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 هیفق تیو منطقه از نظام وال رانیا یها تیخشم مل
 

 ریها به تصو میاز اعمال تحر یناش یعاد دهیپد کیبه عنوان  یحکومت یا در دستگاه رسانه رانیدر ا هاینا آرام
 یمنطقه ا یها ییماجراجو یها در فساد گسترده و هدر رفتن پول مردم برا یشود. انگار نه انگار ناآرام یم دهیکش

 یبرا یگفتمان حماس شیکنند تا با افزا یم یها سع هدارند. البته رسان شهیحکومت ر انهیتوسعه گرا کردیو رو
شود و  یروز به روز بدتر م طیاست که شرا نیا تیموجود عادت دهند اما واقع تیرا به واقع مردم ،یمصرف داخل

 که کل نظام را در معرض خطر قرار داده است. دهیرس یحکومت به بن بست واقع
ها و رفتار  استیاز س یتیحاال دامنه نارضا رانیگوناگون در ا یها وهیبا ش یبا تداوم اعتراضات مردم همزمان

 یدر شهرها یمردم امیق انیکرده است. جوانان معترض در بصره در جر تیسرا هیهمسا یبه کشورها رانیحکومت ا
و نبود خدمات و  ییبه فساد و فرقه گرا تراض. مردم عراق در اعدندیرا به آتش کش رانیا یعراق کنسولگر یجنوب
بدتر  یتابع آن در عراق را مقصر اصل یو محل یو احزاب حکومت رانیبه پا خاستند و حکومت ا یشتیبد مع تیوضع

 یملت ها نیب یهمبستگ جادیدر عراق و ا رانیا استیشکست س انگریاعتراضات ب نیکشور خواندند. ا طیشدن شرا
 است. هیفق تیوال نظام هیو منطقه عل رانیا

و  یجانیآذربا یها و ترک ها وچ ها و کرداهواز و بل یاز جمله عرب ها رانیا یها تیوابسته به مل یها سازمان
را از معترضان بصره اعالم  تشانیو حما یهمبستگ ام،یو پ هیانیبا انتشار ب ونیسیاپوز یگروه ها گریترکمن ها و د
نظام و دخالت  نیو در کل وجود ا میرژ یها استیس اها ب تینشانگر مخالفت آشکار و قاطعانه مل نیکردند که هم

 است. هیهمسا یدر امور کشورها شانیها
 یقدرت در خارج کشور و در خاک عراق بر شکست مفتضحانه خود برا شیکوشد تا با نما یم یآخوند حکومت

مردم عراق سرپوش بگذارد. همزمان با تظاهرات بصره، مقر  یتینارضا زیو ن یمهار و کنترل اعتراضات داخل
توسط سپاه  کیموشک بالست ۷کردستان عراق مورد هدف  میدر اقل رانیات کردستان انشست ساالنه حزب دموکر

 یشد. شمار فراوان گریتن د ۴۵شدن حدود  یارشد و زخم ینفر از اعضا ۱۷قرار گرفت. حمله منجر به کشته شدن 
 ها بودند. یزخم انیدر م زین یقادر الیاز دوستان بنده از جمله خانم سه

. هر دیشدن ده ها تن انجام ینفر و زخم ۲۴سپتامبر به کشته شدن  ۲۲در اهواز در  یبعد، حمله به رژه نظام یچند
مجلس درباره دست  ندگانیاز نما یبرخ یاز سو یحمله را به عهده گرفت اما اتهامات نیا تیمسئول« داعش»چند 

 انجام آن مطرح شد. لیتسه اینفوذ  ایق آموزش یسازمان اطالعات سپاه با عامالن حمله از طر یداشتن و همکار
 هیدر خاک سور یکرده حمالت موشک یحمله اهواز را طراح هیدر سور« داعش» نکهیبه بهانه ا رانیا حکومت

کشتزارها  بینجر به تخرکرمانشاه اصابت کرده و م نیانجام داد که از مجموع پنج موشک دو فروند در شهر کردنش
گروه را هدف گرفته  نیو سران ا« داعش»شد که  یشدند. هرچند حکومت به دروغ مدع یو محصوالت کشاورز
آن ده نفر در  انیموشک ها قرار گرفتند و در جر هیمورد هدف بق هیدر سور نینش ینظام ریاما در واقع مناطق غ

 جان خود را از دست دادند. هیسورواقع در شمال شرق  رالزورید یشهرها و روستاها
آشکار  یکرد تجاوزگر ونیسیاپوز ژهیو عراق به بهانه حمله به دشمنان به و هیدر خاک سور رانیا میرژ ییهوا حمله

. کما دیآ یبه حساب م یالملل و حسن همجوار نیب نیو بر خالف قوان هیهمسا یکشورها هیعل تکارانهیو اقدام جنا
 نیتام یو در راستا ستیبازدارنده ن میرژ یبر خالف ادعا رانیا یدهد که برنامه موشک یحمالت نشان م نیا نکهیا

به منظور  یهمانند برنامه هسته ا یشده است. برنامه موشک یحکومت طراح یستیو ترور انهیاهداف توسعه گرا
 شده است. میتنظ یاهداف نظام

است  رانیکرد ا یبرداشتن سران گروه ها انیبه دنبال از م تکارانهیاقدام جنا نیو ا یموشک یچند سپاه با حمله ها هر
و  هیفق تینظام وال یبه منظور سرنگون یاسیهدف مشترک س یاما اغلب آنها که از جمله دوستان بنده هستند و دارا
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است. کردها در  افتهی شیافزا یتجاوزگر نیملت کرد با ا یدگستایکنند که ا یم دیتاک میهست یبه حقوق مل یابیدست 
 زدند. نیکرد نش یدر شهرها و روستاها یاز احزاب کرد دست به اعتصاب عموم تیحمله و حما نیا تیمحکوم

باره  نیدر ا رانیمسئوالن ا یاز سو یضیآن مشخص نشده و اظهارات ضد و نق اتیحمله اهواز که هنوز جزئ اما
خودسرانه  یحمله، بازداشت ها نیالزم است و مقام ها به بهانه ا تیحادثه فاقد شفاف نیدر ا قیشود و تحق یعنوان م

ها و کشاندن آنها به  تیمل امیکردن ق یبه دنبال نظام رانیا میکنند نشان داد که رژ یو اعدام و سرکوب را موجه م
 است. یخشونت گر

 یدولت سمیترور»بر  هیبا تک رانیکه حکومت ا میباور نیحال بر ا نیاما با ا میکن یم دیاز خشونت تاک زیبر پره ما
دهد و با  یو ترور قرار م یخارج کشور را هدف حمله و بمبگذار ونیسیو اپوز رانیا یها تیمل «کیستماتیس

کند و فقط  یطقه عمل ممن یخالف منافع ملت ها بر یمسلح و فرقه ا انیو گروه ها و شبه نظام سمیاز ترور تیحما
و  یخشونت ورز یبرا یو هم تجربه کاف حاتیهم تسل رانیا میبرد. رژ یسود م ییحکومت از خشونت گرا نیا

 دارد. اریدر اخت یاسیاهداف س نیتام یدر راستا یستیترور یها تیفعال
 زیمسالمت آم یها وهیبلکه با اعتراضات و ش ینه با خشونت ورز رانیحکومت ا یباورم که سرنگون نیبر ا بنده

از  ونیسیاپوز یاست. گروه ها میترس و وحشت رژ هیمردم ما زیاست. اعتراضات مسالمت آم ریامکانپذ یمردم
شده  یسراسر یمدن یوارد مرحله نافرمان رانیمردم ا امینکته اتفاق نظر دارند که ق نیها بر ا انیو جر افیاط یتمام

 دیکه مردم با میو معتقد ستیکنند. مبارزه در انحصار ما ن یفارس در آن شرکت م ریغ یها و خلق ها تیو همه مل
تحرکات ضد  یکپارچگیدفاع کنند.  میرژ یدولت سمیکه به نظرشان مناسب است از خود در برابر ترور یبه هر روش

جرقه  ایکند که آ یپرسش را مطرح م نیا نیو همسابقه است  یب نیعرب و کرد و بلوچ نش طقدر منا یحکومت
خبر ندارد! اما  یکس چیزده خواهد شد؟ ه نیو بلوچ نش نیو عرب نش نیکردنش یگسترده در استان ها یمدن ینافرمان

 یسراسر یو اعتصاب عموم اتبا اعتراض یتینارضا نیکامال آشکار است. ا یتیاعتراض و نارضا شیگمان، افزا یب
سابقه  یو سقوط ب یکاریب شیو افزا یاقتصاد ریفراگ بایرکود و فلج تقر شیو افزا یشتیدر اعتراض به بحران مع

بزرگ مثل مشهد و اهواز و  یدر شهرها یاجتماع یها بیو آس یفقر و گسترش فساد مال شیو افزا یارزش پول مل
کشمکش  شیافزا ایبه دنبال درگذشت رهبر  یخودکامه گاه یها میاست. رژ ههمراه شد رهیو قم و تهران و غ رازیش

رانده شده و  هیبه حاش یشورش در استان ها ای یمنازعات قوم ای یارشد دولت یمقام ها نیقابل حل ب ریغ یداخل
 پاشند. یفروم یگرید لیدوردست و دال

 ییو توانا دهیرس یرحله خطرناکبه چه م یاقتصاد طیفهمد شرا ینم یاست که حکومت استبداد یاز همه بدتر وقت و
 کهیدرد گرفتار شده است. در حال نیبه ا رانیدر ا یدهد. حکومت کهنوت یمتحول را از دست م طیبا شرا یسازگار

خود را از  تیحکومت مشروع نیاست که ا نیا انگریوجود ندارد همه شواهد ب میرژ یسرنگون یبرا ینسخه آماده ا
به  یو فرهنگ یو ادار یو مال یو اقتصاد یدست داده و در آستانه خروج از گردونه قدرت است. ساختار اجتماع

احتمال سقوط  نیاست و ا دهیسه قوه فروپاش انیو کشمکش م ریفراگ یو مال یو ادار یواقتصاد یاسیفساد س لیدل
 طیبحران در شرا نیاز کاهش صادرات نفت مهم تر یناش یگمان، بحران اقتصاد یدهد. ب یم شیزارا اف رانینظام ا

بر واردات  تیگرفته و محدود شیدر پ یاقتصاد اضتیاست. حکومت به دنبال کاهش صادرات نفت برنامه ر یکنون
 اغلب کارخانه ها در سه ماه گذشته نداشته است. یلیجز تعط یا جهینت کردیرو نیداد. ا شیرا افزا

 یارتش و سپاه تا ک نیب یکپارچگیو  یو هماهنگ ستادهیکجا ا رانیتوان گفت که ارتش ا یهنوز نم ان،یم نیدر ا اام
در صورت  رانیدر ا ینظام یخواهد ماند؟ احتمال کودتا هیفق تیوال میرژ یارتش همچنان حام ایکند. آ یم دایادامه پ

و رشد مهاجرت  تیجمع شیهمچون افزا یمتعدد ی. چالش هاستین دیبع یمدن یسرباز زدن ارتش از سرکوب نافرمان
طبقه متوسط و خانواده  انیدر م یدر جامعه حت ییخانمان ها و خشونت گرا یب دهیپد شیاز روستاها به شهرها و افزا

 بستر ساز سقوط نظام هستند. یکاهش خدمات عموم زیو سپاه و کارمندان دولت و ن انیجیو بس انینظام
توسط  یکنون ینظام است. حکومت خودکامه و مرکزگرا یفروپاش یبرا یاسیشاخص س نیرهبر مهم تر درگذشت

مطلق  اریدر اخت یو مدن یو فرهنگ یو اجتماع یو اقتصاد یاسیو س ینظام یرهبر و سپاه شکل گرفت. بخش ها
 به دنبال درگذشت رهبر مطرح خواهد شد. یفراوان یها نهیگز ن،یرهبر قرار دارند. بنابرا

 نیو شکست خورده است. شکست اصالحات به ا دهیبه آخر خط رس رانیاصالحات در ا انیجر گر،ید یسو از
 یقابل اصالح است. خامنه ا ریغ ۲۰۰۹به دنبال سرکوب جنبش سبز در سال  ژهیبه و رانیمعناست که حکومت ا

 نیمعترضان پرداخت. ا سرکوبهم به  لیدل نینداشت و به هم اریدر اخت شتریب نهیگز کیماندن در قدرت  یبرا
قرار  یپاشدر آستانه فرو یالملل نیب یاقتصاد یها میهمزمان با آغاز تحر رانیاست که حکومت ا نیا انگریعوامل ب

 نیب یبانک ستمیبه س یو عدم دسترس میقطع درآمد رژ یبرا نیسنگ یو گاز ینفت یها میتحر نکه،یگرفته است. کما ا
است که انبار  یهمانند جرقه ا -کجای ایچه جداگانه -شده  ادی: عوامل نکهیشد. خالصه ا هددر نوامبر آغاز خوا یالملل

 کند. یحکومت منفجر م یپا ریباروت را ز
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