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عنصر آگاهی در جنبش زن، زندگی، آزادی

(۱)گفتگوی ناصر مهاجر با باقر مؤمنی

 ۱۴۰۱آذر  ۱۸ جمعه

در( ژینا امینی)شما خیزش سرتاسری مردم ایران را که یک روز پس از کشته شدن مهسا : ناصر مهاجر
 ش,,,,,هریور امس,,,,,ال پ,,,,,اگرفت، انقالب می نامی,,,,,د؟ چ,,,,,را واژه ی انقالب را ب,,,,,ه ک,,,,,ار می بندی,,,,,د؟۲۵

بله، من چند روز پس از کشته شدن دختر جوان ُکرد ژینا امینی، با دیدن حرکت ه��ایی ک��ه انج��ام: باقر مؤمنی
می شد و اجتماعاتی که شکل گرفت، به این نتیجه رس��یدم ک�ه این حرکت ه�ا انقالبی س�ت و ی�ک جنبش انقالبی

کمی بعد هم دیدم چند محقق و سیاستمدار معتبر و مسلط خارجی ب��ه مس��ائل ای��ران، ب��ه. در ایران شروع شده
پس از. خص��وص دو امریک��ایی هم، پیش بی��نی کرده ان��د ک��ه این نطفه ی ی��ک انقالب اس��ت ک��ه بس��ته می ش��ود

هم��ان ط��ور ک��ه می بینی��د، از نظ��ر. خواندن این اظهارنظرها به من ثابت شد که این شروع ی��ک انقالب است
تفاوِت عمده در این است ک��ه در حرکت ه��ای قب��ل، ب��ه محض. کیفیت هم با حرکت های قبل بسیار تفاوت دارد

ام�ا این ب�ار هرچ�ه بیش�تر. اینک�ه س�رکوب می کردن��د، قض�یه پای�ان می  گ�رفت و اعتراض�ات خ�اموش می شد
و این خ���ودش. س���رکوب می کنن���د، جمعیت بیش���تری ب���یرون می آی���د؛ هم در شهرس���تان ها و هم در ته���ران

این در. نشان دهنده ی این است ک��ه س��رکوب نمی توان��د این جنبش را خ��اموش کن��د؛ بلک��ه آن را تق��ویت می کند
.واق������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ع انقالب است

.این ی,,ک خ,,یزش انقالبی س,,ت ک,,ه می توان,,د ب,,ه انقالب بیانجام,,د ی,,ا نینجامد. انقالب ک,,ه هن,,وز نه: مه,,اجر

.ه�����������ر اس�����������می می خواهی�����������د رویش بگذاری�����������د؛ ام�����������ا دوره ی انقالبی ست: مؤم�����������نی

ام,,ا دوره ی انقالبی ب,,ا انقالب متف,,اوت اس,,ت و خ,,ود ش,,ما به,,تر از من. دوره ی انقالبی را می فهمم: مه,,اجر
.تف,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,اوت این دو را می دانید



همان طور ک��ه گفتم ب��ا جنبش ه��ای قبلی بس��یار متف��اوت. به هر حال این حرکت به سوی انقالب است: مؤمنی
تنها مشکل این است که به دلیل سرکوبِ  جنبش های قبل، هنوز یک رهبری در این جنبش شکل نگرفته. است

۴۳سازمان ها و گروه های سیاسی در اثر س��رکوب های این . است؛ چه رهبری یک فرد و یا رهبری گروهی
آن هایی هم که زنده ماندند، ناچار به تبعید آمدن��د و ب��ه. سال، یا از هم پاشیده شدند و یا رهبران آن کشته شدند

ظاهراً از این گروه ها چ��یزی درنمی آی��د و. صورت احزاب و سازمان های تکه پاره در خارج فعالیت می کنند
تا جایی که من اطالع دارم، بقایای این احزاب و سازمان ها هم ادعایی ندارن��د و واقع��اً هم نمی توانن��د ادع��ایی

اما بعضی از افرادی که خودشان را اصالح طلب می دانند و سال هاست که خودشان را به عنوان. داشته باشند
ب��ا خوان��دن. اصالح طلب معرفی کرده اند، ظاهراً خود را آماده کرده اند برای به دست گرفتن ره��بری انقالب

بعضی از مقاله ها که می نویسند و یا موضع گیری هایی که می کنند، می شود نشانه هایی از کوشش های آن ه��ا را
اما اینکه مردم چقدر این افراد را می شناسند و چقدر این افراد مورد قبول معترضین داخل. در این زمینه دید

ب��ه ه��ر ح��ال، اینک��ه در. من فکر نمی کنم در می��ان م��ردم اقب��الی داش��ته باش��ند. خیابان هستند، مشخص نیست
جریان مبارزه، رهبری چطور به وجود می آید � که حتم�اً هم ب�ه وج�ود خواه�د آم�د �� من نمی دانم چگون�ه ب�ه

من شخصاً کسی یا کسان و یا سازمانی را نمی شناسم که حتا به صورت نطفه ای بشود گفت ک��ه! وجود می آید
اما مطمئناً در جریان انقالب، رهبری به وجود خواه��د آم��د. مشکل اینجاست. می تواند رهبر این حرکت باشد

ضرورت وجود ره��بری ف��ردی و ی��ا گ��روهی در جری��ان حرکت ه��ای انقالبی پدی��د. و این اجتناب ناپذیر است
.می آید

نقاط قدرت این جنبش، به نظر ش,,ما. شما نقطه ی ضعف این جنبش انقالبی را نبود رهبری می دانید: مهاجر
چیس,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ت؟

مردمی که هر روز با وسعت بیش��تری ب��ه می��دان می آین��د، نش��انه ی آن اس��ت ک��ه ت��وده ی م��ردم ب��رای: مؤمنی
در براب��ر س��رکوب رژیم ن��ه تنه��ا م��أیوس نش��ده اند، بلک��ه ب��رعکس. حرکت ه��ای انقالبی ک��امالً آم��ادگی دارند
هم��ان ط��ور ک��ه گفتم اگ��ر این. و همین ق��درِت این جنبش انقالبی ست. اعتراضات بیشتر و وسیع تر ش��ده است

اما من فکر می کنم نمی ت��وانیم. قدرت بدون رهبری بخواهد ادامه پیدا کند، باالخره روزی از بین خواهد رفت
یک نوع تفکر هوشمندانه ای در حرکت ه��ا. صد در صد بگوییم که در این جنبش انقالبی رهبری وجود ندارد

آیا این یک تفکر توده ای ست یا که از جاهایی سرچشمه می گیرد، مشخص نیست و ما از چن��د و. دیده می شود
ولی به نظر می آید که فکر شده و با آگاهی و هش�یاری ق��دم ها برداش�ته می ش��ود؛ یع�نی. چون آن باخبر نیستیم

یکی از نکاتی که به نظرم بسیار جالب اس��ت و ب��ه عن��وان نم��ونه ای. عنصر آگاهی در این جنبش وجود دارد
از آگاهی جنبش می توانم به آن اشاره کنم، تالش حکومت برای سرکوب اهل سنت اس��ت؛ ب��ه ط��ور عم��ده در

ام��ا. با لشکرکشی نظامی و هدف گرفتن م��ردم ب��ا س��الح جنگی ده ه��ا نف��ر را کش��ته اند. کردستان و بلوچستان
به طور طبیعی، ساده ترین روش در چنین. مردم تحریک نشدند که دست به اسلحه ببرند و مقابله به مثل کنند

در این من��اطق امک��ان. مواردی � به خصوص در کردستان و بلوچستان � دست ب��ردن م��ردم ب��ه اس��لحه است
به نظ��ر من این ناش��ی از ی��ک ن��وع. اما تا این لحظه، شاهد چنین رویکردی نیستیم. تهیه ی اسلحه وجود دارد

نش��ان می ده��د آگاهن��د ک�ه جامع�ه هن��وز آم�ادگی مب��ارزه ی. آگاهی و یا شکلی از رهبری در میان م��ردم است
مسلحانه را ندارد و اگر دست به اسلحه ببرند بالفاصله با شدت بیشتری از س��وی حک��ومت س��رکوب خواهن��د

این درحالی س��ت ک�ه جمه��وری اس��المی، دولت و. در نتیجه ب��ه هیچ وج��ه ت�ا کن�ون این ک��ار را نکرده اند. شد
.حک�����������ومت م����������رتب و مخصوص����������اً م����������ردم را ب����������ه این س�����������و تحری����������ک می کند



.نمی دانم این ی,,ک آگاهی س,,ت و ی,,ا ی,,ک گ,,ونه ای هش,,یاری و ح,,واس جمعی. با شما هم عقیده هس,,تم: مهاجر
درب,,اره ی آگ,,اهی ام,,ا ج,,ز این اس,,ت ک,,ه جنبش درب,,اره ی آزادی آگ,,اهی ب,,االیی  از خ,,ود نش,,ان داده اس,,ت؟

 سال حکومت مذهبی س��ت، ض��ربه ی سختی س��ت۴۳یکی دیگر از خصوصیات این جنبش که بازده ی : مؤمنی
من همیش��ه می گ��ویم ک��ه هیچ ن��یروی ض��د اس��المی نمی توانس��ت مث��ل رژیم. که ب��ه م��ذهب و اس��الم زده است

در بعض��ی از. جمهوری اسالمی، پایه های باور مردم مسلمان ایران را به اسالم، ت��ا این ان��دازه تض��عیف کند
مقاله هایی که روحانیون و نویسندگان مذهبی می نویسند، می بینیم که به این نکته اشاره دارند و اذعان می کنن��د

و بسیاری از همین روحانیون س��طح. که جمهوری اسالمی در واقع بزرگ ترین ضربه را به اسالم زده است
یکی از نش��انه های آن را می ت��وانیم در همین. باال نگرانند که در جامعه ی ایران، اس��الم ب��ه کلی از بین ب��رود

معل��وم نیس��ت در ف��ردای پ��یروزی انقالب، م��ردم آخون��د جم��اعت را قت��ل ع��ام. مشاهده ک��نیم« عمامه پرانی»
این جنبش نشان داده است که نه تنها مسائل و باورهای مذهبی، دیگر برای مردم مطرح نیس��ت، بلک��ه. نکنند

عده ای حت��ا معتقدن��د این حک��ومت.تأکید حکومت بر باورهای مذهبی را سوء استفاده برای حفظ قدرت می داند
.ص���������رفاً ب��������ه این دلی���������ل ک���������ه مذهبی    س���������ت، دروغگ���������و و فاس���������د و جنایتک���������ار است

-anti)این جنبش نش,,ان داده اس,,ت ک,,ه ض,,د روح,,انیت : مه,,اجر  clerical ��)اس,,ت، ب,,ا حکوم,,تی دی,,نی
به حتم دقت کرده اید که. سرسازگاری ندارد، جدایی دین از دولت را می خواهد و سکوالریزه شدن جامعه را

در. در مراسم خاکسپاری، سوم هفتم و چهلم جان باختگان جنبش، نشانی از آئین های اسالمی دیده نمی شود
بختی,,اری رس,,م نم,,از: » آب,,ان م,اه، ش,,نیدیم ک,,ه م,,ردم ش,,عار می دادند۲۷مراسم خاکسپاری کیان پیرفلک در 

.، و یا مادران رقصان به س,وگ فرزن,دان می نش,ینند و برم,زار دلبندان ش,ان موس,یقی پخش می ش,ود«ندارد
همین نشان دوری جویی مردم از فرهنِگ اس,الم حکوم,تی. در این دوره ندیدیم... یک بار هم قرآن خوانی و

. س,,,,,,,,,,ال آزگ,,,,,,,,,,ار زن,,,,,,,,,,دگی جامع,,,,,,,,,,ه را س,,,,,,,,,,مت و س,,,,,,,,,,و داده است۴۳س,,,,,,,,,,ت ک,,,,,,,,,,ه 

آقای مؤمنی شما آینده ی این جنبش را چگون,,ه می بینی,,د؟. بگذارید درباره ی یک موضوع دیگر صحبت کنیم

من فک�ر می کنم، روز ب�ه روز، این جنبش از آن چ�یزی ک�ه هس�ت بیش�تر رش�د پی�دا خواه�د ک�رد و: مؤم�نی
که معتقدم ضرورتاً به وجود خواهد- اگر در جریان کار، یک نوع رهبری به وجود بیاید . عمیق تر خواهد شد

.ب����������������ه س����������������رنگونی حک����������������ومت اس����������������المی خواه����������������د انجامید- آم����������������د 



ب,,,,,,,,,,,,,,,ه س,,,,,,,,,,,,,,,رعت ی,,,,,,,,,,,,,,,ا در ب,,,,,,,,,,,,,,,ازه ی زم,,,,,,,,,,,,,,,انی ط,,,,,,,,,,,,,,,والنی؟: مه,,,,,,,,,,,,,,,اجر

.ح������داقل ی������ک س������ال و ی������ا بیش������تر ط������ول خواه������د کش������ید. ب������ه س������رعت نه: مؤم������نی

و این جنبش ف,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,راز و ف,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,رود خواه,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,د داش,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ت؟: مه,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,اجر

.می بی��نیم ک��ه در ح��ال رش��د است. جنبش همین ط��ور پیش می رود. ف��راز و ف��رود نخواه��د داشت. نه: مؤم��نی
.علی رغم تم�����ام س�����رکوب هایی ک�����ه ت�����اکنون انج�����ام گرفت�����ه، هن�����وز پیش می رود و در ف�����راز است

فراز و فرود به معنای اینکه هراز گاه و به ویژه در برابر موج های س,,همگین س,,رکوب و از دس,,ت: مهاجر
دادن شماری از نیروهایش، ناچار است به واپس نشینی های مقطعی دست زند ت,,ا خ,,ودش را بازبس,,ازد و ب,,ا
.وض,,,عیت های ت,,,ازه س,,,ازگارکند، تاکتیک ه,,,ای مناس,,,ب اختی,,,ار کن,,,د، ت,,,ا بتوان,,,د دوب,,,اره ب,,,ه پیش رود

آیا شما در حال حاضر نشانه ای از فرود می بینید؟ فرودی اصالً دیده می شود؟ اتفاقاً ب��رعکس، پس از: مؤمنی
.ه��ر س��رکوب جمعیت بیش��تری ب��ه این جنبش می پیون��دد، اس��تحکام این جنبش روز ب��ه روز بیش��تر می ش��ود

یع,,,,,,,,,,,,,,,,,,نی ش,,,,,,,,,,,,,,,,,,ما در این جنبش هیچ ف,,,,,,,,,,,,,,,,,,رودی نمی بینی,,,,,,,,,,,,,,,,,,د ؟: مه,,,,,,,,,,,,,,,,,,اجر

فرود به آن معنا که معترضین بروند و مدتی صدای شان ش��نیده نش��ود و ی��ا خ��اموش ش��وند و جنبش��ی: مؤمنی
جنبش هست و در حال گسترش و پیشروی هم هست، اما لحظاتی می توان��د مظ��اهر ب��یرونی آن کم! نباشد، نه

.رنگ ت����������������������������������������������������������������������������ر ش����������������������������������������������������������������������������ود

.یع,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,نی ش,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,دت و ح,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,دت آن تغی,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,یر می کند: مه,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,اجر

.در واق����ع ب����ه نظ����رم جنبش در ح����ال رش����د است. من مس����ئله را ب����ه این ص����ورت نمی بینم: مؤم����نی

 مشارکت داش,,تید، در۱۳۳۹- ۱۳۴۲ را زندگی کرده اید، در جنبش سال های ۱۳۵۷شما که انقالب : مهاجر
 هم از کنشگران حزب توده بودید، انقالب مشروطیت ای,,ران را۱۳۳۲ تا ۱۳۲۰پیکار دموکرتیک سال های 

هم خ,,وب بررس,,یده اید، چ,,ه تف,,اوتی می,,ان جنبش ج,,اری و جنبش ه,,ای پیش,,ین می بینی,,د؟ وی,,ژگی جنبش زن،
زن,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,دگی، آزادی در چیس,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ت؟

حافظه ی من به دلیل کهولت سن، مرا یاری نمی کند تا بتوانم دقیقاً و یک ب��ه ی��ک مشخص��ات هرک��دام: مؤمنی
ام�ا من مش�ابهتی می�ان جنبش ه�ای انقالبی پیش�ین ب�ا این. از این جنبش ه�ای انقالبی و مب�ارزات را برش�مارم

درست است خصوصیات مشترک همه ی انقالب ها این است که توده ی مردم کم کم به ح��رکت. جنبش نمی بینم
ب��ه. درمی آیند، جسارت پیدا می کنند، ترس  می ریزد، سرکوب  ها را به عقب می راند و جنبش را رش��د می دهند

در جنبش مش��روطیت ش��دیداً وج��ود. نظر من این خصوصیاتی ست که در تمام جنبش های انقالبی وج��ود دارد
 هم خ��ود را نش��ان داد؛ ط��وری ک��ه ب��االخره اعلیحض��رت هم��ایونی هم ب��ا همه ی۱۳۵۷داش��ت و در انقالب 

صرف نظر از اینکه عالقمند بود و بس��یار هم معتق��د ب��ود. قلدرمنشی و آدم کشی هایش، صدای انقالب را شنید
که آن جنبش انقالبی را می تواند سرکوب کند؛ اما در نهایت این ح��رکت انقالبی آنق��در رش��د ک��رد ک��ه ش��اه از



.ای�������������������������������������������������ران ف�������������������������������������������������رار ک�������������������������������������������������رد

اما در م��ورد تفاوت ه��ای این جنبش انقالبی ب��ا دیگ��ر جنبش ه��ای ای��ران ک��ه ش��اید بت��وان گفت ت��اریخی اس��ت،
اگر نگویم زنان این جنبش انقالبی را به وجود آوردند، باید بگوییم که آن ها پیش��تاز. حضور عظیم زنان است

حتا تمام دنی��ا این. همان طور که می بینیم همچنان جلودارند و مردم ایران هم این را پذیرفته اند. انقالبی هستند
دیگر اینکه جوانان به طور روزم��ره. این اتفاقی تاریخی ست. پیشتازی زنان را در جنبش ما قبول کرده است

٪ از کشته ش��دگان،۷۰طبق آمار منتشر شده، حدود . به میدان آمده اند و نقش برجسته ای در جنبش ایفا کرده اند
از خصوص��یات این نس��ل ج��وان این اس��ت ک�ه ب�ه کلی و مطلق�اً هیچ چ��یزی را.  سال بوده اند۱۸جوانان زیر 
حتا اگر فرض کنیم ک��ه رژیم بتوان��د این جنبش انقالبی را ب��ه ن��وعی تض��عیف کن��د، غاف��ل از این. قبول ندارد

بن��ابراین، جنبش ب��ه هیچ وج��ه س��رکوب نخواه��د ش��د؛ بلک��ه. است که همین جوان ه��ا دوب��اره ب��ه می��دان می آیند
هم��ان ط��ور ک��ه گفتم اگ��ر ع��ده ی زی��ادتری هم. فقط پیشرفت و  پیشروی ست. عقب نشینی هم در کار آن نیست

در.  س��ال م��رتب ب��ه این جنبش می پیوندن��د، جنبش بازتولی��د می ش��ود۱۸کشته شوند، تا وقتی که جوانان زی��ر 
نمی بینیم که زنان و جوانان به این ش��کل پیش��تاز ب��وده- تا آنجایی که من اطالع دارم - هیچ جنبشی در جهان 

.باش�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ند

درباره ی همبستگی که میان اقوام و ملیت های مختلف، در جنبش زن،  زندگی، آزادی می بی,,نیم، چ,,ه: مهاجر
می گوئید؟ ما در هیچ یک از جنبش های یک سده ی گذشته ایران، چنین همبستگی و میل هم باشی، در می,,ان

حم,,ایِت سرتاس,,ری دانش,,جویان ای,,ران را، پس از روی,,داد های. ملیت ها و اقوام مختل,,ف ای,,رانی ندی,,ده ب,,ودیم
این همبس,,تگی بی مانن,,د ب,,وده. ، ندی,,ده ب,,ودیم«چش,,م و چ,,راغ ای,,ران»خونین زاهدان و کردستان ب,,ا این دو 

.است

این هم یکی دیگ��ر از نکته ه�ای. این ناشی از هم�ان نارض�ایتی عم�ومی اس�ت از جمه�وری اس�المی: مؤمنی
ام��ا توج��ه داش��ته باش��ید ک��ه خ��ود حک��ومت ب��وده ک��ه ب��ا رفتاره��ای. بی نه��ایت ج��الب این جنبش انقالبی است

صرف نظر از اینکه با. تبعیض آمیزش نسبت به نقاط مختلف ایران، باعث همدلی بیشتر مردم با هم شده است
 سال حکومت شان بر مردم سراسر ایران روا داشته اند، کوشش می کنند در حال حاض��ر هم۴۳اعمالی که در 

می بی�نیم ک�ه مرک�ز س��رکوب را ن�ه تنه��ا در کردس�تان ق�رار. با دروغ و ریا، به سرکوب اهل تس�نن بپردازند
انگار می خواهند از این فرصت هم. داده اند، بلکه به مناطق دیگری هم که سنی مذهب هستند، فشار می آورند
اینکه مردم مناطق دیگر در حمایت. استفاده کنند و مذهب سنی را از بین ببرند؛ که فکر بسیار احمقانه ای ست

از کردس��تان و بلوچس��تان ش��عار می دهن��د، ب��رای این اس��ت ک��ه می بینن��د این من��اطق بیش��تر م��ورد س��تم ق��رار
گرفته اند و در حال حاضر هر کجا که بیش��تر م��ورد س��تم باش��د، در چش��م م��ردم مقب��ول تر می افت��د و از آن ه��ا
.بیش����������������������������������������������تر حم����������������������������������������������ایت می ش����������������������������������������������ود

در ادامه ی صحبت شما، شایان یادآوری س,ت ک,ه ب,ه محض آنک,ه بزرگ,ان س,نی، دس,ت حک,ومت را: مهاجر
خواندند، بیانیه ای دادند و همبستگی خودشان را با همه ی مردم ایران اعالم داشتند و گفتند که ما بخش,ی از

پس از آن نیز از جنایت هایی گفتند که رژیم در. همه ایرانی هستیم. مردم ایران هستیم، شیعه و سنی نداریم
.این دو م,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,اه گذش,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ته در زن,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,دان ها ک,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,رده اس,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ت،

یکی از چیزهایی که م�انع می ش��ود ت��ا حک��ومت نتوان��د جل��وی این جنبش را بگ�یرد، همین همبس��تگی: مؤمنی
با اینکه تمام کوشش خود را کرده تا بین شیعه و سنی اختالف بیندازد، موف��ق نش��ده اس��ت و س��نی ها از. است



مردم هم از مناطق مرزی و حاشیه ای که بیشتر در مع��رض س��رکوب. تمام مناطق شیعه نشین حمایت می کنند
این هم یکی دیگر از جنبه های مثبت این جنبش. و کشتار جمهوری اسالمی قرار دارد، بیشتر حمایت می کنند

حکومت می خواهد از قتل عام یک جریان مذهبی در ایران بهره برداری کن��د، ام��ا می بی��نیم ک��ه درس��ت. است
برعکس، با این کارهایش مردم را متحد تر ک��رده و درس��ت ب��رخالف س��ابق ک��ه می��ان ش��یعه و س��نی رابطه ی

در واق�ع. خاصی وجود نداش�ت، اکن�ون رابطه ی همدالن�ه و محبت آم�یزی می�ان این دو ب�ه وج�ود آم�ده است
.می ش�����������������ود گفت ک�����������������ه تم�����������������ام ای�����������������ران، یکپارچ�����������������ه ش�����������������ده است

یکی دیگر از چیزهایی که به نظرم بسیار جالب است، این اس��ت ک��ه علی رغم اینک��ه حک��ومت واقع��اً کوش��ش
می کند در مناطقی فشار و سرکوب بیشتری اعمال کند و به مردم ایران بباوران��د ک��ه بیش��تر م��ردم مرزنش��ین

تج��زیه طلب هس��تند و در همین زمین��ه، م��رتب از ج��دایی آذریابج��ان و( کرد، ترک، ع��رب، بل��وچ و ت��رکمن)
کردستان و بلوچستان داد سخن می دهد، نه تنها مردم دیگر ب��ه یاوه س��رایی هایش وقعی نمی گذارن��د، بلک��ه بیش

.ب��ازی تفرقه ان��داز و حک��ومت کن، دیگ��ر کارس��از نیست. از هر زمان، همدالنه به حمایت آن ه��ا برخاس��ته اند

آق,,ای موم,,نی، آی,,ا نکته ای دیگ,,ری هس,,ت درب,,اره ی این جنبش ک,,ه مای,,ل باش,,ید ب,,ه آن بپردازی,,د؟: مه,,اجر

یکی از مشکالتی که نبود رهبری می تواند ایجاد کند این است که مبادا کس��انی مانن��د رض��ا پهل��وی و: مؤمنی
هم پالکی های او از فرصت استفاده کنند و به عنوان مخالفت با جمه��وری اس��المی ب��ه می��دان بیاین��د و کوش��ش

ب�ه نظ��ر من، راه ح�ل این اس�ت ک�ه ت�اریخچه ی حک�ومت. کنند جنبش انقالبی را به مصادره ی خ�ود درآورند
باید به آن ها نش��ان داد. عده ای، به کلی رژیم پهلوی را تبرئه می کنند. پهلوی را درست به این جوانان شناساند

که آن رژیم با ایران چه کرد و در زمینه هایی چه جنایت هایی بدتر از رژیم جمهوری اسالمی نسبت به م��ردم
حکومتی که همه ی احزاب کش��ور را. ما اعمال کرد؛ نه تنها نسبت به مردم ما، بلکه نسبت به همسایگان مان 

از بین برد و تنها به دو حزب خودساخته میدان عمل داد، و حتا آن را هم تاب نی��اورد و پس از م��دتی کش��ور
بدتر از آن، کارت عضویت حزب رس��تاخیز. حزب رستاخیز: را به سبک و سیاق فاشیستی، یک حزبی کرد

به نظ�رم کس�انی. این هم یکی از دیوانگی های احمقانه آن شاه بود. را به عنوان شناسنامه ی ایرانی اعالم کرد
حتا در اجتماعات بگویند ک��ه. که دست به قلم دارند، باید این جنبه های رژیم گذشته را برای مردم روشن کنند

.متأسفانه نسلی که اکنون در میدان است، از این مسائل آگ�اهی چن�دانی ن�دارد. رژیم گذشته چه بود و چه کرد
افرادی از نسل شما � از نسل من که کسی نمانده است � باید از فرص�ت اس�تفاده کنن�د و این مس�ائل را مط�رح

.کنند

۱۴۰۱ آذر ۶/ ۲۰۲۲ نوام������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������بر ۲۷

  ۳۰  ش,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ماره   "   آوای تبعید  "  ب,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ه نق,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ل از 

_

با سپاس فراوان از بنفشه مسعودی که در این گفتگو حضور داشت و کارهای فنی آن را به بهترین ش��کل- ۱
.ممکن، به انجام رساند
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