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مسئله اﯾن نيست که اﯾن ﯾا آن عضو طيف چپ  ،اﯾن ﯾا آن کـارگر انفـراد" و ﯾـا اجتماعـا" در
اعتراضات مردمی بر عليه دﯾکتاتوری و استبداد حاکم شرکت کرده است ﯾا نه  .مسئله اﯾن
است که با اﯾن مشارکت کدام وظيفه تارﯾخی را با توجه به ماھيت طبقـاتی و نـيز آگاھـی
طبقاتی خود به انجام می رساند.
سالھای قرن بيستم دوران تفوق اندﯾشه ای بود که می خواسـت سـاختمان جامعـه بـی
طبقه را که عموما" » کمونيستی « می ناميد با توسل به شيوه ھاﯾی به انجام برساند که
عمال" ربطی به مارکسيسم و سوسياليسم علمـی نداشـت و در واقـع ھمـان راه رشـد
سرماﯾه داری را با شيوه ھای خشن تر و سرکوب عرﯾان تر پيشه خود کرده بود .داﯾره مانور
اندﯾشه و عمل احزاب و سازمانھای حامی آن  ،فراتر از آنچه سرماﯾه داری دولـتی خوانـده
می شد نرفت .ھمين امر باعث شد احزاب و سازمانھای کمونيـستی ﯾـا در قامـت احـزاب
سوسيال -دمکرات اروپاﯾی ) اروکمونيست ھا( ظاھر شوند و ﯾا در شکل فرقه ھای نامربوط
که فاقد تاثير قاطع در روند امور و مبارزات جاری کارگران بودند .به جرات می توان گفت اﯾـن
احزاب بشرﯾت را سانتی متری ھم به سوی کمونيسم ھداﯾت نکرده اند .گفتنی است بـر
خالف ادعای مدافعان اﯾن اندﯾشه آنچه اﯾنک به عنـوان دسـتاوردھای دمکراتيـک انـسانی
خوانده می شود بی ھيچ شبھه ای محـصول مبـارزات جھـانی و منطقـه ای طبقـه کارگـر
است که وکالت بالعزل خود را به ھيچ مرجع حقيقی و حقوقی تفوﯾض نکرده است.
در کشور ما نيز وضع کمابيش مثل ساﯾر نقاط جھان است .تعدد  ،تنوع و پراکندگی فرقه ھا
آنچنان گسترده است که به نظر می رسـد باﯾـد شـعار" فرقـه ھـای اﯾـران متحـد شـوﯾد "
سرلوحه اولوﯾت ھای مبارزاتی چپ کشور قرار گيرد .چـپ در اﯾـن نفـی فرقـه ھـا و اتحـاد
عملی غير سکتارﯾستی  ،جھانی از تشتت و سردرگمی را از دست خواھد داد و در مقابل
اعتماد طبقه کارگر و به تبع پرچم ظفرنمون مبـارزات رادﯾکـال اجتمـاعی را بدسـت خواھـد
آورد  .برای عملی کردن اﯾن اتحاد عمل باﯾد درس ھای ارزشمند مبارزات جاری در کشور را
به دقت مرور کنيم :
-1خودباوری و آموختن از خود  :اگر ادعاھای بی پاﯾه مدعيان رھبری وقـاﯾع اخـير را بـه
کناری بگذارﯾم و واقعيات را آنچنانکه ھستند ببينيم  -نه آنچنانکـه دوسـت دارﯾـم  -متوجـه
می شوﯾم که مردم تنھا از خودشان می آموزند و از تجارب خودشان بھره می گيرنـد .اﯾـن
درس بسيار بزرگی است که باعث می شود پوﯾندگی و تحرک دائمی جنبش تضمين شود.
اگر تنھا دستاورد اﯾن خون ھا و صدمات ھمين بازگرداندن اعتماد مردم بـه خودشـان باشـد
بی شک از ھمه دستاوردھای دﯾگر ارزشمندتر است .تا حاال از نبود رھبری شـکاﯾت مـی
شد اما مردم ثابت کردند که اتفاقا" وجود رھبری مانع انکشاف و تحرک آنھا می شـود  .در
 18تير امسال مردم از عمر چه گفت زﯾد چه گفت عبور کردند و خود ابتکار عمل را بدسـت
گرفتند و انصافا" ھم موفق عمل کردند .چـپ داخـل ھـم باﯾـد بـه اﯾـن خودبـاوری برسـد و
استراتزی و تاکتيک ھـای خـود را متناسـب بـا اوضـاع داخلـی و اولوﯾـت ھـا و ضـرورتھای
مبارزاتی اتخاذ کند .به نظر می رسد چپ به جای اميد بستن به احزاب انقالبی الزم است
به مردم و کارگران انقالبی برای کسب و اعمال قدرت از طرﯾق شوراھا تکيـه کنـد  ،زﯾـرا از
طرﯾق اﯾجاد ارگانھای کارگری بدست خود کارگران اسـت کـه دروازه ھـای دنيـای بھـتر بـه
روﯾشان باز می شود.
 -2سازمانيابی در عين بی سازمانی  :اﯾنکه مردم تا اﯾن حد ھوشـيارانه عمـل کننـد و
مصمم و پيگير مبارزه را به پيش ببرند در مخيله بسياری نمی گنجيد .قبل از ھمه مجموعه
حاکميت از ابتکار عمل مردم غافلگير شـدند .واکنـش ھـای وحـشيانه آتـی حاصـل ھميـن
گيجی و سـردرگمی بـود .حاکميـت بـا تـصور اﯾنکـه سـکان اعتراضـات در دسـتان رھـبران
اصالحات است با دستگيری جمعی آنھا در پی فرونشاندن جنبش بود اما در شراﯾط کنونی
با دﯾدن موج توفانی اعتراضات چاره ای جز آزادسازی و تعامل با آنھا ندارد چون اوال" متوجه
شده است که مراجعه مردم به آنھا در گامھای نخست از سر ناچـاری و العالجـی بـوده و
مجموعه اصالحاتی ھا فاقد نقش تعيين کننده در اعتراضات ھستند و ثانيا" در مراحل آتی
مبارزه و در صورت تعميق اعتراضات  ،رژﯾم برای منحرف کردن مـسير مبـارزات بـه آنھـا نيـاز
خواھد داشت شکی نيست که بخش حکومتی آنھا در آﯾنده به مثابـه اسـب تـروای رژﯾـم
عمل خواھند کرد .واقعيت اﯾن است که در مراحل آغازﯾن اعتراضات نوعی سردرگمی و بی
سازمانی وجود داشت که بتدرﯾج ابتکارات و بکار گيری تجارب عملی اﯾن نقيـصه را برطـرف
کرده است .نطفه ھای اوليه شـوراھای مقاومـت محـالت و منـاطق بـسته شـده و چنـان
سازمان منعطفی دارد که رژﯾم از کشف و نابودی آنھا ﯾکسره نـاتوان اسـت .بـه نظـر مـی
رسد آنچه در اﯾن ميان اھميت حياتی دارد اﯾن است که چپ باﯾد به سختی و صالبت پوالد
و روشنی و شفافيت شيشه باشد .اﯾستادگی بر سر مواضع روشـن و شـفاف و دوری از
دودوزه بازی ھای راﯾج چپ سنتی در برخورد با جنبش مردمی رمـز موفقيـت چـپ خواھـد
بود .مردم رھبران برج عاج نشين نيستند که ھـر انتقـادی بـه پـر قبـای شـان بخـورد .اگـر
اشتباھات آنھا با صداقت و روشـنی تـذکر داده شـود قطعـا" خواھنـد پـذﯾرفت .متاسـفانه
رھبران چپ سنتی و علنی از فرط پرخوری و چاقی چنان زمينگير شده اند که ھن ھون
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کنان ھم به گردپای مردم سبکبال نمی رسـند فلـذا ﯾـا از در تاﯾيـد
مطلق در آمده و به جنبش جنبه تقدسی و الوھيتی داده انـد ﯾـا از
موضع بھانه جوﯾی ھای بنی اسرائيلی به انفعال مطلق رسيده اند.
البته باﯾد خاطرنشان کرد گرچه عدم وجود سازمان کالسيک کنترل
و ھداﯾت کننده جنبش می تواند آفت ھاﯾی را که در کودتاھای 28
مرداد و  30خرداد با دستگيری رھبران و سازمان دھنـدگان دامنگيـر
جنبش ضدکودتا شد ،از جنبش جاری دور نگھدارد اما در عين حـال
مضراتی ھم دارد که باﯾد بدقت به مثابه ﯾک مطالعه موردی بررسی
شود  .باﯾد امکان بقای شوراھای مقاومت را ھم در صورت پيروزی و
ھم در صورت شکست جنبش فراھم کرد  .اﯾن شوراھا می تواننـد
در مراحل بعدی پيشروی جنبش نقش حياتی اﯾفا کنند .اگر جنبـش
گسترده شده و بتواند طبقه کارگر را بخود جذب نماﯾد ھمين امر در
کارخانجات و مراکز توليدی نيز اتفاق خواھـد افتـاد .بـه اﯾـن ترتيـب
شوراھای ساﯾر طبقات و صنوف نـيز شـکل خواھنـد گرفـت کـه در
مجموع می توانند  ،کنترل  ،سازماندھی  ،اداره و ھداﯾت اجتماعی
را عھده دار شوند.
 -3اعتقادات واقعيات را تاب نمی آورند  :بـی شـک ھيـچ
اعتقادی نمی تواند اعتقاد دﯾگـری را در عرصـه مجـادالت نظـری از
ميدان بدر کند  .تنھا در عرصه عمل اجتماعی است که بی اعتباری
و نا کارآمدی نظرﯾه ای عيـان مـی شـود .آن نظرﯾـه ای کـه بتوانـد
واقعيت ھا تاب بياورد ارزش تارﯾخی پيدا می کند .نظرﯾات مربوط به
مبارزه طبقاتی از آن رو که منعکس کننده واقعيات موجود در جوامـع
طبقاتی ھستند ارزش عملی دارند .مبارزه طبقاتی کارگران موجـد
آگاھی طبقاتی در ميان آنھا خواھد شد  .شـراﯾط عيـنی و واقعـی
کارگران را به سوی مبارزه انقالبـی جلـب خواھـد کـرد و در جرﯾـان
ھمين مبارزات آنھا از خود خواھند آموخت و آموزه ھاﯾشان واقعيـات
را تاب خواھد آورد .در شراﯾط کنونی مـسئله بـسيار مھـم شـرکت
طبقه کارگر در جنبش انقالبی به مثابه طبقه ای است که می داند
چه چيزی را برای چه ھدفی تغيير خواھد داد.آﯾا اﯾن امر را می توان
صرفا" با تبليغات عملی کرد؟ مـسلما" نـه! در واقـع اﯾـن اتفاقـات و
وقاﯾع جاری در بستر جامعه است کـه کـارگران را بـه مبـارزه جلـب
خواھد کرد .اﯾنک برای ھمگان آشکار می شود که بدون ورود طبقه
کارگر به صحنه امکان کوچکـترﯾن موفقيـتی نمـی رود .ببينيـم چـه
کسانی متوجه اﯾن امر شده اند؟ به نظـر مـی رسـد ھمـه دسـت
اندرکاران از کارشناسان  VOAو  BBCتا اصالح طلبان و انقالبيون بـه
اﯾن ضرورت پی برده اند .اگر اﯾنگونه اسـت چـرا بـر روی دعـوت بـه
اعتصاب مانور چندانی نمی کنند؟ از آنرو که اطمينان دارند اگـر اﯾـن
غول خفته از چراغ جادو خارج شود امکان کنترل آن با بيانيـه و فتـوا
امکان پذﯾر نيست .اﯾن طبقه قابليت آن رادارد که بسرعت شوراھا را
تــشکيل دھــد و کنــترل کــارگری را اعمــال کنــد .کنــترل کــارگری
دمکراسی وسيعی را موجب خواھد شد که بـا دمکراسـی دﯾگـران
متفاوت است .شاﯾد مثالی در اﯾن زمينه بی ربـط نباشـد .در دوران
پروسترﯾکا واژه دمکراسی بسيار دلفرﯾب و جذاب بـود امـا اﯾنـک در
روسيه از اﯾن واژه تنھا به عنوان فحش سياسی استفاده می کنند.
در ھر صورت ھستند کسانی که گمان می کنند برقراری دمکراسی
سوسياليستی تنھا به سازمان آنھا مربوط است و از دست آنھا بـر
می آﯾد در صورتيکه انقالب سوسياليـستی امـر طبقـاتی کـارگران
است نه احزاب و فرقه ھا.
 -4وظاﯾف فعالين کارگری  :در رابطه با جذب و بھره برداری از
اقشار فقير که بعـضا" طيـف ھـاﯾی از کـارگران را در بـر مـی گـيرد
حاکميت تاکنون دو شـيوه را آزمـاﯾش کـرده اسـت  :نخـست بھـره
برداری از خانه کارکر و شوراھای عـالی کـار و دﯾگـری پخـش پـول
بصورت نقدی ! به نظر می رسد ھردو مورد کارآﯾی خود را از دسـت
داده است .خانه کارگر و شوراھای فرماﯾشی بی اعتباری خود را به
چشم می بينند و پخش وجوه نقدی نيز با اعتراضات اخير دود شده
و به ھوا رفته است .اﯾنک تنھا راھی که ھنوز آزماﯾش نشده اﯾجـاد
اتحادﯾه ھای زرد ﯾا ھمان بنگاھھای چانه زنی برای فروش نيروی کار
کارگران است .اﯾن اتحادﯾه ھا نقش دوگانـه ای بـر عھـده خواھنـد
داشت  .آنھا ضمن اﯾنکه جزئی از نظام سرماﯾه داری خواھند بود در
عين حال خواھند کوشيد شراﯾط فروش نيروی کار را بھبود بخـشند
زﯾرا اگر اﯾن نقش را بازی نکنند ھيچ کارگری به آنھا نخواھد پيوست.
الزم است فعالين کارگری برنامه ھای خود را برای مقابله بـا چنيـن
شراﯾطی آماده کنند.
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راﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ﻧﻴﺴﺖ!ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﻢ ﺧﻮد راه اﺳﺖ!
گفتنی است در اﯾن نوشته نقل قول ھا بدون ذکر منبع و نقل به معنا خواھنـد
بود چون دسترسی به ﯾادداشتھا و منابع خود ندارم .اﯾن کـار البتـه محاسـنی
ھم دارد از جمله اﯾنکه ذکر نام کسانی که از آنھا نقل قـول مـی شـود ممکـن
است مانع پرسشگری و برخورد انتقادی رفقا شود.
وقاﯾعی که در برابر چشمان ما در حال روی دادن است برای ھمـه مـا ھيجـان
انگيز است .مردمی خشم فرو خورده خود را چون صاعقه ای بر سـر حاکميـت
دروغ و تزوﯾر فرود می آورند  .بر خاک می افتند و ھمچنان استوار به پيش می
روند  .فرﯾاد مرگ بر دﯾکتاتورشان بند دل ھمـه دﯾکتاتورھـا را مـی لرزانـد  .امـا
عليرغم ھمه اﯾنھا به نظر می رسد راھی طوالنی در پيش دارند تا بتدرﯾج بنـد
ناف اندﯾـشه و عمـل خـود را از تفکـرات ارتجـاعی و واپـسگراﯾانه اپوزﯾـسيون
بورژواﯾی بگسلند .جناح چپ بورژوازی ﯾا ھمان چپ قالبی – اصطالحا" سنتی
 به گمان اﯾنکه فرصت تارﯾخی برای جبران اشتباھات گذشته اش در سالھایدھه  ، 60بدست آورده تبدﯾل به کاسه داغتر از آش شده است  .در صورتی که
اگر کمی واقع بينانه به قضاﯾا نگاه کنيم ما که خاطرمان نمی آﯾد اما آنچنانکه از
گفته ھا و نوشته ھای آن دوران برمی آﯾد رھبران موجود جنبش سبز ھنوز ھم
به لحاظ شعارھا و گفته ھای دمکراسی خواھانه و عدالت طلبانه بسيار از آنھا
عقب ھستند .معلوم نيست چرا در آن روزگار نه تنھا به تاﯾيد مقاومت کنندگان
در برابر استبداد و دﯾکتاتوری بر نيامدند بلکه بنا بـه گفتـه ھـا و نوشـته ھـای
متعدد  ،در خالی کردن دل ھواداران و جری تر کـردن بانـد آﯾـت ،رفـسنجانی ،
بھشتی و خامنه ای و دارو دسته شان در حزب جمھوری اسـالمی و موتلفـه
سنگ تمام گذاشتند .گذشته از اﯾنھا طيفی دﯾگر از ھمين چپ نـيز ھنـوز بيـن
سازماندھی حزب و چه گونگی اﯾجاد رابطه حزب و جنبش درمانده است .بـه
نظر می رسد حضرات نمی دانند حزب را برای اﯾجاد ) کنترل؟( جنبش انقالبی
می خواھند وﯾا تنھا در حول و حوش برآمدھای اجتماعی به ﯾاد ضـرورت اﯾجـاد
حزب می افتند و ﯾا چنانچه قبل ترھا دم و دستگاھی به نام حزب راه انداختـه
باشند به فکر اﯾجاد ارتباط )!( با مردم می افتند .با اﯾن اوصاف برای دور نيافتادن
از بحث باﯾد به اﯾن پرسش پاسخ دھيم ھوﯾت چپ چيست و در مقاﯾسه با چه
چيزی ما ساﯾر گراﯾشات را غير چپ محسوب می کنيم؟
ھمه کسانی که در طول تارﯾخ نضج و شـکل گـيری سوسياليـسم علمـی در
مقام رھبری و پرچمداری آن جای گرفته اند بدون ھيچ استثناﯾی – صد البته به
درستی – و به نحوی از انحا گفته اند که در برابر بشرﯾت بيش از دو راه نيست:
سوسياليسم ﯾا بربرﯾت  -تازه آنھم اگر شانس بياورﯾم و قربانی جنگھای ھسته
ای و وﯾرانگر نشوﯾم! بسيار خوب بياﯾيد ببينيم بربرﯾت چـه چيزھـاﯾی دارد کـه
سوسياليسم باﯾد نافی آنھا باشد؟
الف :بربرﯾت نظامی مبتنی بر نابرابری و عدم مساوات است.
ب :بربرﯾت نظامی مبتنی بر خودکامگی و دﯾکتاتوری است.
نيازی به گفتن ندارد که نابرابری و عدم مساوات از درون سيـستم کـارمزدی و
بھره کشی و استثمار سربرمی آورد .ھر شکلی از اشکال گونه گون سيستم
ھای مبتنی بر غارت ارزش اضافی توليد شده از سوی نيروھای مولد ناعادالنه
و ضد انسانی است .تالش برای نابودی اﯾنگونه سيستم ھا نمی تواند به آﯾنده
ای نامعلوم ارجاع داده شود .ھر روز نمی توان برای امحاء نابرابری انقالب کـرد
اما ھر روز می توان آن را تدارک دﯾد پس سوسياليسم ﯾـک آرمانـشھر خيالـی
نيست ﯾک راه است که باﯾد ھر روز در آن گام برداشت.
عالوه بر آنچه گفته شد خودکامگی و دﯾکتـاتوری ھـم جـزء الﯾتجـزای بربرﯾـت
است  .دﯾکتاتوری از ھر نوع مغاﯾر بـا حـق تعييـن سرنوشـت مـردم بـه دسـت
خودشان است  .تنھا شوراھای واقعـی  -کـه بـا رعاﯾـت تمـام پرنـسيب ھـای
دمکراتيک اﯾجاد می شوند  -قادر به امحای دﯾکتاتوری ھستند .تصميمات ھيچ
نھادی نباﯾد جاﯾگزﯾن تصميمات شوراھا بشود .تنھـا در اﯾـن صـورت اسـت کـه
شوراھا می توانند گام به گام ما را در مسير سوسياليسم به پيش ببرند.
اگر گفته ھای باال را بپذﯾرﯾم باﯾـد قبـول کنيـم کـه اگـر در دوران حاضـر امکـان
برقراری شوراھا و امحای سيستم مبتنی بر کـارمزدی موجـود نباشـد بخـودی
خود ھيچ آﯾنده ای جز بربرﯾت برای نوع بشر متصور نيست .به عبارت دﯾگر اگـر
امکان رادﯾکاليزه کردن جنبش ھای اجتماعی و حمله به بنيادھـای اسـتثمار و
بھره کشی و استبداد و دﯾکتاتوری موجود نباشد الجـرم آﯾنـده ای ھـم بـرای
جنبش ھای اجتماعی وجود ندارد .اما آﯾا واقعا" چنين است؟ آﯾا چشم انـدازی
روشن برای سعادتمند ی انسانھا موجود نيست؟ اگر ھست چرا اﯾن جماعت
قبای ژنده خود را به جاﯾی از شب تيره می آوﯾزند؟ چرا چون دنبالچـه ای بـی
اراده به تکرار شعارھای بی پاﯾه و پوچ آنھا مـی پردازنـد و داروی سـمی را در
کپسولی شيرﯾن و خوش رنگ و لعاب تحوﯾل مردم می دھند؟ ما از اﯾن روست
که آنھا را سوسياليستھای قالبی و جناح چپ بورژوازی می ناميم .کسانی که
اميد به آﯾنده را از مردم می گيرند و ھيچ راھی را جز تبعيت از بورژوازی جلوی
پای مردم نمی گذارند به تداوم بربرﯾت کمک می کنند و بی شک خـود نـيز در
آﯾنده ای دور ﯾا نزدﯾک قربانی ساده لوحی خود خواھند شد.
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻲ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ي ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ
طبق گزارشات رسيده قريب دو ميليون نفر در اطراف دانشگاه حضور يافته بودند .روزھاي متمادي موضوع شرکت و يا عدم شرکت در نماز جمعه به
بحث داغ جوانان و سازماندھان اعتراضات معترضين قرار تبديل شده بود .طرفداران اصالح طلب موسوي خواھان شرکت در نماز جمعه بودند ،در
صورتيکه معترضين راديکال تر اعتقاد به اين کار را نداشتند و معتقد بودند که دولت کودتا از حضور توده ھاي مردم سوء استفاده کرده و بار ديگر آن را
بعنوان سندي از مشروعيّت خود به جھانيان نشان خواھد داد .اما طرفداران موسوي قصد داشتند تا اراده ي خود را بر اکثريت معترضين تحميل کنند.
در نتيجه ،معترضين راديکال تر تصميم بر آن گرفتند که به نماز جمعه نخواھند رفت ،اما در خيابان ھاي اطراف حاضر خواھند شد تا با دامن زدن به
تظاھرات ،پس از پايان نماز ،از سوء استفاده ي جناح ھاي حکومتي از تجمع مردم جلوگيري کرده و بار ديگر به جھانيان عدم مشروعيت حکومت را
بنمايانند.
از طرف ديگر ،دولت کودتا و ھمراھانش در دستگاه ھاي امنيتي به ھراس افتاده و به يکديگر ھشدار مي دادند که بايد با اين »توطئه« برخورد کرد .و
در اين راستا سعي کردند تا با تھديد مردم به سرکوب بيشتر و وحشيانه تر ،آنھا را از حضور گسترده بترسانند .الزم به تذکر نيست که  ،ھر دو جناح
ھيئت حاکمه ،ھر يک باشيوه ھاي مخصوص خود ،تالش ھاي بسياري براي جلوگيري از تظاھرات ھاي راديکال خياباني کردند .اما ساعتي به آغاز
خطبه ھاي نماز جمعه بود که اخبار رسيده حکايت از حرکت جمعيت ھاي بسيار بزرگ به سمت خيابان انقالب و دانشگاه داشت .ھمچنين شبکه
تلفن ھمراه در تھران قطع شده بود و مردم به يکديگر مي گفتند که ھر وقت در چنين اوضاعی تلفن قطع می شود ﯾعنی نظر حکومت اﯾن است که
ھوا بدجور پس است! .ھمه چيز حکاﯾت از ﯾک روز مھم دارد .در مناطق خلوت تر ،مثل مترو و راھروھا و ورودي ھايش ،مردم را بخاطر داشتن عالمات و
پوشاک سبز بازداشت مي کردند.نيروھاي سرکوبگر در خيابان ھا و ميادين انقالب ،آزادي و وليعصر حضور انبوه داشتند.
قبل از آغاز نماز جمعيت در خيابان ھاي اطراف دانشگاه شعار دادن را آغاز کرده اند» .ھاشمي ،ھاشمي! سکوت کني خائني«» ،مرگ بر ديکتاتور«
»يا حسين ،ميرحسين«» ،مجتبي حيا کن ،مملکت را رھا کن«! در اين ميان درگيري ھاي پراکنده اي بين مردم ولباس شخصي ھا گزارش مي شد.
حتي در مقطعي خبر از پرتاب گاز اشک آور در ميان مردم شد که محل دقيق آن مشخص .اما گاز تا خيابان طالقاني رسيده بود و مردم با روشن کردن
سيگار و آتش خنثي اش کرده اند.
حضور ميليوني مردم و اقدام اکثريت ايشان به اعتراض خياباني پس از نماز ،نشان داد که مردم بسيار ھوشيار بوده و عليرغم حمايت از اپوزيسيون
درون حکومتي در مقابل دولت کودتا ،به ھيچ وجه اطاعت کور کورانه اي از رھبري آنھا ندارد و اقدامات خود را بر مبناي منافع خود و تحقق آزادي ھاي
دمکراتيک تعيين مي کند.
اخبار رسيده حکايت از آن داشت که ماموران امنيتی از ورود خبرنگاران خارجی به محوطه نمازجمعه جلوگيری کرده اند .اين اخبار حكايت از آن دارد كه
از ورود كليه خبرنگاران خارجي به نمازجمعه ممانعت شده و كارتھاي بسياري از آنان توسط ماموران گرفته و اعالم شده كه حق تصويربرداري از
نمازجمعه و خيابانھاي اطراف را ندارند.
يکي از صحنه ھاي بسيار جالب نماز جمعه اين ھفته اين بود که مردم ،در خيابان ھاي اطراف دانشگاه ،بر خالف شرکت کنندگان ھميشگي ،زن و مرد
در کنار يکديگر نشسته و زنان با راحتي ھر چه تمامتر روسري خود را بر شانه ھايشان انداخته بودند.
پس از خطبه ھاي ھاشمي ،اکثريت قريب به اتفاق مردم برخاسته و راھپيمايي خود را آغاز کردند .البته تا زمانيکه ديگران مشغول اقامه نماز بودند،
ايشان در سکوت کامل ،با باال بردن انگشتان خود به عالمت »پيروزي« و عکس ھايي از جانباختگان و پالکاردھاي شعارھاي خود به راھپيمايي
پرداختند .اما به محض پايان يافتن نماز شروع به شعار دادن کردند .در اين ساعت خبر از دو دسته ي بزرگ تظاھر کننده در دو مسير متفاوت بود.
دسته ي اول از طريق خيابان انقالب و وليعصر ،به سمت ميدان وليعصر حرکت کردند که گويا ھدف نھايي شان تجمع در مقابل وزارت کشور در خيابان
فاطمي بود .و گروه دوم ،به سمت خيابان آزادي حرکت کردند تا از آن طريق به ميدان آزادي بروند .ھنگاميکه مردم در مسير اول در سکوت حرکت
ميکردند ،و پليسي ھم ھنوز به چشم نمي خورد ،در مسير ديگر ،مردم شعار مي دادند» :مرگ بر ديکتاتور«» ،ايراني مي ميرد ،ذلت نمي پذيرد«
»زنداني سياسي آزاد بايد گردد« و با نيروھاي لباس شخصي و يگان ويژه درگير شده بودند
در حدود ساعت  3بعداز ظھر ،يکي از گزارشگران »ندا نيوز« که ھمراه گروه اول به سمت ميدان وليعصر حرکت ميکرد ،خبر از آغاز درگيري در ميدان
وليعصر داد .او خبر داد که ده ھا ھزار نفر از بلوار کشاورز به سمت ميدان وليعصر در حرکت بودند و شعارھاي مرگ بر ديکتاتور  ،مرگ بر خامنه اي،
مجتبي بميري  ،رھبري را نبيني و ...سر مي دادند که ناگھان مورد حمله ي لباس شخصي ھا و يگان ويژه قرار گرفتند .در اين حمله کپسول ھاي
زيادي از گاز اشک آور در ميان مردم شليک شد .در ھمين زمان از ضلع شمالي ميدان صداي شليک گلوله به گوش رسيد اما گاز اشک آور آنچنان در
خيابان پيچيده بود که نمي شد ديد که آيا شليک مستقيم بوده است يا تير ھوايي!
در ھمين ھنگام وجود درگيري ھاي شديد در جلوي دانشگاه گزارش شد .گزارشگر ما خبر از شليک حجم زيادي گاز اشک آور مي داد .تمام فضا پر از
گاز اشک آور شده بود .با استفاده از اين موقعيت ،نيروھاي سرکوبگر موفق به بازداشت تعداد زيادي را بازداشت کرده اند
در تماس بعدي گزارش داده شد که در ميدان وليعصر ،پس از شليک گلوله ھا ،مردم به خيابان کريمخان پناه برده و به سمت ميدان ھفت تير رفتند.
در خيابان کريمخان جمعيت به نصف رسيده بود .طبق گزارشات حدود  10000نفر تا خيابان ويال رسيده بودند که موتورسوارھاي لباس شخصي به
ايشان حمله کردند و شروع به شليک تعداد زيادي گاز اشک آور کرده بصورتي که چشم چشم را نمي ديد .در اين ھنگام صداي شليک گلوله نيز
شنيده مي شد ،اما دوباره گاز اشک آور مانع آن بود که ھدف اين تيراندازي ھا مشھود شود.
پس از ساعت  4بعدازظھر خبرھاي ديگري رسيد که گروه ھاي ديگر مردمي که جمعيت ھر يک از ايشان شامل صدھا ھزار نفر مي شده است ،در
مقابل وزارت کشور و مرکز صدا و سيما تجمع کرده اند .ھمچنين جمعيت کثيري نيز در ميدان آزادي تجمع کرده بودند .درگيري ھاي شديدي در
تمامي نقاط و مراکز تجمع گزارش مي شد.
طبق آخرين گزارش ھا ،تجمعات و درگيري ھا ھنوز ادامه داشته و انتظار مي رود با تاريکي ھوا به تمامي محالت تھران کشيده شود .گزارشات دقيق
تر از تحوالت ساعات تاريکي را فردا خدمتتان تقديم خواھيم نمود

ﺟﻤﻌﻲ از ارﺗﺸﻴﺎن ﺑﻪ ﺟﺮم ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﺎزداﺷﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ
مطابق اخبار درﯾافتی موثق از نيروھای درون سازمانی نيروی زمينی ارتش شب گذشته )پنج شنبه مقارن با  (٢۶/۴/١٣٨٨تعداد  ٣۶نفر از فررزندان
غيور،قھرمان و متعھد اﯾران زمين که ھمگی از درجه داران و افسران جزء و ارشد نزاجا بوده اند در ھيئتی به نام ھيئت متوسلين به قمر بنی ھاشم
واقع در منطقﮥ شھر ری)شاه عبدالعظيم( در مراسم ھفتگی خود که مطابق ھر ھفته شب ھای پنج شنبه دعای کميل برگزار می نموده اند گرد ھم
می آﯾند،پس از مراسم دعای کميل در رابطه با جرﯾانات اخير و سرکوب گسترده مردم از سوی سپاه پاسداران و بسيج گفتگو ھاﯾی صورت می پذﯾرد
که مقرر می گردد ھمگی در مراسم نماز جمعه دوشادوش مردم به نشانه اعتراض با لباس مصوب نظامی حاضر شوند و نسبت به کشتار بيرحمانه
مردم توسط بسيج و سپاه پاسداران و سرکوب گسترده معترضين اعتراض خود را نسبت به اﯾن روند و حماﯾت از مردم اعالم نماﯾند به گزارش موثق
تمام اﯾن افراد در بامداد روز جمعه توسط سازمان حفاظت اطالعات ستاد کل نيروھای مسلح ادارۀ ضد براندازی در منازل خود به اشکال وحشيانه ای
دستگير و به مکان نامعلومی انتقال داده می شوند .از تمام فعالين و مبارزﯾن سياسی درخواست ميگردد نسبت به اﯾن موضوع عکس العمل نشان
داده و پيگير وضعيت اﯾن غيور مردان شوند در زﯾر نام و مشخصات بازداشت شدگان را اعالم می نماﯾيم تا اقدامات موثرتر صورت پذﯾرد آگاه باشيم

که جان اﯾن  ٣۶تن به شدت در خطر ميباشد اﯾن غيور مردان متعھد گام حماﯾت برداشتند حاال نوبت ماست که از آنھا پشتيبانی و
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حماﯾت کنيم
.١سروان مھدی مقدم رسته عمران و استحکامات محل خدمت :پادگان فتح محل سکونت خانه ھای سازمانی لوﯾزان
.٢ستوان دوم سھراب لواسانی رسته زرھی محل خدمت پرندک محل سکونت خانه ھای سازمانی پرندک
.٣سرگرد سيد مرتضی اميری رسته مخابرات محل خدمت قرارگاه پشتيبانی فجر محل سکونت لوﯾزان
.۴گروھبان ﯾکم ھادی شفاھی رسته عمران و استحکامات محل خدمت پرندک محل سکونت خانه ھای سازمانی پرندک
.۵سروان محسن اطاعتی سياه کوه رسته بھداری محل خدمت ستاد نيروی زمينی محل سکونت خانه ھای سازمانی کوی زﯾنبيه
. ۶استواردوم علی اصغررضوانی رسته پياده محل خدمت تيپ  ٢٣محل سکونت پاکدشت ورامين
. ٧گروھبان ﯾکم رحيم سلطان آبادی رسته پياده محل خدمت تيپ  ٢٣محل سکونت لوﯾزان
.٨ستوان سوم شاھين روزبھانی رسته اداری محل خدمت باشگاه تيراندازی نيروزمينی محل سکونت مھرآباد جنوبی
.٩سروان رضا نوری شاه وردی رسته اداری محل خدمت ستاد نيروی زمينی
.١٠گروھبان ﯾکم روح ﷲ داداشی رسته اردونانس محل خدمت پادگان فتح محل سکونت کوی زﯾنبيه
.١١ستوان ﯾکم اصغر امان اللھی رسته داراﯾی محل خدمت ستاد نيرو زمينی محل سکونت لوﯾزان
.١٢گروھبان ﯾکم رامين ارسنجانی رسته توپخانه محل خدمت پرندک محل سکونت شھرک پرند
. ١٣ستوان سوم محمد گنابادی رسته زرھی محل خدمت تيپ  ٢٣محل سکونت خانه ھای سازمانی پرندک
.١۴ستوان دوم علی نقی جوان رسته داراﯾی محل خدمت پادگان فجر محل سکونت کوی زﯾنبيه
. ١۵سرگرد بازنشسته عيسی توکلی محل سکونت خيابان جی
.١۶ستوان دوم رسول قليوند رسته اداری محل خدمت پادگان آموزشی لشگرک محل سکونت لوﯾزان
.١٧استوارﯾکم غالمرضا ملک نژاد رسته دژبانی محل خدمت ستاد نيرو زمينی محل سکونت فالح
.١٨ستوان دوم محمد مھدی قره بيگی رسته مخابرات محل خدمت پادگان فتح محل سکونت اسالمشھر
. ١٩استوارﯾکم رحمان صادقی رسته زرھی محل خدمت تيپ  ٢٣محل سکونت گوھردشت کرج
. ٢٠گروھبان ﯾکم حسن تقی نيا رسته دژبانی محل خدمت پادگان فتح محل سکونت خانه ھای سازمانی لوﯾزان
. ٢١سروان عليرضا محققی رسته جنگ الکترونيک محل خدمت ستاد نيرو زمينی محل سکونت لوﯾزان
. ٢٢ستوان سوم کيانوش سالمی قزوﯾنی رسته مخابرات محل خدمت پادگان فجر محل سکونت کوی زﯾنبيه
. ٢٣گروھبان ﯾکم علی اکبر باغستانی رسته ترابری محل خدمت ستاد نيرو زمينی محل سکونت خانه ھای سازمانی پرندک
. ٢۴استوار ﯾکم آرش جانلو رسته پياده محل خدمت تيپ ٢٣محل سکونت خانه ھای سازمانی پرندک
اﯾن اسامی در حال حاضر به دست رسيده است تحقيقات تکميلی متعاقبا ارسال ميگردد.

اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻛﺎرﮔﺮي رو ﺑﻪ اﻋﺘﻼ اﺳﺖ
طبق خبرھاي رسيده ،رکود چند ھفته اي اعتراضات کارگري که در اثر غافلگير شدن طبقه کارگر از آغاز ناگھاني مبارزات مردمي بوده است پايان يافته
و کارگران کارخانه ھا براي احقاق حقوق خود ،پا به ميدان گذاشته اند .در اين خبرھا آمده است که کارگران پتروشيمی پلی اتيلن سنگين
کرمانشاه ،رﯾسندگی پررﯾس ،کارخانه فرمند و آموزشياران حق التدرﯾسی نھضت سواد آموزی اخيراً دست به اعتراضاتي زده اند که بعضاً با
پيروزي فوري ھمراه بوده است.
کارگران پتروشيمي پلي اتلين کرمانشاه که بالغ بر  230نفر می باشند ،صبح روز چھار شنبه  24تير ماه ،با خودداری از پوشيدن لباس ھای کار و با
تجمع در برابر دفتر شرکت سازه به اﯾن تصميم اعتراض نموده و اعالم نمودند که تا لغو کار اجباری در روزھای جمعه بر سر کار حاضر نخواھند شد.
ساعاتی پس از اﯾن اقدام سرپرست کارگاه با آمدن به ميان کارگران خبر از لغو اﯾن تصميم را به آنان اعالم نمود.
كارگران كارخانه فرمند چندين روز است كه براي اتمام حجت با مدير كارخانه دست از كار کشيده اند و ھنوز ھم در اتصاب به سر مي برند.
طی ھفته پاﯾانی تير ماه گروه ھاﯾی از معلمان حق التدرﯾسی از شھرستانھای مختلف از جمله اروميه ،بوشھر ،اصفھان،ھمدان ،کرمانشاه و سنندج
به نماﯾندگی از طرف دﯾگر ھمکاران آموزشيار خود به دفتر سازمان نھضت سواد آموزی تھران مراجعه نموده و به اخراج خود از اﯾن سازمان اعتراض
کردند .از جمله اﯾن معترضان معلمان سنندجی و اصفھانی بودند که روز سه شنبه  23تير ماه جھت اعتراض به اخراج خود به سازمان نھضت سواد
آموزی تھران واقع در خيابان فاطمی مراجعه کردند و خواھان بازگشت به کار و استخدام رسمی خود شدند .روسا و کارمندان سازمان نھضت سواد
آموزی تھران نگران از تجمع معلمان معترض آنان را به صرف صبحانه دعوت کردند.
کارگران کارخانه رﯾسندگی پررﯾس برای دومين بار ،روز  5شنبه  25تير ماه از ساعت  9صبح تا  11و نيم ،مقابل اداره کار سنندج دست به تجمع
اعتراضی زده و خواستار اجرای حکم دﯾوان عدالت اداری  -مبنی بر بازگشت به کار بعنوان کارگران استخدام دائم  -شدند .کارگران پالکاردھاﯾی با
مضمون "زندگی انسانی حق مسلم ما کارگران است" و " ما خواستار اجرای رای دﯾوان عدالت اداری ھستيم"  ،در دست داشتند .ماموران نيروی
انتظامی و نيز لباس شخصی کارگران را محاصره کرده و از ورود مردم و عابران به داخل جمع آنان جلوگيری می کردند .ماموران حراست اداره کار به نزد
کارگران آمده و از آنان خواستند که به تجمع خود پاﯾان دھند .کارگران نيز برای اجرای خواسته خود ،تا روز ﯾک شنبه مھلت تعيين نمودند که در صورت
براورده نشدن خواست شان ھمراه با خانواده ھاﯾشان در مقابل ادارات دولتی تجمعات اعتراضی خود را ادامه خواھند داد.

ﺷﻴﻮة ﺟﺪﻳﺪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ
جوانان در ﯾک حرکت اعتراضی جدﯾد از ساعت  22:00در نقاطی از جنت آباد و فرحزاد سوار بر موتورھای خود در کوچه ھا و خيابانھای فرعی شروع
به شعار دادن کردند و با اﯾن حرکت خود مردم را به آمدن بر پشت بام ھا و سر دادن شعار تشوﯾق می کردند.

روﺷﻦ ﻛﺮدن ﺷﻤﻊ ﺑﺮاي ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﮕﺎن
روز شنبه  27تير در ميدان محسنی چندﯾن شمع برای شھدا از جمله ترانه موسوی روشن شد که با دخالت کالنتری و دستگيری ﯾک مرد و شعار
ھای مرگ بر دﯾکتاتور خاتمه پيدا کرد.

ﻓﺮاﺧﻮان ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ از ﺟﻨﺒﺶ ﻣﺮدم اﻳﺮان در روز ﺷﻨﺒﻪ  3ﻣﺮداد
در پي ناآراميھاي اخير در ايران و سرکوب خشن معترضان توسط نيروھاي انتظامي ،سازمان عفو بينالملل ،گزارشگران بدون مرز و انجمن بينالمللي
قلم ،مردم جھان را براي پشتيباني از حقوقبشر و آزادي مطبوعات در ايران فراخواندند .
سازمانھاي پشتيبان حقوقبشر با انتشار بيانيهاي در برلين ،اعالم کردند ،که روز شنبه ) 25ژوئيه 3 ،مرداد( روز ھمبستگي جھاني با جنبش مردم
ايران و مطالبات برحق آنان است .سازمانھاي مدافع حقوقبشر از جمله خواھان توقف فوري خشونت دولتي عليه مردم و آزادي تمام زندانيان
سياسي شدند .
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سازمانھاي مدافع حقوقبشر با اين فراخوان ميکوشند ،برنامهھايي در سراسر جھان در اعتراض به نقض حقوقشھروندي در ايران برپا دارند.
شيرين عبادي ،دارنده جايزه صلح نوبل نيز از اين فراخوان حمايت کرده است .
يکي ديگر از خواستهھاي سازمانھاي پشتيبان حقوقبشر ،بررسي نقض حقوق مردم ايران ،پس از رخدادھاي اخير ،زير نظر سازمان ملل متحد
است .به گفته اين سازمانھا ،پاسخ جمھوري اسالمي به “تظاھرات مسالمتجويانه” معترضان ،ضرب وشتم ،بازداشت ،و کشتار بوده است.
گزارشي از تجمع خانواده ھاي بازداشت شدگان مقابل دادگاه انقالب و زندان اوين
روز شنبه  27تيرماه با توجه به اينكه شنبه و اولين روز كاري ھفته بود و روز جمعه  26تير ماه تعدادي ديگر بازداشت شده بودند جمعيت خانواده ھايي
كه براي پيگيري وضعيت عزيزانشان به داداگاه انقالب  ،آگاھي شاپور و كالنتري 148و زندان اوين مراجعه كرده بودند به مراتب خيلي بيشتر از
روزھاي قبل بود .در مقابل دادگاه انقالب  2اتومبيل نيروي انتظامي و  4موتور سوار وتعدادي لباس شخصي در بيرون و داخل دادگاه وضعيت را كنترل
مي كردند ,در مقابل زندان اوين نيز  1ماشين نيروي انتظامي خانواده ھا را زير نظر داشت .
در مقابل آگاھي شاپور حدود  40نفر از خانواده ھا تجمع كرده بودند اما ھيچ كس جوابگو نبود و آنھا را به دادگاه انقالب و زندان اوين پاس مي دادند,
در كالنتري  148با لحن بسيار تندي به خانواده ھايي كه مراجعه مي كردند مي گفتند فرزند شما اينجا نيست برويد جاي ديگر دنبال آنھا بگرديد.در
داخل و بيرون دادگاه انقالب بيش از200نفر از خانواده ھا حضور داشتند عده اي در داخل وتعدادي در بيرون به انتظار اعالم اسامي بازداشت شده ھا
بودند.
در مقابل زندان اوين ھم از اين شيوه براي به بازي گرفتن خانواده ھا استفاده مي كنند .امروز در مقابل زندان اوين بيش از  100نفر از خانواده ھا كه
اكثرا مادران بودند تجمع كردند و خواھان آزادي و حتي مالقات عزيزانشان بودند.خانواده ھا ھمچنان نگران وضعيت سالمتي فرزندان خود ھستند به
خصوص آنھايي كه تاكنون ھيچ خبري از وضعيت فرزند خود ندارند .كه اين نگراني روز به روز افزايش مي يابد.

ﺟﺎن دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﮔﺎن اﺧﻴﺮ در زﻧﺪان اﺻﻔﻬﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺟﺪي ﻗﺮار دارد
بنابه گزارشات رسيده از بند الف –ط وزارت اطالعات در زندان مرکزی اصفھان ،تعداد زﯾادی از مردم اصفھان و بخصوص جوانان در سلولھای انفرادی آن
تحت شکنجه ھای جسمی و روحی قرار دارند.
در حال حاضر سلولھای انفرادی بند الف-ط مملو از دستگيرﯾھای اخير می باشد،دستگيرﯾھا ی گسترده درسطح استان و بخصوص شھر اصفھان
ھمچنان ادامه دارد ،مامورﯾن وزارت اطالعات به منازل مردم ﯾورش می برند و اقدام به دستگيری مردم می کنند .در بين دستگير شدگان کودکان با
سنين  15تا  17ساله وجود دارد و ﯾکی از نوجوانان  17ساله در اثر شکنجﮥ بازجوﯾان وزارت اطالعات فک او شکسته شده است.تيراندازی ھاي
شبانه
صدای تيراندازی شديد امشب يکشنبه  28تير ساعت  11:50حوالی خيابان آيت ﷲ کاشانی خيابان ابوذر مھران بھنام .کسی ميدونه چه خبر بود؟
تيراندازی  10دقيقه ادامه داشت و خيلی شديد بود .دوستانی که خبری دارند اطالع رسانی کنند
احتمال اخراج ھاي گسترده در ايران خودرو
بعد از شاﯾعه تعدﯾل نيرو در شرکت اﯾران خودرو که ھر روز ھم پررنگتر ميشود به تازگی شاﯾعه ای در اﯾن کارخانه قوت گرفته مبني براين که شرکت
در بحران مالی قرار گرفته است و امکان دارد که حتی دچار ورشکستگی شود .گفته مي شود كه اﯾن شاﯾعه را درست کرده اند که اگر خواستند
تعدﯾل عظيم نيرو را انجام بدھند بھانه ای خوب برای اﯾن کار داشته باشند.

ﺧﺒﺮﻫﺎﻳﻲ از اوﻳﻦ  -ﺻﻒﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺟﻮﻳﻲ!
شنيده شده که شاھدان عينی در بازداشتگاه اوﯾن گفتهاند در راھروھای اﯾن زندان ،صفھای طوالنی برای بازجوﯾی به وجود آمده است.آنھا
میگوﯾند اقشار و اصناف مختلفی را در اﯾن صفھا دﯾدهاند؛ از جمله کسبه ،نانواھا و  ...که به جرم پناه دادن به راھپيماﯾان در محل کسب خود
بازداشت شدهاند.

ﻧﻴﺮوي اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺑﺎزداﺷﺖﻫﺎي روز ﺟﻤﻌﻪ را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﺮد
بنابراعالم فرمانده انتظامی تھران بزرگ ،شماری از شھروندان در حاشيه نمازجمعه دﯾروز تھران ،دستگير شدهاند.
سردار عزيزﷲ رجبزاده ادعا کرده است که اﯾن افراد آشوبگرانی بودهاند که پس از نمازجمعه قصد آشوب ،برگزاری تجمع غيرقانونی و تخريب
اموال عمومی را داشتهاند.
به گفته وی ،پليس از تجمع غيرقانونی در حاشيه نمازجمعه دﯾروز جلوگيری کرده است.
اﯾن در حالی است که تصاوﯾر وﯾدئوﯾی از تجمعاتی در مقابل وزارت کشور و سردادن شعارھاﯾی برعليه وزﯾر کشور و دولت ،بهدست آمده
است.فرمانده نيروی انتظامی ھمچنين گفته است که شماری از افراد دستگيرشده روزجمعه كه نقشی در درگيری و آشوب نداشتند ،آزاد شدهاند

ﺷﻴﺮاز ﺑﻪ ﻳﺎري ﺗﻬﺮان ﻣﻲ آﻳﺪ
شيراز به ﯾاری تھران می آﯾد  //مراسم مجوزدار حاميان موسوی و کروبی در شيراز //رسانه شمائيد
ﯾک منبع موثق از شيراز خبر داده است که ستادھای موسوی و کروبی موفق به درﯾافت مجوز از فرمانداری شيراز برای برگزاری برنامه تقدﯾر از فعاالن
ستادھای خود شدھاند.
اﯾن برنامه فردا ﯾکشنبه  ٢٨تير ،ساعت  ۶بعدازظھر برگزار خواھد شد .مکان برنامه ھم تاالر احسان )آخر فرھنگ شھر ،ميدان احسان( است.
خاكسپاری پنھانی تعدادی از کشته شدگان ھفته ھای اخير اعتراضات در گورستان خاوران
براساس گزارش ھای درﯾافتی تعدادی از کشته شدگان ناآرامی ھاي اخير تھران بطور پنھانی در بخش ھاﯾی از گورستان خاوران به خاک سپرده
شده اند.ھمچنين خبر ميرسد تعدادی از اﯾن کشته شدگان را در قسمت ھای خاصی از بھشت زھرا به خاک سپرده اند و در واقع اﯾن بخش ھای
خاص بھشت زھرامخصوص مخالفان حکومت است وبرخی اعدام شدگان سياسی سال ھای گذشته در اﯾن بخش ھا به خاک سپرده شده اند.به
نظر می رسد ﯾکی از دالﯾل اصلی چنين کاری عدم اجازه به دسترسي سازمان ھای بين المللی فعال حقوق بشر در زمينه تعداد کشته شدگان
ناآرامی اخير تھران است واز سوی دﯾگر جلوگيری از روند دادرسی و پيگيری ھای خانواده ھای جان باختگان اﯾن حوادث است.خبرھای موثق حاکی از
انجام اﯾن کار توسط برخی نيروھای امنيتی است.ھرچند صحت وسقم اﯾن گزارش ھنوز توسط مقامات رسمی تائيد نشده است اما بيشتر گزار ش
ھای درﯾافتی از مردم برصحت اﯾن موضوع تاکيد دارند.به نظر می رسد باﯾد از سوی نھادھای فعال حقوق بشری كميته حقيقت ﯾابی برای تحقيق
وبررسی اﯾن موضوع تشکيل گردد.گزارش ھای ﯾاد شده حاکی ازخاکسپاری اﯾن افراد در دوھفته ی اخير است.

ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺎﻣﺮاﻧﻲ ،ﺟﺎﻧﺒﺎﺧﺘﻪ دﻳﮕﺮ در راه آزادي
بنا بر خبر دريافتي از خبرنگار آژانس ايران خبر  ,محمد كامراني شھيدي ديگر درراه آزادي ميھن است كه بر اثر شدت جراحات وارده و ضرب و شتم
وحشيانه در 25تير به شھادت رسيده است .طبق گفته خانواده ،محمد را در حاليکه تقريبا نيمه جان بوده ودر سراسر بدنش عالئم باتوم و شکنجه
به وضوح مشخص بوده است به تخت بيمارستان بسته بودند تا امکان فرار نداشته باشد  .با تالش خانواده باالخره مي توانند محمد را از بيمارستان
لقمان مرخص و بالفاصله به بيمارستان مھر منتقل کنند اما در آنجا پزشکان متخصص مي گويند با توجه به اينکه عفونت تقريبا تمام بدن را فراگرفته
اميدي به بھبودي نيست و محمد ظرف کمتر از  3ساعت در تاريخ 25تير شھيد مي شود.
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از دﺳﺘﮕﻴﺮ ﺷﺪﮔﺎن
بنا بر خبر رسيده يكي ديگر از دستگير شدگان تظاھراتھاي اخير در شيراز به شھادت رسيد  .روز گذشته مامورين به خانواده وي اطالع
دادند و گفتند جنازه فرزندتان را در شيراز دفن كردند و شما حق نداريد در اين زمينه چيزي به ديگران بگوييد و اگر اقوامتان پرسيدند
بگوييد كه سكته قلبي كرده است

ﺑﺎزداﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﻣﻬﺎﺑﺎدي
چند شھروند مھابادی به نام ھای دکتر حسن شيخ آقاﯾی  ،طاھر فرامرزی  ،کرﯾم صوفی مولودی جعفر وھاب پور  ،حسن آتش پوش و
سليمان پروﯾزخانی طی چند روز گذشته در مھاباد بازداشت شدند.
دکتر شيخ آقاﯾی کارﯾکاتورﯾست  ،کرﯾم صوفی مولودی نوﯾسنده و رئيس مجمع امور صنفی  ،طاھر فرامرزی مسئول اتحادﯾه لوازم ﯾدکی
ماشين آالت  ،سليمان پروﯾز خانی مغازه دار ،جعفر وھاب پور رﯾس ھيئت امنا ء شھرک صنفی کاوه و حسن آتش پوش بازاری در مھاباد
می باشند .تا کنون ھيچ علت ﯾا عللی در رابطه با دستگيری اﯾن افراد از سوی مراجع قانونی عنوان نشده است .

ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ :ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ،رژﻳﻢ اﻳﺮان در ﺳﺮاﺷﻴﺐ ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ ﻗﺮار دارد
روزنامه ھای اﯾتاليا نيز ھمانند رسانه ھای ھمگانی اکثر کشورھای جھان ،آن چه را که در اﯾران می گذرد از نزدﯾک دنبال می کنند و
گزارش ھای مشروحی درباره آن انتشار می دھند .از فحوای کالم و شيوه گزارش دادن اﯾن روزنامه ھا چنين بر می آﯾد که اکثر
مفسران اﯾتاليائی بر اﯾن باورند که رژﯾم اسالمی اﯾران در سراشيب سقوط حتمی قرار گرفته و آن چه امروز در اﯾران می گذارد ﯾک نبرد
قدرت در داخل دستگاه حاکمه است که ھر روز شدﯾد تر می شود .ھم زمان ،شکاف بين ھيات حاکمه و مردم روز به روز عميق تر می
گردد و مردم برای رسيدن به حقوق و آرمان ھای خوﯾش پای فشاری می کنند و از گزمه ھای رژﯾم ،دﯾگر ھراسی ندارند.
روزنامه ھای اﯾتاليا اکثرا بر اﯾن باورند که سخنان ھاشمی رفسنجانی در نماز جمعه ،موجب رسوائی گسترده تر رژﯾم گردﯾد و سودی
به حال جناح محروم داخل حکومت نداشت و تنھا ،موجب رسوائی ھر چه بيشتر جناح تماميت خواه حکومت شد.

ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻳﻚ ﺟﻮان ﻛﺮد و ﺷﻜﻨﺠﻪ ي وي از اروﻣﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺮان
فشار بر عليه فعالين سياسی کرد ادامه دارد .ﯾک جوان کرد به نام رمضان سعيدی فرزند موسا ،از اھالی اروميه که به اتھام ھمکاری با
پژاک  ،چھار سال قبل دستگير وشکنجه شده بود ،پس از درﯾافت ھشت سال حکم زندان ،ھمکنون به زندان اوﯾن تھران منتقل شده و
در انفرادی به سر ميبرد .رمضان سعيدی از فعالين سياسی منطقه " مرگور " از توابع اروميه ميباشد .وی اعالم داشته بود که تحت به
ھنگام دستگيری به مدت چندﯾن ماه به شدت شکنجه شده و با وجود عدم اعتراف و کمترﯾن مدارک ،به ھشت سال زندان محکوم
شده بود .اکنون پس از گذشت چھار سال ،وی را به زندان اوﯾن تھران منتقل کرده و در انفرادی ،مجددآ تحت شکنجه است.
خانوادھاش نگران حال وی ميباشند و مسئولين ھيچ پاسخی به آنھا نميدھند.

ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﺎدران ﻋﺰادار ﺑﺮاي ﺳﻮﮔﻮاري
»مادران عزادار« از مردم دعوت کردهاند که شنبه بيست و ھفتم تيرماه برای اعالم ھمبستگی با خانوادهھای کشتهشدگان اخير ،در پارکھا گرد ھم
بياﯾند .اﯾن گروه از زنان اﯾرانی در سه ھفته گذشته ،ھر شنبه ساعت ھفت بعد از ظھر ،در سکوت و بدون ھيچ شعار و پالکاردی در پارکھای تھران
حضور ﯾافته و اعتراض خود را اعالم کردهاند .در اﯾن بيانيه آمدهاست» :از آنجا که غروب روزھای شنبه نيروھای انتظامی به صورتی غير قانونی مادران را
در پارکھای تعيين شده ،تھدﯾد و از پارکھا بيرون میکنند و اگر کسی اطاعت نکند ،دستگير میشود از ھمه ملت اﯾران ،زنان و مردان میخواھيم
شنبهھا ساعت  ٧تا  ٨غروب به ھر پارکی که ماﯾل ھستند برای ھمبستگی با مادران عزادار رفته و به ھر شکل ممکن مادران را تنھا نگذارند .ششم
تيرماه ،بيش از  ٢٠نفر از زنانی که در اعتراض به بازداشتھای اخير و خشونتھای اعمال شده عليه معترضان ،در پارک الله تھران گرد ھم آمده بودند،
از سوی نيروی انتظامی دستگير شدند .

راﻫﭙﻴﻤﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺮدم ﻣﺸﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻀﻮر اﺣﻤﺪي ﻧﮋاد در آن ﺷﻬﺮ
عصر روز پنجشنبه ھمزمان با سخنرانی محمود احمدی نژاد ،رئيس دولت کودتا در مشھد ،راھپيماﯾی خودجوش معترضان به کودتای ٢٣
خرداد در خيابان دانشگاه اﯾن شھر برگزار شد.
بنا به گزارش درﯾافتی ،ساعت  ١٨تا  ٢٠روز پنجشنبه  ٢۵تيرماه ھمزمان با سخنرانی محمود احمدی نژاد در مشھد ،صدھا تن از مردم
مشھد به صورت خودجوش راھپيماﯾی سکوت با دست بندھا و پالکاردھای سبز رنگ برگزار کردند.
در اﯾن راھپيماﯾی که در خيابان دانشگاه حدفاصل ميدان تقی آباد تا چھارراه دکترا برگزار شد ،معترضان با گرفتن دست ﯾکدﯾگر به صورت
مسالمت آميز و در سکوت کامل چند بار اﯾن مسير را پيمودند.
اﯾن راھپيماﯾی در ساعت  ٢٠با حضور نيروھای مھاجم انتظامی به پاﯾان رسيد .برخی گزارش ھا حاکی از بازداشت تعدادی از معترضان
ميباشد ،با اﯾن حال تاکنون مقام ھای رسمی شھر مشھد در مورد تعداد بازداشت شدگان شھر مشھد اظھارنظری نکرده اند .
ھمچنين از صحن رضوی حرم امام رضا گزارش ميشود نيروھای گارد وﯾژه ضدشورش ،امنيتی و انصار حضور گسترده ای در مکان
سخنرانی احمدی نژاد داشته اند.
بنا به گزارش شاھدان عينی حاضر در صحن رضوی تعداد حدود  ١٠٠تن از مردم به صورت پراکنده ھنگام سخنرانی احمدی نژاد او را ھو
کردند و ندای ﷲ اکبر سر می داده اند که با سرکوب شدﯾد نيروھای لباس شخصی روبرو شده اند .گفته ميشود حدود  ١٠تن از مردم
در حرم امام رضا بازداشت شده اند.
ھمچنين اتفاق مھم دﯾگر در جرﯾان سفر احمدی نژاد به مشھد عدم استقبال اﯾت ﷲ واعظ طبسی از وی ھنگام ورود به مشھد و عدم
ھمراھی وی با احمدی نژاد در حرم امام رضا گزارش شده است ،امری که در  ٣٠سال حکومت جمھوری اسالمی سابقه نداشته
است و ھميشه واعظ طبسی در کنار روسای جمھور مختلف در مشھد و حرم حضور داشته و به استقبال آنان رفته است.

ﺑﺎ ارﺳﺎل ﮔﺰارش از ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ﺑﻪ ﻏﻨﺎي ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺑﻴﺎﻓﺰاﻳﻴﺪ
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اﺧﺒﺎر ﻛﻮﺗﺎه
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺷﺒﺎﻧﺔ ﻣﺮدم ﺗﻬﺮان اﺑﻌﺎد و اﺷﻜﺎل ﺗﺎزه اي ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
بنابه گزارشات رسيده از تھران اعتراضات شبانه مردم تھران ابعاد و اشکال تازه ای به خود می گيرد .
مردم تھران ھمانند شبھای گذشته از ساعت  22:00بر بامھای منازل خود قرار گرفتند و بانگ ﷲ و اکبر و شعار مرگ برد دﯾکتاتور را سر
دادند .تعدادی از جوانان در کوچه ھای مختلف به صورت گروھی حرکت می کردند و اﯾن شعارھا را سر ميدادند.
ھمچنين امشب در بزرگراه نواب اكثر راننده ھا در حركتي خودجوش از ساعت 22:10تا  22:30در حالي كه دستھا را به نشانه پيروزي
از ماشين بيرون آورده بودند شعار ﷲ اكبر را سر دادند و مردم و فروشنده ھا نيز با ديدن حركت راننده ھا اقدام به ھمراھی کردن با
آنھا می نمودند.
و ھمچون شبھاي گذشته از ساعت  22تا  22:30صداي ﷲ اكبر و مرگ بر ديكتاتور بر بامھا و كوچه ھاي برخي از مناطق تھران طنين
انداز شد.
فرﯾاد اعتراضات شبانه مردم در تھران نيروھای سرکوبگر را مرعوب و ماﯾوس کرده است و عليرغم بکار بردن تمامی شيوه ھای
سرکوبگرانه تا به حال موفق به خاموش کردن صدای اعتراضات مردم نشده اند بلکه اعتراضات شبانه ابعاد و اشکال مختلفی به خود
می گيرد.

ﻣﺸﻬﺪي ﻫﺎي ﺑﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ دﻳﻜﺘﺎﺗﻮر« اﺳﺘﻘﺒﺎل رﺋﻴﺲ دوﻟﺖ ﻛﻮدﺗﺎ ﻣﻲ روﻧﺪ
مردم مشھد قصد دارند در جرﯾان سفر احمدی نژاد به آن شھر در روز پنجشنبه دست به اعتراض گسترده بزنند .بنا به اخبار منتشر
شده در برخی از ساﯾت ھا و وبالگ ھای متعلق به جوانان مشھدی ،مشھدی ھا قصد دارند در روز پنجشنبه  25تير ماه در جرﯾان
سفر احمدی نژاد به مشھد اﯾن سفر را تبدﯾل به موج بزرگ اعتراضی به دولت کودتا بکنند.
محمود احمدی نژاد ،رئيس دولت کودتا ،در اولين سفرش پس از کودتای  ٢٢خرداد به مشھد سفر خواھد کرد .پيشنھاد مشخص
جواان مشھدی به مردم اﯾن شھر اﯾن است که مشھدی ھای عزﯾز با سربندھا و پوشش سبز در فرودگاه ھاشمی نژاد مشھد حاضر
شوند و با سر دادن شعار دولت کودتا رو /نمی خواﯾم نمی خواﯾم و نيز و نيز شعارھاﯾی از قبيل مرگ بر دﯾکتاتور و ، ....مانع ورود
احمدی نژاد به شھر مشھد شوند و داغ اﯾن سفر را به دل او بگذارند.
ھمچنين پيشنھاد می شود ھمه شھروندان عزﯾز مشھدی در اولين ساعات ورود احمدی نژاد به مشھد با ماشين ھای خود به منطقه
فرودگاه بياﯾند و با اﯾجاد ترافيک سنگين ورود اﯾن رئيس دولت کودتا را با مشکل مواجه کنند .در صورتی که احمدی نژاد موفق به حضور
در محل سخنرانی اش که به احتمال قوی در حرم امام رضا )ع( خواھد بود ،شد باز ھم شھروندان معترض مشھدی باﯾد با حمل
پالکاردھای سبز و پوشش سبزرنگ خود در اﯾن مراسم حاضر شوند و با سر دادن شعار نگذارند وی سخنرانی کند.

ﻣﺮاﻗﺐ ﻓﺮار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ داران ﺑﺎﺷﻴﺪ
خبرھاي رسيده از کارخانه ھا حاکيست که صاحبان صنايع در حال خالي کردن انبارھا مي باشند .طبق اين گزارشات ،مديران کارخانه
ھا از دادن سفارش ھاي جديد خودداري کرده و با فروش استوک محصوالت تمام شده به دالالن مشغول انباشت پول مي باشند.
ھمچنين ،از بازار ارز خبر مي رسد که بسياري از اين مديران ،بخصوص وابستگان به نھادھاي حکومتي ،در حال خريد مبالغ ھنگفتي ارز
و انتقال آن به خارج از کشور مي باشند .حجم اين مبادالت به حدي است که در بازار رسمي ارز با جھشي بي سابقه ھر دالر آمريکا
را به مبلغ ده ھزار ﷼ مبادله مي کنند .گفته مي شود که در بازار آزاد اين صعود به مراتب تند تر بوده و ھم اينک در بسياري از
معامالت قيمت دالر آمريکا تا سيزده ھزار ﷼ ارتقاء يافته است .کارشناسان اقتصادي معتقدند که اين آمارھا بيانگر عدم اعتماد
سرمايه داران به بقاي دولت احمدي نژاد و پيش بيني شدت يافتن اعتراضات مردمي مي باشد .خالي شدن انبارھا ،ھمزمان با روند
صعودي دالر نشان از فرار سرمايه داران از ايران دارد و بزودي کارگران با دروازه ھاي بسته کارخانه ھا و تعطيلي ساختمان ھاي
مديريتي مواجه خواھند گشت.

اﻋﺘﺮاض ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ؟
اخيراً مقاله اي با عنوان »طبقه کارگر ايران در کجاي اين جنبش ايستاده است؟« به قلم يکي از جوانان شرکت کننده در اعتراضات و
تظاھرات ھا مشاھدات خود را از ترکيب ھمرزمان خياباني خود ترسيم نموده است .او با اعتراض به سخنان برخي از خودفروختگان که
مدعي شده بودند طبقه کارگر ايران از احمدي نژاد حمايت مي کند ،ترکيب شرکت کنندگان اعتراضات خياباني را جوانان و فارغ
التحصيالن بيکار متلق به خانواده ھاي کارگري اعالم کرده که ھيچ اميدي به آينده ي خود ندارند .ناگفته نماند که ليست نامھاي ارائه
شده از جانباختگان ،مفقودين و بازداشت شدگان اخير ،سندي براي صحت ادعاي نگارنده ي مقاله مي باشد .اکثريت قريب به اتفاق
نام ھاي اعالم شده را افراد ديپلمه و فارغ التحصيالن بيکار و دانشجوياني از طبقات پايين جامعه تشکيل داده اند.

آﻳﺎ رژﻳﻢ اﺳﻼﻣﻲ در ﺣﺎل ﻓﺮوﭘﺎﺷﻲ اﺳﺖ؟
اخيراٌ محسن رضايي ،فرمانده سپاه پاسداران در زمان جنگ و يکي از کانديداھاي رياست جمھوري که به حکومتي بودنش شکي
نيست در نامه اي که خطاب به »ملت ايران« نوشته است ،شرايط بوجود آمده پس از انتخابات را براي نظام جمھوري اسالمي
خطرناک توصيف کرده و تداوم اختالفات درون حکومتي را برابر با فروپاشي آن مي داند .در اين نامه ،او به گفته ھاي سرلشکر
فيروزآبادي ،رييس ستاد کل نيروھاي مسلح ايران ،که مخالفان احمدي نژاد را در حکومت ،يعني ھاشمي رفسنجاني ،موسوي و
کروبي را »منافقان جديد« لقب داده است ،اشاره کرده و مي گويد" :امروزه جامعه اﯾران و نيروھای طرفدار جمھوری اسالمی دچار
اختالفات شده است .خانواده انقالب را تھمت باران میکنند .عدهای به برخی از اعضای اﯾن خانواده منافقين جدﯾد لقب میدھند.
عدهای دﯾگر بخشی از اﯾن خانواده را به عنوان خوارج لقب میدھند .آﯾا اﯾن ﯾک توطئه نيست که نيروھای طرفدار نظام را به جان ھم
بياندازند و ﯾک فروپاشی درونی صورت بدھند؟"
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ﻧﺪاي ﺳﺮخ
ﭘﻴﺎم ﻧﺪاي ﺳﺮخ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ
به نام تمامي جانباختگان راه آزادي
درود بر مردم غيور ايران

بنظر ما ھر فردي که در مبارزه قدم مي گذارد بايد براي خود و مردم ھدف و انگيزه ي خود را به روشني توضيح دھد تا مردم بدانند که اين ھمراھي در
کجا با اھداف و خواسته ھايشان مطابقت دارد و در کدام زمينه ھا اختالف عقيده و تمايز اھداف وجود دارد .تجربه نشان داده است که افرادي که از
بيان اھداف و خواسته ھاي نھايي خود ،به بھانه ي »وحدت کلمه« ،سر باز مي زنند ،ھدفشان سرکوب نظرات مخالفشان به ھمين بھانه است .واال
 ،اگر ما به آزادي عقيده و بيان اعتقاد داشته باشيم ،چرا بايد طرح نظرات مخالف مان ضرورتاً به تشتت و جدايي بيانجامد .مگر نه اينستکه مبارزه مي
کنيم تا ھمه ،از جمله مخالفانمان ،آزاد باشند تا از حق بيان شان استفاده کنند؟ پس مطمئناً بيان اين نظرات باعث ايجاد تفرقه و جدايي نخواھد شد.
ھدف ما از شرکت در اين مبارزات به مراتب فراتر از نتايج انتخابات رياست جمھوري دھم است .و معتقد ھستيم که اکثريـت کـسانيکه در انتخابـات
شرکت کردند و به موسوي و يا کروبي رأي دادند نيز اھداف و خواسته ھايشان به مراتب باالتر از گزينش اين يا آن فرد بوده است .زمانيکه مـردم در
مناظره ھاي تلويريوني به عمق اختالفات کانديداھا پي بردند و معتقد شدند که براي شکستن قدرت مطلقه از موقعيت انتخاباتي ،بعنوان کم ھزينـه
ترين راه ،استفاده کنند .در حقيقت ،انگيزه مردم به دستيابي به آزادي ھاي مردمي و انساني شان بود که در مقابل انحصارطلبان حکومتي به اصالح
طلبان حکومتي رأي دادند .اما ھنگاميکه اينچنين با رأيشان برخورد شد و طرفداران حکومت مطلقه با تھديد به زور و سرکوب وقيحانه از قبول نتايج آراء
سرباز زده و بقول شعار روزھاي اول خيزش ھا »رايشان را دزديده و با ھمان رأي دزديده شده ،پُز مشروعيّت نظام را به جھانيان مي دھند« ،پس از
سي سال خفقان و سرکوب ،طاقتشان به نھايت رسيد و در خيابان ھا لبريز شد .نتيجه اش را ھم ديديم که چگونه حکومت وحشيان ،سگھايشان را
به جان مردم انداختند و صدھا نفر را کشتند و صدھا نفر ديگر مفقوداألثر شدند و ھزاران نفر را به بند کشيدند .اما ،با اينحال ،مبارزات مردم که اينک در
مسير انقالب ديگري قرار گرفته است ،سرکوب نشد و نه تنھا به بقايش ادامه داد ،بلکه روز به روز گسترده تر ،فراگيرتر و منسجم تر شد و مي شود.
شرايطي که ما در آن قرار داريم ،وضعييّتي است که حکومت تنھا به اتکاء نيروھاي مسلحش خود را نگاه داشته و مردم نيز بـا وجـود پرداخـت چنيـن
ھزينه ي سنگيني ،نمي توانند سلطه ي اين حکومت را تحمل کنند .ما در انتخابات شرکت کرده بوديم که چنين ھزينه ي سـنگيني نـپردازيم .امـا،
اينک که پرداخت اين ھزينه را به ما تحميل کرده اند ،دليلي ندارد که خواسته ھاي مبارزاتي خود را به نتايج انتخابـات محـدود کنيـم .اينـک زمـان آن
رسيده که مستقيماً براي آزادي ھاي مردمي و انساني خود مبارزه کرده تا اگر نتيجه ي مبارزات ما به قدرت گيري اصالح طلبان حکومتي ھم انجاميد،
ايشان بدانند که تا زمانيکه حقوق اوليه و خواسته ھاي ما محقق نشود ،دست از مبارزه بر نمي داريم.
پس روشن شد که ھدف ما در اين مبارزه ،به روي کار آمدن افراد ديگري از ھمين حکومت نبوده ،بلکه دستيابي به حقـوق و آزادي ھـاي دمکراتيـک
مردمي است که در ميدان ھاي نبرد ،ھزينه ي آن را مي پردازند .مھمترين و کليدي ترين ھدف و خواسته ي مردمي ،که »دمکراسي« عنوان خود را
از آن به عاريه گرفته  ،حق حکومت مردم بر مردم و حق تعيين سرنوشت مردم به دست خودشان بوده ،اين اصل اسـت کـه اجـراي بقيـه ي اصـول
دمکراسي را تضمين مي کند .يعني آزادي بيان،قلم،تجمع ،تحزب،ارتباطات و اطالات و برابري حقوق جنسيت ھا و اقليت ھا و خالصه تمامي حقوقي
که بصورت عاميانه به »حقوق بشر« خوانده مي شود ،تنھا زماني ضمانت اجرايي دارند که حق حاکميّت مـردم اعمـال شـود .در غـير اينـصورت ،تـا
زمانيکه حکومت در دست گروھي چند صد و يا نھايتاً چند ھزار نفره باشد ،اين گروه ،به محـدود کـردن آزادي ھـاي مـردم »غـير خـودي« و سـرکوب
اعتراضات ايشان متوسل خواھد شد ،تا قدرت و امتيازھاي ويژه خود را حفاظت کند .پس اگر نتيجه ي مبارزات ما به »دمکراسي« نرسد ،تمامي وعده
 وعيدھا و شعارھاي آزادي خالي از ھرگونه قدرت اجرايي بوده و فقط در حرف باقي مي ماند.البته اين مبحث کلي ،داراي شاخه ھا و مشخصات بسيار دقيق تري است که ما ،ممبعد ،در ھر پيام ،بخشي از آن را مطرح کرده و مي شکافيم.
مورد ديگري حتماً بايد به آن پرداخته شود ،و محورمباحث نظري ما را تشکيل مي دھد ،طرح معضالت و مشکالت جلوي پاي مبارزات در جريان است
که ممکن است مانع رشد و توسعه و شايد حتي بقاء آن باشد .به اين دليل ما براي اين مبحث الوويّت قائليم که اگر اين مبارزات نتواند به بقاء خـود
ادامه دھد و زبانمان الل ،اگر سرکوب شده و يا به علت انحـراف از راه ،متوقـف گـردد ،ديگـر صـحبت از دسـتيابي بـه »دمکراسـي« و »حـق تعييـن
سرنوشت « زائد است .تنھا زماني ما مي توانيم به برقراري »حکومت مردم بر مردم« و آزادي ھاي مردمي دست يابيم که اين مبارزات تا شکـستن
کودتاي دولتي پيش رفته باشد و در جريان اين مبارزات ،نھادھاي مردمي آنچنان قدرتمند گردند که ديگر ھيچ فرد و گروھي جرأت اقـدام عليـه آزادي
ھاي مردم و به بند کشيدن دوباره ي ما به مغزش ھم خطور نکند .برخورداري از حق حکومت مردمي ،از آغاز پيدايش جوامع متمدن بشري ،مھمترين
اصل زندگي اجتماعي بوده است .اھميّت آن به قدري بود که در جامعه ي يوناني که حکم ھر بزھکار و جنايتکاري با ھدف اصالح مجرم تعييـن مـي
شده است و کمتر کسي را تنبيه کرده و يا به بند و زندان محکوم مي کردند ،فقط براي يک جرم حکم اعدام صادر مي شده است و آن جرم »اقـدام
براي ايجاد ديکتاتوري و کوشش براي سلب آزادي از مردم« بوده است.
البته ما با مجازات اعدام براي ھر جرمي ،از جمله اين جرم ،مخالفيم .ھمچنين با ھرگونه اعمال خشونت و ترويج آن نيز در جامعه مخالفيم .بنابراين،
ھر توصيه ،طرح و يا پيشنھادي را که بخواھد مردم را به اين راه بکشاند مردود دانسته و محکوم مي کنيم .اما ،در عين حال با توصيه ھايي که امروزه
زير نام »مبارزه ي مسالمت آميز« و »عدم خشونت« که مردم را به تحمل سرکوب و اعمال ديکتاتوري دعوت مي کنند ھم مخالفيم .ما از خود سوأل
مي کنيم که چه نوع افرادي و با چه انگيزه ھايي سعي دارند زير چنين عنوان ھايي ،ما را راضي به سکوت و باز گذاشتن دست سرکوبگران به قتـل
فرزندان و عزيزانمان مان کنند؟ ما با نصايح مسيح گونه اي که پيشنھادشان تقدير از قاتلين و دژخيمان با دادن گل به ايشان است ،سخت مخالفيم.
البته اينکه عليه چنين افرادي اقدامات خشونت آميز ھم بکنيم ،مخالفيم .ما معتقديم کـه در مبـارزات جـاري بايـد بـه فکـر روش ھـايي باشـيم کـه
سرکوبگران را از اعمال خشونت عليه مردم باز دارد .ما معتقديم که نبايد گونه ھايمان را بچرخانيم و کشته دادن ھا و به زنجير کشيدن ھاي بيشتر را
تحمل کنيم .ما بايد به دنبال طراحي راه و روش ھايي باشيم که ابزار و سالح ھاي سرکوبگران را از کار بياندازد .اين راه واقعي مبارزه عليه خشونت
است .يعني راھي که سرکوبگران را نيز از اعمال خشونت باز دارد .پس ممبعد ،بخشي از پيامھاي ما را بررسي شيوه ھاي سرکوب و پيشنھادھايي
درباره چگونگي مبارزه و خنثي سازي اين روش ھا خواھد بود .در مطالعه ي اين زمينه ھاي مشخص خواھيد ديد که ھدف ،از کار انداختن ابزارھـاي
سرکوب و ايجاد مانع براي اجراي موفقيت آميز طرحھاي سرکوبگران است و نه اعمال خشونت عليه ايشان!
با بررسي روش ھاي سرکوبگران در شکستن صف ھاي تظاھرات و پراکنده کردن مردم به گروه ھاي کوچکتر و قابل سرکوب ،نقش گروه ھاي موتـور
سوار بسيار برجسته مي شود .آنھا با استفاده از اين گروه ھا ،ھمچون سواره نظام در جنگ ھاي تاريخي ،به صف ھاي تظاھرات زده و با ايجاد فاصله
بين گروه ھاي مردمي ،آنھا را به جمع ھاي قابل سرکوب تقسيم مي کنند .ھمانطور که شاھد بوده ايد ،با به کارگيري متشکل و علمي يـک گـروه
چند صد نفره از موتور سوارھا ،يک صف تظاھراتي چند ده ھزار نفره را اول ،تکه تکه کرده و سپس با ھجوم نيروھاي چماقدار پياده شان ،اين گروه ھا
را با کتک و گاز و باطوم سرکوب کرده و کساني را که از خود شجاعت و جسارت بيشتر نشان داده و يا در ھمان ميدان نقش سازماندھي و راھنماي
ديگران به روي دوششان افتاده است ،و يا حتي فعاالن سياسي و جنبش ھاي مدني که قبال ً شناسايي شده اند را بازداشت مـي کننـد .بنابرايـن
بررسي اين تاکتيک و يافتن راه ھاي مبارزه با آن از الوويت ھاي مبارزه عليه اعمال خشونت سرکوبگران مي باشد.
بايد دقت کرد که گروه ھاي موتورسوار ،تنھا زماني مي توانند صف ھاي پر جمعيت را پراکنده کنند که توانسته باشند به درون اين صف ھا نفوذ کرده
باشند  .متأسفانه ،ديده شده است که صف ھاي مردم ،بصورت پراکنده و با فضاھاي خالي بسيار حرکت مي کنند .چرا که عـادت راه رفتـن تمامـي

راھپيمايان يکان نيست .يکي آھسته تر و ديگري تندتر ،يکي با تمرکز و مستقيم و ديگران جمعي و ھمراه با حرف زدن و شوخي کردن
و  ....اين ھا باعث مي شود که مردم جدا جدا حرکت کنند و فضاي الزم براي نفـوذ موتورسـواران را مھيـا سـازند .در ايـن مـورد چنـد
پيشنھاد داريم:

ﺻﻔﺤﻪ 9

ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب

ﺷﻤﺎره ﻫﺸﺘﻢ ،ﺳﻲ و ﻳﻜﻢ ﺗﻴﺮ 88

اول اينکه از راھپيمايي بي ھدف خودداري کنيد .پس از نماز جمعه ،يکي از موفق ترين اجتماعات مردمي ،تجمع مردم در مقابل وزارت کـشور بـود و
عليرغم حمالت موتور سوراران و افراد پياده ي سرکوبگران ،فضاي خيابان و ميدان فاطمي باندازه اي بود که جمعيت ھاي متفرق ،بـسرعت دور ھـم
جمع شده و تجديد سازمان مي کردند .اما جمعيت در حال حرکت گيشا ،که زير نظر نيروھاي سرکوبگر ھم بود ،به اين نيروھا اين امکان را داد تا بـا
پيش بيني مسير حرکت ،مناسبترين منطقه را براي حمله و سرکوب انتخاب کنند .يعني زماني که جميت به روي پل رفت و ھيچ راه در رويي نداشت.
چه بسا کسانيکه جمعيت را تشويق به گذر از روي پل کردند ،نفوذي ھاي نيروھاي سرکوبگر بودند .چرا که ھمين جمعيت ،اگر در زير پل بود ،ھم از
فضاي بزرگراه چمران و خيابان گيشا مي توانست استفاده کرده ،متفرق و سپس دوباره جمع شوند و ھم مردم ديگر مي توانستند خود را به ايـشان
رسانده و به کمکشان بيايند .پس اولين اقدام ضد خشونت راھپيمايان چند ھزار نفره ،ساکن شدن در نزديکترين ميدان و يا منطقه اي است که داراي
فضاي کافي براي جنگ و گريز باشد.
ھمچنين ،حرکت جمعي باعث مي شود که محيط درگيري احتمالي لحظه به لحظه تغيير يابد و نتوان محيط را براي پيشگيري از حمالت سرکوبگران
آماده کرد .بنابراين ،ھنگاميکه صف تظاھرکنندگان توانست به چند ھزار نفر برسد ،نزديکترين ميدان و مناسب ترين نقطه درگيري که داراي فضاي کافي
باشد را براي ادامه اعتراضات شناسايي کرده و در ھمانجا ساکن شده و يا تحصن کنيد .تا رسيدن به آن نقطه بايد جوانان با ايجـاد زنجـير از طريـق
حلقه کردن بازوان در يکديگر نوار غيرقابل عبوري براي موتور سواران ايجاد کنند .بھترين حالت اينست که افراد درون زنجير نيز در صـف ھـاي منظـم،
بازوان خود را حلقه کرده و صفوف را به يکديگر بچسبانند تا فضايي بين شان وجود نداشته باشد .اين يکي از قـديمي تـرين تاکتيـک ھـاي خيابانـي
است.در صورت حمله يک يا دو موتور براي شکاندن حلقه ،مي توان حلقه را موقتاً باز کرد و ايشان را بلعيد ،اما به سرعت حلقه را بست تا اين موتورھا
را از دسته ھايشان جدا نمود .در اين صورت مردم درون حلقه خود مي دانند با ايشان چه بکنند .پيشنھاد ما اينستکه به موتوسواران آسيب نرسانيد،
اما موتوھاي ايشان خرد کرده و از کار بياندازيد.
دوم اينکه ،با ساکن شدن جماعت در يک محل ،مي توان محدوده ي درگيري را قبل از رسيدن نيروھاي سرکوب ،آماده سازي کرد .بايد فوراً در نقـاط
ورودي ميدان و يا منطقه ،موانعي ايجاد کرد تا از رفت و آمد موتورھا و يا وسايل مکانيزه ي ديگر جلوگيري کرد .بايد با سنگ و آجر و سطل ھاي بزرگ
زباله و تايرھاي آتشين و خالصه ھر چه که به دستمان مي رسد ايجاد سنگر کنيم .يکي ديگر از وسايلي که مي تواند حمله موتورسواران را خنثـي
کند ،طناب است .مثالً ،اگر برخي از تجمع کنندگان ،ھريک پنج تا ده متر طناب با خود آورده باشند ،مي توانند با گره زدن طناب ھا ،دور تا دور ميدان و يا
نقاط ورودي آن را طناب کشي کنند و ارتفاع اين طناب ھا از زمين حدود يک متر باشد تا موتور سوار را از موتورش جدا سازد .در صورت امکان سريعاً
موتور را آتش بزنيد تا مورد استفاده دوباره قرار نگيرد .ھمچنين مي توان از الشه آن براي مستحکمتر کردن سـنگرھا اسـتفاده نمـود .مـانع کـاراي
ديگري براي موتور ،ھمان ميخ ھاي چھارپر قديمي است .که اگر چند صد نفر ،ھر يک حتي يک کيلو از آن را با خود حمل کند ،مـي تـوان دور تـا دور
منطقه ريخت تا التيک موتورھا را پنچر کرده و از کار انداخت .البته استفاده از روغن و ھر مايع لغزنده ي ديگري نيز مي توان استفاده نمـود تـا موتـور
سواران قابليت مانور خود را از دست بدھند .البته از آنجاييکه بيشتر اين تظاھرات ھا بدون سازماندھي و تقسيم کار قبلـي صـورت مـي پـذيرد ،بـه
احتمال قوي نمي توان تنھا از يک شيوه ي محافظتي استفاده نمود و اما مي توان نسبت به کميّت ابزار جمع شده ،با بکارگيري کليه ي اين رھنمودھا
در نقاط مختلف محيط درگيري موانعي را ايجاد کرد.
پس جمعبندي ما از اين بخش اينستکه:
 .1مبارزه عليه خشونت و تالش براي از کار انداختن ابزار سرکوب برابر با خشونت نيست ،بلکه عين مبارزه عدم خشونت است.
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بايد از راھپيمايي ھاي بي ھدف خودداري کرده و فوراً صف راھپيمايان را در مکان مناسبي مستقر سازند.

 .3پس از استقرار تجمع در منطقه مورد نظر ،فوراً در مقابل ورودي ھاي آن سنگر بچينند .و وسايل دفاعي را جمع آوري کرده و به تناسب موجودي
در مناطق مختلف به کار ببندند.
 .4از آنجاييکه ھنوز نمي توان نيروي محافظتي حرفه اي براي تظاھرات اعزام نمود ،شرکت کنندگان در تظاھرات بايد بدانند که مورد حمله نيروھاي
سرکوبگر قرار خواھند گرفت و ھريک وظيفه خود بدانند که وسايل دفاع از تظاھرات را تا حد امکانشان تھيه نموده و با خود بياورند .اين وسايل عبارتند
از :طناب ،ميخ ھاي چھارپر ،روغن موتور يا ھر مايع لغزنده ي ديگر ،نفت و کھنه براي ايجاد آتش و ...
مسلماً اينھا تنھا راھکارھا نبوده ،بلکه تا جايي که عقل ما مي رسد مورد را بررسي کرده و راھکارھا را پيشنھاد نموديم .اميدواريم که نيروھاي مبارز
مردمي از اين بحث استفاده کرده و در مورد راھکارھاي مقاومت و مبارزه انديشيده و نظرات خود را با ديگران در ميان گذارند.
ما در پيامھاي ديگر خود به اشکال متنوع مبارزه و مقاومت ھاي شھري خواھيم پرداخت.
اتحاد مبارزه پيروزي
نان مسکن آزادي
نداي سرخ  29تير ماه 1388
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ﺗﻮازن ﻗﻮا و ﻧﻘﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ
پس گذشت يکماه از آغاز درگيري ھا پسا انتخاباتي ،آنچه که براي تمامي طرفين دعوا و جامعه روشن شده است ،اينست که حکومت جمھوري
اسالمي و دولت کودتاچيان ،حتي با به کار گرفتن قھر عريان و برخورد مسلحانه به اعتراضات و قتل معتزضين قادر به سرکوب موثر و توقف جنبش
آزاديخواھانه کنوني نمي باشد .اما ،از طرف ديگر ،متأسفانه سخنان فيروزآبادي صحت دارد ،يعني ثابت گشته است که ،حتي اگر تظاھرات ھاي
خياباني روزمره گشته و از لحاظ شمار شرکت کنندگان نيز گسترده تر شود.،باز ھم قادر به فروپاشي نظام و يا حتي سرنگوني دولت کودتا نخواھند
شد .اين حالت را در دنياي نظامي و سياسي دوران «توازن قوا »مينامند .که ھيچيک از طرف متخاصم قادر به حذف ديگري نيست.
اما نکته مھم آنست که نظام جمھوري اسالمي و دولت کودتا ،تقريباً ،با تمام نيروي سرکوبگرش وارد ميدان شده است .و نھايتاً با دخالت ارتش مي
تواند به شمار نيروھاي مسلح اش در خيابان ھا بيافزايد .اما ،جنبش مردمي ،در عرض ھمين يکماه ،ثابت کرده است که متکي بر يک شيوه و تاکتيک
مبارزه نبوده و در چنان شرايطي نيز مي تواند با بکارگيري انواع شيوه ھا و تاکتيک ھاي مبتکرانه ،نه تنھا بقاء يابد ،بلکه حتي ،نيروھاي خود را افزايش
داده و منسجم تر سازد.
اما ،آيا نيروي مردمي با تمام توانايي مبارزاتي اش در ميدان است؟ خير! سخنان فيروزآبادي زماني مطلقاً صادق بود که تمام نيروھاي مردمي فقط به
تظاھرات تکيه مي کردند و تنھا ابزار مبارزاتي شان «شعار دادن »مي بود .اين تصور خام و خوش بينانه ي کودتاچيـان ،آن نـيروي اصـلي و

تعيين کننده ي اجتماعي که ھمچون «شيري خفته »به نظاره نشسته است را نديده گرفته است .برخالف انواع تئوري ھاي توھمي و
غيرواقعي قدرتمداران جھاني ،طبقه کارگر ،ھنوز نه تنھا اکثريت جامعه را تشکيل مي دھد ،بلکه ،به علت موقعيت محرومانه و استثمار
شده اش ،داراي پتانسيل باالي انقالبي است و تا ابد خفته نخواھد ماند و اگر نه در کوتاه مدت ،پس از پاسـخ يـافتن بـه ترديـدھايش،
بلند خواھد شد و کل نظام بھره کشي از انسان ھا و ديکتاتوري طبقاتي سرمايه داران را به چـالش خواھـد کـشاند .در چنـان روزي،
«توازن قوا »به نفع نيروھاي انقالبي جامعه بر ھم خواھد ريخت و در عرض چند روز ،دولت کودتا سقوط کرده و تکليف ولي فقيه شان
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روشن خواھد شد.

اما ترديدھاي طبقه کارگر چيست؟ طبقه کارگر ايران ،بمثابه يک طبقه اجتماعي ،داراي شعور جمعي و تاريخي است .پس از تجربه شکست انقالب در
بھمن ماه  1357و سرکوب ھاي خونين شوراھاي کارگري در سالھاي متعاقب ،به اين حقيقت پي برده است که نتيجه ي انقالب از قبل نوشته نشده
است و مبارزات او ،که براي دستيابي به منافع طبقاتي اش مي باشد ،مي تواند مورد سوء استفاده قرار گرفته و باعث روي کار آمدن نظامي به
مراتب بدتر و استثماري به مراتب وحشيانه تر بيانجامد .اين ترديد متکي بر واقعيات تاريخي است و نمي توان تنھا با شعار و تھييج بر آن غلبه نمود.
تھييج احساسي ،تنھا مي تواند عناصر جوانتر را به خيابان بکشاند ،اما قادر نيست که کارگران را بمثابه ي يک طبقه به تحرک بکشاند .آنچه که آن را
نسبت به آينده و نتيجه ي اين جنبش انقالبي خوش بين خواھد ساخت و ترديدھايش را به نفع انقالب مرتفع خواھد کرد ،ترسيم نظام سياسي و
اجتماعي اي خواھد بود که با طرحي واقع بينانه در مقابلش قرار گيرد .اين وظيفه ي فعاالن است که با جزئيات کامل طرح حکومت شوراھا ،واقعي
بودن آن را به کارگران منتقل کنند و دورنماي حقيقي اي را در مقابلش ترسيم سازند.
آنچه که مسلم است ،چه طبقه کارگر بخواھد و چه نخواھد ،اين جنبش بوجود آمده و درگيري ھا به محله زندگي اش کشيده شده ،و فرزندان و زنان
و ھمسايگانش را درگير کرده است .او خود شاھد است که در تداوم اين مبارزات ،ساکنان محله اش ،براي حفاظت خود از دست نيروھاي مسلح
حکومتي ،متحدانه به سنگر سازي روي آورده اند .او خود ھمبستگي و اتحاد ھمسايگانش را تجربه کرده و يا خواھد کرد .او مي بيند که چگونه
تصميم ھا بصورت جمعي و با اجماع گرفته شده و به اجرا در مي آيد .او خاطره ي تاريخي داشته و طرز کار شورايي را به ياد مي آورد .بايد به او
نشان داد که اشتباه گشته اين نبود که او به انقالب پيوست .اشتباه اين نبود که کارخانه را تصرف کرده و تداوم و مديريت توليد را ،شوراھا بدست
گرفتند .اشتباه اين بود که ايشان به خود و نظام شورايي اعتماد نداشتند و ھمواره براي حکومت سرمايه داران و صاحبان صنايع اين حق را قائل بودند
که در اداره توليد سھيم باشند .اشتباه شان در اين بود که فکر مي کردند که حکومت وسرمايه داران نيز ھمين حق را براي ايشان قائلند .در صورتيکه
ديدند چگونه و با چه ترفندھايي حاکمان و حکومت سرمايه داران جاي خود را در کارخانه باز کرده و سپس با زور اسلحه و زندان و کشتار رھبران
ايشان ،آنھا را از حق شان محروم ساخته و دوباره به بند کشيدند .اشتباه از انقالب نبود ،اشتباه از خودشان و رھبرانشان بود که در سرمايه دار و
حکومت سرمايه داران به دنبال حسن نيّت و مروّت انقالبي مي گشتند ،ھنگاميکه ھمين حکومت و سرمايه داران در حال طراحي انواع توطئه ھا عليه
قدرت کارگران و انھدام نھاد شوراي کارگري بودند.
شايد مي بايست اين جمعبندي را سي سال پيش مي کرديم و در طول اين سي سال ،آن را در ميان خود و ھم طبقه اي ھايمان به بحث و گفتگو
مي گذاشتيم .لعنت بر گرگ ھاي گوسفند نما که مانع اين کار شدند .اما ،ماھي را ھر زمان که از آب بگيري ،تازه است .ايشان بايد بدانند که تاريخ
به عقب باز نمي گردد .يا اين انقالب به سرانجام مي رسد ،که بدون دخالت و رھبري فعاالنه ي طبقه کارگر غير ممکن است .و يا در صورت سکوت
طبقاتي ايشان ،نھايتاً شکست خواھد خورد و اين فرزندان و خانواده ي کارگران خواھند بود که به جوخه ھاي اعدام و سياه چالھاي سرمايه داري
روانه خواھند گشت.

احمد فارسي

ﭼﺮا ﺑﺎ رﻓﺮاﻧﺪوم ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻢ
طرح اجراي رفراندومي براي تعيين کردن مشروعيّت و يا عدم مشروعيّـت دولت کودتا از طرف خاتمي و مجمع روحانيون مبارز ،بيانگر اين نکته است که
»رھبران جنبش سبز« نيز دريافته اند که مبارزات مردمي اصوال ٌ از نتايج انتخابات و رياست جمھوري موسوي گذر کرده است ،اما اين »رھبران« براي
بازگرداندن و محدود سازي خواست و اھداف مبارزات مردمي به کانالھاي مورد کنترل خود ،ھمان موضوع را با بسته بندي جديد به مقابل مـردم قـرار
مي دھند .البته» ،رھبران« ديگري در اين جنبش ھستند که با طرح اين شعار از طرف خاتمي و مجمع روحانيون مبارز موقعيت خود را در خطر ديده و
براي جلوگيري از ارتقا مقام خاتمي در ميان رھبري اين جنبش با آن به مخالفت پرداخته اند .مثال ً محسن سازگارا اعالم داشته که اين طرح رفراندوم،
مردم را از خواست ابتدايي »تجديد انتخابات« منحرف مي سازد .در صورتيکه ھر انسان منطقي اي مي توانـد کـارکرد ايـن رفرانـدوم را در راسـتاي
»تجديد انتخابات« ببيند .آنچه که آقاي سازگارا را به مخالفت برانگيخته ،اينستکه او ھنوز نتوانسته است مارک »رھبري« خود را بر اين جنبش زده و
اگر مردم به دنبال خاتمي بيافتند ،ھمين موقعيت »نيم بند« خود را نيز از دست خواھد داد .به ھر حال ،مخالفت با ايـن شـعار مـي توانـد از زوايـاي
مختلف انجام پذيرد ،ما سعي مي کنيم تا موضع خود را در مخالفت با اين طرح توضيح دھيم و قضاوت اينکه آيا موضع ما عليه اين شعار به دسـتيابي
مردم به حقوق بنيادين خود نزديکتر است يا نه را به خود مردم مي سپاريم.
با بررسي شعارھاي اخير مردمي و تأکيد ايشان بر از بين رفتن ديکتاتوري و واليت فقيه به مثابه ي نھاد قانوني و رسمي ديکتاتوري و فساد حکومتي،
به ما نشان مي دھد که مردم ،در طي اين يکماه ،و بنظر ما در ھمان ھفته ي اول مبارزاتشان ،از چھارچوبي کـه جنبـش و رھـبري سـبز بـا عنـوان
»مبارزه قانوني«برايشان تعيين کرده بود ،به مراتب فراتر رفته اند .و ھمچنين ،پافشاري مردم بر اعمال حق برپايي تظاھرات ھا و تجمعات و اعتراضاتي
که صريحاً از طرف مقامات قانوني و ولي فقيه» ،غير قانوني« اعالم شده است ،و شعار نويسي و تھيه »خبرنامه ھا« و »شبنامه ھـا« بـا محتـواي
سرنگوني حکومت جمھوري اسالمي و ھمچنين دفاع از تجمعات خود با درگير شدن با نيروھاي سرکوبگر ،بيانگر اين حقيقت است که مردم تـصميم
گرفته اند که آزادي ھاي خود  ،يعني آزادي تجمعات و تظاھرات و قلم و بيان و  ...را بدون واسطه و توجيھات قانوني و رسمي ،و با تکيه به نيرو و قدرت
مردمي ،به حکومت تحميل کنند .و ھمچنين در مواردي که براي حفظ محله ي خود از گزند و تخريب نيروھاي سرکوبگر ،بـا تـصميم گـيري جمعـي و
مشارکت تمامي اھالي محل به سنگر سازي روي آورده اند نيز نويد دھنده ي رونـد جنبـش در جھـت سـاختن سـاختارھاي مردمـي و جامعـه اي
دمکراتيک مي باشد .با در نظر گرفتن اين واقعيات ،يعني ھدف سرنگوني حکومت واليت فقيه از طريق مبارزات و دخالت مستقيم مردمي و شکوفايي
نھادھاي جديد در مقابل نھادھاي پوسيده ي قديمي ،با تعريف ھر ديدگاھي ،يک »انقالب« است.
اگر اين واقعيت را بپذيريم که جامعه ي ما در ابتدايي ترين مراحل يک انقالب اجتماعي قرار گرفته است ،اين را نيز خواھيم پذيرفت که افراد و جرياناتي
که موقعيّت خود را در ساختار حکومت و جامعه کنوني در خطر مي بينند و نگران از دست دادن امتيازات خود در چنين جامعه اي ھستند ،و يا حـتي،
وقوع انقالب را مخالف بر باورھاي خود مي دانند ،در صف مخالفان مبارزات مردمي قرار مي گيرند .با در نظر گرفتن ميزان انحصار قدرت در دست گروه
سپاه پاسداران و رھبري ،منطقي است که افراد و جرياناتي ھم در اپوزيسيون باشند که در عين رقابت و مخالفت با جناح حاکم ،خواستار بقاء نظـام
کنوني در کليّت آن بوده و سعي کنند که اين مبارزات را از راه انقالب به سمت اصالحات صوري و ظاھري ،تعويض چھره ھاي افشا شده ي احمـدي
نژاد و خامنه اي با چھره ھاي جديدتر و مقبول تر ببرند .اگر اين تضاد منافع رھبران جنبش سبز را با منافع مردم بسنجيم و اعتراف ايـشان کـه بارھـا
ھدف شان را »نجات نظام« و »حفظ نظام« اعالم کرده اند ،به ياد آوريم ،آنگاه ،انگيزه ھاي ايشان به ارائه ي شعارھا و راھکارھايي کـه مـردم را از
ادامه ي مبارزاتشان باز دارد ،درک خواھيم کرد .شعار ھاي »رفراندوم« و »تجديد انتخابات« دو نمونه از چنين تالشھايي ھستند تا مبارزات مردمي را
از جھت برقرار ساختن يک نظام دمکراتيک منصرف کرده و نيروي ايشان را در جھت منافع جناح ھاي ديگر حکومتي به جريان بياندازند.
پس ما ھم با طرح »رفراندوم« خاتمي و روحانيون مبارز مخالفيم .اما ،مخالفت ما نه در جھت تثبيت موقعيّت ھاشمي و موسوي و سازگارا و مشارکت
و مجاھدين انقالب اسالمي ،در ھمين نظام ،بلکه با انگيزه ي ادامه مبارزات انقالبي براي جايگزيني ساختارھاي پوسيده ي نظام سياسي جمھوري
اسالمي با نھادھاي دمکراتيکي است که در حال زايش و رشد و نمو مي باشند.
رامين رحيمي
 30تير ماه 1388
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ﺑﺤﺮان اﺳﻼم ﺳﻴﺎﺳﻲ و آﻏﺎز ﺟﺪال آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﻴﻮ ﻫﺎ
مقدمه
غرب زدگی اثر جالل ال احمد مھم ترﯾن متن تئورﯾک جنبش اسالم سياسی در اﯾران است.اما غرب زدگی برای جالل ال احمد صرفا ﯾک شوخی
بود.اﯾن از ان روست که ال احمد برخالف شرﯾعتی نه به ﯾک اﯾدئولوژی اسالمی بلکه صرفا به ﯾک بلوای اسالمی می اندﯾشيد.بلواﯾی که به وسيله ان
بتوان دﯾکتاتوری سلطنتی را سرنگون کرد.در واقع اپورتونيسم و سازشکاری حزب توده ال احمد را به اﯾن نتيجه رسانده بود که اﯾدئولوژی ھای
"وارداتی" قادر به بسيج مردمی برای سرنگونی سلطنت نيستند اﯾن درک او را متوجه پتانسيل ھای اعتراضی اسالم سياسی کرده بود.ال احمد
ھنگامی که درباره فواﯾد "سفر حج" ﯾا کرامات "شھيد شيخ فضل ﷲ نوری" می نوشت بسيار سعی می کرد خود را جدی نشان دھد تا کسان
کمتری متوجه شوخی بودن دﯾدگاھھاﯾش شوند اما از ميان نسل روشنفکران برجسته ان روزگار )ارامش دوستدار،دارﯾوش اشوری،دارﯾوش شاﯾگان
و…(تقرﯾبا ھمه شوخی بودن دﯾدگاھھاﯾش را فھميدند اما ﯾک نفر نفھميد و ان دکتر علی شرﯾعتی بود.شرﯾعتی شوخی ھای ال احمد را جدی گرفت و
انھا را تبدﯾل به دستگاه اﯾدئولوژﯾک اسالم سياسی در اﯾران کرد.اﯾدئولوژی که ارمان ان رھاﯾی از غرب زدگی و بازگشت به خوﯾشتن بود .اما بازگشت
به کدام خوﯾشتن؟ اﯾن مقاله می کوشد در پرتو پاسخ به اﯾن سوال رﯾشه ھای عروج،افول و بحران اسالم سياسی را در اﯾران توضيح دھد.
اﯾا اسالم سياسی در بحران به سر می برد؟
اگر جمھوری اسالمی دست اورد عينی جنبش اسالم سياسی در اﯾران است بنابراﯾن ھر کوششی برای اثبات ﯾا نفی بحران اسالم سياسی
معطوف به وضعيت کنونی اﯾن حاکميت خواھد بود.امروز دو جناح جمھوری اسالمی ﯾعنی جناح ھای اصالح طلب و اقتدارگرا در عميق ترﯾن تضاد خود
پس از انقالب  57به سر می برند.با وجود عمق تضاد ھا اما ماھيت اھداف ھر دو جناح ﯾکی است:حفظ نظام از خطر فروپاشی.اختالف انھا تنھا بر سر
بھترﯾن راه حل برای جلوگيری از فروپاشی است.اصالح طلبان می گوﯾند اگر اصالحاتی صورت نگيرد نظام فروخواھد پاشيد اما اقتدارگراﯾان اصالحات را
اغاز فروپاشی نظام می دانند.اﯾن حقيقت که ماھيت اھداف ھر دو جناح نظام با وجود تضاد ھای واقعی انھا ﯾکی و ان اجتناب نظام از سرنوشت
فروپاشی است نشان می دھد که خود حاکمان واقعيت بحران را به علم حضوری درک کرده اند.شبح فروپاشی به ھمه سراھای قدرت جمھوری
اسالمی سرک کشيده است و صدای غرش توپ ھا خبر جنگ را به درونی ترﯾن اتاق ھای کاخ قدرت ھم رسانده است.بحران واقعيت انکار ناشدنی
جمھوری اسالمی به مثابه عينيت اسالم سياسی است.
رﯾشه ھای اسالم سياسی،متدولوژی و تحليل
اﯾن اگاھی ما نيست «کارل مارکس نظرﯾه پرداز کمونيسم در ھمان اغاز جوانی واقعيتی را کشف کرد که تمام اندﯾشه او بر مبنای ان صورتبندی شد.
اﯾن دست اورد مارکس در واقع انقالبی »که ھستی اجتماعی ما را تعيين می کند بلکه اﯾن ھستی اجتماعی است که اگاھی ما را تعيين می کند
کوپرنيکی در عرصه شناخت و در مقابل دﯾدگاھھاﯾی بود که می کوشيدند شکل گيری و تحول اگاھی را تابع قوانين خود اگاھی معرفی کنند.اﯾنان
اگاھی و ھستی اجتماعی را به طور قاطع از ھم جدا کرده و اگاھی را متعلق به قلمرو ناب اﯾده ھا می دانستند.قلمروی که نباﯾد به عرصه ھستی
اجتماعی الوده شود.اما مارکس بر ارتباط وﯾژه اگاھی با ھستی اجتماعی تاکيد کرد و به اﯾن ترتيب متدی را عرضه کرد که بر اساس ان اگاھی تابع
قوانين درونی خود نيست بلکه در ارتباطی تنگاتنگ با ھستی اجتماعی قرار دارد.اﯾن متد راھنمای ما برای تحليل عروج،افول و بحران اسالم سياسی
در اﯾران است.
مارکس می اموزد که اگاھی تابع قوانين درونی خود نيست بلکه در ارتباطی وﯾژه با ھستی اجتماعی قرار دارد.بنابراﯾن اسالم سياسی نيز به عنوان
ﯾک اگاھی اجتماعی ﯾک اﯾده ناب نيست .بلکه بيان مفھومی گونه ای از ھستی اجتماعی است.به اﯾن اعتبار کوشش برای تحليل اسالم سياسی
کوشش برای شناخت ان ھستی اجتماعی خواھد بود که اسالم سياسی بيان مفھومی ان است.اما اﯾن ھستی اجتماعی چيست و چه ارتباطی با
اسالم سياسی،مبارزه با غرب زدگی و ارمان بازگشت به خوﯾشتن دارد؟
ھستی اجتماعی که اسالم سياسی بازتاب اﯾدئولوژﯾکی دﯾدگاھھای ان است طبقه متوسط سنتی است.طبقه متوسط سنتی اﯾران متشکل از
بازارﯾان،مالکين خرد،پيشه وران و طالب و روحانيون در ﯾک شراﯾط تارﯾخی خاص اسالم سياسی را به مثابه ﯾک واکنش دفاعی خلق و تبدﯾل به
مدافعان سرسخت ان شدند.تا پيش از دوران قاجار گذشته از روستا ھا که تحت مناسبات شبه فئودالی توليد قرار داشتند و عشاﯾر که تحت سلطه
مناسبات مبتنی بر سيورغال و بروات بودند ،شھر پاﯾگاه طبقه متوسط سنتی بود.اﯾن طبقه گرچه گاھا تحت تعدی قدرت مطلقه قرار می گرفت اما در
مقاﯾسه با فالکتی که بر رعاﯾای اﯾل و ده تحميل می شد وضعيت به نسبت مرفھی داشت.بازارﯾان،پيشه وران و مالکين خرد که معيشت خود را در
ارتباط با دربار و دستگاه نظامی از ﯾک سو و روستا از سوی دﯾگر تامين می کردند عالوه بر معاش خود منبع اصلی تامين مالی قشر گسترده ای از
طالب و روحانيون نيز بودند.تحت اﯾن روابط روحانيت و طبقه متوسط سنتی منافعی ھمبسته داشتند.نزدﯾکی مسجد و بازار در شھر ھا بازتابی از اﯾن
در ھم تنيدگی منافع بود.چنان که پيشتر گفته شد طبقه متوسط سنتی در مقاﯾسه با فالکتی که بر رعاﯾای اﯾل و ده تحميل می شد از استقالل و
رفاه بيشتری برخوردار بود.اما در اواﯾل حکومت قاجار تحولی بزرگ گسستی عظيم را در زﯾست جھان اقتصادی و فرھنگی اﯾن طبقه اﯾجاد کرد .اﯾن
تحول نفوذ تمدن سرماﯾه داری غرب به جامعه اﯾران بود.دولت ھای سرماﯾه داری غرب پس از تحميل شکست ھای نظامی به دولت قاجار امتيازات
اقتصادی گسترده ای را به اﯾن دولت تحميل کردند.اﯾن امتيازات سراغاز نفوذ تمدن سرماﯾه داری غرب به جامعه اﯾران شد.امتيازات اقتصادی راه ورود
کاالھای غربی به بازار اﯾران را باز کرد .اﯾن کاالھا که به واسطه تحوالت مربوط به انقالب صنعتی چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کيفی بر کاالھای
داخلی برتری داشتند به سرعت بازارھای اﯾران را فتح کردند و اﯾن به معنای خانه خرابی بخشی از طبقه متوسط سنتی ﯾعنی صاحبان کارگاھھای
توليد دستی بود.در ادامه ،اﯾن امتيازات انحصارات اقتصادی را به سرماﯾه داران غربی واگذار کرد اﯾن نيز به معنای محروم شدن تجار بازاری از سود
سرشار تجارت ھاﯾی از قبيل تنباکو،ترﯾاک،مواد خام کشاورزی و ...بود.اﯾن امتيازات اقتصادی و نتاﯾج ناشی از ان در مجموع ضربه بزرگی را به منابع
درامد و منافع اقتصادی طبقه متوسط سنتی زد.اما تنگناھای اقتصادی طبقه متوسط سنتی نمی توانست بازتابی در وضعيت معيشت طالب و
روحانيون نداشته باشد .چنان که گفتيم اﯾن طبقه منبع اصلی تامين مالی نھاد روحانيت بود .تنگنای مالی ھمچنين به استقالل نسبی طبقه متوسط
سنتی از قدرت مطلقه اسيب جدی زد.در نتيجه اﯾن شراﯾط تمامی اندام ھای طبقه متوسط سنتی که از تحوالت تازه اسيب دﯾده بودند رﯾشه بدبختی
ھای خود را در غرب و ميراثی که غرب برای انھا به ارمغان اورده بود جستجو کردند.اﯾن ضدﯾت با تمدن غرب با نوستالوژی بازگشت به گذشته ھمراه
شد.گذشته ای که در ان بازار رونق داشت،پيشه وران خانه خراب نشده بودند و روحانيون از منزلت و نفوذ برخوردار بودند.گذشته ای که در ان منافع
طبقاتی اﯾن طبقه تامين می شد.اما منافع طبقاتی ھيچ گاه به شکل ناب اقتصادی به عرصه شعور اجتماعی برکشيده نمی شوند.اگاھی اجتماعی
ھمواره می کوشد منافع طبقاتی را در ھاله ای از تقدس قرار دھد به گونه ای که تشخيص بالفصل اﯾن منافع در ورای اﯾدئولوژی طبقاتی حتی برای
خود اعضای طبقه ھم ناممکن می شود .به اﯾن دليل بود که خواست طبقه متوسط اﯾران برای بازگشت به گذشته،نه به شکل خواست بازگشت به
دوران رونق بلکه به شکل ناب اﯾدئولوژﯾک،به شکل خواست بازگشت به خوﯾشتن نمود پيدا کرد.خوﯾشتنی که به واسطه نفوذ روحانيت مذھبی در اﯾن
طبقه نمی تواست معناﯾی جز خوﯾشتن اسالمی داشته باشد.
نفوذ تمدن سرماﯾه داری غرب زﯾست جھان اقتصادی و فرھنگی طبقه متوسط سنتی را در استانه انحالل قرار داد و در واکنش ،اﯾن طبقه ضدﯾت با
غرب را به ھمراه نوستالوژی بازگشت به دوران رونق در قالب اسالمی سياسی صورتبندی کرد.بنابراﯾن اسالم سياسی نه اسالم ناب محمدی بلکه
نوعی از اگاھی اجتماعی است که رﯾشه در انحطاط زﯾست جھان اقتصادی و فرھنگی طبقه متوسط سنتی دارد.
عروج،افول و بحران
اسالم سياسی عطف به ھستی اجتماعی که ان را نماﯾندگی می کرد طبعا تعينی دو سوﯾه داشت:ضدﯾت با مظاھر تمدن غرب از ﯾک سو و خواست
احيای احکام شرﯾعت به مثابه شرط بازگشت به خوﯾشتن از سوی دﯾگر.تا پيش از انقالب  57که اﯾن طبقه را به راس قدرت سياسی پرتاب کرد ھر
اندازه فروپاشی زﯾست جھان طبقه متوسط سنتی ابعاد بيشتری می گرفت دﯾدگاه اسالم سياسی ھم رادﯾکال تر و سازش ناپذﯾر تر می شد.ھمين
رادﯾکاليزم بود که روشنفکرانی چون جالل ال احمد را به اﯾن نتيجه رساند که اسالم سياسی می تواند ابزاری برای سرنگونی دستگاه سلطنت
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باشد.اما ال احمد درکی از ماھيت ارتجاعی رادﯾکاليزم اسالم سياسی نداشت .او وشاﯾد طيف گسترده ای از روشنفکران ھم عصر او درک نکردند که
انتقاد اسالم سياسی نه معطوف به اﯾنده بلکه به اميد بازگشت به گذشته است.با اﯾن حال براورد ال احمد از پتانسيل اعتراضی اسالم سياسی غير
واقعی نبود.اﯾن پتانسيل نه تنھا در خدمت ضدﯾت با سلطنت قرار گرفت بلکه جاﯾگاه رھبری کليت جنبش انقالبی را نيز به دست اورد.خصلت ضد
سلطنتی جنبش اسالم سياسی کامال قابل درک بود اما انچه نياز به توضيح داشت ھژمونی اسالم سياسی بر کليت جنبش انقالبی بود.به عبارت
دﯾگر اﯾن کامال طبيعی بود که طبقه متوسط سنتی در قالب اسالم سياسی به اعتراض عليه سلطنت بپردازد اما اﯾنکه چرا طبقات مدرن جامعه ﯾعنی
بخش ھاﯾی از بورژوازی،پرولتارﯾا و روشنفکران معترض نيز ھژمونی اسالم سياسی را پذﯾرفتند نياز به توضيح دارد.
به نظر می رسد رﯾشه اﯾن پدﯾده را باﯾد در بحران اندﯾشه ھای مدرن در دوره بعد از جنگ جھانی دوم جستجو کرد.وﯾرانگری وصبعيتی که حاصل دو
جنگ جھانی بود تردﯾد ھای گسترده ای را نسبت به ارمان ھای روشنگری و در راس انھا عقل مدرن به وجود اورد.متفکران مکتب فرانکفورت به نقد
رادﯾکال پروژه روشنگری پرداختند و تا انجا پيش رفتند که جنگ ھای جھانی،فاشيسم و استالينيسم را نتيجه طبيعی پروژه روشنگری معرفی
کردند.پروژه ای که ارمان ان تسلط انسان بر طبيعت بود .اﯾن انتقاد ھا در کنار نقد ھای سارتر بر جامعه بورژواﯾی و ظھور روشنفکران ضد استعماری
مانند فانون در مجموع ضربه مھلکی را به درک جامعه اﯾرانی از اندﯾشه ای مدرن وارد کرد.اندﯾشه ھاﯾی که قاعدتا باﯾد راھنمای عمل طبقات جدﯾد
جامعه اﯾران در مبارزه با استبداد سلطنت می بودند.در کنار بحران اﯾدئولوژی ھای بورژواﯾی ،اندﯾشه ھای کارگری نيز به واسطه انحطاط تجربه شوروی
در بحران به سر می بردند.به اﯾن ترتيب بحران اندﯾشه ھای مدرن در سال ھای پيش از انقالب  57سبب شد که طبقات مدرن جامعه اﯾران به جای
پيروی از اندﯾشه ھای طبقاتی خود،اندﯾشه طبقه متوسط سنتی ﯾعنی اسالم سياسی را به عنوان راھنمای عمل مبارزاتی بپذﯾرند بدون انکه درکی
از ماھيت ارتجاعی انتقاد ھای اسالم سياسی داشته باشند.تحت اﯾن شراﯾط بود که سرنگونی دستگاه سلطنت ،اسالم سياسی را به راس قدرت
در جامعه اﯾران پرتاب کرد.البته اندکی پس از قدرت گيری اسالم سياسی و اغاز پروژه بازگرداندن جامعه به معيار ھای فرھنگی دوران فئودالی،توھمات
طبقات مدرن جامعه نيز نسبت به اسالم سياسی شروع به فروپاشی کرد.اما اﯾن فروپاشی نتوانست بحرانی را در حاکميت اسالم سياسی اﯾجاد
کند زﯾرا ان طبقه اجتماعی که اسالم سياسی بازتاب دﯾدگاھھای ان بود ﯾعنی طبقه متوسط سنتی ھنوز بخش گسترده ای از بافت طبقاتی جامعه را
تشکيل می داد.مشخصا به دليل حضور اﯾن طبقه بود که خروش طبقات مدرن جامعه عليه اسالم سياسی در سال ھای  58تا  60نتوانست بحران
الﯾنحلی را برای حاکميت اﯾجاد کند.بحران الﯾنحل را اما وضعيت تناقض اميز "حکومت اسالمی" در دوره ھای بعد اﯾجاد کرد.
اﯾن وضعيت خاص جامعه سرماﯾه داری است که در ان دولتی ھم که برامده از طبقه متوسط سنتی باشد قادر به احيا و ھژمونيک کردن اقتصاد خرده
مالکی نخواھد شد.اﯾن دولت در اصطکاک با قوانين اقتصاد سياسی سرماﯾه ضرورتا به سمت سياست ھای اقتصادی راست کشيده می
شود .سياست ھای اقتصادی راست با پرولترﯾزه کردن جامعه از رھگذر اﯾجاد قشر گسترده ای از مزدبگيران و روشنفکران عمال پيکره طبقه متوسط
سنتی را می تراشد و ان را تضعيف می کند.تضعيف طبقه متوسط سنتی در عين حال به معنای تضعيف حامالن اجتماعی اندﯾشه اسالم سياسی
نيز ھست.اﯾن پروسه ای است که پس از حاکميت اسالم سياسی و خاصه پس از پاﯾان جنگ اغاز شد و نتاﯾج ان بحران اسالم سياسی را در اﯾران
اﯾجاد کرده است.اکنون و در نتيجه اﯾن تحوالت دولت اسالم سياسی ﯾعنی جمھوری اسالمی با جامعه ای روبروست که در ان طبقات جدﯾد اکثرﯾت
عظيم را تشکيل می دھند.اما خواست اﯾن طبقات نه بازگشت به خوﯾشتن بلکه رھاﯾی از خوﯾشتنی است که انھا را از پيوستن به دنيای مالوفشان
ﯾعنی دنيای مدرن باز می دارد.ھنگامی که اکثرﯾت جامعه را اعضای طبقات جدﯾد تشکيل می دھد و طبقه متوسط سنتی به نحيف ترﯾن طبقه جامعه
تبدﯾل می شود اسالم سياسی نيز دچار بحران ضرورت و در نتيجه عقالنيت می شود.بحران ضرورت بحران الﯾنحل اسالم سياسی است بحرانی که
اکنون جمھوری اسالمی با ان دست به گرﯾبان است و به صورت درخود ھيچ راھی برای عبور از ان غير از فروپاشی اسالم سياسی وجود ندارد.
البته حاکمان جمھوری اسالمی ﯾعنی روحانيت سنتی و اقشاری که در نھاﯾت رﯾشه در طبقه متوسط سنتی دارند نمی توانند درک کنند که فروپاشی
جھان انھا رﯾشه در ضرورت ھای ناشی از دﯾالکتيک تکامل جامعه اﯾران دارد.به ھمين دليل انھا ھمچنان مانند گذشتگانشان انحطاط خود را نتيجه
توطئه ھای غربی می دانند.رفتار کنونی حاکمان اسالمی و منتصب کردن تظاھرات و اعتراضات مردم به عوامل خارجی رﯾشه در ھمين وضعيت
وجودی دارد.با اﯾن حال نه تبليغات دروغين رسانه ھای حکومتی و نه چنگال ھای خونين سرلشکر فيروزابادی ھيچ کدام قادر به متوقف کردن دﯾالکتيک
تحوالت اجتماعی اﯾران نيستند.بحران الﯾنحل اسالم سياسی بازتاب فروپاشی عينی ان ھستی اجتماعی است که اسالم سياسی بيان مفھومی
ان است.طبقه متوسط سنتی فروپاشيده است و طبقات مدرن جامعه حاظر به پذﯾرش ھژمونی اسالم سياسی نيستند.اسالم سياسی در تضاد
عميق با ھستی اجتماعی انھا قرار دارد.به اﯾن اعتبار جنگ طبقات مدرن جامعه برای سرنگونی اسالم سياسی امری اجتناب ناپذﯾر است.جنگی که
اکنون اغاز شده است.البته مشخصا نمی توان گفت که جمھوری اسالمی چه زمانی فرو خواھد پاشيد.ضرف چند ماه اﯾنده ﯾا چند سال اﯾنده.اﯾن
مساله به کيفيت جنبش مردمی و مشخصا به پاسخ اﯾن سوال بستگی دارد که طبقه کارگر چه وقت به طور موثر وارد مبارزه انقالبی خواھد شد.
فروپاشی و جدال الترناتيو ھا
فروپاشی محتوم جمھوری اسالمی به مثابه عينيت اسالم سياسی اما نه پاﯾان بلکه اغاز جدال ھای تارﯾخ ساز در جامعه اﯾران است.در روند
فروپاشی ميان پرده خونين طبقه متوسط سنتی،جدال طبقات اصلی جامعه برای تعيين تکليف قدرت سياسی اغاز می شود.اﯾن بدان معناست که
جدال طبقاتی به شکلی مکانيکی موکول به دوران پس از فروپاشی جمھوری اسالمی نيست.ﯾک سير محتمل اﯾن است که با عروج انقالبی طبقه
کارگر،بورژوازی برای حفظ حاکميت سرماﯾه با جمھوری اسالمی از در سازش دراﯾد.در اﯾن صورت سرنگونی جمھوری اسالمی به وسيله طبقه کارگر در
عين حال به معنای در ھم شکستن سازمان سياسی و اﯾدئولوژﯾک بورژوازی نيز خواھد بود.سير محتمل دﯾگر ادامه وضعيت کنونی است .به اﯾن معنا
که تمامی اقشار مدرن جامعه ﯾعنی بخشی از بورژوازی،پرولتارﯾا و روشنفکران در اتحادی نانوشته عليه ميراث پوسيده اسالم سياسی مبارزه را ادامه
داده و دولت را سرنگون کنند.تحت اﯾن شراﯾط جدال بين طبقات اصلی جامعه پس از سرنگونی جمھوری اسالمی شکلی بی ميانجی به خود خواھد
گرفت.
در شراﯾط جدال بی ميانجی طبقات اجتماعی،الترناتيو طبقه سرماﯾه دار دموکراسی بورژواﯾی خواھد بود.دموکراسی که منافع تمامی اقشار سرماﯾه
را تامين کند.اﯾن الترناتيو در واقع پاسخی به محدودﯾت ھای اﯾن طبقه در دوران حاکميت جمھوری اسالمی است.چرا که جمھوری اسالمی پس از
گراﯾش ضروری خود به سمت سياست ھای راست،تبدﯾل به دولت حامی منافع بورژوازی بروکراتيک و رانتير شد و ساﯾر قشر ھای سرماﯾه را به موضع
اپوزسيون راند.در مقابل اﯾن الترناتيو بورژواﯾی که سوﯾه دوگانه ان دموکراسی برای طبقه سرماﯾه دار و سرکوب عليه طبقه کارگر است الترناتيو طبقه
کارگر برقراری دﯾکتاتوری انقالبی پرولتارﯾاست.مانند ھر دولتی در جامعه طبقاتی دﯾکتاتوری انقالبی پرولتارﯾا نيز سوﯾه ای دو گانه دارد:دموکراسی برای
اکثرﯾت توليد کنندگان و دﯾکتاتوری عليه اقليت استثمارگران.
طبعا صف بندی سياسی_طبقاتی جامعه اﯾران پس از سرنگونی جمھوری اسالمی به اﯾن شکل ناب نخواھد بود.تداخل ھا و ھمپوشی ھای
اجتماعی و ستيز ھا و سازش ھای سياسی عرصه جدال طبقاتی را پيچيده خواھند کرد.با اﯾن حال از بطن اﯾن جدال ھای طبقاتی در نھاﯾت حاکميت
سياسی اﯾجاد خواھد شد که ﯾا جامعه را بر مبنای منافع طبقه بورژوا سازماندھی خواھد کرد )سرماﯾه داری( ﯾا منافع طبقه کارگر )سوسياليزم( راه
سوم راھی است که فروپاشيده است.
فرھاد رھا
 28تير 1388
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ﻧﻤﺎز ﻣﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ
نماز جمعه ای که درآن زن ومرد به صورت مختلط نماز بخوانند ،دختران با آراﯾش و حجاب نيم بند قنوت بکنند ،به جای تکبير کف بزند و سوت بکشند،
مرگ بر دﯾکتاتور بگوﯾند ،آرزوی مرگ پسر دﯾکتاتور را فرﯾاد بکشند تا رھبری را نبيند ،زندانی سياسی آزاد باﯾد گردد بگوﯾند ،برضد چين و روسيه شعار
بدھند و ...دﯾگرنماز جمعه نيست.
مردم اﯾران بار دﯾگرنشان دادند که در اﯾجاد ابتکار در نحوه ی مبارزه خود با نظام دﯾکتاتوری و حکومت اسالمی کودتاچی ھيچ مرزی را باقی نمی
گذارند .برای اولين بار در طول تارﯾخ اسالم نماز جمعه ی برگزار شد که ھيچ گاه سابقه نداشت .در اﯾن جا است که بعد از  30سال که دﯾن آن چنان
بازﯾچه ی حکومت مداران شده بودکه دﯾگرھيچا مر مقدسی باقی نمانده است اﯾن بار دﯾن و ابزار ھای دﯾنی در دستان مردم معترض قرارگرفت.
مردمی که شاﯾد بسياری از آنان در عمرشان نماز نخوانده بودند و پس از اﯾن ھم نخواھند خواند ،اﯾن بار نمازی خواندند که در طول تارﯾخ اسالم بی
سابقه بود .دﯾنی که زمينی شده و عرفی شده است ناگھان ھمچون سيگاری که برای دفاع در مقابل گاز اشک آور روشن شده بود ،دود شد و به
ھوا رفت.
 .درزمانی که ﯾکی از ستون ھای جمھوری اسالمی که از باقی ستون ھا عاقل تر و ھوشمند تر است به ناچار مجبور می شود خود را به ظاھر
ھمراه با مردم نشان دھد .در زمانی که جمھوری اسالمی که ھمواره مردم را دعوت به نماز جمعه می کرد تا از با چن گزدن به اﯾن رﯾسمان وحدت
بخش از" متفرق " شدن مردم جلوگيری کند به زور گلوله ،باتوم و گاز اشک آور سعی در "متفرق"کردن نماز گذاران دارد .باﯾد صدای شکسته شدن
ابھت دروغين اﯾن نظام را شنيد.ھاشمی رفسنجانی اﯾن شکسته شدن را شنيده است که اکنون از ترﯾبون نماز جمعه خواھان آزادی زندانيان
سياسی می شود.
مردم اﯾران ھوشمندانه روش ھای مبارزاتی را ﯾک به ﯾک امتحان می کنند .اگر تا دﯾروز عوامل حکومتی در اشکال مختلف گردھماﯾی ھا وتظاھرات
ھای ما را بر ھم می زدندوﯾا مصادره می کردند .اﯾن بار مردم ھستند که تمامی سنگرھا را ﯾکبه ﯾک مصادره می کنند .ﷲ اکبر که روزگار ی نماد
اصلی حکومت اسالمی بود اکنون تبدﯾل به ندای مرگ کودتاچيان شده است .مردم آن قدر "ﯾا حسين" گفته اند که حکومت اسالمی که سال ھا بر
شانه ھای قيام کربال نشسته بود اکنون ﯾزﯾدوار به مردم حمله می کند .حکومت اسالمی ھيچ امر مقدسی برای خود باقی نگذاشته است .در اﯾن
جا است که ھيچ بدنه ی اجتماعی نيز برای خود باقی نگذاشته است.
وقتی رحيم مشائی که به اعتراف و اصرار خودش " دوست اسرائيلی" ھا است می شود دست راست رئيس دولت کودتا ،جمھوری اسالمی ھمچون
دولت اشغالگر اسرائيل اولين دولت ھاﯾی ھستند که حتی به مراسمات مذھبی مردم حمله می کند .جمھوری اسالمی دﯾگرھيچ جاﯾگاھی درميان
ھمان قشر اجتماعی خودش ﯾعنی مسلمين جھان ندارد .اﯾن دقيقا بزرگترﯾن پيروزی جنبش مردم اﯾران است .چون مردم اﯾران خصوصا کسانی که
غير مذھبی ھستند با ھوشمندی خود سنگرھای اﯾن نظام مذھبی را ﯾک به ﯾک فتح کردند .اﯾن بار مردم توپ را به زمين بازی حکومت اسالمی
انداخته اند .خط درگيری و بحران امروز به بزرگترﯾن پاﯾگاه عبادی_سياسی جمھوری اسالمی وارد شده است .اگر روزگاری جمھوری اسالمی به زور
گلوله و چماق دران اش زمين چمن دانشگاه تھران را به عنوان بزرگترﯾن پاﯾگاه گروه ھای چپ و مردمی مخالف اش اشغال کرد .و به جای برگزاری
ميتينگ و سخنرانی ھای سياسی گروه ھای چپ و مردمی  ،نماز عبادی سياسی در آن خواند .اﯾن بار مردم و گروه ھای مخالف جمھوری اسالمی
بودند که با زور فرﯾاد ھا و مشت ھاﯾشان اﯾن سنگر را فتح کردند.
اکنون جمھوری اسالمی و حاميان کودتاچی آن ھيچ چيز دﯾگری برای از دست دادن ندارند جز تفنگ ھاﯾشان! آن ھم دﯾری نخواھد پائيد که ﯾا با زبان
خوش بر زمين خواھند گذارد و ﯾا مردم با قدرت متحدشان از دستان شان در می آورند.
نمازجمعه  26تير ماه را بسياری از افراد بدون وضو گرفتن و حتی برخی بدون آنکه کفش ھای خود را در بياورند ،خواندند .اﯾن نوع نماز خواندن برای
شما آشنا نيست؟ تنھا ﯾک نماز در احکام اسالمی وجود دارد که می توان بدون وضو و بدون درآوردن کفش و غيره خوانده شود .آن ھم نماز " ميت"
است .به واقع می توان به جرات گفت که نماز جمعه  26تير ماه نمازی بود که بر سر جنازه ی جمھوری اسالمی خوانده شد.
پويان ش.

ﺳﺎزﮔﺎراي ﻧﺎ ﺳﺎزﮔﺎر
مدتي است که محسن سازگارا ،اصالح طلب فراري ،براي خود نقش رھبري قائل شده و با تقليد مرادش ،خميني ،نوارھاي صوتي – تصويري پُر کرده
و در سايت ھاي »باالترين« و »فيس بوک« و غيرو منتشر مي سازد .او مي رود و کتاب ھاي طرفداران و متخصصان »کودتاھاي عدم خشونت« را مي
خواند و ھمه روزه آنھا را از زبان خود ،براي شنوندگانش تکرار ميکند .البته گاھي ھم زيرکي کرده و تاکتيک ھايي که بچه ھا با تجربيات مبارزاتشان
کشف و اختراع کرده اند را در ميان گزارشات و اخبار پيدا کرده و فردايش به اسم »ابتکار شخصي اش« منتشر مي کند و با اينکار براي ساده لوحاني
که در خانه ھايشان نشسته و اخبار مبارزات را از طريق اينترنت دنبال مي کنند ،ژست رھبري مي آيد .اين کار او حکايت از شخصيت سياستمدارانه
ي ماکياوليستي )کثيف ترين نوع سياسي کاري( او دارد که با ھر حقه و ترفندي ،توھم »رھبر« بودنش را به مردم القا کند ،تا از اين طريق ،فردا که
مردم حکومت کودتا را برچيدند و ھمه چيز امن شد ،سوار ھواپيما شده و براي سھم خواھي به ايران برگردد.
البته اين تنھا ترفند ماکياوليستي او نيست .او ،قبل از انتخابات رياست جمھوري ،يکي از مخالفين موسوي به حساب مي آمد و از تريبون »صداي
آمريکا« عليه موسوي تبليغ مي نمود .مثالً ،يکي از انتقاداتش اين بود که »:موسوي اصالح طلب نبوده و اصال ً اصولگرا است« ،و براي ارائه مدرک
مي گفت» :اگر ھندوانه در تھران گران مي شد ،موسوي مي گفت که توطئه آمريکا است« .او ھمچنين به »اقتصاد کوپني« موسوي ھم انتقاد
مينمود و باالتر از ھمه ،و شايد خنده دارتر از ھمه ،انتقاد او به موسوي بود که قتل و عام زندانيان سياسي در تابستان  1367در زمان تصدي موسوي
اتفاق افتاد ،پس مطمئناً نقشي در آن داشته است .چرا چنين ادعايي در مورد اين واقعه ي اسفناک را خنده دار توصيف کرديم؟ براي اينکه در ھمان
سالھاي کشتار  60تا  ، 68آقاي سازگارا ،خود يک پاسدار آدمکش بود ،اما او فقط موسوي را ملزم به توضيح نقشش در اين قتل و عام ھا مي کند.
ماکياوليسم او زماني برجسته مي شود که اينک که موسوي و »جنبش سبز« اش ،درست يا غلط ،در ميان مردم محبوبيّت پيدا کرده است ،آقاي
سازگارا ،سبز تر از »جنبش سبزي ھا« شده و شب و روز در نوارھايش ،قربان صدقه ي موسوي مي رود .و در حقيقت ،خود را سوار بر »موج سبز«
نموده است.
راستش ما با او کاري نداشتيم .خوب بند نافش را در راه کج بريده اند .به ما چه؟! آن عده ساده لوح که به دنبال او روان مي شوند ،لياقتشان ھم
آدمي مثل اوست .امّا زماني است که ديگر پايش را از حدّ خود فراتر گذاشته و با ارائه ي راھکارھاي سازشکارانه ،در مقابل حرکت مبارزاتي مردم
قرار گرفته است .يکي از اين راھکارھا ،دادن گل به نيروھاي مسلح و لباس شخصي ھايي است که در خيابان مردم را به تير بسته اند .اين راھکار او
که تقليدي ناشيانه از روش مبارزاتي مردم در انقالب پيشين است ،تقريباً تمامي مبارزان و خانواده ھاي جانباختگان و مفقودين و بازداشت شدگان را
به خشم آورده است .او در انقالب پيشين در ايران نبود .او از جمله خارج نشيناني بود که ھمراه با خميني در ھواپيماي » 747ايرفرانس« به تھران
آمد .بنابراين نمي فھمد که اگر مردم در آن سال ھا در تظاھرات ھاي خياباني به ارتشيان گل مي دادند ،به اين علت بود که ايشان نشان داده بودند
که فرمان تيراندازي به جمعيت را اجرا نمي کنند .ھمين عدم فرمانبري پرسنل ارتش از مافوق ھايشان بود که نھايتاً حکومت نظامي را با شکت روبرو
کرد و لياقت قدرداني مردم را داشت .اما ما چگونه مي توانيم به جمعي مزدور وحشي که نه تنھا »حکم تير« را اجرا مي کنند ،بلکه از کشتن مردم
لذّت مي برند و اينکه زن است يا بچه» ،ندا« است يا »سھراب« برايشان فرقي ندارد ،گل تعارف کنيم؟! آيا از پدران و مادراني که جان فرزندانشان را
گرفته اند و يا آنھايي که ھنوز نمي دانند جوانشان زنده است يا مُرده شرم نميکند؟!
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ﺑﺤﺜﻲ درﺑﺎره ى ﻣﺒﺎﻧﻲ دﻣﻮﻛﺮاﺳﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ )ﻗﺴﻤﺖ دوم(
 دمکراتيزاسيون پر عمق و پر دامنه ساختار سياسیجدای از خود وﯾژه گی ھای عمومی در اسکلت بندی نظام نماﯾندگی سازگار با دمکراسی مشارکتی ،بکارگيری گسترده و موثر برخی ابزارھا و
مکانيزم ھای دمکراتيک در چھارچوب نظام ھای نماﯾندگی سازگار با دمکراسی مشارکتی از اھميت تعيين کنندھای در کارکرد موفق و باز توليد شراﯾط
بقاء دمکراسی مشارکتی برخوردار است .ﯾکی از مؤثرترﯾن ابزارھای کنترلی – نظارتی نھادھای قدرتی پائينی بر باالﯾی ،امکان فراخوانی نماﯾندگان
نھادھای باالﯾی به درخواست حد نصاب معينی از نماﯾندگان نھادھای قدرتی پائينتر از خود است .امکان فراخوانی نماﯾندگان توسط انتخاب کنندگان به
نحو جدی بر قدرت ورزی نخبگان سياسی لگام زده و عرصه قدرت ورزی آحاد مردم را ،چه بطور مستقيم در امکان فراخوانی نماﯾندگان نھادھای محلی
و روستاﯾی و چه بطور غيرمستقيم از طرﯾق فراخوانی نماﯾندگان مجامع نماﯾندگی باالتر توسط نماﯾندگان مجامع پائين تر ،افزاﯾش می دھد.
محدود بودن دوره نماﯾندگی افراد در نھادھای قدرتی مکانيزم دمکراتيک دﯾگری در خدمت دمکراتيزاسيون ساختار اﯾن نھادھا و تمرکز زداﯾی
کيفی از ساختار قدرت سياسی است .محدود بودن دوره نماﯾندگی افراد در نھادھای قدرتی اوال ً از قدرت نخبگان سياسی و امکان دستکاری اراده
مردم توسط آنھا میکاھد؛ ثانياً فرصت تجربه قدرت در سطوح عالی را برای تعداد بيشتری از مردم فراھم میآورد؛ و ثالثاً ورود افراد جدﯾد در سطوح
عالی تصميم گيری و طرح اﯾده ھای نو و ابتکارات نوﯾن برای حل مشکالت و مسائل مبتال به جامعه را افزاﯾش میدھد.
در عين حال در کنار نقش ھداﯾت گرانه و نظارتی نھادھای قانون گذار بر نھادھای اجراﯾی ،با بکارگيری برخی مکا-نيزم ھا و سيستم ھای
ھداﯾت گرانه و نظارتی دﯾگر میتوان بر عرصه اقتدار نھادھای اجراﯾی مھار زد و از قدرت ورزی خارج از کنترل نخبگان سياسی و مدﯾران اجراﯾی
جلوگيری کرد .محدود کردن دوره مدﯾرﯾتی افراد در تمامی سمت ھای مدﯾرﯾتی و تعيين سقف دستمزد مسئولين و مدﯾران دولتی در سطحی ھم
طراز حقوق کارگران متخصص از دﯾگر ابزارھای مھم مردم در کنترل سازمانھای دولتی است .منع مدﯾران دولتی از اشتغال در شرکتھای خصوصی در
زمان خدمت دولتی و منع آنھا از اشتغال در شرکتھای خصوصی مرتبط با مسؤوليتھاﯾشان برای چندﯾن سال پس از انقضای خدمت دولتی ،اقداماتی
است که در سطح فردی بر قدرت ورزی بيش از حد نخبگان سياسی ،مدﯾران و متخصصين شاغل در سمت ھای اجراﯾی مھار زده و سوء استفاده از
موقعيت دولتی را مشکل میسازد.
در سطح نھادی ،امّا اھرمھای ھداﯾت گرانه ،نظارتی و کنترلی از اھميت بسيار بيشتری برخوردار است .آزادی آحاد مردم در دسترسی آسان
به اطالعات سازمانھای دولتی و تعھد تمامی سازمانھای دولتی به ارائه اطالعات شفاف از فعاليتھای خود ﯾکی از اھرمھای مھم نظارتی و کنترلی
مردم بر سازمانھای دولتی است .بعالوه تعھد دستگاھھای اجراﯾی به اجرای مصوبات و سياستگذارﯾھای مجامع نماﯾندگی ھم طراز خود ) به شرط
عدم مغاﯾرت اﯾن مصوبات با مصوبات نھادھای باالتر( ،ﯾکی از راھھای اصلی جھت انعکاس خواستھا و مطالبات آحاد مردم در راھبردھا و راھکارھای
دولتی است .در دموکراسی مشارکتی مجامع نماﯾندگی مردم در ھر سطح از حق سياست گذاری برای اداره حوزه جغرافياﯾی -جمعيتی تحت
پوشش خود برخوردارند .بنابراﯾن دستگاھھای اجراﯾی در ھر سطح باﯾد اساساً به عنوان بازوی اجراﯾی مجامع نماﯾندگی مردم عمل نماﯾند.
برخورداری مجامع نماﯾندگی مردم ) در ھر سطح ( از حق اعطای رأی اعتماد و حق استيضاح کاندﯾداھای دولتی برای اشغال سمت ھای مھم
دولتی ،راه مؤثر دﯾگری در اعمال کنترل قوه مقننه بر قوه اجراﯾی است .اعطاء حق مخالفت کارکنان ارگان ھا و سازمانھای دولتی با کاندﯾداھای
پيشنھادی جھت اشغال مسئوليتھای دولتی و اعطاء حق مشابه به نھادھای مدنی مرتبط با حوزه مسئوليت کاندﯾداھای دولتی برای اشغال پستھای
مدﯾرﯾتی راه دﯾگری در جھت بسط تجربه قدرت سياسی توسط توده مردم است .در اﯾن راستا چه بسا سپردن انتخاب بسياری از مسئوليت ھای
ارگان ھا و سازمانھای دولتی به جمعی متشکل از نماﯾندگان کارکنان ارگان ھا و سازمانھای مزبور ،نماﯾندگان نھادھای جامعه مدنی مرتبط با فعاليت
ارگان ھا و سازمانھای مورد نظر ،نماﯾندگان مجامع نماﯾندگی مردم و نماﯾندگان دستگاھھای اجراﯾی باالتر اقدامی مناسب تر باشد .برای پاسخگوﯾی
به نيازھای حفظ کاراﯾی و ھماھنگی درونی دستگاھھای اجراﯾی نيز ،رسميت چنين انتخابی را میتوان به تأئيد دستگاھھای اجراﯾی باالتر مشروط
کرد .دستگاھھای اجراﯾی مزبور ھمچنين میتوانند از حق برکناری منتخبين برخوردار بوده و خواھان انتخاب افراد جدﯾد برای سمت ھای مزبور باشند.
تشکيل کميتهھای نظارت بر کارکرد دستگاھھای اجراﯾی با حق دسترسی بدون قيد و شرط به اسناد و مدارک سازمانی و حق تحقيق و
تفحص از مسئولين اجراﯾی در ھر سطح ،اقدام راھگشای دﯾگری برای اعمال کنترل مردم بر کارکرد دستگاھھای اجراﯾی است .تشکيل کميتهھای
نظارتی مزبور بخشی از فعاليت مجامع نماﯾندگی مردم در ھمه سطوح خواھد بود .برخی از نھادھای جامعه مدنی و بوﯾژه نھادھای نماﯾندگی کارکنان
ارگان ھا و سازمانھای دولتی نيز میباﯾد از حق نظارتی مشابه برخوردار باشند .در اﯾن زمينه بوﯾژه حق درﯾافت کنندگان خدمات سازمانھای دولتی
برای دسترسی کامل به اطالعات و اسناد و مدارک سازمانھای مزبور و وجود مکانيزمھای مؤثر و عملی برای طرح ضعفھا و نقاﯾص اﯾن سازمانھا و در
صورت ضرور ،طرح شکاﯾت عليه سازمانھای مزبور از اھميت فراوان برخوردار است .افراد به عنوان ارباب رجوع میتوانند رأساً به تأسيس سازمانھای
نظارتی اقدام کرده و برای مقابله با مشکالت سازمانھای دولتی از حق برابر با ساﯾر تشکل ھای نظارتی برخوردار باشند .به عنوان مثال افراد به
عنوان مصرف کننده و در قالب سازمانھای مدافع منافع مصرف کنندگان میتوانند بر کار مؤسسات درگير در عرصه توليد و توزﯾع نظارت نماﯾند .به ھمين
سياق افراد ﯾک محله می توانند از نقش نظارتی مھمی در نظارت و کنترل بر نھادھا و سازمانھای انتظامی ،بھداشتی و آموزشی محله مزبور برخوردار
باشند.
تالش برای اﯾجاد شراﯾط آزاد و برابر رقابتی و محدود کردن قدر طلبی و قدرت ورزی گروه ھای نخبه
اعمال تبعيض مثبت در جھت تعدﯾل قدرت طلبی و قدرت ورزی گروه ھای اجتماعی صاحب قدرت و اعطاء قدرت رقابتی برابر به گروه ھای
اجتماعی تحت ستم و محروم ار قدرت ﯾکی از ابزارھای مھم برای اﯾجاد شراﯾط رقابتی آزاد و برابر در عرصه حيات سياسی است .در دمکراسی
مشارکتی تمرکز گراﯾی کمی گسترده و خرد کردن بيش از بيش قدرت سياسی در کنار اقدامات دﯾگری که برای دمکراتيزاسيون ھمه ارکان ساختار
سياسی انجام می شود ،البته عامل مھمی در مھار قدرت ورزی گروه ھای اجتماعی برخوردار از پاﯾه قدرتی نامتوازن است .با اﯾنھمه مھار قدرت
طلبی و فزون خواھی گروه ھای اجتماعی مختلف ،کمک به توازن قدرتی گروه ھای اجتماعی در عرصه رقابت سياسی و بوﯾژه دفاع از حرﯾم و
محدوده ای که فرد بمثابه فرد از حق تجربه قدرت سياسی و رقابت آزاد و برابر با ساﯾر افراد برخوردار است ،مستلزم بکارگيری برخی مکانيزم ھای
وﯾژه ھمچون اعمال تبعيض مثبت به نفع قدرت ورزی فردی در برابر قدرت ورزی جمعی و به نفع گروه ھای اجتماعی تحت ستم در برابر گروه ھای
اجتماعی صاحب قدرت است.
برای مھار قدرت ورزی نامتوازن مردان در برابر زنان می توان در انتخاب نماﯾندگان برای مجامع نماﯾندگی دزر سطوح مختلف و ھمچنين در گزﯾنش
افراد جھت تصدی مسئوليتھای اجراﯾی ،قضاﯾی سطوح مختلف سھم وﯾژه ای را به زنان اختصاص داد .بھمين سياق می توان ثقل نماﯾندگان گروه
ھای قومی و اقليت ھای ملی تحت ستم در نھادھای قدرتی مختلف را افزاﯾش داد.
در اﯾن ميان ،اما تالش برای مھار قدرت ورزی و فزون طلبی گروه ھای نخبه و در راس آنھا احزاب و گروه ھای سياسی به جھت نقش آنھا در
محدود کردن داﯾره کارکردی دمکراسی و تنگ کردن حلقه تجربه قدرت سياسی توسط آحاد مردم از اھميت وﯾژه برخوردار است .در اﯾن راستا اقدام به
تبعيض مثبت به نفع کاندﯾداھای مستقل در مقابل افراد وابسته به گروھھا و احزاب سياسی در رقابت ھای انتخاباتی را باﯾد اقدامی مھم در راستای
دمکراتيزاسيون ساختار سياسی و بستر سازی برای قدرت ورزی تعداد ھرچه بيشتری از آحاد مردم بشمار آورد .در دموکراسی ليبرال صحنه قدرت
سياسی عرصه اقتدار نخبگان سياسی است .اﯾن نخبگان اساساً از طرﯾق حماﯾت و پشتيبانی صاحبان ثروت و قدرت و بوﯾژه از طرﯾق شبکه قدرتمند
احزاب و گروھھای سياسی ،سکّان ھداﯾت سياسی جامعه را بعھده گرفته و نقش تعيين کنندهای در دستکاری اراده سياسی مردم و محروميت آنھا
از تجربه قدرت سياسی اﯾفا می کنند .در اﯾن ميان ،برغم تفاوت بارز در برنامه سياسی و اھداف و آماج ھای احزاب و گروھھای سياسی چپ و
راست ،در تالش برای کسب انحصاری قدرت سياسی و به اﯾن اعتبار محروم کردن آحاد مردم از فرصت تجربه قدرت سياسی ،تفاوت آشکاری در ميان
بسياری از احزاب و گروهھای متعلق به دو کمپ مشاھده نمیشود.
در دموکراسی مشارکتی در راستای تأمين بيشترﯾن فرصت تجربه قدرت برای بيشترﯾن تعداد افراد ،تالش میشود حوزه اقتدار گروه ھای نخبه
بطور کلی و عرصه قدرت ورزی احزاب و گروهھای سياسی بطور مشخص محدود شود .ﯾکی از مھمترﯾن ابزارھای گروهھای نخبه و بوﯾژه احزاب و
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گروھھای سياسی در رقابت سياسی برای به چنگ آوردن تمام و کمال قدرت سياسی ،برخورداری از امکانات مالی و قدرت تبليغاتی است .در
مبارزات انتخاباتی ،با پشتيبانی مالی و تبليغاتی احزاب و گروهھای سياسی از کاندﯾداھای مورد نظر خود ،کاندﯾداھای مستقل ) بوﯾژه آنھا که
دستشان خالی است( عمال ً شانس زﯾادی برای پيروزی در رقابت انتخاباتی نداشته و بسياری از آنھا به سادگی از صحنه رقابت حذف می شوند .در
حقيقت بسياری از مردم برغم برخورداری از توانائيھای حرفهای و سياسی و تماﯾل به مشارکت جدی در عرصه سياسی ،ھيچگاه فضا را برای وارد
شدن به عرصه انتخابات مساعد نمیﯾابند.
تبعيض مثبت به نفع کاندﯾداھای مستقل و تأمين ھزﯾنه تبليغاتی آنھا از طرف نھادھای دولتی بی تردﯾد ﯾکی از راھھای ممکن در حماﯾت از
حقوق فردی افراد و مقابله با گروھھای نخبه برای دستکاری در اراده مردم است .محدود کردن حجم تبليغاتی احزاب و گروهھای سياسی و ساﯾر
گروهھای نخبه از کاندﯾداھای مورد نظر خود نيز ،میتواند اقدام کارساز دﯾگری در حماﯾت از قدرت ورزی آحاد مردم و تأمين فضای رقابتی عادالنه تر
برای ھمه کاندﯾداھا باشد .در اﯾن مسير ،اما شاﯾد منع گروهھای نخبه از مشارکت مستقيم در رقابت انتخاباتی و اجبار ھمه کاندﯾداھا از جمله
کاندﯾداھای احزاب و گروھھای سياسی به شرکت فردی در رقابتھای انتخاباتی ،روش مؤثرتری باشد.
منع حضور افراد به عنوان کاندﯾدای حزبی در رقابتھای انتخاباتی و اجبار ھمه کاندﯾداھا به حضور فردی در رقابتھای انتخاباتی ،بوﯾژه در سيستم
نماﯾندگی ھرمی با اشکال جدی ھمراه نخواھد شد .در سيستم نماﯾندگی ھرمی ،رقابتھای انتخاباتی از انتخابات محلی با شعاع جمعيتی محدود
)حداکثر چند ھزار نفر( آغاز میشود .در انتخاباتی در اﯾن سطح )انتخابات شوراھا ﯾا نھادھای محلی و روستاﯾی( طبيعتاً تماس رودررو و مستقيم
کاندﯾداھا با ساکنان محله و برگزاری ميتينگ ھا و تجمع ھای محلی ابزار اصلی ارتباطی کاندﯾداھا با مردم است .لذا اعالم حماﯾت احزاب و گروھھای
سياسی از کاندﯾداھای مورد نظر خود  -بمثابه راھی برای پر کردن خالء کم اطالعی مردم از چند و چون طرح و برنامه کاندﯾداھا  -در انتخابات محلی و
روستاﯾی ،با وجود فرصت کافی برای شناخت مردم محل از کاندﯾداھا چندان مھم و قابل اعتنا نيست .اعالم حماﯾت احزاب و گروھھا سياسی از
کاندﯾداھای معين ،امّا بیتردﯾد کفه ترازو را به ضرر افراد مستقل در چنين رقابتھای انتخاباتی سنگين خواھد کرد.
در سيستم ھرمی ،در سطوح عالی تر نھادھا و مجامع نماﯾندگی مردم ،ھمچون شورا ﯾا نھاد عالی شھر ،استان و مجمع کشوری نيز ،که
نماﯾندگان از ميان نماﯾندگان مجامع پائين تر انتخاب میشوند و در ھر حال تعداد انتخاب کنندگان بسيار محدود است ،فعاليت تبليغاتی اساساَ جاﯾگاه
چندانی در انتخاب افراد برای احراز کرسی نماﯾندگی در اﯾن مجامع اشغال نمی کند .در اﯾن سطوح از مجامع نماﯾندگی ،شرکت مستقيم در بحثھا و
مذاکرات مجامع علنی و کارنامه فعاليت سياسی ،اجتماعی افراد وسيله اصلی شناخت نماﯾندگان از قابليت ھا ،توانائی ھا ،نظرگاه ھا و تعلقات
فکری ،اﯾدئولوژﯾک ﯾکدﯾگر و مبنای اصلی در گزﯾنش افراد جھت اشغال کرسی مجامع عالی تر خواھد بود.
بکارگيری تبعيض مثبت به نفع کاندﯾداھای مستقل و اعمال حدی از محدودﯾت برای احزاب و گروه ھای سياسی در جرﯾان رقابتھای انتخاباتی
میتواند به نقض حدود آزادیھا تعبير شود .من بعدتر در بحث پيرامون جاﯾگاه آزادی ھا در دموکراسی مشارکتی استدالل خواھم کرد که حدود آزادی
در اﯾن نظام سياسی بسی فراخ تر از ليبرال ـ دموکراسی و وجود گستره وسيعی از آزادی ھای فردی و سياسی و از جمله آزادی تشکيل و فعاليت
آزادانه احزاب سياسی پيش شرط شکل گيری و بقاء چنين نظام سياسی است  .در اﯾنجا فقط باﯾد بگوﯾم اعمال برخی محدودﯾتھا در برابر فعاليت
احزاب و گروهھای سياسی و ساﯾر گروهھای نخبه در جرﯾان رقابتھای انتخاباتی ،اقدامی است در راستای تامين برابری در شراﯾط رقابت سياسی و
حماﯾت از حرﯾم آزادی افراد مستقل ،و به اﯾن اعتبار اقدامی در جھت افزاﯾش قدر مطلق آزادی در جامعه.
در دموکراسی مشارکتی احزاب و گروهھا سياسی و تمامی انجمنھا و تشکل ھای سياسی و غير سياسی باﯾد از وسيع ترﯾن حد آزادی سياسی
برخوردار باشند .امّا آشکار است که حدود آزادی احزاب و گروھھای سياسی به عدم نقض حدود آزادی دﯾگران محدود و مشروط است .آنجا که
حماﯾت و فعاليت گسترده شبکه تبليغاتی احزاب و گروه ھای سياسی ،صحنه رقابت انتخاباتی را به بازی بزرگان تبدﯾل کرده و نفس حضور در چنين
رقابتی را برای بسياری از آحاد مردم به امری بیحاصل مبدل کند ،ما آشکارا با نقض حدود آزادی افراد ) آزادی در مفھوم مثبت آن ( مواجهاﯾم.
در چھارچوب مفھوم منفی آزادی نقض آزادی دﯾگران با اﯾجاد مانع در برابر گزﯾنش ھای بالفعل و بالقوه افراد تداعی ميشود .در چھارچوب مفھوم مثبت
آزادی ،اما نقض آزادی دﯾگران با درﯾغ شراﯾط الزم و ممکن برای تجربه آزادی توسط فرد ھمراه است .در جرﯾان رقابتھای انتخاباتی احزاب و گروه ھای
سياسی اگرچه مسنقيماَ مانعی در برابر ورود افراد مستقل به صحنه رقابت انتخاباتی اﯾجاد نمی کنند ،اما با پشتيبانی مالی ،تبليغاتی از کاندﯾداھای
خود ،از ﯾک سو شراﯾط رقابت آزاد و برابر در انتخابات را مکدر کرده و از دﯾگر سو با وامدار کردن نماﯾندگان وابسته به خود به نوعی استقالل سياسی
– فکری اﯾن نماﯾندگان را که اصوال ً می باﯾد تابع خواست و اراده موکلين خود عمل نماﯾند ،مورد سوال قرار می دھند.
دموکراسی مشارکتی ،امّا نقض آزادی را چه در مفھوم منفی و چه در مفھوم مثبت آن برنمیتابد .بدﯾھی است که برای اﯾجاد شراﯾط مساعد جھت
تجربه ھر نوع از آزادی ،توسل به تبعيض مثبت و محدود کردن داﯾره آزادی افراد و گروھھای اجتماعی مختلف ،آخرﯾن حربه و ابزار است .در عين حال
اقدام به اعمال تبعيض مثبت به نفع اﯾن ﯾا آن گروه اجتماعی ،تحت ھيچ شراﯾطی نباﯾد به کاھش قدر مطلق تجربه آزادی توسط آحاد جامعه و تنگ
شدن داﯾره عمومی آزادی ھا بيانجامد .با اﯾنھمه توسل به تبعيض مثبت و اعمال برخی محدودﯾتھا در برابر برخی از افراد و گروھھای اجتماعی جھت
بسط قدر مطلق آزادی و اﯾجاد شراﯾط الزم برای تجربه آزادی توسط تعداد ھرچه بيشتری از آحاد مردم امری مجاز و پسندﯾده است .من در بخش
مربوط به مفھوم آزادی در دموکراسی مشارکتی بشکل مبسوط تری به اﯾن مھم خواھم پرداخت.

اداﻣﻪ دارد ......

»ﻣﻦ ﺻﺪاي اﻧﻘﻼب ﺷﻤﺎ را ﺷﻨﻴﺪم! «
اﻛﺒﺮ ﺗﻚ دﻫﻘﺎن
حضور قدرتمند و مصمم توده ميليونی مردم در خيابانھای اطراف دانشگاه تھران ،و موضع گيری رفسنجانی ،ﯾکی از دو " ستون" اصلی نظام ،شراﯾط
بشدت بحرانی رژﯾم اسالمی ،و روند آتی تحوالت سياسی جامعه اﯾران را ،ھرچه بيشتر آشکار ساخت .ھيچ سندی بھتراز موضع گيری رفسنجانی،
قادر نيست ،تواناﯾی واقعی جنبش انقالبی مردم ،و وضعيت بحرانی اﯾن رژﯾم پليد را ،عرﯾان سازد .اگر برای رفسنجانی ،اﯾن سياستگذار سه دھه
تبھکاری ،امکان داشت ،معضالت مبتالبه حکومت اسالمی را انکار کند ،و به اﯾن ترتيب " ،بحران " خانمان برانداز کنونی را پشت سر بگذارد ،مطمئنناً او
دست به اﯾن اقدام ميزد .رفسنجانی در اﯾن روز ،دﯾگر آن قھرمان خودستا و مغرور و ستون محکم رژﯾم ،که برای شرق و غرب عربده ميکشيد نبود،
بلکه او چھره ﯾک رھبر درمانده و در باطالق فرورفته ای را بنماﯾش گذاشت ،که با خواھش و تمنا و لحنی بغض آلود و ملتمسانه ،از سردسته جناح
حاکم ميخواست ،با اﯾن سرعت ،ھمه آنھا را به اعماق دره نيستی پرتاب نکند.
راھپيماﯾيھای توده ای روز گذشته ) به بھانه شرکت در نماز جمعه( بوضوح اثبات کرد ،دﯾناميسم حرکت درونی جامعه ،آن نيروی بنيان کن تلنبار شده
بر روی ھم ،ناشی از  30سال سرکوب فاشيستی را آزاد ساخته ،که نظير طوفانی عظيم ،لحظه به لحظه محيط را به درون خود کشيده ،مھيب تر
شده ،شتاب ميگيرد .اﯾن آن واقعيتی است ،که خودگنده بين ترﯾن عنصر اﯾن ماشين سبعيت را وادار کرده ،نه فقط وجود "بحران" را ،حتی در مراحل
پيشرفته آن ،به رسميت بشناسد ،بلکه بدنبال "راه کارھاﯾی" ،بمنظور مھار زدن بر آن بگردد.
در جرﯾان تظاھرات و تجمعات روز گذشته ،بنا به اطالعات منابع متعددی ،بين  1تا ﯾک و نيم ميليون نفر از مردم ،در چندﯾن خيابان و کوچه و محله و
پارک و گذرگاه حول وحوش دانشگاه تھران حضور ﯾافته ،دست به انجام راھپيماﯾی به خيابانھای دورتر و طرح خواسته ھای خود زده ،با حمالت
سرکوبگران مقابله کردند .مردم از ھمان ابتدای حضور در مقابل و اطراف دانشگاه ،شروع به شعاردادن نموده ،مأمورﯾن سرکوب را ،پيشاپيش به مصاف
طلبيدند .اندکی دقت در فيلمھاﯾی که در" ﯾوتوب " قابل دسترسی است ،به وضوح نشان ميدھد ،که مردم چھره ای شاد و سرزنده داشته ،بسيار
بلند تر ،ھماھنگ تر ،صرﯾح تر و طوالنی تر شعار داده ،حرکت شان در خيابان ،با اعتماد بنفس ،شھامت ،ترتيب و نظم بھتری ،صورت ميگيرد .اﯾن جز
کسب تجربه از عمل مستقيم خود ،و ارتقاء کيفی مبارزات ،مفھوم دﯾگری ندارد .دسته جات ارتجاعی در خارج از کشور ،قبل از ھمه دارودسته فرخ
نگھدار ،علی کشتگر و حزب توده ،که ھيچ احساسی نسبت به مصائب مردم تحت اﯾن رژﯾم جانی ندارند ،ھمين روند تجربه اندوزی از عمل مستقيم
توده ھا را مختل کرده ،تحت عنوان عدم" خشونت" ،مردم را ساکت کرده ،به پشت بامھا کشانده ،ﯾا به بازی با بادکنک ھای رنگی دلخوش ميکنند.
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آنچه مسلم گشت ،حداقل تاکتيک" سکوت" طبقه متوسط سازشکار ،ضد منافع ملت ،بوﯾژه باندھای سرسپرده به قدرتھای خارجی آن در توضيح باال،
کارکرد خود را از دست داده است.
رفسنجانی از ﯾک " بحران" * 1و شراﯾط خطرناک داخلی و خارجی صحبت کرده ،از راه حلی که طی مشورت با اعضاء مجلس خبرگان رھبری و عناصر
دﯾگر بدست آمده ،بحث نمود .رئيس مجلس خبرگان رژﯾم ،بطور مفصل به ضرورت احترام حکومت اسالمی ،به رأی مردم پرداخته ،پاﯾه ھای تئورﯾک
اسالمی اﯾن بحث را بدقت شکافته ،و نظام بدون حماﯾت مردم را مردود دانست .مھمترﯾن تأکيد او ،جلب دوباره اعتماد رأی دھنده گان به رژﯾم ،برای
انتخاباتھای آتی آن بود .روشن است ،جناح حاکم رژﯾم اسالمی ،با توسل به ﯾک کودتای علنی عليه مردم و حرﯾفان درونی خود ،عمال ً مکانيسم
انتخابات و قائده بازی را در ابعاد وسيع اجتماعی بی اعتبار ساخته ،امکان کشاندن مردم به ﯾک انتخابات منطقه ای ،و ﯾا سراسری بعدی را به صفر
تقليل داده است .اﯾن ھمان موضوع اساسی و اصولی است ،که رفسنجانی آن را در آغاز سخنرانی خود ،با تأکيد بسيار مورد بحث قرار داد .نفر
شماره دوم نظام اسالمی ،چندﯾن بار خواستار تالش ھمه جناح ھا برای حفظ کليت نظام گشته ،آشکارا از وضعيت خطرناک برای ھمه شرﯾکان در
قدرت ،صحبت کرد2*.
مواضع رفسنجانی ،ﯾک چرخش آشکار ،ھرچند محتاطانه بخش بزرگی از دﯾکتاتوری ترورﯾستی حاکم ،به عقب نشينی در برابر توده معترض را بازتاب
ميداد .از دﯾد او و خيل وسيعی از نخبگان اﯾن رژﯾم ترور ،باﯾد "اعتماد" از دست رفته ،ناشی از " کودتای انتخاباتی" دوباره باز گشته ،و " تردﯾدھا " به
نتاﯾج انتخابات ،حل و فصل شود .او از لزوم آزادی زندانيان دوره اخير ،اﯾجاد محيط بحث و مناظره در صدا و سيما ،آزادی مطبوعات و دلجوﯾی از خانواده
ھای آسيب دﯾده گان دستگاه سرکوب رژﯾم ،نام برد.
برای مردم اما ،موضوع از زاوﯾه ای که رفسنجانی تصور کرده و بيان ميکند ،مطرح نيست .بلکه راه حل او برای خروج از بحران رژﯾم اسالمی ،که حتی با
ذکر مثالی از تارﯾخ اسالم ،به ضرورت استعفاء " ولی" ) خامنه ای( ھم می پردازد ،ﯾاد آور نطق محمدرضا پھلوی در روز  15آبان  1357است " :من
صدای انقالب شما را شنيدم"! و چاپلوسی ھا و آه وناله ھای بعدی آن " خداﯾگان ،شاھنشاه آرﯾامھر" !.با دقت در کل سخنرانی رفسنجانی ،قبل از
کشف رگه ھای حماﯾت او از آزادﯾھای اجتماعی ،اﯾن اعتراف او به نفرت و بی اعتمادی جامعه ،پوسيده گی" نظام" ،و ضرروت اقداماتی جھت
"دلجوﯾی" حتی عذرخواھی از مردم است ،که برجسته ميگردد.
در اﯾن ميان دسته جات و عناصر متعدد اصالح طلب در داخل و خارج ،با ذوق زده گی از تغيير شراﯾط به نفع خود ،و از پيوستن رفسنجانی به " جنبش
سبز" شان صحبت کردند .آنھا چنين القاء ميکنند ،گوﯾا آوﯾزان شدن به جرﯾانات درونی رژﯾم ،و روش بشدت دوروﯾانه و محافظه کارانه آنھا ،با موفقيت
قرﯾن شده ،رژﯾم بزودی دست به تحقق موارد مطرح شده از ترﯾبون نماز جمعه تھران ميزند .آنھا فراموش کرده ،ﯾا بنحو عوامفرﯾبانه ای پنھان ميکنند،
که رژﯾم اسالمی ،مدتھاست که از رفسنجانی" عبور" کرده است .رژﯾمی که در روز روشن ،کشور را به سوی ﯾک جنگ ھسته ای با اسرائيل
ميکشاند ،برای نصاﯾح بغض آلود و ملتمسانه ﯾک شکست خورده در منازعات قدرت ،پشيزی ارزش قائل نخواھد شد .رفسنجانی و جناح اصالح طلبان،
گوﯾا از اﯾنکه چرا در اﯾن کشور 3 ،دھه ترور و بی حقوقی مطلق مردم حاکم بوده مطلع نيستند و خود باورشان شده است ،که طی  30سال در
سرزمين اعدامھای دسته جمعی " ،مردم ساالری دﯾنی" برقرار بوده ،اما بيکباره از طرﯾق انتخابات  22خرداد ،مردم ساالری کذاﯾی آنھا با گوشه چکمه
نظاميان ،به کناری پرتاب شده است .ھمين حماقت افراطی ،رﯾاکاری محض سياسی ،و انکار واقعيت برای دلرحم ساختن حرﯾف ،خود عالمتی است
که رژﯾم اسالمی با حرﯾفی جدی سرو کار ندارد ،و ميتواند زن معترض را ھمچنان دستگير کند ،نظير ﯾک طعمه جنگی در عصر محمد تاجر ،جانيان
بربرمنش بطور گروھی به او تجاوز کنند ،جنازه را به آتش کشيده ،در گوشه بيابانی رھا کنند.
رژﯾم اسالمی ،ﯾک نظام قدرت و مالکيت ،با نيروی اجتماعی ھار خود ،راھزنان ،دالالن و واردکننده گان کاال ،آدم کشان حرفه ای و درنده خوﯾانی با
منش ھيتلر بوده ،عالو بر آن ،دارای پيوندھای داخلی و بين المللی متعددی است .کسانی که دھھا ھزار زندانی سياسی را ،عمدتاً زﯾر  20سال ،با
قساوتی باورنکردنی ،تکه پاره و گلوله باران کرده ،جنازه ھای آنھا را با کاميونھای حمل گوشت از وسط شھر عبور داده ،در بيابانھا و گورھای دسته
جمعی دفن کردند ،به اﯾن ميزان خرفت نيستند که با نصاﯾح از قافله مانده گان و دستکاران درجه دوم دﯾروز خود ،از منافع و موقعيت بدست آورده
کنونی خوﯾش عقب بنشينند .اﯾن نظامی که شرط ادامه حيات آن ،حتی برای ﯾک روز ،آدم کشی و تجاوز و بربرمنشی است ،به بحثھای شبه
روشنفکرانه ھمدستان دﯾروز خود در زندانھا و شکنجه گاھھا ،وقعی نخواھد گذاشت .رژﯾم اسالمی باﯾد بشدت احمق باشد ،که امروز به جناﯾتکاران
ضد بشری در ھمه تارﯾخ اﯾن کشور ،نظير رفسنجانی ،صانعی ،موسوی اردبيلی ،محمدی گيالنی ،موسوی تبرﯾزی ،ھادی غقاری ،خاتمی و کروبی و
ميرحسين موسوی حساب پس بدھد .گروھی از طراحان و مجرﯾان بزرگترﯾن نسل کشی در تارﯾخ اﯾران و جھان پس از جنگ جھانی دوم ،که به ضجه
و زاری افتاده اند ،داران قدرت حسابرسی از اربابان دﯾروز خود نيستند .از اﯾن گذشته ،ھيچ انسان عاقلی نمی پذﯾرد ،که آنھا از نظر سياسی و
شخصی تغيير کرده ،به مردم پيوسته اند؛ بوﯾژه اﯾنکه ھمه آنھا به گذشته ھيتلری خود در دھه  60با صدای بلند افتخار نموده ،قصد راه انداختن دوباره
حکومت خط امام لعنتی خود را دارند .تالش رفسنجانی و اصالح طلبان ،آنچنانکه خود با صراحت اعالم و تأکيد ميکنند ،تنھا و تنھا حفظ اﯾن نظام خون و
کثافت ،و تضمين حيات آن برای دوره بازھم طوالنی تری را ،ھدف خود قرار داده است.
برای وادار ساختن حکومت اسالمی ،به رعاﯾت حقوق اوليه مردم ،تنھا ﯾک قدرت عظيم توده ای قادر به تأثيرگذاری است .رژﯾم اسالمی ،ﯾک ماشين
سرکوبگری فوق العاده نيرومند ،با تسلط کامل بر دستگاه دولتی و ارتش و پليس و درآمدھای نفتی ،و خيل تغذﯾه شده گان از ثروتھای جامعه است.
برای جابجاﯾی اﯾن قدرت مادی وﯾرانگر ،ﯾک نيروی مادی بنيان کن ضروری است ،و از نصاﯾح بغض آلود کسی که گوﯾا تحت فشار دختر و ھمسرش،
وادار به موضع گيری شده ،کاری ساخته نيست .عدم عقب نشينی جناح حاکم در برابر جناحھای داخلی رژﯾم ،از منطق ساده ای تبعيت ميکند ،و آن
اﯾنکه ،کل نظام اسالمی حاکم ،بسرعت در مسير سرنگونی قرار ميگيرد .خود رفسنجانی در سالھاﯾی که " جيک جيک مستونش بود" ،درست ھمين
تز را ،ﯾعنی عدم عقب نشينی را نماﯾنده گی کرده ،دليل آن را ترس از سرنگونی رژﯾم ،نظير رژﯾم سلطنتی عنوان ميکرد .اﯾن به سالھای  60مربوط
گشته ،طرف دﯾگر بحث در نطق نماز جمعه رفسنجانی ،به احتمال زﯾاد مھدی بازرگان بود3*.
شراﯾط داخلی ،منطقه ای و بين المللی  30سال قبل به تارﯾخ پيوسته است ،و اﯾن ،ضرورت وجودی حکومت اسالمی را منتفی ساخته است .از اﯾن
رو ،توده مردم ،اﯾن گورکنان نظم قدﯾم ،بحکم ضرورتھای عينی و عليرغم سرکوب فوق تصور ،به خيابان آمده ،مداوما قدرت گرفته ،دست به پيشروی
ميزنند .نه جناح رفسنجانی و موسوی ،و نه دستگاه عظيم شکنجه و ترور حاکم ،قادر به توقف اﯾن امواج کوبنده نيستند .شرط موفقيت مردم دراﯾن
نبرد سرنوشت ساز ،اتکاء به خود و عدم تأثيرگيری از ھمه جانيان پليدی است ،که امروزه درداخل و خارج ،ھدفی بجز به شکست کشاندن مبارزات
توده ھا ،و تشدﯾد شراﯾط برده گی حاکم را دنبال نميکنند.
ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
* " -1ھيچکس از ھمه جرﯾانات ) درونی رژﯾم -وبالگ( دلش نمیخواست که اﯾنطور شود .ھمه ضرر کردﯾم .چرا باﯾد اﯾنطور شود؟ " -از متن
سخنرانی.
* " -2ما اموز بيش از ھميشه نياز به وحدت دارﯾم .کشور ما باﯾد در برابر خطرھاﯾی که ما را تھدﯾد میکنند و امروز باجخواھیشان بيشتر شده متحد
شود .آنھا دارند جلو میآﯾند که اﯾن زحمت طوالنی ما را در به دست آوردن تکنولوژی برتر و به خصوص ھستهﯾی از دست ما بگيرند .البته خداوند به
آنھا مھلت نمیدھد اما آنھا به ھوس افتادهاند ".از متن سخنرانی.
سخنران درانجا ،علناً از امکان احتمالی حمله اسرائيل به مراکز ھسته ای رژﯾم صحبت ميکند ،و مقابله با آن را ھم نه کار رژﯾم ،که کار " خداوند"،
معرفی ميکند! اﯾن قبل از ھرچيزی ،نشانه بی اعتمادی به قدرت نظامی رژﯾم برای ممانعت از تھاجم ،و اطمينان به عدم وجود پشتيبانی سياسی از
سوی بخشی از جامعه ،نظير دوران جنگ  8ساله است .اگر رفسنجانی ،به قدرت مقابله رژﯾم مطمئن بود ،مسلماً دفاع از حکومت اسالمی را ،از "
خداوند" طلب نميکرد.
* -3نگارندھاﯾن مطلب ،خود در زندان رژﯾم اسالمی ،در ضمن ﯾک سخنرانی از رفسنجانی در نماز جمعه تھران ،که از بلند گوی بند بخش ميشد ،از
اﯾن موضوع مطلع شده است .اما در شراﯾط کنونی ،ﯾافتن تارﯾخ و منبع دقيق نقل اﯾن جمله ،ممکن نيست.
 رفسنجان ،در البالی سخنرانی خود ،ھمچنين به اوائل انقالب اشاره کرده ،و اﯾنکه گوﯾا خمينی ھار ،خواھان تنظيم و تصوﯾب سرﯾع قانون اساسی ،وانجام انتخابات مجلس شورای اسالمی بود .او اﯾن اقدام را بطور رﯾاکارانه ای ،به دليل اعتقاد خمينی به نقش مردم معرفی ميکند! اﯾن ﯾک دروغ بزرگ
و تحرﯾف گوبلزی واقعيت است .خمينی ،ھمه سران و مأمورﯾن رژﯾم ،به اﯾن دليل در اعالم و تثبيت قانونی رژﯾم عجله داشتند ،که از بروز بحث در

