ﻓﺸﺎر ﮔﺎزﻧﺒﺮی ﺑﺮ رژﯾﻢ دو ﺑُﻨﯽ
اﯾﺮان در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ دﺳﺘﮑﻢ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺖ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻗﺮاری ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ ﮔﺎم ﺑﺮدارد .از ﺟﻤﻠﻪ:

 (۱دوران ﻣﺠﻠﺲ اول ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﭘﯿﺶ از »اﺳﺘﺒﺪاد ﺻﻐﯿﺮ«

 (۲دﻫﮥ آزادیﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭘﯿﺶ از "ﮐﻮدﺗﺎی ۲۸ﻣﺮداد"

 (۳دوران »ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺳﯿﺎﺳﯽ« )از آﺑﺎن  ۵۵ﺗﺎ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ (۵۷

ﻓﺮﺻﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻼش در راه آﺷﺘﯽ ﻣﻠﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و

ﺑﻬﺒﻮدﺑﺨﺶ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ.

اﯾﻨﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺎ رﯾﺰش ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﺑﻪ ﺳﻮی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ رود .ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ در دﺳﺖ ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺘﺎن ﻧﺒﺎﺷﺪ ،وزﻧﮥ ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﯾﺮانﺳﺘﯿﺰ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ

راﺳﺘﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺰودی ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﺮان ﺑﺠﺎ ﻧﻤﺎﻧﺪ» .ﺧﻄﺮ ﺳﻮرﯾﻪای ﺷﺪن اﯾﺮان« ﺑﻪ ﺣﺪّی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی

ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ آن را ﺑﻌﻨﻮان ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪهای ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻣﺒﺎدا در راه ﺑﺮاﻧﺪازی

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

در اﯾﻦ ﺳﻮ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات آﻧﺎﻧﮑﻪ ﺧﻮد را "رﻫﺒﺮان اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن" و "ﻓﻌﺎﻻن ﺳﯿﺎﺳﯽ" ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
از "داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ" ﻻزم و ﭼﯿﺮﮔﯽ ﺑﺮ ﻫﻨﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬاری ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاری ﻧﺎﺑﮑﺎراﻧﮥ ﻣﻼﯾﺎن،
ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ واداﺷﺘﻪ ،رﻫﺒﺮان اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن از آرزوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد اﻋﺘﻘﺎداﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ ﺳﺨﺖﺗﺮ از

اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺗﻮ ﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﯽ از ﮐﻮران و ﮐﺮان ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﻧﺪ ،ﺳﺨﻨﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد را ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺗﮑﺮار
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

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

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ داﻧﺸﯽ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ و درﮐﯽ درﺳﺖ از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﻣﯽﺗﻮان اﻫﺪاف ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺤﻘﻖ داد و ﻫﺮ ﮐﻮﺷﺶ دﯾﮕﺮی ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ و ﯾﺎ ﻓﺎﺟﻌﻪ اﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ) .اﻟﺒﺘﻪ
اﮔﺮ ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺎن ﺣﮑﻮﻣﺘﮕﺮ از ﮐﺠﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖﭘﺮدازی آﻣﻮﺧﺘﻪاﻧﺪ ،ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮﻓﻖﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺮ
»ﻫﻨﺮ« ﮐﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ دروغ و رذاﻟﺖ ﻣﺴﻠﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ »ﻫﻨﺮ« ﻓﻘﻂ راه ﺑﻪ وﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ
ﻧﯿﺰ ﺗﺮاژدی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻼﯾﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﭘﺮﻗﺪرتﺗﺮﯾﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﺮﭘﺎﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﻧﻪ
ﺗﻨﻬﺎ آﻗﺎﯾﯽﺷﺎن ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﻓﻨﺎﺳﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ از آن ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻨﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ دوران ﯾﺎد ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد(.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺪف ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮآﻣﺪن ﻧﯿﺮوﯾﯽ از درون
ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﻪ راﻫﺒﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻮی ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻠﯽ ،دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ و ﺑﻬﺒﻮدﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﮐﺜﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ از ﭼﭗ ﺗﺎ راﺳﺖ )!( »اﻧﻘﻼب ﻟﻨﯿﻨﯽ« را ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺮاﻧﺪازی رژﯾﻢ

اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ! ﺑﻨﺎ ﺑﻪ آن ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﺷﻮرش ﮔﺴﺘﺮده )»ﺗﻮدهای«» ،ﮐﻒ ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ« ﯾﺎ

»ﻣﯿﺪان ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ«( ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ رﻫﺒﺮی ﮐﺎرﯾﺰﻣﺎﺗﯿﮏ و ﯾﺎ ﮔﺮوه رﻫﺒﺮی ) ﺷﻮرای اﻧﻘﻼﺑﯽ( از ﮐﺎر اﻧﺪاﺧﺖ و ﺑﻪ ﺳﻮی

ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ روش ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺑﻪ »آﻣﺎدهﺳﺎزی ﻓﻀﺎی ذﻫﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ« ﺑﺴﺘﮕﯽ

دارد .ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮراﺗﯽ در واﻗﻊ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻤﯽ ﺑﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎل  ۵۷دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖﺗﺮﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺤﻘﻖ »اﻧﻘﻼب ﻟﻨﯿﻨﯽ« ﺑﻮد.

ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﮔﺮوه ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯿﻬﻦ دوﺳﺖ در ﯾﮑﯽ دو دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ درﺑﺎرۀ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺮای

رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻨﮑﺎش ﮐﺮدهاﻧﺪ (۱).ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ
ﮐﺮد:

ﺑﺮاﻧﺪازی ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .اﻣﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﺸﮑﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺎب ﻧﻤﯽآورد و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﭼﻬﺎر دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن

دادهاﻧﺪ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﮑﻞ و ﯾﺎ ﺧﯿﺰﺷﯽ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺮﮐﻮب و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ آزار و ﮐﺸﺘﺎر دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران از ﮔﺴﺘﺮش آن

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ) .واﻻﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﻤﮑﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﯿﺰﺷﯽ ،ﺟﻨﺒﺶ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﻘﻠﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺳﺎل  ۸۶ﺑﻮد(.

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

اﻣﺎ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﮔﺮوهﻫﺎی ﭼﻨﺪی ﻫﺮ ﯾﮏ ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ و

ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ﻫﺎ اﺑﺎ دارﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ دور ﺑﺎﻃﻠﯽ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و رﻫﺒﺮان ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ

ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ رﻫﺒﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ »رﻫﺒﺮان ﺳﺮﺷﻨﺎس« ﭘﺲ از دهﻫﺎ ﺳﺎل ﻣﺒﺎرزۀ ﺑﯽﺛﻤﺮ دﯾﮕﺮ

از ﻫﻮاداراﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ در »ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ« ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮداران ﺑﺪون
ﻟﺸﮕﺮی ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮزﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﮕﺮدﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ،ﺧﻮد را در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

در ﺑﺪﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮﯾﻦ ﺑﺮداﺷﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻮﺷﺶﻫﺎﯾﯽ ﻧﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﺐ ﻫﻮاداران ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﻫﺪف ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد،
ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻗﺪرتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ اﻣﯿﺪ دارﻧﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﺮﮐﻨﺎر ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻣﻄﻠﻮب

ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در اوﺿﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،در ﭘﯿﺎﻣﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ،در ﺣﺎل زﻣﯿﻦ ﺧﻮردن و ﺗﺸﻨﺞﻓﺰاﯾﯽ ﻧﻈﺎﻣﯽ

در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ،اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﭼﻨﺎن رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ »اﯾﺮان«
ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ در ﺳﯿﺎرهای دﯾﮕﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ آﻧﺎن رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد!

ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﻘﯿﻦ داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻣﯿﻬﻦدوﺳﺖ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﻢ در روﯾﺪادﻫﺎ و ﺗﺤﻮﻻت ﮐﻨﻮﻧﯽ از ﻧﻘﺶ
ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮدِ .ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﻣﺎ را ﭼﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؟ ﭼﺮا اﯾﻨﻬﻤﻪ اﻓﺮاد ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ و اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ در

داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ راه ﺣﻞ ﻣﻌﻘﻮل و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﮐﻨﺎری ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ اراﺋﻪ

دﻫﻨﺪ؟

ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎی ﮔﺮوهﻫﺎی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن و راه ﺣﻞﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺘﯿﺠﻪ

ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ از ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺎﺗﻮاﻧﻨﺪ و ﯾﺎ از دﯾﺪن آن ﻃﻔﺮه ﻣﯽروﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ از آﻧﺮو ﮐﻪ اﻏﻠﺐ

ﺗﺤﻠﯿﻞﮔﺮان ﻣﺎ در ﺟﻮاﻧﯽ) ،در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب  (۵۷ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﺑﻌﻨﻮان دﺷﻤﻨﺎن اﯾﺮان

ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ )اﻏﻠﺐ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه( ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ دروﻧﻤﺎﯾﮥ واﻗﻌﯽ و دﻫﺸﺘﻨﺎک رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ اﻋﺘﺮاف
ﮐﻨﻨﺪ .از اﯾﻨﺮو دروﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎی واﻫﯽ و ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﺳﺮﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻓﺎﺟﻌﮥ ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﮐﻪ در ﭘﯿﺎﻣﺪ «اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ

ﮐﻮﭼﮏ« ﺑﺮ اﯾﺮان ﻓﺮود آﻣﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.

واﻗﻌﺎ ً ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺷﻬﺎﻣﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺎز دارد ،ﺗﺎ از روﺑﺮو ﺑﻪ ﭼﻬﺮۀ زﺷﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ ﺷﻮد .در اﻧﻘﻼب

ﻣﺸﺮوﻃﻪ و ﯾﺎ در دﻫﮥ ۱۳۲۰ش .اﯾﺮاندوﺳﺘﺎن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ آن اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﮐﻞ
ﮔﺮداب ﻧﺎﺑﻮد ﮐﻨﻨﺪهای ﻓﺮوﻧﺒﺮدﻧﺪ ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎ ﻗﺪرتﯾﺎﺑﯽ ﻣﻼﯾﺎن ﻓﺼﻠﯽ ﻧﻮ در ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان ﮔﺸﻮده ﺷﺪ ،ﮐﻪ ّ

ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺧﻄﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﯿﺘﻠﺮی ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ
ﻫﺰاران ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در ﻫﻔﺖ دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ در راه ﺷﻨﺎﺧﺖ دﯾﻨﺎﻣﯿﺴﻢ دروﻧﯽ آن ﮐﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ

ﺑﻪ ﻫﻤﮥ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺲ از ﺷﮑﺴﺖ در اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﮕﺮاد ﺑﺮای ﻫﻤﮕﺎن روﺷﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﻟﻤﺎن

ﻧﺎزی ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮرد .اﻣﺎ درﺳﺖ در ﻫﻤﯿﻦ دو ﺳﺎل آﺧﺮ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﺸﺘﺎر ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﯾﻬﻮدی ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﺴﯿﺎر و ﺑﺎ
آﻧﮑﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺳﻮد ﻧﻈﺎﻣﯽ در ﺑﺮﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﺑﺮده ﺷﺪ.

ﭘﺲ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ واﻗﻊ ﺑﯿﻨﯽ ﺣﮑﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ آن را ﺑﺎ ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﻧﻤﻮﻧﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ

ﻧﺎزی و اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ از ﻫﺮ دو ﻧﻤﻮﻧﮥ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺧﻮد در ﺑﺴﯿﺎری زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ ﭘﯿﺸﯽ

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻣﻼﯾﺎن ﮐﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﻧﻘﻼب  ۵۷ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮﻣﻨﺘﻈﺮه ﺑﻪ ﻗﺪرت رﺳﯿﺪﻧﺪ ،ﻫﯿﺄﺗﯽ را ﺑﻪ

ﮐﺸﻮرﻫﺎی »اﻧﻘﻼﺑﯽ« ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺿﻌﻒﻫﺎ و ﻗﺪرتﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﮏ ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﻣﺴﻠّﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻼﯾﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از ﺳﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺑﺮﭘﺎ دارﻧﺪ ﮐﻪ از ﻇﺎﻫﺮی
ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و ﯾﺎ دﺳﺘﮑﻢ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﻈﺎم را ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻈﺎم »دو ﺑُﻨﯽ« hybrid

 regimeﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ (۲).ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد را در ﭘﺲ روﻧﻤﺎﯾﯽ »دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ«
ﭘﻨﻬﺎن ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺮﺧﻮردار از ﭼﻬﺮهای دوﮔﺎﻧﻪ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ.

ﻧﻘﻄﮥ ﻣﺸﺘﺮک ﻫﻤﮥ رژﯾﻢﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ﺑﻪ

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺧﻮد واﻣﯽدارﻧﺪ .ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در آﻏﺎز ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ »اﻣﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺻﺤﻨﻪ« ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را
ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﻨﺪ ،اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺰودی روﺷﻦ ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ وﻋﺪهﻫﺎی ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﮐﺸﻮر را در

ﮔﺮداﺑﯽ از ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮو ﻣﯽﺑﺮد ،ﮐﻮﺷﯿﺪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻓﺸﺎر ،ﻣﺮدم ﻋﺎدی را ﭼﻨﺎن

ﻣﺮﻋﻮب ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﺪﯾﻨﮑﻪ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﺪه ،ﻓﻘﻂ ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﺳﺮﺳﭙﺮدۀ رژﯾﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ

ﺧﻮدﻓﺮﯾﺒﯽ در آن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ از ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎ آن اﺑﺎ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ!

ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت اﮔﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺳﺮﮐﻮب ﺑﯽاﻣﺎن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را ﺗﻨﻬﺎ راه ﺣﻔﻆ ﻗﺪرت ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺣﮑﻮﻣﺖ

اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد اﻣﮑﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن )از ﺷﺮﮐﺖ در »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت«
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ »ﻓﻮت ﮐﺮدن ﺑﻪ اﺑﺮﻫﺎ«( ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ و از اﯾﻦ راه ﭼﻬﺮۀ وﺣﺸﯽ ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﺪ.

در ﺳﺪۀ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ دهﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﺪﻧﺪ و اﮔﺮ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺑﻠﻮک ﺷﺮق ﺑﺎ ﺟﻨﮓ و
ﮐﺸﺘﺎر ﺗﻮأم ﻧﺒﻮد ،ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻪ رژﯾﻢ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ ﭘﺲ از ﻣﺮگ او ﺗﺎ ﺣﺪی وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده

ﺑﻮد .اﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠﮥ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺟﻨﮓ دوم ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ )از آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺗﺎ ژاﭘﻨﯽ( از ﭼﻨﺎن

ﺟﺎنﺳﺨﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺟﺎن اﻧﺴﺎن را ﭼﻨﺎن ﻧﺎﭼﯿﺰ ﻣﯽﺷﻤﺮﻧﺪ ،ﮐﻪ اﮔﺮ ﻣﺘﻔﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮﻧﻤﯽﺧﺎﺳﺘﻨﺪ،
آزادی و اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﺑﺮای دوران ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ از دﻧﯿﺎ رﺧﺖ ﺑﺮﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد.

رژﯾﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﻨﻮز »اﺳﺘﺎﻟﻨﯿﻨﮕﺮاد« ﺧﻮد را ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ وﺟﻮد رﯾﺰش دروﻧﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﺮد،

ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﭼﻪ ﺟﻨﺎﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ .ﻗﺪر ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ رژﯾﻤﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺻﺤﻨﮥ ﺗﺎرﯾﺦ را ﺗﺮک

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ »ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺗﻮدهای« رژﯾﻢﻫﺎی ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ،ﺧﯿﺰش ﻣﺮدﻣﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﻬﺎ را ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ
ﺷﮑﺴﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا ﯾﺎ وﺣﺸﯿﺎﻧﻪ ﺳﺮﮐﻮب ﻣﯽﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ داﺧﻠﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺴﺎﻟﻤﺖﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ وﺳﯿﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻦ ﻫﻤﺪردی ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻓﺸﺎر ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ،ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را در ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺒﺮد ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪ ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ »ﺟﻬﻞ و ﺟﻨﻮن«

ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪﻧﯽ ﮔﺴﺘﺮده را ﺳﺮﮐﻮب ﮐﻨﺪ .ﭼﻨﯿﻦ ﺧﯿﺰﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﻓﺸﺎر از ﺑﯿﺮون ﺑﺼﻮرﺗﯽ
ﮔﺎزﻧﺒﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ ﺗﺴﻠﯿﻢ وادارد و ﻧﺎﻗﻮس آزادی را در اﯾﺮان ﺑﻼزدۀ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﺪا درآورد.

ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻣﯿﺎن دو ﭘﺎﯾﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ :اوﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ در اﯾﺮان ﺧﯿﺰش ﻣﺮدم

را ﺑﺎ ﺑﺰرگﻧﻤﺎﯾﯽ »ﺧﻄﺮ ﺳﻮرﯾﻪای ﺷﺪن« ﺗﺮﻣﺰ ﺑﮑﻨﺪ و دوﻣﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮥ اﻣﮑﺎﻧﺎت »ﻧﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﯾﺮان^« را
ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

) (۱از ﺟﻤﻠﻪ  :اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻧﻮری ﻋﻼ ،اﺗﺤﺎد ﺑﺮای ﭼﻪ و ﺑﺎ ﮐﻪ؟ ،ﻳﺎدداﺷﺖ ﻫﺎﺋﯽ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ در ﻣﻬﺴﺘﺎن ﺟﻨﺒﺶ ﺳﮑﻮﻻر دﻣﮑﺮاﺗﯿﮏ اﯾﺮان
) (۲ﻣﻬﺪی ﺧﻠﺠﯽ ،ﭼﺮا در اﯾﺮان اﻧﻘﻼب ﻧﻤﯽﺷﻮد؟ ،رادﯾﻮ ﻓﺮدا۱۳۹۷/۱۱/۱۷ ،

