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  : )بخش دوم(»نداي سرخ«پيام ششم 

  دمكراسيانقالب و  

حکومـت ھـايي کـه بـراي تحقـق منـافع و اھـداف .  از تعاريف غيرواقعي و کاذب بپـردازيم اژهودر اين بخش از پياممان مجبوريم به پاکسازي دو 
شان ساخته شده، از ابزارھاي متنوعي بـراي  مردمشان بنا نگشته اند و ساختارشان صرفاً براي تأمين منافع عده ي بسيار قليلي از جمعيّت

حکومت جمھوري اسLمي ايران که يکي از حکومت ھايي اسـت کـه سـاختارش بـراي حفاظـت از . حفظ قدرت و نظام خود استفاده مي کنند
اين نظام، چون ھر نظام . ستاز جمعيّت ھفتاد ميليوني را تأمين سازد از اين قاعده مستثني ني دهنظامي بنا گشته که تنھا منافع چند صد خانوا

و ) مجلس و قانون اساسي(، مقننه )دولت(، ھمانطور که بخصوص در ھفته ھاي اخير برجسته گشته، از نھادھاي اجرايي ديگري غير مردمي
البته اين .  کند استفاده مي کند تا اعتراضات مردم بيدار شده عليه بي عدالتي و امتيازات طبقه حاکمه را سرکوب)بيدادگاه ھا و زندان ھا(قضايي 

کشتاري که بLفاصله، پس از سقوط .  سرکوب، تنھا در ھفته ھاي اخير آغاز نگشته، بلکه، از ھمان روز اول حاکميّت جمھوري اسLمي برقرار بود
طناب دار سـپرد، ديکتاتوري شاه آغاز گشت و ھزاران ھزار جوان و دانشجو و دانش آموز و روشنفکر و خLصه مردم را به جوخه ھاي آتش و يا 

و فوراً پس از مرگ خميني و روي کار آمدن . شنيده ايد 1367کشتار ھزاران نفر از زندانيان سياسي را در تابستان حتماً، .  ھرگز متوقف نگشت
ارت اطLعات و به افشا شد و مشخص گشت که اين قتلھا به دست وز 1377دولت سازندگي، در مورد قتل ھاي زنجيره اي که باbخره در سال 

توسط  1382و شھر بابک در سال  1374کشتار مردم اسLمشھر در سال . فرمان روحانيون حکومتي صورت پذيرفته، ھم به گوشتان رسيده است
وش را فرام... به کوي دانشگاه و  78حمله وحشيانه لباس شخصي ھاي وزارت اطLعات و سپاه در سال .  سپاه پاسداران معرف حضورتان است

تمامي اين کشتارھا به علت آگاه شدن مردم به بي عدالتي ھاي موجود و سرکوب مبارزاتشان براي احقاق حقوقشان عليه طبقه .  نکرده ايد
. بوسيله حکومت جمھوري اسLمي روي داد و امروز ھم شاھد تداوم اين تLشھا براي حفظ اين نظام ھستيم) دهھمان چند صد خانوا(حاکمه 

نون اساسي و قوانين جاري اش، اين اقدامات عدالت طلبانه را، از طريق قوه قانونگذارش، موجه جلوه داده و قضات قوه قضايه اش بر نظامي که قا
  . دنمبناي ھمين قوانين از مسئوbن اين کشتارھا سلب مسئوليت نموده ا

دالتي ھا بيدار شده و براي عردم نسبت به اين بيدادھا و ناھمانطور که گفتيم، چنين حکومت ھايي زماني دست به اين اقدامات مي زنند، که م
اما متداول ترين ابزارھا براي سرکوب مردم، پنھان کردن واقعيات و شيوع دروغ ھا و توھماتي است .  احقاق حقوقشان دست به مبارزه مي زنند

اول به مردم .  براي سي سال در خواب و خيال به سر بردند ھمانطور که اکثريّت قريب به اتفاق مردم ايران.  که مانع بيدار شدن مردم مي شود
بعد ھم به بھانه جنگ، ھر که .  القا کردند که حکومت شان، حکومت خدا و پيغمبر است و ھرکس را که ميکشند، خدا خونش را حLل کرده است

براي باورمند کردن مردم به اين bطائLت   ...و »باشارازل و او«را که کشتند، جاسوس و عامل دشمن معرفي کردند و بعد ھم فاسد اقتصادي و 
و » عـالم«و » دکتـر«و » اسـتاد«عـده اي از مـزدوران خودشـان را بـه مـردم بـه عنـوان .  از راديو و تلويزيون و رسانه ھاي ديگر استفاده کردنـد

البته در چنين نظام .  را در خواب نگاه مي داشتند معرفي کرده و آنھا سموم فکري و دروغ را به مردم تزريق مي کردند و ايشان... و » دانشمند«
آخر سر به جان در کاري مي زنند، ھر از آنجائيکه اين عده براي ثروت و قدرت بيشتر، دست به .  ھايي، آفتاب براي ھميشه پشت پرده نمي ماند

و شايعات و توھم توليد شده در ميان مردم تا دروغ .  ث بيدار شدن مردم مي شودعھم مي افتند و يکديگر را رسوا مي کنند و اين رسوايي ھا با
اما ھنگام بيداري، آنقدر واقعيات روشن و ملموس است که ديگر نمي توان کسي را براي مدت .  زماني کارايي دارد که ايشان در خواب باشند

  .زيادي خام نگاه داشت
چرا که .  ھا براي بقاء چنين حکومت ھايي خطرناک مي باشند ، دو پديده اي ھستند که بيش از ديگر پديده»دمکراسي«و » انقLب«مقوله ي 

بفھمند، حتي )انقLب(» انقLب دمکراتيک«بيدار شوند و رابطه ي آن را با )دمکراسي(» نظام سياسي دمکراسي«اگر مردم نسبت به واقعيّت 
حاb بطور مختصر، .  خود، حکومت دمکراتيک را برقرار مي سازندتن به چنين نظام ظالمانه و غارتگرانه اي نداده و با مبارزات انقLبي  مھيکدقيقه 

  . مي دھيم توضيحرا جوانبي از اين دو مطلب و رابطه شان با يکديگر 
زر خريد ثروتمندان و قدرتمداران جھاني، دوران انقLب ھا به سر نيامده است و ھم اکنون در گوشه و کنار » عالمان«و » اساتيد«برخLف ادعاي 

.  خوشبختانه ما، از جمله ملّلي ھستيم که نسبت به ديگران زودتر بيدار شديم.  ان شاھد خيزش ھاي انقLبي زحمتکشان و کارگران ھستيمجھ
بغير از آنست که مردم به مبارزه ي مستقيم روي آورده و با دخالت .  بنابراين، ما تنھا مي گوييم که به شرايط جامعه با چشمان بيدارتان بنگريد

را در ھم شکسته و خواھان تعيين سرنوشت خود و کشورشان به دست خويش اند؟  » حق حاکميّت«مستقيم شان در فضاي سياسي، انحصار 
اش، براي بازگرداندن نظم مورد نيازشان مجبور به استفاده از نيروھاي مسـلح » قانوني«بغير از آنست که حکومت جمھوري اسLمي و دولت 

م، بغير از آنست که مردم ديگر از رو در رويي با نيروھاي مسلح حکومت ترس نداشته و در مبارزاتشان نشان داده اند که شان شده اند؟ و بازھ
ي ديگر تحمل اين حکومت را ندارند و خواھان نظمي نوين که آزاديھاي مشزوع شان را تضمين کند، ھستند؟  اگر نام چنين شرايطي را انقLب نم

آيد؟  آيا خارج از نظام بر بدن اش فرود از ضربات مردم  ديبابراي تغيير اين اصLحات درون حکومتي است که  ايآ مي خوانيد؟ گذاريم، پس آن را چه 
نظام جمھوري اسLمي المت آميز سمسرکوب مسلحانه ي تجمعات مردمي و کشتار صدھا نفر و اسارت ھزاران نفر، بيانگر ظرفيّت اصLح پذيري 

.  به خوردمان بدھند» نظرات کارشناسانه«يات، ديگر نمي توانند bطائLت خود را بعنوان است؟  پس مي بينيم که در زمان بيداري و رؤيت واقع
  . رفته ايمگدوران انقLبات نه تنھا بسر نيآمده، بلکه ما تازه در مدخل دوران طوbني اي از آن قرار 

يعني خشونت و » انقLب«خواب کنند، اينست که گويا  »انقLب«دروغ ديگري که ميلياردھا ميليارد دbر خرج کرده اند تا ما را نسبت به واقعيات 
درصورتيکه مي بينيم که اين حکومت ظالمانه ي ديکتاتورھا است . تخريب و کشت و کشتار که ھزينه اي بس سنگين براي تغيير يک جامعه است

کجا .  افع و مقاصد پَست شان را جلو مي برندکه در تمام طول حاکميّت شان با اعمال خشونت و کشتن مردم و تخريب زندگي ميليونھا انسان من
را عامل خشونت معرفي مي کنند؟  انقLب ايران » انقLب«شان موعظه کرده و » نظرات کارشناسانه«را بنا بر » عدم خشونت«بودند آنھائيکه 

کاري که سي سال مداوم است که .  دھنوز دو ماه نشده که آغاز گشته و ا�ن ھم اين حکومت است که مي زند و مي کشد و زندان مي انداز
نه تنھا عامل خشونت و کشت و کشتار نيسـت، بلکـه پاسـخي قاطعانـه بـه » انقLب«پس .  انجام داده و تا زمانيکه ھست، ادامه خواھد داد

  .استو از بين بردن آن خشونت 
و » خ دانتاري«نوان ھاي عمزدوران خود را با نکته ي ديگري که حاکمان حکومت ھاي ديکتاتوري و استثماري ميلياردھا ميليارد خرج کرده اند تا 

است و نتيجه اي جز از » مخرب«به ما بقبوbنند، اينست که انقLب اجتماعي » فيلسوف«و » عالمان اجتماعي«و » تاريخ نويس«و  » تاريخ ساز«
از دو ماه است که انقLب را تجربه  اينھم دروغ ديگري است که با اينکه مردم ما تازه بيدار شده اند و کمتر.  ھم پاشيدگي ساختار اجتماعي ندارد

 ست اساختار حکومت جمھوري اسLمي اينگونه .  را در نظر بگيريد» آزادي اجتماعات و تظاھرات«مثLً، .  آن پي برده اندبودن ب ذمي کنند، به ک
اضات و اجتماعات مردمي را به گلوله ھم اکنون نيز با استناد به ھمين قوانين، اعتر.  ي شماردمرا غير قانوني » آزادي اجتماعات و تظاھرات«که 

حق  دارند تا يعسو کشيده  لشاه چباقدام انقLبي خود، ساختار پوسيده ي جمھوري اسLمي را در اين محدوده اولين اما مردم با .  مي بندد
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م، درست است که ساختار از ھمين مثال نتيجه مي گيريم که اقدامات انقLبي مرد.  مايندندمکراتيک آزادي اعتراضات و اجتماعات را جايگزين آن 
. يده را ھدف مي گيرد و تخريب مي کند، اما در ھمان حال روابط و ساختار نويني را جايگزينش مي سازدسو روابط مسلط در نظام قديمي و پو

د و کاذبانه به ناساتيد و فيلسوف ھاي حکومتي در اينجاست که خصلت و خصوصيّت سازندگي انقLب را پنھان مي ساز» کارشناسانه«دروغ 
  . ند که انقLب صرفاً تخريب کننده ي ساختارھاي اجتماعي استنمردم القاء مي ک

. به شرکت در اين مبارزات کرديم در پيام اول خود توضيح داديم که ما براي تحقق خواسته ھاي دمکراتيک مردم اقدام، »دمکراسي«اما در مورد و 
مي شناسد، تنھا در شرايطي قابل تأمين و تضمين » حقوق بشر«ھمچنين خاطر نشان ساختيم، اين خواسته ھا، که توده ي مردم آنھا را بنام 

.  ين شـده باشـد، ابتدايي ترين و اساسي ترين حق بشري است تأم»حق بقاء«تمامي افراد جامعه، که پس از » حق حکومت«مي باشد که 
قدرتمندان جوامع بشري، . اشتباه مي گيرند» حق رأي عمومي«برداشت محدودي داشته و آن را با » حق حاکميّت مردم«بسياري از عوام از 

چنين توھم و دروغي ساخته اند، تا فراواني را » دانشمندان«اساتيد و  و قرنھاست که از حساب بانکي و بودجه ھاي حکومتي استفاده کرده اند
متأسفانه در کار خود نيـز موفقيّـت بسـزايي .  شايع کنند... را از طريق کLسھاي درس و کتاب نويسي و سخنراني و مصاحبه و فيلمسازي و 

در  . نمـي باشـد) دمکراسـي(» حاکميّـت مـردم«به معنـاي » حق رأي عمومي«اما، ھمانطور که در ايران ھم مي بينيم، داشتن .  داشته اند
اما، در . مي گذارند» جمھوري فLن و بھمان«بر مي گزينند و نام خود را » انتخابات عمومي«بسياري از کشورھا، اول شخص مملکت را از طريق 

مانند جمھوري خلق چين، جمھوري سوريه، جمھوري ھاي آسياي مرکزي و آفريقايي و آمريکاي bتـين، .  اين کشورھا، دمکراسي وجود ندارد
داده اند، اما، کشورھاي دمکراتيکي نمي باشند و حقوق دمکراتيک مردم » حق رأي«ھمه جمھوري ھستند و به زنان و مردان بالغ شان  ھمه و

داريم که عليرغم نظام سياسـي مشـروطه سـلطنتي، کـه ... در عوض کشورھايي مانند سوئد و دانمارک و .  خود را از ايشان سلب کرده اند
مطمئناً، داشتن .  يق موروثي به تخت پادشاھي مي نشيند، حقوق دمکراتيک مردم را، تا مقدار زيادي رعايت مي کنندشخص اول مملکت از طر

ما بايد از خود سوأل کنـيم، چـه چيزيسـت کـه . اما دمکراسي به آن محدود نمي شود.  يکي از واجبات دمکراسي است»  حق رأي عمومي«
.  يک مردم مي کند؟ با يافتن اين عامل مشترک، ما به معنا و مفھوم دمکراسي نيز نزديکتر مي شـويمحکومتي را وادار به رعايت حقوق دمکرات

  .سعي در پنھان نگاه داشتنش دارند» کارشناسانه«ھمان معنا و مفھومي که نظرات 
ومت، سابقه ي ديرينه تري در بررسي ساختار سياسي کشورھاي جھان متوجه مي شويم، در ھر مملکتي که نھادھاي مردمي و مستقل از حک

مردم را مطلع ... داشته و در اشکال متنوع انجمن ھاي محلي، اتحاديه ھاي کارگري و صنفي، انجمن ھاي غير دولتي و احزاب و مطبوعات آزاد و 
و در ھر جايي که .  و متشکل کرده و قدرتمند تر مي سازند، به ھمان نسبت، حکومت ھا نيز مجبور به رعايت حقوق دمکراتيک مردم مي شوند

در ھمين ايران خودمان ھم شاھد بوديم .  اين نھادھا ضعيف و يا غايب اند، حکومت ھاي آنھا نيز بيشتر به حکومت مطلقه و ديکتاتوري تمايل دارند
فضاي سياسي  کشور  ،57بھمن  22شکل گرفت، حتي قبل از ... که در روند انقLب پيشين، ھنگاميکه نھادھاي محله ھا و شوراھاي کارگري و 

مرتجعين مذھبي تنھا زماني توانستند حکومت استبدادي و ديکتاتوري خود را مطلقه کرده . باز تر شد و مطبوعات مستقل شکوفا شد و رشد کرد
را منحـل کـرده و بـا انجمـن ھـاي  ي دمکراتيـکبا سرکوب ھاي خونين و خشونت بي سابقه، اين نھادھا 1360و به ما تحميل کنند که تا سال 

Lمي کارگري و نشريات وابسته به حکومت و کميته ھاي محلـي وابسـته بـه .  ندنجايگزين ک شانمي وابسته به حکومت اسLشوراھاي اس
جايگزين نھادھاي مستقل و دمکراتيک مردمي و پايگاھي براي تحميل اراده ي حکومت ديکتـاتوري بـه مـردم ... مساجد و روحاني  حکومتي و 

  .دولت و قوه قضايه و مقننه، ساختار سياسي جمھوري اسLمي را تشکيل دادندو مجموعاً، در کنار . شدند
در ايران فردا، ما بايد با اقدامات انقLبي خود، به انھدام و انحLل نھادھاي حکومتي، و تشکيل دوباره ي نھادھاي » دمکراسي«پس براي استقرار 

يکي از ابتدايي ترين و مھمترين نھادھاي مردمي که ھم استفاده .  کومتي کنيممردمي و مستقل از حکومت ھا بپردازيم و جايگزين نھادھاي ح
.  ي بLفاصله در پيشبرد مبارزات مردمي دارد و ھم در درازمدت، تضمين کننده ي قدرت مردمي است، انجمن ھا و يا کميته ھاي محلي اسـت

البتـه ايـن .  محل را متشکل کرده و ايشان را متحد و منسجم نمايند اولين خصوصيّت اين انجمن ھا اينست که بالقوه مي تواند تمامي اھالي
اين انجمن ھا در طـي . انجمن ھا نيز، چون ھر نھاد اجتماعي ديگري، بايد آجر به آجر ساخته شوند و در ھمان روز اول، کامل زاده نمي شوند

به اين شکل که با ھم تصميم مي .  يکديگر شده اند» ر خيابانييا«مبارزات مردمي، معموbً توسط آندسته از اھالي محل نطفه مي بندند که 
و احيانـاً تقسـيم کـاري . گيرند که به کدام فراخوان جواب مثبت بدھند، و براي اعتراض به کدام منطقه شھر بروند، چه وسايلي را با خود ببرند

.  سي دارند، اعLميه ھا و نامه ھا و اخبار را به گروه منتقل مي کنندآنھائيکه به کامپيوتر و اينترنت دستر.  بصورت طبيعي بين شان بوجود مي آيد
  ...يکي ميخ ميخرد، ديگري آب خوردن مي آورد و آن يکي سرکه و ماسک و .  آنھاييکه ماھواره دارند، خبرھاي ماھواره را به ديگران مي رسانند

ما بايد با حفاظت و حراست از اين نطفه، قدم بقدم آن را به .  دمي استاما، نبايد فراموش کرد که اين ترکيب، شکل  نطفه اي نھاد محلي مر
اين انجمن ھا در شکل کامل خود، در بر گيرنده ي کليه ي اھالي بالغ محل است که با ھمرأيي . سن و سال بلوغ و قد و قامت کاملش برسانيم

از آنجائيکه تمام مردم، به ھر حال در منطقه .  يم گيري مي کنندو ھمراھي يکديگر مسائل و مشکLت محل را بررسي کرده و براي حل آن تصم
اي زندگي مي کنند، از طريق انجمن ھاي محلي تمام اھالي يک مملکت متشکل شده و در تعيين سرنوشت خويش دخالت مستقيم خواھند 

مردم را از طريق مذھب خواب کرده و کميته ھاي محلي  ،يعني، تا قبل از آنکه نيروھاي ارتجاعي.  ھمانطور که در طول انقLب پيشين کردند.  کرد
که با تشکيل آن، قدرت  ندستھ، بنيادي ترين و واجب ترين نھاد مردمي ھا به ھمين دليل است که اين انجمن. را به زير فرمان مسجد محل ببرند

مـي  ترله با ھر تھاجمي به حقوق شان توانامردم به حدي مي رسد که آزادي ھاي دمکراتيک و فردي خود را تضمين کرده و مردم را براي مقاب
به ھمين دليل ھم ھست که عوامل حکومتي و سازشکاران از تشکيل و توسعه ي انجمن ھاي محلّي مي ترسند و سعي مي کنند با کم .سازد

و تجربه مبارزه جوانان و  مرداد 12در ھمين تظاھرات ھاي .  اھميّت نشان دادن اين تشکلھا مردم را نسبت به اھميّت تشکيل شان خواب کنند
اھالي محLّت نازي آباد و جوانمرد و شھر ري ديديم که چگونه از طريق ھمکاري اھالي محل مي توان بر نيروھاي حکومتي چيره شد و کمترين 

  .  تا ا�ن حتي گزارش يک دستگيري ھم از آن محLّت نداشته ايم.  ھزينه ھا را پرداخت
در اولين پيام خود مزاياي پيشبرد مبارزات محلي را گوشزد کرديم و نشان داديم که .  عه ي آن بسيار مھم استپس ايجاد ارتباط محلي و توس

تير ماه، ھمه ي اھالي محل در مبارزات شرکت کردند و تمامي کوچه ھا سنگربندي شد و مانند  18چگونه در محله ميدان توحيد و ستارخان در 
رأت ورود به کوچه ھا را نداشت و اھالي آن ھر کاري که خواستند کردند و ھر شعاري که خواستند دادند، بدون محله ھاي نامبرده در باb پليس ج
يعني ما در . اما، نقش اين روابط محلي و تشکيل انجمن ھاي محلي براي استقرار دمکراسي ھم مھم است.  اينکه بازداشتي اي داشته باشند

ھم در حال نابود کردن ساختار و نظم جمھوري اسLمي ھستيم و ھم  ،اتمان عليه ديکتاتوري و وbيت فقيهاقدامات انقLبي خود و پيشبرد مبارز
تير و ديگر نوشته ھايمان پيشنھادھاي مشخصي براي  18در جمعبندي از تظاھرات ا م. در حال ساختمان نظام و ساختار دمکراتيک مي باشيم

ه ئـاراتا حد يک انجمن محلـي  ه شانسعي و شيوه ي کمک به رشد و توچگونگي سازمان دادن به ھسته ھاي مبارزاتي محلي، کارکرد کنون
  .و باز ھم در پيام ھا و ديگر نوشته ھايمان خواھيم داد داديم
ما و مادي ، چرا که امکانات محدود مالي يمنخواھي کرذع، بايد را به ما داده اند که پيشنھاد ارائه صوتي و تصويري پيام  تانيسآخر نيز از دودر 

منبع  کرذو متن  ي در تغييرايجاد ، بدون  را دارند چنين کاري مايلتوانايي و تکه تندسھتاني سدواگر اما .  ا به ما نمي دھدکاري راجازه ي چنين 
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