
اعتراض مردم

و گاندی های نابهنگام اما خوشبختانه بی تاثیر و بی پایگاه

 

فرج سرکوهی

 

، حضور الیه های گوناگون جامعه از جمله الیه های فقیر و( شهر۱۰۰بیش از )گستردگی اعتراض ها، 

کم درآمد و الیه های میان درآمد در کنار هم، سرعت فراگیری، حرکت های نمادین و شعارهای سیاسی رادیکال

ساختاری و… از شاخصه های اعتراض های اخیر است که با هر نتیجه ای، از جمله با عقب نشینی حکومت یا

 آغاز شد و هر بار و در هرگام با۹۶با سرکوب موقتی مردم، گامی است بلند در فرآیندی که از دی ماه 

بسامدی پرتوان تر و فراگیرتر به گره گاه یا نقطه عطف نهائی نزدیک تر می شود، اما این یادداشت نقدی است

.بر یک برخورد

 

میان ماه من تا ماه گردون

 

از تظاهرکنندگان مصرانه درخواست مى کنیم که از خشونت بپرهیزند و به مبارزات خود به شکل مدنی و»

«مسالمت جویانه ادامه دهند

 

، اتحاد جمهوریخواهان(فدائیان خلق)هیئت های سیاسی ـ اجرائی حزب چپ ایران »از اعالمیه ی مشترک 

.ایران، سازمان های جبهه ملی ایران در خارج از کشور، همبستگی جمهوری خواهان ایران

 

خانم ها و آقایان بدون هیچ پایگاه موثری در ایران، از اروپا و آمریکا، برای مردم ایران دستور العمل صادر

فراخوانده اما« به شکل مدنی و مسالمت جویانه« »ادامه و گسترش اعتراضات خیابانی »کرده، مردم را به 

ی مبارزه مردم معترض در خیابان، در برابر نیروهای امنیتی« شکل مدنی و مسالمت جویانه»نفرموده اند که 

که به آنان تیراندازی می کنند، در برابر حکومتی که حتا به اعتصاب های صنفی کارگران نیز با زندان و

شکنجه و سرکوب خشن پاسخ می دهد و… چگونه باید باشد؟

 

انشا نوشتن در باره خشونت پرهیزی، که خشونت سازمان یافته و برنامه ریزی شده ی حکومت و واکنش و

می نامد، البته بسیار« خشونت»می داند و هر دو را « یک و همان چیز»مقابله مردمی با خشونت حکومتی را 

توصیه کنندگان محترم مردم را به. از راه دور نیز« شکل مدنی و مسالمت جویانه»توصیه . آسان است

در برابر گلوله چی « شکل مدنی و مسالمت جویانه»فرامی خوانند اما نمی گویند که « اعتراضات خیابانی»



همین که توصیه ظاهری. برای کلی گوئی و انشانویسی نیازی به دقیق و روشن بودن توصیه نیست. است

.موجه داشته باشد کافی است

 

تا آن جا که دیده ایم و خوانده ایم در خیابان و در برابر سرکوب خشن برهنه و گلوله، یعنی در برابر مرگ، جز

اعتصاب عمومی که برخی می گویند البته خوب است اما شعاری است شاید هنوز. )فرار یا مقابله راهی نیست

بحث من در باره موقعیت کنونی و در باره. نابهنگام و البته شدنی و معقول در آینده و در گام های بعد

(.است« اعتراض خیابانی»

 

هیچ کس از جمله من طالب خشونت نیست و همه کس گذار مسالمت آمیز را بر هر شیوه ای ترجیح می دهد، اما

شورش های خودانگیخته و خودجوش مردم علیه نظام های استبدادی در همه جای جهان ترکیبی است از

.شیوه های گوناگون و متناسب با رفتار حکومت

 

مردم معترض در خیابان، گاه که خشونت حکومتی به مثل در حد تیراندازی نیروهای امنیتی و… به مردم

حتا. شدید می شود، با حمله به نیروهای سرکوب، با حمله به برخی مراکز حکومتی و… واکنش نشان می دهند

در دموکراسی های اروپای غربی نیز مردم معترض گاه در برابر خشونت پلیس مقاومت و با آن مقابله

درست است که این گونه واکنش جمعی مردم را در کنار خشونت سازمان یافته و برنامه ریزی شده. می کنند

؟«تفاوت از زمین تا آسمان است/میان ماه من تا ماه گردون »  حکومتی قرار دهیم و ندانیم که

 

وقتی مردم را به اعتراض خیابانی فرامی خوانید و می دانید که با گلوله داغ سربی رو به رو خواهند شد به این

فرار و به خانه رفتن ــ یعنی همان که نیروهای  پرسش فکر کرده اید که مردم در برابر گلوله چه باید بکنند؟

سرکوب گر می خواهند ــ یا مقابله یا چه؟

 

خشونت خود نیازمند به حرکت های« توجیه»برخالف نظر این محفل ها حکومت جمهوری اسالمی برای 

اگر خانم ها و آقایان صادرکننده این اطالعیه چهل سال گذشته را از یاد برده اند کافی است تا به. مردمی نیست

. تاکنون نگاه کنند۹۶رخدادهای دی ماه 

 

بخش مخفی اطالح طلبان حکومتی

 

محفل های کوچکی که بدون هیچ پایگاهی در جامعه خود را حزب و اتحاد و… می خوانند هنوز به بخشی از

بخش مسلط اصالح طلبان بیش از»اصالح طلبان حکومتی امیدوار هستند ورنه در اعالمیه خود نمی نوشتند 



بخش. حکومتی و نه همه آن ها« بخش مسلط اصالح طلبان»فقط «. پیش در وضعیت موجود هضم شده اند

.؟ هم در حکومت است و بهره مند از رانت ها و هم چون امام دوازده شیعیان مخفی!غیرمسلط

 

تغییرات سیاسى»این محفل ها هنوز هم از گذار از جمهوری اسالمی نمی گویند و به جای آن ترکیب مبهم  

کسری»برای حل مشکل « یافتن راهکارمناسبی»را در اطالعیه خود به کار برده و خواستار « ساختارى

.دولت اسالمی هستند شاید به قصد دلجوئی از همان بخش غیرمسلط اصالح طلبان حکومتی« بودجه

 

در پاسخ کسانی که با خواندن این متن مرا به تقدیس خشونت یا طرفداری از خشونت متهم می کنند همین حاال

«قبول؟. شما گاندی و عیسی مسیح هستی و من شمربن ذی الجوشن. شما خوبی. باشه: می نویسم
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