ﭼﺮا ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﺮان رﻓﺮم ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ؟
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ
از ﻫﻤﺎن ﻓﺮدای اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎزار ﺗﺌﻮری ﭘﺮدازی درﺑﺎرۀ ﻋﻮاﻣﻞ و اوﺿﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺪان ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ داغ ﺑﻮد .در آن روزﻫﺎ ﮐﺴﯽ
ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽﮐﺮد ﮐﻪ ارﺗﺠﺎﻋﯽﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺎح آﺧﻮﻧﺪی ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺪرت را ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻨﮏ  ۳۸ﺳﺎل از ﻋﻤﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ

ﮔﺬرد و ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﮐﺸﻮر در ﺳﺎﯾﮥ آن ﺑﻪ ﭘﺲ رﻓﺖ در ﻫﻤﮥ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻗﺪرت "آﺧﻮﻧﺪ ﺳﻨﺘﯽ" ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ

ﻣﺤﮑﻢﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﭘﯿﺶ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﻞ

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﻄﮥ اوج رﺳﯿﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮدﮔﺎن و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﺑﻮد.

ﺷﻮر و ﺷﻮق ﻣﺮدم در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺗﻬﺮان و ﻫﺠﻮم اﻧﺒﻮه اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮐﻨﺴﻮﻟﮕﺮیﻫﺎ ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در رأی ﮔﯿﺮی

ﭼﻨﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮری دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺳﺎز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎ رأی ﺧﻮد ﺳﺮاﻓﺮازاﻧﻪ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪیﺷﺎن را ﺑﻪ رخ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﺸﻨﺪ.

اﯾﻨﮑﻪ » ﺳﺘﯿﺰهﮔﺮی و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﺮآﻣﺪن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻗﻬﺮآﻣﯿﺰﺗﺮ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ« و » ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺠﺎی

ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻤﺮﯾﻦ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ و در ﭘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻫﺪاف ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ« .33از ﺟﻤﻠﻪ درسﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ

ﺣﺎﺿﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﺧﯿﺮ اﻏﻠﺐ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺮﮐﺖ در آن
ﺣﺘﯽ ﻗﺪﻣﯽ ﮐﻮﭼﮏ در راه ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻬﺘﺮ از ﺗﺸﻨﺞ ﻓﺰاﯾﯽ و آب ﺑﻪ آﺳﯿﺎب ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖﻃﻠﺐ رﯾﺨﺘﻦ اﺳﺖ!

"دﻣﮑﺮاﺳﯽ" ﭘﺪﯾﺪۀ ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ رﮐﻦ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ،
اﻣﺎ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻮﺟﻮدی زﻧﺪه دارای اﻧﺪام دﯾﮕﺮی )ﻣﺎﻧﻨﺪ :ﻣﺼﻮﻧﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،آزادی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﻔﮑﯿﮏ

ﻗﻮای ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ،ﺟﻮاﺑﮕﻮﯾﯽ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ (...ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ و اﺧﺘﻼل در ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ آن را ﭼﻨﺎن ﻣﺴﺦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ

ای ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﻣﺮوزه در ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﺑﺎور ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺗﺤﻮل ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮای اﯾﺮان از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و

ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ ﻣﺮدم ﻣﯽ ﮔﺬرد ،اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﮐﺪام ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣ ّﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺟﻮاﺑﮕﻮی ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ؟

ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﺑﺎ "ﻧﻈﺮﯾﮥ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ" ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺎﻫﯿﺖ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در

اﯾﺮان را ﺑﺎزﺷﻨﺎﺧﺖ و در اﯾﻦ ﺟﺴﺘﺎر در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﺟﻨﺒﻪای ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ از رژﯾﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯿﺎﻣﺪ رﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ .اﮔﺮ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﮔﺴﺴﺖ ﻫﺎ و ﺑﺤﺮان ﻫﺎی

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﻮأم ﺷﻮد ،زﻣﯿﻨﮥ ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪن

روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ،ﺑﺪﻧﺒﺎل ﮐﺎر در ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺎزه ﺗﺄﺳﯿﺲ ،ﻗﺸﺮی ﻋﻈﯿﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﮥ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ از

ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻋﺘﻘﺎدات روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﮔﺴﺴﺘﻪ ،اﻣﺎ ﻫﻨﻮز ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ را ﮐﻪ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ آن ﺷﻮد ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ

ﻗﺸﺮ ﻣﺰﺑﻮر را آﻣﺎدۀ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺎورﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی ﺳﺎده اﻧﮕﺎراﻧﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن رﺷﺪ ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻣﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﺬب اﯾﻦ ﻗﺸﺮ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﻬﺮی ﺷﺪ ،اﻣﺎ در
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ :روﺳﯿﻪ ،آﻟﻤﺎن ،اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ..روﺳﺘﺎﮔﺮﯾﺨﺘﮕﺎن و ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﯿﮑﺎر ،ﺟﺬب اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ

ﺷﺪﻧﺪ.

رژﯾﻢﻫﺎی ﻫﯿﺘﻠﺮی و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ،ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ "دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺪل ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ")ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ( را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ.

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﮐﻪ در ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﭘﺮﺷﺘﺎب ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺸﺮی در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان رﺷﺪی ﺗﺼﺎﻋﺪی ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ ﺷﺮوع اﻋﺘﺮاﺿﺎت دﻣﮑﺮاﺳﯽﻃﻠﺒﺎﻧﮥ ﻣﺮدم ،اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺑﻪ رﻫﺒﺮی

ﻣﻼﯾﺎن ﺑﻪ ﻣﯿﺪان آﻣﺪ و ﺑﺰودی ﻫﻤﮥ ﻧﯿﺮوی ﻫﺎی رﻗﯿﺐ و ﻣﺨﺎﻟﻒ را از ﻣﯿﺪان ﺑﺪر ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻨﺒﺶ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ
ﮐﻪ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی آن ﺑﻪ ﻧﺎم "اﺳﻼم ﺳﯿﺎﺳﯽ" ،ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮدم اﯾﺮان از اﺳﻼم ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ و ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﺑﺎورﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎی

"ﭼﭗ روﺳﯽ" ﺑﺎ رﻧﮓ اﺳﻼﻣﯽ.

ﺗﺸﺎﺑﻬﺎت رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ دو ﻧﻤﻮﻧﮥ ﭘﯿﺸﯿﻦ از رژﯾﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻃﺒﻌﺎ ً

اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد.

ﻣﺜﻼً اﮔﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ،رژﯾﻢ ﻫﯿﺘﻠﺮی را ﻣﺠﺒﻮر ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ داﻣﻦ زﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﺮش ﺑﯿﺶ از ۱۲

ﺳﺎل ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ،رژﯾﻢ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻔﺖ دﻫﻪ دوام آورد.

ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ :رژﯾﻢﻫﺎی ﻫﯿﺘﻠﺮی و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن را از راه ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺴﻠﯿﺤﺎﺗﯽ ﭘﯿﮕﯿﺮی
ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ رژﯾﻢ ﺗﻬﺮان راه ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺗﺸﻨﺞ آﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺟﻬﺎن را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

"ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﻢ" و ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ "ﺗﻤﺪن ﻓﺎﺳﺪ و ﺳﻮدﺟﻮی ﻏﺮب" ،در راه رﺳﯿﺪن ﺑﻪ "ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﺮﻋﺪل و داد"،

اﮔﺮ در آﺳﺘﺎﻧﮥ اﻧﻘﻼب ﺷﻌﺎر ﭼﭗ ﺑﻮد ،اﻣﺮوزه در ﻣﯿﺎن اﯾﺮاﻧﯿﺎن در داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﺎور ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ

و رﻣﺰ ﮔﺴﺘﺮش ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﻪ در ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎورﻫﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد.

ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺰ ﭘﺎﯾﮕﺎه رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ اﻗﺸﺎر ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎده ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ اﻗﺸﺎر وﺳﯿﻊ "ﻏﯿﺮﻣﺬﻫﺒﯽ" و

"ﺗﺤﺼﯿﻞﮐﺮده" ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﮐﺜﺮا ً ﺧﻮد را ﻣﺨﺎﻟﻒ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرﻧﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﺪردی ﺑﺮای "ﻣﻮﺿﻊ
ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ" ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ اﻗﺸﺎر در ﻣﯿﺪان ﺟﺎذﺑﻪای ﻓﻠﺞ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺎن دو ﻗﻄﺐ ﮔﺮﻓﺘﺎرﻧﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﮥ ﻗﺪرت رژﯾﻢ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ آﻧﺎن

ﺷﺎﻫﺪ و درﮔﯿﺮ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮس از ﺗﺴﻠﻂ "ﻗﺪرت ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺟﻬﺎنﺧﻮار و اﺳﺘﺜﻤﺎرﮔﺮ" ﺑﻪ ﺑﻘﺎی

رژﯾﻢ و ﺣﻔﻆ "اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻠﯽ" رﺿﺎﯾﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .آﻧﺎن از دﺷﻨﺎمﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم و آﺧﻮﻧﺪ اﺑﺎ ﻧﺪارﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ آﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﺳﺮدﻣﺪاران رژﯾﻢ وﻋﺪۀ ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﺑﺪﻫﺪ ،از ﺷﻮر و اﻣﯿﺪ ﺑﻪ وﺟﺪ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﻠﺐ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻣﯽ رﺳﯿﻢ و آن ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﺎﻫﻮی ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ،

دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ اﺳﺖ:

ا( در ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ در آن ﻧﻈﺎم دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ )ﺑﻌﻨﻮان "ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ"( ﺣﻘﻮق و وﻇﺎﯾﻒ
ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﮥ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در ﻫﺮ رﺗﺒﻪ و ﻣﻘﺎﻣﯽ از ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺮاﺑﺮ و ﺧﺪﺷﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ

ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ از ﺳﻮﯾﯽ ﭘﺮﺛﺒﺎت ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ اﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای اﺳﺖ "ﺑﺤﺮاﻧﯽ" ،ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره

ﺑﺎ اﻓﺸﺎی ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﺪ .دﻣﮑﺮاﺳﯽ را ﺑﻪ ﻟﻮﮐﻮﻣﻮﺗﯿﻮی ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺸﺒﯿﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی دروﻧﯽ
ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود .از اﯾﻨﺮو ﭘﺲ از "ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ" ﻧﻘﻄﮥ ﻋﻄﻒ دوم در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان "ﻣﺪﻧﯿﺖ" واﻗﻌﯽ ﺗﺤﻘﻖ

ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و ﻫﺮﮔﺎه در ﻫﻤﮥ ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮده ﮔﺮدد ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺎﯾﺴﺘﮥ اﻧﺴﺎن آﻏﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 (۲رژﯾﻢ ﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﮥ ﺑﺪوی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺎ اﻣﺮوزه در ﻇﺎﻫﺮ ﺧﻮد را

ﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺰﺑﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ اﺳﺘﻮار ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺎﻃﻨﺎ ً ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻖ ذاﺗﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد و ﮔﺮوه

ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺪ .آن ﻫﺎ ﻣﺎداﻣﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ آزادی ﻫﺎی ﻓﺮدی و ﺧﺼﻮﺻﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ

ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رژﯾﻢ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎ

ﺳﺮﺷﺖ ﻗﺮون وﺳﻄﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد آﮔﺎه ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ

آﮔﺎﻫﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و رﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻣﺪﻧﯽ ،ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری )در آﺳﯿﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ( ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﮔﺬار

ﮐﺮدﻧﺪ.

 (۳در ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ،رﻫﺒﺮ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻏﺎﻟﺐ از ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺰﺑﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻣﺪﻧﯽ و ﺣﺘﯽ

ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻗﺒﻀﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﻣﻌﻤﻮﻻً در دوران اﺳﺘﻘﺮار ،ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و دﺳﺖ

زدن ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎرﻫﺎی ﻋﺎﻣﺪا ً ﺑﯽ روﯾﻪ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻟﻘﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﻓﺮدی و ﺣﺘﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ

ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮگ و زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﻓﺮدی در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ای در دﺳﺖ اوﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﻤﻨﯽ ﺷﻮد.
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﺮف ،ﺳﻨﺖ و ﯾﺎ ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ ،ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را

در راه ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻨﺪ.

از ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی رژﯾﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮن ﺧﻮد را ﻓﺮاﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻓﺮاﻣ ّﻠﯽ ﻣﯽ داﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ای ﮐﻪ او را ﺑﻪ
ﻗﺪرت رﺳﺎﻧﺪه ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻮل و ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺬار ﻧﯿﺴﺖ:

ﻫﯿﺘﻠﺮ ﯾﮏ ﺳﺎل و ﻧﯿﻢ ﭘﺲ از ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ ﺷﺒﻪ ﻫﻤﮥ ﺳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن  SAرا ﺗﯿﺮﺑﺎران ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﻮده ای

را ﮐﻪ در ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪن او ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺖ و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﻪ  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﻀﻮ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد از ﻣﯿﺎن ﺑﺮداﺷﺖ .ﺑﺮای
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻫﺎی روﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی "ﻃﺒﻘﮥ ﮐﺎرﮔﺮ" اوﻟﻮﯾﺖ
ﺗﺎم داﺷﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،رژﯾﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺪام ﻗﺸﺮی ﺗﮑﯿﻪ دارد و "ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺗﻮده" را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورد؟

ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎری ،رژﯾﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ ﺧﻼف دﯾﮑﺘﺎﺗﻮر ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻗﺪرت را در دﺳﺖ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد،

ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻗﺪرت ﺑﯿﮑﺮاﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آورد ،ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ در ﻣﯿﺎن واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﻨﺪ و آﻧﺎن را در ﺣﯿﻄﮥ
ﻗﺪرتﺷﺎن ﻣﺎﻟﮏ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻣﺮدم ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺣﺰب ﻧﺎزی و ﯾﺎ ﮐﺎدر ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﻋﻤﻼً ﻣﺎﻟﮏ ﺟﺎن و ﻣﺎل ﻣﺮدم در ﺣﯿﻄﮥ ﻗﺪرﺗﺶ ﺑﻮد .او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺪون

ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺮ ﻣﺘﻬﻢ "ﯾﻬﻮدی"" ،ﻋﻨﺼﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب" و ﯾﺎ "ﺿﺪاﻧﻘﻼﺑﯽ" را ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز و ﺣﺘﯽ ﮐﺸﺘﺎر ﻗﺮار دﻫﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ

ﻻ ﺑﺪون ﺗﺤﺼﯿﻼت و ﺗﺨﺼﺺ( ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪهاﻧﺪ،
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮐﺎدرﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ )ﻣﻌﻤﻮ ً

ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا از رژﯾﻢ دﻓﺎع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرﺗﺸﺎن ﻧﺎﻣﻮﺟﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ واﻫﻤﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت
ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﺠﺎزات ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﻗﻠﯿﺘﯽ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ رژﯾﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﮔﺮه ﻣﯽ زﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻤﺎم وﺟﻮد از آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﺪ

اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﺳﺖ ﺑﺴﺘﮥ رژﯾﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﺶ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﺑﺎﻋﺚ

ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ رژﯾﻢ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ!

رژﯾﻢ ﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ ﮐﺎدرﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ ،دوﻟﺘﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺗﮑﯿﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ و درﺟﺎت ﺳﻬﻤﯽ از ﮐﻞ

ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﻮاﺿﻊ ﻗﺪرت ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺰ ﻫﺮ ﻓﺮد و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺟﻨﺎﺣﯽ را ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮی در ﺧﻂﻣﺸﯽ رژﯾﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا ﺳﺮﮐﻮب

ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ رﻫﺒﺮ رژﯾﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﻧﯿﺰ در ﻧﻬﺎﯾﺖ از ﻗﺪرﺗﯽ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم

رﻫﺒﺮی او ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺤﺼﺮا ً ﻣﺪﯾﻮن دﻓﺎع از اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی رژﯾﻢ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮی ﺟﺰ آﻧﮑﻪ او را ﺑﻪ

رﻫﺒﺮی رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ در ﭘﯿﺶ ﮔﯿﺮد.

ﺳﻪ روﯾﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﯾﺮ ﻣﺜﺎل ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﻧﺪ:

 (۱ﺗﺎ ﺳﺎل ۱۹۴۱م .آﻟﻤﺎن ﻫﯿﺘﻠﺮی ﺗﻤﺎﻣﯽ اروﭘﺎ را از ﻧﺮوژ ﺗﺎ ﯾﻮﻧﺎن و از ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺎ ﻟﻬﺴﺘﺎن ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺗﺎرﯾﺦﭘﮋوﻫﺎن

در اﯾﻦ ﻫﻢرأی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻫﯿﺘﻠﺮ ﭘﯿﺶ از ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﺻﺒﺮ ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﺑﻪ ﭼﻨﺎن ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻧﻈﺎﻣﯽ
ﺑﺪل ﻣﯽﮔﺸﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮد ﺣﺘﯽ ﺑﺪون ﺟﻨﮓ ﺑﺮ ﻫﻤﮥ دﻧﯿﺎ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﻮد .اﻣﺎ ا ِﻋﻤﺎل ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﺎدرﻫﺎی
ﺣﺰب ﻧﺎزی ﮐﻪ از ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ ﺳﺮﻣﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد.

 (۲ﺷﻮروی ﭘﺲ از اﺳﺘﺎﻟﯿﻦ ﮐﻪ )ﺣﺘﯽ ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ آن را دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ ( در ﻋﯿﻦ ورﺷﮑﺴﺘﮕﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ،

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﮐﺎدر ﺣﺰﺑﯽ از آن ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ۳۸ ،ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻﺧﺮه در ﻧﺘﯿﺠﮥ ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎی دروﻧﯽ
ﻓﺮوﭘﺎﺷﯿﺪ.

 (۳ﭘﺲ از اﻋﺘﺮاض ﮔﺴﺘﺮده ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ اﻋﻼم ﺷﺪۀ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت۲۲ﺧﺮداد  ۱۳۸۸ﺗﺎ ﺟﻤﻌﻪ ۲۹ﺗﯿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮد ﮐﻪ رﻫﺒﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ

اﺳﻼﻣﯽ ﻃﺮف ﮐﺪام ﺟﻨﺎح را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .ﺣﻤﺎﯾﺖ او از "ﺟﻨﺒﺶ ﺳﺒﺰ" ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻋﻈﯿﻢ ﻣﺮدم و

ﺑﻬﺒﻮد ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﻬﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺪﻧﮥ ﻧﻈﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺧﺎﻣﻨﻪای روﺑﺮو ﮔﺸﺖ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ،رژﯾﻢﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﭘﺲ از اﺳﺘﻘﺮار ﺗﻨﻬﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺎدرﻫﺎ و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻋﻤﻞ

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺪار رژﯾﻢ در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،ﺣﺰﺑﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ در ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﻋﺚ
ﭘﺴﺮﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﮥ ﮐﺸﻮرﮔﺸﺘﻪ و در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﯽ ﺷﻮم را ﺑﺮای اﯾﺮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .زﯾﺮا اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﮐﻪ ﺳﻮار ﺑﺮ

ﺷﻌﺎرﻫﺎ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت "ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ" ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪ ،ﻧﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮر دﺳﺖ زﻧﺪ .از اﯾﻨﺮو

ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت را در "ﮐﻮﺑﯿﺪن ﺑﺮ ﻃﺒﻞ ﺿﺪاﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ" ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺗﻮدۀ اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ "ﺧﻄﺮ ﺣﻤﻠﻪ ،اﺷﻐﺎل

و ﺗﺴﻠﻂ اﺟﻨﺒﯽ" ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ در ﺑﯿﻢ و اﻣﯿﺪ ﻧﮕﻪدارد.

