تبليغ عدم خشونت بدون روشنگری ،افشاگری ونافرمانی مدنی ،بی عملی و انفعال
محض است
پس از حمله اعراب ،يورش مغول و قتل عام صفويان برای جا انداختن شيعه در ايران،
جمھوری اسالمی يکی از خشن ترين حکومت عليه مردم ،اقليت ھای قومی و مذھبی و سازمان ھا و
احزاب سياسی ايران است .خشن ترين ،سازمان يافته ترين ،برنامه ريزی شده ترين خشونت در ھمه
سطوح جامعه با به کارگرفتن ھمه امکانات فنی و مالی دولتی ،جمھوری اسالمی را درنوع خود در
جھان بی بديل کرده است.
جنبش موسوم به جنبش سبز ،به درستی بر عدم خشونت در مبارزه عليه رژيم ،تاکيد
دارد .ولی ھمه جنبش ھای خشونت پرھيزی که دستاوردی داشته اند ،از گاندی تا مارتين لوتر کينگ تا
نلسون ماندال ،عدم خشونت را با افشاگری ،روشنگری و نافرمانی مدنی ھمراه کرده اند .اما جنبش سبز
با تاکيد درست بر عدم خشونت و تکيه بر رای مردم از يک سوی ،و سوی ديگر ،اجتناب از افشاگری،
روشنگری و نافرمانی مدنی ،جنبش مردم ايران را به انفعال و بی عملی نزول می دھد و برای حاکمان
فرصت می خرد.
سردمداران جنبش سبز به ويژه در موارد کليدی زير سکوت رضايتمند اختيار کرده اند:
قانون اساسی
يکی از عمده ترين مانع پايگيری دموکراسی در ايران قانون اساسی جمھوری اسالمی
است .قانون اساسی با به رسميت شناختن نھاد رھبری ماورای قوانين و باز گذاشتن دست گروھی در
کنار گذاشتن کانديداھا و تصويب نکردن صالحيت برخی منتخب ھای مردم با اغراض سياسی ،عملن
انتخابات را از ھر محتوائی خالی کرده است و مبارزه انتخاباتی در ايران را به بن بستی مخرب کشانده
است.
خشونت
با الھام از تعليمات خمينی ،مردم ايران در سه دھه اخير يکی از مخوف ترين رژيم ھای
جھان را تجربه کرده اند .اين خشونت سازمان يافته ھر سازمان يا حزبی که بتواند بخشی از مردم را
نمايندگی يا رھبری کند ،ھر فردی را که بتواند نظرات بخش از مردم را منعکس کند و يا ھر فرد و
سازمانی که بتواند اين رژيم مخوف را در جھان رسوا و ايزوله کند ،از بين برده است .در اين راستا
است که جنبش ھای مردم در کردستان و ترکمن صحرا به خاک و خون کشيده شد و پروژه ھای قتل
عام زندانيان سياسی ،قتل ھای زنجيره ای ،قتل رھبران سياسی چون قاسملو ،صادق شرفکندی ،شاپور
بختيار ،داريوش فروھر و ھنرمندانی چون محمد مختاری و فريدون فرخزاد و صدھا نفر از سوی
باالترين مقامات جمھوری اسالمی سازمان داده شد.
به اين خشونت عمودی )خشونت دولت بر مردم( ،بايد خشونت افقی )خشونت مردم بر
مردم( را که به صورت ناامنی وسيع اجتماعی و خشونت بين مردم نيز اضافه کرد.
جنگ
خمينی در تحريک شروع جنگ ايران و عراق و ادامه لجوجانه ھفت ساله پس از فتح
خرمشھر يکی از مرگبارترين ضربه را به اقتصاد ،محيط زيست و مردم ايران زده است .جنگی که
پيامد مخرب سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و روانی آن ،سالھای درازی بر جامعه ما سنگينی خواھد
کرد.

چند نکته در اين بريده روزنامه قابل توجه است :نخست تاريخ انتشار آن که  5ماه قبل از حمله صدام به
ايران ،يعنی  30فروردين  1359است .دوم اينکه مديريت وقت روزنامه حجت االسالم سيد محمد
خاتمی و شمس الواعظين ھستند.
محيط زيست
ايران از نظر شاخصھای پايداری محيط زيست با کسب رتبه  132در بين  146کشور
جھان ،در انتھای جدول جھانی قرار دارد .ساالنه  ٢٠ميليون تن فاضالب تصفيه نشده به آبھای
داخلی ،دريای خزر و خليج فارس سرازير می شود .روزانه بيش از  ۴۵ھزار تن زباله در شھرھای
کشور توليد می شود که اين رقم به جز توليد زباله در روستاھا و بخش صنعت کشور است .در ھر سال
دو ميليون تن خاک دچار فرسايش می شود .ھر سال حدود  ٢/١ميليون بشکه نفت معادل  ١۶٠ھزار تن
در آبھای خليج فارس وارد می شود.
 ۵٠درصد پستانداران و  ٢٠درصد پرندگان ايران در معرض تھديد و انقراض قرار
دارند و جمعيت حيات وحش حتی در پارکھای ملی به شدت کاھش يافته است.
حدود  ١۶٣رودخانه آلوده در کشور شناسايی شده که درصد آلودگی  60تا  70تای آنھا
به باالترين ميزان آلودگی رسيده است.
ميزان پوشش جنگلی ايران ،در سال  ١٣۴٠حدود  ١٨ميليون ھکتار بود که ھم اکنون به
 ٧/١ميليون ھکتار تقليل يافتهاست .به عبارت ديگر ،ظرف  ۴۵سال ،حدود  ٣۵درصد کل پوشش
جنگلی نابود شده است.
ايران پس از چين و ھند رتبه سوم را در برداشت بيش از حد از منابع آب زيرزمينی
دارد .ايران به طور متوسط ساالنه پنج ميليارد مترمکعب آب بيش از ظرفيت اليهھای آبدار زمينھای
کشور ،از آنھا بھرهبرداری میکند .از اينرو سطح آب زيرزمينی در سراسر کشور به شدت کاھش می
يابد
اقتصاد
جمھوری اسالمی با باز گذاشتن دست دالالن و عدم حمايت جدی از کشاورزی،
دامپروری و صنعت ايران ،جامعه ايران با بحرانی ژرف روبرو کرده است .پيامد اين عدم تدبير
نابودی شبکه ھای توليدی ،تورم لجام گسيخته و بيکاری ميليونی است.
انقالب فرھنگی و پاکسازی ھا
انقالب فرھنگی و پاکسازی ھای پس از آن که تا امروز ادامه دارد ،ضربه جبران ناپذير
به فرھنگ ،آموزش و پرورش و اقتصاد ايران زده است .سرمايه ای بسيار بزرگ و مغزھائی سازنده

و متخصصان ماھر کشور را ترک کردند و امروزه در سراسر گيتی مشغول تحقيق ،تدريس و
سازندگی ھستند .متخصصانی که با پول مردم ايران مھارت يافتند و در خدمت مردم دنيا ھستند.
چکيده
اگر بخواھيم خالصه کنيم :در نبود اپوزيسيونی کارا ،که خود نتيجه سرکوب خشن و
نابود کردن بسياری از احزاب و سازمان ھا و به قتل رساندن شخصيت ھا از سوی جمھوری اسالمی
است ،بخش بزرگی از جوانان ،روشنفکران و مردم اميد به جنبش سبز بسته اند .سردمداران جنبش سبز
نه تنھا با مشروعيت طلبی از يک نظام نامشروع با تناقضی بزرگ نقض غرض می کنند ،بلکه با
تکميل نکردن جنبش عدم خشونت با افشاگری ،روشنگری و نافرمانی مدنی ،دست دشمن را باز و به او
فرصت مانورھای مرگبار می دھند.
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