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اه به ذلت و خفت امروزملت  » ریاست جمهوری«فقیه این بار منفورترین چهرۀ رژیم را رسماً بر کرس نبوده است. ول ایران هیچ
لوحان بود که ها سادههمۀ میلیون بازی برایشبخیمه ،»باتانتخا«زند و در گذشته نیز حرف اول و آخر را او منشاند تا نشان دهد، 

  . فتخواهد یاکاهش فقیه قدرت ول ،»انتخابینهادهای «با تقویت توهم داشتند 
ن است،  اما براست ونه مم ستگ اقتصادی، نابسامان اجتماع و سلطۀ چ ومت که ملت را به خاک ورش  انده،نش نکبت ملح

    ؟داستوار باشچنین 
ومت اسالم . اما هرچند این نهادها قرار دارد های گستردۀ سرکوبنهادبر پایۀ  نند، قدرت رژیمکتصور م بخش بزرگ از مخالفان ح

ومت بنابراین ریزند. خیزش مردم به سرعت فروم بیش در برابر انگیز هستند، امابراست وحشتو نیروها  باید در پس روبنای ح
ه نارضایتتنها  نه را جستجو کرد، که زیرساخت اسالم وارد  بنیانش ای برنیز خدشهاکثریت ایرانیان  نابسامان فجیع اوضاع کشور، بل

   فروریخته بود! رقرار باشد، وگرنه تا بحال اکثریت ب باید به پشتیبان که بنیانآورد. نم
گاه از نشان دشوار نیست، زیرا »چیستان«گشایش این    ای نیست که ملت ایران نسبت به مناف ملو راز پوشیده دارد از مناف مل ناآ

گاه   است. البتهخود دچار سرگشتگ  آنها با جوام مدرن اصل اوتتفهمانا  است ومانده همۀ کشورهای عقب ویژگ مشترکمل ناآ
ان جامعه است، متمسئولیت آن ناگفته پیداست، که  .دباشم ، مبان مدن و سیاس داشتند بارها فرصت ایران معاصردر که وجه نخب

ومت را  بار برای همیشه بر ساختارهای اجتماع و سیاس متحجر غلبه کنبر بنیان مدرن و استوار قرار دهح   ند. ند و مانند ژاپن ی
ان« های به علت وابستگ به سنت دوران رضاشاهدر ، »مشروطه«و  »مشروعه«به سبب نااگاه بر تفاوت  انقالب مشروطهدر  »نخب

را گاه » انقالب سفید«در دهۀ پس از  ر شیفتگ برای جریان چپ،به خاط ٢٠ ساله پس از شهریور١٢دوران در ، واپس به دلیل ناآ
گاه از ارزش ۵٧جریان انقالب  و باالخره دراز مناف مل  ، نه تنها موفق به شناخت موقعیت به جهت ناآ راتی و مدن های دم

ه  مناسب برای چنین تحول نشدند،   میان بردند.  از  خود آن را بدستهای نشانه بساچه بل
گاه در واق کژاندیش  ان جامعه روشن است که منظور از ناآ ها ها و سرودهبوسیلۀ نوشته آنان و نفوذ کالم اقتدار معنوی است، کهنخب

   .کندجامعه نفوذ مو عمق ر سط د
در  سازد،روشن م ،از آن رد مو ا یشود که پذیرش تنهارائه م کوتاه فهرست ، در پایینهاشکژاندیرای ملموس و مشخص شدن ب

، » احساسمخالفت «پشت  ومت اسالم   :پنهان استاز آن  »پشتیبان واقع«با ح
ستن رشد تمدن اعراب بدوی اگر یورش  ـ ١ بزرگترین بود تکامل یافته  دوازده سده را که پیش از آن بر امپراتوری ایران و در هم ش

  ایران نم دانید،ت مدن در تاریخ عامل گسس
ل از مالیان شیخ جبهۀ متحد انقالب مشروطه را نتیجۀ تهاجم رساییاگر نا  ـ ٢   دانید،الله تا بهبهان و طباطبائ نمفضلضدانقالب متش
  دانید،سازی رضاشاه نمپروژۀ ایران رمان آنان را مسئول اصل نارساییمقاومت آخوندها و امت گوش بفاگر   ـ ٣
ست  سازرا زمینه ٢٠در دهۀ  گرایی روسش چپگستراگر   ـ ۴ راس نوپای ایران نم جنبش مل کردن نفتش   دانید،و دم
وت مشترک جبهۀ مل مالزده »انقالب سفید«پروژۀ  ناکاماگر   ـ ۵  ،دانیدنم و چپ تازه به دوران رسیده را نتیجۀ بای
الزم تاریخ به آگاه   ،نم دانید مالیان نیروی چپ و پروژۀ مشترک را ۵٧یابی آخوند در جریان شورش و باالخره اگر قدرت ـ  ۶

ومت اسالم نرسیده برای مخالفت ن است اززیرا اید. با ح ر خود را رژیم اسالم ناراض باشید و  شما مم ، امامسلمان ندانید، دی
ه حت به ی از آنها    . استفل کرده ومت اسالم را حمبارزه با که برخوردارید  از نگرشه باشید، در مجموع باور داشتمادامی

ومت اسالم را ناگزیر  ،بدانید فردی و یا گروه »حقانیت«را دلیل » شهادت«اگر شما  :این نگرشعمل نمونه برای پیامد  باید ح
ر جریانات و سازمانهای سیاس است!  آن ریخته شده، بیشتر از  یدانید، زیرا خون که برای برقراربر حق ب   همۀ دی

گاه ت«  ،برخوردارید از کدام هویت اینکهشود. پس هویت مشترک موجب پیوند عاطف مکند و هویت اجتماع را تعیین م» اریخآ
پیوندی نمونۀ بارز چنین  د.نپسندیاز برخ جهات گروه مزبور را  ، حت اگرزندماع مشخص پیوند مخواه ناخواه به گروه اجتشما را 

ین هستند، اشود، ناراض و حاز آنچه به اسم و رسم اسالم عمل م امروزه بخش بزرگ گرچه مسلمانان هستند که نگرش  مات شرم
ومت اسالم به کنند و یان رژیم را باور موهای تبلیغ سخنگوعده که، ح شده آنان در ذهن چنان اسالم چرخش نی ح

   ند. امیدوار



از  هاچپ نمونه آنکه، تاریخ کهشود. خواست اجتماع بدل مسپس ور سیاس و به با ، ابتداتاریخما از رویدادهای  تصوربنابراین 
ومت  که در صورت برکناری زندبدل شده، بدین تصور دامن م عمومبه باور اند و در اذهان نشانده الت متحده با ایرانروابط ایا ح
 ،    ! بازخواهد گشت »به امپریالیسم شاه رژیم وابستگ«اسالم

ومت اسالم همچنان بخش بزرگ از  ومت اسالم  د که آمادگنباور دارمخالفان ح  ،جنایت جرم وبرای دست زدن به هرگونه ح
ر خواهان اینآنان . گذاردبجا نم آمیزو خشونت» خیزش انقالبی«راه جز  ، که هستند» کشیدهملت رن«برای » حق« از سوی دی

یرد! بدون  باید »ملت ایران«این هم هستند که  ، خواهاناست که اغلب هواداران این خواستهجالب  از مالیان جنایتکار انتقام ب
ومت اسالم غلبه کند »لت خارجدخا« ل م !بر ح  ۵٧انقالب  تکرار سناریویگیرد، که در نهایت به سوی بدین صورت نگرش ش

  !کندسیر م
ر و ایران ازاین اکثریت . داردبازمرژیم اسالم  از کوشش برای برکنارزدنیان را نیرااکثریت ا ییین باورهاچن  ستیزرفتارهای سرکوب

ومت اسالماتصوری که از  راض است، امارژیم اسالم نا ومت نمرا نیز مطلوب  دارد یران پس از ح یابد. آرزو دارد که در ایران ح
وفایی اقتصادی دامن زنداسالم ضدامپریالیست برقرار باشد، اما به رفاه، ا همزاد » امپریالیسم«که  شودو هنوز متوجه نم منیت و ش

راس« ن غیراست و  »حقوق بشر«و  »دم ل نابراینب!  ای انسان و مدن دست یافتهبه ارزشآن  مبارزه با ست، درامم گذار ، مش
ومت اسالم در درجۀ نخست ل معرفت و  ناش از از ح ن و  است که اصوال وجود باورهایی ادامۀ وابستگ بهمش این رژیم را مم

   کنند. م توجیه
ل  ارهای ناموفق نش شناخت درست از رژیم و همنارسایی خود را هم در این مش یری راه نه «بعنوان نمونه شعار دهد.  ان مدر پی

رایی ای شایسته برای ایران است، زیرا از ی سو نش، کامال در جهت عکس آینده»کنیم!بخشیم و نه فراموش مم ان دهندۀ واپس
ر مشوق است طلبانهشهادت   . جوییستیزه و از سوی دی

ه مدرن اخالق،در فلسفۀ  از این نظر جالب است که بدین باورهای ناشایست نیز  دارندگان نه تنها عمل ناشایست نکوهیده است، بل
و هستندندشوسبب که باعث دوام نیروهای ضدبشری م تیبان کردند، هایی که از هیتلر پشبعنوان مثال، اکثریت آلمان. ، مسئول و جواب

اه تاریخ مسئول کشتار به  اسالم نیز رش چپهواداران کنون نگ در ایران نیز. آیندهای جنگ دوم جهان بشمار مو خرابی در پیش
ومت اسالهای جنایتدر تداوم  سبب نقش خود و خواهند بود، در مح  .   برابر فرزندان ایران جواب

ومت اسالم رژیم  ،نبنددبرای هر آنکه چشم بر واقعیات امروزه زیرا  ماهیت  فقط باآن را است که  ایویژه سرشت در ایران دارایح
خوردار بودند مشترک بر سرشتاین دو رژیم با وجود ظاهری کامال متفاوت از . کردتوان ممقایسه  دو رژیم توتالیتر هیتلری و استالین

ومت در تاریخ بشر تفاوت که با ر نظامات ح  توأم بود. هارها و خرابیابا بزرگترین کشتبدین سبب غلبه بر آنها  بنیادین داشت و دی
ه با استفاده از  بیش ومت است، بل ومت اسالم در ایران نه تنها نوع سوم چنین ح  یجان بیشترسختخود آنها از » تجربیات«ح
 . دهدنشان م نیز

تاتوری انواعهرچند که  تکرار کرد، توان بقدر کافاین واقعیت را نم تاتوری نظام« از هادی مانند (»مذهبی«و  مانند مصر)(»دی
خود ابا ندارند، اما بازهم از بنیاد با رژیم  الفانسرکوب مخسوریه).. نیز از مانند (»فردی«چین) و یا مانند (»حزبی« پاکستان) تا

گاهانۀ این تفاوت، باتفاوتمتوتالیتر  ارهایی م اعث استفاده ازند و ندیدن اگاهانه و یا ناآ ه با شود که نه تنها موفق نیستراه ، بل
ست پیاپی مخالفان ب   د. یدی و پراکندگ دامن م زنه ناامش

ر،  های نوین به میان و ابتکار بیشتری در انتخاب شیوه شود باید درایتکه از خشونت در مبارزه کاسته م ه همان نسبتباز سوی دی
ر های موفق ، آشنایی با شیوهدر این راستا. آید    .گذشتگان ما مورد استفادۀ هایبازیافت روشها همانقدر مفید است که ملتدی

انجامید،  امپراتوری دوران قدرتمندتریناز ترین خیزش تاریخ بشر جنبش استقالل هند است که نه تنها به استقالل یش پیروزمندانهب
ه  راس بل فتباعث پیشرفت ،ین کشورهاترهمانددر ی از عقببا برپایی دم    . انگیزی شدهای ش

سخواهانۀ هند پیش از گاندی آغازید، اما به سبب خشونترچند جنبش استقالله روبرو بود. اما گاندی  های پی در پیتگرایی با ش
گاه مل و  زین  را درایتخودآ گذاشت و آن انحصار انگشت بر هند  سلط انگلیسنشانۀ ت ترینبر پیش پا افتاده وکرد  خشونتجای

 تهیۀ نم از آب دریا بود! 
های همۀ است و بیش خیزش گروه و همزمان در پارک توهین به مردان ایران وزنان ترین نماد تحقیر حجاب اجباری سفیهانه

اه شایسته دداخواهد گسترش ایرانیان را  آگاه و همبستگ شهرهای ایران،    منجر خواهد شد.  در خانوادۀ جهانای و به بازیافت جای
  



   
  
  
 


