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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال
  آلترناتیو سازیشروط و موانع 

چرا در برانداختن اين «ًپرسشی که مکررا از ھمهء شرکت کنندگان در اپوزيسیون حکومت اسالمی می شود آن است که 
که پیش از چرا آن دسته از تفاوت ھای در انديشه و مرام و برنامهء خود را ـ .. حکومت نکبت با ھم متحد نمی شويد؟

من، بعنوان يک » فروپاشی حکومت اسالمی قابل حل نیستند ـ مانع اتحاد عمل خود علیه حکومت اسالمی می کنید؟
کوشندهء سیاسی که اکنون مسئولیت سخنگوئی گروھی سیاسی نیز بر عھده ام گذاشه شده، می خواھم در اينجا پاسخ 

  .خود و سازمان متبوع خويش را به اين پرسش بدھم

com.esmail@nooriala  

ًپرسشی که مکررا از ھمهء شرکت کنندگان در اپوزيسیون حکومت اسالمی می شود آن است 

 تا، پس از آزاد سازی ؟ چرا صبر نمی کنیدچرا در برانداختن اين حکومت نکبت با ھم متحد نمی شويد«که 
 مقدمات ھمه پرسی ھا و انتخاب ھای ءوقت نوشتن قانون اساسی جديد و تھیهشروع دوران مبا ايران و 

 آن  معرفی و تبلیغ کند؟ چرای عمومیآزاد، ھر دسته و گروھی بتواند برنامه ھای خود را در رسانه ھا
 قابل حل پیش از فروپاشی حکومت اسالمیکه ـ خود را  در انديشه و مرام و برنامهء تفاوت ھای دسته از

   » مانع اتحاد عمل خود علیه حکومت اسالمی می کنید؟ ـندنیست
نیز بر عھده  گروھی سیاسیمسئولیت سخنگوئی اکنون من، بعنوان يک کوشندهء سیاسی که 

  . را به اين پرسش بدھم پاسخ خود و سازمان متبوع خويشدر اينجا، می خواھم  گذاشه شدهما
  

  شرايط عمومی اتحاد
 باشد، از نظر ما وصول به »کومت اسالمی و لغو قانون اساسی آنح منحل کردن «اگر ھدف اتحاد

  :است ،ديھیھم بضروری و ھم  ،شروطی منوط به رعايت اين ھدف
 باشند که  شدهمعتقدًواقعا  ی شرکت کننده در آناشخاص و گروه ھا  باال،با توجه به ھدف .1

باور کرده باشند  ، در عین حال،ريخ افکند وآن را به زباله دانی تاحکومت اسالمی اصالح پذير نیست و بايد 
 حکومت را در برابر اين دموکرات و سکوالر ی آلترناتیو بتوانداين کار تنھا از عھدهء اتحادی بر می آيد کهکه 
 می توان ، اگر اتحادی ممکن شدراستا نه به اتحاد می انجامد و نه،حرکت دو دالنه در اين  .ه بوجود آوردب

  .ايائی آن را داشتم و پاانتظار دو
حکومت آيندهء  ،»کثرت مداری«، بنا بر اصل اساسی که رده باشندک قبول شرکت کنندگان بايد .2

 ء جھانگسترپس از فروپاشی حکومت اسالمی بايد فراجناحی باشد و قانون اساسی اش بر بنیاد اعالمیه
ن اساسی و ساختارھای برآمده  قانومذاھب و ايدئولوژی ھا دردر چنین حکومتی  .حقوق بشر تنظیم شود

 بايد پذيرفته باشند که در آيندهء کشورمان نیز» اتحاد«شرکت کنندگان در   ونخواھند داشت آن نقشی از
شوند و مردم می فروکاسته »  ھا چھار سالهء دولتً ھای ـ مثال ـبرنامه« به سطح »ايدئولوژی ھا«ھمهء 

در انتخابات  باشند يا بشوند، ناراضی  نیزء گروه برندهء انتخاباتاگر از برنامه،  کهخواھند داشتاختیار آن را 
 .دولت را به دست گروه ديگری با برنامه ای ديگر بسپارندبعدی 
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 تعھد کنند که خواستار حفظ تمامیت ارضی و  بايد آنھا که دو شرط باال را می پذيرند متفق القول.3
 صحبت کردن از آيندهء سکوالر دموکرات ،رانی يکپارچه بدون وجود اي. ايران ھستند کشور و ملتيکپارچگی

  .ايران بیشتر به يک شوخی زننده و تلخ شباھت دارد
راه ھای  که در حکومت آيندهء ايران و قانون اساسی آن شده باشند متعھد  بايدھمگیآنھا،  .4

 ،بات و خیزش ھای متعدد در صد سالهء اخیر، و در پی انقال،کشور ما. خواھد بودبسته » بازتولید استبداد«
سلطنت مطلقه، سلطنت (ده خود را به اشکال مختلف ده است که استبداد ھمواره قادر ششاھد آن بو

  ھای طوالنی و تفصیلیدر اين مورد می توان به بحثالبته . باز تولید کند) ًظاھرا مشروطه و واليت فقیه
  . را از پیش مشخص کرد»راه ھا«نشست و اين 

 به ،کرده ورناتیوی که بايد بوچود آيد تلقی  از ھم اکنون خود را آن آلت نبايد گروھی ھیچ شخص و.5
در مورد وظايفی که ھمگی  تا بايد کوشش شود بلکه ،دانداجرای وظايف آن را بر عھدهء خود ب ،اين خیال
  .دنقديم آن کن تا حاصل کار خود را تدنباش کرده و آماده ھدهء آن آلترناتیو بر می آيد مطالعه عتنھا از

 که حصول صورت گیرد چنین اتحادی نمی تواند بر اساس برنامه ھائیآخرين شرط ھم آنکه  و .6
ذھنیت «در  آن ھم ،سیاسی ـ اجتماعی ـ فرھنگی» بلند مدت« پیدايش تغییرات  را موکول بهبه پیروزی
  . اسالمی اعتقاد ندارند به اقدامات سريع برای فروپاشاندن حکومت، در نتیجه، می کنند و»ملت ايران

 بدون رعايت اين شروط، ھر اتحادی ھم که، بالفرض، تشکیل شود واقعیت مسئله آن است که،
 و به آن آلترناتیو اجازه دھد عمل کرده» آلترناتیو واقعی حکومت اسالمی کنونی « زايندهءنمی تواند بعنوان

  چنان اتحاد ناقصی، برعکس،بلکه.  ھدايت کند، موقت تا پیروزی و تا پايان کار دولت، مبارزهء ملت ايران راتا
می کند و يا  ھمزاد ايدئولوژيک استبدادیبا ، حکومت بعدی ايران را نیز يا آشکار گوناگونخود، به داليل 

  .ً ايران و احیانا بروز جنگ ھای داخلی مربوط به اين تجزيه می شودءوسیله ای برای تجزيه
  
   اتحاد عمومیموانع

 جزو بديھیات مبارزه اند و کسی با آنھا  فوق الذکرطشروبادی امر، چنین تصور شود که شايد، در 
 چنان  ايجادعدم تمايل به«روشن نبودن داليل  و، در نتیجه، اما چنین نیست. نمی تواند مخالف باشد

ده درآورده بصورت معمائی پیچی اکنون وضع را در اذھان ھمهء دوستداران ايران  در میان اپوزيسیون»اتحادی
  .است

 واقعی اما عدم تعھد« و نشان دادن اينکه چگونه داليل اين پیچیدگیدن من، برای روشن ش
 تا امر اتحاد نیروھای مخالف حکومت اسالمی به کندی پیش می شود موجب » فوق به شروطگريزنده

  : اشاره می کنم کاررود، تنھا به چند معضل اصلی
پروژهء «تبديل نقش سیاست کشورھای غربی در  اپوزيسیون به توجه استقالل گريزِ  بخشی از. 1
 و ،ری غربیاين تبديل بیشتر در سطح مراکز سیاست گزا. »پروژهء تغییر رفتار رژيم«به » تغییر رژيم

 ھمهء رسانه ھای ً، طبعا، صورت گرفته و، جمھوری آقای اوباما در امريکابخصوص پس از آغاز رياست
پوزيسیون حکومت اسالمی را که چشم به قبلهء کاخ سفید دارند متأثر کرده وابسته و نیز بخشی از ا

  . است
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 قائل اھمیت و کارائی »درون رژيمجريان اصالح طلب « الجرم برای» تغییر«بديھی است که اين 
 اين روزھا، اظھارات سخنگوی وزارت خارجهء امريکا در مورد اينکه حکومت اسالمی بايد ًمثال،. می شود

د و، متعاقب آن، فعال شدن گروه ھای م رھنورد را از حصر خانگی رھا کن موسوی و کروبی و خانياناآق
د که آقای اوباما می ن نشان از آن دار، در اين زمینه»رھبری بخش مذھبی جنبش سبز«مختلف وابسته به 

، نوع ز سوی ديگرا، وبرای ايجاد فشار به خامنه ای استفاده کند  ،از يکسو ،نیز» حصر«خواھد از مھرهء 
 ؛ روزھائیگرداند بر1388اد تا بھمن  سازد و ما را به روزھای خرد روشنطلبدبرای ايران می آينده ای را که 

 امريکا تالش می کرد، بی اعتنا به خواست واقعی مردم که سرنگونی حکومت باشد، با رژيم  طی آنکه
و بازگشت » حصريان« آقای اوباما، خالص شدن از نظر. کنار آمده و جريان موسوی ـ کروبی را تقويت کند

  .است» تغییر رفتار رژيم«شان به حوزهء قدرت ھمان 
رھبران  «توجه کنیم که ھیچ انسان معتقد به اعالمیهء حقوق بشر نمی تواند با آزاد شدن اين

عنای آزادی د که آزاد شدن آنھا به م، در عین حال، نمی توان باور کر امامخالف باشد» اصالح طلب مذھبی
وفاداری به قانون «و » بازگشت به دوران طالئی امام« جز وعدهء  تا کنونآنان. ملت ايران نیز ھست

  .ژدهء ديگری برای کسی نداشته اندم»  اصالح برخی از مواد فرعی و غیرمذھبی آنامااساسی رژيم 
 تالش برایت  در برابر سیاسخود بخود، ،» رژيمتغییر رفتار«بدينسان، سیاست کوشش برای 

مان غربی ھا قرار می گیرد و در نتیجه، آنان که چشم انتظار فر» آلترناتیو منحل ساز رژيم«پیدايش يک 
 از شرکت در جريانی که بر ضرورت ايجاد چنان ،ود ھستند، بھر صورت ممکنبرای انجام اقدامات خ

  .ین امتناع ديدتوان آشکارا در ھمھم می  وابستگی آنھا را .آلترناتیوی اصرار می ورزد خودداری می کنند
، آن ھم نه از حانب داخل »ھم اکنون در داخل کشور وجود داردآلترناتیو «مطرح ساختن بحث . 2

 دموکراسی و سکوالريسم برای ايران می  در خارج کشور خود را طرفدار کهی از جانب آنانکشوری ھا بلکه
آلترناتیو «که  بحث  اينبهحث خودبخود نه می توانند ين بعامالن ا.  عامل بازدارندهء ديگری استخوانند

اشته باشند و نه در راستای بوجود اعتقادی د» حکومت استبدادی در بیرون از مرزھايش ساخته می شود
در داخل ھم اکنون آلترناتیو « بعبارت ديگر آنھا، با مطرح ساختن بحث. آمدن اين آلترناتیو شراکت می کنند

، در راه ايجاد اتحاد »آلترناتیو تنھا در داخل کشور ساخته می شود«ا ادعای اينکه  و ي»وجود داردکشور 
  . سرنگون ساختن رژيم سنگ می اندازنداپوزيسیون خارج کشور در راستای

تبعیت خارج کشور از داخل  ضرورت«مطرح کنندگان بحث در میان اپوزيسیون خارج کشور، . 3
در واقع . اتحاد برای سرنگونی رژيم اسالمی خودداری می کنند از شرکت در ساختن ً، طبعا،نیز» کشور

بشمار می رود و » آلترناتیو در داخل کشور است« اما مخفی شدهء ھمان بحث اين فکر دنبالهء طبیعی
می کند بی آنکه اين رھبری، بفرض اينکه » رھبری داخل کشور«مبارزات اپوزيسیون خارج کشور را تابع 

ً اين شعار کال نافی ضرورت . شکلی منسجم بخود بگیردتوانسته باشدشته باشد، بصورت بالقوه وجود دا

  .است» رھبری داخل کشور« توسل به امام غايب ديگری به نام  لزوم و در خارج کشورايجاد رھبری
الل حکومت اسالمی و برقراری حکومتی  رسیدن به ھدف انح ِفوريت که ھستند کسانینیز . 4
آمادگی برای اينگونه حکومت ھنوز رح می کنند که مردم ايران  و چنین مطنکار کردها  رادموکراتسکوالر 

ندارند چرا که ھم مذھب زده اند و ھم خو کرده به استبداد و، در نتیجه، الزم است ابتدا روی آنھا کار 
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سی در آنھا بوقوع بپیوندد تا برقراری دموکرا) »رنسانس«يا (» نوزائی«فرھنگی انجام شود و نوعی 
  .  ممکن باشد»تحول يافته مردمِ «سکوالر در آيندهء آن 

ل مبارزات جاری و تعلیق وشش برای تعطیکدر اصل شکار است که طرح اينگونه سخنان و مباحث آ
از صاحبان اينگونه افکار، که نمی توان باور کرد صمیمانه به اين نتايج . به آينده ای دور و مبھم استپیروزی 

اگر در فکر و سخن خود صمیمی باشند، نمی توان انتظار داشت که در اتحادی برای حتی  و رسیده اند
  . حکومت اسالمی شرکت کنند»ھرچه زودتر«سرنگون ساختن 

اين .  ھم مانع ديگری است»سیاست آلترناتیو«به ايجاد » تشکل آلترناتیو«تبديل بحث ايجاد . 5
 کاریبوجود آيد که تازه بايد بنشیند و برای خود سیاست نظر بر آن است که اگر آلترناتیو سکوالر دموکراتی 

 راه بجائی نخواھد برد و نتیجه اش اتالف »سیاست آلترناتیو«علت فقدان اين بدرست تعیین کند، در واقع، 
اين طرح نیز در مرحلهء نخست و ھمچون طرح باال، از فوريت مبارزه برای ايجاد . بی مورد انرژی ھا است

خالی است چرا که نه » فاعل«اھد و در عین حال اين عیب ديگر را ھم دارد که از عامل آلترناتیو می ک
است و نه روشن می » سیاست آلترناتیو«خواستار و رھسپار ايجاد تشکل و سازمانی برای انديشیدن به 

خود بخود معتقدان به اين بحث . کند که اين سیاست چگونه و در درازای چه زمانی مشخص خواھد شد
، از شراکت در اتحاد برای !، تا اطالع ثانوی»رنسانس ايرانی«یز، ھمچون معتقدان به اولويت برقراری ن

  .منحل ساختن حکومت اسالمی خودداری می کنند
» ضرورت برنامه ريزی اقتصادی برای آيندهء ايران«در زمینهء اضعاف فکر باال می توان به بحث . 6 

اگرچه ھیچکس نمی تواند منکر ضرورت انديشیدن به وجوه مختلف زندگی آيندهء ملت ايران . کردنیز اشاره 
کنند حودبخود نشان » پروژهء آلترناتیو سازی«باشد اما وقتی کسانی می کوشند تا اين فکر را جانشین 

ارھای می دھند که خواستار شراکت در اتحادی در آن راستا نیستند و می خواھند سر خود را به ک
  .گرم کنند» موردی«

اگر است و بايد طیف وسیعی را در بر گیرد، » جبھه سازی«صورتی از » اتحاد«از آنجا که . 7
حزب سازی را جانشین جبھه سازی کار ايجاد احزاب در خارج کشور ھستند، ضرورت کسانی که معتقد به 

  . پوزيسیون ياری رسانده اندکنند خود بخود در جريان ايجاد اتحاد سنگ انداخته و به تفرقهء ا
تنھا می تواند نوعی ًبايد توجه داشت که اصوال حزب سازی در خارج کشور و در میان اپوزيسیون، 

 چرا که حزب در داخل يک کشور و در ؛تمرين برای شراکت در روندھای انتخاباتی در ايران آزاد تلقی شود
عمل می  )»حکومت«و نه (» دولت« تصرف  و کوشش برای بر آنراستای پذيرش قانون اساسی مستقر

و نه (» حکومت« عملی خالف کوشش برای تصرف ، که گفتمی تمرين جنبهء جدا از آن، در نتیجه،کند و
محسوب می شود؛ کوششی که نیازمند به اتحاد ھمگانی علیه حکومت فعلی و قانون ) »دولت«

  .اساسی آن بايد باشد
نیز از موانع عمدهء ايجاد اتحاد مورد نظر »  گروھیمرکزی سازی ايدئولوژی«کوشش برای . 8

گانه ای که در ابتدای اين مقاله ششھر گروه و حزبی که دارای مجموعهء مقاصدی فراتر از شروط . است
 خودبخود با صدمه زدن به ،خود را ضمیمهء آن شروط کند»  ِايدئولوژی گروھی« بخواھد اعتقاد به و ،باشد

 در عین اينکه ھر يعنی،. د، در برابر کوشش برای ايجاد آن نیز قرار می گیردجامعیت سکوی پرتاب اتحا
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» انسجام درون گروھی«کوششی برای انسجام گروه ھای مخالف رژيم اسالمی ارزشمند است اما اين 
  . نبايد راه را بر برقراری اتحادھای سراسری علیه حکومت اسالمی ببندد

 و ر فردای ايران نبايد برای تعیین نوع نظام ھمه پرسی کردجمھوريخواھانی که می گويند دًمثال، 
 پادشاھی خواھانی که معتقدند بايد به يا  بوسیلهء ملت انتخاب شده است،57 جمھوری در سال لشک

 کمونیست ھا و يا ،بازگشت) »پادشاھی پارلمانی«با نام (قانون اساسی مشروطه و پذيرش سلطنت 
لیبرال يا ند، صی و مبارزات امپريالیستی می دھ لغو مالکیت خصوهبسوسیالیست ھائی که اولويت را 
 فدرالیست ھائی يای خود آزادی و حقی در ايران آينده قائل نمی شوند، ھائی که برای مخالفین ايدئولوژ

که معتقد به تقسیم ايران بر مبنای اقوام آن ھستند، نه تنھا ھیچکدام کانديد خوبی برای شرکت در اتحاد 
  .نمی شوند، بلکه ھر کدام به سبک خود در راه ايجاد اتحاد سد می سازندمحسوب 
 آلترناتیوی که ھنوز ساخته نشده نشان جايگزين خود را  اشخاص و گروه ھاکوشش برای اينکه. 9

شخصیت ھا و گروه ھائی که، يا از سر . دھند نیز يکی ار عوامل تفرقه و بی اعتبار کردن اپوزيسیون است
محسوب گسترده لترناتیو برخاسته از اجماع نجا که براستی آن آ چنین می کنند، از آ،ا بعمداھی و يناآگ

ه در میان عامهء مردم، ندارند از يکسو آبروی اپوزيسیون  و پايه و مايه ای، چه در اپوزيسیون و چنمی شوند
  .  در اتحاد باشند برای شرکت مناسبییارا می برند و از سوی ديگر با اين نمايش نمی توانند کانديد

ً که شخصیت ھا و گروه ھا، مثال برای سالگرد انقالب و يا  استنمونه اش فراخوان ھای گھگاھی

 جانباخوان مؤثر تنھا می تواند از  فر.ھا وقعی نمی نھدصادر می کنند و ھیچکس به آن ، بھمن امسال25
  .آلترناتیوی صادر شود که مورد اعتماد و پذيرش مردم باشد

فرعی را بجای  «که شگرد(» ھدف مبارزه«بعنوان ) »تاکتیک«و حتی (» استراتژی« زدن جا. 10
خود موجب کند کردن جريان کوشش در ايجاد اتحاد علیه حکومت )  ھم خوانده می شود»اصلی نشاندن
  .اسالمی است

از .  کردمشاھده» ھدف مبارزه«بعنوان » انتخابات آزاد«نمونهء بارز آن را می توان در مطرح ساختن 
می توان تصور کرد که انحالل حکومت اسالمی و برقراری دموکراسی سکوالر در ايران خودبخود آنجا که 

، نمی توان ان امکانات را ھدف اصلی مبارزه و محور اتحاد قرار  محسوب می شودمتعددیزايندهء امکانات 
» منافع ملی«برقرار می شود، » ت ملیحاکمی«ی  دموکراتًمثال، می توان تصور کرد که در آنچنان رژيم. داد

آزادی «و تأمین می گردد، » آزادی بیان و تبلیغ عقیده«بصالح ديد نمايندگان واقعی مردم تعیین می شود، 
اما ھمهء اين امکانات در صورتی تحقق پیدا می کنند که . ممکن می گردد» تشکیل حزب و سنديکا

پیش شرط «بدون اين . »سکوالر جانشین آن شودحکومت اسالمی منحل شده و حکومت دموکرات و «
  به دست نمی آيد» نتايج ثانوی«ھیچ کدام از آن » اصلی

را » ھدفی فرعی«مبارزهء خود اتحاد و  چه داعی دارد که ما اصل را رھا کرده و برای ، بر اينناب
 خواھدعی ر ھدف اصلی و سرگرم شدن به بديھیات فنانتخاب کنیم؟ آيا اين عمل حاصلی جز دور زد

را جانشین » اتحاد برای تأمین منافع ملی«يا » اتحاد برای انتخابات آزاد«ار داشت؟ چگونه می توان شع
کرد و توقع داشت که چنین اتحادی ھم » اتحاد برای سرنگون سازی رژيم و استقرار دموکراسی«شعار 

  ممکن و ھم کارآمد خواھد بود؟ 
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» خود محور پنداری« بلیهء »ای سرنگون سازی رژيماتحاد بر«امل مانع و عيکی ديگر از. 11
 که تو به می شودشخاص و گروه ھا است بطوريکه بھر کدام دست ھمکاری دراز می کنی خواستار آن ا

 و مشکل پیوستن به گروه ھائی که شروط شش گانهء مطرح شده در اغاز اين مطلب .جمع آنھا بپیوندی
  .اتالف انرژی و تولید يأس در اپوزيسیون نخواھد داشترا نمی پذيرند آن است که نتیجه ای جز 

.  وجود دارد»خود محور پنداران«و باالخره بايد به اين تضاد عجیب اشاره کنم که در وجود اين . 12
 .دست يافت» خود محور پنداران«در اين » اعتماد بخود«شواھدی دال بر وجود ه  کمتر می توان بدر واقع،

ش اھمیت قائل ی پندارند نمی بیند و برايد که کسی آنان را آنگونه که خود م خود می داننبیشتر شان
 خود بمانند  و منطقهء بی خطر و اطاق ھا و جمع ھای کوچک ھابنا بر اين می کوشند در زاويه. نمی شود

زمینهء  در اين .و نگذارند کار بجائی کشیده شود که توقع مردم از آنان باالتر از توان و امکانات شان باشد
  . کردضافه می توان به مشخصات بسیاری از حاضران در اپوزيسیون ا را»!تالش برای بودن و آلوده نشدن«

  
  سه توضیح الزم

در اين توصیفات، من البته  مسئلهء وجود مأموران حکومت اسالمی در میان اپوزيسیون اين . 1
 را ھم برای جلوگیری از تحقق اتحاد آنھا وجود دارند و نھايت تالش خود. حکومت را دخالت نداده ام

  .آلترناتیوساز انجام می دھند؛ اما تا در افراد اپوزيسیون رخنه گاھی نیابند تالش شان نتیجه بخش نیست
، به احتمال زياد،  ممکن استهکرا ضروری می بینم در اينجا ذکر اين نکته در عین حال، . 2

مگر تو «که  مرا خطاب قرار داده و بگويندخود بخواھند کسانی در میان خوانندگان مطلب حاضر باشند که 
 از عضويت در گروه ھای ديگر مبارزه کننده  نیست کهخود عضو و سخنگوی گروھی نیستی و بھمین دلیل

فکرانم، در ھر  و ھمپاسخ صمیمانهء من آن است که من  »علیه حکومت اسالمی خودداری می کنی؟
 شرط اولیه را رعايت کند و ششعضو ھر گروھی شويم که آن تا يم آماده ا تشکلی که گرد آمده باشیم،

  .ی نیاوردبرای گريز از آنھا بھانه ھای پوچ و بی مورد
اتحاد برای «نیستند بلکه، در نگاه ما، شروط عملی شدن شعار » شروط ما«توجه کنید که اينھا 

آسیب «ای مطرح شده در ما با ھر کس و ھر گروھی که جزو گروه ھ. محسوب می شوند» آلترناتیو
  .دوازده گانهء فوق نیستند صمیمانه ھمکاری خواھیم کرد» شناسی
در برخی از مکن است  اگرچه تحلیل فوق م، بگويم جا دارد که،در پايان مطلب و باالخره،. 3

ء  ما به آيندهی چند،رزمندگان علیه حکومت اسالمی حسی از بن بست و ناکامی را القاء کند اما، به داليل
  .:پیروز مبارزه مان علیه حکومت اسالمی اعتقاد راسخ داريم

  
  جای نومیدی نیست

 سکوالر جنبش «بلکه، )نھادنه نه حزب، نه گروه، نه سازمان، و نه شبکه و ( جنبش .1
 اگر بخش عظیم . روز به روز حضور و ماھیت خود را بیشتر نشان داده است،»دموکراسی ملت ايران

رسیدند، » جمھوری ايرانی«به شعار » رای من کو؟«به خیابان آمدند و به بھانهء  88مردمی که در سال 
اسالمیست ھای «ری جنبش بوسیلهء بخاطر سرکوب ممتد حکومت و ربودن رھبآن روزھا نتوانستند 

 در مورد ضرورت اما ھمان شکست موجب گسترش آگاھی آنان، به آرزوھای خود برسند، »ضوبمغ
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 و آمادگی برای پذيرش رھبری منسجم آلترناتیو سکوالر دموکرات ناشی از اتحاد یبراندازی حکومت اسالم
  .مان و زمین ايران اين خواست را فرياد می کشنداکنون در و ديوار و آس. مورد نظر شده است

 بعلت وابستگی شديد به روسیه و چین، روز به روز بیشتر از تحمل ، بخصوص حکومت اسالمی.2
 انتخابقطعی در دو راھهء روزی که  ً،است کشورھای غربی ناتوان می شود و مسلمااصالحات مورد درخو

 استبداد طلب  ِ يا در محاق اردوگاه شرقشد و يا تسلیم غرب يا شرق می شود؛ يا فرومی پاقرار گیرد،
فرو می رود و يا به عضويت اردوگاه غرب در می آيد و، در نتیجه، ارزش ھای فرھنگ سیاسی و اجتماعی 

دو .  مردم را از شر خود خالص می کند در پی آنمی پذيرد و) چه به تدريج و چه بصورت ناگھانی(آن را 
 در چند صباحی ،راھهء فعلی ھیچگاه اين چنین بارز نبوده است و تصور نمی رود که آقای اوباما نیز بتواند

  . رژيم اسالمی را از مھالک آن مصون بدارد،که حکومت دارد
د رسانه ھائی که اجازه می دھند افکار انحالل طلبانهء سکوالر دموکرات با مردم در  بخاطر وجو.3

نظريه  کمتر  اپوزيسیون»گفتمان سیاسی«میان گذاشته شود، اکنون مشاھده می کنیم که در صحنهء 
ھمآورد فکر سکوالر دموکراسی است و تالش ھای کسانی که با شروط ابتدای اين مقاله موافقت ای 

ھم اکنون مجبور  آنھا ب.روز بروز بیشتر در سايه قرار می گیرد و مردم را از خود نا امید می سازدنیز ندارند 
  . در ھزارتوی لفافه ھا و کتمان ھا پنھان کنند را مخالفت خود با اين اتحادشده اند

دايرهء  شرايط طوری است که ورود به بحث ھای سیاسی را از خلوت گروه ھا و احزاب به .4
سنجه ھائی که از راه تجربه به دست آورده کمک  با ،می مردم کشانده و اجازه داده است که مردمعمو
  .سره را از ناسره تشخیص دھند،  خود ِ و نه شعاری بنشینند و، بر اساس منافع واقعی به قضاوت،اند

خود با چشم ما  آسیا، خاورمیانه و شمال افريقا موجب آن شده که مردم شرايط جنوب غرب. 5
دن اسالمیست ھا نند و دريابند که چگونه بقدرت رسیعواقب برقراری حکومت ھای مذھبی را مشاھده ک

 تا زمانی  نیز و اين آتششود تمام منطقه به آتش کشیده  در عرض سه دھه موجب شده تادر کشورشان
 رنگارنگ اگر نیروھایامروز . نخواھد پذيرفتکه حکومت اسالمی بر کشورمان مسلط است خاموشی 

ارتجاعی منطقه سر برافراشته و به ويران گری پرداخته اند، حرکت متقابل آن ھم نمی تواند جز انسجام 
  . باشدابین سکوالر دمکوکرات ھای منطقه کشورھا و تالش برای رسیدن به وفاقی ماين درونی مردم 

مداران اپوزيسیون ما،  فرصتی پیش خواھد آمد تا تک تک سرد نیزيقین دارم که روزیدر اين راستا 
ن روز در آرزو کنیم که در آ. بنشیننددر برابر ملت ايران، بر صندلی جابگوئی نسبت به کارکرد کنونی خود 

  .برابر ملت مان شرمنده نباشیم
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