ههقیقهیت ئینقالیب ئێران  :هل چل ساڵهی شۆڕیش گهالین ئێراندا
ئاسۆ حهسهن زاده

ئهمهی خوارهوه وهرگێڕدراوی واترێکی فهڕانسهیی سهابرهت به ئینقالیب ئێرانه که
بهش ێوهی زجنریهیی هل گۆڤاری "تیشکی نوێ"دا باڵو کراوهتهوه .ئهگهرچی
تهوهری واترهکه روانیین میش ێل فووکۆ بۆ ئینقالیب ئێرانه ،بهاڵم واترهکه تهنیا
اببهتێکی وشکی فهلسهفهی س یایس نیه .هلم واترهدا بهدهم وردبوونهوه هلو
رهخنانهی بههۆی اکرهاکین هلسهر ئینقالیب ئێران هل فووکۆ گریاون ،بهش ێوهیهكی
پوخت و زانس یت ههم کرۆنۆلۆژییهیک رووین رووداوهاکین سهردهمی ئینقالب
خراوهته ڕوو ،ههم وێنایهیک گش تگری هل رهههنده جۆربهجۆرهاکن و دینامزیمی
سهرهیک و براوهی ئهم ئینقالبه دراوهته دهست .بۆ تێگهیشنت هلوه که چل ساڵ
پێش ئهمڕۆ چۆن بوو خهڵاکنێکی خاوهن پاشخاین فهرههنگی و چاوکراوهی
س یایس چارهنوویس خۆاین دایه دهست اتمقێک ئاخوندی کۆنهپهرست و دڕنده،
ئهم واتره ئامرازێکی بهسووده ،بهاتیبهیت که روانگهیهیک دهرهیک و ێبگیان بۆ
ههقیقهیت ئینقالیب ئێرامنان دهداته دهست .
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ئینقالیب ئێران و فووکۆ
نووسیین  :نیکۆال روویۆ
"ابویک ماان" هل فهڕانسهیییهوه وهری گێڕاوه-هل کتێبێكدا که ساڵی  ٢٠٠٥چاپ کرا" ،جانێت ئهفاری" و "کێڤنی
ب .ئاندرسۆن" دهڵێن فووکۆ زۆر دڵخۆش بووه به ئینقالیب ئێران و بۆ سهملاندین
ئهو ئیدیعایهش یان پشت بهو گواتره نیچه-هایدگێرییهی فووکۆ دهبهسنت که بهپێیی
ئهو فووکۆ نهزمه کۆمهاڵیهتییه نهرییتیهاکن بهسهر مۆدێرنیتهی مارکسیست و
لیرباهلاکندا تهرجیح دهدا .نووسهراین دیکهش وهک "بێرانرد ئووملان" دوودڵ
نهبوون هلوهی بڵێن ههروهک چۆن ژان پۆل سارتر هۆگری دیکتاتۆڕیی
کۆمۆنیست بوو ،میش ێل فووکۆش هۆگری ئینقالیب ئێران بووه .کێشهکه هلوهدایه
که ئهوهندهی فووکۆ هلرێگای باڵوکردنهوهی کۆمهڵێک اببهت هل رۆژانمهی
"کوریهر دێال سێرا"دا که زۆرتریش رسوشتێکی رۆژانمهوانییان ههبوو هل نزیکهوه
سهرجنی دابووه دایرده ئینقالبییهکهی ئێران ،ئهوهنده سهرجنی نهدابووه ئااکمه
س یاسییهاکین ئهو ئینقالبه .به وااتیهكی دیکه ،فووکۆ اکری به قهویل خۆی
"مێژوونوویس ئاینده"ی نهکردوه ،بهڵکوو تهنیا شڕۆڤهی ئهو رووداوانهی کردووه
که هلواکتهدا هل ئێراندا دهگوزهران .هل دۆخێکی وههادا ،ئاای بهڕاست دهکرێ
فووکۆ بهوه اتوانبار بکهین که هۆگری ئینقالیب ئێران بووه؟ ئهگهر واش بووێب،
ئاای بهڕاست دهکرێ ئهو ئهجنامهی لێ وهربگرین که ههروهک چۆن سارتر
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پشتیوانیی هل کۆمۆنزیمی سۆڤیهیت کرد ،فووکۆش پشتیوانیی هل حکومهیت
سهرهڕۆی ئیسالمی هل ئێران کردوه؟
بۆ واڵمدانهوه بهو پرس یاره و بۆ ئهوهی واقعیهیت هۆگری و دڵگهرمیی
فووکۆمان هلپێوهندی هلگهڵ شۆڕیش ئێراندا بێته دهست ،واترهاکین انوبراومان
خوێندنهوه .اب بزاننی رهخنهکهی هل فووکۆ گریاوه به وردی چیه؟ فووکۆ رهخنهی
ئهوهی لێ دهگریێ که هلبهر ئهوهی وهک کۆمهاڵین خهڵک کهوتۆته بهر تهوژمی
رووداوهاکن و کهیش ئهودهم گرتوویهیت ،پێش بینیی ئهو مهتریساینهی نهکردووه
که شۆڕش ێکی ئیسالمی هل ئێراندا بۆ سهر ئازادیی دروست دهکرد .ئهوه راس ته
که فووکۆ زۆر جار ابیس ئهو "ئریاده بهکۆمهڵهی گهل" و تهاننهت ئهو "ههانسه
مهزههیب" یهی کردووه که خۆپێشاندهراین ئهودهمی ئێراین جواڵندوه .سهرهڕای
ئهوهش ،فووکۆ ههرگزی داین بهوهدا نهانوه که پش تگرییی هیچ جۆره رێژمیێکی
سهرهڕۆی ئیسالمیی کردێب ای تهاننهت ئهوه که سهرسووڕماویی وی هل بهرامبهر
رووداوهاکندا بهری چاوی گرتێب .نهک ههر ئهوه،فووکۆ چهندین واتری تری
نووس یوه که هلواندا ههڵوێس یت خۆی زایتر روون دهاکتهوه و ئاماجن هل اکرهکهی
دهخاته ڕوو.
ئێس تا اب بزاننی ئهو ش تهی رهخنهگراین فووکۆ هل نووسینهاکین
فووکۆاین بهرداشت کردوه چیه و بۆچی ئهو ش ته وای لێ کردوون که
ریپۆراتژهاکین انوبراو هلسهر ئێران بهههڵه لێک بدهنهوه .هل ههمان اکتدا ههوڵ
دهدهین پهجنهش خبهینه سهر ئهو لێڵی و انڕوویناینهی نێو واترهاکین فووکۆ که
بوونهته هۆی ئهوه که هێندێک جار تێگهیشتین ههڵه هلابرهاینهوه دروست ێب .بۆ
ئهو مهبهس تهش ،هلپێشدا لێکدانهوهیهیک مێژوویی بۆ ئینقالیب ئیسالمی دهکهین
واته ههمان ئهو اکرهی که خوێنهراین رۆژئاوایی هل فووکۆاین دهویست بهاڵم
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فووکۆ نهیدهویست بیاک .پاشان نیشاین دهدهین بۆچی اکرهکهی فووکۆ هل ئێران
پێش ههموو شتێک ژوورانلیس یت و ات ڕادهیهکیش فهلسهیف بووه ،نهک
کۆمهڵناسانه و مێژووانسانه .بۆ ئهوهش ههوڵ دهدهین هل چهمکی ریپۆراتژی
هزری که بۆخۆی بۆ پێناسهکردین اکرهاکین خۆی بهاکری دهبرد ،ێت بگهین .هل
کۆاتییدا ێت دهکۆشنی هل بهرامبهر ئهو رهخنانهدا داکۆیک هل فووکۆ بکهین که زۆر
خێرا فووکۆاین هلڕووی زانس یت و عهقالینیهوه رهت کردهوه و به پشت بهسنت به
بریۆکه ابوهاکین نێو بریوڕای گش یت خۆاین هل گفتگۆیهیک راس تهقینه سهابرهت به
مێتۆدی فووکۆ که دهیتواین ئهجنامی زانستیی دهوڵهمهندی ههێب ،دزیهوه.
 /١ئاوڕێکی مێژوویی هل ئینقالب
ئهلف .ئینقالیب ئێران
ساڵی  ١٩٧٩شۆڕش ێک هل ئێران رووی دا که ئهو واڵتهی کرده
کۆمارێکی ئیسالمی .کۆمارێکی تیئۆکراتیی ئیسالمی که ئایهتوڵاڵ روحوڵاڵ
خومهیین سهرکردایهتیی دهکرد .پێشرت ئێران سیس متێکی پاشایهتیی دهس تووریی
ههبوو که حمهممهد رهزا شای پهههلوی هل رهئیسدا بوو .رێژمیی پێشوو بهوه
انرسابوو که ئهڵقههلگوێیی رۆژئاوایییهاکن بهاتیبهیت واڵته یهكگرتووهاکین ئهمریاکیه
که پهههلوی هل سایهی وانهوه ساڵی  ١٩٥٣هاتبووه سهر دهسهاڵت.
بهدرێژایی ساڵی  ،١٩٧٨ئۆپۆزیس یۆن بهدژی رێژمیی شا هل پهرهگرتندا
بوو بهاتیبهیت بههۆی هاتنهپێشی ههرچی زایتری گرووپه ئیسالمییهاکن .میش ێل
فووکۆ هل کۆاتییهاکین ساڵی ١٩٧٨دا دوو جار سهرداین ئێراین کرد ،هل  ١٦ات
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 ٢٤ی س ێپتامربی  ١٩٧٨و دوو مانگ دواتر هل  ٩ات  ١٥ی نۆوامربی
 .١٩٧٨هلو دوو سهردانهدا ،فووکۆ رووخاین رێژمیی شای بۆ رۆژانمهی ئیتالیایی
"کۆریهر دێال سێرا" ریپۆراتژ هل دوای ریپۆراتژ دهگواس تهوه و هلو نێوهشدا
ئهوهی بۆ وی پریس سهرهیک بوو برییت بوو هل رووداین راپهڕینێکی خهڵکی.
دهتواننی سهرهاتی راپهڕیین خهڵک بگهڕێنینهوه بۆ سهرکویت
خۆپێشاندانێکی خوێنداکران و رێبهراین ئاییین هل شاری قوم هل مانگی ژانویهی
١٩٧٩دا .ئهم خۆپێشاندانه پاش ئهوه رێك خرا که هل رۆژانمهیهكی دهوڵهتیدا
واترێک بۆ سوواکیهیت به ئامیم خومهیین که هل ساڵی  ١٩٦٣وه ئاوارهی نهجهف
ببوو ،باڵو بۆوه .شا به انردین ئهرتهش بۆ سهرکویت ئهو خۆپێشاندانه،
خۆپێشاندهراین خهڵتاین خوێن کرد و چهندین خوێنداکر کوژران .هلبهر ئهوهی
بهپێیی نهرییت ش یعه پرسهی مردووان چل رۆژ دهگرێ ،بهدرێژایی مانگی فێوریه
رێپێوانهاکین ئهو دۆخه مهرگباره کرانه دهرفهیت خۆنیشاندان بهدژی رێژمیی ئهواکیت
ئێران .چهرخهی توندوتژیی سهرهلنوێ بهردهوام بوو و ئهرتهش سهرهلنوێ تهقهی
هل خۆپێشاندهران کرد و لێیی کوشنت .ئهو چهرخهیه ههات ههاڵتین شا بۆ میرس هل
١٦ی ژانویهی  ١٩٧٩ههر درێژهی کێشا .رۆژی ١٩ی ئوویت ١٩٧٨ی
رووداوێکی دیکه بووه هۆی خێرا کردین راپهڕیین خهڵك .ئهو رووداوهش برییت
بوو هل سوواتین سینهما رێکس هل شاری ئاابدان که هل ئهجنامدا  ٣٧٧کهس
بوونه قورابین .ئهو شهوه هلو سینهمایهدا فیلمی انڕهزایهتیی جووتیاران که
ماوهیهیک درێژ قهدهغه کرابوو ،هلسهر پهردهی سینهما نیشان دهدرا .خهڵک وااین
لێک دایهوه که ئهو رووداوه به پیالین ساواک رێکخراوه.
ههروهک "پۆل ڤێنی" ،بۆ ههموو دایردهیهیک هلم چهش نه دهێب هۆاکره
قووڵ و درێژخایهنهاکن هل هۆاکره رواڵهیت و اکتییهاکن جیا بکهینهوه .هۆاکره
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قووڵهاکن لێرهدا پێوهندییان به اکنتێکس یت س یاسییهوه ههیه .هلو اکتهدا هل ئێراندا
حکومهتێکی زۆردار هلسهر اکر بوو که پێوهندیی نزیکی هلگهڵ رۆژئاوا ههبوو،
حکومهتێک که به تهواوی گهندهڵ بوو و هل رێگای ساواکهوه خهڵکی دهتۆقاند.
هل بهرامبهر ئهمهدا ،ئۆپۆزیس یۆنێکامن ههیه که زۆر رهنگاوڕهنگه :هل لیرباهلاکین
جههبهی میلیلیهوه بگره ات ئاانرشیس تهاکن و حزییب تووده .پێویس ته ابرودۆیخ
ئابووریش هل نهزهر بگرین :هلگهڵ ئهوهدا که ئێران هل سایهی نهوتهكهیهوه واڵتێكی
دهوڵهمهنده ،بهاڵم قازاجنهکهی تهنیا بۆ بنهماڵه گهوره دهوڵهمهندهاکین واڵت بوو.
کۆمپانیا رۆژئاواییهاکن هل بهرامبهر دهرهێناین نهوت سوودێکیان دهدایه شا.
هاواکت بۆرژوازییهک هل ئێراندا سهری ههڵدابوو که ویست و چاوهڕوانییه
س یایس و ئابوورییهاکین روو هلزایدبوون بوون .هل تهنیشت ئهمه ،خهڵکی واڵت
ههروا به ههژاری مابۆوه و ئاوڵهخهرجیی شا ببووه هۆی رق و بێزاریی خهڵک،
بهاتیبهیت اکتێک هل مانگی ئۆکتۆبری  ١٩٧١دا جهژنهاکین  ٢٥٠٠ساڵهی
دامهزراین ئمیپراتۆریی فارس بهڕێوه چوون .بهپێیئهم رشۆڤه کۆمهڵناسییهی
ئینقالب ،درزی نێوان چنی و توێژه ههره دهسڕتۆیش تووهاکن و چنی و توێژه
ههره ههژارهاکن بووه هۆی گهشهكردین ئۆپۆزیس یۆنێکی به ههوێن ش یعه و
جهماوهری که بنهما لیربالییهاکین رێژمیی بردبووه ژێر پرس یار.
ئهوهندهی دهگهڕێتهوه سهر هۆاکره رواڵهتییهاکن ،ئهمانیش بریتینی هل
کۆمهڵێک ههڵهی سرتاتژیی یهک هلدوای یهیک شا که بهش ێوهی سیس امتتیک
دهس یت ئهرتهش بۆ تهقهکردن هل خۆپێشاندهراین ئاوهاڵ کردبوو .پێویس ته بزاننی که
هلو اکتهدا ئێران هێش تا خاوهین پۆلیس ێکی دژه شۆڕیش تهایر به گازی
فرمێسکڕێژ نهبوو .یهکێك هلو اکاتنهی که هلودا توندوتژییی دهوڵهت بهو پهڕی
خۆی گهیشت برییت بوو هل "ههینیی رهش" .رۆژی  ٨ی س ێپتامربی  ١٩٧٨که
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خۆپێشاندانێکی بهرباڵو هل اتران بهڕێوهبوو ،شا هلگهڵ ئهوهدا که هلپێشدا
نهیدهویست هێز بهاکر بێێن ،سهرهجنام بڕایری دا اتنک و هێیلکۆپتێر و
سهرابزهاکین بۆ سهرکویت خۆپێشاندهران رهوانه باک .ئهو خۆپێشاندانه هل حهمامێک
هل خوێن و شڵهژاوییهكی تهواودا کۆاتیی پیێ هات .بهپێیی زانیارییهاکن هلو رۆژهدا
هلنێوان  ٢٠٠٠ات  ٤٠٠٠کهس بوونه قورابین .پاش ئهمه ،هل مانگی ئۆکتۆبردا،
مانگرتین گش یت راگهیهنرا .مانگرتنێک که بووه هۆی فههلج کردین ئابووریی
واڵت ،چونکه زۆربهی اکرخانهاکن داخران و نهوت ههڵگرهاکن هل بهندهری
ئاابدان بلۆک بوون .هلالیهیک دیکهشهوه ،خۆپێشاندهران ههرچییهکیان وهدهست
کهوتبا که وهبریهێنهرهوهی شا و رۆژئاوا اب تێک و پێکیان دهدا ،بۆ منوونه هل اکیت
چاالکییهاکین "کۆاتیی حهوتووی اتران"دا که هل رۆژهاکین  ٤و  ٥ی نۆڤهمبهردا
بهڕێوه چوو .ئهگهر ئاوساین نرخهاکنیش به فاکتهرهاکنهوه زاید بکهین ،دهبیننی که
چۆنئابووریی ئێران بهش ێوهیهیک ترس ناک زایین وێ کهوت .ههربۆیه حکومهت
انچار بوو که کۆمهڵێک بڕایری سهختگرییی ئابووری هلبواری سڕکردین
مووچهاکن دهرباک ،شتێک که ئاس یت انڕهزایهتییهاکین هێندهی دیکهش برده سهر.
هل ئااکمدا ،چیین کرێاکریش بهدژی رێژمی رهگهڵ خوێنداکران و چیین مام
انوهندی کهوت.
هلگهڵ ئهوهدا که دهتواننی ئینقالیب ئێران هل گۆشهنیگایهیک
کۆمهڵناسییهوه لێک بدهینهوه ،بهاڵم فووکۆ خۆی به لێکدانهوهی کۆمهڵناسانهی
ئینقالبهوه خهریک نهدهكرد .ههروهک ئۆلیڤیه رووا هل واترهکهی خۆیدا ابیس
کردووه" ،فووکۆ به ابری پێچهوانهی شڕۆڤه کۆمهڵناسییهاکین ئینقالیب ئێراندا
رۆیشت" .ئهوهی بۆ وی گرینگ بوو فۆرمی ئایینیی ئینقالب بوو .ئهو فۆرمه
ئایینییهش هیچ پێوهندییهیک بهو دۆگامنهی ئاییین ئیسالمهوه نهبوو که دواتر
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مهالاکن وهک ئیدئۆلۆژیی س یاس یی خۆاین پهاناین بۆ برد .ئهوهی سهرجنی
فووکۆی راکێشابوو اتیبهمتهندیریێوڕهسامنه و دووابره بووهوهی راپهڕین بوو.
فووکۆ پێیی وابوو که راساین بهکۆمهڵی خهڵکی ئێران و خۆڕاگرییان هل بهرامبهر
دهسهاڵت و س یاسهتدا روانینێکی نوێ و پێشرت بهاکرنهبراو هلسهر رووداوهاکن
دهخوازێ.
پێویس ته بزاننی که هل دێسامربی  ١٩٧٨واته هل مانگی موحهرهمدا که
یهكێک هل مانگه ههره گرینگهاکین موسڵامنهاکنه خۆپێشاندانهاکن چڕتر و هاواری
خۆپێشاندهران دلێرانهتر بوونهوه .هلو مانگهدا ههر رۆژێک چهندین خۆپێشاندهر
دهکوژران و رۆژی دواتر هاتنهسهر شهقامی خهڵک زایتر دهبوو .رۆژی ١١ی
دێسامرب ،چهندین خۆپێشانداین گهوره هل اتران بهڕێوه چوون که نیشاین دهدا که
خهت پێداین رووحانییهاکنیهاکن ات دێ زایتر بهس یایس دهێب .رۆژی ١٢ی
دێسامرب زایتر هل دوو میلیۆن کهس هل شهقامهاکین اتران بۆ انڕهزایهیت ده برڕین هل
بهرامبهر رێژمیی شادا رێپێوانیان کرد .شا که ههم بههۆی نهخۆشییهكهیهوه الواز
ببوو و ههم هلالیهن دهسهاڵته بێگانهاکنیشهوه پش یت بهردرابوو ،هل اکیخ نیاوهران
خۆی پهان دابوو .هل بهرامبهر ئهو ێبسهروبهرهیییهدا که ههر دههات و زایدی
دهكرد و بهپێچهوانهی بۆچووین ئهفسهراین ساواک ،شا دهس تووری دا که
چیدیکه تهقه هل خهڵك نهكرێ .دوای ئهمه شا ئاخرین اکریت خۆی گهمه کرد که
برییت بوو هل دایری کردین شاپووری بهختیار وهک سهرۆک وهزیران که پێیی
وابووبۆ ئارامکردنهوهی ابرودۆخهکه پێویس ته شا بۆ ماوهیهیک اندایر ئێران بهجێ
بێڵێ .رۆژی ١٦ی ژانویهی  ١٩٧٦شای ئێران اکیخ نیاوهراین بهمهبهس یت میرس
بهجێ هێشت .ئهو ،رۆژی ٢٧ی ژوئیهی  ١٩٨٠بهێب ئهوهی ئیدی ههرگزی
بێتهوه سهر تهخیت دهسهاڵت ،ههر هل میرس مرد.
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هاوتهریب هلگهڵ رووداوهاکین سهرهوه ،ئایهتوڵاڵ خومهیین هل دهرهوه ڕا
پروپاگهندایهیک وهڕێ خستبوو که ات دههات زایتر سهرجن و پشتیوانیی هل
نێوخۆی کۆمهڵگای ئێراینیهوه بۆ الی خۆی رادهكێشا .اکتێك دۆیخ ئابووری و
کۆمهاڵیهیت هل خراپهوه بۆ خراپرت چوو ،شا سهرهجنام انچار ببوو واز هل
دهسهاڵت بێێن و بڕوا بۆ ههندهران .رۆژی ١ی فێوریهێ  ١٩٧٩خومهیین که هل
ساڵی ١٩٦٤هوه پهڕیوهی دهرهوه بوو ،به ش ێوازی کهس ێکی سهرکهوتووی
شهڕ گهڕایهوه اتران .ئهو ههر که گهیش تهوه ،یهكسهر چووه گۆڕس تاین
بهههش یت زههرا و هلوێوه واترێکی سهابرهت به روانیین بۆ داهاتووی ئێران
پێشکهش کرد ،هلو داهاتووهدا ئێران دهبوو کۆمارێکی میلیل ،دژهسهرمایهداری،
دژه سههیۆین ،دژه ئمیپراییل و ئیسالمی که ایسااکین ههوێنیان هل شهریعهت
وهردهگرت .خومهیین پاش ئهوهی هل اتران هل مهدرهسهی عههلوی نیش تهجێ بوو،
حکومهتێکی اکتیی بهدییل دروست کرد ،چونکه پێیی وابوو حکومهیت شاپووری
بهختیار شهرعییهیت نیه .بهجمۆره ئیدارهی واڵت کهوته بهر دهس یت دوو دانه
حکومهت .بههۆی ابنگهوازهاکین خومهیین بۆ خۆپێشانداین خهڵک بهختیار واڵیت
پیێ ڕانهدهگریا ،بهاتیبهیت که انوبراو حازر نهبوو توندوتژیی بهدژی خهڵك بهاکر
بێێن .هلوالشهوه خومهیین هل ههوڵی راکێشاین سهرجن و هۆگریی ئهرتهشدا بوو بۆ
ئهوهی هلگهڵی نهکهوێته کێشهوه .چهندین ئهفسهری ریزهاکین خوارهوه بهاتیبهیت
هلوانهی سووپای ئاسامین رهگهڵ ئینقالب کهوتن ،بهاڵم سهرکرده اباڵاکین ئهرتهش
ههر هلگهڵ حکومهیت بهختیار مانهوه .رۆژی  ٩ی فێوریهی  ،١٩٧٩بههۆی
ئهوه که گرژییه انوخۆییهاکین ئهرتهش چیدیکه رادهنهگریان ،تێکههڵچوونێک هل
پادگاین دۆشان تهپه هلنێوان گاردی شاههنشاهی و ئهفسهرهاکین ریزی خوارهوهدا
رووی دا.
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خهڵك اکتێک زانیان که هلنێو ئهرتهشدا شهڕ ههاڵیساوه ،گهڕانهوه
سهر شهقام و به بهردهوام بوون هل خۆپێشاندان هل شهودا حکومهت نزیامییان
شاکند .سهرهجنام رۆژی ١١ی فێوریه ،ئهرتهش بڕایری ێبالیهن بووین خۆی
راگهایند ،ئهمهش به ماانی سهرکهوتین ئایهتوڵاڵ خومهیین بوو .خومهیین
دهس تووری دا که هل رادیۆ سهرکهوتین ئینقالب رابگهیهنن .ئێوارهی ١١ی
فێوریهی  ١٩٧٩ئایهتوڵاڵ خومهیین به تهواوی هاته سهر دهسهاڵت و بهم جۆره
حکومهیت شاپووری بهختیار کهوت و دهسهاڵیت شاههنشاهیی ئێران کۆاتیی پیێ
هات .کوودێتاکهی خومهیین سهرکهوت :ئهرتهش بهانوبراو پهیوهست بوو،
هلحاڵێکدا که هێزه ئینقالبییهاکن دهستیان بهسهر رادیۆ و تههلفزیۆنهاکندا دهگرت.
رۆژئاوا داماوانه شاهیدی دامهزراین نهزمێکی س یایس هل ئێراندا بوو که هی
سهردهمێکی تر بوو ،واته دهسهاڵتێك که بڕایری دابوو کۆمهڵگا هلسهر
جێبهجێکردین ێبپێچ و پهانی قورئان بنیات بێن .رۆژی ٣١ی مارس ،کۆماری
ئیسالمی هل رێگای ریفراندۆمهوه به پهس ندی خهڵک گهیشت.
ب .ریشه پێکهاتهیییهاکین ئینقالب
 ریشه ئابووری و کۆمهاڵیهیتیهاکنئهگهر مبانهوێ رشۆڤهیهیک مێژوویی و کۆمهڵناسانه بۆ ئینقالب بکهین
دهێب بڵێنی که ئینقالب بهرههمی شکس یت سیس متێكی گهشهسهندن بوو .هلو
اکتهوه که شا هاتبووه سهر دهسهاڵت ،واته هل سااڵین  ٥٠وه ات سااڵین ،٧٠
کۆمهڵگای ئێراین گۆڕاین قووڵی بهسهردا هاتبوو .یهکێک هل گرینگرتین گۆڕانهاکن
فراوانبوونهوهی شارهاکن و رهویت روو هل چۆڵکراین دێهاتهاکن بوو .ساڵی ،١٩٥٦
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٪٥٦ی حهش میهیت چاالیک ئێران هل رێگای کش تواکڵ و ئاژهڵدارییهوه دهژای،
هلحاڵێکدا که ساڵی  ١٩٧٦ههمان ئهو رێژهیه بۆ  ٪٣٤دابهزیبوو .هل ههمان
ماوهدا رێژهی دانیش توواین ئێران هل  ١٩میلیۆنهوه زایدی کردبوو بۆ  ٣٣میلیۆن.
بهرهههمێناین نهوت بهش ێوهیهیک انئاسایی زایدی کردبوو و هل  ٣١میلیۆن تۆن هل
ساڵی  ١٩٥١هوه گهیشتبووه  ٢٩٤میلیۆن هل ساڵی  .١٩٧٤ئهمهش
بهرزبوونهوهیهیک داهاتهاکین لێ کهوتبۆوه که خرابووه خزمهت بهپیشازی کردین
خێرا و گوجناندین بهپههلی ئابووریی ئێران هلگهڵ ابزاڕی جهیاین .ئهوهش دهتواێن
وهک هۆاکرێك بۆ هاتنهسهراکری رێژمیێك هل قهڵهم بدهین که دژی بههااکین
رۆژئاوا بوو.
ئهم گهشهسهندنه خێرایه بووه هۆی هلزراندین ئابووریی نهریتیی واڵت.
ههات ساڵی  ،١٩٦٢کهریت کش تواکڵ هلژێر ابری فیۆدالیسمدا بوو .راوهس تان و
ههڵنهکشاین بهرهههمێناین کش تواکڵی زۆر هل گوندییهاکین انچار کردبوو که هل
گهڕهکه ههژارنشینهاکین شارهاکن جێگری بن .ئهم شارییه نوێیانه که زۆربهاین گهجن
و خوێندهوار و ههڵگری خهون و ئارهزوو بۆ ژایین خۆاین بوون رۆڵی
یهالککهرهوهاین هل رووداوهاکین شۆڕشدا گێڕا .هلالیهكی دیکهوه ،ابزاڕ و
سهنعهته دهس تییهاکنیش گۆڕاین زۆراین بهسهدا هاتبوو .پرۆژه زهبهالحهاکین
گهشهسهندن که رێژمیی پهههلوی وهڕێیی خستبوون (هێنانه انوهوهی بهرههمه
دروس تکراوهاکن ،بهرزبوونهوهی خێرای ابزرگانیی جهیاین هل ئێران) ئهواین توویش
دۆخێکی دارایی سهخت کردبوو .ابزاڕییهاکن که بۆخۆاین به سادهیی دهژاین و
زۆربهاین کهیفیان بهو بهڕۆژئاوایی کردنه زۆرهملێیهی شا نهدههات ،هلنێو ئهجنومهنه
ئاییینیهاکندا که هل اکیت ئینقالبدا بوونه تۆڕێکی اکریگهری ایرمهتیداین یهكرت
خۆاین رێك خست .هل ههمووی گرینگرت رووحانییهت بوو که هلو سااڵنهدا
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دهسهاڵیت یهکجار زۆر بهرتهسک کرابۆوه .هل ساڵهاکین پێش ئینقالبدا ،بهعیلامین
کردین رووهلزایدبووین پهروهرده و دادوهری و ئهس تاندنهوهی زۆر هل موڵک و
داراییهاکین رووحانیهت دوابهدوای ئیسالحایت ئهرزیی ساڵی  ،١٩٦٢ههر
ههمووی ههس یت نهایریی رووحانییهت هلگهڵ دهسهاڵیت زاید کردبوو.
بهوحاڵهش شا هێش تا دهیتواین حیساب هلسهر دوو هل چنی و
توێژهاکین نێو کۆمهڵگا باک :یهکهم ،ئهو بۆرژوازییه ابزرگانه که هلو کۆنه دهرهبهگانه
پێکهاتبوو که هل اکروابری پڕ قازاجنی ابزرگانیی نێودهوڵهیتدا چاالک ببوونهوه،
دووهم ،چیین مامناوهندیی نوێ که هل اکدر و اکرمهندهاکین کهریت پیشهسازی و
ئیداره دهوڵهتییهاکن پێکهاتبوو و الیهنگری بهرۆژئاواییکردن بوون .هل ساڵهاکین
دهسهاڵیت پهههلویدا چیین مامناوهندی بهش ێوهیهیک سهرجنڕاکێش زایدی کرد.
ههربۆیه هل اکیت قهیراین نهوتیی ساڵهاکین  ١٩٧٤و  ١٩٧٥که بووه هۆی
شلکردنهوهی ههڵدان و مهرسهف ،تێكچووین مۆدی ژایین ئهم چینه کۆمهاڵیهتییه
بووه هۆی راکێرشاین ویش بۆ الی ئینقالب.
تهواوی ئهم پێکهااتنه هل کۆاتییدا یهکیان گرت بۆ ئهوهی هل بهرامبهر
قهیراین گشتیی کۆمهلگای ئێرانیدا که به مانگرتن و راپهڕینه دووابرهبووهاکن ههر
دههات و خراپرت دهبوو ،ههڵوێست وهربگرن.بهاڵهمهڵه دهێب ئهگهر بڵێنی
پشتیواانین ئینقالب ههموواین یهکدهست بوون و خواست و مهرامهاکنیان یهک
بووه .هلڕاستیدا ئهو کۆدهنگییه که هلسهر پێویستیی گۆڕان هلنێو خهڵکدا
دروست ببوو ،ههر هلگهڵ رووخاین رێژمیی شا کۆاتیی پیێ هات .بهاڵم
رووبهڕووبوونهوهی نێوان ئاقاره جیاوازهاکن ورده ورده هلالیهن رێژمیی اتزهی
خومهیینیهوه که خهتێکی اباڵدهس یت دهسهپاند (خهیت ئامیم) کۆنڕتۆڵ کرا .رێژمی هل
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مانگهاکین دوای ئینقالبدا ههڵوێست و بۆچوونهاکین خۆی هێندهی دیکهش قامی
کرد.
ریشه فهرههنگی و مهزههیبیهاکنئێمه ابیس ئێلێمێنته ئابووری و کۆمهاڵیهیتیهاکمنان کرد ،بهاڵم
پێویستامین به رشۆڤهیهیک کهلتوورییش ههیه بۆ ئهوهی ێتبگهین بۆچی
رووداوهاکن بوونه هۆی دامهزراین کۆمارێکی ئیسالمی .اکرهکهی فووکۆ زۆرتر
هلم شڕۆڤه فهرههنگییهوه نزیکه ،چونکه انوبراو زۆر جار ابیس ئهوهی دهکرد که
ئهو بهها مۆدێڕاننهی شا ابوهڕی پێن هلگهڵ واقعیهیت فهرههنگیی ئێران که نهک
ههر هلڕووی ئاییینیهوه بهڵکوو هلڕووی ش ێوازی ژاینیشهوه اکریگهریی ئیسالمی
زۆر پێوه بوو ،یهک انگرنهوه .فووکۆ ابش هلوه تێگهیشتبوو که بهێب
هلبهرچاوگرتین ئهو سوننهته فهرههنگی و مهزههبییانهی دواتر وهک دارهڕای
شهرعییهتبهخشنی به دامهزراندین دهسهاڵیت نوێ بهاکر بران ،انتواننی رهویت
رووداوهاکین ئینقالیب ئیسالمی به جواین دهرک بکهین .جیاوازیی روانگهی
فووکۆ هلگهڵ ئهو ش ته که ئێمه ابسامن کرد هلوهدایه که فووکۆ الیهین فهرههنگی
وهک شتێكی بهسرتاوه به هۆاکره کۆمهاڵیهیت و کۆمهڵناسییهاکن چاو لێ اناک.
ئهوهی سهرجنی فووکۆی راکێشابوو ئهوه بوو که چۆن میلهلتێك بۆ
رووبهڕووبوونهوه هلگهڵ دهسهاڵت پهان بۆ ههره قوواڵیییهاکین فهرههنگی خۆی
دهاب.
هلڕاستیدا ،سهرهڕای ئهو فهردپهرس یتیهی که اتیبهمتهندیی ههموو
رێژمیێکی سهرهڕۆیه ،شا ههرگزی نهیتواین هلڕووی فهرههنگییهوه شهرعییهیت
خۆی بهسهر گهیل ئێراندا بسهپێێن .ئیدئۆلۆژیی شا هلسهر دوو کۆڵهکه
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راوهس تابوو که هیچیان هلالیهن خهڵکهوه قبووڵ نهكران :بهرۆژئاواییکردن وهک
فاکتهرێکی بهمۆدێرنکردن ،و ئارایییگهرایی.
بهرۆژئاواییکردین ش ێوازی ژاین که هل سهرهوهڕا تهوس یه دهکرا تهنیا
هلالیهن چنی و توێژه دهسڕتۆیش تووهاکین شارهاکنهوه پێشوازیی لێ کرا .هلو
سااڵنهدا زۆر کهس رهخنهاین هل خۆدۆڕاندن و کۆیالیهتیی فهرههنگیی واڵت
دهگرت ،خۆدۆڕاندن و کۆیالیهتییهک که هلژێر دهس تهواژهی "شارس تانهتیی
پهیاکن"(ئۆتۆمبیلێک که به تێكخستنهوهی قهتهعایت دروس تکراوی بریتانیا ساز
کرابوو) این "غهربزهدهگی" که انوی کتێبێکی جهالل ئال ئهمحهد بوو هل ساڵهاکین
 ١٩٦٠دا چاپ کرابوو ،انوابنگی دهرکردبوو .بهجمۆره هل ئێراین پێش ئینقالبدا
دوو فهرههنگ که ههر اکمهاین هلالیهن چنی و توێژی زۆر جیاوازی کۆمهلگاوه
پش تگریی دهکرا ،پێکهوه دهژاین .هلالیهك فهرههنگی بهرۆژئاوایی کراو که زۆرتر هل
گهڕهکه ش یکهاکین شارهاکندا ابو بوو ،هلالی دیکهش ،فهرههنگی سوننهتیی
زۆرینهی خهڵک که بهکهم دهگریا و ێبڕێزیی پیێ دهکرا چونکه وهک کۆس پیی
سهر رهویت بهمۆدێرن کردین واڵت هل قهڵهم دهدرا .داوای بهئیسالمی کردین
ش ێوازی ژاین و سهرکویت ێببهندوابریی ئهخالیق و ئینقالیب فهرههنگی هلالیهن
بهڕێوهبهراین ئینقالیب ئێرانهوه شتێک نهبوو جگه هل واڵمی ئهوان بۆ قهیرانێکی
کۆمهاڵیهتیی قووڵرت.
دهسهاڵیت شاههنشاهی ههروهها هلسهر ئهسڵی ئارایییگهرایی
راوهس تابوو ،واته پێههڵاڵگوتین ریشهی ئاراییی و چهند ههزارهیی پاشایهیت و
گهیل ئێران .ئهم تێزه تهنیا سهرجنی بهش ێكی کهم هل رووانکبریاین ئێراین بۆ الی
خۆی راکێشابوو .ماانکهیش اندیدهگرتین بهش ێکی گهورهی مێژووی میلیل و
مهزههبیی واڵت بوو ،واته ههرچی دهکهوێته پاش ئهو سهردهمهی ئێران هلدوای
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داگریاکریی عهرهبهاکن هل نێوهڕاس یت سهدهی حهوتهوه ورده ورده بهئیسالمی
کرابوو .خستنهپێشی زۆر سهمبویل شارس تانهتیی هیند و ئورووپایی بۆ ئهوه بوو
که انس نامهی ئێران هل رابردوویهیک پڕش نگداردا ریشهدار باک و هل ئهجنامدا
جیاوازی و اتیبهمتهندیی مێژووی میلیل هلچاو ئهوهی واڵاتین عهرهب دهرخبا .بهم
چهش نه بوو که انوی ئێران (واته واڵیت ئاراییییهاکن) جێگهی انوی "پێرس"ی
گرتهوه و انوی هێندێک هل شارهاکن (بۆ منوونه ئاراینشههر) بهمهبهس یت
پێداگرتن هلسهر رهگ و ریشهی ئارایییی میلهلت گۆڕدران .ئهوه هلحاڵێکدا بوو
که بۆ زۆربهی ئێراینیهاکن ئهم بههابهخشینه به رابردووی پێش ئیسالمی ئێران
ماانیهیک ئهوتۆی نهبوو .ئیسالم بۆ وان تهنیا رهههندی ئاینیی نهبوو ،بهڵکوو
کۆمهڵێك داب و نهریت و خوو و خدهیش هلگهڵدا بوو که هل ش ێوازی ژایین
خهڵكدا هلوه چهس پاوتر بوون که به رۆژێک و دووان وهال برنێن .بهجمۆره
ههلومهرجێکی اتیبهیت که هلودا انس نامهی ژایوی ئێرانییهاکن هل مهتریسدابوو،
قازاجنی ئیسالمیشی لێ کهوتهوه.
تواانی ئیسالم بۆ بهس یج کردین خهڵک پشت به دوو نهرییت سهرهیک
دهبهس ێت که اتیبهتن به مهزههیب ش یعهی دوازده ئامیمی ،واته رێبازی ههره زاڵی
موسڵامن هل ئێران .ئهو مهزههبه قورسایی ههره گهورهی هل دامهزراندین کۆماری
ئیسالمیدا ههبوو .دهتواننی دوو پرهنسیپ هلو رێبازه زهق بکهینهوه :ئهسڵی
ئامیمهت و س تایشی شههادهت.
بهپێیی ئهسڵی ئامیمهت ،هل مێژووی ئیسالمدا دوازده ئامیم ههبوون که
توانیواینه دهسهاڵتێكی عادڵ و رهوا بهڕێوه ببهن .ایزده ئامیمی یهکهم ههر
ههموواین بهش ێوهیهكی تراژیک کوژراون .ئامیمی دوازدهههم ،حمهمهد ،ون بووه و
شێردرانهوهکهیش ات ئێس تاش بهردهوامه .گهل هل چاوهڕوانیی سهروهدهراننهوه و
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گهڕانهوهی سهربهرزانهی ئهو ئامیمه شاردراوهیهدایه و بهدرێژایی ئهو ماوه
چاوهڕوانییهدا ههر جۆره حکومهتێک مسۆگهر کهموکوڕیی ههیه .ههربۆیه
ابوهڕمهندان بۆ رێنوێین کراین اکر و بڕایرهاکنیان دهێب پهیڕهوی هل عوهلمای ههره
عادڵ بکهن .ئهو عوهلمایهش به مهرجهعی تهقلید دادهنرێن.
ههر هلگهڵ دایریکراین ش یعه وهك مهزههیب دهوڵهت هل سهرهاتی
سهدهی ١٦دا ،ئهو پێویس تییه هاته پێش که گرفیت بۆشایی دهسهاڵیت شهرعی
بهش ێوهیهک چارهسهر بکرێ .یهکهمنی حامکهاکن خۆاین وهك وهچهی ئامیمهاکین
دامهزرێنهری رێبازی ش یعه دهانساند .دواتر پاشااکن دهوری خۆاین به عوهلما
دهگرت بۆ ئهوهی پهس ندی ئاییین رێژمیهکهاین بکهن .تهاننهت شاش که
س یاسهیت بهعیلامین کردین بهڕێوه دهبرد ،کۆمهڵێک عوهلمای ههبوو بۆ پش تگرییی
دهسهاڵیت شاههنشاهی .دابهش بووین رووحانیهت هلو پێوهندییهدا بۆ ئهوه
دهگهڕێتهوه که ههرگزی یهکدهنگییهک هلسهر ئهوه نهبووه که هل غیایب ئامیمی
شاراوهدا دهێب ئاقاری بهڕێوهبهریی س یایس چۆن ێب .هلو پێوهندییهدا دوو
بۆچوون ههیه .به ابوهڕی ههندێ کهس هل حاهلیت بۆشایی هل دهسهاڵیت ئامیمهاکندا
پێویس ته رووحانیهت اکری به س یاسهت نهێب (یهک هل الیهنگراین ئهو بۆچوونه
شهریعهمتهداری بوو که فووکۆ هل سهفهرهکهیدا بۆ ئێران چاوی پیێ کهوتبوو).
هێندێک کهیس دیکهش که خودی ئایهتوڵاڵ خومهیین یهک هلوان بوو ،پێیان
وابوو که دۆگمی ئامیمهت وا دهخوازێ حومکی دهسهاڵتداراین انشهرعی رهت
بکرێتهوه و پیاوانێکی بهرتهر که نوێنهرایهتیی دین دهکهن و به سهرمهشق دێنه
حیساب ،هل شوێنیان دابرنێن .بهاڵم هل هیچ شوێنێک نهنوورساوه که ئهو
حکومهته دهێب هلالیهن خودی رووحانییهاکنهوه بهڕێوه بربێ .ئهمه داهێنانێک هل
مهزههیب ش یعهی دوازده ئامیمیدا بوو که هلالیهن خومهیین و الیهنگرهاکنیهوه
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ئهجنام درا .قانووین ئهساس یی کۆماری ئیسالمی ئهم لێکدانهوهیه هل ئامیمهیت
پهس ند کرد و بهم جۆره ویالیهیت فهقهییی نههادینه کرد  ":هل غیایب ئامیمی زهماندا
– خوا وهدهرکهوتنهکهی نزیک باکتهوه -هل کۆماری ئیسالمیی ئێراندا سهکردایهیت
و بهڕێوهبردین کۆمهڵگا به شارهزایهیک نهزمی عادڵ ،بهئهخالق ،هۆش یار به زهماین
خۆی ،ئازا ،خاوهین ئۆتۆریته و ئهزموون دهس پێردرێ که هلالیهن زۆرینهی گهل
وهک رێبهر (ئامیم) قبووڵ دهكرێ" .دهسهاڵتهاکین ئهم رێبهره یهکجار زۆرن،
بۆخۆی فهرماندهیی هێزه چهکدارهاکن دهاک و دهتواێن سهرۆیک کۆماریش لێ خبا.
س تایشی شههادهت اتیبهمتهندییهكی دیکهی سهرجنڕاکێشی ش یعهی
دوازده ئامیمییه .رهگ و ریشهکهیش بۆ ئهفسانهی گیان هلدهس تداین ئامیمی
س ێههمی ش یعهاکن دهگهڕێتهوه ،واته حوسێن که بهش ێوهیهكی دڵتهزێن بهدهس یت
هێزهاکین یهزید ،خهلیفهی ئهمهوییهاکن ،هل ساڵی  ٦٨٠هل کهربهال (عریایق ئێس تا)
کوژرا .رێزگرتن هل عهزایب "ئهمریولشوههدا" به کۆمهڵێك داب و نهرییت
خۆئازاردهرانه بهڕێوه دهچێ .ریزی ئامینداران به قهمچی و قهمه و زجنری هل هلپیی
دهست و جهس تهی خۆاین رادهکێشن و رهوزهخوێین بۆ وهبریهێنانهوهی
تراژیدایی کهربهال دهكهن .بۆ ئهوانهی ابوهڕاین پێیه ،بهڕێوهبردین ئهو داب و
نهریته پرسهگێڕ و ئازارچێژییانه بۆ ئهوهیه که رهزایهیت مریی شههیدانیان پیێ بڕبێ
و بهم جۆره هل رۆژی مردین خۆایندا چبنه بهههشت .ئهم نهریته شههادهختوازییه
و ههموو ئهو رێوڕهمسهاکین پێوهندیدار که هل قوواڵیی کهلتووری خهڵکدا جێیان
گرتووه ،ئیسلکێتبهندیی سهمبولیک و رێکخراوهیی رووداوه ئینقالبییهاکنیان لێ
دروست کرا .ئهفسانهی کهربهال که جهلالدهاکن و قورابنییهاکن هل بهرامبهر یهك
دادهێن و س تایشی خۆفیداکردن دهاک ،هل ههمان اکتدا که ئامرازێک بۆ
خوێندنهوهی واقعی س یایس و کۆمهاڵیهتیی ئێران بوو ،مۆدێلێکیش بوو بۆ
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کردهوه و خهابت .هل گواترهاکین رێبهراین ئاییین و هل درومشهاکین خۆپێشاندهراندا،
الیهنهاکین دژبهر هل "دڕاما"ی ئینقالیب ئێراندا به الیهنهاکین دژبهر هل درامای
کهربهالدا دهشوهبێندران .بۆ منوونه هل"ههینیی رهش"ی  ٨ی س ێپتامربی
١٩٧٨دا ،گهجناین خۆپێشاندهر سینگی خۆاین بهڕووی تهقهکهراین ئهرتهش دا
رووت کردهوه بۆ ئهوهی بهم جۆره وهك ئامیم حوسێن خۆاین فیدا بکهن .ئهو
خۆپێشاندانه بهربهرینانه که بوونه هۆی ههاڵتین شا ،هلڕووی درومش و فۆرمی
خۆپێشاندانهاکن و ش ێوازی خۆدهرخسنت و ریمتی ههنگاوانین خۆپێشاندهرانهوه
تهواو حاڵهیت ئهو رێوشوێنه سوننهتییانهی ش یعهاین به خۆوه گرتبوو .لوتکهی
خۆپێشاندانهاکنیش راست مانگی موحهڕڕهم (نۆڤامرب و دێسامربی  )١٩٧٨بوو
که دهبێته "جهژین" سوننهتیی شههادهیت حوسێن.
" /٢ریپۆراتژ"ێکی فکری
ئهلف .فووکۆی رۆژانمهوان
ههشت رۆژ پاش ههینیی رهش ،واته رۆژی شهممه١٦ ،ی
س ێپتامربی  ،١٩٧٨میش ێل فووکۆ گهیش ته اتران .فووکۆ ئهم سهفهرهی هل
چوارچێوهی پرۆژهیهیک ژوورانلیس یتدا ئهجنام دا .مانگی مای ،١٩٧٨
باڵوکهرهوهی ئیتالیایی" ،ریزتۆیل" که وهرگێڕی نوورساوهاکین فووکۆ و پشکداری
رۆژانمهی بهانوابنگی "کۆریهر دێال سێرا" بوو ،داوای هل فووکۆی فهیهلسووف
کردبوو که هلپێوهندی هلگهڵ شۆڕیش ئێراندا س توونێکی رۆژانهی هل شكڵی
بۆچوون هل رۆژانمهکهدا ههێب .فووکۆ نهیدهویست اکرهکهی وهک اکری
ههواڵنێرێکی رۆژانه این رۆژانمهوانێكی پشت مێز ێب .ههربۆیه پێیی ابشرت بوو هل
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نزیکهوه رووداوهاکن به چاوی خۆی ببیێن و اکرێکی رۆژانمهوانیی راس تهقینه
ئهجنام بدا .ئهو هلو ابرهوه گوتبووی "پێویس ته هلدایکبووین فکرهاکن و تهقینهوهی
هێزی ئهو فکرانه ببیننی ،ئهمهش نهک هلو کتێبانهدا که ئهو فکرانهاین تێدا ابس
دهكرێ ،بهڵکوو هلو رووداوانهدا که ئهو فکرانه هێزی خۆایین تێدا دهردهخهن،
هلو خهاباتنهدا که هلسهر ئهو فکرانه بهڕێوه دهچن ،جا به الیهنگری ای بهدژی
فکرهاکن ێب".
فووکۆ ئهم اکره ژوورانلیستیهی خۆی که وهک اکرێکی بهکۆمهڵیشی
دهانسێێن (چونکه بۆ ئهو اکره چهند فهیهلسوویف دیکهی وهک "گلوکسمهن" و
"فینکێلکرۆ"ش هل دهوری خۆی کۆ دهاکتهوه) وهک زجنریهیهک "ریپۆراتژ"ی
فکری هل قهڵهم دهدا .بهپێچهوانهی ئهوه که پۆست مۆدێرنهاکن ابیس دهكهن ،واته
کۆاتیی ئیدئۆلۆژییه گهورهاکن ،فووکۆ ئیدیعا دهاک که "جهیاین ئهمڕۆ هێالنهی ئهو
فکرانهیه که هلدایک دهبن ،وه جووڵه جووڵ دهکهون ،هلنێو دهچن،
وهدهردهکهونهوه و مرۆڤهاکن و ش تهاکن دههلرزێنن" .شتێكیش که به ابوهڕی وی
اتزهیه ئهوهیه که ئهم دایردهیه "هلسهر ئاس یت جهیاین و هلنێو کهمایهتییهاکن و ئهو
گهالنهدا بهڕێوه دهچێ که ات ئهمڕۆ مێژوو فێر نهببوو وهقسهاین بێێن این گوێیان
لێ بگرێ" .ههربۆیه پێویس ته ش ێوازێکی دیکهی رواننی بۆ فکرهاکن پهس ند
بکهین .ئهم فکرانه سهرکردایهتیی کۆمهڵێک مرۆڤ انکهن که بهش ێوهی پاس یڤ
وهراین بگرن":ئهوه فکرهاکن ننی که جهیان بهڕێوه دهبهن ،ئهوه جهیانه که فکری
ههن" ،ئهوه اتکهاکنن که کهڵك هل فکرهاکن وهردهگرن .بریکردنهوه ئامرازێکه که
دهێب بهش ێوهیهیک بنهڕهیت به رووداوهوه ببهسرتێتهوه .ماانی ریپۆراتژی فیکری
ئهوهیه که ئهو ش ته که ابوهڕمان پێیه بهو ش ته ببهس تینهوه که روو دهدا .ههربۆیه
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فووکۆ بهو ئااکمه دهگا که "رووانکبریان و رۆژانمهواانن هل خاڵی بهیهکگهیشتین
فکرهاکن و رووداوهاکندا پێکهوه اکر دهکهن".
ههر رۆژی پاش گهیشتین بۆ اتران ،فووکۆ دهست به اکری
ریپۆرتێریی خۆی دهاک .ئهو چاوی به ئهنداماین ئۆپۆزیس یۆین دێموکڕاتیک،
بهرپرساین ئهرتهش ،خوێنداکران و ئیسالمگهرااکن دهکهوێ .به جادهاکندا
دهسووڕێتهوه ،ایدداشت ههڵدهگرێتهوه ،و پرس یار هل خهڵک دهاک .حهوتوویهک
دواتر دهگهڕێتهوه ئهورووپا .هلوێ شهش واتر بۆ رۆژانمهی "کۆریهر"ی
ئیتالیایی و واترێک بۆ "نووڤێل ئۆبسێرڤاتۆر"ی فهڕانسهوی دهنووسێ.
رۆژی ٧ی ئۆکتۆبری  ،١٩٧٨ئایهتوڵاڵ خومهیین پاش تێپهڕکهس ین
چارده ساڵ هل عریاق ،هل پاریس نیش تهجێ دهێب .میش ێل فووکۆ یهک هلو ههموو
رۆژانمهوانهیه که دهیهوێ پێوهندیی هلگهڵ دامبهزرێێن بۆ ئهوهی بزاێن ئهو پیاوه
ئایینیه قسهرۆیش توویه که گههل راپهڕیوهکهی داوای دهاک ،چی بۆ واڵتهکهی
دهوێ .ههر ئهو اکته فووکۆ زۆر ابش ێتدهگا که خومهیین تهنیا سهمبولێک و
انوی سهر ئااڵیهک نیه ،بهڵکوو ئهو پیاوه ئایینیه خهوین س یاس یی ههن .فووکۆ
هلو ابرهوه دهنووسێ":ههموو ئاڵۆزییهکهی کۆاتیی حهوتوو هل دهوری شوێین
مانهوهی نیوه ئاشكرای ئایهتوڵاڵ هل حومهی پاریس و هاتن و چووین کهساین
گرینگی ئێراین بۆ الی ،نیشان دهدا که ئهو خۆش بینییه خێرایه ێب جێ بوو .به
ههموو شتێک را دایر بوو که کهسانێك ههر بهڕاس یت ابوهڕاین به بووین
هێزێکی س ێحراوی هههیهلنێوان ئهو پریه پیاوه که پازده ساڵ بوو هل واڵیت خۆی
دهرکرابوو و میلهلتهكهی که داوای گهڕانهوهی دهکرد".
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مانگێک پاش سهفهری یهکهمی ،فووکۆ هل رۆژاین  ٩ات ١٥ی
س ێپتامربی  ١٩٧٨سهرهلنوێ سهرداین ئێراین کردهوه .بهین سهدر که فووکۆ
کهمێک پێش سهفهری دووهمی راوێژی پیێ کردبوو دهگێڕێتهوه":فووکۆ
دهیویست ێت بگا که ئینقالبێک که پشت به هیچ دهسهاڵتێكی بێگانه انبهس ێت و
سهرهڕای مهودای نێوان شارهاکن و سهختیی پێوهندی گرتن نهتهوهیهیک تهواو
ههڵدهس تێنێته سهر پیێ ،چلۆن روو دهدا .ئهو دهیویست بری هل چهمکی
دهسهاڵت باکتهوه".
فووکۆ هل سهفهری ئهجمارهیدا چاوی به نوێنهراین سینفه
جۆربهجۆرهاکین کرێاکراین مانگرتوو وهک ئهوانهی کهریت نهوت و ههروهها
ژاینباشهاکین چینه مامناوهندییهاکن دهکهوێ .هل کۆاتیی ئهم زجنریه ریپۆراتژهیدا که
النیکهم هلڕووی مێتۆدی لێکۆڵینهوهوه ئهجماره زۆرتر خیسهلتێکی کۆمهڵناسانه
بهخۆوه دهگرێ ،فووکۆ دوو واتری نوێ هل "کۆریهر"دا باڵو دهاکتهوه .هلو
واترانهدا ،فووکۆ بهدوای بنهمااکین هۆگریی اکریزمایی ئایهتوڵاڵ به گههلکهیدا
دهگهڕێ .بهابوهڕی وی "خومهیین خاڵی چڕبوونهوهی ئریادهیهیک بهکۆمهڵه"،
"ئهو پیاوێکی س یایس نیه :نه حزیبێکی خومهیین دهبیننی ،نه حکومهتێکی
خومهیین" .کهمێک خوارتر ،فووکۆ هلابرهی کردهوهی ئێرانییهاکن بهم جۆره
ئااکمگریی دهاک":ئهمه رهنگه یهکهمنی راپهریین گهوره بهدژی سیس متی جهیاین ێب،
فۆڕمی ههره مۆدێرین راپهڕین .بهاڵم شێتانهترین راپهڕینیشه" .النیکهم بۆ ئهو
قسهیهی دوایی ،کهس انتواێن بڵێ ههق به فووکۆ نهبوو.
کێشهکه ئهوهیه پێش ئهوهی ئهو کۆمهڵه واتره نوێیهی فووکۆ بگاته
دهست خوێنهران ،پۆلێمیک و قسه و قسهڵۆک سهابرهت به اکرهکهی فووکۆ هل
رۆژانمه فهڕهنسییهاکندا دهست پیێ دهاک" .لونوڤێل ئۆبسێرڤاتۆر" انمهی
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خوێنهرێکی ژین ئێراین باڵو دهاکتهوه که هلودا ئهو خوێنهره ئێرانییه بێزاریی خۆی
هل واتری رۆژی  ١٦ی ئۆکتۆبری فووکۆ به سهردێڕی "ئێرانییهاکن خهون به
چیهوه دهبینن؟" دهردهبڕێ .ئهو خوێنهره هل انمهکهیدا ێبهیوابووین خۆی هل
بهرامبهر فکری "حکومهتێکی ئیسالمی" که خۆپێشاندهران هاواری بۆ دهكهن
نیشان دهدا .ئهو ههروهها رهخنه هلو گهڕانهوه بۆ رهگ و ریشه خهڵکییهاکن و
مهعنهواییت ئیسالمی دهگرێ و ئاماژه به ابرودۆیخ عهرهبس تاین سعوودی دهاک
که هلوێ دهس یت دزهاکن دهبڕنهوه و سهری دڵدارهاکن دهپهڕێنن .خوێنهره
ئێرانییهکه هلوه بهداخه که فووکۆ نووس یویهیت "هل بهرامبهر ئهو مهعنهوایته
موسڵامنییه که خهریکه جێیی دیکتاتۆڕیی ێبرومحی مافیایی روو هل زهواڵ
دهگرێتهوه ،ههژاوه" .فووکۆ هل وهاڵمی ئهم خوێنهره ژنهدا دهنووسێ":مادام هل
ئێران کهسانێک خۆپێشاندانیان کردووه و بهدهم هاواری "بژی حکومهیت
ئیسالمی"یهوه کوژراون ،سهرهاتییترین ئهرکامن ئهوه بوو که ئهو پرس یاره بێنینه
گۆڕێ که چ انوهرۆکێک هلپشت ئهم دهس تهواژهیهوهیه و چ هێزێک ئهم
بزوتنهوهیهی وهڕێ خس تووه .ئهمن تهاننهت چهندین تومخی ئهو حکومهته
ئیسالمییهم ابس کردووه که هیچیان زۆر دڵخۆشکهر ننی" .فووکۆ بهدوای
ئهوهوه بووه بزاێن چ شتێک هلپشت فکرهی حکومهیت ئیسالمییهوهیه و بۆچی
ئهوهنده بههێزه که خهڵکێك ئامادهن تهاننهت ریسکی هلدهس تداین گیاین خۆایین
بۆ بکهن .وهک رۆژانمهوانێك فووکۆ دهیهوێ هل ههموو ئهو پاڵنهره جۆراوجۆرانه
ێتبگا که ئهو فکرهیه به قازاجنی خۆی کۆی کردوونهوه .ههوڵی فووکۆ بۆ ئهوهیه
حاڵی ێب که چ شتێک وا دهاک که خهڵاکین ئهوهنده جیاواز هلپشت ئهم ابنگهوازه
ئیسالمییه کۆ ببنهوه .واڵمێکیش که ئهو پێیی دهگا ئهوهیه که ئهگهرچی اتکهاکین
کۆمهڵگای ئێران روانیین زۆر انلێک و جیاوازاین بۆ چۆنیهتیی وهدهیێناین
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ئیدهئالێکی تری س یایس ههیه ،بهاڵم هل ریشهدا و سهابرهت به خاڵی دهسپێکی
بزوتنهوهکه که بریتییه هل دژایهتیی حکومهیت شا ههموواین بهگش یت هلگهڵ یهكرت
کۆکن ،ههربۆیهشه گوتوویهیت راپهڕیین ئێران بهرههمی ئریادهیهیک بهکۆمهڵه.
چهند مانگێک دواتر ،رۆژی ١ی فێوریهی  ،١٩٧٩فڕۆکهکهی
ئایهتوڵاڵ خومهیین بهرهو ئێران دهفڕێ .فووکۆ هلو وهختهدا هل فڕۆکهخانهیه.
رۆژی ١٣ی فێوریه ئهو واترێکی اتزه هل "کۆریهر دێال سێرا"دا باڵو دهاکتهوه.
ئهو هلو واترهدا سهابرهت به ئایندهی ئێران پرس یار هل خۆی دهاک .بۆ ئهو
مهبهس تهش دهیهوێ "ئهو ش ته بگرێ که خهریکی روودانه" نهك ئهوه که
"مێژووی داهاتوو" بنووسێتهوه ،نه ئهوهش که "پێش بینیی رابردوو" باک .واترهاکین
فووکۆ ابرودۆخێک دهکێش نهوه .ئهو واترانه بۆ ئهوه ننی که پێش بینیی داهاتوو
بکهن .ههروهک "د .ئێریبۆن" هل ئۆتۆبیۆگرافییهكهیدا ابیس کردووه ،فووکۆ
سهرسووڕماوی ئینقالیب ئێران ببوو ،بهاڵم خۆ ههموو چاوهدێرهاکین دیکهش ههر
ئاوا بوون" .زۆر کهس ابیس الیهنگریی فووکۆ هل ئێرانیان کردووه .بهاڵم زۆر
کهمن ئهو کهسانهی ههموو نوورساوهاکین انوبراواین خوێندۆتهوه .هۆیهكهیش
ئهوهیه که نوورساوهاکین هلو پێوهندییهدا وهرنهگێڕدراونهوه" .ئهو قسهیه النیکهم ات
ساڵی  ١٩٩٤که دهزگای چاپ و باڵوکردنهوهی "گالامیر" گوتراو و نوورساوهاکین
فووکۆی کۆ کردهوه و چاپیی کردن ،راس ته .به خوێندنهوهیهیک ئهو نووسینانه
دهبیننی که فووکۆ ،هلگهڵ ئهوهدا که دایره رێژمیی شاههنشاهیی ئێران جێگایهیک هل
دڵی ویدا نیه ،بهاڵم هلوهش انڕهحهت و ێبئومێده که پاش تهواو بووین ئینقالب،
ئێران جارێكی دیکه جیایی دین و س یاسهت به خۆیهوه انبینێتهوه .شکی تێدا نیه
که فووکۆ سهرسووڕماوی ئینقالیب ئێران بووه ،بهاڵم ئهوه به ماانی کوێر بووین
وی نهبووه .ههروهک "دانیهل دێفێر"ی هاوڕێیی جهخیت هلسهر کردووه ،ئهو
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ش تهی هێندێك کهس هل اکرهکهی فووکۆدا پێیی تووڕهن راست ئهوهیه کهفووکۆ
"دهری خس تووه که هلپشت ئهو سهروژێرکردنه س یاسییهوه بزوتنهوهیهكی قووڵی
ئاییین خۆی حهشار داوه"" .ئێریبۆن"یش ئهوه زاید دهاک که فووکۆ اکرێکی
نهکردووه جگه هل شایهیتدان و گێڕانهوهی هاواکت هلگهڵ ئارهزووی داهاتوویهكی
جیاواز بۆ ئێران.
رهنگه پێویست ێب هل شوێنێکی دیکهش بهدووی هۆاکری ئهو
جهجناڵهدا بگهڕێنی که هل واترهاکین فووکۆ کهوتهوه .فووکۆ ویستبووی هل
اکرهكهیدا ههم وهك رۆژانمهوان و ههم وهك فهیهلسوف جبوڵێتهوه .ئهگهر دهكرێ
هل رۆژانمهوانێک قبووڵ بکهین که بۆ ماوهیهك سهرسووڕماوی رووداوهاکن ێب و
ئارهزووی داهاتوویهكی ابشرت باک ،ئهو مهودانهگرتن و روون نهبیینیه بۆ
فهیهلسووفێک بۆ لێخۆش بوون و بهسهرهوهچوون انێب .دوو رۆژانمهوان به
انوهاکین "لکۆدی و ژاک برۆیهل" هل اببهتێکدا بهانوی "فهیهلسووفهاکن بری هل چی
دهکهنهوه؟" ئهو ش تهاین بهش ێوازێکی توند وهبری فووکۆ خس تۆتهوه .ئهوان به
پێچهوانهکردنهوهی واترهکهی فووکۆ هلژێر سهردێری "ئێرانییهاکن خهون به چیهوه
دهبینن؟" ،نووسینهکهاین به ابیس خۆپێشانداین رۆژی  ٨ی ماریس  ١٩٧٩ی
ژانن هل اتران دهست پیێ دهكهن که هلودا هاوار کراوه "بڕووخێ خومهیین" .ئهو
ژاننه ئهو اکته انڕهزایهتیی خۆاین بهدژی پۆشیین زۆرهملێیی حیجاب و یهكهمنی
ئێعدامی موخالفان بهدهست گرووپه مهیهلو نزیامییه ئیسالمییهاکن دهردهبڕن .هلو
واترهدا که اکرهکهی فووکۆ به الیهنگریی رووانکبریاین چهپ هل رێژمیه
کۆمۆنیس تهاکن شوهبێندراوه ،ئهو یهكهمنی توندوتژیییانهی حکومهیت خومهیین
وهک ئامرازێک بۆ تۆمهتبارکردین فووکۆ بهوه که زۆر زوو و کوێرکوێرانه پشتیوانیی
هل خومهیین کردووه بهاکر براوه.
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فووکۆ قهت حازر انێب واڵمی ئهو رۆژانمهنووسانه بداتهوه .به دوو
هۆ" یهكهم ،هلبهر ئهوهی وهك بۆخۆی دهڵێ "هل ژایمندا قهت نهچوومه نێو هیچ
دهمهتهقێیهكهوه و بهنیاز نمی اتزه دهست پیێ بکهم" .دووهم ،هلبهر ئهوهی
"هلسهری فهڕز دهكهن که دان به ههڵهاکین دابێن" .ئهوهش به ابوهڕی وی،
زۆرتر وهک مێتۆدهاکین پشکنیین بریوابوەڕ دهچێ که هلودا ئاماجن ،تێگهیشنت نیه،
بهڵکوو انچارکردین کهیس اتوانبار بۆ دانپێداانن بهمهبهس یت مهحکوم کردین.
دوای ئهوه فووکۆ انمهیهیک سهرئاوهاڵ بۆ سهرۆک وهزیراین "حکومهیت
ئیسالمی" مێهدی ابزرگان دهنووسێ و هلو انمهیهدا گفتگۆیهیک خۆی و انوبراوی
وهبری دێنێتهوه .فووکۆ هلوێدا هلبرییهیت که سهرۆک وهزیران هیوای خواستبوو
ئیسالم ببێته گهرهنتییهیک راس تهقینه بۆ مافهاکین مرۆڤ نهک تهنیا پاساوێک بۆ
سهرکویت زایتری اتکهاکن.
پۆلێمیکی فووکۆ و ئینقالیب ئێران سهرهجنام به واترێکی درێژی انوبراو
که رۆژی ١١ی مای  ١٩٧٩هلژێر سهردێڕی "راپهڕین ێب کهلکه" هل رۆژانمهی
"لومۆند"دا باڵوی دهاکتهوه ،کۆاتیی پیێ دێ .فووکۆ هلوێدا رۆڵی رووانکبری وهک
پێچهوانهی رۆڵی سرتاتژی داڕێژ واته کهس ێك که هلپێناوی گهیشنت به ئاماجندا
ههموو ئامرازێک پاساو دهدا ،پێناسه دهاک .خاڵی دهسپێکی فووکۆ ئامرازهاکن،
ش ێوازهاکن و فکرهاکن هل رهههندی کۆنکرێت و فرهچهشن و اتیبهمتهندی
خۆایندان .هلو اکرهدا رهنگه دابڕانه مێژوویییهاکن و بهربهس ته س یاسییهاکن اندیده
بگریێن ،بهاڵم گرینگ ئهوهیه که هلسهر بنهمای ئهو خانهبهندییهی کهس ێک
خۆی تێدا دهبینێتهوه ،پێشداوهری نهکرێ.
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ئهو ،اکرهکهی خۆی بهم جۆره پاساو دهدا ":ئهمن رووانکبریم .ئهگهر
لێم بپرسن چۆن دهڕوامنه ئهو ش تهی دهیکهم ،هل واڵمدا دهڵێم :ئهگهر سرتاتێژی
داڕێژ ئهو مرۆڤه ێب که دهڵێ گرینگ نیه خهڵک بکوژرێ ،گرینگ نیه
هاوارێک ههس ێت ،گرینگ نیه راپهڕینێک روو بدا ،بهڵکووگرینگ پێویس یتیه
گهورهکهیه این دهڵێ گرینگ نیه پرهنسیپه گش یتیهکهمان چیه بهڵکوو گرینگ
ئهو دۆخه اتیبهیتیهیه که تێیداین ،ئهودهم بۆ من هیچ جیاوازییهک نیه هلنێوان
ئهوهدا که سرتاتێژی داڕێژهکه س یاسهمتهدار ێب ،مێژووانس ێب ،ئینقالیب ێب،
الیهنگری شا ێب این هی ئایهتوڵاڵ ،ئهودهم ئهخالیق تیئۆریی خۆم بهپێچهوانه
دهکهمهوه .ئهخالیق تیئۆریی من دژه سرتاتێژییه :واته ئهوه که هل ههر حاڵهتێکدا
دهێب رێز هل اتک اتیک ئهوانه بگرین که رادهپهڕن ،و انێب هلگهڵ ئهوانهش که بهها
و پرهنس یپێکی گش تگری و گهردووین پێش ێل دهكهن انێب حازر به سازان بنی.
ئهمه ههڵژباردنێكی ئاسان بهاڵم بنیاتنانێكی دژواره  :چونکه هاواکت دهێب چاومان
ههم هلوه ێب که هلژێرهوهی مێژوودا مێژوو دهپچڕێێن و دهیهلرزێێن ،ههم کهمێک
هل پش تهوهی س یاسهتهوه ئهو ش ته ببیننی که دهێب س نوورێکی ئیجباری بۆ
س یاسهت دابێن .ههرچۆنێک ێب اکری من ئاوایه ،ئهمن نه یهکهم کهس و نه
تهنیا کهمس که اکرێکی وا بکهم .بۆخۆم ئهو اکرهم ههڵبژاردووه".
بهسهرهایت رۆژانمهوانییانهی فووکۆ بهم جۆره کۆاتیی پیێ دێ .دواتر
فووکۆ جگه هل یهك دوو حاڵهت خۆ هل دووپاتکردنهوهی ئهو ئهزموونه دهبوێرێ.
ژوورانلیسم جێگایهک بۆ پهژیواین انهێڵێتهوه و فووکۆ هل تێکستێکیدا بهانوی
"هلپێناوی ئهخالقێکی سهختگریدا" س تایشی ئهو کهسانه دهاک که هل ئیش ێك
شارهزان که برییتیه هل بردنهژێر پرس یاری دڵنیایییهاکن بهێب ئهوهی واز هل
ابوهڕهاکنیان بێنن.
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ب .سهفهری یهکهم :هل  ١٦ات ٢٤ی س ێپتامرب
هل مانگی ئوویت  ١٩٧٨بهوالوه هلگهڵ سوواتین سینهما رێکیس
ئاابدان سهرجنی کۆمهڵگای نێونهتهوهیی دهچێته سهر رووداوهاکین نێوخۆی ئێران.
فووکۆ پێش چووین بۆ ئێران ،هل رێگای خوێندنهوهی کتێبهاکین هێرنی کۆربینهوه
هلگهڵ ابرودۆیخ ئێران ئاش نا ببوو .ئهو بهجمۆره ئاگاداری رهفتاری دڕندانهی
ساواک ببوو و ههربۆیهش چهند جارێک داکۆکیی هل نهایراین رێژمی کردبوو.
کهوابوو فووکۆ کهس ێک نیه که سهابرهت به ابرودۆیخ ئێران ێبئاگا و نهشارهزا
ێب.
ئهو رێک پاش رووداوهاکین ههینیی رهش که هلودا ئهرتهش تهقهی هل
ئاپۆرای خهڵک هل مهیداین ژاڵه کردبوو و ههزاران کهیس لێ کوشتبوون ،گهیش ته
ئێران .کۆاتیی س ێپتامرب و سهرهاتی نۆڤامرب دهسهاڵت  ١٢٠٠زیندانیی س یاس یی
ئازاد کرد هلاکتێکدا زانکۆی اتران هلالیهن خوێنداکرانهوه دهس یت بهسهردا گریابوو.
هلواکتهدا راپهڕین و تهق و تۆق هل گۆشه و کهانری واڵتیش روو دهدهن.
یهكهمنی واتر که فووکۆ سهابرهت به ئینقالیب ئێران دهینووسێ هلژێر
سهردێڕی "ئهرتهش ،اکتێك عهرز دههلرزێ" باڵو دهبێتهوه .ئهم واتره به
پارادۆکس ێك دهست پیێ دهاک  :پاش بوومههلرزهی ساڵی  ١٩٦٨و وێرانبووین
تهواوی شاری فریدهوس ،شارهکه هل دوو شوێین زۆر جیاواز دروست کرابۆوه:
هلالیهک ئیدارهی دهوڵهت بهرانمهی ئاوهدانکردنهوهی هێندێک بهیش
داڕشتبوو ،هلالیهیک دیکهشهوه ابزاڕی و خاوهن مهزرااکن به ایرمهتیی پیاوێکی
ئاییین گوندهکهاین دروست کردبۆوه .انویش یان انبوو ئیسالمییه.
ئهمه منوونهیهكی ابیش درزی س یایس بوو هلنێوان بژاردهاکین وهزارهیت
ئاوهدانکردنهوه و خهڵکی ئاسایی که ئارهزووهاکنیان بهتهواوی هلالیهن دهسهاڵتهوه
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پش تگوێ خرابوون .فووکۆ ئهم بوومههلرزهیه به اکرهسایت ههینیی رهش
دهشوهبێێن اکتێك "عهرزی اتران هلژێر زجنریی اتنکهاکندا هلرزیوه" .ئهو
دهنووسێ ":زهوی که دههلرزێ و ههموو شتێک وێران دهاک دهتواێن مرۆڤهاکن
پێکهوه کۆ باکتهوه ،زهوی س یاسییهاکن دابهش دهاک و زایتر هل ههر اکتێک
نهایرییهاکن زهق دهاکتهوه .هلحاڵهتێکی وادا دهێب چاوهڕواین چی بنی؟ دهێب
چاوهڕواین ههڵچووین زایتری گرژییهاکن بنی .دهسهاڵت پێیی وایه که دهتواێن رق
و تووڕهیی و سهرسووڕماویی خهڵک بههۆی قهتڵوعامی ههینیی رهشهوه هل ئهگهر
و ئهممااکین رسوش تدا بهالڕێ دا ببا و هلبریاین بهرێتهوه ،بهاڵم هلو اکرهیدا
سهرکهوتوو انێب".
هێندێك ئهوالتر ،فووکۆ ئاڵۆزیی ئهو ابرودۆخه ابس دهاک که شا خۆی
تێدا گری کردووه .ئهو ئهرتهشهی ئهو پش یت پیێ دهبهس ێت پێگهیهیک کۆمهاڵیهتیی
یهکدهس یت نیه و ایرمهیت به گهشهسهندین ئابووریی واڵتیش اناک" :هل واڵتدا
پێکهاتهیهكی ئابووری و سهرابزیی پتهو وجوودی نیه" .هلوهش زایتر ئهو
ئهفسهره پهلبهرزانهی نێو ئۆپۆزیس یۆن که فووکۆ چاوی پیێ کهوتوون ابیس ئهوه
دهکهن که زۆر زهمحهته سهرابزی ئێراین رازی بکهی تهقه هل خهڵک باک.
ئهرتهش ههرچهند دژه مارکسیس تیش ێب زۆر ابش دهزاێن ئهو خهڵکهی هلسهری
فهرز کراوه تهقهی لێ باک "برا"ی خۆین ،ابزاڕی و اکرمهند و کهساین بێاکرن.
چهند کهس هلو سهرابزانهی هل ههینیی رهشدا تهقهاین هل خهڵک کردبوو ،دوای
ئهو اکره خۆاین کوشتبوو.
راپهڕیین خهڵک به انوی ئیسالمهوه بهڕێوه دهچێ .ئهرتهشیش ههر
هلو مهزههبهیه .بهم جۆره "سهرابز و ئهفسهرهاکن بۆاین دهردهکهوێ که ئهوان
هلگهڵ دژمنێک بهرهوڕوو ننی ،بهڵکوو هلگهڵ کۆمهڵێک رێبهری رووحاین که
جێگای رێزی خهڵکن" .دایره ئهوه بهو ماانیه نیه که ئهرتهش دهسهاڵت
بهدهس تهوه دهگرێ .فووکۆ به دروس یت ئیشاره بهوه دهاک که ئهرتهش هلڕادهبهدهر
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دابهش و هلرزۆکه ":ئهرتهش هل خۆیدا هیچ هێزێکی دهستێوهرداین س یاس یی نیه.
( )...ئهرتهش تهنیا دهتواێن رێگا بۆ چارهسهرێک خۆش باک ،این بهپێچهوانهوه
رێگا هل چارهسهرێکی دایریکراو بگرێ .ئهرتهش انتواێن رێگاچارهی اتیبهت به
خۆی پێشنیار باک ای بیسهپێێن" .فووکۆ ئااکمگریی دهاک که هلنێوان ئهو دوو
لکیهلدا که ئیدیعا دهکهن دهتوانن دهرگای ئهرتهش بکهنهوه ،لکییل ههره هلابر و
گوجناو لکییل ئهمریاکیی نیه بهڵکوو لکییل ئیسالمیی راپهڕیین خهڵکه.
ههر هل یهکهم واتریهوه دهبیننی که ئهوهی بۆ فووکۆ گرینگه سهرجندان
به چهمکی دهسهاڵت و وهك ئۆلیڤییه رووا جهخیت هلسهر کردبوو ،چۆنیهتیی ئهو
پرۆسهیهیه که هلودا اتکهاکن هل اکتێکی دایریکراودا راپهڕین ههڵدهبژێرن .هل
بهرامبهردا دهێب ئهوهشامن هلبهرچاو ێب که فووکۆ رشۆڤهی نهیادگهرااینهی به
ههوێن مارکسیس یت پشت گوێ انخا ،چونکه مادام فووکۆ هل جێگه و پێگهی
ئهرتهش هلنێو نهیاده س یاسییهاکن دهکۆڵێتهوه ،ئهوه به ماانی ئهوهیه که ههوڵ دهدا
بزاێن ئهو ئهکتهرانهی قورسایی دهخهنه سهر رهویت کێشهاکن اکمانهن .ئهوهندهی
ههیه که هلم حاڵهته اتیبهتییهدا فووکۆ زۆرتر سهرجن دهداته جێگه و پێگهی
ئیسالم که پێیی وایه ئهو هێزهی اکریگهریی ههره گهورهی ههیه ئیسالمه.
واتری دووهمی فووکۆ هلژێر سهردێری "شا سهت ساڵ هلدوایه"
باڵو دهبێتهوه .ئهو به پێشداوهرییه ههمیشهییهاکین رۆژئاوایی سهابرهت به ئێران
دهست پیێ دهاک  :هل رۆژئاوا قهیراین ئهم واڵته ههمیشه وهک "قهیراین
مۆدێ نرزیاس یۆن" چاو لێ کراوه ،واته کۆمهڵگایهیک نهرییت که انتواێن خۆی هلگهڵ
پێویس تییهاکین به مۆدێرن بوون بگوجنێێن و هلگهڵی بروا ،ئهمهش انچاری دهاک که
خۆی به رابردووهكهی و به بریوابوهڕی کۆنهپهرس تانه ببهس تێتهوه.
فووکۆ سهابرهت بهم کڵێشهیه پرس یار هل ئێرانییهاکن دهاک بۆ ئهوهی
بزاێن خهڵك هلو ابرهوه چۆن بری دهاکتهوه .هلڕاستیدا ئهوهی خهڵکی ئێران هلدژی
راپهڕیون ،رێژمیی ئمیپراییل شایه ،رێژمیێک که به سێ اتیبهمتهندیی پێکهوه گرێدراو
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دهانرسێتهوه  :مۆدێ نرزیاس یۆن ،سهرهڕۆیی و گهندهڵی .فووکۆ هل لێکۆڵینهوهکهیدا
شتێکی گرینگ دهدۆزێتهوه  :ئهوهی هل ئێران هل ئارادایه رهتکردنهوهی مۆدێرنیتهی
هلپڕ و رهق هلالیهن هێندێک گرووپیی پاشکهوتووهوه نیه ،بهڵکوو "رهتکردنهوهی
مۆدێرنیتهیهکه که بۆخۆی بۆدواوهگهڕانهوهیه هلالیهن تهواوی گهل و فهرههنگی
واڵتهوه" .فووکۆ هل ههمان شوێن هل درێژهدا دهنووسێ ":مۆدێ نرزیاس یۆن وهک
پرۆژهی س یایس و وهک پرهنس یپێک بۆ گۆڕاین کۆمهاڵیهیت هل ئێراین ئهمڕۆدا
وهک شتێكی بهسهرچوو چاو لێ دهكرێ".
هل ئینقالبه الکس یکهاکندا ،ئێمه شایهیت بهرهوڕووبوونهوهی نێوان چینه
کۆمهاڵیهتییهاکننی .بهاڵم هل ئێراندا وا نیه .بۆ ئهوهی هل ئینقالب ێت بگهین انتواننی
به شڕۆڤهیهیک کۆمهڵناسانه قهانعهت بکهین ،چونکه ئینقالیب ئێران هلڕاستیدا
دهربڕیین ویس یت سهرجهم گهل و سهرجهم فهرههنگی خهڵکی ئهو واڵتهیه .رێژمیی
شا اکرێکی کردووه که تهواوی چنی و توێژهاکین واڵت لێیی انڕازی بن ،هل گهوره
مڵکدارهاکنهوه بگره ات ابزاڕی و وهس تااکرهاکن ،هل چیین ههره دهوڵهمهندهوه بگره
ات چیین ههره بێدهرهاتن .فووکۆ شڕۆڤهکهی خۆی دهخاته ئاستێکی فهرههنگی.
شکس یت شا هلڕاستیدا شکس یت مۆدێلێکه که بریتییه هل به مۆدێرن کردین
ئورووپاییانهی واڵتێکی ئیسالمی .ئهو انس یۆانلزیمهی رێژمی پهرهی پیێ داوه و
هلسهر بهئهفسانهكردین پاکیی رهگهزی ئاراییی راوهس تاوه ،تهنیا هلپێناو پهرهپێدان به
شان و شکۆی پاشایهتیدا اکر دهاک ،نهك بۆ خهڵک .ئهوهندهی دهگهڕێتهوه سهر
س ێکۆالریزمیش ،ئهویش هل بهرامبهر ئهو راس تییهدا گری دهاک که پرهنس یپیی
راس تهقینهی ویژدانیی میلیل هل ئێران مهزههیب ش یعهیه .بهم چهش نه ،ئهو سێ
پرهنسیپه که رێژمیی شا داکۆکییان لێ دهاک واته مۆدێ نرزیاس یۆن و انس یۆانلزیم و
س ێکۆالریزم هلڕاستیدا تهنیا ئامرازی وهدهیێناین خهونه س یاسییهاکین بنهماڵهی
دهسهاڵتدارن و هل خزمهت خهڵکدا ننی.
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ئهم خانهوادهیه هل اتمقێکی زۆر چبوویک قازاجنپهرهست پێکهاتووه که
واڵت بۆ دهوڵهمهند بووین خۆی بهاکر دهاب .ئهو اتمقه پۆلیس و ئهرتهیش واڵیت
خس تۆته دهس یت خۆیهوه و هلگهڵ رۆژئاواییهاکن گرێبهست واژۆ دهاک .هل بنهڕهت
ڕا شا هل سایهی پشتیوانیی بێگانهوه توانیبووی هلسهر کورس یی دهسهاڵت جێگری
ێب .فووکۆ هلو ابوهڕهدایه که خهڵکی ئێران ههقیانه که رێژمیی پهههلوی وهک
رێژمیێکی داگریکهر چاو لێ بکهن" ،رێژمیێك که ههمان فۆرم و ههمان تهمهین
ئهو رێژمیه ئیس تعامرییانهی ههیه که هل سهرهاتی سهدهوه ات ئێس تا ئێرانیان کردۆته
ژێردهس تهی خۆاین" .ههربۆیه فووکۆ پرۆژهی به مۆدێرنکردین ئێران وهك شتێکی
بهسهرچوو دهزاێن چونکه ئهو پرۆژهیه شتێک نیه جگه هل خهوین خرفاوانهی
کرانهوهی ئهم واڵته بهڕووی دنیادا هل رێگای س ێکۆالریزم و پیشهسازییهوه ،واته
ههمان خهوین کۆلۆنیایل .دایره ئهم جۆره دهربڕینهی فووکۆ زۆر زوو دهکرێ
خراپ لێک بدرێتهوه .بهاڵم فووکۆ قهت انڵێ پێویس ته واز هل مۆدێ نرزیاس یۆن و
س ێکۆالریزم بێننی ،بهڵکوو دهڵێ که دهێب واز هلوه بێننی که به ش ێوهی
بهسهرچوو و توندی ئیس تعامرییانه ،واڵتێک ای گهلێک بهمۆدێرن ای به س ێکوالر
بکهین.
"اتران :ئامیین خهڵک دژی شایه" سهردێڕی س ێههمنی واتری
فووکۆیه .فووکۆ بۆخۆی دهیویست ئهم واتره هلژێر سهردێڕی "هل چاوهڕوانیی
ئامیمدا" باڵو باکتهوه .ئهو مهبهس یت دوازدهههمنی ئامیمی ش یعهاکن بوو .ئهم واتره
اکریگهریی دیدارێکی فووکۆ هلگهڵ ئایهتوڵاڵ شهریعهمتهداریی هلسهره که رۆژی
٢٠ی سپتامربی  ١٩٧٨هل قوم بهڕێوه چووه .شهریعهمتهداری رووحانییهیک
گهورهی ش یعه و فهیهلسووفێک که ئهودهم تهمهین ههش تا ساڵ بوو ،الیهنگری
روانگهیهیک سریفهن روویح بۆ ش یعه گهرایی بوو و پێیی وابوو که رووحانیهیت
ش یعه انێب دهسهاڵیت دنیایی بۆخۆی قۆرغ باک .ئهم گفتگۆیه فووکۆی بهو
قهانعهته گهایندبوو که دهسهاڵیت نوێ هل ئێراندا انتواێن دهسهاڵتێکی تیئۆکرایت ێب.
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دواتر هل مانگی فێوریهی ١٩٧٩دا شهریعهمتهداری هل بهرامبهر خومهییندا
راوهس تا .ههربۆیه دواینی رۆژهاکین ژایین به دهستبهسهری هل ماڵهکهی خۆی
تێپهڕاند.
واترهکه به ئاماژه به گرینگیی شارسازی و فراوانبوونهوهی شارهاکن هل
سااڵین دواییدا دهست پیێ دهاک :هل ماوهی ده ساڵدا دانیش توواین شار هل ئێران هل
نۆ میلیۆن کهسهوه بۆ حهڤده میلیۆن کهس زایدی کردبوو .ئهم بهشاری بوونه
بهش ێکی بهرچاوی ئێرانییهاکین که زۆربهش یان ههژار بوون انچار کردبوو که
بهش ێوهی رادیاکڵ مۆدی ژایین خۆاین بگۆڕن .دهوڵهت ئهمانهی هلپڕێلکه ژایین
نهریتیی خۆاین دابڕاندبوو .ههربۆیه ئیسالم ببووه ئامرازێک بۆ دۆزینهوهی
انس نامهیهیک ونبوو .ئیسالم ریشهی قووڵی هل کۆمهڵگای ئێرانیدا ههیه :چهندین
سهدهیه که ئیسالم ایسا و رێسااکین ژایین رۆژانه و پێوهندییهاکین خانهواده هل
ئێراندا دایری دهاک .به وتهی کۆمهڵناس ێكی ئێراین که فووکۆ هل واترهکهیدا انوی
دهاب ،ئیسالم "ابیهخێکه که خهڵك پهانی بۆ دهاب".
دوای ههینیی رهش ،کۆمهڵێك رێوڕهمسی ئاییین بهڕێوه چوون .ئهم
جۆره بۆاننه اکیت یهكگرتین گرووپهاکن هل دهوری ئیسالمن .به درێژایی ساڵی
 ،١٩٧٩زجنریهیهیک ێب پسانهوهی توندوتژیی و پرسه و ڕێوڕهمس و پاشان
سهرهلنوێ راپهڕین و خۆپێشاندان هل ئارادا بوو .هل بهرامبهر ئهم توندوتژیییه
س یاسییهی رێژمیدا ،خهڵکی ئێران خۆاین هل ئاییندا دهبیننهوه و بهش ێوهی
تهقریبهن رسوش یت داوای "حکومهتێکی ئیسالمی" دهکهن ،چونکه خهڵک
بژارێكی دیکه هلپێش خۆی انبیێن.
هلم پرۆسهیهدا مزگهوتهاکن رۆڵی گرینگی رایهڵه دهگێڕن .مهالاکن هل
خوتبهاکنیاندا به تووڕهییهوه هلدژی شا و ئهمریاک و رۆژئاوا قسه دهکهن .ئهوان
داوا هل خهڵک دهكهن که بهدژی ئهم رێژمیه خهابت بکهن .بۆ باڵوکردنهوهی ئهم
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ابنگهوازهش هل شهقامهاکن بڵیندگۆ بهاکر دهبهن .ئهوان ههروهها اکسێیت
خوتبهاکنیان هل تهواوی واڵتدا باڵو دهكهنهوه.
٪٩٠ی خهڵکی ئێران ش یعهن .بهپێیی ابوهڕی ئامیمهت ،ئهوان
چاوهڕواین گهڕانهوهی ئامیمێکن که نهزمی عادڵ زاڵ باک .بهاڵم ات ئهودهم دهتوانن بۆ
حکومهتێکی ابش خهابت بکهن .ش یعهگهرایی هلرێگای مهزههبه گوڕوتیین
س یایس دهداته ئێرانییهاکن .ئهوان دهێب هل بهرامبهر دهسهاڵتدا داکۆیک هل مهزههب
بکهن .رووحانییهاکن هلڕاستیدا تووڕهیی و ئارهزوواکین خهڵکی خۆاین دهگوازنهوه
بۆ بهس تێین گش یت .رێکخس تنێکی پهلبهندانهی دهسهاڵیت ئاییین وجوودی نیه،
بهاڵم اکتێك رووحانییهاکن انعهداڵهیت هلقاو دهدهن ،خهڵك گوێیان لێ دهگرێ.
ئهوه بهاڵم بهو ماانیه نیه که مهالاکن ئینقالیب بن .ش یعهگهرایی
ئیدئۆلۆژییهك نیه کهتهنیا زمانێک بۆ فۆرمووهلکردین داوااکرییه س یاسییهاکن ێب،
بهڵکوو "فۆرمێکه بۆ خهابیت س یایس به پشتبهسنت به تواانی رێکخستین چینه
ههژارهاکن" .به بڕوای فووکۆ ئهم ئیدئۆلۆژییه هێزێک و فۆرمێکی ده برڕین و
ش ێوازێکی پێکهوه بوون و گوێ گرتن و قسه کردنه :شتێکه که دهبێته هۆی
ئهوهی گوێت لێ بگرن .به وااتیهیک تر ،ئیسالم ئایینێکه که هێزهکهی زۆر
فراوانرت هل بهس تێین دهسهاڵت و دهوڵهته .بوارێکی سهربهخۆ و جیاواز هل
بهس تێین دنیایی ههیه .ههربۆیه به ئاساین دهتواێن ببێته ههلگر و رێکخهری
بێزارییهاکین خهڵک.
چوارهمنی واتری فووکۆ هلژێر سهردێڕی "گهڕانهوه بۆ پێغهمبهر"
چاپ دهێب .ئهو واتره دواتر هێندێک بهیش پێوه زاید دهكرێ و هل گۆڤاری
"لونوڤێل ئۆبسێرڤاتۆر"دا هلژێر انوی "خهڵکی ئێران خهون به چیهوه دهبینن؟"
سهرهلنوێ چاپ دهکرێتهوه .فووکۆ هلو واترهدا دهگهڕێتهوه سهر ئهو پرسه
سرتاتژییانهی هل گرهوی ئینقالیب ئێراندان :ئێران بههۆی ئهو ههمووه نهوتهی که
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هل عهرزهکهیدایه بۆ ئهمریاکییهاکن گرینگییهیک یهکجار زۆری ههیه .هلالیهیک
دیکهوه ،بههۆی شهڕی سارد ترس هل سۆڤیهتیش هل ئارادایه.
فووکۆ ئینجا ابیس دیداری خۆی و خومهیین هل مانگی ئۆکتۆبر هل
فهڕانسه دهاک .بێگومان فووکۆ به کهسایهتیی شا سهرسووڕماو ببوو [چونکه شا
و خومهیین پێکهوه دهگرێ] .ئهو هلو ابرهوه دهنووسێ":ههات دوێێن خومهیین
پهانی بۆ پاریس بردبوو و سهرابری ههموو فشارهاکن سهرهجنام دهرگای
پهانگاکهی شاکند و لێیی هاته دهر" .ئهو ههروهها ابیس ئهوه دهاک که ئهو
ملمالنێیه هلڕاستیدا ملمالنهی نێوان دوو کهسایهتیشه ،واته پاشا و ش ێخی
"پیاوچاک" .هل روانگهی بریوڕای گشتیی نێونهتهوهییهوه ،خومهیین بۆته
ئااڵههڵگری ئینقالب .بهاڵم فووکۆ ێت دهگا که مهسههلکه ههر ئهوهنده نیه :
ههموو ئهو هاتوچۆ و سهردااننه بۆ الی ئایهتوڵاڵ نیشاین دهدا که هلپشت اببهیت
ئاییین هلڕاستیدا کۆمهڵێک پریس گرینگی س یایس هل گرهودان.
بۆ زۆر هل چاوهدێران ئینقالیب ئێران ئهو ئااکمهی نهبوو که خهڵکی
ئێران هلدوای رووخاین رێژمی چاوهڕواین بوون .بهاڵم فووکۆ بهدهم سووڕانهوه
بهنێو شهقامهاکین اتران و قومو قسهکردن هلگهڵ خوێنداکران و رووانکبریان و
پیاواین ئاییین سهرجن دهدا که ئهوهی خهڵکی ئێران دهاینهوێ ئهوهندهی
"حکومهتێکی ئیسالمی"یه ،ئهوهنده ئینقالب نیه .ئهوهش به رێکهوت نیه،
چونکه ئهوه راست ئهو ش تهیه که ئایهتوڵاڵ خومهیین داوای دهکرد .ئیسالمی
ش یعه زۆر اتیبهته .ئێران نه عهرهبه نه سوننه .کهواته واڵتێکه که هل بنهڕهت ڕا
نهدهبوو بکهوێته بهر رکێفی ئیسالمزیم این پان-عهرهبزیم .ههربۆیه چهمکی
"حکومهیت ئیسالمی" سهرچاوهی کێشهیه .فووکۆ ئیدیعا دهاک که "هل ئێران ،هیچ
کهس مهبهس یت هل حکومهیت ئیسالمی رێژمیێکی س یایس نیه که هلودا
رووحانییهاکن رۆڵی بهڕێوهبردن و چوارچێوهدااننیان ههێب" .بهاڵم زۆر زوو
دهردهکهوێ که ئهم روانینه بۆ جیایی و سهربهخۆیی بوارهاکین روویح و دنیایی
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روانینێكی بهپههل و خۆش بینانه بووه ،روانینێك که وهک ابسامن کرد بهرههمی
گفتگۆ هلگهڵ ئایهتوڵاڵ شهریعهمتهداری بوو که پێیی وا بوو نه بواری روویح و نه
بواری دنیایی به قازاجنیان نیه که هل ئێراندا دهست هل اکروابری یهكرت وهربدهن،
بهاڵم دهکرێ رووحانییهاکن ئهریک رهخنهگرتن هل اکری س یاسییهاکنیان ههێب.
بهپێیی فووکۆ مهبهست هل چهمکی "حکومهیت ئیسالمی" دوو ش ته:
 ئیدهئالێک :گهڕانهوه بۆ ئیسالمی سهردهمی پێغهمبهر ،هاواکتههنگاوانن بهرهو نوختهیهیک رووانیک که هلودا ملکهچیی خهڵک
هلرێگای وهفاداری به قورئانهوه وهدی دێ .ئهمهش پێویستیی به
جۆرێک ێبمامتنهیی هل بهرامبهر نهزمی قانوونیی مهوجوود و ئامین به
خهلالقیهیت ئیسالم ههیه؛
 ئریادهیهیک س یایس :به س یایس کردین پێکهاته کۆمهاڵیهیت و ئاینییهلێکدانهبڕاوهاکن و کرانهوهی بواری س یایس بۆ رهههندێكی روویح و
مهزههیب.
"حکومهیت ئیسالمی" وهک ئیدهئال هلڕاستیدا س یغهی نێگهتیڤی
ئهمچهماکنهیه .ئهم حکومهیت ئیسالمییه ئیدهئاهلاکین دێموکڕاس یی بۆرژوازیی
فهیهلسوفهاکین رۆش نگهریی ئینقالیب فهڕانسه هل خۆ دهگرێ :بهرزنرخاندین اکر،
رێزگرتن هل ئازادییهاکن ،بڕایرداین س یایس بهپێیی زۆرایهیت ،ئازادیی رهخنهگرتن هل
حکومهت .فووکۆ ئیدهئاهلاکین رۆش نگهری بهکهم انگرێ ،بهاڵم دهزاێن که
رۆژئاواش ههر بهبیانووی ئهم پرهنیس پانه واڵاتین دیکهی کۆلۆین کرد و خهڵکی
شکهجنه کرد و کوشت .فووکۆ دهنووسێ" :زۆر جار دهڵێن که پێناسهاکین
حکومهیت ئیسالمی انڕوونن .بهپێچهوانهوه ،بۆم دهرکهوتووه پێوهرهاکین حکومهیت
ئیسالمی ئهوهنده روونن که ههموو کهس لێیی ێت دهگا و زۆریش جێیی
نیگهراننی" .فووکۆ هیچ هلوه خۆحشاڵ نیه که بزوتنهوهیهک وهڕێ کهوتووه که
دهیهوێ رۆڵێکی دائمیی هل ژایین س یاس یی ئێراندا بداته پێکهاته نهریتییهاکین
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کۆمهڵگای ئیسالمی ،بزوتنهوهیهک که زۆر پێش گهیشتنهوهی خومهیین بۆ ئێران
وهڕێ کهوتبوو .ئهم ئیدهئاهل هلڕاستیدا ئامرازێک بوو بۆ ئهوهی ئهو ئاگردانه
س یاسییانهی هلنێو کۆمهڵگا دینییهاکین ئێران بۆ موقاومهت هل بهرامبهر شادا
ههڵگریسابوون ،به گهشاوهیی مبێننهوه .فووکۆ دهڵێ ئهمه پرهنس یپێکی داهێناین
س یاسییه .بهداخهوه ئاینده دهری دهخا که قسهکهی وهڕاست گهڕا .ئهوه که
خومهیین هل ایسای بنهڕهتیی کۆماری ئیسالمیدا چهمکی ویالیهیت فهقهییی تۆمار
کرد ،رێک داهێنانێکی س یایس بوو.
هل بهرامبهردا ،فووکۆ ئریادهی س یایس که هلپشت ئهو چهمکهیهوه پیێ
خراپ نیه .ئهمهش ئاماژه به هێنانه انوهوهی "رهههندێکی روویح" بۆ نێو ژایین
س یایس دهاک ،واته "اکرێک بکرێ که ژایین س یایس وهک ههمیشه رێگر نهێب هل
ابوهڕ و رووحانیهت بهڵکوو بهپێچهوانهوه شوێنێک و دهرفهتێک و ههوێنێک بۆ
راکێشان و کهڵك لێ وهرگرتین" .لێره فووکۆ هل شهریعهیت نزیکه نهك هل خومهیین،
شهریعهتییهك که دهریس هل ئورووپا خوێندبوو و بزاڤه مهس یحییهاکین چهپیی
دهانسنی .به بڕوای ئهو ،ماانی راس تهقینهی ش یعهگهری هل ژینگهی نهیادیی
رووحانیهیت ش یعهدا نیه ،بهڵکوو " هل وانهیهک بۆ عهداڵهت و یهکسانیی
کۆمهاڵیهیت که ئامیمی یهکهم ئامۆژگاریی کردووه" .فووکۆ هل درێژهدا
دهنووسێ":بۆ من سهخته وهک بری و تهاننهت وهک ئیدهئالێک چاو هل
حکومهیت ئیسالمی بکهم .بهاڵم وهک "ئریادهی س یایس" سهرسووڕماوی
کردووم" .ئهوهی سهرجنی فووکۆی راکێشاوه تواانی ئیسالمه بۆ بهس یایس کردین
گریوگرفتهاکین سهردهمی ئهمڕۆ و ئهو کراوهییهی بهرهو رهههندی روویح
دروس یت دهاک .دهان فووکۆ هیچ پێیی وا نیه که ئیسالم تواانی پێشنیارکردین
ئیدهئالێکی س یاس یی ههێب ،بهڵکوو تواانی ئهوهی ههیه که دهسهاڵیت وهخت هل
رهههنده سهرکوتکهرهکهیدا هلقاو بدا.
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بهاڵم ئهو ئریاده س یاسییهش بۆخۆی سهرچاوهی دوو کێشهیه.
کێشهی یهكهم بڕ و ڕادهکهیهیت :ئاای ئهم ئریادهیه دهتواێن ببێته هۆی ئینقالبێكی
راس تهقینه؟ کێشهی دووهم ،بریتییه هل ڕیشهداربووین :ئاای ئهم ئریادهیه دهتواێن
وهک پرهنس یپێکی دائمیی بۆ راوهس تان هل بهرامبهر دهسهاڵیت س یاس یدا مبێنێتهوه؟
فووکۆ دهڵێ ئهو (وهک فهیهلسووفێک) زۆرتر نیگهراین دوو کێشهیه .یهکهمئهوه
که چۆن هلو ئریادهیه بۆ حکومهتێکی ئیسالمی بڕواننی :ئاای ئهمه ئاش تکردنهوهی
دهسهاڵیت دهوڵهت و ئایینه این شیپانهی شتێکی نوێ و گۆڕان بهرهو شتێكی
پێشرت نهدیرتاو؟ دووهم ئهوه که ئاای گهڕان بهدوای روویحگهرایی س یایس
هلالیهن کهسانێکهوه که هلو پێناوهدا گیاین خۆاین دهخهنه مهترسییهوه چ ماانیهیک
ههیه؟ گهڕانێك که هلدوای رێنێسانس و قهیرانه گهورهاکین دنیای مهس یحیهتهوه
منوونهمان نهدیتبۆوه .فووکۆ واترهكهی به رس تهیهک کۆاتیی دێێن که ئهمڕۆ وهك
گاڵتهجاڕێک دێته بهرچاو  " :هل ئێس تاوه گوێم لێیه فهڕانسهوییهاکن پیێ دهكهنن،
بهاڵم دهزامن که هل ههڵهدان".
واتری پێنجهم پاش سهفهری یهكهمی فووکۆ بۆ ئێران هلژێر سهردێڕی
"ئینقالبێک به دهس یت بهاتڵ" باڵو دهبێتهوه .ئهم واتره بهیش یهکهمی زجنریهیهیک
چوار بهشییه که هلسهر داوای رۆژانمهی "کۆریهر دێال سێرا" نوورساون.
واترهکه به روونکردنهوهی اتیبهمتهندیی مێژوویی و جوغرافیایی ئهوهی هل ئێران روو
دهدا دهست پیێ دهاک .هلڕووی مێژووییهوه ،هلبهر ئهوهی سهدهی بیس تهمه و بۆ
رووخاندین رێژمیێک چهک و چۆڵ و رێكخس تنێكی زۆر و ئامادهاکرییهیک ورد
پێویس ته .هلڕووی جوغرافیشهوه ،هلبهر ئهوهی هل هیچ شوێنێکی دنیا نهبووه جگه
هل ئێران که ئینقالبێک تهنیا هلالیهن خهڵکهوه بهڕێوه بچێ بهێب هیچ دهزگایهیک
نزیامی ،بهێب پێشهنگ و بهێب حزییب س یایس .تهاننهت ساڵی  ١٩٦٨یش [هل
فهڕانسه] شتێکی هاوش ێوه نهدیرتاوه :لێره خهڵک ئاماجنێكی س یاس یی یهکسهرهی
ههیه که بریتییه هل رووخاین رێژمیی شا.
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فووکۆ ئینجا جهخت هلسهر خێرایی رهویت رووداوهاکن دهاک .به ابوهڕی
وی خێرایی بزوتنهوهکه بۆ سێ هۆاکری سهیر و هاودژ دهگهڕێتهوه:
 خهڵك به دهس یت بهاتڵ بهرهوڕووی ئهرتهش ێک دهبنهوه که یهکێک هلتهایرترین ئهرتهشهاکین جهیانه و هل بهرامبهر پۆلیس ێکدا رادهوهسنت که
یهكێک هل ترس ناکرتین پۆلیسهاکین دنیایه ،ئهمهش فووکۆ بهو ئهجنامه
دهگهیهێن که "ههات قهیراین یهالککهرهوه نزیکرت بێتهوه ،دهسهاڵت
کهمرت دهتواێن پهان بۆ سهرکویت خوێناوی ببا .مادام تهواوی گهل
بهدژی دهسهاڵت راپهڕیون ،دهرهاتین شهڕی انوخۆ نیه و سهرابزهاکن
چیدیکه انوێرن تهقه هل خهڵک بکهن؛
 راپهڕینهکه بهرفراوان بۆتهوه بهێب ئهوهی کێشه و گرژی هلنێوان نهایراینرێژمیدا دروست ێب و چنی و توێژه کۆمهاڵیهتییه جۆراوجۆرهاکن
ههروا یهكگرتوون؛
 نهبووین ئاماجنێكی درێژخایهن نهک ههر خاڵی الواز نیه بهڵكووبهپێچهوانهوه" :ئهوه که هیچ پرۆگرامێک بۆ حکومهیت ئاینده هل ئارادا
نیه و دهس توور و درومشهاکن کورتن هۆاکرێکه بۆ ئهوهی ئریادهی
خهڵک روون ،پێداگر و یهكدهنگ ێب".
بهش ێوهیهیک گش یت ئهوهی هل ئێراندا هل ئارادایه "چهشنێک مانگرتن هل
بهرامبهر س یاسهتدایه" .ئهمهش به دوو ماانیه :فههلجکردین سیس متی مهوجوود،
و خۆبواردن هل گفتگۆ سهابرهت به ایسای بنهڕهتیی ئاینده .دهتواننی ئهمه انو بنێنی
تهكنیکی ژشک  :ههموو چهقڵهاکن روو به دهرهوه .ههموو ههوڵێک دهدرێ بۆ
ئهوهی پرس یاره س یاسییهاکن نهبنه ههوێنێك بۆ اببهتیی س یاس یی کێشههلسهر:
ئریادهی س یاس یی گهیل ئێران ئهوهیه که چیدی چارهنوویس خۆی نهداته دهست
س یاسهت و س یاسییهاکن.
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فووکۆ هلمهڕا "ایسایهیک مێژوو" دادهڕێژێ ":ههات ئریادهی گهلێک
سادهتر ێب ،اکری پیاواین س یایس سهخترت دهێب" .س یاسهت ئیدیعا دهاک که
دهربڕدراوی ئریادهی بهکۆمهڵه ،بهاڵم ئهجماره هل ئێران وا نیه .س یاسهت اکر اناک
مهگهر هلو شوێنه که ئریاده و خواس یت فرهچهشن ،دوودڵ ای انڕوون ههبن.
هل اکیت نووسیین ئهم واترهی فووکۆدا ،ئێران دوو رێگای هلپێشه .رێگاچارهی
یهکهم هی عهیل ئهمیین سهرۆک وهزیری شایه که پێشنیاری سازانێک دهاک :شا
بهش ێوهیهیک اکیت هل دهسهاڵت بکشێتهوه و بوار بۆ س یاسهت و حکومهت
بێڵێتهوه .رێگاچارهکهی دیکه هی کهرمی سهجنایب رێبهری جههبهی میللییه که
یهكێک هل پارتهاکین ئۆپۆزیس یۆنه :ئهو پێشنیار دهاک ریفراندۆمێک بۆ
رهتکردنهوهی سیس متی شاههنشاهی رێک خبرێ .بهاڵم کێشهکه ئهوهیه رێگایهیک
س ێههمیش ههیه :ئهوهی خومهیین و رووحانییهاکین پهیڕهوی انوبراو .ئهوان که
پشتیوانییان هل ئریادهیهیک گش یت و بهکۆمهڵ کردووه اناینهوێ ئهم ئریادهیه
هاوپهمیانییهیک س یاس یی لێ بکهوێتهوه .ههربۆیه خومهیین پێشنیاری رێفراندۆمێك
دهاک بۆ پهس ندکردین حکومهتێکی ئیسالمی .مهبهس یت خومهینیش هلم سرتاتژییه
ئهوهیه که رێ هلوه بگریێ که س یاسییهاکن هل بهرامبهر دین راوهسنت بهاتیبهت
که ئیسالم کۆڵهکهی راپهڕینهکهیه .مهبهست ههروهها ئهوهیه که بهش ێوهی
پێشوهخت ایریی س یایس هل رێگای حکومهتێکی ملکهچ به بهس تێین دین،
س نووردار بکهن.
فووکۆ سهرجن دهدا که بهههرحاڵ ئێمه هل اکت و ساتێکی
چارهنووسسازی ئینقالبداین :پرس یاری سهرهیک ئهوهیه که ئاای به چ ش ێوازێک
ئریادهی بهکۆمهڵ جێگای خۆی دهدا به س یاسهت" .ئهمه کێشهی بهکردهوهی
ههموو ئینقالبهاکنه .ئهمه کێشهی تیئۆریکی ههموو فهلسهفه س یاسییهاکنه".
دواینی واتری پێوهندیدار به سهفهری یهکهمی فووکۆ بۆ ئێران به اتیتڵی "به
چالێنج [چالش] کێشاین ئۆپۆزیس یۆن" باڵو دهبێتهوه .فووکۆ بۆخۆی دوو
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سهردێڕی دیکهی پێشنیار کردبوو" :نهزم مهترس یی خۆی ههیه" و "کۆاتیی
ههفتهی اتران" .مهبهس یت شهممه  ٤و یهکشهممه  ٥ی نۆڤامربه که هلودا
خوێنداکران ههرچی هێامی پێوهندیدار به شاههنشاهی پهههلوی و رۆژئاوااین
شاکندبوو و سوواتندبوو.
به بڕوای فووکۆ ،دوو رووداو ئهم کۆاتیی ههفتهیهاین لێ کهوتۆتهوه:
 ئۆپۆزیس یۆن هلپشت ئایهتوڵاڵ خومهیین کۆ بۆوه :دواینی رێگری ئهماکره ،کهرمی سهجنایب رێبهری جههبهی میلیل ،سهرهجنام قبووڵی کرد که
رابگهیهێن دهسهاڵیت شا انمهرشووع و انقاوونییه ،و بهجمۆره شا هیچ
پشتیوانێکی هلنێو ئۆپۆزیس یۆندا نهما؛
 رۆژانمه انڕهمسییهاکین سهر به شووڕهوی نووس یان که خواس یتحکومهتێکی ئیسالمی خواستێکی "مهترس یداره" ،ئهمهش
ئۆپۆزیس یۆن هل پشتیوانیی سۆڤیهت بێبهش دهاک و ئیعتبارێكی
زایتریش به خومهیین دهبهخشێ.
هلو واترهدا فووکۆ ههوڵ دهدا دهس یت پش یت پهردهی ئهم اکره دایری
باک .به ابوهڕی ئهو ،ئهو اکره هلبن سهری شا و ئهمریاکییهاکنه .ئهوان پێیان وا
بوو به باڵوکردنهوهی نیگهراین هل حکومهتێکی ئیسالمی ،بهشه میانهڕهوهاکین
ئۆپۆزیس یۆن هل ئاقاری توندڕهوانهی ئینقالب دهترسن و بهم جۆره ههست به
پێویستیی گهڕاندنهوهی نهزم دهكهن .بۆ ئهمهش ،ایریی راکبهری هلنێوان گرووپه
خوێنداکرییه ههره بهس یایس بووهاکن و گرووپه خوێنداکرییه ههره ئایینگهرااکنیان
وهڕێ خست بۆ ئهوهی کێشهکه ببێته کێشهی ملمالنهی نێوان رادیاکلزیمی
ئینقالیب و رادیاکلزیمی ئیسالمی .ههربهو هۆیه و سهرهڕای توندوتژییی
خۆپێشاندانهاکن ،ئهجماره ئهرتهش بۆ سهرکویت ئۆپۆزیس یۆن نههاته مهیدان.
بهجمۆره شا وهک بێالیهن و بڕایر بهدهس یت دۆخهکه وهدهرکهوت ،کهمێک وهک
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ئهو اکته که دوگۆل هل اکیت خۆپێشاندانهاکین فهڕانسه هل مانگی مای ١٩٦٨
ههاڵته "ابدن ابدن" بۆ ئهوهی خهڵك ههست به بۆشایی دهسهاڵت باک.
بهداخهوه هل بهرامبهر شادا رووحانییهاکن ،مهالاکن و ئایهتوڵاڵ خومهیین
ههبوون که سهرچاوه و ئامرازێکی زۆراین بۆ جواڵندن و رێكخستین خهڵک
بهدهس تهوه بوو .شا دهیتواین نهزم هل جادهدا را بگرێ ،بهاڵم نهیدهتواین نهزم هل
کۆمهڵگادا بپارێزێ .فووکۆ بهو ئهجنامه دهگا که "بزوتنهوهی دیین که سهرهجنام
ههموو ئۆپۆزیس یۆین س یاس یی خس تۆته ژێر رکێفی خۆی ئاخریهكهی دهتواێن
یهکێتیی رواڵهتیی ئهرتهش بشکێێن و هلگهڵ هێندێک بهیش ئهو ئهرتهش بسازێ.
نهزم ئهو مهترسییانهیش لێ دهكهویتهوه" .سهرهجنامیش ههر ئهوه روو دهدا که
ئهو پێش بینیی کردبوو.
ج .سهفهری دووهم ٩ :ات  ١٥ی نۆڤامرب
"ئینقالیب ئێران هلسهر نهواری اکسێتهاکن باڵو دهبێتهوه" سهردێڕی
واترێکه که فووکۆ هلاکیت سهرداین دووهمی بۆ ئێراندا دهینووسێ .رۆژانمهوانه
بیانییهاکن هلو اکتهدا چووبوونه ئاابدان ههات هل نزیکهوه چاواین به کرێاکراین
رێکخراو بکهوێ .هلدوای ئهرتهش که رۆژئاوا چاوهڕوان ای نیگهراین ههڵوێس یت
بوو ،ئهجماره ئهوه چیین کرێاکر بوو که دهیتواین اکریگهریی هلسهر ئاقاری رووداو
و بڕایرهاکن ههێب.
فووکۆ هل سهرهاتی واترهکهیدا قامک هلسهر گرینگیی جهژنهاکین
موحهرهم دادهێن که رۆژی ٢ی دێسامرب دهستیان پیێ دهکرد .ههروهک ابسامن
کرد ،هلم جهژاننهدا شههید و شههادهت بهرز دهنرخێندرێ و هلو اکتهدا دهێب
چاوهڕواین دهس تپێکردنهوهی توندوتژیی بنی چونکه ئێس تایه که "کۆمهاڵین خهڵك
هل مهستیی فهرههنگی خۆفیداکردندا حازرن بهرهو پییل مهرگهوه چبن".
41

بۆ رووبهڕووبوونهوهی ئهم بۆاننه ،رێگای توندترکردن گریایه بهر و
رۆژی  ٥ی نۆڤامرب نزیامییهاکن دهسهاڵتیان بهدهس تهوه گرت .ئهرتهش هل
دۆخێكی انسکدا بوو و انچار بوو هێزهاکین خۆی بهتهواوی واڵتدا باڵو باکتهوه
بۆ ئهوهی دهرهجنامهاکین موحهڕڕهم س نووردار باک ،بهاڵم هاواکت دهبوو
دهس تیش هل خهڵك بپارێزێ بۆ ئهوهی انئومێدیی خهڵک نهتهقێتهوه .ئهم ئاقار
گۆڕینه هلالیهن گرووپێکی چبوویک الیب پێکهاتوو هل ژهنهڕاڵێک و چهند کهیس
س یایس و بواری پیشهسازی پێشنیار کرابوو ،چونکه نهک تهنیا موحهڕڕهم بهڕێوه
بوو ،بهڵکوو مانگرتین گشتییش خهریک بوو تهواوی واڵیت دهگرتهوه.
فووکۆ هلروانگهیهیک کۆمهڵناسانهوه هلم مانگرتنانه دهکۆڵێتهوه ،بۆ
ئهوهش بزوتنهوهی مانگرتین چینه دهسڕتۆیش تووهاکن وهک اکرمهنداین ئریان ئهیر
هلگهڵ ئهوهی کرێاکراین ئاابدان پێکهوه بهراورد دهاک بۆ ئهوهی هل کۆاتییدا نیشاین
بدا که ئهم ش ێوازه هل رشۆڤهی رووداو و دایردهاکن گوجناو نیه .ئهو دهبیێن که
هلڕاستیدا کێشهکه کێشهی پووڵ و داهات نیه .بهدرێژایی ئهم ساڵه کرێاکراین
پااڵوگهی ئاابدان چهندین جار زایدهی مووچه و پاداش یان پیێ دهدرێ.
فڕۆکهوانهاکین ئریان ئهیریش انههقن ئهگهر سهابرهت به مووچهکهاین گهلیی
بکهن .به ابوهڕی فووکۆ ئهو فڕۆکهوااننه انوێرن به ئاشکرا داوای رۆیشتین شا
بکهن ،بهاڵم ئهوه ئارهزووی ههموواینه .ئهوهی ئهوان داوای دهکهن "نههێشتین
حکومهت نزیامی و حاڵهیت پۆلییس و ئازادکردین زیندانیاین س یایس و ههڵوهشاین
ساواک و دادگایی کردین ئهو کهسانهیه که دزییان کردووه این خهڵکیان شکهجنه
داوه" .ئهوان پێیان وایه که داوای کۆاتیی هێنان به رێژمیی شاههنشاهی اکری
وان نیه و ئهمه اکری "گهل هل تهواوهتیی خۆیدایه که دهێب بیڵێ" .کهوابوو
رووخاندین رێژمیی شا داوایهیک سینفی نیه ،بهڵکوو داوایهیک جهماوهری و میلیلیه
":مانگرتن میلیل نیه ،بهاڵم ههموو اتکێک هل ههر چنی و توێژێک ئهرکێکی
میلیلیش دهخاته سهر شاین خۆی" .مانگرتین ئهوان ئهوهندهی بۆ داکۆیک هل
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واڵتهکهاینه ،ئهوهنده بۆ فههلجکردین واڵت نیه .سهرهجنام داوای کۆاتیی
رووخاندین رێژمی هلالیهن مانگرتووهاکنهوه بهرز انبێتهوه و ئهو اکره به ئایهتوڵاڵ
دهس پێردرێ":جارێ ههر ئهوهنده بهسه که ش ێخی پری که پهانی بۆ پاریس
بردووه هلجیایت خهڵك ئهم داوایه باک و هلسهریشی سوور ێب" .ئهم وهاکهلته که
به خومهیین س پێردراوه و ئهم انس یۆانلزیمه به جۆرێك دهبێته هۆی هاوپێوهندیی
نێوان اتکهاکن و دهرفهت پێک دێنن بۆ ئهوهی ههموو خهڵک بهێب
وهبهرچاوگرتین جیاوازی و انیهکسانییه کۆمهاڵیهتییهاکین نێوانیان هلپشت یهک
کهس و هلنێو یهک میلهلتدا یهک بگرن .ههر ئهم انس یۆانلزیمهشه که دهبێته
هۆی پهرهگرتین ههس یت دژی بێگانه هلنێو گرووپه انڕازییهاکندا.
گوڕ و تیین بزوتنهوهکه بۆ دوو شت دهگهڕێتهوه  :یهکهم رۆڵی
رێكخراوه حمهللییه هنێنییهاکن و دووهم خودی خومهیین که ههم هل ئاس یت
دهرهوهی واڵت و ههم هل ایرییه س یاسییهاکین نێوخۆی ئێراندا بۆته نوختهیهیک
یهکخهر و کۆکهرهوه .هلو اکتهدا خهڵک ،جا کرێاکرهاکین ئاابدان بن این
فڕۆکهوانهاکین ئریان ئهیر ،مامتنه به پیاوێك و تهنیا بهو پیاوه دهکهن ،ئهویش
خومهینییه .اکریزمای ئهو رابهره ئایینییه که بهێب سازان داوای رۆیشتین شا دهاک
هۆاکرێکه که "خهڵك خۆش یان بوێ"!
توندبوونهوهی ههڵوێس یت حکومهت بههۆی هاتنه سهراکری
نزیامییهاکن تهنیا بووه هۆی پهرهئهس تاندین زایتری انڕهزایهتییهاکن .ساواک که
ههوڵ دهدا لێگهڕێ خۆپێشاندان بکرێ بۆ ئهوهی دواتر شاکن و سوواتین
شوێنه گش تییهاکن و توندوتژیییهاکن بهسهر خۆپێشاندهراندا بێێن ،دهبێته هۆی
گهشانهوهی پۆلووی ئیعرتازهاکن و گڕگرتنهوهی ریق خهڵك ،ههروهک رووداوهاکین
کۆاتیی حهوتوو هل اتران دهری خست .ئهرتهش انچاره بۆخۆی بێته مهیدان بۆ
ئهوهی به زۆری کرێاکرهاکن ببا بۆ اکرخانه ،بهاڵم هلوێ انتواێن زۆراین لێ باک
اکرهكه بکهن .دهوڵهت سانسۆر دادهنێتهوه ههربۆیه رایهڵهیهك هل بهرامبهر
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خهفهقاین دهوڵهیت بۆ باڵوکردنهوهی زانیاری هلنێو خهڵکدا دادهمهزرێ .کۆڕی
رووانکبریان ،تههلفۆنهاکن ،ئۆفییس پارێزهرهاکن ،و هل ههمووی گرینگرت ئهو
اکسێتانهی خوتبهاکنیان هلسهر تۆمار کراوه و فڕێیان داوێنه بهر ههیواین ماڵهاکن،
کۆی ئهمه وهك تۆڕێک هل ئامرازی دژه دهسهاڵت رۆڵ دهگێڕێ.
اکسێتهاکن بهیش ههره گرینگی ئهم رایهڵهی گهایندین زانیاری پێک
دێنن :هلالیهکهوه ،مهالاکن هلبهردهم رۆژانمهوانهاکن ههقیقهتێكی نێونهتهوهیی بۆ
مانگرتنهاکن دروست دهكهن که بریتییه هل پێداگری هلسهر داوااکریی ئابووری؛
هلوالشهوه ،ههقیقهتێكی ئێراین تۆمار دهکهن که هلودا ههموو پاڵنهرهاکن تهنیا و
تهنیا س یاس ینی .بهابوهڕی فووکۆ" ،ئهم اکسێتانه ابشرتین ئامرازی دژه زانیارینی".
اکسێتهاکن به ئاساین هل سهراتسهری واڵت وهدهست دهکهون .مندااڵن هل
کۆاڵنهاکن به دهزگایهیک زهبیت دهنگهوه دهسووڕێنهوه که هلودا دهنگی مهالاکن
دهگوڕڕێێن.
ئهڵقهی کۆاتیی دووههم زجنریه واتر که فووکۆ داوای لێ کراوه بینووسێ
هلژێر سهردێڕی "رابهری ئهفسانهیی شۆڕیش ئێران" باڵو دهبێتهوه .فووکۆ
پێشدا دهیویست انوی واترهکهی بێن "ش ێتیی ئێران" .واترهکه به سهرجنێک
دهست پیێ دهاک ،ئهویش ئهوه که قهیران تهواوی واڵیت گرتۆتهوه .ئێس تا ئیدی
تهواوی خهڵک رێژمیی شا رهت دهکهنهوه و ههموو شتێکی ئهو رێژمیه چۆته ژێر
پرس یار :هل گهشهسهندین ئابووری و اباڵدهستیی بێگانهاکن و سیس متی
شاههنشاهییهوه بگره ات ژایین رۆژانه و داب و نهریت و مۆدی ژایین خهڵک.
ئێران ههرگزی موس تهمعهره نهبووه ،بهاڵم ههمیشه مهیدانێك بووه بۆ
دهستێوهرداین دهرهیک بهاتیبهیت هلالیهن واڵته یهکگرتووهاکین ئهمریاکوه .حزیبه
س یاسییهاکنیش زۆرتر بهسرتاوه به دهرهوه بوون :حزییب تووده به شوورهوی
بهسرتاوهتهوه ،جههبهی میللییش هیچ شتێک بهێب رهزایهیت ئهمریاکییهاکن اناک.
ئهوهش وا هل فووکۆ دهاک بڵێ ":رێژمیی شا حزیبه س یاسییهاکنیشی وهك خۆی
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فێری بهسرتاوهیی به بێگانه کردووه" .راس ته هیچ دهسهاڵتێکی بیاین ئێراین
نهکردۆته موس تهمعهره ،بهاڵم ئهرتهش ێکی میلیل و پۆلیس ێكی بههێز ههبوون که
توانیبوواین پێش به چاالیک و رادهربڕیین ئهو گرووپه س یایس و نزیامییانه بگرن که
دژی بهسرتاوهیی ئێران به بێگانه بوون .ههربۆیهشه "رهتکردنهوهی رێژمیی شا وهك
دایردهیهیک بهرباڵوی کۆمهاڵیهتیی لێ هاتووه" .ئهم رهتکردنهوهیهش داوایهیک
روون و بێئهمالوئهوالیه و هێز و تواانی باڵوبووونهوهیش هلنێو سهرجهم چنی و
توێژهاکین واڵتدا ههر هلو خیسڵهتهیهوه سهرچاوه دهگرێ .بهجمۆره "هیچ
حزیبێک ،هیچ کهس ،هیچ ئیدئۆلۆژییهكی س یایس جارێ انتوانن ئیدیعا بکهن
که نوێنهری ئهو بزوتنهوهیهن .هیچ کهس انتواێن ئیدیعا باک سهرکردایهتییهکهی
بگرێته دهست .ئهم بزوتنهوهیه هل نهزمی س یاس یی ات ئهودهمی ئێراندا هیچ
هاوشان و هیچ نوێنگهیهیک نیه" .ئهم بزوتنهوهیه ،بزوتنهوهیهکه هلالیهن هێزه
س یاسییهاکین مهوجوودهوه به ماان حزیبییهكهی به س یایس انکرێ ،ای النیکهم
جارێ ئمیاکین ش یت وا نیه.
ههرهلواکتهدا بهاڵم "پارادۆکسهکه هلوهدایه که ئهم بزوتنهوهیه
ئریادهیهیک بهکۆمهڵی تهواو یهکگرتووی هلپش ته" .هلگهڵ ئهوهدا که ئێران هلڕووی
جوغرافیهوه زۆر بهرباڵو و انلێکه بهاتیبهیت بههۆی بووین کهویرهاکن" ،یهکێتیهیک
زۆر ابش" هلپشت ئیعرتازهاکنهوهیه .ئهم ئریاده بهکۆمهڵه بهسهر جیاوازی و
س نووربهندییه کۆمهاڵیهتییهاکندا ابز دهدا .تهنیا یهک ش یت دهوێ :رۆیشتین شا.
بهاڵم ئهو اتقه یهک ش ته به ماانی ههموو شتێکیشه ،رۆیشتین شا واته کۆاتیی
بهسرتاوهیی به بێگانه و ساواک و گهندهڵی ،بووژانهوهی ئیسالم و
دابهشکردنهوهی داهاته نهوتییهاکن و پێناسهکردنهوهی پێوهندییهاکن هلگهڵ رۆژئاوا،
و به کوریت ش ێوازێکی دیکهی ژاین .ئهم ئریاده بهكۆمهڵه اکتێک
یهكگرتووییهكهی هلدهست دهدا و جیاوازیی ێت دهكهوێ که قسه هل س یاسهت و
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پێناسهی ئهلتێرانتیڤ ێب ،ات اکتێک تهنیا هل ڕادهی سهرههڵدانێکی سادهی
گشتیدا مبێنێتهوه ،ههروا به یهکدهس یت دهمێنێتهوه.
فووکۆ ئینجا ئینقالیب ئێران هلگهڵ بزوتنهوه ئیعرتازییهكهی فهڕانسه هل
مانگی مای  ١٩٦٨بهراورد دهاک و دهڵێ خهڵكی ئێران ههموو شتێکیان دهوێ.
بهاڵم ئهگهر هل مای  ١٩٦٨هل فهڕانسه داوای ئازادیی جینیس دهکرا ،هل
دێسامربی  ١٩٧٨هل ئێران خهڵک داوای رزگاری هل ژێردهستیی هێز و نفووزه
جهیانییهاکنیان دهکرد .ئهم ئارهزووی رزگارییهش شتێکی س یایس نیه به ماان
حزیبییهكهی :هل ئێراین ئهو اکتهدا پارت و کهسایهتییه س یاسییهاکن جا مارکسیست
ابن این لیربال وهك ملکهچ و بهسرتاوه به یهكێک هل هێزه جهیانییهاکن
دهردهکهوتن ،ههربۆیه داواکه داوای رزگاریی کۆی س یاسهته هلم اباڵدهس تییه
دهرهکییانه.
رۆڵی ئهفسانهیی خومهینییش ههر بۆ ئهم خهیت س ێههمه دهگهڕێتهوه که
هل ئێران خهڵک ئارهزوویهیت .خومهیین رێبهرێکی ئاییین بوو که بههۆی هۆگریی
زۆری پهیڕهواین بۆ کهسایهتییهکهی قورساییهیک س یاس یی راس تهقینهیش ههبوو.
به ابوهڕی فووکۆ پێوهندیی خومهیین و خهڵک هل سێ ش تدا خۆی دهدیتهوه:
 ئهو جارێ هل واڵت نیه؛ پازده ساڵه ئاوارهی دهرهوهیه و ههات شانهڕوا ،حازر نیه بگهڕێتهوه ئێران؛
 ئهو جارێ هیچ انڵێ جگه هل "ان" بۆ شا و بۆ ان بۆ رێژمی و ان بۆبهسرتاوهیی؛
 ئهو پیاوێکی س یایس نیه" :نه حزییب خومهینامین دهێب و نه حکومهیتخومهیین".
ههروهك دواتر دیامتن هل خاڵی دواییدا فووکۆ به ههڵه چووبوو ،چونکه
پاش راگهایندین کۆماری ئیسالمی ئهوهی هاته سهر اکر راست حکومهیت
خومهیین بوو .ههڵهی فووکۆ هلوهدایه که پێیی وا نهبوو خومهیین بهپشت بهسنت
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به نفووزی مهزههبیی خۆی کهڵکی خراپ هل دهسهاڵیت س یایس وهردهگرێ.
فووکۆ هلو اکتهدا دڵنیا بوو که بوارێکی رووحانیی سهربهخۆ ههیه که به قازاجنی
خۆی انزاێن خۆی هل اکروابری س یایس ههڵقورتێێن .ئهمهش بهرههمی دیداری
فووکۆ هلگهڵ شهریعهیتیه .دهتواننی شکی ئهوهش هل فووکۆ بکهین که
کریس تۆسهنتهریس ته [کریس تۆسهنرتیسم چهمکێكی دۆکرتیین مهس یحییهته که
ابوهڕی بهوه ههیه که دهێب عیسا خبرێته انوهندی ابوهڕمهندی و تیئۆلۆژی –
وهرگێڕ]  :واته فووکۆ فریوی تێگهیش تنێكی رۆژئاواییانه بۆ دهسهاڵیت دینیی
خواردبوو ،تێگهیش تنێک که بواری مهزههیب و بواری دنیایی لێک جیا دهاکتهوه،
هلحاڵێکدا که ئیسالم ئایینێکه که پێش ههموو شتێک رهههندێکی بههێزی
س یاس یی ههیه .ههر هل دهسپێکهوه ،ئیسالم ئاماجنێکی جگه هل فراواخنوازیی
س یاس یی موسڵامنهاکن نهبووه .الیهین مهزههبیی ئیسالم زۆر زوو الیهنێکی
س یاسیشی پێوه زاید بوو؛ ههات سهرهاتی سهردهمی مۆدێرن ئیسالم رسوشتێکی
هێرش بهرانه و ئمیپرایلیستیی ههبوو .هل کۆاتیی سهدهی نۆزدهشهوه بهوالوه
حاڵهتێکی دیفاعی و دژه ئمیپرایلیستیی بهخۆیهوه گرت.
ئهم شڕۆڤهیهی سهرکردهی اکریزما هل کتێیب "کۆمهڵگا دژی دهوڵهت"ی
پیهر الکسرتیش دا دهبینینهوه که هلودا نووسهر نیشاین دهدا که سهرکردهی
اکریزمایی دهبێته خاڵی اندایری چڕبوونهوهی وێنهیهک که کۆمهڵگایهیک "سهرهاتیی"
هل رهتکردنهوهی دهسهاڵیت س یاس یی مهوجووددا هل خۆی دروست دهاک.
ههروهک الکسرت ،فووکۆش راپهڕیین کۆمهڵگایهك بهدژی دهوڵهت روون
دهاکتهوه .خومهیین به ابشرتین ش ێوه نوێنگهی ئهم سهرکرده اندایر و بێدهنگ و
مهزههبییهیه .بهاڵم هل ئاییین ش یعهدا دین و س یاسهت پێکهوه دێن :پێداگری
هلسهر دین ،ش ێوازێکه بۆ راگهایندین جۆرێک هل س یاسهت .ئهوه که مبانهوێ
ههانسهی ئایینیی ئریادهیهیک بهکۆمهڵو ئریادهیهكی س یاس یی اتیبهیت لێک جیا
بکهینهوه ،تێگهیش تنێكی سهقهیت ئیسالمی ش یعهیه .ههروهك چۆن ئهو شڕۆڤه
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کۆمهڵناسییهش ههر سهقهته که حازر نیه رهههندی زاتیی راپهڕینهكه ببیێن،
شتێك که فووکۆش رهیت دهاکتهوه.
فووکۆ هل کۆاتیی واترهکهیدا ئینقالب به ماان هلفزی و وشهانسییهکهی
پێناسه دهاک ،واته "ش ێوهیهک بۆ ههس تانه سهر پیێ و قیت بوونهوه" .بهابوهڕی
وی ،ئهوهی ئێران ئهمه نیه .بهڵکوو راپهڕیین کۆمهڵێک مرۆڤی ێب چهک که
دهاینهوێ وهزنهی نهزمی ههموو دنیا بهرز بکهنهوه و به عهرزی دادهن .لێرهدا
فووکۆ روون بینییهیک س یاس یی زۆرتر هل خۆی نیشان دهدا چونکه رادهگهیهێن
"رهنگه ئهمه یهکهم شۆڕیش گهوره بهدژی سیس مته جهیانییهاکن و فۆڕمی ههره
مۆدێڕن و ههر شێتانهی شۆڕیش خهڵك ێب" .خهڵکی ئێران تهنیا داوای البردین
شا انکهن .بهڵکوو داوای شتێک زایتر هلوه دهکهن ،شتێک که پیاواین س یایس
توویش انموڕاتیح دهاک .ئهم بزوتنهوهیه گرفتێکی س یایس دروست دهاک چونکه به
ههانسهی مهزههبێک دم دراوه که زۆر زایتر هلوه که نیگهراین قیامهت ێب ،به
"گۆڕیین جهیاین ئێس تا"وه سهرقاڵه.
ئهگهر مهزههب بیهوێ هلم جهیانهدا رۆڵ بگێڕێ ،ماانی ئهوهیه که
واڵمه س یاسییهاکین بۆ کێشهاکین ئهم دنیایهش پێیه .سهرجنڕاکێشه که فووکۆ
واقعبینیی دهریک ئهو ش تهی ههیه ،کهچی ئااکمگرییی پێویست سهابرهت به
مهترسییه راس تهقینهاکین مهزههب هلسهر ریساهلیت س یاسهت اناک .بهو حاڵهش
دهتواننی ئهم سهرسووڕمانهی خۆمان به دوو شت کهم بکهینهوه :هلالیهک،
فووکۆ ابیس فۆڕمێک هل شۆڕیش شێتانه دهاک که به موحاس بایت س یایس کۆنڕتۆڵ
انکرێ بهڵکوو اتبعی دینه .خهلکی ئێران چاوهڕواین س یاسهت نیه ،بهڵکوو
چاوهڕواین ئاییین س یاسییه :مهبهس یت فووکۆش هل شێیت ههر ئهمهیه .هلالیهیک
دیکهوه ،فووکۆ وهك رۆژانمهنووس ێك دهیهوێ ئهو ش ته ببیێن که هل حاڵی
روودانه .ئهو انیهوێ خۆی باک به پێغهمبهر و پێشگۆی ئهوه که رهنگه دواتر روو
بدا .تهاننهت اکری بهوهش نیه که به پشتبهسنت به رابردوو نیشانهاکین
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مهترس یداربووین ئهم شۆڕشه هلقاو بدا .ئهوه که هل ئێران هل حاڵی روودانه،
رێک ئارهزووی تهواوی گهل بۆ ههڵێنانهوهی وهزنهی نهزمێکی جهیانییه که
بهسهرایندا سهپێندراوه و هلژێریدا رهجن دهکێشن .فووکۆ دهیهوێ ئهم ئریاده
بهکۆمهڵه به ههموو انڕووین و اندایریی خۆی ببیێن و رێزی بگرێ .ئهو زۆرتر
وێنهیهک هل اکیت ئێس تا دهکێشێتهوه ات ئهوه که مێژووی ئاینده بنووسێتهوه.
ههربۆیهش پێداگری هلسهر مهترسییه چاوهڕوانکراوهاکین بزوتنهوهیهک اناک که
ههانسهیهیک مهزههیب به بهر گیانیدا کراوه .فووکۆ هلو اکتهدا ئهم بزوتنهوهیه وهك
ههیه وێنا دهاک ،بهاڵم انیهوێ هلڕوانگهی س یاسییهوه شڕۆڤهی باک :واقعیهیت ئهو
بزوتنهوهیه ئهوهیه که هلابری س یاسییهوه پێناسهنهکراو و انڕوونه و بگره
س یاسهتیش رهت دهاکتهوه .بههای ههقیقهیت ژوورانلیستیی رووداو و دایردهاکن
ههقیقهیت مێژووییه :بۆ ئهوهی زهماین ئێس تا ببیننی و لێیی ێتبگهین ،پێویس ته
ئهوهی که قهراره دواتر روو بدا این رهنگه دواتر روو بدا خبهینه الوه و اکرمان
پیێ نهێب.
د .پاش شۆڕیش ١١ی فێوریهی ١٩٧٩
هلدوای ئینقالیب ئێران هل رۆژی ١١ی فێوریهی  ،١٩٧٩فووکۆ هل
"کۆریهر دێال سێرا"ی چاپیی دوو رۆژ دواتردا واترێک باڵو دهاکتهوه بهانوی
"بۆشکه ابڕووتێک بهانوی ئیسالم".
فووکۆ هل سهرهاتی واترهکهیدا دهڵێ رووداوهاکین پێش رۆژی ١١ی
فێوریهی  ١٩٧٩انکرێ خبرێنه خانهی ئینقالبهوه .پێویست بوو چهندین
رووداوی دیکهی وهك خهندهقسازی و اتاڵنکردین پادگانهاکن و داگریکردین
ههیئهیت وهزیران هلالیهن خهڵکهوه روو بدا بۆ ئهوهی مێژوو "هل خوارهوهی
الپهڕهکه ئهو مۆره سووره لێ بدا که ئینقالیب پیێ تهئید دهکرێ" .بهجمۆره
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دیکۆڕهکه تهواو دهگۆڕێ ،س یاسهت رۆڵی خۆی وهدهست دێنێتهوه و هلگهڵ
ویش خهابیت چینه کۆمهاڵیهتییهاکن و رێکخستین کۆمهاڵین خهڵک هلالیهن پارته
س یاسییهاکنهوه دهست پیێ دهاکتهوه.
فووکۆ ئینجا ئهجنامێک هل واترهاکین وهردهگرێ :شا هلابری س یاسییهوه
مردووه؛ ئهرتهش به ئهندازهی پێویست یهکدهست نیه ههات بتواێن ببێته
فاکتهرێکی س یاس یی سهربهخۆ؛ مهزههبیش نهك حازر به هیچ چهش نه سازانێک
نیه ،بهڵکوو دهبێته هێزێک بهدژی رێژمی و مۆدی ژایین ات ئهو اکت و تهاننهت
نهزمی دنیا.
فووکۆ دهڵێ ئهوهی هلمهودوا شاهیدی سهرههڵداین دهبنی "سرتاتژیی
بزوتنهوهی مهزههیب"یه .مێژوو رهههندێکی نوێ دهداته رووداوهاکن :خۆپێشاندانه
یهک هلدوای یهک که زۆر جار خوێناویشن ههر اکمهاین بۆخۆی "کردهیهیک
حقوویق و س یایس" بوون .حزیبه س یاسییهاکن ،ئهمریاکییهاکن و ئهرتهش
سهرهجنام دهور درانهوه و بزوتنهوهکه بهێب وهبهرچاوگرتین ئهوان اکری خۆی کرد.
درزێک که کهوته نێو ئهرتهش بووه هۆی ئهوه که بهش ێک هل ئهرتهش رهگهڵ
ئایهتوڵاڵ بکهوێ و چهک و چۆڵ بداته خهڵک .دوای ئهمه بهریهککهوتنهکه خێرا
بوو :هلحاڵێکدا که مهترس یی شهڕی انوخۆ ههبوو ،س تادی گشتیی ئهرتهش
تێگهیشت که بهش ێکی گرینگی یهکهاکین به قسهی انکهن و چهک و موهامیتێکی
زۆراین هلبهر دهس تدایه که دهتوانن ههزاران کهیس مهدهنیی پیێ چهکدار بکهن.
ههربۆیه ئهرتهش به خڕی رهگهڵ ئایهتوڵاڵ کهوت .رێبهراین ئاییین ئهجماره داوااین
کرد که چهکهاکن تهحویل بدرێنهوه.
لێرهڕایه که مشت و مڕ و دانوس تانه س یاسییهاکن دهست پیێ دهكهن.
ئهرتهش رۆڵی سهرهکیی خۆی پهیدا کردهوه و رهوته جۆربهجۆرهاکین هلسهر ئهوه
که اکمهاین رۆڵی راگرتین رێژمی وهئهس تۆ بگرێ ملمالنهاین بوو .مارکسیست-
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لێنێنیس تهاکن بۆ ئهوهی بتوانن قورسایی خۆاین هلسهر اکیهی س یایس بپارێزن
جارێ نهایندهویست چهکهاکنیان تهحویل بدهن.
فووکۆ ئهو دهسکهوته که بزوتنهوهکه وهدهس یت هێنابوو و هل سهدهی
بیس تهمدا کهموێنه بوو دهستنیشان دهاک" :گهلێک بهێب چهک و هل تهواوهتیی
خۆیدا ههڵدهس تێته سهر پیێ و بهدهس یت خۆی رێژمیێکی 'زۆر بههێز'
دهڕووخێێن" .وهک دهبیننی ،سهرهڕای دواینی رووداوهاکن ،فووکۆ هێش تا
راپهڕیین خهلک هل انوهندی شڕۆڤهی خۆی دادهێن .ئهو بهێب ئهوهی ئهم ڕاپهرینه
باکته شتێكی ئهفسانهیی ،دان به هێز و اکریگهریی راس تهقینهی دادهێن .فووکۆ
ههروهها رۆڵ و قورساییهیک واقیعی هلسهر س یاسهیت نێونهتهوهیی بۆ ئهم راپهڕینه
قایهل :ئهو پێیی وایه که ئهم راپهڕینه "هاوکێشهی سرتاتژیکی جهیانیی" هلرزاندووه.
قووهتهکهی هل اتیبهمتهند بوونیدایه .ههر ئهوهشه که دهرهاتین ئهوهی دهداێت که به
واڵاتین دیکهی رۆژههاڵیت نێوهڕاس تیشدا باڵو بێتهوه" .وهك بزوتنهوهیهیک
ئیسالمی ،بزوتنهوهکهی ئێران دهتواێن ئاگر هل ههموو انوچه بهربدا ،رێژمیه ههره
انجێگریهاکن بڕووخێێن و نیگهرانییش بۆ حکومهته ههره پتهوهاکن دروست باک".
چونکه ئیسالم تهنیا مهزههبێک نیه بهڵکوو "ش ێوازێکی ژاین و گرێدراویشه به
مێژوویهک و شارس تانییهک" .ههربۆیه ئیسالم "دهتواێن ببێته بۆشکه ابڕووتێکی
زهبهلالح که هل سهدان میلیۆن کهس پێک هاتووه .هل دوێێنوه [واته هل رۆژێک
پاش ئینقالیب ئێرانهوه] ههموو واڵتێکی موسڵامین دیکهش ههرچهند که رواڵهیت
سهردهمیانهیش بهخۆیهوه گرتێب ،دهتواێن به نۆرهی خۆی [هلژێر اکریگهریی
ئینقالیب ئێراندا] مونقهلیب ێب" .ئهو ئینقالبه نیشاین دا که ئیسالم سهرچاوهی
پێناسهکردنهوهی رادیاکڵی ش ێوازی ژاینه .هلو اکتهڕا فووکۆ بڕایر دهدا که به دهقه
مهس یحییهاکین سهدهاکین سهرهاتی مهس یحییهتدا چبێتهوه .رهنگه ئینقالیب ئێران
هێندێک بریۆکهی دابێێت بۆ ئهوهی بهدوای ئهوهدا بچێ که چلۆن رۆژئاواش به
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نۆرهی خۆی دهتواێن هل دوای رۆژگارێک داب و نهریت و عادهیت سهردهمیانه و
دنیایی ،هل دهرووین خۆیدا توویش گۆڕاین بنهڕهیت ێب.
ئااکمگرییی فووکۆ نیشاین دهدا که ئیسالم هێزی رێکخستین خهڵکه.
ئهو گرمیانهیهک دهاک ،گرمیانهیهک که دواتر به تهواوی وهڕاست گهڕا .ئهویش
گرمیانهی سهرههڵداین بزوتنهوهیهیک فههلس تیین که تهنیا رهههندی س یایس و
حقووقیی نهێب (بهمهبهس یت دیفاع هل مافهاکین گهیل فههلس تنی) ،بهڵکوو کهڵک
هل "دینامزیمی بزوتنهوهیهیک ئیسالمی" وهربگرێ .کهمرتین شت که دهێب بڵێنی
ئهوهیه که ئهم جۆره ئااکمگریی و پێش بینیه سهرهڕای ئهوهی واقعبینانه دهرچوو
بهاڵم مرۆڤ رادهچڵهکێێن و کۆمهڵێک نیگهرانیی زۆر مهرشووع ،لێره زایتر هل
ههر شوێنێکی دیکه ،بهدوای خۆیدا دێێن.
 /٣دیفاع هل فووکۆ؟
ئهلف .دهمهتهقێیهكی بێجێ
اکتێک نووسهرێک هلگهڵ جهماوهرێک قسه دهاک که هلگهڵ ئهدهبیایت
اتیبهت به بوارێكی زانس یت ئاش نا نیه ،پێویس ته هێندێک به پارێز و ورایییهوه
جبوڵێتهوه .هلگهڵ ئهوهدا که هلو ابرهوه فووکۆ پارێزی پێویس یت نهكردوه ،بهاڵم هلو
ابوهڕهداین که ئهو به انههق هلسهر ئهو واترانهی هلابرهی ئینقالیب ئێرانهوه
نووس یوین ،کهوته بهر هێرش .هلگهڵ ئهوهدا که ههروهک دیامتن ،فووکۆ بهرووین
بهدژی جهرایین مهزههیب ههڵوێس یت نهگرتبوو ،هلگهڵ ئهوهدا که واترهاکین فووکۆ
هلو ابرهوه زۆرتر تهوس یفی بوون و هیچ پێشنیار و رێاکرێک اندهنه دهست (واته
اکرێك که هل فهیهلسووفێک چاوهڕوان دهکرێ ،بهاڵم ئهگهر کردابیش سهرکۆنهاین
دهكرد که وای کردوه) ،بهاڵم فووکۆ هلڕاستیدا اکرێکی جیددیی رۆژانمهوانیی
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کردبوو و ئهو واترانهی باڵوی کردنهوه پڕبوون هل زانیاری و زۆربهی جاریش
تێگهیش تنێكی روون و واقعبینانهی دۆیخ ئێرانیان تێدا بوو.
پێشرت ئاماژهمان به جهجناڵێک کرد که پاش باڵوبوونهوهی ئهو واترانه
سهابرهت به شڕۆڤهی فووکۆ هلسهر ئێران دروست بووه .راس تییهکهی ئهوهیه
که فووکۆ بۆخۆی قهت حازر نهبوو چبێته نێو ئهو جهجناڵه مێدایییهوه .ئهو زۆر
ریق هلو تێکنیاکنهی پشکنیین بریوابوهڕ بوو که هلڕێگای فرتوفێڵاکرانهوه
نووسهرانیان پیێ انچار دهكرا دان به ههڵهیهک دابنێن .تهنیا شتێکی فووکۆ هلو
ابرهوه ئاماده بوو بیاک ئهوه بوو که زۆر بهکوریت واڵمی خوێنهرێکی ژین ئێرانیی
دایهوه بۆ ئهوهی ئیسالم و توندئاژۆیی مهزههیب تێکهڵ نهكرێن.
هلو نێوهدا دهقێک بۆ تێگهیشنت ههم هل مێتۆدی فووکۆ و ههم هل چهند
و چۆنیی ئهو رهخنانهی دواتر رووبهڕووی بۆوه ،سهرجنڕاکێشه .ئهو دهقهش
بریتییه هل وتووێژێکی "پیێر بالنشێ" و "لکێر بریهر" هلگهڵ فووکۆ که هلژێر
سهردێری "روویح دنیایهیک ێب رووح"دا باڵو بۆتهوه .رهخنهگر "بێرانرد
ئووملان" هێندێک چهمک و بۆچوون به فووکۆ نیس بهت دهدا که هلڕاستیدا هی
لکێر بریهر و پیهر بالنشێن .انوبراو هل واترهکهیدا بهو ئااکمه دهگا که "میش ێل
فووکۆ نه یهکهمنی و نه دواینی رووانکبریی رۆژئاواییه که سهابرهت به ئینقالبێک
توویش خۆشخهایڵی بووه ،جا ئهو ئینقالبه ئینقالیب ئۆکتۆبری  ١٩١٧ێب،
ئینقالیب گوڵه مێخهکییهاکین پۆرتوغال ێب ،این ئهو ئینقالبهی که اتج و تهخیت
پهههلویی تێکوهپێچا".
هلم وتووێژهدا لکێر بریهر هلپێشدا هل خۆی دهپرسێ که بۆچی بۆخۆیشی
جهزیب ئینقالیب ئێران ببوو .ئهو خاتوونه هلگهڵ پیهر بالشێ وهک ههواڵنێری
رۆژانمهی "لیرباس یۆن" چووبوونه ئێران .بهاڵم هل کتێبێکدا که ئهم دوو
رۆژانمهوانه هلژێر انوی "ئینقالب به انوی خودا" نووس یان ،ئهوانیش سهابرهت
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به ئینقالیب ئێران زۆر خۆحشاڵ و خۆش بنی دهرکهوتبوون .ئهوه هل اکتێکدا بوو که
یهکهمنی شهپۆهلاکین ئێعدامی موخالیفاین رێژمیی خومهیین دهستیان پیێ کردبوو و
رۆژئاواش لێیی ئاگادار بوو.
فووکۆ یهکسهر گۆشهنیگای پرس یارهكه دهگۆڕێ و بهم جۆره دهست
پیێ دهاک" :ئاای هل ئێران چی رووی داوه که کۆمهڵێک خهڵکی س یایس هل چهپ و
راست [هل فهڕانسه] ئهوهنده پێیی قهڵسن؟" فووکۆ هلو ابوهڕهدایه که
ئینقالبهکهی ئێران نهك ههر هیچ هۆگرییهكی هل دهرهوه دروست نهکردووه،
بهڵکوو نیگهراین و بێزاری هلوهی هل ئێران بهڕێوهیه ههست پیێ دهکرێ .بۆ منوونه
هێندێک رۆژانمهی رۆژئاوایی ئهو ئینقالبهاین به ئینقالبێکی "ههره توندئاژۆاینه"
انو بردوه.
هلپشت ئهم شڵهژانه ،سهرسووڕماوی و تهاننهت انموڕاتحییهک ههیه
که ئهقڵیهیت س یاس یی ئێمه غافڵگری دهاک .ئهم انموراتحییهش بۆ تێگهیشتین ابوی
ئێمهی رۆژئاوایی بۆ چهمکی ئینقالب دهگهڕێتهوه .بۆ ئێمه ههموو ئینقالبێک به
دوو پاڵنهر دهانرسێتهوه  :پاڵنهرێکی کۆمهاڵیهیت ،واته انتهابییهیک نێوخۆیی
کۆمهڵگا و لێکرتازاین چینهاکن؛ پاڵنهرێکی س یایس ،واته بووین پێشڕهوێک،
چینێك ،حزیبێک این ئیدئۆلۆژییهكی س یایس.
ئهوهی ئهزیهمتان دهاک ئهوهیه که ئینقالبهکهی ئێران به هیچاکم هلم دوو
دینامیکه پێناسه انکرێ .بهڵکوو بزوتنهوهیهكی ئینقالبامین ههیه که نه رهنگدانهوهی
خهابیت چینایهتییه ،نه هی خهابیت حزیبێک و نه هی ئیدئۆلۆژییهیک س یایس.
دوو رۆژانمهوانهکه ئینجا جهخت هلسهر ئهوه دهکهن که اکتێک ابیس
ئینقالب دهکهین ،ههمیشه بری هل پێشکهوتن دهکهینهوه .هلحاڵێکدا که دایردهی
مهزههیب تهواو ئهم بریه ابوه دهابته ژێر پرس یار .هلنێوان کهس ێکدا که انوی
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خومهیین وهك سهمبولێک بهاکر دهاب و کهس ێک که ههمان انو وهک
رووحانییهكی ابوهڕمهند بهاکر دهاب ،لێڵییهك ههیه .ههربۆیه پێویس ته ورایی
گهمهاکین زمان این به قهویل "ویتگێنش تاین" دۆیخ بریۆکهکهمان بنی.
فووکۆ هل واڵمدا ئاماژه به کتێبێکی "فرانسوا فوورێ" دهاک بهانوی
"بریکردنهوه هل ئینقالب" .هلو کتێبهدا فرانسوا فوورێ جیااکرییهک دهاک که ایرمهیت
به ڕهوینهوهی ئهو انموراتحییه دهاک که هل بهرامبهر ئینقالبێکی زۆر اتیبهتدا
ههمانه .ئهو جیاوازی هلنێوان دوو ش تدا دهاک:
 سهرجهم پرۆسهی ئهو گۆڕاناکرییه ئابووری و کۆمهاڵیهتییانهی پێششۆڕیش ١٧٨٩ی فهڕانسه دهس یت پیێ کردبوو؛
 اتیبهمتهندیی رووداوی ئینقالیب ،واته ئهو ش ته که خهڵک هلدهرووین خۆایندا دهی چێژن و ههس یت پیێ دهكهن ،ئهوهی بهسهراین دێ و
تێیدا دهژین ،و ئهو تیئاتره ئینقالبییهی دروس یت دهکهن.
فووکۆ ئهو جیااکرییه هلسهر ئێرانیش جێبهجێ دهاک .هل ئێران
کۆمهڵگایهکامن ههیه که دهێب به ههموو دژایهیت و انلێکییهاکنییهوه هلبهرچاوی
بگرین .بهاڵم رووداوی ئینقالیب وهک ئهزموونێكی دهرووین و بهکۆمهڵ که
پێوهندیی به ملمالنهی چینایهتییهوه ههیه ئهو کۆمهڵگایه وهک خۆی نیشان اندا و
ئاڵۆزییه نێوخۆییهاکین دهرانخا .جێگه و پێگهی مێژوویی ئاینی هل بهرامبهر
س یاسهتدا هل ئێران رۆڵی ئیدئۆلۆژییهک انبیێن که ببێته ئامرازی شاردنهوهی
انلێکییهاکن هلپێناو دروس تکردین یهکێتییهیک پریۆز هلنێوان بهرژهوهندییه
جیاوازهاکندا .رۆڵی ئیسالم بریتییه هل رۆڵی "قامووس و رێ و رهمس و درامایهیک
دنیایی که هلودا درامای مێژوویی گهلێك خۆی دهنوێێن که وجوودی خۆی هلگهڵ
وجوودی فهرمانڕهواکهی دهخاته اتی تهرازووهوه".
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پیهر بالنشێ سهرسووڕماویی خۆی هلو واقعیهته دهردهبڕێ که
ئینقالیب ئێران بهڕاس یت راپهڕیین سهرجهم خهڵک بوو .فووکۆ هلوهش زایتر دهڕوا
و دهڵێ رووداوی ئینقالبیی ئێران شتێکی وهدهر خست که هل مێژوودا زۆر به
کهمی دیرتاوه  :بووین ئریادهیهیک بهڕاس یت بهكۆمهڵ .فووکۆ پێشرت پێیی وابوو که
ئریادهی بهکۆمهڵ تهنیا چهمکێکی فهلسهفییه و ئریادهی بهكۆمهڵ هل دنیای واقیعدا
وجوودی نیه .کهچی هل کهییس ئێراندا فووکۆ ئهمهی به چاوی خۆی دی ،واته
فووکۆ بۆخۆی ئهزمووین ئریادهی بهکۆمهڵی گهلێکی اتیق کردهوه .ئهم ئریادهیه که
هلسهر زماین خومهیین توانیی ماانیهیک س یایس بداته خۆی ،ئاماجنێکی رووین
بۆخۆی ههڵژباردبوو :رۆیشتین شا .ئهوهی لێرهدا دهیبیننی تهنیا ژاینهوهی جۆرێک
هل انس یۆانلزیم نیه ،ئهگهرچی ههس یت میللیی زۆر بههێزی ئێرانییهاکن رهههندێکی
گرینگی ئهو رهتکردنهوه رادیاکڵهیه که خهڵکی ئێران دهری دهبڕن .رهههندێکی
دیکهی گرینگرتی بریتییه هل رهتکردنهوهی ههرچی ات ئهودهم چارهنوویس
س یاس یی گهلێکی پێک هێنابوو هلالیهن ئهو گههلوه.
بهشهاکین دواتری وتووێژهکه زۆر سهرجنڕاکێشه چونکه پیهر بالنشێ
بهراورداکرییهك هلگهڵ شۆڕیش فهرههنگیی چنی دهاک .ئهو هلو اکتهدا هلگهڵ لکێر
برییهر هل چنی بوو و وهك بۆخۆی دهڵێ "ئهو ههس تهی ههبووه که هلوێش
ههمان جۆری ئریادهی بهکۆمهڵ هلئارادا بووه" .بهاڵم ئهوان دواتر دهبینن که
زۆریش دروس یت بۆ نهچووبوون .ههربۆیه انێب سهابرهت بهوهش که هل ئێرانیش
گوزهراوه زۆر دڵخۆش و خۆش بنی بن ،بهاتیبهیت که پیهر بالنشێ سهرجن دهدا که
وێکچوونێکی زۆر هلنێوان اکریزمای خومهیین و هی مائۆ تسێ توونگ دا ههیه.
بهاڵم فووکۆ پێیی وایه که پێویس ته جیاوازییهک هلنێوان شۆڕیش فهرههنگی [ی
چنی] و شۆڕیش ئیسالمی [ی ئێران] دابرنێ .هل یهکهمیاندا هل دهرووین حزیبدا
ملمالنهیهک هلنێوان هێندێك الیهن و خهڵکدا ههبوو ،بهاڵم هل دووهمیاندا ش یت
وا هل گۆڕێ نهبوو ،تهنیا رووبهڕووبوونهوهیهک که ههبوو رووبهڕووبوونهوهی
56

تهواوی گهل هلگهڵ دهسهاڵت بوو .خۆپێشاندانهاکن که بهردهوام دووابره
دهبوونهوه ماانیهیک تۆمکهاین ههبوو و خۆپێشاندان بوون به ماانی راس تهقینهی
وشه  ":گهلێک که کۆڵنهدهرانه ئریادهی خۆی نیشان دهدا" .دهتواننی پێوهندییهک
هلنێوان ئهم خۆپێشاندااننه و کردهوهی بهكۆمهڵ و نهرییت ئاییین و کرداری حقوویق
س یایس دروست بکهین .ئهوهی پێش ههموو شتێک هل ئینقالیب ئێراندا فووکۆی
سهرسووڕماوی خۆی کردبوو ههر ئهوه بوو ،واته ئهوه که فووکۆی خۆی هل
بهرامبهر ئهزموونێکی ئریادهی بهکۆمهڵ و تهاننهت ئریادهی گشتیدا دهدیتهوه،
ئریادهیهک که بهدژی حامکی واڵت خهابیت دهکرد ،واته ئریادهی خهڵک بهدژی
لۆژیکی دهوڵهت .بهاڵم ئهگهر وانهاکین "کۆلێژی فهڕانسه" [بهپرس تژیترین انوهندی
لێکۆڵینهوه هل فهڕانسه  -وهرگێڕ] هلژێر سهردێڕی "ئهمنیهت ،خاک ،خهڵك"
خبوێنینهوه ،دهبیننی که ئهوه ههمان ئهو ش تهیه که فووکۆ اکری هلسهر دهاک،
بهاتیبهیت شڕۆڤهی حاڵهیت نوێیی رسوشتیی خهڵکێك که هلمهودا فهرمانڕهوااکن
دهێب وهک اببهتێکی زانس یت س یایس هلبهر چاوی بگرن.
پیهر بالنشێ ههڵبهت حازره بریۆکهی ئریادهی بهکۆمهڵ کهمڕهنگ
باکتهوه چونکه ئهو دهزاێن که هلپشت وشهی "ئیسالم"هوه که هلنێو
خۆپێشاندهرانهوه بهرز دهکرێتهوه ،چنیوتوێژ و کهساین زۆر جیاواز ههن:
رووانکبریان ،خوێنداکران ،چینه مامناوهندییهاکن که نهایندهویست زۆر دوور
بڕۆن و ههروهها عونسوره رادیاکڵهاکن .فووکۆش حاشا هلو انیهکدهس تییهی
خۆپێشاندهران اناک .بهاڵم فووکۆ ههموو زهیین خۆی تهنیا دهخاته سهر یهک
شت ،ئهویش دایردهی ئینقالیب هل ئێران .هلم لێوردبوونهوهیهدا فووکۆ سهرجن
دهدا که ئێران یهكێك هل دهوڵهته ههره نزیامی و چهكدارهاکین دنیایه ،دهزگایهیک
توندوتژیی پۆلیس یی ههیه که ئهمریاک پش تگرییی دهاک ،واڵتێك که سهرچاوهی
نهوتیی زۆری ههیه ،کهچی بهو حاڵهش ،گهل رادهپهڕێ و بهێب چهک
بهرهوڕووی تریهاوێژهاکین ئهرتهش دهبێتهوه .ئهوهش هلحاڵێکدا که دژوارییه
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ئابوورییهاکن هلو ئاس تهدا نهبوون که راپهڕینێك پاساو بدهن .ئهوهی بۆ فووکۆ
گرینگه ئهوهیه که هلوه ێتبگا که بۆچی هل دهمهساتێکدا خهڵك رادهپهڕن و دهڵێن
به دۆخهكه رازی ننی .به ابوهڕی فووکۆ روویح شۆڕیش ئێران ئهو بریۆکهیهیه
که پێیی وایه نهک تهنیا پێویس ته ئهو ریژمیه گهندهڵ و به بێگانه بهسرتاوهیه
بگۆڕدرێ ،بهڵکوو "پێویس ته بۆخۆشامن خۆمان بگۆڕین" ،واته گۆڕیین ش ێوازی
ژاین و رواننی و وجوودی ئینسانهاکنیش .مهزههب بۆ ئێرانییهاکن هلو اکتهدا ئهو
دهس تهبهرهیه که هل رێگهیهوه دهتوانن خودبووین خۆاین بگۆڕن .هل ئایین ش یعهدا
هلنێوان پهیڕهوی هل ڕێوشوێنهاکین ژاین هلنێو کۆمهڵگادا و ژایین قووڵی مهعنهویدا
جیااکری دهکرێ .ههربۆیه گۆڕیین الیهین خۆیی اتک هل رێگای ئیسالم و هل
دهرووین پراکتیکی نهریتیی ئهو دینهوه که انس نامهی اتکهاکن بوو ئهجنام دهدرا.
بهم جۆره خهڵکی ئێران دهرفهیت ئهوهاین بۆ ههڵکهوتبوو که ئاییین ئیسالم وهک
دایردهیهیک ئینقالیب اتیق بکهنهوه.
فووکۆ هل درێژهی شڕۆڤهکهیدا دهنووسێ "ئهوهی که هلو اکتهدا هل
ئێران بهدی دهکرا تهنیا ئریادهی پابهندبوون به ایسایهکهوه نهبوو ،بهڵکوو ههروهها
برییت بوو هل ئریادهی نوێکردنهوهی تهواوی بوومنان (وجود)این ،ئهوهش هل
رێگای خۆگرێدانهوه به ئهزموونێكی مهعنهوی که پێیان وابوو تهنیا هل دهرووین
ئیسالمی ش یعهدا ههیه .ههمیشه وا ابوه که هل زمان مارکسهوه دهڵێن ئاینی
ئهفیۆین گههل .هل رس تهی پێشوودا شتێک ههیه که قهت ئاماژهی پیێ انکرێ،
ئهویش ئهوه که ئاینی روویح دنیایهیک ێبرووحه .به وااتیهیک دیکه هلو اکتهدا
[ساڵی  ]١٩٧٨ئیسالم ئهفیۆین گهل نهبوو ،چونکه روویح دنیایهیک ێبڕووح
بوو" .هلبهر ئهوه که رێژمیی شا رێژمیێک بوو که به گهندهڵی و ملکهچی بۆ بێگانه
و سهرکویت توندوتژیی خهڵک پێناسه دهکرا و ێبڕومحی و پارهپهرس یت دوو
اتیبهمتهندیی سهرهکیی ئهو رێژمیه بوون ،خهڵك بۆ رهگ و ریشهی ههره قووڵی
ابوهڕی خۆاین ،واته ئاییین ئیسالم ،گهڕابوونهوه و قهڵهمباز و ابزدانێکی
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ئهخالیقاین ئهجنام دابوو که برییت بوو هلوه که ابیهخهاکن و الیهین مهعنهوی
بێننهوه نێو جهیانێک که هل بهها و ئهخالق داماڵرابوو.
ئهوهی فووکۆی سهرسووڕماوی خۆی کردبوو ههر ئهو دایرده
ئینقالبییه بوو .فووکۆ هلم ابزدانهدا روواناکییهک دهبیێن که هلگهڵ زاڵبوونهوهی
س یاسهت دهکوژێتهوه ،واته ئهو اکتهی وهک پاش ههر ئینقالبێك پێویس ته سازان
و رێککهوتنهاکن ئهجنام بدرێن .تهنیا شتێکی که پێویس ته قامکی هلسهر دابرنێ
ئهوهیه که هلپشت ئهم گهڕانهوهیهی دهوری س یاسهت و س یاسییهاکن هیچ
هاوپهمیانییهك هلنێوان اتمقه س یاسییه جیاوازهاکن این هلنێوان دوو چیین
کۆمهاڵیهتیدا هل گۆڕێ نهبوو ،بهڵکوو دایردهیهیک بهكۆمهڵ ههبوو که تهواوی
گهیل گرتبۆوه .ههر اتکێکی ئێراین که هاتبووه سهر شهقام هلڕاستیدا دوو
رهههندی بهخۆیهوه گرتبوو :هلالیهک ،حیساابته س یاسییهكهی ههبوو ،هلالیهیک
دیکهش کهس ێك بوو که بهدژی پاشاکهی خۆی راپهڕیبوو .فووکۆ هلو ابوهڕهدایه
که ئهم دوو رهههنده یهك ننی .لکێر بریهر به ئاماژه کردن به کوردهاکن جهخت
هلسهر ئهم بۆچوونهی فووکۆ زهق دهاکتهوه ،ئهوان (کوردهاکن) ئهگهرچی سونین
مهزههبن ،کهچی خۆیش یان به ئێراین دهزانن.
دواتر پیهر بالنشێ شتێکی سهرجنڕاکێش دهڵێ و ابیس ئهو ئهگهره
دهاک که رێژمیی خومهیین ببێته رێژمیێکی ئیسالمیی دیکتاتۆر و دهڵێ "هیچ دوور
نیه بهرههمی ئهم ئینقالبه گهڕانهوهیهیک زۆر سهیر بۆ دواوه ێب".
هلڕاستیدا ئهم بزوتنهوهیه و گهڕانهوهی س یاس یی خومهیین
انڕوونییهکیشی تێدایه :ههر هل ههوهڵهوه دایر بوو که خومهیین نهایراین خۆی
هلنێو دهاب و رێز هل ویسس یت بهش ێک هل خهڵکهکهی انگرێ (بۆ منوونه
مارکسیس تهاکن ،الیهنگراین جههبهی میلیل و رسویسه هنێنییهاکن) .بهاڵم ئهم
چهش نه روانینه هل ههمان اکتدا که راستیی تێدا بوو ،گرفتێکیشی ههبوو.
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شڕۆڤهیهیک ابیش دایردهی ئینقالبیی ئێران رشۆڤهیهکه که ئهم دایردهیه هلنێو
خۆیدا لێک نهاکتهوه و دابهیش نهاکته سهر تومخه پێکهێنهرهاکین ،شڕۆڤهیهیک
ابش وهک فووکۆ دهڵێ ئهوهیه " که ئهم دایردهیه وهک ئهوه ببیێن که سهیری
نوورێک بکهی ،نوورێک که دهزاننی هل چهندین تیشک پێکهاتووه .ریسک و
سهرجنڕاکێش بووین سهرجندان به ئینقالیب ئێرانیش ههر هلمهدایه" .فوووکۆ لێرهدا
راست مهبهس یت مێژووانسهاکنه که دوای تێپهڕیین رووداوهاکن ئاوڕاین لێ
دهدهنهوه و الیهین خودیی (ذایت)ی رووداوهاکن پش تگوێ دهخهن ،وهک بۆ
منوونه ئهو ژنه ئێرانییهی دانیش تووی گهڕهکه دهوڵهمهندهاکن که هلگهڵ چنی و
توێژه ههژارهاکن سهرواکری ههیه و هل خۆیدا ههست به ههژانێکی قووڵ دهاک
ههروهک ههڵچوونێکی ئهفسانهیی دهرووین .فووکۆ هلوه بهداخه که "ههمووی
ئهمانه رۆژێک هل بۆچووین مێژوونووسهاکندا تهنیا به رهگهڵکهوتین چینهاکین
سهرهوهی کۆمهڵگه به چهپیی خهڵکی هل قهڵهم دهدرێ .ئهمهش راس تییهیک
شڕۆڤهاکرییه و هیچی تر".
هل بنهڕهتدا ،ئهگهر مبانهوێ بهدوای ریشهی ئهو جهجناڵهدا بگهڕێنی که
هلسهر روانیین فووکۆ بۆ ئێران دروست بوو ،ریشهکه راست لێرهدایه .فووکۆ چ
دهاک؟ فووکۆ هلجیایت ئهوهی وهک مێژووانسهاکن هێڵاکرییهیک شڕۆڤهیی
واقیعێکامن بۆ باک که دهمێکه دایره چیه ،تێدهکۆشێ زهمهنێکی ئێس تامان بهو
جۆره که اتکهاکن هل اندایریی ئاقاری رووداوهاکندا و هلژێر هێزی ههست و
ههژاین خۆاین هلو دهمهدا تێیدا ژایون ،پیێ نیشان بدا .شڕۆڤهی لکێر برییهر که
بهدوای ئهوهدا دێ ئهم لێکدانهوهیه پشڕتاست دهاکتهوه .ئهو دهڵێ رۆژانمهوانه
رۆژئاواییهاکن عادهتیان به لۆژیکێک گرتووه که هل چاوی ویهوه هل ههموو
رووداوهاکین دنیا دهڕوانن ،ئهوهش وااین لێ دهاک اتیبهمتهندیی بزوتنهوهاکن نهبینن.
بۆ منوونه رۆژانمهوانهاکن ههموو بهش ێوهی لۆژیکی چاوهڕواین ئهوه بوون که
چهلی "ههینیی ڕهش" رۆژی ماتهمێکی زۆر خهفهتبار و بهئازار ێب .کهچی هلو
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ڕۆژهدا زۆر هل فرۆشگااکن کراوه بوون و خهڵك هیچ ماتهمبار نهدههاتنه بهر چاو.
بهپێچهوانهوه ئێرانییهاکن ههانسهیهکیان وهبهر خۆاین انبۆوه بۆ ئهوهی بزوتنهوهکه
بهش ێوهی گهرم و گوڕتریش هل پێشوو وهڕێ خبهنهوه .لکێر برییهر بزوتنهوهکه
وهک جووڵهیهیک خێرا و پڕ هلرزه دهبیێن" ،بزوتنهوهیهک که ریمتهکهی وهک ریمتی
رێگارۆیشتین ئینسانێک دهچێ .وهك ئهوهی خهڵك وهك یهک کهس جبوڵێنهوه،
کهس ێک که پشووی سوار دهێب ،ماندوو دهێب ،ههانسه دهداتهوه بهر خۆی و
دیسان وهڕێ دهکهوێتهوه ،ههانسهیهیک بهڕاس یت بهکۆمهڵ" .ئهوهی اکره
رۆژانمهوانییهکهی فووکۆ بهدوایهوه بوو تهنیا ئهمه بوو نهک هیچ جۆره
ههقیقهتێکی شڕۆڤهاکری.
فووکۆ ئینجا سهرجنێك سهابرهت به چهیک نهوت دهخاته ڕوو .ئهو
دهبیێن که اتکتیکهاکین کرێاکره مانگرتووهاکن حیساابتێکی س یاس یی پێشرت
داڕێژراواین هلپشت نهبوو .ههموو شتێک هل اکرگهاکن و هلالیهن خودی
کرێاکرهاکنهوه بڕایری هلسهر دهدرا و دواتریش ههواڵی ههماههنگییهكه هلم شار
بۆ ئهو شار باڵو دهبۆوه .هلڕاستیدا ئهم اکره ئهوهندهی بۆ ئهوه بوو که بڵێن نهویت
ئێران دهێب بۆ ئێرانییهاکن ێب نهك بۆ بێگانهاکن ،ئهوهنده بۆ مانگرتن به ماان
ابوهكهی نهبوو ":مانگرتنهکه مانگرتین بهمیلیل کردنهوه بوو".
لکێر بریهر ئینجا ابیس رووه مهترس یدارهکهی تری یهكبوون دهاک .هل
بهرامبهر ئریادهیهیک هاوبهیش ئهوهنده بههێزدا ،جۆرێک اکنفۆرمیسم دروست
دهێب و ههر کهس رهگهڵ رهوتهکه نهکهوێ ،وهبهر غهزهب دهکهوێ .بهجمۆره هل
اکیت ئینقالبدا ،کردهوه و قسهی دژه جوهلاکنه و راسیس تانهی زۆر توند کران.
یهكگرتوویی بزوتنهوهکه هۆاکرێکه بۆ بههێز بووین ،بهاڵم هاواکت هۆاکرێکیشه بۆ
ئهوهی چووکرتین جیاوازیی بۆچوون تهحهمول نهاک .ههر جۆره جیاوازییهک وهک
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ههڕهشهیهک دهبیرنێ ،ئهمهش وا دهاک که ێبچیکڵدانهیی بزوتنهوهکه وهک
پێویس تییهک چاو لێ بکرێ.
فووکۆ قسهاکین هلم وتووێژهدا به سهنزتێکی ئهم گفتگۆیه کۆاتیی دێێن.
به ابوهڕی وی قووهیت ئینقالیب ئێران هل دوو ش تدایه:
 ئریادهیهیک بهکۆمهڵ که هلڕووی س یاسیشهوه دایر و راگهایندراوه؛ ویس یت گۆڕانێکی رادیاکڵی وجوودی.ئهم دوو خیسهلته ئاشکرایه پشت به هێندێک نهیاد دهبهسنت که
انس یۆانلزیم و شۆڤێنزیم بهش ێکه هل انس نامهاین چونکه ئهو نهیادانهش هلسهر
هێزی بهس یجکردین اتکهاکن بنیات نراون .هل بهرامبهر دهسهاڵتێكی ئهوهنده
دڕندهدا انکرێ بهدهس یت بهاتڵهوه و هل هیچهوه دهست پیێ بکهی .مهبهستێکی
دیکهی زۆر گرینگ که به ابوهڕی فووکۆ لێرهدا هل گۆڕێیه ئهوهیه که بزاننی ئهو
بزوتنهوه یهكگرتوویه تواانی ئهوهیش ههیه هلو نهیادانه پش یت پیێبهس توون تێپهڕ
ێب این ههر بهسرتاوه بهوان دهێب؟ ئاای ئهم بزوتنهوهیه دهتواێن س نوورهاکین خۆی
بسڕێتهوه این بهپێچهوانهوه س نوورهاکین بههێزتر دهبن؟ زۆر هل ئێرانییهاکن
هیوادارن بگهڕێنهوه بۆ س ێکوالریسم و ئینقالیب راس تهقینه ببیننهوه .ئهوهی
فووکۆ دهیهوێ هلم بزوتنهوهیهی هلبری مبێێن ئهو ش ته ههره جیاوازهیه که خهڵکی
ئێران هلو ئینقالبهدا بهدوایهوه بوون.
هلم وتووێژهدا بهڕووین دهردهکهوێ که فووکۆ ویستبووی ئینقالیب
ئێران وهک بزوتنهوهیهیک یهاکنه (واحد) چاو لێ باک .ئهوهی بۆ فووکۆ گرینگه
کۆماری ئیسالمی نیه ،بهڵکوو ئینقالیب ئیسالمییه .پێویس ته جیاوازییهیک روون
هلنێوان پرۆسه و ئهجنامی پرۆسهکه دابرنێ و انکرێ رووداوێک که هل اکیت
خۆیدا زۆر زهرفیهیت تێدا بووه پاشوهخته ههڵسهنگێننی .هل کۆاتیی ئهم گفتگۆیهدا
62

انکرێ بڵێنی فووکۆ فریوی خۆشخهایڵییهاکین اکیت ئینقالیب خواردووه ،ههروهک
چۆن ژان پۆل سارتهریش ساڵی  ١٩٥٤گوتبووی "ئازادیی رهخنه گرتن هل
یهكێتیی سۆڤیهت به تهواوی ههیه" .فووکۆ ئیدئۆلۆگ نیه بهڵکوو تهشخیسدهره،
واته شڕۆڤهی ئهو ش ته دهاک که هل کۆمهڵگادا هل حاڵی ڕوودانه .به وااتیهكی دیکه
ئهو مێژووانیس زهماین حاڵه ،به ههمان سهختگریی و پرۆفش نالزیمهوه که
مێژووانس ێک دهێب بیاک ،واته نه به چاک و نه به خراپ قهزاوهت هلسهر
دایردهکه اناک ،بهڵکوو دایردهکه بۆخۆی و وهک خۆی چاو لێ دهاک .بهاڵم
بهپێچهوانهوهی مێژووانیس زهماین تێپهڕیو و گوزهراو ،ئهو خۆی هل هێڵاکریی
شڕۆڤهاکرانهی دایردهکه دهبوێرێ .تهنیا پۆرترێتێكی لێ دروست دهاک وێڕای ئهوه
که دینامیکی اتیبهیت و جۆری رووداوهکه و ئهو تومخه زاتییانهی سهرچاوهی
رووداوهکهن وهدهر دهخا .ههموو دایردهیهیک زهماین حاڵ (ههنووکه) خاوهین
پۆاتنس یهل و اتیبهمتهندییهکه که پێویس ته بپارێزرێ بۆ ئهوهی هل ماان و
انوهڕۆکهکهی ههرچی نزیکرت بینهوه ،بۆ ئهوهش پێویس ته ئاڵۆزیی رهههنده
جیاوازهاکین هلبهرچاو بگرین.
ب /وهاڵمی فووکۆ
پاش رهخنهی اندروست هلم وتووێژهی بێرانرد ئووملان ،رۆژانمهواین
گۆڤاری "لێکسپرێس" ،فووکۆ واتریی دوایی خۆی هل رۆژی ١١ی مای
١٩٧٩دا هل رۆژانمهی "لومۆند"دا باڵو دهاکتهوه بۆ ئهوهی ههر جۆره شک و
گومانێک هلسهر اکره رۆژانمهوانییهکهی خۆی بڕهوێنێتهوه.
فووکۆ بۆ سهردێڕی واترهكهی پرس یارێك ههڵدهبژێرێ" :ئاای راپهڕین
بێهوودهیه؟" .هلو واترهدا ئهو دوو رس ته هل تهنیش یت یهك دادهێن :یهكیان هی
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خۆپێشاندهرێکی ئێرانییه که هل هاویین ١٩٧٨دا دهڵێ هلپێناوی رۆیشتین شادا
ئامادهیه گیاین خۆی ببهخشێ .ئهوهی تر هی خومهیینیه که هاویین ١٩٧٩
رادهگهیهێن بۆ ئهوهی ئێران بههێز ێب پێویس ته ئینقالب خوێین هلبهر بڕوا .ئهوهی
پێویس ته خۆی لێ ببوێردرێ تێکهڵ کردین ئهو دووانهیه ،واته انێب هلسهر بنهمای
رووداوهاکین ئێس تا قهزاوهت هلسهر قسهی ئهو خۆپێشاندهره بکهین .انێب
بهبیانووی جینایهتاکریی خومهیین ،شوور و شهویق سهرمهس تانهی ئهو
خۆپێشاندهره مهحکووم بکهین.
فووکۆ دووابرهی دهاکتهوه  :ئهگهر سهرههڵدانهاکن ڕابردن و بوون به
بهش ێك هل مێژوو ،ئهو اکته هلکیس مێژوو دهچن .هیچ دهسهاڵتێک کۆنڕتۆڵی
جووڵهی مرۆڤێک این گهلێکی پیێ انکرێ که هل بهرامبهر دهسهاڵتێكی انعادڵدا
حازره به قمیهیت گیاین خۆی ڕاپهڕێ" .ئهو مرۆڤهی رادهسێ ،شهریح حاڵی
انکرێ" .فووکۆ دهمهسایت ڕاپهڕین به ش ێوهیهیک ئهفسانهیی دهبیێن ،بۆ وی شتێکه
که لۆژیک سهری لێ دهراناک .چونکه ئهگهر به مهنتق ێب ،مرۆڤ انێب ریسکی
مردن بهسهر دڵنیایی ژێردهس تهییدا تهرجیح بدا .دهکرێ سهابرهت بهو روانینه
ئهفسانهیییه بۆ راپهڕین ،رهخنه هل فووکۆ بگرین ،بهاڵم انکرێ فووکۆ بهوه
تۆمهتبار بکهین که الیهنگریی هل کۆماری ئیسالمی کردێب.
انلۆژیکیبووین ڕاپهرین خاڵی چڕبوونهوهی ههموو ش ێوزازهاکین
ئازادییه ،چ ئهو ئازادییانهی وهدهست هاتوون و چ ئهوانهی داوا دهکرێن،
خاڵێکی چڕبوونهوه که تهاننهت هل ویس یت مافه رسوش تییهاکن پتهوتره .ههر
دهسهاڵتێك بۆی ههیه رۆژێک رهت بکرێتهوه و مرۆڤهاکن به قمیهیت گیاین
خۆاین هلدژی راست ببنهوه.
راپهڕینهاکن هلرێگای نیشان و هێاماکین مهزههبهوه دهتوانن ئاسانرت
خۆاین بهاین بکهن هلبهر ئهوهی هاواکت ههم هل نێوهوه و ههم هل دهرهوهی
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مێژوودا قهرار دهگرن .بهدرێژایی چهندین سهده بهڵێین ئاخریهت و چاوهڕوانیی
رزگاریدهر (انیج) رووحیان وهبهر ڕاپهڕینهاکن داوه.
هل ئینقالیب ١٧٨٩ی فهڕانسهوه پێامن وابووه که ئینقالب راپهڕینێکه که
ریشهی هل مێژوویهیک لۆژیک و قابییل کۆنڕتۆڵکردندایه .ئینقالب شوێین
جهمسهربهندیی نێوان هیوا و چاوهڕوانییهاکن بووه .شهرعیهت به ئینقالب دراوه و
رهخنه هل جۆره ابش و جۆره خراپهاکین گریاوه .ئهوهی فووکۆ بۆی گرینگه بهاڵم
شتێکی دیکهیه که بریتییه هل "رازی راپهڕین" .ئهوهی ئهو هل ئێران بهدوایهوه بوو
"هۆاکر و ریشه قووڵهاکن"ی راپهڕینهکه نهبوو ،بهڵکوو "ئهو ههس ته بوو که
خهڵکی راپهڕیو هلو اکتهدا ههاینه و تێگهیشنت هلو ش ته که هلو وهختهدا هل
مێشکی ئهو ژن و پیاوانهدا دهگوزهرا که حازر بوون گیاین خۆاین خبهنه
مهترسییهوه" .خهڵکی ئێران ریق خۆاین و ئریادهاین بۆ رووخاندین رێژمیی شا هل
چڕیۆكێکی خهونپێوهدیودا دهنووس یهوه ،چڕیۆكێک که ههم س یایس بوو ههم
مهزههیب .ریمتی خۆپێشاندانهاکن هلگهڵ بۆنه ئایینیهاکن ههماههنگ بوو .ئهو ریمته
شانۆانمهیهیک مهعنهوی بوو که هلودا دهسهاڵیت س یایس وهبهر غهزهب و هلعنهت
دهكهوت .بهم جۆره هل سهدهی بیس تهمدا یهاکنگریییهیک نێوان بهس تێین س یایس و
بهس تێین مهزههبامین دهدی که زۆر هلو ئهزموونهی رۆژئاوا نزیک بوو اکتێك
رۆژئاوا ویس یت روخساره رووحییهاکن هلسهر تهوێڵی س یاسهت تۆمار باک.
هلڕاستیدا رێژمیی شا به هلغاوکردین س یاسهت ویستبووی پێش بهو راپهڕینانهش
بگرێ که پشتیان به مهزههب دهبهست.
تومخی ئاییین حازر نهبوو جێیی خۆی به هێندێک ئیدئۆلۆژی بدا که
کهمرت "کۆنهپهرس تانه" بوون .ئهمهش به بڕوای فووکۆ چهندین هۆی ههبوو که
برییت بوون هل راپهڕینێک که زۆر زوو سهرکهوت؛ رووحانییهتێک که قسهی
بهسهر خهڵکدا دهڕۆیشت؛ و کۆنتێکستێكی سرتاتژی هل بهرامبهر واڵاتین
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موسڵامین دراوسێ .بهجمۆره انوهرۆکه وێنا کراوهاکین راپهڕینهکه هلپاش سهرکهوتین
ئینقالب النهچوون .بهڵكوو ئهجماره هاتنه سهر سهحنهی س یایس که هلوێ
هاواکت ههم اتسه و هیوای ئهوه ههبوو که ئیسالم بکرێته شارس تانییهیک گهوره
و ههم هێندێك فۆرمی توندوتژیانهی ههس یت دژه بێگانه ،و کێشهی ئمیپرایلمیزم و
چهوساندنهوهی ژن.
فووکۆ هلسهر ئهوه پێداگری دهاک که انێب ئهو ئامین و مهعنهوایته که
ئهوانهی حازر به گیانبهخشنی بوون ئیدیعااین دهکرد هلگهڵ حکومهیت خوێنخۆری
رووحانیهیت توندڕهو تێکهڵ بکهین .انتواننی ئهو قانوونهی ئینقالبهاکن هلسهر
ئینقالیب ئێران جێبهجێ بکهین که دهڵێ ههمیشه سهرهڕۆیییهكی نوێ هلنێو دڵی
خۆپێشاندهراین خوازایری رووخاین دیکتاتۆڕدا بهڕێوهیه .رووحانیهاکین ئێران ئهم
بزوتنهوهیهاین بۆ ئهوه به اکر برد که شهرعیهت بدهنه حکومهتهکهاین .ئهگهر بێت
و بزوتنهوهکه به بزوتنهوهی مهالاکن پێناسه بکهین ،ههمان ئهو غهدره هلو
بزوتنهوهیه دهکهین که مهالاکن لێیان کرد ،چونکه هل ههردوو حاڵهتدا بهپێیی
مهنتقی ترس هل رووداوی ئینقالیب بری دهکهینهوه .ههربۆیه گرینگه که ئهو
جهوههره که هل بزوتنهوهیهكی هلو چهش نهدا ههیه و بۆ ههر دهسهاڵتێكی سهرهڕۆ
مهترسییه ببیننی ،جا ئهو دهسهاڵته سهرهڕۆیه شا ێب ،این ئایهتوڵاڵ.
فووکۆ هل دواینی واتریدا ههڵوێس تهاکین خۆی روون دهاکتهوه .ئهو
بۆچووین خۆی نهگۆڕیوه ،بهڵکوو پێیی وایه که هاواکت ههم دهتواننی دژی
شکهجنهی شا هل سهردهمی رێژمیی شادا بنی ،ههم دژی ئهو توندوتژیییه
س یاسییهی مهالاکن پهاناین بۆ دهبرد بهێب ئهوهی رووداوی ئینقالیب به خودیی
خۆی ببهینه ژێر پرس یار .انکرێ دهریس ئهخالق بدهینه کهس ێک که به قمیهیت
گیاین خۆی بهرهوڕووی دهسهاڵت دهبێتهوه و دوای کۆاتیی هاتین رووداوهاکن به
بهرپرس یاری ئااکمهکهی بزاننی .ههروهها انکرێ بهو ئااکمه بگهین که راپهڕین
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بێسووده چونکه ئهجنامی ههموو ڕاپهرینێک ههر یهک شت و ههمان ش ته.
دهکرێ راپهڕین دروست این ههڵه ێب ،بهاڵم اکتێك خهڵک رادهپهڕن ،انێب
ئهوهمان هلبری بچێ که الیهنێکی زاتیی اتیبهت به اتکهاکن دێته نێو مێژوو و به
ههانسهی خۆی دهیدهمێێن.
ئهم تومخه زاتییه هل زۆر ئاس تدا دهبیننی" .کهس ێک که کهتنێکی
کردووه حازره ههڵێ و گیاین خۆی خباته مهترسییهوه بۆ ئهوهی به زسایهیک
هلڕادهبهدهر مهحکوم نهکرێ؛ ش ێتێک چیدیکه تهحهمول اناک دهستبهسهر و
ێبئریاده بکرێ؛ گهلێکیش رێژمیێک رهت دهاکتهوه که دهچیهوس ێنێتهوه .ههمووی
ئهوهش انێب ببێته هۆی ئهوه که بڵێنی کهتناکرهکه ێباتوانه؛ شێتهکه چاک دهبێتهوه
این ئایندهیهكی ابشرت چاوهڕواین گههلکهیه .تهاننهت هیچ کهس مهجبوور نیه
هاوسۆزییان هلگهڵ باک .هیچ کهس انچار نیه پێیی واێب که ئهم دهنگه تێکهل
پێکهاڵنه[ی اکیت راپهڕین] هلواین دیکه زواڵڵرتن و ههقیقهت بهوانه .ههر ئهوهنده
بهسه که دهسهاڵت به ههموو رێگایهک بهیهوێ ئهو دهنگانه سهرکوت باک بۆ
ئهوهی ئهو دهنگانه به ش یاوی بیسنت دابرنێن و روون بێتهوه که دهاینهوێ بڵێن
چی" .ئهمه زۆرتر پێوهندیی به واقعیهتهوه ههیه ات به ئهخالق" :ئااکمه اتڵهاکین
رووداوه مێژوویییهاکن هیچ هل مهسههلکه انگۆڕن :بووین ئهم جۆره دهنگانهیه که
دهبێته هۆی ئهوه که سهردهمی مرۆڤهاکن رهویت هێڵێكی پێشکهوتنخوازانهی
نهێب ،بهڵکوو تهنیا بهش ێوهی مێژوویهک ێب که مهرج نیه ههمیشه ئاقارهکهی
پۆزهتیڤ ێب .هل سهرهاتی ئهو رس تهیهدا وهكیهكدااننێكی سهیر بهدی دهکهین:
ئهو گههل که ڕادهپهڕێ هلگهڵ کهتناکر و ش ێتێک بهراورد کراوه .به ابوهڕی
"ئۆلیڤیه رووا" گهل دهسهاڵت دهگهڕێنێتهوه سهر اتقه تومخێكی که بریتییه هل
هێز .کهیس ئینقالیب ههروهک کهیس شێت ای کهتناکر هلو اکتهدا که رادهپهڕێ
ههڵگری هیچ نهزمێکی نوێ نیه ،بهڵکوو ئهو دهسهاڵتهی گرتوویهیت ای بهسهریدا
زاڵ بووه هل شهرعیهیت خۆی دادهماڵێ و وهك خۆی نیشاین دهدا .لێرهدایه که
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الیهین زاتیی کهسهاکن وهدهردهکهوێ ،الیهنێک که واقعیهتێکه که دهێب
وهبهرچاوی بگرین چونکه ئهوه شتێكی مێژووییه نهك شتێکی بیۆلۆژی .زهماین
مرۆڤ زهمانێکی اتیبهتییه ،جیاواز هل زهماین رسوشت ،مهودایهکه وهك هایدگهر
دهڵێ درێژهکێشانێکی مێژووگهرااینهیه.
بهاڵم لێرهدا پرهنس یپێکی دووهمیش ههیه که بریتییه هل تهمریین
دهسهاڵت .وهك فووکۆ دهڵێ دهسهاڵت بهش ێوهی رسوش یت شتێکی خراپ نیه.
تهنیا ئهوهندهیه که "دهسهاڵت ،بههۆی مێاکنزیمهاکنیهوه ،شتێکی ێبکۆاتییه" .ئهوه
بهو ماانیه نیه که دهسهاڵت ههموو شتێکی پیێ دهکرێ ،بهڵکوو ماانی ئهوهیه که
ایسا و رێسااکین س نووردارکردین دهسهاڵت ههرگزی زۆر ورد و رژد ننی و زۆر
چاک دهکرێ دهور بدرێنهوه .ههربۆیهشه که پێویس ته هێندێك ایسا هل بهرامبهر
دهسهاڵت دابرنێن که هل هیچ حاڵهتێکدا نهتواێن پێش ێلیان باک ،این هێندێك ماف
هل بهرامبهر دهسهاڵت چبهس پێندرێن که نهتواێن بهربهستیان بۆ دابێن.
فووکۆ نووسینهکهی به پێناسهیهیک رووانکبری که پێشرت ابسامن کرد
کۆاتیی پیێ دێێن :رۆڵی رووانکبری ئهوهیه که سهرجن بداته ههر اتیبهمتهندییهک این
ههر اتکێک که سهر ههڵدێێن و رادهپهڕێ .رووانکبری انێب پێشگۆیی و گرهو
هلسهر فکرهاکن باک بهێب ئهوهی هیچ سهرجن بداته اتکهاکن .رووانکبری ئهو کهسهیه
که سهرجن دهداته اتکهاکن هل حاڵهتێکی کۆنکرێتدا ،هلنێو رووداوهکهدا ،ههمیشه
کهمێک هل خوارهوهی مێژوو (مێژوویهک که اتکهاکن هێش تا رهوته
کڕۆنۆلۆژییهکهی و ئااکمهکهی انزانن) ،کهمێکیش هل پش تهوهی س یاسهت
(س یاسهتێک که اتکهاکن هێش تا ههموو لکیهلاکن س نووردارکردین ێب قهید و
شهریت دهسهاڵتیان تێدا نهدۆزیوهتهوه).
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ئهجنام
هل کۆاتیی ئهم یهکهمنی لێکۆڵینهوهیهمان هلسهر پێوهندییهاکین نێوان
فووکۆ و ئێران ،دهتواننی دهقێکی دیکهی انوبراو بهاکر بهرین که رۆژی ١٤ی
ئاورییل  ١٩٧٩هل گۆڤاری "لونوڤێل ئۆبسێرڤارتۆر"دا باڵو بۆتهوه .ئهو دهقهش
بریتییه هل "انمهی سهرئاوهڵه بۆ مێهدی ابزرگان" .رۆژی ٥ی فێوریهی ،١٩٧٩
خومهیین مێهدی ابزرگان-ی راس پارد ههات حکومهتێک پێکبێێن .رۆژی ٧ی
فێوریه حکومهیت ئیسالمی راگهایندرا .رۆژی  ١٧یهکهمنی ئێعدامهاکین موخالیفان
هلالیهن ئهو کۆماندۆاینهوه که ئیدیعااین دهکرد سهر به خومهیین-ن دهستیان پیێ
کرد.
مێهدی ابزرگان هل مانگی س ێپتامربی ١٩٧٨دا چاوی به فووکۆ
کهوتبوو .ئهو وهک نێوبژیوانێک هلنێوان جهرایین الئیک و الیهنگری مافهاکین
مرۆڤ هلالیهک و مهزههبییهاکن هلالی دیکهوه دهجواڵیهوه .ئهو بۆخۆی ساڵی
 ١٩٧٧کۆمیتهی دیفاع هل ئازادییهاکن و مایف مرۆڤ هل ئێراین دامهزراندبوو.
پاش به ابرمتهگرتین دیپلۆماتهاکین ابڵیۆزخانهی ئهمریاک هل اتران هلالیهن
خوێنداکراین الیهنگری خهیت ئامیمهوه دهس یت هلاکر کێشایهوه.
فووکۆ هل انمهکهیدا بۆ ابزرگان وهک بهرپرس ێکی حکومهیت ئیسالمی
رووی قسهی لێ دهێن .هلوێدا ههوڵ دهدا ئهو گفتگۆیهی نێوان خۆی و ویی
وهبری بێنێتهوه که هل مانگی س ێپتامربدا پێکهوه ببوواین .هلو دیدارهدا مێهدی
ابزرگان هیوای خۆی نیشان دابوو که ئیسالم دهتواێن ببێته گهرهنتییهیک
راس تهقینهی مافهاکین مرۆڤ .بۆ ئهوهش سێ هۆاکری ابس کردبوو:
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رهههندێکی روویح و مهعنهوی :حکومهیت ئیسالمی به ماانیحکومهیت مهالاکن نیه ،بهڵکوو نیشانهی ئریادهی گههل که دهیهوێ به جۆرێکی تر
بژی؛
رهههندێکی مێژوویی :هێز و پاشخاین دوورودرێژی مێژوویی ئیسالموای لێ دهاک که تواانی ئیسالم بۆ دهس تهبهرکردین مافهاکن هل مهکتهبه اتزهتر و
کهمتهمهنهاکین وهک سۆس یالزیم این سهرمایهداری زایتر ێب .فووکۆ جهخت
هلسهر ئهوه دهاک که انێب تهنیا ئهو حکومهاتنهمان هل جهوههردا پیێ خراپ ێب که
ئیسالمینی .بهڵکوو ههر که گوتت حکومهت جا ههر حکومهتێک ێب ،ئهوه
بۆخۆی شکی هلسهره و پێناسهکهی ههرچی ێب – دێموکراتیک ،سۆس یالیست،
لیربال ،این گهیل -ههر دهێب به ورایییهوه مامهڵهی هلگهڵ بکهین و چاوهدێریی
بکهین.
رهههندێکی ئهخالیق[ :به بڕوای ابزرگان] ئهگهر حکومهتێک هلسهرئیسالم دامبهزرێننی ،خودبهخود دهرفهیت ئهوه دهدهین که ههر هلسهر بنهمای
ئاینی رهخنه هلو حکومهته بگریێ ،واته ئهمه بۆخۆی دهس تهبهری انفهرمانیی
مهدهین دهاک که ئهگهر هل ایسایهیک واڵتهکهشدا نهنوورساێب ،هل مهزههیب
ئیسالمدا نوورساوه ،مهزههبێک که ههم مهزههیب فهرمانڕهوااکنه ،ههم هی
خهڵك .فووکۆ دهڵێ که بۆ وی ئهم بریۆکهیه زۆر گرینگه .نهك هلبهر ئهوه که
ابوهڕی به تواانی حکومڕاانن بۆ بهئهخالیق کردین اکر و کردهوهاکنیان ههێب،
بهڵکوو هلبهر ئهوه که خهڵک بهانوی واجب و ابوهڕی دینییان که هیچ
حکومهتێک انتواێن حاشای لێ باک ،دهتواێن حومکڕاانن انچار به رێزگرتن هل
ئهرکهاکنیان باک.
پێوهندییهاکین نێوان گهل و حومکڕاانن یهکجار زۆر گرینگه .راساین گهل
ههروهک ئهو اکتهی دهسهاڵیت گش یت بهگژ اتکهکهس ێكدا دێتهوه و زسای دهدا
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ابیهیخ بنهڕهتیی ههیه .دهسهاڵت اکتێك نهایراین خۆی دادگایی دهاک هلڕاستیدا
خۆی دهخاته بهر قهزاوهیت خهڵک .هل دادگادا دهسهاڵیت گش یت رووی
راس تهقینهی خۆی نیشان دهدا .حکومهت بۆ ئهوهی وا باک که رێزی لێ بگرن،
دهێب بۆخۆیش رێز هل قانوون بگرێ ،به مهرجێک قانوونهکه هل قازاجنی خهڵکدا
ێب ،نهك قانوونێک ێب که گهل باکته ملکهچ و ژێردهس تهی دهسهاڵت .ههموو
حکومهتێک دهێب حازر ێب خۆی خباته بهر قهزاوهیت ههموو مرۆڤێکی دنیا چونکه
"حومکڕاین ئمیتیازێک نیه ،بهڵكوو ئهرکێکی یهکجار زۆر دژواره" .فووکۆ به
ئارهزوو و ئومێدێکهوه کۆاتیی پیێ دێێن :گهلێك که به هێزێکی ئهوهنده گهورهوه
خۆی هل ژێردهس تهیی رزگار کردێب ،انێب هلو اکرهی پهژیوان بێتهوه.
هل ئهجنامدا دهتواننی بڵێنی که ئهم انمه سهرئاوهاڵیه نیشاندهری دڵساردبوونهوهی
فووکۆ هل ئینقالیب ئیسالمییه ،دڵساردبوونهوهیهک که ئهجنامی لۆژیکی و ابرتهقای
ئهو هیوا و چاوهڕوانییهیه که فووکۆ هل ئینقالیب ئێراندا دروس یت کردبوو .بهاڵم ئهو
هیوایه بۆخۆی بهڵگهی پارێز و بریی کراوهی فووکۆ هل بهرامبهر زهرفیهتهاکین ئهو
ئینقالبهدا بووه .انکرێ فووکۆ لۆمه بکهین که گوێیی هلو دهنگانه راگرتووه که هلو
اکتهدا بهرز بوونهوه این بڵێنی که دهبوو فووکۆ دهمودهست ئینقالبێکی مهحکوم
کرداب که کهس نهیدهزاین ئااکمهکهی چی دهێب .دایره هلگهڵ ئهو بهشانه هل
اکرهکهی فووکۆ انموراتحنی اکتێك ابس هل "رازی راپهڕین" دهاک .چونکه به
زایدکردین ئهو رهههنده نهانرساوه هل شڕۆڤهکهیدا فووکۆ ریسکی ئهوه دهاک که
رێگهی ئهوهمان لێ بگرێ مهترس یی تێکهڵ کردین س یاسهت و مهزههب این
شۆڕش و ئهفسانهسازی به ابیش ههست پیێ بکهین .ئهوه که فووکۆ
دهسکهالیهک بۆ بریکردنهوه به جۆرێکی دیکه بۆخۆی دێڵێتهوه دهبێته هۆی ئهوه
که ئهفسانهگهری بێنێتهوه نێو ابس و اببهتێک که پێویستیی به لێکدانهوه به
چهش نگهیل دیکه ههیه .بێگومان شڕۆڤهكهی ایرمهتیدهره بۆ ئهوهی هۆاکره
71

رۆخییهاکین دهروهستیی اتک دهستنیشان بکهین و بزوتنهوهکه هل تهواوهتیی خۆیدا
و به ریمتی خۆی ببیننی ،بهاڵم قمیهیت ئهو اکره ئهوهیه که جارێکی دیکه ئهفسانه و
حیاکیهیت گهوره دێنێتهوه نێو ههوڵدان بۆ تێگهیشنت هل رهفتاری ئهکتهرهاکن.
فووکۆ شڕۆڤهیهک پێشکهش دهاک که گومان هل ئهفسانه و حیاکیهیت گهوره
دهگهڕێنێتهوه نێو بواری زاننی ،واته وامان لێ دهاک که جارێکی دیکه ئهفسانه و
حیاکیهیت گهوره وهک واقیعیهتێکی مۆدێرن چاو لێ بکهین .هلراستیدا زۆربهی
اکتیش ئهمه خیسهلیت ههره جاڕزکهری شڕۆڤه فهرههنگگهرااکنه که هاواکت
هلگهڵ ئهوه که پێیان وایه خۆاین هل چنگ حیاکیهیت گهوره رزگار کردووه،
حیاکیهتێکی گهورهی دیکه بهپێیی ههمان لۆژیکهاکن دروست دهکهنهوه.
رهخنهیهیک دیکه که دهتواننی هل فووکۆی بگرین ئهوهیه که رهنگه بهو
جۆرهی پێویست ێب هل دهربڕیین بریکردنهوهی خۆیدا پارێزی نهکردێب .هلڕاستیدا
پێویس ته دوو شت لێک جیا بکهینهوه :ئهو ش تانه دهبنه هۆی بردنهسهری پهلی
زانیاری و ئهو ش تانهی دهبنه هۆی گۆڕاین بریوابوهڕهاکن .شڕۆڤهی فووکۆ هل
یهکهمیاندا زۆر بهسوود و بهجێیه .بهاڵم هل دووهمیاندا به زهمحهت هل بریوڕای
گشتیدا جێ دهگرێ ،رێک هلبهر ئهوه که ئهفسانهسازی و حیاکیهیت گهوره و
مهزههب به ش ێوهیهیک پۆزهتیڤ دهخاتهوه بهر دیدهاکن .دایره ئهو ئهم
پێناسهکردنهوهیه به زۆر زهرافهتاکریی رووانکبریانهوه ئهجنام دهدا ،و بهش ێوهیهیک
جێگای س تایش ههوڵ دهدا مێتۆده نهریتییهاکین ئهم بواره جبوڵێێن .بهاڵم
باڵوکردنهوهی ئهڵقه به ئهڵقهی زجنریه واترێك هلو رۆژانمانهی رۆژانمهی بریوڕان
بۆ ئهم جۆره تهمرینه انێب .فووکۆ ابش هلو مهترسییه تێنهگهیشتبوو .ههربۆیهشه
بهسهرهات و ههوڵه رۆژانمهوانییهكهی فووکۆ بهوهنده کۆاتیی دێ و دواتر
دووابرهی اناکتهوه .گهورهترین خاڵی بههێزی فووکۆش ههر ئهو ش تهیه که هلو
جهجناڵهدا به زایین خۆی تهواو بوو ،واته جیدییهیت اکرهاکین فووکۆ.
72

Bibliographie et Notes
Afary, Janet et Anderson, Kevin B., Foucault
and the Iranian Revolution. Gender and the
Seductions of Islamism. Chicago et Londres,
The University of Chicago Press, 2005, 346 p.
Cavazzini A. (dir.), Michel Foucault : L’Islam et
la révolution iranienne, Mimesis, « La rose de
personne », 2006.
Clastres P., La société contre l’Etat, Minuit, coll.
« Critique », 2004.
Didier E., Michel Foucault, Paris, Flammarion,
1984.
Foucault M., Sécurité, territoire, population,
Cours au Collège de France, 1977-1978, Paris,
Gallimard, Le Seuil, 2004.
Foucault M., Dits et écrits, tome II, 1976-88,
Quarto Gallimard, 2001.
Furet F., Penser la révolution, Paris, Gallimard,
1978.
Lanchet P. et Brière C., Iran : la révolution au
nom de Dieu, Paris, Seuil, 1979.

73

Roy O., « L’énigme du soulèvement. Foucault et
l’Iran » in Vacarme n°29, automne 2004.
Ulmann B., « Iran, la vengeance du prophète »
in L’express, n°1449, 20/04/1979.
[1] Afary, Janet et Anderson, Kevin B., Foucault
and the Iranian Revolution. Gender and the
Seductions of Islamism. Chicago et Londres,
The University of Chicago Press, 2005, 346 p.
[2] Ulmann B., « Iran, la vengeance du prophète
» in L’express, n°1449, 20/04/1979.
[3] Roy O., « L’énigme du soulèvement.
Foucault et l’Iran » in Vacarme n°29, automne
2004. http://www.vacarme.eu.org/article13...
[5] Dits et écrits, tome II, texte n°250, « Les
‘‘reportages’’ d’idées », p. 707.
[6] Foucault M., « L’armée. Quand la terre
tremble » (Corriere della sera du 28/09/1978), «
Le Shah a cent de retard » (Corriere della sera du
01/10/1978), « Téhéran : la foi contre le Shah «
(Corriere della sera du 08/10/1978), « Retour au
prophète » (Corriere della sera du 22/10/1978), «
Une révolte aux mains nues » (Corriere della
sera du 05/11/1978), « Défi à l’opposition »
(Corriere della sera du 07/11/1978).

74

[7] Foucault M., « A quoi rêvent les Iraniens ? »
(Le Nouvel Observateur du 16/10/1978).
[8] Dits et Ecrits, tome II, texte n°245, « A quoi
rêvent les Iraniens ? », p. 690.
[9] Eribon D., Michel Foucault, Flammarion,
1989, p. 304.
[10] Foucault M., « La révolte iranienne se
partage sur les rubans des cassettes » (Corriere
della sera du 19/11/1979), « Le Chef mythique
de la révolte » (Corriere della sera du
26/11/1978).
[11] Foucault M., « Le Chef mythique de la
révolte », Dits et Ecrits, texte n°253, p. 716.
[12] Eribon (op. cit.) reprend une partie de la
lettre adressée à Foucault dans son livre p. 305.
Notre citation est extraite de la présentation du
texte n°251, « Réponse de Michel Foucault à
une lectrice iranienne », parue dans les Dits et
Ecrits, tome II, p. 708. Pour consulter la lettre
d’une lectrice iranienne, cf. « Une iranienne écrit
», Le Nouvel Observateur du 06/11/1978. La
réponse de Michel Foucault est parue la semaine
suivante dans Le Nouvel Observateur du
13/11/1978.

75

[13] « Une poudrière appelée islam » (Corriere
della sera du 13/02/1979). Voir Dits et Ecrits,
tome II, texte n°261.
[14] Dits et Ecrits, tome II, texte n°253, « Le
chef mythique de la révolte de l’Iran », p. 714.
[15]
Defert
D.,
Quelques
repères
chronologiques, in Michel Foucault, une histoire
de la vérité, éd. Syros, 1985, p. 114.
[16] Broyelle C. et J., « A quoi rêvent les
philosophes ? », Le Matin, n°646, 24/03/1979, p.
13.
[17] « Michel Foucault et l’Iran », Le Matin,
n°647, 26/03/1979, p. 15. Cf. Dits et Ecrits, tome
II, texte n°262, p. 762.
[18] Dits et Ecrits, tome II, texte n°269, « Inutile
de se soulever ? », p 794.
[19] Dits et Ecrits, tome II, texte n°266, p. 783.
[20] Dits et Ecrits, tome II, texte n°241, «
L’armée, quand la terre tremble », p. 664.
[21] Dits et Ecrits, tome II, texte n°243, « Le
chah a cent ans de retard », p. 679.
[22] Dits et Ecrits, tome II, texte n°244, «
Téhéran : la foi contre le chah », p. 683.
76

[23] Dits et Ecrits, tome II, texte n°245, « A quoi
rêvent les Iraniens ? », p. 688.
[24] Dits et Ecrits, tome II, texte n°248, « Une
révolte à mains nues », p. 701.
[25] Dits et Ecrits, tome II, texte n°249, « Défi à
l’opposition », p. 704.
[26] Dits et Ecrits, tome II, texte n°252, « La
révolte iranienne se propage sur les rubans des
cassettes », p. 709.
[27] Dits et Ecrits, tome II, texte n°253, « Le
chef mythique de la révolte de l’Iran », p. 713.
[28] Clastres P., La société contre l’Etat,
Minuit, coll. « Critique », 2004.
[29] Dits et Ecrits, tome II, texte n°261, « Une
poudrière appelée islam », p. 759.
[30] Dits et Ecrits, tome II, texte n°259, «
L’esprit d’un monde sans esprit », p. 743. Ce
texte a été publié in Lanchet P. et Brière C., Iran
: la révolution au nom de Dieu, Paris, Seuil,
1979.
[31] Dits et Ecrits, tome II, texte n°259, «
L’esprit d’un monde sans esprit », p. 743.
[32] Furet F., Penser la révolution, Paris,
Gallimard, 1978.
77

[33] « La liberté de critique est totale en URSS
et le citoyen soviétique améliore sans cesse sa
condition au sein d’une société en progression
continuelle » déclarait Sartre en 1954, de retour
d’URSS, dans Libération.
[34] Dits et Ecrits, tome II, texte n°269, « Inutile
de se soulever ? », p. 790.
[35] « Lettre ouverte à Mehdi Bazargan », Le
Nouvel Observateur, n°753, 14-20/04/1979, p.
46. Cf. Dits et Ecrits, tome II, texte n°265, p.
780.

78

