ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

ﺷﯿﻮۀ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ .ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﺣﺰاب ﻣﺨﺎﻟﻒ را ﺳﺮﮐﻮب

ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﻫﺪف اﺻﻠﯽ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ ،آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﺬف ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﺣﺘﯽ رﻗﺒﺎ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ﺣﺮف اول و آﺧﺮ را ﺑﺰﻧﻨﺪ و ﻓﺮاﺗﺮ از آن،
ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺣﺘﯽ ﺗﺼﻮری از دوران ﭘﺲ از آﻧﻬﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻮاداران ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮدی ﺑﺎور ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ ً از ﺗﺼﻮر
آﯾﻨﺪهای ﭘﺲ از ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ ﻋﺎﺟﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،رﻓﺘﺎر ﮔﻮﺑﻠﺰ ،وزﯾﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت رژﯾﻢ ﻧﺎزی اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ

از ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻫﯿﺘﻠﺮ ،ﺷﺶ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﺮدﺳﺎل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺎ ﺧﻮراﻧﺪن ﺳﯿﺎﻧﻮر ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﺎﻧﺪ ،ﺗﺎ »ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺸﻮﻧﺪ در
ﺗﻮﺣﺶ ﭘﺲ از ﻫﯿﺘﻠﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ«!

ﺗﻔﺎوت ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی داﻋﺸﯽ ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ در اﯾﻦ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ رژﯾﻢ ﻫﺎی ﻫﯿﺘﻠﺮی و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن

ﺧﻮد را ﺳﺮﮐﻮب و ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،دﺳﺘﮑﻢ در ﺗﻮﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﻧﻮ ﺑﺮﭘﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ

ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺪان ﻣﯽ دادﻧﺪ .اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺳﺮﻃﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺗﻨﻬﺎ از ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و آن وﯾﺮاﻧﯽ
و ﺧﺮاﺑﮑﺎری اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ دﻫﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ دوران ﭘﯿﺸﯿﻦ درآﻣﺪ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺣﺘﯽ ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ در
آن دوران آﻏﺎز ﺷﺪه ﺑﻮد )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوژه ﺳﺪﺳﺎزی( ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ِ
ﮔﻞ ﻧﺸﺎﻧﺪ.

اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ »ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ« رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺮاﺑﮑﺎری در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮاﻧﺴﺖ

از ﻧﺰدﯾﮑﯽ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدۀ ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ از ﺿﻌﻒ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﻔﻮذی ﺧﻮد ﺑﻪ اوﺿﺎع اﺳﻒ ﺑﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ داﻣﻦ
زﻧﺪ .ﺗﺎ ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ از ﺳﻄﺢ رﺷﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺪﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﺰشﻫﺎ و ﮐﻮﺷﺶ
ﻫﺎی ﻫﻢﻣﯿﻬﻨﺎن در درون ﮐﺸﻮر ﺑﺪون ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺧﺎرج ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ ،از ﺗﺪارک ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺳﺎزﻧﺪه و

ﺣﺘﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﺮﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﻞ و ﺟﻨﻮن ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.

ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن در ﺣﯿﺮتاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﺸﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﮑﻢ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ از رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﺮک دﯾﺎر

ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮔﺎﻣﯽ در راه ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻣﻨﻔﻮرﺗﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ دﻧﯿﺎ ﺑﺮﻧﻤﯽدارﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﮔﻮﯾﯽ از ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﺑﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ و از
ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد ﺷﺮﻣﺴﺎرﻧﺪ!

اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﯿﻬﻨﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ رﻧﮓ ﻧﻤﯽ ﺑﺎزد .ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﮥ آن ﻫﻤﺎﻧﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﮔﻮش ﺑﺰﻧﮓ اﺧﺒﺎر اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﻠﺐﺷﺎن از اوﺿﺎع زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﺑﺪرد ﻣﯽ آﯾﺪ.

ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﺴﯿﺎر ،ورﺷﮑﺴﺘﯽ ﮐﺎر اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﻤﺒﻮد ﺣﺲ ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺘﯽ،
ﺑﻠﮑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی رﻫﺒﺮان ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از درک ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪ ﻧﺎﺗﻮان ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺎ

ﭘﺎﻓﺸﺎری ﺑﺮ ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﻣﺮزﺑﻨﺪیﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ،در ﭘﯽ ﺣﻔﻆ »ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ« ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻫﻮاداران دﯾﺮوزی

ﺧﻮد را ﺳﺮﺧﻮرده ،ﻧﺎاﻣﯿﺪ و ﺳﺮﮔﺸﺘﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ را زﻧﺪه

ﻧﮕﺎهﻣﯽدارﻧﺪ ﮐﻪ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن از ﺟﻨﺎح ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﺎر ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.

ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮون رﻓﺖ از اﯾﻦ روﻧﺪ اﺿﻤﺤﻼﻟﯽ و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﻠﯽ ،ﺑﯿﺸﮏ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﺎﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت و

رﻫﺒﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﭼﻨﯿﻦ اوﺿﺎﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ »رﻫﺒﺮان« ﺑﻪ ﮐﻤﮏ »ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان« ،دو دﺳﺘﮕﯽﻫﺎی ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ را

زﻧﺪه ﻧﮕﺎه ﻣﯽدارﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ »ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ« ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﺜﻼً ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﯽ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺼﺪق

را ارج ﻣﯽ ﻧﻬﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺎن ﭘﻬﻠﻮی ﻣﯽ ﺗﺎزﻧﺪ و ﯾﺎ ﻫﺪﻓﺸﺎن از اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺎﻫﺎن ﭘﻬﻠﻮی ،ﺗﺮوﯾﺞ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﯽ اﺳﺖ!

ﻓﺮاﺗﺮ از آن ،ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ »ﺧﻮد ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﻮر را رﻫﺎ ﺳﺎزﻧﺪ!« »ﮐﻤﮏ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ رژﯾﻢ اﺳﺘﻘﻼل

ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺑﺎد ﺧﻮاﻫﺪ داد!« و ﯾﺎ »ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻣﺮدم را ﻫﺪف دارد ،ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان را!« و ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از وزارت اﻃﻼﻋﺎت

رژﯾﻢ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺑﻘﺎی رژﯾﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﻞ و ﺟﻨﺎﯾﺖ در وﻫﻠﮥ ﻧﺨﺴﺖ وﺟﻮد ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ داوریﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺎ را از ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎزﻣﯽ دارﻧﺪ .رﻫﺒﺮان آﻧﺎن ﺑﺎ ﻃﺮح ﺷﻌﺎرﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﯽ اﯾﻦ

را ﻣﺨﺪوش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ رژﯾﻤﯽ ﻋﺎدی ﺑﺎ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﮐﻮﭼﮏ ،ﺑﻠﮑﻪ رژﯾﻤﯽ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ و

ﻫﻢﺳﺮﺷﺖ رژﯾﻢﻫﺎی ﻫﯿﺘﻠﺮی و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ از اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،

از آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺨﺖﺟﺎنﺗﺮ اﺳﺖ و ﮔﺬار از آن ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﮥ ﻫﻨﮕﻔﺖ و ﮐﻤﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن از اﯾﻦ دو دﺳﺘﮕﯽﻫﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪهاﯾﻢ و ﺑﺮاﯾﻤﺎن دﯾﮕﺮ ﻓﺮق ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﺿﺎﺷﺎه را اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ آوردﻧﺪ و ﯾﺎ ﻣﺼﺪق

ﭼﻪ اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﮐﺮد .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﮐﻪ ﭼﻬﺮۀ ﻫﻤﮥ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎ و روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ دﺳﺘﮑﻢ دو رو دارد و

ﮐﺴﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ را در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ،اﺻﻮﻻً از ﺑﻠﻮغ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ درﺑﺎرۀ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﯿﭻ
ﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﮑﺎر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ » :اﮔﺮ رﺿﺎﺷﺎه را اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺎ آوردﻧﺪ ،اﯾﺮان ﻧﻮﯾﻦ را ﻣﺪﯾﻮن ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ او ﻫﺴﺘﯿﻢ» ،«.اﮔﺮ ﻣﺼﺪق در

اﺣﻘﺎق ﺣﻖ اﯾﺮان ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮرد ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺳﺮاﻓﺮازی ﻣﻠﯽ ﻧﺰد اﯾﺮاﻧﯿﺎن داﻣﻦ زد «.و ﯾﺎ »اﮔﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎﺷﺎه ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ را ﺗﻌﻄﯿﻞ
ﮐﺮد ،اﻣﺎ از ﻫﯿﭻ ﮐﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮای آﺑﺎداﻧﯽ اﯾﺮان ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻧﮑﺮد.. «.
ﻫﯿﭽﯿﮏ از دو روی ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭘﺲ از دروغﭘﺮاﮐﻨﯽﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ درﺑﺎرۀ ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﺮان ،ﺑﺎﯾﺪ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی روﺷﻦ ﭼﻬﺮۀ آﻧﺎن ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ و ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن در ﻫﻮﯾﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و

ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﺧﻮد ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺒﺨﺸﯿﻢ.

ﺑﻨﺎی ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ده ﻫﺎ ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪ و

ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ،ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﺗﻮﺣﺶ اﺳﻼﻣﯽ از آﮔﺎﻫﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﮔﺬار ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
واﻧﮕﻬﯽ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﻬﺎ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده در ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺸﻮر دﻣﮑﺮاﺗﯿﮑﯽ

در آﺳﺘﺎﻧﮥ ﮔﺬار از آن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺿﺮورت ﻣﺒﺎرزه اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﺮاندوﺳﺘﺎن اﯾﻨﮏ از ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت
و رﻫﺒﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در در دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮔﺎﻣﯽ در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺐ راﻧﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻨﺎر

ﺑﮑﺸﻨﺪ.

ﺑﻄﻮر ﻣﺸﺨﺺ در وﻫﻠﮥ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﺎﻧﻊ اﺻﻠﯽ در راه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ:

ﻧﺨﺴﺖ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر رﻫﺒﺮان آن در ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﻮﯾﮋه در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺧﻮد

ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،زﯾﺮا از ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﺎراﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت اﺑﺎ

ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻓﺮﯾﺒﻨﺪۀ آﻧﺎن ﻓﻘﻂ در ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻮﺟﯿﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺿﺪﻣﻠﯽ اﺳﺖ .از اﯾﻦ دﯾﺪ ،رﻫﺒﺮان ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع اﺳﻼم ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ
ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ،آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎن را دﻟﯿﻞ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد داﻧﺴﺘﻪ ،اﻋﻀﺎ و ﻫﻮاداران

را در راه ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﺮوﮔﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.

دوم ،ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻊ ﭼﭗ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ رﻫﺒﺮاﻧﯽ از زﻣﺮۀ »ﻧﮕﻬﺪار« ﺗﺎ »ﺷﺎﻟﮕﻮﻧﯽ« از ﻟﺸﮕﺮی ﺑﺰرگ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻮﺿﻊ دوﮔﺎﻧﮥ آﻧﺎن ﮐﻪ از ﻃﺮﻓﯽ ﺧﻮد را ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻠﻮه ﻣﯽدﻫﻨﺪ و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ از »ﻣﺒﺎرزۀ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ«

آن دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﺑﻘﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ دودوزه ﺑﺎزی ﻧﺸﺎن

ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪف رﻫﺒﺮان ﭼﭗ ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻦ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی درﺑﺎرۀ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻫﻨﻮز

ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﻫﻤﺎت و ﯾﺎوهﻫﺎی »ﺿﺪﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ و ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ« داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺿﺪﻣﻠﯽ

ﺣﮑﻮﻣﺖ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ،ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﺳﻮم ،ﺷﺎﻫﺰاده رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی در ﻣﯿﺎن ﻃﯿﻒ ﺳﻠﻄﻨﺖﻃﻠﺒﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﺴﺮت و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ

دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺳﻠﻄﻨﺖ« ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﻮﻧﺪ .از ﯾﮑﺴﻮ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ
ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ »ﺳﻠﻄﻨﺖ)ﻣﻮروﺛﯽ(« ﭘﺎی ﻣﯽ ﻓﺸﺎرﻧﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .اﯾﺸﺎن ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ آﯾﻨﺪه واﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ دﺳﺖ ﻧﺰدهاﻧﺪ .ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﺷﺎن ﺷﺎﻫﺰادﮔﯽ اﺳﺖ

و ﻇﺎﻫﺮا ً ﻣﺮزﻫﺎ و ﺗﺎﺑﻮﻫﺎﯾﯽ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪارﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻧﻈﺮ ﻧﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ

اﯾﺮان ﭘﺲ از ﮔﺬار از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در آن ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ آﻫﻨﮓ زﻧﺪﮔﯽ
را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭘﺎدﺷﺎه وﻇﯿﻔﻪ دارد از ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﮐﯿﺴﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺪﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ دﻓﺎع ﮐﻨﺪ.

ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ اﯾﺮان در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮانﺳﺘﯿﺰ ،از اﺳﻼم ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﺬار از درﯾﺎی ﺧﻮن و ﻧﻔﺮت ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﯽ ،ﺳﺮاﻓﺮازی و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﺸﮕﺎﻣﺎن ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺮاﻓﺮازی ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ

و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﺧﻮد را از وﯾﺮاﻧﮥ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺑﺪل ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻣﻬﺮ و اﻋﺘﻤﺎد ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻻزم ﺑﺮای

ﭼﻨﯿﻦ ﮔﺬاری را ﻣﻤﮑﻦ ﺳﺎزﯾﻢ.

ﺑﺮ اﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ،دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ ،اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺳﻠﯿﻘﻪای ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺿﺮورﺗﯽ اﺳﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻪ در ﻧﻘﻄﮥ ﻣﻘﺎﺑﻞ »ﺟﻤﻬﻮری

اﺳﻼﻣﯽ« از ﭘﯿﺸﯿﻨﮥ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در اﻧﻘﻼب ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﺲ از ﻫﺰار ﺳﺎل ﮔﺎﻣﯽ ﺑﺰرگ در ﺟﻬﺖ

ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪ .اﯾﻨﮏ ﻧﯿﺰ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ« ﻣﺪرﻧﯿﺰه ﺷﻮد و از »ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﻮروﺛﯽ« ﺑﻪ »ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ
ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ« ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﺑﺪ .ﮔﺰﯾﻨﺶ ﭘﺎدﺷﺎه از ﻣﯿﺎن ﻧﺨﺒﮕﺎن ،از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اﻣﮑﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﺷﺪن ﻣﯽ دﻫﺪ ،اﯾﻦ

ﻧﻬﺎد را دﻣﮑﺮاﺗﯿﺰه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺪﯾﻨﮑﻪ از ﻣﯿﺎن ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﭘﺎدﺷﺎه را ﻣﻮرد ﻣﻬﺮ و اﻋﺘﻤﺎد ﻫﻤﮥ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﯿﺎرات وﺳﯿﻊ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر و دﯾﻮارﻫﺎی ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯿﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﺮاﻓﺮاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﯽ ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﯾﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﺠﺮﺑﮥ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از
ﻣﺸﺮوﻃﯿﺖ ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ روی آوردﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ،از ﻣﺼﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و از ﺳﻮرﯾﻪ ﺗﺎ ﺳﻮدان ،ﻫﯿﭽﯿﮏ ﺑﻪ

دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﻧﺪ.

ﺗﻔﺎوت اﻣﯿﺪﺑﺨﺶ اﯾﺮان ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ داﺷﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﯾﺮﯾﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ از

دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آن اﺳﺖ .اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮری ﺑﻮد ﮐﻪ در آن دﺳﺘﮑﻢ از دوران اﺷﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ،ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه از

ﺳﻮی اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﺎن ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﺪ و در ورای ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ »ﺷﺎهﻧﺸﯿﻦﻫﺎ«)ﺳﺎﺗﺮاپﻫﺎ( ﺗﻨﻬﺎ وﻇﯿﻔﻪ اش ﺳﺮﮐﺮدﮔﯽ ﺳﭙﺎه

ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻣﺮزﻫﺎی اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﻮد .ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرگ ﮐﻪ در ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ »ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ« ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﺗﺎب
ﯾﺎﻓﺘﻪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﯾﺪن از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﻣﻠﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎزﺳﺎزی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ آن ،ﺑﻪ اﯾﺮان آﯾﻨﺪه وﯾﮋﮔﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪای ﺧﻮاﻫﺪ

ﺑﺨﺸﯿﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺨﻮاﻫﯽ ﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﮥ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ  ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و رﺳﻮخ ﻋﻤﯿﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت
ﭼﭗ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺷﻤﺮدن ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎی »ﺳﻠﻄﻨﺖ« ﺑﻪ ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎدی ﺑﻪ ﻧﻬﺎد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ.

ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﭘﺎرﻟﻤﺎن در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺎ اﻇﻬﺎر رأی ﻣﻮرد داوری ﻣﻠﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ،

وﺟﻮد ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﮐﻪ ورای اﺣﺰاب و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ؛ ﺑﻮﯾﮋه

در دوران ﭘﺲ از ﮔﺬار از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺿﺪﻣﻠﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﻣﺮی ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ.

ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺑﻤﺒﺎران ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت دروﻏﯿﻦ ﺑﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮداﻧﯽ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺮﺗﺮ اﺧﻼﻗﯽ و ﻣﻨﺶ

اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺟﺎﻣﻌﻪ ای دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا ﮔﺬار از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﻞ و ﺟﻨﻮن ﺑﻪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ زﻧﺪه ای

ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ )ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ادﻋﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ( در ﻋﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﺿﺎﻣﻦ ﻣﻨﺶ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ از اﯾﻦ راه ﻣﯽ ﺗﻮان اﻋﺘﻤﺎد اﯾﺮاﻧﯿﺎن را
ﺟﻠﺐ ﮐﺮد.

ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ اﻇﻬﺎر ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ .در ﭘﺎﺳﺦ

ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ،اﮔﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ ﻣﻬﺎن و ﻧﺨﺒﮕﺎن ﮐﺸﻮر از ﻣﯿﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ،ﻧﺘﻮان ﺑﺮای دﻓﺎع ﭘﯿﮕﯿﺮ از دﻣﮑﺮاﺳﯽ اﻋﺘﻤﺎد
ﮐﺮد ،ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ ﻓﺮداﯾﯽ ﺑﻪ از اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ.

