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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

  
  سيدھاشم سديد

٢٠/٠١/١١  

  

  !وقتی مردم تصميم می گيرند

  بخش دوم
  

ه می کنيم، امروز ـ تقريباً پنج روز بعد از سقوط حاکميت بيست و سه سالۀ بن علی ـ زمانی که به کشور تونس نگا

می بينيم که اين کشور، باوجود پيروزی ھای مردم و اميد دست يافتن به دموکراسی ـ البته نه کامالً مطلوب، ولی 

 تر، دستخوش بحران شديدی شده است و از دست حکومتی و زندگی آرامئنسبی ـ يا دست يافتن به آزادی ھای پايه 

  . ن بحران متصور نيستنيز کاری در جھت رفع اي" وحدت ملی"به اصطالح 

دامنۀ شکست .  دنن می پردازار کردن معترضقيام ھنوز ادامه دارد و پوليس ھم با بی رحمی و شدت تمام به لت و پا

و ريخت، آتش سوزی ھای پراکنده و جان باختن ھا نه تنھا کاھش نيافته است، که روز تا روز وسعت بيشتری نيز 

  . می يابد

قدرتی که از روی ارزيابی . کاری که بايد می کردند. را در برابر قدرت به نمايش گذاشتند شان ۀمردم، نيرو و اراد

  . درست يا از روی ترس در برابر اراده و خواست مردم تسليم شد

  خوب بقيه کار چه؟ حال مردم چه بايد بکنند؟. قدرت ھم کاری را که بايد می کرد، کرد

ش بين اين مسأله نبودند که اگر حکومت سقوط کند، آن ھا چه بايد ن در تونس پيامعترضطوری که ديده می شود 

ی که روی کار خواھد آمد، پيش بروند و خواسته ھای خويش ئقت و عبوروا کجا در برابر حکومت ھای مبکنند يا ت

  . را چگونه و تا چه حدودی تعيين و چگونه برنامه ريزی کنند؛ کاری که نبايد آن را ناديده می گرفتند

رين کاری که در چنين شورش ھا يا قيام ھا می تواند پيش آيد، عالوه بر نبود يک برنامه و پالت فارم شايسته و بدت

  . درست، فقدان يک رھبری مناسب، با تجربه و عاقبت انديش است

 و تا قيام مردم تونس درست با ھمين دو کمبود، چون قيام ناگھانی به راه افتاد، مواجه شد؛  بدون رھبر، خودجوش

  .حدودی زيادی مشحون از  احساسات و بدون برنامه

اين حرف تا حدودی زيادی درست است و بر ."  در مرده خانه ھا ھر کس به ياد مردۀ خود می گيريد: " می گويند

مبنای ھمين مثل امروز من ھم به اين فکر افتادم که اگر چنين امری را مردم ما مأمول و مطلوب خويش قرار بدھند، 
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 شود و فرار را بر ءاگر رئيس جمھور و سائر ھمکاران وی در برابر فشار و قيام احتمالی مردم مجبور به استعفاو 

ناگفته نماند .  وجود نيايد، چه بايد بکننده  قدرت يا بحرانی در کشور بء، مردم ما برای اين که خالقرار ترجيح بدھد

م که باالخره و روزی در برابر ناماليمات ناشی از ستم حکومت که برخی از ما به شمول خودم از مردم انتظار داري

 خود را از قوه به فعل ۀغيردموکراتيک و فاسد و تحميلی موجود به پا خيزند و خواست خويش را بيان کنند و اراد

ه  ما بۀدليل اين انتظار ھم اين است که شرايط عينی برای يک حرکت وسيع اعتراضی در جامع. پياده نمايند

شرايط عينی، در يک کالم، يعنی شرايط بد اقتصادی ـ فقر، بيکاری و . صوص امروز برای اين کار مساعد  استخ

  !نياز شديد مردم ـ و ناتوانی حکومت در اداره کشور

يکی : به نظر من وقتی که مردم تصميم می گيرند که به چنين کار مھم و پرمخاطره دست بزنند ـ بايد دو کار کنند

 برای قيام با توجه به امکانات خود و امکانات حکومت و کشور و دوم طرح برنامۀ کالن برای تعيين  تعيين مرز

از ه ای خصوص طرح برنامه ھای مقطعی در ھر مرحله مطالبات اصلی و فرعی و  طرح برنامه ھای کوچکتر، ب

  .امعه در کل آننيرو ھای قيام کننده، حکومت و ج: قيام بنابر شراط و امکانات ياد شدۀ سه طرف

در چنين شرايطی اولين کاری که بايد صورت بگيرد اين است که نيرو ھای که خواھان تغيير ھستند بدانند که چه 

  آيا اين ھا خواھان تغيير حکومت ھستند، يا خواھان تغيير نظام؟. نوع تغييری را خواھان اند

تغيير حکومت بـر سر اقتدار ھستند و  انتظار استقرار اگر خواھان تغيير حکومت ھستند، بايد بدانند که چرا خواھان 

  . جای حکومت مخلوع، و انتظار چه کار ھائی را دارنده چه نوع حکومتی را ب

عالوه بر اين، نيروی معترض ناگذير است که بداند که چگونه وضعيتی را در برابر حکومت جديد بايد اختيار و 

 را که نيروی معترض در برابر حکومت جديد می تواند اختيار کند، اگر تغيير در بھترين وضعيتی. انتخاب کند

حدود رضايت نيروی معترض باشد، ھمان موقف حمايت و ھمکاری با حکومت جديد ضمن کنترول آن از بيرون و 

ری بر سر آن پافشا. جامعه استبا نشان دادن متداوم قدرت و حضور خود، بدون اين که کار نظام را مختل کند، در 

ھائی که از توان حکومت ھا خارج است يا با در نظر داشت امکانات کشور دست يابی به آن ھا ميسر نيست، چيز

نبايد صورت گيرد؛ زيرا چنين امری نه تنھا کاری را به سود ملت حل نخواھد کرد، که گذشته از ايجاد بحران غير 

  . چنين فشار ھا يا مطالبات به سود ھيچ کسی نيستعواقب . قابل حلی ثبات کشور را نيز مختل می کند

وجود بياورد که در روشنی يک برنامه کالن در ھر مقطع و ه نيروی معترض در چنين شرايطی بايد ستادی را ب

مختصر اين که . مرحله نظر به شرايط زمان و امکانات ھر سه مرجع برنامه ھای فرعی يا فرعی تری را طرح کند

ند ـ البته در حد توان حکومت و کشور ـ که در سمت رفاه و بھبود زندگی مردم و توسعه حکومت را وادار ک

  .اقتصادی ـ سياسی کشور حرکت متداوم داشته باشد

  .احساس حضور مردم در صحنه، حکومت را ھمواره به سمت سود و رفاه مردم به حرکت واخواھد داشت

در اين صورت ھم بايد برنامه خود را با توجه به سه اصل و اگر نيروی معترض  خواھان تغيير نظام در کل است، 

  : در سه مرحله تدوين کند

تثبيت شرايط، نيروی خود يعنی حمايت کافی مردم، نيروی حاميان نظام و ضرورت : اصل اول عبارت است از

  . حتمی چنين خواستی با يک ديد جامع، تاريخی، علمی و عاقبت انديشانه قبل از دست زدن به قيام

زيرا تسليم . ضد نظام تا سقوط نظام به ھر قيمتی که باشده   استمرار و استقامت در قيام ب:اصل دوم عبارت است از

يا قبول شکست در برابر نظام ھای استبدادی و مطلق العنان، حاکمان حکومت ھای مطلق العنان و مستبد را بيشتر 

  ! م، يعنی نابودی جنبشتسليم بعد از قيا. از پيش وحشی و وحشی تر می سازد
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 وقتی که يک بار در ءً بنا.  دامنۀ وحشت و ترور نظام ھای استبدای و غير مردمی را به مشکل می توان تخمين زد

اده برابر اين گونه نظام ھا قيامی صورت می گيرد، بايد آن قيام تا به شکست و سرنگونی نظام ھای استبدای ادامه د

يون انسان در خيابان ھای شھر تھران، ايران را چه، که جھان را می توانست به لجنبش سبز ايران با سه م. شود

لرزه درآورد؛ ولی چه شد؟ علت بی نتيجه ماندن اعتراض مردم عليه حاکميت عقب کشيدن اين جنبش در برابر نظام 

  . بود، گذشته از اين که جنبش نمايندگان واقعی خويش را نداشت

 از روی ناچاری گرفته می شود و تا سال ھا بعد از سقوط نظام ادامه دارد، ولی به دو اين تصميم قبل از آغاز قيام

  .  حضور فعال و عملی و حضور فعال، ولی غير عملی: گونۀ متفاوت

  .اشتباه در سنجش و تثبيت نيروھای دو طرف می تواند عواقب مرگبار و جبران ناپذيری را در پی داشته باشد

. داشتن آمادگی برای حفظ نظام به اتکای خود، يعنی تنھا به حمايت و به اتکای مردم:  زو اصل سوم عبارت است ا

  .مردم را در ھيچ حالتی نبايد ناديده گرفت و يا فراموش نمود

بحران موجود در تونس، باوجود بيست و سه سال حکومت استبدادی در اين کشور، نمايانگر اين واقعيت است که 

سی کافی بھرمند نبودند و در پشت اين حرکت بيشتر عامل اقتصادی ديده می شود تا عامل مردم تونس از شعور سيا

  . سياسی

  . خصوص مردمان کشور ما از آن ھا اندرز ھای الزم را بگيرنده ی باشند که بئاميدوارم اين درس ھا، درسنامه ھا

ازه تحمل مردم را پيش بينی مشکل است سير حوادث، به خصوص سير کارنامه ھای سياسی سياستمداران و اند

کی می داند که فردا ما با چه وضعيتی روبرو می شويم؟ شايد ما ھم فردا شاھد حوادثی باشيم که در تونس . کرد

به نظر من يک مقدار تأمل و يک اندازه انديشه و داشتن آمادگی برای چنين پيشآمد ھا  و در رابطه با اين . اتفاق افتاد

  .ا خالی از سود نخواھد بودگونه احتماالت برای م

  

             

  

  


