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خواهی مـردم ايـران    جنبش بسيار فراگيرتر دمکراسی  رهبری موسوی، بلکه  به" جنبش سبز"  ما در حال حاضر در ايران شاهد آنيم، نه صرفاً  که  آنچه .1

قـول ارگانهـای امنيتـی حکومـت بـا شـعار         يـران و بـه  دست کم در آخرين فاز کنونی خود با شعار مشخص برچيـدن حکومـت اسـالمی ا     است که

جانبـداران موسـوی و کروبـی در هـدايت آن       که  صد البته. دهد تنها بخشی از آن را تشکيل می" جنبش سبز"است و   ميدان آمده  به" ساختارشکنی"

. باشـد  ر از افق آقای موسوی و حتی آقای کروبـی مـی  ، اما مطالبات مردم بسی فراتاند نمادهای آن تبديل شده  به عمالً و کنند نقش مهمی را ايفا می

دقيقـاً بـرای برپـايی      گنجـد، بلکـه   هايش در چهارچوب حکومت اسالمی ايران نمی تنها خواسته  تنها اسالمی نيست، نه  الخصوص نه اين جنبش علی

  ز انقالب نيز يک حرکت اسالمی نبـود، هـر چنـد کـه    جنبش دمکراتيک مردم ايران قبل ا. دهد است و قربانی می  ميدان آمده  يک نظام سکوالر به

نمايانـد، در درجـة    مـی " جنـبش سـبز  "جنبش دمکراتيک کنونی مـردم ايـران را بعنـوان      آنچه. کنندة آن روحانيون بودند بخشی از نيروهای شرکت

. معترض سکوالر و الئيک درون جنبش اسـت  ها و نيروهای ای و همچنين عدم آزادی سخنگويان واقعی توده نخست عدم انسجام سازمانی و برنامه

نيـز داشـتيم؛ آن زمـان     57همين دشواری را قبل از انقالب . است  چون پوششی برای کنش و حرکت اين نيروها نيز تبديل شده" جنبش سبز" الجرم

چپ و سوسياليستی و حتی ليبـرال در  رهبران نيروهای   های خود داشتند، درحاليکه نيروهای مذهبی بيشترين آزادی ممکن را برای اشاعة انديشهنيز 

و در  سـاختند خـود تهـی    دمکراتيـک سوار بر امواج آزاديخواهی مردم ايـران شـدند و آن را از گـوهر      روحانيون شيعه  چنين شد که. زندانها بودند

 . مراتب شديدتر را جايگزين استبداد شاهی نمودند  استبداد شيخی به يک نهايت

چنين سناريويی در انتظارمان خواهـد   باز خواهد يافت و در چنين حالتیتفوق خواهی ايران  بر جنبش دمکراسیمستمر بطور  نيز" جنبش سبز"  اينکه .2

سرنگونی حکومت اسالمی توسـط    اين دليل محتمل نيست که  به  ويژه  به. اما اين از نظر من چندان محتمل نيست. يقين مشخص نيست  بود، هنوز به

يکی . حتمی نيست دليل درجة بسيار باالی اعمال خشونت حاکمان برای سرکوب مردم  تی جنبش مردم ايران در کليت خود بهو يا ح" جنبش سبز"

با رأی مردم بر سر کار آمد، و اما با نيروی نظامی خارجی سرنگون  1933رژيم فاشيستی آلمان در سال   همانطور که(  اين است که هم از احتماالت

از   البتـه .  سـاقط شـود  ، با نيـروی نظـامی خـارجی     شدة مردمی بر سر کار آمده  در طی يک انقالب مصادره  ستی ايران نيز کهحکومت فاشي )گرديد

، تتانـدازة کنـونی متشـ     بـه   رژيـم هيچگـاه    کـه   نيز حتمی نيسـت، چـه   بايد بدانيم موفقيت رژيم در سرکوب حرکتهای مردمی کنونیسويی ديگر 

هـای دمکراتيـک و    خواسـته  با چنين شـفافيت و قاطعيـت و علنيتـی     دهه  در عرض اين سه  و مردم هم هيچگاه  نبوده  شاشدهمنشقق، زبون و طرد و اف

اما گيريم، خارج از ميل و ارادة ما رژيم موفق شود، اين دور اعتراضـات وسـيع را نيـز سـرنگون سـازد، ايـن       . اند ساختارشکن خود را مطرح نساخته

ای يـأس و نوميـدی    توانـد دوره  اين امر در درازمدت مـی  آری، .زيان مردم ايران تمام شود  سود رژيم و به  مدت به  تواند کوتاه تنها می ، اما،موفقيت

  ، وجـه  امـا آن روی سـکه  . سـرنگون نخواهـد شـد    وهای مدنی داخلـی حکومت دينی با نير  رسند که اين استنتاج می  مردم به  ای که ورد، دورهبياببار 

افکـار عمـومی   . المللـی قـرار دارد   اش در يک چالش بـين  های اتمی خاطر برنامه  رژيم اسالمی ايران به  دانيم که می ؛لی اين نزاع داخلی استالمل بين

  دهـد، بلکـه   نمـی   خود نيـز امضـا نمـوده     که المللی در زمينة منع گسترش سالحهای اتمی پيمانهای بين  تنها تن به  اين رژيم نه  دانند که دنيا اکنون می

نزاع   تواند منجر به در شرايطی میاين امر . شدت منفور است  رژيمی به در ميان مردم ايران هم گذارد و خواست و ارادة مردم ايران نيز نمی  وقعی به

تنها بـا    حکومت نه  که رسند می  اين نتيجه  به  اينکه  به  ای خونين اخير و با توجهسرکوبه  به  با توجهمردم . نظامی بين غرب و جمهوری اسالمی گردد

  گـذارد، چنانچـه   نمـی  جهت انجام برخـی اصـالحات و تعـديالت    حتی ارزشی برای قواعد بازی خود نيز  شدنی نيست، بلکه نيروی مردمی سرنگون

تـالش  نيروهـايی از آنهـا     تنها جانب رژيم را نخواهد گرفـت، بلکـه    هندر اين نزاع زيان موجوديت خود تشخيص دهد،   را به اصالحاتحاصل اين 

آيا در . داشتيم مانهمين امر را در همساية غربی خود. و موجبات سرنگونی تام و کمال رژيم را فراهم آورند  برده  خواهند کرد، از اين شرايط بهره

لـذا  . ايـن پرسشـها منفـی اسـت     ةزيان ديدنـد، دنيـا زيـان ديـد؟ پاسـخ همـ        هسرنگونی رژيم صدام، مردم عراق زيان ديدند، مردم کشورهای همساي

دنيا از شر يک رژيم . و جهان باشد  سود مردم ايران، منطقه  تواند به حکم نيروی مردمی نيز نباشد ـ، تنها می   به  سرنگونی جمهوری اسالمی ـ چنانچه 

 .يافتخواهد  یکش، فاشيستی، خشن و نظامی خالص انسان

برای آن قائل باشيم ـ پرهيز جسـت و    شرکت در اين جنبش ـ حال هر عنوان و سرانجامی شود، بايد از  می  گرفته  شد، نتيجه  گفته  که  يا از آنچهآاما  .3

شعارهای خـاص   با مطالبات و  رژيم ـ صدالبته   مشارکت فعال ما در جنبش سراسری مردم ايران بر عليه.  هيچ وجه  عقيدة من، به  کرد؟ به  انفعال پيشه

و با فراهم آوردن موجبات برکناری رژيم حتی احتمـال بـروز    گرايان را تضعيف خواهد نمود را تقويت و مماشات" ساختارشکنان"خودمان ـ طيف  

ژيم از سکوالريستی شعارهای جنبش نيرومندتر گردد و ر  دست کم وجه  بايد در اين فرآيند تالش ورزيم که. جنگ با غرب را کاهش خواهد داد

ديگر مطالبـات دمکراتيـک مـردم      صرف حکومت سکوالر ـ خارج از وجوه . ضعف اساسی آن است ـ مورد يورش قرار گيرد   نقطه  ـ که   اين زاويه

ديـک  دمکراسـی نز   سـرمنزلگاه   خود مـا را  گـامی بسـيار اساسـی بـه      خودی باشد و اين به  تواند مرگ اسالمگرايان حاکم را در پی داشته ايران ـ می 

ای  فايـده "و يا  "اند اند و در سرکوب مردم دست داشته آنها از سران رژيم بوده"  گرايی با توجيهاتی چون طلبی و انفعال هر حال، منزه  به. خواهد کرد

جای    بايد به .هد نمودخوا نيز حکومت اسالمی را تقويت  برد و دست آخر ناخواسته جايی نمی  به  ره، "خواست مردم نخواهد داد  ندارد، رژيم تن به

شدن مرزبنديها بـا آن   درپی مواضع آن را جهت شفاف وچرا از آن از سويی ديگر، رسالت نقد پی چون از سويی و حمايت بی" جنبش سبز"بايکوت 

سـوی رهـروان و کنشـگران     از  بايد بويژه  اين همراهی نقادانه. در آن برای خود قائل باشيم  کننده های شرکت و تقويت گرايشهای دمکراتيک توده

تـالش   در اين راستا راقم اين سطور. خواهی و آزاديخواهی چپ ايران، جنبش زنان و جنبش مليتهای تحت ستم ايران صورت پذيرد جنبش عدالت

 .بررسی قرار دهدلقهای ايران بطور اجمال مورد نقد و خاز منظر جنبشهای ملی را در فرصت بعدی وجهی از مواضع سرآمدان جنبش سبز   ،کند می
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