
  نیبُ  دو  گازنبری بر رژیمفشار 

 :مکراتیک گام بردارد. از جملهی حکومتی ددر جهت برقرار  فرصت داشت دستکم سه بارایران در تاریخ معاصر  
  »استبداد صغیر«پیش از  اول مشروطهمجلس دوران  )۱
   مرداد" ۲۸های سیاسی پیش از "کودتای دهۀ آزادی )۲
  )۵۷تا انقالب اسالمی  ۵۵ز آبان  (ا » سیاسیفضای باز «) دوران ۳

حکومتی دمکراتیک و  ،توانستند با تالش در راه آشتی ملینخبگان جامعه می هاهایی بودند که در آنفرصت  
                                      بهبودبخش برقرار سازند. 

ا این ب د. پیش می روبزرگی به خواه ناخواه به سوی دگرگونی  حکومت اسالمی،ناگزیر با  ریزش کشور اینک 
ه به ستیز چنان است کتفاوت که اگر این بار نیز ابتکار عمل در دست میهن دوستان نباشد، وزنۀ نیروهای ایران

ای به حّدی است که بلندگوه »ای شدن ایرانسوریه خطر«کشوری به نام ایران بجا نماند. بزودی راستی ممکن است 
دازی اه براناز ایرانیان می خواهند مبادا در ر  کنند وبازی می ایبرنده عنوان برگآن را بتبلیغی حکومت اسالمی 

 پس  مروزی نیز از دست خواهد رفت!ا» آرامش«و » امنیت«حکومت اسالمی همان  برکناری بکوشند، زیرا با
   بخورد و ببرد. بدرد و اژدهای چند سر حکومت اسالمی، فرصت داشته باشد چند روزی بیشتر  بگذارید

 ه نشان می دهد کآنانکه خود را "رهبران اپوزیسیون" و "فعاالن سیاسی" می نامند،  نگاهی به نظراتدر این سو، 
 ،الیانمنابکارانۀ اگر سیاست گذاری . برخوردار نیستندگذاری سیاستهنر  ی برچیرگو  الزم "دانش سیاسی"از 

 از ترسخت اندیاسی خود اعتقاداتی پرداختهاز آرزوهای س  جهانیان را به شگفتی واداشته، رهبران اپوزیسیون
اعتقادات مذهبی و تو گویی با جمعی از کوران و کران سر و کار دارند، سخنان پیشین خود را هرچه بلندتر تکرار 

  کنند. می
سیاست مدتهاست که به علم بدل شده و همانگونه که پدیده های طبیعی را تنها با شناخت  آنان توجه ندارند، که

 های جامعهظرفیت درکی درست ازدانشی همه جانبه و نها با به خدمت گرفت، تتوان قوانین حاکم بر آنها می
ته (الب و هر کوشش دیگری یا به ناکامی می انجامد و یا فاجعه انگیز است. توان اهداف سیاسی را تحقق دادمی

بر  نپاسخ این است که آنا هستند، موفق چنینکه اند، پردازی آموختهکجا سیاستاز  ن حکومتگراگر بپرسیم که مالیا 

بدین سبب   .بردراه به ویرانی می فقط» هنر«این  مسلط هستند، اما ذالتبا تکیه بر دروغ و ر  کسب و حفظ قدرت» هنر«

، نه توانندیاز آنجا که سازندگی نم را برپاکنند، اما حکومتترین پرقدرت توانستند است کهیان این تراژدی تاریخی مال نیز 

    )یاد خواهد کرد. دورانترین یخ از آن بعنوان ننگینمحکوم به فناست، بلکه تار  شانتنها آقایی

ز درون مدن نیرویی ا، بلکه برآباشد یابی به هر قیمتیتواند قدرتبنابراین هدف مخالفان حکومت اسالمی نمی
  . خواهد بودکه راهبر کشور به سوی حکومت ملی، دمکراتیک و بهبودبخش ، جامعۀ ایرانی

را تنها راه براندازی رژیم  »انقالب لنینی«از چپ تا راست (!) سفانه هنوز هم اکثر مخالفان حکومت اسالمی متأ
 یا »کف خیابانی«، »ایتوده«(با توسل به شورش گسترده توان میرا  یحکومتنهادهای  ،اسالمی می دانند! بنا به آن

ه سوی از کار انداخت و ب  ( شورای انقالبی)گروه رهبری کاریزماتیک و یا رهبری به هدایت   )»میدان میلیونی«
گی بست  »سازی فضای ذهنی جامعهآماده«سرنگونی حکومت به پیش رفت. موفقیت این روش پیش از هر چیز به 

ترین دارند که موفق ۵۷جالب اینستکه چنین تصوراتی در واقع گوشه چشمی به انقالب اسالمی سال دارد. 
  بود. »انقالب لنینی«نمونۀ تاریخی تحقق 

برای  های ممکندهۀ گذشته مسئوالنه دربارۀ راهکار  خوشبختانه گروه بزرگی از ایرانیان میهن دوست در یکی دو
توان چنین فرموله میبهترین پیشنهادات موجود را  )۱(د.انکنکاش کرده رسیدن به برکناری حکومت اسالمی

  کرد:   
 حکومتاما صورت گیرد.   ایرانیان و بدون دخالت خارجیکومت اسالمی باید تنها و تنها به دست براندازی ح

ان چنانکه تجربیات چهار دهۀ گذشته نش آورد ویت و تشکل سیاسی را تاب نمیسرکوبگر اسالمی هیچگونه فعال



 ن از گسترش آناندرکارادست کشتار و به قیمت آزار و  نهایت سرکوب اند، هرگونه تشکل و یا خیزشی درداده
  )بود. ۸۶اعتراض به تقلب انتخاباتی سال میلیونی (واالترین شکل ممکن چنین خیزشی، جنبش جلوگیری خواهد شد. 

نخست پایگاهی در  ،بنابراین اپوزیسیون باید در خارج از کشور شکل گیرد و با طرح اهداف و شعارهای روشن
  ته جنبش های اعتراضی در درون کشور را راهبری کند. رفته رف کشور فراهم آورد و خارج از

و از هرگونه نزدیکی و خود را تنها اپوزیسیون شایسته می دانند هر یک ی های چنددر خارج از کشور گروه اما
بدین ترتیب دور باطلی بسته می شود و رهبران گروه های موجود می کوشند همکاری با دیگر گروه ها ابا دارند. 

دیگر ثمر ها سال مبارزۀ بیپس از ده  »رهبران سرشناس«اما  مطرح کنند.  هبر قابل قبولعنوان تنها ر  خود را به
 بدون به سرداران کنند، برخوردار نیستند وشرکت » اسیهای سیفعالیت«از هوادارانی که حاضر باشند در 

  کنند. ها مطرح میخود را در رسانه ،با استفاده از شگردهای تبلیغیمانند که هرزگاهی لشگری می
یرد، گجلب هواداران جدید، بلکه بدین هدف صورت میبرای هایی نه ترین برداشت چنین کوششدر بدبینانه

بتوانند حکومت اسالمی را برکنار کنند، بعنوان آلترناتیو مطلوب امید دارند های خارجی که به قدرتخود را که 
  اسانند. بشن

فزایی نظامی در حال زمین خوردن و تشنج ،هادر پیامد تحریم ،حکومت اسالمی در اوضاعی کهچنین است که 
» ایران«کنند که گویی رفتار می انچنخارج از کشور  ایرانیان ب کرده،جهانیان را به خود جلتوجه در منطقه 

  ن ربطی ندارد! ای دیگر است و به آناسرزمینی در سیاره
قش ناز  در رویدادها و تحوالت کنونی دوست از گذشته هم توان یقین داشت که ایرانیان میهنبدین سبب می

پس باید پرسید، ما را چه می شود؟ چرا اینهمه افراد فرهیخته و اندیشمند در  ِکمتری برخوردار خواهند بود.
رکناری حکومت اسالمی ارائه دهه راه حل معقول و عملی برای بشور نمی توانند پس از چهار داخل و خارج از ک

  دهند؟
یجه باید نتکنند، ای که مطرح میسطحی و کودکانه یهاراه حلو های اپوزیسیون نگاهی به نوشتارهای گروهبا 

ب که اغلرو شاید از آن  روند.یا از دیدن آن طفره میانند و می ناتو اغلب از شناخت ماهیت حکومت اسال گرفت که 
 ران وان دشمنان ایبعنکه دیری نپایید ، نیروهایی بودندپشتیبانی  )۵۷انقالب جریان در ( ،در جوانیما  گرانتحلیل

 ک رژیم اسالمی اعترافواقعی و دهشتنا حاضر نیستند به درونمایۀناخودآگاه)  (اغلبو بدین سبب  عمل کردند
اشتباهی »، تا فاجعۀ عظیمی را که در پیامد سرهم می کنند یانگیز های واهی و شگفتدرونمایه از اینروکنند. 

  نادیده بگیرند. بر ایران فرود آمد » کوچک
. در انقالب حکومت اسالمی نگریسته شودزشت چهرۀ  واقعاً نیز به شهامت بسیار نیاز دارد، تا از روبرو به

کشور را به چنین  باهاتآن اشتدوستان اشتباهاتی مرتکب شدند، اما ایران. ش۱۳۲۰در دهۀ مشروطه و یا 
لی نو در تاریخ ایران گشوده شد، که کّل یابی مالیان فصای فرونبردند، درحالیکه با قدرتگرداب نابود کننده

  موجودیت کشور را به خطر انداخته است.  
ی که حکومتبدترین نوع حکومت قابل تصور شناخته شده بود. در فرهنگ سیاسی، تا بحال حکومت هیتلری 

آن کوشیده اند و هنوز هم نتوانسته اند پژوهشگر در هفت دهۀ گذشته در راه شناخت دینامیسم درونی  هزاران
از جمله اینکه پس از شکست در استالینگراد برای همگان روشن بود که آلمان ها پاسخ گویند. به همۀ پرسش

با  دی با هزینۀ بسیار وها یهومیلیونکشتار  برنامۀ ،نازی شکست خواهد خورد. اما درست در همین دو سال آخر
  به پیش برده شد. در برنداشت،  نظامی هیچگونه سود هآنک

ماهیتی توتالیتر مانند دو نمونۀ تاریخی  را با آن  که، کندی حکم میواقع بین حکومت اسالمیپس از چهار دهه 
ها پیشی در بسیاری زمینهخود از هر دو نمونۀ پیشین رژیم اسالمی  بشناسیم. با این تفاوت که  نازی و استالینی

بطور غیرمنتظره به قدرت رسیدند، هیأتی را به  ۵۷گویند، مالیان که در جریان انقالب میگرفته است.  
  زند. اهای هر یک، نظامی غیرقابل سرنگونی بپردها و قدرتضعففرستادند، تا با بررسی » انقالبی«کشورهای 



نظیر نظامی را برپا دارند که از ظاهری به هر حال، این مسّلم است که مالیان توانستند از سویی با خشونتی بی
 hybrid » دو بُنی«پردازان سیاسی نظام نظام را نظریه وردار است. اینبرخو یا دستکم گمراه کننده فریبنده 

regime دمکراتیک«در پس رونمایی بدین مفهوم که توانسته است ماهیت فاشیستی خود را  )۲(اند.نامیده« 
  دوگانه جلوه دهد.  ایاز چهرهبرخوردار پنهان کند و خود را 

ه با استفاده از هرگونه امکانات تبلیغی باز مردم را  یبخش های توتالیتر این است کهۀ رژیمنقطۀ مشترک هم
توانست خود را  »امت همیشه در صحنه« به پشتیبانیحکومت اسالمی در آغاز دارند. وامیخود  ی ازپشتیبان

های خود عمل کند، بلکه کشور را در از آنجا که بزودی روشن شد، که نه تنها نمی تواند به وعدهتحکیم کند، اما 
را چنان  مردم عادی ،خشونت و فشارکوشید با اعمال برد، میگردابی از نابسامانی اقتصادی و اجتماعی فرو 

با د، شونبا علم بدینکه در انتخابات مهندسی شده، فقط مهره های سرسپردۀ رژیم انتخاب می مرعوب کند، که
  !  کرده باشندابا کنند، تا از مخالفت خطرناک با آن میکت در آن شر فریبی خود

ومت دانستند، حکرا تنها راه حفظ قدرت می نامان مخالفالیتر سرکوب بیهای توتابدین صورت اگر حکومت
 »انتخابات«(از شرکت در گوناگون مجازی  هایکانال الفان خود امکان می دهد ازموفق شده است، به مخاسالمی 

  تر بپوشاند. چهرۀ وحشی خود را بهمخالفت خود را نشان دهند و از این راه  )»فوت کردن به ابرها«گرفته تا 
ها میلیون نفر قربانی شدند و اگر فروپاشی بلوک شرق با جنگ و مقابله با فاشیسم دهدر سدۀ گذشته برای 

های توتالیتر خود را از دست داده لینی پس از مرگ او تا حدی ویژگیکه رژیم استاکشتار توأم نبود، بدین خاطر 
از چنان  )یتا ژاپن یاز آلمان(های توتالیتر جنگ دوم جهانی نشان داد که حکومتاما مرحلۀ پایانی  بود.
خاستند، به موقع به مقابله برنمی اگر متفقین شمرند، کهناچیز میچنان  جان انسان را سختی برخوردارند و جان

    بربسته بود. رخت دنیا از انسانیت برای دوران نامعلومی آزادی و 
 رد، توان پیش بینی کگذاشته و با وجود ریزش درونی نمیخود را پشت سر ن» استالنینگراد«رژیم اسالمی هنوز 

آسانی صحنۀ تاریخ را ترک ی است. قدر مسلم این است که چنین رژیمی به به دست زدن به چه جنایات حاضر 
را محکوم به  خیزش مردمی در برابر آنها ،های توتالیتررژیم »ایپایگاه توده«پردازان با توجه به نظریه . نخواهد کرد
  گردد. شود و یا به جنگ داخلی منجر مییدانند، زیرا یا وحشیانه سرکوب مشکست می

و فشار کشورهای ای است که با برانگیختن همدردی جهانی تنها وسیله انهجویمسالمت بنابراین جنبش
» نجهل و جنو«ه بر با تکی خواهد توانست حکومت اسالمی را در میدانی به نبرد فراخواند که در آن ،پیشرفته

ی بصورتفشار از بیرون را سرکوب کند. چنین خیزشی به موازات نافرمانی مدنی گسترده نخواهد توانست 
  ناقوس آزادی را در ایران بالزدۀ ما به صدا درآورد. حکومت اسالمی را به تسلیم وادارد و ممکن استگازنبری 

 خیزش مردم  در ایرانتوانسته : اولی است دهبخوبی عمل کر  ، تقسیم کار میان دو پایۀ  حکومت اسالمیتا بحال
را  »^جنگ با ایراننه به «با همۀ امکانات  و دومی در خارج از کشور ترمز بکند» ای شدنخطر سوریه«مایی نبزرگبا را 

   کند.تبلیغ می
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