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   1357انقالب بهمن  سالگرد ی هبهان  به 

  فراموشی  بر عليه
  ناصر ايرانپور

  

 صفاتی توصيف نمود؟  چه  بود؟ آن را بايد با  هويت اين انقالب چه. 1357مين سالگرد انقالب ايران در سال 29و  بودبهمن  22ديروز 
اين پرسشها   بود يا ارتجاعی؟ پاسخ به  ترقيخواهانه ؟يخی آن کجاستتار  جايگاه آن منتسب نمود؟  توان به ويژگيهايی را بايد و يا می  چه

. نامد می  طلبانه استقالل و انقالبی ضدديکتاتوری درستی  به آن را هنوز نظر غالب، اما،. از منظرهای گوناگون متفاوت خواهد بود
حکومت : کنند ن راستا دو طيف متعارض تالش میدر اي. ضدخود بدهد  بهرود جای خود را  اين تبيين می  ، چرا که«هنوز»گويم  می

  حکومت اسالمی برای اينکه :نامند  می «انقالب اسالمی»آن را ـ با تعابير و مقاصد متفاوت ـ اما  هر دو . اسالمی و طرفداران نظام گذشته
 را قبل از انقالب حاکم بود و مردم  که ذهنيت مردم را از وضعيتی  طلبان برای آنکه کند و سلطنت و تصاحب  نفع خود مصادره  آن را به

 بر اين امر واقفندآنها   را کهچ، دارندخيزشی ديگر برحذر و مردم را از حرکت و انقالب و  ، منحرف سازندآن واداشت  بر عليه طغيان  به
  .رايی، سرکوب و خشونت استدر اذهان مردم طنين ناخوشايند و بار منفی دارد و يادآور و معرف واپسگ «انقالب اسالمی»مفهوم   که

 و بخشاً های واقعی و برحق آزادی و استقالل بود، خواسته  آورده ميدان  مردم ايران را به  آنچه  واقعيت امر اين است کهو اما 
  که  آنچه. شان بود حقوق ملی  دستيابی به مضاف بر آن مردم ايران، چون کردستان، و برای بخشهای معينی از عدالت اجتماعی

کشی،  ، آزادیسلطنتی چيانکودتا ديکتاتوری  انکارناپذير است اين است که
آمريکا تاروپود ايران را در   به هاآنوابستگی تا مغز و استخوان  واداری  فساد

اقشار   ويژه  اجتماعی، به اقشار متفاوت  همين امر بود که اًاتفاق. بود  هم تنيده
بود   باعث شده  که بود همين امر ؛بود   شاندهک  مبارزه ميدان  را به  متوسط جامعه

  نشده در يک اتحاد عمل اعالم ايران  اپوزيسيون ی سياسیهانيرو ی ههم
  . برخيزند

طيفهای سياسی  ی ههمطلبان حاکم،  غير از سلطنت ،در اين انقالبآری، 
چون سازمان مجاهدين خلق (شامل نيروهای چپ   داشتند که مشارکتايران 

ايران، حزب دمکرات   هخلق ايران، حزب تود فدائی زمان چريکهایايران، سا
 ملی ايران  هچون جبه(نيروهای ليبرال  ،) کردستان ايران، سازمان پيکار و کومله

مرکب از طرفداران شريعتی و ( نيروهای اسالمگراو  )نهضت آزادی ايران و
  برچيدهبايد توری ديکتا  اين نيروها در اينکه ی ههم. بودند )گرا سنت روحانيون

  چه  دانستند که می  يعنی همه. اتفاق نظر داشتند با شدت و حدت متفاوت، شود
طرفدار   ای از نخبگان سياسی شامل ليبرالها که خواهند، اما غير از عده نمی

قانون   به  برخی از آزاديهای صوری و اجرای قانون اساسی و ملتزم کردن شاه
صول خواهان برپايی سوسياليسم در ايران بودند و اال علی  ها که بودند و چپ

حکومت   آنها ـ که ی ههم  نه  همچنين تنی چند از روحانيون ـ و صد البته
نيروی اجتماعی اصلی انقالب   کهمردم ايران  ی هخواستند، قاطب اسالمی می

روند رويدادها آن . بايد بيايد، نداشتند  که  ديد روشنی در مورد آنچهبودند، 
طالب يک فرماسيون سياسی معينی   مردم در آن اينکه  برسد به  ، چهاشتگذن باقیروشنگری و   يدنانديشفرصتی برای   ر سريع بود کهقد

  .کند نيز صدق می «جمهوری اسالمی»اين امر در مورد شعار مجعول . شوند

اين عنوان . بود  ننموده «جمهوری اسالمی»ز روحانيون، سخنی ا ميان از ، حتیکنشگراندر يکی دو سال پيش از انقالب کسی از 
مردم در   اينکه  رسد به  ، چهنداشت «اسالمی»ماهيتی  هر رويی مطلقاً  اين انقالب به. شد  الصاق «استقالل و آزادی»  شعار بعد از انقالب به

شرکت برخی از نيروهای ارتجاعی مذهبی در صرف   را به انقالب ايراناگر بتوانيم . باشند  بودهآن خواهان برقرار حکومت اسالمی نيز 
توانيم آن را انقالب سوسياليستی، چپ، ليبرال و ملی ـ  بناميم، با همين منطق می «اسالمی» يا «مذهبی»يک انقالب  گيری آن شکلروند 
  . نيز در آن نقش بسزايی داشتند  نيروهای سياسی مربوطه  ، چرا کهای نيز بناميم منطقه

زور   خشونت و با توسل به در آن  کننده شرکتيکی از نيروهای سياسی   يغما رفت، اينکه  ب و دستاوردهای آن بهخود انقال  اينکه
در انقالب   کننده توانست ديگر نيروهای سياسی شرکتخود   آگاهی مردم در مورد مقاصد واقعی گيری از عدم نظامی و پليسی و با بهره

آزادی سياسی و   تنها به  مردم ايران نه همين دليل   به  شمشير بگذراند، اينکه دمرا از   همه باًرا منکوب و سرکوب خونين کند و تقري
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ناعدالتيهای اجتماعی   اينکهسلب گرديد،  آنها نيز ازفردی  سطحی و حتی آزاديهای  دست نيافتند، بلکه  صنفی و بيان و مطبوعات و غيره
و بيشترين زيانها  آمريکا رساند  بيشترين سود ممکن را به «با استکبار  مبارزه»اسم   به  البحکومت پس از انق اينکهيش از پيش گرديد، ب

، هيچکدام از ... ،آوری يافت افزايش سرسامشدن و خشونت   و کشتن و کشته آباد شدند گورستانها و زندانها  ينکه، ارا به مردم ايران
با   نه گردد و در آن تعيين می  کننده ها، شعارها و نيروهای اجتماعی شرکت يزهبا انگ  ماهيت انقالب که خصلت و تغييری در اينها

توانيم با همين عنوانها توصيف کنيم،  را نيز نمی «جنبش ملی نفت»اينصورت انقالب مشروطيت و   هدر غير .دهد دستاوردهای آن، نمی
بايد سلطنت کند،   شاه»ترين آن  اصلی  که(عارهای مشروطيت از ش  نه: های مردمی نيز چندان درخشان نيستماحصل اين حرکت  چرا که

اين داليل اين رويدادهای   هآيا ما ب .کردن واقعی نفت بود ، ملی«جنبش ملی کردن نفت»حاصل   اثری باقی ماند و نه) «حکومت  نه
  !!نهيم؟ نام می «روز عزای ملی»  مضحکانهداريم و آنها را  تاريخی را گرامی نمی

آميز  ، ضددمکراتيک و خشونت عملکردهای واپسگرايانه  خواهند با عنايت به می  طلبان با کتمان اين منطق ساده سلطنت  امروزه
آن رژيم رژيمی   اين حقيقت دارد کهآری، . آوردند مردم می سر بر  چه خود آن زمان  فراموشی بسپارند که  دولت اسالمی به

المللی متعارفی داشت، بر حسب نظام  ضوابط و حرکات بين  از انقالب تئوکرات، رژيمی بود کهرژيم پس مانند   به  تکنوکرات بود و نه
 و بودند  يافته خود دست ی هبرخی از حقوق اولي  کرد، زنان نيز به از آن در چهارچوب منافع آمريکا و غرب حفاظت می  داری که سرمايه

 خواندی و نظر کردی، کتابی نمی پذيرفتی و سوالی نمی رفت می بر مردمت می  هرا ک  بودي و هر آنچه سياسی نمی  چنانچهدر آن رژيم 
زبان مادری،   اگر آموزش به  ، البتهات جای خود بود حقوق فردی دادی، می  و کاباره  فرهنگ کافه  تن به دادی، ای نمی دگرانديشانه

 و برای بخشی ديگر بخشاً برای بخشی از مردم تماماً  که مائيمآزادی بيان، حق پوشش اختياری و از اين قبيل را حقوق فردی محسوب نن
و حتی  داری از ملزومات هر نظام سرمايه  رژيم پهلوی، کهاز الطاف و برکات   نه اين حقوق ابتدايی ی هاما هم .وجود خارجی نداشتند

   .سازند و مدرن نمیخودی خود رژيمی مردمی   د و از حاکميت سياسی بهنگير می  سرچشمهمتعارف  ديکتاتوری

نخست  ی هاين رژيم در درج. قرون وسطی بود  آن متعلق به یسلطنتغيرانتخابی سبب نهاد   در ماهيت خود و به پهلوی نيزرژيم 
و  دگرانديشان ی هبود، ساواک آن محل شکنج  در منطقه شوروی بود، ژاندارم آمريکا  بر عليه اتحاد سرد حافظ منافع آمريکا در جنگ

  و تنها در سرکوب مردم کردستان و آذربايجان و عمان و غيره ترين ارتشهای دنيا بود بود، ارتش آن يکی از ضدمردمی ان مردمفرزند
بر مردم غيرفارس ايران اعمال   جينوسايد فرهنگی و زبانی که :شدت فاشيستی و شووينيستی بود  به آن  نظام آموزشی .يد طوالنی داشت

  . بود  ارتجاعی و ضدمردمی بودن آن افزوده غلظت  قدرت سياسی و اقتصادی و فرهنگی آن بهشد و همچنين تمرکز  می

بسياری از بندهای ارتجاعی همين قانون اساسی جمهوری اسالمی منبعث از قانون اساسی حکومت سلطنتی   فراموش نکنيم که
تا   گرفته) ، اديان، مذاهب و عقايد فلسفین ديگر زبانهاو بدين ترتيب غيررسمی بود(از رسمی بودن دين و مذهب و زبان فارسی : بود

 برای، اقتصادی  سياسی، فرهنگی، رسانهتبعيض اعمال  رسميت يافتنمعنای   به ی اينها همه. شيعت  دولت بهو متصديان باالی التزام سران 
برای   همان حکومت بود که  اموش نکنيم کهفر .و اين ميراث همان رژيم است. باشد می نيست زبان و فارس مسلمان و شيعه  هر آنکه

شووينيسم و استعمار خلقهای مکتب  همان رژيم بود که و باز در همين ارتباط را زيرپاگذاشت «های ايالتی و واليتی قانون انجمن»  نمونه
مذهب يک ن و دييک فرهنگ و  يک بر اساس يک قوم و يک زبان و «يک دولت ـ يک ملت»ايران را در خدمت ساخت و پرداخت 

ارث   بهرا برای اين رژيم خود ، بخوان شووينيستی، «امنيتی»بر اساس مالحظات   تقسيمات کشوری بنا شدهنمود و  عملیو   تئوريزه
و زندانی و   و شکنجه عامقتل  در خدمت اين هدف بهترين فرزندان کردستان و آذربايجان و خوزستان را  همان رژيم بود که. گذاشت
   .نمود  وارهتبعيد و آ

رسالتش   جمهوری اسالمی وجود داشت که «شورای نگهبان»  لحاظ قانون اساسی چيزی شبيه  آن هنگام نيز به  از ياد نبريم که
حقوقی زنان، از حيث طالق،  حقوق زنان و يا بهتر بگوئيم بی  حتی بسياری از موازين مربوط به .با موازين اسالم بود  انطباق قوانين مصوبه

و   ای و ايران بربادده همين نزاع مهلک هسته ی هريش  و باز فراموش نکنيم که. همان دوران است  مربوط به  حضانت، ميراث و غيرهحق 
  .گردد برمی  رژيم شاه ی ههای آغاز شد طرحها و برنامه  بلندپروازيهای جمهوری اسالمی در اين ارتباط به

 اما ميزان. لحاظ کمی و کيفی با هم قابل قياس نيستند  يش و پس از انقالب بهطع پاجنايات در مق  آری، اين درست است که 
نيز وجود داشت را   تاريخی ی هدليل دو سطح متفاوت آگاهی مردم ايران در اين دو بره  در مقابل اين دو رژيم به  مقاومتی که متفاوت

لذا . روشنفکران و نخبگان بود  سالهای مديدی محدود به در  حکومت شاه ی هآگاهی سياسی در زير سلط: نبايد از نظر دور داشت
های وسيعی از مردم در مقطع پس از انقالب و انتقال  تر شدن توده داليل سياسی  اما به. بود نيروها محدودهمين   سرکوب دولتی نيز به
 تضييقاتدر مقطع پس از انقالب   تهاز اين گذش. خود گرفت  سرکوب دولتی شکل وسيعتری به  درون جامعه  مقاومت از نخبگان به

هر حکومت دينی در ماهيت و جوهر خود توتاليتر و   دانيم که می خود گرفت، و  بهنيز  مذهبی ی هو انگيز حکومتی شکل و بعد و غلظت
تر   گسترده تر مردمی و سرکوب در امور حتی خصوصی مردم دخالتگرتر است و اين موجد فشار بيشتر بر مردم و بالطبع مقاومت وسيع

سيستمی ديگر قابل به هر حال، جنايت سيستمی با جنايت . اين فاکتور در زمان سلطنت پهلوی وجود نداشت .باشد حکومت دينی می
  .نيست و نسيان تعديل ، تطهير، توجيه
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را بگيرند،  1357انقالب بهمن   اند، درسی از رويدادهای منتهی به سال هنوز قادر نشده 30پنداری پس از قريب   ای که عده
 «انگيزی شگفت»چنان  «پيشرفتهای»بخوانند، چون گويا ايران   «بيگانه ی هدسيس»کماکان در تالشند، انقالب شکوهمند مردم ايران را 

 !)آلمان و جيپ روسی. س. آمريکايي، ژ ترين محصول آن، پيکان، را بخرد و يا با فانتومها و تانکهای حتی پاکستان حاضر نبود اصلی  البد با کارخانجات تالبوت انگليس که(
تريبون   سی به بی همين سبب بی  از آن خشنود نبودند و به) آمريکا و انگليس  ويژه  به(از قضای روزگار کشورهای غربی   بود که  کرده

گويا   نامند که می «یياه خورده فريب»را ايران  ی هپاخواست  در همين راستا اينان مردم به!! تبديل شد  روحانيون در جهت سرنگونی شاه
اين . باشد  در آنها را داشته  کردن کاغذ جهت رد ادعاهای نهفته  اهميت سياه  تر از آن هستند که  چنين تحليلهايي بليهانه. اند پشيمان شده
خيزش و   منجر به  اند که هاتی کردهاشتبا  چه  ناپذير تاريخ حتی جسارت آن را ندارند بپذيرند که و اصالح سياست ی عرصه بازندگان بد

  . طوفان مردم و در انتها روی کار آمدن حکومت اسالم در ايران شد

 الزاماً  حکومت شاه  عليهاين حرکت   که ندگفت «صدای آمريکا»در تلويزيون  «خواه  مشروطه»داريوش همايون آقای  ديروز
وی   اين دليلی که  به  با ايشان موافقم، اما نهبرای نخستين بار ـ   البتهـ من هم  قاًاتفا. شد می و منتهی جمهوری اسالمی منجر  بايست به می

را  ی حکومت اسالمی شدند قربانی سرکوب ددمنشانه  ، آنانی را کهدر انقالب  کننده شرکت سياسی نيروهای ايشان: برد نام می
 «فراموشی»  بهايشان  !!!کند ر آمدن حکومت اسالمی معرفی میو آنها را بانی و باعث روی کا نامد می «منشارتجاعی و ديکتاتور»

سبب استبداد و اختناق   سياسی به پليس سرکوب و از ديکتاتوری  جان آمده  های ميليونی به تودهاتفاق   اکثريت قريب به  د کهنسپار می
و رهبران  برخوردار نبودندمبارزاتی هم  ی هبرنام از های احزاب سياسی نداشتند و بيشتر اين احزاب حتی خبری از برنامه حاکم اساساً

تمام شعارها و آماجها و   که حکومت قادر گشت  چگونه  اما اينکه. بردند آنها يا در سلولهای زندان بودند و يا الجرم در تبعيد بسر می
  بهای را نيز دنبال خود يدک بکشد،  و در نهايت مردم را سرکوب نمايد و مرعوب خود سازد و عده ببرد تاراج  را به مردماميدهای 

در تمام طول حکومت پهلويها   گردد که برمی  در درون جامعه  نقش نيرومند و اما مخرب مذهب شيعه  نخست به ی هدر درجاعتقاد من 
اگر در آن زمان . در زمان حکومت سلطنتی حاکم بود  گردد که برمی  ديکتاتوریاستبداد و همان   بهی دوم  بود و در درجه  شده  فربه

يک  مثالً برای خواندن جوانان و داشتند را می  مبارزهو علنی های مدنی  شيوه امکان درپيشگيری بود و مردم حق انتخاب و آزادی می
بيش تثاتر و نمايشی  «مجلس شورای ملی»اگر آن زمان انتخابات  ،رفتند نمی  و تازيانه  نجهکزير ش... کتاب صمد بهرنگی و ماکارنکو و 

و از  دنانداخت را زندان نمی سکوالر  ويژه  به کرد، اگر دگرانديشان تعيين نمی «آريامهر  شاهنشاه»را  «مجلس سنا»بود، اگر نمايندگان  نمی
د هر روز مسج مذهبیو مماشات در مقابل ارتجاع  اسالمگراها  جهت دادن باج به  جای آن و به  به وگرفتند  آنان حق فعاليت و تبليغ نمی

اگر  رفتند، نمی « اهللا آيت» فيصار و «اغآ»بوس فالن   د و رضاخان و فرزند ايشان هر از چندگاهی دستنکرد نمی بناای  زاده و امام  و حسينيه
واقعی مردم   خواسته  داشت و به می  اگر حکومت ظرفيت رفرم و استحاله بودند، بودند، مطبوعات آزاد و غيردولتی می احزاب آزاد می

   .، تا از درون آن جمهوری اسالمی خلق شودداشتند ای برای انقالب نمی مردم دليل و انگيزهديگر نهاد،  ی میوقع

 يا و  مانده عاجز آنهاکردن   حاکمان از برآورده،  دهش  مردم انباشته مطالبات  دهد که انقالب در کشورهايی رخ می  طبيعی است که
اکمان را ديگر ح دولتی شکاف ايجاد شود و در نهايت مردم  اين دليل بين مردم و دستگاه  و به  دهادر برابر آنها از خود مقاومت نشان د

اين  «ی توطئه» ی هنتيج  بنابراين انقالب قبل از اينکه .از قدرت سرکوب مردم برخوردار نباشند  چون گذشته نخواهند و حاکمان نيز ديگر
 1357بهمن   سالها و ماههای منتهی بهدر ايران  .پيوندد وقوع می  رايط معين ذهنی و عينی بهش فراهم بودن دليل  يا دولت خارجی باشد، به

  . «ی بيگانگان توطئه»  گرديد و نه  های وسيع مردم و قيام توده انقالبطغيان و باعث   چنين شرايطی بود که

ايران سر  «شاهنشاهی»از دل حکومت  ن حکومتاي  بايد گفت که نيز انقالب اين پس از حکومت اسالمیو در ارتباط با ماهيت 
حکومت آری، . شود نمی  زاده  از شکم حکومت  ديکتاتوری حکومت دمکراتيک که. برون آورد با تمام خصوصيات ضدمردمی آن

  . بود  حکومت سلطنتی فراهم نموده  اسالمی تنها بر بستری شکل گرفت که

ميالدی در آلمان نيز طغيان بود،  70و  60 ی هدر ده. وری بيرون نخواهد آمدهم ديکتات  از درون حکومت دمکراتيک و پيشرفته
جمهوری اسالمی ايران در کشوری چون سوئد قابل  ی هآيا پيدايش حکومتی از گون. نشد  اما از درون آن جمهوری مسيحی آلمان زاده

محصور و محدود   ويژه  به و و مطبوعات و اقتصاد حزبت آموزشی و ساختارهای موجود سياسی و فرهنگی و  تصور است؟ خير، چرا که
عکس اين  و در ايران قبل از انقالب دقيقاً  .سازد چنين چيزی را منتفی می و مردم کشور امورمذهب در  نفوذ و دخالت ی هودن حوزب

ی  باشد، زائده  قالب بودهو ان حاصل خواست مردم و روشنفکران  بنابراين پيدايش جمهوری اسالمی قبل از آنکه. شرايط وجود داشت
  .بود   شکل گرفتهکش شاهی   در حکومت استبدادپرور و نخبه  بستری بود که

قطاران خود  برعکس هم(تأسيس حکومت روحانيون را   گناه آقای داريوش همايون  طلبانی چون و اين درحالی است که سلطنت
) دانند مربوط می اين مناديان و حاميان اصلی حکومت سلطنتی در ايران، ، آنهم آمريکا و انگليس،«ی بيگانگان توطئه»  آن را به  که

 دستگاه و دم و  برای شاهآنها   را که، چبرد نام می «انديش تاريک» وی از آنها بعنوان  اندازد که می روشنفکران آن زمان ايران گردن
چنين روشنفکران منتقدی در . ی وی گردن کج نکردندو شووينيست  و ساواک وی، برای سياستهای مستبدانه تفتيش عقايد  سرکوب،

 ، در ايران شاهی و شيخیگيرند و مورد ستايش و تمجيد قرار می يرندگ می  مدال و جايزه  هر ساله مکراتيککشورهای د



4     www.iran-federal.com 
 

جان آنها در بيابانها  ا اجساد بیو ي پرتاب نشوند  دره  اگر با اتوبوس به  ، تازهبايد سر از زندان دربياورند شوند و می  ناميده «انديش تاريک»
چيزی در مورد دگرانديشان   ناديا فاالچی گفت، چه  چيزی به  نقش اجتماعی زن چه ی هدر بار  شاه  ايم که فراموش نکرده .يافت نشوند

حضرت االاين و «.تبهترين آشپز دنيا مرد اس. خواهند؟ آنها يک آشپز قابل هم ندارند زنها چی می»  :در مورد اولی گفت کهوی . گفت
بود، اين کشور حاضر نشد، وی   آمريکا کرده  به  خدماتی که  با آن همهاما فرار را بر قرار ترجيح داد و  ن اوضاعدشوار شدمجرد   به  که

، يا شويد ريا بياييد داخل حزب رستاخي»:  در اوج قدرت بود، در مورد دگرانديشان گفت که  نيز بپذيرد، آن هنگام که  را برای معالجه
های خارج با  آری، اين واژگان حاکم وقت ايران بود و اکنون شاهی «.خون بگيريد  پاسپورت بگيريد و از کشور بيرون برويد و يا خفه

 شان آنجلسی لس محتواي بی «ملون»در تلويزيونهای   و ديگر ترفندها «پرچم شيروخورشيد»و   لوحانه ابزارها و استدالالت ساده
  .ديکتاتوری را فراموش کنند  تباهمردم ايران اين روزهای خواهند  می

 تبلور ردکُ برای مناست و   برای من ايرانی چيزی جز استبداد نبودهحکومت شاهی 
متعدد سياسی و  اتتبعيضمنشاء و  است  بودهن ملی و ستم و سرکوب شووينيسم چيزی جز

کردستان عراق و  یمل يادآور فروختن جنبش عظيم اين رژيم. فرهنگی و زبانی
و انعقاد قرارداد است  ی عراقها بعثی  به «تبار آريايی» )اصطالح خودشان  به(ی ها بارزانی

  شاه «ی همدبران» پاسخ اين خوشخدمتی  همان حکومتی که ،هاآنحکومت   ابننگين الجزاير 
 از مودن بيشو کشتار صدها هزار ايرانی و معلول نايران   بهويرانگر   ی هحمل  ايران را با

 ی هشيو  به  در جنگی هشت ساله ين سرزمينيک ميليون انسان و ويران کردن دهها شهر ا
  . داد انگيزی و عبرت قابل تأمل بسيار

تبعيضات   وجود دارد، با آن همه  که تمهيدات امنيتی و سانسوری اختناق و  با آن همهدر ايران جمهوری اسالمی  اگر امروز
اين يا آن  ـ شود می  حق شووينيستی و ضددمکراتيک خوانده  به  اين دليل  ـ و به دنمليتهای غيرفارس ايران وجود دار  هبر علي  بيشماری که

هر چند ( ...و آذری،  ردیزبان کُ  و به ، آذربايجانشود و کتابهايی در مورد تاريخ کردستان منتشر می  و آذری و غيره ردیکُ ی هنشري
نام فرزندان خود را  ...، آذری، ردیدارند از تعدادی نامهای معدود کُ  اگر امروز مردم اجازه شود، يافت می ) شده بصورت سانسور بخشاً

مجلس حکومت  ی ه، اين يا آن نمايندوجود دارد ، آذری، عرب، ترکمن، بلوچردیکُ مستقل برگزينند، اگر امروز اين يا آن تشکل
مقاالتی در باب عدم تمرکز، در نشريات داخلی ، اگر امروز گويند بر آنها سخن میو ضرورت رفع تبعيض  «ماقوا»اسالمی از حقوق 

و  حتی شاعران و اديبان و پيشروان. هم خبری نبود هادر حکومت شاهی از اينشود،  عدم تراکم و حتی فدراليسم و دمکراسی چاپ می
صد  .ندوش زندانها  ی هيا روان کننديا جالی وطن  بودند نيز از گزند ساواک در امان نبودند و مجبور فرهنگ و ادب ی هعرص نخبگان

رد و هويت و ماهيت آن بر عام و خاص، بر ايرانی و خارجی، بر کُ  مردمی بودن حکومت اسالمی نيست که اين تفاوتها دليلی بر  که  البته
فاشيسم آلمان و  ی ه، اين شيفتخاننشانی بر فاشيستی بودن حکومت رضا  است، بلکه عيانفارس و ترک و عرب و ترکمن و بلوچ 

آن را  ی هداد و سپس تجرب  را ادامه خود پدر انگليسی ميليستیيهمان سياست آس  است که  آمريکايی محمد رضا شاه همچنين و ايتاليا،
را  ان خودنام فرزند ندپهلويها ايرانيان حق داشت «آريايی»آری، در حکومت  .قرار داد ، گورکنان خود،در اختيار حکومت اسالمی ايران

بر فرزندان، خيابانها، اماکن   ردی و آذری و غيرهند، اما از حق گذاشتن نامهای کُعلی و عمر و حسن و حسين، اين نامهای عربی، بگذار
و   ام زبان زندهتوانستی انواع و اقس می «ملت سرخدا بر  ی هساي»و  «شاهان  اين شاه»، «آريامهر  شاهنشاه»در حکومت . محروم بودند  و غيره
و  آيا اين نوع فاشيسم. محروم بودی خود یرزبان ماد  دنيا را تحصيل کنی، اما بعنوان انسانی غيرفارس از حق آموزش به ی همرد

  .هرگزقابل فراموشی و بخشش است؟  جينوسايد فرهنگی
 موردصرف افشاگری و روشنگری در مبالغ هنگفتی   دمکراتيکی چون آلمان ساالنه هایدر کشور  که  همان گونه: ختم کالم

از سوی روشنفکران ايران بايد ،  هآورد آنهاروزگار بر   فراموش نکنند فاشيسم چه مردم  شود که گردد و تالشهای بسياری می فاشيسم می
بداد شاهی، اين در غير اينصورت خطر بازگشت است  که  صورت گيرد، چه در ارتباط با فاشيسم و شووينسم ايرانیچنين تالشهايی  نيز

نقش تاريخی منفی  .کلی منتفی نيست  به حکومت اسالمی در ايران  سياه ی هخاطر کارنام  به استبداد شيخی، ساز  و زمينه پيشکسوت
بر   ايران که  57قبل از انقالب  مقطع حکومت .دست کم گرفتآن را نبايد  ی هسلطنت و ديکتاتورهای تکنوکرات و تئوکرات زاد

بر اساس   فرق ماهوی با حکومت اسالمی پس از انقالب که ،رفت  بود، با وصفی که  بنا شده «، زبان فارسی و سلطنتتشيع»اساس 
مليتهای  حقوق  دمکراسی، تمرکز قدرت و  به از حيث رويکردشان  ويژه  اين دو به. ندارد  بنا گرديده « تشيع، زبان فارسی و واليت فقيه»

  .باشد می   انديشآزادرسالت هر ايرانی دمکرات و  اين واقعيتيادآوری  .اين را نبايد فراموش کرد .از يک سنخند غيرفارس ايران
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