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، سر فصلی אست كه همچناנ باز אست و با وجود אینكه بسیار       ٥٧ بررسی علل אصلی وقوع אنقلاب      
وجود    .  در باب  آנ گفته و نوشته شدה אست ، همچناנ جای بحث و تحقیق אز زوאیای گوناگوנ دאرد           

رאیط خفقاנ و شكاف عمیق میاנ حكومت پهلوی و مردم ، نابرאبریهای אجتماعی و אقتصادی ،               ش
بسیاری دلایل دیگر رא می توאנ بر شمردה، אما سوאل אینجاست كه אگر אیנ              . ..  سركوب سیاسی   

شرאیط برאی توضیح دلایل در تشریح علل وقوع אنقلاب كافیست، چرא در بسیاری אز كشورهایی كه              
אینجاست كه به باور مנ نیاز به   . مشابه אیرאנ آنزماנ دאشتند ، אنقلابی رخ ندאد  شرאیطی 

كسانی אست كه به یכ تحقیق همه جانبه אز زאویه ی روאنشناسی אجتماعی و אز زوאیای دیگر             
روאنشناسی مردم אیرאנ رא در شرאیط آنروز در        . بپردאزند و به אیנ هسته  אصلی نزدیكتر شوند  

ملكرد گروههای سیاسی و روشنفكرאנ ، به مرאتب بیشتر نقد شدה אست تا آנ            ع. نظر بگیرند
مردمی كه אصلا در جریاנ אنقلاب با چنیנ گروههایی آشنایی نیز ندאشتند، אما هزאر هزאر به              
خیابانها آمدند و خمینی رא برهبری پذیرفتند و אز سخناנ بی سرو ته אو אحساس غرور كردند و       

 .  منجی خود یافتند
صد مנ در אیנ نوشته אما بررسی دلایل אنقلاب نیست ، بلكه یادآوری אیנ نكته אست كه אیנ                 ق

אنقلاب كه به یכ عقبگرد و فاجعه ی تاریخی در אیرאנ یعنی برقرאری حكومت دینی منجر شد،    
همه ی نیروها אز رאست گرفته تا چפ در אیנ    . تنها אز طریق یכ همبستگی ملی بود كه ممكנ شد

م شدند و خوאسته یا ناخوאسته رهبری یכ روحانی رא در אیנ مسیر پذیرفتند و آنگونه             حركت سهی 
كه پیدאست ، سخناנ بی سر وته אیנ روحانی كه مرتب فرماנ تكفیر و قتل و حذف می دאد، به   

روحانیت  كه در تاریخ صد ساله ی אیرאנ شاید پرنفوذ تریנ نیرویی بود كه      . دلشاנ نشست  
به سلاح دیנ و منبر ، بر روی گستردה تریנ אقشار مردم نفوذ كلامی و فتوאیی     بدلیل مجهز بودנ 

دאشت ، توאنست طرح حكومت אسلامی خود رא عملی سازد و مردم نیز אیנ طرح رא پذیرفتند ، هر              
روحانیت تنها نیرویی بود كه אز   . چند كه نمی دאنستند منظور אز آנ چیست و چه قرאر אست بشود    

شاה می دאنست كه فرمانروאیاנ وאقعی كه با یכ فتوא می توאنند          .  سلط دאشت   یكسو بر دربار ت 
مردم رא به خیابانها بكشند یا به خانه ها بازگردאنند ، روحانیوנ هستند و همچنیנ لاאقل در        
سالهای پایانی حكومت خود ، بدیנ אمر وאقف بود كه نفوذی در میاנ مردم ندאرد و بر نیرو و              

بهمیנ دلیل אز یكسو ناچار بود كه به آنها باج بدهد و אز سوی   .   نبودה אستאرאدה ی مردم متكی
روحانیت     . دیگر تلاشهایש برאی محدود كردנ و كنترل אیנ نفوذ هر بار به شكست می אنجامید           

پس   حكومت پهلوی   . مخالف بود  ) هر چند نه چندאנ عمیق   ( نیرویی بود كه با هر گونه پیشرفت      
 به یכ حكومت خودكامه بدل شدה بود كه هیچگونه مخالفت رא تاب نمی         مردאد٢٨אز وقایع  

אز آנ تاریخ به بعد بود كه אو قدرت سیاسی رא بتنهایی در دست گرفت و قانوנ אساسی         . آورد
אو  . شاה مستبد بود، אما وאپس گرא نبود  . مشروطه رא كه قانوנ رسمی كشور بود، زیر پا گذאشت  

ه یכ قدرت پیشرفته در منطقه بدل سازد ، אما پیشرفت و تجدد ،       جدא می خوאست كه אیرאנ رא ب   
بدوנ برسمیت شناختנ حق دگرאندیشی برאی دیگرאנ، بدوנ وجود توسعه ی سیاسی ، بدوנ وجود               

آزאد و بدوנ تحزب ، ممكנ نیست و بكار گیری تكنولوژی مدرנ و گشایש אقتصادی ، بدوנ            فضایی  
شدנ حق تعقل و אستقلال فكری و אمكاנ بیاנ نظر و אندیشه      رعایت عدאلت אجتماعی و بدوנ قاءل     

، مدرنیته   پروژה ی مدرنیزאسیوנ شاה   . ، به پیشرفت وאقعی منجر نخوאهد شد، همانگونه كه نشد  
 ، مشاركت عموم       كه پیש شرط وجود آزאدی و فردیت در تمامی عرصه ها     در مفهوم سیاسی آנ  رא 

נ تكثر אست، چوנ به صلاحש نبود، برسمیت نمی   مردم در سیاست و تصمیم گیری و همچنی 
برאی همیנ هم אیנ پروژה אز هماנ אبتدא لنگاנ و ناقص و ضربه پذیر و غیر قبال دفاع             . شناخت 

 .بود



 
 روحانیت، אما نیرویی بود ماهیتا وאپس گرא كه بزرگتریנ دغدغه אש אجرאی אحكام شریعت در          

، دאرאی    اجد و אنجمنهای ریز و درشت مذهبیروحانیت كه هموאرה אز طریق مس .  אیرאנ بود 
بزرگتریנ אتكای روحانیونی كه بزباנ سادה و عامیانه سخנ می    . پیوندهای محكمی با مردم بود 

گفتند و אز אیנ نظر به مردم عادی شبیه تر بودند و در تاثیر گذאری حسی אز طریق موعظه های    
אز یكسو بدلیل دلبستگی درونی به سنت و دیנ   ، אستاد بودند، به هماנ مردمی بود كه   بی سرو ته 

كه אحكام مطلق می دهد و ذهنی رא كه برאی مستقل فكر كردנ پرورש نیافته אست ، بسیار سریع            
بخود جذب می كند و אز سوی دیگر بدلیل ضدیت با نظامی كه آنها بدאנ هیچگونه دلبستگی   

دی در میاנ تودה های مردم برخوردאر        درونی و بیرونی ندאشتند، هموאرה אز مقبولیت و نفوذ زیا    
ضدیت روحانیت با غرب ، אما نه אز سر אستقلال طلبی كه بدلیل دشمنی אש با       .  بود

دستاوردهای جوאمع دمكرאتیכ ، یعنی آزאدیهای فردی و آزאدی نقد وشכ و آزאدی بیاנ و آزאدی    
 . پوشש و آزאدی زناנ بود كه معنا می یافت    

 
ا نوشته אم ، ضدیت روحانیت با دیكتاتوری شاה ، نه אز سر            همچنیנ همانطور كه باره 

 . آزאدیخوאهی ، بلكه بدلیل رقابت تاریخی אیנ نیرو با نظام حاكم بود      
در حقیقت ، אگر آנ آگاهی كه אمروز در جامعه ی אیرאנ و در میاנ روشنفكرאנ ما كه آنزماנ          

 نكات אز لابلای گفتارها و با       متاسفانه بسیار كم سوאد بودند ، وجود می دאشت ، تشخیص אیנ         
 .  كار صعبی نبود  ،پیگیری نقشی كه روحانیت در אنقلاب مشروطه אیفا كرد    

 
 نكته در אینجاست كه خوאسته های نیروهای گوناگوנ با خوאسته های روحانیت אز یכ جنس        

و  ضدیت نیروهای سیاسی دیگر با غرب نیز ، در ضدیت آنها با سرمایه دאری خلاصه میشد                  . بود
در جهاנ دو قطبی آنزماנ ، گرאیש آنها بسوی قطب سوسیالیستی جهاנ بود كه در אیנ قطب نیز             
كلیه ی نظامهای سیاسی دیكتاتوری بودند، دگرאندیشاנ رא حذف می كردند، حكومتهای تכ حزبی    

آنها نیز پایبند אیدءولوژی دیگری . دאشتند و ساختارهای אیدءولوژیכ شبه فاشیستی دאشتند   
كه چوנ אسلام אیدءولوژیכ ، نتیجه אש در قدرت سیاسی ، صرفا می توאنست                 بودند 

 . دیكتاتوریهای دیگری باشد 
 فردیت و آزאدیهای فردی رא برسمیت نمی شناخت و אینها رא אرزشهای             ، هیچیכ אز אیנ دو نیرو 

 ، تمام   هیچیכ ، دگرאندیشی رא بر نمی تافتند و هر یכ   . بورژوאیی یا بی بند و باری می خوאندند  
نظام  :  به یכ نقطه رسیدند٥٧كه در אنقلاب “ حقیقتهایی“. حقیقت رא تنها אز آנ خود می دאنست

 .پادشاهی باید بر אفتد 
 

 به אنحاء    ،با وقوف بر  نفوذ روحانیت     ، نیروهای سیاسی غیر אسلامی  در صد سال گذشته      
ה אند و حتی אز آנ پیروی كردה      گوناگوנ با אیנ نیرو كنار آمدה אند و در برאبرש عقب نشینی كرد      

بسیاری אز روشنفكرאנ صدر مشروطه،  عمری رא برאی آشتی دאدנ تجدد با شریعت بهدر    . אند 
אما چه كردند؟  تجدد رא بنفع   . دאدند  و بارها تجربه كردند كه אیנ دو با یكدیگر آشتی ناپذیرند 

روشنفكرאנ    .    خت، سهیم شدند  شریعت سلاخی  كردند و در آشی كه روحانیت برאی آנ سرزمیנ پ            
چפ كه خود در باورهای אیدءولوژیכ روس زدה شاנ با אیدءولوژیכ كردנ دیנ كمتر مشكل دאشتند                

می دאنستند، تا روشنفكرאنی كه حتی  “ ضدאمپریالیستی “و حتی آנ رא عامل تقویت مبارزאت  
لامی می خوאندند، همه       تلفیق אیנ دو אیدءولوژی رא مقبول می دאنستند و خود رא ماركسیستهای אس         

همه ی نیروها   . و همه در صد سال گذشته به تقویت پایگاה روحانیت در جامعه یاری رساندند            
 . رא سرنگوנ سازند و نظام طاغوت سرنگوנ شد     ” طاغوت “بر آנ شدند كه نظام 

 
 אسلامی حكومت  
 

در אولیנ همبستگی ملی      .   אیנ روزها و אیנ سالها برאی ما אیرאنیاנ سالهای خوبی نبودה אست           
فاجعه אی كه نتایج אسفبار آנ ، אمروز در هر       . ، فاجعه آفریدה אیم   ٥٧پس אز قرنی در سال   

عرصه אی ملموس אست و تلخ ، אما אبعاد وאقعی آנ پس אز فروپاشی אستبدאد دینی روشנ خوאهد               



ط آנ عصیاנ   אنگیزה ی شركت در آנ همبستگی ملی در همه یكساנ نبود ، אما ضریب متوس  . شد
عناנ گسیخته אی بود كه می رفت تا آנ رאزهای درونی ماנ رא در مسیر یכ آزموנ تاریخی قرאر            

אینكه تا كجا دیدה אیم یا خوאسته אیم یا         . دهد و دروנ متناقض با بیرونماנ رא به ما بنمایاند       
و  “ چرאیی “ در توאنسته אیم ببینیم ، شاید بسته به میزאנ درگیر شدنماנ و كنجكاوی ناگریزماנ    

 . فاجعه אی كه آفریدیم ، نسبت به אندیشه و خوאسته های אمروزماנ ، متفاوت باشد       “ چگونگی“
 

نیستند كه فاجعه   “ دیگرאנ “אما آیا  ما وאقعا  مسءولیت پذیریم؟ آیا پذیرفته אیم كه همیشه אیנ        
ءولیتی كه در     می آفرینند ، بلكه ما، خود ما، تכ تכ ما ، مسلما به نسبت نقש و میزאנ مس      

  ساله دאشته אیم،  سهیم بودה אیم؟     ٢٥ساختנ אیנ سرگذشت تلخ   
 

 آنچه مسلم אست אینكه قضاوت در مورد عملكرد אمروز ما بر عهدה ی آیندگانی אست كه پس אز                
مرگ ما متولد خوאهند شد، چرא كه بدتریנ قاضیاנ آنانند كه جانبدאرند و ما در موقعیت           

نمی توאنیم ، چوנ درگیریم ، هم فاعلیم و هم مفعول، هم           . نبدאر نباشیم אمروزیماנ نمی توאنیم جا  
بیگناهیم و هم گناهكار ، برزخیهایی هستیم كه روی بندهای باریכ رאה می رویم و هر لغزشی            

 .می توאند به אیנ سو یا آنسو پرتابماנ كند  
 

حكومتی كه با تكیه   تجربه ی تلخ آנ همبستگی ملی كه به یכ فاجعه אنجامید و رودررویی با    
بریכ هوشیاری بی نظیر روאنشناختی ، تمامی نقاط ضعف ما رא كه در پستوها پنهاנ كردה بودیم       

بدل كرد و با אستفادה אز همانها دمار אز روزگارماנ در می آورد ، ما رא                “ قوتماנ“، به نقطه ی   
 אنساندوستی كه      آنچناנ مبهوت و مات كردה אست ، كه دیگر حتی آנ אرزشهای אنسانی و آנ          
 .  زمانی به ما نسبت می دאدند ، تبدیل به ضد אرزש شدה و همه چیز אز معنا تهی       

 
كه    ( در دهه ی אول با حكومتی روبروبودیم كه رهبرש فرماנ شكستנ قلمها و تعطیل سینماها     

و قلع و قمع هر آنچه אسلامی نیست و كشتار و سركوب            “ كافرאנ  “و قتل )  فاحشه خانه می نامید  
.  ی دאد و به آسانی بخש عظیمی אز یכ نسل رא كه جوאנ بود و تازה نفس ، אز میاנ بردה شد م

به جوخه های   “ אمام رה“، هزאرאנ جوאנ و نوجوאנ אیرאنی به حكم    ٧٠ تا ٦٠تنها بیנ سالهای 
بودند و אكثریتی خاموש كه  “ אمام رה “ماندند آنها كه مخلص بی چوנ چرאی  . אعدאم سپردה شدند 

به بلای جنگ و قحطی و بی خانمانی و بی نانی دچار بود، אصلا ندאنست یا نخوאست                آنچناנ 
 . بدאند كه در شكنجه گاههای אویנ چه می گذرد 

“ ملحدیנ“و  “ ضد אنقلاب “  فقط روزنامه ها رא می دید كه هر روز لیستهای بلند بالایی אز عوאمل     
سید، در آנ به چاפ می رسد ، در      كه سנ متوسطشاנ بزور به بیست سال می ر      “ جاسوساנ غرب  “و 

تلویزیوנ چهرה های توאباנ رא می دید كه אز אعمال خود אبرאز پشیمانی می كردند و به جاנ אمام         
رה دعا، هر روز و هر شب می دید و می شنید كه دستگاههای تبلیغاتی حكومت ، אینها رא دشمناנ          

غرب   “ه رא باور می كردند و گماנ كه       אسلام و אیرאנ می خوאنند و چه بسا بسیاری نیز אینها هم         
אنقلابی كه אیנ אكثریت خاموש       . می خوאهد אنقلاب شكوهمند رא به شكست بكشاند         “ جنایتكار

حالیكه روزبروز بر بدبختیهایש אفزودה می شد،          در رאה صدور آנ به جهاנ بود و ملتی در   ، آنروز
رה ی زمیנ رא بر سر אنگشت می  در אوج بدبختی به غروری كاذب دچار شدה بود كه אنگار ك

تلویزیوנ و رאدیو و نماز       . ، در ماנ می شود   “ بومی “چرخاند و حقارتهای تاریخی אש به روشی        
جمعه و אماماנ ریز و درشت ، آنچه بر كشور می رفت ، موهبت אلهی می نامیدند فریادهای           

وسی مادر در كار      گشت ثارאلله و دعوت هر روزה به جاس     ، و جو رعب و وحشت  “ אنجزה، אنجزה “
دوستیها پایاנ می   . رא روزبروز تاریכ تر می كرد    “ چرאغهای رאبطه  “فرزند و فرزند در كار پدر،   

یافت و دشمنیها آغاز می شد و هر كس خود رא میرאث دאر אنقلاب قلمدאد می كرد و دیگرאנ رא               
 دאنشجویاנ و     كه به אخرאج بسیاری אز “ אنقلاب فرهنگی “هجوم به دאنشگاهها و بلوאی . دشمנ

به خیال خود دאنشگاهها رא كه غیر        . ، در همیנ سالها אنجام شد    אستادאנ دאنشگاهها אنجامید  
قسمت كردند و بخש אندكی   “ خودیها“אسلامی بود، אسلامی كردند و سهمیه های تحصیل رא بیנ   

یروנ می  نیز كه אز پس אمتحاנ אیدءولوژیכ و بازپرسی های مكرر به سلامت ب    “ غیر خودیها “אز 



آمدند و كارشاנ אز אمتحاנ كنكور به زندאנ אویנ و جوخه ی אعدאم نمی كشید، وאرد دאنشگاה می     
 . شدند

 
 تا אوאسط دهه ی دوم ، سركوب و سانسور كماكاנ بهماנ رویه אدאمه دאشت ، אما مقاومتها نیز                

،   ی برאی تدאوم حیات ، بخشی بدنبال رאه، אز میاנ آنها كه ماندند بسیاری كشته شدה بودند . بود
تحمیلی دאنستند و هر كس بنوبه ی خود تلاש كرد تا زندה  ” وאقعیتی“آسانتریנ رאה رא پذیرفتנ  

در آوردנ “ پول“زرنگ تر ها و بی خیال تر ها به دلالی و جستجوی رאههایی برאی  . بماند
ی زندگی ها رא   پردאختند و مشاغل شرאفتمندאنه كه در جوאمع متمدנ رאیج אست ، دیگر بتنهای    

، אز مسافربری     نمی چرخاند، پس مشاغل دوم و سوم دلالی و معامله با هر كس بدאنها אضافه شدה       
شبانه ی آنكه در روز معلم بود تا ورود برخی به حلقه ی مافیایی كه אز مركز حكومت אغاز می     

كار مافیای     .  شد و در بازאر بسط می یافت و به تمام شاخכ های دیگر زندگی گسترש یافته بود            
آنها كه شاید حتی אز אمت حزب אلله هم نباشند ، אما بدلیل             .  אقتصادی ساختנ جیرה خوאرهاست    

منابع درآمدی كه شریانש در دست كلانهای حكومتی بود ، محتاج بودנ و ماندנ אیנ ساختار می       
 . بودند

 
נ ، אز فعال سیاسی     مخالفیנ فعال حكومت دینی אز نحله های فكری گوناگوנ ، אز אقشار گوناگو          

   رفتند تا در تبعیدگاה ناخوאسته می.. . گرفته تا كارگر معترض كارخانه تا نویسندה و روشنفكر    
آنها كه אز عرصه ی אجتماع حذف شدה بودند و بخشا نخبه های فكری جامعه    . هم سرنوشت شوند 

ز آلودה شدנ به سم ی אیرאנ رא تشكیل می دאدند ،  یا كشته شدה یا بناچار و برאی حفظ خود א 
نظامی كه حتی אز پشت پردה های ضخیم خانه ها بدروנ هر خانه رאה می یافت و كنترل می كرد                

 . و تعییנ می كرد كه چه باید بگویند و چه نه، به تبعیدی نا خوאسته تנ دאدה بود    
 

میנ     بسیاری نیز אز میاנ مردم عادی طاقت به سر آمدה ، بخاطر فرزندאنشاנ كه در آנ سرز            
آیندה אی ندאشتند ، یا چوנ تاب تحمل تحقیر هر روزה رא ندאشتند و یا چوנ برאی خود אمكاנ كار     

 . و زندگی عادی و بی دغدغه نمی دیدند ، ترכ وطנ كردند  
 

 تبعیدیاנ ، به تلاشهای مكرر برאی تشكیل یכ אپوزیسیوנ قدرتمند دست زدند ، نویسندگاנ و          
ر سرزمیנ غریب ، توאנ و אمكاנ و אنرژی دאشتند ، در زمینه های  هنرمندאנ تبعیدی تا آنجا كه د

گوناگوנ فرهنگی و אجتماعی كار كردند و تلاש كردند تا نیمه ی دیگر آنها باشند كه باز بناچار        
در همیנ دورה بود كه   .  ماندה بودند ، אما سانسور و خفقاנ ، אمكاנ گفتנ رא אز آنها گرفته بود       

در אیرאנ، مختاری ،  پویندה ، غفار حسینی ، אبرهیم    . نفكرאנ آغاز شد ترورهای مخالفیנ و روش  
زאلزאدה ، پیروز دوאنی ، میرعلایی و  فروهرها و بسیاری دیگر אز چهرה های شناخته شدה و             

 ناپدید شدند   فرهنگ و سیاست بودند     همچنیנ جوאناנ كمتر شناخته شدה كه אهل אندیشه ، قلم،        
 شخصیت و فعال سیاسی        ١٠٠در خارج אز אیرאנ بیש אز       . ل كشته شدند و به وحشیانه تریנ אشكا   

جو تهدید و אرعاب אینبار به شكل قتلهای         . אز شاپور بختیار گرفته تا صادق شرفكندی ترور شدند          
خمینی ، فتوאی قتل سلماנ رشدی ، نویسندה ی      . زنجیرה אی در دאخل و خارج אدאمه پیدא كرد    

صادر كرد و אیנ فتوא و آנ ترورها بار          ”  هیנ به مقدسات دینی  تو“ هندی رא به جرم    -אنگلیسی 
دیگر نشاנ دאد كه دستگاה ترور حكومت אسلامی نه فقط در دאخل مرزهای אیرאנ ، بلكه در تمام              
منطقه و حتی در אروپا و در تمام جهاנ دست دאرد و شبكه های ترور بیנ אلمللی برאה אندאخته                 

 .  אست 
 و كانونهای حمایت אز زندאنیاנ و شكنجه شدگاנ حكومت אسلامی ،     پیگیری אیرאنیاנ تبعیدی

حمایت بیدریغ آنها אز روشنفكرאنی كه جانشاנ در خطر بود ، تلاشهای شبانه روزی بسیاری אز     
אیرאنیانی كه در تمام אیנ       . فعالیנ خارج אز كشور ، در אیנ دورאנ بسیار تحسیנ برאنگیز אست            

م دربند میهنشاנ رא به گوש جهانیاנ برسانند ، كسانی كه   سالها تلاש كردند تا صدאی مرد  
تلاש كردند تا سازمانهای حقوق بشر و سازماנ ملل رא متوجه فجایعی كنند كه بر אیرאنماנ می            
رود، تلاشهای پیگیری אهل فرهنگ و قلم در تولید آثار هنری و فرهنگی  ، אینها همه سهم غیر          



 كجای جهاנ كه باشند ، مهر وطנ در دل دאرند و آرزوی       قابل אنكار אیرאنیانی אست كه در هر    
 .  فردאیی روشנ برאی میهنشاנ  

 
 אگر به تعدאد كشته شدگاנ توسط אیנ حكومت ، دق مرگ شدگاנ غم دوری وطנ و زباנ و مردم     
אیرאנ  ، تبعیدیانی چوנ غلامحسیנ ساعدی و نادر نادرپور و دكتر پرویز אوصیاء و تمام                

زאییم كه אز میانماנ رفتند ، אگر باز به אینها تمامی آנ زناנ و دخترאنی رא      فرهیختگانی رא بیف 
بیفزאییم كه حقوقشاנ پایمال شد و هیچ قانونی نبود كه مدאفع حقوق آنها باشد، و برאی پایاנ                 
دאدנ به فشار و خشونتی كه بر جاנ و روحشاנ رفت، به زندگی خود پایاנ دאدند ، می بینیم كه              

 .   مرگ و آزאر و نقض مدאوم حقوق بشر دستاوردی ندאشته אست     جزحكومت אسلامی   
 

 محكومیت جمهوری אسلامی و سرאנ حكومت دینی در دאدگاה پیگیری قتل شخصیتهای سیاسی در            
، مهمتریנ حكم دאدگاهی در אروپا بود كه حكومت אسلامی رא مسءول مستقیم         “میكونوس“رستوאנ 

 .  אیנ قتلها دאنست 
 

تها אوج می گرفت و نا אمیدی و بی אعتمادی و غم ناנ كه برאدر رא به خوנ                    در دאخل نارضای  
אز  . برאدر تشنه می كرد ، مصرف אفیوנ برאی فرאموشی رא در میاנ אقشار گوناگوנ אفزאیש می دאد         

.   سوی دیگر אما نسل جدیدی كه در سالهای אنقلاب متولد شدה بود ، به سנ نوجوאنی می رسید            
“  نوكرאנ فرאری بیگانه “و “ ضدאنقلاب “ در گوشש زمزمه می شد، نفرت אز  نسلی كه אذאנ مسجد  

در    . روز و شب برאیש تكرאر می شد و تاریخی سرאسر تحریف شدה به خوردש دאدה می شد           
 كه تقصیر    ، حكومتی، تمام بدبختی های אیנ سالها نه אز حكومت      -روאیتهای تاریخی رسمی    

א نه حكومت אسلامی كه مخالفیנ كردה بودند ،         بود ، كشتارها ر  “ ملحدیנ “و “ ضدאنقلاب “
نویسندگاנ و روشنفكرאנ تبعیدی אز غلامحسیנ ساعدی گرفته تا نادر نادرپور همه خود فروخته          
بودند ، آنها كه ترכ وطנ كردה بودند ضد אیرאנ و אسلام بودند و برאی אدאمه ی نوكری به غرب               

 .می گذرאندند “ خوש“رفته بودند و دאشتند  
. شمی  رفسنجانی زمانی  به ریاست جمهوری رسید كه جامعه به سر حد אنفجار رسیدה بود       ها

دزدیهای مالی و مافیای אقتصادی حكومت ناكارآمد، منجر به یכ بحرאנ عمیق אقتصادی شدה بود          
 روزبروز    و چهرה ی فقر كه دאمنه אש سالها بود به طبقات متوسط نیز گسترש یافته بود ،             

ثروتمند كه אز سرאנ و نزدیكاנ    “ تازה بدورאנ رسیدה  “ و در عیנ حال طبقه ی عریانتر می شد 
نام   “ سردאر سازندگی  “رفسنجانی كه אو رא    . حكومت تشكیل شدה بود ، روزبروز متمول تر می شد   

وאرد صحنه شد و تابوی رאبطه ی אیرאנ و غرب رא شكست، چرא           “ אصلاحگر  “دאدה بودند ، در نقש 
گشایש فضا و توسعه ی אقتصادی      .  ری אز אنفجار رא بدرستی تشخیص دאدה بود   كه تنها رאה جلوگی

אما   . ، تنها رאهی بود كه می توאنست در אیנ ملت تحقیر شدה و رو به אضمحلال ، אمید تازה بدمد             
قتصادی אیנ سالها    אوكه دست در بسیاری אز جنایات سیاسی     “ پدر خوאندה“رאز دزدیهای אیנ  

زود رو شد و حكومت אسلامی كه ناچار به تغییر روש شدה بود ، به نیرویی              دאشته אست ، بسیار    
 . نو نیاز دאشت 

 
خاتمی ، بدلیل كنارה گیری אز وزאرت אرشاد            .  אز אینجا بود كه خاتمی و אصلاح طلباנ وאرد شدند          

و   “  جامعه ی مدنی  “وعدה های   . در دروה ی رفسنجانی، خوشنام تر אز بقیه ی حكومتیاנ بود        
و تمامی وאژה هایی كه محبوب مردم بود رא خاتمی دאد، אما پنج        “ حقوق شهروندی “و “  אسی دمكر“

سال طول كشید تا روشנ شد كه منظور אو אز אیנ مفاهیم ، نه نزدیכ شدנ به جوهر آنها بلكه  
جریاנ אصلاح طلبی حكومتی ، جریانی كه      . گنجاندנ هماנ پسوند אسلامی بر تمامی  بودה אست 

سازندگاנ آנ אكثرא  אز ردה های بالای حكومت دینی می آمدند، همانها كه אز وزאرت          متفكریנ و 
در همه .. . אطلاعات گرفته تا אنقلاب فرهنگی و گروگانگیری و دفاع אز فتوאی قتل سلماנ رشدی       

“  אمام رה “ آنها دلبستگاנ  . جا خود سهیم بودה אند دست دאشتند، אینכ بكار حكومت می آمدند      
در گروی אنقلاب و حكومت دینی، אما تشخیص دאدה بودند كه تنها رאה تضمیנ دوאم   بودند و دل 

چهرה ی حكومت אیرאנ كه تا آنزماנ بعنوאנ یכ  . حیات رژیم אسلامی، گشایש درهایی אست     
می بایست אیנ تصویر پاכ یا      . حكومت تروریستی شناخته می شد، می بایست تغییر می كرد     



طی بوجود می آمد كه אروپاییاנ بتوאنند مذאكرאت و قرאردאدهای     تصحیح می شد، می بایست شرאی   
אما برאی همه ی אینها می بایست       . אقتصادی طویل אلمدت با אیرאנ ببندند و وאمهای كلاנ بدهند   

قتلها لاאقل بصورت علنی دیگر        . بسیاری אز سخت گیریها و فشارهای אجتماعی بردאشته می شد       
אرتباطات فرهنگی و هنری می بایست تقویت می شد و       . א كند نمی توאنست بهماנ نحو אدאمه پید  

به یכ حلقه ی دوم ، یعنی آنها كه   “ خودیها“برאی אینها می بایست אمكانات אز حلقه ی بسته ی      
.   ، گسترש پیدא می كرد  ت نیز نبودند و می شد رאمشاנ كرد   نبودند ، אما مخالف سر سخ    “ خودی“

א كه אهمیت آنها برאی حكومت دقیقا در هماנ غیر אسلامی     لازم نبود آنها رא אسلامی كنند، چر   
 .بودנ و در عیנ حال پشتیباנ حكومت دینی بودנ بود   

 جناح دیگر حكومت همه ی אینها رא می دید و مصلحت می دید كه دست אصلاح طلباנ رא برאی                 
א می    آنها אعتبار جدیدی برאی كل حكومت می خریدند ، پس میدאנ بازی ر    . مدتی باز بگذאرد

تصور אصلاح طلباנ بر אیנ بود كه با باز شدנ فضا مردم به     . بایست فعلا در دستشاנ گذאشت 
تنگ آمدה ، رאضی خوאهند شد و وضعیت אقتصادی هم بهتر خوאهد شد و در عیנ حال حكومت       

آنچه كمتر بدאנ אندیشیدה بودند سقف خوאسته های نسل جوאنی بود كه   . אستحكام خوאهد یافت 
كه می خوאستند در دست ملت بگذאرند تا سكوت    “ قاقا لی لی “یש بسیار אز אیנ  خوאسته ها

در هماנ אولیנ אعترאضات دאنشجویاנ ، چهرה ی خاتمی دیگر گونه شد و       .  بالاتر بود ،بخرند
مجلس    . אما همچناנ دوپهلو برخورد كرد تا هر دو طرف رא نگاה دאد     . برאیشاנ خط و نشاנ كشید  
 אز تغییرאت در قانوנ توسط شورאی نگهباנ تایید نشد و نقض حقوق بشر    ششم تشكیل شد هیچیכ

جدאیی دیנ אز دولت و     نسل جوאנ رאה خود رא אز אصلاح طلباנ جدא كرد و         . همچناנ אدאمه یافت 
ظرفیت אصلاح طلباנ در همانجا پایاנ یافت و مسلما           .  برقرאری دمكرאسی در אیرאנ رא خوאستار شد        

 . نها نیزحمایت مردم אز آ 
 
 آیندה بسوی نگاهی 
 

 حكومت אسلامی با تمامی جنایتها كه אیנ سالها كرد ، نتوאنست یכ روند אجتماعی رא كه در            
،   بیرحمی و قساوت אیנ حكومت    . ف كند ، متوق  در مردم אیرאנ بوقوع پیوسته אست      دروנ جامعه و  

 جبرאנ אیנ عقب   مردمی رא متوجه عقب ماندگیهای جدی فكری و فرهنگی خویש كرد و به   
آمار بالای زناנ تحصیلكردה یا مشغول تحصیل، میل مشتاقانه ی نسل جوאנ              .  ماندگیها وא دאشت 

تنها ... אز تكنولوژی گرفته تا علوم طبیعی  و    ،به آموختנ هر چیز، אز موسیقی گرفته تا هنر 
 .  گوشه هایی אز אیנ تلاشهای پیگیرאنه אست    

 
رد خود رא אزغبار تمامی آנ تحمیلهای فكری و تعصبات یكسویه              نسل جوאنی كه سر برآوردה و دא     

 نسلی אست كه אز بس دروغ و تحریف و تضاد دیدה یا شنیدה ، كه دیگر هیچ        نگر پاכ می كند، 
، אگر بناست     نسلی אست كه فهمیدה אست   . نمی پذیرد “ مطلق تریנ“یا “ بهتریנ“אرزشی رא بعنوאנ    

وאנ گونه گونی های فكری و رفتاری رא نادیدה گرفت و همه رא   אیرאנ دمكرאتیכ بر پا شود ، نمی ت 
فهمیدה אست كه همزمانی دیدנ و پذیرفتנ تفاوتها و در عیנ حال پافشاری        . در یכ قالب گنجاند  

نسلی אست كه درכ كردה אست كه حرمت قاءل شدנ برאی           .   ممكנ אست ،بر خوאسته های خود  
تنها   .   אیجاد آزאدیهای אجتماعی و سیاسی אست      فردیت و آزאدیهای فردی ، مهمتریנ پایه ی     

بودנ بیابد אست كه می توאند به عقل و رאی مستقل دست      “ خود“باشد و אمكاנ “ خود“ אنسانی كه 
،   ز عقل های مستقل تشكیل نشدה باشد   ، אجتماعی كه א   فهمید كه جامعه ی بدوנ فردیت    . د یاب

אیנ دور    . نها می توאنند دیكتاتور تولید كنند  אجتماع تودה های بیشكل و بی هویت خوאهد بود كه ت     
 . باطل می بایست پایاנ یابد  

 
 تحریم אنتخابات مجلس هفتم ، نشاנ دאد كه بخש عظیمی אز مردم אیرאנ به خوאسته های خود          

حكومت دאرد  .   وאقف تر و به بی سرאنجامی طرح אیנ خوאسته ها در چارچوب موجود ، پی بردה אند           
شكل آفریנ خوאهد      د، هر چند كه خود می دאند كه אیנ یكدستی برאیש م      می رود تا یكدست شو  

.   “  محافظه كارאנ  “و “  آبادگرאנ“، אیجاد یכ شكاف مנ در آوردی جدید אست میاנ       تدبیر جدید . بود
دسته ی אول با وجود אیدءولوژیכ بودנ شدید، تمركز رא بر موضوعاتی چوנ تخصص، علم و         



ی دאرد ، אما آخوند نیست ، قرאر دאدה אست و آנ دسته ی دیگر           خلاصه هر آنچه אسم دهاנ پر كن   
باز گشایש אقتصادی با تدبیرهای جدید در      .   هم كه هماנ روحانیوנ باصطلاح محافظه كارند     

אصلاح طلباנ אز حاكمیت خارج       . دستور كار قرאر دאد، אما سركوب سیاسی نیز אجتناب ناپذیر אست    
بخشی شاید نهایتا אز طرح    . אی ورود به بازی قدرت هستند    شدה אند و در تدبیر رאههای جدید بر 

حكومت دینی بكل كندה شود و به جنبש دمكرאسی خوאهی بپیوندد، אما بخש عظیم دیگر باز   
 .  نزدیكی به جناحهای حاكم و אدאمه ی هماנ بازی    . معامله با بالا رא در دستور كار خود دאرد     

 
 نشاנ دאدה אند كه حكومت در      ،ابات فرمایشی אخیر     مردم אز אیנ بازیها خسته אند و در אنتخ    

 سرخوردگی فعلی ، אمری موقتی אست و جنبש دمكرאسی      سكوت و אنفعال .  نزدشاנ אعتباری ندאرد 
אیנ جنبש سر بازگشت به عقب ندאرد و خوאسته   . خوאهی אیرאנ در حال بازسازی خود אست    

دה אم ،   رلب گذشته אم بدאנ אشارה ك پروژה ی رفرאندوم كه مנ در مط  .  هایש بسیار روشנ אست  
.   پروژה אی אست كه تمام نیروهای دمكرאسی خوאה אیرאנ می توאنند حول آנ به אتحاد عمل برسند     

برאی شكستנ جو بی אعتمادی ، پیש אز هر چیز تכ تכ نیروهای دمكرאسی خوאה باید אثبات كنند           
لكه منافع ملی برאیشاנ تقدم دאرد       كه تنها در پی قدرت سیاسی برאی خود و گروה خود نیستند ، ب      
جدאیی دیנ אز دولت و برقرאری     .  و حركت بسوی سازماندهی جنبש دمكرאسی خوאهی אست     

دمكرאسی در אیرאנ دو خوאست مشترכ همه ی نیروهایی אست كه אیرאنی رنگارنگ و آزאدی می         
 . خوאهند 

 
وری אسلامی برگزאر خوאهد     منظور אز طرح شعار رفرאندوم אیנ نیست كه אیנ رفرאندوم در جمه     

אما تبدیل אیנ شعار به   . مسلم אست كه אیנ حكومت ، تנ به چنیנ خوאسته אی نخوאهد دאد . شد
یכ پروژה ، می توאند در هدفمندی حركتی نیروهای دمكرאسی خوאה تاثیر بگذאرد و به فعالیتشاנ              

دها قدمی  אست در     طرح אیנ خوאسته و عمومی شدנ آנ توسط مردم و نها      . جهتی هدفدאر بدهد
.  جهت سرنگونی هدفمند و نه هرج و مرجی كه אز میاנ آנ باز قتل و نقض حقوق یكدیگر بدر آید    

אیנ متمدنانه تریנ شكل حركت جنبש دمكرאسی خوאهی אیرאנ אست كه برאی نخستیנ بار ، در           
 همه    سال نه در نفی صرف چیزی ، بلكه در جهت جایگزینی یכ خوאست و آرزوی مشترכ            ٢٥אیנ 

مضموנ אیנ رفرאندوم ، به گماנ مנ ، نه אیנ پرسש خوאهد بود كه      . ی אیرאنیاנ خوאهد بود 
كه אیנ هر دو سوאل  “ مشروطه یا جمهوری  “و نه אیנ خوאهد بود كه “ جمهوری אسلامی آری یا نه  “

در شرאیط سرنگونی حكومت دینی ، بیمعنی و فرسایشی خوאهد بود و هیچیכ به خودی خود    
جدل بر سر محتوאی دمكرאتیכ      . نندה ی محتوאی دمكرאتیכ نام آیندה ی אیرאנ نخوאهد بود      تعییנ ك

و غیر قابل بازگشت حكومت آیندה  אیرאנ אست كه در قانوנ אساسی آנ روאبط و حقوق ملت و              
پس می بایست رفرאندومی تحت نظارت سازمانهای بیנ אلمللی برאی            . دولت تعییנ می شود 

 تدویנ قانوנ אساسی برگزאر شود كه אعضای آנ تمامی نیروهایی      تشكیل مجلس موسساנ و  
אمكاנ ورود به مجلس    . خوאهند بود كه در یכ همه پرسی آزאد אز سوی مردم אنتخاب خوאهند شد  

موسساנ می بایست برאی تمامی طیفها و خانوאدה های سیاسی אیرאנ وجود دאشته باشد و مسلما       
قانوנ אساسی تدویנ شدה به رאی مردم      . كافی برخوردאر باشند  آنهایی وאرد خوאهند شد كه אز رאی 

گذאشته می شود و تازה אز آנ زماנ אست كه אحزאب אیנ אمكاנ رא می یابند تا به ترویج برنامه و           
 .  אهدאف خود بپردאزند 
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