
 مصاحبه با سايت تلاש آנ لايנ
۲۰۰۷ 

 
 
 بگويم خسته نباشيد و بعد سپاسگزאری كنم كه در بايد ـ سركار خانم بيضايي پيש אز هرچيز ۱

تر و نمايש دو אثر جديد خود هستيد، به � درگير كار تسختאيנ موقعيتي كه بيشتر در سفر و 
 . پاسخ مثبت دאديدگفتگوخوאهש ما برאی אنجام אيנ 

 و به روאل همه ساله مرאسم و جلسات بحث و          گذشتس روز جهاني زנ آمد و      مار هشت
ي حول آנ توسط محافل و مجامع  אز قضا خود شما نيز אز سوی       .  برگزאر گرديد  مختلفگفتگوها

ي« .  ی אنجام سخنرאني به آمريكا دعوت شدה بوديد       برא به مناسبت هميנ روز   » بنياد خو
ي خشونت آميز     دאخل تجمعاتي نيز אز سوی زناנ مبارز در     אيرאנ تشكيل شد كه خبر رودررو

ما تا كنوנ  . ثر همگاנ رא برאنگيخت �سف و ت � ت  بازهمنيروهای سركوب رژيم با אيנ تجمعات    
ي دאشته و هر چند نه به طور          در بارها به مناسبت אيנ روز با شما     فصلنامه تلاש مصاحبت ها

ر بارה وضعيت و موقعيت مبارزאت زناנ אيرאנ         نظرאت شما رא د   دفعاتمنظم و همه ساله אما به  
 . جويا شدה אيم 

 
אگر . ي تا كنوנ مرאحل گوناگوني رא پشت سر گذאردה אستאسلام زناנ אيرאנ אز אنقلاب مبارزאت

 אيנ مسير سه دهه אی طي شدה بي אندאزيد، كه مبارزאت زناנ در بهشما بخوאهيد نگاهي فشردה 
كدאميכ אز مهمتريנ برجستگي يا برجستگي های אيנ  אست، بر نشدהطول آנ هرگز متوقف 

 مبارزאت אنگشت مي گذאريد؟
 

.   نيلوفر بيضايي ـ با درود به شما و سپاس אز אنكه مנ رא برאی شركت در אيנ گفتگو دعوت كرديد               
بله، مנ بمناسبت روز زנ و بدعوت بنياد אسماعيل خويي سفری به آتلانتا دאشتم و در آنجا    

در آנ مرאسم نيز هم شركت كنندگاנ و هم خانم     . سخנ گفتم“ و אنقلاب אسلامي  زناנ “ دربارה ی 
له ی دستگيری و                 شهلا عبقری و هم مנ كه سخنرאناנ بوديم، نگرאנ زناנ אيرאנ بوديم و مس

له ی زناנ   . سركوب فعاليנ جنبש زناנ אيرאנ در مركز توجه قرאر دאشت        “   پاشنه ی آشيل  “مس
ته אی رא كه جنبש زناנ مطرح كند ، خوאה نا خوאה قوאنيנ ديني رא     حكومت ديني אست و هر خوאس 

له ی زناנ بطور بالقوה אز نظر حكومت אسلامي     . بزير علامت سوאل مي برد   بعبارت ديگر طرح مس
 .  يعني نفي علت وجودی آנ   

در جرياנ אنقلاب مياנ سه       .  אنقلاب אسلامي אز هماנ אبتدא با حضور گستردה ی زناנ همرאה بود        
دو گروה אول אز زناني تشكيل مي شدند  كه در  . قشر و گروה אز زناנ يכ همگرאيي بوجود آمد  

در گروה אول    . يكسوאز بخש مدرנ و در سوی  ديگر אز بخש سنتي طبقه ی متوسط برخاسته بودند          
با زناנ مدرנ شهری روبروييم كه بسياری אز آنها دאرאی  تحصيلات دאنشگاهي بودند و در زماנ                   

بخש   . אكثر אيנ زناנ شاغل بودند .  درصد אز كل زناנ كشور رא تشكيل مي دאدند۹دود شاה ح
در گروה دوم كه بخש وسيعي אز كل زناנ رא            .  عمدה ی אيנ گروה رא زناנ سكولار تشكيل مي دאدند       

زناني حضور دאشتند كه אكثرא كم سوאد و يا فاقد تحصيلات       )  درصد۷۰حدود (تشكيل مي دאد 
درصد بالايي אز אيנ زناנ، خانه دאر بودند و نسبت به گروה אول، تعدאد زيادی             . دنددאنشگاهي بو 

گروה سوم אز زناנ    . אز آنها مذهبي بودند و بجز خانه بيشتر در مجالس مذهبي حضور دאشتند  
شاغل شهری و روستايي تشكيل مي شد كه با جرياנ صنعتي شدנ در برنامه چهارم و پنجم                

زناנ אيנ گروה אز سطح سوאد بسيار        .  رگر وאرد بخש صنعتي شدה بودند     عمرאني شاה بعنوאנ كا   
 . پاييني برخوردאر بودند و אكثرא بيسوאد بودند   

در حاليكه بسياری אز زناנ گروה אول ، در مخالفت با אستبدאد حاكم  به خيابانها آمدند و     
دوم بدليل ماهيت  אسلامي بودנ אنقلاب رא אمری ثانوی يا گذرא تلقي مي كردند، زناנ گروה    

مذهبي אنقلاب و بديנ دليل كه آנ رא حركتي ديني و شرعي مي دאنستند، در אنقلاب شركت               
زناנ گروה سوم بيש אز هر چيز به אميد تغيير شرאيط אقتصادی زندگيشاנ به אنقلاب              . كردند

له ی حقوق زנ مطرح نبود و در             . پيوستند آنچه مسلم אست برאی هيچيכ אز אيנ گروهها مس
بدل    “ بي بند و باری “و “ غربگرאيي  “جرياנ אنقلاب، حجاب بسرعت به يכ سمبل مبارزה با غرب ،           

خوאهرאנ    “ شد و بسياری אز زناנ گروה دوم بسرعت به אهرمهای سركوب بدل شدند و در نقש             
 . در سركوب زناנ سكولار فعالانه شركت كردند       “ زينب



 אوليנ نشانه   ۱۳۵۸ مارچ سال   ۸ אجباری در  پس אز אنقلاب، تظاهرאت زناנ در אعترאض به حجاب      
אز دست رفتנ تכ تכ حقوق  : ی آگاهي زناנ به فاجعه אی بود كه در حال بوقوع پيوستנ بود 

ما אنقلاب نكرديم تا “ : در آנ تظاهرאت دو شعار بسيار عمدה مطرح شد  .  אنساني و אجتماعي آنها 
 .“  ستآزאدی نه شرقي، نه غربي، جهاني    “ و “  به عقب برگرديم 

شد، אما آنچه مسلم אست       “ هويت ديني “و “ אستقلال  “فدאی “  آزאدی “متاسفانه به عقب برگشتيم و     
هر چند كه آנ زناנ شديدא   . نطفه ی پديدה אی بنام جنبש زناנ نيز در هماנ دورאנ زدה شد  

  אنقلابيوנ ضد   “سركوب شدند ، هر چند كه سركوب آنها نه تنها توسط אسلاميوנ بلكه با همرאهي         
و همچنيנ مردאني كه אينכ אحساس قدرت مي كردند و אز رאندה             )  אعم אز زנ و مرد    (“  אمپرياليست

 . . .شدנ زناנ به پستوی خانه چندאנ نارאضي نبودند، אنجام شد     
جنگ برאی حاكميנ بود،      “ بركات “در دهه ی شصت بدليل جنگ وگستردگي فضای سركوب كه אز          

بسياری אز زناني كه بطور بالقوה مي     . املا بسته بود فضای حركت و אعترאض برאی زناנ بسيار ك    
بسياری אز آنها  . توאستند جزو فعالנ حقوق زנ باشند، در سازمانهای سياسي فعاليت مي كردند     
אيנ دورאנ دورאנ  . אعدאم شدند يا به زندאנ אفتادند، بسياری به تبعيد ناخوאسته تנ در دאدند

، אنساني و אجتماعي אيرאנ بدست خشכ مغزאנ          سقوط אخلاقي ، سياسي     . ركود و سقوط بود 
همچنيנ جنگي كه برאی آنها     .  كوردلي كه خشونت پرچمشاנ بود و خود مطلق بيني رאهدאرشاנ        

شباهتهای حيرت אنگيز شكل گيری نظام     . بركت אلهي بود و آمدה بود تا ماندگارشاנ كند  
ولوژيכ אسلامي با نظام فاشيستي هيتلر، אمری אست غير قابل     نظامهايي كه مغزهای   .   אنكارאيد

متفكر و سازماנ دهندگانشاנ مردאني هستند كه مي خوאهند אوج قدرت خود رא بنمايש بگذאرند و    
אصلا אتفاقي نيست كه هر دو نظام حق        . توسط يכ אكثريت بي تفاوت يا موאفق همرאهي مي شوند      

يש بهرה مي جويند و אز آنها  قضاوت رא אز زناנ مي گيرند، אز زناנ بعنوאנ אبزאر تحكيم قدرت خو   
אيناנ به جنگ فرستادה   “ אهدאف وאلای “بعنوאנ ماشيנ توليد مثل برאی زאييدנ فرزندאني كه برאی    

و  “ مادر بودנ “אصلا تصادفي نيست كه هر دو مهمتريנ وظايف زناנ رא       . مي شوند، بهرה مي جويند 
وسياليسم و رאسيسم يا       مي خوאنند و تلفيقي אز ناسيوناليسم، سكسيسم، س      “ همسر بودנ“

ولوژيכ خود بدل مي سازند      .    אسلاميسم رא به ملغمه ی אيد
 

بهر حال پس אز پاياנ جنگ و با بالا گرفتנ نارضايتي عمومي، زناנ אيرאנ پس אز يكدورה سكوت       
و ركود و عليرغم אينكه حتي در هماנ دورאנ نيز در عكس אلعمل به هويت تحميلي حكومت،    

אعماق جامعه و همچنيנ در مياנ زناנ در برאبر پذيرש حجاب تحميلي ، روی         نوعي مقاومت در  
آوردנ به موسيقي و هنر و تحصيل، وجود دאشت، در دهه ی هفتاد شاهد رشد تلاشهای زناנ      

رشد تعدאد روزنامه نگارאנ زנ، تلاש        . بسوی تشكل و بياנ אعترאض به قوאنيנ ضد زנ هستيم     
ولتي، رشد گرאيש سكولار در مياנ زناנ، گسستנ بخشي אز زناנ              زناנ برאی אيجاد تشكلهای غير د   

مذهبي אز אيدה ی حكومت ديني و پيوستנ آنها به جنبש سكولار زناנ، تاسيس سايتهای    
ل زناנ، تاسيس وبلاگهای دخترאנ جوאנ، رشد تعدאد زناني كه در زمينه            אينترنتي مربوط به مسا

، رشد تعدאد نويسندگاנ ، شاعرאנ و هنرمندאנ  زנ   ی مسايل زناנ مي نويسند و تحقيق مي كنند 
له ی زناנ و برخورد با ممنوعيت ها و بايد ونبايد ها رא در مركز توجه قرאر مي دهند و   كه مس

 سال به    ۲۸بسياری مثالهای ديگر، نشاנ אز مقاومت و تلاש برאی تغيير دאرد كه در تمام אيנ                
 .  אشكال گوناگوנ وجود دאشته אست   

 
נ سكه روی ديگری نيز دאرد كه بدوנ توجه به آנ و بدوנ درכ تناقضات آנ ، هر تحليلي אز    אما אي

سوی     . وضعيت زناנ بطور אخص و אوضاع كلي جامعه بطور אعم ما رא دچار אشتباה خوאهد كرد        
אز אيנ مردم و    ) عليرغم تلاشي كه كرد    (ديگر ماجرא אيנ אست كه هر چند אيנ حكومت موفق نشد       

 ، آدم آهني های بي אرאدה بسازد، אما در شكستנ  אيנ مقاومت و در جلوگيری אز       אز אيנ زناנ 
گسترש يافتنש و همچنيנ در تبديل عقب ماندگي به يכ نورم אجتماعي چندאנ هم ناموفق      

אيנ حكومت تفكری رא نمايندگي مي كند كه در بخש سنتي جامعه ی אيرאנ ريشه    . نبودה אست
برאی   .  در مقابل پيوستנ אيرאנ به جامعه ی جهاني مقاومت مي كند          بخشي كه با تمام نيرو    . دאرد

 سال گذشته     ۲۸نظام آموزشي אيرאנ در      : روشנ شدנ منظورم، تنها به يכ مورد אشارה مي كنم        
ولوژيכ، مذهبي و سياسي بودה وهدف رسمي خود رא      אلويت تزكيه بر  “ مبتني بر سمتگيری אيد

 مدرسه نه يכ پروژה ی تربيتي و آموزشي، بلكه يכ پروژה            در چنيנ نظامي،  . خوאندה אست  “ تعليم
كل نظام آموزشي كشور بر پايه ی تبعيض جنسي אستوאر אست كه در آנ حتي   .  ی سياسي אست 



حق برאبر آموزש برאی دخترאנ و پسرאנ برسميت شناخته نشدה و دخترאנ אز حق تحصيل در دهها              
 نابرאبری جنسي بصورت آشكار تبليغ مي          در كتابهای درسي   . رشته ی تحصيلي محروم هستند    

مدرسه مكاني אست كه علاوה بر آموزש در روند شكل گيری هويت אجتماعي، جنسيتي و             . شود
دختر متولد .  شخصيتي אنسانها و همچنيנ آموختנ همزيستي و مشاركت نقש مهمي אيفا مي كند    

 بيشمار با ممنوعيتها و   شدנ در جامعه ی אيرאנ אز هماנ سنيנ كودكي با بايدها و نبايدهای 
در مدرسه אيנ محروميتها و محدوديتها هنجار رسمي به خود   . محروميتهای بي پاياנ همرאה אست 

مجموعه ی אيנ عوאمل אز يكسو باعث پذيرש فرودستي אز سوی          . مي گيرد و تثبيت مي شود 
ي شود يا به    م. .. بسياری אز دخترאנ و در عيנ حال بروز אختلالات  روحي، دپرسيوנ، خودكشي           

عدم تعادل و ثبات    (شكل گيری نوعي طغياנ كور در مقابل همه چيز و همه كس منتهي مي شود   
אز سوی ديگر، هر   ). شخصيتي، خمودگي تناثض مياנ گفتار و كردאر و بسياری نشانه های ديگر   

 درصد دאنشجوی دختر بسيار مثبت אست، אما تحصيل به خودی خود نمي توאند      ۶۰چند وجود 
بهميנ دليل ما אمروز با هزאرאנ دאنشجوی دختر روبروييم        . ل אساسي در نگرש  بوجود بياود  تحو

هيچ تفاوتي با مادرאנ يا    ...  ) شوهردאری، تربيت فرزند   (كه אلگوی زندگي  بسياری אز آنها  
هر تخصصي كه كسب مي شود، אگر به كار نيايد و در زندאנ         . مادربزرگهای بيسوאدشاנ ندאرد   

אيנ אست وضعيت אمروز زناנ،  با هماנ        . دزנ گرفتار شود، پوسيدה و نابود مي شود     مناسبات ض 
وريسينها و مغزهای     . جنبש زناנ رאهي بس دشوאر در پيש دאرد      . تناقضاتي كه گقتيم  אكثر ت

هماנ نسلي كه در سنيנ جوאني در   .  متفكر جنبש زناנ به نسل پيש אز אنقلاب تعلق دאرند   
  در بقدرت رسيدנ حكومت ديني سهيم بود، در دهه ی شصت سركوب               אنقلاب شركت فعال دאشت،     

אمروز تعدאد زيادی אز دخترאנ جوאנ به אيנ جنبש    .  شد و خوشبختانه توאنست زندה بماند 
جوאناني كه متولد بعد אز אنقلابند و تنها نوع عملي زندگي كه مي شناسند ، به           .  پيوسته אند

نها هرگز تجربه ی آزאد بودנ در אنتخاب پوشש، در        آ. دورאנ پس אز אنقلاب مربوط مي شود     
אما   .   رא در عمل ندאشته אند   .. . אنتخاب رشته ی تحصيلي و شغل ، در معاشرت با جنس مخالف              

بسياری אز شنيدה ها و در عيנ حال آشنايي با دنيای بيروנ אز אيرאנ ، رسيدנ به אبتدאيي تيנ           
نسل زناנ אنقلاب، درس      . نيافتني بدل كردה אستحقوق אنساني رא برאی آنها به يכ آرزوی دست  

طرح مساله و خوאستهای زناנ به هيچ بهانه אی نمي بايست به تعويق بيفتد    : بزرگي گرفته אست 
تجربه ی אشتباה ديگر در نزديكي به אصلاح طلباנ حكومتي نيز            . و به زماني نامعلوم موكول شود     

 . بש، يكي אز مهمتريנ تضمينهای تدאوم آנ אست    حفظ אستقلال אيנ جن . درس بزرگتری به آنها دאد   
 
ثير بر ژرفای مبارزאت آزאديخوאهانه كنوني ا زناנ رא אز نظر تمبارزאت ـ אهميت نقש و جايگاה ۲

ي كنيد؟ آيا مي توאنيم אز نظر عمق آگاهي نسبت به אهدאف آزאديخوאهانه و مچگونه אرزيابي 
ر سنجש گسترה و ژرفای جنبشي كه در אيرאנ אز  אيנ مبارزאت رא به عنوאנ معياطلبانه،تساوی 

  تحت عنوאנ جنبש مدني نام مي برند، قلمدאد كنيم؟آנ
 

אمروز جنبש زناנ يكي אز אصلي تريנ مولفه های جنبש دمكرאسي       . نيلوفر بيضايي ـ صد در صد 
شايد بتوאנ به جرאت گقت كه زناנ بيشتريנ صدمه رא אز حكومت ديني           .   خوאهي در אيرאנ אست   

كه يكي אز אصول بقای حكومت تام گرאی ديني و אصولا حكومتهای      “ كنترل “אصل .  وردה אندخ
.  توتاليتر אست، אز كنترل بر جسم زناנ آغاز شد و به كنترل روאנ جامعه گسترש پيدא كرد               

حجابي كه به زناנ אيرאנ تحميل شد، بسرعت به حجاب و پردה های ضخيم در مغزها و            
د و جامعه ی אيرאנ رא به يכ جامعه ی بي تعادل و ناهنجار بدل         هنجارهای אجتماعي بدل ش  

حضور خلاق و پويای زناנ در مبارزאت مدني אمروز، نشاנ אز ناتوאني حكومتي دאرد كه        . كرد
عليرغم در دست دאشتנ همه ی אبزאرهای ممكנ، אز نظامي گرفته تا אقتصادی، אز دستگاههای      

، نتوאنست سايه ی      “ باورهای مردم  “ ولوژيכ אز אمری بنام    تبليغاتي گرفته تا سوء אستقادה ی אيد     
توאنست جامعه رא بيمار و مختل كند ، אما          . شوم خود رא بتمامي در אعماق جامعه بگسترאند      

جنبש زناנ אيرאנ، هر چند   . نتوאنست عامل خلاقيت و فكر آزאدی رא אز جامعه ی אيرאנ حذف كند     
ا توאنسته نقש ماندگار خود رא بر אيנ تاريخ سي ساله          تعدאد فعاليנ عملي אש هنوز كم אست، אم    

 . و هنوز حرف آخر زدה نشدה אست   .. . بنشاند
 
ی אخير سالها אز نقש مبارزאت زناנ در جنبש مدني به مياנ آمد، مي دאنيم كه در سخנ ـ  ۳

بسيار متدאول » يمدنسازمانهای «يا » جنبש مدني«، »جامعه مدني«بكار گيری وאژگاني نظير 



ی ما אيرאني ها هستند برאאز نظر برخي אز صاحب نظرאנ سياسي אينها مفاهيم جديدی . ה אستشد
 אز فرهنگ دمكرאسي برخاستهو لازم אست به عنوאנ مفاهيم پرאهميت אنديشه سياسي جديد 

 كنيم و אز تزريق تخيلات برخوردنسبت به مضموנ وאقعي و صحيح آنها با تعمق و دאنש كافي 
 . محتوא كردنشاנ بپرهيزيميها و در نتيجه بخود به دروנ آن

ثير مبارزאت مسالمت آميز در كشورهای ا تحت تאيرאنيها سوی ديگر به نظر مي رسد אز
ي אز אيנ نوع مبارزאت و مطالبات دروني אيנ جوאمع رא بردאشتها به تدريج  وسوسياليستي سابق

ي אمروز ما شاهديم كه در אيرאנ تع. دאدندبه אيرאנ אنتقال  دאد بيشماری سازمانها و تشكل ها
 .نام مي برند» سازمانهای مدني« كه אز آنها تحت عنوאנ دאرندوجود 
 مبارزאت و سازمانهای دروني آנ در مقاطعي در خدمت به אيנ طلباנ دروנ حكومت ـ كه אصلاح

 روש  אستناد بهبا همچنيנ پيروאنشاנ در صفوف אپوزيسيوנ، و  ـאيנ جناح אز حكومت درآمدند 
 قوאنيנ אسلامي درچهارچوبمبارزאت مسالمت جويانه אيנ سازمانها و طرح مطالبات محدود و 

 مي گيرند كه אيנ مبارزאت در چهارچوب حفظ حكومت אسلامي هم مي توאنند نتيجه آنها،توسط  
 خود אدאمه دאدה و در نهايت با طرح خوאستهای אصلاحي به אصلاح شدנ حكومت گسترשبه رشد و 

چنيנ تعبيری אلبته با نتايجي كه جنبש مدني و بدور אز خشونت אنقلابي در . رسانند ياری
ی نظامهای سوسياليستي ببار آورد، يعني فروريختנ قدرت אحزאب كمونيستي و فروپاشي كشورها

 حكومت گذشتهאمروزدر هيچ يכ אز كشورهای بلوכ شوروی . توتاليتر آنها، تفاوت آشكار دאرد
ي در אيرאנ هم به مدنبا توجه به אيנ تجربه آيا رشد جنبש . ستي وجود ندאردאصلاح شدה كموني

 تلاشي حكومت אسلامي خوאهد אنجاميد؟
 
 
 

نيلوفر بيضايي ـ نقطه نظرאتي كه در پرسש خود مطرح كرديد، خود نشانه אی אست אز آشفتگي و       
له ی نخست      .   زسردرگمي وאقعا موجود در مياנ نيروهای אجتماعي و سياسي در אيرאנ אمرو            مس

ما با حاكميتي روبروييم كه به آسماנ وصل אست يا بعبارت             .   معضل אستفادה אز وאژگاנ אست     
ديگر با وصل كردנ خود به آسماנ، حل معضلات زميني و אينجايي رא به يכ زماנ و مكاנ                  

ي   هماנ فرهنگ فرودستي مل   “ پذيرש خوאست אلهي    “و “ قناعت “ فرهنگ .  نامعلوم حوאله مي دهد  
برאی   . אيנ فرهنگ در جامعه ی אيرאנ نيز ريشه دאرد . אست در مقابل אرאدה ی ماورאءאلطبيعه   

هميנ אست كه برאی ملت ما مقابله با شخص بعنوאנ حاكم مستبد، אمری ممكנ بود و אيستادנ در       
אهرم محرכ   .  مقابل حاكمي كه قدرتש به آسماנ وصل אست، אمری אست در حال حاضر ناممكנ           

تشكلها و سازمانهای مدني، تلاש برאی ترويج         . اعي در אيرאנ، طبقه متوسط אست   جنبש אجتم
يات آנ بايد دقت            . رא سازماנ مي دهند    “ شهروندی “فرهنگ  אيנ يכ تز نظری كلي אست كه در جز

تشكل    “با توجه به אينكه بسياری אز אيנ تشكلها هماנ نهادهای موאزی هستند كه به نام           . كنيم
دهای دولتي عمل مي كنند، آנ معدود تشكلهای نسبتا مستقل אمكاנ عمل        در خدمت بان“ مدني

بسيار محدودی دאرند كه در زماנ אصلاح طلباנ حكومتي به كار مي آمدند، چرא كه يכ باند                 
אما بمحض אينكه אנ تشكلها      .  حكومتي אز حمايت آنها برאی كنار رאندנ باند ديگر سود مي جست     

 سطح جامعه مطرح كنند، هماנ باندها در مقابلشاנ אيستادند،          خوאستند خوאسته های خود رא در  
بهميנ دليل نيز حكومت ديني و همه ی   . چرא كه بقای حكومت ديني رא به خطر مي אندאختند    

אمكاנ  . باندهای ذينفع در بقای آנ אز گسترש رאبطه مياנ אيנ نهادها و مردم هرאس فرאوאנ دאرند   
عاليנ با مردم، با توجه با زبدگي حاكميت در محدود كردנ،  گسترש אرتباط مياנ אيנ تشكلها و ف 

برאی هميנ  . سركوب و بخشا تخريب و مخدوש جلوה دאدנ هويت آنها، تقريبا نزديכ به صفر אست     
ما با جنبشهای مدني گوناگوנ و پرאكندה روبروييم كه با توجه به محدود بودנ تعدאد فعاليנ             

 رشد אيנ تشكلها وجود حدאقلي אز آزאدی و אمكاנ رشد            لازمه ی   . آنها برאحتي سركوب مي شوند   
بصورت مجازی وجود دאشت ، برאی        “ دوخردאدی“ אست كه در فضای كنوني وجود ندאرد و در فضای      

رشد يכ جنبש به رشد אرتباط        . مدت معيني مورد אستفادה ی حاكميנ قرאر گرفت و سركوب شد           
دروנ هميנ جنبشهای مدني ما با نشانه هايي      نكته ی ديگر אنكه در     . مياנ بدنه و سر منوط אست   

ولوژيכ دهه ی   .    دאرد ۵۰אز هژموني طلبي های كاذب روبروييم كه ريشه در گروهبنديهای אيد
אست   “ بيگانه“عامل ديگر، حربه ی هميشگي جمهوری אسلامي در نسبت دאدנ جنبشهای مدني به  

נ مخالفيנ نيز هنوز كارآمد אست و      كه متاسفانه نه تنها در مياנ حامياנ حكومت، بلكه در ميا   
جمهوری אسلامي با آگاهي كامل بر אثر گذאر بودנ אتهاماتي     . ريشه در يכ بيماری تاريخي دאرد



، אز אيנ אبزאر برאی بي אعتبار كردנ فعاليנ אيנ جنبש در אذهاנ          “وאبستگي به بيگانه “چوנ 
 .  عمومي بهرה مي جويد

رورت אيجاد تشكلهای مدني و تقويت جامعه ی مدني برאی   אما אيנ نكته ی بسيار مهم كه אصولا ض 
تضعيف אتوريته و تسلط تام گرאيانه ی قدرت سياسي بر بسياری אز فعاليנ ما روشנ شدה אست،          

 . אمری مثبت אست 
 

אردوگاה   “پس אز فروپاشي אتحاد جماهير شوروی بعنوאנ زאدگاה          . نكته ی ديگر عامل خارجي אست   
خلاقي، سياسي، אقتصادی و فرهنگي نظام های توتاليتر كمونيستي،         و با شكست א” سوسياليستي  

אيנ جنبشها אز حمايت       . אمكاנ رشد و گسترש سريع جنبشهای مدني در אروپای شرقي بوجود آمد          
كامل بلوכ غرب برخوردאر بودند كه با אنعكاس وسيع حركتهای مدني و تنگ كردנ همزماנ    

در منطقه ی ما، حكومت     .  אيנ جنبشها ياری رساندند   عرصه ها بر دولتهای توتاليتر به پيروزی    
אسلامي بعنوאנ زאدگاה فكری و عملي بنيادگرאيي אسلامي بدلايل فرאوאني كه אز حوصله ی אيנ           
بحث خارج אست، هنوز بعنوאנ אلگويي برאی بخشهای نيروهای אرتجاعي אسلامگرא و شديدא            

אرאנ אردوگاה شكست خوردה ی     ضدغرب אز אعتبار برخوردאر אست و حتي بخشي אز هوאد       
وری     در غرب و لابي אيستهای حكومت   “ نسبي گرאيي فرهنگي“سوسياليستي همرאה با طرفدאرאנ ت

ديني در سطح بيנ אلمللي، به אيجاد فضايي ياری رساندה אند كه حمايت אز جنبש مدني دאخل                 
بوجود آمدה “ وאبستگي“אيرאנ رא با توجه به هرאسهايي كه در فعاليנ خود אيנ جنبש אز אتهام    

 . אست، با موאنع جدی روبرو مي كند   
 

خلاصه אينكه رشد جنبש مدني در אيرאנ، پيש شرط مهمي برאی تغيير در אيرאנ אست كه بدوנ         
 .حمايت بيנ אلمللي نمي توאند به سرאنجام برسد و شديدא سركوب خوאهد شد       

 
به » אصلاح رژيم אز دروנ«אی و تلاש حافظاנ حكومت ديني بر» جنبש دوم خردאد« ـ شكست ۴

روشנ تر شدנ مرزهای تفكيכ نيروهای مخالف حكومت אسلامي אز نيروهای طرفدאر و نگهدאر אيנ 
אما گسترש و تعميق مخالفت و ستيز با אيנ . حكومت و گسترש مخالفيנ رژيم אسلامي אنجاميد

ماهيت سياسي ـ به حكومت هموאرה و در همه حركتها و אز سوی همه نيروهای אجتماعي دאرאی 
معنای پويש قدرت سياسي و تلاש برאی دستيابي بدאנ ـ نيست و אيנ طبعًا אز ماهيت تماميت 
خوאה رژيم و ميل پاياנ ناپذير آנ به אعمال كنترل و سلطه אسلامي ـ سياسي خود بر همه وجوה 

ت رژيم אست كه آيا فكر نمي كنيد؛ אتفاقًا هميנ ماهي. زندگي فردی و אجتماعي مردم برمي خيزد
در جامعه אيرאנ و به ويژה در مياנ زناנ אيرאנ كه پيש אز آנ وجوهي אز زندگي فردی و بازتاب 
ي אز زندگي אجتماعي رא تجربه كردה بودند، به شكل گيری جنبש  آנ در حوزها و عرصه ها

 نوع مدني در حكومت אسلامي و אتفاقًا در ستيز با آנ אنجاميدה אست؟ توجه به אيנ אمر چه
في  رא در مقابل نيروهای سياسي دمكرאت مخالف حكومت אسلامي قرאر دאدה و אز آنها چه  وظا

 نوع برخوردی رא مي طلبد؟
 

نيلوفر بيضايي ـ حكومت אسلامي ، يכ نظام توتاليتر אست، بديנ معنا كه علاوה بر عرصه ی       
ل אست       سياسي ، در تمام عرصه های زندگي فردی و אجتماعي، برאی خود حقاني            ولوژيכ قا ت אيد

خطرناكتريנ خصلت      .  و به خود حق دخالت در تمام حريمهای ديگر زندگي آحاد ملت رא مي دهد        
سلب هويت    . چنيנ حكومتهايي برאی يכ جامعه در خالي كردנ אنساנ אز هويت אنساني אש אست           

در خصوصي     سلب آزאدی אنتخاب אز فرد אست، حتي     . אز فرد אست و تبديل אو به تودה ی بيشكل  
بر چنيנ حكومتي    “ سلطانيسم “در אينجا بايد אشارה كنم كه نهادנ نام     (تريנ عرصه های زندگي    

مقاومتي كه در אعماق جامعه در אيנ بيست و هشت سال هموאرה در               ).  رא كاملا אنحرאفي مي دאنم     
נ   جرياנ بودה אست، عليرغم موفقيتهايي كه حكومت در אيנ زمينه دאشته אست، زناנ رא بدي             

ضرورت رساندה אست كه مي بايست مقاومتهای فردی رא به مقاومتهای جمعي بدل كنند، مقاومت                 
يا در هر  “  سوء אستفادה ی ضد אنقلاب “در آغاز אنقلاب به بهانه ی   . جمعي در دفاع אز حق فرديت 

مقطعي به بهانه אی وאدאر به سكوت شدند و بهای سنگيנ آנ رא با محدوديتها و ممنوعيتهای  
، אيנ אست كه در    )يا مي بايست گرفته باشند(درسي كه אز אيנ تجربه گرفتند . تر پردאختندبيش

در אيנ مسير هرگونه تلاש نيروهای سياسي برאی      . سطح אجتماع به طرح خوאسته يشاנ بپردאزند  
ولوژيכ خود، بهيچوجه قابل قبول نيست              .   אستفادה ی אبزאری אز جنبש مدني بنفع دريافتهای אيد



ولوژيכ، אنحصار              حمايت  אز אيנ جنبشها و تقويت آنها، دوری گزيدנ אز هژموني طلبيهای אيد
طلبي  و אلتزאم عملي به  كثرت گرאيي و حقوق بشر אز پيש شرطهای همرאهي و تقويت אيנ               

ولوژی تام گرאی حكومت ديني، تجهيز ما به فكر آزאديخوאهي              .   حركتهاست  برאی مقابله با אيد
عيנ حال نيروی سياسي دمكرאت، مي توאند در אيجاد אرتباط مياנ אيנ           در  .  يכ ضرورت אست   

جنبشها و وصل آنها به يكديگر حول محور دمكرאسي خوאهي، אعلاميه جهانشول حقوق بشر و     
همچنيנ خوאست جدאيي ديנ אز حكومت بعنوאנ يكي אز پايه אی تريנ پيש شرطهای رسيدנ به   

 . دمكرאسي بكوشد 
 
كه  بسيار » سلطانيسم« دو پرسש آخرم بپردאزم ميخوאستم در مورد معنای  ـ قبل אز אيנ كه به۵

جديد ـ كه بنا بر درכ ما بايد بيانگر يכ نظام » אيسم«אيנ ! غريب بنظر مي رسد بپرسم
همرאה با تركيبي אز ساختار نظام سياسي كهنه אی كه در »  אنديشگي در حوزה سياست باشد

ي«هماנ نظام فكری  و אز אبدאعات چه ! ـ نمي دאنيم چه صيغه جديدی אستميگنجد » قدما
 كساني אست و אصلًا به چه معناست؟ و شما چرא با אطلاق آנ به حكومت אسلامي مخالفيد؟

 
 وی برאی توضيح مدل .אستאز آثار ماكس وبر جامعه شناس آلماني  مفهومي برگرفته سلطانيسم، 
سلطانيسم אز نظر .  بهرה گرفتلطه ی موروثي يا سپاتريمونياليسم אز مفهومي به نام سلطانيسم

حاكميت سياسي سنتي אست كه در آנ يכ خاندאנ پادشاهي قدرت جابرאنه رא وبر، يكي אز אشكال 
 و دوسال پس אز مرگ وبر، كتابي تحت ۱۹۲۲در سال . ديوאني אعمال مي كند אز طريق دستگاה

رگيرندה ی بخشي אز نوشته های توسط همسر אو منتشر شد كه در ب“ جامعه و אقتصاد“عنوאנ 
در سالهای אخير، אطلاق وאژה ی . قديمي و ناكامل و بخشي אز نوشته های ديگر وبر אست

به حكومت אسلامي אيرאנ، با אتكا به نظريه ی وبر، نخست توسط سعيد حجارياנ و “ سلطانيسم“
امي مخالفم؟ چرא مנ با אطلاق אيנ وאژה به حكومت אسل. سپس توسط אكبر گنجي صورت گرفت

چوנ آנ رא با ساختار وאقعا موجود אيנ حكومت ناهمخوאנ، مخدوש و بهميנ . پاسخ سادה אست
شما وقتي در تعريف و شناخت مشخصات حكومتي كه . دليل نتيجه گيری رא نيز نادرست مي دאنم

ه ی رאה حلها نيز دچار خ طا خوאهيد با آנ روبروييد، به عمد يا به سهو، به بيرאهه برويد، در אرא
برאی مثال آقای حجارياנ نياز دאرد كه . شد و عدה אی رא نيز در אيנ خطا شريכ خوאهيد كرد

مطلقه אست تا نتيجه بگيرد كه با محدود كردנ ) رهبر(אثبات كند در حكومت ديني، حاكميت فرد 
 خود رא مورد نظر“ مشروطه خوאهي“مي توאנ به دمكرאسي رسيد و بتوאند تز “ فرد“אختيارאت אيנ 

 . به كرسي بنشاند
حكومتهای دمكرאتيכ، حكومتهای אتوريتر و حكومتهای : ما سه نوع حكومت در جهاנ دאريم 

در تعريف آقاياנ، حكومت אيرאנ جزو حكومتهای אتوريتر قرאر دאدה مي شود، كه אيנ . توتاليتر
ولوژ. אشتباה محض אست ی خاصي پيروی حكومتهای אتوريتر حكومتهای فردی هستند كه אز אيد

אيנ حكومتها خفقاנ אيجاد مي كنند، سركوب مي كنند، אما אگر در تنگنا يا در موضع . نمي كنند
حكومت پهلوی يا ديكتاتوری پينوشه . ضعف قرאر بگيرند، مي شود آنها رא به عقب نشيني وאدאشت

ای بارز حكومت אسلامي אما يכ حكومت توتاليتر با رگه ه. نمونه هايي אز אيנ دست هستند
وكرאتيכ  ) حكومتي كه پايه های قدرت سياسي در آנ برقوאنيנ و دستورهای ديني אستوאر אست(ت

ولوژيכ هستند كه با هدف ساختנ . אست “ אنساנ ديگر“حكومتهای توتاليتر، حكومتهايي אيد
ولوژيכ خود آمدה אند بهميנ دليل در كليه ی حريمهای فردی، אجتماعي، . منطبق بر אصول אيد

( و پروپاگاندא ) تقلب و فضاسازی(همچنيנ با مانيپولاسيوנ . ياسي و אقتصادی دخالت مي كنندس
ولوژی مورد نظر كه به نوعي مغزشويي منجر مي شود ) تبليغ و ترويج روزאنه و بي وقفه ی אيد

ولوژی رא به زندگي و אفكار مردم تزريق مي كنند و برאی رسيدנ به אيנ هدف אز بسيج تودה  אيد
ی هوאدאرאנ خود گرفته تا قانونگزאری، زور و فشا و سركوب كشتار گرفته تا سانسور و جلوگيری א

אز אطلاع رساني و همچنيנ كنترل مدאوم بر حيات فردی، אجتماعي، سياسي و אقتصادی، خلاصه 
ولوژی مورد نظر خود بهرה مي جويند حكومت توتاليتر، . אز هر אزאبزאری برאی تحكيم و تحميل אيد

ولوژی مورد نظر خود رא نه تنها در سطح جامعه ی  حكومتي جاנ سخت אست كه مي خوאهد אيد
در چنيנ حكومتي شما نمي توאنيد با حذف يכ جزء در كل . كند“ صادر“خود بلكه  به جهاנ 

در مورد אيرאנ ، بايد در نظر . تغيير אيجاد كنيد، بهميנ دليل چنيנ حكومتي אصلاح شدني نيست
حتي پس אز  مرگ  خميني بعنوאנ رهبر كاريسماتכ و بنيانگذאر نظام ، אيנ نظام بگيريم كه 

در چنيנ نظامي تمام אجزאء حتي با وجود تضاد منافع در مقاطعي، در . همچناנ پا بر جا ماند



يכ אركستر سازهای ناهمگوנ ، توאنسته אند سيستمي پايدאر بسازند بالاتريנ אرجحيت تمام آنها، 
ولوژيכ אست، به هر قيمتيحفظ و گسترש א چنيנ نظامي در كليت خود مانع . يנ نظام אيد

كسانيكه بدنبال لابي سازی با لايه . אساسي جامعه ی אيرאנ برאی رسيدנ به دمكرאسي אست
در . هايي אز אيנ نظام هستند، خود به نيروهای كمكي و אعتبار بخש به كل آנ بدل شدה אند

آقاياנ كه يכ نظام سنتي אست، مנ بر אيנ باورم كه “ لطانيسمس“پاياנ אضافه كنم كه بر خلاف 
אصولا بنيادگرאيي אسلامي كه خميني پايه ( نظام ديني حاكم بر אيرאנ يכ پديدה ی دورאנ مدرנ 

אست كه אز كليه ی אبزאر مدرנ برאی تحكيم پايه های ) گذאر موج جديد אوאخر قرנ بيستم آנ אست
 .نام نهادה אست“ فاشيسم قرנ بيست و يכ“زر بدرستي آנ رא خود سود مي جويد كه خانم شوאت

 
و אما نكاتي كه در عمق !  ـ אبتدא با عذر طولاني شدנ پرسشها به ضرورت طرح مقدماتي۶

پاسخهای شما نظر رא به خود جلب مي كند، אيנ אست كه مبارزאت אجتماعي אمروز אيرאנ بر 
مي אز هماנ آغاز אز مياנ بردה و لگدمال شد، بنياנ אصول אوليه אی كه توسط حكومتگرאנ אسلا

 .مبارزה برאی كسب آزאدی و دفاع אز فرديت و حقوق فردی: برمي خيزد
بنابر אيנ تشكل های گوناگوني كه אمروز در جامعه و در حوزה های مختلف فعاليتهای אجتماعي،  

ر אصالت و אستقلال پايه گذאری شدה و مي شوند، ـ אلبته فرض ب... سياسي، فرهنگي، אقتصادی و
آنهاست و در אينجا حيله ها و موאزی سازيهای رژيم و حوאشيש رא ناديدה مي گيريم ـ خود 

يا به عبارت ديگر يכ تشكل مدني خود در درجه نخست بايد پايبند . پاسدאر אيנ دو אصل هستند
 .اشد به حقوق مدني و אز جمله אحترאم به وجوה ديگر آزאدی و شخصيت אجتماعي אعضايש ب

علاوה بر אيנ تعبير אيנ دو אصل و رאبطه آנ با جنبש و نهادهای مدني ما رא به אيנ تعريف אز 
ق و گرאيشهای گوناگوني » فرد« مي رساند كه در زدگي وאقعي وجوה شخصيتي مختلف، علا

به عنوאנ . دאشته و بسته به حضور در حوزهای و عرصه های مختلف آنها رא دنبال مي كند
يכ زנ علاوה بر نفع گستردה אש در : مونه زناנ و تشكل های آنها رא در نظر بگيريمبهتريנ ن

مبارزה برאی كسب آزאدی زناנ و حقوق برאبر، مي توאند مثلًا در حوزה אقتصادی אز نظام אقتصادی 
يا . خاصي طرفدאری كند، يا ضمנ دفاع אز دمكرאسي אز شكل نظام سياسي خاصي حمايت نمايد

ي ـ אيנ نمونه ها אز آنجا برجسته و بارز هستند نمونه بارز د يگر دאنشجوةياנ و جنبש دאنشجو
چوנ در مبارزה با رژيم אسلامي در صف אول دفاع אز آزאدی قرאر دאرند ـ مي دאنيم تشكل های 
ي  ي در مرאحل پيشرفت مبارزה برאی آزאدی در جامعه بتدريج با بحرאנ و جدא אسلامي دאنشجو

 بسياری אز دאنشجوياנ دگرאنديש ديگر به אجبار رفتار אسلامي و طرح مطالبات چوנ. روبرو شدند
برאی بسياری אز » دفتر تحكيم«ظاهرًא در هماנ . تنها در چهارچوب نظام אسلامي تנ نمي دאدند

دאنشجوياנ وאژה אسلامي پشتبند، بيشتر يכ پوشש אمنيتي و  خطر אز دست رفتנ אمكاנ فعاليت 
 . هويتيبلكل אست، نه نماد

אيנ نمونه ها نشاנ مي دهند كه אفرאد در تشكل های مدني حضور مي يابند تا אز خوאست معيني 
بصورت جمعي و متشكل دفاع كنند، آנ رא با قدرت جمعي بدست آورند و يا به אهرم برאی فشار 

به אيנ ترتيب پرسש אينجاست كه چنيנ حضوری در يכ . ثری بر سياستهای رژيم بدل شوند�م
ثير �كل خاص آيا مي توאند وجوה ديگر شخصيتي فرد رא در حوزה های ديگر زندگي تحت تتش

قرאر دאدה و אز مياנ ببرد؟ بازهم به عنوאנ نمونه مورد مشخص بحث ما يعني جنبש و تشكل 
های زناנ؛ يכ زנ برאی אيנ كه אز حقوق خود به عنوאנ زנ دفاع كند و برאی تضميנ بيشتر 

אנ، دخترאנ و مادرאנ حقوقي خود حاضر مي شود خود رא متشكل سازد، آيا پيشبرد آנ با خوאهر
 بايد مثلًا حتمًا كمونيست باشد، يا طرفدאر نظام پادشاهي يا جمهوری؟

 
جنبש و تشكل های مدني كه برאی طرح خوאسته های مشخص تشكيل مي شوند ، تنها زماني معنا    

 نظر אز باور سياسي و אختلاف نظرهای         پيدא مي كنند كه تمام شركت كنندگاנ درآنها صرف   
خوشبختانه بسياری אز      .  سياسي  برאی طرح אيנ خوאسته های مشخص در كنار يكديگر قرאر بگيرند           

فعاليנ دאخل و بخشي אز فعاليנ خارج אز كشور به אيנ آگاهي رسيدה אند و شوربختانه بخש           
در   . خود رא برאفرאزند   “   پرچم “تا ديگری همچناנ مي خوאهند אز אيנ حركتهای مدني אستفادה كنند       

همانطور كه در پاسخ سوאل پيشيנ به       .  אينجا توجه شما رא به אيנ نكته ی مركزی جلب مي كنم        
نقطه    . تفضيل توضيح دאدم، نظام توتاليتر ديني بر نفي فرديت، هويت و آزאدی فردی אستوאر אست         

ليبرאليسم بعنوאנ يכ دستگاה در אينجا منظور مנ  . ی مقابل توتاليتاريسم، ليبرאليسم אست   
אقتصادی نيست، بلكه بعنوאנ مركزی تريנ محمل دفاع אز فرديت ، آزאدی و مقابله با خشونت        



אعلاميه ی جهاني حقوق بشر، بعنوאנ مانيفست و سر فصل مورد توאفق همه ی ما برگرفته              .  אست
 با حكومت ديني، در     مرحله ی مبارزה ی ما و مهمتريנ سلاح ما در مبارزה    . אز هميנ فكر אست

دفاع ماست אز حق فرديت، حق دگرאنديشي و دگر باشي و مبارزה برאی آزאدی، آزאدی و باز هم      
مسلم אست كه در چنيנ مسيری،      . אينها پايه אی تريנ مبناهای مبارزאت زناנ ما نيز هست         .  آزאدی

 فعاليנ אز אيנ     تشكلهای مدني، خود بعنوאנ نمونه ها و مدلهايي عمل مي كنند كه ميزאנ درכ   
   .مهم رא بازتاب مي دهد  

 
 ـ אخيرًא به قصد אنجام مصاحبه אی به אسناد يכ گروה جمهوريخوאה تشكيل شدה در خارج كشور ۷

در آנ مصوبات به אهدאف تعييנ شدה אيנ گروה در قبال . و بر محور جمهوريخوאهي مرאجعه كردم
ف אعضای خود אيנ گروה جمهوريخو. جنبש مدني در دאخل אيנ برخوردم אה در آנ אسناد אز وظا

مي دאند كه در تشكل های مدني و جنبש مدني مردم אيرאנ حضور يافته אز آنها حمايت كردה و 
و » تقويت جمهوريخوאهي«زمينه ديگر كار و تلاש تعييנ شدة אيנ אعضا . آنها رא تقويت كنند

 . آنستتقويت طرفدאری אز شكل نظام جمهوری در جنبש مدني و تشكلهای 
אلبته ترديدی نيست كه جلوی هيچ تلاشي رא ـ تا وقتي به ياری قلم و بياנ و كلام صورت مي 

در אينجا نگاה ما به . گيرد و نه با خشونت و زور پول و قدرت ـ نمي توאנ و نبايد مسدود كرد
 אيנ אهدאف تعييנ شدה به نظر مي رسد به عبارتي אز هماנ نوع رفتارهای. عمق فكر آنهاست

ولوژيכ אست אما אينبار با ظاهری آرאسته و دمكرאتيכ در گذشته אفرאد . (گذشته سازمانهای אيد
ولوژيכ در مثلًا سنديكاههای  سازمانهای كمونيستي و אحتمالًا ساير سازمانهای سياسي אيد
 كارگری يا كانوנ نويسندگاנ وאرد مي شدند تا هژموني خود رא אعمال نمايند و آنها رא به אبزאر

آيا بر بستر چنيנ نگرشي  و ورود به سازمانهای مدني عملًا به معنای .) سياسي خود بدل نمايند
زيرپا نهادנ אصل چندگانگي و روح دمكرאتيכ ماهوی אيנ جنبש و تشكل ها אز پيש نيست؟ آيا 

در چنيנ تفكری عملًا به تفرقه و پرאكندگي و אتميزה شدנ אفرאدی كه ميل به مبارزה سازمانيافته 
  زمينه אی دאرند، كه بسيار אصولي و مدرנ אست، نخوאهد אنجاميد؟

  
بديנ معنا كه نظام جمهوری رא برאی آيندה ی אيرאנ نظام        .   ببينيد، مנ خود يכ جمهوريخوאهم 

אما همانطور كه بارها نيز گفته אم ، خوאهاנ يכ جمهوری با محتوאی             . مناسب تری مي دאنم   
صرف جمهوريخوאה بودנ مנ،    . با جدאيي كامل ديנ אز حكومت هستمدمكرאتيכ، پلورאليستي وتوאم  

مנ بعنوאנ يכ جمهوريخوאה بايد بتوאنم به אيנ  . دمكرאسي خوאה بودנ مנ رא بازتاب نمي دهد  
مردم بفهمانم كه تفاوت جمهوری مورد نظر مנ با جمهوری אسلامي كه يכ نظام جمهوری אست و       

پس אينجاست     .  ديكتاتوری در قالب جمهوری در چيست       يا با جمهوری سوريه يا ساير كشورهای       
كه نه فرم و ظرف مورد نظر مנ، بلكه محتوאی نظام سياسي مورد نظر مנ אست كه مركزيت مي                  

 سال پيש برאفتاد در جنگ نيسيتيم كه بخوאهيم با        ۲۵ما אمروز با نظام سلطنتي كه      . يابد
تقابل ما אمروز با نظام توتاليتر   . ه كنيمאستفادה אز جمهوريخوאهي، نقطه ی مقابل آנ رא برجست 

همانطور كه   . ديني אست كه در شكل جمهوری، آنهم אز نوع אسلامي אש بر آנ مملكت حاكم אست      
پيש אز אيנ نيز אشارה كردم ، تقابل ما با نظامي אست كه بافرديت ، هويت فردی و در نتيجه        

سكولار ما אمروز تنها در صورتي مي      مبارزה ی دمكرאسي خوאهانه و   . אنساني ما سر جنگ دאرد  
مبارزה ی فرقه אی و אرאدה گرאيي و       . توאند موفق باشد كه مبارزה אی در سطح ملي باشد   

אيנ نكته אی אست كه مנ    . אنحصارطلبي ما بزرگتريנ صدمه رא به جمهوريخوאهي ما خوאهد زد       
و شدה אم كه گويا אز   بارها تلاש كردה אم روشנ كنم و به אنحاء گوناگوנ با אيנ تهمت روبر   

كه “ مبارزيني“برאی خودم و برאی  . دفاع مي كنم و مנ אز אيנ بابت بسيار متاسفم “ سلطنت“
عليرغم אدعاهايشاנ كوچكتريנ نشانه אی אز تجديد نظر در نحوה ی نگرש و برخورد با        

 كه אيנ همچنيנ بايد אشارה كنم .   در آنها نمي توאנ يافت“ سياה و سفيد“دگرאنديש و با تفكر  
دوآليسم فكری در همه ی طيفهای سياسي ما همچناנ وجود دאرد و نه تنها در مياנ    

 .  جمهوريخوאهاנ
به باور مנ آנ دورה كه برאی مثال تودה אيها مي رفتند و با درست كردנ        .  بازگردم به پرسש شما    

در حقيقت   كلاسهای گلدوزی و خياطي مي خوאستند به تهيدستاנ آگاهي طبقاتي بدهند و אلبته     
ديدנ مردم אست و هر كسي كه  “  صغير“אيנ نوع تفكر، بنوعي  . كنند، گذشته אست“ عضوگيری“

حس كند گروهي مي خوאهد بطريق غير مستقيم روی אو تاثير بگذאرد و وی رא با خود همسو كند،  
ل  אلبته אيנ بديנ معنا نيست كه يכ تشك  . بجای אيجاد سمپاتي، بيشتر آنتي پاتي אيجاد مي كند   



جمهوريخوאה نمي بايست خوאست خود رא در سطح جامعه مطرح كند، אما אگر يכ جمهوريخوאה                
بخوאهد אز جمهوريخوאهي خود يכ جهاנ بيني بسازد و مثلا بگويد آزאدی زנ تنها در يכ نظام     
جمهوری تاميנ خوאهد شد، אيנ يכ دروغ وعوאم فريبي محض אست و در مورد هر طيف فكری ديگر           

زني كه در نظام حقوقي وحقيقي אسلامي مورد غير אنساني تريנ تبعيضها              .  كندنيز صدق مي 
قرאر مي گيرد، صرف نظر אز אينكه جمهوريخوאה باشد يا مشروطه خوאה، كمونيست باشد يا               

وقتي در يכ   . سوسياليست، فقير باشد يا غني، אز حقوق אنساني خود بعنوאנ يכ زנ محروم אست      
 تبعيض شركت مي كند، هيچكس نمي توאند אو رא حذف كند يا به       حركت مدني برאی אعترאض به   

هر گونه تلاشي   . אيנ אست مفهوم جنبש مدني  .  هر دليلي אز حق شركت در אيנ حركت محروم كند   
برאی گروهي كردנ و אنحصاری كردנ و حذف صدאها אز حركتهای مدني، نوعي همسويي با               

ولوژی حاكم אست   تنها در אيנ صورت  .  حضور ديگری نيست حضور هيچكس به معنای نفي  . אيد
باز هم تاكيد مي كنم كه نقطه ی  . אست كه درכ مفهوم جنبشهای مدرנ אجتماعي ممكנ مي شود 

مقابل توتاليتاريسم ديني، آزאديخوאهي و طرح خوאست جدאيي ديנ אز حكومت و دمكرאسي خوאهي          
جنبש ملي مي توאند شكل  تنها با به هم پيوستנ جنبشهای مدرנ אجتماعي אست كه يכ       . אست

 .بگيرد و برאی درכ אيנ ضرورت، لازم אست تا خود رא אز سايه روشنهای فكر توتاليتر رها كنيم            
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


