دارﻳﻮش هﻤﺎﻳﻮن
از هﻤﮕﺮﻳﺰی ﺗﺎ هﻤﮕﺮاﺋﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﻡﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﺑﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺁن هﻤﺰﻡﺎن اﺳﺖ و اﻳﻦ دو ــ ﻡﺒﺎرزﻩ و
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ــ ﻃﺒﻌﺎ در ﻡﺮاﺣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺮﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ .در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﻡﺮﺣﻠﻪ ﺑﯽﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از واﻗﻌﻴﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ هﻤﻪ ﻡﺮدم اﻳﺮان ﺥﻮد را در ﭘﻴﺮوزی ﺁن ﺳﻬﻴﻢ
ﻡﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﻡﺒﺎرزﻩ در ﺑﻴﺮون ﺑﻮد .ﺗﺒﻌﻴﺪﻳﺎن ﮔﺮوهﺎﮔﺮوﻩ ،هﻤﻪ از واﺑﺴﺘﮕﺎن ﻧﻈﺎم ﭘﻴﺸﻴﻦ ،درﭘﯽ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ زود و ﺁﺳﺎن ،و ﺑﻪ زﻳﺮ ﮐﺸﻴﺪن ﮔﺮوهﯽ ﮐﻪ ﺑﯽرﻧﺞ زﻳﺎد و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ راﻳﮕﺎن ﺑﻪ ﻗﺪرت
رﺳﻴﺪﻩ ﺑﻮد ،ﮔﺮم ﺑﺮﭘﺎ داﺵﺘﻦ ﻧﺸﺴﺘﻬﺎ و ﺳﺎزﻡﺎﻧﻬﺎ و راﻩ اﻧﺪاﺥﺘﻦ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﺑﻮدﻧﺪ .وﻝﯽ ﺁن ﻡﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ
هﻤﻪ ﺳﺮوﺻﺪا ﻃﻨﻴﻨﯽ ﻡﻴﺎنﺗﻬﯽ داﺵﺖ .زﻡﻴﻨﻪ چﻨﺪاﻧﯽ در درون ﺑﺮاﻳﺶ ﻧﺒﻮد و ﺁﻧﭽﻪ ﺑﻮد ﻳﺎ ﻡﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻈﺎهﺮات دﻝﻴﺮاﻧﻪ زﻧﺎن ﺗﻬﺮاﻧﯽ در ﺑﻬﺎر  1979/1358ﺑﺎ ﻡﺨﺎﻝﻔﺖ ﻋﻤﻮﻡﯽ روﺑﺮو ﺵﺪ و ﻳﺎ ﻡﺎﻧﻨﺪ
ﮐﻮدﺗﺎی ﻧﻮژﻩ در ﻗﻬﺮﻡﺎﻧﻲهﺎی ﻧﺴﻨﺠﻴﺪﻩ ﺑﺮﺑﺎد رﻓﺖ .ﻡﺒﺎرزان ﺑﻴﺮون ،ﺟﺰ ﺑﺨﺶ ﮐﻮچﮑﯽ
ﮔﺮوهﺎﮔﺮوﻩ و ﺑﻪ هﻤﺎن ﺗﻨﺪی از ﻡﻴﺪان ﺑﻴﺮون رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎﺥﺘﻦ زﻧﺪﮔﻴﻬﺎی ﺥﻮد ﭘﺮداﺥﺘﻨﺪ .ﻳﮏ
دو ﺳﺎﻝﯽ ﺑﺮ اﻧﻘﻼب ﻧﮕﺬﺵﺘﻪ ﻡﻮج ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺖ .ﺁﺥﻮﻧﺪهﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻝﮕﺎم ﻗﺪرت را ﺑﻪ
چﻨﮓ ﺁوردﻧﺪ و هﻢ ﭘﻴﻤﺎﻧﺎن و هﻮاداران ﮐﻤﺘﺮ ﺥﻮدی و ﻏﻴﺮﺥﻮدی را ﻳﮑﺎﻳﮏ و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺥﻮد
ﺁﻧﻬﺎ ،هﺮﻳﮏ ﺑﺮدﻳﮕﺮی ،ﭘﺎﮐﺴﺎزی ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﻋﺮاق ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﮐﺸﺘﺎر ﻋﺎم ﭘﻴﺮوان و
ﻡﺘﺤﺪان ﭘﻴﺸﻴﻦ رﺳﻴﺪ .ﺁن ﺳﺎﻝﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮔﺮوهﻬﺎ و ﻻﻳﻪهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺿﺪ
اﻧﻘﻼب ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ و ﺵﻤﺎر روزاﻓﺰوﻧﯽ از ﺁﻧﺎن در ﺑﻴﺮون ﺑﺎ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻡﻮج اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺗﺒﻌﻴﺪی ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن اﻧﻘﻼب و ﺑﺎزﻡﺎﻧﺪﮔﺎن رژﻳﻢ ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﭘﻬﻠﻮ ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ زدﻧﺪ و ﺑﺎز ﺑﺎزار ﻡﺒﺎرزﻩ ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻼب
ﮔﺮم ﺵﺪ.
اﻳﻦ ﻡﺮﺣﻠﻪ دوم ﻧﺰدﻳﮏ دو دهﻪ ﮐﺸﻴﺪ .ﻡﺨﺎﻝﻔﺎن در اﻳﺮان ،ﺑﻴﻢ ﺥﻮردﻩ و روﺣﻴﻪ ﺑﺎﺥﺘﻪ از
ﻧﺎﮐﺎﻡﯽهﺎی هﻤﻪ ﺳﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻝﻴﺘﻬﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ و ﻡﻘﺎوﻡﺖ ﻡﻨﻔﯽ روی ﺁوردﻧﺪ وﻡﺒﺎرزﻩ ﺑﻴﺮون ﻧﻘﺶ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮی ﻳﺎﻓﺖ .در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻳﺮاﻧﯽ اروﭘﺎ و اﻡﺮﻳﮑﺎی ﺵﻤﺎﻝﯽ ﺵﻤﺎر ﮐﺎهﻨﺪﻩای ﮐﻮﺵﻨﺪﮔﺎن
ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﺥﻮد را ﺑﺮای ﺑﻪ زﻳﺮ اﻓﮑﻨﺪن رژﻳﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺵﺘﺒﺎهﺎت و ﮐﻮﺗﺎهﻴﻬﺎ ﻳﺎ ﻡﺠﺎهﺪات ﺥﻮدﺵﺎن
ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺳﺎزﻡﺎن دادﻧﺪ .اﻡﺎ ﻡﺒﺎرزﻩ اﺳﺎﺳﺎ در ﻡﻴﺎن ﺥﻮدﺵﺎن ﺑﻮد؛ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ
و ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ .ﮔﺮوهﻬﺎ و ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ در ﻡﻴﺪاﻧﯽ ﮐﻪ هﻤﻪ ﺑﻪ ﺟﺎن ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ اﻓﺘﺎدﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ دﺵﻮاری دﺵﻤﻦ از دوﺳﺖ ﺑﺎز ﻡﯽﺵﻨﺎﺥﺘﻨﺪ .ﻓﻀﺎی ﭘﺮﮐﻴﻨﻪ و ﻏﺮضﺁﻝﻮدﻩ و ﺑﯽﻡﻨﻄﻖ ﭘﻴﺶ
از اﻧﻘﻼب ﺑﺮ ﺟﻬﺎن ﺗﺒﻌﻴﺪی اﻓﺘﺎدﻩ ﺑﻮد و ﺑﺎر اﻧﻘﻼﺑﯽ ﮐﻪ هﻤﻪ را ﺵﮑﺴﺖ دادﻩ ﺑﻮد ﺑﺮ ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﺁن
ﻡﯽاﻓﺰود .دﺵﻤﻨﺎن ﭘﻴﺸﻴﻦ ﮐﻪ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﻧﻘﻼب را هﻢ از چﺸﻢ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻡﯽدﻳﺪﻧﺪ ﺑﺎ هﻢ دﺵﻤﻦﺗﺮ ﺵﺪﻩ
ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺎی در زﻧﺠﻴﺮ ﮔﺬﺵﺘﻪ در ﺑﯽ اﺛﺮی ﺥﻮد ﻓﺮوﺗﺮ ﻡﯽرﻓﺘﻨﺪ .ﻡﺒﺎرزان در درون ﻧﻮﻡﻴﺪاﻧﻪ ﺑﻪ
هﺰاران ﺗﻨﯽ ﻡﯽﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﺁزادی ﮐﺸﻮرهﺎی دﻡﮑﺮاﺗﻴﮏ ﻏﺮﺑﯽ ﻡﻴﺪاﻧﺪاری ﻡﯽﮐﺮدﻧﺪ وﻝﯽ
وﻗﺖ و ﻧﻴﺮوﻳﺸﺎن را در ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺥﻮد و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻡﯽﮔﺬاﺵﺘﻨﺪ.
دوران ﺑﺴﺎزوﺑﻔﺮوﺵﯽ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﺁﻏﺎز ﻳﮏ دزد ﺳﺎﻻری  cleptocracyﺑﻴﺴﺎﺑﻘﻪ در
ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﺑﻮد ﺑﺎ ﺗﺮور در ﺻﻮرت ﭘﻮﺵﻴﺪﻩ و ﻡﺸﺌﻮم ﺁن )ﺻﺪهﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﺵﺪنهﺎ و
ﺁدﻡﮑﺸﯽهﺎی ﻓﺠﻴﻊ در درون و ﺑﻴﺮون اﻳﺮان( و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ اﺑﺰار دﻳﭙﻠﻤﺎﺗﻴﮏ )ﺥﺮاﺑﮑﺎریهﺎی
ﭘﺮداﻡﻨﻪ در ﮐﺸﻮرهﺎی ﺥﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و اروﭘﺎ( هﻤﺮاﻩ ﺵﺪ .ﺁن ﺳﺎﻝﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﻮﺋﯽ ﻡﺒﺎرزﻩ ﺣﺘﺎ
در ﺑﯽ ﺥﻄﺮﺗﺮﻳﻦ ﺟﺎﻡﻪ ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺥﻮد ﺥﻄﺮ ﻡﺮگ ﻧﺰدﻳﮏ را درﺑﺮ داﺵﺖ و از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ
ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﺁﻡﺪن ﺑﺎ رژﻳﻢ را در ﮐﺸﻮرهﺎی ﺥﺎرﺟﯽ هﻤﺎن اﻧﺪازﻩ ﻧﻴﺮو ﺑﺨﺸﻴﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﺵﮑﺎری
را در ﻡﺨﺎﻝﻔﺎن ﺁن .از ﺁن هﻨﮕﺎم ﻳﮏ ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻡﻼﺣﻈﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻡﺨﺎﻝﻒ دﺳﺖ در دﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ )ﺣﺎل ﺟﻨﺎح ﻋﻤﻠﮕﺮای ﺁن ﮐﻪ راﻩ ﺣﻞ چﻴﻨﯽ را ﺑﺮای رژﻳﻢ ﻡﯽﺥﻮاهﺪ و
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ؛ ﻳﺎ ،در دورﻩ ﺑﻌﺪی دوم ﺥﺮداد ،ﺟﻨﺎح اﺻﻼﺣﮕﺮ ﺁن ﮐﻪ اﺻﻼح را ﺑﯽدﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺁرزو
ﻡﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ( ﻋﻤﻞ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .ﻡﺒﺎرزات دروﻧﯽ ﻧﻴﺮوهﺎی ﻡﺨﺎﻝﻒ ،اﻓﺰودﻩ ﺵﺪن ﻡﻮﻝﻔﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ را ﮐﻢ ﻡﯽداﺵﺖ ﮐﻪ هﺮ هﻤﺮاﺋﯽ و هﻤﮑﺎری  consensusرا ﻧﺎﻡﻤﮑﻦ ﺳﺎزد.
ﺑﺮ اﺥﺘﻼف ﻡﻴﺎن ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاهﺎن و هﻮاداران ﭘﺎدﺵﺎهﯽ ﻡﺸﺮوﻃﻪ اﺥﺘﻼف ﻡﻬﻢﺗﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎر
ﺵﺪ :اﺻﻼح ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ؟ ﺑﺎ ﺑﺮﺁﻡﺪن دوم ﺥﺮداد ﻡﺒﺎرزان درون ﻋﻤﻮﻡﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻳﺪ اﺻﻼﺣﺎت
دﻝﺨﻮش ﮐﺮدﻧﺪ و در ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺰ ﮔﺮوهﻬﺎی روزاﻓﺰوﻧﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻪ از ﻡﺨﺎﻝﻔﺖ ﻋﻤﻠﯽ
دﺳﺖ ﺑﺮدارﻧﺪ .اﻳﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ رﺳﻴﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﭘﺲ از ورﺵﮑﺴﺘﮕﯽ ﺁﺵﮑﺎر دوم ﺥﺮداد در
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﺑﺴﺖ ﻧﺸﻴﻨﯽ ﻡﺠﻠﺲ ،چﭙﮕﺮاﻳﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ هﺮ راﻩ ﺣﻠﯽ ﮐﻪ رژﻳﻢ را ﻧﻔﯽ ﮐﻨﺪ ﻡﺨﺎﻝﻔﺖ
ﻡﯽورزﻧﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺮﻡﺎﻳﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺥﻮد را ﭘﺎی دوم ﺥﺮداد ﻧﻬﺎدﻩاﻧﺪ ﺑﻘﺎي رژﻳﻢ اﺳﻼﻡﯽ را در
هﺮ ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻡﯽﺵﻤﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﺥﻮدﺵﺎن ــ ﺑﺎ اﺻﺮار هﻤﻴﺸﮕﯽ ﺑﻪ ﻗﺮار داﺵﺘﻦ در
ﻃﺮف ﻋﻮﺿﯽ ﺗﺎرﻳﺦ ــ ﺁﻳﻨﺪﻩای ﻧﺪارﻧﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺎ دراز ﮐﺮدن ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻡﺮدم و ﮐﺸﻮر ﻧﮕﺬارﻧﺪ
ﺑﺨﺘﯽ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ،اﮔﺮچﻪ در ﺻﻮرت اﺻﻼح ﺵﺪﻩ ﺁﻧﺎن ،دادﻩ ﺵﻮد.

در هﻤﻪ اﻳﻦ ﺳﺎﻝﻬﺎ و ﺑﻪ رﻏﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﮐﻠﯽ ﻧﻮﻡﻴﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻓﻀﺎی ﻧﻴﺮوهﺎی ﻡﺨﺎﻝﻒ ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎی
ﻡﻬﻤﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺁﺛﺎرش ﺑﻪ ﭘﻴﮑﺎر ﺑﺮای رهﺎﺋﯽ اﻳﺮان ﻡﺤﺪود ﻧﺨﻮاهﺪ ﻡﺎﻧﺪ و در ﺑﺎزﺳﺎزی
اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺰرگ ﺥﻮاهﺪ داﺵﺖ .از ﺣﺎﺵﻴﻪهﺎی ﻡﻬﺘﺎﺑﺰدﻩ چﭗ و راﺳﺖ ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﮐﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﺎرﻳﮏﺗﺮ ﻡﯽﺵﻮﻧﺪ ﮔﺬﺵﺘﻪ ،ﻡﻨﻈﺮﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﺎک دﮔﺮﮔﻮن ﺵﺪﻩ اﺳﺖ .ﺁن اﻧﺴﺎن ﻡﺮﻳﺨﯽ
ﮐﻪ ﺳﯽ ﺳﺎﻝﯽ ﭘﻴﺶ دورﺑﻴﻦ ﺥﻮد را ﺑﺎ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻧﺎﺥﻮﺵﺎﻳﻨﺪ از ﺗﻤﺎﺵﺎی اﻳﺮان ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ ،اﮔﺮ دوﺑﺎرﻩ
ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻨﮕﺮد از ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﺥﻮاهﺪ دﻳﺪ درﺵﮕﻔﺖ ﺥﻮاهﺪ اﻓﺘﺎد .ﺳﺨﻨﺎن ﺗﺎزﻩ و ﺳﺨﻨﮕﻮﻳﺎن ﺗﺎزﻩ
روزاﻓﺰوﻧﯽ ﺵﻨﻴﺪﻩ ،و ﺑﺎورهﺎﺋﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻧﺰدﻧﯽ ﻡﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ دور اﻓﮑﻨﺪﻩ ،ﻡﯽﺵﻮﻧﺪ .ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻳﺎ ﺑﺤﺚ
ﻏﺎﻝﺐ ﺳﻴﺎﺳﯽ ،هﻤﺎﻧﻨﺪی ﻓﺰاﻳﻨﺪﻩای ﺑﻪ ﻏﺮب ﺑﻮرژوا اﻡﭙﺮﻳﺎﻝﻴﺴﺖ ﻡﯽﻳﺎﺑﺪ .دﻡﮑﺮاﺳﯽ ﻝﻴﺒﺮال و
اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار و ﺟﻬﺎﻧﮕﺮاﺋﯽ ،هﻤﺮاﻩ ارزﺵﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﺮوای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﮔﻔﺘﻤﺎن روﺵﻨﻔﮑﺮی
ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﺑﺠﺎی اﺳﺘﺒﺪاد روﺵﻨﺮای ﺑﻪ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ رﺳﻴﺪﻩ و ﻡﺎرﮐﺴﻴﺴﻢ -ﻝﻨﻴﻨﻴﺴﻢ هﻤﺎﻧﮕﺎﻩ ورﺵﮑﺴﺘﻪ ،و
ﻡﻠﯽ -ﻡﺬهﺒﯽ ،و ﺳﻴﺎﺳﯽ -ﻡﺬهﺒﯽ هﻤﻴﺸﻪ ورﺵﮑﺴﺘﻪ ﻡﯽﻧﺸﻴﻨﺪ .ﻧﮕﺮش ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻪ اﻡﺮ ﺣﻴﺎﺗﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ،
ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻡﺎﻧﺪهﯽ و ﻳﮏ ﺳﻮﻳﻪ چﻴﺮﻩ ﻡﯽﺵﻮد .ﺳﺎزﻡﺎﻧﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺟﺪی )و ﻧﻪ ﮔﺮوﻩ ﺑﻨﺪیهﺎی
ﻡﻴﺎن ﺗﻬﯽ؛( و اﻧﺪﻳﺸﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﺠﺎی ﺵﻌﺎرهﺎی راﻳﮕﺎن ،ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﺖ هﻤﭽﻮن ﻡﻮﺿﻮع ﭘﺮﺳﺘﺶ
وﮐﻴﻨﻪ ،ﻡﻴﺪان ﻋﻤﻞ را ﻓﺮا ﻡﯽﮔﻴﺮﻧﺪ .در ﻡﻴﺎن ﻏﻮﻏﺎی ﺳﻨﮕﺮ ﮔﺮﻓﺘﮕﺎن ﮔﺬﺵﺘﻪهﺎی ﻧﺎﺑﻮد ،ﻧﻴﺮوهﺎی
ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﺮان ﺑﻴﺴﺖ و ﺵﺶ ﺳﺎل ﮔﺬﺵﺘﻪ را ﺑﻪ ﻳﮏ دورﻩ ﺑﺎزﺁﻡﻮزی ﺗﺎرﻳﺦ هﻤﺮوزﮔﺎر و
ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻓﺮهﻨﮓ و ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻳﺮان و ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ ﭘﺎرادﻳﻤﻬﺎ درﺁوردﻧﺪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺠﯽ ﮐﻪ اﻡﺮوز در
ﺳﺮاﺳﺮ اﻳﺮان ﺑﺎزﺗﺎب ﻡﯽﻳﺎﺑﺪ .اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﭙﺮﺳﺪ دﺳﺘﺎوردهﺎی اﻳﻦ ﭘﺮﺗﺎب ﺵﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﮐﻪ ﻧﻴﻤﯽ
از هﺴﺘﯽﺵﺎن را در اﻳﺮان ﻡﯽزﻳﻨﺪ چﻪ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ از هﻤﻪ ﻡﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﺥﻮد را در
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﮔﻔﺘﻤﺎن و ﭘﺎرادﻳﻤﻬﺎ در ﺥﻮد اﻳﺮان ﺑﻴﺎﺑﺪ.
***
ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻡﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﺮون و درون ﺑﺮ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻓﺮاز و ﻧﺸﻴﺐهﺎ داﺵﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻡﺎﻧﻬﺎ ﺵﮑﺎف
ﺑﺰرﮔﯽ ،چﻪ در اﺣﺴﺎس و چﻪ در ﺗﺼﻮر ،وﻳﮋﮔﯽ ﺁن ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ .ﺑﻴﺮوﻧﻴﺎن ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ هﺮچﻪ از
ﻡﺮدﻡﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎن هﺮ روزی رژﻳﻢاﻧﺪ دورﺗﺮ ﻡﯽاﻓﺘﺎدﻧﺪ ،هﺮ چﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﺁﻧﺎن را ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻡﯽﺁوردﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻡﻌﻨﯽ ﮐﻪ در ﻳﮏ ﻓﺮاﻓﮑﻨﯽ ،ﻧﻈﺮ ﺥﻮد را ﻧﻈﺮ ﻡﺮدم در اﻳﺮان
ﻡﯽﺵﻤﺮدﻧﺪ .در درون ﻧﻴﺰ ﻡﺮدم ﺁﻧﻬﺎ را ﻡﻼﻡﺖ ﻡﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺘﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎهﻢ ﺑﻨﺸﻴﻨﻨﺪ چﻪ رﺳﺪ
ﮐﻪ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ دوران ﺑﺴﺎزوﺑﻔﺮوﺵﯽ و اﺻﻼﺣﺎت ﺑﯽ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ،در زﻡﺎﻧﻬﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻡﺎﻧﻬﺎی
ﻡﺒﺎرز ،ﺑﻴﺸﺘﺮ در اروﭘﺎ ،ﺑﻬﺮ در ﻡﯽزدﻧﺪ ﮐﻪ راهﯽ ﺑﻪ درون ﺑﺠﻮﻳﻨﺪ ﻡﺒﺎرزان دروﻧﻤﺮز ،ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺟﻨﮓ و ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮدهﺎی اﻳﻨﺠﺎ و ﺁﻧﺠﺎ و ﻧﻮﻳﺪ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ )ﭘﺲ از ﺁن( ﺥﺮﺳﻨﺪ ﻡﯽﺑﻮدﻧﺪ و هﻤﻪ
اﻧﺮژﻳﻬﺎ ﮐﻪ ﺻﺮف و ﺥﻮﻧﻬﺎ ﮐﻪ رﻳﺨﺘﻪ ﺵﺪ از ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ دو ﺳﺮ ﭘﻴﮑﺎر ﺑﺮﻧﻴﺎﻡﺪ .اﻡﺎ ﭘﻴﺎم ﻋﺮﻓﻴﮕﺮاﺋﯽ
)ﺳﮑﻮﻻرﻳﺴﻢ( ﺑﺠﺎی ﻓﻘﻪ ﭘﻮﻳﺎ و روﺵﻨﻔﮑﺮی اﺳﻼﻡﯽ؛ و دﻡﮑﺮاﺳﯽ ﻝﻴﺒﺮال ﺑﺠﺎی ﻡﻠﯽ -ﻡﺬهﺒﯽ؛ و
اﺳﺘﺮاﺗﮋی رهﺎﺋﯽ )ﺑﺮاﻧﺪازی ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﻡﺴﺎﻝﻤﺖ ﺁﻡﻴﺰ ﺗﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ( ﺑﺠﺎی اﺻﻼﺣﺎت ﮐﻪ از
ﺑﻴﺮون ﺑﻪ درون ﻡﯽرﺳﻴﺪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺥﻮد را ﻡﯽﺑﺨﺸﻴﺪ .ﺁدم ﮐﺸﯽهﺎی زﻧﺠﻴﺮﻩای چﺸﻤﺎن ﺑﺴﻴﺎری
را ﮔﺸﻮد .ﺑﺎ اﻳﻨﻬﻤﻪ ﺑﯽ ﻡﻴﻠﯽ ﻋﻤﻮﻡﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻳﺪن ﮐﺎﻡﻞ از ﻧﻈﻢ ﻡﻮﺟﻮد و ﺟﻬﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺎﻡﻌﻠﻮم ،ﺟﺎﻡﻌﻪ
ﺳﻴﺎﺳﯽ را از راﻩ ﺣﻞهﺎی رادﻳﮑﺎلﺗﺮ ﻡﺒﺎرزان ﺑﻴﺮون ﺑﺮی ﻡﯽﮐﺮد .دو ﺳﻪ ﺳﺎﻝﻪ اول رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮری ﺥﺎﺗﻤﯽ ــ ﺑﺎ ﺑﺮﻡﻼ ﮐﺮدن ﻧﻘﺶ ﺣﮑﻮﻡﺖ در ﺗﺮورهﺎ و ﭘﺮدﻩ دریهﺎی روزﻧﺎﻡﻪهﺎ در
اﻧﻔﺠﺎر ﻳﮏ دورﻩ ﮐﻮﺗﺎﻩ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ﻡﻄﺒﻮﻋﺎت ﺁزاد اﻧﺪﻳﺶ ــ ﺗﮑﺎﻧﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﺳﻴﺎﺳﯽ داد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ اﻧﺠﺎﻡﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎورد دوم ﺥﺮداد ﺑﻮد و ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ را ﺳﺮاﺳﺮ ﺑﺮ درون
ﮔﺬاﺵﺖ .دﻳﮕﺮ ﺗﻨﺪروﺗﺮﻳﻦ ﻡﺒﺎرزان ﺗﺒﻌﻴﺪی ﻧﻴﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﺁن دﻳﺪﻧﺪ ﮐﻪ هﻤﻪ ﻧﻴﺮوی ﺥﻮد را ﭘﺸﺖ ﺁن
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﻡﺎ ﺟﻨﺒﺶ داﻧﺸﺠﻮﺋﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻡﺎﻧﺪ و و از اﻧﻘﻼب ﻡﺨﻤﻠﻴﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﻳﺶ را ﻡﯽداد
ﺑﺮﻧﻴﺎﻡﺪ .ﻡﺮدم هﻤﭽﻨﺎن ﺗﺮﺳﺎن از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر رهﺒﺮی ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رای
ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان را ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺗﻤﺎﺵﺎﮔﺮ ﺿﺮﺑﺎت ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ ﺵﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻓﺮود ﺁﻡﺪ و دوم
ﺥﺮدادﻳﺎن ﮐﻪ هﻤﻪ چﻴﺰ ﺥﻮد را از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن داﺵﺘﻨﺪ از ﭘﺸﺖ و رو ﺑﻪ ﺁن ﺟﻨﺒﺶ ﺥﻨﺠﺮ
زدﻧﺪ.
از دﻳﺪﮔﺎﻩ ﻡﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ،دوم ﺥﺮداد ﺟﺎﺋﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دارد ــ اﮔﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﻴﺮﻳﻢ
ﮐﻪ هﻤﻪ ﻡﺴﺌﻠﻪ ﻡﺒﺎرزﻩ ﮐﺸﺎﻧﺪن ﺗﻮدﻩ ﻡﺮدم ،ﻓﻌﺎلﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺁن ،ﺑﻪ ﻡﻴﺪان اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻡﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ رهﺎ ﺵﺪن از رژﻳﻢ ﺑﻴﻨﺪﻳﺸﻨﺪ و هﺮ راﻩ ﺣﻞ دﻳﮕﺮ را رد ﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺎ هﻨﮕﺎﻡﯽ
ﮐﻪ ﻡﺮدم ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻊ ﺥﻮد و اﺻﻼح ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻡﻴﺪی داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ ﻳﺎ از ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺁن ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑﺘﺮﺳﻨﺪ ﻳﺎ از ﺁﻳﻨﺪﻩ ﻧﺎ ﻡﻌﻠﻮم ﺑﻪ اﮐﻨﻮن ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﭘﻨﺎﻩ ﺑﺮﻧﺪ ﻡﺒﺎرزﻩ هﻤﺎن ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﭘﺎﻧﺰدﻩ ﺑﻴﺴﺖ
ﺳﺎﻝﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻳﻢ :ﮔﺮوهﻬﺎﺋﯽ از ﺥﻮد ﮔﺬﺵﺘﻪ و ﺳﺮﺳﭙﺮدﻩ ﮐﻪ در ﺣﻮزﻩهﺎی
اﺥﺘﺼﺎﺻﯽ ﺥﻮد درﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻮدﻩ ﺗﻤﺎﺵﺎﮔﺮان ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎ ﺑﺎ دﺵﻤﻨﯽ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻡﯽﺟﻨﮕﻨﺪ .دوم ﺥﺮداد از
اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺰ ﻻزم ﻡﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ رژﻳﻢ اﺳﻼﻡﯽ را ﺑﺮای اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺸﺎن دهﺪ .ﺗﻮدﻩهﺎی
ﻡﺮدم ﺗﺸﻨﻪ هﺮ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮد ،ﭘﻴﺎﭘﯽ از اﺻﻼﺣﮕﺮان ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻦاﻝﻤﻠﻠﯽ
هﻤﻪ هﻤﮑﺎری ﺑﻮد ،ﺣﺘﺎ ﻡﺒﺎرزان ﺑﻴﺮون درﺑﺮاﺑﺮ راﻳﻬﺎی ﺑﻴﺴﺖ و چﻨﺪ ﻡﻴﻠﻴﻮﻧﯽ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ از اﻧﺘﻈﺎر
ﮐﺸﻴﺪن ﻡﯽﺑﻮدﻧﺪ .هﺸﻴﺎرﺗﺮﻳﻨﺸﺎن از دوم ﺥﺮداد اﺳﺘﻔﺎدﻩ اﺑﺰاری ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﻡﻌﻨﯽ ﮐﻪ درﭘﯽ

ﺑﻬﺮﻩﺑﺮداری از ﺗﻀﺎدهﺎی درون رژﻳﻢ و ﺁزادی ﻧﺴﺒﯽ وﻝﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻡﻼﺣﻈﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﺑﺮﺁﻡﺪﻧﺪ؛ ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎلﺗﺮﻳﻨﺸﺎن زاﺋﺪﻩهﺎی ﺑﻴﺮوﻧﯽ دوم ﺥﺮداد ﺵﺪﻧﺪ .ﺑﻪ دوم ﺥﺮداد اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ دادﻩ
ﺵﺪ ﮐﻪ دورﻩ ﺥﻮد را ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻃﯽ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ از دوﻡﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ،وﺑﺎزهﻢ ﻡﻴﻠﻴﻮﻧﻬﺎ
رای ،و در ﺣﺎﻝﯽ ﮐﻪ ﻡﺮدم ﻡﺠﻠﺲ را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ دادﻩ ﺑﻮدﻧﺪ دﻳﮕﺮ هﻴﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺵﺪ ﺁورد ﮐﻪ
ﺟﻨﺒﺶ اﺻﻼﺣﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺬاﺵﺘﻪ ﺵﺪﻩ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺵﮑﺴﺖ ﺥﻮرد از ﺁﻧﺠﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻡﺮدم ﻧﻴﻤﻪﮐﺎرﻩ
رهﺎﻳﺶ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺿﺪ اﻧﻘﻼب ﮐﺎرﺵﮑﻨﯽ ﮐﺮد.
چﻨﺎن ﺵﺪ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺵﻮراهﺎ رای دهﻨﺪﮔﺎن در ﺥﺎﻧﻪهﺎﺵﺎن ﻡﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺴﺖﻧﺸﻴﻨﯽ
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﻡﺠﻠﺲ از ﻳﮏ ﻡﻴﻬﻤﺎﻧﯽ ﺥﺼﻮﺻﯽ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن در ﻡﺤﻞ ﮐﺎر ﺥﻮد ﻓﺮاﺗﺮ ﻧﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از
ﺁن در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻡﺠﻠﺲ ﺑﺎز ﻡﺮدم ﺑﺎ ﭘﺎهﺎﻳﺸﺎن رای دادﻧﺪ ﮐﺴﯽ ﮔﻠﻪای از ﺵﻬﻴﺪان زﻧﺪﻩ و ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺎن
ﺗﺮور ﻡﻘﺪس ﺥﻮدﺳﺎﺥﺘﻪﺵﺎن ﺑﺮ ﺻﻨﺪﻝﯽهﺎی چﺮﺥﺪار ﻧﻴﺰ ﻧﺸﻨﻴﺪ .ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺗﺮﻳﻦ دﻧﺒﺎﻝﻪهﺎی دوم ﺥﺮداد
در ﺑﻴﺮون ﻧﻴﺰ ﻧﺎچﺎر ﺵﺪﻧﺪ ﺵﮑﺴﺖ اﺻﻼﺣﺎت را از ﻃﺒﻴﻌﺖ رژﻳﻢ و ﻧﺎﺵﺎﻳﺴﺘﮕﯽ ﺥﻮد اﺻﻼﺣﮕﺮان
ﺑﺸﻤﺮﻧﺪ .اﻡﺎ از هﻴﭻ ﮐﺪام ﺟﺰ ﺁﻧﭽﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮﻧﻤﯽﺁﻡﺪ و ﻡﺮدم ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ چﺸﻢ ﺥﻮد ﻡﯽدﻳﺪﻧﺪ .ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن
اﺻﻼﺣﺎت ﮐﻪ ﻳﮏ چﺮﺥﺸﮕﺎﻩ ﺗﺎرﻳﺨﯽ در ﻡﺒﺎرزﻩ ﺑﺎ رژﻳﻢ اﺳﻼﻡﯽ اﺳﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﻄﻮر ﻗﻄﻊ ﻡﯽﺗﻮان
ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻡﺮدم اﻡﻴﺪی ﺑﻪ اﻳﻦ رژﻳﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ از ﺁن ﻡﯽﺗﺮﺳﻨﺪ .ﻡﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ چﻪ ﺗﻔﺎوت
دارد؟ وﻝﯽ ﺗﺎ دوم ﺥﺮداد ،هﻢ ﺑﻴﻢ ﺑﻮد و هﻢ اﻡﻴﺪ .ﻡﺎ هﺮ چﻪ هﻢ ﻧﺨﻮاهﻴﻢ ﻡﯽﺑﺎﻳﺪ ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﻢ ﮐﻪ ﺵﺶ
ﺳﺎﻝﯽ ﻋﻤﻮم ﻻﻳﻪهﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻳﺮان ﺁﻡﺎدﻩ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ،هﺮچﻨﺪ ﺑﺮﺿﺪ اﻡﻴﺪ ،ﺑﻪ دﮔﺮﮔﺸﺖ ﺁرام رژﻳﻢ
و اﺻﻼح ﺁن از درون و ﺑﺪﺳﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﮏ ﺁب ﺵﺴﺘﻪﺗﺮ ﺁن اﻡﻴﺪوار ﺑﺎﺵﻨﺪ .هﻤﻪ اﺳﺘﺪﻻﻝﻬﺎی
ﻡﺨﺎﻝﻔﺎن ﺑﻴﺮون درﺑﺮاﺑﺮ اﻳﻦ ﮔﺮاﻳﺶ ﻋﻤﻮﻡﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺥﻄﺮ ،ﻧﺎﺵﻨﻴﺪﻩ ﻡﯽﻡﺎﻧﺪ .ﺗﺎ دوم
ﺥﺮداد ﺥﻮدش را چﻨﻴﻦ ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﻧﮑﺮد ﻡﺨﺎﻝﻔﺘﻬﺎی ﺑﻴﺮون ﺑﻪ ﻡﺨﺎﻝﻒ ﺥﻮاﻧﯽ ﮔﺮوهﯽ ﮐﻪ دﺳﺘﯽ از
دور ﺑﺮ ﺁﺗﺶ دارﻧﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻡﯽﺵﺪ.
اﻡﺮوز ﺟﺰ ﺑﺮاﻧﺪازی ،ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ،ﮐﻨﺎر رﻓﺘﻦ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ ،چﺎرﻩای ﺑﺮای رهﺎﺋﯽ از اﻳﻦ
ﺳﺎﺥﺘﺎر ﻗﺪرت و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ )هﺮ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻡﯽﺥﻮاهﻨﺪ ﺑﮑﺎر ﺑﺮﻧﺪ ،ﻡﻨﻈﻮر ﺁن
اﺳﺖ ﮐﻪ چﻴﺰ دﻳﮕﺮ و ﺑﻬﺘﺮی ،و ﻧﻪ از درون ﺥﻮدش ،ﺑﺠﺎی ﺁن ﺑﻴﺎﻳﺪ (.ﺁﻧﭽﻪ از ﻡﺒﺎرزﻩ در اﻳﺮان
ﻡﻴﺴﺮ ﺑﺎﺵﺪ از اﻳﻦ ﭘﺲ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ﺥﻮاهﺪ ﺑﻮد و در ﺑﻴﺮون ﺻﺪاهﺎﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و ﺳﺎزش ﻓﺮا
ﻡﯽﺥﻮاﻧﻨﺪ هﺮچﻪ ﺥﺎﻡﻮشﺗﺮ ﺥﻮاهﻨﺪ ﺵﺪ .ﺁﻧﻬﺎ ﮐﻪ در ﻡﻴﺎن ﻡﺨﺎﻝﻔﺎن ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ رژﻳﻢ را دﻧﺒﺎل
ﻡﯽﮐﺮدﻧﺪ ﻃﺒﻌﺎ دﻝﮕﺮﻡﯽ و هﻤﺮاهﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻳﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دورﻩ ﺗﺎزﻩ ﻡﺠﻠﺲ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی و
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺑﻴﺮون دﺳﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺎ ﺁن هﻨﮕﺎم ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺸﺘﺮ در زﻡﻴﻨﻪ ﻓﺮهﻨﮓ
ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻡﯽﺑﻮد .اﻧﺪﻳﺸﻨﺪﮔﺎن و روﺵﻨﻔﮑﺮان در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ دﻳﺮﺗﺮ از ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﺮوﻧﻴﺎن
ﻡﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺥﻮد را از ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﯽ و ﻓﻀﺎی ﻓﺮهﻨﮕﯽ ﺁﺵﻨﺎی ﺥﻮﻳﺶ ﺁزاد ﮐﻨﻨﺪ و هﻮای ﺗﺎزﻩای ﮐﻪ
از دوردﺳﺖ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺑﻪ اﻳﺮان ﻡﯽرﺳﻴﺪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﻡﯽﺑﻮد .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﯽﺵﮑﻮﻩ اﺻﻼﺣﺎت،
ﻧﻔﻮذ ﺑﻴﺮون ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن درون در اﺳﺘﺮاﺗﮋی هﻢ ﻧﻤﻮدار ﺵﺪﻩ اﺳﺖ .ﻧﮕﺎهﻬﺎ ﺑﺴﻮی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ
ﻡﯽﮔﺮدد ﮐﻪ از ﺁﻏﺎز ﻡﯽﮔﻔﺘﻨﺪ رژﻳﻢ اﺻﻼح ﭘﺬﻳﺮ ﻧﻴﺴﺖ و دوم ﺥﺮداد را ﻡﯽﺑﺎﻳﺪ ﺻﺮﻓﺎ رﺥﻨﻪای
در ﺑﺪﻧﻪ رژﻳﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد و از ﺁن ﺗﺎ ﻡﯽﺗﻮان ﺑﻬﺮﻩ ﮔﺮﻓﺖ؛ وﻝﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﻡﺸﮑﻞ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ
ﺑﺮداﺵﺘﻦ اﻳﻦ ﺣﮑﻮﻡﺖ و ﺟﻬﺎنﺑﻴﻨﯽ از ﺳﺮ راﻩ دﻡﮑﺮاﺳﯽ در اﻳﺮان اﺳﺖ.
ﺟﻨﺒﺶ ﻡﻠﯽ هﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ،ﺟﻨﺒﺸﯽ از درون ،و ﻓﺮاﺥﻮاﻧﯽ ﺥﻄﺎب ﺑﻪ هﻤﻪ و ﻧﻪ ﮔﺮاﻳﺸﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﻡﻌﻴﻦ ،ﮐﻪ ﻡﯽرود ﻓﻀﺎی ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻡﺨﺎﻝﻒ را در ﺑﻴﺮون و درون ﮔﺎﻝﻮاﻧﻴﺰﻩ ﮐﻨﺪ ،از اﻳﻦ
هﻤﮕﺮاﺋﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ ﺑﺮﺥﺎﺳﺘﻪ اﺳﺖ :ﻳﮏ ،ﻡﺎ چﺎرﻩای ﻧﺪارﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ )ﺁﻝﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ( اﻳﻦ
رژﻳﻢ ﭘﻴﮑﺎر ﮐﻨﻴﻢ؛ دو ،ﻡﺎ ﺑﻪ ﻡﻌﻨﯽ هﻤﻪ ﻡﺎﺳﺖ وهﻴﭻ اﻳﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ هﻴﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺣﺬف ﮐﺮد،
چﻪ در ﻡﺮﺣﻠﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻳﮏ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺁزاد و هﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ ﭘﺲ از ﺁن و چﻪ ﺵﺮﮐﺖ در
ﺁن اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و هﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ؛ ﺳﻪ ،ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ اﻳﻦ رژﻳﻢ ﻳﮏ اﺳﻼم دﻳﮕﺮ ،ﻳﮏ دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری دﻳﮕﺮ ﺑﻬﺮ
ﻧﺎم ﺟﻤﻬﻮری ﻳﺎ ﭘﺎدﺵﺎهﯽ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺑﻮد؛ چﻬﺎر ،ﺑﺴﺘﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻳﺮان از اﻳﻦ ﭘﺲ ﺟﺰ اﻋﻼﻡﻴﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻧﻴﺴﺖ ،ﺑﺮ ﺁن ﻡﯽﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﺥﺖ و ﭘﻴﺸﺘﺮ رﻓﺖ وﻝﯽ از ﺁن دور ﻧﻤﯽﺗﻮان اﻓﺘﺎد .ﻡﻌﻨﺎی
واﻗﻌﯽ ﻓﺮاﺥﻮان اﻳﻨﻬﺎﺳﺖ و ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ از اﻳﻨﮑﻪ چﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺁن ﺑﭙﻴﻮﻧﺪﻧﺪ ﻳﺎ در ﺑﺮاﺑﺮش ﺑﺎﻳﺴﺘﻨﺪ
ﺗﮑﺎﻧﯽ را ﮐﻪ دهﻪهﺎ ﻡﻨﺘﻈﺮش ﺑﻮدﻳﻢ ﺑﻪ ﭘﻴﮑﺮﻩ ﺳﻴﺎﺳﯽ اﻳﺮان دادﻩ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﻮدﻩ ﻝﺨﺖ ﻓﺴﺮدﻩ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ از اﻧﻔﺠﺎرهﺎی دﻳﻮاﻧﻪوار ﮔﺎهﮕﺎهﯽ ﺑﺮ ﺁﻡﺪﻩ اﺳﺖ و دﺵﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﺵﻌﻮر و ﻋﻘﻞ ﺳﻠﻴﻢ را ﺗﺎ ﻡﺎﻳﻪ
ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی ﺑﺎﻻﺑﺮدﻩ اﺳﺖ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻡﯽﺵﻮد ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺮاﻡﻮﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﻨﺪی دﮔﺮﮔﻮن ﻡﯽﭘﺬﻳﺮد ﺑﻨﮕﺮد.
اﻳﻦ ﺗﻮدﻩ ﻡﺮدﻡﯽ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺥﻮدﺵﺎن ﺑﺮاﻳﺸﺎن اهﻤﻴﺖ داﺵﺖ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮ ﻡﯽﺵﻮﻧﺪ هﺮﮐﺪام از "ﺥﻮد" ﻧﻪ
چﻨﺪان ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎﻳﺸﺎن ،ﺑﻴﺮون ﺁﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﻡﻨﻈﺮﻩ ﮐﻠﯽﺗﺮ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ ﮐﻪ از ﺥﻮدهﺎی دﻳﮕﺮ ﭘﺮﺵﺪﻩ اﺳﺖ .و
ﻡﯽﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺎﻡﻮزﻧﺪ ﮐﻪ ﺁﻧﺎن را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺁورﻧﺪ و ﺟﻬﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﺎم ﺥﻮدﺵﺎن ﻧﺨﻮاهﺪ ﮔﺸﺖ؛ و در
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﻼوﻩ ﺑﺮ روﻳﺎروﺋﯽ و ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺋﯽ اﺻﻮﻝﯽ هﻨﺮهﺎﺋﯽ ﻡﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزش  compromiseو
هﻤﺮاﺋﯽ  consensusﻧﻴﺰ هﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺥﻴﺮﻋﻤﻮﻡﯽ ﺥﺪﻡﺖ ﺥﻮاهﺪ ﮐﺮد .ﻡﺎ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ ﻳﮏ
هﻤﮕﺮاﺋﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻃﻴﻒ ﺁزادﻳﺨﻮاﻩ را درﺑﺮ ﻡﯽﮔﻴﺮد رﺳﻴﺪﻩاﻳﻢ و ﻡﯽﺗﻮاﻧﻴﻢ از ﻳﮏ ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻠﯽ
ﻡﺨﺎﻝﻒ ﺳﺨﻦ ﺑﮕﻮﺋﻴﻢ ﮐﻪ درون و ﺑﻴﺮون ﻧﻤﯽﺵﻨﺎﺳﺪ .هﺮدو ﺳﻮی ﻃﻴﻒ ،ﻡﺸﮑﻼت و ﻡﺤﺪودﻳﺘﻬﺎی

ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﻡﯽﻓﻬﻤﻨﺪ .در درون ﺑﻪ ﺁزادی و ﺁﺵﮑﺎری ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ؛ در ﺑﻴﺮون ﺑﻪ اﺣﺘﻴﺎط و
ﭘﻮﺵﻴﺪﮔﯽ.
***
اﻳﻦ هﻤﮕﺮاﺋﯽ ﺗﺎزﻩ ﺑﺎ ﻳﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﻳﻦ ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎی ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺥﺎرﺟﯽ رژﻳﻢ هﻤﺰﻡﺎن ﺵﺪﻩ اﺳﺖ.
ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺥﻠﻞ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻼح اﺗﻤﯽ ﺑﻪ روﻳﺎروﺋﯽ ﺥﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﺑﺎ
اﻡﺮﻳﮑﺎ اﻧﺠﺎﻡﻴﺪﻩ اﺳﺖ .ﻳﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ دﺳﺖ ﺑﺮﺥﻮاهﺪ داﺵﺖ و ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺑﺮ راﻩ ﻝﻴﺒﯽ
ﺥﻮاهﺪ رﻓﺖ ،ﻳﺎ هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎری و وﻗﺖ ﮐﺸﯽ و ﺳﺎﺥﺘﻦ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ ﺥﻮاهﺪ ﭘﺮداﺥﺖ و ﺥﻮد
و ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺥﻄﺮ ﺥﻮاهﺪ اﻧﺪاﺥﺖ .ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ از اﻳﻦ دﺳﺖ ﮐﻪ داﺵﺘﻦ ﺑﻤﺐ ﺣﻖ اﻳﺮان اﺳﺖ و چﺮا
دﻳﮕﺮان داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﻨﺪ و اﻳﺮان ﻧﺪاﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ )ﻝﻴﺒﯽ ﻧﻴﺰ هﻤﻴﻦ را ﻡﯽﮔﻔﺖ( ﻡﻮﺿﻮع را ﺳﺎدﻩ ﻡﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺨﺴﺖ ،ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ،اﻳﺮان ﻧﻴﺴﺖ و ﻡﺮدم اﻳﺮان ﺣﮑﻮﻡﺘﯽ ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ را ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﯽ ﮐﻨﺪ و ﻡﻨﺎﻓﻊ
ﺁﻧﻬﺎ را درﻧﻈﺮ ﮔﻴﺮد ﻧﺪارﻧﺪ .دوم ،اﻳﺮان اوﻝﻮﻳﺘﻬﺎی ﻡﻬﻢﺗﺮی دارد ،ﮐﻤﺘﺮﻳﻨﺶ ﭘﺎﻳﺎن دادن ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪﻩ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺥﻴﺎﺑﺎﻧﯽ .ﺳﻮم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ دﻳﮕﺮان ﻧﻴﺴﺖ ،ﺣﺘﺎ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن در وﺿﻊ ﮐﻨﻮﻧﯽاش ﻧﻴﺴﺖ
ﮐﻪ چﻨﺎن ﻡﻘﺎﻳﺴﻪای ﻡﻌﻨﯽ داﺵﺘﻪ ﺑﺎﺵﺪ .ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﻡﺎﻧﻨﺪ ﻝﻴﺒﯽ ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﻋﺎﻗﻞ ﺵﺪن و ﻋﺮاق
ﺻﺪام ﺣﺴﻴﻦ اﺳﺖ) .ﻡﻌﻤﺮ ﻗﺬاﻓﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در زﻡﻴﻨﻪ روﻳﮕﺮداﻧﯽ از ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ و ﺗﺮورﻳﺴﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ در
ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﻋﺮﺑﯽ و اﻓﺮﻳﻘﺎﺋﯽ ﺥﻮد ﻧﻴﺰ چﺮﺥﺸﻬﺎی  180درﺟﻪ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ (.اﻳﻦ دﻝﻴﻞ ﺗﺮاﺵﯽهﺎ چﻪ
از روی ﻳﮏ ﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻝﻴﺴﻢ ﮔﻤﺮاﻩ ﺑﺎﺵﺪ چﻪ ﺑﺮای ﺁﺳﺎن ﮐﺮدن ﮐﺎر رژﻳﻢ ،ﻡﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻡﺤﺎﻓﻠﯽ را
ﺥﻮش ﺑﻴﺎﻳﺪ وﻝﯽ در ﻡﺤﺎﻓﻠﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﯽﻡﻌﻨﯽ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻡﺤﺎﻓﻞ دوﻡﯽ را ﻡﯽﺑﺎﻳﺪ ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺖ ،ﺑﺎ
ﻋﺮاق و ﺑﯽ ﻋﺮاق .اﻡﺮﻳﮑﺎﺋﻴﺎن و اﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎن ﺑﻪ دﻻﺋﻞ ﻡﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺥﻮدﺵﺎن ﺑﻪ هﻴﭻ روی ﻳﮏ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ ﻡﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺑﻤﺐ اﺗﻤﯽ را ﺑﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺮورﻳﺴﺘﯽ ﺁن و دﺵﻤﻨﯽ دﻳﻮاﻧﻪ وار
و ﻧﺎﻡﺮﺑﻮﻃﺶ ــ ﻧﺎﻡﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻡﻨﺎﻓﻊ ﻡﻠﯽ اﻳﺮان ــ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﺨﻮاهﻨﺪ ﮐﺮد .چﺎﻧﻪ زدنهﺎی رژﻳﻢ
اروﭘﺎﺋﻴﺎن را ﻧﻴﺰ دﻳﮕﺮ ﻡﺘﻘﺎﻋﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .هﻴﭻ ﮐﺲ ﺗﺮدﻳﺪ ﻧﺪارد ﮐﻪ رهﺒﺮی اﺳﻼﻡﯽ از ﺳﻼح اﺗﻤﯽ
ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻧﺨﻮاهﺪ ﺁﻡﺪ.
ﻧﻴﺮوهﺎی ﻡﺨﺎﻝﻒ اﻡﮑﺎﻧﺎت ﻡﺤﺪودی در دور ﮐﺮدن ﺥﻄﺮ از اﻳﺮان دارﻧﺪ و اﮔﺮ ﺑﺪﺗﺮﻳﻦ
اﺣﺘﻤﺎﻻت ﭘﻴﺶ ﺁﻳﺪ ﻡﯽﺑﺎﻳﺪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ ﺁﺳﻴﺒﻬﺎ ﺁﻡﺎدﻩ ﺑﺎﺵﻨﺪ .ﻓﺮاﺥﻮان ﻡﻠﯽ هﻤﻪ ﭘﺮﺳﯽ
ﻡﻘﺪﻡﻪای ﺑﺮای چﻨﺎن ﺁﻡﺎدﮔﯽ ﻧﻴﺰ هﺴﺖ .هﻤﮕﺮاﺋﯽ اﻡﺮوز ﻧﻴﺮوهﺎی ﺁزادﻳﺨﻮاﻩ ﺑﻪ ﺁﺳﺎﻧﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی
ﻡﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺵﺮاﻳﻂ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،زﻡﻴﻨﻪ هﻤﮑﺎریهﺎ و چﺎرﻩ ﺟﻮﺋﯽهﺎی ﻡﺸﺘﺮک را ﻓﺮاهﻢ ﺁورد ﮐﻪ در
چﻨﺎن ﻝﺤﻈﺎت ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺣﻴﺎﺗﯽ اﺳﺖ" .ﭘﺲ از ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻡﯽ چﻪ؟" ﭘﺮﺳﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ هﻴﭽﮕﺎﻩ
زود ﻧﺒﻮدﻩ اﺳﺖ و اﮐﻨﻮن ﺵﺎﻳﺪ زﻡﺎﻧﺶ هﻢ رﺳﻴﺪﻩ ﺑﺎﺵﺪ .ﻓﺮاﺥﻮان ،ﭘﺎﺳﺦ روﺵﻨﯽ ﺑﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﻡﯽدهﺪ ﮐﻪ چﮕﻮﻧﻪ و ﺑﺎ چﻪ ﺗﻬﻴﻪهﺎﺋﯽ ﻡﯽﺑﺎﻳﺪ از چﻨﺎن ﻡﺮﺣﻠﻪای ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﺁﺳﻴﺐ ﺑﺪر ﺁﻡﺪ؟ ﻡﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻳﮏ دوﺟﻴﻦ رژﻳﻢ اﺳﺘﺒﺪادی را از ﺵﻴﻠﯽ و ﻧﻴﮑﺎراﮔﻮا ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻓﺮﻳﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ و اروﭘﺎی
ﺥﺎوری دارﻳﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻝﻴﻞ چﻨﺎن هﻤﮕﺮاﺋﯽ و ﺁﻡﺎدﮔﯽ درﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ هﺮﮐﺲ ﻡﯽﺥﻮاﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ
وﻳﺮاﻧﯽ و ﺑﯽ ﺥﻮﻧﺮﻳﺰی ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺵﺪﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ هﺮاس اﻧﮕﻴﺰ ﻋﺮاق را ﻧﻴﺰ دارﻳﻢ ﮐﻪ ﺗﺮور و
ﭘﺮهﻴﺐ )ﺵﺒﺢ( ﺟﻨﮓ داﺥﻠﯽ ،ﺥﻼء ﺳﻴﺎﺳﯽ را ﭘﺮﮐﺮدﻩ اﺳﺖ .اﮔﺮ زﻡﺎن ﻧﻴﺮوهﺎی ﺳﻴﺎﺳﯽ
ﺁزادﻳﺨﻮاﻩ اﻳﺮان ﺑﺮﺳﺪ ــ ﮐﻪ ﺑﻬﺮ ﺻﻮرت ﺥﻮاهﺪ رﺳﻴﺪ ــ دورﻧﻤﺎی ﻡﺎ روﺵﻦﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻡﯽﺁﻳﺪ.
ﻳﮏ ﺟﺮﻳﺎن اﺻﻠﯽ دﻡﮑﺮاتﻡﻨﺶ ﭘﺪﻳﺪار ﺵﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ دارد ﻡﺸﮑﻞ ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺥﻼﻗﯽ ﺥﻮد را
ﻡﯽﮔﺸﺎﻳﺪ و دﻳﻮارهﺎی رواﻧﺸﺎﺳﯽ و ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻡﻴﺎن ﺥﻮد را ﺥﺸﺖ ﺥﺸﺖ ،ﻡﺎﻧﻨﺪ داﺳﺘﺎن ﺗﺸﻨﻪ و
دﻳﻮار و ﺟﻮی ﻡﺜﻨﻮی ،ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻡﯽﮐﻨﺪ.
www.d-homayoun.info

