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  برنامه غلطي است" اتحاد جمهوري خواهان"چرا 
  اتحاد براي جمهوري سکوالر، نه اتحاد جمهوريخواهان

   
بيست سال است که عده اي از چپگرايان سابق ايران که در زمان شاه در خارج کشور فعال بودند، هراز چندگاهي با شعار 

 معموأل  . دوباره به خواب ميروند تا دفعه بعد  و پس از قدري فعال شدن، هان فعال ميشوند، ناگاتحاد جمهوري خواهان
 مطرح شدن   زمان هاي  و يا  اوج گيري جنبش سياسي داخل کشور، زمان فعال شدن آن ها مصادف است با دوره هاي

 دولت هاي آمريکا و اروپا حاد  راي و يا موقع هائي که موضوع دولت ايران ب  بين المللي، رضا پهلوي در مطبوعات
 چرا که بنظر   گوئي اين دوستان منتظر فرصت هستند که وارد دولت آينده ايران شوند، و نقد من از اين نظر نيست، .ميشود

  .من هر نيروي سياسي ميبايست براي کسب قدرت سياسي کوشش کند
   

 سال ديرتر در برهه هاي 25ان شاه ميتوانست درست باشد را نقد من از اين نظر است که اين دوستان برنامه اي که در زم
 و متأسفانه با اين برنامه ها   پاسخ گوي نياز هاي جنبش کنوني است،  وتصور ميکنند اين طرح بحراني کنوني طرح ميکنند،
ست که اين  سال احير باعث شده ا24 سياسي   در واقع دور بودن از مبارزات روزمره .به جنتش کنوني ضرر ميزنند

 بويژه اين   .دوستان درک درستي از جنبش دموکراسي خواهي کنوني نداشته و آن را نظير جنبش زمان شاه مي پندارند
جمهوري اسالمي را  lobby يعني موضوع گروههاي  دوستان يکي از مهمترين موضوعات جنبش خارج در اين سالها،

 در صورتيکه فعالين واقعي در اين سالها با فشار مستمر اين جريانات برروي خود و خانواده شان  خيالي تصور ميکنند،
 تهمت  ،lobby با فشار وکالي گروههاي   و حتي خواستن شرايط حقوق بشر براي برداشتن تحريم ايران، روبرو بوده،

 و توطئه سکوت مطبوعات ايراني همکار البي ايستها   و ابدأ تخيلي نبوده است،  مواجه شده، زني هاي شخصي، و امثالهم
  . نبوده است  نيز اتفاقي که براي ايجاد البي واقعي ايراني طرفدار حقوق بشر فعال است، مهرتشکيالت  در باره 

   
 سال از جنبش، 25 و به خاطر دوري بيش از  برخي از فعالين زمان حزب توده در زمان انقالب به ناگاه فعال شدند

 من از اينکه اين دوستان فعال شده  . و به جنبش ضرر زدند  مي ديدند،32-1320 را نظير سال هاي 1360-1356  مسائل
همچنين من به اينکه اين .  ادامه دهند  اينبار به فعاليت خود که اگر جنبش دوباره فروکش کند،اند خوشحالم و اميدوارم 

 و شايد براي  دوستان در بيست سال گدشته به کار و زندگي مشغول بوده اند خرده اي نميگيرم و اميدوارم موفق باشند،
 سال گذشته کساني نظير تشکيالت 20در    .نيسترهبري در آن رشته ها امروز واجد شرايط باشند، و اين توهين شخصي 

  . در فعاليت روزمره سياسي و حقوق بشر مشغول بوده اند و مسائل امروز جنبش را بهتر ميشناسندمهر
   

را داشته ام و اميدوارم تکرار ميکنم که من از فعال شدن دوستان قديم شادمانم و سال هاست که آرزوي ديدن چنين روزي 
 به چنگ عراق نگريست، و به 70 و 60 امروز ديگر نميتوان با ديدگاههاي سال هاي  .اين سخنان من را ناشفيقانه نبينند

 مسأله اتحاد جمهوري خواهان هم اشتباه ديگري است که بارها انجام  .همين علت اين دوستان ارزيابي غلطي از جنگ داشتند
 جمهوري اسالمي را هدايت  lobby طرفدار جمهوري اسالمي که گروههاي راست ترين جريانات چپيداده اند و با 

بسياري  و   لزومأ همه حقوق بگير جمهوري اسالمي نيستند،  جريانات طرفدارالبي ايستها،  البته . همزبان شده اند ميکنند،
 سال گذشته به جمهوري اسالمي در خارج 20 و لي در عمل در   ميجنگند،امپرياليسماز آنها فکز ميکنند که اينگونه با 

  .مجاهدين و يا سلطنت طلب ناميده اند را بدروغ مهر و تشکيالتهاي نظير کمک کرده اند،
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 منطور من اين نيست که جمهوري خواهي غلط   چرا اين شعار غلط است؟ ".اتحاد جمهوري خواهان"برگردم به شعار غلط 
جنبش دموکراسي خواهي ايران جنبشي جمهوريخواه و  بالعکس من بيش از طرفداران اين شعار نوشته ام که  .است

 ، ولي اين  قيقأ به همين دليل بايستي خواهان اتحاد مردم ايران براي ايجاد جمهوري سکوالر بوده وهستم و د  .سکوالر است
  .تفاوت اساسي دارد" اتحاد جمهوري خواهان"حرف با شعار 

   
 که انديشه شان به جمهوري کساني و مذهبي ضد اتحاد براي جمهوري سکوالر هستند-بسياري از جمهوري خواهان ملي

- متأسفانه در بحث هاي غلط جمهوري  نزديکتر است،  جمهوريخواهان سکوالر کنوني،  حتي از خيلي سکوالر،
نيز بر اين خطا افزوده است، ".اتحاد جمهوري خواهان" و اين شعار غلط   در طيف جمهوري دسته بندي نشده اند، سلطنت،

  .و بيشتر بحث ها را به گمراهه تاريخ کشانده است.
   
 و از سوي ديگر ملي مذهبيوني که   به اين آتش دامن ميزنند،  هستند،بازگشت به سلطنت شاهاز يک سو آنها که خواهان  

اين گمراهه را   المي براي ايران، و اين بار از نوع بعثي آن هستند، سال ديگر حکومت جمهوري اس24در انديشه 
 آقاجري را با کمک حزب توده کانديد نوبل ميکنند، همانکسي که سلمان رشدي دستور قتلش را فورأ محکوم  .ميکنند ترغيب

ز نشريات چپ طرفدار  و امرو .  پشتيباني خود از فتواي قتل سلمان رشدي را تکرار کرد کرد، ولي وي نظير خميني،
ملت ايران خواهان اتحاد براي   ".اتحاد جمهوري خواهان "  اين است . در پي نوبل صلح براي اوينداصالح طلبان حکومتي

  ".اتحاد جمهوري خواهان"جمهوري سکوالر است و نه 
   
   

  يد جمهوری آينده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکوالر در ايرانبه ام
   

  سام قندچی، ناشر و سردبير
  ايرانسکوپ
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  ت تئوريکمقاال
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