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  اصالحات شکست خورد؛ حاال چه؟
 

  

  فهرست مطالب    
  

  ش اولبخ

                آيا جمهوری اسالمی با از دست دادن شانس اصالحات، سرنگون می شود؟

  :هائی که دوره بعد از شکست اصالحات را رقم خواهند زد » اگر               « 

  "غرب"                           رفتار متقابل  رژيم و 

                             رفتار حکومت 

                      از لحاظ اقتصادی و معيشتی، چه در انتظار مردم است؟       

                            رفتار مردم در برابر رژيم

  

  بخش دوم

               خندق هائی که بر سر راه قطع اميد کامل مردم از جمهوری اسالمی کنده می شوند

  
  ردن  دوباره  مردم به اصالح رژيم ارائه می شوند             تحليل هائی که برای اميدوار ک

  " بن بست اصالحات           " 

  " رفراندم"             شعار 

               چه کسی بايد رژيم را سرنگون کند؟
  بخش سوم

              بحثی در باره رابطه سرنگونی و خشونت طلبی

  ؟» و باز توليد استبدادسرنگونی يعنی خشونت طلبی و وحشيت            « 

              مکثی  بر مفاهيم

      سرنگونی  بدون  خشونت  

               قهر يا زور؟      

               مسالمت آميز، يا قانونی؟ 

              محرک خشونت  کيست؟

              آيا قهر الزاما قهر می زايد؟ 

  يم            ملزومات و اسباب سرنگونی رژ

              شکل ِاعمال زور را چه کسی تعيين می کند؟

              چگونه بايد با قهر مقابله کرد؟

             بهای آزادی در جمهوری اسالمی چند است؟
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 borhan@club-internet.frشهاب برهان                                                                       

  

  ات شکست خورد؛ حاال چه؟اصالح
  

   بخش اول 

  آيا جمهوری اسالمی با از دست دادن شانس اصالحات، سرنگون می شود؟ 
  

  . »! حاال چه؟  «  :با بسته شدن دفتر اصالحات در جمهوری اسالمی، اين پرسش در برابرمان قرار ميگيرد         

در عبور از اين برزخ،    . ای توده ای به حساب آورد   را می شود برزخ يک آزمون و خط    1382 تا اول اسفند  1376دوره دوم خرداد 

آغاز اين آزمون و خطا، با  . مردم دريافتند که اميدی که در دوم خرداد به امکان اصالح اين رژيم بستند، نا بجا و بيهوده بوده است      

«  در انتخابات دوم خرداد، شرکت گسترده . شرکت گسترده در يک انتخابات، و پايان آن با تحريم گسترده يک انتخابات مشخص شد

اگر مردم گمان می کردند که عامل و      . به آينده آن» !نه« به گذشته جمهوری اسالمی بود، و تحريم گسترده انتخابات اول اسفند،   » ! نه

  فاعل نفی گدشته رژيم، اصالح طلبان خواهند بود، حاال عامل و فاعل نفی آينده آن چه نيروئی خواهد بود؟    

  

ح طلبان و تشديد بحران موجوديت جمهوری اسالمی را نبايد با اجتناب ناپذير بودِن پايان کار    خاتمه کار اصال   

اصالح ناپذيری جمهوری اسالمی، اثبات چاره ناپذيری تضادها و بحران های ذاتی و     .جمهوری اسالمی در کوتاه مدت يکی گرفت  

هيچ رژيمی، هر انداره هم که      . قطعی ی لحظه حاضر نيست ساختاری آن است، ولی الزاما اثبات چاره ناپذيری بحران سياسی م     

آنچه حاال ديگر برای عموم  مسلم شده اين است  که خروجی ی             . پوسيده و گنديده باشد، تا نياندازندش، خود به خود نمی افتد   

 بحرانسياسی  مقطعی  برای در رفتن رژيم از بحران ساختاری، بسته شده است؛ اما آيا هيچ دريچه ای برای خروج از           " اصالحات " 

!  » خدا گر ببند د زحکمت دری، گشايد ز رحمت در ديگری « ! کنونی قابل تصور نيست و همين امروز و فرداست که رژيم بيافتد؟ نه  

ما نبايد اشتباهی را که در وابسته کردن  . در گره زدن سرنوشت جمهوری اسالمی به سرنوشت اصالح طلبان، نبايد مبالغه کرد   

  . به سرنوشت جنگ ايران وعراق کرديم، تکرار کنيم     سرنوشت رژيم 

  

در دوره کيا بيای اصالح طلبان و بخصوص در هنگامه فتح مجلس ششم که مرغ اصالح طلبان خروس می خواند و               

جنب و جوش، جامعه را گرفته بود، در برابر تعرضات تماميت خواهان که اينجا و آنجا ضرب شست نشان می دادند، واکنش هائی از               

من بی     .  »!جامعه ديگر به دوره پيش از دوم خرداد برگشتنی نيست   !  تماميت خواهان کور خوانده اند    « :  اين قبيل شنيده می شد که  

آن که فکر کنم حتما بر خواهد گشت، با اين حکم دادن قطعی مخالف بودم و در جائی هم نوشتم که از شرائط پيش از دوم خرداد آنچه                

است، آگاهی و تجربه مردم و مشروعيت رژيم است؛ ولی برای آن که اختناق و سرکوب و رکود سياسی هرگز       قطعا غير قابل برگشت  

آن زمان هيچکس نمی دانست بر سر خود اصالح طلبان بمثابه اشخاص، دقيقا چه         . نتواند برگردد، دليل قانع کننده ای وجود ندارد

 و می گفتيم که اين رژيم اصالح پذير نيست و شکست اصالحات را بدون هيچ         خواهد آمد؛ اما ما که از همان دوم خرداد می دانستيم            

ترديدی پيش بينی می کرديم، نمی توانستيم با قطعيت پيش بينی  کنيم که اين شکست به چه صورت اتفاق خواهد افتاد؛ با فرا رفتن           

 کما اين که عمال      – ا بازگشت موج اتفاق بيافتد  اين شکست، می توانست  ب  . مردم از اصالحات، يا با چيره شدن جناح تماميت خواه      

ناباوری ناگفته ولی محسوسی که اين روزها از اشغال کامل صحنه توسط تماميت خواهان درمطبوعات اپوزيسيون موج    . همين شد

ژيم در   در مطبوعات چپ بخصوص، در باره حتميت شکست ر  . دارد  "  بازگشت"می زند، تا حدودی حکايت از نا منتظره بودِن اين      
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حاکم کردن اختناق و سرکوب  ونيز در جلب حمايت و همکاری دولت های غربی، باز هم پيشگوئی رواج دارد و آرزو جای تحليل  

  . سياسی را گرفته است  

  

  هائی که دوره بعد از شکست اصالحات را رقم خواهند زد » اگر « 
  

 تا حدی  اسی حاد کنونی غلبه کند ، بر اوضاع  ، می تواند بر بحران سي  "يکدست شدن " اين که آيا حکومت بعد از   

هر پيشبينی سياسی . هائی بستگی دارد» اگر « مسلط  شود و شرائط  تداوم حکومت برای چند سال ديگر را فراهم آورد يا نه، به     

که رژيم بتواند يا نتواند   اين . ها، به فالبينی تبديل می شود و بعد هم غالبا تنبيه سختی به دنبال می آورد     »  اگر «بدون در نظر گرفتن  

، رفتار   الف   : مسلط شده چند صباحی دوام بياود، به خيلی از عوامل، و از همه مهم تر، به چهار مسئله بزرگ زير بستگی دارد    

   رفتار  –   ج، رفتار اين دولت ها با اين حکومت؛     بحکومت با اتحاديه اروپا و دولت های اروپائی و بخصوص با اياالت متحده آمريکا؛     

  .  رفتار مردم ايران با اين رژيم    -  دحکومت با مردم؛  و از همه مهم تر ،      

  

  "غرب " الف  و ب ، رفتار متقابل  رژيم و          
 تماميت خواهان، پيش از آن که منتظر جارو شدن اصالح طلبان از مجلس و دستگاه اجرائی بشوند، و با اطمينان از             

يه را هم مات کرده اند، تماس ها و مذاکرات با کشورهای اروپائی و اتحاديه اروپا و         اين که با کيشی که به مجلس می دهند، قوه مجر     

زمينه چينی برای گفتگو با آمريکا را شروع کردند، تا بی فايدگی حمايت از جناحی را که ديگر عمال وجود ندارد به آنان بفهمانند و            

حسن روحانی را هم بعنوان آخوند پراگماتيک اهل   . قدرت استمتقاعدشان کنند که صرفه در کنار آمدن با صاحبان اصلی ثروت و    

  همراه با پخش شايعه رياست جمهوری     -  که به تنهائی بيش از خاتمی و تمامی دولت اش قدرت و اختيارات دارد          -تفاهم و معامله   

  . آينده اش، وارد صحنه بين المللی و داخلی کردند   

  

يج داخلی داشت، از دوم خرداد به بعد وسيله ای شد در دست تماميت     عربده های ضد آمريکائی که سال ها مصرف بس  

 که تمايل خود را برای تجديد رابطه با آمريکا، پيوستن به سازمان جهانی تجارت و            -خواهان برای بی اعتبار کردن اصالح طلبان        

اما تماميت خواهان ابدا کم تر از اصالح         . ردندبستن افسار خود به کاروان نئو ليبراليسم جهانی، کم تر از تماميت خواهان پنهان می ک   

، خالصی از محاصره اقتصادی و بهره مند شدن از مواهب روابط عادی اقتصادی، سياسی و             "شيطان بزرگ "طلبان خواهان آشتی با 

موضع آنان را تقويت  آنچه نمی خواستند اين بود که اين مواهب در اختيار اصالح طلبان قرار بگيرد و       . ديپلماتيک با غرب نبوده اند 

اما حاال که موفق شده اند قال آنان را بَکَنند، بدون فوت وقت ، و البته با تالش برای پنهان کردن ولع و شتاب خود، برای آن که        . کند

  اين امکانات را برای تحکيم موقعيت سياسی و افزودن بر ثروت های افسانه ای طبقه حاکم و مافيای اقتصادی به خدمت بگيرند،              

عامل جديدی که بر الزام رژيم به کنار آمدن با آمريکا افزوده است، تکميل  محاصره اقتصادی با محاصره               . دست به کار شده اند

  .جغرافيائی و نظامی  توسط آمريکاست  

  

به دشواری می توان تصور کرد که اروپائيان و بخصوص آمريکا بدون سر سنگينی و طاقچه باال گذاشتن و  بدون          

ديگری    " طرف "  اما وقتی که    .  در شرائط تفاهم بمنظور امتياز گيری های بيشتر، از اين تغيير طرف معامله استقبال کنند        سختگيری

وجود ندارد، اگر نهايتا تن ندهند، چه می توانند بکنند؟ آيا برای دولتهای خارجی و صاحبان سرمايه بين المللی، مذاکره و معامله با        

نيست  " اصالح طلبانی  "صميم گيری و اجرا را در دست داشته باشند، مطلوب تر و اطمينان بخش تر از   که قدرت ت " محافظه کاران    " 

که نه اختيار تصميم داشتند و نه قدر ت اجرا؟  بسيار ساده لوح  بايد بود که پنداشت آنان بعد از چانه زنی بسيار، نهايتا منافع             

آنان از روغن بخاطر خيک کثيف اش چشم   ! فدای حقوق بشر خواهند کرد اقتصادی و ژئوپوليتيک  خود درکشوری چون ايران را   

اين را تماميت خواهان خوب می دانند؛ اما غربی ها هم خوب می دانند که تماميت خواهان پس از خالصی از شر                 . نخواهند پوشيد

چرا که اين بار    ياز دهی های بزرگ اند،  رقيب اصالح طلب، و با علم بر موقعيت بسيار شکننده داخلی و بين المللی خود، آماده  امت    
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 اين، کليدی ترين نکته برای درک الزام حياتی    .معامله حکومت  با غرب، در اوج بحران موجوديت، و معامله بر سر بقای نظام است         

که نه پيش از دوم ی رژيم به نه تنها سازش با غرب و کوتاه آمدن در برابر آمريکا، بلکه ناگزيری آن به دادن امتيازات بزرگی است     

  . شدن آمريکا با ايران " همسايه  "  قابل تصور بود، و نه پيش از اشغال نظامی افغانستان و عراق و     76خرداد 

  

تصميم گيری برای دولت ها و سرمايه داران غربی دشوار و پر تناقض خواهد بود چون از يک طرف از دست رفتن         

مکان نا آرامی های اجتماعی، چشم انداز اميد بخشی برای سرمايه گذاری خارجی و             اميد اصالحات و  وضعيت داخلی شکننده رژيم و ا  

تضمين امنيت آن ترسيم نمی کند؛ ولی از طرف ديگر، ايران هم، عالوه برجاذبه اقتصادی، برگ های مهم سياسی برای باج گيری  در                    

يد اسرائيل و منطقه با تالش برای ساختن سالح اتمی؛        تهد: دست دارد که غربی ها را مجبور به معامله با تماميت خواهان می کند              

کمک به حماس و حزب اهللا در فلسطين و اخالل در روند صلح؛ سوخت رسانی ايدئولوژيک و مالی و تدارکاتی به شبکه های تروريزم    

 نفوذ بال منازع خود روی اسالمگرايان؛  و تالش برای ايجاد حکومت اسالمی و ايجاد مزاحمت برای آمريکا در عراق با استفاده از      

بخصوص در مورد اخير، هرچه بيش تر پای آمريکا در عراق در ِگل فرو می رود، ضرورت کنار آمدن با تهران    . شيعيان آن کشور

در اين بازی ورق، ايران با وجود کارت هائی که دارد، آشکارا در موضع تدافعی و    . برای قطع نفوذ ايران در آنجا مبرم تر می شود

اما بعيد به .  مگر اين که بخواهد خودکشی کند –  در برابر غرب؛ و بر لبه پرتگاهی قراردارد که راهی جز عقب نشينی ندارد     ضعف

هر اندازه هم که عقب نشينی اش در برابر فشار سنگين غرب و بخصوص آمريکا، با          . نظر می رسد که رژيم چنين قصدی داشته باشد    

روبرو شود، احتمال آن که درک موقعيت  مرگ و زندگی نظام، آنان را به متحد      " کدست شدهي"نا همنوائی های درونی ی حکومت  

امضای قرارداد خودداری از توليد سالح هسته ای توسط حسن روحانی و کمک هائی       . شدن برای مصلحت نظام وادار کند، کم نيست 

در   .  لی بودن اين نوع تفاهمات و معامالت متقابل است     که در عوض از سوی اروپا وعده داده شد، نمونه ای نه چندان کوچک از عم            

و اگر رژيم در همه     . بقيه موارد مورد نظر غرب هم  بعيد است رژيم آخوندی آينده فلسطين و عراق را به آينده خودش ترجيح بدهد       

  ! رد؟اين زمينه ها کوتاه بيايد، آيا غرب باز هم عادی سازی روابط را به رعايت حقوق بشر مشروط خوهد ک    

    

   رفتار حکومت با مردم     - ج  
من در جستجوی پاسخ به اين پرسش که آيا رژيم واليت مطلقه بعد از جارو کردن اصالح طلبان از حکومت، رو به         

تشديد سرکوب در جامعه خواهد داشت يا کاهش آن، به اين موج فزاينده بگير و ببندها و سرکوب های دوره انتخابات مجلس و پس از         

ی به نمونه های مقطعی استناد نمی کنم، بلکه به موقعيتی تاريخی که رژيم در آن قرار دارد و ضرورت هائی که برای تداوم      آن، يعن

  .بقای خود در يک چشم انداز نزديک و متوسط  دارد مراجعه می کنم     

  

 که تداوم پايمال    در برخی بيانيه ها می بينيم که می نويسند که فضای جهان عوض شده و دنيا ديگر دنيائی نيست     

 سپتامبر   11جرياناتی که اين نظرات را می دهند، عموما آنهائی هستند که خيال می کنند بعد از          . شدن حقوق بشر در ايران را بپذيرد   

دريچه های دنيا به روی دموکراسی گشوده شده و آمريکا و متحدانش هم با برانداختن رژيم طالبان و رژيم صدام حسين، گشودن اين            

کسان ديگری هم  .  اين نظرات زودتر از آن رسوا شده اند که لزومی به جدل با آنان در اين نوشته باشد     ! چه ها را آغاز کرده اند دري

هستند که  فکر می کنند که تماميت خواهان بعد از دفع اصالح طلبان برای آرام کردن جامعه و کاستن از نفرت جامعه از خود،          

را که نگذاشتند اصالح طلبان پياده  کنند، خودشان به نحوی و به نفع         "  تسامحی " و " تساهل"   و ناگزيراند فشارهارا کم کنند  

جمهوری اسالمی در اقيانوس نارضائی و      . من گمان نمی کنم که آنان دچار چنين اشتباه محاسبه مرگباری بشوند        ! خودشان اجراکنند 

. سته است، ممکن است با کوچکترين جرقه و بهانه ای دهان باز کند       نفرت متراکم توده ای شناور است و آتشفشانی که روی آن نش  

اما اين رژيم از آن مرحله گذشته است که با اندکی باز کردن فضای سياسی و عقب نشينی در برابر خواست های مردم، جامعه آرام        

ری که از برابر مردم برداشته شود، فنر          هر روزنه ای که باز  شود، در حکم سوراخی بر ديواره سد خواهد بود و هر ذره فشا          . بگيرد

اين که رژيم با تدوام  سرکوب و اختناق و تشديد آن تا چه اندازه در عمل موفق به کنترل جامعه                . فشرده عصيان را رهاتر خواهد کرد     

حکومت در اين     خواهد شد، کار پيشگويان است و نه کار من؛ آنچه مورد بحث من است مقتضيات تالش برای کنترل اوضاع و تداوم  
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از اين زاويه، فکر می کنم که برنامه حکومت هرچه بسته تر کردن فضای                  . موقعيت شکننده رژيم، و تراکم نارضائی توده ای است    

در همين رابطه، تا جائی که به فشار خارج برای حقوق بشر مربوط می شود، اگر درست          . سياسی و تشديد خفقان باشد و نه خالف آن

رژيم با غرب بر سر بقای نظام خواهد بود، پس محرز است که درست به همين دليل، رعايت حقوق بشر و تأمين    باشد که معامله   

 نمی تواند در سبد اهدائی رژيم به   -  که پيشروی مردم عليه نظام را در پی خواهد داشت -آزادی های سياسی و باز کردن فضای کشور

 موقعيت ضعيف داخلی رژيم است و نه برای ضعيف تر و شکننده تر کردن کردن             معامله با غرب برای تحکيم    . غرب جا داشته باشد  

؛ ريشه کن کردن اصالح طلبان رانده شده از  " حکومت اسالمی    "به  " جمهوری اسالمی    "ميل حکومت در جهت تبديل کردن. آن

خشم، جرأت ُنُطق کشيدن پيدا ؛ و مستولی کردن ّجو وحشتی است که مردم انباشته از نفرت و   "جريان سوم"حکومت؛ اخته کردن   

البته برای از پيش بردن همين سياست ارعاب و اختناق و سرکوب در داخل، و سازش در خارج، بعيد نيست که در ابتدای              . نکنند

يکپارچه شدن حکومت، از يکطرف برای کاهش فشار غربی ها و از طرف ديگر برای جلوگيری از تنش های داخلی و پهن کردن تور              

سرکوب در آرامش و با حوصله، بطور حساب شده و با شل کن سفت کنی  که نمونه هايش را در سال های اخير ديده ايم،           شکار و 

چند زندانی سياسی حتا سرشناس مثل گنجی و زرافشان را آزاد کند، يا مرخصی بدهد؛ يا حکم اعدام هاشم آغاجری را تخفيف بدهد؛   

 وخالصه يک رشته را ول کند و ده رشته ديگر را سفت تر بگيرد؛ اما همه چيز با حساب و           اين و آن روزنامه را از توقيف در آورد؛      

البته اين ها فرضياتی هستند که عملی شدن يا   ". سازش در خارج و سرکوب در داخل" کتاب وتحت کنترل و در خدمت همان سياست  

 . نشدن شان تغييری در جهت کلی مشی انقباض سياسی حکومت نخواهد داد 

  

  از لحاظ اقتصادی و معيشتی، چه در انتظار مردم است؟       

اما با حکومتی که ايران دارد، تبديل ژاپن           ! را به مردم می دهد     "  ژاپن اسالمی    " آقای حداد عادل وعده تبديل ايران به   

مکن است از مدل      اين ها در بهترين حالت، آن هم نه به لحاظ موفقيت بلکه به لحاظ سرمشق، م      . به ايران اسالمی آسان تر است     

با در پيش گرفتن چنين سياستی، يک   "!  هم شرقی، هم غربی، جمهوری اسالمی   " سرمايه داری چين  تقليد کنند که نتيجه اش بشود  

مدل شان هر چه باشد، ادغام در    .  دوره رونق اقتصادی قابل تصور است، اما بدون گشايش اقتصادی و معيشتی برای اکثريت جامعه    

رمايه، سرسپردن به ليبراليسم نوين اقتصادی، تبعيت از امر و نهی های بانک جهانی، صندوق بين الملی پول، و           بازار جهانی س

، مثل هر کشور ديگری با خصوصی سازی های  "جهانی شده"اطاعت از قواعد و فرامين سازمان جهانی تجارت و امپراتوری های      

زی های ميليونی؛ با منعطف کردن ساعات کار و جايگزينی فزاينده کار تمام    گسترده؛ با تعرض پردامنه به حق اشتغال؛ با بيکارسا  

وقت با نيمه وقت و پاره وقت ؛ با جايگزينی مداوم استخدام رسمی با غير رسمی ، و قرارداد دائم با موقت؛ با خانه نشين کردن زنان                     

ن ثابت؛ با از ميان بردن قوانين حمايتی از کارگران و      شاغل؛ با تعرض بيرحمانه به معيشت و قدرت خريد مزد بگيران و حقوق بگيرا   

تهيدستان؛ با برچيدن مداوم نظام تأمينات اجتماعی نظير بيمه های درمانی و بازنشستگی ؛ و معاف کردن دولت از تعهدات اجتماعی     

شروع کرده و تا به امروز       " دیتعديل اقتصا  "خود همراه خواهد بود؛ يعنی همين سياستی را که از دوره دولت رفسنجانی تحت عنوان          

به شکلی ادامه داده اند، با برخورداری از حمايت امپرياليسم جهانی، و با  نتايجی فالکتبارتر و ويرانگرتر برای اکثريت مزد و حقوق       

می گيرد،    چنين مشی ئی که نه از سياست اقتصادی بلکه از اقتصاد سياسی  سرچشمه         .بگير جامعه، چهار اسبه به پيش خواهند برد   

نه تنها وضعيت معيشتی اکثريت مزد و حقوق بگير جامعه را بمراتب از آنچه که هست وخيم تر و تحمل ناپذيرتر خواهد کرد، بلکه             

پياده کردن آن هم به درهم شکستن مقاومت و اعتراضات کارگران و بيکاران و زحمتکشان و سرکوب های ای بسا خونين احتياج         

اهد يا ناگزير باشد که همين وضع موجود اقتصادی را ادامه دهد، جز با سرکوب جامعه ای عاصی که هفتاد در         حتا اگر رژيم بخو. دارد

.  صد جمعيت آن در زير خط فقر و در فالکت و بيکاری و گرانی و اعتياد و تن فروشی  دست و پا می زند، قادر به اين کار نخواهد بود         

و محدوديت هائی که برای تحرکات دانشگاهی و مطبوعاتی و روشنفکری ايجاد خواهد       با ضربه ای که بر اصالح طلبان وارد شده      

 می توان پيش بينی کرد که جنبش های     ،!" توسعه اقتصادی  " به پهلوی  !" توسعه سياسی" شد، و نيز با چرخيدن رژيم از پهلوی  

به همين سبب نيز، آماج اصلی دستگاه سرکوب      کارگران و تهيدستان، به پيشصحنه ی رودر روئی با حکومت منتقل خواهند شد ، و     

  .رژيم خواهند بود
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بر اساس اين قرائن و شواهد، جای ترديد باقی نمی ماند که رابطه حکومت اسالمی با مردم بر مدار تشديد سرکوب و                   

زی و معجزه باوری هم    با هيچ حدی از خيالپردا .خففان و خشونت سياسی و اقتصادی و نه بر مدار مدارا و گشايش تنظيم خواهد شد      

نمی توان حتا به فکر خود خطور داد که حکومت اسالمی  از اين پس در جهت خالف مسير تا کنونی اش، يعنی در جهت رعايت               

حقوق بشر، آزادی های سياسی، گشايش فضای سياسی، فرهنگی ، هنری، رفع تبعيضات و کاهش نابرابری ها و امنيت جانی و     

  .کندعی و رفاهی مردم حرکت     شغلی و و تأمينات اجتما 

  

    رفتار مردم در برابر رژيم    -د 
 به پيش ببرد يا  و با ذات اش سازگاری دارداين که رژيم بتواند سياست های خود را در جهتی که به آن تمايل دارد 

يکی  وجود يا عدم   اساسا به دو عامل مهم بستگی دارد،  راه پيشروی اش سد شود، تا جائی که به عوامل داخلی مربوط می شود،      

در مورد عامل اول، با وجود  .   انسجام درونی حکومت و سياست و اراده واحد در باال؛ و ديگری انفعال يا مقاومت و مبارزه مردم

يکدست شدن حکومت به اعتبار اخراج جناح اصالح طلب، همين حکومت يکدست شده، با تعدد مراکز قدرت و رقابت ها و دسته بندی         

اما آيا آنان با درک اين که اين بارهمگی بر لب پرتگاه   . نافعی که در درون خود دارد، از نايکدستی بی بهره نخواهد بودها و تضاد م

را برای ايجاد يک سياست و   "  حکم حکومتی " ايستاده اند، از دست به يقه شدن با يکديگر کوتاه خواهند آمد و قالده واليت مطلقه و   

  .به گردن خودشان هم خواهند بست؟ اين را آينده نشان خواهد داد "  هاخودی " اراده واحد در ميان   

  

 اما رفتار مردم با رژيم، به رفتار رژيم با مردم هم           .آنچه در اينجا مورد نظر من است، رفتار مردم با رژيم است       

 مهار جامعه ناراضی و       اگر رژيم، بويژه پس از شکست اصالحات، وسيله ديگری جز توسل به قهر و سرکوب برای    !  بستگی دارد

عاصی  در اختيار ندارد، آنوقت برای مردم هم در برابر رژيمی که نه امکان اصالح دارد و نه امکان نرمش، يکی از اين دو راه باقی                      

 ( .راه سومی متصور نيست . يا تسليم در برابر سرکوب و تن دادن به حکومت؛ يا نافرمانی و تالش برای سرنگونی آن   : می ماند  

ای مکث روی فرض سرنگونی  رژيم اسالمی با مداخله نظامی خارجی، در اين نوشته موردی نمی بينم؛ نه فقط برای آن که ضغيف             بر

ترين احتمال است، بلکه اساسا به اين خاطر که ما را از بحثی که محور آن شرائط داخلی برای بقإ  يا سرنگونی رژيم است، دور می                           

  ). سازد

  

تسليم؛  :  حاال مردم چه خواهند کرد؟  : کست اصالحات، اين پرسش به سئوال روز تبديل می شود با ش  اينجاست آهاز

 يا سرنگونی؟

قصد من فقط  نشان  . با طرح اين سئوال نه می خواهم فال قهوه بگيرم، و نه پاسخی تبليغاتی و اميد بر انگيز بدهم    

 من مّصرم تصريح و تأکيد کنم که بسته شدن خروجی اصالحات به روی         .دادن عواملی است که در تعيين راه آينده مردم مداخله دارند       

. رژيم اسالمی، هرچند به معنای افتادن آن در بن بست است، اما هنوز به معنای باز شدن راه رهائی و خروج مردم از بن بست نيست    

  : های بزرگی  وجود دارد » اگر« برای آن که چنين شود،  

 حاصل اين نوميدی، عزم به    اگرونه راه نجات در اين رژيم، قطع اميد کرده باشند؛     مردم حقيقتا از وجود هر گ اگر

 حاضر به پرداخت بهای آزادی باشند؛     اگر اسباب و ملزومات براندازی را فراهم کنند؛ و         اگرسرنگون کردن جمهوری اسالمی باشد؛     

قادر به جمع کردن دست وپای خود نخواهد شد و با  فقط آنوقت است که می توان بااطمينان گفت که  حکومت واليت مطلقه فقيه      

  !تأملی بکنيم  » اگرها « روی اين . شکست اصالحات، پايان کار رژيم و سرآغاز رهائی مردم فرا رسيده  است    
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  بخش دوم  
  

  خندق هائی که بر سر راه قطع اميد کامل مردم از جمهوری اسالمی کنده می شوند
  

چی ها در خارج از کشور، در حقيقت مجلس ختم جريان استحاله طلب بود،          ختنه سوران  پر سر و صدای استحاله     

چرا که زمانی برگزار شد که محال بودن استحاله رژيم واليت فقيه به جمهوری الئيک و دموکراتيک که سهل است، حتا شکست آن               

 صدا تری هم که اصالح طلبان حکومتی  با    پر سرو"  تکان! " هم مدت ها بود که قطعيت يافته بود  "  مدينة النبی  " در تبديل شدن به 

بست نشستن و استعفا از خود نشان دادند، در حکم خيزش شعله شمع در لحظه خاموش شدن بود؛ يا در تمثيل مناسب تر، واپسين          

 امکان چنين رشدی وجود دارد، . بعضا از امکان رشد اصالح طلبان، تازه پس از اخراج از حاکميت صحبت می شود    . رعشه مرگ  

  . همانطور که ناخن و موی جسد هم تا چهل و هشت ساعت بعد از مرگ رشد می کند   

 
: به يک دليل بسيار ساده! با حکومت تمام است؛ اما کار آنان  با مردم تمام نيست  کار استحاله چی ها و اصالح طلبان 

آنان اگر به شکست استحاله   . ست که سرنگون نشودبرای آن ها مهم تر از اين که رژيم استحاله پيدا کند يا اصالح شود، اين بوده و ه   

رسالت آنان .  و اصالحات اعتراف کنند، معنايش اين خواهد بود که ديگر راهی بجز سرنگون کردن رژيم برای مردم باقی نمانده است             

  جمهوری اسالمی خواهد   از اين پس نه ديگر تالش برای اصالح نظام، بلکه فقط تالش برای منع مردم از گام نهادن در راه سرنگونی     

  تالش برای احيای اميد در مردم برای اصالح رژيم و القإ و تبليغ اين فکر که               -  1: ابزار آنان برای اين کار، اساسا سه تاست      . بود

  . ترساندن مردم از عواقب سرنگونی    - 3 شعار رفراندم ؛ و   - 2هنوز راه ها و شانس های ديگری برای اصالح رژيم وجود دارد؛    

   . روی اين سه موضوع بايد مکث کنيم   

  

  تحليل هائی که برای اميدوار کردن  دوباره  مردم به اصالح رژيم ارائه می شوند                    
  

   "بن بست اصالحات       " 
"  دو دليل . مواجه شده است  "  بن بست" بر اساس اين تحليل، اصالحات شکست نخورده است ، بلکه فقط با     

  :  شوند برای اين بن بست اقامه می     "  رفتاری 

   بی لياقتی و سازشکاری و عدم ايستادگی بموقع اصالح طلبان حکومتی        - دليل اول  

يعنی اگر آدم ديگری بجای خاتمی رئيس جمهور، آدم های ديگری بجای وزرا  و معاونان ومشاوران او وزير و           

 و فرمانداران و  معاونان و مدير کل ها       معاون و مشاور، و آدم های ديگری بجای وکالی مجلس ششم، وکيل می بودند؛ واستانداران

با همان منطقی که     !  و خالصه بقيه متصديان و مسئوالن مقننه و اجرائی کشور هم آدم های ديگری بودند، اصالحات موفق می شد        

د گفت که گفته می شود اگر اصالح طلبان حکومتی آدم هائی از نوع ديگر بودند، اصالحات پيروز می شد؛ با همان منطق هم می شو           

  !   اگر تماميت خواهان آدم های مسامحه کار و سازشکار و ترسو و نيز طرفدار اصالحات بودند، اصالحات با بن بست روبرو نمی شد       

"  طور ديگر " مثال مردم در انتخابات مجلس ششم  اين آدم های !  را؟ " طور ديگر"  از کجا بياوريم اينهمه آدم  – اوال 

آيا در دور دوم رياست جمهوری، خاتمی    ! ردند تا بجای اين نوع اصالح طلبان، به آن نوع ديگر رای بدهند؟         را از کجا بايد پيدا می ک    

  .اصالح طلبان، خوب يا بد، همين ها بودند؛ با همه تفاوت های نسبی که بين همه آدم ها وجود دار د   ! وجود داشت؟ " بهتری" ی 

ن در انتخابات تأييد می کرد؛ چه کسی آن ها را به هيئت دولت و          چه کسی صالحيت آن ها را برای کانديدا شد     – ثانيا 

اگر هم چند نفری آدم با جربزه قدم جلو می گذاشت، می رفت بغل        ! مناصب و مسئوليت ها راه می داد و حکم اش را امضا می کرد؟          

  !دست اکبر گنجی و عبداهللا نوری که از تنهائی دق نکنند 
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مماشات گری و    .  را به گردن اصالح طلبان انداختن،  بی انصافی است           " صالحات بن بست ا"    تمامی گناه    -ثالثا 

خوِد همين کوتاه آمدن ها و تسليم فشار شدن ها و . نبود، شتاب دهنده آن بود" بن بست" سازشکاری و عدم ايستادگی آن ها ، علت 

ح طلبی آنان در چهارچوب جمهوری اسالمی و    و عقب نشينی های مداوم ، بخاطر اصال "حکم حکومتی رهبر " اطاعت کردن ها از  

قانون اسای آن بود؛ يعنی آنان خط قرمز هائی را که برايشان ترسيم شده بود، از جان و دل قبول داشتند و فقط می خواستند که در        

 و خودشان را موظف     آنان در هر قدمی که بر می داشتند، با اين خط  قرمزها برمی خوردند            . داخل محدوده آن اصالحاتی انجام بگيرد   

! می دانستند عقب بکشند تا از خطوط قرمز عبور نکنند، يا برای مرزبانان اين خطوط ، شائبه عبور از اين خط ها را  پيش نياورند   

پس گناه شکست، از اصالح طلبی آن ها بود و نه در رفتار      . اگر آنان اين چهارچوب ها را می شکستند، ديگر اصالح طلب نمی نبودند    

  . نآنا

  

   تکيه نکردن به مردم برای پيشبرد اصالحات          –دليل دوم   

فشار از پائين و چانه  « بنا بر اين نظريه، علت شکست اصالح طلبان اين بود که خط مشی سعيد حجاريان مبنی بر  
گويا اگر اين کار را می کردند،         را به فقط  چانه زنی در باال تقليل دادند و فشار مردم را از پائين به خدمت نگرفتند  و           »زنی در باال   

  ! اصالح رژيم به پيش می رفت و موفق می شد       

  

اما  اصالحاتی که کارگران، زنان، جوانان، خلق ها، و مردم طالب آزادی های سياسی و حقوق پايه ای دموکراتيک و                

اد همه اين بی حقی ها و تبعيضات،   طالب رفع تبعيضات گوناگون می خواستند، با اصالحات مورد نظر اصالح طلبان که با حفظ  بني 

آن ها آگاه بودند که اگر به مردم بيش از  رإی دهنده      .  می خواستند  فرسخ ها فاصله داشت    "خودی ها" تنها آزادی هائی را برای   

 هم نقش بدهند، خواسته هايشان غيرقابل مهار خواهد شد و بساط اصالحات و اصالح طلبان را که سهل است، بساط خود رژيم را

به اين دليل، آن ها نمی توانستند  نيرو و مداخله مردم  را به ميدان بکشانند و همانطور که ديديم، هر چه بيشتر در     . برخواهند چيد

زير ضرب تماميت خواهان قرار گرفتند و هرچه  بيشتر نا خشنودی مردم از اوضاع باال گرفت، بجای کشاندن مردم به ميدان، وظيفه                   

حتا راديکال ترين اصالح طلبان، از ورود مردم به ميدان، بيشتر از شکست     .  از حرکت و اقدام  را بر عهده گرفتند    بازداشتن مردم  

علت شکست اصالحات، ترس اصالح طلبان از توسل به رإی دهندگان شان نبود؛ اين ترس،   . خود و از شکست اصالحات می ترسيدند 

  .خود بهترين دليل اصالح ناپذيری  رژيم بود 

  

  گرفته می شود  " بن بست اصالحات  " نتايجی که از نظريه   

بر پايه اين تحليل که اصالح طلبان حکومتی شکست خورده اند و نه اصالحات، اميدهای تازه ای برای اصالح پذيری             

  :جمهوری اسالمی تبليغ می شود، که به نمونه هائی از آن اشاره می کنم        

   اصالحات با فشار از بيرون حاکميت   –الف 

ثقل اصالحات از درون حاکميت به درون جامعه    " ستحاله چی ها می گويند که با شکست اصالح طلبان حکومتی،   ا
. ( ؛ و آنچه اصالح طلبان حکومتی  برای فشار از پائين انجام ندادند، از اين پس مستقيما از پائين عملی می شود    " منتقل می شود

  ).م را تنها به شرط مسالمت آميز و قانونی بودن آن تأييد و تجويز می کنند  ناگفته نماند که اينان ايراد هر فشاری به رژي    

  

بر پايه چنين تحليلی، اين امکان هنوز وجود دارد که اگر مردم با اقدامات  مسالمت آميز قانونی فشار بياورند،                 

م، شورای نگهبان  و غيره،  دستگاه واليت، قوه قضائيه، مجلس ذوب شده در واليت مطلقه، دولت ، مجمع تشخيص مصلحت نظا      

  !تسليم شده و به اصالح رژيم تن بدهند  

اصالحات، ثابت کرد که در جمهوری اسالمی، مسئله نه مبارزه قانونی،               " بن بست  "   شکست اصالح طلبان و -اوال  

زاب، چه قانون کار، چه       بلکه مبارزه با قانون است؛ چه قانون حرف زدن، چه قانون لباس پوشيدن، چه قانون اينترنت، چه قانون اح        

  . و چه  قانون اساسی ... قانون مطبوعات، چه قانون انتخابات،    
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وادارکند، بايد  "  اصالحات "   فشار از پائين برای آن که آنچنان فشاری باشد که حکومت را به  تن دادن به  -ثانيا 

م و مهار ناشدنی توده ای و با آنچنان مطالبات فشار برای براندازی آن باشد؛ يعنی حکومت، خود را در برابر آنچنان جنبش عظي   

اتحاد " چنين حالت مفروضی اساسا با آنچه مورد نظر   . راديکالی روبرو ببيند، که متوجه شود اگر عقب نشينی نکند، رفته است    

را قانونی برای     و ديگر استحاله چی هاست، يعنی فشار قانونی و اصالح طلبانه از پائين و نه فشار يک جنبش ف               " جمهوری خواهان  

  ! باشد" فشار  " فشاری که آنان خيال اش را در سر می پرورند، اساسا نمی تواند    . براندازی، ماهيتا تفاوت دارد  

جمهوری، اسالمی      :   امروز حداقل معنائی که اصالحات می تواند برای مردم ايران داشته باشد اين است که        -ثالثا 

 در حکومت نداشته باشد؛ از آخوند ها و همه نهادهای دينی و از مافيای قدرت، در زمينه        نباشد؛ حکومت، دينی نباشد؛ آخوند جائی

های سياسی و اقتصادی خلع يد بشود؛ همه ارگان های پليسی و اطالعاتی و سپاهی و بسيجی و تروريستی رژيم منحل شوند؛ از همه       

پنج سال گذشته مرتکب شده و غارت هائی که از مردم کرده اند،         مسئوالن فعلی و سابق و اسبق رژيم در باره جناياتی که در بيست و   

 با کدام ! جمهوری اسالمی اصال نباشد      : پس اصالح جمهوری اسالمی در همين معنای حداقل اش، يعنی         ... حساب پس گرفته شود

قالب توده ای مسلحانه،    حتا تصور اين که با فشار يک ان ! وادار کرد؟  " اصالحی  " فشار از پائين می توان حکومت را به چنين   

  ! بشود، نشانه بالهت است، تا چه رسد به فشار اصالح طلبانه ی مسالمت آميز قانونی      "  اصالحی  " حکومت حاضر به انجام چنين   

  

اصالحات از پائين را از برخی گرايشات اصالح طلب در داخل ايران، با زبان               " تحميل" شبيه اين مهمل در باره 

برای نمونه، در تريبون دانشجويان در باره انتخابات که در مقابل سردر     .  هم می شنويم  "نافرمانی مدنی    "    دانشجوئی و با لهجه ی

 " تبديل جبهه دوم خرداد به جبهه اول اسفند  " دانشگاه صنعت آب و برق  توسط انجمن اسالمی اين دانشگاه برگزار شده بود، از    
کردن حکومت و ساير اهداف نافرمانی مدنی          " !)تر( " برای دموکراتيک تر   استراتژی جبهه اول اسفند،  " صحبت شد و اين که  

  !"خواهد بود

  

  !   اصالحات به دست خوِد  دشمنان اصالحات    -ب 

  : از اين ها عجيب تر نظريه ايست که دو نمونه اش را می آورم     

"   ن، در مصاحبه با      اقای محمد سيف زاده، وکيل دادگستری و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر، در ايرا          

Deutsche Welle ) "  اگر مجلس هفتم بدست    ... « :  می گويد   2004در يکی از روزهای نيمه اول فوريه          )  راديوی دولتی آلمان
محافظه  کاران بيافتد، قطعا آن ها ديگر نمی توانند به لحاظ آگاهی مردم راه تقنين قوانين را ببندند، بلکه ناچارند قوانينی که آزادی                

خودشان ناچار هستند اين راه را    .  مردم را تضمين کنند مورد تصويب قرار بدهند و خودشان راه را برای اصالحات باز کنند         های
  !!» ...بنابراين اگر چنين راهی را بروند، بتدريج فضا بازتر خواهد شد   . بروند

  
چاپ لندن می    " الحياة  "  احبه با  آقای محمد رضا خاتمی، دبير کل جبهه مشارکت ايران اسالمی در مص              : نمونه دوم  

محافظه کاران در صورت بدست گرفتن زمام امور دولت و مجلس در ايران، راهی جز ادامه اصالحات ندارند، مگر آن که                         «  :  گويد 
ادی از    من فکر می کنم که تعد    .. .. بخواهند از روش های خشن بهره ببرند که اين روش ها در جامعه ما و جامعه جهانی طرفدار ندارد        

محافظه کاران تند رو وارد مجلس شورای اسالمی خواهند شد، اما آنچه که بر اکثريت اين افراد غلبه خواهد داشت، آن است که آن ها                  
سياست محافظه کاران سابق را دنبال نخواهند کرد، بلکه بسوی اصالحات منعطف خواهند شد و وضعيت مجلس آينده از آنچه که بود             

  ). 1382سوم اسفند " امروز  " سايت خبری ( . »بهتر خواهد شد

  

آن زنجيری ئی که در جلومی    : از يکی پرسيد ند رهبرتان کيست؟ گفت ! اين را می گويند توپ را به دروازه خود زدن    

ن از اين ليدر نامدار جبهه اصالح طلبان نپرسيد که اگر مجلس محافظه کاران از مجلس اصالح طلبا        "  الحياة" معلوم نيست چرا ! رود

  !بهتر خواهد بود، پس برای  چه اينهمه داد و قال راه انداختيد    
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در ظاهر امر به نظر می رسد که استحاله چی ها و اصالح طلبانی که امکان اصالحات بدون اصالح طلبان و به دست                   

کنند، عقل شان را از دست   تبليغ می  ) حال چه در اثر فشار از پائين، و چه در نتيجه ضرورت ها     ( دشمنان قسم خورده اصالحات را   

داده اند  و  در نتيجه ضربه سنگينی که خورده اند، به هذيان گوئی افتاده اند و چيزهائی می گويند که مرغ پخته را به خنده می                  

 کنند مسئله مهم اين است که اگر آن ها به شکست اصالحات اعتراف کنند؛ اگر اين حقيقت را تإييد    . اما مسئله فقط اين نيست   . اندازد

که جمهوری اسالمی ظرفيت اصالح ندارد، معنای ضمنی آن برای مردم اين خواهد بود بجز سرنگونی رژيم، هيچ راه ديگری برای                

استحاله طلبان و اصالح طلبان خيلی خوب می دانند که اصالحات، شدنی نيست؛ ولی آنان نگران نتيجه گيری          . رهائی باقی نمانده است  

از ابتدا هم رسالت و فلسفه وجودی آن ها بيش از آن که ممکن کردن اصالحات باشد، ناممکن کردن        . ستندمردم از چنين حقيقتی ه 

براندازی جمهوری اسالمی بوده است؛ و امروز که رژيم در بن بست گير افتاده  و همه درهای خروج اضطرای بر رويش بسته شده              

همين تالش می کنند که مردم را به وجود راه های ديگری برای اصالح                 برای . اند، اين نگرانی به کابوس حضرات تبديل شده است      

  .رژيم اميدوار کنند، و چون چيز معقولی برای گفتن در اين زمينه پيدا نمی کنند، به مزخرف گوئی می افتند           

  

  " رفراندم  " شعار  
  . است امروزه، بعد از شکست اصالحات،  شعار رفراندم هم در خدمت خام کردن مردم قرار گرفته          

شعار رفراندم را برای اولين بار مطرح کرد، آن را يک شعار               ) راه کارگر (  هنگامی که سازمان کارگران انقالبی ايران         

اين شعار در واکنش به ادعای خامنه ای و آن دسته از مبلغين نظام مطرح شد که شرکت                 .  صرفا تبليغی و نه تاکتيکی تلقی می کرد     

راه کارگر    . رداد را دليل مشروعيت و محبوبيت رژيم و وفاداری مردم به واليت فقيه قلمداد می کردند               عظيم  مردم در انتخابات دوم خ   

در آن سال ها با به پيش کشيدن اين شعار، گفت که اگر راست می گوئيد، رفراندمی برگزار کنيد و از مردم بپرسيد که اين نظام را می            

و به همين دليل هم شعارش  ( ت که حکومت دست به برگزاری چنين رفراندمی بزند        راه کارگر نه تنها انتظار نداش  ! خواهند يانه؟

، بلکه چون مطمئن بود که حکومت چنين کاری را نخواهد کرد، اين شعار تهييجی را به پيش کشيد، تا ترس حکومت از              )تاکتيکی نبود

ح طلب درون و بيرون حکومت؛ استحاله چی ها  و نيز    بعد ها جريانات مختلف اصال  . رو در رو شدن با نظر مردم  را عريان تر کند  

مخالفان رژيم هم هر يک شعار رفراندم را با مضامين  گوناگون مطرح کردند؛ از رفراندم برای اين يا آن ماده قانون اساسی ؛ يا خود       

اشتند و مطرح کنندگان شان  همه اين ها برخالف راه کارگر، جنبه تاکتيکی د     ". رفراندم  ساختار شکن   "قانون اساسی گرفته، تا   

سرنوشت اين در خواست ها و اميدواری ها از پيش روشن بود و برای ما     . اجرای چنين رفراندمی را توسط حکومت می خواستند        

هيچ ترديدی وجود نداشت که حکومت تن به هيچ رفراندمی حتا برای کوچکترين اصالح در قانون اساسی  يا در رابطه با نظارت         

  .و تجربه هم اين را ثابت کرد ! غيره نخواهد داد تا چه رسد به رفراندم ساختار شکن    استصوابی و 

  

اما يک نوع رفراندم ميتوانست صورت بگيرد برای نشان دادن ابعاد عدم مشروعيت کليت جمهوری اسالمی و                

دم، نه حکومت، بلکه خود مردم می      برگزارکننده اين رفران. يعنی همان مضمونی که ّمد نظر راه کارگر بود    . بيزاری اکثريت از آن 

و ) دومين انتخابات شوراهای اسالمی شهر و روستا      ( 1381چنين رفراندمی، يکبار در نهم اسفند      ! تحريم انتخابات : توانستند باشند

ردم چه نظامی      اين رفراندم ها نمی توانستند بگويند که م    . برگزار شد  ) انتخابات مجلس هفتم اسالمی  (  1382بار ديگر در اول اسفند  

  . را می خواهند؛ اما به روشنی و مکرر گفتند که مردم جمهوری اسالمی را نمی خواهند            

  

مثال زير نظر سازمان ملل     ( حاال، بعد از مسلم شدن شکست اصالحات، باز هم جرياناتی راه را در برگزاری رفراندم               

ر رفراندم که ناظر بر تغيير نظام و نه اصالحات در ساختار يا در       ظاهرا اين شعا . برای تعيين نوع رژيم آينده اعالم می کنند   ) متحد

فريبندگی اين شعار، در اين است که هم بر تمايل مردم به تغيير     .  دارد؛ اما فقط ظاهرا   " راديکال " قانون اساسی آن است، مضمونی    

  ، فريبنده و خام کننده مردم است؟ "راديکال " اما چرا اين شعار ظاهرا    . نظام پاسخ می دهد، و هم به کم هزينه بودن آن
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اول،  : هر رفراندمی حد اقل سه شرط اساسی و تضمين کننده می خواهد تا بتوان آن را شدنی و نتيجه بخش دانست             

  .برگزار کردن آن؛ دوم، برگزاری دموکراتيک و سالم آن؛ و سوم، گردن نهادن حکومت به نتايج آن     

  

ذوب شده در واليت  " برای تعيين نظام آينده کشور، اين است که مجلس     شرط اول برای عملی شدن شعار رفراندم   
 و شورای نگهبان و خود رهبر  و همه دم و دستگاهی که قرار است در اين رفراندم زير سئوال رفته و بازنده اش باشند، به          "مطلقه 

شرائط دموکراتيک اين رفراندم را، همان          ! هندرضايت د ) "دشمنان اسالم و انقالب" نظارت چه با نظارت خود و چه با ( برگزاری آن  

 که  – والبته اين حکومت بايد به نتيجه رفراندم       ! حکومتی قرار است تأمين و تضمين کند که برگزار کننده انتخابات مجلس هفتم بود         

  !کند احترام بگذارد و بعد از برگزاری آن، نجيبانه سرش را بياندازد پائين و رفع زحمت      – قابل پيش بينی است 

  

مردم را به انجام پذير بودن چنين رفراندمی اميدوار کردن، چيزی جز منحرف کردن شان از راه های مؤثر و واقعی               

تنها رفراندمی که در       . مقابله و از سر باز کردن اين رژيم ، و در نتيجه، افزودن بر فرصت ها و فرجه بقای جمهوری اسالمی نيست         

 قابل اجرا بود، با تحريم انتخابات   -  که نفی جمهوری اسالمی است      -با  راديکال ترين مضمون     شرائط  موجوديت جمهوری اسالمی و    

هر رفراندم ديگری برای تعيين نظام جايگزين، فقط    . مجلس هفتم صورت گرفته است؛ و به اين ترتيب، رفراندم، تحصيل حاصل است   

  . ن اساسی توسط مجلس مؤسسان آتی عملی باشد می تواند پس از سقوط  جمهوری اسالمی، و به دنبال تدوين قانو    

  

تالش هائی که بمنظور اميد وار کردن مردم به وجود راه ها و شانس های ديگری برای اصالح رژيم، و يا           :  نتيجه 

مردم در دام اميد به ظرفيت     »  اگر«صورت می گيرند، اگر مؤثر واقع شوند و    "  رفراندم  ساختار شکن  " به عملی بودن يک  

؛  و يا در دام اميد      )در اثر فشار از پائين، يا در نتيجه عقالنيت حکومتگران، يا در اثر فشار خارجی يا هر چيز ديگر         (  حی رژيم   اصال

به امکان تغيير رژيم در نتيجه يک رفراندم توسط خود ِرژيم يا سازمان ملل بيافتند، بايد مطمئن بود که يک دوره چندساله ديگر شاهد         

  . دنبال آب در سراب خواهيم بود دويدن مردم به

  

  

  چه کسی بايد رژيم را سرنگون کند؟          
. قطع اميد کامل مردم از اصالح  جمهوری اسالمی، به خودی خود با عزم آنان به سرنگون کردن رژيم يکسان نيست              

خت بهای هرچه کم تر برای   دو عامل بسيار مهم، يکی فرهنگ بسيار نيرومنِد انتظار برای پيدا شدن يک ناجی، و ديگری غريزه پردا      

سرنگونی . آزادی، دست به دست هم  داده و به اين آرزو در مردم تبديل می شوند که يکی پيدا شود و رژيم را برايشان سرنگون کند 

  . رژيم  طالبان در افغانستان  و رژيم بعث در عراق توسط خارجيان هم اين آرزو را به نظرشان دست يافتنی  می نماياند   

 مردم به همان اندازه که خواهان برافتادن رژيم می شوند متقاعد شده باشند که آزادی و دموکراسی تنها در      »اگر « 

صورتی نصيب شان خواهد بود که آن را با دست خود کسب کنند و جمهوری اسالمی را خودشان براندازند، آنوقت می شود گفت که             

 .رنوشت خويش استشکست اصالحات، آغاز حرکت مستقل مردم برای تعيين س    

  

  

  بخش سوم   

  بحثی در باره رابطه سرنگونی و خشونت طلبی

  ؟ » سرنگونی يعنی خشونت طلبی و وحشيت و باز توليد استبداد                  « 
گفتم که استحاله چی ها و اصالح طلبان برای سد کردن راه براندازی رژيم، عالوه بر تبليغ امکان اصالح آن، مردم را               

 يعنی نه بهيچوجه تصادفا در طول دوره های رياست جمهوری    -در ده  پانزده سال گذشته . اننداز عواقب سرنگونی هم می ترس   
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حزب دموکراتيک مردم       " ، "  جمهوری خواهان ملی   "  استحاله چی ها و بطور مشخص مثلث  -هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی     

المی را به خشونت طلبی و وحشيگری و دشمنی با     ، طرفداران سرنگونی جمهوری اس     ) "اکثريت( سازمان فدائيان خلق   "، و  "ايران  

دموکراسی متهم کرده و ادعا کرده اند که مبارزه متمدنانه برای دموکراسی، فقط می تواند به شکل مسالمت آميز، در چهارچوب         

بود، اينک با    در طول آن سال ها اگر اين بحث، جدلی در خارج از کشور و در سطح نظری         . قانون، و برای اصالحات تدريجی باشد    

اين بحث را بايد از عرصه جدل در خارج          "    تسليم، يا سرنگونی؟"   شکست اصالحات و قرار گرفتن مردم ايران بر سر دو راهی ی           

با چنين هدفی است که من در اينجا رابطه سرنگونی با خشونت، وحشيت، تمدن و      .  به عرصه عمل توده ای در داخل منتقل کرد     

  . ی کنمدموکراسی را  حالجی م   

  

  مکثی  بر مفاهيم    
لغاتی هستند که مرزی دقيق و عبور ناپذير ميان معانی آن ها نمی شود کشيد و با          ... قدرت، نيرو، زور، قهر،    

مراجعه دادن توده  مردم به فرهنگ لغات هم نمی  شود مانع از آن شد که مردم کوچه و بازار اين  لغات را آنگونه که جا افتاده و             

من در عين حال که ترجيح می دهم و مفيد تر می دانم که اين لغات را با همان معانی که در فرهنگ               . فهمند و به کار ببرندمتداول اند  ب 

عمومی مردم جا افتاده است مبنای بحث قرار دهم، الزم هم می دانم که ابتدا تفاوت های ميان آن ها را در بحثی که مطرح می کنم           

يش که من تفسير و کاربرد اين عبارات را در عرصه مناسبات سياسی ميان دولت و مردم  در نظر   روشن سازم؛ با اين تذکر پيشاپ

  . دارم

  

اگر زور نباشد، کسی را نمی توان    . الزم است » زور «  بطور کلی برای آن که بتوان  چيزی را به کسی تحميل کرد،  

«  وسيله ِاعمال زور،   . ،  به  وسائلی نياز دارد » ِاعمال زور  « اما  . کرد يا به کاری واداشت  » مجبور «  علی رغم ميل اش به چيزی  

مثال برای آن که شما بتوانيد يک متجاوز را به زور از در بيرون بياندازيد، بايد بازوان قوی داشته باشيد؛ يا اسلحه                  .   ست » نيرو

هرجا که    . تحميل ندارد  »  قدرت «  داشته باشد، کسی که وسيله ِاعمال زور ن   . داشته باشيد؛ يا وسيله خبر کردن پليس را داشته باشيد     

آنچه در رابطه تحميل و زور و  نيرو و قدرت گفته شد، عينا در مورد مقاومت و      . تحميل و اجبار هست، قاعدتا مقاومت هم هست 

  . تبرای دفع زور، زور الزم است؛ برای مقابله با قدرت، قدرت الزم اس       : مقابله با تحميل و دفع زور هم صدق می کند   

  . »ز  مسالمت آمي «  و »  قهر آميز « :  چه برای تحميل يا برای  دفع   دو شکل  کلی می تواند داشته باشد   ( ِاعمال روز  

  

 ،  قهر را    "تإملی بر مفهوم براندازی وسوء استفاده از چند واژه  " چيست؟  هدايت سلطان زاده در مقاله  » قهر « 

را ناشی از اغتشاش مفهومی دانسته         " خشونت"  گرفته و کاربرد قهر به معنای        " نيرو" انگليسی و متراد ف      "   Force"  معادل  

من اگر چه با جهت اصلی و بسياری از نکات اين     . است که مخالفان سرنگونی از آن برای مذمت سرنگونی سوء استفاده می کنند    

قهر،   .   نيروستکيفيت به معنای عام نيست، بلکه قهر، نيرو. ست » نيرو« ، همان  »قهر« نوشته موافقم، اما با اين موافق نيستم که    

. قهر، خصومتی است که به خشونت تبديل شده است    . از مقوله خصومت است؛ اما خصومت، الزاما هميشه با خشونت همراه نيست             

 يا قوه قهريه،     نيروی قهر،. قهر، در برابر مسالمت است و قهر آميز ، در برابر صلح آميز؛ يعنی که توسل به قهر، اعالن جنگ است           

"   می نامند يا زمانی از   "  قهر طبيعت" در همين معنا هم هست که زلزله و سيل را   . نيروئی است با کيفيت آسيب رسانی و تخريبی

حرف می زنند که کار از سانسور و اختناق و بازداشت گذشته، و باتون و سرنيزه و توپ و تفنگ به کار افتاده     " سرکوب قهرآميز 

ه خصومت به مرز خشونت رسيده ولی هنوز جنبه تهديد به خشونت را دارد و مادام که کار به درگيری فيزيکی و            وقتی ک . است

برای مثال، وقتی که دو نيروی متخاصم و مسلح در برابر هم صف آرائی        . تخريب و انهدام نرسيده است، نمی توان از قهر سخن گفت  

می رود، تا وقتی که اين اتفاق نيفناده باشد، کسی از توسل به قهر حرف نمی زند، و    کرده اند و هرلحظه انتظار فرمان شليک و حمله     

  .اگر نيروها با وساطت کسی  از جنگ صرفنظر کنند، گفته می شود که موضوع به شکل مسالمت آميز حل شد       
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  -ر هستند؛ ثانيا واشکال ِاعمال ز  قهر و مسالمت، کيفيت های نيرو، يا   – با اين توضيحات معلوم می شود که  اوال    

 مسالمت، به معنای عدم توسل به قهر است و نه الزاما به معنای عدم توسل به           – قهر، به خشونت کشيده شدن خصومت است؛ و ثالثا  

  . زور، و يا الزاما به معنای آشتی  و پايان خصومت   

  

ای روش قانونی نيست ؛ روش های  در همينجا بايد اين را هم بيافزايم که روش مسالمت آميزهم الزاما فقط  به معن        

فراقانونی مثل اعتصابات غير قانونی، تظاهرات بدون مجوز، اشغال محل و غيره مادام که همراه با خشونت نباشند، روش های                  

  . مسالمت آميز يا صلح آميزاند   

  

  سرنگونی  بدون  خشونت           
ر که استحاله چی ها واصالح طلبان       سرنگونی يک رژيم سياسی چيست بجز دست بدست شدن قدرت سياسی؟ آيا آنطو   

بدون شک در تاريخ، سرنگونی های قهر آميز در    !  وانمود می کنند، سرنگونی هميشه با خشونت و حمام خون توأم است؟  نه  

اما  حکومت هائی هم سرنگون شده اند بی آن که به      . مقياسی غير قابل مقايسه بر سرنگونی های غير قهر آميز فزونی داشته اند    

آيا حکومت جبهه ساندينيست ها  در نيکاراگوئه به شکل قهر آميز سقوط کرد؟ آيا رژيم آلمان شرقی و ديوار   . ل قهر آميز باشندشک

برلين در حمام خون فروريخت؟ مگرهمين يکی دو ماه پيش، حکومت شوارنادزه در گرجستان بدون شليک حتا يک گلوله از هيچ           

دفاع کنند، ناچارند که يا   " قهر و خشونت  =  سرنگونی  "  اصالح طلبان ما برای آن که از تز        طرفی سرنگون نشد؟ استحاله چی ها و     

کنند، و يا اساسا سرنگونی اين حکومت ها را، به اين خاطر که با قهر و خشونت توأ م نبوده است،   " فراموش   " اين نمونه ها را  

  ! انکار کنند

  

  قهر يا زور؟          
 به قهر و در شرائطی هم بدون آن ممکن است صورت بگيرد؛ اما در هيچ شرائطی               سرنگونی در شرائطی با توسل 

حتا حکومت جبهه ساندينيست ها هم که    .   ممکن نمی شود، چراکه هيچ حکومتی  داوطلبانه کنار نمی رود           زوربدون توسل به  

 و البته   – ای اکثريت در يک انتخابات کنار رفت       ،  به ميل خود و داوطلبانه کنار نرفت؛ به زور آر        "کنار رفت  "  معروف است به اين که       

اين امتياز را به نام خود در تاريخ ثبت کرد که به رأی اکثريت احترام بگذارد و برای حفظ قدرتی که اکثريت بهر دليل آن را نمی          

  .خواستند، به زور متوسل نشود 

  

ای برانداختن يک حکومت الزم باشد، به      بر) مسالمت آميزيا قهر آميز    ( اين که چه مقدار زور و چه شکلی از آن       

عومل پر شماری بستگی دارد که اصلی ترين شان ميزان دوری و نزديکی آن حکومت به مردم؛ امکانات مانوور آن؛  ميزان توانائی                 

ت که آيا بحث من فعال اين نيس . های آن برای ايستادگی در برابر زور مردم؛  و چگونگی توازن نيرو ميان حکومت و مخالفان است  

هسته اصلی حرف من اين است که در هر حال، اين رژيم را            . رژيم جمهوری اسالمی را می شود بصورت مسالمت آميز برانداخت يا نه         

اگر    ! و هسته اصلی حرف استحاله چی ها و اصالح طلبان هم اين است که در هر حال نبايد سرنگون کرد          .  سرنگون کرد به زوربايد 

ولی آنان با اصرار بر يکی قلمداد         .  توانستند بگويند که رژيم را بايد به  زور سرنگون کرد، اما نه با توسل به قهر      غير از اين بود، می   

آنان به بهانه طرفداری از مشی مسالمت جويانه، مسالمت          . کردن سرنگونی و خشونت، اساسا با سرنگونی است که مخا لفت می کنند 

  .ل می کنندجوئی با رژيم جمهوری اسالمی را دنبا    
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  مسالمت آميز، يا قانونی؟          
استحاله چی ها و اصالح طلبان اگر مشی مسالمت آميز را ناموس سياسی خود عنوان می کنند، هر مبارزه مسالمت               

ی را   آنان تنها روش های مسالمت آميزی را که قانونی باشند، مجاز می دانند و تاييد می کنند؛ يعنی  مبارزات       ! آميزی را هم قبول ندارند  

  ! که حکومت آن ها را مجاز بداند و تاييد کند   

  

در نزد استحاله چی ها و اصالح طلبان، مشروطيت استفاده از اشکال مسالمت آميز، به اشکال قانونی هم محدود نمی                 

ه ارزيابی می       خشونت دولت را داشته باشند، کاری غير مسئوالنه و ماجرا جويان      " تحريک   "  آن اقدامات قانونی هم که احتمال      . شود

"   تشنج آفرين  " در چارچوب مسالمت جوئی آنان، تنها اقداماتی مجاز اند که بهانه ای برای خشونت دولتی ندهند و حتا             .  شوند

اگر بايد از خط مشی استحاله چی ها و اصالح طلبان در شرائط جمهوری اسالمی  تبعيت کرد،               ! نباشند؛ وگرنه می شوند خشونت طلبی  

اعتراض کردند و با آن شبيخون وحشيانه به خوابگاهشان به    " سالم " که بطور مسالمت آميز به تعطيلی روزنامه      پس دانشجويانی 

خاک و خون کشيده شدند و کشته دادند؛ و کارگران شهر بابک که بخاطر راهپيمائی در اعتراض به اخراج، از زمين و هوا به رگبار       

بايست حتا زبان به اعتراض باز کنند، چون اعتراض مسالمت آميز هم خشونت طلبی      بسته شده و کشته ها و زخمی ها دادند، نمی    

  ! )."آرامش فعال   " يادش بخير خط مشی  ! ( است، چرا که  خشونت دولتی را تحريک می کند    

  

  محرک خشونت  کيست؟      
ت آميزترين    استحاله طلبان، نه تنها  مطلق نکردن شکل مسالمت آميز مبارزه در هر شرائطی، بلکه حتا مسالم      

  . قلمداد می کنند   »   خشونت طلبانه « اعتراضات قانونی  را هم که احتمال واکنش خشونتبار حکومت را داشته باشند، اقداماتی             

  

»   طلب « ممکن است که مردم در وضعيتی معين، ناگزير از توسل به خشونت بشوند، اما در هيچ شرائطی  خشونت              

کنند پيدا می شوند، اما ملت خشونت طلب، مردم خشونت طلب، که          » طلب «  که خشونت را    افراد مازوخيست و بيمار   . نمی شوند 

  . کند، پيدا نمی شود  » تحريک « حکومت را به ِاعمال خشونت عليه خود     

  

«   اما بايد بال فاصله علت اين  . توسط  مردم قابل توضيح باشد» تحريک  « فرض کنيم که خشونت يک حکومت با  

يک توضيح می تواند اين باشد که مردم سرشان برای کوبيده شدن درد می کند و خشونت را طلب می           ! يح بدهيمرا هم توض  » تحريک  

توضيح ديگر اين می تواند باشد  ! رفتار کنند و دست به تحريک نزنند، واکنش خشونت آميز هم نخواهند ديد   » متمدنانه  «  کنند که اگر  

اعتراض و مبارزه  مؤثر قانونی و مسالمت آميز بسته است؛ و اين حکومت است که            که قهر و خشونت حکومت، راه را بر هر گونه     

.   با سد کردن راه های قانونی و يا بی اثر کردن آن ها، مردم را به مبارزات فراقانونی  و نهايتا به توسل به قهر وادار و ناچار می کند     

  ! شونده را عوض می کننداستحاله طلبان با ارائه توضيح اول، جای تحريک کننده و تحريک    

  

آنچه مردم طلب می کنند، نه خشونت، بلکه آزادی، برابری، امنيت جانی، تأمين شغلی، تأمين آينده، برخورداری از      

زندگی مرفه ، برخورداری از بهداشت و درمان و آموزش و بيمه های اجتماعی، محيط سالم برای زيست، دسترسی به اخبار                    

رژيم حاکم بر » مرز تحريک   «  اما حقيقت اين است که  . و خالصه يک زندگی در خور شأن انسان است  ... واطالعات و تفريحات سالم

کليد خشونت دولتی نه زمانی که عقربه مبارزات مردم به سطح مطالبات يادشده می رسد، بلکه غالبا        . ايران،  بسيار بسيار پائين است 

دانشجو، احمد باطبی را نه به     .   به حرکت در می آيد  -و حتا از درجات زير صفر  – زمانی زده می شود که اين عقربه از درجه صفر     

نقشه نا  . بخاطر کشتن يک دانشجو، بلکه فقط بخاطر بلند کردن پيراهن خونين يک دانشجو در دست، ابتدا به اعدام محکوم کردند    

دتای مسلحانه زده باشند، بلکه فقط بخاطر آن کشيدند      موفق پرت کردن اتوبوس هنرمندان به دره را نه بخاطر آن که آنان دست به کو           

گلوله را در شقيقه سعيد حجاريان، مقام سابق امنيتی برجسته رژيم، نه بخاطر جاسوسی برای دستگاه         . که طور ديگری می انديشيدند    

  ...های امنيتی بيگانه، بلکه بخاطر تالش او برای اصالح رژيم و نجات آن از سقوط،  خالی کردند     
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مسئله روز اکثريت عظيم  کارگران و مزد بگيران  ثابت، نه ارتقأ سطح و استاندارد زندگی، بلکه مبارزه برای         

از مسائل حاد جمعيت کارگری ايران، نه دستيابی به يک قانون کار مترقی و ضامن حقوق             . جلوگيری از سقوط مداوم آن است 

امروز، آرزوی بخش بزرگی از کارگرانی که         . قانون کار ناقص و معيوب است   کارگران، بلکه  پرت نشدن به بيرون از شموليت همين       

از موهبت  و امتياز استثمارشدن برخوردار هستند، نه افزايش دستمزد، بلکه پرداخت دستمزهای يک سال و دو سال عقب افتاده شان     

  .است

  

ه بخاطر تالش اکثريت جمعيت برای      خشونت دولتی، ن . هفتاد درصد مردم ايران در زير خط فقر دست و پا می زنند      

برای بيش از پنج ميليون نفر،  . می شود » تحريک   « دستيابی به زندگی بهتر، بلکه بخاطر تالش آنان  برای زنده ماندن است که   

برای  زنده ماندن در جمهوری      .  ، آرزوئی لوکس و بلند پروازانه است    »  حق استثمارشدن    « يافتن يک کار و بهره مند شدن از     

آنانی که چاره ای جز دزدی نبينند،    . اسالمی، تن فروشی می شود؛ کودک فروشی می شود؛  برای فروش کليه، صف بسته می شود        

بر رويشان بسته باشد، سر فرزندان شان را گوش تا گوش     » تمدن   « و آنانی هم که همه اين روزنه های      . دست شان بريده می شود 

  .دمی ُبرند و خود را حلق آويز می کنن  

   

اين مردم به    . می شود »  تحريک  « در چنين سطح نازلی از مطالبات مردم است که عصب خشونت جمهوری اسالمی         

تشنج " باشد و خشونت حکومت را تحريک نکند و    » متمدنانه   «  چه حدی از بی حقی و ستم و فالکت و ذلت تن بدهند که رفتارشان      

  !  ؟"نيافريند

  

؟  کدام ديوانه ای است که ترجيح ندهد خواسته هايش را با مسالمت و از راه               " نی   مسالمت آميز و قانو   "  می گويند 

های قانونی بدست بياورد؟ اما در جمهوری اسالمی که راه پيمائی مسالمت آميز دانشجويان را به خاک و خون می کشند و تقاضای                 

«  با  آتشبار هلی کوپتر پاسخ می دهند، چه شکل ديگری از مسالمت آميز کارگران برای تبديل قرارداد موقت کار به قرارداد دائم را        

در رژيمی که از رئيس جمهور و دولت و مجلس     ! نکند؟» تحريک  « جز تسليم باقی می ماند که خشونت رژيم را      » مسالمت  

ن ندارند  و چنين قانونگذاری اش در موضع حکومتی و  با وجود برخورداری از امکانات و اهرم های عظيم  دولتی، پناهی در قانو        

  !     ما  مردم را به کدام قانون حواله می دهند؟     »  متمدن   «  مفلوک و درمانده گشته اند، استحاله طلبان   

برای اعتراض به عدم پرداخت  »  شادان پور «  کارگر کارخانه کفش  450 همين يک ماه پيش، در هشتم بهمن، 

وردند و در برابر مجلسی بست نشستند که خوِد قانون گذاران در اعتراض به بی      دوازده ماه دستمزد خود، به نمايندگان قانون روی آ

هيچ تحليلی نمی تواند به اندازه اين تابلوی بی پناهی مطلق کارگرانی که دوازده ماه دستمزد          !  قانونی، در آن بست نشسته بودند 

  . ه قهر را  به نمايش بگذارد   نگرفته اند، مسئوليت کامل حکومت در تحريک مردم و ناچاری شان در توسل ب      

  

استحاله چی ها و اصالح طلبان، که در پشت نقاب  دموکراسی و مخالفت با خشونت و  وحشيت، و به بهانه پرهيز از    

خشونت و باز توليد استبداد، مردم را از سرنگونی جمهوری اسالمی باز می دارند بی آن که برای دفع خشونت و وحشيت دولتی               

، عمال  مردم را به تسليم به ضد دموکراتيک ترين، مستبدترين، خشن ترين و وحشی ترين رژيم دعوت می                 راهی نشان بدهند 

  .آنان با سنگ اندازی بر سر راه سرنگونی جمهوری اسالمی، به وحشی ترين دستگاه خشونت و بربريت خدمت می کنند        .کنند

  

  آيا قهر الزاما قهر می زايد؟        
ه مردم را از سرنگونی رژيم با اين استدالل می ترسانند که توسل به قهر، قهر و      اين ادعای استحاله طلبان هم ک 

 که   – اگر اين استدالل درست بود، محال بود که حکومت های جبار و مستبد قرون وسطائی در اروپا . استبداد می زايد، بی پايه است  

 های بزرگ سرنگون شده اند، امروزه جای خود را به رژيم            همگی بدون حتا يک استثنإ،  با انقالبات قهرآميز  و جنگ ها و خونريزی       
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  جائی که مارکس بعيد نمی دانست انقالب کارگری در آنجا بتواند         -دموکراسی سنتی انگلستان    . های دموکراتيک بورژوائی داده باشند    

غصب شده از    آمريکا بر سرزمين دموکراسی.    بدون بريده شدن سر چند شاه بدست نيامد-بدون نياز به توسل به قهر پيروز شود 

، محصول   و منشور حقوق بشردموکراسی فرانسه    . سرخپوستان از طريق وحشيانه ترين نسل کشی، و از دل جنگ داخلی جوانه زد  

ثال های زيادی در اثبات بی پايگی اين ادعا می شود آورد، از جمله مثال های عکس، نظير اين که چطور کشوری    م. انقالب کبير بود

  کامال ل شيلی با دموکراسی بسيار قديمی اش و بعد از به قدرت رسيدن حکومت سوسيال دموکرات سالوادور آلنده از طريق   مث

؟   "  بزرگترين دموکراسی دنيا    " ، آن هم با  کمک      کرد مسالمت آميز و قانونی، خشن ترين ديکتاتوری خونين آمريکای التين را تجربه        

 !  

  

آيا استبداد سياهی که خمينی مستقر کرد و خشونت کم نظيری که به راه انداخت،      .   ايران نگاه کنيم 57به انقالب 

محصول توسل او به قهر در سرنگون کردن رژيم شاه بود؟  به ياد داريم که خمينی اساسا و تا آخرين لحظه مخالف توسل به اسلحه و                

آميز، ايجاد شکاف در نيروهای مسلح، و منع قدرت های خارجی  تاکتيک او اين بود که با تداوم تظاهرات مسالمت   .  قيام مسلحانه بود 

نهضت خمينی .  »! شاه بايد برود« : خمينی خواهان سرنگونی شاه بوسيله قيام نبود؛ او می گفت . از حمايت شاه، کاررژيم تمام شود 

 حکومت، مطلقا از مشی مسالمت آميز         در عين حال که به عرق فروشی ها حمله می کرد و سينما رکس آبادان را آتش می زد، در قبال            

زمانی که  بخشی از توده های مردم، خسته و نگران از درجا زدن جنبش در راه پيمائی های بدون پيشروی، شعار سر           . تبعيت می کرد

« : ادند ، پيروان خمينی گل ميخک در لوله تفنگ سربازان می گذاشتند و شعا ر می د      » ! رهبران، ما را مسلح کنيد    « : می دادند  
 قيام مسلحانه را چريکهای فدائی خلق در دفاع از همافران پادگان فرح آباد که درحال سرکوب شدن توسط گارد         .»ارتش برادر ماست   

من فتوای جهاد  « خمينی به منع آن ها پرداخت و اطالعيه داد که    . جاويدان بودند، شروع کردند و بعد، مردم هم به آنان پيوستند 
حقيقت تاريخی اين است که خمينی  متوسل به قهر برای سرنگونی شاه نشد و تا آخرين روز هم  که قيام به او تحميل شد               .»نداده ام  

اما پس از آن  که قدرت به دست اش افتاد، به سرکوب و خشونت     . و نتوانست جلو آن را بگيرد، دست از مسالمت با رژيم شاه نکشيد 

ه قيام مسلحانه زده بودند، قربانيان قهر و خشونت کسی شدند که تا آخرين روز مخالف توسل          آنانی که دست ب . بی نظيری متوسل شد 

،    " نظام الهی" استبداد و خشونت رژيم خمينی، بيش از هر چيز محصول آنتاگونيسم  آن ! به قهر برای به زير کشيدن رژيم شاه بود  

ظف بود نظام بهره کشی سرمايه داری و مالکيت خصوصی را هم         با آزادی های سياسی، حقوق بشر و دموکراسی بود؛ نظامی که مو    

خشونت رژيم .   قرار گرفته بود، حراست کند    "کوخ نشينان"  و "مستضعفين " که در يک انقالب اجتماعی مورد تهديد و تعرض      

دون قيام مسلحانه و با همان ترتيب  به اين دليل، اگر رژيم شاه ب  . خمينی  جنگ تمام عيار ارتجاع، با انقالبی بود که آن را زائيده بود    

مسالمت جويانه ای که خمينی می خواست، سرنگون می شد، رژيمی که خمينی می خواست مستقر کند، بدون سرکوب گسترده و        

استبداد و خشونت آن حکومتی  . قاطع آزادی خواهی، دموکراسی خواهی، و برابری طلبی کارگران و تهيدستان، امکان پذير نمی بود      

ايگزين می شود، از ماهيت خود آن سرچشمه می گيرد و هيچ ربطی به اين که حکومت پيشين با قهر يا با مسالمت سرنگون      که ج

      .منشأ و زاينده قهرسياسی، خوِد قهر نيست؛  توضيح  قهر با  خود قهر، منشإ قهر را از چشم ها پنهان می کند     . شده است، ندارد

  

   سرنگونی رژيم     ملزومات و اسباب                       
  

 زورنه تنها سرنگونی جمهوری اسالمی، بلکه حتا تحميل عقب نشينی به حکومت در اين يا آن مورد، مستلزم ِاعمال         

اين موضوع، بقدری عيان و غير قابل ترديد است که   . است؛ يعنی بکار گرفتن نيرو برای دفع تعرض و خنثا کردن مقاومت حکومت   

قدرت را    « : که  !) البته بعد از خرابی بصره  ( ح طلب اهواز در مجلس اسالمی، به دانشجويان می گويد       حتا کيانوش راد، نماينده اصال

  . »فقط با قدرت می توان مهار کرد   

  

. برای آن که کاربرد زور، موثر باشد، نيروی مردم بايد بر نيروی حکومت بچربد، يعنی موازنه قوا بايد برهم بخورد          

 صنفی، از زمين و هوا به رگبار بسته می شود؛ و دانشجوئی که بخاطر شعار دادن، در محاصره     کارگری که بخاطر يک اعتراض 
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جنگی رژيم قرار می گيرد و لت و پار می شود، حق دارد با ناباوری بپرسد که چطور ممکن است قدرت مردِم دست خالی بر رژيمی        

   ابزاهای تبليغی عظيم وغيره در اختيار دارد؟     نظامی، -بچربد که تمام منابع اقتصادی کشور، قدرت مهيب پليسی     

  

برهم خوردن توازن قوا و     : جواب اين پرسش را تجربه سرنگونی همه ديکتاتوری ها و تجربه اکثر انقالبات می دهد            

ه تر  چربش نيروی مردم، نه با چربش منابع اقتصادی و قدرت نظامی مردم بر حکومت و دستيابی شان بر تکنولوژی تبليغاتی پيشرفت               

از مال حکومت، بلکه اساسٌا از طريق فلج کردن قدرت دولتی و ناتوان کردن حکومت از بکار گرفتن نيرو و امکانات خود است که                   

، برای آن که مردم به هرحال برای پيشروی خود، بسته به شرائط، به اين يا آن اندازه به امکانات         "اساسا" می گويم . عملی می شود  

گی در برابرنيروهای سرکوب، و امکانات تبليغی نياز دارند؛ اما  کارکرد اصلی اين امکانات، نه رقابت کّمی با       اقتصادی، توان ايستاد  

 .  امکانات دولتی، بلکه فلج کردن چرخ اقتصادی، زمينگير کردن نيروی نظامی، و خنثا کردن تبليغات دشمن است         

شاند؛ تنها به ک پذير است، بحث ما را به درازا می    با چه وسايلی و چگونه امکان کار  ورود به اين موضوع که اين 

 َقَدر قدرت امکان پذير می کند، مبارزه ای      ديکتاتوریهر  معجزه مردم که غلبه آنان را بر    وسيلهاين نکته اساسی اشاره می کنم که   

 و جسورانه؛ پيگير و بی   ابعاد توده ای؛ متشکل و سازمان يافته؛ متحد؛ سراسری؛ مصمم        : است که مشخصات زير را داشته باشد    

هر حکومتی با هر اندازه امکانات اقتصادی و توان نظامی و تبليغاتی، در محاصره امواج  پياپی و کوبنده چنين قدرت بيکران و        . وقفه

  . سهمگينی، همچون قايقی پوسيده بر اقيانوس، ازهم می پاشد ومتالشی می شود      

می، به همين اشاره گذرا به کلی ترين  اسباب قدرت توده ای که       من در رابطه با ملزومات سرنگونی جمهوری اسال     

امکان برهم زدن تعادل قوا و خالی کردن زيرپای حکومت  را به آنان می دهد، بسنده می کنم و اين موضوع را که جمهوری اسالمی         

  . می توان سرنگون کرد، پی می گيرم    زوررا تنها با 

  

  ند؟ شکل ِاعمال زور را چه کسی تعيين می ک           
مد نظر من هست، »  ِاعمال زور « با آنچه به اختصار در رابطه با ملزومات و اسباب سرنگونی گفتم، اساس آنچه از  

  اما چه کسی تعيين می کند که شکل ِاعمال زور، قهرآميز يا مسالمت آميز باشد؟         . روشن شده است

ندارند، مسالمت جوئی شان تنها در منع   استحاله چی های ما که هيچ راهی برای منع دولت از توسل به خشونت  

آنان که مسالمت و قهر را مسئله تمدن و وحشيت قلمداد می کنند و  گمان می کنند که              ! مردم از توسل به خشونت خالصه می شود    

ياسی توسل به قهر يا پرهيز از آن، ريشه در فرهنگ و تربيت، و خواستن و نخواستن دارد، يا نسبت به زمينه های عينی قهر س  

  .جاهل اند، و يا عمدا تجاهل می کنند  

  

اگر آنان به خشونت عليه دولت متوسل بشوند، . ندارند » خشونت طلبی « قدر مسلم اين است که مردم هيچ نفعی در    

قليتی   اما ا . به اين دليل است که خشونت دولتی بر آنان ِاعمال می شود وهر راه ديگری را برای دستيابی به حقوق خود بسته می بينند   

که قدرت اقتصادی را در اختيار دارد، مالکان خصوصی وسائل توليد و توزيع، صاحب امتيازان، رانت خواران، صاحب منصبان دزد و                      

چپاولگر، و نيز مزدوران و کاسه ليساِن آنان، به خشونت دولتی عليه جمعيت پرولتر، تهيدست، ساقط شده؛ و عليه توده های عاصی    

قهر سياسی، بيمه مالکيت خصوصی است؛ ضامن امنيت سرمايه، و دنداِن           . بی عدالتی، سخت نياز مند ند  از بی حقی، تبعيض و  

تا جائی که تمدن و وحشيت در قهر   . سگی به نام دولت است که کارش پاسداری از سلطه اقتصادی و سياسی طبقات حاکم است      

 گرفته است که چگونه زهر برده داری مدرن اش را در غشائی از            سياسی  نقش دارند، به اين بر می گردد که بورژوازی متمدن، ياد        

در همين دموکراسی هائی که برای مسالمت پرستاِن ما مدل مدنيت و    . کاراِمِل پارلمانتاريسم و حقوق بشر به خورد مردم بدهد  

ت مورد بی حرمتی قرار بگيرد تا        بيگانگی با خشونت اند، کافی است نوک انگشتی از خط قرمز نظام سرمايه داری عبور شود و مالکي             

  !مجهز به آخرين تکنولوژی کشتار انبوه، با چه وحشيت و بربريتی مردم را در خون شان غرقه می کند     »  تمدنِ « ديده شود که 
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اگر در سوئيس و سوئد و آلمان و فرانسه و کانادا و انگلستان و آمريکا چنين است، وای بر مردم ايران که گرفتار      

 وسطائی ماليان، بازاريان و نوکيسه گانی هستند که بر تمامی منابع طبيعی، صنعتی، کشاورزی، و مالی کشور چنگ               حکومت قرون  

» عدم خشونت« و الگوهای » متمدن  « انداخته و روی چاه های نفت و گاز چنبره زده اند؛ و از طنز روزگار، توسط همان دولت های  

زمينه عينی قهر سياسی در ايراِن امروز، تضمين گردش ماشين      !  مجهز شده اند هم به آخرين تکنولوژی خشونت سرمايه داری، 

شيره کشی از انسان ها و غارت ثروت های ملی؛ و حراست از موقعيت اقتصادی و سياسی طبقات حاکم است و نه خشونت طلبی يا          

مسالمت، پاره ای از حقوق ابتدائی خود را به         آيا آنان به مردم اين امکان را می دهند که از راه های قانونی و با           ! وحشيت مردم

از استحاله چی هائی   ! کرسی بنشانند، تا چه رسد به اين که از خلع يد کنندگاِن خود خلع يد کنند و يا آنان را از حاکميت کنار بزنند؟   

«    جمهوری اسالمی      »!ح ساختار  اصال « بگذريم که اصال دنبال خلع يد و کنار زدن نيستند و فعال به       »  اتحاد جمهوری خواهان    «  نظير 

امثال آقای فرج      ) BBCبه قول  (  » !کارشناسان مسائل ايران « اميد بسته اند؛ اما آيا    » با فشار از پائين « و » از بيرون حکومت 

 در  » انقالب مخملين  «  تجربه  و » براندازی به شيوه سنتی مفهومی متعلق به دوران های گذشته است      « سرکوهی که  می گويند   

روپای شرقی را توصيه می کنند، رژيم حاکم بر ايران را آنقدر نشناخته اند که بفهمند چه تفاوت فاحشی ميان آن حکومت هائی که با          ا

همه آن حکومت ها زير فشار و به زور کنار رفتند، اما حاضر      !  بر افتاده اند و حکومت فعلی ايران وجود دارد    »انقالبات مخملين  «

جبهه ساندينيست ها در نيکاراگوئه هم زيرفشار و به نيروی رای اکثريت در يک انتخابات کنار رفت و     . بياندازندنشدند حمام خون راه 

متوسل »  زور«   اگر چنين فشاری نبود، قطعا داوطلبانه کنار نمی رفت؛ اما به رای مردم، به دموکراسی احترام گذاشت و در برابراين                     

انقالب گل  «  وارنادزه و ساندينيست ها تفاوت های بسيار اساسی وجود داشت؛ اما اگر در     ميان حکومت ش .  به قهر نشد و کنار رفت  
 گرجستان حکومت سرنگون شد بی آن که يک قطره خون از بينی کسی بيايد، نه بخاطر شاخه گل سرخی بود که آقای     »سرخی

رنادزه بدون شليک يک گلوله، در برابر خواست     ساکاش ويلی در پارلمان به دست گرفته بود بلکه اساسا به اين خاطر بود که شوا    

ايران و القا   » طالبان« نديده گرفتن تفاوت حکومت هوِنِکر ها و  شوارنادزه ها با حکومت  . جمعيت تسليم شد و قدرت را تحويل داد

 سنگسار، قتل عام   که در شرائط عادی با شکنجه، دست وپا بريدن، چشم در آوردن، -اين فکر که اين جنايتکاران عليه بشريت      

 در وضعيت فوق العاده، مثل  -زندانيان سياسی، ترور منتقدان و با کشتار مردمی که آب آشاميدنی و نان می خواهند حکومت می کنند   

مخمل وململ، نرم و لطيف خواهند شد و امکان خواهند داد که تمام قدرت اقتصادی و سياسی شان در ازای شاخه ای گل سرخ دست                 

 – همه اين مدعيان دروغين مخالفت با خشونت    . ، اگر از روی بالهت مفرط نباشد، حتما از روی سؤ نيت سياسی است  به دست شود

انقالب " چه آنانی که آن را بهانه ای برای تخطئه هر انقالبی ساخته اند، و چه آنانی که همين تخطئه را تحت عنوان طرفداری از      

به، فقط  منع مردم از مقابله با خشونت دولتی است و اين کار را هم چنان انجام می                  کارشان بطور يکجان-صورت می دهند   "  مخملی  

آنان   . دهند که گوئی منشا خشونت، مردم اند و برای جلوگيری از خشونت و خونريزی، بايد جلو مردم را از توسل به قهر گرفت            

ردم متمدنانه برخورد کنند، تا حکومت فاناتيک، فوق            طوری از متمدنانه بودن روش مسالمت آميز حرف می زنند، که گوئی کافيست م             

آنان موضوع را طوری طرح می کنند که گوئی خشونت دولتی واکنشی       ! ارتجاعی و قرون وسطائی اسالمی هم  حکومتی متمدن باشد        

سر به شورش برمی   من منکر نيستم که گاه بخشی از مردم بی آن که با خشونت بال فصل دولتی مواجه باشند،    .  است به خشونت مردم

دارند و ادارات دولتی و بانک ها و غيره را به آتش می کشند و تخريب می کنند؛ اما اشتباه است اگر علت اين توسل به خشونت              

توسط مردم را در چيزی جز خشونت مزمن و مستمری که ساليان سال از سوی سرمايه داردان و دولت بر آنان ِاعمال و تلنبار شده      

نيستند، بلکه از يکطرف واکنشی هستند به مظالم و ستم    " شورش بی دليل"اين شورش های خشن توده ای، . يماست جستجو کن

( از حقوق خود  "  متمدنانه  "هائی که از حد تمحل گذشته اند؛ و از طرف ديگر، نتيجه ناگزيِر سرکوب خشِن هرگونه حق دفاع 

  .ی مبارزه؛ و ممنوعيت بی رحمانه فرياِد از روی درد است       ؛ مسدود بودن همه راه های قانون  ...)اتحاديه، اعتصاب و   

قهر سياسی، از دولت سرچشمه می گيرد و از اينرو، روش دولت در قبال مردم است که شکل ِاعمال زور از طرف             

  .مردم برای عقب نشاندن، يا برای براندازی حکومت را تعيين می کند      
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  چگونه بايد با قهر مقابله کرد؟       

ها و تقاضاها و التماس ها به درگاه مقامات و        " بست نشستن"  های قانونی و بی نتيجه بودن همه     بسته بودن راه

نهادهای حکومتی؛ و حتا اين واقعيت که جمهوری اسالمی جز زبان زور، زبان ديگری را نمی فهمد، دليل نمی شوند که ما توسل به              

ا به توسل به آن  در هر شرائطی تشويق کنيم، زيرا بيش ترين آسيب   قهر و خشونت را بعنوان تنها شکل مبارزه قلمداد، و مردم ر   

توسل مردم به قهر و خشونت، نه تنها فضيلتی نيست و هرگز آن  . جانی و خسران مالی از قهر و خشونت را، مردم متحمل می شوند     

می شوند به آن متوسل شوند، بايد تإسف  را نبايد ستود، بلکه از اين که اين کار بر آنان تحميل می شود و از اين که مردم ناگزير        

اين شکل از مبارزه را بايد نامطلوب ترين و آخرين حربه برای شرائطی در نظر گرفت که حقيقتا هيچ راه ديگری برای رهائی        . خورد

  ! پای خود را می َجَود مردم باقی نمانده باشد؛ راهی  پر هزينه، دردناک و نفرت انگيز، آنچنان که گرِگ گرفتار در دام، برای رها ئی،          

بحث ما با مخالفان سرنگونی رژيم اسالمی، از موضع دفاع از قهر و خشونت نيست؛ بحث بر سر چگونگی برخورد          

. مخالف حقيقی قهر و خشونت، کسی نيست که فقط بلد است مردم را از مقابله با قهر وخشونت دولتی بترساند    . با خشونت است

اگر برای مردم محرز و مسلم است که راهی جز ِاعمال زوِرقهرآميز                  . مقابله فعال و مؤثر با آن است   مخالفت حقيقی با قهر، مستلزم    

برای سرنگونی جمهوری اسالمی وجود ندارد و سرانجام، روزی بايد از اين طريق حساب خود را با آن تصفيه کنند، پس بايد      

شباوری، از همين امروز خود را برای آن روز و برای اين کار،           آگاهانه، نقشه مند و بدون سوزاندن فرصت ها در خوشخيالی و خو    

سالح نقد، نمی تواند جای   « به گفته مارکس،  . صرفا ِشکِوه کردن از سرکوبگری و خشونت رژيم، دردی را دوا نمی کند   . آماده سازند
  .»نقد سالح را بگيرد 

بايد تنها به معنی شليک به کسی که تفنگ به         را ن"  نقد سالح " درست است که الماس را با الماس می تراشند، اما            

 بخصوص برای کسی – باز داشتن او از شليک، يا از کار انداختن تفنگ اش هم می تواند چنين معنائی داشته باشد      .  دست دارد فهميد

؛ زيرا که زور، الزاما     مقابله با قهر دولتی، در هر وضعيتی تنها با اسلحه نيست که ممکن می شود   ! که خودش  تفنگی در اختيار ندارد 

زمانی که مردم هنوز آمادگی مقابله با قهر دولتی را ندارند و           . هميشه با همان وسائلی که زور را ِاعمال می کنند، دفع نمی شود         

ده،   موازنه قوا و امکانات، به نحو غير قابل بحثی به سود دولت سرکوبگر و تا دندان مسلح است، جنبِش دست خالی، نا آزموده، پراکن         

بی سازمان و بی رهبری، در برابر امواج آماده، آزموده، مجهز و تحت فرماندهی متمرکِز نيروهای سرکوب، چه می تواند بکند جز از                  

دست دادن جسورترين پيشقراوالن صفوف خود، که ترميم و جايگزينی هر يک نفرشان، بسيار دشوارتر از اجير کردن هزار مزدور        

ر چنين شرائطی، تقابل با قهر دولتی، ابتدا بايد تاکتيِک جا خالی دادن در برابر آن؛ ناکام گذاشتن   آدمکش برای حکومت است؟ د

حکومت از شکار پيشروان و رهبران جنبش، و تدارک و ايجاد شرائط الزم برای مقاومت ودفع قهر باشد؛ و در مرحله بعدی، تاکتيِک                     

  .تر کردن ماشين سرکوب  يا هرچه ضعيف تر  و نا کار آمد– از کار انداختن   

،   ) که هيچ ربطی به مسالمت مورد نظر استحاله جويان با رژيم ندارند     ( اين تاکتيک های به لحاظ شکل، مسالمت آميز   

 –   زمانی که هنوز بقدر کافی قوام و استحکام پيدا نکرده اند    -اوال امکان حکومت برای متالشی کردن هسته های مقاومت جنبش را     

 از طريق محدود ساختن امکانات تحرک ماشين سرکوب و نيز افزايش توان مقابله           -و ثانيّا با برهم زدن توازن قوا   کاهش می دهند؛  

  .     هزينه ای را که مردم بايد برای رهائی خود بپردازند، پائين می آورند    – ی مردم  

ار توده ها و در جريان عمل، خلق      برای اين تاکتيک ها نمی توان از پيش نسخه پيچيد؛ انواع اين تاکتيک ها به ابتک         

اما جهت عمومی آن ها بايد ار يک طرف هر چه متحد تر کردن صفوف و هرچه توده ای تر کردن ابعاد مبارزه و مقاومت؛                . می شوند 

روشن است که يک گروه صد نفره  . و از طرف ديگر، ايجاد حد اکثر  تزلزل روحی و شکاف در صفوف نيروهای سرکوب باشد 

ان را خيلی آسان تر می توانند لت و پار کنند، دستگير و زندانی کنند تا دانشجويان يک دانشکده را و از آن کمتر، دانشگاه        دانشجوي

اعتصاب کارگران يک کارخانه را        . چند جوان معترض را راحت تر می توانند اوباش بنامند و اعدام کنند، تا تمامی نسل جوان را         . را

در يک شهر راحت تر می توانند حکومت نظامی ايجاد کنند تا در        . بشکنند تا اعتصاب عمومی کارگری را   راحت تر می توانند در هم   
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بعنوان يک نمونه   . صد نفر وهزار نفر را می توانند بگيرند و زندانی کنند و اعدام کنند؛ يک ملت را نمی توانند      . سراسر کشور

از    «  : را به ياد بياورم که باقلدری تمام اعالم کرد   57ری در جريان انقالب سمبوليک و بسيار آموزنده، می توانم حکومت نظامی ازها   
  !  ، و فردا در تهران چهار ميليون نفر رهپيمائی کردند    » !فردا تجمع بيش ار چهار نفر ممنوع است   

آسانی سرکوب شده و  جامعه ای که در مخالفت با استبداد و بی حقی، يکپارچه است، اما در مبارزه عليه آن يکپارچه نيست، به             

قرار نيست کارگرانی که        .  همه ی راز مقابله با قوه قهر دولتی، در همين يکپارچگی و گستردگی است             .ساليان سال همچنان در انقياد خواهد ماند 

يانه ای مقابله کنند؛   بخاطر اعتراض به اخراج، با هلی کوپتر به توپ بسته می شوند، به هلی کوپتر مجهز شوند تا بتوانند با چنين خشونت وحش          

قرار نيست که توده   . قدرت مقابله کارگران با طبقه سرمايه دار و دولت خدمتگزار آن، در تشکل سراسری به مثابه يک طبقه، و در اقدام جمعی است          

پاه پاسداران، بسيج، ارتش،    های مردم ايران برای مقابله با قهر دولتی، از لحاط تجهيز به اسلحه و مهمات و تدارکات و مخابرات و غيره  با س      

کارآترين . نيروی انتظامی، و انواع ارگان های اطالعاتی و امنيتی و دستجات سازمان يافته آدمکشی و ترور رقابت کرده و روی دست آنان بلند شوند      

 اين است که بخش های مختلف درون      آنچه به مردم امکان می دهد که توازن قوا ميان باال و پائين را عوض کنند،            . سالح مردم، تشکل و وحدت است  

 از قبيل جنبش کارگران کارخانه ها، بيکاران، زنان، معلمان، خلق ها، دانشجويان، جوانان ، کارمندان و حقوق بگيران، تهيدستان و          -هر جنبش 

ول منافع عمومی و مشترک       حول مطالبات جاری و مشترک شان متشکل شوند؛ اين تشکل ها در پيوند با هم و ح  – زحمت کشان محالت و غيره   

اين جنبش های مختلف سياسی و اجتماعی، به پشتيبانی از        . شان، تشيکالت سراسری آن جنبش را ايجاد کرده و بر چند پارگی  ميان خود غلبه کنند     

الح جنگی، حکومت و نيروهای   سازماندهی شدن مبارزات؛ وابعاد واقعا توده ای آن ها، نيرومند تر از هر س  . هم و درهماهنگی با يکديگر عمل کنند 

. سرکوبگر آن را به محاصره و سرسام و سرگيجه می اندازد و پياپی بودن امواج جنبش توده ای، فرصت نفس تازه کردن را از آن ها می گيرد             

 دارد، اعتصاب عمومی        -نی  هر چند که نه قانو    -باالترين  و کارسازترين سطح چنين پيکار توده ای وسازمان يافته ای، که هنوز شکل مسالمت آميز          

يک اعتصاب عمومی       . اعتصاب عمومی سياسی، آخرين شانس و آخرين اتمام حجت مسالمت آميز توده ای به يک حکومت است          . سياسی است

ده و به   سياسی که اساسا بر  کارگران و کارمندان حياتی ترين شاخه های صنعت ، تجارت، مالی، حمل و نقل کاال، ارتباطات، و انرژی متکی بو         

درستی سازمان دهی و هدايت شود، پليسی ترين، نظامی ترين، و خشن ترين دولت را هم می تواند به خفگی کشانده، همچون قايق کاغذين کودکان،     

ن،  دولتی  فلج شده و نيمه جان از فشار اعتصاب عمومی سياسی، اگر بجای تسليم شد       . در امواج مقاومت ناپذير خود مچاله کرده و غرق سازد     

  . قيام مسلحانه توده ای : بخواهد به کشتار گسترده دست بزند، آتش به فتيله توپی می زند که به روی خودش نشانه رفته است      
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  بهای آزادی در جمهوری اسالمی چند است؟ 

  

  به چه اميد بسته ايد؟

  به اين که کران، به سخنان شما گوش بسپارند ؟

 آزمندان
ما ه ش    چيزی  ببخشند؟ب

  رگ های بجای دريدن تان به شما غذائی بدهند؟گ

  ببرهای درنده

  به مهربانی  از شما دعوت کنن

  که دندان هايشان را بکشيد؟

  به اين اميد بسته ايد؟

  

برتولت برشت                                    
 

ی و اقتصادی، راهی بجز    اگر برای رهائی مردم ايران، و يا حتا برای عملی کردن يک رشته اصالحات اساسی سياس       

از سر راه برداشتن جمهوری اسالمی باقی نمانده است؛ اگر رژيم جمهوری اسالمی را فقط به زور می توان از سر راه برداشت؛ و                

اگر تجربه  بيست و پنج سال سرکوب بسيار خشن مخالفان سياسی و عقيدتی توسط جمهوری اسالمی؛ پرونده قطور تروريسم دولتی؛         

 حتا در برابر خودی ترين اصالح طلبانی که قصدی جز نجات     – ت رسيدن فقدان هرگونه ظرفيت نرمش و عقب نشينی اين رژيم   به اثبا

 ؛ همچنين موقعيت اقتصادی صاحبان قدرت سياسی؛ و امتيازات اقتصادی و تعصب       -رژيم اسالمی از خطر قيام مردم ناراضی نداشتند     

ای ترديدی باقی نمی گذارند که جمهوری اسالمی، حتا مبارزات مسالمت آميز  و قانونی مردم              مذهبی نيروهای مزدور سپاه و بسيج، ج 

تا چه رسد به اين که در برابر پيشروی مردم، خم شده عقب عقب ( را تحمل نخواهد کرد و آن را غالبا با خشونت پاسخ خواهد داد 

ل پاسخ داد که چه راه ديگری جز دوراهی ی توسل به قهر برای        ، بايد به اين سئوا!)زير پايشان باز کند"  مخملی  " برود و فرش 

  سرنگونی جمهوری اسالمی، و يا تسليم به بندگی، باقی می ماند؟      

های قالبی که مخالفت خود با سرنگونی رژيم خشن، وحشی، و ضد دموکراتيک  اسالمی را در                " دموکرات   "برخالف  

، و با مطلق و بی قيد و شرِط کردن روش مسالمت آميز و قانونی، تسليم          پشت مخالفت دروغين با خشونت و وحشيت پنهان کرده 

مطلق و بی قيد وشرط مردم به خشونت دولتی را توجيه و تجويز می کنند، صورت مسئله اصلی برای مردم، نه انتخاب ميان خشونت           

ت، تازه پس از پاسخ به اين سؤال اصلی  مسئله بسيار مهِم خشونت يا مسالم . و مسالمت، بلکه انتخاب  ميان آزادی و بردگی است  

اين اشکال، بسيار بسيار اهميت دارند و گاه سرنوشت   .  هدف، آزادی است و نه اين يا آن شکل ازمبارزه  . است  که مطرح می شود    

  .ساز اند؛ اما در هر حال، با مطلق کردن يک شکل، نبايد هدف را قربانی کرد     

اين شکل از  . مِل مبارزه مردم برای آزادی و احقاق حقوق شان است   توسل به قهر، يکی از اشکال ممکن يا محت      

  بيش از آن که از مقوله اختيار و انتخاب باشد، از سوی دولت سرکوبگر به آنان تحميل         - همانطور که قبال شرح داده شد     – مبارزه  

دند، بهای آن را نه خودشان، که طبقات حاکم    آنان در انتخاب ميان آزادی و بردگی مختارند؛ اما وقتی آزادی را انتخاب کر         . می شود 

اين يکی ها هم البته منطق خودشان را دارند و حساب می کنند که قدرت و دارائی های خود را به چه قيمتی از دست                     . تعيين می کنند 

اندازه مصمم به کسب      وقتی تصميم شان بر اين باشد که به هيچ قيمتی از دست ندهند، آنوقت مردمی که به همان                !  بدهند، می صرفد   

اين که  در اين قرن بيست و يکم     .  به دست آورند"  به هر قيمت   " آزادی باشند، راه و انتخاب ديگری جز اين نخواهند داشت که آن را     

، هنوز هم انسان آزادی اش از صاحبان زر و زور را، بايد با خون خود بخرد، از گرفتارماندن بشريت در ما قبل تاريخ خود حکايت         

   ! دارد
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بايد تاجائی که ممکن و نتيجه بخش باشد، برای عقب راندن  جمهوری اسالمی، بايد از روش های مسالمت آميز               

استفاده کرد و هزينه آزادی از سلطه استبداد وحشی و خونريز را پائين نگهداشت؛ اما هرگز نبايد گمان کرد که بهای اين آزادی می              

  .مجانا به مردم هديه کنند  تواند آنهمه پائين بيايد که آن را 

 چه رويای شيرينی است که در يک صبح دلنشين از يک روز فرخنده، سيراب از خواب نوشين، چشم باز کنيم و           

.  اما افسوس که چنين رويائی واقعيت پيدا نمی کند و جمهوری اسالمی هرگز با پای خودش نمی رود         ! » رفته است   «  ببينيم که رژيم 

  .ايد سرنگون کردجمهوری اسالمی را ب   

اگرچه حد اکثر تالش را بايد برای پرهيز از توسل ناالزم به قهر بکار برد  و بيش ترين هشياری را برای نيافتادن در      

تله هائی که حکومت برای کشاندن زود رس مبارزان به نبردی نابرابر و مهلک می گذارد به خرج داد، اما از اين حقيقت هم لحظه ای         

جمهوری اسالمی با هيچ درجه ای از زور يا فشار مسالمت آميز، کنار نخواهد رفت و حتا به آزادی های سياسی و    که  نبايد غافل شد 

حقوق پايه ای مردم تن خواهد داد و متاسفانه نهايتا راهی جز آن که مردم به زوِر قهر آن را از سر راه خود بردارند، باقی نخواهد                       

يزارند، بايد اين را بدانند، تا هم روحا و هم عمال برای مقابله با قهر دولتی و دفع خشونت آماده              مردم ايران که از خشونت ب      . گذاشت

تمايل بسيار آشکار و نيرومند مردم ايران به پرداخت کم ترين بها برای آزادی، هم قابل فهم است و هم قابل دفاع و ستايش، به   . شوند

مردم حتما و حتما بايد تالش کنند که کمترين بها را بپردازند؛         . فاع و قابل ستايش است همان دليل و به همان اندازه که زندگی قابل د       

اما چون رژيم اسالمی ،آنگونه که         . ولی همانطور که گفتم، متاسفانه نهايتا نه مردم، بلکه حکومت است که اين بها را تعيين می کند            

يچ ارزشی قائل نيست، قعطا خواهد کوشيد تا بهای آن را تا جائی که در اين بيست و پنج سال نشان داده است، برای آزادی انسان ه

مردم هم به نوبه خود ضمن اين که می کوشند اين بها را پائين ببرند، بايد برای خود روشن کنند که   . زورش می رسد افزايش بدهد  

ای آن بپردازند؟ آيا بهای آزادی را می توان          اگر حقيقتا مصمم به آزاد کردن خود هستند، آيا حاضرند هر بهائی را که الزم باشد بر          

ارزش زندگی     ! بقدری  پائين آورد که زندگی ارزش خود را تا آنجا از دست بدهد که به بندگی در ذلت و فالکت و نکبت بيارزد؟ نه          

شونت؛ و برای انسان در اين است که بدون آزادی، به هيچ نيارزد؛ و مردم ايران هم برای رهائی خود؛ برای دفع بربريت و خ          

برخوردارشدن از زندگی مسالمت آميز در آزادی و رفاه و برابری، چاره ای جز اين ندارند که زيباترين  و غم انگيز ترين  شعار      

  !  يا مرگ، يا آزادی    :تمامی تاريخ بشری را بر پرچم خود بنويسند  
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