
  

 آیا اپوزیسیون ایران برای تغییر رژیم آمادگی دارد؟ احمد هاشمی  

 

های "تغییر رژیم" و "براندازم" این روزها بازار سخن گفتن از براندازی و تغییر رژیم گرم است و هشتگ
ای از برگزاری همایش شوند. هنوز چند هفتههای اجتماعی به اصطالح داغ میبطور پیوسته در شبکه

ای سلطنت طلب اولترا ناسیونالیست در ساختمان شته که عدهسازمان مجاهدین خلق در شهر واشنگتن نگذ
ای تحت عنوان "کنگره ملی کنگره در این شهر با نمایندگان دست راستی و جنگ طلب آمریکایی جلسه

پیچند. مجاهدین خلق هم ایرانیان" برگزار کرده و به زعم خود، نسخه قانون اساسی جدیدی را برای ایران می
بار دیگر همایش  -د با تسخیر کاخ سفید توسط ترامپ، بخت و اقبال به آنها رو کرده کننکه تصور می -

کنند تا بار دیگر چندین شخصیت دست راستی اروپایی و بزرگی این بار در حومه پاریس برگزار می
آمریکایی و برخی مقامات جنگ طلب دولت ترامپ در آن سخنرانی کنند و سخن از تغییر رژیم بر زبان 

نند و این داستان همچنان ادامه داردبرا ... 

  

ای از مشکالت مزمن از جمله تورم، بیکاری، بحران گسترده محیط زیستی، سرکوب و اختناق و نا مجموعه
ت به بهبود امور با تحوالت جدیدی از قبیل روی کار آمدن دولت ترامپ، امیدی مردم و نسل جوان نسب

خروج او از برجام، آغاز تاثیرگذاری دوره پسابرجام بر اقتصاد ایران و متعاقب آن تظاهرات و اعتصابات 
 سراسری و استانی در ایران، بسیاری از جریانات سیاسی نامطلوب و نامحبوب را به تکاپو انداخته تا از آب

مرتکب شده و برای رهایی از دیکتاتوری  ۱۳۵۷گل آلود ماهی بگیرند و اشتباهی را که انقالبیون سال 
شاهنشاه آریامهر، بطور شتابزده به خیمه پوسیده ارتجاع خمینی پناه بردند تکرار کنند. در این میان آنچه جای 

ای منسجم خواه است که دارای برنامهای ائتالفی از نیروهای مترقی و دموکراسی نگرانی دارد فقدان جبهه
برای اداره ایران در فردای پس از سرنگونی رژیم "دستاربندان تنبان گشاد" باشد تا ابتکار عمل را از 

 .نیروهای فرسوده و نامرتبط با شرایط ایران امروز خارج کند

 براندازان

عنوان آلترناتیو جمهوری اسالمی  کنند خود را بهبطور کلی سه جریان طالئیه دار تغییر رژیم تالش می
مطرح کنند. این سه جریان برانداز دارای اقبال اندکی در داخل ایران هستند ولی با روی کار آمدن دولت 

تشجیع شده و  -های لیبرال و حقوق بشر در دستورکار آن جایی ندارد که حمایت از ارزش -دانلد ترامپ 
انحصاری مردم ایران جا بزنند کنند خود را به عنوان سخنگویانتالش می . 

سازمان مجاهدین خلق -یک  

شوربختانه دولت دست راستی و بی پرنسیپ دانلد ترامپ در آمریکا بیشترین سرمایه گذاری خود را بر روی 
سازمان مجاهدین خلق به عنوان بدیل جمهوری اسالمی قرار داده است. این در حالی است این سازمان سابقه 
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های دموکراتیک و حقوق بشر نداشته و چارت سازمانی و ساختار سلسله ری به ارزشروشنی در وفادا
ای از ابهام قرار دارد. این سازمان سابقه همکاری و همراهی با صدام مرادی( آن در هاله -مراتبی )مریدی 

ولوژیکی حسین و دیگر دیکتاتورها را در کارنامه خود دارد و مهم ترین مشکل آن ساختار عقیدتی و ایدئ
بسیار واپسگرا و فرسوده آن است که دو عنصر خطرناک اسالم گرایی و مارکسیزم را ادغام و سمی مهلک 

های در لیست گروه ۲۰۱۲برای آزادی و دموکراسی فراهم کرده است. این تشکیالت فرقه گونه تا سال 
اقدامی شتابزده نه تنها آن را تروریستی اتحادیه اروپا و ایاالت متحده قرار داشت ولی کشورهای غربی در 

های سیاسی و دیپلماتیک خود کنند با حمایتهای تروریستی خارج کردند بلکه حاال تالش میاز لیست گروه
همراه با پشتیبانی گسترده مالی عربستان سعودی، سازمان مجاهدین خلق را به عنوان بدیل و آلترناتیو اصلی 

این توصیفات، با توجه به پیشینه مخدوش سازمان مجاهدین خلق و برای جمهوری اسالمی معرفی کنند. با 
اسالمیستی آن، این گروه صالحیت و مقبولیت چندانی برای جایگزینی  -ایدئولوژی خطرناک مارکسیستی

 .دیکتاتوری والیت فقیه ندارد

سلطنت طلبان -دو  

فاقد پشتوانه مردمی و برنامه  -های مختلفی از پادشاهی خواهان تشکیل شده که از طیف -این گروه هم 
ای بهتر برای ایران باشند. آنها بیشتر از هر چیزی یادآور ساواک، پیشروانه هستند تا بتوانند نویدبخش آینده

پیرامون، سرکوب -باستان گرایی، ناسیونالیسم افراطی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی و تشدید شکاف مرکز
ها در ه پرستی هستند. با وجود اینکه همزمان با باال گرفتن بحثملی و کهن -های قومیگسترده اقلیت

خصوص تغییر رژیم در ایران و برجسته تر شدن نقش سازمان مجاهدین خلق همزمان با روی کار آمدن 
دولت ترامپ، سلطنت طلبان و شخص آقای رضا پهلوی به حاشیه رانده شده و وارد رقابت و درگیری لفظی 

اند واقعیت این است که هر دو گروه سلطنت طلبان و مجاهدین خلق به گذشته تعلق دهشدیدی با مجاهدین ش
شود. آنچه ایران امروز به آن نیاز دارد نگاه به جلو ها بازگشت به عقب محسوب میدارند و اقبال به پهلوی

وسی اعلی در قالب ایجاد یک جمهوری دموکراتیک، فدرال و سکوالر است نه احیای مراسماتی چون دست ب
حضرت همایونی، بازگرداندن تاج و تخت شاهنشاه آریامهر، پارس گرایی و باستان گرایی. بسیاری از 

زنند ابایی از این ندارند که آشکارا تهدید کنند با تانک از روی مخالفان و کسانی سنگ سلطنت را به سینه می
اهند شد. این افراد به مراتب از جمهوری رد خو -نامند که آنها را جدایی طلب می -برابری طلبان قومی 

های کالنی که پس از خروج از اسالمی خطرناک ترند چرا که با وجود اینکه هیچ قدرتی به غیر از ثروت
های خود را اند ندارند ولی اگر به قدرت برسند بی تردید وعدهایران چپاول کرده و با خود به همراه آورده

ان خواهند کردعملی کرده و حمامی از خون رو . 

ها )ترامپ پرستان(جنگ طلب -سه  

این گروه از میانگین سنی جوانتری برخوردار بوده و آشنایی و سازش بیشتری با مفاهیم دموکراتیک دارند و 
درست به همین دلیل جاذبه بیشتری برای نسل جوان ایرانی دارند ولی آنها هم به همان اندازه مجاهدین و 

حتی به قیمت جنگ داخلی و  -رین هستند چرا که مانند آن دو حاضرند به هر قیمتی سلطنت طلبان مشکل آف
دستار از سر آخوندها برکشیده و تاج و تخت بر سر شاهنشاه آریامهر رضاشاه پهلوی دوم  -نابودی کشور 

نتقاد کنند بگذارند. اینها خط قرمزشان دانلد ترامپ و بنیامین نتانیاهو است و حاضرند از هر کس و هر چیز ا
به استثنای افراد و احزاب نژادپرست، مهاجرستیز و راست افراطی در اروپا، امریکا و اسرائیل که نه تنها 

ها و مواضع جنگ طلبانه آنها هم هستند. برخی از این کنند بلکه همراه و توجیه گر سیاستاز آنها انتقاد نمی
یل به بلندگو و سخنگوی غیررسمی ترامپ و نتانیاهو ها با بهره برداری از فضای سیاسی کنونی، تبدگروه
اندشده . 



 طرفداران حفظ وضع موجود

زنند "اصالح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه در حالیکه مردم ایران در تظاهرات اخیر خود آشکارا فریاد می
رتجع در های دغلکار طرفدار وضع موجود توجیهی برای تداوم حاکمیت دستاربندان مماجرا" هنوز گروه

کنند. بسیار واضح است که نگرانی از حمله خارجی و وقوع جنگ داخلی در کشور نباید باعث تهران پیدا می
ها )اصالح طلبان(، یکه تازی طرفداران بقای جمهوری اسالمی از اصول گرایان گرفته تا خاتمی اللهی

به اصطالح میانه روی حسن روحانی(  ها )طرفداران دولتها )طرفداران جنبش سبز( و بنفش اللهیسبزاللهی
و معرفی دیکتاتوری والیت فقیه به عنوان تنها گزینه پیش روی مردم شود چرا که تداوم دیکتاتوری 

دستاربندان خود سرمنشاء تداوم همه مشکالت سیاسی، تروریستی، اقتصادی و زیست محیطی است که ایران 
هانه و دستاویزی برای ادامه حاکمیت دستاربندان وجود داشته امروز با آن دست به گریبان است و نباید هیچ ب

 .باشد

 
 راه چاره چیست؟

 
همانطور که پیشتر اشاره شد در آشفته بازار به زیر کشیدن دیکتاتوری دستاربندان، دو گروه مجاهدین خلق و 

ه چندوجهی آزادی اند. این امر بیشتر از آنکه به حل صورت مسالسلطنت طلبان با یکدیگر دست به یقه شده
کنند. سرنگونی جمهوری خواهی و دموکراسی در ایران کمک کنند مساله و مشکل دیگری به آن اضافه می

اسالمی به روش حمله نظامی خارجی و جانشینی آن با جریانات خطرناکی مانند مجاهدین خلق و سلطنت 
جنگ داخلی خواهد بود. تنها پاداش و طلبان گامی بزرگ به قهقرا بوده و تنها رهاورد آن انتقام جویی و 
ای مانند صدام تواند این باشد که علی خامنهدستاورد این نوع از تغییر رژیم مبتنی بر انتقام جویی صرف، می

های فاضالب بیرون کشیده شده و مجازات شود. این کافی نیست چرا ها و یا لولهحسین و معمر قذافی از چاه
اند از شر جنگ داخلی های اصلی داعش تبدیل شده و هنوز نتوانستهلیبی به پایگاهکه امروزه شاهدیم عراق و 

 .رهایی پیدا کنند
واقعیت این است که رهایی از چنگال دستاربندان نه با جنگ طلبی و نه با اصالحات مماشات گرانه با 

روهای ترقی خواه و دیکتاتوری والیت فقیه ممکن است؛ راه چاره در ایجاد ائتالفی فراگیر از همه نی
توان این ائتالف را "جبهه دموکراتیک براندازی صلح طلبانه" نامید که دموکرات در داخل و خارج است. می

نه به گروه طرفداران وضع موجود )اصول گرایان و اصالح طلبان مدافع دیکتاتوری والیت فقیه( تعلق دارد 
توان و باید از کمک و نت طلبان(. در این رهگذر میو نه به دو گروه عمده برانداز )مجاهدین خلق و سلط

که افرادی مانند جان  -حمایت خارجی بهره جست ولی جنگ طلبی و تغییر رژیم از طریق حمله خارجی 
باید  -بولتون، مایک پومپئو و رودی جولیانی در دولت کنونی امریکا از طرفداران پروپا قرص آن هستند 

تواند به بهای که هر گونه حمله خارجی شبیه آنچه در عراق اتفاق افتاد میخط قرمز این جبهه باشد چرا 
ای شدن های کشور، کشتار صدها هزار نفری، آوارگی دهها میلیون نفری و سوریهنابودی تمام زیرساخت

 .ایران تمام شود
وفاق ملی و  بنابراین، تنها گزینه کم خطر برای گذار از دیکتاتوری والیت فقیه به دموکراسی، ایجاد

های بین المللی( و دیپلماتیک همبستگی میان نیروهای برانداز و توسل به روش فشارهای اقتصادی )تحریم
)منزوی کردن جمهوری اسالمی و ممنوعیت سفر و پیگرد قانونی مقامات( در خارج، نافرمانی مدنی در 

یت جامعه مدنی و استفاده از داخل )تحصن، بست نشینی و اعتصابات سراسری کارگران و اصناف(، تقو
های مسالمت آمیز باشد. در واقع، ایجاد وفاق ملی و فراگیر حول محور دموکراسی، حقوق بشر و دیگر روش

توان فدرالیسم در میان نیروهای برانداز، نخستین گام برای حرکت در جهت براندازی است. در این راستا می



های چکسالواکی، مجارستان، گرجستان، اوکراین و و نمونه و باید از الگوی جنبش همبستگی در لهستان
های آمریکای التین، آفریقای جنوبی و تجربه دیگر کشورهای کمونیستی سابق در اروپای شرقی، و نمونه

آسیا و آفریقا در مبارزه و براندازی دیکتاتوری استفاده کرد. مهم است که جبهه براندازی دستکم دارای این 
اشد: ائتالف گرا، سکوالریست، غیرایدئولوژیک، فدرالیستچهار ویژگی ب . 

 
به این معنا که بر حق مشارکت همه جریانات سیاسی از جمله مجاهدین خلق، پادشاهی خواهان،  :ائتالف گرا

های دست چپی در فرایندهای دموکراتیک، از قبیل انتخابات، تحزب جمهوری خواهان، اسالم گرایان و گروه
آن را صرفا توسط  گذارد و معتقد است ایران پیچیده تر از آن است که بتوانو همه پرسی در ایران صحه می

یک گروه، حزب و جریان سیاسی اداره کرد. البته مهم است نیروهای ترقی خواه، جوان و باورمند به 
دموکراسی و حقوق بشر در راس این ائتالف قرار گیرند و نیروهای پوسیده، کهنه و واپسگرا در آن ادغام 

 .شوند
سیاست دارد و در این چارچوب اسالم گراها هم سکوالر: به این معنا که باور راسخی به جدایی دین از 

های توانند و باید بتوانند به همان میزان سکوالرها، اقلیت)همانند احزاب دموکرات مسیحی در غرب( می
 .مذهبی و یا خداناباوران در روند سیاسی مشارکت داشته باشند

 
وژی و یا مرام سیاسی خاصی نداشته و به این معنا که هیچ گونه باور جزمی به یک ایدئول :غیرایدئولوژیک

ای زندگی همچون آزادی، انتخاب فردی، مالکیت خصوصی، رفاه و بهروزی شهروندان احترام به اصول پایه
گذاردمی . 

 
به این معنا که بافت رنگین کمانی ایران از جمله تنوع، تکثر و چندپارگی قومی/ملی، زبانی،  :فدرالیست

فرهنگی و عقیدتی آن را پذیرفته و از الگوی کشورهای دارای بافت چند قومی مانند کانادا، سوئیس، عراق، 
کشور، حرکت به سوی کند. با توجه به تنوع و چندپارگی هند، پاکستان و روسیه برای حکمرانی پیروی می

یک ایران فدرال متشکل از مناطق خودمختار، پیش شرط ضروری برای حفظ ایران در چارچوب مرزهای 
کنونی است. فدرالیسم در ایران یک گزینه ثانویه، تجمالتی و وارداتی نیست، بلکه یک ضرورت ناگزیر 

ایرانی است هایبرای همزیستی مقتدرانه، برابر و مسالمت آمیز همه اقوام/ملیت . 
در پایان، پذیرش اینکه دیکتاتوری والیت فقیه حتی برای یک هفته دیگر دوام بیاورد بسیار دردناک و سخت 

ای و است ولی باید اقرار کرد در شرایط فعلی، اپوزیسیون نیم بند و استبدادزده کنونی آماده تغییرات پایه
ها ان نیست. هر گونه تغییری باید ابتدا از تغییر ذهنیتای بهتر برای ایرهای الزم برای آیندهارائه تضمین

ای شروع شود تا با ایجاد اپوزیسیونی متحد، کارآمد و از همه مهم تر پیشرو و دموکراتیک بتوان در آینده
نزدیک از دیکتاتوری دستاربندان به دموکراسی شایسته ساالران گذر کرد. هر گونه حرکت غیردموکراتیک، 

تواند خشم و خشونتی ی، دفعی، غریزی و نشات گرفته از احساسات و روحیه انتقام جویی میفاقد سازمانده
به همراه داشته و زمینه ساز دیکتاتوری دیگر همراه با جنگ داخلی تمام عیار و  ۱۳۵۷مشابه شورش 

ای شدن ایران شودسوریه . 
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