
  موانع مبارزه با حکومت اسالمی
  فاضل غیبی

  

ه تنها احزاب مخالف را سرکوب های دمکراتیک نحکومت هر حکومتی است.  ورد با مخالفان بیانگر ویژگیبرخشیوۀ 
اصلی هدف  ،جریانات مخالف نابودی. درحالیکه پشتیبانی مالی می کنندنیز ی آنها کنند، بلکه از فعالیت تبلیغنمی

زنند و فراتر از آن، حرف اول و آخر را بکوشند می خالفان و حتی رقبا،با حذف م آنها توتالیتر است، هایحکومت
   دوران پس از آنها نداشته باشند. مردم حتی تصوری از خواهند کهمی 

واقعاً از تصور کنند که چنان به تبلیغات خودی باور میای فاشیستی هنشان داده است که هواداران حکومتتاریخ 
له  پس ، که بالفاصاست گوبلز،  وزیر تبلیغات رژیم نازی تاریخی، رفتارنمونۀ عاجز هستند.  ای پس از سقوط رژیمآینده

د در مجبور نشون«تا ، به قتل رساند با خوراندن سیانورفرزند خردسال خود را به کمک همسرش  ، ششاز خودکشی هیتلر

  ! »زندگی کنند هیتلرتوحش پس از 
که اگر رژیم های هیتلری و استالینی مخالفان  شی با رژیم های فاشیستی در این هم هستداع هایحکومتتفاوت 

علمی  سازندگی و حتی پیشرفت نیایی نو برپا خواهند کرد، بهدر توهم اینکه دخود را سرکوب و نابود می کردند، دستکم 
و آن ویرانی از یک ویژگی برخوردار است  تنهاود در ماهیت سرطانی خ ایران اما حکومت اسالمی نیز میدان می دادند. 

ه در کرا درآمد داشت، اما نتوانست حتی پروژه هایی  وش نفت دهها برابر دوران پیشیناز فر  نکهاست. چناخرابکاری و 
  .نشاندبه معنی واقعی به ِگل آنها را  ثمر برساند وبه  سدسازی) (مانند پروژه آن دوران آغاز شده بود

 به شیوه های مختلف توانستنه تنها میان گروه های مخالف بود، که  خرابکاری در رژیم اسالمی» موفقیت«مترین مهاما 
به کمک عوامل نفوذی خود به اوضاع اسف بار کنونی دامن  استفادۀ ماهرانه از ضعف ها، د، بلکه بااز نزدیکی آنها جلوگیر 

ها و کوششبا علم بدینکه خیزش ،برخوردارندنیز از سطح رشد فرهنگی باالیی  به نسبت مخالفانی کهتا بدانجا که  زند. 
و  هاز تدارک کوچکترین حرکت سازند از خارج به جایی نخواهد رسید،  ر درون کشور بدون پشتیبانید میهنانهای هم

  اند.هناتوان ماند حتی تبلیغی برعلیه حکومت جهل و جنون
یار یم اسالمی ترک د تی از رژ دستکم به سبب نارضایکه ه بیش از هشت میلیون ایرانی اند که چگونهانیان در حیرتج

. چنانکه گویی از مهر به میهن بری هستند و از نددار گونی منفورترین حکومت دنیا برنمیگامی در راه سرن اند،کرده
  هویت ملی خود شرمسارند!

که اغلب  این اانکمترین نشانۀ آن هم. رنگ نمی بازدبه سادگی تگی ملی و وابستگی میهنی و دلبسچنین نیست البته 
  بدرد می آید. شان از اوضاع زندگی هم میهنانقلب گوش بزنگ اخبار ایران هستند و ایرانیان در هر فرصتی

دوستی، هنمبود حس میشی از کورشکستی کار اپوزیسیون و پراکندگی هرچه بیشتر ایرانیان نه نا ،سیاربنا بر شواهد ب
مانده و با  نیازهای زمانه ناتوان ز درکارفتارهای رهبران گروه های سیاسی، اجتماعی و مذهبی است که پیامد بلکه 

وزی هواداران دیر با آنکه در این میان  خود هستند و» محبوبیت«های پیشین، در پی حفظ و مرزبندی شعارها رپافشاری ب
ها ادامه می دهند و این توهم را زنده خود در رسانه اند، اما به حضورناامید و سرگشته کردهسرخورده، خود را 

 دارند که اپوزیسیون از جناح هایی برخوردار است که اگر متحد شوند، کار به سامان خواهد رسید. مینگاه
ریانات و جاهی میهن دوستانه در برابر تنها راه برون رفت از این روند اضمحاللی و پراکندگی ملی،  بیشک یافتن خودآگ

های مصنوعی را دو دستگی  ،»گرانپژوهش«به کمک  »رهبران«این  هستند. یمسئول چنین اوضاع رهبرانی است که
صدق م ی را تبلیغ کنند،جمهوریخواه مثالً برای آنکه. کنندرا حفظ خود  »ت تاریخیحقانی«، تا بتوانند دارندزنده نگاه می

 ت!ی اسطلبسلطنت، ترویج ویت شاهان پهلخدمااز اشاره به هدفشان ارج می نهند و به شاهان پهلوی می تازند و یا  را 
کمک آمریکا به سرنگونی رژیم استقالل «  »!شور را رها سازندک مردم ایران بایدخود «با تکرار شعارهایی از قبیل  فراتر از آن،

ارت اطالعات می تواند از وز و شعارهایی که » ها مردم را هدف دارد، نه حکومتگران را!تحریم«و یا  »کشور را به باد خواهد داد!
  به بقای رژیم کمک می کنند.   سرچشمه گرفته باشد،نیز  رژیم
است  یو مذهب یاسیس اناتینخست وجود جر  ۀدر وهل تیدر مقابله با حکومت جهل و جنا  انیرانیما ا  یناتوان نیبنابرا 

ن ای طرح شعارهای انحرافی اآنان برهبران دارند.  یبازم یو همبستگ یکیاند، ما را از نزد کاشته که ییها یداور  شیبا پ که
و  تریتوتال یمیبزرگ و کوچک،  بلکه رژ  یهاییبا نارسا  یعاد یمینه رژ  یاسالم حکومت کنند، کهمخدوش میرا 



د،  کن یاز مردم استفاده م یبخش یسبب که از اعتقادات مذهب نیاست و بد  ینیو استال یتلر یه یهامیرژ  سرشتهم
 .ستین ریامکان پذ  کیدمکرات یهنگفت و کمک کشورها ۀنیگذار از آن  بدون هز  وتر است جانسخت زیاز آنها ن

ها آوردند و یا مصدق کند که رضاشاه را انگلیسیفرق نمی دیگر و برایمان میا خسته شده هایدو دستگ نیاز ا  انیرانیما ا 
 و  ی تاریخی در همه جای دنیا دستکم دو رو داردو رویدادها هاهمۀ شخصیت چهرۀ دانیم، کهمی .چه اشتباهاتی کرد

 هیچ .نیست برخوردار از بلوغ کافی برای اظهار نظر دربارۀ پدیده های تاریخیکسی که این را در نظر نمی گیرد، اصوالً 
ر صدق داگر م« ،»اگر رضاشاه را انگلیسی ها آوردند، ایران نوین را مدیون سازندگی او هستیم.«  : تواند انکار کند کهکس نمی

ل مشروطیت را تعطی شاهاگر محمد رضا«و یا  »شکست خورد، اما  به احساس سرافرازی ملی نزد ایرانیان دامن زد. احقاق حق ایران

  .. » نکرد. ، اما از هیچ کوششی برای آبادانی ایران کوتاهیکرد

شخصیت دربارۀاسالمی   هایپراکنیایرانیان پس از دروغما های تاریخی قابل انکار نیست و هیچیک از دو روی چهره
هویت تاریخی و در  ها به آناندیگر ملتمانند بنگریم و  آنانچهرۀ باید آگاهانه به سوی روشن  ،ایران اریخیهای ت

    نوین خود جایگاهی شایسته ببخشیم. فرهنگی 
و  هبا موفقیت به پیش رفت به شکل های مختلفبر بستر فرهنگ تاریخی در ده ها کشور دنیا  بنای نظام دمکراتیک 

از آگاهی الزم برای گذار به دمکراسی برخوردار است. چهار دهه تسلط توحش اسالمی  حتی با گذشت ،جامعۀ ایران
ی متر کشور دمکراتیکک که ای هستندسرمایه ،شرفته ترین کشورهای دنیاصیل کرده در پیایرانی تحوانگهی میلیونها 

 دوستان اینک از جریاناتایجاب می کند که همۀ ایران این ضرورت مبارزهبنابر  از آن برخوردار بوده است. در آستانۀ گذار
اند، بخواهند که کنار اسالمی برنداشتهو رهبرانی که در در دهه های گذشته گامی در جهت عقب راندن حکومت 

   بکشند. 
  کمابیش مانع اصلی در راه همبستگی ایرانیان هستند:  هلۀ کنونی سه گروهبطور مشخص در و

 خودعضای ا و بویژه در برخورد بادر پنجاه سال گذشته  رفتار رهبران آنن مجاهدین است که سازما ،نخست 
کسب  و حفظ قدرت ابا  از  هیچگونه  ناراستی برای  اسی جایی ندارند، زیرادمکر  در نظامکه  نشان داده استسازمان 
 ندگاننمای است. از این دید، رهبران مجاهدین رفتارهای ضدملی توجیه در خدمتفقط و تبلیغات فریبندۀ آنان  نداشته

و همانگونه که حکومتگران اسالمی بخشی از مردم ایران را به سبب اعتقادات مذهبی به  هستندنوع اسالم بدترین 
واداران اعضا و ه ،سازمان را دلیل حقانیت خود دانستهنیان خون قربا ،بنا به سنت اسالمی گروگان گرفته اند، آنان نیز

   به گروگان گرفته اند.خود ه حفظ قدرت در رارا 
. تشکیل شده است لشگری بزرگ از  »شالگونی«تا  »نگهدار«زمرۀ  رانی ازرهب با طیف وسیع چپ است که ،دوم
 »ضدامپریالیستیمبارزۀ «از و از طرف دیگر  دهنداسالمی جلوه می آنان که از طرفی خود را مخالف رژیم موضع دوگانۀ

نشان ی این دودوزه باز  بدل ساخته است.  مالیان برای حفظ و بقای حکومتپایگاه ، آنان را به بزرگترین آن دفاع می کنند
نوز ه است. بدین سبب پذیری دربارۀ سیاست های گذشته مسئولیتهبران چپ طفره رفتن از ر تنها هدف  که  می دهد

های ضدملی برای سیاستو بدینوسیله  زننددامن می » یستیالیضدامپر  و یبرالیضدل«های توهمات و یاوه هم به
  د.  نکنتبلیغی فراهم میتوجیه تئوریک و  ،حکومت والیت فقیه

گشت باز  بهو امید  حسرتبیانگر از سویی طلبان است که طیف سلطنتمیان شاهزاده رضا پهلوی در سوم،   
به  از یکسو هنوز .برگزیده شوند »سلطنت«به خواهند که میخواهی با دمکراسیوی دیگر د و از سنه هستدوران گذشت

 أسفانهمت ایشان پای می فشارند و از سوی دیگر به جمهوریت نیز تمایل نشان می دهند. » سلطنت(موروثی)«سوگند به 
 تاسزادگی هشا شانمایهتنها سر . تا بحال اندبه عملی سیاسی دست  نزده تا بحال وامی گذارند و همه چیز را به آینده

ً  و جامعۀ ر نظر ندارند که د جملهدمکراسی همخوانی ندارند، از  ، که با نیازهایکنندرعایت میرا ایی مرزها و تابوه ظاهرا
 آهنگ زندگی دیگر نهادهای اسالمی در آن گر خواهد بود وا ماهیتی دیای بایران پس از گذار از حکومت اسالمی جامعه

    ایرانی در برابر ضدفرهنگ اسالمی دفاع کند.  و کیستی فرهنگ وظیفه دارد از بنابراین پادشاه را تعیین نخواهند کرد.

بخوبی می داند و  گذشتهاز اسالم  ،ستیزپس از چهار دهه حکومت ایران در داخل و خارج از کشور ایرانجامعۀ مدنی 
  ممکن است.  اعتماد سرافرازی وگذار از دریای خون و نفرت موجود تنها با آگاهی،  که



ایسته نکه ما ایرانیان شآ آگاهی بر اینکه ایران پیش از اسالم یکی از پیشگامان تمدن بشری  بوده است. سرافرازی برای
برای  همبستگی  الزم ،یم که میهن خود را از ویرانۀ اسالمی به ایرانشهر بدل کنیم و باالخره بر پایۀ مهر و اعتمادو توانای

  چنین گذاری را ممکن سازیم. 
جمهوری «مقابل ای نیست، بلکه ضرورتی است تاریخی که در نقطۀ ، انتخابی سلیقهدمکراسی پارلمانی ،بر این پایه

گامی بزرگ در جهت پس از هزار سال نقالب مشروطه ا و در برخوردار استایران  در تاریخی هنگر ف ینۀ از پیش» میاسال 
 پادشاهی«به » سلطنت موروثی«از مدرنیزه شود و » مشروطیت«اینک نیز ضروری است که بازیافت آن برداشته شد. 

این  ،ی دهدشدن ماز سویی بدانکه به هر ایرانی امکان برگزیده از میان نخبگان، گزینش پادشاه تکامل یابد. » گزینشی
مۀ ه اعتمادمورد مهر و  را پادشاه بدینکه از میان نخبگان برگزیده می شود، نهاد را دمکراتیزه می کند و از سوی دیگر

  دهد. ن قرار میایرانیا
میان گروه های اجتماعی  خشم و نفرتی که حکومتگران اسالمی دیوارهای و ررئیس جمهواختیارات وسیع به  با توجه

تجربۀ کشورهای منطقه که به سبب محرومیت از  یش نیست. ب اجراجویی خطرناکیم جمهوریخواهیاند، برافراشته
هیچیک به و از سوریه تا سودان،  از مصر تا پاکستان  ،مشروطیت به جمهوریت روی آوردند، نشان می دهد که آنها

  دمکراسی نرسیدند.
انتخابی از  است که پادشاهی ایتن فرهنگ تاریخی دیرینهداشتفاوت امیدبخش ایران با چنین کشورهایی 

از   شاهنشاه ،به این سو دستکم از دوران اشکانی در آن بود که  پیش از اسالم تنها کشوری ایران دستاوردهای آن است.
سرکردگی سپاه تنها وظیفه اش   )هاساتراپ»(هانشینشاه«ی زیده می شد و در ورای خودگردانسوی انجمن مهان برگ

اب نیز بازت» شاهنامه« کارنامۀ ملی ایرانی دستاورد بزرگ که در پوشی از این چشمبرای دفاع از مرزهای امپراتوری بود. 
خواهد  اییگانهبه ایران آینده ویژگی  آن، بازسازی دمکراتیک   فرهنگ تاریخی و ملی است، اما از بریدنمانند فته، یا

  ید. بخش
 تبلیغاتق عمیآگاهی تاریخی و رسوخ ، بلکه بیانگر نارسایی دمکراسی  پایبندی به نه نشانۀ بنابراین جمهوریخواهی 

  اعتمادی به نهاد پادشاهی دامن می زند. به بی » سلطنت«های نارسایی برشمردن با ، که اسالمی است چپ
 د، گیرنبا اظهار رأی مورد داوری ملت قرار میگوناگون  ه هایگرونمایندگان همانطور که اهمیت پارلمان در این است که 

 ویژهب گامی بخواند؛کی و همآنها را به نزدیبا تکیه بر منافع ملی ، ای سیاسیاحزاب و جریان هورای که وجود پادشاهی 
 است. امری حیاتی  در دوران پس از گذار از حکومت ضدملی اسالمی 

منش  وه زنان و مردانی نیاز داریم که به ویژگی های برتر اخالقی دروغین ب ما ایرانیان پس از چهار دهه بمباران تبلیغات
زیرا گذار از حکومت جهل و جنون به آلترناتیو زنده ای  ،ندرفتار کنشهروندان جامعه ای دمکراتیک ون چهم ایرانشهری

را یان ایراناعتماد  انباشند. تنها از این راه می تو  منش دمکراتیک در عمل نیز ضامن(نه تنها در ادعا، بلکه)  نیاز دارد که
  کرد. جلب 

دا کند. در پاسخ به خودکامگی گرایش پی ممکن استکنند که پادشاه اظهار نگرانی می مخالفان دمکراسی پادشاهی
اعتماد  اع پیگیر از دمکراسینتوان برای دف ،گزیننداز میان خود برمی نخبگان کشور ی که مهان وبه فرد باید گفت، اگر
  فردایی به از این نیستیم. کرد، شایستۀ 

   
 


