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از نکات کلی مانند وضعیت عمومی کشور، در این نوشتار برای عدم طرح موضوعات فرعی بسیاری 

ھم چنین برای گم . مورد بحث قرار نگرفتھ است... استبداد سی سالھ رژیم، نارضایتی ھمگانی و ضمنی و

اما نگارنده . نکات فرعی بسیاری از توضیحات حاشیھ ای در پانویس آمده استمیاننکردن نکات اصلی در 

.الل ھای متن توصیھ می کندمطالعھ ی آنھا را برای درک بھتر استد
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: نکات ابتدایی

بھ عنوان نتیجھ ی 1388خرداد 22آمار غیر قابل باوری بود کھ در شب ،جرقھ ی جنبش اعتراضی مردم

در ی واقعیت رای گیریصحیحی در بارهارقام از آنجا کھ .اعالم شداز رسانھ ھای رسمی رژیمانتخابات

.اطالعات و داده ھای فرعی بھ ارائھ برخی پیش فرض ھا بپردازیمدست نیست باید با استفاده از 

 40درصد واجدین شرایط و چیزی در حدود  85آماری کھ برای کل شرکت کنندگان در انتخابات یعنی

بنابراین 2.ارائھ شد نمی تواند صحت داشتھ باشد1میلیون نفر 

 3.بوده باشدمیلیون27تا 25رقم واقعی رای دھندگان باید چیزی بین

1 http://www.tebyan.net/Weblog/tondar59/post.aspx?PostID=73722

نکتھ ی جالب در برخی از پژوھش ھای آماری کھ سعی در یافتن رد تقلب در نتایج اعالم شده دارد این است کھ آنھا اصل 2

د دانشگاه درپاریس رامین کامران، پژو ھشگر و استا. رقم کل را کھ ھدف اصلی بھره برداری رژیم بود زیر سوال نمی برند

درصدی واجدان رای دھی بھ بررسی تقلب رژیم می پردازند85با اشاره بھ کسانی کھ با پذیرفتن فرض شرکت در این باره

مسئلٌھ میزان شركت مردم در انتخابات كھ فایدٌه اصلی است كھ نظام اسالمی از ترتیب دادن این كارناوال ...« : می گوید

دعوای ھمھ . این تحقیقاتی كھ با این ھمھ اھن و تلپ بھ ما عرضھ شده، مورد اعتنا قرار نگرفتھ استمیبرد، در ھیچكدام از

نژاد و حقانیت موسوی است و از این حد قدمی جلوتر نمیگذارند، جستن حقیقت برایشان ھر چھ باشد فقط اثبات تقلب احمدی

دگاه گردانندگان انتخابات حائز بیشترین اھمیت سیاسی است اگر بود چطور میتوانستند رقمی را كھ از دی. ھدف اصلی نیست

از اساس درست فرض كنند و بر سر جزئیات تقسیم آرایی كھ اصًال معلوم نیست جمعشان چقدر است و چھ كسی بھ 

وتر صندوقشان ریختھ است، موشكافی كنند؟ این چھ نوع پژوھش علمی است كھ كوه را نمیبیند ولی اعتبار دانشگاھی و كامپی

»!و تمام قبل منقل تحقیق را بھ كار میگیرد تا وجود موش را اثبات كند؟ آن ھم با این روشھا

http://www.iranliberal.com/Maghaleh-ha/Ramin_Kamran/RKamran_Arqam%20W.htm
79یلیون رای و م20در دور ھفتم کھ موضوع انتخاب خاتمی با : این رقم از کجا می آید؟ استدالل من این طور است3

مطرح بود عالئم و شواھد قابل مشاھده ای  از حضور وسیع مردم و بخصوص قشرھای شھری و 1376درصد آراء در سال 

. درصد اعالم شد79.93این در حالی بود کھ میزان مشارکت تنھا . جوانان داشتیم

)47523/view/content/1388/ir.fale://http/ ( بھ اعالم گردیددرصد 66.59در دور ھشتم کھ میزان مشارکت بھ

تبلیغات رژیم در طول انتخابات . وضوح می شد مشاھده کرد کھ حضور مردم کمتر است، حتی با وجود حضور مجدد خاتمی

درصد در دور دوم مشارکت بھ 59.57و درصد در دور اول62.84نھم ریاست جمھوری کھ بر اساس آمار رسمی تنھا 

تصویری یا ( شواھد نظری این . ھمراه داشت بسیار قوی تر و تصاویر صف ھای انبوه بسیار بیشتر از انتخابات دھم بود

در 1388خرداد 22نشان می دھد کھ رقم واقعی مشارکت در دھمین دوره انتخابات ریاست جمھوری در تاریخ ) گفتاری

55میلیون نفر کھ می توانیم رقمی در اطراف 27تا 23یعنی بین . درصد بوده است60تا 50یزی بین بھترین حالت چ

39درصد مشارکت یعنی بیش از 85میلیون نفر را بھ عنوان یک رقم متوسط بگیریم و این از رقم 25درصد یعنی حدود 

در این مورد باید حدس زد کھ میزان /view/content/1388/ir.alef://http/47523. میلیون نفر بسیار دور است

http://www.tebyan.net/Weblog/tondar59/post.aspx
http://www.iranliberal.com/Maghaleh-ha/Ramin_Kamran/RKamran_Arqam%20W.htm
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 4.میلیون بھ موسوی رای داده باشند14تا 11از این رقم باید چیزی نزدیک بھ

 این رقم بھ طور عمده شامل ایرانیانی است کھ براساس یک تقسیم بندی اجتماعی درطبقھ ی متوسط قرار

5. می گیرند

ر مانند اصفھان، تبریز، این رقم بھ طور عمده باید شامل تھران بزرگ و برخی از شھرھای بزرگ دیگ

. شیراز و مشھد بوده باشد

 6.میلیون رای آورده باشد10تا 8احمدی نژاد باید بین

55متوسط این رقم باالی حدمشارکت در بین اقشار متوسط شھری، با ھدف سد کردن راه انتخاب مجدد احمدی نژاد در 

.     استپایین اجتماعی زیر این حد متوسط بوده میان اقشار و دردرصد 
. بسیاری از مشاھدات و گفتھ ھای افراد جکایت از پویایی طبقھ ی متوسط شھری برای رای دادن بھ نفع میرحسین موسوی بود4
رد و اثر حضور و اھمیت الیھ ھای میانی و طبقھ ی متوسط را دراین جنبش می توان در گفتھ ھای میر حسین موسوی بھ 5

کنونی است، وابستھ بھ میرحسین موسوی، کھ چھرٔه اصلی جنبش» کلمھ«، در سایت )١٣٨٨(تیر ۴وز «: آشکاری دید

ھای موسوی در این دیدار بھ گزارش، بخشی از گفتھبنابر این. شناسانخبری منتشر شد دربارٔه دیدار او با گروھی از جامعھ

ھ چرا سخن بھ وضعیت این طبقھ کشیدهکند کگزارش کوتاه است و مشخص نمی. استداشتھوضعیت طبقٔھ متوسط اختصاص

باری، . کنونی، طبقٔھ متوسط استبعید نیست کھ کسی یا کسانی تذکر داده باشند کھ حامل اصلی جنبش اعتراضی. استشده

در شرایط فعلی یک خودآگاھی در بین قشر میانی ایجاد «: استگفتھگزارش کرده،» کلمھ«گونھ کھ سایت موسوی، آن

سرخورده شود داشتھ باشد انرژی مثبتی است کھ برای ساختن آینده کشور بسیار مفید خواھد بود و اگرر ھدفاست کھ اگشده

کھ نیازھای قشر متوسط با نیازھای ملی موسوی معتقد است«: استآمده» کلمھ«در ادامٔھ گزارِش » .شودمشکل ساز می

اما اگر پاسخ مثبت دریافت نکند سرخوردگی بزرگی در کند خوب استاست کھ اگر پاسخ مثبت دریافتجامعھ عجین شده

:استموسوی ھمچنین گفتھ«.آیدجامعھ پدید می «.بھ آن نیستای ندارد و امیدیدولت برای این قشر در شرایط فعلی برنامھ»

http://zamaaneh.com/nikfar/2009/06/post_119.html

میلیون تعرفھ، پراکندگی 70تا 60نتخابات آشکار نشود، زیرا انتشار بین این احتمال ھست کھ ھیچ گاه آرای واقعی این ا6

و دھھا مورد صندوق ھای رای گیر و گم شدن برخی از صندوق ھا و حضور وسیع برگھ ھای رای کھ بھ خط یک نفر است

تقلباتی دیگر کھ در گزارش کمیتھ صیانت آرای میرحسین موسوی بھ برخی از آنھا اشاره شده بود 

)http://www.roshangari.net/as/sitedata/20090705171915/Gozareshe%20Sianat.pdf( نشان از پایمال شدن ھر گونھ امکانی برای بھ

24اما یکی از دالیلی کھ از طریق آن می توان پی برد احمدی نژاد رای دروغین بیش از . دست آوردن آمار واقعی دارد

این است کھ وی نتوانست در مقابل اعتراضات وسیع مخالفان خود حتی یک راھپیمایی میلیون رای را بھ دست نیاورده است

در پاسخ بھ این پرسش کھ محمود احمدی نژاد از سھراب بھداد استاد دانشگاه  در رشتھ اقتصاد . یا تجمع وسیع برگزار کند

مان آغاز اعتراضات، ھیچ گونھ حرکت اگر این درست باشد، چطور از ز« : یک پشتوانھ اجتماعی برخوردار است می گوید

تجمع ھایی کھ بھ طرفداری از او رخ داده است، از . ده استاخود بھ خودی از جانب طرفداران محمود احمدی نژاد اتفاق نیفت

: سھراب بھداد می افزاید.»طرف دولت سازمان داده شده و نیروھای بسیجی بودند کھ با اتوبوس بھ این نقاط منتقل می شدند

http://zamaaneh.com/nikfar/2009/06/post_119.html
http://www.roshangari.net/as/sitedata/20090705171915/Gozareshe%20Sianat.pdf
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باورمندان مذھبی شھرھای کوچک و متوسط و 7این رقم بھ طور عمده باید دربرگیرنده ی روستاییان ،

8.وابستگان بھ دستگاه بوده باشد

میلیون نفر رای دھنده را شامل می شود 15رقمی حدود باالی غایب اصلی و عمده در این انتخابات کھ

9.طبقھ ی محروم شھری می باشد

 خیزش اعتراضی بعد از اعالم نتایج انتخابات، بھ دلیل فاصلھ ی زیاد آماراعالم شده از تصور نزدیک بھ

10.واقعیت طبقھ ی متوسط مبنی بر رای برتر برای موسوی در مناطق شھری بود

چرا حرکتی عمده اجتماعی از . حتی در شھر ھای کوچک نیز شاھد حضور طرفداران اقای احمدی نژاد در خیابان نبودیم«

حتما کسانی بھ وی رای داده اند . نمی گویم کسی بھ وی رای نداده است. سوی طرفداران محمود احمدی نژاد را شاھد نبودیم 

این html.1764135/iran_movement_social_2o/content/com.radiofarda.www://http.»ولی آنھا حاضر نیستند از رای خود دفاع کنند 

در روستاھا و یا شھرھای نخست پایین بودن تعداد آرای احمدی نژاد در کل و دیگر تجمع این آراء : امر بیانگر دو نکتھ است

. یعنی جایی کھ نمی توان تظاھرات بزرگ از طرفداران وی ترتیب داد. بسیار کوچک
بھ طورمثال نگاه کنید بھ . برخی داده ھای جدید نشان می دھد کھ حتی باید در مورد رای باالی احمدی نژاد میان روستاییان شک کرد7

: ز و نبود استقبال از احمدی نژاداین گزارش جالب از روستاھای اطراف شیرا
http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20090705200540.html

بوده نفر75ھزار و 245میلیون و 48برابر با 1385نباید فراموش کرد کھ جمعیت شھری ایران بر اساس آمار سال 8

http://www.aftabnews.ir/vdcc0xqe.2bqsi8laa2.html.درصد جمعیت ایران شھر نشین ھستند70یعنی نزدیک بھ . است

صحت نسبی این رقم و اھمیت آن از جایی قابل پی گیری است کھ می بینیم این الیھ ھای اجتماعی در شھرھای بزرگ در 9

خواھد مشارکت فعالی نداشتھ است کھ حاال بدر خود انتخاباتد، زیراناعتراضات بعد از اعالم نتایج چندان فعال نمی شو

برخالف قشرھای میانی کھ بسیار فعال و امیدوار بودند و اعالم نتایج نادرست خشم آنھا را . برای دفاع از آن بھ خیابان بیاید

موضوع غیبت اقشار محروم شھری ھر چند کھ در مراحل بعدی می تواند بھ گونھ ای دیگر تفسیر و تعبیر شود . برانگیخت

. قرار گرفتھ استدر این پیش فرض آماری مورد نظر

برای کسانی کھ طور فعال در انتخابات بھ نفع موسوی شرکت کردند جای شکی باقی نمانده بود کھ تعداد رای دھندگان 10

این موضوع را نیز در مصاحبھ ای کھ موسوی شب انتخابات انجام . بھ موسوی آن قدرزیاد است کھ پیروزی وی حتمی است

او چنان از پیروزی . ند تمامی اطالعات بھ دست آمده تا آن ساعت حکایت از انتخاب وی داردمی دھد می بینیم کھ ذکر می ک

اصل . خویش و احتمال کودتا مطمئن است کھ شبانھ یک مصاحبھ ی مطبوعاتی ترتیب داده و این موضوع را عنوان می کند

وضعیت حساس انتخابات شرایطی را پیش -خرداد نو : مصاحبھ مطبوعاتی شبانھ موسوی « : خبر درباره مصاحبھ این است

شب امروز جمعھ مصاحبھ مطبوعاتی خواھد 11آورده کھ بر اساس آن میر حسین موسوی کاندیدای پیروز انتخابات ساعت 

»  .گزار خواھد شدبر76کوچھ طاھری پالک -این مصاحبھ در خیابان افریقا . داشت 
http://www.khordadeno.com/ShowNews.php?5577

http://www.roshangari.net/as/ds.cgi
http://www.aftabnews.ir/vdcc0xqe.2bqsi8laa2.html
http://www.khordadeno.com/ShowNews.php
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انجام یک شبھ معجزه می داند کھ دھھا میلیون برگھ رای را در عرض چند ساعت «این امر را یفوسروبرت در

از قبل برنامھ ریزی شده بود یا معجزه ی قالبیحال سوال این است کھ آیا این 11».مورد شمارش قرار دادند

. ھ ریزی بھ این امر اقدام کرده استشواھدی از دوران قبل از انتخابات حکایت از آن دارد کھ رژیم با برنام. خیر

روز قبل ازجملھ اقدامات امنیتی پیش بینی شده و حضور ناگھانی ھزاران مامور انتظامی و امنیتی در خیابان ھا

حکایت از آن داشت کھ جناح ... در آستانھ ی انتخابات و12از انتخابات، برگزاری مانوورھای بزرگ ضد شورش

. دست بھ یک حرکت خطرناک بزندحاکم می داند کھ می خواھد

: اگر تقلبی بھ وقوع پیوست باید ریشھ یابی کنیم کھ این فکر و طرح از کجا آمده است،پس

دولت احمدی نژاد نام برد کھ کشور را دریک وضعیت عمومی نزدیک بھ سوء مدیریتدر این باره نخست باید از 

دگانی ایران را بھ بدترین موقعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و مدیریت پا،بھ گفتھ بسیاری. فاجعھ قرار داده بود

این . درعین حال تاثیر بحران اقتصاد جھانی و مسلھ کاھش قیمت نفت را نباید از یاد برد13.فرھنگی سوق داده بود

ھ تدریج امر حجم درآمدھای قابل تقسیم میان باندھا، مافیاھا، شبکھ ھا و جناح ھای درون حاکمیت را تنگ کرد و ب

ناروشنریشھ در تضاد شدید منافع اقتصادی و نیز چشم انداز ،جنگ قدرت روزافزون در حاکمیت. تنش زا شد

اگر بخواھیم بھ عقب باز گردیم باید روشن سازیم کھ . جناح ھا داشتھمھ ینظام بھ عنوان بستر درازمدت حیات

رود سپاه پاسداران بھ صحنھ ی اقتصادی بود کھ بھ طور مشخص آنچھ سبب شده بود این جنگ قدرت اوج گیرد، و

پس از پایان جنگ آغاز شد، با مساعدت خامنھ ای بھ عنوان ولی فقیھ اوج گرفت، سرنوشت پرونده اتمی بھ آن 

ابعادی استراتژیک داد، و سرانجام دوران خاتمی و خطر جریان اصالح طلبی برای بخش راست نظام، متشکل از 

و ) رفسنجانی(سبب استفاده ی ابزاری از سپاه برای خلع قدرت اصالح طلبان، میانھ روھا بازار و والیت فقیھ، 

تصرف ،ی شھر و روستاورود سپاه بھ صحنھ ی سیاست با انتخابات شوراھا. طرفداران گشایش اقتصادی شد

ر حال د. ریاست جمھوری تکمیل شدضبط قدرتو سپستوسط پاسدارانمجلسشھرداری تھران، کسب اکثریت 

حاضر سپاه قدرتمندترین نھاد و نیرو در سھ عرصھ ی اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور است و سعی دارد کھ 

ضمن تکمیل تصرف این سھ بخش، حوزه ی گسترش خود را بھ دو عرصھ ی باقی مانده یعنی حوزه ھای فرھنگی 

11 Robert Dereyfus, Iran’s Green Wave, The Nation, July 1, 2009
: 1387بھ طور مثال نگاه کنید بھ گزارش این مانوور بی سابقھ سرکوب شھری در آبان 12

http://www.aminejameeh.ir/news/87/8/187.php
http://www.aftabnews.ir/vdci3yat13azq.html: ر مثال ھشدارھای پی درپی اقتصاد دانان بھ دولت احمدی نژادبھ طو13

http://www.aminejameeh.ir/news/87/8/187.php
http://www.aftabnews.ir/vdci3yat13azq.html
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ر دوعرصھ ی سیاسی و اقتصادی پس، جنگ قدرت در باال برای تصاحب سھم بیشتر د. و اجتماعی نیز بکشاند

بود، و واکنش سخت جامعھ در مقابل دولت احمدی نژاد، در فرصت انتخابات، برای حفظ حداقل استقالل درعرصھ 

قدرت، تمامیتاین در حالی است کھ سپاه در راستای استراتژی تصرف . ھا ی فرھنگی و اجتماعی بوده است

بخش ھای باقی مانده در چھار عرصھ ی اشغالدیگر را جھت تکمیل تمدید مھلت کار احمدی نژاد برای چھار سال

اما اگر آنھا می دانستند کھ می خواھند چنین . سیاسی، اقتصادی و بخصوص اجتماعی و فرھنگی الزم می دانست

پیش خوبچرا وقتی جنبش بروز کرد تا این حد بی سامان، آشفتھ و وحشت زده شدند؟ آیا این موضوع را،کنند

: ی نکرده بودند؟ برای توضیح این امر بھتر است یک الگوی نظری را برای پاسخ دھی بسازیمبین

در این مورد بھ یک نظریھ ی علم مدیریت مراجعھ می کنیم کھ در آن چھار دلیل برای اتخاذ تصمیمات فاجعھ آمیز 

: توسط مجموعھ ھای بزرگ ذکر شده است

ش بینی مشکل و تعریف مسئلھ قبل از بھ وقوع پیوستن گروه یا جامعھ مورد نظر ممکن است در پی

. آن دچار خطا و ناتوانی شود

. بعد از بھ وقوع پیوستن مشکل، گروه تصمیم گیر در درک و شناخت مشکل و مسئلھ ناموفق باشد• 

. بعد از درک و شناخت مسئلھ ، گروه نتواند راه حل مناسب را بیابد• 

14.الش فراوانی بکند ولی در مرحلھ عمل ناموفق باشدگروه برای حل مسئلھ سعی و ت• 

دچار خطا شده بودیا بھ مورد اول بپردازیم و ببینیم آیا جناح حاکم در پیش بینی واکنش جامعھ نسبت بھ طرح تقلبات 

.خیر

ت فقیھ کھ استراتژی استقرار دوباره ی احمدی نژاد در پست خود توسط مثلث سپاه، والیبراین شده بودقرار گفتیم 

برای این منظور جناح حاکم می خواست از طرفی  احمدی نژاد را برنده ی حتمی اعالم کند، 15.و بازار پیاده شود

مغزھای متفکر رژیم ظاھرا نتوانستند تناقض این دو ھدف .و از طرف دیگر می بایست انتخابات را رونق بخشد

با شناختی کھ از . انی از احمدی نژاد بی خبر بودندرا دریابند، زیرا از میزان نارضایتی عمومی و نفرت ھمگ

: برای توضیح بیشتر پیرامون این توضیحات نظری و مثال ھای دیگری در این باره بھ این لینک مراجعھ کنید14

http://www.ayandeh.com/page1.php?news_id=5195
بیعی ھجوم سپاه بھ تمامی ارکان قدرت در جامعھ نمی توانست با سناریو کناز زده شدن احمدی نژاد توسط رای مردم بھ طور ط15

. این می توانست سیاھترین کابوس ھا برای سپاه باشد، و این اتفاق افتاد. متوقف شود

http://www.ayandeh.com/page1.php
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داریم در ھر دو مورد حاکمیت باید پیش بینی کرده باشد کھ رونق دادن بھ 16روحیھ ی حاکم بر مدیریت پادگانی

در مورد اعالم پیروزی احمدی . چند شبی بیشتر طول نمی کشد،اما الزم است، نسبی و موقتانتخابات امری گذرا

خود را بر برآوردبنابراین، . ھای کوچک و قابل کنترلی روبرو شود نھ بیشترحدس می زده اند با واکنش نژاد نیز 

اما . این اساس گذاشتھ اند کھ می توانند بھ آسانی بحران ھای مختصر ناشی از حرکت کودتاوار خود را مھار کنند

چرا؟ . واقعیت این طور نگذشت

.بینیم کھ چھ چیزی سبب شد کھ جناح حاکم در محاسبھ خود بھ بیراھھ رودبرای پاسخگویی بھ این پرسش باید ب

الزم بود کھ جو نمی شد این طرح تقلب را پیش برد،،بدیھی می نماید کھ در یک کسادی بی سابقھ انتخاباتی

نسبت بھ بھ ھمین دلیل مناظره ھا و نیز سھل گیری ماموران در شب ھای آخر رقابت انتخابات. انتخابات فعال شود

این دو اقدام فضایی  را ساخت کھ در آن نتایج مثبت و منفی . مطرح شدتجمع ھواداران کاندیداھا در خیابان ھا 

از یکسو مناظره ھا و سخنرانی ھای کاندیداھا بر علیھ یکدیگر بسیاری از موضوعات :  برای حاکمیت ببارآمد

مخالفانشان ود، برای اولین بار بھ دست خودشان و نھ پشت پرده را، کھ نوعی تصفیھ حساب ھای درون حاکمیت ب

را داد کھ در جایگاھی مھم قرار دارند  و می توانند بر ایبھ مردم احساس بی سابقھاین. بھ جلوی صحنھ آورد

از طرف دیگر، فضای مداراگرانھ ی نسبی آن ایام این . 17عملکرد حاکمیت نگاھی از باال و تعیین کننده داشتھ باشند

این دو . آزادی بیان و نعمت ھای آن برخوردار شدساس را پدید آورد کھ می توان با حضور در صحنھ ازاح

برداشت و این دو احساس خاص و نایاب در بخش ھایی از جامعھ نوعی پویایی اجتماعی و روحیھ ی مشارکت 

یان مورد استقبال قرار گرفت، میر حسین موسوی بھ عنوان نمود این جر. را دامن زدفعال در تعیین سرنوشت خود 

سال گوشھ نشینی، جامعھ و بھ ویژه نسل جوان ھیچ شناختی از 20بی شک نھ بھ خاطر فرد خودش، زیرا بعد از 

او نداشت، بلکھ بھ این دلیل ساده کھ این نقش از طرف ھر کس دیگری ھم با استقبالی کم یا بیش مشابھ مواجھ می 

. شد

. دانیممدیریت پادگانی را می توانیم اصطالح مشابھی بر مدیریت مبتنی بر زور مطلق ب16
بود و بھ آنھا تحمیل شدهاین احساس برای مردمی کھ در طول سی سال سرنوشت شان در حرمسراھای رژیم رقم خورده17

. یک تجربھ ی بی مانند بود و نوعی اعتماد بھ نفس و حس قدرت در انھا پدید آورد
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ست از آب درآمد؟ این طور بھ نظر می رسد کھ این محاسبات با آنچھ گذشت ھمخوانی اما آیا محاسبھ ی آنھا در

، 18واکنش عصبی حاکمان، شتاب زدگی آنھا در اعالم ارقامی کھ دارای ایرادھای اساسی آماری بود. نداشتھ باشد

انجام ضرورت گزارش ھای متعدد از موج تخلفات انتخاباتی، عدم کفایت نیروھای سرکوب در ھفتھ ی اول و سر

بھ صحنھ آمدن شتاب زده ی  خامنھ ای نخست برای تایید نتایج و بعد در نماز جمعھ برای اعالم درگیری مستقیم با 

مخالفان ونمایش رقت بار و فاجعھ انگیز بازشماری ده درصد آراء در مقابل دوربین ھا شواھدی ھستند دال بر این 

در . ا بھ صورتی ناقص و پراشکال برنامھ ریزی کرده بوده استفرضیھ کھ جناح حاکم طرح و برنامھ ی خود ر

اشکال کار در کجا بوده است؟ در کجای این طرح ایرادی بوده کھ توانستھ است رژیم را : این صورت باید پرسید

غافلگیر کند؟

تصویر منتشرشده توسط خبرگزاری رسمی جمھوری اسالمی ازبرگھ ھای رای گیری در جریان بازشماری نمایشی ابعاد فاجعھ و عدم 

.آمادگی رژیم را در این باره آشکار ساخت

وان حدس زد کھ گروه براساس آنچھ در روزھای بعد از اجرای تصمیم اعالم نتایج قالبی انتخابات روی داد می ت

یعنی طرح آنھا . شد» پیش بینی مشکل و تعریف مسلھ قبل از بھ وقوع پیوستن آن دچار خطا و ناتوانی« حاکم در

. خرداد بھ بعد تکذیب شد23روی حدس ھا، داده ھا و باورھایی بود کھ توسط واقعیت رخدادھای 

مطرح کرد کھ ھر چند رژیم طرح خود را بر اساس در باره چرایی این خطای محاسباتی می توان این فرضیھ را

ترس و انفعال و شکست پذیری عادت شده ی مردم در دوران قبل از انتخابات بنا نھاده بود، اما دوران انتخابات و 

کیفیتی برخوردار بود کھ بھ طور چشم گیری پتانسیل شرکت پذیری و چنانبھ ویژه سھ ھفتھ ی آخر آن از

حضور . بھ عبارت دیگر، مردِم قبل و بعد از یک ماه دوران انتخابات، یکی نبودند. باال بردخطرپذیری مردم را

خرداد و نیز ایستادگی آنھا نشان داد کھ این ھا ھمان مردمی نیستند کھ بر 22در اعتراضات بعد از ایرانیانانبوه 

ساکت یا آرام بنشینند و یا فقط بخش تقلبییج آنھا باید بعد از اعالم نتابرآوردھای امنیتیاساس تصور جناح حاکم و 

؟؟؟؟!!!میلیون رای در عرض سھ ساعت 39شمارش 18
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بنابراین می توان گفت کھ . بزنددر مقابل این کودتابسیار کوچک و قابل کنترلی از آن دست بھ اعتراض محدودی

روز کردن پیش بینی مشکل ھ عدم توانایی آنھا در ب« آنچھ بھ عنوان خطای فاحش در محاسبات رژیم بروز می کند 

. بوده است» قبل از بھ وقوع پیوستن آنو تعریف مسلھ

در باره ی این کھ چرا این توانایی درجناح حاکم موجود نبوده است می توان از تخصص گریزی و مدیریت زدایی 

تا آنجا کھ این دانش ستیزی دامنھ ی خود حاکمیت را نیز فرا 19.جناح احمدی نژاد در ساختار حاکمیت یاد کرد

بھ دست کسانی داده است کھ بھ دلیل ضعف محتوایی و کارشناسی قادر نبوده اند مشکلی گرفتھ و تصمیم گیری را

را کھ می توانستھ از تصمیم تقلب در انتخابات پدید آید بھ خوبی پیش بینی کنند و یا ابعاد آن را بھ دقت حدس 

20.بزنند

واقعھ را پدید آورد بر اساس خطا و بنیادینی کھ این برآورد و تصمیم گیریاز این روی می توان باور داشت کھ 

21.ناتوانی حاکمیت در درک عواقب آن بوده است

مردم از این فرصت چگونھ استفاده کردند؟ 

الیھ ھای برخیاتحاد تاکتیکی و اجباری با،بدین ترتیب انتخابات فرصتی شد کھ قشرھای میانی اجتماعی بھ نوعی

مصلحت گرایی استوار است تا نبود گزینھ ی بھتر وری کھ بیشتر برنوعی ھمکا. سیاسی درون حاکمیت را بیابند

، کھ موسوی و کروبی آن را نمایندگی می تالش بخشی از بدنھ ی حاکمیتبدین گونھ.  مشترکیبر باور و اعتقاد

و تالش بخشی از پیکره ی اجتماعی حاکمبھ جناح سیاستو اقتصادبرای واگذار نکردن کامل عرصھ ی کردند،

. انند سازمان برنامھ و بودجھ حکایت از دشمنی آشکار پاسداران با تخصص ساالری داردحذف برخی از نھادھا م19
برای . این گونھ از برداشت ھا و تحلیل ھای غلط بھ طور ریشھ داری در نیروی سپاه پاسداران حضور داشتھ و دارد20

ھزینھ ھای رار نفر کشتھ و میلیاردھا دالنمونھ می توان بھ مدیریت فاجعھ بار سپاه در دوران جنگ اشاره کرد کھ صدھا ھز

در میان سردمداران " ھر کار می خواھی بکن و بھ ھیچ کس حساب پس نده" این سنت . روی دست کشور گذاشتندبیھوده

پایان رژیم بھ دست سپاه « در مقالھ ای با عنوان 1385این نکتھ را در سال نگارنده . سپاه امری معمول و نھادینھ است

. باید گفت کھ سرانجام آنتی تز رژیم از دل خودش و در قالب دولت سپاه پاسداران بیرون آمده است«: آورده بود » رانپاسدا

این دولت می رود با مدیریت پادگانی خویش و انباشت تصمیم گیری ھای پر خطا حیات رژیم و بقای ایران را زیر سوال 

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php?id=17091».برد
تصمیمات خشونت آمیز و سرسختانھ ی رژیم در روزھای بعد از آغاز خیزش نشان داد کھ رژیم در تشخیص چرایی این 21

این موضوع را جلوتر بررسی خواھیم کرد کھ رژیم بھ . جنبش و یافتن راه حل ھای مناسب برای آن نیز عاجز مانده است

.ھایی را پیش گرفتھ است کھ می تواند وضعیت جناح حاکم را بد و بدتر کنددلیل عدم تشخیص مشکل رفتار و راه 

http://www.didgah.net/maghalehMatnKamel.php
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در انتخابات اخیر بھ ھم ) دولت پاسداران(بھ جناح حاکم فرھنگیو اجتماعیبرای واگذار نکردن کامل عرصھ ی 

این می تواند توضیح دھنده ی کارکرد مکملی باشد کھ موسوی و کروبی و حامیان درون حاکمیتی آنھا . گره خورد

شی کھ آغاز شد برخی از ویژگی ھای جامعھ اما جنب. از یکسو و مردم در صحنھ از سوی دیگر برای ھم یافتند

: شناختی را با خود یدک می کشید

این خیزش در تھران و چند شھر بزرگ دیگر بھ طور عمده در میان اقشار متوسط جامعھ پا گرفت .

دانشجویان و دانشگاه دیدگان موتور اصلی این جنبش بوده اند .

ای بزرگ در مناطقی بود کھ این الیھ ھای متوسط و محدوده ی جغرافیایی اعتراضات در تھران و شھرھ

22.بھ نسبت مرفھ جامعھ می شناسند و یا درآن زندگی می کنند

 می توان تصور کرد کھ تامین نسبی بدیھیات مادی بھ این بخش از جامعھ اجازه داد کھ بھ مطالبات غیر

. مادی بپردازد

ت، این امر بھ مثابھ رشد آگاھی اجتماعی طبقھ متوسط اس

وسیع تراز یک دید طبقاتی محدود است و بھ اموری می پردازد کھ کل شرایط جامعھ ،محتوای این آگاھی

.... مانند، حقوق شھروندی، دمکراسی، آزادی بیان و. را مد نظر دارد

 این در حالی است کھ در نزد طبقھ ی محروم، بھ دلیل ضعف فرھنگی از یکسو، فقر شدید مادی از سوی

، کمتر خصلت عام اجتماعی و بیشتر موجود، آگاھی23یز از ھم پاشیدگی اجتماعی و روانیدیگر و ن

و دارد و نھ کلی نگری اجتماعیو معیشتییعنی مطالبات مشخص مادی. خاص طبقاتی استباردارای 

24.خواست ھای غیر صنفی

اکثر تظاھرات در تھران در مناطق شمالی خیابان ولیعصر، میدان ولیعصر، میدان ھفت تیر، خیابان آزادی، تجریش و 22

. پاره ای از گزارش ھا خبر از پدیده ای مشابھ در تبریز و اصفھان دارد. بود...
تن فروشی افسردگی،د دانست کھ میزان گسترش پدیده ھایی مانند اعتیاد، طالق، بیکاری، از ھم پاشیدگی خانوادگی،بای23

این ھا ھمھ اعضای این طبقھ را بھ صورت مشخص، ملموس . در میان این اقشار بسیار گسترده از سایر قشرھا می باشد... و 

. داشتھ و بھ آنھا فرصت پرداختن بھ مسائل غیر مادی را نمی دھدپیوستھ بھ موضوعات بدیھی زندگی مشغول و نیز 
این را بھ عنوان یک امر عام در میان توده ھای فقیر و محروم می دانیم، ولی بی شک موارد استثنا کم نیست و رو بھ 24

. افزایش ھم دارد
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 تجھیز و تسلط نمونھ مشخص این تفاوت فرھنگی انعکاس وسیع جھانی این جنبش است کھ بھ دلیل

25. بر ابزارھای فن آوری نوین و ارتباطات بوده استھای متوسطقشراعضای 

بھ استثنای ھمدستان ،رااین جنبش البتھ از یک زمینھ ی وسیع و عمیق نارضایتی کھ تمامی اقشار جامعھ

.  در بر می گیرد برخوردارست،نظام

ھای این جنبش بیشتر سیاسی، فرھنگی، اجتماعی و بھ دنبال آغاز خیزش اخیر، شعارھا و مطالبات نیرو

. کمتر اقتصادی یا صنفی بود

 بھ نظر می رسد کھ قشرھای محروم جامعھ خود و مطالباتشان را در این جنبش نیافتند و بھ ھمین دلیل نیز

26. در آن حضور جدی پیدا نکردند

فضای مناسبی را برای ورود محدودیت جغرافیایی، محدودیت اجتماعی و محدودیت مطالباتی  جنبش

27. فراھم نکردسایر اقشار و طبقات محروم جامعھ بھ میدان 

... و نیز تلفن ھمراه و ... وک و از جملھ شناخت و دسترسی بھ اینترنت و سرویس ھای آن مانند تویتر، فیس ب25
تجزبخ شعار کھ در رسانھ ھا و اینترنت بھ عنوان شعارھای مطرح شده بود جمع آوری کرده و یک 200بیش از نگارنده 26

این پژوھش کھ باید در . را بر روی آنھا انجام داد)lexicometrique(مبتنی بر روش واژه سنجی ،سادهو تحلیل محتوای 

دن و ناکامل بودن نتایج آن تردید نداشت نشان می دھد کھ شعارھای عنوان شده در طول دو ھفتھ گذشتھ بھ طور عمده نسبی بو

، رای ) بار8(، رھبر)بار8(، ایران )بار14(، موسوی ) بار18(جنبھ ی سیاسی داشتھ و در آن بھ ترتیب  واژه ھای ملت 

واژه ھایی کھ حکایت از خواست . موضوعات محوری بودند) بار4(منھ ای ، خا)بار4(، احمدی )بار4(، ایرانی )بار6(

موضوعات مانند بیکاری، تورم دیگرو برخی) فقط یکبار(ھای اقتصادی واجتماعی باشد بسیار کم است مانند عدالت و فقر 

.و یا نابرابری در این نمونھ آماری مور مطالعھ  موجود نیست
فرھنگ مذھبی وطبقھ متوسط میان باورھای مذھبی نوعی ھمسنخی نسبی ای ریشھ ای تربھ گونھدر این باره باید بھ27

در پی پراکنده شدن جمعیت معترض از اطراف مسجد قبا و «: حاکم اشاره کرد کھ بازتاب آن را در نمونھ ی زیر می بینیم 

از جملھ گروھی از آنان بھ سمت جنوبی . اختندحسینیھ ارشاد، ھزاران نفر از آنان در خیابان ھای اطراف بھ راھپیمایی پرد

نکتھ جالبی کھ در این راھپیمایی می شد دید، حضور یک . خیابان شریعتی حرکت کرده و تا سھروردی شمالی پیش رفتند

حرف شنوی مردم از . روحانی میانسال در پیشاپیش جمعیت معترض بود کھ بھ خواست مردم، ھدایت آنان را بھ عھده گرفت

وحانی بھ قدری بود کھ وقتی جمعیت بھ خیابان سھروردی شمالی و مقابل مسجد حجت بن الحسن رسیدند، بھ خواست این ر

از این روحانی تشکر کرده » حاج آقا دوستت داریم«مردم با شعار . این روحانی، متفرق شده و راھپیمایی خود را خاتمھ دادند

ایرانی بھ نام محمد شناسدر این باره یک فلسفھ http://ayandenews.com/fa/pages/?cid=9488» .و پراکنده شدند

دولت و کھ میان(overlap) ایھمپوشی. رابطٔھ طبقٔھ متوسط با رژیم بھ صورت ستیز مطلق نیست«: رضا نیکفر می گوید

بسیاری از . کندنیز بروز میکند، در سطح طبقٔھ متوسطو ھمسویی بروز میجامعھ وجود دارد و بھ صورت ھمدستی 

http://ayandenews.com/fa/pages/
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را روی یک بخش محدود از 28این سھ محدودیت سبب شد کھ دستگاه سرکوب بتواند تمام انرژی خود

. جمعیت و یک حوزه ی محدود جغرافیایی  متمرکز کند و آن را بھ عقب نشینی وادارد

کوب در فزونی امکانات سرکوبگری بھ نسبت کمیت و کیفیت اعتراضات این قسمت پس علت موفقیت سر

. از نیروھای اجتماعی معترض بود

 عامل کمیت بھ تعداد معترضین و گستره ی جغرافیایی اعتراضات مربوط است و کیفیت بھ میزان

. 31و کمبود رادیکالیسم در جنبش30، نبود رھبری کارآ29سازماندھی نیروھای معترض

است؟ ھمآیا این برتری رژیم بھ معنای حل مشکل

از میان برده خطر را یاموفق شده  آن را کاھش داده و فرونشاند واداره ی بحران آیا حاکمیت بھ عبارت دیگر 

یعنی خطر آنی از . می نماید کھ مشکل کاھش یافتھ استدر این باره اگر بھ ظاھر شرایط مراجعھ کنیم، چنین . است

ھا در پذیریھا و رشوهسازش. رودخدمت آنان کار رژیم پیش نمیخیزند و بدونکارگزاران و مھندسان از دل این طبقھ برمی

. استاین طبقھایدئولوژیک رژیم در میانچیزی کھ نبایستی از آن غافل شد، رخنٔھ . اندبقای رژیم بودهمیان این طبقھ ضامن

کل آموزه بر . شودبا قدرت و قھرش مشخص میخدای این ایدئولوژی. ھستٔھ مرکزی ایدئولوژی رژیم، اراده بھ قدرت است

طلبی کند، آنگاه کھ بھ صورت تکنیک، قدرتجاذبٔھ ناسیونالیستی ایجاد میاراده بھ قدرت. اساس فرمان، قھر و مکر است

این . استاما مشکل طبقٔھ متوسط، تنھا این نیست کھ از ایدئولوژی رژیم نگسستھ....کندژئوپولیتیک بروز میصادی واقت

شدن نبرد، مبتنی بر اعتصاب ھمگانی بھ مثابھ مظھر ھمگانی. تنھایی توان پیشبرد یک اعتصاب ھمگانی را نداردطبقھ بھ

ھًای جامعھ را خوردهداغ لعنت"تواند طبقٔھ کارگر میفقط. بقٔھ کارگر استرکن اصلی این جبھھ، ط. یک جبھٔھ طبقاتی است

داد، ھمچنان کھ انقالب بھمن نشان. ای از آنان زیر پرچم فاشیسم دینی روندبخش قابل مالحظھبسیج کند و مانع از آن شود کھ

آید کھ کسی با ھمگانی در جامعھ پدید میتنھا آن ھنگام کھ کارگران در کانون اعتصاب ھمگانی قرار گیرند، این احساس

» .تواند آن را در جامعھ بدمداست کھ میطبقٔھ کارگر است و این طبقھاین احساس، خاص. دھداعتصاب چیزی از دست نمی

http://zamaaneh.com/nikfar/2009/06/post_119.html
)عدد تایید نشده. (تھران داردھزار نفر نیروی سرکوبگر در مرکز40برخی آمارھا حکایت از حضور 28
حاکمیت بھ دلیل برخورداری از سازماندھی دولتی نیروھای خویش را بھ صورت منظم و با ارتباط وارد صحنھ می کند 29

از ھمین روی خنثی سازی . و اگر یک چنین سازماندھی در میان نیروھای مردمی نباشد آنھا موفق تر عمل خواھند کرد

. سازماندھی نیروھای اجتماعیمیزان ستگی مستقیم دارد بھ سازماندھی دولتی ب
ولی این . ھرچند کھ این جنبش بھ اسم رای بھ موسوی آغاز شد اما بھ سرعت نوعی رھبری جمعی در آن شکل گرفت30

ا استعدادھا بنابراین بھ نوعی رھبری سازماندھی شده و متشکل نیاز است ت. رھبری فاقد انسجام الزم برای پیش برد کار است

. و امکانات رھبری جمعی در سطح خرد را تقویت و ھماھنگ سازد
یعنی بھره بردن از روش ھای قھر آمیز یا . این امر نیز عبارت است از درک واقعی از امکان برخورد کارآ با دشمن31

. خیر، برای بی اثر کردن روش سرکوبگری

http://zamaaneh.com/nikfar/2009/06/post_119.html
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کھ در محاسبھ ی خود ابعاد اعتراضات و جدی بودن آن را نادیده گرفتھ اند، رژیم در یافت. رفع شده استحاکمیت 

را باال بردند و توانستند موج و شدت بی رحمی سرکوبگری کمیبنابراین بھ سرعت واکنش نشان داده و قدرت

نیز امعھ بھ معنای حل این بحران ولی آیا خاموشی اعتراضات جمعی در ج. اعتراضات و تجمعات را کاھش دھند

است؟ آیا مشکلی کھ بھ واسطھ ی تصمیم تقلب در انتخابات بھ وجود آمد فقط دارای یک بعد بود و آن ھم 

اعتراضات خیابانی بود، ویا ابعاد دیگری ھم داشت کھ باید بھ آنھا پرداخت؟

ی یابیم کھ مشکالت دیگری جز حضور اگر بھ وجوه مختلف موضوع شرایط بعد از انتخابات مراجعھ کنیم در م

: اعتراض آمیز مردم پدید آمده است کھ در اینجا بھ اھم آنھا می پردازیم

گذشتھ با وجود اختالف یحاکمیت جمھوری اسالمی در طول سھ دھھ: شکاف در یکدستی ساختار قدرت)1

نفی و تخطئھ نمی رایھیچ جناحی دیگر. ھای درون جناحی خود بھ صورت یک تن واحد عمل کرده بود

اما بھ نظر می رسد کھ . کرد، بلکھ در حد انتقاد و ایراد گیری و سھم خواھی ضمنی از ھم باقی می ماندند

از برای ھمیشھ ریشھ ھای عمیق جنگ ثروت و قدرت کھ در انتخابات اخیر بروز کرد این یکدستی را 

اینک در درون حاکمیت 33.قراردادروبروی ھم32یکدیگر" دشمن" میان برد و جناح ھا را بھ صورت 

این گام نخست . را از صحنھ خارج سازنددیگریجناح ھایی موجود است کھ بھ دنبال فرصتی ھستند تا 

در مسیر حذف گرایی است کھ می تواند تا مرز حذف فیزیکی پیش رود و با خود توابعی را بھ دنبال 

در حال حاضر با . درگم چیزی نخواھد بودآورد کھ جز مشکالت جدید و تبدیل شدن بھ یک کالف سر

مانند حسین شریعتمداری جالد دید کھ از طرف خامنھ ای سخن می این دشمنی را بھ وضوح می توان از سوی کسانی32

موسوي اگرچھ در بیانیھ اخیر و پرتناقض خود، بخش دیگري از مأموریت دیكتھ : آورده است...مدیر مسئول کیھان «:گویند

ھدف دیگري نیز منتشر شده بھ اجرا درآورده است ولي این بیانیھ با-ھمانگونھ كھ از قبل پیش بیني شده بود-شده بیروني را 

است كھ فرار از مجازات قطعي بھ جرم قتل انسان ھاي بي گناه، برپایي آشوب و بلوا، اجیر كردن اراذل و اوباش براي 

تعرض بھ جان و مال و ناموس مردم، ھمكاري آشكار با بیگانگان و ایفاي نقش ستون پنجم آمریكا در داخل كشور و دھھا 

جنایات ھولناك و خیانت آشكاري كھ متھمان اصلي آن از جملھ موسوي و خاتمي باید در . ملھ آنھاستجرم مشھود دیگر از ج

» .دادگاھي علني و در مقابل چشم مردم مظلوم و خونخواه پاسخگوي آن باشند

http://www.fardanews.com/fa/pages/?cid=85846
عیت خود و خاندانش در راس ھرم حاکمیت و احساس خطر بازاری در این باره باید بھ نقش مھم خامنھ ای برای تثبیت موق33

ھای موتلفھ در احتمال برقرار روابط اقتصادی با آمریکا توسط دولت غیر احمدی نژاد و دردسرھای جدید این امر اشاره 

. کرد

http://www.fardanews.com/fa/pages/
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یا حکومت باید آنھا را آزاد ) ابطحی، نبوی، حجاریان(فشار در مورد آزادسازی بازداشتی ھای معروف 

در فضای ملتھب کنونی ،بار دیگر،سازد، کھ دراین صورت نوعی عقب نشینی محسوب شده و این افراد

یت کنونی دوباره فعال ، تا حدی، جو را بر علیھ حاکمدر صحنھ ی سیاسی فعال می شوند و حرفھایشان

عقب نشینی نمی کند و در این صورت رادیکالیزم را در میان بخش ھای جناح حاکمو یامی سازد؛ 

امری . می کشاندو رودروییرا بھ سوی جداییشدناصالح طلب جامعھ رشد می بخشد و شکاف و دور

. ودن ریشھ ھای مادی مشکالت غیر قابل اجتناب بھ نظر می رسدکھ در درازمدت و با توجھ بھ الینحل ب

34. از یک مرحلھ، اصالح طلبان سابق در می یابند کھ گزینھ ی رادیکال تنھا شانس بقای آنھاست

در اینجا نیز برداشت ھای مختلف روحانیون نسبت بھ پدیده ی والیت و : شکاف ایدئولوژیک و مذھبی)2

این تشتت البتھ سابقھ دار است و 35.حکومت با مردم دچار تشتت شدحکومت اسالمی و نوع برخورد 

اما پراکندگی آراء مذھبی، . ھنوز توان رفتن بھ سوی ایجاد یک رویارویی میان مقامان مذھبی را ندارد

تصویر حاکمیت یکدست را در بدنھ ی ایدئولوژیک نظام بھ ھم می ریزد و بستری می شود برای نفوذ 

مانند . ار باشد تحقق یابند، جز با تشدید تشتت در عرصھ ی سیاسی ناممکن خواھد بودآرایی کھ، اگر قر

زم عمل گرای پیروانشان موضع گیری ھای تدریجی منتظری و یا صانعی کھ ممکن است بھ رادیکالی

در سایھ این بحران دست آورد تاریخی رژیم برای ازمیان بردن تضاد و فاصلھ میان حاکمیت و . بیانجامد

حوزه و ، بھ سان دوره ی قبل از انقالب،حانیت کھ تز اصلی خمینی بود زیر سوال می رود وباردیگررو

کھ تازه آغاز شده است این امر . مطرح می شوندو حتی مقابل ھمحکومت بھ عنوان دو نھاد جدا

. 61-60ویش در سال می توان پیش بینی کرد کھ رژیم با آنھا ھمان کاری را خواھد کرد کھ با توده ای ھای ھمکار خ34

در این و مجمع مدرسین حوزه ی علمیھ قمآیت اهللا صانعیطاھری،بھ طور مثال می توان بھ گفتھ ھای منتظری، آیت اهللا 35

دیر یا زود . قرار می گیرندو مھدوی کنیباره اشاره کرد کھ در تضاد مستقیم با روحانیت قدرت طلب مانند مصباح یزدی

زیرا در پشت آنھا موضوع قدرت . حوزه ھا بیرون زده و بھ سطح خیابان ھا کشیده خواھد شدارچوبچاین اختالفات از 

. مذھبی، قدرت سیاسی و منافع اقتصادی نھفتھ است
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روحانیت لوژیک نظام را بھ ھم خواھد ریخت و سبب پیدایش دو مقولھ روحانیت حاکم ویکپارچگی ایدئو

36.غیر حاکم خواھد شد

بھ گونھ ای و دروغگوی نظام را، جنایتگرانتخابات، چھره ی فاسد، دزد: بحران مشروعیت اجتماعی)3

آن ھم نھ بھ روایت دشمنان جمھوری اسالمی، بلکھ از دھان . در مقابل دیدگان مردم ایران گذاشتعریان

کھ جدایی بخش مھمی از جامعھ با حاکمیت بھ بھ دنبال آن، این جنبش موجب شد . خود اجزای نظام

معنای آن این است کھ از این . درآید، یعنی از حالت ضمنی بھ شکل علنی برسدو عملیصورتی فعال

یا عمل احترام جامعھ و رعایت قوانین خود نمی تواند روی اطاعت درونی شدهکسبپس، حاکمیت برای 

بخشنامھ 37.دست یازدمھماسلحھ و تھدید و چماق بھ این ترس و حساب کند، بلکھ باید با داوطلبانھ ی فرد 

اخیر ریس قوه قضاییھ رژیم برای جرم دانستن استفاده از ماھواره یا اینترنت در مواردی کھ بر علیھ 

این نکتھ را خوب می دانیم کھ 38. حاکمیت است بیانگر تصور آنھا از نوع کنترل زندگی اجتماعی است

. ی تواند بھ صورت پایدار بماند مگر براطاعت داوطلبانھ شھروندان استوار باشدھیچ نظم اجتماعی نم

) شیلی، آفریقای جنوبی، ترکیھ در دوران کودتا(نظم اجباری بھ گواه تمامی نمونھ ھای دیگر در جھان 

رابطھ ی جامعھ با رژیم از این پس. تنھا موقتی است و بستری است برای تشدید بی نظمی اجتماعی بعدی

بیشتر بر اساس تنش و قھر است و تغذیھ کننده ی آتش نبردھایی است کھ ھر لحظھ می تواند از جایی  

. جدایی جامعھ با حاکمیت از این پس بھ طور روزانھ در زندگی مردم تبلور خواھد یافت. جرقھ بخورد

. ی در پیش داردحاکمیت فاقد مشروعیت کھ بخواھد با تھدید و ترس و ارعاب پایدار بماند عمر کوتاھ

.بخصوص وقتی کھ شانس ھای بازسازی این مشروعیت را برای خود از میان برده است

البتھ نباید شک داشت کھ بخشی از روحانیت دریافتھ است کھ در صورت بروز یک جنبش قھرآمیز ضد حکومتی خطر نابودی 36

بنابراین بھ طور غریزی دریافتھ اند کھ برای بقای خود . دلیل پیوند ارگانیک آن با حاکمیت ستمگر کنونی بسیار باالستنھادھای مذھبی بھ

.  و نیز نھاد مذھب در جانعھ بد نیست از حاال کھ بوی خطر می آید خود را قدری از رژیم دور سازند
رژیم بھ منازل مردم زنگ می زند و پیام ضبط شده ای حاکی از رکت ببینیم کھ این فاجعھ را می توانیم در این حابعاد37

این یعنی تالش برای ایجاد منظم وحشت در دل . تھدید آنھا بھ مجازات در صورت شرکت در تظاھرات را بھ گوش می رساند

مدتی نخواھد حرکتی کھ در یک جامعھ از ھم پاشیده جز افزایش خشم و نفرت و انفجاری کردن شرایط نقش دراز. شھروندان

. داشت
38 http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/07/090705_ka_shahroudi_satellite.shtml
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تصویر رژیم جمھوری اسالمی در این دو ھفتھ ھمان قدر آسیب خورد کھ در : بحران مشروعیت خارجی)4

می از یک رژیم بھ ظاھر مسلط بر اوضاع و دربرخی از کشورھای اسال. طول بیست و چند سال گذشتھ

این . دارای تصویر مقبول، ناگھان بھ یک رژیم آدمکش، کودتاگر و مورد تنفر ملت خود تبدیل گشت

انحطاط بی شک بھای سنگینی را در عرصھ ھای مختلف بر حکومت فعلی تحمیل خواھد کرد و دیر 

لماتیک با کاھش سطح روابط دیپ. نخواھد بود کھ آثار آن از این سوی و آنسوی بھ طور جدی تر بروز کند

ایران، زیر سوال رفتن مذاکره بر سر پرونده ی اتمی، منزوی ساختن مقامات حکومتی، بھ رسمیت 

نشناختن احمدی نژاد، قطع مذاکرات گذشتھ، عدم دعوت از مقامات حکومتی در مجامع بین المللی، عدم 

و سیاسی و نیز بی صدور ویزا برای مقامات رژیم و زیر سوال رفتن بسیاری از توافق ھا ی اقتصادی

39.اعتنایی جھان بھ ادعاھا و گفتھ ھا و بیانیھ ھای رسمی و غیر رسمی رژیم از این جملھ است

جنبش، چرخ ھای اقتصاد کشور را کند کرده است و اگر تنش ادامھ یابد می تواند آنھا : بحران اقتصادی)5

و تجارت خرد از جملھ شگری، فلج شدن صنعت گردضرر و زیان بورس، مخابرات. را از کار اندازد

افزایش شدید بیکاری در ماھھای آینده، کاھش درآمد دولت، . اما این ھا فقط ظاھر قضیھ است40.آنھاست

افزایش ھزینھ ھای آن و نیز عدم سرمایھ گذاری می رود تا اقتصاد کشور را بھ حالت رکود و فلج 

39

درصدی بھ مردم می داده اند بھ 20کھ سودھای ....) قرض الحسنھ و(گزارش ھای حاکیست کھ بسیاری ازموسسات مالی 40

روی آن سرمایھ گذاری کرده بودند در معرض ورشکستگی قرار دلیل رکود بخش مسکن و سایر فعالیت ھای اقتصادی کھ 

: سایت آینده نیوز در این باره می نویسد. دارند و پیش بینی می شود برای حل مشکل خود رو بھ بانک مرکزی بیاورند

ًا صرف ھای گذشتھ نیز کھ عمومدرصد توسط این مؤسسات بھ مردم، طی سال30تا 20ھای بین بازپرداخت وام با بھره«

گذاری گردیده است، بھ دلیل رکود اقتصادی و سقوط قیمت مسکن با مشکل مواجھ شده، بھ نحوی کھ خرید مسکن یا سرمایھ

تر مطالبات ھای تصاعدی برای دریافت سریعھای معوقھ دچار چالش شده و از اعمال جریمھاین مؤسسات در وصول طلب

مانده برای نجات مؤسسات مذکور، استقراض از بانک رایط فعلی، تنھا راه باقیرسد در شبھ نظر می.کنندخود استفاده می

ربط دارد کھ با باشد کھ این دو راه نیز نیاز بھ موافقت مسئوالن ذیمرکزی یا استفاده از تسھیالت حساب ذخیره ارزی می

» .ھایی ھمراه خواھد بودتوجھ بھ شرایط اقتصادی کشور، با مقاومت

http://www.iranpressnews.com/source/061629.htm

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2009/07/090705_ka_shahroudi_satellite.shtml
http://www.iranpressnews.com/source/061629.htm
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گر گسترش یابد دیر یا زود بھ ھزینھ ی این یکی از آن ھزینھ ھای جانبی موضوع است کھ ا. درآورد

اصلی رفتار سرکوبگرانھ تبدیل خواھد شد و با خود خیزش ھای اعتراضی صنفی و اجتماعی را ھمراه 

بھ طوری کھ موضوع انتخابات بھ دلیل بروز شورش ناراضیان، گرسنگان، بیکاران و نیز . خواھد داشت

. بی حقوق ھا می تواند بھ حاشیھ رانده شود

مروری براین عوارض پنج گانھ، کھ بھ عنوان نمونھ برشمرده شد، می توانیم دریابیم کھ تصمیم جناح حاکم بھ با 

است کھ با تمدید چھار } بوده{زیرا ھدف سپاه این . رفتھ استنسبت نتایج مورد انتظار آن بھ سوی عدم موفقیت 

یل کرده و بھ معنای تام کلمھ، عنان و سال دوم احمدی نژاد،  تصرف تمامی عرصھ ھای حیات جامعھ را تکم

اختیار ھمھ چیز را در کشور در دست گیرد و در کنار آن با دستیابی احتمالی بھ بمب اتمی، تبدیل بھ قدرتی شود کھ 

چیزی شبیھ بھ کره شمالی . بھ چالش طلبیدن آن ھم برای مردم ایران در داخل و ھم برای جھان خارج ناممکن شود

در این صورت، استقرار حکومت والیی، حذف تدریجی انتخابات، موروثی کردن . پاسداری آناز نوع اسالمی و

اما .جایگاه والیت فقیھ و نیز دائم العمر کردن مقام ریاست جمھوری می تواند بخش ھایی از این سناریو باشد

. دف بسیار دور می نمایدبحران ھای پنج گانھ ای کھ آمد نشان می دھد کھ وضعیت فعلی برای دستیابی بھ این ھ

این . راه فعال سازی وسیع آن را دوباره بیابند،بخصوص اگر توده ھای مردم بتوانند بھ عنوان موتور اصلی جنبش

. بررسی می کنیماکنونموضوع را 

چیست؟ آینده آن چگونھ است؟ مردمیجنبش وضعیت کنونی

الیھ ھای درونی حاکمیت در برخیی متوسط جامعھ ومیان الیھ ھا41گفتیم کھ نوعی اتحاد اجباری و کارکردی

امروز اما جناح حاکم ھر دو این ھا را بھ چشم دشمن می بیند، . طول انتخابات شکل گرفت و این جنبش را سبب شد

طبقھ ی متوسط را بھ عنوان دشمن برون ساختاری خود و اصالح طلبان و تغییرگرایان درون حکومتی را بھ چشم 

اما جناح حاکم عقب 42شدت عمل و شیوه برخورد با این دو دشمن البتھ یکی نیست. ساختاری خوددشمنان درون 

وجھ اجباری و کارکردی این رویداد در این است کھ در یک خالء سیاسی ناشی از اختناق مطلق جامعھ بھ دنبال ھر فرصتی است کھ 41

رصت ھا می توانند بھ بھ ھمین دلیل است کھ این جنبش ھا بعد از بھره بردن از ف. در آن بتواند نارضایتی خویش را بھ نوعی ابراز دارد

. سرعت از دستاویز ابتدایی خویش عبور کرده و مطالبات مھم  دیگری را بیان کنند
در . عدم برخورد یکسان با دشمنان برون ساختاری و درون ساختاری را می تواند در سرنوشت زندانیان ھریک از این دو طرف دید42

در بازداشت بسر می برند خبرھای مستند و بسیار نگران کننده ای درباره حالی کھ شخصیت ھای اصالح طلب درون حکومتی صرفا 
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خواھان شکست ھردو است، بھ ھردو آنھا تاختھ و ھردو را برای عقب راندن ،نشینی و تسلیم ھردو را می خواھد

اعتراضات بعد از آن این در مقطع انتخابات و حتی در دوره ی . درعرصھ ھای متفاوت مورد ھجوم قرار می دھد

اصالح طلبان برای بقای سیاسی  واقتصادی : ھردو بھ ھم احتیاج داشتند) طبقھ متوسط و اصالح طلبان(دو نیرو 

گونھ » یک بستر و دورویا« این کھ این اتحاد . خود و مردم برای حفظ حداقل استقالل اجتماعی و فرھنگی خویش

: دارد بھ دو پارامترتا کجا پیش رود بھ طور مستقیم بستگی 

دیگری بھ طریقی کھ قلع و قمع کامل ھر یک از آن ھا بھ حفط رابطھ ی خود با توان مقاومت ھر یک در ) 1

43.تنھایی بھ دلیل حمایت دیگری ناممکن باشد

.44تدارک حرکت ھای  تھاجمی مشترک برای عقب راندن جناح حاکم و پیشروی و کسب موفقیت) 2

دو کاندیدای دیگر کروبی و موسوی و یاران مردم و (محض این کھ یکی از این دو طرف بھ نظر می رسد کھ بھ 

دیگری را بھ طور کامل رھا کند، رژیم بھ سرعت ھر دو را یکی بعد از دیگری مورد ھجوم نھایی ) نزدیکشان

ھا وجود دارد کھ بھ پس در حال حاضر یک سپر دفاعی ناپیدا بھ طور نسبی برای آن. قرار داده و از میان می برد

کروبی و خاتمی در -موسویاما این سپر بھ دلیل نبود اعتراض جدی و قاطع45.دن استدلیل این در کنار ھم بو

46. ضعیف شده استمقابل دستگیری ھا و شکنجھ ھا و اعدام ھا 

دست بھ حرکتینھ این دو نفر و نھ مردم اما ھمین شرایط شکننده ی کنونی نیز با گذشت زمان و در صورتی کھ 

یعنی جناح حاکم می تواند فشار را افزایش دھد تا سرانجام . مھم نزنند، می تواند بھ شدت بھ ضررشان تمام شود

برای یک گزارش مفصل در این باره . شکنحھ ی وحشیانھ و کشتار بی رحمانھ زندانیانی کھ افراد معمولی جامعھ ھستند بھ گوش می رسد

http://www.peykeiran.com/Content.aspx?ID=3309: نگاه کنید بھ
ھنوز حمایت طلبان و بھ طور مشخص میرحسین موسوی و کروبیحوش کرد کھ شخصیت ھای اصلی اصالنباید فرام43

باید دید در آینده کدام روند غالب می کاھش داده اند وبرنداشتھ اند، اما تا حدی آن رانیروھای اجتماعی در صحنھخود را از 

؟ ھر چند کھ در این باره نباید توھم چندانی و خواست ھای مردمشود، بی تفاوتی بیشتر یا برعکس تعھد بیشتر بھ دفاع از جان

از مردم وابستگی ھای ایدئولوژیک و ساختاری این دو بھ نظام می تواند بھ عنوان مرزی برای ادامھ حمایت فعال . داشت

. عمل کند
ره البتھ نھ موسوی و نھ کروبی ھیچ دراین با. نشان داد کھ پتانسیل ادامھ جنبش مردمی موجود است1388تیر 18حرکت روز 44

. فراخوانی نداده بودند، اما مخالفتی نیز ابراز نداشتند
بازداشت شده اند باید گفت کھ ) بھ طور عمده اصالح طلبان(ھر چند کھ برخی از شخصیت ھای سیاسی نزدیک بھ میرحسین و کروبی 45

.کھ صدھا نفراز آنھا کشتھ و مجروح و ھزاران نفر بازداشت و شکنجھ شده اندبھای اصلی را تا این جا مردم کوچھ و خیابان پرداختھ اند
http://hra-news.org/news/1416.aspx: در این آدرس گزارش مفصلی از کشتھ شدگان و بازداشت شدگان آمده است46

http://www.peykeiran.com/Content.aspx
http://hra-news.org/news/1416.aspx
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یکی از آنھا دیگری را بھ طور کامل رھا کند و بعد سرکوب سراسری و از میان بردن تدریجی یا ناگھانی ھردو را 

. ش ورزی را مطرح می کند کھ در پایین بھ آن پرداختھ ایمضرورت پرداختن بھ کنواقعیتاین. آغاز کند

سرکوب تا مرزجداساختن و شکستن ھردو در صورتی میسر است کھ جناح حاکم، ضمن خنثی کردن  ی اما ادامھ 

کھ بر شمردیم ، بتواند ھزینھ ھای جانبی سرکوبگری را –یعنی فعاالن اعتراض گر آن –عنصر اصلی این جنبش 

باال رود، یک جایی دست حاکمیت در اعمال فشار بھ بدنھ ی اصلی مرتباگر این ھزینھ ھای جانبیپس. بپردازد

در صورتی کھ تا آن زمان اتحاد دو طرف ادامھ یافتھ باشد می . بستھ شده و یا بسیار محدود می شودنیزجنبش

.توان شاھد آغازھجوم جدید ی از سوی آنھا باشیم

بر حاکمیت بازھم افزایش می یابد یا برعکس، 47آیا با آغاز تھاجم،  فشارھای جانبیدر آن صورت باید دید کھ 

باج دادن وقتدرصورت افزایش بیشتر فشارھای جانبی در زمان آغاز ھجوم جدید، بی شک . کاھش می یابد

بھ نوعی آغاز ،، و اولین عقب نشینی درشرایط ضعف حاکمیتفرا خواھد رسیدحاکمیت و عقب نشینی آن 

اما اگر در زمان ھجوم جدید جریان سرکوب شده، شاھد . استخلع شدن از قدرتسراشیبی جناح حاکم بھ سوی 

بنابراین الزم است . کاھش فشارھای جانبی باشیم، جناح حاکم می تواند با بازسازی خود تھاجم نوینی را آغاز کند

. جانبی در سطحی باال نگھ داشتھ شودگانھ یپنج کھ ھم در مرحلھ کنونی و ھم در مرحلھ بعدی، میزان فشارھای

.این، یگانھ راه تامین موفقیت، ھم برای زمان حال و ھم در آینده است

بھ معنی این است کھ تمامی کنش ھا و اقداماتی کھ بھ طور مستقیم با اعتراض جانبیباال نگھ داشتن فشارھای 

کم کاری، ) 2از رونق انداختن اقتصاد، ) 1: ردگری و سرکوب مربوط نیست مورد تقویت و افزایش قرار گی

بی آبروساختن ) 4با رژیماز برقراری روابط عادی اقتصادی و سیاسی جھانشدنمانع) 3تحصن و اعتصاب 

نافرمانی مدنی و ) 6دشوار کردن کارکرد عادی حکومت در تمامی عرصھ ھا ) 5رژیم از طریق تبلیغات 

. تھدید و ارعاب و ایجاد روحیھ باختگی در میان رژیم) 6فرسایشی کردن نبرد و جنگ روانی 

یعنی . باید ھزینھ ھای جانبی سرکوب را آن قدر باال برد کھ رژیم بھ طور ناخواستھ و اجباری از آن دست بردارد

زندانیان را آزاد کند، بھ تجمعات اعتراضی مجوز دھد، سانسور و قطع ارتباطات دشوار شود، موضوع 

جناح حاکم مجبور بھ پذیرش خواست مردم برای ،ت مورد بررسی قرار گیرد و درنھایتابطال انتخابا

در داخل حاکمیت، بحران سیاسی بحران مشروعیت اجتماعی، بحران مشروعیت : اشاره ی ما بھ بحران ھای پنج گانھ رژیم است47
.مذھبی، بحران در روابط بین الملل و بحران اقتصادی
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در این مسیر . است کھ در پیش داریممسیر یک نبرد فرسایشی و درازمدتاین. یک انتخابات آزاد شود

در داخل اگر در زندان و زیر شکنجھ نیستیم کار ما . ھر کس در داخل و خارج جایگاه خود را می یابد

تبلیغات بر علیھ جناح حاکم، روشنگری، آگاه سازی، عبارت است از افزایش ھزینھ ی سرکوب از طریق 

کم کاری، عدم خرید افشاء گری، روحیھ دادن و شجاع ساختن مردم، ایجاد امیدو استواری در روحیھ ھا، 

ر پرداخت قبض و فروش ھای غیر ضروری برای خواباندن بازار و اقتصاد، عدم پرداخت و یا دیرکرد د

آب و برق و تلفن و مالیات بھ دولت، بیرون کشیدن پول ھا از بانک، بستن مغازه ھا، اعتصاب ھای 

سراسری، خرابکاری در ادارات و کارخانھ ھای دولتی، وارد ساختن ضرربھ دولت و باال بردن ھزینھ 

، تحریم کامل ...اری و ھای آن، طرح مداوم مطالبات اقتصادی و صنفی مانند افزایش حقوق و حق بیک

محصوالتی کھ بھ طریقی پول بھ دولت می رساند، تحریم صدا و سیما، چسباندن پوستر، پخش اعالمیھ و 

سازماندھی تحصن و تجمع اعتراضی، ایجاد راه بندان نویسی، ندادن بلیط اتوبوس و مترو،شبنامھ، شعار 

برای دستگاه دولت با ھدف ایجاد ھزینھ و رگونھ مشکل و دردسر جدیدبا بکارگیری خالقیت خویش، ھو

کار اضافی و فرسوده کردن آنھا،  تماس مستمر با سازمان ملل برای تقاضای آزاد سازی زندانیان در 

تحریم کاالھای ھر کشوری کھ دولت آن حکومت را بھ رسمیت تجمع مقابل زندان ھا و دادگاه ھا،بند،

و اجتماعی متمایل بھ رژیم و کندن آنھا از جناح دشمننیروھایمی شناسد؛ آگاه سازی و روشنگری 

، فعال ساختن جوانان و دانش آموزان برای فعالیت معترضتقویت روحیھ دوستی و برادری میان مردم

، نامھ نگاری و افشاگری و تھدید 110ھای ایذایی مانند زنگ زدن مستمر بھ تلفن ھای دولتی مانند 

48.آنمزدوران و عوامل رژیم و امثال

ی  تجمعات اعتراضی، ھر چھ وسیعتر کردن و ھرچھ ھم چنین برای ایرانیان خارج از کشور می توان بھ ادامھ

ھماھنگ تر کردن آنھا؛ تماس با دولتمردان؛ نمایندگان مجلس، احزاب؛ رسانھ ھا، سندیکاھا، سازمان ھای حقوق 

اء گرانھ ی دیگر برای ممانعت از ایجاد زدو بند و یا تبلیغاتی و یا افشسازمان ملل و ھر نوع حرکت سیاسی،بشر،

استفاده ی وسیع از اینترنت و سایر امکانات ھم چنین.اشاره کنیممذاکره یا بھ رسیمت شناختن حاکمیت فعلی

. الزم می نمایدارتباطی برای حفظ و گسترش ارتباطات با داخل کشور

در حال جاضر یک سایت اینترنتی بھ جمع آوری نظرھا و راھکارھا می پردازد کھ در آن می توان جزییات روش ھای 48

www.harkat.org:مختلف را دید

www.harkat.org
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 نظم اجتماعی و ھنجار شکنی در یک فضای استبدادی این جنبش بھ چالش کشیدن باالترین دست آورداما

).فروریختن پایھ ھای ترس ساالری(. بود

این فضای مثبت می تواند مورد استفاده قرار گیرد تا قشرھا و طبقات پایین جامعھ نیز بھ صحنھ بیایند.

البات زنده نگھ داشتن این جنبش خود یک شانس تاریخی خواھد بود برای سرعت بخشیدن بھ طرح مط

. سایر قشرھا و طبقات اجتماعی

 با استفاده از فضای مطالبھ جویی و چالش طلبی ایجاد شده توسط جنبش طبقھ ی متوسط و از آنجا کھ

جایگاه و تصویر حاکمیت بھ شدت آسیب دیده است، طرح خواست ھای اقتصادی و اجتماعی طبقھ ی 

. محروم راحت تر، سریعتر و وسیعتر خواھد بود

49.انست کھ فضا برای اعتراضات با محتوای اقتصادی و صنفی بسیار مستعد استباید د

 می توان پیش بینی کرد کھ وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی دیر یا زود این خواست ھا ومطالبات را

50. بھ صورت حتی مجزا از جنبش کنونی مطرح می سازد

رای ایجاد پیوند میان جنبش آزادیخواھی گسترش نارضایتی و بروز اعتراضات صنفی نخستین فرصت ب

.طبقھ ی متوسط و خیزش ھای عدالت خواھانھ ی کارگران و محرومان خواھد بود

 برای این منظور باید شعارھایی مطرح شود کھ در آن مطالبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با ھم پیوند

51.جتماعی یا سیاسی تاکید داردامشترککھ بر خواست ھای الزم استشعارھایی،در ابتدا. بخورد

. داشت و اینک خبرھا تایید کننده این موضوع ھستند1388در سال پیش بینی ھا از قبل حکایت از کسر بودجھ ی شدید49

. جنش کنونی بھ نحو چشمگیری خطر رکود و سقوط واحدھای تولید و تجاری کوچک را افزایش داده است

http://www.bbc.co.uk/persian/business/2009/01/090118_ka_budget.shtml برخی از گزارش ھا حکایت از آن دارد کھ از ھمین ماه

بھ گفتھ رضا عبدالھی رئیس «. تیر بعضی از وزارتخانھ ھای دولتی امکان پرداخت حقوق کارکنان خود را نخواھند داشت

."ستگاھھا حتی امکان تامین حقوق تیرماه خود ھم نداشتھ باشندبرخی د"کمیسیون برنامھ و بودجھ این کار دولت باعث شده تا 
http://www.bbc.co.uk/persian/business/2009/07/090701_ka_majlis_budget.shtml

االن با توجھ بھ بحران سیاسی و نبود امنیت « : احمد علوی استاد دانشگاه در مصاحبھ ای با رادیو فردا می گوید50

ھای خود ھای قراردھای ھمکاری اقتصادی، فعالیتگذاران احتمالی و طرفصادرکنندگان خارجی و سرمایھگذاری، سرمایھ

: وی سپی اضافھ می کند» .نتیجھ این امر، البتھ کاھش ورود سرمایھ ثابت و سرمایھ جاری خواھد بود. را متوقف خواھند کرد

شود و حتی ممکن ھ نظام وارد نشود، نظام دچار آشفتگی میاگر جریان ورودی نقدینگی، سرمایھ، کاال و نیروی کار ب« 

http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Demonstrations_Results_Economy/1758681.html»  .است از ھم بپاشد

http://www.bbc.co.uk/persian/business/2009/01/090118_ka_budget.shtml
http://www.bbc.co.uk/persian/business/2009/07/090701_ka_majlis_budget.shtml
http://www.radiofarda.com/content/f6_Iran_Demonstrations_Results_Economy/1758681.html
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 از آنجا کھ طرح مطالبات اقتصادی طبقھ ی محروم می تواند فعاالن طبقھ ی متوسط را تا حدی منفعل یا

بی اعتنا یا حتی بی اعتماد سازد، الزم است در یک گام مقدماتی، پیوند میان طبقھ ی متوسط و محروم 

. بھ تدریج بھ سوی خواست ھای اقتصادی محرومین برودبھ وجود آید و بعد مطالبات اجتماعیپیرامون 

مشترک بھ تدریج می توان شعارھایی را مطرح ساخت کھ مطالبات پس از طرح این خواست ھای

. اقتصادی اقشار محروم را در بر داشتھ باشد

ای یک یک جنبش اجتماعی فراگیر زاده خواھد شد کھ می تواند بھ راحتی رژیم را بر،از پیوند این دو

. نبرد سرنوشت ساز بھ چالش طلبد

 زمانی کھ توده ھای محروم جامعھ بھ طور وسیع جنبش را فراگیرند، الیھ ھای مختلف طبقھ ی متوسط با

اما احتمال در افتادن الیھ ھای حتی باالی . جبھھ گیری در کنار یا دور از آنھا تعیین تکلیف خواھند شد

. ار ناچیز استطبقھ ی متوسط با طبقھ ی محروم بسی

میان پارامتری وجود دارد کھ می تواند ھم ضرورت و جبری بودن پیوند میان جناح پس می بینیم دراین

و ھم حیات و ابعاد دیگری بھ جنبش دھد و آن حضور اقشار و کاھش دھداصالح طلب و مردم معترض را 

مطالبات آنھا البتھ بیش از آن چھ . تھ اندطبقات پایین جامعھ است کھ تا بھ حال در این جنبش نقش فعالی نداش

از این حیث البتھ منافع و ... بیکاری، فقر، تورم، گرانی، مسکن و: فرھنگی یا اجتماعی باشد اقتصادی است

کھ بھ دلیل مغضوب حاکمیت شدن  بھ ،خواست ھای آنان در تضاد با منافع اقتصادی جناح درون ساختاری

ھم اما این امر. ا از جنبش خواھد شدگیرد و سبب جدایی آنھمیقرار،تطور تاکتیکی متحد مردم شده اس

و جناح ھای جمھوری اسالمیحاکمیتکلزیرا سرانجام مردم و جنبش را در خطی دورتر از. مثبت است

گوناگون آن قرار می دھد، خصلتی مردمی بھ جنبش می بخشد و آن را بھ سوی آرمان ھایی واالتر و بھتر 

اما کامیابی در این مسیر یک شرط دارد و آن شکل گیری یک جریان رھبری است کھ . شودرھنمون می 

بنابراین تالش برای بھ صحنھ . در سازماندھی و مدیریت جنبش نقش تعیین کننده ایفاء کندعملیبتواند بھ طور 

...مانند حق تشکیل تجمعات یا سازمان ھا یا سندیکاھا و غیره 51
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آمدن نیروھای مردمی باید بھ طور لزوم با شکل گیری یک جریان رھبری در داخل یا خارج یا ترکیبی از 

52.ھمکاری ارگانیک ھردو ایجاد شود

ی عملی در ایجاد این پیوند ارگانیک میان طبقھ ھر نیرویی کھ بتواند استراتژی مشخصی را با تاکتیک ھا

متوسط و محروم ارائھ داده و پی گیری کند، در صورت موفقیت، نقش اصلی را در راھبری جنبش 

. خواھد کردفراگیر در آتی ایفاء 

بھ دست گرفتن رھبری این جنبش بھ ھیچ وجھ حاصل تصادف و اتفاق نخواھد . بنابراین دقت داشتھ باشیم

یچ نیرویی بھ واسطھ سابقھ و گذشتھ خود و یا اسم و رسم خویش نمی تواند نقش راھبری را در این بود؛ ھ

مشکل » بھ طور عملی«کھ بتواند ،ھر نیروییو تکرار می کنم ،ھر نیرویی،برعکس. جنبش ایفاء کند

نیز بھ دست رھبری آن راکمبود سازماندھی جنبش و ایجاد ھماھنگی و ھمسویی آن را حل کند می تواند 

53. گیرد

* *

بھ ھای متعددی درباره جنبش کنونی منتشر می شود، تقریبا ھمھ ی آنھا در این نکتھ مشترکند کھ امروزه نوشتھ ھا، تحلیل ھا  و مصاح52
پس تشخیص مشترک مشکل انجام گرفتھ است، آنچھ اکنون الزم است راه حل و . جنبش کنونی بھ رھبری و سازماندھی نیاز دارد

.  راھکارھا است
یک دانشجو . کیدی است کھ از جانب افراد در صحنھ در این باره ابراز می شودقطعیت نگارنده در تایید این امر بھ دلیل تا53

ھایی از کیک قدرت را در تواند با البی با قدرت حداقل بخشاین ائتالف بزرگ می...« : در مصاحبھ با رادیو فردا می گوید

دھی تشکیالتی و تقویت جامعھ مدنی تواند یک اپوزیسیون قدرتمند را شکل دھد کھ بھ سازماناختیار بگیرد ھمچنین می

»  .فایده از دست نرودبپردازد تا در فرصت مقتضی دیگر چنین فرصت گرانبھایی بی

http://www.radiofarda.com/content/F7_Iran_postelection_protests/1769335.html یک دانشجوی دیگر

مھمترین مسئلھ در حال حاضراین است کھ مردم نیاز بھ یک رھبری برای ھدایت « : در نشریھ بذر در این باره می گوید

مسئلھ روشن می کنھ کھ اونایی کھ مدعی مبارزه علیھ استبداد و دیکتاتوری و حکومت ضد مردمی این. مبارزاتشان دارند

انقالب و از فعالین کارگری، دانشجویی، زنان، معلمان و ھمھ کسانی کھ خواھان. وظیفھ سنگینی روی دوششونھھستن چھ

دگرگونی ھستن باید در جھت ھدایت مردم و جوانانی کھ توی این مبارزات نشون دادن کھ چقدر باانگیزه و جسورن قدم بر 

» .دارن

http://p111272.typo3server.info/10.html?&tx_ttnews[tt_news]=123&tx_ttnews[backPid]=23&cH

ash=f6322b3874

http://www.radiofarda.com/content/F7_Iran_postelection_protests/1769335.html
http://p111272.typo3server.info/10.html
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: جمع بندی

کمبود کاھش درآمد نفتی و زیاده خواھی سپاه روز افزون شده بود، خطر سوء مدیریت بر کشور سایھ انداختھ بود، 

منابع ثروت برای تقسیم میان جناح ھا احساس می شد، جناح حاکم می خواست احمدی نژاد را نگھ دارد تا احساس 

شد،  خطرات اعالم پیروزی احمدی نژاد اتخاذگرفت احمدی نژاد را نگھ دارد، تصمیم برای لذا تصمیم. خطر نکند

آن دو موضوع در ، برای رونقشتشد، اما انتخابات بھ رونق احتیاج داضم و کنترل ارزیابی آن محاسبھ و قابل ھ

ماھیت نیروھای اجتماعی را کھ ،مناظره انتخاباتی و اجازه تجمعات مردمی در خیابان ھا، این دو: نظر گرفتھ شد

نقشی فعال در انتخابات ایفاء تصمیم گرفتند وگرفتھ، آنھا روحیھ ستند در انتخابات شرکت کنند عوض کردمی خوا

، جامعھ خیزش نشان شد، نتایج تقلبی اعالم نبود، این روحیھ با تصمیم سپاه سازگار کردندو اھمیت آن را باور کنند

کھ سپاه انتظار داشت ساکت نبودندمشکل را درک کند و بفھمد کھ این آن مردمی و نتوانست شد، رژیم غافلگیر داد

، راه یو فعالمردم روحیھ گرفتھچنینبنشینند، پس بھ جای درک مشکل و یافتن راه حل مناسب و دادن باج بھ 

آرام قدریعتراضاتا. سرکوب خونین راه ھای بازگشت و برون رفت را از میان برد. گرفتسرکوب را پیش 

: اما عوارض جانبی این عمل روی دست حاکمیت مانده استگرفت

قطع ارتباط با جامعھ بھ دلیل عدم مشروعیت اجتماعی )1

شکاف در باال بھ دلیل عدم مشروعیت سیاسی )2

اختالف ایدئولوژیک بھ دلیل عدم مشروعیت مذھبی )3

ناسی تنش بین المللی بھ دلیل عدم مشروعیت قانونی و بازش)4

آینده برایوخامت اقتصادی بھ دلیل نبود امنیت و چشم انداز)5

: برون رفت از ھریک از این بحران ھای پنج گانھ مستلزم اقداماتی است کھ برای رژیم ھزینھ ھایی سنگین دارد

بازسازی مشروعیت اجتماعی نیازمند تن دادن بھ خواست ھای جامعھ برای رعایت حقوق مدنی و آزادی )1

عقب نشینی کل نظام محسوب خواھد شد و راه را برای باج بھ عنوان آغازاین امر. جتماعی داردھای ا

. گیری ھای بیشتر جامعھ باز خواھد کرد



25

دیگر و مخالفان است کھ عقب رقیببازسازی مشروعیت سیاسی نیازمند پذیرش خواست جناح ھای)2

امر نظام مافیایی حاکم را دستخوش تنش و تغییر این. نشینی والیت فقیھ، سپاه و بازار را ایجاب می کند

. خواھد ساخت

کاھش قدرت والیت عقب نشینی فرد خامنھ ای است کھ سبب بازسازی مشروعیت ایدئولوژیک نیازمند )3

امری کھ برای مافیای . خامنھ ای را با خود ھمراه داشتھ باشدعلیفقیھ است و می تواند خلع مقام

. فرزندان جاه طلبش بھ مثابھ کابوسی استخانوادگی وی و از جملھ 

ا اعطای برخی از نیازمند امتیاز دھی و یبین المللیو کسب بازشناسیباز سازی مشروعیت قانونی)4

است کھ عواقب منفی  خود را برای رژیم بھ ھمراه حقوق و آزادی ھا و تن دادن بھ ھنجارھای حقوقی

.دارد

ی زیربنایی و عمده است کھ بدون دگرگونی ھای سیاسی و بھبود وضعیت اقتصادی مستلزم تغییرات)5

این یعنی عقب نشینی ھای . ھم درسطح داخلی و ھم در سطح خارجی. اجتماعی ناممکن خواھد بود

. اساسی برای رژیم

-پاسدار-برای جناح حاکم یعنی مثلث والیت فقیھ-حتی بھ صورت بخشی و جزیی آن –پنج گانھ این تغییرات

بھ دلیل ،حل ھریک از معضالت پنج گانھ. شرایط کنونی ناممکن یا بسیار دشوار بھ نظر می رسددر بازاری

نیازمند تغییر در دیگری است و بسیار دشوار است کھ رژیم بتواند پیشرفتی در ھمبستگی علت و معلولی آنھا باھم، 

. ینھ ھای دیگر باشدیکی از آنھا بھ دست آورد بدون آنکھ حاضر بھ امتیاز دھی و باج دھی در زم

عدم «حالتدر یک موقعیت خاص بھ بخشد وعمق رااین بحران ھای پنج گانھمی تواند رژیم روند تضعیف 

تاثیر حرکت. می شودچھارتای دیگرزیرا بقای ھریک از این پنج مشکل باعث گسترش . بکشاند» پذیریمدیریت

با طرح و برنامھ ی مشخص و بھ صورت پنج بحران رژیم را خواھد بود کھ بتواند این آن متشکلاپوزیسیونگذار 

تعمیق و گسترش بخشد، مانع از برون رفت رژیم از آنھا شود و ھماھنگ با بھره بری از تمامی نیروھای موجود 

. رژیم را بھ سوی کمرشکن شدن پیش برد،سرانجام با ایجاد یک نوع تداوم در آنھا

ھ تعمیق یافتھ و رژیم را بھ سوی یک نقطھ ی سرنوشت ساز پیش می برد نیاز ھم زمان کھ این بحران ھای پنج گان

. بھ شکل گیری یک نیروی جایگزین می باشد
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کھ برای تحمل آنھا بکار –54نھ برای حل بحران–آنچھ باید توجھ کرد ظرفیت امکاناتی است کھ رژیم می تواند 

د توانایی ھا و ابتکار عمل ھای رژیم تقلیل یافتھ و این بیشتر باشھای مخالفانھرچھ کمیت و کیفیت فشار. گیرد

در این میان وارد ساختن نیروھای 55.نزدیک می شودنظامظرفیت ھا کاھش می یابد و نقطھ کمرشکن شدن

،کھ بھ طور عمده توسط اقشار میانی جامعھ نمایندگی می شود،محروم جامعھ و پیوند دادن آنھا بھ جنبش کنونی

56. ل تعیین کننده در میان ھمھ عوامل دیگر باشدمی تواند عام

ھماھنگی این کنش ھا در داخل و نیز در خارج از کشور ضرورت مدیریت، راھبری و رھبری را مطرح می 

شرایط عینی موجودو ی واقعی خرد جمعی، پتانسیل ھاعمل گرایی، بدون یک رھبری متشکل مبتنی بر . سازد

ھیچ جنبش مھمی در تاریخ جھان بھ صورت خودجوش کار را بھ سرانجام . بوداجرای این استراتژی سخت خواھد 

یروزی در گرو سازماندھی جمعی است و سازماندھی جمعی حاصل اراده گرایی و کنش گرایی پ. نرسانده است

57.است
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.در آینده نھ چندان دور خواھیم دید تا چھ حد باور نگارنده بر الینحل بودن مشکالت پنج گانھ ی رژیم مبتنی بر واقعیات بوده است54
ت و تمھیدات سرکوبگرانھ حکایت از وجود یک تیر علیرغم تمامی تھدیدا18تاکید می کنیم کھ حضور شجاعانھ ی مردم در روز 55

در این نباید شک داشت کھ اگر فشارھای جانبی پنج گانھ رژیم افزایش یابد و  ھزینھ ی سرکوب . پتانسیل قوی در درون جنبش کنونی دارد
بھ یک حرکت اجتماعی فراگیر و باال رود این پتانسیل می تواند با دستی بازتر اعتراضات را دامن بخشیده و شرایط را برای تبدیل شدن 

. سرنوشت ساز فراھم سازد
فراموش نکنیم کھ وخامت وضعیت اقتصادی کشور بھ زودی بستر بسیار مناسبی برای وارد شدن نیروھای محروم بھ اعتراضات 56

جنبش اجتماعی کنونی الیھ تمامی ھنر سیاسی در آن زمان این خواھد بود کھ این اعتراضات صنفی محرومان را بھ. اجتماعی خواھد بود
. ھای میانی طبقھ ی متوسط پیوند داد

نگارنده بھ صورت مشخص در نوشتھ ھای آتی خود بھ چگونگی ھای این موضوع خواھد پرداخت و از ھمگان  دعوت می کند بھ 57
.تغذیھ این بحث در داخل و خارج از کشور بپردازند


