
    ۷ صفحه

من مقاله تو را چنـديـن بـاربـدقـت            :   احمد آزاد 
خوانده ام،در عين حال از ديدگاه و مواضـع تـو            
نسبت به مواردی که طرح خواهم کرد بی اطـالع     

اما به نظر می رسـد در ايـن نـوشـتـه                .   نيستم
. احکامی طرح شده اند که تا حدودی مبـهـم انـد            

صحبت خودم را با يکی از همين مـوارد ابـهـام             
 . شروع می کنم

آنجا که وارد راه حلها می شوی و می گوئی اهم           
آنها چيست؟ به نقش دولت اشاره مـی کـنـی و              
ادامه می دهی تا رسيدن به آن جامعه رويـائـی            
که معلوم نيست کی خواهد رسيد، اين دولـت يـا      
حکومت ها هستند که بطور عـمـده سـرنـوشـت           

از طرف ديـگـر خـودت        .  جامعه را رقم می زنند 
اشاره می کنی که حکومتهای ديکتاتوری به هيـچ   
وجه حاضر به پذيرش آرا و مطالبات اسـاسـی           
مردم نيستند و من هم فکر نمی کنم کـه تـو در               
انتظار برآوردن خواستهائی که مطرح کـرده ای         

سوالـی کـه     .   از حکومت جمهوری اسالمی باشی  
مطرح است اين است که خـاصـيـت طـرح ايـن               

هم بلند است، در طرح آينـده   "   پاراگراف که نسبتا  
تو چيست؟ آيا فرصت نـکـرده ای بـه مسـئلـه              

اين کار را خواهی کرد، يـا نـه           "   بپردازی و بعدا  
مبارزه مردم و انجام تحول را بـه خـواسـت و              
پذيرش حکومت منوط می کنی؟ آيا مردم قـدرت         

 ندارند و تنها حکومت فعال و مايشاء است؟ 
من فکر نمی کنم که تو چنين نـگـرشـی داشـتـه               

اما تاکيد فوق، چنين برداشتی را بهـمـراه         .   باشی
من اين را کنار بحث ديگری از نوشته قرار         .   دارد

می دهم، آنجا که با بيان جـوانـبـی از اوضـاع                
سياسی ايران، به وجود زمينه های کـودتـا در            

با توجه به اينکه اگر قـرار     .   کشور اشاره می کنی   
باشد کودتائی صورت بگيرد، علی الـقـاعـده از            

" اصالح طلـب " سوی جناح خامنه ای برعليه جناح       
در .   خواهد بود و نه کودتايی بر عليه کل حکومت       

اين صورت ابهام ديگری در مورد جايگاه اصالح     
 . طلبان حکومتی باز می شود

 
اول به اين نکته اشاره کنم کـه در      :   رضا اکرمی 

نوشته فوق برخی مالحظات پـيـرامـون اوضـاع          
سياسی ايران و مباحث مربوط بـه ائـتـالف و              
همکاری ها، به صورتی بسيار فشـرده مـطـرح            

توجه به وقت و حوصله خـوانـنـدگـان       .   شده اند 

چنين مباحثی در موجز کردن آن نقش داشـتـه      
است و البته قاصر بودن قلم من در مختصر و          

اما چنـانـکـه از      .   مفيد نوشتن نيز مزيد بر علت     
برداشت تو و برخی ديگر از دوستان متـوجـه          
شدم، بايد بپذيرم که در بيان منظورم مـوفـق           

و اما در مورد نکـتـه ای کـه بـدان               .   نبوده ام 
اگـر از آن      .   اشاره کرديد، يعنی نقش دولت ها     

جمله کوتاه، که در مورد جوامع ايده آل ذکـر            
شده بود بگذريم، چرا که تقريبا ارتبـاطـی بـه            
موضوع مورد بحث ما نداشت، و تـنـهـا يـک              
پرانتز بود، که به تصورات گذشته ما، به محـو          
شدن نقش دولت ها و رسيدن به آن مـديـنـه              
های فاضلـه داللـت داشـت، اصـل مسـئلـه،                
مرزبندی و يا برخورد با دو گرايش است کـه           
تمام سالهای گذشته و هم اکـنـون در مـيـان              
صاحب نظران و تحليل گران مسائل اجتمـاعـی       
و سياسی در داخل و خارج از کشور مـطـرح            

 . است
چگونگی گذار ايران به آزادی و دمـکـراسـی،            
خوشبختانه طی سالهـای اخـيـر از زوايـای             
. مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است       

همانطور که می دانيم، گروهی بر اين عقيده اند         
که آنچه ما از آن رنج می بريم، نبود آلترناتيـو           
فکری، عقب ماندگی فرهنگی، فقدان نـهـادهـای         
. مدنی و مقوالتی ديگر از اين دست می بـاشـد           

آنها بر اين باورند که انرژی اصلی ما در مقطع         
کنونی، می بايست صرف ارتقاء سطح فرهنگی       

از "   مـآال .   و فرهنگ دمکراتيک در کشور بـاشـد       
نظر آنها ايجاد آلترناتيو سيـاسـی و مسـئلـه             

 بطور کلی و قدرت موجود جـمـهـوری          -قدرت  
.  نقش فرعی و دست دوم خواهد يافت       -اسالمی

اشاره من در آن پاراگراف کـه بـدان اشـاره           
کرديد ، در وهله اول مرزبندی بـا ايـن درک              

برای نسلی که انقالب ايران را تـجـربـه           .   است
کرده است، شايد الزم نباشد از بزرگانی چـون   
لنين نقل قول آورد، که بر تعيين کنندگی نـقـش           
. قدرت سياسی و تاثيرات آن انگشت گـذاشـت         

در ايران تحت حاکميت جـمـهـوری اسـالمـی،            
جزئی ترين مسئله اجتماعی، سياسی، فرهنگـی       
و مدنی از دستبرد حاکمين در امـان نـبـوده              
است و کمترين ترديدی وجود ندارد که همـيـن    

رژيم مهمترين مانع ترقی، پيشرفت و توسعه ايران        
 در حـد      -من ضمن وقوف     .   در برهه کنونی است   

 به ضعف تاريـخـی، اجـتـمـاعـی و              -آموخته هايم 
اقتصادی ايران در پـايـه ريـزی سـاخـتـارهـای                
دمکراتيک و مردمساالر و با تاکيد وافر بـر ارزش           
کار فرهنگسازان و متخصصين مسائل اجتـمـاعـی         
در سالهای اخير و همچنيـن ايـجـاد و تـوسـعـه                 
نهادهای مدنی در کشور، بر اين باورم که وظـيـفـه       
اصلی احزاب، سازمانها و فعالين سياسی و مشغله        
عمده آنها می بايست معـطـوف بـه شـکـل دهـی                 
. آلترناتيو و يافتن امکانات و اشکال تحقق آن باشـد     

قرار گرفتن نهادهای اجتماعی، سياسی و فرهنـگـی         
در جای خود، تقسيم کار و پذيرش مسئوليـت هـر         
يک از آنها، از جمله نشانه های يک جامعه توسـعـه           

موضوعی که متاسفانـه در      .   يافته و پيشرفته است   
جنبه ديـگـر     .   جامعه ما بسادگی فراموش می شود     

مالحظه من متوجه درکی است که با کمال تـاسـف           
بر غالب سازمانهای چپ در خارج از کشور حاکـم          
است و آن خالصه کردن ايجاد آلترناتيو بـه طـرح            

که به طور عـمـده شـامـل       .   برخی اهداف کلی است 
. سرنگونی رژيم و اقدامات پس از آن مـی بـاشـد             

تشکلها، محافل و فعالين سياسی فوق شايد بـتـوان          
 سال  ۲۰گفت بخش مهمی از فعاليتهای خود را طی         

امـا  .   تبعيد، به همين موضوعات اختصاص داده اند      
هنوز نه به اتحاد و توافقی دست يافته اند و نه مـی             
توانند بعنوان يک نيروی جدی در صحنه سيـاسـی          

اطالق اپـوزيسـيـون بـی         .  کشور، تاثيرگذار باشند 
وظيفه به اين طيف از گرايشات و نيروها، شايد بـی   

 . مورد نباشد
. ببين، کمی بر سر همين شعار سرنگونی مکث کنيم        

تصور من اين است که مردم ايران الاقل از يک دهه      
پيش به ماهيت ضد مردمی حکـومـت جـمـهـوری             

برای اينکه اين ارزيابی بـقـول   .   اسالمی پی برده اند   
معروف چکی يا فله ای نباشد، الاقل می توان گفـت،          

 به آنچه نـظـام جـمـهـوری          ۷۶مردم در انتخابات   
اسالمی می شناختند، که در راس آن ولی فقيه قرار      
دارد و سرنوشت آنها را تا آنروز رقم زده بـود و             

تصور من اين اسـت کـه       .   گفتند"  نه"هنوز می زند،  
شرکت کردند، "   نه" بخش مهمی از کسانی که در آن       

اميدوار هم بودند که در غياب آلترناتيوی از بيرون         
حکومت با سنگين کردن کفه قدرت، به نفع گرايشی         

" حکومت قانـون  " و  "   امنيت" در درون حکومت که از      
دم می زد، گشايشی در فضای سياسی و پيامد آن          
. در وضعيت اقتصادی و معيشتی آنها حاصل شود       

اين اميد تا آستانه انتخابات اخير شوراهـا، بـربـاد            
رفت و بازتاب آن در پای صندوقـهـای رای رقـم              

بر آراء تقريبا ثـابـت ده درصـدی جـنـاح            .  خورد
محافظه کار افزوده نشد، اما جـنـاح مـوسـوم بـه               
اصالح طلب نيز، به نقـطـه چـنـد درصـدی خـود                

تحليل اين دوره، در تمام وجوه آن، مـد           .   بازگشت

 
 

 در جستجوی تقويت پايه های اجتماعی آلترناتيو
 

 متن زير پرسش و پاسخی است بين احمد آزاد و رضا اکرمی،
 با عنوان(  اتحاد کار  ۱۰۷ پيرامون مقاله ای که در شماره  
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    ۸ صفحه

اشـاره بـه     .   نظر گفتگوی حاضـر مـا نـيـسـت           
موضوع، صرفا از اين جهت است که بار ديـگـر            
تاکيد کنم که مسئله سرنگونی و يا برداشتن مانع        

 درصـد از      ۸۰جمهوری اسالمی، مشغله الاقـل       
سازمانهای اپوزيسيون خـارج از       .   مردم ماست 

کشور همانطور که پيشتر اشاره کـردم، از دو            
دهه پيش با درجات متفاوت و به تناوب نـگـرش           
خود و سرکوب رژيم، بـه صـف سـرنـگـونـی               

اما چرا تا جائيکه به موضوع آلترناتيـو        .   پيوستند
ما هنوز اندر خم يـک کـوچـه          " مربوط می شود،    

بدون ترديد داليل متعددی برای اين مشکـل        " .   ايم
اما من در آن نوشتـه سـعـی          .   می توان برشمرد  

کردم بر يکی از آنها انگشت بگذارم که فکر مـی            
کنم مشغله اصلی مردم ماست و آن مـکـث بـر              

مسئله اصـلـی ايـن       .    است ۵۷نتايج انقالب بهمن    
چگونه و با کدام امکانات می تـوان        "   است که اوال  

به حيات استبداد و حکومت خودکامه پايـان داد          
چه تضمينی وجود دارد که از چـالـه ای     "   و ثانيا 

تشکيالت و يا فعال سياسـی      .   به چاه ديگر نيفتيم   
نمی تواند بدون اينکه به اين واقعيات بيانديشد و         
برای آنها چاره بجويد، با تکرار شعارهای کلـی،         
به شکل گيری اتحاد و ائـتـالف و يـا تـدارک                 

آلترناتيو از دل جـنـبـش       .   آلترناتيو اميدوار باشد  
سـطـح   .   های اجتماعی، سياسی شکل می گـيـرد        

رشد جامعه، مطـالـبـات مـرحلـه ای، رهـبـری               
عناصری هستنـد  . . .   سياسی، عوامل بين المللی و      

بـعـنـوان    .   که سمت و سوی آن را رقم می زننـد         
 با انتخابـات دوم    ۷۶مثال جامعه در حال انفجار    

" خرداد و اميدهای آفريده شده پس از آن موقتـا         
تسکين يافت و يا چنانکه اين روزها شـاهـديـم،             
حضور آمريکا در پشت مرزهای ايران، عنـصـر         
جديدی را در صحنه سياسی و روانشـنـاسـی            

مـيـدان جـديـدی       "   مردم وارد کرده است و طبعا   
جهت جريانات همسو با چنين لشکرکشی خواهد       

حرف من اين است که احزاب، سازمانـهـا   .   گشود
و شخصيت های سياسی آزاديخواه و مستـقـل،          
نقطه اتکا خود را در کجا قرار می دهند و تا چـه             
حد بر مشکالت و موانع کار خود در ايـن بـاره            

 . واقفند
من فکر می کنم با چنين رويکردی بـه مسـئلـه،              
بحثهای کنونی ما درباره ائتالف ها بـه کـلـيـات             
خالصه نمی شود و عناصر جديدی را فـراروی          

ما اگر بپذيريم ائتالف قـبـل       .   خود خواهد گذاشت  
از هر چيز بايد بر پايه های اجتمـاعـی اسـتـوار             
گردد و چنين پايه ای عليرغم گستردگی جمعيـت         

 هرچند در اين باره     -ايرانيان در خارج از کشور      
 اقشـار مـخـتـلـف         -هم بيالن مثبتی وجود ندارد    

بـه طـرحـهـا و         .   اجتماعی در ايران می باشـنـد      
اشکالی می انديشم که چنين منظوری را متحقـق         

 . نمايد

سوال ديگر من اين است که رابطه       :   احمد آزاد 
طرح تو با مباحث فعلی اتحاد وائتالف کـه در            
ميان جمع هايی از فعالين سياسی درجـريـان          
است، و يا پالتفرمهائی که پيش از ايـن تـهـيـه         
شده اند و احزاب و سازمانهائی هم بر مبـنـای           
آنها سالهاست همکاری می کنـنـد، چـيـسـت؟            

کميته اتـحـاد     "  ماده ای    ۸بعنوان مثال پالتفرم    
، همچنين تو شعارهـائـی   "   عمل برای دمکراسی  

را طرح کرده ای و خواسته ای که ائتـالف هـا             
حول تحقق اين شعار ها متمرکزشوند، رابـطـه         
اين شعار ها با اهداف پالتفرم ها چيست؟ آيـا           
کميته اتحاد عمل و تجمعات ديگری که شـکـل           
می گيرند، بايد شعارهائی را که تو طرح کـرده          
ای، به جای اين اهداف راهنمای فعاليـت خـود           

 قرار دهند؟ 
 

با اهدافی که جمهـوری     "   من اصال :   رضا اکرمی 
خواهان الئيک موضوع بحث خـود قـرار داده        

 ماده پـالتـفـرم    ۸با "   اند، مخالفتی ندارم و طبعا   
امروز در بـحـث اهـداف        .   کميته اتحاد عمل هم   

يک ائتالف دمکراتيک، مواردی چون جمهوری،      
آزادی، دمکراسی و الئيسيته، خـوشـبـخـتـانـه          

و من فکر می کنـم      .   جايگاه ويژه ای يافته است    
به جای تعاريف کلی درباره همين موارد نـيـز،          
اگر بتوانيم ترمهای حقوقی مناسب بيابيم، يا با        
يافته های ديگران به توافق بـرسـيـم، بسـيـار             

بعنوان نمونه من در بحث دمکراسـی       .   خوبست
فکر ميکنم اگر دو فرمول، انتـخـاب حـکـومـت             
کنندگان توسط حکومت شوندگان در انتخابـی       

 -آزاد و پذيرش پلوراليسم را مبنای توافقـات           
 قرار دهيم، خطـوط کـلـی را           -به جای تعريف  
در همين مقوله البتـه مسـئلـه         .   تعيين کرده ايم  

ملی نيز مطرح است که متاسفانه در مـبـاحـث            
. اخير کم کم در حال تبديل شدن به تـابـوسـت           

گويا ما تابو و خط قرمز کم داشتيم، يکی ديگر          
شـمـا در     .   هم قرار است بر آنها افزوده شـود       

مباحث اخير شاهديد که چگونه مسئله ملی در         
و قومی بـه  "   به معضل قومی"   حال تبديل شدن  

من فکر مـی     .   گروههای زبانی يا گويشی است    
کنم اين عقب نشينی بويژه از جانب نيـروهـای          
چپ که همواره از حق تعيين سرنوشت خلقـهـا      

نه .   صحبت کرده اند، بسيار زيانبار خواهد بود      
از اين جهت که به اصولی اعتقاد داشته انـد و            
يا بخواهيم برخورد ايدئولوژيک بـا مـوضـوع          
داشته باشيم، بلکه از موضع يک دمکرات، نفـی         
موجوديت اقليت نه تنها پذيرفته نيست، بـلـکـه           

هر گاه قرار باشد در حاکميت      "   دمکراتی" چنين  
قرار بگيرد و به عقايد خود جامه عمل پـوشـد،           
راهی جز پوشيدن لـبـاس جـنـگ و اعـمـال                 
. ديکتاتوری پيش روی خود نـخـواهـد داشـت          

بنابراين جمهوری، آزادی، دمکراسی، الئيسيـتـه و         
احترام به حقوق تمامی خلقها و عقايد، مبانی عـمـده     
ائتالفها و پايه ساختار و قانون اسـاسـی نـظـامـی              
دمکراتيک است و به نظر من پالتفرم کميته اتـحـاد            
عمل هم بر هـمـيـن عـنـاصـر اسـتـوار اسـت و                     
خوشبختانه بحثهای بخش مهمی از جمهوريخواهان     

و بايد گفتگوهای مـوجـود را         .   در همين راستاست  
درجهت همگرائی بيشتر فعالين سياسی اين طـيـف          

 . پی گرفت
البته باز همانطوريکه می دانيـم، ايـن روزهـا کـم               
نيستند جمهوريخواهانی که مستقيم و غيرمستقـيـم        
به اين توهم دامن می زنند که اصـل بـر پـذيـرش                
آزادی و دمکراسی است و در طرح ائتالفها چـنـدان           
ضرورتی هم وجود ندارد که شکل نظام آتی را از            

من در اينجا بـه اشـکـالـی از               -. امروز تعيين کرد  
جمهوری که توسط بخـشـی از چـپ هـا، چـون                 
جمهوری شورائی يا سوسياليستی مطرح می شـود        

بـلـکـه مـنـظـورم آن دسـتـه از                 .   نمـی پـردازم    
جمهوريخواهان است که در پشت يک اصل درست،        
که نظام آتی توسط مردم تعيين می شود، سـنـگـر             
می گيرند و بر بی طرفی خود نسبـت بـه چـنـيـن                 

بی طرفی ای کـه از        .   انتخابی پرده ابهام می افکنند    
چشم طرفداران سلطنت پنهان نمانده اسـت و بـه             

مـا  .   اشکال مختلف در صدد جذب آنها می بـاشـنـد          
ضمن دفاع از حق تـمـامـی گـرايشـات و احـزاب                 
سياسی در صحنه سياسی و اجتماعی کشور، مـی          
بايست با کمترين ترديد، ناسازگاری هر شکلـی از          
رژيم سلطنت را با دمکراسی توضيح دهيم و بـرای          
نسلی که آنرا تجربه نکرده است، ابـهـامـی بـاقـی               

ما بايد بجای توهم پراکـنـی، ريشـه يـای         .   نگذاريم
تاريخی، اجتماعی، اقتصادی اين نـاسـازگـاری را           

بی دليل نيست که سلطنت در تـمـام          .   توضيح دهيم 
طول تاريخ ما استبدادی بوده است و هيچ شکلی از          

پس اگر خالصه کـنـم   .   مشروطه به خود نديده است 
آنچه من گفتم در مخالفت با حرکت های ائـتـالفـی             

 . صورت گرفته يا در حال شدن ، نيست
اما در مورد بخش دوم سوال که به رابطه شعارهـا           

همانطور که گفتم مـن      .   و مطالبات مربوط می شود    
معتقدم می توان و بايد بر روی شعارهای پـس از        
سرنگونی و نظام جايگزين بحث و تـوافـق کـرد و          

اما همانطور کـه اشـاره     .   مردم را به آنها فرا خواند     
کردم، مسئله اصلی چگونگی گذار از اين حکومت به         
آن حکومت جايگزين است و در اين راستا جنـبـش           
اجتماعی و سياسی از برخورد با مطالبات جاری و          
مبارزه امروز مردم شکل می گيرد و ارتقا می يابـد           
و اين برای نيروهائی که تنها نقطه اتکاشان هـمـيـن            
مردمند و نه نيروی بيگانه و صاحبـان سـرمـايـه،             
اهميت حياتی خواهد داشت، که بتوانند با اين جنبش      

ايـن  .   دمکراتيک پيوند ارگانيک و زنده برقرار نمايند      
پيوند هم اکنـون بـرای بـخـشـی از مـحـافـل و                     
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شخصيتهای اجتماعی، سياسی و فـرهـنـگـی و            
مطبوعاتی در داخـل کشـور کـه ضـربـات و                
عوارض کار در شرايط سرکـوب را بـه جـان              
خريده اند، با محدوديتهای بسيار و امکانات کـم،         

من و شما که در اينجـا دسـتـی از             .   تامين است 
دور داريم، بی ترديد نمی توانيم برای آنـهـا راه           
حل داشته باشيم، اما می توانيم و می توانستـيـم    
پژواک مبارزه آنها در خارج از کشور باشيـم و           
به سهم خود در ارتقاء مبارزات آنها سهم داشته         

چنانکه در موارد معينی ايـن هـمـگـامـی            .   باشيم
بعنـوان  .   صورت گرفت و رژيم به عقب رانده شد 

مثال سازماندهی مبارزه نيروهـا در خـارج از            
 کـه    -کشور به قصد آزادی زندانيان سـيـاسـی         

انصافا يکی از موارديست که پيرامـون آن کـم            
 يـک    -اقدام نشده و يا اعالميه صادر نـگـرديـده      

مسئله است و طرح آن بعنـوان تـاکـتـيـکـی در                
خدمت افشاء رژيم و سـرنـگـونـی آن بـحـث                 

اگر تالش اول مبنای کـار مـا قـرار            .   ديگريست
گيرد، ارتباطات، تماسهای بين المللی و همکـاری        
سازمانها و محافل ايرانی، يک شکل بـخـود مـی         

بـه  .   گيرد و اگر زاويه دوم باشد، شکلـی ديـگـر           
همين نحو است اهميت دادن به امکانات فعالـيـت          

بـرای مـن     .   علنی و نيمه علنی در داخـل کشـور         
ترديدی وجود ندارد که مهمترين شکل مـبـارزه          
برای يک آزاديخواه در ايران امروز، يافتن حلقـه         
های تماس و امکان گفتگو با فعالين اجـتـمـاعـی،            

امـا سـابـقـه       .   سياسی در ظرفهای موجود است    
برخورد ما با چنين تالشهائی يـکـسـان نـبـوده             

و بر اهميت آن در گستره نبردها، اتـفـاق           .   است
نظر وجود نداشته است و در نتيجه نيروی الزم          
را بسيج نکرده است و از کسانی که در ايـن راه        
گام برداشته اند، به اندازه کافی حمـايـت نشـده            

 . است
 

تا اينجا نقطه نظرت روشن شد ولـی      :   احمد آزاد 
اين سوال پيش ميآيد که آيا امکان تحقق شـعـار            
هايی که طرح می کنی، در چارچوب جـمـهـوری           
اسالمی وجود دارد يا نه و ظرفيت پذيرش رژيم          
چقدر است و ثانيا، رابطه آنها با مقوله سرنگونی         
چيست؟ تو اينجا خواسته هـائـی چـون آزادی           

را مطرح می کنی و خـودت        . . .   احزاب، تشکلها و    
. هم می گوئی تن دادن رژيم به آنها محال اسـت           

چگونه می توان مردم را به امـر مـحـالـی فـرا              
 خواند؟ 

 
من مردم را به امر محال فـرانـمـی          :   رضا اکرمی 

محـال در    .   اينها خواسته های مردم است.   خوانم
ظرفيت، امکانات و تعادل مـوجـود در جـامـعـه           

جناح غالب رژيم، نه تـنـهـا آزادی تـمـام              .   است
احزاب را امروز نمی پذيرد، بلکه حتی طرحـهـای      

نيم بند رئيس جمهور در رابطه با اخـتـيـارات            
خود و انتخابات را نپذيرفت و بـا بـحـثـهـای               
مربوط به سرنوشت ايـن دو اليـحـه آشـنـا               

جناح انحصارطلب گوشش بدهکار ايـن   .   هستيم
مبارزه کنـونـی بـه      " صحبتها نيست، چون اوال 

مبارزه دو جناح محدود شده است ، يـا تـالش      
اصـالح  " جـنـاح     "   می شود محدود شود و ثانيا     

پيشاپيش پرچم سفيد خود را برافراشتـه       "   طلب
اصالح صلبان بارها گفته انـد مـابـيـن         .   " است

و اصالحات، اولی را انتخاب کرده      "   نظام" حفظ  
من نمی دانم ديگر چه دليلی وجود دارد که     .   ايم

آنها .   انحصارطلبان به خواست آنها تن دردهند     
فشـار از    "  تير به بعد، حتی همان مشی         ۱۸از  

را هم کنار گذاشتنـد     "   پائين و چانه زنی در باال     
به چانه زنی در محافـل خـود پـنـاه         "   و صرفا 
در حاليکه به نظر من برای به کـرسـی           .   بردند

نشاندن مطالبات بايد مـردم را بـه صـحـنـه               
بنابراين مخاطب من نـه جـنـاح هـای           .   کشاند

حکومت ، بلکه مردم و نيروهای اپـوزيسـيـون          
" برای اصالح طلبان حکومتی مـثـال       .   می باشند 

در مقطع قتلهای زنجـيـره ای و يـا بسـتـن                  
" احـتـمـاال   .   مطبوعات چنين شرايطی فراهم بود    

بدون اينکه تلفات سنگينی درميان باشـد، مـی           
توانستند به برخی از خواستهای خـود دسـت          

اين امکان سوخت و همانطور که گـفـتـم          .   يابند
لـقـب   "   رهبر اصالحـات  " برای محمد خاتمی که     

چنيـن انـتـخـابـی وجـود           "   گرفته بود، اساسا  
سوال اين است که آيا برای هـمـيـشـه           .   نداشت

می بايست در بر همين پاشنه بچـرخـد و در             
انتظار معجزه اصالح طلبان حکومتی نشست و       

" نـظـام  " يا می توان به جنبشـی مسـتـقـل از               
انديشيد که به اتکاء نيرو و پتانسيلهای وسيعی        
که در بسياری از روندهای چندساله گـذشـتـه          
نقش تعيين کننده، اما غيرمستقيم داشته اند، به        
ايجاد پايه اجتماعی، سياسی و فرهنگی نظامـی        

 . دمکراتيک و مردمساالر همت گماشت
ببين حکومت، سيب فاسد نيست که خودش از         

بايد دستی دراز شود    .   روی درخت سقوط کند   
و سيب گنديده حکومت را از درخت جـامـعـه            

امروز نيروهای معترض جامعه در     .   ايران بکند 
ايران ، حتی چپ ها هم خواسته های خـود را            
در ظرف های موجود طرح می کنند و نـه در             

اما تحقق همين شـعـار       .   غالب شعار سرنگونی  
. ها خود به سرنگونی رژيم خواهد انـجـامـيـد           

استقرار نظام مردمساالر جز بر ويرانـه هـای          
امروز مطالبات .   همين رژيم تحقق نخواهد يافت    

جنبش اجتماعی مردم بايد مـحـور فـعـالـيـت             
مـثـال هـمـيـن آزادی          .   اپوزيسيون قرار گيرد  

اين مسئله چندان طـرح نـمـی         .   احزاب سياسی 
شود، چرا که ظاهرا احزاب سياسی به هـمـيـن           

چند حزب دوم خردادی و يکی و دوتا تشکل هـای            
 مذهبی هـا    -پيرامون آنها مثل نهضت آزادی و ملی        

بايد از شـعـار      .   اين درست نيست    .   ختم شده است  
آزادی احزاب سياسی در ايران دفاع کرد و حـول            

مثال در مورد همين محکوميت اخيـر       .   آن بسيج کرد  
 مذهبی، به نظر من اپـوزيسـيـون مـی        -فعالين ملی   

بايست در خارج از کشور متشکـل شـده، ضـمـن              
محکوم کردن اين احکام، از آزادی فعاليـت احـزاب           

.  مذهبی ها حمايت می کـرد      -سياسی و منجمله ملی     
دفاع از   .    مذهبی ها نيست     -اين حرکت دفاع از ملی      

هر گـام کـه      .   آزادی فعاليت سياسی در ايران است     
حکومت عقب نشيند ، جنبش مردم در اين زمينه يک          

در چنين حرکت هايی اسـت    .   گام به جلو رفته است   
که بين اپوزيسيون خـارج از کشـور و نـيـروی                
. سياسی داخل کشور رابطه نزديک برقرار می شود       

به اين گونه است که با تکيه بر مطالبات مردم و بـا         
استفاده از تمام موقعيتهايی که فراهـم مـی شـود،             
اپوزيسيون در حرکت و بسيج مردم نقش بازی می         

سوال سر اين نيست کـه حـکـومـت بـه ايـن                 .   کند
خواسته ها تن می دهد يا نه، يقينا با تمام قدرت در      

ولـی رشـد     .   مقابل اين خواسته مقاومت مـی کـنـد         
مبارزه مردم و تعادل قوا نتيجه نهايی را تعيين مـی           

 . کند
همه تجارب دو سه دهه اخير از آمريکای جـنـوبـی            
گرفته تا اروپای شرقی و آسيا يا آفريقا، گويای اين         
واقعيت است که نظام های جانشين، کـه قـدرت را             
پس از کنار زدن نظامهای وابستـه و اسـتـبـدادی              
بدست گرفته اند، مهر شرايط رشد و ارتقاء جنبـش          

اشـکـال   .   پيش از سرنگونی را برخود داشـتـه انـد          
مبارزاتی، فرمهای حقوقی، پايبندی اپوزيسيون بـه        
قوائد و موازين دمکراتيک، رشد و آگاهی مـردم و         
بويژه خودآگاهی و خودانديشی، که از جمله جـلـوه      
های بارز آن در تشکل و سازمـان پـذيـری آنـهـا              
بازتاب می يابد، در روند مبارزه تـا سـرنـگـونـی،              

اپوزيسيون آزاديـخـواه   .   اموری علی السويه نيستند   
و مردمی هرگاه به الزامات چنين مبارزه ای کم بهـا           
دهد و از موقعيت ، کيفيت، توان و امکانات و نـحـوه    
واکنش مردم در برابر جابه جائی قدرت بی تـوجـه           
بماند، براحتی می تواند به خطا بيفتد و شبيه آنـچـه    
که در انقالب پيشين رخ داد، يا به دنبـالـه روی از               
حوادث کشيده شود و يا به سکوی پرش تشـنـگـان     

مبارزه جهت دستيابی به آزادی      .   قدرت تبديل شود  
احزاب، تشکلهای صـنـفـی و فـرهـنـگـی، آزادی                 
مطبوعات، آزادی زندانيـان سـيـاسـی، بـازگشـت             
هزاران فعال سياسی، اجتماعی، فرهنگی و هنری به        
داخل کشور، ضمن اينکه در پيوندی تنگـاتـنـگ بـا             
هدف محوری ما يعنی استقرار دمکراسی و نظامـی         
دمکراتيک و مبتنی بر اراده مردم قرار دارد، جنبـش    
تحول طلب ايران را از هم اکنون بر محور خواستـه           

 . می نمايدهای مشخصی بسـيـج     
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