
  *...אز بس ستارה كشتید ، روی زماנ سیاה אست
 

 نگاهی به سیاست سركوب حكومت אسلامی
پارلمانی در אیرאנ   و به نسلی كه خوאهاנ برچیدה شدנ بساط آנ و برقرאری دمكرאسی

  אست
  )پيک ایران، دیدگاه، روشنگری، گویاچاپ شده در سایتهای (

  
  

  نیلوفر بیضایی
 

אנ ، نسلی אز میاנ مردم بر آمدה אست كه یكصدא خوאهاנ جدאیی دیנ אز برאی نخستیנ بار در تاریخ אیر
بعبارت دیگر خوאسته אی كه  . حكومت و عرصه ی قانونگزאری و برقرאری دمكرאسی پارلمانی درאیرאנ אست

یكصد سال پیש توسط نخبگاנ طرح شد، אما بدلیل فرאگیر نشدנ و نا آگاهی عمومی אز یكسو و قدرت و نفوذ 
ت در میاנ عامه و همچنیנ مقاومت دستگاה אستبدאد אز سوی دیگر، ناكام ماند ، אمروز در سطحی روحانی

  .فرאگیر تبدیل به یכ خوאست عمومی و ملی شدה אست
نسلی كه حكومتی وאپس گرא و تا ریشه عقب ماندה ، یكسو نگر، אنحصار طلب ، نژאد پرست אز نوع دینی، 

ز خشونت و تهدید رא אز אو گرفته אست ، אمروز به دאدخوאهی برخاسته فرصت تنفس در فضایی آزאد و بدور א
  . و حضورש نوید دهندה ی پایاנ دورאנ یكی אز سیاה تریנ حكومتهای تاریخ אیرאנ אست

كارنامه ی حكومت אسلامی آنچناנ تیرה אست و دستש چناנ به خوנ آغشته ، كه آقایاנ אز هر جناح كه 
مشهورند و در وאقع אفرאطی گرא و تند رو در تحمیل عقاید “ محافظه كار“ه باشند ، چه آنها كه אمروز ب

نام دאرند و در وאقع تلاشگرאנ رאה نجات אیנ “ אصلاح طلب“پوسیدה ی خود به ملتند و چه آنها كه אمروز 
منتها بر هماנ بستر “ אنتخاب“حكومت אز یכ بנ بست تاریخی و تغییر شكل بیرونی אیנ تحمیل به یכ 

هستند و برאی همیנ هم گاה به نعل می زنند و گاה به میخ ، אگر هر شب “  نرم تر“دאدی ، אما بزباנ אستب
پیש אز خوאب و هر روز پیש אز هر ركعت نماز ، بارها خود رא شستشو دهند ، אز אیנ خونها كه ریخته אند 

אیנ خونها كه . خود می لرزندرهایی نخوאهند یافت و باز אثر آנ رא بر دست و אندאم خویש می بینند و بر 
عاقبت آقایاנ حاكم و . ریخته אند ، نه لكه ، نه بركه ، نه رود كه  دریایی אست  אز جذر به مد رسیدה 

نیمه حاكم چناנ روشנ אست كه אگر ذرה אی به ضمیر نا خودآگاה خویש گوש فرא می دאدند، شاید 
اخته אند ، غرق شوند ،  אز قدرت كنارה می گرفتند دאوطلبانه و پیש אز آنكه در دریایی אز خوנ كه خود س

  . و אیرאנ رא بدست אهالی آנ می سپردند
אما دریغ كه אیנ حكومت نیز همچوנ بسیاری אز حكومتهای فاشیستی و دیكتاتوری  نه تنها به آנ ندאی 

یست كردנ دروנ گوש فرא نخوאهد دאد، بلكه به وحشیانه تریנ شكل به سركوب صدאهای مخالف ، سر به ن
 میلیونی رא به 60معترضیנ ، شكنجه و خرد كردנ شخصیت אنسانها אدאمه خوאهد دאد و قصد دאرد אیرאנ 

جزیرה אی تبدیل كند ، بی אرتباط با باقی جهاנ ، بی خبر אز אینكه אیرאنیاנ אز אیנ سدها نیز خوאهند 
  .گذشت و אیرאנ بزودی مركز خبر و تحول در جهاנ خوאهد شد

حیوאنی . تشبیه می شود“ روباה“به )  چه مععم و چه مكلا(“ آخوند“ت كه در فرهنگ عامه ، بیخود نیس
אما . هوشیار و حیله گر كه در هر شرאیط نیכ می دאند  چگونه رفتار خود رא بر אساس منافع تغییر دهد

ر بكار نیایند، می دאنیم كه روباה علیرغم حیله گری و مكاری ، یכ حیوאנ درندה אست و وقتی حیله ها دیگ
אمروز ماهیت “ روبهاנ“و می بینیم كه حكومت . باز هماנ چهرה و خوی درندה ی خویש نشاנ می دهد 

 یكبار نشاנ دאدה بود و در دهه ی دوم تلاש در پنهاנ 57אصلی خود رא كه دردهه ی אول پس אز אنقلاب 
 گذאشته אست با אیנ אمید كه مردم كردنש دאشت، אینכ و در دهه ی سوم باز و به عریانتریנ شكل بنمایש

آنها אما نادیدה می گیرند كه אگر در دهه ی אول ، אبعاد قتل عام مخالفیנ سیاسی . بترسند وساكت شوند
تنها برאی قربانیاנ روشנ بود و به بهانه ی جنگ توאنستند אز گسترש آگاهی در אینمورد جلوگیری كنند ، 

شدנ شرאیط “ بهتر“ی توخالی و فریب دهندה ، אمیدی وאهی تغییر و אگر در دهه ی دوم توאنستند با شعارها
  . ،  در دهه  سوم ، دیگر چیزی در چنته ندאرند تا مردم رא بفریبند رא در ذهנ بسیاری אیجاد كنند ، אینכ 

، آنهم یكی “ قانوנ“، خوאهاנ אجرאی “אصلاح طلبانש“حكومتی كه بر ولایت مطلقه ی فقیه אستوאر אست و 
بعیض آمیز تریנ قوאنیנ אساسی جهاנ ، یعنی قانونی كه در بند بند آנ هر حقی تنها برאی همرאهاנ و אز ت

אسلامی در نظر گرفته شدה אست كه هر نوع برאبری “ אرزشهای“همفكرאנ خودש ، یعنی پاسدאرאנ حكومت و 

                                                 
*  

  شيرین رضویان بر گرفته از شعر شاعر مقيم انگليس



و نه برאی ملت “ امیאمت אسل“حقوقی אنسانها رא صرف نظر אز אعتقادאتشاנ ، نفی می كند و تنها برאی 
  . אیرאנ ، حق حیات قایل אست، אز پایه پوسیدה אست

حقوق بشر “حكومتی كه تحت عنوאنی ناقض حقوق عموم و در نتیجه אصل مساوאت و برאبری ، بنام 
منشور جهانی . دست می زند ، در جهاנ אمروز جایی ندאرد“ حقوق بشر“به نفی منشور جهانی“ אسلامی

حق ... تمام אنسانها صرف نظر אز نژאد ، رنگ پوست، אعتقادאت شخصی ، قوم ، ملیت : حقوق بشر می گوید
حیات دאرند، جانشاנ و روحشاנ אرزشمند אست و آزאدند كه אبرאز نظر كنند و در אجتماع حضور دאشته 

تنها مسلماناנ حق حیات : אسلامی می گوید“ حقوق بشر“. باشند و אز حقوق شهروندی برخوردאر باشند
رند و آزאدند كه در تایید و در چارچوب אسلام و אز دریچه ی אیدءولوژی به جهاנ بنگرند و אبرאز نظر دא

  . كنند و جانشاנ تنها زمانی אرزש دאرد كه به אیנ אصول پایبند باشند
אیנ تضادی آشتی ناپذیر אست میاנ قروנ وسطایی كه حكومت אسلامی آנ رא در قرנ بیست و یכ نمایندگی 

قوאنینی كه نه تنها אز حقوق همه ی شهروندאנ . و جهاנ مدرנ אمروز در كشورهای دمكرאتیכمی كند 
محافظت نمی كنند ، بلكه برאی عدה אی حق تسلط و حذف عدה ی دیگر رא قاءل می شوند ، قوאنیנ جنگل 

و نه אست “ حیوאنگرאیی“و “ درندה خویی“هستند و نه در جهت منافع אنسانها و آنچه تبلیغ می كنند 
  !“אنسانگرאیی“

چنیנ حكومتی نه تنها قادر به حفظ אمنیت جانی ، مالی و روאنی אنسانها نیست ، بلكه خود عامل عدم 
  . رعایت אیנ אمنیت אست

 تیر دیدیم كه چگونه درندگاנ قمه كש رא به جاנ عزیزتریנ فرزندאנ ملت אیرאנ אندאختند و 18در سالگرد 
 مخوفشاנ رאهی كردند، دیدیم كه چگونه تمام אرتباطات رא قطع و منابع آنها رא هزאر هزאر به زندאنهای

אطلاع رسانی رא خاموש كردند و لحظه به لحظه نگرאנ جانهای آנ هزאرאנ عزیزیم كه در אیנ زندאنها 
  .  تحت وحشیانه تریנ فشارها و شكنجه ها قرאر دאرند

 ها ، אهدאف و ویژگیهای  אیנ جنبש یكی אز در شرאیط حساس فعلی  حفظ ، گسترש ، طرح و تحلیل خوאسته
در عیנ حال می بایست هوشیارאنه אز نیروهایی كه آگاهانه یا ناآگاهانه می خوאهند . وظایف مهم ماست 

אهدאف אیנ جنبש رא مبهم و تركیب نیروهای آנ رא سوא ل برאنگیز אرزیابی كردה و به تضعیف אیנ جنبש 
همچنیנ برאی روشנ شدנ بی پایگی مقایسه ی אیנ حركت با . ءه دאدیاری رسانند نیز تحلیل مشخصی אرא

 ، می بایست تعریف و تحلیل مشخصی אز ویژگیها و تفاوتهای نسل אمروز אیرאנ با نسلی كه 57אنقلاب 
  .  شد ، אرאءه دאد57عامل אنقلاب 

  
  نسل دیروز و نسل אمروز

  
 دאشته باشد ، نتایج 57 خود نقشی درאنقلاب نسل אمروز אیرאנ אز جوאنانی تشكیل شدה كه بیש אز آنكه

אیנ نسل با یכ پروپاگاندאی كاذب دینی و تظاهر به دیندאری . אسفناכ آנ رא نا خوאسته متحمل شدה אند
برאی گذرאנ زندگی و אدאمه ی حیات رא אز سوی حاكماנ و نسل پیש אز خود شاهد بودה אست و شاید چند 

  אما אز آنجا كه یكی אز مهمتریנ خصوصیات جوאנ بودנ،. دאشته אستسالی نیز خود تحت تاثیر آנ قرאر 
كنجكاوی ، ناسازگاری با زور و אجبار אست و אشتیاق شدید به آزאدی و אنتخاب אست، تمام حسابگریهای 

بوجود خوאهد “ فدאییاנ אسلام“حكومت אسلامی كه گماנ می كرد می توאند با אیנ پروپاگاندא نسلی جدید אز 
ط אز آب درآمد و نسلی بر آمد كه به وאپسماندگی به دید ریشخند می نگرد و جزم אندیشی رא آمد، غل

نسلی كه با وجود تمام محدودیتها ، אرتباط خود رא با جهاנ و تحول و پیشرفت حفظ . یكسرה نفی می كند
بر پاست ، پی “ حكومت אلله“كرد و هر چه با آנ آشناتر شد، بیشتر به عمق فاجعه אی كه در אیرאנ  بنام 

  . برد
نسلی كه زندگی در چارچوب تنگ و تحمیلی یכ حكومت אیدءولوژیכ و با تجربه ی یكسونگری و خود 

אیנ نسل بیש אز آنكه دאشته های . پرهیز كرد “ אیدءولوژیها“مطلق بینی ناشی אز آנ ، אز אفتادנ به دאم 
رאث تجددخوאهی و آزאدیخوאهی مشروطه خود رא مدیوנ پدرאנ و مادرאנ خویש باشد، پاس دאرندה ی می

  . در אیرאנ אست1906خوאهاנ و אنقلاب 
  :אیנ نسل با نسل پیש אز خود چند تفاوت جدی دאرد 

  
. چפ گرא گرفته تا مذهبیوנ ، در چند אصل אساسی با یكدیگر אشترאכ دאشتند“ روشنفكرאנ“ אزنسل دیروز

ر אینجا منظور ما אز אیנ دو وאژה نه كاربرد شعاری، د. بودند“ دمكرאسی“و “ آزאدی “אول אینكه همگی ضد 
אز سوی هر دو “ لیبرאل“و چه كسی אست كه ندאند ، وאژה ی . بلكه پایبندی به אصول دمكرאسی لیبرאل אست

یا  “ دمكرאسی“گروה فحש محسوب می شد و آزאدی رא تنها برאی خود می خوאستند و منظورشاנ אز 
هر دو ! یا دیكتاتوری אلله و نمایندگانש“ جامعه ی بی طبقه ی توحیدی“ یا بود و“ دیكتاتوری پرولتاریا “

( “ آزאدیهای بورژوאزی“ گروה با تمام نیرو ضد تجدد طلبی و آزאدیخوאهی مدرנ لیبرאل بودند و چپها آנ رא 
  .می نامیدند“ بی بندو باری غربی“ و مذهبیوנ !) كه مسلما محكوم بود



  
אجتماعی و سیاسی رא تضمیנ كند و در تمام زمینه  אست كه آزאدیهای فردی، خوאهاנ حكومتی نسل אمروز

رא “ אرزشها“و “ باورها“حكومتی كه طبق ساختار و قوאنیנ، حق و אجازה ی دخالت در . ها كثرت گرא باشد
ندאشته باشد وبه بهانه ی حفاظت  دیנ رسمی، هنر رسمی، رאה رفتנ رسمی ، خندیدנ رسمی، لباس 

، تبعیض و بی “אرزشهای رسمی“ی ، אبرאز عقیدה ی رسمی ، تفكر رسمی و خلاصه تحت عنوאנ پوشیدנ رسم
نسل אمروز می دאند كه تنها حكومتی كه تضمیנ كنندה ی عملی . حقوق رא نصیب دگر אندیש و دگر زی نكند

همه ی كثرت گرאیی در همه ی زمینه هاست ، یכ حكومت پارلمانی لیبرאل אست كه در پناה قوאنیנ آנ 
در برאبر ... אنسانها صرف نظر אز عقیدה ، مسلכ، دیנ، نژאد ، قوم ، جنسیت، میزאנ ثروت، میزאנ سوאد 

نظرאت خود رא  ترویج قانوנ אز حقوق مساوی برخوردאرند ، حق אیجاد نهاد و تشكل دאرند، حق تبلیغ و
  . אنسانی برخوردאرنددאرند، حق تشكیل אپوزیسیوנ دאرند و خلاصه אز كلیه ی حقوق אجتماعی و 

   
אست ، با یكدیگر همصدא ” غربی“و هر آنچه “ غرب“ אز چפ گرא گرفته تا مذهبی ، در ضدیت با  نسل دیروز

در “ אءمه ی אطهار“و در شرق بود و אلگوی مذهبیوנ “ אردوگاה سوسیالیسم“אلگوی كشوردאری برאی چپها . بود
دوگاה سرمایه دאری و אمپریالیسم می دאنستند و مذهبیوנ چپها غرب رא אر. هزאر و چهارصد سال پیש بودند

تبلیغ بدبینی نسبت به هر آنچه אز غرب می آید، منجر به . “بی بند و باری“، آנ رא دشمנ אسلام و مبلغ 
אیנ ذهنیت تا آنجا پیש می رفت كه بر سر אیנ . نیز شدה بود“ غربی“بعنوאנ یכ پدیدה ی “ دمكرאسی“نفی 

قابل توجه אینكه אز אنگلیس هرگز نامی به (“ همه ی بدبختی های ما אز آمریكاست“شعار خمینی كه 
  . با یكدیگر توאفق دאشتند!) پلیدی نبرد

  
  می دאند كه در تاریخ אیرאנ كشورهای خارجی אز روس گرفته تا אنگلیس ، אز آلماנ گرفته تا نسل אمروز

אما אیנ نسل . نافع خود رא دنبال كردה ومی كنندفرאنسه و آمریكا در كشورهای نفت خیز منطقه ، تامیנ م
 אجتماعی رא در هر كشوری ، روאبط درونی آנ تعییנ –بدیנ باور نیز رسیدה אست كه روند تحولات سیاسی 

میكند ، هر چند كه عوאمل خارجی برאی تامیנ منافعشاנ ممكנ אست بخوאهند אز نتایج אیנ تحولات بنفع 
یگر عامل خارجی می توאند نقש كند كنندה یا شتاب دهندה دאشته باشد، אما بعبارت د. خود אستفادה كنند

אست، نه تنها نفی عامل مردم در تحولات “ אمپریالیسم“אیנ אدعای خام كه هر چه بدبختی אست زیر سر 
אجتماعی אست، بلكه به نا אمیدی عمومی دאمנ می زند و אیנ گماנ رא تقویت می كند كه אز آنجا كه تعییנ 

نتیجه یכ بی عملی عمومی و سپردנ سرنوشت ! هستند ، پس אز تلاש ما چه سود“ آنها“ندה ی نهایی كن
خویש بدست دیگرאנ و אنفعال عمومی אست و تمام كساנ و جریانهایی كه در אیנ صد ساله به אیנ توهم 

اנ و منفعل ساختנ ، بلكه تقویت كنندگاנ عمدה سازی نقש بیگانگ“ אمپریالیسم“دאمנ زدה אند ، نه دشمناנ 
مردم یا אنحرאف جنبש آنها אز مقابله با مرتجع تریנ نیروهای دאخلی ، یعنی אرتجاع سیاה مذهبی بودה 

در عیנ حال אیנ نسل می دאند كه دمكرאسی لیبرאل كه چه بخوאهیم و چه نخوאهیم אز غرب می آید و . אند
ست كه אمكاנ تضمیנ بقای همگانی رא אیجاد موفقتریנ نمونه ی تحقق دمكرאسی در جهاנ אست تنها مدلی א

دאشته אیم و هر یכ אز אیנ پسوندها بهانه אی “ دمكرאسی אسلامی“ما نه مدرنیته ی אیرאنی و نه . می كند
بودה برאی אخته كردנ و ناكارساز ساختנ خود دمكرאسی و حذف אصولی אز آנ به نفع אیנ یا آנ אیدءولوژی 

فردی و (“ אستقلال“،“ آزאدی“نسل אمروز در حیנ אینكه بر אصول . اعی و به ضرر آزدیهای فردی و אجتم
. ، بعنوאנ אعضای مكمل تاكید دאرد، به تعریف محتوאیی دمكرאسی نزدیكتر شدה אست“ برאبری“و ) سیاسی

بنفع چیز “ آزאدی“حاضر به گذشتנ אز אصل “ منفعتی“همچنیנ بهیچوجه و تحت هیچ عنوאنی و بخاطر هیچ 
אیנ سه אصل . ت و بر خلاف نسل پیشیנ تاكیدی אساسی و غیر قابل אنكار بر אیנ אصل دאرددیگری نیس

همانا پایه های فكری لیبرאلیسم אست كه در عصر روشنگری אروپا ریشه دאرد و پایه های فكری دمكرאسی 
  .رא می سازد

ت به نهادهای אیנ نسل شیوה ی حكومتی دمكرאتیכ ، یعنی حكومتی كه אكثریت مردم با تفویض قدر
سیاسی مانند مجلس ، قدرت سیاسی رא كنترل می كنند ، یعنی حكومتی نه אز אدغام دولت و مردم ، بلكه 

  . אز دوگانگی آنها تشكیل شدה אست 
بعبارت دیگر بر خلاف نسل پیشیנ كه بدنبال مدلی سازگار با אخلاق سنتی و جمع گرאیانه بود ، نسل 

  .ته ، یعنی אخلاق و حقوق فردی אستאمروز بدنبال تحقق جوهر مدرنی
  

 نسلی آرماנ گرאست و بخש مهمی אز تبلیغات نظری אש رא نه مدیوנ محتوאی تفكرש كه  نسل دیروز
كه كوچكتریנ ربطی به (چه گورא  و אستالیנ ، شریعتی و آل אحمد . ست“ قهرمانها“و “ شخصیتها“مدیوנ 

بودה אند و نسل پیشیנ نه بر پایه “ حقیقت مطلق“اנ فكری ، אینها همه نمایندگ... و) آزאدیخوאهی ندאشتند
تقسیم جهاנ . حیات یافت“ قهرماناנ“ ی یافته های فكری خود بلكه بر پایه ی تكرאر طوطی وאر אفكار אیנ 

بی “ قهرماנ“و نگاה دوآلیستی به جهاנ یكی אز دلایل مهم אیנ مطلق نگری אست و אینهمه “ شر“و “ خیر“به 



ها بدرد دفتر خاطرאت آنها می خورد كه با بالیدנ به گذشته ، بی عملی فعلی خود رא عیب و نقص تن
  . توجیه می كنند

  
“ ملی گرאیی “بهمیנ دلیل می دאند كه ضدیت با یכ حكومت אستبدאدی، .  قهرماناנ مطلق ندאرد نسل אمروز

عتقاد به مبانی دمكرאسی אلزאما و به خودی خود ، دلیل برא... “ مشروطه خوאهی“، “ جمهوریخوאهی“، 
אیנ نسل همچناנ كه شهامت و پایدאری بسیاری אز مبارزیנ رאה آزאدی رא می ستاید ، شهیدپرور . نیست 

نیست و صرف شهامت رא دلیل بر بی عیب و نقص بودנ نمی دאند، كما אینكه كسی می توאند در حماقت 
אست و تعقل و تنها אیנ نیروست كه می توאند پس میزאנ ، نیروی خرد . گوی شهامت رא אز دیگرאנ برباید 

אیנ نسل אلگوهای فكری خود رא در میاנ . تمام جوאنب یכ پدیدה رא بشكافد ، بدوנ هرאس אز تكفیر و تحقیر
نمایندگاנ فكری دمكرאسی لیبرאل و تجددخوאهاנ مشروطه می جوید و אز אشتباهات آنها نیز درس می گیرد 

پس אیנ نسل  نگاهש به مقولات و وقایع، نگاهی . ر تقابل با آنها می آموزدو אز خطاهای روشنفكری نیز د
بهمیנ دلیل نیز بحث אیנ نسل نه بر سر قالبها یا صرفا تقلید . אنتقادی אست و نه صرفا نافی یا موید

  .  אلگوها ، بلكه بر سر محتوאی بحثها و אندیشه هاست 
دאدנ چهرה אی مطلق و بی عیب و نقص אز نسل אمروز هدف مנ אز مقایسه אی كه كردم ، بهیچوجه بدست 

אیرאנ نبودה אست ، بلكه توضیح אختلافات و אمتیازאتی كه تفكر אیנ نسل نسبت به نسل پیشیנ دאرد و 
 و مقایسه 57روشנ كردנ אیנ نكته كه با توجه به אیנ ویژگیها ، تمام آنها كه با یادآوری تجربه אنقلاب 

 به אهرمهای بازدאرندה ی אیנ جنبש بدل شدה אند ، بدאنند كه نیروی محرכ ی بی אساس آנ با אمروز ،
אیנ حركت نه . אمروز چه مشخصات و خوאسته هایی دאرد و بدאند كه אیנ تفاوتها אز زمیנ تا آسماנ אست

بلكه و پیש אز هر چیز محصول “  مسلكی“و “ אیدءولوژیכ“یا “  طبقاتی“و منافع “ مادی “بتنهایی بدلایل 
حولات فكری و فرهنگی אست كه مهمتریנ نتیجه אש رسیدנ به خوאست كوتاهی دست دیנ אز عرصه ی ت

همچنیנ آنها كه به ضعف ندאشتנ . قدرت سیاسی و كثرت گرאیی در چارچوب ساختاری دمكرאتیכ אست 
ت و نیس“ رهبر“رهبری و אنسجام تشكیلاتی در אیנ جنبש معترضند، خوאهند دאنست كه אیנ نسل بدنبال 

אنسجام تنها زمانی بوجود خوאهد آمد كه אیנ حركت دה هزאر .  به سر رسیدה אست“ بتها“و “ رهبرאנ“دورאנ 
نفری به جنبشی صدها هزאر نفری تبدیل شود كه در آنصورت دیگر حتی دستگاههای سركوب حكومتی نیز 

אر نفر ، אمری غیر ممكנ كاری אز پیש نخوאهند برد و بزندאנ אندאختנ یا سر به نیست كردנ  صدها هز
  .به گماנ مנ آنروز رא ما همگی و بزودی شاهد خوאهیم بود. خوאهد بود
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