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 سرنگونیی  مسألهی  ھشت نکته در باره

  دموکرات و الئیک ایرانجنبش جمھوری خواھان  سراسری مناسبت ھفتمین گردھمآیی به

  ١٣٩۵اسفند  ٨و  ٧ - ٢٠١٧فوریه  ٢۶ - ٢۵

  

این ھا ھمه معنای واحدی ، رژیم... سرنگونی، برچیدن، برکناری، براندازی، برافتادن، برافکندن :ی چونواژه ھای -١
در  ای سیاسیمقوله ھاین . گیرد رژیم توسط نیرویی که در برابر آن قرار مییک پایان دادن به عمر  ، یعنیدارند

گذر از " :برند می کارواژه دیگری را نیز این روزھا به  .تحول رژیم یا اصالح: دنگیر برابر مقوله دیگری قرار می
تمامیت یک  ھم می تواند به معنای سرنگونی یا برچیدن: ی دارددو پھلوخصلت  این اصطالح. "جمھوری اسالمی

  . ی رژیمی دیگرآن به سوپذیری باشد و ھم به معنای تحول  رزیم

  :چنین می گویند )فرانسه، انگلیسی و آلمانی(ھای خارجی  به زبان  سرنگونی را
Renverser un régime, reverse a regim, regimewechsel 

  :نیز چنین می گویند به صورت شعاری
A bas la république islamique d’Iran 

Down with the islamic républic of Iran 
Nieder mit der islamischen republic Iran 

در برابر رژیم شاه، ). ١٩۶٠( ١٣۴٠شعار سرنگونی بر می گردد به اواسط دھه طرح  ،تاریخ معاصر ایراندر  -٢
 جبھه ملی یکی، شعار. دو شعار را کنار می گذارند نیروھااین . گیرند شکل می در داخل و خارج رادیکال نیروھای

شعار  دومی، .است ون اساسی مشروطهنقا که به معنای پذیرش، و نه حکومتشاه باد سلطنت کند : است
 کودتاھای از نوع در صدد کودتاییقیمومیت انحاد شوروی  تحت و که به کمک است دیکتاتوری حزب توده ضد

در جنبش دانشجویی، در کنفدراسیون دانشجویی، از  .استدر ایران  بعد از جنگ جھانی دوم، اروپای شرقی
، در مقابل دو شعار نامبرده جبھه ملی و حزب شعار سرنگونی رژیم پھلویبه بعد  ١٩٧٢م در سال ھدوازد کنگره
اجرا توسط رژیم پھلوی  با این که را، قانون اساسی مشروطهکنفدراسیون بدین ترتیب، . شودمطرح می  توده
شاه غیر قانونی اعالم  توسط رژیم دانشجویی و محصلین کنفدراسیوناز این رو،  .کند مینفی ، شد نمی
بین نیروھای مترقی رادیکال با تمایز و اختالف نگونی مرز رشعار س ،١٣۵٧ در این سال ھا تا انقالب. شود می

  .کند روشن و شفاف میرا جبھه ملی، نھضت آزادی و  حزب توده 

زد نیروھای رادیکال در سال ھای پس از انقالب و استقرار جمھوری اسالمی، مساله سرنگونی به این صورت ن -٣
شود که سرنگونی یا برچیدن بدون مشخص کردن رزیمی که باید جایگزین جمھوری اسالمی شود،  مطرح می

این موضوع را برای ما ثابت می کرد که سرنگونی می تواند به رژیمی بد تر از رژیم  ۵٧تجربه انقالب . معناست بی
  .  ختم شودشده  سرنگون

اسی تشکیل ی، یک کمیسیون س.ا.ل.د.ج.ج، قبل از برگزاری گردھمآیی اول و ایجاد ٢٠٠۵ - ٢٠٠۴در سال  -۴
در این کمیسیون که من در آن . سازمان جدید ای پایه سیاسی از گرایشات مختلف برای نگارش سند شود می

ی یک: شرکت داشتم، اختالفات بر سر سرنگونی نبود، بلکه برسر مسائل دیگری بود از جمله دو مساله مھم
و یا شکلی  باشد فورومی از سازمان ھا:  .ا.ل.د.ج.جپذیرش کامل اعالمیه حقوق بشر و دیگری شکل ساختاری 

برای ھمه ی ما  اما، در آن زمان. دارد یعنی جریانی جنبشی و متشکل از افراد حقیقی .ا.ل.د.ج.جکه ھم اکنون 



د نگیر ریان دیگر که در ھمان زمان شکل میخواھان دموکرات و الئیک در پاریس از دو ج محرز بود که جمھوری
که سازش با خاتمی را در پیش بودند ) ایران اتحاد جمھوری خواھان( "برلنی ھا"یکی : کاملن متمایز است 

طرفدار ، دیگر دو آنبر خالف  ،"ھا پاریسی"، ما. که سازش با رضا پھلوی رابودند  "ھا لندنی" دیگری،و  گیرند می
  .برای استقرار جمھوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین در ایران ،م اسالمی بودیمرزی تمامیت سرنگونی

توانند به صورت مسالمت آمیز تحقق پذیرند و ھم  ھایی از این دست ھم می سرنگونی، برچیدن و عمل -۵
انقالب :  مسالمت آمیز انجام گرفتند) ھا صرف نظر از نتایج و تحوالت بعدی آن(بسیاری سرنگونی ھا . قھرآمیز
بن علی ، حسنی  رژیمفرانسه، سرنگونی ساالزار در پرتغال، سرنگونی رژیم شاه در ایران، سرنگونی  ١٧٨٩

به طور کلی ھنگامی که . این ھا ھمه قھرآمیز و مسلحانه نبودند. مبارک در تونس و مصر در بھار عربی
به طور . گیرند به خود مید، پسوند قھرآمیز گیرن سرنگونی، برچیدن، قیام یا انقالب به صورت قھرآمیز صورت می

و ھم انقالب  داریم انقالب مسالمت آمیز ما ھم. می گویند انقالب یا قیام یا شورش قھرآمیز، مسلحانه نمونه
  .قھرآمیز

خود نوشته ایم که خواھان برچیدن رژیم به طور مسالمت آمیز کنونی در مورد شکل مبارزه، ما در منشور   -۶
 تحمیلبه مردم را و شکل مبارزه  چنین ظرفیتی ندارددھد که  کارنامه رژیم نشان میھستیم اما در عین حال، 

 تواند ، قیام علیه جباریت نیز می.ھای دیگر مبارزه چون نافرمانی مدنی و غیره در کنار شکل ،و در نتیجه می کند
کنیم که  آمیز خواھد بود، با توجه به این که در منشور تأکید می مسالمت به حتماین که این قیام . باشدمطرح 

  .  کند، محرز نیست شکل مبارزه را رژیم بر مردم تحمیل می

 امکان. است در شرایط امروز الزم و صراحت کالم پاراگراف از منشور فاقد شفافیتاین بندی  با این حال، فرمول -٧
ون، چه در ایران و یامروزه در اپوزیس .میدھ از این رو پیشنھاد تغییر آن را می. گذارد باز میھای متضاد را  برداشت

باید روشن و ل در نفی سیستم که خواھان رھایی از سلطه ھا ھستند، ادر سطح جھان، روندھای رادیکچه 
ھم . اند، قرار دارند ترش پیدا کردهکه رشد و گس راست این نیروھا امروز در برابر دو گونه روند. صحبت کنندشفاف 

رفرمیستی برای حفظ سیستم  قرار دارند و ھم در برابر رادیکالیسم کاذب  -در برابر روندھای محافظه کارانه 
 سیستمی ضد به واقع رادیکال اینیروھ. ھای ناسیونالیستی، فاشیستی و پوپولیستی جریان "سیستمی ضد"

باید امروزه در این  اند، موکراسی، برابری، عدالت اجتماعی، عدم تبعیض و غیره، طرفدار آزادی، دخواھند که رھایی
  .مبارزه کنند جبھهدو 

برای منشور ) رجوع کنید به ضمیمه(بندی جدید پیشنھادی  معنا و مفھوم سرنگونی، از نظر ما، و در فرمول -٨
   :یک ناپذیر استمؤلفه تفک ۵دارای  خواھان دموکرات و الئیک ایران جنبش جمھوریسیاسی 

. ھستیم سیاسی -اقتصادی  – اجتماعی یما خواھان سرنگونی تمامیت جمھوری اسالمی چون نظام: یکم
 را" اصالحاتی" – باشیم میرژیم از طریق اصالحات و ترمیم  سیستممخالف ھرگونه تداوم و استمرار  ،بنابراین
مخالف ما  ،از این رو .کنیم ن ارزیابی میناممک رژیمعین حال در چھارچوب قانون اساسی اسالمی  که در

  .ھستیم رژیمھایی از  طلبان و یا بخش طلبان، تحول اصالحمماشات با گونه سازش و  ھر

ھای  از طریق جنبش و به اراده ی خود مردم، به دست خود مردم، این سرنگونی توسط خود مردم: دوم
 از طریق کودتا، مداخله خارجی، آوانگاردیسم، "نگونیسر"بنابراین ما مخالف . پذیرد میصورت  ھا آن  اجتماعی

  . ھستیم ھا و شیوه سازمان پیشتاز مسلح و از این قبیل اشکال طلب، حزب قدرت

بلکه استقرار جمھوری،  ،ای توسط سلطه ای دیگر ، نه جایگزینی سلطهتوسط مردم ھدف سرنگونی: سوم
  .اند قید شده .ا.ل.د.ج.ج ر منشوراصولی است که دو دیگر  جدایی دولت و دین، دموکراسی

جنبش  :مردم می تواند از طریق اشکال مختلف مبارزه صورت گیرد ی و به اراده سرنگونی به دست: چھارم
  . اعتصاب عمومی، تظاھرات خیابانی، اشغال میادین، قیام، انقالب و غیره ھمگانی،



اما در . طور مسالمت آمیز انجام پذیردتوسط جنبش مردم به  رژیمترجیح ما این است که سرنگونی : پنجم
به ھر شکلی،  دست به دفاع از قیام خود حق دارندرژیم، مردم  قھریمقابل سرکوب جنبش توسط نیروھای 

از ھمه ی اشکال  جنبش جمھوری خواھان دموکرات و الئیک ایران. زنند مسالمت یا غیر مسالمت آمیز
  . کند می پشتیبانی ،گیرند در پیش می ھا از سلطه خود ییبرای رھا مردمان ای که و مقاومتی  یمبارزات

  

 --------------------------------------------------------  

  ضمیمه

  :متن کنونی در منشور
ی مسالمت آمیز بر چیده  خواست ما این است که نظام بیدادگر جمھوری اسالمی، به اراده ی مردم و به شیوه

ما با تکیه بر اشکال . ی خشونت بار آن از وجود چنین ظرفیتی حکایت نمی کند شود؛ ھر چند که کارنامه
ھای مدنی مردم علیه بیدادگری و ستم حمایت  ھای اعتراضی و نافرمانی مسالمت آمیز مبارزه، از جنبش

 قیام علیه جباریت حق. کند کنیم و بر این باوریم که شکل گذار را قدرت حاکم به جنبش مردم تحمیل می می
  .مردم است

  :متن پیشنھادی جایگزین
مردم ایران برای استقرار  ی و به اراده به دست در تمامیت آن خواست ما، سرنگونی نظام جمھوری اسالمی

آمیز  ی مسالمت ما با تکیه بر شیوه. در ایران است) و دین ١جدایی دولت(جمھوری، دموکراسی و الئیسیته 
عتراضات مردم برای آزادی و رھایی خود، از جمله قیام و انقالب، پشتیبانی ی اشکال مبارزات و ا مبارزه، از ھمه

  .کنیم می

  .دولت، به معنای سه قوای قانون گذاری، قضایی و اجرایی، و نھادھای ھمگانی است -١

  


