
 

 

 
 مختصات يک اپوزيسيون مردمی

 
 راسخ. ر
 
 

اين اپوزيسيون نبايد   . اپوزيسيون مردمی بايد خود را در ارتباط ارگا نيک با مردم تعريف کند               
جلو تر از تودهها حرکت کند و نه عقب تر و نه به د نبا ل تودهها در حرکت باشد؛ بلکه بايد با                        

ه و تحليل  شرايط منطقه ايی و جهانی،             بهره گيری از تجربيات و مبارزات روزمره و تجزي            
 .ديد واقع بينانه ايی نسبت به مقو له های دور اطراف و حوداث احتما لی آ ينده  داشته باشد

 
اين اپوزيسيون بايد از تمام نيروی خودش بهره بگيرد که بين جنبش های مستقل مردمی که به                    

وری  به اين حرکتهای پوينده برخورد            خيابانها آمده اند هماهنگی ايجاد کند و با ديد خودمح                
نکند؛ چرا که هر چقدر مردم در حرکتهای خود، سازمان يافته تر عمل کنند و سازمان ها،                            
گروهها و اتحاديه ی خود شان  را بسازند، عالوه بر ذينفع بودن گروههای انقالبی در اين                             

له گرايشهای   حرکت ها، خال سيا سی در صورت انهدام و سرنگونی رژيم حاکم  بوسي                                  
 . اقتدارگرا و سرکوبگر  پر نخواهد شد

 
هر گروهی که نام خود را اپوزيسيون گذاشته اگر بخواهد اين محور را دور زده و خود را قيم                     
مردم جا بزند، در کوتاه يا دراز مدت به گروههای گوشه ايی جامعه يا سکتهای مذهبی تبديل                       

در نفس ا ين تاکتيک       . ف خود قرار می دهد      را در راس اهدا    » قدرت گرائی « خواهد شد که     
مبارزاتی نيز هيچ گونه صداقتی نيست چراکه قدرت گرا مفهوم آزادی را از ظن خويش به                          

 . سخره گرفته و از کاريکاتور آن مفهوم استفاده می کند
 

وقتی که اپوزيسيون به نقطه گسست از ارتباط گيری به تودهها رسيد، وقتی که به جای يک                         
نياد کن، تبديل به يک نيروی بازدارنده شد، آنجاست که قانقاريای ذهن از باال تا پايين                   نيروی ب 

با فلسفه و فرهنگ شبان      »  کاست« اپوزيسيون مربوطه را در بر گرفته و آ نرا تبديل به يک                
. در مقابل اپوزيسيون ا ينچنينی، مخالفت و نقد کفر و مستجب مرگ است. رمه ايی خواهد نمود

ت که اپوزيسيونی که می توانست در عرصه و آزمايشگاه زندگی و مبارزه ماهيت                       اين جاس 
 .حقيقت را دگرگون کند  از جان شدن با ز می ماند  و نابود می شود 

 
در ا ين جا ا ين سوال پيش می آيد که آيا اين گونه اپوزيسيون ها قادرند که با پافشاری بر                                   

آزادی را برای مردم به ارمغان بياورند؟  آ يا             ا شان،   » خود محوری «و  » خود بزرگ بينی  «
 :اين اپوزيسيون ها قادرند که راهنما ئی مردم باشند؟ جواب کوتاه سخنی بيش نيست

 
 راهنما ئی کی توانی                         ای که ره را خود ندا نی 

 
 

عنی ارتباط ارگانيک تا زما نی که اين اپوزيسيون ها  نبض زمانشان را در د ست نگرفته اند، ي            
با مردم را بر قرار نکرده اند ، هر روز کنار و کنارتر می رود و حتا اگر شرايط  يک فضای                        



 

 

آزا د سياسی مهيا شود، نمی تواند از فرصتهای بدست آمده،  کمال استفاده را در راستای احقا                      
 .ق حقوق از دست رفته ی مردم از خود نشان دهد

 
 رفتن اين گونه اپوزيسيون ها، مبارزات مردم با ساختار ديکاتوری،                 ا لبته با وجود به قهقرا        

سابقه مبارزه، تودهها را ياد     » لنين« لحظه به لحظه در حال جريان بوده  و در حقيقت به قول                
 .می دهد که خودشان بخاطر تحوالت در سرنوشتشان مبارزه کنند

 
 ٢٠٠٢ سپتامبر ٢
 


