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 همه پرسی  سرنگونی يا ،رفرم  يا انقالب

 
 کنش . بوددر ارتباط  با يکديگر حال  عينرخداد  متفاوت  و در  با  دو مواجهصحنه سياسی ايران  ، هفته های اخيرروزها  و 

 وی ايندهر ! ايران  در  رفراندوم ن برای فراخوا عالم ا در" مجاهدين خلق"  واکنش  و  درون ازآلترناتيوی  ارائه در  اروپا
 . ايجاد  نموده اندصف بنديهای سياسی  موجود و تعادل جديدی را در درهم ريختهمعادالت سياسی معمول را  بدرجاتی رخداده ها

 
منطقه در يکا درآمر از حضورنظامی استفادهدرراسيستهای حاکم  براسراييل و شکست  در باتالق عراق آمريکافرورفتن در گل 
 اين با.  ی  پر رنگتر کرده استاندکقدرت معادله  در اروپا را  پارامتر ، اورميانهفاشيستی خود در خ سياستهای پيشبرد  راستای

تنها که نه آنجا تا ايران بازتر کرده  سياسی رژيم با  تعيين تکليفرا در رابطه  اروپا و زبانکه دست کافی  بود ی اندکهمين حال 
امنيت به شورای  ايراندر رابطه با ارائه مورد آمريکا  می کند بلکه با رد خواسته ايرانآينده برای " آلترناتيو"ارائه به  اقدام

 "اسالمیجمهوری " رژيمو نظامی بر روی فشار سياسی  اهرم های رژيم ،اتمی فعاليتهای از جلوگيری راستای ملل درسازمان 
 ! می کند  اياالت متحده  خارج  لط  مطلقتس زير از، جهانی انرژی اتمی سازمان آمريکا در با عقب نشينی ا موقت نيزرا 

 

      اروپاآلترناتيو
 

 به  تمام  و کمال  در  رابطه  با  ايران ، اشاره  کرده  بودم  که  اروپا  تمامی  تخم مرغ های  خود  را  در  مقاالت  گذشته طی 
 ان اصالح طلبسرمايه گذاری  بر روی جريان خاتمی و  مفتضحانه شکست .است ه درون گذاشتتحول از و " طلبیاصالح " سبد 

گذاری  سرمايه  اگرکه! ديدی را  ايجاب می کرد شعبده بازی  ج اسالمیجمهوری  صاحبمردهرژيم از درون قالبی سربرآورده 
را آنهم در زير !  کمونيستی ر لهستان د"  وندرحول از ت" پيروزی  سياست در نهايت  " لخ والسا"بر روی مرتجع  لمپنی مثل 

 مشکل    باشد ؟ پذير  امکانچنين چيزینيز !  که در ايران اسالمی اشته  است ، چرا نبايستی دابرقدرت  شوروی  بدنبال دماغ 
  راب منافع غرهم که مطلوبی  مناسب و چهره، حاکم است" اپوزيسيون" و " پوزيسيون"بر که یالرجال قحطدر ه کاينجاست فقط 

 .ساخترا  چهره ابتداپس بايد .خود داشته باشد موجود نيسترا حول توان جمع آوری نيروهای تحول طلب  وهمد کنبتواند تامين 
 

 آمريکا موضع 
 

يعنی جريان سلطنت طلب ، برای   آمريکا مطلوب آلترناتيو اجتماعیو بی پايگی بی بتگی امسال ، خرداد و تير وقايع در جريان 
به قفل رهبری رانسه اقدام ف دراين مقطع  آمريکايی ها  از يکسو با فشار برروی .می شود به معرض نمايش گذاشته ار بچندمين 

 تاثيرگذاری سلطنت طلب ، امکان های تلويزيونی متعلق به جريانات   شبکهنمودنسياسی مجاهدين کرده وازسوی ديگربا فعال 
ه افالس و ورشکستگی اين بار  اثبات  چندچيزی  جز حاصل کار البته . دمی کننتست  اعتراضی  داخل  را  حرکتهای  آنان بر

سلطنت   می کنم که تنها شانس بازگشت تکرار بازهم .گرم  نمی شود   کسی برایآبی ازاين حرکتها . نبودداخل ايران جريان در
   . الغير مکان پذير است  وتحده  اتوسط  اياالت م  فقط  از طريق اشغال  نظامی  کشور به  ايران  فقط  و

 
و ندارد  قرارآمريکاکاربازهای در دستور کمافی السابق  هنوز ايران ی مشکل نظامحل  و فصل  يک سو ، از اينکه با توجه به 

 با  صاحب خانه آمدن  به  راهحاضر نيز" آزاديبخشارتش "يعنی" بيرونتغييراز"   ابزاريگانهو امکان  تنها نيز سوی ديگر از 
 تحول از ن امکا يعنی  سرمايه گذاری  بر  رویحل  اروپايیديک شدن  به راه نزتنها راه باقی مانده ، شغالگرنيست ، بنابراين ا

مقاومت عراق ، ا در اين شرايط  که  امناصيه  دارد   را  برسرد دوران جنگ چه  گرد وغبار راه حلی که اگر.می باشد  درون
،  ديگراز فرو رفتن  در باتالقی برای  گريز می آورد ، فرو  واقعيت  وهن بر زمين سختسمان آاز را همه روزه متجاوزمتوهم 

"  بشرحقوق " و"بين المللیتروريسم از حمايت"، رژيم" اتمیفعاليت "ضمن آنکه شمشيرهای داموکلس. تنها راه ممکن می نمايد 
  . است اه  داشته نگ، در دست " جمهوری  اسالمی"رژيم  فراز گردن برهمواره را نيز

 

  رفراندوم فراخوان
      

راه حل کذايی تحول  همين بهمجاهدين  سياسیپاسخ   جز نيستچيزینيز ررابطه با رفراندوم در ايران   دمريم رجویفراخوان 
  سياسیاسخ پ اين بايد ديد که آيا خوب حاال !است عالمت سوآل زيرنيز  " بيرونازتغيير"امکان عمالشرايطی که در  ، دروناز 

اصل  بنيادين    و برخورد به  مقوله  قدرت سياسی در  استراتژيکبازنگری يک  برمبتنی يا و  مرحله ای است تاکتيکيک تنها 
ادامه   رفراندومست که آيا اين بار رفتن مجاهدين پشت شعارمسئله ديگر اين ا! است   اسالمیجمهوریرژيم  قهرآميزسرنگونی
! است آنها و يا متفاوت با نظر سازمان ملل  می باشد  نتخابات آزاد  زيرايک در  قبلی برای شرکت  آمادگی هایهمان اعالم

جنگ آزاديبخش "مچنان همجاهدين  استراتژی .ده اندندا خود استراتژیتغييری درمجاهدين تا کنون هيچ  اين است که واقعيت
 . باشد  می" ملیآزاديبخش شارت" السابق رژيم نيز برايشان کمافی  ابزارسرنگونیو  "نوين

 
   .ال غير    ومی گذرد  " ارتش آزاديبخش ظرف"   اعالم انحالل  کانالکادر بی ترديد از ر استراتژی  دراين دگونه تغيير هر

  
ه   آيندفعل و انفعاالت  سياسیحاضر به چشم پوشيدن از پارامتر ارتش  در هيچ  قيمتی ، به   بتوانندکه ی آنجايتا مجاهدين  

ارتش  و   حراست  اين  وحفظ،  پرالتهاب  و نفس گير اخير ماه هایاز باال  تا  پاينشان  در کار يک  بهمين دليل هم  .نيستند 
   !استبه قعر دره کشانيده کنون  تا بسا  قدرتها  را گردنه صعب العبوری بود  که    آن ازسالم  گذرانيدنتالش  برای 
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 انتخاباتصورت امکان انجام يک  در گفته اند کههم هميشه  گفته می شود که مجاهدين از اولآنجا ا ورف ديگر گاه در اينجطاز 
ن درست اي  البته!انتخابات شرکت کنند گذاشته و در ن را برزمينسالح هايشامتحد ،  حاضرند سازمان ملل  مستقيمآزاد  زيرنظر

بايستی  گذشتهاست که در" واليت فقيه"ازياد می رود و آن مقوله  ! ميتی اهبيک مسئله  ناآگاهانه  ياومنتها اينجا آگاهانه ! است 
 انتخابات پايان  خود را در!عدام ااجازه دارد که حکم "  فقيهولی"اما  اين بار تپذيرف می  صورتآن کادر خارج  درانتخابات
 !   است ریديگما و کيفا چيزک فراخوان رفراندوم اين   حساباينبا !   توشيح  فرمايدشخصا 

 
    "ملیجبهه همبستگی "رفراندوم  و ربط  آن  به پروژه 

 
 طرحدر بررسی ای  مقالهطی "  همبستگی ملیجبهه "تشکيل  با در رابطه " مقاومتشورای ملی  "طرحفاصله پس ازاعالم بال

 :  بودم نوشته  " !نيست با ماست برما هرکه " تحت عنوانشورا 
 

اولين بار  ماده  برای در اين.  آن استدوم شد  ماده می با" تازه "چيزبيش ازهرشورا  در طرح ه کبرجسته ترين نکته ای " 
به مبارزه مسلحانه و بار ديگر مخاطبين  تنها معتقدين اين!  د فرو می ريز"   و رفرمانقالب"سال ديوار قطور ميان ٢١پس از 

  حاکميت" به که معتقد آنانی تمامیک ، بر روی  تئوريلحاظب" جبهه همبستگی ملی"درهای! رژيم نيستند سرنگونی قهرآميز 
  ساختار  به بی آنکه مجاهدين ! سادگی  به همين !بی هيچ  شرطی  . باز استهستند " تماميت رژيم"مقابل  در و"  مردم
 ".  می فرستند   توپ را به زمين مقابل ضد حمله سياسی با يک دست بزنند  شورا

 
سمت و سوی  بودن رو به ايران    ديگری ضمن تاکيد برطی مطلب  !در همين روز  پيش ت  يکسال يعنی درسبعددو هفته 

د  رژيم  بی ترديشرايط  فروپاشی در   حياتی شکل گيری چنين جبهه ای همينطور ضرورت  وآنطرح جبهه و مخاطبان اصلی 
 :  نوشتم "هژمونیمسئله "مسئله مرکزی انقالب يعنی  در رابطه با " اسالمیجمهوری"
 

"  عملصحنه "در بدون تعارف " هژمونی"باشد ، بديهی است  که سياسی برخوردار  واقع بينی حداقلبرای هرکس که از " 
هژمونی کار بطور خود پروسه قيامدر  نيرويیعبارت ساده تر، نهايتا آن به يعنی .  گرددحاصل می و قعود دعا و قيام  او نه با

  مناسبترين   را ارائه داده  وسازماندهی بهترين  گرد آورده  و  را بيشترين  نيروباشد ، ده شرا بدست می گيرد که موفق 
 ".  باشدبرگزيدهرا    شعار

 

 رژيم تعويضبرای رفراندوم  شعار دارد ،   وداشته"  جبهه همبستگی"کس چه تفسيری ازهرتفاصيل جدای از اينکه با اين 
 در ملیسازماندهی جبهه همبستگی کادر   را در نيروبيشترين گردآوری است که توان ریشعامناسبترين همان  در واقع ايراندر

تهام اکردن خارجه آمريکا را نيز  در وارد لميده  در وزارت  هایيتی  آنکه ايران ِگضمن .می باشد آتی  دارا تغيير و تحوالت 
 .کند  می" شعارخلع "به مجاهدين  تروريسم 

 
 جمهوری اسالمی رژيم   سرنگونی قهر آميزرفراندوم  و ربط آن  با

  
و انتقال   " آميزگذارمسالمت "، ازهيچ ظرفيتی  برای  پذيرش   يک"  اسالمیجمهوری"پلنگ  شترگاوعيت اين است که رژيمواق

مشروعيتی    قاومت قهرآميز از آغازهيچماز اين بود غير اگر.  نيست  ونبودهمردم ، برخوردار  به سياسیقدرت بدون خونريزی 
 .داشت می ن
 

، واقعی ممکن  و   راه يگانه ، می گرددبر مردم ايرانحاکميت  به   انتقال واقعی ویسياستصاحب قدرت  که بهآنجا  تا بنابراين
 .  می باشد آنيت  تمامدر بر ايران  قهرآميز رژيم  جنايتکار حاکم سرنگونی  ديروز ، امروز هم همانگونه که 

 
تا آنجايی مشروعيت  دارد که خلع يد تام  د فقط   برگزيده شو انقالبجبههسوی که از ی نيزا مرحلهشعار هر و یسياس تاکتيکهر

 شعار تنها آميز رژيمشعارسرنگونی قهربااين حال  .توهمی هيچ  یب .باشدنشانه رفته رژيم ارتجاعی را اين و تمام ازباال تا پايين 
"  انقالب ئلفهمؤ" روی ات سياست ، برمختصصفحه  روی   را خودسياسی ، عمل   وتئوری که دريعنی تمامی آنانی است ،  ما

ميزان  به آينده سياسی ايران  .کنند  ارزيابی می   رژيمخارج اين  فقط خود را ، ايی که روی همين صفحهنه آ  شعارنهو می بينند 
 مفهدايره که از ه ظريفی است اين همان نکت .بود هد خوا  آنهاو   مادرست  ميان   رابطه   از نوع تنظيممتاثری  زيادبسيار
و انقالبی گری  و روشنفکری  رايی چپ گچون ! اتهاماتی خود هرچند که بر !می رود بسا فراتر نام جويای  سياسیهای  کوتوله

 .وارد  ديده  باشند را  نيز ....  و 
 

 داخل  اصالح طلبی  ه کردن  جنبشآن  با  راديکاليزرفراندوم  و ربط 
 
است که واضح  !  می باشد" پوزيسيون"از و طيف قليلی "اپوزيسيون"سيعی ازوطيف  شعار رفراندومشعار شرايط کنونی در

يک سرطيف  که حاليدر .  داردديگری  وجود  اين  طيفها  با فعال در  مورد نظرهر جريان سياسی محتوای بسياری ميانتفاوت 
ديگر سر   می باشد ، همين نظامکادر   دراما" واليت فقيه"با  تکليفتعيين  برای همه پرسی  يک خواهان ! قابل  فهم به  داليل 

 باغ  وحش رسی در همه پ آيا اساسا امکان اينکه. را پيشنهاد  می کند "تغييرنظام"يف قاطعانه انجام  يک همه پرسی برای ط
مدرسه  سياست ، واضح  و مبرهن   برای هر دانش آموز !نيست  اينجا مورد بحث من ريا نه ،  د دارد وجود اسالمیجمهوری 

اينرا !  اينجا  کشيده  نمی شد   کار اصال  به مردم  بودند ، از اساس اهل نظر خواهی از   که  اگر  وحوش  حاکم  بر ايراناست
خود بيش ازهرکسی برای  آن رفراندومی  بدهد که  نتيجهاست ، تن به زمانی  که  در قيد حيات شود  تا حاضر  فقيهولی  هم که 

 !  و بسمی کند تداعی   بی مزه  را يک  شوخیبيشتر برای  من است ، او مثل روز روشن 
 

٢



" نمی زايدکبوترافعی ، " اينکه  برمبنیاخيرشان سال   بيست راسخاعتقاد رغم مجاهدين خلق عليکه کند اينرا هم که کسی تصور
 ضرورتبر  مبنی خود می کنند ، اعتقاد استراتژيکفاع د "ارتش آزاديبخش" از موجوديت و ناخنچنگ حاليکه با در و
خوش کرده اند ،  لد م ژيراين کادر  در" مسالمت آميزگذار"  واهیامکانبه ه و گذاشترژيم را به کناری " قهرآميز سرنگونی"
 !  ندارد  آنها جز نشناختن هيچ  چيزازن انش

 
ه ب ، بيشترمعطوف حل نظامی دارد راه فقط به اعتقاد من که رژيم با تماميت اين  تعيين تکليفمسئله  ازراترفبحث من  بنابراين

  آنها حوشو حول    اجتماعی نيروهایرژيم  و اين  اپوزيسيون کادر در" شعارترين مناسب"  حول"نيروبيشترين " سازماندهی
اگون   گونهای، گرايش عمل نمی کندسياسينيروهای واقعيت تنها درميان اين ! است "  قواعادلت"دنيای  سياستدنيای  .می چرخد 

شعار سمت و سوی محتوايی اين  مجاهدين خواه نا خواه توسط  "  ار رفراندومشع"تصاحب  .  می گيردبر در اجتماعی  را  نيز 
که  ازآن گذشته به  نيرويی  .می دهد ارتقاء " تعويض رژيم"اديکالتر به سياست ر"  رژيم درتغيير"از خواست رفرميستی  را 

" کيفیعنصر" رویبر خود را یمبارزات تمامی انرژی اده  و  ددست از"  اجتماعیعنصر"با را خود ارگانيک ط  ارتباستسالها
 مجاهدين  لیبين المل  ايزوالسيون همه ،مهمتر از! ی دهد مرا جامعه در ميان مانورامکان   زمينه و است ،کردهسرمايه گذاری 

 .می کند عليه  آنان  را  کند  بر"  زمتروري" را  شکسته  و  حربه
 

 زند  و  اجماع  میپيوند " اصالح جبهه"  مطالباتباالترينبا را "  انقالبجبهه"  مطالباتپايينترين ، رفراندوم شعاربعبارت بهتر 
 !هم  می شکند را  در مصالح  مردم ايران ليه عاليترينع! جهانی 

 

  رابطهدر ! نمايم  به ميدان  آورده  شده  توسط  ازما بهترانتازه   سياسی ـعبادی" چهره"به نيز نيست که اشاره ای بد درپايان 
 کورش دوست  و رفيقم گفت ،  بايد را که آنچه هالبت!  کردم سکوت من  و موضع  گرفتنداز خرد و کالن  ، "جديد فتنه"اين  با 

 مقاله آن .کرد قلمی "  اجتماعی در ايرانانفجاراز منفجره برای  جلوگيری جايزه مخترع  مواد "عنواندرمقاله ای تحت  عرفانی
  ضروریغير ورود و بدونمفيد  مختصر و قط ف به اين ترتيب. دارد  همراهخود  با به تاکيد امضای  مرا نيز)  ن مقاله و فقط آ( 

  سياسی  وممحتبر روند  تحوالت  آن فصلبال تاثيرات وطرح  رتباط  با  ابعاد استراتژيک اين خودم  را در اجزئيات ، تحليل در 
  .در آينده ای  نه چندان  دور، بيان می دارم

 

بدون آمريکا ، فعلی  حاکميتدر " صهيونيستی بازهاجناح "تراتژی کالناسموفق شدن اشاره کرده ام ، پياده همانطوريکه بارها 
!  نظامی بايستی سياسی باشد  و نه اين تغيير گوناگون بداليلديگر طرف از.  می باشدمنتفی اساس ، از ايران  سياسیرژيم تغيير 
 تغييراين  "رژيمتغيير" ده  می شود باقيماننها چاره ت،  خاتمیپروژه يعنی  "رژيمدرتغيير"مفتضحانه شکست اين بدليل  از گذشته
دراينجا يک مشکل  " !تعويض رژيم" می شود  واقعدربه لحاظ سياسی اينهم  بگيرد ،  که انجام  "بيرون رژيم"ازبايستی  اينبار

  داده امتوضيح " نمايش پاريسدرتقابل دو تحليل " مقالهمفصل دررابطه بطوراين در" مطلوبآلترناتيو" دارد بناموجود ! کوچکی
 . ترناتيواروپاآلبه  می پردازم   فقط  اينجا  در دليل ه همينب
 

مواره ، ه "اسالمیجمهوری "با  دولت  انگليس وآمريکا دول ميان  یرسمروابط قطع دولت آلمان ، بدليل در راس آن  اروپا و
. ست داشته اعهده  ايران ، برروند تحوالت داخلی تاثيرگذاری برا هدايت  و رابطه ب و چه در نقش عمده ای چه در زمينه داللی 

 در چارچوب استراتژی کالن" ابرقدرت آمريکا" و"  اروپاقدرت "ميان مورد رقابت عمده  مناطق يکی از ايران کهبويژه 
 . هست و  بوده  شکست شرق و   يان جنگ سردپااز پس " قطبیجهان چند "يا "  تک قطبیجهان"
  

 .نداشتدست دريچ طرح مشخصی ه آمريکا درشرايطی که .بود  در رژيمتغيير ايجادپا برای ارو اولين اقدام آشکارخاتمیپروژه 
 به اين معنی ." خارجی داخلی ـ"  صحنه سياسی ايران گرديد ، طرحی بود  وارد نظاماصالح با هدف اعالم  شده اين طرح  که 

"  استراتژيک تحقيقاتموسسه"کادردرو نظام و برون درون ش درو همپالکيهاي  حجاريانسعيد  امثال رژيم ،های استراتژيسينکه 
تماميت  و آنرا با حمايت گرفتند  بکاررا نظامکادر اصالحات در  دريافته بودند ، ترفند را بدرستیکه خطر انفجار اجتماعیرژيم 

 ٨١ نهم  اسفند  نتخاباتا .  حفظ  نظام جزطرح  و آماج  اصلی آن  چيزی  نبوداين عمده  ويژگی  . ندکردپياده " جهانیارتجاع "
 . ه  استماند مقدس  نظامدستروی  فعال جنازه  آنکه   پروژه خاتمیبرنهايی  تيرخالص  و بازی شعبده ر اينببود  نقطه پايانی

 
  آميزمسالمتتعويض يعنی  آمريکا  و اروپا ق  توافبا هدف مورد  !  خارجیاساسا ف اولی ، طرحی است  خالبر  عبادیپروژه 
سبد خود را  در اين  از تخم مرغهای ،  فقط  بخشیخالف اروپا ها  بر با اين تفاوت که آمريکا يي، مطلوب  با آلترناتيو رژيم

 !  نزده اند دست هنوز را ديگرجود در سبدهای  و تخم مرغهای  موگذاشته اند  ! دنيا پسند
 

" المت آميزمسگذار"در جريان يک يعنی بايستی که  . است  بودن آن جو مسالمت،  " مطلوبآلترناتيو "اين  ژگیويعمده ترين 
برای من مثل روز  ! آلترناتيو گردندحويل ت  نخورده دست آن سرکوب رژيم  و ارگان های اقتصادیسياسی  و ساختارهای 

ای جا انداختن فرصت کافی بر!  تا آنروز جهان متمدن . است ، انتخابات رياست جمهوری آينده پروژه  اين اجآمکه است روشن 
 و در  تنظيم  يک  رابطه  فعال  در اين  راستا ، "انقالبجبهه " ترين  وظيفهعمده ! آمده  خواهد  داشت ميدان تازه به "  چهره"
موجود  و راديکاليزه کردن  جنبش " تعادل سياسی" درباال  پيدا کردن   دست ! ست  ا"اصالح جبهه  " اين باظريف ين حال ع

 .گفت خواهم بعدها  بيشتر سخن باره اين  در. را ايجاب می کند رابطه ایچنين تنظيم ، کشورداخل در  نظامبيرون طلبی اصالح 
 

 
 ١٣٨٢  آذر١٦ نيابتی ،بيژن 

 


