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  است ايران به انقالب آبستن جامعه یشايد 
  

آن را با جنبش های   شايد بتوانيم تفاوت،، در ايران روی داده است به ياد آوريم۵٧ و ۵۶های  اگر جنبشی که، در سال
های گوناگونی بررسی کرد - توان از ديدگاه  می راای-البته هر پديده.  خروشان است، بررسی کنيم اکنون، که ايرانمردم

تا آن اندزه که ( ها از ديدگاه آزاد ی اين جنبش- رويه بهدر اين بررسی من.  گوناگونی را برداشت نمودهایبرآيندو 
 .پوشم  و رازهای پشت پرده چشم میها نگرم و از پندارها، گمان زنی  می)بتوانم

 

 س در همه جا گسترش داشتهی تر-  آزاد نبوده ولی سايه در همه سويی، دگرانديشی در دوران پهلوی،بايد پذيرفت که
دهد که  تاريخ نشان می.  بوده استناچيزی آزادی و مردمساالری - پديدههای مردم در پيرامون  از اين روی آگاهی.است

 تصوری از آزادی يا شناختی از  به راستی و درستیای وجود داشته است که مردمان بتوانند-  ايران کمتر زمينهدر
 .دموکراسی داشته باشند

  

خواهند و  می دانستند که چه هند که مردم نمی نشان می) استقالل، آزادی ، حکومت اسالمی( ، ۵٧ا شعارهای جنبش حت
  هم برخی ازشايداند - آگاهی نداشته اين گونه شعارها  به مفهومبيشتر اين مردم.  هستنده دگرگونیخواستار چ

به هر روی بيشتر  .دنگنجانبتقالل را در احکام الهی  و اس آزدیی- پديدهتوان ند که میا- هکرد اسالمزدگی گمان می
  .اند-به همراه داشتهرا ی مردم - از تضاد فکری و ناآزمودگیینشان اند-شده  میدبلن ۵٧فريادهايی که در جنبش 

 در نام اين حکومتی روشنفکران اسالمزده -  کژپنداری و ناپختگیها وهای آخوند  مردم فريبی و نادان پروریبرآيند
 آنها ی-  درستیاحکام اسالمی اوامر الهی هستند کسی اجازه ندارد که بهزيرا  .آشگار است " جمهوری اسالمی"یيعن

  روشنفکرانی-ی آخوندها و کورانديشی-  نشان فريبکار"یاسالم" ی-  کلمه به"جمهوری"ستن پيشوند ب. شک کند
   . استهاسالمزد

، يعنی بردگی در واليت فقيه "بهارآزادی"  که:اند- شگار شدهآ  در اين حکومت، واژگون،ها  مفهوم بيشتربه کردار
    . استطامات و خرافات ستايش از  دروغ و اسالمی يعنیعلوم ، آزادگیننگ داشتن از يعنی  "ی زنان-آزادی"

  

 . اشاره کنم،٨٨، سال  کنونی  با جنبش۵٧های جنبش  به هرروی بهتر است به برخی از تفاوت

   :۵٧ از سال ١ی - نمونه

  نه از راه خرد و شناخت، مردم از راه عقيده به اسالم بلکهه استی جنبش از درون مردم نبود- در آن زمان انگيزه 
  در هللا اکبرشعار  با وا هويت اسالمی بای-، انگيزهمردمفريبی دروغ و با، آخوندها .شدند  برانگيخته می،خود

 پرورش و ، و شکستن سامان کشوراسالم در راه ،برای جهاد را  آنها با اين انگيزه وآوردند می  به وجودجوانان
  اسالمی خالفتی-بازسازی ها برای ايمان بر ضد کفر يا جهاد آخوندپيکار ،۵٧ جنبش  دريعنی. ندددا آموزش می

 .بوده است

  

  :٨٨ سال در جنبش١ نمونه سنجش

 اين جوانان هستند که . استجوشيدهنان های خود مردم به ويژه جوا ها و آرمان- ی جنبش امروز از خواسته- انگيزه
  اين آرمان.کشانند های خود می- در سوی خواستهاند،- اسالم را آزمودهی- پوسيدهبندهای ، که رابرخی از آخوندها

گيری کنند تا  خواهند از گسستن آنها پيش  میی همين بندهای پوسيده است که- بازسازی و نو سازیآخوندها 
هايی است که آخوندها در   آموزشها و- خواسته درست برضدجوانانهای - خواسته.اندبم پايدار حکومت اسالمی
برای  ن آزاديخواهاخيزش داد بر ضد بی داد يا  نبرد88 يعنی جنبش .اند-جوانان فرو کردهدر ذهن سی سال گذشته 

 .ستمکاران استچنگال   کشور از فرامانرايیپس گرفتن

 

  :۵٧ از سال ٢نمونه 

؛ خاست برمی ها يا جايگاهای عزاداری- بيشتر از مسجدها ، حسينه داد روی می  در آن جنبش کهاریپيک گستاخی و 



  5/2  ٢٠٠٩جوالی   مردو آناهيد : نگارش

 رفته .بردند دست می  آتش زدن سينماهاه بها-  به همراه طلبه، از فرومايگی،که بيشتر جوانان آشفته دين اين بود
-  و بخشی از خواستهشود  می وارد همها به دانشگا در اجرای احکام شريعت اسالمی آنها-های دينی رفته در خواست

   .گيرد  می را در برهای دانشجويان و روشنفکران

ی دختران و پسران، آزاد بودن پوشش اسالمی در دانشگاه و - اجرای نماز در مسجد دانشگاه، جدا شدن نهارخانه
 از ها-خواسته اين نمونه .اند- بودههای دانشجويان دانشگاه تهران-خواستهاجرای حدود شريعت اسالم در قانون از 

 .دنساز  را آشگار می57ی جنبش - درون مايهی- پسماندگیميزان زبان دانشجويان

 

  :٨٨ در جنبش سال ٢سنجش نمونه 

 اعتراض به درست است که. خيزد  برمیی حکومتها- همين انسان ستيزیپی آيندگستاخی جنبش امروز درست از 
 ، و گرنه ندای خود را بلند کنندبتوانند پيش از سرکوب شدنکه آزاديخواهان   بوده است تنها امکانیروند انتخاباتی

های خود را -اين جوانان خواسته.  آزاد نيست که حق انتخاب داشته باشد، اوکسی که حکومت واليت فقيه را بپذيرد
ی -ن آشگار کنندهی زنان و مردا-  همگامی و همياری و همآوايی.دهند بيشتر به کردار و کمتر به گفتار نشان می

اجرای  تا ديکتاتور که از برانداختن ،های آنها-خواستهدر .  است اسالمی آنها را از احکام انسان ستيز- بيزاری
های - البته بايد اشاره کنم خواسته.دنده را نشان میدورنمای آرمان آنها  ،ده استی حقوق بشر گستر- منشور جهانی

 .دارند  را و تازه رنگ شده، بافتهنو ولی ،ی کهنهبندها کارکرد همان شناسان، در اين خيزش،سر

 

  :۵٧ از سال ٣نمونه 

  نيروی پليس بود وساواک شدهدر   خشم ترس جايگزينريزند که ها می  به خيابان زمانی انبوه مردم،۵٧ جنبشدر 
 نماز در  خواهان برگزاریکردند و برخی  از فرمان سرپيچی می حتا برخی از سپاهيان کارايی نداشتديگر

 شدند انجام می نه تنها بدون ترس های مردم در شهرها راهپيمايی. ی داشتن ريش شده بودند-سربازخانه و اجازه
های   بخشی از آيين راهپيمايیکردند و گريختند يا با مردم همکاری می  نيروهای حکومتی از ترس مردم میبلکه

  .شده بود همگانیهای  روزانه و سرگرمی

، با کنون ا تلیشد و  رانده می، از هزار شهيد در راه انقالب اسالمی سخن،که خمينی وارد ايران شدگرچه زمانی ا
در بر داشته  حتا سد کشته را  نام و نشان توماری که هيچگاه به بازماندگان شهدا،های ويژه  پاداش بخشيدنوجود
ار، پس از يکسال از ده هزار، و پس از دو و  هز5 پيروزی از آغاز آخوندها در با اين وجود.  بروز نکرده استباشد

اين  نه تنها به حتا شاهدوستانرانند و هيچ کس   هزار شهيد انقالب سخن می١٠٠ و۶٠ و۵٠سه و چهار سال از 
 هنوز نداشته و برای اين مردم تفاوتی  کشته هزار١٠٠ يا ١٠٠ شمار بينيم که  می بلکهاند- کرده نیدروغها برخورد

   .ردندا هم

 

  :٨٨ در جنبش سال ٣جش نمونه سن

پليس جنگ  زور ها،   بسيجیخشم، سپاه پاسداران، کشورسازمان امنيت  کارکنان در جنبش امروز اقزون بر 
ها و از -لباس شخصیفشار   غايب، امامان انصار امامان حاضر وحزب هللا ايرانی و حزب هللا عرب، ستم آزموده، 
  .کنند سرکوب میرا  آزاديخواهان ايران  ندای بی درجه هستند کهتر چماقداران و تفنگ دارانگرهمه ستم

 بدون جنگ اند و- تنها به آرمانی انسانی آراسته شده دالورانی هستند کهشود که انبوه مردم  در اين جنبش ديده می
 .جتماع است برای گستردن ترس در اآزاديخواهاناين کشتار . کنند ايستادگی می  خشم انسان ستيزاندر برابرر افزا

اين ستمکاران . شد خواهد  در مردم بيشتر و سنگين تر ترسآشگار شود خشم حکومت  بيشترهر چند کهزيرا 
  .پردازند می به ستايش و نوازش خشم آوران  جان در زير فشار خشم از ترس مردماند که- آزموده

  

از يک تر کسان سود بخش باشد زيرا برای بيش ی اين دو جنبشها-  نابرابری يا انديشيدن در پيرامونسنجششايد 
 در ،پندارند و از همکاری و همياری خود  میهمسان ۵٧ اين جنبش را با جنبش سال ، برخی از روشنفکران،سو

حکومت واليت فقيه ،  ۵٧ شورش سال ، برآيند کهاند- کرده  فراموش هاحتا آن. کنند ياد می  با سرافرازی،57جنبش 
  .شود  يافت نمی، خردمندی را خشنود کند بتواند که، ديگریتيزی و خردسوزی نشانبه جز انسان س  در آناست که
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 وجدان  بتوانند شايدهگين هستند،و برای هر ايرانی دلخراش و اند، کهدگرگونی اين هاتوجيه و بررسی کردن پی آمد
 اين افتخاری .دنکاه ی است نمشده مردم ايران وارد  فرهنگ و ولی از ستمی که برنوازش کنندی کسانی را - آزرده

  .سپرده باشند دشمنان خرد و آزادی مردم را به  چهارده قرن پيش،گاندپسمان از ،نيست که روشنفکران در پيروی

 ريخته  جوانانکام  به،ينرنگهای - در بستهای،-  و دريچه از هر رسانهوندان دروغاز سويی ديگر زهر خردسوز
 در  آنها کهبيشترين آخوندها، چه .اند- جز به دروغ چيزی نشنيده آنی- و بازده۵٧ از شورش  کهجوانانی. شود می

ی پاسداری -های باشکوه انقالب و وظيقه-، از فرآورده هستند دادخواهانکنار در  آنان کهشمار سرکوبگران و چه
  .رانند می ها سخن- از اين فرآورده

  

   <<  استیتاورد بزرگ انقالب اسالم سرنوشت دسنيي و حق تعیآزاد>> :زبان آخوند خندانای از - نمونه

به "  که با وجودی ايننامند   می"انقالب" دستآورد ی شريعت را، که هزار و چهارسد سال کهنه شده، -تازيانه
يين حکومت مفهوم آزادی و حق تعاين   هيچگاهآيا. آشگار است  واليت فقيهحکومت  در سيمای"اند- هدست آورد
  ؟تواند چنين مفهومی را در بر بگيرد ست؟ يا هرگز میداشته ا  راسرنوشت

مالل آور خواهد بود شود که بازگو کردن آنها   بسيار گفته می هستند، دروغ و مردم فريب، کهاز اين نمونه سخنان
 کهمبادا اين حکومت را از دست بدهيد   :ندنترسا  جوانان را از برآنداختن اين حکومت میاين سخنان  با جادویولی

   .بوده و خواهد بودی مردم تنها و تنها در پرتو همين حکومت -  و آرامش همهسايشآ

 برای استوار ساختن آزادی و گسترش  جان برکفآنها ،سی سال است  که،کنند اين دروغ پردازان چنين وانمود می
های شيرين - ميوه،خواهند می اند و-نزديک شدهدمحمی  ناب اسالم به  آنها اکنون که.اند-حقوق شهروندان تالش کرده

 امام، راه  بر خالف  برآنند،کسانی ، ارزانی دارند و مسلمان ايران خود را به مردم شاکری- سی سالهزنجهای تلخ
 مردم نگرش  اگر،کنند که  روشن می البتهاين کسان. دست پا شکسته به حکومت بپردازند  آرا نشده واسالمبا   همباز

خريداران کاالی اسالم ديگر به   ودگرد  میشگارآی اسالم -  چهرهگردانده نشود،بر ها آنی- اسالم بزک شدهبه سوی
 .آيند اين بازار نمی

  

 ی سياسی- ی مبارزه-  شيوه يکها تنها  دروغ پردازیکه اين بر اين باورندروشنفکران، که خوشبين هستند، برخی 
 و ناگهان بر او کنند خام  را دشمنبنمايانند تا خود را همرنگ دشمن ،نيرنگ ا، بخواهند  میزنجيربافاناين  .است

 اين کسان، پس از پيروزی بر دشمن، زنجيرهای دستبافت خود را دور برند که  گمان می آنها،از اين برداشت. بتازند
. دهند که آنها درست نيستند های گذشته نشان می  آزمونها سرگرم کننده هستند ولی اين برداشتالبته . ريزند می

  نيستند آزادی که دشمن همجوانان، ن هزار ساله دارد در مردمفريبی آزمو نيز و خودش استدشمن که پخته ،زيرا
   بخواب کرد؟های رنگارنگ پس چرا بايد آنها را با نيرنگ

  شايد که: به جود خواهد آمدپنداری واژگون در ذهن آنها بلکه شوند  پخته نمیجوانان  نه تنها همها از اين دروغ
 به برای آنهااز برکت امام  "آخوندها" و هرچه که شود  میتر اسالم و انقالب آخوندی زندگی بر همه تنگبدون 

  . اند از دست خواهد رفت- دست آورده

  :گويد ولی سعدی می

   هرگز از شاخ بيد بر نخوری---------- ابر اگر آب زندگی بارد 

  وریی بوريا شکر نخ-  از نی--------با فرو مايه روزگار مبر 

  

معيار  : پندارند  خوشباوران می اين از برخیاند که-کارکرد خمينی را آن چنان در ذهن مردم وارانه نگاشتهکنون تا
 خود را با سخنی  يا گفتاری کردار-اين است که درستی. راستی و درستی در گفتار و کردار خمينی نهفته شده است

  .دهند از خمينی نشان می

های -، که تازيانهاين دستآوردها و بيش از سی سال است که  کسی پوشيده نيستبر ۵٧های جنبش -فرآورده
 در ،گويند  دروغ میانهاين که آخوندها بی شرم. اند- آزادی را از مردم گرفته حق حق انديشيدن وشريعت هستند،

ولی شگفتی  در  .هند ی رويدادها را به سود خود واژگون نشان می- همه که آنها،جنبش کنونی هم آشگار شده است
ی -  مردم اسالمزده۵٧ گويی در سال که کنند نان همنوايی میچ روشنفکران هم با آخوندها آن  از برخیاين است که
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اند و اکنون بايد از دستآوردهای آن انقالب - کردهی انقالب، به راستی بودند که فريب آخوندها را خوردايران،
  . پاسداری کنند

خواهند   میجوانان  . است۵٧شورش " دست آوردهای" ريشه کن ساختن به ٨٨ش آرمان آزاديخواهان در جنب
  . بگيرند آنهااز دست" اند-به دست آورده"  در اين شورشای که آخوندها -تازيانه

  .  کنندسپيش نويبرای آنها  را  کشورآرايیی- شيوهزندگی ومردگان راه   کهخواهند مین جوانان 

  

به  کسانی از آن روی.  يادداشت نشده است، بدون وابستگی به دروغی،اه رويدادیبه هر روی در تاريخ ما هيچگ
 به دروغ نشان بدهند  پنهان سازند تا را درخشان و بخشیآن را بخشی از اند که-پرداختهتاريخ نگاشتن رويدادی از 

 .  کردار کسانی نادرست بوده استيا  درستکسانی  کردارکه

  

ی -همه.  رويدادهای تاريخ باشد درخشان ساختن راستیبهشود که آرمانش  يافت میکمتر تاريخ نگاری در ايران 
 ی- همه درخشان شدنی بخشی از تاريخ هستند و هرگز قدرتمندی خواهان-سياستمداران خواهان واژگون نويسی

ه گمراه  هر اندازه هم ک است،کنون هر دروغ تاريخی هم که رسوا شده  تا. نيست تاريخ واژگون درهای- نگاشته
 .زدوده نشده است برگهای تاريخ از  آن دروغ،کننده و زيان بخش بوده

  

توان باور داشت  زيرا می. اگر به فرآورد جنبش مشروطه بنگريم شايد بتوانيم اين جنبش را سودبخش ارزيابی کنيم
 ويژه یيها- نوادهای به سامان فرمانروايی خا-ی قبيله-حکومت ستمکاران قاچار از بی سامانی  در اين جنبشکه

ند، هر اندازه هم که ا- ه داشت در بر مفهوم احکام شريعت راباز هم قوانين مدنی  بخشی ازهر چند. دگرگون شده است
  .ندا- ه در کتابی نوشته شده و کسانی آنها را تأييد و گواهی کرده بود آنهاند، ولیا-هکش دار و لغزنده بوداين قوانين 

 سخن راند زيرا اگر مردم ايران آگاهانه انقالب کرده بودند" طهومشر  شکوهمندنقالبا"توان از  با اين وجود نمی
 با  بسياری همکهند ددا را سازمان نمی" های باشکوهی  جنبش" پيوسته کسانی در برآنداختن مشروطه پس

 ه استکنند نداشت یآن شکوهی که از آن ياد م" انقالب مشروطه"پس بايد پذيرفت که . سرافرازی هم از آنها ياد کنند
 . اند-بودهو مردم ستيز ند ننگين ا- ههای که در براندختن آن پديدار شد يا جنبش

  

 و حکومت عدل ه را سرنگون کرد)مشروعه (های باشکوه يا ننگين سامان مشروطه سرانجام يکی از اين جنبش
انقالب "را  ين شورش يا جنبش، که آنولی ا. ه است را، که واليت فقيه باشد بر مردم مسلمان ايران فرود آوردالهی

 .  شده استنگاشته یهای گوناگون در داستانهای گوناگون، - از ديدگاه ،اند-نهادهنام " اسالمی

  

چالش و  يا بررسی و اند-نوشته" انقالب شکوهمند اسالمی"هر چند که بسياری در پيرامون اين شورش شوم يا 
اند ولی -کرده  را تفسيرهيگانب های دستکارکرد  پشت پرده و های لرزش ، گمان زنی  بسيار باو اند-کندوکاو کرده

 پسماندگی و انسان عيتتوان واق نمیبه هر روی  .مردمی يا نامردمی بودن اين جنبش بر همگان روشن نشده است
  . را نديده گرفت و تنها به تفسير و تعريف استادان و مفسران پرداختستيزی حکومت اسالمی

  .های زير پاسخ بدهد به پرسش يک آزادانديش  کهنياز است

  

است، آغاز " انقالب اسالمی" که دستآورد ، سرنگون ساختن حکومت اسالمی باخواهانی آزادي-  پيروزیاگر
  . ی فرهنگی مردم تکيه داشته است-بر ناآگاهی و آلودگی ۵٧بايد پذيرفت که شورش يا جنبش  پس شود می

   نيست؟در خور سرزنش  کرده باشند" انقالب"نه برای آزادی مردمی که برای بردگی آيا کردار 

  . استانسان ستيز   گنجانده شود يعنی اين حکومتاسالمیحکومت در ساختار  تواند  نمیی آزادی- پديدهاگر

 بر ی مرگ-  تا گام به گام سايه"که نشستند و تماشا کردند " ،ی برای آن روشنفکران،اين جنبش يا شورش، آيا
 شود؟  ننگی شمرده نمیرده شد، گستايران

  



  5/5  ٢٠٠٩جوالی   مردو آناهيد : نگارش

 بيداری و  آيابر مردم ايران وارد آمده است سخن گفت پس" انقالب اسالمی" ستمی که از دستآوردهای  نبايد ازاگر
  مردم ايران تنها برای به دست آوردن نوار سبز است؟خيزش

  

د، از بررسی و شناسايی  چندان نقشی ندارن٨٨ اگر روشنفکران برون مرز، که به درستی در پيشرفت جنبش
خود سودآور از جايگاه   کامروا شيادان کهکنند پس چگونه بايد آرزو داشت ی گفتار فريبکاران پرهيز می- نمايهودر

   واگذار کنند؟ ايرانچشم بپوشند و حکومت را به مردم

  

چه تفاوتی پذيرد   میانی از ناد و دروغ راداند  با کسی که نمیماند  در برابر دروغ خاموش میداند و  می کهکسی
 دارد؟  

  

ها و   و دست را به فرمانروايان بيگانه نسبت بدهند۵٧ی شورش -  نيروی جنبنده، پژوهشگرانی کههر اندازه
 ساده پنداری و  آلوده شدن نگرش مردم به زهر خردسوز اسالمی و ازاز رازهای پشت پرده را محکوم کنند

  راخاموشی ی راستين آخوندهاهای موج دروغ در برابر ، کهانیکس .کاهد  نمی خاموشی روشنفکران-کژروی
        .  اند-پنداشته بشر حقوق بخشی از را ، يعنی به بردگی تن دردادن، مردم آلوده شدن بينش، آناناند- برگزيده

  

  مردو آناهيد

  de.yahoo@MarduAnahid  :دريافت بازتاب از ديدگاه خوانندگان
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