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چنین به نظر  زند، امااسالم و دژخیمان وابسته به آن دست و پا مبدویت است که ایران زیر آوار  بیش از چهار دهه
دورنمای همین دو سه دهه پیش تا رود. منیز کند، که رو به قهقرا نه تنها رشد نم رژیمتوان واقع مخالفان رسد که م

، از بنگالدش هم هااما امروزه بنا به برخ شاخص کرد،کابوس جلوه مهمچون  "بنگالدش دوم"تبدیل ایران به 
  ایم.  هشدتر ماندهعقب

نهایت ادامه بیتا تواند سط آموزش نسبی نم و برخوردار ازهشتاد میلیون با جمعیت روند سقوط در کشوری  ول
ونه خواهد بود خود را بر هر ایراننیز امروزه این پرسش و الجرم  ،یابد کند. در تاریخ دوست تحمیل مکه پایان راه چ

خود و ملت خویش را چنین به ورطۀ نابودی کشانده باشند، آن  معاصر یافتن نمونۀ کشورهایی که حاکمان جنایتکار
ان برای حفظ خود هم که شآسان نیست! حت نامردم ده در راه برآوردن نیازهای بخش از مردم ترین خودکام

ر برای حفظ خود از در نگاه آخر اما رژیم اسالم  ؛اندکوشیده از پس ترفندهای تبلیغ استفاده نکرده است! چیزی م
ر فریب ماندهعقبحت  اکنونچهار دهه گذشت بیش از  ومت را ترین اقشار مذهبی نیز دی ر آنکه  ؛خورندنمح م

  !ترین رژیم دنیا به میدان خواهد آمدبه پشتیبان از سفاک "خورنذری"تودۀ  ،در زمان رویارویی نهایی متصور کنی
ومت بنابراین ایران دانست و شاید تنها توان مشابه رژیم حاکم بر نمنیز های از درون پوسیدۀ قذاف و صدام را حت ح

بود، فرورفت و نتوانست  ایجاد کردهدر دریای خون که سرانجام خود  پوت باشد کهآن رژیم پول اینمونۀ تاریخ بر
  نشان دهد. از خود در برابر حملۀ نیروهای ویتنام برای تسخیر کامبوج کمترین مقاومت 

، آیا جز این شق حدی از که ایران در چنگال آخوندها به چنان است مانده  یجار  باما دربارۀ پایان راه رژیم اسالم
ان در پی بهانه ای به کشور تجاوز کند؟ آیا در اوضاع کنون دنیا، تسخیر کشور به وسیلۀ ناتوان برسد که ی از همسای

که پاس به این پرسش منف است! خاصه  دریغاروبرو خواهد شد؟ در داخل کشور یا بیرون آن جدی  روسیه با اعتراض
ری از سرزمین ایران را آنکه روسیه در تاریخ معاصر همواره در کمین بوده و هست که بخش   تسخیر کند. نیز های دی

ومت اسالم  باید البته ه فقطنیروهای نه نتیجۀ روشنگری پذیرفت که نابسامان ح پیامد رفتار  اپوزیسیون، بل
ن است در شرایط بنابراین ست و اردم مما رژیم نسبت به مناف این  ۀکارانتجنای نبود اپوزیسیون واقع هر لحظه مم

ری مت جیرهاُ») برجام دوم«با موفقیت تبلیغ (مانند امضای  اکمحرژیم  دنبال ه بکماکان خوار خود را با زنجیر شیعی
شد.    خود ب

ان روشن استبنابراین چنان ومت جهل و جنایت نه توانایی تبلیغات و  دوامعلت  دستکم امروزه که بر هم ح
ه نبود گروه مخالفان واقع در میدان است رانۀ آن، بل توان در علت ناتوان اپوزیسیون را نیز به روشن م .سرکوب

  اعتمادی ایرانیان به جریانات اپوزیسیون است.پراکندگ و پریشان آن یافت، که خود پیامد بی
هر مطلب قابل تصوری را دربارۀ ماهیت رژیم » پردازاننظریه«و » فعاالن سیاس«در چهار دهۀ گذشته صدها تن از 

های اخالق ایرانیان تا خرابی حافظۀ تاریخ و از توطئۀ خارج از ضعف ؛اندهای گذار از آن مطرح کردهاسالم و راه
ازی را عامل تسلط و بقای مالها قلمداد کرده و از شورش خیابان تا زدگ ایرانیان، هر علت واقع و یا مجتا مذهب

ومت جهل و جنایت دانسته   اند. کودتای نظام و از نافرمان مدن تا تظاهرات میلیون را راه گذار از ح



ران را ضور حه بلداند، مدانسته و راه خود را بهترین از نیروهای این "اپوزیسیون" نه تنها هر ی  ،فراتر از آن دی
ر فروگذار نمها و شخصیتاز هیچ کوشش برای تخریب گروه» وحدت کلمه«تابد و برای نیل به برنم  ؛کندهای دی
راس«خواستار برقراری همه ظاهراً  آنکه حال های بدین معن که خواستار نظام هستند که انواع گروه ،هستند» دم

سان و یاز حقوق و آزاد  »)سبزها« تا انخواهو از جمهوری هاتا چپ انطلب(از سلطنتمخالف  دگراندیش و های ی
  شده برخوردار باشند!   تضمین

ام مخالفان رژیم  ر روشن است که بدون همبستگ و هم ن نانیز  آناسالم عقب راندن و گذار از از سوی دی مم
ل ما در اینجا است. بنابراین  راس باید به هرگونه موض روبرو هستیم که از ی بزرگبا این مش سو برای نیل به دم

ام در فعالیت ءمشخطو  اری و هم ر، با مخالفان خود به هم ذاریم و از سوی دی هایی برخیزیم مخالف احترام ب
ومت ایران  سوز اسالم منجر گردد!که باید به گذار از ح

حال ه و علت آنکه چرا تا ب ،شودبا این نگاه، دشواری راه که مخالفان واقع رژیم اسالم در پیش دارند، روشن م
ارایم قدم به پیش نرفته ان روشن است، اما اغلب م آش ومت اسالم بر هم گردد. این در حال است که سرشت ح
  روند. های تاکتی از دیدن و بیان آن طفره مو کنکاش هاشوکا ر مبنایجریانات سیاس ب

رناراست نشان دادن راه بوده است که با  گذشته کوشش مخالفان رژیم این هدر چهار ده دی حقانیت انحصاری ، ی
است و » وحدت کلمه«شود که تنها راه رسیدن به اتحاد عمل خود را به هواداران نشان دهند. همواره این آرزو بیان م

اسالم است و پیروان خمین با تحقق آن هرگونه دگراندیش را نابود کردند تا به  ،کس متوجه نیست که این روش
ومت توتالیتر است و نخستین گام » وحدت کلمه«ش فرجام هر جنبش بر پایۀ ت مطلقه دست یابند. بیقدر همانا ح

ر  راس در ایران منجر شود، پذیرفتن موجودیت و دفاع از حق بیان برای دی در راه پیدایش خیزش که به استقرار دم
  ها است.  شهروندان و گروه

بتوانند  شاید سرانجامو رمز موفقیت که مخالفان رژیم جهل و جنایت باید بیابند تا  همفقود ماند آن حلقۀبدین ترتیب م
ومت اسالم دست زنند و آن آوازی در تشخیص ماهیت همانا همرأیی و هم ،به فعالیت موفق و کارساز در برابر ح

  رژیم است. 
ت نیامده است. البته باید در نظر داشت که رژیم والیت هنوز توافق گسترده دربارۀ ماهیت رژیم به دس اما در این مسیر

را باید » طلبیاصالح«و برپا کردن نمایش است خود فروگذار نکرده واقع چهرۀ تحریف فقیه از هیچ کوشش برای 
 ۶٧رژیم دانست. رژیم فاشیست اسالم پس از آنکه با دست زدن به کشتار این ترین موفقیت تبلیغ ــ سیاس بزرگ

و سپس استفاده از عوامل نفوذی » اصالحات«هرگونه ش دربارۀ ماهیت فاشیست خود را از میان برده بود، با نمایش 
   و تبلیغ در میان مخالفان به توهم دربارۀ ماهیت رژیم دامن زد. 

استالین خود تر از دو همتای هیتلری و عنوان رژیم توتالیتر و به مراتب ضدبشریه ب تشخیص ماهیت رژیم اسالم
دوستان و مخالفان واقع رژیم جهل ایرانتمام کننده در راه تأمین همبستگ اپوزیسیون است. برای گام بنیان و تعیین

  !ازیو جنایت همین نیز تنها معیار است برای تمیز دادن مخالفان حقیق از مج
رأی بودند و بدین سبب ماهیت آن هممورد تجربۀ تاریخ در این باره آنکه هم مخالفان و تبعیدیان رژیم هیتلری در 

راتی آلمان آزاد دست زنند، در که پراکندگ فکری مخالفان  حال توانستند از فردای سقوط نازیسم به نوسازی دم
  سالۀ رژیم کمونیست بود. ترین عامل دوام هفتاد رژیم استالین مهم



سرشت با دو رژیم توتالیتر گذشته از هر لحاظ جنبش گستردۀ ایرانیان برای عنوان نظام همه شناخت رژیم اسالم ب
  دهد: ای استوار قرار مگذار از آن را بر پایه
ی از عنوان ه را ب» واهخرفرم«و » طلبیاصالح«گذارد و نم قای جز براندازی کامل رژیم بانخست آنکه، گزینه

 کاهد. کند و از نفوذ عوامل رژیم به گروه مخالفان مافشا م دگرژیم برای ایجاد پراکن هایکوشش
، پشتیبان جهانیان را متوجه ه وازی گستردۀ ایرانیان دربارۀ سرشت رژیم بآدوم آنکه، هم عنوان رژیم فاشیسم اسالم

های رژیم اسالم برای گسترش دوستان برای مقابله با کوششای از انسانکند و به برآمدن جبهههای ایرانیان مفعالیت
 در دنیا کم خواهد کرد. ثباتبیترور و 

ص وابسته نیستند، اما آرزوی ایران آزاد و آباد را در دل سوم آنکه، به اکثریت بزرگ ایرانیان که به گروه و جریان خا
  شخص و گروه با رژیم مبارزه کنند.  هایابتکار ر مبنایب تا کنددارند، کم م

و بدین سبب شناخت مشترک از رژیم حاکم در عین  مرتبط استخشونت در بیان  بهچهارم آنکه، خشونت در عمل 
ر به خشونتهای احترام به آزادی بیان گروه   کند. آمیز کم مپرهیزی و تمرین مبارزۀ مسالمتدی

ر و مخالف خود بپرهیزیم. در از هرگونه برخورد عقیدت و یا تحقیر تبلیغ نسبت به گروه باید بتوانیمما  های دی
راس راسوی ،واری هر فرد و گروهبزرگ ،دم باور داریم، باید به این هم باور داشته  ژگ بنیادی است و اگر به دم

 د.  خواهد شایران به رأی شهروندان تعیین  سیاس اجتماع در جریانهر باشیم که وزنۀ واقع 
ترین ترین و زیرکانهدر تاریخ دنیا وجود نداشته، این رژیم با استفاده از وقیحانه هابسربا آنکه رژیم به سفاک رژیم عمامه

ها با دامن زدن به ترس از اینکه با "چپ"ها را فریب دهد. در این راه  همواره کوشیده است تودهترفندهای تبلیغ
، رژیم بدتر از آن به ایران بازخواهد گشت، ب ترین یار و یاور مالها، برخ از مردم عنوان بزرگه فروپاش نظام کنون

   اند. هشترا به انتخاب میان بد و بدتر وادا
  
 

 


