
 پس از چهل سال کجای کاریم؟

  فاضل غیبی

که چه چیزی را نمی یمدانیعنی می، یمکه بود  یمپس از چهل سال همانجایی هستمخالفان حکومت اسالمی ما   
 عدم معموالً .  یمندار که باید برویم هی ی از رادرست تصویر ،و مهمتر از آن یم، اما تصوری از آنچه که می خواهیمخواه
اغلب و از آنجا که  گرددمی قلمداد ایران فروبستۀ کار در اساسی کمبود بعنوان  »اپوزیسیون نیروهای« اتحاد

ها ها و نارساییبیشتر به توصیف نابسامانیکند، به نزدیکی و همسویی کمک میدرد مشترک  پنداریم کهمی
 . مشغولیم

ز به نیناامیدی را  کهبل ،تنه تنها مفید نیس ،برطرف کردن آنها ایبر  پیشنهادیها بدون ارائه یینارسا  نشان دادن اما
درست موقعیت امروز می تواند سمت و سوی راه آینده بررسی  از سوی دیگر چنانکه خواهیم دید،. افزایدنارسایی می

  :اصلی محورسه  دراوضاع ایران معاصر  این نوشتار کوششی است برای بررسی را روشن کند.
 

چه  ند، کهپس از چهار دهه تصور کمابیش مشترکی از این دار که اکثریت بزرگ ایرانیان همیننخست آنکه، 
خواهیم، دیکتاتوری نمیگونه هیچایم که همینکه به تجربیات تلخ دریافته. دست آورد بزرگی استخود   د نخواهنمی
 ی با دیگر کشورهایدشمنگونه یچو ه کنیمنمیرا تحمل میان ایرانیان  جنسی، مذهبی و قومی عیضگونه تبهیچ

ی به آگاهی مشترک دربارۀ آنچه میاما زمان. داردتابیم ... خود نشان از بلوغ نسبی اجتماعی و سیاسی جهان را برنمی
ارت است. به عباز تاریخی داشته باشیم که ما را بدینجا کشانده شناخت علمی مشترکی خواهیم رسید که  ،خواهیم

دیگر اگر از انقالب اسالمی که حکومتی را نصیب ما ساخت که دارد کار ایران را تمام می کند، شناخت درست و 
  دست یابیم.  نخواهیم توانست به اشتراک عملمشترکی نداشته باشیم، طبعاً 

نقش بی«ند، اینجا و آنجا از اهقربانی انقالب اسالمی بودحتی شاهد، درگیر و  کسانی که خودبسیار شگفت آنکه حتی 
البته که عوامل بزرگ و سخن می گویند. » توطئۀ ساواک«و یا از » اشتباه کارتر«از ، »توطئۀ گوادلوپ«و یا  »سیبی

ی گیری جامعه ادر شکلعوامل دیگر  یو بسیار » فساد اداری«، » بگیر و ببند ساواک«، »دیکتاتوری شاه«کوچک مانند 
دی ادر رویدادهای اجتماعی و بویژه روید زیرانسبی بود.    داشتند، اما تأثیرشان می رفت تأثیر که به سوی انقالب
اشد ب مؤثرند، اما فقط یک عامل عمده می تواند تعیین کنندهبه مراتب گوناگونی عوامل بیشماری  مانند انقالب ایران

  آن تودۀ میلیونی بود که هیچ نیروی داخلی و خارجی توانایی مقابله با آن را نداشت.  و این عامل
 ،سال پیش از آن ۲۵ای نیز کافیست به فضای فرهنگی و تبلیغات سیاسی در ارۀ چگونگی فراهم آمدن چنین تودهدرب
 و گسترش بیشتری از نفوذمرحله به مرحله  ایدئولوژی چپ ـ اسالمی ،بیممرداد به این سو نگریست تا دریا ۲۸از 

  بود، افتهین انیدر جامعه بن کیو دمکرات یمل یآگاه ،در سوی دیگر کهیدرحال شد،برخوردار می
 کردندتصور می واقعاً  (از دانشجو و استاد گرفته تا مدیران و هنرمندان)کشوری مانند ایران  فرهیختگاناز دید امروز اینکه 

اما باید در  .انگیز استشگفت ،واهد گذاشتنقطۀ پایانی خ  هایا اسالمی، بر همۀ نابسامانی پ وچ شعارهایتحقق 
ی حترش تاریخی خود قرار داشت، بلکه "جنبش جهانی چپ" در اوج قدرت و گستنه تنها در آن دوران  نظر گرفت که 

علیه  را بر کشورهای مسلمانوده های تبتواند  "بیداری اسالمی"که در کشورهای پیشرفته نیز این امید وجود داشت 
   به حرکت درآورد. تحجر اسالمی 

ناب ناپذیر اجت ،چپ و یا اسالمی ، یعنیدو رژیم توتالیتر درغلطیدن کشور به یکی از بنابراین می توان جمع بست که 
ورت البته در صاین سو می راند. هر تغییر و تحولی در ایران ناگزیر به  ،خواهدمکراسی  جنبش ناتوانیو به سبب   بود

 را برای ایرانسرنوشتی مانند افغانستان  و دامن می زدنیز به جنگ داخلی مبارزۀ اسالمیون با آنان  ،هاپیروزی چپ
  .  فراهم می آورد

های سازماندر این میان جالب است که سرکوب کردند.  را بیرحمانه هاچپ پیروز شدند و نبرد قدرتدر در ایران مالیان  
 وکرد دچار شکنجه و فرار از میهن  زندان، به را ایرانی جوان ده ها هزار اینکه شکست آنها در نبرد قدرتبابت از  چپ

  ونخمسئولیتی برعهده نگرفتند، بلکه نه تنها  ،ادندبه بیگناهی جان خود را از دست دآنها هواداران  هزاران تن از 
  .دلیل حقانیت خود قلمداد کردند و گذاشتندبه حساب ملت ایران   را  آنان



سخن گفتن از اینکه اگر شاه چنین می کرد و یا اگر نمایندۀ فالن  تسلط کامل ایدئولوژی چپ ـ اسالمی،با توجه به 
را مخدوش میواقعیت  رسید و یا ارتش تسلیم نمی شد، چنانگفت، اگر پای خمینی به پاریس نمیمینکشور چنین 

دملی است. چرا که اگر واقعاً رژیم اسالمی را ض گفتاریحتی نه تنها برازندۀ هیچ ایران دوستی نیست، بلکه  کند که
تنها زمانی ممکن  رژیم بدست ایرانی تغییر حالیکهدر  !شببرند ها هم می توانندآوردند، منطقاً فقط همان"اجانب" 

  ایرانیان برقرار شده باشد.  بدست خود خواهد بود که
ما از ماهیت رژیم  شناخت اگراست. مبارزه با آن درست شیوۀ  پیش شرط حکومت اسالمی ماهیت  از درست  شناخت

ً و دقیق درست   »ستیفاشی« های واژه اپوزیسیون فعاالن از یرخبمثالً  . جواب نخواهد دادنیز شیوۀ مبارزه  نباشد، طبعا
واژه از سالمیا حکومت مورد در یا برخی دیگر برند می بکار دشنام بصورت بلکه رژیم، ویژگی بعنوان نهرا   »توتالیتر« یا

  .کنند می استفاده »اشغالگر رژیم« یا و »تبهکار فرقۀ« مانند غیرعلمی های
، از برای مقابله با آنهای بسیار حکومت اسالمی با وجود کوششکه به روشنی دید پس از چهار دهه باید به هر حال، 
توان شیوهو فقط با توجه به این سرشت می از سرشت ویژه ای برخوردار است که آورده استدوام  دلیل جمله بدین

بخوبی ممکن  با شرکت در آنکرد، تاتوری بود و انتخابات برگزار میدیکرژیم های مؤثری در برابرش بکار برد. مثالً اگر 
و انتخابات در  اندنشان داده شهایونهنمهمۀ چنانکه  ،اما حکومت توتالیتر. را برکنار و یا دستکم تعدیل کرد آن بود که

      . کندیاستفاده م ترفندی تبلیغی بعنوان فقط انتخابات از برگزاری ، چهار دهۀ گذشته در ایران نیز نشان داده است
توان مرز میان موافقان و مخالفان حکومت اسالمی را بدین گونه مشخص کرد امروزه پس از چهار دهه میبدین مفهوم  

ت به قدر اکثریت ایرانیان  بر دوشکه هر کس این حکومت را حکومتی توتالیتر تشخیص دهد که چهار دهه پیش 
عوامل داخلی و خارجی  آنکه  . اماهای برکناری آن کنکاش کندرا مخالف آن بداند و دربارۀ راه تواند خود، میرسید

 ،استکند و یا با تحریم رژیم مخالف می ، در انتخابات شرکت داندمیرژیم اسالمی  یبرقرار عمدۀ دیگری را عامل 
 گام برمی دارد.پشتیبانی از حکومت اسالمی در جهت  ،توجیهیصرفنظر از هرگونه انگیزه و 

  
ی ی را دارد برای برکنار اصلی دو رژیم نازی و استالینباید اندیشید اگر حکومت اسالمی مشخصات دوم آنکه، 

ای"  و مهارت تبلیغی در ورداری از "پایگاه توده، برخکه، دو ویژگی مهم رژیم توتالیترتوان کرد؟ خاصه آنآن چه می
وب عاز یک سو تودۀ زیر سلطۀ خود را مر  ، آنها با سرکوب و کشتار بیرحمانۀ مخالفان و دگراندیشانسطحی باالست. 

ترین اقشار اجتماعی را تحت تأثیر ماندهعقب ،می کنند و از سوی دیگر با وعدۀ بهشت و نوید پیروزی بر جهان
   دهند. تبلیغات خود قرار می

از پیروزی بر فرانسه همۀ اروپا را تسخیر کرده بود و به نظر می رسید قدمی بیشتر با  م. پس۱۹۴۰آلمان نازی به سال 
هر  دی بر جهان تسلط خواهد یافت. امام. نیز به نظر می رسید کمونیسم بزو۷۰در دهۀ تسلط بر جهان فاصله ندارد. 

  تاریخ بیرون رفتند.  ، بی بازگشت از صحنۀ )های بیشماربه قیمت قربانی(متأسفانه  توتالیتر دو قدرت
بعنوان قدرت مضحکه ای بیش نبود و  ،حکومت اسالمی حتی در اوج قدرت برجامی خوددر مقام مقایسه،  از این نظر،

ای شناخته نشد تا چه رسد که بتواند در برابر قدرت های جهانی بایستد. با اینهمه خطای بزرگی است اگر تصور منطقه
. زیرا تاریخ و تجربه نشان مییختاقتصادی و اجتماعی رژیم اسالمی از درون فرو خواهد ر رود که با باال گرفتن بحران 

ی از اسالماین بویژه در ایران که رژیم  .جان سخت استنها به آ های توتالیتررژیمپایگاه توده ای وفاداری دهد که 
 مشکل را فراهم نکند، بزرگتریاحساسات و عقاید مذهبی توده ها در جهت تبلیغات سیاسی خود سؤاستفاده می 

    آورده است.  
حتی م شود، مردم توأهمبستۀ خیزش  با که فشار جهانیهای پیشین نشان داده اند، هرگاه با اینهمه چنانکه نمونه

برکناری رژیمی مانند حکومت اسالمی نه تنها ممکن، بلکه پرشتاب خواهد بود. اما به شرطی که آلترناتیو مشخص و 
  کند. برانگیزد و هدایت مخالفان رژیم را  شوق و شوری بتواند ملموس

طبعاً  )عیجم (از فشار تبلیغی تا سرکوبزیر فشار حکومت توتالیتر درون کشور توجه داشت که مردم  در این میان باید
اه یکسره کف خیابان" را تنها ر  و آنان که "شورش در به پیش ببرند ایی کار برکناری حکومت اسالمی رانمی توانند به تنه

 ونبد خیابانی شورش کهدر نظر نمی گیرند  ، زیراکنندکنند، کامالً بی مسئوالنه عمل میشدن کار ایران اعالم می
و  یردگ می قرار حکومتی سرکوبگر نیروهای سوی از فزاییخشونت  گرتوجیه فقط و فقط ملی، جنبشی پشتوانۀ



تنها با همگامی  ، بدین هدفدمکراتیک است یبرکناری حکومت اسالمی برقراری نظاماگر هدف از مهمتر از آن، 
ر و یشتترین اقشار ملت ایران و با روش مسالمت آمیز و اقناعی می توان رسید و هر روش دیگری به خشونت بگسترده

     منجر خواهد شد.  ترهحکومتی خودکام برقراریبه 
خارج از کشور  چهار دهۀ گذشته به ها ایرانی درمیلیون که  در نظر گرفتگانه باید صرفنظر از تصورات واهی و بچه

چنین سرمایۀ  . دنروزشماری می کنو آبادی میهن از دست رفته بخش بزرگی از آنان در آرزوی رهایی اند که رانده شده
بزرگی تا بحال در برابر هیچ رژیم توتالیتری فراهم نبوده است. نه تنها این نیروی بزرگ باید به میدان مبارزه با رژیم 

   دارد. س موفقیتی نآن اصوالً مبارزۀ مؤثر برای برکناری حکومت اسالمی شان یتبلکه بدون فعال جلب شود،اسالمی 
 ،تبلور ارادۀ اکثریت برای برکناری حکومت اسالمیانیان یکی این است که به موازات آوردهای مهم مبارزۀ ایر از دست 

را در پس واژه پراکنی میهن هواداران خوددر ایران و خارج از کشور  ، کهه"چپ"ها روشن شد نقش ضدایرانی رفته رفته
و است  کشورحمله و غارت  فرصت برای که گویا در پی »امپریالیسم«اند: بیم از نگهداشتهدوستانه در "بیم و امید" 

مکراسی یابند و راه د ماهیتی دیگر روزی  ،که با کشتار و جنایت به قدرت رسیده اند امید بدینکه حکومتگران اسالمی
    گیرند!و خدمت به ایران در پیش 

 سلماننه از میان م ،پس از چهار دهه روشن شده است که خط میان پشتیبانان و مخالفان واقعی حکومت اسالمی اما
 گذرد و وقت آن رسیده کهاسرائیل میدوستی با ایاالت متحده و و دشمنان هواداران و غیرمسلمان، بلکه از میان 

منابع  گرانبازگشت جهانخواران و غارت«  همانابرکناری حکومت اسالمی را ی، که و عدالت خواه یایران دوستیان مدع
  .  گردندحکومت اسالمی افشا  بدترین مدافعانعنوان می کنند ب قلمداد »کشور

زندگی  ابردر بر جای شگفتی است که چرا تا بحال چنین شمار بزرگی از ایرانیان که غربت را با توجه به نکات یاد شده، 
  دامن زنند.   »جنبش جهانی دمکراسی برای ایران«اند، هنوز نتوانسته به ر سایۀ حکومت اسالمی انتخاب کردهد

 
 است.  رسیم که باعث دوام چهل سالۀ حکومت اسالمی شدهاین رهگذر به سومین نارسایی میز ا

با اعتماد به یکدیگر برای زندگی در واحدهای اجتماعی پیمان می    هاجامعۀ انسانی بدین پدید یافته است که انسان
تری و مش فروشندهمیان آموزگار و شاگرد تا پیمان بندند. از پیمان زناشویی تا پیمان میان پدر و مادر و فرزندان و از 

وابط واالترین این ر روابط میان اعضای جامعه را اعتماد متقابل و پیمان برای رسیدن به هدفی مشخص تعیین می کند. 
همانا روابط میان مردم کشور و اعضای ملت است که با کار و کوشش خود به بهبود محیط و زندگی یکدیگر کمک می 

دین هدف برک، در خانۀ پدری مشترک به شایستگی زندگی می کنند. نگی مشتبا تکیه بر هویت فرهتا بتوانند کنند 
و اغلب از راه تربیت مذهبی نسل به نسل تداوم است  "اخالق"همان موازینی رفتار می کنند که  همۀ اعضای جامعه به

  گیرد. جش عقالنی جای تربیت مذهبی را میسن های گذشته رفته رفته. در کشورهای پیشرفته در سدهیافته است
مجبور به در ایران پس از آنکه نامسلمانان اکثریت خود را از دست دادند، در عصر صفوی اکثریت به زور شمشیر 

بدین توهم دچار شدند که موازین اخالقی و انسانی حاکم بر جامعۀ ایران از  های آتیدر نسلآنان شیعیگری شدند.  
اشی شده است، درحالیکه این توهمی بود که مالیان بدان دامن زدند. موازین اخالقی ایرانیان در طول این مذهب ن

یۀ مهر و داد شکل گرفته بود و در سده های پس از حملۀ اعراب در سایۀ حکومت هزاران سال زندگی شهرنشینی بر پا 
  جاری بود. های ایرانی به آیین در میان همۀ وابستگانهای ترک و عرب همچنان در روان جامعۀ ایرانی 

دین بایرانیان دچار بزرگترین شوکی شدند که شاید تا بحال ملتی با آن دست به گریبان بوده است.  ،با انقالب اسالمی
از اسالم ناشی شده و پیشوایان  راناجتماعی در ایپیش از آن تصور می کردند که ارزش های زندگی  صورت که اکثریت

 ،برای کسب قدرت انحصاری به نمایش  گذاشتند مالیاناین مذهب،  بانیان و محافظان آن هستند. اما با توحشی که 
جامعۀ  زدۀ. از سوی دیگر آماس بخش چپبه کابوسی بدل  شد» اسالم راستین« ،برای اکثر ایرانیاندیری نپایید که 
مشخص نیست که به کدام  ، امابستگی مذهبی رها شدهنسلی منجر شد که مدعی است از هرگونه واایران به برآمدن 

 اخالق«اعتقادات اسالمی بدون غلبه  بر  ردّ در این میان تجربه نشان داده است که  موازین اخالقی پایبند است.
خطرناک است که در  جهت کند، بلکه از ایننه تنها مشکلی را حل نمیکه رفتار بخشی از ایرانیان را آلوده،  »اسالمی

            . تداوم می یابدپس ظاهری آراسته و واژگانی متفاوت 



در آنچه  باچهار دهه که است » واعظان«به هرحال، مسئولیت  تاریخی سقوط اخالقی بخشی از جامعۀ ایران متوجه 
از مسئولیت بتوانند  در تیرگی فساد فراگیر، تا اندآلودهسراسر جامعه را  کردند،می» خلوت«های گذشته در سده

     فرار کنند. تاریخی خود 
آهنگی با بدل شده است که در آن دو قلب  ایبیش از پیش به سینهحکومت اسالمی جامعۀ ایران پس از چهار دهه  

بب که به س اندگرفته در کنار هم قرار  فمختل و دو گروه با سرشت فرهنگی و اخالقی کامالً  ندمخالف در تپش هست
ستکم ددر دهه های گذشته آنکه  شاهد .جمعی ندارندهمکاری توانایی  ،ملی و پایبندی به پیمان متقابلنبود اعتماد 

  . با شکست مواجه شده است سیاسی و فرهنگی هاینهادتشکیل در خارج از کشور هزاران بار  کوشش برای 
ابعاد فجیع این پدیده و پیامدهای آن چنان است که عمالً کار مبارزه با حکومت اسالمی را به حّد صفر رسانده است. 

های بیشمار نمیانهانگیز است که انبوه ایرانیان خارج از کشور با وجود رسانکه برای ناظران خارجی نیز شگفتچن
خدوش تصور کامالً مجهانیان چنانکه . افشا کنندشر در ایران را نقض فاحش، روزمرّۀ و گستردۀ حقوق بدستکم توانند 

ن.ک. (ایرانیان باشند.  خواهانۀو متناقضی از حکومت اسالمی دارند و طبعاً نمی توانند پشتیبان جنبش  دمکراسی

  برلن) -: گفتگو با محمود رفیع، بنیانگذار جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران»سی سال تالش«

  ،بود شناخت مشترک از ماهیت رژیمن ( ایرانیان اهانهسه مانع مهم در راه پیشرفت جنبش آزادیخو  دربارۀ ا اندیشهب
ت حکوم ی که میتواندسمت و سوی جنبش  )بحران اخالقی فراگیرباالخره و  آنبرکناری از نارسایی آگاهی دربارۀ هدف 

  می شود. روشن را برکنار کند اسالمی 
با توجه به خرابی های مادی و معنوی ناشی از چهار دهه حکومت اسالمی بدیهی است که چنین جنبشی نمی تواند 

عبارت دیگر به هیچ وجه نمی تواند "شورشی کف خیابانی" باشد، بلکه جنبشی ه و به یکباره پدید آید، ب خودبه  خود
ه باعتماد و مهر ایرانیان را جلب کند.  ،که گروه رهبری آن با گفتاری خردمندانه و رفتاری نیک ،متکی بر خرد جمعی

تا از جمله با توجه به اینکه های نوینی در پیش گیریم. ه چنین رستاخیز فرهنگی نیازمندیم، که راهمنظور دامن زدن ب
وم یافته تدا از زرتشتی و کلیمی تا ارمنی و بهائی مذهبیبستگان به اقلیت های ایرانی در واواالی اخالق  به امروز نیز

   . زیان نخواهد دید ایرانی از شرکت فعال آنانبیشک جنبش ملی  است،
  

  


