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 مختصری درباره مماشات حکومت های                       

 غربی با حکومت اسالمی ایران                           

 

از    از مماشات عبارتست  این نوشته مقصود من  نادیده گیرمدارای مبتن   در  بر  حقوق  نقض  "ی  ی 

مختلف ویا سرکوب و کشتار معترضین بپاخاسته  ویا تحمیل حجاب اسالمی  ی  مانند اعدام ها-  "بشر

توسط رژیم جمهوری اسالمی یا به بیان دیگرحکومت اسالمی ایران از  -و غیره و غیره خانم ها  به  

کنونی  سوی   های  به  کشوره  عمومحکومت  موسوم  اروپای  "یعنی )  "غرب"ای  در  واقع  کشورهای 

مقوله  میباشد. و  (بنقل از ویکیپدیا  -"نیوزلند  استرالیا و  "و    "کامرکزی و غربی و شمال قاره آمری

بورژوائی   "حقوق بشر" بمعنای حقوق بشر  اینجا  حداکثر میزان    تا  میتواند  که    متداول کنونی  در 

   دربر گیرد. را دموکراسی ممکن در جامعه تحت حاکمیت سرمایه 

و بیشتر از همه قشرفوقانی آن بر   البته حکومت های غربی چیزی غیر از حکومت طبقات بورژوا    

برخورد جدی  کارگر و اقشار اجتماعی میانی در این کشورها نیست. و بنابراین توقع و انتظار  طبقه  

ی تشکیل و قاطعانه از این حکومت ها علیه حکومت اسالمی و بنفع طبقه کارگر و سایر اقشار اجتماع

بورژوایی هست   "مردم"دهنده   دیدگاهی  از  ناشی  ایران کنونی  بلکه  در  پرولتاریایی؛    - از دیدگاه 

تصادی و  قپاسداری از منافع و مصالح اهمان  باید    توقع و انتظار  از حکومت های مزبور طبعاً  علمی  

و بورژوازی  اقشار  حاکم  حفظ   سیاسی  بورژوائی  اجتماعی  کشورهایشان،   نظم  بنا    رویهم   که  در 

از    نامیده میشود،   "منافع ملی"براصطالح خودشان   لذا برخورد آنها    " منافع ملی"چنین  موضع  و 

در این ارتباط اساس این قضیه را تشکیل  اما این    باشد.   نسبت به عمکردهای حکومت اسالمی ایران

یکی از این جنبه ها  اینست که همین حکومت ها  جنبه های آن و  وجوه یا    همیدهد و نه مجموع

بورژوایی  حاویدرعین حال   یعنی دموکراسی  معینی دموکراسی  آن     هستند  حداقل  به  عموماً  و 

میتوان و باید از آنها علمی هم  -از دیدگاه پرولتاریائیو لذا بدین لحاظ  میباشند  متمایل و پایبند  

چنین دموکراسی خواهی  از همین دیدگاه و موضع  آنها  که    و برایش مبارزه کرد  توقع و انتظار داشت

خودشان علیه ابعاد مختلف استبداد شدید مذهبی سیاسی و فرهنگی حاکم در ایران بطور نسبتاً  

بهر نحوی که در  دموکراسی    چنین  بهجوامع غربی  در  گرایش حاکمین  واقعی و عملی برخورد کنند. 

جذب      این کشورها  بوجودآمده باشد عموماً  در سیستم حکومتیابتدا به آنها تحمیل شده یا در آنها  

و نتیجتاً این سیستم را از این جهت  و نهادینه شده و به یک خصلت ذاتی این سیستم تبدیل شده  
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خصلتاً بدرجات قابل توجهی    بخودی خود  است و بنابراین حاکمین مزبورتااندازه ای تعدیل نموده  

ایران کنونی هستند. بعالوه مبارزات طبقه کارگر  استبداد  مثالً  حاکم د  مخالف این ر  و مردم در 

راستا با  میتواند حکومت های مزبور   -چنانچه صورت گیرد- کشورها در چنین  را در جهت مبارزه 

مانند  حکومت های دیگردر جهان    برخی  ستمگری های ناشی از دیکتاتوری ها و استبداد های شدید

  سوق دهد.  تحت فشارگذاشته وان کنونی حاکم هست رآنچه در ای

از سوی حکومت  اسالمی در    "نقض حقوق بشر"انتقاد و اعتراض حکومت های مزبور به    لیکن      

ضعیف است چونکه    بسیار  رویهمرفته  -همانطور که همگان تاحدی بیشتر یا کمتر میدانند-ایران  

بورژوائی و امپریالیستی اشان در رابطه با ایران  معموالً     و سیاسی  اقتصادیتأمین اهداف و منافع  

 بوده و در الویت قرار دارد: مقدم برهر چیز مربوطه دیگر 

شتر  که قدرت گیری بازهم بیو برخورد میکنند    می نگرندحکومت های غربی عموماً با این دید       

حمل  ای و موشک های دوربرد  حکومت اسالمی ایران در نتیجه مسلح شدن آن به سالح های هسته  

دشمن و یا رقیب دارای قدرت هسته ای یک  کننده کالهک های هسته ای بمفهوم بوجود آمدن  

چین و کره شمالی و متحد یا همدست اینها در عرصه جهانی دیگر مانند حکومت های روسیه و  

اشکال مختلف مبارزه اشان علیه  ممانعت از این قدرت گیری حکومت مزبور کامالً بر  و  خواهد بود  

ایران    "نقض حقوق بشر"اعمال دیکتاتوری شدید و   و مردم  و  توسط آن علیه طبقه کارگر  تقدم 

 ارجحیت دارد. 

د  باعث میشو  -چنانچه انجام پذیرد-ایران به سالح  هسته ای   اسالمی  مسلح شدن حکومتالبته       

و ترکیه    مانند عربستان سعودیبعضی کشورهای خاور میانه و نزدیک به این منطقه  حکومت های    که

در پی دستیابی  و شتابان   دیگر بطورقطعیکرده و    "احساس ناامنی"باصطالح در قبال ایران    و مصر

ممکن است  بصورت   جریان    این  .  وبیاورندرا بدست  این سالح ها  و  آیند  بربه چنین سالح هایی  

برای   رقیب  یا  ای دشمن  اینها طبعاً قدرت های جهانی غربی    تکوین قدرت های هسته  و  درآید 

عموم    مورد خواست و توافق  همچنین   چنین چیزیالبته  و  میخواهند چنین جریانی سرانجام نیابد)

(. و لذا ، میباشدو از دیدی بالنسبه صحیح انسانی  جدا از حکومت هایشان  ، جهان  مردمان کشورهای

مورد     طبعاً  فی نفسه  خواهند زد که بهرحالدست  بانجام اقداماتی  در این جهت  حکومت های غربی  

حکومت  رانه  یجدی و پیگکافی و  ولی این امر عدم برخورد  .  مخالفت مردمان جهان نیز نخواهد بود

یعنی جنایتها و دیکتاتوری  در ایران توسط حکومت اسالمی    "نقض حقوق بشر "برضد    های غربی  

و نیز چنین است در مورد    را توجیه و تبرئه نمیکند. های گوناگون این حکومت علیه مردم ایران  
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توسط این حکومت و  مبارزه حکومت های مزبور با تروریسم اسالمی مورد حمایت یا انجام شونده  

 این حکومت. منطقه ای و جهانی  و ضدبشری های فوق ارتجاعی   "بی توسعه طل" درمورد نیز 

المثل طی        اخیر  12فی    که ، دیده میشودگیردبررسی قرارتوجه و  ع مورد  و ، چنانچه موضسال 

آن    علیهمجموعه اقدامات اتخاذ شده توسط مقامات یا بعبارت دیگر حاکمین اتحادیه اروپا و آمریکا  

از   یا حمایت  عملکردهای حکومت اسالمی که مورد مخالفت آنهاست مثالً فعالیت های هسته ای 

اقدامات آنها علیه ابعاد مختلف   زتروریسم اسالمی بمراتب و بمراتب بزرگتر و جدی تر و پیگیرانه تر ا

 و اصالً این دو باهم قابل قیاس نیستند.  ، میباشدحکومت  این  توسط  "نقض حقوق بشر"

 حمید پویا                                                                                                     

 2020ژوئیه  31                                                                                    

 

 

 

 

    

 


