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هيچ  دموکراسی، آزادی ودرموردبراساس همان موازين شناخته شده ومتعارف جوامع بورژوائی  وری اسالمیهجمدرنظام انتخابات 

نمايشی ترين بايد يک تعبير  پيش رو را به رياست جمهوری خصوص انتخاباتبه بيش ازيک نمايش انتخاباتی باشد و نمی توانستهوقت

 ازيکسوبا:سازه ای مواجه شده ايمنايک بارديگربا ی ترين انتخابات ما بنظرميرسد دراين نمايشبااين وجود،.انتخابات تاکنونی ناميد

رای  ب شرکت فراگيروگسترده مردم حاکمه وازسوی ديگربا پديده گسترش تمايل بهمورداعتمادترين کانديداهای دستگاهصحنه گردانی 

ازحرکت وشوق حکايت نيز انتشاريافته د رامی دهند وگزارش هایاصالح طبان وعده تکرارحماسه دوم خردا.گزين بددربرابربدتر

 ميليون ٢٠قبلی مطابق آمارهای خود رژيم ه دردور.  دارد٨۴ سال  انتخاباتدرقياس باآنها گسترده تر وحضوروذوق جوانان 

  بخشی ازآن بنظرميرسداما درشرايط کنونی.بود ديگربيشتر شمارشان از هرصف آرائیهائیبه تن که  وجود داشتنفرتحريم کننده

  وپی آمدهای مترتب بر٨۴زتکرارفاجعه مشابه تحريم کننده گان ميليونی برای کنارزدن احمدی نژاد به ميدان آمده اند تا بزعم خود ا

هااين پيام جای ويژه ای را بخود اختصاص داده اس ه توسط اس ام درحال مبادلودرميان پيام های گسترده .آن ممانعت به عمل آورند

 را به  جنبه ايجابی آن ارت بخوبی جوهرسلبی اين حرکت وفقدانوهمين عب!"  بخوردکنون تو ومن رأی ميدهيم تا اوشکستا:"است

  .نمايش می گذارد

 الزم است که به مهمترين مشخصه  سؤال اين دادن بهبرای پاسخ  مواجهيم؟٧۶ دوم خرداد ه مشابی با شرايط بارديگرآيا براستی ما

 :نگاهی بيافکنيمبرگذارمی شود  رياست جمهوری درآن امسالانتخابات شرايطی که های

  ا دانست که منجربه شکست نومحافظه کارانت جهانی وبخصوص تحوالت مربوط به آمريکرابايد تحوالنخستين عامل جديد -١

 وبويژه ازديرباز درخودايران داشته است،نمی توان  جهان که رويدادهای آمريکا درپهنهه به تأثيریبا توج.شدما اوبا مدنروی کارآو

تأثيراين تحوالت را نسل ما . بحران منطقه وجهان غافل شد در ايران کانونی نقش به خصوص با توجه بهت آن ازاهميت بازتاب تموجا

 وتحوالت منطقه ط به جهانی سازی تاثيرگذاری باتوجه به تحوالت مربوالاقل اززمان روی کارآمدن کارتربياددارد واکنون اين

 توسط   نه فقط درديکته کردن سياست های اقتصادیآن رابازتاب و . بيشترهم شده استوتضعيف روزافزون اقتدارحاکميت های ملی،

  های فراملیب ورفتارآنها ودربرد رسانهارها وآداوشعجوانان  می توان دررفتاروکردار بلکه هم چنين دولتها وشرکت های فرامليتی

شروع رويکردهای جديد تا اطالع ثانوی درحال انجماد و به انتخابات ونتايج آن دوخته شده اندهمه چشم ها .مشاهده کرداين قدرتها

   .قرارگرفته است

صدی، گسترش خط فقربه  در٢۵ تورم . را بايد ناکامی ومنزوی شدن احمدی نژاد وسياست های آن دانستلفه مهمدومين مؤ -٢

 جنبش درکنارسرکوب  ناشی ازآن وفساد گسترده درکل حيات رژيم ارزی های ترين درآمد هنگفترابرحقوق حداقل،حيف وميلهاربچ

با دولتهای بزرگ تشديد تنش  وافت قيمت نفت،درکنار ی درجهان بی سابقه اقتصادن بحران با بحرانهمزمانی اي،های اجتماعی 

مجموعا شرايطی را فراهم ساخته است که  ، بحران داخلی ازآن بر سياسی واقتصادی حاصل مضاعفهایسرشکن شدن فشارو

اواکنون درنزداقشاربسياری ازمردم . را ندارندرياست جمهوری چهارساله دوم اوديگرتحمل بسياری ازاليه های طبقات پائين ومتوسط 

 درشعارهای خود به  جوانانو وقتی.بت وفالکت  تبديل شده است ونک، ودروغ مظهرسرکوب بويژه درشهرهای بزرگ ومتوسط به 

  . می دانند آنتجسم عريان دولت احمدی نژاد را فی الواقع، وشعارمرگ براستبدادمی دهندپينوشه وطالبان اشاره می کنند

ه درزمان احمدی  کاصول گرايان تااين اندازهموسوم به حاکميت و هيچ وقت شکاف درميان بخش اصلی:بحران درون حکومتی -٣

 تالش تمامی . را مضحکه ناميده است  واخطارقانون اساسی اوو قرارگرفتهعمال مجلس دربرابرا. ودنداشته است وجنژاد بوجود آمده

به عنوان بخشی ( دهک های پائين جامعههزارتومانی به افراد۵٠-۴٠تخصيص يارانه های نقدی عملياتی کردن برای های احمدی نژاد

 برای جلب نظررأی  يک پروژه انتخاباتی ورشوه ای و به عنوان) اقتصادی وحذف يارانه های حامل های انرژی ازطرح ساختار

 سيب زمينی  سهام عدالت وتوزيع توزيعراه هائی چون به  دولت توسل مانع  اينگرچه(خنثی شده است  ازطريق مجلس ،دهندگان



نه ای  عليرغم فشارهای پشت پرده خام روحانيت مبارزتهرانعه مدرسين قم وچون جام نهادهائی هم.)  نشده است هامجانی ومانند آن

 کوشيد که به صفت فردی کنیمهدوی   هم وقتی و. حمايت کنندشخص احمدی نژاد حاضرنشدند ازمصداق معينی درانتخاباتحاميان و 

عالم داشت اعضوشاخص اين جامعه،ديگری و بازرسی خامنه ا رئيس دفتر کانديد اصلح به نامد، بالفاصله ناطق نوریاحمدی نژاد را

  قمع برجسته مراجدرزمان هيچ رئيس جمهوری. درمورد حمايت از هيچ کانديدائی  تصميم نگرفته است مبارزروحانيتکه جامعه 

رهبری جمله بيت  جناح حاکم واز آنکهصهخال.  قرارنداده بودند مستقيم انتقاد را موردت و کابينه وسياست های آنتااين حد دول

  را می توان درهمين مناظره های"گراياناصول "اوج اين شکاف درميان . دوچاردوشقه گی شده استدربرخورد با احمدی نژاد 

دبه رفسنجانی وبی سابقه احمدی نژا حمله بی محابا .خوبی مشاهده کرده  بی جمهوری اسالمی درسيمااخيراحمدی نژاد با رقبايش

ميليون  دهها ده  حيرت زنگاه کنجکاو دربرابر)فسدان اقتصادی وپدرخوانده مافيا وحاميان رقيب اوبه عنوان  دزدان،م(وناطق نوری

 رهبری  و خط امام پيروانگانه ١۴ که حتا جريانات اصول گرای بودچنان غافلگيرکننده  ند بود چشم دوختهکه به پرده تلويزيونی نفر

   آن استواقعيت.! خود داری ورزند رياست جمهوریستانه انتخاباتآنهم درآ ،کردن کانديد موردحمايت خودنتوانستند ازمحکوم نيز

ديپلماسی مبتنی پيش برد  وی  ومافيای نفت ورانت خواران ها،مبارزه بااشرافيت وآقازاده"دالتع"يعنی شعار احمدی نژاد حربه های که

 بابی اعتمادی مواجه تاحدزيادیعمال   داشتن آنها وخصلت مصرف انتخاباتی بودن اين شعارهای،با توجه نمايش...برعزت اسالمی و

  و بحران وخامتدروغ وعوام فريبی وعامل  نماد درکنارتبديل شدن وی بهوهمين واقعيت .  کارکرد خود را ازدست داده استشده و

 .تبديل کرده است طبقه حاکم او را به نقطه ضعف حاکميت وبه عامل تفرقه ، خود دربرابرشرکاء حکومتی اش يکه تازیهم چنين 

به اعتصاب عمومی مبادرت کردند وتا او عقب نشينی " بازاريان محترم" دردوره وی بودکه برای اولين بار  ايننبابد فراموش کنيم که

  ازویيک پارچه بيت رهبریکمابيش حمايت فعال وحربه برنده ديگراو همانطورکه اشاره شد، .نکرد به اعتراض خويش ادامه دادند

نامه  .لطمه وارد کرده استنيز  به عنوان ولی فقيهبرموقعيت خامنه ای   وحتاهسستی شدوشکاف دچاربه تدريج  نيزن که آ بود

به زمان  کنونی  وتشبيه ضمنی وضعيتد، اخير احمدی نژا ضمنی از سکوت وی نسبت به اتهامات انتقاداخيررفسنجانی به خامنه ای و

انی ازسينه شته وهرلحظه می تواند هم چون آتش ف گرف دودش فضا راکردن آتشی کهبنی صدرودوعوت ازاو برای خاموش " فتنه"

 ودرخواست محاکمه رئيس  مدرس برجسته حوزه قم ازسخنان احمدی نژاد۵٠انتقاد  . است يک نمونه تنها،های سوخته سربرکشد

  ٢*.  ديگری هستند گويایمونه هایجمهورتوسط روزنامه جمهوری اسالمی وسخنان شاهرودی رئيس قوه قضائيه دراين رابطه ن

به نوک چوب دستی ها آويخته   درتظاهرات خيابانی مضحکه مردم شده و نمادی ازرشوه های دولتیوقتی سيب زمينی به مثابه

ن ،نشان دهنده ارکارافتادتانگ وتوپ وسيب زمينی ديگراثرندارداعالم ميشود که ياوقتی و ، کند پيدا منزلتی درحد پالکاردود تاميش

  .وسيعی ازمردم است ولی فقيه درميان بخش های  پس ازديگری حربه های دولِت نظرکردهيکی

باشت خشم و موجب ان ونيزخواست دموکراسی  ژرفش شکاف های طبقاتی  و بحران اقتصادیعليرغم تشديد سرکوب دراين دوره، -۴

مذهبی تا اقليتهای های ان تادانشجويان وازاقليت ازکارگران تامعلمان،اززنوگسترش جنبش های اجتماعی اعتراضی،عمومی نفرت 

رشدآن بکاهد بلکه  وفعالين نه فقط نتواسته ازی اجتماعی  هاسرکوب مستمرو ومداوم جنبشبرعکس  .شده استملی وقومی گوناگون 

درابعاددستگيری ها وتعميق مطالبات و تشکل يابی ها می توان در را نه فقط چنانکه بازتاب آن ها .بردامنه وعمق آن افزوده است

 دراين واقعيت که رژيم  هم چنين می توانه مشاهده کرد،بلک و ادامه کارینتقويت روحيه مقاومت وهزينه داد و شدن هاوزندانی

عده و تبليغات خود وافزودن بربرنامه و بيش ازگذشته با گنجاندن اين نوع مطالبات در مخالف احمدی نژاد ناچارشده اند کهوکانديداهای

ه وعد پست های مهم،سايرو  ممنوعه وزارت  های زنان به حوزهوعده ورود! رجال به زنان معنایتعميم : مشاهده کردوعيدهايشان و

 ايران ووعده برابری  جامعه بودن چند مليتیبهدراذعان ،ملیسسات آموزشی مناطق اقليت های تحقق آموزش زبان های مادری درمؤ

حتا  خيابانی  وگشت های، دروعده برچيدن  دانشجويان وسياست های فرهنگی و آموزشیگاه ها و دانشبرخورد باآنها ،تجديد نظردر

  . کرده مشاهد...اصالح قانون اساسی و 

********  



  . برای رژيم تبديل شود بحرانی به يک لحظه"انتخاباتی"يک بارديگرمقطع   آن گرديده که موجبفه فوقل چهارمؤدست بدست هم دادن

ازجمله ی سرکوب وها نهاد انواع وکه درآن يک بارديگرکانديد برگزيده  خامنه ای  تکوين، به سرعت درشرفقطبیيک بحران دو

 ازاصول یازبخش ای مرکب يک جبهه گستردهدربرابرش  وقراگرفته اند وبسيج وبخشی ازهارترين جناح حاکم دريک سوه سپا

 وبانمادهای رنگين عارتغييربه احمدی نژاد، باش" نه"جنبش .يم ازرژ ازتوده های ناراضی بخش هائیصالح طلبان وا،گرايان

ترش  به سرعت درحال گسشکل گرفته و ، وپوپوليستی والبته بهمان نسبت کم عمقنگ تيرهدربرابرر.. .)  وسفيدورزد سبز(

ند وآن را تهديد ی کنی ورنگين را جستجومسپاه ونهادهای سرکوب درآن رگه هائی ازانقالب مخملجنبش رنگينی که سرکردگان .است

 باشد،البته هنوزنمی ٧۶  دوم خرداداين جنبش چقدرازنظربه ميدان آوردن توده های مردم قابل مقايسه با اينکه !به سرکوب می نمايند

 باباشد  قابل مقايسه ٨۴ سال  سوت وکور باانتخاباتبيشتر ازآنکه  مسلم است که تاهمين جاولی .توان  باقطعيت درباره اش سخن گفت

 و  وتظاهرات بی شمارها وپالکاردها شعار و شبانه وراه پيمائی های گوناگون وتجمعات خيابانی خودجوش . قابل مقايسه است٧۶ سال

و جنگ وگريزهای خيابانی ودادن شعارهائی هم چون حجاب اونيززدخورده تاپاسی ازنيمه شب ... وگفتگوهای جمعی خيابانی

 ...ليون نفری  مناظره کانديدها ويپديده تماشای چندده ميا  و نيمه کشف حجاب شده  نی مردان وزناناختياری وايجاد زنجيره های طوال

 حامل پتانسيلی بيش ازيک تشريفات ساده  درعمق خودنشان دهنده واقعيت درحال عروج  جنب وجوشی است که البته و همه همه

 ناظروشاهدبه کنترل به نطارت وتماشا بسنده کرده ویاری معنادار با بردبپليس ونيروهای اطالعاتی.وکنترل شده انتخاباتی است

بهارکوتاهی يک بارديگربا طعم شيرين آزادی گوئی که .درآوردن خيابان ها وميادين توسط تجمعات خودجوش جوانان است

شب های طوفانی انقالب را بياد وبنض زندگی درخيابانن ها  مشت ها برآسمان است !وهمبستگی،کام جوانان را شيرين ساخته است

 و روستاها  شهرهای کوچک تا باشد ومتوسطيشتردر شهرهای بزرگ ب،کانون اصلی اين جنب وجوشش هاگرچه شايد هنوز.می آورد

عليرغم حاتم بخشی ی دوره سابق وجود ندارد و يکدستلی حتا درهمين نقاط نيز و.که دراين نقاط حضور احمدی نژاد پررنگ تراست

دِم چک مردم ی اخص ومورد حمايت رهبرکانديد  گر يک بارديدرهرصورت .اوضاع به ضرراو درحال تغييراستمدی نژاد،های اح

های حربه  ،به نظرميرسد که تنهابه سرعت درحال تغييرشرايط شکننده ودرچنين . است شده  آنان مواجهسخت باچالشو قرارگرفته و 

 دست  ودست کاری آراءد به تقلبن حد بتواناچه ت به اينکهنخست :مل بستگی داشته باشد دوعا به و حاميانش نجات دهنده احمدی نژاد

سوسه بخشی  و و رژيم تنوانست به آن مبادرت کند واکنون نيزعليرغم يکدستی دستگاه اجرائی٧۶اد امری که دردوم خرد.ندنبز

يران قيامت می شودوهشدارهای پی درپی کميته  ا وجوش خيابانی وشعارهای وای اگرتقلب صورت گيرد اما بدليل جنبازحاکميت

هم اکنون کارمندان وزارت کشور،  براساس نامه سرگشاده وافشاگرانه. مواجه است بادشواری روزافزون.....های صيانت ازآراء و

 واندی ميليون۵١ تا  واندی۴۶که از( وبازی با رقم واجدين حق شرکت درانتخابات تعرفه اضافی ازدوونيم ميليون چاپ بيش

  صيانت وای شرعی مصباح يزدی مبنی برنارفتدرک....مهرهای انتخاباتی و سيارصندوق های بی سابقه افزايش  و )نفردرنوسان است

موسوی   درنامه اخير معطوف به کودتای انتخاباتی هم چنان که اين نگرانی. دامن زده است ها دراين مورد نگرانیبه  ...از اسالم و

 که  وخطرتقسيم آراء درميان آنهاست جناح رفيب  رقابت های درونی نجات دهندهعامل دوم. ابرازشده استيز ن خامنه ای شخصبه

 .به مثابه شانسی برای عروج مجدد احمدی نژاد عمل کند) بسته به ميزانی که رقابت بين اين دو تاچه حد دو قطبی شود (ميتواند

 روزبروز شانس آن ضعيف ترمی  را بدست بياورد،امری که آراءدنصاب الزمنژاد نتواند درهمان دورنخست حاگراحمدی  درهرحال 

 گسترده نام خود را ازميان ات تقلب مبادرت به  بتواند بدون او دردوردوم دشوارترخواهد شد و بعيد است که نگاه وضعيت برایشود،آ

  *٣ دشوارودشوارترمی شود خود،می رقيب وحا به صحنه آمدن توده های مخالف هم چنان که با .صندوق های رأی بيرون بکشد

واقعيت .  صرفنظرکرد٧۶  با دوم خرداد وضعيت کنونی بافرض شرکت گسترده مردم درانتخابات بازهم  نمی توان ازيک تفاوت مهم

مستقيم   داری نماينده نتوانستند است که حتا اصالح طلبان حکومتی نيزاين است که دايره گزينش کانديداهای اين دوره به نحوی 

 قدرت  بروزازباصطالحترس  و٧۶  حاکميت با توجه به تجربه دوم خردادواقعدر). مانند معين در دورگذشته(ومطلوب خودباشند

تنها محافظه کارترين ومورداعتمادترين افرادوفاداربه که را چنان تنگ کرده است   کانديداهاصالحيت  احراز، دايره درحاکميتدوگانه

 را  دوپينک شدهخاتمی محمد حتا حضورحاکميتچنانکه .شده اند درآن  قادربه شرکت يان اصول گرا برایحمل وقابل تنظام ورهبری



  سريعا که را وادارکردواع فشارها وازجمله تهديد جانی وی  نتوانست برتابد وباوارد کردن انش براحمدی نژاد باالبود غلبه اکه شانس

 اصالح طلبان  با ترکيدن حباب وباين ترتيب. بيرون بکشدمش را قبال هم چشيده بود، بلعنده ای که طع گرداب ازمهلکهپای خود را

نخست وزيرقتلهای دهه  صحنه را به ميرحسين موسوی  وتماشائی، خاتمی صحنه کميک يک وآفريده شدندرهمان دوره پيش انتخابات

کف  ه بودکه خودخاتمی هم اعالم کردهمانطور وهدوران اصالحات ديگربازگشت پذيرنبودومعلوم شد که . واگذارکرد۶٠

سبزآئينه ای  رنگ جنبش  تغييری که. است"تغيير"بسنده کردن به مينيمم  پائين ترازآن و،بلکه"کنونی نه اصالحاتدرشرايط  تغيير

زيرکف  که حتا درق جنبش است دربرابرشکل بروز آنآنچه را که ناسازه می ناميم همانا پتانسيل انباشته شده دراعما.استازآن 

وبه مردم ظاهرا وکم مايه ترشده  تنگ تر٧۶اد حتی درقياس با دوم خردوباين ترتيب دايرگزينش بين بدو بدتر.اصالح طلبی قراردارد

اما عجبا که همين روزنه کوچک نيزرژيم را دچارطوفان کرده ودرنزد کله تيزان .  را داده انداشيه افعی و مارغحق گزيننش بين 

 تجربه سی سال گذشته  بهینگاهبااين همه . !می احمدی نژاد گوئی دارد پهلوبه پهلوی انقالبات مخملين می زندحاکميت وحاميان نظا

 مردم را دربرابر گزين  توانسته  دراوج بحران وبرای مقابله با آن رژيم هرگاه سال گذشته نشان ميدهد که١٢وبه خصوص 

 متشتت کردن ومنفعل ساختن  خود شده ، بلکه هم چنين موفق شده باونیهای درشکاف  نسبی به ترميم  قادر  ،نه فقطقراردهدبدوبدتر

 برای چانه زنی نيزازموقعيت بهتریودرسطح جهانی ت نمايد تثبي بدرجاتی خويش را کلیموقعيت،صفوف درونی جنبش

  .باشدبرخوردار

  آيا تحريم ماهيتا يک کنش انفعالی است يا فعال؟

مانع شکل گيری است که داست همواره برای بقاء خود مردم را به صحنه بکشد ودايمادرتالش به نظرمن برای رژيمی که نيازمن

،تحريم به مثابه درخوداستاين جامعه  ادغام  درصدد ويا شالق واعمال زورازخود بشود وباهزارطرفند وعشوه  مستقل وصفجامعه

. ت گوياسبه دوران خاتمی و احمدی نژاد دراين موردجر به تی نگاه. محسوب می شود ودارای پی آمدهای پردامنهفعاليک کنش 

صرفنظرازدست آوردهای جزئی   و اصالح طلبانراعماق با کاناليزه شده درباتالق جمع شده دیتراض اعدردوره  خاتمی پتانسيل

 ،درمجموع با موفقيت طی  درون حاکميت به باتالقمديريت کاناليزه کردن پتانسيل پائينی ها وباين ترتيب  رفتعمال بباد آن وناپايدار

که گفته ،ولی دردوره احمدی نژاد. وديديم که تابوت اصالح طلبی واصالح طلبان توسط خود خاتمی واصالح طلبان تشييع شدگرديد

نه فقط ،بندبه  بگيروشاهدبوديم که عليرغم گسترش سرکوب وآن همهمی شد حاکميت يکدست شده وقدرت دوگانه ديگروجود ندارد،

عی مستقل با گام ها و سيمای مشخص تری به ميدان آمد که حتا اصالح  اجتماجنبشبلکه هم چنين  حاکميت افزوده شدینبرشکاف درو

چرا که . رت برآمده اند  روی آن برای پرش به قد برسرمايه گذاری درصدد  اکنونشاهديم که ولبان هم ديگرقادربه انکارآن نشدندط

 تحريم درواقع . وتشتت بکشاند يک جنبش مستقل را به بيراهه وبه انفعالدبساط حاکميت نمی تواننگاه به باال و بازی درهيچ چيزمانند 

 های  جنبش،با خوديابی بيشتر اشبعدی جمعی باپس لرزه های مداوم  يک کنش بزرگ به نوبه خود به مثابه  دوره قبلیگسترده

 اين تصورکه گويا  می توان مدعی شد، شواهد عينیناد به تجربه وبنابراين بااست. استستقل همراه شده خواستهای موتکوين اجتماعی 

زتحريم ودفاع اجنبش هاست  ساير وبرانگيزاننده اين کنش باتحريم يک کنش انفعالی است نادرست بوده وساده کردن رابطه متقابل

 اوال موجب تحريمجود يک جنبش ن است که وواقعيت آ. برنتايج آننيزنه يک دفاع ايدئولوژيک وآئينی بلکه دفاعی است مبتنی 

درحکم نواختن  تصورساده انگارانه،وجود چنين جنبشی که بش های اجتماعی وتعميق آنهامی شودو ثانيا برخالفجنسايرگسترش بستر

مداوم خود به ل فشارابااعم ، قراردارد فرايند تکوين  صف مستقل وبدور ازدست اندازی رژيم ودرتداوم است رژيمطبل انزوای

 برای  به مردم بعضا دادن امتيازاتیای درونی آن وحتیموجب دامن زدن به شکاف هاورقابت هيکدستی آن را بهم ريخته و يتحاکم

 نارضايتی توده ها نشأت می ازرقابت های درونی حاکميت ازهرگزنبايد فراموش کنيم که بخشی .انزوای خودمی شودميزان کاستن از

 مستقل وتابعی ازتقويت آن باشدوگرنه  های درونی رژيم موجب تقويت جنبش های اجتماعیمهم آنست که بهره گيری ازشکاف.گيرد

تضعيف موقعيت تحميل  دادن به بازی درميان آنها،موجب سترونی ودنباله روشدن جبنش ها وحتا  وتندخيل بستن به اين شکاف ها

  .  می شودرفرم به رژيم



 مشخص همواره  طرح مطالباتتالش برای ارتقاء سطح جنبش ازطريقوگيری ازفرصت های مقاطع انتخاباتی  بهره بی شک

 مطالبات، الزاما هيچ  وتالش برای ارتقاء سطحطرح خواستهای ملموس ومشخصولی بايد هوشياربود که .امرمثبتی بوده وهست

قق اين مطالبات را می توان با وعده وثانيا نبايد دچاراين توهم شدکه تح. منافاتی باکنش تحريم ندارد و بنابراين دربرابرآن قرارندارد

اين مطالبات را تنها می توان تحت فشارجنبش های اجتماعی تحميل کرد وحق خود را ازحلقوم باالئی ها . پيش برد بهووعيد باالئی ها

 ودرمسيرپيشروی تنها راه تحقق رفرمتوده ای وهمراه با فشارتوده ای مطالبات ازهمين رو قبل ازهرچيز تبديل آنها به .بيرون کشيد

واقعيت موجودآن است که بخش هائی .  موجوداستانا خيره شده به ناسازه که اکنون دربرابرما جريان دارد همواقعيتی. استجنبش

ديگرمتوسل به فشارازپائين و به ميدان کشيدن توده بار ،وبرای تغييرموازنه قدرت بسودخودآن  دربرابربخش هائی ديگرتازحاکمي

يت موجودبرای نظام به  که بااحساس خطرازوضعنيزاعالم می دارندرسما پنهان نمی کنند وآنها . شده اند)ادن به آنهاويا ميدان د(ها

اگرچنين سازه ای واقعيت . اند وحربه اصلی آنها بهره گيری ازنارضايتی های موجود وانباشته شده درميان مردم استميدان آمده 

 جنبش های اجتماعی و اجتناب ازروانه شدن چنين پتانسيلی به شن زارهای درونی داشته باشد،بنابراين ازنقطه نظر تعميق

 بازخوانی تجربه دوم ودراين رابطه. حاکميت،راهی جزتالش برای روانه ساختن اين جنبش به کانال های اصلی واصيل خود نيست

  .   خواهند بود ما بخشچنين مسيرتکوين جنبش های اجتماعی درچهارسال دوره احمدی نژاد الهامخرداد و هم

   

  تقی روزبه
taghi_roozbeh@yahoo.com  

٢٠/٣/٨٨ 2009-06-10 -   

http://www.taghi-roozbeh.blogspot.com/ 

  

  ارروزنامه کلمه سبز" تعيير درراه استسونامی سبز"-*١

 رژيم که درآن)  ميليون خارجی٣٠ ميليون داخلی و۴٠( ميليون بيننده تلويزيون ٧٠دربرابر خودزنی  گونه کهنبايد فراموش کنيم اين -*٢

ونداشته خود، برفساد عناصر وارکانی هم چون رئيس مجلس " مثبت"ود برای بسيج وجلب آراء مردم به جای تکيه بردستاوردها وبيالن مجبورميش

 چنين پديده ای درآن . است،ازچندين جهت قابل تأمل متوسل شود وفاميل آنها مصلحت وريئس دفتربازرسی خامنه ای نشخيصخبرگان و مجلس

 وهم چنانکه نشان دهنده   کسب رأی مردم است وهم نيازحياتی اش بهن دهنده عمق فساد رژيم وهم حدت وشدت منازعات درونی آنااحد هم نشو

 . استسی واجتماعی مستقل دردردون خود اش به  ادغام جامعه سيانيازحياتی

 پرمعنای خامنه  تاکنونی وامواج حاصل ازآن ونيزسکوتبی اعتنائی به  پس ازمناظره طوفانی خود وهای تهاجمی احمدی نژاد تداوم واکنش -*٢

،پيروزی خود را تنها برپايه جلب آراء احمدی نژاد حاکم ومدافع  جناح   رفسنجانی نشان دهنده آن است که واتمام حجت گونهای دربرابرنامه تند

" اعتماد به نفس"وهای غيبی است  که  می توان به رمز تنها با درنظرگرفتن اين سازوکارها ونير.متکی رعايت قاعده بازی استوار نساخته اند

که اگرتقلب صورت گيرد افشای آن تا ندواززبان کروبی اعالم می کن اند هم ساکت نه نشسته انگرچه حريف. او وجناح مدافع اش پی برد

ناح حاکم دارای تجربه برخورد بادوم  درهرحال ج.ظهرطول نخواهد نخواهدکشيد وشعارهای خيابانی هم پيشاپيش به افشاء آن پرداخته است

  .خرداد،برآن است که هرگزاجازه تکرارآن را حتا اگرناچاربه اعالم پيروزی اش بگردد،ندهد


