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 پيش گفتار
 با سر ديوار را شکستی و خود را به سلول"

 )1"(در آنجا چه خواهی کرد؟. مجاور رساندی
در صد سال گذشته که برای رسيدن به آزادی و حاکميت ملی به پا خاسته ايم 

درست زمانی که پس از سال يک ربع قرن پيش، . قربانی های زيادی داشته ايم
 روحانی ها تالش و دادن تلفات زياد خود را به پايان ديکتاتوری نزديک ميديديم،

ی با ادعای نمايندگی خدا، حق حاکميت را از ملت سلب کرده ديکتاتوری نمايان
بدين ترتيب به آزادی نرسيده دوباره آنرا از دست . جديدی بر کشور حاکم نمودند

 . بيشتر شدداديم، حقوق ما کمتر و تلفاتمان 
چه از رجال . علت هرچه باشد نبودن مقاومت و فداکاری مردم و مبارزين نيست

نند قائم مقام، امير کبير، مصدق و بختيار تا روزنامه نگاران، سياسی ما
نويسندگان، افسران و سربازان، دانشجويان، زنان، جوانان و کليه اقشار مردم 

همه گونه مقاومت و فداکاری برای بهبود وضع کرده و بسياری حتی تا پای مرگ 
 اگر هرکدام از رشد و گسترش مقاومت مردم به حدی بوده است که. نيز رفته اند

ما دائره آشنايان و اقوام خود را در نظر آوريم، می بينيم در همين دائره نيز جدا 
از آنهائی که برای دفاع از تماميت ارضی کشور در جنگ با عراق کشته و يا 

يک يا چند نفر در مبارزه عليه ديکتاتوری و برای استقرار آزادی،  معلول شدند،
اين واقعيت که ايران چه در دوران رژيم . اعدام شده اندزندانی، شکنجه و يا حتی 

گذشته و چه در رژيم کنونی سال ها از نظر زندان، شکنجه و اعدام مخالفين در 
راس کشورها بوده است و توجه به اين نکته که اگر مقاومت و مبارزه ای نباشد 

يد آنست که ديکتاتوری ها نيازی به سرکوب، اعمال شکنجه و اعدام نمی بينند، مو
مردم ايران . مبارزه و مقاومت مردم ما اوج و افول داشته ولی سکون نداشته است

 که هم مايل و داده اندچه در تاريخ پر تحرک معاصر و چه قبل از آن بارها نشان 
 .هم قادرند مشترکا برای آزادی و آينده ای بهتر بکوشند
جه نرسيده ايم؟ اشتباهات چه پس اگر تالش، مقاومت و فداکاری بوده، چرا به نتي

چه شيوه مبارزه ای را در پيش گيريم؟ چگونه ميتوان بهتر عمل کرد و  بوده اند؟
موفق تر بود؟ چه آمادگی هائی برای رسيدن به دموکراسی پايدار الزم است؟ 

طرح اين سوال ها و بحث در مورد آن ها ميتواند کمک کند که از کمبودها آگاه 
 .  را تکرار نکرده و اقدامات خود را موثرتر نمائيمتر شويم، اشتباهات

پس از مشخص شدن طرفداری اکثريت قاطع مردم ايران از خواست آزادی و 
حاکميت ملی در فرصت های گوناگون بخصوص در سال های اخير، امروزه 

گرايش سياسيون و روشنفکران ايران به دموکراسی و حاکميت مردم اوج جديدی 
ه گروه های سياسی و روشنفکری هنوز تعاريف مشترکی از اگرچ. يافته است

دموکراسی و حاکميت مردم ارائه نکرده و متحد عمل نمی کنند، اما ضرورت 
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همکاری برای استقرار دموکراسی  هر روز از گوشه ديگری طرح ميشود و 
 .  سياسی جديد در حال شکل گرفتن است-بنظر می رسد که يک طيف فکری 

 نهضت مقاومت ملی ايران و کانون هماهنگی مليون ايران است نگارنده که عضو
نيز فعاليت دارد، " اتحاد برای استقرار آزادی و دموکراسی در ايران"و در 

کوشش ميکند به بحث بر سر سياست هائی که دموکرات های ايران ميتوانند در 
 آينده ما دستور کار خود قرار دهند، به ويژه برای عالقمندان جوانتر که اميد و

 .هستند، دامن زند
از دوستان عزيزی که زحمت مطالعه، تصحيح متن، ارائه پيشنهادات و کمک 
های فکری برای بهتر نمودن نوشته را قبل از انتشار به خود داده اند صميمانه 

خوانندگانی که نظرات و پيشنهاداتی در مورد نوشته دارند، ميتوانند . تشکر ميشود
 : نت با آدرس زير در ميان گذارندآنرا از طريق انتر

hmehmaneche@t-online.de  
 همايون مهمنش 

 ٢٠٠۴ اکتبر ٢٣ برابر ١٣٨٣دوم آبان 
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 توضيحات و تعاريف 
اپوزيسيون "، "آزادی و دموکراسي"برای اينکه منظور از بعضی مقوالت مانند 

ی از مبارزه سياسی بر"و " برخورد سازنده"، "بررسی آينده"، "دموکرات
شرکت در . در اين نوشته روشن باشد، اين مقوالت توضيح داده ميشوند" خشونت

 . بحث جاری بر سر معانی لغات هدف نيست

  آزادی و دموکراسی 
وقايع عراق و افغانستان بار ديگر نشان داد که ديکتاتوری چه خطر بزرگی برای 

به مردم پا حکومت ديکتاتوری با زورگوئی . زندگی مردم و کل جامعه است
پس ميتواند به راحتی هدف حمله . برجاست و بهمين دليل نيز از مردم جدا است

نقطه مقابل ديکتاتوری دموکراسی است که در آن حکومت نماينده . قرار گيرد
مردم و حکومت با هم پيوند دارند و نميتوان يکی را جدا از ديگری . مردم است

 . هدف حمله قرار داد
 اجتماعی شهروندان و آزادی مخالفين حکومت در حاکميت آزادی های فردی و

دموکراسی با مفهوم امروزی . قانون و دموکراسی تبلور يافته و تضمين ميشوند
آن در برگيرنده همه اصولی است که رعايت آنها به تقويت و تحکيم حقوق مردم 

 حاکميت ملی،(در دموکراسی . در مقابل حاکمين و مراکز قدرت منجر می شود
اراده آنها . ، فرمانروای مردم خود مردم اند)حاکميت مردم و يا مردم ساالری

چون ). ٢"(هيچ نيروئی باالتر و يا حتی مساوی آن نيست"باالترين قدرت است و 
اراده ملت با رای آنان روشن می شود، رای اکثريت مردم باالترين رای در 

ت حقوق اقليت را رعايت جامعه است و هيچ رای ديگری مشروط بر اينکه اکثري
کند و رای گيری با رعايت حقوق انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان و در آزادی 

احترام به قانون، جدائی دين از . صورت پذيرد، باالتر و يا مساوی آن نيست
حکومت، پارلمان  قدرتمند، تفکيک قوا،  برابری در مقابل قانون، رعايت کليه 

 عقيده و بيان و مطبوعات، رعايت اعالميه جهانی حقوق آزادی ها از جمله آزادی
 . بشر و غيره همه از اصول دموکراسی هستند

آزادی، دموکراسی، استقالل، تماميت ارضی و عدالت اجتماعی الزم و ملزوم 
بهشت "بايد اضافه کرد که دموکراسی هم از جامعه آرمانی و يا . يکديگرند
.  نظامی بهتر از آن نيز نيافته استبه دور است اما بشريت هنوز" موعود

دموکراسی نيز بايد همواره تکامل يابد و مشکالت جديدی که  بر سر راه  تحقق 
آزادی و عدالت پيدا ميشوند، برطرف شوند وگرنه با خطر تهی شدن و زوال 

 .روبرو خواهد شد
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 اپوزيسيون دموکرات
ر آزادی و دموکراسی منظور از اپوزيسيون دموکرات آن طيفی است که به استقرا

مانند مليون، مذهبيون . به معنی ذکر شده اعتقاد داشته و برای آن کوشش ميکند
دموکرات ها . طرفدار دموکراسی بدون پيشوند يا پسوند و نيروهای چپ دموکرات

تحقق پايدار حاکميت ملت را خواهانند و هرگونه حاکميت ديگر مانند حکومت 
جريان هائی که وابستگی کشور به  .می کننديک گروه و يا قشر خاص را رد 

بيگانه را دنبال ميکنند، از اين راه حاکميت ملی را نفی کرده و هر چقدر هم خود 
همچنين آنهائی که هنوز از . را دموکرات بدانند، دموکرات محسوب نميشوند

ديکتاتوری و ديکتاتورها چه در گذشته و چه حال دفاع می کنند، در صف مقابل 
تجربه ربع قرن اخير ايران همچنين نشان می دهد که . اسی قرار دارنددموکر

پس آنهائی نيز که . آزادی و دموکراسی بدون جدائی دين از حکومت ميسر نيست
طرفدار دخالت دين در حکومت اند و تحت عناوين مختلف مانند دموکراسی دينی، 

د به نحو موثری هم حاکميت مردم  و هم حاکميت دين را می خواهند، نميتوانن
 . مدافع حاکميت مردم باشند

 بررسی آينده 
 برای پيشرفت علم اين آگاهی که دانستنی های ما فقط " 

 کارل پوپر " فرضيات ما هستند، ضروری است
هروقت به تحليل و بحث در مورد آينده می پردازيم، حتی وقتی صحبت از 

 برخی ديگر را بعيد يا احتمال نمی کنيم، يک يا چند موقعيت خاص را محتمل و
می شود، چون " احتمال"در اين نوشته مکررا صحبت از . غير محتمل ميدانيم

توسط آن آينده ای که در آغاز احيانا ناروشن و بدون ساختار است برای ما قابل 
ما همواره در صدديم بر اساس جديدترين . بحث و بررسی و دارای ساختار ميشود

 به - هر چقدر هم که اين دانستنيها ناقص باشند -دانستنيها و تجربيات خود 
بررسی آينده پرداخته، حاالت محتمل را از غيرمحتمل متمايز کنيم و از آن برای 

الزم است برای ما روشن باشد که بخصوص در امور . اقدامات خود نتيجه بگيريم
 اجتماعی و سياسی که عوامل گوناگون و متغير، بخصوص انسان ها نقش دارند،

پيش بينی کرد و ما ) deterministic(هيچ موقعيتی را نميتوان بطور قطعی 
 . همواره با احتمال سروکار داريم

 برخورد سازنده  
عده ای تصور می کنند هرچه وضع کشور و شرائط زندگی مردم خراب تر شود، 

تقابل سريعتر انجام می گيرد و در نتيجه وضع سريع تر تغيير کرده و بهتر 
.  اما خرابی معموال بهبود نميآورد و چه بسا خرابی بيشتر به دنبال دارد.ميشود
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پس اگر هدف ما بهبود زندگی مردم است الزم است که همواره به دنبال راه های 
هر اصالح و بهبود حتی کوچک در وضع و زندگی انسان . مثبت و سازنده باشيم

 اما اين تاکيد هم الزم .ها يا هر عقب نشينی ديکتاتوری به نوع خود مثبت است
است که بدون انجام اصالحات اساسی در کشور، بدون داشتن مديريت سياسی 

تا زمانيکه در . مناسب و مطلوب مردم، به آينده ای اميد بخش دست نخواهيم يافت
جامعه رفرم های اساسی الزم صورت نگيرد و از مديريت سياسی معقول و 

 اگر تک تک شهروندان نيز با تمام توان و مقبول جامعه برخوردار نباشيم، حتی
آگاهی برای بهبود وضع تالش کنند، اقدامات آنان نتايج مثبت مورد نظر را به بار 

 . نخواهد آورد

 مبارزه سياسی و استفاده از خشونت
 افالطون" فرهنگ غلبه قانع کردن بر زور گوئی است"

 که توان استدالل سياسی، گروه هائی. تبليغ خشونت نشانه ناتوانی در سياست است
صلح آميز و منطقی ندارند، شرط موفقيت خود را استفاده از خشونت و برخورد 

 نشان داد که تشديد جو خشونت اوضاع را ۵٧بهمن . فيزيکی با مخالفين می دانند
در آن دوران کمبود ما خشونت نبود بلکه نيروی . اگر بدتر نکند، بهتر نميکند

تجربه . رار آزادی و دموکراسی و حل مشکالت جامعه بودسياسی الزم برای استق
خود ايران و ساير کشورهای جهان نشان می دهد که استفاده از خشونت در 

فعاليت های اجتماعی در اکثر مواقع مساله ای را حل نمی کند ولی زمينه رشد و 
قدرت يابی بی مالحظه ترين و چه بسا خونخوارترين افراد و گروه های جامعه 

اکثريت قاطع مردم ايران از جمله در جنبش دوم خرداد و  . را فراهم می آورد
. پس از آن پشتيبانی خود را از مبارزات سياسی و مسالمت آميز نشان داده اند

صرفنظر از اينکه اين جنبش چه عيوبی داشت و به چه نتايجی رسيد، استفاده اش 
. ن ويژگی های آن بوده استاز روش های سياسی و مسالمت آميز يکی از مهمتري

چه، مشکالت جامعه ما جز با مبارزه سياسی همراه با روحيه تفاهم، تحمل، 
 .  احساس مسئوليت و رعايت حقوق يکديگر حل نخواهد شد
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 ديکتاتوری ولی فقيه و موقعيت اپوزيسيون دموکرات

 ديکتاتوری ولی فقيه
 توانستند با بهره گيری  روحانی نمايان قدرت طلب و تماميت خواه١٣۵٧در سال 

از نارضائی مردم از حکومت گذشته و سو استفاده از موقعيت مذهبی خود، شعار 
آزادی، استقالل، "به " آزادی، استقالل، عدالت اجتماعي"مبارزات مردم را از 

تبديل کرده، مبارزات آزاديخواهانه آنان را منحرف نموده و " جمهوری اسالمي
تالش رهبران ملی بخصوص شاپور بختيار برای آگاه . قدرت را در دست گيرند

کردن مردم از خطر يک ديکتاتوری جديد نتيجه نداد و حکومت روحانی نمايان 
بدين ترتيب پس از . قدرت طلب تحت نام جمهوری اسالمی در ايران مستقر شد

گذشت بيش از هفتاد سال از انقالب مشروطيت که با شکست ايده مشروعه 
د، يکی از جناح های مشروعه خواه قدرت را در کشور به دست خواهی توام بو

 . گرفت
در اين . جمهوری اسالمی بر اساس مدل حکومت ولی فقيه يا خليفه شکل گرفت

بقيه مردم عقلشان ناقص است و . مدل، تنها فرد فهميده در جامعه ولی فقيه ميباشد
 ارگانهای اين نظام يا ساير. ولی فقيه به اين جهت قيمومت آنها را بر عهده دارد

مانند شورای نگهبان برای تحکيم قدرت ولی فقيه، يا مانند مجلس شورای اسالمی 
برای ايجاد ظاهر دموکراتيک و يا مانند شورای مصلحت نظام، برای آرام کردن 

 سال پيش ١٣٠٠سيستم حکومتی خالفت که بيش از . رقيب ولی فقيه ايجاد شده اند
کل گرفت، جوابگوی مشکالت جوامع آن زمان نيز نبود بر اساس مدل نامبرده ش

پس تعجبی ندارد اگر شاهديم که اين حکومت امروز زندگی ما . و از ميان رفت
   .را فاجعه آميز کرده و آينده ايرانيان را به مخاطره انداخته است

روحانی نمايان قدرت طلب با اين ادعا به صحنه سياسی آمدند که بهشتی روی 
اما اين نظام  جهنمی ساخته که در آن انسان ها فاقد آزادی، . اد کنندزمين ايج

عده ی زيادی را به قتل رسانده اند و خانواده های زيادی را . امنيت و حقوق اند
در اين نظام مردم حقی ندارند و مرجعی برای رسيدگی به . نيز متالشی کرده اند

ضائيه در عوض آنکه مرجعی قوه ق. تجاوزات دائمی به حقوق آنان  وجود ندارد
 . برای دادرسی باشد خود مرکز ديگری برای تجاوز به حقوق مردم است

دستگاه واليت فقيه و نزديکانش از . در زمينه اقتصادی نيز بی عدالتی حاکم است
اختيارات و امتيازات ويژه ای برخوردارند و با دخالت و نفوذی که در مراجع 

ادی دارند منافع کالن برده، در صد باالئی از تصميم گيری های سياسی و اقتص
ثروت و نتايج توليد را به خود اختصاص ميدهند، در حالی که بخش های وسيع 

 . مردم با فقر دست و پنجه نرم می کنند
جمهوری اسالمی در صحنه بين المللی در انزوای کامل بسر ميبرد و همواره در 

 .  ملی، حال و آينده کشور استصدد ايجاد بحران و به خطر انداختن امنيت
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خالصه کنيم جمهوری اسالمی نه تنها حقوق مردم ما را سلب نموده، خسارات 
انسانی و مادی عظيمی به ملت و کشور وارد آورده، بلکه بسياری از راه های 

رشد و تکامل را بسته و دائما در صدد ايجاد جو سرکوب، ترس و بحران سازی 
فرصتی بيش از يک ربع قرن نه تنها نتوانسته است اين نظام با داشتن . است

مشکالت اساسی جامعه را حل کند، بلکه امروز خود به اساسی ترين مشکل 
 . جامعه ما تبديل شده است

 

 روشنفکران مذهبی و طيف های جمهوری اسالمی 
جمهوری اسالمی يک دست نيست و طيف های سياسی مختلفی در آن وجود 

رست از اين طيف ها و توجه به تفاوت های آنان برای داشتن تحليل د. دارند
 .فعاليت سياسی موثر ضروری است

در وحله اول بايد حساب آن روشنفکران مذهبی که به دموکراسی و جدائی دين از 
اين طيف امروز از هر فرصت . حکومت اعتقاد دارند را از سايرين جدا کرد

 و لزوم استقرار آزادی ها و وتريبونی استفاده می کند تا خطرات ديکتاتوری
آنچه که از موضع گيری های اين طيف پيدا است . دموکراسی را گوشزد نمايد

نشان می دهد که آنها بر سر بسياری از مفاهيم با ساير دموکرات ها هم فکری 
افراد برجسته ای از اين طيف کوشش نمودند با شرکت در کنفرانس برلين . دارند

با اپوزيسيون دموکرات خارج کشور گفتمان ) ٧٩يبهشت  برابر ارد٢٠٠٠آوريل (
اما متاسفانه موفق نبودند ودشمنان گفتمان و دموکراسی . سياسی برقرار کنند

جمهوری اسالمی نيز از موقعيت استفاده . کنفرانس را با اغتشاش روبرو ساختند
علی کرده و با محکوم نمودن بعضی از آنان مانند اکبر گنجی، يوسفی اشکوری و 
افشاری به زندان و تهديد به اعدام، تجاوز به حقوق مبارزين و ملت را تشديد 

اين طيف دموکرات هائی را در بر می گيرد که رسيدن به تعاريف مشترک . نمود
و همکاری با آنها در مبارزه سياسی برای رسيدن به دموکراسی و ايجاد اتحاد از 

 . وظائف ساير دموکرات ها است
ر جمهوری اسالمی وجود دارد که خود را طرفدار دموکراسی طيف ديگری د

اين طيف معتقد به حفظ نظام . معرف آنان آقای محمد خاتمی است. دينی ميداند
اما صاحب نظران آن ادامه جمهوری اسالمی را بدون انجام بعضی . است

هر چند هسته اصلی . اصالحات و رعايت محدود آزادی ها ممکن نمی دانند
سالمی خود را طرفدار اتحاد با اين طيف نشان ميدهد، اما آنان را جمهوری ا

خطری برای موقعيت خود دانسته، تا کنون حاضر به شريک نمودنشان در قدرت 
طيف نامبرده که . و امتيازات نشده و در عمل کوشش در کنار گذاشتن آنان دارد

رف و دموکراسی دينی می خواهد با روشنفکران مذهبی طيف اول از يک ط
الزم است . همچنين طرفداران ديکتاتوری ولی فقيه از طرف ديگر تفاوت دارد

اپوزيسيون دموکرات با توجه به اين تفاوت ها و برخوردهای مستدل، عملی نبودن 
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فکر التقاطی آنان را گوشزد نموده، اقدامات و مواضع درست آنان را تشويق و از 
 .    اقدامات و مواضع نادرست آنان انتقاد کند

طيف ديگر در جمهوری اسالمی اگرچه به وضوح طرفداران کمتری دارد، اما 
صاحب قدرت واقعی است و يقينا تمام تجاوزات به حقوق مردم، اعدام ها، قتل 

های زنجيره ای، به بند کشيدن مخالفين، بستن روزنامه ها، سرکوب و غيره 
 امتيازات فوق العاده اعضا باالی آن عموما از. توسط اين طيف صورت می گيرد

اقتصادی برخوردارند و اين طيف در واقع هسته اصلی ديکتاتوری جمهوری 
 . اسالمی و دشمن دموکراسی است

 

 موقعيت ديکتاتوری در لباس دين
 مهم آنست که به همه پيامبران بزرگی که راه حل های"

  کامل در جيب دارند و به شما ميگويند، اگر مرا فرمانروای 
 ". د کنيد شما را به بهشت خواهم برد، مظنون شويدمطلق خو

 ما فرمانروائی مطلق را به هيچ کس "جواب آنها اينست که 
 کارل پوپر" نميدهيم

جناياتی که نظام جمهوری اسالمی و ولی فقيه تحت نام دين در کشور ما انجام 
دور به اين جهت روحانيون . داده اند تاثير بسزائی در آينده دين خواهد داشت

 .  انديش از وضع موجود نگرانند و تالش می کنند که دين را از حکومت جدا کنند
روحانيون به زبان مردم سخن ميگويند و مردم برای بسياری از امور از جمله 

ديکتاتوری مذهبی از . عقد، ازدواج و عزاداری بطور سنتی به آنان رجوع ميکنند
ردانی وسيع مردم از روحانی علی رغم روگ. موقعيت روحانيون سود ميبرد

 .   نمايان، ارتباط آنان با بخشی از مردم هنوز قابل مالحظه است
قدرتمندان در لباس دين عالوه بر اينکه مانند ديکتاتوری های ديگر فرضيات و 

استنتاجات فکری خود را به عنوان واقعيت محض جلوه می دهند، خرد گرائی را 
که تعبيرات آنان را قبول ندارند، غير خودی، خدانشناسی جلوه داده و افرادی 

 . کافر، ملحد و در صورتی که شرايط ايجاب کند، حتی واجب القتل می نامند
نابسامانی ها، تجاوزات جمهوری اسالمی به حقوق مردم باعث شده که نظام دائما 
در بحران سياسی به سربرد و طرفداران خود را هر روز با سرعت بيشتری از 

اگر ضعف نظام و بحرانی بودن موقعيت آن به معنی موفقيت . ددست بده
اپوزيسيون دموکرات محسوب می شد، ميبايستی اين اپوزيسيون تا بحال بارها بر 

 . حکومت پيروز شده باشد
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رژيم از امکانات فوق العاده مالی و قدرت نظامی برخوردار است، گروه های 
ت و قطعا وقتی که خود را در تنگنا مختلف و پشتيبان خود را به وجود آورده اس

سوء . ببيند از تمام  ابزار موجود برای مقابله با مخالفين استفاده خواهد نمود
استفاده از احساسات مذهبی مردم عليه مخالفين، تشديد جو خشونت، دامن زدن به 
اختالفات با همسايگان و قدرت های بين المللی برای فراهم کردن جو بحرانی و 

 . بهانه های جديد برای سرکوب مخالفين، نمونه هائی از اقدامات رژيم هستندايجاد 
نتيجه آنکه علی رغم نارضائی عميق و گسترده مردم از نظام، پايان دادن به 

ديکتاتوری کنونی و باالتر از آن استقرار دموکراسی به امری بس دشوار تبديل 
 است که نحوه عمل و فعاليت برای اينکه در اين راه موفق باشيم الزم. شده است

 .    خود را اساسی و موثر تر کنيم
 

 موقعيت اپوزيسيون دموکرات 
 در صد مردم ايران در فرصت های گوناگون خواست خود را مبنی ٨٠بيش از 

بر تحقق آزادی و حاکميت ملی به نمايش گذاشته اند و در تاريخ معاصر ايران به 
.  حد با دموکراسی خواهی همسو بوده استندرت گرايش گروه های سياسی تا اين

در سطح بين المللی نيز هيچگاه حساسيت به زير پا گذاشتن حقوق بشر در ايران 
تا اين حد نبوده و سابقه نداشته که مبارزات سياسی بری از خشونت و مقاومت 

منفی زنان، روزنامه نگاران، هنرمندان، دانشجويان و ساير گروه های اجتماعی، 
بهمين جهت بعضی . عمومی جهان را تا اين حد تحت تاثير قرار دهدافکار 

ناظران سياسی امروز ايران را به عنوان يکی از آماده ترين کشورهای منطقه 
در چنين زمينه ای و با تجربه ای که . برای رسيدن به دموکراسی ارزيابی ميکنند

، بنظر می رسد که قدرت های جهانی از افغانستان، عراق و خود ايران داشته اند
يک ايران دموکرات برای اين قدرت ها نيز به آلترناتيوی قابل قبول و چه بسا 

 . جالب تبديل شده است
علی رغم شرائط مساعد داخلی و خارجی، اپوزيسيون دموکرات ايران هنوز به 

درک واحدی از دموکراسی دست نيافته، ارتباط دائم و ارگانيکی با مردم نداشته و 
بخش هائی از اپوزيسيون دموکرات برنامه کار روشنی ندارند، . يستمتحد ن

 .   پراکنده  عمل می کنند و امکانات آنها محدود است
مبارزه سياسی برای آزادی و دموکراسی نه تنها بايد به نظام ديکتاتوری پايان داده 

ه و آزادی و دموکراسی را مستقر سازد، بلکه بايد چنان توانمند باشد که زمين
علی رغم . برای بهبود وضع مردم و پايدار شدن  دموکراسی را نيز فراهم کند

نارضائی های شديد مردم، خواست عميق و گسترده آنان برای تغيير و همچنين 
مقاومت منفی خود جوش ولی پراکنده آنان و علی رغم شرائط مساعد داخلی و 

 های الزم برای خروج بين المللی اپوزيسيون دموکرات فاقد برنامه و توانائی
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اپوزيسيون دموکرات بايد تصور درستی از توان . کشور از بن بست کنونی است
خود داشته، با فکر و برنامه عمل کند، از اشتباهات، اقدامات پراکنده و پرداختن 

در زير به تفصيل . به مسائل فرعی پرهيز کرده و به اتفاقات و حوادث دل نبندد
 .مبه اين نکات می پردازي
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 مشکل، راه حل و اشتباه
 کارل پوپر" نه موضوعی بايد مشکلی داشت"

گاهی اوقات، بويژه زمانی که اطالعات کافی از جامعه نداريم بجای پيدا کردن 
به دنبال . مشکالت و ارائه راه حل برای آنها، اهداف خاص خود را دنبال ميکنيم

 . ن را عملی کنيمحل مشکلی نيستيم، بلکه موضوعی داريم که می خواهيم آ
مشخص  قبل از هر چيز ضروری است مشکلی را که ميخواهيم برطرف کنيم،

. سپس هدف يا اهدافی را که بايد برای حل آن مشکل پی گيريم، تعيين کنيم. نمائيم
داشتن هدف الزم است زيرا هدف مانند چراغ، روشن کننده راه است و به فعاليت 

روشن و فورموله کردن ). ۵(گيری ميدهدهای ما جهت و به ما امکان تصميم 
 . هدف يا تصحيح و تطبيق آن با شرايط جديد از فعاليت های مهم ذهن انسان است

برای اينکه به آن . برای مثال وقتی قصد مسافرت داريم مقصد ما يک هدف است
برسيم، بايد اول آن مقصد مشخص باشد، سپس راه درست انتخاب شود و از 

اگر حرکت کنيم بدون . ب برای رسيدن به مقصد استفاده کنيموسيله نقليه مناس
اينکه مقصد مشخص باشد يا راه ما درست نباشد يا از وسيله نقليه مناسب استفاده 

اگرچه اين نکات بسيار . نکنيم، احتمال موفقيت ما در رسيدن به مقصد کم است
م که چگونه در بديهی به نظر می رسند ولی اگر در اعمال خود دقت کنيم می بيني

برای مثال اغلب . زندگی روزانه نيز مکررا به همين بديهيات توجه نمی کنيم
 .فراموش می کنيم قبل از مسافرت، نقشه را مطالعه و بهترين راه را انتخاب کنيم

گاهی فراموش می کنيم که مشکل اساسی ما بهبود زندگی مردم است و حتی اگر 
ده ايم به اين علت بوده است که در آغاز اين به ايدئولوژی و يا نظری متمايل ش

تصور را داشته ايم که تحقق بخشيدن به آن ايدئولوژی باعث بهبود زندگی مردم 
پس الزم است توجه داشته باشيم که اهداف و برنامه های ما نميتوانند . ميشود

اگر تشخيص ما از . هيچگاه در تضاد با هدف بهبود زندگی مردم قرار گيرند
مساله و يا مشکل اشتباه باشد، نتيجه اقدامات ما نا معلوم و عاقبت آن صورت 

با اينکه همه ما براين نکات واقفيم . عموما جز هدر رفتن انرژی و شکست نيست
و آنها را بديهی می دانيم، اين سوال مطرح است که چرا در مواردی و گاهی در 

 موارد مهم، به آنها توجه نمی کنيم؟
مارتين . از يکديگر هميشه ممکن نيست"  راه و وسيله نقليهمقصد،"جداکردن 

تا زمانی که بشريت نپذيرد که وسيله و هدف از يکديگر جدا " لوترکينگ می گويد
چون وسيله رسيدن به يک ايده آل، . نيستند، ما در جهان، صلح نخواهيم داشت

ره با وسيله نشانه ای از آن ايده آل است، وسيله، هدف در حال شدن است و باالخ
 ".  بد نميتوان به هدف خوب رسيد، زيرا وسيله بذر و هدف درخت است

مشکل اساسی جامعه ما فقر، فقدان امنيت و آزادی، فقدان عدالت، فساد، زورگوئی 
مردم ما . و در يک کالم عدم وجود مديريت سياسی مقبول و منتخب مردم است
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طرف نمودن اين مشکل را مشکل را شناخته و قريب يک قرن است که راه بر
 .استقرار آزادی و حاکميت ملی تشخيص داده اند

 

 اشتباهات عام هنگام يافتن مشکل و راه حل
پيدا کردن مشکل، تعيين هدف يا اهداف، انتخاب راه و وسيله، بخصوص در کار 

بررسی متديک اشتباهات ممکن، شايد . سياسی پيچيده و امکان  اشتباه زياد است
بحث در اين . ند که الاقل اشتباهات شناخته شده را تکرار نکنيمبه ما کمک ک

اول اشتباهاتی که انسان ها به طور . مورد از دو نظر مورد بررسی قرار ميگيرد
دوم اشتباهات . عام در وقت کار با سيستم های پيچيده مانند جامعه مرتکب ميشوند

  .    سياسی خاص که ما ايرانيان بيشتر مرتکب آن ميشويم
نه فقط سران کشورها بلکه مردم دنيا نيز در مواردی با پشتيبانی خود به شکل 

گرفتن حکومت هائی با نتايج فاجعه آميز برای خود و گاهی هم کشورهای ديگر 
 . کمک کرده اند

 بسياری از گروه های سياسی و مردم ما در مراحل آخر يک مبارزه ۵٧در بهمن 
ه بزرگی دچار شدند و به ديکتاتوری جديدی، طوالنی عليه ديکتاتوری به اشتبا
در آلمان فاشيسم هيتلر به قدرت ميرسد و متعاقب . اينبار در لباس دين ميدان دادند

در اتحاد جماهير شوروی . آن مليونها انسان را به کام مرگ و نابودی ميکشاند
استالين آن فجايع را در آن کشور و ساير کشورهای اروپای شرقی به راه می 

 . اندازد
شاهديم که يک سال قبل دولت آمريکا جنگی را عليه عراق به راه انداخت که 

نتايج منفی آن برای مردم عراق و حتی خود مردم و کشور آمريکا پيش از شروع 
 . آن توسط دورانديشان سياسی قابل پيش بينی بود

 و ليست موارد مشابه کوتاه نيست و داللت براين دارد که مشخص کردن مشکل
. انتخاب راه حل های درست گاهی برای مردم و حتی رهبران سياسی  ساده نيست
علت اين امر، پيچيده و متغير بودن عوامل جامعه، تاثير متقابل آنها بريکديگر و 

 . همچنين اشتباهات سيستماتيکی است که ذهن ما در بررسی مرتکب ميشود
 ها مستقل از منزلت و مقام، دموکراسی بر اساس اين فکر بنا شده است که انسان

دموکراسی با اسطوره های يونان قديم و خدايان آن . اشتباه و حتی خالف می کنند
در اين اسطوره ها حتی خدايان نيز معصوم نيستند و ). ۴(رابطه تنگاتنگی دارد

دموکراسی مکانيسم . خالف می کنند و کنترل و همچنين مجازات آنها ممکن است
ر و هم برای کنترل نهادها الزم می داند تا امکان اشتباه و يا هائی، هم برای شو

معذالک همانطور که امروز شاهديم حتی . اعمال خالف به حد اقل برسد
دموکراسی ها نيز گاهی از اشتباهات بزرگ مصون نيستند و تالش فکری بخشی 
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 از روشنفکران و سياسيون  کشورهای دموکرات برای جلوگيری از اين اشتباهات
 .است

آنچه در زير می ِآيد، فقط اشاراتی به علل اشتباهات سيستماتيک فکر انسان است 
 در ۵،۶،٧(و خواننده گرامی ميتواند برای مطالعه بيشتر به منابع مربوطه  مثال 

 . رجوع نمايد) فهرست ماخذ
 

 جامعه سيستمی پيچيده است
حث کنيم، گاهی ما را اينکه همگی ما ميتوانيم در مورد مسائل و مشکالت جامعه ب
و هميشه ميتوانيم با راه  دچار اين اشتباه می کند که با مقوله ای ساده روبرو هستيم

 .مشکالت را به سرعت حل کنيم" ساده"حل های 
جمعيت کشور، ميزان رشد آن، درصد بيکاری، سرمايه گذاری های خصوصی و 

يط زيست و دولتی، توليد کشاورزی، توليد صنعتی، انرژی هسته ای، مح
بهداشت، نمونه هائی از عوامل متغيری هستند که بعضی به سادگی قابل تعريف و 

اندازه گيری نيستند و اغلب با يکديگر در ارتباط بوده، مانند رشد جمعيت و 
اين . درصد بيکاری، بر يکديگر تاثير ميگذارند و اجزاء سيستم جامعه هستند

امروزی فقط در مورد بخشی از آنها عوامل آنقدر متنوعند که يک عضو جامعه 
معذالک مسئولين امور و شهروندان گاهی . ميتواند اطالعات دقيق داشته باشد

مجبورند با اطالعات محدود خود در مورد مسائل قضاوت کنند و يا تصميم 
يک . يک شهردار در مورد اقدامات الزم برای شهر تصميم ميگيرد. بگيرند

 خود در مورد آينده گروه های سياسی تصميم می شهروند رای ميدهد و با رای
 . گيرد

چون جامعه سيستم پيچيده ايست بعضی  راه حل هائی که مسئله را به نحو 
شايد به اين جهت که آنها . نادرستی ساده ميکنند طرفداران زيادی پيدا می کنند

راحت تر قابل درک اند و سختی و زحمت قضاوت و تصميم گيری افراد را کم 
برای مثال بعضی افراد علی رغم ديدن نتايج ديکتاتوری ها در کشور . کنندمي

ديگر را برای حل سريع مشکالت الزم ميدانند، " يک ديکتاتوري"خودمان، هنوز 
" جامعه توحيدي"و " آزادی بدون حد و مرز"يا ايده های ساده ديگری مانند 

يشنهاداتی برای جامعه به اين جهت گاهی با افکار و پ. طرفدارانی پيدا ميکنند
 .روبرو ميشويم که بنظر عجيب ميرسند، مثل حکومت خمرهای سرخ در کامبوج

 راه حل خمر های سرخ
هنگامی که خمرهای سرخ در کامبوج به قدرت رسيدند احتماال آنها هم اين تصور 

راه حلی که آنها . را داشتند که راه رسيدن به سعادت را برای مردم خود يافته اند
برای رسيدن به . ی کشور خود پيدا کردند ايجاد دولت دهقانی کمونيستی بودبرا
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چنين هدفی آنها الزم دانستند مردم شهر ها را به دهات کوچ دهند تا از اين راه 
. تفاوت ميان شهر و ده از ميان برود و جامعه بی طبقه ايده آل آنان به وجود آيد

روت ملی، مواد  زراعی و يا آنها با کشتار روشنفکران، افرادی که به ث
محصوالت غذائی، دسترسی داشتند با کلنگ و کشتار افرادی که به فرائض دينی 

بدين ترتيب بين يک تا دو . خود عمل می کردند با گلوله، اين هدف را دنبال کردند
سرنوشت . ميليون نفر از حدود هفت ميليون جمعيت کامبوج به قتل رسيدند

هنده ماهيت ضد بشری و جنايت کارانه رژيم پل پت و کامبوج بدون شک نشان د
اين واقعيت دردآور در عين حال ). ١٧(ساير سران گروه خمرهای سرخ است

حاکی از آنست که جامعه سيستمی پيچيده است و بررسی مشکالت آن و ارائه راه 
 .حل های مناسب هميشه به سادگی ميسر نيست

 ای پيچيدهاشتباهات متداول هنگام کار با سيستم ه
روانشناس و متخصص حل مشکالت ) Dietrich Doerner(ديتريش دورنر 

پروسه های سيستمی، در آزمايش های خود مناطقی فرضی را در نظر می گيرد 
در ). ۵(و اداره آنها را به شرکت کنندگان در آزمايش های خود واگذار می کند

 مسئول يک منطقه يکی از اين آزمايشات، فردی را شهردار يک شهر فرضی يا
قرار می دهد و راه حل ها، اقدامات و نتايج آن را برای حل مشکالت آن شهر يا 

 . منطقه مورد بررسی قرار می دهد
برای اداره شهر آگاهی از تعداد کارگران و سالخوردگان، مقدار ماليات شرکت 
ی ها، قرض اين شرکت ها، ظرفيت دبستان ها، کودکستان ها، امکانات کار آموز

با هم ) شهر يا جامعه(داده های سيستم . و بسياری اطالعات ديگر ضروری است
مثال تعداد کارکنان شهر، . در ارتباطند و کم و بيش روی هم تاثير می گذارند

اما اين داده ها همه بطور کامل معلوم . مالياتی که دريافت ميشود و تعداد مدارس
 که ميخواهد در وقت معين به دست نيستند و فرد نميتواند هميشه هراطالعی را

مسئولين آزمايشی سيستم های . مثال درجه استقبال مردم از اين يا آن اقدام. آورد
مورد بررسی نه تنها اطالعات کاملی در مورد خواص سيستم ندارند، چه بسا 

اين ها "دورنر مينويسد . تصورات آنها از ارتباط داده های سيستم حتی غلط است
ی است که هنگام کار با سيستم های پيچيده معموال با آن روبرو محدوديت هائ

 ".هستيم و مجبوريم با آن بسازيم
"  تفکرجامع"که به عنوان پايه گذار ) ٧) (Frederic Vester(فردريک فستر 

)Leitmotiv Vernetztes Denken ( شناخته شده است در نوشته های خود
در زير بعضی . جام آن بررسی ميکنداشتباهات انسان را در برنامه ريزی و ان

اشتباهات ذهنی که در نوشته های دورنر و فستر برای  منظور ما مهم به نظر 
 . می رسند نقل ميشوند

زود تصور ميکنيم که اطالعات و :  اقدام قبل از بررسی و شناخت شرائط-١
ين شناختمان از جامعه و واقعيات آن برای تصميم گيری و عمل کافی است و به ا
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هرچه دانستن و ). ٨(جهت  بدون داشتن اطالعات و آگاهی الزم تصميم می گيريم
آگاهی ما کمتر باشد، جامعه برايمان ساده تر است و غالبا همه جا و حتی در 

زمينه های خاصی که کارشناسان سال ها زحمت کشيده و در آن زمينه تخصص 
کافی دانسته از آنها کمک و تجربه کسب کرده اند، اطالعات خود را برای اقدام 

گاهی پروسه پيدا کردن مشکل و راه حل را به تصور اينکه پاسخی . نمی خواهيم
کامل به مساله داده ايم قبل از آزمايش درست يا عملی بودن افکارمان در زمينه 

 . های مربوطه قطع کرده و دست به اقدام می زنيم
ه موقعيت کل سيستم را مورد در خيلی موارد عوض اينک:  نداشتن تحليل جامع-٢

سيستم را . توجه قرار دهيم، فقط بعضی جنبه های آن را در نظر می گيريم
بعد مشکل . آن مشکل را بر طرف ميکنيم. بررسی می کنيم تا مشکلی پيدا کنيم

آن را نيز .  اولی است" تصحيح"ديگری پيدا ميشود که گاهی نتيجه همان 
ک برنامه جامع برای برطرف کردن مشکالت اما ي. برطرف می کنيم و الی آخر

رفتار ما شبيه بازی يک بازی کن مبتدی شطرنج است که از اين . سيستم نداريم
در . مخمصه به مخمصه بعدی می افتد و برنامه ای برای بردن کل بازی ندارد

 .  زير مثال های ديگری هم نقل ميشوند
 فقط به بخشی از سيستم توجه گاهی:  توجه بيش از اندازه به بخشی از سيستم– ٣

اين کار در آغاز ممکن است درست باشد ولی در ذهن ما می ماند و . می کنيم
چون در آغاز موفق بوده ايم توجه خاص به اين بخش از سيستم را ادامه می دهيم 

ما در نظام پيشين : مثال. و به مرور ازجنبه های مهم ديگر سيستم غافل ميمانيم
برداشتن ديکتاتور و نه ديکتاتوری و استقرار دموکراسی و نيروی خود را بر 

هم اکنون نيز گروه های زيادی فقط پايان ديکتاتوری . آزادی متمرکز کرديم
آخوندی را می خواهند و توجه نمی کنند که هدف استقرار دموکراسی است و با 

 .  برکناری ديکتاتوری آخوندی کار تمام نيست
جامعه نيز مانند : ت جانبی و دراز مدت اقداماتمان در نظر نگرفتن تاثيرا– ۴

غالب سيستم های پيچيده ديگر، معموال تاثيرات جانبی و دراز مدت اقدامات ما را 
به اين جهت ما آنها را هميشه در نظر نمی گيريم و وقتی . بالفاصله نشان نميدهد

ز حمله آمريکا ماه ها بعد ا. وجود شان کامال آشکار ميشود، به آنها توجه ميکنيم
. به عراق افزايش نفوذ تروريسم در اين کشور که نتيجه اين حمله بود روشن شد

مدت ها پس از  دورانی که رژيم شاه امکان هرگونه آزادی فعاليت را از مخالفين 
سياسی خود گرفت معلوم شد که چنين سرکوبی به رشد خشونت در جامعه می 

بهمين منوال تاثير جناياتی که .  ارش شدانجامد، خشونتی که خود آن رژيم گرفت
 .جمهوری اسالمی تا بحال انجام داده است در آينده روشن خواهد شد

روشی که در يک يا چند مورد قبلی با ): Methodismus( روش گرائی – ۵ 
آن موفق بوده ايم، در موارد ديگر و حتی وقتی که آن روش ديگر مناسب نيست، 

مثال بيش از پنجاه سال است که اسرائيل حق کشی، . ممورد استفاده قرار ميدهي
جنگ و کشتار عليه فلسطينی ها را به کار برده است و امروز با وجود اينکه 
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آشکار است که اين روش اسرائيل را امن تر نميکند و فقط تنش ها در منطقه را 
افزايش ميدهد، اين کشور در عوض کوشش برای رسيدن به يک صلح عادالنه و 

 .  يدار با فلسطينی ها، مکررا روش گذشته را بکار ميگيردپا
مغز انسان " مکانيک"ظاهرا «: در توضيح علل اين اشتباهات مينويسد) ۵(دورنر

 ad(شده تا او بر مشکالتی که در موارد خاص " کشف"در پروسه تکامل وی 
hoc (يا مشکل مثال هيزم برای سوخت در زمستان آينده. پيدا ميشوند غالب آيد 

اين ها مسائلی . ساختن تله برای گرفتار ساختن حيوانات عظيم الجثه بوده است
احتياج اجداد ما در . مربوط به موقعيت های خاص اند و از آن فراتر نمی روند

به هيزم، موجوديت جنگل و شکار حيوانات، موجوديت ) Steinzeit(عصر حجر
 رشد جمعيت و تکامل امروز با. »انواع حيوانات را به خطر نمی انداخت

صنعت، مصرف هيزم و شکار، موجوديت جنگل ها و انواع حيوانات را به خطر 
 .می اندازد

 

 اشتباهات خاص در برخورد های سياسی ما 
پس از بررسی اشتباهات عام فکر انسان، اشاره به بعضی اشتباهات سياسی و 

ی خود صاحبان آن متداول اپوزيسيون ايران که  در مواردی نتايج منفی حتی برا
 . نظرات داشته اند، الزم است

 هدف گيری نادرست 
فعاليت سياسی با هدف نادرست، فکر نشده يا ناروشن، اگر ضرر نزند، معموال 

در پيدا کردن مشکل، تعيين هدف، راه و . به بهتر شدن وضع هم کمکی نمی کند
ند و بخش نا روش فقط واقعيات خارج از ذهن و بخش آگاه ذهن انسان نقش ندار

خود آگاه ذهن و روان انسان که متاثر از محيط و زندگی اوست نقش مهم و گاهی 
دانشمندی است که در مورد ) Gerhard Roth(گرهارد روت . تعيين کننده دارد

طبق تحقيقات او بخش نا خود . مکانيسم های شناخت مغزانسان تحقيق کرده است
 او تصميم گيرنده اصلی است و آن قسمت آگاه ذهن انسان هنگام فعاليت های ذهنی

از مغز که مسئول تاثير دادن خرد در اقدامات انسان است بيشتر نقش مشاور را 
 ).١٢(دارد

مجموعه عواملی که در تعيين عقيده و راه سياسی افراد نقش دارند ظاهرا ثابت و 
 خود تغيير ناپذير نيستند و ما امروز شاهد بسياری از تحوالت فکری در جامعه

مثال شاهديم که جمعی از هموطنانمان به دموکراسی بدون پسوند و . هستيم
پس . حاکميت ملی بعنوان راه درست تحقق همزيستی و بهزيستی روی آورده اند

ديالوگ و تبادل نظر يک وسيله مهم و غير قابل انصراف برای راهيابی سياسی 
 . است
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ه برای خود ميگذاريم و راه پيدا کردن مشکلی که بايد بر طرف شود، هدفی ک
درست تحقق آن نه فقط در سياست و جامعه بلکه حتی در زندگی خصوصی نيز 

اگر اين اقدامات آگاهانه و بطور روشن صورت گيرند، ميتوانند کمک . مهم است
هر فرد يا گروه اجتماعی بخش متنابهی . ارزنده ای برای کار و زندگی ما باشند

 می کند که هدف گيری و شيوه مناسب تری در پيش از فعاليت خود را صرف آن
هر چقدر در زمينه يافتن راه موفق تر باشيم، به همان نسبت بيشتر از . گيرد

برای نشان . بيراهه پرهيز کرده ايم و نيروهای خود را موثر تر به کار گرفته ايم
 . دادن نتايج اشتباه در انتخاب هدف چند مثال می آوريم

 

 وری يا استقرار دموکراسی؟ سرنگونی ديکتات
در اواخر حکومت محمد رضا شاه بخشی مهمی از آزادی خواهان بجای آنکه 

استقرار آزادی و دموکراسی را  هدف قرار دهند، فقط خواهان سرنگونی 
در نتيجه اين اشتباه ظاهرا کوچک آنها از نيروهائی . ديکتاتوری شاه شدند

نها رسيدن به قدرت هدفشان بود و پشتيبانی کردند که از سرنگونی رژيم ت
در آن شرائط فعاالن سياسی . مسئوليتی در قبال مردم و جامعه احساس نمی کردند

توجه نکردند که اين نيروها، خود ديکتاتوری به مراتب مخوف تری را بوجود 
نتيجه اين اشتباه نه تنها برای جامعه فاجعه آميز بود بلکه بسياری از . خواهند آورد

 .الن سياسی نيز بهای سنگينی برای اشتباه خود پرداختندآن فعا
هنوز هم افرادی هستند که عالی ترين هدف خود را سرنگونی ديکتاتوری 

جمهوری اسالمی می دانند ولی حاضر نيستند به فردای سرنگونی و لزوم تدارک 
بعضی از هموطنان ما نيز به صراحت . درست دوران بعد از آن فکر کنند

رژيم آخوندی مطرح است و اظهار می " سرنگوني"ه برای آنان تنها ميگويند ک
البته همگی با ". مردم در عذابند، ميخواهند آزاد شوند و نميتوانند صبر کنند"کنند 

هموطنانی که کاسه صبرشان لبريز است همدرديم و به خوبی آنها را درک ميکنيم 
اين تجربه نشان داد . ش کنيم را فرامو۵٧ولی نميتوانيم و حق نداريم تجربه بهمن 

که سقوط ديکتاتوری اگر با  استقرار آزادی و دموکراسی توام نباشد، ميتواند 
 . زندگی ما را حتی از گذشته نيز بدتر کند

 کردستان مستقل
 با خبرنگار ١٣٨٣ شهريور ٢آقای طالبانی از رهبران کرد عراق در مصاحبه 

رد که تشکيل يک کردستان مستقل روزنامه نويه تسوريشر تسايتونگ ابراز ک
 . نميتواند هدف مبارزات کردهای عراق باشد زيرا اين امر عملی نيست

واقعيت هم اينست که يک کردستان مستقل منافی تماميت ارضی کشورهای منطقه 
است و هيچ کشوری نه ميخواهد و نه قادر است تغييری را در مرزهای خود و 

با تجربه ای که از .  ارضی اش تحمل نمايدکوچکترين خدشه ای را به تماميت
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کشور های مختلف و بخصوص يوگسالوی داريم ميدانيم که هرگونه کوشش در 
 .  تعريف جديد مرزها و يا تغيير آن به جنگ و کشتار می انجامد

در دموکراسی کليه آحاد ملت صرفنظر از قوميت، مذهب، نژاد و جنس از حقوق 
د گردانی های محلی و همچنين پشتيبانی از سنن و تقويت خو. مساوی برخوردارند

فرهنگ اقوام، صلح و تفاهم و تساوی کامل ميان همه مردم ايران، طبعا جزئی از 
در سايه آزادی و در محيطی سالم  و خالی . برنامه يک حکومت دموکرات است

از تشنج ميشود مشکالت را طرح نموده و مناسب ترين راه حل ها را برای آن 
طرح روشن خواسته ها و فعاليت سياسی بدون خشونت برای تحقق .  کردپيدا

 . بخشيدن به آنها حق همه مردم ايران است
انتخاب هدف غلط و غير عملی از طرف رهبران يک قوم ميتواند باعث 

کشمکش، تنش، جنگ و کشتار و چه بسا از بين رفتن انسان ها شده، عقب ماندگی 
 جامعه ای را باعث شود که می خواستيم با جدائی سياسی، فرهنگی و اقتصادی آن

وقتی واقعيات را در نظر نگيريم، آنوقت ممکن است . طلبی به آن خدمت کنيم
مانند کردهای عراق طرفدار حمله آمريکا به کشور شده و يا سياست های ديگری 

 .را دنبال کنيم که در نهايت به ضرر منطقه و در نتيجه خود ما تمام شود
 تاکيد برضرورت تمرکز زدائی و پشتيبانی از خواسته های بحق کليه در عين

اقوام ايرانی الزم است توجه شود که مبارزه برای دموکراسی در ايران و تساوی 
کليه آحاد ملت در مقابل قانون اگر با دفاع قاطع از تماميت ارضی کشور همراه 

هر خطری برای .  گرفتنباشد به درستی مورد پشتيبانی مردم ايران قرار نخواهد
تماميت ارضی کشور به معنی خطری برای صلح در منطقه و به ضرر همه 

 . ساکنان آنست
 

 در نظر گرفتن يک جنبه بجای تحليل جامع 
 اگر در برنامه و کار ما نقصی باشد و اين نقص بتواند منشا  "

 قانون مورفی" خرابی کار شود، درست همينگونه هم خواهد شد
شته انفورماتيک به آزمايش گذاشتن فکر غالبا به سرعتی بيشتر بخصوص در ر

وقتی حتی يک برنامه کوچک کامپيوتری . از رشته های ديگر ممکن است
مينويسيم، هنگام آزمايش آن به اشتباهات فکری خود در موقع نوشتن آن برنامه 

ده و با وجود اينکه يک برنامه کامپيوتری به نسبت جامعه بسيار سا. پی ميبريم
عوامل متغير آن محدود و قابل کنترل است، برنامه نويس غالبا اشتباهات متعددی 

اجتماعات انسانی عوامل متغير به مراتب بيشتری دارند و . مرتکب می شود
رابطه بين اين عوامل نيز غالبا روشن نبوده، در نتيجه کنترل آنها به مراتب 

يسی در جمالتی که گاهی با مزاح تجربيات مربوط به برنامه نو. پيچيده تر است
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توام اند تحت نام قوانين مورفی جمع آوری شده اند که يکی از آنها در باال آمده 
 . است

زمانی که با مسائل پيچيده سيستم، دستگاهی از ) "٩(گونتر اوسيميتس می نويسد
ما خود را : مسائل بهم گره خورده و ديناميک روبرو هستيم، مغز ما اشتباه ميکند

در نظر نمی گيريم که . با گره ناراحت کننده سرگرم کرده و سيستم را نمی بينيم
در يک سيستم  داده ای تغيير نميکند بدون اينکه داده های ديگر را نيز با خود 

 ". تغيير دهد
داشتن تحليل فکر شده و جامع برای مشخص کردن مشکل، انتخاب هدف و راه، 

وقتی تحليل ما جامع نباشد، . اقدامات استپيش شرط موثرتر کردن فعاليتها و 
احتماال مشکل اساسی را نخواهيم يافت و در اينصورت هدف و راه ما نيز اشتباه 

برعکس شناختن درست مشکل، انتخاب هدف و راه درست ميتواند ما . خواهد بود
در اين صورت کمتر مجبور ميشويم . را با صرف انرژی کمتر به مقصود برساند

خود را عوض کنيم، به گذشته خود انتقاد کنيم و اقدامات خود را خط سياسی 
توجه نداشتن به اهميت تحليل درست و جامع از شرايط  و مشکلی . تصحيح کنيم

که در صدد حل آن هستيم، درنتيجه انتخاب هدف و راه نا مناسب ميتواند نتايج 
ياسی در بر منفی و گاه خطرناکی برای جامعه و همچنين افراد و گروه های س

 . داشته باشد
 

 جمهوری اسالمی نمونه عمل فکر نشده 
نمونه راه حل های فريبنده ولی فکر نشده و بدون در نظر گرفتن همه جوانب، 

از . کوشش روشنفکران مذهبی برای استقرار جمهوری اسالمی در ايران است
ادق، آخوند های ذينفع و قدرت طلب که بگذريم، بخشی از روشنفکران مذهبی ص

مشکل جامعه ما را بی دينی و نداشتن معنويت و راه حل اين مساله را به اشتباه 
امروز بايد برای آنها روشن شده باشد که . استقرار يک حکومت اسالمی دانستند

چه خود آنان . اين اقدام فکر شده و با در نظر گرفتن همه جوانب نبوده است
توری تحت نام مذهب انجاميده و اين شاهدند که کار به استقرار يک نظام ديکتا

نظام نه تنها با اجباری کردن دين، نفوذ و اعتبار دين را در جامعه بيشتر نکرده، 
اگر اين . بلکه بر عکس ضربات مهلکی هم به دين و هم به معنويت زده است

روشنفکران تامل بيشتری در مورد مشکل و راه حل آن کرده بودند، برای حفظ 
معنويت هم که بود، از استقرار جمهوری اسالمی پشتيبانی نمی اعتبار دين و 

 . نمودند
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 حزب توده و اشتباه مهلک آن 
مثال ديگر برای نداشتن ارزيابی درست، تحليل حزب توده از ديکتاتوری کنونی 

اين حزب با حرکت از تحليل های نادرست در آغاز از نظام جمهوری . است
 تحليل آنها بر اين تصور استوار بود که آخوندها .اسالمی و اقدامات آن دفاع کرد

قادر به حفظ قدرت نيستند و ميتوان با دفاع تاکتيکی از آنها رقيبان جدی آنان را 
دفاع آنان از رژيم ديکتاتوری آنچنان . که بيشتر مليون بودند، از ميدان بدر کرد

ديدای خود اعالم بی محابا بود که آنها خلخالی، سمبل کشتار و جنايت نظام را کان
نموده و در خارج کشور تبليغات وسيعی به نفع نظام، تحت عنوان حکومت 

طرفداران حزب توده نه تنها خطری که جامعه را . مستضعفان به راه انداختند
. تهديد می کرد، بلکه حتی خطری که متوجه خود آنها بود را نيز ناديده گرفتند

انی که مناسب ديدند اعضا اين حزب را همانطور که ديديم سران نظام هم در زم
چگونه ممکن . دستگير و آنها را پس از شکنجه های وحشيانه به قتل رساندند

 است يک جريان سياسی در مورد جامعه و آينده خود تا اين حد اشتباه کند؟ 
ممکن است گفته شود برخورد به گذشته ها، زمانی که همه چيز روشن شده، ساده 

ل و راه درست و بيراهه فاصله زياد نبوده و تشخيص درست از است و ميان تحلي
اما درست به اين علت بايد به اهميت مشخص کردن . نادرست چندان ساده نيست

صورت مساله، ارزيابی درست از اوضاع، موقعيت و توانائی خود، هدف گيری 
 . درست و انتخاب راه مناسب، توجه کرد

 

 انشجويانطرفداران اعتراضات خشونت آميز د
تصور برخی از هموطنان اينست : مثال ديگر برای ارائه راه حل های فکرنشده

که اگر حرکت های اعتراضی دانشجوئی با خشونت توام شوند به پايان  جمهوری 
١٣٨٢ و ١٣٧٨ تير سال های ١٨در . اسالمی و استقرار آزادی ها می انجامند

دند، از تظاهرات خشونت آميز عده ای که از نظر سياسی چنان هم بی تجربه نبو
اما وقتی از آنها سوال می شد . دانشجويان عليه ديکتاتوری طرفداری می کردند

گاه جوابی به اين " از تظاهرات خشونت آميز چه نتيجه ای عايد خواهد شد؟"
مضمون می دادند که با رشد جنبش دانشجوئی مردم به دانشجويان پيوسته، اين 

تعمق کوتاهی نشان می . تا پيروزی هدايت خواهد کردجنبش مبارزات مردم را 
دهد که درست است که دانشجويان به علت کار فکری و حساسيت خاص در 

مورد مسائل جامعه هميشه در صف اول مقاومت و مبارزه عليه ديکتاتوری و 
اما آنها برای مبارزه ی امروز هيچگونه . ساير نابسامانی ها قرار داشته و دارند

بعالوه اين پرسش مطرح ميشود که صرفنظر از . سياسی مشترکی ندارندبرنامه 
درست و يا غلط بودن فرض رهبری مبارزات مردم توسط جنبش دانشجوئی، در 

شرائطی که ذکر شد آنها چگونه و بر اساس چه هدف مشترک و چه برنامه 
 سياسی و برای رسيدن به چه نوع جامعه ای مبارزات مردم را هدايت کنند؟  
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دانشجويان که جای خود دارد، امروز حتی تمامی اپوزيسيون دموکرات نيز هنوز 
در . هدف گيری و برنامه سياسی مشترک ندارد که بتواند بر اساس آن عمل کند

چنين شرائطی خطر اينکه اگر تحوالتی هم صورت گيرد، نيروهای غير 
ريبی برخوردارند، دموکراتی تعيين کننده شوند که از امکانات کافی برای عوام ف

 . زياد است
عدم توجه کافی به اين نکته بود که موجب شد جمعی از مردم و متاسفانه حتی 
بخشی از افراد با تجربه سياسی که سال ها عليه ديکتاتوری قبلی مبارزه کرده 

بودند، بدون اينکه شناخت کافی از اهداف و برنامه های روحانيون تماميت خواه 
الاقل از افراد با تجربه سياسی .  از آنها پشتيبانی نمايند۵٧همن داشته باشند در ب

انتظار می رفت که خطر را تشخيص دهند و در آن شرائط سخت رهروانی چون 
دکتر صديقی و دکتر بختيار را که پرچم مقاومت و مبارزه را در دست گرفته 

 . بودند، تنها نگذارند
 

 ساده نگری بجای واقع بينی
 از فعالين سياسی ما ساده گرائی و ساده کردن مسائل تا حد ميان بخش هائی

 . خيالبافی رواج دارد
ساده گرائی مثال باعث ميشود که استقرار دموکراسی را امری ساده تلقی کنيم و 
نتيجتا احتياجی نيز به صرفه جوئی در نيروها، کوشش برای اتحاد، ايجاد تشکل 

 پشتيبانی فعال آنان را برای انجام اين سياسی دموکرات ها، ارتباط با مردم، جلب
بدين ترتيب نه تنها انرژی و توان مبارزاتی خود را تلف کرده . مهم احساس نکنيم

بلکه با سياست هائی بر آمده از اين ساده گرائی ها عده ای را به دنبال راه های 
واهی کشانده، توان مبارزاتی آنان را نيز در يک راه نادرست و خيالی صرف 

رده، از اين طريق چه بسا از بوجود آمدن راه حل های واقع بينانه و ممکن جلو ک
 . گيری ميکنيم

 تصوری ساده گرايانه از پشتيبانی مردم  
گاهی با تصورات خيالبافانه ای از شرکت مردم در مقاومت و مبارزه روبرو 

ی برای مثال در بعضی از تلويزيون های خارج کشور چنين برخوردهائ. هستيم
افرادی که از صحبتشان معلوم است که مقوالتی مانند تشکل، برنامه . ديده ميشود

سياسی، سازماندهی و کوشش برای جلب اعتماد و نظر مردم برای آنها تنها نقش 
مانع و کند کننده دارد، تصور می کنند کافيست آنها زحمت کشيده، شعاری مانند 

فاصله به ميدان بريزند، از اين را، طرح کنند تا مردم بال" براندازی رژيم"
. شعارها پشتيبانی نموده و يا حتی ديکتاتوری کنونی را هم سرنگون سازند

صاحبان چنين تصوراتی وقتی که متوجه ميشوند کارها طبق تصورات آنان پيش 
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نميرود، در عوض اينکه اشکال کار را در خود ببينند، به سرزنش مردم می 
 .پردازند

 

 جرقه و انقالب
ر شرائط اختناق و نارضائی شديد اکثريت مردم، هميشه اين امکان وجود دارد د

که با همزمانی، تاثير متقابل و تشديد عوامل گوناگون داخلی و خارجی، موقعيت 
اما چنين همزمانی هائی در . هائی ايجاد شود که جمهوری اسالمی ساقط گردد

رات نميتواند و نبايد صورت وقوع، اتفاقی و تصادفی است و اپوزيسيون دموک
 . اقدامات خود را منوط به آن نموده و به اميد آن بنشيند

ای " جرقه"چون نارضائی زياد است "بنابراين وقتی بعضی از هموطنان ميگويند 
اين حکايت از ساده انديشی آنان و بی توجهی به " برای شورش مردم کافيست

طنان شرائط آنقدر آماده است که به نظر اين همو. واقعيات و تجربيات گذشته دارد
کمک ) ديگران(اگر "ميگويند . دنبال کردن راه حل های اساسی وقت کشی است

" کنند تا مبارزات مردم رهبری شود آنوقت نظام يک روز هم بر جا نخواهد ماند
و در نظر نميگيرند که نميتوان به اميد واقعه ای که زمان وقوع آن روشن نيست 

 . نشست
ان چون هميشه منتظرند، هر حرکت خود جوش مردم را با جرقه کافی اين هموطن

مثال تصور می کنند با تظاهرات دانشجويان، . برای انفجار جامعه يکی  ميگيرند
ساير مردم نيز به خيابان ها خواهند ريخت، مقاومت اوج خواهد گرفت و رژيم 

ج کشور نيز گاهی عده ای افراد بی تجربه سياسی در خار. سرنگون خواهد شد
و از دانشجويان می خواهند ) ١٣٨٢ تير ١٨مثال در (پشت تلويزيون ها نشسته 

متاسفانه هر چقدر هم اين تصورات را به . اعتراضات خود را به خشونت بکشانند
آزمايش می گذارند و می بينند که پيش بينی هايشان به وقوع نمی پيوندد در 

ت شرائط، گناه را به گردن يک پديده عوض به فکر نشستن و تجزيه و تحليل درس
مثال مردم، می اندازند و آنها را ) external fault assignment(خارجی 

مقصر می دانند که چرا علی رغم نارضايتی شديد نشوريده اند و در خانه نشسته، 
اگر مردم تهران در انقالب . برای پشتيبانی از دانشجويان به خيابان ها نريخته اند

 با شالق زدن يک تاجر در بازار تهران قيام کردند، اين امر نتيجه مشروطيت
مدت ها فعاليت تدارکاتی آزادی خواهان و ارتباط آنان با مردم برای آماده کردن 

 . نبود» اتفاقي«جامعه از نظر سياسی روانی بود و يک امر
  توانستند مسير۵٧همچنين اتفاقی نبود که روحانيون تماميت خواه در بهمن 

مبارزات مردم را عوض کنند، از احساسات مذهبی آنان سو استفاده کرده و 
علت اين بود که بخشی از روحانيون در زمانی . باالخره قدرت را در دست گيرند

که گروه های سياسی، بخصوص جريان های ملی و چپ زير فشار شديد 
ی با مردم را ديکتاتوری قرار داشته، متشکل نبودند و امکان ارتباط وسيع و علن
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نداشتند، هم بطور سنتی و هم از طريق منبر، مسجد و جلسات قرائت قرآن و 
سازمان های خيريه در هر شهر، ده و بازار با مردم در ارتباط  و دارای نوعی 
شبکه سراسری بودند که توسط آن ميتوانستند با يک فرا خوان عده قابل مالحظه 

 . ای را بسيج کنند
زد " جرقه"الب توسط جرقه از خود سوال نمی کنند که وقتی طرفداران فکر انق

مردم بر اساس اعتماد به چه نيروئی و چه برنامه ای به ميدان بيايند؟  و اگر هم 
به ميدان آمدند چه نيرو و چه جريان مورد اعتمادی مسئوليت هدايت درست 

تحادی حرکت آنان را بعهده می گيرد؟  امروز که اپوزيسيون دموکرات هنوز ا
ميان خود بوجود نياورده است اگر مردم هم به خيابان آمدند، به فرض موفق هم 
بودند و با يک تظاهرات سرتاسری رژيم ديکتاتوری وادار به عقب نشينی شد، 

استعفا کرد و يا حتی سرنگون شد، آيا نيروئی وجود دارد که بتواند با توافق مردم 
 خطرات بزرگی برای آينده جامعه نيست؟ اما کشور را اداره کند؟ آيا اين کمبود ها

را برای " جرقه"ساده نگران گاهی از اين هم فرا تر می روند و نه تنها يک 
سقوط رژيم کافی ميدانند و بر اين تصورند که دموکراسی نيز که سيستمی بسيار 

پيچيده تر است و در نتيجه تحقق آن به يک سازماندهی عالی تر و تدارکی به 
 . مه جانبه تر نيازمند است، نيز خود بخود بوجود خواهد آمدمراتب ه

 

 توهم موفقيت بدون اتحاد و برنامه   
تصور ساده گرايانه ديگر آنست که بدون اينکه گروه های سياسی مورد قبول 

جامعه اتحاد کرده باشند، بدون اينکه تشکل های سياسی مردمی توان فعاليت در 
 باالخره بدون اينکه مردم خود نيروئی برخوردار سطح جامعه را داشته باشند و

از مرکزيت و رهبری باشند، ناگهان دستی و يا رهبری از غيب پيدا خواهد شد و 
تصور ميشود که بدون . همه چيز را بر وفق مراد و خواست آنان تغيير خواهد داد

خواست آگاهانه و عزم جزم و شرکت وسيع مردم تحولی به سوی آزادی و 
درست است که امروز نيز بخشی از مردم روزانه در .  ملی ممکن استحاکميت

اما اين اقدامات پراکنده و بدون ارتباط . يک نوع مقاومت منفی شرکت می جويند
اگر به پيدا شدن دستی از غيب اميد نداريم، . بايکديگر، سازمان نيافته و کم تاثيرند

ت قبلی الزم مانند اتحاد اپوزيسيون است بدون ايجاد زمينه ها و اقداماساده گرايانه 
 .به صرف نارضائی مردم موفقيت را ممکن بدانيم... دموکرات، ايجاد تشکل و 

علی رغم داشتن تجربه سقوط ديکتاتوری گذشته و قدرت يابی ديکتاتوری روحانی 
نمايان، برای بسياری هنوز روشن نشده است که صرف سقوط يک ديکتاتوری به 

سقوط اين ديکتاتوری تنها . توری و استقرار دموکراسی نيستمعنی پايان ديکتا
پيش شرط استقرار دموکراسی است و هرچند پيش شرط مهمی است اما با وقوع 

اگر ديکتاتوری ساقط شود و نيروهای دموکرات جامعه . آن هنوز کار تمام نيست
مين از قدرت کافی برای استقرار دموکراسی، ارائه آلترناتيو دموکراتيک و تض
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استمرار دموکراسی برخوردار نباشند، سقوط همين ديکتاتوری نيز خطر هرج و 
مرج، بدتر شدن شرائط  و در نهايت استقرار ديکتاتوری جديدی را در بر دارد 

 . که هيچ معلوم نيست از ديکتاتوری فعلی حتی بدتر هم نباشد
ل عقايد و نگارنده که خود از طيف مليون ايران به آن معنی که در طرح اصو

بيان شده و از سمپاتی که مردم و روشنفکران ) ١٣(برنامه سياسی مليون ايران 
ايران به مصدق، جبهه ملی و مليون دارند، آگاه است، ساده نگری ميداند اگر 

تصور شود که يک طيف خاص، حتی اگر مليون باشد، در شرائط کنونی خواهد 
بدون اتحاد . اسی را عملی کندتوانست به تنهائی وظيفه مهم استقرار دموکر

دموکرات های ايران از طيف های مختلف مانند مليون، چپ طرفدار دموکراسی 
و مذهبيون دموکرات، استقرار دموکراسی در ايران اگرنه محال، دست کم بسيار 

همکاری و اتحاد نيروهای چپ دموکرات و بخش سياسی . مشکل خواهد بود
 و جدائی دين از حکومت با خط ملی در نيروهای مذهبی طرفدار دموکراسی

بايد ديد چه کم بودهائی باعث . گذشته نيز وجود داشته است و امر تازه ای نيست
کمی پائين تر به . شد که آن اتحادها به استقرار حاکميت مردم منجر نشد

 .مشخصات اتحادی که برای تحقق دموکراسی ضروری است ميپردازيم
 

 ر انتخابات مجلس جمهوری اسالمی؟شرکت اپوزيسيون دموکرات د
نمونه ديگر ساده نگری، تصور آن آزاديخواهان در خارج کشور است که فکر 
می کردند ميتوانند به عنوان اپوزيسيون در انتخابات مجلس جمهوری اسالمی 

اين دوستان چون نحوه انتخابات فرمايشی . شرکت کنند و به آن مجلس راه يابند
رده اند که حتی بخشی از نمايندگان مجلس ششم هم مجلس هفتم را تجربه ک

در عين حال . نتوانستند در آن شرکت کنند، شايد امروز طور ديگری فکر کنند
نميتوان فراموش کرد که آنها متاسفانه با اين توهمات و تحليل های نادرست خود 
 سال ها نه فقط نيروی خود و طرفداران خود را تلف کردند بلکه عالوه بر اين

باعث شدند که همکاری و فعاليت متحد و مشترک گروه های  آزاديخواه خارج 
 .کشور برای دفاع از مبارزين و مردم در داخل به تعويق افتد

 

 ساده نگری جمعی از سلطنت طلبان
جمعی از سلطنت طلبان ساده گرايانه تصور می کنند با باال گرفتن نزاع دولت 

الح های اتمی، دولت آمريکا و احيانا آمريکا با جمهوری اسالمی بر سر س
اسرائيل با حمله نظامی ايران را فتح و اشغال کرده، رژيم را ساقط  نموده، 

آنها سرنوشت عراق را فراموش کرده و در . حکومت را به آنان انتقال خواهند داد
نظر نمی گيرند که حمله آمريکا به ايران چه عواقب خطرناکی برای کشور و 

چگونه بمب ها را بر سر مردم ايران خواهند ريخت و وضع .  داشتمنطقه خواهد
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چگونه کشور به ميدان تاخت و تاز . مردم از آنچه که هست بدتر خواهد شد
آمريکا و متحدين آن و همچنين رشد بنياد گرائی و تروريسم اسالمی تبديل خواهد 

ربانيان تروريسم احتماال دارندگان چنين افکاری برای اينکه در زمره اولين ق. شد
 .نباشند، هيچگاه پای خود را به داخل کشور نخواهند گذاشت

 ارزيابی بعضی گروه های چند نفره از خود
بعضی اوقات به گروه های . نمونه های ساده گرائی و عدم واقع بينی کم نيست

چند نفره اپوزيسيون بر می خوريم که آن چند نفر هم تازه ميان خود اختالفات 
وقتی پای صحبت آنها می نشينيم مبهوت ميشويم چون می بينيم آنها . رنداساسی دا

خود را مانند يک حزب سراسری با طرفداران مليونی احساس ميکنند و طوری   
صحبت می کنند که گويا همه مردم آنها را ميشناسند و فقط منتظرند تا آنها زمان 

 . شروع کار را اعالم کنند
 

 ای اقدامات اساسی و فکر شدهاميد بستن به تصادف به ج
برای تزئين سالنی که قرار : اکثرما مواردی نظير مورد زير را تجربه کرده ايم

است نمايشی در آن به اجرا گذاشته شود، عکسی را با نوار چسب به ديواری و يا 
پس از آغاز برنامه و درست در لحظه حساسی ناگهان . پرده چسبانده اند

پس از رفع سردرگمی فردی . کس بر زمين ميافتدنوارچسب جدا می شود وع
. خود را به عکس می رساند و آنرا دوباره با نوار چسب در جای قبلی می چسباند

کوشش برای چسباندن آن تکرار ميشود تا . اما مدتی بعد عکس دوباره می افتد
 . باالخره گردانندگان صرفنظر می کنند و برنامه بدون عکس ادامه می يابد

در . اقدامات ما نيز بی شباهت به چسباندن عکس در مثال باال نيستبعضی 
عوض اقدامات فکر شده و ال اقل در ذهن آزمايش شده، کار ها را سرهم بندی 

کار ما بی شباهت به . ميکنيم و اميدواريم که بخت ياری کند و تصادفا موفق شويم
. ند شود نيستعمل فردی که می خواهد با شرکت در بازی بخت آزمائی ثروتم

احتمال چنين تصادفی ناچيز است و اکثر قريب به اتفاق افراد از اين راه نه تنها 
ثروتی بهم نمی زنند بلکه به دليل پائين بودن احتمال موفقيت، مقداری از توان 

 .  مالی خود را هم از دست ميدهند
تجربياتمان، ما همچنين در مواردی، و گاه در موارد بسيار مهم، بجای استفاده از 

در برخورد به مشکالت، از ابزارهای ضروری استفاده نکرده، مشکالت را ساده 
بدين . گرفته، به دنبال اقدامات سرسری بدون صرف کار و وقت الزم هستيم

ترتيب بعضی اقدامات و راه حل های ما که گاهی حتی با زندگی و جان عده 
شد، بار کجی است که به زيادی مربوط است بجای اينکه اساسی و اصولی با

راه حل های فوری و سرهم بندی در ظاهر انرژی و وقت . مقصد نمی رسد
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کمتری ميبرد و اقدامات بر اساس واقع بينی گاهی خسته کننده و طاقت فرسا بنظر 
اما افراد با تجربه می دانند که اقدامات اصولی و فکر شده در مقايسه با . می رسند

دی شده در مجموع هم با صرفه تر است و هم دارای اقدامات سريع و سرهم بن
 . احتمال موفقيت بيشتر

فعالين سازمان های سياسی معموال ميدانند که جز موارد کامال استثنائی هيچ 
هيچ تظاهراتی به خودی خود . اقدامی بدون سازمان دهی قبلی صورت نمی گيرد

. ا به وجود آورندتشکلی درست نميشود مگر آنکه عده ای آنر. انجام نميشود
اعتراض دسته جمعی بدون کار قبلی جمعی . اعالميه ای خود بخود نوشته نميشود

صورت نميگيرد و خالصه کاری نميشود مگر آنکه عده ای با فکر و برنامه آنرا 
مبارزه برای رسيدن به دموکراسی، شرکت در . تدارک ديده و به موقع انجام دهند
 . ميد به عالم غيب موفق نمی شودبازی بخت آزمائی نيست و با ا

اگر کارهای ما اساسی و از روی فکر و محاسبه باشند، آنوقت آمادگی الزم را 
داريم که وقتی دانشجويان دانشگاه ها دست به تظاهرات می زنند و رژيم دست به 

ضرب و شتم ودستگيری آنها می زند، آنها را تنها نگذاريم و از آنان پشتيبانی 
ن مثال افشا رژيم در سطح بين المللی را به نحوی تشديد کنيم که تکرار بعنوا. کنيم

اگر اپوزيسيون دموکرات متحد، . اين اقدامات برای رژيم مقرون به صرفه نباشد
متشکل و با برنامه عمل کند قادر خواهد بود جو سياسی را به نحوی تغيير دهد که 

ن و ضاربين کوی دانشگاه با رژيم ديگر نتواند دادگاه های نمايشی برای قاتال
بدين ترتيب اپوزيسيون دموکرات . هدف وهن مخالفين و معترضين، برگزار کند

ميتواند با عکس العمل های درست و بجای خود فشار را بر مبارزان و مردم در 
 . درون کشور تقليل داده، امکانات رشد مقاومت در داخل کشور را افزايش دهد

ين معنی نيست که اگر دو يا چند راه شناخته شده، مطمئن و آنچه در باال آمد به ا
قابل مقايسه برای رسيدن به هدفی داريم، راه سخت تر و طوالنی تر را انتخاب 

 . اما دست کم الزم است از اقداماتی که نتيجه آنها نا معلوم است دوری جوئيم. کنيم
 

 پراکنده فکری و پراکنده عملی بجای تمرکز بر مسائل عمده
. نور خورشيد اگر با ذره بين جمع و متمرکز نشود، دست را نمی سوزاند

نيروهای اجتماعی نيز اگر توان خود را روی يک يا چند مساله عمده متمرکز 
بخش های مختلف اپوزيسيون ايران به شدت پراکنده . نکنند، کاری از پيش نميبرند

و مشکالت جامعه اند و درعوض اينکه کوشش کنند با کمک هم به حل مسائل 
 .يکی پس از ديگری بپردازند، هرکدام فکر جداگانه ای را دنبال ميکنند

امروز مردم کشورهائی که توان فکری و سياسی آنها اگر کمتر از ما نباشد خيلی 
بيشتر از ما نيست، توانسته اند با همکاری و تمرکز نيروی خود روی خواست 

بسياری از معضالت اجتماعی دست های معين، به آزادی و دموکراسی و رفع 
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اما فعالين فکری سياسی ما غالبا مسائل متعدد و گوناگونی را در آن واحد . يابند
شايد يک علت، دور . مد نظر گرفته اند و نيرويشان کامال تقسيم شده استدر 

  وسيع با مسائل مردم و جامعه در ديکتاتوری نگهداشتن فعالين سياسی از ارتباط
بدين ترتيب جريان های فکری سياسی گوناگونی بوجود آمده اند که . تها بوده اس

بعضی از آن ها در دنيای خود سير می کنند و گاهی اصوال کاری با مسائل 
در عمل، آنها افکار خود را اصل و مسائل جامعه را در . واقعی جامعه ندارند

اکی از تحرک اگر چه تشکيل گروه های مختلف گاهی ح. مقابل آن جنبی می دانند
 آزادی در ابتکار فردی است، اما وقتی پراکندگی از حد ی و نوعی غنا وفکر

معينی تجاوز کرد و نيروهای فعال جامعه را به امور مختلفی مشغول کرد، آنها 
ديگر نميتوانند برای رفع مشکالت اصلی و مرکزی کمک کنند و جايشان خالی 

يروی قابل مالحظه ولی در نهايت محدود بعالوه اگر اين فعالين سياسی ن. می ماند
خود را روی حل مشکالت اساسی جامعه متمرکز نکنند و چه از نظر فکری و 
چه در عمل پراکنده بمانند، احتمال موفقيت يکايک آنها نيز به مراتب کمتر از 

زمانی است که مشترکا مشکالت جامعه را در نظر گرفته و در رفع آنها  
 .  بکوشند

 عليه موشک ها و نيروگاه های اتمی فعاليت می ٨٠مان در سال های سبزهای آل
جمع شدن آنها در حزب سبز آلمان و فعاليت بر سر اهداف مشترک باعث . کردند

اگر اين حرکت . شد که تاثير آنها در سياست کشورشان به مراتب بيشتر شود
.  بين برودامکان تشکل و حزب شدن نداشت ممکن بود بی تاثير شود يا کامال از

سبزها ابتدا در ايالت هسن آلمان در حکومت ائتالفی با حزب سوسيال دموکرات 
شرکت کردند و چون خود را در حکومت ديدند بيشتر به سوی سازندگی رفتند و 

 .در حد خود خدمات مهمی به حفظ محيط زيست و آينده کشورشان نمودند
در دهه پيش از بهمن مثال در . پراکندگی فکری، پراکندگی عملی را به دنبال دارد

ی در خارج کشور که ارتباط آنان با رهبران مل بخشی از طرفداران جبهه ۵٧
ی ديگر مبارزه قهر آميز ها گروهسياسی درون کشور محدود شده بود، همراه 

ی بعد جمعی از چند. عليه رژيم را برای رهائی از وضع موجود تبليغ کردند
 مبارزهکهای فدائی خلق و مجاهدين خلق نيز جوانان داخل کشور مانند چري

اعالم سياسی و دور از خشونت مليون را در مبارزه عليه ديکتاتوری بی اثر 
بخش ديگری مثال . دست زدندوقت عليه رژيم  مسلحانهه  مبارزبه کرده،

 همراه با مليون  قلمداد کرده" اسالم حسيني" را نجاتطرفداران علی شريعتی راه 
 عمال از خط مصدق که هميشه طرفدار ميگذاشتند،يد را بر مذهب ديگر که تاک

 های سياسی  های هميشگی فعاليتمحدوديت. جدائی دين از حکومت بود جدا شدند
آن  کاردر ادامه  ،در بين فعاالن جوانجبهه ی اين و گسست از خط سياسی و فکر

به سی وجهه سياعلی رغم داشتن جنبش اين موجب گرديد که بی اثر نبود و 
اگرچه جنبش وسيعی که . شود مردم دچار   بسيجامکانضعف تشکيالتی و عدم 

 به وجود آمد با شرکت مليون آغاز شد شاه عليه ديکتاتوری ۵٧ بهمن ٢٢قبل از 
 خود به شاه خواست های معروفملی بودند که با ارسال نامه جبهه و اين سران 
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نتوانستند  علت پراکندگی بهاصيل جنبش را طرح کردند، اما تشکل های ملی 
بودند در شده مهار " مشروعه" که در دوران انقالب مشروطيت طرفداران آنطور

پراکندگی و ضعف تشکل های ملی در .  نيز آنها را بی اثر کنند ۵٧انقالب 
کريم سنجابی، دکتر شد تا جائی که سران جبهه ملی بيشتردوران انقالب اسالمی 

درست . رفتندپيش گ بختيار هريک راهی جداگانه شاپوردکتر داريوش فروهر و 
در لحظات حساس که اين جنبش می توانست نقش مهمی در سرنوشت کشور و 
اجرا برنامه های خود ايفا نمايد، در اثر پراکندگی فکری و تشکيالتی قادر نشد 
 . جلو فاجعه را بگيرد و جامعه گرفتار آن دوران سياه شد که همچنان ادامه دارد

 بندی  جمع 
آنچه که به آنها اشاره شد بخش کوچکی از امکان اشتباهات فکری در برخورد به 

جوامع انسانی سيستم های پيچيده ای هستند و شناخت از آن ها . جامعه است
آنجا هم . هيچگاه کامل نيست ودر بسياری از موارد بايد با دانسته های کم، ساخت

ت، مشکالت اساسی و اشتباهات ذهنی که دانش بيشتر و شناخت دقيق تر ممکن اس
هدف در اينجا پرداختن به يک . انسان ميتواند مانع تعمق و شناخت بيشتر شود

 روانی نيست و تنها ذکر بعضی گفته ها در مورد شناخت انسان –بحث فلسفی 
 . برای تاکيد بر پيچيده بودن پروسه شناخت است
 عات انسانی واتسالويک که او را پايه گذار رشته تبادل اطال

)Human Communication) (در روانشناسی ميدانند، مينويسد، ما در ) ١٠
باتالق افکار خود طوری غرق هستيم که نجات ما به سختی ممکن است زيرا 

از موهای سر خود را : برای نجات بايستی به يک کار غيرممکن دست بزنيم
 ). ١١(گرفته و خود را از اين باتالق بيرون بکشيم 

اين سرمايه های انسانی از . مار فعالين سياسی در هر جامعه بينهايت نيستش
فعالين در مقابل . آسمان نمی بارند و هر جامعه دارای عده ای محدود از آنهاست

راه نادرست فقط به ضرر آنها تمام نميشود، . راهی که انتخاب ميکنند مسئولند
 به آنها اعتماد کرده، از آنها اگر عده ای هم. بلکه از نيروی کل جامعه ميکاهد

عالوه براين ها جامعه مجبور است . پشتيبانی کنند، توان آن عده نيز هدر ميرود
بخشی از توان خود را که احيانا ميتواند در جای ديگر صرف سازندگی نمايد، به 

 . دفع اقدامات نادرست آنان مشغول سازد
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 شرائط و مراحل تحقق دموکراسی
شرط موفقيت در . ی يک روند است و مراحل ويژه خود را دارداستقرار دموکراس

اگر چه گرايش گسترده ای که . هر مرحله داشتن آمادگی ها و امکانات الزم است
امروز در جامعه به دموکراسی ديده ميشود، زمينه مناسبی برای تحقق آن بوجود 

جاد امکانات آورده است، اما اگر اينبار نيز در پی کسب آمادگی های الزم و اي
 . نباشيم، احتمال موفقيت زياد نخواهد بود

ايجاد يک جنبش نيرومند سياسی که دموکراسی را مستقر نموده و آن را حفظ کند، 
تحقق چنين جنبشی تنها با خواست، پشتيبانی و . بخش عمده اين مبارزه است

د و پس بايد به دنبال آن بود که مردم بخواهن. شرکت اکثريت مردم ممکن است
 . خواست آنان به پشتيبانی مستمر و قاطعشان از دموکراسی تبديل شود

 :  روند استقرار دموکراسی مراحل مختلفی دارد که عبارتند از
 اتحاد دموکرات ها برای تحقق دموکراسي

 ايجاد تشکل برای اتحاد
 جلب همکاری روشنفکران و آماده ترين اقشار   

 اتيو سياسی جلب پشتيبانی مردم و ايجاد آلترن
 اوج مقاومت منفی و پايان دادن به ديکتاتوری حاکم  

 تشکيل حکومت موقت
تشکيل مجلس موسسان، تنظيم قانون اساسی جديد و انتقال قدرت به حکومت 

 منتخب مردم
بعضی از اين مراحل جدا از يکديگر نيستند مانند جلب همکاری روشنفکران و 

شتيبانی مردم و ايجاد يک آلترناتيو سياسی و جلب پ) ٣مرحله (آماده ترين اقشار 
و گاهی پايان کامل يکی پيش شرط انجام ديگری است، مانند اوج ) ۴مرحله (

پيش از تشکيل ) ۵مرحله (مقاومت منفی و پايان دادن به ديکتاتوری حاکم 
 . در مورد هر يک از اين مراحل توضيح داده ميشود). ۶مرحله (حکومت موقت 

 های نيروهای طرفدار دموکراسی برای پيش برد اين روند وظائف و مسئوليت
سنگين است زيرا بايد اقدامات مخالفين دموکراسی را از همه طرف با روش های 

شکست يا ضعف در هر يک از مراحل فوق ميتواند به . سازنده خنثی سازند
مثال اگر . بازگشت به مراحل قبلی يا حتی عدم موفقيت تمام  طرح منجر گردد

روی الزم را چه برای برکنار نمودن رژيم ديکتاتوری و چه مراحل بعد از آن ني
حتی پس از مرحله آخر نيز اگر . در اختيار نداشته باشيم، دموکراسی تحقق نمييابد

حکومت دموکراتيک منتجه از رای اکثريت مردم نتواند از عهده مديريت سياسی 
ار دموکراسی پايدار دچار جامعه و حفظ همبستگی ملی بر آيد، پروژه استقر

 . مخاطره ميشود
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سوالی که بالفاصله طرح ميشود اينست که چگونه ميشود علی رغم وجود رژيم 
ديکتاتوری آمادگی های الزم را پيدا کرد و مراحل را پشت سر گذاشت؟ آيا رِژيم 
بيکار خواهد نشست تا اپوزيسيون دموکرات برنامه های خود را اجرا کند؟ جواب 

که مسلما ديکتاتوری از همه امکانات خود استفاده خواهد نمود تا اقدامات اينست 
اما اگر ديکتاتوری ها . طرفداران دموکراسی را خنثی کرده، آنان را شکست دهد

ميتوانستند هميشه بر اراده ملت ها غلبه کنند، امروز ده ها نمونه کشورهائی که 
ه، به دموکراسی دست يابند توانسته اند خود را از يوغ ديکتاتوری رها کرد

نيروهای طرفدار دموکراسی بايد آنچنان از سياست، هوشمندی، سخت . نداشتيم
کوشی، بردباری، استقامت، شايستگی، فرهنگ ومعنويت برخوردار باشند که 

اين امتحانی است که اگر ملت های خواهان آزادی . بتوانند بر مشکالت غلبه کنند
 . ند به آزادی و دموکراسی دست نمی يابندو دموکراسی در آن موفق نشو

مردم ايران در فرصت های گوناگون مخالفت وسيع خود را با ديکتاتوری حاکم 
مثال قبل از دوم " روشنفکران و آماده ترين اقشار"نشان داده اند و بخشی از همين 

اين فعاليت ها در سال .  و بعد از آن فعاليت های درخشانی کرده اند١٣٧۶خرداد 
های اخير نشان دهنده عمق و گسترده گی خواست دموکراسی در مردم و زمينه 

آنها که به روشنی به دفاع از . مهمی برای رسيدن به دموکراسی پايدار است
حاکميت مردم برخاستند بعضی هنوز در زندان بسر ميبرند يا کسانی که در 

د، بخش صحن مجلس شورای اسالمی از دموکراسی بدون پسوند صحبت نمودن
همانطور که در آغاز . مهمی از جنبش ملت ايران برای تحقق دموکراسی هستند

نيز اشاره شد وقتی صحبت از اتحاد اپوزيسيون دموکرات ميشود، مسلما اين بخش 
اميدواريم آنها نيز بدانند که نزديک ترين جريان ها به آنان . ها نيز مورد نظرند

 . اشندساير بخش های اپوزيسيون دموکرات ميب
از آن هموطنانی نيز که در صف مخالفت با ديکتاتوری قرار دارند ولی صحبت 
از دموکراسی دينی می کنند، بايد خواست که هم تجربيات خود مردم ايران و هم 

دستاوردهای مردم ساير کشورهای جهان را در نظر بگيرند و توجه کنند که 
مت نتايج منفی در بر داشته تداخل دين و حکومت، هم برای دين و هم برای حکو

اين به معنی آن نيست که آنها برای دين و يا اخالقی که ميگويند تبليغ نکنند، . است
بايد از آنها خواست که پس از . اما روحانيون و دين نبايد درسياست دخالت کنند

اين همه مصائبی که بر سر ملت آمده، ديگر دست از آزمايش دموکراسی دينی که 
مين جمهوری اسالمی خواهد بود بردارند و همراه با نيروهای در اساس ه

 . دموکرات مواضعی روشن و خالی از ابهام برای جدائی دين از حکومت بگيرند
 

 اتحاد برای دموکراسی 
هرقدر ) "١۵(يک روانشناس در مورد مکانيسم های پذيرش فرضيه ها مينويسد 

وثراست بيشتر باشد، تعداد فرضيه هائی که  برای شناخت يک موقعيت م
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آنچه در مورد ". اطالعات بيشتری الزم است تا يکی از آنها مورد تاييد قرار گيرد
فرضيه ها درست است در مورد گروه های اپوزيسيون دموکرات نيز صادق است 
و احتمال موفقيت اتحاد های کوچک در مقابل ديکتاتوری يکدست به مراتب کمتر 

 . ديکتاتوری استيکدر مقابل   اتحاد يکاز احتمال موفقيت 
اگر اپوزيسيون دموکرات يکدست نباشد و چند اتحاد برای دموکراسی وجود داشته 
باشد، پيدا کردن تفاوت ها و اينکه کدام يک حرف درست را می زند، برای مردم 

آنها وقتی خواهند توانست بطور وسيع از اپوزيسيون دموکرات . مشکل است
 . ک اپوزيسيون واحد روبرو باشندپشتيبانی کنند که با ي

فعاليت برای اتحاد بمنظور استقرار دموکراسی در داخل و خارج از کشور ادامه 
در داخل " جبهه فراگير برای دموکراسي"برای مثال ميتوان از  تشکيل . دارد

 :کشور و از سه کوشش زير در خارج کشور نام برد
 ران،اتحاد برای استقرار آزادی و دموکراسی در اي •
 اتحاد جمهوری خواهان،  •
 جمهوريخواهان دموکرات و الئيک  •

فصل مشترک ميان اين حرکت ها زياد است و درست اينست که آنها در ارتباط 
قرار گيرند و گفتمان را برای رسيدن به يک پالتفرم مشترک و اتحاد وسيع آغاز 

ز مانند خوشبختانه بنظر می رسد که اتحاد اپوزيسيون دموکرات، امرو. کنند
گذشته های نه چندان دور غير قابل دسترس نيست و کوشش های مختلفی برای 

 . تحقق آن در جريان است
اگر بخش های اپوزيسيون دموکرات پالتفرم مشترکی ارائه ندهند و برای تحقق آن 

و از اهميتی برخوردار نخواهند  متحد نشوند، اعتماد مردم را بدست نخواهند آورد
ق انتظار دارند که گروه های مدافع دموکراسی، خود نمونه مردم به ح. شد

به اين معنی که بتوانند با . کوچکی از آينده مورد نظرشان را به نمايش گذارند
حفظ نظرات گروهی خود، با هم برای پايان دادن به ديکتاتوری و تحقق حاکميت 

 اعتقاد دارند مردم فکر ميکنند اگر اين گروه ها به دموکراسی. ملی همکاری کنند
چرا نميتوانند با حفظ عقايد خود برای اهداف مشترک همکاری کنند و اگر آنها 

امروز نميتوانند همکاری کنند، چه تضمينی وجود دارد که در فردای برکنار شدن 
 ديکتاتوری به جان هم نيافتند و در نتيجه وضع از آن چه  هست بدتر نشود؟ 

ون دموکرات امروز چنان در ميان مردم آرزوی اتحاد و يکپارچگی اپوزيسي
گسترده و عميق است که اگر دموکرات ها به آن توجه کافی مبذول ندارند، احتماال 
جريان های ديگری که اهدافی منافی دموکراسی و اتحاد دموکراتيک دارند، تحت 

همين عنوان برنامه های ديگری را تحويل هموطنان ما خواهند داد و به فکر 
 . کرات ها صدمه خواهند زداتحاد دمو
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طرفداران گروه های سياسی دموکرات که در چنين اتحادی شرکت می کنند 
همواره بايد ميان نظرات خاص خود و نظرات عمومی اتحاد که بايد مورد قبول 

در عين اينکه هر . همه گروه های شرکت کننده در اتحاد باشد تفاوت قائل شوند
بليغ می کند، اتحاد آن سياست هائی را اجرا گروه نظرات خاص خويش را خود ت

 . می کند که اساسی بوده و در خط مشی و برنامه سياسی گنجانده شده است
اتحاد دموکرات ها با منطق و سياست برای همکاری کليه گروه های دموکرات 

در مواردی ممکن است ضروری باشد که دالئل عدم صالحيت يک . تالش ميکند
در اتحاد طرح شده، علل اختالف روشن گردد تا بتوان گروه برای همکاری 

 .  مشکالت و راه حل ها را با آن گروه مورد بحث قرار داد
شايد اين تذکر نيز الزم باشد که شرکت در اتحاد اقدامی داوطلبانه است و اگر 

 . جمعی به هردليلی با اتحاد همکاری نکرد، بايد به تصميم آن جمع احترام گذاشت
 

 رای دموکراسی و ديگراناتحاد ب
الزم است اپوزيسيون دموکرات مواضع روشنی نسبت به بخش های ديگر 

اپوزيسيون اتخاذ و مطرح کند تا چنانچه آن بخش ها شرائط الزم را داشته و خود 
نيز مايل باشند، به سوی دموکراسی و حاکميت ملی قدم برداشته و بخشی از 

 منظور دو گروه مشروطه خواهان و به اين. مبارزه برای دموکراسی باشند
 . مجاهدين را مورد بررسی قرار ميدهيم

 مشروطه خواهان
 خانواده پهلوی و در راس آن شخص شاه، به کمک سازمان ١٣٣٢ مرداد ٢٨در 

های جاسوسی خارجی عليه حکومت ملی دکتر محمد مصدق کودتا کرد و 
ن حکومت حقوق ملت اي. ديکتاتوری نظامی پليسی خود را در کشور حاکم نمود

فرمايشی را که در قانون اساسی مشروطيت مندرج بود زير پا گذاشت، مجلس را 
مخالفين سياسی به شدت سرکوب شدند و . و مشروطيت را عمال تعطيل کرد

تضعيف نيروهای سياسی به . خواهانه ای در نطفه خفه شدهرصدای آزادی 
نتی که سرانجام نه تنها خشو. پيدايش و سپس رشد طرفداران خشونت انجاميد

اساس آن حکومت بلکه اساس جامعه ايرانی را نيز هدف قرار داد و اکنون قريب 
 .يک ربع قرن است که شاخه موفق آن بر کشور ما حاکم شده است

اين واقعيت که خاندان سلطنت که خود بايد مظهر همبستگی ملی ميبود با پشتيبانی 
کميت ملی اقدام کرد، بدينوسيله همبستگی بيگانگان عليه نيروهای مدافع حق حا

ملی را به نحو بارزی زير پا گذاشت و نيز استقرار ديکتاتوری در پی آن، همگی 
مويد آن بود که اين خاندان نه مردم ايران بلکه قدرت های خارجی را پشتيبان 

به اين . خود ميدانست و به جريانی وابسته به قدرت های خارجی تبديل شده بود
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شاه بايد "، "اجرای قانون اساسي"مردم ايران دراولين فرصت با شعارهای جهت 
استقالل، آزادی، "و سرانجام " استقرار حاکميت ملي"، "سلطنت کند نه حکومت

متاسفانه به علت ضعف تشکيالتی نيروهای . به ميدان آمدند" عدالت اجتماعي
ايان از موقعيت سياسی جامعه که حکومت خود مسئول اصلی آن بود، روحانی نم

 . سوء استفاده کرده، حاکميت خود را برپا نمودند
رفتارزننده ای که کشورهای غربی و بخصوص دولت اياالت متحده آمريکا پس 
از سقوط محمد رضا شاه، بويژه در زمانی که وی بسبب بيماری مهلک بيش از 

ی ايران هر زمان مستحق ياری بود، نسبت به وی در پيش گرفتند، همچنين ماجرا
گيت و ساير همکاری های آنان با نظام غير انسانی جمهوری اسالمی، بار ديگر 

و در  نشان داد که اين کشورها از آنچه آنرا منافع خود می دانند، حرکت می کنند
اين نکات را . مقابل اين منافع، سرنوشت متحدين سابق برايشان اهميتی ندارد

 . هستند بايد مورد توجه قرار دهدآنهائی که هنوز هم به دنبال وابستگی
 به اينطرف ۵٧اگرچه عده ای از طرفداران سلطنت چند سال پس از بهمن ماه 

کوشش نموده اند که خود را طرفدار آزادی، حاکميت ملت و مشروطيت معرفی 
کنند، منتها اختالفی چندان اساسی ميان سلطنت طلبان و مشروطه خواهان 

 پس از روی کار آمدن حکومت آقای جورج بوش بويژه. امروزی ديده نمی شود
با کمال تاسف بايد گفت گاهی به . در آمريکا اين جمع بر تبليغات خود افزوده است

نظر می رسد که سياست های اين طيف ادامه سياست های گذشته است و بخشی 
 . از اين طيف حتی خود را طرفدار حمله آمريکا به ايران نشان ميدهد

ه اتفاق اتحاد هائی که اپوزيسيون دموکرات تا کنون به وجود اکثريت قريب ب
. آورده است، از جمله برای مخالفت با سلطنت، بر جمهوری خواهی تاکيد دارند

نظر نگارنده نيز در مورد رجحان نظام جمهوری پارلمانی و نقش منفی سلطنت 
 معذالک). ٨(برای دموکراسی آينده کشورمان در نوشته ديگری آمده است

اپوزيسيون دموکرات الزم است به ساير نيروها نيزامکان دهد که چنانچه به 
 . اصول دموکراتيک معتقد باشند به صفوف آن بپيوندند

اما قبل از اينکه اپوزيسيون دموکرات همکاری با مشروطه خواهان را مورد 
 مرداد و استقرار ديکتاتوری ٢٨بررسی قرار دهد ضروری است آنها کودتای 

رضا شاه پس از کودتا و جنايات انجام شده در اين دوران را بطور کامال محمد 
الزم است افرادی از آنان نيز که . صريح، قاطعانه و بدون بازگشت محکوم کنند

. در اعمال ضد آزادی آن دوران شريک بوده اند از ملت ايران عذر خواهی نمايند
 خود بروشنی نشان دهند که عالوه بر اينها الزم است آنها با اظهارات و اعمال

 . خواهان ايرانی مستقل اند و وابستگی به خارجی را محکوم می نمايند
تا زمانی که مشروطه خواهان به اين اقدامات دست نزده و نشان نداده اند که 

دوری از سياست های گذشته برای آنها امری جدی است، همکاری با آنان مطرح 
 .  نميباشد
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 مجاهدين خلق ايران
در دوران رژيم گذشته بعضی از مبارزين مذهبی به راه اشتباه مبارزه مسلحانه 

رفتند و سازمان اسالمی مجاهدين خلق ايران را برای مقابله با ديکتاتوری و 
 با آيت اهللا ۵٧اين سازمان در جريان انقالب . سرکوب آن رژيم تشکيل دادند

ب اسالمی با پشتيبانی آنها مدت کوتاهی بعد از انقال. خمينی همکاری داشت
دوآتشه از کشتارهای حاکميت جديد و همچنين براه انداختن تظاهرات مسلحانه ای 

که در آن دختران و پسران خردسال نيز شرکت داشتند، سياست های غيرمسئوالنه 
اما چندی بعد بين آنها و حاکمين جديد اختالف باال . خود را به نمايش گذاشتند
 نخست به فرانسه و سپس به عراق رفت، در آنجا با گرفت و رهبری سازمان

کمک حکومت بعثی عراق نيروهای مسلح تشکيل داد و کامال در خدمت اين 
در جنگ ميان ايران و عراق، مجاهدين با قوای خود به ايران . کشور در آمد

 . حمله کردند و سربازان ايرانی را کشتند، اما قوای آنها در مرصاد شکست خورد
زمان مظهر کاملی از يک جريان نه فقط غير دموکراتيک بلکه ضد اين سا

در خارج از کشور رهبری اين سازمان مخالفين درون . دموکراتيک است
سازمانی خود را شکنجه ميداد و به زندان می انداخت، پدران و مادران را از 

خيرا هم ا. فرزندانشان جدا ميکرد و به آنها اجازه تربيت فرزندان خود را نمی داد
رهبری مجاهدين به دنبال دستگيری مريم رجوی در فرانسه، از خود سوزی 

طرفداران خود در شهر های اروپا به عنوان وسيله ای برای نشان دادن قدرت 
بسيج خود استفاده کرده و بدين ترتيب طرفداران مزبور را فدای بازی های 

 . ماجراجويانه خود نمود
ی رسد سازمان مجاهدين خلق اگر هم هنوز چيزی از بنا بر آنچه که رفت بنظر نم

آن باقی باشد بتواند کمکی به استقالل کشور و استقرار دموکراسی بنمايد و بايد 
اما همکاری طرفداران سابق اين . خوشحال شد اگر خطری عليه آن ايجاد نکند

سازمان که از آن جدا شده، امروز به استقالل، دموکراسی، جدائی دين از 
مت و تماميت ارضی ايران اعتقاد دارند، برای اپوزيسيون دموکرات مطرح حکو
 . است

 

 ايجاد تشکل برای اتحاد
طرفداران دموکراسی بدون برخورداری از تشکل الزم توانی نخواهند داشت و 

تشکل آنها را از يک جمع پراکنده و کم . نميتوانند به اقدامات موثری دست زنند
، با هدف و برنامه تبديل کرده، اقدامات )structure(اراثر به جمعی دارای ساخت

پيشبرد اهداف اتحاد وظيفه تشکل دموکرات . آنان را جهت دار و موثر می سازد
تشکيالت مناسب يکی از ضرورت های اوليه است که رسيدن به مراحل . هاست

 . بعد را ممکن ميسازد
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ده زيادی از مردم را  روحانيون طرفداران خمينی توانستند ع۵٧قبل از بهمن 
اما جبهه ملی عليرغم داشتن وجهه ملی . برای مقابله با رژيم شاه به ميدان بکشانند

که به سبب آن تا مدت ها به عنوان آلترناتيو ديکتاتوری حاکم مطرح بود، 
نتوانست به حرکت مردم در دفاع از اهداف دموکراتيک خود سازمان داده، 

 .  ملی را مستقر نمايدآزادی، حکومت قانون و حاکميت
علت اين بود که جبهه ملی و ساير نيروهای دموکرات در ديکتاتوری گذشته 

اما همانطور که قبال اشاره شد روحانيون . امکان فعاليت سياسی وسيع نداشتند
 خرداد ١۵دارای نوعی شبکه سنتی و سرتاسری بودند که بخصوص بعد از 

اگر چه مقاومت عليه . ر ارتباط بود بخشی از آن با آيت اهللا خمينی د١٣۴٢
ديکتاتوری شاه در سال های آخر حکومت وی با اعتراضات خود انگيخته مردم 

آغاز شد، اما آيت اهللا خمينی و ياران او توانستند کم کم  رهبری اعتراضات مردم 
اين رهبری بود که حرکات . را توسط شبکه روحانيون و طالب در دست گيرند

مثال . ات را از قبل برنامه ريزی نموده، به اجرا می گذاشتاعتراضی و تظاهر
استقالل، آزادی، "دستور پاره کردن عکس مصدق را در تظاهرات می داد، شعار 

استقالل، آزادی، جمهوری "مردم را تغيير داده و آنرا به " عدالت اجتماعي
اخته، تبديل نمود و دکتر بختيار را که خطر ديکتاتوری نعلين را شن" اسالمي

آشکارا مردم را از آن بر حذرمی داشت، در خيابان ها از زبان تظاهرکنندگان 
اين رهبری بود که حکومت ملی بختيار را که در . می ناميد" نوکر بی اختيار"

صدد آرام کردن اوضاع، پايان دادن قاطعانه به ديکتاتوری شاه، برگذاری 
. دم بود از کار انداختانتخابات  آزاد و تثبيت دستاوردهای مبارزات مر

روحانيون تشنه قدرت چون در آن زمان تشکل و هواداران خود را داشتند، 
توانستند پشتيبانی فعال بخشی از مردم را جلب و ديکتاتوری آخوندی را حاکم 

 . کنند
اگر هزاران کارگر ماهر و "اين مثال داللت ديگری بر درستی اين گفته است که 

کار آزموده در منطقه و يا کشوری باشند، تازمانی که صدها مهندس ماشين ساز 
آنها با يکديگر ارتباط منظم ندارند و ميان خود کارها را تقسيم نکرده اند، ماشينی 

اما وقتی که آنها در يک کارخانه ماشين سازی جمع شوند . هم توليد نخواهند کرد
يم کنند و سازمان و روابط منظمی بين خود داشته باشند و کارها را بين خود تقس

 ). ١٣" (وساختاری ميان خود پديد آورند، ميتوانند توليد ماشين کنند
. برای اقدام موثر در سياست نيزمانند کارخانه ماشين سازی تشکل الزم است

طرفداران دموکراسی بدون داشتن تشکل الزم نيروئی نيستند و اقدامات آنان تاثير 
ر جلوگيری از پراکندگی و موثرتر کردن تشکل عالوه ب. الزم را نخواهد داشت

فعاليت، امکان ميدهد که حقوق عناصر و گروه های شرکت کننده در آن رعايت 
تاکيد بر . شود و مراجع تصميم گيری آن بطور منطقی و دموکراتيک عمل کنند

بهترين شخصيت های . لزوم فعاليت متشکل به معنی نفی نقش شخصيت نيست
 .  تشکيالتی بيرون می آيند-و مديريت سياسی سياسی از بوته فعاليت 
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تشکل اتحاد برای دموکراسی کمک می کند تا جريانهای فکری مختلف نيروی 
خود را روی اهداف مشترک و مسائل اساسی متمرکز کنند و بدين ترتيب کارهای 

در چارچوب اتحاد برای دموکراسی نظرات . پراکنده و کم نتيجه را پايان دهند
در عين اينکه جريانات . جود دارد که چه بسا با يکديگر در رقابتندگوناگونی و

موجود مشترکا خط اتحاد را تعيين می کنند، متقابال اتحاد نيز به اعمال کليه بخش 
 . ها نيرو و جهت می دهد

يک تشکل . يک تشکل دارای اصول، برنامه سياسی و ارگان های مسئول است
رای تدوين خط مشی و کنترل دموکراتيک دموکراتيک عالوه بر اين مراجعی ب

کارها تقسيم شده، از استعدادها حد اکثر استفاده ميشود، . ارگان های خود دارد
 . دوباره کاری نميشود و نيروها هدر نميروند

ايجاد تشکل و تبديل آن به يک نيروی سياسی مهم و کار آمد از طريق جلب اقشار 
 جلب پشتيبانی وسيع و فعال مردم است که آماده و روشنفکران جامعه و در نهايت

اين تشکل خصوصيات و وظائفی دارد که در . سرنوشت مبارزه را تعيين می کند
 .زير به آن اشاره می شود

    

 خصوصيات تشکل اتحاد برای دموکراسی   
تشکل اتحاد برای دموکراسی بر اساس تجربيات دموکراتيک، تشکيالتی و سياسی 

 و محتوای هر سازمان بر اساس وظائف آن سازمان تعيين ساختار. بنا ميشود
اين تشکل دارای ساختار دموکراتيک بوده، يک تشکل مخفی يا تشکلی با . ميگردد

نظم آهنين نيست و بر اساس برنامه سياسی حداقل و مشترک گروه ها و افراد 
 دراثر همکاری، تماس و ديالوگ ميان بخش. شرکت کننده در آن فعاليت ميکند

 .  های مختلف، فصول مشترک ميتوانند بيشتر شوند و کار آئی اتحاد افزايش يابد
 

 وظائف  
وظيفه تشکل، مبارزه سياسی و سازماندهی مقاومت در مقابل ديکتاتوری و ارائه 

مهمترين اقدامات . راه حل های سياسی برای حل مشکالت مبارزه و جامعه است
 :اين مرحله عبارتند از

 مشی و برنامه سياسیتوافق بر خط 
پس از آنکه اتحاد با توافق بر سر اصول و پالتفرم به وجود آمد و تشکل ايجاد 

در برنامه . شد، ضرورت تدوين خط مشی و برنامه سياسی مشترک عمده ميشود
سياسی، راه های مقابله سياسی با ديکتاتوری، اقدامات الزم، تقدم و تاخر آنها، راه 

ردم، راه های جلب مردم به مبارزه، طرق جلب متحدين های دفاع از مبارزات م
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ديگر، راه های مقابله سياسی با مخالفين دموکراسی، بعضی اقدامات ضروری 
 . استراتژيک و ساير سياست ها ترسيم می شوند

 تشکل سياسی و ارتباط با مردم 
 با مهمترين وظيفه تشکل اتحاد، ارتباط با آماده ترين اقشار و سپس به کمک آنها

 . سايرين و کل جامعه است
ارتباط با مردم يکطرفه و صرفا تبليغاتی نيست، بلکه همچنين با هدف نظر 

خواهی، اطالع از مشکالت، خواست های آنان، کمک به بيان مشکالت و نيازها 
در سطح جامعه، تقويت مبارزات به حق صنفی و سياسی اقشار مختلف، ارائه راه 

ای بهبود کار در عين مطرح نمودن اصول، مبانی حل های مثبت و سازنده بر
 . فکری و برنامه سياسی اتحاد برای جلب پشتيبانی مردم ميباشد

مردم زمانی به سازمان های سياسی کشش خواهند داشت که اين سازمان ها عالوه 
بر مشکالت اساسی و بزرگ جامعه، آنان را در رفع نيازها و مشکالت روزمره 

اتحاد به آنها در بيان صحيح . مردم نيازهای خود را ميشناسند. شان ياری رسانند
ايجاد نهاد ها و سازماندهی پشتيبانی از . اين نيازها و رفع آنها کمک می کند

خواست های بحق مردم، برای مردم روشن می کند که دموکرات ها فقط به دنبال 
 را هدف نهائی افکار و مخلوقات ذهن خود نيستند بلکه بهبود واقعی زندگی مردم

 . خود می دانند
در زير وقتی به مبارزات مردم هند می پردازيم خواهيم ديد که استقالل طلبان هند 

مشاوران کشاورزی برای دهقانان داشتند و در آباد کردن دهات ) ساتياگراهی ها(
 .و آموزش دهقانان کمک ميکردند

يرانی جلب می شدند، جوانانی که به کنفدراسيون جهانی دانشجويان و محصلين ا
اغلب آنهائی بودند که گروه های امدادی دانشجوئی به آنان در زمينه مشکالت 

 ).٢٢(تحصيلی، اقامت و غيره ياری ميرساند
 گروه های مذهبی نوعی سازمان های خيريه برای ۵٧در ايران قبل از بهمن 

. می کردندکمک به مردم تشکيل داده بودند که جريان های ملی نيز به آنان کمک 
متاسفانه اين تشکل ها بعدها از طرف روحانی نمايان قدرت طلب و برای پيش 

 .   برد مقاصد آنان مورد سوء استفاده قرار گرفتند

 ترويج فرهنگ دموکراسی 
تشکل از کليه وسائل ارتباطی ممکن برای ترويج فکر و فرهنگ دموکراسی 

ای شعر، تدوين، ترجمه و برگذاری جلسات سخنرانی، شب ه. استفاده می جويد
انتشار آثار متفکرين و فالسفه دموکراسی، پرداختن به تجربيات احزاب دموکرات 

دنيا و گروههای سياسی برای آموزش و بهبود عملکرد تشکل از اقدامات 
 . ضروری است
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 تطابق دادن برنامه سياسی با مسائل و امکانات روز
اشکاالت کار، راه های برطرف بر گذاری سمينارها، شور و کنکاش در مورد 

نمودن آنها  و استفاده از امکانات جديد، کمک گرفتن از متخصصين، تدوين 
برنامه در زمينه های مختلف و ارائه آن از وظائف دائمی يک تشکيالت سياسی 

 .است

 مبارزه برای دموکراسی در خارج کشور
ی گيرد، در گاهی ادعا ميشود که چون مبارزه اصلی در داخل کشور صورت م

اين ادعا درست نيست و خارج کشور ميتواند . خارج از کشور نميشود کاری کرد
تا زمانی که ديکتاتوری  حاکم است و . کمک مهمی به مبارزات داخل کشور باشد

مبارزين در داخل در خطر مستقيم سرکوب قرار دارند، خواه ناخواه، بخشی از 
مردم و مبارزين در خارج صورت می مبارزه برای دفاع از حقوق و آزادی های 

گيرد که زير ضربه مستقيم رژيم ديکتاتوری نيست و به اين جهت بهتر ميتواند 
ماهيت ديکتاتوری و تجاوزات به حقوق مردم را افشاء کرده، صدای آنان را به 

وظائف اپوزيسيون دموکرات خارج از يکی از مهمترين . گوش جهانيان برساند
 از حقوق آزادی خواهان داخل کشور، بوجود آوردن چنان کشور عالوه بر دفاع

موج اعتراضی در جهان و چنان جو سياسی است که رژيم نتواند به سادگی به 
هر قدر فعالين خارج کشور اين وظيفه را بهتر . سرکوب مبارزين داخل ادامه دهد

 . انجام دهند، بهمان نسبت فشار روی مبارزين داخل کمتر خواهد شد
ت خارج کشور بايد در ارتباط تنگاتنگ با مشکالت و مسائل داخل کشور مبارزا

الزم است که دفاع از حقوق زندانيان سياسی و آزادی آنها شعار صورت گيرد و 
فعالين خارج کشور بايد تمام توجه خود را . و خواست مرکزی اين مبارزات باشد

ی و فرعی پرهيز معطوف کشور و مسائل آن کنند و از پرداختن به مسائل جنب
 . نمايند

متاسفانه امروز رابطه اپوزيسيون دموکرات خارج و داخل سطح و کيفيت مطلوب 
را ندارد و در حالی که مبارزين داخل کشور در خطر زندان های طوالنی و 

شکنجه روحی و جسمی قرار دارند و رژيم هر روز تهاجم جديدی به آزادی ها 
ين ايجاد ميکند، اپوزيسيون دموکرات خارج کرده و مشکالت جديدی برای مخالف

کشور نتوانسته است همکاری الزم را ميان خود ايجاد کرده به عکس العمل های 
 .سراسری مناسب برای افشاء رژيم دست زند
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نيروی سياسی و تحوالت اجتماعی در مثال رفراندم برای تشکيل 
 مجلس موسسان  

ها وسيله الزم و مناسب برای ايجاد وجود نيروی سياسی طرفدار دموکراسی نه تن
تحول به سوی دموکراسی و احقاق حقوق ملت است، بلکه، مشروط بر آنکه اين 

اتحاد به وظائف خود درست عمل کند، ميتواند     وسيله ای الزم و مهم برای دفع 
اگر مردم ما نيروی کافی برای دفاع از . هر خطر ديگری از جامعه نيز باشد

ای خود نداشته باشند، در هر تحولی که پيش آيد به احتمال بازنده حقوق و آزادی ه
برای اينکه منظور از اين عبارات روشن تر شود به مثال همه پرسی . خواهند بود

 .    می پردازيم) رفراندم(
به ويژه پس از نامه مهندس عباس امير انتظام مبارز ملی و قديمی ترين زندانی 

زاری يک همه پرسی برای قبول يا طرد جمهوری سياسی جمهوری اسالمی، بر گ
بخش های زيادی از اپوزيسيون دموکرات می خواهند . اسالمی طرح شده است

رفراندمی برگذار شود که طی آن مردم در مورد ادامه جمهوری اسالمی، لزوم 
 . تشکيل مجلس موسسان و تصويب قانون اساسی جديد نظر دهند

تا زمانی که برايش مقدور است از برگذاری يک بنا بر تجربه، رژيم ولی فقيه 
در مقابل، اپوزيسيون با مبارزات سياسی . رفراندم آزاد جلوگيری خواهد نمود

خود عليه ديکتاتوری کوشش دارد مردم را به قبول اين چالش قانع نموده، مقاومت 
اپوزيسيون دموکرات خواهان گذاری مسالمت . آنان را در اين جهت تشکل دهد

تصور اينست که مردم و اتحاد .  به سوی دموکراسی و پايان ديکتاتوری استآميز
برای دموکراسی وقتی که با مقاومت متشکل خويش مقاومت ديکتاتوری را در هم 
شکستند، از آن تشکل و نيروی کافی برخوردار خواهند بود که بتوانند رفراندمی 

تيک از طريق تشکيل با هدف رد جمهوری اسالمی و استقرار يک نظام دموکرا
در . مجلس موسسان و تصويب يک قانون اساسی دموکراتيک جديد برگذار کنند

اين همه پرسی اگر هنوز عده ای طرفدار رژيم باشند فرصت خواهند يافت، 
هدف اينست که . نظرات خود را طرح کنند و استدالالت ديگران را نيز بشنوند

 . دخواست اکثريت بدون اعمال خشونت تحقق ياب
اما قبل از برگذاری رفراندم بايد نيروی الزم را داشته باشيم تا بتوانيم اين خواست 

در غير اينصورت . را به اجرا در آوريم و از خطرات احتمالی جلوگيری کنيم
ممکن است درست در لحظات حساس و تعيين کننده جريانی مثال خود رژيم يا 

مثال ( طوری دگرگون سازند نيروهای خارجی، موضوع و مضمون رفراندم را
آنرا در عوض انتخاب ميان ديکتاتوری و يا دموکراسی به انتخاب ميان جمهوری 

و يا رفراندم را در چنان جو خفقان، سرکوب و ترور ) يا سلطنت تبديل نمايند
ديگری برگزار کنند که در پايان کار از خواست های اپوزيسيون دموکرات اثری 

 . باقی نماند
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برای پيش برد هر خواست درست نيز بايد .  خواست درست کافی نيستپس داشتن
در اين مرحله بايد قادر باشيم با نيروی خود از .  از نيروی الزم برخوردار بود

اگر چنين نيروئی وجود داشت، . خواست رفراندم و استقرار دموکراسی دفاع کنيم
نيز دارا باشيم بعيد در غير اين صورت اگر بهترين برنامه ها را . موفق هستيم

است بتوانيم سرمنشا تحوالت عميق و اساسی به نفع ملت و برای حاکميت آن 
 .گرديم

 

 جلب همکاری روشنفکران و آماده ترين اقشار 
اتحاد دموکرات ها با جلب پشتيبانی فعال بخش مهمی از روشنفکران مانند 

استادان، کارمندان، دانشجويان، نويسندگان، هنرمندان، زنان، روزنامه نگاران، 
حقوقدانان، فعالين صنفی سياسی، ايرانيان بانفوذ در خارج از کشور و  جز اينها 

الزمه موفقيت در اين مرحله، داشتن يک . به يک نيروی سياسی تبديل ميشود
برنامه روشن و جامع سياسی، ارائه راه حل های مناسب و اجرای سياست های 

تاتوری، افشاء تجاوزات آن به حقوق مردم، درست و مقابله با ترفندهای ديک
با فعاليت برای . مبارزه برای احقاق حقوق و آزادی های مبارزين و مردم است

جلب پشتيبانی فعال بخش مهمی از روشنفکران و ساير اقشار آماده و جذب آنها، 
منظور از . اتحاد از يک حرکت سياسی به يک نيروی سياسی تبديل می گردد

منظور همه . در اينجا يک طبقه، قشر و يا طيف خاص نيست"  اقشارآماده ترين"
آنهائی هستند که ضرورت فعاليت سياسی را می بينند و قادر و مايلند در اين راه 

جلب پشتيبانی اقشار فعال و روشنفکران جامعه، اتحاد را برای . قدم بردارند
يبانی آنان آماده می مرحله بعد يعنی ارتباط با اقشار وسيع تر مردم و جلب پشت

 .   سازد
 

 جلب پشتيبانی مردم و ايجاد آلترناتيو
جمعی که به نظر خود مورد اعتماد مردم : بعضی از آلترناتيو اين تصور را دارند

است بدون اينکه نيروئی جدی در سطح جامعه باشد، آمادگی خود را برای تشکيل 
رناتيوهائی از اين نوع ارائه آلت. يک حکومت و يا شرکت در آن اعالم ميکند

. ميتواند گاهی هم يک اقدام سياسی و حتی درست باشد، اما در اينجا منظور نيست
اتحاد برای دموکراسی با جلب پشتيبانی و سازماندهی ارتباطات خود با مردم، 
کوشش در حل مشکالت روزمره و جلب پشتيبانی فعال اکثريت وسيع آنان، به 

هنگامی که طرفداران . بل ديکتاتوری تبديل می شوديک نيروی آلترناتيو در مقا
اتحاد توانستند شهر به شهر، خيابان به خيابان، کوچه به کوچه و خانه به خانه، با 
مردم ارتباط برقرار کنند و هر روز جمع وسيعتری را از اهداف و خواسته های 
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رفت و وقتی پشتيبانی مردم وسعت گ. خود آگاه سازند، به هدف نزديک شده اند
آنچنان سامان يافت که بتواند اقدامات ديکتاتوری را تحت الشعاع قرار دهد، آنوقت 

 . اتحاد به يک نيروی آلترناتيو تبديل شده است
اپوزيسيون . يک شرط رسيدن به دموکراسی، داشتن آلترناتيو دموکراتيک است

ت که دموکرات زمانی بزرگترين اهرم را برای تحقق دموکراسی ايجاد کرده اس
ديکتاتوری نيز ميداند که تا زمانی که . در عين حال يک نيروی آلترناتيو باشد

سرکوب . مردم آلترناتيوی در مقابل آن ندارند، خطری جدی متوجه اش نيست
مخالفين توسط ديکتاتوری همواره يک هدف اصلی دارد و آن جلوگيری از ايجاد 

 همه توان خود را به کار خواهد هم به اين علت ديکتاتوری. نيروی آلترناتيو است
برعکس نيروهای . گرفت که از رشد و سازمان يافتن مقاومت مردم جلوگيری کند

طرفدار دموکراسی بايد تمام هوش و حواس خويش را به کار گيرند تا اقدامات 
 .  ديکتاتوری را با انعطاف و سياست های درست و مسئوالنه خنثی کنند

يات فوق با ايجاد يک جنبش وسيع سياسی فرهنگی ايجاد آلترناتيوی با خصوص
با اوج گرفتن اين جنبش به مرحله بعد که اوج مقاومت منفی تا پايان . همراه است

 . ديکتاتوری است نزديک ميشويم
 

 اوج مقاومت منفی و پايان دادن به ديکتاتوری
درگذشته روش های مقاومت منفی مختلفی ظرف سال ها بطور طبيعی و به 

شناخت، ارزيابی و تقويت مناسب ترين روش . ر خود مردم بوجود آمده استابتکا
های موجود و استفاده از ابتکارات جديد، دعوت مردم به شرکت فعال، سازمان 

بدون شک ديکتاتوری نيز . دادن و تقويت مقاومت ها، از اقدامات اين مرحله است
ممکن به مقابله خواهد در اين مرحله هم از نظر سياسی و هم توسط کليه وسائل 

اما وسعت گرفتن مقاومت منفی سازمان يافته همراه با اوج گيری جنبش . پرداخت
سياسی و اعتصابات سراسری، ارکان ديکتاتوری را هدف قرار ميدهد تا 

ديکتاتوری ادامه مقاومت را بيهوده دانسته و هر روز ايستادن در مقابل مردم را 
 .بی حاصل تر بيند

 

 ت موقت تشکيل حکوم
گذار از ديکتاتوری به دموکراسی يک مرحله انفصال بين دو نظام را اجباری 

پس از موفقيت جنبش مردم برای دموکراسی و پايان ديکتاتوری، اتحاد . ميسازد
حکومت مزبور وظيفه دارد در . وظيفه دارد حکومتی موقت به مردم معرفی نمايد
ظيم قانون اساسی که در آن آزادی مدت معين انتخابات مجلس موسسان را برای تن
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ها، دموکراسی وحاکميت ملی همراه با جدائی دين از حکومت منظور و تضمين 
تا انتخاب مسئولين نظام دموکراتيک آينده، حکومت موقت . می شوند، برگذار کند

عهده دار اداره کشور، تقليل تنش ها، حفظ همبستگی ملی و تماميت ارضی و پس 
ساسی و انتخاب حکومت جديد،  واگذاری قدرت به حکومت از تصويب قانون ا
 . منتخب مردم است

تشکيل مجلس موسسان، تنظيم قانون اساسی جديد و انتقال 
 قدرت به حکومت منتخب مردم

با تشکيل مجلس موسسان، که تهيه و تصويب قانون اساسی دموکراتيک را به 
 حکومت بر اساس قانون عهده دارد و توافق اکثريت قاطع مردم با آن، انتخاب

با انتقال قدرت به اين حکومت، دموکراسی مستقر . اساسی جديد صورت ميگيرد
در اين مرحله و . شده  اما مبارزه برای حفظ و استمرار آن همچنان ادامه می يابد

مراحل بعد نيز جامعه به اشتراک فکری و سياسی کليه نيروهای دموکرات و 
 . از خواهد داشتپشتيبانی هموطنان همچنان ني
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 مقاومت منفی و مبارزه سياسي
 مارتين لوتر کينگ" راهی به صلح نيست مگر از راه صلح"

پيروزی انقالب روسيه، انقالب چين و مبارزات مسلحانه در کوبا و الجزيره اين 
تصور را در بعضی اذهان بوجود آورد که قهر وسيله مناسبی برای برچيدن 

اما  گذشت زمان و تجربه . اتوری های وابسته استديکتاتوری و بخصوص ديکت
کشورهای مزبور نشان داد که قهر انقالبی مگر در موارد استثنائی، خود به 

 .استقرار ديکتاتوری جديدی می انجامد
از طرف ديگر پيروزی سياهان آمريکا در مبارزه برای احقاق حقوق اجتماعی، 

ژادی، فرو ريختن ديوار برلين و غلبه مردم آفريقای جنوبی بر سياست تبعيض ن
پاگرفتن دموکراسی در شرق اروپا، بر امکان تحصيل آزادی و دموکراسی با 

مقاومت منفی و بری از خشونت، آنطور که مبارزات مردم هند قبال برای کسب 
پيروزی مردم ايران در مبارزات ملی کردن . استقالل نشان داده بود، تاکيد کرد

تر مصدق خود نتيجه يک جنبش سياسی و بدور از صنعت نفت به رهبری دک
خشونت بود، که متاسفانه در اثرهمدست شدن دستگاه سلطنت با بيگانگان و کودتا 

امروز مقاومت منفی به عنوان مناسب . عليه حکومت ملی مصدق متوقف شد
اين شيوه . ترين شيوه برای دست يافتن به آزادی و دموکراسی شناخته شده است

رای ديناميسمی است که اگر با مبارزه سياسی سازمان يافته همراه مقاومت دا
شود، به حربه ای موثر عليه ديکتاتوری تبديل و در خدمت استقرار آزادی ها و 

 .  دموکراسی پايدار در خواهد آمد
پيروزی های مردم هند، آفريقای جنوبی و همچنين شرق اروپا نشان می دهد که 

 سياسی -اتيک، پشتيبانی مردم و توان تشکيالتی شرط موفقيت يک جنبش دموکر
استفاده از خشونت در مبارزه دموکراتيک نه تنها . جنبش و رهبران آن است

امکانات پشتيبانی مردم را محدود ميسازد، بلکه چنانچه اشاره شد، چه بسا خود 
 . زمينه پا گرفتن ديکتاتوری جديدی بشود

شت، دامن زدن به جو انتقام جوئی و هدف روحانی نمايان از ايجاد رعب و وح
، محکم کردن پايه های ۵٧کشتار مسئولين رژيم گذشته و مخالفين پس از بهمن 

و آفريقای جنوبی نشان دادند که الزمه مردم آلمان شرقی . ديکتاتوری خود بود
پايان دادن به ديکتاتوری و استقرار دموکراسی دامن زدن به جو انتقام موفقيت در 
بدون انتقام جوئی با برخوردهای افشا گرايانه، هم مسئولين ت و ميشود جوئی نيس

رژيم های گذشته را به نحوی موثر با کمترين ضرر برای جامعه، مجازات و بی 
مبارزه برای . اثر نمود و هم حکومت دموکراسی و قانون را تحکيم بخشيد

تری نشان درعين پافشاری بر اصول، هر قدر ظرافت ودقت عمل بيشدموکراسی 
 . دهد، احتمال موفقيت آن بيشتر است
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 از مقاومت منفی چه می فهميم؟
از يکطرف : مقاومت منفی دو خواست مهم ما در مبارزه را در بر ميگيرد

ميخواهيم مقاومت کنيم و از طرف ديگر هدف ما بر انگيختن خشونت طرف 
 اين فصل مورد اين نکته و ديناميسم اين شيوه مبارزه را در آخر. مقابل نيست

 . بررسی بيشتر قرار ميدهيم
استاد آلمانی علوم اجتماعی، ) Martin Heidenreich(مارتين هايدن رايش 

مقاومت منفی يک اعتقاد درونی، ) : "٢٠(مقاومت منفی را اينطور تعريف می کند
يک روش مبارزه و شکل عمل برای حل منازعات و ايجاد تغييرات اجتماعی 

 ". بکار بردن قهر عليه افراد آگاهانه صرفنظر می کندمثبت است که از 
مقاومت منفی، مبارزه بدون خشونت يک اکثريت بزرگ عليه اقليت کوچک 

مقاومت منفی که به آن گاهی . ديکتاتور برای تحصيل حقوق و آزادی ها است
يا نافرمانی مدنی هم اطالق ميشود در ) passiv(اصطالح مقاومت انفعالی 

مقاومت جنبه سياسی، مبارزاتی را می .  مقوله ای شناخته شده استادبيات جهان
 .  رساند و منفی در اينجا به معنی عاری بودن از خشونت است

تا زمانی . مقاومت منفی، نفی مقاومت، بی تفاوتی به شرائط  و يا بی عملی نيست
نی که که ما برای رفع نا بسامانی ها اقدامی نکنيم چيزی بهتر نميشود و تا زما

اکثريت بزرگی از ما برای بهتر شدن وضع اقدام نکند، تغييرات اساسی غير 
 . محتمل است

مقاومت منفی بر اساس واقع بينی و در نظر گرفتن اين اصل است که تنها وقتی 
مردم به نيروئی جدی و  متحد تبديل شوند و اپوزيسيون دموکرات هم توان الزم 

 هم توان مديريت سياسی برای استقرار برای پايان دادن به ديکتاتوری و
دموکراسی و بهبود وضع مردم را بدست آورده باشد، تغييرات جدی به نفع مردم 

بدون چنين آمادگی هائی هر تغيير و تحولی احتماال به نفع . صورت می گيرد
. مردم نخواهد بود و دست زدن به خشونت نيز در اين واقعيت تغييری نمی دهد

وسيعی از مردم را از مبارزه دور کرده، زمينه را برای برعکس بخش های 
 .اعمال خشونت بيشتر رژيم آماده می سازد

. مقاومت منفی شيوه مبارزه سياسی متناسب با خواستی چون دموکراسی است
عموميت ميدهند و مثال احتياج به ارتش برای بعضی اين شيوه را به همه امور 

به نظر آنها بايد دشمن مهاجم را متقاعد . ددفاع از مرزهای کشور را نفی ميکنن
چنين درکی از مقاومت . نمود تا از حمله صرفنظر نموده، از کشور خارج شود

 . منفی واقع بينانه نيست و باواقعيات جهان امروز همخوانی ندارد
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 چرا مقاومت منفي؟ 
. جنگ مشخص ترين شکل مبارزه خشونت آميز است: "هايدن رايش می نويسد

 غيرنظامی و ۵ نفر که در جنگ کشته ميشدند ١٠٠گ جهانی اول از هر در جن
در جنگ های دهه های اخير از هر صد نفر قربانی جنگ، .  نفر نظامی بودند٩۵
در شرائط کنونی در .  نفر نظامی بوده اند۵ نفر افراد غير نظامی و فقط ٩۵

 يک جنگ جهان تعداد بمب ها و وسائل جنگی آنچنان افزايش يافته است که
هند نشان داد که آزادی . بزرگ ميتواند به معنای از بين رفتن کل بشريت باشد

مبارزه آزادی خواهانه هند برای . يک ملت از استعمار بدون خشونت ممکن است
حال آنکه برای .  نفر تمام شد۵٠٠٠ مليونی هند آن زمان به قيمت جان ٣۵٠ملت 

انسه دويست هزار نفر کشته شدند، که  مليونی الجزاير از يوغ فر١٢آزادی ملت 
 برابر تلفات نهضت آزاديبخش هندوستان ٧۵٠با در نظر گرفتن نسبت جمعيت 

هم جنگ و هم تروريست ها، اعم از دولتی و غيردولتی همواره خشونت . است
خشونت بنا برطبيعتش، ميخواهد خود را ابدی . عريان را به نمايش ميگذارند

. کامل جوامع به سوی انسانيت و عدالت جلوگيری کندسازد و بدين ترتيب از ت
مقاومت مسلحانه در مقابل استثمار، سرکوب، ديکتاتوری و بی عدالتی غالبا به 

شکست های خونين می انجامد، يا ميتواند با پشتيبانی خارجی موفق شود و در اين 
 صورت به وابستگی و يا حکومت های تماميت خواه جديدی منجر ميشود که بر

 ".  اساس زور و سو استفاده از قدرت، اداره ميشوند
رسيدن به دموکراسی و حاکميت مردم از طريق به کار گرفتن و دامن زدن به 

خشونت اقبال چندانی ندارد و خوشبختانه امروز اغلب گروه های سياسی 
اگر . اپوزيسيون دموکرات استفاده از خشونت در مبارزه سياسی را رد می کنند

يم ديکتاتوری در استفاده از زور است، قدرت اپوزيسيون دموکرات بايد قدرت رژ
 .در نيروی استدالل و توان سياسی در بسيج اکثزيت مردم باشد

در مبارزه مسلحانه، انقالبی جنگجو تا آخر، حتی وقتی : " هايدن رايش می نويسد
ن در مبارزه سياسی و بدون خشونت، مبارزي. شکست او محتوم است، ميجنگد

جرات و توان آن را دارند که يک اقدام را وقتی راه ها به بيراهه ختم می شوند، 
انقالبی جنگجو نفرت از مخالفين خود و بی اعتباری آنان را . فورا متوقف سازند

بر . مخالف، دشمن است و بايد زخم خورده و سرانجام نابود شود. ترويج ميکند
از اقداماتش جدا کرده، آزادی و عکس طرفدار شيوه مقاومت منفی انسان را 

احترام مخالف را رعايت می کند و مقاومت در برابر او را بدون دشمنی عملی 
. طرفداران عدم خشونت به مخالفين خود به عنوان دشمن نگاه نمی کنند. ميسازد

بدينوسيله راه . سعی ميکنند آنان را متقاعد سازند و در ايشان تفاهم ايجاد کنند
 مخالف را باز ميگذارند و نفرت از خود را در مخالف بر نمی بازگشت برای

 ". انگيزند
مقاومت منفی بهترين وسيله برای نشان دادن نيروی مردم هم به خود آنان و هم به 

در واقع جنبه مهم آن، اصلی بودن نقش مردم در آن . دشمنان حاکميت ملی است
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ای دموکراسی و استقرار است و درست به اين علت مقاومت منفی با مبارزه بر
 . حاکميت ملی بهترين همخوانی را دارد

 مبارزات چريکی در ايران 
در دوران ديکتاتوری شاه هنگامی که همه سازمانهای سياسی ممنوع شده بودند، 

کوچکترين فعاليت سياسی در داخل کشور با مجازات های سنگين روبرو ميشد و 
زمان چريکی پابه عرصه وجود صدای اپوزيسيون به جائی نميرسيد دو سا

افرادی که ". طلسم قدر قدرتی رژيم را بشکنند"گذاشتند که هر کدام می خواستند 
از حوادث آن دوران اطالع دارند می دانند که در پايان فقط تعداد کمی از آنان 

 . باقی مانده بودند و در واقع شکست خوردند
ن داخلی و سلطه گران خارجی تشديد جو خشونت در کشور تنها به نفع زور گويا
زور گويان داخلی همواره . است و مردم در محيط خشونت بازنده واقعی اند

قدرت آنها مسلما . کوشش دارند ما را به ميدانهائی بکشانند که در آن ها قويترند
سلطه گران . در استدالل و برخورد سياسی نيست بلکه در قدرت نظامی شان است

شونت سود ميبرند چون هرچه خشونت بيشتر شود، خارجی نيز از تشديد خ
پشتيبانی شان از ديکتاتوری يا تهاجمشان به استقالل و تماميت ارضی ما راحت 

 .تر توجيه می شود
امروزه خوشبختانه با رشد وسائل ارتباطی مانند تلفن، فاکس، راديو، ماهواره، 

ادی خواهان و انترنت و جزاينها کوشش های رژيم برای خاموش کردن صدای آز
وسيله مبارزه اکثر چريک های امروزی . قطع ارتباط آنان با مردم بی ثمراست

آنها نيز ميتوانند مانند سايرين نظرات و . که حرفی برای گفتن دارند انترنت است
تحليل های خود را بدون اينکه خود را به کشتن دهند به اطالع جمع وسيعی از 

 . مردم برسانند

 نفی اشکال مقاومت م
مقاومت منفی، مقاومت بدور از خشونت از ابتدائی ترين آن مانند خنده، شادی و 
دست زدن تا عاليترين سطح آن مانند تظاهرات سياسی و يا اعتصابات آرام در 

اگرچه ديکتاتوری جمهوری اسالمی در اساس تغييری نيافته . سراسر کشور است
ان آغازين آن نشان ميدهد که اين است، اما مقايسه جمهوری اسالمی امروز با دور

رژيم در اثر فشار مردم، مبارزه و مقاومت آنان، در مواردی مجبور به عقب 
 .نشينی های پرمعنی شده است

در نظامی که خنده و شادی، دست زدن و ساير حرکات انسانی نيز، خود نوعی 
 نمونه های مقاومت. مقاومت است، يافتن راه های مقاومت کار سختی نيست

منفی، جشن و شادی به دنبال پيروزی تيم های ملی، صحبت علنی از نابسامانی 
ها، مقاومت زنان در مقابل حجاب اجباری، استفاده از ماهواره، پشتيبانی از 
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خانواده زندانيان سياسی، عدم همکاری با اقدامات نا عادالنه دستگاه، عدم شرکت 
اتوری هستند، شرکت در در حرکت هائی که برای نمايش قدرت حکومت ديکت

تظاهرات، نوشتن نامه های اعتراضی جمعی، شکايت از قلدر منشان و 
زورگويان، اعتصاب نشسته، اعتصاب غذا، انواع تحريم، زيرپا گذاشتن قوانين 
غيرعادالنه بطور دسته جمعی و هماهنگ، تظاهرات با شعار، پخش اعالميه، 

حساس توليدی مثل شرکت نفت، اشغال بدون خشونت اماکن، اعتصاب در مراکز 
 . اعتصابات سراسری و غيره هستند

نگاهی کوتاه به ليست باال روشن ميکند که چگونه مردم خود تا کنون نيز گاه 
بطور خود جوش وبدون سازمان دهی به اعمال اعتراضی عليه رژيم دست زده 

م، چون مردم الزم نباشد در پی يافتن نمونه های جديد مقاومت منفی باشيشايد . اند
روش های موجود آشنا و در عمل . خود روش های زيادی را ابداع کرده اند

تقويت و پشتيبانی از اين روش ها عموما موثر تر از استفاده از . آزمايش شده اند
 . روش های جديد است

 

 نقش فرد در مقاومت منفی 
 بحر کرمم منت جود که برم؟
 محوعدمم نام وجود که برم؟

 بايد کرد" حق"د پيش سجو: گويند
 شدم، سجود که برم؟ " حق"چون من همه 

 )١٨(منسوب به حالج 
در مبارزه قهر آميز فقط افرادی که از نظر بدنی سالم و دارای سنی فراخور اين 

کار هستند، شرکت ميکنند ولی در مقاومت منفی جا برای همه نوع افراد باز 
سياهپوستان آمريکا برای احقاق به گفته مارتين لوتر کينگ در مبارزات . است

حقوق اجتماعی، کودکان، معلولين و حتی خواننده نا بينائی که معموال هيچ ارتشی 
امروز ). ٢٠(او را نمی پذيرفت ولی نقش مهمی ايفا می نمود، شرکت داشتند

بسياری از مردم کشور ما بطور روزانه در نوعی مقاومت منفی شرکت دارند که 
 . کوچه و خيابان مشهود استاگر دقيق شويم در 

با اين شيوه همه ما ميتوانيم با اقدامات کوچک و بزرگ خود در تعيين سرنوشت 
اگر به اينکه دستی از غيب برون ميآيد اعتقادی نداريم . خود نقش داشته باشيم

. الزم است هر کدام به سهم و با امکانات خود در مقاومت منفی شرکت جوئيم
قاومت چه در ساده ترين و چه درعاليترين سطح آن کمکی وقتی توجه کنيم که م

به مبارزه عمومی است آنوقت به اهميت نقش خود و اينکه چرا ديکتاتوری ها 
اصرار دارند که قدرقدرتی خود و بی قدرتی ما را اثبات و ما را از داشتن تاثير 
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اگر . مردمهر اقدام ما قطره ای است از دريای مقاومت . نا اميد کنند پی ميبريم
 . قطره ها نباشند دريا هم نخواهد بود

 

 مقاومت منفی در جمهوری اسالمی 
مقاومت منفی از آغاز حاکميت اين نظام تا کنون وجود داشته و اشکال کامال 

 .متفاوتی پيدا کرده است
پس از بيرون راندن نيروهای عراق از کشور بعضی مسئولين جمهوری اسالمی 

 سازمان ملل جنگ با عراق را ادامه دادند و به اين ۵٩٨در عوض قبول قطعنامه 
در پايان . ترتيب هزاران هموطن ما و سربازان عراقی را به کام مرگ فرستادند

چنين شد که از ادامه جنگ سودی نبرديم، عده زيادی را از دست داديم و ثروت 
ته در های هنگفت بيشتری به جيب سوداگران بين المللی اسلحه ريخته شد که الب

به اين جهت در بيست هفتم . شرائط ديکتاتوری حاکم کسی هم پاسخگوی آن نيست
 شاپور بختيار به پيشنهاد اعضا نهضت مقاومت ملی مردم را به ١٣۶۴ارديبهشت 

مقاومت منفی و تظاهرات آرام عليه ادامه جنگ  و اعتراض به جمهوری اسالمی 
صد هزار نفری مردم در روزنامه های اروپا از شرکت چند .  دعوت نمود

ترافيک شديد و بيسابقه ای دربخش هايی از تهران بوجود . تظاهرات خبر دادند
آمده بود و مردم از موفقيت خود و اينکه برای اولين بار پس از آغاز ديکتاتوری 
خمينی توانسته بودند بدون دادن تلفات مهمی اعتراض کنند بسيار خوشحال بودند 

 .  ی ميفرستادندو با لبخند پيام شاد
 نيز مردم در چهارچوب محدود انتخابات جمهوری اسالمی ١٣٧۶دوم خرداد 

آنها به کانديدای مقابل فرد  مورد نظر . نوعی مقاومت منفی را به نمايش گذاردند
عالوه بر انتخاب رياست . ولی فقيه که صحبت از آزادی ميکرد رای دادند

در انتخابات .  نظر پيدا کرده بودندجمهوری اين مردم راه جديدی برای اعالم
مجلس ششم به کانديداهای خوشنام اصالح طلبان و در انتخابات مجدد رياست 

 .جمهوری مجددا به خاتمی رای دادند

 مقاومت زنان در مقابل حجاب اجباری
. نمونه ای ديگر از مقاومت منفی مبارزه زنان ايران عليه حجاب اجباری است

علی رغم مجازات های ضد . ظهر جمهوری اسالمی استتجاوز به حقوق زنان م
انسانی و ارتجاعی مانند اعدام، سنگسار، شالق، تحقير و شکنجه های روانی، 
زنان ايران از مقاومت دست نکشيده اند و با اقدامات خود به مرور ديکتاتوری 

ن مقاومت بانوا. آخوندی را در زمينه هائی به نحوی کامال مشهود عقب رانده اند
باعث شده که رژيم باالجبار فشار برای رعايت اجباری حجاب را نسبت به گذشته 

مقاومت زنان هرچند برخاسته از شخصيت فردی آنان انجام می . کمتر کرده است
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بانوان با مقاومت خود فشار . گرفت ولی هم اکنون نتايج آن در جامعه مشهود است
دی برقرار شد اگرچه هنوز هم از را به رژيم افزايش دادند و امروز تعادل جدي

آزادی واقعی فاصله زيادی دارد، اما اين مقاومت نشان داده است که چگونه 
پوششی که در گذشته با مجازات های سنگين شالق و غيره روبرو می شد، 

 .امروز عادی شده است
  

 استفاده از ماهواره 
 جمهوری اسالمی تکنولوژی پيشرفته ماهواره از ابتدای پيدايش خاری در چشم

اين رژيم مانند ديکتاتوری های ديگر ميخواهد مردم فقط اخبار و . بوده است
چون فرستنده های جمهوری اسالمی . اطالعات سانسور شده آن را دريافت کنند

برنامه های خوب، زنده، سرگرم کننده و آموزنده ای ندارند مردم برنامه های 
که غالبا مبلغ گروه سياسی خاصی تلويزيون های فارسی زبان خارج کشور 

جمهوری . هستند، و روشنفکران در آنها نقش متناسبی ندارند، را تماشا می کنند
اسالمی خود برنامه برای ماهواره ها پخش می کند ولی استفاده از ماهواره برای 

فرستنده های جمهوری اسالمی با برنامه های سرد، دلمرده و . مردم قدغن است
 مقابل ده ها فرستنده ديگر ماهواره قرار می گيرند که اگرچه اکثرا بيروح خود در

. متاسفانه محتوای مطلوبی را عرضه نمی کنند ولی برنامه هائی زنده و شاد دارند
اين عدم تناسب در تعداد فرستنده ها بايد قاعدتا به هر يک از طرفداران 

يختن ماست در ر"ديکتاتوری نشان دهد که کار آنان بقول صادق قطب زاده 
 ". اقيانوس و هم زدن آب به خيال درست کردن دوغ است

حواس انسان عادت به دريافت تاثيرات خارجی، مانند رنگ، صوت، آهنگ، 
وقتی انسان چنين تاثيراتی را از جهان . زيبائی و ديگر محرکات خارجی دارد

ی و خارج دريافت نکند ممکن است کم کم از نظر روانی دچار اختالالت عصب
بنابراين خواست دريافت تاثيرات . شده، به بيماری افسردگی مبتال شودروحی 

دنيای خارج از انسان يک مقابله مهم انسانی است، نه فقط برای لذت بردن از 
اين نادانی مسئوالن . برنامه ها بلکه حتی ابتدائی تر از آن برای حفظ سالمت است

حياتی ترين غريزه طبيعی آنها از رژيم است که می خواهند مردم را بر خالف 
 . ديدن ماهواره ها منع کنند

رژيم مدت ها کوشش نمود گيرنده ماهواره ها را جمع آوری کند و به اين وسيله 
ريختن به خانه های مردم، جريمه های . مانع ديدن اخبار و برنامه های آنها شود

 نتوانست، اراده سنگين، تشويق مردم به افشاء همسايگان خود و غيره هيچکدام
 . آنها به نصب ماهواره و ديدن برنامه ها ادامه ميدهند. مردم را بشکند

هر چند شرائط کنونی برابر آزادی مردم نيست، زيرا در جمهوری اسالمی مردم 
حقوقی ندارند و عمال رژيم ميتوانند هر لحظه به خانه ها بريزند، اما مقاومت 

 . مردم تعادل جديدی برقرار کرده است
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 لباس آقايان
مدت . نمونه ديگر مقاومت منفی مردم در طرز لباس پوشيدن و ظاهر آقايان است

کوتاهی بعد از آغاز حکومت روحانيون تماميت خواه، داشتن ريش و پيراهن 
بدون کراوات به معنای تعلق به جمهوری اسالمی شده بود و در مراسم و جلسات 

در اثر .  اجازه شرکت داده نمی شدسخنرانی به افرادی که کراوات داشتند
استمرار و مقاومت  امروزه تراشيدن ريش و استفاده از کراوات به يک امر 

 اقليت درعادی تبديل شده است و نمايندگان رژيم در مواردی حتی از اين حيث 
بخصوص در سفرهای خارجی وقتی که نمايندگان جمهوری . قرار می گيرند

رت ميکنند، ظاهر آنها نا مناسب و نشانه ای از اسالمی همراه متخصصين مساف
 .      وضع رژيم است

 

 جشن و شادی
رژيم همواره سعی ناگوار است و جمهوری اسالمی شادی و خوشی مردم برای 

طبيعی . کرده است که از جشن و شادی، رقص و پايکوبی مردم جلو گيری کند
 .است که مردم نيز مقاومت ميکنند

وسی و جشن های ديگر برای عده ای محل در آمد شده و حمله به جشن های عر
پاسداران محل و يا واسطه های آنها از ترس مردم سو استفاده کرده و با گرفتن 

علی رغم اين مردم آزاری و فشارها، برگذاری . باج از جشن محافظت می کنند
سنن ملی، گرفتن جشن و شرکت مشترک زنان و مردان به يک امر عادی تبديل 

عمال رژيم هنوز هم گاه و بيگاه به خانه های مردم می ريزند ولی اين . ه استشد
جلوی مردم را نمی گيرد و فقط وسيله ای برای باج گرفتن عده ای شرور و آزار 

گرفتن جشن پس از پيروزی های تيم ملی ايران و و برای . مردم شده است
ت منفی مردم در مراسمی چون چهار شنبه سوری نمونه های ديگری از مقاوم

 . مقابل رژيم است
 

 صحبت از نابسامانی ها
در . يکی از ساده ترين روش های مقاومت منفی صحبت از نابسامانی ها است

جمهوری اسالمی مردم از صحبت در مورد نا بسامانی ها در محيط های نا آشنا 
 اند، امروز آنها محيط ترس را شکسته. و يا در مالء عام تا مدت ها می ترسيدند

در همه جا صحبت از نابسامانی ها کرده و به روشنی رژيم را بعنوان مسئول آن 
اگر در ابتدای  جمهوری اسالمی صحبت از نا . به شدت سرزنش می کنند
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بسامانی ها با احتياط کامل صورت می گرفت، امروز علنی و گسترده شده و حتی 
د به امری عادی بدل گرديده ميان هموطنانی که از هم هيچگونه شناخت قبلی ندارن

شايد بعضی تصور کنند که اين شيوه مقاومت نقشی ندارد، حال آنکه مردم . است
نه تنها توسط آن مشکالت روزمره و تحليل های خود را با هم در ميان ميگذارند 

بلکه از اين طريق آمادگی خود را برای هم فکری و اقدام مشترک به هم نشان می 
 .دهند

 

 ای امکان فعاليت علنی در داخل کشورمقاومت بر
هم ديکتاتوری گذشته و هم ديکتاتوری کنونی همواره با تمام امکانات از فعاليت 

فعاليت . سياسی متشکل و علنی مخالفين آزادی خواه جلوگيری کرده و می کنند
گروه های سياسی مانند جبهه ملی و ساير گروه های دموکرات از همان سال های 

ميدانست که تشکل اسالمی غير قانونی اعالم شد، زيرا رژيم وری آغازين جمه
 . سياسی اپوزيسيون دمکرات يک وسيله مهم مقاومت در مقابل ديکتاتوری است
علی رغم سرکوب رژيم، مقاومت و مبارزه داخل کشور برای دموکراسی هم 

اکنون نيز به اشکال گوناگون در جريان است و نيروهای دموکرات به درستی 
اجازه نداده اند که رژيم آنان را از صحنه مبارزات علنی دور کرده به سوی 

آنها واقفند که مقاومت مخفی هر چقدر هم که باشدت و . مبارزه مخفی سوق دهد
وسعت دنبال شود قدرت عمل و گسترش مقاومت علنی را نخواهد داشت و 

گسترده با مردم انصراف از مبارزات علنی به معنی از دست دادن امکان ارتباط 
 . است

رژيم تمام کوشش خود را به کار گرفت تا با ايجاد ترس و ارعاب، روشنفکران، 
فعالين روزنامه نگاران و نويسندگان را از ميدان به دور کند اما در اين کار موفق 

نبوده است و هر روز روزنامه جديدی پيدا می شود و آگاهان سياسی طی 
 و رسانه های خارج،  در مورد اتفاقات و مسائل مهم مصاحبه با اين روزنامه ها 

کشور نظر ميدهند و بدين ترتيب برنامه های دستگاه سرکوب را با شکست  
علی رغم همه تمهيدات و قتل آزادی خواهانی مانند پروانه و . روبرو می سازند

داريوش فروهر، محمد مختاری و جعفر پوينده، همچنين زندان و دستگيری 
و ممنوع ساختن روزنامه ها، تاسيس روزنامه های جديد و مصاحبه با مبارزان 

 .  رسانه های خارج کشور همچنان ادامه دارد
در اينجا . مورد ديگر شرکت در جلسات سخنرانی در تهران و شهرستان ها است

نيز دستگاه واليت فقيه کوشش ميکند با اعزام عوامل ضربتی خود، خاموش کردن 
تم شرکت کنندگان، محروم کردن دانشجويان از ادامه بلند گو، ضرب و ش

تحصيل، دستگيری و محکوميت فعالين به زندان های طوالنی و تهديد اعدام، و 
غيره از تشکيل کنگره های دانشجوئی، جلسات سخنرانی و گردهم آئی جلوگيری 



 ۵٧ 

تشکيل سمينار طرفداران . در اين موارد نيز رژيم هميشه موفق نبوده است. کند
 .موکراسی تحت عنوان گذار به دموکراسی نمونه ای از اين عدم موفقيت استد
 

 نمونه های مقاومت منفی در کشورهای ديگر 
مسائل هر کشور با ساير کشورها متفاوت است و مقاومت منفی در هر کشور 

با وجود اين مروری بر نمونه های مقاومت منفی در . ويژگی های خود را دارد
در زير . يا ميتواند آموزنده باشد و ايده های جديدی به ما بدهدکشورهای ديگر دن

به بررسی کوتاهی از مبارزات مردم هند برای کسب استقالل، سياهپوستان 
آمريکا برای رفع تبعيض نژادی و مردم آلمان شرقی برای اتحاد با آلمان غربی و 

فرد ی توام بعضی از اين جنبش ها با رهبری . رسيدن به دموکراسی ميپردازيم
بوده اند اما انقالب مشروطيت خود ايران که با رهبری جمعی پيروز شد، نشان 

 .ميدهد که رهبری فردی شرط پيروزی مبارزات آزادی خواهانه نيست

 هندوستان، مهاتما گاندی
در اواخر قرن نوزدهم يک اقليت هندی در آفريقای جنوبی اقامت داشت که تجار 

آنها از جمله در زمين های . را در برميگرفتکوچک و کارگران روز مزد 
نيشکر کار می کردند و تحت ستم شديد و قربانی تبعيضات نژادی بودند، ماليات 
بسيار سنگينی ميدادند، حق انتخاب نداشتند، فقط ميتوانستند در محل های خاص 
زندگی کنند، شب ها حق بيرون رفتن از محل سکونت خود را نداشتند، ازدواج 

غير رسمی بود و حتی در قطار مسافربری نيز از حقوق مساوی با ديگران آنها 
 . برخوردار نبودند

 اقداماتی را رهبری کرد که از تبليغ قانونی تا ١٨٩۴در چنين شرايطی گاندی از 
او طرز . زير پا گذاشتن جمعی و آشکار و دور از خشونت قوانين را شامل ميشد

نيرو گرفتن از حقيقت و "ه ترجمه ناکامل آن را تکامل داد ک" ساتياگراها"فکر 
هندی ها . اين طرز فکر اساس جنبش کسب حقوق اجتماعی شد. است" عشق

برای اعتراض به قوانين تحقير آميز ثبت احوال، با آرامش مراکز ثبت را اشغال 
عده زيادی از آنها بدون . هزاران هندی اوراق ثبت خود را سوزاندند. کردند

ن ها خريد و فروش کردند تا دستگير و به زندان منتقل شوند و مجوز در خيابا
متعاقبا بانوان هندی . گاندی هم دستگير شد. زندان ها با دستگيری آنها پر شود

وارد مرکز زغال ترانسوال شده و کارگران معدن را به اعتصاب فرا خواندند و 
 . ل شدپليس به استفاده از شالق و اسلحه عليه اعتصاب کنندگان متوس

اما زمانی که کارگران سفيد پوست راه آهن دست به اعتصاب زدند، گاندی 
تظاهرات اعتراضی را که از قبل تدارک شده بود به تعويق انداخت زيرا 

با اين اقدام . نميخواست از ضعف حريف برای پيشبرد اهداف خود استفاده کند
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شد که دولت وقت به گاندی افکار عمومی را به سوی خود جلب کرد و اين باعث 
شدت تحت فشار قرار گيرد، ماليات سرانه را بردارد و ازدواج خانواده های 

 .هندی را دوباره به رسميت شناسد
 گاندی که به هندوستان بازگشته بود به مبارزه آزاديخواهانه خود ١٩١۴از سال 

اجی او تحريم توليدات نس. عليه استعمار انگلستان اين بار در هند ادامه داد
ی و کارهای در دهات هند استفاده مجدد از چرخ نخ ريس. انگلستان را شروع کرد

هندی ها توانستند با توليد دستی حوله، انحصار نساجی انگليس . به راه افتاددستی 
 . اين جنبش جمعی، با تعمير دهات خراب شده توام بود. را بشکنند
 که در دادگاه های مخفی  دولت قانون روالت بيل را تصويب کرد١٩١٨در سال 

بدون امکان تجديد نظر مجازات های سنگينی عليه مظنونين به آزادی خواهی را 
در سطح ملی فرا خواند که " ساتياگراها"گاندی مردم را به يک . معين می کرد

نوعی اعتصاب عمومی با تعطيل مغازه ها، برگذاری ميتينگ ها، پخش اعالميه 
پاسخ دولت استعماری .  قانون را در بر می گرفتهای ممنوع و زير پا گذاشتن

گاندی کوشش داشت هر برنامه اعتراضی را دقيقا مشخص . اعمال خشونت بود
. کند و آن را حتی االمکان توسط افراد مطمئن و تعليم ديده و مناسب عملی گرداند
ساتياگراهی ها در ضمن نقش معلم،  مبلغ صلح و مشاوران کشاورزی را برای 

عده زيادی از مردم هند دست به اقداماتی می زدند که پليس آنها . ان داشتنددهقان
گاندی بارها دستگير شد و پس از دستگيری دست به اعتصاب غذا . را دستگيرکند

اين اقدام وی هر بار حاکمين را به علت محبوبيت او در ميان مردم، دچار . زد
دون خشونت عدم پرداخت نمونه های ديگر اعتصابات ب. ترديد و مشکل ميکرد

ماليات بود که گاندی در زمان برگذاری آنها انعطاف پذيری زيادی نشان داد و در 
مواردی حتی با انگليسی ها همکاری کرد، تا روشن سازد که هدف او دشمنی به 

مقاومت مردم هند به رهبری گاندی . هر قيمت و استفاده از هر وسيله ای نيست
 .  استقالل هند را اعالم کرد١٩٣٠در سال اوج گرفت و او 

برای نشان دادن مخالفت با ماليات نمک که ظالمانه و از جانب استعمارگران 
 ٢۴١ نفر داوطلب به راه افتادند تا در ساحلی که در فاصله ٧٩وضع شده  بود 

در طول . مايلی آنها قرار داشت، با برداشتن نمک به ماليات نمک اعتراض کنند
. مردم هند در همه جا سعی در توليد نمک کردند. به آنها پيوستندراه هزاران نفر 

سربازان از تير اندازی . قانون گذاران و ادارات توان اقدام را از دست داده بودند
 هزار نفر دستگير شدند ولی حتی معدن ۶٠به تظاهر کنندگان امتناع ميکردند، 
 . نمک دولت به اشغال مردم در آمد

فداران آئين بودا و مسلمانان و برای پايان دادن به آئين برای آشتی ميان طر
ها، گاندی بارها اعتصاب " نجس"اجتماعی تبعيض کاستی و رفتار تحقير آميز با 

او با اعمال احترام آميز و بدون خشونت .  مايل پياده روی کرد١٢٠٠غذا نمود و 
د در مقابل هند خود انگليسی ها را قانع کرد که از خواسته های امپرياليستی خو

بطور عمده در اثر نفوذ گاندی بود که انگليسی ها از اين مستعمره . صرفنظر کنند
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پس از جنگ دوم جهانی دولت انگليس پس از مذاکراتی، . خود خسته شدند
گاندی به دنبال قدرت نبود و هيچگاه رياست حزب کنگره . استقالل هند را پذيرفت

 .  ن مردم و اين حزب بودرا نپذيرفت و تا آخر عمر رابط بي
       

 آمريکا، مارتين لوتر کينگ
 سال از پايان دادن به برده داری در آمريکای شمالی توسط آبراهام ١٠٠حدود 

اما هنوز تبعيض نژادی  در محل کار، مدارس، وسائل نقليه . لينکلن گذشته بود
 و جو عمومی، بناهای دولتی، فروشگاه ها و رستوران ها ی آمريکا محسوس

 در مونتگمری ايالت آالباما يک ١٩۵۵در سال . دشمنی سياه و سفيد حاکم بود
اقدام نژاد پرستانه در يک اتوبوس به تحريم اتوبوس از طرف شهروندان 

سياهپوست منجر شد و مسئوليت رهبری اعتصاب توسط سياه پوستان محل به 
 در کليسا گفت وی در تجمعی. کشيش باپتيست مارتين لوتر کينگ محول گرديد

سياهپوستان ". ما از اينکه تحقير و اينطرف و آنطرف رانده شويم خسته شده ايم"
 روز تحريم را ادامه دادند تا شرکت اتوبوس رانی به ورشکستگی ٣٨١شهر 

نزديک شد و دادگاه عالی اياالت متحده تبعيض نژادی در وسائل نقليه عمومی را 
بال اين حادثه، تظاهرات، ميتينگ های بدون بدن. خالف قانون اساسی اعالم داشت

با در پيش گرفتن . خشونت و شکايت های قانونی در سراسر آمريکا به راه افتاد
در ) read in(در رستوران ها، کتاب خوانی  )sit in(اعتصاب های نشسته 

) swim in(در کليسا ها، شنا کردن ) kneel in(کتاب فروشی ها، زانو زدن 
در مغازه ها، سياه پوستان نيز آرام آرام به اين ) shop in(خريد در استخرها و 

 . اماکن که در آغاز فقط مخصوص سفيدپوستان بود راه يافتند
سياهپوستان همراه با سفيد پوستان عالقمند، مشترکا در تظاهرات گوناگون عليه 

کينگ دائما از همه می خواست که . بی عدالتی و سرکوب اعتراض می کردند
پليس ها در زير نگاه دوربين . ه پليس و ترور نژادی با خشونت برخورد نکنندعلي

خبرنگاران با ماشين آب پاش و سگ  به سياهپوستانی که در حال آواز خواندن 
بودند حمله می کردند ولی اين حمالت خود باعث کسب محبوبيت سياهپوستان 

 . ميان سفيد پوستان و افکار عمومی جهان ميشد
.  درصد سياهپوستان حق رای داشتند١٠ت جنوبی آمريکا فقط در اياال

سياهپوستان با برنامه های تبليغی و اقدامات بدون خشونت توانستند تعداد 
سياهپوستان صاحب حق رای را در انتخابات چند برابر کنند و بدين وسيله عده 

م بی عدم همکاری با سيست. "ای از ميان ايشان به مقامات دولتی انتخاب شدند
و فراخواندن به عدم رعايت قوانين دور از عدالت برای کسب حقوق " عدالتي

 .شهروندی بود
نامه های تهديد : بسياری از سفيد پوست ها تحمل تخفيف تبعيض نژادی را نداشتند

کينگ . آميز، سو قصد با بمب و  تروريسم نژاد پرستانه عکس العمل آنان بود
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فيد خود را بدون توجه به اينکه با ما چه ميکنند، ما بايد برادران س: پاسخ ميداد
 . دوست بداريم

در حين کشمکش ها دستگيری های وسيع و از جمله دستگيری رهبران مبارزه 
 بود که بيش از ١٩۶٣اوج اين جنبش در . برای حقوق شهروندی در جريان بود

 دويست ١٩۶٣در اوت . يک ميليون  تظاهر کننده خيابان های آمريکا را پرکردند
و پنجاه هزار نفر از ايالت های مختلف آمريکا يک راه پيمائی بسوی واشنگتن، 

دولت . که اين شهرهرگز آنچنان تظاهراتی را به خود نديده بود ترتيب دادند
مجبور شد خود را در راس همه نيروهائی قرار دهد که تقاضای بحث در مورد 

 . طرح قانون موثری در کنگره را داشتند
ين لوتر کينگ مبارزه برای تساوی نژاد را بخشی از مبارزه برای صلح می مارت

 وی موفق به ١٩۶۴در . دانست و به فعاليت خود برای صلح جهانی می افزود
دريافت جائزه نوبل صلح گرديد و در سخنرانی خود به مناسبت دريافت اين جائزه 

 :گفت
و افزود !"  فقر به راه اندازيمزمان آن فرا رسيده است که با تمام قوا جنگی عليه"
اين واقعيت که انسان ها غالب اوقات خطر يک جنگ اتمی را از مغز خود دور "

ما بايد مسابقه تسليحاتی را به يک "و " ميکنند، خطر چنين جنگی را کم نمی کند
 ".مسابقه برای صلح تبديل کنيم

 

 آلمان شرقی، تظاهرات دوشنبه ها   
بخش هائی از مردم ). ٢١( شروع شد١٩٨٩ در ژوئن تظاهرات روزهای دوشنبه

آلمان شرقی که به کليسا نزديک بودند تصميم گرفتند از ماه سپتامبر پس از 
الزم به توضيح است که . مالقات و نماز دوشنبه در کليسا به تظاهرات دست زنند

بر خالف جمهوری اسالمی کشيش های کليسا اگر هم می خواستند نميتوانستند از 
 . ين حرکت برای استقرار حکومت کليسا استفاده کنندا

 نفر شرکت ١٢٠٠ تقريبا ١٩٨٩ سپتامبر ۴در اولين تظاهرات بتاريخ دوشنبه 
در . کردند که قبل از همه چيز خواهان آزادی مسافرت به خارج کشور خود بودند

 ٢۵در . دوشنبه های بعد نيروهای انتظامی عليه تظاهر کنندگان وارد عمل شد
 اکتبر، بيست هزار نفر به تظاهرات در ٢ نفر و يک هفته بعد در ۵٠٠٠پتامبر س

شعار . خواست تظاهر کنندگان ديگر آزادی مسافرت به خارج نبود. شهر پرداختند
بود که همراه با خواست اصالحات اساسی درآلمان " ما در اينجا می مانيم"جديد 

ش داشتند به تظاهرات خاتمه اينجا هم نيروهای انتظامی کوش. شرقی طرح ميشد
 .دهند اما نيروی آنها کافی نبود

 اکتبر، کيفيت ٩تظاهرات دوشنبه و عکس العمل قدرت دولتی در دوشنبه بعد، 
، نيروهای امنيت »خلقي«قبل از تظاهرات، واحد های پليس . جديدی يافت
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حکومت و نيروهای ارتش ملی در اليپزيک جمع شدند تا تظاهرات وسيعی راکه 
از جانب ديگر قبل از تظاهرات سه نفر از . انتظارش می رفت سرکوب کنند

اعضا عالی رتبه حزب واحد سوسياليستی آلمان در نوشته مشترکی دعوت به عدم 
 .استفاده از خشونت نمودند

اين دعوت و همچنين خودداری شوروی، تحت رهبری گورباچف، که دخالت 
 تظاهرات وسيع هفتاد هزار نفر از مردم نظامی در اين کشور را رد کرد همراه با

که قدرت حاکم را از حمله به تظاهرات بيمناک می ساخت، کمک کردند که اين 
در اين روز مردم برای اولين بار شعار . تظاهرات بطور صلح آميزبرگذار شود

، شعاری که به زودی به شعار سرنگونی صلح آميز "ملت مائيم" می دادند 
 .تبديل شدحکومت آلمان شرقی 

 صدو بيست هزار نفر از تمام آلمان شرقی در اليپزيک ١٩٨٩ اکتبر ١۶دوشنبه 
دو روز بعد . نيروهای امنيتی بار ديگر جلو نيامدند. در تظاهرات شرکت کردند

. از تمام مسئوليت های دولتی و حزبی خود استعفا کرد) Honecker(هونکر 
اليپزيک عبور کردند و در همان در دو دوشنبه بعدی صدها هزار نفر از مرکز 

 ٩زمان جنبش اعتراضی سراسر آلمان شرقی را فرا گرفت بطوری که روز 
به باز شدن ديوار برلين، مرز بين آلمان غربی و شرقی و باالخره ١٩٨٩نوامبر 

 .   اتحاد بين آنها انجاميد
  

 ديناميسم مقاومت منفی
يکی از اهداف اين نوشته مقاومت منفی دارای ديناميسمی است که توضيح آن 

شناخت و کاربرد هوشمندانه اين ديناميسم، مقاومت منفی را به وسيله ای . است
. موثر در مبارزه عليه سلطه زور، ديکتاتوری و يا نفوذ بيگانه تبديل می کند

همانطور که گفته شد مقاومت منفی، مقاومت است بدون اينکه برانگيختن خشونت 
صورت می گيرد که براساس تجربه " سطحي" در بنابراين. هدف آن باشد

ثابت نيست و بطور پويا " سطح"اما اين . خشونت ديکتاتوری را بر نمی انگيزد
 .برای روشن شدن منظور قدری توضيح داده ميشود. تعيين ميشود) ديناميک(

اگر وضع حجاب زنان را در اوائل جمهوری اسالمی با وضع امروز حجاب که 
رايط عادی فاصله زيادی دارد مقايسه کنيم، می بينيم که نظام البته هنوز با ش

جمهوری اسالمی در اثر مقاومت وسيع زنان عليه حجاب اجباری تا چه حد 
تحمل " سطح"نتيجه ميگيريم که . مجبور به باال بردن درجه تحمل خود شده است

نظام ثابت نيست و بستگی به عوامل مختلف مانند مقاومت مردم، موقعيت 
 .   يکتاتوری و توجه افکار عمومی جهان داردد

ديناميسم مقاومت منفی نتايج مهمی دارد که نشان می دهد چنانچه اين شيوه مبارزه 
هوشيارانه و با سياست های درست توام باشد و از طرف يک اکثريت بزرگ 
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به . عليه يک اقليت زورگو بکار گرفته شود به حربه ای بسيار موثر تبديل ميشود
ن علت است که تظاهرات دوشنبه ها قبل از فروريختن ديوار برلين، مبارزات اي

 و ١٣٧۶سياسی مردم آفريقای جنوبی، مقاومت منفی مردم ايران در دوم خرداد
مثال های ديگر همگی داللت بر اين دارند که اگر ملت متحد باشد و سازمان يافته 

 هر قدر هم زورگو باشد عمل کند بزرگترين قدرت در جامعه است و ديکتاتوری
اگر مردم خواست مشترکی داشته باشند با شرکت آنها . در مقابل آن قدرتی ندارد 

در مقاومت منفی مبارزه و استمرار مقاومت، استقرار آزادی و دموکراسی عملی 
از طرف ديگر زمانی ميتوان از مردم انتظار داشت که سازمان يافته در . ميشود

کنند، که آينده روشن و نويد بخشی را در انتظار خود مقاومت سرتاسری شرکت 
مقاومت مردم بدون داشتن آلترناتيو سياسی با آن تعريفی که در باال آمد . ببينند

زمانی که شرائط برای رسيدن به دموکراسی پايدار آماده . موفق نخواهد بود
برای باشند، تقويت و تشديد مقاومت بدون خشونت مردم يکی از ارکان مبارزه 

 .برکناری رژيم ديکتاتوری و استقرار دموکراسی است
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 دموکرات ها و قدرت های جهانی 
در اينجا بررسی کوتاهی از نقش قدرت های جهانی در رابطه با پروسه پايان 

دادن به ديکتاتوری و استقرار آزادی و دموکراسی، حفظ استقالل و تماميت 
 دموکرات گاهی برخوردهائی هموطنان ما و حتی اپوزيسيون. ارضی ميشود

بعضی آن ها را قدر قدرت . متضاد و حتی ابتدائی با قدرت های جهانی دارند
دانسته، نقش مهمی برای اقدامات خود قائل نيستند و برخی ديگر معتقدند که 

داشتن يک سياست واقع بينانه . آزادی ما در گرو شکست قدرت های جهانی است
 .  پوزيسيون دموکرات مهم استو درست در اين زمينه برای ا

 )  مدل خيمه شب بازی(ديد قهر آميز از قدرت های جهانی 
همه و يا اکثر اتفاقات بزرگ و " سرنخ"بخشی از هموطنان ما عقيده دارند که 

آنها هستند که هميشه اين اتفاقات، . کوچک دنيا در دست قدرت های جهانی است
امکانات آنها مافوق . زی و تعيين ميکننداقدامات و تحوالت را از پيش برنامه ري

ما در مقابل اين قدرت ها . کاری پيش ميرود" فقط اگر بخواهند"تصور است و 
نقشی نداريم و آنهائی که در صحنه هستند مانند عروسک های خيمه شب بازی، 

برای مثال گفته ميشود . آن کارهائی را انجام می دهند که اين قدرت ها خواسته اند
ادلوپ بود که قدرت های جهانی تصميم گرفتند به خمينی چراغ سبز نشان در گو

 . دهند و او را بياورند و ما خود نقشی در بوجود آمدن اين شرائط نداشته ايم
حرکت از اين مدل فکری که تئوری توطئه نيز شهرت دارد و ما آن را مدل خيمه 

 : دشب بازی ميناميم، معموال ما را به نتايج زير می رسان
چون تنها قدرت هائی که سر نخ ها را بدست دارند نقش آفرين اند و افراد در 
صحنه فقط عروسک های اين نمايش هستند، پس کوشش برای تاثير گذاری، 

بخصوص فعاليت سياسی برای بهبود شرائط و تالش برای آينده ای بهتر نتيجه ای 
 . ندارد

 با کار سياسی به دنبال دفاع از ملت نقشی ندارد و الزم نيست با صرف انرژی و
تنها راه نجات همکاری با قدرت های بين المللی و جلب نظر . حقوق خود باشد

وظيفه ما مثال . تا موقعی که اين قدرت ها نخواهند اتفاقی نخواهد افتاد. آنهاست
اينست که اين قدرت ها را قانع کنيم که جمهوری اسالمی خطری برای آنها است 

 اين است که در عوض سازش با جمهوری اسالمی آنرا برای ما و نفعشان در
 .   سرنگون کنند

مدل خيمه شب بازی همانقدر دور از واقعيت است که بخواهيم نقش قدرت های 
 .  بين المللی را نا ديده و يا دست کم بگيريم
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 خاتمه ديکتاتوری با حمله خارجی؟
ن چيزی است که در بعضی فيلم آنچه امروز در عراق به وقوع می پيوندد شبيه آ

با وجود اين . مشاهده ميکنيم) Horror Show(های خونين و وحشت انگيز 
هنوز عده ای تصور می کنند و حتی اميدوارند که جمهوری اسالمی هدف بعدی 

آمريکا و متحدين آن باشد، رژيم با تهديد و يا حمله نظامی آمريکا سرنگون شود و 
 .  بدهند- يعنی آنها –ين رژيم قدرت را يه مخالف" آنها"

مبارزه تعيين کننده . همه چيز جهانی شده است): نقل به مضمون(آشنائی می گفت
امروز بين تروريسم بين المللی از يکطرف و دموکرات های ليبرال به رهبری 

ما بايد طرف  دموکرات های ليبرال  يعنی حکومت . آمريکا از طرف ديگر است
کا را بگيريم تا مملکت ما را از دست تروريسم نجات بوش رئيس جمهور آمري

او واقعا بر اين نظر بود که وضع عراق در اثر . دهد و برايمان آزادی بياورد
حمله آمريکا بهتر شده است و اگر هم مشکلی هست به خاطر فعاليت تروريست 

 .  ها است که نمی خواهند عراق روی خوش ببيند
ی از مفسران راديو ها و تلويزيون های فارسی بعضی از ما ديده ايم  که بخش

زبان در خارج از کشور نيز تا قبل از شروع جنگ عراق توسط نيروهای 
 .ائتالف، به شدت و امروز بطور ضمنی از تزهای مشابهی دفاع کرده  و می کنند
علی رغم اينکه امروز نتايج فاجعه آميز حمله خارجی به عراق روشن شده است 

تازه تری از ابعاد فاجعه می رسد، هنوز اين طرز فکر طرفدارانی و هر دم خبر 
 مرداد ٢۶روز " کانال يک"يکی از تلويزيون های فارسی زبان آمريکا . دارد

 برنامه ای پخش نمود که طی آن گوينده از ٢٠٠۴ اوت ١۶ برابر ١٣٨٣
 اين و بر سر" آيا با حمله آمريکا به ايران موافقيد؟"هموطنان ما سوال ميکرد 

نگارنده در نهايت تعجب شاهد بود که . توافق از بينندگان خود رای گيری ميکرد
جالب تر . عده ای نيز تلفن کرده و از حمله آمريکا به ايران طرفداری می کردند
يکی از "از همه اين که گوينده در آخر اعالم کرد که اين پرسش بنا به خواست 

 .نکرد، صورت گرفته استکه وی نام آن را فاش " رسانه های مهم
چه حمله به کشور ما و اشغال آن توسط يک . اين برخوردها باعث شگفتی است

نيروی خارجی عالوه بر اينکه به قيمت نابودی جان عده ای از هموطنان ما تمام 
خواهد شد، بخشی از مملکت ما را نيز نابود خواهد کرد که ملت بايد تاوان اين 

فق باشد بدون شک يک حکومت مستقيما وابسته را در اگر مو. حمله را بپردازد
کشور مستقر خواهد کرد و مبارزات ما از مرحله استقرار آزادی و دموکراسی 
عقب تر رفته به دوران مبارزه برای اخراج نيروهای خارجی و حفظ تماميت 

بدين ترتيب عالوه بر ضررهای بزرگ جانی و . ارضی کشور برمی گردد
 نه تنها در راه آزادی و دموکراسی پيش نخواهيم رفت بلکه خسارات عظيم مالی

مجبوريم سالها انرژی صرف کنيم تا قوای بيگانه را بيرون رانده و تماميت 
آيا صاحبان اين نظريه جانبازی صدها هزار . ارضی کشور را بدست آوريم

ق سرباز اين کشور را که علی رغم مخالفت با ديکتاتوری خمينی و يا حد اقل تعل
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نداشتن عقيدتی به آن، از مرزهای کشور در مقابل حمله عراق دفاع کردند و در 
 اين راه جان دادند را فراموش کرده اند؟

صاحبان نظرات فوق توجه نمی کنند که با چنين موضعی در جايگاه دشمنی با 
در نظر نمی گيرند که حمله آمريکا و يا . تماميت ارضی ايران قرار می گيرند

خارجی ديگر به ايران بمب ها بر سر ملت ايران ريخته خواهد شد و يک کشور 
بنا به تجربه عراق ضربه اصلی متوجه مردم خواهد بود يا اگر نيروپياده کنند 
. احتماال ما را به سرنوشتی مانند سرنوشت عراق و شايد بدتر دچار خواهند کرد

راق شاهد آنيم به چنين اقداماتی عالوه بر نتايجی که توضيح داده شد و در ع
تقويت نيروهای بنياد گرا و تضعيف نيروهای معتدل و دموکرات ايران و منطقه 

چون . خواهد انجاميد و چه بسا موقعيت سياسی ديکتاتوری را بهتر خواهد نمود
مسئوالن رژيم هم می دانند حمله آمريکا به ايران به رشد بنياد گرائی و تروريسم 

تنش هائی . ن روزها سعی در تشديد تنش ها دارنداسالمی کمک خواهد کرد، اي
که امروزه در مورد غنی سازی اورانيوم پيدا شده است اگر اوج بگيرد نتيجه به 
هر حال به ضرر ملت خواهد بود و براين اساس نادرست نخواهد بود اگربگوييم 
که در واقع جناح حاکم جمهوری اسالمی و طرفداران حمله آمريکا به ايران دو 

 . وی يک سکه اندر
چون آمريکا : البته يک امکان ديگر هم وجود دارد که احتمال آن کم هم نيست

وساير قدرت های جهانی از منافع مردم خود حرکت می کنند و الغير، اگر اين 
منافع ايجاب کند بدون توجه به طرفداران ايرانی حمله به ايران، با جمهوری 

طنان صاحب اين طرز فکر برای اين حالت شايد همو. اسالمی کنار خواهند آمد
 .    نيز راه حلی داشته باشند که از آن اطالعی در دست نيست

 

 قدرت های جهانی دشمنان اصلی؟
طبق اين نظر قدرت های جهانی . نظريه ديگری کامال عکس نظريه فوق است

يست تجربه کودتای ب. مخالف استقالل و آزادی ملت هائی مانند ما ايرانيان هستند
و هشتم مرداد و حمله به عراق برای اين بخش مويد آنست که اين قدرت ها به 
سبب ذخائر نفتی به سياست های تجاوزگرانه خود برای تسلط بر کشور ما و 

بنابراين ما بايد به آنها هميشه، مانند دشمن يا . منطقه ادامه خواهند داد
تی خود را صرف اين قدرت برخورد کرده و قسمتی از توان مبارزا" امپرياليسم"

قسمتی از اين مبارزه مسلما کوشش برای بسيج مردم دنيا برای مقابله و . ها نمائيم
نتيجتا مبارزه برای . بمنظور جنگ با اين قدرت ها و غلبه بر آنها است

دموکراسی در مقابل اين اقدامات، کم اهميت بوده و فقط در مراحل بعدی مطرح 
 .است

 



 ۶۶ 

 سياست خارجی
ورد جمهوری اسالمی نميتوان از استقالل به معنای واقعی و امروزی کلمه در م

. امروزه استقالل سياسی بدون حاکميت ملی مفهومی ندارد). ١٩(صحبت کرد
از . کشور در حال حاضر از نظر سياسی در انزوای کامل در جهان بسر ميبرد

 کرده اند و نظراقتصادی و توليد نيز در ضعف مطلق است، مردم نيز به آن پشت
اين عوامل زمينه های مناسبی برای وابستگی روز افزون سياسی و اقتصادی يک 

از نظر سياسی نيز . رژيم بدون پشتوانه مردمی  به بيگانگان محسوب ميشوند
وجود ديکتاتوری و تجاوز به حقوق مردم همانند عراق و افغانستان بهترين بهانه 

 از حقوق مردم ايران و استقرار آزادی و را برای حمله بيگانه تحت عنوان دفاع
دموکراسی، اما در واقع برای دست يافتن به منابع نفتی و پيش برد ساير مقاصد 

 .   شان به آنان خواهد داد
علی رغم همه اينها هنوز به کشور ما حمله نشده است و وضع ما هنوز با وضع 

حمله قدرت های جهانی آنهائی که طرفدار . عراق و افغانسان قابل مقايسه نيست
به کشور هستند، کشور و سرنوشت مردم ما را در درطبق اخالص گذاشته به اين 

قدرت ها تقديم می کنند و ميخواهند مانند بيست و هشت مرداد بار ديگر ما را 
ديگری تقابل ما را با قدرت های جهانی توصيه می . گرفتار وابستگی کامل نمايند
نداشتن استقالل . يمان و شکست نتيجه ای نخواهد داشتکند که جز هدر دادن نيرو

. سياسی همانقدر فاجعه آميز است که دشمن تراشی و تقابل با قدرت های جهانی
اما سياست درست در مقابل قدرت های جهانی چيست و نقطه حرکت ما چه بايد 

 باشد؟ 
اگر . ودوقتی به دنبال پيدا کردن پاسخ باشيم، سوال ديگری برايمان مطرح ميش

داشتن منابع نفتی باعث تحريک اشتهای قدرت های جهانی است و آنها به اين 
خاطر درپی اعمال سياست های استيال جويانه هستند، چرا اين سياست را در 

مورد کشوری مانند نروژ که دارای ذخائر نفتی است و با چهار و نيم مليون نفر 
 نمی کنند و اگر تقابل با قدرت های جمعيتی به مراتب کمتر از ايران دارد، اعمال

جهانی الزم است تا کشوری منافع و ذخائر زير زمينی خود را از گزند آنها حفظ 
کند، چرا همين نروژی ها باوجود اينکه به دنبال چنين تقابلی نبوده اند، وضعشان 

خوبست؟ پس معلوم ميشود که ذخائر نفتی برای چشم طمع داشتن به کشوری 
 .  کننده نيستهميشه تعيين

وقتی اوضاع جهانی و منطقه ای امکان دهد و يک قدرت جهانی فرصتی برای 
تصرف کشور ثروتمندی مثل عراق ببيند و بخصوص بداند آن کشور به بازار و 

امکانی برای فروش تبديل خواهد شد به بهانه های گوناگون و حتی بهانه های 
بهانه . ی را اشغال می کندساختگی، اين خانه از شطرنج سياست بين الملل

همانطور که در مورد عراق هم ديديم، ميتواند داشتن سالح های اتمی يا شيميائی 
که هيچگاه پيدا نشد، موقعيت استراتژيک، هرج ومرج، ديکتاتوری، زير پا 

در شرايطی که بعضی مثال حمله آمريکا به . گذاشتن حقوق مردم و غيره باشد
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رند به چنين برنامه هائی کمک کنند، جای تعجب ايران را می خواهند و حاض
نخواهد بود اگر قدرت های جهانی مثال تحت عنوان دفاع از دموکراسی به ايران 

ما " زحماتی که برای آزادي"نيز حمله کنند و پس از آن تا امتيازات کافی برای 
 . نگيرند، ما را رها نکنند" کشته هائی که داده اند"کشيده اند و 

 قدرت های جهانی اگر حکومت نروژ هم ديکتاتوری بود و حقوق مردم احتماال
خود را مانند جمهوری اسالمی  زير پا می گذاشت و يا اگر عده ای از مردم آن 
کشور دست به دامن آنها ميشدند که به کشور آنها حمله کرده، به ديکتاتوری آنها 

 .  ادندپايان دهد، حمله به نروژ را نيز مورد بررسی قرار می د
يکی ديکتاتوری خونين حاکم است که با . بنابراين ما ميان دوسنگ آسياب هستيم

ترور و سرکوب می خواهد مردم خود را مرعوب کند و خود را در قدرت نگاه 
دارد، ديگری  اپوزيسيونی است که در عوض اينکه در ميان ملت ايران پشتيبان 

های جهانی با همه عواقب وخيم آن خود را بيابد، به دنبال جلب پشتيبانی قدرت 
 . برای کشور است

اگر ملت ما بتواند آن نيروی حافظ منافع ملی را که در فصول قبل ذکر آن رفت 
به وجود آورد، نه تنها خواهد توانست دموکراسی را حاکم سازد، بلکه هيچ قدرت 

داری جهانی نيز بهانه ای نخواهد يافت تا از شکاف ميان ما ايرانيان بهره بر
کرده، به بهانه حل مسائل، کشور ما را مورد تهاجم قرار داده، تماميت ارضی، 

وقتی ايرانيان از حق حاکميت خود بر . امنيت و منافع ما را به خطر اندازد
خوردار بوده و حکومتی که انتخاب ميشود نماينده اکثريت با رعايت حقوق اقليت 

هد شد و مانند بسياری از باشد، در آن صورت، همبستگی ملی تقويت خوا
دموکراسی های ديگر به جائی ميرسيم که به فکر هيچ قدرتی خطور هم نمی کند 

در چنين شرائطی روابط عادی سياسی بر اساس . که ميتواند به کشور ما حمله کند
احترام متقابل و دوستی با کليه کشورهای جهان با حرکت از منافع مردم ايران 

 . ميسر خواهد شد

 ری اسالمی و سالح های اتمی جمهو
اين روزها جهان به درستی نگران استفاده جمهوری اسالمی از غنی سازی 

به نظر ميرسد که رژيم در صدد . اورانيوم برای ساختن سالح های اتمی است
است رفتار کره شمالی را در ساختن سالح های اتمی تکرار کرده، با دست يابی 

صرفنظر از .  تهديد آمريکا و اروپا مصون کندبه سالح اتمی خود را در مقابل
اينکه ديکتاتوری کره شمالی نيز با سرنوشت مردم خود قمار خطرناکی ميکند، 
تفاوت اساسی جمهوری اسالمی با کره شمالی در اين است که حد اقل بخشی از 

به اين ترتيب احتمال افتادن سالح . اين نظام به تروريسم بين المللی وصل است
تمی به دست آنها وجود دارد و به محض دسترسی تروريست های اسالمی های ا

به سالح اتمی، چون آنها برای جان بشر ارزشی قائل نيستند، جنگ جهانی اتمی 
بمب های اتمی امروزی از قدرت تخريبی به مراتب بيشتر از بمب . محتمل ميشود
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نها يک منطقه بلکه های قبلی مانند بمب هيروشيما برخوردارند و توسط آنها نه ت
 . چه بسا تمامی بشريت نابود می شود

غنی سازی اورانيوم برای توليد سالح های اتمی اقدامی کامال خالف منافع ملت 
اين بحران اگر باال بگيرد کشور ما و جان مردم ما را دچار . ايران است

 مخاطرات عظيم خواهد نمود و اگر باال نگيرد وسيله جديدی برای کنار آمدن
 .  ديکتاتوری با قدرت های جهانی در پشت پرده و به ضرر مردم ايران خواهد بود

عالوه بر اينها تا زمانی که دموکراسی و کنترل دموکراتيک در جامعه وجود 
.  ندارد، حتی استفاده صلح آميز از انرژی اتمی ای صنعتی بسيار خطرناک است

نوز حتی در کشور های غربی مشکل از بين بردن زباله های راديو آکتيو نيز ه
کامال حل نشده و ممکن است با کاربرد نا مناسب، جان هزاران نفر از هموطنان 
ما در معرض خطر قرار گيرد يا مناطقی از کشور آلوده و تا سال ها اقامت در 

 . حادثه چرنوبيل را همگی بخاطر داريم.  آن با خطرات جانی توام شود

 جمع بندی     
راسی و همبستگی ملی قادر خواهيم بود روابط عادی سياسی و در سايه دموک

دوستانه با حرکت از منافع ملی خود با ساير کشورها بر قرار کنيم و کشور را از 
وقتی نيروئی متحد و موثر شديم و توانستيم از .  انزوای سياسی موجود برهانيم

قوق بعضی ملل حقوق ملی خود دفاع کنيم آنوقت قادر خواهيم بود همچنين از ح
مظلوم مانند ملت فلسطين با تاکيد بر ضرورت صلح و همزيستی با اسرائيل به 

 . نوبه خود نيز دفاع کنيم
org  .melliun.www://http 
info.etehad.www://http 
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