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 . ن بردگي خود زنده نخواهيم ماند ما براي مشاهده ابدي بود
 گاندي

  
 
 

 

 مقدمه
 

ارتي                   ه عب ا ب ذرد ، ي ارزه               ١٣۵٠در سال    . يك نسل   دقيقًا بيست و پنج سال مي گ وري مب ين جزوات حول تئ ا انتشار اول  ب

ار  چريكي فضاي سياسي جامعه ايران ورق خورد و خشونت به عنوان يك ابزار اعمال فشار سياسي اپوزيسيون به حاآميت ب                     ك

ه            ه جرق ا ب گرفته شد و اينهمه ، بدون در نظر گرفتن تمامي افت و خونريزيهايي آه بر اصالحگرايان تا آن زمان رفته بود، تنه

 .اي از روي خشم ناگهاني مي ماند

تيم     ه هس ر مواج ي ديگ ين الملل ي و ب ي داخل ر، فضاي سياس ومتي ديگ ر ، حك لي ديگ ا نس ك ب ا  ٢۵. اين ونت را ب ال خش  س

م                 توجيهات ذهبي، پشت سر گذاشته اي ه                  .  مختلف، اعم از مذهبي و يا غير م ي ب د، پ ن رون ازنگري اي ا ب حال ضروري است ب

ادات                     . واقعيات آنوني جامعه ايران ببريم     ا و اعتق اه ه ال نظرگ راي اعم ي ب ه خشونت گراي ود آ بدين منظور بايستي بررسي نم

ه اي از آن حاصل             ) ر اپوزيسيون    چه در حكومت و چه د     ( سياسي و فكري خود و يا گروه خود        ايجي داشت و چه تجرب چه نت

راي تحول سياسي                              دازي ب شد، آبشخور دروني وبيروني آن چه بود و اينك نسل جوان نسبت به آن چه مي انديشد و چه چشم ان

المت آ                               ا تحول مس ان رسيد؟ آي ه پاي ا ب ا و جنگه ر خونريزيه ا فروپاشي آمونيسم اآث ه       ايران وجود دارد؟ چرا ب ز ، آنطور آ مي

ول خشونت                          ه ق ا ب معتقدان به آن مي گويند، يگانه راه خروج از بن بست آنوني است؟ و اصًال مبارزه مسالمت آميز چيست؟ آي

ه محكمي       … و " محافظه آاري" ، "بزدلي" ،" سازشكاري"گرايان، اتخاذ اين شيوه نوعي      ا منطق و استدالل و تجرب است و ي

 در اين شكل از مبارزه محك مي خورد؟ " شجاعت" است آه اساسًا عنصرپشتوانه آنست؟ و آيا درست

فرض بر اينست آه خواننده آتاب بر واقعيات دو نظام حكومتي سلطنتي و اسالمي واقف است و نيازي به تكرار انحرافات،     

ا نيست                 ن حكومته يش فرض،     . فساد، سرآوب، خفقان، بي عدالتي، هرج و مرج و چپاول داخلي و خارجي ناشي از اي ن پ ا اي ب

ا هر مشي   ( موضوع آتاب بر عكس العمل مخالفان  ه فضاي خشونت        . متمرآز شده است   ) ب رن گذشته آ ع ق فانه در يكرب متأس

د و از                                وده ان ان ب ز ، از يكطرف مرعوب خشونت گراي المت آمي ان تحول مس وده است، حامي اآم ب ران ح ه اي ر جامع سياسي ب

رن               طرف ديگر قادر به تئوريزه آردن و         يش از يك ق ابقه اي ب د، اگرچه س تعميم انديشه خود به نسل جستجوگر جوان نشده ان

ار و باصطالح        . تالش مسالمت جويانه از قائم مقام فراهاني تا مهندس بازرگان را پشت سر خود داشتند               حاميان مشي خشونت ب

ا : دو برهان براي اثبات نظريه خود ارائه مي دهند " مبارزه مسلحانه " ك و جوامع      –ريخي داليل ت ي ممال ل تجرب دتي و دالي  عقي

ارزه مسلحانه در            . ديگر ار مب ه ب ايج فاجع ه و نت اينك با شفافيت آم سابقه اي ميتوان تمام اين داليل، بخصوص آنچه آه به تجرب

 . آشورهاي ديگر برميگردد، را مورد نقد و تجزيه و تحليل قرار داد
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ي از                    واقعيت اينست آه خشونت گرايي با ريشه ه        ي، جزئ ق اول ه طري ه و ب ي از فرهنگ عمومي جامع اي تاريخي آن جزئ

چگونه ميتوان به زدودن آثار خشونت و مهمتر از همه، به زدودن انديشه خشونت گرايي در ايران   . فرهنگ سياسي ايران است   

ه               م و نوشته و گفت نيده اي واره ش ه خشونت روآورد؟ هم ددًا ب از باشد مج ه ني دون اينك ه   پرداخت ب د آ خشونت، خشونت مي    "ان

 آيا مي توان بدون توسل به خشونت به يك راه حل مسالمت آميز و به يك جامعه مسالمت جو دست يافت؟ ". آورد

ر                      اامني ب ه افسردگي و ن رغم اينك با نگاهي به زندگي روزمره جامعه، بخصوص در سالهاي اخير، متوجه مي شويم آه علي

خشونت آميز بطور اصولي، ولي نه قطعي، از فضاي داخلي آه از چند سال قبل از انقالب  جامعه حاآم است ولي راه حل هاي        

 . آغاز شد، همگي نشانگر دوري جستن جامعه از اين فرهنگ است

د                          دا بمان د از سير عمومي تكامل بشريت ج اني هر روز    . جامعه ما بخشي از جامعه جهاني است و نمي توان در سطح جه

ردم              بيشتر با موفقيت شيوه    اي منتخب م ه دولته اليتر جاي خود را ب اي توت ه رژيمه تيم آ ز مواجه هس المت آمي هاي مبارزه مس

ند              ون                    . سپرده، بدون اينكه رقبا به زور و خشونت متوسل شده باش ه اآن تا باعث بسي خوشحالي و مسرت است آ ن راس در اي

ايگزين فرهنگ             اآثريت نيروهاي سياسي اپوزيسيون ايراني، حداقل ، حداقل در لفظ، رو           ز را ج المت آمي ش مبارزه سياسي مس

متأسفانه هنوز دامنه اين تفكر آنقدر گسترش نيافته تا همه نيروهاي سياسي       . غالب مبارزه، يعني قهر و نفي و خشونت آرده اند         

هد اين فرهنگ ولي همانگونه آه تجربه معاصر نشان مي د. ايران و منجمله همه وابستگان به حكومت اسالمي را در بر بگيرد

د يافت      ز مشاهده مي       . پويا و مترقي هنگاميكه در جامعه اي جا پا پيدا آند بسرعت بسط و توسعه خواه ون ني م اآن ه ه بطوريك

اوت روشني                                ا تف ر شده و آنه آنيم شيوه هاي تحول مسالمت آميز هر روز بيش از روز قبل براي مردم قابل فهم تر و ملموس ت

ارزه، ب        ل ميشوند       بين اين شكل از مب اوتي قائ ي تف ال و ب ن شيوه از        . ا انفع ل اي يش ازروز قب ومتگران نيزهر روز ب ابًال حك متق

 .مبارزه را جدي تلقي آرده و خود را ملزم به تفكر و تعقل و پاسخگويي حول آن مي بينند

ت، بلك        ن و يكدس يمائي روش ا س ه و ب ازمان يافت ان س ك جري ه ي ز ن المت آمي ارزه مس وني مب ان آن دوره  حامي س از يك ه پ

ري است                 اني در حال شدن و شكل گي افي                    . پراآندگي، اينك جري ز و ن المت آمي وريزه آردن انديشه و عمل مس راي تئ تالش ب

ابقه                        رغم س ن علي ين واقعيت است و اي انه هم رد نش خشونت، آه اين آتاب را مي توان اولين نمونه آن بزبان فارسي محسوب آ

 . ين سياستمداران و اصالح گرايان ايران استتاريخي چنين شيوه اي از تالش ب

 

 عبرت آموزي از شكست ها و پيروزيها     
ل                              ا و خيزشهاي قب داوم حرآته اما از آنجا آه هر يك از حرآتها و خيزشها نه بصورت منفرد و منتزع بلكه دقيقًا در بستر ت

دي راه      از خود شكل گرفته، طبعًا پاسخهاي خاص هر آدام، در تكرار و توالي تار   ام و قانونمن ه پاسخهاي ع اين ب يخيشان،در نه

اي سياسي و    د آموزيه ا پن زه گوش هوش ساخت و از آنه ا را آوي ده، بايستي آنه ه ش ده تجرب انون و قاع وان ق ه بعن رد آ مي ب

 . مبارزاتي آرد

عامل اساسي هر يك     آنچه در بحث و بررسي هر يك از اين تجربه ها بعنوان درس اصلي بايد در جستجوي آن بود، تعيين   

أثير                             اربرد وت زان آ د گفت مي ه باي از شكستهاست آه از ميان دهها عامل آوچك و بزرگ ديگرنقش تعيين آننده دارند، تا آنجا آ

ه و            . گذاري بقيه عوامل هم در رابطه با آن شكل ميگيرند و عمل مي آنند              در اينصورت، آنچه در بحث و بررسي گذشته نگران

ا غرور و دقت                   آينده گرايانه شيوه   ه ب ع اينست آ رد، در واق رار گي  هاي مبارزاتي گذشته براي مردم ساالري بايد مورد توجه ق

ا را                        ببينيم عيب و ايراد يا نقص و نارسايي اصلي هر يك از اين جنبشها، قيامها وانقالبها در چه بود و علت اساسي شكست آنه

رد        د جستجو آ دم اول ال          . در آجا باي ن اساس، در ق ر اي ا ضعف و نارسايي در                   ب ه آي ن پرسش پاسخ داد آ ه اي ائين زم است ب  پ

ه عكس، در         "  شرائط عيني "به  ومربوط   اال جامعه بوده يا، ب رار داشته    ب م وآيف        ق ي   "  و از آ ه عامل و       "شرايط ذهن ، از جمل

ه شرا                           بيرون    عنصر رهبري  وط ب ائين و مرب ه اگر نقص در پ ردد آ وم گ دم بعدي معل ي و عامل و     آمده است؟ تا در ق يط ذهن
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ه علت اساسي                                وم شود آ اذ شده، معل ك، و خط مشي هاي اتخ ه استراتژي ، تاآتي ا توجه ب عنصر رهبري است، آن جا نيز، ب

ه                           شكست را در نهايت در آدامين عامل يا زمينه سياسي مي توان ديد و خالصه آرد و قدم آخر بايستي به اين مسئله پرداخت آ

 . شكست و پيروزي ما نقش داشته استتا چه حد عوامل خارجي در 

ه اوًال                      يد آ د رس ري خواه ا چه          –با چنين تحقيق و تفحصي نوبت به جمع بندي و نتيجه گي بش هاي بعدي ت ا و جن  جهش ه

اً                    د، و ثاني ه ان  استراتژي، تاآتيك و خط      -اندازه از نقائص و نارساييهاي اجتماعي يا عيب و ايرادهاي سياسي گذشته درس گرفت

ا و                  . ي سياسي امروز و آينده، با توجه به تجارب گذشته چه بايد باشد            مشي ها  رفتن از گذشته ه رت گ ا عب ه، ب ن جاست آ در اي

در . درس آموزي از آنها،مي توان و بايد بر تاريخ شكستها و ناآاميها نقطه پايان گذاشت وبه دروازه سرافرازي ايران وارد شد                    

د، اصول       اين جاست آه بحث عدالت و آزادي، بحث ام         نيت و دموآراسي، بحث فكري و ارزشي ذهني و انتزاعي بيرون مي آي

ا دستگاه ارزشي                    رد و مستقل از آرزو و ي ا آن ف و اساس يا چارچوب مشخص و معيني پيدا مي آند و خارج از ذهن ايده اين ي

ه با عبرت آموزي از آن همه تجارب  در اينجاست آ. فكري اين يا آن جريان ، بر بنيادهاي اصيل و استوار خود قرار مي گيرد              

ر از آن       گذشته معلوم خواهد شد با چه مشي و انديشه اي ضروري است مرز بنديهاي پايدار ايجاد آرد و براي استقرار و مهم ت

ر داد        د      . براي استمرار امنيت، عدالت و پيشرفت در ايران آدام ساختار فكري  را الزم است تغيي ا پيون ه، ب دين ترتيب است آ  ب

ديل                 " گذشته چراغ راه آينده   "حال و آينده با گذشته، اصطالح معروف         ه يك اصل اصيل تب از صورت يك شعار بيرون آمده و ب

 . خواهد شد

 

 حد انتظار از اين آتاب
برداشتهاي متفاوتي است آه حول آن  " نفي خشونت گرايي در سياست" و " مبارزه مسالمت آميز  "يك مشكل جدي در زمينه      

تفاده شده در      .  آه در البالي فصول آتاب به تعريف و تشريح آنها پرداخته خواهد شد  وجود دارد  ابع اصلي اس در اين رابطه من

ن خط                 تدوين اين آتاب عمدتًا منابع غير فارسي بوده اند، آه يك علت آن در دسترس نبودن مأخذ ايراني و ديگري جديد بودن اي

ه اول نقش       .  و تئوريستين هاي ايراني استتحقيق و تفحص در ميان سياسيون و روشنفكران      نفكران در وهل ه روش ه اينك نظر ب

ن قشر،                  ا سپس اي ن موضوع گشوده شود ت بن بست شكني فكري را دارند، الزم است آره تئوريكي اين قشر از جامعه حول اي

 .  آن را ايفا نمايدبعنوان رابط و حلقه وصل پيشتاز با مردم، با زبان و ابتكارات خاص خود، نقش اجتماعي آردن

ه و      ا خشونت خو گرفت الها ب ه طي س ومتي آ ل حك ه در مقاب د، واضح است آ ه ثمر ميرس وقعي ب ارزه چه م ن مب ه اي اينك

ار يك روز و                          آسانترين روش آن رويارويي با مشكالت، اعدام و حذف فيزيكي مخالفانش بوده، پيشبرد اين استراتژي آسان و آ

ز ناچار                 من البته برخال  . دو روز نيست   ف آسانيكه حكومت را در برابر ضرورت هاي بين المللي به پذيرش تحول مسالمت آمي

يعني فكر نمي آنم آه تحوالت بين المللي الزامًا اثر فوري ، مستقيم و قاطعي داشته               . مي بينند، دچار چنين پندار و توهمي نيستم       

 .  شيوه هاي مسالمت جويانه وادار آندباشد و مثل رژيمهاي بلوك شرق آنرا در آوتاه مدت به انتخاب

ه در                          ه دو ده ه قريب ب ه ميشود آ ه شما ارائ ل از جانب آسي ب ه و تحلي د، تجزي ن نق اب روشن است اي بر شما خواننده آت

وده است                ارزه مسلحانه تالش صادقانه نم اب   . سراب تحقق مردم ساالري از طريق جانبداري و يا شكست مستقيم در مب ن آت اي

اريخي، سياسي و تئوريك حول مشي درست                           حاصل تجرب  ه شخصي از چنان سياستي و از سالها مطالعه، تفحص و بررسي ت

ا، در مسيري از           . دستيابي به دمكراسي و مردم ساالري است    ه ه امي زمين تاوردهاي بشري، در تم امي دس ه تم روشن است آ

ائز اهميت است ه ح ه . تجرب ال در زمين ه ح ا ب ه ت كار است آ ان آش لحانه و جنگ چريكي آتب و جزوات برهمگ فعاليت مس

آنچه آه حول . فراواني منتشر شده است ولي حول مبارزه مسالمت آميز آتاب منسجم و تئوريك بزبان فارسي انتشار نيافته است

تحوالت ساير آشورهاي جهان و بطور خاص در مورد هند و شيوه مبارزه گاندي انتشار يافته صرفًا بررسي تحول خاص در                 

 . آن آشور بوده است
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 هيچ چيزي ثابت و برجاي نيست
 جمله در تغيير و سير سرمدي است

 )موالنا(
ران                   ات رياست جمهوري اي با آغاز فصل نويني از فعاليت سياسي و اجتماعي ام آه حول نامزدي براي هفتمين دوره انتخاب

ارزه مي                  ان بگذارم              متبلور شده است، ضروري بود آنچه را آه نسبت به اين شكل از مب ز در مي ان ني ا ديگر هموطن .  انديشم ب

ن                 نم، اگرچه اي دا آ اوتي دسترسي پي خوشبختانه آشنايي به دو زبان انگليسي و فرانسه اين حسن را داشت آه بتوانم به منابع متف

قبل از بازگشت به اقرار مي آنم آه اين متاب با عجله و در آخرين ماههاي . منابع به مثابه قطره اي از دريا محسوب مي شوند     

لذا قبل از مطالعه آتاب ، ذآر اين نكته ضروري است             . وطن به رشته تحرير درآمد و از انسجام مورد نظرم برخوردار نيست           

تند   " مبارزه"آه فصول اول، چهارم و پنجم آتاب غالبًا مبتني برداده هاي عام حول               و شيوه ها و ابزار مبارزه مسالمت آميز هس

  سياسي در ممالك ديگر جهان تنظيم شده اند آه چه بسا لزومًا با شرايط امروز ايران             -ب جنبشهاي اجتماعي    آه بر اساس تجار   

ه خالء                 . مطابقت ننمايند  ه از موضع آسي است آ ه البت بر عكس فصل ششم بطور خاص به شرايط آنوني ايران اشاره دارد آ

 .آندحضور فيزيكي نسبتًا طوالني را درجامعه بردوش خود حس مي 

ازيگران صحنه                        مبارزه مسالمت آميز همچون هر شكلي از مبارزه بر اساس شرايط آشورها و ملتها و دولتها و بر اساس ب

ا درس    ي آنه ت و منف ارب مثب وان از تج ه مي ت بش پرداخت بلك ا آن جن ن ي وبرداري از اي ه الگ وان ب تند و نمي ت اوت هس متف

ني و مكاني خاص خود بايد آزمود و از تجارب مستقيم همان زمان و مكان بهره           اين شكل از مبارزه را در شرايط زما       . آموخت

د                      . جست ين ميگوي ي خود چن تم است ول رن بيس ه تجارب خود را     :" بااينكه گاندي مبتكر اصلي مشي عدم خشونت در ق من هم

ه شخصي بدست آورده                   ... شخصًا آزموده ام     دا       . اماين تنها من نيستم آه تجارب خود را از راه تجرب تادگان خ امبران و قرس پي

سياست عدم خشونت و عدم همكاري حاصل يك عمر تجربه است . نيز اغلب امي بودند و آتاب در تجربه آنها نقش نداشته است

اهم                د آن بخوبي آگ وده ام و از فواي را آزم وان         )٢٧۴-٢٧۵مكاتب و خاطرات،ص      (". و من آن اب حاضر را مي ت دين ترتيب آت  ب

ز     حول عدم عمليطوالني و پر پيچ و خم تحقيقي، توضيحي و آموزشي و طبعًا    آغاز يك مسير     المت آمي ارزه مس  خشونت و مب

ا رد فرضيات و محكمات آن                         ات ي ه اثب در ايران دانست آه اميدوارم با ارتباط حضوري در جامعه ايران و در ميدان آزمايش ب

 .دست يابم

ر              طبعًا آاستي هايي در اين اولين آتاب هست آه           ق گسترده ت ق و تحقي ا تعمي ان و ب د و نظرات شما هموطن با توجهات ، نق

ارگيري برداشتهاي           . مي توان به رفع آنها پرداخته و در آينده اثرات ديگري منتشر نمود             ان و بابك ه مرور زم روشن است آه ب

ناختهاي اينجانب نسبت ب             تها و ش اع، برداش وني در صحنه سياست و اجتم ه و     تئوريك و تاريخي آن ن موضوع توسعه يافت ه اي

 . تعميق خواهد شد و لذا اگر امكان و حيات اجازه داد به مرور به رشته تحرير درخواهم آورد

دانست و مطالعه آنرا براي آسب " چرا به وطنم باز مي گردم؟"اين آتاب را بايستي ادامه منطقي آتاب قبلي ام تحت عنوان  

نم            برخي تحليلها و بازنگريهاي تاريخي ،ا      تم از           . قتصادي ،اجتماعي و سياسي به شما توصيه مي آ ه نمي توانس روشن است آ

تقيم           برخي تحليلهاي منتشر شده در آن آتاب صرفنظر آنم و بعضًا قسمتهايي از مطالب آنرا آه با موضوع اين آتاب ارتباط مس

اب را           . داشت، نقل آرده ام      وان آن آت ارتي مي ت وين ام        بعب ي نگرش ن اب                 چارچوب آل ا آت ه ب رد آ داد آ يهن قلم ه مسائل م ب

رن گذشته                    حاضر حول يك موضوع آليدي و پايه اي به تفصيل رسيده ام، و آن نقد و تجزيه و تحليل مشي خشونت بار يكربع ق

دي              . و تدوين مقدماتي تئوري مبارزه مسالمت آميز و مشي عدم خشونت است             ول از گان ل ق وجهي نق ل ت داد قاب اب تع ن آت در اي

ال وي              . ه ام آورد دليل آن در دسترس بودن آتبي حاوي سخنان و گفته هاي اوست و از طرف ديگر ملموس بودن سخنان و اعم

ران                . با فرهنگ و انديشه ماايرانيان     ل از       ( چه بسا بدليل پيوندهاي تاريخي و نزديكي جغرافيايي بين دو آشور هند و اي ا قب ه ت آ

بتوان گفت آه نزديكترين تجربه مبارزه مسالمت آميز به ما، تجربه گاندي            ) وب ميشد تجزيه پاآستان همواره همسايه ايران محس     

 . باشد
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د       ه دماون ادر باشد قل شكي نيست آه مشكالت امروز ايران به سنگيني و بزرگي آوههاي البرز است ولي اگر انسان خاآي ق

ود          د   "را فتح آند حتمًا قادر خواهد ب ه دماون ر       " قل ه اي وني جامع د       مشكالت آن تح نماي ز ف ه      . ان را ني ه قل راي صعود ب در تالش ب

 . دماوند لزومًا همه به نتيجه نمي رسد ولي تصور صعب العبور بودن مسير دليل خودداري از آغاز پيمودن آن نيست
 !اگر آسي به فراخوان تو پاسخ مثبت نداد، تنها حرآت آن، تنها حرآت آن

 )گاندي(
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 :ل يكفص
 نه هر آه چهره برافروخت دلبري داند

 ينه سازد سكندري داندئنه هر آه آ
 نه هر آه طرف آله آج نهاد و راست نشست
 آاله داري و آئين سروري داند
 هزار نكته باريكتر زمو اينجاست

 ي دانددرنه هر آه سر نتراشد قلن
 )حافظ(

 
 
 
 
 
 

 است" علم"مبارزه يك 
 
 
 
 
 

ريشه مبارزه در بي عدالتي است يعني موقعي آه فردي به فرد ديگري ظلمي روا مي           . شري است مبارزه جزئي از خوي ب    

ي                                ع ب راي آسب حق خود و رف ارزه ب ه مب وعي ب ه ن ع شده ب م واق ورد ظل دارد، عدالت ضايع مي شود وبه موازات آن، فرد م

ل  "راي آسب عدالت به داستان قديمي ترين روايات مذهبي در مورد بي عدالتي و مبارزه ب. عدالتي مي پردازد  ل و قابي ر  " هابي ب

در تحليلهاي تاريخي انديشمندان چپ آغاز مبارزه عليه بي عدالتي را شروع استثمار انسان از انسان قلمداد مي آنند،         . مي گردد 

 . يعني زمانيكه انسان به غارت دسترنج انسان ديگر دست مي يازد

ز        ولي. تاريخ مبارزه به قدمت تاريخ بشر است  ده ني وده و نيست و در آين اه يكسان نب ارزه هيچگ  شكل بي عدالتي و شكل مب

ه               . نخواهد بود  در شرايط بهره آشي شديدًا خشن و بيرحمانه دوران برده داري، نوع مبارزه نيز به همان نسبت خشن و بيرحمان

ر        بود و در شرايط آنوني پابه پاي ظريف تر شدن و پيچيده تر شدن بي عدالتي ، نوع و                    ابزار مبارزه نيز ظريف تر و پيچيده ت

راي آسب عدالت و آزادي است              . ميشود ن   . ولي يك امرثابت است و آن اصل تداوم مبارزه و ابدي بودن تالش ب ي از اي تخيالت

ن بتوان تمامي اشكال ظلم و بي عدالتي را بطور ضربتي ريشه آ    " ! جهش قهرمان مآبانه  " قبيل آه در چشم اندازي نزديك با يك       

اوين                              دئولوژيهاي قشري تحت عن فانه بمدت سه نسل، حامالن اي نمود به اندازه قشريگري حامالن آن خنده آور است ولي متأس

 . اين ادعا را آزموده اند و نهايتًا جز فاجعه دستاوردي براي بشريت نيافريدند" سوسياليزم"دهان پرآن 

ي     " دولت" و  " حكومت"،  " قدرت"بحث   ري جوامع                       بسيار گستره است ول ا شكل گي ه ب وان گفت آ ه طور خالصه مي ت  ب

ده                   ري پدي ه شكل گي ه منجر ب اد يك جامع ا  " حكومت "بشري ضرورت تقسيم آار و سازماندهي امورات آح ه   " دولت " ي شد آ

ه  . بتدريج منجر به تمرآز قدرت در دست قشر يا طبقه خاصي گرديد        ه  در واقع با تراآم قدرت، بي عدالتي شكل سازمان يافت  ب

ه        . خود گرفت و در مقابل، مبارزه براي بي عدالتي نيز مي بايست سازمان مي يافت               لذا پديده مخالف، مخالفان و آنچه امروز ب

تقابل قدرت بين حاآمان و مخالفان از آغاز تشكل بشر در جوامع            . مي گذاريم شكل اجتماعي به خود گرفت      " اپوزيسيون" آن نام 

ام        . ن تقابل تا روزيكه جامعه بشري وجود دارد تداوم خواهد داشت          اشكال مختلفي يافته است و اي      " اين آن چيزي است آه اينك ن

 . بر خود گرفته است" مبارزه 
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 در جستجوي حقيقت
ز هست                در ظريف            . اما در بطن مبارزه براي تحقق عدالت، جستجوي ابدي براي آشف حقيقت ني م آنق دالتي و ظل ي ع اه ب گ

دن آن نيست      است آه جز چشمان تيز     ه دي ادر ب ي            . بين حقيقت جو ق دالتي و نف ي ع أ ب د منش اآم مي توان دالتي ح ي ع ه ب چرا آ

 . حقيقت باشد آما اينكه در دوران معاصر و در مورد اپوزيسيون ايران نيز نشانه هاي فراواني از آن وجود دارد
 اندرين بحر عميق آآس نداند 

 سنگريزه قدر دارد يا عقيق
   شيخ عطار

 
د،               دي  گان راي آشف حقيقت    " مبارزه خود براي آسب استقالل هند را بيش از آنكه يك مبارزه ضد استعماري بنام " تالشي ب

وان                     م خود او تحت عن ه قل ابي است ب وان آت ا حقيقت       " مي نامد و آنهم عن اتم ب د         " . داستان تجربي جز  :" وي در جايي مي گوي

وان حقيق       . حقيقت خداي ديگري نيست      دا را بعن ه ام                 من خ وز او را نيافت ا هن نم ام ن    ". ت محض ستايش مي آ ه اي و در پاسخ ب

د      (اگر منظور نيايش خدا نيست "سؤال آه  اد داري ه آن اعتق ه ب د  " پس مذهب چيست؟   ) هر خدايي آ دي ميگوي از نظر من   :" گان

دي،ص     (". مذهب در مفهوم گسترده تر خود به مفهوم خودشناسي و يا شناخت خويشتن است                د     )٣۵٧خاطره گان از مي گوي :"  و ب

دان است               . خدا نه جسم است و نه شخص       زال و جاوي انون وصف ناشدني الي ده آن يكي          . خدا يك ق انون و وضع آنن ا ق در اينج

وني نمي شود          . است دا  . در دنياي مادي ما قانون آتابهاي مدون متغير است اما قانون خدايي هر گز دستخوش تحول و دگرگ خ

ات و خاطرات، ص    (".ه همين دليل من معتقدم آه خدا همان حقيقت است      يك اصل جاوداني است و ب      د   ) ٢٧٠مكاتب ين معتق وي همچن

ه                           " مذهب تطبيقي "بود آه پيروي از      را در آلي ه يك مذهب خاص دارد، زي اجر بيشتري از پيروي يك سويه و جزمي نسبت ب

 )٣۵۵خاطره گاندي ،ص(". مذاهب بزرگ حقايق بسياري نهفته است

ا شيوه      - و در تجربه خود با حقيقت در پي گشودن مشكالت اقتصادي             ال او منكر واقعيات سياسي نيست     با اين ح    اجتماعي ب

ايي از                           :" او مي گويد  . هاي سياسي است     ه ره ادر ب ام مساعي خود ق رغم تم ه علي ه زده آ ا حلق ه دور م ان ب امروز سياست چن

وني در صلح و آرامش        شايد از نظر ديگران اين خودخواهي ب      . چنگال آن نيستيم   اشد آه من بخواهم در آنار زندگي پرتالطم آن

 او حتي تا به آن حد پيش مي رود آه مبناي حل )٣۶١همان منبع،ص (". به سر ببرم ولي هر چه هست من بدنبال چنين هدفي هستم           

وده ام و        من هميشه : " مشكالت جاري اجتماعي و اقتصادي را در تالش براي آشف حقيقت مي داند و مي گويد                 مدافع حقيقت ب

ارگر و  . هميشه به آارخانه داران و صاحبان صنايع هشدار داده ام تا در احقاق حقوق آارگران خود بكوشند    و در مبارزه بين آ

آارفرما هميشه جانب آارگر را داشته ام، اما با اينكه مبارزات آارگري و سرمايه داري امري اجتناب ناپذير است به هبچ وجه 

ي دست يافت        . نيستم  موافق   ايج مثبت ه نت ن دو ب ين اي اهم ب ا  . بلكه برعكس معتقدم آه با اتخاذ تدابيري مي توان در برقراري تف ب

توجه به همين عقيده است آه من با تمامي قدرت در بوجود آوردن چنين توافقي مي آوشم و به هر دو طرف يادآوري ميكنم آه                      

  )٢۶۴-٢۶۵مكاتبات و خاطرات، صفحات (. شته باشنددر مبارزات خود جانب حق و حقيقت را دا

جريان روشنفكري بر چهار ارزش استوار است و در  "حتي جوهر روشنفكر بودن بر حقيقت جويي و حقيقت طلبي است و           

را در قلمرو اخالق و      -١: تالش براي آسب اين ارزشها مقام خود را آسب ميكند          د آن ه باي  حقيقت جويي واين آن چيزي است آ

الوك و گفتگو است،                      -٢عنويت يافت،   م  عدالت   -٣ تالش براي آزادي آه وجه مشخصه آن روحيه تساهل و بردباري و لزوم دي

ي معنويت و آزادي          ي از دو ارزش ديگر ، يعن تند ول خواهي ، يعني همان چيزي آه جريانات مارآسيستي بدان توجه ويژه داش

ه  (". ر بر مبناي خرد و تعقل و دوري از برداشتهاي اسطوره اي و عاطفي   خردگرايي واعتقاد به روش تفك -۴غافل ماندند،    مقال

  )٢٩،ص٧، نويد مقاومت، شماره "روشنفكر دوره سوم تاريخ ايران"

ار                گاه   ا آميت و آم حقانيت و حقيقت يك انديشه با آميت حاميان آن اشتباه گرفته ميشود درحاليكه حقيقت به آميت نيست و ب

ا   . بي نيستقابل سنجش و ارزيا    اين نيز شيوه نظامهاي توتاليتر و دستگاههاي بسته ايدئولوژيك است آه عمدًا حقيقت جويي را ب
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د       ه حقيقت ، مصلحت مرجع       . آميت جويي مخلوط و گاه مغشوش مي آنند تا جلوي حقيقت خواهي را بگيرن در نگرش آمي ب

 ". افيد تا حقيقت از ميان آن بيرون بتابدباطل را بشك"بقول امام علي. شمرده شده و حقيقت فراموش مي شود

تند                        وم از دو دسته خارج نيس ي العم ه عل ار و       : انسانها براي تحقق حق خود به شيوه هايي متوسل ميشوند آ شيوه خشونت ب

ه              . شيوه مسالمت جويانه   ه ذآر است آ در الزم ب ين ق اگر چه به تشريح هر دو شيوه در فصول آينده پرداخته خواهد شد ولي هم

نش و                ر بي ا ب ز استوار است ت ر غراي ًا ب شيوه خشونت بار ابتدايي ترين و بدوي ترين شكل مبارزه است چرا آه اين شيوه اساس

ن شكل از تالش              . عقل و خرد   درن ، اي ه جوامع م ا گذاشتن ب با اين حال چند هزار سال پس از خروج بشر از زندگي بدوي وپ

وان يك شيوه              ه عن دئولوژيها ، فضاي تنفسي                   براي آسب حقوق آماآان ب افتن عصر اي ان ي ا پاي ال دارد، اگرچه ب ، حضور فع

وده است                           ز است ،گشايش چشمگيري حاصل نم المت آمي ارزه مس ه روي ديگر سكه مب ارزه     . حاميان خردگرايي، آ در يك مب

ي انسان است                          زه خشونت طلب ر غري واني و بطور خاص ب ز حي ه برغراي ه آگاهان ر غلب ز اصل ب ين   .مسالمت آمي ًا در چن  طبع

ز                               ر غراي ار گشته و خرد و منطق ب زي مه راستايي بايد اعمال اراده شديدتر و بيشتري نمود تا يك خواست خودبخودي و غري

اينجاست آه خرد حكم خواهد آرد آه رقيب نه يك حيوان بلكه انسان ديگري است آه از نظر من و من نوعي به خطا . غلبه آند

ر                 . ظلم شده است  رفته و باعث بي عدالتي و        ه ب ي عدم غلب د ول ه آن واني خود غلب او نيز انساني است آه نتوانسته بر غرايز حي

ه                                  ا روشهاي انساني او را ب وان ب ر عكس مي ت ه ب غرايز حيواني به معني نداشتن خصوصيات مثبت انساني در او نيست، بلك

 . ار شناخته شده در اين مسير مدارا و گفتگو استيك روش بسي. خرد گرايي و شكوفا شدن خصوصيات انساني اش هدايت نمود

اعي در          . قدر مسلم آنست آه مدارا و گفتگو تحميل شدني نيست          ان يك گفتگوي دمكراتيك و يك بحث اقن مهمترين تفاوت مي

ط حقيقت خودشان نيست  ت، فق ا حقيق ذا تنه يش خودشان نيست و ل ه حقيقت پ ه هم د آ ا گفتگو مي پذيرن ه طرفه ن است آ . اي

دارا               مه ل است و م داراي دموآراتيك متقاب ه م ز در اينست آ مترين تفاوت ميان مداراي دموآراتيك و مداراي غير دمكراتيك ني

ي                 آنندگان از آن رو مدارا نمي آنند آه بزرگ منش واهل تساهل هستند، بلكه از آنرو خواهان مدارايند آه پذيرفته اند مدارا تجل

ا                احترام به ديگري است و ديگري را     ايز الخط ز انساني ج د واو را ني ه مساوي خود مي دانن ر از خود، آ ا پست ت ر ي ه برت ن

دي،     . همچون خود مي شمارند    ول گان يش نيست               " بق يله اي ب ز وس المت آمي ارزه مس ه مب ه حقيقت است وگرن ". هدف رسيدن ب
  )١۴۶گاندي و عدم خشونت، ص(

 
  سياسي –مشارآت اجتماعي 

قرار مي گيرد اينست آه چه شكلي و چه شيوه اي از مبارزه     " اپوزيسيون"ك جريان دگرانديش يا     اولين سؤالي آه دربرابر ي    

 در آوتاه ترين زمان و يا آمترين مشكل او را هدف رهنمون ميشود؟ 

ده اي          " ضدقدرت "و  " قدرت"اين سؤال از اولين دوران تاريخ تمدن بشر و شكل گيري             ه پدي ا زمانيك وجود داشته است و ت

هررهبر و يا پيشگامي حتي اگر حول اين مقوله به مباحث . وجود داشته باشد همواره مطرح خواهد بود" دولت"يا " قدرت"بنام 

ن            ه اي اآم، ب درت ح ا ق ه ب ان مقابل تئوريك نپردازد و حتي اگر ديدگاههاي خويش را به رشته تحرير در نياورد، بهر حال در زم

  "نيم؟چگونه مبارزه آ"سؤال بايد پاسخ دهد آه 

ه                    ه اينك د، پاسخ گفت منجمل ي آن مي آي ه در پ ا سؤال ديگر، آ ه دهه د ب ه اي، باي ا   : در پاسخ به اين سؤال سه آلم رقيب م

يم؟ چه                      اعي حساب مي آن آيست؟ چه ماهيتي دارد؟  توانش چقدر است؟ توان ما چقدر است؟ چقدر روي حضور عنصر اجتم

 نظر ما چيست؟ آيا تمامي آحاد آن اجتماع مورد خطاب ما هستند يا تنها يك قشر و             امكاناتي در اختيار داريم؟ بافت جامعه مورد      

دام                    د هر يك آ يك طبقه خاص؟ چه شيوه اي بايد اتخاذ آرد؟ مسالمت آميز يا مسلحانه؟ الزامات هر يك چيست؟ مضرات و فوائ

ات ادعاي خود       است؟ آشش جامعه و يا قر و طبقه مورد خطاب ما به آدام سمت است؟ چه شاخصها و                      راي اثب ايي ب انه ه نش

 ... داريم؟ و آيا مي توان به نوعي مصالحه و بعبارتي ،همزيستي مسالمت آميز دست يافت؟ و
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 :ليكن از ميان سؤاالت فوق وسؤاالت بسيار حول اين موضوع، دو سؤال نقش محوري و آليدي دارند

 

 ماهيت رقيب ما چيست؟  -١

 ا در نظر گرفتن تمام پارامترهاي حاشيه اي آدام است؟شيوه مناسب رقابت و تقابل با آن، ب -٢

 

م  :" براي پاسخ به اين سؤاالت نمي توان به تمايالت شخصي و رؤياي آودآانه توسل جست بلكه بايد پذيرفت            مبارزه يك عل

م اقتصاد   ع"علم سياستگ و     . "همانطور آه سياست يك علم است ،مبارزه هم يك علم است          . و اين علم فراگرفتني است    " است " ل

ارزه "را مي توان در دانشگاهها آموخت ولي هيچ رشته تحصيلي بنام     داع نشده است      " علم مب اريخ اب ن ت ا اي ودن رشته اي   . ت نب

ه هر                " علم مبارزه "تحصيلي بنام    رده آ اد آ ان ايج اين توهم را در اآثريت قريب به اتفاق مبارزان، آزاديخواهان و عدالت جوي

 . خطاب آنند" مبارزه علمي"اجويي فردي را هم شورش آور و يا هر ماجر

رو مي                               اداش همگان روب ا تشويق و پ د بالفاصله ب تاوردهاي جدي وژي، اختراعات و دس در پهنه هاي اخص علمي و تكنول

ه و                           ا  حمل ا هميشه ب د و نوآوريه ده هاي جدي شود ولي بر عكس ، در پهنه هاي اجتماعي، سياسي و ايدئولوژيكي، انديشه ا و اي

ه         . هجوم و تكفير و تحريم و يا در بهترين شكل خود، با ناباوري همراه است           اال ب وان چون آ وآوري فكري را نمي ت ه ن چرا آ

رد                       اعي بگي د اجتم ن آشاآش سخت و       . بينندگان آن عرضه آرد و بايد از پروسه پر پيچ و خم مبارزه فكري عبور نمايد تا بع اي

 . روشنفكران عبور مي آندطاقت فرسا نيز مقدمتًا از مغز و ضمير 

ا يك مشكل است                            اري وي ان يك بيم راي درم . يكي از وجوه مشترك بين علوم تجربي و علوم انساني، تالش عالم و محقق ب

محقق علوم پزشكي به دنبال آشق درمان يك بيماري ناشناخته است، محقق فيزيك به دنبال آشف شيوه يك نياز صنعتي است و                        

اعي است                  ) هر رشته اي  در  (محقق علوم انساني     ا معضل انساني و اجتم ين   . در جستجوي آشف راه درمان يك مشكل ي در هم

ه            " راستا گاندي معتقد است آه       ر منتظره ب در بطور غي وم روحي همانق ا در عل هيچ چيز مانع از درك اين واقعيت نيست آه م

  )١٣٩گاندي و عدم خشونت ، ص (". آشفيات نائل مي شويم آه در علوم فيزيكي 

اني وجود دارد وم انس ي و عل وم تجرب ين عل ادي ب ا تفوتهايزي ك . ام ه را در ي ورد مطالع ده م وان پدي ي مي ت وم تجرب در عل

ت ورد نظر را گرف رد و نتيجه م ل آ ه و تحلي ده . آزمايشگاه تجزي ايش آنن رد آزم وم، محل آزمايشگاه  وف ته از عل ن رش در اي

ا             .  آند تفاوت فاحشي در نتيجه مطالعه ايجاد نمي       ه علمي ب ه مقول دليل اينك اني، ب وم انس ار   " انسان "ولي برعكس در عل سر و آ

 . است" جامعه"دارد، آزمايشگاه، 

ر از فرضيات و ابهامات                         " روانشناسي  "علم   ايي پ ه خود دني ردازد آ انها مي پ به شناخت روحيات و الگوهاي رفتاري انس

ه  . ال اگر مقوله اي با يك تعداد آحاد بشر ضريب مي خورد          ح. است و هر روز با پيشرفت علم دچار تحول ميشود          " اينجاست آ

د  ي ياب ه شناسي ضرورت م م جانع د،   " . عل ته باش ار داش ر و آ ز و راز س ر رم انهاي پ ي سخن از انس تدالل وقت ين اس ا هم ب

ي      . ضرورت مي يابد  " علم جامعه شناسي  "اينجاست آه   . پيچيدگي آن به تعداد آحاد بشر ضريب مي خورد           با همين استدالل وقت

د    . راهگشاي حل مشكل است  " علم سياست "سخن از مشكالت سياسي براي يك جامعه پيش آيد،           اني مي گفتن سياست  : " يك زم

ه،         . ، يعني بايد به دنبال چيزي رفت آه امكانپذير باشد         " علم ممكن است   رخالف آن گفت اينك عده اي به اين نتيجه رسيده اند آه ب

د                     در بررسي مسائل     ار بگذاري ا ممكن را بالكل آن د نامحتمل و ن ارتي         . و پديده هاي سياسي، نباي ه يك عب ي ب م    "حت سياست عل

 ". اممكن استن

ه                    ه ب ام، از يك جامع دي ع ين قانونمن ي آشف هم تند ول ام هس ديهاي ع ادي داراي قانونمن مشخص است آه همه پديده هاي م

وان شيوه آش       . جامعه ديگر شديدًا متفاوت است     ارگيري و               مي ت ثًال نظرسنجي، آم دي را بطور علمي آموخت، م ... ف قانونمن

رد          ) بطور صد درصد  (ولي نمي توان     ام آشورها صادر آ راي تم ه  . يك راه حل يكسان براي مشكالت اجتماعي و انساني ب البت
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ت آن به تمامي آشورها     در دنياي معاصر بدليل جهاني شدن برخي پديده ها هنچوناقتصاد، راه حلهاي مشترآي براي حل مشكال               

 . ارائه مي شود ولي نحوه اجراي آنها از يك آشور به  آشور ديگر متفاوت است

وان گفت                      ه جرأت مي ت ي ب تند ول وده و هس ه مستمر دانشمندان ب علوم فوق، علومي هستند آه در پهنه آآادميك مور مطالع

ارزه  "مشكل ترين و پيچيده ترين علم در ميان لوم انساني،            ي                 . است " علم مب ه نقطه عزيمت و ادعاي آن ، يعن ز ب دگي آنني پيچي

ه هاي       نسبتًا مكفي  معناي اين ادعا اينست آه فرد مبارز، با اشرف          . تغيير مناسبات و ساختار هاي يك اجتماع برميگردد        ه جنب  ب

ي، سياست     ي، اقتصاد، سياست داخل ه شناس م از روانشناسي ، جامع اني، اع اعي و انس وم اجتم اوت عل اريخ ، متف ارجي، ت خ

در آشف  .  اجتماعي را مدارا نمايد    -مي خواهد به فرمولي قابل قبول دست يابد تا يك بيماري سياسي           ... جغرفيا، فرهنگ، دين و   

ه               . اين فرمول است آه انسانها قرباني ميشوند و  خونها ريخته ميشود             اي ريخت دار خونه ه صرفًا مق ه حال آن مدعي آ و واي ب

 . است" علم مبارزه"اي قرباني شده را دليل حقانيت مبارزه خود بداند، مبارزه اي آه عاري از شده و تعداد انسانه

عده اي هستند آه سخن از علمي بودن ايده هاي خود ميرانند ولي اساسًا به نسخه برداري از نوشته هاي ديگران و نقل قول 

عده اي خود را ميراث دار يك انديشه . اريخي قالب آرده انداز اسطوره ها مشغولند و در واقع خود را به يك يا چند اسطوره ت

مشابه اين فرهنگ را در ! از طريق ژنتيك و يا ارث و ميراث منتقل ميشود" علم مبارزه"و يا يك مقام مي دانند،گويي 

است و رهبران از اين نظر من معتقدم مبارزه اجتماعي يك علم . آشورهاي آسياي جنوبي و يا در آسياي جنوب شرقي شاهديم

اين قبيل مبارزه موظفند نتايج دستاوردهاي علمي و فكري خويش را در اختيار همرهان وپيروان خود بگذارند تا آسي را توهم 

رهبران، همه انسانهاي خاآي، همچون همه بوده و همانند همه . و در يافت پيام از دنياي ماوراء الطبيعه فرا نگيرد" خدايي"

آنها تافته جدا بافتهاي از جامعه خود نيستند و . ات، خطاها و هر خصوصيت مثبت و منفي اجتماعي اندداراي عواطف، احساس

اتفاقًا آسانيكه فكر ميكنند ويا چنين تبليغ مي آنند آه تافته جدا بافته اي بوده و هستند، خطرناك ترين موجودات روي زمين اند، 

.  چيزي مي دانند و نه براي خود نقش انسان خاآي و جايز الخطا را قائلندچون نه از جامعه اي آه ادعاي هدايتش ر ادارند،

نسبت به آنچه آه بنظرم تكليف مي آيد و نسبت به " نقش من اقدام آردن است: " باز از گاندي نقل قول مي آورم آه مي گويد

 )١٣٨گاندي و عدم خشونت،ص(". آنچه به من ارائه ميشود

 

 ترس زدائي
يك تالش حكومتها براي ممانعت از . همخواني ندارد" ترس" به طريق اولي، مبارزه سياسي، با مقوله مبارزه اجتماعي و

اين مكانيزم آارايی . بروز علني عنصر آزاديخواهي و عدالت جويي در شهروندان برقرار آردن فضاي رعب و وحشت است

" ترس"جستن از خطرند و اين غرايز بصورت خود را ثابت آرده است چون انسانها بطور غريزي خواهان بقاء و دوري 

چه به (ترس از صدمه ديدن : برخي روانشناسان معتقدند آه روي آوري به خشونت يكي از جنبه هاي ترس است. بروز ميكند

 ...) .قدرت، امكانات، پست و مقام، مزاياو (، ترس از دست دادن تعلقات مادي و معنوي)لحاظ مادي و چه جسمي

ي ترس و علل انسان شناسانه و روانشناسانه آن موضوع ديگري است ولي بحث من اينست آه يك فرد بحث منشأ روان

متقابًال عدم ورود عده اي به يك مبارزه اجتماعي . روبرو ميشود آه بايد به آن پاسخ بدهد"ترس"مبارز قبل از هر چيز با مقوله 

لكه گاه به فقدان شهامت و عدم توانايي غلبه آگاهانه بر ترس بر مي به معناي نداشتن آگاهي و يا لمس نكردن بي عدالتي نيست ب

هم ناشي از ترس " پاسيويسم" و " انفعال"مي تواند متفاوت باشد ولي گاه علت " انفعال"و " بي تفاوتي"ريشه ترس با . گردد

 است بر مقوله ترس غلبه  آرد و قبل از همه الزم) هر نوع مبارزه اي آه باشد(اينجاست آه براي ورود به يك مبارزه . است

غلبه بر ترس باعث تقويت عنصر شجاعت و شهامت در انسان . عنصر آگاهي و اختيار را بر غريزه تنازع بقاء غالب نمود

ولي هر مبارزه اي به معناي از دست دادن جان و امكانات ) در فصل چهارم پرداخته خواهد شد" شجاعت"به مقوله . (ميگردد

" مبارزه"شرآت در مبارزات انتخاباتي، همانگونه آه از عنوان آن بر مي آيد، نوعي . ا خالف آن عمل آندنيست و چه بس
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رقابت روزمره بين آسبه . محسوب ميشود" مبارزه"ورود به آشاآش روشنفكري و به منازعات سياسي لفظي نيز نوعي . است

با همين استدالل خطر پذيري برخي سرمايه داران هم بدون . و يا صاحبان توليد هم يك مبارزه مسالمت آميز اقتصادي است

بدون خطر نمي توان وارد سرمايه گذاري اقتصادي شد و به همين دليل گاه سرمايه . زدودن ترس از خود  امكان پذير نيست

نع ولي ترس از اينكه يكروز شكست نصيب انسان شود هيچگاه ما. داران شديدًا لطمه ميخورند و ورشكست مي شوند

هر آس در هر حوزه ". مردان بزرگ خطرهاي بزرگ مي آنند"و بقول ناپلئون، . خطرپذيري ديگر سرمايه گذاران نمي شود

ولي واقعيت . وحيطه اي آه تالش مي نمايد با پذيرش خطر بزرگ ، يا يك جهش عظيم به جلو مي آند ، و يا شكست مي خورد

آيا : يك مثال ساده. ر ممكن نمي شد و در آينده نيز ممكن نخواهد شداينست آه پيشرفت جوامع بشري تا آنون بدون خط

آريستف آلمب آه با مشكال ت فراوان تصميم گرفت آره زمين را دور بزند و به هند برسد واقعًا مطمئن بود آه ميرسد؟ آيا 

 اولين فضانورد مطمئن بود آه مجددًا به زمين باز ميگردد؟

 بسيار ملموس است، چون به طور روزمره شاهد و ناظر آن هستيم ،ليكن وقتي  پذيرش خطر در يك تالش اقتصادي

حساسيت ) بدليل اينكه موضوع به تقابل قدرت و مناسبات اجتماعي برميگردد(خطرپذيري وارد عرصه سياسي و اجتماعي شد

نهرو در خاطرات .  مي پوشانددليل آنهم پيچيدگي مقوله است آه تمام اقشار و اصناف يك جامعه را. ويژه اي بر مي انگيزد

به تصور من از بين تمام صفات انساني و واالي گاندي،دو صفت او يعني بيزاري از ترس و : "خود از گاندي چنين مي نويسد

من هيچ صفتي را براي يك انسان و . جبن، و نفرت از حس انتقام و آينه توزي ،چشمگيرتر و متمايزتر از ساير صفات اوست

 )٣۴مكاتبات و خاطرات،صفحه (". تر و ناپسندتر از آن دو نمي دانميا يك ملت بد

ترس از (در شروع هر مبارزه مسالمت آميز همچون هر حرآت اجتماعي ديگر انسان دچار غليان روحي عميق ميشود

ه باشد ولي اگر آسي عميقًا به راهي آه برگزيده است ايمان داشت) خشونت وترس از صدمه ديدن و ترس از شكست و غيره

اينكه امام حسين در سنين پنجاه سالگي حج را نيمه تمام گذاشت وبا اعالم قبلي . مي تواند برخي تبعات آن را هم پيش بيني آند

براي جنگ با ستمگر زمانه اش برخاست و به سمت بين النهرين رفت ، بر ) گرفته است" تبليغات"آنچه امروز نام (و علني

ولي به آاري آه مي آرد . وشن بود آه عاقبتش مرگ است چون راه جنگ را برگزيده بودهمه و بيش از همه بر خودش ر

سيزده قرن بعد فرد ديگري در جنوبي ". زندگي چيزي نيست جز داشتن عقيده و تالش در راه آن"ايمان داشت و معتقد بود آه 

را به طور تمام عيار وقف مبارزه سياه پوستان در طول حياتم من خود :" ترين نقطه قاره آفريقا در حين محاآمه اش چنين گفت

باارزشترين آرمان من ايجاد جامعه . من هم عليه تسلط سفيد پوستها مبارزه آردم و هم عليه تسلط سياهپوست ها. آفريقا آرده ام

. تا به اين هدف برسماميدوارم آنقدر زنده بمانم . اي دمكراتيك است آه در آن همه با هماهنگي و با امكانات برابر زندگي آنند

 مطمئنًا خواست او )٢۴٧آتاب نلسون ماندال، ص( ". اما اين آرماني است آه اگر ضروري باشد براي تحقق آن حاضرم بميرم

ي  سال "نلسون ماندال"آيا . خودآشي نبود و نهايتًا هم به آرمانش رسيد ولي ريسك مرگ را پذيرفت و تر س را از خود زدود

  تبديل شود؟١٩٩١چنين روزنه باريك ولي ضروري مي توانست به نلسون ماندالي  بدون گذر از ١٩۶۴

نتيجه اي آه مي توان گرفت اينست آه ترس يك واقيعت است و نمي توان آن را از بين برد بلكه ميتوان مهار نمود و تنها 

به گفته .  ميتوان آن را مهار آردبا شناخت ترس دروني خود و بكارگيري شيوه هاي مختلف، منجمله با اعمال خرد و آگاهي

   )٣٨گاندي و عدم خشونت،ص(". با تفكر و تعقل به اين نتيجه رسيدم آه بي نتيجه است به مرگ فكر آنم: "گاندي

 

 

 
 

 بي تفاوتي و ريشه هاي آن
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 مالء در مقابل دو قطب حكومت و اپوزيسيون آه هر آدام داراي يك. نقطه مقابل بي تفاوتي استمبارزه و مبارز  

اجتماعي هستند، يك طيف ديگري در اجتماع هست آه نه بااين قطب است و نه با آن، ولي بر اساس جذر و مد سياسي گاه با 

بي تفاوتي در يك شرايط انقالبي و حالت شورش عمومي . هستند" بي تفاوتها"اين طيف . اين قطب همراه مي شود و گاه با آن

 .  در شرايط سرخوردگي ، به معناي عدم مشارآت در تحوالت اجتماعي استيك امر غير عادي است ولي بي تفاتي

در بعضي آشورها تحت تأثير ارزشهاي خاص يا تراآم قدرت در دست برخي گروهها، از مشارآت عمومي افراد 

ورهايي آه از نظر اجتماعي، در آش. ياگروهها در فعاليتهاي بنياني زندگي بطور مستقيم يا غير مستقيم جلوگيري مي شود

حقوق فردي و نهادهاي دموآراتيك اهميت چنداني ندارد، قدرت حاآم نيز تالش مي آند در برخي صحنه ها و براي برخي 

مضافًا ،وقتي اآثريت جامعه با حقوق مردمساالري و شهروندي آشنا . گروههاي اجتماعي فضاي مشارآت را بسته نگاه دارد

ون و اجراي آن در زندگاني روزمره ورابطه قدرت و گردش مديريت جامعه جا نيفتد، نشود و اصوًال حقوق مردم از طريق قان

 بوجود نمي آيد آه افراد را به استفاده از حقوق خود، بعنوان جزئي از تكاليف شرآت در تكليفات مدنيجريان مداومي از 

 .اوتي يكي گرفتاين علت جامعه شناختي را نمي توان بطور اعم بابي تف. روزانه زندگي ،ودار آند

الزم به ذآر است آه مشارآت تنها شكل سياسي ندارد چرا آه يك اجتماع تنها محدود به ساختار سياسی نيست بلکه يک 

. لذا مشارآت ميتواند زمينه هاي اقتصادي ، اجتماعي، هنري، علمي و حتي آآادميك هم داشته باشد. اجتماع را تشكيل ميدهند

ي فرد بهره اي نداشته باشند، خودبخود از آن حوزه حذف شده و فرد بصورت يك عنصر بي اما وقتي مشارآت سياسي برا

نتيجه اين سرخوردگي و يأس اين خواهد بود آه جامعه آم آم دست از تالش بردارد و خود را . تفاوت اجتماعي جلوه ميكند

زيرا به اين . ها مؤثر است بي تفاوت ميشوندبدست حوادث بسپارند، يعني به اتفاقاتي آه در محيط مي افتد و در سرنوشت آن

 . نتيجه ميرسند آه نمي توانند در وقوع آن رويدادها يا تغيير مسير آنها مؤثر باشند

بر ميدارد، " دست از طلب"ملت ايران بعلت سوابق تلخ تاريخي خيلي زود دچار يأس مي شود و در الك خود فروميرود و 

ملت ما در موقعيتهاي دشوار اجتماعي اهل تقيه . رمي آيد و منتظر فرصت مي ماندولي در عوض در جستجوي راز بقاء ب

در نقطه مقابل چه . است تا مبارزه ، و همين شيوه تقيه است آه اغلب دولتهاي حاآم را در ارزيابي مخالفان دچار اشتباه ميكند

 غير سياسي به بسيج هاي توده اي دست مس حكومت چه بخشي از اپوزيسيون در تبعيد با خاصه خرجي ها و شيوه هاي آاره

زنند در حاليكه بسيج و شعار دادن را نبايد با خروج از بي تفاوتي يكي گرفت و چه بسا بسيج بي حاصل توده اي خود را يكي 

ي و طبعًا اوضاع مبهم سياسي، جنگ جناحها، سردرگم. از تبعات بي تفاوتي و نتيجه غلبه تنازع بقاء بر مشارآت سياسي است

 . پراآندگي اپوزيسسيون همه و همه در بي تفاوتي سياسي دخيل هستند

در نقطه مقابل بي تفاوتي ، گاه شاهد انفجار هاي اجتماعي هستيم آه آن نيز دليل مشارآت در سرنوشت خود و خروج از 

: ا پدري مقتدر تشبيه آرداين شورشها را مي توان به لحاظ روانشناختي به رابطه فرزند اطاعت پذير ب. بي تفاوتي نيست

فرزندي آه تحت سلطه پدر بسيار مقتدري قرار دارد، در آوچكترين لحظه منفجر ميشود، اما مجددًا به همان الگوي سابق 

 . اطاعت برمي گردد

 يا بي تفاوتي يك حالت گذراست آه باتغيير شرايط و. هم متفاوت است" بيهوده ديدن فعاليت سياسي" با " بي تفاوتي سياسي"

بيهوده ديدن فعاليت سياسي به نوعي، از خودبيگانگي و نگرش منفي "تغيير بازيگران سياسي ميتواند به فعاليت تبديل شود ولي 

 . طبعًا تغيير چنان نگرشي آار ساده اي نيست. نسبت به سياست قابل تعبير است

ن گزينش مشي مبارزه مسالمت آميز و خروج راههاي فراواني پيشنهاد مي شود آه به نظر م" بي تفاوتي"براي حل مشكل 

تجربه . از فضاي قهرمان بازي گروههاي چريكي و فضاي خشونت بار ناشي از فعاليت آنها، يك گام مهم در اين راستاست

آه گروهي از روشنفكران ايراني را در دهه هاي دوم و سوم قرن بيستم گرد خود " آاوه" مجله : ديگري در گذشته وجود دارد

هر ايراني آه از تاريخ تمدن اجداد خود "  مي آورد در دوره اي آه به نوعي نااميدي سياسي مي رسد بيان مي دارد آه جمع
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براي دادن يك تربيت سياسي ويك متانت معنوي واخالقي ... به خوبي با خبر بوده باشد ممكن نيست آه نااميد و سست شود

 ، ٢۵، آاوه، شماره"بهترين تأليفات فرنگيها درباره ايران( "". خ مدنيت قديم آن ملت استبراي افراد ملت بهترين راهها، ياد دادن تاري

 )  ١٣، ص١٩١٨ فوريه ١۵

آه آشكار است ميهن ما در مرحله اي حساس وخطير از يك چرخش اجتماعي و فرهنگي همه جانبه قرار دارد و آنچه 

چند نفرمان .  و عمل روشنفكر و ايفاي نقش و وظيفه روشنگري استدوران انتقال، دقيقًا زمان آار. مردم نيازمند ياري اند

آماده ايم آه تحقيق را صرفًا بخاطر روشن شدن حقيقت وپيشنهاد طرحي اصالحي انجام دهيم؟ آيا بيشتر به خود مشغوليم يا به 

ه اندازه براي اجراي آنها مايه سرنوشت مردم؟ چقدر دقدقه اجراي آرمانهاي آزادي خواهانه و عدالت جويانه خود را داريم و چ

مي گذاريم؟ آيا ما به تمامي، حامل فكر نو و متعهد به اصالحات و الگوي عمل روشنفكرانه هستيم؟ پاسخ به اين سؤاالت مقدمه 

 . تصميم به مشارآت و يا تداوم بي تفاوتي است

 

 يك حكومت" حقانيت"و " واقعيت"بحث 
اين حضور در هر شرايطي آه .  استداخل آشور، حضور در صحنه سياسي شرط اول وپايه اي مبارزه مسالمت آميز

صرفنظر از تحليل و نگرش ما به . است" واقعي بودن وجود يك حكومت"فراهم گردد وبه هر نيتي آه باشد مستلزم پذيرش 

ندارد و از سه خالء قدرت سياسي  و خالء حكومت وجود " ايران"حكومت آنوني، واقعيت اينست آه در سرزميني به نام 

هزار سال پيش تا به امروز عليرغم صدها دفعه تغيير حكومت ها و سران حکومتو عليرغم گذراندن پستی و بلنديهای بسيار، 

پذيرش واقعي بودن يك حكومت همچون پذيرش همه واقعيتهاي يك جامعه . همواره حکومتی در اين سرزمين وجود داشته است

هيج حكومتي مظهر حقيقت و خوبي نمي تواند باشد و . يك حكومت نيست" حقانيت" پذيرش ليكن اين پذيرش به معناي. است

آنتي تز خود را در درون دارد و آن فساد است، اما شكل فساد از يك حكومت به حكومت ديگر متفاوت "  قدرت"اساسًا پديده 

مقابله با گسترش فساد در يك حكومت تعيين نهادهاي نظارت مردمي و پذيرش اصل جابجايي حكومتگران يك شيوه . است

 . است

در اپوزيسيون ايران در تبعيد خيال ورزاني هستند آه با نفي واقعيت حكومت در واقع چشم برواقعيات جامعه مي بندند و 

هستند عناصر و گروههايي آه بدون تعمق آافي . منجر به پرت افتادن از ساير واقعيات نيز ميشود" چشم فرو بستن"اين 

اين برداشت جز يك برداشت احساسي و يك راديكاليسم . آن لقب ميدهد"! مشروعيت"حكومت را پذيرش " واقعيت"يرش ،پذ

حكومت ايران همانند هر حكومت مستقر ديگري صرفنظر از ماهيت آن به عنوان يك واقعيت موجود ، . لفظی بيش نيست

 نسبت به آن، در جهان واقع و خارج از اوهام و تصورات ، وجود فيزيكي دارد وبدون در نظر گرفتن نوع رابطه و نگرش ما

ولي بنظر اآثر مخالفان ، اين حكومت در عين حال فاقد . مورد تماس، خطاب و گفتگوي انسانها و دولتهاي جهان است

 . يكندموجوديت قانونی مي باشد، زيرا به آراء آزاد مردم ايران متكي نبوده و حقوق آنان را در نظر و در عمل نفي م

روشن است آه هيچ حكومتي ابدي نيست ولي شرط پايه اي تالش براي ايجاد سوخت و ساز درساختار سياسي يك جامعه، 

اينهمه، بدون حضور در . قرار گرفتن عملي در يك آنش فعال، مستقيم و واقعي با جامعه و ساختار قدرت حاآم بر آنست

پرهيز از بازگشت به وطن به .  با ديگر مخالفان مسالمت جو ميسر نيستصحنه سياسي ايران و بدون همزيستي مسالمت آميز

معناي پرهيز از ورود به روند تحوالت سياسي است و بعبارت ديگر آسيكه نسبت به حقانيت يك مشي مسالمت آميز ترديد 

 . دارد به روند اثبات آن وارد نميشود
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 مشعل يا مشعلدار؟: پيشتاز
. حثي ديرينه است آه سالهاست مورد مشاجره مبارزان، عدالت جويان و آزاديخواهان قرار داردبحث پيشتاز و روشنفكر مب

از يكي برداشت روشنگري فكري ميشود و از ديگري : در عمق يكي است" پيشتاز"و " روشنفكر"مي توان گفت مفهوم 

شده و " تازيدن"آرده و بعد وارد مرحله بعبارتي يك پيشتاز بايد قادر باشد در گام نخست راهگشايي فكري . روشنگري عملي

 . جمعي را بسوي هدفي پيش ببرد

روشنفكر بنا به رسالت خويش، مي خواهد بر بحران وبن بست فكري غلبه آند و لذا نمي توان بر فكر وانديشه خود قالب 

 اي بردارد تا بفهمد مشكل آجاست براي انديشيدن بايد ذهن را آزاد گذاشت تابه هر منزلي سربزند و از هر آلبه اي توشه. بزند

مي تواند خود باعث روشنگري بوده باشد يا نباشد ولي او " پيشتاز. "وانديشه راهنماي خروج از يك بن بست چه مي تواند باشد

بااين تعبير، شريعتي يك روشنفكر .  آن وارد صحنه جامعه ميشودعملي آردنآسي است آه پس از دستيابي به آگاهي، براي 

محتواي انديشه شريعتي (. لي پيشتاز نبود امااز انديشه او پيشتازاني زاده شدند آه مردم را بسوي انقالب حرآت دادندبود و

 )موضوع ديگري است

هم روشنفكر و هم پيشتاز خالف جريان جاري جامعه حرآت آرده و محيط پيرامون خويش را روشن مي سازند و مشعل 

اگر .است آه در دست مردم قرار دارد" مشعلي"مشعلدار نيست بلكه خود " پيشتاز." دروشنايي بخش مردم در تاريكي مي شو

باشد مي تواند مردم را بدون فكر و تصميم خودشان بدنبال خود بكشد و اگر به بيراهه ببرد، مسئول عواقب " مشعلدار"پيشتاز 

لو جلو بدود و آنقدر به بيراهه برود آه ديگر آسي آنقدر از مردم فاصله بگيرد،آنقدر ج" مشعلدار"چه بسا اين . آن خواهد بود

راهي را آه پيشتاز . در آن حال، آن مشعل جز براي خودش ، براي آس ديگري روشنايي بخش نخواهد شد. دنبالش نيايد

اه هيچكس نمي تواند تضمين درستي ر. روشن ميكند با پاهاي مردم طي مي شود ، حال اين مسير مي تواند غلط باشد يا درست

 . را از قبل بدهد بلكه اين مردم هستند آه با حضور خود ، مالك درست يا نادرست بودن راه را تعيين ميكنند

همه شعارها و همه آرمانهاي يك فرد آزاديخواه و يك زن يا مرد عدالت طلب به توسعه جامعه اش ختم مي شود و اگر 

است يا خود " جهان پس از مرگ"و براي " رضاي خدا"هدفش براي آسي معتقد باشد آه براي توسعه جامعه اش قيام نكرده و 

اگر در زمان شاه چنين برداشت سطحي وجود داشت آه با تغيير نظام حكومتي خودبخود بهشت . را فريب ميدهد يا ديگران را

ران جامعه نقش برين خلق مي شود ، با از سرگذراندن آن تجربه گرانبها، چنين تصور ساده سازانه اي از افكار روشنفك

روشن است آه مبارزه براي عدالت و آزادي يك امر ابدي است آه حتي در پيشرفته ترين و دمكرات ترين . بربسته است

مهم . تمدن بشري زاينده بي عدالتي است و نمي توان پايان اين تالش را اعالم نمود. آشورهاي جهان نيز تعطيل بردار نيست

ن اصل است آه آسب و تضمين چنين حقوقي الزامًا با شيوه هاي مسالمت آميز ميسر است، آموزش شيوه مبارزه و پذيرش اي

پس بايد شيوه هاي آنرا شناخت، آموزش گرفت و آموزش داد و مستمرًا نسل به نسل تجارب آنرا منتقل آرد تا بصورت يك 

 .  سنت ملي درآيد

 
 جامعه شناسي اپوزيسيون 

 اکنون جزء مقوالت دانشگاهي است چرا آه با نقش تعيين آنندگي  اپوزيسيونها در هم" جامعه شناسي اپوزيسيون"مبحث 

حيات و تكامل جوامع، اين مقوله نه تنها از جنبه سياسي، تاريخي بلكه از جنبه جامعه شناسي و روانشناسي و فلسفي نيز مورد 

 و هيچ ربطي به موضع سياسي ندارد بحث جامعه شناسي اپوزيسيون يك بحث علمي است. بررسي علمي قرار گرفته است

همانگونه آه علم پزشكي مقوله اي علمي است و ربطي به اين ندارد آه فرد مورد مطالعه و يا مورد معاينه شكنجه گر است يا 

 . شكنجه شده، ستمگر است يا ستم آشيده



 ٢٠

كي اپوزيسيون مربوط به جوامع ي: در جوامع امروز و دردسته بندي آلي ،از دو نوع اپوزيسيون سخن به ميان مي آيد 

چرا آه آارآرد و شكل بروز اين دو نوع اپوزيسيون . دمكراتيك و آزد و ديگري اپوزيسيون مربوط به جوامعه تحت اختناق

 . متفاوت است

احزاب و گروههاي سياسي سازمان يافته اي است آه مخالف " اپوزيسيون"در دموآراسي هاي جهان، منظور از 

 يا دولت حاآم هستند و تحت حمايت قانون از آن حكومت يا دولت انتقاد ميكنند و در صورت آسب آراء حاآم و" حكومت"

 . اآثريت مردم در انتخابات آزاد، قدرت سياسي و اداره امور آشور را بدست ميگيرند

ت آه مخالف سران شامل احزاب و گروههاي نسبتًا سازمان نيافته اي اس" اپوزيسيون"برعكس در حكومتهاي ديكتاتوري، 

و يا پرسنل سياسي حاآم و يا سياستهاي جاري يك حكومت و يا حتي آل نظام سياسي يك آشور مي باشند و بدون برخورداري 

 . از حمايت قانون، به انتقاد از دولت از طريق مسالمت آميز را دارا باشند

هاي سياسي بحث رايجتري است، در خصوص در حاليكه بحث از اپوزيسيون در دموآراسيها، تحت مبحث احزاب و آزدي

تنوع در سازمان،روش . در آشورهاي غير دموآراتيك آمتر بحث منظمي عرضه شده است" جامعه شناسي اپوزيسيون"

طبعًا ميان اين دو نوع اپوزيسيون از جهات . اهداف و آارآردهاي اپوزيسيون در آشورهاي ديكتاتوري بحث دشوارتري است

 . جود داردمختلف تفاوتهايي و

همواره از دير باز حكومتها، با گروهاي مخالف سازمان يافته و يا پراآنده روبرو بوده و اغلب به شيوه هاي خشونت اميز 

و اصالح طلب به منظور جلوگيري از بسط و آاربرد خشونت از " آينده نگر"حكومتهاي استبدادي . با انها رفتار مي آرده اند

 ، امتياز دادن، ايجاد تفرقه در بين مخالفين ، جذب ميانه روها به منظور منزوي ساختن تندروها روشهاي ديگري مانند تطميع

اما تحمل مخالفين بعنوان يك گروه سازمان يافته واجازه دادن به آنها براي استفاده از حقوق . و روشهاي مشابه بهره گرفته اند

لخصوص پذيرش مخالفين بعنوان يك بخش دائمي از ساحت مدني وسياسي وبويژه براي شرآت در قدرت سياسي و علي ا

حتي در اينگونه دموآراسيهاي اروپايي، حق . قدرت، پديده نسبتًا جديدي است آه در دموآراسيهاي معاصر پيدا شده است

يم بدست ميگو. تشكيل يك گروه سياسي سازمان يافته از مخالفين حكومت، از آخرين حقوق دمكراتيكي بوده آه بدست آمده است

آمده است چون اين حقوق اعطاء آردني نيست و در همين جوامع غربي براي ذره ذره اين حقوق بهاي سنگيني پرداخته شده 

 . است

در گذشته وبطور خاص با مباحث جامعه شناسانه انديشمنداني چون مارآس و انگلس ، دولت بعنوان ابزار سرآوب يك 

ين تئوری در زمان فقدان دمکراسی های پارلمانی امروزيمصداق داشت ولي اينك طبقه عليه طبقات ديگر مطرح ميشد که ا

شاهديم آه با شكل گيري احزاب سياسي چپ وبطور خاص احزاب سوسياليست و آمونيست درحاآميت و يا دولتهاي ائتالفي، 

زار سلطه طبقه مسلط و دولت دراين آشورها ديگر صرفًا اب. ديگر دولت، آن تعريف آالسيك خود را از دست داده است

عرصه سلطه طبقاتي نيست بلكه به يكي از عرصه هاي مبارزه طبقاتي تبديل شده و از همين رو نهادهاي دموآراتيك و 

 . اپوزيسيون قانوني ارزش پيدا مي آنند

 

 دسته بندي علمي اپوزيسيون 
خطاب " اپوزيسيون"حكومت مي پردازد  از آن زمانيكه فرد يا گروهي به مخالفت با عملكرد، سياست و يا سران يك 

اين مهم نيست آه خواستگاه . ميشود و اين واژه ، يك واژه علمي است آه چارچوب ايدئولوژيك، مذهبي ويا عقيدتي برنميدارد

مهم اينست آه يك حكومت ويا يك دولت از يك نقطه و يا از يک مرحله، ديگر نماينده فرد، گروه ، فرقه، . آن مخالفت چيست

يت و يا طبقه خاصي نيست و در تالش براي آسب سهمي از قدرت، اپوزيسيوني در مقابل آن شكل ميگيردو شكل بروز اين مل

مخالفت بر اساس درجه مخالفت متفاوت است و مضافًا هيچكس نمي تواند مخالفت يك فرد و يا يك جريان را نفي آرده و آنرا 



 ٢١

يون پسوند خاص قائل شد و يابر اساس ديدگاهها وروشها و هدفها آنها را دسته مي توان براي اپوزيس. اپوزيسيون قلمداد نكند

 . بندي آرد ولي نفي اين يا آن جريان بدليل اختالف ديدگاه و يا اختالف سليقه، عملي غير علمي است

ور به حضور و يا وجود ديكتاتور در يك آشور به معناي عدم حضور اپوزيسيون نيست و اساسًا علت وجودي ديكتات

بدون خطر اپوزيسيون وترس از دست دادن قدرت، نيازي به اعمال ديكتاتوري نيست و يك ديكتاتور . اپوزيسيون بستگي دارد

از زماني به ديكتاتوري روي مي آورد آه از حل مسائل جاري عاجز مانده و در برابر دگرانديشان و مخالفين حاضر به ترك 

ي اين عدم ترك قدرت دليل و توجيه ملي مي تراشد ويا دليل و توجيه ايدئولوژيك و يا حال اين  ديكتاتور برا. قدرت  نيست

 . مذهبي

 :باشند" برانداز"و يا " اصالح طلب"، " قدرت طلب"در آشورهاي فاقد اپوزيسيون قانوني ، گروههاي مخالف ممكن است 

لفند و براي آسب قدرت در صف اپوزيسيون قدرت طلب شامل مخالفيني است آه تنها با سران يك حكومت مخا •

 اپوزيسيون قرار ميگيرند،

و اگر قبول ندارند به آن التزام (اپوزيسيون اصالح طلب مخالفيني را تشكيل ميدهد آه ساختار سياسي را قبول داشته  •

 . هم نامگذاري آرده اند" سازنده"برخي اين اپوزيسيون را. ولي مخالف سياستهاي جاري آن هستند ) ميدهند

زيسين برانداز آن دسته از مخالفيني را تشكيل ميدهد آه هم مخالف سران و هم مخالف سياستها و هم مخالف اپو •

چنين . در آن صورت بايد به طور واضح وروشن ساختار مورد نظر خود را ارائه دهند. ساختارهاي حكومت هستند

ن مخالف خوان ميشود آه جز منفي بيني اپوزيسيوني وقتي از مالء اجتماعي خود طرد ميشود تبديل به اپوزيسيو

 . چيزي براي ارائه ندارد

 همانگونه آه توضيح داده شد خواه ناخواه اپوزيسيون در يك آشور ديكتاتوري وجوددارد و اگر امكان بروز علني نداشته 

احزاب آزاد و يا مطبوعات انتظار اينكه دراين نظامها شاهد . باشد بهر حال وجود خود را در زمينه هاي متفاوتي بروز ميدهد

آزاد باشيم تصوري غيرواقعي است و تا همان حدي آه مخالفين با شيوه هاي مختلف ، نمادي از اپوزيسيون را عرضه ميكنند 

طبعًا اين مخالفتها سازمان يافته نيست و بدليل محيط بسته سياسي از يكدست بودن و همفكر بودن نيز بي بهره . ارزشمند است

ايطي آه سياسيون حضور و مخالفت خود را علني نمي آنند، روشنفكران و هنرمندان نقش اصلي رادر سمبليزه در شر. اند

لذا ادبيات،شعر ،داستان، تأتر، سينما،نقاشي، مجسمه سازي، موسيقي و نهايتًا مطبوعات و . آردن اپوزيسيون بازي ميكنند

 .ن اينكه شكل سازمان يافته داشته باشدمراآز دانشجويي ومذهبي عرصه اصلي اپوزيسيون ميشود بدو

گاه مراآز مذهبي در عين داشتن روابط حسنه با يك رژيم ديكتاتوري ميتوانند تبديل به يك سازمان اپوزيسيوني نيز بشوند 

ت پوشش آنها با استفاده  از ارتباطات علني و گسترده و تح. آه نمونه آنرا در لهستان ودر زمان حاآميت آمونيستها شاهد بوديم

مذهب و با برخورداري از امكانات مالي گسترده توانستند نقش تعيين آننده درتحول سياسي لهستان بازي نمايند ولي پس از 

 . پايان آن دوران نقش خود را از دست داده و اينك از صحنه حذف شدند

 نظامهاي ديكتاتوري بين حكام بر در. ولي عدم وجود اپوزيسيون علني به معناي نبودن هيچ نوع اپوزيسيون ديگري نيست

گاه اين جناحها آه داراي خواستگاه و پشتوانه . سر تقسيم قدرت اختالفاتي بروز ميكند آه منجر به شكل گيري جناحها ميشود

شبه "طبقاتي خاصي نيز هستند در درون حاآميت نوعي اپوزيسيون را تشكيل ميدهند آه درجامعه شناسی اپوزيسيون به آن نام 

يعني اختالف آنها واقعي است ولي اصل اختالف بر سر غصب مواضع قدرت است و نه بر سر . ميگذارند" زيسيوناپو

شبه اپوزيسيونها بدليل نزديكي به قدرت ودر دسترس ديدن قدرت، از . سياستها و آارآردها و يااختالف دراصل ديكتاتوري 

 .  برخورد دارندارتباطات و برنامه مشخص تري نسبت به ساير اپوزيسيونها

شبه اپوزيسيونها حتمًا نبايد داراي سمت و سوي دمكراتيك باشد وچه بسا مخالفت يك جناح از موضع افراطي، سرآوبگري 

بيشتر، اختناق قوي تر و يا تسلط شديد تر باشد آه في المثل با برخي سياستهاي مدارا جويانه هيئت حاآمه مخالف باشند 
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و چه در " خط امام" اين نمونه را هم اآنون چه در ايران در رابطه با جناح غير حاآم . نندوسياست شدت عمل را تجويز آ

 . اسرائيل باجريانات افراطي صهيونيست شاهديم

شده و وارد  عرصه مقابله با سياستهاي " اپوزيسيون بيروني"گاه امكان دارد آه همين شبه اپوزيسيون به نوعي تبديل به 

را خطرناك نمي دانند ولي تشخيص درجه " اپوزيسيون دروني" البته رژيمهاي ديكتاتوري معموًال .هيئت حاآمه نيز بشود

لذا برخورد . خطرناك بودن اپوزيسيون و ساير اپوزيسيونهاي ساختاري، ائتالفي براي ساقط آردن رژيم حاآم ايجاد ميشود

پوزيسيون وتبديل شدن به اپوزيسيون ساختاري را فراهم خصمانه رژيم حاآم با اپوزيسيون دروني امكان راديكاليزه شدن اين ا

در روند تکوين، تشخيص درجه مخالفت اين .  نمونه  آنرا درتجربه بني صدر وسپس درتجربه منتظري شاهد بوديم. مي آورد

ه آنها نگاه هر دو با ديده شک و ترديد ب.اپوزيسيون همانقدر برای رژيمهای خودکامه مشکل استکه برای اپوزيسيون ساختاری

هر چه يک رژيم ديکتاتوری رو به اضمحالل برودعناصر و جرياناتی از آن جدا شده و تبديل به اپوزيسيون می . ميکنند

اين نيز ناشی از ورود نسلهای جديد . شوندولی اين تبديل شدن لزومًا به معنی همرنگ شدن با اپوزيسيونهای ماقبل خود نيست

 .  ه استبه يک جامعه و تکامل آن جامع

مهم اينست آه يك عنصرسياسي شرايط و عناصر سياسي را ساآن نبيند و قبول آند آه در يك جامعه ديكتاتوري و بظاهر 

ساآن تضادهاي اجتماعي و فعل و انفعاالت سياسي خواه ناخواه عمل مي آنند و چه بسا پروسه رشد يك اپوزيسيون بدون 

از اين نظر تجزيه و تحليل اپوزيسيون در .  شرايط خاص خود را بروز دهدبازتاب آشكار و عريان ادامه يابدو در يك

بطور آلي ديكتاتوريهاي . رژيمهاي غير دمكراتيك بسيار ظريف و حساس و قانونمنديهاي آن تا حدود زيادي ناشناخته است

نيستي سابق و يا حاضر ويا ايدئولوژيك ظريف تحمل آمتري نسبت به اپوزيسيون خود دارند آه نمونه آنرا در آشورهاي آمو

نظر به اصل ديالكتيكي ارتباط متقابل پديده ها، پارامترهاي بسياري، . درايران و برخي ممالك عربي با رژيمهاي بعثي شاهديم

منجمله پارامترهاي منطقه اي و بين المللي مي توانند فعل و انفعاالت درون يك نظام غير دمكراتيك را تغيير دهند و فضاي 

 .  اشكال پيش بيني نشده اي از اپوزيسيون را فراهم آورندبروز 

 

   ۵٧تجربه احزاب سياسي ايران تا سال 
اين تجمع هاي سياسي گاه . ، د رايران سابقه اي طوالني و تاريخي دارد" يك جمعيت سياسي"حزب و سازمان به مفهوم 

 فعاليت ميكردند و  نظامي-تجمع يا تشكل سياسيرت يك مانند سربداران و فدائيان اسماعيلي جنبه اي نظامي داشته و به صو

 –اسي يك تشكل سيسياست را در آنار انديشه و اصالح اخالقي و فلسفي پيشه ميساخته و به شكل " اخوان الصفا"گاه همچون 

احزاب، اما در واقع سابقه حزب سياسي به شكل مشخص در چارچوب تعاريف مرسوم امروزي از . فرهنگي تبلور مي يافتند 

 . در ايران به صد سال نمي رسد وبه دوره مشروطه يا آمي پيش از آن باز مي گردد

آغاز عصر روشنگري در ايران در اواسط سلطنت قاجار، از يكطرف بدليل مشاهده ترقيات و وجود دموآراسي وقانون در 

مكراتيك و قانونگرايانه و بعضًا اروپا توسط تجار و محصالن اعزامي و بعضي درباريان و ورود انديشه هاي جديد د

سوسياليستي وسوسيال دمكرات از اروپا و قفقاز از طريق نويسندگان، روزنامه نگاران، روشنفكران و انقالبيون ايراني و غير 

اين . ايراني بود و ا زجانب ديگر نتيجه اصطكاك بين سلطنت وبرخي علماء به علت اعطاي امتيازات به اجانب حاصل شده بود

 مسئله باعث تكوين نخستين انجمنها و احزاب جديد شده و از آن پس نيز هسته غالب احزاب ادوار بعدي را در احزاب و دو

 . جمعيتهاي مختلف عصر مشروطه ميتوان ديد

اين سه جريان آم وبيش از . مقارن با شكل گيري جنبش مشروطه در ايران سه جريان فكري و ايدئولوژيك هم شكل گرفتند

ه جغرافيايي مختلف نشأت يافته بودند و عده اي سعي مي آردند تلفيقي بين دو جريان فكري اول با جرين فكري سوم سه حوز

 :ايجاد آنند تا مورد اقبال عوام واقع شود
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ناسيوناليسم، ليبراليسم،آزاديخواهي ، قانونگذاري و دمكراسي طلبي آه بصورت جديد خود  .١

 روپايي و انقالب فرانسه بود،هاي ا"   ملت-آشور "حاصل شكل گيري 

  آه -  در طيفي گسترده -انديشه هاي سوسياليستي، آمونيستي، سوسيال دمكرات و چپگرا  .٢

راه يافته و از آنجا به ) روسيه و قفقاز(از قلب اروپا به شرق و جنوب شرقي اين قاره

 ايران رسيد،

د و الهام از افكار سيد انديشه هاي اسالم گرايانه آه عالوه بر ريشه تاريخي و سنتي خو .٣

جمال الدين و علماي شيعه، از انديشه ها و برنامه هاي اسالم گرايانه تنها امپراطوري 

حزب "تشكيل . بي تأثير نبود " اتحاد اسالم"  و بويژه برنامه - دولت عثماني-جهان اسالم 

 نتيجه در گيالن توسط ميرزا آوچك خان، بعنوان هسته اوليه جنبش جنگل" اتحاد اسالم

 . دولت عثماني بود" اتحاد اسالم"جنبش 

برا ي بررسي نقش و تأثير احزاب و نيروهاي سياسي ايران در جامعه بايد برنامه ها، عملكردها و برخوردهاي آنها را 

تحليل آرد و در اين خصوص ابتدا الزم است اصول فكري، مباني ايدئولوژيك وتمايالت سياسي اين احزاب را مورد بررسي 

ولي در مجموع ميتوان ادعا آرد آه در مدت . قرار داد و جايگاه آنان را در قشربندي اليه هاي اجتماع نيز در نظر گرفت

هشتاد سال گذشته اپوزيسيون به شكل احزاب وسازمانهاي سياسي از نوع احزاب اروپايي محل تجمع مردم عادي نشده است و 

يك علت بنيادين آن به تجربه منفي احزاب . در توده مردم هستيم" الت زدگيتشكي" و " حزب گريزي"به عبارتي شاهد نوعي 

چپ و بخصوص حزب توده، فرقه دمكرات آذربايجان ،سازمانهاي چريكي و مسلح همچون فدائيان ،مجاهدين فدائيان ، 

شاه و تجربه منفي مجاهدين و پيكار ،حزب دموآرات آردستان و آومله و تجربه حزب سازيهاي اشرف ودرباريان در زمان 

از جمله داليل ديگر ميتوان از هراس ناشي از فعاليتهاي حزبي به علت عدم امنيت . احزاب اسالمي پس از انقالب برمي گردد

فردي و اجتماعي الزم، و نيز درگيريهاي تبليغي و متقابل خود احزاب و افشاگريها و جو سازيها و اتهامات نيز مي باشد آه 

  مذهبي در جامعه از قرنها -ولي در مقابل نوعي از حزب سياسي .  شاهد آنست١٣٢٠صوص پس از تاريخ معاصر و بخ

پيش نه تنها حضور داشت بلكه با سازمان آار خاص خويش محل تجمع توده مردم شده بود آه آن مساجد و شبكه روحانيت 

ولي به ) و هنوز هم نمي آند( خود حمل نكرد اين شبكه اگر چه هيچگاه نام حزب ، به معناي امروزي را با. دررأس آن بود

همين تشكيالت بود . نوعي، شكل آار و سازماندهي حزبي اعم از تربيت آادر، سلسله مراتب، آموزش وغيره بر آن حاآم است

روحانيون و طلبه ( هزار آادر تمام وقت حزبي١۵٠وبيش از ) مساجد(با در اختيار داشتن بيش از هشتاد هزار آلوپ حزبي 

 .   را بدست گيرد و به نتيجه مورد نظر خود برساند۵٧قادر گشت اهرم فرماندهي انقالب ) ها
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 :فصل دوم
 رسيد مژده آه ايام غم نخواهد ماند 
 چنان نماند و چنين نيز نخواهد ماند
 چو پرده دار بشمشير مي زند همه را 
 آسي مقيم حريم حرم نخواهد ماند

 ع مبر حافظ ز مهرباني جانان طم
 آه نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند
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 خشونت
 و مبارزه خشونت بار

 

 

 

خشونت يكي از مسائل پيچيده روانشناسي انسان است و تا بحال تحقيقات فراواني د رمراآز تحقيقاتي و آآادميك جهان "

نيست بلكه " خشونت"داختن به مباحث روانشناسانه حول هدف اين مطلب پر. حول آن انجام گرفته و هنوز نيز ادامه دارد

لذا در اين نوشتار صرفًا بطور مختصر به . و علت بروز و توسل به آنست" خشونت سياسي"صرفًا آسب شناخت نسبت به 

 -پرداخته شده و سپس خشونت در پهنه سياسي و براي پيشبرد اهداف و خواستهاي اجتماعي" خشونت"ريشه هاي مقوله 

 . سي مورد بررسي قرار خواهد گرفتسيا

 

 خشونت وريشه هاي آن
 گرفته ميشود آه به viol است آه از ريشه آلمه violence و زبان فرانسه violanceآلمه خشونت در زبان انگليسي 

 حيثيت يك خشونت بااقدام به تجاوز به. مفهوم نمي شود مگر در روند تحقق آن" خشونت"ماهيت آلمه . است " تجاوز"معناي 

اين اقدام اول به خشونت آالمي همچون . انساني و يا نفي تماميت حيثيت يك انسان شروع ميشود

در حالت فيزيكي با . شروع شده و به جنبه هاي فيزيكي آشيده مي شود... فحاشي،پرخاشگري،دروغگويي، اتهام زني و 

".  همچنين نفي حقوق انسانها را شامل مي شودخشونت. "اعمال شنيعي چون شكنجه، تجاوز جنسي و قتل همراه مي گردد
  )١٩٨٩پاريس، ،" مبارزه آردن به نوعي ديگر "Lutter autermentآتاب (
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همچون انتحار،خشونت بر عليه (خشونت شخصي و خانوادگي : آه خشونت جنبه هاي مختلف دارد مقدمتًا بايد متذآر شد 

همچون ترور، شكنجه ، ( و خشونت سياسي ) د قتل عسرقت ، نزاعهمانن( ، خشونت اجتماعي)زن و فرزندان،خشونت جنسي

اشكال آن به صورتهاي مستقيم همچون ترور . هم اآنون خشونت واقعيت روازانه ميليونها انسان در سطح جهان است) . اعدام

حقوق بشر بارز و قتل و يا بصورت غير مستقيم بصورت محروميت از حداقل ضروريات زندگي انساني، و از ابتدايي ترين 

 . ميشوند

اما در مورد خشونت سياسي يك امر واضح . موضوع خشونتهاي اجتماعي، شخصي و خانوادگي مورد بحث من نيست

پس بر خالف . است آه ريشه آن به بي عدالتي اجتماعي و اقتصادي بر ميگردد آه منشاء اصلي و اوليه آن قدرت حاآمه است

ولي اين . مقدمتًا علل اجتماعي دارد" خشونت سياسي"ردي و روانشناسانه داشته باشد، خشونت شخصي مي تواند علل صرفًا ف

طبعًا باتبليغات (واقعيات گاه فراموش ميشود آه زمانيكه پاسخ خشونت آميز به بي عدالتي داده ميشود، به يكباره افكار عمومي 

 . ه ورود خشونت به مناسبات اجتماعي اشاره شودحول خشونت بسيج ميشوند، بدون اينكه به نقش اوليه حكومت ب) حكومتي

يك نكته مهم نبايد فراموش شود آه خشونت سياسي صرفًا مربوط به مخالفان يك حكومت نيست بلكه شامل حكومتگران هم 

بحث اصلي اينست آه چرا و به چه دليلي در يك مناسبات اجتماعي و براي حل مسائل و بحرانهاي اجتماعي فرد يا . ميگردد

افرادي ، نهاد يا حكومتي به خشونت متوسل مي شوند؟ روشن است آه ضرورت اقدام مسالمت آميز پس از خشونت و طبعًا 

متأسفانه قبح خشونت تا ملموس شدن آثار و نتايج وخيم انساني و اجتماعي آن بر . پس از طي پروسه خشونت گرايي فرا ميرسد

 . همگان آشكار نمي گردد

 : ه هاي خشونت ضروري است نظرياتي آه حول مبداء خشونت است مورد بررسي قرار بگيرد براي درك بيشتر ريش

 

 مبداء خشونت
اولي، خشونتي است آه . خشونت انفرادي و خشونت نهادي: برخي آارشناسان خشونت را بر دو نوع دسته بندي مي آنند 

. خود ميگيرد شكل و آارآردهاي گوناگوني بخود ميگيردتوسط فرد يا افراد اعمال ميشود ولي دومي آه جنبه هاي متفاوتي به 

Lutter sutrement)" خشونت شناسان چهار عامل را بعنوان مبداء خشونت بر مي شمارند )١٠، ص"مبارزه آردن از نوعي ديگر: 

  عوامل بيولوژيك -١

سخ به اين سؤال عده اي از زيست در اين رابطه يك سؤال مبنايي اينست آه آيا خشونت ريشه بيولوژيك دارد يا نه؟ در پا

اين دسته از زيست شناسان اعتقاد دارند آه . شناسان معتقدند آه جنبه هاي حيواني روحيه انسان به شكل خشونت بروز ميكند

انسانها ضرورتًا بر روي خصوصيات ژنتيك برنامه ريزي نشده و از مكانيزمهاي هماهنگ آننده با فضاهاي مختلف 

از موقعي آه انسان از زندگي وحشي و شكار حيوانات "گاندي ميگويد .  اين يك دليل خودآشي در انسانهاست.برخوردار نيستند

  ) ١۵٠گاندي و عدم خشونت،ص(". به زندگي آشاورزي رو آورد،مرحله حيوانيت خود را پشت سرگذاشته و وارد دوران مدنيت شد

است دليل آن به علت جاپاي همان خوي حيواني يه در انسانها باقي انسان اولاينكه حال پس از هزاران سال هنوز آثاردوران 

 . است

انسانی آه توان هماهنگ آردن خود با محيط پيرامون راندارد به . خودآشي نيز نوعي از اعمال خشونت عليه خود است

در نقطه مقابل محققين . دانتحار متوسل ميشود و بدين ترتيب با اعمال خشونت عليه خود، به تعادل مكانيكي با طبيعت ميرس

ديگري ميگويند آه خشونت و قتل اموري ژنتيك نيستند بلكه انسان بدون شناخت از محيط پيرامون خود بدنيا مي آيد و رشد 

مغز و رفتار انسان تحت تأثير آنش و واآنش با محيط پيرامون شكل مي گيرد و در اين محيط است آه با پديده خشونت آشنا 

 .  رگيري آنرا مي آموزدشده و نحوه بكا
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" بعنوان " رفتار تهاجمي"برخي بيولوژيستها سخن از . هنوز بروشني تشريح نشده است" روحيه تهاجمي"و " تهاجم"مفهوم 

اين روحيه، نحوه آشكار نمودن نگراني نسبت به اتفاقات بوده و به . ميرانند" يك وسيله بيان و عمل جهت دستيابي به يك هدف

 L`home sgresif" انسان مهاجم"براي توضيحات بيشتر رجوع آنيد به آتاب .(  جهت به تسلط درآوردن اتفاقات استنوعي رويارويي

 )١٩٨٧پاريس، گارلي،انتشارات ژاآوب،. نوشته ب

  عوامل روانشناسانه-٢

 :عوامل روانشناسانه را مي توان به چهار دسته تقسيم آرد

. اي پايان دادن به يك وضعيت هراس آلود، انسانها به خشونت متوسل ميشوندبر.   معموًال ترس منشاء خشونت است-الف 

و يا ترس از خود ) جنسي يا فكري(ترس از دست دادن مايملك و متعلقات : ترس جنبه هاي مختلفي ميتواند داشته باشد 

ء هر ترسي يك ترس اما در ضمير انسان، در ماورا. بصورت احساس حقارت، احساس ناتواني و بي ارزش بودن و غيره

حتي اگر انسان هر از گاهي نسبت به آن آگاهانه رفتار آند نهايتًا اين ترس . مشترك وجود دارد آه آن ترس از مرگ است

آگاه شدن . براي پرهيز از مرگ است آه انساني حاضر است دست به قتل انسان ديگري بزند. مبداء به آارگيري خشونت است

يك خصوصيت . هي نسبت به چگونگي تسلط بر آن ،اولين گام به سوي عمل مسالمت آميز است نسبت به ترس از مرگ و آگا

او اين خصيصه را با تالش فكري آسب آرده بود و گرنه هر انساني بطور . مهم گاندي تهي بودن از خصيصه ترس بود

شونت گرا بود تا اينكه براي سرپوش اگر خشونت در قلب ما جا دارد بهتر است خ:" او ميگويد. طبيعي حامل اين غريزه هست

آنجايي آه بين بزدلي و خشونت حق انتخاب ديگري نيست من خشونت . گذاشتن بر ناتواني خود پالتوي عدم خشونت به تن آرد

 اوبه عبارتي مي خواهد بگويد خشونت ناشي از شجاعت نيست بلكه ريشه )١۵۶ص گاندي و عدم خشونت،(. " را توصيه مي آنم

 . ارددر ترس د

  رؤياي بدست آوردن آنچه آه در ديگري منبع خشونت است باعث ميشود يك انسان براي تحقق اين خواسته به قتل -ب 

 دست بزند،

  بسته بودن در خود و اينكه فرد از آودآي همه آاره بوده و ديگران را نفي آرده و توان برقراري رابطه سالم با -ج 

 ديگران را نداشته است، 

همچون ميخواري، (دن رابطه سازنده در زندگي نوجوان وبزرگساالن ميتواند انسان را به رفتار خشونت گرايانه   نبو-د 

 . هدايت آند آه منشاء خشونت هاي انفرادي و اجتماعي هستند) اعتياد به مواد مخدر

   عوامل اجتماعي و فرهنگي و آموزشي از آودآي- ٣

 . واهي، خساست، حسادت، تكبر، شهوتراني و غيره  عوامل اخالقي و روحي همچون خودخ- ۴

 

 خشونت نهادي و يا ساختاري 
ضرورت آن نيز از دل نياز به هماهنگي امورات و خدمات .سازماندهي زندگي اجتماعي يك ضرورت اجتناب ناپذير است 

م حكومتي ايده آل نيست و هيچ نظا. اجتماعي در خدمت انسانها و بخصوص در خدمت آسيب پذيرترين اقشار اجتماع مي جوشد

هر "! فالن جامعه به نهايت رشد و اعتالي خود رسيده است"اساسًا نمي توان پويايي يك جامعه را متوقف آرد و گفت آه مثًال 

نظام اجنماعي در عين پويايي ، در بطن  خود بي عدالتي را نيز پرورش مي دهد و ارگانهاي حكومتي و نهادهاي مردمي 

اين مبارزه . بدين منظور شكل مي گيرند آه عليه نابرابري هاي اجتماعي مبارزه نمايند) ا و انجمنها و احزابهمچون سنديكاه(

هم يك مبارزه ابدي است و نمي توان مدعي شد آه باتصويب يك قانون ويا رفع برخي مشكالت جاري، نابرابري ريشه آن شده 

 . است
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گاه .  و همين اجزاء در مجموعه بزرگتر انسانها، يعني جامعه وجود دارندتمام اجزاء خشونت در وجود انسانها نهفته است

" حفظ نظم" اين نهادها و ساختارها نسبت به شهروندان اعمال خشونت مي آنند ولي معموًال اين شكل از خشونت در پوشش 

 :اين شكل از خشونت به اشكال زير بروز پيدا مي آنند . پنهان مي ماند

 اجتماعي ، آه باعث رانده شدن انسانها به حاشيه شده و گاه باعث آاهش سطح زندگي –هاي اقتصادي   در مكانيزم-الف 

 شهروندان به پايين ترين سطح خود مي شود، 

  اعمال خالف انساني عليه افراد همچون شكنجه، اعدام، آدمربايي افراد مخالف، و يا بصورت جمعي مثًال سرآوي -ب 

اين خشونت نهادين توسط . نژادي، سياسي و ملي به حيثيت انسانها لطمات جدي وارد مي سازنداقليت هاي قومي، مذهبي، 

 . سلسله مراتب سياسي، اداري، انتظامي و نظامي آه از حاآميت يك قشر خاص در جامعه حمايت ميكنند، اعمال مي گردد

 

 خشونت در مذهب و هنر  
. دبيات و اسطوره هاي ملي نوعي ترويج و تبليغ خشونت بارز استچه در متون و اسطوره هاي مذهبي و چه در هنر و ا

داستان جنگهاي پيامبران و برخي ائمه براحتي مستمسك عناصر وجريانات خشونت طلب مذهبي قرار گرفته و براي تحريك 

از محبت، هم دين امري پر رمز و راز است آه درآن هم از خشونت صحبت ميشود وهم . احساسات مذهبيون بكار برده ميشود

از يكطرف انتقام را مجاز ميداند و از . از نفرت سخن بميان مي آيد و هم از عشق، هم انتقام را مطرح ميكند و هم بخشش را

طرف ديگر شعاري براي زدودن خوي خشونت طلبي انسانها خلق ميكند همچون عيد قربان و داستان قرباني آردن يك حيوان 

شايد بااين ژست . د عيد قربان و داستان قرباني آردن يك حيوان بجاي قرباني آردن انسانشاي. بجاي قرباني آردن انسان

سمبليك سعي دارد خو و غريزه حيواني انسان را مورد تأييد قرار دهد ولي راه مهار و ارضاء آنرا بصورت قرباني آردن يك 

 . حيوان و  دادن گوشت آن به مستمندان متجلي نمايد

از عرصه خشونت خالي نيست و اگرچه داستانها و اشعار انعكاسي از جذر و مد فكري يك جامعه را به ادبيات و هنر نيز 

اين امر بخصوص در ميان صاحبان قلم . نمايش ميگذارند ولي گاه بعنوان ابزار تبليغ خشونت و روح انتقام بكار گرفته ميشود

واقعيت اينست نمي توان فرض را بر اين گرفت آه هميشه تبليغ . متعلق به ايدئولوژيهاي رنگارنگ نمود آشكاري بخود ميگيرد

فرهنگ خشونت منجر به آزادي شود و چه بسا همچون امروز ، تبليغ دراز مدت فرهنگ خشونت منجر به توجيه تمام 

 . عملكردهاي يك حكومت توتاليتر نيز بگردد

، يعني يك اپوزيسيون خشونت گرا از يك حكومت يك نكته ديگر اينكه خشونت گرايي و خشونت طلبي مكمل يكديگر هستند

يك حكومت خشونت گرا از يك اپوزيسيون مسالمت جو و صلح طلب : برعكس اين فرمول نيز صادق است. خشونت طلب

همين قانون درمورد يك اپوزيسيون آنارشيست صادق است . استقبال نمي آند چرا آه در مقابل آن خلع سالح اجتماعي مي شود

 حضور اپوزيسيونهای مسالمت جو احساس خفگي سياسي آرده و فضاي توجيه اجتماعي خشونت گرايي خود را چرا که از

 .  بسته مي بيند

 

 انقالب سياسي
استنتاجات سياسي و راهنمايي هاي پايه گذاران . بازمانده از تئوريستين هاي قرن نوزدهم اروپاست" تئوري انقالب سياسي"

تحوالت جامعه سرمايه داري برخاسته از دانش آنها از جهان پيراموني ميانه هاي آن قرن بود و سوسياليسم علمي از چگونگي 

درزمينه تئوريزه آردن خشونت بعنوان يك ابزار اعمال اراده اقليت به اآثريت آه در . نمي توانست خيلي فراتر از آن باشد

ر آقاي بايك امير خسروي، از فعالين پيشين حزب توده، ميگيرد، فرازهايي از نوشتا" انقالب سياسي"فرهنگ آمونيستي نام 

 : بسيار گوياست
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مارآس با مشاهده آرايش طبقاتي جوامع سرمايه داري قرن نوزدهم، تجزيه و تالشي دهقانان وپيشه وران، جابجايي ها و "

 نحوي آه در يك قطب آن شكل بنديهاي جديد، به اين نتيجه رسيد آه اين جوامع با سرعت بسوي دو قطبي شدن ميروند، به

و در ) انباشت فقر(اآثريت پرولتر شده و تحت استعمار فزاينده قرار ميگيرد آه با شتاب بسوي فقر نسبي و فقر مطلق ميرود 

براي اقشار مياني جامعه آه رو به زوال تصور ميشد، ) . انباشت ثروت(قطب ديگر، اقليت هر چه جمع و جورتر سرمايه دار

پايه طبقاتي تئوري مارآس و انگلس درباره حاآميت سياسي پرولتاريا و .  به اين يا آن قطب به نظر نمي آمدنقشي جز پيوستن

 آنجا آه آزادي نيست، و تحول مسالمت آميز به سوسياليسم، هر جا آه آزاد ي و دموآراسي –ناگزير بودن انقالب قهرآميز 

اين انديشه ژرف . وامع سرمايه داري قرن نوزدهم نشأت ميگرفت اساسًا از همين چشم انداز طبقاتي در ج–برقرا راست 

از همين تحليل و تصور تبديل پرولتاريا به اآثريت جامعه ) انگلس آه دمكراسي در غايت به دمكراسي مي انجامد نقل معني

در راستاي پندار ، )گهواره انقالب پرولتري( اما تحوالت جامعه سرمايه داري پيشرفته . ورسالت تاريخي او برمي تافت

 ... آنروزي مارآس پيش نرفت 

در شرايطي آه زمينه هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي انقالب پرولتري قهر آميز از آشورهاي پيشرفته سرمايه داري 

رخت برمي  بست، مي توان دريافت آه اصرار لنين براي برپايي انقالب سوسياليستي، آنهم در آشور عقب مانده و به غايت 

 . تايي و استبداد زده روسيه ، تا چه حد دور از واقعيت بود و جز اراده گرايي نبودروس

در ....  حتي با آموزشهاي پايه اي مارآس از انقالب اجتماعي در تناقض آشكار بود ١٩١٧رويداد روسيه در اآتبر 

ا توانستند با اقدام برق آسا و شرايطي آه نه قدرتي براي حكومت آردن بود و نه نيرويي براي حمايت از آن، بلشويكه

انقالب "لنين آسب قدرت از سوي بلشويكها را . آودتامانند،ارآان دولت را بدون اينكه خون از دماغ آسي بريزد، بدست گيرند

 ...   سياسي آن فراهم بود-در حاليكه نه زمينه مادي و نه بستر فرهنگي . ناميد" آبير سوسياليستي روسيه

ر يك بازنگري نقادانه به تاريخ و جنبش چپ، از لنين بيشتر بعنوان يك انقالبي ماجرا آفرين و اراده گرا بي گمان آيندگان د

توهم درباره قانون "لنين روحيه اراده گرا و باور خود را در مقاله . ياد خواهند آرد تا انديشه پرداز راه رهايي زحمتكشان

،هنگاميكه تدارك ذهني انقالب را در سر مي )  نوامبر٧(الب اآتبر  ماه قبل از انق٣،درست ١٩١٧ اوت ٨آه در " اساسي

در عصر انقالبي نيازي به شناختن اراده : "به نحو روشن زير بيان مي دارد" آارگران ، سربازان"پروراندند، در روزنامه 

سپس با يادآوري انقالبهاي ". بايد پيروز شد. بايد در لحظه و درمحل تعيين آننده، از همه قوي تر بود . خير. اآثريت نيست

ديگر تأآيد ميكند آه همه آنها نشان ميدهند آه يك اقليت سازمان يافته، آگاه تر و بهتر مسلح شده اراده خود را به اآثريت تحميل 

 . آرده و پيروز شده است

م هشت ماه پس از انقالب آن ه. انقالب اآتبر نه قانونمند بود و نه برخاسته از الزامات رشد اقتصادي و فرهنگي روسيه

 آه رسالت تاريخي آن رشد و توسعه سرمايه داري جوان و ا زهم گسيخته روسيه و تحكيم و ١٩١٧ دمكراتيك فوريه -بورژوا

 .گسترش آزاديهاي بدست آمده و دمكراسي شكننده بود

لذا . ه ذاتي سوسياليسم مارآس بودبه مثابه شكل حكومت، ناخواست) ديكتاتوري پرولتاريا در دآترين مارآس(ديكتاتوري ... 

. فقط تفنگ از دوشي به دوش ديگر افتاد . ديكتاتوري باقي ماند" انقالب سوسياليستي"دولت در اين نمونه ها، قبل و بعد از 

اينكه هرجا دمكراسي گسترش يافت، سوسياليسم مارآس از چشم انداز خارج شد، روي ديگر سكه و مؤيد تناقض دروني و 

 . با آزادي و دمكراسي است" سوسياليسم علمي"ي ناسازگار

و گاه ستايش آن، ترديد در پيروان راديكال آنها ] قهر انقالبي[ تأآيد تقريبًا دائمي بنيانگذاران سوسياليسم علمي به قهر ... 

ند آه تحقق هدفهاي آمونيست ها اعالم مي دار: بااين آلمات پايان مي يابد" مانيفيست آمونيستي. "اثر عميقی بر جای گذاشت

 . آنها تنها از طريق سرنگوني قهرآميز تمام نظام اجتماعي موجود ميسر خواهد بود
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. انقالب بي شك با آتوريته ترين پديده اي است آه مي توان تصور آرد": توصيف انگلس از انقالب شگفت آور است... 
 تفنگ، سرنيزه و توپ يعني به آمك وسايلي بسيار با انقالب، علمي است آه درآن بخشي از جمعيت اراده خويش را به آمك

و حزب پيروزمند الزامًا مجبور است فرمانروايي خود را بوسيله هراسي آه سالح اش . آتوريته به بخش ديگر تحميل ميكند
برنامه (اليست آلمان   همواره در انتقاد از برنامه حزب سوسي)درباره آتوريته"از مقاله (  ".دلهاي مرتجعين مي افكند حفظ آند در

تا زمانيكه پرولتاريا به دولت نياز دارد ، نيازش براي آزادي نيست بلكه براي سرنگوني دشمنان خويش " :  ميگويد)گوتا
، "تأمالتي درباره هويت چپ( ". "است و زمانيكه بتوان از آزادي سخن گفت، ديگر دولت به معني حقيقي آن وجود نخواهد داشت

  )۴٨و ۴٧ هايراه آزادي شماره

.  منجر به خلق ايدئولوژيهايي شد آه يا معتقد به مارآسيسم بودند و يا معتقد به ناسيوناليسم افراطيروند تكوين اين تئوريها

تلقي شده و طبعًا اعمال خشونت براي حذف " دشمن"وجه مشترك حامالن اين ايدئولوژيها در اين بود آه مخالفان فكريشان، 

بدين ترتيب خشونت ذاتي .  نه تنها مجاز و مشروع مي نمود، بلكه ضرورت آن نيز تبليغ  و تأآيد ميشد)و يا دشمنان(دشمن 

روند شكل گيري اين خشونت، از خشونت درديدگاهها شروع شده ، به خشونت در آالم رسيده و . چنين ايدئولوژيهايي بود

 . منجر به خشونت فيزيكي ميشود

 في المثل بعدًا به شكل نانيسم در آلمان پديدار شد، معتقد بودند آه مخالفان عقايد آنها طرفداران ناسيوناليسم افراطي آه

معموًال بدليل عقل . در بطن هر دو انديشه خشونت وجودداشت و با استداللهاي رنگارنگ توجيه ميشد. دشمن پرولتاريا هستند

 ايدئولوژيك مرآز تجمع عقب افتاده ترين اقشار جامعه زدايي در يك دستگاه ايدئولوژيك و آوفتن خرد، گروهها ، سازمانهاي

مي شوند آه براي جبران عقده هاي اجتماعي خود ساده ترين شيوه، يعني خشونت را بكار گرفته و به اين قبيل انديشه ها تمايل 

ئولوژي به خصيصه مشترك تمام ايدئولوژيهاست و حتي مي توان گفت آه موجوديت يك ايد" دشمن تراشي. "نشان ميدهند

بستگي دارد و اگر روزي چنين دشمني بطور فيزيكي از بين برود الزم است براي تداوم حرآت پيروان " دشمن"وجود 

  )نمونه سلمان رشدي( .ايدئولوژي، دشمنان ديگري تراشيد، حتي اگر اين دشمن تنها در اوهام و تخيالت باشد

يكي از نتايج حرآت .  هستند و بنابراين سر از قشريت در مي آورندتحرآ نيستند بلكه بدنبال حقيقتايدئولوژيها بدنبال 

اين انديشه ها از يك خشونت به خشونت  ديگر رفته و دچار . است" انقالب در انقالب"و سپس فلسفه " فلسفه انقالب"جويي، 

براي ايدئولوژي ها "يم سروش، بقول دآتر عبدالكر. تنها راه خروج از اين دايره شر ترك ايدئولوژي است . دايره شر ميشوند

و اگر حقيقتي را مي طلبند آنرا از درون حرآت و مساعد با آن طلب مي " حقيقت"است و نه آشف " حرآت"، اصل، ايجاد 

حرآت زايي با بي تابي و بي طاقتي و ناآرامي وبي احتياطي و دردمندي همراه است و حقيقت جويي با احتياط و آندي و . آنند

 در نقطه مقابل ، مبارزه )٣۵،ص۶، نويد مقاومت، شماره"ايدئولوژي انديشي و ايدئولوژيك آردن دين و جامعه(". استصبوري توأم 

 . مسالمت آميز اساسًا نافي خشونت است چرا آه بجاي حرآت آور و متوالي به حقيقت جويي متكي است

 

 خشونت سياسي يا آلودگي به انتقام؟ 
قش برجسته يافته است در حاليكه فعاليت هاي مستمر اصالحگرايان و مصلحين جامعه آه خشونت سياسي در تاريخ ايران ن

سخن . بدور از جار و جنجال و قيل و قال صورت ميگيرد آمتر مورد توجه منتقدين، مبارزين و روشنفكران قرار گرفته است

 غرورش آتب و جزوات حول آنها احساس از قيام يعقوب ليث ، بابك خرمي، سربداران و دهها جنبش اعتراضي ديگر و نگار

و شجاعت آاذب در شهروندان عاصي از استبداد ايجاد مي آند ولي بررسي آارنامه روشنفكران، حكماء، اديبان ، ادبا و 

رهبران سياسي آه با درايت و آارداني و بدون خون و خونريزي به آرمانهاي وطن پرستانه خويش جامه عمل پوشيدند ممكن 

آمتر جوان ايراني است آه سرگذشت و خدمات عناصري چون خواجه نصير طوسي را بداند، .  چنداني نداشته باشداست جاذبه
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اين مسئله به نوعي تبديل به يك عارضه اجتماعي شده است آه  بطور خاص در . ولي اغلب از شورش سربداران مطلع هستند

 . سه نسل اخير آبشخور انديشه چپ داشته است

تاريخ معاصر ايران متوجه مي شويم آه از زمان بيداري ايرانيان و بطور خاص از زمان مصلحيني چون قائم با نگاهي به 

مقام فراهاني و امير  آبير تا شكل گيري حكومت آمونيستي در شوروي، مبارزات عدالت جويانه و آزاديخواهانه شكل 

 دو قدرت خارجي برايران و رقابت بين آنها، برا ي جستجوي در آن دوران، بدليل تسلط. روشنگرانه و بيدار آننده داشته است

اگرچه نقش اين دو قدرت بيگانه در عقب ماندگي آن دوران تعيين . ريشه معضالت و آاستي ها، علل بيروني عمده تلقي ميشد

ز هيچ جرم و آننده بود و استعمار بر روي چنين محيط خاموش و سرآوبگرانه اي سوار شده و د رجهت آسب منافع خود، ا

 . جنايتي خودداري نمي آرد

همين مشكل را گاندي با مردم هند داشت آه گناه همه مشكالت و ناآاميهاي خود را فقط و فقط به گردن انگليس مي 

انگليسيها هند را اشغال نكردند بلكه با قبول تمدنشان، ما :"او براي راحت آردن اذهان ساده انديش چنين گفت. انداختند

انگليسي ها بر . فقط آسانيكه تحت تأثير تمدن انگليسي ها قرار گرفتند تبديل به برده شدند...  را به آنها تقديم آرديمکشورمان

  )۴٨گاندي و عدم خشونت،ص(". آسانيكه تسليم شان نشده اند حكومت نمي رانند

ا هم داشت آه د رشكاف دو ايران از يكطرف شانس داشت آه مغلوب يك تمدن خاص نشد و از طرف ديگر اين مصيبت ر

عقب افتادگي ايرانيان از قافله تمدن، از اواخر دوره صفويه آه همزمان با آغاز عصر روشنگري . تمدن رقيب قرار گرفته بود

برخي را تصور بر اينست آه ايران دردوران قاجاريه سير قهقرايي طي آرد در . و انقالب صنعتي در اروپا بود شروع شد

 ايران تبديل به يك جامعه ايستا شده و پويايي خود را از دست داد و درمقابل، ممالك ديگر بسرعت پيشرفت حاليكه بر عكس،

 .  شاهديم۵٧مشابه همين ايستايي را به نوعي ديگر از زمان انقالب . آرده و ميهن ما تبديل به مصرف آننده توليدات غربي شد

قالب اکتبر، اساسًا محتوايي ضد استعماري داشت آه بطور خاص مي شورشهاي قهرآميز واقع شده در ايران ، قبل از ان

حتي انقالب . توان از مبارزات ستارخان و باقرخان در تبريز، قيام ميرزا آوچك خان وشورش تنگستاني هاي جنوب نام برد

ميد آه منجر به شورش مشروطه به شكل مسالمت آميز به نتيجه رسيد ولي به دليل دخالت مستقيم قزاقهاي روس به شكست انجا

يعني شورش قهرآميز . شد) آنهم با حمايت پنهان انگليس(ستارخان و ياران او در تبريز و سپس پيشروي آنها به سمت تهران 

مجاهدان و فدائيان مشروطه در عمق خود نه عليه حكومت مرآزي، بلكه عليه دخالت آشكار و مستقيم تزار روسيه در مسائل 

 . ت حكومت قاجار از سياستهاي استعماري آن بودداخلي ايران و تبعي

عليه استعمار روس و (قيام ميرزا آوچك خان دوسال قبل از انقالب اآتبر شروع شده و آنهم محتوايي ضد استعماري 

داشت ولي با پيروزي  بلشويك ها يك مؤلفه موجوديت خود را از دست داده و با در آمدن به خدمت روسها، ) استعمار انگليس

عمًال تبديل به نهضتي ضد استعمار انگليس شد و به مرور نقش پيش برنده سياست استعمار سوسياليستي شوروي را بخود 

البته توجه به اين نكته . شورش تنگستانيها نيز اساسًا محتوايي ضد استعماري عليه نفوذ و ظلم انگليس و حكام آن داشت. گرفت

ل نقشه رسيدن به بوشهر را در سر داشت و حتي طرح آشيدن راه آهن تا بوشهر نيز ضروري است آه روسيه اززمان پطر او

 . را داشت و مانع جدي تحقق اين سياست نفوذ انگليس در ايران بود

به ) انگليس(با رقيب اصلي آنموقع "  نظم نوين جهاني"از زمان به قدرت رسيدن بلشويك ها سياست لنين براي برقراري 

بعنوان يك " مبارزه با امپرياليسم" در نتيجه خط شورش عليه سرمايه داري رقيب تحت عنوان فريبنده نتيجه مطلوب نرسيد و 

مبارزه جهاني و مبارزه اي قهرآميز با سرمايه داري در سطح داخلي آشورها در دستور آار روشنفكران عدالت جو و 

چرا به وطنم "توضيحات جامع تر نسبت به اين موضوع به آتاب براي ( . آزاديخواه، ولي ناآگاه نسبت به ضرورتهاي توسعه، قرارگرفت

بازنگري نقش احزاب و سازمانهاي سياسي در "و فصل" بازنگري نفوذ فكري بيگانگان در ايران"صول فوبطور خاص به بخش اول، " باز مي گردم؟

  ).مراجعه نمائيد"توسعه 
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در آشورهاي آسيايي و بطور خاص در ايران در " اليستيانقالب سوسي" خط گسترش ١٩٢١پس از آنفرانس باآو در سال 

تدوين " آمونيسم ملي اسالمي"دستور آار شوروي قرار گرفت و به موازات آن تئوري تلفيق اسالم با آمونيسم تحت عنوان 

ماري به بدين ترتيب با تغيير ماهيت جنبش جنگل از يك نهضت ضد استع. گرديد و اولين آزمايشگاه آن نيز جنبش جنگل بود

 اجتماعي وارد -، مشي خشونت گرايانه در تغيير و تحوالت سياسي"سرزمين مادري طبقه آارگر"يك نهضت حافظ منافع 

 . فرهنگ سياسي مخالفان حكومت ايران شد

خطاب ميكنم چرا " حرامزاده"بدين دليل است آه اساسًا تفكر خشونت گرايي براي تغيير معادالت سياسي جامعه ايران را 

 بر بستر عقب افتادگي جامعه ايران انديشه اي سوار شد آه بنيادًا براي بهم زدن تعادل نا برابر جهاني بين دو قدرت آه

به اين معني آه نقطه يك تفكر توليد شده " حرامزاده"مضافًا ، . استعماري آنموقع جهاني شكل گرفت و تا امروز ادامه دارد 

نه داخلي ايران، آه بخشهايي از خاك ما را ضميمه خود نمود، در رحم جامعه توسط قديمي ترين قدرت استعماري در صح

مصيبت زده ايران الغاء و تعبيه شد و موجود متولد شده ضمن ادعاي ارث و ميراث و داشتن پيوند ارگانيك باريشه هاي 

 به منظور توليد منافع همسايه شمالي چنين موجودي اساسًا. فرهنگي جامعه ايران، عمًال حافظ منافع توليد آننده همان تزها بود

اجزاء متشكله فكري اين انديشه، آه . شكل گرفت اگر چه عناصر و افراد آن عناصر وطنپرست، عدالت جو و آزاديخواه بودند

شناخته ميشود، بر مبناي شورش آور و مخرب عليه نظم و قوانين اقتصاد جهانگرا شكل گرفته  و " ايدئولوژي"با عناوين 

اقتصاد "قرار داده بود آه به لقب " اقتصاد استبدادي" خود را منهدم ساختن اقتصاد آزاد آشورها و جايگزين آردن آن با هدف 

 لنينيسم انقالبي، –مارآسيسم : " خورشيدي چنين مي گفت۵٠سازمان پرچمدار آن انديشه در سالهاي . مزين شد" سوسياليستي

مبارزه مسلحانه،هم استراتژي، هم تاآتيك، نوشته مسعود احمد زاده، انتشارات (". ترين انقالبيون شدبمثابه تئوري انقالب، تنها ملجاء پيگير

 )٢٢،ص١٣۵٠سازمان چريكهاي فدايي خلق ايران ، خرداد

اين موجود حرامزاده را به آودآاني تشبيه آرد آه در زمان حضور ارتش آمريكا بر اثرتجاوز بطور آامًال عاميانه ميتوان 

تا سالها پس از شكست امريكا هزاران آودك آواره در شهرهاي . ن امريكايي به زنان ويتنامي در آن آشور به دنيا آمدندسربازا

-سرگردان بودند آه چهره هاي التقاطي سفيد پوست) هوشي مينه سيتي فعلي(جنوب ويتنام و بخصوص در شهر سايگون

 بودند آه مادرانشان آنها را رها آرده و پدرانشان نيز از ويتنام رفته آنها اطفالي. ويتنامي داشتند-ويتنامي و يا سياهپوست

 . بودند، نه در جامعه ويتنام جا داشتند و نه دولت امريكا حاضر به پذيرش آنها بود

از يكطرف مدعي است آه شيوه جنگ مسلحانه خود را از درون . چپ ايران نيز داراي چنين خصلتي بوده و هست

: مبارزاتي ايران آسب آرده ولي از طرف ديگر اقرار ميكند آه هر چه داشته و دارد وارداتي استفرهنگ و سنت هاي 

 هر روز نقش پيشقراوالن آگاه و سازماني رزمنده از انقالبيون پيشرو، اهميتي بيشتر همراه با گذار انقالب از غرب به شرق"

 )٧۶همان منبع،ص (". آسب آرده است

كر خشونت گرايانه چپ ايران خواهيم رسيد و د راينجا ذآر اين نكته ضروري است آه قريب به به جنبه هاي گوناگون تف  

بخش مهمي از فضاي سياسي روشنفكران ايران را اشغال ) مذهبي و يا غير مذهبي(هشتاد سال است آه انديشه چپ وارداتي 

آلودگي سياسي و فكري شده است آه ضروري آرده و اينك با خاآسپاري اصلي ترين مدعيان آن، اين فضا تبديل به نوعي 

 سال است آه بخشي از فضاي سياسي وفكري ٢۵در اين ميان . است با تالش بيشتري به زدودن آثار و تبعات آن پرداخت

. جامعه توسط تأثيرات سوء خود را در نگرش به مبارزه براي آزادي و عدالت اجتماعي و مشي دستيابي به آنها بارز ميكند

 لنينيسم - در اوج احساس تحقير شدگي از مارآسيست لنينيست ها معتقد بودند آه نيمي از جهان تحت تسلط مارآسيسممجاهدين

، مجاهدين ۵٧اينكه پس از انقالب  )١٣۵٨، منتشره در سال ۵٠-۴۴...تاريخچه سازمان"آتاب .( است و نيمي ديگر تحت نفوذ فكري آن

حزب توده را رها : سها برقرار آردند اتفاقي نبود بلكه مي خواستند به روسها بگويندروابط حسنه تا حد روابط اطالعاتي با رو
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هيچوقت سخني از اين نبود آه آنانكه نيمي از جهان را در تسلط خود دارند، چگونه دارند؟ اينكه ! آن و ما چپ تر از آن هستيم

بسيار شيرينتر و جذاب تر و طبعًا " امپرياليسم" از  ميليون مسلمان را در تسلط خوددارند، چگونه دارند؟ ولي سخن گفتن۵٠

هنوز آه هنوز است روسها هواي مجاهدين را از طريق دولت عراق دارند چون مي دانند آنها در عمق، . مد روز بود

 . ضدغرب، ضد مدرنيسم فكري و ضد اقتصادي جهان پيشرفته هستند

ديوار برا، سنگ قبر يكي از تئوري پردازان بر روي خاك باقي به جرأت مي توان گفت آه هر آدام از قطعات فروريخته 

يكي از آن جاها، در اپوزيسيون ايراني در تبعيد است آه ضروري . مانده و با رايحه نامطبوع خود مشام زندگان را مي آزارد

شه هاي فكري متعلق به يكي از اين ال. است با آوشش فكري و تئوريك فزونتر به زدودن اين رايحه نامطبوع نيز همت گمارد

معتقدان به مشي مسلحانه در . نگرش خشونت آميز براي آسب مردم ساالري و حذف نقش مردم در سرنوشت خويش است

توانايي آسب حق و حقوق خود را ندارد، پس به نيابت از آن سالح " خلق"واقع خود را قيم و منجي مردم مي دانند آه چون 

 گاه انديشه و عمل خود، تيري شليك آرده و سپس به مخفي گاه برگشته و به خاطر اين بدست گرفته و با خروج از مخفي

 . خطاب ميكنند" پيشتاز"و " قهرمان"ماجراجويي، آه گاه از سر نااميدي و استيصال صورت ميگيرد، خود را 

 

 خشونت صادراتي شوروي 
تشريح شده است، اتحاد جماهير " نم باز مي گردم؟چرا به وط"همچنانكه مختصرًا در باال اشاره شد و مفصًال در آتاب 

ايدئولوژي "آاذب شروع نمود و در لفافه " عدالتجويانه"و " روشنفكرانه"شوروي سياست آشور گشايي تزار را در قالب 

 همانگونه. ، ضمن سرآوبي اقليتهاي قومي و ملي درون مرزهاي شوروي، به صدور تزهاي ناسيوناليستي پرداخت" پرولتاريا

آه پطر اول در وصيت نامه خود، رسيدن به آبهاي گرم و به طور خاص دست يافتن به هند را هدف آشورگشايي خود قرار 

 ميالدي در ١٩١٨/  شمسي ١٢٩٧داده بود، يكسال پس از پيروزي بلشويك ها ، ترويانوسكي، دستيار نزديك لنين در سال 

اگر ايران مرزي است آه بايد از آن : "نوشت) شرق و انقالب(  Vostok i revoljucijaآتاب خود تحت عنوان روسي 

يك . ، دامن زد، پس ما بايد در گام نخست انقالب را در ايران بر پا آنيمهندوستانگذشت و به دژهاي انقالب در شرق، يعني 

نگيزش، اين ابتكار و اين ا. تحريك و انگيزش الزم است، يك آمك بيرونی نياز است ، و محتاج يك تصميم گيري قاطع هستيم

 :Russia and the west in Iranآتاب ( ". اين قاطعيت ميتواند از انقالبيون روس و با واسطگي مسلمانان روسيه تحقق يابد

 )١٩۴٨ و ١٩١٨روسيه و غرب در ايران بين سالهاي  "1918-1945
ل جنبه هاي گوناگون نفوذ فكري چپ و در روند تفكر و پژوهش حو" چرابه وطنم باز مي گردم؟"پس از انتشار آتاب 

وارداتي در ايران و آثار مخرب آن بر سه نسل جوانان ايراني، به اين فكر رسيدم آه نگاهي هر چند سريع به چگونگي 

پيگيري سياست روسيه در هندوستان بيندازم آه معلوم شود آشوري آه مدت سه قرن غايت استراتژي روسيه بوده است چه 

ن بابت تحمل آرده و اين استراتژي چگونه و با چه شيوه هايي در آنجا رسوخ داده شده و بواسطه چه عناصر مصائبي را از اي

در اين راستا به نتايج مقدماتي جالبي رسيدم آه فكر مي آنم درآينده ضروري است حول آن . و عواملي عمل آرده است

گاندي مبارزات خود عليه استعمار : ات مقدماتي اين بودنتيجه اين تحقيق. پژوهشهاي عميق تر و گسترده تري صورت گيرد

 تز مبارزه مسالمت آميز و عدم خشونت خود ١٩١۵انگليس را در آفريقاي جنوبي شروع نمود و سپس آنرا به هند آشاند و از 

 مقاطع مختلف ولي در.  سال از تالش باز نايستاد ٣٢بمدت ) سال پيروزي هند بر انگليس (١٩۴٧را در هند بكارگرفت و تا 

رنجهاي فراواني از دخالتهاي آشكار و پنهان شوروي و عوامل آنها تحمل آرد چرا آه لنين وسپس استالين تحقق رؤياي ديرينه 

 . پطر اول و مطابق نظريات ترويانوسكي ميدانستند

: امه اي مي نويسدرومن روالن نويسنده و مبارز مسالمت جوي فرانسوي رابطه بسيار نزديكي با گاندي داشت و در ن

حتي بعضي از هنديان مقيم هندوستان با آنها . عوامل خطرناآي هستند] آمونيستهاي هند، معروف به بلشويك ها[ اينان "
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بلشويكهاي هندوستان درباره گاندي دچار تناقض . همصدا شده و شديدترين ضربه را به گاندي و مريدانش وارد مي آورند

ي او را مردي آم هوش و بي مايه تلقي آرده وگاهي نيز او را يك بلشويك سرسخت متعصب گويي فراواني شده اند، و حت

بشمار مي آورند آه نقشه هاي واقعي خود را زير نقاب عدم خشونت پنهان ساخته است تا بتواند در فرصت مناسب رسالت 

مقاله مفصلي بر عليه گاندي ] مونيست فرانسهارگان حزب آ[ اخيرًا روزنامه فرانسوي اومانتيه . آمونيستي خود را اعالم دارد

    )۶١مكاتبات و خاطرات،ص ( ." به چاپ رسانده آه تعداد زيادي از هنديان آن را امضا آرده اند

آمونيستهاي اروپا قضاوتهاي ضد و نقيضي از گاندي بعمل مي : "همچنين در دفترچه خاطرات روالن چنين مي خوانيم

 دشمن خود مي دانند و سياست عدم خشونت او را محكوم به فنا و شكست ميدانند و به ثمر بخشي آنها از طرفي او را. آورند

آن شك و ترديد دارند و از طرف ديگر گاندي را يك بلشويك واقعي دانسته و معتقدند آه او چهره راستين خود را پنهان ساخته 

 نقل آرده و ١٩٣١ويش با گاندي را در دسامبر روالن در خاطرات خود بخشي از گفتگوي خ) ٨١همان منبع،ص". (است

گاندي در مورد اخبار جنايات جسته و گريخته استالين و در مقابل آن تبليغات گوشخراش حول پيشرفتهاي صنعتي آن آشور 

ست احتماًال رژيم جديد آن آشور به موفقيتهايي د. من هنوز بدرستي از آنه مسائل آشور شوروي سر درنياورده ام: "ميگويد

من اعمال خشونت . يافته است اما چنين به نظر مي آيد آه آنها براي رسيدن به هدف، شديدترين خشونت ها را اعمال ميدارند

را حتي براي رسيدن به مقدس ترين آرمانهاي انساني جايز نمي دانم و به همين دليل نمي توانم با آن آشور موافقتي داشته 

  )٢٢٧همان منبع،ص(". باشم

، "گاندي و عدم خشونت "Gandhi et non-violenceآتاب (ينكه حزب آمونيست هند در لندن تأسيس شد جالب ا

وسپس به هند رفته و بنا به شواهد و مدارآي ، با آمك دولت استعماري بريتانيا امكان فعاليت و تبليغ بدست آورد ) ٨۶صفحه 

 مبارزه مسالمت آميز گاندي عاصي شده و توجيهي براي سرآوب انگليس از. تا بدليلي دربرابر گاندي و حزب آنگره هند باشد

نظامي آن نمي يافت و تنها بهانه را، دست زدن عده اي ماجراجو به خشونت ميدانست و اين نقش را مسلمانان قشري پنجاب و 

 خشونت گروههاي انگليس به بهانه هاي مختلف اعمال: "در آتاب ديگري چنين مي خوانيم. آمونيستهاي هند بعهده داشتند

ويليام شايرر، نويسنده  )۶١گاندي و عدم خشونت،ص(". تروريستي و خشونت گرا را بهانه سرآوب طرفداران گاندي قرار ميداد

گاندي از گروه آوچك تروريستهاي هند تقاضا آرد آه به وي فرصت دهند تا به : "امريكايي د رمشاهداتش از هند مي نويسد

چنين احساس آردم آه گاندي عالقه اي به صحبت آردن . مال خشونت، انقالب را به پايان برساندهمان روش آرام و بدون اع

چون آنها به يك عمر . با گروه تروريستي را ندارد و حتي نمي خواهد به اين گروه، آه از نظر تعداد قابل توجه نبود بيانديشد

خاطره (". ه آسب استقالل و آزادي خدشه وارد ساخته بودندتالش و فعاليت وي براي مبارزه آرام وبدون اعمال خشونت دررا

  )٨٧-٨٨گاندي، ص
 سال مبارزه خود براي استقالل هند، مساعي فراواني براي ممانعت اين حزب به تفرقه افكني ٣٢گاندي در مدت 

ارشيست و هرج و مرج وبكارگيري خشونت بكار برد ولي در مقاطعي قادر به تحميل اراده اآثريت مردم هند به اين گروه آن

تعدادي از هنديان به مكتب آمونيستي گرايش پيدا آرده اند و آنرا در آشور : "در همين رابطه گاندي ميگويد. طلب نمي شد

". آنها تزوير و اختالف را در آشور تشويق مي آد و به همين دليل هرگز آنها را مورد تأييد قرار نمي دهم... تبليغ ميكنند
 )٢٧۵ات، صمكاتبات وخاطر(

 

 
 

 بحث ماهيت رقيب يا دشمن
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اينكه . يك پاسخ آليدي به نحوه ورود به مبارزه ، از چگونگي تحليل جريان مبارز از ماهيت رقيب يا دشمن آن مي جوشد

رقيب يك استعمارگر است يا دست نشانده استعمار و يا يك حكومت مستقل، هر يك شيوه هاي خاص خود را براي مبارزه 

مبارزه عليه يك نظام استعمارگر خصيصه ملي پيدا آرده تمامي ملت حول آن بسيج مي شوند ولي مبارزه  . لبد سياسي مي ط

با يك رژيم دست نشانده استعمار و وابسته به يك قدرت خارجی ظرافت بيشتري را مي طلبد اما نهايتًا ميتواند به يك مبارزه 

دل ماهيت حكومت وقت و نقش بيگانگان در حكومت مي جوشيد و در اآثر مبارزات قهرآميز مشروطه از . ملي منجر شود

لذا . واقع مبارزه قهرآميز مشروطه خواهان پس از شكست تحميلي راه مسالمت آميز توسط يك قدرت خارجي بوقوع پيوست 

وسها در آشتار دخالت آشكار بعدي ر. اين شكل از مبارزه بنيادًا ماهيت ضد استعماري و ملي داشت تا خصلت ضد استبدادي

از آن زمان برخي شورشهاي قهرآميز درايران بوقوع پيوست آه . آزاديخواهان در تبريز صحت اين نگرش را نشان مي دهد

هيچگاه شكل مردمي بخود نگرفت ولي گروههاي خشونت طلب آنها را جلوي ويترين خود گذاشته و تبليغ ميكردند، همانند 

 . شورش آلنل پسيان در خراسان

دت جنگ جهاني دوم جزوات زيادي در مورد جنگ آالسيك و جنگ پارتيزاني و ارتش خلقي توسط حزب توده در م

ترجمه و در ايران منتشر شد و به اين ترتيب فرهنگ خشونت سياسي تئوريزه شده و در دسترس روشنفكران عدالت جو و 

زه قانوني معرفي ميكرد ولي انتشار اين قبيل جزوات، عليرغم اينكه اين حزب، خود را معتقد به مبار. آزاديخواه قرار گرفت

آنهم در آشوري آه نيمه شمالي اش در اشغال ارباب آن بود، عجيب بنظر مي رسيد، مگر اينكه اين اقدامات جهت بهره 

ت ملي و جز چند اقدام براي ترور شاه و انجام آودتا و آشتن چند تن از مديران مجال. برداريهاي دراز مدت انجام مي گرفت

 . روشنفكري ايران در آن دوران حزب توده استفاده ديگري از آموزشهاي نظامي خود نكرد

د رهمان دوران، فدائيان اسالم به شيوه خشونت بار براي تسويه حساب آور با مخالفان فكري خويش رو آوردند آه منجمله 

 امور خارجه مصدق و به احمد آسروي، نويسنده و ميتوان ترور نخست وزير وقت رزم آرا، سوء قصد به دآتر فاطمي وزير

هيچ منطق تئوريك و علمي براي توسل جستن به اين شيوه از طرف فدائيان اسالم وجود . تاريخدان برجسته ايراني را نام برد

 . نداشت وبيشتر ناشي از استيصال وبرخورد عكس العمل بود

اگر اين مبارزه منجر به . تعماري جنبه ملي و همگاني گرفتنهضت ملي شدن صنعت نفت بدليل دارا بودن خصلت ضد اس

 خرداد ١۵چند سال بعد، پس از . دخالت نظامي انگليس مي شد، امكان زياد داشت آه به شكل مبارزه قهرآميز استعماري درآيد

سپس دوران . شي شدند، چند محفل مذهبي مشي مسلحانه را پيش گرفتند آه قبل از اينكه وارد اقدام جدي شوند آشف و متال۴٢

ولي .  شمسي فراررسيد آه در محورهاي بعد به تفصيل به تجزيه و تحليل ديدگاههاي آنها پرداخته ميشود۵٠چريكي سالهاي 

 . قبل از آن ضروري است نگاهي به تجربيات جهاني حول مشي قهرآميز سياسي انداخت

 

 تجارب جهاني در مشي قهرآميز سياسي 
مبارزه "، "مبارزه مسلحانه چريكي "، "مبارزه چريكي تخريبي"ا و استراتژي هاي قهرآميز همچون بحث شيو ها، تاآتيك ه

مسلحانه توده اي، از قرن گذشته مورد بحث مبارزان اروپايي بوده و تئوريهاي مختلفي حول و حوش آن صادر شده است ولي 

 اجراي يك ايدئولوژي تئوريزه شده دولتي و بعنوان راه از زمان بقدرت رسيدن بلشويکها در روسيه اين مباحث بعنوان عملكرد

از سه نسل پيش، با هر تحولي در . تحقق ترقي و پيشرفت، به مغز روشنفكران تزريق شد"! ترديد ناپذير"و "! گريز ناپذير"

سازمان يافته شهري في المثل انقالب اآتبر روسيه با يك اقدام . جهان اين بحث وارد محافل انقالبيون و مبارزان ميشده است

يعني چيزي شبيه به يك آودتاي حزبي بدون خونريزي به ثمر رسيد، بطوريكه لنين، بر اساس نظريه تروتسكي ،منتظر توده 

دو سال . مردم نشد و با تسخير قدرت سياسي  از رأس، به تغيير حكومت دست زد و در واقع انقالب را از پس شروع نمود

 .  با همان شيوه قصد تصاحب قدرت را داشت ولي شكست خورد و به قتل رسيدبعد روزالوزمبورك در آلمان
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مائو باانحرافات جريان رهبري اول حزب آمونيست چين و براي آسب اعتماد از دست رفته مردم، به راهپيمايي تاريخي 

 آنرا مدون آرد و سپس در اين مسير او به تز محاصره شهرها از طريق روستا رسيد و.  سال طول آشيد٢٣خود دست زد آه 

بدليل مشابهت بافت اجتماعي چين با . توانست به پيروزي برسد) آه داراي آگاهي سياسي بالنسبه پائيني بودند(با بسيج دهقانان

به فرانسه وارد " دين بين فو"ويتنامي ها با شكستي آه در . اجرا شد آه به نتيجه رسيد" هوشي مين"ويتنام، همين مشي توسط 

 . هرت جهاني يافتندآردند ش

فيدل آاسترو تز جنگ چريكي و حمله برق آسا براي شكستن فضاي اختناق را ابداع آرد و با وارد آردن عده اي چريك 

سير "مسلح با قايق از مكزيك به آوبا، قصد اشغال يك پادگان را داشت آه شكست خورده و مجبور به عقب نشيني به آوههاي 

چه گوارا مي . جنگ و گريز پرداخت در حاليكه تدارآات و آمكهاي او از شهرها برايش مي رسيدشد و چند سال به " اماسترا

 . خواست شيوه دهقانان سرخپوست ساآن آوهستانهاي بوليوي را به شورش بكشاند آه شكست خورد و به قتل رسيد

ي شروع آردند ولي پس از مدتي الجزايريها مبارزه خود را با عمليات بزرگ شهري و با بمب گذاري در مراآز فرانسو

سپس در تونس و مصر به سازماندهي پرداخته و با ورود مجدد به نواحي حاشيه شهرها، جنگي همزمان در . سرآوب شدند

البته الزم به ذآر است آه فرانسه در ويتنام شكست نظامي . آوهها و شهرها را پي گرفتند و پس از چند سال به نتيجه رسيدند

 Commonwealthالجزاير پس از چند سال جنگ، به اشتباه خود پي برد و به تقليد از طرح آامنولث خورد ولي در 

انگليس، تصميم به عقب نشيني نظامي گرفت و سپس به همه ممالك مستعمره خود استقالل هديه ) آشورهاي مشترك المنافع(

 . آنها در واقع از درب رفته و از پنجره بازگشتند. آرد

ك شهري در امريكاي التين و آشورهاي جهان سوم سابق، ناشي از اين تحليل بود آه رژيمهاي حاآم د رآن مبارزات چري

هستند آه اين مسئله در بطن خود باعث تحريك احساسات ملي " دست نشانده امپرياليسم"و يا " وابسته به امپرياليسم"آشورها 

تنها " بورژوازي آمپرادور"يا " رژيم دست نشانده"ق ساخته تئوريهاي شر. شده و مورد حمايت روشنفكران قرار ميگرفت

در اين شك نيست آه . توجيهي براي ترغيب مبارزان به امريكايي آشي و آمرنگ آردن نقش مستقل رژيمهاي استبداد بود

د مي شدند و بدليل تحريكات مستمر بلوك شرق، گروههاي چريكي از امكانات لجستكي، مالي و تعليماتي اقمار شوروي بهره من

درمقابل امريكا نيز از هر شيوه اي براي ممانعت از اين تحريكات خودداري نمي نمود، ولي همچون ايران منشاء روآوردن 

آزاديخواهان به خشونت ، بيعدالتي ناشي از استعمار و حكومت مستبد حامي و يا عامل دست استعمار بودند و ميتوان گفت آه 

 .  يكاي التين بيش از هرچيز ضد استعماري بودماهيت جنبشهاي مسلحانه امر

به لحاظ تجربيات جهاني قرن بيستم در اتخاذ مشي قهرآميز براي آسب قدرت سياسي مستقل از بيگانه، شايد تنها بتوان 

 ماهه روسيه پس از سقوط تزاريسم به وقوع ١٠مثال روسيه و بقدرت رسيدن لنين را آورد آه آنهم در شرايط هرج و مرج 

در موارد ديگر ، مبارزه مسلحانه، مستقيمًا با يك نظام . يوست و هنوز در مورد نقش آلمان در آن ترديدهايي وجود داردپ

حتي در چين، مبارزه . استعمارگر و يا رژيم وابسته به يك قدرت خارجي بوده و لذا مورد حمايت مردمي واقع ميشده است

نيمه –نيمه فئودال "ز روستائيان قرار گرفت آه مائو حكومت چيانكايچك را مسلحانه با اين تحليل مورد استقبال بخشي ا

طبيعي است آه طرح چنين تزهايي د رميان شهرنشينان نمي توانست جاذبه اي داشته باشد و مائو . ارزيابي ميكرد" مستعمره

 . از ناآگاهي سياسي روستائيان براي پيشبرد استراتژي خود بهره جست

مبارزات مردم افغانستان عليه رژيم آمونيستي آابل، مبارزه مردم فلسطين عليه رژيم صهيونيستي در دهه هاي اخير 

همه نمونه هاي يك مبارزه ملي و ضد ... و " دوشنبه"،مبارزه مردم تاجيكستان عليه رژيم دست نشانده مسكو در شهر 

اين آشور از جنگجويان مسلمان آن هستيم با اين اگر در الجزاير شاهد حمايت چهار ساله بخشي از مردم . استعماري هستند

تحليل است آه با خروج فرانسه هيچ چيز در اين آشور تغيير نكرده است و رژيم حاآم بر الجزاير آماآان وابسته به فرانسه 

اهد ش" جبهه نجات اسالمي"دخالتهاي فراوان فرانسه در اين آشور اززمان استقالل و بخصوص از زمان قدرت گيري . است
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بهر حال آنها در انتخابات آزاد اين آشور بيشتر آراء را . حقانيت برخي از نظرات مخالفان اسالمي حكومت الجزاير است

. آوردند و ارتش الجزاير، بنا به توصيه فرانسه ، دست به آودتا زده و مانع تشكيل دولت جديد توسط جبهه نجات اسالمي شد

بنظر من درست اين بود آه وقتي . ، بستگي به خود مردم دارد و نه يك آشور خارجياينكه تصميم مردم درست است يا غلط 

 -حاضر شده بصورت مسالمت آميز در قدرت سياسي شريك شده و راه حلهاي اجتماعي) حتي با ماهيت اسالمي(اپوزيسيوني 

صميم اآثريت الجزاير منجر به باطل آردن يك جانبه ت. اقتصادي خود را آزمايش نمايد چنين فرصتي براي او فراهم شود

در شرايط دخالت مستمر فرانسه در امور .  هزار نفر آشته شده اند١٠٠جنگ داخلي شد آه پنج سال است دوام يافته و بيش از 

اگر جنبش . داخلي اين آشور، طبيعي است آه مخالفان مسلح فرانسويان را ، بعنوان عناصر استعمارگر ، هدف قرار دهند

 .  سال است دوام آورده بخاطر وجود همين ديدگاه در بخشي از مردم است۴ آشور مسلحانه اين

مهمترين نمونه جنگ چريكي هم دوره با انقالب ايران، فلسطين بود آه با استراتژي جنگ پارتيزاني شبه منظم از خارج از 

رنوشت مجاهدين امروز دچار شدند و يا نواحي اشغال شده و با حمايت آشورهاي همسايه اسرائيل ،شروع شد ولي نهايتًا به س

سرنوشت . بهتر است گفته شود آه مجاهدين به سرنوشت گروههاي مسلح شبه نظامي فلسطيني مستقر در سوريه دچار شده اند

 . مبارزه مسلحانه از خارج مرزها و بااتكاء به ممالك بيگانه عاقبتي بهتر از اين نمي توانست و نمي تواند داشته باشد

 

 ت سياسي سازمان يافته خشون
با گذر سريع از تاريخ معاصر و تجارب جهاني و با نگاهي اجمالي به يكربع قرن خشونت سياسي سيستماتيك و تا حدي 

 :تئوريزه شده در ايران، اينك ميتوان به بازنگري و نقد خشونت سازمان يافته يك نسل اخير ميهنمان پرداخت

به پاسگاه " ! گروه خرابكار"ه هاي حكومتي زمان شاه خبر از حمله يك  روزنام١٣۴٩ بهمن ١٩چند روز پس از 

تقريبًا آسي نمي دانست جريان چيست و چرا نيروهاي ساواك، ژاندارمري و . ژاندارمري روستاي سياهكل در گيالن را دادند

و گريز پراآنده بين قواي برخي اخبار جسته و گريخته خبر از جنگ . حتي ارتش به سوي جنگلهاي شمال ايران روان هستند

 نفر توسط سخنگوي ١٣آامل و آشتار " سرآوب"اما پس از مدتي خبر . حكومتي و چند فرد مسلح در جنگلهاي شمال ميداد

منتشر شد آه مسئوليت " سازمان چريكهاي فدائي خلق ايران"  اطالعيه اعالم موجوديت١٣۵٠در اوايل سال . ساواك اعالم شد 

از جوانان ( سپس معلوم شد آه دو گروه چريكي به رهبري مسعود احمد زاده . هکل را بر عهده گرفتحمله به پاسگاه سيا

در يك پروسه تجانس  به وحدت رسيده و سازمان فوق ] آه در آنموقع در زندان بود[ و بيژن جزني) سابق جبهه ملي ايران

 . الذآر را تأسيس آرده اند

جنگ ويتنام در اوج خود بود و . التهاب خود پس از جنگ جهاني بسر مي برددر آنموقع دوران شرايط جهاني در اوج 

فلسطيني ها در سالهاي شكوفايي جنگهاي چريكي خود . فضاي تنفر بين المللي عليه آشتار مردم بيگناه اين آشور بسيج شده بود

در آوبا به قدرت رسيده وبا داد و فرياد هاي آاسترو . بوده و اميد فراوان، ولي آاذبي، در دل ملت آواره خود ايجاد آرده بودند

ضد امپرياليستي گوش دنيا را آر آرده بود و مدتي پس از آن چه گوارا در پي درگيري در آوههاي بوليوي آشته شده و 

جنبش هاي چريكي در آشورهاي مختلف امريكاي التين و . الگوي بسياري از روشنفكران عاصي و شورشي شده بود

با عمليات چريكي خود عناوين اصلي روزنامه ها را بخود اختصاص داده و شور وشوق ضد " وپا ماروت"بخصوص جنبش 

 . امپرياليستي را تقويت ميكردند

در آشورهاي صنعتي جهان گروههاي آنارشيست و خشونت طلب همچون ارتش سرخ ژاپن، بريگارد سرخ ايتاليا،عمل 

 ١٩۶٨ماينهف آلمان توجهات خاصي را به خود جلب آرده و شورش دانشجويي مستقيم فرانسه ،ارتش آزاديبخش ايرلند و بارد

فرانسه درپيوند با احزاب چپ ارآان، يكي از ابرقدرتهاي جهان را به لرزه درآورده و به سوي آسب قدرت سياسي پيش مي 
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انعكاس مورد " اكبهار پر" معروف به ١٣۶٨در چنين فضايي سرآوب جنبش مردمي فرانسه در چكسلواآي در سال . رفت

 . نظر بين المللي را پيدا نكرده و توسط قواي پيمان ورشو خفه شد

آخرين . در آفريقا و آسيا جنبشهاي استقالل طلب يكي پس از ديگري به نتيجه مورد نظر رسيده و آشورها مستقل ميشدند

در شبه جزيره عربستان " ! يگاه پرولتارياپا"آنها يمن جنوبي بود آه برپايه هاي يك جامعه شديدًا بدوي و عشيرتي بعنوان 

ناصريسم عليرغم شكست در . ظاهر شده و در حال پيشروي به سمت عمان با شعار آزادسازي تمامي شبه جزيره عربستان بود

. جنگ هفت روزه آماآان برد اجتماعي داشت و حكومتهاي سنتي عرب يكي پس از ديگري با آودتاهاي نظامي سقوط ميكردند

حتي ترآيه هم از موج خشونت . ن فضاي پرشور و خروش ايران چون يك جزيره ثبات در يك جهان بحراني مي مانددر چني

البته وابسته به حكومت و يا جناحي از (فعاليت جنبش چپ منجر به تشكيل جوخه هاي ترور دست راستي . در امان نبود

 . اشتشده و جنگ و خونريزي بين اين گروههاي مسلح جريان د) حكومت

اين در حالي بود آه فضاي .  ساله از ديگر نقاط مشابه جهان آغاز ميشد ١۵-١٠مبارزه چريكي در ايران در واقع با تأخير 

فكري روشنفكران، بيش از يك دهه با اخبار اين قبيل فعاليتها آغشته شده و جز توسل به خشونت هيچ راه ديگري براي فعاليت 

قابل، اين واقعيت را نبايد فراموش آرد آه شاه نيز با سياست سرآوبگرانه و يك بعدي خود آه البته در م. سياسي متصورنبود 

اساسًا ناشي از ترس و وحشت بيش از حد از نفوذ شوروي و در نتيجه حزب توده بود، فضاي هر گونه آنش و  واآنش زنده 

 شديدًا غرب زده ،بيگانه با فرهنگ و تمدن ايراني، اجتماعي را بسته و در واقع روشنفكران عاصي را در مقابل يك قشر فاسد،

ضد مذهب و در عين حال مستبد قرار داده بود و بدين ترتيب هر صداي مخالفي را با مارك وابستگي به آمونيسم سرآوب 

بر اساس اصل جاذبه و دافعه، همين مارك به خودي خود باعث جذب بخش اعظمي از روشنفكران به جان آمده به . ميكرد

سوي انديشه هاي چپ ميشد، آه عليرغم باد و فضاي عمومي جهان، پاشنه آشيل و ترس اصلي رژيم شاه نيز محسوب مي 

 . گرديد

ديگر را اعالم نمودند آه پنج " شبكه تروريستي" مقامات امنيتي شاه خبر دستگيري يك ١٣۵٠در اواخر شهريور ماه سال 

 ٩٠اگرچه . اعالم نمود" سازمان مجاهدين خلق ايران"ويت خود را باعنوان ماه بعد، يعني يكسال پس از عمليات سياهكل ه

درصد اعضا و تمامي آادر رهبري اين سازمان قبل از ورود به عمل دستگير شده بودند اما عمليات نظامي آن چند ماه پس از 

 در مورد علت ورود خود به دنياي آنها، برخالف سازمانهاي چريكهاي فدائي، هيچ اثر تئوريك و منسجمي. اين ضربه آغاز شد

پرهياهوي مبارزه چريكي ارائه ندادند و از البالي مدافعاتشان در دادگاههاي نظامي و يا آتب منتشر شده تا آودتاي دروني 

م  تنها به چند سرخوردگي تاريخي اشاره آرده و با اتكا به آيات قران و فرازهاي نهج البالغه و يا الگو قرار دادن اما۵۴-۵٣

 و در ۵٧سپس هفت سال پس از انقالب . و امثالهم، استراتژي خود را توجيه آردند" حكم الهي"حسين، بصورت فتوايي و 

شرايط آامًال متفاوتي به تشريح علل و انگيزه هاي انتخاب اين مشي پرداختند آه ميتواند چنين تعبير شود آه بر اساس نگرشها 

بااينحال در البالي متن زير به برخي از انگيزه .  چريكي تنظيم و نگارش يافته بودو تجربيات سالهاي پس از شروع مبارزه

بايد اذعان آنم آه بسياري از اسناد و مدارك اين دو جريان در موقع نگارش اين آتاب در دسترس . هاي آنها پرداخته ميشود

 . دنگارنده نبود ولي خوشبختانه اصلي ترين آنها مورد استفاده قرار گرفته ان

 

 منشاء نظري مبارزات مسلحانه در ايران   
آغاز فعاليت مسلحانه در ايران به نوعي پر آردن احساس عقب ماندگي روشنفكر سرخورده ايراني در برابر ساير ممالك 

جهان سوم بود آه هياهوي جنبشهاي چريكي آنها فضاي سياسي جهان را پوشانده و باعث ايجاد احساس حقارت در مبارزان 

به قلم " هم استراتژي ، هم تاآتيك: مبازه مسلحانه"چند ماه پس از آغاز مبارزه مسلحانه ، دو جزوه تحت عناوين . راني ميشداي

 منتشر شده و ١٣۵٠نوشته امير پرويز پويان خرداد ماه " ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقاء "مسعود احمد زاده و 
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هر دو نويسنده اين آتب تا آن تاريخ آشته .  و بي قرار و عاصي آنموقع ايجاد نمودموج فكري جديدي را در ميان نسل جوان

 .شده بودند و اينك با مطرح شدن نام و ديدگاههايشان بصورت قهرماناني براي عناصر شورشي در مي آمدند

شي مسلحانه برپايه تحليل با شروع درگيريهاي مسلحانه بين چريكهاي فدائي و سيستم امنيتي شاه اين تصور بوجود آمد آه م

روشن از جامعه وفرهنگ  ايران و از بافت قدرت، با شناخت از سابقه مبارزات عدالت جويانه و آزاديخواهانه ايران و ديگر 

از مقدمه . ولي با مطالعه اين آتاب مشخص مي گشت آه چنين نبوده است. مؤلفه هاي اجتماعي و تاريخي، آغاز گشته است

آمد آه تصميم به آغاز مبارزه مسلحانه بيش از آنكه ناشي از شناخت جامعه ايران باشد ناشي از فضاي آتاب چنين برمي 

در آن مقدمه آه يك سال پس از اولين چاپ آن . بوده است)  ميالدي٧٠ و ۶٠( خورشيدي ۵٠ و ۴٠جهاني و جو ملتهب دهه 

بي سط پيشاهنگان انقالبي وبر اساس ضروريات عملي،  تومبارزه مسلحانه در ايران: "نگاشته شده است، چنين مي خوانيم

و سپس چنين ادامه مي )  ١۶مبارزه مسلحانه ، هم استراتژي ،هم تاآتيك، ص(. "گفتگو آغاز گشت و هنوز در تئوري تدوين نگشته بود

حانه، دفاع مسلحانه را ميان رفقا عده اي از عمل مسل. قبل از اين اثر، از عمل مسلحانه درك واحدي وجود نداشته است: "دهد 

 نه –در اينجا مراد از دفاع از خود مسلحانه، پشتيباني نظامي اعمال سياسي است ،يعني از سالح تنها نقش تدافعي . مي فهميدند

( ". داشتن، و با سالح در برابر تعرض هاي احتمالي دشمن ايستادگي آردن و بدينگونه خود را حفظ نمودن  انتظار -تعرضي 

 ) ١٧ع،ص همان منب
بدون آمترين ترديدي نسبت به صداقت ،عدالت جويي و آزاديخواهي آسانيكه در مبارزات مسلحانه سالهاي پنجاه 

خورشيدي شرآت آردند و يا خون خود را در راه تحقق عقايد خويش پيشكش نمودند، قصدم اينست آه ضمن ريشه يابي علل 

انتخاب آن مشي، به سهم خود تجربه اي به اندوخته هاي ملت ايران انتخاب مشي مسلحانه و در عين درك شرايط تاريخي 

 . افزوده و از دل آن به نتايج ديگري برسم

حاوي يك بحث تجربي حول ضرورت مبارزه " مبارزه مسلحانه، هم استراتژي، هم تاآتيك"همانگونه آه اشاره رفت 

رزه، نه برپايه شناخت از ساخت، بافت، فرهنگ و تاريخ ايران مسلحانه بود و بخوبي نشان ميداد آه تمايل به اين شيوه از مبا

و نظر به اينكه در آن سالها فضاي سياسي چپ حول تبليغات . بلكه به طور غالب ناشي از فضاي عمومي جهاني بوده است

: وياي اين حقيقت است مطالب آتاب گ. و آاسترويسم مي چرخيد، اين گروه بنيادًا تحت تأثير آن قرار گرفته بود " انقالب آوبا"

به مبارزه مسلحانه توده اي روزبروز بيشتر ) نظري(گرايش ] ديگر آشورها[ تحت تأثير تجربيات انقالبي و جنگهاي توده اي 

آساني پيدا شدند آه مي خواستند با اشكالي آه براي ما آامًال . در اين ضمن تجربه آوبا هم مورد توجه قرار گرفت. ميشود

اما هنوز شروع نكرده در بند افتادند و بنابراين نتوانستند تجربه مثبت يا منفي براي . ت بعمل مسلحانه بزنندمشخص نيست، دس

   )٢٢همان منبع،ص(". جنبش فراهم آنند

نام برده ميشد صرفًا حول مباحث يك آتاب تحت عنوان " گرايش نظري"و " تجربيات انقالبي"اما تمامي آنچه آه به 

در مورد تجربيات انقالب آوبابه رشته تحرير در آمده " رژي دبره"بود آه توسط يك نويسنده فرانسوي بنام" بانقالب در انقال"

 : در اين مورد چنين می خوانيم. بود

مابي آنكه درك عميقي از تزهاي . رژه دبري آشنا شديم" انقالب در انقالب"گما با تجربه انقالب کوبا بيشتر از طريق آتاب 

، تزهاي باز بي آنكه نظر روشني در مورد شرايط عيني مبارزه خلق خود داشته باشيمنقالب آوبا داشته باشيم و رژي دبره و ا

نچه باعث اين امر شد يك خطاي تئوريك بود، خطايي آه از پذيرفتن سطحي يكرشته آ.... دبره و راه آوبا را رد آرديم

 يعني مدعي بودند آه دليل رد تز )۵٠-۵١همان منبع،صفحات(". شي ميشدفرمولهاي تئوريك مبتني بر تجربه هاي انقالبي پيشين نا

معناي ديگر اين جمله اين . دبره و انقالب آوبا نداشتن ديدگاهي روشن در مورد شرايط عيني مبارزه خلق ايران بوده است

" ي مبارزه خلق خودنظر روشني در مورد شرايط عين"است آه با تسليم شدن در مقابل تزهاي دبره و انقالب آوبا به

ميگويند در دوران قرون وسطي و رواج علوم اسكوالستيك ،و در زماني آه اسب وسيله نقليه عمومي بود، در بحث بر .رسيديم
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بهر حال چريكهاي فدائي . سر اينكه اسب چند دندان دارد ،بجاي شمارش دندانهاي آن در حياط ، به آتب رجوع مي آردند

گليم تعيين شده ايدئولوژيهاي يك بعدي نگر فراتر گذاشته و خارج از نسخه برداري رايج قدم گذاشته متوجه شدند آه پا را از 

در : "ايران ميشد چنين نتيجه گيري ميكند" شرايط عيني مبارزه خلق"اند و سپس درسهاي فيدل آاسترو آه طبعًا منجر به نفي 

راه انقالب آدامست؟ آيا اين حزب : وقت مورد توجه ما قرار گيرداينجا تز اساسي دبره مطرح ميشود،تزي آه بايد بيش از هر 

است آه بايد مبارزه مسلحانه را آغاز آند يا خود مبارزه مسلحانه است آه در جريان گسترش و تكاملش، در جريان بيش از 

آيا اين حزب است آه بايد پيش توده اي شدنش، ارگاني مي آفريند آه قادر به رهبري همه جانبه مبارزه انقالبي توده هاست؟ 

-١٠همان منبع،ص(" شرايط ذهني رابراي مبارزه مسلحانه آماده آند ، يا شرايط ذهني در خود مبارزه مسلحانه بوجود خواهد آمد؟

٩٩(  
استراتژيك انتخاب -در مورد مجاهدين، جداي از استداللهاي فتواگونه اوليه در مدافعات و نوشته هاي آنها، علل سياسي

در اين .  مشاهده مي آنيم١٣۵٨منتشره در بهار " تحليل آموزشي بيانيه اپورتونيستهاي چپ نما"ونت بار را در آتاب مشي خش

نوشته عمار " برترين جهاد"آتاب :  از انقالب استقالل طلبانه الجزاير مي نويسدنسخه برداريآتاب در مورد تأثير پذيري و 

تحليل (". با حالجي آامل مورد مطالعه قرار مي گرفت... از بدو تأسيس سازمان"ازگان،تئوريسين جبهه آزاديبخش الجزاير، 

ما منكر تأثيرپذيري از الجزاير نيستيم، آما اينكه در تأثيرات ساير انقالبات بر "و ) ١٢٣آموزشي بيانيه اپورتونيستهاي چپ نما،ص

بسياري مدارك : " و در جاي ديگر چنين مي خوانيم)١٣٣همان منبع ،ص( ". روي ما و هيچ گروه انقالبي ديگر جاي ترديد نيست

و آتب مربوط به انقالباتي مانند ويتنام،آوبا،الجزاير،فلسطين و امريكاي التين آه بزبان فارسي يافت نميشد ، يا در داخل 

ي آثار جياپ برخ. سازمان ترجمه ميشد و يا ، از ترجمه هاي دوستداران سازمان يا ساير نيروهاي مبارز استفاده ميگرديد

، چه گوارا ،عمار ازگان ،انقالبيون امريكاي التين و انقالب فلسطين از اين جمله ]ژنرال جياب، وزير دفاع ويتنام شمالي[

گروه خاصي به همين منظور در سازمان تأسيس شده " العاصفه"براي ترجمه آثار فلسطين و همچنين استفاده از راديوي .... اند

در : "...  ولي اينكه چرا به استراتژي جنگ چريك شهر رسيدند چنين توضيح ميدهد)١٢۵-١٢۴رقي صفحات همان منبع،پاو(". بود

تمام الگوها و روشهاي انقالبي تاريخ معاصر، از شوروي و : توضيح دهيم آه... مورد نحوه دست يافتن به استراتژي سازمان 

همان منبع،پاورقي (". دقيقًا مورد مطالعه قرار ميگرفت.... ي التينچين و آوبا و الجزاير گرفته تا ويتنام و فلسطين و امريكا

البته در اين شك نيست آه ما در سالهاي اول فعاليت سازمان و بخصوص قبل از تكميل : " و در جاي ديگر)١٢۶-١٢۵صفحات 

 قيام مسلحانه شهري، يا به بحثهاي استراتژي، انقالب الجزاير را بيش از ساير انقالبات مورد توجه قرار مي داديم و ايده

 .)١٣١-١٣٠همان منبع، صفحات (." را با توجه به تجربه الجزاير برگزيده بوديم" شروع از عمل بزرگ در شهر"عبارت دقيق تر ،

نتيجه اينكه اين دو گروه چريكي آه انبوهي ادعا براي پيشاهنگي خلق داشتند، خود پيرو و مقلد ديگر شورشياني بودند آه 

 . ورشيدشان غروب آرد و اآثرًا چيزي جز فاجعه براي مردم خود ببار نياوردندبزودي خ

 

 مطلق نگري نسبت به مشي 
سازمان چريكهاي فدائي خلق، بنا به نوشته هاي پايه گذاران خود، اساسًا از طريق چند آتاب ترجمه شده به راه حل چريكي 

 راهي نيست جز راه":  برداري شده خود صادر ميكند آه دست يافت ولي در عين حال نسخه ابدي براي صحت مشي نسخه

مبارزه مسلحانه، هم استراتژي،هم (".  نشان داده است آه خلق از اين مبارزه حمايت خواهد آردتجربه و مبارزه مسلحانه

وبگمان من اگر مبارزه مسلحانه تنها راه نجات خلق است : "و باز حكم قطعي و ابدي صادر آرده و مي نويسد )١۴تاآتيك،ص

تجربيات انقالبي معاصر و تجربيات نشان داده اند آه نه با . اين راه را جنبش نوين آمونسيتي پذيرفته، پس تعلل معنايي ندارد 

آار مسالمت آميز و نه با آار صرفًا سياسي و نه با آار مخفي نمي توان به پيشرو مردم تبديل شد و شرايط راباصطالح براي 

در شرايط آنوني، هرمبارزه سياسي به ناچار بايد بر اساس مبارزه مسلحانه سازمان يابد . ده اي فراهم آردمبارزه مسلحانه تو
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شرايط ذهني انقالب در طي عمل . و تنها موتور آوچك مسلح است آه مي تواند موتور بزرگ توده ها را به حرآت درآورد

پيوند عميق با توده ها دارد و قادر به برانگيختن و هدايت وسيع پيشرو واقعي، پيشرويي آه . مسلحانه بكمال شكل خواهد گرفت

 نويسنده هيچگاه )١٣٣همان منبع، ص(". نظامي مي تواند بوجود آيد-توده باشد، تنها در طي عمل مسلحانه در جريان آار سياسي

رعين حاليكه تحليل روشني از ، د"خلق از اين مبارزه حمايت خواهند آرد"نشان داده بود آه " تجربه"توضيح نمي دهد آدام 

ناآامي هاي مبارزه سياسي و مسالمت آميز و بخصوص در قرن بيستم در ايران نداشته و نمي داند آه علل شكست هر مبارزه 

  ) پرداختمبه اين موضوع در فصول بعد خواه(. مسالمت آميزي همان همسايه شمالي بوده است

هشدار مي دهد آه اگر حمايت " خلق"شك دارد، به "! تجربه" به حقانيت اين ظاهرًا چون آماآان تا زمان نگارش آن آتاب

ما با پوست و گوشت خود نياز به حمايت خلق را احساس ميكنيم و مي دانيم : "و چنين ميخوانيم"  نابودي راه حتمي است"نكنند 

نداشته بسيار تلخ بود چرا آه جز " تجربه"اين ) ١٣همان منبع، ص(". بدون چنين حمايتي، نابودي ما و نابودي راه حتمي است

شور و فتور قشر روشنفكر جامعه،مردم نه تنها حمايتي از اين ماجراجوييها نكردند بلكه با عدم حمايت خود باعث شدند آه اين 

و  سال دوام نياورده و بزودي ،انشعاب مجاهدين و آودتاي جريان مارآسيست شده هم مزيد بر علت شود ۵/١شيوه بيش از 

اين گروه ها دچار چنان انزواي اجتماعي گردند آه راهي جز خروج بسياري از اعضا خود از آشور و سپس آويختن به بلوك 

 ۶٠-۶١دهسال بعد همين تجربه در سال . برايشان باقي نماند) يمن جنوبي(شرق از طريق واسطه ي منطقه اي آن موقع آن 

ق، محروم از حمايت مردم، يكسال و چند ماه پس از آغاز ماجراجويي تكرار شد و گروههاي چپ  و بخصوص مجاهدين خل

) عراق(نظامي خود عليه حكومت اسالمي، مجبور به ترك آشور و پناه بردن به بلوك شرق از طريق واسطه منطقه اي آن

 . شدند

ه اين منجر شد آه مطالعه و تصميم گيري پشت درهاي بسته و بدون نياز به حضور مردم ويا شناخت خصوصيات جامعه ب

اعتقاد يابند و سپس به مطابقت آن تئوريهاي ترجمه شده " اجتناب ناپذيربودن مبارزه مسلحانه"از يكطرف فتوا گونه به 

همان (".  لنينيسم، دشمن است–بهترين معلم مارآسيسم : "در اين رابطه با تأييد نظر رژي دبره ميگويند. باواقعيات بپردازند

بعًا چنين معلمي بسيار آموزنده تر از واقعيات حي و حاضر مردم و جامعه است،چرا آه براي آشف و ط )٩٠منبع،صفحه 

 لنينيسم آافي بود با رجوع به –واقعيات بايد با متن اجتماع و مردم ارتباط برقرار نمود ولي براي درس گرفتن از مارآسيسم 

 .  بر اساس آن وارد عمل شدچند آتاب، همه تئوريها و تجربيات مدون شده را بدست آورد و

اين نيز عملي دقيقًا غير عملي بود چرا آه علي القاعده يك پيشاهنگ خلق همه چيز را بر اساس واقعيات موجود، آشش 

جامعه و حداقل بر اساس پذيرش مالء پيرامون خو مي سنجد و بااحتساب اين عوامل بنيادين به اتخاذ مشي مي پردازد، ولي در 

يعني اول مشي را انتخاب آرده وآنرا مطلقًا غير قابل تغيير ارزيابي آردند . به مبارزه چريكي شيوه برعكس بودمورد معتقدين 

و سپس به تالش براي مطابقت آن با جامعه پرداختند و اگر آسي مي گفت آه جامعه چنان آشش وپذيرشي را ندارد،رگبار 

هرگونه توسل به آماده نبودن شرايط عيني انقالب مبين : "ي خوانيمدر اين رابطه م. پرخاش و اتهام را نصيب او مي آردند

  )۶۴همان منبع،ص(". اپورتونيسم و سازشكاري و رفرميسم، نشانه فقدان شهامت سياسي و توجيه بي عملي است

وهاي عدم ارتباط با توده مردم، خود قيم بيني،نسخه پيچي بر اساس الگ: پس مجموعه عوامل دست به دست هم داده اند

. ولي آماآان اولين مسئله هنوز حل نشده است و آن ارتباط با مردم است. ممالك ديگر و نهايتًا مطلق نگري نسبت به مشي خود

از طرف ديگر مسئله ارتباط با توده ها چنان دشوار بنظر ميرسيد آه واقعًا حل آن از عهده : "خودشان چنين مي گويند

ا توده هاي آارگر چگونه ميتوان ارتباط برقرار آرد؟ مگر نه اينست آه آارگران را بايد در ب. نيروهايي چون ما بعيد مي نمايد

همان (" جايي پيدا آرد آه تشكل طبقاتي پيداآرده اند،در ارگانهايي آه در جريان مبارزه خودبخودي آارگران بوجود آمده اند؟

... ما چكار بايد بكنيم ؟ جنبش آمونيستي : " مي آرده استسير"! گنداب"و يا اقرار مي آند آه به قول خودش در  )۵۵منبع،ص

 آه اساسًا در آن گرفتار است بيرون بكشد و با توده ها ارتباط عميق گنداب محيط روشنفكريچگونه مي تواند خود را از 
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 واقعيات اجتماعي  اينجاست آه در نقش خود دچار ترديد ميشود آه آيا بدون در نظر گرفتن)١٣٢همان منبع،ص("  برقرار آند؟

بايد در پيشاپيش جنبش توده قرار : مسئله ايكه در برابر انقالبيون قرار مي گيرد اينست: "حرآت آند يابا درنظر گرفتن آن

 ]تأآيد در همه جا از نگارنده است [)۵٩همان منبع،ص("  گرفت يا نه؟

ديشه وارداتي غير منطقي بر فرهنگ و تاريخ نهايتًا ضعف ارتباط با مردم را نه در اتخاذ مشي غلط و نه در حمل ان

". پيشرو مسلح بايد از خود قدرت نشان دهد تا توده ها را بقدرت خود متقاعد آند: "جامعه، بلكه در تعادل قوا ارزيابي مي آنند

ي آيد ويا آنقدر معناي آن اينست آه يا توده مردم آنقدر آگاه است آه جز با نشان دادن قدرت به حرآت در نم)١۴۶همان منبع،ص(

ناآگاه است آه بصورت ابزار بي اختيار تنها به سمت قطب قدرتمند  خواهد رفت و مشكل در تعادل قواست و نه در مشروعيت 

هنوز آخرين جريان دگم و قشري معتقد به "! قدرت توده ها"يكربع قرن پس از اين نگرش مكانيكي به . اجتماعي و سياسي

 . در تعادل قوا مي بيند بدون اينكه آمترين قدرت تشخيص ويا انتخابي براي خلق قائل باشدمشي خشونت بار همه چيز را 

ارگانهايي آه در "از يكطرف برخي تئوريهاي وارداتي تجويز آرده اند آه با آارگران، و در مجموع با خلق،بايد از طريق 

ت را فهميد و سپس مشي مناسب را تعيين آرد و از ارتباط برقرار آرد و واقعيا" جريان مبارزه خودبخودي بوجود آمده اند

جانب ديگر خود را برتر ار هر واقعيتي تشخيص داده و آمبود قيم را علت اصلي نبودن حرآتهاي خودبخودي ميداند و 

 بي عمليعدم وجود جنبشهاي خودبخودي نه ناشي از رشد ناآافي تضادها، بلكه ناشي از سرآوبي مداوم پليس و : "ميگويد

اصوًال وظيفه پيشرو چيست؟ مگر نه اينست آه وظيفه اي آه تاريخ : " و سپس مي افزايد )۶۶همان منبع،ص(".  استشروپي

برعهده رزمندگان پيشرو انقالب نهاده است، اينست آه از طريق عمل ناآگاهانه انقالبي و ايجاد ارتباط با توده، درحقيقت نقبي 

 "تعيين آننده سرنوشت  نبرد است وسيعًا به ميدان  مبارزه واقعي و تعيين آننده بكشاند؟بقدرت تاريخي توده بزند و آنچه را آه 
  )٢٣همان منبع،ص(

عده اي . از درك واقعيت عدم حمايت توده اي بود آه اختالفات و تناقض گويي حول هدف مبارزه مسلحانه شروع شد

 براي سرنگون آردن رژيم شاه، ولي عده ديگري مي گفتند ميگفتند آه مبارزه مسلحانه براي گشودن فضاي اختناق است و نه

معتقدان نگرش اول بر اساس . آه مبارزه مسلحانه تا سرنگوني بايد تداوم يابد ، و بعبارتي هم تاآتيك است و هم استراتژي

ت است و لذا مبارزه تئوريهاي وارداتي بدنبال تشكيل حزب طبقه آارگر بودند آه باالجبار نيازمند شرايط علني و آزاد فعالي

چريكي را صرفًا براي وادار آردن رژيم شاه به عقب نشيني و گشودن فضا براي فعاليت آزاد نيروهاي چپ مي دانستند و لذا 

 .  به اين موضوع به تفصيل در فصل بعد پرداخته خواهد شد. بر سر چگونگي تشكيل حزب بحث داشتند

ثي نشده وآنرا مكتوب نكردند ولي از شواهد اينطور برمي آيد آه عميقًا تحت اگرچه مجاهدين خلق هيچگاه وارد چنين مباح

تأثير آثار و نظريات سازمان چريكهاي فدائي بوده اند ولي بدليل فتوائي ديدن مبارزه مسلحانه هيچگاه نياز به نگارش چنين 

ه راه چريكي به تقليد از الگوهاي جهاني و تحت و بدين سان بود آ. مباحثي نمي ديده و بعبارتي مادون چنين تئوريهايي بوده اند

بااينحال ردپاي آن بصورت يك . تأثير باد جهاني شكل گرفت ولي دو سال بعد، هم از درون و هم از بيرون، به سكوت گرائيد

 . بيماري مزمن آماآان در نسل بازمانده از آن دوران و يا عناصر تغذيه شده از آن دوران باقي مانده است

 

  هاي اعتراضي ضد استعماريجنبش
ماهيت هر جريان سياسي ارتباط مستقيم با علت وجودي، شرايط تاريخي شكل گيري آن، و خواسته ها و گرايشات فكري 

" مبارزه با شاه"براي هيچ آس پنهان نيست آه جريانات چريكي سالهاي پنجاه شمسي در ايران اساسًا با شعار . اوليه اش دارد

وارد صحنه سياسي ايران شدند و اين گروههاي شورشي بيش از اينكه يك حزب به معناي علمي " ده امريكادست نشان"بعنوان 

همچون اغلب گروهها و جريانات سياسي جهان ) آه خوشبختانه هيچ آدام نيز از چنين عنواني استفاده نمي آردند(آلمه باشند

اين امر بطور خاص در مورد مجاهدين و .  هستند "تعماريجنبش ضد اس" و بعبارتي يك "جنبش آزاديبخش"سوم غالبًا يك 
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نظر به مشابهت تحليلهای اين دو گروه و . چريكهاي فدايي صادق بود و سياست امريكايي آشي نيز شاهدي بر اين مدعا است

 . بدليل در دسترس نبودن اسناد و مدارک، بيشتر از زاويه ديذ از زاويه ديد مجاهدين خلق بررسي خواهد شد

تنها " مبارزه با شاه" است و " ضد امپرياليستي"گروههاي چريكي از آغاز تأسيس خود، معتقد بودند آه مبارزه شان اساسًا 

چرا به وطنم باز مي "به بخش دوم آتاب . ك.،ر" امپرياليسم" نظري و تاريخي اصطالح ءبراي توضيح جامع تر حول منشا[. يك تاآتيك است

 تحت سلطه امريكا درآمده بود و حال، آنها ١٣٣٢ ايران را نوعي آشور مستعمره مي دانستند آه از سال با اين ديد آنها "] گردم؟

به اين دو دليل، بيش از همه، الگوي مبارزاتي آنها جنبش هاي آزاديبخش . پرچم مبارزه استقالل طلبانه را بر دوش مي آشند

در اين رابطه در نوشته . د وبه شبيه نمايي با آنها مي پرداختندضد استعماري وبطور خاص، الجزاير و فلسطين و ويتنام بو

واقعيت اينست آه ما نه تنها از الگوي الجزايري و فلسطيني، بلكه از تمام الگوهاي : "هاي مجاهدين خلق چنين مي خوانيم

قالبات جهان در هر مرحله مشخص اگر تمام ان.  تأثير مي پذيرفتيمبطورعامانقالبي جهان، آه امكان مطالعه آنها را مي يافتيم 

نمي توان به بررسي ) البته بطور عام(تكامل اجتماعي ، داراي وجوه عامي هستند آه بدون توجه به اطالق آنها در هر آجا 

و به اعتبار آن مطالعه آرد، در اين " عام"را بايد در متن " خاصي"وجوه خاص پرداخت و اگر اين مطلب درست باشد آه هر 

زيرا بي ترديد يك مشابهت نمايي . در مطالعات و نه در تأثيرپذيري عام ما از اين انقالبات، جاي هيچ ايراد نيستصورت نه 

در شرايط خاص ميهني، آه همان ... همه ميدانند آه اين چين و يتنام و الجزايرند آه : "...خود با آنرا چنين توضيح ميدهند

همين شبيه سازي آودآانه در برنامه ) ١٣٢همان منبع،ص(..."  اعم باايران متشابه اندمرحله مبارزات ضد امپرياليستي باشد، بنحو

اغلب طرحهاي اقتصادي اين برنامه شبيه برنامه هاي اقتصادي الجزاير پس شوراي ملي مقاومت هم مشهود است و بااين ديد، 

 . از استقالل آنست آه اينك نتايج فاجعه بار آن آشكار شده است

 ديد را چريكهاي فدايي خلق به شبيه سازي ايران با آوبا مي پرداختند و تالش داشتند همان الگوها را نسخه مشابه همين

امروز در امريکاي التين هر خط مشي سياسي را آه بموجب : "برداري و اجرا آنند و از رژي دبره نقل قول مي آورند

و  )٩٢مبارزه مسلحانه ،هم استراتژي، هم تاآتيك،ص(". ند انقالبي دانستنتايجش مبين يك خط مشي نظامي پيگير و دقيق نباشد نمي توا

خود انقالبيون : "انقالب در يك قاره ديگر را تقليد آرده و با غلظت بخشيدن به الگوي مادر ميگويدسپس مو به مو تجربيات يك 

همان (".الني بودن جنگ امري مسلم استآوبا هم از آغاز قصد نداشتند دست به يك جنگ طوالني بزنند، حال آنكه براي ما طو

بخصوص فلسطين و ظفار تأآيد مي آردند غافل از اينكه اين آنها پيوند فكري خود را با ساير جنبشهاي منطقه اي   )٩٩منبع،ص

پر خاورميانه امروز يكي از : "جنبشها اساسًا خصلتي ضد استعماري داشتند و ماهيتًا با آنچه در ايران ميگذشت متفاوت بود

 )١۴۶همان منبع،ص(". انقالب بيش از پيش خصلت منطقه اي پيدا ميكند... اهميت ترين مناطق طوفاني جهان است 

هر دو گروه چريكي استراتژي و هدف گيري ضد استعماري و ضد امريكايي داشتند و في المثل در مستندات مجاهدين 

نقالب دموآراتيك نوين است آه تضاد اصلي آن ميان خلق و  انقالب ما يك ا-١: در استراتژي سازمان: "چنين مي خوانيم

." اساسًا يك ساخت بورژوازي رو به رشد وابسته است...  ساخت اقتصادي ما -٢. مي باشد) به رهبري امريكا(امپرياليسم 
  )١٢٧-١٢۶، صفحات...تحليل آموزشي بيانيه(

 

 شكست قطعي مشي مسلحانه
 سكوت بر حاميان مشي مسالمت جويانه حاآم شد تا آن حد آه برخي از چهره هاي در زمان آغاز مبارزه قهرآميز چريكي

طبعًا در فضاي سياسي داخل آشور و خفقان شاهنشاهي . معروف آن به حمايت تلويحي از مبارزه خشونت بار آشانده شدند

ه فضاي مباحث و تبادل عقايد امكان برخورد سالم عقايد حول درستي و نادرستي مشي چريكي نبود ولي در خارج از آشور آ

 دانشجويي باز بود پس از مدتي سكوت،نقد نوشته ها وجزوات گروههاي چريكي توسط جريانات –بين گروههاي سياسي 

آمونيستي شروع شد ولي اين نقد و بررسي نه ناشي از نفي خشونت سياسي در تحوالت اجتماعي بلكه بيشتر ناشي از فضاي 
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در آغاز جريانات .  باالي ايدئولوژي مائوئيستي و نظريه جنگ مسلحانه توده اي دور ميزدحاآم آن موقع، يعني دست 

مائوئيستي آه مدافع نسخه هاي چيني انقالب بودند به دفاع از عمليات سياهكل پرداخته و آنرا نتيجه صحت تزهاي وارداتي 

ين تئوري به روستا ها رفته و با آغاز جنگ دهقاني به خود ارزيابي نموده و ميگفتند باالخره آساني پيدا شدند آه جهت تحقق ا

چند ماه پس از اين مباحث با رسيدن آتب و جزوات متوجه شدند آه . سمت محاصره شهرها از طريق روستاها پيش ميروند

شروع عمليات در سياهكل نه ناشي از يك تئوري منسجم بلكه ناشي از سردرگمي در تشخيص مشي بوده است و لذا بناي 

، ضرورت تشكيل حزب طبقه آارگر و "مبارزه چريكي بريده از توده ها"آنها ضمن نفي . مخالفت با مبارزه چريكي گذاشتند

سپس مسلح آردن توده ها و تشكيل ارتش خلقي را تبليغ ميكردند و در مقابل جرياني بوجود آمد آه دربست مدافع جنگ چريكي 

هر يك نيز براي اثبات نظريه خود دهها دليل و . د مشي هاي متفاوت شكل گرفتبدين ترتيب انشعاب بر سر دفاع يا ر. بود 

سند از مدارک منتشر شده رهبران کمونيست جهان می اوردند و حقانيت مشی مورد نظر خود و تجربيات درخشان آن در 

ت و يا سابقه تاريخي چنين حفره بزرگي آه در تمام استداللها احساس ميشد ، مطابق. آشورهاي مختلف جهان منتشر ميكردند

 . شيوه هايي در ايران بود

دو سال پس از شروع مبارزه چريكي آهنگ و شتاب اوليه آن بشدت رو به افت نهاد و با ضروريات پياپي بنظر ميرسيد آه 

روني در البالي نوشته هاي بعدي سازمان چريكهاي فدائي مشخص شد آه مباحثات د. مشكلي در پيشبرد مشي پيدا شده است

مشابه همين گرايش، ولي به نوعي . حول درستي يا نادرستي مشي چريكي آغاز شده و بعدًا منجر به انشعاباتي در آن شد 

ديگر، دردرون سازمان مجاهدين پديدار شد آه سردمدار آن بطور مكانيكي به حل يك جانبه مشكل پرداخته و با آودتايي 

اين چرخش مكانيكي .  درصد از اعضا ، به نفي مشي چريكي پرداخت۶٠ از  نفر و تصفيه بيش١٠دروني، آشتن قريب به 

مضرات آن گريبانگير مردم )  سال بعد٢٠( عوارض بسيار ناگواري براي فعاليت سياسي در ايران ببار آورد آه تا امروز 

يدًا رو به افت بود ولي ايران است، چرا آه مشي چريكي و قهرآميز روبه شكست بود و عليرغم ادعاهاي بعدي مجاهدين، شد

آودتا و يا . آودتاي دروني اين گروه باعث شد آه يك انديشه خشونت بار تا پايان سرنوشت محتوم خويش طي مسير نكند

بعبارتي انشعاب در مجاهدين بنيادًا انشعاب بر سر مشي مسلحانه بود و سپس به عرصه عقيدتي آشيد اما همين باعث شد آه 

 . دتي عدم موفقيت خود را نه در شكست مشي، بلكه در يك عامل تحميلي و مكانيكي حواله دهندمجاهدين خلق پس از م

هر مدعی سياسی بخصوص وقتی حامل يک انديشه خاص شده و بار اجتماعی پيدا ميکند ضروری است ادعاهای خود را 

 سياسی از –اگر يک انديشه اجتماعی . روزی به محک بزند وگرنه هميشه به صورت مدعی باقی مانده و مظلوم نمايی ميکند

همين مشکل طی ". شناگران قابلی بوده اند ولی به آب نرسيدند"چنين بوته آزمايشی عبور نکند همواره می تواند مدعی شود که 

قرون متمادی در روحانيت ايران وجود داشت و تنها موقعی که در بوته آزمايش قرار گرفت معلوم گشت که تمامی ادعاهايش 

برای فدائيان خلق کامًال ملموس و آشکار است که پس از شتاب اوليه و شور . نی بر فرضيات و موهومات سوار بوده استمب

و هيجان گذرای يکی دو سال اول شروع مبارزه چريکی، با چه مشقات و مصائبی مواجه شدند و چگونه در زمان اوجگيری 

هدين اين تجربه عينی را ،بدليل قطع روند طبيعی رشد اين تضاد، از ولی مجا. انقالب در انزوای اجتماعی بسر می بردند

سرنگذرانده و رسالتی ناتمام و يا ادعايی اثبات نشده برايشان باقی مانده بود   که سعی داشتند پس از شروع مبارزه چريکی با 

ذب نيرو، نتوانستند بيش از يک سال و  ساله برای ج۵/٢و با وجوديکه باز،عليرغم تالش . خمينی به اثبات آن ادعا دست يابند

آيا اين غير طبيعی بود که بدليل شکست يک مشی غير : سؤال می کنم . دو ماه دوام بياورند، از رو نرفته و هنوز مدعی هستند

تعريف مارکس از " (آگاهی دروغين"منطبق با واقعيات جامعه ايران، فردی برای حفظ تشکيالت به تغيير ساختارهای 

آن بپردازد و دهسال بعد با از سرگذراندن همان تجربه و همان شکست، فردديگری باتوسل به شيوه های مشابه ) وژیايدئول

انقالب ايدئولوژيک "با " ۵۴-۵٣تغيير ايدئولوژيک "در مورد مقايسه تطبيقی بين [ دست بزند؟ " آگاهی دروغين"مجددًا به تغييری مشابه در 

 "]       چرا به وطنم باز می گردم؟"در کتاب " ژی به مثابه پيچيده ترين نوع استثمار انسان از انسانايدئولو"به مبحث . ک.ر" ۶۴-۶٣
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پس از شکست اين سازمانها، : "زنده ياد مسعود احمد زاده در نقد سازمانهای ماقبل گروههای چريکی معتقد است 

اگر اين يک اصل مبارزاتی  )٢١، ص"هم استراتژی ، هم تاکتيک: انهمبارزه مسلح(". ايدئولوژيهای وابسته به آنها نيز بی اعتبار شدند

اما يک تفاوت اساسی . است آيا همين قانون در مورد همان گروههای چريکی و بقايای آنها صادق نيست؟ پاسخ من مثبت است

افرادی که در . ز مردم استبين آن دوران و دوران کنونی وجود دارد   و آن، جدا افتادن عده ای متوهم از مالء اجتماعی و ا

بسر می برند بدليل عدم ارتباط با اجتماع، قادر به لمس ) عراق(پادگانهای بسته و حفاظت شده در يک کشور ديکتاتوری 

 . مستمرًا با دشمن های خيالی بجنگند" دون کيشت"شکست انديشه و مشی خود نيستند و سعی دارند همچون 
 

 

 تحليل غلط از حكومت خميني  
 تازه وارد مرحله علمي خود ميشود و در دانشگاهها و مراآز تحقيقاتي شروع ۵٧ث وبررسي و تجزيه و تحليل انقالب بح

آنچه تابحال توسط سران جريانات مختلف سياسي، گفته و نوشته شده است، غالبًا تفسير . به پژوهش حول و حوش آن نموده اند

نحوه نگرش به انقالب بسياري از عملكردهاي نيروهاي سياسي پس از . هبه رأي بوده است تا يك نگرش علمي و بي طرفان

به انقالب وارد شدند و با همان انديشه به مقابله با خميني " ضد استعماري"مجاهدين و فدائيان باديدي . انقالب را توجيه مي آند

نتيجه بخش بودن "ن ترتيب باادعاي واهي را درآورند و بدي!" ريشه امپرياليسم"پرداختند چرا آه مي خواستند بقول خودشان 

اولي با صبر بيشتري به اين . ، خود را براي مقابله مسلحانه با حكومت جديد آماده آنند"۵٧مشي مسلحانه در پيروزي انقالب 

 . فدايي بالفاصله پس از بهمن ماه در ترآمن صحرا به قيام مسلحانه دست زدند" آودآان چپ نماي"تدارك پرداخت،ولي 

 يك انقالب مسالمت آميز بود و با اثبات اين فرضيه، به غلط بودن استراتژي آودآانه و ساده ۵٧ن مدعي هستم آه انقالب م

خواهم " سرنگوني قهرآميز رژيم"لوحانه مجاهدين و گروههاي مسلح منطقه اي در مقابله مسلحانه با رژيم و ادعاي آنوني 

همانگونه آه .  و تحليل وارونه و غلط از آن بود۵٧چريكي، عدم درك انقالب يكي از مشكالت عمده گروههاي متوهم . رسيد

و يا " ضد امپرياليستي"را در قبل از انقالب، با نسخه برداري از انقالبات ضد استعماري ممالك ديگر، " مرحله انقالب"

رسيدن به قدرت، تمام داستان بعبارتي ضد استعماري مي دانستند، بدليل برخي ارتباطات جهاني خميني و يارانش براي 

 . براي به قدرت رساندن آخوندها ارزيابي ميكردند"!! توطئه اي امپرياليستي"پيروزي انقالب را

بدون شك قدرت : " چنين مي  گويند٢١مجاهدين با شماره "  نظامي–اطالعيه سياسي "در پناه چنين نگرشي در اولين 

ولي همچنان . ريخ ريخته و ساير نهادهاي امپرياليستي نيز بشدت لرزانيده شدسياسي رژيم پهلوي منكوب و به زباله دان تا

ريشه آن ناشده باقي مانده وطبعًا سعي در تجديد حيات خويش مي نمايد و اگر آگاهانه و بطور قاطع با آن برخورد نشود و از 

ي است، استفاده متناسب به عمل نيايد، انرژي موجود در جنبش، آه به طور عيني قادر به در هم آوبيدن دژهاي امپرياليست

امكان حاآيمت مجدد دست نشاندگان امپرياليسم، پس از ايجاد زمينه سياسي الزم محقق خواهد شد و اينك ما مصمم تر از قبل و 

 –  اجتماعي و پليسي–با توجه به ميثاق سنگين خويش با خدا و  خلقمان پيمان بسته ايم، تا خشكانيدن ريشه هاي اقتصادي 

نظامي سلطه امپرياليسم، و سپس تا تحقق جامعه بي طبقه توحيدي قاطعانه به راه خويش ادامه خواهيم داد تا تمام عوامل تجاوز 

 : اينك توجه هموطنان مبارزمان را به مالحظات سياسي و تشكيالتي ذيل جلب مي آنيم. و جنگ از بين برود

 پيروزي درخشان، به پايان نرسيده و هنوز براي ريشه آن ساختن قاطع  بايد بدانيم آه مبارزات خلق ما در عين آسب-١

 نظامي دشمن ضربات –سلطه امپرياليسم راه دراز و دشواري در پيش دارد، هر چند دستگاه بوروآراسي و سيستم پليسي 

شمن در آمين مااست  نظامي د–سنگيني خورده است ،اما خطر امپرياليسم زخم خورده و بقاياي سيستم بوروآراسي و پليسي 

 اجتماعي آن دست نخورده باقي مانده اند و بايد در يك جريان دراز مدت مبارزه اجتماعي، تمام ريشه –و نهادهاي اقتصادي 

. آوچكترين تعلل وسهل انگاري در اين مورد گناه نابخشودني است .  اجتماعي امپرياليسم خشك و نابود شود–هاي اقتصادي 
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قوام مجدد اين نوع نهادها ، سلطه تمام و آمال امپرياليسم  به دنبال دارد و بايد با پيگيريهاي الزم فرصت زيرا امكان هر نوع 

 نظامي رااز دشمن گرفت و ما در اينجا صراحتًا اعالم مي داريم ، با توجه به رد پاها و –تجديد سازمان و تهديد قواي پليسي 

 نظامي بطور مخفيانه در شرف تكوين است و ما توجه دولت –كه هاي پليسي نمونه هايي آه سازمان به دست آورده است، شب

  )۵٧، اسفند ٢١ نظامي شماره –اطالعيه سياسي (". و تمام نيروها را به اين مسأله جلب مي آنيم

 در .مقايسه نمائيم" شورا"را با مواضع اعالم شده در برنامه " ضد امپرياليستي"و " ضد استعماري"اينك همين مواضع 

 صفحه اي ،با قطع جيبي و با ٣٧در يك مطلب . روح ضد استعماري موج مي زند" شوراي ملي مقاومت"سراسر برنامه 

يعني اگر با . استفاده شده است" ضد استعماري" دفعه واژه ١٠و " ضد امپرياليستي" دفعه از واژه ٢٠حروف درشت ، بيش از 

بودن خود را اعالم " ضد استعمار" بودن و يكبار" ضد امپرياليست"  ، دو بار قطع و تايپ اين آتاب نگاه آنيم ، در هر صفحه

اين موضع گيريها نشان مي دهد آه دو سال پس از پيروزي انقالب ، مجاهدين نه تنها انقالب را نفهميدند . و تأآيد آرده است

 . آن، آچمز و مات ميشدندبلكه ماهيت رژيم را هم درست تشخيص ندادند و در برابر مانورها و تحول مواضع 

 بوده و نشان ميدهد آه در "استقالل"براي " انقالب رهائيبخش"، اين برنامه، بدنبال ۵٧تا سه سال پس از پيروزي انقالب 

بوده آه نتوانسته به تمامي اهدافش برسد " يك انقالب آزاديبخش ضد استعماري "  از نظر آقاي رجوي ۵٧عمق انديشه، انقالب 

 ايران و آسب آزادي و استقالل ملي و حاآميت مردمي، دقيقًا مالزم با نجات انقالبرا منحرف آرد و حاال براي و خميني آن

رسمًا تا امروز بدنبال تحقق اهداف " شورا"اين ". نجات ارزشها و فرهنگ و هويت اصيل و ترقي خواهانه ملي و ميهني است 

برنامه شوراي ملي مقاومت براي استقالل، آزادي و جمهوري "ه بعنوان است چون هنوز اين برنام" انقالب"دست نيافته آن 

 رفته آن، بصورت بريده بريده، نقل قول –برسميت شناخته و هر از گاهي از محورهاي شسته " دموآراتيك اسالمي ايران

 .  ميكنند

اگر .  با يك آشور بيگانه باشدرژيم اسالمي" وابسته بودن " سال پس از انقالب ،هيچ عقل سالمي مدعي ١٧فكر نمي آنم 

" استقالل"چنين انديشه اي وجود داشته باشد طبعًا بايد مشخص آرد اين رژيم به چه قدرتي وابسته است تا بتوانيم مشترآًا براي 

مطمئنًا منظور ايشان آسب . مبارزه آرد" استقالل"ولي ظاهرًا آقاي رجوي معتقد است آه بايد براي . آشور مبارزه آنيم

از امريكا نيست چون براي اين منظور نمي توان به آنها التماس و درخواست نمود ،بلكه بايد همچون زمان شاه، به " ستقاللا"

واقعيات ايجاب مي آند : "مورد ادعاي خويش را چنين تعريف ميكند" انقالب"وي سپس خصوصيات . مقابله مسلحانه پرداخت

ملت ما " استقالل و آزادي"هنوز " ... رحله حاضر بدقت تعريف و روشن شودآه اآنون محتوا و خصوصيات انقالب ما د رم

بنابراين . اعاده نشده و اين اساسي ترين شعارها و خواسته هاي عموم مردم در زمان شاه، در زمان خميني نيز برآورده نگرديد

 اجتماعي و – هاي رشد اقتصادي شعارهاي مزبور ، بخصوص از آنجا آه تحقق آنها دقيقًا منطبق با ضروري ترين الويت

.... فرهنگي و سياسي جامعه ايران در مرحله آنوني است، باز هم بارزترين خصايص و محتواي انقالب مارا تشكيل ميدهد

برنامه شوراي (". پس خصوصيات فوق الذآر را ميتوان خصوصيات ويژه و محتواي عملي و عيني مرحله آنوني انقالب شناخت

 ) ١٨-١٧صفحات ، ...ملي مقاومت

خصوصيات انقالب رهايي : "خود را چنين توصيف ميكند" انقالب استقالل طلبانه" برنامه، خصوصيات آن ١٨در صفحه 

 "استعمارگر"بهتر نيست اين   ".تي تعريف ميكنيمسامپرياليرا عينًا ملي ، دموآراتيك و ضد ] آنوني[بخش و استقالل طلبانه 

منسوخ شده، رنگ و " ضد امپرياليستي" و " ضد استعماري"ن سعي دارد بر روي يك هويت ؟ اين جريامعرفي و افشاء شود 

خود عليه خميني را چنين اعالم " قيام"آقاي رجوي عصاره شورش و . معرفي آند" آلترناتيو"لعاب دموآراسي بكشد و خود را 

ما هر رابطه نابرابر و استعماري "... ، )٢۶نبع، صهمان م(  " نابرابر و استعماري قيام نموده ايمطما بر ضد رواب": مي نمايد

 به )١٣همان منبع، ص( بر  خود نهاده "راهگشاي سلطه مجدد امپرياليستي"، وسپس حكومت خميني را "را اساسًا رد مي آنيم

 استناد به اين آيا با. ايران مي شناسد" ضد امپرياليستي"خشم آمده است، چرا آه فقط خود را واقعي ترين و پيگيرترين جريان 
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. مواضع مي توان حدس زد در حال حاضر ايران،آوبا، عراق، سوريه، ليبي وويتنام مستقل ترين آشورهاي دنيا هستند

 . هيچكس نيست آه مدعي شود حكومت ايران وابسته به يك آشور خارجي است

شوراي ملي : " ميكند و مي نويسدبودن معرفي" ضد امپرياليست"مسئول شورا علت، پايه و مبناي تشكيل شوراي خود را 

مقاومت براي استقالل و آزادي و جمهوري دموآراتيك اسالمي بر پايه مباني مشترك ملي، دموآراتيك و ضد امپرياليستي جبهه 

شورا بر پايه مباني ضد امپرياليستي استوار شده : " خالصه اين جمله اينست)١٨همان منبع، ص(". تمامي خلق استوار شده است

يعني اينكه تمامي شكلك هاي دموآراتيك مآبانه و تجدد نمايانه در برابر آنگره امريكا و آنهمه عجز و البه در برابر ". است

 . دولت امريكا، تعارفات خشك و خالي بيش نيستند

  

 "!سرقت رهبري انقالب"
بناي استداللها و تحليلها قرار گرفته  يكي از مسائلي آه در اپوزيسيون متوهم و انقالبگرا، م۵٧  پس از پيروزي انقالب   

رهبر مجاهدين پا را از اين فراتر گذاشته و ". خميني انقالب را منحرف آرد"است و آن اينكه ، " رهبري انقالب"است، بحث 

 را ربود؟ " رهبري"خميني از چه آسي : سؤالي آه مطرح ميشود اينست". خميني رهبري انقالب را ربود"مدعي است آه 

ولي تا آنجا آه من در جريان بوده ام فدائيان مدعي رهبري انقالبي آه شعار . از فدائيان و مجاهدين:  جواب ميدهندعده اي

تنها مدعي، رهبر مجاهدين است آه دائمًا و هر سال در سالگرد پيروزي . بود، نبوده و نيستند" جمهوري اسالمي"مردمي اش، 

 . تكرار همه ساله اين جمله فقط اشاره به شخص خودش داردانقالب، اين جمله را تكرار ميكند و گويي 

انقالب آاال نيست آه بتوان آن را صاد رآرد : "ميشد ، رهبر اين جريان مي گفت" صدور انقالب"آن زمان آه صحبت از 

نمي توان براي آن متصور ديد؟ آيا "! سارقي"، چطور ميتوان آن را آاال فرض آرد و " رهبري انقالب"ولي در موضوع ." 

  بوده است؟ و - رهبري –در ادامه همين بحث به اين نتيجه رسيد آه تمامي دعواي رجوي با خميني بر سر همين موضوع 

 جوانان و مردم ايران آتش بيار چنين جنگ قدرتي بوده اند؟ 

البته (تيجه فاجعه باري پديده اي آه به چنين ن" رهبري"اصًال . آري او خود را مدعي چيزي ميداند آه به او تعلق نداشت

 رسيد چه افتخاري دارد آه بر سر آن اينهمه سال خشونت اعمال شود؟ ) در آوتاه مدت 

، عمق جدال رجوي با خميني را عيان ميكند و فراتر از آن هر چه مطرح " سرقت رهبري انقالب"من معتقدم سه آلمه 

الت اجتماعي نيست بلكه بر سر قدرت است ،قدرتي آه دعوا بر سر آزادي و عد. شده و ميشود شعار وفريب آاري است

 . رجوي ملك شخصي خود مي دانسته و از آن محروم شده است

هر جا زور گوئي و خشونت باشد من با آن مبارزه : "گاندي ميگويد. من مطلقًا قصد چشم پوشي جنايات خميني را ندارم

مكاتبات و خاطرات، (  ".مه از خونريزي و آشتار نفرت داشته باشدولي اين رهبر هر آشور است آه بايد قبل از ه. خواهم آرد

ولي در بازنگري امروز خود معتقدم آه خميني بدون هيچ برنامه توسعه و بدون هيچ آمادگي سياسي به قدرت دست  )٢٧۶ص

 بين دو جريان تاريخي او. آادرهايش تعدادي آخوند مسجد نشين و تعدادي دانشجويان انجمن اسالمي داخل و خارج بودند. يافت

در نوسان بود و جنگ قدرت بين اين دو جريان ،تا زمان حذف بازرگان وبني صدر از ) شرق گرا و غرب گرا(روحانيت 

 . قدرت، بطور آامل آشكار نشده بود

دي و بود و از اوايل سالهاي چهل خورشي" رهبر انقالب"واقعيت اينست آه چه خوشمان بيايد و چه نيايد، خميني تنها 

موضعگيري عليه اعطاء آاپيتوالسيون به امريكاييها عمًال تبديل به يك چهره مبارز ضد استعماري شده بود و در طول ساليان 

قرار گرفتن وي در . تمامي گروههاي چپ ،راست ملي و حتي خود مجاهدين به آن گردن نهاده و تأييد و تبليغش مي آردند

همراه بود، در امتداد " نه شرقي و نه غربي" و تحت هدايت روحانيت آه با شعار رأس يك انقالب مردمي با خصلت مذهبي
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اينكه پس از افت انقالب و سالها بعد همه تقصيرها را به گردن ديگران مي اندازد و بازي . همان موضع گيري معنا مي يابد

 . وليه استراه انداخته اند، سس قضيه و الپوشاني توهمات ا" آي بود، آي بود؟ ما نبوديم"

اين حقيقت را نمي توان انكار آرد آه آخوندها يك چيز را از نيروهاي چپ و بخصوص مجاهدين ربودند و آن شعارهاي 

اين گروهها . اين شعارها سرمايه گروههاي چپ بود آه مردم را با آن رنگ ميكردند . بود" ضد امپرياليستي"غالظ و شداد 

" سرقت"در مورد . بسنده ميكردند"ضد امپرياليستي"عه جامعه نداشتند به شعارهاي چون دستي در حاآميت و طبعًا در توس

آرايش نموده و بسياري از ! با برچسب آاذب ضدامپرياليستي"رژيم خود را : ، مسعود رجوي مي نويسد"امپرياليسم"شعار

 .شعار شدن در اين جمله آامًال مشهود است معناي خلع )١٣، ص ...برنامه شوراي ملي مقاومت( !" خوش خياالن را نيز فريفته است

خطاي ما : "آقاي بابك امير خسروي در مرود عملكرد حزب توده در تلقين اين شعارها به حكومت اسالمي چنين مي نويسد

يم و بود آه به بهانه خطر ناموجود امپرياليسم، خطر بالقوه اي را آه آزاديهاي شكننده موجود را تهديد مي نمود ناديده انگاشت

آه با چماق آن مهندس بازرگان و " ضد انقالب"و " انقالبی"، " ليبراليسم"انديشه پرداز . اساسًا درك درستي از آزادي نداشتيم

. اين اصطالحات و مقوله ها را ما در دهان آخوند جماعت گذاشتيم. حكومت او را خوار و ذليل و بي اعتبار آردند، ما بوديم

-بورژوا"بودند و مي خواستند به تقليد از آن، انقالب " انقالب پي در پي" الهام از بلشويكها بدنبال گناه از آساني بود آه با

همان سال ارتقاء دهند و با اين نيت به اقدامات مسلحانه در " اآتبر"، آنهم حداآثر تا " انقالب پرولتري"بهمن را به " دموآراتيك

ذعان آرد آه در پيدايش قهر و خشونت در جامعه، سهمي داشته ايم و يا الاقل بايد منصفانه ا. ميان خلقهاي ايران دست زدند

نيت ما هر چه بود در چيدن سنگ فرشهاي جهنم استبداد نقشي داشته . بيهوده بهانه بدست انحصار طلبان و سلطه جويان داديم

 برداري آودآانه از انقالب روسيه مي لگوواقعيت اينست آه چپ ايران دقيقًا به ا )٢۶،ص۴۶، شماره"راه آزادي"نشريه (". ايم

آه در (  اتفاق افتاد وسپس در نوامبر همان سال ١٩١٧اولين انقالب روسيه آه منجر به سقوط تزاريسم شد در فوريه . انديشيد

سقوط نظام  آه نهايتًا منجر به ۵٧انقالب . لنين آودتا آرد و نام آنرا انقالب اآتبر نهاد) تقويم ارتدآس اآتبر محسوب ميشد

و " انقالب دوم" اتفاق افتاد و سفارت امريكا در نوامبر همان سال اشغال شد و خميني آنرا ١٩٧٩شاهنشاهي شد در فوريه 

 . نام نهاد آه ميتوان حدس زد آه اين نامگذاري ها نيز منشاء توده اي داشته است" مهمتر از انقالب اول"

ني آرده و يا در محافل و اتاقهاي در بسته عليه خميني موضع گرفته بودند، اينكه بعدًا عده اي مدعي شوند آه نكته پرا

مجاهدين هم مدعی هستند که در زندان و به طور مخفيانه ، جزوه ای تنظيم کردند که موضع . ادعاي مسخره اي بيش نيست

ده و اگر هم بوده و مصلحت  سال آسي چنين جزوه اي را ندي١٩-١٨پس از . خودشان را در  مورد خميني بيان آرده بودند

را باور "! جانبازي"و "! اينهمه ادعاي پيشتازي.  نداشته استنان به نرخ روز خوردنانديشانه منتشر نكرده اند، معنايي جز 

آنيم يا آن برخورد آاسبكارانه را؟ اگر ماهيت رهبر آن انقالب براي ما ، نسل جوان، ناشناخته بود، براي آنهايي آه ادعاي 

ما براي اينكه تضاد درون خلقي را فعال : "خودشان اينطور استدالل ميكنند.  همان انقالب را دارند آه ناشناخته نبودرهبري

نكرده و امكان تحصيل هر نوع سوء استفاده از تضادهاي دروني را از دشمن سلب آنيم، از همه تظاهرات و جلوه هاي تحريك 

البته اين : "و براي اينكه بعدًا مورد بازخواست واقع نشود اضافه ميكنند". ديمممانعت آر) عليه جريان راست(آميز سازمان 

تاآتيك به معني عدول از اصول ايدئولوژيكي نبوده و تنها براي وحدت و يكپارچگي نيروها، در مقابل رژيم ديكتاتوري ، چنين 

 ) ۵٧ اسفند ٢٧، " ٢١ نظامي شماره–اطالعيه سياسي "!! (تاآتيكي اتخاذ شده بود

تلقين مي آردند آه مبارزه مسلحانه آنها، بدليل حمايت مردمي، داشت به نتيجه ) خوش باوران( مجاهدين سالها به مغز ما 

، )  پيش آمد۵۶-۵۵آنچنان آه در سالهاي ( نبود، در شرايط باز شدن فضاي سياسي ۵۴  ضربه اپورتونيستي اگرمي رسيد و 

. را ايجاد ميكردند" جامعه بي طبقه توحيدي" و " بهشت برين" بگيرند و درآن حالت، مي توانستند رهبري انقالب را بر عهده

بر پايه همين . سوار شده است" اگر"بر پايه همين . سوار شده است" اگر"تمام استدالل و ادعاي رهبري اين جريان بر سر يك 

" اگر"چگونه ميتوان اينهمه خون ريخت تا يك . را سر مي دهد " سرقت انقالب"است آه سالهاست مسعود رجوي فرياد " اگر"
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بنا به هردليلي ، به ) مجاهدين(شما : واقعيت تاريخ را بايد پذيرفت. ثابت شود؟ مگر مي توان تاريخ را به  عقب برگرداند 

صوص روشنفكران  اعتماد مردم و بخ)١٣۵٧، سال انتشار....تحليل آموزشي بيانيه(". از هستي تشكيالتي ساقط شديد"نوشته خودتان، 

در همين خارج آشور ، يك جريان . مذهبي رااز دست داده و از صحنه سياسي جامعه به طور آامل حذف گرديده بوديد

، براي حفظ هويت خود بهره جست و اسناد و مدارك آنها را جمع نموده و " مجاهد"دانشجويي مذهبي، صرفًا از اسطوره 

 . ده اي برنمي خاستمنتشر آرد، چون از خودشان ديگر نفس زن

هم وجود مي داشت صرفًا در زندان بود و پس از آودتاي دروني، مردم نه آنها را مي " مجاهديني "اگر د رآن زمان 

خوب ، خيلي طبيعي است آه انقالب، رهبر خود را يافته و مردم حول او، به راه خود . شناختند و نه به آنها اعتماد داشتند

قرار نبود مردم صبر آنند تا آنها برحسب تصادف از زندان ". سنت الهي متوقف نميشود: "نمي گفتند مگر هميشه . ادامه دهند

رهبران "البته جالب است آه از آن جمع . خطابشان آنند" رهبر"بدر آيند و مردم آنها را چون تاج ، بر سر بگذارند و 

از " (سرقت رهبري انقالب" است آه آماآان سخن از ، هيچكس در رهبري مجاهدين باقي نمانده است و فقط يكنفر"زنداني

خود " انقالب ايدئولوژيك"آن انقالب مردمي، ايشان به رهبري " رهبري"د رعوض براي رفع آمبود . بزبان مي آورد ) خودش

بي خدا را بايد شكر کرد آه به بهاي ضربات روحي و جسمي عده اي خوش باور و ساده انديش، عقده هاي رهبري طل. رسيد

 . وي ارضاء شد

 

   ۵٧سي پس از انقالب ياخشونت س
نقش خميني  در خيانت به آرمانهاي آزاديخواهانه مردم امري روشن و ثابت شده است، عليرغم اينكه وي ماهيتًا عنصري 

ي و حكومت اسالمي از يكطرف با مطالبات فراوان اقتصاد: اما در وراي اين امر حقيقت ديگري هم هست. آزاديخواه نبود

اجتماعي روبرو بود و از طرف ديگر تحت فشار چپ روان و چپ نمايان قرار داشت آه خواستار متالشي آردن تمامي 

ساختارهاي اقتصادي و ملي آردن صنايع، معادن ،بانكها، تجارت خارجي و خالصه همه چيز بودند تا اقتصادي شبيه بلوك 

اين حكومت بي تجربه از سوي اقليت هاي قومي و با تحريك . روپاشي بودشرق بنا نهند، آه همان اقتصاد بلوك شرق در حال ف

نه . مورد فشار بود و از طرف ديگر توان و تجربه اداره حكومت را هم نداشت) و البته شوروي( همان گروههاي چپ رو 

اساسًا حامل انديشه چپ بود، جالب اينست آه هم رژيم حاآم واپوزيسيون آن، آه . بود و نه هنوز هست" وابسته به امپرياليسم"

 . هر دو توتاليتر و مستبد بودند

از فرداي انقالب، گروههاي چريكي تدارك رو درروئي مسلحانه را مي ديدند و همه قرائن نشان ميدهد آه آنها، عمدًا، 

اي چپ، هيچ گروهه. سمت و سوي تحوالت را به آن سمت هدايت آردند ولي براي جذب نيروي بيشتر، خواهان فرصت بودند

انتخاب مشي مسلحانه عليه حكومت خميني بستگي به تحليل . ايده اي از توسعه جامعه نداشته و تنها بر سر قدرت جنگ داشتند

آردها بنا به خصلت مبارزاتشان، خواهان رفع ستم مضاعف از ملت خود و ايجاد . هر نيروي سياسي از ماهيت رژيم داشت

سته گروهاي مسلح آرد، حكومت تهران يك حكومت غير خودي و بعبارتي استعمارگر از ديد ب. حكومت خود مختار بود

فعًال به درست يا . (محسوب ميشد و لذا مبارزه ملي آنها ميتوانست مسلحانه پيش رفته و مورد حمايت مردم آرد هم قرار بگيرد

با ديد زمان شاه وارد زمان خميني شد ) بيمذهبي و غير مذه(مجموعًا جنبش چپ ايران ). غلط بودن اين برداشت آاري ندارم

است، عمًال خصلت ضد " رژيم خميني جاده صاف آن بازگشت امپرياليسم"بااين تحليل آه . و تفاوت دوران را درك نكرد

طبيعي است آه با چنين تحليلي از ماهيت رژيم، نمي توان رابطه درستي با حكومت برقرار . به مبارزه خود داد" استعماري

شرآت در فعاليت سياسي مسالمت آميز هم صرفًا شكلك در آوردن وبازي با آلمات است چرا .  و مشي مناسبي هم برگزيدآرده

 .  آه اساسًا زاويه ديد چنين مخالفتي، انحرافي است
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، مجاهدين از همان آغاز ، و دردو سال نيم اول پس از انقالب، ۵٧در شرايط حساس و بحراني ايران پس از انقالب 

ميكردند ولي در آنزمان سخني از پيشنهادات و مالقاتهاي پنهان خود با احمد خميني و " انحصار طلبي"ميني را متهم به خ

بر اساس گفته هاي بعدي خودشان، خميني حاضر بود بخشي از قدرت را با آنها شريك شود ولي . رفسنجاني بزبان نمي آوردند

 ازآن پس هم، تمام جنگ و ".يا همه اش يا هيچي":  حريص مي گفت را مي خواست و مثل آودآانقدرترجوي تمام 

عمدًا قطب ) حتي خميني (او همچون استالين، با همه . دعوايش با ديگر جريانات اپوزيسيون خارج، بر سر همين جريان است

يوه ها را بلوك شرق قبًال اين ش. بندي آرد و بدور تشكيالت سيم خاردار آشيد تا نه آسي برود و نه ايده اي به آن نفوذ آند

 . تست آرده بود و دست آخر بادستان خود به پاره آردن سيم خاردار و خراب آردن ديوارهاي بتوني پرداخت

نامگذاري ميكنند، بخوبي "  نظامي-سياسي"اينكه في المثل مجاهدين خلق پس از پيروزي انقالب اولين اطالعيه خود را، 

با خمينی شدند و آار سياسي، تنها روآش آمادگي براي " نظامی"، وارد مقابله "اطالعيه"آن شاهد اين گفته است که انها با 

 در زمان شاه، اغلب براي اعالم ضربات ٢٠تا شماره "  نظامي –سياسي "انتشار اطالعيه هاي . ورود به عمل نظامي بود

ريك از تاريخ معاصر ايران، ميتوان تمام عملكرد باروشن شدن اين زاويه تا. نظامي چريكي به دستگاه پليسي شاه بكار ميرفت

همه آسانيكه با ستادهاي مجاهدين در آن سالها . و پس از آنرا تبيين آرد"! فاز سياسي"هاي بعدي اين جريان در باصطالح 

 .  فعاليت ميكردند ميدانند آه دائم سخن از شروع درگيري مسلحانه بفاصله چند ماه بود

وهام خود سير ميكردند و اآلن ميتوان گفت انحصار طلب اصلي، رجوي بود آه همه قدرت را آنها در ايده آلها و ا

آنها آه از . راه حل آنموقع خميني، تقويت سپاه پاسداران بود آه درواقع، نسخه بدل ارتش سرخ شوروي سابق است.ميخواست

امعه و چه بسا تالش در توقف برنامه هاي آغاز ،استراتژي خود را بر تقابل مسلحانه و چوب گذاشتن الي چرخ توسعه ج

توسعه بازرگان گذاشته بودند، به آزمايشي آه مدت دو سال و نيم تدارآش را مي ديدند، رسيده و باد آاشته و طوفان برداشت 

 . آرد

ساس  سال بعد ميتوان پرسيد نيروهاي سياسي در آنموقع چه موضعي مي بايست اتخاذ ميكردند؟ اگر همه چيز را بر ا١٨

در آسب قدرت سياسي نمي ديدند، آيا نمي شد يك دولت ) وچه بسا تكاليف تعيين شده برژنف در آن زمان( تزهاي صادراتي 

براي تسخير مواضع (ائتالف ملي براي شرآت در توسعه بر پا آرد؟ آيا حرآت بني صدر درست بود آه از همان آغاز 

 چوب الي چرخ دولت بازرگان ميگذاشت؟ ) قدرت

جمعبندي ، معتقدم آه چپ ايران و بخصوص مجاهدين، عليرغم ادعاي بعدي خود، هيچگاه در تعقيب راه حل مسالمت در 

خميني با ساخت و "آميز براي حل بحران جامعه نبودند و بدليل عدم فهم تغيير دوران پس از انقالب و اعتقاد آاذب به اينكه 

اگر قدرت دست آنها بود اوضاع به سمت راه رشد ضد "و "  انقالب استخميني سارق"و " پاخت امپرياليستي بقدرت رسيده 

وارد صحنه سياسي ايران ... و " انقالب با قهر به پيروزي رسيد" ، و " استثماري مي چرخيد و جامعه بي طبقه توحيدي ميشد

يروهاي خود مي دانست آه آه مسعود رجوي ن(  آنها براي جذب نيرو .ولي هدفشان فعاليت سياسي مسالمت آميز نبودشدند 

. به زمان نيازمندبود تا تشكيالت خود را بگسترانند و مسلح آنند و سپس وارد عمل شوند) مدتي فريب خميني را خورده بودند

 سال است خوش نشين ١۵ فكر ميكردند آه ظرف سه ماه رژيم را سرنگون خواهند آرد و بااين ديد واقعًا ساده لوحانهآنها 

  .خارج شده اند

 ساله اين جريان، معتقدم حرآت زنده ياد مهندس ١٨از اين جهت در بازنگري امروزم و پس از بررسي ماهيت و عملكرد 

بازرگان، در قبول مسئوليت دولت موقت، اقدامي شجاعانه ، صادقانه ، دلسوزانه، مسئوالنه و عميقًا از موضع خيرخواهي و 

به او آه اساسًا توسط حزب توده و مجاهدين ترويج ميشد، " سازشكار" اتهام .براي شرآت فعال در توسعه جامعه ايران بود

نيروهاي سياسي ايران با عملكردهاي چپ روانه خويش عمًال خميني را . صرفًا عامل فشار براي خارج آردن او از دولت بود

 . به سمت مواضع خشونت گرايانه هل ميدادند
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 آرد قومي همچون آردها پرداخته نشده است چون اين اقدامات از پايه بدون در مبحث فوق به اقدامات مسلحانه گروههاي

تئوري بوده و بيشتر به شورشهاي قومي آنهم از نوع ضد استعماري شباهت دارند تا يك مبارزه مسلحانه با استراتژي و تاآتيك 

 . مدون شده

 

 

 "!مسلحانه"مترسک 
در حکومت و در اپوزيسيون منجر به کشتار سی خرداد و سپس باالخره کشاکش قدرت و خواست جريانات خشونت طلب 

همه ساله در سالگرد سی خرداد، مجاهدين تبليغات گوشخراشی راه . آغاز موج ترورهای مجاهدين از سران حکومت گرديد

تنها " ترديد ناپذير"اوًال بکارگيری واژه ".  تير ترديد ناپذير است٧"، "سی خرداد ترديد ناپذير است: "می اندازند و می گويند

از انديشه توتاليترها ميتواند تراوش کند چون در دنيای متمدن امروز هيچ پديده ای نيست که مورد شک نباشد و تمام باورهای 

اين امواج خروشان تغيير و تحول، بر پايه شک و مبارزه با يقين های قالبی و . ما نسبی و مواجه با موج تغييرات هستند

ثانيًا با اين شعار و تکرار همه ساله آن، اين جريان سعی دارد مانع گشايش بحث و تبادل نظر حول بودن . تمطلق انديشی اس

يی خلق شده است که اذهان ساده انديش را "تابو"بعبارتی با اين شعار .  شود۶٠-۵٧يا نبودن استراتژی خود در سالهای 

 توتاليتر از هيچ چيز به اندازه از دست دادن نيک جريا. نکنندرا پيدا " تابو"محصور کرده تا جرأت نزديک شدن به اين 

و ايجاد وحشت از " تابو"تکرار اين شعارهای توخالی تنها برای حفظ . فضای رعب و وحشت در اطرافيان نگران نيست

 . نزديک شدن به آنهاست

ی،امريکا را منشاء انفجار  شوک سهمگينی بر رژيم بود و حکومت شورو١٣۶٠ تير ٧انفجارحزب جمهوری اسالمی در 

هيچ ، اين اقدام مجاهدين)١١۶،ص١٩٨۴لندن،  A.Yodfat   نوشته Soviet Union and Revolutionary Iranکتاب ( . اعالم کرد

کمکی به خودشان نکرد بلکه ناخواسته کمک بزرگی به استراتژی شوروی کرده  و بخش مهمی از سران رژيم و بخصوص 

مينه را برای تسلط و تقويت جريان خشونت طلب و شرق گرا زرا از صحنه خارج نموده و ) بهشتی(سردمدار جريان غربگرا 

در تحقيقات مؤسسات جرم شناسی امريکا مشخص شد که بمب بکار رفته در انفجار . و تسلط احتمالی حزب توده فراهم کرد

کايی ها کشف شده بود ولی شوروی ها توانسته بوده است که بتازگی توسط امري" گاز متراکم"مقر جمهوری اسالمی از نوع 

 ،ساختن چنان بمبی با آن فرمول پيچيده مطلقًا در توان يک گروه چريکی نبوده است و تنها امکان. بودند به آن دست يابند

 در جلسات ١٣۶٠الزم به توضيح است که مسعود رجوی در سال . رسيدن آن از طريق شوروی به مجاهدين بوده است

دليل اينکه شوروی بالفاصله .  تکونولوژی اين انفجار را در اختيار نداشته استر پاريس تأييد کرده بود که خصوصی د

سؤال . در اختيار داشته است" گاز متراکم"امريکا را متهم به دست داشتن در انفجار می کند، همين بود که بگويد فقط امريکا 

 ت هم از طريق همان بمب سازان داده شده بود؟ مهم اينست که آيا وعده رسيدن چند ماهه به قدر

با فرار رجوی به خارج و خروج بخش مهمی از اعضا آن از کشور، مبارزه مسلحانه مورد ادعايی که می بايست سه ماهه 

اين جريان شکست اوليه خود در سال .  ماه دوام نياورد و به شکست انجاميد١۴حکومت خمينی را سرنگون کند، بيش از 

را به حساب خفقان بيش از حد و جنگ ايران و عراق ارزيابی کرد و ضمن شروع عمليات مرزی در کردستان  ١٣۶١

شکست اين . عراق، اقدام به تربيت چريک برای اعزام به شهرها نمود و همزمان بداخل کشور برای ترور خط و خطوط داد

ولی بجای اينکه اين شکست دوم را نيز به . را فراگرفت بارز شد و سکوت و بالتکليفی تمام سازمان ۶٣اقدام نيز در سال 

حساب شيوه غلط خود بگذارند ، مشکل را جنگ خارجی و اختناق ناشی از آن ارزيابی نموده وبرای خفه کردن موج رشد 

 . براه افتاد" انقالب ايدئولوژيک"يابنده اعتراضات درونی نمايشات مسخره 
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مربوط به اين بوده که آيا مبارزه مسلحانه تاکتيک است يااستراتژی،بدين معنا که بحث هميشگی در مورد مبارزه مسلحانه 

مبارزه چريکی صرفًا برای شکستن رخوت اجتماعی، گشودن فضای سياسی و وارد کردن مردم به صحنه است يا اينکه قرار 

پيشاهنگ نمی تواند دعوت به انقالب "، به قول زنده ياد مسعود احمد زاده. است به همان شيوه تا رسيدن به مقصود ادامه داد

مبارزه مسلحانه، هم استراتژی، هم (". کند مگر آنکه اکثريت طبقه پيشاهنگ و اکثريت مردم را بالفعل پشت سر خود داشته باشد

 ولی  مجاهدين به اين سؤال هيچگاه پاسخ روشن ندادند و اصًال هيچگاه وارد بحث تئوريک آن نشدند)١۵٩-١۵٨تاکتيک، صفحات 

 و کنترل از راه دور ۶۴-۶٣ و سپس در سالهای ۶١-۶٠از قرائن چنين بر می آيد که در مرحله جنگ چريکی بين سالهای 

 . د با بی تفاوتی اجتماعی مواجه گرديدندورانتظار ورود عنصر اجتماعی و استقبال مردمی را داشتند ولی در هر دو م

ی منجر به اتخاذ مشی غلط شد و فکر ميکرد اگر در زمان  شاه، آنهم متحليل غلط رهبری مجاهدين از ماهيت رژيم اسال

. برای يک مدت کوتاه، بخشی از روشنفکران مذهبی به حمايت از آن پرداختند ، در زمان خمينی هم تاريخ تکرار خواهد شد

شتازی مبارزه فاصله سپس رو آوردن به تشکيل يک ارتش کالسيک در عراق در واقع اين معنا را داشت که از ادعای پي

ناميده شد، " انقالب ايدئولوژيک "۶٣گرفته و تبديل به قيم مردم ايران شده اند، کما اينکه يکی از پيامهای آنچه در پايان سال 

از آن پس تمام تبليغات راديويی حامل دستور خروج به  تمام هواداران باقيمانده بود که تا آنموقع فکر ميکردند . همين بود

که چيزی جز همان تشکيالت مجاهدين نبود ، در واقع تعيين " ارتش آزاديبخش ملی"تشکيل .  تا مجاهدين از راه برسندبمانند

از نظر آنها از آن پس هر کس در داخل مانده بود اهل مبارزه نبوده و تمامی . سرنوشت مردم بدون حضور آنها بود 

شکستن فضای اختناق "از آن پس ديگر خط  .  مبارزه تغيير مکان دادمشروعيت مبارزه به خارج چرخيد و در واقع قاعده هرم

فعًال به نتايج منفی فکری،تشکيالتی و . [ منتفی شد و نخبه گرايی نقش محوری بخود گرفت"! برای ورود عنصر اجتماعی

 فعاليت حاشيه ای  و يا کهجالب اينکه اين جريان بااصرار تمام عناصر مرتبط با خود را ]. مالی اين نخبه گرايی نمی پردازم

 .  داخل کشور داشتند از ايران خارج کرده و به عراق می برد تا امکان بازگشتشان به کشور بسوزدمستقل در

، مسعود رجوی غلط بودن مشی سکتاريستی  و ماجراجويی مسلحانه رابزير سؤال نبرد "فروغ"پس از شکست در عمليات 

به سمت تبديل شدن به يک ارتش کوچک " ارتش آزاديبخش"از آن پس . عف قلمداد کردبلکه کمبود نخبه گرايی را بعنوان ض

کالسيک و اتکاء بيش از حد به جنگ افزار رفت و با از دست دادن مستمر نيروی انسانی، هر چه بيشتر به ابزار جنگی 

ار آنها خودستايی، پوشش  و مرج، ريخت و پاش افسارگريخته و در کنجبوروکراسی کمرشکن ، هر. از ميکردياحساس ن

 . خودقيم بينی شد

وقتی اين . را بياد می آورد" ماهی و دريا" است که جمله معروف در ميان مردممبارزه برای آزادی يک امر داوطلبانه و 

موضوع درخارج مرزها بصورت حرفه ای، آنهم با سازماندهی صرفًا نظامی و ديدی ماجراجويانه درآمد ، همچون هر سيستم 

عده ای حقوق بگير تربيت می شوند که نيازهای مادی دارند و لذا برای رفع حوائج آنها : اری متمرکز، منجر به فساد ميشوداد

سران . و ديگر مخارج سنگين ، بايد از هر شيوه ای برای کسب پول بهره جست وگرنه شبح مبارزه مسلحانه فروميريزد

 در شرايطی ميتوانند عرض اندام کنند که نمايشی از قدرت داشته و عده ای گروههای مسلح به تنهايی ارزشی ندارند و تنها

 . پيرو و حامی را به بيننده عرضه کنند

خصوصی آقای رجوی ، قصدم اثبات اين فرضيه است که جامعه ايران پس از " ارتش"بدون ورود به جزئيات مناسبات 

ادی و عدالت اجتماعی نيازمند سالح باشد و در واقع اين انقالب بايک قدرت استعمارگر روبرو نيست که برای کسب آز

رجوی بارها در . ماجراجويی ها به نحوی به بسته شدن فضای تحول مسالمت آميز و انفعال عنصر اجتماعی منجر شده است

صرف تبليغات گرچه اين خودنمايی م". راه تحوالت ايران را بلوکه کرده ايم) مجاهدين(ما : "سخنرانيهايش اعالم  ميکرد که

 . خارجی دارد ولی جناح سرکوبگر و خشونت طلب حکومت از چنين شبحی به خوبی بهره ميبرد
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اتهامات به طرفداران تز تحول مسالمت آميز و انواع و اقسام فحاشی نسبت به آنان صرفًا جنبه تبليغی و سياسی قضيه است 

آيد وی احتماًال بااستفاده از عناصر مسخ شده فرقه خود، دست ولی در عمل اگر فضای کنش و واکنش مسالمت جويانه فراهم   

" آنارشيسم"اين نگرش معنايی جز . به هر اقدام خشونت باری  خواهد زد تا حکومت را به عکس العمل خشونت باری بکشاند

 . ندارد" هرج و مرج طلبی"و 

فروافتادن حکومت و برپايی دمکراسی را نمی توان :  شجاعت می خواست که نيرويی بگويد ١٣۶٠در سالهای اول دهه 

بسيار قليل بودند کسانيکه در مقابل . يکی گرفت و به اميد برانداختن سريع اين دستگاه در گروههای سياسی موجود مستحيل شد

سی وعده وعيد های احساسات برانگيز، اعالم بدارند که راه دمکراسی در ايران راهی است طوالنی و تا هنگاميکه ذهنيت سيا

. اپوزيسيون در وهله نخست و سپس بخش مهمی از طرفداران حاکميت تغيير نکند استقرار دمکراسی ممکن و ميسر نيست

بنظر من انتخاب مشی خشونت بار توسط اين گروه و برخی محافل چپ، نوعی ماجراجويی کور برای تسخير قدرت بود که 

از "! ارتش کالسيک"تن به اجنبی برای تشکيل يک باصطالح سرنوشتی  جز شکست نمی توانست داشته باشد و  توسل جس

 سال است بن بستی ١۵ مدت Made in USSERبا استفاده از اين حربه .  بعثی صرفًا سرپوش شکست است–نوع روسی 

روشن است که اولين . در راه پيشرفت مبارزه مسالمت آميز ايجاد شده تا شرايط جامعه به سمت تحول دمکراتيک نچرخد

 . زنده يک تحول دمکراتيک در ايران، روسيه و جريان متمايل به آن در داخل حکومت ايران خواهد بودبا

 

     کابوس حمام خون
تا زمانيکه چشم مردم فلسطين به بيرون مرزها بود و شعارهای فريبنده گروههای مسلح را باور کرده بودند، حرکتی در 

م قصد مبارزه داشت می بايست مالء اجتماعی خود را ترک گفته و به داخل مناطق اشغالی ديده نمی شد و هر کس ه

اسرائيل هر از گاهی ناراضيان و فعالين سياسی را از مناطق اشغالی اخراج . گروههای مسلح در سوريه و لبنان بپيوندد 

 قطعی عرفات و نفرات  اسرائيل به بيروت، که منجر به خروج۶٢حمله سال . ميکرد و آنها را روانه اردن و لبنان ميکرد

مسلح اش از اين کشور شد، اگر چه در کوتاه مدت يک پيروزی نظامی برای اسرائيل محسوب ميشد ولی نهايتًا به ضرر 

" نيروی آزاديبخش"شبح حضور يک ) ١٣۴۶از اولين عمليات الفتح در سال ( سال ١۵اسرائيل تمام گرديد چرا که در طول 

 . عث اميد کاذب در مردم داخل سرزمينهای اشغالی گرديده بوددر  بيرون مرزهای اسرائيل، با

 و آشکار شدن ناتوانی مطلق اين جريانات برای کسب آزادی ١٣۶٢با تعطيل دکان گروههای مسلح در لبنان در سال 

راکنده شدن از پس از انتقال مقر فعاليت عرفات به تونس و پ. سرزمينهای اشغالی، مردم خود بپا خاسته و انتفاضه شروع شد

 -عناصر مسلح او در چند کشور عربی و تعطيل کليه فعاليتهای نظامی برون مرزی، عرفات به فعاليت گسترده  سياسی

اجتماعی دست زد تا فلسطينی های بيرون مناطق اشغالی را در امر مبارزه شريک سازد و بااين ديد به سمت تشکيل پارلمان 

او برخالف رهبری مجاهدين صادقانه به دنبال گشودن مشکل کشورش . رفت) ١٣۶۶الجزاير،ارديبهشت (فلسطين در تبعيد 

بود و برای اين امر ابايی نداشت اعالم نمايد که در استراتژی خود موفق نشده است و مورد انتقاد نمايندگان تمامی مردم 

 . فلسطين  قرار گيرد

سهيم شدن در قدرت، بعنوان شهروندان اسرائيل در آتالنتا از اين نقطه بود که فعاليت سياسی اعراب درون اسرائيل برای 

برای کسب تسهيالت آموزشی شروع " نظاره" نفره مردم شهر ١۵٠٠ اولين تظاهرات ٨٧امريکا انتخاب گرديده و از ژوئن 

مت آميز  که انتفاضه در مناطق اشغالی آغاز شد، موجی از مبارزات مسال١٩٨٨ دسامبر ٩-٨از اين تاريخ تا روزهای . شد

سياسی و طلب حق برابری اجتماعی دردرون اسرائيل بوسيله اعراب پی گرفته شد که هيچ ارتباطی با رهبران بيرون مرزها 

، مرکز تحقيقات ژئوپوليتيک ١٩٩۴ ، Isalas Barrenda، تز دکترای "اقليت عرب در اسرائيل"La minorite arable ďIsraĕ (.نداشت

ه و آزاد شدن انرژی مبارزاتی مردم، پس از پايان بزرگ نمائيی های گروههای مسلح و اميد کاذب  انتفاضآغاز )گاه پاريسنشدا
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چنين گروههايی تنها آلت دست دولت ميزبان . دادنها، يکبار ديگر مضر بودن فعاليت مسلحانه بيرون مرزها را به اثبات رساند

بعدًا برخی از کارشناسان امنيتی اسرائيل به . هداف سوريه بود عامل اجرای ا" ساف"خود هستند و بس، کما اينکه تا آن تاريخ 

افرادی مانند ژنرال آريل شارون، که رهبری حمله به بيروت و محاصره قوای مسلح عرفات را بعهده داشت، ايراد می گرفتند 

اين . ليلی نداشته استکه وی بايک ديد صرفًا نظامی به قضيه نگاه کرده و از عواقب سياسی و اجتماعی بعدی اين عمل تح

 . کارشناسان معتقد بودند که حمالت پراکنده اين گروههای مسلح قابل کنترل بود، ولی قيام عمومی مردم را نمی شد کنترل کرد

همين تحليل را در مورد گروههای مسلح ) که جناح سرکوبگر و خشونت طلب آنست( يک جناح از حکومت اسالمی 

و معتقد است تا زمانيکه آنها زير سايه صدام حسين و طبعًا مورد حمايت روسيه هستند، از ترس ايرانی مستقر در عراق دارد 

] فعاًال به غلط يا درست بودن تحليل آنها کاری نداريم. [ورود آنها و بقدرت رسيدنشان، عنصر اجتماعی وارد صحنه نمی شود

"! منافقين"توجيه تورهای بازرسی و حواله همه مخالفتها به  برای سوپاپ اطمينان خوددر واقع اين جناح خشونت طلب آنها را 

 از تغييرات سياسی احتمالی در بخشی از هراس مردمدر جمع بندی نهايی ، ماجراجويی کور اين گروهها عامل . می داند

ددًا شاهد  سال خونريزی، مج٢۵ايران شده چون بخوبی ماهيت خشونت گرای آنها را می شناسند و حاضر نيستند پس از طی 

از اين پس بايد حقيقت را . شوند" جامعه بی طبقه توحيدی"حمام خون ديگر، آنهم برای رسيدن به جهنمی تحت عنوان دروغين 

 : به مردم گفت که 

شيوه کسب قدرت سياسی در برابر حکومتی که وابسته به يک کشور خارجی نيست، تنها و تنها  .١

 از طريق مسالمت آميز است،

ش مجاهدين و ديگر گروههای مسلح ايرانی مستقر در عراق اساسًا تبليغ است و ارتش آزاديبخ .٢

  فوران ميکند،عدم جديتاز سراير ارگانيسم و عملکرد آنها 

با فرض نامحتمل بودن قبول مشی مسلحانه، اين شيوه بدون حضور مردم، آنهم از بيرون  .٣

 ست، ني) آوانتوريسم(مرزها، چيزی جز آنارشيسم کور و ماجراجويی 

رژيم خشونت گرا از اپوزيسيون خشونت گرا استقالب می کند چرا که تمامی تورهای بازرسی  .۴

 مجاهدين برپاست و نه به بهانه  سال قبل١۵و گشتهای حزب اللهی به بهانه چريک بازيهای 

 .حضور انفعالی و تبليغی در عراق

همچون سه سال پيش، اعضا تيم . ا مجددًا بارز کرد شکست قطعی مشی مسلحانه ر٧۵عمليات اخير آنها در ديماه و بهمن 

 صدام خارج –با کشتن سر تيم و اعضاء تيم، خود را تسليم حکومت ميکنند و بدين ترتيب از جهنم توتاليتاريسم رجوی 

روج بسياری برای شرکت در عمليات داوطلب  شده اند تنها به اين دليل که راهی برای خروج از بن بست و طبعًا خ. ميشوند

 مسعود رجوی مدعی بود که با تغيير ايدئولوژی اعضا سازمان و مجهز کردن آنها به ١٣۶۴در سال . از عراق بيابند

 ۶۴نقل به مضمون از سخنرانی سی خرداد ( . موتورهای قوی برای جنگ با خمينی کاری خواهد کرد که انگشت روی ماشه نلرزد

 !!!نها نمی لرزد بلکه سينه خودی را نشانه ميگيرد  سال بعد انگشت روی ماشه نه ت١١ ) در پاريس

 

 ايستا نگری نتيجه ايستا انديشی
همه پديده های اجتماعی همچون همه پديده های هستی در حال تحول هستند و يا بقول مارکسيست، جهان درحال شدن است 

 و مستمرًا در حال تغيير و تحول می باشند، نظامهای سياسی و حکومتها نيز از اين قانونمندی عام مستثنی نيستند. و نه بودن

ولی، نه تنها در حکومتهای توتاليتر بلکه در اپوزيسيون . حتی اگر اين تغييرات بطئی و با نمود بيرونی خفيف صورت پذيرد

حتی . دهای توتاليتر هم ديدگاهها و جهان بينی ها ايستا هستند و گويی با بستن حصارهای خود قادرند از تحول مصون بمانن
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می کشاند تنها برای يک مقطع کوتاه تا رفع خطر است ولی هيچ اميبی قادر " کيست"آميب ها که در موقع خطر بدور خود 

 . ضد خطر ايجاد کند" کيست"نيست در برابر هر نوع خطری 

يران نه زمان نسل جديد جامعه ا. جامعه ايران نيز عليرغم ظاهر سرکوب شده اش شديدًا در حال تحول و دگرگونی است

 سال هيچ حکومتگری نمی تواند ناتوانی ها و نارساييهای خود و ١٨پس از .  داشته است۵٧شاه را ديده و نه نقشی در انقالب 

استکبار : شکست روند توسعه جامعه را به حکومت شاه نسبت دهد ولی سران حکومت کماکان يک بهانه را حفظ کرده اند

 نارسائيها و ندانم کاريها را ميتوان و بايد به بيرون مرزها مصادره کرد و تمام تقصيرها را همه. جهانی به سرکردگی امريکا

حال اگر اين کشور هم با برقراری تحريم و يا اختصاص دادن پول برای سرنگونی سمبليک آن، . به گردن امريکا انداخت

خود را بر " دموکراتيک و خلقی" سلطنت باصطالح  سال٣٧فيدل کاسترو نيز در مدت .. بهانه کافی فراهم نمود که چه بهتر

 . کوبا با همين بهانه ها توجيه ميکند

دشمن داخلی که صرفًا جنبه . واقعيت اينست که بخش اعظم حکومت به دو دشمن نياز دارد، يکی داخلی و ديگری خارجی

همين . است " استکبار جهانی"شمن خارجی است که هر نوع مخالفتی در حفره آن جا ميگيرد، و د"! منافقين"تبليغاتی دارد ،

منطق  هم در مورد گروههای متوهم و منفرد چپ و بازمانده از چپ مذهبی يا غير مذهبی به چشم ميخورد که عصاره وجود 

توضيح بيشتری .   سوار است"توهم مفرط"بر عنصر )  سال است سپری شده١٨عليرغم اينکه تاريخ مصرفشان (و بقائتشان

ما در شرايط : الزم است چون اين مسئله ارتباط مستقيم با انفعال و پاسيويسم سياسيون در تبعيد نيز دارد" مفرطتوهم "حول 

خارج از کشور با يک اپوزيسيون ايستا مواجه هستيم که بدليل از دست دادن روح و تحرک خويش، جامعه و حکومت را هم 

رنج " توهم مفرط"يعنی اين اپوزيسيون از يک . ش خود چسبيده است سال پي٢٠-١۵ايستا می بيند و به ارزشها و نگرشهای 

يعنی . سی سال پيش ما گفتيم راه مسلحانه است و همواره بر سر حرف خودمان هستيم: بخشی از آن می گويد . می برد

 عجول و سطحی مشی مسلحانه تنها عامل ارضاء پوزيتويسم عناصر. واقعيت بايد با حرف  ما مطابقت کند نه ما با واقعيت

نگری است که فکر می کنند با يک جهش قادرند بر همه مسائل و مشکالت يک جامعه فائق آمده و به يکباره تمامی ريشه ها 

 . و شاخ و برگهای بی عدالتی را محو و نابود سازند

وی معتقد است که . است" توهم"به نظر او اساس رفتار انسان بر پايه . مشهور است" جورج مورل"در اين رابطه تئوری 

نظر به اينکه اساس  هر ايدئولوژی نه بر عقل بلکه بر حرکت است، ضروری . انسان را با عقل نمی توان به حرکت درآورد

در اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم سوسياليستها . است محرک و زهری پيدا کرد تا انسان متوهم به حرکت درآيد

جامعه بی طبقه "ع پرولتاريا آنها را به حرکت درآورند ولی کمونيستها با پراکندن توهمی بنام نتوانستند با توسل  به مناف

اما . و دشمن تراشيهای پياپی، موفق به حرکت درآوردن روشنفکران شدند که خود را نماينده طبقه کارگر ميدانستند" توحيدی

در بطن اين توهم زدايی دو جريان پديدار . فروريختند" ماتتوه"مشکالت، فی المثل در زمان استالين، زمانی عريان شدند که 

البته تجديد نظر طلبی هم به نوعی می توانست توهم آفرين باشد چرا که مبنای همان . تجديد نظر طلبی و پاسيويسم: شد

 . باورهای دروغين، توهم ديگری سوار ميشد که مشابه آنرا در زمان خروشچف مشاهده کرديم

کی ايران بوضوح ميتوان نتايج توهم زدايی را مشاهده کردو در مورد خاص مجاهدين، بدليل خالی بودن در مبارزات چري

پيوند خورد که "  اعتماد مطلق" با  عنصر "توهم مفرط"از عنصر روشنفکری و سوء استفاده از احساسات مذهبی، عنصر 

 عدالت وارد صحنه سياسی شدند ولی پس از به اضمحالل و مسخ شدن عناصری گرديد که يکروز برای آزادی و منجر 

منجر به پاسيويسم گسترده در ميان جداشدگان آن " توهم مفرط"رفع . سالها، تبديل به عناصری بی اراده و منفعل گرديدند

يعنی عناصر جدا شده از آن به . منجر به عکس العمل های خشن، افشاگری و پرخاشگری ميشود" اعتماد مطلق"گرديد و رفع 

ی تحليل علمی از توهم قبلی خود، به پرخاشگری افتاده و بعبارتی ميتوان گفت که ساختار توهم حفظ شد ولی تغيير شکل جا

و پيوند مستقيم و بی واسطه با مالء و ) ايران(عبور از يک مرز جغرافيايی تنها با " توهم مفرط"بنظر من اين . داده است
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شی در بيرون مرزها، بدليل حاکميت پايه های توهم، تأثير ريشه ای نخواهد ارزشهای اجتماعی قابل شکستن است و هر تال

 . داشت

   

      

 
 

 خشونت در گفتار و نوشتار  
مبناي ورود . فرهنگ خشونت گرايي تنها در خشونت فيزيكي خالصه نمي شود بلكه نمود بارز آن در خشونت آالمي است

و فرد بدون مدتي پرخاشگري به يكديگر با هم گالويز نشده و خوني ريخته هيچگاه د. به خشونت فيزيكي خشونت آالمي است

در ميان سياسيون و يا مدعيان فعاليت سياسي وقتي حرمت آلمات و واژه هاي سياسي تا حد آلمات زشت آوچه و . نمي شود

 .  به تن آرده اند، ارضا مي آندبازار تقليل مي يابد، ميتوان پذيرفت آه تنها عناصر لمپن جامعه را، آه لباس فعاليت سياسي

. بيگانه است" توهم"فعاليت سياسي براي تغيير جامعه يك فعاليت خردگرايانه، آگاهانه و تدريجي است آه با احساسات و 

در ادعاهاي گروههاي چپ و چپ نما چنين مطرح ميشود آه خواهان برپايي مناسبات نوين و فرهنگ نويني در جامعه خود 

ي به نوشته هاي آنها مراجعه مي آنيد مملو از فرهنگ خشونت بار و واژه ها و آلمات رآيك است آه در هستند ولي وقت

چنين فرهنگي هيچگاه از عناصر و گروههاي معتقد به مبارزه مسالمت آميز مشاهده نمي شود . زرورق سياسي پيچيده شده اند

يك جريان مسالمت .  فرهنگ سياسي منحط در جامعه بوده اندمروج) اعم از مذهبي و يا غير مذهبي(بلكه تنها گروههاي چپ 

آميز بدليل خصلت فعاليت خود، آه در ارتباط مستقيم و آشكار با مالء اجتماعي است، نمي تواند از عكس العمل منفي فرهنگ 

و در (تاقهاي دربسته اما گروههاي ماجراجو و خودقيم بين، ولي بريده از مردم و مخفي شده در ا. سايسي منحط در امان باشد

آنها به نحوي به نفي واقعيت . تأثير مثبت يا منفي از اجتماع خود نمي گيرند) شرايط امورزي، پرت افتاده در بيابانهاي عراق

مشهور است آه يكي از فالسفه، وقتي آه مي ديد واقعيات با بافته هاي ذهني او . رسيده و خود را عين واقعيت مي پندارند

 ". واي به حال واقعيت: "آرد، مي گفتمطابقت نمي 

هم آه يكي از خصائص وجودي هر ايدئولوژي است و انسانهاي مسخ شده، همچون دون آيشوت ، " دشمن تراشي"مضافًا 

هاي خيالي نتوان به جنگ فيزيكي رفت بايد " دشمن "اگر در برابر . دائم دشمن خلق آرده و در انديشه به جنگ آنها مي روند

و در " بايكوت"مانع تأثير پذيري و تأثيرگذاري آنها بر عناصر متوهم شد آه اين شيوه د رجريانات آمونيستي با شعار باالجبار 

پس از صدور حكم تكفير، هر خشونت آالمي مجاز بوده و استفاده از هر آلمه . همراه ميشود" تكفير"جريانات مذهبي با شعار 

 . و واژه لمپني مشروعيت مي يابد

ه اي آه اصل بر قهر ، خسونت، انهدام، حذف، انكار، تكفير، دگماتيسم و انحصار حقيقت بوده وهست ، تحول در جامع

فرهنگ سياسي بسوي تحمل افكار و آراء مخالف شرطي است آه بدون آن هرگز به هدف هاي بزرگي چون استقرار نظام 

نت گرا اساسًا بر عقب افتاده ترين اقشار اجتماع است آه در نقطه مقابل، اتكا جريانات خشو.  دمكراسي مدرن نمي توان رسيد

محل تالقي عقب افتاده ترين ميتوان گفت  آه جناحها و محافل خشونت طلب، هم در حكومت اسالمي و هم در اپوزيسيون آن، 

   . شده اندعناصر جامعه ايران

 

 
 



 ۵۶

 ! مغول ها خود مائيم
تاريخ دان : "يبايي برخوردم آه براي اختتام اين بحث گوياي حقايقي استچندي قبل حين مطالعه مجله اي به مطلب بسيار ز

اين را فهميده ام آه يونانيها را ظاهرًا خودمان و عرب ها را نيز آخر االمر مغولها . نيستم و هيچ ادعايي هم در اين باره ندارم

را چه ) چه ايلخاني و چه تيموري(مم مغولها اما هر چه آتابهاي تاريخ را ورق مي زنم، نمي فه. از ايران بيرون آرده اند

نه در جنگهاي شاه اسماعيل نامي از مغولها هست و نه در هيچ جنگ : آساني و در چه زماني از ايران بيرون آرده اند

 بر ما حكومت آردند، آجا رفته) باايلخان ها و تيموري ها(پس مغولهايی آه به ايران آمدند و نزديك به سيصد سال . ديگري

اند؟ تنها پاسخي آه به اين پرسش مي يابم اين است آه اگر آسي مغولها را از ايران بيرون نكرده باشد، پس بايد مغولها هنوز 

و چون نگاهم را به هر سو به دنبال شان مي چرخانم و هيچ مغولي نمي بينم، به اين نتيجه مي رسم آه مغولها . همين جا باشند

  )۴، ص٢٣، شماره "لمجامعه سا"مجله (. خود مائيم

بيهوده نبايد به دنبال توطئه . ما هستيم آه تيشه برداشته و ريشه مملكت و خودمان را مي زنيم. مغولها خود ما هستيم.آري 

شكي نيست آه قدرتهاي بيگانه بدنبال منافع خود هستند و وقتي آه مي بينند شهروندان يك آشور بجاي . اين و آن گشت

فكر دريدن يكديگر هستند خيلي طبيعي است آه آنها هم از آب گل آلود ماهي گرفته و منافع خود را تأمين سازندگي و توسعه، ب

 . آنند

آخوندها آمدند و ! آري" سال است فغان و فرياد ما بلند است آه ١٨.  ما وپيامدهاي آنست۵٧اين دقيقًا داستان ما و انقالب 

همين مشكل را گاندي با مردم هند داشت آه ..."  جامعه را به عقب بردند، وچنين و چنان آردند ،مملكت را ويران کردند ،

گناه همه مشكالت و ناآاميهاي خود را فقط و فقط به گردن انگليس مي ديدند و گاندي نيز توضيح ميداد آه  ضعف جامعه هند 

نكردند، " سرقت"ب و يا بقول عده اي بر طبق همين منطق، آخونها انقالب را تصاح. باعث تسليم شدن آن به تمدن انگليس شد

روشنفكران غرب گرا و شرق گرا در برابر فرهنگ روحانيت جازد و . بلكه ما انقالب و مملكت را دربست تحويل آنها داديم

 قرن  ١۴خوب، از طرفي هم بد نشد چرا آه يك نيرويي آه . نتوانست پاسخي به ضرورتهاي خاص اجتماعي آن دوره بدهد

طور خاص، از چند قرن پيش فعاالنه وارد معادالت سياسي جامعه شده بود و بطور ويژه از زمان مشروطيت مدعي بود وب

 چني فرصتي تاريخي ۵٧انقالب . براي آسب قدرت سياسي خيز برداشته بود، مي بايست آزمايش تاريخي خود راپس مي داد

 ۵٧درواقع انقالب .  به نفع سنت چرخيد۵٧در انقالب  ساله سنت و تجدد ١۵٠بدين ترتيب تضاد . را براي آن فراهم نمود

سلطنت، (مشت همه را رو آرد و نه تنها تكليف مدعيان سنت مشخص شد، بلكه تكليف تجدد وارداتي، چه از نوع غربي 

 . براي ملت ايران مشخص گرديد) چپ مذهبي و غير مذهبي( و چه از نوع شرقي) دربار

ار خود در حل مسائل و معضالت اجتماعي از قبيل مبارزه با قاچاقچيان ، مبارزه حكومت اسالمي باسياستهاي خشونت ب

جو رواني شديدًا خشونت باري در .... ، مبارزه با ويدئو و سپس ماهواره، مبارزه با گرانفروشي و"بد حجابي"باباصطالح 

حت تأثير قرار داده است و آنان را نسبت به اين پديده قبل از همه تهيدستان شهري و نيروي جوان را ت. جامعه ايجاد آرده است

در چنين شرايطي الزم است عنصر پيشتاز و . حل مسالمت آميز مشكالت و از جمله مشكالت اجتماعي بيگانه آرده است

پيشاهنگ با آگاهي از خطرات ناشي از تالطمات قهرآميز اجتماعي، در پي سياستي باشد آه خود زمينه ساز فاجعه اي ديگر 

خوشبختانه در حال حاضر در ايران جريان سياسي آه بتواند چنين فرايند خشونت باري را بيافريند وجود ندارد و تنها، . نگردد

سايه تبليغي چنين جرياني احساس ميشود آه آن نيز توسط جناح سرآوبگر حكومت براي توجيه سرآوبگري خود تبليغ شده و 

 . ميشوداز طريق برخي نشريات خاص درداخل آشور عرضه 

جنگ يا قيام مسلحانه تنها چشم اندازي .  براي چپ سنتي اعمال خشونت ، جزو معيارهاي ارزشي بوده و آماآان هست 

براي اين چپ بدون درهم شكستن ماشين دولتي، . بود آه اين چپ براي بهبود شرايط زندگي توده هاي زحمتكش ارائه ميداد

ت گستردگي ماشين دولتي و نقش مهم آن در توليد، اين شعار آمرنگ تر گشت هر چند آه بعل. هيچ چيز دست يافتني نبود
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سپرد، ولي باز در جوهر خود تصرف مسلحانه قدرت و حفظ " در هم شكستن نهادهاي سرآوب دولت"وجاي خود را به 

رت بود از تشكيالت چنين هدفي، سازماندهي ويژه خود را نيز مي طلبيد آه عبا. مسلحانه آنرا توسط بخشي ديگر پيگيري شد

 . مخفي متشكل از شورشگران حرفه اي، عناصر آارآمد در فن مبارزه با پليس سياسي، منضبط و سازمان يافته

 . در گرايش التقاطي مذهبي چنين هدفي با عناصري از فرهنگ شيعه و عرفان، نظير شهادت و رياضت نيز مخلوط ميشد

ر تسلط خود داشته باشند وگرنه اگر مردم يك جامعه با هم برخيزند هيچ حكومتها نيز سعي ميكرده و ميكنند مردم راد

هيچوقت جمعيت آمي هيچ ارتشي بيش از جمعيت يك آشور نيست و اصًال نمي تواند . ارتشي قادربه آنترل آن نخواهد بود

 مردم بپاخاسته يك جامعه هدف مبارزه خشونت بار تغيير معادله به نفع خود است تا حكومت د ربرابر خواست يكپارچه. باشد

تنها در )  براي آسانيكه معتقد به انقالب سياسي مطابق تئوريهاي چپ قرن نوزدهمي هستند( مردم مفروضشورش . تن بدهد

اضافه بر داليل فوق . استراتژي خشونت بار و يا استراتژي مسالمت آميز: خدمت يكي از اين دو استراتژي معنا مي يافت

 تواند مورد انتخاب من باشد چرا آه حتي يك نمونه تاريخي وجود ندارد آه درجايي از طريق شيوه الذآر، مشي اول نمي

پيروزي انقالب نه تنها با تصرف قدرت : "چريكهاي فدايي از همان آغاز مي گفتند. خشونت بار، دمكراسي زائيده شده باشد

  آنچه هم آه تا سالها )١۵٣ مسلحانه، هم استراتژي، هم تاآتيك، صمبارزه(". دولت، بلكه با حفظ آن و ادامه انقالب هم مشخص ميشود

از نوع " ادامه انقالب"مطرح ميشد چيزي جز همان " جمهوري دمكراتيك"و يا " دموآراسي خلقي"قبل تحت عناوينی چون 

 . دمكراسي در انتخاب شيوه بردگي نوين و برابري در آمپ هاي مرگ: استالين نبود 

جهان به خاطر اينهمه خونريزي تاب و توان از دست داده است و براي : " گفته گاندي به پايان مي برماين فصل را با يك

من خود را دلخوش ميدارم آه مشي عدم خشونت ممكن است راه نجاتي . رهايي از اين بدبختيها در صدد يافتن راه نجاتي است

  )٢٩٨خاطره گاندي، ص(". رابراي رهايي از اينهمه خشونت و ناآرامي به جهان نشان دهد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ۵٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل سوم
 بلبل عاشق ، تو عمر خواه آه آخر
 باغ شود سبز و سرخ گل به درآيد
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 ضرورت تئوري بقاء
 
 
 
 
 

چريكهاي  ، در زمان پاگيري جنبش چريكي در ايران جزوه اي از طرف سازمان همانگونه آه در فصل قبل اشاره شد

تاريخ انتشار اين . نوشته امير پرويز پويان" ضرورت مبارزه مسلحانه، و رد تئوري بقاء"فدائي خلق منتشر شد تحت عنوان 

اين .  و در واقع مدت آوتاهي پس از آشته شدن پويان دردرگيري مسلحانه با قواي امنيتي شاه بود١٣۵٠جزوه خرداد ماه 

ان اپوزيسيون برانگيخت چرا آه اين موضوع تئوريك مهم را مورد بحث قرار ميداد آه جزوه آوچك مباحث فراواني رادر مي

و چگونگي تحقق آن در صورت توسل به مشي خشونت " پيشتاز"در مقطع زماني خود داراي اهميت بود آه آن ضرورت بقاء 

 . در صورت ضربات حكومت بود" بقاء"بار و آوتاه شدن 

در يكربع قرن گذشته به اثبات رسيد و حتي مبلغان آن انديشه به خون چنان پيشگاماني اگر چه عمًال بطالت آن تئوري 

مجددًا . ريشخند زدند، ولي مايلم ضمن نقد آن تئوري، موضوع ديگري را به بحث بگذارم آه بدرد شرايط امروز ما بخورد

ي ارزش واالي انساني و پايمردي آنها بر ضروري است تأآيد نمايم آه نقد نظرات جان باختگان مبارزه چريكي به معناي نف
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عميقًا معتقدم آه آنها عناصر صادق و ميهن پرستي بودند آه به آنچه اعتقاد داشتند عمل مي آردند و . اعتقاداتشان نيست

. ندبرخالف آسانيكه امروز مدعي پيروزي از آنها و يا تداوم دهنده ميراث آنها هستند، گوشه عافيت و رفاه غرب را برنگزيد

و وارداتي بود بحث ديگري است ولي در سالهاي اوج " حرامزاده"اينكه اساس و ريشه انديشه چپ در ايران به قول عوام 

 لنينيسم بر روشنفكران جهان، بسياري از آزاديخواهان –جنبش هاي چريكي در امريكاي التين و تسلط فكري انديشه مارآسيسم 

ري چنين ايدئولوژي هايي قرار مي گرفتند، بدون اينكه به عمق ماهيت ضد انساني و عدالت طلبان، ناخواسته، در بستر فك

 . چنين ايدئولوژي هايي آگاه باشند

 

 "رشد"و " بقاء"رابطه 

موضوعي آه در آن سالها در برابر تازه واردين به مبارزه سياسي با انديشه چپ مطرح بود حول اين موضوع دور ميزد 

نظر به اينكه چنين عناصري به يك .  با پرولتاريا پيوند خورد و يك جنبش توده اي پديد آوردآه چگونه با مردم و بخصوص

مبارزه سازمان يافته و هدايت شده اعتقاد داشتند، بحث ديگري پيش مي آمد آه چگونه مي توان هسته هاي بسته و چندنفره 

 . روشنفكران چپ را باز آرده و مبناي تشكيل طبقه آارگر نمود

. ل دوم نسبت به سردرگمي ميان پايه گذاران فدائي در ايران بر سر تشكيل حزب طبقه آارگر مختصرًا اشاره شددر فص

عده اي مي گفتند آه مبارزه مسلحانه براي گشودن فضاي اختناق است و نه براي سرنگون آردن رژيم شاه، ولي عده ديگري 

معتقدان نگرش اول بر . ابد و بعبارتي، هم تاآتيك است و هم استراتژيمي گفتند آه مبارزه مسلحانه تا سرنگوني بايد تداوم ي

اساس تئوريهاي وارداتي بدنبال تشكيل حزب طبقه آارگر بودند آه باالجبار نيازمند شرايط علني و آزاد فعاليت است و لذا 

يت آزاد نيروهاي چپ ميدانستند مبارزه چريكي را صرفًا براي وادار آردن رژيم شاه به عقب نشيني و گشودن فضا براي فعال

گروه : "چنين مي خوانيم" مبارزه مسلحانه، هم استراتژي ،هم تاآتيك"در آتاب . و بر سر چگونگي تشكيل حزب بحث داشتند

آيا بايد در پي ايجاد حزب پرولتاريا بود ويا در تشكيل هسته مسلحانه درروستا و آغاز : در طي رشد خود به اين دو نتيجه رسيد

نه وارد آردن ضربات نظامي بر دشمن، بلكه هدف از مبارزه مسلحانه در آغاز، : "نويسنده از يكطرف ميگويد"  چريكي؟جنگ
هدف اينست آه به انقالبيون و خلق راه مبارزه نشان داده شود، آنها را از قدرت . وارد آردن ضربات سياسي بر دشمن بود

ير است ، نشان دهد آه امكان مبارزه هست، دشمن راافشا آند و خلق را آگاه خويش آگاه گرداند، نشان دهد آه دشمن آسيب پذ

از جانب ديگر هدفي متناقض باهدف قبلي را طرح ميكند و  )۶، ص"هم استراتژي، هم تاآتيك: مبارزه مسلحانه"مقدمه آتاب (". نمايد

بتواند به پيشرو واقعي توده ها بدل گردد و در حقيقت ما حزبي را طلب مي آرديم آه از همان آغاز ياخيلي زود : "ميگويد 

، اين حزب مي بايست شرايط را براي مبارزه مسلحانه به اجتناب ناپذير بودن مبارزه مسلحانه نيز معتقد بوديمازآنجا آه 

    )۵٣منبع،صهمان ( ". فراهم آند، توده ها را متقاعد آند آه مبارزه مسلحانه تنها راه است و آنگاه عمل مسلحانه را آغاز آند

است و از جانب ديگر خواهان تشكيل يك حزب علني " اجتناب ناپذير"اول فتوايي صادر شده است آه مبارزه مسلحانه 

حضرت رژي دبره مراجعه آرده و " ! انجيل"در شرايط استيصال از پاسخ روشن مجبور مي شود به . براي طبقه آارگر است

بدين ترتيب پذيرفتيم آه هدف ما و ساير گروههاي آمونيست بايد ايجاد حزب : "م ميكندپاسخ را از آن بدست آورده و چنين اعال

بالفاصله اين مسئله مطرح شد آه براي ايجاد چنين حزبي چه بايد آرد؟ آنوقت اين دو وظيفه .  لنينيست باشد–مارآسيست 

ي حزب آينده را تربيت آنيم و از طرفي ما و ساير گروهها از يكطرف مي بايست آادرها: اساسي در برابر ما قرار گرفت

 و دست آخر چون از پاسخ مشخص به )۵١همان منبع،ص(  ". ديگر بايد زمينه چنين حزبي را در ميان توده ها فراهم مي آرديم

اين سؤال آليدي چپ آمونيستي عاجز مي ماند، اين چنين همه چيز را به اميد تحوالت رها آرده و با فراموش آردن آنهمه 

ما مي : "نهايتًا خود را بدست حوادث سپرده و ميگويد" تئوري انقالبي"بودن و داشتن " پيشتاز"بودن و " پيشاهنگ"عاهاي اد

خواهند گفت پس حزب را چه آار مي آنيد؟ مي گوييم مسئله . گوييم نبايد منتظر حزب شد، بايد دست به مبارزه مسلحانه زد
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 در حاليكه چند ده صفحه )١۵۴همان منبع،ص( ". روسه مبارزه مطرح خواهد شدحزب براي ما بشكلي  مشخص و نه آلي در پ

تئوري چيست؟ آنجا آه مبارزه : "قبل از آن با افتخار و غرور براي آسانيكه نمي دانند تئوري چيست ، آنرا معنا آرده است

تأآيدات درهمه جا )[ ٩١همان منبع،ص( ".  آنيم، برعليه چه آسي، و در چه لحظه اي بايد مبارزهچگونهانقالبي وجود دارد آه بدانيم 

ديگر آنزمان : "و براي اينكه ديگر آسي حول اين تناقض سؤال نكند مجددًا از رژي دبره نقل قول مي آند  ] از نگارنده است

 )٨٩همان منبع،ص( ". براي انقالبي بودن آافي است" در حزب بودن"گذشته آه اعتقاد داشته باشيم 

ي، آه بعدًا به يكي از انشعابات آنها منجر شد، بر سر مشي چريكي بود آه آيا مبارزه چريكي قرار است به اين جدال درون

گشوده شدن فضاي سياسي منجر شده و زمينه تشكيل حزب طبقه آارگر را فراهم آورد يا قرار است بصورت يك استراتژي 

: سخ به اين سردرگمي درآتاب مسعود احمد زاده مي خوانيمدرآمده و نهايتًا منجر به تشكيل ارتش مسلح خلقي شود؟ در پا

" ارتش توده اي"يعني تشكيل  )٧٧مبارزه مسلحانه، هم استراتژي ،هم تاآتيك، ص(". ارتش توده اي نيروي تبليغاتي مسلح هم هست"

و " هدف چيست؟ "ولي آماآان اين سؤال مطرح بود آه. منتهاي راهي است آه مي بايست بامبارزه چريكي بدان دست يافت

آدام مشي راه رسيدن به آن هدف را هموار خواهد آرد؟ اگر طبق تئوريهاي آالسيك آمونيستي، اين حزب طبقه آارگر است 

اما در شرايطي آه ، به . آه بايد انقالب را رهبري آند پس الزم است همه تالشها حول تشكيل چنين حزبي سمت و سو بگيرد

قرار گرفته و نمي داند چگونه با مردم رابطه برقرار آند و " گنداب روشنفكري"كر چپ در قول مسعود احمد زاده، روشنف

اصًال راه و زبان مشترآي با طبقه آارگر ندارد، سخن از تبديل يك محفل آوچك چريكي به يك حزب گسترده علني، چيزي جز 

ته و عناصر آن دستگير و يا آشته ميشدند تمامي رؤيا نمي توانست باشد، چرا آه در هر پيچ و خمي آه اين محفل آوچك لو رف

 . آن تالشها بر باد ميرفت

پس سؤال بنيادين اين بود آه آيا بايد هسته هاي آمونيستي را حفظ آرده وبه مرور گسترش داد ويااينكه با ورود نظامي به 

ومتعاقب آن، در بنيانگذاران ( ائي تخيل حاآم بر بنيانگذاران سازمان چريكهاي فد. صحنه ، راه گسترش آنرا فراهم نمود

توده به مبارزه روي مي آورد، نيروي خود را در اختيار "اين بود آه با شروع عمليات چريكي ) سازمان مجاهدين خلق

اين استراتژي آه . پيشاهنگانش مي گذارد و با شرآت فعاالنه خويش، استراتژي مشخص مبارزه انقالبي را تثبيت مينمايد

 ميزان اراده انقالبي هر طبقه زير سلطه است، براي تثبيت رهبري پرولتاريا ، آه بي شبهه مقاومترين و حاصل جمعبندي

ضرورت مبارزه مسلحانه، و رد (."  لنينيست را الزم مي آورد–انقالبي ترين طبقه است، وحدت سازماني عناصر مارآسيست 

  )٣٨-٣٧تئوري بقاء، صفحات 
 

 " دمتماس منفعل و پراآنده با مر"
  واقعيت اينست آه آنها به عنصر آگاهي و حضور تدريجي مردم باور نداشته و به آن بصورت يك عامل مكانيكي نگريسته 

"! امواج خروشان خلق"و فكر مي آردند با يك ضربه نظامي فضاي ترس و خفقان به يكباره و بطرز معجزه آسا فروريخته و 

نگرش ساده سازانه و در عين حال قهرمان پرورانه درعمق خود بدليل نداشتن پيوند اين . پشت چريك مسلح به راه خواهد افتاد

آنها بطور فيزيكي در جامعه ايران زندگي ميكردند ولي در رؤيا سير آرده و خود اذعان . با فرهنگ و جامعه حاصل ميشد

سم، تجربيات انقالبي خلقهاي ديگر و  لنيني–تئوري انقالبي حاصل مطالعاتي است آه گروهها پيرامون مارآسيسم : "داشتند

 تنها نگاهي )۴٠-٣٩همان منبع،ص( ".  شرط مكمل آنستتماس منفعل و پراآنده بامردم انجام داده اند و احيانًا تاريخ ميهن خويش

 و چند سؤال از فعالين سياسي نسل قبل مي توانست نشان دهد آه بدليل نزديكي جغرافيايي" تاريخ ميهن خويش"مختصر به 

شايد بتوان به مردم امريكاي . شوروي به ايران چه خاطره تلخ و چه آابوس وحشتناآي از آمونيسم در ايران وجود داشت

التين حق داد آه شبح آمونيسم را نشناسند ولي در ايران براي اثبات اين شبح نياز به آار توضيحي نبود و هر شهروند ايراني 
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ز خود شنيده بود آه روسها چه بعنوان خدمتگذاران تزار و چه بعنوان خدمتگذاران بخوبي آنرا لمس آرده ويااز نسل قبل ا

 .پرولتاريا، چه فجايعي در ايران آفريدند

است چرا آه بجاي درك شرايط و نياز به پيوند با توده ها، سعي مي نمايد با " بقاء"بحث دائمي يك جريان بريده از مردم 

يك محفل . است آه انبوهي سؤال مطرح مي شود "! پيچيده"در برابر اين معضل . بددست يا" بقاء"شيوه هاي مكانيكي به 

 شيوه هايماجراجو و ايدئولوژي انديش معموًال خود را قيم مردم فرض آرده و تالش دارد بجاي مردم نقش بازي آند، لذا به 

به وفور تبليغ ميشد اين بود آه با هر چريك يكي از ايده هايي آه .  مي گرددراه حل بقاء متوسل شده و سپس بدنبال ضد بقاء

ولي . ياهر مجاهدي آه بر زمين بيافتد، دهها نفر جاي او را پر خواهند آرد و پرچم مبارزه مسلحانه را بر خواهند افراشت

چه مذهبي، چه (حتي برد فعاليت چريكي از محافل روشنفكران عاصي چپ . واقعيت با چنين رؤياهايي فاصله نجومي داشت

 . فراتر نرفت) غير مذهبي

دست يافت؟ و آيا اصًال ورود به مبارزه چريكي " بقاء"سؤال پايه اي اين بود آه چگونه ميشود در ضمن نفي بقاء، به 

همان دسته آوچك روشنفكري خواهد شد آه بعدًا قادر باشد به ديگر هسته ها پيوند بخورد و آنها رامتحد آرده و " بقاء"باعث 

در راه تشكيل حزب طبقه آارگر، درستي هر خط : "در پاسخ به اين سؤال پايه اي شادروان پويان مي نويسدسپس رشد آند؟ 

 لنينيست بنحوي رشد يابنده ارائه ميكند، سنجيده –مشي با آيفيت شيوه هايي آه براي بقاء گروهها و سازمانهاي مارآسيست 

 اما اگر اين بقاء فاقد .اينها اجزاء بالفعل يك آل بالقوه اندد آه بقاي گروهها و سازمانها از اين نظر اهميت دار. مي شود

از اين رو هر گونه خط مشی ای که هدف .خصلت رشد يابنده باشد، از پديد آوردن يک کل منسجم رشد يابنده عاجز است

بنده توجهي انقالبي  لنينيست قرار دهد، بي آنكه به خصلت رشد يا–خويش را صرفًا بقاي گروهها و سازمانهاي مارآسيست 

  )٣٨همان منبع،ص( ". مبذول دارد، خط مشي اپورتونيستي و تسليم طلبانه است

عدم رشد به معناي عدم بقاء  و يا نفي بقاء يك رابطه مستقيم وجود دارد و بعبارتي " بقاء" و "رشد"اين درست است آه بين 

عناصر اجراآننده آن استراتژي قرار بدهد چگونه قادر "  بقاءنفي"ولي يك استراتژي مبارزاتي آه رشد خود رادر گرو   است،

به رشد خواهد بود؟ اگر آسي هم مي خواست چنين سؤالي مطرح آند از قبل مارك آماده شده اي وجود داشت آه بر پيشاني 

 "! ً، تسليم طلب"اپورتونيست: "اش بچسبانند

 

 "! من خشونت مي ورزم، پس من هستم"
من : "  به صرف اعمال خشونت احساس بقاء ميكند و بعبارتي و بزبان بي زباني ميخواهد بگويديك انديشه خشونت گرا

براي حامالن چنين انديشه اي مهم نيست آه براي چه ". ما تعرض ميكنيم، پس ما هستيم" ، "خشونت مي ورزم، پس من هستم

ه بلکه خود تبديل به هدف ميشود، حتي اگر در است يعنی تعرض نه وسيل" تعرض" و براي آه بايد تعرض کرد، بلکه اصل بر

اينجاست آه ماجراجويي جاي تعقل و مبارزه روشنگرانه همراه مردم، همگام با مردم و در . هم پوشيده شده باشد" بقا"لفافه 

 : ميان مردم را ميگيرد

 يس اجازه دهيم تا بدون برخورد بابه پل: "، در حقيقت چيزي جز اين نيست آه بگوئيم"تعرض نكنيم تا باقي بمانيم" نظريه "

: اگر تسليم طلبي يعني انحالل طلبي، پس مجال چنداني براي طرح اين پرسش باقي نيست آه". مانع، ما را در نطفه نابود آند

 آشته ما آه قرار است دير يا زود" براي چي باقي بمانيم؟ : " واقعًا سؤال همين بود)٣٩همان منبع،ص( " براي چه باقي بمانيم؟ "

 .، بعد آشته شويم"تعرض آنيم"شويم،پس بهتر است قبل از آشته شدن چند نفر را بكشيم و بعبارتي، 

؟ "در نطفه نابود آند"ولي از جانب ديگر ميشد پرسيد آه اساسًا چرابايد پليس اجازه آنرا داشته باشد آه آسي يا جرياني را 

نداده باشم چرا بايد نگران نابود شدن خود باشم؟ اين همان دايره شر و اگر من به نوعي هدف خود را نابود آردن پليس قرار 

يك ايدئولوژي بر اساس خشونت بنا شده و تمام تئوريهای آن خشنت را صريحًا تجويز و . همان سيكل باطل خشونت است
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 حكومتها هم نسبت به اين .ميگردد" بقاء"آرده است و اينك در بطن خشن ترين نوع خشونت، بدنبال حيات و " اجتناب ناپذير"

قبل از اينکه " بقاء"سبك از انديشه وعمل حساس هستند چون نطفه هاي خشونت را حس ميكنند و آنها نيز بر اساس اصل 

همچون فيلم هاي وسترن، هر آس آه زودتر سالح را آشيد او زنده . مورد تعرض قرار بگيرند دست به تعرض می زنند

 . ميماند

هستند ولي براساس قواعد " تكامل جامعه"ند پرسيد آه اين چه مبارزه اي است آه حامالن آن مدعي طبعًا عده اي خواه

و رو آوردن به " نفي هرگونه تالش سازنده"ساخته شده است؟ ولي تئوري پرداز خشونت با زدن مارك " جان وين"فيلمهاي 

 : دهان سؤال آننده را از قبل مي بندد" زندگي عادي"

 
 

ه   نفي  به معناي   " تعرض نكردن "يه  در اين نظر  " ي است          تالش سازنده   هرگون ات نيروهاي انقالب زايش امكان راي اف ن  .   ب اي

د               اليتي هر    ... نظريه مايل است مبارزه درحد امكانات بسيار حقيري آه دشمن قادر به آنترل آن نيست، محدود بمان ين فع در چن

د و طبيع        زندگي عادي  به   عنصر تشكيالتي  ه ميده دارد                 خود ادام ر آن ضرورت ن راي تغيي ز ب ه آوششي ني ًا هيچگون ان  ( ." ت هم

 )٣٩منبع،ص
را        " (عنصر تشكيالتي  "يك نكته در جمله آخر محرز است و آن اينكه يك             ه در تشكيالت خشونت گ د    ) البت دگي  "نمي توان زن

ي ساآن عراق     ( رااز بقاياي همان نسل هدر شده         "زندگي عادي   "يك نسل بعد، هنوز واژه      . داشته باشد " عادي نويم   ) ول . مي ش

ي  "چيست؟ شايد عده قليلي بگويند      " زندگي عادي "سؤال اماليي اينست آه واژه متضاد        ي در فرهنگ لغات ،        "! زندگي انقالب ول

د                             . است "  عادي  غير"،  "عادي"متضاد   ار باي اء، باالجب وع فعاليت ضد بق ه آن ن دان ب ه معتق رد آ وان اينطور استدالل آ ا ميت آي

ل                 غيرزندگي   ه     ۶۵عادي بكنند، آما اينكه هنوز عده اي چنين شيوه زندگاني را ادامه ميدهند؟ ولي درمقاب ي آ ر ايران ون نف  ميلي

دگي       ۶۵دارند، تكليف چيست؟ آيا     " زندگي عادي " ا زن ر عادي  " ميليون نفر زندگي طبيعي خود راب ق     " غي ر تطبي د درصد نف چن

 دهند يا بالعكس؟  

 و استدالل خشونت گرايانه دست بگذاريد نفی مردم و ارزشها و فرهنگ جامعه را درخود می بينيد به هر گوشه انديشه

برعکس انديشه مسالمت آميز اساسًا بر نقش مستقيم و مشارکت . نهفته دارد و اين خصوصيت ذاتی اين قبيل ايدئولوژيهاست

ولی انديشه خشونت گرا چنين نقشی برای . ندفعال تمامی مردم د رتحوالت جامعه تأکيد دارد و رهبران بجای مردم نمی نشين

" پيشتاز"هر دو نظرگاه سخن از . مردم  قائل نيست و مردم را تنها ابزار بی اختيار ميداند که تابع قطب قدرتمدار جامعه هستند

ت خود مشعلی است در دس" پيشتاز"مشعلی است در دست مردم و در دومی، " پيشتاز"ميرانند ولی د راولی، " پيشاهنگ"و 

 ".پيشتاز"نردبان به قدرت رسيدن مردم است، در دومی نردبان به قدرت رسيدن " پيشتاز"در اولی " . پيشتاز"

 

   پنهانکاری-بقاء مکانيکی 
و عدم استقبال مردم از مشی خشونت بار، رابطه معروف  )به نقل از همان منبع( " تماس منفعل و پراکنده با مردم"در شرايط 

 :در اين رابطه چنين می خوانيم.  دچار لنگی می شود و چاره ای جز روی آوری به تکنيک پنهانکاری نيست"ماهی و دريا"

ما نه تنها تعرض نمي . ميداند" عدم تعرض"به اصل " پنهانکاری"شرط درستی خود را افزودن اصل ... تئوری بقاء "

طبيعتًا وقتی دشمن ما را نمی شناسد، ضربه نيز نمی تواند کنيم، بلکه هر حرکت خود را پنهان از چشم دشمن انجام ميدهيم، و 

 ) ۴٣همان منبع ، ص". ( وارد آورد

مگر يک ماهی در دريا پنهان می شود؟ چه چيز را بايد پنهان کرد؟ عناصر را يا روابط را؟ يک . اصًال چرا بايد پنهان شد

اين پديده های فيزيکی هم براحتی قابل . زات نيستگروه مخفی چيزی جز چند عنصر متوهم و مقداری سالح و کتاب و تجهي
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از ديد عناصر چريک و مجاهد انسانهای مخفی شده . مخفی کردن هستند ولی در عين مخفی بودن معموًال عمر طوالنی ندارند

يش از ابزار و ولی آنچه ب. ارزش بسيار باالتری از ابزار نداشتند کما اينکه خود تعدادی از همرزمانشان را به قتل ميرساندند

يک عنصر . ،  که همان مردم باشد ، مخفی بماند" دريا"افراد نياز به مخفی کردن داشت روابط آنها بود که می بايست از چشم 

را به هر شکل می توان درآورد چون ارتباطش با جهان خارج قطع شده و ) همانند يک عنصر به عراق رفته( مخفی شده

قطع شده و تعدادی ماهی در يک " دريا"و" ماهی"در شرايطی هم که ارتباط بين . مخفی شده استباالجبار وابسته به تشکيالت 

از اين لحظه است که . نقش کليدی را بازی ميکند" پول"برکه تاريک و بسته زندگی ميکنند نيازمند امکانات هستند که باالجبار 

: اظت پليسی نهايتًا يک راه پيش پای گروه مخفی قرار ميگيردبايد به سرقتهای مسلحانه از بانکها رو آورد که با افزايش حف

 .  توسل به بيگانه

و اين آن باليی است که بر سر گروههای چريکی ايران در زمان شاه آمد که عمًال آلت فعل سياستهای همسايه شمالی شدند 

ه، همچون عراق، يمن جنوبی، فلسطينی ولی امکانات و پول و اطالعات و لجستيک آنها از طريق دولتها يا سازمانهای واسط

مخفی کردن اين ارتباطات بيش از مخفی کردن افراد يا وسائل اهميت داشت و دقيقًا از همين نقطه بود . تأمين ميگردد... ها و 

که يک گروه چريکی خود را نيازمند مردم احساس نمی کرد و تبديل به قيم مردم ميشد حتی اگر صدايش را فقط خودش 

آری، پنهانکاری تنهابرای عمل ) نقل به مضمون از تقی شهرام، رهبر جريان مارکسيستی منشعب از مجاهدين خلق. ( بشنود

 . خشونت بار ضرورت می يابد وگرنه در يک مناسبات مسالمت آميز نياز به مخفيکاری نيست

تعرض "اين دفعه خود را بصورت در ادامه همان جدال قبلی ، مشی چريکی در مقابل خواست تشکيل حزب قرار گرفته و 

است و هر اقدام اعتراضی فی النفسه " اعتراض"از ريشه " تعرض"روشن است که . بروز ميدهد" تعرض نکردن"يا " کردن

 ": قدرت آتش"در منطق خشونت گرايانه يعنی " تعرض"ولی منظور از . است" تعرض"نوعی 

غير کافی را با چه چيز بايد پيوند داد تا در مجموع شرايط، بقای رشد بايد دريافت که اصل پنهانکاری، اين شرط الزم اما "

به تنهايی، يک شيوه دفاعی منفعل است و تا هنگاميکه از قدرت آتش برخوردار ] پنهانکاری[ ولی . يابنده ما را فراهم آورند

  ) ۴۴ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء، ص(". نباشد همچنان منفعل باقی خواهد ماند

راهی نيست جز راه مبارزه "اول می پذيريم که : سيکل بسته خشونت ضايعات و مضرات خود را به همراه می آورد

 ) ١۴مبارزه مسلحانه، هم استراتژی ، هم تاکتيک، ص(".  نشان داده است که خلق از اين مبارزه حمايت خواهد کردتجربهمسلحانه و 

ممکن نيست و لذا بايد مخفی شد و طبعًا ارتباط " پنهانکاری"رزه مسلحانه بدون سپس با اين سؤال مواجه می شويم که مبا

وحدت " را نشان داد چرا که " قدرت آتش"سپس مشکل رشد مطرح ميشود پس بايد . نداشته با توده ها را کًال قطع کرد

د ، در شرايطی صورت ميگيرد  لنينيست که سازمان واحد سياسی پرولتاريا را بوجود می آور–سازمانی عناصر مارکسيست 

بعد در )  ٣۶ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوری بقاء، ص( ". که اعمال قدرت انقالبی ، در پروسه زمان به نقطه خود رسيده باشد

را نشان دهيم مورد تعقيب قرار گرفته و چه بسا " قدرت آتش"و " قدرت انقالبی"مقابل اين سؤال قرار می گيريم که اگر 

خطر در سطح فرد متوقف نمی شود ، از فرد آغاز می : "خوريم و دستگيری يکنفر به لو رفتن همه منجر خواهد شدضربه ب

که الزمه تداوم مبارزه و رسيدن به " اصل بنيادين بقاء" در آن حالت )۴۴همان منبع ، ص(..." شود و کل سازمان را تهديد ميکند

پس راهی نميماند  که يکی از دو آرزو را فدای ديگری . دشه دار ميشودخ"  لنينيست–وحدت سازمانی عناصر مارکسيست "

، يعنی اصل "بقاء"اگر می بايد پنهانکاری و قدرت انقالبی توأمًا شرط بقای ما باشند، ناگزير بايد اصل بنيادی تئوری : "کنيم

برای اينکه باقی بمانيم " خود را به مشی ، لزومًا جای"تعرض نکنيم تا باقی بمانيم"به اين ترتيب نظريه . تعرض را نفی کنيم
  )۴۴-۴۵فحاتهمان منبع ، ص(".  ميدهد"مجبوريم تعرض کنيم
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اين همان سيکل بسته خشونت و همان دايره شری است که يک جريان خشونت گرا به آن دچار می شود که نه برای بقاء 

اش کمکی نمی کند، بلکه نوعی خودکشی " بقاء"به تعرض او هم . پاسخی می يابد و نه زمينه رشد خود را فراهم می بيند

 . فيزيکی برای فرار از واقعيت است

هيچيک از ما ، هر قدر هم دقيق و صادق باشيم نمی توانيم در اين حوزه اشتباه "من با زنده ياد پويان هم عقيده هستم که 

 )۴٣همان منبع ، ص(".  کند فقط بی عملی مطلق استآنچه می تواند اشتباه ناپذيری ما را صد درصد تضمين. ناپذير باقی بمانيم

. ولی اشتباه اصلی و بنيادين همان درک غلط از شرايط و خصوصيات ملی است که پس از آن، سلسله اشتباهات پيش می آيد

نهايتًا بطور وقتی مشی با واقعيات جامعه مطابقت نداشته باشد باالجبار بايد از يک شاخه به شاخه ديگر پريد و اين سيکل بسته 

بعدًا شاهد بوديم که معتقدان به آن مشی چگونه يکبار ديگر بخت خود را در سال . ختم ميشود" ضرورت بقاء"غريزی به 

درآوردند و ) آنهم به ننگين ترين شکل خود در تحت تسلط بيگانه در عراق و شوروی( آزمودند و چگونه سر از بقاء ١٣۶٠

در پناه بيگانه و بريده از مردم و نااميد از آينده، برای . به شيوه های گوناگون توجيه ميکنند سال است ١۵انتخاب بقاء خود را 

 . تعرض لفظی آنهم بااستفاده از فرهنگ لمپنی: چنين جرياناتی تنها يک صحنه تعرض باقی مانده است

 

 ضرورت تئوری بقاء 
د تخصصی است و نمی تواند انديشمندان و متخصصين يک جامعه توسعه نيافته و يا در حال توسعه دارای امکانات محدو

در چنين جوامعی راهبران و . خود را براحتی جايگزين کند، آنهم در شرايطی که معموًال با فرار مغزها هم مواجه است

ز انديشمندان سياسی نقش کليدی در تحوالت آن بعهده دارند که حفظ آنها يک ضرورت بنيادين جهت توسعه جامعه و عبور ا

حداکثر بهره وری از اين سرمايه های انسانی ايجاب می کند که آحاد جامعه نيز . پيچ و خم مناسبات داخلی و بين المللی است

با همين منطق، حفظ تشکيالت و نهادهای . هر يک به سهم خود در حفظ و تداوم بقاء اين رهبران و روشنفكران آوشا باشند

ايی و سياسی يک جامعه که عامل پيوند گرايشات مختلف در يک ظرف واحد هستند، اجتماعی، اقتصادی، روشنفکری، سنديک

 .  است" اصل بقاء"يک 

محدود به شرايط خاص و تحت حكومت خاصي " اعتراض به بي عدالتي هاي موجود در جامعه"ولي تعرض به معني 

ان، بي عدالتي نهفته است و وظيفه در بطن جامعه بشري و در بطن خصيصه فزون طلبي انس. نيست و يك امر ابدي است

هيچ دليلي وجود . آند در عين حاليكه به بقاء انسانها هم معتقد باشد" تعرض"روشنفكر عدالت اينست آه همواره به بي عدالتي 

در . ندارد آه براي تعرض به بي عدالتي به وجود فيزيكي انسانهايي آه موجب و ياعامل بي عدالتي هستند تعرض نمود

 قدام به چنان تعرضي، چگونه ميتوان بقاء خود را تضمين نمود؟ صورت ا

در يك مبارزه مسالمت آميز و مشي عدم خشونت اصل بر همزيستي مسالمت آميز تمام شهروندان يك جامعه، صرفنظر از 

ي براي سياه و لذا در چنان افقي از انديشه جاي. مذهب ، نژاد ، جنسيت، تفكر فلسفي، جايگاه اقتصادي ، ميزان ثروت است

. و امثالهم باقي نمي ماند" سازشكار و راديكال"، " انقالبي و ضد انقالبي"، " خلق و ضد خلق"سفيد آردن آحاد يك جامعه به 

را ترويج و تبليغ ميكند يا ديوانه تلقي مي شود يا " نفي بقاء"بقاء حق طبيعي تمام آحاد يك جامعه است و آن نظرگاهي آه 

رت چنين افرادي يا جايشان در تيمارستان است يادر زندان، چرا آه حضورشان در جامعه اي آه خواهان درآنصو. جنايتكار

 . و عاري از نفرت و خشونت است چيزي جز فاجعه نخواهد آفريد" زندگي عادي"

ه فلسفي و تفاوت مبارزه خشونت بار و مبارزه مسالمت آميز در يك زمينه ديگري خود را بخوبي نشان مي دهد و آن زمين

اگر چه بحث اين دو نگرش در حد اين آتاب نيست ولي به همين مختصر ميتوان اآتفا آرد آه در يك .نحوه تفسير انسان است

تشكيالت خشونت بار، آه باالجبار به پنهانكاري رو مي آورد ، انسانهايي مورد نياز هستند آه مطيع و فرمانبردار آور باشند و 

ولي در يك مبارزه مسالمت آميز آه باالجبار علني و در ميان مردم است،اين صرفًا . بزار را ايفا نماينددر واقع نقش وسيله يا ا
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بدين دليل حفظ انسانها ارزش مي يابد، آنهم نه انسانهايي آه در اپوزيسيون هستند بلكه . انسانها هستند آه نقش بازي مي آنند 

خطا و شكست اموري طبيعي قلمداد شده و پذيرفته ميشود ولي در انديشه در چنين نگرشي . همه انسانها و آحاد يك جامعه

 . است"!! پيروزي"خشونت بار شكست را نبايد بزبان آورد و هر شكستي 

است و اگر اعتراضي به سياستهاي حكومت ميشود، " تفاهم"نيست بلكه بر " تعرض"در يك مبارزه مسالمت آميز اصل بر 

 سياسي، بلكه براي بهبود شرايط زندگي مردم و تأمين امنيت، آزادي، عدالت و پيشرفت نه صرفًا با هدف تصاحب قدرت

حكومتها پديده هايي گذرا . اين مهم نيست آه اين خواسته توسط چه آسي يا آساني محقق شود، مهم تحقق آنهاست. جامعه است

لذا در چنين نگرشي حكومت . ن جمع جاودانه استهرتالشي بخاطر رشد و تعالي اي. هستند و اين ملتها هستند آه جاودانه اند

بلكه حكومت و اپوزيسيون الزم و ملزوم . موضوع اپوزيسيون نه مطلقًا خوبست و نه مطلقًا بد. نه مطلقًا خوبست نه مطلقًا بد

.  بالعكسيكي اآسيژن است و ديگري گاز آربونيك و: يكديگرند و در واقع جزئي از دستگاه تنفسي يك جامعه محسوب ميشوند

 . تضمين ميگردد" بقا"با چنين دم و بازدمي است آه حيات جامعه تأمين ميشود و 

در يك مبارزه مسالمت آميز تشكيالت و احزاب محور ارتباط انسانها و فعالين نيستند بلكه آرمان مشترك انساني چسب 

را تشكيل ميدهند، خواه نام حزب " جمع"ند، يك ارتباطات است و تا زمانيكه افرادي در راستاي يك آرمان مشترك فعاليت ميكن

تشكيالت تنها ظرف تحقق انديشهو . اصل، پيشبرد يك انديشه است و نه خط و خطوط يك تشكيالت. داشته باشد يا نداشته باشد 

عث رشد و همچون حكومتها، تشكيالت مي آيند و ميروند ولي آنچه آه با. خواسته مشترك انسانها و محل توجيه يك انديشه است

يك انديشه قوي بدون تبليغات، بدون تشكيالت و . تعالي يك جامعه ميشود انديشه است، آنهم انديشه اي آه به حقيقت نزديك باشد

در داشتن انديشه نو " بقاء"ضرورت . بدون جال و جنجال راه  خود را يافته، پا در آورده وبه قلوب انسانها رسوخ خواهد آرد

 . شتن حزب و گروهو پوياست و نه در دا
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 :  فصل چهارم
 

 

 .عدم خشونت و جاري شدن درحقيقت الزم و ملزوم يكديگرند
 گاندي

 

 

 

 

 

  

 مبارزه مسالمت آميز
 و مشي عدم خشونت

 
 
 
 

ه تعريف لغ                وي قبل از تعريف اين شكل از فعاليت سياسي ضروري است ضمن رجوع به فرهنگ لغات فارسي، نگاهي ب

 اگرچه تعريف يك مشي      )٩۵٠فرهنگ عميد، ص  (" آشتي آردن، بي گزندي، خوش رفتاري، صلح طلبي       : "بيندازم" مسالمت"واژه  

ي بطور          –بسيار پيچيده مبارزه اجتماعي       سياسي آار ساده اي نيست و براي تشريح آن در اين آتاب به يك فصل نياز است، ول

اعي      : دين صورت تعريف نمودرا ب" مبارزه مسالمت آميز"خالصه ميتوان   دفهاي اجتم ه يك سلسله ه  – اقتصادي  –دسترسي ب

 ).اعم از خشونت آالمي ويا عملي(سياسي با شيوه هاي صلح جويانه و بدون توسل به خشونت 

 اعتقاد به عدم خشونت لزومًا به معني مبارزه مسالمت آميز نيست بلكه ضمن اعتقاد به عدم خشونت و ممانعت از بكارگيري

ا       –ابزار وشيوه هاي قهرآميز در حل و فصل مسائل و مشكالت اجتماعي              دني و تضمين آنه  سياسي ، بايد ضمن آسب حقوق م

ارزه خشونت         . لذا مبارزه مسالمت آميز باانفعال طلبي و پاسيويسم شديدًا مغايرت دارد          . ه هم نمود  مبارز ين مب رق اساسي ب يك ف

ي محدودي دارد        (درمبارزه خشونت بار ابتكار عمل       : كومت است بار و مسالمت آميز در نحوه رابطه با ح         رد خيل در ) اگرچه ب

ز          ا حدي   دست خود است ولي درمبارزه مسالمت آمي د        ت ار چريكي ،      .  حيطه عمل را حكومت مشخص ميكن ر خالف آ چون ب

امي  در مبارزه مسالمت آميز، بدليل شكل اجتماعي و علني آن،      . هدف زدن ضربه و گريز از صحنه نيست        هر ابتكاري و هر گ
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ه                    . به پيش، متناسب با بازتاب اجتماعي آن سنجيده ميشود         ام ب در چنين شكلي ا زمبارزه گاه دوگام به پيش برداشته شده و يك گ

ًا استراتژيك است و                          اري اساس عقب بايد رفت و لذا پيشرفت بر اساس برد و باختهاي مقطعي مشخص نمي شود چون چنين پيك

 . نه تاآتيكي

ر مجموعه اي از ارزشهاي اخالقي و انساني متكي است                        ان ز، خود ب ه انسانها در     : ديشه راهنماي مبارزه مسالمت آمي هم
رام هستند               ل احت ر و قاب اليترين         در.  زندگي و در احتمال تغيير انديشه و رفتار، براب ه ع وق بشر ب ه حق ن چارچوب است آ  اي

ي ياب    ترين ارزش را م ود و بيش ي ميش ود متجل كل خ ومي و    . دش ات عم ر از امكان تفاده براب ق اس ون آزادي، ح دي همچ عقاي

تند     انها هس ود     . همبستگي بين انسانها، بطور طبيعي نفي آننده هر نوع ستمگري، تبعيض و بهره آشي از انس ه نب شكي نيست آ

اي                 . اينها جرقه هاي آتش خشونت در جامعه مي باشند         ه معن ن ارزشها در بطن خود ب د اي ه         اعالم و تأآي ي خشونتي است آ  نف

اي                     . نقض اين حقوق در پي دارند      ان و آزاديه ي رعايت حق آزادي بي ه معن ا ب و نهايتًا درك اين نكته آه رعايت حقوق بشر تنه

ز                              ه ني اعي شهروندان يك جامع وق اقتصادي، فرهنگي و اجتم أمين حق اي ت ه معن ه ب دني نيست بلك فردي و گروهي و آزادي م

 .  ميگذارند آه حقوق جمعي يك ملت است"حقوق مردم"يزي است آه برخي بر آن نام مجموعه اينها آن چ. هست

ه در بطن يك حرآت                              ه نيست بلك ز يك فعاليت شخصي و خيرخواهان المت آمي ارزه مس ه مب وزد آ اين مطالب به ما مي آم

دالتي را با  : سياسي به معناي دقيق آلمه نيز هست  ي ع ا در خود مستحيل      حرآتي آه به ساختارهايي مي تازد آه ب عث شده و ي

رده است ذهب است. آ ك م ويم، ي ر است بگ ا بهت ك مكتب سياسي، و ي دم خشونت ي دم خشونت را در . ع وان ع اني مي ت زم

ردد     ان گ ي از روان انس ذهبي جزئ ادات م ه اعتق ون هم ت آن همچ ه حقاني ود آ تقر نم ز مس دن و مغ لولهاي ب ارزه . س ول مب قب

د                      مسالمت آميز و شعارهاي جانبي     أثير بگذارد باي ه در حكومت ت ل از آنك  آن از قبيل درخواست آزادي احزاب و مطبوعات، قب

ه          وان ب الف خ يون مخ ك اپوزيس ته و آن را از ي ان گذاش ي مخالف ت سياس ر و حرآ لوك و تفك رز س ود را در ط في خ ر فلس اث

ام  اپوزيسيون واقعيت گرا و سازنده و پذيرفته همزيستي تبديل نمايد وسپس زمينه ن         فوذ در عموم مردم فراهم شده و نهايتًا بر حك

ذارد أثير بگ د. ت ي گوي دي م وند  : "گان ف اداره ش ادو اخالق مختل د ب دگي سياسي نباي دگي شخصي و زن ك . زن ي ي ونت ذات خش

تهي  تا از خشونت     اصالحات نهادي به هدفي خدمت نميكنند، اين انسانها هستند آه بايد اصالح شوند            . حكومت و نهادهاي آنست   

  )٣٣گاندي و عدم خشونت ،ص(". گرديده و هماهنگ با جامعه شده و به تفاهم متقابل برسند

 

 ضرورت پذيرش اصل آلترنانس
را       " آلترنانس"در فرهنگ سياسي اصلي هست به نام         وان آن درت     "آه مي ت ا  " اصل جابجايي ق درت   "و ي ان جايجايي ق " امك

المت          از موقعي آه يك فرد ، يك نيرو و        . تعريف نمود   يا يك حكومت اصل جابجايي قدرت را بپذيرند خودبخود مبارزه شكل مس

ه                       .آميز ميگيرد    ولي اين بدان معنا نيست آه عدم پذيرش اين اصل به معناي روي آوردن به شكل خشونت بار مبارزه است، بلك

ه در صورتيكه عناصر، گ                    د آ ا تصوري     آموزش سياسي بعنوان مبناي مبارزه مسالمت آميز ايجاب مي آن ا حكومته ا و ي روهه

 . غير واقعي نسبت به نسبيت و گذرا بودن قدرت دارند، با آار توضيحي و آموزشي اين اصل را تشريح آرد

وجود دارد آه تصور مي آنند قدرتشان ابدي است ) اعم از حكومتگر و يا اپوزيسيون (اين تصور در برخي صاحبان قدرت       

د           بودن آنرا با بهانه هاي م     " ابدي"و   ه مي آنن ره توجي ه در             . ختلف مذهبي، ايدئولوژيك و غي ين انديشه اي باعث مي شود آ چن

زمان وقوع آلترنانس، به شيوه هاي مختلف از اين جابجايي ممانعت بعمل آورند و چه بسا به خشونت، جهت اعمال قدرت خود      

 .  مبارزه مسالمت آميز استلذا مي توان گفت پذيرش اصل آلترنانس خودبخود به معناي پذيرش. متوسل شوند

درت" ايي ق ه است " اصل جابج ك جامع از ي ي از سوخت و س ه  . جزئ درت سياسي ب ي ق ه و حت ايي، جامع ن جاج دون اي ب

د  ود را از دست مي ده ايي خ ه پوي يدگي و اضمحالل رفت درت سياسي. "پوس ك "  ق ان، ي دن انس ه و همچون ب ،همچون جامع

ه          ارگانيسم زنده است آه تنها با تغذيه    ه خويش ادام ات سياسي جامع ه حي د ب  مستمر از بيرون خود و با سوخت و ساز مي توان



 ۶٨

ه مرور                         . دهد د، ب ه عمل آي وگيري ب ارآردي جل زمانيكه اين چرخش عادي مختل شده و يا به شيوه هاي غير طبيعي از چنين آ

 . آندفساد در آن اندامها جوانه زده، رشد آرده و سپس تمامي ساختار آن را آلوده مي 

م                                  راي اپوزيسيون ه ومتگران ضروري است ، ب راي حك ه ب زان آ ان مي ه هم ن اصل ب ذيرش اي در صحنه سياسي جامعه پ

د                   . هست رك گوين را ت د آن درن         . مخالفان هم بايد بپذيرند آه در صورت دستيابي به قدرت ، روزي باي دين منظور در جوامع م ب

ي و رسمي بخود    مدت عمل صاحبان قدرت محدود شده است وبا شيوه ان   تخابات در تمامي سطوح، اصل آلترنانس صورت عمل

ي                   . ميگيرد   همين اصل در نيروهاي اپوزيسيون با تشكيل آنگره و اجتماعات متشكل از اعضا يك حزب ياسازمان سياسي عمل

ره هاي جدي              ران و چه راي  ميشود آه ضمن تعيين خط مشي نوين، مطابق ضرورتهاي اجتماعي و سياسي هر مقطع، رهب دي ب

ردم در يك              اجراي اهداف به اهرمهاي فرماندهي سياسي، قادر است يكسري رفرمها را بصورت تدريجي محقق آند ولي اگر م

ا                       شرايطي به اين نتيجه رسيدند آه اين رفرمها موردنيازشان نيست حق دارند به سمت رهبر ديگري روي آورده و همان اهرمه

ه                 در هم . را به دست شخص ديگري بسپارند      ا جامع ي تلقي شده و مشروعيت خود را در رابطه ب ده اي زمين درت پدي ه حال ق

 . بشري و آحاد بشر آسب ميكند و نه از ماوراء الطبيعه

 

 انديشه هاي نامتناجس   
د               . تعريف ميشود " اختيار"و  " آزادي"به لحاظ فلسفي انسان با دو خصيصه         دگي آن د آزاد زن ه آزاد زاده ميشود باي انساني آ

ي               . قدرت تشخيص و انتخاب او محترم شمرده شود       و بااين سخن، ميتوان بر عقايدي آه برابري شأن و منزلت همه انسانها را نف

دازي يك   . ميكنند نوعي انديشه نامتناجس در مبارزه مسالمت آميز نام نهاد          حاميان چنين انديشه هايي، خواه آنان آه خواهان بران

ك نظام      ايي ي راي برپ ا، خواه حامالن         نظام سياسي ب ابرابري نژاده تند، خواه هواخواهان انديشه ن ه ديگر هس  سياسي خودآام

انديشه هاي خشك و بسته ايدئولوژيك آه انسانها را قالب بندي آرده و با معيارهاي بسته فرقه اي و گروهي خود ارزش گذاري                        

ه اي و گروهي  خود ار               ري فرق ه ناسيوناليسم و       ميكنند، خواه معتقدان به ناسيوناليسم وبرت دان ب د، خواه معتق ذاري ميكنن زش گ

تند، خواه قشريگران                راي ملت خود هس برتري يك ملت بر ملت ديگر، آه در بطن خود بدنبال تراشيدن دشمن هاي دروغين ب

 . مذهبي، همه و همه با حرآت و انديشه مسالمت آميز در تضاد قرار دارند

تمام نهادهاي حكومتي و غير حكومتي آه باعث بهره آشي از انسانها ميشوند، و يا انديشه و اخالق مسالمت آميز همچنين با 

به حيات انسانها صدمه جسمي مي رسانند و يا انسانها را در برابر قدرت حكومت و يا قدرتهاي حاآم مجبور به خفت و تبعيت           

رات       . آور و ناآگاهانه ميكنند، متضاد است      ه تغيي د ب ز معتق المت آمي ر        انديشه مس ًا غي ه و طبع د آودآان ااين دي دريجي است وب ت

ر                             ان انديشه هاي غي ه حامالن چن رد مخالف است، چرا آ علمي آه ميشود جامعه را با يك جهش برق آسا سر تا پا دگرگون آ

راي                     د ب د و فكر ميكنن ه هر خشونتي ميزنن جامعه شناسانه وغير علمي براي تحقق خياالت و آرزوهاي غير علمي خود دست ب

 . ختن بهشت زميني مورد تصورشان هر نوع وسيله اي مجاز استسا

الم بشري است                           ات س انديشه مسالمت آميز تنها به حيات انسانها اعم از حيوانات، جنگلها، آبها ، هوا، و هرآنچه الزامات حي

ي حق    اين انديشه در بطن خود سالمت جسمي وروحي انسانها را مد نظر قرار            . را موضوع مبارزه خود ميداند     دون نف  داده و ب

را                                 تفاده ناصحيح از آن ارف از طبيعت و اس ا متع ره آشي ن ه ، به طبيعي انسانها در بهره وري از طبيعت براي پيشرفت جامع

ارزه        . معادل نفي حقوق انسانهايي ميداند آه در استفاده از امكانات طبيعي مشترآند             وعي مب ز ن ه طبيعت ني ال خشونت علي اعم

امي شهروندان        . ود را مي طلبد     مسالمت آميز خاص خ    ه تم ق ب ه متعل ي را ، آ آسانيكه به نفع  يك اقليت آوچك حاضرند طبيعت

د             ه       . است، متالشي ويا مسموم آنند، در واقع از حق همه گرفته و به جيب خود مي ريزن رام ب ي از احت ه طبيعت جزي رام ب احت

 . انها معادل اعمال خشونت نسبت به تمامي انسانهاستانسانهاست و اعمال خشونت نسبت به امكانات و محيط زيست انس
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 نفي انقالب سياسي    
د، در يكسو انقالب                               ر حكومت را نمي بينن رمش و انعطاف در براب ا ن ي ب ارزه اصولي ول راي يك مب ايي ب آسانيكه دورنم

رن تسلط فكري انديشه هاي      اين منطق ساده سازانه جزئي از ضايعات فكري يك  . راقرار ميدهند و در سوي ديگر انفعال را      ق

 . قهرآلود چپ است آه دامن چپ نمايان دين ورز را نيز سوزانده است

وين در                             ارزه ن وان يك شيوه مب ارزاتي است بعن مبارزه مسالمت آميز مبتني بر انديشه عدم خشونت، يك مكتب سياسي و مب

 زمان مبارزات استقالب طلبانه هند و موفقيت بكار گرفته          قرن بيستم اساسًا توسط مهاتما گاندي خلق گرديده، تئوريزه شده و در           

ائو                              . شد ه م ود آ ي چين ب ا جنگ داخل ان ب ين همزم اين مبارزات همزمان با بقدرت رسيدن لنين و جنگ داخلي روسيه و همچن

ارزه در دو آشور هم   . سعي مي نمود با استرا تژي جنگ مسلحانه توده اي به تحول در چين دست يابد              ن دو مب ايه  اي چين و  (س

پيگيري ميشد آه اتفاقًا هر دو، جزو پرجمعيت ترين آشورهاي جهان بوده و هر دو داراي مشابهت هاي تاريخي و مذهبي               ) هند

يدند            . و تا حدي سياسي بودند     ه نتيجه رس د درسال    : هر دو تحول نيز تقريبًا دريك برهه تاريخي ب روزي  ١٩۴٧استقالل هن  و پي

ال  ين در س الب چ د، يكي  .١٩۴٨انق ر دو آشور طي آردن ه ه ز آ وهي افت و خي ال پس از آن دوران و پس از انب اه س  پنج

 ۵٠بالفاصله به دموآراسي دست يافت و پنجاه سال است پرجمعيت ترين نظام دموآراتيك جهان را داراست، و ديگري پس از               

ر از معت                د             سال هنوز به دموآراسي دست نيافته است و در اين فاصله ميليونها نف افراري شده ان ام و ي ل ع دين قت . رضين و منتق

د        "رهبر يكي ازآنها معتقد بود آه        ود        " قدرت از لوله تفنگ بيرون مي آي د ب ر ديگري معتق ا      : "و رهب د م ا مي خواهن انگليسي ه

يم                               د آن مي باش ا فاق تند و م ن سالح هس ه اي ا مجهز ب يم، چون آنه ا استوار آن ر  . مبارزات خود را بر محور مسلسل ه عكس  ب

د                   ان ندارن م و آن ار داري ا سالحش رادر اختي ه م خاطره  (". ماناچاريم براي پيروزي، مبارزات خود را بر محوري استوار آنيم آ

  )١۵گاندي،ص
ودن آنست                       اعي ب ز و اجتم د دو ويژگي صلح آمي . اساسًا آنچه مبارزه مسالمت آميز را از مبارزه قهرآميز مسلحانه جدا ميكن

ه اوًال نيروهاي سياسي                   يعني به بياني ديگر،    د آ انوني  " صلح آميز بودن مبارزه اين امكان را فراهم ميكن ر ق اعالم نشده و   " غي

اعي و طرح     ارزه اجتم ودن مب م خطر ب ت آ ه عل ردم ، درست ب ترده اي از م هاي گس ًا بخش د و ثاني رار نگيرن رد ق تحت پيگ

ًا در           . مطالبات، وارد صحنه شوند    در و مسلط اتفاق ه خشونت              نيروهاي مقت اي مخالف ب وارد از روي آوردن گروهه بسياري م

ر                                       د و تسلط خود را ب بش هاي اعتراضي را مي يابن ا و سرآوب جن ان سرآوب آنه ه، امك ن بهان ه اي د چون ب استقبال مي آنن

 . اهرمهاي قدرت تثبيت و تضمين ميكنند

ي          سالح مظلوم است ، يعني سالح       "  عدم خشونت "بعبارت ديگر ميتوان گفت مشي     ع شده و ل تم واق م و س آسي آه مورد ظل

د                       ه بده ه را باگلول رد  . حاضر نيست براي اثبات ظلم و ستمي آه تحمل نموده، به ظلم و ستم مشابه متوسل شود و يا پاسخ گلول ف

 . هم در ستمگران و هم درستم ديدگان: معتقد به مبارزه مسالمت آميز در پي بيدار نمودن وجدانهاي خفته است

 

 " شجاعت" مفهوم بازبيني
ه    "ژيلبر سوسبرن " ، داستان نويس فرانسوي، آسي است آه در جواني احترام ويژه اي براي شجاعت نظامي قائل بود ولي ب

ده ميشود    "وي در آتاب خود تحت عنوان . مرور دريافت آه انواع ديگري از شجاعت وجود دارند   دگي آردن نامي " آنچه آه زن

Ce qu'on appelle vivre ويسد مي ن : 

 :غير ازشجاعت افرادي آه به زورمندي شهره هستند شجاعت هاي ديگري وجود دارد"

ا               -اول   م و بخاطر نگارش آنه اد داري ه آن اعتق ه ب   شجاعت آاغذي، يعني شجاعت نوشتن، منظور نوشتن مطالبي است آ

 . بهايي تا حد حيات خود براي آن بايد پرداخت
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ي مرگ        شجاعت آتشين، يعني شجاعت پ-دوم   ج و سختي و حت ل رن راي تقب ه  . ذيرفتن يك ريسك و گام پيش گذاشتن ب نمون

د                        يش ميرون دا آردن خويش پ ا حد ف انها ت راي نجات جان ديگر انس انهايي ب . اين شجاعت را در صحنه اجتماع شاهديم آه انس
ه        اخيرًا در روزنامه اطالعات داستان مرد بازنشسته اي را خواندم آه براي نجات جان دو               [ ه روي خط راه آهن در حوالي جوادي  آودك آ

  .] ن دو آودك، يك پا و دو دست خود را زير چرخهاي قطار از دست دادآجلوي قطار پريده و پس از نجات  تهران بازي مي آردند به
دا                              -سوم    ه زن ه عدم خشونت ب اد ب ه بخاطر اعتق ذارد، شجاعت آسي است آ ن   آه نام آنرا شجاعت شجاعت ها نام مي گ

 ". ميرود

د    ه عدم                                   : "وي مي افزاي اد و عمل ب ه اعتق ريم در حاليك ي يكي بگي ا بزدل ال و ي ا انفع م عدم خشونت را ب رده اي ا عادت آ م

د                          ر عدم خشونت باي ي ب ز مبتن المت آمي ارزه مس ال يك مب راي اعم خشونت دقيقًا نقطه مقابل انفعال و بي تفاوتي است چرا آه ب

ن عكس العمل                      . اشتبيش از خشونت گرايان شهامت د      ه سمت خشونت دارد و اي دليل اول آن اينست آه انسان تمايل غريزي ب

ان . "احساسات حيواني را ارضاء مي آند دليل دوم اينكه اعمال خشونت ميتواند فريبنده هم باشد               ار        " قهرمان يلم هاي خشونت ب ف

وم     . چنين خصوصيتي را داشته باشد    واقعي آسي است آه     " قهرمان"باعث خوشايند جوانان مي شوند وبراي آنها         ي العم ولي عل

ين                        ه چن راه باشد چرا آ ان هم يار بيشتري از خشونت گراي ا ريسكهاي بس ي اگر ب اه ميشود، حت به عدم خشونت با اغماض نگ

د      ". افرادي مسلح نيستند   دي گوي ه                 : "در همين رابطه گان تند و از ترس ب د دو انسان در حال جنگ ودعوا هس ه مي بين آنكس آ

ي    . لرزه افتاده و يا فرار ميكند، انسان نافي خشونت نيست بلكه يك فرد ترسواست   راي نف يك فرد نافي خشونت زندگي خود را ب

  )١۵۶گاندي و عدم خشونت، ص". (خشونت فدا مي آند

 

 سه شيوه حكومت، يك شيوه مبارزه
بر اشكال مختلف حكومت تعيين مي گردد و يك علي العموم تكنيكها و تاآتيكهاي مبارزه مسالمت آميز و مشي خشونت دربرا

ين مي            . نسخه آماده براي همه آنها نيست      ا را تعي زينش تاآتيكه ه نحوه گ اين شرايط مشخص يك جامعه و شيوه حكومت است آ

 : بطور آلي اين سه نوع حكومت عبارتند از . نمايد

 )آزادمنش(حكومتهاي دموآراتيك  .١

 )خودآامه( حكومتهاي توتاليتر .٢

 )انحصار طلب( هاي آتوريترحكومت .٣

در نظامهاي دموآراتيك بدليل حاآم نبودن مطلق فضاي خفقان و پذيرفته شدن اپوزيسيون قانوني، مبارزات مسالمت آميز از 

ي،                : طريق زير انجام ميگيرد    ات محل درت در انتخاب از طريق پارلمان و تالش براي آسب تدريجي آرسي هاي مجلس، آسب ق

وايح   (ريق رسانه ها، ميتينگها و يا البي آردن    فشار به حكومت از ط     وانين  ). تماس با نمايندگان مجلس جهت تصويب برخي ل ق

ه      ارزين بستگي دارد آ ه آوشش و تالش مب ه بيشتر ب دارد بلك دگي خاصي ن ك دموآراتيك پيچي ز در ممال المت آمي ارزه مس مب

 .  عمومي حول يك موضوع استفاده آنندچگونه از قوانين، آانالهاي شناخته شده فشار و نحوه بسيج افكار

اليتر الزامات ديگري دارد       اي توت ز در رژيمه المت آمي ارزه مس اي      . مب وني عراق و اغلب رژيمه م آن ا رژي اه و ي م ش رژي

تند                وع هس ن ن د از اي ه        . آودتايي آه شيوه ديكتاتوري آالسيك رااعمال مي آن درت در يك حلق دليل تمرآز ق اتي ب ين نظام در چن

ود           بسته و    رار دادن رأس هرم بايستي خودداري نم اليتر        . هرمي، ضرورتًا از هدف ق ه توت اداري آالمي ب اه ضمن وف ي گ حت

راي   . در چنين نظاماتي عناصر هدايت آننده حكومت بيشتر مكانيكي است تا ارگانيك . ميتوان روزنه هاي فعاليت را گشود     ذا ب ل

ر        (يك الزم است با همان شيوه هاي مكانيكي         آاهش فشار ديكتاتوري و آسب تدريجي حقوق دموآرات        ده ت ا روشهاي پيچي ) ولي ب

ار زد      د                 . دست خفقان را آن رو مي ريزن تند و در يك نقطه از عقب نشيني بسرعت ف اليتر شكننده هس اي توت نظامات  . حكومته
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د آ             ايي شده بودن ين حكومته ه چن ديل ب ه خود تب دون حضور    آمونيستي شوروي و اروپاي شرقي پس از طي اوج اولي ي ب ه حت

 . اپوزيسيون نيرومند دروني فرو ريختند

رد                       وريتر جستجو آ وان در نظامات ات ز را بت المت آمي ارزه مس رين شكل مب رين و ظريف ت اتي،   . شايد مشكل ت ين نظام چن

ه                                تند بلك درت نيس ال ق راي اعم انيكي ب ه شيوه هاي مك ند، صرفًا متكي ب دام  بخصوص اگر خصلت ايدئولوژيك هم داشته باش ان

د اعم                    تبداد خود استدالالت خاصي دارن ال اس حكومتي با عناصر معتقد به ايدئولوژي نظام انباشته مي شود، آسانيكه براي اعم

اين شيوه نگرش، با تراشيدن دشمنان داخلي و خارجي ، در بخشي از بدنه اجتماع نيز رسوخ . از مذهبي، ملي، تاريخي و غيره

يعني مبارزين بايد ضمن .  اي تغيير بافت انديشه هم، بر مهارت و جسارت مبارزين افزوده ميشودمي آند آه در نتيجه آار پايه

ه                      تسلط بر منطق فكري رژيمهاي آتوريتر، از منطق قويتر ومتقاعد آننده تري برخوردار باشند تا ضمن تغيير زاويه نگرش بدن

ه سقف سانسور است         حرآت سي . اجتماعي حكومت، به آنار زدن سايه استبداد نايل آيند     بيده ب اتي چس ين نظام ذا  . اسي در چن ل

ردم و                وده م ابرخي از ت ي نتيجه ب ل ب ه تقاب ك، منجر ب ا در انتخاب تاآتي ظرافت اين آل از مبارزه از آنجا ناشي ميشود آه خط

 . بخشي از اجتماع مي شود و تضاد ودرگيري ناخواسته اي به اپوزيسيون مسالمت جو تحميل ميگردد

 

 يت و مشروعيت نماييمشروع
ااجراي                 تند ب در شرايط آنوني جهان آه مشروعيت حكومتها از صندوق آراء بدست مي آيد، حتي توتاليتر ها نيز مجبور هس

د .نمايشاتي مسخره براي خود مشروعيت آاذب آسب نمايند       در . ولي آسي نيست آه فرق بين آراء آزاد و آراء ساختگي را ندان

 . ر خود را گول ميزنند تا ديگران راواقع توتاليتر ها بيشت

ايي             ه الق ه اآتسابي است و ن دون آن                      .مشروعيت يك مقول ه مردمي يك حكومت است و ب  مشروعيت اساس اخالقي و پاي

درت                          . حكومت آردن جزء ديكتاتوري و توتاليتاريسم نيست        ه ق ا زور ب ه ب تند چرا آ تبد هس ه ماهيت  خود مس ا ب اگران بن آودت

د يده ان ي . رس ه   ول ويش، ب ت خ يم موقعي دتي حكومت و تحك س از م د پ عي ميكنن ًا س روعيت"بعض ذا " آسب مش د و ل بپردازن

ودن          . انتخاباتي ترتيب ميدهند آه نتيجه از قبل معلوم است و خود پيروزمند از آن خارج ميشوند                 ا سپس ادعاي برخوردار ب آنه

د"! مشروعيت"از  وع آسب مشروعيت را مي. را مي آنن ن ن ابه اي امي مش ون در حكومت نظ م اآن وان ه ين زروال"ت در " ام

ات                     . الجزاير مشاهده نمود   زاري انتخاب ا برگ وي با آودتا به قدرت رسيده، آراء مردم به جبهه نجات اسالمي را ناديده گرفته و ب

ان      (رياست جمهوري    ده ) "آنهم در زير سرنيزه نظامي انوني آشور و م                  "! برن يس جمهور ق ه رئ ود آ ا نم ردم    شد و ادع نتخب م

همه اين اقدامات باعث توقف روند خشونت نشد چرا آه رهبران مخالف در زندان و يا خانه نشين هستند و امكان شرآت                   . است

اري از جاي        . آزاد در انتخابات را ندارند     تغيير قانون اساسي اين آشور به همين دليل درماني موقت بوده آه پس از مدتي ، بيم

 . ديگري عود خواهد آرد

در جهان معاصر و از زمان مشارآت مستقيم مردم در نظامهاي حكومتي، مشروعيت از آانال آراء مستقيم مردم آسب مي                    

ات  . شود راي اثب ول ديگري ب روز فرم ه ام ا ب ي ت رد ول ي آ اي فراوان ري بحثه تم رأي گي د و مضرات سيس وان حول فوائ ميت

ين پس      . ه آراء مستقيم و مخفي مردم، آشف نشده است           مشروعيت سياست مداران و حكومتگران ، غير از مراجعه ب          راي هم ب

ار عمومي                    د، نظرسنجي افك اتوان مان ايش ن دات و قوله ه يك دولت منتخب از اجراي تعه ات و پس از اينك از انجام يك انتخاب

رد                 رار مي گي ومتگران ق راي اي         . توسط مؤسسات نظرسنجي مالك قضاوت مشروعيت حك ًا دموآراتيك ب ل   نظامات واقع ن قبي

ه           بت ب ومي نس ار عم د افك ا بدانن وند ت ي ش ه م ل هزين ام آن متقب ت انج ود، جه تند و خ ل هس رام قائ نجيها ارزش و احت نظرس

د                       م اعالم ننماين را ه ايج آن ي اگر نت ا دو خصلت      . عملكردها و دستاوردهاي آنها چه مي انديشد ، حت در نگرش فلسفي انسان ب

انها همچون                       آسيكه  . آگاهي و آزادي تعريف مي شود      ه انس د ب د، نمي توان به مبارزه مسالمت آميز معتقد بوده و به آن عمل نماي

ان داشته باشد                           ن دو خصيصه انساني ايم ه اي د ب د و ضرورتًا باي اه آن دئولوژيك،      . سياهي لشگر نگ ات اي ل جريان در نقطه مقاب
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رين ا  ل آمت ان، در عم في از انس ن نگرش فلس ه اي اد ب ان لفظي اعتق رغم بي انها را علي تند و انس ل نيس انها قائ راي انس رزشي ب

وم نيست                .براحتي براي ايدئولوژي فدا مي آنند        ي معل رد ول دئولوژي آ دئولوژي "همه را مي توان قرباني اي تاوردي    " اي چه دس

د                           . براي انسان دارد   ن فرضيه صحه مي گذارن ر اي ا ب اتي خود تنه راي    جريانات توتاليتر با بسيج مردم براي اهداف تبليغ ه ب آ

 . اين نقش انسان ايدئولوژي هاست. قائل نيستند و از آنها همچون ابزاراستفاده مي آنند) آگاهي واختيار(انسانها ارزش انساني 

م    " :  گاه اصطالحي غير علمي از زبان برخي سياسيون شنيده مي شود آه نيازمند توضيح است                ه رژي  "!مشروعيت دادن ب

به حكومت و  . مشروعيت دادني نيست بلكه آسب آردني است      ن اصطالح توضيح داد آه      ضروري است به مصرف آنندگان اي     

مشروعيت هر حكومتي برپايه ميزان محبوبيت و يا عدم     . حتي به اپوزيسيوني آه مشروعيت ندارد نمي توان مشروعيت بخشيد         

ي وقتي يك فرد و يا يك جريان نقش مردم را ول. محبوبيت آن بين مردم سنجيده ميشود و نه بر اساس تبليغ يا گفته اين يا آن فرد             

م            ه دائ دستگاه  "تا حد ابزار و هوراآش پايين بياورند و هيچ نقش تصميم گيرنده براي آنها قائل نباشند، نتيجه اش اين مي شود آ

به تأآيد !! "به رژيم مشروعيت بدهد"خود را از اينطرف و آنطرف بچرخاند تامثًال آشف آند چه آسي مي خواهد   "! توطئه ياب 

با فريب و تبليغات هم هيچكس داراي مشروعيت نمي   .  است گرفتني  نيست بلكه همچون آزادي،       دادنيبايد گفت آه مشروعيت     

ردد       " ) انقالب "همچون  " (مشروعيت . "شود   ا صادر و وارد گ روش و ي د و ف ه خري ه و    . آاالنيست آ ه، آزادان اب عاقالن بازت

د                     آگاهانه عملكرد يك فرد يا يك جر       را مشخص ميكن زان و درجه مشروعيت آن اع، مي ا اجتم اط ب ه آخر    . يان سياسي در ارتب نكت

 . اينكه مشروعيت يك سردوشي نيست ، بلكه همچون ساير پديده هاي سياسي واجتماعي در حال سوخت و ساز است

 

 اصل شهروندي و شهروند بودن         
ام و شهروندان                  يك خصوصيت عام ايدئولوژيها سفيد و سياه آردن جام         ين حك ًا خونين ب عه و ايجاد شكاف غير واقعي وطبع

ارزين نيست                               اي مب يش پ ا هيچ راهي پ در . است گويي آه حكومتگران اجسامي غير از انسانها هستند و جز حذف فيزيكي آنه

تعريف مي    " خلقضد  "و حكومتگران وقشر مرفه جامعه را با واژه         " خلق"چنين نگرشي شهروندان محروم يك جامعه با واژه         

دارد          "! صف بندي "آنند آه بين اين دو       راه                . هيچ رابطه اي جر قهر وجود ن ه هم دي هيچ منطق علمي ب يم بن ن تقس ع اي در واق

اع ممكن است در                            ا اقشاري از اجتم صف ضد    "ندارد و بنا به تشخيص هر گروه ايدئولوژيك، عناصر، اشخاص، اصناف وي

 مملو  )مذهبي ويا غير مذهبي   ( نوشته هاي گروههاي چپ     . يزيكي آنها براحتي صادر گردد    ارزيابي شوند و لذا حكم حذف ف      " خلق

ه                     . از جمالت نفرت فروشانه است     ر مشروعيت بخشيدن ب ن انديشه هاي مصنوعي ب همه شعارهاي سياسي گروههاي حامل اي

رور شخصيتي و سپس فيزيكي استوار است                واني        . خشونت و بخصوص ت ام ق ا خود را جاي تم انون    آنه ر از ق انده و فرات ن نش

رد نشسته و                   " دادگاه خلقي . "رسمي و قوانين عام جامعه حرآت ميكنند       ا آن ف ن ي تشكيل مي دهند و بطور يكطرفه به قضاوت اي

ياه             . حكم صادر ميكنند   دي هاي س يم بن ين تقس ه چن يده ام آ ن نتيجه رس ه اي ًا باطل است و     –در بررسي امروزم ب  سفيدي اساس

ي، نفرت            "! صف ضد خلق  "و  "! صف خلق "چيزي بنام    ادًا مصنوعي، ذهن وجود خارجي و حتي تعريف مشخصي نداشته و بني

د    ه ان ه و آودآان ونت گرايان انه، خش ه     . فروش د آ ي آين دنيا م انهايي ب ايي آشورهاانس اي جغرافي هروند"دردرون مرزه آن " ش

ت       . سرزمين خوانده مي شوند    انهايي هس ادر                في المثل شهروندان ايران انس در و م ا از پ ده، ي دنيا آم ران ب ا در سرزمين اي ه ي ند آ

ه    . ايراني در هر نقطه از جهان زاده شده، و يا قانونًا به تابعيت ايران درآمده باشند        ه خود داوطلبان مليت اين شهروندان تازمانيك

ران محسوب ميشوند                   ين         اصل ش   . و رسمًا به نفي آن نپرداخته اند بقوت خود باقي است و تبعه اي ي ب اد مل ًا اعتم هروندي و طبع

شهروندان، حكم مي آند آه همه را وطنپرست دانست مگر اينكه طبق قوانين و آنهم پس از طي مراحل قانوني، خالف آن ثابت                

ا داشتن حق                            ا حضور هيئت منصفه و ب شود و مثًال آسي متهم به جاسوسي به نفع بيگانه شود آه اين جرم درمراجع قضايي ب

 . د، ثابت شده باشددفاع از خو
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خارج از اين چارچوب هيچ شهروندي مجاز به صدور خودسرانه عليه ديگر شهروندان نيست و نمي توان آسي را متهم به                 

ود  ده و مرامي نم ذيرش عقي ه پ زم ب ا مل ارزه سي. جرمي و ي ك مب ر در ي ن ام ا  اي دم موافقت ب دليل ع م صادق است وب اسي ه

د        ام خاصي وارد آن ومتگران اته ه حك ت ي از نيس ي مج ت، آس ك دول تهاي ي ز     . سياس ه چي ز هم المت آمي ارزه مس ك مب در ي

ام مي شود                         ان آشورها انج وانين جاري هم ان در چارچوب ق وانين        . درچارچوب عرف اجتماعي و تا حد امك ه ق ذا اشراف ب ل

وانيني است       .  مشي اي بسيار ضروري است       براي مبارزين چنين   ه عدم اجراي ق ه ب مشكل حكومتها درنداشتن قانون نيست بلك

 . آه خود آن را تدوين و امضا آرده و به آن ملزم گشته اند

ارگزاران آن درون سلسله هرم                                 وده و سران و آ درت استعمارگر نب ه يك ق ه وابسته ب ومتي است آ يك حكومت مستقل حك

درت در درون وند       ق وب ميش هروندان محس ي از ش ده و جزي ابي ش ه ارزي ك جامع ه      .  ي ت آ ر اينس رض ب التي ف ان ح درچن

امي  . آارگزاران ان حكومت حافظ منافع مردم و ميهن خود بوده و در مقابل بيگانه از منافع ملي خود دفاع ميكنند         مضافًا بين تم

اه      شهروندان يك آشور اعم از حكومتگران و يا شهروند عادي صرفنظ             ذهبي و صرفنظر از جايگ دگاههاي سياسي و م ر از دي

رار        ) روستا و يا شهر   (طبقاتي و يا توانمندي اقتصادي، و صرفنظر از محل سكونت            روابط متقابل بر اساس مشترآات ملي برق

تند،  ناميده ميشود داراي" منافع ملي"مردم يك سرزمين عليرغم مشكالت دروني وبين خود، نهايتًا در آنچه     . مي شود   وحدت هس

ا                         وحدتي آه در درون خود حامل تضادهايي هست ولي حل اين تضادها مطلقًا با شيوه مسالمت آميز، گفتگو، رقابت سياسي و ي

ز وجود دارد و اپوزيسيوني        . حداآثر افشاگري و اعتراضات اجتماعي متبلور ميشود  ين اپوزيسيون و حكومت ني انون ب همين ق

رده و       آه بدليل اختالف منافع و يا  ق فرض آ ا حاآميت مطل  تضاد قدرت با هيئت حاآمه درگير است نمي تواند تضاد خود را ب

د                     ه حافظ     . به قهر روي آورده و ديدگاههاي مطلق گرايانه خشك و قشري خود را به جامعه و به مردم تحميل نماي ايي آ حاآميته

د انت            تند نمي توانن ين         منافع بيگانه و يا حافظ گروه خاصي از جامعه هس ند چون چن ول شهروندان را داشته باش ظار رابطه معق

 . رابطه اي تنها در موقعي آه يك حكومت حافظ منافع همه يك ملت باشد محقق ميگرد

 

 مبارزه مسالمت آميز در روابط بين المللي  
د ريگان، ر                      ه رونال يس جمهور   گورباچف، رهبر سابق شوروي ، چند ماهي بعد از رسيدن به قدرت، وقتي مي خواست ب ئ

ه                                رد آ ل آ يس را نق ر انگل ن سخن پالمرستون ، نخست وزي د، اي پيشين امريكا، توضيح دهد آه از جهان ديگري سخن مي گوي

 ".ما فقط منافع ابدي داريم و وظيفه ما تأمين آن است. ما نه متحدان ابدي داريم و نه دشمنان ابدي        ":  سال قبل گفته بود    ١۴٠

ين    . گفته مي شود " ديپلماسي" مناسبات بين المللي است آه اصطالحًا به آن  مبارزه مسالمت آميز جزئي از     اي ب جداي از  جنگه

د                آشورها، آه با سر و صداي فراوان خبري همراه است، شالوده مناسبات بين المللي در رقابت شديد و به عبارتي، در يك رون

ه اگر   "بقول گاندي،  . مبارزه مسالمت آميز جاري است     ين          نمي بينيد آ ل از ب دتها قب ا م ود، دني ان مخرب ب مجموعه فعاليت جه

اد سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي             )١۴٩گاندي و عدم خشونت،ص    (" رفته بود؟  ان در ابع ي همزم ين الملل ارزه ب ن مب ًا اي  طبع

 . است

راي اشتراك منافع  در چنين صحنه اي بين آشورهاي مختلف نقاط وحدت و تضاد وجود دارد وگاه تعدادي از آشورها آه دا                  

د                    ايي را شكل ميدهن ا و پيمانه وك ه د هر چه بيشتر از               . و اشتراك نظر هستند بهم نزديك شده و بل ان سعي دارن آشورهاي جه

د و         ا ميرس ه امض ك ب ين ممال وازيني ب ا و م ده ه ا، معاه ه ه وانين، عهدنام ور ق دين منظ د وب ز نماين ونريزي پرهي گ و خ جن

ا           .  بين ملل ايجاد ميشوند    سازمانهايي براي اشتراك نظر    د ب ه و سعي دارن ديگر را پذيرفت مهم اينست آه همه آشورها واقعيت يك

د                  رار نماين اط برق ين خود ارتب ي، ب ين الملل ي آشورها     . مبنا قرار دادن قوانين و يا عرفهاي شناخته شده ب ين الملل در مناسبات ب

طبيعي است ورود . گران امتياز گرفته و منافع آشور خود را تأمين آنندسعي مي آنند با انواع و اقسام حيله ها و تاآتيكها از دي

 . به اين صحنه شديدًا پيچيده، بدون علم ديپلماسي و آشنايي با روابط بين المللي ميسر نيست
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روز قريب  ا ام ه ت اني، آ ين جه وچكتر دردرون چن اس آ ك مقي ه شكلي ديگر و در ١٩٠در ي وانين ب ين ق  آشور دارد، هم

اگر ضروري است از بروز جنگ بين آشورها جلوگيري نمود همين قانون، در  . ي ديگر دردرون آشورها نيز حاآم است      ابعاد

يار              . ابعادي بسيار بيشتر، در درون آشورها نيز حاآم است         م بس ضرورت جلوگيري از جنگ داخلي در آستانه قرن بيست و يك

اد شده و                    بسيار بيشتر از قبل است چرا آه به لحاظ اقتصادي تمر             ري از صنايع و مراآز شهري در آشورها ايج آز فشرده ت

ه اقتصاد آشورها               . مضافًا سالحها هم بسيار مخرب تر شده اند        اگر يكصد سال قبل يك جنگ داخلي يكساله خسارات محدودي ب

د روزه                وني، يك جنگ چن ه   ببار مي آورد، باتراآم جمعيت و تمرآز اقتصادي از يكطرف و سالحهاي مخرب آن خساراتي ب

ار آورد                  د بب يش مي توان رن پ ران و عراق و صدمات           . مراتب بيشتر از جنگ يكساله در يك ق اله اي خ جنگ هشت س ه تل تجرب

ر                              راي تغيي ار ب اي خشونت ب ًا راه حله رده و متعاقب بيكران آن بر اقتصاد ايران، مردم ميهنمان را شديدًا نسبت به جنگ بيزار آ

ان        . ردمي برخوردار نيست  نظام حكومتي از هيچ حمايت م      ه در يك انقالب خونين، خونريزي پاي بر همگان آشكار شده است آ

 .  نمي گيرد چرا آه خونريزترينها به قدرت ميرسند

 
 برخي تفاوتها 

وم                              ا مفه ي ب تند ول ا ارزش هس يار مثبت و ب ه في النفسه بس ز    "ذيًال اقداماتي را برخواهم شمرد آ المت آمي ارزه مس ه  "مب ، ب

 :  اخص و علمي آلمه، متفاوتندمعناي

ه از پسوند          " مبارزه مسالمت آميز  "گاه هر مخالفت لفظي و ساآن را         - المت  "تلقي ميكنند، ولي همانگونه آ مس

ارزه "مشخص ميشود، اين تالش براي تغييرات تدريجي اجتماعي و تحول سياسي آرام، اساسًا يك              " آميز " مب

 . ير پويا آيفًا متفاوت استپويا و فعال است و با انفعال و انتظار غ

ا   " مبارزه مسالمت آميز  "گاه   - ا خشونت     "ب ال خشونت              " مخالفت ب ا اعم انيكه ب ه ميشود وفرضًا آس يكي گرفت

تند                 ز هس المت آمي ي    . براي تصاحب قدرت سياسي مخالف هستند، فكر مي آنند مشغول مبارزه مس صرف نف

 . يستيك شيوه مبارزاتي دليل شرآت در مبارزه مسالمت آميز ن

وعي    . گاه گفته ميشود آه در چارچوب قوانين موجود يك حكومت نمي توان فعاليت آرد        - ن سخن ن در بطن اي

ر آن                        . التزام به قوانين موجود نهفته است      دارد، مي بايست جهت تغيي ول ن وانيني را قب ا ق انون ي اگر آسي ق

 . نيست" نمبارزه آرد"مبارزه آند و انتظار تغييير خودبخودي قوانين به معناي 

ام شود را                 - ز     "گاه هر شورش وخيزشي آه بدون سالح آتشين انج المت آمي ارزه مس د، در     " مب محسوب ميكنن

ز    "حاليكه   المت آمي ًا   " مبارزه مس دايت شده         دقيق د و ه ه، هدفمن ا شورش خودبخودي و      سازمان يافت است و ب

 .  آور فاصله طوالني دارد

المت  "خنراني توسط برخي چهره هاي سياسي تداعي گاه صدور يك اطالعيه و انجام يك يا چند س    - مبارزه مس

ر يك               " آميز ًا ب ز دقيق ه          استراتژي روشن   ميشود در حاليكه يك مبارزه مسالمت آمي وده و مشروط ب  استوار ب

 .  برداشتن گامهاي عملي براي دستيابي به آن استراتژي است

يان حكومتگران هستند آه اصطالحًا به آن       گاه عده اي منتظر تغييرات خودجوش دردرون حكومت و يا در م            -

تند   " استحاله " ز هس المت آمي ارزه مس د مشغول مب د و فكر ميكنن رات درون  . ميگوين را ي تغيي رادي ب اگر اف

حكومت تالش و آوشش نمايند مبارزه اي مسالمت آميز انجام داده اند ولي نشستن به انتظار تحول خودجوش 

 . ستني" مبارزه"درون حكومت به معناي 

ه              " موازنه منفي "گاه اصطالحاتي چون     - ه منفي  "با مبارزه مسالمت آميز يكي فرض ميشود در حاليك " موازن

 . حامل دخالت فعال و سازنده نيست
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ا     - ز ب المت آمي ارزه مس اه مب ي "گ ت منف ي "و " مقاوم اع منف ود " دف ف ميش ان تعري ن دو  . يكس ه اي در حاليك

ار ر       ونت ب ل خش ه مث ه ب وعي مقابل طالح ن ره دارد اص ود ذخي ب   . ا در درون خ ن واژه از جان وًال اي معم

ه                 دا ب ه خشونت خود را ابت وده و ورود ب اپوزيسيوني مطرح ميشود آه مدعي است خود خواهان خشونت نب

 . ساآن به خشونت حكومت مصادره ميكند

هار نخواهد بود و هر      واقعيت اينست آه ورود  خشونت به صحنه سياست، بخصوص در برابر يك حكومت مستقل ، قابل م                 

ه عكس العمل شده      ) با استفاده از ابزارهاي تبليغي(لحظه يكطرف    ميتواند مدعي شود آه رقيب خشونتي بخرج داده آه منجر ب

ي در و پيكر                   . است ذرگاه ب ه يك گ ديل آن ب ه و تب اد شدن روزن ه گش ه سمت خشونت سياسي منتهي ب باز گذاشتن روزنه اي ب

دقيقًا همان روزنه است و لذا پرهيز از تبديل آشتن آن به يك گذرگاه، از استفاده از اين واژه بجاي        " متمقاو"واژه    . خواهد شد 

 . مبارزه مسالمت آميز بايستي پرهيز نمود

انون   "براي ورود به يك مبارزه مسالمت آميز نمي توان شرط و پيش شرط گذاشت مثًال درخواست آرد آه               ر ق به شرط تغيي

وقتي جريان اپوزيسيون حاضر نباشد     ".  شرط به رأي گذاشتن نوع حكومت حاضريم در انتخابات شرآت آنيم           به"و يا   " اساسي

اتي      . چارچوب موجود يك حكومت را بپذيرد دليلي براي حكومتگران در تقسيم قدرت نيست   وانين انتخاب انيكه ق ه آس مضافًا اينك

وانين     را مغايرآزاديهاي اجتماعي ميدانند يا بايد جهت تغيير آن   ان ق ه هم ا از روزن  قوانين مبارزه اي جدي را سازمان دهند، و ي

 . به تغيير آن آمر همت ببندند

ه         "به قول مونتسكيو،     .هر آس درهر آشوري به قدرت برسد قوانيني وضع ميكند          انوني است عادالن وان هر چه را ق نمي ت

 گذرا هستند و دليلي ندارد آه قانوني آه امروز وضع شده است        قوانين،پديده هاي ". خواند، بلكه قانون بايد با عدالت منطبق شود       

د            . فردا نتوان تغيير داد    ر ميكن ان تغيي ه مرور زم را                  . حتي تفسير قوانين ب ال آن ايي اعم ه توان د آ دوين آن انوني ت د ق آسي ميتوان

تن    . داشته باشد  ي هس ا و منطق يار زيب وًال بس ه معم د آ وانيني وضع ميكنن اليتر ق اي توت ه   حكومته ا ب ه آنه ي اشكال اينست آ د ول

د                    د، عمل نمي نماين رده ان رده و وضع آ ل         . قوانيني آه خود امضا آ د در مقاب ا را باي ز حكومت ه المت آمي ارزه مس در يك مب

ًا    . امضاهاي خود ودر واقع در مقابل مسئوليتشان قرار داد      د دقيق بااين استدالل آسانيكه بطور انفرادي در انتخابات شرآت ميكنن

ه          . ق قانونمندي مبارزه مسالمت آميز حرآت مينمايند      طب ل و رغبت حكومت ب ار و از روي مي ن دادن خودمخت اي صريح ت معن

رم شمرده شود          "،  !"انتخابات آزاد شود  "،  "! آزادي داده شود  "مطالبات اپوزيسيون آه خواستهايي چون       !" حق دگر انديشان محت

ن           . اوطلبانه خود را سرنگون آند    وغيره را مطرح ميكند، اينست آه حكومت بطور د         چنين چيزي نخواهد شد و گذشته از آن، اي

ل بستگي دارد    ان و تخي ه و آرزو و آرم ه عوالم عاطف ه بيشتر ب اني  . طرز  برخورد سياسي نيست بلك دني زم وق م آسب حق

 .  ارزشمند است آه در روندي از تالش حاصل شده باشد و در چنان شرايطي ارزش حفظ خواهد داشت

اين شيوه چون با واقعيت مطابقت نمي         . نبايد منفي باف و منفي نگر بود وهميشه از عملكرد هاي منفي حكومتها سخن گفت              

رد   ي گي رار نم ردم ق ه م ورد توج د م ك     . آن د، ي ي بينن ي را م رد منف م عملك ت و ه رد مثب م عملك ردم ه ون م ع چ الم واق در ع

ولذا هم اعمال مثبت حكومتها  را مورد تشويق قرار دهد و هم به آمبودها و         اپوزيسيون بايد منصفانه عمل نموده و سخن بگويد         

ا                 زرگ شده از مشكالت و آاستي ه ا ب نواقص آن بپردازد، بدون اينكه بخواهد با جار و جنجال تبليغاتي فضاي غير واقعي و ي

 . بتراشد

 

 و تناقضات آن   " براندازي"شعار 

يون توضيح داده ش   دي اپوزيس ته بن ود دارد  در دس يون وج وع اپوزيس ه ن ه س داز  : د آ ب و بران ب، اصالح طل درت طل . ق

ومتي اختالف دارد                 ه        . اپوزيسيون قدرت طلب دردرون هيئت حاآمه تنها بر سر قدرت و پرسنل حك اپوزيسيون اصالح طلب ب

ام  محتواي اصالحات و منافع عملي اصالحات براي مردم مي انديشد، خواه اين اصالحات توسط حكومتگران            بر سر قدرت انج
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ي آامل نظام، اعم از پرسنل حكومت و شكل حكومت                  داز خواهان نف ه ديگر و اپوزيسيون بران شود خواه توسط هيئت حاآم

دگي                     . است ود شرايط زن اي اصالح و بهب ه معن ًا ب تجربه انقالبات معاصر جهان نشان داده است آه براندازي يك حكومت لزوم

 . شهروندان نيست

ون مسالمت جو با توسل به شعارهاي افراطي خواهان براندازي يك حكومت ميشود آه چون ايزار اجراي شعار              گاه اپوزيسي 

ه اغلب                   . خود را ندارد دچار تناقض در شعار و عمل ميشود          د آ شعار براندازي شكل سازماني و ابزار خاص خود را مي طلب

واي خواست خود را              وقتي اپوزيسيوني چنين شعاري را بدون در اخ        . خشونت بار است   تيار داشتن ابزار آن سر ميدهد، يا محت

ان                           ز عي المت آمي ارزه مس درك نمي آند ويا به راديكاليسم لفظي متوسل شده است آه در هر دو حالت عدم جديت خود را در مب

د             " براندازي"و  " سرنگوني"طرح شعار   . مي سازد  را ت روي     اين تهديد را دارد آه جريان مسالمت جو و همزيستي گ اعي يك ني

  .  مخالف خوان را نموده و تداعي عدم بلوغ سياسي آن نيرو را آند

ع، جابجايي                          ا تحول  جوام وده و ب دي نب ومتي اب ه بهرحال هيچ حك بحث تغيير نهايي يك نظام سياسي مد نظر نيست چراآ

رد  ه صورت مي گي از جامع ز همچون سوخت و س ا ني ايي . حكومته دي، جابج ك رون ا در ي ه بس ايي چ وع  جابج ك ن ه ي ا ب ه

المت جو              . يكي نيست " براندازي"اين تحول با طرح شعار    . محتوايي نيز منجر شود    ايي يك اپوزيسيون مس حتي اگر خواست نه

را بعنوان شعار مبارزاتي خود قرار دهد چرا آه " سرنگوني"تغيير تمام و آمال شكل و محتواي يك حكومت باشدباز نمي تواند 

زار تحقق    . ل نهايي، سالها و چه بسا دهها سال طول بشكد   شايد روند آن تحو    ويژه ، اب طرح شعاري آه در چشم انداز نيست و ب

ه  " براندازي"بنابراين شعار . سريع آن دردسترس نمي باشد به معناي ايجاد انتظار غير واقعي در مخاطبين است             در شرايطي آ

م                     مبارزه و گذار مسالمت آميز بعنوان مشي پذيرفته شده ا          ر ضد مشي ه د ب ه ميتوان ا سازگار نيست، بلك ست ،نه تنها با واقعيته

 . عمل آند

دازي "به لحاظ تئوريك اين نكته بايد تأآيد شود آه طرح شعار       ه،        " بران المت جويان ازه، و استراتژي مس ه هدف يك مب بمثاب

ر خسروي ،      به قول آقاي بابك      . بمثابه شيوه دستيابي به آنرا نمي توان در يك ظرف جمع نمود            ن مطلب        "امي يم آن، اي راي تفه ب

چرا فردي باورمند به مشي پيكار سياسي مسالمت اميز، آه الزمه آن تغيير و تحول سياسي آرام و گام : نيز بايد ريشه يابي شود   

اريخ                ژه سمانتيك و ت ار وي اهيم و اصطالحات سياسي ب ي به گام است، باز به قيد شعار سرنگوني اصرار مي ورزد؟ مگر مف

 ندارند؟ 

طنين خاص خود ... و " يا مسالمت: قهر"، "آرامش"يا " تنش"، "صلح"و " جنگ"، "رفرم"يا "انقالب" ميدانيم آلماتي نظير 

بويژه در ذهن ما . نيز در رديف آنهاست" سرنگوني"شعار . را در ذهن انسان دارند و مفاهيم و احساس معيني را تداعي ميكنند 

ذير قهر و سرنگوني و                      آه عمري را در مكتب لنين      ي گذرانده، با فرهنگ او پرورش يافته ايم و از رابطه تنگاتنگ و جدايي ناپ

 .بحثهاي پايان ناپذير دراطراف آن خاطره ها داريم

درت، شكستن                             ه ق دن از اريك ار ، جز برافكن ر سر آ اآم و دولت ب م ح سرنگوني مفهومي جز برانداختن، ودرباره يك رژي

. و تحقق آن نيز جزبا اعمال زور، قهر و خشونت ممكن نمي باشد         .  و برپاآردن نظام جديد معنايي ندارد      دستگاه دولتي موجود  

ز نميگنجد               المت آمي ار سياسي مس ه     . چنين درخواستي درمنطق استراتژي پيك در تفكر مشي سياسي      " سرنگوني "مرادف مقول

ات آزاد مي باشد      است آه فرجام يك ا       ]اصل آلترنانس [" تناوب حكومت "مسالمت آميز،    المت     ... نتخاب رسالت مشي سياسي مس

اي سياسي آشور بوجود               ي را در روبن آميز درست در ايجاد چنان تحولي در جامعه سياسي آشور است آه بتواند چنين تغييرات

ظ شعار         . آورد ز ،جز استمرار عناصري                    " سرنگوني "بنظر من اصرار بر حف المت آمي دام يك استراتژي سياسي مس از در ان

ا گذشته            ايدئولوژي و فرهنگ درذهن برخي از ما، عليرغم تكامل فكري ما بسوي فرهنگ سوسيال سالهاي اخير بطور نسبي ب

ه است رده و سرزندگي بيشتري يافت اوت آ ومي تف ار وحشت عم ن وضع پابرجاست، تحوالت . و آن روزگ ا اي ديهي است ت ب

 ) ٢٣،ص۴۵، شماره"راه آزادي" ،نشريه "تي بر استراتژي چپ دموآراتتأمال( ". سياسي ايران، استراتژي ديگري را مي طلبد
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ًا برخورد                               ده اي مثبت و طبع دن پدي ي دي ن يعن ه است و اي الزمه اپوزيسيون بودن برخورد جدي به رخدادهاي درون جامع

ي طرح شعار       . مثبت بدانها و نقد پديده اي منفي و ارائه راه حلهاي درست متقابل             هاي سياسي را وسوسه       نيرو" سرنگوني "ول

ه نمي          )ا آم اهميتيجدي يا غير جدي، مهم (ميكند تا از هر مسئله اي آه پيدا ميشود       ا آ د و آنج ه ضرورت سرنگوني نقب بزنن ب

 . شود، مسئله را مسكوت بگذارند و يا شعار را جايگزين تحليل سياسي آنند

 ممكن نيست زيرا اين گذار تنها در صورتي ممكن است        سرنگوني تام و تمام در صورت پذيرش گذار مسالمت آميز اصوالً          

ره هاي                     تقيم، توسط چه ر مس ا غي تقيم ي ه، مس ه يامراحل اولي راي دوره اي درمرحل ل ب اآم الاق آه بخش يابخشهايي از قدرت ح

ا     در آشورهاي بلوك شرق س    . شناخته شده يا نشده در آن شرآت داشته باشند و اين جان آالم گذار مسالمت آميز است                 ا ب ابق تنه

د             راهم آم ه حكومت هاي مردمساالر ف ز ب المت آمي .  همكاري وشرآت فعال بخشهايي از احزاب آمونيست حاآم امكان گذار مس

ه                    يس جمهور دست ب اتغيير رئ ه خود شد و ب دگاههاي حكومت گرايان د نظر دردي اآم وارد تجدي درآفريقاي جنوبي هم حزب ح

 . تغيير رابطه بااآثريت سياهپوست زد

ارزه اصلي         . هر جريان مسالمت جو معموًال با يك جريان تندرو و افراط گرا در اپوزيسيون در رقابت است                 ار مب ذا در آن ل

ردم                                         ه م ودن شيوه هاي رقيب را ب ر علمي ب ي و غي ر عمل وده و غي ارزه اي سازنده و سياسي نم ز مب ا آن ني ضروري است ب

رد  ردن آن بپ زوي آ ه من الش ب ااين ت وزش داد و ب المت جو را از حمالت لفظي و  . ازدآم ات مس ًا جريان درو غالب ات تن جريان

رفتن مشي                          . تبليغاتي خود بي نصيب نمي گذارند      ا گ ا پ ار و ب طبيعي است آه ضمن برخورد باانديشه، آالم و عمل خشونت ب

اه . مسالمت جو، بحث شيوه اصولي مبارزه خواه و ناخواه به افكار عمومي آشيده خواهد شد       داز     البته گ ان بران  حضور يك جري

ا                     ذاآره و سازش اصولي ب ه م ب، ب ي رقي راط گراي ارت اف ميتواند نقطه قوتي براي يك جريان اصالحگر محسوب شود آه با آ

ا شيوه               . حكومت دست يازد   ن خواسته ه دريجي يك حكومت باشد ، اي ر ت ارزه، تغيي ايي يك مب روشن است آه اگر خواست نه

ز يك                     . ردم قابل حصول است    متمدنانه و طبعًا باشرآت م     اي مسير موفقيت آمي دم گذاشتن موجوديت يك حكومت انته ه رفران ب

 . يعني جراحي سياسي جامعه نيز نه با قهر، بلكه با نظر و رأي مردم ميسر ميگردد. گذار مسالمت آميز است

 

 تفاوت استحاله با مبارزه مسالمت آميز
ه هاي اصالحي است           در استحاله، مبنا و زمينه اصلي تحول، روي آ         ه برنام ن          . وردن حاآميت ب ه اي ين تحولي وابسته ب چن

د و                        ر آن زان تغيي ه چه مي ات، چه وقت وب ده حاآميت سياسي از واقعي اي تشكيل دهن ا و تصورات جريانه است آه برداشت ه

يش از هر چي          . يااينكه مصالح و الزامات مورد نظر آنها چه باشد          ان استحاله طلب ب ارت ديگر جري رد حاآميت    بعب ه عملك ز ب

درچنين صورتي، در وجه . چشم مي دوزد ودر انتظار آن مي نشيند آه حاآميت بطور خودجوش دست به انجام اصالحات بزند

ال مي شوند           د دنب ا آهنگي آن وًال ب د و معم . خوشبينانه، اگر اصالحاتي هم صورت پذيرد ، غالبًا محدود و سطحي باقي مي مانن

اما درمبارزه مسالمت آميز نيروي .  در مسير تأمين منافع يك باند و يا يك جناح از هيئت حاآمه استجهت گيري آن نيز اصوًال

د تحوالت خودبخودي فكري و سياسي            ه امي سياسي تنها چشم انتظار به تحول در ماهيت و عملكرد حكومتگران نمي دوزد و ب

اي              آنچه مبارزه مسالمت آميز را از استحاله طلبي و          . نمي نشيند  ار جناحه ر وتحول در انديشه ورفت چشم دوختن صرف به تغيي

اء  تند و منش ل هس ائين قائ راي تالش هاي از پ الين سياسي ب ه فع ه اي است آ د، نقش و اهميت پاي دا ميكن دار ج مختلف قدرتم

 . اجتماعي را مبناي شكل گيري وبروز مطالبات اجتماعي ميدانند

د    بر پايه اين باور است آه در مبارزه مس        رار ميگيرن اعي ق المت آميز، نيروهاي سياسي در پيوندي طبيعي باگروههاي اجتم

ان                و با جديت و پيگيري تمام به طرح و پيشبرد برنامه هايي مي پردازند آه تأمين آننده خواستها و نيازهاي مردم است و حاآم

د    ود وادار ميكنن وب خ تهاي مطل راي سياس ه اج د ا  . را ب لم رانباي ت مس ن واقعي ت    اي ا و عل وًال مبن ه اص ت آ ر دور داش ز نظ

اي ضعيف و تنگدست از سوي ديگر،                              ه از يكسو و گروهه ات مرف در و طبق آشمكشهاي سياسي و طبقاتي ميان گروههاي مقت
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اعي و      ات اجتم ايرين امكان يش از س ايي ب ا گروهه روه و ي ه گ ات است و اينك ه امكان ع ناعادالن ه توزي افع در زمين تالف من اخ

تند        (  اقتصادي را  د         ) آه به هر حال محدود و معين هس رل خود مي گيرن ار و آنت ه        .  در اختي يم آ ان آن الي است اگر گم خوش خي

ن مقصود     . صاحبان قدرت براحتي و داوطلبانه امكانات و اختيارات تحت تسلط خود را با ديگران تقسيم ميكنند        ه اي ل ب براي  ني

بنابراين ضمن اينكه استحاله     .  و طلب آردن حقوق از دست رفته خود هستند         گروههاي ناراضي ناگزير مجبور به انجام مبارزه      

ده اي مثبت و شايسته است و نيروهاي                             ه خودي خود پدي انونگرا ب درن و ق تم م ه يك سيس ر دموآراتيك و خشن ب يك نظام غي

د،      اپوزيسيون مي بايست از هر قدم مثبتي آه قدرتمندان بسوي قانونگرايي و مدنيت برميدارند جا               نبداري آرده و آنرا تقويت آنن

د و                                 اآم ببندن ه استحاله نظام ح د خود را ب ه امي امااز سوي ديگر اين بدور از خرد سياسي است آه طرفداران مردمساالري هم

 . خود فاقد سياستي فعال در زمينه تسريع تحوالت اجتماعي بسوي مردمساالري باشند

 
 

 ضرورت معرفي استراتژي عدم خشونت   

دوين      برگز ان ت ه و امك ي زمين ر برش ه در ه اي آن نيست آ ه معن ونت ب دم خش ي ع ز و مش المت آمي والت مس دن راه تح ي

غ و                . استراتژي و تاآتيك هاي مؤثر سياسي وجود دارد        ه تبلي ط ب اليان دراز فق گرايشهاي مردمساالر ممكن است مجبور باشند س

د           ترويج ديدگاه و فرهنگ، تحمل عقايد ديگر و ترويج فرهنگ          غ    .  مسالمت جويانه و عدم خشونت و آشتي ملي بسنده آنن ن تبلي اي

آار صرفًا فرهنگي به معناي تسليم شدن دربرابر خشونت و عقب نشيني      . و ترويج با آار صرفًا فرهنگي تفاوتهاي فاحش دارد        

ار     راه تحول فكري جامعه نه در آا      .  از آرمانهاي آزاديخواهانه ،عدالت طلبانه و روشنفكرانه است        ه در آ ر صرفًا فرهنگي و ن

ار     .  گشوده ميشود    فرهنگي -سياسي   سياسي بلكه بر عكس در آار مستمر و طاقت فرساي              –فرهنگي   ين آ اوت فراواني ب تف

رويج فرهنگ سياسي دريك تالش فكري         – سياسي با آار سياسي      –فرهنگي    فرهنگي هست و آن تقدم بخشيدن به آموزش و ت

وان از                                   خواه ناخواه سياست     . است ه امورات صرفًا فرهنگي نمي ت ردن ب اه ب ا پن رار از آن و ب ا ف رده است و ب ارا احاطه آ م

با آنسرت و تأتر و سينما ميتوان آرامش مقطعي يافت، ولي پاسخ اجتماعي به مشكالت و معضالت . فضاي سياسي تبري جست

وليتيزه شده و                  فرهنگي ميتواند اشكال مختلفي دا     –آموزش سياسي   . نمي توان بدست آورد    ديدًا پ ه ش ه اي آ شته باشد و در جامع

نش     نش وواآ و از آ ا ممل ريات و تريبونه ا و نش اري است و خيابانه يماي آن مباحث سياسي ج ا شب در صدا و س از صبح ت

ه آن                    ه سهم خود در سمت و سو دادن ب ه هماهنگ شده و ب سياسي است، تنها با يك حضور فعال سياسي ميتوان باتكامل جامع

 . شرآت آرد

د و                      ه چپ تولي أثير فرهنگ خشونت گرايان بسياري از واژه ها و اصطالحات سياسي آه در طي سه نسل گذشته ، تحت ت

رايش شوند                       اموزون آن پي د ن ه و زوائ رار گرفت االيش ق ورد پ ايي چون      . ترويج شده اند بايستي م الحه "واژه ه ، "سازش "،  "مس

تند                   ... و" پيروزي"،  "شكست"،  "رفرم"،  "اصالحات" المت جو و عدم خشونت هس ازبيني در قالب فرهنگ مس ن  . نيازمند ب اي

ا                        بازبيني بر روي نسل جوان جامعه به تأثيرات زاينده منجر شده و آنها را از تعابير خيالي، قشري و غير واقعي از اين واژه ه

ه        تأثير منفي تعاريف اين قبيل واژه ها را آماآان در نسل بازم         . رها خواهد آرد     ا حدي آ اهديم، ت دئولوژيهاي چپ ش ده از اي ان

اه                                     دليل فشار تبليغي ، گ ه عناصر اصالحگرا بعضًا ب ا جائيك وده ت داعي پرخاش نم وعي ت ه ن رم ب ا رف درخواست اصالحات ي

  .رفرميست نصيبشان نشود" مارك"مجبور به برائت از اين قبيل خواستها شده و و به شعارهاي تند و تيز متوسل شده اند تا 

ه                ي معروف است آ ه ضرب المثل د ماشين دودي است            "از زمان قاجاري ران مانن ه آن         . وضعيت اي تاده است آسي ب تاايس

ز       ". همين آه راه افتاد الي چرخ آن چوب مي گذارند و به آن سنگ مي پرانند           . آاري ندارد    المت آمي ان مس ا بحال چون جري ت

ي                        بصورت استراتژي روشن مبارزه اجتماعي حضور فعال       ي وقت ه است ول رار گرفت د و توجه ق ورد نق ر م  نداشته است ، آمت

ار روشنگرانه طوالني           . چرخ آن در جامعه به راه افتاد توجهات را بخود جلب خواهد نمود             ه آ متانت سياسي حكم مي آند آه ب
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ب،                  دگاهي ،انتشار آت ه تأسيس نشريات دي ميسر  ...  سخنراني و  در ميان مردم همت گمارد و اين مهم، از طرق مختلف منجمل

ان ضروري                        . خواهد شد  ان در هر نقطه جه بجاي فرهنگ خشونت بار گذشته فرهنگ نويني در جامعه ايران و در ميان ايراني

 . فرهنگ تحمل گرايي ،فرهنگ تحريم خشونت ، فرهنگ همزيستي مسالمت آميز و فرهنگ آشتي ملي: است
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 چيزي جز يك قيام سازمان يافته بدون خشونت
 .نمي تواند در برابر خشونت سازمان يافته پيروز گردد
            گاندي

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 شيوه ها و ابزار
 مبارزه مسالمت آميز

 
 
 

 آفرينش هدف
رخالف انديشه يك       همچون هر اقدام اجتماعي ديگري فعاليت مسالمت آميز بمنظور دستيابي به هدف آغاز مي شود ول                     ي ب

د       : "بعدي منسوخ شده ايدئولوژيها آه مي گويد       ه ميكن يله را توجي يله اي                 " هدف وس تفاده از هر وس ارزه  ،اس ن شكل از مب در اي

ه هدف مشروع و مجاز نيست                دي،     . براي رسيدن ب ول گان ه در ريشه است              "بق اقه اي آ يله است ،همچون س ". هدف در وس

)Lutter autrement" راي     )۴٣، ص" آردن به نوعي ديگرمبارزه يله اي ب ز وس در فصل اول توضيح داده شد آه مبارزه مسالمت آمي

 . را جابجا مصرف نمود" حقيقت"و " هدف"رسيدن به حقيقت است و لذا ميتوان در اين قسمت واژه 

اع،    و نقش فراگير آن، حفظ و رعايتوسيله آنچه آه در يك مبارزه مسالمت آميز مهم است آارايي          ارزشهاي اخالقي اجتم

ايررقبا      –حتي اگر حريف و رقيب      . و پرهيز صددرصد از خشونت است      ه خشونت    – اعم از حكام و س چه آالمي و   ( دست ب

ه خالف        . زدند، يك مبارزه مسالمت جو مجاز به مقابله به مثل نيست          ) چه فيزيكي  زاري آ ه وسايل و اب وان گفت آ در واقع ميت

اقض   . المت آميز هستند را نه مي توان  بكار گرفت ، و نه آارآمد هستند ارزشهاي اخالقي عمل مس    ع تن اين شيوه نگرش در واق

ادي را                            : و تضاد آشكاري رادر دل خود مي پروراند        ن سؤال مباحث زي ه؟ اي ا ن ه حال منتفي است ي ال خشونت در هم ا اعم آي

 :يش فكري شده استبراي حاميان مشي مسالمت آميز ايجاد آرده است آه منجر به دو گرا
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ه سمت                  - ه اي ب يگ گرايش ميگويد آه اعمال خشونت درهر صورت منتفي است و باز آردن روزن

 خشونت، حتي بعنوان مقابله به مثل و يا دفاع از خود، منجر به خشونتهاي ديگر خواهد شد،

ثًال تن                    - ل شد وم وان قائ م مي ت تثناء ه ه   ولي گرايش ديگر معتقد است آه در شرايط خاصي، اس ا ب ه

خشونتي آه منجر به مرگ انسانها مي شود نبايد دست يازيد، و يا فقط اگر مورد حمله خشونت بار               

وع          . قرار گرفتيم از خود دفاع آرده و مقابله به مثل آنيم           معتقدان به اين نگرش مي گويند اگر هر ن

م ميشو                            ه مرگ ه اه منجر ب ه گ دالتي ، آ ي ع ه ب اييم خودبخود ب ن داده و  خشونتي را منتفي نم د، ت

مجبور خواهيم شد تنها به باروري دراز مدت مبارزه مسالمت آميز تكيه نموده و از نتايج سريع يك    

ي اگر منجر      (قائل شدن استثناء بدين معناست آه گاه اعمال خشونت را بپذيريم            . اقدام چشم پوشيم   حت

   .  ولي به هدف برسيم)به مرگ انسانها شد

ذيرفتن                         . اده نيست  پاسخ به اين دو استدالل س       ه پ م آ رايش دوم پاسخ ده ه گ وانم ب رايش اول ميت د گ تثناء "من ضمن تأيي " اس

واقعي نيست چرا آه اين تهديد وجود دارد آه جنبه ها ي مختلف مبارزه مسالمت آميز منجمله هوشياري، ابتكار عمل، شجاعت           

وان      .  سپرده شود  و اقداماتي آه مي تواند بكارگيري خشونت را منتفي آند، به فراموشي            شرايط  "مضافًا بسيار مشكل است آه بت

د ظريف و باريك بسوي      . را تعريف آرد و حدي بر آن متصور نمود        " استثنايي خطر در اينست آه گشايش روزانه اي، هر چن

د  از نماي والي ب ونتهاي مت ه خش راي توجي ود راه را ب ونت خودبخ ك   . خش ا ي ي و ي ك ضرورت مقطع ونت ي ي خش ن نف بنظر م

ه شرايط خاص و ياحد                       ض رورت تاآتيكي براي مبارزه مسالمت آميز نيست بلكه يك ارزش اخالقي و انساني است آه محدود ب

ًال    جزئي از هدف  ومرز جغرافيايي و اجتماعي نبوده و         است، چرا آه اگر بتوان به تحريم خشونت در يك جامعه دست يافت عم

ه جاري شده            ز در آن جامع دالكريم سروش ،      .  است سنت مبارزه مسالمت آمي ر عب ول دآت ه ق ا روش انديشي      " ب در فرهنگ م

ي اگر از                     ق ديگري وارد فرهنگ مانشود، حت ددًا از طري ه روش مج ي مهري ب ن ب سنت نبوده است و بايد مراقب باشيم آه اي

فته در گوشه اي نهاده شده اند نبايد فراموش آنيم آه اهداف به شكلي تعيين يا. طريق عشق ورزيدن به عاليترين آرمانها هم باشد

 و لذا به تناسب راهي آه در پيش مي           در امور انساني، راهها، هدفها را مي آفرينند       . و ميتوان از راههاي مختلف به آنها رسيد       

أثير جدي ميگذار      . گيريم، اهداف نيزتفاوت پيدا ميكنند    د شد، ت ا خواه . دبعنوان مثال راه رسيدن به قدرت، در نوع نظامي آه بن

د داشت                       اوت خواه ا ميشود، تف ردن راه،        . حكومتي آه با خشونت بنا ميشود با حكومتي آه به شكل صلح آميز بن ا طي آ آدمي ب
لذا بايد به راه وروش نيز انديشيد، دست آم به اندازه انديشه اي آه .  مي آورد، نه اينكه به هدف موجودي ميرسد  هدف را پديد  

امطلوب وضد انساني                   ايدئولو. در باب اهداف مي آنيم     يار ن ژي ها بدليل مغفول نهادن روش انديشي، در طول تاريخ نتايجي بس

چك  "بدين منظور نمي توان هدف را پديده اي برنامه ريزي شده ديد آه با يك            )١۶ ،   ٧نويد مقاومت، ضميمه شماره     (". پديد آوده اند  

راي حقيقت          مبازه اي"بقول گاندي، . زمانبندي شده به آن دست يافت    " ليس ارزه اي ب ه شده باشد مب ل ريخت ه آن از قب ه برنام  آ

 : بر پايه توضيحات فوق يك مبازه مسالمت آميز با وسايل مختلف زيرين قابل تحقق است". نيست

 

  اصالح   – اعتراض سازنده -١
 ورود به مبارزه ضروري اعتراض بعنوان گام نخست. نبايد در يك مبارزه مسالمت آميز در مدار بسته اعتراضي باقي ماند          

ه اصالح است       . است ولي آافي نيست، بلكه بايد هم پيشنهاد داد و هم سازنده بود             م نيست     . هدف تخريب نيست بلك بنظر من مه

ورد نظر دست               ه عدالت م دريج ب د شده و بت ره من آه اصالح بدست چه آسي انجام گيرد، مهم آنست آه مردم از اصالحات به

 . يابند

يله، يك امر               .  عمل خود بهترين آموزشگاه است       ورود به حيطه   ين هدف و وس اهنگي ب ه هم در عمل متوجه خواهيم شد آ

ديگر ميشوند           زوم يك تانه      . متقابل است آه به خودي خود در پروسه رشد فعاليت، الزم و مل ه و انسان دوس انديشه اخالق گرايان
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يت مي نمايد، تخيالت را به سمت فهم واقعيات سمت وسو مي    الزمًا آشف شيوه هاي مناسب را پيش رو مي نهد، اذهان را هدا       

د داد                 . بخشد و چشم انداز را روشن تر ميكند        ه صحنه فعاليت اجازه خواه ز و ورود ب المت آمي در مقابل، ورود به يك عمل مس

د         ر آن ده آليستي را پ وراتي آلي     .  آه نسبيت ونسبي نگري جاي مطلق انديشي و اي دين ترتيب الزم است ام ارزه   ب دي در يك مب

ه،                      دانهاي خفت مسالمت آميز آموزش داده شود، همچون خونسردي، شجاعت، صبر و حوصله ، پشتكار، ايمان به بيدار شدن وج

 . ايمان به قدرت يك انديشه

راي                          ارزه اي صرفًا ب ه هر مب در جوامعي آه انديشه انقالب سياسي جاري شده است تصور عمومي روشنفكران اينست آ
د                  دستيابي   ارزه ندارن ا    . به اهداف سياسي است و جز تصرف قدرت سياسي، شناخت ديگري از مب ه مب زه مسالمت   ردر حاليك

آميز نه صرفًا براي آسب اهرمهاي سياسي يك جامعه بلكه براي هر نوع مبارزه اي در يك جامعه متمدن است و حتي ميتوان                       
ا يك   . نهاددنانه مبازه ابدي براي عدالت اجتماعي نام مآنرا شيوه مت  با خروج يك قدرت سياسي از صحنه وجايگزين شدن آن ب

وين شكل    ارزه اي ن ه، مب ر اساس ضرورتها و مشكالت آن مرحل ه ب ود بلك ي نمي ش ز منتف المت آمي ارزه مس درت ديگر مب ق

 . ميگيرد

ي يك نك                اوت است ول ل ذآر     انتخاب موضوع مبارزه مسالمت آميز بر اساس شرايط مختلف و توان مبارزين متف م قاب ه مه ت

تند،             . است وآن اينكه اقدام مسالمت آميز بايستي مقدور و واقعي باشد           ور پيشرفت هس نظر به اينكه درچنين مبارزه اي مردم موت

طرح شعارهاي خيال پردازانه و اتوپيست، . شعارها و خواستهاي چنين مبارزه اي بايد براي جامعه ملموس و دست يافتني باشد       

ده نيست               بدليل آنكه انرژ   ا آمك آنن م نمي باشد     ي مبارزاتي اجتماع را هدر مي دهد، نه تنه ايز ه ه ج رژي    .بلك ه داراي ان جامع

اش          ده ب ًا درشرايط آم بيكران مبارزاتي نيست و مشكالت روزمره و تنازع بقاء چنين امكاني را براي همه فراهم نمي آند تادائم

ا       :  مشخص پرداخت وبه اين سؤاالت پاسخ داد        بدين منظور ضروري است به تحليل     . مبارزاتي باشند  راض چيست؟ آي علت اعت

وا در                             ادل ق تند؟ تع ه شوند چه هس يش گرفت رار است در پ ه ق داماتي آ هدفي آه دنبال مي شود واقعي و حق است؟ حقانيت اق

وگيري از خونر         ... صحنه ،همچون اهداف رقيب، نهادهاي درگير و         تند؟     چگونه است؟ پيشگيريهاي الزم براي جل يزي چه هس

آسانيكه در يك اقدام مشترك شرآت ميكنند چه شناختي نسبت به خشونت احتمالي دارند؟ ونهايتًا چگونه مي  توان اين فعاليتهاي                   

 پراآنده و مقطعي را به يك استراتژي دراز مدت پيوند داد؟   

 

  بيان انديشه اخالق گرايانه -٢

اء             يك اقدام مسالمت آميز منشاء خود را در ار        ه سمت بق ري عمومي آن ب ي جهت گي د، يعن زشهاي اخالقي جستجو مي آن

تند            . انسانها و جامعه، واحترام متقابل بين حكومتگران وشهروندان است         ور هس در جامعه خالي از عدالت، افراد ستم آشيده مجب

د     به اشراف احترام بگذارند ولي اين حكام واشراف هستند آه ارزشهاي انساني شهروندان را ب               ده ميگيرن ادين نادي دالتي نه ابي ع

راي خود نيست                  . ونتيجتًا ارزشهاي اخالقي  از بين مي رود        اهي ب ازات رف پس هدف آسب قدرت سياسي و يا آسب برخي امتي

المت    . به ارزشهاي انساني واخالقي است    ) چه حاآم و چه شهروند عادي( بلكه هدف نزديك آردن انسانها  ارزين مس دگي مب زن

ود          : "دراين مورد درباره گاندي چنين مي خوانيم        . ص و الگوي جامعه قرار گيرد     جو بايد شاخ   ز ب دي موجودي شگفت انگي گان

    )  ١۵خاطره گاندي، ص( ".ايح خود شخصًا عمل ميكردصبا تواضعي خارق العاده درفقر مي زيست و به تمام موعظه ها و نآه 
اع ا        در زمينه    ه دف رد ب دي ف د و پايبن ارزاتي ،          روانشناسي تعه د عاطفي باهدف مب ي و پيون ز يك حق، احساس صلح درون

رد                              ي ف ي از تالش اخالقي وروان ارآردن آن درشرايط هرج ومرج همگي جزي شناخت غريزه خشونت گراي خود و نحوه مه

ز است              . براي هماهنگي با يك تالش اجتماعي است       المت آمي  از يك  انديشه اخالق گرا آه روشنايي بخش و فرمانده يك عمل مس

ه و ملت است          ل جامع ي درمقاب ه اخالق ان وظيف ه هم زد، آ ر مي خي ه ب ان    . تصميم آگاهان ه طور همزم ن قضاوت اخالقي ب اي

د              د ميكن ده شده است تأآي ه برگزي دفي آ ر ارزشهاي اخالقي ه ارزه واهداف آن و ب ي و    . برحقانيت علت مب ه تحمل گراي روحي
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ه جوانمردي، خضوع در                مدارا، روحيه توافق و سازش، همبستگي باديگ       ر فعالين ، اعتماد به قدرت عناصر ضعيف تر، روحي

داآاري همگي              ه ف يماني و روحي برابر بزرگان و پيش آسوتان ، همدردي با محرومان و ستمديدگان، روحيه پذيرش احساس پش

 . بيانگر جنبه هاي گوناگون انديشه اخالق گرايانه در يك مبارزه مسالمت آميز هستند

 

 از مدت ديدن مبارزه اجتماعيدر  -٣
اعي و اقتصادي                              وع خواست اجتم راي هر ن ه ب ه نيست بلك مشي مبارزه مسالمت آميز تنها براي تغييرات سياسي در جامع

د  ي آي ار م ك بك راي        . آوچ ا ب به وي جويان و آس راي دانش ا ب د و ي ارگر باش ا آ د و ي ده اي آارمن راي ع تها ب ن خواس واه اي خ

دور از خشونت آالمي و فيزيكي نشان                       . روحيانيون و نظاميان   ه هدف را ب تيابي ب در همين راستا انديشه عدم خشونت راه دس

 . ميدهد

د شد             دني و دموآراتيك محقق خواه . در جوامع در حال توسعه و يا توسعه نيافته آسب حقوق مدني درچارچوب نهادهاي م

ارگري و            اين نهادهاي دموآراتيك مي توانند احزاب و محافل سياسي باشند،           يا شوراهاي استان و شهر وروستا، يا سنديكاهاي آ

اعي      ر انتف اعي وغي اي انتف ا            . آارمندي، و يا انجمنه ا پيشبرد اهداف و خواسته ه ا و ي ن نهاده درت در هر يك از اي جابجايي ق

د              ن عناصر تشكيل دهن       . دردرون آنها ضرورتًا از آانال مبارزه متمدنانه و مسالمت آميز عبور مي آن ه ودررأس    اي ده يك جامع

يله                  ز شهروندان بوس ا تالش و آوشش صلح آمي د ت ده دارن دايت و آموزش را بعه ه نقش ه تند آ ران هس نفكران و رهب آن روش

 .گرايشات افراطي به راههاي قهرآميز آشانده نشود

ان توسط  . مبارزه مسالمت آميز در تمام سطوح جامعه ضروري است        ه   في المثل درخواست آسفالت يك خياب  شهرداري، لول

راد             ه اف آشي آب براي يك منطقه محروم، تصويب يك قانون در مجلس، تالش براي آسب حقوق زنان، مبارزه براي رسيدگي ب

ومتگر فاسد و                       د ازيك حك ع ي ان، خل ين شكلي از تالش در        ... بي خانمان ، بهبود شايط محيط تحصيلي آودآ وع چن اشكال متن

ع فع . صحنه اجتماع هستند   ه بسياري از شهروندان             در واق اعي موضوعي است آ افع ملموس اجتم راي آسب برخي من اليت ب

آساني مي توانند وارد تغيير معادالت سياسي شوند آه قبل از هر چيز توانايي و . حول آن بسيج شده و به تالش خواهد پرداخت    

اعي   ارزه اجتم ارآيي خويش را در صحنه هاي محدود و آوچك مب ه، شهر، ادار(آ ه، دانشگاه و محل ات ...) ه، آارخان ه اثب ب

 ". ساختن جامعه مدني از پايه"اين شيوه يعني. رسانده و مورد شناخت و اعتماد مردم باشند 

ه             ق ب دامي متعل ارزه خود را صرفًا سياسي و اق ه مب ران دراينست آ ز در اي المت آمي ارزه مس وني مب ين آن يك مشكل مبلغ

د             نخبگان سياسي تلقي نموده و سعي در       رده دارن ذاآره و سازش پشت پ ق م ه     . آسب قدرت سياسي از طري د آ ن طيف معتقدن اي

ده داشت                      ين آنن ا از       . سياست خاص نخبگان سياسي و سياست پيشگان است و از مردم نبايد انتظار نقش تعي حداآثر انتظار آنه

آرده و با آشاندن آنها به خيابان، به    مردم همان الگوي مصدق است آه وقتي آار به بن بست برميخورد از مردم تقاضاي آمك                 

د و                    ايج آن بودن اظر نت ا ن داني در آن فعاليت نداشته و تنه ردم نقش چن ع م مذاآرات خود پشتوانه مردمي مي بخشيد ولي در واق

 . وقتي هم به بن بست رسيد مردم نمي دانستند چه آنند وچه آمكي از دستشان بر مي آيد

ه                رهبر يارهبران جريانات خبره گر     ال اينگون ا فع ده و ي ري آنن ا نمي توانند حمايت مردم را جلب آنند چرا آه عناصر رهب

اي    انه ه اي تبليغي و رس ه ابزاره ند، متكي ب ته باش ود داش اعي خ الء اجتم ا م ال ب تقيم و فع اط مس ه ارتب يش از آنك ات ب جريان

 . همگاني براي مطرح آردن  خود و خواسته هاي خويش دارند

 

 ات به مردم و جلب اعتماد    ارائه خدم  -۴

ردم                      ه م درت سياسي ضروري است صالحيت خويش را ب ل از آسب ق ارزين قب الين و مب ز فع در يك مبارزه مسالمت آمي

ه                    . اثبات آنند  اهو  جار و جنجال، بلك وان هي ه  اين صالحيت نه در قدرت بحث و فحص و ارائه تئوري، و نه در ت  در خدمت ب
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با تجربه پس از انقالب و ضربات پي در پي آه از جانب          . ام امور مشخص خدماتي و اجتماعي است       و پيشبردن گام به گ     مردم

رهبران سياسي به مردم وارد آمد بسياري از مردم بر اين باورند آه رهبران سياسي بدنبال آسب قدرت هستند آه يا جيب هاي         

ود    . خود را پر آنند و يا به تسويه حسابهاي گروهي و شخصي بپردازند             حتي روحانيت آه در طي قرون خواهان آسب قدرت ب

ام                                    ي از حك ه گوي سبقت را از ديگران و حت وي غرق شد آ و ظاهري دنيا گريز به خود مي گرفت، چنان درفساد مالي و دني

حمايت اين حق طبيعي مردم است آه نسبت به مدعيان رهبري باديده شك و ترديد نگاه آرده و قبل از .  زمان سلطنت نيز ربود  

سران و رهبران الزم است نشان   . از آنها ، در پروسه اي شفاف و علني، ادعاها و انگيزه ها را سنجيده و بخوبي آزمايش آنند  

ه                        دهند آه فقط در تخريب يك نظام مهارت ندارند بلكه بيش از آن ، توان سازندگي ،مديريت و خودداري از فساد و آلوده شدن ب

 : بنابراين خدمت به مردم و به اجتماع از دو طريق امكانپذير است. را نيز دارا مي باشندانحرافات اخالقي و مادري 

ق مجلس و                      - ه از طري از درون دستگاه حكومتي و بااستفاده از اهرمهاي آن، نمونه دآتر مصدق، آ

وني آن خدمات غالمحسين آرباسچي، شهردار                        ه آن ه داد ونمون ين خدماتي را ارائ سپس دولت چن

 ت آه مورد توجه مردم واقع شده است، تهران اس

ه، تأسيس                        - ه و خيري ام المنفع اي ع يا از بيرون حكومت و از ميان مردم، با تشكيل انجمنها و آانونه

ن    ار ديگري در اي ر ابتك ي بضاعت ، و ه روم و ب راد مح ه اف اعي ب اي اجتم يدگي ه دارس، رس م

 .راستا

ان آامل            ه           مهم اينست آه خدمات از روي صداقت و باايم ر پاي ه ب رد، ن ردم و محرومين صورت بگي ه م ه خدمتگذاري ب  ب

ه اي         . اميالهاي جاه طلبانه   ن نكت فرق بين يك خدمت مخلصانه ويك خدمت خودخواهانه بسرعت براي مردم محسوس ميشود و اي

ي اگر    . رده است  ولي تجربه بسياري از افراد و بسياري از حكومتها خالف آن را ثابت آ             . است آه برخي به آن باور ندارند       حت

راجعين مخفي نمي                    ان و م فردي دردرون دستگاه فاسد حكومتي با قصد خدمت به مردم انجام وظيفه آند از چشم تيزبين اطرافي

ان                            ي درمي اه و حت ين دزدان و و خدمتگزاران دردرون حكوآت ش ردم ب ه م ماند ، آمااينكه پس از انقالب شاهد بوديم آه چگون

دان        . رق قائل ميشدندزندانيان و ساواآيها ف   دانيان سابق آن زن ه زن ود آ زل حصار ب نمونه بارز آن سرگرد ساقي رئيس زندان ق

 .  وماري به دفاع و حتي تجليل از خدمات انسان دوستانه و صادقانه وي منتشر آردند

اي ض               ران گوي ي دراي ران و حت ه  نمونه هاي معاصر موفقيت جنبش هاي مسالمت آميز در آشورهاي اطراف اي رورت ارائ

اد مردمي است                           ز و جلب حمايت و اعتم در . خدمات صادقانه به مردم بعنوان گام مقدماتي در ورود به يك مبارزه مسالمت آمي

سالهاي قبل از انقالب محافل مذهبي اقدامات متعددي از قبيل تأسيس مدارس مذهبي، ايجادصندوق هاي قرض الحسنه و مراآز                    

د  امداد رايگان رابه انجام رسا   نده بود و همين گام هاي ميكرو در شرايط فساد افسارگسيخته نظام شاهنشاهي به چشم ملت مي آم

 . و باعث جلب اعتماد عوام نسبت به فعالين نهضت آزادي وروحانيت شد

زرگ           يك عامل مهم موفقيت حزب رفاه در ترآيه ارائه خدمات مشابه به مردم و بخصوص به آلونك نشين هاي شهرهاي ب

ه في المثل در انتخابات شهرداريها، آانديداي اين حزب دراستانبول بزرگترين موفقيت را بدست آورد چون اومدتي آلونك                   بود آ 

ود                رده ب ارازت طوالني آ ين             . نشين بوده و بخاطر تحقق خواستهاي آلونك نشينها مب اي الت ك امريك ه در ممال ين تجرب ابه هم مش

ت، آب           مشاهده ميشد آه جريانات مدافع  تحول مسا   ند مالكي ل س انوني از قبي اهي وق ات رف ز نقش مهمي در آسب امكان لمت آمي

اآنين           ه آسب آراء س آشاميدني ، برق ، خيابان آسفالته و مدرسه وبهداري براي مناطق آلونك نشين ايفا ميكردند و سپس موفق ب

 . آن نواحي ميشدند

ل از           " حماس "موفقيت سازمان     ات          در سرزمينهاي اشغالي فلسطين قب رار داد صلح عرف ين       –امضاء ق ين مرهون هم  راب

بخش فلسطين           . سياست خدمات دهي بود    ل سازمان آزادي در آغاز اين سازمان با مساعدت اسرائيل شكل گرفت تا بدليلي در مقاب

لك نفت بابهره وري از آمكهاي اسرائيل و سپس مما" حماس"ولي رهبران . شود و مبارزات ملي را با چاشني مذهبي شقه نمايد
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ل آالسهاي سوادآموزي و                             ارآموزي از قبي رده و تأسيس آموزشگاههاي آ ردم آ ه م خيز عربي اقدام به ارائه خدمات گسترده ب

د، در               آامپيوتر براي جوانان و بخصوص زنان توانستند حسن نظر بخش اعظمي از اعراب ساآن نواحي اشغالي را جلب نماين

ده شد                      فلسطين بدليل اتكاء  " حزب اهللا "حاليكه   ه حاشيه ران دامات نظامي ، هر چه بيشتر ب ر اق ات چپ      .  صرف ب تكليف جريان

ه  "يك دليل موفقيت اجتماعي و سپس سياسي       . مسلح هم از قبل روشن بود و اساسًا داراي هيچ پايگاه اسالمي نبوده و نيستند               جبه

 . شاه توسط جريانات مذهبي بودالجزاير الگوبرداري از شبكه هاي خدمات رساني ايران در زمان " نجات اسالمي

ه و      ارزين، نيازهاي جامع ات مب ه امكان ه ميسر است بستگي ب ن زمين ران در اي وني اي ايي در شرايط آن يوه ه ه چه ش اينك

ر                     . حمايت اقشار مرفه و نيمه مرفه از چنين فعاليتي دارد          اعي و غي ه هاي خدمات اجتم امي زمين ه در تم شواهد حاآي است آ

ه هست                       انتفاعي در ايرا   اه عام . ن آمبود جدي وجود دارد و در شرايطي آه همه بدنبال تنازع بقاء هستند، آمتر آسي به فكر رف

ه   ده اي آ ان عقب مان د، آودآ اني راندارن اي درم ه ه ه بضاعت پرداخت هزين اراني آ ي سرپرست، بيم المندان ب ان و س آودآ

د                  ر مسئول نگه ر بهداشتي و توسط عناصر غي انواده هاي مجرمين اعدام شده بخصوص               درمراآز شديدًا  غي اري ميشوند، خ

راي آموزش                               م ب ود آالس درس و معل ر سازنده عادي آشور، آمب قاچاقچيان موادمخدر و زندانيان عادي، شرايط سخت و غي

ك پيشرفته ت                . آودآان فقير، همه و همه در جامعه ايران انباشته شده است             اعي در ممال ل خدمات اجتم ن قبي وسط  بسياري از اي

ر                             ه شده است آمت ه سوي دولت دوخت ه چشمها ب ه هم ه اي آ ي در جامع انجمنهاي غير انتفاعي و عام المنفعه اداره ميشوند ول

ه ضرورت جلب                  . آسي به فكر خدمت آردن به مردم محروم است         دون توجه ب ز ب روشنفكران و سازمانها و احزاب سياسي ني

اطي تنه          تند         اعتماد اجتماعي از چنين مجاري و ارتب اي صرفًا سياسي هس د   . ا بفكر راه حله دي مي گوي خدمت آردن يك    : "گان

يد                     ونگي رس دا گ ه خ وان ب دي عدم   (". مذهب است و من به اين ايمان چنك زده ام با اين احساس آه جز باخدمت آردن نمي ت گان

 )   ٢٨خشونت، ص
اري   -تا قبل از ورود روحانيت ايران به بزرگترين آزمايش سياسي          ن               اجتماعي ت ن صنف نقش مهمي در اي ات خود، اي خ حي

ل بسته خود                   . راستا بعهده داشت   ه و محاف تند الزم است از آتابخان اعي هس اگر روشنفكران الئيك و سكوالر مايل به پيوند اجتم

م راهگشاي فكر           . خارج شده و وارد اقدامات خيرخواهانه و عام المنفعه شوند          ين سياسي ه ديان و منفعل راي تبعي ن امر ب ي و اي

ه ممانعت از يك فعاليت خدماتي                 . عاطفي  به سمت تحقق ايده آلهاي عدالتجويانه شان هست          ادر ب مضافًا هيچ نيروي حكومتي ق

ايد در آغاز عده اي    . حسن نيت و حسن صداقت دراين قبيل فعاليت ها از چشم تيزبين مردم پنهان نمي ماند    .  اجتماعي نيست  ش

ي پس از                باناباوري به عناصري نگاه آنند آ      تند ول ه ديگران هس ه فكر خدمت ب ه، ب االيي در جامع ج آ ه بدور از گرايشات راي

 . مدتي آه جديت اين شكل از فعاليت آشكارشد ميتوان از حمايتهاي بي دريغ مردم و حتي اقشار مرفه جامعه برخوردار گرديد

اليتي ضروري است   روشن است آه سازمان آار منظم، علمي و هدايت شده را براي پيشبرد چنين ف           راي جلب    . ع تبليغات ب

ين شكلي از فعاليت است                   ه حل      . توجه افكار عمومي و جلب حمايتهاي مادي و معنوي نيز الزمه چن د نشان داد آ يله باي بدينوس

وان                                    ره در ت اني و غي ي خانم دي، بيسوادي، ب اد، فحشاء ، جرائم عادي ، تك ر، اعتي ل فق اعي از قبي بسياري از معضالت اجتم

وندان است و تا زمانيكه شهروندان و روشنفكران ميهن پرست و مردم دوست گام در چنين مسيري نگذارند، جلب حمايت                      شهر

ومتي                   . مردم براي فعاليتهاي ديگر غير ممكن است       اي حك د بنظر ميرسد ارگانه د و بعي انوني دارن چنين فعاليتهايي آامًال جنبه ق

كل از فعالي   ن ش وي اي ند جل ادر باش ي ق ت،   براحت ت و ممانع اد مزاحم ه در صورت ايج د، بخصوص آ اعي را بگيرن ت اجتم

 . بااعتراضات مردمي مواجه خواهند شد

اعي                  ر انتف بخش وسيعي از سه ميليون هموطن مهاجر ايراني در ممالك ديگر شاهد نقش بخش سازنده اين قبيل انجمنهاي غي

ه مر       د بطور سازنده ب تند        در ممالك پيشرفته هستند و اگر بخواهن افلي هس ين مح ه چن اد ب د اعتم د نيازمن اي  . دم خدمت آنن آمكه

.  مالي، هر چند محدود اين هموطنان به چنين تشكالتي مي تواند نقش عمده اي در ارائه خدمات به محرومين جامعه داشته باشد           

يرترين نقاط هندوستان امر ، زن روحاني است آه سالهاست در فق"مادر ترسا"نمونه برجسته چنين حرآتهاي انسان دوستانه اي    
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ل شد        ايزه نوب ده ج در فرانسه آشيش   . آمك به آودآان بيمار و بي سرپرست را بعهده دارد و بخاطر خدمات بي شائبه خود برن

ه                   " ابي پير " اعي موفق ب ز و گسترده اجتم المت آمي ارزه مس مؤسس انجمن مسكن براي  بي خانمانان است آه تابحال در يك مب

ه فرانسه شده است                 خانه دار آردن     ايي ب اجرين آفريق ادي فرانسوي و مه ل از           . تعداد زي وب فرانسوي قب وش، هنرپيشه محب آل

ي                               راد ب ار اف ا هزار غذاي رايگان دراختي ا آغاز فصل سرما هر روز دهه ه ب اد آ اد نه ه اي را بني مرگ خود رستوران خيري

ه             هر ساله بسياري از هنرمندان و هن      . خانمان و فقير قرار ميدهد     الي و جنسي ب راي جمع آوري آمك م رپيشه هاي فرانسوي ب

حتي حزب آمونيست فرانسه هم از دهها سال قبل مؤسسه اي براي آمك به افراد بي                . اين رستورانها آنسرتهايي برگزار ميكنند    

اين نمونه . مي دهدبضاعت تشكيل داده آه بسته هاي مواد غذايي و يا لباس و وسايل زندگي به خانواده هاي آم بضاعت تحويل   

ه                 راي ارائ ي ب ها در آشوري است آه تمامي مردم تحت پوشش درماني و خدمات اجتماعي هستند و دولت نيز بودجه هاي آالن

ام       . خدمات و پرداخت حقوق بيكاري به بيكاران متقبل ميشود    ار انج در آ ا چه ميگذرد و چق حال ميتوان تصور آرد در ميهن م

 .  جود داردنشده براي عدالت جويان و

د منتظر           . تا بحال عدالت جويان تحقق خواست خود را در تغييرات سياسي جستجو ميكرده اند                ًا نباي براي طلب عدالت حتم

ارتي  " آزادي"بر " عدالت"در ممالك مسلمان نشين و داراي فرهنگ اسالمي اصل . شرايط مناسب سياسي شد    تقدم دارد و به عب

ك آزادي را در ب        د       مردم اين ممال راري عدالت مي بينن ي                    . رق رد عدالت طلب ب ه ف اني ارزش دارد آ ي زم بااينحال عدالت طلب

د ته باش رو برداش اي ميك ع آن گامه رده و در جهت رف دالتي رالمس آ ردن . ع ايي، تصور طي آ ين گامه ردن چن دون طي آ ب

ردازي نيست                  ال پ زي جز خي دي،      . گامهاي بزرگ، و بخصوص طلب آزادي چي ول گان ر از عمل     هيچ  "و بق ي بهت مكتب عمل

  )١۵٣گاندي و عدمخشونت، ص(". اجتماعي وجود ندارد

 

 قرار دادن حكام و مسئولين در برابر مسئوليت خود      -۵

تند                            درت نيس رك ق ه ت ا      . حكام جبار و يا فاسد آساني هستند آه پس از سپري شدن مشروعيتشان ، حاضر ب امي ب ين حك چن

ايند    خودآامگي تنها باعث ترويج خشم ع      ارزه     . مومي نسبت به خود شده و دريچه هاي خشونت را مي گش ام نخست در يك مب گ

ه موضع مسئوليت        . مسالمت آميز قرار دادن حكومتگران در برابر مسئوليتشان است         به آنها بايد يادآوري آرد آه به چه دليلي ب

در        . رسيدند و چه انتظاري از آنها مي رود        ه ق ا              اگر آنها از طريق انتخابات ب ه آنه د ب اتي را باي اي انتخاب د قوله ه ان ت دست يافت

ادآوري                     ا ي ه آنه انون اساسي ب ق ق ا طب ررات استخدامي و ي وانين و مق گوشزد آرد، اگر انتصاب شده اند وظايف آنها را طبق ق

ه ن         . اين امر با نگارش نامه سرگشاده و انتشار بيروني آن ممكن است عملي شود              . نمود دين ترتيب مخاطب نام رد     ب ا آن ف ه تنه

 . مسئول، بلكه تمامي آساني خواهند بود آه آن نامه را مي خوانند و با آن حكومتگر سروآار دارند

ي                              ردد ول ه گ نده نام وهم نويس ر ت ناخته حمل ب شايد نگارش يك نامه سرگشاده به يك قدرتمدار آنهم از طرف يك عنصر ناش

ال مي شود                      مهم اينست آه جامعه شاهد شكل گيري روند مبارزه مس          ومتگر اعم ه توسط يك حك ه سياستي آ المت آميز نسبت ب

ا                       . باشد وده و ب ه را نم ده نام ان و فرهنگ گيرن ه نگاري ، رعايت زب ام شئون و قواعد نام طبعًا نويسنده نامه ضمن رعايت تم

ر و             . منطقي آه شايسته مخاطب اصلي است با او سخن ميگويد          ه يك رهب ه ب ومتگر در      نوشتن و منتشر آردن يك نام ا يك حك  ي

د                 . هيچ نظامي نمي تواند جرم تلقي شود       جمع آوري طومار و امضا حول يك خواسته مشروع توسط عده اي همفكر نيز مي توان

هشدار بيدار آننده به سياستگزاراني باشد آه فراموش آرده اند آه شهروندان ناظر بر اعمال و رفتار آنها هستند و انتظار پاسخ           

 . ار تصحيح اعمالشان را دارندمثبت و يا انتظ
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   احترام به رقيب و رقبا   -۶

د باشد        ه وي نباي ي احترامي ب دان   . افشاء مسئوليت اين يا آن فرد در يك بي عدالتي اجتماعي دليل هتك حرمت فرد و ب ن ب اي

ع اهداف                  ه نف ا ب ه در تصميم گيريه ز تصميم     معنا نيست آه رقيب راتحت فشار و تحت مضيقه نگذاشت آ المت آمي ارزه مس مب

وع           . بگيرد و يا در ديدگاههايش تجديد نظر آند        رود الزم است از هرن يش ب ز بدرستي پ ولي براي اينكه يك مبارزه مسالمت آمي

اآيدًا پرهيز نمود وحريفان و حاآمان را انسانهايي همچون ) چه در انديشه، چه در آالم و چه در عمل(آينه جويي و نفرت فروشي  

د          ساير ارز     .  آحاد جامعه دانست آه بهر دليلي به راه خطا رفته و باعث بي عدالتي و خشونت شده ان ه ب دي يك نمون رام  "گان احت

وز           ۵نايب السلطه انگليس در هند طي     : "بود" به رقيب  دي هن ي گان داني ساخته ول رده و او را زن ارزه آ ا مب ا مهاتم ا  [  سال ب ت

تقالل ان اس د زم ن انگليسي پرهي]هن رام ميگذاشت  اي ه وي احت ك انسان ب وان ي وس را دوست داشت و بعن ار و عب اطره (". زگ خ

    )١٩۵گاندي،ص
ا                            ارزه م ورد مب ه م ايي آ ا نهاده ن اشخاص ب د و اي رار گيرن رام ق ورد احت راد م رقبا و حريفان بايد به عنوان اشخاص و اف

ان              . هستند ، قاطي نشوند    ه هر يك از حريف د                يك مبارزه مسالمت آميز ب ديگر را درك آنن ات هم ه واقعي د آ ان را ميده ن امك . اي

ذيرش                       ه پ ا و دعوتشان ب ه انساني آنه دار نمودن وجدان خفت ه منظور بي هدف تحقير آنها و ريختن آبرو و حيثيت آنها نيست بلك

رد          . حقيقت و پرهيز از خودآامگي و گردنكشي است     راه آ وان هم راوده ميت ه گفتگو و م ا دعوت ب ن امر را ب ان   .اي  اگر حريف

رار داد     ) خواه حكومتگر، خواه شهروند ( ا را در محظوريت ق ارزه آنه وان از    . خودداري نمودند، بايد با استمرار مب ي مي ت حت

 . اختالف نظر بين آنها بهره جست آه الزامًا پيش شرط  آن شناخت دقيق تفاوتها و اختالفات آنهاست

 

 نحوه پايان يك اقدام  -٧
منظور تأمين امنيت، عدالت  . سالمت آميز بايد به فكر راه حل بود و مستمرًا راه حل را به حكام نشان داددر بطن يك اقدام م   

 -سياسي " مبارزه"طبعًا . و پيشرفت جامعه است، حال مهم نيست اين خواستها بادستها و يا بر پاهاي چه سياستمداري تحقق يابد         

ومتي و يااقتصادي                اجتماعي به معناي درگير شدن در يك آشاآش مشخص ب               اي حك ا برخي ارگانه اعي  –ا حكومت و ي  اجتم

ًال       . است لذا صلح در برنامه و فكر آسي گنجانده مي شود آه در حال جنگ است      ارزه واقف است و عم اي مب ر معن آسي آه ب

ه جدال باشد و اماآ              ه بخشيدن ب راي خاتم واره در فكر راهي ب اه   در ميدان تالش حضور دارد، طبيعي است آه هم سيكه هيچگ

مبارزه نكرده و به مفهوم واقعي مبارزه آشنا نيست و تنها شعارهاي تند سر ميدهد، بديهي است آه نه خود در فكر صلح است                            

ان مي آورد          ه مي ا وي از صلح سخني ب ل ب ز حول يك موضوع            . و نه طرف مقاب المت آمي ارزه مس ن منطق يك مب ه اي ر پاي ب

ز              ر) همچون هر جدال و آشمكشي    (مشخص   ري را ني ه يك درگي وزي به پايان ميرسد پس ضروري است نحوه پايان بخشيدن ب

د و احساس شرم،                      ن بده ا ت ه خواستهاي م ه خود ب رو و وجه دون از دست دادن آب آموخت و في المثل به رقيب امكان داد آه ب

 . ان او بستگي دارداينكه در عمق انديشه او چه بگذرد به وجد. سرافكندگي و تسليم شدگي در او ايجاد نشود

ن                   د در اي تند و نباي ه از دست دادن آن نيس ل ب ه ماي د آ ي قائلن ه و حيثيت راي خود وجه ا ب ده در حكومته عناصر تصميم گيرن

ا شد                ار              . احساس طبيعي ، با شيوه هاي حساب نشده باعث عكس العمل منفي آنه ه تحريك احساسات خشونت ب منظور اصلي ن

اگر اين خواست بدون تحقير اين يا آن طرف تحقق يابد، چه             . خواست مشروع در يك مبارزه است     حكومتگران بلكه دستيابي به     

 . بهتر
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 خصلت سازمان يافتگي و هدايت شدگي   
 

ين  . يك اقدام مسالمت آميز عملي شديدًا طراحي و فكر شده است آه از تجزيه و تجزيه و تحليل دقيق شرايط ناشي ميشود                  چن

. آردن وجدانهاي خفته شهروندان و حكومتگران و براي آشكار ساختن بي عدالتي ها و ريشه خشونت هاستاقدامي براي بيدار 

دارد    دي،   . مبارزه مسالمت آميز يك اقدام هدايت شده است آه خودبخودي گرايي در آن راهي ن ول گان ام ديگر     "بق ي ن خرد گراي

ه انضباط در عم   ار ب ه باالجب ز است آ المت آمي ارزه مس ر مب ودديگ ي ميش ونت،ص(". ل منته دم خش دي و ع اي )١۴۶گان ه ه  جنب

 :گوناگون اين موضوع عبارتند از

 

 

 ضرورت هدايت و رهبري -١
ري                               د يك رهب ر از آن نيازمن د سازماندهي ومهمت ر عكس نيازمن ه ب ارزه خودبخودي نيست بلك مبارزه مسالمت آميز يك مب

وم                  ه عل نا ب ارزه، آش م مب ه عل ع و                  توانمند، جسور، مسلط ب ي مطل اهر، اقتصاد دان اعي معاصر، سياستمداران م انساني و اجتم

ره و يك شخص                          . سازماندهي آارآمد است   ي الزم است يك چه طبعًا تجمع تمام اين خصوصيات دريك شخص ميسر نيست ول

 است  روشن. خاص، سمبل و سخنگوي چنين مبارزه اي شده و توسط جمعي از مشاورين و همفكران همراهي و مساعدت شود       

 . آه هيچ مبارزه اي بدون عنصر هدايت آنندگي به نتيجه نرسيده است

دام دست يافت اصل                         دايت يك اق ه ه رهبري يك مبارزه يك پديده ابدي و مادام العمر نبوده و بدين معنا نيست آه فردي آه ب

ر مورد رهبران اپوزيسيون هم اگر اصل آلترنانس درمورد يك حكومتگر صادق است د . آلترنانس رابراي خود برسميت نشناسد    

اعي و                     ه ناشي از احساس مسئوليت اجتم وده بلك ومتي نب صادق مي باشد بااين تفاوت آه رهبري يك مبارزه بصورت پست حك

ا               . اخالقي و اداي وظايف انساني يك روشنفكر است        ر ت ذا رهب به همين دليل نقش رهبري و روشنفكري در هم عجين ميشود و ل

د                     زمانيكه راهگشا و     اء آن دگي خود را ايف دايت آنن د نقش ه دي طي     . راهبر جمعي از شهروندان باشد ميتوان ورد گان ن م در اي

روي از              : "پيامي به آنگره جوانان حزب آنگره هند چنين نوشت         ز پي ادراك خود را در زمينه تسلط بر نفس و شهامت خود و ني

د   ه  . منطق و صبر و تحمل از دست ندهي تم هر چه را آ ل نيس ته   ماي م و گوش بس د چش ما ميگوين ه ش ه ب الخوردگان باتجرب س

ا شده                              بپذيريد، ولي از شما مي خواهم گفته هاي آنها را سبك و سنگين آنيد و هرگاه احساس آرديد ما پيروان دچار خبط و خط

ود عنان حكومت را در و يا در اثر ضعف مرتكب اشتباه مي شويم، جدًا از ما بخواهيد آه استعفاء داده وآناره گيري نمائيم و خ                    

يش آسوتان خواست صحنه                        )٩١خاطره گاندي، ص  (". دست گيريد  ي از پ وان براحت دي، نمي ت  روشن است آه بر خالف گفته گان

ه ودر سرنوشت نسل خود و سپس                         ار عمل را بدست گرفت د ابتك سياست راترك آنند بلكه جوانان باتالش و جديت خود ميتوانن

اور نمي          متأسفانه . جامعه شريك شوند  ران سياسي تالحظه مرگ ب رد و اغلب رهب درايران جابجايي نسل به آندي شكل مي گي

 . آنند آه عمر راهبريشان به سر رسيده و انديشه و گفته هايشان براي نسل جوان ملموس نيست

راي م             ام وقت ب ا تم ي وارد  گاه ضرورت دارد آه در يك اقدام و يا يك مبارزه فرد ياافرادي بصورت حرفه اي و ي دت معين

به معناي آسب اجر و اجرت از راه فعاليت مبارزاتي نيست مگر اينكه تشكيالت سياسي خلق " رهبري حرفه اي. "فعاليت شوند

ارز ضروري است          .   پذيرا شوند   مدت معيني شده توسط مبارزين، ضرورت فعاليت تمام وقت يك رهبر رابراي            رد مب لذا هر ف

وده ظ نم اعي خود را حف ردشغل انتف ي گي ارزاتي خويش را پ ارآن، فعاليت مب ردم .  و در آن دگي م ادي زن حضور در روال ع
ك سكه هستند      ارزه     . بصورت تالش براي معاش و تالش روشنگرانه براي عدالت و آزادي دوروي ي ط از مب ن برداشت غل اي

د، باعث واب                      ه آن تشكيالت           حرفه اي آه عده اي به صورت آارمند مادام العمر يك تشكيالت سياسي درآين سته شدن عناصر ب

د داشت                   ار درخدمت آن تشكيالت نخواه ي اختي . ميشود ،و نتيجه اي جز بهره آشي از مبارزان و تبديل آردن آنها به عناصر ب
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تشكيالتي آه عناصر آن ارزش يدي و مادي و معناي تالش براي معاش راندانند و تصور آنند آه مردم موظف به تأمين معاش           

ه        و هزينه فعا   ويي آ ليت آنها هستند، به مرور تبديل به قيم مردم شده و خود را تافته جدا بافته اي از جامعه حس خواهند آرد، گ

ردن" ارزه آ ه  " مب ك جامع ارزين، خواص ي وع صنف است و مب ك ن ي  . ي ود دارد، يعن ت وج ه در روحاني ين انديش ابه هم مش

ه يك صنف    . ع خاص صنفي استروحانيت را به صفت يك صنف قلمداد آرده آه داراي مناف  روشن است آه روحانيت به منزل

 . با روحانيون به منزله عناصري بدون منافع صنفي متفاوت است

ري           ه نقش رهب يك رهبر مبارزه مسالمت آميز نمي تواند برا ي هميشه از زندگي حرفه اي خود خارج شود بلكه در مدتي آ

رت چند ساعت درهفته، شغل اصلي خويش را انجام دهد تا پيوند اجتماعي و يك مبارزه را عهده دار است الزم است حتي بصو    

ددًا در                           ارزاتي، مج دگي سياسي و مب دي در زن ا پستي و بلن صنفي خود را از دست ندهد و قادر باشد در صورت مواجه شدن ب

ارزان و بخصوص      خارج شدن آامل از زندگي انتفاعي و از تالش سالم براي آسب مع            . حرفه و صنف خود فعال گردد      اش، مب

 .   رهبران را به قدرت معتاد مي آند آه ترك آن آار ساده اي نخواهد بود

اي     رين رده ه ق ت ورده در عمي الزده و ضربه خ ه ب ك جامع د در ي د دي ه باي ود ، بلك تم نمي ش ا خ ه اينج ا ب ا تنه ًا معم طبع

يااز اوج آگاهي و يا در   : ز اين ترديد از دو راه ميسر است       طبعًا رهايي ا  . اعتمادش، چگونه ميتواند از عنصر ترديد رهايي يابد       

ه                ١٨مردم ايران   . اوج ناآگاهي  ين تجرب  سال پيش در اوج توهم و ناآگاهي از اين ترديد رها شدند ولي اينك بااز سرگذراندن چن

 .تلخي، به تالش صدبرابر نياز هست تا ترديدها زدوده شوند

 

 اهرم فرماندهي اجتماعي     -٢
يعلي ات منف ام تجربي زاب و    رغم تم ه مخرب اح كيالت سياسي و بخصوص تجرب ا تش اط ب ران در ارتب ر اي ل اخي ه نس  س

ن هر شهروند             ) مذهبي و غير مذهبي   (سازمانهاي چپ    فيد، ت ياه و س ا، همچون ريسمان س ي آنه اد درون ايع و فس آه داستان فج

راي پيشبرد يك امر جمعي          في ال " سازمان آار "و  " تشكيالت"ايراني را مي لرزاند، ولي       ه ب د نيست بلك ا ب از هر  (نفسه نه تنه

 . و ديدگاه وي نسبت به آار سازمان يافته است" تشكيالت"مسئله مهم تعريف هر فرد از . ضروري است) نوع

وژيها همانگونه آه ايدئول  . احزاب و سازمانهاي سياسي ما يادگار احزاب روسي پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم هستند               

ه     . را بايستي به خاك سپرد ظرف تشكيالتي تحقق آنها را نيز بايد دفن آرد              ما دردنياي پيچيده اي زندگي مي آنيم آه عنصر تكي

ا    . به يك فرد و يا يك حزب و سازمان سياسي سپري شده است، همانگونه آه دوارن آودتاهاي نظامي سپري شده است                        ن دني اي

بنابراين اگر بخواهيم پا به پاي رشد اقتصادي و علمي   .  حتي هيچ حزبي براي آن پاسخ ندارد بقدري پيچيده است آه هيچ فرد و      

د از  . دنيا پيش برويم راهي نيست جز آنكه در تفكر خود نسبت به آارآردها و شكل بندي سازمانهاي سياسي تجديد نظر آنيم               باي

 . خود را بااين دنيا تطبيق دهيمنوع سازمانهاي ابتداي قرن بيستم فراتر رفته و نوع تفكر سياسي 

  اجتماعي و سياسي بوده و محل تالقي خواستهاي يك         -بنظر من يك تشكل سياسي، محمل پيش برنده يك خواست اقتصادي          

ده  " در مقابل   " مشترك النظر " عمدًا از آلمه     .جمع براي تقسيم آار بين افراد مشترك النظر است         نم چرا        " هم عقي تفاده مي آ اس

اوت              آه عقيده ه   م متف ده اش ه رق دارد، عقي يچكس بافرد ديگري يكي نيست و همانگونه آه هر آس، اثر انگشتش با فردديگر ف

اما مي توان . هر آس از هر ايده اي ، يكنوع برداشت مي آند و لذا به اندازه آحاد بشر، فهم از ايده ها وعقايد وجود دارد . است

 .  ر دست يافتاشتراك نظص، به بر سر مسائل مختلف و مشخص براي يك دوره خا

رد، همچون انجمن هاي فرهنگي، اقتصادي ،     اد آ وان تشكالتي ايج ور، ميت راي پيشبردن ام ب، ب وين طل ه ن در يك جامع

ارآرد اخص سياسي             . علمي،هنري ، ورزشي، انتشاراتي ، تجاري و غيره        ا آ ي ب ا، ول ان تشكل ه تشكل سياسي هم يكي از هم

ه حيطه     .  مذهبي ميشود-آن، منجر به احزاب استالينستي و يا فرقه هاي سياسيانتظاري فراتر از  . است ز ازورود ب راي پرهي ب

ده آن تشكل، شكل                   ابين عناصر تشكيل دهن رارداد فيم وان ق وب، بعن رم مشخص و مكت ر اساس پالتف ا، ب عملكرد استالينيست ه
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ا    همچون هر شرآت و مؤسسه ديگري، تمام امورات و فعاليتهاي آ        . بگيرد ن چون يك ظرف بلور، از بيرون قابل رؤيت باشد ت

آًال درجهاني آه محرمانه ترين اسرار سازمانهاي جاسوسي و ارتشها و     . آسي به حرمت ها و ارزش هاي انساني تجاوز نكند         

ال و                             د اعم وزدهمي مي خواهن رن ن ه احزاب ق ل دسترسي است، چگون امپيوتر قاب تفاده از شبكه اينترنت و آ اد  دولتها بااس  فس

 بگذارند؟" مخفي آاري"فكري دروني خود رااز چشم مردم پنهان نگاه دارند و بر آن نام 

ًا  . شراآت در يك فرماسيون تجاري، براي يك منظور مشخص مثًال آسب سود و سپس تقسيم عادالنه آن بين خود است    طبع

همين چارچوب نيز در مورد يك فرماسيون . ردهر آس به اندازه اي آه سرمايه مالي، تخصصي و انساني بگذارد، بهره مي گي           

ًا هر مؤسسه تجاري و اقتصادي داراي      . مدرن قرن بيست و يكمي براي پيش بردن يك مبارزه مسالمت آميز صادق است       طبع

ه سازمانهاي           ديل ب حد و مرز درون و بيرون است و براي همين پس از پايان جنگ سرد سازمانهاي جاسوسي شرق وغرب تب

تصادي شده اند، چرا آه دردرون مؤسسات بزرگ اقتصادي اسراري براي پيشبرد امور و رسيدن به هدفشان وجود       جاسوسي اق 

 . دارند و قوانين مدني آشورها، براي آسانيكه به حفظ اين اسرار متعهد نباشند، پيش بيني هاي الزم را آرده است

يدئولوژيك با انبوهي مخفي آاري و طبعًا فساد و جنايات           ا -قرن بيستم عصر تسلط و يكه تازي احزاب و سازمانهاي سياسي          

ا خصوصيات     اقتصادي –سياسي  اينك معتقدم قرن بيستم بيست و يكم، قرن تشكالت و احزاب            . دروني بود  ي  ب ااين  .  است علن ب

 : تعريف يك تشكيالت براي مبارزه مسالمت آميز در ايران بايد

ه و در آموزش مردم بطور همزمان ،نسبت به مسائل      به همان اندازه آه سياسي است، اقتصادي بود        -

 اقتصادي و سياسي داخلي و بين المللي تالش آند،

ا را اعالم               - وده و آنه ران ب اي توسعه اي افتن راه حله قبل از تالش براي آسب قدرت سياسي، بفكر ي

 نمايد تا مورد قضاوت مردم و روشنفكران قرار گيرد، 

نفكري و روشن ان - واره عنصر روش اي هم يله از تسلط انديشه ه وده وبدينوس ديشي، سرلوحه آن ب

 مطلق گرا جلوگيري آند، 

المت                       - ق مس ردم، بطري ا م با خشونت رابطه اي نداشته و تحول جامعه را با پاهاي مردم و همواره ب

 آميز طي نمايد،

 . ضمن احترام به فرهنگ مردم هيچ مذهب و مكتبي را بعنوان مشي حاآم بر خود نپذيرد -

 

 انظباط آهنين -٣
وده و جز                              اهي آامل عمل نم ا آگ ده در آن ب مبارزه مسالمت آميز يك شورش آور وبي هدف نيست بلكه عناصر شرآت آنن

د                  د در آن فعاليت شرآت نكنن ي  . تعهد اخالقي ،هيچ تعهد ديگري براي شرآت خود نداشته و هر موقع آه مايل نباشند ميتوانن ول

وگيري از تحريكات رقيب و         ين شده از                        براي جل ظ انضباط و رعايت خواستهاي تعي تاران خونريزي و خشونت، حف ا خواس  ي

ي آن حضور     . سوي رهبر يا رهبران ضروري است     اي عمل در اين شكل از مبارزه عنصر روشنفكري در تمام مراحل و گامه

 . داشته و افراد خارج از چارچوب تعيين شده عمل نمي آنند

اند           سازمان يافتگي در يك امر اجتم      رد را ميرس اعي ف ه اي آسب خصلت سازمان             . اعي اوج تكامل اجتم ا ضرورت پاي ام

ه                   . يافتگي، انضباط آهنين و بالطبع آگاهانه مبارزين است        راد يك جامع ه ناشي از اوج احساس مسئوليت اف المت جويان اقدام مس

ردم و در م            . نسبت به سرنوشت خويش است     ا م نفكر،             فرد مبارز برخاسته از مردم، همگام ب وان يك روش وده و بعن ردم ب ان م ي

ه   . ضمن تأثيرپذيري از محيط پيرامون، روشني بخش عوام و حتي خواص در شرايط سخت مي شود     چنين افرادي الگو و نمون

 . ديگران شده و هرحرآت حساب نشده و خودبخودي آنها ممكن است تأثيرات سوئي بر محيط پيرامون بگذارد
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ر انضباط آ  د ب رغم تأآي د   علي ي آنن ود اطاعت نم دان خ ز وج زي ج ارزين از چي ري، مب ت از رهب ين و تبعي ا، . هن تئوريه

دستورات و تصميمات بر اساس شرايط روز و بر اساس مخاطبين آن تعيين ميشوند ولي آسي مجبور به اطاعت از آنها و حتي        

دام مشخص شد ال                ي وارد صفوف يك اق ا وقت ه شرآت در آن عمل نيست، ام د      آسي مجبور ب ن ده ه نظم جمعي ت . زم است ب

ا نظامي يك                      واي انتظامي و ي ر ق دون سالح مي بايست در براب رال و ب دون ژن ين تالشي، يك ارتش ب ه در چن روشن است آ

رد            رار گي ه سالح آتشين، ق د             . حكومت مجهز ب ارزه در شرايط سخت نيازمن وان اداره يك مب رعايت دستورات و بخصوص ت

انده شدن خشونت هاي ناخواسته و عكس                    . يم گيري است  اطاعت آگاهانه از مدار تصم     اطعي آش ين مق زرگ در چن يك خطر ب

رار ميگرفت             " عدم همكاري "همين مسئله در طول جنبش      . العملي است  دي ق د گان ورد تأآي تمرًا م د مس المت    : "درهن ارزه مس مب

يده      آميز، بخصوص وقتيكه وارد مرحله تهاجمي خود ميشود، نبايد بوسيله خشونت هاي نا        ه آجراه آش ر مسئوالنه ب بهنگام و غي

 سربازان و افسران اغلب  )١۶٣گاندي و عدم خشونت،ص(".  را طلب ميكنديك سازماندهي همگاني و مستحكمي   عدم همكاري   . شود

ه               . بر اساس تاآتيك عكس العمل نشان ميدهند تا بر اساس اعتقادشان           ان ب ي از ايم ز جزئ ولي اطاعت در يك مبارزه مسالمت آمي

 . آن شكل از مبارزه است

ان                     ين بي د چن ز هن المت آمي بش مس ده از جن ان دهن ويليام شايرر خبرنگار و نويسنده امريكايي مشاهداتش را از يك صحنه تك

د       : "ميكند ًا  . بارها با چشم خود ديدم آه مردم را بطرز خشونت باري مضروب و مجروح ساخته و سپس به زندان مي بردن واقع

ه                منظره دردناآي بو   ود آ د ولي آنچه مرا به تعجب و شگفتي واميداشت، انظباط خارق العاده ، ماليمت و تحمل تظاهرآنندگان ب

ه         . نبوغ گاندي به آنان آموخته بود   واقعي آ د، مگر در م م نمي آردن اع ه آنها هرگز دست به حمله نمي زدند و حتي از خود دف

د        اجبارًا مي بايست سر و صروت خود را ، در پناه دستها            يس، محافظت نماين اتون پل دي،ص  (". ي مجروح ا زب  در )١٢خاطره گان

. ا زشما مي خواهم ارزش و اهميت انظباط را درك آنيد  : "پيامي خطاب به جوانان حزب آنگره هند، گاندي مصرًا تأآيد ميكرد          

بي انظباطي براي ما زيان هاي  . يمموجباتي فراهم نسازيد آه دشمنان بگويند ما توانايي الزم را براي تأمين و حفظ انظباط ندار               

د آورد   ار خواه ع،ص (". فراواني بب ان منب ه عظيم و پيشرفته     )٩٢هم ا آن زرادخان ر را ب ه هيتل ل، آ ه چرچي ود آ دين ترتيب ب  و ب

 . شكست داده بود، از گاندي بدون سالح وعاري از خشونت و آينه ،شكست خورد

تفاده ازواژه       اط آهن  "يك نكته آخر اينكه اس ا          " ينانظب داعي سازمانها و احزاب استالينيستي و ي راي عده اي، ت ممكن است ب

تفاده   .  مذهبي را بنمايد آه به بهانه چنين انظباطي افراد را به بند آشيده و به تسليم واميدارند    -فرقه هاي سياسي   تفاوت اصلي اس

د          يك تشكيالت   . از اين دو واژه دردو سازمان آارمختلف، در شكل مبارزه آنهاست           خشونت گرا برا ي تحقق اهداف خود نيازمن

ه عناصر خشن ميشود،                  . سازماندهي و عملكرد نظامي است     ديل ب دريج تب يده شده و بت در نتيجه اعضا آن به استحاله افولي آش

ي           دليل علن ده آنست و ب  درحاليكه سالح يك تشكل صلح طلب و نافي خشونت فقط انظباط مختارانه و آگاهانه عناصر تشكيل دهن

 . بودن و حضور در ميان مردم و خانواده، تمام تحوالت فكري و روحي فرد توسط اطرافيان قابل بازرسي است

 

 آموزش مبارزين     -۴
ارزه      اي مب يوه ه زار و ش د، اب ي آموزن ز را م اي قهرآمي يوه ه زار و ش ارگيري اب وه بك ونت نح ان خش ه حامي ه آ همانگون

ار      . مبارزه مسالمت آميز يك مقوله في البداهه نيست   . مسالمت آميز را نيز بايستي فراگرفت     ارزه خشونت ب د همچون مب آنراباي

 . آموخت

در مورد آموزش خشونت انبوهي آتاب و آالس و شيوه مكانيكي شرطي آردن انسانها وجود دارد، همچون آموزش جنگ                     

ره  پارتيزاني، آموزش انواع سالحهاي سبك و سنگين، آموزش تخريب و منفجرات، آموزش            اري و غي ارزه   .  مخفيك در يك مب

درت انديشه                  ه ق متكي بر مشي عدم خشونت هم الزم است بسياري از سالحها را فراگرفت ولي اين سالحها نه ابزار آشنده، بلك

و اراده انسانها هستند آه چون در مسير هماهنگ يك خواست اجتماعي قرار نگرفته اند براي بكارگرفتن آنها نياز به آموزش و                      
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ا            : "گاندي مي گفت  . س تمرين هست  سپ يم، چون آنه انگليسي ها مي خواهند ما مبارزات خود را بر محور مسلسل ها استوار آن

ر محوري استوار          . مجهز به اين سالح هستند و ما فاقد آن مي باشيم   ارزات خود را ب روزي ، مب راي پي اريم ب ا ناچ بر عكس م

   )١۵خاطره گاندي،ص( ". دارندآنيم آه سالحش را در اختيار داريم و آنان ن

گاه الزم است در برابر آن ايستاد و : روشن است آه در چنين مسيري در برابر خشونت، شيوه هاي مختلفي اعمال مي شود         

رد م فيزيكي را تحمل آ ا  . ظل اط ب رين ارتب ه آموزش و تم از ب اده اي نيست و ني ار س د آ اطوم و مشت و لگ تحمل ضربات ب

ار بست            حكومتگران و بامرد   وان آورد   . م، آاربا رسانه ها و بسياري امور جزئي و آلي ديگر را آموخت و بك الي مي ت در : مث

اري                  ن اجب ازه واردي بدو ورود به يك مؤسسه انتفاعي همچون اداره ، تجارتخانه، آارخانه يا البراتوار، دوره آارآموزي براي ت

ي از آموزش     است، حتي اگر فرد تازه وارد ، تحصيالت خود را در هما  ارهم جزي ن رشته آار انجام داده باشد، آموزش حين آ

د                        ا زدن در يك رون ه در ج د پش رفت وگرن مستمر است چرا آه با تكامل شيوه ها وابزار بايد پابه پاي تحوالت و تجارب جدي

 .پرشتاب معنايي جز عقب رفتن و پس ماندن ندارد

ا        مشابه آن در يك مبارزه علمي صادق است و دقيقًا           ارزه سخن رفت ت ودن مب ه علمي ب به همين دليل در فصل اول نسبت ب

اي تحوالت و پيشرفت                   . آسي فكر نكند مبارزه يك امر ژنتيك و يا يك غريزه خدادادي است             ه پ ا ب ي است و پ م فراگرفتن اين عل

يار ظريف     طبعًا امر ارتباطات در يك جامعه تحت  . جامعه بايد به باور آردن دانسته هاي قبلي همت گمارد          تبداد بس حاآميت اس

تنها ايمان قوي به . و در عين حال بسيار مشكل و حساس است ولي من معتقدم هر قدر هم آه مشكل باشد ولي غير ممكن نيست     

 .مشي عدم خشونت و اعتقاد به حقانيت موضوع مورد مبارزه مي تواند راهگشاي مشكالت شود

 

 آموزش عمومي  -۵
ال      اي                 آموزش خشونت زدايي و مس د و نظرگاهه ر برخي عقاي ر يك نظام ارزشي و تغيي د ب ز تأآي ل از هر چي مت جويي قب

ه است           اد جامع وم آح و سط                            . انساني در سطح عم ه ت وق بشر است آ اني حق ن نظام ارزشي منشور جه المگير اي اي ع يك مبن

وق سياسي    در مو ١٣۴۵/١٩۶۶ به تصويب رسيد وسپس با دو معاهده سال          ١٣٢٧/١٩۴٨سازمان ملل در سال      دني  –رد حق  م

د     –و حقوق اقتصادي     ل گردي ه شده است                   .  اجتماعي تكمي ان پذيرفت ن منشور توسط بيشتر آشورهاي جه ضرورت  . امروز اي

وان يك نظام          . آموزش اين حقوق بنيادين پس از پايان عصر ايدئولوژيها بيش از قبل احساس ميشود              علي العموم دموآراسي بعن

د    نسبتًا مناسبي شناخته شده  رم شمرده و تضمين نماي ه     .  است آه مي تواند حقوق بشر را محت در حقيقت دمكراسي در عين اينك

طبعًا مراوده و . يك مكتب احترام به ديگران است، همزمان داراي ساختارهاي حل و فصل مسالمت آميز اختالفات نيز مي باشد     

ته است  ن خواس ق اي ؤثر تحق يوه م ك ش اي سي. معاشرت دموآراتي كل ه د  تش ر دو باي ردم ه كاسي و م راوده دمكراتي م م  را ه

المت                             . فراگيرند ارزه مس ا اصول وقواعد مب ردم راب م م د، و ه ه اندوزن د و تجرب سازمانهاي سياسي الزم است هم خود بياموزن

رورش       . آميزو عدم خشونت در پيكار سياسي و زندگي روزمره آشناسازند          ه آموزش و پ ز زمين المت آمي دريجي ومس  تحوالت ت

 . مردم ونيروهاي سياسي جامعه و پيوند اين دو رافراهم مي آورد و احتمال برپايي و تداوم دمكراسي راافزايش ميدهد

انسان شرطي شده با آار   . بسياري از جامعه شناسان معتقدند آه آموزش عدم خشونت رابايد از محيط خانوادگي شروع آرد              

ه زدودن خصلت ان              ادر ب رار ق رين و تك واني از خود است             توضيحي، تم ام جويي و خوي حي رخالف انديشه هاي قشري        . تق ب

ي "معتقدان به انقالب سياسي،  زدودن اين خصلت با جهش برق آسا و باصطالح                ين مي        . ميسر نمي شود     " انقالب اني لن يك زم

ه در     امروز شايد طرفداران انقالب سياسي مي پندا      "! در انقالب طبقه آارگر يكشبه ره صد ساله ميرود        "گفت   ي آ ه انقالب د آ رن

ايي دمكراسي ميشود           ) صرفنظر از درجه خشونتآن   (پي شورش و خشونت وقيام       ه برپ د، منجر ب ه    . مي آي ازنگري تجرب يكن ب ل

ه انديشه         ۵٧و مهمتر از همه انقالب      ...) روسيه، چين، آره ، ويتنام، آوبا و        (انقالب هاي گوناگون جهان      ران بطالت اينگون  اي

 . ت نموده استهاي سطحي را اثبا
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 ضرورت جمعبندي مستمر از نتايج فعاليت   -۶

اء                    دي و ارتق ا جمعبن تجربيات به دست آمده در يك فعاليت آوچك تنها متعلق به بازيگرن همان فعاليت نيست و الزم است ب

ود   ل ش ز منتق ران ني ه ديگ ا، ب طح آنه ا   . س ارزه مس ك مب الين ي ين فع وي حضوري ب اط و گفتگ ت ارتب ن جه ه از اي لمت جويان

ت است  ري درست آن فعالي ذير بمنظور جهت گي اب ناپ اهدات  . ضرورت اجتن ر مش ًا متكي ب رد واساس ين ميك ز چن دي ني گان

ه است و من آن       : "وتجربيات شخصي خود حرآت ميكرد و ميگفت       سياست عدم خشونت و عدم همكاري حاصل يك عمر تجرب

ن                  براي تو . را آزموده ام واز فوايد آن بخوبي آگاهم        ا اي ه م اني آ وي الزم است وتازم ان ق ه ايم يش از هم ن سياست ب  فيق در اي

يم          رار ده ايش ق ورد آزم د آن را م م نباي اورده اي ن شرط را در ملت خود بوجود آورد         ... ايمان را بدست ني د اي ه باي ل از هم قب

   )٢٧۵-٢٧۴مكاتبات و خاطرات، صفحات(". وگرنه دل بستن به آن يك امر موهوم وواهي است

 

 حضور فعال اجتماعي
ردم است                تقيم م المت جو ضروري          . مبارزه مسالمت آميز يك فعاليت اجتماعي، درميان مردم وبا حضور مس الين مس ذا فع ل

ابي                                    اعي خود ارزي ا مالء اجتم اط ب ردم حضور داشته و نتيجه هر حرآت و فعاليت خود را در ارتب ان م است مستمرًا در مي

ان                     چنين فعاليتي ناشي    . نمايند ان هم ارات ازمي ذا ابتك ارزه است و ل از احساس مسئوليت فردي تك تك شرآت آنندگان در آن مب

ه هاي                               . عناصر مي جوشد   وان برخي جنب ان، ميت اير آشورهاي جه ارزه و در س ن شكل از مب ات اي ر اساس تجربي با اينحال ب

 : ضروري حضور فعال اجتماعي را برشمرد

 

  بيدار آردن وجدان عمومي گزينش يك معضل اجتماعي براي  -١
ر مي دارد          يك جنبش اصالح طلب اقدامات اصالحي خود را            ام ب ه گ ام ب ل، موضوعاتي را      . گ دين منظور بررسي و تعق ب

اين اقدام مي تواند يك حرآت سمبليك   . براي تالش اصالحي برميگزيند آه بيشترين نتيجه را دربيداري  وجدان عمومي ايفا آند             

ه                          . اصالحيباشد و يا يك حرآت       ين ضربه ب د ووارد آوردن اول داري ملت هن راي بي في المثل گاندي در شروع حرآت خود ب

ارا        . را سازماندهي آرد  " نمك  "اقتصاد انگليس، راهپيمايي     داستان از اين قرار بود آه استعمارگران انگليسي انحصار نمك دري

ا  ، آه مصرف فراواني درهند داشت ، بدست گرفته وهيچ شهروند هن         دي مجاز نبود از اين مائده طبيعي، آه به وفور درآب دري

ن بابت سود سرشاري نصيب شرآتهاي                      . وجود داشت، بهره مند شود     د و از اي ا بخرن را از انگليسي ه د آن هنديان مجبور بودن

امتش، ر     ٧٨گاندي همراه )  خورشيدي ١٣٠٧ (١٩٣٠ مارس   ١٢در  . استعماري ميشد  روان خود از محل اق ر از پي ايي   نف اهپيم

 .   آيلومتري خود را بسوي دريا شروع آرد٣٢٠

ابي                          " راهپيمايي نمك " اري عبث ارزي ديها آ ي بيشتر هن اقدام بي سابقه اي بود آه دربدو امر از نظر مقامات انگليسي و حت

انوني ، را      . ميشد   هي بس دراز   رسانه هاي آن روزها گزارش مي آردند آه گاندي به منظور تهيه يك مشت نمك، بطور غير ق

د   !  را به صورت پياده پيش گرفته است       وي . حتي نزديكترين ياران گاندي ، همچون نهرو، از اين اقدام  دچار شگفتي شده بودن

ن  . تهيه نمك از آب دريا نمي توانست وسيله اي براي ادامه مبارزات ملي باشد. ما گيج شده بوديم : "مي گفت  مقامات انگليسي اي

آنها معتقد بودند آه گاندي با دور شدن از واقعيات قدرت ، رهبري رااز دست داده و با      . وخي تلقي ميكردند  اقدام را درحد يك ش    

وغ               . اين عمل احمقانه به پايان آار خود نزديك شده است          انه نب ولي همچنان آه بارها اتفاق افتاده بود، اين اقدام بي سابقه، آه نش

دي           گاندي بود، بزودي افكار عمومي را متوجه       ه، جز خود گان ات شگفتي هم يد و موجب ه آتش آش خود ساخت آنچنان هند را ب

  )١٢۵خاطره گاندي، ص(". ،را فراهم آورد



 ٩۴

دم       بش ع پس جن ور وس اي آن آش ريم آااله يس بصورت تح ه انگل ه علي ه جانب روع جنگ اقتصادي هم ه ش دام نقط ن اق اي

ان آورد              اوبا يك اقدام سمبليك نشان داد آه وقتي ملتي        . همكاري شد  درت خود ايم ه ق ين    .  تصميم بگيرد آزادباشد تنها بايد ب ا چن ب

د         وده و موج آفري دار نم اعي را بي وان وجدان اجتم ه       . حرآتهاي بيدار آننده و گاه نمادين ميت دا آردن موضوعي است آ م پي مه

 . چنين موجي را بر مي انگيزد

 

 شرآت درانتخابات  -٢
وان                   ورود به آارزار انتخاباتي يكي از ر       ق مي ت ن طري اههاي مقدماتي ارتباط بااجتماع در جوامع مدرن است چرا آه از اي

اين اقدام، همچون ارائه خدمات، از      .  اجتماعي را به مردم معرفي نمود      –چهره هاي سياسي و برنامه هاي اصالحات اقتصادي         

ا        بسياري را تصور بر اين است آه با وجود تعا         . گامهاي آوچك تبليغي شروع ميشود     ه و آارشكني ه دل قواي موجود در جامع

اري نمي       . و سدهاي پياپي حكومتها، شرآت در انتخابات عملي بيهوده است          ه هيچ آ اين ديد منفعالنه تنها توجيه افرادي است آ

ر تا لمس  پيروزي را بياو  "حامالن چنان عقايدي را ميتوان پوزيتويست خواند، آسانيكه ميگويند          . آنند و منتظر لقمه آماده هستند     

ه خود         " . آنم ه و آزاديخواهان فردي آه نخواهد از هر روزنه تالش مسالمت جويانه براي نزديك شدن به آرمانهاي عدالت طلبان

ه                    ا دست حادث ا منتظر معجزه است و ي اًال ي د، احتم ه                    . بهره جوي ه هدي ي است ن وق، آسب آردن ه حق دني همچون هم وق م حق

 . مان راحتي نيز پس گرفته خواهند شدآردني، و اگر روزي هديه شوند به ه

ي يك نظام               ي وقت ود ول ارزين نمي ب ر مب اگر يك نظام حكومتي چنين مجاري قانوني اي را برسميت نشناخته بود، عذري ب

رد و از آن            ره ب حكومتي ، عليرغم شيوه حكومت و آارآردهاي خود، چنين روزنه اي را باز ميگذارد ضروري است از آن به

ه سنگري                       طريق باپيچ    و خم يك مبارزه مسالمت آميز دست و پنجه نرم آرد و در صورت موفقيت، تريبون محل مربوطه را ب

 .  براي رسيدن به استراتژي مردمساالر تبديل نمود

ه   رائيل، آ ي اس ين الملل اي ب ين فلسطين و اسرائيل، اعراب درون مرزه راداد صلح ب ل از امضا ق الها قب  درصد ١۵از س

هروند ت ش د  جمعي ا صالح دي د، ب كيل ميدهن رائيل راتش دادي از  " ساف" اس واره تع وده و هم اني شرآت نم ات پارلم در انتخاب

د       ) مجلس اسرائيل " ( ِآنِِِست"آرسيهاي   ار                  . را از آن  خود مي نمودن ر جهت افك ده در تغيي ين آنن يار تعي دگان نقش بس ن نماين اي

 ضمن ائتالف با آمونيستها وديگر نمايندگان صلح طلب مجلس، راه امضا            عمومي اسرائيل به سمت صلح ايفا نمودند و توانستند        

ازند وار س ان صلح را هم ود. پيم اني ب ات درخش تاوردها و تجربي ز حامل دس بش فلسطين ني راي جن رين دموآراسي ب ن تم . اي

اي ف       اي چپ نم اد گروهه ه سوريه     بااينحال از همان آغاز، حضور اين نمايندگان مستمرًا مورد اعتراض و انتق لسطين وابسته ب

 . قرار ميگرفت ولي نهايتًا درستي انتخاب آنها به ملت فلسطين ثابت شد

 

 بهره وري از رسانه ها  -٣
ه برسد                 ه اطالع هم يله   . هرگونه اقدام آوچك يابزرگ اجتماعي و ياسياسي بدليل ارتباط آن با اجتماع الزم است ب دين وس ب

رد       يك امر خير تبديل به يك جريان اجتم        ا ، اطالع رساني       . اعي شده و ابعاد همگاني بخود ميگي انه ه تفاده از رس منظور از اس

 . فعاليتها به مردم و ترويج يك جريان فكري و عملي است و نه تبليغات براي فروش يك عقيده ويا يك عمل

ان  درآمد) پس از قواي اجرائيه، مقننه و قضائيه(هم اآنون رسانه ها عمًال بصورت قوه چهارم   ه و در ممالك دموآراتيك جه

دين                       . گاه يش از قواي ديگر داراي برد اجتماعي هستند         ري چن ه پس از انقالب و شكل گي ولتيزه شدن جامع دليل پ ران ، ب در اي

د و     . جناح درحكومت، تعدادي روزنامه و صدها مجله بصورت هفته نامه ، ماهنامه و فصلنامه منتشر ميشوند                 غ عقاي ان تبلي امك

اگر چه توزيع آاغذ در انحصار دولت است         . ي از طريق اين شبكه وسيع انتشاراتي به مراتب بيش از زمان شاه است             خبررسان

چه بسا در صورت  . ولي به دليل آثرت نشريات ميتوان از صفحات آنها استفاده نمود و ايده هاي نوين را معرفي و ترويج آرد                  
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م دس               د ه ه انتشار نشريات جدي انه هاي صوتي و                 . ت يافت  وجود امكان بتوان ب ان، اگرچه رس مضافًا در شرايط خاص ميهنم

الين    د، دردسترس فع ران دارن نونده در اي ا ش ه ميليونه ان، آ اي فارسي زب ي راديوه تند ول تصويري در انحصار حكومت هس

ار وبه             . سياسي داخل آشورند   يم آ ا سازماندهي، تقس د ب ادرت ميكن ز مب المت آمي ادر   جمعي آه به يك فعاليت مس د ق ره وري مفي

ه    . خواهد بود از اين رسانه ها جهت ارتباط با طيف گسترده اي از مردم استفاده نموده و جو انحصار را بشكند                روشن است آ

ه                  دانهاي خفت دار آردن وج ردم و بي اهي درم اد خودآگ ه ايج انتاژ، بلك ه تحريك و ش منظور از استفاده از رسانه هاي همگاني، ن

 . ان استشهروندان و حكومتگر

    

 رعايت اخالق و احترام به فرهنگ تمام مردم  -۴
ز است                       المت آمي ارزه مس اي  . حفظ ارتباط با اقليتهاي ملي وقومي، و برسميت شناختن حقوق آنها يكي از ضروريات مب معن

درت خود از اختالف و دوري مي                  . است " حكومت اقليت بر اآثريت    "ديگر حكومت خودآامه     ظ ق راي حف ان اقشار   يك اقليت ب

حفظ روابط حسنه . مختلف، اقوام و مليت ها و مذاهب بهره مي برد ودر شرايط اضطراري از آنها عليه يكديگر بهره مي جويد               

انه حسن نيت       . با رهبران و ريش سفيدان اقليتهاي مذهبي و ملي اهميت ويژه اي دارد       ا نش ي آنه ا مل شرآت درمراسم مذهبي وي

 . ظاهر سازي و يا فريب را بكندخواهد بود بدون اينكه تداعي 

در گذشته برخي از اعضا گروههاي چپ ايران آه اعتقادي  به مذهب مردم نداشتند براي ورود به جمع مذهبيون ،بصورت   

ردم                               اهي م درت آگ ه ق رادي ب ين اف ه چن آاذب به اجراي شعائر مي پرداختند آه اين اقدام آنها نتايج منفي بجاي ميگذاشت چرا آ

ران، مذهب در       . ه و به نحوي سعي در فريب آنها داشتند  باور نداشت  ذهبي در اي ه حكومت م دن تجرب خوشبختانه با از سر گذران

ده خود را از دست داده است                 از       . نظر عموم مردم يك امر خصوصي تلقي شده و نقش بسيج آنن ن امتي ه دي اد ب ه اعتق ديگر ن

ادات                   مالك ومعيار نزد  . محسوب مي شود و نه بي اعتقادي گناه        ه اعتق ا و عمل آردن ب ه آنه ي انتظار ب ردم، خدمت ب يكي به م

 .  انساني و ملي است

ده است               ذهبي بوجود آم آخرين  . درجامعه ايران چندين دين و مذهب وانواع تفكرات و نگرشهاي فلسفي و برداشتهاي شبه م

ان     )١٣٧۵ آبان ٢٣رسالت،(. است" اعتقاد"گام حكومت اسالمي، برسميت شناختن بهائيت بعنوان يك    ه ادي ه هم  واقعيت اين است آ

تند              ه نيس وزي در جامع ه ت ده نفرت و آين دام رواج دهن تند  هيچك . و مذاهب در جوهر خود مروج تالش براي آشف حقيقت هس

ين مي                  ان آوروش چن ران در زم دن اي ل اوج تم تاريخ شناس برجسته ايراني، محمد علي اسالمي ندوشن، در مورد يكي از عل

اي                         :"نويسد   ه دني د خدايي ب آوروش در آشور گشايي و فرمانروايي خود روشي تازه پديد آورد آه ميتوان  گفت تبديل دنياي چن

اي              . از پي آن، رابطه غالب و مغلوب تغيير آرد        . يك خدايي بود   ه معن ود " حق نداشتن   "پيش از آن، مغلوب شدن در جنگ ب . ب

د     . ي گشت عالوه بر آشتار و اسارت، پرستشگاه ها ويران م         رار مي گرفتن وهين ق روز    . خدايانشان مورد تحقير و ت ه پي آسي آ

 . شده بود آن را نشانه اراده آسمان ميگرفت آه به او مأموريت داده شده است آه تا هر چه خواست بكند

ه   آوروش نخست با مادها، آه هم نژاد و خويشاوند پارسها بودند ، ولي شكست خورده بودند، طوري رفتار آرد آ              ه به مثاب

ه پارسيان          . همپايه وشريك بود   ه ب يد        . در اداره ملك، نزديك به همان سهم به آنان داد آ ا رس ه اي ه ا و ليدي ه بابليه چون نوبت ب

داء مي                     ... ،ايزدشان راايزد خود خواند    ه يك مب ود ، درنهايت ب اوت ب ا متف تحت لواي او يگانگي خدايان پديد آمد آه گرچه نامه

ه اي                          بدين گون . پيوست ل را عطي تح باب ه اهورامزدا را، و ف ه بود آه مردوك، بزرگ خداي بابليان را به همان چشم نگريست آ

ه اي            . از جانب اوبه خود دانست     اسيران يهودي را از بابل آزاد نمود آه به موطن خود بازگردند و بدين سبب در تورات به گون

رده است    از او ياد شده است آه گويي يهود او را برگزيده و د            انده خود آ ازه     .  ست نش ود از هر جهت ت ان   . روشي ب وار مي دي

تند، در                     ه خود را مبعوث خدايان خود مي دانس ده شده ،آ ان ران وار برداشته شد، فرمانرواي ن دي مذاهب برداشته شد وچون اي

بدينگونه : " وي مي افزايد".ايرانيان هخامنشي آمتر درامور جاري مردمان ديگر دخالت مي آردند   . وجود آوروش تجسم يافتند   
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يش از    . همه اقوام فتح شده آزاد ماندند آه معابد و مناسك خود را داشته باشند       ه دوران پ چون عصر، عصر مذهب بود ،نسبت ب

ه      . اشغال تفاوتي احساس نمي شد ،جز اينكه آوروش نظم بهتري ايجاد آرده بود            يم آ اه مي آنيم،مي بين وقتي به تاريخ ايران نگ

وب نخستين هدف اشغالگر           . ديگر بگونه اي ديگر عمل ميكردند     فاتحان   سوزاندن و يا ويران آردن پرستشگاه هاي دشمن مغل

ه  (. قرار ميگرفت و اين نشانه آن بود آه سرزمين مفتوح به سرزمين اسير تبديل شده است     ارس خواستگاه نخستين امپراطوري     "مقال پ

 )  ۶،ص١٣٧۵ آبان ۶٢۴،٢٩شماره ، ،اطالعات بين المللي " جهاني
م                                    رن بيست و يك دن ق ران سرفراز و متم ان، اي يش آسوتان و بزرگ مطمئنًا با تالش و پشتكار نسل جوان و پشت گرمي پ

د آموخت      ٢۵ازالگوي ايران سرفراز     دين ترتيب   .  قرن قبل خوب درسها خواه ز   ب د شعار    همزيستي مسالمت آمي د و باي  ميتوان

 . ه ايران قرار گيردجنبش آزاديخواهانه و عدالت طلبان

 

 ابزار مبارزه مسالمت آميز  

ازيگران                                ردم وب ائي هاي م ات و توان ه و امكان ه شرايط جامع وده و بستگي ب ابزار يك مبارزه مسالمت آميز هميشه نسبي ب

اقدامات زير  بر اساس سلسله مراتب فشار، ميتوان       . ابزار مبارزه مسالمت آميز هم قانوني هستند و هم غير قانوني          . صحنه دارد 

ه                : را بكار برد   نامه نگاري شخصي، طومار نويسي ، مالقات مستمر و ديدار با مسئولين حكومتي و مذاآره با آنها، نگارش نام

ه ، شعار نويسي                                       ي و خارجي ، پخش اطالعي اني داخل انه هاي همگ ا رس س، تماس مستمر ب ي آردن در مجل سر گشاده ، الب

ذا ، بست نشستن                          درمعابر عمومي، سخنراني ، فعالي     ي شعار،اعتصاب غ ا ب ا شعار و ي ايي آرام ب ت حقوقي و قضايي ، راهپيم

وانين           ات و عوارض و           (،اشغال اماآن عمومي، اعتصاب، بايكوت، سرپيچي از ق ه        ...). عدم پرداخت مالي ه تشريح جنب ًال ب ذي

 :هايي از آن پرداخته ميشود

 

 روشهاي قانوني -١
همه حكومتها درروي آاغذ برخي فعاليتها را برسميت        .  جهان راه فعاليت قانوني بسته نيست      در هيچ نظام حكومتي فعلي در     

ه سمت مقصود باشد       . شناخته اند ولي به آن عمل نمي آنند        . استفاده از تمامي روزنه هاي قانوني ميتواند راهي براي پيشرفت ب

بدين منظور مطالعه . ظر را تأمين آند يكي از آنهاستفشار به نمايندگان مجلس براي طرح لوايحي آه برخي اصالحات مورد ن

د                              انوني آن تفاده از شيوه هاي ق ه اس ؤثري ب د آمك م پس از  . دقيق قوانين و حتي تشكيل اآيپ هايي از وآال و حقوقدانان ميتوان

انوني فراموش شود                      د مسيرهاي ق انوني ، نباي ر ق ائز اهميت است     . ورود آگاهانه به شيوه هاي غي ه ح ن نكت ه پاشنه آشيل    اي  آ

 . حكومتهاي توتاليتر و آتوريتر قوانيني است آه خودشان وضع آرده و يابه اجراي آن ملتزم شده اند

امرعي                    ال فشار توسط عناصر ن ا اعم سرويسهاي  (يكي از شيوه هاي عمل حكومتهاي خودآامه تشكيل گروههاي فشار و ي

رور و         دهاي مسلح ت ا          است آ  ...) امنيتي، چماقداران و بان ا توسط بخشي از حاآميت و ي ومتگران ، و ي امي حك ا توسط تم ه ي

وند  وي ميش ادي و معن ت م ه پرست حماي ه و بيگان ل بيگان رافت خاصي  . توسط عوام ار از ش دهاي فش ن بان ا اي ه ب وه مقابل نح

ت وردار اس رد     . برخ مي صورت ميگي ر رس ور غي ار بط دهاي فش ن بان ت از اي يك حماي اليتر آالس اي توت ي در درحكومته ول

ه      ه نحوي جنب انوني "حكومتهاي اتوريتر گاه اين حمايتها ب رد    "! ق ا شرعي ميگي ران    (و ي ي اي ه   ) . همچون وضعيت فعل تالش ب

 . خارج آردن اين گروههاي فشار از صحنه يك گام مؤثر در پيشبرد فعاليت مسالمت آميز اجتماعي است
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 روشهاي غير قانوني  -٢
انون      ر ق انوني بسته شده و عواقب              ورود به شيوه هاي غي ه فعاليت ق ه راه هر گون رد آ ا در شرايطي صورت مي گي ي تنه

ه باشد                رار گرفت ط و                    . استفاده از اين شيوه از قبل دقيقًا مورد بررسي ق انون غل ه ق ه ب انوني اينست آ ر ق اي غي هدف از اهرمه

 . نبودن يك قانون مناسب اعتراض شود

د     به محض اينكه آسي بفهمد آه اطاعت از     قوانين ناعادالنه خالف شرافت و حيثيت انساني اوست، هيچ ستمگري نمي توان

"! قانون شكنان"بااين شيوه، حكومت مجبور است  . اين آليد حق انسان در تعيين سرنوشت خود است        . او را ملزم به اطاعت آند     

ن تاآ      . رابه دادگاه احضار آرده و در برابر قوانين خود قرار دهد           انوني          در بطن خود، اي ه اجراي روشهاي ق تيك حكومت را ب

د                دوين شده خودش آن وانين ت ز               . آشانده شده و ملزم به رعايت ق المت آمي ارزه مس ه صحنه اي از مب ديل ب ز تب اه ني مضافًا دادگ

 .خواهد شد

ان درچارچوب             ه آماآ ارگيري خشونت نمي شود بلك  عدم  يك نكته مهم اينست آه استفاده از شيوه هاي غيرقانوني شامل بك

رد  ونت صورت ميگي ت فضاي      . خش دليل حاآمي ه ب ت، چ ك حكوم ه باتحري ه چ ادگي آن را داشت آ يكن ضروري است آم ل

انده شود         ه خشونت آش ده باشد         . خوبخودي، مبارزه ب د آموزن اه ميتوان دي دردادگ ه گان ه، قسمتي از دفاعي وان تجرب ا   : "بعن من ب

ان من سخت         اعمال خشونت مخالفم و ميل داشتم از بروز هرگونه           اد و ايم ا اعتق  عمل قهرآميزي جلوگيري آنم زيرا خشونت ب

يامي بايست خود را دراختيار رژيمي قرار مي : ولي من بر سر دوراهي قرار داشتم وبايد يكي راانتخاب ميكردم       . مغايرت دارد 

ايق،             دادم آه به حقوق و آزادي هموطنانم تجاوز آرده و خسارات عظيم بر پيكر آشورم وارد ساخته                    ن حق ان اي ا بي ا ب  است وي

انم از شدت           . مسئوليت هاي حاصله از برانگيختن خشم ونارضائي مردم را بر عهده ميگرفتم            من به خوبي ميدانم آه گاه هموطن

د   اري دست زده ان ونت ب ال خش ه اعم ته و ب ر گسس م زنجي اه   . خش دين جهت از دادگ فم و ب ب متأس ورد از صميم قل ن م در اي

ه  را ب واهم م ازدميخ وم س ازاتي سخت محك دارم. مج و و بخشش ن د عف ن امي تم. م ازات نيس ان تخفيف در مج ين خواه . همچن

ال                      ورد من اعم رر داشته درم ابي مق راي جرائم ارتك انون ب ه ق اه تقاضا دارم حداآثر مجازاتي راآ مخصوصًا از محضر دادگ

 ". دي است، تحمل هيچ مجازاتي مشكل نيستنمايد، زيرا به خاطر ارتكاب اين جرائم آه بنظر من وظيفه ملي هر هن

 

   گفتگو با رقبا    -٣

ارزه سياسي  ك مب ود وارد صحنه   –  در ي اي خ ه آشش و ادع تگي ب ه بس د آ ارنگي حضور دارن دعيان رنگ اعي م  اجتم

ار       : اين رقبا بر دو دسته هستند     . ميشوند ار    . حاميان مشي مسالمت آميز و حاميان مشي خشونت ب ه مب زه يك امر   طبيعي است آ

ارزه       . انحصاري نيست وضمنًا نمي توان به زور روش خاصي را به مبارزان تحميل نمود            اوت مب ه شيوه هاي متف ه آ همانگون

 . مسالم آميز هم وجود دارد و برداشتهاي گوناگوني از نحوه اقدام ميشود

بعد آه راه مقداري    . ه ميشوند بر سر هر حرآت ودر برابر هرناآامي عده اي معترض و ناراضي به صف معترضين اضاف               

آليد اصلي رفع اين قبيل مشكالت با رقبا، معترضين و  . آوبيده شده  فضا تا حدي تلطيف شد بر تعداد مدعيان هم افزوده ميشود       

ين صاحبان              . مدعيان در گفتگوست   ي ب ديالوگ سالم و سازنده بين عناصر درگير در يك مبارزه و يا بين جريانات مختلف و حت

رق             . اي مختلف يك ضرورت اجتناب ناپذير است      مشي ه  ان متف د هر چه بيشتر صفوف مخالف بطور طبيعي رقيب سعي مي آن

رد                       ار ميگي رده اي رابك ه هاي مختلف وپشت پ ه  . باشد و بماند  بدين منظور تحريكات خاص خود رابكار بسته و حرب راه مقابل

د          باتفرقه، گفتگوي دائمي است تا فضاي حسن نيت بين افراد            وگيري بعمل آي . وبين گروههاي مختلف ايجاد شده و از شكاف جل

 .   بعنوان يك ضرورت در مراودات بين افراد وبين گروههاي مختلف مطرح ميشود"سازش"اينجاست آه 

ا                     ين آنه دين منظور ذهنيت    . دمكراسي مستلزم همزيستي گرايش ها و نيروهاي گوناگون سياسي است و نه حذف و طرد ب ب

داقلهاي                    غالب سياس  ي جامعه مي بايست به سمت سازش نيروهاي گوناگون سياسي بر سر قواعد شناخته شده  مردمساالري و ح
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يكي از محورهاي اساسي    " سازش ناپذيري"اين شيوه تفكر درتقابل با ذهنيت غالب سياسي سنتي است آه            . مشترك گرايش يابد  

امي                  " سازش ناپذيري "مبلغ اين سياست خشن     . آن را تشكيل ميداد    زي جز تم ه چي ه ب د آ وده ان همواره گروههاي توتاليتر چپ ب

اآم هيچ                       " سازش ناپذيري "تداوم اين   . قدرت قانع نمي شدند    ه نيروهاي ح ن نتيجه ميشود آ ه اي ار سياسي منتهي ب درحيطه رفت

 . مخالفتي را تحمل نكنند

ت     ه نيروهاس ت هم ت و موجودي ول واقعي و، قب ي گفتگ اي اساس ت و م. معن م از   واقعي ي اع اي سياس ه نيروه ت هم وجودي

افي واقعيت انديشه هاي             . سكوالر، اسالمي، مشروطه طلب و افراطي انكار ناپذير است          ه ن دعيان دمكراسي آ م از م سؤال مه

ا و گرايشات فكري            اير نيروه تيد موجوديت س متضاد خود هستند اينست آه اگر شما حتي پيش از رسيدن به قدرت حاضر نيس

ه                     -هرآه باشند  هرچه و    –ار   وق مساوي هم درت حق ه ق افتن مفروض ب ه پس از دست ي د آ ول مي دهي  بپذيريد، پس چگونه ق

 انسانها را تضمين آنيد؟  

دليل دگماتيسم و قشري       . در زمينه گفتگو نمي توان حاميان مشي خشونت را مستثني آرد          اتي ب ين جريان ه چن طبيعي است آ

د         نگري براحتي حاضر به پذيرش مصالحه و گ        ق قائلن دئولوژيك و مطل ا اي راي خود مشروعيت الهي وي ه ب . فتگو نيستند چرا آ

ك                    ا يك مل دگاه تنگ آنه ه در دي ارزه اي آ ارزه است، مب ذيرش واقعيت ديگران در مب اي پ مصالحه و سازش براي آنها به معن

د  " نان او را آجر "وارد آن شده اند و به نحوي "! قيم"شخصي بوده آه عده اي بدون اجازه       رده ان تبدادي    . آ اي اس ًا حكومته اتفاق

د                   رداري ميكنن ره ب دين منظور اصل     . از حضور چنين گروهها و محافل خشونت گرايي براي سرآوب جنبش عدم خشونت به ب

د           ) حتي اگر آميت بسيار قليلي دارند     (گفتگو با چنين جرياناتي      د اصرار ورزي د     . منتفي نيست و بر انجام آن باي دي مي گوي : گان

ه خشونت                         اي" انيكه ب ه آس ان و هم مان من به عدم خشونت نه تنها ممانعت نمي آند بلكه مرا مجبور مي آند با هرج و مرج طلب

   )١٣١ص خشونت، گاندي و عدم(". معتقدند مراوده داشته باشم

ومتگران                   ا ممانعت حك م ريشه و همسو ب ا ديگران، ه ر ب س،  .  است ممانعت جريانات خشونت گرا به مراوده سالم و براب پ

م هست              را ه ات خشونت گ ه جريان ه اگر    . مبارزه مسالمت آميز تنها بعد مبارزه با قدرت حاآم را ندارد و به نحوي  علي چرا آ

ام                ه بدست حك ايي آ ه ه ا بهان چنين جرياناتي منزوي نشده و يا مجبور به مصالحه و سازش منطقي نشوند در شرايط حساس، ب

 .  از افراد بيگناه خواهند شدميدهند، باعث ريختن خون بسياري

 

 مذاآره با قدرت حاآمه        -۴
د ان ميرس ه پاي ذاآره ب ا م ز ب المت آمي ارزه مس وده و . نهايت هر مب د مشخص ب ذاآره باي ومتگران طرف م راي حك ي ب ول

ادل نظر   همچنين قطعي باشد آه طرف اصلي مذاآره از جانب اآثريت مخالفان سخن ميگويد و بعبارتي ديگران نظر او           را  مع

ذاآره دارد       ا  . خود گرفته و هر تصميمي آه بگيرد نهايتًا همه مي پذيرند و بعبارت ديگر طرف گفتگوي آتوريته آافي براي م ام

ا                           ده ب ذاآره آنن واره طرف م وده و هم از ب مذاآره فقط براي آخر خط نيست بلكه باب مذاآره از طرف اپوزيسيون بايد هميشه ب

ق واسطه و بصورت         اسم و رسم معرفي گرد     د، چرا آه معموًال حكومتگران در وهله اول مستقيمًا وارد مذاآره نشده و از طري

 .غير علني مذاآره را شروع ميكنند، لذا الزم است بدانند در شرايط ضروري طرف حساب آنها آيست

اند                      ه         صرف تن دادن به يك مذاآره از طرف حكومت و يا واسطه از جانب حكومت، بخودي خود نش ام اساسي ب هنده يك گ

حكومتها زماني وارد گفتگو ميشوند آه وزنه اپوزيسيون را حس آنند و نقش آن را در    . جلو براي يك جنبش مسالمت آميز است      

ن            . تحوالت سياسي و طبعًا در موازنه قدرت لمس نمايند        ه اي م اينست آ ام شود ، مه ذاآره در چه سطحي انج ه م مهم نيست آ

ه گفتگو     . تلف بيان شود آه اپوزيسيون آماده گفتگو است     خواست به انحاء مخ    ده است آ گفتگو با رقيب همانقدر مهم و تعيين آنن

 . بين مخالفان
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 درصد ٨٠ يش از ١٩٩٠که سال ) ميانمار(رهبر اتحاد ملی برای دموکراسی در برمه " دائو آنک سووکی" خانم 

نرالهای آن کشور بوده است ولی هيچگاه بر اصرار خود مبنی بر کرسيهای مجلس را برد، مدتها تحت فشار رژيم کودتايی ژ

سرانجام : " گفتNew York Times Magazineوی در مصاحبه ای با مجله امريکايی . مذاکره با حکومت کوتاه نمی آيد

آنها هميشه . ردراهی جز اين وجود ندا. مجبور می شوند که پاسخ مثبت بدهند، زيرا اين پايان کار همه اين گونه ماجراهاست

آنها فکر می . ليبريا و آنگوال را ببينيد. ولی سرانجام روزی مذاکره خواهند کرد" ما هيچگاه  مذاکره نمی کنيم"می گويند 

کردند که راه حل نهايی را سالح تعيين ميکند و حرف آخر را اسلحه ميزند، ولی در پايان طرفين مجبور شدند بنشينند و 

". عاقل کسانی هستند که سريعتر پشت ميز مذاکره بنشينند و مردم را از رنج و مصيبت نجات  بدهندآدمهای . مذاکره کنند
  )١٢،ص١٣٧۵،مهر۶٢٨کيهان لندن، شماره(

در .  هم با مذاکره و سازش به نتيجه رسيد و ورود قهر به آن، پس از انجام تمام سازشها به وقوع پيوست۵٧حتی انقالب 

صدای "  محمد رضا شاه حاضر به مصالحه و مذاکره و سازش شد و اعالم نمود که ١٣۵٧ان  آب۴واقع از زمانيکه در 

، نمايندگان خمينی در تهران و بطور خاص آيت اهللا بهشتی باب مذاکره را باز کردند ولی ذهنيت حاکم بر " انقالبتان را شنيدم

همين ذهنيت هنوز . قدرت دست بدست خواهد شد" زنده بادمرده باد و "نيروهای چپگرا بر اين استوار بود که تنها با شعارهای 

وظيفه اصلی . وظيفه اصلی نيروهای سياسی چنين جرياناتی است. هم باقی است و نشانه عدم بلوغ سياسی چنين جرياناتی است

 و طبعًا در مقابل اين ذهنيت، سازش ناپذيری. نيروهای سياسی امروز ساختن ذهنيتي مداراگرا و مذاکره گر است

 . انحصارطلبی و خشونت قرار گرفته است

طبيعت من  سازش جزيی از": گاندی می گفت. است" سازش"يک موضوع که نيازمند آموزش ويژه است، روی واژه 
آيا اين به معنای سازش در اصول و يا نفی آرمانهای آزاديخواهانه و عدالت جويانه او بود؟ )١٣١گاندی و عدم خشونت،ص( ".است

با حفظ استراتژی مشخص شده در يک مبارزه مسالمت آميز، ميتوان به سازشهای قطعی دست يافت، مثًال وارد . همطمئنًا ن

 .يک دولت ائتالفی شد و بر سر بدست آوردن کرسيهای بيشتر به مذاکره پرداخته و به سازش رسيد

 

 کسب حمايت عناصر بيطرف   -۵
موفقيت يک اقدام در . در موفقيت يک اقدام مسالمت آميز استتالش برای کسب حمايت عناصر بيطرف يک عامل مهم 

در مقابل يک . گرو ارتباطاتی است که باافکار عمومی و يا با قطبهای قدرت اقتصادی، سياسی و يا مذهبی ايجاد ميشود

ناصر و يا اعتصاب غذا و يا يک راهپيمايی، معموًال حکومتها به سختی تن به فشارهای غير مستقيم ميدهند که توسط ع

کسب حمايت کسانيکه مورد اعتماد مردم هستند و يا ارتباط فعال اجتماعی دارند، همچون . جريانات بيطرف اعمال شده باشد

روحانيون مخالف حکومت، هنرمندان، روزنامه نگاران، سياستمداران شناخته شده ، اساتيد دانشگاه و امثالهم کمک شايسته ای 

 . ت آميز ميکندبه پيشبرد يک مبارزه مسالم

عليرغم ظاهر يکدست بيرونی حتی در درون حکومتهای شديدًا متمرکز معموًال گرايشات سياسی و فکری متفاوتی وجود 

اين گرايشات هم چيزی جز بازتاب معضالت جامعه بدرون . دارد که تا زمان بروز اعتراضات اجتماعی بروز پيدا نمی کنند

صور کرد حکومت کنونی ايران، که تضادهای درونی آن شکل کامًال آشکار و علنی بااين آگاهی ميتوان ت. حکومت نيست

استفاده از اين تضادها و تأثيرگذاری بر عناصر معتمد و صادق درون جناحها ميتواند کمک شايانی . دارد، چگونه عمل ميکند

ه و به کار مستمر توضيحی ، حضوری و طبيعی است که چنين تأثيری يک شبه نبود. به اهداف يک اقدام مسالمت آميز بنمايد

 . تا حدی آموزشی نيازمند است
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 پرهيز از خونريزی   -۶
معنی . مشی عدم خشونت يک اقدام غير غريزی و ضد غريزی است چرا که انسان بطور غريزی متمايل به خشونت است

تعلقات خود حفاظت ميکند و وقتی اين اين جمله اينست که انسان بطور غريزی از منافع خود، از حيطه حيات خود و از م

حال اگر بخواهيم انسان را از اين غريزه حيوانی دور کرده . متعلقات مورد تجاوز قرار گرفت با خشونت از آن دفاع می نمايد

 . و به سمت عدم خشونت هدايت نمائيم به معنی اقدامی ضد غريزی است

وقتی حکومتی حاضر به رعايت عدالت نيست به خشونت متوسل بی تفاوتی نسبت به بی عدالتی سرچشمه خشونت است و 

اما يک فعاليت مسالمت آميز با خودداری از ديدن واقعيت خشونت مطابقت نمی نمايد و رهبران و مبارزين امکان . ميشود

بر خالف . ندبروز آن را بايد از قبل پيش بينی کرده و ضمن تالش برای ممانعت از آن، خود را برای تحمل آن آماده نماي

اقدامات چريکی، در يک اقدام مسالمت آميز ابتکار خشونت بدست طرف متقابل است و به همين دليل يک مبارز مسالمت جو 

شهامت بيشتری از يک چريک نياز دارد، چون با آگاهی از اينکه ممکن است مورد خشونت واقع شود دست به عمل مبارزاتی 

با فرض صدمه ديدن وارد صحنه نمی شود و تمام محاسبات خود را برای ضربه نخوردن در حاليکه يک چريک اساسًا . ميزند

 . از قبل حساب ميکند، اگرچه اين محاسبات هميشه با واقعيات مطابقت نمی نمايد

در يک فعاليت مسالمت آميز بايد همزمان به اقدامات سياسی و اجتماعی دست زده و قبل از اينکه يک اقدام به خشونت 

در چنين مقاطعی ميتوان از نقش ميانجيگران . ده شود تاکتيک را عوض نمود و ديپلماسی و سياست مذاکره را پيش کشيدکشان

صدمه ديدگان از يک اقدام مسالمت . استفاده کرده و حکومتگران را وادار به گردن نهادن به خواستهای مشروع مبارزين نمود

ه کسانيکه بدليل شرکت  در يک اقدام و يا فرار کردن ناخواسته در محلی که يک آميز را نيز نبايد به حال خود رها کرد و ب

فعاليت اعتراضی در آن جريان داشته و دچار صدمه جسمی و يا مالی شده اند، مساعدت و دلجوئی نموده ودر صورت امکان 

 . کمکهای بشردوستانه کرد

 

 حمايت از زندانيان   -٧
صرفًا برای حفظ جامعه از خطاکاران " زندان. " اجتماعی است-ی در هر مبارزه سياسیزندانی شدن يک امر قابل پيش بين

تورئو يکی از . و بزهکاران نيست بلکه برای کسانيکه به نظم برقرار شده توسط حکام معترض هستند نيز ساخته شده است

يگانه مکان در يک .  در آن آزاد استزندان تنها محلی است که روح: "نزديکان گاندی در مورد زندانی شدن خود می نويسد

من در مدت اسارت خود نمی توانستم ... نظام برده داری  است که يک انسان آزاد ميتواند با حفظ شرف خود درآن بسر برد 

. به احتياط نگهبانان برای گشودن درب اسرار درونم که با آزادی کامل در بيرون حرکت ميکرد، جز لبخند کاری انجام دهم

گاندی و عدم (". زندانبانان نمی توانستند به روح من دست يابند، جسم مرا تنبيه ميکردند و گاندی برای جسم من نگران نبودچون 

  )٣٩ص,خشونت
 سال، ٢٧نمونه برجسته زندانی و سمبل يک زندانی سياسی در قرن بيستم را ميتوان نلسون ماندال معرفی کرد که مدت 

را به ) حکومت سفيدپوست(رژيم نژاد پرست آفريقای جنوبی بسر برد و باالخره زندانبان خود مستمرًا در مخوف ترين زندان 

 . زانو درآورد و در زندان با او برای انتقال قدرت اقدام به مذاکره نمودند

سالها بااينکه . دچار وقفه نشد" کنگره ملی آفريقا"بعنوان رهبر " جزيره ماکانا" سال، مبارزه او در زندان ٢٧درمدت 

مجبور به بيکاری شد و ضمن اينکه زنجير به پايش بسته بود در معادن سنگ و کارگاههای سنگ تراشی با پتک به خرد 

 ولی همزمان از درون زندان برای وزير دادگستری نامه ارسال ميکرد و )٢۵٧،ص"نلسون ماندال"کتاب (کردن سنگ می پرداخت 

ماندال : " در اين کتاب نحوه بيکاری تشريح شده است)٢۵٣همان منبع،ص(.  می نموددرخواست عفو بدون قيد و شرط زندانيان را

می بايست در داخل حياط زندان روی زمين نشسته، پاهايش را باز ميکرد و با يک چکش دوکيلويی سنگهای بزرگ را خرد 
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ن با گونيا به اندازه گيری شن هر غروب نگهبا. سپس آنها را داخل کيسه می ريخت و می بست. ميکرد تا بصورت شن درآيد

همان (". اگر نتيجه کار کمتر از حد تعيين شده بود زندانی تنبيه ميشد که معموًال تنبيه ،محروميت از غذا بود. می پرداخت

او در مدت اسارت فعاليت حقوقی خود عنوان يک وکيل را برای تنظيم دفاعيات و پرونده ساير زندانيان بعهده  )٢۵۶منبع،ص

 .و بقدری وقتش پر بود که گاه زندانيان برای مالقات او می بايست از چندين روز قبل وقت می گرفتندداشت 

گاندی نيز بارها به زندان رفت ولی دوران زندان برای او فرصت مطالعه، تفکر، جمعبندی و برنامه ريزی برای اقدامات 

 رسيدگی به زندانی و يا خانواده او جزء وظايف ساير روشن است که شرايط همه در زندان يکسان نيست و لذا. بعدی بود

 . مبارزين در يک مبارزه است

 

 سیااعتصاب غذا و روزه سي  -٨
روزه سياسی و يا اعتصاب غذا فی النفسه کارساز نيست مگر اينکه در ازاء هر يکنفر که دست به چنين اقدام اعتراضی 

روشن است منظور از يک اعتصاب غذا گرسنگی کشيدن . اتيک انجام دهندميزند چندين نفر فعاليت تبليغی، ارتباطی و ديپلم

در واقع آسي آه به چنين شيوه اي متوسل ميشود . نيست بلکه مقصود جلب توجه افکار عمومی به يک خواست مشروع است 

بارها براي بيدار آردن  گاندي )١۵٨گاندي و عدم خشونت،ص(". من با رنج خود مي خواهم تو را متقاعد آنم: "مي خواهد بگويد

او اين شيوه را بطور خاص براي متوقف . وجدان خفته مردم هند به روزه سياسي دست زد و بارها تا مرز مرگ حتمي رسيد

آردن آشتار بين مسلمانان و هندوها بكار ميبرد، ولي متعاقبًا تأآيد مي آرد آه همه آس قادر نيست به روزه سياسي متوسل 

ميتوانند به خاطر تحقق يك حقيقت به روزه سياسي رو آورند آه در مسير آن تالش نموده باشند، آسانيكه تنها آساني ": شود
در درون خود به رقيب خود عشق مي ورزند، آسانيكه از سرگرميهاي حيواني فارغ بوده هر نوع حرص و آز دنيوي را از 

  )١۶٢همان منبع،ص(". خود دور آرده باشند

 

 راهپيمايي  -٩
تظاهرات . يمايي و تظاهرات آرام نمايش بيروني و اجتماعي يك حرآت و يا يك خواست جمعي و عمومي استراهپ

تظاهرات و . بيروني يك خواست است وگرنه خود في النفسه هدف نيست" تظاهر"همانگونه آه از نامش مشخص است 

ايي عنصر سازماندهي و هدايت شدگي نقش در راهپيم. راهپيمايي با شورش خودجوش و يا يك خيزش اعتراضي متفاوت است

اصلي را بازي ميكند و بدليل سوء استفاده حكومتگران و يا جريانات سودجو و بي عمل از چنين اقداماتي، ضروري است قبل 

براي حاميان مشي عدم خشونت ضروري است آه . از اعالم يك راهپيمايي ابزار هدايت و آنترل را در اختيار داشت

 . راهپيمايي از خشونت آالمي، حتي عليه حكام و حتي عليه رقيب و رقبا، تهي باشدشعارهاي يك 

درممالك غربي راهپيمايي با تفريح و سرگرمي و موزيك همراه ميشود چرا آه با چنين تفريحاتي عده اي حاضر به شرآت 

ساسًا حكومتهاي خودآامه به مشكل اصلي اينست آه ا. در ممالك استبدادي شكل آن متفاوت است. درراهپيمايي هستند

اپوزيسيون خود اجازه راهپيمايي نمي دهند و اگر يك راهپيمايي بدون آسب اجازه رسمي صورت گيرد براحتي بهانه سرآوب 

ولي گاه ممكن است مخالفان آگاهانه تصميم به برگزاري يك راهپيمايي، بدون . بدست آورده و چه بسا دست به آشتار بزنند

يك نكته . درآن حالت پيش بيني وقايع ناگوار براي سازماندهندگان به يك راهپيمايي ضروري است. بگيرندآسب مجوز رسمي 

) از هر طرف(نيز الزم به ذآر است آه انتخاب تاآتيك درست وطيفه اپوزيسيون است و اگر يك راهپيمايي به مرگ آسي 

خواهند داشت، مگر اينكه راهپيمايي قانوني بوده و دولت منجر شود ، جداي از مسئوليت حكومت، سازماندهنگان هم مسئوليت 

در صورت قانوني بودن حفظ نظم دروني صفوف و مهار . مسئوليت حفظ نظم و حفاظت از راهپيمايان را بر عهده گرفته باشد

 . حرآتهاي خودسرانه بعهده سازماندهنگان است
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 اعتصاب اقتصادي و اعتصاب عمومي  -١٠
ارخانجات و يا مؤسسات نيز در پايان راه مذاآره و درشرايط بن بست پيشرفت مذاآره و در شرايط اعتصابهاي آوچك در آ

در آن حالت طرفين به قدرت نمايي پرداخته و ضمن درك واقعيت . عدم وجود فضاي تفاهم، راهگشاي مبارزه مي تواند باشد

 . همديگر به يك سازش ميرسند

تنها با توقف اين چرخها . ت به چرخش بوروآراسي واقتصاد آن بستگي دارددرمقياس ملي چرخش آار و امور يك حكوم

اعتصاب عمومي، به معناي توقف . فشار بر تمام ارآان يك حكومت وارد ميشود وحكام، خود را در تنگنا احساس خواهند آرد

وقتي . رادر بر مي گيردتمامي فعاليت هاي جاري يك آشور، اوج يك حرآت اعتراضي است آه تمامي شهروندان يك جامعه 

مبارزه مسالمت آميز به چنين مرحله اي از رشد ميرسد اپوزيسيون بايد خود را براي انتقال قدرت آماده آرده و آابينه انتقالي 

درچنين مرحله اي از مبارزه نقش ارتش تعيين آننده ميشود چرا آه با اعالم وفاداري به . را به مردم و به جهانيان معرفي نمايد

 . كومت و يا اپوزيسيون قادر خواهد بود به بحران پايان دهدح

تا وقتي آه شرآت نفت دست به اعتصاب نزده بود :  گوياي تجربه موفق يك اعتصاب اقتصادي است۵٧تجربه انقالب 

الب را تظاهرات و تالشهاي پراآنده براي رژيم شاه قابل سرآوب بود،ولي با متوقف شدن چرخ اقتصاد مملكت شاه صداي انق

 در فرانسه رخ داد آه ١٣۴٧/١٩۶٨مشابه همين تجربه درمقياس آوچك تر در سال . شنيد و پايان آارش رادر چشم انداز ديد

شورش دانشجويان منجر به پيوستن اآثر سنديكاهاي آارگري و سپس احزاب سياسي به جنبش اعتراضي شد و با توقف چرخ 

بقه اي قرار گرفته بود و لذا فرانسوا ميتران آمادگي خود را براي تحويل گرفتن اقتصاد آشور، شارل دوگل در تنگناي بي سا

تنها حلقه باقي مانده ارتش بود آه ژنرال دوگل بااتكا به حمايت آن، از سقوط ضربتي گريخت ولي مدتي بعد . قدرت اعالم نمود

 سياست عدم همكاري و تحريم آاالهاي انگليسي در زمان گاندي هم. با رفراندمي آه برگزار آرد رسمًا از قدرت آناره گرفت

تمام اهرمهاي قدرت استعماري را در هند به لرزه درآورده و به طور خاص اآثر آارخانه هاي پارچه بافي انگليس آه متكي 

 . آنندبااستقالل هند صنايع پارچه بافي انگليس هيچگاه نتوانستند آمر راست . به بازار هند بودند به حال تعطيل درآمدند

) چه اعتصاب آوچك در يك آارگاه و يا يك مؤسسه و چه اعتصاب بزرگ در سطح آشور(يك نكته مهم دراعالم اعتصاب 

در ممالك پيشرفته معموًال سنديكاهاي . توجه سازماندهنگان به تأمين هزينه زندگي اعتصاب آنندگان و خانواده هاي آنهاست

.  برعهده ميگيرند و در نتيجه پرداخت حقوق تا پايان اعتصاب را تضمين ميكنندآارگران و آارمندان سازماندهي اعتصاب را

ولي در ممالك توسعه . مقررات استخدامي و قوانين آشور نيز مانع اخراج آارگران و آارآنان در مدت اعتصاب قانوني ميشود

ه اعتصاب پيچيدگيهاي خاص خود را نيافته، آه نقش سنديكاها و احزاب سياسي محدود و گاه غير ممكن است، شكل دادن ب

 ۵٧موفق ترين تجره اعتصاب عمومي دوران معاصر در يك آشور در حال توسعه و بدون حضور سنديكاها، انقالب . دارد

. درآن زمان شوراهايي بطور خودجوش در سراسر آشور شكل گرفت آه رفع نيازمنديهاي مردم را بعهده داشتند. ايران بود

بعدًا معلوم شد آه سر لشكر . رتباط با بازار سنتي در واقع نقش قويترين حزب و سازمانده را بعده داشتشبكه روحانيت در ا

مقدم، معاون ساواك، درارتباط نزديك با شبكه فوق الذآر آليه شعبات ساواك را مأمور آرده بود تا در هر مرحله از عناصر 

مضافًا فعاليت شرآت نفت در تمام . سوخت و آذوقه را بعهده گيرنداستفاده آرده و امور توزيع " الت"اوباش و بقول عوام 

 . تأمين مي نمود) غير از ارتش(انقالب آامًال متوقف نشد بلكه تنها ازصدور نفت خودداري ميكرد و آماآان مصرف داخلي را 

 

 ارتباطات بين المللي  -١١
. ن تأثير گذاري برتحوالت ، خود تأثير نيز ميگيرد اجتماعي جزئي از تحول در سطح جهان است و ضم-سياسييك مبارزه 

اخيرًا جهان را به . بدين دليل برقراري ارتباط با خارج از مرزهاي آشور در راستاي گسترش فعاليت ضروري ميشود
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ين ولي چن. تشبيه ميكنند و هيچ حكومتي نيست آه نسبت به فشار بين المللي و افكار عمومي جهاني بي تفاوت باشد" دهكده"

فشارهاي تنها پس از شكل گيري جنبش مردمي در داخل مرزهاي يك آشور مفيد واقع ميشود چرا آه دولتهاي خارجي و 

طرفهاي حساب حكومت در سطح بين المللي از طريق سفارت و مجاري اطالعاتي خويش نسبت به چند و چون تحوالت 

ت داخلي آشورها ميشوند آه وجود اپوزيسيوني قدرتمند و دردرون هر آشوري مطلع هستند و تنها در شرايطي وارد معادال

اين دخالت درگام نخست از طرق رسانه هاي همگاني ممالك ديگر شروع . مردمي، آنهم با سخنگويان مشخص را لمس آنند

 . شده و سپس به سطح ديپلماتيك ميرسد

برخي از مخالفان تنها به فكر فشار . بايد قائل شديك نكته مهم در اين امور ميزان بها و ارزشي است آه براي چنين فعاليتي 

آنها با پر بها دادن به اين فعاليت در واقع تالش ميكنند خالء حمايت داخلي را جبران . بين المللي و يا تبليغات جهاني هستند

 تماسها و فعاليتهايي در مقابل برخي از سران اپوزيسيون براي پرهيز از مارك وابستگي به بيگانه از برقراري چنين. نمايند

 طبعًا اين سؤال مطرح ميشود آه چه شيوه اي درست و سازنده است؟  . خودداري ميكنند

 ميزان گستردگي جنبش مردمي اصلي ترين عامل براي ايجاد چنين ارتباطي -اوًال: در پاسخ، چند نكته حائز اهميت است

سيون به توافق آلي بر سر رهبري و برنامه آتي نرسيده باشند، اگر چنين جنبشي شكل نگرفته و جريانهاي مختلف اپوزي. است

اگر .  تأثير آن بستگي به ماهيت رقيب دارد–ثانيًا . تماس بين المللي جز اتالف انرژي محدود مخالفان نقشي نخواهد داشت

عيين آننده اي در سمت حكومتي آه مورد خطاب يك اپوزيسيون است وابسته به يك آشور بيگانه باشد و يا ممالك ديگر نقش ت

و سوي سياستهاي آن بازي آنند، در آن صورت الزم است براي ارتباطات بين المللي و بخصوص ارتباط با سياستمداران و 

مجامع دولتي و غير دولتي آشور سلطه گر بهاي بيشتري قائل شد و در واقع بخشي از مبارزه را در خاك آشور سلطه گر و 

نمونه گوياي آن فعاليت بين المللي و ديپلماتيك سازمان آزاديبخش .  رهبران آن آشور منتقل آرداز طريق فشار مستقيم به

اما اگر حكومت خودي وابستگي مستقيم و يا حتي غير مستقيم به بيگانه ندارد، فشار بين المللي تنها در صورت . فلسطين است

ر واقع نقش مكمل را بازي خواهد آرد، چرا آه حكومت اوج گيري فعاليت در درون مرزهاي آشور آارساز خواهد بود و د

نمونه گوياي آن درجريان اعتراضات دانشجويي در . رأسًا تصميم ميگيرد و بهاي بيش از حد براي فشار بين المللي قائل نيست

 .  نشد بود آه فشار بين المللي مانع اقدامات سرآوبگرانه حكومت چين١٣۶٨در سال " تين آن مين"چين و در ميدان 

اين شهروندان ميتوانند نقش پشت جبهه . فعاليت بين المللي شامل شهرونداني آه در ممالك ديگرسكونت دارند هم ميشود

مبارزه در داخل آشور را بعهده گيرند و با شناخت از مناسبات محلي و آشنايي با زبان آشور محل اقامت خود قادر خواهند 

مضافًا با رفاه نسبي در آن ممالك ميتوانند بخشي از هزينه .  جنبش داخل را بعهده بگيرندبود بخش اعظم فعاليتهاي بين المللي

 و در حضور رهبري جنبش در داخل آشوراما شرط ورود آنها به چنين فعاليتي . هاي فعاليت د رداخل آشور را تأمين آنند

شهروندان ساآن ممالك ديگر بدليل رفت و .  آنستارتباط نزديك با مالء اجتماعي خود و حمايت مردم و يا بخشي از مردم از

آمد با داخل آشور و پيگيري اخبار و تحوالت قادر به تشخيص هستند آه آيا ادعاهاي آن اپوزيسيون مفروض با واقعيات 

آنيم آه در حال حاضر ميتوانيم ميزان همراهي ايرانيان مقيم خارج از اپوزيسيون برون مرزي را مشاهده . مطابقت ميكند يا نه

از واقعيات جامعه بيشتر فاصله ميگيرند، بيشتر از مالء ايرانيان خارج ايزوله شده "! آلترناتيو بودن"هر چقدر جرياناتي مدعي 

 . اند

شهرونداني آه در ممالك . استفاده از توان و نيروي شهروندان مقيم ممالك ديگر نيازمند درك شرايط زيست آنها نيز هست

ارند انتظار دارند همانند شهروندان همان آشورها در امور سياسي مشارآت نمايند، يعني در محافل و آزاد جهان سكونت د

مجالسي مشارآت آنند آه داراي حق نظر و حق رأي  بوده و با سازماندهي سنجيده، از امكانات و توانائيهاي بيكران خود به 

تفاده از توان و اعتماد آنها بزودي تأثيرات شديدًا منفي ببار خواهد سوء اس. نفع يك مبارزه سالم و مسالمت آميز بهره مند شوند

آسانيكه مدعي ايجاد مناسبات دموآراتيك . آورد، آمااينكه هم اآنون در فضاي عمومي ايرانيان مقيم اروپا و امريكا شاهد هستيم
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 نيست، ارتباط سازنده و آامًال دموآراتيك در آشور خود هستند بايد بتوانند در ممالك آزاد جهان، آه محدوديت پليسي و نظامي

 . با شهروندان برقرار نمايند

 

 استفاده از تجارب ممالك ديگر  
مجموعه تجربيات علم مبارزه . ، مبناي علمي تئوري است وگرنه پديده اي نيست آه صرفًا از ذهن تراوش آند"تجربه"

مبارزات مسالمت . انساني به يكديگر ، مورد استفاده قرار ميگيردتبديل به يك تئوري ميشود آه بدليل مشابهت هاي آلي جوامع 

آميز تا آنون نتايج درخشاني در ممالك مختلف جهان برجاي گذارده، بخصوص در نقاطي آه فكر ميشده آه فقط خشونت پاسخ 

ازمند يك آتاب گرچه بررسي تجربيات و دستاوردهاي ديگر ممالك هرآدام ني. مناسب براي تحول به سمت دموآراسي است

 : است ولي در اين قسمت بطور بسيار آوتاه به برخي تجارب مبارزات مسالمت آميز در چند دهه اخير در جهان اشاره ميشود

 

 نگاهي به برخي اصطالحات    -١
با واژه و يا اصطالح خاصي همراه ميشود آه بيشترين مبارزه مسالمت آميز در آشورهاي مختلف بر اساس فرهنگ محلي 

.  استفاده ميكردA-Himsa" آهيمسا"فرضًا در زبان هند، گاندي از واژه . و وسيع ترين درك مشترك اجتماعي را ايجاد آند

. است" تكليف به احترام به زندگي بطور مطلق و آشتن روحيه صدمه رساني و انتقام گيري دردرون خود"مفهوم اين آلمه 

ساتيا . " استفاده مي نمودSatya Graha" ساتيا گراها"عمل، گاندي از واژه بعنوان شيوه  )٣٨، ص"مبارزه به نوعي ديگر("

نيروي "يا " پايبندي به حقيقت"اما گاندي آنرا . است" زير بار ظلم نرفتن"و يا " ظلم ناپذيري"اصطالحًا به مفهوم " گراها

 . تعبير ميكرد" نيروي عشق و ايمان"و يا " حقيقت

ست در مقابل حريف به خشونت متوسل شوند، زيرا از نظر آنها زور و خشونت هيچگاه نمي نمي باي" ساتيا گراها"پيروان 

معتقد بودند آه حريف را بايد باانوار عشق و محبتي آه از اعتقاد " ساتيا گراها"پيروان . تواند افكار و عقايد افراد را تغيير دهد

درعين آنكه " ساتيا گراها. "ن مي خرند، قانع و مجاب ساختآنها ساطع است و با رنجها و آالمي آه خود از روي ميل به جا

نيز بود، اما اين عدم مقاومت، مقاومتي سخت و بي نظير را در " عدم مقاومت"است نوعي " زير بار ظلم نرفتن"به مفهوم 

د آه در آن نه نفرت گاندي مايل بود مبازه اي را پيش ببر: "در تعريف ديگري از اين واژه چنين مي خوانيم. خود نهفته داشت

به محض اينكه به او گوشزد شد آه مقاومت منفي اين دو جنبه را منتفي نمي آند و . جايي داشت و نه خشونت، حتي د رآالم

حتي اين نوع مقاومت تنها ابزار جنگ عنصر ضعيف تر است ، به جستجو پرداخت و واژه اي را يافت آه به آرمان او نزديك 

عمل مستقيم و آارآمد براي آسب "آه مفهوم آن در فرهنگ هندي يعني )  دستيابي= حقيقت و گراها= تياسا(ساتيا گراها : بود

  )٣٨گاندي و عدم خشونت، ص(". عدالت و حقيقت

" قاطعيت مستمر" به معني Firmeza permanante" فيرميزا پرمنانت"در مبارزات مسالمت جويانه برزيل از آلمه 

 Akkapka" آآاپكا"ر فيليپين در مدت مبارزه عليه ديكتاتور وقت، فرديناند مارآوس، از واژه محلي استفاده ميشد در حاليكه د

" نيروي مردم"بدليل رواج زبان انگليسي در اين آشور گاه در شعارها از آلمه . را ميداد" تقديم وقار"استفاده ميشد آه معناي 

People powerهدف رهبران جنبش مسالمت آميز فيليپين ) ٣٩-٣٨، ص"ديگرمبارزه به نوعي . (" هم استفاده ميگرديد

 .نشان داد توان افراد ضعيف و پراآنده براي اقدام مشترك بود، در صورتيكه با هم جمع شوند
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 تجربيات عملي  -٢
دم به يكي از آنها تشويق مر.  ساله خود عليه استعمار انگليس روشهاي مختلفي بكار ميبرد٣٢ گاندي در طول مبارزات -

چند دفعه در دوران . عدم همكاري يا عدم اطاعت در سازمانها ومؤسسات خصوصي ودولتي متعلق به انگليس ها بود 

" جنبش عدم اطاعت همگاني"مبارزات ضد استعماري گاندي از مردم خواست آه به چنين آادري مبادرت ورزند و در نتيجه 

 . حال فلج درمي آورد و از اين خسارات سنگيني متوجه انگليسي ها شدتمام مؤسسات و سازمانها را به " عدم همكاري"يا 

بايكوت را بعنوان حربه مناسب ورود عنصر " مارتين لوتر آينگ" جنبش حقوق مدني سياهپوستان امريكا به رهبري -

ا با موفقيت تجربه  در شهر مونتگومري از اياالت آالبلم١٣٣۵/١٩۵۶اين بايكوت در سال . اجتماعي به صحنه مبارزه برگزيد

در آن دوران سياهپوستان حق نشستن در صندليهاي رديف جلوي اتوبوس هاي شهري را نداشتند واگر در رديف عقب هم . شد

لوتر آينگ مبارزه خود را بااين . مي نشستند و سفيد پوستي وارد مي شد آه جا نداشت موظف بودند جاي خود را به او بدهند

ه به بايكوت اتوبوسها منجر شد و باالخره در طي مبارزات طوالني دادگاه عالي امريكا رأي بر تبعيض نژادي شروع آرد آ

 . ممنوعيت تبعيض داد

عليه تأسيس يك پادگان ) ١٩٨٠-١٩٧٠ (١٣۶٠-١٣۵٠در بين سالهاي " الرزاك" در فرانسه آشاورزان منظقه اي بنام -

با بست نشستن ، آباد آردن زمينهاي باير، تقسيم زمينها به قطعات نظامي در آن منطقه به مبارزه پرداختند و مدت دهسال 

نهايتًا با روي آارآمدن . بسيار بسيار آوچك و فروش آنها به دهها هزار شهروند فرانسوي مخالف منطقه استقرار يابد 

 .  دولت تصميم به لغو پروژه نظامي خود گرفت١٣۶٠/١٩٨١سوسياليستها در سال 

 راهپيمايي اعراب و سياهپوستان مقيم فرانسه عليه نابرابري هاي اجتماعي ١٣۶٢/١٩٨٣ در سال  همچنين در فرانسه-

مبداء اين راهپيمايي جمعي آوچك بودند آه از شهر مارسي در ساحل مديترانه شهر به شهر به جمعيت آنها . نتيجه بخشيد

ب توانستند صداي اعتراض به نابرابري هاي اجتماعي افزوده شده و نهايتًا در پاريس به چند صدهزار نفر رسيد و بدين ترتي

 . عليه مهاجرين عرب و سياهپوست را به گوش تمام مردم فرانسه برسانند

 ويلي برانت صدر اعظم سابق آلمان غربي در اوج جنگ سرد به برقراري رابطه با آلمان شرقي و سپس بلوك شرق -

و همچنين آاهش مسابقه تسليحاتي ايفا نمود و به همين منظور موفق پرداخت و نقش مهمي در آاهش تشنج بين شرق و غرب 

 . به آسب جايزه صلح نوبل شد

 اقدام تاريخي انور سادات رئيس جمهور مصر در شكستن سيكل باطل خشونت و جنگ بين اعراب و اسرائيل، سالها بعد -

 در حاليكه در مقطع حرآت تاريخي او، همه و پس از ورود فلسطيني ها به روند صلح با اسرائيل مورد تجليل واقع شد

و . آشورهاي عرب و بخصوص آشورهاي هم پيمان شوروي سابق شديدًا به وي تاخته و روابطشان را با مصر قطع آردند

را اختراع آرد و در دهان ديگران گذاشت چرا آه از پايان يافتن روند " صلح امريكايي"اين دقيقًا شوروي بود آه واژه 

 . خاورميانه متضرر ميشد، آما اينكه شدخشونت در

 آآينو يكي از رهبران مخالف ديكتاتورفيليپين، مارآوس، تصميم گرفت در انتخابات رياست ١٣۶٠/١٩٨١ در سال -

جمهوري آن آشور شرآت آند و با هواپيما از امريكا عازم آشور خود شد آه به محض قدم گذاشتن بر زمين فرودگاه مائيل، با 

دراين جنايت فجيع عليه آسيكه حاضر شده بود بطور مسالمت .  راه دور مورد شليك قرار گرفته و در دم آشته شدتك تير از

آميز در يك آارزار انتخاباتي شرآت آند باعث موج اعتراضات اجتماعي عليه مارآوس شد آه نهايتًا به سقوط ديكتاتور در 

 .  جمهوري برگزيده شد منجر گرديده و همسر آآينو به رياست١٣۶۵/١٩٨۶سال 

 جنبش همبستگي تحت رهبري يك برقكار صنايع آشتي سازي ، لخ والسا، دربندر ١٣۵٩/١٩٨٠ در لهستان از سال -

اعطا جايزه صلح نوبل به . گدانسك و با حمايت آارگران آارگاه وي شروع شد و توانست به يك جنبش عظيم ملي تبديل شود

از آن پس دولت آمونيست . در سطح جهان شد" همبستگي"ميت شناخته شدن جنبش  باعث برس١٣۶١/١٩٨٢والسا در سال 



 ١٠۶

لهستان قادر به سرآوب آزادانه جنبش نگرديد و با پيوستن آليساي پرقدرت لهستان به جنبش، باالخره پس از دهسال تالش 

ت آزاد بعنوان رئيس جمهور انتخاب شد لخ والسا بعدًا در انتخابا. مستمر توانستند نظام آمونيستي را از سرزمين خود برچينند

توجه به اين نكته ضروري است آه در .  شكست خورده و مجددًا در اپوزيسيون قرار گرفت١٣٧۴/١٩٩۶ولي در انتخابات 

 .تحوالت سريع دربلوك شرق به آمك جنبش همبستگي آمد و پيروزي آنرا تسريع نمود) ١٩٩٠-١٩٨٠ (١٣۶٩-١٣۵٩سالهاي 

ي آفريقاي جنوبي پس از دهها سال مبارزه تحت رهبري نلسون ماندال  باالخره با آزادي وي از زندان  جنبش مسالمت جو-

ابتدا .  اوج بين المللي گرفت و پس از چند سال مذاآره روند انتقال قدرت به اآثريت سياهپوست آغاز شد١٣٧٠/١٩٩١در سال 

 پس از مدتي سفيد پوستان از دولت آناره گرفته و تبديل به سفيد پوستان و سياه پوستان دولت ائتالفي تشكيل دادند ولي

 رسمًا حاآميت بيش از هشتاد سال حكومت ١٣٧۵/١٩٩۶اپوزيسيون شدند و باالخره با تصويب قانون اساسي جديد در سال 

 . نژادپرست و تسلط چهارصدساله سفيدپوستان بر اين  آشور پايان يافت

ب ايران به پيروزي رسيد و مشابه ايران، اين آشور درگير يك جنگ خارجي ولي  انقالب نيكاراگوئه همزمان باانقال-

باالخره رهبري ساندينيست تصميم به برگزاري . عليه ساندينيست ها انجام ميگرفت" ُآنترها"پنهان با امريكا شد آه توسط 

طبيعي است آه بااين اقدام . ون گرديدانتخابات آزاد گرفت آه بازنده اعالم شده و بعنوان يك حزب قدرتمند وارد اپوزيسي

سنجيده، از يك طرف جنگ داخلي آه دقيقًا منشاء خارجي داشت به پايان رسيد  از جانب ديگر از موضع اپوزيسيون به روند 

 . رشد دموآراسي و تثبيت آن در آشور خود همت گماردند

" جنبش حقوق انساني و مردمي چكسلواآي"و سخنگوي  وايالو هاول، نويسنده و نمايشنامه نويس اسالو واز بنيانگذاران -

بارها بخاطر فعاليتهايش عليه نظام آمونيستي بزندان افتاد ولي نهايتًا موفق شد درفرايند تحوالت پس از پروستريكا در رأس 

دنانه ترين با متم" اسلواك"و " چك"جنبش آزاديخواهي آشور خود قرار بگيرد و مجددًا در زمان تجزيه آشورش به دوآشور 

 . شيوه و بدوم خونريزي اين جدايي را به نتيجه مورد نظر مردم برساند

دختر پايه گذار برمه نوين و قهرمان استقالل آن آشور پس از سالها دوري از وطنش به آن " دائو آنك سان سووآي" خانم -

زاديخواه و دموآرات را متحد سازد و در توانست تمامي نيروهاي آ" اتحاد ملي براي دموآراسي"آشور بازگشت و با تأسيس 

ولي در حكومت ديكتاتوري آن آشور مانع .  اآثريت آرسي هاي مجلس را آسب نمايد١٣۶٩/١٩٩٠انتخابات پارلماني سال 

 برنده جايزه صلح نوبل شد و از آن پس از منزل ١٣٧٠/١٩٩١تحقق روند دموآراتيك شد و با دستگيري خانم سووآي در سال 

 . نت خود با پيروانش سخن مي گويد و جنبش آزاديخواهي از مسير پر پيچ و خم آن هدايت ميكندو محل سكو

او پس از اينكه به همراه .  شايد تجربه ياسر عرفات و آنچه بر وي گذشت بيشترين نزديكي را به وضعيت ما داشته باشد-

 جنگ چريكي خود راعليه اسرائيل شروع ١٣۴۶/١٩۶٧ جنبش الفتح را بنيان گذاشت از سال ١٣۴٣/١٩۶۴عده اي در سال 

نمود ولي آمتر از دو دهه بعد شكست راه حل نظامي بر وي آشكار شد و بدون اينكه آرمان خود را فداي مشي انتخاب شده آند 

 وارد فعاليت ديپلماتيك گسترده شد و با حفظ مناسبات دموآراتيك در مجامع فلسطيني مورد حمايت اآثريت مردم خود قرار

ورود وي به روند صلح بااسرائيل به نوعي صحه گذاشتن بر حرآت تاريخي انور سادات بود آه سيكل باطل خشونت . گرفت

 . را با پيمان صلح مصر و اسرائيل شكست

، قديمي ترين جنگ داخلي در امريكاي مرآزي بين سرخپوستان بومي و ) ١٣٧۵ديماه ( ميالدي ١٩٩۶ قبل از پايان سال -

.  هزار تن منجر شد٢٠٠سًا سفيدپوست گواتماال به امضا توافق صلح به پايان رسيد ، جنگي آه به مرگ بيش از حكومت اسا

اين تحول پس از تغيير حكومت استبدادي در گواتماال وبر روي آار آمدن يك چهره دموآرات و پس از چند سال مذاآره 

 . حاصل شد

 يك انتخابات آزاد از يك طرف نشانگر رشد و بلوغ دموآراسي درترآيه در ترآيه آنهم در" حزب رفاه اسالمي" پيروزي -

گرچه بقدرت رسيدن يك حزب اسالمي درترآيه . بود و از جانب ديگر نشاندهنده رشد سياسي گروههاي مذهبي آن آشور بود
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 به خاطر رفاه مردم بدون الئيك و پس از نيم قرن مذهبي زدائي بسيار غير منتظره بود ولي اين تجربه نشان داد آه مي توان

طبيعي است آه آقاي ِاربكان به قانون اساسي . درخواست تغيير قانون اساسي يك آشور به همزيستي مسالمت آميز پرداخت

آابينه وي در عين حال يك آابينه ائتالفي است آه . الئيك در ترآيه ملتزم شده است وگرنه نمي توانست به نخست وزيري برسد

 .  همچون وزارت خارجه، آشور و دفاع در دست حزب الئيك وملي گراي ترآيه استپست هاي آليدي 

نشانه ديگر ) تا زمان نگارش اين آتاب بسرعت بع سمت پيروزي پيش ميرفتند( تجربه اخير حزب دموآراتيك يوگسالوي -

 شهر ١۴نيستي سابق نتايج انتخابات پس از اينكه دولت باقيمانده از نظام آمو. از موفقيت راه مسالمت آميز و عدم خشونت بود

بزرگ آن آشور، آه حزب مخالف برده بود، را باطل اعالم آرد، آنها با سازماندهي تظاهرات شبانه در پايتخت حكومت را 

 . مجبور به عقب نشيني بين المللي و عقب نشيني گام به گام حكومت توتاليتر شد

ي چون عفو بين الملل، صليب سرخ چهاني ، سازمان ملل متحد ،انجمن بين  فراموش نبايد آرد فعاليت انتقادي سازمانهاي-

المللي قلم، بنياد صلح نوبل و غيره نقش تعيين آننده اي درروند دموآراسي آشورها ايفاء نموده است و دولتهاي جهان هر روز 

 .    بيش از پيش نظرات چنين سازمانهايي را در تعيين خط مشي خود مؤثر مي يابند
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 : فصل ششم

 

 
 ستاره اي بدرخشيد و ماه مجلس شد 
 دل رميده ما را انيس و مونس شد
 نگار من آه به مكتب نرفت و نامه ننوشت
 به غمزه، مسئله آموز صد مدرس شد
 طرب سراي محبت، آنون شود معمور
 آه طاق ابروي يار منش مهندس شد
   حافظ

  

 

     

 

 

 

 با واقعيتمطابقت تئوري 
 

 

 

تمام تئوريهاي بحث شده در فصول قبل به اين منظور بود آه آنها را در شرايط آنوني ميهنمام بكار ببنديم و گرنه طرح يك    

د  د باش رين نگارش نمي توان زي جز تم ه، چي ي در جامع اربرد عمل دون آ ائل ب ا دوري . سري مس اله ١٧از جانب ديگر ب  س

م در             . دعي نيستم آه تمامي اين نوشته با واقعيات مطابقت دارد          از جامعه، م  ) و نه فكري  (فيزيكي   نم آس ديگري ه فكر نمي آ

ودن فضاي آنش و واآنش آزاد               درون جامعه مدعي باشد آه برداشتهايش از مسائل جامعه عين حقيقت است، چرا آه با بسته ب

 . دروشنفكري آمتر آسي يافت ميشود آه ديد روشني نسبت به اين موضوع داشته باش

ران          ه اي ر رمز و راز جامع ا از اسرار پ ه برداشتهاي م ر است بلك ه در حال تغيي ا جامع ه تنه وني، ن ا تحوالت سريع آن ب

ه     . دستخوش تحول و دگرگوني ميشود     ل اينهم اين قانون خاص جامعه ايران نيست و درتمام جوامع صدق مي آند و به همين دلي

وان يافت            جامعه شناس بطور شبانه روزي تالش دارند ق        وانين پيچيده جوامع را بشناسند و در آخر خط، دو جامعه شناس نمي ت

اين نيز از محاسن علم است آه عميقًا نسبي بوده و هيچگاه به جواب قطعي نمي         . آه نظرياتشان با همديگر مطابقت داشته باشد      

ر و تحول     ، برداشتها و راه حل هاي مب"مبارزه هم يك علم است    "نظر به اينكه    . توان رسيد  م دستخوش تغيي ارزين علمي نگر ه

ه نظر من                         . ميشود اينكه با عزيمت به وطن و مشاهده واقعيات چه برداشتهايي آسب نماييم بستگي به آينده دارد، ولي آنچه آه ب

 . تطابق  تئوري مبارزه مسالمت آميز و مشي عدم خشونت با واقعيت امروز ايران است را ذيًال تشريح خواهم نمود

ت آسب ديدي روشن تر نسبت به امكان مطابقت اين تئوري با خصوصيات جامعه ايران، ضروري است نگاهي سريع       جه

 :  به سه تحول مسالمت آميز و مردمي ميهنمان در قرن بيستم بيندازيم و علل پيروزي و شكست هر يك را بررسي نمائيم
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 سه پيروزي، سه شكست : قرن بيستم
ان        ( ينوسيله به اثبات آن خواهم پرداخت و آن اينكه در قرن بيستم        من فرضيه اي دارم آه بد      ه پاي ا سه سال ديگر ب ه ت آ

ه                        ) خواهد رسيد  ا موفقيت پشت سر گذاشتند و هر دفع ز را ب ارزه مسالمت آمي مردم ايران سه تجربه بزرگ و تاريخ ساز مب
دلي           ام مردمساالر، ب ك نظ ر مستقيم و آشكار وپنهان       پس از پيرورزي بر استبداد، در گام استقرار ي ل دخالتهاي مستقيم و غي

 . همسايه شمالي ايراني، نهايتًا منجر به شكست شد
ه دارد                            اعي دو مرحل زرگ اجتم ا تحول ب ه هر انقالب و ي ه تخريب و     : قبل از بسط موضوع الزم به توضيح است آ مرحل

تقرار  ه اس ه اضمحالل و مرحل ارتي مرحل اختن و بعب ه س ا زمانيك. مرحل بات ت ادين مناس ر بني راي تغيي ارزه اي مردمي ب ه مب

اجتماعي به عقب نشيني و يا سرنگوني رقيب و يا قدرت حاآمه منجر نشده است، مرحله تخريب و يا اضمحالل است ولي پس                      

از ميشود تقرار آغ اختن يااس ه س ور از آن نقطه مرحل اري، . از عب ه دوم است چون همچون معم وًال سختي راه در مرحل معم

ه عظيم ومستحكم باشد، ظرف                    د آ ه   تخريب يك خانه راحت است وبا علوم امروزين ميتوان بنايي را، هر چن د دقيق ا خاك   چن ب

در مرحله ساختن است آه امر . يكسان آرد، ولي ساختن آن با تمام  علوم و تكنولوژي پيشرفته آنوني نيازمند ماهها تالش است          

 . سليقه ها بروز مي آندمديريت، سازماندهي، هماهنگي و اختالف 

د از                       تم عبارتن رن بيس ران در ق زرگ و مردمي اي يالدي  ١٩٠۶(انقالب مشروطه     : سه انقالب و تحول ب ي    ) م ، نهضت مل

يدند و             ) .  ميالدي ١٩٧٩(و انقالب اسالمي    )  ميالدي ١٩۵١( روزي رس ه پي ردم ب ه م المت جويان ا تالشهاي مس هر سه تحول ب

تبداد شود   انتظار قاطبه مردم اين بود آ   ي پس   . ه با مشارآت فداآارانه خود نظام دموآراتيك و مردمساالر جايگزين نظام اس اول

ا  ي ب ان مشروطه و تشكيل مجلس شوراي مل تقيم، آشكاراز امضا فرم دهي دخالت مس واي روس تحت فرمان ي واسطه ق  و ب

 با دخالت نفت در برابر انگليس ودربار،      دومين جنبش پس از آسب پيروزي در نهضت ملي آردن           . لياخوف به شكست انجاميد   

 دخالت با  سومسن تجربه پس از آسب پيروزي.  شوروي استاليني با واسطگي حزب توده شكست خورد    غير مستقيم ولي آشكار   

ق                     غير مستقيم و پنهان    دين خل دائيان ، مجاه وده، ف  شوروي برژنفي با واسطگي مجموعه گروههاي چپ و بطور خاص حزب ت

 . بازنده هر سه شكست ملت ايران و برنده همسايه شمالي بود. دموآرات و آومله شكست خورد،پيكار، حزب 

رم و              اي گ ه آبه ي رسيدن ب دليل قصد هميشگي خود، يعن ران شد و ب از سه قرن پيش روسيه وارد صحنه سياست داخلي اي

تازمان استالين و ماجراي فرقه دموآرات همچنين هند، شروع به اشغال و ضميمه آردن تدريجي خاك ايران نمود آه اين تالش         

افع استعمار                      ه در عمل حافظ من ن سياست توسط احزاب چپ آ ي از آن پس اي آذربايجان بااعمال قدرت نظامي ادامه يافت ول

ين                    . نوين سوسياليستي بودند، دنبال شد     ًا از ب واي روسيه موقت يعني پس از شروع جنگ سرد امكان اشغال آشكار ايران توسط ق

د          رف اقي مان ي            . ت ولي استراتژي قديمي روسيه آماآان بقوت خود ب ا هر شيوه اي، حت وده مي بايست ب ن اساس حزب ت ر اي ب

ون            وروي، همچ ار ش ي از اقم ه يك ديل ب ران را تب پس اي ه و س ت گرفت ي را بدس درت سياس امي، ق اي نظ اه و آودت رور ش ت

 .  سالهاي بعد در افغانستان اجرا شدمشابه همين سناريوي شوم در. آشورهاي اروپاي شرقي، نمايد

وده است             ران ب تاريخًا بدليل همين نقشه استعماري ، روسيه همواره نگران تشكيل يك دولت ملي و يك نظام مردمساالر دراي

ق     انع تحق ا م ه تنه امي ن ين نظ كيل چن ون تش ر "چ ر آبي ه پط ار    " وصيت نام عه دراختي وي توس ي توانست الگ ه م د، بلك ميش

نوبي روسيه قرار دهد، مستعمراتي آه هيچگاه دراستعمار روسيه جذب نشدند و همواره فرهنگ ايراني و اسالمي            مستعمرات ج 

د     رده ان ظ آ رآوبها حف تناآترين س ف و تحت وحش اء مختل ه انح ود را ب واره از   .  خ وروي هم دًا ش يه و بع ور روس دين منظ ب

ا           رژيمهاي استبدادي در ايران حمايت آرده اند و هر بار نهضت           تقيم ي اي مس  بيداري و يا مردمساالر جان گرفته است با دخالته

وده است                      وار نم ه        . غير مستقيم، آشكار يا پنهان، آنرا به شكست آشانده و راه را براي استبداد ديگري هم ايم ب ژوهش ه وز پ هن

ه         نتايج قطعي نرسيده است ولي يك فرضيه دارم آه عامل اصلي قتل قائم مقام فراهاني و سپس امير                  ود آ ر استعمار روس ب  آبي
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در آنزمان بشدت در حال پيشروي در صحنه سياست و اقتصاد داخلي ايران بوده و نگران چرخش ايران بسوي رشد و توسعه                        

 : ذيًال به بررسي اجمالي آن سه پيروزي و شكست مي پردازم. بود

 

 پيروزي وشكست اول  
ه اي شكل               ارزات اصالح گرايان اني شروع شد و سپس در              نهضت مشروطه پس از مب ام فراه ائم مق ان ق ه از زم گرفت آ

ه، آيت                      ه، مصدق الدول زمان امير آبير دنبال شد ولي نهايتًا با تالش و پشتكار روشنفكران ومبارزيني چون دهخدا، مشير الدول

يس   . اهللا بهبهاني، آيت اهللا طباطبايي و غيره ، و با مشارآت مردم بطور مسالمت آميز به پيروزي رسيد    ي انگل به لحاظ بين الملل

ران                   ود، از اي حامي جنبش مشروطه بود و مستمرًا به مشروطه خواهان آمك مي آرد تا نفوذ روسيه، آه حامي نظام استبدادي ب

ان                       . آم شود  اي تحت فرم د قزاقه به همين دليل مشروطه خواهان در شرايط مقتضي به سفارت انگليس پناهنده ميشدند تا از گزن

 . س درامان باشندنظاميان رو

اي      زاري بن يه ت ده روس دايت ش ا سياست ه از ب ان آغ ه از هم يد آ لطنت رس ه س اه ب د عليش اه، محم دين ش ا مرگ مظفرال ب

اآو دستور                             پاه روس در ب تقيمًا از س اخوف روس سپرد، آسيكه مس ناسازگاري با مجلس را گذاشت تا جائيكه بمباران آنرا به لي

م گزارش مي    د      . دادميگرفت و به آنجا ه م روس بودن پاه ه ن س دهان اي ر فرمان ه     ( . اآث ه مقال د ب  Le Brigade russe enرجوع آني

Perse" مجله فرانسوي "هنگ روس در ايران ،Revue du monde musulman آشتار آزاديخواهان و فدائيان )١٩١١، سپتامبر ٩ شماره 

 .  شهر هيچگاه از خاطره مردم ايران محو نخواهد شدمشروطه در تبريز بدستور مستقيم و آشكار آنسولگري روسيه در آن

ه                            ز شد آ تارخان و باقرخان در تبري ام س ه قي دخالت مستقيم و آشكار ارتش روسيه در سرآوب مشروطه در تهران منجر ب

رد                                رار آ ه روسيه ف اه سرنگون شده و ب د عليش ي محم د و وقت ان روسيه مي جنگي اين بار قواي مسلح مردم باارتش تحت فرم

ه           د آ ا آن ه مشروطه خواهان آودت د علي مجددًا، مدتي بعد، براي گرفتن قدرت از طريق درياي خزر به گرگان وارد شد تا بتوان

درواقع مسلح شدن مردم براي جنگ بااستبداد صغير در بطن . شكست خورده وبه روسيه فرار نمود و ديگر به ايران بازنگشت

 .  خود يك مبارزه ضداستعماري بود

 

 زي و شكست دومپيرو
ود              راي ضميمه          . مبارزه بعدي تحت رهبري مصدق در زمان ملي آردن نفت ب ارزه پس از شكست تالش روسيه ب ن مب اي

اخ مرمر در            اه در آ ه ش دازي ب ان تيران وده در جري آردن آذربايجان و آردستان به خاك خود و پس از شكست آودتاي حزب ت

ماجراي سوء قصد به شاه غير قانوني شده بود، در زمان مصدق توانست مجددًا حزب توده آه در .  شكل گرفته بود ١٣٢٧سال  

ه آارشكني در آن پرداخت                د، ب . سازمان يابد ولي بجاي اينكه بر اساس تزهاي لنين از يك جنبش ملي ضد استعماري حمايت آن

ت وارد ج           ي بايس ود م د ب مالي پايبن ايه ش ط همس ده توس ر ش اي منتش ه تئوريه زب ب ن ح ر اي ارزه   اگ د ودر مب ي ميش ه مل به

رين                         ديمي ت ران توسط ق ه شمالي اي ضداستعماري شرآت مي نمود ولي بجاي چنين مبارزه اي، خواهان به استعمار آشاندن نيم

ه       " موازنه منفي "پافشاري مصدق و استواري وي بر تز        . قدرت استعماري در صحنه ايران ميشد      باعث آارشكني استالين شد آ

ه از پس دادن               نه تنها در تحريم ن     اانگليس همدست شد، بلك ران ب ه دولت مصدق، در شرايط         ٢فت اي ران ب ن شمش طالي اي  ت

 . شكننده اقتصادي ايران، ناشي از محاصره نفتي ايران توسط انگليس، خودداري آرد و بعدًا آنرا به دولت آودتا تحويل داد

ود چون الگ        درت نب دن مصدق درق اقي مان ان ب تاليني خواه ه و    شوروي اس ام خاورميان ران مردمساالر ميتوانست تم وي اي

اند                   ه جوش و خروش بكش اد شده توسط حزب           . آشورهاي مستعمره شوروي در قفقاز و آسياي مرآزي را ب هرج و مرج ايج

اه                اي ش راي آودت د و راه راب ه مصدق از اداره امور عاجز مان اند آ ار را بجايي رس توده و آارشكني درامور دولت مصدق آ

درواقع اگر چنين آودتايي صورت نميگرفت به احتمال قوي حزب توده قدرت را در مملكت قبضه ميكرد وبر ما .  گرديدهموار
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ود،                  . آن ميرفت آه بر آشورهاي بلوك شرق رفت        الفتي ننم اه مخ اي ش دقيقًا بااين احساس خطر بود آه روحانيت نه تنها با آودت

ين از اعالم جمهوري                واقعيت اين بو  . بلكه حتي به آن مساعدت نمود      د آه مصدق هم زياد مخالف بازگشت شاه نبود و براي هم

رسالت او ملي آردن نفت بود آه . خودداري ميكرد) عليرغم فشار دآتر فاطمي، آه شديدًا تحت تأثير تئوريهاي حزب توده بود    (

و        يك هدف مشخص  به نتيجه رسيد و ادامه جنبشي آه براي          ود         پا گرفته و به نتيجه رسيده ب يش از آن ميسر نب الم    . د، ب اگر درع

ران                     فرض حزب توده رااز تحوالت سياسي آندوره ايرانخارج آنيم نمي توان سرنوشت ديگري براي حكومت ملي مصدق بر اي

 متصور ديد؟ 

 شوروي با واسطگي حزب توده منجر به شكست دومين نهضت مردمي در مرحله غير مستقيم ولي آشكاراينجا بود آه نقش 

 .   قرار شداست

 

 پيروزي و شكست سوم
ود          ۵٧من مدعي هستم آه انقالب       ز ب المت آمي اجراجو و                   .  يك انقالب مس ط آن عده م ل ادعاهاي غل ا در مقاب ن ادع ًا اي طبع

ه هدف از      .  با ورود عنصر قهر به پيروزي رسيد       ۵٧خشونت طلب مطرح مي شود آه مدعي هستند انقالب           م آ ول داري اگر قب

ه در                     انقالب حذف نظام   ه اي آ  شاهنشاهي از صحنه سياسي ايران بود، معنايش اينست آه هدف انقالب و حداقل آن هدف مرحل

 اين رژيم درچه روزي سرنگون شد؟ . پي يافتنش بود، سرنگوني آردن رژيم شاه بود

ردم مسلح نشده ب                    اريخ م ا آن ت ران شد و ت رار از اي ه ف ور ب د رژيم شاه در زماني سرنگون شد آه شاه مجب د   . ودن وجود چن

ًا هر دو در يك                        . گروه مسلح نيز به معني مسلح بودن مردم نبود         ه اتفاق ه، آ ران و انقالب نيكاراگوئ ين انقالب اي رق اساسي ب ف

 . برهه زماني اتفاق افتاد، در همين است

ود ١٣٧۵اه  ديم٢۶، نفي سلطنت بود اين خواسته با خروج شاه از ايران محقق شد، تاريخ     ۵٧اگر هدف از انقالب      از آن .  ب

در واقع بر اساس    . ، يك حالت خالء قدرت درايران وجود داشت       )  روز ١۶بمدت  ( بهمن ، آه خميني به تهران رسيد         ١٢پس تا   

ام              ه انج دريجي سه ماه د ت ار و دريك رون سازشهاي پشت پرده، قرار بر اين بود آه پروسه انتقال قدرت به خميني، توسط بختي

ز در         . يير نكند شود تا بافت ارتش تغ      شده  تسريع  بهمن  ١٩ولي اين روند تدريجي و دقيقًا مسالمت آميز، با ورود عنصر قهرآمي

 . و اين تحول، باعث سقوط زودرس دولت بختيار و بهم ريختن برنامه انتقال آرام شد و نه سقوط رژيم شاه

دس               ١٠در فاصله    ي ، مهن ار، خمين ر           روز پس از آمدن خميني تا سقوط دولت بختي وان نخست وزي ان را بعن دولت  " بازرگ

ه تكنيكي                               . معرفي نمود " امام زمان  ه و مرحل درت را بدست گرفت يده و او ق ه نتيجه رس ه انقالب ب ود آ معناي اين حرآت آن ب

ي حكومت شروع شده است             اي اجراي تفاده از واژه         . انتقال اهرمه ل اس دين دلي ه         "  بهمن  ٢٢انقالب   "ب ط است چرا آ ًا غل اساس

ا وسپس        ٢٢-١٠اما درگيريهاي   .  بهمن   ٢٢ ديماه به تحقق پيوست و نه در         ٢۶ب در   انقال ه ه  بهمن ، منجر به مسلح شدن آميت

د  داران ش پاه پاس ري س كل گي ادر      . ش د و ي ب بودن ا از صحنه غاي ه ي ه در آن مرحل ي است آ الب  چريك ه انق ا آ ن ادع ذا اي ل

 . ايزوالسيون اجتماعي بسر مي بردند

تناك         انقالب ايران    ابوس وحش ردم از خوف آ ه م در اساس يك انقالب مسالمت آميز و دقيقًا ايدئولوژي آمونيستي بود چرا آ

انع                  ي م ه شكست خورده قبل ه در دو تجرب آمونيسم و تسلط وروي بر ايران راه خروج را در توسل جستن به روحانيت يافتند آ

 .  تسلط همسايه شمالي بر ايران شده است

ذهبي (ن خود از طريق نيروهاي چپ  دخالت غير مستقيم و پنهان دفعات قبل شوروي بيكار ننشست و با        اماايندفعه همچو   و م

اند                   )غير مذهبي  ه عمل بپوش د    .  فضاي جامعه را به خشونت آشاند تا شايد بتواند به آرزوي ديرينه خود جام موفقيت حكومت جدي

ا         ه تنه ه ن ن دفع تقرار يك نظام مردمساالر ميتوانست اي ر        دراس ه اآث از و آسياي مرآزي، بلك ك مستعمره شوروي در قفق  ممال

د                رار ده ع       . آشورهاي مسلمان خاورميانه و آفريقا را آه تيول شوروي بودند، تحت تأثير ق ا آسيكه ميتوانست يك نظام بواق تنه
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ا خط و               ه ب ود آ ان ب وده     مردمساالر متكي بر پارلمانتاريسم را در ايران مستقر آند مرحوم مهندس بازرگ ه حزب ت ط دادن ب رب

ولي . به ساير نيروهاي سياسي و حتي به بخشي  از روحانيت باعث سقوط دولت بازرگان شد   "  ليبرال –ارتجاع  "والقاء تئوري   

شوروي، با آسب تجربيات قبلي، زرنگ تر از آن بود آه به آساني دم به تله دهد و از طرف ديگر از سابقه ذهني شوم خود و         

ان چپ                 حزب دست نشانده     اش در افكار عمومي ايرانيان مطلع بود و لذا تمامي تالش خود را در خدمت رشد و تقويت يك جري

ه                     ) مجاهدين خلق (مذهبي   ه آلت فعل شدن آن درخدمت ب بسيج نمود آه داراي مقبوليت فرهنگي در جامعه بوده و آمتر آسي ب

 . استراتژي مسكو شك ميكرد

ن هوشياري                  لورفتن جاسوسي مجاهدين براي سفارت     ي اي  شوروي در جريان سعادتي باعث هوشياري هر دو طرف شد ول

ارتباطي، مانع از آن نبود آه آيفهاي سامسونت پر از دالر و سيانور از طريق عناصر مورد اعتماد مجاهدين، آه پست دولتي                        

راي توضيحات بيشتر ، ر     [ . داشتند، به اين سازمان منتقل نشود       اب   . ك.ب ه آت ه وط   "ب ردم؟   چرا ب از مي گ اجراي انفجار    "]نم ب  سپس در م

راآم   "حزب جمهوري اسالمي بمب ساخته شده از             از مت أمورين ك     " گ ق م ا بخش            . ب.ژ.از طري دين تحول داده شد ت ه مجاه ب

د                       ان بردارن ود، از مي ران ب ه عراق    . اعظم هيئت حاآمه و بخصوص بهشتي را ، آه شديدًا مانع گسترش نفوذ شوروي دراي حمل

ان عرب       بعنوان  ( ه و درجه ان شوروي در خاورميان م پيم رين ه ه راه         ) نزديكت ود آ ين سياست ب ًا در راستاي هم ران دقيق ه اي ب

ايران بسوي توسعه و استقرار نظام مردمساالري بسته شود وبه جاي سازندگي، انرژي جامعه مصروف خريدهاي نظامي شود   

أمين ميشد              وك شرق ت ت .  آه باالجبار مي بايست از بل ه                     براس ه حكومت را ب ول سرنگون شدن سه ماه ا آساني ق ي چه آس ي

ان                 رين جوان رين ووطنپرست ت ر از بهت ا هزار نف ره شر خشونت شد و دهه ه داي ه ب رجوي داده بودند و آه باعث افتادن جامع

ردم  "ه ب.ك.در مورد نحوه شورع جنگ و بندبازيهاي شوروي در آن دوران،ر    [ ميهن راه نيستي و يا تبعيد پيش گيرند؟          /" چرا به وطنم باز مي گ

  ] فصل دوم از بخش سوم
حال از يك  . و بدين ترتيب سومين پيروزي ملت ايران دريك مبارزه مسالمت آميز با تالش چپ ايران به شكست انجاميد        ....

ام خود   ، به خ) عراق(طرف پس مانده همان چپ ، شكلك دموآراتيك به خود گرفته و با آمك هم پيمان روسيه در منطقه              يال خ

ارج از     اب درداخل و خ ه ي تگاههاي توطئ ام دس ر تم ب ديگ ده است واز جان ران ش االر دراي اتيو مرمس ك آلترن اگيري ي انع پ م

ي  !! به ايران باز شود " امپرياليسم امريكا"حكومت براي آشف رابطه ايران با غرب آماده به زنگ هستند تا مبادا مجددًا پاي       ول

ان استراتژيك روسيه   "و اعالم اينكه  " م روس امپرياليس"آسي از حضور     ز       " ايران هم پيم ده نشده و زنگ خطري ني است گزي

 . بصدا در نمي آيد

اه             ران در ديم ه ته اآف، در سفر خود ب يه، پريم ه    ١٣٧۵الزم به توضيح است آه وزير خارجه روس ود آ ران  " اعالم نم اي

ي نشريات تهران شد و آقاي وزير مجبور شد بقول عوام ، قضيه   اين جمله باعث اعتراض برخ". متحد استراتژيك روسيه است  

ده                 تباه فهمي ا اش رده و ي ر را جعل آ را ماستمالي آرده وطبق معمول ديپلماتيك تقصير را گردن مطبوعات چي ها بيندازد آه خب

د ي آسي درآن   . ان ان آورد ول ه را بزب ين جمل ين هم ران ع يه در ته فير روس يش س ال پ ه س ه س ب اينك ه خطر جال ع متوج موق

 . گسترش بي رويه روابط ايران و روسيه نشده بود

 

 بسوي چهارمين پيروزي ، ولي بدون شكست 
ه و مشروعيت او              ۵٧اينك در بازنگري تحوالت پس از انقالب         ي و آتوريت  به اين نتيجه رسيده ام آه اگر نقش شخص خمين

. ن مجاهدين، فدائيان و حزب توده وحزب دموآرات سقوط ميكرد    بدست گروههاي استاليني همچو    ۵٧نبود ايران پس از انقالب      

افع                        روشن است آه در آن صورت، غرب نيز آرام نمي نشست و همچون افغانستان عكس العمل نشان مي داد، بخصوص آه من

رار ميگرفت        د ق ورد تهدي تقيمًا م ا بهت        . عظيم نفت خليج فارس مس ه اي، سرنوشت امروز م ان فاجع روز چن ر از در صورت ب

 . افغانستان نمي توانست باشد
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ل، و         ب در داخ ونت طل دهاي خش ط بان اص توس ور خ ود و بط ان خ كار و پنه ل آش طه عوام يه بواس دم روس ان معتق آماآ

تالش دارد مانع تحول مردمساالر و دموآراتيك در ايران شود و         ) همچون مجاهدين خلق  (همزادان خشونت گراي آن در خارج       

ل "تالش دارند فضاي سياسي ايران بلوآه و بقول رجوي،         دقيقًا همين جريانات     د " قف افع صدام حسين و      . بمان ن معضل من در اي

 . بسياري از رژيمهاي قرون وسطائي حاشيه جنوبي خليج فارس بر هم منطبق شده است

ميني و مهمتر بر همگان روشن است آه ايران، با توجه به موقعيت جغرافيايي ، خصوصيات استراتژيك، منابع عظيم زيرز         

ادر است در صورت                                   ۵/١از همه    رده ق ادر و تحصيل آ راي تجدد و توسعه و در نتيجه حضور قشر وسيعي آ  قرن تالش ب

رار داده و      ٢٠٠٠چرخش به سمت يك حكومت مردمساالر تمام ممالك همجوار خود تا شعاع         أثير مثبت ق ومتري را تحت ت  آيل

اينك زمان آن رسيده آه با تمام .  ميهنمان براي آسياي مرآزي و خاورميانه بعهده گيردنقشي را آه آلمان براي اروپا ايفا ميكند،    

اي انديشه هاي وارداتي         قوا و با بسيج امكانات مردمي و پس از يك قرن پيروزي و شكست ، خود را اختاپوس روس و از بقاي

ي     شرق و غرب رها آنيم و ضمن تدارك براي قرن بيست و يكم، يكبار ديگر براي      ر اساس هويت مل  برقراري مردمساالري ب

اتي                   . خويش بكوشيم  ين جريان ولي ايندفعه بيش از هر چيز مراقب تحريكات جريانات خشونت گرا باشيم چرا آه عملكردهاي چن

 . نهايتًا منجر به استبداد ديگري ميشود

ل از       سال از حال اغماء خارج شده و گويي بر٨٠امپرياليسم فرسوده و ابتر روس پس از   ان محور قب ر هم ان ب اي آنها جه

تند                   وبي خود هس ك جن حكومت لنين مي چرخد و براي جبران عقب افتادگي مضاعف خود به فكر آشور گشايي و تسلط بر ممال

ند             ل از                  . و آماآان در حال پيشروي به سمت مرزهاي ايران مي باش ابقي مرزهاي قب ر مرز آذربايجان، م واي نظامي آن غي ق

د                   امپراطوري روس  طبيعي  . يه با ايران را آنترل آرده و سربازان اسالو تا همين امروز در مرزهاي شمالي ايران حضور دارن

ات و                         ور جاسوس و امكان ا عب ود ب د ب د هر تحول     ... است تا زمانيكه قواي استعماري در مرز ايران باشند قادر خواهن ر رون ب

ه                   آماآان خطر اصلي  .مسالمت آميز آتي تأثير منفي بگذارند      ران است چرا آ ردم ساالر دراي راري حكومت م  براي روسيه برق

از     ٨باعث جذب    ي ارمنستان و گرجستان   ( آشور آسياي مرآزي و قفق د شد     ) حت ران خواه ه سمت اي ه روسيه     . ب دم آ من معتق

ن آشور نقش                                 ران، اي ي اي ا خروج غرب از صحنه داخل د و ب ه مي ده سياسي  آنوني همان سياست استعماري را آماآان ادام

يس سابق       . فعالي بعهده گرفته و همچون دو قرن گذشته از جناح سرآوبگر و سنتي حكومت حمايت ميكند                اآف، رئ انتخاب پريم

ان انقالب         ه پست وزارت امور خارجه         ۵٧مرآز شرق شناسي شوروي در زم  وايرانشناس و اسالم شناس برجسته روس، ب

 . يه به سمت ايران استروسيه دقيقًا نشانگر سمت گيري سياست خارجي روس

ر       اص، والديم ور خ يه و بط وري روس اء امپراط دعيان احي تم، م رن بيس الهاي ق رين س ر اول، در آخ د از پط رن بع ه ق س

رده است و       " دمكرات روسيه  –ليبرال  "ژيرينفسكي ، رهبر حزب نژاد پرست        رار آ وين روسيه راتك ايانه ن ، سياست آشور گش

ه               سياست خارجي روسيه با   : "مي گويد  م توسعه طلبان م انحرافي باشد و ه ه           . يد بطور همزمان ه تقيم ب اط مس ه ارتب ن دو مؤلف اي

ه محدوده               . امنيت ملي همسايگان مادارد    وب است آ ه سمت جن د گسترش ب ات خود نيازمن ه حي فضاي  "ملت روسيه براي ادام

در پناه اين گسترش، روسيه در موقعيت       . روسيه را به نمايش گذاشته و بطور همزمان يك مرآز تمدن قديمي نيزهست            " حياتي

انوس اطلس        – در شرق، اقيانوس آرام      –در شمال، اقيانوس قطب شمال      : هاي ژئوپوليتيك زير مستقر خواهد شد       در غرب، اقي

 .    و نهايتًا در جنوب، اقيانوس هند–از طريق درياي سياه و مديترانه و درياي بالتيك 

ي                     – قدرت اورو    در چنان شرايطي، روسيه بعنوان ابر      اد ول رار نمي ن برق د، چين و ژاپ ا هن تانه ب  آسيائي بايد مناسبات دوس

به آشورهاي ترآيه، ايران، افغانستان و احتماًال پاآستان بايد عنوان آشورهاي تحت الحمايه و تحت اداره روس را                   برعكس،  
اني سوم          قفقاز و آسياي ميانه و خاورميانه در آنار آن بعنوان نواحي بي    .اعطا آرد  ع جنگ جه ه منب ي ميشوند آ يش بين  ثبات پ

يه،                . هستند و تنها با گسترش روسيه ميتوان از چنين جنگي پيشگيري نمود            ي ارتش روس ا اهرم نظامي، يعن د ب اين گسترش باي

 تحقق آن مشروط    . گسترش فدراسيون روسيه به سمت جنوب يك رسالت تاريخي و يك امر حياتي براي ملت ماست                . تحقق يابد 
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د شد     رفتن       . به بازسازي ارتش روسيه بوده و اين بازسازي تنها در پناه جنگ تأمين خواه درت گ دام را پس از ق ن اق حقانيت اي

ود              .  روسيه، متعاقب جنگ جهاني دوم، شاهد بوديم       را ثابت نم وان آن وب، ميت ه سمت جن . يكبار ديگر با حرآت ارتش روسيه ب

ه  . ك.براي اطالعات بيشتر ر(."  آن در مولداوي، قفقاز و آسياي ميانه آغاز شده است  بازسازي ارتش روسيه پس از دخالت نظامي       ب

The Last Dash South: The Geopoletic of ValdimirZhirinovsky" ته  "ژئوپوليتيك والديمر ژيرنوفسكي: آخرين تهاجم به جنوب ، نوش

   )١٩٩۴ لندن، ژوئن Jane`s Intelligence Reviewمارك اسميت، 
 درصد آراء را آورد     ١۵گرچه ژيرنفسكي هنوز رهبري روسيه را در دست ندارد ولي در آخرين انتخابات پارلمان روسيه                ا

 بود، به وي نزديك ١٣٧۵و ديدگاههاي رهبر حزب نئوآمونيست روسيه ، آه رقيب يلتسين در انتخابات رياست جمهوري بهار         

اآم بيشتر است در عين حاليك             . است ا سر و                       جمع آراء حزب ح ي ب ين خط استراتژيك را، ول ي، هم ر علن ه يلتسين، بطور غي

 سه سفر به عراق داشته است و احتمال ميرود با مسعود رجوي نيز ديدار ١٩٩۶وي تنها در سال . صداي آمتر ، دنبال مي آند

 . آرده باشد

ل    يك ايران توسعه يافته و متمدن، بعنوان ابرقدرت منطقه اي ،تبديل به قطب قدرتي خ      ه مرزهاي قب واهد شد آه روسيه را ب

د               د ران انزدهم عقب خواه رن ش ين تحولي از هيچ                    . از شروع آشورگشايي هايش در ق راي ممانعت از چن ا ب ه آنه دارم آ شك ن

اد    د افت ه خطر خواه يه ب تراتژيك روس افع اس رد، چون من د آ اهي نخواهن ي آوت اري و تخريب ام . خرابك ه تم ه سهم خود ب من ب

ي            : ريانات سياسي ايران هشدار ميدهم    شخصيت ها و ج    ين الملل ي و ب ان روسيه در تحوالت داخل ديدًا پنه آم بها دادن به نقش ش

از مي     "آه در آتاب " منافع حياتي ايران "اينجاست آه مفهوم    . ايران باعث خسارات ديگري به ايران خواهد شد        ه وطنم ب چرا ب

 .اهميت پيدا مي آند" گردم؟

دي ا ين دي تن چن ا داش ه   ب وان ب ران ميت االري در اي ه سمت مردمس ز ب المت آمي ر تحول مس ر ه ارجي ب ي خ أثيرات منف ز ت

 : تالشگري اين راه در دوران معاصر ايران پرداخت

 

 از فراهاني تا بازرگان : پيشگامان تحول مسالمت آميز
ران      تنهادر دوران معاصر و بويژه پس از بيداري ايرانيان مجموعه اي از حرآتهاي اصالح گر                ز در اي المت آمي ه و مس ايان

 : رخ داده است آه مي توان آنها را بر دو نوع دسته بندي آرد

  اقتصادي اقدام مي نمودند،–آسانيكه از درون حكومتها به اصالحات اجتماعي  -١

 . آسانيكه از بيرون نهادهاي حكومتي اقدام مي آرده اند -٢
د     پيشگامان اصالحگر گاه اين دو شيوه را در هم ادغام            ه ان م اينست در    . آرده و گاه از يك شيوه به شيوه ديگر رفت ه مه نكت

وده                     ١/۵ ه ب  قرن گذشته ، از زمان قائم مقام فراهاني تا آنون، همواره رأس هرم قدرت در اختيار جريان بازدارنده تكامل جامع

ل  ان تكام ار حامي درت در اختي دار دوم ق دت . و م تثناء در م ا اس ا ١۶تنه ال حكومت رضا ش اط   س نفكران ارتب ه روش ود آ ه ب

در غير اين دوره، چه در زمان قاجاريه و چه در  . تنگاتنگي با رأس قدرت داشتند و جامعه با شتاب بي سابقه اي به جلو تاخت       

ا        ران و ي ابًال نخست وزي زمان شاه و چه دردوره اسالمي همواره رأس هرم قدرت به نحوي مانع تكامل جامعه بوده است و متق

 . مدار قدرت پيدا مي شده اند آه خواهان اصالحات بوده و مورد حمايت شهروندان قرار ميگرفته اندصاحبان 

واره در صحنه سياسي    ز هم المت آمي ه پيشگامان تحول مس رغم اينك اه مرعوب  –علي ي گ د ول ته ان اعي حضور داش  اجتم

د ده ان ان خشونت ش ارزه هي . حامي يوه مب ك ش وان ي ز بعن المت آمي ي مشي مس ان يعن ه حامي ده است در حاليك وريزه نش اه تئ چگ

ه پيشگامان                . خشونت انبوهي تئوري اندر ضرورت اعمال خشونت در دست داشته اند           ان هست آ ود و آماآ ن ب مشكل ديگر اي

ز و                                   المت آمي رغم سرآوب تحول مس ه علي ده نشده است آ ه اي دي د چون نمون مسالمت جو دقيقًا معتقد به عدم خشونت نبوده ان

ا سكوت خويش باعث                             اعمال   ا ب ند و چه بس رده باش دام آ ال آن اق وم آردناعم د خشونت و محك ه نق ان، ب خشونت توسط مخالف
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د                       اعي ا زدست داده ان ز اجتم المت آمي ارز آن   . پاگرفتن مشي خشونت بار شده و براي مدتي نقش خود را در تحول مس ه ب نمون

رد   ١٣۴۴مهندس بازرگان بود آه در جريان محاآمه خود در سال       ان        " به رژيم شاه اعالم آ ا زب ه ب تيم آ ا آخرين آساني هس م

راي               )نقل به مضمون  (". قانونبا شما سخن مي گوئيم     ان نهضت آزادي هيچ تالشي ب ارزه چريكي توسط جوان  و پس از شروع مب

ا زد                       ي آنه ري       .ممانعت آنها به اعمال خشونت بكار نبرد و چه بسا با سكوت خود مهر تأئيدي بر خشونت گراي ن ضعف پيگي  اي

ه هاي                                    ود واز طرف ديگر وجود جنب ارزات چريكي استوار ب ر خشونت و مب ًا ب ه اساس از يكطرف ناشي از باد جهاني بود آ

 . خشونت بار در اسطوره هاي مذهبي و در آيات قران

دي اشكاالت و تاآتيك خود،      ع بن دون جم ه و ب ران گوشه عزلت گرفت ز، رهب المت آمي ا شكست هر تالش مس ه سكوت ب  ب

آنها با سكوت و انفعال خود عمًال چنين ا لقا مي آردند  . متوسل مي شدند تا شرايط فعاليت سياسي از جانب حكومت فراهم گردد           

راي مشروع        . آه فضاي فعاليت ندارند و براي گشايش فضا راهي جز روي آوردن به قهر نيست                دين ب يكي از توجيهات مجاه

ار خود ر         اب                         جلوه دادن مشي خشونت ب نده آت ه نويس ه مصدق ب دير نام اه از تق ه آوت ه يك جمل ردان   "جوع دادن ب ر و م الجزاي

  )نقل به مضمون( . بايد تجربه مبارزين الجزاير را سر مشق قرار داد: بود آه نوشته بود" مجاهد

ود    ز و مشي عد                :"گاندي معتقد ب المت آمي ارزه مس ه مب د ب م باي ان مي آوري دا ايم ه خ ا ب ه م ه آ ان    همانگون م ايم م خشونت ه

يم            )١۴٩خشونت، ص  گاندي و عدم  ( ".آورد اني را مشاهده نمي آن ين ايم اه چن ي هيچگ دي   .   ولي در ميان پيشگامان ايران ه گان تجرب

اريخ          ه ت وامثال او آمتر مورد استفاده مبارزاتي در ايران قرار گرفت و اگر آارهاي ترجمه يا تحقيق هم انجام ميشد صرفًا جنب

ارزاتي       نگاري داشت    ا،                  . تااستفاده به عنوان يك مشي مب اه خطاه ران هيچگ ز اي المت آمي ارزه مس ران سرخورده مب مضافًا رهب

 .  خود را مورد بحث قرار ندادند و تجربه آنها با خودشان از جهان ميرفتبي ايمانيآاستي ها، 

ك زني به آسانيكه موافق اين شيوه   سال گذشته با تبليغات گوشخراش حاميان مشي خشونت بار و رواج فرهنگ مار            ٢۵در  

ارك   ز از خوردن م راي پرهي ه ب د تاجائيك ته ان رار داش اعي ق ز در الك دف المت آمي ارزه مس ان مب د، حامي و " رفرميست"نبودن

ه درك مشترك و            . را هم سر ميدادند   "! سرنگوني رژيم "، گاه شعارهاي شداد و غالظ       " سازشكار" د آ ساير شواهد نشان مي ده

اعي،                       مدوني از  ادالت سياسي و اجتم ر مع يله تغيي وان يك وس ًا خشونت ، بعن ز وجود نداشته است و اساس  مبارزه مسالمت آمي

تند                 . مورد نقد و نفي واقع نشدهاست      ه مشي چريكي داش اداتي ب اي چپ انتق وده و    (اگر برخي محافل و گروهه همچون حزب ت

 .  يك حربه سياسي در تحوالت اجتماعي نبوده استولي اين امر به معناي نفي خشونت به عنوان) مائوئيستها

ي           ار را نف  عده اي مدعي هستند آه حزب توده تنها جرياني بود آه معتقد به مبارزه مسالمت آميز بوده و اقدامات خشونت ب

ود  اوًال طرح شعار سرنگوني ناقض مبارزه مسالمت آميز       . مي آرد ولي اين ادعا باواقعيت اين جريان تناقض جدي دارد           دًا  ( ب بع

ا و                   ) به توضيح آن خواهم رسيد     ورد نقشه آودت د م ود و در چن ادرت نم ، ثانيًا حزب توده بارها به ترور مخالفان فكري خود مب

دارك       " نويد"ضمنًا در سالهاي قبل از انقالب سازماني بنام    . ترور شاه را داشت    ار ت ام خشونت ب دارك قي راي ت درداخل آشور ب

ي خشونت                          مخالفت حزب توده    . ديد ه نف ود و ن اعي ب ادن خودش د رصحنه اجتم با چروههاي چريكي صرفًا به خاطر عقب افت

وده اي          . چرا آه نفي خشونت عمًال به معناي نفي لنينيسم در ايدئولوژي آنها بود            . بعنوان يك مشي سياسي    ل نفرت ت يكي از دالي

 . از تروتسكيست ها نفي همين جنبه توسط ايدئولوژي مارآسيسم بود

ده و عدم توجه                                م عقي دادي عناصر ه ي حول تع ه گراي ران نخب ز در اي المت آمي يك ضعف ديگر جريانات حامي تحول مس

وده است              ارزه                 . نسبت به تربيت آادر جوان براي پيگيري آن مشي ب ه اي درخدمت مب ي عناصر حرف ه معن ي ب ه گراي ن نخب اي

ين خود را               مسالمت آميز نيست بلكه به معناي متخصصان و تكنوآراتهايي         د و مناسبات ب  است آه شيوه اداره حكومت را ميدانن

ه                        . بر اساس الگوي اداره هاي دولتي تنظيم ميكنند        ددًا ب ور است مج د مجب ي از صحنه، نسل بع ين رهبران ا خروج چن معموًال ب

ميتوان جنبش چپ ايران را درمقام مقايسه   . آسب تجربه بپردازد و لذا شاهد يك سنت پيگير مشي مسالمت آميز در ايران نيستيم              

تاوردهاي تئوريك حرآت                  .  ساله مداوم است   ٨٠مثال آورد آه داراي يك سنت        ات و دس ر اساس تجربي وين چپ ب هر حرآت ن
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ره خود را در تربيت      . ماقبل خود عمل آرده است ولي در مورد مشي مسالمت آميز يك چنين حفره بزرگي وجود دارد                   ن حف اي

د          آادر حزب معتقد به مشي خش      ان ميكن د               . ونت و مبارزه مسالمت آميز بيشتر عي ز نمي توان ه آتب خاطرات ني ه ب ي مراجع حت

بدين دليل تشكيالت اين رهبران بصورت ناپايدار درآمده آه باخروج رهبر از صحنه آن               . جاي تربيت حضوري آادر را بگيرد     

 . تشكيالت نيز از صحنه خارج مي شدند

نهضت  . ده اساسًا چيزي جز محافل عناصر سالخورده شيفته اسطوره اي بنام مصدق نيست  آنچه آه بعنوان جبهه ملي باقيمان     

ان           . آزادي هم متكي به چهره هاي هم دوره مهندس بازرگان و يا شاگردان اوليه اوست               راي جذب نسل جوان در مي ذا تالش ب ل

رده   -به يك محفل مذهبي   وابستگان خانوادگي بازماندگان اوليه نهضت آزادي صورت مي گيرد و آنرا تبديل               سياسي خانوادگي آ

ان در    .  اقتصادي ارائه داده باشد - سال فعاليت يك برنامه روشن سياسي      ٣۵است، بدون اينكه پس از       ه دو جري ون آ حتي هم اآن

ي            (داخل آشور مذهي پيگيري تحول مسالمت آميز هستند          ران و مل ذهبيون، اعم از     -مليون، اعم از جبهه ملي و حزب ملت اي   م

ل           ١٨تجربيات  ...) نهضت آزادي و جنبش مسلمانان مبارز و         وم شود عل  سال اخير خود را برشته تحرير در نياورده اند تا معل

د و چه تضميني وجود           شكست قبلي آنها چه بوده و اينك با ورود مجدد به صحنه سياسي چه تجربه اي از گذشته آسب نموده ان

اچيز       . ر نكنند دارد آه همان اشتباهات گذشته را تكرا       يار ن ران بس ارزه در اي اساسًا ميتوان گفت آار نظري حول اين شكل از مب

 . است

 

 روحانيون و مبارزه مسالمت آميز    
انيون               وان يك صنف          (در بررسي تاريخ مبارزه مسالمت آميز در ايران اغلب نقش روح ه روحانيت بعن د     ) و ن ن فراين در اي

تبداد و بخصوص          مهم ناديده انگاشته ميشود، در صور      ه اس ارزه سياسي خود علي تيكه ميتوان گفت روحانيون مردمساالر در مب

د                 ۵٧در يك دهه منتهي به انقالب        ز داشته ان المت آمي ارزه مس اي مب بطور خاص در   .  بيشترين هماهنگي را با قواعد و تكنيكه

ه                 ري گرفت ژاي در              سالهاي قبل از انقالب آه جوشش و غليان سياسي در جامعه اوج بي نظي ر نقش وي دليل زي انيون ب ود روح  ب

 : پيشبرد مبارزه مسالمت آميز ايفا نمودند

د و حدود     -اوًال   ه    ١٢٠  تنها آساني بودند آه داراي نوعي حزب به معناي تشكيالتي و سلسله مراتب بودن ادر حرف  هزار آ

 اي در اختيار داشتند، 

 راسر آشور و تا دور افتاده ترين روستاها در اختيار آنها بود در س) مسجد(  قريب به يكصد هزار شعبه حزبي -ثانيًا 

ر                  -ثالثًا   ه صورت دائ ه خدمات ب ن ارائ   در آنار فعاليت صنفي خاص خود در امر ارائه خدمات به مردم نقش داشتند آه اي

ره   آردن مدارس اسالمي، بهداري اسالمي، صندوق قرض الحسنه، رسيدگي محدود به افراد بي بضاعت، تشكيل       ه و غي  آتابخان

ه باعث                    . بود بيش از رسالت روحاني بودن و موعظه و وضع، آنچه آه جلب توجه مردم عادي را مي آرد همين خدمات بود آ

ا جاري سازند                           ه صندوقهاي آنه ام را ب راي بسياري   . ميشد آه ثروتمندان مذهبي نيز با دست گشاده خمس و زآات و سهم ام ب

ه م         درت ب ه ق ود         رسيدن روحانيون ب ي ب ان خدمات در سطح مل اي گسترش هم ه       . عن ام المنفع دام ع آن خدمات آوچك در يك اق

 . ميكرو قابل ارائه بود ولي باروند پيچيده شونده اقتصاد قابل انطباق نبود

وذ و                          -رابعًا   رده و داراي نف ظ آ ي حف ومتي و نظامي و امنيت اي حك ا ارگانه ام سطوح ب ذاآره را در تم   سياست گفتگو و م

 . نالهاي ارتباطي خاص خويش در درون حكومت شاه بودندآا

ذهبي                           نفكران م اعي گسترده اي نداشته و جز بخشي از روش اط اجتم ين ارتب ز چن المت آمي ( ساير جريانات حامي مشي مس

رانش   ه چن              ) همانند مهندس بازرگان و همفك ي و چپ از ارائ نفكران مل د، روش ردم مي آردن ه م ه خدمات ب ه ارائ دام ب ه اق ين آ

 . خدماتي محروم بودند
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 ماهيت حكومت و استراتژي مردمساالر    
ا  ۵٧انقالب :  اجتماعي ايران مي گذرد ريشه در يك تحول بزرگ تاريخ ايران دارد –آنچه آه امروز در صحنه سياسي         و ي

ولي  المي"بق الب اس ه در     ". انق ه زد آ درت تكي ر ق ومتي ب ي ، حك زرگ مردم ول ب ن تح ر اي ر اث ال ١٨ب ته موضوع  س گذش

تحليلها و نگرشهاي مختلف از ماهيت اين حكومت منجر به عكس العمل هاي                . مجادالت داخلي و بين المللي گسترده بوده است       

ايج عكس             . متفاوتي ا زجانب نيروهاي سياسي درون و بيرون حكومت نسبت به آن  شده است               ن نگرشها و بررسي نت مرور اي

اب مستقل است   العملها موضوع اين آتاب نيست و خ      ه        . ود نيازمند چندين جلد آت ا ب اگون، تنه ه نگرشهاي گون رداختن ب دون پ ب

دم مشي عدم                                    ه معتق ن برداشت است آ ر اساس اي نم چون ب نده مي آ ران بس وني اي آخرين برداشت خود از ماهيت حكومت آن

ي  "خشونت و همزيستي مسالمت آميز و يا بعبارتي سياست           ران است و ضروري          پاسخگوي تحول سياسي     " آشتي مل وني اي  آن

تحريم نموده و ) هم از جانب جناحي از حكومت و هم از جانب اقليتي در اپوزيسيون  (است آه با تمام قدرت و توان خشونت را          

 . عاملين آنرا منزوي آرد

ين ح   ٢٠٠و شايد بتوان گفت پس از    يك حكومت مستقل است ۵٧بنظر من حكومت برآمده از انقالب        ن اول ومتي   سال، اي ك

رد تور نمي گي ه دس ه از بيگان وه  . است آ ه نح ا را نسبت ب دي م تهاي بع ياري از برداش د بس اده مي توان ل س ين تحلي ول هم قب

لمًا  . برخورد با آن تغيير دهد     آيا اين بدان معناست آه حكومت ايران در برابر تحوالت جهاني بي تفاوت و نفوذ ناپذير است؟ مس

ر واقعي                            منتهي آنچه آه بايد از آ     . نه وازي سازيهاي غي ران و م ر اي اير آشورها ب انيكي تحوالت س اق مك اب شود انطب ن اجتن

 . ماهيت حكومت ايران با ساير آشورهاست

ا آغاز             . اين حكومت بدليل مستقل بودن داراي پايگاه اجتماعي خاص خود نيز هست            اعي در مقايسه ب اه اجتم گرچه اين پايگ

ل، اپوزيسيوني   . حدود شده ولي اين به معناي نفي هويت مستقل حكومت نيست          شكل گيري حكومت اسالمي شديدًا م      درنقطه مقاب

ي است                     افع اجنب ه و حافظ من ه بيگان ه غرب،          : آه خواهان براندازي چنين حكومتي است دقيقًا وابسته ب ان وابسته ب سلطنت طلب

ا فكري شرق               داز،           دقيق . مجاهدين و تمامي گرايشات رنگارنگ چپ وابسته مستقيم و ي ًا بخاطر ماهيت وابسته اپوزيسيون بران

ا دود آن                  ه چشم     ) از هر طرف    (خشونت گرايي حكومت اسالمي براي حاميان اجتماعي اش قابل توجيه است، ام اپوزيسيون  ب
 .ميروداصالح طلب و نافي خشونت 

ي روي خصيصه                    ر ايران ي و غي تبدادي "در تحليل ماهيت حكومت ايران اغلب تحليلگران ايران د       " اس آن انگشت مي گذارن

انست آه بر روي آن يك رژيم استبدادي سوار شده است آه  "فساد"ولي به نظر من اصلي ترين خصيصه حكومت فعلي خصلت           

ا و          .  در واقع حافظ منافع اختالس گران و دزدان بزرگ است          ه جناحه اح در حكومت، وجود نشريات وابسته ب وجود چنين جن

س،       حتي گرايشات گوناگون، وجود    ديدًا خصمانه در مجل اه ش امًال آشكار و گ مطبوعات سكوالر و ديگرانديش، جناح بنديهاي آ

انده              ان آش ه آه و فغ ه را ب ه در هم ي آنچه آ تبداد ميشود ول اساسًا مانع جدي بر سر راه تك پايه شدن حكومت و نتيجتًا تسلط اس

تا حدي آه حساب و آتاب دقيق دخل و خرج حكومت ميسر فساد افسار گسيخته در تمام ارآان اداري و اقتصادي حكومت است   

ه                    . نيست   داز و خشونت طلب ب ات بران د جريان دات خارجي و بخصوص تهدي ديدًا متضاد در برابرتهدي اي ش ين جناحه ا هم ام

 . وحدت رسيده و خشونت خود را توجيه ميكنند

ائي آن   "  خشونتمبارزه مسالمت آميز و مشي عدم " اولين سؤالي آه به هنگام طرح شعار  به ذهن خطور ميكند ، عدم خوان

د                   دگي ميكن را در داخل و خارج آشور نماين اه اول طرح     . با قساوت و خشونتي است آه حكومت اسالمي آن ن واقعيت در نگ اي

 توجه  ولي. را به مثابه شعاري استراتژيك بيمورد مي نماياند       " آشتي ملي "ويا  " شرآت در انتخابات  "شعارهايي تاآتيكي همچون    

 : زيرا. دقيقي به وضع حكومت، معضالت و تناقض هاي بنيادين آن ، جز اين را نشان ميدهد

ه در     . اين رژيم محصول يك انقالب توده اي است آه يكي از شعارهاي آن آزادي بود     -١ ه آن صورت آ ه ب واليت فقي

وري      ام ات دام نظ ك اق ن ي د و در بط را نش د اج رح ش ي در نجف مط ت اهللا خمين اي  دروس آي تر، عناصر و نموده
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د                   اعي گردي ات اجتم ا واقعي اقض دستگاه نظري ب ي نظام            . نظامات دموآراتيك باعث تن ه منطق ذات شكي نيست آ

واليت فقيه با مجلس وانتخابات در تناقض ماهوي بوده و استفاده از اين تناقض ،نقطه ضعف اساي حكومت و يكي                   

اقض              بنظ . از ابزارهاي آارآمد تحول مسالمت آميز است       ن تن ه اي ه ب رد آ رار گي وقعيتي ق د در م ر من حكومت باي

پاسخ دهد، و اين مهم ميسر نمي شود مگر اينكه مخالفان با شرآت در انتخابات و با شرآت در نهادهاي سياسي و                      

 . اجتماعي موجود، اين تناقض را به سمت مورد نظر خود هدايت آنند

ر آن            حكومت اسالمي اگرچه با شعار تحقق اهداف الهي           -٢ ي ب ذرد ارزشهاي زمين ي هرچه مي گ د ول ه صحنه آم  ب

اينك بر همگان آشكار شده است آه حفظ شكل . چيره مي شوند و روزبه روز از ادعاهاي اوليه خود فاصله ميگيرد

اقض جدي است                " الهي" وانين در تن واي ق ا محت ر                  . نظام ب ي ب ه معيارهاي زمين ذرد آف خوشبختانه هر چه مي گ

 . ومت غالب ميشودانديشمندان حك

ود                      -٣ د ب ه شدن نخواه ا نظام      . اين حكومت اساسًا دوگانه و گاه چند پايه است و هيچگاه قادر به تك پاي ه شدن ب تك پاي

فقهي شيعه هم تناقض جدي دارد و به همين دليل مملكت به صورت ملوك الطوايفي اداره ميشود ، چون در سلسله                 

ت،    دارد        مراتب شيعه و طبعًا در ساختار روحاني ه يك عنصر مرآزي وجود ن ق ب داء مطل ه آيت اهللا    .  اقت ا زمانيك ت

يكن بااحساس خطر               خميني در قيد حيات بود مجبور ميشد مستمرًا نقش متعادل آننده را شخصًا بعهده داشته باشد ل

 .از آينده نظامي آه به قامت خودش دوخته بود، نقش متعادل آننده خويش را نهادينه آرد

ت تنها جنبه نظري ،ديدگاهي و يا بقول مارآسيستها، طبقاتي ندارد بلكه اين دوپايگي خود را تضاد        دو پايگي حكوم   -۴

عليرغم عنوان ( در نظامات توتاليتر، رئيس مملكت. بين عنصر هدايت سياسي و عنصر هدايت اجزايي بارز ميكند     

 –ل معروف فرماندهي اهرم سياسي   هم هدايت سياسي آشور رابر عهده دارد و هم هدايت اجرايي آنرا، و بقو           ) آن

ه   . است" پشت ميز نشين"اجرايي آشور در دست يك    در حاليكه در حكومت اسالمي اين اهرم از همان آغاز دوگان

اآنون       . خميني اهرم سياسي را در دست داشت و بازرگان اهرم اجرايي را           : بود ايي، ت و اين شكل ، با افت و خيزه

م        تداوم يافته است و تالش دوره ا       ي سران هر يك از دو پايه براي تسلط بر پايه ديگر منجر به شكست شده و باز ه

 . خواهد شد

ين آن                 اي فاحشي ب ه تفاوته د در حاليك اي شرقي مقايسه مي آنن اي سابق اروپ برخي تحليلگران حكومت ايران را با رژيمه

أثير تحوالت و         همگي آنها مدل آوچك   : رژيمهاي توتاليتر با حكومت آنوني ايران وجود دارد        د و تحت ت  شده شوروي بودن

ولي در ايران، تقلد از سياستها و نهادهاي آمونيستي به وابستگي سياسي و اقتصادي . جابجايي سياستهاي مسكو قرار داشتند

ابقه    ي س ي ب ا باعث نزديك ابهت ه دها و مش ين تقلي ه هم د، اگرچ ه شوروي نيانجامي دئولوژيك ب ام الهي"و اي ا " نظ ام "ب نظ

 . گرديد و ضايعات آنرا تا همين امروز شاهديم" لحاديا

تنها آافي است دستاورد .  سال به انسجام برسد هرگز موفق به چنين امري نخواهد شد١٨حكومتي آه نتوانسته است پس از    

ائيم  سال حكومت رضا شاه مقايسه آنيم تا تفاوت تك پايه بودن و دو پايه بودن را لمس ن       ١۶ سال را با مدت      ١٨اين   دين  . م ب

ه استحاله حكومت اسالمي               ده و وحدت بخش                   (منظور معتقدم نظر دوختن ب ه آنن ره اي تك پاي رآوردن چه ي سر ب از ) يعن

اح ديگر          . درون آن غير محتمل است و تنها شق ممكن، تحول از بيرون آنست      ه جن اح علي اي يك جن ان آودت ر امك برخي ب

ه         اه                      سخن ميرانند ولي چون ماهيت نظام واليت فقي راي يكمدت آوت اي مفروضي ، اگر ب ان آودت ا چن ي ب ه است، حت  دوگان

ين نظامي است           ي چن ن امر ذات د شد و اي دن     . حكومت يكدست شود، باز دچار جناح بندي خواه از جانب ديگر، يكدست دي

ناقضات جدي  حكومت و مطلق ديدن توان حكام در اداره آشور فقط بهانه بي عملي گروههاي مدعي براندازي است آه به ت            

 .  در شعار و عمل دچار شده اند
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 استحاله از درون يا تحول از بيرون؟     
در اپوزيسيون ايراني در تبعيد، واژه استحاله در نيمه اول دهه شصت خورشيدي، براي نخستين بار توسط مجاهدين خلق و               

اتي         با اهداف روشن سياسي آنها باب شد و درواقع اختراع اين واژه زائيده دستگ              مشي  "اه فكري آنان و پاسخگوي نيازهاي تبليغ

ات خود    "اين واژه و تبليغات گوشخراش حول آن بر اساس منطق       . بود" سرنگوني مسلحانه  راي اثب شكل گرفت   " نفي ديگري ب

ز از              ي بمنظور پرهي ود ول يده ب ات رس ه اثب درت سياسي ب راي آسب ق چرا آه در آن مرحله، شكست قطعي شورش مسلحانه ب

ه  " هر آه با مانيست، بر ماست    " مسير شكست خورده خود، راهي جز نفي شيوه عمل ديگران نداشتند و بااعتقاد به اينكه                 قبول ب

ان                  . حمالت و فحاشيهاي غير سياسي دست زدند       ون د رمي ا آن ردم ساالري ناسازگار است ت ا م ن ب ه از ب ار آ مشي خشونت ب

اتي شان     " استحاله"ليل واژه حكومتگران نيز غالب بوده است و شايد به همين د         اي تبليغ ان و ارگانه ر  (به آساني از سوي آن نظي

د                    ) آيهان هوايي  ن مشي مي تازن ه اي دان ب اب    . پذيرفته شده است و همراه و همصدا با مجاهدين به معتق ز درآت بًال ني ه   "ق چرا ب

ان        با اسناد و مدارك اثبات نمودم آه نشرياتي چون آيهان هواي          " وطنم باز مي گردم؟    ران   (ي، جمهوري اسالمي و آيه ) چاپ ته

ده              ) و چه بسا آنوني   (نفوذ گذشته   . بعنوان تريبون ذخيره مجاهدين عمل مي آنند         ان آنن وان بي ان ميت توده اي ها در مؤسسه آيه

 . تداوم چنين خطي به نفع ارباب شمالي باشد

المت       زمامداران، امكان عق   " استحاله پذيري "در زمينه سياسي نيز تئوري نفي        ارزات مس ر مب ب نشيني حكومت را در براب

رد               . آميز مردم، فشارهاي داخلي و خارجي بطور آورآورانه نفي نموده و بدين ترتيب ضرورت مبارزه قهرآميز را مسجل ميك

ا موضع خودش         " نفي خشونت "و  " مبارزه مسالمت آميز  "بايد صريحًا نسبت به     " استحاله"از توليد آنندگان واژه      رد ت ان سؤال آ

ز  "را با " استحاله"را نسبت به اين دو تئوري سياسي مشخص آنند، چرا آه آنها عمدًا          المت آمي ه و حول    " مبارزه مس يكي گرفت

وري       . آن جنجال بپا ميكنند    د، تئ ذيري  "امروز آه تمامي سياستهاي سرنگوني قهرآميز با شكست مواجه شده ان نقشي  " استحاله پ

ط شعارهاي              جز اين ندارد آه علي االصول هر          د و فق ي نتيجه اعالم آن ر پيشاپيش ب المت آمي ه تحول مس آوششي را در زمين

 . افراطي را آه بر آن اساس هيچ سياستي نمي توان اتخاذ آرد، توجيه نماديد

ر                         وز ب دگان اهرم سياسي هن در ميان طرفداران جمهوري اسالمي گرچه نشانه هايي از تحول فكري مشاهده ميشود امادارن

د      حفظ دس  ران ميدانن ن يك خطاي جدي      . تگاه سرآوب پافشاري ميكنند و اختناق و انحصارگرايي را شكل مسلط در اي مضافًا اي

رار دارد                  تانه سقوط ق ي در آس م   . است اگر تصور شود آه حكومت ايران بدليل تمامي مشكالت و تضادهاي درون وضعيت رژي

ه سمت سقوط خودبخو           ن بست          نه به سمت تثبيت پيش مي رود و نه ب وني شاهد يك ب دم در شرايط آن ين معتق راي هم دي، و ب

دريجي،    در داخل آشهستيم آه اين بن بست تنها با آليدي بيرون از مدار حكومتگران فعلي، ولي               ز و ت المت آمي ور، با مشي مس

 . توسط جرياني ملي ، سكوالر، مستقل و آينده نگر گشوده خواهد شد

 

  شناخت بافت آنوني جامعه        
الب  ه انق رين نتيج ود ۵٧مهمت ه ب دن سياست در جامع اني ش تاها،  .  همگ رين روس اده ت زرگ تادورافت هرهاي ب ردم از ش م

ه                            ايي آ ام محدوديت ه شرآت در امر عمومي و دخالت در زندگي سياسي را حق و وظيفه خود دانستند و تا امروز با وجود تم

تار  ود سرآوب و آش ا وج د، ب رده ان ل آ دارن تحمي دزمام يده ان ده از . ، از صحنه سياست نكش اريخ حكومت برآم سرشت و ت

د   ه پيوستگي رون اگزير ب ن خود ن ته است و اي ان واداش ان آن تيباني در مي ردم و جستجوي پش ه بسيج م ًا ب الب، وي را دائم انق

وي     . گسترش سياست در زندگي روزمره انجاميده است   الهاي پس از انقالب و ب ژه جنگ و جابجايي   افزون بر اين ، تحوالت س

ي و سراسري                                    اي واقعي ، مل ه معن زايش داده و سياست را ب م اف ا ه اط مختلف آشور را ب جمعيت ارتباط و پيوندهاي مردم نق

ارگر و       . سياست، ديگر به طبقه و گروه خاصي محدود نمي شود      . آرده است  تائي و آ ر و جوان ، شهري و روس ردم از پي م

 . ومي خو گرفته اند، اگرچه اين شرآت منجر به مشارآت فعال و مستقيم سياسي نشده استسرمايه دار به شرآت در امر عم



 ١٢٠

ا و              " ه م يك عامل مهم خوشبيني نسبت به امكان پرهيز از تحوالت قهرآميز و خشونت بار، جايگاه نيروي شهروند در جامع

رخالف   نيروي شهروند . نقش تعيين آننده آن درفراگردهاي سياسي و خصوصيات اين نيروست          ه ب  در جامعه ما نيروئي است آ

ي صرفنظر    . تهيدستان و حاشيه نشينان شهري و نيروي دهقاني با تجدد نه تنها آشناست بلكه علت وجودي آن نيز تجدد است                    ول

ا از اين زمينه عيني، اين نيرو نيز در شرايط آنوني ايران، ويژگيهاي خاصي از نقطه نظر روان اجتماعي دارد آه توجه به آنه

 . مهم است

الهاي           رخالف س ه است و ب ه و خشونت گرايان و ۵۶اين نيرو در شرايط آنوني آشورمان فاقد گرايشات هرج و مرج طلبان

ايي      ۵٧ ين دگرگونيه ه چن  نه تنها از دگرگونيهاي راديكال هراس دارد بلكه تجربه پيامدهاي انقالب بهمن آنرا بطور آلي نسبت ب

رده است دبين آ راي اي. ب ه ب ت،  انچ ه امني ديد آن ب رايش ش رود، گ مار مي ده اي بش ين آنن ي خصلت تعي رايط فعل رو در ش ن ني

قانونيت و بهبود وضع اقتصادي است و جالب اينكه بهبود وضع اقتصادي را عمدتًا در صورت استقرار امنيت و قانونيت دست                 

وجهي از آن   "(ويژگي ديگر اين نيرو . يافتني ميداند  ل ت االئي از حساسيت سياسي است      و) حداقل در بخش قاب ه  . جود سطح ب ب

ين                            ا در چن جرأت ميتوان گفت در آمتر دوراني از حيات سياسي جامعه  ما آوشش براي خبريابي و سپس تفسير و توضيح آنه

وده است    االيي ب ه  (". حد ب ات آزاد؟  "مقال را شعار انتخاب اب    " چ وري دهكردي ، آت ته ن ا  "نوش دگاههاي گون ات آزاد از دي ارات "گونانتخاب ، از انتش

 )  ۶۴، ص١٣٧۴جمهوري خواهان ملي ايران، پاريس، مهرماه 
از نظر تجربي نيز توجه به اين نكته ضروري است آه نيروي شهروند در شرايط بعد از انقالب هر بار آه مسئله انتخابات            

ه است                           ي را گرفت وده، بطور غالب جانب اصالح طلب ي مطرح ب ي صدر،         :بين راديكاليسم و اصالح طلب ان، بن ه بازرگ  نمون

ده از       . مضافًا بايد به نقش بسيار تعيين آننده اين نيروي اجتماعي دقت نمود        . رفسنجاني اي برجاي مان ر اساس تئوريه عده اي ب

ه                             ان است در حاليك ارگران و دهقان ي در آ اع، يعن رين قشر اجتم چپ هنوز فكر ميكنند نيروي بالقوه تحول سياسي در محرومت

تند                   روستائيان تايي هس ر  .  غالبًا نقشي تعيين آننده در تحوالت سياسي نداشته اند و آارگران صنعتي نيز اآثرًا مهاجرين روس دآت

تم                  : "حبيب اهللا پيمان در اين مورد مي نويسد        رو نيس درن روب ا يك ساخت صنعتي و م ي ب . ما در ايران، بر خالف جوامع غرب

آارگران صنايع جديد .  شهرها، پيشه وران و آسبه خرده پا تشكيل مي دهند     بخش اعظم نيروهاي اجتماعي را آشاورزان و در       

د          ه ان ر عكس   . اآثرًا روستائيان مهاجري هستند آه هنوز به شدت پايبند اخالقيات و ارزشهاي فرهنگ روستائي و سنتي جامع ب

نتهاي دمك                 ذيرش س دني     تصور خيلي ها، اين گروهها آمتر از آسبه و پيشه وران شهري آمادگي پ راتيك و تشكل در نهادهاي م

 ) ۴۵،ص١٣٧۵، پائيز ٢٨-٢٧پويش، شماره (". را دارند

اعي را          وني فرهنگي و اجتم ه هژم د آ اء آن ران ايف بنظر من جريان سياسي اي ميتواند نقش اساسي در تحوالت اجتماعي اي

ال است و ت               . در بين نيروي شهروند بدست آورد      ز فع رچم           در اين عرصه بخشي از حاآميت ني ا برافراشتن پ ون توانسته ب ا آن

 . قانونيت و امنيت، زمينه اي براي موفقيت خود بدست اورد

 

 با تحول مسالمت آميز    " سرنگوني "تناقض شعار 
ار ارزشي است               اعي يك معي نفي تقدس و جايگزين آردن آن با خواست و تمايل به حل تدريجي معضالت و تناقضات اجتم

ر اصل   آه وقتي آنها را در آن   ار ارزش هاي ديگري نظير تعهد به نوع پرستي، نفي فرهنگ قهر و خشونت و قصاص، تأآيد ب

ه سمت سرنگوني          ا را ب مرجعيت مردم، دفاع از حقوق دمكراتيك دگرانديشان و مخالفان قرار دهيم، مي بينيم آه اين معيارها م

ق آ        " سرنگوني"چرا آه شعار    . هدايت نمي آند   ا مطل رادف ب ه عنصر قهر است           اوًال مت ا دادن ب ي پربه ًا حذف   . ردن و حت ثاني

بخشي از نيروهاي اجتماعي را، آه اآنون حاآميت را از آن خود مي پندارد، از زندگي سياسي جامعه و سرآوب قهرآميز آنان                  

ه  را در خود مستتر دارد و ثالثًا قهر و شيوه هاي قهراميز مبارزه عليه قدرت حاآم، فرهنگ دموآراسي و مدار            ا را در جامعه ن

 . تنها رشد نمي دهد، بلكه بشدت تضعيف مي نمايد
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وعي ميشد آن را    " سرنگوني"در گذشته شعار    ه ن اري سياسي   "شعار مشترك اآثريت قريب به اتفاق اپوزيسيون بود و ب بيم

رايش خودآام                 . ناميد" مسري مخالفان  رايش مردمساالر را از گ ايز      طبعًا با حاآم بودن اين شعار نميشد گ ه و انحصارطلب متم

ري   اي فك ه ه اخت وزمين راهم آورد   -س ي را ف راي دمكراس اد ب ي اتح ان     .  سياس دي در مي رز جدي ًا م ر لزوم الهاي اخي در س

ود          ي ش ر م فاف ت ذرد ش ي گ ه م ر چ رز ه ن م ه اي ت آ ده اس يم ش يون ترس عار   : اپوزيس ين ش ين مبلغ رز ب دازي"م و " بران

ه " سرنگوني" دين ب ا معتق ال"ب زتحول مس دم خشونت"و " مت آمي ين تحولي در " . مشي ع ه چن جاي بسي خوشحالي است آ

ي قطعي در تحوالت              ه ول دريجي، آگاهان ذار آرام ، ت اآثريت قريب به اتفاق گروهها و جريانات ملي پديدار گشته آه معتقد به گ

. وه تحقق اين خواسته موجود نيست ولي آماآان در ميان همين طيف يك برداشت يكسان نسبت به نح        . سياسي و اجتماعي هستند   

د      " سرنگوني"عده اي ضمن تأآيد بر استراتژي مسالمت آميز و نفي خشونت، شعار              ز طرح ميكنن د      . را ني عده اي ديگر معتقدن

 . آه طرح اين شعار در تناقض بنيادين با استراتژي مسالمت جويانه است

 : المت آميز خود شامل دو گرايش مي شونددر ميان معتقدان به استراتژي مس" سرنگوني"حاميان شعار 

  براي سرنگوني،مردميحاميان استراتژي پيكار سياسي : گرايش اول

 . بري سرنگونيمسالمت آميزحاميان استراتژي پيكار سياسي : گرايش دوم

ريم                راي   .در بررسي و نقد اين دو گرايش از استدالل آقاي بابك امير خسروي آمك مي گي ان گ د حامي ين  وي در نق ش اول چن

راي سرنگون ساختن جمهوري اسالمي                  ... طرفداران اين خط فكري     : "مي نويسد  از راه  استراتژي پيكار سياسي مردمي را ب

د     برپايي تظاهرات توده اي رودر رو با رژيم، برپايي شورشها و باالخره خيزش عمومي              ن      ...  پيشنهاد مي آنن ادين اي اشكال بني

د و راه     " سرنگوني رژيم"زيرا آن نيروي سياسي آه هدف خود را       مشي در همان حكم آغازين است،        درت اعالم ميكن بر سر ق

اآم               ... تحقق آن را هم شورش و خيزش عمومي و تظاهرات رودررو             م ح ر رژي ميداند، از همان قدم اول سينه به سينه در براب

 . قرار مي گيرد و راهي جز مبارزه زيرزميني و مخفي براي او باقي نمي ماند

ه                              ران و نيروهاي سياسي آنست آ ردم اي راي م روشن است آه در بحث ما صحبت از استراتژي پيكار دردرون آشور و ب

وِاال از هزاران آيلومتر نمي توان تحول چشمگيري در جو سياسي ايران بوجود           . وسيله نقل و انتقال آن و بازيگران اصلي آنند        

راي  . گون ساختآورد و به طريق اولي، نمي توان رژيمي را سرن  ه هدف غائي آن        بنابراين ب ان سياسي و فكري آ هيچ جري
سرنگوني رژيم و مشي آن برپايي شورش و خيزش عمومي باشد، سازماندهي دردرون آشور و حضور سياسي در صحنه                         

 . اصلي پيكار مقدور نيست
د سرنوشت آشور را بدست                         ...  ي و آزاديخواه و مسئول نمي توان روي سياسي مل ردم گرسنه و عصباني         هيچ ني واج م ام

را . آوچه و خيابان بسپارد    ود               زي اب سازمانها و ساختار سياسي استوار و نب اعتي ، در غي ين جم ه چن ن خطر جدي است آ اي

دفهاي           ا، باه مكانيزمهاي متداول در جامعه مدني، به آساني بدنبال شعارها و برنامه هاي عوامفريبانه اس گرايش بيابد آه اي بس

اال ردم س تندم اختارها و  . ر همسو نيس ه آن س ود آورد ون ي بوج وان بطور زيرزمين دني را ميت ه م ه جامع ه ن واقعيت اينست آ

د و         چارچوب هاي سياسي دموآراتيك را آه بتوانند با توده مردم در پيوند باشند و حرآتهاي وسيع مردمي را خود سازمان بدهن

 . در مسير درستي هدايت آنند و رهبري آنرا بدست بگيرنديا اگر تظاهرات خود جوش بود، آنرا مهار آرده و 

ه                         اد جامع ي احزاب و سازمانها و ايج اي علن ه و فعاليته اي اولي أمين آزاديه ر گشودن فضاي سياسي ضرورت ت ا ب تأآيد م

م وانديشه    مدني در خارج از مدار حاآميت، به جاي دميدن بر آتش شورشهاي آور و آنترل ناپذير، ناشي از چنين غ              -سياسي  

اگر واقعًا چنان نيروهاي سياسي پرتوان و پرنفوذي در صحنه باشند آه بتوانند شورشهاي آور را مهار آرده و در ... اي است 

د                      ده بگيرن ر عه ه دشواري را ب ين وظيف ه چن دا      . رههاي دموآراتيك بيندازند، ديگر نيازي نيست آ د از ابت ي ميتوانن را براحت زي

 ".  سي مسالمت آميز، نظير اعتصاب عمومي، راهپيمائي هاي آرام سياسي و بسيار مؤثر سوق دهندمردم را به مبارزه سيا
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ا   " سرنگوني"اگرچه گرايش دوم معتقد به شورشهاي آور و تظاهرات بعنوان ابزار مبارزه نيست ولي طرح شعار         ز ب را ني

ن شيوه تفكر و    : "گرايش دوم پرداخته و مي نويسدآقاي امير خسروي سپس به نقد . مبارزه مسالمت آميز در تناقض نمي بيند       اي

ون رواج دارد   وآرات و بخشي از ملي اي دم ان چپ ه تر درمي ز و  . مشي سياسي بيش ه مشي قهرآمي اهر هرگون ه ب رادي آ اف

 خشونت بار، مسلحانه و چريكي مرزبندي آرده و مشي مسالمت آميز را برگزيده اند، شعار سرنگوني را در تناقض با آن نمي                       

م جمهوري اسالمي است                  ". بينند و خواهان آنند آه همزمان اعالم شود آه هدف از پيكار سياسي مسالمت آميز، سرنگوني رژي

ين          " سرنگوني"نويسنده سپس تناقض ميان طرح شعار        رده و چن ه آ ز را فرمول المت آمي با مشي عدم خشونت و استراتژي مس

يله                     نقطه حرآت ما در بررسي اين       -١: "توضيح ميدهد  ه وس ران و نيروهاي سياسي آنست آ ردم اي  موضوع، درون آشور، م

د            ديگر، يكي                      . نقل و انتقال هر مشي سياسي و بازيگران اصلي ان اوت از يك ا دو استراتژي مضمونًا متف ه م تم آ د نيس من معتق

ه در استر       . براي داخل و ديگري براي خارج آشور داريم        ردم    سازمان هاي ما در مسائل اساسي و از جمل راي م ار ب اتژي پيك

وع تبليغات و     . ساالري بايد تالشگران راه آزادي و دمكراسي در ايران همصدا و هماهنگ باشد        دامات و ن اين وظيفه و شكل اق

ا                         . احيانًا زبان است آه ميتواند متفاوت باشد       د و در خدمت آنه ارزات درون آشور در پيون ا مب پيكار در خارج از آشور اگر ب

 . ايي نخواهد بردنباشد آار بج

ا سرنگوني                                   -٢ ه شهار آنه ايي مطرح ميشود آ ا و راه حله ه طرحه ا هم ل ب ز در تقاب المت آمي استراتژي پيكار سياسي مس

ارزاتي ديگري را                    . دولت جمهوري اسالمي است    م استراتژي مب اين حكم هم شامل مشي قهرآميز مسلحانه و چريك شهري و ه

ار         "ن  در بر مي گيرد آه قصد اعالم شده آ         ر سر آ ااين شعار و هدف اعالم شده               . مي باشد   " سرنگوني دولت ب مخالفت من ب

 :سرنگوني به داليل زير است

درت                           -اوًال ه ق دن آن از اريك ر سرآار، برافكن اآم و دولت ب م ح اره يك رژي داختن و درب   سرنگوني چون مفهومي جز بران

ه از    . نت ممكن نيستمعنايي ندارد، تحقق آن نيز جز بااعمال زور و قهر و خشو         اشكال ساختاري مشي سرنگوني در اينست آ

ان سياسي از    . همان آغاز بصورت رقيب و جانشين در برابر وي قرار ميدهد آه قصد براندازي او را دارد   چنين حزب و جري

شونت و قهر از سوي آغاز مجبور به فعاليت زير زميني و غير قانوني است و اگر فعاليت او جدي و مؤثر باشد، بي ترديد با خ

اد يك                   ه ايج ادر ب د گرفت و هرگز ق ه خود خواه ز ب ار و قهرآمي رژيم مواجه شده و بناچار عكس العمل او نيز شكل خشونت ب

 . جنبش توده اي آزاديخواهي نخواهد شد و از حدود عمليات چريكي شهري و از حد تروريسم تجاوز نخواهد آرد

ردم                       اين مشي سياسي و مبارزاتي        -ثانيًا ه آن اشاره آ اال ب ه در ب د اول است آ ا قي اقض ب ًال يك شعار خارج       . در تن ذا عم ل

د      د مان ي         . آشوري باقي خواه ي و مل اي سياسي مل دار       -چون جريانه اي آزاديخواه درون آشور طرف اير جريانه   اسالمي و س

ي درصحنه سياسي آشور               . چنين شعارهايي نيستند   ه    . ندزيرا در درجه اول خواهان فعاليت علن د آن الزم است آ ن   تأآي ر اي اگ
ه د رداخل                                دان جهت نيست آ د، ب نيروها شعار سرنگوني نمي دهند و بر آتش قهر و خشونت و شورش وعصيان نمي دمن

ا از اوضاع آشور در                      . آشورند و گويا جرأت ندارند     ل آنه ه و تحلي ان تجزي ران و جه علت اصلي تجربه هاي تلخ گذشته در اي

به نقل از نشريه (". تي است آه تماميت ارضي آشور و حتي سرنوشت آزادي و مردم ساالري را تهديد ميكندبطن شرايط مخاطرا

 ) ۴۶و۴۵، شماره هاي "راه آزادي"
افزون بر استدالل فوق اين نكته قابل ذآر است آه براي يك عنصر مسئول سياسي هدف از طرح يك شعار، ارضاء هوي و 

ي آنست     هوس آودآانه نيست بلكه هدف، ت      ق عمل ل از طرح شعار        . حق ر حكومت اسالمي،           " سرنگوني "قب يد در براب د پرس باي

دون                               دهيم؟ شعار سرنگوني ب دن ديگري را سر ب تن يكي و آم ا شعار رف ا م امروز آدامين بديل يا آلترناتيو واقعي قرار دارد ت

ه سياسي و ناشي از عدم جديت در طرح           اجراجويي آودآان ه     . يك خواسته است   توجه به نيرو فقط يك م ن شعار ب ارتي اي بعب

ان                   الفين و درمي م و مخ ين رژي ه دور باطل حذف و طرد ب يده آ ان آن رس ه اينك زم معناي حذف و ترد متقابل است، در حاليك
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اره سرنگوني مي انديشد، چشمهايش نگران بهشت است و                      "بقول آقاي بيژن حكمت،     . مخالفين گسسته شود   ط درب ه فق ذهني آ

  )١٣٧۴نتخابات آزاد، انتشارات سازمان جمهوريخواهان ملي ايران، پاريس، مهر (". ي دوزخ مي شتابدپاهايش بسو

امروز با برداشتي آه از ساختار جامعه، روانشناسي مردم و آيفيت نيروهاي سياسي اپوزيسيون دارم، معتقدم آه سياستهاي                  

ردم ساالري نمي       " براندازي"و " سرنگوني"آه در شعار    " يا همه چيز يا هيچ چيز     "آودآانه   ه م ا منجر ب متجلي ميشود، نه تنه

را طرح ميكنند نمي توانند معتقد به " سرنگوني"آسانيكه شعار . شود، بلكه مورد استقبال جناح خشونت طلب حكومت نيز هست

اهم                اد فضاي تف ه ايج د   همزيستي مسالمت آميز باشند و برفرض محال اگر به رؤياي خود دست يابند قادر ب و همزيستي نخواهن

وان حكومت آردن را از آن                        . بود ه تناقضات و مشكالت حكومت ت وده اي وجود دارد و ن ه ت بش آزاديخواهان ه جن ون ن هم اآن

د در جهت تضعيف حكومت                                   ه اي هدفمن ه عوامل خارجي بگون د سياسي  وجود دارد و ن ديل قدرتمن سلب آرده است، نه يك ب

 .عمل ميكنند

 

 "  انتخابات آزاد"تناقض دروني شعار 
 سالي آه از صدور فرمان مشروطيت مي گذرد ، سه همه پرسي برگزار شده، چار بار نمايندگاني براي تهيه         ٩٠در فاصله   

ن فاصله در        ١٠٠حدود  .  بار نمايندگاني براي مجلس انتخاب شده اند       ٢٩يا تغيير قانون اساسي گرد آمده اندو         ر در اي ون نف  ميلي

ومتي   ٢ نفر رادر انتخاباتي آزاد و يا صوري برگزيده اند آه در آن چهار پادشاه و ۵۵٠٠حدود ايران ريسته اند و   ر حك  – رهب

تقيم   (مذهبي   ر مس د         ) بطور غي تقيم انتخاب شده ان يس جمهور بطور مس ار رئ اريخ نويسان مجلس اول مشروطيت را     . و چه ت

. آنها را معتمدين مردم برگزيدند. انش از صندوق آراء بيرون نيامدمردمي ترين خوانده اند و اين تنها مجلسي بود آه نام نمايندگ

رداد       .  بستند۵٧آخرين دوره مجلي شوراي ملي را نيز مردم با انقالب        ر مصدق در م ران را دآت اريخ اي اولين همه پرسي در ت

ان آن را                        ٣٢ رد و ن ا آ اه برپ د ش فيد   " برپا داشت، دومين آن را هشت سال بع روزي    گذاشت و " انقالب س  آخرين آن پس از پي

 نخست  ۴٢دقيقًا (از مجلس رأي اعتماد گرفتند ) بعضي چند بار( رئيس دولت    ۴٣.  براي تعيين حكومت اسالمي بود     ۵٧انقالب  

 . بدون رأي مجلس نخست وزير شدند) صدر االشرف و مهندس بازرگان(، و تنها دو نفر )وزير و يك رئيس جمهور

ان                  عليرغم هر نتيجه اي آه از آم       ار فوق گرفته شود يك امر بديهي است و آن اينكه تالش براي تشكيل نهادهاي مدني از زم

م                . مشروطيت تا بحال همواره جريان داشته است       اقض ديگري ه ز و عدم خشونت يك تن اما در ميان حاميان مشي مسالمت آمي

عار   رح ش ود دارد و آن ط ات آزاد"وج ب  " انتخاب ي طل ت، يعن ودن انت" آزاد"اس ار   ب ه  بازارآ رط ورود ب وان ش ه عن ات ب خاب

ه          " نهضت آزادي ايران"طبعًا اين گرايش با گرايش      . انتخاباتي ن، آ ا نگرش م د و ب اتي شرآت آن آه تالش دارد در هر انتخاب

 . خود را نامزد انتخابات رياست جمهوري ايران آرده ام، در تناقض جدي است

ات آزاد  "در خارج از آشور شعار       ران       " از طرف     ۶٨سال   از  " انتخاب ي اي ان مل طرح شد و سپس     " سازمان جمهوريخواه

ل   شعار انتخابات آزاد با     " ران       "توسط   " نظارت سازمان مل ي اي د    ١٣۶٩در تابستان    " نهضت مقاومت مل سپس در   .  طرح آردي

ات آزاد  "حول و حوش پنجمين دوره انتخابات مجلس اسالمي عده اي تحت عنوان مشترك      راي انتخاب ين خواستي   "تالشگر ب  چن

 .  را مطرح نمودند

اي مرآزي و شرقي                         ياليتي اروپ اي توتاليتاريستي دربرخي آشورهاي سوس بي ترديد فروپاشي آرام و مسالمت آميز نظامه

ه فكر              وده و ماي ات آزاد  "زمينه ذهني طرح چنين شعاري ب ه آشورهاي سوسياليستي و بخصوص              " انتخاب ين تجرب ع هم در واق

 . وج و نيكاراگوئه بوده استناشي از تجربه آامب

ران جداست ان از اي وند حسابش ه آورده ميش ه نمون ه . آشورهايي آ ي نيكاراگوئ اي شرقي و مرآزي و حت آشورهاي اروپ

اي مرآزي     . شريان حياتشان به بر قدرت شوروي پيوند خورده بود     ار شوروي در اروپ چنگ و دندان رژيم  هاي خودآامه اقم

نفكران و    .   و روند دموآراتيزه شدن شوروي آند شده بودو شرقي، با جنبش بازسازي   بش روش ي از جن گورباچف به طور علن
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اي            دون ترس از سرآوب و پيگرديه د و ب مردم اين آشورها براي آزادي جانبداري ميكرد و امكان مي داد تا مردم جسارت آنن

د  ا بريزن ه خيابانه ورها . پليسي ب ن آش ات آزاد دراي ب انتخاب ن ترتي ه اي هاي  ب رد، وِاال جنبش دا آ ق پي د از آسب آزادي تحق  بع

رقي             رلين ش ته در ب ون گذش ويش، چ ت خ رفتن سرنوش ت گ راي آزادي و بدس ورها ب ن آش ز اي المت آمي مس

تان )١٩۵۶/١٣٣۵( تان و لهس لواآي )١٣٣۵/١٩۵۶(،مجارس ن ) ١٣۶٠/١٩٨١(،چكس ار پك ون ) ١٣۶٧/١٩٨٨(و به ه خ ب

دارد      چنين عامل خارجي در م    . آشيده ميشد  ات آزاد را از          . ورد ايران وجود و عملكردي ن ه چون شعار انتخاب ن نظري ان اي مبلغ

ويي حكومت اسالمي در                           ه گ د آ م مي دهن تجربه آشورهاي ديگر گرفته و از راه قياس، به ايران منتقل آرده اند، گاه چنان حك

ات      آستانه سقوط است و زير ساطوري آه بر حلقش فشار مي آورد، براي گريز از س            ه انتخاب ن دادن ب اگزير از ت ايي، ن قوط نه

 !!آزاد است

ل   "براي نقد شعار فوق از قسمت دوم آن شروع آرده و معتقدم طرح پسوند     ران در     " نظارت سازمان مل ردم اي افي حق م ن

ستند چنين خواسته اي در ممالكي آه جنگ داخلي جريان دارد و يا درگير جنگ استقالل طلبانه ه                . تشخيص مصلحت خود است   

يده موضوعيت                                    درت رس ه ق ا انقالب مردمي ب ه ب ه داراي يك حكومت مستقل است آ راي آشوري آ قابل فهم مي باشد ولي ب

تند و اگر تابحال حكومت                . حقوقي ندارد  ات آزاد هس ه تشخيص صحت و عدم صحت يك انتخاب ادر ب ايي ق ه تنه ران ب مردم اي

دليل      رفًا ب داده ص ات آزاد ن ك انتخاب ه ي ن ب ران ت اص در ضعف       اي ور خ را بط ت آن ه عل ت بلك ت نيس ران حكوم ت س  ممانع

 . دگرانديشان و اپوزيسيون مسالمت جو بايد جستجو آرد

 سياسي يك جامعه معين را در شرايط داده شده بر محور يك              –هنگامي ميتوان تضادهاي اجتماعي     "اضافه بر استدالل فوق     

. اي اصلي تضادهاي موجود بوده و دستيابي به آن آافي به مقصو د باشد            شعار سياسي متمرآز ساخت آه اوًال آن شعار گره گش         

راهم      . ثانيًا عملي و دست يافتني باشد      ه ف ازي ب د و ني ان آن يعني آنكه تاآتيك و استراتژي يك مرحله از مبارزه را در آن واحد بي

خالصه آنكه آغاز وپايان دريك لحظه        . باشدآردن شرايط مقدماتي مهم دگير آه هرآدام مرحله اي از مبارزه را تشكيل بدهند، ن              

ه طرح آن ممكن است در                             . تاريخي در هم ادغام شوند     وهمي است آ ه بخاطر ت ات آزاد از جمل وني شعار انتخاب در شرايط آن

ود آورد   وني بوج اآم آن تگاه ح ه دس بت ب اي سياسي نس ان نيروه ردم و در مي ان م عار و  . اذه ين ش ذيرش چن ه آن پ را الزم زي

ه    (". از سوي دستگاه حاآم و دولت آنوني و يا انتظار پذيرش آن از سوي جناحي از آنست خواستي   ر خسروي ، مقال شعار  "بابك امي

 )   ٢۴-٢۵، انتخابات آزاد،ص"انتخابات آزاد،واقعيت يا توهم

ديگر د                     ا يك د نمي   پس در حكومتي آه چندين جناح براي آسب آرسي هاي بيشتر مجلس چنان رقابت تنگاتنگ وواقعي ب ارن

ين  ] از نوع دموآراسي اشرف در يونان باستان[توان سخن از انتخابات غير آزاد راند چرا آه در عالم واقع نوعي دموآراسي          ب

مشكل، برداشتن موانع شرآت دگرانديشان است آه اين موانع در گام نخست وزارت آشور و سپس                . جناحهاي حاآم ديده ميشود   

تند ان هس ن نهاد. شوراي نگهب د  اي ده اي را رد ميكنن وده و ع ا را بررسي نم ار صالحيت نامزده ا يكب ر پس از . ه ار ديگ يكب

ه             . انتخاب شدن، نسبت به ورود يا عدم ورود فرد انتخاب شده به مجلس تصميم ميگيرند               ده آل اينست آ ايي اي ين نهاده راي چن ب

ند          دگرانديشان موي دماغشان نشده و با تحريم انتخابات به حاشيه رانده شد            ار بكش ن   . ه و با چند انتقاد لفظي، خود را آن نتيجه اي

ر               ر تالش و آوشش جدي جهت تغيي رات خودجوش از درون حكومت نشستن ، ب شده است آه حاشيه نشيني و به انتظار تغيي

ع وارد ص             . شرايط و رفع محدوديتها غالب شده است       ن موان ه اي رغم شناخت نسبي ب ران، علي حنه وقتي هم آه نهضت آزادي اي

ا             " توهم"ميشود، عده اي آنرا حمل بر        ع شده و ي ام واق ا بازيچه دست حك ه آنه د آ راد مي گيرن سوپاپ  "رهبران آن گرفته و اي

 .  هستند و قس عليهذا"! اطمينان رژيم

ز و مش       ) صرفنظر از محتواي ورود آن به انتخابات      ( تاآتيك نهضت آزادي ايران    المت آمي ارزه مس ي دقيقًا مطابق قواعد مب

ال                    ارزه     . عدم خشونت است و بدون اين تاآتيك، تنها چيزي آه باقي ميماند گوشه نشيني است و انفع ن مب اآتيكي در اي شكست ت

ين از واژه   . به معناي غلط بودن استراتژي نيست) آه تا حد زيادي هم از قبل قابل پيش بيني هست       ( راي هم ارزه "ب تفاده  " مب اس
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ه آساني   . آرد و راه ديگري وجود ندارد" مبارزه" بايد مي شود چرا آه براي آسب چنين حقي     اگر چنين حقي به ما هديه شود ب

ام      تفاده از تم ه و بااس ه و پيگيران راي آسب آن مجدان ه ب را خواهيم دانست آ اني ارزش آن ا زم را از دست خواهيم داد و تنه آن

ا      . قواعد علمي يك مبارزه تالش آرده باشيم       يد       مضافًا قرار نيست آه در مب روزي رس ه پي ين تالش ب ا اول نهم از عادت   . رزه ب اي

ه اصًال                            منفي ايجاد شده در سرنگوني رژيم شاه است آه با اندك تالشي و در مدت زمان بسيار آم پيروزي محقق شد بدون اينك

بان قرار گرفته   لذا به همان سادگي نيز آلت دست هرج و مرج طل          . بدانيم مفهوم آزادي و الزامات تشكيل يك جامعه مدني چيست         

 .  و همان آزاديهاي بدست آمده از آف رفت

ات و       " انتخابات آزاد "مطرح آنندگان شعار     ه انتخاب راي ورود ب در صورت عدم تحقق خواسته خود چه ميكنند؟ تا آي بايد ب

ور                          ه مجب اتي است آ امزد انتخاب ود ن اي آمب ا سياست     استفاده از يك حق مدني شرط قائل شد؟ مگر هيئت حاآمه در تنگن  باشد ب

ديم       " قهر آردن " رآورده سازد؟ از ق ند، ب عده اي ، به دلجويي پرداخته و خواست آنها را ، بدون اينكه تالشي براي آن آرده باش

ات  "به اعتقاد من حاشيه نشيني  در عين حال صدور اطالعيه و طلب آردن   ". نابرده رنج، گنج ميسر نمي شود "گفته اند    انتخاب

 . است" مبارزه"ا مبارزه نيست بلكه در عمق خود حاوي توهم نسبت به مفهوم واژه ، نه تنه" آزاد

 

 واقع گرايي بجاي رؤياي آودآانه     

وان در يك مدت        در يك جامعه زنده خلع قدرت وجود ندارد مگر اينكه آن جامعه در حال غليان انقالبي بسر برد آه تنها ميت

درت سياسي   حتي در چنان شرايطي        بود، ولي  قدرت اجرايي آوتاه شاهد خالء     اي اول پس از انقالب    .  حضور دارد ق در ماهه

اي چپ       ( عده اي    ه                    ) بطور خاص در گروهه در هواست و هر آ ا قدرت درت وجود دارد و ي ران خالء ق د در اي فكر مي آردن

د  را بقاپ د آن رد ميتوان االتر بپ ن زده و  . ب رج دام رج و م ه ه ه ب ود آ ازانه ب اده س ن نگرش س ا اي ا  ب تان ب ده بس تقيمًا وارد ب  مس

ر   "سفارتهاي خارجي و بخصوص سفارت شوروي و هم پيمانان آن شده و مملكت را        دون آالنت د  " شهر ب در . محسوب ميكردن

ه  . حاليكه در همان هرج و مرج اوليه قدرت سياسي دقيقًا مشخص بود و در حال شكل دادن به اهرمهاي اجرائي بسر ميبرد     اينك

ديش                        بعدًا عدم تطابق   اده ان اي س ه گروهه ا نيست آ دين معن د ب ات گردي اعي اثب  بسياري از آن الگوها با واقعيات سرسخت اجتم

د                  . چپ عاقبت بهتري ميداشتند    آنها بدنبال برپا آردن مدل جامعه شوروي، آنهم مدل آسيايي و عقب مانده آن براي ميهمانان بودن

 .شانس مي آورديم و حمام خون براه نمي انداختندآه نهايتًا به سرنوشت افغانستان منجر ميشد، اگر 

وهم             براي ورود به يك مبارره مسالمت آميز قبل از هر چيز بايد قدرت سياسي حاآم بر جامعه را برسميت شناخت و بااين ت

اآم دار . وارد نشد آه خالء قدرت هست    ذا  قواعد بازي در يك همآورد مسالمت آميز تا حد بسيار زيادي بستگي به قدرت ح د و ل

اگر هم مخالفتي با برخي قواعد .  داد و سپس وارد گود شدالتزامقبل از همه بايد قواعد بازي او را شناخت، به قوانين جاري او          

رقابت سياسي   . بازي و قوانين جاري باشد تنها با ورود فعال به گود و رقابت سالم با آن مي توان قواعد ديگري را حاآم نمود           

م     : قابت اقتصادي در يك اقتصاد آزاد قابل فهم است       تا حد زيادي با ر     د رقيب ه ين چن براي موفق شدن در يك رقابت اقتصادي ب

اال                  صنف نمي توان با گردن آلفتي وارد شده و رقيب را مجبور به تخفيف بهاي آاالي خود به نفع خود نمود بلكه ضمن ارائه آ

اين حق و  .  تا شهروندان به سمت آاال و يا خدمات بهتر ما جلب شوند و يا خدمات بهتر و ارزان تر ، ميتوان قيمت را شكست،           

اعي               قدرت تشخيص و انتخاب شهروندان تنها براي آاال و خدمات اقتصادي نيست بلكه آنرا در تشخيص مصالح سياسي و اجتم

 . نيز بايستي برسميت شناخت

ارزه را     بدين منظور بدون اينكه پيكار مسالمت آميز را صرفًا در يك جابجاي            ي قدرت سياسي ديد ضروري است اين شيوه مب

ود                اعي محسوب نم ن مشي راهي جز           . يك استراتژي دراز مدت براي حل تمام مشكالت و معضالت اجتم ه اي دان ب راي معتق ب

ان انتظارات                      ورود فعال به صحنه جامعه وجود ندارد و در عوض تعيين شرط و شروط ، بهتر است از هر روزنه اي براي بي

 . يش بهره جسته و جهت آسب حقوق مدني بعنوان مقدمه تشكيل جامعه مدني دفاع نمودخو
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ز سازنده                المت آمي ارزه مس ًا يك مب ران دقيق ان در اي براي نمونه فعاليت عده اي از زنان عدالت خواه براي احقاق حقوق زن

ميكرو، ولي پايه اي، را بيش از شعارهاي        زنان جامعه ارزش اين گامهاي      . است، بدون اينكه بمنظور آسب قدرت سياسي باشد       

د        " سرنگوني"و  " براندازي"بي چارچوب    رار ميدهن ات، يك              . تفهيم آرده و مورد تقدير ق امزد شدن در انتخاب تا ن ين راس در هم

ه محروم آردن داوطلبان . حق مدني هر شهروند ايراني است آه طبعًا بدون التزام به قوانين جاري حكومت موجود مقدور نيست               

دان سازنده                          رين دموآراسي و يك مي ه تم رفتن از يك زيمن اره گ خود از اين حق به معناي چشم پوشيدن از يك شهروندي و آن

ه                 ي است و ن ات گرفتن براي آزمودن خود و آزمودن تاآتيكها و تكنيكهاي پيكار مسالمت آميز است و حق شرآت در يك انتخاب

ازي موجود،                 ولي موقعي ميتوان سخن از گر     . هديده آردني  وانين ب رد حاضر باشد در چارچوب ق ه ف فتن اين حق بزبان داند آ

 . آارت خود را بازي آند

ردي                                افع ف تها و من افع عمومي برخواس دم دانستن من داآاري و مق ا ف اين شكل از فعاليت با تالش همراه با پشتكار و همراه ب

ه حقانيت م             دي، ب يم      محقق خواهد شد، مشروط به اينكه ، بقول گان ان داشته باش ين ميگفت  . شي عدم خشونت ايم در : "او همچن

د ورود    )١۴٩گاندي و عدم خشونت، ص    (". بطن عدم خشونت نيرويي وجود دارد آه خودبخود عمل خواهد آرد           دارم در رون  شكي ن

ه   عناصر معتقد به اين شكل از فعاليت ، نزديكي و هماهنگي در ميدان عمل اجتماعي آسب خواهد شد و وزنه معت              ه جامع قدان ب

 . مدني به مرور سنگين تر خواهد گرديد

ينان             –نقش دآتر عبدالكريم سروش      ين         - عليرغم انتقاد و ايرادات سطحي نگرانه برخي خارج گودنش ًا در راستاي هم   دقيق

ن حكومت                     دني و ضرورت جدائي دي ه از سياس  (تالش بنيادين و در برقراري رابطه بين باورهاي مذهبي و جامعه م از ) تون

نم  : "شايد پوزيوتونيست هاي عجول بگويند   . موضع دفاع از دين است     اور آ ه   ". پس نتايج آن آو؟ بياور، ببينيم تا ب ل از اينك غاف

ًا پس از جاري        ) و نه القايي(پشتوانه تئوريك و فكري بزرگترين انشعاب درون جوش        ر، دقيق الهاي اخي ه در س بين هيئت حاآم

ان   . وش در جامعه محقق شد      شدن موج نوين فكري دآتر سر      ارگزاران سازندگي   "جري ن انقالب فكري تصور           " آ ل از اي ا قب ت

دون   "! توطئه استكبار جهاني"و يا "! توطئه هاي گروهكها"ميكرد علل ناآاميهاي آنها در ساختن جامعه ايده آل خود در             است، ب

ان نقش روش     . اينكه به ضعف بنيادين نگرش اجتماعي خود شك آند         ه در      و اين هم ه است آ ران و فيلسوفان جامع نفكران، متفك

انه، دست روي ريشه در مي                                   ه شناس ا مباحث جامع رده و ب ه را آشف آ ن بست جامع ا انديشه خويش ب ا، ب اوج سردرگمي ه

د             . گذارند از مي دي ي ني نفكران، باعث                    . شاه خود را از چنين حمايتي ب ه روش دان ب دادن مي اه و ن فضاي بسته سياسي دوران ش

هم چپ و هم شاه ضد دمكراسي بودند و . شاه همواره خطر چپ و خطر شوروي را احساس ميكرد      . يكاليزه شدن انقالب شد   راد

 . بازماندگان آنها آماآان هستند چون هر دو بر راه حلهاي وارداتي براي حل مشكالت اجتماعي متكي بودند

ضمن حمايت مشروط از جناح اصالح طلب  نوين گراي بنظر من در شرايط آنوني ، جريانات ضعيف دگر انديش ميتوانند 

حاآميت و در تحت پوشش آنها به فعاليت پرداخته و وارد مالء اجتماعي شده وديدگاهها و تئوريهاي خويش را به محك آزمايش   

ا باشد               . بگذارند ان    . در انتخابات اين تاآتيك، تجربه دولت موقت بازرگان ميتواند درس خوبي براي م ا "در بي رين    " هگن اصلي ت

ران،                 ان        مجري سياست استعماري همسايه شمالي در ايران عليه بازرگان و منافع ملي آنموقع اي دليل صراحت بي ددًا و ب ه   مج ، ب

] بازرگان[گناه از ما بود آه از ابتدا از دولت موقت   : "نوشته آقاي بايك امير خسروي ، از اعضا قديمي حزب توده اشاره ميكنم            

اي شكننده                 . ور او حلقه نزديم   حمايت نكرديم و د    ه آزاديه القوه را، آ اموجود امپرياليسم، خطر ب ه هر ن خطاي ما بود آه به بهان

تيم   تي از آزادي نداش ًا درس تيم و اساس ده انگاش ود، نادي ي نم د م ود را تهدي رداز . موج ه پ م"انديش الب"، "ليبراليس ضد "و " انق

ا      .  او را خوار و ذليل و بي اعتبار آردند، ما بوديم           آه با چماق آن مهندس بازرگان و حكومت       " انقالب اين اصالحات و مقوله ه

تيم             د جماعت گذاش ان آخون دنبال         . را ما در ده ام از بلشويكها ب ا اله ه ب ود آ اه از آساني ب ي   "گن ي در پ د و مي   " انقالب پ بودن

د و    " اآتبر"، آنهم تا    "پرولتريانقالب  "بهمن را به    "  دموآراتيك –بورژوا  "خواستند به تقليد از آن، انقالب        ا دهن همان سال ارتق
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پيدايش قهر و خشونت در   بايد منصفانه اذعان آرد آه در       . ايران دست زدند  " خلقهاي"بااين نيت، به اقدامات مسلحانه در ميان        
 )٢۶، ص۴۶راه آزادي، شماره(."جامعه، سهمي داشته ايم 

بست قبل از اينکه نسلی ديگر فنا شود به اصل آشتی ملی و همزيستی حال در برابر آزمايش ديگری قرار گرفته ايم وخو

ورد که تغييرات و آبايد ايمان . مسالمت آميز ايمان آورده و برای جبران مافات، خود، بمنظور تحقق آن آستين باال بزنيم

از جمله . رحله پيش خواهد رفتتحوالت سياسی ايران ، اگر می خواهيم از راه  مسالمت آميز باشد، گام به گام و مرحله به م

در جهت حمايت فعال از آن ) خارج از کشورها(به اين امر بايد توجه دشات که مشی سياسی روز ما و شعار تاکتيکی ما 

دشوار  ارينيروهای سياسی داخل کشور باشد که به نحوی از انحاء برای آزادی و دمکراسی و حاکميت مردمی، در شرايط بس

توجه ما ضمنًا به اين امر معطوف باشد که نوعی هماهنگی و هم سوئی با خواست های . ندم، می رزخفقان و نابرابری

 تقويت کند و ،نيروهای فعال داخل کشور داشته باشد تا جبهه آن نيرو يا نيروهائی را که عليه حاکميت کنونی فعاليت ميکنند

 . دموجبات سردرگمی مردم وچند دستگی بيهوده آنها را فراهم نساز

 

 تالش و مشارکت سازنده برای توسعه
، "مشی عدم خشونت"، "مبارزه مسالمت آميز"گام نخست در چنين راستايی ، اول از همه، کسب درک علمی از مفاهيمی چون 

ولی . است"  سياسی–مشارکت اجتماعی "، "توسعه"و مقوالتی چون " همزيستی مسالمت آميز همه شهروندان"، "آشتی ملی"

عبور از يک مرز جغرافيايی بنام مرز ايران  از يک افق انديشه به افقی ديگر يک شرط مبنايی وجود دارد که آن برای عبور

کدام روح و کدام مغز و دل است که بتواند . برای روشنفکران هيچ راهی جز شريک شدن در سرنوشت ملت خود نيست. است

.  وطنپرست زمين فرهنگی و تاريخی خودی غير قابل جايگزينی استدر خالء ببالد و بسازد و بيافريند؟ برای بقای روشنفکر

از بيرون و بدون احساس همبستگی با سرنوشت مردم، خانه را موقت " مستأجر"چه بساير بوده اند هموطنانی که مثل يک 

برآمده اند و بی دغدغه پنداشته و اگر شکافی در سقف يا نشستی در کف يا َتَرکی بر ديوار ديده اند، در پی يافتن جايی ديگر 

اما در کجای تاريخ ثبت شده که مصلحی، اهل تفکری، . پيگيری در اصالح خانه، پاکيزه دامن از مشکالت گذشته اند

  جدا باشد و ريشه هايش خشک نشده باشد؟ - وطنش، فرهنگش و مردمش –روشنفکری، از متن و زمينه خاستگاه انديشه اش 

 ده و درگيری نديده، به خالقيت فکری رسيده باشد؟کجا سراغ داريم کسی درد نکشي

 تمام روشنفکران اصالح گر جهان و اغلب متفکران بزرگ جوامع، در روزگاران سختی، تحول، انتقال و بحران باليده اند و 

الت و گرفتاری اگر نامی و يادی از آنان مانده و احترامی برانگيخته اند و بر می انگيزند ، بدليل همراهی و ياری در حل مشک

اصوًال يکی از تعاريف و معانی روشنفکر . مردم و کمک به بهبود وضع نامطلوب و حفظ آزادی و تکريم انسان بوده است

اصل و جوهر روشنفکری متعهد بودن "، "هربرت ياسپن"صرف آگاه بودن ، روشنفکری نمی آورد و به تعريف . همين است
در کتاب خود " ياسپين"  )١٩٨٧ انتشار Society and Education in Japanکتاب (". به اصالحات است و نه نظارت بر تحوالت

در بررسی انقالب ميجی در ژاپن توضيح می دهد که خشن ترين و بسته ترين جامعه طبقاتی و فئودالی و در زمان اعمال 

واقع بينانه ترين افکار اصالحی رشد آزادترين و ) که وابسته ترين گروه اجتماعی به حکومت بودند(ها " سامورائی"خشونت 

 . کرد، مصلح ترين روشنفکران بوجود آمدند و ممکن ترين و هناهنگ ترين برنامه های اصالحی پيشنهاد و اجرا شد

آيا خشونت کمونيسم، باعث کم : به اروپای شرقی و بخصوص لهستان و چکسلواکی در دهسال قبل از مرگ کمونيسم نگاه کنيم

در همان فضای خفقان مطلق راهگشای تغييرات " لخ والسا"و " واسالو هاول"اشيدگی نيروهای روشنفکر شد؟ کاری و از هم پ

حتی در زندان، حتی اسير در خانه، تنفس در محيط وطن و حضور در صحنه و همدردی و هم سرنوشتی با . بنيادی شدند

 . دمردم،  هم به مردم و هم به روشنفکران اميد مقابله و اصالح ميده
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اکثر گرايش های اپوزيسيون در خارج از کشور، که هنوز همزيستی : ليکن با کمال تأسف بايد به حقايق موجود نيز اقرار کرد

با يکديگر را فرا نگرفته اند ، چگونه می توانند مدعی باشند که راهگشای همزيستی مسالمت آميز همه مردم ايران خواهند 

قوام و مليت های گوناگون، از انديشه ها و تفکرات فلسفی و سياسی متفاوت و گاه متضاد و بود؟ مردمی که در ميان آنها از ا

 . از اديان و مکاتب مختلف حضور دارد

تا بحال شاهد بوده ايم که بدليل قطه پيوند با منافع مردم، نيروهای برانداز ، که حامل قشری ترين انديشه ها هستند، از مصيبت 

در . دمان ميشده اند و هر ناکامی و بيکفايتی حکومت را دليلی بر اثبات خود قلمداد ميکرده و ميکنندمردم و ويرانی ميهن شا

مقابل چنين منطق کوته بينانه ای نمی توان به تذکر و پند و اندرز بسنده کرد و مسير منطقی و خردگرايانه برای دگرانديشان 

هر چه بيشتر وارد اهرمهای توسعه شده تا " م بازگشت به ميهنعد"مردم دوست و ميهن پرست اينست که با شکستن تابوی 

توسعه ايران بدست هر . ضمن شناخت معضالت و پيچيدگيهای آن، بتوانند نقش اصالح گرايانه خويش را به موقع انجام دهند

اينجاست که . حکومتی که انجام شود به نفع مردم و به ضرر گرايشات خشونت گرا در حکومت و در اپوزيسيون خواهد بود

نقش تخصص و کوشش برای کسب علوم نوين ، برخالف اعتقاد برخی از معتقدان به ايدئولوژی های چپ، دقيقًا منطبق بر 

 . راستای توسعه جامعه است

 

  تأثيرات خارجی بر تحول مسالمت آميز احتمالی

از اين جهت " قلب جهان. " قرا رگرفته استميهن ما جزيره پرت افتاده در وسط اقيانوس آرام نيست و بر عکس در قلب جهان

است که شريان نفت و گاز جهان، که اولی سوخت اصلی قرن بيستم بوده و ديگری سوخت اصلی قرن بيست و يکم خواهد 

اگرچه هر تحولی ضرورتًا بايستی از درون کشور بجوشد . بود، از اين منطقه، که ايران در کانون آن واقع شده، عبور ميکند

 . مل بيرونی تنها نقش ثانويه بازی ميکنند، با اين حال نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بودو عوا

از يکطرف محور . ممالک ديگر جهان و بخصوص قدرتهای بزرگ حساسيت ويژه ای نسبت به تحوالت سياسی ايران دارند

ادی د رخليج فارس داشته و از طرف ديگر قرار دارد که منافع دراز مدت اقتص)  کانادا– انگليس –آمريکا (آنگلوساکسون 

روسيه که عمًال هنوز هم مرز ايران است و چرخش ايران به سمت دموکراسی پارلمانی و حکومت مردم ساالر را مغاير 

در رقابت با . استراتژی سه قرن اخير خود و مغاير منافع خود در مستعمرات سابق و ممالک تحت نفوذ کنونی خويش ميداند

هر سه رقيب عالوه بر جنگ و دعوای بين خود در چارچوب کنفرانس . ازيگر، رقابت اتحاديه اروپا نيز وجود دارداين دو ب

و سعی می کنند به شيوه های گوناگون . های هشت کشور صنعتی جهان دارای کانالهای نفوذ در داخل و خارج ايران هستند

نه سياست داخلی ايران تالش می نمايد شبه آلترناتيو خويش را در امريکا بدليل خروج از صح. منافع خود را تأمين نمايند

که البته از محتوای اين گفتگو اطالع زيادی در (زورق جديدی پيچيده و ارائه دهد، اروپا مستقيمًا سياست گفتگو را پيش گرفته 

 های مختلف در ايران ايفا می ، ولی روسيه با خالی ديدن صحنه از زمان انقالب، نقش فعال و پنهانی در عرصه)دست نيست

 . تجهيز و تسليح می نمايد) عراق(کند و شبه آلترناتيو مورد نظر و عالقه خويش را از طريق هم پيمان منطقه ای خود 

اقي                       ر حزب دموآراتيك صربستان و حمايت روسيه از ديكتاتورهاي ب ارزات اخي ي يوگوسالوي و مب تجربه تحوالت داخل

ان جنگ سرد ده از زم اي  مان واره از حكومته ه هم انه مشي سياسي آنست آ ا عراق نش ك آن ب اير نزدي اط بس ين روب  و همچن

وامبر (١٣٧٢از آذر ماه . استبدادي بطور علني حمايت آرده و دموآراسي را مغاير منافع خويش مي داند      ه سياست   ) ١٩٩٣ن آ

ه و     خارجي جديد روسيه تدوين و اعالم شد، فاز پيشرفت به سمت جنوب، يعني تح      ت سلطه در آوردن مستعمرات استقالل يافت

ه دارد       . سپس ايران، شروع شد    ه       : سياست جديد روسيه دو جنب وط ب مستعمرات ظاهرًا استقالل    " (خارجه نزديك  "سياست مرب

 . شامل آشورهاي همسايه شوروي سابق و  هم پيمانان عربي" خارجه دور"و ) يافته
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ي   تقل، مردمساالر ايران ي، مس ان مل يه و عوامل و    يك جري اي خارجي مراقب تحرآات روس يش از رقب  ضروري است ب

وده و      . پايگاه داخلي آن باشد    در سه تالش مسالمت آميز قرن بيستم ايران، عامل اصلي خارجي شكست همواره استعمار روس ب

اقي است               ه قوت خود ب ان ب ن خطر       . اين خطر آماآ ه اي ا دادن ب م به ه آ ه در صحنه اپوزيسيون   ( هرگون تقيمًا از جانب   آ  مس

در نقطه مقابل، سياست تحريمهاي امريكا دقيقًا در جهت منافع . باعث شكست تالش آتي خواهد شد) مجاهدين خلق اعمال ميشود

ا        . روسيه عمل ميكند و هيچ نفعي براي مردم ايران ندارد       تقيم سياسي و اقتصادي ب ايران الزم است داراي روابط آشكار و مس

ي خود باشد    تمامي آشورهاي جه   ا توسط دو شبه      . ان بر اساس اصل عدم دخالت در مناسبات داخل اي امريك حمايت از تحريمه

ا بااربابانشان است          ) سلطنت طلب و مجاهدين   (آلترناتيو وابسته    افع آنه الين سياسي مستقل          . بخاطر گره خوردن من بنظر من فع

ران را             ومعتقد به مشي مسالمت آميز ضروري است با هوشياري به گسترش             رده و حكومت اي نفوذ روسيه در ايران برخورد آ

د                 ا غرب آنن نش زدايي در روابط خود ب ر                    . تشويق به ت ده و راه را ب ا مخالفت ورزي اي تجاري امريك تا باتحريمه ن راس در اي

بانه رو   . برقراري گفتگوي علني بين تهران و واشنگتن هموار نمايند     ارزه ش ي  (زي آساني آه بر طبل جنگ و خشونت و مب ول

تند - آگاهانه و يا ناآگاهانه –با امريكا مي آوبند  ) خيالي وذي      .   حافظ منافع همسايه شمالي در ايران هس ان نف ي آردن چن ا خنث ب

رد                ره ب وان از آن به د و ميت د آم ران خواه المت جوي اي بش مس ه آمك جن ي ب ين الملل راي جلب     . است آه فشار ب ي تالش ب يعن

 . تي همگام با خنثي آردن و يا حداقل آاهش نفوذ روسيه در ايران صورت گيردحمايتهاي بين المللي بايس

ي است                       ه      . يك اصل خدشه ناپذير براي فعالين سياسي مسالمت جووجود دارد و آن حد و مرز ارتباط بين الملل وجهي ب ي ت ب

ايي است                    ه نقش خارجي           افكار عمومي بين المللي به نحوي به معناي قفل آردن خود در حصار محدود جغرافي ا دادن ب  و پربه

ق     .ميشود) مردم ايران(منجر به دور شدن از بستر حمايت اصلي        دين خل سرنوشت غم انگيز گروههاي چپ و بخصوص مجاه

امًال   . گوياي شق دوم است     راه                          آ ا دشواريهاي فراواني هم ه پيشبرد مشي سياسي عدم خشونت درجمهوري اسالمي ب م آ واقف

ز                 . وهمي ندارم خواهد بود و نسبت به آن ت       ه چي ه هم نم آ اور حرآت مي آ منتها در اين چالش سرنوشت ساز، از اين اصل و ب

 . در گرو مبارزه مردم ونيروهاي سياسي آزاديخواه بوده و فرجام آن بسته به تناسب نيروهاست

 

 زايش تاريخي
ي در                     دايت شده است و خودبخود گراي دارد  مبارزه مسالمت آميز يك حرآت سازمان يافته و ه اي خود   .  آن نقشي ن حرآته

ي و قهرآميزبخود                           وًال خصلت تخريب تند، معم اعي هس اب فشارهاي اجتم ز و احساسات و بازت بخودي بدليل اينكه انعكاس غراي

 . ولي حرآتهاي هدايت شده نمي توانند با خشونت عجين شوند، مگر اينكه خشونت آنها نيز هدايت شده باشد. ميگيرند

ه                   يك زايم  ۵٧انقالب   ه مي بايست ب اريخي را آ ا نيروهاي ت ان دردناك را به جامعه تحميل آرد و با برداشتن سلطنت، تنه

ران است      . صحنه مي آمدند، به قدرت نشاند      اريخ معاصر اي اي    . صحنه سياسي امروز ايران شفافترين صحنه در ت ه نوشته آق ب

ران سلطنت مط         "علي اصغر حاج سيد جوادي،       ه               در صحنه سياسي معاصر اي ه موروثي واژگون شده است و سلطنت مطلق لق

ه از دست داده است   ومي جامع ارچوب مصلحت عم ود را در چ ي خ ت شرعي و اله ه حوال ت فقي ود.والي ًا موج ا  چپ واقع ب

ه، شكست خورده                  اريخي جامع ودن از واقعيت هاي ت ه ب ل، و بيگان ه و عم ه تجرب ي خود در زمين ناتوانائي هاي نظري و عمل

 .   است

ا    . نتيجه حساب دين از دولت و دولت از ايدئولوژيها و آئين هاي مطلق گرا  عمًال و عينًا جدا شده است          در   ران ب ه اي جامع
آينده هماهنگي داشته  آئين سياسي و فلسفه اجتماعي و انديشه و آالم ديگري نياز دارد آه با شرايط تحول تاريخي روزگار و       

   )٧،ص١٣٧۵،ديماه١٨ميهن ، شماره ( ".باشد

يد        ۵٧با ورق خوردن تاريخ ايران در سال         ان رس اآم و راه حل      . " رسالت نيروهاي تشكيل دهنده آن به پاي م ح ز رژي ي ت آنت

ي                                د، ول الهم در نمي آي ي، مشروطه خواه و امث آنوني جامعه از دل مدعيان اين يا آن جريان تاريخي اعم از فدائي ، مجاهد، مل
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 فكري خويش قادر خواهند بود بناي نويني را بسازند آه هويت و مختصات  –ت سياسي   عناصري از همان جريانات باترك هوي     

د     ك راه حل سياسي دست يابن ه ي ا طوالني، ب ًا و در طي پروسه اي چه بس ته و نهايت دي داش ا آغاز  ( "...". جدي ه از آج ن دفع و اي

رد اينك زمان آنست آه نسلي ديگر سكان تحوال )٨، ص۵،نويد مقاومت، شماره "آنيم وان انتظار     . ت اجتماعي را بدست گي ي نمي ت ول

الين سياسي،با تحرك و آوشش و                              ويني از فع ه نسل ن د بلك ه اعالم بازنشستگي آنن داشت آه رهبران دوران قبل خود داوطلبان

شوده  شكي نيست آه اگر پيش آسوتان راه را براي نسل جوان گ             . تالش خويش قادر خواهند شد هدايت تحوالت را بعهده گيرند         

 . و تجربيات تلخ و شيرين خود را صميمانه در اختيار آن قرار دهد نتايج فعاليت بسيار مطلوب تر خواهد شد

ام آارشكني          -پيشگامان نسل جوان در يك فعاليت سياسي      " اما مشكل اخالقي و يا تربيتي وجود دارد        اانواع و اقس اعي ب  اجتم

ه سه نسل           ها مواجه ميشوند آه اين معضل در ايران تا حدي    ًا تجرب ران چپ و طبع از نتايج مخرب حاآميت سه نسل از رهب

: تاريخدان بزرگ معاصر ايران، محمد علي اسالمي ندوشن، در اينباره چنين مي نويسد  . خيانت و وطن فروشي آنها بوده است      

د،       گروهي آه مارآسيست  . نقش فرد در تاريخ يك آشور، مورد بحث و مناظره دهه هاي اخير بوده است              "  ها در رأس آنها بودن

يش نيست              يله اي ب رد، آلت و وس رد      . بر اين اصل پافشاري داشتند آه جبر تاريخ آار خود را ميكند و ف ه ف ود آ ن در حالي ب اي

ود           ) روسيه و چين  (پرستي الاقل در دو آشور بزرگ سوسياليستي         ر ب رم ت ا گ ه ج ل نظر ديگر ، نقش          . بازارش از هم در مقاب

ه         .  در سير و سرنوشت يك آشور مي دانست فرد را عامل اصلي    ه است و ن ن را پذيرفت ه اي اريخ، ن ه ت ه تجرب چنين مي نمايد آ

ا                                    . آنرا روي خاصي را واجد مي شود، منته ي، استعداد، خواست و ني ان معين ي در زم ه ملت ا آ دين معن ه اي هست، ب راه ميان

د و در                   د، تنظيم آن ه آن را بزايان دازد   پيشرو و سرداري الزم است آ ين شد         . مسير بين ران هخامنشي چن ورد اي آوروش  . در م

ران         ارس هر دو          –زماني سربرآورد آه مردم فالت اي اد و پ د               – م د و سرآرده خود را يافتن ه داري بودن رد دامن ار آ اده آ .  آم

را رسد                     " زايش تاريخي "آنچه را آه مي توان       ع ف ه موق از ب ورد ني رد م ه م د آ رد در جمع       در ا . خواند زماني پديد مي آي ا ف ينج

اني     "مقاله (". مستهلك ميگردد و جوابگو، نماينده و تجسم خواست ملت قرار ميگيرد     ارس خواستگاه نخستين امپراطوري جه ،اطالعات  "پ

 )  ۶ص ،١٣٧۵آبان۶٢۴،٢٩بين المللي، شماره 
د شد ب             " زايش تاريخي "در شرايط آنوني اين      ه           در خفا و يا در حاشيه مبارزه نشستن محقق نخواه ال ب ا ورود فع ًا ب ه دقيق لك

ه يكي از ظروف تحقق آن                    ز ميسر ميشود آ المت آمي آارزار فعاليت اجتماعي و بطور خاص با ورود به فعاليت سازنده و مس

ا        : "ماهيگيران مي گويند  . نيز آارزار انتخاباتي است    ام خرچنگه ه نيست و آافيست تم براي حمل خرچنگ نيازي به بستن جعب

ائين            . وباز روي هم انباشت   را در جعبه اي ر     ه پ ايرخرچنگها او را ب وقتي يكي از خرچنگها بخواهد از ارتفاع جعبه باال رود س

ان برخي از                        ". مي آشند  زه اي در مي ين غري اه وجود چن ي گ ان خصلتي نيست ول ا داراي چن ه م مطمئنًا فرهنگ سياسي جامع

 . هموطنان احساس ميشود

الو ه  ه اي از اس ا جمل ن فصل را ب رم  اي ي ب ان م ه پاي ك، ب ور چ يس جمه ك   : "اول، رئ ن ي ه م د آ ن ميگوين ه م دان ب منتق

و مي گويند من آسي هستم آه با تخيالت هذيان وارم ادعا مي آنم آه مي توانم دنيا را نجات                    . خيالپردازم و رمانتيك مي انديشم    

ان                 ... دهم انيت را و انس وانيم انس دهيم     چيزي آه مي خواهم بگويم اينست آه ما نمي ت ار        . ها را نجات ب وظفيم طوري رفت ي م ول

 ) ۶٧ ، ص٢١، شماره "جامعه سالم"مجله (". آنيم آه انگار ميتوانيم آن را نجات دهيم
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ي بنيانگذار                     آنچه در اين آتاب      ات عمل آمد بيشتر حاوي تجربيات تاريخي ايران و چند آشور جهان و بطور خاص تجربي

ز و مشي عدم خشونت از                  . مشي عدم خشونت، مهاتما گاندي، بود      المت آمي ارزه مس آشنايي بااين تجارب و استخراج تئوري مب

د   . البالي آنها به معناي نسخه برداري براي ايران امروز نيست           اعي ديگر الزم است بسياري از شيوه           همانن هر حرآت اجتم

رد                   داع آ ي اب ين الملل ادالت ب ًا  . هاي دستيابي به مردمساالري رابر اساس فرهنگ ، سياست ، حكومت و جامعه ايران و مع طبع

ار ب                           وده و بك ق نم ازه خل اري ت ه ابتك د آ ارزه ميزن ي    تجربيات ديگرجوامع بشري جرقه هايي رادر ذهن پيشتازان يك مب د ول ندن

اي الگوربرداري نيست                 ه معن ا ب ه               . مشابهت تاآتيك ها و خط مشي ه وده و نيست آ ا نب دان معن ار ب د مشي خشونت ب ضمنًا نق

يوه  ن ش رعكس اي ه ب ده است بلك ده ش ار زائي ارزه خشونت ب يوه هاي مب ز از شكست راه حل و ش المت آمي ارزه مس وري مب تئ

ه، و                    اصالت خود را از تجربيات تاريخي ايران و        اه شهروندان و توسعه جامع راي رف  جهان، و از ضرورت آرامش و امنيت ب

 . از اصل خلل ناپذير گفتگو و مراوده جهت تفاهم بين شهروندان و ما بين شهروندان و حكومتگران بدست آورده است

ي متضا                    ده و حت ات سياسي مختلف العقي ا و جريان ذيرش همزيستي نيروه تلزم پ ه   دمكراسي در ايران مس ده در جامع د العقي

اهم خودبخود ذوب گشته و از صحنه خارج                  . ايرانست ار در يك محيط دمكراتيك و پرتف املي و خشونت ب انديشه هاي غير تك

ي از   . ميشوند، ولي آسب آگاهي نسبت به منشاء و علل بكارگيري خشونت و نقد آن براي نسل جوان ضروري است         ن جزي اي

ه در يك آنش                            روند سوخت و ساز سالم يك جامع       ط پرداخت، بلك ه زدودن يك انديشه غل وان ب ه است و با حذف فيزيكي نمي ت

د                   د آم ل خواه ه انتخاب اصلح نائ ه ب الم، جامع ز و عدم                  . وواآنش زنده و س المت آمي از جانب ديگر آموزش عمومي مشي مس

ل و فص      ت ح تراتژيك جه ي اس ك مش وان ي ه بعن ي ، بلك ت فعل ايي حكوم راي جابج ه ب ونت ن ود  خش ه موج ادهاي هميش ل تض
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اآم وجود دارد پس                           . اجتماعي است    ان نيروهاي ح ان تحول و عقب نشيني در مي پرسش اينگونه مطرح نمي شود آه اگر امك

ار                     ام خشونت ب بايد راههاي مسالمت جويانه و قانون گذار به مردم ساالري را پيش گرفت و در غير اينصورت به شورش و قي

روزي آن    "مبارزه مسلحانه"رش و قيام خشونت بار و به گفته مدعيان آن،    مضافًا رد شو  . روي آورد  ال پي ، نه بخاطر عدم احتم

تانه است  ه و انساندوس ك تالش وحدت طلبان ه در ي ان و جامع ودن تكامل انس ه ب ه جاودان اد ب دليل اعتق ه ب ر . ، بلك در ب د آنق باي

ه بوجود         روشهاي مسالمت آميز با دورنماي تحول قانوني پا فشرد تا ب   روزي فكري و سياسي آن در جامع ه هاي پي دريج زمين ت

 . اين پيروزي فكري تنها براي شهروندان نيست بلكه براي حكومتگران نيز هست. آيد

د                م بچين رن بيست و يك ره آن را در ق ا ثم ان فكري است ت د يك زايم ان فكري ،   . جامعه ايران نيازمن ن زايم انديشه عدم   "اي

ي آشتي          " ويانهخشونت و مشي مسالمت ج  اليترين شكل خود يعن ه انتخاب سياسي در ع نام دارد آه در روند بلوغ خود منجر ب

ومي است               "آشتي ملي "منظور از   . ملي خواهد شد   . ، مقدم دانستن مصلحت ايران بر مصلحت هاي گروهي، عقيدتي، مذهبي و ق

ام  زاده اي بن ود حرام ن موج ه دف ت ب روري اس ه ض ين جامع ًا هم د"متعاقب  و " ئولوژياي

مبادرت ورزد چراآه در قرن بيستم اين مشي حربه استعماري براي خفه آردن راه دموآراسي " مشي خشونت بار، و قهرآميز"

ع شد، يك    ٢۵مشي خشونت بار، آه از   . "و توسعه ايران بوده است      سال قبل وارد مناسبات و انديشه سياسي نسل جوان آن موق

دارا    . ياري از ميهن پرستان، آزاديخواهان و عدالت جويان را سوزانده است      انديشه وارداتي بود آه دامن بس      بيگانگان سياست م

ك                   راي ديگر ممال ًا     . و تساهل را براي خود تجويز مي آنند و سياست خشونت و جنگ داخل را ب ط و دقيق ان غل ن جري و در اي

ن                ون          تحريك شده توسط همسايه شمالي بود آه دهها هزار تن از بهترين هاي اي ا شدند و سه ميلي  مملكت، از هر دو طرف، فن

د      ن       . متخصص، آارشناس و آادرهاي علمي جالي وطن نمودن ا و تخصص بسياري از اي ائي ه ه توان تيم آ بخوبي شاهد هس

هموطنان در فعاليتهاي غير تخصصي و بسيار ساده در خارج از آشور به هدر ميرود در حاليكه ميهن از آمبود نيروي انساني 

ان را برشته          .  و آارآموزده دچار بحرانهاي عديده است      مجرب ن هموطن بااينكه ميتوان آمار، ارزش واال و آارآيي تخصصي اي

د را            دگي ميكنن ي زن ا فرهنگ ايران تحرير درآورد ولي بيان احساس وطنپرستي اين خيل عظيم آه روز و شب با نام ايران  و ب

 . نمي توان با هيچ قلمي بيان نمود

ك صنعتي شده و در عوض          چقدر تأس  ه ممال ف بار است آه ايران صادر آننده متخصص و آارشناس برجسته و سرمايه ب

ملت ما ملتي عميقًا ضد خشونت است و به همين دليل هموطنان مهاجر و تبعيدي دست رد . وارد آننده فرهنگ خشونت بار آنها

ان خود                  ا را از مي د، چون بخوبي شاهد آبشخور و دست طمع                قاطع به سينه گروههاي خشونت طلب زده و آنه رده ان  طرد آ

به جرأت ميتوانم بگويم آه اآثريت قريب به اتفاق ايرانيان مقيم خارج از خشونت حمايت       . اجنبي درميان چنين جرياناتي هستند    

د  ده ا   . نمي آنن انون ع ال خالف ق ا و اعم ه خطاه ه توجي اچيز در خارج بهان ك اقليت ن ي ي ًا خشونت گراي ر اتفاق ي عناصر غي

داآار و         . مسئول در داخل آشور شده است   نتيجه دور باطل چنين خشونتي باعث از دست دادن بسياري سرمايه هاي انساني ف

د  . مخلص از هر دو طرف شد      با مشاهده اين دور باطل و چنين وضعيتي است آه تبعيديان، عليرغم ميل باطني خويش، در تبعي

 .  روز براي وطنشان مي طپدمانده اند درحاليكه قلبشان شب و

ران پس از                   ادي اي وز متوقف نشده و تالش مقامات جمهوري                ١٨متأسفانه موج خروش سرمايه هاي انساني و م  سال هن

ه               . اسالمي براي بازگرداندن ايرانيان با موفقيت ناچيزي همراه بوده است          د شد آ اني متوقف خواه ا زم حرآتي  موج خروج تنه
ان درون جوش  داز مي ودجو(يان وطنپرست تبعي ه س ردد )ون از گ ور آغ ازندگي آش ارآت در س راي مش كل .  ب ن حرآت ش اي

وان            ه بعن وان متخصص، بلك ط بعن ه فق ه ن د آ وده و بدانن نخواهد گرفت مگر اينكه اين تبعيديان در سرنوشت آشور مشارآت نم

ود دارد     ا وج راي آنه ايي ب تي، فض ق وطنپرس ئوليت و حس عمي اس مس ب اصل    .عناصر داراي احس ن جان ود اي هم خ ه س  ب

مشارآت سياسي در سازندگي و آينده ميهن را با نامزدي خويش براي دور آتي انتخابات رياست جمهوري ايران اعالم نمودم و                  

ي،          الزم است در همين جا تأآيد نمايم آه           همزيستي  هدف من اين اقدام نه حب جاه و نام و مقام، بلكه برافراشتن پرچم آشتي مل



 ١٣٣

اعي است            مسالمت ه اي ،          (".  آميز و مشي عدم خشونت براي تحوالت اجتم ه آيت اهللا خامن اده ام ب ه سرگش اه  ٢٠قسمتي از نام ، ١٣٧۵ ديم

  ) ۵، شماره"نشريه ويژه انتخابات جمهوري اسالمي"مندرج در 
ارج پس از   يون خ الين اپوزيس راي فع ران ١٨ب وني اي ه آن ناخت ملموس از جامع ال دوري از وطن، آسب ش ر  س ك ام  ي

راي     . نمي توان در تالش ملموس از جامعه آنوني ايران يك امر اجتناب ناپذير است             . اجتناب ناپذير است   وان در تالش ب نمي ت

ي رساي آن          مردمساالري سازهاي مختلف زد بلكه الزم است به مرور آن سازها، هماهنگ شده و صداي دلنشين، هماهنگ ول

ان برسد  نه تنها به گوش ايرانيان، بلكه به    الين            . گوش جهاني ه فع الين داخل آشور بلك ه فع اهنگي ، ن ن هم راي اي اي تالش ب مبن

منظور از بازگشت    . درتبعيد هستند آه ضروري است با شكستن سدها و تابوهاي پوسيده، عزم جزم آرده و به ميهن باز گردند                  

قرار است صورت گيرد، اين تالش زماني هدفمند لزومًا رفتن براي ماندن نيست ولي اگر تالشي همگام هم در خارج از آشور 

 .    و نتيجه بخش خواهد بود آه در ارتباط تنگاتنگ و ارگانيك با محافل و تالشگري داخل آشور قرار گيرد

 

 پايان قرن بيستم، پايان يك دوره تاريخي
ان    ) ١٩٧٩(الب ضد سلطنتي    آغاز گرديد و ظاهرًا باانق    ) ١٩٠۶(قرن بيستم ميالدي براي ايران با انقالب مشروطيت          ه پاي ب

ن دو                             . مي رود  ي پس از تحقق اي ود ول اولي براي آوتاه آردن دست استعمار شرق و دومي براي خاتمه دادن به تسلط غرب ب

ايي فضاي       همزيستي  خواسته، بدليل نداشتن برنامه مشخص براي توسعه مملكت و راه باز آردن براي رقيب ديگر، بجاي برپ
استهاي ملموس و مادي آن انقالبات، جامعه صحنه درگيريها و جنگ قدرت شد آه تا به امروز ادامه داشته                   جهت تحقق خو  ملي  

ديگر، اينك                                . است ه يك تيز علي رن خشونت و س يده است و پس از يك ق ان رس ه پاي درت ب راي ق ه دوران جنگ ب دم آ من معتق

"  وطن پرست نبودن"و " وطن پرست بودن" خوبي و بدي،    از اين پس معيار   . نيازمند همكاري و همزيستي مسالمت آميز هستند      

ا آن                 ن ي در ميزان مشارآت در ساختن ايران براي نسل بعد، نسل قرن بيست و يكم، خواهد بود ،نه در پيشينه سياسي و عقايد اي

ا نيست        . فرد ن پاسخ   ام . همه ما و بخصوص نسل پيش از ما در رسيدن به اين نقطه مقصر هستيم و هيچكس عاري از خط ا اي

ردم                       يش از خود دريافت نك افي از نسل پ م          . آافي به نسل بعد نيست، آمااينكه من پاسخ آ رن بيست و يك راي ق ا ب ا تك تك م آي

 تدارك ديده ايم يا منتظر حوادث نشسته ايم؟  

اريخي و    سه ني   . نگاهي به جامعه آنوني ميهنمام نشان مي دهد آه صحنه سياسي هيچگاه تا اين حد شفاف نبوده است                  روي ت

ين   ۵٧سلطنت با انقالب : معاصر ايران آزمايش خود را پس داده و تكليف جامعه با آنها مشخص شده است         به طور اصولي تعي

ود،             تكليف شد و همراه با آن، حتي بطور فيزيكي ، قشر غرب زده و فاقد هويت ملي آه آرمان خود با نظام سلطنتي پيوند زده ب

ه مي   چپ ح. از جامعه خارج شد  رامزاده آه مدت هشتاد سال مدعي قدرت بود و انواع و اقسام نسخه هاي وارداتي براي جامع

دالتجويان          پيچيد، مشتش باز شد و معلوم گرديد تزهايش تنها براي تأمين منافع همسايه شمالي بوده است، اگر چه بسياري از ع

راي    ۵/١درتمند تاريخ ايران آه بطور خاص از      روحانيت، بعنوان يك نيروي ق    . وطنپرست را شيفته خود آرده بود      يش ب رن پ  ق

رد و         ز مشخص آ تسخير قدرت سياسي خيز برداشته بود، آزمايش خود را پس داد و همراه ناآامي خويش، تكليف مذهب را ني

 .   آنرا از صحنه سياسي و حكومتي خارج نموده و تبديل به يك امر خصوصي نموده است

اعي                    جامعه ما با زايمانهاي      ره هاي اجتم الش، گ رن ت پي درپي و سخت و با فداآاري بسياري از فرزندانش در طول يك ق

ي و برخاسته از عمق فرهنگ و            . را گشوده و اينك منتظر پاسخ مناسب است        درچنين صحنه شفافي ضرورت خلق يك بديل مل

رن          تاريخ ايران بيش از هر زمان ديگر فرا رسيده است، بديلي براي يك تحول آينده               دن وسرفراز ق ران متم  گرايانه و ساختن اي

 . بيست و يكم
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 پرورش نسل مسالمت جو    
اي چريكي شاهد                 د و اوج آن را در خشونتهاي گروهه رورش يافتن ا خشونت پ وعي ب ه ن نسلهاي مبارز قرن بيستم هر يك ب

م خشونت بك      . بوديم م، آ يونها ه د اين تنها حكومتها نيستند آه خشن اند بلكه اپوزيس راي تحقق آزادي و     . ار نبردن ه ب انهاي آ انس

عدالت اجتماعي جذب گروههاي خشونت گرا شدند، خود به عناصر خشن تبديل گرديدند و اين روند گريز ناپذير تأثير يك جمع         

روز                    " انسان بودن "و  " انسانيت  . "بر يك فرد است    زي ب ر از واآنش غري ل مصائب، واآنشي غي  بدليل اينست آه بشر در مقاب

رفتن  . دهد و در واقع خرد و عقل خود را مقدم بر غرايز قرار دهد           شناخت و جذب فرهنگ عدم خشونت نتيجه منطقي فاصله گ

ه خصوصيات انسان                        اي دور شدن از خوي انساني و بازگشت ب ه معن خوي حيواني است و بالعكس روي آوردن به خشونت ب

 . بدوي و غير متمدن است

ي   دريج م دن بت انهاي متم ر      انس ل و تفك ه تعق ردي ب ور ف رده و بط ا نك وده وار ره ات ت ود را بدست احساس ه خ د آ آموزن

ران شاهد عواقب شوم خشونت                       ۵٧در اين راستا پس از تجربه انقالب         . بپردازند ردم اي اط جمعي، م دليل رشد وسايل ارتب  وب

. اي حل معضالت اجتماعي فاصله ميگيرند     سياسي در ايران و ديگر ممالك جهان بوده و هر چه بيشتر از اين شكل از تالش بر                 

زي بدست             ا چي ه تنه ًا ن دد و نهايت ار آم هستند ملتهايي آه بدليل عدم آنترل احساسات توده وار خود به گرداب جنگ داخلي گرفت

مي ارزد؟  آدام تحول اجتماعي به چنين بهاي سنگيني        . نياوردند بلكه بيش از يك نسل از دستاوردهاي خود را بر باد رفته يافتند             

ديل شده است                      ي تب ه يك قاعده آل اپوزيسيون  . اگر تا ديروز گذار مسالمت آميز به حاآميت عامه درجهان استثناء بود، امروز ب

ه           ه سمت قهر شود و ب ه ب ه و آزاديخواهان مسالمت جو بايد سعي نمايد آه حتي المقدور مانع از آشيده شدن جنبش عدالت جويان

ا ب       م بكوشد ت د بمنظور               همين منظور ه ل سطحي و يك بع ه تحلي ا هر گون د و ب ايگزين شتاب سياسي آن اريخي را ج اري ت ردب

 .  پيشبرد تاآتيكهاي ذهني و من ِعند به مقابله برخيزد

ي اصًال         وري نيست ول ز ف المت آمي روزي راه مس روزي "پي دارد        "پي ا ن ز معن المت آمي ان تالش مس اي پاي ه معن ارزه . ، ب مب

روزي                            مسالمت آميز براي آسب    ه سمت پي روزي ب ا از يك پي ه است و تنه ارزه جاودان  و حفظ آزادي و عدالت اجتماعي يك مب

ن فرهنگ است                   . ديگر رفت  ا اي ه ب رورش نسلي آميخت ر چالش امروزي          . مهم جاري آردن يك فرهنگ و پ روزي سياسي ب پي

ردم         . جامعه صرفًا يكي از آنهاست     ا      ولي با اطمينان ميتوان گفت اگر قرار باشد م ز ب المت آمي ه آزادي و همزيستي مس روزي ب

 .  يكديگر برسند، راه آنان از ميان درياي خون و آتش خشم و آين نمي گذرد

 اما در ورای هر حرکتی اين انسانها هستند که بايد پرورش يابند چون نقش فرد در تحوالت يک جامع می تواند بسيار تعيين 

 بازمانده از گروههای چريکی بتدريج به خشونت آلوده شد تا جائيکه گاه دست به خون نسلی متأثر از انديشه چپ و. کننده باشد

اينک با پايان دوران خشونت طلبی و خشونت گرايی ضروری است هر چه بيشتر بر ارزشهای . همرزمان خود نيز آلود

سيله تمدن ما وظيفه حمل پيامی را به بو"بقول گاندی، . اخالقی و انسانی ، که جزئی از فرهنگ و تمدن ايران است تأکيد نمود

و هم او  )١٣٨همان منبع، ص(". پيام من در نحوه زندگی من است:"  و يا می گفت)۴٧گاندی و عدم  خشونت،ص(". تمام جهان داريم

جستجوی حقيقت و "درسهايی چون . بود که به نسل جوان و جستجوگر کشور خود درسهای تجربی زندگی خود را می آموخت

به آن، اجتناب از تزوير و رياکاری، دوری از زبان بازی، کوشش در صادق بودن با ذات خود و با ديگران، شک و وصول 

ترديد نسبت به مهمترين ارزشهای دنيوی مخصوصًا چيزهائی که جنبه مادی دارند، پرورش و توسعه توانائی ذاتی، بردباری 

نان و چه نسبت به اعتقادات و افکارشان، حتی اگر آنها چنين رفتاری با و متانت، تحمل ديگران، چه نسبت به رفتار و کردار آ

 ". شما نداشته باشند

انسان می بايست به اعتقاداتش و ارزشهائی که بدرستی آنها يقين دارد متکی بوده و هرگز اين ارزشها "او سفارش ميکرد که 

نين در راه اشاعه حقيقت چنان رفتار نمايد تا افرادی همچ. را بخاطر کسب امتيازات شخصی و يا بر اثر ترس از دست ندهد
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که تحت تأثير رهنمودها و عقل و درايت وی حق را از باطل تميز داده اند، جرأت و شهامت بريدن از راه و روش خود را 

 . داشته و بتوانند قدم در راه  خير و صالح بگذارند

ريشانی های فراوان قرن بيستم، لزوم و ضرورت تحميل انضباط به ارزش تفکر و راه درست يافتن بدان در ميان فشارها و پ

جسم و روح، مهار کردن آزمندی و شهوت و خودخواهی و حس جاه طلبی، احساس مسئوليت برای دوست داشتن و بخشودن، 

ه اراده و دوری از نفرت و کينه، گريز از خشونت و درک قدرت عدم خشونت، پی بردن به اين حقيقت که عدم خشونت نياز ب

  )٣۵۵خاطره گاندی، ص (". شهامت دارد

يک شيوه دستيابی به ارزشهای واالی انسانی و باالطبع کسب فرهنگ مسالمت جويانه خدمت بی ريا و صادقانه به مردم و 

تصور اينکه با جابجائی قدرت سياسی همه مشکالت حل خواهد شد ناشی از تأثيرات . بخصوص به محرومين جامعه است

حکومت کردن معنايی جز خدمت به مردم ندارد ولی کسيکه شيوه های ابتدائی . يدئولوژيهای پايان قرن نوزدهم استسوء ا

خدمت بی ريا و صادقانه را تجربه نکرده و با مشکالت پيچيده اجتماعی و در ميان اجتماع دست و پنجه نرم نکرده است 

 ملت نائل آيد؟ خدمت کردن، همچون آموختن علم، گام به گام و چگونه قادر خواهد گشت در موضع حکومت به حل مسائل يک

از ساده به پيچيده است و در واقع جزئی از علم مبارزه اجتماعی است و اينجاست که ادعاها با واقعيات سرسخت برخورد 

 .کرده و صيقل می يابند و رؤيا ها از حقايق قابل تفکيک ميشوند

 

  هم تاکتيکمبارزه مسالمت آميز، هم استراتژی،
استراتژی به مثابه راهنما و سمت اصلی مبارزه مبتنی بر مجموعه تدابير هماهنگ و برنامه ريزی دراز مدت برای دستيابی 

يک استراتژی  نمی تواند محصول ذهنيگری و صرف احتجاج روشنفکری باشد بلکه بايد بر . به يک هدف تعريف شده است

بديهی است که تحقق استراتژی در يک پيکار .  امکانات خودی و رقيب استوار گرددواقعيات و شناخت و ارزيابی واقعی از

چه داخلی و چه ( سياسی در جامعه ای ، که ميليونها انسان و صدها نيرو بازيگر آنند و هر لحظه رويداد پيش بينی نشده ای

حيح ، متناسب با اوضاع و احوال تازه ممکن است پيدا شود، امر پيچيده تری است که نياز دائمی به تطبيق و تص) خارجی

 . دارد

تاکتيک به مثابه گامهای عملی و مرحله ای برای يک استراتژی تعريف شده است که بر اساس شرايط، بازيگران صحنه، 

موفقيت يا عدم موفقيت يک تاکتيک به معنای . عکس العمل رقيب اصلی و ديگر رقبا و توان و کشش جامعه انتخاب ميشود

 . دن يک استراتژی نيست بلکه در يک تاکتيک دقيقًا جزيی از احتماالت اتخاذ آن تاکتيک استغلط بو

تحريم خشونت، ايجاد فضای همزيستی مسالمت : بنظر من استراتژی مبارزه مسالمت آميز و مشی عدم خشونت چنين است
و تضمين آزادی مذاهب، مليت ها، قوميت آميز برای صاحبان تمام عقايد، آشتی ملی، برقراری حاکميت مردمساالر، تأمين 

 جهت دست يابی به اين آرمان ميتوان هر تاکتيکی را در چارچوب .ها، حرفه ها و انديشه ها و ايجاد و تمامی نهادهای مدنی

عمدًا خط کشيدم چون هر تاکتيکی برای تحقق استراتژی مشروع " چارچوب منافع ملی"در زير . منافع ملی ايران بکار بست

بطور خاص الخاص برقراری رابطه مالی با بيگانه، که سرآغاز . ست  و بقول معروف هدف وسيله را توجيه نمی کندني

هيچ بيگانه ای نيست که دلش به حال مردم . بسياری از انحرافات و مفاسد است، تحت هيچ شرايطی مشروع و پذيرفته نيست

، اگرچه برای مدت کوتاهی باعث پيشروی )اصی را بدنبال خواهد آوردکه بعدًا انتظارات  خ( ما سوخته باشد و کمک مالی آن

. دست خواهد داد" خودقيم بينی"ميشود ولی بطور دراز مدت منجر به بی نيازی از بستر اجتماعی شده و به پيشگام، احساس 

پول و کمک . ها ببنددآن حرکتی از اصالت و مشروعيت اجتماعی برخوردار است که مرز منافع ملی را با ستبرترين ديوار

مالی کوچکترين و کمترين نقش را در يک مبارزه مردمی علنی بازی ميکند چرا که  تمام فعاليت در برابر چشمان مردم قرار 

احساس نمايد حمايت خود را قطع کرده و بدينوسيله باعث تصحيح حرکت پيشگام ن دارد و اگر انحراف و يا کجروی در آ
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آنچه .  حرکت  را در مجموع درست ارزيابی کند بهر شيوه ای به حمايت از او برخواهند خاستبرعکس، اگر. خود ميشوند

 .  که مهم است عنصر صداقت، صراحت و وفاداری به آرمانهای ملی و مردمی است

ت يك فعاليت مسالمت آميز بدليل خصلت علني و مردمي آن امكان مخفي آاري و پنهان آردن برخي ارتباطا                 خوشبختانه در   

در واقع يك دليل مخفي شدن گروههاي چپ، مخفي آردن فساد دروني خود، از ديدگان تيز بين مردم بوده است وطبيعي           . نيست

 . است آه براي ادامه حيات، به ممات نياز است آه راهي جز توسل به بيگانه براي تحقق آن باقي نمي ماند

اوت يك حكومت    . است ) در هر سطحي (تقادي با حكومتگران    تاآتيك ديگر در چنين روندي، گشودن باب گفت و شنود ان           تف

اه خود را از                    تبداد، هيچگ اد و اس رغم فس ه يك حكومت مستقل علي مستقل با حكومت غير مستقل دقيقًا در همين خصلت است آ

د  ي بين از نم ي ني اي ب ارآت و راهنم ه در آن صورت وارد تو . مش ود آ ي ش دا نم نوائي پي ه گوش ش ود آ ه ش ايد گفت ات ش جيه

ه است راه اصلي،                          . گروههاي خشونت گرا مي شويم     رار گرفت ان در آن ق ه ميهنم ن بستي آ عميقًا معتقدم آه براي خروج از ب

ومتگر است                     ران، اعم از شهروند و حك ان ملت اي ا و سرآوبها ودر نتيجه اضافه شدن            . گشودن باب گفتگو و تفاهم مي تروره

ار  ه خشونت ب ه آارنام ياه ديگري ب ده و در صفحه س م لفظي ش ي و راديكاليس ه احساس گراي د منجر ب حكومت اسالمي، نباي

افع دراز                       . دچار ترديد شد  " مشي عدم خشونت  "انتخاب   رد و من ر احساس غالب آ در چنين شرايطي ضروري است خرد را ب

احي از حكومت طب            . مدت را فداي احساس خشم و انتقام گذرا ننمود         ا جن ه و تبليغات        اين قبيل اقدامات حكومت و ي ه حمل ًا بهان ع

خشونت گرايان به مسالمت جويان را فراهم مي آورد ولي با تعميق فرهنگ و منطق عدم خشونت ميتوان با هر دو سر خشونت 

د مخالف    "هدف از طرح شعار   . مقابله نمود ) در حاآميت و در اپوزيسيون    ( طلب راي    " گفتگو و تحمل عقاي جستجوي راهي ب

 . ستي طلب در ميان نيروهاي سياسي جامعه استتفاهم گرايش هاي همزي

ان هر         ران و درمي يك خصلت برجسته شيوه مبارزه مسالمت آميز گستردگي فضاي عمل آنست آه هر آس در هر گوشه اي

ه خدمات آوچك در          د از ارائ دام ميتوان ن اق ه اي جمعي قادر است به ابتكار خود نوعي فعاليت مسالمت جويانه را سازمان دهد آ

م پيوسته                  .  يك محله يا يك روستا شروع شود       سطح اي به ين فعاليته حسن اين خصلت آنست آه با ترويج چنين فرهنگي نهايتًا چن

ه هرج     "بقول گاندي، . و همان ارآستر خوش نواز و هماهنگ را بوجود خواهند آورد    ز ب المت آمي بايد معتقد بود آه مبارزه مس

د ظرف   ) ١٣۵،صگاندي و عدم خشونت " (و مرج منجر نمي شود     اد عمل   اين قبيل فعاليتها ميتوانن تالف و اتح  يك چارچوب    ائ

 .   مشخص را براي طيف وسيعي از هم ميهنان فراهم آورند

 

 "  آشتي ملي"برافراشتن پرچم 
مبارزه مسالمت آميز را بعنوان يك شعار محوري براي ائتالف اپوزيسيون يا شعار ناشي از ضرورت هاي بين المللي نمي                     

م داراست           ب ا تحوالت حكومت ه اط ب ران   . ينم بلكه آنرا يك استراتژي ميدانم آه اعتبار و اهميت خود را حتي بي ارتب اگر در اي

ز           داتوري                   جنبش صلح طلبي و همزيستي مسالمت آمي ا ممانعت حكومت از آاندي ان و ي يلش فضاي خفق دارد دل افي ن درت آ  ق

يش از حد اپوزيسيون است       نيست، بلكه دليلش اساسًا در بينش مردم و عدم       ه ب ز و تفرق المت آمي خود  . درك واحد از مبارزه مس

وك                   . اپوزيسيون به تخطئه اپوزيسيون مشغول است      افع بل يش ازاپوزيسيون خارج و بخصوص اپوزيسيون حامي من چه آسي ب

ر از حمالت ا                يار آمت يار بس ان بس ه بازرگ ام ب رد؟ حمالت حك ه آ ان حمل ود   شرق به مرحوم مهندس بازرگ ه او ب . پوزيسيون ب

ه                  . همين داستان هم اآنون در مورد نهضت آزادي تكرار ميشود           ر نهضت آزادي نيست بلك اآم ب دگاههاي ح اع از دي منظور دف

نش               . منظور دفاع از يك مشي درست است       د بي ه اول فاق ز در وهل جنبش صلح طلبي و آشتي ملي و مدافعين مبارزه مسالمت آمي

وده و بعضًا ارزه ب ي مب د   علم اب حكومت باش ه طرف حس د آ خنگو ندارن ره و س ًا چه د، ثاني ام ندارن ا حك دگاهي ب اوت دي .  تف

ه                               دنبال تخطئ م ب ين خود، دائ راري گفتگو ب ي است و بجاي برق ين الملل د ب ردم، بفكر زد و بن ه م اء ب اپوزيسيوني آه بجاي اتك

 . ديگران باشد چه ارزشي براي مردم دارد
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از زمان (  قرن گذشته ۵/١زيستي طلب در جامعه آم تجربه اند و عليرغم قدمت تاريخي در             گرايش هاي مسالمت جو و هم     

د                     ) قائم مقام فراهاني تا مهندس بازرگان      د ندارن ا نسل جدي د ب د و پيون ابًال  . تداوم سياسي خود را آنچنان آه بايد حفظ نكرده ان متق

ار مت  ارض و افك اي متع تي گروهه ه همزيس ل و انديش ذيرش متقاب ه است پ وام نيافت ردم ق ان م اوت در مي ق . ف د تحق دون تردي ب

الفين طي                  . دورنمايي مستلزم تحول نيروهاي سياسي جامعه است       ه مخ انطور آ خوشبختانه اين تحول سالهاست آغاز شده و هم

وني در نيروهاي حامي حكومت بخوبي مشاهده ميشود            ه دگرگ د، زمين  از يكي . سالهاي اخير دستخوش دگرگوني جدي شده ان

ه در             م و فرادستي گرايشهاي آزاديخواهان وادارن رژي اهداف مشي عدم خشونت تسريع روند پيدايش تحول دمكراتيك در ميان ه

ف است   اي مختل ان نيروه اير       . مي ا س تي ب راي همزيس ه ب ي جامع اي سياس ي از نيروه ت و اراده بخش ان خواس عار بي ن ش اي

 . ن و همچنين در ميان مخالفين بايد روزي گسسته شودباالخره حذف و طرد بين رژيم مخالفي. نيروهاست

رچم  وان پ روع ميت ريم خشونت"در ش يون  " تح امل اپوزيس م ش ود و ه امل حكومت ميش م ش ه ه ريم .  را برافراشت آ تح

ن   . خشونت به معناي نفي خشونت در تمامي عرصه ها، اعم از خشونت فكري، خشونت آالمي و خشونت فيزيكي است                          و اي

ي است     سه مطابق ه  دن ايران ه اي تم ردار نيك      : مان سه شعار شش آلم ار نيك و آ ك، گفت دار ني رچم    . پن ام بعدي پ شتي  آ"درگ
ت،                        "ملي رام، ملي ده، م ذهب، عقي ژاد، م ه صرفنظر از ن امي شهروندان يك جامع  بعنوان عاليترين نوع همكاري و همگامي تم

زاز در                ه اهت وان ب اني را ميت االترين مصلحت همگ راي توضيحات بيشتر ر      ( .  آوردقوميت حول ب ه   . ك.ب  آشتي   بسوي تشكيل دولت     "ب

ار توضيحي و                  )١٣٧۵، نشر جنبش براي امنيت، عدالت و پيشرفت،       "ملي ا آ ه داد و ب د خاتم د باي  دوران تفرقه را با تالش مثبت و هدفمن

ار بست                  دني را آموخت و بك وق م اه و    . جلب حمايتهاي مردمي، راه و شيوه تالش همگاني جهت آسب حق ات آوت عمر اختالف

روزي قطعي از آن اوست          سخنم را  . عمر ملت طوالني است و درهر صورت شكي ندارم آه داور نهايي ملت ايران است و پي

اعتراف ميكنم آه سرزميني را نمي بينم آه آريستف         . من هميشه آدم خوشبيني بوده ام     : "با نقل قولي از گاندي به پايان مي برم        
  ١".  با اين وجود نبايد نااميد بود.يده بودآلمب هم آنرا ند
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 ١٣٨

 فهرست منابع و مأخذ
 

 

 

 . فهرست زير بر اساس حروف الفبا و نام خانوادگي نويسندگان تنظيم شده است
 

 

 آتب فارسي
ق             دائي خل اي ف ك، سازمان چريكه م تاآتي م استراتژي، ه مسعود احمد زاده، مبارزه مسلحانه ،ه

 .١٣۵۵، تكثير از انجمن دانشجويان ايراني سوئد، ١٣۵٠ ايران، چاپ اول

ق                   دائي خل امير پرويز پويان،  ضرورت مبارزه مسلحانه و رد تئوري بقاء، سازمان چريكهاي ف

  . ١٣۵٠ايران، چاپ اول 

اريس،       اگون، پ دگاههاي گون ات آزاد از دي ران، انتخاب ي اي ان مل  ١۶٢، ١٣٧۴جمهوريخواه

 .صفحه

 از الك تا روسو –از سقراط تا افالطون : ، ضرورت عام رهبري )ئيزيخا(محمد حسين حبيبي 

 .  صفحه۶۴،١۵٨ از لنين تا علي، آتاب طالقاني، فرانسه، اسفند – از مارآس تا محمد –

 .  صفحه٢٢٠، ١٣۵٧احمد رضائي، راه حسين، سازمان مجاهدين خلق ايران، تهران، 

 حسن تقي زاده  ميالني ، انتشارات عصر            گاندي ، مكاتبات و خاطرات، ترجمه       -رومن روالن  

 . صفحه١٣۶۶،۴٠١جديد، تهران، 

ر از     ع آوري و نش دافعات، جم ران، م ق اي دين خل ازمان مجاه لمان  "س جويان مس ازمان دانش س

 .١٣۵۶، امريكا،"ايراني

، ١٣۵٨سازمان مجاهدين خلق ايران، تحليل آموزشي بيانيه اپورتونيستي چپ نما، تهران، بهار              

 .  صفحه١٣۵٩،٢۶۴، شهريور )امريكا(ز انجمن دانشجويان مسلمان تكثير ا

ازدهم،                   ران، چاپ ي عبدالكريم سروش، علم چيست، فلسفه چيست؟ مؤسسه فرهنگي صراط، ته

 .  صفحه١٣٧١،٢۵٨بهار 

 .  صفحه١٣٧٠،۵١۵محمد علي سفري، مشروطه سازان، نشر علمي، تهران،  

يدائي،             ويليام شايرر، خاطره گاندي، ترجمه دآتر ح        ودرز ش دس گ سن حاج سيدي جوادي و مهن

 .  صفحه٣۶۴،١٣۶٢انتشارات آشتياني، تهران،

ران،                        ه شورا و دولت موقت جمهوري دمكراتيك اسالمي اي ران، برنام شوراي ملي مقاومت اي

 .  صفحه١٣۶٣،٧٧پاريس، 

ت،   ي مقاوم واري مل اي ش ه ه وبات و بياني ا، مص ران، طرحه ت اي ي مقاوم واري مل ش

 .  صفحه٢٠۴،١٣٧٢پاريس،

ي، نشر         ت، عدالت و پيشرفت     "علي فراستي، بسوي تشكيل دولت آشتي مل راي امني بش ب ، "جن

 .  صفحه٣٠،١٣٧۵پاريس، بهمن 



 ١٣٩

دي،        ن محم ه ابوالحس ران، ترجم رزمين اي ذاهب در س دايش و سرنوشت م ل، پي ونس آابري آلف

 .  صفحه١٣۶٩ ،١۵٧انتشارات رهياب، آلمان غربي، چاپ دوم، تابستان 

 

 

 مقاالت فارسي
ردا، شماره   " ملت–مليت و قوميت، از امپراطوري به دولت :ايران"داريوش آشوري،    ، ايران ف

 . ١٢-١۴، صفحات ١٨

ن،    المي ندوش ي اس د عل اني "محم وري جه تگاه امپراط اريس خواس ي،  "پ ين الملل ات ب ، اطالع

 . ١٣٧۵ آبان ٢٩،۶٢۴شماره 

ادي،  د"ناصر اعتم ه م داع جامع نگري و اب ماره "نيروش ه، ش ي ٣، نقط ا(، برآل ائيز )امريك ، پ

  .۶۵-۵٩، صفحات ١٣٧۴

اره هويت چپ    "بابك امير خسروي،     أمالتي درب ردم     "ت ، راه آزادي، نشريه حزب دموآراتيك م

 . ۴٧و۴٨ايران، شماره هاي 

ردا،            "دآتر حسين بشريه،      اپوزيسيون در نظاماهاي دمكراتيك و در رژيمها اقتدار طلب، ايران ف

  . ١۵ و ١٧ هاي شماره

ردا،   )نويسنده (Dppiter N.Streans، "جنبشهاي اعتراضي"، )مترجم(علي پناهي   ران ف ، اي

  ۶٢-۵٩، صفحات ١۵شماره 

وان،        ز پهل نفكران        "دآتر چنگي ه و مشارآت روش ان، شماره      "توسعه، مدرنيت ، صفحات   ١٣، آي

٣٩-٣٠ .  

 – ٢٨، صفحات    ١۵، آيان، شماره     "مفهوم جامعه شناختي دين ايدئولوژيك    "غالمعباس توسلي،    

٣۵ .  

 – ١٧، صفحات ١١، ايران فردا، شماره "انقالب، واقعيت و آرمانگرايي"مهندس مجيد توالئي،  

١٩ .  

وادي،    يد ج اج س ي اصغر ح زان"عل ان در مي ماره "بازرگ ن ، ش روردين ١٠، بهم ، ١٣٧۴، ف

 . ١٠ – ٨پاريس ، صفحات 

يهن، شماره      "سخني از هر دري    "علي اصغر حاج سيد جواي،        اه    ١٨، م ، صفحات   ١٣٧۵، ديم

۵- ٧ . 

  . ١٩ – ١۶، صفحات ٣، آيان، شماره "نقدي بر سنت روشنفكري ايران"نسرين حكمي،  

اتمي ،         د خ اي معاصر    "سيد محم ن در دني ، ١٣٧٣، آذر و دي ١۵، فرهنگ توسعه، شماره    "دي

 .٣۵-٣۴تهران، صفحات 

ي در اخت  ات سياس داوم حي اهي ، ت ن خرمش اقحس ماره "ن ردا، ش ران ف ، ١٣٧۴، آذر ٢٢، اي

  . ۵۵-۵٣تهران، صفحات 

، ١٣٧۴، آذر   ٢٣، جامعه سالم، شماره     "نگاهي به تحوالت چپ در ايران     "مهرداد درويش پور،     

  . ۶۵-۶٣تهران، صفحات 



 ١۴٠

ان، شماره           "مصطفي رحيمي،     نفكري، آي -٣۶، صفحات    ١۶روشنفكران و آنش هاي ضد روش

۴٠ . 

 . ١٣ -١٠، صفحات ٧، آيان، شماره "وهاي رفتاري روشنفكران ايرانالگ"علي رضا قلي،  

ده،            د پوين ه محم وع بشر         "اونگ سان سوآي، ترجم راث مشترك ن الم،     "دمكراسي مي ه س ، جامع

 . ١٢ -٨، تهران، صفحات ١٣٧۴، تير ٢١شماره 

  . ٢٠-٢، صفحات ١۴، آيان ، شماره "فربه تر از ايدئولوژي"عبدالكريم سروش،  

دالكر  روش، عب دئولوژيك"يم س ن اي ي و دي دئولوژي دين ماره "اي ان، ش  – ٢۵، صفحات ١۶، آي

٢٨ . 

تي،  ي فراس د "عل يون در تبعي يون و مشخصات اپوزيس ه شناسي اپوزيس ت، "جامع د مقاوم ، نوي

 . ٣۴ – ٢٨، صفحات ١٣٧۵، پاريس، بهار ٧شماره 

انه چي،         ران              "محسن مدير ش ه اي افتگي جامع الهاي    احزاب سياسي و توسعه ني ا   ١٣٢٠در س  ت

 . ١۴ – ٨، صفحات ٧، ايران فردا، شماره "١٣٧۵

دي،  د مجي ر محم دني "دآت ه م دس–جامع ه مق ماره " جامع الم، ش ه س اه ١٨، جامع ، ١٣٧٣، ديم

 . ٧- ٢تهران، صفحات 

بررسي رسانه هاي مخالف در خارج از آشور از          "دآتر حميد موالنا، ترجمه يونس شكرخواه،        

 . ٣٣ -٢٢ رسانه، شماره؟، صفحات ،"مشروطه تا انقالب

ران            ردا، شماره    "حسن يوسفي اشكوري، انديشه ديني و دمكراسي در اي ران ف ، صفحات  ١۵، اي

٣٢ – ٣٠ . 

رمقاله،   اعي  "س ز اجتم المت آمي ار مس تراتژي پيك وري و اس ات رياست جمه ، فصلنامه "انتخاب

 .١۵ – ٣، صفحات ١٣٧۵، پائيز ٢٨ – ٢٧پويش، شماره 

 

 

 

  فارسیکتب غير
 
 

 Teofilo Cabestrero اعتصاب غذا برای صلح: ، فرياد نيکاراگوئه :Le cri du 

Nicaragua un jeone pour la paix صفحه١٩٨٨،١٣۶ ، انتشارات لوسرف، فرانسه . 

 Lanza Del Vasto تکنيک مبارزه مسالمت آميز ، Technique de la non – violent 

 .١٩٧١انتشارات دنوئل 

 E.H.Ericson منشاء مبارزه مسالمت آميز: ، حقيقت گاندی La véreté de Gandhi.Les, 

Origines de non-violence ،ترجمه شده از انگليسی، انتشارات فالماريون، فرانسه 

١٩٧۴ . 

 Broniislow Gremekلهستان از کمونيسم تا دموکراسی : ، گسستLa rupture: La 

Pologne du commmunisme à la démocratie ترجمه مارلين لوران، انتشارات ، 

Seuil ،صفحه٢٩٧، ١٩٩١ فرانسه . 



 ١۴١

 Jo Ann Gibson Robinson بايکوت در آالباما ،Baycott en Alabama انتشارات ، 

 . صفحه١٩٨٨،٢۴٢مرکز تحقيقات ملی فرانسه، 

 Jean Gulloineau نلسون ماندال، انتشارات ، Payot ٣۴۵، ١٩٩۴ فرانسه، چاپ دوم 

 .صفحه

 P.Karli انسان مهاجم ،L’homme agresif انتشارات ، Jacobe،١٩٨٧ ، پاريس. 

 Martin Luther King من رؤيايی دارم ، Je Faise un rêve انتشارات ، 

 . صفحه١٩٨٧،٢٠۶لوسانتروون،پاريس،

 Guy Labouérieخدای خشونت يا خدای شفاعت؟ ، Dieu de violence ou Dieu de 

tendresse?١٩٨۵انتوريون، ، انتشارات لوس. 

 Yves Lacoste )فرهنگ نامه ژئوپوليتيک ) مدير فرهنگ نامهDictionnaire 

géopolitique،صفحه١٩٩٣،١۶٨٠،انتشاراتفالماريون، فرانسه . 

 Suzanne Lassier گاندی و مبارزه مسالمت آميز ، Gandhi et la non-voiolevce ، 

 . صفحه١٩٧٠،١٩٠ ، فرانسهSeuilانتشارات 

 Jean Marie Mullerاستراتژی اقدام مسالمت آميز ، Stratégie de I’action non-

violence انتشارات ، Seuil١٩٨١ ، فرانسه. 

 Jean Marie Muller واژه نامه مبارزه مسالمت آميز ،Leodque de non-violence ، 

 .١٩٨٨ ، فرانسه Alternative non-violentesشماره ويژه مجله 

 Stephen B.Oatesين لوتر کينگ، انتشارات ، مارتLe Centurion،١٩٨۵،۵۶٧ ، پاريس 

 .صفحه

 Jacque Semellnبرای خروج از خشونت ،Pour sortir de la violence نشر کارگری، 

Ouvrière ١٩٨٣ ، فرانسه. 

 – Dictionarie de la pensée politique  فرهنگ نامه انديشه سياسی، -انسانها و عقايد 

Hommes et idéesارات  انتشHatier،صفحه١٩٨٩،٩۵۴ ، پاريس . 

 Lutter autrement برای يک اقدام مسالمت آميز، مسئوالنه و : مبارزه کردن به نوعی ديگر

 .  صفحه١٣۴، ١٩٨٩، فرانسه  Nouvelle cité کارآمد، انتشارات

 L’action non-violente,guideراهنمای تئوريک و پراتيک مبارزه مسالمت اميز  

théorique et pratique اخبار مبارزه مسالمت آميز" ، مجموعه مقاالت مجله "Non-

violente actiualité صفحه١٩٨۵،١٢٨ ، فرانسه . 

 

 

 مقاالت غير فارسی
 

اخبار مبارزه مسالمت "، مجله "اقليت ولی نه حاشيه ای: مبارزه مسالمت آميز"اوکوکول،  

 .١۵-١۴ صفحات ١٩٨٨ ، فوريه Non-violentce Actualité"آميز



 ١۴٢

 Lutte non-violentes dans le monde" مبارزه مسالمت آميز در جهان"اتيين کودينو،  

 -١۶، صفحات ١٩٨٨، فوريه Non-violentce Actualité" اخبار مبارز مسالمت آميز"،مجله 

١٨ 

 ، مجله Trrorisme et non-violenceژاک المبواليس، تروريسم و مبارزه مسالمت آميز 

Après – demain۴٢-۴١، صفحات ١٩٧٩وريه  ف. 

 Mark Smith" والديمير ژيرنوفسکیکژئوپوليتي: آخرين تهاجم به جنوب "The last 

Jane`s Intelligence review, Dash Siuth: The Geopolitic of Valdimir 

Zhirinivsky ١٩٩۴ لندن، ژوئن. 

 Le Brigade russe en Perse هنگ روس در ايران، مجله فرانسوی Revue du 

monde musulman ١٩١١، سپتامبر ٩ شماره. 

-Alternative nonفليپين، مبارزه مسالمت آميز عليه ديکتاتور، مجموعه مقاالت مجله  

violentes ١٩٨٧ .،۶٣ شماره. 

 

 

 
 تزهای دکترا بزبان فرانسه

 

 Les Partis politiques de I’Iran depois la deuxièmeمير عبداهللا محمد افتخاری،  

guerre mondiale احزاب سياسی ايران از جنگ جهانی دوم تا کنون، تز دکترای علوم 

 .١٩٧٩سياسی ، دانشگاه پاريس،

 Les Politiques exterieure et militarie de la Fédération deاولگا افرمووا، 

Russie dans I’’’étranger proche’’ depuius 1991 روابط خارجی فدراسيون روسيه 

 .١٩٩۴،تز علوم سياسی ،دانشگاه پاريس،١٩٩١از سال" ديکخارجه نز"در 

 Isaias اقليت عرب در اسرائيل، تز دکترای La minoritéarabe d’Israĕlاسحاق بارندا،  

Barrenda ، ١٩٩۴مرکز تحقيقات ژئوپوليتيک دانشگاه پاريس ،. 

ان، تز  مشکل نفت شمال ايرLa question du pétrole du Nord de I’Iranعلی بهزادی،  

 .١٩۵٢دکترای حقوق ،دانشگاه پاريس،

روابط ايران و ) Les relations entre I’Iranet I’URSS(1979-1966نسرين دادمهر،  

 .١٩٨٧، تز دکترای علوم سياسی؛دانشگاه پاريس،)١٩٧٩-١٩٨۶(شوروی 

 Un chapitre de I’Histoire diplomatique de I’Iran, Les traitsرضا سرداری،  

entre I’Iran et la Russie depois le XV siècle jusqu’à1917 فصلی در روابط 

،تز دکترای علوم ١٩١٧ديپلماتيک ايران،قراردادهای بين ايران و روسيه از قرن شانزدهم تا 

 .١٩۴١سياسی،سوربون،

 ايران و بحران قفقاز ، تز L’Iran et la crise du Caucaseعلی فراستی، 

 .١٩٩۴،ژئوپوليتيک،دانشگاه پاريس



 ١۴٣

 بحران روابط ايران و La crise sovieto – iranienne de 1945- 1946لوران وردپير، 

 .١٩٩١، تز دکترای دانشکده زبانهای شرقی فرانسه،۴۶-١٩۴۵شوروی بين سالهای 

 L’affaire de I’Azerba£idjan devant le Conseil de Sécuritéمحمد  مشيدی،  

 .١٩۵٣امنيت، تز دکترای حقوق،دانشگاه سوربن،ماجرای آذربايجان در مقابل شورای 

 ماجرای آذربايجان ، تز دکترای علوم سياسی، L’Affaire d’Azerbaidjanپرويز همايون پور، 

 .١٩۶۶دانشگاه لورزان سوئيس،

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ١۴۴

 
 ساير انتشارات

 
 صفحه، حاوی بررسی جامع تحوالت تاريخ معاصر ايران و ٣٠٠ در چهار بخش و "چرا به وطنم باز می گردم؟" -١

 . تا کنون۵٧بويژه تحوالت پس از انقالب 
  دالر١۵معادل : بهاء

 
 اجتماعی جهت شرکت در مبارزات هفتمين دوره – برنامه اصالحات اقتصادی :بسوی تشکيل دولت آشتی ملی" -٢

 . صفحه٣٠، در "انتخابات رياست جمهوری ايران
  دالر٣ل معاد: بهاء

 
 صفحه با ضمائم و فهرست کامل ٣۴٠ در ٧-١ شماره های "نويد مقاومت"تعداد محدودی از مجموعه يک جلدی   -٣

 . آماده توزيع است
  دالر٢۵معادل : بهاء

 
 : بزودی منتشر ميشود
شماره های  ،"نشريه جنبش برای امنيت، عدالت و پيشرفت، ويژه انتخابات رياست جمهوری ايران"مجموعه يک جلدی 
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