اﺧﺮاج ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ
ﺗﺎ ﺑﺤﺎل در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻨﻔﻮر ﻣﻠﺖ ﺧﻮد ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ دو رژﯾﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﻫﯿﺘﻠﺮی
و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺗﺎ ﻟﺤﻈﮥ آﺧﺮ ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺮدم ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺗﻨﻬﺎ ﻗﺸﺮ ﮐﻮﭼﮑﯽ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .واﺑﺴﺘﮕﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﻫﻢ ﻧﻪ ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺎﻋﺚ آﺑﺎداﻧﯽ و ﯾﺎ در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﮐﺸﻮر
ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﺪادﮔﺮی اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﯿﺮه ای رﺳﯿﺪهاﻧﺪ و ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ آن ﺑﻪ ﻫﺮ ﭘﺴﺘﯽ و
ﺧﯿﺎﻧﺘﯽ دﺳﺖ زﻧﻨﺪ .وﮔﺮﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺮه ای از ﺧﺮد ﺑﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن دﻗﯿﻘﺎ ً رﻓﺘﺎر اﺷﻐﺎﻟﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﭘﯿﺶ از آﻧﮑﻪ از ﮐﺸﻮر راﻧﺪه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﻏﺎرت ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری »ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺟﻨﺒﮥ دﺷﻨﺎمﮔﻮﯾﯽ دارد ،اﻣﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﮥ آن ﺑﺎ رژﯾﻢ ﻫﯿﺘﻠﺮی از ﺑﺴﯿﺎری
ﺟﻮاﻧﺐ آﻣﻮزﻧﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﮥ ﮐﻮﭼﮏ :در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﮐﻪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺑﻪ دروازهﻫﺎی ﭘﺎرﯾﺲ
رﺳﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﯿﺘﻠﺮ ﻓﺮﻣﺎن اﮐﯿﺪ داد ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎزیﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﯿﻨﯽ از ﭘﺎرﯾﺲ ﺷﻮﻧﺪ ،آن را ﺑﻪ ﮐﻠﯽ وﯾﺮان
ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺗﺪارک وﺳﯿﻌﯽ دﯾﺪه ﺷﺪه و در ﻫﻤﮥ ﭘﻞﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه ﮐﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد،
ژﻧﺮال آﻟﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﻀﺒﺎط و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداری ﺷﻬﺮه ﺑﻮد ،از اﺟﺮای ﻓﺮﻣﺎن ﻫﯿﺘﻠﺮ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ﮐﺮد و ﺷﻬﺮ را دﺳﺖ ﻧﺨﻮرده ﺗﺤﻮﯾﻞ
داد.
ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺎﻣﮥ ﻣﻼﯾﺎن در ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،آﯾﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن در راه ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت از ﮐﺸﺘﺎر اﯾﺮاﻧﯿﺎن و
وﯾﺮاﻧﯽ ﮐﺸﻮر اﺑﺎ ﮐﻨﻨﺪ؟ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،آﯾﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ «ﺷﻮرش ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎن« ﻓﺮاﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ ،در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان
اﺳﻼﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﺳﺨﻦ از آن ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮس ﻋﻮاﻗﺐ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻼﯾﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
از آﻧﮑﻪ ،اﮔﺮ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺒﺎرزات آزادﯾﺨﻮاﻫﺎﻧﻪ در ﺧﻮد اﯾﺮان و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در
دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻫﺰﯾﻨﮥ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ،از ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
از ﺟﻤﻠﻪ روﯾﺪادﻫﺎی »آﺑﺎنﻣﺎه« ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ روﺷﻨﯽ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺻﺪای اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم اﯾﺮان را ﺑﺎ
ﺧﺸﻮﻧﺖﻓﺰاﯾﯽ و ﮐﺸﺘﺎر  ۱۵۰۰ﺗﻦ از ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﯾﻦ را ﻧﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ رژﯾﻢ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ »ﺷﻮرﺷﯽ« داﻣﻦ زد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب و ﮐﺸﺘﺎر ،ﻣﺮدم را از اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﮔﺴﺘﺮده در آﯾﻨﺪه ﺑﻪ وﺣﺸﺖ ﺑﯿﺎﻧﺪازد،
اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﮥ آﺑﺎن ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ واﻗﻌﺎ ً ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﮔﺬار از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺮ ﺑﺴﯿﺎری ﭘﯿﺸﺪاوریﻫﺎ
ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﯿﻢ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺑﯿﺎﻧﺪﯾﺸﯿﻢ.
از ﺟﻤﻠﮥ اﯾﻦ ﭘﯿﺸﺪاوریﻫﺎ اﯾﻦ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ:
ـ ﺑﺮ زﻣﯿﻨﮥ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ،ﻓﺸﺎر ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ و ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ »ﺟﻨﺎﺣﯽ از رژﯾﻢ« ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ
آﺳﺎﻧﯽ ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﻮد.
ـ ﺟﺎﻣﻌﮥ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﺑﺎر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮ دوش دارد و اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی آﻧﺎن را
ﺑﺎزﺗﺎب دﻫﻨﺪ.
ـ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﮐﻤﮏ ﺧﺎرﺟﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﮔﺬارد.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﻗﺸﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺰرﮔﯽ در راه ﮔﺬار اﺳﺖ .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺌﻮری ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻫﯿﭻ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺣﺘﯽ ﺧﺸﻦﺗﺮﯾﻦ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎ در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﺮدم ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎﺷﻨﺪ دﯾﺮی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﭘﺎﯾﯿﺪ .اﻣﺎ
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ،ﻫﻢ ﻣﻐﺰﺷﻮﯾﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻫﻢ در ﺳﺎﯾﮥ رژﯾﻢ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻤﻮﺳﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻏﻠﺐ
ﻧﯿﺰ در ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ دﺳﺖ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .آﻧﺎن ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد آﯾﻨﺪه ای در ﻧﻈﺎم آﺗﯽ ﺗﺼﻮر ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻟﺤﻈﮥ آﺧﺮ
از رژﯾﻢ دﻓﺎع ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،ﺷﻮرش ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﮑﻪ ﻗﺸﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن رژﯾﻢ ،اﻫﺮمﻫﺎی ﻗﺪرت را در دﺳﺖ دارد ،ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ
ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط رژﯾﻢ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ .دو ﺗﺠﺮﺑﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ،ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ ژاﭘﻨﯽ ﺑﻮدﻧﺪ
ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﻤﻠﮥ ﻧﻈﺎﻣﯽ از ﺧﺎرج و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺸﺘﺎر و ﺧﺮاﺑﯽﻫﺎی وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﺷﯿﻮۀ ﻣﺒﺎرزۀ دﯾﮕﺮی ﺟﻮاب ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﮔﺬار از ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ »ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ آﻣﯿﺰ«
اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺪﯾﻨﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻔﺎک اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺮ ﻧﺪای اﻋﺘﺮاﺿﯽ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺳﺮﮐﻮب و ﺑﻪ ﺧﺎک و ﺧﻮن ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﻧﻮﯾﻨﯽ را ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد ،ﮐﻪ در آن اﯾﺮاﻧﯿﺎن داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﺘﺂﺳﻔﺎﻧﻪ اﯾﺮاندوﺳﺘﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮی در ﻣﯿﺪان ﻣﺒﺎرزۀ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖآﻣﯿﺰ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ راﻫﮑﺎری ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد زﯾﺮ ﭘﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﻫﻤﮥ ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺖﻫﺎی ﺑﯿﺴﺎﺑﻘﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ  ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد را در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﮥ ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ »دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ« ﺑﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﺑﻪ »ﻗﺮارداد ﺑﺮﺟﺎم« ﺗﻦ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی
ﺟﺰ ﺗﺴﻠﯿﻢ و ﺗﻤﮑﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﺒﻮد.
ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در دﻫﻪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ رﻋﺎﯾﺖ ارزشﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻧﮑﺮده ،ﺑﻠﮑﻪ در
ﺑﺮﺧﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﭘﺴﺮﻓﺖ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻋﺎﻟﯿﺘﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ .وﻇﯿﻔﮥ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻧﺎﺷﯽ از دو ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد اﯾﺎﻻت
ﻣﺘﺤﺪه و ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ  ۵۱ﮐﺸﻮر ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪ ،ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ اﻋﻼﻣﯿﮥ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ)۱۹۴۸م (.اﻋﻼم
ﺷﺪ.
روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺬﯾﺮش اﻋﻀﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﻫﺪف ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ (۱ :ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ در
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ و  (۲ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ.
اﻣﺎ در آن زﻣﺎن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻧﯿﻤﯽ از دﻧﯿﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ .و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای »ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« ارزﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ،ﺑﻌﻨﻮان ﺷﺮط ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.
در ﻧﯿﻢ ﻗﺮن ﺑﻌﺪ ،ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه و رژﯾﻢﻫﺎی دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ «اﺳﺘﻘﻼل« ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎ
ﺷﺮط ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺪل ﺷﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻣﺮوزه ﺷﻤﺎر اﻋﻀﺎ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎوی ﺑﻪ  ۱۹۳رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ آﻧﻬﺎ
را ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻘﺐﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺟﺎی ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﻪ وﺳﯿﻠﻪای ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ و ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ
ﺻﺤﻨﻪای ﺑﺮای ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﮥ ﮐﻮﭼﮏ آﻧﮑﻪ رژﯾﻢ ﺳﻮرﯾﻪ در ﺳﺎل ۲۰۱۸م .در ﺑﺤﺒﻮﺣﮥ ﺟﻨﮕﯽ
ﮐﻪ در آن ﺑﺎرﻫﺎ ﺳﻼح ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ »ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن وﯾﮋۀ ﺧﻠﻊ ﺳﻼح ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ« رﺳﯿﺪ!
ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ،ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ »ﻣﺘﺤﺪ« اﻣﺮوزه اﺳﻤﯽ ﺑﯽ ﻣﺴ ّﻤﺎ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﻮاﯾﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮد ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺻﻠﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻮازﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎﻧﯽ
»اﻋﻼﻣﯿﮥ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ« را اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﻪ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ ﮐﻪ ﻋﻼﻗﻪای ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ و ﯾﺎ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ دارﻧﺪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را ﺣﻔﻆ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺮﻓﺎ ً ﺑﺪاﻧﮑﻪ آن را ﺻﺤﻨﮥ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ و ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﻮاﺿﻊ ﺧﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻮﯾﮋه ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ
در ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺮﯾﺒﻮن ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ را ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺳﺆاﺳﺘﻔﺎدۀ وﺳﯿﻌﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪﻧﺶ ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن و ﻫﻤﮥ ﻣﻮازﯾﻦ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﯿﺎت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻋﻼم ﺟﻨﮓ
داده اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻮﻫﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻣﺘﺮﻗﯽ.
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ در زﻣﺎﻧﯿﮑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺴﺨﯿﺮ ﺳﻔﺎرت اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻨﮓ ﺑﺰرگ را ﺑﺮای اﯾﺮان ﺑﺒﺎر آورد ،ﻫﻨﻮز
اﮐﺜﺮﯾﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺮای ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن دﺷﻮار ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺟﻬﻞ و ﺟﻮر ﺑﺮآﯾﻨﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮان اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در دﻫﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺧﻮد ،از ﺗﺮور و
ﺑﻤﺐﮔﺬاری ﺗﺎ آدمرﺑﺎﯾﯽ و ﺟﻨﺎﯾﺖ ﺟﻨﮕﯽ ،را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ را ﺑﺎ
ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻦ ﻗﺮارداد ﺑﺮﺟﺎم وادار ﺳﺎزﻧﺪ .ﺑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد اﻓﺸﺎﮔﺮ آن اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺷﮑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در ﺻﻮرت دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ از آن ﺑﺮای دﺳﺖ
زدن ﺑﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ﺿﺪﺑﺸﺮی ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ در ورای ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎت ،دروغ را ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻐﺰﺷﻮﯾﯽ ﻫﻮاداران ﺧﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ در ﺻﺤﻨﮥ ﻣﺠﺎﻣﻊ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد رﻓﺘﺎری ﺧﻮد ﺑﺪل ﮐﺮد و ﺑﺪاﻧﮑﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد دروﻏﮕﻮﯾﯽ آﺷﮑﺎر ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺧﻮد را در ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ،ﮔﺎﻣﯽ ﻣﺆﺛﺮ در راه ﺳﻘﻮط اﻋﺘﻤﺎد و اﺣﺘﺮام ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺧﺮاج ﺣﮑﻮﻣﺖ
اﺳﻼﻣﯽ از اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ و در درﺟﮥ ﻧﺨﺴﺖ از »ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ« ﮔﺎﻣﯽ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ و ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ
ﻣﻮازﯾﻦ اﻧﺴﺎﻧﯽ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﻣﺪارای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در واﻗﻊ اداﻣﮥ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻧﻬﺎ از دﻫﮥ  ۷۰ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﻗﺒﺎل
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺑﻠﻮک ﺷﺮق در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮐﻪ »ﺗﻐﯿﯿﺮ از راه ﻧﺰدﯾﮑﯽ«  change through approachﻧﺎم
ﮔﺮﻓﺖ ،ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﻔﻆ ﺻﻠﺢ ،ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﭘﺮدۀ
آﻫﻨﯿﻦ را ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮیﻫﺎی دﻧﯿﺎی آزاد آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﻧﯿﮑﯽ رﺳﯿﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻧﻈﺎﻣﺎت ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ زﯾﺮ ﻓﺸﺎر
ﻣﺮدم اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﻣﻮرد ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻼً ﺟﻮاب ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ و ﺗﻌﺪﯾﻠﯽ در رﻓﺘﺎر
ﺿﺪاﻧﺴﺎﻧﯽ آن ﻧﮕﺸﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه از ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﻞ و ﺟﻮر ،ﻫﺮ روزه ﺷﺎﻫﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺮدﻣﺪاران ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﻮی ﺳﺮان ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﻣﻮرد اﺳﺘﻘﺒﺎل و ﻧﻮازش ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﮥ ﺟﻬﺎن از ﻣﺒﺎرزۀ داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ﮐﻮﺷﺶ ﺑﺮای ﻣﻨﺰوی ﮐﺮدن
ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻫﺪف ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﯽ را ﭘﯿﮕﯿﺮی ﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﻮرد ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺮدم ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ

آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد» .اﺧﺮاج ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ از ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ« اﻣﺮوزه ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ارزشﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ
و ﻣﺪﻧﯽ در رواﺑﻂ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻃﺮح ﺧﻮاﺳﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻌﺎر ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﮥ اﯾﺮاندوﺳﺘﺎن ﺑﺪل ﮔﺮدد ،ﮔﺎﻣﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﻬﺖ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻠﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺑﺪﺳﺖ آوردن آن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﮥ دﯾﮕﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﺸﺪاری ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻓﺘﺨﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺼﯿﺐ
ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در راه رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺮای ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺧﻮد ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ.

