ﺑﺎ اندیشه ﺑه سوی همبستگ
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿبﯽ

ﺑﯿش از چهﺎر دهه است که ایران زیر آوار ﺑدویت اسﻼم و دژخﯿمﺎن واﺑسته ﺑه آن دست و پﺎ م زند ،امﺎ چﻨﯿﻦ ﺑه نﻈر
م رسد که توان واقع مخﺎلفﺎن رژیم نه تﻨهﺎ رشد نم کﻨد ،که رو ﺑه قهقرا نﯿﺰ م رود .تﺎ همﯿﻦ دو سه دهه پﯿش دورنمﺎی
تبدیﻞ ایران ﺑه "ﺑﻨگﻼدش دوم" همچون کﺎﺑوس جلوه م کرد ،امﺎ امروزه ﺑﻨﺎ ﺑه ﺑرخ شﺎخصهﺎ از ﺑﻨگﻼدش هم،
ﻋقﺐمﺎندهتر شدهایم.
ول روند سقوط در کشوری ﺑﺎ جمعﯿت هشتﺎد مﯿلﯿون و ﺑرخوردار از سط آموزش نسبﯽ نم تواند تﺎ ﺑﯽنهﺎیت ادامه
یﺎﺑد ،و ﻻجرم امروزه ایﻦ پرسش نﯿﺰ که پﺎیﺎن راه چ ونه خواهد ﺑود خود را ﺑر هر ایراندوست تحمﯿﻞ م کﻨد .در تﺎریخ
معﺎصر یﺎﻓتﻦ نمونۀ کشورهﺎیﯽ که حﺎکمﺎن جﻨﺎیتکﺎر آن خود و ملت خویش را چﻨﯿﻦ ﺑه ورطۀ نﺎﺑودی کشﺎنده ﺑﺎشﻨد،
آسﺎن نﯿست! حت نﺎمردم تریﻦ خودکﺎم ﺎن ﺑرای حفظ خود هم که شده در راه ﺑرآوردن نﯿﺎزهﺎی ﺑخش از مردم
کوشﯿدهاند؛ امﺎ رژیم اسﻼم در نگﺎه آخر ﺑرای حفظ خود از چﯿﺰی م ر ترﻓﻨدهﺎی تبلﯿغ استفﺎده نکرده است! پﺲ از
گذشت ﺑﯿش از چهﺎر دهه اکﻨون حت ﻋقﺐمﺎندهتریﻦ اقشﺎر مذهبﯽ نﯿﺰ دی ر ﻓریﺐ ح ومت را نم خورند؛ م ر آنکه
تصور کﻨﯿم در زمﺎن رویﺎرویﯽ نهﺎیﯽ ،تودۀ "نذریخور" ﺑه پشتﯿبﺎن از سفﺎکتریﻦ رژیم دنﯿﺎ ﺑه مﯿدان خواهد آمد!
ﺑﻨﺎﺑرایﻦ حت ح ومتهﺎی از درون پوسﯿدۀ قذاﻓ و صدام را نﯿﺰ نم توان مشﺎﺑه رژیم حﺎکم ﺑر ایران دانست و شﺎید تﻨهﺎ
نمونۀ تﺎریخ ﺑرای آن رژیم پولپوت ﺑﺎشد که سرانجﺎم خود در دریﺎی خون که ایجﺎد کرده ﺑود ،ﻓرورﻓت و نتوانست
در ﺑراﺑر حملۀ نﯿروهﺎی ویتﻨﺎم ﺑرای تسخﯿر کﺎمبوج کمتریﻦ مقﺎومت از خود نشﺎن دهد.
امﺎ درﺑﺎرۀ پﺎیﺎن راه رژیم اسﻼم  ،آیﺎ جﺰ ایﻦ شق ﺑر جﺎی مﺎنده است که ایران در چﻨگﺎل آخوندهﺎ ﺑه چﻨﺎن حدی از
نﺎتوان ﺑرسد که ی

از همسﺎی ﺎن در پﯽ ﺑهﺎنهای ﺑه کشور تجﺎوز کﻨد؟ آیﺎ در اوﺿﺎع کﻨون دنﯿﺎ ،تسخﯿر کشور ﺑه وسﯿلۀ

روسﯿه ﺑﺎ اﻋتراﺿ جدی در داخﻞ کشور یﺎ ﺑﯿرون آن روﺑرو خواهد شد؟ دریغﺎ که پﺎس ﺑه ایﻦ پرسش مﻨف است! خﺎصه
آنکه روسﯿه در تﺎریخ معﺎصر همواره در کمﯿﻦ ﺑوده و هست که ﺑخشهﺎی دی ری از سرزمﯿﻦ ایران را نﯿﺰ تسخﯿر کﻨد.
البته ﺑﺎید پذیرﻓت که نﺎﺑسﺎمﺎن ح ومت اسﻼم نه نتﯿجۀ روشﻨگری نﯿروهﺎی اپوزیسﯿون ،ﺑل ه ﻓقط پﯿﺎمد رﻓتﺎر
جﻨﺎیتکﺎرانۀ ایﻦ رژیم نسبت ﺑه مﻨﺎﻓ مﺎ مردم است و ﺑﻨﺎﺑرایﻦ در شرایط نبود اپوزیسﯿون واقع هر لحﻈه مم ﻦ است
رژیم حﺎکم ﺑﺎ موﻓقﯿت تبلﯿغ )مﺎنﻨد امضﺎی »ﺑرجﺎم دوم«( اُمت جﯿرهخوار خود را ﺑﺎ زنجﯿر شﯿعﯿ ری کمﺎکﺎن ﺑه دنبﺎل
خود ﺑ شد.
ﺑﻨﺎﺑرایﻦ چﻨﺎنکه ﺑر هم ﺎن روشﻦ است دستکم امروزه ﻋلت دوام ح ومت جهﻞ و جﻨﺎیت نه توانﺎیﯽ تبلﯿغﺎت و
سرکوﺑ رانۀ آن ،ﺑل ه نبود گروه مخﺎلفﺎن واقع در مﯿدان است .ﻋلت نﺎتوان اپوزیسﯿون را نﯿﺰ ﺑه روشﻨ م توان در
پراکﻨدگ و پریشﺎن آن یﺎﻓت ،که خود پﯿﺎمد ﺑﯽاﻋتمﺎدی ایرانﯿﺎن ﺑه جریﺎنﺎت اپوزیسﯿون است.
در چهﺎر دهۀ گذشته صدهﺎ تﻦ از »ﻓعﺎﻻن سﯿﺎس « و »نﻈریهپردازان« هر مطلﺐ قﺎﺑﻞ تصوری را درﺑﺎرۀ مﺎهﯿت رژیم
اسﻼم و راههﺎی گذار از آن مطرح کردهاند؛ از ﺿعفهﺎی اخﻼق ایرانﯿﺎن تﺎ خراﺑﯽ حﺎﻓﻈۀ تﺎریخ و از توطئۀ خﺎرج
تﺎ مذهﺐزدگ ایرانﯿﺎن ،هر ﻋلت واقع و یﺎ مجﺎزی را ﻋﺎمﻞ تسلط و ﺑقﺎی مﻼهﺎ قلمداد کرده و از شورش خﯿﺎﺑﺎن تﺎ
کودتﺎی نﻈﺎم و از نﺎﻓرمﺎن مدن تﺎ تﻈﺎهرات مﯿلﯿون را راه گذار از ح ومت جهﻞ و جﻨﺎیت دانستهاند.

ﻓراتر از آن ،نه تﻨهﺎ هر ی

از نﯿروهﺎی ایﻦ "اپوزیسﯿون" راه خود را ﺑهتریﻦ دانسته و م داند ،ﺑل ه حضور دی ران را

ﺑرنم تﺎﺑد و ﺑرای نﯿﻞ ﺑه »وحدت کلمه« از هﯿچ کوشش ﺑرای تخریﺐ گروههﺎ و شخصﯿتهﺎی دی ر ﻓروگذار نم کﻨد؛
حﺎل آنکه ظﺎهراً همه خواستﺎر ﺑرقراری »دم راس « هستﻨد ،ﺑدیﻦ معﻨ که خواستﺎر نﻈﺎم هستﻨد که انواع گروههﺎی
دگراندیش و مخﺎلف )از سلطﻨتطلبﺎن تﺎ چﭗهﺎ و از جمهوریخواهﺎن تﺎ »سبﺰهﺎ«( از حقوق و آزادیهﺎی ی سﺎن و
تضمﯿﻦ شده ﺑرخوردار ﺑﺎشﻨد!
از سوی دی ر روشﻦ است که ﺑدون همبستگ و هم ﺎم مخﺎلفﺎن رژیم اسﻼم ﻋقﺐ راندن و گذار از آن نﯿﺰ نﺎمم ﻦ
است .ﺑﻨﺎﺑرایﻦ مﺎ در ایﻨجﺎ ﺑﺎ ایﻦ مش ﻞ ﺑﺰرگ روﺑرو هستﯿم که از ی

سو ﺑرای نﯿﻞ ﺑه دم راس ﺑﺎید ﺑه هرگونه موﺿ

و خطمش ء مخﺎلف احترام ﺑ ذاریم و از سوی دی ر ،ﺑﺎ مخﺎلفﺎن خود ﺑه هم ﺎری و هم ﺎم در ﻓعﺎلﯿتهﺎیﯽ ﺑرخﯿﺰیم
که ﺑﺎید ﺑه گذار از ح ومت ایرانسوز اسﻼم مﻨجر گردد!
ﺑﺎ ایﻦ نگﺎه ،دشواری راه که مخﺎلفﺎن واقع رژیم اسﻼم در پﯿش دارند ،روشﻦ م شود ،و ﻋلت آنکه چرا تﺎ ﺑه حﺎل
قدم ﺑه پﯿش نرﻓتهایم آش ﺎر م گردد .ایﻦ در حﺎل است که سرشت ح ومت اسﻼم ﺑر هم ﺎن روشﻦ است ،امﺎ اﻏلﺐ
جریﺎنﺎت سﯿﺎس ﺑر مبﻨﺎی کﺎوشهﺎ و کﻨکﺎشهﺎی تﺎکتﯿ

از دیدن و ﺑﯿﺎن آن طفره م روند.

در چهﺎر دهه گذشته کوشش مخﺎلفﺎن رژیم ایﻦ ﺑوده است که ﺑﺎ نﺎراست نشﺎن دادن راه ی دی ر ،حقﺎنﯿت انحصﺎری
خود را ﺑه هواداران نشﺎن دهﻨد .همواره ایﻦ آرزو ﺑﯿﺎن م شود که تﻨهﺎ راه رسﯿدن ﺑه اتحﺎد ﻋمﻞ »وحدت کلمه« است و
کس متوجه نﯿست که ایﻦ روش ،اسﻼم است و پﯿروان خمﯿﻨ ﺑﺎ تحقق آن هرگونه دگراندیش را نﺎﺑود کردند تﺎ ﺑه
قدرت مطلقه دست یﺎﺑﻨد .ﺑﯽش

ﻓرجﺎم هر جﻨبش ﺑر پﺎیۀ »وحدت کلمه« همﺎنﺎ ح ومت توتﺎلﯿتر است و نخستﯿﻦ گﺎم

در راه پﯿدایش خﯿﺰش که ﺑه استقرار دم راس در ایران مﻨجر شود ،پذیرﻓتﻦ موجودیت و دﻓﺎع از حق ﺑﯿﺎن ﺑرای دی ر
شهروندان و گروههﺎ است.
ﺑدیﻦ ترتﯿﺐ م مﺎند آن حلقۀ مفقوده و رمﺰ موﻓقﯿت که مخﺎلفﺎن رژیم جهﻞ و جﻨﺎیت ﺑﺎید ﺑﯿﺎﺑﻨد تﺎ شﺎید سرانجﺎم ﺑتوانﻨد
ﺑه ﻓعﺎلﯿت موﻓق و کﺎرسﺎز در ﺑراﺑر ح ومت اسﻼم دست زنﻨد و آن ،همﺎنﺎ همرأیﯽ و همآوازی در تشخﯿص مﺎهﯿت
رژیم است.
امﺎ در ایﻦ مسﯿر هﻨوز تواﻓق گسترده درﺑﺎرۀ مﺎهﯿت رژیم ﺑه دست نﯿﺎمده است .البته ﺑﺎید در نﻈر داشت که رژیم وﻻیت
ﻓقﯿه از هﯿچ کوشش ﺑرای تحریف چهرۀ واقع خود ﻓروگذار نکرده است و ﺑرپﺎ کردن نمﺎیش »اصﻼحطلبﯽ« را ﺑﺎید
ﺑﺰرگتریﻦ موﻓقﯿت تبلﯿغ ــ سﯿﺎس ایﻦ رژیم دانست .رژیم ﻓﺎشﯿست اسﻼم پﺲ از آنکه ﺑﺎ دست زدن ﺑه کشتﺎر ۶٧
هرگونه ش

درﺑﺎرۀ مﺎهﯿت ﻓﺎشﯿست خود را از مﯿﺎن ﺑرده ﺑود ،ﺑﺎ نمﺎیش »اصﻼحﺎت« و سپﺲ استفﺎده از ﻋوامﻞ نفوذی

و تبلﯿغ در مﯿﺎن مخﺎلفﺎن ﺑه توهم درﺑﺎرۀ مﺎهﯿت رژیم دامﻦ زد.
تشخﯿص مﺎهﯿت رژیم اسﻼم ﺑه ﻋﻨوان رژیم توتﺎلﯿتر و ﺑه مراتﺐ ﺿدﺑشریتر از دو همتﺎی هﯿتلری و استﺎلﯿﻨ خود
گﺎم ﺑﻨﯿﺎن و تعﯿﯿﻦکﻨﻨده در راه تأمﯿﻦ همبستگ اپوزیسﯿون است .ﺑرای تمﺎم ایراندوستﺎن و مخﺎلفﺎن واقع رژیم جهﻞ
و جﻨﺎیت همﯿﻦ نﯿﺰ تﻨهﺎ معﯿﺎر است ﺑرای تمﯿﺰ دادن مخﺎلفﺎن حقﯿق از مجﺎزی!
تجرﺑۀ تﺎریخ در ایﻦ ﺑﺎره آنکه هم

مخﺎلفﺎن و تبعﯿدیﺎن رژیم هﯿتلری در مورد مﺎهﯿت آن همرأی ﺑودند و ﺑدیﻦ سبﺐ

توانستﻨد از ﻓردای سقوط نﺎزیسم ﺑه نوسﺎزی دم راتﯿ

آلمﺎن آزاد دست زنﻨد ،در حﺎل که پراکﻨدگ ﻓکری مخﺎلفﺎن

رژیم استﺎلﯿﻨ مهمتریﻦ ﻋﺎمﻞ دوام هفتﺎد سﺎلۀ رژیم کمونﯿست ﺑود.

شﻨﺎخت رژیم اسﻼم ﺑه ﻋﻨوان نﻈﺎم همسرشت ﺑﺎ دو رژیم توتﺎلﯿتر گذشته از هر لحﺎظ جﻨبش گستردۀ ایرانﯿﺎن ﺑرای
گذار از آن را ﺑر پﺎیهای استوار قرار م دهد:
نخست آنکه ،گﺰیﻨهای جﺰ ﺑراندازی کﺎمﻞ رژیم ﺑﺎق نم گذارد و »اصﻼحطلبﯽ« و »رﻓرمخواه « را ﺑه ﻋﻨوان ی

از

کوششهﺎی رژیم ﺑرای ایجﺎد پراکﻨدگ اﻓشﺎ م کﻨد و از نفوذ ﻋوامﻞ رژیم ﺑه گروه مخﺎلفﺎن م کﺎهد.
دوم آنکه ،همآوازی گستردۀ ایرانﯿﺎن درﺑﺎرۀ سرشت رژیم ﺑه ﻋﻨوان رژیم ﻓﺎشﯿسم اسﻼم  ،پشتﯿبﺎن جهﺎنﯿﺎن را متوجه
ﻓعﺎلﯿتهﺎی ایرانﯿﺎن م کﻨد و ﺑه ﺑرآمدن جبههای از انسﺎندوستﺎن ﺑرای مقﺎﺑله ﺑﺎ کوششهﺎی رژیم اسﻼم ﺑرای گسترش
ترور و ﺑﯽثبﺎت در دنﯿﺎ کم

خواهد کرد.

سوم آنکه ،ﺑه اکثریت ﺑﺰرگ ایرانﯿﺎن که ﺑه گروه و جریﺎن خﺎص واﺑسته نﯿستﻨد ،امﺎ آرزوی ایران آزاد و آﺑﺎد را در دل
دارند ،کم

م کﻨد تﺎ ﺑر مبﻨﺎی اﺑتکﺎرهﺎی شخص و گروه ﺑﺎ رژیم مبﺎرزه کﻨﻨد.

چهﺎرم آنکه ،خشونت در ﻋمﻞ ﺑه خشونت در ﺑﯿﺎن مرتبط است و ﺑدیﻦ سبﺐ شﻨﺎخت مشترک از رژیم حﺎکم در ﻋﯿﻦ
احترام ﺑه آزادی ﺑﯿﺎن گروههﺎی دی ر ﺑه خشونتپرهﯿﺰی و تمریﻦ مبﺎرزۀ مسﺎلمتآمﯿﺰ کم

م کﻨد.

مﺎ ﺑﺎید ﺑتوانﯿم از هرگونه ﺑرخورد ﻋقﯿدت و یﺎ تحقﯿر تبلﯿغ نسبت ﺑه گروههﺎی دی ر و مخﺎلف خود ﺑپرهﯿﺰیم .در
دم راس  ،ﺑﺰرگواری هر ﻓرد و گروه  ،ویژگ ﺑﻨﯿﺎدی است و اگر ﺑه دم راس ﺑﺎور داریم ،ﺑﺎید ﺑه ایﻦ هم ﺑﺎور داشته
ﺑﺎشﯿم که وزنۀ واقع هر جریﺎن سﯿﺎس اجتمﺎﻋ در ایران ﺑه رأی شهروندان تعﯿﯿﻦ خواهد شد.
ﺑﺎ آنکه رژیم ﺑه سفﺎک رژیم ﻋمﺎمهﺑسرهﺎ در تﺎریخ دنﯿﺎ وجود نداشته ،ایﻦ رژیم ﺑﺎ استفﺎده از وقﯿحﺎنهتریﻦ و زیرکﺎنهتریﻦ
ترﻓﻨدهﺎی تبلﯿغ همواره کوشﯿده است تودههﺎ را ﻓریﺐ دهد .در ایﻦ راه "چﭗ"هﺎ ﺑﺎ دامﻦ زدن ﺑه ترس از ایﻨکه ﺑﺎ
ﻓروپﺎش نﻈﺎم کﻨون  ،رژیم ﺑدتر از آن ﺑه ایران ﺑﺎزخواهد گشت ،ﺑه ﻋﻨوان ﺑﺰرگتریﻦ یﺎر و یﺎور مﻼهﺎ ،ﺑرخ از مردم
را ﺑه انتخﺎب مﯿﺎن ﺑد و ﺑدتر واداشتهاند.

