برای رھايی به نيروی جمعی خود تکيه ميکنيم

بيانيه ی اشتراک عليه تھديدات نظامی و تحريم اقتصادی

اين اولين بار نيست که اخبار و اظھار نظرھا از سوی شبکه ھای خبری در رابطه با احتمال حمله ی
نظامی به ايران شنيده می شود و ھر دوره از آغاز تھديدات جديد عليه ايران و داغ کردن موضوع
حمله ی نظامی ،می تواند به مثابه يک ارزيابی جديد از افکار عمومی دنيا از سوی جنگ افروزان در
جھان يا ھمان صادر کنندگان دموکراسی برای آغاز يک جنگ ديگر در منطقه باشد که به طبع آن
واکنش ھا به اين موضوع بالفاصله از سوی رھبران کشورھا و ھمچنين گروه ھای فعال در داخل و
خارج از ايران و طيف ھای مختلف فعالين سياسی به گوش ميرسد.
واکنش ھا به موج تھديدات اخير عليه ايران خيره کننده بود به طوری که عالوه بر بسياری کشورھا
که خود را نگران از دستيابی جمھوری اسالمی به سالح ھسته ای نشان دادند و بنا به اين نگرانی به
صف طرفداران جنگ پيوستند ،برخی از باصطالح حاميان دموکراسی نيز که تالش خود را رسيدن به
آزادی و حکومت مردم در ايران معرفی ميکنند و اغلب شعارھايی مبنی بر منع خشونت سر می دھند
نيز بار ديگر و با شفافيتی بيشتر خواھان آغاز جنگ شدند .آنچيزی که برای حاميان جنگ اھميت
دارد تنھا ھموار کردن راه رسيدن به قدرت است .قدرتی که نه بر آمده از خواست مردم بلکه مشخصا
برآمده از سياست ھای مورد تاييد قدرتھای غربی است .اين پرچمداران "دموکراسی و عدم خشونت"
به وضوح اعالم کرده اند که خواستار حکومتی نه بر آمده از خشم خيابانھا و مردم به جان آمده و نه
از پيکار مردم عليه سيستم حاکم ،بلکه به سادگی از ھر طريقی به جز آن ھستند و طبيعتا در اين
مسير بمب افکن ھا و تلفات ميليونی و آسيب ھای ناشی از جنگ ھم ھيچ تضادی با خواست و نظرات
آنھا نخواھد داشت .توجه داشته باشيد که مشتاقان امروزی جنگ ھمان مشتاقان تحريم ھای بيشتر
ھستند که امروز بازتاب اين تحريم ھا در ايران تنھا گلوی مردم را می فشارد و ھيچ تاثيری در
تضعيف جمھوری اسالمی در مقابل مردم نداشته است .پس آيا وقيحانه نيست اين چنين تقاضا نامه
ھايی را برای آغاز کشتار مردم و ويرانی زندگی شان نوشتن!؟

از نقطه نظرغرب و ناتو مسئله ،ايجاد يک حکومت سازگار با غرب است .تفاوتی نخواھد کرد که اين
حکومت بر پايه ی قوانين اسالمی و بواسطه ی گروه ھای اسالمی بنيان شود يا غير از آن ،بلکه
مسئله تنھا کنترل جريان ھای اجتماعی در آن جامعه است تا از به قدرت رسيدن نيروی سياسی
ديگری که کنترل آن از دست غرب خارج است ،جلوگيری به عمل آورد .بمب افکن ھا و سربازان تا
دندان مسلح ھيچ چيزی جز ويرانی و کشتار با خود به ھمراه ندارند .طبيعتا ھزينه ھای ھنگفت برای
يک جنگ تنھا زمانی پرداخت ميشود که وعده ی منفعتی در پس آن باشد .آمريکا و متحدانش
سالھاست که بدنبال حذف و يا دگرگونی ماھوی رژيم ھای ياغی و سرکش در برابر نظمی که آنھا
قصد گسترش و تحميلش را بر جھان وخاورميانه دارند ،ميباشند .ابزارھای نيل به اين ھدف از
تحريم اقتصادی تا ويران کردن زيرساختھای اقتصادی بوسيله ضربات نظامی ،از سازماندھی و
حمايت از بخشھای ارتجاعی اپوزيسيون و گروھھای شبه نظامی تا حمله تمام عيار نظامی ،بيش از
ھمه زندگی عادی و زيست مادی و روانی شھروندان کشورھا را ھدف ميگيرد و به آن آسيب ميزند.
ماھيت اين رژيم ھا ھر چقدر ھم که ارتجاعی باشد ،سرکردگان قلدر نظام جھانی به ھيچ عنوان در پی
جايگزينی آنھا با حکومتھايی دموکراتيک و متعھد به حقوق بشر ،حتی در تعريف محدود بورژوايی
آن ،نيستند .
تصور ما بر اينست که زمانی که بحث جنگ و حمله ی نظامی به يک کشور است نمی توان آن را به
ھيچ عنوان مورد قبول دانست حتی اگر عليه حکومتی ضد بشر و ديکتاتور مانند جمھوری اسالمی
باشد .درگيری نظامی در ايران تبعات خونباری خواھد داشت که جان ميليونھا انسان را به خطر می
اندازد و به ھيچ عنوان راه حلی برای مشکالت نخواھد بود .جنگ ھای در منطقه نمونه ھای خوبی
ھستند تا بتوان به ابعاد فاجعه پی برد و طبيعتا جنگ عليه جمھوری اسالمی به مراتب خونبارتر و
مرگ بار تر خواھد بود .ھيچ دنيای بھتری در آغاز و فردای جنگ وجود ندارد کما اينکه مردم ايران
تجربه جنگ ايران و عراق را از سر گذرانده اند و می توانند به حافظه شان مراجعه کنند .آغاز جنگ
نه لزوما منجر به نابود کردن جمھوری اسالمی بلکه حتما منجر به نابود کردن مردم می شود.
کليد خروج از آوار مصيبت ھايی که جمھوری اسالمی بر سر جامعه وارد کرده است تنھا در دست
مردم است و دستيابی به جامعه ای متمدن تنھا با مبارزه جنبشھای اجتماعی از پايين و سازماندھی و
تکيه به قدرت خود ممکن است .جامعه ايران اکنون حامل جنبش ھای اجتماعی ای است که می توانند
مسير آينده کشور را تعيين کنند و ورود به فاز يک جنگ مسير رشد اين جنبشھا را از ھم می پاشد.
از اين زاويه تمامی نيروھای سياسی ای که آشکارا يا با شرمندگی از لزوم دخالت نظامی سخن
ميرانند بايد بعنوان نيروھايی که نه تنھا در مقابل رھايی و مطالبات آزاديخواھانه مردم ايستاده اند
بلکه اساسا در صدد ضربه زدن به خود اين جنبشھا و تحميل دور باطل خشونت ،کشتار و فروپاشی
اجتماعی ھستند ،افشا شوند .از نظر ما سرنگونی تماميت رژيم جمھوری اسالمی به قدرت مردم،
امروز يگانه راه برای برون رفت از اين بحران است و دستيابی به آن نيازمند سازماندھی و رشد
آگاھی در ميان زحمتکشان ،فقرای شھری و طبقه کارگر .تنھا مسير مطمئن و روشن برای پايان دادن
به کابوس رژيم اسالمی ،اميد و تکيه به نيروی آزاديخواھان و برابری طلبان و پيشبرد مبارزه بر اين
مبناست.
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