
 1

 1ايرانيان يا دشمنانشان ؟: چه کسی ايران را نجات خواهد داد 
 
  

                                                                                                                             کورش عرفانی 
com.yahookorosherfani@      

 
بيست و هفتمين سال از عمر جمهوری اسالمی ديروز به پايان رسيد و اين رژيم وارد بيست و هشتمين سال حيات خود   

 مرداد  28بازاری دو سال بيشتر از رژيم محمدرضا پهلوی پس از کودتای - عمر رژيم آخوندی،تا اينجای کار. شد
ن است که بتوان در آن به کارنامه ی فاجعه بار جمهوری اسالمی اشاره ای اين نوشته کوتاه تر از آ.  بوده است 1332
 و اين کارنامه را کدام ايرانی است که نشناسد ؟  . کرد

رويای سرنگونی . در اين مدت تمامی تالش های مستمر و کوشش های فداکارانه برای سرنگون ساختن رژيم ناکام ماند
داليل اين عدم موفقيت نيز   . قای بيش از يک ربع قرن عمر رژيم تبديل شدبه کابوس ب» دوسال  «و » شش ماه«در عرض 

 واين داليل را کدام ايرانی عالقمند به سياست است که نشناسد ؟    . فراوان است و در اين نوشتار فرصت پرداختن آن نيست  
 بيهوده است که بيان   بازگويی دوباره گويی ها چه سودی دارد ؟ حسرت گذشته ی ناکام  را خوردن به همان اندازه  

موقعيت فعلی ايران ايجاب می کند که  عادتهای گفتاری و  . آرزوهايی که کمترين شانسی برای تحقق در آينده ندارند
 . موضع گيری های مندرج در ناخود آگاه خويش را متوقف کرده و با نگاهی ديگر بر آنچه می گذرد بنگريم  

اين بازانديشی را  . دنزمان برای انديشيدن و يک زمان برای بازانديشيدرسير مبارزه يک زمان برای کنش است، يک 
باز .  در رابطه با خود خويش صورت دهد تا در قبال نتايج آن نيز، اگر مايل بود، احساس مسئوليت کندهر کس بايد

 است و   آگاهی در اينجا به معنای درک ضرورت بازبينی  . انديشی روندی است فردی که آگاهی می طلبد و شجاعت  
اما ازآنجا که بسياری از ارزش ها ميان ما .ل مسئوليت های ناشی از نتايج آنشجاعت يعنی جرات انجام آن و قبو

اين بازبينی بر گفته ها و کرده های ناکارآی گذشته را به عنوان       ايرانيان ضد ارزش شده است بسياری     
ليل نيز، به غلط، ايستادگی سخت سرانه  بر آن چه گفته  به همين د. می بينند » ضعف ثبات و اراده«و » تجديدنظرگرايی«

شده را به عنوان  شاخص مبارزه کردن معرفی می کنند، حتی اگر آنچه گفته شده در تماس با واقعيت بی اعتبار شده          
 . باشد

ز عمل اين روند به عنوان يک وجه از فرهنگ سياسی نازای ايرانی همچنان ادامه داشته و در شرايط خاص کنونی ني     
شرايط کنونی اما چيست ؟  آيا تازگی ها و نو بودن پارامترهای موجود در شرايط فعلی موجب شده است که           . می کند

اپوزيسيون با ديدی نو و تازه به اوضاع جديد نگاه کنند ؟ نگاه کهنه بر پديده ی نو سبب می شود که برای اين درد جديد          
مين دليل نيز بهتر است ببينيم اين شرايط  از چه نظر نو محسوب شده و نگرشی         به ه. نيز درمان های قديمی پيشنهاد دهيم

 . تازه را می طلبد 
 

 ريشه ی بروز بحران کنونی 
 

 جمهوری اسالمی به عنوان نوعی سرمايه داری نامتعارف نتوانست تضاد بين زير ساخت ،در طول بيست و هفت سال
قدرت اقتصادی بازمانده از انقالب، پتانسيل .  را حل و فصل کندمادی مدرن و روساخت مادون سرمايه داری جامعه

موجب شده    ...معه و رشد بی سابقه ی آموزش عالی  طبيعی کشور، در آمد سرشار نفت، نيروی انسانی ماهر درون جا  
 م نياز به يک نظا است که زيرساخت اقتصادی کشور به سوی حوزه هايی از فعاليت مادی هدايت شود که پيشبرد آنها     

بازاری خويش توان تهيه و تدارک اين مديريت  –هوری اسالمی به دليل بافت آخوندی جم. مديريتی عقاليی و متبحر دارد
به همين دليل ميان زيربنای   . نداد در بيرون از حلقه ی آدم های خود را نداشت و در عين حال اجازه ی رشد آن را

ازيکسو رژيم فن آوری هسته ای می خواهد     . شکل گرفته استاقتصادی و روبنای مديريت سياسی کشور تناقضی عظيم  
سران نظام هنوز به رابطه ی ارگانيک اين   . و از طرف ديگر زن و مرد را در اتوبوس و دانشگاه از هم جدا می سازد       

ی و عقب دو پی نبرده اند و نمی فهمند که يا بايد زير ساخت جامعه را عقب افتاده نگه می داشتند تا روبنا را نيز سنت 
مانده، متناسب با آن، حفظ کنند و يا اگر زير ساخت اقتصادی را توسعه می دهند بايد عوارض سياسی و فرهنگی آنرا       

توسعه ی : همان تناقض رژيم پهلوی دچار شده است  به  ، به نوعی،بدين ترتيب، جمهوری اسالمی. درروبنا بپذيرند
 . یاقتصادی شتاب زده و توسعه نيافتگی عميق سياس 

تضاد فوق رژيم اسالمی را به آنجا کشيده که فاقد ساختار سياسی متناسب برای دستيابی به يک سری از حوزه ها و        
فعاليت های اقتصادی مرتبط با فن آوری فوق مدرن مانند زنجيره ی غنی سازی اورانيوم جهت تغذيه ی سوخت نيروگاه  

يگ ميان ساختار اقتصادی واجتماعی از يکسو و ساختار سياسی و      عدم تجانس و نبود ارتباط ارگان     . های اتمی می باشد
فرهنگی از سوی ديگر رژيم را در موقعيتی قرار داده است که ساير دولت های بيگانه به خود اجازه می دهند به رژيم 
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جک استرا وزير امور خارجه ی   . است» خطرساز و غير مجاز«و کداميک  » مجاز« چه صنعتی برايش  ديکته کنند
 2. سال بايد متوقف شود10 تا 5بريتانيا با لحنی توام با تحکم و تحقير گفته است که غنی سازی  

در نبود يک فهم ساختاری از تضاد موجود، رژيم اسالمی در دهه ی گذشته با براه انداختن جريان کنترل شده ی اصالح     
ندی بی به دمکراتيک بفريبد و اين شکل بطلبی تالش کرد جامعه ی ايرانی و جامعه ی جهانی را با صحنه سازی ش

 عدم رشد سياسی ناشی از انباشت   مهم ناشی از انباشت سرمايه و رشد اقتصادی :قاعده و نامتعارف نظام راجا بياندازد 
 .قدرت در باال

ش  هنگامی که رژيم دريافت با روش ماليم اصالحات فاقد اصالت به اين هدف نائل نمی آيد تصميم گرفت تا با رو
 با جلو انداختن باند سپاهيان به رهبری خامنه ای و رياست جمهوری احمدی نژاد     کند و از همين رویتهاجمی اقدام
 به جامعه ی ايرانی و جهان سرمايه ، از نوع جمهوری اسالمی را،اين شکل بندی ناهمچسب سرمايه داری تالش دارد 

اقتصادی و   فعاليت نی نمی تواند تحمل کند برخی از حوزه های   اين در حالی است که سرمايه داری جها  . داری تحميل کند 
فن آوری های استراتژيک در اختيار رژيم هايی باشند که به دليل تضادهای ساختاری خويش قادر نيستند به نحو 

 .سرمايه داری جهانی استفاده کنندامنيت و رشد  از آن فن آوری ها به سود » اطمينان بخش«و » مناسب«
غربی گذاشته اند تا مبادا به واسطه ی بازی  ی کشورهای غيرغرب برا سلطه ورزان رمز را سردمداران   اين خط ق

رژيم تهران .  برنده ی نخست آن است به هم خورد سرمايه داری، نظم جهانی که غربنادرست اين بازيگران تازه کار
 به دليل تعارض منافع ميان يک  ه ی نخست  دقت داشته باشيم تنش کنونی در درج . اين خط قرمز را زيرپا گذاشته است  

سرمايه داری عقب افتاده با يک سرمايه داری پيشرفته است و برخالف تبليغات رژيم هيچ ارتباطی با منافع توده های  
نزاعی است ميان سرمايه داری ايرانی و سرمايه داری غرب برای کسب . ندارديا بقول او منافع ملی محروم مردم ايران 

 تضادی است ميان طرح های توسعه طلبانه ی رژيم  . در منطقه نفت خيز و استراتژيک خاورميانهمکانات بيشترنفوذ و ا 
 .ايران و طرح خاورميانه ی بزرگ آمريکا، طرح اسرائيل بزرگ صهيونيست ها و نگرانی منابع انرژی اروپا 

يا بايد دستور سرمايه داری جهانی را رعايت  : در چنين موقعيتی، جمهوری اسالمی با انتخابی دردآور مواجه  شده است    
 و روساخت جامعه ی رد و يا بايد تضاد ميان زير ساخت کرده و دست از برخی حوزه های ی فن آوری  مدرن بردا   

انتخاب نخست به معنای محدود شدن هميشگی ومحکوميت تاريخی رشد سرمايه داری نامتعارف  . ايرانی را حل کند
ی ايرانی که قدرت سياسی را نيز در قبضه ی خود دارد در اين صورت هيچ  چشم انداز      سرمايه دار . ايران است

 با ماهيت ،درخشانی ندارد ومحکوم است که به عنوان يک سرمايه داری توسری خورده ی پيرامونی و مهار شده
ه دليل ابعاد و گستره ی       چيزی که پذيرش آن، ب  .  و پر مشکل خود ادامه دهد      ، نامطمئن   به بقای محدود،پارازيتی-تجاری

است برای  انباشته شده    سرمايه  طلبی که برخاسته ی از خصلت ذاتی    بازار اقتصادی ايران و منطقه و نيز به دليل توسعه      
انتخاب دوم،  يعنی تطابق روبنا و زيربنا نيز به معنای . سرمايه داری دولتی ايران ناممکن و غير قابل تصور است

 و اجتماعی است که پذيرش اين امر، بنيان انحصار گرايی و اقليت ساالری مستبدانه ی اعطای آزادی های سياسی 
 . شکست پروژه ی دوم خرداد نمود امکان ناپذيری اين گزينه بود  . بازاری را زير سوال می برد –آخوندی  

را  ) استقراردمکراسی(و نه گزينه ی دوم  ) سرمايه داری اخته شده  (بدين ترتيب رژيم با درک اين که نه گزينه ی اول   
پس از  مافياهای سرمايه داری دولتی،  . ممکن سازد می خواهد به دنبال آن است تا شايد برای خود انتخاب سومی را     

 در دوران هشت ساله ی خاتمی، اين مسوليت سخت و پر خطر را به دست باند احمدی           آزمايش ناموفق بازی اصالحات 
هم اگر کار به ای غربی به قدرت نمايی بپردازد ون در مقابل سرمايه داری هنژاد سپاردند تا هم سرمايه داری ايرا

 ، يعنی باند سپاهيان پيرو خط خامنه ای و احمدی نژاد،جاهای باريک کشيد تندروترين جناح خطر ساز درون حاکميت
های فن آوری دست بردن به حوزه : پروژه ی رژيم اينگونه خالصه می شود . فدای اين ماجراجويی تاريخی شوند

و روساخت عقب نگه داشته شده ی جامعه ی ايران از طريق          پيشرفته درعين حفظ  تضاد فاحش ميان زيرساخت پيشرو 
ک اما  برای سردمداران نظام جمهوری اسالمی ايجاد گزينه ی نامعمول و نامعقول بسيار خطرنا . سرکوب ساالری

بخصوص آنکه اين تالش    .  آن بروند و شانس خود را امتحان کنند      که به دنبال مطلوب است بنابراين برايشان ارزش دارد  
 اين گزينه  یهزينه. منجر شده و رژيم را از حيث تهديدات خارجی بيمه کند نيزمی تواند در جايی به کسب سالح اتمی  

 . کندجوانان توده های محروم جامعه پرداخت   و هستی سازی ضد مردمی را رژيم می خواهد از جيب مردم و از جان  
 آيا رژيم در اين محاسبه ی خود درست عمل کرده  است ؟ آيا قادر به کسب موفقيت خواهد بود يا خير؟ تمامی پيش بينی 

آيا رژيم می تواند اين گزينه ی سوم را به سرمايه داری : ها در مورد آينده ی ايران به پاسخ اين پرسش بستگی دارد    
  ؟ ران از سوی ديگر تحميل کند جهانی از يکسو و به جامعه ی ناراضی اي

 
 ضرورت واقع گرايی

 
ارائه می شود   به اين سوال  پاسخی که هم اکنون به طور شتاب زده در موارد متعددی توسط مخالفان جمهوری اسالمی  

ان اين پاسخ بارديگر همان گفتم . د و حتما نابود خواهد شد   واند اين گزينه سازی را تحقق بخش اينست که خير، رژيم نمی ت
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. »رژيم کارش تمام است، اپوزيسيون بايد هر چه زودتر متحد شود و جايگزين را شکل دهد «: قديمی را مطرح می کند 
رخدادهای مهم کشوراوج می گيرد و با کاهش شدت    لهاست ادامه دارد به طور معمول در سايه ی اين گفتمان که سا

 . می نشيند  رويدادها فرو
چنين پاسخی به . ا دعوت می کند همه ی احتمال ها، و نه فقط يکی را، در نظر داشته باشيم پاسخ عينی گرايانه اما ما ر

 می خواهد اين گزينه ی سوم را بدست       عالقمند است که رژيم از چه راهی، يا در واقع امر از چه راه هايی،     اين نکته
ابی ؟ با باج گيری ها حسابی ؟ با عقب با جنگ ؟ با سازش در ظاهر و خيانت در خفا ؟   با باج دادن های حس: آورد 

بر اساس ديدی واقع گرا .  احتمال های ديگرن يک کارت جديد  و يانشينی تاکتيکی و پيشروی استراتژيک ؟ با رو کرد
به همين دليل    .  سرنگونی رژيم به عنوان يک احتمال در کنار احتمال های ديگر مطرح می شود ،درشرايط بوجود آمده 

م و برای چندين و  ه عنوان نيروی مخالف رژيم آمادگی برخورد با هريک از اين احتمال ها را داشته باشينيز الزم است ب
 به موفقيت رسد طور کاملبرای اين منظورنبايد انتظار داشت که رژيم در اين يا آن گزينه به  . غافلگير نشويمچندمين بار

موفق می شود تا چه حد ن يا آن ابتکار يا اقدام خود، رژيم  شکست بخورد ؛ می توان مطرح کرد که دراي طور کامليا به
 تحريم سياسی، –يعنی به طور مشخص، رژيم تا کجا می تواند درمقابل فشارهای خارجی     .  ناموفق می ماندچه حدو تا 

يل کند، و   مقاومت کند و اراده ی خود را به آنها تحم  -...تحريم اقتصادی، محاصره ی دريايی و هوايی، حمله ی نظامی و
 .  تا چه حد می تواند مهاراعتراضات اجتماعی فعال يا بالقوه را در دست داشته باشد  ،نيز در صحنه ی داخلی

داشتن يک پيش بينی واقع گرايانه از ميزان موفقيت ها و ناکامی های احتمالی رژيم به هريک از ما کمک می کند بدانيم 
 از کاملايد آغاز کنش گری برای تغييردهی را به فراهم شدن يک مجموعه ی  دراين راستا نب. چه می توان و چه بايد کرد 

پس، موقعيت جديد رژيم .  فراهم نشود به طور کامل، زيرا شايد اين شرايط مطلوب ما هرگزسب مشروط کنيمشرايط  منا
ورد که اگر مورد     سرنگونی او منجر نشود، اما اين موقعيت، فرصتی را بوجود می آ طور جبری و حتمی می تواند به
ممکن است تنها بخشی از آن     .  گيرد می تواند به سوی سرنگونی رژيم پيش رود   مخالفانش قرارهوشمندانه ی  بهره وری 

واقعيت يابد در اين صورت بايد از همين بخش بوجود آمده استفاده کرد و درمسير تحقق بخش های ديگر آن تالش کرد    
 نياز به آن دارد که ما شانس بالقوه    ومی تواند در ورای اراده ی ما متحقق شود  يعنی سرنگونی ن. تا به هدف دست يافت

انجام چنين کاری بستگی به اين دارد که آيا مخالفان رژيم اين ويژگی های فنی موقعيت موجود را     . آن را بالفعل کنيم
ر ورای اراده ی آنها صورت      املی د درک کرده و ازآن بهره می برند و يا باز منتظر اين می شوند که سرنگونی، تابع عو        

اين بهره بری نيز به معنای آن است که کنش خود را مشروط به بدست آوردن حداقل هايی از تشکل ها و تجمعات  .پذيرد
، شيم اتحاد بوجود آيد تا عمل کنيم منتظر نبا. نکنيم، بلکه با کنش ورزی امکان اين تجمع ها را بوجود آوريم مخالفان رژيم 

نگوييم تا جايگزين شکل نگرفته ما وارد صحنه نمی شويم، وارد صحنه شويم تا جايگزين      .  تا اتحاد بوجود آيد  عمل کنيم
 .شکل گيرد

زيرا اکثريت مطلق ايرانيان   . اما اين کنش گری بايد سمت و سوی خود را تعيين و در وفاداری به آن سخت گير باشد    
چگونگی تغيير     ن فکر روشنی در سر دارند اما اقليت بسيار کوچکی هست که   در ايراچرايی تغيير سياسیدرباره ی 
 آيا چرايی اين تغيير ضروری بايد توجيه گر هرگونگی آن باشد ؟   .  را به طور جدی مورد نظر قرار دهد سياسی

 جمهوری بنظر می رسد که در ميان سناريوهای چگونگی تغيير آفرينی در ايران رويارويی نظامی ميان غرب و رژيم
 طرفداران اين رويارويی در تالشند که هيچ اشکالی در ،از هر دو سو. اسالمی به بهترين نحو ممکن به پيش می رود

باج  تحريکات سياسی، فشارهای ديپلماتيک، اهانت های متقابل، زورگويی های آشکار دوطرفه،  : اين روند پديد نيايد   
دراين ميان مسائلی مانند اعتراضات ...  قبول برای طرف روبرو و ، تعيين شروط غير قابلی ناپذيرفتنیخواهی ها

می بينيم که چگونه هر . عظيم مسلمانان به انتشار کاريکاتورهای اهانت آميز به پيامبر اسالم  کمتر تصادفی جلوه می کند
يکی از خطوط دفاعی    رژيم توان بسيج مسلمانان در جهان را آزمايش می کند تا به عنوان   : طرف از آن بهره می برد  

خويش در مقابل حمله ی احتمالی نظامی از آن بهره گيرد و غرب و صهيونيسم، برای تازه کردن آتش جنگ تمدن ها، 
آماده سازی افکار عمومی برای پذيرش يک ماجراجويی نظامی ديگر و حتی فراخواندن پيشرس اتباع خود از ايران  

 . برای آماده سازی جهت حمله ی نظامی
 بار، برخالف بارهای گذشته، نه رژيم عالئم سازش چندانی ازخود نشان می دهد و نه غرب تمايلی به حفظ رژيم    اين
گويی دو طرف می دانند که بقای جمهوری اسالمی به شکل فعلی خود ناممکن شده و بايد به سوی يک تغيير  . دارد

ه داری جهانی همان نيست که در ذهن اغلب ايرانيان     ليکن معنا و تعبير اين تغيير در ذهن رهبران سرماي    . ضروری رفت
 تالش می کنند با پيغام های آشکار وپنهان خود ی سياسی يا شخصيت هاهرچند که برخی تشکل ها. تغيير طلب هست

 . نشان دهند اين تفاوت ها چندان مهم نيست 
 

 نتايج محتمل ترين سناريو 
 

 زمانی که ارتش های سرمايه داری به يک کشور حمله ور شوند جان،  چنانکه مثال عراق و افغانستان نشان می دهد از
خالصه هستی مردم آن کشور ، حرمت انسانی، غرور و هويت ملی و مال، محيط زيست، آثارفرهنگی و بناهای تاريخی

 ی بسيار آينده ی ايران با حمله. کمترين ارزش و اهميتی برای اجرای نقشه های نظامی، سياسی و اقتصادی آنها ندارد
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  عليه کشورمان، آينده ای خواهد بود     - هريک برای منافع مشترک و نيز خاص خود  -آمريکا واروپا -محتمل اسرائيل
زيرا در بهترين حالت و پس از ويرانی درازمدت کشور، يک حکومت خواهی نخواهی دست نشانده را    . قابل پيش بينی

نه دمکراسی به معنای مردمی آن، نه عدالت اجتماعی به  . کرد بازاری خواهند –جايگزين رژيم ضد مردمی آخوندی 
. گونه ای که آرمان گرايان ايرانی بدان می انديشند و نه حتی توسعه ی اقتصادی به مفهوم ملی اش شکل خواهد گرفت  

 سرمايه غيرمستقيم زير نظر مثلث مستقيم وخواهد جست اما بندهای نوين قيمومت بی آخوندها ايران از بند حاکميت مذه
حال تصور کنيد ملتی  . داری آمريکا، سرمايه داری اروپا و صهيونيسم اسرائيل بر دست و پا و گردنش بسته خواهد شد      

 سال تحت استبداد ارتجاعی زيسته است، در کشوری ويران شده در     27 سال از استبداد سلطنتی جست و   25که پس از 
 چند دهه زمان خواهد گذاشت تا از يوغ اين مثلث   ،تخريب شدهود ران های اتمی وازحيث مادی وروح جمعی خزير بمبا

 . شوم خود را برهاند 
يک . خواهد بود  تغيير تاريخ ايران   را با خود نخواهد داشت    تمل گشته است که فقط تغيير رژيم پس اين بار سناريويی مح

 -.را خواهد زد» شده توسط ديگرانملت آزاد « ابدی  زشتپيچ تاريخی کيفی و تعيين کننده که بر هويت ملی ما مهر
 و  بر چهره ی ملت ايران باقی خواهد ماند چون نشانی ننگين اين مهر برای هميشه . -در اين ميان » آزاد«بيچاره کلمه ی 

ملتی که لياقت و شهامت رهايی خودجوش خويش را نداشت و        : در حافظه ی تاريخی ما اين نکته را ثبت خواهد کرد    
  خالصی . مات نظامی اسراييلی و آمريکايی واروپا از شر رژيم مستبدی که بر او سوار بود خالص شد     سرانجام توسط اقد 

همانند ملت های تحقير شده ی افعانستان و عراق که معلوم نيست آيا .  سنگين خود را دارد  بسيار که بهای تاريخیی
 .  اينک نوبت ملت ماست3. يا خيرهرگز بتوانند ننگ سلطه ی آمريکا و اسراييل را از کشور خود پاک کنند  

زا ذوق زده شده اند شادی خود را        سته ای ايران به سوی نقطه ی درگيری   افراد و تشکل هايی که ازرفتن پرونده ی ه  
آيا . در واقع اين درخت رژيم است که سبب شده آنها جنگل کشور و ملت ايران را نببينند . مديون کوته بينی خويش هستند

؟    نابودی دراز مدت هل داده می شود     که از پس اين گونه نابودسازی رژيم، اين تمام ايران است که به سوی    آنها نمی دانند
 . اگر اين را می دانند و باز از اين سناريو حمايت می کنند خائنند و اگر نمی دانند و حمايت می کنند نادان  

اين فقط با درکی عميق و دورنگرانه  هن خواهد رفت، تنها به عنوان يک نمونه از آنچه به واسطه ی تهاجم نظامی بر مي 
که می توان به خود آمد و    4است ايرانو انسانی  ميليون ساله انتشار راديواکتيويته بر محيط زيست 4در باره ی آثار 

چشيدن طعم . ، راهی بر مبنای شجاعت و هشياریاحساس مسئوليت راهی بر اساس واقع گرايی و .  جستراهی دگر
باصطالح آزادی خود را مديون دشمنان خونين آزادی بشر بود چه لذتی دارد ؟ آيا براستی در پس                اين جا که بايد  آزادی آن

 و  اپوزيسيون  و اين همه تالش مخالفان رژيم در  همه ی فداکاری و جانفشانی مبارزاتی صدها هزار جوان مبارز ايرانی  
لياقت ما از آزادی در همين حد  نصيب مردم ما شود ؟ است که قرارست » آزادی«مقاومت در داخل کشوراين نوع از 

 است ؟  
 

 چه می توان کرد ؟ 
 

 حس مسوليت فردینگارنده بر اين باور است که تا اين .  بر هر يک از ماست که مسوليت فردی خود را برانگيزيماينجا
ان متحد نجات بخش ميهن ناممکن در ايرانيان برانگيخته نشود امکان فائق آمدن بر ضعف های رفتاری و ايجاد يک جري

گام . تحاد را فراهم کنيم بپردازيم بايد بستر ايجاد اين ا » اپوزيسيون متحد شويد  «قبل از اينکه به شعارهای کليشه ای  . است
مان است نسبت به خطرات و مصائبی که در انتظار کشور است، درک اينکه سناريو      نخست دراين مسير بيدار کردن ذهن  

مناسب ترين سناريو بيداری فردی ايرانيان، درک آنها از  .  به ايران بدترين سناريو است نه بهترينحمله ی نظامی
درک مشترک افراد و سپس آغاز يک حرکت اين حساسيت موقعيت کنونی، شکل گيری يک روح جمعی ناشی از 

از فرهنگ سياسی استبداد زده و      اختالفات و تفرقه ی ناشی  . جايگزين سازی برای رژيم با تکيه بر اين روح جمعی است 
د به خود آمد و  خودمداری ايرانيان چنان است که راه را بر هر گونه راه حل جمعی گسترده بسته است، به همين دليل باي 

 درک     درد وبايد. سان مسول ايرانی وارد صحنه شويم  از ضعف ها فاصله گرفته و به عنوان ان  با خود بيدارسازی  
.  نه اينکه از جانب تشکلی يا رهبريی ديکته شودرک بايد از فهم فردی هر يک از ما برخيزد اين دمشترک داشت اما  

امروز تنها با تکيه بر فهم مسوليت آفرين تک تک ماست که يک حرکت جمعی و متشکل در اپوزيسيون می تواند شکل  
 اعتبار بين المللی    ، به اين واسطه   گيرد و جايگزينی برای رژيم پيشنهاد دهد که از مشروعيت مردمی برخوردار باشد و   

در اين نهضت هر کس با آگاهی از ضعف های رفتاری و  .  فردی براه انداخت پذيریبايد نهضت مسوليت. نيز بيابد
 می شود تا ، وارد تعاملی سازنده با ديگر ايرانيان  با احترا م به دگر انديشی و اصل تعدد آرا ،فرهنگی تفرقه آفرين خويش

آگاه باشيم که برخالف تمام سناريوهای گذشته برای تغيير آفرينی از طريق  . ت گسترده فراهم شودامکان يک حرک
                                                 

ير واقعه ی تاريخی اشغال  سال هنوزحافظه ی جمعی فرانسوی ها به گونه ای منفی تحت تاث60  در اين باره يادآوری کنيم که پس ازگذشت  3
 . فرانسه بوسيله ی نازيها و آزاد سازی کشورشان توسط  نيروهای متفقين و مشخصا آمريکايی ها درجريان جنگ جهانی دوم قرار دارد

 http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=10400) : در سايت ديگاه ( کاظم موسوي زاده :  تشديد بحران اکولوژيک   4

 



 5

اين بار جنايت پيشه . سرنگونی رژيم، اين بار سرنوشت کشور می تواند بدست قدرتهای غير ايرانی و ضد ايرانی بيافتد  
 دولت امريکا و استعمارورزترين  –ريخ  و غارتگرين حکومت تا– حکومت اسراييل  –ترين حکومت ضد بشری تاريخ 

-مثلث امپرياليسم.  برای کشورمان و ثروت های مادی و انسانی آن به ميدان آمده اند    – اروپا  –مجموعه ی حاکميت ها 
ارتجاع با بازی شوم خويش کشور را به سوی نابودی می کشاند و ما ايرانيان، منفعل، تماشاگر پيشرفت گام -صهيونيسم 
 . نبايد گذاشت آينده ی ايران در دست رژيم ضد ايرانی و دشمنان ايران باشد  . ريوی شوم آنها هستيمبه گام سنا

اين در يک   . واکنش  در مقابل اين سناريوی سياه به اراده ی هر فعال سياسی و به طور عام به هر ايرانی بستگی دارد         
در اين  .  است که می توان نيروی الزم را بسيج کردپيوند نوين و بازبينی شده ميان افراد مستقل و تشکل های سياسی  

پيوند هم تشکل های سياسی بايد از دگم های هميشگی و غير سازنده ی خويش فاصله بگيرند و هم افراد مستقل بايد 
هر فرد بايد بر   . اسطوره ی اتحاد يگانه را نيز بايد کنار گذاشت   . ضرورت های کار تشکيالتی را مد نظر قرار دهند 

نبايد . س نزديکی های انديشه و برداشت خويش با تشکلی به تعامل پردازد که مناسب تر از بقيه تشخيص می دهداسا
سياسی و جامعه چنين چيزی از حيث . تشکل ها و شخصيت ها و افراد به يک جبهه ی واحد شدهمه ی منتظر پيوستن 

دارای   اما نيروهای تشکيالتی و مستقل . ندارد و لذا تاسف هم   اين امری است طبيعی و بديهی شناختی محال است و
 می توانند با نزديک شدن به يکديگر مجموعه هايی را فراهم کنند که با تحمل يکديگرهر يک به تالش می  يیهمسو
ی سياسی داقت، شفافيت، کارآيی و هوشمندی مجموعه نهايت بر اساس معيارهايی مانند پرکاری، صند و درپرداز

اين رقابت سالم و پذيرش قوانين آن زير بنای هر حرکت  . د آورد  تری را نسبت به ديگران بدست خواه  توانمندتر نقش مهم
تمرين اين رقابت دمکراتيک برای مرحله ی سرنگونی ضمانت استقرار دمکراسی برای دوران بعد از  . دمکراتيک است

 . سرنگونی خواهد بود
 

 نتيجه گيری
 

با توجه به مجموعه ی ضعف ها و خصلت های      .  داردراه حل فردیترک  اپوزيسيون برای کار مش مشکل جمعیپس 
 پيش شرط هر حرکت جمعی يک بازنگری تفرقه افکن و ضد همبستگی که در ميان ما ايرانيان عادی و سنت شده است     

نه ی  اين در نزد هريک از ما، در ذهن هر کدام از ما ايرانيان و بر اساس شعور و مسوليت پذيری آگاها      .فردی است
برخورد سالم و غيراحساسی، . بن بست کنونی اپوزيسيون پيدا کرده می توان راهی برای برون رفت ازشخصی ماست ک

 پيش شرط های موفقيت  ،احترام عميق به انديشه ی متفاوتمدارا، عادی دانستن انتقاد گری و  رفتار توام با تساهل و 
ثير اين فرهنگ نوين سياسی نيروهای نااميد و سرخورده ی    بديهی است تحت تا . حرکتی نوين برای نجات ميهن است

عظيمی در خارج و بخصوص در داخل کشور از پوسته ی سخت انفعال و بی تفاوتی بيرون آمده و به تدريج بر توانايی          
ته ای  در اين ميان وظيفه ی تشکل های سازمان ياف   . ايرانيان در پيشنهاد راه حلی نجات بخش برای ميهن ايمان می آورند     

زيرا اگر امروز آنها برخی از پراتيک های بسته، درون تشکيالتی، طرد کننده و عادت  . مانند مجاهدين دوچندان است 
اما نه   . شده ی خود را کنار بگذرانند می توانند يک نقش محوری را در ايجاد اين نزديک سازی نيروها صورت دهند        

بلکه برای اينکه ازهمه پتانسيل موجود دست در دست ديگران      » ند همه را زير چتر خود آور«برای اينکه به اصطالح 
ارتجاع  تدارک ديده      صهيونيسم و– که توسط مثلث شوم امپرياليسم  از اين تغيير مخرب سير تاريخ ايران،برای پرهيز 

 تشکيالت بر منافع«اصل نانوشته ی ری از تشکل های ديگر سياسی بايد بسيا برای مجاهدين و .  استفاده کنند ،می شود
اين تنها  . تعويض شود» سرنوشت خلق بر سرنوشت تشکيالت ارجحيت دارد«با اصل روشن » منافع خلق ترجيح دارد

با گذشتن از خودمداری تشکيالتی در سازمان ها و خود مداری فردی در نزد ايرانيان است که می توان زمينه های تولد    
وت ها، بهره وری از نقاط   ی مبتنی بر ديالوگ سازنده، احترام به تفا فرهنگ. يک فرهنگ سياسی نوين را بنيان گذاشت

کافيست خود محوری های سازمانی و خودخواهی های فردی را کاهش دهيم تا   . عمده نکردن نقاط افتراقمشترک و 
ال موجود    نيروهای مستقل بايد با تعاملی سازنده و هدفمند با تشکل های فع. زمينه ی باززايش اپوزيسيون فراهم شود

. همکاری کنند تا هم به پيشبرد مبارزه ياری رسانند و هم تاثير مثبتی بر عادات غير سازنده ی سازمان ها داشته باشند     
به جای اينکه در انتظار نجات بخشی در بيرون از خود باشيم بدنبال چاره جويی   .چاره ی کار تنها در اراده گرايی است 

 . دردرون خود باشيم  
 جايگزين قدرتمند و مردمی تمامی معادالتی را که اينک بدون حضور نمايندگان مردم ايران ميان غرب   شکل گيری يک

بايد همت داشته باشيم و نشان دهيم که مردم ايران بلوغ و هشياری بدست         . د زير سوال خواهد برد    نو رژيم ترسيم می شو
م و با ارزشی آيا سخت است که از برخی   برای اثبات يک چنين امر مه . گيری سرنوشت تاريخی خود را دارند 

 .  نجات ما ريشه در درک ما دارد خودمحوری های فردی يا تشکيالتی بگذريم ؟
 . سيمرغی که در جستجويش هستيم سی مرغ ايرانيان است
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