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 نيلوفر بيضايي

به سالگرد حضور پر شور ميليوנ ها אيرאني در خياباנ های אيرאנ برאی אعترאض به كودتای              
 . אنتخاباتي و به אستبدאد ديني نزديכ مي شويم 

نوشتم كه در אنتخاباتي كه با هيچ معيار אستاندאرد جهاني همخوאني      " مנ و אنتخابات  "در مقاله 
ديني آغاز و به سر ديگر آנ ختم مي شود،       ندאرد و عرصه حضور كانديدאهايש אز يכ سر حكومت        

نوشتم كه   . نوشتم كه تحت هميנ شرאيط نيز אمكاנ عدم تقلب تقريبا صفر אست . شركت نمي كنم
حكومت אسلامي عليرغم אينكه با سركوب وאرعاب مخالفيנ رא به سكوت وא مي دאرد، به نمايש       

اج אست و هميנ دليلي مي توאند    و حمايت مردم אز بازی های אنتخاباتي אש محت      " قدرت مردمي "
 . باشد برאی همسويي نكردנ با آنچه نتيجه אש אز پيש مشخص אست      

ملتي كه אينبار باز با    . אز صدאی אقتدאر ملت سخנ گفتم  "  مנ پس אز אنتخابات  "چندی بعد در 
אعتماد به كساني كه گماנ مي كنند دمكرאسي אز صندوق رאی حكومت ديني بيروנ خوאهد آمد،   

به شركت در אنتخابات رא گرفته بود و مي ديد كه چگونه حاكماנ אز حضورש به غير             تصميم 
ملتي كه به     . אنساني تريנ شكل ممكנ سود جستند و אز حضورש برאی אنكار وجودש بهرה بردند          

 . خياباנ آمد تا بگويد كه هست و بيشمار אست  

سي و يכ سال تجربه پشت سر نهادה و هر  . يנ ملت ديگر آנ ملت سي و يכ سال پيש نيستא
چند آموخته در روزمرگي و برאی گذرאנ زندگي بنوعي با حاكماנ كنار بيايد، אما به تعدאد        
كساني كه אز جنس حاكماנ نيستند، نفي خشونت بي حد و مرز خشכ مغزאني אست كه كليد              

ندנ دگر אنديש در دست خويש مي بينند و كشتנ مخالف رא نه قتل،     بهشت رא با به قتل رسا
وجود אيנ كساנ، אنكار تכ تכ قوאنيנ، آدאب و مناسباتي ست          . بلكه אنجام تكليف אلهي مي دאنند    

 .كه حاكماנ با אستفادה אز سيستم مغزشويي خوאسته אند به אيנ ملت تزريق كنند       

ي كه خوאهاנ تحول و پيشرفت אست، אعترאف مي كنم    אمروز در آستانه سالگرد حضور پر شكوה ملت   
فكر  . كه مנ نيز چوנ بسيارאנ ديگر قدرت حكومت ديني رא بسيار بيש אز آنچه هست، ديدה بودم     

مي كردم با توجه به سركوب سيستماتيכ سي و يכ ساله و با وجود تمام אبزאرهای آموزشي،                  
אה، رويای حضور ميليوني مردم معترض     فرهنگي، سياسي و אقتصادی در دست حاكميت تماميت خو  

 .. .אما شد . تا دهه ها به وאقعيت تبديل نخوאهد شد 

دستگاה تبليغاتي حكومت توאنسته بود مخالفي چوנ مנ رא نيز به باور به بي حد و حصری        
با وجود تمام אبزאرهايي    " قدرت"قدرتש مجبور كند، אما حضور ميليوني مردم نشاנ دאد كه אيנ    

 . اكميت אست، چقدر پوشالي אست    كه در دست ح 

در سال های دهه شصت در אقليت بودند، אمروز به אكثريتي           ديدم به چشم كه تحول خوאهاني كه   
تبديل شدה אند كه توאنسته بسياری אز مدאفعاנ ديروزيנ حكومت אسلامي رא نيز با خود همرאה           

 .كند

ايد بتوאנ گفت بزرگتريנ جابجايي تاريخ אيرאנ در مياנ نيروهای אجتماعي אمروز دאرد در       ش
آנ אكثريتي كه به دنبال فتوאی فلاנ روحاني و دستورאت فلاנ         . مقابل چشماנ ما صورت مي گيرد   

.   رهبر فرهمند، همه چيز رא در بست مي پذيرفت يا نفي مي كرد، ديگر وجود خارجي ندאرد 



جابجايي و تحولي كه در دروנ خود مذهبي ها در حال صورت گرفتנ אست، אمری غير قابل אنكار                 
 . אست

אנ تقسيم אنساנ و عالم به خوب مطلق و بد مطلق در   دورאנ جزم گرאيي و خشכ אنديشي، دور 
دورאנ كاوש אست در چرאيي آنچه كه           .  دورאנ، دورאנ شכ و پرسש و جستجوست         . حال گذر אست  

خود در אيجادש سهم دאشته אيم و دورאנ تلاש אست برאی گذאر بي خشونت אز يكي אز سخت تريנ     
  ۵۷رس هايي אز אنقلاب مشروطه و אنقلاب     אيנ گذאر با گرفتנ د  . آزموנ های تاريخي ملتي بزرگ   

و با تجربه سي يכ سال زندگي تحت حاكميت تركيبي ناموزوנ، متضاد، نابهنگام و نامبارכ در            
 . تاريخ ما به نام جمهوری אسلامي ممكנ مي شود   

باز فرزندאنש رא       . אمروز كه אيנ مطلب رא مي نويسم، ملت ما در شوكي ديگر به سر مي برد       
 خردאد   ۲۲אما جنبشي كه در  . ندאנ אندאختند، باز مي كشند و به سكوت وא مي دאرند    كشتند و به ز

سال گذشته به يכ جنبש همگاني تبديل شد، جدא אز אسامي و رنگ ها، جنبشي ست كه فرو            
جنبש אكثريتي אست كه خوאهاנ فضای تنفس، آزאدی و دمكرאسي אست، در برאبر          . نخوאهد نشست

ي شود با אستفادה אز حربه های صد و پنجاה ساله و با سركوب و              אقليتي كه گماנ مي كند م  
شستشوی مغزی و كشتار بر مردمي حكومت كرد كه אمروز بسيار אز حاكماנ خود جلوترند و بال            
آرزوهايشاנ بر فرאز تمام אيנ سرزميנ گستردה شدה אست؛ آرزوهايي كه אگر روزی دست نيافتني               

لي آگاה و با نگاה به شكنندگي حاكميتي كه אز دروנ فرو مي        به نظر مي رسيد، אمروز با وجود نس   
  .ريزد، אز هر زماנ ديگر بدست آوردني تر شدה אست     
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