ﭘﺲ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﮐﺠﺎی ﮐﺎرﯾﻢ؟
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ
ﻣﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺲ از ﭼﻬﻞ ﺳﺎل ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﻮدﯾﻢ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را ﻧﻤﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ،اﻣﺎ ﺗﺼﻮری از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ و ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ،ﺗﺼﻮﯾﺮ درﺳﺘﯽ از راﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮوﯾﻢ ﻧﺪارﯾﻢ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻋﺪم
اﺗﺤﺎد »ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن« ﺑﻌﻨﻮان ﮐﻤﺒﻮد اﺳﺎﺳﯽ در ﮐﺎر ﻓﺮوﺑﺴﺘﮥ اﯾﺮان ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮔﺮدد و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﻢ ﮐﻪ درد ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ
ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﻢ.
اﻣﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺪون اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﺑﺮﻃﺮف ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪی را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ درﺳﺖ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮوز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی راه آﯾﻨﺪه
را روﺷﻦ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﮐﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ اوﺿﺎع اﯾﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﺳﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ:
ﻧﺨﺴﺖ آﻧﮑﻪ ،ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺗﺼﻮر ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ از اﯾﻦ دارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﭼﻪ
ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺧﻮد دﺳﺖ آورد ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺗﻠﺦ درﯾﺎﻓﺘﻪاﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﻧﻤﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ،
ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻗﻮﻣﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ و ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﺟﻬﺎن را ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﯿﻢ  ...ﺧﻮد ﻧﺸﺎن از ﺑﻠﻮغ ﻧﺴﺒﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد .اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺘﺮک درﺑﺎرۀ آﻧﭽﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ،ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ از ﺗﺎرﯾﺨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت
دﯾﮕﺮ اﮔﺮ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﻧﺼﯿﺐ ﻣﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻪ دارد ﮐﺎر اﯾﺮان را ﺗﻤﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ و
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،ﻃﺒﻌﺎ ً ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﻋﻤﻞ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ.
ﺷﮕﻔﺖ آﻧﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺷﺎﻫﺪ ،درﮔﯿﺮ و ﺣﺘﯽ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ و آﻧﺠﺎ از »ﻧﻘﺶ ﺑﯽ
ﺑﯽﺳﯽ« و ﯾﺎ »ﺗﻮﻃﺌﮥ ﮔﻮادﻟﻮپ« ،از »اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺎرﺗﺮ« و ﯾﺎ از »ﺗﻮﻃﺌﮥ ﺳﺎواک« ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺰرگ و
ﮐﻮﭼﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ »دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺷﺎه«» ،ﺑﮕﯿﺮ و ﺑﺒﻨﺪ ﺳﺎواک« » ،ﻓﺴﺎد اداری« و ﺑﺴﯿﺎری ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ای
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی اﻧﻘﻼب ﻣﯽ رﻓﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ داﺷﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮﺷﺎن ﻧﺴﺒﯽ ﺑﻮد .زﯾﺮا در روﯾﺪادﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻮﯾﮋه روﯾﺪادی
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﻘﻼب اﯾﺮان ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺸﻤﺎری ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻣﺆﺛﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ
و اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ آن ﺗﻮدۀ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﯿﺮوی داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن را ﻧﺪاﺷﺖ.
درﺑﺎرۀ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮدهای ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ در  ۲۵ﺳﺎل ﭘﯿﺶ از آن،
از  ۲۸ﻣﺮداد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﻧﮕﺮﯾﺴﺖ ﺗﺎ درﯾﺎﺑﯿﻢ ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭼﭗ ـ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻧﻔﻮذ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﺪ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﯽ و دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻨﯿﺎن ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد،
از دﯾﺪ اﻣﺮوز اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﺎن ﮐﺸﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺮان )از داﻧﺸﺠﻮ و اﺳﺘﺎد ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﺪﯾﺮان و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان( واﻗﻌﺎ ً ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
ﺗﺤﻘﻖ ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﭼﭗ و ﯾﺎ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎ ﻧﻘﻄﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ ،ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در آن دوران ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ "ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭼﭗ" در اوج ﻗﺪرت و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ وﺟﻮد داﺷﺖ ﮐﻪ "ﺑﯿﺪاری اﺳﻼﻣﯽ" ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮده ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎن را ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ
ﺗﺤﺠﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ درآورد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﻤﻊ ﺑﺴﺖ ﮐﻪ درﻏﻠﻄﯿﺪن ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو رژﯾﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭼﭗ و ﯾﺎ اﺳﻼﻣﯽ ،اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺟﻨﺒﺶ دﻣﮑﺮاﺳﯽﺧﻮاه ،ﻫﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻟﯽ در اﯾﺮان ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ﻣﯽ راﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﺻﻮرت
ﭘﯿﺮوزی ﭼﭗﻫﺎ ،ﻣﺒﺎرزۀ اﺳﻼﻣﯿﻮن ﺑﺎ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻧﯿﺰ داﻣﻦ ﻣﯽ زد و ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن را ﺑﺮای اﯾﺮان
ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ آورد.
در اﯾﺮان ﻣﻼﯾﺎن در ﻧﺒﺮد ﻗﺪرت ﭘﯿﺮوز ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﭗﻫﺎ را ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ﭼﭗ از ﺑﺎﺑﺖ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮑﺴﺖ آﻧﻬﺎ در ﻧﺒﺮد ﻗﺪرت ده ﻫﺎ ﻫﺰار ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ زﻧﺪان ،ﺷﮑﻨﺠﻪ و ﻓﺮار از ﻣﯿﻬﻦ دﭼﺎر ﮐﺮد و
ﻫﺰاران ﺗﻦ از ﻫﻮاداران آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﯿﮕﻨﺎﻫﯽ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻧﮕﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻮن
آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و دﻟﯿﻞ ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﭼﭗ ـ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﺷﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪۀ ﻓﻼن
ﮐﺸﻮر ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ ،اﮔﺮ ﭘﺎی ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﺎرﯾﺲ ﻧﻤﯽرﺳﯿﺪ و ﯾﺎ ارﺗﺶ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ ،ﭼﻨﺎن واﻗﻌﯿﺖ را ﻣﺨﺪوش ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮازﻧﺪۀ ﻫﯿﭻ اﯾﺮان دوﺳﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﮔﻔﺘﺎری ﺿﺪﻣﻠﯽ اﺳﺖ .ﭼﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ً رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ را
"اﺟﺎﻧﺐ" آوردﻧﺪ ،ﻣﻨﻄﻘﺎ ً ﻓﻘﻂ ﻫﻤﺎنﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺒﺮﻧﺪش! درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﺑﺪﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻤﮑﻦ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﺧﻮد اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻨﺎﺧﺖ درﺳﺖ از ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭘﯿﺶ ﺷﺮط ﺷﯿﻮۀ درﺳﺖ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ آن اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎ از ﻣﺎﻫﯿﺖ رژﯾﻢ
درﺳﺖ و دﻗﯿﻖ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻃﺒﻌﺎ ً ﺷﯿﻮۀ ﻣﺒﺎرزه ﻧﯿﺰ ﺟﻮاب ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد .ﻣﺜﻼً ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻻن اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن واژه ﻫﺎی »ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ«
ﯾﺎ »ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ« را ﻧﻪ ﺑﻌﻨﻮان وﯾﮋﮔﯽ رژﯾﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺼﻮرت دﺷﻨﺎم ﺑﮑﺎر ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ در ﻣﻮرد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از واژه
ﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﻠﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻓﺮﻗﮥ ﺗﺒﻬﮑﺎر« و ﯾﺎ »رژﯾﻢ اﺷﻐﺎﻟﮕﺮ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ وﺟﻮد ﮐﻮﺷﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺪﯾﻦ دﻟﯿﻞ دوام آورده اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺳﺮﺷﺖ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺮﺷﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺷﯿﻮه
ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی در ﺑﺮاﺑﺮش ﺑﮑﺎر ﺑﺮد .ﻣﺜﻼ ً اﮔﺮ رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﻮد و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در آن ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﺮﮐﻨﺎر و ﯾﺎ دﺳﺘﮑﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﻤﮥ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﺶ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت در
ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،از ﺑﺮﮔﺰاری اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻘﻂ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺮﻓﻨﺪی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺮوزه ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺮز ﻣﯿﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮ دوش اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت
رﺳﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺧﻮد را ﻣﺨﺎﻟﻒ آن ﺑﺪاﻧﺪ و درﺑﺎرۀ راهﻫﺎی ﺑﺮﮐﻨﺎری آن ﮐﻨﮑﺎش ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ آﻧﮑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ
دﯾﮕﺮی را ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪۀ ﺑﺮﻗﺮاری رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ،در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻢ رژﯾﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﺳﺖ،
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻧﮕﯿﺰه و ﺗﻮﺟﯿﻬﯽ ،در ﺟﻬﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮔﺎم ﺑﺮﻣﯽ دارد.
دوم آﻧﮑﻪ ،ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺻﻠﯽ دو رژﯾﻢ ﻧﺎزی و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ را دارد ﺑﺮای ﺑﺮﮐﻨﺎری
آن ﭼﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺮد؟ ﺧﺎﺻﻪ آﻧﮑﻪ ،دو وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ رژﯾﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ،ﺑﺮﺧﻮرداری از "ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮدهای" و ﻣﻬﺎرت ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ در
ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻﺳﺖ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﮥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و دﮔﺮاﻧﺪﯾﺸﺎن ،از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺗﻮدۀ زﯾﺮ ﺳﻠﻄﮥ ﺧﻮد را ﻣﺮﻋﻮب
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ وﻋﺪۀ ﺑﻬﺸﺖ و ﻧﻮﯾﺪ ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ،ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪهﺗﺮﯾﻦ اﻗﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
آﻟﻤﺎن ﻧﺎزی ﺑﻪ ﺳﺎل ۱۹۴۰م .ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﺑﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻤﮥ اروﭘﺎ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﻗﺪﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ
ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺪارد .در دﻫﮥ ۷۰م .ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺰودی ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﺴﻠﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﻣﺎ ﻫﺮ
دو ﻗﺪرت ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ )ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر( ،ﺑﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺻﺤﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﯿﺮون رﻓﺘﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ،در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺘﯽ در اوج ﻗﺪرت ﺑﺮﺟﺎﻣﯽ ﺧﻮد ،ﻣﻀﺤﮑﻪ ای ﺑﯿﺶ ﻧﺒﻮد و ﺑﻌﻨﻮان ﻗﺪرت
ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪ ﺗﺎ ﭼﻪ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﺧﻄﺎی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺗﺼﻮر
رود ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ از درون ﻓﺮو ﺧﻮاﻫﺪ رﯾﺨﺖ .زﯾﺮا ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ ﮐﻪ وﻓﺎداری ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮده ای رژﯾﻢﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺟﺎن ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﻮﯾﮋه در اﯾﺮان ﮐﻪ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ از
اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻮده ﻫﺎ در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ
آورده اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ،ﻫﺮﮔﺎه ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﯿﺰش ﻫﻤﺒﺴﺘﮥ ﻣﺮدم ﺗﻮأم ﺷﻮد ،ﺣﺘﯽ
ﺑﺮﮐﻨﺎری رژﯾﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭘﺮﺷﺘﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻣﺸﺨﺺ و
ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺷﻮق و ﺷﻮر ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن رژﯾﻢ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰد و ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم درون ﮐﺸﻮر زﯾﺮ ﻓﺸﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ )از ﻓﺸﺎر ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺗﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺟﻤﻌﯽ( ﻃﺒﻌﺎ ً
ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ و آﻧﺎن ﮐﻪ "ﺷﻮرش در ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن" را ﺗﻨﻬﺎ راه ﯾﮑﺴﺮه
ﺷﺪن ﮐﺎر اﯾﺮان اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،زﯾﺮا در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﻮرش ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺑﺪون
ﭘﺸﺘﻮاﻧﮥ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻣﻠﯽ ،ﻓﻘﻂ و ﻓﻘﻂ ﺗﻮﺟﯿﻪﮔﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖﻓﺰاﯾﯽ از ﺳﻮی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و

ﻣﻬﻤﺘﺮ از آن ،اﮔﺮ ﻫﺪف از ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻈﺎﻣﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻫﺪف ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﮕﺎﻣﯽ
ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ اﻗﺸﺎر ﻣﻠﺖ اﯾﺮان و ﺑﺎ روش ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ و اﻗﻨﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان رﺳﯿﺪ و ﻫﺮ روش دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪﺗﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از ﺗﺼﻮرات واﻫﯽ و ﺑﭽﻪﮔﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﯾﺮاﻧﯽ در ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
راﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از آﻧﺎن در آرزوی رﻫﺎﯾﯽ و آﺑﺎدی ﻣﯿﻬﻦ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ روزﺷﻤﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﮥ
ﺑﺰرﮔﯽ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﯿﭻ رژﯾﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮی ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﺑﺰرگ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ رژﯾﻢ
اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻠﺐ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪون ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آن اﺻﻮﻻً ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮای ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎﻧﺲ ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﻧﺪارد.
از دﺳﺖآوردﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺒﺎرزۀ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﯾﮑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺗﺒﻠﻮر ارادۀ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺮای ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ،
رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﻧﻘﺶ ﺿﺪاﯾﺮاﻧﯽ "ﭼﭗ"ﻫﺎ روﺷﻦ ﺷﺪه ،ﮐﻪ در اﯾﺮان و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻫﻮاداران ﺧﻮد را در ﭘﺲ واژه ﭘﺮاﮐﻨﯽ ﻣﯿﻬﻦ
دوﺳﺘﺎﻧﻪ در "ﺑﯿﻢ و اﻣﯿﺪ" ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ :ﺑﯿﻢ از »اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ« ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ در ﭘﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺣﻤﻠﻪ و ﻏﺎرت ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و
اﻣﯿﺪ ﺑﺪﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪه اﻧﺪ ،روزی ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﯾﺎﺑﻨﺪ و راه دﻣﮑﺮاﺳﯽ
و ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﺮان در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﻧﺪ!
اﻣﺎ ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ روﺷﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻂ ﻣﯿﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن واﻗﻌﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻧﻪ از ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن
و ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻣﯿﺎن ﻫﻮاداران و دﺷﻤﻨﺎن دوﺳﺘﯽ ﺑﺎ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و اﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻣﯽﮔﺬرد و وﻗﺖ آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ
ﻣﺪﻋﯿﺎن اﯾﺮان دوﺳﺘﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ ﺧﻮاﻫﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﻫﻤﺎﻧﺎ »ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺟﻬﺎﻧﺨﻮاران و ﻏﺎرﺗﮕﺮان ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﮐﺸﻮر« ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻓﺸﺎ ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﮑﺎت ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻤﺎر ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﻏﺮﺑﺖ را در ﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ
در ﺳﺎﯾﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ »ﺟﻨﺒﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﺮای اﯾﺮان« داﻣﻦ زﻧﻨﺪ.
از اﯾﻦ رﻫﮕﺬر ﺑﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ دوام ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻟﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ در واﺣﺪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯽ
ﺑﻨﺪﻧﺪ .از ﭘﯿﻤﺎن زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺗﺎ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯿﺎن ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﻓﺮزﻧﺪان و از ﭘﯿﻤﺎن ﻣﯿﺎن آﻣﻮزﮔﺎر و ﺷﺎﮔﺮد ﺗﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﻣﺸﺘﺮی
رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ را اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﭘﯿﻤﺎن ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .واﻻﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ رواﺑﻂ
ﻫﻤﺎﻧﺎ رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم ﮐﺸﻮر و اﻋﻀﺎی ﻣﻠﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر و ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ و زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺸﺘﺮک ،در ﺧﺎﻧﮥ ﭘﺪری ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻫﺪف
ﻫﻤﮥ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻮازﯾﻨﯽ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن "اﺧﻼق" اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ از راه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺗﺪاوم
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺟﺎی ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در اﯾﺮان ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ دادﻧﺪ ،در ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﻪ زور ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ
ﺷﯿﻌﯿﮕﺮی ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﺎن در ﻧﺴﻞﻫﺎی آﺗﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﻮﻫﻢ دﭼﺎر ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان از
اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ ﺗﻮﻫﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺪان داﻣﻦ زدﻧﺪ .ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن در ﻃﻮل
ﻫﺰاران ﺳﺎل زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﻣﻬﺮ و داد ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد و در ﺳﺪه ﻫﺎی ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﮥ اﻋﺮاب در ﺳﺎﯾﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﻫﺎی ﺗﺮک و ﻋﺮب ﻫﻤﭽﻨﺎن در روان ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﻫﻤﮥ واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ آﯾﯿﻦﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﺎری ﺑﻮد.
ﺑﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن دﭼﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﻮﮐﯽ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻣﻠﺘﯽ ﺑﺎ آن دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ
ﺻﻮرت ﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﭘﯿﺶ از آن ﺗﺼﻮر ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ارزش ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﯾﺮان از اﺳﻼم ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن
اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ،ﺑﺎﻧﯿﺎن و ﻣﺤﺎﻓﻈﺎن آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺣﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﻗﺪرت اﻧﺤﺼﺎری ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ،
دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﮐﺜﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن» ،اﺳﻼم راﺳﺘﯿﻦ« ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻮﺳﯽ ﺑﺪل ﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ آﻣﺎس ﺑﺨﺶ ﭼﭗزدۀ ﺟﺎﻣﻌﮥ
اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮآﻣﺪن ﻧﺴﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ رﻫﺎ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺪام
ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ر ّد اﻋﺘﻘﺎدات اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪون ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ »اﺧﻼق
اﺳﻼﻣﯽ« ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن را آﻟﻮده ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ را ﺣﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﭘﺲ ﻇﺎﻫﺮی آراﺳﺘﻪ و واژﮔﺎﻧﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺪاوم ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎل ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﻘﻮط اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ »واﻋﻈﺎن« اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در
ﺳﺪهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ در »ﺧﻠﻮت« ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ را آﻟﻮدهاﻧﺪ ﺗﺎ در ﺗﯿﺮﮔﯽ ﻓﺴﺎد ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﻓﺮار ﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪای ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در آن دو ﻗﻠﺐ ﺑﺎ آﻫﻨﮕﯽ
ﻣﺨﺎﻟﻒ در ﺗﭙﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ و دو ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺧﻼﻗﯽ ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ﻧﺒﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ ﭘﯿﻤﺎن ﻣﻠﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻤﻌﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺷﺎﻫﺪ آﻧﮑﻪ در دﻫﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺘﮑﻢ
در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻫﺰاران ﺑﺎر ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﺑﻌﺎد ﻓﺠﯿﻊ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻼً ﮐﺎر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺣ ّﺪ ﺻﻔﺮ رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺮای ﻧﺎﻇﺮان ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺒﻮه اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ وﺟﻮد رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﯿﺸﻤﺎر ﻧﻤﯽ
روزﻣﺮۀ و ﮔﺴﺘﺮدۀ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان را اﻓﺸﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺗﺼﻮر ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺨﺪوش
ﺗﻮاﻧﻨﺪ دﺳﺘﮑﻢ ﻧﻘﺾ ﻓﺎﺣﺶ،
ّ
و ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﯽ از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ دارﻧﺪ و ﻃﺒﻌﺎ ً ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺟﻨﺒﺶ دﻣﮑﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﮥ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ) .ن.ک.
»ﺳﯽ ﺳﺎل ﺗﻼش« :ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮد رﻓﯿﻊ ،ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار ﺟﺎﻣﻌﻪ دﻓﺎع از ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﯾﺮان -ﺑﺮﻟﻦ(

ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ درﺑﺎرۀ ﺳﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻬﻢ در راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﻨﺒﺶ آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ) ﻧﺒﻮد ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮک از ﻣﺎﻫﯿﺖ رژﯾﻢ،
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ آﮔﺎﻫﯽ درﺑﺎرۀ ﻫﺪف از ﺑﺮﮐﻨﺎری آن و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺤﺮان اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ( ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﻨﺪ روﺷﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﯽ ﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻧﺎﺷﯽ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺑﻪ ﯾﮑﺒﺎره ﭘﺪﯾﺪ آﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ "ﺷﻮرﺷﯽ ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ" ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻨﺒﺸﯽ
ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ ،ﮐﻪ ﮔﺮوه رﻫﺒﺮی آن ﺑﺎ ﮔﻔﺘﺎری ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ و رﻓﺘﺎری ﻧﯿﮏ ،اﻋﺘﻤﺎد و ﻣﻬﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن را ﺟﻠﺐ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر داﻣﻦ زدن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ رﺳﺘﺎﺧﯿﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪﯾﻢ ،ﮐﻪ راهﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮﯾﻢ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎ
ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﯿﺰ اﺧﻼق واﻻی اﯾﺮاﻧﯽ در واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ از زرﺗﺸﺘﯽ و ﮐﻠﯿﻤﯽ ﺗﺎ ارﻣﻨﯽ و ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺗﺪاوم ﯾﺎﻓﺘﻪ
اﺳﺖ ،ﺑﯿﺸﮏ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻠﯽ اﯾﺮاﻧﯽ از ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل آﻧﺎن زﯾﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ دﯾﺪ.

