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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال
 آلترناتیو عام، آلترناتیو خاص

 البد خیلی دلخوشی می خواھد که کسی ھنوز  حاصل از قطعی شدن توافقنامهء ھسته ای، نومیدی امید ودر میان اين ھمه
ه وقتی طرف بنچاق چرا ک. در برابر حکومت اسالمی مسلط بر کشورمان باشد» آلترناتیو سکوالر دموکرات«دنبال علم کردن 

 قصد دارند در  چگونه اش را از دست شش کشور قدرتمند جھان گرفته چھارتا و نصفی آدم خوش نیت سال آينده25حکومت 
مسلحانه و چريکی، يا آلترناتیوی برای بازتولید  نظامی و کودتائی، يا آلترناتیو علم کنند؟ آن ھم نه آلترناتیو» آلترناتیو«مقابل اش 
  .سلطه، بلکه آلترناتیوی که سکوالر، دموکرات، خشونت پرھیز اما مقاوم و اھل آزادی و آبادی کشور باشداستبداد و 

com.esmail@nooriala  

  دوران تعطیلی اپوزيسیونشايعهء آغاز 
، کار »برجام«وافقنامهء سخن از آن می رود که، با قطعی شدن مدر برخی از محافل اين روزھا   

 سال ديگر موجوديت و بقای حکومت اسالمی مسلط 25اپوزيسیون تمام است و کشورھای قدرتمند دنیا تا 
م حاکمیت ملی ھم بر کشورمان را تضمین کرده اند؛ يعنی حکومت فعلی بايد باشد تا اين شرم نامهء تسلی

ی مشاوران جنبش سکوالر دموکراسی ايران گفته را که، ھمانگونه که در بیانیهء شوراقابل اجرا شود، چ
ا، جمعی از ايرانیان سکوالر دموکرات، بعنوان کسانی که حکومت اسالمی مسلط بر ايران را م«: شده

ء واقعی ملت  حکومتی فاقد حقانیت دموکراتیک دانسته و آن را در جمع نمايندگان ملل جھان ھمچون نماينده
 کشورھا و مجامعی که با اين حکومت وارد عقد موافقتنامه و قرارداد  بهًدارند، کررا  ايران محسوب نمی

اند اخطار کرده ايم و می کنیم که تعھدات اين حکومت غاصب جزئی از تعھدات بین المللی ملت ايران و  شده
ھای دموکراتی   ملی ايرانیان محسوب نمی شوند و حکومتء ی دموکراتیک و برخاسته از ارادهھای آت حکومت

ھا را  که در آينده نمايندگی ملت ايران را بر عھده خواھند داشت حق دارند اينگونه قراردادھا و موافقتنامه
) و نه رژيم ھا و حکومت ھا( ھا را که مخالف منافع ملت ايران  مورد تجديد نظر قرار داده و ھر بخش از آن

 .]1[»تشخیص دھند ملغاء سازند
 ساله به دھان علی خامنه ای ھم شیرين آمده 25ِ اين خوشخیالی رفته که حتی کار تا بدانجا پیش 

 سال از 25ای، در رژیم صھیونیستی گفتند تا  عد از مذاکرات ھستهب«:  که استهگفتمینان خاطر طو با ا
 سال 25شاءهللا تا  ان  سال آینده را نخواھید دید و25ً اوال شما گویم ایم؛ به شما می ایران آسوده ء دغدغه

 مبارز و حماسی و  ًثانیا در این مدت ھم روحیه. ه چیزی به نام رژیم صھیونیستی وجود نخواھد داشتآیند
  ! شما نیستیداما که يعنی ما ھستیم ]2[»!را راحت نخواھد گذاشت ھا جھادی، یک لحظه صھیونیست

لب ً ظاھرا نومید کننده برخی را به صرافت مرخص کردن اپوزيسیون انحالل طِھمین وضعیتو   
راه و رسم اصالح طلبی مزبوحانه را ديگرباره بصورت تنھا راه حل مشکل کشورمان مطرح حکومت انداخته و 

ارباب فعلی شان می خواھد از . ھای بالقوهء وطنی ھم که معلوم است» چلبی«تکلیف . ساخته است
ده کشیده است میراثی برای ھشت سال حکومتی که جھان را به اسالمیسم خونز» برجام«موافقتنامهء 

  .ھای وطنی عنايت کند» چلبی «ن را ندارد که به دستمال يزدیباقی بگذارد و وقت آ
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 از قطعی شدن توافقنامهء ھسته ای، البد خیلی  برخاستهِدر میان اين ھمه امید و نومیدیحال،   
ومت کدر برابر ح» آلترناتیو سکوالر دموکرات«لم کردن َدلخوشی می خواھد که کسی ھنوز دنبال ع

 سال آينده اش را از دست 25 چرا که وقتی طرف بنچاق حکومت اسالمی مسلط بر کشورمان باشد؛
در مقابل اش می توانند شش کشور قدرتمند جھان گرفته چھارتا و نصفی آدم خوش نیت چگونه 

 يا آلترناتیوی علم کنند؟ آن ھم نه آلترناتیو نظامی و کودتائی، يا آلترناتیو مسلحانه و چريکی،» آلترناتیو«
برای بازتولید استبداد و سلطه، بلکه آلترناتیوی که سکوالر، دموکرات، خشونت پرھیز اما مقاوم و اھل 

  ؟آزادی و آبادی کشور باشد
  

  آلترناتیو عام
 تنھا چیزی که در اردوگاه اپوزيسیون تغییر کرده منتفی شدن  با اين موافقت نامهمن می گويماما   

بجای » آلترناتیوی خاص« آفرينش ضرورت يافتن و ، برای انحالل حکومت اسالمی»ناتیو عامآلتر«امکان ايجاد 
  .در اين مورد توضیح می دھم.  استآن

 نھادی است که با شرکت عموم سازمان ھا و شخصیت ھای مدعی »آلترناتیو عام«منظور من از   
 انحالل حکومت اسالمی و نوشته شدن  تا،اينھا توافق می کنند که. سکوالر دموکرات بودن بوجود می آيد

 دست اتحاد و ائتالف بھم ،يک قانون اساسی سکوالر دموکرات و انجام ھمه پرسی و انتخابات ھای الزم
 برای تصرف دولت از طريق ارائهء برنامهء کار و جلب آراء مردم ،پس از انجام اين وظیفهء تاريخیتنھا دھند و 

  .به رقابت با يکديگر بپردازند
 پیروزی وجود داشته باشد ايجاد چنین آلترناتیو عامی نیز می تواند  به امیدوشن است که وقتیر  

  :اما به محض اينکه شعلهء امید فروکش کند بصورتی اجتناب ناپذير چند اتفاق رخ می دھد. محتمل باشد
   گروھی دست از مبارزه می کشند-  
   به دل حکام وقت پیدا کنند گروھی وضع موجود را می پذيرند و می کوشند راھی-  
  . گروه عظیمی نیز به صفوف ھواداران اصالح طلبان داخل حکومت می پیوندند-  
 اش با قدرت ھای روابطد حکومت، در گیر و دار گروه سوم بخصوص زمانی فعال می شود که بداناين   

  . ھره بزند به چ ھمبزرگ جھانی، می کوشد تا چھرهء معتدل تری بخود بگیرد و ماسک آدم شدن
اصالح طلبان بار ديگر گرد ھم آمده اند، تاالر .  حکايت می کندروندًوضعیت کنونی ھم اتفاقا از ھمین   

س خود را برگذار کنند، و آقای شده تا کنگرهء اول حزب جديدالتأسیبزرگ حکومتی در اختیارشان گذاشته 
رئیس جمھور . ن سخنرانی افتتاحیه می کند ممنوع التصوير ھم از طريق تلويزيون مدار بسته برايشاِخاتمی

يکبار عاقل و مسلمانای اکنون و  ، که در ھمهء جنايات گذشتهء رژيم شريک و عامل بوده است،فعلی شان
ھتل ھای . سخن می گويد و يکی به چپ و يکی براست می زند» تدبیر و اعتدال«عبید زاکان شده و از 

 روند  ھواپیماھائی که به تھران میبلیت که استشایع  شده و مايه گزاران خارجیپر از سرتھران ھم که 
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 ،مرغ  ھمچون شتر،که» اپوزيسیون اصالح طلب« به پیوستنپس چه راھی بھتر از . حکم کیمیا را پیدا کرد
  !ھم اپوزيسیون است و ھم اصالح طلباما نه می پرد و نه بار می برد، 

ود را تنھا می يابند و می بینند که اردوگاه اپوزيسیون باری، اينگونه است که انحالل طلبان راستین خ  
از ملی مذھبی ھا به رياست آقای ابراھیم يزدی (انحالل طلب رفته رفته خالی شده و اردوگاه اصالح طلبان 

تعارف «برای اينجا است که وقتی . رونقی بی سابقه می گیرد) گرفته تا مشارکتی ھای اخوی آقای خاتمی
د و  می گوي»تیار داريداخ«و  می روی می بینی لبخند عاقل اندر سفیه می زند کسیسراغ » ائتالف

 شان باشد و فکر انحالل »مطالبات« و »جريانات مدنی داخل کشور«ت تنھا به  اواسسفارش می کند که ح
داده اند  ندا در ِ خطاب به ھمهء گردن کشان ديروز و امروزرا در طاقچهء بايگانی تاريخ بگذاری که اصالح طلبان

  »!ن مائیکه تو ھم از آ/ راقی ِدرا، درا، ع«که 
  

  آلترناتیو خاص
آلترناتیو «چاره به فکر » آلترناتیو عام« ايدهء  چاره جز اين نیست کهاينجا است که من فکر می کنم  
ان بگذرند و به اين بیانديشند که چرا خودش» ائتالف بزرگ«متحول شود و انحالل طلبان واقعی از خیر » خاص

  ؟سازندرات را در اندازه ھای توان خويش نگرد ھم نیايند و آلترناتیو سکوالر دموک
بھر حال می  اما ؛به نظر رسد محصول خیاالت خیلی ھا اين فکر ناشدنی و معلوم است که در نزد  

اده تاريخ به ما نشان د.  شھر گشوده شود و منتظر روزی شد تا دروازهءتوان از اين راه ھم به دھی رسید
چشمت بخصوص اگر تو .  وضع موجودش نمی مانددربستهءاست که ھیچ شھری تا ابد در درون ديوارھای 

و تنھا روی مردمی حساب باز کرده باشی که عاقبت به فرمان به آسمان و قدرت ھای سلطه خواه نباشد 
 ھم می تواند به ھر کس عجله دارد. خواھند گشودرا  برخواھند خواست و دروازه ھا  خودشرايط تاريخی

  .سراغ درمان ھای عاجل برود
  نتیجهء بلکه، امید واھی داشتن محصول خوش خیالی است، نه حاصلاین سخنان نهباور دارم که   

 و ھیچ کاسهء صبری نیست که ھیچ پذيرائی و اخمی دائمی نیست. یک منطق ساده در سیاست است
 قالی را از  بعد را به ياد آوريم و اندکیاز شاه و ملکه ایراناستقبال کم نظیر کارتر از يکسو  .روزی لبريز نشود

دیوارھای سر به فلک از  که  بیانديشیم مردمانیء نقش تاریخی اراده به،و، از سوی ديگر زير پایشان کشیدن
 تا  که يادتان ھست! ریختن دیوارھای برلین فرو ھم معاصر ماءبھترین نمونه . نترسیده انددیکتاتوری ءکشیده

   ؟ند به او می خندیدندی امی گفت که این دیوارھا فرو ریختنند ماه قبل از آن اگر کسی چ
 يعنی تشکیالتی نه بر بنیاد ائتالف »آلترناتیو خاص«. باری، از دفاعیه کم کنم و به توضیح بپردازم  

ھزار شعبده در که گردش روزگار  واقعیت  به اين منفرد گردھمآئی باورمندان به شکل که،بزرگ ھمهء نیروھا
ھا نیست و تنھا الزم است که شما  ساله برای ديدار اينگونه شعبده یازی 25آستین دارد و نیازی به صبری 

  .خود را برای نامنتظره ھا آماده کرده باشید
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  تفاوت اين عام و خاص چیست؟ 
 آن آلترناتیو ، پاسخ ھر پرسشی را می شود به تحقق»آلترناتیو عام«در دوران تالش برای آفرينش   

 تا آن آلترناتیو عام بوجود آيد، بکوشی باشی و »سرباز راه آلترناتیو سازی«تو کافی است تا . محول کرد
 منسجم شود، فکرھايش را روی ھم بگذارد، برنامه ھايش را بريزد و رھبری مبارزات انحالل طلبانه را بر

  .عھده بگیرد
ر فرصتی برای احالهء وظايف به آنچه ھنوز بوجود نیامده  ديگ»آلترناتیو خاص« اما در دوران آفرينش  

ھا کنده اند و خود » ژنرال« است که دل از یاين يکی حاصل جمع ھمان سربازانچرا که . باقی نیست
 بی ترديد است ءد و آجرش از ارادهآستین باال زده و به ساختن عمارتی مشغول شده اند که گل اش از امی

  . تلف را نیز خود بر عھده گرفته اندازھای مخگوئی به پرسش ھا و نی وظیفهء پاسخو، بناچار،
عمل می کند؛ با انسجام » حزب«ندارد و بیشتر ھمچون يک » جبھه ای«آلترناتیو خاص ديگر ماھیت   

اين ھم که چنین آلترناتیوی نام حزب بخود بگیرد يا سازمان . و سلسله مراتب و پايه در واقعیت مبارزه داشتن
و گروه و غیره، الاقل در اين مرحله که از سر می گذرانیم، اھمیت ندارد؛ و بگذاريد، برای سھولت کار، در 

خواندن آن ادامه دھم؛ نھادی که الجرم وظايف اش ھم آلترناتیو سازی است و ھم » نھاد«اينجا سخن را با 
  .و بودنآلترناتی

  
  .وظايف آلترناتیو خاص

را پیدا می کند نخست به کار » آلترناتیو خاص«کسانی که مؤسس نھادی می شوند که حکم   
که به معنی اعالم آمادگی برای (» اعالم موجوديت«قبل از بدين معنی که . تشکیالتی اش می پردازند

 دوران گذار و انجام اقدامات الزم برای سامان ھدايت امر انحالل و براندازی و عھده دار شدن ادارهء کشور در
دست به انجام اموری می زنند ھمچون تعیین ) بخشی به استقرار سکوالر دموکراسی در کشور است

 نھاد، تعیین نام، نوشتن مرامنامه، تھیهء اساسنامهء اولیه، تعیین شرايط عضويت، ِ و تفصیلیاھداف کلی
درون سازمانی، تعیین قسمت ھای مختلف نھاد، تعیین شرح وظايف تعیین نحوهء انسجام و خطوط ارتباط 

اعالم : پس از اين ھمه... اين قسمت ھا و مسئوالن شان، تعیین ساختارھای و شعب کشوری و شھری، و
  . د و انتخاب مسئوالناموجوديت و آغاز عضو گیری برای برگزاری نخستین کنگره و نھائی ساختن اسن

ايجاد دفاتر ، الزم است که نسبت به ثبت نھاد، و تعیین مسئوالن» وجوديتاعالم م«نگاه، در پی   
دفتر تشکیالت و عضويت، دفتر تبلیغات، دفتر انتشارات،  اداری،دفتر امور رائی،  ھمچون دفتر امور اجیمختلف

ايجاد  ی،دفتر امور مالی و درآمدھا، گشايش حساب بانک، دفتر برنامه ريزی تشکیالتدفتر روابط بین المللی، 
  .پايگاه رسمی اينترنتی، و حضور در رسانه ھای اجتماعی و راديو ـ تلويزيونی اقدام شود

 زمینه فعالیت  سهده و فعال بوجود می آيد که از آن پس می تواند در دونبدينسان يک نھاد گستر  
 ِ برابر حکومت اسالمیشناساندن خود به ايرانیان، تبلیغ سکوالر دموکراسی بعنوان تنھا بديل مطلوب در: کند

  .مسلط بر کشورمان، و يارگیری وسیع چه در خارج و چه در داخل ايران
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 اعضائی است که قصد می کنند کوشندهء حاصل جمع» ماشین«بديھی است که موتور واقعی اين   
رفته  در مه و ابھامی تاريخی فرو  از اين دور دست که نگاه می کنیراه سازندگی ايرانی باشند که، اگرچه
سازی  سازی و آزاد  و پرداختن به آباد، احتماالت تاريخی ِ ابری ھایاست اما، خارج کردن آن از میان آسمان

  . واالترين آرزو و شريف ترين نیت ھر ايرانی میھن دوستی است،اش
مطالعه و » نھاد« اين شکیالتی و تبلیغاتی، وظیفهء ديگردر عین حال، به موازات اين اقدامات ت  

در  چرا که. ی شرايط و امکانات، ايجاد ارتباطات، و تعیین برنامه ھای مشخص برای دوران گذار استبررس
 بھیچ دردی نخواھد خورد و نخواھد توانست از میان  باشد بی برنامه و ارتباطی که ھر آن آلترناتیو»روز واقعه«

 هء گذار را در دست گیرد و صحتلمرح بوجود می آيد، زمام »حريفان سابقه دار«رقابت ھائی که از جانب 
، تھیهء قانون سسانوندھای حقوقی و حقیقی برای ادارهء موقت کشور، تأسیس مجلس مؤ رانجام

  . سکوالر دموکرات و انجام ھمه پرسی ھا و انتخابات ھای گوناگون را تضمین نمايدِاساسی
 قانون اساسی و نوع نظام و  عمر اين نھاد ھنگامی آغاز می شود که تکلیفِو باالخره، مرحلهء سوم  

 مشخص شده و کشور آمادهء رسیدگی به برنامه ھای اجرائی دولت  و نیروھای نظامی ايرانقوای سه گانه
  .ھای برخاسته از روندھای دموکراتیک است

 متحول» لتآلترناتیو دو«موقعیت به » آلترناتیو حکومت«موقعیت اينجا است که نھاد مورد نظر از   
زمام  در مدتی که ، آن ھم برنامه ھای خود برای ادارهء کشور را،اسی ديگر ھر تشکل سی ھمچون،شده و

 اعالم داشته و در مبارزات انتخاباتی شرکت می کند و می داند که اگر در به ،دولت در دست اش باشد
را از برنامه دست گرفتن دولت توفیق يابد تنھا تا زمانی در اين مقام باقی می ماند که بتواند رضايت مردم 

   .ھائی که اجرا می کند با خود داشته باشد
که می تواند يک (» نھاد«از حساب اين » جنبش سکوالر دموکراسی« که حساب ھم ھستجا  نو ھمی

ن سکوالر  پاسدار و مراقب موازي، سکوالر دموکرات فردای در ايران،»جنبش«. جدا می شود) حزب باشد
را دارد که نظارت می کند و اخطار می دھد اما نه در » ون خودیاپوزيسی«دموکراسی است و حکم يک 

  . سیاست درگیر می شود و نه در رقابت برای تصرف دولت
  

  حسن اجتناب از جبھه سازی
می توان در نظر داشت به نقش شخصیت ھا و » آلترناتیو خاص«نکتهء مھمی که در مورد ايجاد   

  .اسمی کنونی و آينده بر می گرددعناصر وابسته به تشکالت و احزاب واقعی يا 
جبھه «دارای ماھیتی ) به ھر اسمی که اعالم موجوديت کند(» نھاد آلترناتیو خاص«ًطبعا، از آنجا که   

اين ھم يک نقص . نخواھد بود، شخصیت ھای عضو سازمان ھا و احزاب ديگر نمی توانند به آن بپیوندند» ای
  .و ھم يک حسن محسوب می شود

 جھت که اگرچه ھم اکنون بسیاری از شخصیت ھای به درد بخور سیاسی را می توان از آن» نقص«  
می توانند حامل نظرات » جبھه ای«در صفوف سازمان ھا و احزاب سیاسی کنونی يافت که در يک تشکل 
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 نتواند بیرون از مصالح و» نھاد آلترناتیو خاص«سازمان متبوع خود باشند؛ اما ھمین امر موجب می شود که 
  .مالحظات ديگر سازمان ھا کار کند

ی  اگر احزاب و تشکالت خارج کشور شاخه ھا و نمايندگی ھا مشکل صد چندان می شودبخصوص  
حکومت،  مستقیم زير سرکوباين سازمان ھا،  سرفرماندھی از آنجا که. سازمان ھای داخل کشور باشند

شان نیز ھمچوون يک ترمز جلوی حرکت ھا و  نمايندگان خارج کشور،قادر به اقدامی انحالل طلبانه نیست
  .اقدامات آلترناتیو را می گیرند

به ھمهء اين داليل، عدم حضور نمايندگان اين سازمان ھا در اين تشکل جديد را می توان يک حسن   
  .تلقی کرد

  
  موضع گیری در برابر اصالح طلبان

در تمام اين مدت، نھاد مورد نظر، نه، چه بخواھیم و چه : اما ھنوز يک نکتهء مھم ناگفته مانده است  
 با مسئلهء موضع گیری نسبت به اصالح طلبان ،عالوه بر مبارزه علیه حکومت اسالمی مسلط بر کشورمان

  .روبرو خواھد بود و الزم است ھمواره روابط خود با آن را ارزيابی و تصحیح کندنیز داخل رژيم 
ًان اصالح طلبی درون حکومتی کال بر اساس فکر  آن است که اگرچه جري اين گريز ناپذيریعلت  

 عمل می کند اما، به لحاظ وجود عناصر بنیادگرائی که » آن برای بیمه کردن عمراشحفظ رژيم و تعديل «
که  یاصالح طلبان می کنند، قاومتمحسوب شده و در برابر ھر تعديل و اصالحی م» وضع موجود«پاسداران 

ھمواره منشاء  ،را مطرح می کنند عديده ایدر راستای تغییر آن مطالبات ناراضی اند و » وضع موجود«از 
 مطالباتی که بنیادگرايان آنھا را آفرينش تنش ھای مختلفی در داخل ماشین حکومت محسوب می شوند؛

 و اين برداشت در برخی موارد درست ھم آفرينندهء خلل ھای ويرانگر در داخل سیستم ارزيابی می کنند
مطالبه محوری در داخل مرزھای «کارش  که  حاصل از اصالح طلبی،بنظر من، جريانیجه، در نت. ھست
اين آلترناتیو ناچار .  نمی تواند در محاسبات يک آلترناتیو انحالل طلب جائی نداشته باشد،نام دارد» کشور

طح مطالبات د و، از سوی ديگر، مجدانه بکوشد تا س اين جريان مطالبه محور حمايت کناست از يکسو از
  .داخل کشور را تا حد ممکن راديکالیزه نمايد

با پرھیز از تقويت مطالبه محوری در خارج کشور  بايد، ان معنا است که آلترناتیو خاصمورد نظراين بد  
اعالم  و  تیزبینانه داخل کشور، به انتقاد دربجای مخالفت و دشمنی نسبت به جريان مطالبه محوری، ]3[

 بپردازد و، در عین حال، بکوشد تا در  کننده و افشای مصلحت جوئی ھای فرصت طلبانهتذکار ھای تصحیح
  . درون ھمین جريان نیز دست به يارگیری از عناصر رايکال بزند

ساخته شده » اصالح ناپذير بودن حکومت فعلی«بدين سان، اگرچه انحالل طلبی بر بنیاد فرض   
بصورتی عملی » اصالح ناپذيری«ھر بار اين ًاحتماال،  که  چنین حکم می کند عمل سیاسیاست اما منطق

 داخل حکومت رشته ھای پیوند خود با رژيم ِ طلبی، بخشی از اردوگاه اصالحاصالح طلبان ثابت شودخود بر 
 اگر جائی برای آنان در آن صورت. دمی شو انحالل طلبی شرکت در روند  نامزدرا از دست داده و بطور بالقوه
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وزيسیون انحالل طلب وجود نداشته باشد آنان يا ناچارند به تشکیالت مادر برگردند و يا تن به در سپھر اپ
نومیدی و بی تفاوتی بدھند و از انرژی سازنده ای که می توانند به جريان انحالل طلبی ھديه کنند تھی 

  .شوند
  

  ضرورتی تاريخی
ان دھم که، به نظر من، در شرايط کنونی، اجازه دھید مطلب اين ھفته را با اين اظھار نظر صريح پاي  

ارزش کوشندگان منفرد سیاسی از ارزش سازمان ھائی که مصرانه تن به ائتالف نداده و آلترناتیو جبھه ای 
را ناممکن ساخته اند بیشتر شده است و فصل آن رسیده تا نیروھای میانهء چپ و راستی که عضويت در 

نیست، زير سقف يک تشکل ن نسبت به مبارزهء جدی با رژيم پاسخگوی اشتیاق شاسازمان ھای سنتی 
  . طلب واحد و کارآمد گرد ھم آيندسکوالر دموکرات انحالل 

_____________________________________ 
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