شدن  آستانە  در  موضوعی 

پیرو گفتار قبلی در رابطە با "تمامیت ارضی؛ 
بایستی  فاشیسم"  خدعە  تا  بنیادین  اصلی  از 
اعالمیە  در  ارضی  تمامیت  اصل  نمود کە  ذکر 
عنوان  بە   ١٩٧٠ سال  الملل  بین  حقوق  اصول 
محتوای  اما  است  نشده  ذکر  جداگانە  اصلی 
آن را از تفسیر اصول دیگر می توان یافت؛ بە 
زور،  بە  توسل  همچون  مفاهیمی  گونەای کە 
از طرف کشور  آن  بە  تهدید  یا  نظامی  اشغال 
جناح  اینکە  می باشد.  قانونی  غیر  دیگری 
موسوم بە سلطنت طلبان چگونە این اصل را 
در رابطە با ملل ساکن در جغرافیای ایران بە کار 
می برند و نیت آنان از بکارگیری چنین واژەها و 
اصطالحاتی چیست؟ جای تامل و سوال است؛ 
جریان  توسط  ایران  کردن  اشغال  بە  آنها  آیا 
یا  دارند؟  اعتقاد  پهلوی"  "خانوادە  مطلوبشان 
براستی ملل غیر فارس را مهجور می پندارند و 

بایستی قیمومیت آنها را بر عهده بگیرند؟
بایستی بە این مهم اشاره نمود کە در تفسیر، 
تعبیر و تعریف مبانی حقوقی، دولتها همیشە 
گونەای  بە  را  مفاهیم  کە  دارند  آن  بر  سعی 
توضیح و بسط دهند کە در راستای حفظ منابع 
و مقاصد سیاسیشان باشد؛ این امر در رابطە 
میان  این  در  آنچە  است.  ملتها هم سازگار  با 
مرز  از  عبور  در  پرهیز  و حیاتی می باشد،  مهم 
محتوای اصلی اصول و مبانی حقوقی در عرصە 
داخلی و بین المللیست؛ استعمال نادرست و 
بە  جز  بە  پیامی  مباحث،  قبیل  این  از  نابجا 
پذیرش  از  فرار  واقعیتها،  کشانیدن  انحراف 

آرمان حسینی

مقرارت کشور  و  قوانین  رویەها،  مرز  از  باید 
مزبور تخطی و عبور کند. برای این موضوع نیز 
در ایران قوانینی را تصویب کردەاند کە مسئلە 
از یک مسئلە  را  حقوق ملل و دیگر تنوعات 
کردە،  تبدیل  امنیتی  مسئلەی  بە  سیاسی 
نمی توان  باشد  سیاسی  موضوع  اگر  چرا کە 
توجیهی برای سرکوب و اعمال خشونت ارائە 
کرد. پس با امنیتی کردن این موضوعات فضا 
هموار  سرکوب  و  خشونت  اعمال  برای  را 

خواهد شد.
دوران  بە  ایران  در  امنیتی ساختن  مسئلە 
شروع پروژە دولت – ملت بە اصطالح مدرن 
ایران در دوران پهلوی اول )رضا میرپنج( بر 
ذهنیتی  و  دیدگاە  چنین  متفکرین  می گردد. 
دنبال ایجاد ایرانی مدرن بودند کە این چنین 

خواستەها، حقوق و مطالبات، و در نهایت میل 
از حق و حقیقت  یا بخشی  بە استسمار همە 
تجربە  از  بعد  ارضی"  "تمامیت  اصل  ندارد.  را 
دو جنگ در عرصە جهانی و مداخلە ی نابجا و 
استفاده نامناسب از زور، بە صورت محتوایی در 
حقوق بین الملل و منشور ملل متحد گنجانیده 
بندیهای  مرز  بر  بنا  کە  حالیست  در  این  شد؛ 
جدید می توان گفت کە قریب بە اتفاق ملتهای 
جهان بە حقوق اساسی و بنیادین خود بە طرز 
چشمگیری رسیدەاند. الاقل در منطقە خاورمیانە 
آذریها  و  یهودیان  ارمنیها،  اعراب،  بە  می توان 
برای  کە  است  عیان  همگان  بر  نمود؛  اشاره 
کوردها با وجود جغرافیای مشخص، تفاوتهای 
آشکار نژادی، زبانی، فرهنگی و اجتماعی چنین 
امری محقق نشد و خود این سبب گشت کە دور 
جدیدی از منازعات منطقەای، جنایتهای بیشمار، 
مکرر و تعمدی از سوی حکومتهای دیکتاتور در 
جریان پیگیری حقوق و مطالبات ملت کورد روی 
هم  سقوطشان  از  بعد  کە  حکومتهایی  دهد. 
پروا  بی  و  می کنند  یاد  جنایتشان  از  افتخار  با 
برگزیده  و  زمان  و  زمین  نایب  منجی،  را  خود 
شهادت  تماما  بالعکس،  اعمالشان  می دانند؛ 
افکارشان  و  خوی  منش،  بودن  جنایتکارانە  بر 
می دهد. این را می توان در یک سده حال حاضر 
بە نسبت کوردها، عربها، بلوچها، ترکمنها، گیلکها 
در  و  ژینا  انقالب  در  حتی  دید؛  هم  آذریها  و 
این روزها کە شعلەهای انقالب در حال گسترش 
بە  ورود  و  انقالب  مراحل  توسعە  و  حداکثری 

ایران کشوری تک ملتی،  بود؛  تعریف شدە 
برای  و  است   ... و  پرچم  تک  زبان،  تک 
پروژە  ایجاد  و  جعلی  این گفتمان  پیشبرد 
را  دانشگاها  و  مدارس  بودن  مجبور  خود 
اکثریتشان  ایران کە  مردم  تا  احداث کنند، 
غیر فارس هستند بتوانند در این بە اصطالح 
ایران مدرن زبان همدیگر را بفهمند، چرا کە 
بە گفتە مورخان جز محدود افراد وابستە بە 
حکومت، کسی را نمی توانستی بیابی کە در 
کوردستان، بلوچستان، آذربایجان و ... قادر 
بە فهم و صحبت کردن بە زبان فارسی کە 

زبان تحمیل شدە مرکز بود، باشند. 
دیگر  اشارە شد  زبان همچنان کە  از  غیر 
مسائل و حقوق ملل غیر فارس نیز ممنوع 
و در ایران مدرن یک ملت وجود داشت آن 

مرحلە آلترناتیوسازی است، جریان موسوم بە 
حکومت ساقط قبلی "پهلویسم" سعی در قبضە 
نبض انقالب و مصادره آن دارد و جالب آنکە 
تاکنون هیچ پشتوانە و حمایت درخور شایان 
و متضمنی از سوی ملت فارس هم ندارند، اما 
اقدام بە خط و نشان کشیدن برای جریانات 
اصلی و شروع کننده انقالب و ملل غیر فارس 
کردەاند و در تالشند با جای انداختن بعضی از 
دستە واژەها، پروژه تخریب، تحریک و تهدید 
پان  بیرق  زیر  هم  نهایت  در  بزنند؛  کلید  را 
ایرانیسم، پان فارسیسم، پان فاشیسم تطهیر 
شده از جنس ایرانشهری هر حرکت، خواستە و 
حقوقی را کە بر خالف طبعشان باشد و یا مانع 
تولد دوبارە فاشیسم بشود را خفە و سرکوب 
نمایند و در این مسیر از هیچ سخن، رفتار و 
کنشی در جهت دستیابی بە ارکان قدرت و یکە 
تازی بر سریر قدرت ابایی ندارند؛ همە اینها در 
حالی رخ داد کە ملل ساکن در جغرافیای ایران 
پیشبرد  و  در گسترش  سعی  یکدیگر  در کنار 

هرچە بیشتر اهداف انقالب ژینا را دارند.
آیا بکار بردن چنین اصطالحاتی بە نسبت 
ساکنان همزیست در یک جغرافیای سیاسی 

مشخص، مناسب و بجاست؟
تمامیت  "حفظ  واژە  دستە  از  آنان  منظور 
غصب  آنها  هدف  براستی  چیست؟  ارضی" 
حقوق  از  کە  است   سرنوشت"  تعیین  "حق 
اساسی هر ملتی می باشد یا بازی با فکت های 
از  بخشی  رانــدن  حاشیە  بە  و  نامتجانس 
حقوق  از  حقایقی  نمودن  پنهان  با  واقعیات 

بنیادین ملتهاست.
در منشور  از حقوق مندرج  غ  فار هر ملتی 
ملل متحد بنا بر شرایط خاص خود همچون 
جغرافیای ساکن در آن، روابط با همسایگان 
رویدادها،  جغرافیا،  آن  خارج  و  داخل  در 
در  و  آن  تبعات  و  درگیریها  و  جنگ  حوادث، 
تعامالت  و  تبادالت  چگونگی  گرفتن  نظر 
اجتماعیش،  و  فرهنگی  اقتصادی،  سیاسی، 
و  مشخص  منشوری  و  پروگرام  بایستی 
حقوقی- خواستەهای  و  حقوق  از  واضحی 
سیاسیش داشتە باشد ) اساسا جزو تکالیف 
دولت منتخب ملت در سرزمینشان می باشد 
را  و ملت بواسطە تعیین دولت چنین امری 
ممکن می کند.(؛ چە اینکە ملتی بە هر دلیلی 
) سرزمینی و سیاسی ( توانایی و یا ابزار الزم 
در جهت تهیە و تنظیم چنین پروگرام و طبعا 
نداشتە  را  نمودنشان  اجرایی، عملی  امکانات 

هم "ملت ایران"! کە در حقیقت بر پایەهای 
فرهنگ فارس تاسیس و دیگر ملل نیز برای 
اینکە جایگاهی داشتە باشند باید خود را با 

شرایط جدید وفق می دادند کە ندادند.
کە  گرفتە  صورت  تقابلی  میان  این  در 
ملل  تقابل  نیز  آن  دارد،  ادامە  نیز  تاکنون 
ــارس(.  )ف فرادست  ملت  با  ــارس  ف غیر 
تئوریسین های گفتمان ایرانشهری و حاکمان 
ایران برای شرعیت  بخشیدن بە سرکوب های 
استفادەهای  امنیتی ساز  گفتمان  از  خود، 
حرکت  هر  مقابل  در  و  کردەاند  بسیاری 
ملل  دیگر  و  ملت کورد  حق طلبانە  و  مدنی 
و  "تجزیەطلبی"  اتهام  همیشە  ستم  تحت 
"تمامیت ارضی" را وسط کشیدند و طبیعتا 
خود  سفسطە  این  برای  را  مخاطبانی  هم 

باشد، این از وظایف حکومت یا دولتی است 
آن سرزمینها عینیت سیاسی و میدانی  در  کە 
دارد و بایستی چنین امری را ممکن و میسر 
با ملتهایی کە بە هر  رابطە  سازد؛ باالخص در 
دلیل ) اعم از دالیل داخلی و خارجی ( توانایی 
تشکیل دولت-سرزمین را نداشتەاند یا چنین 
حتی  و  تهدید  زور،  بە  توسل  با  را  توانایی 
ارتکاب جنایت از آنها سلب نمودەاند و یا بە 
هر دالیلی در یک جغرافیای سیاسی و در کنار 
دیگر تنوعات ملی، زبانی و فرهنگی همزیست 
تفاوتها  کە  جغرافیایی  چنین  در  شدەاند. 
کسی  بر  فرهنگیش  زبانی،  ملی،  تنوعات  و 
پوشیده نیست، حکومت بنا بر ماده ٧٣ منشور 
سازمان ملل متحد در فصل یازدهم جامە عمل 
می پوشاندند؛ این مهم در رژیم سابق پهلوی و 
رژیم رو بە زوال جمهوری اسالمی فعلی، نە تنها 
تمام  بلکە  نگرفت  قرار  استقبال  و  توجە  مورد 
این  اصول  بر خالف  را  برنامەهایشان  و  رفتار 
ملتها  حقوق  بە  مربوط  اصول  تمامی  و  ماده 
تنظیم و عملی نمودەاند. حال جریان موسوم 
بە سلطنت طلبان نیز با عدم پذیرش واقعیات 
موجود در این جغرافیا، سعی در گذاشتن پای 
در جای پاها و تکرار تجربە دو رژیم منسوخ را 
دارند. در حالیکە ماده ٧٣ منشور سازمان ملل 
رابطە  در  اعالمیەاش  یازدهم،  فصل  در  متحد 
ندارند  خودمختاری  هست کە  سرزمینهایی  با 

و بندهای ماده مربوطە چنین اذعان می دارد:
اداره کردن  ملل متحد کە مسئولیت   اعضاء 
سرزمینهایی را دارا یا عهده دار شده اند کە اهالی 
آن جاها هنوز کاماًل خود را اداره نمی کنند بە 
سرزمین ها  این  اهالی  منافع  اصل  اولویت 
اعتراف کرده و مساعدت در ترقی آنها را، در حد 
اعالی امکان، و در حدود اصول صلح و امنیت 
یک  عنوان  بە  منشور،  در این  مقرر  بین المللی 
مأموریت مقدس قبول و تعهد می نمایند و بە 

این منظور متقبل می شوند:
 الف - با احترام بە خصوصیات فرهنگی اهالی 
سرزمینهای مذکور ترقی سیاسی و اقتصادی و 
اجتماعی و همچنین توسعە تعلیمات آن ها را 
تأمین و با  آنها از روی نصفت رفتار و در مقابل 

تعدیات از آنان حمایت کنند.
هر  خاص  اوضاع  با  کە  حدودی  در   - ب 
مختلف  مدارج  با  و  جا  آن  اهالی  و  سرزمین 
ترقی آن متناسب باشد استعداد آن ها را برای 
اداره نمودن خود توسعە  داده، و آمال سیاسی 
تدریجی  توسعە  در  و  کرده  رعایت  را  آنها 

از  استفادە  با  اشارە شد،  بدان  همانطور کە 
ایجاد  رسانەها  و  فارسی  کتب  و  مدارس 

کردەاند.
برای  کپنهاگ  مکتب  متفکرین  گفتە  بە 
فاکتور؛  سە  بە  امنیتی ساز  گفتمان  ایجاد 
ساز(،  امنیتی  )بازیگر  سیاسی  کارگزار 
مخاطبان و متن نیاز است. کارگزار یا بازیگر 
بودە  وارثانشان  یا  حاکمان  همان  سیاسی 
جعل  و  قدرت  از  استفادە  با  هستند کە  و 
می بخشند.  شرعیت  خود  بە گفتمان  تاریخ 
مخاطبان نیز مردمانی هستند کە معموال یا 
بە دلیل عدم شناخت و یا از روی عمد بە این 
می کنند.  تبلیغش  و  می زنند  دامن  گفتمان 
شدە  جعل  روایت های  و  قانون  هم  متن 
تاریخی بودە و هست کە تاکنون در مدارس 
و دانشگاها و رسانەهای و ادارات حکومتی 
در  و  فارس  غیر  ملل  حق طلبی  فریاد  علیە 
راس آن ها ملت کورد مطرح  و مدام تکرار 

می شوند.
با این توضیح کوتاە طبیعتا بایستی این 
این  هدف  کە  باشد  شدە  روشن  واقعیت 
در  همیشە  کە  امنیتی  برچسب های  چنین 
می شود،  طرح  فارس  غیر  ملل  حقوق  برابر 
"تجزیە طلبی"  و  ارضی"  "تمامیت  همانند 
همە ساختە و پرداختە گفتمان امنیتی ساز 
هستند تا بتوان با آن ها بە اشغال و سرکوب 
سرزمین ملل غیر فارس و مردمشان شرعیت 
و تداوم بخشند و همچنان در قدرت بمانند.

مؤسسات سیاسی آزاد 
آنها کمک نمایند.

امنیت  و  صلح   - ج 
عمومی را تحکیم کنند.

 د - اقداماتی را کە موجب ترقی می شود طرف 
توجە قرار داده، و امور مربوطە بە اکتشافات و 
تحقیقات را تشویق، و بە منظور نیل حقیقی بە 
مقاصد  اجتماعی و اقتصادی وعلمی کە در این 
ماده ذکر شده است، با یکدیگر، و هنگامی کە 
موجبات آن فراهم گردد،با مؤسسات تخصصی 

بین المللی همکاری نمایند.
شده  تعریف  موازین  و  اصول  بە  توجە  با 
فارس  غیر  ملل  پذیرش  و  درک  ماده،  این  در 
ایجاد، رشد و شکوفایی  بە  و اهتمام ورزیدن 
توسعە در همەی زمینەهای مربوط و ملزوم در 
اصلی حکومت  وظایف  از  ملتها  این  با  رابطە 
می باشد؛ باالخص بە لحاظ سیاسی کە موجبات 
ملت  آن  حیات  تداوم  و  استقرار  شکل گیری، 
عرصەی  در  پویایی  چنین  و  می سازد  مهیا  را 
ساختاری  ایجاد  در  توانایی  موجبات  سیاسی، 
برای مدیریت در دیگر عرصە ها را توسط خود 

آن ملل فراهم می سازد. 
و  صلح  مفاهیم  و  واژەها  خاطر  همین  بە 
بند  از دو  بند ج و پس  را در  امنیت عمومی 
و  یادآور شود، صلح  نمودە است کە  اول ذکر 
همە  بە  نهادن  احترام  در گرو  عمومی  امنیت 
و  اجتماعی  و  فرهنگی  زبانی،  ملی،  تنوعات 
و گوناگونی  تنوعات  این  شناختن  رسمیت  بە 
ایجاد زمینەهای الزم جهت مشارکت  هاست؛ 
و سهیم شدن در همەی عرصەها و امورات بە 
گونەای کە واقعیات همە ملتهای ساکن در این 

جغرافیای مشخص دیدە شود.
می توان گفت کە "حفظ تمامیت ارضی" بنا 
بر تعریف سنتی و نگاه فاشیسم گونە حاکمان 
دیکتاتور بە آن با ماده ٧٣ کە ترقی، توسعەی 
موظف  را  دولتها  و  ملتی  هر  حق  را  سیاسی 
بە ایجاد امکانات و مکانیزم هایی در جهت و 
راستای چنین پیشرفتهایی می داند در تعارض 
و تقابل با یکدیگر دید. لیکن می توان با رجوع 
بە سطور اعالمیەی حقوق بشر، در بعد داخلی 
از  را  کشورها، حق تعیین سرنوشت هر ملتی 
اصل تمامیت ارضی ارجح تر دانست؛ بر اساس 
حقوق بین الملل، اگر حق مردم پایمال شود، 
دست  بە  را  خود  سرنوشت  دارند  حق  مردم 

خویش بگیرند. 
***
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خیزش5٧وکژراهەیانقالبتاراجاموالعمومیدررژیمالیگارشی

انقالب  بحبوبە  در 
طرفهای  سعی  مردمی، 
در  منافع  دارای  و  درگیر 
از  بیش  موجود  وضعیت 
رسانی  یاری  در  انقالب 
بە  انقالب  هدایت  بە 
بە  صورتی کە حداالمکان 
حفظ منافعشان بینجامد، 

غیرمنطقی بنظر نمی رسد. 
مردمی  و کشتارهای  خونین  وقایع  همچنانکە 
است،  داده  نشان  ایران  در   ١٣٥٧ انقالب  از  پس 
جهانی  ابرقدرتهای  ویژه  بە  ذینفع  طرفهای  تالش 
و منطقەای در انتقال صلح آمیز قدرت در جریان 
فجایع  بە  منجر  می تواند  مــواردی  در  انقالبها 
ایران  انقالبی  مردم  شود. هشیاری  بشری  حقوق 
این  بە  ایران نسبت  رژیم  اپوزیسیون  نیروهای  و 
امر در این برهە زمانی واجب بە نظر می رسد؛ در 
زیادی بە سوی قریب  این برهە کە عوامل بسیار 
جمهوری  علیە  مردمی  انقالب  یک  بودن  الوقوع 
اسالمی نشانە رفتەاند، بە طوری کە ایجاد اتحادی 
میان نیروهای اپوزیسیون کە از نظر مردم داخل و 
قدرتهای جهانی و منطقەای، قوی، فراگیر و مقبول 
انقالب  کننده  تکمیل  عامل  می تواند  برسد،  بنظر 

باشد. 
گاها  و  گوناگون  روایتهای  امکان  کە  حالی  در 
متناقضی نسبت بە چگونگی دخالت نیروهای درگیر 
خارجی، بەویژه قدرتهای خارجی از سوی طیفهای 
تردیدی نیست کە  بنظر می رسد،  گوناگون ممکن 
بر سر عدم یا وجود چنین دخالتهایی توافق نظر 
وجود دارد.  تاریخ شاهد دخالتهای مثبت قدرتهای 
خارجی، در اشکال مختلف حمایتهای مستقیم یان 
غیرمستقیم نظامی یا غیرنظامی در جریان تحوالت 
عمیق سیاسی برگرفتە از خواست مردم بپاخواستە 
مثبتی  دخالتهای  است،  مختلف  کشورهای  در 
بشری  حقوق  جنایتهای  از  موارد  بسیاری  در  کە 
جلوگیری کرده و گاها عاملی بسیار سازنده در روند 
بنیادنهادن سیستمهای سیاسی نوین و دمکراتیک 

ــوال  ام ــازی  س مولد 
طرحی  عــنــوان  دولــتــی 
رییس  بە گفتە  است کە 
سازی  خصوصی  سازمان 
هفتمین  و  شصت  در 
هماهنگی  شورای  جلسە 
سران قوا تهیە و تصویب 
رهبر  تایید  بە  سپس  و 

نظام رسیدەاست.
سایر طرحهای  مولد سازی همانند  نام  بە  طرح 
رژیم کە بدون در نظرگرفتن شرایط جامعە و عمدتا 
جهت تامین مالی رژیم و دستگاە سرکوب و صرف 
آن در کانالهایی غیرازخدمت بە مردم و غالبا تطمیع 
مسیری  در  والیت  در  شدگان  ذوب  وراضی کردن 
ج از چهارچوب نظامهای پاسخگو و البتە درنظام  خار

جمهوری اسالمی همچون بدعت دیگری مغایر با قوانین خود 
بە  را  زیادی  انتقادهای  آیند،  درمی  اجرا  بە  و  تصویب  رژیم 
دنبال داشتە، از کاپیتوالسیون داخلی گرفتە تا اعالم ورشکستگی 
اقتصادی و ناقوس مرگ مجلس، تعابیری انتقادی هستند در رد 

آنچە از آن بە عنوان مولد سازی نام بردە شدەاست.
ماە  بهمن  دوم  هفتە  در  باال گرفت کە  آن  از  انتقادها پس 
مازاد  اموال  فروش  مصوبە  گیری  تصمیم  هیات  مصونیت  از 
دولت سخن بە میان آمد. بنابر این مصوبە هیات هفت نفرە بە 
نام هیات عالی مولد سازی مرکب از محمد مخبر، معاون اول 
وحیدی،  احمد  وزیراقتصاد،  خاندوزی،  احسان  جمهور،  رییس 
وزیر کشور، مهرداد بذرپاش، وزیر راە، مسعود میرکاظمی، رییس 
سازمان برنامە و بودجە و یک نمایندە از طرف رییس جمهور 
و یک نمایندە از طرف رییس قوە قضاییە با مصونیت تمام بە 

اجرای مصوبە خواهند پرداخت.
این مصوبە  فراقانونی  بندهای  از  البتە هم  سطحی  قرائتی 

بیشتر از پیش اهداف پشت پردە رژیم را نمایان خواهد کرد.
یکی از بندهای این مصوبە اختیارات زیادی را بە هفت عضو 

این هیات اعطا می کند.
"شناسایی کامل اموال غیر منقول دولت و تعیین تکلیف آنها 
ظرف مدت حداکثر یک سال با استفادە از روشهای مختلف از 
جملە واگذاری و فروش اموال مازاد و مولد سازی با مشارکت 
بخش خصوصی" یکی از این اختیارات است، این مصوبە تاکید 
مکلف  الذکر  فوق  اموال  متولی  دستگاههای  "تمامی  می کند؛ 
سرباز  آن  از  و کسانی کە  هیات هستند"  این  اجرای مصوبات 
بزنند مجازات خواهند شد". افرادی کە از اجرای دقیق و کامل 
آورند،  عمل  بە  آن   اجرای  در  یا  زنند  سرباز  هیات  دستورات 
بە مراجع قضایی، مجازات مقرر در مادە ٥۷٦  ارجاع هیات  با 
قانون مجازات اسالمی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم 
ج از نوبت و در شعبە  خواهند شد و رسیدگی بە این جرایم خار

سوی  از  کە  جامعی  تعاریف  براساس  انقالب  مفهوم 
رخ  زمانی  شدە،  ارائە  سیاسی  و  جامعەشناسی  نظریەپردازان 
ساختار  در  باید  باشد  رسیدە  نتیجە  بدین  جامعە  می دهد کە 
و  تغییر  حکومت  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  سیاسی، 
تحوالت رخ دهد و حاکمیتی کە در راستای خواستەهای آنان گام 
برمی دارد جایگزین گردد. بە تعبیری دیگر می توان گفت انقالب 
پدیدە دوران مدرن است یعنی از انقالب سال ١٦٨٨ انگلستان 
علیە  آزادی و دموکراسی،  بە  برای رسیدن  این عصر جوامع  تا 
رژیم های سلطنتی و استبدای بە پا خواستەاند. یعنی جامعە بە 
اما  پیادە شود.  باید  مدرنیزاسیون  فرایند  و  رسیدە  خودآگاهی 
است،  انقالب  از  بعد  پیامد های  می باشد،  اهمیت  دارای  آنچە 
راستای  در  نشستە  قدرت  اریکە  بر  تازە  آیا حکومتی کە  یعنی 
اگر  اینکە بە مانند رژیم قبلی می باشد؟  امیال جامعە است یا 
از بعد تاریخی بە جریان انقالبات جهان بپردازیم می بینیم اکثر 
در  اما  بودند،  دموکراسی  و  آزادی  بە  رسیدن  برای  انقالب ها 

نهایت سرنوشت بعضی از آن ها بازتولید استبداد بودە است.
رژیم  علیە   ١٧٨٩ سال  در  فرانسە کە  انقالب  مثال  عنوان  بە 
برابری،  آزادی،  انقالبیون  شعار  و  داد  روی  شانزدەهم  لویی 
برادری بود، عاقبت دیکتاتوری ناپلئون بر سر کار آمد. همچنین 
سال  در  تزار  رژیم  سرنگونی  از  پس  روسیە  انقالب  جریان  در 
خود گرفت.  انحصار  در  را  قدرت  دیکتاتوری کمونیستی   ،١٩١٧
انقالب ایران کە در سال ١٣٥٧ روی داد دچار سرنوشت همان 
پهلوی،  رژیم  سرنگونی  از  پس  یعنی  شد.  پیشین  انقالب های 
وعید  وعدە  دادن  با  کە  خمینی  رهبری  بە  اسالمی  جمهوری 
فریبکارانە بر سر کار آمد تمامی احزاب و نیروهای سیاسی کە در 
آنزمان براساس مشی سیاسی خود می خواستند در ادارە سیاسی 
ایران مشارکت داشتە باشند بە حاشیەراند و آزادی و دموکراسی 

در ایران تحقق نیافت.
در دروان پس از انقالب سال 
موهبت  از  ایران  جامعە   ١٣٥٧
از  بهرە ماند، کە  دموکراسی بی  
عصر مشروطە برای استقرار آن 
مبارزە شدە بود. اما اعتماد کاذب 
احزاب  و  نیروها  جامعە،  اکثر 
موجب  خمینی  بە  سیاسی 
را  انقالب  دستاوردهای  او  شد 
نفع  بە  را  چیز  همە  و  مصادرە 
خود و اطرافیانش تمام کند. از 
اسالمی  جمهوری  دیگر  طرفی 
تحکیم سیاست های خود  برای 
خواستەهای  و  امیال  با  کە 
تمامی  بود،  متناقض  جامعە 
انحصار خود  در  را  قدرت  ارکان 
سیاسی  فرهنگ  و  دادە  قرار 

ویژە خواهد بود.
آنچە از درون و باطن چنین قید و بند و تهدیداتی کە همچون 
شمشیر داموکلس بر سر صاحب منصبان سنگینی می کند انتاج 
سیاستهای  با  است کە  رژیمی  اقتصاد  انحطاط کامل  می شود، 
ناکجاآبادی و نابخردانەاش با کسری بودجە صدها هزار میلیارد 
تومانی روبرو گشتە است و راهی سادە و غیر علمی و چپاولگرانە 
چون تاراج اموال عمومی بە ذهنشان خطور نمی کند. راهی را 
ابالغیە  چهارچوب  در  خورشیدی  هشتاد  دهە  در  و  پیشتر  کە 
سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی همراە با بازکردن بیشتر 
و  پاسداران  سپاە  مافیای  باند  روی  بە  اقتصاد  ــای  دروازەه
و  بی جان  اقتصاد  پیکر  بر  مهلکی  فقیە، ضربە  ولی  دکانداران 

عقب افتادە ایران وارد کرد.
قضایی  مصونیت  مصوبە  این  عجیب تر  بندهای  از  یکی 
تصمیمات  بە  نسبت  هیات  "اعضای  مصوبە؛  این  طبق  است، 
خود در موضوع این مصوبە ازهر گونە تعقیب و پیگرد قضایی 
مصون هستند ومجریان تصمیمات این هیات نیز در چهارچوب 
مصونیت  همین  از  است  کردە  تعیین  هیات  کە  مصوباتی 
برخوردارند". دست بە یکی کردن دیگری با کاپیتوالسیون داخلی، 
فساد سیستماتیک را در بین شیفتگان ولی فقیە بیشتر از گذشتە 
تعمیم دادە و با چنین تطمیع هایی حلقە نزدیکان رهبری را کە 

روز بە روز از تعدادشان کاستە می شود اسپانسر می کند.
مغایر  مقررات  و  "قوانین  بە  اشارە  با  مصوبە  این  دیگر  بند 
بود".  خواهد  االجرا  موقوف  سال  دو  مدت  بە  مصوبە  این  با 
نەتنها با پشت پا زدنی دیگر، بە قوانین موجود وقفی نمی نهد، 
پیکر مجلسی کە  بر  را  الیگارشی  نظام  میخ  آخرین  تواما  بلکە 

می بایست پاسدار منافع ملی باشد می کوبد.
و جهت  یکی  و سو  و سمت  اهداف  آنجا کە جهت گیریها، 
اهداف  راستای  در  مردم  خون  مکیدن  و  عمومی  اموال  تاراج 
قرون وسطایی رژیم است، تصوری غیر از گذشتە ، دور از عقل 

بە نظر می رسد.

اعمال  جامعە  بر  را  ایدئولوژیک اش 
آن  بە  دارد  دیگر کە جای  کرد. مسئلە 
است کە جمهوری  این  پرداختە شود، 
اسالمی برای اعمال ایدیولوژی سیاسی  
خود بە دستگاە سرکوب متوسل شدە 
و شروع بە حذف تمامی مخالفان خود 

کرد.
وعیدهای  ــدە  وع مثال  عنوان  بە 

دروغین کە خمینی قبل یا در نخستن روزهای پس از پیروزی 
همگانی،  رفاە  احزاب،  آزادی  دموکراسی،  درخصوص  انقالب 
حقوق بشر و... داد منجر بە جلب توجە اقشار مختلف جامعە و 
اکثر نیروهای سیاسی آنزمان شد و بدینگونە قدرت را در دست 
تمامی  تمایت خواهانەاش  سیاست های  تحمیل  با  و  گرفت 
مطالبات جامعە ایران را بە باد فراموشی سپرد. در طول ٤٤ سال 
پیروانش  برای  میراثی  بعنوان  حکمرانی  شیوە  همین  گذشتە 
باقی ماندە و زمامداران جمهوری اسالمی بە سان او چنین وعدە 
وعیدهای کاذبی را بە مردم می دهند و هیچ گاە بە وعدەهایشان 

جامە عمل نمی پوشانند.
جریان  در  ایران  جامعەی  کە  است  درست  این  نهایت  در 
انقالب ١٣٥٧ آرمان هایش تحقق نیافت و بە درازای بیش از ٤ 
دهە است استبداد مذهبی را تحمل می کند، اما برای رسیدن 
بە آزادی و دموکراسی کە وجود آن در هر جامعە شرط اساسی 
می باشد نقطە امید وجود دارد. انقالب ژینا کە بیش از چهار ماە 
آغاز و هم اکنون نیز ادامە دارد، نشان دهندە این است کە مردم 
برای رسیدن بە حکومتی مبتنی بر  قانون کە اصول دموکراسی و 
ابعاد آزادی در آن ملموس باشد، بە صورت مستمر پیگیر هستند 

و بی گمان این مبارزات سرانجام روزی بە ثمر می رسد. 

بودەاند. می توان از حمایت کشور فرانسە از جنبش 
بارز  تاریخی  نمونە  عنوان یک  بە  آمریکا  استقالل 
کشورهای  حمایت  از  سازنده،  دخالتهای  اینگونە 
اروپای  در  مخملین  و  رنگین  انقالبهای  از  غربی 
ژئوپلیتیک  بر  موثر  نمونە  یک  عنوانە  بە  شرقی 
فرامنطقەای آن؛ و از تشکیل منطقە پرواز ممنوع بر 
فراز کوردستان عراق از سوی نیروهای ناتو بە عنوان 

نمونەی برجستە آن در خاورمیانە اشاره نمود. 
منفی دخالتهای  نمونەهای  درحالیست کە  این 
تاریخ  در  حساسی  برهەهای  چنین  در  خارجی 
کشورها بسی فراوانند. یک نمونە بارز آن در تاریخ 
از  آمریکا  وقت  دولت  جانبە  همە  حمایت  ایران، 
کودتای ٢٨ مرداد ١٣٣٢ علیە دولت مصدق و بە نفع 
ادامە بکار پادشاهی خانواده پهلوی است. اگرچە 
میان نیروهای فعال در صحنە سیاست داخلی در 
جغرافیای ایران نسبت بە اینکە تا چە حد و از چە 
لحاظی این کودتا بە نفع یا بە ضرر مردم ساکن 
ایران بوده است، اختالف نظر وجود دارد، تردیدی 
وجود ندارد کە این کودتا ضربە مهلکی بود بر منافع 
طوالنی مدت خود دولت آمریکا در خاورمیانە. با 
از  ایران  با  ایاالت متحده  رابطە  نوع  اینکە  وجود 
همان سالهای اولیە قرن بیستم تا زمان کودتا، در 
مقایسە با نوع رابطە سیاسی انگلستان و روسیە 
چە با دولت سلسلە قاجاریە و چە با دولت نوپای 
ایران، بر اساس مدل جدید پساکلونیالیستی آمریکا 
در سراسر جهان؛ کمتر آمرانە و بیشتر دوستانە و 
تا حد نسبتا مقبولتری بر اساس احترام متقابل بە 
منافع یکدیگر تنظیم شده بود؛ این کودتا، از نظر 
کارشناسان غربی، باعث ایجاد چنان دشمنی ای از 
آمریکاستیزی  شد کە  آمریکا  برابر  در  مردم  سوی 
بخشیدن  شکل  بر  غیرمنطقی  حدی  در  ایران  در 
بر حوادث سالهای پس از کودتا و پس از انقالب 

١٣٥٧ تاثیری وافر داشت. 
دولت  تالش  است،  اهمیت  حائز  بسی  آنچە 
اصطالح  بە  انتقال  برای  متحده  ایــاالت  وقت 
بە   ١٣٥٧ انقالب  جریان  در  قدرت  آمیز  صلح 
نیروهایی بود کە خمینی آنها را رهبری می کرد. از 

وانمود  چنین  اسالمی  جمهوری  طرفداران  سوی 
می شود کە رفتن خمینی از نجف بە پاریس و آغاز 
دادن  تن  صرفا  آنجا،  در  براندازانەاش  فعالیتهای 
شخصی  بود،  حسین  صدام  خواست  بە  فرانسە 
بر مسند ریاست جمهوری عراق  کە تکیە دادنش 
شیعی  نیروهای  فعالیت  از  و  داشت  تازگی  هنوز 
بارز  بسیار  عوامل  وجود،  این  با  داشت.  واهمە 
در  غرب  کە  هستند  امر  این  گویای  واضحی  و 
فرانسە،  و  انگلستان  آمریکا،  شامل  خود،  کلیت 
در یاری رسانی بە خمینی توافق نظر داشتند. در 
مواردی  بە  می توان  گزاره  این  شفافیت  راستای 
ایران  ارتش  بر  آمریکا  نظیر فشار  اشاره کرد،  چند 
دادن  مشاوره  و  انقالبی  مردم  با  مماشات  برای 
سیاسی  فضای  بازکردن  جهت  شاه  محمدرضا  بە 
اعالم  ارتش  شرایطی کە  بە  رسانی  یاری  حتی  و 
بی طرفی کند، تبدیل رادیو بی.بی.سی بە تریبون 
بسیار نیرومند خمینی و طرفدارانش برای تبلیغات 
و سازماندهی، و نیز اجازه دادن دولت فرانسە بە 
تبدیل مکان اسکان خمینی در نوفل لوشاتو پاریس 
بە دفتر دیپلماتیک و تشکیالتی آنها. گمانی نیست 
از همەی این عوامل یاری رسان محرزتر این بود 
کە دولت فرانسە، ضمن اینکە یک هواپیمای ویژه 
برای ورود خمینی بە تهران در اختیار او قرار داد، 
رهبری  ورود  عنوان  بە  ورود  این  داد کە  ترتیبی 
باشد کە نیروهای ارتش حکومت شاه بە او لبیک 

گفتە باشند.  
از این انقالب، دولتهای غربی چنین  سالها بعد 
چنین  انتظار  وجە  هیچ  بە  کە  می کردند  وانمود 
رویدادی را نداشتە و آنچە بعدا اتفاق افتاد، بەویژه 
آمریکا در  جریان گروگانگیری کارمندان سفارتخانە 
ایران، صرفا ناشی از عدم آمادگی شان بوده است. 
سالها اینکە جیمی کارتر، رییس جمهور وقت آمریکا 
تنها یک سال قبل از سقوط حکومت شاه در مراسم 
جزیره  "یک  عنوان  بە  ایران  از  تحویل  سال  شب 
نام برده بود،  ثبات در یک گوشە پرتالطم جهان" 
بە عنوان مدرک بارز این عدم آمادگی ارائە می شد. 
معلومات  ابتدایی ترین  با  کسی  برای  همچنانکە 

این  غافلگیرشدن  بود کە داستان  سیاسی مبرهن 
کشورها در این ماجرا اصل و اساسی ندارد، نتیجە 
داخلی سی.آی. در مجلە  منتشرشده  یک مطالعە 

داده  نشان  آمریکا  مرکزی  اطالعات  سازمان  ای، 
است کە نە تنها کمبود اطالعات عامل هرج و مرج 
سالهای  در  تهران  بە  نسبت  آمریکا  سیاست  در 
و  اطالعات  این کشور  بلکە  نبوده،   ١٩٧٩ و   ١٨٧٨
مهم  حوادث  از  زیادی  بسیار  دقیق  تحلیلهای 
ایران، بە خصوص تظاهرات و شورشها در اختیار 
داشتە است. همچنین اطالعات طبقە بندی شده 
انتقال  از تالشهای میانجیگرانە دولت کارتر جهت 
بە اصطالح صلح آمیز قدرت بە سود خمینی خبر 

می دهند. 
و  تالشها  ــدون  ب کە  موضوع  ایــن  از  غ  ــار ف
هماهنگی های کشورهای غربی، تا چە حدی روی 
کارآمدن جمهوری اسالمی در آن زمان امکان پذیر 
آمیز"  صلح  "انتقال  اصطالح  بکارگیری  نقد  بود، 
در  بەویژه  مردمی،  انقالب  نوع  این  تعریف  برای 
دیگر  انقالبی  نشانەهای  حساس کنونی کە  برهە 
بر کسی پوشیده نیستند، ضروری بە نظر می رسد. 
در انقالب ٥٧، سیستم دیکتاتوری تازه اما مذهبی 
شبکە  ارتش،  پایەهای  همان  بر  اسالمی  جهوری 
رژیم  اجرایی داخلی  روابط خارجی و کل سیستم 
پهلوی  شده  فروپاشیده  سیستم  جانشین  قبلی 
بر روی کشتارهای مردمی و  شد. چگونە می شود 
انقالب  از  پس  ایران  در  جمعی  دستە  اعدامهای 
چشم فروبست و صرف برنامە ریزی برای تسلیم 

ارتش شاه بە خمینی را "انتقال صلح آمیز" نامید؟
امروز  همگان  انقالبی کە  فردای  در  تصور کنید 
انتظار آنرا در ایران دارند، ارتش و سپاه پاسداران 
جمهوری اسالمی نهایتا تسلیم شرایط شده و بدون 
اپوزیسیون  از  نیرویی  بە  خدمت  آماده  درگیری، 
شوند کە جایگزین رژیم کنونی خواهد شد. تصور 
کنید همین ارتش و سپاه اینبار تحت فرمان رژیم 
ملیتهای  از  مردمانی  و  فعالین  بە کشتار  تازه کمر 
آذربایجان  بلوچستان،  کوردستان،  در  غیرفارس 
یان خوزستان ببندد. آیا در چنین شرایطی، بازهم 
عنوان  بە  را  سپاه  و  ارتش  تسلیم شدن  می توان 

"انتقال صلح آمیز قدرت" قلمداد کرد؟ 
با تاکید بر این نکتە کە عامل تعیین کننده در 
داخلی اند،  بلکە  خارجی  نیروهای  نە  صورت،  هر 
بە طوری کە باید هر گونە دخالت تعیین کنندەی 
داخلی  نیروهای  ضعف  پای  بە  را  خارجی  نیروی 
نوشت، می توان گفت تنها زمانی دخالت نیروهای 
خارجی، بەویژه ابرقدرتهای جهانی و منطقەای در 
جریان یک انقالب مردمی می تواند پیامدی صلح 
انقالب؛  از  پس  فردای  در  کە  باشد  داشتە  آمیز 
باشند کە  سازوکارهای اجرایی طوری تنظیم شده 
حذف  قدرت  شرایطی  هیچ  تحت  گروهی  هیچ 
کە  است  بدیهی  کامال  باشد.  نداشتە  را  دیگری 
این امر امکان پذیر نخواهد بود مگر اینکە نیروی 
مسلح آن کشور نە تحت فرمان یک شخص یا یک 
گروه، بلکە تحت فرمان همە گروههای اصلی درگیر 

در جریان انقالب باشد. 

رضا فتح اللـەنژاد

دیاکو داناخالد درویژە
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اطالعیهپیوستنحزبسبزهایایرانبهائتالف»همبستگیبرایآزادیوبرابریدرایران«

نزدیکی،  ژینا،  انقالب  که  شرایطی  در 
جریانات  و  نیروها  عمل  اتحاد  و  همکاری 
هر  را  دموکرات  و  الئیک  جمهوریخواه، 
ائتالف  است،  ساخته  ضروری  بیشتر  چه 
ایران«  آزادی و برابری در  »همبستگی برای 
برای پیوستن به  ایران«  به »حزب سبزهای 

جمع خود خوشامد می گوید.
و  مجازی  فضای  گذشته،  هفته  چند  در 
رسانه ای مملو از گفتگو در باره نزدیکی افراد 
از  آنچه که  یا  و  قالب توییتهای مشترک  در 
برده  نام  میان شخصیتها  ائتالف  بعنوان  آن 
می شود، بود. گرچه هر گونه فعالیتی در جهت 
مخالفت با جمهوری اسالمی، حتی در فضای 
ما  می شود،اما  تلقی  مثبت  گامی  مجازی، 
در شرایط حساس سیاسی کنونی  معتقدیم 
یک ائتالف واقعی از جمهوری خواهان، مثمر 
از دل  رژیم  به حیات  دادن  پایان  برای  ثمر 

همکاری و اتحاد عمل خواهد بود.

همبستگی برای آزادی و برابری در ايران
٢٣ بهمن ماه ١٤٠١ – ١٢ فوريه ٢٠٢٣

توضيح:
و  ايران  سبزهای  پيوستن حزب  از   پس 
همچنين پس از وحدت مجدد هر دو بخش 
با هم و وحدت صفوف هر  حزب دموکرات 
دو کومه له و تغییری در نام دو سازمان عضو، 
ليست اعضای ائتالف »همبستگی برای آزادی 
و برابری در ايران« در اين تاريخ ) بهمن ماه 
الفبا  ترتيب حروف  به  ١٤٠١ - فوريه ٢٠٢٣(، 

به قرار زيراست :
ايران  برابری در  آزادی و  برای  همبستگی 

متشکل از :
و  دموکرات  جمهوری خوهان  جنبش   –  ١

الئيک ايران فدرال
٢ - حزب تضامن دموکراتيک احواز

٣ – حزب دموکرات آذربايجان
٤ - حزب دموکرات کوردستان ايران

٥ - حزب سبزهای ايران
٦ - حزب کومهله کوردستان ايران

٧ - حزب مردم بلوچستان
٨ - سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

چپ  سوسياليستهای  موقت  شورای   -  ٩
ايران

ماده ای(   ١٤ نامه  )تفاهم  فراخوان مشترک 
که پالتفرم همبستگی برای آزادی و برابری در 
ايران به شمار می رود همراه با امضاهای اوليه 
و توضيح تکميلی در مورد آن به قرار زير است:

فراخوان به همکاری مشترک

کشور ما بیش از ۴۰ سال است که تحت 
دارد.  قرار  اسالمی  جمهوری  سلطه  و  ستم 
امروزه در شرایطی که مردم ایران در تمامی 
برای  گسترده  مبارزەای  به  دست  عرصهها 
زدەاند،  خود  حقوق  احقاق  و  رهایی  آزادی، 
سیاسی،  احزاب  و  سازمان ها  جریان ها،  ما 
سیاسی  پیشینه  و  اجتماعی  دیدگاەهای  با 
متفاوت، فعالیت مشترکی را بر اساس تفاهم 
نامه زیر آغاز کردەایم. ما این حرکت مقدماتی 
اتحاد گسترده  یک  ایجاد  در جهت  را گامی 
دانسته و در این راه از هیچ کوششی فروگذار 

نخواهیم کرد.
استقرار  برای  وسیع  اتحاد  ضرورت  بر  ما 
دموکراسی، جمهوری و فدرالیسم در ایران و 
ارزش هایی چون رواداری، پلورالیسم، جدایی 
بشر   حقوق  منشور  مبنای  بر  دولت  و  دین 
و گرایش های  طیف ها  همهی  همزیستی  و 

سیاسی دموکراتیک پایبندیم.
و گسترش  تدوام  بر  قاطعانه  تاکید  با  ما 

جنبش های اعتراضی، مدنی و دموکراتیک در 
ایران و پشتیبانی از مبارزات مردم، از احزاب، 
نهادها، سازمان و جریان های جمهوری خواه 
دموکرات که خود را با تفاهم نامه زیر همسو 
همگامی  و  همکاری  به  دعوت  می دانند، 
اسالمی  جمهوری  سرنگونی  برای  مبارزه  در 

می نمائیم.

مبانی مشترک همکاری ما
مقدمه :

و  فراز  پر  مبارزات  سده  يک  از  بعد  الف: 
اجتماعی،  عدالت  و  آزادی  راه  در  نشيب 
نهادينه  و  استقرار  مردم،  حاکميت  تامين 
مستمر  تالش  و  در کشور  دموکراسی  کردن 
برای پی ريزی ايرانی آزاد، پيشرفته و مدرن و 
به دور از هر گونه تـبعيض جنسيتی، ملی و 
مذهبی ، کشور ايران همچنان اسير استبداد 
حقوق  از  مردم  است.  خودکامه  حکومت  و 
اساسی خود، از آزادی های سياسی، اجتماعی، 
اجتماعی محروم  و  قانونی  امنيت  و  صنفی 

هستند.
جمعيت  از  نيمی  که  زنان  عليه  تبعيض 
رسمی  سياست  می دهند،  تشکيل  را  کشور 
است.  ایــران  اسالمی  جمهوری  قانونی  و 
نويسندگان،  روشنفکران،  دگرانديشان، 
و  ــان  جــوان انديشمندان،  هنرمندان، 
تهاجم  و  تهديد  درمعرض  دانشجويان 
دائمی حکومت قرار دارند. کارگران، معلمان، 
ثروت  توليدکنندگان  دیگر  و  دانشگاهیان 
الزم  حداقل های  از  جامعه،  معنوی  و  مادی 
و  شان  با  متناسب  زندگی  تامین  بــرای 
برخوردار  خود،  اجتماعی  و  انسانی  منزلت 
تشکل  و  سندیکا  تشکیل  حق  از  و  نیستند 
ملی  ستم  و  تبعيض  محرومند.  مستقل 
خشن ترين  با  ايران  ساکن  مليت های  عليه 
ایران  اسالمی  دارد. جمهوری  ادامه  شيوه ها 
در ادامه تضییقات گذشته همچنان مطالبات 
خشونت  و  قهر  با  را  قومی  و  ملی  حق  بر 

پاسخ می دهد.
قانون اساسی جمهوری اسالمی و ساختار 
قدرت در آن، بر پايه تبعيض، درآميزی دين 
و دولت، دشمنی با آزادی و تجدد بنا شده 
حق  از  مردم  اسالمی  جمهوری  در  است. 
حاکمیت بر سرنوشت خود محروم هستند و 
حقوق بشر پيوسته و به شکلی خشن نقض 

می شود.
کلیت  در  ایران  اسالمی  جمهوری  رژیم 
خود اصالح پذیر نیست و در چارچوب آن، 
مردم  دموکراتیک  از خواست های  یک  هیچ 
ایران تحقق پذیر نیست. بنابراین، سرنگونی 
رژیم جمهوری اسالمی ایران و انحالل همه 

اجرایی  و  گذاری  قانون  قضایی،  نهادهای 
امنیتی  نظامی،  سیاسی،  از  )اعم  سرکوبگر 
جمهوری  اساسی  قانون  الغای  و  غیره(  و 
اسالمی و دیگر قوانین غیر دموکراتیک، شرط 
نخست و اصلی در راستای استقرار یک نظام 
جمهوری مبتنی بر دموکراسی، جدایی دین و 

دولت و حقوق بشر می باشد.
بدو  از  اسالمی  جمهوری  علیه  مبارزه  ب: 
است.  داشته  جريان  آن همواره  بنيانگذاری 
دهها هزار نفر از مبارزان راه آزادی و عدالت 
اجتماعی در طول قريب به چهل سال گذشته 

در پیکار عليه استبداد حاکم جان باختهاند.
چهار دهه است که مردم به اشکال مختلف 
نارضایتی خود را از وضع موجود اعالم داشته 
سرکوبگرانه  سیاست  به  توجه  بدون  گاه  و 
خیابان  به  میلیونی  شکل  به  حکومت، 
سیاست های  از  را  خود  انزجار  تا  آمدەاند 
آمیز  تبعیض  و  ناعادالنه  و  دموکراتیک  غیر 
آنها،  نمونه  آخرين  دارنــد.  اعالم  حکومت 
به  و  اخير  ماههای  طی  جنبشهای گوناگون 
اعتصابات  و  ماه گذشته  دی  خيزش  ويژه، 
این  نتیجه  در  می باشد.  اخير  اعتراضات  و 
اعتراضات، سیمای جمهوری اسالمی درسطح 
و  مقاومت ها  این  و  شده  افشا  گستردەای 
و  ملی  همبستگی  به  مردمی  اعتراضات 
بین المللی برای دستيابی به دموکراسی کمک 

شایانی نموده است.
ج: در طول چهاردهه گذشته، آزادی خواهان 
و نيروهای چپ، دموکرات و جمهوری خواه با 
حکومت  عليه  متفاوت  روش های  و  برنامه 
تجربه  اما  مبارزه کرده اند.  اسالمی  جمهوری 
نشان داده است که بدون همکاری و اتحاد 
آن ها  تاثيرگذاری  امکان  نيروها،  اين  عمل 
آلترناتيو  شکل دهی  و  سياسی  تحوالت  بر 
خواهد  دشوار  دموکرات  و  جمهوری خواه 
ضرورت  جنبش،  پیشرفت  برای  امروز  بود. 
از  نيروها بيش  اين  اتحاد عمل  همکاری و 
هر زمان دیگری به امری حیاتی تبدیل شده 

است.
اين  کنندۀ  امضا  احزاب  و  سازمان ها  ما 
تفاهم  نامه، با برنامه، ديدگاەهای اجتماعی 
ضرورت  بر  که  متفاوت  سياسی  پيشينه  و 
اتحاد وسيع جمهوری خواهان دموکرات، برای 
استقرار دموکراسی در ايران بر مبنای منشور 
و  آن  پیوست  و ضمائم  بشر  جهانی حقوق 
ارزش هایی چون رواداری، پلوراليسم، جدايی 
دين و دولت و همزيستی همه طيف ها و 
پايبنديم؛  دموکراتيک،  سياسی  گرايش های 
و  گسترش  تداوم،  راه  در  که  نیروهایی  ما 
که  ايــران  مردم  اعتراضی  جنبش  تعميق 
رنگين کمانی از طبقات، گروه های اجتماعی و 

نيروهای سياسی آزادی خواه جامعه می باشد 
مبارزه می کنيم، بر مبارزه مدنی، و دموکراتيک 
جنبش  نمای  خصلت  آميز، که  مسالمت  و 
سر  بر  تفاهم  داريم،  تاکيد  است،  اعتراضی 
اين طرح مقدماتی را گامی در جهت اتحاد 

گسترده جمهوری خواهان ايران می دانیم.

طرح مشترک ما

شکل  در  دموکراتيک  نظامی  استقرار   -١
و  دين  جدايی  بر  مبتنی  پارلمانی  جمهوری 
پلوراليسم  و  سه گانه  قوای  تفکيک  دولت، 
نهادهای  همه  بــودن  انتخابی  سياسی، 
حکومت با رای مستقيم مردم  و رعايت اصل 
تناوب قدرت. ما بر این اصل تاکید داریم که 
و مشروعيت  قدرت  منشاء  يگانه  مردم  رای 

حاکميت است.
در  که  است  سرزمينی  ايران  کشور   -  ٢
نتيجه همزيستی مليتهای، فارس، ترک، کورد، 
مجموعههای  ديگر  و  ترکمن  بلوچ،  عرب، 
شکل  فرهنگی  و  مذهبی  اقليتهای  و  زبانی 

گرفته است.
برای اتحاد پايدار و باهم ماندن مردمان 

ايران ضروری است:
اوال هويت و حقوق ملی - دموکراتیک اين 
مردمان پذيرفته و حق تعیین سرنوشتشان 

به رسميت شناخته شود.
تاکنونی،  مرکز گرایی  و  قدرت  تمرکز  ثانيا 
جای خود را به عدم تمرکز و تقسيم قدرت در 

ساختار سياسی ايران بدهد.
ما خواهان اتحاد آزادانه مردمان ايران در 
يک سيستم سياسی و اداری فدرال هستيم.
٣- جدايی دين و دولت و تضمين آزادی 

عقیده، دین و مذهب. 
حقوق  سياسی،  ــای  آزادی ه تامين   -٤
آزادی  تضمين  مردم،  مدنی  و  دموکراتيک 
اطالع رسانی،  و  رسانه ها  بيان،  و  انديشه 
شيوه زندگی، فعاليت احزاب سياسی، آزادی 
و  اعتصابات  تظاهرات،  اجتماعات،  برگزاری 

ايجاد تشکل های صنفی و مدنی.
٥- تامين برابر حقوقی شهروندان، مستقل 
از جنسيت، مذهب، تعلق قومی، ملی، زبانی 

و مسلکی. 
آزادی های  و  حقوق  تضمين  و  تعهد   -٦
و  بشر  حقوق  جهانی  اعالميه  در  مندرج 

پيمان های الحاقی آن. 
٧ - لغو مجازات اعدام و هر گونه مجازاتی 
که حيثيت، شان و منزلت انسان را خدشهدار 

کند.
مردان،  با  زنان  حقوقی  برابر  تامين   -  ٨
اجرای کامل  تبعيض جنسيتی،  لغو هر گونه 

و  زنان   عليه  تبعيض  منع  مفاد کنوانسيون 
الزم  امکانات  تامين  برای  قانونی  تضمين 
زنان  توانايی های  و  استعدادها  رشد  جهت 
در همه عرصه های زندگی فردی، خانوادگی، 

اجتماعی و سياسی.
٩ - تحکیم پایه های دموکراسی در کشور 
آن  مولفه های  تاریخی  همزیستی  تدوام  و 
ملیت های  برابر  حقوق  که  می کند  ایجاب 
ملیت ها  دموکراتیک  ملی  ـ  حقوق  و  ایران 
و اقوام ساکن ایران واحد، دموکراتیک و غیر 
متمرکز در عرصههای ملی، سیاسی، اقتصادی 

و اجتماعی، تامین و تضمین گردد.
١٠- تامين فرصت های برابر برای دسترسی 
آمــوزش،  بهداشت،  مسکن،  به  همگان 

اشتغال، فرهنگ و بيمه های اجتماعی.
١١ - برقراری روابط سياسی ايران با همه 
پذيرش  متقابل،  احترام  پايه  بر  کشورها 
ملی  منافع  ايران،  مردم  اصل حق حاکميت 
دخالت  با  ما  جهانی.  صلح  از  پاسداری  و 
حق  به  مربوط   امور  در  خارجی  نيروهای 
آلترناتيو  و  ايران  مردم  سرنوشت  تعیین 

سازی توسط آن ها مخالفيم.
و  عمومی  افکار  پشتيبانی  جلب   -١٢
حمایت نهادهای بين المللی از مبارزات مردم 
و  کشور  در  دموکراسی  استقرار  برای  ايران 
اعمال فشار به جمهوری اسالمی در اعتراض 
به نقض حقوق بشر در ایران و در همبستگی 

با مبارزات آزادی خواهانه مردم ایران.
اعمال  بنيادگرايی،  با  مخالفت   -١٣

خشونت و تروريسم.
تحصن،  اجتماعات،  بــرگــزاری  ما   -١٤
اعتصاب، راهپيمايی و اشکال متفاوت مبارزه، 
قهر  اعمال  برابر  در  دفاع  از حق  برخورداری 
به  رسيدن  برای  مدنی  مبارزه  و  حکومت 
از  جزئی  را  سياسی  و  اقتصادی  مطالبات 

حقوق اساسی شهروندان می شناسيم.

اتحاد دموکراتيک آذربايجان – بيرليک
جنبش جمهوری خوهان دموکرات و الئيک 

ايران
حزب تضامن دموکراتيک اهواز
حزب دموکرات کوردستان ايران

حزب دموکرات کوردستان
حزب کومهله کوردستان ايران

حزب مردم بلوچستان
سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

شورای موقت سوسياليستهای چپ ايران
کومهله زحمتکشان کوردستان

٢٥ آبانماه ١٣٩٧ -  ١٦ نوامبر ٢٠١٨ 

توضيح:
و  ايران  پيوستن حزب سبزهای  از   پس 
همچنين پس از وحدت مجدد هر دو بخش 
با هم و وحدت صفوف هر  حزب دموکرات 
سازمان  دو  نام  در  تغییری  و  کومه له  دو 
»همبستگی  ائتالف  اعضای  ليست  عضو، 
برای آزادی و برابری در ايران« در اين تاريخ 
ترتيب  به   ،)٢٠٢٣ فوريه   -  ١٤٠١ ماه  )بهمن  

حروف الفبا به قرار زيراست:
ايران  در  برابری  و  آزادی  برای  همبستگی 

متشکل از:
و  دموکرات  جمهوری خوهان  جنبش   -١

الئيک ايران فدرال
٢- حزب تضامن دموکراتيک اهواز

٣- حزب دموکرات آذربايجان
٤- حزب دموکرات کوردستان ايران

٥- حزب سبزهای ايران
٦- حزب کومهله کوردستان ايران

٧- حزب مردم بلوچستان
٨- سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران

چپ  سوسياليستهای  موقت  شورای   -٩
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