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ا�ران�ان چند�ن سال است كه چشم به راه مرگ حكومت اسالمى هستند و نشانه�هاى
ا�ن خبر خوش را در همه جا م�جو�ند. گاه محض تسك�ن خاطر نزد�ك بودن آنرا به هم
نو�د م�دهند، گاه دل به گره�گشا�ى خارج�ان م�بندند و گاه به تحل�لها�ى كه از چپ و
راست م�شنوند دل خوش م�كنند. خالصه ا�نكه چشمشان به همه سو م�چرخد تا بلكه نور
ام�دى سراغ كند. با�د د�د ا�ن رژ�م از چه راهى به گورستان خواهد رفت تا بشود در طى

ا�ن طر�ق �ار�ش كرد.
مردم معموالً از صفت را�ج و غ�ردق�ق «د�كتاتورى» براى توص�ف حكومت فعلى
استفاده م�كنند كه اگر هم براى ابراز مخالفت كافى باشد براى تحل�ل كارگشا ن�ست.
ز�را به ا�ن حساب تفاوت اصلى «د�كتاتورى آخوندى» با فرضاً «د�كتاتورى شاه» روشن
نم�شود و تصور ا�نكه خالصى از هر دوى آنها كماب�ش به �ك ش�وه ممكن است بى�دل�ل در
اذهان نضج م�گ�رد. حكومتهاى رضا شاهى و محمدرضا شاهى از نوع نظامهاى اتور�ترى
بود كه در جهان فراوان �افت شده و م�شود، از قب�ل پ�نوشه در آمر�كاى الت�ن، موبوتو
در آفر�قا، سوهارتو در آس�ا، ساالزار در اروپا و ناصر در خاورم�انه. همت ا�ن قب�ل
حكومتها ب�ش و پ�ش از هر چ�ز متوجه متمركز كردن قدرت است و جلوگ�رى از دخالت
مردم در تع��ن سرنوشتشان وگرنه از بابت ا�دئولوژى كه با�د ش�وهٌ ا�ن حكومتگرى را
توج�ه كند و برنامه�هاى آنرا سازمان بدهد، شباهت چندانى به هم ندارند. ا�ن تنوع
ا�دئولوژ�ك كار تحل�ل را مشكل م�كند و باعث م�شود تا هر پژوهشگرى به تناسب
دستگاه تحل�لى خود و احتماالً سل�قه�اش آنها را به ترت�بى طبقه�بندى كند و فرضاً �كى را
در جرگهٌ كشورهاى سوس�ال�ست جا بدهد، �كى را ناس�ونال�ست بشمارد و د�گرى را
حكومت نظام�ان به حساب ب�اورد. ا�ن تنوع� بسا اوقات با انعطاف پذ�رى ا�دئولوژ�ك
ن�ز همراه است و به حكومتهاى اتور�تر امكان م�دهد تا بتوانند به اقتضاى شرا�ط روز
رنگ عوض بكنند و قدرت خو�ش را تدوام و گاه تحك�م ببخشند. ح�ات آنها به مقدار ز�اد

مد�ون ا�ن انطباق پذ�رى است.
خخخخ����ااااللللپپپپررررددددااااززززىىىى    اااا����ددددئئئئووووللللووووژژژژ����كككك

حكومتهاى توتال�تر كه نظام اسالمى ا�ران �كى از  نمونه�هاى نكبت�زدهٌ جهان سومى
آن است، از ا�ن نرمش محرومند. اگر حكومتهاى اتور�تر در درجهٌ اول دنبال قدرت
هستند و ا�دئولوژى برا�شان در مرتبهٌ دوم اهم�ت قرار دارد، دلمشغولى اصلى حكومتهاى
توتال�تر ا�دئولوژى است و قدرت را براى ا�ن م�خواهند كه طرحهاى خ�الپردازانهٌ
خو�ش را به جامعه تحم�ل كنند، در ا�ن زم�نه صداقتى هم دارند كه به جنون پهلو م�زند.
تمام�ت خواهانه بودن ا�ن خ�الهاست كه آنها را برازندهٌ صفت «توتال�تر» م�كند. تصور
ا�نكه جامعه با�د در تمامى اجزا و با همهٌ جزئ�اتش �ك شكل مع�ن بگ�رد، براى ذهنهاى
ب�مارى كه چن�ن افكارى م�پرورند آسان است، ولى نقطهٌ ضعف ا�ن افكار هم روشن است
كه كجاست: ه�چ ذهنى قادر ن�ست تا جامعه را با تمامى پ�چ�دگى�ها�ش بسنجد و طرحى
براى تغ��ر آن عرضه نما�د كه جم�ع جوانب را به درستى در نظر بگ�رد و از آن مهمتر بر
دو عامل آزادى و اتفاق كه در تحوالت تار�خى نقش عمده دارد و نتا�جشان بنا بر تعر�ف
قابل پ�ش�ب�نى ن�ست، مسلط شود. ا�ن قب�ل خ�الپردازى�هاى اجتماعى به كار
نو�سندگان داستانهاى علمى _ تخ�لى شب�ه است كه م�كوشند تا آ�ندهٌ بشر�ت را



ترس�م كنند و وجه اشتراك تمامى آنها در ا�ن است كه بخشى از آگاهى�هاى موجود علمى
�ا فنى را انتخاب م�كنند و آنرا در خ�ال خود امتداد و بسط م�دهند و بر محور آن
داستان م�پردازند. ه�چكدام آنها قادر ن�ست حتى تمامى تحوالت �ك رشتهٌ علمى �ا فنى
را از پ�ش در نظر ب�اورد، چه رسد به تحوالت كل تار�خ بشر را. به هم�ن دل�ل است كه
ه�چكدام ا�ن داستانها، اگر هم اسباب سرگرمى و تفر�ح باشد، از بابت آ�نده�نگرى
اعتبارى ندارد. برنامهٌ ا�دئولوژ�ك بافتن براى كل جامعه هم چ�زى است از هم�ن قماش،
فقط چون دامنه�اش وس�ع�تر است محدود�تها�ش زودتر نما�ان م�شود و اگر پژوهش در
باب آن سر عده�اى را گرم كند، به اجرا گذاشته شدنش براى كسانى كه زندگان�شان به ا�ن

ترت�ب ز�ر و زبر م�شود اصالً ما�هٌ تفر�ح ن�ست.
هر ا�دئولوژى توتال�تر به بخش محدود و مع�نى از واقع�ت توجه م�كند و آنرا
محور سازمان دادن جامعهٌ آرمانى خو�ش م�نما�د. طبعاً كوشش براى تحم�ل چن�ن
طرح�ها�ى به جوامع موجود جز با روشهاى قهرآم�ز ممكن ن�ست و دل�ل توسعه و
همه�گ�رى خشونت در حكومتهاى توتال�تر هم�ن گستردگى طرح اجتماعى آنهاست كه
كسى را راحت و گوشه�اى را آرام نم�گذارد. منطبق شدن جامعه با ا�دئولوژى جز به زور
ممكن ن�ست و در حق�قت ه�چگاه هم به انجام نم�رسد. در نظامهاى توتال�تر نبرد حكومت
و جامعه دائمى است و هر قدمى كه �كى از ا�ن دو حر�ف جلو بگذارد د�گرى پس
م�نش�ند. البته حكومتها از هر جنس كه باشند رفتنى�اند ولى جوامع برجا م�مانند.
زوال و مرگ حكومتهاى توتال�تر قرن ب�ستم بهتر�ن شاهد ا�ن مدعاست. كج د�دن

واقع�ت و كجتابى با آن بى�سرانجام است.
ززززووووررررآآآآززززمممماااا����ىىىى    بببباااا    ججججااااممممععععهههه

معموالً زورآزما�ى حكومتهاى توتال�تر با واق�ت تار�خى بر همان نقطه اى متمركز
م�شود كه در ا�دئولوژ�شان نقش محورى دارد، بر همان امرى كه كانون خ�الپرداز�هاى
آنهاست. در حكومتهاى كمون�ستى اقتصاد ا�ن نقش را ا�فا م�كرد. ا�ن حكومتها اقتصاد
را عامل اصلى و ز�ربناى تحوالت تار�خى م�شمردند، مدعى بودند كه از اقتصاد و به تبع
آن تار�خ، شناخت علمى به معناى اخص آن دارند و به هم�ن دل�ل پ�شتاز آ�ندهٌ بشر�ت
هستند. ولى از روز اول تا به آخر نقطهٌ ضعف اساسى آنها هم�ن اقتصاد بود. كوش�دند تا
بازار آزاد را با برنامه ر�زى و مالك�ت خصوصى را با مالك�ت دولتى جا�گز�ن كنند و در
نها�ت وضعى ا�جاد كردند كه انگ�زهٌ تول�د اقتصادى را به حد اقل رساند، رابطهٌ عرضه و
تقاضا را به كلى مختل كرد و تول�د و رشد را از اساس متزلزل ساخت. آمارهاى دروغ�ن
و توجه �كسره به فنون و صنا�ع نظامى هم دردى از كار دوا نكرد. باالخره شوروى به
مرحله�اى رس�د كه توان رقابت نظامى با ا�االت متحده را از دست داد و
سرما�ه�گذارى�هاى بزرگ اقتصادى و علمى و تكنولوژ�ك آمر�كا در بخش نظامى حر�ف
كمون�ستش را از نفس انداخت. فكر ا�نكه م�توان با آزادسازى اقتصاد بر توان شوروى
افزود به ذهن همه كس م�رس�د ولى حكومت شوروى نم�توانست به اجرا�ش بگذارد و

همان بماند كه بود، كماا�نكه د�د�م مرد و از پس اصالح برن�امد.
حكومت نازى هم براى نژاد همان اهم�تى را قائل بود كه حر�ف و همزادش براى
اقتصاد. ولى از روز اول قدرتگ�رى تا واپس�ن دم ح�ات ا�دئولوگها و دانشمندانى كه به
خدمت ا�ن حكومت درآمده بودند نتوانستند حتى تعر�فى از «نژاد» عرضه كنند كه براى
حكومت متبوعشان قابل پذ�رش باشد. در اندازه گ�رى سر و كلهٌ انسان و ترت�ب ت�پهاى
نژادى سرگردان ماندند، حال مرتبط ساختن ا�ن خصا�ص با تحوالت تار�خ به جاى خود.
ه�چگاه هم نتوانستد �هود�ان را كه دشمن اصلى نظام به حساب م�امدند و بنا بر تعر�ف
گروهى مذهبى هستند، در �ك قالب مع�ن نژادى جا ب�اندازند تا به ا�دئولوژى خود



اعتبار ببخشند. در نها�ت حكومت نازى در جنگ از ب�ن رفت ولى ا�ن بستگى به
ا�دئولوژى تا روز آخر ح�ات آن نه تنها مشهود بود كه تشد�د هم شد. در مراحل پا�انى
جنگ حركت قطارها�ى كه �هود�ان را به اردوگاه�هاى مرگ م�برد بر حركت قطارهاى
حامل مهمات اولو�ت داشت. �عنى حكومت حاضر بود مرگ را به جان بخرد و دست از

ا�دئولوژى برندارد و همانطور كه د�د�م مرد.
ا�ن را هم اضافه كنم كه مرگ �ك نظام س�اسى مترادف از ب�ن رفتن كشورى ن�ست
كه بر آن حكومت م�كند، قتل عام پ�وستگان آن ن�ز ن�ست، جا�گز�ن شدن خود اوست با
نظامى د�گر. مورد چ�ن كمون�ست هم كه از كمون�سم فقط پرچم قرمز و رژهٌ ساالنه�اش
را حفظ كرده مثالى است از هم�ن مرگ نظامهاى توتال�تر. موفق�ت كمون�ستهاى چ�نى
در ا�ن ن�ست كه در حفظ ح�ات نظام موفق بوده�اند، چون چن�ن موفق�تى در كار نبوده و
ن�ست. در ا�ن است كه ح�ات س�اسى خود رابه عنوان طبقهٌ حاكم حفظ كرده�اند و
توانسته�اند بر سر كار بمانند، همان كارى كه آرزوى بس�ارى از اسالمگرا�ان ا�ران است

و بع�د است بتوانند به آن دست �ابند.
بستگى به �ك دستگاه فكرى بسته كه هم مدعى حق�قت نما�ى است و هم راهنماى
عمل و هم ما�هٌ هو�ت س�اسى جا�ى براى وارسى و احت�اط و تحول باقى نم�گذارد. قالبى
است متحجر كه به ذهن پ�روان و به واقع�ت �كسان تحم�ل م�شود و تا آنجا كه با مانعى
مواجه نشود پ�ش م�رود، ترمزى در كار ن�ست. اصالح ناپذ�رى عم�ق حكومتهاى توتال�تر
كه �ا با�د با تمامى ناكارآمدى و نكبت و جنا�تشان سر پا بمانند و �ا ا�نكه جاى خود را به

حكومت د�گرى بدهند، از ا�ن تحجر سرچشمه م�گ�رد.
مممموووورررردددد    اااا����رررراااانننن

هستهٌ ا�دئولوژى نظام همان فقه اسالمى است كه با تبد�ل شدن به دستورالعمل
حكومتى در متن جهان مدرن حكم نوعى ا�دئولوژى توتال�تر را پ�دا كرده است. محتوا�ش
اساساً سنتى است ولى مح�ط زندگى آن و كاركردش مدرن است. مقوالت اصلى آن نه
اقتصادى است و نه نژادى، بلكه حقوقى _ مذهبى است: اسالم و كفر، پاك و نجس و حالل
و حرام. ا�ن مسئله كه قوان�ن اسالمى خالف تمدن امروزى است و گرهى از كار مشكالت
اجتماعى نم�گشا�د و براى مردم ا�ران مانند د�گر مردم جهان مترادف بربر�ت است،
روشن�تر از آن است كه حاجت به �ادآورى داشته باشد. ا�ن امر هم كه قواعد مزبور مطلقاً
كفاف ح�ات حقوقى �ك دولت امروزى را نم�دهد، بارزتر از آن است كه محتاج توض�ح
باشد. فقط با�د به ا�ن نكته توجه داشت كه ا�ن قواعد و قوان�ن هر جا كمبودى داشته با
داخل شدن عناصر غ�رفقهى و حتى غ�ر�اسالمى مرتفع شده است. ولى ا�ن امر به خودى
خود اهم�ت عمده�اى ندارد ز�را ه�چ ا�دئولوژى توتال�ترى از ابتداى زا�ش كامل ن�ست و
تا آخر عمر هم تكم�ل نم�شود تا واقعاً براى همه چ�ز جواب داشته باشد. مهم ادعاى جامع
بودن است كه همهٌ آنها دارند و اسالم هم به نها�ت دارد، وگرنه همه�شان در ع�ن حفظ

ماه�ت خود از منابع خارجى تغذ�ه م�كنند.
آنچه كه مهم است هستهٌ اساسى راه�حلها�ى است كه ا�ن ا�دئولوژى به پ�روان خود
عرضه م�كند و به سنت اسالمى برم�گردد. �ك بخش آن شامل عناصرى از حقوق جزاست
كه شامل قانون قصاص م�شود. بى�دل�ل ن�ست كه وجوب اجراى مجازاتهاى اسالمى در
قانون اساسى ا�ن حكومت ذكر شده است. بخش د�گر آن كه همه�گ�رتر و كلى�تر است
آداب و رفتار اجتماعى را در بر م�گ�رد. نقطهٌ فشار اصلى ا�دئولوژى اسالمى بر جامعهٌ

ا�ران، �عنى بر واقع�تى كه م�كوشد تغ��رش بدهد، در ا�نجاست.
م�زان كوششى كه حكومت اسالمى براى ترو�ج شكل مع�نى از رابطهٌ زن و مرد،
قالبى كردن رفتار مردم در صحنهٌ جامعه و جلوگ�رى از تفر�حات مقبول مردم انجام



م�دهد، چشمگ�ر است و تشنج فراوان ا�جاد كرده است. مخارج اقتصادى و تاوان س�اسى
ا�ن كار سرسام آور است ولى حكومت قادر ن�ست كه از ا�ن راه برگردد و گر�بان خود را
خالص كند. همانطور كه كمون�ستها قادر نبودند از لجبازى بر سر اقتصاد دست بردارند و

ناز�ها نم�توانستند از اصرار بر پاكسازى نژادى صرف نظر كنند.
ببببععععدددد    سسسس����ااااسسسسىىىى    ددددععععوووواااا

در مقابل ب�شتر�ن واكنشى كه از جانب جامعهٌ ا�ران متوجه حكومت اسالمى شده بر
هم�ن نقطه متمركز است. كانون ثابت رودرو�ى ا�ران�ان با حكومت هم�نجاست: حوزهٌ
رفتار اجتماعى. ا�ن دستگاه حكومتى در جا�ى ب�شتر�ن واكنش را تحو�ل م�گ�رد كه
كمتر�ن انعطاف پذ�رى را دارد. ر�شهٌ ا�ن مشكالت ماه�ت نظام حكومتى ا�ران است ولى
شكل موجود آنها اساساً س�اسى محسوب نم�شود. حكومت آنها را س�اسى كرده است ولى
مردم به چشم مشكل س�اسى به آنها نگاه نم�كنند و حتى گاه تصور م�كنند كه ا�ن قب�ل
«جزئ�ات» را م�توان با مختصرى «اصالحات» برطرف كرد. دل�ل دل بستن به ا�ن
اصالحات فرضى كه باعث م�شود تا ا�ران�ان به دنبال هر سرابى بدوند، در هم�نجاست.
به هم�ن جهت است كه گاه امت�از دادنهاى كوچك حكومت در زم�نهٌ حجاب و… به ا�ن

اندازه مردم را خوش م�ا�د و طل�عهٌ آسا�ش شمرده م�شود.
ا�ن وضع�ت مخالفان حكومت را كه به درستى و به حق نظام س�اسى موجود را
مشكل اساسى مردم م�شمارند به دردسر انداخته است. آنها با حكومتى طرفند كه موضع
س�اسى مشخص و روشن دارد. البته مخالفان ن�ز در برابر طرح س�اسى خود را عرضه
م�نما�ند. ولى در ا�ن م�ان مردمى قرار دارند كه ب�ش از هر چ�ز به دنبال آسا�ش مادى
و راحت روزمره�اند و بسا اوقات به ا�نها اهم�ت ب�شترى م�دهند تا به آزادى س�اسى. به
عبارت د�گر مشكل خو�ش را در قالب طرح س�اسى مع�ن و بر اساس انتخاب نظام
س�اسى تعر�ف نمى�كنند. بر خالف مردم كشورهاى دمكرات�ك كه همگى در گذشته�اى دور
�ا نزد�ك چن�ن كرده�اند و به �من طرح درست مشكل توانسته�اند راه حل درستى براى آن

بجو�ند و امروز هم از مواهبش بهره�مندند.
ممممششششككككلللل    ببببسسسس����جججج    نننن����رررروووو

از آنجا�ى كه زنان و جوانان ب�ش از هر گروه د�گر تحت فشار با�د و نبا�د�هاى
رفتارى قرار دارند توجه همگان به آنان معطوف شده، به ا�ن ام�د كه باالخره حكومت
اسالمى از ا�ن دو گروه شكست خواهد خورد. ولى مشكل ا�نجاست كه زن بودن �ا جوان
بودن مقولهٌ آمارى است نه ب�انگر سازماندهى و پ�وستگى گروهى. صرف جنس�ت �ا
همسنى براى ا�جاد همرأ�ى و همراهى كافى ن�ست. ترجمهٌ نارضا�ى ا�ن دو گروه به
مخالفت معنى دار و موثر س�اسى و بهره�گ�رى از ن�روى آنها مستلزم تحقق دو شرط
است: پ�وستگى ب�ن اعضا�شان و فراتر رفتن خواست آنها از حد درخواستهاى صنفى و
تبد�ل شدنشان به ارادهٌ تغ��ر نظام س�اسى. تا به حال ا�ن امر فقط نزد بخشى از جوانان
كه دانشجو�ان باشند د�ده شده است. تمركز مكانى، بستگى صنفى، قرار داشتن در معرض
بحثهاى س�اسى… از آنها گروه نسبتاً منسجمى ساخته است كه تا به حال �كى دو بار
توانسته حكومت را به دردسر ب�اندازد ولى بس�ار بع�د به نظر م�ا�د كه براى ساقط
كردن آن توان كافى داشته باشد. زنان تا به ا�ن حد هم نتوانسته�اند از خود كارآ�ى منظم
جمعى نشان بدهند. مخالفت هر دو گروه مهم است ولى كافى ن�ست و خواستها�شان آن
گستردگى را كه با�د پ�دا نكرده است. متأسفانه برخى هم م�كوشند تا به جاى گسترده
كردن ا�ن خواستها در قالب صنفى و موضعى محدودشان سازند و به دست آوردن
امت�ازهاى كوچك را بهانهٌ نخواستن امت�از اصلى و بزرگ بكنند. كارى كه در نها�ت به

حكومت اسالمى مدد م�رساند.



براى ساقط شدن حكومت اسالمى نم�توان مثل مورد ناز�ها روى عامل خارجى كه
جنگ �ا امرى نظ�ر آن باشد حساب كرد. نمونه�اش جنگ ا�ران و عراق بود كه هم به دولت
بهانهٌ زورگو�ى ب�شتر داد و هم دهان مردم را تحت عنوان مبارزه با دشمن خارجى بست
و به هر حال بس�ارى را هم به دفاع از مملكت كه دفاع از حكومت موجود هم در آن درج بود،
واداشت. مثل مورد شوروى هم نم�توان فقط به اثربخشى تحجر ا�دئولوژ�ك نشست.
لجاجت حكومت شوروى با قواعد اقتصاد در نها�ت براى آن كشنده بود ولى سختگ�رى
ا�دئولوژ�ك حكومت اسالمى بر رفتار اجتماعى متمركز است. مقاومت در برابر ا�ن
هنجارهاى رفتارى آنرا تضع�ف كرده و م�كند ولى هنوز اسباب مرگش را فراهم ن�اورده

است.
ددددوووو    ششششررررطططط    پپپپ����ررررووووززززىىىى

براى ساقط كردن ا�ن حكومت با�د به دو عامل توجه داشت: �كى فلج تصم�مگ�رى
خودش و د�گر بس�ج ن�روى مخالفش. اولى مجال مانور را از آن م�گ�رد و آس�ب پذ�رش
م�سازد. ا�ن فلج از دو امر نشأت م�گ�رد: �كى انعطاف ناپذ�رى ا�دئولوژى و د�گر
ساختار حكومت. از اولى كه سخن گفت�م، بپرداز�م به دومى. فرآ�ند تصم�مگ�رى
حكومت اسالمى پس از مرگ خم�نى از صورت فردى و نسبتاً متمركز درآمده و حالت
جمعى پ�دا كرده است. البته نظم آن از نوع سازمانى كه سلسله مراتب مع�ن و قواعد
منظم دارد، ن�ست. اگر چن�ن بود امكاناتش هم براى اجراى اصالحات �ا الاقل به راه
انداختن آنها ب�ش از ا�ن م�بود كه م�ب�ن�م. به عبارت د�گر امكان رفتن به راه نوعى

تحول از نوع چ�نى برا�ش پ�دا م�شد.
تعدد و پراكندگى گروه�هاى مختلف قدرت رابطهٌ ب�ن آنها را به رابطه�اى شب�ه كرده
است كه ب�ن ت�ره�هاى مختلف �ك ا�ل موجود است. به ا�ن صورت كه دائم با هم در
رقابتند. در ا�ن م�ان گاه با �كد�گر جدال م�كنند و دست به خشونت م�برند و گاه دست
صلح و صفا به سوى هم دراز م�كنند و عل�ه رقبا �ا دشمن خارجى با هم متحد م�شوند. در
ا�ن بازى متحدان دائم تغ��ر م�كنند و دوست و دشمن ثابتى در كار ن�ست. ا�ن پ�وستن
و گسستن دائم طبق طرح قبلى و با برنامه�ر�زى انجام نم�گ�رد بلكه در حق�قت برآ�ندى
است از اعمال گروههاى متفاوت و در نها�ت به ا�جاد نوعى تعادل م�انجامد كه دوام
حكومت و چ�رگى كل آنرا بر جامعهٌ ا�ران ممكن م�سازد. دو اتحاد بزرگ ا�ن گروه�هاست
كه از طرف اشخاص بى�دقت نام «محافظه�كار» و «اصالح�طلب» �ا… م�گ�رد. اجزاى ترك�ب
دهندهٌ ا�ن دو گروه بزرگ دائم تغ��ر م�كنند ولى ا�ن امر چنانكه با�د مورد توجه ناظران
قرار نم�گ�رد، نگاه�ها معطوف است به تما�ز دو دسته و نه تغ��ر دائم محتواى آنها.
تصم�م�ات بزرگ و اساسى كه به هو�ت و طبعاً ا�دئولوژى نظام ارتباط پ�دا م�كند، تنها
در صورتى ممكن م�گردد كه ا�ن هر دو گروه بزرگ بر سر آنها با هم توافق كنند. وقوع
ا�ن امر بس�ار سخت دست م�دهد چون هر تخطى از ا�دئولوژى كه توسط گروهى عنوان
شود به رق�ب فرصت م�دهد تا آنرا دستاو�ز كوب�دن حر�ف بكند و از وى امت�از بستاند.
حاصل كار احتراز تا حد ممكن از ا�ن قب�ل تصم�مگ�رى�هاست و طبعاً قبول مشكالت

زا��ده از ا�ن وضع�ت، به عبارت ساده�تر فلج موضعى.
و اما بس�ج ن�رو. ا�ن كار با�د اساساً در خود ا�ران صورت بگ�رد ولى اگر طرح و
برنامهٌ درستى در كار باشد، م�توان و با�د عامل خارجى را هم به آن افزود. محور ا�ن
كار تحل�ل بردن مخالفتهاى جزئى و موضعى است در �ك مخالفت كلى كه اصل نظام را
هدف بگ�رد. دل بستن به گستردگى مخالفتهاى جزئى به ا�ن ام�د كه مخالفت با نظام به
خودى خود از دل آنها ب�رون خواهد آمد ام�دى است واهى. گام اساسى به سوى تغ��ر
ب�نشى كه الزمهٌ ا�ن كار است به خودى خود برداشته نم�شود و منطق هم قدرت ا�نرا



ندارد كه خودش را به واقع�ت تحم�ل كند. ا�ن كار انسانها�ى است كه منطق را درك
م�كنند و ارادهٌ به فعل آوردنش را دارند. مخالفت بن�ادى به خود ى خود از دل مخالفتهاى
پراكنده ب�رون نم�ا�د. با�د به فشارها�ى كه نقداً متوجه حكومت است جهت داد و اگر شد

در ا�جاد فشار اساسى كوش�د.
ننننتتتت����ججججهههه����گگگگ����ررررىىىى

با�د براى ساقط كردن نظام اسالمى مترصد موقع�تى بود، �ا به عبارت درست تر در
ا�جاد موقع�تى كوش�د كه دو امر در آن گرد ب�ا�د: �كى فلج تصم�مگ�رى حكومت و د�گر
امكان تمركز فشارى ز�اد بر همان نقطه�ٌ فلج. موجود شدن �كى از ا�ن دو كافى ن�ست. به
عنوان مثال فشار زنان و جوانان فقط با انعطاف ناپذ�رى حر�ف طرف است ولى بن�ه و
تمركز كافى ندارد. در مقابل اگر فشار هر قدر هم ز�اد باشد ولى حكومت بتواند در برابر
آن نرمش نشان بدهد، كار پ�ش نخواهد رفت. عقب�نش�نى از موضع اقتصاد دولتى دوران
جنگ به هم�ن ترت�ب ممكن شد. حكومت براى اقتصاد نسخهٌ اسالمى نداشت و هر راه حلى
را كه ضامن تداوم قدرت و پر شدن ج�ب اعضا�ش بود، م�پذ�رفت. كما ا�نكه د�د�م بدون

مشكل تغ��ر موضع داد.
فرصتى كه ا�ن دو عامل در آن گرد آمده باشد �ك بار براى ا�ران�ان پ�دا شد و آن هم
قض�هٌ رشدى بود و دق�قاً مربوط بود به هستهٌ فقهى اسالمگرا�ى. فلج حكومت در مورد
پس گرفتن فتواى خم�نى كامل بود و به نها�ت آس�ب پذ�رش ساخته بود. اگر مردم ا�ران
براى دفاع از ا�ن شخص كه در حق�قت نماد ستمكشى روزمرهٌ خودشان بود، بس�ج شده
بودند، امكان استفاده از ن�روى خارجى هم كه موجود بود پ�دا م�شد و احتمال داشت كه
ا�ران�ان بتوانند با استفاده از ا�ن وضع�ت به حكومت اسالمى ضربهٌ كارى بزنند.
متأسفانه مردم ا�ران از ا�ن فرصت استفاده نكردند. نوعى ترس از مذهب كه خوشبختانه
به مرور كاهش �افته و ن�ز ناپختگى س�اسى كه مانع از درك همبستگى آنها با �ك

قربانى خارجى تعصب مذهبى بود، از ا�ن كار واداشتشان.
آن فرصت از دست رفت ولى دست تار�خ حتماٌ فرصتهاى د�گرى را بر سر راه ما
قرار خواهد داد. با�د مترصد بود و ا�ن بار به موقع و با تمام قوا از اول�ن موقع�ت
استفاده كرد. حكومت توتال�تر اسالمى روزبروز ضع�ف�تر شده است. آنچه كه چند سال
است شاهدش هست�م «استحالهٌ»  ا�ن حكومت ن�ست كه انجام پذ�ر نم�نما�د، تعفن آن
است كه هر روز پ�شتر م�رود. فلج ا�ن دستگاه حكومتى ن�ز به موازات عفونتش
گسترده�تر خواهد شد. با�د در كم�ن فرصتى بود كه بتوان فشار كافى را بر نقطهٌ درست
متمركز ساخت. ساقط كردن حكومت اسالمى ممكن است و در حد توان ماست، كفهٌ قدرت
كه به سود ما حركت كند ن�روى خارجى هم به م�دان خواهد آمد، ولى مبارزه با�د تابع

طرح و هدف ما باشد نه د�گرى.


