ﺑﺤﺮان ﻧﻬﺎﺋﯽ
دارﻳﻮش هﻤﺎﻳﻮن
در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪهﺎﺋﯽ ﭘﺮ ﻣﻌﻨﯽ از ورود در ﺑﺤﺮان ﻧﻬﺎﺋﯽ را ﻣﯽﺗﻮان دﻳﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﺤﺮان ﻧﻬﺎﺋﯽ هﻤﺎن
ﺁﻏﺎز ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺗﺮ اﺳﺖ .ﺁﻏﺎز ﭘﺎﻳﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زودﺗﺮ ﻳﺎ دﻳﺮﺗﺮ ﺑﻪ "ﭘﺎﻳﺎن" ﺑﺮﺳﺪ وﻟﯽ ﻓﺮاﻳﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ دﻳﮕﺮ ﺗﻮﻗﻒ
ﺑﺮﻧﻤﯽدارد .ﺁﻧﭽﻪ را ﮐﻪ از ﭼﻨﺪ ﻣﺎهﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ روی ﻣﯽدهﺪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺎﮐﺘﻴﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻣﻌﻴﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﮐﺮد .دﺳﺘﯽ ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺁﮔﺎهﺎﻧﻪ درﻳﭽﻪهﺎﺋﯽ را ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﮏ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺁﺗﺶﻧﺸﺎﻧﯽ را دارد ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺷﺘﺎب ﺑﺮای ﻓﺮو ﻧﺸﺎﻧﺪن ﺁﺗﺶ هﺎی ﺑﺰرگ ﺗﺮ از اﻳﻦ ﺳﻮ ﺑﻪ ﺁن ﺳﻮ روان اﺳﺖ و ﺁﺗﺶهﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد
ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﺎ ﺁﻧﮑﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎهﻨﺸﺎهﯽ ﭘﻬﻠﻮی ﻣﺎﻩهﺎی ﭘﺎﻳﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ و ﺁﺧﻮﻧﺪهﺎ ﻧﻪ ﺧﻴﺎل ﺗﺴﻠﻴﻢ و ﺳﻔﺮ
ﺑﻪ ﺑﻴﺮون دارﻧﺪ و ﻧﻪ ﺁﻧﻬﻤﻪ ﺧﺎﻣﺪﺳﺘﯽ را در ادارﻩ ﺑﺤﺮان ،ﭘﺎرﻩای ﺷﺒﺎهﺖهﺎی ﻣﻬﻢ در ﻣﻴﺎن اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻨﺶ
ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﻪ هﺮ ﮔﻮﺷﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ ﺟﺴﺎرت ﺗﺎ ﺣﺪ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺮگ و ﺷﮑﻨﺠﻪ در ﻣﻴﺎن رهﺒﺮان ﺳﻴﺎﺳﯽ روزاﻓﺰون؛
و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮی از ﺗﺮﺳﺎﻧﺪن اﻣﻮاج ﺗﻈﺎهﺮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اﻋﺘﺼﺎﺑﻴﺎن .دﻳﮕﺮ روزی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ از اﻋﺘﺼﺎب و
ﺗﺤﺼﻦ و ﺗﻈﺎهﺮات ،از ﻧﺎﻣﻪهﺎی اﻋﺘﺮاض ﺁﻣﻴﺰ ،ﺑﻴﺎﻧﻴﻪهﺎی ﺻﺮﻳﺢ در ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ رژﻳﻢ ،اﻋﻼمهﺎی ﺗﺤﺮﻳﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و
ﻣﺎﻧﻨﺪهﺎی ﺁن ﺧﺒﺮی ﻧﺒﺎﺷﺪ.
در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﭘﺪﻳﺪﻩ ﺁﻗﺎی اﮐﺒﺮ ﮔﻨﺠﯽ هﻢ ﮔﻮﻳﺎ و هﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ .ﺳﺨﻨﺎن ﺷﺠﺎﻋﺎﻧﻪاش در ﻣﺮﺧﺼﯽ از زﻧﺪان
و ﻣﺎﻧﻴﻔﺴﺖ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺨﻮاهﯽ او از درون زﻧﺪان در ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺒﺎرزات ﺁزادﻳﺨﻮاهﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪهﺎی زﻳﺎدی ﻧﺪارد .در ﺁﻓﺘﺎب ﺑﺮﻟﺐ ﺑﺎم
رژﻳﻤﯽ ﮐﻪ ﺧﻮرﻩ ﻓﺴﺎد و ﺟﻨﺎﻳﺖ ﺳﺮاﻳﺎﻳﺶ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ او ﺷﻌﻠﻪای در ﺟﺎن هﺰاران ﺗﻦ ﺧﻮاهﺪ اﻧﺪاﺧﺖ .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ
دﻻور ﺧﺎﻧﻪ اﺷﺒﺎح و ﻋﺎﻟﻴﺠﻨﺎب ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی ،ﺟﺎن ﺑﺮ ﮐﻒ در ﻓﺎﺻﻠﻪ دو زﻧﺪان ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮرﺳﺘﺎن او ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﻘﻼب
ﺷﮑﻮهﻤﻨﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ و اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راهﻨﻤﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﺳﺨﺖﺗﺮﻳﻦ ﭼﺎﻟﺶهﺎ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﺨﻨﺎن او ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ردﻳﻪ ﺑﺮ ﻳﮏ ﻓﺮهﻨﮓ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻣﺬهﺐزدﻩ اﺳﺖ زﻳﺮا از دهﺎن ﮐﺴﯽ ﭼﻮن او
و در اوﺿﺎع و اﺣﻮال او ﺑﻴﺮون ﻣﯽﺁﻳﺪ .ﺁﻗﺎی ﮔﻨﺠﯽ ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺋﯽ دل ﺑﻪ ﻣﺮگ ﻧﻬﺎدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻀﻮر ﺧﺎﻧﻤﺶ
)او ﻧﻴﺰ ﺑﻪ هﻤﺎن دﻟﻴﺮی( داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن را ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮﮔﺶ ﺑﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎنهﺎ ﺑﺮﻳﺰﻧﺪ و ﻧﺎﺑﻮدی او را وﺳﻴﻠﻪای ﺑﺮای
ﺑﺰﻳﺮ ﺁوردن رژﻳﻢ ﮔﺮداﻧﻨﺪ .اﮔﺮ ﮐﺎر در ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ هﻤﻪ ﻗﺪرﺗﺶ در ﺧﻔﻪ ﮐﺮدن اﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺎهﺎﺋﯽ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﺎﻳﺪ زﻣﺎن
ﺁن را ﺑﺴﺮ رﺳﻴﺪﻩ ﺷﻤﺮد) .ﺑﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪ ای ﻣﯽﺑﺎﻳﺪ هﺸﺪار داد ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺟﺎن ﺁﻗﺎی ﮔﻨﺠﯽ را ﮐﻨﺪ ﻣﻴﺦ ﺗﺎﺑﻮﺗﺶ را
زودﺗﺮ ﮐﻮﺑﻴﺪﻩ ﺧﻮاهﺪ ﺑﻮد(.
ﻣﺮدم ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎن ﺁﻣﺪﻩاﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺁﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮی رژﻳﻢ در ﺑﻴﺮون و ﻧﻴﺎزش ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﯽ در درون را ﺧﻮب ﺣﺲ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻃﺒﻴﻌﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ در ﭘﯽ ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮداری از ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﺁﻳﻨﺪ .دﻳﮕﺮ اﻣﻴﺪ واهﯽ اﺻﻼﺣﺎت و ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻣﻴﺎن ﺑﺪ و ﺑﺪﺗﺮ،
ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻬﺘﺮ ،هﻢ ﻣﺮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﮐﮋراهﻪ ﻧﻤﯽﮐﺸﺎﻧﺪ .ﺷﺶ ﺳﺎل اﺳﺖ هﺮ روز روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻴﺎن ﺑﺪ
و ﺑﺪﺗﺮ در ﻋﻤﻞ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﺑﺪﺗﺮ دﺳﺖ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ را ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﺪ ﺑﺮای رژﻳﻢ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﯽ ﻣﯽﺧﺮد ﮐﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ
ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﻋﻤﺮ ﺁن را درازﺗﺮ ﺧﻮاهﺪ ﮔﺮداﻧﻴﺪ .ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎﻩ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ ﺟﺪیﺗﺮﻳﻦ ﻧﺎﻣﺰدان رﻳﺎﺳﺖ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺶ وﻋﺪﻩ ﻣﺒﻬﻢ ﺣﻞ ﮐﺮدن ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺖ و ﺑﺮای هﻴﭻ ﻣﺸﮑﻠﯽ راﻩ ﺣﻠﯽ ﻧﺪارد و رو ﺑﻪ زورﺁزﻣﺎﺋﯽ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺎ
اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوزی ﺁن ﻧﺨﻮاهﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ،ﻳﮏ ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﭘﺮداﻣﻨﻪ و رﻳﺸﻪ ﮐﻦ ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،ﻳﮏ ﺿﺮب ﺷﺼﺖ
"ﺗﻴﺎﻧﺎن ﻣﻦ" وار ،ﮐﻪ اﻳﻦ روزهﺎ ﺷﺎﻧﺰدهﻤﻴﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺁن اﺳﺖ ،ﺁرزوﺋﯽ ﺑﺮﻧﻴﺎﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ .ﺁزار و ﭘﻴﮕﺮد ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزان از
هﻤﻪ دﺳﺖ هﻤﺎن "ﺧﺎک ﮔﻠﻪ و ﺗﻮﺗﻴﺎی ﭼﺸﻢ ﮔﺮگ" ﺷﺪﻩ اﺳﺖ؛ از ﺁن اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
هﻤﻴﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ را از ﺳﻮی اﻣﺮﻳﮑﺎﺋﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺗﻮان دﻳﺪ .ﺁﻧﻬﺎ در روﻳﺎروﺋﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺴﻠﻴﺤﺎﺗﯽ رژﻳﻢ ،ﻣﺪاﺧﻼت ﺁن در ﻋﺮاق ،و دﺳﺖ ﮐﺸﻴﺪﻩء ﺗﺮورﻳﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽاش ،ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻧﻴﺮوهﺎی هﻮادار
دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در اﻳﺮان را در دﺳﺘﻮر ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ .هﺪف اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ روﺷﻦ اﺳﺖ و
هﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮدﻩ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺁرزوﻳﺶ را دارﻧﺪ :ﭘﺎﻳﺎن دﻳﮑﺘﺎﺗﻮری و ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در درون اﻳﺮان ،و ﺗﺮورﻳﺴﻢ و
ﻣﺎﺟﺮاﺟﻮﺋﯽ در ﺑﻴﺮون .ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﺎن هﺪﻓﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮔﺮوهﺒﻨﺪیهﺎ و ﺳﺎزﻣﺎنهﺎی ﺟﺪا از
ﺣﮑﻮﻣﺖ ،از ﺻﻨﻔﯽ ﺗﺎ ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﻣﯽﺑﺎﻳﺪ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و از ﮐﻤﺘﺮﻳﻨﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ .در اﻳﺮان ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزان دﻣﮑﺮاﺳﯽ
و ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ هﻤﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ دهﺎناﻧﺪ و رﺳﺎﻧﺪن ﭘﻴﺎمهﺎ ﻧﻴﺰ ﮔﺎﻩ ﺁﺳﺎن ﻧﻴﺴﺖ هﺮ ﮐﻤﮑﯽ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ را ﻣﯽﺑﺎﻳﺪ
ﻏﻨﻴﻤﺖ ﺷﻤﺮد .ﺧﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻳﺮان از اروﭘﺎی ﺷﺮﻗﻴﺎن و ﮔﺮﺟﻴﺎن و ﻗﺮﻗﻴﺰهﺎ رﻧﮕﻴﻦﺗﺮ ﻧﻴﺴﺖ و
هﺪف و ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺶ از دهﻨﺪﻩ ﺁن اهﻤﻴﺖ دارد .وﻟﯽ در ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﻧﻴﺰ ﻳﮏ ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﮏ ﺑﻪ
ﺳﻮد ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪن دﻣﮑﺮاﺳﯽ روی دادﻩ اﺳﺖ و ﻟﮑﻪ ﻣﺪاﺧﻼت اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﺘﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ و ﺣﻘﻮق
ﺑﺸﺮ در رژﻳﻢهﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ زد .ﻧﻤﯽﺗﻮان هﻢ از ﻣﺮدم ﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﮐﻨﻨﺪ ،هﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻴﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﯽ اﻋﺘﻨﺎﺳﺖ ،و هﻢ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ دﺳﺖ ﮐﻤﮑﯽ دراز ﮐﺮد ﻧﺎﻟﻪ ﺳﺮداد.
ﺳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻری ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺮﻳﮑﺎ اﻣﺴﺎل در اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻨﻴﺎدهﺎی ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﺧﺎﻧﻪ ﺁزادی" ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ ﺑﺪﻳﻦ
ﻣﻨﻈﻮر هﺰﻳﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰ اﺳﺖ و ﺟﻨﺒﻪ ﺁزﻣﺎﻳﺸﯽ دارد .ﻣﯽﺑﺎﻳﺪ در هﻤﻴﻦ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﺎراﺋﯽ اﻳﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﻮﺷﻴﺪ و ﺷﺮط اوﻟﺶ اﺧﺘﺼﺎص دادن هﺮ ﮐﻤﮑﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزان داﺧﻞ اﺳﺖ .ﻣﺎ در ﺑﻴﺮون اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺴﻴﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ
اﻧﺪازﻩ ﺧﻮد را دارﻳﻢ و اﮔﺮ از ﻋﻬﺪﻩاش ﺑﺮ ﻧﻴﺎﺋﻴﻢ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﻮد ﻣﺎﺳﺖ .در درون اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺎﻩ ﮐﺎر ﺑﺮای ﻳﮏ ﺗﻠﻔﻦ هﻤﺮاﻩ ﻳﺎ

راﻳﺎﻧﻪ ﻣﻌﻄﻞ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ را در ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺮدﻣﯽ داﻣﻦ ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻣﺒﺎرزﻩ ﻣﺮدﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎری رﺳﺎﻧﺪ.

