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  اروپاتظاهرات در يک   ازگزارشی
  عباس فرد

، واقع در در مقابل پارلمان هلند)  بعدازظهر۵/۴ تا ٢ساعت ، از ١٣٨٨دوم تير  شنبه سه (٢٠٠٩وسوم جون  در بيستتظاهرات اين 

در  اصی که جوانان ع نژاد احمدیـ  ای کار خامنه ی جنايت برعليه دارودسته ؛ يعنی ايراندرجاری  در حمايت از جنبش و شهر الهه

لين ؤمس  بهی تظاهرات»نامه قطع« تحويل  يک راهپيمايی کوتاه و و پس از؛گرديدبرگزار   ،ندکش میخاک و خون   اخير را بهخيزِش

  .پايان رسيد به ـ کنندگان در ميان شادی شرکت  ـی هلند  وزارت امور خارجه ساختماندر مقابلوزارت خارجه،  

ی   هم از جنبه( را  خود و برآوردهایها دريافت، مشاهدات) تر تر و نه کم نه بيش(اين تظاهرات ر کنندگان د عنوان يکی از شرکت من به

 يابِی سازمان  پتانسيلًا خصوصها و  ی تبادل نظر در مورد شيوه آورم تا زمينه عنوان گزارش روی کاغذ می به) کمی و هم از لحاظ کيفی

 .گردد تر  فراهم )ردر خارج از کشوويژه  به( طبقاتی و سوسياليستی

ايجاد  از قبل و شکل گرفت طور انفجارآسايی  به حاکمهای قدرِت ی جناح که جنبش جاری در ايران بربستر تضادهای حاد شونده چنان هم

 عصيان بهپيش گرفت و درتقلب انتخاباتی را  اعتراض به،  معينی اجتماعی يا طبقاتی مطالبهای از  هرگونه  طرحتشکل واز نوعی هر

طور مکرر   که به »برجمهوری اسالمی«رغم شعار مرگ  علی  ـ نيزـ ؛ آکسيون حمايتی در مقابل پارلمان هلند سياسی روی آوردصرفًا 

از  .نبود» جمهوری اسالمی ايران«در انتخابات رياست جمهوری در تقلب   چيزی جز اعتراض به  درکليت خويشفرياد درآمد، به

گرچه . ستنيز ه و قانونمند ، اجتماعی بودنطبيعیای در خارج از کشور ضمن  پديده بروز چنينی شناسی تاريخ نظر جامعه نقطه

ی  که کليد درک آن را در اختيار خواننده فاکتورهايی اشاره خواهم داشت به  در ادامه، اما گنجد بررسی اين قانونمندی در اين نوشته نمی

 نسيم خاکسار و احمد ،که توسط آقايان قادر عبداهللا ای »نامه قطع«که  يادآوری است م بهجا الز تا همينهرروی،  به. دهد کنجکاو قرار می

چنين بدون اطالع فعالين  با فعالين جنبش کارگری و همها، بدون مشاوره  نظرسنجی از آنبدون (کنندگان   تظاهراتنمايندگی از  بهپوری 

جمهوری «صراحت خواهان تجديد انتخابات رياست جمهوری در  ، بهدادندل وزارت خارجه هلند تحوي به ) در هلندسياسی و سوسياليست

 . بود»اسالمی ايران

کنندگان در  که اکثر شرکت با اين. داشتند در اين تظاهرات شرکت)  سال٣۵با ميانگين سنی ( نفر ١٠٠٠گفت که حدود  توان برآورد می به

مردْم قدرت گير دانشجويان در ميان  چشمدليل حضور  به طبقاتی نداشتند؛ اما ی سياسی و ی چندانی در امر مبارزه اين تظاهرات تجربه

  . بودانگيز  شگفتتماِم معنِی کالْم درون تظاهرکنندگان بهر  د پذيری  و ميزان انعطافنظر تبادل  گرايش به،فراگيری

با ای  نويسنده(نسيم خاکسار آقای  ،) استهلندیزبان    قرآن بهی هترجماش  که آخرين کار هنری(قادر عبداهللا آقای دعوت  اين تظاهرات به

  ايرانیکانون دانشجويان«  وکننده آن است  که آقای احمدی پوری هماهنگ»پرايم« پناهندگی کاری انجمن و با هم) چپطوالنِی ی  سابقه

، »...خس و خاشاک تويی« :ودند از عبارت بهاترين شعار گرچه شعارهای اين تظاهرات متنوع بود، اما بيش.  برگزار گرديد»در هلند

  .»مرگ برجمهوری اسالمی«و  »مرگ برديکتاتور«، »...ما همه باهم هستيم«

دوگانگی بارز آن در گردانندگان  ) تظاهرکنندگانپذيری حال انعطاف  و درعينغير از چندگانگی به (اين تظاهراتويژگی ترين  قابل توجه

از و های کوچک  که توسط گروه» مرگ برجمهوری اسالمی « شعاربا دانندگان از يک طرفاين گر.  بودی يک کليت مثابه  بهپوديوم

  در تقابل با آن،يا »مرگ برجمهوری اسالمی«وازات شعار م به؛ و از طرف ديگر، کردند ، همراهی میشد درون جمعيت فرياد می

عبير  تبرخوردی دموکراتيک توان به  گرچه اين شيوه را می!زدند  را فرياد می»...خس و خاشاک تويی«و » ...ما همه باهم هستيم«شعار 

دلبری از حاکی از ، داشته باشنددموکراتيک ی  جنبهکه   از اين بيشـ   خويشی عملی نه و جوهرهدر ُک  ـهايی کرد؛ اما چنين شيوهو تفسير 

  تحقق عملی وجلب رضايت همگانپوديوم  دری حاکم ، فضاهرروی به. ستا رياکاری بورژوايینهايتًا و  »همه باهم بودگی«، »عموم«

آن وسط از يک طرف، پرچم جمهوری اسالمی با عالمت ضربدر برروی آرم : برای مثال. بود» ...ما همه باهم هستيم «شعار

  ؟!برسد »يگانگی«احساس  بهشد تا جمعيت  می های گوگوش پخش  پوديوم بود؛ و از طرف ديگر، يکی از آهنگبخش  زينت

 که برهم  ی تأثير و تأثر متقابلی در نتيجه(عنوان يک مجموعه  بههمگی دست نبود، اما  گردانندگان پوديوم يک  و راهبریردبرخوگرچه 
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کردند که مخمليون سبز  همان سمتی حرکت می  به عمًال  ، مخملیسبز و» جنبِش«در نوسان بين پوپوليسم و هواداری از ، )گذاشتند می

زد  فرياد میبا صدای بلند  پيراهن سبز قادر عبداهللا که چنين  همو ی اين تظاهرات ی از پيش تعيين شده»مهنا قطع«. هستند خواهان آن 

فکرمآبانه و فيگورهای  های روشن تر از ژست ترتيب، زشت و بدين ؛» را دوست داردمردم ايرانها و   جوانها و  زنی همه« 

ی موسوی و کشتار  زير چکمه  بهـ دراز دراز به کشان ـ کارگران و زحمت ی عظيم ودههمراه ت  بهی تضادهای طبقاتی را همه،  نما شاعرانه

  .بودفريب  جانبدارانه و مردمگرايی و پوپوليسم  ی بارز اين همگانی  نمونهکشيد، می ۶٧سال 

عنوان کسی  ادر عبداهللا به موضعی نگرفت؛ اما قگونه تر حرف نزد و در واقع هيچ ای بيش چند کلمهبر روی پوديوم گرچه نسيم خاکسار 

ی  ندترين چهره، َگردَپ هم فراتر میپور  سعيد سلطانـ از !]؟[ البدـ و چسباند  میکانون نويسندگان در تبعيد  است و خودرا به » نويسنده«که 

ها بوده  و تاريخی آنـ رنگ سرخ نماد هستی اجتماعی   هميشه ؛ که از حالج تا سعيد سلطانی ـفکر ايرانی ترسيم کرد ممکن را از روش

که شخصًا سعيد  عنوان کسی نسيم خاکسار بهراستی چرا  بهگرايی هزار ساله با کدام منفعت حقير معاوضه شده است؟   اين واپس.است

اوان ؟ تزبان نياورد بهنين ابتذالی الم تا کام حرفی شناخت، در مقابل چ ی اورا می ناپذير و رزمنده سازششوريده،  و شخصيت پور سلطان

 چرا اصل بلشويکِی ؟پردازند   میـ   در ايرانکشان متحجز کارگران و ز به اين ابتذال و سکوت را کدامين نيروهای اجتماعی و کدام طبقه ـ

کامل  و هنوز که هنوز است، متن ؛سپارد های ديپلماتيک و کاسبکارانه می کاری پنهان  جای خودرا به،ديپلماسی آشکار در برابر مردم

  اهرات شرکت داشتند، نامعلوم است؟آن هزار نفری که در تظ برای  »نامه قطع«

ی حزب سوسياليست  نماينده در پاسخ بهـ   امام زمانی سبِز مخمليوِن»جنبش«جز  به  کدام جنبش اجتماعی در ايران ـ،ها گذشته ی اين از همه

زبان  بهتواند  ، می»نژاد است و نه موسوی نه طرفدار احمدی« ميانه را گرفت و گفت ش،ا  برخالف مواضع قبلی حزبپارلمانی هلند که

ی   فاصله، تضاد طبقاتی وجود نداردهلنددر کشور ؟ گويا که ]هلند، متشکريم[ ”bedankt Nederland“آقای احمد پوری فرياد بزند 

 Geert Wilders  فاشيستِیحزبو  يافته وجود ندارد تيزی سازمانس ، خارجیيابد  افزايش نمییتر فقر و ثروت با شتاب هرچه بيش

 تحت عنوان دفاع از اپوزيسيون در کشورهای خاورميانه، از  همين حزب فاشيستی و؛ترش نيستدر حال گسآوری  سرعت سرسام به

لب اعتصاب غذا در مقابل پارلمان هلند و ج: يعنی[ی ديپلماتيک  ؟ چرا آقای احمد پوری بهانه!کند سبزها در ايران دفاع نمی» جنبش«

حمايت حزب سوسياليست پارلمانی و ديگر نيروهای نسبتًا مترقی در هلند را که قصدش ايجاد فشار ديپلماتيک جهت آزادی 

 bedankt“: يعنی[ديپلماسِی بهانه   به جون٢٣ از باالی پوديوم تظاهرات را] دستگيرشدگان تظاهرات اول ماه مه در ايران است

Nederland” پليسهمين  که   استکند؟ شايد آقای پوری فراموش کرده  تبديل می] از مخمليون سبزاين دولتضمنی تشويق  و 

روند  ی قبلی در مقابل سفارت رژيم جمع شده بودند تا به  که با اجازه را خرداد١٢کنندگان  هلند تظاهراصطالح متمدن بهرفتار و  خوش

 علت اين سياست يک بام و دو هوای !؟نمود بازداشت  همها را  آن نفر از٧و محدود کرد اعتراض کنند، در قفس » انتخابات«گزينشی 

کند، معلوم است؛  ها کرنش می دهد و در مقابل سبزپوش پليس هلند که در مقابل نيروهای سوسياليست و کارگری چنگ و دندان نشان می

زبان   بهمترجم قرآن«ی  شانه نه دادن به و هم از طريق شا”bedankt Nederland“  گفتناما تأسف در اين است که احمد پوری هم با

تبديل مخمليون سبز َسمبل  عشاير را بهسابق  رفتار خوانين زد و  جمعيت قدم می پيشاپيِشاْش های گره کرده در پشت که با دست[ »هلندی

های دست   ی قصه ه با ترجمهنويس آبکی ک يک قصه ای به دره  در کدام جهنم.گيرد را ناديده میيک بام و دو هوا اين سياست ، ]درک می

ی  دهد؟ ريشه  هشت برابر مردم غيرکلونيست حق صحبت می»کلونيست« نوانع ای رسيده است، به  و نواله نان  به در هلندچندم ايرانی

 را در کدام گورستان فرهنگی بايد جستجو کرد؟ اگر گورستان  و مبتذلگونه های موژيک کيشوتی و گستاخی دونهمه تبختر  اين

را، که او  جناب قادر عبداهللا  گورستانِیجمهوری اسالمی وجود ندارد، پس اين ادعایفرهنِگ تر از گورستان  ای گورستان رهنگیف

  گوری بايد جستجو کرد؟از هشت برابر مردم عادی حق سخن دارد، در کدام گورستان برخاسته 

ها  کشان و سوسياليست  بلوک طبقاتی و سرِخ کارگران و زحمتپس بايد صبور بود؛ و تالش کرد تا.  استیزمان گويای حقايق بسيار

  .ها آسيب غيرقابل جبرانی نبيند دجال از اين جوجه

***** 
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، جمعيت تظاهرکننده نددکر  سبز طرفداری می»جنبش« که در کليت خويش از سياسی گردانندگان پوديومُصلب و برخالف دوآليسم 

، يگربيان د  به. پذيری خاصی نيز برخوردار بود شد، از انعطاف تقسيم می» طرف بی«و » سرخ«و » سبز«ی  سه دسته که به ضمن اين

ی زيادی  و تااندازهسرکوب خونين جنبش جاری در ايران  اعتراض به  جون ٢٣ی حاضرين در تظاهرات  ی همه گرچه انگيزه

 يریذپ از سياليت و انعطاف ـ ی گردانندگان پوديوم موعه مج برخالف ی تظاهرکننده ـ تودهگيری سياسی  بود؛ اما جهتداری از آن  جانب

؛ و  نفر برآورد کرد١۵٠توان تا حدود  ها را می  و کميت آنداشتندبند سرخ  حضور قابل توجه افرادی که مچ. گيری برخوردار بود چشم

  .بود  و سياليتذيریپ های اين انعطاف يکی از نشانه کسانی که پيراهن سبز پوشيده بودند، تِر چنين تعداد کم هم

توانند نظرات  که می در عوض اين رسانده شده بود که  در تظاهراتکنندگان گوش شرکت طور افواهی به  بهپيش از برگزاری تظاهراْت

ی  در مقابله با اين شيوه.  و پالکادر خودداری نماينداز آوردن پرچمصورت نوشتاری و برروی کاغذ بين جمعيت پخش کنند،  خودرا به

د و در ات حاضر شونبند سرخ در تظاهر اين ابتکار زد که با پيراهن و شنل و مچ دست به ) نفر۶متشکل از (يک گروه کوچک  ادرستن

بعضی از نيروهای چپ، بدون ارتباط با يکديگر و گرچه . بند سرخ ببندند  مچتاکنند   تشويق نيزنيروهای چپ راديگر  جريان تظاهراْت

جا مورد توجه و پذيرش بخش  بند سرخ نيز تا آن بستن مچاما  ؛ در تظاهرات حاضر شده بودند سرخهن و شنلطور خودجوش با پيرا به

بند بريده شد تا در  ی مچ  در اندازهـ ترين وسائل با ابتدايیـ سرخ های  از شنلقواره قابل توجهی از جمعيت قرار گرفت که اجبارًا سه 

باالی پوديوم رفت و فرياد   يکی از فعالين جنبش زنان به که وقتی تر اين مهم. دند، گذاشته شودبند سرخ بو اختيار کسانی که خواهان مچ

جمعيت نشان داد، بيش از  عالمت خون ندا به رنگ خودرا به های سرخ  و دست؛»جای رأی خون داد او رأی نداد و به. ندا زن بود«: زد

تر  هم مهم از اين.  سرخ شدندبندهای خواهان مچ) راهن سبز هم پوشيده بودندها که پي حتی بعضی از آن(های حاضر   نفر از جوان٣٠

نه (ها  اغلب آن ولی ی گرايش چپ است؛ بند نشانه بند سرخ بودند، توضيح داده شد که اين مچ که خواهان مچ بعضی از کسانی که به اين

  .بندهای سرخ است مچهای تظاهرات داستان گويايی از کسعوی، هرر به. های خود بستنددست بند سرخ را به کثی کوتاه، مچمپس از) همه

تدريج اکثر  بهگردد که  برمی» مرگ برجمهوری اسالمی«شعار   بهبندهای سرخ،  فراتر از مچ ،کننده ی تظاهرات انعطاف و سياليت توده

ما همه باهم « در مقابل شعار ـ  خودجوشطور به های چند نفره ـ گروهکه  اين ترتيب به. گرفت می را فرا  در تظاهرات حاضرجمعيت

 نيز اغلب تظاهرکنندگانبا استقبال تدريجًا   که؛ندداند می» مرگ برجمهوری اسالمی«، شعار »...خس و خاشاک تويی«و » ...هستيم

  آرام آرام شکار،  بدون مخالفت آ،بودند» مرگ برجمهوری اسالمی« شعار  مخالف هم که هايی افراد يا گروهاز طرف ديگر، . شد مواجه 

ها در اين تظاهرات و   اين اوج موفقيت چپ.کرده باشندگونه شعارها جدا   تا حساب خودرا از اينندکشيد های جمعيت می کناره بهخودرا 

ابات  آقای قادر عبداهللا خواهان تکرار انتخصريحبيان   که بهـ ی تظاهرات »نامه قطع« با  همين موفقيتاما .ی معين بود در آن لحظه

 و  در ايرانجيب مخمليون سبز بهرا اين آکسيون آوردهای کوچک و بزرگ  دستی  همه ـبود» جمهوری اسالمی«رياست جمهوری در 

ی معين  بدون انديشه و برنامه( و پراکنده های گوناگون  تالش افراد و گروه:که  اينی عملی  نتيجه.ريختهلند  در Geert Wildersآقای 

 و شخص  رهبری آن حتی با حمله به  از درون جنبش سبزها ـتواند نمی)  مستقليک بلوک سرخ طبقاتین بدون چني  و هم؛سو و هم

 . نياز داردبلوک سرخ طبقاتیيک  ـ به مقدمتًا  اين امر سترگ ـ.راديکاليزاسيون طبقاتی و سوسياليستی دست يابد ـ به موسوی

که  پس از اين. کنم تصوير مختصری از آن ارائه میجا  در اين که ت داشهمی قابل گزارش   جون يک پشت پرده٢٣تظاهرات 

 منتظر گفت که يکی از بندهای آن  تحويل شد و آقای قادر عبداهللا در مقابل جمعيِتی هلند  وزارت امور خارجهينمسؤل به» نامه قطع«

راض شديد بسياری از حاضرين مواجه گرديد و با  تجديد انتخابات رياست جمهوری در ايران است و با اعت]ترين بند آن بخوانيم مهم[

» پرايم«دفتر  که بهشکل گرفت فرار را برقرار ترجيح داد؛ اين زمزمه در بين بخشی از فعالين چپ » مرگ برجمهوری اسالمی«شعار 

که شخص بسيار [با احمد پوری » نامه قطع«چنين موضوعيت  و هم دهندگان فراخوانفراخوان و   و ترکيب ی چگونگی برويم و درباره

  .گفتگو بنشينيم به] داند میهای چپ  ديدگاهخودرا مدافع طور جدی  است و بهدر امور پناهندگی و اجتماعی فعالی 

قرار قبلی را بهانه آوردم تا و بحث با احمد پوری با من هم در ميان گذاشته شد، خستگی و » رايمپ«دفتر  ی رفتن به  مسئلهکه پس از اين

جز قادر عبداهللا و  به» رايمپ« در دفتر .رفتم» رايمپ«دفتر  به و  تسليم شدمک نزدي رفقای؛ اما در مقابل اصرار يکی ازاين جلسه نروم به

 نفر از ٢۵دًا همراه حدو ی حاضرين در پوديوم تظاهرات به ، همه»کانون دانشجويان ايرانی در هلند«ی  نسيم خاکسار و نماينده
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» رايمپ«که در دفتر   در بحث و گفتگويی.حضور داشتند) شدند جوان محسوب میدر مقايسه با بقيه ها   نفر آن۶که (تظاهرکنندگان 

کاری همانند موسوی  جنايتآدم  اوًالـ از :بايست ناظر براين باشد که ما می» چه بايد کرِد«که   درگرفت، روی اين مسئله انگشت گذاشتم

از جمله باند  و ( کليت نظام جمهوری اسالمیی  ساله٣٠های  پيشگی  و جنايتها کاری  گاندی ساخته نشود تا جنايتيک

نتواند جنبش طبقاتی و » جنبش سبزها«بايست اقداماتی را در دستور کار قرار دهيم که  ـ می  را بپوشاند؛ دومًا)نژاد احمدیـ  ای خامنه

 ی داری از جنبه جانبی ما   منحل کند؛ و سومًاـ اگر مسئلهسراپا اسالمی، ارتجاعی و بورژوايی است،کارگری را در دستگاه موجود که 

که نماد مبارزات » سرخ«هايی را برگزنيم که رنگ   مبارزات کارگری و مردمی در ايران است، شيوهو دموکراتيِکانه خواه آزادی

  .شود که نماد اسالمی و ايدئولوژيک و حکومتی است» سبز«بخش و جهانی است، جايگزين رنگ  کارگری و رهايی

 که ی ا سه نکته در مقابلی حاضرين   تقريبًا همه، که ساکت ماندند ديگر نفر۵ و کرد از نظرات من دفاع  که جز يک نفر بهدر اين جلسه 

 ی عاميانه يا عالمانهی  جنبهنظر از  فصر. چالش طلبيدند اشکال گوناگون به  و من را به؛موضع گرفتندتوضيح دادم،  باالپاراگراف  در

يکی از . استگزارش قابل جا  ايندر ـ   معين  در يک دستگاه چپ و راست  منتهااليهدو ی  مثابه به برخورد ـنوع دو ، ها چالش کشيدن به  اين

صورت جوانمرد نژاد نام رحمان   به از طرف شخصیـ»پرايم«ی   در جلسهترين نظريه و رياکارانهترين  ی راست مثابه بهـ  ها اين برخورد

راوت ط«اکی از  حعنوان نماد جنبش جاری در ايراْن نظر او رنگ سبز به به.  جزو گردانندگان بودنيزکه در پوديوم تظاهرات  گرفت 

ه ک ، شالییی محمد اسالمی، سيرهنگ و بوی ر  است؛ و هيچ ربطی هم به»شور زندگی« و »تخريب طبيعتمبارزه با «، »یطبيع

 نفر از حاضرين ۵  برخورد به ی مقابل اين ؟ نقطه!نداردا نداشته و ه هردوی آنو سيد بودن گردن ميرحسين موسوی انداخت  خاتمی به

ميرحسين موسوی دفاع شخص نيز از جنبش جاری، نماد رنگ سبز و  نفر ۵ اين.  سال بود٢۵شان  گشت که متوسط سن برمی

ی   هنوز دريچه»منطق طبقاتی  بهطوفعی م عاطفه« و »طبقاتیـ  استدالل علمی« بين  نوسانی  واسطه بهها  دند؛ با اين تفاوت که آنکر می

پردازی و رياکاری متوسل شوند، تمايل  دروغ بهلزومًا که   و بدون اينندبودخود نبسته روی  سياسی را کامًال بهی  دريافت حقيقت مبارزه

 جنبش ،رنگ سبزنماد از دروغ بگويد و  گرفته بود که »تصميم«بيان ديگر، رحمان   به.کردند درونی و موضع سياسی خودرا بيان می

قدرت رسيد و جامعه را  موسوی بهميرحسين که هرگاه کرد  چنين استدالل می چراکه  دفاع کند؛ سبز و سيد ميرحسين موسویهاسبز

در !!  رسيدگی کند۶٧کشتار زندانيان سياسی در سال   رد تا بهياب ايجاد ک ی حقيقت توان يک کميته گاه می ون شد، آنمدموکراسی رهن به

منطق  ـ به هرصورت به گرچه عاطفه نيز ـ. اين نتيجه رسيده بودند که بايد از سبزها دفاع کنند به» عاطفی«لحاظ  ها به  آن جوانـ اما مقابل ـ

جايگاه  چنين به علمی شخص و همـ   طبقاتیـ  جتماعیاـ  موقع و موضع تاريخی مدتًا بهعطبقاتی معطوف است؛ و منطق طبقاتی نيز 

در يک » چپ«ليه اتا منتها» راست«ليه امنتهااز همانند تفاوت » نتيجه«تا » تصميم «گردد؛ بااين وجود، تفاوِت او برمی سنی ـ  جنسی

ترها در  که جوان رو است ازهمين. که دو چشم انتظارش دربر که يارش دربر؛ و آن فرق است ميان آن: قول شاعر به .دستگاه معين است

های  سازی ها و شايعه پردازی دروغ همانندهای او گستاخانه بهو فکر فرورفتند؛ و رحمان   ساکت و مغموم بهطبقاتیـ   علمیمقابل استدالل

  .دهند خود ادامه می

***** 

ای باشد برای دريافت  زمينه  پسايران بنويسم تادر » نبش سبزج«ای هم در مورد  که درقسمت پايانی اين گزارش چند جمله الزم است

  .اين گزارشتيپيک تر کليت  قيقد

کارگری ضدستيز و  انسان، ارتجاعی و يشهای ديروز و امروز و فردا ی ابعاد و اجزا و شاکله باور من جمهوری اسالمی در همه به

 ارتجاعی و ـ نيز ستيزی ـ  و فردای اين ارتجاع و انسانهای ديروز و امروز داری از ابعاد و اجزا و شاکله  جانب است؛ و هرگونه

زاده، از  قطبصدر گرفته تا بازرگان و  ، از بنیای بيان ديگر، از خمينی گرفته تا منتظری و خامنه به. ستيزانه و ضدکارگری است انسان

» درشت«اه گرفته تا ارتش و بسيج، از سپ، از علی شريعتی گرفته تا سروش و طباطبايی، از نژاد  و احمدیخاتمیموسوی گرفته تا 

شود، از سر تا پا  ی اين نظام محسوب شده و می ی متشکله نوعی پاره ؛ خالصه از همه و هرکس که به»ريز«و » متوسط«گرفته تا 

. کرد خواهد  عملتجاعیـ ار قطعًا ـ در اين عناصر ـ نيز  از تحول ـای ؛ و هرگونهاند ارتجاعی) ها ی ابعاد و اجزا و شاکله در همه: يعنی(
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 ناگزير ارتجاعی، ـ  خويش ها و اهداف ی ابعاد و شاکله در همهـ » جنبش سبزها«قياس و در دستگاه منطق صوری بنابراين، در باب 

  .ستيز و ضدکارگری است انسان

» جنبش سبزها«نسبيت است، ی تصوير مطلق از اين  هئگر سکون نسبی جهان و ارا از دستگاه قياسات منطق صوری که بيانفراتر اما 

 از بودی نبوده و نوعی بويی از منطق برده باشند و مطلقًا پيش هايی که به ی سيستم ای از نظام جمهوری اسالمی، در همه ی پاره مثابه به

  .ارگری استستيز و ضدک  ارتجاعی و انساناْش ها و تحوالت  عناصر و اجزا و شاکلهدر کليت و بازهم نگرفته باشند، » تصميم «پيش

جنبش « که استداللدرک اين  ی درنظر بگيريم تا زمينهشوند،  وار ارائه می ی محدوديت اين نوشته اشاره سطه وا که بهفاکتورهای زير را 

  :گرددتر   فراهمارتجاعی است،» سبزها

ه شهرهای ايران، ميليونی نبودت در جمعيت آکسيونيس» شوريدگِی صرفًا سياسی«ای و خبرهای ناشی از  ـ برخالف تبليغات رسانه١

 با .شود  هزار نفر بالغ می۵٠٠در حدود رقمی  ـ به حداکثر  ـ، اين جمعيتها ؛ و براساس آناليز تصاوير و ابعاِد حضور آکسيونيستاست

ی جايگزينی نزاع  دهکنن ی کمی آن توجيه ميليون هم برسد يا حتی از ميليون هم گذر کند، بازهم محدوده وجود اين، حتی اگر اين جمعيت به

  .نخواهد بودمتخاصم  بقاتطبين  بخش  رهايیجای نبرِد  به) حاکمی در درون طبقه(قدرت 

ند؛ ا هحاضر نبود)  های مردم ی توده همثاب به(هايی    در چنين صحنهـ نيز کشان، بلکه تهيدستان شهر و روستا ـ ـ نه تنها کارگران و زحمت ٢

در  در جدال قدرت نيزی کارگر  کند که طبقه را القا میمسئله طور ضمنی اين  در شهرهای ايران به  و تصوير ميليونی از تظاهرات

ی ها  جای منافع و کله کشان به هرروی، اگر قرار براين نباشد که کارگران و زحمت به. فرمان است  و گوش بهضراحی حاکم  درون طبقه

ی اقتصادی يا سياسی معين و برای  ی کارگر با کدام مطالبه ه بايد سؤال کرد که طبقهگا ی ديگران بينديشند، آن خودشان، با منافع و کله

   گام گذاشته است؟ و رازآميز مبهملحاظ طبقاتی  بهی نامعين و اين عرصه بهکوتاه يا بلندمدتی پا ی  کدام خواسته

، عمدتًا از ميان ه استصرفًا سياسی درپيش گرفت ، عصياِن در ايران رياست جمهوریانتخاباِت ای که در اعتراض به ـ نيروی عمده ٣

توان  را می اين حقيقت .اند  برخاسته)باال  از ونک به و ساکِندار گرا و ماهواره بورژوهاِی غرب خرده: يعنی(مرفه جامعه  های نيمه بخش

 مولوی و خيابان بوذرجمهری و هرروی، جنگ و گريز در ميدان به. ، دريافتشود ها برگزار می در آنها  آکسيون  کههايی از محل

ی پرپيچ و خم خودرا  تر از ميدان ونک است؛ و ساکنين اين محالت بايد عقل از سرشان پريده باشد که محله راه سيروس بسيار ساده سه

  .ای جالد بيندازند نژاد و خامنه خواران احمدی آدمدام   رها کنند و خودشان را در ميدان ونک به

 ی رونده  پيشگرايی تاريخی و آگاهِی مدنی، آرمانـ  لحاظ تشکل سياسی به» سياسیـ  اعتراضیی  صحنه«حاضرين در اتفاق  ـ قريب به ۴

ای از جنبش  هيچ نشانههای منفرد است؛ و  اساسًا برآمِد توده» جنبش«هرروی، اين   به.رندی چندانی با صفر ندا  فاصلهاجتماعیـ  طبقاتی

در  شت امساْلهب اردي١١در که چنين جنبش کارگری  و هم را لرزاند؛ ی جامعه ٧٨ آذر ١٣ که در طلب خواه و برابری دانشجويان آزادی

  .برپيشانی که هيچ، حتی در کف پاهای خود هم نداردقامت يک جنبش اجتماعی قد برافراشت، 

اش،  و دارودسته» رهبر«اريان، در مقابل حجـ   خاتمیـ  موسویـ  ی رفسنجانی ی داروسته گونه و اپوزيسيون» پرداز آرمان « ـ دستگاه ۵

طور ضمنی   و بهدهند ن میآ  بهپوشش خبری CNN فارسی و BBC کنند که  باالی شهر اعمال میهای  برخيابانرنگی را  کمی  سلطه

جنبش دانشجويی و مبارزات کارگری   نسبت به، مواقعمطلِقدر ها  فراموش نکنيم که همين رسانه. اند عهده گرفته را بهاش   یهماهنگ

  .ايران بود ی نظامی به و حمله »ای سالح هسته«شان  ترين نشخوار خبری اساسی همين چند روز پيشتا   واند ساکت مانده

؛ و اند تازگی از گورستان خونين نئوليبراليسم سربرآورده  بهـ ی ايران و جهان در عرصه های سوسياليستی ـ ها، باورها و آرمان ـ انديشه۶

خصوصًا (اپوزيسيون افتاده  دوباره به» چِپ« اين .اند تن کرده  بهدوباره قبای اپوزيسيونليبراليسم، نئوهای منحل در »چپ«از بسياری 

  .عبای سيد سبزپوش النه کندهای معترض بگردد و در زير  دنبال توده ای جز اين ندارد که به چاره)  المللی ی بين در عرصه

سر گذاشته و  را پشت» جتماعیمهندسی ا«ترين  ترين و در نوع خود قوی ترين، خونين ذشته پيچيده سال گ٣٠ی ايران طی  ـ جامعه٧

 اين .اند از معماران اصلی آن بوده) نژاد احمدی(اش  و نوچه» رهبر«در کنار حجاريان نيز ـ   خاتمیـ  موسویـ  ی رفسنجانی دارودسته

ها هزار دگرانديش و  جز کشتار ده اند، به داو گذاشته  را بهـ نداهمانند ـ وان برومند جها  جماعت که اينک در تقسيم و تصاحب قدرت جان ده

ای  هايی که با پوسته طبقاتی را در البالی سيستمـ  خواه، در مدرسه و دانشگاه و مسجد نيز هرگونه انديشه و آوای علمی کمونيست و آزادی
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ی ريز  عبارتی صدها فرقه ها و به وجود ده. اند تسخير خود درآورده مام زمانی است، بها رمالِی  ماالمال از خرافه و ترهاِت،گرايی از علم

 يکی از نتايج بارز اين مهندسی )های گوناگونی از مديتيشن کيسم گرفته تا رنگگيری و ِا از جن( ضدعلمی و عميقًا خرافی و درشت

های باالی   اينک در خياباناند تا مانند آن کاشته شده و اصطالح علميه های به حوزه تيرباران و های سحرگاهدر اوين و است که اجتماعی 

 .پارادوکس بکشانند  را بهاتیقبطهای اجتماعی و   جنبش،اش رغم انديشه و ميل قربانيان بنشينند و علیبار  شهر به

ستيز  کار و انسان عنای دقيق کالم جنايتم  که بهاند مقابله با کسانی را هدف گرفتهامر » هاجنبش سبز«کنندگان در  تک تک شرکتگرچه 

اش،   طبقاتیهای  با پايهاضر در آن است؛ح که برآيند و ترکيبی فراتر از افراد ،مثابه يک جنبش  به»جنبش«اين  اما . هستندو ضدکارگر

اش، با شعار  کار و سبز پوش يت، با رهبر جنابورژواهای نيمه مرفه خرده ی نايافته ها، با حضور سازمان بام اکبرش برپشت با شعار اهللا

گونه  اش و سرانجام با قربانيانی که خمينی های تاريخی فراموشی، با »خواهيم ما دولت سيب زمينی نمی«زند  تحقيرآميزش که فرياد می

ی  منطق و تجربههيچ  ذيل ارتجاعی است؛ و بنا به دهد، از صدر تا به جايی قدرت می گاه تجديد حيات جمهوری اسالمی و جابه قربان به

  . انقالبی تبديل شوداليزمکراديم ِحَر بهچپ بچرخد و   بهتاـ قادر نيست  هرگز ای ـ تاريخی

 از نظام حاکم ل مستقی کارگری، اجتماعی و انقالبی است که بلوک طبقاتی و سرِخ های گسترده  وجود تشکلی راديکاليزم انقالبْی الزمه

گرا، بدون يک صف مستقل و طبقاتی و  فراطبقاتی و خرافه» جنبِش« پا زدن در درون اين رو، دست و ازاين. بسازند را موجودو 

هنوز دوران ـ مقابله با جنبش کارگری است که  خواسته يا ناخواسته راديکال خواهد شد ـاز درون که تقديرگرايی اين  بهاتکا سرخ، و با 

ويژه با حضور ميرحسين موسوی   اين خطر به.را نداردگرانه  نما و انحالل لهای راديکا  چالشگونه کند و توان اين کودکی خودرا طی می

  .تر است از جدی هم بسيار جدی» جنبش«اش در رهبری اين  و دارودسته

ی جهان موجود، قتل را شامل مرور زمان  از هزارگوشهيک  هيچنسبتًا معتبر در هوز های حقوقی  يک از دستگاه فراموش نکنيم که هيچ

ها   در خياباننژاد احمدیـ  ای ی خامنه دستور دارودسته اند و به نماد عصيان سياسی خود تبديل کرده د؛ اما کسانی که سبز را بهدان نمی

آفرين  ی تراژدی اين تراژدی جامعه. اند رهبرِی خويش پذيرفته اش را به شوند، قاتلی همانند ميرحسين موسوی و دارو دسته تيرباران می

بنابراين، بايد در . کند گاه ديگری تبديل می قربان بهميعاد و کشاند و  تقديس خدايان قدرت می اش به گری را در کنشربانی که ق ايران است

؛ حال چه فرقی  انسان دفاع کردی  برای همه ندگِی شايستهمقابل اين خدای قدرت ايستاد و از حق تشکل و بيان انديشه و اعتصاب و ز

کسانی راهبری   آن را چهی حاکِم  طبقهدروِن» اپوزيسيوِن« و اند  قرار گرفتهای طلب کدام دارودسته  قربانیرِتکند که در رأس اين قد می

  موسوی؟ـ  نژاد يا رفسنجانی احمدیـ  ای ی خامنه دارودسته: کنند می

ترتيب، هم  بدين. های مردم است هکشان و تود  کارگران، زحمتطبقاتی تشکيل بلوک مستقِل يگانه راه فرارفت از اين جدال قدرت و درون

 .ماديت خواهيم داداش  ی سرنگونی انقالبی و سوسياليستی جمهوری اسالمی را در کليت از قربانيان دفاع خواهيم کرد و هم پروسه

  

  ٢٠٠٩ن و ج٢٨عباس فرد ـ الهه ـ 


