کالبدشناس ی

پندار
ﻓاﺿﻞ ﻏﯿبﯽ

ﻣﻠﺖ ایران هﯿچ اه به ذلﺖ و خفﺖ اﻣروز نبوده اسﺖ .ول ﻓقﯿه این بار ﻣنفورترین چهرۀ رژیم را رسماً بر کرس »ریاسﺖ جمهوری«
نشاند تا نشان دهد ،حرف اول و آخر را او ﻣ زند و در گذشته نﯿز »انتخابات« ،خﯿمهشﺐبازی برای همۀ ﻣﯿﻠﯿونها سادهلوحان بود که
توهم داشتند با تقویﺖ »نهادهای انتخابﯽ« ،قدرت ول ﻓقﯿه کاهﺶ خواهد یاﻓﺖ.
اﻣا براست چ ونه ﻣم ن اسﺖ ،سﻠﻄۀ ح وﻣت که ﻣﻠت را به خاک ورش ستگ اقتصادی ،نابساﻣان اجتماع و نکبﺖ ﻣﻠ نشانده،
چنﯿن استوار باشد؟
بخﺶ بزرگ از ﻣخالفان ح وﻣﺖ اسﻼﻣ تصور ﻣ کنند ،قدرت رژیم بر پایۀ نهادهای گستردۀ سرکوب قرار دارد .اﻣا هرچند این نهادها
و نﯿروها براست وحشﺖانگﯿز هستند ،اﻣا بﯿش

در برابر خﯿزش ﻣردﻣ به سرعﺖ ﻓروﻣ ریزند .بنابراین باید در پس روبنای ح وﻣﺖ

اسﻼﻣ زیرساخت را جستجو کرد ،که نه تنها نابساﻣان ﻓجﯿع اوﺿاع کشور ،بﻠ ه نارﺿایت اکثریﺖ ایرانﯿان نﯿز خدشهای بر بنﯿانﺶ وارد
نم آورد .بنﯿان که باید به پشتﯿبان اکثریﺖ برقرار باشد ،وگرنه تا بحال ﻓروریخته بود!
گشایﺶ این »چﯿستان« دشوار نﯿسﺖ ،زیرا نشان از ناآ گاه از ﻣناﻓ ﻣﻠ دارد و راز پوشﯿدهای نﯿسﺖ که ﻣﻠﺖ ایران نسبﺖ به ﻣناﻓ ﻣﻠ
خود دچار سرگشتگ اسﺖ .البته ناآ گاه ﻣﻠ ویژگ ﻣشترک همۀ کشورهای عقﺐﻣانده اسﺖ و همانا تفاوت اصﻠ آنها با جواﻣ ﻣدرن
ﻣ باشد .ناگفته پﯿداسﺖ ،که ﻣسئولﯿﺖ آن ﻣتوجه نخب ان جاﻣعه اسﺖ ،که در ایران ﻣعاصر بارها ﻓرصﺖ داشتند ،ﻣبان ﻣدن و سﯿاس
ح وﻣﺖ را بر بنﯿان ﻣدرن و استوار قرار دهند و ﻣانند ژاپن ی بار برای همﯿشه بر ساختارهای اجتماع و سﯿاس ﻣتحجر ﻏﻠبه کنند.
»نخب ان« در انقﻼب ﻣشروطه به سبﺐ نااگاه بر تفاوت »ﻣشروعه« و »ﻣشروطه« ،در دوران رﺿاشاه به عﻠﺖ وابستگ به سنﺖهای
واپس را ،در دوران ١٢ساله پس از شهریور  ٢٠به خاطر شﯿفتگ برای جریان چپ ،در دهۀ پس از »انقﻼب سفﯿد« به دلﯿﻞ ناآ گاه
از ﻣناﻓ ﻣﻠ و باﻻخره در جریان انقﻼب  ۵٧به جهﺖ ناآ گاه از ارزشهای دﻣ راتﯿ

و ﻣدن  ،نه تنها ﻣوﻓق به شناخﺖ ﻣوقعﯿﺖ

ﻣناسﺐ برای چنﯿن تحول نشدند ،بﻠ ه چه بسا نشانههای آن را بدسﺖ خود از ﻣﯿان بردند.
روشن اسﺖ که ﻣنظور از ناآ گاه در واق کژاندیش نخب ان جاﻣعه اسﺖ ،که اقتدار ﻣعنوی و نفوذ کﻼم آنان بوسﯿﻠۀ نوشتهها و سرودهها
در سﻄ و عمق جاﻣعه نفوذ ﻣ کند.
برای ﻣﻠموس و ﻣشخص شدن کژاندیش ها ،در پایﯿن ﻓهرست کوتاه ارائه ﻣ شود که پذیرش تنها ی

ﻣورد از آن  ،روشن ﻣ سازد ،در

پشﺖ »ﻣخالفﺖ احساس « با ح وﻣﺖ اسﻼﻣ » ،پشتﯿبان واقع « از آن پنهان اسﺖ:
١ـ اگر یورش اعراب بدوی بر اﻣپراتوری ایران و در هم ش ستن رشد تمدن را که پﯿﺶ از آن دوازده سده تکاﻣﻞ یاﻓته بود بزرگترین
عاﻣﻞ گسسﺖ ﻣدن در تاریخ ایران نم دانﯿد،
٢ـ اگر نارسایﯽ انقﻼب ﻣشروطه را نتﯿجۀ تهاجم جبهۀ ﻣتحد ﺿدانقﻼب ﻣتش ﻞ از ﻣﻼیان شﯿخﻓﻀﻞالﻠه تا بهبهان و طباطبائ نم دانﯿد،
٣ـ اگر ﻣقاوﻣﺖ آخوندها و اﻣﺖ گوش بفرﻣان آنان را ﻣسئول اصﻠ نارسایﯽ پروژۀ ایرانسازی رﺿاشاه نم دانﯿد،
۴ـ اگر گسترش چپگرایﯽ روس در دهۀ  ٢٠را زﻣﯿنهساز ش سﺖ جنبﺶ ﻣﻠ کردن نفﺖ و دﻣ راس نوپای ایران نم دانﯿد،
۵ـ اگر ناکاﻣ پروژۀ »انقﻼب سفﯿد« را نتﯿجۀ بای وت ﻣشترک جبهۀ ﻣﻠ ﻣﻼزده و چپ تازه به دوران رسﯿده نم دانﯿد،
۶ـ و باﻻخره اگر قدرتیابﯽ آخوند در جریان شورش  ۵٧را پروژۀ ﻣشترک نﯿروی چپ و ﻣﻼیان نم دانﯿد ،به آگاه تاریخ ﻻزم
برای ﻣخالفﺖ با ح وﻣﺖ اسﻼﻣ نرسﯿدهاید .زیرا شما ﻣم ن اسﺖ از رژیم اسﻼﻣ ناراﺿ باشﯿد و خود را دی ر ﻣسﻠمان ندانﯿد ،اﻣا،
ﻣاداﻣﯿ ه حت به ی

از آنها باور داشته باشﯿد ،در ﻣجموع از نگرش برخوردارید که ﻣبارزه با ح وﻣﺖ اسﻼﻣ را ﻓﻠ کرده اسﺖ.

نمونه برای پﯿاﻣد عمﻠ این نگرش :اگر شما »شهادت« را دلﯿﻞ »حقانﯿﺖ« ﻓردی و یا گروه بدانﯿد ،ناگزیر باید ح وﻣﺖ اسﻼﻣ را
بر حق بدانﯿد ،زیرا خون که برای برقراری آن ریخته شده ،بﯿشتر از همۀ دی ر جریانات و سازﻣانهای سﯿاس اسﺖ!
»آ گاه تاریخ « هویﺖ اجتماع را تعﯿﯿن ﻣ کند و هویﺖ ﻣشترک ﻣوجﺐ پﯿوند عاطف ﻣ شود .پس اینکه از کدام هویﺖ برخوردارید،
شما را خواه ناخواه به گروه اجتماع ﻣشخص پﯿوند ﻣ زند ،حت اگر گروه ﻣزبور را از برخ جهات نپسندید .نمونۀ بارز چنﯿن پﯿوندی
ﻣسﻠمانان هستند که گرچه اﻣروزه بخﺶ بزرگ از آنچه به اسم و رسم اسﻼم عمﻞ ﻣ شود ،ناراﺿ و حت شرﻣ ﯿن هستند ،اﻣا نگرش
اسﻼﻣ چنان در ذهن آنان ح
اﻣﯿدوارند.

شده ،که وعدههای تبﻠﯿغ سخنگویان رژیم را باور ﻣ کنند و به چرخﺶ نﯿ

ح وﻣﺖ اسﻼﻣ

بنابراین تصور ﻣا از رویدادهای تاریخ  ،ابتدا به باور سﯿاس و سپس خواسﺖ اجتماع بدل ﻣ شود .نمونه آنکه ،تاریخ که چپها از
روابط ایاﻻت ﻣتحده با ایران در اذهان نشاندهاند و به باور عموﻣ بدل شده ،بدین تصور داﻣن ﻣ زند که در صورت برکناری ح وﻣﺖ
اسﻼﻣ » ،وابستگ رژیم شاه به اﻣپریالﯿسم« بازخواهد گشﺖ!
بخﺶ بزرگ از ﻣخالفان ح وﻣﺖ اسﻼﻣ همچنان باور دارند که آﻣادگ ح وﻣﺖ اسﻼﻣ برای دسﺖ زدن به هرگونه جرم و جنایﺖ،
راه جز »خﯿزش انقﻼبﯽ« و خشونﺖآﻣﯿز بجا نم گذارد .آنان از سوی دی ر خواهان این »حق« برای »ﻣﻠﺖ رن کشﯿده« هستند ،که
از ﻣﻼیان جنایتکار انتقام ب ﯿرد! جالﺐ اسﺖ که اﻏﻠﺐ هواداران این خواسته ،خواهان این هم هستند که »ﻣﻠﺖ ایران« باید بدون
»دخالﺖ خارج « بر ح وﻣﺖ اسﻼﻣ ﻏﻠبه کند! بدین صورت نگرش ش ﻞ ﻣ گﯿرد ،که در نهایﺖ به سوی تکرار سناریوی انقﻼب ۵٧
سﯿر ﻣ کند!
چنﯿن باورهایﯽ اکثریﺖ ایرانﯿان را از کوشﺶ برای برکنارزدن رژیم اسﻼﻣ بازﻣ دارد .این اکثریﺖ از رﻓتارهای سرکوب ر و ایرانستﯿز
رژیم اسﻼﻣ ناراﺿ اسﺖ ،اﻣا تصوری که از ایران پس از ح وﻣﺖ اسﻼﻣ دارد را نﯿز ﻣﻄﻠوب نم یابد .آرزو دارد که در ایران ح وﻣﺖ
اسﻼﻣ ﺿداﻣپریالﯿست برقرار باشد ،اﻣا به رﻓاه ،اﻣنﯿﺖ و ش وﻓایﯽ اقتصادی داﻣن زند و هنوز ﻣتوجه نم شود که »اﻣپریالﯿسم« همزاد
»دﻣ راس « و »حقوق بشر« اسﺖ و ﻏﯿرﻣم ن اسﺖ ،در ﻣبارزه با آن به ارزشهای انسان و ﻣدن دسﺖ یاﻓﺖ! بنابراین ،ﻣش ﻞ گذار
از ح وﻣﺖ اسﻼﻣ در درجۀ نخسﺖ ناش از ﻣش ﻠ ﻣعرﻓت و اداﻣۀ وابستگ به باورهایﯽ اسﺖ که اصوﻻ وجود این رژیم را ﻣم ن و
توجﯿه ﻣ کنند.
این ﻣش ﻞ خود را هم در نارسایﯽ شناخﺖ درسﺖ از رژیم و هم در پﯿ ﯿری راه ارهای ناﻣوﻓق نشان ﻣ دهد .بعنوان نمونه شعار »نه
ﻣ بخشﯿم و نه ﻓراﻣوش ﻣ کنﯿم!« ،کاﻣﻼ در جهﺖ عکس آیندهای شایسته برای ایران اسﺖ ،زیرا از ی

سو نشان دهندۀ واپس رایﯽ

شهادتطﻠبانه اسﺖ و از سوی دی ر ﻣشوق ستﯿزهجویﯽ.
از این نظر جالﺐ اسﺖ که در ﻓﻠسفۀ ﻣدرن اخﻼق ،نه تنها عمﻞ ناشایسﺖ نکوهﯿده اسﺖ ،بﻠ ه دارندگان باورهای ناشایسﺖ نﯿز بدین
سبﺐ که باعث دوام نﯿروهای ﺿدبشری ﻣ شوند ،ﻣسئول و جواب و هستند .بعنوان ﻣثال ،اکثریﺖ آلمان هایﯽ که از هﯿتﻠر پشتﯿبان کردند،
در پﯿش اه تاریخ ﻣسئول کشتار و خرابﯽهای جنگ دوم جهان بشمار ﻣ آیند .در ایران نﯿز هواداران کنون نگرش چپ اسﻼﻣ نﯿز به
سبﺐ نقﺶ خود در تداوم جنایﺖهای ح وﻣﺖ اسﻼﻣ  ،در برابر ﻓرزندان ایران جواب و خواهند بود.
زیرا اﻣروزه برای هر آنکه چشم بر واقعﯿات نبندد ،رژیم ح وﻣﺖ اسﻼﻣ در ایران دارای سرشﺖ ویژهای اسﺖ که آن را ﻓقط با ﻣاهﯿﺖ
دو رژیم توتالﯿتر هﯿتﻠری و استالﯿن ﻣقایسه ﻣ توان کرد .این دو رژیم با وجود ظاهری کاﻣﻼ ﻣتفاوت از سرشﺖ ﻣشترک برخوردار بودند
که با دی ر نظاﻣات ح وﻣت در تاریخ بشر تفاوت بنﯿادین داشﺖ و بدین سبﺐ ﻏﻠبه بر آنها با بزرگترین کشتارها و خرابﯽها توأم بود.
بﯿش

ح وﻣﺖ اسﻼﻣ در ایران نه تنها نوع سوم چنﯿن ح وﻣت اسﺖ ،بﻠ ه با استفاده از »تجربﯿات« آنها از خود سخﺖجان بﯿشتری

نﯿز نشان ﻣ دهد.
این واقعﯿﺖ را نم توان بقدر کاﻓ تکرار کرد ،که هرچند انواع دی تاتوریها از »دی تاتوری نظاﻣ «)ﻣانند ﻣصر( و »ﻣذهبﯽ«)ﻣانند
پاکستان( تا »حزبﯽ«)ﻣانند چﯿن( و یا »ﻓردی«)ﻣانند سوریه( ..نﯿز از سرکوب ﻣخالفان خود ابا ندارند ،اﻣا بازهم از بنﯿاد با رژیم
توتالﯿتر ﻣتفاوتاند و ندیدن اگاهانه و یا ناآ گاهانۀ این تفاوت ،باعث استفاده از راه ارهایﯽ ﻣ شود که نه تنها ﻣوﻓق نﯿسﺖ ،بﻠ ه با
ش سﺖ پﯿاپﯽ ﻣخالفان به نااﻣﯿدی و پراکندگ داﻣن ﻣ زند.
از سوی دی ر ،به همان نسبﺖ که از خشونﺖ در ﻣبارزه کاسته ﻣ شود باید درایﺖ و ابتکار بﯿشتری در انتخاب شﯿوههای نوین به ﻣﯿان
آید .در این راستا ،آشنایﯽ با شﯿوههای ﻣوﻓق دی ر ﻣﻠﺖها همانقدر ﻣفﯿد اسﺖ که بازیاﻓﺖ روشهای ﻣورد استفادۀ گذشتگان ﻣا.
بﯿش

پﯿروزﻣندانهترین خﯿزش تاریخ بشر جنبﺶ استقﻼل هند اسﺖ که نه تنها به استقﻼل از قدرتمندترین اﻣپراتوری دوران انجاﻣﯿد،

بﻠ ه با برپایﯽ دﻣ راس در ی

از عقﺐﻣاندهترین کشورها ،باعث پﯿشرﻓﺖهای ش فﺖانگﯿزی شد.

هرچند جنبﺶ استقﻼلخواهانۀ هند پﯿﺶ از گاندی آﻏازید ،اﻣا به سبﺐ خشونﺖگرایﯽ با ش سﺖهای پﯽ در پﯽ روبرو بود .اﻣا گاندی
خودآ گاه ﻣﻠ و درایﺖ را جای زین خشونﺖ کرد و بر پﯿﺶ پا اﻓتادهترین نشانۀ تسﻠط انگﻠﯿس بر هند انگشﺖ گذاشﺖ و آن انحصار
تهﯿۀ نم

از آب دریا بود!

حجاب اجباری سفﯿهانهترین نماد تحقﯿر زنان و توهﯿن به ﻣردان ایران اسﺖ و بﯿش

خﯿزش گروه و همزﻣان در پارکهای همۀ

شهرهای ایران ،آگاه و همبستگ ایرانﯿان را گسترش خواهد داد و به بازیاﻓﺖ جای اه شایستهای در خانوادۀ جهان ﻣنجر خواهد شد.

