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 پرداز در خدمت به کدام سياست و طبقه است؟ ھای ھزينهروشۀ اصرار به ادام

  ] در لندن"رھبران سبز"و » شيرين عبادی«در حول و حوش سخنرانی [

  

اعتراضی ۀ  و از جامع داری وابسته در ايران بر سرعت خود افزوده سرمايهۀ ست که ماشين سرکوب بقای سلط مدتی

بالطبع حيات جمھوری اسالمی با چنين سياست و روشی رقم خورده است و . ھای بس گزافی گرفته است ھزينه

ھای امپرياليستی  ھای معترض از سرمايه ن و تودهاار مخالفاند تا با ُکشت و ُکشت هسران حکومت را بر سر کار گمارد

ھای  اين از زمره وظايِف دولت. ست ھای جھانی  سرمايه ھای مدافع اين خاصيت تمامی نظام. حفظ و حراست نمايند

گر  ھای چپاول  نظام  خشونت با منافعنکاربستبه به عبارتی سرکوب و . ست  اربابان جھانیۀانتخابی و دست نشاندھند

العملی و بدون در ھم شکستن و ُخرد نمودن دم و  جھانی گره خورده است و در مقابل ھم بدون برخورد عکس

داران، سخن از کسب آزادی و حقوق مدنی پوچ و چيزی جز به انحراف کشاندن افکار  ھای حافظ سرمايه دستگاه

ھرگونه ۀ ست و عامل باردارند  کنونیمردان لد خشونت، در چنگال دولتؤھای م در حقيقت ارگان. عمومی نيست

  . اند آميز، حاکمان مسلح اعتراضات آرام و مسالمت

طور اخص به تحرکات و اعمال ضد انقالبی سران  ھای جھانی و به ھای نظام طور عام به سياست چه بخواھيم به چنان

 روشن دست خواھيم يافت که ۀيجنگاھی بيندازيم، به اين استنتاج و نترژيم جمھوری اسالمی در اين سه دھه، نيم 

ن بوده و ينچ جا اين ھمه. باشد  بشريت و انسانيت، ناممکن می اندازی جنگ عليه مردان، بدون راه  دولت تأمين منافع

ھای ھر حکومت خشن  که سرکوب و لت و پار نمودن اعتراضات مردمی، از پيش وظيفه تاکنون معين گرديده است

ی ئ  توده–ی کارگری  ئ ھا و مطالبات پايه  حاکم بر دنيای کنونی در خالف خواستهچرا که قوانين. و عريان است

دھد و اين سران  ست که فرمان خشونت به وی را می در حقيقت اين قوانين جمھوری اسالمی. نوشته شده است

ۀ  تداوم مبارزبنابراين اصرار به. داری نيستند اند که بدون قلع و قمع اعتراضات مردمی قادر به حکومت حکومت

از جانب روزھا  ست که اين پردازی ھر چه بيشتر اعتراضات مردمی پرداز به معنای ھزينه آميز و ھزينه مسالمت

  .شود داری به خورد دنيای بيرونی داده می  سرمايهۀن مناسبات ظالمانانامدافع



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

پس از " تحليلی تحت عنوان سه ایجل، -  در لندن -  دو ھزار و يازده چدر چنين چھارچوبه و تفکری در سيزدھم مار

. اکمان و زورمداران جھانی بودھای ح ھای منطبق بر خواسته برگزار گرديد که حاوی پيام" پنج بھمن و بيست

مشاور کروبی، » مجتبی واحدی«ھم،   عھده داشت و سخنرانان آنهب» مسعود بھنود« را اجالسوليت اين ؤمس

جايزه نوبل، ۀ برند» شيرين عبادی«شاور ارشد ميرحسين موسوی و م» اردشير امير ارجمند«، »محسن کديور«

ھای اعتراضی و چگونگی برون رفت از آن،    ھر يک از سخنرانان پيرامون موقعيت جنبشاجالسدر اين . بودند

کيد أ تدباي اگر چه می. باشد فايده  بی تواند  نمی، از آنانی بعضۀھای طرح شد اشاراتی داشتند که پرداختن به جنبه

ھای  ھای منحرف کننده و منطبق بر خواسته با چنين ايدهکه ھای اعتراضی برای اولين بار نيست  ورزيد که جنبش

طور اجمال به بينيم که ھدف و منظور سخنرانان پيرامون  بار ديگر و به گردند؛ اّما يک داران روبرو می سرمايه

ای مخالف  چيست و چه کسان و يا کدام طبقه" خشونت"از گيری  و فاصله" بُرد و باخت"و " دام"، "راديکاليزم"

کشان و   کارگران، زحمت باشد و کدامين روش مبارزاتی متضمن منافع ديده می ھای ستم  تودهۀ تمام کنندۀ مبارز

  .ديدگان است ستم

و از گر حکومت به دنبال مشروعيت بخشيدن به خشونت است  ھسته سرکوب"گويد  می» اردشير امير ارجمند  «

کند و ھمين راديکاليزه شدن جنبش، دامی است که حکومت برای  راديکال شدن جنبش برای اين منظور استفاده مي

آميز  يم، در صورتی که پيروزی جنبش در مبارزه مسالمتئآ وارد آن شويم، پيروز بيرون نميجنبش پھن کرده و اگر 

 " شجاعانه است

تاريخ نشان داده است که ھرگاه مردم دست به خشونت زدند، "که  استاش بر آن  اشاره» شيرين عبادی«چنين  ھم

. ديديم که ھر گاه گروھی دست به خشونت زد؛ چگونه با سرکوب شديدی از جانب حکومت مواجه شد. باختند

بودن روش ھا، راه حلی است که حکومت را از پا در می آورد اما مشروط بر اينکه مستمر و متداوم آميز مسالمت 

  . دباش

برخی معتقدند که بايد از خواسته ھای . ی که داريم، خواسته ھای مدنی از ھمه مھمتر استئبين خواست ھادر 

وقتی به خواست ھای . سياسی شروع کنيم اما اعتقاد دارم که خواسته ھای مدنی، باالتر از خواست ھای سياسی است

  ".نيز برآورده شوندمدنی دست يابيم نتيجه اين خواھد بود که خواست ھای سياسی 

پر واضح . ديده قرار گرفته است رنجۀ ھا تود ليونمنافعی فراتر از منفعت م چنين گفتمانی، ۀحقيقتاً که در پس پرد

مردم نيست ۀ  ، رھائی و تضمين حقوق به سرقت برده شدی"تحليلی"ھای جلسه که بحث سازماندھندگان چنين  است

مردان کنونی از راديکاليزه شدن اعتراضات مردمی ترس و وحشت  نند دولتما و بی دليل ھم نيست که سخنرانان به

ھا زور و قدر  ش قبضه شده است و با آنھای متفاوت در دستان است و سالحجمھوری اسالمی در قدرت . دارند

يرين ش«چون  گذارد و در ھمان حال افرادی ھم نمايش میه ترين اعتراضات مردمی ب قدرتی خود را در مقابل پائين

جمھوری اسالمی تاکنون با خشونت و با سرکوب !! گويند حتمی جنبش با سالح سخن می" باخت"از » عبادی

چنان بساط خود را پھن نگه دارد و جنبش را به عقب راند  آميز مردم توانسته است، ھم ی و مسالمتئ اعتراضات پايه

ھای تعرضی و ُخرد کننده مترادف با  نتخاب روشبر اين باوراند که ا» اردشير امير ارجمند«چون  و امثالی ھم

  !!  شکست جنبش است

ای از آن فاصله نگرفته  داند و لحظه ست ماندگاری خود را مديون خشونت می ايم که اين رژيم سی سالی عمالً ديده

و دّوم و اّول ۀ به دھ. ھای اعتراضی، کارش تمام شده است  جنبش ست بدون کاربرد سالح عليه است؛ چرا که آگاه

 -  ندازيم تا کمی بيش از اين دريابيم که دام پھن شدهاخير نگاھی بيۀ يکی دو سالۀ ھای وحشيان سّوم و حتی به سياست
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، حاصل سر در آوردن سبز بعد از انتخابات رياست جمھوری ھشتاد و ھشت نيست بلکه از ھمان -يعنی خشونت 

  .ھم با سالح و خشونت گره خورده است  آندوامده و ميدان آم آغاز جمھوری اسالمی با چنين سياستی به

کشان و از  آميز کارگران و زحمت مسالمتۀ طرف شاھد مبارز ايران در اين سی سال از يکۀ به بيانی ديگر جامع

جمعی  ھای دسته ھای متفاوت نظام و اعدام بار ارگان ديگر تحرکات ضد انقالبی، خونين و سراسر خشونت طرف

ن اگيری به جان معترض نشانهکه منطق رژيم،   ديده شده استچشمبه . ن بوده استان و مخالفاارزھا، مب کمونيست

چنان ھر عنصر  فتاده است و سران حکومت ھمکار نيھای رژيم از  که ماشين اعدام استشده تاکنون مشاھده . باشد می

ھای  راستی که تا چه زمانی جنبشه ب. کشانند آميز را به مسلخ مرگ می مسالمتۀ بی سالح و معتقد به مبارز

ثمر و آرام را پی گيرند تا به راِه قطعی و پايانی مبارزه دست يابند؟ آيا نمودھای تاکنونی   گفتمان بیدباي اعتراضی می

پردازی بيش از اين  نيست و آيا نياز به ھزينه» شيرين عبادی«,  خود نشان از بی سرانجامی راِه از نوعۀنوبه ب

که تاريخ جمھوری اسالمی، تاريخ جنگ و خون است؟ به غير از اين است که در اين  غير از اين استباشد؟ به  می

ۀ اند و در جنگِ فيمابين نظام ھار و خشن با تود تاريخ، سران حکومت مجالی برای ديالوگ انسانی باقی نگذاشته

گونه  ايم که ھيچ شد؟ به تجربه دريافتهبا اختالفات آشتی ناپذير جامعه میۀ فقط سالح، حالل و تمام کنند, معترض

ست و  چرا که جنگ طبقاتی. ھا انسان محروم نبوده است ی ميليونئ ی در خدمت به تحقق مطالبات پايهگفتمان تاکنوني

توان از پيروزی محرومان سخنی به ميان آورد که نيروی  باشد و بنابر اين زمانی می نبرد میۀ ن کنندييزور، تع

گر نظام را مورد خطاب قرار دھد  ھای سرکوب مردمی شکل گيرد؛ نيروئی که قادر گردد ارگانۀ فتنظامی سازمانيا

  .مان متشکل و بسيج نمايد ۀ ھای منطبق بر جامع ديده بپردازد و آنانرا حول سياست ھای ستم و به دفاع فعال از توده

مسلح و سازمانيافته، از زمره , فت که مردمتوان شاھد گر ای از تاريخ را می ھا، آيا ھيچ گوشه اينۀ فارغ از ھم

از کدام تاريخ مبارزاتی مردم در قبال حاکمان زورگو سخن » شيرين عبادی«راستی که ه بازندگان واقعی بودند؟ ب

بيرون بدر آمدند؟ حقيقتاً که تاريخ تمامی " بازنده"برد که در آن   جنگ انقالبی مردم نام میۀگويد و از کدام تجرب می

بار ديگر  يک. دھد را نشان می» شيرين عبادی«ھای  ھا و گفته مند، خالف ارزيابی ای سازمانيافته و ھدفھ جنگ

ترين و  ی از زمره بديھیئ ا دريابيم که جنگ و پاسخ مقابلهتاريخ حقيقی و نه تحريف شده را گواه گيريم، ت

گر جمھوری   و از جمله رژيم سرکوبداری ھای سرمايه رژيمۀ ترين مبارزه در قبال زور سازمانيافت ثمربخش

  .ست اسالمی

مخالف وی، مسلح ۀ که رژيم جمھوری اسالمی به اين دليل سالح به کف نگرفته است که نيرو و طبق  مضافاً اين

کشد و دست به خشونت  شان سالح می مگر به اين دليل رژيم جمھوری اسالمی به روی مردم و اعتراضات. است

ھای خالی و به  مگر تاکنون مردم با دست!! اند؟  يا گروھی مسلح در برابرش به صف شدهمسلح وۀ زند که تود می

ی خويش نبوده و نيستند؟ تا چه زمان و با چه کميتی ئ اند و خواھان حقوق پايه مدهابه ميدان نيآميز  ھای مسالمت شيوه

سخن گويند و آنانرا متقاعد به محترم " ماليم"و " آرام"ھم با زبانی  بايد مردم با سران حکومت و آن  بايست و می

آميز و آرام از  راستی که تاکنون پاسخ رژيم در مقابل صدھا اعتراض مسالمته شان نمايند؟ بۀ شمردن حقوق اولي

گر نظام ھزاران اعتصاب  ھای سرکوب که ارگان چه بوده است؟ مگر به غير از اين بوده است» شيرين عبادی«, نوع

ھای چند طبقه به پائين پرتاب و  اند و دانشجويان را بی دليل از ساختمان به خاک و خون کشانده آرام را  و اعتراض

ھا مگر زندانيان در درون  اينۀ اند؟ مھمتر از ھم  لگدمال نمودهترين شکل ممکن ا به عريانحقوق زنان ر

ۀ مسلحانۀ  و بيرحمانه مورد حملگونه اند که اين ھای رنگارنگ ھای رژيم جمھوری اسالمی، مسلح به سالح چال سياه

  گيرند؟  گران نظام قرار می زندانبانان و سرکوب
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، زبان جمھوری اسالمی زبان خشونت است و ظرفيت و پتانسيلی، به غير »شيرين عبادی«خالف نمايندگان سبز و 

واقعيات تلخ و رغم وجود چنين  علی. ن خود ندارداھای اعتراضی و مخالف جنبشخونين و رو در رو با ۀ از حمل

آميز نھفته  ھای مسالمت روشۀ  جامعه، در ادام شائی گرهکازبخود بقبوالنيم که رمز ه توانيم ب ناگواری چگونه می

  باشد؟ می

تنھا . مان باشدۀ جامعۀ گوی معضالت عملی چندين دھ تواند پاسخ  نمیئیھا که اصرار بر چنين روش  پر واضح است

ست که سران حکومت بدان روی   ايران با صاحبان قدرت، در استفاده از روشیۀ حل و فصل و دعوای جامع،راهِ 

ھای حقوقی کنونی، قابل اجراء  در نظام" ھای مدنی خواسته"يک از  کيد ورزيد که ھيچأتوان ت به جرأت می. اند آورده

   از منشاء و منافع–شان  ھای صوری رغم تفاوت  علی–ھای حقوقی دنيا  به اين دليل روشن که نظام. و تحقق نيست

ست و اين قوانين در ھر بُعد و  داری سرمايهۀ آنان در خدمت به طبقۀ نمايند و قوانين نوشته شد واحدی پيروی می

  . ديده و محروم، کاربُرد دارد ھا انسان رنج ليونتخالف با منفعت مای در  حوزه

حاکم و ۀ ھا و اميال طبق  اساس خواستههستثمارگر بھای ا نظامۀ مانند ھم تر نظام حقوقی ايران به به عبارتی واقعی

ابعاد ۀ قانونگذار واقعی خداوند متعال است که به ھم" .. که  کيدش بر آن استأراست و ريز شده است و ت" اسالم"

 انسان با جھان علم کامل دارد، طبعا قواعد حقوقی اين نظام، قواعدی مبتنی ۀوجودی انسان و سير کمالی او و رابط

که نظام حقوقی اسالم، به  اين واقع نگری، چند بعدی و جامع بودن است، يعنی در عين آنۀ  واقعيت است و نتيجبر

تنظيم روابط حقوقی مردم پرداخته از ساير ابعاد فردی و روحانی نيز غفلت نورزيده و قوانين حقوقی را با نظری 

  ".جامع نسبت به تمام ابعاد وجودی انسان وضع کرده است 

ترديد تحقق ھر خواست  ھای متفاوت چنگ انداخته است و بی  ايران است که بر حوزهۀن آن نظام حقوقی تعريف شداي

تنھا در چنين شرايطی . باشد  حقوقی کنونی، ناممکن می–ی و مدنی ھم بدون عبور و نابودی کامل نظام سياسی ئ پايه

زندگی آرام برای ھای  رستی جامعه تضمين و زمينهست که سالمتی و تند يعنی با سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی

سردمداران رژيم جمھوری اسالمی، قانون ايران، ۀ گردد؟ چرا که بنابه گفت کش فراھم می ھا کارگر و زحمت ليونم

که مردم صالحيت  طی سخنانی اعالم نموده است» مصباح يزدی«ھمين چند وقت قبل بود که . ست"الھی"قانون 

کيد شود تا زمانی أ قوياً بر اين نظر ت بايد بايست و می ی حاکميت چنين افکار و عناصردر بستر . انتخاب را ندارند

شيرين «, ھای مدنی مدنظر باشد، نه تنھا خواسته دين و مذھب استوار میۀ مان بر پاي ۀ نظام حقوقی حاکم بر جامعکه 

  . قرار خواھند گرفتھر چه بيشتری ۀ قابل اجراء و تحقق نيستند بلکه در منگن» عبادی

ھای سياسی گره نخورده است و با  ھا با دوام چنين رژيم ی انسانئ در يک کالم ضامت انقالب و احترام به حقوق پايه

توان سخن از آزادی بيان و  که می ھم در نبردی سازمانيافته و قھرآميز است سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی و آن

کيد گردد و اين أ بر روی آن تدباي ست که می ترين خواسته و گامی اين پائين. دحقوق شھروندی و غيره به ميان آور

ھای  بنابراين کوبيدن بر طبل روش. باشد ست که پتانسيل پس زدن رژيم جمھوری اسالمی را دارا می تنھا راھی

 درازمدت  منافعۀ ن کنندھا نيست بلکه تأمي آميز و آرام نه تنھا در خدمت به سياست بسيج کننده و رھائی توده مسالمت

کوشد تا جامعه را  ی مسلحانه وحشت دارد و به انحای گوناگون میئ ای که از انقالب توده دارست؛ طبقه سرمايهۀ طبق

  .از دست يازيدن به آن، باز دارد

  لينک سخنرانی

٢٣٠٣٤/story/net.rahesabz.www://http/  


