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  ناصر زرافشان
  

  :پاسخ اول
ته به بعد در كشور روي داد، برخالف آن چه تحوالتي كه از خرداد ماه گذش

گه گاه گفته مي شود، حوادثي خلق الساعه و شگفت آور نبوده است كه 
نامنتظره نازل شده باشد، تا براي پيدا كردن علل و داليل آن به رمل و 

آن چه اكنون روي مي دهد محصول و نتيجه ي . اسطرالب متوسل شويم
.  شگفت آور است و نه غيرطبيعي استسي سال گذشته است و وقوع آن نه

. شرايطي فراهم شده است كه بغض سي ساله ي مردم در آن تركيده است
  . اما اين بغض گلوگير وجود داشته، اتفاق تازه تركيدن آن است

اكنون چند دوره است كه در ماه هاي پيش از انتخابات رياست جمهوري، 
علت اين است كه در . ردبه تدريج التهاب سياسي در جامعه باال مي گي

شرايط معمولي، در مواقع عادي، امكان هيچگونه حركت و فعاليت سياسي 
انتخابات و فعاليت هاي انتخاباتي فرصت و بهانه اي مي . علني وجود ندارد

وقتي فصل انتخابات و فعاليت هاي انتخاباتي فرا . شود براي اين فعاليت ها
تر و بهانه اي مي شود براي مي رسد، اين شرايط پوششي مي شود، بس

. بيرون زدن تضادهاي موجود و آفتابي شدن نارضائي هاي نهفته در جامعه
 اما با عمق و –در دو سه دوره ي قبلي نيز چنين فضايي به وجود آمد 

 و تنها در حدي كه تضاد هاي دو جناح حاكميت در –دامنه ي محدود تر 
جناح هاي خود دستگاه حاكم در دو دوره ي قبلي بيشتر . آن آفتابي شود

. بودند كه يكديگر را افشا مي كردند و نا گفته ها را بيرون   مي ريختند
به اين ترتيب، و بنا . اين بار مردم هم سكوت را شكستند و به خيابان آمدند

به اين داليل آن چه در فصل انتخابات مطرح مي شود فقط مربوط به خود 
دا شدن يك منفذ ريز در     نقطه اي از پي. انتخابات و مسائل آن نيست 

يك مخزن تحت فشار، كافي است تا گاز درون آن با فشار انفجاري بيرون 
اما وقتي كه دملي در نتيجه ي . بزند و مخزن را از همان نقطه بشكافد

سايش لباس بر آن يا برخورد شيئي ديگري با آن مي تركد و سر باز مي 

باز كردن آن شده، دليل تشكيل دمل و كند، لباس يا شيئي كه موجب سر
اگر سايش لباسي هم در . عفونت در داخل بدن وجود دارد. رشد ان نيست

كار نباشد، اين دمل وقتي كه پخته تر شد، خود سر باز ميكند يا شيئي 
  .ديگري موجب تركيدن آن مي شود

نارضائي انباشته و پنهان سال ها سال، مفري مي جست تا از آن به خارج 
 خرداد و اعتراض به نتايج 22اين مفر، انتخابات . ر باز كرده و فوران كندس

  .آن بود
  :بر مبناي آن چه گفته شد مي خواهم نتيجه گيري كنم كه

 اوال مضمون و درون مايه حركات اعتراضي هفت ماهه گذشته، محدود به 
من راي "شعار . انتخابات و اعتراضات راي دهندگان به نتايج آن نبوده است

 شعار كساني بود كه در انتخابات شركت كرده بودند، اما اعتراضات و "كو 
تظاهرات خياباني بعدي، فقط محدود به كساني نمي شود كه در انتخابات 
شركت كرده بودند و موضوع اصلي آن حقوق و آزادي هاي دموكراتيك و 

جنبش ثانيا تظاهرات اعتراضي هفت ماه گذشته يك . عمومي مردم است 
 نبوده است كه يك دست و همگون ، پيش انديشيده و سازمان يافته

همه ي شركت كنندگان در آن با انگيزه واحد و شعار واحد و با يك چشم 
انداز مشترك به خيابان ها آمده باشند ، حركتي از قبل پيش بيني شده 
نبوده است كه پيش از رويداد به آن فكر كرده و براي آن از قبل طرح و 

اين را همه مي دانند كه در ايران حزب و .ه مشخصي انديشيده باشند برنام
تشكل سياسي به معناي واقعي كلمه وجود ندارد تا در قالب يك مركز 

آنچه . عصبي هماهنگ كننده اين وظايف را ايفا و خالء ها را پر كند 
كانديدا هاي انتخاباتي از پيش در نظر داشتند و به آن فكر كرده بودند 

زي در انتخابات و اقدامات خود بعد از انتخاب به عنوان رياست پيرو
دامنه . امواج اعتراضي و مردمي بعدي صحنه را دگرگون كرد. جمهوري بود

 خرداد فعاليت انتخاباتي مي 22اجتماعي و كم كيف افرادي كه پيش از 
كردند ، با امواج اجتماعي و مردمي كه پس از آن به تالطم در آمد، تفاوت 

به همين دليل هم براي تحليل و باز كردن . ي و كيفي اساسي داشتكم
اين حركات اعتراضي ناگزير بايد نيروها و طرف هاي مختلف و متفاوتي را 
كه با انگيزه ها هدف ها و خواسته هاي متفاوت وارد اين ميدان شدند، و 

. داين رويداد ها از تالقي آن ها پديد آمد، شناخت و از يكديگر تفكيك كر
تا چنين تفكيكي صورت نگيرد در بحث پيرامون اين رويداد ها و چشم 

  .انداز آينده آنها همچنان گرفتار تناقض و ابهام و كلي گويي خواهيم ماند
من بارها گفته ام رويداد هاي ماههاي گذشته از تداخل و عملكرد حداقل 

ند سه عامل متفاوت شكل گرفت كه از سه منشاء متفاوت سرچشمه ميگير
يكي جنگ قدرتي است كه در باال و در داخل مجموعه حاكم و بين جناح . 

هاي حاكم و صاحبان قدرت وجود دارد و در سالهاي اخير هر چه جلو تر 
اين اواخر به طور گسترده در سطح طرفداران (آمده ايم علني تر شده و 

 . )آنان، به شكل گسترده تري در دو جناح حاكميت باز و منتشر شده است
ارتباط اين جنگ قدرت با جنبش اعتراضي ماههاي اخير را مي توان بدين 
گونه توضيح داد كه جناح اصالح طلب حاكميت در قالب اپوزوسيون 
حكومتي، سعي دارد از مبارزات مردم و نيروي نهفته نارضايي آنها به سود 
خود و براي به فرجام رساندن جنگ قدرتي كه در داخل ساختار حاكم 

از اين رو در برخي مبارزات اجتماعي جاري تا آن . ، بهره برداري كنددارد
جا كه كار از حد انتخابات، ظرفيت هاي قانوني و نامه نگاري فراتر نرفته 

حتي بدون وكالت نامه خود را وكيل و (خود را با مردم قاطي مي كند و 
 اصرار ، اما به شدت)نماينده همه مردم خواسته هاي آنها هم معرفي ميكند

دارد كه كار از چارچوب نيازهاي آن براي حل و فصل اختالفاتش با جناح 
رقيب در دستگاه قدرت فراتر نرود و در مواردي كه فراتر رود از مردم و 

  .خواسته ها و اعتراضات آنان فاصله مي گيرد
هستند كه آمده اند به ) يا دقيق تر بگوييم اقشاري از مردم(دومي مردم 
البته مردم هم به . ا با خون خود خواسته هايشان را فرياد بزنندخيابان ها ت

آن ها متوجه شكافي كه . طور متقابل رندي و زيركي تاريخي خود را دارند
در مجموعه قدرت پديد آمده هستند و با غريزه تاريخي خود اين را 
تشخيص مي دهند كه وقتي پشت سر يكي از   مهره هاي خود نظام 

از فرصتي رسمي يا قانوني مثل انتخابات استفاده كنند از حركت كنند، يا 
امنيت بيشتري برخوردارند اما هدف آن ها ، بيان نارضايي ها و خواسته 

 و سازمان ها و "احزاب"اگر جناح فرودست حاكميت . هاي خودشان است
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مي خواهد با استفاده از -گروه هايي كه در چارچوب آن قرار ميگيرند
ضايي مردم و سوار شدن بر اين موج به اهداف خود برسد ، نيروي نهفته نار
 مي خواهند با استفاده از شكافي كه در نظام حاكم پديد مردم هم متقابالً

آمده و با استفاده از امكاناتي كه در نتيجه واگرايي مجموعه قدرت فراهم 
اما موضوع مهمي كه به آن كم تر . شده ، خواسته هاي خود را عملي سازند

جه شده اين است كه اين مهم بدون يك دستگاه فكري مشخص و تو
  .مناسب ،بدون برنامه و سازمان از پيش نخواهد رفت 

آيا در اين كشاكش دو سويه و متقابل كدام يك از اين دو طرف توانسته 
است از ديگري استفاده كند و خط مشي و خواسته هاي خود را به كرسي 

تغييري را كه طي هشت ماه گذشته در نشاند ؟ اگر سمت و سوي تحول و 
مضمون شعارها و خواسته ها و جهت گيري كلي حركات اعتراضي مردم 
صورت گرفته مبناي قضاوت قرار دهيم ،اگر اين واقعيت را مد نظر قرار 

شده است، بايد » ساختار شكن«دهيم كه اين حركت در مسير تحول خود، 
  .ني بوده اندگفت تا اين جا مردم برنده اين كشاكش درو

اما عامل سوم، قدرت هاي بيروني به ويژه آمريكا است ، و اين هم امري 
  غير منتظره نيست

 داشت ردر منطقه اي مثل خاور ميانه و كشوري مثل ايران نمي توان انتظا
قدرت هاي سلطه جوي جهاني منتظر بنشينند تا مردم آنها در مورد 

براي تغيير رژيم در ايران آمريكا رسما . سرنوشت خود تصميم بگيرند
اين پول ها كه در كره . بودجه تصويب و به طور علني آن را اعالم مي كند

ما از سال ها پيش شاهد اين بوديم كه آنها نيروهاي . مريخ خرج نمي شود
خود را مي چينند ، سازماندهي مي كنند و شبكه هاي خود را مي 

ز حوادث عقب نمانند و در آنها هم ميخواهند در كشورهاي منطقه ا.سازند
  .لحظه هاي بحراني و تعيين كننده غايب نباشند

ليبرال هاي ايران مي خواستند از طريق آقايان موسوي و كروبي و با جا 
 برند كه به نظر شدر دستگاه قدرت سياست هاي خود را پي) آنها( دادن

  مي رسد اين پروژه عقيم شده است 
  :اما چشم انداز آينده 

ابتدا در جايگاه رهبري اين ) به دو دليل زير( اي معترض انتخاباتيكانديداه
  :حركت قرار گرفتند 

 گرچه زمينه اصلي و ماهيت اعتراضات از همان ابتدا نارضايي هاي -1
 آن جعميق تر و فراتر از انتخابات و نتايج آن بود، اما چون انتخابات و نتاي

 مورد استفاده قرار گرفته به عنوان بهانه شروع اين موج جديد اعتراضات
بود و به شرحي كه پيش تر توضيح داده شد مردم از فضاي انتخاباتي و 
آزادي نسبي موجود در آن فضا براي ابراز نارضايي هاي خود استفاده 

 رهبران اين حركت »بدل«كردند، كانديدا هاي معترض انتخابات هم 
 بستر و بهانه براي در حالي كه خود انتخابات هم چيزي بيش از يك. شدند

  بروز نارضايي هاي عميق مردم نبود چه رسد به كانديدا هاي آن
 سال گذشته مردم از داشتن سازمان ها و 20به دليل اين كه طي -2

 به طور طبيعي در اين ،تشكل هاي مستقلي براي خود محروم بوده اند
 برنامه پيش ومقطع هم غير متشكل، فاقد يك استراتژي مبارزاتي 

اين فقدان تشكل و رهبري .  فاقد رهبري بودندديشيده و مشخص و طبعاٌان
در ميان خود مردم، زمينه مساعد را براي ميدان داري جناح ديگري از 

  .حكومت فراهم ساخته است كه مدعي رهبري اپوزسيون بشود
ان اما حركت مردم ، حركتي بود خود انگيخته و برخاسته از اندوخته پنه

هاي معترض نه ظرفيت و توانايي راهبري كه اين كانديدانارضايي آن ها 
، حتي انتظار بروز آن را هم ه برنامه اي براي اين كار داشتندآنرا داشتند و ن

 براي جناح فرودست قدرت تتا يك روز قبل از انتخابا. با اين ابعاد نداشتند
 كه اكنون در حد اعتراض به نتايج انتخابات با مردم هم صدا شده بود،

 برابر ، فرياد كردن خواسته هايشان و ايستادگي درتظاهرات خياباني مردم
 گناه كبيره بود ، اما وقتي ديدند مردم اين رگ نيروهاي قداره كش و سركوب

ها  اد كردن خواسته هايشان به خيابانفرصت را غنيمت شمرده و براي فري
 آنگاه چون مردم ؛ندها تبليغ كرد در بين آن، ابتدا شعار سكوت را ريخته اند

، با يك فرار به جلو  خواسته هايشان را فرياد زدندبه آن اعتنا نكردند و
سعي كردند بر اين موج هم سوار شوند و اعتراضات خود انگيخته مردم را 

. ر زمره دستاورد هاي خود ثبت كنند د،هم كه به خيابان ها ريخته بودند
، براي اين حركت مردمي باشنداي  ند و به فكر برنامهبه جاي آن كه بنشين

 30تنها تالششان اين بود كه خيزش خود انگيخته مردم را كه واكنش 
اي نا همگون،   به داليلي كه گفته شد مجموعهسال سركوب و خفقان، و

، و آسيب پذير بود، تحت رهبري خود قلمداد و در جنگ قدرتي كه خود رو
، اين جريان داشتو شركاي سابقشان در مجموعه حاكمه، بين آنان 

 هدف هاي خود خيزش را حركت پياده نظام خود معرفي و آن را خرج
ج خر. مي خواستند مردم و حركت آن ها را خرج تبليغات خود كنند. كنند

هاي غربي و وجه المصالحه چانه زني  باال بردن اعتبار خود نزد قدرت
ود؛ اين موجهايشان در باال و تنظيم و تقسيم قدرت در نهاد هاي حاكميت 

 ، تعميق حركت مردم و فشار خواسته هاي آن ها.ها بود حد نهايي هدف آن
اين طرح را در هم ريخت، اما از سوي ديگر اين سياست يعني بهره گيري 
از نيرو و حضور مردم براي اين كه جنگ قدرتي را كه در باال داشتند با 

دست و پا را براي خود در آن دست پر تري حل و فصل و سهم بهتري 
 كل پروژه آن ها ، خود آنان را هم گرفتار معضل الينحلي كرد كه ماالًكنند

چون مي خواستند بر امواج اعتراض مردم سوار شوند و از آن  :ا سوزاندر
 در سمت - فراتر از اهداف خود-بهره برداري كنند به تدريج مواضعي را

مواضع و ظرفيت گي در آن  توانايي ايستادمردم اتخاذ كردند كه ذاتاً
قطب مردم و ها را نداشتند و ناگهان خود را در ميان دو  ن آپيگيري

 در حالي كه نه توانايي ايستادگي پاي خواسته هاي حاكميت گرفتار ديدند؛
مردم را داشتند، نه ديگر مي توانستند به جايگاه قبلي خود در ساختار 

نقطه بحراني رقم سرنوشت قمار سياسي آنها هم در همين . قدرت برگردند
از يك طرف فشار مردم به آن ها وارد مي شد و از طرف ديگر فشار . خورد

اما اين سياست بند بازي در مجموع به حركت مردم هم . جناح حاكم
آسيب وارد كرد و در انتظاري بدون دور نماي مشخص آن را تحليل برد و 

خواهيم ديد بنابه  بهمن 22نتايج انفعال فعلي را در روز . از رمق انداخت 
داليلي كه توضيح داده شد اين جنبش همان طور كه از خرداد ماه گذشته 

، جريان استحاله آن از اين  سرعت استحاله و تعميق يافته استتا اكنون به
 .پس نيز ادامه خواهد يافت
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ها و  آن بخشي از اين حركات اعتراضي كه با انتخابات و از سوي سازمان
اي اصالح طلب و نيروهاي همسو آنها در خارج از حاكميت آغاز شد، ه گروه

. ديد و نو قدرت آن ها بودپجبهه سرمايه مستقر عليه رقباي نو در واقع حركت
. توده هاي معترض مردم، بعداً و با گسترش اعتراضات به آن پيوستند

اً  كه بخش نسبت-هاي اصالح طلب را ها و گروه نيروهاي هوادار آن سازمان
 متوسط هسازمان يافته تر اين اعتراضات بودند عمدتاً اليه هايي از طبق

 كشان در آن حضور چشم تشكيل ميدهد و طبقه كارگر و ساير زحمت
اما شرايط و تركيبي كه در جريان انتخابات شكل گرفت به  .گيري ندارند

ز به عالوه ا. تدريج استحاله پيدا كرد و اكنون نيز در حال استحاله است
 مربوط ن به تهراهاي اخير عمدتاً لحاظ جغرافيايي هم حركات اعتراضي ماه

هاي   حركات اعتراضي اوليه حول خواستهاز طرف ديگر چون. مي شود
و مسائل اقتصادي و  ، طبقه متوسط شكل گرفته بودسياسي و فرهنگي

، در ادامه نيز نتوانست در جلب طبقه ي مردم در آن مطرح نشده بودمعيشت
به همين دليل هم .  و ساير زحمتكشان چندان توفيقي حاصل كندرگكار

خياباني و شعارهاي  به تظاهرات حركات اعتراضي به عرصه سياسي،
كار و محدود شد و به عرصه سياسي در روز و ساعات غير كاري  

طبقه  .نرسيدحوزه توليد و توزيع ،اعتصابات و اعتراضات كارگري 
بنياد ، زيرا اسالم سياسي مشكلي نداردصادي با متوسط در عرصه اقت
 در زمينه اقتصادي فاقد دستگاه فكري و فاقد گرايي اسالمي اصوالً

 و به همين دليل عليرغم شعار هاي تحليل و برنامه خاص خود است
عدالت طلبانه و هيجاني خود در محدوده سياست ها و الگو هاي سرمايه 

مشكل  طبقه متوسط با آن از اينرو مشكل. داري موجود حركت مي كند 
اين مساله به ماهيت ايدئولوژيك نظام جمهوري .  استسياسي و فرهنگي
تفكر حاكم در قدرت به دالئل ايدئولوژيك بيشتر ضد . اسالمي بر مي گردد

آزادي است تا ضد رفاه ، و فقدان آزادي هاي سياسي بيشتر جوانان و 
مشكل معيشتي چنداني عمدتا جوانان طبقه متوسط را بر مي انگيزد كه 

براي طبقات زحمت كش مسائل اقتصادي و معيشتي حاد تر از . ندارند 
  . حقوق بشر و جامعه مدني است
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هاي  يافت كه چگونه به دليل پيش داوريبه ترتيبي مشابه، مي توان در
 ،فرهنگي كه در ايدئولوژي حاكم نسبت به زنان وجود دارد -عقيدتي

 .جايگاه شاخصي يافته است) در مقطع فعلي وزن و( جنبش اعتراضي زنان
 حقوقي اما در وضعيت فعلي جنبش زنان مطالبات غالب آنان، مطالبات

اينها مسائلي است كه يك به يك آنها در سطحي عميق تر  .فرهنگي است
از تائيد كلي و شعاري حركات اعتراضي اخير نياز به واكاوي و بررسي 

 سياسي و تظاهرات اعتراضي در آغاز عمدتاًانگيزه اصلي . تفضيلي دارد
اجتماعي، و طبقات متوسط شهري و -فرهنگي بوده است نه اقتصادي

  . بيشتر نسبت به اين مسائل حساسيت دارندنتحصيل كرده گا
عامل ديگر اين است كه توده عادي مردم به اصالح طلبان هم كه از لحاظ 

.  چندان گرايشي ندارند،سياسي ملهم از غرب و به متمايل به آن هستند
 مرداد و نقش آمريكا و انگليس در آن و سركوب جنبش 28كودتاي 

دموكراتيك مردم در آن مقطع و در نتيجه احساسات ضد آمريكايي و ضد 
  واقعيتي است كه در حافظه و وجدان تاريخي مردم،انگليسي توده مردم

 گان ايراني به  واقعيتي كه بخشي از تحصيل كردهايران ريشه عميقي دارد؛
ويژه هموطنان مقيم خارج از كشور كه طي دهه هاي اخير زير تاثير 

  .اند  ي غرب قرار داشته اند از آن غافلتبليغات نو ليبرال
، تفكري بود كه در باال و از درون ساختار قدرت ساخته و تفكر اصالحات
 خرداد اما اين تفكر در. ح شد نه در پايين و در جنبش مردمپرداخته و مطر

 و انتخابات دوره هفتم رياست جمهوري مورد استقبال و حمايت مردم 76
هفتم و هشتم نشانه  ميليوني دوره هاي 22 ميليوني و 20آراي . قرار گرفت

اما انتظارات توده مردم طي آن دو دوره بر آورده نشد و . اين حمايت بود
تا و انتخابات وضعيت اصالح طلبان در انتخابات بعدي شوراهاي شهر و روس

. دوره ي نهم رياست جمهوري ، كامال سرخوردگي مردم را از آن نشان داد 
 رآقاي موسوي يكي از اولين ميتينگ هاي تبليغاتي خود را در خانه كارگ

برگزار كرد كه يكي از پايگاه هاي سياسي اقاي رفسنجاني و در كنترل 
براي اجراي سياست هواداران نامبرده و هميشه يكي از پايگاههاي دولتي 

هاي ضد كارگري ، كنترل كارگران و جلوگيري از تشكيل و فعاليت تشكل 
همان ها كه با تيغ موكت بري . هاي واقعي و مستقل كارگران بوده است

زبان منصور اسانلو را در دهانش بريدند و در جريان فعاليت هاي انتخاباتي 
با چنين شرايطي .  بود آقاي موسوينهم يكي از پايگاههاي عمده هوادارا

   .چگونه مي شد انتظار داشت كارگران از موسوي يا كروبي حمايت كنند
  

 :پاسخ سوم
جنبش ضد استبدادي و جنبش ضد ديكتاتوري در ايران جنبش نو ظهوري 
نيست كه در جريان وقايع هفت هشت ماهه گذشته مطرح شده و شكل 

ا شكل گيري يك جنبش گرفته باشد، تا اين سوال امروز مطرح شود كه آي
ضد ديكتاتوري به نفع كارگران و زحمت كشان است، يا فقط در صورتي به 
نفع آنها است كه با خواست ها و رهبري آنها شروع شود؟  شكل گيري هر 

.  به نفع زحمت كشان استجنبش ضد ديكتاتوري در هر شرايطي قطعاً
راضي اخير را مي سوال اين است كه آيا تظاهرات اعت. اين محل نزاع نيست

، ي اصلي يكي از گره هاتوان يك جنبش ضد ديكتاتوري دانست؟ اتفاقاً
ي اخير،  جع به اعتراضات حق طلبانهي مورد بحث را  عمدهيكي از مسائل

همواره اين بوده است كه اين اعتراضات چهارچوب مطالباتي و دستگاه 
  . نداردبه نظر بسياري اين جنبش ماهيت دروني .فكري معيني ندارد

 تا آنجا كه به بخش نسبتاً: مورد باز بايد به تفكيك صحبت كرددر اين 
 كه از جناح –سازمان يافته تر اعتراضات ماه هاي اخير مربوط مي شود 

 و سازمانهاي آنها و برخي گروههاي بيرون "احزاب"فرودست قدرت و 
 اينها همواره به حركت در –قدرت همسو با آنها تشكيل مي شود 

ي خود و اند و به دنبال رأ رار كردهاص ...ارچوب نظام و قانون اساسي و چه
شعار هاي ضد ديكتاتوري بوسيله . پست رياست جمهوري خود بوده اند

حق طلبانه، يعني بخش مردمي اعتراضات اخير مطرح  بدنه اين جنبش
  .شده كه همواره هم مورد مخالفت بخش قبلي قرار داشته است

، اين موج بر  گريخته برخي ديگر هم مدعي هستند واز طرف ديگر جسته
خالف همه جنبش هاي اجتماعي ديگر هيچگونه آرمان و بنياد نظري 

مي گويند در همه تاريخ معاصر ايران  .(!)ندارد و مزيت آن هم همين است 
از مشروطه تا كنون چنين جنبشي وجود نداشته، جنبشي كه به نظر آنان، 

هاي مشخص جواناني است كه مي   خواستفقط مبتني بر يك سلسله
خواهند هر لباسي خواستند بپوشند، هر طور خواستند بتوانند زندگي 
كنند، هر نوع معاشرتي را با هر كس كه خود مي پسندند داشته باشند و 

بدون اينكه بحث هيچگونه ! همين؟. كسي هم مانع و مزاحم آنها نباشد
و سياسي موجود مطرح باشد؟  اقتصادي –تغييري در ساختار اجتماعي 

يك سياست و هدف ي، روشن است كه پشت هر يك از اين مواضع ظاهر
  چرا نبايد اينها باز شود؟ و مورد بحث قرار گيرد؟.نهفته است، طبقاتي خاص

متجاوز از يكصد سال است مردم ايران بخاطر استقالل، آزادي و عدالت 
 تعريف و خواسته هايي كهاجتماعي مبارزه مي كنند، به خاطر  شعارها و 

چه زندگي ها كه . ، اقتصادي و اجتماعي مشخصي دارندمضمون سياسي
هزينه اين مبارزه نشده و چه جان هاي نازنيني كه در راه اين اهداف نثار 

چرا بايد اكنون اين شعار هاي سه گانه را به فراموشي سپرد؟ و . نشده است
مايه تعريف اوي هيچ درون  را جايگزين آنها كرد كه ح"سبز"يك كلمه 

  ، اجتماعي و اقتصادي نيست؟ سياسيي شده
  

  : پاسخ چهارم
اين كه چه نيرو هايي كارگر هستند بحث نظري مفصلي است كه من فكر 

اما اين كه آيا مي . مي كنم بايد در فرصتي ديگر و جداگانه به آن پرداخت 
نبش تقويت ر متن همين جتوان وزن طبقاتي كارگران و زحمتكشان را د

بيشتر تابع جرياني است عيني كه بدليل تحوالت اقتصادي  ،كرد يا نه
جامعه در شرف وقوع است و بنظر مي رسد در روند استحاله آتي جنبش 

جريان هاي اجتماعي به . انه مردم نيز اثر جدي خواهد داشتحق طلب
نمي همان اندازه از ميل و پسند يا رهبري نيروهاي ذهني و انساني تبعيت 

بنابراين تقويت . كنند كه از شرايط و اقتضائات عيني جامعه ناشي مي شوند
وزن طبقاتي كارگران و زحمت كشان در جنبش اجتماعي بيشتر در گرو 

عمده توجه ظرف . عوامل عيني موثر در اين مساله است تا عوامل ذهني
سال هاي اخير معطوف تحوالت سياسي بوده است و به چشم انداز 

شعار هايي هم كه در . ي آينده جامعه چندان توجه نشده استاقتصاد
 سياسي بوده جريان حركات اعتراضي يك ساله اخير مطرح شده عمدتاً

است و خواسته ها و مطالبات اقتصادي كارگران و زحمت كشان در آن ها 
يكي از دالئل نقش حاشيه اي كارگران و زحمت كشان (مطرح نبوده است

اما اكنون با طرح تحول )  سال جاري همين استدر تظاهرات اعتراضي
اقتصادي كه در واقع نوعي برنامه تعديل ساختاري است و با فشاري كه 
اجراي اين طرح و حذف يارانه ها و خصوصي سازي ها به طبقات پايين تر 
جامعه تحميل مي كندو با تغييرات قابل توجهي كه در ساختار اقتصادي و 

 شده و هم اكنون در حال اجرا گذشته آغازاجتماعي ما طي سال هاي 
، جامعه نوعي گذار را طي مي كند كه آثار قابل توجهي بر ماهيت و است

  .يروهاي اجتماعي آينده خواهد گذاشتتركيب ن
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 :پاسخ پنجم
  :اين امر دالئل متعددي دارد 

يكي اين كه تظاهرات خياباني ابتدا با شعار راي من كو و اعتراض به نتايج 
هاي سياسي جناح فرو دست قدرت  با شعارها و خواستهابات آغاز و انتخ

ارها و از شع .بطي به اهداف و مطالبات چپ نداشتآغاز شد كه چندان ر
بري نبود كه كشان هم در آن خ هاي كارگران و زحمت مطالبات و گرفتاري

در ادامه اين . هاي قبلي به آن اشاره كردم ضمن بحث درباره سوال
يير كرد و نيرو هاي مردمي  تظاهرات بود كه صحنه به تدريج تغاعتراضات و

تري وارد عرصه شدند  هاي متفاوت و اساسي با شعارها و خواستهاي  و تازه
  .كه تركيب نيرو ها و مطالبات اوليه را بر هم زد 

دوم اين كه در شرايط كنوني نيرو و امكانات چپ با نيرو و امكانات ليبرال 
) هاي همسو با آنان در خارج حاكميت قدرت و نيرو جناح فرو دست(ها 

، يكي از خاكستر اند كه از اين دو  بعضي فراموش كردهظاهراً. يكي نيست
 سر برآورده و ديگري از سر سفره قدرت 60ها و سركوب دهه  اعدام

اگر بر گرديم و به مسيري  .اند القي كردهبرخاسته و اكنون در اين مقطع ت
، سال گذشته طي كرده اند توجه كنيم30و طي كه هر يك از اين د

خواهيم ديد يكي از درون حاكميت حركت كرده و با سابقه وزارت و وكالت 
، اوين و خاوران و 60ي دهه وارد اين عرصه شده و ديگري از كشتار ها

 سال 30مسيري كه اين دو طي  .گي هاي پس از آن به اين جا رسيدهآوار
درون ساختار قدرت بر مي گردد و ديگري به گذشته طي كرده اند يكي به 

توان قدرت و   چگونه مي.ها گيهاي دسته جمعه و آوارم ها و گوراعدا
 سر 60ه اي چپي را كه از خاكستر ده تشكيالتي، مالي و رسانهامكانات 

  ساله بر سر سفره قدرت و30هايي كه در اين  بلند كرده است با ليبرال
امروز هم يكي بر روي امواج ؟ همين  كردثروت نشسته بوده اند مقايسه

اي غرب سوار است و حركت ميكند و ديگري هنوز از حداقل امكانات  رسانه
و اين سركوب كه از آن صحبت مي .  ، مالي و رسانه اي محرومتيتشكيال

 بوسيله همين كساني صورت گرفته است كه كنيم سركوبي است كه بعضاً
اند و بدليل  جناح مسلط قدرت قرار گرفتهبرابر امروز به عنوان مخالف در 

تشديد تضاد هاي دروني نظام حاكم خود نيز اكنون قرباني همان روش 
  .هايي هستند كه نسبت به ديگران اعمال كرده اند

سوم اين كه طي اين سال ها هر گونه تالش كارگران و زحمت كشان براي 
 در حالي كه ايجاد تشكل هاي مستقل و واقعي به شدت سركوب شده است

شركت . در اردوگاه نيرو هاي ليبرال ايران وضع ديگري حاكم بوده است
مورد اما دهها . اندتر ها شناخته شده واحد و نيشكر هفت تپه و مانند آن

 ارديبهشت همين 11برخوردي كه در روز . ديگر مانند اينها وجود دارد
 الله تهران ان در پاركبا گردهمايي كارگر) روز جهاني كارگر(امسال 

اين را . ، نمونه نحوه برخورد با تشكل هاي كارگري استصورت گرفت
مقايسه كنيد با برخوردي كه مثال با اتاق بازرگاني مي شود كه كسي در 

اين كه سهل است، .  به آن ها بگويداين كشور نازك تر از گل حق ندارد
ي كنوني ا به هر حال نقش و جايگاه حاشيه. آقايان خود حاكميت هستند

اما . ، بخشي از آنها استعلل متعددي است كه آنچه اشاره شدچپ معلول 
شرايط اقتصادي به سرعت در حال تغيير . اين وضع در حال دگرگوني است

، بررسي طرح تعديل ي ديدن خطوط كلي چشم انداز آيندهاست و برا
 قرار است اجرا شود و "طرح تحول اقتصادي"ساختاري كه زير عنوان 

سي نتايج آتي آن ضروري است كه از حوصله اين گفت گو خارج است و برر
  . در مجال ديگري به آن پرداختدباي
  

  :پاسخ ششم
رياني، ، به دنبال هر جاب اين است كه نبايد با چشم بستهساده ترين جو

مطالبات و برنامه آن جريان روشن شده  ،پيش از آن كه ماهيت مواضع
، و در ميان در ميان كارگران و زحمت كشانسبز جريان  .باشد، روانه شد

بازتاب قابل توجهي ... ، آذري ها و وام مناطق مختلف ايران مانند كردهااق
 امر اين است كه جريان سبز نداشته است و شايد يكي از دالئل اصلي اين

طق با توجه به ، مطالبات و برنامه مشخصي ندارد و اين طبقات و منامواضع
ذشته دارند ديگر چشم بسته دنبال هر جريان سياسي اي كه از گ تجربه

  .نخواهند رفت
*  

  

  آنچه را آهنگ فروافتادن است،
   ضربتي نيز بايدش

  )نيچه(                       
  
  
  

 خود را موظف كنم كه سپاس از اينكه باعث شديد باالخره با ،دوستان آرشي
نه من، بلكه بسياري واقعيت اين كه  .قلمي كنمچه را در ذهنم پراكنده بود  آن

  بنابراينگذرد ندارند چه كه در ايران مي اي از آن ديگر نيز تصوير همه جانبه
تنها چيزي را كه با اطمينان . ها فقط ذهني است  در بسياري زمينهها تحليل

با جنبشي مردمي و خودجوش طرفيم كه ريشه در توان گفت اين است كه  مي
ام تا حدي كه برايم مقدور است به سواالت  كردهسعي . سال نارضايتي دارد سي

پاسخ مانده فقط به خاطر اين است كه پاسخي برايش  سوالي بياگر . پاسخ دهم
  .ندارم و يا اطالع درستي ندارم

  ر. ف 
  

                        
 گيري و دوام آن  داليل و خصلت اصلي اين جنبش و شكل

 كه دليل اصلي،  اوليه و هميشگي اعتراضات مردم، به ترديدي نيست
اشكال مختلف، در طي اين سي سال نارضايتي مردم از اوضاع موجود بوده 

 سال دروه رياست جمهوري خاتمي  8مردم در طي .  و هست
ديدند كه شعار .  را آزمودند و نااميد شدند» آزادي«شعاردهندگان 

 اندك  ي به ارمغان نياوردند بلكه آنهم نه تنها عدالت» عدالت«دهندگان 
به دست آورده بودند به سال مبارزه  را كه در طي سيفرصت نفس كشيدن 

رژيم » بخش نجات«هاي  بنابراين به نسبتي كه مهره. مسلخ بردند
اين . شد ها بيشتر مي  آن  و اعتراضاتنااميدترسوخت اميد مردم از رژيم  مي

 در اين روند .تر شده است ديكالتر و را انهتر، آگاه نارضايتي طي زمان عميق
نبايد نقش  عناصر و نيروهاي راديكالي را كه از ابتدا و يا حتي قبل از روي 
كار آمدن نظام جديد برآن نقد داشته و به مبارزه با آن پرداختند ناديده 

ها گرچه در دهه اول انقالب به شدت  نيروهاي مخالف و به ويژه چپ. گرفت
ع و قمع شدند و عده زيادي ناگزير مهاجرت كردند اما تاثير سركوب و قل

بزرگي بر روند مبارزات و اعتراضات مردم در اين سه دهه داشتند و گرچه 
تر شد اما  بالفعل درجامعه حضورشان كمرنگبه عنوان يك جريان و نيروي 

 و روشنفكران اجتماعي تاثير زيادي بر نگاه و رويكرد انديشهبه عنوان يك 
 طلبي  دشان به رژيم و به ويژه تاثير بسيار زيادي بر تفكر و انديشه اصالحنق

  . در اين سه دهه داشتند
 اين بود كه نه تنها در لحظه انتخابات اشان  اشكال اساسيطلبان اما  اصالح

 سال رياست جمهوري خاتمي و در دست داشتن قدرت 8كه حتي پس از 
 ساله اول 4اما در دوره . مد بودندآنيز، هنوز فاقد سازماندهي قوي و كار

تر و  متشكلنژادي  و در اختناق احمدي ،نژاد رياست جمهوري احمدي
 از طلبي هاي اصالح به رغم دور شدن بسياري از جناح! شدند» تر متنبه«

 به ويژه -اش  در پايان دوره دوم رياست جمهوريهايش خاتمي و سياست
 -...دانشجويان، زنان، كارگران و از هايي  ، مثل بخشتر آن جريانات راديكال

ها بازهم تنها  نژاد آن اما در پايان دوره اول رياست جمهوري احمدي
نژاد و  هاي احمدي تازي در مقابل ترك. بود خاتمي» انتخاب«بديلشان براي 

اي همچون رفسنجاني نيز دست  حاميان وي حال حتي با دشمنان ديرينه
  . همكاري دادند
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اهان تغييرات بنيادي بودند، نه بديلي درخارج از سيستم كساني كه نه خو
و » رهبر«براي خود متصور بودند و نه آنقدر به خود باور داشتند كه بدون 

هايشان را به كام تبديل  توانند خود را نجات دهند و ناكامي مي» ناجي«
كنند، هنوز هم تنها بديلشان خاتمي بود كه يك دستش را به هاشمي 

اده بود و دست ديگرش را به سوي موسوي و كروبي دراز كرده رفسنجاني د
كنندگانشان نيز، از  اما قدرت حاكم و چه بسا خود خاتمي و بيعت.  بود

از خاتمي بلكه از جرياني كه تحت نه . ترسيدند حضور خاتمي در صحنه مي
تر شده بود، خاتمي را آزموده بود و اگر  طلبي بسيار راديكال عنوان اصالح

بار حتما فريبش را  اي نداشت كه باز هم او را انتخاب كند، اما اين هچار
با توجه به شناختي كه قدرت حاكم . گذاشت سر مي خورد و او را پشت نمي

اي سوخته است و قادر به كنترل اوضاع  دانست او مهره از مردم داشت مي
ودش به اينكه چگونه او را فريب دادند يا قانع كردند، يا خ. نخواهد داشت

خاتمي طرفداران . اين نتيجه رسيد كه از نامزدي دست بكشد مهم نيست
ابتدا بسيار سرخورده شدند اما وقتي خاتمي باالخره دست موسوي را 

. ديدند اي نمي شايد بازهم چاره. گرفت هواداران اصالحات رضايت دادند
به همراهي موسوي، كروبي و سپس » ستاد اصالحات«با تشكيل خاتمي 

 به اين جبهه اطلب ر وستن رفسنجاني و بعضا رضائي اكثر نيروهاي اصالحپي
 اساسي اين جبهه ضديت با دولت هاي به يقيين پيوند.  جديد جلب كرد

طلبان هوادار اين جبهه به واقع باور  نژاد بود، اما بسياري از اصالح احمدي
  . موسوي همان نجات دهنده استكرده بودند كه

ي بسيار وسيع  و آنقدر  مرعوب كننده بود كه در طي تبليغات براي موسو
سي سال گذشته براي اولين بار تحريم كنندگان انتخابات با ترديد و دودلي 

. زدند و بسياري حتي آن را تبليغ نكردند در باره تحريم انتخابات حرف مي
تر  به جانب تر و حق نيز مثل دوره خاتمي و اين بار شايد وسيعبسياري 
فضاي قبل از انتخابات بسيار متفاوت از . ه مبلغان موسوي شدندتبديل ب

بسياري از كساني كه به خاتمي راي دادند فقط . دوره خاتمي بود
هاي دولت قبل نشان دهند و  خواستند مخالفتشان را با سياست مي

اما قبل از انتخابات اين دوره . انده بودندآرزوهاي مشخصي در سرنپرور
ها و آرزوهاي خود را نيز قلمي و  طلبي خواست  اصالحبسياري از جريانات
طلبان شرط و  راي دادن به خاتمي يا اصالحبراي . منتشر كرده بودند

 سال از روزي كه با آرزوهايي به 12به هرحال . شروط گذاشته بودند
  ! خاتمي راي داده بودند گذشته بود

دند براي رژيم اما انتخاب موسوي با طيف وسيعي كه با او بيعت كرده بو
شد بسياري از مخالفاني كه  اگر او انتخاب مي! بود انتخاب بسيار خوبي مي

در مرز خروج از سيستم و مخالفت و ضديت با كل نظام قرار داشتند 
 سال و چه بسا هشت سال ديگر در درون سيستم حداقل براي مدت چهار

 ده سال دوره  موسوي در اقتصادي نظام با تجربهمشكالت . ماندند باقي مي
اندازي از بهتر شدن  بدهد و موسوي  توانست چشم كوپني و جنگي مي

هاي جديد در بين  گرايان و با بازي كسي بود كه هم در بين اصول
هاي آن نيز طرفداران بسياري يافته  ترين بخش طلبان، حتي راديكال اصالح

  .  بود
نيز شدند و آن ها و كليت رژيم در اين دوره مرتكب اشتباه دومي  راست

ها و  راست.  هاي تلويژيوني نامزدهاي رياست جمهوري بود برگزاري مناظره
طلبان و كثرت هواداران  اصالح» خزنده«حاميانشان كه متوجه تبليغات 

آنان، به ويژه در پايتخت و شهرهاي بزرگ، شده بودند، براي مفتضح 
در ابتدا نيز يد شا. ريزي كردند ها را طرح ها مناظره آبرو كردن آن وبي

اما . نژاد تاحدي موفق بودند، به خصوص بعد از مناظره موسوي با احمدي
ها، كارزارها و اجازه تظاهرات آزادانه به مردم به طرفداري از  اين مناظره

ها چندين پيامد ناگوار براي كليت  نژاد درخيابان موسوي و عليه احمدي
  . اشترژيم و پيامد خوب براي مردم به جان آمده د

هاي تلويزيوني بتدريج  به صحنه و ابزاري براي افشاگري كل رژيم  مناظره
ها از زبان و قلم مخالفين نظام  چيزهايي كه در تمامي اين سال. تبديل شد
 زبان خود برشنيدند حال  ها را مي امد و همواره مردم ناباورانه آن بيرون مي
باعث دودلي اين  . شد مي، جاري گرا اصولطلب و  اصالح ح جنا،سردمداران

و عدم اطمينان بسياري از حاميان رژيم، شكستن و فروريختن ايمان 
حضور مردم در .  كوركورانه به اين يا آن شخصيت و جناح يا كل رژيم شد

باعث البداهه عليه يك جناح ازحاكميت،  ها و دادن شعارهاي في خيابان

يختن ترس مردم از ر شكستن جو اختناق و ديكتاتوري شد و نتيجه آن 
ها به ضرر  و همه اين.  حضور در خيابان و دادن شعار عليه اين و آن بود

ترس مردم از آمدن به خيابان . كل حاكميت جمهوري اسالمي تمام شد
  .  ريخته بود اما تنها بديل موجود براي آنان موسوي بود

ر نتيجه اما اين بار عده زيادي منتظ. تقلب در انتخابات چيز جديدي نبود
طرف ديگر از . كردند انتخابات بودند و سرنوشت ديگري براي آن آرزو مي

انتخابات را داشتند، از سرنوشت ) مهندسي(اي هم كه قدرت دستكاري  عده
تر از هميشه بودند، بنابراين تقلب بيشتري در انتخابات  انتخابات بيمناك

.  ناميد»كودتا«توان تقلب در انتخابات را يك  اين معنا ميبه . كردند
كودتايي كه در اين چند ماه و به . يك جناح عليه جناح ديگر رژيمكودتاي 

طلبان در قدرت درحال تكميل  هاي اخير با خلع يد از اصالح ويژه در ماه
 اما مشكل اين بود كه مردم به جان آمده اميدشان را به يكي از اين . است
دن راي به آن جناح به كردند با دا ها بسته بودند و تصور مي جناح

راي مرا پس «يا » ؟راي من كو «بنابراين با شعار رسند،  آرزوهايشان مي
  .آغاز كردند» بده

 موسوي به ناگهان چنان باعث خشم مردم از و بدين ترتيب شكست 
. ترسي از آن نداشتندديگر . ها ريختند  به خيابانبازناكامي دوباره شد كه 

هاي  بخشدر . ها ريختند خودجوش به خيابانروز بعد از انتخابات مردم 
ها با  جوان... طاووس، فاطمي و مختلف شهر از جمله خيابان وليعصر، تخت

دادند كه هيچ مناسبتي  ميشعارهايي . ها ريختند سنگ و چوب توي خيابان
ها عليه شعار. نداشت» يك هفته دوهفته، دكتر حموم نرفته«با شعارهاي 

 9شعار محوري تمامي تظاهرات در اين » ديكتاتورمرگ بر«. ديكتاتوري بود
 تظاهركنندگان شباهت بسيار بندي  جنس،  ماهيت و تركيب. ماهه بود
ي داشت كه روز قبل از انتخابات از تجريش تا راه »كمربندسبز«كمي به 

هاي از معترضان بودند اما  ها هم حتما بخش گرچه آن. آهن بسته شده بود
تر به نظر  زيست تر و از نظر ظاهر ساده تر، عاصي  آگاهها، جنگجوتر، اين جوان

ود، بدون درخواست و  آمده ب و مخالفت به خيابانجنگ .  رسيدند مي
وقتي مردم به خيابان .  اصالحات» رهبران«فراخوان موسوي و يا ساير 

اما خيلي زود و حساب .  مجبور شدند به دنبالشان بدوند» رهبران«ريختند 
تظاهرات . را جمع و جور كنند» خطرناك«زد و خوردهاي شده توانستند 

گرچه آن نيز از دست . بود» رهبران« خرداد فراخوان 25آرام و ميليوني 
 در رفت و در درگيري بين مردم معترض و نيروهاي امنيتي » رهبران«

هايي مثل روز   روزهاي بعد به ويژه مناسبت.كشته شدندطرفين چند نفر از
هاي ديرين مردم بود بيشتر در اختيار  موز كه سنتا دانشجو و دانش

 نيز يتر هاي خونيني نيروهاي راديكال جنبش بود كه بديهي است سركوب
  . متحمل شد

 معترضين  بديهي است كه علت اساسي دوام جنبش مطالبات اجابت نشده
 جنبش كليت: اول: دوام اين اعتراضات  داليل ديگري نيز دارداست اما 

اصالح طلبان به عنوان يك . طلبي است و نه براندازانه حيك جنبش اصال
 سال گذشته به هرحال تحمل شده بودند و 12جريان اجتماعي در 

امر از يك سو اين . ها هنوز در قدرت و حاكميت بودند هاي بااليي آن بخش
االجلي  د كه كل حاكميت دست به حركتي ضربوش مانع از اين شده و مي
ر طي يك سري مانورها و تاكتيك ها جنبش را دچار بزند و تالش دارد د

اولين نمونه آن سناريوي پاره كردن عكس خميني و نمونه دوم . تفرقه كند
جناح حاكم در اين سناريوها تالش دارد از . بلواي عاشوراي حسيني بود

و آيات عظامي كه طلبي   كار جنبش اصالح و محافظههاي راست  بخش
ها و  گرفته و بين آن بيعت اند ش حمايت كردهصريحا يا تلويحا از جنب

از طرف ديگر با .  دي نيز موفق بوده استجنبش ايجاد شكاف كند كه تا ح
منزوي كردن، دستگيري و كشتار عناصر راديكال جنبش و ياحاضر در 
جنبش كه لزوما تعلقي هم به جنبش اصالحات ندارند، عنصر پرتحرك و 

در يك روند فرسايشي و كاهشي راديكال را از جنبش حذف كند و 
هاي زهرچشم  طلبان حكومتي را سرجايشان بنشاند و از غيرحكومتي اصالح
 بهمن، نمايشي كوتاه از 22ي اين سياست و تاكتيك در روز  ميوه. بگيرد

  .هاي تهران بود ثبات جمهوري اسالمي درخيابان
تعرضي و  از حركات اشان طلبانه سران جنبش به واسطه ماهيت اصالح: دوم

تواند به عنوان   اين امر ميدنآور به شدت ممانعت به عمل مي» خشن«
اما در عين حال . مانعي عليه خشونت جناح حاكم نقش داشته باشد
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ريزي و تجزيه جنبش را  از يك طرف به قدرت حاكم فرصت برنامهتواند  مي
فرسايش و خستگي خود سرخوردگي، دهد و از طرف ديگر  باعث ب

  . شود بنبش نيروهاي ج
 و گرايان بدون مردم هيچند و هم اصول» رهبران«واقعيت اين است كه هم 

از مردم به قادر باشند ها فقط تا زماني موفق خواهند بود كه  هردوي آن
بنابراين هردو جناح تالش . استفاده كنندسوءعنوان ابزار ِ فشار بر رقيب  

نگه » صحنه« و يا در ندارند تا جايي كه امكان دارد مردم را در خيابا
  .  ، بدون اينكه از ابتكار عمل آنان استقبال كننددارند
پيوستن گسترده و روزافزون مردمي كه تا ديروز تنها دخالتگري :سوم

، به جنبش،  باعث ارتقا آگاهي و باال اشان شركت در انتخابات بود سياسي
ضور آنان در بردن روحيه مبارزاتي آنان شد كه خود نقشي بسيار مهم در ح

    .اعتراضات و تداوم جنبش دارد
و برد تجزيه  گذاري جناح حاكم براي پيش در عين حال عمده سرمايه

با استفاده ابزاري از باورهاي .  روي همين مردم استجنبشسركوب 
مذهبي همين مردم است كه قصد دارد مردم را رودروي هم قرار داده و 

» مردمي«تر جنبش مجوز  ديكالهاي را براي سركوب و قلع و قمع بخش
  . بگيرد
تواند تمامي  در قدرت سياسي در عين حال كه مي» رهبران«حضور : چهارم

مطالبات جنبش را با يك سازش سياسي به مسلخ ببرد، اما خود باعث 
  .  و به تداوم آن ياري رسانده استافزايش حاشيه امنيتي جنبش شده

از يك .  تاكتيكي دولبه استبرگزاري تظاهرات در روزهاي مجاز: پنجم
دهد، اما از سوي ديگر گستره  طرف حاشيه امنيتي جنبش را افزايش مي

محدود كرده و ابتكار  اسالمي - را در چارچوب حكومتياعتراضي جنبش 
  . گيرد عمل را از جنبش مي

: ترديدي نيست كه در اين مدت اتفاقات زيادي به نفع مردم افتاده است
از كليت : چيز و همه كس شود، عليه همه  شده و ميهاي زيادي افشاگري

 گرفته تا ملي ها طلب از سلطنت. طلب  اصالح وگرا رژيم گرفته تا جناح اصول
از گذشته و .  ساير نيروهاي اپوزيسيونها و مجاهدين و ها و چپ مذهبي

حال و آينده نوشته شده و همه اين ها به رغم سانسور و خفقاني كه دولت 
 تر  تداوم و طوالني. گيرد ميل آن داشت، انجام گرفته و ميتالش در تح
 كه در آن مردم بازيچه دست سازشكاران و جناحين هايي  شدن فرصت

نباشند و قادر باشند آگاهانه دست به افشاگري، تشكل و ارتقا آگاهي خود 
 كه تا قبل از  استترها و كساني  مطمئنا به نفع مردم به ويژه جوانبزنند

فرصت اعتراض مردم . دادند  يك بار راي مي فقط چهارسال»كودتا«
فرصت گفتگو و . ريزد ، ترسشان از رژيم و نيروهاي سركوبگرش مييابند مي

رژيم نبوده و ها هديه جناحين  اما هيچكدام از اين...  ويابند سازماندهي مي
سي سال اند نتيجه  اگر مردم فرصتي براي نفس كشيدن پيدا كرده . نيست
اين يا آن جناح » امت«زه خودشان  است و اگر قرار باشد باز تبديل به مبار

 بتدريج امكان بينيم كما اينكه مي. شوند همه چيز را از دست خواهند داد
تر و  دسترسي به اينترنت تنها  منبع خبررساني در اين مدت، سخت

  وها شوند، روزنامه شود، استفاده كنندگان از آن دستگير مي تر مي سخت
، مواد شوند   معترضين دستگير، زنداني و اعدام مي،شوند مجالت تعطيل مي

شود،  ها دخترانه و پسرانه مي شود، دانشگاه ها اسالمي مي درسي دانشگاه
شود، لوايح مسكوت گذاشته شده  كتب درسي مدارس دخترانه و پسرانه مي

 و يمدان  و آنچه كه ميشوند،   و تصويب ميافتد دوباره به جريان مي
حضور فعال، مستقل،  هدفمند و آگاه ما در صحنه بنابراين  . بينيم مي
آن در . ها را عمق ببخشد د دستاوردهاي ما را حفظ كرده و آنتوان مي

» رهبران«توان از تداوم جنبش صحبت كرد، اما اگر  صورت است كه مي
 كه خطري كش بدهنديك طوري را » ائلهغ«زني  بخواهند براي چانه

به نفع » ائلهغ «ا، مطمئننشود» نه يك كلمه كم، نه يك كلمه زياد «متوجه
  . يكي از دو طرف دعوا حل خواهد شد و نه به نفع مردم

  
  تركيب طبقاتي جنبش

بديهي بود كه از . داد و خاتمي شعار آزادي نژاد شعار عدالت مي احمدي
تمي زدگان از خا نژاد و خفقان احمدي گرسنگان  از،خوردگان ميان فريب

  حمايت كنند و اين براي هيچيك از آنان امتيازي نيست چون اصل بر 

  

  
  

 كساني بودند كه كمتر غم جبهه اصالحاتبنابراين طرفداران . فريب بود
 كلمه آزادي به گوششان خورده بود و مزه خفقان را حس ،نان داشتند
درن، بورژوازي م بورژوازي و خردههاي متفاوت  اقشار و اليه. كرده بودند

دانشجويان، معلمان، پرستاران، نگاران  روشنفكران، هنرمندان، روزنامه
اين تركيب كلي جنبش فعلي است اما چه ... پزشكان، مهندسان، استادان و

خواهان كم نبودند و نيستند  جويان و چه در ميان آزادي درميان عدالت
ي بدون  و آزادفقط يك سراب استدانند بدون آزادي عدالت  كساني كه مي
گيرترين  ترين و پي ها راديكال اين.  استترينش بورژوائي  عدالت مدرن

ها و جريانات اجتماعي  عناصر و نيروهاي تمامي اعتراضات، جنبش
كساني كه عدالت و آزادي را با . گرفته در اين سه دهه بوده و هستند شكل

مان،  روشنفكران، دانشجويان، معلتوانند از ها مي اين. خواهند هم مي
خوردگان آگاهي آنان  تفاوتشان با فريب. باشند... كارگران، هنرمندان و

  .استو تعريفشان از اين دو برجدايي ناپذيري عدالت از آزادي 
 يعني مردمي كه خواستار اصالح هستند و در -طلبان نيز بسياري از اصالح

ف و ها به خاطر ضع  در تمامي اين سال-تمامي طبقات و اقشار وجود دارند
ها عبور كردند و در يك فرصت  با قدرت از آنناتواني و مماشات سرانشان 

هاي حاد بين دو جناح خود دست به كار تغيير و  تاريخي يعني درگيري
انواع طلبان راديكال تا  اين  بخش شامل اصالح.  ل شدنديتبد

. اند طلبان برآمده طلبي و اصالح طلبان است كه خود از دل اصالح سرنگوني
 ساله و دريافت اين امر كه نظام و حاكميت  برآمدن در روندي سياين 

.  طلبند، نيست، ايجاد شده است اسالمي پاسخگوي اصالحاتي كه آنان مي
از جمهوري ايراني، : اند هايي نيز براي خود يافته گروهي از اينان حتي بديل

، جمهوري دموكراتيك تا حتي جمهوري دمكراتيك خلق و زانقالب سب
اما بسياري از آنان هنوز هم وحشتي خاستگاهي از انقالب . سوسياليسم

    .دارند
  

  جنبش ضدديكتاتوري و منافع زحمتكشان
شركت و همكاري در هر جنبشي به نفع زحمتكشان است به شرطي كه 

اين نه فقط شامل كارگران و . مستقل و هدفمند حضور داشته باشند
. شود ها مي ها و گروه قشار، مليتزحمتكشان بلكه شامل تمامي طبقات، ا

نفي ديكتاتوري و جدايي دين از حكومت خواست تمامي اقشار، طبقات و 
هايي است كه خواهان آزادي و عدالت هستند؛ گرچه ممكن است  گروه

.  سوسياليسم يا كمونيسم نباشد،ها از عدالت وآزادي تعبير و تفسير آن
اما اگر قرار باشد تمامي . تيك پشيز آزادي بهتر از نداشتن آن اسحتي 

ها منافع دراز مدت و بنياني خود را فراموش كرده، دستار سبز  اقشار و گروه
بدهند به خود و » ياحسين ميرحسين«ببندند و روز عاشورا شعار 

حضور داشت و مستقل و هدفمند شعارها و بايد . اند اشان خيانت كرده طبقه
اد شده را وسعت و عمق داد، فرصت ايج. هاي خود را مطرح كرد خواست

كاري كه متاسفانه . يابي زد دست به افشاگري، جذب نيرو، تشكل و سازمان
ها و  بسياري از گروه. ماهه گذشته به فراموشي سپرده شده است در شش

جريانات اجتماعي فعال در چند ماهه اخير يا اهداف خود را فراموش 
.  اند د و يا اساسا از جنبش قهر كردهان  رانده ها را به حاشيه اند، يا آن كرده



   پاسخ به شش پرسش آرش 

 ٢٦  104 ي آرش شماره

 و با مردم تماس داشته باشيم بايد ها بريزيم  به خيابان»توانيم مي«حال كه 
توانيم آن را به   و اگر نميهاي خود را به ميان مردم ببريم اهداف و آرمان

جنبشي كارگري تبديل كنيم حداقل شعارهاي آنان را در جنبش طرح 
خواهي را عمق ببخشيم، آنان را به مبارزه جلب  مفهوم دموكراسيكنيم، 

  . كنيم و ببنيم كه فرصت حرف زدن بهتر از نداشتن فرصت است
  

  اي چپ در جنبش كنوني نقش حاشيه
به حاشيه رفتن و رانده شدن چپ اتفاقي نيست كه در جنبش اخير وبه 

رد كه داليل بسياري براي اين امر وجود داشته ودا. يكباره اتفاق افتاده باشد
  .كنم اره ميها اش ترين آن به عمده

  ها در دهه شصت رحمانه چپ سركوب خونين وبي -1
فروريختن شوروي و مترداف شمردن استالينسم  با ماركسيسم در  -2

 سطح جهاني
هاي  داشتن نگاه و رويكرد جديد به ماركسيسم به ويژه از جانب چپ -3

توجهي يا كم توجهي   ويژه بيعدم نقد همه جانبه از استالينسم و به. مهاجر
به ايده دموكراسي كه در نگاه و رويكرد استالينسم  ِ سقوط كرده بنياني 

  هاي اساسي طلبان كه با ايده گيري اصالح  باعث شد كه پس از قدرتبود
طلبانه با تاكيد برنبود دموكراسي در رويكرد  ها چاق شده بودند، فرصت چپ

مود كردن ماركسيسم با استالينسم در استالينستي و نقد آن و يكي وان
ها به عنوان يك نيروي  جهت تخطئه ماركسيم و حذف ماركسيست

هاي بسيار كنند و خود را حامالن و عامالن دموكراسي جا  زني اجتماعي قلم
واقع اگر حاكميت اسالمي در كليتش با دار و گلوله به قلع و قمع در . بزنند
طلبانه  هايي فرصت طلبان با شيوه  اصالحپرداخت، ها مي ها و ماركسيست چپ

هاي  ها و انديشه قصد حذف ايده» جامعه مدني«الوحده  و به عنوان متكلم
را داشتند و بسيار خواهي به خود  هاي آزادي اب آرمانسماركسيستي و انت
نه تنها در بين نسل جوان بلكه حتي در ميان كساني كه . هم موفق بودند

هاي  چپبراي . هاي استالينستي را داشتند مانسابقه مبارزاتي در ساز
باقيمانده در داخل افتخار بزرگي است كه توانستند رويكرد واقعي ماركس 

اما توانايي و امكانات . زنده نگه دارندتا حدي به دموكراسي و عدالت را 
هاي  بود ودر اين زمينه ماركسيست هاي مهاجر بسيار موثرتر مي ماركسيست

هاي سنتي خود از  كار كردند و يا همچنان به برداشت مهاجر بسيار كم
توجهي به امر دموكراسي پاي فشردند و ميدان را تماما به  ماركسيسم و بي

 .  طلبان واگذاشتند اصالح
چپ به واسطه اينكه نتوانسته است  به نوسازي خود بپردازد، يا اساسا  -1

ارائه در شرايط موجود هاي خود را رها كرده و يا بديل مناسبي براي  آرمان
 .ندارد

ي زن ستيز  شده و ضروري درجامعه مقوالت جديد طرحتوجهي به  بي -2
هاي اخير  حتي تا سال و جنبش مستقل زنان، كه ايران همچون فمينيسم

 باقيمانده در ايرانو تشكيالتي  زنان چپ . شتراي برخي  ادامه دانيز ب
هاي ماركسيستي در اين   ايدهيكي از عامالن و حامالن اصلي حفظ و اشاعه

هاي  توجهي سازمان بي. سه دهه در ايران و نيز در خارج كشور بودند
اعتمادي و   باعث بيتماركسيستي سنتي و بورژوايي خواندن اين مقوال

ها از مبارزات ماركسيستي و يا تحت لواي ماركسيسم  دوري بسياري از آن
جنبش مستقل زنان گذاران  هاي ماركسيستي از بنيان  حمايت سازمان.شد
ها و رويكردهاي سازماني خود در دهه  مبارزات فمينيستي و نقد روشو 

تواند در ترميم اين آسيب ياري   حتي امروز هم مي،شصت و قبل از آن
 . رسان باشد

ماركسيستي هاي  فقدان تالش براي نزديكي و وحدت از طرف سازمان -3
ها و رويكردهاي  قديمي و ايدهمهاجر و پاي فشردن بر اختالف نظرهاي 

 قديمي
ها و  طلب فرصت هاي اصالح ها گروه در مقابل تمامي اين محدوديت -4

نيروهاي : هاي ماركسيست و چپ نداشتند امكاناتي داشتند كه گروه
تر از  ها، براي رژيم همواره قابل تحمل  آن ترين طلب حتي راديكال اصالح
ها را تقويت،  رمايه داري همواره آن س ِالمللي جامعه بينها بودند؛  چپ

 كنند  كردند و مي پشتيباني، تبليغ و حمايت مي

كار  طلب و محافظه همواره از همكاري بدون قيد و شرط بخش فرصت -5
 ...ها برخورداربودند و » ماركسيست«
جايگزيني  الگوهاي اقتصادي و انساني توسعه با الگوهاي نئوليبراليسم و  -6

   و انديشهها نيز باعث تضعيف ماركسيستتوسط آن رايي گ توجيه اسالم
ي  سربرآوردن پديدهگرايي و  ماركسيستي، و به روز و مدرن شدن اسالم

اي جديد و مدرن براي  نوانديشي ديني شد و بدين ترتيب وسيله
 . طلبان در جبهه ماركسيسم فراهم شد گرايان و توجيهي براي فرصت اسالم

ها و رويكردهاي جديد توسط چپ و  ه و ارائه نگاهبازنگري و نقد گذشت -7
تواند در دراز مدت به چپ مدد فراوان رساند  تالش براي نزديكي واتحاد مي

و الزم است كه اين امر با حضور فعال و هدفمند در جنبش و تحركات 
  . هرروزه مردم باشد

  
  حضورطبقه كارگر و تقويت آن درجنبش

آيا :  ه كساني هستند بسيار زياد استبحث بر سر اين كه طبقه كارگر چ
شوند؟  آيا  كارگر محسوب ميهم فروشند  كساني كه كار فكري خود را  مي
 آيا صرف هم جزو طبقه كارگر هستند ؟ ... معلمان، پرستاران، مهندسان و

از فرد ... رابطه فرد با ابزار توليد، ميزان درآمد، ميزان از خود بيگانگي و
چه كه  كنم، اما آن ن بحث را به استادان فن واگذار مي؟ ايسازد  كارگر مي

و جمع ) با هر تعريفي كه بپذيريم(مسلم است حتي صرف كارگر بودن 
. كند تبديل نمي» براي خودطبقه كارگر « را  به ، آنانجبري كارگران

هاي كارگران به تعداد كم يا زياد  اين است كه كارگران و يا خانوادهواقعيت 
ي حضور دارند اما اين امر كه اين كارگران چقدر به منافع در جنبش فعل

طبقاتي خود آگاهند و يا اگر آگاهند چقدر به شكل هدفمند در جهت 
در طي سي سال گذشته . ، مورد ترديد استكنند منافع خود حركت مي

كارگران مبارزاتي پراكنده، گاه فراگيرتر، و گاه حتي تاثيرگذار و جانانه 
هاي   بسياري از اين مبارزات در چارچوب سيستم و خواستاند، اما داشته
تواند برجنبش فعلي مهر كارگري  چه كه مي  آن. طلبانه بوده است اصالح

بديهي . بزند نه فقط حضور كارگران بلكه موضع طبقاتي كارگران است
تر  گيري را پررنگ  موضعاست كه شراكت بيشتر كارگران احتمال اين

 و يك كميت كوچك اما آگاه گاه حتي. طور نيست ينكند اما همواره ا مي
 كميت بيشتر اما بدون آگاهي طبقاتي تاثير نسبت به يكتواند  هدفمند مي

   . بيشتري بر مطالبات جنبش داشته باشد
گرچه ضربت نهايي به رژيم شاهنشاهي را كارگران صنعت نفت زدند اما 

 حكومتي كه منافع چه كه برسركار آمد نه يك حكومت كارگري يا حتي آن
با وحدت بورژوازي  مذهبي حكومتكارگران را ملحوظ دارد بلكه يك 

آيا صرف حضور كارگران در  .بورژوازي بود و خرده) تجاري و غيرتجاري(
بديهي است كه جنبش را به نفع آنان تغيير دهد؟ محتوي تواند  جنبش مي

 -ر وآگاهي چه از نظر اقتصادي، سياسي و سطح شعو-وضعيت طبقه كارگر
توانند  ها مي مسلما ماركسيست. زند در وزن آنان در جنبش حرف اول را مي

نقش بسياري در باال بردن سطح آگاهي جامعه به طور كلي و سطح آگاهي 
طبقه كارگر به طور خاص داشته باشند، اما حرف اول را وضعيت خود 

  . زند طبقه كارگر مي
ي نياز به يك كار ميداني بسيار بررسي وضعيت طبقه كارگر در ايران كنون

وقمع كارگران  قلعسال  حال پس از سيچه مسلم است  جدي دارد، اما آن
ي   بر عرصه و نيروهاي امنيتيي سپاه پاسداران تر از آن سلطه مبارز و مهم

يابي آن  كارگر و تشكل توان در مورد طبقه  نمي،اقتصادي و سياسي مملكت
يابي  محصولي ما تشكل و سازمان ي و تكاقتصاد پليس.  خيلي توهم داشت

 اما حضور كارگران در . طبقه كارگر را بسيار پيچيده و دشوار ساخته است
.  طبقه كارگر استهاي  جنبش خود فرصتي بسيار مغتنم به نفع آرمان

بديهي است اگر جنبش طول، عرض و عمق بيشتري پيدا كند و 
 مبذول تعميق آگاهي گسترش و ها توجه عمده خود را به  ماركسيست
 كه حداقل كارگران نيز به عنوان يك نيروي توان اميدوار بود دارند مي

مستقل در جنبش فعلي مطالبات مشخص خود را مطرح كرده و به پيش 
  .  ببرند
اين توهم كه در تعويض قدرت بعدي كارگرانند كه حكومت خود را البته 

خواهد ماند، اما بديهي كنند فقط يك آرزوست و درهمان حد هم  برپا مي
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هايي براي  تواند فرصت  مي هر انقالب سياسي واست هرتعويض قدرت
  . تشكل طبقه كارگر بوجود بياورد و اين راهي بس دراز است

هاي بدون تعصب در مورد وضعيت طبقه كارگر در ايران،  پژوهش
هاي علمي و دقيق در مورد اينكه كارگران چه كساني هستند،  تحليل
 ترغيب ها چيست و خالصه تالش نظري و عملي براي بسيج و ت آنمطالبا

هاست و  ترين و مبرمترين هدف ماركسيست يابي اصلي  سازمانكارگران به 
يك لحظه نبايد از آن غفلت كرد، و در اين راه اصل اين است كه هدف 

 اين وحدت و يگانگي در .  خودطبقه كارگر باشد و نه سازمان و گروه
نظرانه نباشد حتما به نفع  گرايانه و تنگ ري و عملي اگر گروههاي نظ تالش

 تقويت طبقه كارگر خواهد بود، آن را تقويت خواهد كرد و بديهي است با
طبقه كارگر، مطالبات جنبش نيز عمق و محتوي بيشتري خواهد يافت و 

  . اين به نفع همگان خواهد بود
  
  

  
  

   دوباره تكرار شود57نگذاريم تجربه قيام 
انقالب .  است57آنچه امروز در ايران جريان دارد تداوم قيام مردم در سال 

سوار شدن نيروهاي ارتجاعي . هنوز ادامه دارد و هنوز به ثمر نرسيده است
همان روزهاي نخست از . را به تمامي خاموش كند برقيام مردم نتوانست آن

د و حال پس از مبارزه با غاصبان قيام مردم آغاز شد و همچنان ادامه دار
چه كه مردم در طي  آن. اي تعيين كننده رسيده است سال به مرحله سي

تواند تاثيري  اين سي سال بدست آوردند، آموختند و تجربه كردند مي
   : بر جنبش و خيزش كنوني داشته باشد57بسيار متفاوت از سال 

ا به ه كرده آمار باسوادان و تحصيل. سي سال بر اين مردم گذشته است -1
  . ويژه در ميان زنان بسيار بيشتر است

مردم در طي اين سي سال به اشكال مختلف در صحنه سياسي و  -2
 .اند مبارزه حضور داشته

 . را پشت سر دارند57ي ناكام خيزش سال  تجربه -3
 .اند  را تجربه كردهجمهوري اسالمي سال حاكميت  سي -4
تر شده   اجتماعي كمرنگبه عنوان يك جريان) ماركسيسم(گرچه چپ  -5

 . داشته و دارداما به عنوان يك جريان فكري حضوري پررنگ و تاثيرگذار
 نه تنها آگاهي، 57بنابراين معترضين امروز به نسبت معترضين سال 

بلكه كنند،  اشته و سنجيده تر عمل ميبيشتري د سياسي   شناخت و تجربه
  :داز وضعيت خود در جامعه دارننيز تري  درك روشن

  .كنند  و فقط به شعارهاي سلبي اكتفا نميمطالبات مشخص دارند -1
تر و براساس مطالبات مشخص طبقاتي، گروهي  سازماندهي آنان مردمي -2

 .و صنفي است و سياسي صرف نيست
، حقوق تر از مفاهيمي همچون دموكراسي تر و راديكال دركي آگاهانه -3

 . و عدالت دارندبشر
براه و يا در  چشمتر ه قدرت و توان خود دارند و كماعتماد بيشتري ب -4

 .آرزوي يك ناجي هستند
 .حضوري فعال، خالق و آگاهانه در جنبش دارند -5
 .نيستندهاي سريع و ضربتي  حل از مبارزه دركي دراز مدت دارند و به دنبال راه -6
ه  و نقشي فعال و آگاهان بسياري از زنان از وضعيت سياهي لشكر درآمده -7

 دارند

 و عنصر بازد كم رنگ مي عنصر مذهب در ذهن و روان مردم كم -8
 .گيرد سكوالريسم در جنبش قدرت مي

9-......   
  

سال عوامل بسياري به زيان مردم تغيير و تبديل  در عين حال در اين سي
  :يافته

سال سركوب شده، مهاجرت   سياسي در اين سيبسياري از نيروهاي -1
نظران چپ   صاحب عملياند، بنابراين حضور فعال و  دهكرده و يا منفعل ش

  .بسيار كمتر شده است
 اقتصادي،سياسي و امنيتي توسط سپاه و نيروهاي امنيتي ي عرصه -2

ي  كارگر و ساير نيروها قبضه شده است و  اين امر باعث تضعيف طبقه
 .معترض اقتصادي شده است 

ي آن از باورهاي مذهبي ايدئولوژيك بودن حاكميت و استفاده ابزار -3
 .مردم نقشي تعيين كننده در تضعيف و تجزيه جنبش دارد

باورهاي مذهبي  بسياري از نيروهاي موجود در حاكميت و دفاع  -4
 .اعتقادي آنان از حاكميت از آنان دژي محكم عليه مطالبات مردم ساخته است

 .انحرافي داردحضور يك جناح از حاكميت در اپوزيسيون نقش ترمز كننده و  -5
6-.....   

تر  شده در باال نياز به تحليل و تفسير جدي مطمئنا تبيين موارد ليست
  .ها صرفا جهت طرح بحث بود اشاره به برخي از آن. دارد

توان اذعان كرد  بندي با توجه به تمامي عوامل برشمرده مي  به عنوان جمع
» مرگ برشاه «كه اين جنبش گرچه ممكن است از نظر راديكاليسم در حد

، مطالباتش نسبتا مشخص تر است تر، هدفمندتر و متشكل نباشد اما آگاه
توان اميدوار بود كه حداقل بتواند براي اجابت مطالباتش تا به  و مياست 

  .آخر بايستد
چه كه بايد كرد در درجه اول فراموش نكردن و واگذارنكردن مطالبات  آن

. شود موجود در جنبش ميي  مشخص است و اين شامل تمامي گروها
كند و  و تداوم حركت با مطالبات مشخص حركت ما را هدفمند ميحركت 

 رانده شدن  حاشيهبه . ها را ناديده بگيرد آنهيچ قدرتي قادر نخواهد بود 
همه «و شعار .... ها و هايي مثل زنان، دانشجويان، كارگران، مليت جنبش

 ممكن است و مطالبات بدترين شعار» حفظ وحدت كلمه«و يا » باهم
ها را قرباني آرزوهاي نيرويي خواهد كرد  طبقات، اقشار و گروهتمامي اين 

كه قدرت را بدست گيرد، دست باال را در جنبش داشته باشد، به مصالحه 
  .  برسد و يا حتي انقالب كند

نكته ديگر تالش براي ايجاد وحدت و همكاري بين نيروهايي است كه 
هاي  هاي مشخص و صف ايجاد جريان.   مشابه دارندمطالبات و اهدافي

ها را تبديل به يك  تر و تواناتر كرده و آن مشخص اين گروه ها را قدرتمند
ها و  ترين اين نيروها چپ جمله پراكندهاز . جريان اجتماعي خواهد كرد

رغم تعداد زياد اين افراد وحضور به .  طرفداران سوسياليسم هستند
هاي مختلف اجتماعي، اما هنوز خود به يك جريان  رصهاشان در ع گسترده

نه تنها بديل مشخصي در مقابل جمهوري . اند اجتماعي تبديل نشده
طلبي نيز  اسالمي ندارند بلكه حتي در چارچوب همين جنبش اصالح

انديشه و آرمان سوسياليسم جا كه    از آن. مطالباتشان نامشخص است
تواند چاشني و قوي  ميشود  سوب ميجنبش محذهني ترين بخش  راديكال
 .باشدو ايجاد تغييرات بنيادي » رهبران« به سوي گذر از جنبشي  محركه

در صورت .  اتحاد و استقالل آنان بسيار ضروري و فوري استبنابراين 
هاي  اتحاد و استقالل، تبيين نظرات، تعيين اهداف، استراتژي و تاكتيك

يكال جنبش سبز را كه روز بروز از هاي راد ود قادر خواهند بود بخشخ
ساختارشكنانه ازجمله هاي  به آرمانو گيرند  رهبران فاصله بيشتري مي

د و به سردرگمي و وحشت نشوند، به خود جذب كن سوسياليسم نزديك مي
اتحاد و همكاري چه در داخل و چه اين . دهدآنان از انقالب اجتماعي پايان 

به نيروي قابل توجه و تاثيرگذار تبديل در خارج طرفداران سوسياليسم را 
توان ،  پس از تبديل چپ به يك جريان اجتماعي مي. خواهد كرد

جهت ايجاد هاي موجود در جنبش  بنابرمقتضيات و شرايط، با ساير صف
  كتاتوري يا هرجبهه ديگر تالش كرديك جبهه ضددي

        ٢٦/١١/٨٨  
*  
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  2010فوريه » آرش « هاي نشريه پاسخ به پرسش 
  
  
  

  يكاظم كردوان
  
  

  1پاسخ به پرسش 
پيش از پاسخ به پرسش شما مي بايست بگويم كه شما با اختصاص اين 
ويژه نامه به بحث در باره ي چند وچون اين جنبش ، بر موضوع مهمي 

به سه زيرا .   انگشت گذاشته ايد كه از اهميت خاصي بر خوردار است 
  .تن به اين بحث ، ضرورت مبرم استدليل پرداخ

نخست ، اهميت خود اين جنبش است ؛ جنبشي كه در سي سال اخير بي 
سابقه بوده است و مستقل از چگونگي شكل گيري بعدي آن ، يك برگ از 
تاريخ ايران را ورق زده است و تمامت خواهان حكومتي هر چه بكنند ، 

جنبشي كه براي مردم ايران . د توان باز گرداندن آب رفته را به جوي ندارن
اهميت شناخت اين . و ميهن ما به معناي واقعي سر نوشت ساز است 

جنبش در راهي است كه تا امروز برابر ما گشوده است و اهميت چند و 
چون كردن در باره ي آن ، در آينده اي است كه براي ميهن ما و فرد فرد 

  .ما در حال رقم خوردن است
رگ اجتماعي در هر جامعه اي و در اين جا در جامعه ي دوم، هر جنبش بز

هر . ما ، موقعيت ويژه اي فراهم مي كند براي شناخت بيش تر آن جامعه 
جنبش اجتماعي بزرگي ، آزمايشگاه بزرگي است در شناخت روحيات و 
خلقيات مردمي كه در آن شركت مي كنند ، در شناخت صف بندي ها و 

 لحظه ي جامعه ؛ در يك كالم دردرك شكل گيري هاي موجود در آن
بهترماهيت جامعه و سازه ها و ساختارهايي كه اغلب در وضعيت عادي 

  .قابل رويت نيستند
سوم، شركت درهر حركت و مبارزه ي اجتماعي به طور طبيعي با خود هم 
دردي ها و وابستگي هاي عاطفي به همراه دارد ؛ بخصوص در وضعيتي 

با سركوب وحشيانه ي .  امروز شاهد آن هستيم نظير آن چه ما در ايران

 –كه تمامت خواهان حكومتي اعمال مي كنند ، بار عاطفي ميان مردم 
باالخص آن ها كه از نزد يك دستي بر آتش دارند و خود شاهد عيني 

 بسيار –سركوب بي رحمانه و كشته شدن جوانان و زنان و مردان هستند 
 و احساس هم بستگي و هم دردي به اين وفاداري به جنبش. شديد است 

يك ديگر ، از جنبه هاي بسيار مثبت اين جنبش آزادي خواهانه و 
اما ، همواره در گرماگرم مبارزه . جمهوري خواهانه ي مردم ايران است 

مانع ) بخصوص زماني كه انسان ها در برابر چنين توحشي هستند ( بودن 
 اگر چه چون تخم چشم مي .از تأمل و انديشيدن در لحظه هم مي شود 

بايد ازاين هم دردي و هم بستگي ملي و مدني محافظت كرد ، مي بايست 
  .به آن سوي ديگر واقعيت هم نظر داشت

لحظه هايي كه سرشار است از بارهاي عاطفي طبيعي ، خود مي تواند 
بسيار . سبب كاهش مراقبت از جنبش و نديدن نقص ها و ايرادات آن شود 

تد كه به دليل همين بار شديد عاطفي ، نقص ها و ايراد ات اتفاق مي اف
ديده نشوند و حتا باعث پذيرش تسليم طلبانه ي روند ي شود كه خود به 
خود پيش مي آيد يا به پيش برده مي شود ، بي آن كه ديگر ، كنش گران 

به همين دليل نيز ، آن ها كه اهل تفكر . واقعي در آن سهمي داشته باشند 
و دل در گرو آزادي دارند ، در عين پشتيباني كامل از حركت هستند 

آزادي خواهانه ي مردم ، مي بايست با فاصله به بررسي اين جنبش و جنبه 
و نقاط قوت آن بپردازند و آن را    هاي مثبت و منفي آن و نقص ها

صادقانه با ديگران در ميان بگذارند و با رويي گشاده و ذهني مدارا جويانه 
  .ه ي شنيدن نظرها و انديشه هاي ديگران باشندآماد

  .حال بپردازم به پرسشي كه مطرح فرموده ايد
باشيم » چرا «  اگردر جست وجوي اين دليل ها و علت ها ، تنها به دنبال 

« ، به گمان من نمي توانيم به ارزيابي درستي دست يابيم ؛ اما اگر اين 
 كردند و آن را به راه انداختند  مردم در آن شركت-» چگونه « را با » چرا

به .  جمع كنيم ، درست تر وبهتر مي توانيم اين جنبش را درك كنيم -
را مي توان در پنج عامل » چگونه « و » چرا « ديده ي نگارنده جمع اين 

  .جست وجو كرد
در ساده ترين شكل بيان آن در در   سر خوردگي فردي و اجتماعي-1

است، سرخوردگي را مي توان ناشي از فاصله حوزه ي جامعه شناسي و سي
اي دانست ميان موقعيتي كه انساني در جامعه اي دارد و موقعيتي كه 
فكرمي كند مستحق آن است ، اما به دست نمي آورد يا دست يافتني نمي 

  .يابد
در دوراني كه با رياست جمهوري آقاي خاتمي شروع شد، درآن حركت 

 كه به اصالحات اعالم شده ي محمد عظيم ، جوانان و همه ي مردمي
خاتمي رأي داده بودند ودل بسته بودند، پس از يك دوره ي هشت ساله 
برابر واقعيتي قرارگرفتند كه با توقع ها و اميد ها و آرزوها ي شان فاصله 

فاصله اي كه نتيجه اي جز سرخوردگي و كنار كشيدن از . اي بسيار داشت 
در دوران چهار ساله ي دولت . اشت شركت مستقيم در امر سياست ند

احمدي نژاد كه همراه بود با قدرت نمايي ها و يكه تازي هاي بي دروپيكر 
دولت و سازمان ها و افراد ريزو درشت نهادهاي مالي و نظامي و اطالعاتي ، 

 دوران خاتمي از بين رفت و نظام سياسي ايران بيش    همان فضاي نسبي
در چنين اوضاع و احوالي ، اين .  شد از هر زمان ديگري بسته تر
 كه همراه بود با آگاهي بيش تر مردم به –سرخوردگي فردي و اجتماعي 

 به درجه اي رسيد كه براي هر انسان آگاه و متفكر –استحقاق حقوق خود 
ها و » ما چي « كافي است به . و بيم ناك آينده ي كشور ، هراسناك بود 

تان و آشنايان و افرادي را به ياد بياوريم كه ها ي دوس» ما چه كاره ايم « 
 سه ماه مانده به انتخابات بر زبان مي آوردند ، تا حد و درجه ي -حتا در دو

اما با شروع انتخابات و احساس به وجود . اين سرخوردگي را در يابيم 
آمدن روزنه اي در فضاي آن ، اين سرخوردگي هاي فردي و اجتماعي 

مأل متفاوت و حتا مخالف با نقش پيشين خود ايفا جمع شده كاركردي كا
اين سرخوردگي فروخفته ي جمعي به يك باره به نيرويي از خواسته . كرد 

مطالبات تبديل شد و در بيان خود قدرتي به  و ها و تمايل ها و آرزوها
  .شكل انفجارعمومي و همه جانبه يافت

تحقير هويت ، تحقير هر فرد و هر ملتي در برابر تحقير ،   طرد تحقير-2
واكنش منفي نشان مي دهد و در لحظه هايي ... ملي ، تحقير شخصيتي و

از تاريخ هر ملتي اين واكنش به تحقير حتا مي تواند علت العلل بسياري از 
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تا آن جا كه تاريخ به ما مي گويد و خود . جنبش ها و انقالب ها باشد 
ابر تحقير واكنش هاي تند نشان شاهد آن بوده ايم ، ايراني ها همواره در بر

  .داده اند
از زمان دولت احمدي نژاد، به دليل برخورد هاي تحقيرآميز خود او و 
دستگاه هاي چند و چند گانه اي نظامي و انتظامي و امنيتي و مالي حامي 
اوبه جوانان ودانشجويان و زنان ومتخصصا ن ، به دليل اشغال همه پست 

لتي و بانكي و دانشگاهي و مالي به دست هاي كليدي و حتا پايين دو
حاميان و حلقه هاي خاص آنان كه ازهر نوع تخصص و كارآيي بي بهره اند 
، به دليل تحقيري كه احمدي نژاد درعرصه ي بين المللي براي مردم ايران 

آورده بود ؛ مردم و باالخص جوانان و قشرهاي متوسط » ارمغان « به 
  .جمهوري احسا س تحقير مي كردندجامعه از داشتن چنين رئيس 

احمدي نژاد و نظريه پردازان و راه بران حكومتي او كوشيدند با تكيه به 
خصوصيت تاريخي ايراني ها ، با به راه انداختن يك موج كاذب 

« بزنند وخود سكان دار حركت » دور « را » تحقير « ناسيوناليستي ، اين 
ي ها مثل هر ملت كهن سال د ايران. مردم ايران شوند » عظمت خواهي 

يگري كه از قدمت و فرهنگي چند هزار ساله برخوردار هستند و در آن د 
ايرانيان نخستين ( نياي بسيار دوربخشي از جهان را اداره مي كردند 

و امروز در جايگاه ي بسيار پايين تري ) امپراتوري جهان را بنياد گذاشتند 
( ه و در زبان خود همواره در حسرت قرار گرفته اند ، در ضمير ناخودآگا

» دنيا « آن روزگار گذشته اند ؛ همواره در بيان و نظر خود با ) نوستالژي 
صحبت مي كنند و به جاي پذيرفتن واقعيت امروزين خود و كوشش درهر 
چه بهتر كردن امروز خود ، در ذهن خود بيش تر در فكر جهان و كل 

هن ايراني ، از بي سواد تا روشنفكر ، از در ذ» دنيا « . هستند ... منطقه و
، هم ... روستايي تا شاه و رئيس جمهور ، از عامي تا عالم همه و همه 

در . هميشه به گونه اي كج و معوج حضور دارد و هم كاركرد خاصي دارد 
دور افتاده ترين ده مملكت ، كشاورز ايراني كه كوچك ترين شناختي 

در دنيا نظير « ي كه كاشته است مي گويد ازدنيا ندارد در تعريف محصول
چه در زمان شاه . همين بيان را در پايتختت كشورهم مي شنويم ! » ندارد 

كه ... و چه در دوران جمهوري اسالمي ، هر سد و كارخانه و بيمارستان و 
جزء اليتجزاي آن » بزرگ ترين « ساخته مي شود ، در تعريف آن صفت 

  . است 
يه پردازان حكومتي او ، آن موج كاذب ناسيوناليستي را احمدي نژاد و نظر

يكي موضوع اتم و ديگري منطقه اي . عمدتاً بر حول دو محور شكل دادند 
در هر دو مورد ، البته با تفاوت هايي ، موفقيت هاي . شدن قدرت ايران 

نسبي هم كسب كردند و باعث نوعي غرور و برانگيخته شدن احساسات 
 بخش ها و اليه هايي از جامعه ، حتا زماني خيلي وسيع ، ناسيوناليستي در

شدند ؛ اما در نها يت سود حاصل ازاين برانگيختگي احساسات ملي و 
ميهني مردم ، به حساب آنان واريز نشد كه سهل است بلكه نتيجه اي 
. معكوس داشت و باعث دوري بيش تر مردم از احمدي نژاد و دولت او شد 

 شدن ايران در مقام يكي از تعيين كننده هاي اصلي غرور حاصل از مطرح
كه همراه بود با ) از افغانستان و عراق تا لبنان ( معادالت منطقه اي 

شكست سياست جنگ افروزانه و سياست هاي جنگ طلبانه ي دولت بوش 
ي كه مردم ميان احمدي نژاد و حاميان اش و » اين همان « ، به علت 

برقرار مي كردند و با ... و مقتدا صدر در عراق وحماس و حزب اهللا لبنا ن 
توجه به احساسات ايراني ها در اين زمينه ، مردم را از احمدي نژاد دور مي 

در قضيه ي اتم هم ، هر چند نوعي غرور ملي در مردم . كرد تا نزديك 
اما از آن جا كه احمدي نژاد نمي ...) قدرت جهاني شدن و( رشد كرد 

به رغم وجود رگه هاي ( ت نماد ناسيوناليسم ايراني باشد توانست و نتوانس
، اين )  در او و اطرافيان نزديك اش - اما علني نشده –قوي ضد عربي 

( به همان نسبت كه مردم . غرور برانگيخته شده نمي توانست او را بپذيرد 
در همان چارچوب به وجود آوردن جو ناسيوناليستي و در عين حال در 

دچار غرور بيش تر مي شدند و ) مناسبات تحقيرآميز با مردم پيش گرفتن 
احمدي نژاد و مشاوران اش آن را دامن مي زدند ، مردم او را كوچك تر 

مجموعه ي رفتارهاي حقيرانه ي شخص احمدي نژاد در . حس مي كردند 
ماجراي نطق در سازمان ملل ، ماجراي دانشگاه كلمبيا ، ( سطح جهان 

 شوراي همكاري كه در يكي از شيخ نشين ها برگذار شركت در كنفرانس
و دم برنياوردن و خوشحال » خليج عربي « شد و نشستن در زير نام جعلي 

در ( و برخوردهاي حقارت آميز با او در سطح بين المللي ...) و! بودن 
، چيزي جز ) مقايسه با برخورد احترام آميزي كه با آقاي خاتمي داشتند 

با اين رفتارها ، مردم . افكندگي براي مردم به بار نياورد احساس شرم و سر
او را در حد رئيس جمهور جامعه ي خود نمي توانستند بپذيرند ؛ او و 
مشاوران و نزديكان ا ش را انسان هاي حقيري مي ديدند كه براي 
. بركشيدن خود و حفظ قدرت خود ، ايران وايراني را تحقير كرده است 

اي بسياري خريد آبرو و حيثيت براي خود و براي عده طرد اين تحقير بر
 به –هم بود كه به انتخاب و پذيرش او » مجازات خود « اي به يك معنا 

  . تن داده بودند–هر دليلي و طبيعتاً بسيار متفاوت و گوناگون 
در جريان انتخابات و حركت اخير مردم ، در سه لحظه ي خاص به روشني 

نخست، پس از مناظره هاي . و تحقير را ديدمي توان اين عنصر طرد 
نامزدهاي رياست جمهوري با يك ديگر و با رياست جمهوري پيشين، 

البته پيش از مناظره ها ، بسياري راه خود را انتخاب . احمدي نژاد ، بود 
كرده بودند و تصميم به رأي دادن به آقاي موسوي يا آقاي كروبي داشتند ؛ 

افزون بر سهم . » از جا كنده شد « جامعه به يك باره اما بعد ازمناظره ها ، 
كلي ي كه اين مناظره ها در ترغيب مردم براي شركت در انتخابات داشتد 
؛ مناظره ي احمدي نژاد با موسوي و مجموعه ي رفتارها ي اودر اين 

مردم بسيار موثر » جا كن شدن« در» بگم ، بگم«مناظره و آن جمله ي 
 شركت در انتخابات را نداشتند، پس از ديدن اين بسياري كه قصد. بود

مناظره براي پايين كشيدن احمدي نژاد از اسب خيال و قدرت آن چنان 
بسيج شدند كه اگر شدت آن از طرفداران پرو پا قرص كروبي و موسوي 

لحظه ي دوم ، پس از كودتاي انتخاباتي . بيش تر نبود، كم تر هم نبود
اعتراض و خروش بي نظير مليوني مردم ، . اي است و تأ ييد آقاي خامنه 

طرد اين احساس تحقير بود كه حتا در زبان مردم عادي هم به ساده ترين 
، » به ما توهين شد « : و در عين حال عميق ترين شكل آن بيان مي شد 

لحظه ي سوم ، برخورد . » به ما برخورد « ، » به ما بي احترامي شد « 
خس « سخنان احمدي نژاد در تلويزيون كه مردم را شديد تر مردم بود به 

خواند و تعداد مليوني حضور مردم را كم تر از تعداد رأي » و خاشاك 
  .دانست) كم تر از پنج هزار( دهندگان يك حوزه 

به گمان نگارنده، جنبش اخير مردم ايران در عين حال   هويت طلبي- 3
ت و اليه هاي اجتماعي در كه جنبشي بود فراگير كه همه ي قشرها و طبقا

آن شركت داشتند ، اما مولفه هاي اصلي آن را دانشجويان و جوانان ، زنان 
از منظر ديگري بايد به حضورمهم و فعال . ، روشنفكران تشكيل مي دادند 

  .طبقه ي متوسط درآن نيزتوجه كرد
در اين نوشتار، به رغم اهميت فراوان و گاه تعيين كننده ي آن، به دو 

ضوع شركت روشنفكران و طبقه ي متوسط ايران نمي پردازم و آن را به مو
  .فرصت ديگري موكول مي كنم

شركت چشم گير و فعال زنان و دانشجويان و جوانان در جنبش، از منظر 
  .طرح هويت و هويت خواهي نيز قابل بررسي است

مفهوم هويت در حوزه ي علوم اجتماعي و علوم انساني ، موضوع خطيري 
به دو علت اين . ت و بايد آن را با احتياط و حزم علمي فراوان به كار برد اس

نخست ، به دليل سايه روشن ها و كج فهمي هايي . احتياط ضروري است 
هويت « هر خواستي را نمي توان ( كه در حصوص اين مفهوم وجود دارد 

  .؛ دوم به دليل ثابت نبودن تعريف اين مفهوم است) تلقي كرد » طلبي 
يكم . هويت خواهي و هويت طلبي جوانان ، از دو جهت قابل بررسي است 

، مقابله با گونه هاي فراوان و رنگارنگ جوان ستيزي حكومتي است كه 
 دو سال بعد از انقالب شامل حال جوانان غير حزب اللهي –پس از يكي 

خواست هايي نظير آزادي هاي مدني ، آزادي پوشش ، آزادي . شد 
وجه دوم اين .  دريك كالم آزادي در انتخاب آزاد نوع زندگي معاشرت ،

هويت خواهي فراتر از حكومت مي رود و به يك معنا در برابركل جامعه يا 
در اين وجه ، جوانان با تصور يا تصويري . بخش بزرگي از آن قرار مي گيرد 

كنشي به اين معنا كه وا. از آنان مقابله مي كنند كه جامعه از آن ها دارد 
است از يك سو در برابر رفتارپدرساالرانه ي جامعه و خانواده با آنان و از 
سوي ديگر با تصويري ازجوانان است كه گويا همه ي آنان فكر و ذكري جز 

  ... پول و ماشين و سكس ندارند و گويا نه غم كشور دارند و نه غم مردم و 
رت منسجم و در خصوص زنان، اين هويت طلبي از مدت ها پيش به صو

. شكل داده شده ، دست كم در بخش فعال و پيشرو آنان ، بيان شده است 
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وجه اول آن در برابر . هويت طلبي زنان نيز در دو وجه قابل بررسي است 
حكومت و قانون هاي تبعيض آميز زن ستيزانه ي موجود است كه در 
خواست ها و مطالبات مشخص آنان در برابري حقوقي و سياسي و 

وجه دوم ، در .  منعكس است - براي برابري زنان و مردان –تماعي آنان اج
فراموش نبايد . مبارزه با تفكرات مرد ساالرانه ي جامعه و خانواده است 

كرد كه كم نيستند مرداني كه خود را از حكومت جدا مي دانند و در بيان 
ل و آن با قانون هاي زن ستيزانه ي موجود مخالفت مي كنند ؛ اما در عم

جا كه منافع خود آنان در ميان باشد ، از همين قانون ها به نفع خود 
ي كه » مدرن « مردان : چند نمونه به دست بدهيم . استفاده مي كنند 

درصورت اختالف با همسر خود ، براي اذيت و تحت فشارگذاشتن او ، از 
مردان دادن اجازه ي خروج از كشور براي مسافرت جلوگيري مي كنند ؛ يا 

ي كه در زمان اختالف زناشويي و مراجعه به دادگاه از مفهوم » مدرن « 
استفاده مي كنند يا در خصوص » عدم تمكين زن « هاي حقوقي نظير 

موجود تأسي مي جويند ؛ يا همه ي آن » حضانت اطفال«بچه ها به قانون 
  .ي كنندي كه درقضيه ي ارث، برابري مردان و زنان را فراموش م»مدرن«مردان 

 سه هفته ي قبل از -اگر حركت دانشجويان و جوانان و زنان را در دو
انتخابات و بحث ها ي فراوان و شوق آميز آنان را در گوشه و كنار ميدان ها 

 از تهران پايتخت تا شهري كه جز –و خيابان هاي همه ي شهرهاي ايران 
ي شاد و پر از اميد  به ياد بياوريم كه در فضاي–نام چيزي از شهريت ندارند 

اغلب تا پاسي از نيمه شب و گاه تا نيمه هاي صبح ادامه داشت ؛ جمع 
به معنايي . شدن آن هويت هاي فردي در هويت جمعي آشكار مي شود 

ديگر ، هنگامي كه اين هويت فردي با هزاران هزار هويت فردي ديگر جمع 
ي گيرد ، هويت مي شود و در مسير يگانه ي حق طلبي و مبارزاتي قرار م

همگاني ِ بخش بزرگي از جامعه را مي سازد ؛ هويت همگاني ي كه هم 
  .هويت فرد را مشخص مي كند و هم از آن بسيار فراتر مي رود

من، در زمينه » من«ي شكل گرفته كه در عين هم خواني با »ما«اين 
ها را در برابر خود مشخص مي »اين«و » آن ها«هايي متفاوت هم هست؛ 

 اين گفت و گوي مستمر ميان زنان و جوانان و حركت جمعي آنان، .كند
تشخص «احساس تعلق به يك گروه خاص ، يك طيف خاص ، يك 

 را فعال مي كند ، -» برتري « و نوعي » رسالت« و حتا نوعي -، »خاص
ي را ايجاد مي كند كه »نهاد«را شكل مي دهد و خود مبارزه » ما«

براي اين جمع به گونه اي نسبتأ پايدار به تواند يك هويت ارزشي را  مي
 به – در مفهوم اختياري اين واژه در اين جا -» نهاد « اين . وجود آورد 

  .يك آرمان زيسته متصل مي شود كه زندگي فردي شخص را هم تعالي مي بخش
تحليل بسياري از جنبش هاي اجتماعي را مي توان   خوانش اقتصادي– 4

/ به اين معنا كه بر اساس محاسبه ي هزينه . م داد با خوانش اقتصادي انجا
در آمد و انگيزه هاي اقتصادي ، شركت انسان ها را در جنبش اجتماعي 

را سنجيد ن ، » سود و زيان مادي«و » حساب كردن«عنصر . بررسي كرد 
سنجيدن آن چه انسان ها به دست مي آورند و آن چه ازدست مي دهند ؛ 

در مقام مثال اگر چند . از زيان بيش تر مي شود و در نهايت كفه ي سود 
روزي بازار بسته شود يا صنفي دست از فعاليت بكشد ، سود آن پس 
ازبرآورده شدن خواسته هاي آنان بيش از ضرراقتصادي ي باشد كه از اين 

  .طريق نصيب آنان مي شود يا ضرر اقتصادي حاصل ازآن قابل اعتنا نباشد
ن پول نفت بر سر سفره ي مردم ، در دوره ي احمدي نژاد با قول آورد

پيش ، به رياست جمهوري رسيد ؛ اما همان مقدار نان ِ سفره ي مردم را 
گراني . آنان برچيد    هم در دوره ي چهار ساله ي دولت اش از سرسفره ي

سرسام آور زندگي و مواد اوليه مورد نياز مردم ، رشد بي سابقه ي تورم ، 
به ... ختالس و رشوه ، رشد باور نكردني اجاره خانه و رشد بيكاري، رشد ا

نارضايتي شديد مردم از احمدي نژاد و روي گرداني گسترده ي آنان از 
براساس پژوهش انجام شده در باره ي اين انتخابات ، بر . دولت او انجاميد

خالف حدس و گمان هاي فراوان، احمدي نژاد حتا در روستا ها نتوانسته 
روشن است كه اين نارضايتي عمومي در . أي اكثريت باشداست حائز ر

انتخابات اخير سهم مهمي داشته است، اما به گمان من اين جنبش را 
توان تنها در چارچوب مفهوم تقليلي عقالنيت محاسبه ي سود و زيان  نمي

  .انجام داد
به گمان صاحب اين قلم، در بررسي چرايي و  آزادي/  معقول و منطقي – 5

 با توجه به –گي شركت وسيع مردم در اين انتخابات و اين جنبش چگون

بودن » معقول و منطقي« مي بايست به مفهوم –چهارعامل پيش برشمرده 
از يك منظر، مردم به اين نتيجه رسيدند كه شركت . توجه ي خاص كرد

مردمي كه از گراني و تورم . » معقول و منطقي«در اين حركت كاري است 
جان شان به لب رسيده بود ، مردمي كه ... ه ي كمرشكن وو كرايه خان

شاهد غارت وقيحانه ي ثروت شان به دست عده اي زورگو و غارت گر 
 در – از نگاه خود به حق –بودند ، مردمي كه نتيجه ي بي اعتنايي خود 

انتخابات قبلي را در روي كار آمدن احمدي نژاد ديده بودند ؛ شركت در 
 – به رغم همه ي محدوديت هايي كه همه مي دانيم –اين انتخابات را 

اين روزنه ي انتخابات ، موقعيتي . كاري عاقالنه و منطقي ارزيابي كردند 
بود كه بتوانند احمدي نژاد را از اريكه ي قدرت و خيال به زير بكشند و در 
حد يك قدم ، قدمي در جهت زندگي بهتر و جامعه اي قابل تحمل تر 

بودن، در حركت مليوني خود » معقول و منطقي« ارزيابي اين. بردارند 
به ناچار مي بايست به » باور عمومي«اين . »باور عمومي«تبديل شد به يك 

خاص خود دست مي يافت تا بازنمود نارضايتي آنان باشد، تا با آن » زبان«
ي نا هنجار و ناعادالنه خود را بيان كنند، تا با آن بگويند چه چيزي  زيسته

گره » آزادي«با واژه ي » زبان«اين . ادالنه است و چه چيزي ناعادالنه ع
هر چند اين جنبش، مثل هر جنبش بزرگ ديگري، در دنياهاي . خورد

مختلف و در فضاهاي مختلف شكل گرفت و جاري است؛ فصل مشترك 
بود؛ به رغم معناهاي متفاوتي كه » آزادي«همه ي اين دنيا ها و فضاها ، 

در ذهن و خيال انسان ها پيدا مي كند و پهنه ي ز  سحرآمياين كلمه ي
  .مي گيردوسيعي ازخواست ها و مطالباتي كه دربر

 را دست كم مي توان در ده – تا كنون –مشخصه هاي جنبش مردم 
  .موضوع دسته بندي كرد

اين جنبش تا به امروز داراي رهبري واحد   نداشتن رهبري واحد– 1 
مطلب ، نه نديدن توفق آقاي موسوي و پس از ايشان بيان اين . نبوده است 

آقاي كروبي در رهبري جنبش است و نه نفي ايستادگي تحسين برا 
نگيزآنان است بر سر قول هايي كه به مردم داده اند؛ بلكه ديدن واقعيت 

حتا موسوي و كروبي هم هنوز نتوانسته اند به نهاد واحدي . موجود است
افزون براين ، با نگاهي جست وجو گر .  يابند درراه بري جنبش مردم دست

مي توان نشانه هايي ازوجود نوعي تشكل هاي كوچك يا شكل گيري هاي 
محفلي مستقل از دو رهبر اصالح طلب را در حركت و راه بري بخش هايي 
از جنبش مردم ديد كه در آينده مي توان از كم و كيف آنان، در صورت 

  . ي بيش تري يافتتداوم و جدي بودن شان، آگاه
  . رهبري اين جنبش در دست روحانيان نيست– 2
  .  جنبه ي مسالمت آميز بودن اين جنبش– 3

درجنبش اخيركه مردم ما به صورت مليوني به خيابان ها آمدند وبا شيوه 
اي مسالمت آميز خواستار حق خود شدند، جهان را شگفت زده كرد و به 

گاه دوچندان مي شود اگر توجه اهميت اين حركت آن . تحسين واداشت
كنيم كه مردم ما در اين سي سال در جامعه اي زندگي كرده اند كه از روز 
نخست تمامت خواهان حكومتي لحظه اي از دميدن در تنور خشونت باز 

جوانان ما و آن ها كه اگر روز انقالب به دنيا آمده باشند . نايستاده اند 
با ...  ومدرسه و دبيرستان و دانشگاه و امروز سي ساله هستند ، در خيابان

جواناني كه از لحظه ي پا گذاشتن به مدرسه، هر . خشونت بزرگ شده اند
روز چندين و چند بارازآنان خواسته شده است كه با مشتان گره كرده 

در چنين جامعه اي و در چنين وضعيتي، . بگويند مرگ بر اين و مرگ برآن
 مسالمت آميز به خيابان مي آيند و به رغم مردم و جوانان ما با اين وجه

 برخي قول ها رقم نزديك –كشته شدن حدود سيصد نفر (سركوب شديد 
 و دستگير شدن بيش ازچارهزار نفر و –به چهار صد نفررا مطرح مي كنند 

كماكان جنبه ي مسالمت آميز حركت خود را حفظ ) زخمي هاي فراوان
البته در برخي ). اله از سربرمي گيردو جهاني به احترام آنان ك(مي كنند 

موارد در تقابل با خشونت افسارگسيخته ي حكومتيان، جوانان مجبور به 
جنبه ي دفاعي داشت و نه تعرضي » خشونت «دفاع از خود شدند ، اما اين 

 از باالي مسجدي –، يا آن چه پس از تير اندازي مستقيم به سوي مردم 
 اتفاق افتاد ، حركت مردم چهره ي –كه بسيجيان درآن حضورداشتند 

با اين همه ، در همه ي تجمع ها و تظاهرات ها ، . خشن به خود گرفت
مردم و باالخص جوانان با فكري از پيش انديشيده و با روي كردي آگاهانه 

  . خشونت آميز به خيابان ها نيامدنانتخاب شده ي عمل
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به دور دو محور آزادي  مطالبات و ارزش هاي اين جنبش عمدتاً – 4

  . استوار بود ) مردم  جمهور(خواهي و جمهوري خواهي 
هر چند اين جنبش براي به رياست جمهوري رساندن   موضوع قدرت– 5

منتخب اكثريت مردم بود و در نتيجه از زاويه اي مفهوم قدرت در آن 
نهفته بود؛ اما حركت مردم به دست گرفتن قدرت به مفهوم خاص آن نبود 

 هدف حركت مردم و بخصوص جوانان ، ساختن فضاهايي مستقل در برابر .
مقاومت در برابر كنترل اجتماعي و همه جانبه ي حكومت . حكومت بود 

براي جوانان خصوصاً تكيه بر استقالل شكل هاي احتماعي ي زيستن . بود 
تو در تو و چند گانه و همه بود در برابرحكومت و دست اندازي هاي 

خواست غالب ، خواست .  آن برزندگي فردي و اجتماعي آنان ي جانبه
  .به حق انتخاب آزاد نوع زندگي بودرسيدن 

از يك منظر ، اين جنبش تنها يك مطالبه ي مشخص   يك مطالبه– 6
. كنار زدن احمدي نژاد و انتخاب آقاي موسوي يا آقاي كروبي : داشت 

خاب يكي از چهار نفر انت(مردم با توجه به امكان محدودي كه داشتند 
احمدي نژاد » شر«مي خواستند از ) تأييد صالحيت شده ي شوراي نگهبان

شوند و » راحت«وگروه ها و باندهايي كه او را به رياست رسانده بودند 
كسي را به رياست جمهوري انتخاب كنند كه در دست يابي به حقوق خود 

» فقط يك قدم«يا » يك قدم«اين اصطالح . درحد يك قدم جلوتر باشند 
در بحث هايي كه ميان مردم در خصوص چرايي شركت در انتخابات در 

 از هر قشر و دسته بندي –مي گرفت، به كرات بر زبان طرفداران شركت 
پرواضح است كه برنامه هاي ارائه شده از سوي دو .  جاري مي شد–سني 

ي آن ها نامزد اصالح طلب سهم خود را در كشاندن و ترغيب مردم به سو
 جز آن بخش كه همواره مي توانند –را داشت؛ اما حركت اكثريت مردم 

 بيش از آن –رأي دهنده ي بالقوه ي آقاي موسوي يا آقاي كروبي باشند 
ي )1(» پندارين«كه معطوف به اين برنامه ها باشد، برشم اجتماعي آنان و 

ه هاي دو نامزد اگربرنام. كه خود آنان از اين انتخابات داشتند استوار بود
اصالح طلب را مرور كنيم، در مي يابيم كه برنامه ي آقاي كروبي در 
مقايسه با برنامه ي آقاي موسوي، هم وسيع تر است و هم دقيق تر و 
روشن تر و هم بر روي خواسته هاي مهمي تأكيد شده و اجراي آن ها را 

در باره ي افزون بر اين، در دو سال اخير آقاي كروبي . متعهد شده است
 نظير جنبش زنان ، حركت دانشجويان ، دراويش -اتفاقات جاري مملكت

در .  نظرداده است و به نفع آنان به صراحت موضع گيري كرده است –... و
حدي كه چارچوب اين نوشته اجازه مي دهد ، به طور خالصه مي توان 

كسوت چرايي اقبال بيش تر مردم به موسوي را در نبودن آقاي موسوي در 
روحانيت ، ناشناخته بودن ايشان براي مردم ، حمايت ها و فعاليت هاي 

   آقاي خاتمي به نفع موسوي دانست – آشكار و پنهان –وسيع 
در جنبش اخير مردم ، هم   گره خوردن دو نگاه در يك انتخاب– 7

مذهبي ها حضور دارند و هم الييك ها ، هم سكوالرهاي مذهبي هستند و 
 غير مذهبي ؛ اهميت اين جنبش هم تنها در فراگيري همه هم سكوالرهاي

ي قشرهاي اجتماعي و گروه بندي هاي سني نيست ، بلكه در هم دوشي و 

به همين . هم رأيي جريان هاي مختلف سياسي و اجتماعي هم هست 
دليل با آن كه مردم مذهبي و جريان هاي دين باور اجتماعي حضور 

از اين منظر با جنبشي كه در . بي ندارد پررنگي دارند ، جنبش رنگ مذه
دليل اين امر رامي . ماه هاي اخر انقالب شكل گرفت ، بسيار متفاوت است 

يكي تجربه ي سي سال حاكميت : توان دست كم در دو عامل ديد 
  .جمهوري اسالمي و ديگري تجربه ي دوره ي اصالحات

ست مدني و اين جنبش به معناي واقعي ، جنبشي ا  جنبش شهروندي– 8
هويت آن با هويت مجموعه ي كنشگران اجتماعي فعال دراين . شهروندي 

جنبش تعريف مي شود و از اين منظر داراي هويت طبقاتي به مفهوم 
البته اين امر به معناي عدم حضور افراد يا گروه هايي با . خاص آن نيست 

  . ديدگاه هاي طبقاتي مختلف نيست 
ين جنبش با موضوع انتخابات شروع شد و با  خواست انتخابات آزاد ا– 9

هيچ گاه در اين سي سال ، موصوع . مطالبه ي انتخابات آزاد ادامه يافت 
انتخاب و انتخابات آزاد در مقام يك امر مطرح و حياتي اين چنين براي 

حتا آناني كه شركت در انتخابات را امري در حد . مردم ما مطرح نشده بود 
 كردند ، امروز با نگاهي متفاوت به آن برخورد مي تكليف شرعي تلقي مي

نگاه مردم در اين جنبش به موضوع انتخابات و حق انتخابات آزاد ، . كنند 
   .نگاه به امري بود زميني و ملموس و حياتي

يكي از مشخصه هاي بارز اين جنبش ، توجه ي خاص   نگاه به جهان– 10
و بخصوص رسانه هاي بين كنش گران فعال در آن به موضوع رسانه ها 

اين توجه به رسانه هاي بين المللي چه در ارسال خبرها و . المللي است 
ديده ) تلفن همراه ( پيامك ها وعكس ها و فيلم هاي كوتاه مدت ويديويي 

رأي من كجاست : نظير ( مي شود و چه در شعارهايي كه به زبان انگليسي 
 نگاه به بيرون از ايران به يك اين. در دست تظاهركنندگان حمل مي شد ) 

معنا خواست بين المللي كردن خواسته ها و مطالبات جنبش بود و جلب 
. توجه ي جهانيان به خود ؛ و افكار عمومي جهان را به ياري فراخواندن 

نخستين بار است كه در جنبش ايران چنين موضوعي چنين همه گيرو 
  . وسيع مطرح مي شود 

امروز مشكل ش و نوع شكل گيري آينده ي آن در خصوص دوام اين جنب
مي توان  سخن دقيقي گفت كه با آن چه اتفاق خواهد افتاد ، منطبق باشد 

مجموعه ي آن چه پيش ازاين در باره ي مشخصه ها و پي آمدهاي . 
تاكنوني حركت مردم وتداخل عامل ها ي مختلف دروضعيت امروز جامعه 

نجي و پيچيدگي اوضاع امروزايران را گفته شد ، به تنهايي مي تواند بغر
روشن كند ؛ اما افزون برآن نوع رفتارحكومت و چگونگي عمل نيروها ي 
سياسي و كنشگران اجتماعي براي برون رفت از وضعيت كنوني ، نقش 

اما ازهم اكنون مي . تعيين كننده ي در آينده ي اين جنبش خواهد داشت 
شش ا توجه به گذشت بيش از ب: بايست به يك موضوع مهم توجه داشت 

ماه از شروع جنبش و تداوم آن به رغم همه ي سركوب ها و دستگيري ها 
و كشتارها ، به ظن قريب به يقيين مي توان از تداوم آن در آينده سخن 

افت وخيزها وفرازو فرودهاي آينده ي آن ، جزء الينفك روند هر . گفت 
 آن هاي نمي بايست ما سكوت ظاهري و افت هاي. جنبش اجتماعي است 

  .را دل سرد كند و تصور كنيم همه چيزبه پايان رسيده است
آن چه امروز ضرورت دارد ، طرح نظر است و بيان ضرورت ها ؛ هر كس و 
هرنيرويي براساس باورها و ديدگاه هاي خود مي بايست راه كارها ي 

ت انديشيده ي خود را در معرض قضاوت عموم قرار دهد و درجريان گف
آن چه در . وگويي مداراجويانه به رشد جنبش و اعتالي آن ياري رساند 

   .پي مي آيد ، پيش نهادها وضرورت ها از نگاه صاحب اين قلم است
 هر جنبش اجتماعي اگر در تداوم خود موفق به نهادسازي نشود ، يا – 1

بسياري از دست آوردهاي خود را ازدست خواهد داد يا در آينده اي دور و 
اين نهادسازي ، . با صرف هزينه هاي گزاف آن ها را به دست خواهد آورد 

گستره ي وسيعي از تشكيل حزب و تشكل هاي سياسي تا انجمن هاي 
 .شهروندي و حتا تشكيل محفل هاي كوچك و جدا از هم را در برمي گيرد

در اين جنبش بزرگي كه به راه افتاده است ، .  اتحاد ، رمز پيروزي – 2
اتحاد از مهم ترين وظيفه هاي هر جريان ونيرو و فرد آزادي خواه و حفظ 

نيروهاي سركوب گر و تمامت خواه ، با . مردم خواه و ميهن دوستي است 
چهره هاي گوناگون و در نقاب هاي مختلف ، همه ي هم وغم خود را در 
پراكندن اين جنبش و تفرقه افكندن ميان اجزاء تشكيل دهنده ي آن 
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همه ، از هر گروه و دسته و جريان يا فردي ميان افراد . رده اند متمركز ك
كه هستيم ، مي بايست با دو چشم بينا متوجه ي اين امر خطير باشيم و 
آگاه باشيم كه پيروزي آزادي خواهان تنها در اتحاد همه ي نيروهاي ترقي 
 خواه و ضد استبداد ، اعم از الييك و مذهبي ، سكوالر مذهبي و سكوالر

  . غير مذهبي ، ميسر است 
در اين سي سال ما دو تجربه ي .  اتحاد با حفظ تمايز و حفظ هويت – 3

يكي در درزمان انقالب است كه با شعار . بزرگ را پشت سرنهاده ايم 
، دهان هر دگرانديش و منتقدي را بستند و اجازه » بحث بعد از مرگ شاه«

و » همه با من«بديل شد به ت» همه با هم«ي نفس كشيدن ندادند و شعار 
يك و « اكثريت عظيم نيروهاي دگرانديش هم با آن راه آمد و زير پرچم 

در دوره ي .  ديگري، در دوره ي اصالحات است.به راه افتاد» ديگر هيچ 
اصالحات كه با رياست جمهوري آقاي خاتمي شروع شد، در طيف 

نخست ، . ديم سكوالرهاي غيرمذهبي و دگرانديش شاهد سه روي كرد بو
روي كردي كه هيچ تفاوتي ميان خاتمي و تمامت خواهان حكومتي قائل 
نبود و همه را به يك چوب راند وبا دست چين كردن بخشي ازواقعيت ، 
سخناني بسيار ناعاقالنه گفت وسياستي ناعاقالنه تر درپيش گرفت ؛ هم 

 هم هسته ي واقعيت جامعه را ناديده گرفت ، هم خود به انزوا كشيده شد ،
روي . درستي كه مي توانست در بخشي از حرف هايش باشد مكتوم ماند 

كرد دوم ، كامأل در تضاد با آن ، همه ي هويت خود را برسر اصالحات به 
داو گذاشت و به رغم ماهيت و انديشه ي خود ، خواست ها و مطالبات خود 

 –واره در بيان  نه هم–را به ناكجاآبادي غيرقابل حصول وانهاد و در عمل 
روي كرد سوم ، كساني كه با درك اهميت . هرگونه تمايزخود را ازبين برد 

جنبشي كه در ايران به راه افتاده است ، بي آن كه آن را در وجود اين يا 
آن شخصيت سياسي خالصه كنند ، ضمن پشتيباني از جنبه هاي درست 

دگاه هاي خود را اين حركت ، تا آن جا كه امكان داشتند انتقادها ودي
   .مطرح كردند

اگر در خارج كشور، دو روي كرد اول و دوم ، جنبه ي غالب موضع گيري 
ها و حركت نيروهاي سياسي و فكري ايرانيان را تشكيل مي داد ؛ در داخل 

 اما نه به شدت آن چه –ايران روي كرد سوم و تا حدودي روي كرد دوم 
 –ي ها ي نيروهاي سياسي  وجه غالب موضع گير–در خارج مطرح شد 

  . اجتماعي و روشنفكران واهل قلم بود
امروز ما با آموختن از اين دو تجربه ي بزرگ ، مي بايست آگاه باشيم و 

هرچند كه . هويت و تمايز خود را قرباني لحظه ها و خوش باوري ها نكنيم 
جنبش امروزايران ، به رغم برخي ظواهر ، جنبشي است متفاوت با آن چه 

  .ر آستانه ي انقالب شاهد بوديم يا آن چه در دوره ي اصالحات اتفاق افتادد
 حركت مردم دراين جنبش به گونه اي بود كه آقايان موسوي و كروبي – 4

و خود نيز اذعان (بسيار بيش ازآن چه تصور مي شد و خود تصورمي كردند 
د عمل كرده به جلو گام برداشتند و تا به حال به آن چه گفته ان) كرده اند

. اند و مي بايست سپاس گزار اين ايستادگي هاي تحسين برانگيزشان بود 
اما ، جوانان ما ، زنان ما ، نيروهاي سكوالرهاي غيرمذهبي مي بايست آگاه 
باشند كه اصوالً قرارنيست كه اين آقايان سخن گوي نيروهاي سكوالرهاي 

 ي كه امروز دارند ، به از اين آقايان به دليل جاي گاه. غيرمذهبي باشند 
دليل اعتمادي كه مردم به آن ها كرده اند ، به دليل قول هايي كه داده اند 
؛ تنها مي بايست خواست كه برعهد خود با مردم وفادار بمانند و به آن چه 
گفته اند عمل كنند و تن به سازش هاي غيراصولي ندهند كه تاكنون ميان 

توجه به اين موضوع به دو دليل . ت دولت مردان ايران مرسوم بوده اس
نخست ، سطح توقعات نيروهاي سكوالر غيرمذهبي را از . اهميت دارد 

به اين معنا كه دچار توهم . آقاي موسوي و آقاي كروبي مشخص مي كند 
نخواهند شد و توقع نخواهند داشت كه اين آقايان به جاي نيروهاي 

خواهند اين آقايان عمل سكوالرهاي غيرمذهبي يا آن طور كه خود مي 
دوم، مسئوليتي كه به دوش نيروهاي سكوالرغيرمذهبي است به . كنند

   .ديگري تفويض نخواهند كرد
 آقايان موسوي و كروبي مي دانند و خود چه پيش از انتخابات و چه – 5

در روند آن و چه پس از آن ، مشاهده كرده اند كه افراد وروشنفكران و 
. ذهبي سهم فراواني در اين جنبش داشته اند نيروهاي سكوالر غيرم

بسياري از اين جوانان وزنان و مرداني كه تا پاي مرگ ايستادند ، نه با اين 
اينان با توجه به . آقايان هم باور بودند و در نگاه هاي مذهبي آنان شريك 

اهميت اين لحظه ي تاريخي ، دست در دست اين آقايان ايستادند ؛ با همه 
امروز مي بايست به . ها و اختالف هايي كه اغلب به آن آگاه بودندي تفاوت 

 كه گويا با – اگر دارند –جد از اين آقايان خواست كه از اين تصور 
نيروهاي مذهبي خودي توانسته اند به اين جايي برسند كه امروز هستند ، 
فاصله بگيرند و مرزبندي هاي مرسوم خودي و غيرخودي را ارزاني نيروها 

 مستبد و تمامت خواه بدانند ؛ مهم تر از همه ، مانند دوره ي اصالحات ي
. نگاه نكنند » سياهي لشگر « به چشم » غير خودي « به افراد و نيروهاي 

آزادي خواهي تنها در بيان نيست ، در عمل است و نشان دادن صادقانه 
ندي باور به حق فعاليت ، حق حيات ، حق برخورداري كامل از حقوق شهرو

غيرخودي « باشد و خواه » خودي « براي هركس و هرنيرويي است ؛ خواه 
آزادي خواهي درباوربه اين حقوق براي هرايراني است و پشتيباني ازاين . » 

  حقوق است 
و به باورهاي (  نيروهاي سكوالر غيرمذهبي ، مذهب ستيز نيستند – 6

كومت ديني توافق ؛ بلكه با ح) ديني وعقيدتي مردم احترام مي گذارند 
ندارند و خواهان جدايي مذهب از حكومت هستند ومعتقدند كه دين مي 

اين حكومت مذهبي و . بايست به حوزه ي خصوصي غيرحكومتي بازگردد 
بخصوص تمامت خواهان حكومتي هستند كه بزرگ ترين ضربه را به دين 

 از –  كه يكي از مهم ترين مالط هاي جامعه ما است–زده اند و دين را 
كاركرد طبيعي خود خارج كرده اند و آن را به يك ابزار و آلت دست عده 

  .اي قدرت پرست تبديل كرده اند
عمدتاً (  سال هاست كه بسياري از روشنفكران و جريان هاي سياسي – 7

در باره ي اعالميه ي جهاني حقوق بشر و اهميت آن ) سكوالر غيرمذهبي 
امروز ، مي بايست با توجه به . فته اند و ضرورت رعايت مفاد آن ، سخن گ

اوضاع ايران و آمادگي جامعه در پذيرش مطالب آن بر اين اعالميه تأكيد 
افزون . كرد و بحث در باره ي مفاد آن را به يك بحث عمومي تبديل كرد 

براين ، اين اعالميه مي تواند به يكي از محورهاي اصلي بحث در حوزه ي 
يان هاي مختلف سياسي ايران ، اعم از مذهبي و اتحاد عمل نيروها و جر

  .سكوالر و سكوالر مذهبي و سكوالر غيرمذهبي تبديل شود
 با توجه به خطير بودن اوضاع جامعه ي ايران مي بايست امروز بيش از -8

هر زمان ديگري توجه كرد كه برخالف درك كودكانه اي كه اين و آن جا 
هاي نامتناسب و بيرون از ظرفيت ديده مي شود ، طرح خواست ها و شعار

ارتقاء جنبش نه در رادكاليزه كردن يك . جنبش ، ارتقاء جنبش نيست 
جانبه و خارج از ظرفيت ايران ، بلكه در عميق تر كردن و باالبردن و كمك 

ارتقاء جنبش ، در روشن . به انديشمندانه كردن ذهن و فكرمردم است 
 ، در روشن كردن همه ي گري و شكافتن مفهوم آزادي خواهي است

  .مختصات آزادي در همه ي وجوه آن است
 در سي سال گذشته و بخصوص در دو دهه ي قبل ، روشنفكران و –9

جريان هاي فكري مختلف حضور بسيار پررنگي در عرصه ي فكر و فرهنگ 
ايران داشته اند و آن چه امروز در ميان جوانان و مردم اهل فكر مطرح 

فعاليت ها در حوزه ي انديشه است ، اما اين سخن ها است ، حاصل همان 
در وضعيت امروز ايران كه . بيش تر در دايره ي خاصي عمل كرده است 

هستند ، » حرف « چنين جنبشي سربرآورده است و همه مشتاق شنيدن 
سخن « بيش از گذشته مي بايست به اين امر توجه كرد ، چون امروز اين 

 به يك – در قياس با گذشته –سيار كوتاه تري ها مي تواند در زمان ب» 
امروز سهمي كه روشنفكران و متخصصان . نيروي مادي بزرگ تبديل شود

علوم اجتماعي و علوم انساني مي توانند در پيش برد فكري اين جنبش 
امروز ، ما بيش از هر زمان . انجام دهند ، از اهميت فراواني برخوردار است 

نياز » جنبش فكري « و دامن زدن به يك » ي مفهوم ساز« ديگري به 
اين جنبش فكري مي بايست هم به مدد كارفكري فردي انجام شود . داريم 

روشنفكران و نيروهاي سكوالر  .»اتاق هاي فكر « و هم با تشكيل 
 تنها – افزون برشركت درعمل –غيرمذهبي مي بايست آگاه باشند كه 

است كه قادرخواهند بود از درصورت شركت فعال دراين حركت فكري 
  .تكيه گاهي مطمئن براي تأثير در روند جنبش برخوردار شوند

 درپي جنبش فراگيرمردم و آن چه در پي آن آمد ، موضوع انتخابات – 10
آزاد با همه ي اهميت و وزنه ي تاريخي آن براي جامعه ما مطرح شده 

 مرداد 28تاي از كود( هيچ گاه در طول پنجاه و شش سال گذشته . است 
مردم به موضوع انتخابات ، به عنوان امرتعيين كننده ي )  تا به امروز 32
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زماني اين خواسته و مطالبه ، . زندگي خود تا اين حد پي نبرده بودند 
عمدتاً در حوزه ي روشنفكري و سياسي مطرح بود ، حال آن كه امروز 

توان در ميان مردم امروزمي . اهميت آن براي مردم كامالً آشكارشده است 
از ضرورت مبرم انتخابات آزاد سخن گفت و آن را به نيرويي مادي و 

  .مطالبه ي دراز مدت كل جامعه تبديل كرد
 حكومت با دست اندازي به همه ي عرصه هاي عمومي و خصوصي ، – 11

تا آن جا كه در توان داشته است حق انتخاب نوع زندگي را از مردم سلب 
ان و زنان و مردان ، نه در نوع پوشش خود آزادند ، نه در جوان. كرده است 

معاشرت ها ، نه در انتخاب نوع تفريح و تفرج ، نه در انتخاب امكانات 
، نه در برخورداري ... ) سينما، موسيقي ، تئاتر، شنا و( فرهنگي و ورزشي 

ن و ازحق زندگي ِ بي دغدغه و بدون اقا باالسر و فارغ از بگير و ببند و زندا
انتخابات آزاد چنين وسيع و فراگير  در وضعيت امروزكه امر. تعزير وتنبيه

مطرح شده است ، مي بايست اين موضوع را با حق انتخاب آزاد نوع زندگي 
  .پيوند داد و در اين خصوص به روشنگري پرداخت 

صادر » دستور« ره ي شيوه ي مبارزه مردم  هيج كس نمي تواند دربا– 12
ب هم افزون بر اراده ي مردم ، حكومت ها نوع مبارزه را به كند ، و اغل

اما ، هر فرد ، هر انسان صاحب عقيده و انديشه ، . مردم تحميل مي كنند 
هر جريان و نيروي فكري و سياسي ، مي تواند از تمايل ها و ارجحيت هاي 

 به گمان نگارنده، تا به. خود سخن بگويد و در بيان و عمل به آن روي آورد
امروز شيوه ي غالب جنبش مردم ما مبارزه ي مسالمت آميز و غيرخشونت 
بار بوده است و اين امريكي از جنبه هاي بسيار مثبت اين جنبش بود كه 

بي آن كه بخواهم دچارساده . پشتيباني يك جهان را براي خود رقم زد 
 –لوحي شوم و ندانم كه در مسير مبارزه ، گاه اتفاق مي افتد كه جنبش 

 به راه هاي غيرمسالمت اميز متوسل مي –مستقل از خواست اين و آن 
شود ، معتقدم كه روشنفكران و كنشگران اجتماعي و نيروهاي فعال 
سياسي و فرهنگي و اجتماعي ، كماكان مي بايست بر اين وجه فعاليت و 

باشند   هاي غيرقهرآميز گذار به دموكراسيمبارزه پافشاري كنند و مبلغ راه 
به گمان صاحب اين قلم ، با توجه به وضعيت فعلي ايران و صف بندي . 

هاي موجود در آن و روحيه ي حاكم و اوضاع بين المللي امروز ، امكان 
ما نه تنها نمي بايست . رسيدن به آزادي از راه هاي غيرقهرآميز وجود دارد 

 دل قهر مشوق و مبلغ راه خشونت آميز باشيم ، بلكه بايد آگاه باشيم كه از
   )1 ( .و خشونت كور ، اغلب نه فرشته ي آزادي كه هيوال زاده مي شود 

  
   2پاسخ به پرسش 

تركيب طبقاتي اين جنبش و اصوالً هر جنبش اجتماعي بر اساس 
در جنبش عظيم دموكراسي خواهي امروز . كنشگران آن تعيين مي شود

دارند ؛ هر مردم ما ، همه ي طبقات و قشرهاي اجتماعي به نوعي حضور 
چند كه اين جنبش اساساً ، جنبشي است شهروندي و وزنه ي سنگين آن 
. را زنان و مردان و جوانان آزادي خواه طبقه ي متوسط تشكيل  مي دهند 

اما ، تا به امروز هيچ قشر و طبقه اي با شعار خاص خود و در ارتباط با 
 ، جنبشي اين جنبش. منافع اقتصادي خود در اين جنبش حضور ندارد 

( است بسيار عام كه بر اساس خواستي دموكراتيك و جمهوري خواهانه 
به راه افتاد و روز به روز رشد كرد و مطالبات ديگري نيز در ) رأي من كو؟ 

 كه –آن مطرح شد ، اما هم چنان در حد جنبشي عام و آزادي خواهانه 
  .  ه است براي امروز و فرداي جامعه ي ما بسيار حياتي است ، ايستاد
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، همان » آزادي«نخست به گمان من ، همان طور كه بارها بيان كرده ام ، 
« واژه اي كه علماي مستبد و مخالف سرسخت مشروطيت از آن به عنوان 

 – از هر قشر و طبقه اي كه هستيم –نام مي بردند ، براي ما » لفظ قبيحه
 راهنماي شما در طرح اين تصور مي كنم. از نان شب واجب تر است

من اين جا و آن جا شنيده ام، . پرسش همان دغدغه اي باشد كه من دارم
اي از توجيهات نظري  بيش تر به صورت پوشيده و نيمه پنهان و در لفافه

ي ايران، كه به دليل عدم حضور طبقاتي طبقه ي  بسيار بي ارتباط با جامعه
  .» جنبشي است ارتجاعي« يا بدتر از آن »به ما مربوط نيست «كارگر، اين جنبش 

شكل گيري هر جنبش اجتماعي بر اساس اراده و خواست صرف اين و آن 
  و » خواست « به » بايد « صورت نمي پذيرد كه مثالً كسي بگويد جنبش 

  
  
  
  

  
  
  
اين يا آن طبقه شروع شود كه در آن صورت و در آن زمان » رهبري « 

 امروز ، بزرگ ترين و مدني ترين جنبش . التفات ما شامل آن خواهد شد
تاريخ ما در جريان است و وظيفه ي هر ايراني ميهن دوست و مردم دوست 
و طرفدار زحمتكشان ايران ، شركت در اين جنبش و تقويت آن و طرح 

من و شما و هر انسان ايراني درگير . انديشه هاي راه گشا براي آن است 
 اين جنبش ، در كنار همه ي جنبه هاي اوضاع امروز ايران مي داند كه

درخشان آن ، داراي كمبود هاي بي شماري هم هست ؛ از جمله طرح 
نشدن تبعيض هاي مذهبي عليه ي اقليت هاي مذهبي ، تبعيض هاي 
فرهنگي عليه ي اقليت هاي قومي ، تبعيض هاي بي شمار حقوقي و 

م شركت طبقه سياسي وجنسيتي عليه زنان ، موضوع عدالت اجتماعي ، عد
اما با يد در نظر داشت كه اين ... ي كارگر با خواست هاي مشخص خود و 

جنبش در گام هاي نخستين خود است و افزون بر آن چاره ي اين ضعف 
. ها و ديگر مشكالتي كه مي توان برشمرد ، تخطئه ي اين جنبش نيست 

 به  هر كس–چاره ، شركت فعاالنه در آن و برطرف كردن ضعف هاي آن 
  . است –سهم خود 

حتي اگر بخواهيم با زبان ماركسيسم ارتدكس هم صحبت كنيم ، بايد 
يادآوري كرد كه روزگاري در روسيه ي تزاري، عده اي از سوسيال 

 از دل نظام اقتصادي پيشيني روسيه –دموكرات ها رشد سرمايه داري را 
ارها به آنان اما لنين ، ب.  كامالً به زيان طبقه ي كارگر مي دانستند–

گوشزد مي كرد كه رشد سرمايه داري تنها به نفع سرمايه دارها نيست ، 
بلكه به نفع طبقه  ي كارگر هم هست و هر طبقه اي مي تواند از آن به 

  .نفع خود استفاده كند 
جنبش ضد د « افزون بر آن چه گفته شد ، اگر اين جنبش تنها يك 

 يكي از –تر از اين سخن هاست  كه به گمان من فرا–باشد » يكتاتوري 
پايه ها و ستون هاي اصلي موانع رشد و شكوفايي جامعه ما را نشانه گرفته 
است و پيروزي آن ، پيروزي مجموعه ي قشرها و طبقات فرودست جامعه 

به علت ديكتاتوري حاكم بر جامعه ي ما ، كارگران نمي . ما هم هست 
د را بيان كنند و مانند ديگر توانند آزادانه مطالبات و خواست هاي خو

قشرها و طبقات نمي توانند تشكل هاي خاص خود را به وجود آورند تا اين 
تشكل ها از منافع مشترك آنان دفاع كنند و حقوق از دست رفته خود را 

  . به دست آورند 
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به گمان من ، مهم ترين موضوعي كه مي بايست در نگاه به اين جنبش در 
مدن از كليشه هاي ذهني يا تاريخي شناخته شده ي نظر گرفت ، بيرون آ

جنبش دموكراسي خواهي امروز مردم ايران . جنبش هاي اجتماعي است 
را مي بايست جزء جنبش هاي عمومي اجتماعي دانست كه در اين جا و 
آن جاي دنيا هم ديده مي شود كه هم شكل اش و هم نوع بيان خواسته 

 تاريخي كه خود شاهد بوده ايم يا از ها و مطالبات اش با آن جنبش هاي
  . تاريخ دانسته ايم ، متفاوت استخالل

      
   4پاسخ به پرسش 

نخست، موضوعي را مي بايست ياد آوري كرد كه شايد امروز به دليل ابعاد 
در سال هاي . عظيم جنبش كنوني ايران، بسياري فراموش كرده باشند

به رغم نبود پشتيبابان قوي ، اخير به رغم سركوب شديد و خفقان حاكم و 
بخش هايي از طبقه ي كارگر ايران بسيار فعال بوده اند و مبارزاتي مثال 

مجموعه ي تظاهرات و اعتصاب هاي كارگري در . زدني را به پيش برده اند 
اعتراض به عقب افتادن پرداخت دستمزدها ، مبارزات كارگران هفت تپه ، 

 كه هنوز هم تعدادي از –كت واحد مبارزات اعضاي سنديكاي مستقل شر
 نمونه هايي از حركت ها ي –رهبران آن ها در زندان بسرمي برند 

من در جنبش امروز مردم ايران ، . سنديكايي و طبقاتي كارگران است 
  . سايه هايي از همان حركت ها را هم مي بينم 

كارگران و زحمتكشان را در متن همين » وزن طبقاتي«بي شك مي توان 
جنبش تقويت كرد؛ و در حوزه ي نظر راهكارهاي آن چندان پيچيده 

  .مهم، عمل به آن هاست و فراهم كردن مقدمات عمل به آن ها . نيست
ضمن . نخست، شركت فعاالنه و مسئوالنه و صادقانه در همين جنبش است

شركت در اين جنبش، طرح مطالبات و خواست هاي كارگران و 
با نگارش مقاله ها و تحليل .  به نيرويي ماديزحمتكشان است و تبديل آن

هاي واقعي ، ضمن برشمردن جنبه هاي قوي و مثبت حركت مردم ، به 
هاي جنبش آنان نيز توجه كرد و آن ها را برشمرد و به دست  ضعف

اندكاران وفعاالن و رهبران اين جنبش ، اين ضعف ها را تذكر داد و براي 
دهاي جنبش عمومي مردم ايران آنان روشن ساخت كه حفظ دست آور

بدون شركت لشگر عظيم زحمتكشان ايران ، اگر ممكن هم شود بسيار 
  .شكننده است 

جريان هاي سكوالر غير ديني به ويژه چپ، مي بايست با بهره گيري از 
هاي  دانش و تخصص متخصصان و پژوهش گران، برنامه ها يا بنيان

ايران امروز و ايران فرداي راهبردي تا حد امكان روشن و دقيق براي 
نزديك ارايه دهند و در آن ها خواست ها و مطالبات كارگران و ديگر 
زحمتكشان را مطرح كنند تا از اين طريق باعث ترغيب آنان در شركت در 

آن دسته از فعاالن سنديكايي و كارگري  كه در ايران در . مبارزات شوند 
وشته ها و چه در گفته ها خود محيط هاي كارگري كار مي كنند ، چه در ن

مي بايست براي آنان روشن كنند كه آينده ي آنان در گرو آينده ي اين 
جنبش است و چنان چه مي خواهند در آينده سهمي از نتايج اين مبارزه 
داشته باشند ، شرط آن  شركت فعاالنه و مسئوالنه در آن است وشكل 

   .       دادن يك نيروي مادي واقعي حامي منافع آنان
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روبرو » جنبش چپ«به ديده ي من، ما در ايران امروز با پديده اي به نام 

. بايست از جريان يا جريان هاي  چپ نام برد نيستيم، بلكه به جاي آن مي
ي جريان  دوم اين كه با بررسي بسيار اجمالي نظر و گفتار و عمل  مجموعه

به اين سو به راحتي مي توان به وضعيت هاي چپ ايران از زمان انقالب 
ي نظري و عملي  كافي است در كارنامه. بسيار نا هنجار چپ ايران پي برد

ها،  هاي حتي بنيادين آن ي تفاوت  به رغم همه–تشكل هاي چپ ايران 
 اندك تأملي كنيم –... و3حزب توده ، سازمان فداييان، سازمان هاي خط 

امروز، در كدام گروه نام و نشان دار چپ، . تا وضعيت كنوني را دريابيم
گفتار و كالم چپ منطقي و منسجم و مرتبط با وضعيت معين و مشخص 
ايران سراغ داريد؟ موضوع بسيار با اهميت ديگر در بررسي  وضعيت چپ 

 60كشتار هاي سال هاي اول دهه ي . امروز ايران، برخورد حاكميت است
 و برخوردهاي حذفي و سركوب 67و قتل عام زندانيان سياسي در سال 

گرانه ي حكومت در مقابله با جريان هاي چپ، به نابودي بخش بزرگي از 

كادرها و امكانات آن ها انجاميد و آن ها كه توانستند جان از مهلكه بيرون 
اگر حاكميت چنين . ي خود ماندند ببرند بي هيچ پيوند جدي با جامعه

 نمي – از جمله چپ –هاي مخالف خود كينه توزانه كمر به نابودي جريان 
پرداخت و سرمايه هاي بزرگ انساني جامعه ي ما را با چنين قساوتي به 

توانستند با شناخت بهتر  قربان گاه نمي برد، هم جريان هاي چپ مي
جامعه و خود ، به اشتباهات خود پي ببرند وسهم سازنده اي در كشور 

  .چنين فرزنداني محروم نمي ماند داشته باشند و هم جامعه ي ما از وجود 
امروز ، به نظر من جريان هاي چپ ضمن شركت در اين جنبش بزرگ و 

بحران گفتار چپ، . را مشخص كنند » گفتارچپ«مثال زدني، مي بايست 
حتي جريان دير . بحران جهاني چپ است و تنها به ايران خالصه نمي شود

 هم امروز با بحران گفتار پا و ريشه داري نظير سوسيال دموكراسي اروپا
روبرست، كه يكي از داليل آن را بايد در چرخش عظيم امروز جهان و 

اما، اگر چپ هاي ايران مي .  جهاني شدن پرشتاب دنيا ي ما دانست
خواهند در صحنه سياست جامعه ي ايران سهمي و جايي داشته باشند ، 

تعلق به تاريخ  بهتر بگويم م–مي بايست از كليشه هاي بي تاريخ شده 
 دل بردارند و كالم و گفتارزنده و دموكراتيك چپ را –سپري شده ي چپ 

  .   سامان دهند 
         

  6پاسخ به پرسش شماره 
من تصور مي كنم كه در بخش هاي پيشين به نوعي به اين موضوع هم 

  .در نتيجه در اين جا به چند مورد اشاره مي كنم . پرداخته ام 
مام نيرويش مردم را ترغيب كرد كه بيايند و در انتخابات حكومت با ت:  يك

شركت مردم در اين انتخابات، يعني . مردم هم شركت كردند. شركت كنند
ولي رأي مردم به .  درصد، باالترين سطح مشاركت تا به حال بوده است85

در انتخابات آشكارا تقلب . اما مردم ايستاده اند پاي رأي خود. حساب نيامد
لذا ايستادگي بر سر اين موضوع به نظر . مثل روز روشن است. ستشده ا

در خواست انتخابات، در درون خود خواست ديگري . من بسيار اهميت دارد
اين حتي مي تواند . نيز دارد و آن درخواست ضمني انتخابات آزاد است

يعني اگر بر روي موضوع . حتي براي درازمدت تر. شعار ملي ما باشد
افشاري شود، كار شود، شعار آنتخابات آزاد به معناي وسيع آن انتخابات پ

  .مي تواند در آن گره بخورد
ست كه شما خطر را و  ايكي از مسائل در هر حركت اجتماعي اين: دو 

جريان ها و جناح هايي كه امروز در . نقطه ي ثقل را كجا تعيين كنيد
 كنند، كساني صحنه ي مبارزه ي اجتماعي حضور دارند و دارند عمل مي

كه امروز در خيابان ها هستند و شعار مي دهند و مبارزه مي كنند، از 
. مذهبي تا الييك، از سكوالرهاي مذهبي تا سكوالرهاي غيرمذهبي هستند

همه ي اين انسان هاي آزادي خواه مخالف احمدي نژاد و مخالف سياست 
دئولوژيكي تماميت خواهي حكومت ايران، از همه ي اقشار و گرايشات اي

تمام ظرافت مساله در اين مطلب است كه اگر عده اي اين حركت . هستند
رابه گونه اي راديكاليزه كنند كه بيان كننده ي نظرهاي خاص يك بخش 

در . يعني نه بايد تندروي كرد و نه بر عكس آن. از مردم باشد، اشتباه است
عداد زيادي كه مقام مثال اگر گروهي بيايد و شعار صرفأ مذهبي بدهد، ت

سكوالرهاي غيرمذهبي هستند، از اين جنبش كناره خواهد گرفت و اگر 
سكوالرهاي غيرمذهبي بگويند ما هستيم و به جريان هاي مذهبي كاري 

در نتيجه . نداريم باز هم عده ي زيادي از اين جنبش جدا خواهند شد
 در طوري بايد رفتار كرد كه مجموعه ي قشر هاي مردمي كه تا به حال

  .خيابان بوده اند در جنبش حضور داشته باشند
در هر حركت، هر جنبش به جايي مي رسد كه بايد مكثي بكند و تأمل 

آن چه تا به حال انجام داده . بكند ببيند كه قدم بعدي را چگونه بردارد
و آن گاه . است چه بوده است و چه بازتابي داشته است و چه امكاناتي دارد

زياده روي از هر طرفي كه باشد ضرر مي زند به . وديك قدم جلوتر بر
در واقع، تالش حكومت تا به حال چنين بوده است و حال هم . جنبش

چنين است كه يك بديل، يك اپوزيسيون غيرحكومتي، يك آلترناتيو به 
امروز بديل سكوالر غيرمذهبي در موقعيتي نيست كه بتواند . وجود نيايد

اگر راه حلي وجود داشته باشد اين . بكندمجموعه ي جامعه را هدايت 
خواهد بود كه اين بخش از فعاالن سياسي و اجتماعي و فرهنگي جامعه 
صادقانه و بدون هيچ حركت نمايشي و تحريك آميز در جنبش شركت 
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 تا بتوانند آرام آرام - همان گونه كه تا به حال عمل كرده اند –كنند 
اي خودشان را به عنوان يكي از سازماندهي كنند و بتوانند ديدگاه ه
اگر اپوزيسيون سكوالر غيرمذهبي .  نظرهاي مطرح در جامعه تثبيت كنند

، در اتحاد و وحدت با ديگر نيروهاي آزادي  بتواند در عين حفظ تمايز خود
خواه در تغيير اجتماعي فعاالنه شركت كند و تبديل به يك نيروي 

بي به موفقيت بزرگي دست اجتماعي شود؛ اپوزيسيون سكوالر غيرمذه
  . يافته است

من فكر مي كنم بر چند . مسائل مربوط به آزادي و دموكراسي:  سه 
يكي ديگر . يكي از آن ها موضوع آزادي است. موضوع بايد تكيه كنيم

ما بايد موضوع هايي را مطرح . مسئله ي حق انتخاب آزاد نوع زندگي است
ما حرف هاي عجيب و . ي باشدكنيم كه در ارتباط با دمكراسي و آزاد

خواسته اي كه . مي گوئيم ما انتخابات آزاد مي خواهيم. غريبي نمي زنيم
مي شود آن را با آدم هاي معمولي هم در ميان گذاشت و اين بحث را در 

ما فكر مي كنيم هر ايراني حق دارد نوع . واقع به نيروي مادي تبديل كرد
 شما مي توانيد در باره ي اين موضوع .زندگي خودش را آزادانه انتخاب كند

فكر را به يك امرِ، در واقع به يك نيروي . با هر كسي راحت صحبت كنيد
آزادي انديشه و عقيده و بيان، آزادي نشر، .  مادي در جامعه تبديل كنيم

يعني بايد موئلفه هاي مشخص . آزادي تجمع، آزادي تشكل، آزادي پوشش
 پنجاه سال گذشته –ربه ي خونين در چهل ما دو تج. آزادي را مطرح كرد

در نتيجه . يكي در دوران شاه و يكي در دوران حكومت اسالمي. داشته ايم
ما در عين شركت فعال و صميمانه در جنبش مردم و بي آن كه با سياست 
هاي ناپخته در برابر آن قرار بگيريم، مي بايست با حفظ هويت خود و با در 

راتيك و آزادي خواهانه كوشش كنيم به يك پيش گرفتن سياستي دموك
  . نيروي اجتماعي تبديل شويم

بايد توجه كنيم كه ما در دو . جدايي دين از حكومت را بايد بخواهيم: چهار
سطح بحث داريم، يكي بحثي است كه در سطح جنبش فكري و ميان 

در اين سطح، مي توان مجموعه ي مباحث . روشنفكران مطرح است
اما در سطح عامه ي مردم، .  سياسي و فرهنگي را مطرح كردايدئولوژيك و

در . بحث هاي دموكراتيك قابل درك براي مردم مي بايست مطرح شود
مقام مثال عرض مي كنم اگر به هر انسان معمولي بگوييد كه هر ايراني 

اين . حق دارد همان گونه كه دوست دارد زندگي كند، قابل پذيرش است
  .رين آدم ها هم قابل پذيرش استحتي براي كند ذهن ت

 مولفه هايي اين  با ما در عين بيان خواست دموكراسي و آزادي، مي بايست
بايد بگوئيم . نبايد كلي و عمومي حرف بزنيم. خواست ها را مشخص كنيم

مثالً آزادي پوشش، آزادي بيان، آزادي انديشه و آزادي عقيده، آزادي 
. ي را بايد در اجزاء آن ها بيان كنيماين خواست كل. تجمع و آزادي تشكل

شما زماني مي توانيد مردم را بسيج بكنيد كه صحبت و سخن تان قابل 
وگرنه خواست دموكراسي و آزادي از . درك و ملموس باشد براي مردم

زمان انقالب مشروطه تا امروز مطرح بوده است و به درستي از سوي 
.  خواست ها را مشخص كردامروز بايد اين. نيروهايي عنوان شده است
حق آزاد زندگي كردن و حق آزادي انديشه و . يعني جدايي دين از حكومت

  )2( .بايد اين خواست هاي مشخص را با تمام اجزايش توضيح بدهيم. بيان
fr.kkardavani@yahoo  
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 مبارز كارگردرگذشت يك 

 
 

اولين كارم تلفن . ، گذرم به شهر سن خوزه در كاليفرنيا افتاد2008در سال 
  .  بود1977 -78هاي   سالام در  ديرينهبه آقا عبداهللا دوست

كرد كه از  از دوستي صحبت مي! هنوز چند ساعتي از ديدارمان نگذشته بود
اسرار .  جمهوري اسالمي است1360ي  هاي دهه عام بدربردگانِ قتل جان

ي اخالق و رفتار اين زنداني  عبداهللا شيفته. داشت كه حتماً بايد او را ببينم
 از هواداران -شناختم ها بود مي  كه عبداهللا را سالمن. سياسي شده بود

 و با روحيه و خلق و خوي او آشنا -سازمان انقالبي اوليه در امريكا بود
با ديدن . بودم، كنجكاو شدم هرچه زودتر اين زنداني سياسي را ببينم

  .فرامرز، تازه دليل اين همه عالقه عبداهللا را فهميدم
كش و شريفي كه تمام عمر به آرمان هم  حمتفرامرز داور ديلمي، كارگر ز

  .او از پيشگامان كارگري شمال ايران بود. هايش وفادار مانده بود اي طبقه
كشانِ  هاي پرشوراش در دفاع از منافع زحمت  در اوايل انقالب، سخنراني

 سازمان اعضاياو از . ايران در گيالن و مازندران، شور و حال خاصي داشت
از كادرهاي » بيژن چهررازي«ان ايران و همرزم ي كُردست»كومله«

  ي اين سازمان بود برجسته

  
  ) در زندان اوين تيرباران شد1362 شهريور سال -بيژن چهررازي در مرداد(

  
 توسط 1360 سال در.  در شهر سياهكل بدنيا آمد،1333فرامرز، درسال 

پوران «ش  همسر.اسالمي ايران شناسايي و راونه زندان شد كشان رژيم آدم
 شكنجه هاي طاقت فرسا، اعدام  پس ازكه از اعضاي كومله يود،» پور جم
 كه به فرمان خميني عام زندانياِن سياسي  پس از قتل نيز فرامرزشود؛ و  مي

  .شود از زندان آزاد مي  به دار آويخته شدند،1367در تابستان 
  .كند  به امريكا مهاجرت مي1992و در سال ا

  .كند گيرش مي ، بختك بيماري سرطان، زمين2008 متأسفانه در سال
چنان   او را هممدت آشنايي من با فرامرز، بسيار كوتاه بود؛ وليهر چند كه 

روزي در . هايش يافتم ای  به هم طبقهخواه و وفادار زحمت کشی آرمان
كشان اسالمي  از دست آدم: گفت كرد و مي بيمارستان به آرامي زمزمه مي

ترسم نتوانم در مقابل اين غول ناشناخته،  ردم ولي ميجان سالم بدر ب
  .مقاومت كنم

، در بيمارستان درگذشت و )2009 دسامبر 4(1388فرامرز در آذر ماه 
  .اش سياه پوش كرد خانواده و دوستانِ دور و نزديك خود را در غم دوري

  خانی قليچ                                                پرويز يادش گرامي باد
*  



   پاسخ به شش پرسش آرش 

 ٣٦  104 ي آرش شماره

  
  

  
  آرزوها و مطالبات مردم

 پاسخ بهروز خباز، به شش پرسش آرش
 

 داليل و خصلت اصلي اين جنبش و شكل گيري و دوام آن را چگونه -س 
  مي توان توضيح داد؟

 طلبان درون حكومتي از ساليان پيش در پي طيف اصالح: بهروز خباز
در بعد داخلي مي . تغييراتي در سياست هاي داخلي و خارجي نظام بودند

. توان اين تغييرات را در حوزه ي عمدتاً فرهنگي و اجتماعي جستجو كرد
 76اين طيف اولين گام بلند خود را در انتخابات رياست جمهوري خرداد 

سبتاً باالي رأي مردم توانستند قوه ي مجريه برداشتند و از طريق كسب ن
دوره ي پر تالطم رياست . را به مدت دو دوره ي متوالي در اختيار بگيرند

جمهوري محمد خاتمي نتايج زيان باري براي اين طيف و هم چنين تجربه 
ي تلخي براي مردمي كه با هزاران اميد و آرزو به پاي صندوق هاي رأي 

 چرا كه فارغ از ماهيت ايدئولوژيك حاكميت كه رفته بودند دربرداشت،
بدون نظر مثبت رهبر هر آن چه را كه مربوط به سياست هاي كلي و 
اساسي مربوط مي شود، نمي توان ذره اي تغيير در آن ايجاد كرد، 
شخصيت محافظه كار و مماشات گر محمد خاتمي نيز اين سرخوردگي را 

ر مقاطعي حداقل مي توانست در تعميق بخشيد، از نظر بسياري، خاتمي د
حد اعتراض خشك و خالي واكنشي نشان دهد كه او همين واكنش را هم 
از مخاطبين خود دريغ كرد، به نمونه ي بارز آن مي توان به حمله ي انصار 
حزب اهللا به كوي دانشگاه و محاكمه ي فرهاد نظري، رئيس پليس وقت 

تالش اصالح . متهم عوض شدتهران اشاره كرد كه در نهايت جاي شاكي و 
طلبان در سايه ي حاشيه ي امني كه داشتند در دوره ي اول رياست 

  .جمهوري احمدي نژاد نيز ادامه پيدا كرد
عملكرد احمدي نژاد در دوره ي اول رياست جمهوري به ويژه در حوزه ي 
فرهنگي و اجتماعي كه حاصل آن، بسته تر شدن فضاي سياسي و 

كمه و سركوب عريان فعاالن جنبش هاي اجتماعي اجتماعي جامعه، محا
  .بود، به حد كافي موجب انزجار مردم از وي شد

توده هاي جان به لب رسيده ي مردم اين بار نيز خواستند بخت خود را در 
 در رسيدن به آرزوهاي حداقل خود امتهان كنند كه 88انتخابات خرداد 

  .نتيجه آن شد كه همگان شاهد بودند
ه ترين راه را براي رسيدن به خواست هاي حداقل خود انتخاب مردم كوتا

اما عملكرد انزجار آميز دولت احمدي نژاد و رهبري حكومت جهت . كردند
راي من "گيري مردم را به سمت ساختار شكني نظام هدايت كرد و شعار 

 كل نظام نشانه - موسوي بهانه است" در ادامه تبديل شد به "كجاست
  .ارهاي ضد حكومتي تبديل شد و ديگر شع"است

 نزديك مي شديم، آرزوها و 88هر روز كه به موعد انتخابات خرداد 
مطالبات مردم را مي توانستيم به وضوح در شعارها و تجمعات هر روزه ي 
شان در خيابان ها و مراكز اصلي شهرهاي بزرگي چون، تهران، شيراز، 

اين بود كه  يشتر مشخص شد،آن چه كه بعدها ب. ببينيم... اصفهان، تبريز و
بخش عمده اي از مردم، موسوي و كروبي را وسيله اي براي رسيدن به 
خواست هاي شان مي ديدند، خواست هايي كه عمدتاً حول آزادي هاي 

اجتماعات پرشور مردم روز به روز بر . اجتماعي و فرهنگي دور مي زد
كه مستقيماً از وسعتش افزوده مي شد، به ويژه مناظره هاي انتخاباتي 

تلوزيون پخش مي شد، شعله ي التهاب جامعه را بيش از پيش برافروخته 
در اين ميان مباحث حاميان شركت در انتخابات و كساني كه . تر مي كرد

كساني كه از شركت . خواهان تحريم آن بودند، خود حكايتي ديگر داشت
يست از اين در انتخابات دفاع مي كردند، سخن شان اين بود، كه مي با

فرصت تاريخي براي رسيدن به آزادي هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و 
اقتصادي استفاده ي بهينه كرد، مدافعان تحريم نيز حرف شان اين بود، كه 
شما تاكنون به ماهيت سركوبگر اين حكومت پي نبرده ايد، رژيم 
كوچكترين منفذي را براي تنفس در فضاي باز سياسي تحمل نمي كند، 
چرا كه نمي خواهد و نمي تواند شاهد فرو ريختن تاج و تختي باشد كه 
ساليان سال آن را به يمنِ كشتار و شكنجه ي هزاران انسان شريف برپا 

 قانون 110كرده است، مدافعان تحريم هم چنين از ساختار قدرت و اصل 
  .اساسي در ارتباط با اختيارات رهبري سخن مي گفتند

انتخابات، شعاري در بين اجتماعات مردم طنين انداز چند روز مانده به 
گويي به اين باور رسيده بودند كه . اگه تقلب بشه، ايران قيامت مي شه: شد

به موازات تجمعات مردم كه هر دم بر . انتخاباتي در كار نخواهد بود
تعدادشان افزوده مي شد، وحشت و هراس را در چهره ي حكومتيان 

 كه پيوند مستحكمي بين بخش عمده اي از موافقان ديدي، به ويژه آن مي
و مخالفان شركت در انتخابات در خيابان هاي كشور به ويژه در تهران 
برقرار شد و اين پيوند موجب آن شد كه ميليون ها تن از مخالفان شركت 

  . در انتخابات بر تعداد معترضين افزوده شود
مه تب و تاب و اشتياق، با بيرون آمدن احمدي نژاد از صندوق ها آن ه

ناگهان به خشمي توفنده تبديل شد، سردمداران اين حكومت در روز 
روشن با دستبردن در آراء ميليوني مردم، آنان را چون سيلي خروشان به 
خيابان كشاندند و اين چنين بود كه ما هم اكنون شاهد  جنبشي اعتراضي 

واند با دخالت هستيم كه هم چنان به پيش مي رود، روندي كه مي ت
  .آگاهانه ي طبقه ي كارگر و عناصر فهيم آن فرجامي دگرگونه داشته باشد

   تركيب طبقاتي جنبش كنوني را چگونه ارزيابي مي كنيد؟-س
 
 :ج آن چه تاكنون ديده شده، اكثريت كساني كه در اين جنبش شركت  

رگران داشته و دارند، از اليه هاي بااليي كارگران يدي و فكري اعم از كا
صنعتي خدماتي، معلمان، پرستاران و دانشجويان، هنرمندان و اقشار 
متوسط جامعه مي باشند، در اين تركيب ما عمدتاً شاهد بروز مطالبات 
سياسي و فرهنگي اجتماعي هستيم تا طبقاتي، اين بدان معناست اين 
  حركت توده اي از خالء جهت گيري هاي طبقاتي به شدت رنج مي برد،

 هايي چون صداي آمريكا و بي بي سي شبانه روز اخبار وقايع بعد از رسانه
انتخابات را با جهت گيري ها و توصيه هاي خاصي انعكاس مي دهند، و بر 
شباهت هاي آن با انقالب نارنجي كشورهايي چون گرجستان گوشزد تأكيد 
مي كنند، تا مانع از راديكاليزه شدن اين جنبش شوند، رسانه هاي مذكور 

از نظرات اصالح طلبانه ي موسوي، كروبي، حول محور دفاع  به رغم اطالع
از جمهوري اسالمي و قانون اساسي، از آنان حمايت مي كنند، علت اين امر 
آن است كه اينان به موقعيت اصالح طلبان در جنبش جاري به خوبي 

  . واقفند
ل واقعيت اين است كه جنبش اعتراضي كنوني به رغم خواست و تماي

اكثريت معترضين مبني بر تقابل با حاكميت، مهر و نشان سبزها را بر خود 
دارد و در سطح كالن از سوي آنان سياست گذاري مي شود، بر اين اساس 
مردم معترض نيازمند استفاده ي بهينه از فرصت ها و مناسبت هايي 
هستند كه متعلق به طيف اصالح طلبان است، براي معترضين اين مهم 

 كه آيا فراخواني از سوي موسوي براي شركت در فالن مناسبت داده است
خواهد شد يا نه؟ چرا كه مردم براي عبور از اصالح طلبان و گذر از اين 
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مرحله معناي كثرت جمعيت ميليوني و قرار گرفتن در كنار هوادران 
اصالحات را به خوبي مي دانند، اين براي بخش عمده اي از مردم معترض 

ت محسوب مي شود تا در پناه حاشيه ي نسبتاً امنيتي اصالح يك فرص
طلبان بتوانند در حد توان خواست ها و مطالبات خود را فرياد بزنند، ضمن 
اين كه بايد پذيرفت همين حاشيه ي امنيتي نسبي براي طيف اصالح 
طلبان نمي تواند مدت زمان زيادي به قوت خود باقي باشد، اين كه آيا 

 در ايران در جهت نيل به اهداف خود كه همان تمكين به طيف اصالحات
 خرداد، برگزاري انتخابات آزاد و اجراي بندهاي 22آراي مردم در انتخابات 

فراموش شده ي قانون اساسي است موفق خواهند شد يا نه؟ بستگي به 
عقالنيت حاكميت كنوني و توازن جناح هاي حاكميت دارد، كه به نظر من 

ي نمايد، چرا كه كوچك ترين عقب نشيني حكومت مساوي بسيار بعيد م
ست با پيشروي فزاينده ي خواست ها و مطالبات دمكراتيك مردم معترض 
كه بي ترديد مي تواند فرجام بسيار ناخوشايندي براي حاكمان فعلي در پي 

  .داشته باشد
 آيا شكل گيري يك جنبش ضد ديكتاتوري به نفع كارگران و زحمت -س

؟ يا فقط در صورتي به نفع آن هاست كه با خواست ها و كشان است
  رهبري آن ها شروع شود؟

 
 مطالبه ي آزادي هاي دمكراتيك نياز اساسي جنبش هاي اجتماعي به : ج

ويژه جنبش كارگري و طبقه ي كارگر است، آن چه كه تاكنون ما از آن 
 بوده غافل بوديم، همين پاي فشردن اكتيو و مداوم بر چنين مطالبه اي

است، ما تا كنون بر مطالبات مسلمي چون؛ لغو قراردادهاي موقت كار، 
افزايش سطح دستمزد، حق اعتصاب و حق ايجاد تشكل هاي مستقل 
كارگري پاي فشرديم، ما همچنين در قطعنامه هاي مراسم اول ماه مه، بر 
آزادي زندانيان سياسي و آزادي هاي دمكراتيك تأكيد كرديم، اما، 

 مي بايست به اين سؤال مهم پاسخ درخوري مي داديم كه آيا پيشاپيش
مي توان بدون آزادي هاي اجتماعي، شاهد لغو قراردادهاي موقت، باال 
رفتن سطح دستمزد و مهم تر از آن شكل گيري تشكل هاي واقعاً مستقل 
كارگري بود؟ نمونه ي بارز آن را مي توان به شكل گيري سنديكاي 

و هفت تپه اشاره كرد، اين دو سنديكا در واقع برآيند كارگران شركت واحد 
نظرات تعداد كثيري از اعضاء و كارگران محيط خود بودند، اما چرا فعاليت 
هايشان در قد و قواره ي يك تشكل توده اي كارگري تدوام پيدا نكرد، و يا 

 تاكنون ديگر شاهد برگزاري مجمع عمومي از سوي سنديكاي 84از سال 
؟ بي ترديد اين سخن بدين معنا نيست ...ركت واحد نبوده ايم وكارگران ش

كه ما با تشكيل چنين تشكل هايي در حال حاضر مخالفيم، اين تشكالت 
پس از ايجادشان در جاي خود تأثير بسيار مثبتي در تزريق اعتماد به نفس 

اما محدوديت هايي كه به واسطه ي سركوب . در جنبش كارگري داشتند
ل هاي مذكور تاكنون ايجاد شده است، نشان داد كه تنفس در فعالين تشك

فضاي خفقان براي يك تشكل كارگري ممكن نيست، در يك نگاه عيني و 
واقع بينانه، مهم ترين عامل بازدارنده را مي بايست در حاكميت عريان 

  .سركوب و اختناق جستجو كرد
كراتيك براي در راستاي رسيدن به اهداف كارگري، خواست آزادي هاي دم

ما كارگران همچون ديگر مطالباتمان مي بايست به عنوان خواستي اساسي 
اگر روز را تنها امروز نبينيم و نگاه . و حياتي و نه سمبليك مطرح شود

استراتژيك و كالني به تغيير و تحوالت موجود در جامعه داشته باشيم، اما 
ست كه در پي سؤالي كه خوب است براي ما كارگران طرح شود اين ا

تغييراتي عميق سياسي در جامعه ي ايران سهم و منافع كارگران از پس 
  ؟اين تغييرات چه خواهد بود

ما كارگران در صورتي كه بدون مطالبات محوري و اساسي و هم چنين 
تشكالت مستقل خود و بدون وزن سياسي و صف مستقل، تنها به عنوان 

حضور داشته باشيم و از شعارها شركت كننده ي صرف در اعتراضات فعلي 
و سياست گذاري هاي كنوني بي كم و كاست پيروي كنيم، مسلماً چنين 
روندي منافع طبقاتي ما را به عنوان طبقه كارگر تأمين نخواهد كرد، 
كارگران تنها در صورتي مي توانند تغييرات كالن اجتماعي را به نفع خود 

ي وزن سياسي و طبقاتي خود در رقم بزنند، كه پيش از چنين تحولي دارا
  .اين جنبش باشند

چه نيروهايي كارگر هستند؟ و آيا مي توان وزن طبقاتي كارگران و  -س
زحمت كشان را در متن همين جنبش تقويت كرد؟ آري يا نه؟ چرا، چگونه 

  و با چه شرايطي؟
 

كارگران داراي اليه هاي مختلف يدي و فكري هستند كه هر كدام از  :ج 
 شرايط زيستي، فكري و فرهنگي خاصي دارند، بنابراين ما نمي آن ها

توانيم جنبش كارگري را جنبشي يك سطح و يك دست ببينيم، مبارزات 
جاري در اين جنبش داراي سطوح مختلفي ست، شرايط و موقعيت 
سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كارگران مثالً در كردستان دارند با 

  .فاوت استديگر مناطق بسيار مت
البته اگر شتاب تحوالت جاري امان دهد، پرداختن به اين كه چه كساني 
كارگر هستند؟ را به جهت ضرورت آن اجتناب ناپذير مي دانم، بسياري از 
معلمان، پرستاران، تكنسين ها و آن بخش از مهندسيني كه نه از پاداش 

كه تنها از هاي ميليوني كه به واسطه ي خوش خدمتي به كارفرمايان، بل
طريق فروش نيروي كار خويش ارتزاق مي كنند، اينان خود را نه تنها 
كارگر نمي دانند بلكه چنين نامي را عمدتاً در مورد كارگران يدي كه 

دوستي مي گفت، . داراي  شرايط فرهنگ خاصي هستند، به كار مي برند
اقاً  معلمان تجمعي اعتراضي در مقابل مجلس داشتند كه اتف80در سال 

همان روز كارگران نيز به دعوت خانه ي كارگر در همان مكان در كنار 
معلمين حضور داشتند، اين دوست به جهت باال بردن وزن اين دو تجمع به 
ميان معلمان رفته بود كه آنان را به هم آوايي مشترك با كارگران در رابطه 

اين دوست ) مانمعل(با طرح شعارها ترغيب كنند، و نتيجه اين بود كه آنان
خواست هاي ما هيچ ارتباطي با خواست : را به شدت از خود برانند كه

البته در سال هاي اخير نزديكي ها و ارتباطاتي بين فعالين !! كارگران ندارد
كارگري و معلمان ايجاد شده است كه مي تواند نويد بخش ارتباطات 

  .تنگاتنگ و اميد بخشي در آينده باشد
ش دوم سؤال بايد بگويم، بلي مي توان وزن و موقعيت در رابطه با بخ

طبقاتي كارگران در جنبش جاري را تقويت كرد و امروز اين مهم بستگي 
تام و تمام به نگاه و رويكرد تشكل ها، كميته ها و فعالين كارگري در ايران 
دارد، كارگران و فعالين كارگري در درجه ي اول مي بايست با طرح 

كميته برگزاري اول "لبات كارگري مندرج در قطعنامه ي خواست ها و مطا
حضور طبقاتي خود را در اين جنبش اعالم كنند، بدين معني * ،"ماه مه

كه همين اعضاي تشكيل دهنده ي كميته ي برگزاري اول ماه مه به هر 
نحوي كه خود تشخيص دهند در اتحاد عمل ديگري بر مطالبات قطعنامه 

بديهي است چنين طرح مطالباتي در صورتي . ندي آن كميته پافشاري كن
نتايج مثبت و تأثير گذاري خواهد داشت كه با كارگران در ميان گذاشته 
شود، انتشار وسيع طرح مطالبات كارگري در ارتباط با جنبش آزاديخواهي 
مردم مي تواند افكار كارگران را در ارتباط براي آينده ي حضور كارگران در 

ناگفته پيداست، با توجه به روند به .  آماده و مهيا كندتظاهرات خياباني
شدت نزولي سطح زندگي كارگران، تعطيلي كارخانه ها و اخراج و 
بيكارسازي هاي گسترده و رواج گسترده ي قراردادهاي سفيد امضاء، مي 
توان در آينده اي نه چندان دور شاهد حضور چشمگير توده هاي زحمت 

 بيكاران در صفوف معترضين خياباني خواهيم كش كارگران و ارتش عظيم
بود، بنابراين طرح مطالبات اساسي كارگري در جنبش كنوني مي تواند 

فراموش نكنيم، مير . زمينه حضور طبقاتي كارگران را در آينده فراهم كند
 توجه خاصي به "كلمه"حسين موسوي در مصاحبه ي اخيرش با سايت 

ن داده است، اين مسئله مي تواند براي خواست هاي كارگران و معلمان نشا
ما فعالين كارگري با توجه به توانايي قدرت بسيج مردم معترض از سوي 

  .سبزها قابل تأمل باشد
به موازات طرح مطالبات كارگري، پيگيري و دنبال كردن روند تشكل يابي 
كارگران نيز امري ضروري و اجتناب ناپذير است، سازمان يابي كارگري از 

 ها پيش در محافل مختلف كارگري با طرح ها وايده هاي مختلفي در سال
دستور كار كارگران و فعالين كارگري قرار گرفته است كه اين ايده ها خود 
را در اشكال مختلف تشكل هاي كارگري اعم از شورا، سنديكا و كميته 

  .هاي كارگري تعريف كرده اند
ابي كارگري در سال هاي فارغ از فعاليت هايي كه در عرصه ي تشكل ي

اخير از سوي فعالين كارگري حول اشكال مختلف تشكل هاي كارگري 
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صورت گرفته است، و مشخصاً در دو مورد به ايجاد تشكل مستقل 
سنديكاي " و"سنديكاي كارگران شركت واحد تهران و حومه"(كارگري

ي انجاميده است، اما معضل تشكل يابي سراسر) "كارگران نيشكر هفت تپه
كارگران هم چنان به صورت گره كوري در عرصه ي مبارزات كارگري خود 
نمايي مي كند، اين گره كور به ما مي گويد؛ مبارزات كارگري در ايران از 
پيچيدگي خاصي برخوردار است، اين مبارزات در واحدهاي توليدي و 
خدماتي كوچك و بزرگ در مناطق مختلف كشور داراي ويژگي ها، شرايط 

وح مختلفي ست كه نديدن آنها مي تواند فعاليت هاي كارگري را به و سط
به عنوان مثال آيا با توجه به وضعيت اختناق و سركوب در . بيراهه برَد

  جامعه مي توان انتظار داشت كه مثال كاركنان يك واحد بزرگ توليدي در  
  

  
  

روز روشن در محيط كار خود اقدام به تشكيل شوراهاي مستقل خود 
نمايند؟ بديهي ست كه با اوضاع و احوال كنوني نمي توان به اين مهم 
همت گماشت، اما مي توان فعاليت هايي را در اين خصوص انجام داد، مي 
توان در راستاي ايجاد همين تشكل ها، دور از چشم حراست كارخانه 
سازماندهي كرد، بنابراين در راستاي تشكيل شوراهاي مستقل سراسري از 

نون مي توان بسترها و زمينه هاي ايجاد آن را از طريق انتقال آگاهي هم اك
هاي طبقاتي و ترويج فرهنگ تشكل پذيري و تأكيد بر ضرورت داشتن 

  .   تشكل هاي مستقل كارگري را به همكاران خود يادآور شد
 83  دوست كارگري در مراسم اول ماه مه سال 60اولين بار بعد از دهه ي 

ه مقوله ي ايجاد كميته هاي كارگري داشت كه با مخالفت نگاه كوتاهي ب
ها و موافقت هايي نيز روبرو شد، به نظر مي رسد با توجه شرايط حاكم اين 
مقوله حداقل مي تواند تا تشكيل شوراهاي سراسري كارگران هم چنان در 

  . دستور كار ما  كارگران و فعالين جنبش كارگري باشد
عه ي ما، مخصوصاً حساسيت حكومت بر شرايط پليسي حاكم بر جام

زندگي و فعاليت عناصر كارگري بيش از پيش شدت گرفته است، اگر مي 
خواهيم دخالت هدفمند، آگاهانه و سيستماتيك در تحوالت آتي داشته 
باشيم، مي بايست از همه ي ابزارها و مكانيزم هاي موجود در اين مسير 

ر فعاليت هايي كه در اشكال مختلف از بهره برد، بنابراين مي توانيم در كنا
سوي كارگران و فعالين كارگري صورت مي گيرد، به تشكيل كميته ها يا 

فعالين كارگري . هسته ها و يا هر نامي كه بر آن مي گذاريد، همت گماريم
مي توانند در محيط كار خويش با تركيب جمع هاي كوچكي از همكاران 

اين كميته ها مي .  مبادرت ورزندخويش، به ايجاد چنين كميته هايي
توانند در جلسات مختلف، مسائل كارگري و از جمله چگونگي شركت 
اگاهانه كه مي تواند با بردن شعارها و مطالبات مشخص كارگري به درون 

سخن . تجمعات خياباني همراه باشد، مشاركت مؤثر و محوري داشته باشند
 هاي رزمنده ي كارگري، در آخر اين كه؛ در صورت ايجاد و گسترش شبكه

 با مطالبات "جبهه ي مستقل كارگري"آينده مي توان شاهد شكل گيري 

بي ترديد مشاركت تاكنوني فعالين كارگري و . ضد سرمايه داري باشيم
كارگران در وقايع اخير را به هيچ وجه نبايد ناديده گرفت، عناصر كارگري 

اشتند، آنان با در دست گرفتن تقريباً در تمامي اعتراضات خياباني حضور د
زنداني سياسي آزاد "، " كارگر زنداني آزاد بايد گردد"پالكاردهايي چون؛ 

 همواره در كنار مردم بوده "آزادي انديشه، هميشه، هميشه"، "بايد گردد
اند، ده ها نفر از كارگران پارس خودرو در يك اقدام هماهنگ با مسدود 

 سر دادند، كه به واسطه ي "ديكتاتورمرگ بر "كردن جاده مخصوص شعار 
  نفر از كارگران را 30آن نيروهاي امنيتي به آنان يورش برده و بيش از 

دستگير و روانه ي زندان كرد كه خوشبختانه اين كارگران در روزهاي بعد 
آزاد شدند، اما شنيده ها حكايت از آن دارد كه تمامي اين كارگران از كار 

معي از كارگران ايران خودرو با انتشار اطالعيه هايي خود اخراج شده اند، ج
از حركت اعتراضي مردم حمايت و سركوب و كشتار معترضين را محكوم 
كرده اند، اين ها درست، بي ترديد نمي توان مخالف همين مشاركت فردي 
فعالين كارگري در اعتراضات اخير باشم، به هر حال نمي توان شاهد و ناظر 

ليوني كه در دفاع از آزادي هاي دمكراتيك بود، كشته منفعل جمعيت مي
مي شوند و يا مورد تجاوز قرار مي گيرند، اما همان طور كه همگي بر آن 
واقفيم، چنين اقداماتي در صورتي مي تواند تأثيرات ماهوي در روند حركت 

 .هاي اعتراضي داشته باشد كه سيستماتيك، سراسري و مداوم باشد
حاشيه اي بوده ) دست كم تاكنون( جنبش كنونيچرا نقش چپ در -س

  است؟ چگونه مي توان وزن و نقش چپ را در اين جنبش تقويت كرد؟
  
 داليل اين موقعيت حاشيه اي را به طور مشخص مي توان در دو محور :ج

 عدم حضور تشكيالت چپ در داخل كه بسياري از كادرها -1: جستجو كرد
 و سال هاي بعد از آن، يا در رديف جان 60و فعالين آن بر اثر ضربات سال 

باختگان و زندانيان  قرار گرفتند و يا ناخواسته تن به مهاجرتي داده اند كه 
 حاكميت نگاه سنتي و اقتدارگرا، چپ -2.  اين تبعيد همچنان ادامه دارد

 سال گذشته، خالء 28كه اين دومي مي توانست با نقد و جمع بندي طي 
داخل را به نحوي جبران نمايد و براي آينده ي وجود تشكيالت چپ در 

چپ فرجام بهتري ترسيم كند، من به جهت اهميت تعيين كننده ي محور 
  .   دوم در ذيل اين سطور به آن مي پردازم

در حال حاضر موقعيت چپ هم چنان حاشيه اي ست، چپ تا زماني كه 
ابات دل بخواهد به جهت گيري صرفًا ضد حكومتي در وقايع پس از انتخ

خوش كند، و اگر بخواهد نه در كنار جنبش، بلكه بر فراز آن باشد و به 
جاي همدلي با جنبش كنوني در سوداي كسب قدرت حزبي خويش باشد، 
چاره اي به جز در جا زدن و منزوي ماندن در اين حاشيه نخواهد داشت، 

مي تواند در مسير  چپ با رويكرد جنبشي و پذيرش هژموني كارگري
عي منافع طبقاتي و كارگري گام بردارد و تمام تالش خود را در جهت واق

سازمان يابي كارگران و هدايت و ارتقاء اعتراضات آنان به عنوان يك طبقه 
. و جنبش مطالباتي در برابر حاكميت سرمايه داري ايران به كار گيرد
 بسياري از دوستان همواره به اين مي انديشند كه در منازعات و رقابت

هاي حزبي چگونه مي توانند اتوريته ي خود را اعمال كنند، تو گويي 
كارگران در جامعه ي ايران همانند مومي هستند كه مي توان آنان را بر 
طبق خواست و اراده ي خويش به هر شكل ماهيتي درآورد، دوستان هنوز 
هم كه هنوز است در سوداي رهبري بالمنازع خويش بر كارگران هستند، 

ت ها و دفاع از ساختارهاي سنتي و منسوخ شده حول تدوين جزمي
اساسنامه و سازماندهي تشكيالتي هم چنان جان سختي مي كند، هر كدام 
از اين دوستان نسخه هايي در جيب خود دارند و متعصبانه و با قطعيت از 
آن دفاع مي كنند، هر كس بدون اندك شناختي از توده ي كارگران و 

ه پيشبرد خط حزبي و سازماني خود مي انديشد و با هدف جامعه ي ايران ب
واقعيت هاي دروني ) بخوانيد كسب قدرت حزبي( كسب قدرت سياسي

جنبش كارگري را ناديده مي گيرد، سازماني خواسته يا ناخواسته تمام يا 
بخشي از واقعيت ملموس اين جامعه را ناديده مي گيرد كه؛ از تريبون خود 

ه اكثريت مطلق مردم همانند ايشان فكر مي كنند و به ديگران بگويد ك
تنها خود را كعبه ي آمال و آرزوهاي مردم مي داند، در ديگري به واسطه 
عدم تحمل گرايشات فكري درون سازماني و اختالفات عجيب و غريب، با 
شيوه هايي عجيب و غريب تر، غير سياسي ترين انشعاب روي مي دهد كه 

رگران و كساني كه در دفاع از آزادي هاي اجتماعي هيچ ربطي به منافع كا



   پاسخ به شش پرسش آرش 

 ٣٩  104 ي آرش شماره

كشته مي شوند ندارد، آن ديگري در انديشه ي در دست گرفتن نبض 
دانشگاه از منظر خويش و به پيش بردن خط و خطوط خود است و براي از 

  . سرِ راه برداشتن رقيب از هيچ بي اخالقي اي رويگردان نيست
و يا در پي باوراندن اين كه؛ مقوله ي  بسياري از دوستان بر اين باورند 

استقالل تشكل هاي كارگري هيچ معنايي به جز سياست زدايي و يا بازي 
در زمين سرمايه داري ندارد، برخي ديگر بر اين باورند كه استقالل 
تشكالت كارگري از ديگر احزاب بهتر است باشد اما به زعم آنان شامل 

 اوصاف معلوم نيست، اين توده ي حزب موعود آنان نخواهد شد، با اين
كارگران مي بايست به كدامين حزب اقتدا كنند كه مبارزات شان در نزد 

  ايشان مقبول واقع مي شود؟  
در شرايط كنوني، به موازات بحران مشروعيت داخلي و خارجي، حاكميت 
سرمايه داري در ايران به صورت فزاينده اي بيش از پيش در گرداب بحران 

 فرو مي رود، اخراج و بيكار سازي شدت گرفته است، كارخانه ها اقتصادي
يكي پس از ديگري در معرض تعطيلي قرار دارند، فاصله ي طبقاتي هم 
چنان سير صعودي خود را طي مي كند و توده هاي زحمت كش شاهد 
افت شديد سطح معيشت خويش هستند، بسياري از كارگران اخراج شده 

با فروپاشي خانواده ي خود روبرو هستند، فقر و به جهت عدم تأمين معاش 
فحشا بي داد مي كند، اين ها همه در آينده اي نه چندان دور طوفاني 
سهمگين را برا ي اين حكومت به ارمغان خواهد آورد و بي ترديد مي توان 
اين اميد را داشت كه در آينده اي نه چندان دور توده ي زحمت كش و 

رها و محالت كارگري نيز به صف معترضين تهي دستان حاشيه اي شه
اگر كارگران به ويژه در . خياباني بپيوندند و اين همان چشم اسفنديار است

واحدهاي بزرگ صنعتي از هم اكنون بتوانند در تشكل هاي نطفه اي هم 
چون كميته ها و يا هسته هاي كارگري متشكل شوند، ما مي توانيم به 

كارگري در تالطمات سياسي آينده نقش خود اميدوار باشيم كه جنبش 
محوري را ايفا كند، در اين ميان چپ، با جمع بندي واقع بينانه از عملكرد 
خويش، به جاي در جا زدن در سوداي رهبري كارگران، مي تواند جنبش 
مستقل كارگري را به رسميت شناخته و در كنار آن رفيقانه گام بردارد، 

لين كارگري مي تواند در حد يك آرزويي اين براي من و بسياري از فعا
 .باشد كه تحقق آن با رويكرد كنوني چپ بسيار دشوار مي نمايد

با تجربه اي كه از انقالب بهمن داريم و درس هايي كه از شكست   -س 
آن گرفته ايم، براي آن كه جنبش كنوني مردم به شكست نيانجامد چه مي 

  توان كرد؟ 
  
 به نحوي رقم خورد كه طبقه ي كارگر 57 بهمن هر چند وقايع بعد از  :ج

و پيشروان جنبش هاي اجتماعي بيشترين ضربه را متحمل شدند، اما اين 
شكست تلخ مي تواند سكوي پرشي باشد براي فعاالني كه به دنبال 

امروز ارتقاء آگاهي و سازمان يابي كارگران . تغييرات كالن اجتماعي هستند
 و تحوالتي باشد كه در آن كارگران به صورت مي تواند زمينه ساز تغيير

در اوضاع . طبقه در ميدان كارزار طبقاتي با پرچم مستقل خود حضور يابند
كنوني كارگران و پيشروان كارگري حرف هاي زيادي براي گفتن دارند، 
. امروز آگاهي كارگران نه از بيرون، بلكه از درون به درون صورت مي گيرد

يان گذشته اين را به ما آموخته است كه ما كارگران تجارب ارزنده ي سال
براي كسب اقتدار طبقاتي نيازمند ارگان هاي واقعي اعمال اراده ي خود 
هستيم، نياز تاريخي ما به تشكل هاي مستقلي است كه با فراميني از باال 
ساخته نشوند، تشكل هايي كه برآيند نظرات واقعي ما كارگران باشند، نياز 

 كارگران در تشكل هاي خود ساخته اين است كه؛ انتقادات و اساسي ما
پيشنهادات مطرح شده از سوي احزاب و جريانات را به گوش جان بشنويم، 
اما در نهايت خود مستقالً تصميم خويش را براي پيشبرد اهداف كارگري 
اعالم نماييم، در هر شرايطي خود تصميم مي گيريم كه چه زمان و چرا 

، ما براي پيشبرد مبارزات طبقاتي خود از هيچ كس دستور اعتصاب كنيم
نمي گيريم، تشكل هاي خود ساخته ي ما كارگران زائده و حياط خلوت 

خواست ها و مطالبات ما كارگران برگرفته از شرايط . اين و آن نخواهند بود
واقعي زندگي ماست، براساس اين شرايط ما تعيين خواهيم كرد كه چه مي 

 .ه نمي خواهيمخواهيم و چ
 اين بار 57بر اين اساس، جنبش كارگري با درس آموزي از تجربه ي بهمن 

ظرفيت اين را دارد كه با مطالبات و تشكالت مستقل خود در اين كارزار 

اجتماعي شركت كند و مشاركت واقعي خود را در تغييرات كالن اجتماعي 
ه بايد آرزو كرد البت. ايران با تشكيل وزن و صف مستقل خويش معنا كند

كه شتاب تحوالت كنوني ايران فرصت چنين امر مهمي را در اختيار ما قرار 
دهد، براي ما كارگران و فعالين كارگري مثل روز روشن است كه صرفِ 
تغيير حاكميت در ايران عمدتاً به نفع كساني خواهد بود كه از پي ريزي 

ت بنيان كن آن در تشكالت مستقل كارگري با ساختار شورايي و تأثيرا
  .تقابل جدي با حاكميت سرمايه داري در هراسند

 
*  
  

  
  نسلي نو در راه

 
  باقر مؤمني

  
پيش از پاسخ دادن به هر پرسشي در مورد جنبش ضـدحكومتي كنـوني              
ايران بايد به اين نكته اشاره كنم كه به علل گوناگون اظهار نظر قطعي براي 

  :من در اين باره تقريباً غيرممكن است
 سـاله از وطـن و جامعـه، كـه اگـر حتـي اوضـاع و                  26 غيبت و دوري     -1

مانـد، بعلـت تغييـرات در         مناسبات اجتماعي هم در ايـن مـدت ثابـت مـي           
 من درك آن و  خود موقعيت اجتماعي كنوني و تحوالت فكري و احساسي

  .كرد داوري و صدور حكم دربارة آنرا، اگر نه غيرممكن، مشكل مي
عميق جامعة ايران در اين سي سـال از لحـاظ تركيـب              تغيير و تحول     -2

ــرغم    ــي و اجتمــاعي، كــه ب ــات اخالق ــاتي و روحي ــت، تركيــب طبق جمعي
هاي دور و نزديك و تصادفي و آگاهي از حوادث سياسي و اجتمـاعي                ارتباط

هاي موجود، نه به شناخت واقعي حتي بـه شـناخت نسـبي               از طريق رسانه  
مسـائل اجتمـاعي ـ سياسـي ايـران نيـز       الزم، براي اظهـار نظـر قطعـي در    

  .تواند ياري رساند نمي
 تا امروز سرعت و تحول جنبش آنچنان بوده كه          88 خرداد   22 پس از    -3

ترين افراد بر اوضاع نيز كه در تمـاس تنگاتنـگ    ترين و مسلط بين  حتي واقع 
ا مانده و در اظهار نظره گيري دربارة آن عقب اند از تحليل و نتيجه با آن بوده  

اند و روشن است كه فردي مانند         ها شده   گوئي  دچار اشتباه و ترديد و تناقض     
توانـد در     من، كه بقول معروف دستي از دور بر آتش دارم، تا چـه حـد مـي                

  .هاي خود از اوضاع به اشتباه بيفتد برداشت
هاي كلي مانند داليل اين جنبش شايد بتوان بطور           البته به بعضي پرسش   

خصلت اصلي ايـن    «ا پاسخ دادن واقعي و دقيق به اينكه         نسبي پاسخ داد ام   
، مسـتلزم  »تـوان توضـيح داد   گيري و دوام آنـرا چگونـه مـي       جنبش و شكل  

اينست كه انسان در متن تحول جامعه در ظرف اين سي سال و در ارتبـاط                
  .گنندگان در آن بوده باشد نزديك و مستمر با جنبش و شركت

ع و اقسام صاحبنظران در داخل و خارج، از          گذشته از اينها تاكنون انوا     -4
انـد    زواياي گوناگون به تحليل و اظهار نظر و تعيين تكليف جنبش پرداخته           

و با توجه به امكانات وسيعي كه بسـياري از آنـان دارنـد و همچنـان بطـور                   
كنند معلوم نيست تحليل و اظهار نظر همچو منـي،            روزمره اظهار وجود مي   
دم چـه محلـي از اِعـراب و چـه تـأثيري در افكـار و                 آنهم با توضيحي كه دا    

بـا اينهمـه حـال كـه       . تواند داشته باشد    اعمال مردم ايران و جنبش آنها مي      
ام بعنوان يك فرد سياسـي ايرانـي، كـه دل در گـرو                مورد سؤال قرار گرفته   

فهمم بـه روي كاغـذ        خوشبختي و آزادي مردم وطنش دارد، آنچه را كه مي         
  :آورم مي



   پاسخ به شش پرسش آرش 

 ٤٠  104 ي آرش شماره

 علت واقعي جنبش كنوني در اسـاس اسـتبداد دينـي حاكميـت              داليل يا 
. هاي مدني را از مردم ما سلب كرده اسـت         موجود است كه همة انواع آزادي     

عالوه بر اين وضع اقتصادي موجود كـه بـه نارسـائي و محـدوديت زنـدگي                 
ــاتي    ــردم و در نتيجــه اخــتالف طبق ــر اكثريــت عظيمــي از م ــادي و فق م

گذشـته از اينهـا     . رضائي عمومي دامـن زده اسـت      وحشتناك انجاميده به نا   
نبايد تضاد و تناقض ميان فرهنگ خرافي عهـد بـوقي اصـحاب كهـف را بـا                  
فرهنگ دوران جديد حيات بشري، كه بهرحال در جامعة مـا دسـت بـاال را                

  .دارد، در اين درگيري ميان مردم و حاكميت ارتجاعي ديني ناديده گرفت
 كنوني مردم ما جنبـة دموكراتيـك و         به اين ترتيب خصلت اصلي جنبش     

تواند با حاكميت استبدادي و ارتجـاعي، آنهـم از            طلبانة آنست كه نمي     ترقي
با اين اساس در قدم     . نوع قرون وسطائي و آخونديش سازگاري داشته باشد       

 مدني آنان   هاي  اول طبقات متوسط جامعه كه حكومت ديني اسالمي آزادي        
هـاي    ه دارند طي بيست سال اخير و بـه شـكل          را پايمال كرده با امكاناتي ك     

ها و امكانات مساعد دو بار بعنوان انتخاب بد       مختلف و با استفاده از موقعيت     
در برابر بدتر مقام و امكانات رياست جمهوري را به شخصـي ماننـد محمـد                
خاتمي سپردند كه با معتقدات و روحيه و ظرفيت شخصي خـود نتوانسـت              

های    آنان پاسخ بدهد و حتي به حداقل وعـده         هاي  حتي به حداقل خواست   
د     در نتيجـه مـردم، و بـويژه نسـل جـوان، تصـميم گرفـت در                  .خود وفا کن

 عالوه بر توسل به انتخاب بد در برابر بـدتر در            88 خرداد سال    22انتخابات  
هاي خود را در بيرون از حكومـت دنبـال كنـد              ميدان باقي بماند و خواست    

تر حاكميت هم با رفتار مستبدانة خـود،          تر و خشن    بويژه كه نيروي ارتجاعي   
همانطور كه گفته شده، با يك كودتاي احمقانة انتخابـاتي راه ديگـري جـز               
كوچه و خيابان براي مردم و اظهار نظـرات و دنبـال كـردن خواستهايشـان                

هاي كهن بصورت انفجاري سر باز كننـد          باقي نگذاشت و سبب شد كه زخم      
  .دررو با حكومت به ميدان بكشانندو مردم را به جدال رو

مهمترين خصوصيت جنبش كنوني اينست كه تجربة سي سال حاكميـت           
اش، به نسل حاضر اين آگـاهي   ارتجاعي اسالمي، آنهم بصورت واليت مطلقه    

ماندگي مطلق و رياكاري مـذهبي آخونـد          را داده است كه اوالً به علت عقب       
 كرد و ثانياً با حضور در صحنة     توان به آن اعتماد و دل خوش        بهيچوجه نمي 

بينيم هيچ    توان او را عقب نشاند، و چنانكه مي         گيري انقالبي مي    مبارزه و پي  
اي به عزم راسخ مردم در مبارزه         نوع فشار و سركوب، نه تنها نتوانسته لطمه       

گيري   بزند بلكه مقاومت وحشيانه و آدمخوارانة حكومت ضرورت ادامه و اوج          
خته و در عين حال سبب شده تا نيروهاي ديگـري كـه             جنبش را ناگزير سا   

در روزهاي اول بعلت احساس يأس و ناتواني در جنـبش شـركت نداشـتند               
بتدريج به آن بپيوندند و آنرا تا يك جنبش همگاني ضدحكومتي استبدادي            
ديني گسترش دهند، و باين ترتيب طبيعـي خواهـد بـود اگـر جنـبش تـا                  

  .اشته باشدسرنگوني حاكميت موجود ادامه د
البته طبيعي است كه سرنگوني حكومت اسـتبدادي ـ ارتجـاعي اسـالمي     
موجود هنگامي قطعي خواهد بود كه طبقـات كـارگر و زحمتكشـي كـه از                

كننـد بـه شـكل گسـترده و مسـتمر در              فروش نيروي كار خود زندگي مـي      
جنبش شركت داشته باشند؛ و جنبش دموكراتيك موجود ايـن ظرفيـت را             

هاي اين طبقات ماننـد رفـاه          صورت دوام و طرح بعضي خواست      دارد كه در  
اي و تـالش      اقتصادي و افزايش دستمزدها و آزادي تشكيل سازمانهاي توده        

هاي كارگر و زحمتكش را به خود جلـب           در راه رفاه و آزادي و عدالت، توده       
كند و به ميدان بكشاند و ماهيت انقالبي خود را تقويت بخشـد، و طبيعـي                

تر كارگران و زحمتكشان در جنبش         شركت هرچه وسيعتر و جدي     است كه 
دموكراتيك موجود نه تنها به سود آنان است بلكه شـركت وسـيع و جـدي                
آنها در سطح عمومي و در رهبري جنبش آنرا ارتقاء خواهد بخشـيد و دوام               

شـك نيسـت كـه يـك جنـبش وسـيع            . و موفقيت آنرا تضمين خواهد كرد     
توانـد اصـالت خـود را حفـظ كنـد و پيـروزي و                 عمومي و ملي هنگامي مي    

هاي اجتمـاعي، اعـم از    حاكميت خود را دوام بخشد كه تمام طبقات و گروه 
كارگر و كارمند و خرده بورژوا و بورژوازي متوسط و تمامي نيروهـاي ملـي               
اعم از كرد و ترك و بلوچ و عرب و تركمن و غيره در كـل آن و در رهبـري                     

  .ركت فعال داشته باشندآن به انحاء گوناگون ش
  
  

  

  

  
  

  
اي بوده و چگونه      چرا نقش چپ در جنبش كنوني حاشيه      «ايد كه     پرسيده

اين بنـده منظـور     » توان وزن و نقش چپ رادر اين جنبش تقويت كرد؟           مي
  هائي  اگر منظور همان جريان. فهمم شما را از چپ و نيروي چپ مطلقاً نمي

اند و اينك بيشتر در خارج از        ردهك  عمل مي » چپ«است كه در گذشته بنام      
كننـد كـه بايـد        هاي گوناگون عمل مي     هاي مختلف و بصورت     كشور و با نام   

عرض كنم به اين جريانها بايد بعنوان يك پديدة تـاريخي نگريسـت كـه در     
كـم   دوران حضورشان در صـحنة مبـارزه هـم، اگـر نگـوئيم همگـي، دسـت          

اند بسيار بـد      ه در صحنه بوده   شود گفت اكثريت عظيم آنها در دوراني ك         مي
رو رهبـري ارتجـاعي    اند به اين معني كه قسمت اعظم آن دنبالـه  عمل كرده 

هـاي درسـت و انقالبـي        روحانيت و ابزار آن در سركوبي حركـات و انديشـه          
اند كه از مردم بكلي دور و جـدا           اند و برخي هم آنچنان مواضعي داشته        بوده

ر داخل كشور و در جنـبش كنـوني محلـي از            اند؛ و امروزه نيز د      افتاده بوده 
داننـد بواقـع در كشـور چـه           تـوان گفـت نمـي       اِعراب ندارند و به جرأت مي     

نيروي چپ بايد از درون     . گذرد و با چه و چگونه نيروهائي طرف هستند          مي
همين جنبش كنوني زاده شود و شكل بگيرد و نقش خود را بازي كند و با                

يات گذشـتة شصـت سـالة چـپ و شـناخت            مطالعه و آگاهي كامل از تجرب     
اي موجود شركت كند و نقش        هاي مثبت و منفي آن در مبارزات توده         جنبه

دانـيم كـه    خود را در دوام و تعميق جنبش به حداعال ارتقا دهد ـ و چه مي 
  .هاي چپ در همين جنبش در حال شكل گرفتن نباشد همين اكنون نطفه

، نه بعنوان دنبالة سـازماني  1320دانيم كه نيروي چپ پس از شهريور        مي
جنبش چپ و سوسـيال دمـوكرات دوران مشـروطيت و پـس از آن، بلكـه                 
بعنوان نيروئي تازه نفس و مستقل و مبتكر ـ و البته با استفاده از تجربيـات   
و حتي بكارگيري بعضي عناصر آگاه و زندة آن ـ به دنيا آمد و برغم ايرادها  

 وارد كرد در دوران معيني نقـش اساسـي در    توان بر آن    و انتقادهائي كه مي   
هاي ترقيخواهانه و سوسيال دموكراتيـك        استقرار دموكراسي و بسط انديشه    

 بـه تـاريخ سـپرده شـد و          32اما اين نيرو پس از كودتاي مـرداد         . بازي كرد 
بقاياي آن كه بصورت فسيلي در آمده بود كه هنوز نَفَسي داشت در انقـالب     

ش كامالً مخرّبي بازي كرد؛ جنبش انقالبـي چـپ           و پس از آن نق     57بهمن  
اي از تاريخ پديدار شـد،        چريكي هم كه پس از دوران ركود مبارزه در لحظه         

اگرچه توانست در ايجاد اميد انقالبي در ميان مردم ترقيخواه و دمـوكرات و              
هائي كه    اي بازي كند، ولي متأسفانه بعلت ناپختگي        چپ نقش قابل مالحظه   
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زايش او بود به مرحلة بلوغ نرسيد، اثر و نقش خود را بعنوان             طبيعي دوران   
و اينـك پـس از يـك دورة         . يك جنبش چپ در ميـان تـوده از دسـت داد           

هـاي چـپ گذشـته در         طوالني ركود، كه با سركوب و نابودي قطعي جريان        
داخل كشور بوسيلة حكومت اسالمي همراه بوده، بايد در انتظار تولـد يـك              

 درون جنبش دموكراتيك كنـوني بـود كـه بتوانـد در             جريان چپ جديد از   
ــا آمــوزش از   جريــان درگيــري هــاي انقالبــي و در طــول زمــان، و بــويژه ب

هـاي گذشـته و       هاي دموكراتيك و چـپ ايرانـي در دهـه           هاي جنبش   تجربه
ــبش   ــات جن ــش ماركسيســتي و تجربي ــري دان ــك و  فراگي ــاي دموكراتي ه

  . جنبش اثر قاطع بگذاردسوسياليستي جهاني، شكل بگيرد و در رهبري
هائي نيز كه اين روزها       فايده نباشد كه اسكلت     البته اين تذكر هم شايد بي     

كننـد و بـويژه بـا سـر كـردن در          بعنوان بقاياي جنبش ملي عرض اندام مي      
نمايند، و حتي موجـودات باصـطالح تـازه نفـس             آبشخور مذهب خودي مي   

كننـد   بي اظهار لحيـه مـي  مرتجع ، ولي ظاهرفريبي، كه بعنوان ملي ـ مذه 
تواننـد بـازي كننـد و بـه           درواقع جز بازدارندگي جنبش نقش ديگري نمـي       

روندة كوچه و خيابان نيز بنحو قابل        همين دليل هم هست كه جنبش پيش      
  .اعتنا است اي نسبت به آنان بي مالحظه

اما براي اينكه جنبش انقالبي كنوني بـه سرنوشـت انقـالب بهمـن دچـار                
  : مننشود به نظر

 نيروهاي انقالبي و دموكرات مطلقاً نبايد مجذوب رهبري و فرمانـدهي            -1
ـ بشود و خود بايد     !  هرقدر هم كاريسماتيك   ـ  يك يا چند شخصيت سياسي    

هرچه زودتر به نوعي سـازماندهي براسـاس خواسـتهاي دوران اسـتراتژيك             
كنوني ـ كه در اساس چيزي جز يك نظام و حكومـت دمـوكرات و الئيـك     

  .ت ـ دست يابدنيس
 براســاس تحليــل علمــي و عينــيِ شــرايط زمــان و موازنــة نيروهــاي  -2

اجتماعي به تدوين يك برنامة اجتمـاعي سياسـي مشـخص، و نـه آرمـاني،                
هـا و    توانـد آزادي مطلـق بيـان و قلـم و سـازمان              اين برنامه مـي   . اقدام كند 

ت هاي سياسي و صنفي از هـر نـوع را دربرگيـرد، و همچنـين عـدال                  تشكل
بمعناي استفاده از رفاه اقتصادي و مزاياي زنـدگي اجتمـاعي بـراي تمـامي               
افراد ملت و برابري زن و مرد و تعيين سرنوشت مردم شهرستانها و اسـتانها          
  .و اقوام و ملل را بدست خودشان در قلمرو جغرافيائي كشورمان تأمين كند

ــاتي    -3 ــافع طبق ــه براســاس من ــوكراتي ك ــك و دم ــاي الئي ــا نيروه و  ب
هـاي گـذرا و    جوئي هاي سياسي ـ عقيدتي خود، و نه بنا بر مصلحت  آموزش

پذيرنــد، الاقــل بــراي يــك دوران  ظــاهري و ســطحي، ايــن برنامــه را مــي
  . استراتژيك جبهة واحدي تشكيل دهد

پذير است  دهندة اين جبهه در صورتي امكان      همكاري نيروهاي تشكيل   -4
 عقيـده و انديشـة مـذهبي و    كه جز افكـار و اصـول دموكراسـي هـيچ نـوع            

ايدئولوژي طبقاتي بر آن حاكم نباشد بدون آنكـه حـق داشـتن مـذهب يـا                 
ايدئولوژي يا پيروي و تبليغ آنرا در خارج از جبهـه از افـراد متشـكلة خـود                  

  .و يا آن را ناديده بگيرد. سلب كند
با اين ترتيب نظامي كه به دنبال جنبش انقالبـي كنـوني تحقـق خواهـد                

 و در عـين حـال عـدالت         -مي مطلقـاً الئيـك و مطلقـاً دمـوكرات         يافت نظا 
  . خواهد بود و هيچ نوع برچسبي جز اين دو خصلت نخواهد داشت-خواهانه

بديهي است در چنين نظامي نيروهـاي اجتمـاعي چـه بصـورت فـردي و                
هاي آرماني خـود      توانند براي تحقق نظام     گروهي و چه بصورت سازماني مي     

اما آنچه در يك نظام دمـوكرات الئيـك بطـور       . اليت كنند آزادانه تبليغ و فع   
جويانة نژادي، ملي، ديني يعني      هاي برتري   مطلق ممنوع است تبليغ انديشه    

بـرد چنـين     نازيسم، شوينيسم و آخونديسم، و ايجـاد سـازمان بـراي پـيش            
بدون توجه به اصول باال بايـد در انتظـار فاجعـة سياسـي ـ      . ها است انديشه

  . اي بود زهاجتماعي تا
*  

  

  

  

  
 سركوب چندين ساله ي كارگران

   حميدرضا عسگري نژاد به شش پرسش آرش پاسخ
 
 
 داليل و خصلت اصلي اين جنبش و شكل گيري و دوام آن را چگونه -س

 مي توان توضيح داد؟
 

 به به نظر ما داليل شكل گيري اين جنبش صرفاً: حميد رضا عسگري
اين جنبش . ر ايران محدود نمي شودانتخابات اخير رياست جمهوري د

ي كارگران، دانشجوبان، معلمان و در كل مردمي است  هاي فرو خفته بغض
شان بازداشت و  ي خود را طلب كردند اما پاسخ كه سالها حقوق حقه

اين جنبش همان آتش زير . شكنجه و زندان و گاه حتي اعدام بود
 آتش زير ؛شان شروع شد با اعدام دگراندي60خاكستري بود كه از دهه ي 

بغض فرو . خاكستر قتل هايي بود كه به قتل هاي زنجيره اي معروف شد
خفته ي دانشجوياني بود كه كالس درشان شد زندان اوين و استادهايشان 

پرسيدند و با زور كابل  دادند و تنها سوال مي شدند بازجوياني كه درس نمي
تافتند   صحيح را بر نمي و عجيب آن كه جواب؛و كتك جواب مي خواستند
اين جنبش محصول كارگراني بود كه . كردند و جوابي به دروغ طلب مي

 نهاد صنفي و حقيقي خود را طلب كردند و ديگر نمي ،پس از سالها
خواستند زير بار شورايي باشند كه خود حاكميت بنايش نهاده بود و در 

 و زحمتكشان طول ساليان فعاليتش نه تنها دست آوردي براي كارگران
ما .  كه در برخي موارد حتي خالف جريان منافع ما در حركت بود،نداشت

 در تقلب در انتخابات قلمداد نمي كنيم كه آن را گسترده جنبش را صرفاً
 به نظر ما تقلب در انتخابات فقط خاكستر را كنار زد تا .تر از آن مي بينيم

اين .  رخ بنمايد،انده بودآتشي كه سالها در زير خروارها خاكستر پنهان م
امر فقط بهانه اي بود براي ادامه ي مبارزات حق طلبانه ي اقشار مختلف 

خصلت اصلي اين جنبش را مي توان در حضور . جامعه از جمله كارگران
نسل جديد ايران در اين جنبش و شركت گسترده ي افراد طبقه ي 

 اين جنبش را با در واقع خصلتي كه. متوسط به باالي جامعه جستجو كرد
 ايران متمايز مي كند تفاوت طبقاتي معترضان در حال حاضر با 57انقالب 

به نظر مي آيد طبقه ي متوسط و طبقه ي . سي و يك سال پيش است
به . پائين دست جامعه هنوز به اين جنبش به صورت گسترده نپيوسته اند
وم نظر مي رسد اين جنبش كه به جنبش سبز موسوم شده است متدا

خواهد بود چرا كه در اين اعتراضات مدني هزاران نفر دستگير و زنداني 
شدند، ده ها نفر شهيد شدند و ده ها نفر مجبور به خروج اجباري از كشور 

نه تنها اين عوامل بلكه دلگرمي فعاالن سياسي و اجتماعي و روزنامه . شدند
 .د داشت اين جنبش را سرپا نگه خواه،نگاران به حمايت هاي مردمي

   تركيب طبقاتي جنبش كنوني را چگونه ارزيابي مي كنيد؟-س
 
تركيب طبقاتي جنبش كنوني به لحاظ اقتصادي طبقه ي متوسط به  :ج

باالي جامعه را در بر مي گيرد و هنوز طبقه ي متوسط و طبقه ي پائين 
به لحاظ سني مي توان اين جنبش . جامعه به اين جنبش ملحق نشده اند

 به دنيا آمده اند و 57ي متعلق دانست كه خود در همين انقالب را به نسل
اين جنبش متعلق به جواناني . در دامن همين حاكميت تربيت شده اند

است كه بي محابا به خيابان ها آمدند و حقوق خود را در برابر گلوله فرياد 
 به. نگاهي به آمار سني شهدا و زندانيان مويد اين مطلب خواهد بود. زدند

لحاظ سطح تحصيلي بازهم اين جنبش متعلق به قشر تحصيلكرده ي 
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جامعه هست و هنوز افرادي با آگاهي هاي كمتر به اين جنبش ملحق 
و يكي ديگر از خصلت هاي بارز اين جنبش حضور گسترده ي . نشده اند

 .زنان در آن است
 آيا شكل گيري يك جنبش ضد ديكتاتوري به نفع كارگران و -س 

 است يا فقط در صورتي به نفع آنهاست كه با خواست ها و زحمتكشان
  رهبري آنها شروع شود؟

 
شكل گيري يك جنبش ضد ديكتاتوري مسلما براي تمامي سطوح  :ج

جامعه مفيد است اما جايگزيني ديكتاتوري با سيستم سرمايه داري كه به 
ان خود به همراه دارد دردي را از كارگرا ظاهر نمادهاي دموكراسي را ب

تنها مزيت آن به سيستم ديكتاتوري اين است كه . درمان نخواهد كرد
كارگران خواهند توانست تشكل هاي صنفي خود را داشته باشند و شايد 

 در اما اين كه زندگي كارگران زندگي متناسب. آزادي برگزاري اجتماعات را
 جوامع سرمايه داري. ن انساني خواهد بود كمي بعيد به نظر مي رسدأش

نشان داده اند كه فقط نامي از دموكراسي را با خود به يدك مي كشند نه 
 اما به راستي زندگي !اين كه آزادي در آن جوامع وجود ندارد كه دارد

كارگران آن گونه است كه بايد باشد؟ اين سوالي است كه پاسخش را بايد 
جنبش . آنهايي بدهند كه زندگي كارگري را در آن جوامع تجربه كرده اند

ضد ديكتاتوري در صورتي به نفع كارگران و زحمتكشان جامعه است كه 
خواستهاي كارگران نيز در آن لحاظ شود و گرنه هيچ سودي براي كارگران 

  .در پي نخواهد داشت
 چه نيروهايي كارگر هستند؟ و آيا مي توان وزن طبقاتي كارگران و -س

 يا نه؟ چرا، چگونه و زحمتكشان را در متن همين جنبش تقويت كرد؟ آري
  با چه شرايطي؟

 
با تعريف ما كه برگرفته از تعريف هاي جهاني است تمام نيروهاي : ج

گرچه . حقوق بگير كارگر محسوب مي شوند اعم از نيروهاي يدي و فكري
. امروز بخشي از همين نيروهاي حقوق بگير خود به سركوب ملت مشغولند

 را مي توان در اين جنبش افزايش بله وزن طبقاتي كارگران و زحمتكشان
داد چرا كه آنان نيز به مانند قشر بزرگي از جامعه ي ايران از زندگي و 

به نظر مي رسد براي افزايش وزن . معيشت خود ناراضي و ناخشنودند
. طبقاتي كارگران كارهاي زير بنايي براي آگاه سازي آنان بايد انجام گيرد

 سال هاي اخير بي كار شدن ميليون سركوب چندين ساله ي كارگران در
ها نفر و عدم حمايت از آنان توسط اپوزسيون داخل و خارج از كشور 
موجب سرخوردگي اين قشر زحمتكش از هر گونه اعتراضي شده است هر 
چند كه سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه و 

  وان هنوز پرچم اقتدار سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه با تالش هاي فرا
خود را برافراشته نگاه داشته اند اما با ديد واقع گرايانه مي توان به اين 
سرخوردگي پي برد و به اين مثل ايمان آورد كه هر كسي به دنبال آب 
باريكه اي است وقتي اعتراضات حق طلبانه پاسخشان را با زندان و شكنجه 

  ده هاي بسياري سر گرسنه بر بالين و بي كاري مي گيرند و در نتيجه خانوا
شبانه شان مي گذارند پس چگونه انتظار مي توان داشت كارگران چشم به 
آب باريكه ندوزند هر چند كه اين هم آتش زير خاكستر خواهد بود اما 
واقعيت اين است خاكستر طبقه كارگر هنوز باد اساسي نخورده است تا 

  .د اعتماد و آگاه سازي استآتش آن نمايان شود و اين مهم نيازمن
حاشيه اي بوده ) دست كم تاكنون (  چرا نقش چپ در جنبش كنوني -س

 است؟ چگونه مي توان وزن و نقش چپ را در اين جنبش تقويت كرد؟
 
بستگي دارد چپ را به چه مفهومي ببينيد چپ با مفهوم ايدئولوژي آن  :ج

فهوم تقريبا در ترازوي يا چپ با مفهوم عملگرايانه هر چند كه با هر دو م
اما به راستي چپ در اپوزسيون خارج از كشور توانسته . يكساني هستند

دست آوردي به مفهوم واقعي داشته باشد تا چه رسد به داخل ايران كه 
چگونه مي توان براي كارگري كه . حكمش محارب است و مجازاتش اعدام

گفت كه بزرگانش از حداقل حقوق خود بي خبر است از ايدئولوژيي سخن 
چپ در اما در حال حاضر . هنوز در تفسيرهايش اختالف نظر و سليقه دارند

ايران فقط در جنبش دانشجويي متمركز است و شايد تا حدودي در 
 چپ هنوز در بين كارگران جايگاهي ندارد تا بتوان در اين .جنبش زنان

 حاصل شد و حقيقت اينجاست كه كارگران از چپ فقط آني. مورد نظر داد
  .كه نتيجه اش در مطالب كميته هاي همبستگي نمايان شد

 با تجربه اي كه از انقالب بهمن داريم و درس هايي كه از شكست آن -س
توان  ايم، براي آن كه جنبش كنوني مردم به شكست نيانجامد چه مي گرفته
 .كرد

 
ان مردم اير. چيزي كه سخن گفتن از آن بسيار دشوار است اتحاد است: ج

امروز فارغ از هر رنگ و عقيده اي در خيابان ها با دستاني خالي در برابر 
امروز جنبش ديگر . گلوله هايي قرار مي گيرند كه منطقشان آتش است

رنگ سبز ندارد و اين بافته ي ذهن معدود كساني است كه باز مي خواهند 
تحد تا زماني كه مردم اينگونه يكپارچه و م. همه چيز يك بعدي باشد

دست در دست هم خواهان آزادي و برابري هستند هيچ كس توان شكست 
آنها را نخواهد داشت اما اگر پيدا شوند كساني كه رهبر ناخلفي براي اين 

  .مردم يكرنگ و يكصدا و متحد شوند باز روز از نو و روزي از نوست
  

*  
  

  
  

  

  
  ديكتاتوري سياسي و اقتصادي

  آرش حبيب رضاپور به شش پرسش  پاسخ
  
 داليل و خصلت اصلي اين جنبش و شكل گيري و دوام آن را چگونه -س

  مي توان توضيح داد؟
  
 داليل شكل گيري اين جنبش را مي توان در موارد بطور فشرده ميتوان :ج

 فاصله طبقاتي عظيم، ظلم مفرط،، اعتياد، بيكاري، فقر، :زير جستجو كرد
 آمدن سن تن فروشي به پائين(فساد اجتماعي و اقتصادي ، تن فروشي 

سلب آزادي هاي فردي و از همه مهمتر نبود يك اقتصاد ملي كه ) كودكان
البته وضعيت درصد  . باشديين شرايط  و ارتش ميليوني بيكاراجوابگوي 

بااليي از افراد شاغل نيز وضعيتي اسف بار است كه در ادامه بدان نيز 
  .خواهيم پرداخت

 گيري آن از آغازين روزهاي فروپاشي داليل و خصلت اين جنبش و شكل
نظام شاهنشاهي و با  ورود آيت اله خميني در عرصه هاي مختلف سياسي، 

 ، قدم به قدم با قبضه كردن كليه نهادها. مرتبط استاجتماعي و اقتصادي
اشغال همه پست ها و مقام هاي سياسي از باالترين تا پائين ترين رتبه 

 كليه دگر .ن سياست اداره كشور شدهاي اجرايي منجر به يكدست شد



   پاسخ به شش پرسش آرش 

 ٤٣  104 ي آرش شماره

انديشان به تدريج از صحنه سياسي حذف شدند و سركوب و زندان و اعدام 
 روز به روز حكومت تسلط خود را در كليه سطوح .قدرت غالب جامعه شد

 نيروهاي آزاديخواه و عدالت طلب از صحنه هاي .كشور نهادينه كرد
ل جديد كه خواسته هايش نس. ندسياسي و اجتماعي و اقتصادي طرد شد

جويي را با سياست هاي ضد مردمي حكومت در تضاد مي بيند در پي چاره 
. مغتنم شمردمطالبات خود را براي به دست آوردن  هر روزنه اي برآمد و

امنيت نبود  ها، و راهپيماييها تجمعآزادي احزاب، آزاديآزادي بيان، نبود 
در سي سال واردي بودند كه جزو ماجتماعي و شغلي و ثبات اقتصادي 

اين مطالبات اوليه انساني  ن ناديده گرفته شد. ناديده گرفته شدندگذشته 
همان روزنه يكي از  انتخابات رياست جمهوري دهمين دوره و تقلب در 

را به درون خود كشيد كه در اين بين ي بود كه اقشار مختلف جامعه ياه
كه طي سالها تك تلف جامعه اقشار مخ. سهم نسل جديد سهم بسزايي بود

 به تك سركوب شده بودند در يك حركت متحدانه در غالب جنبش سبز
الزم به توضيح است كه ديگر نميتوان اين جنبش اجتماعي را . همراه شدند

  . يكي دانست،ندنا ميكقبا رنگ سبزي كه طبقات ديگر به جامعه ال
وز به رنگ سبز كه امر(در يكصدو پنجاه سال گذشته مسأله محيط زيست 

و از بين رفتن طبيعت مطرح بوده است و سرمايه داري ) معروف شده است
جهاني و از جمله دولت ايران نيز در از بين بردن اين طبيعت نقش داشته 

 اين جنبش برخورد ميكنيم نه مانند آن ا ما از اين نگاه ب.و دارند
شت خوش المثل ايراني كه طرف بد خط بود اسم خودش را ميگذا ضرب
ما هم بعنوان كارگران حمل ونقل اولين قربانيان اين نابساماني . نويس

  . كار هستيممناسبشرايط نا
در هم  راماندگاري آنبه نظر ما اين جنبش دوام خواهد داشت و داليل 

 تا زماني كه صاحب قدرت نخواهد .دامن صاحبان قدرت جستجو مي كنيم
 را كنار بكشد و همچنان به سركوب به اشتباه خود پي ببرد و آگاهانه خود

ادامه دهد اين مبارزه هم ادامه دارد و ابزار آن را هم شرايط اش تعيين 
اين ابزار در جامعه ايران جنبش نافرماني مدني هست كه توانسته . ميكند

  . در قرن بيست و يك به يك الگو تبديل شود
 نيروي كاري است نيروهاي ادامه دهنده اين مبارزه نيز ميليونها فروشنده

  .ميرودپيش كه هر روز به سمت بدتر شدن اوضاع اش 
در اينجا بد نيست به كارگران سنديكاي واحد اشاره كنيم كه در چند سال 

 كارگر صنعت 57 اگر در زمان انقالب ،اند گذشته پرچم مبارزه را نگه داشته
شركت نفت با بستن شير نفت مبارزه خودش را پيش ميبرد، امروزه كارگر 

و نقش خود را  ه سرعت بخشيدراواحد با فشار دادن پدال گاز اين مبارزه 
 براي دوام اين . و حق ستاني ايفا ميكنند بخشي  اين مبارزه با آگاهيدر

جنبش كليه اقشار تا رسيدن به نتيجه بايد در كنار هم باشند و به تفكرها 
 قوانين حاكم بر و انديشه هاي مختلف احترام بگذارند و سرنوشت جامعه و

  .جامعه توسط راي گيري و رفراندوم آزاد مشخص شود
   تركيب طبقاتي جنبش كنوني را چگونه ارزيابي مي كنيد؟-س
  
ما نميتوانيم بصورت كالسيك بگوييم كه تركيب طبقات اين جنبش  :ج

 .جنبش نقش دارد گرد نيز در اين چيست چرا كه حتي دستفروش و دوره
، كارگران، دانشجويان ، معلمان ، زنان از بشجنولي نيروهاي اصلي 

متشكل مي ميليونها بيكار، نمايندگان طبقات متوسط و گاها باالي جامعه 
 بخش وسيعي از معترضين را اقشار ضعيف جامعه 57در انقالب . شوند

 در جنبش كنوني عالوه بر زحمتكشان و ماتشكيل مي دادند كه به نظر  
 و زنان نيز ديده مي جوانجمي از توانگران روشنفكران ، اليه هاي پر ح

  . شوند كه اين خود نقطه قوت اين نهضت است 
 آيا شكل گيري يك جنبش ضد ديكتاتوري به نفع كارگران و – س

  زحمتكشان است يا فقط در صورتي به نفع آنهاست كه با 
  خواست ها و رهبري آنها شروع شود؟

  
 به دست اقليت است و منشاء ديكتاتوري محصول سپردن اراده اكثريت :ج

ري وتاريخ سياسي ايران با ديكتات. آن نيز سكوت و پذيرفتن شكست است
 اين تاريخ كشاكش  يصد سال گذشته  گره خورده است و يكمان آن كاح

اكثريت كشورهاي جهان . استبوده به رسميت شناختن منشور حقوق بشر 

ايران هنوز با زور ميخواهند ي همانند ياند ولي دولتها منشور آنرا امضا كرده
  . اين تفاوت را به جامعه تحميل كنند

 ز ام اقشار مختلف مردم تشكيل شده و هيچكداطبقات وهر جامعه اي از
 كارگران اگر بخواهند كه به خواست .اقشار نسبت به ديگران ارجحيت ندارد

ها و مطالبات خود دست يابند بايد به حقوق اقتصادي و سياسي و 
در سطح كارگاه ي  خود آشنا شوند و با تشكيل تشكل هاي كارگراجتماعي

، كارخانه و شهر و استان و كشور با هم در ارتباط باشند تا بتوانند در 
 پر شور و قدرتمند داشته باشند و يصحنه هاي مختلف اجتماعي حضور

 بتوانند اين چنين  كارگران اگر.خواست هاي خود را از حكومت ها بگيرند
تماعي داشته باشند چه در راس حكومت باشند چه نباشند با ايجاد بافت اج

سنديكاها و اتحاديه ها و احزاب كارگري قوي مي توانند در سياست هاي 
  .كلي و حتي تغيير قوانين به نفع خود اثر گذار باشند

 با ديكتاتوري سياسي و ؛پس ما در دو جبهه در حال نبرد هستيم
 كه ميگذرد جمعيت بيشتري براي مبارزه با  هر روز وديكتاتوري اقتصادي

  .شود اين دو نوع ديكتاتوري به ما اضافه مي
 چه نيروهايي كارگر هستند؟ و آيا مي توان وزن طبقاتي كارگران و -س

زحمتكشان را در متن همين جنبش تقويت كرد؟ آري يا نه؟ چرا، چگونه و 
  با چه شرايطي؟

  
 در قبال نيروي كار خود دستمزد كليه كساني كه حقوق بگير هستند و :ج

دريافت مي كنند چه كارگراني كه فعاليت هاي يدي دارند و از نيروي 
بازوي خود استفاده مي كنند و چه حقوق بگيراني كه كار فكري خود را در 

، كارگر امرار معاش مي كننداز اين طريق  و قرار مي دهندخدمت جامعه 
 در هر جامعه اي هستند كه  نيروي عظيمكارگران  .محسوب مي شوند

نمونه هايي از آنها عبارتند از كارگران توليدي و صنعتي و خدماتي و 
    . معلمان و پرستاران و غيره،كشاورزي

  .آري مي شود حضور و وزن طبقاتي كارگران را تقويت كرد
به علت نقش كارگران در عرصه توليد و اقتصاد و نيروي عظيم اجتماعي 

  .آنها 
  كارگر قشري است  قشر. و پشتيباني و آموزش و آگاهي و اتحادبا حمايت 

. در فقر غوطه ور هستند زحمت كش اما از نظر اقتصادي و آگاهي اكثرآ
 اگر بدانند كه حامياني بي غل و غش دارند و از آنها به عنوان كارگران

سكوي پرتاب استفاده نمي شود و صادقانه به كرامت انساني آنها احترام 
 كه ميتوانند در جهت مي شونده شود مانند درياي خروشاني گذاشت

و هر تنابنده . رسيدن به زندگي شرافتمندانه در شان انساني حركت كنند
  .اي را از سر راه خود بردارند

در  .كمتر از ده درصد نيروي كار در محيطهاي باالي ده نفر كار ميكنند
ي  هايكار ما در كارگاهضل ديگر ما اين است كه نود در صد نيروي عحال م

اما از  .مشغول به فعاليت هستند كه نيروي كار زير ده نفر كار ميكنند
ي از فروشندگان نيروي كار روبرو هستيم كه تركيب يها انجائيكه ما با اليه

 كه در  استطبقه كارگر را پيچيده كرده است، و آن نيز نيروي كاري
  .كارگران نقش دارد كه خودش در سركوب ،دستگاه نظامي ميباشند

پس وظيفه نيروي آگاه در اين است كه اين پيچيده گي را در نظر بگيرد و 
 وهاي اجتماعي ، دانشجويان ، معلمان ، زنان آگاه  كارگران كليه بخش

 منافع مشتركشان برايميليونها كارگر بيكار را به زير چتري بياورد كه همه 
 و يه فروشندگان نيروي كار كل،و در يك كليت. به مبارزه ادامه دهند

 و براي ي  كه در بخش خدمات ميباشند  براي دوام اين جنبشنيروهاي
 نتيجه بايد در كنار هم باشند و به تفكرها و انديشه هاي مختلف حصول 

احترام بگذارند و سرنوشت جامعه و قوانين حاكم بر جامعه توسط راي 
  .گيري و رفراندوم آزاد مشخص شود 

حاشيه اي بوده ) دست كم تاكنون ( چپ در جنبش كنوني  چرا نقش -س
  است؟ چگونه مي توان وزن و نقش چپ را در اين جنبش تقويت كرد؟

  
ايم كه بگوييم چپ حاشيه شده  متأسفانه ما در داخل آزادي نداشته :ج

هاي ديگر مقايسه كرد و منصفانه هم كشوراست و اصالً نميشود ايران را با 
ما هميشه از طرف كارگران و جوانان با اين سؤال روبرو . نيست اين مقايسه

عدالت اجتماعي كه سنديكا مطرح ميكند يعني چه؟ يعني به : هستيم
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 الگو برداري  از كشورهاي بلوك شرق سابقكه برابر اعتقاد داريم  ايجامعه
؟ مدل اقتصادي ما چيست؟ شكست بلوك شرق سابق كافي نبود مي كند

  يريم؟ الگوي اقتصادي ما در سنديكا چيست؟كه بازار آزاد را بپذ
ديكتاتوري مشكالت زيادي را توليد ميكنند كه يكي از آنهم نبود نهادهاي 

سركوب دهه شصت . مدني است كه در كارزار عمل بشود نهادها را شناخت
 بسياري از . را از طرفداران عدالت اجتماعي گرفتيفرصت بسيار گرانبهاي

 كه در نبود پيوند با جامعه از اصل  كرد تبديلي ا را به محافلاين نهاده
كه بيشتر به تربيت شدند ماجرا دور افتادند و در بهترين حالت افرادي 

  .  ژورناليست نزديك هستند تا فعال اجتماعي
البته هنوز هم ما در ايران شخصيتهاي بسياري داريم كه عدالت اجتماعي 

علت گرايش كار جمعي و را بسيار خوب ميفهمند و عمل هم ميكنند و 
اين حلقه اگر واقع گرا باشيم و  اما .سنديكاي نيز مديون اين عزيزان است

 تئوريسين ها و بسياري از شعار اكتفا نكنيم  نكنيم و بهبزرگ نماييرا 
روشنفكران چپ در رويا سخن مي گويند و راه كارهاي عملي كه قابل 

ند و در بحث ها و گفتگو ها  عيني ارائه نمي ده هاي نمونه بادسترس باشد
بسيار متعصبانه جبهه گيري مي كنند و خطاهاي ديگر تفكرات را مو به مو 
توضيح مي دهند چون نمونه عيني دارند اما نمونه هاي عيني حكومت 

و هايي را كه حداقل به نام چپ تا به حال به وجود آمده منكر مي شوند 
ليه بحث ها در حد تئوري باقي  و كها حكومت چپگرا نبوده اند ميگويند آن

با تهمت زني  در گفتگو صحبت هاي طرف مقابل را "مي ماند و معموال
و به همان اندازه كه ايدئولوژي خود را معرفي مي كنند  .جواب ميدهند

تحمل شنيدن پاسخ ندارند و شباهت زيادي به ديكتاتورها دارند كه بحث 
  .  هوري اسالمي مي اندازدهاي شخصي شان شنونده را به ياد عملكرد جم

اما اگر منظور شما از حاشيه شدن اين چپ در درون نهادهاي مستقل 
دائم معطل مچ گيري از . كارگري است اين چپ خودش مقصر بوده است

تمام بحثهايشان حول اين موضوع بود . جنبش نوپاي مستقل كارگري بود
يادشان رفته بود . كه ثابت كنند سنديكا دولتي است، راست است يا انقالبي

كه بيست و پنج سال در اين جامعه نهادهاي مافيايي كارگري دمار از هر 
اگر كوچكترين كاري ميشد با . نوع فعاليت عدالتخوهانه در آورده بودند

در اين چند سال هم بسيار كساني را ديديم كه . اخراج و زندان روبرو بوديم
يزدنند ولي يا پايشان در بسيار شعارهاي راديكال و حرفهاي تند هم م

ها را شناخت و در  نامه اي نداشتند كه بشود آن طبقات باال است يا شناس
بهترين حالت باعث بدبيني و بي اعتمادي در جنبش كارگري نوپاي ايران 

  . شدند
ما در جامعه اي زندگي مي كنيم كه براي احقاق حقوقمان يادمان هم نرود 

 محاربه مي شود واي به روزي كه با نماد هزاران انگ مي خوريم و حكممان
  .چپ كارگري وارد كارزار مبارزه شود

در شرايط آزاد بوده و ميتوانسته به كارهاي و  در خارج ي هم كهاما چپ
  نتوانسته از اين بندهاي ايدئولوژيك رهايي ، نيزجمعي فراگير دست بزند

زرگ تبديل شده پيدا كند و از اين تعصب دوري كند و از نهادهاي بسيار ب
به نهادهاي كوچك همبستگي كه بجاي اينكه مبارزه ما را كمك كند در 

بسته است كه نمونه آنهم در مطالب از پشت تهمت زني دست رژيم را 
  .كميته هاي همبستگي خودش را نشان ميدهد

 با تجربه اي كه از انقالب بهمن داريم و درس هايي كه از شكست آن -س
توان   كه جنبش كنوني مردم به شكست نيانجامد چه ميايم، براي آن گرفته
  كرد؟

  
اند و آن درسي كه  اوالً اكثريت جامعه ايران بعد از انقالب بدنيا آمده :ج

 آن  تعداد آنهايي كه فكر مي كنند چه بسا.منظور شما است را نميدانند
  كم  نيستد و توهم بازگشت به آنراهمدوران بهتر از اين دوران بوده است 

دوماً اگر منظور شما از . گيري كرد پس از آن درس نميشود نتيجه. دارند
اما درسي . ي قدرت است كه اين مشكل هميشه وجود دارديشكست جابجا

اي باور داشته باشيم كه ما در  كه براي ما مهم است كه به مطالبات پايه
 وعيد ما نبايد بگذاريم كه با وعده و. بيانيه آخرمان به آن پرداخته ايم
  . سرمان را يك بار ديگر كاله بگذارند

  
  

  
  

  
  
  

  به آن را بايد ملكه ذهن مان كنيم و با كار آگاهانه*اي اين مطالبات پايه
 را گول ميزند و نه آوردن پول يديگر نه  برق و آب مجاني كس. دامن بزنيم

  . مردمسر سفرهبر نفت 
 هست و كار را به مسائل ما با دولتي طرف هستيم كه تمام اين بازيها را بلد

در اين چند ماه مردم ما به اندازه سالها آگاهي كسب . الهي كشانده است
به نظر ما .  نبايد بكنندبايد بكنند و چكار اند كه چكار  اند و ياد گرفته كرده

بايد بهانه سركوب را از رژيم گرفت و حتي االمكان از خشونت بپرهيزيم و 
به براي آزادي ايران و ي كليه زحمتكشان با همدلي و صداقت تمام برا

 تا اكثريت جامعه يمدوشادوش هم به مبارزه ادامه دهو  همه اقشار همراهي
به حركت در آيد و نيروهاي سركوبگر توان مقابله و سركوب را نداشته 
باشند و از شعارهاي تو خالي كه عمل به آنها مشكل و غير ممكن است 

ي خود قائليم براي كليه افراد قائل باشيم و از بپرهيزيم و حقوقي را كه برا
تعصب و تكروي دوري كنيم براي بزرگنمايي و چشمگير كردن فعاليت و 

 رايب. عقيده مورد نظر تفرقه بين اقشار ديگر نيندازيم و آنها را نكوبيم
  . منشور حقوق بشر واقعي مبارزه كنيم

ه و بهره برداري عده  و سوء استفاد57 سال از انقالب 30با گذشت بيش از 
بسيار ناچيزي  و عوام فريبي اين عده قليل كه به حذف بسياري از 

اما با اين انجاميد ... ) و  احزاب ،گروه ها ، سازمانها(نيروهاي واقعي انقالب 
و ...) چپ ، راست ، محافظه كار و ( به نظر ما ايجاد احزاب سياسي حال 

هت مهار قدرت بيش از حد عده برگزاري همه پرسي و ايجاد اهرمهائي ج
اي كه تجربه ثابت كرده به ديكتاتوري مي انجامد مي توان به پيروزي 

  .اميدوار بود
*****  

مردم ايران در آنروزها با .  گذشت57سي و يك سال از انقالب بهمن * 
اميد به برخورداري از يك زندگي بهتر و برچيده شدن چتر اختناق و 

 خيابانها آمدند و طبقه كارگر ايران و سركوب در صفي ميليوني به
پيشاپيش آنان كارگران شركت ملي نفت با اعتصاب سراسري خود و بستن 
شيرهاي نفت كمر حاكميت استبداد را در هم شكستند و توده هاي 

 پاسخي "كارگر نفت ما، رهبر سر سخت ما"ميليوني مردم با شعار 
 قدرت 1357 بهمن 22در روز شورانگيز به اين اقدام تاريخي آنان دادند و 

  .به دست مردم افتاد
 براي مردم به جان آمده از 1357 بهمن 22سقوط حكومت استبداد در روز 

ستم و خفقان، بهاراني پر شكوه بود كه زن و مرد و پير و جوان و كودك با 
سرود بهاران خجسته باد و با شوري وصف ناپذير به استقبالش شتافتند، 

ر آغوش مي كشيدند، اشك شوق مي ريختند و در پس مردم همديگر را د
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قطره هاي اشك شوق شان رهائي و بهروزي خود را با تمامي وجودشان 
  .لمس ميكردند

 31اينك از آنروزهاي پر شكوه و از آن روزهاي اميد و طراوت و شادابي 
سال ميگذرد، سي و يك سالي كه امروز از آن همه اميد و طراوات و 

 فقر و بدبختي، بيكاري و دستمزد زير خط فقر، طرح شادابي چيزي جز
  .ر جاي نمانده استبقطع يارانه ها و درماندگي ميليونها كارگر و مزد بگير 

اما زندگي ادامه دارد و مردم ايران هنوز و به حق در حال و هواي تغيير اند 
 و اميدشان را براي دست يابي به يك زندگي انساني و شاد و مرفه و آزاد از

  .دست نداده اند
در اين ميان كارگران ايران در طول سالهاي گذشته با اعتصابات و 
اعتراضات جسورانه خود و برپائي تشكلهاي مستقل شان به دفاع از حق 
حيات و زندگي خود برخاستند و امروز بسياري از آنان به جرم تشكل 

  .يبرندخواهي و خواست يك زندگي انساني در پشت ميله هاي زندان بسر م
اما براي ما كارگران سلولهاي زندان پايان كار نيست، ما ميليونها انسانيم، ما 
توليد كنندگان تمامي ثروتها و نعمات موجود هستيم، چرخ توليد و زندگي 
در جامعه در دستان ماست، پشتوانه ما تجربه اعتصاب متحدانه و 

ين پشتوانه و با  است و ما با ا57شكوهمند كارگران نفت در انقالب بهمن 
اتكا به قدرت ميليوني خود و با الهام از خواستهاي انساني مردم ايران در 

 رئوس 57، امروز و پس از سي و يك سال از بهمن 57انقالب سال 
خواستهاي حداقلي خود را به شرح زير اعالم ميداريم و خواهان تحقق 

  .فوري و بي قيد و شرط همه آنها هستيم
 شدن بي قيد و شرط ايجاد تشكلهاي مستقل  برسميت شناخته-1

آزادي  تجمع، آزادي بيان،  حق برگزاري اعتراض، واعتصابحق كارگري، 
  حزبامطبوعات و 

ن  لغو فوري مجازات اعدام و آزادي فوري و بي قيد و شرط كليه فعاال-2
  كارگري و ديگر جنبشهاي اجتماعي از زندان

 اعالم نظرخود كارگران  افزايش فوري حداقل دستمزدها براساس-3
  ازطريق نمايندگان منتخب آنها در مجامع عمومي كارگري

 طرح هدفمند كردن يارانه ها بايد متوقف و دستمزدهاي معوقه كارگران -4
   و بي هيچ عذر و بهانه اي پرداخت گردد"بايد فورا

 تامين امنيت شغلي براي كارگران و تمامي مزد بگيران، لغو قراردادهاي -5
ت و سفيد امضاء، برچيده شدن كليه نهادهاي دست ساز دولتي از موق

محيطهاي كار و تدوين و تصويب قانون كار جديد با دخالت مستقيم 
  هاي منتخب مجامع عمومي كارگرانه نمايند

 اخراج و بيكار سازي كارگران به هر بهانه اي بايد متوقف گردد و تمامي -6
 اشتغال رسيده و آماده به كار هستند كساني كه بيكار شده اند و يا به سن

بايد تا زمان اشتغال به كار از بيمه بيكاري متناسب با يك زندگي انساني 
  برخوردار شوند

 لغو كليه قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و تضمين برابري كامل و -7
بي قيد و شرط حقوق زنان و مردان در تمامي عرصه هاي زندگي 

  ياسي، فرهنگي و خانوادگياجتماعي، اقتصادي، س
 برخورداري تمامي بازنشستگان از يك زندگي مرفه و بدون دغدغه -8

اقتصادي و رفع هرگونه تبعيض در پرداخت مستمري بازنشستگان و بهره 
  مندي آنان از تامين اجتماعي و خدمات درماني

 تمامي كودكان بايد جداي از موقعيت اقتصادي و اجتماعي والدين، نوع -9
ژادي و مذهبي از امكانات آموزشي،   سيت و وابستگي هاي ملي و نجن

  رفاهي و بهداشتي يكسان و رايگاني برخوردار شوند
 اول ماه مه بايد تعطيل رسمي اعالم گردد و در تقويم رسمي كشور -10

اين براي گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاري مراسم 
  .روز ملغي گردد

  
*  

  

  

  
  

  از تداوم ر 
  ي كارگر  و اعتالي مبارزه ي طبقه

  
   " آرش"ي وزين  مسئولين محترم نشريه

ي آكاهي بخش شما  جا دارد در اين جا قبل از هر چيزي كه به مبارزه
 دموكراتيك و مردمي شما ارج نهم كه "جان"دهد، به  ارزش و اعتبار مي

ن، در ميدان  تا فردي چون م– و فرصت فراهم مي كنيد –اجازه مي دهيد 
ايد، حضور يابم و احساس غربت  اي كه با خون دل فراهم كرده مندانه شرافت
اين است حاصل عظيم تالش شما كه ! "فرهنگ و آگاهي"توليد . نكنم
ي  هاي كارگر و تمام زحمت كشان اين ديار، به آن نيازمندند تا مبارزه توده

، با عنصر  ي عمل نههميشگي و وقفه ناپذيرشان را در عرصه ي زندگي و په
 بياميزند تا "نظري"ي  مهم و سرنوشت ساز و تعيين كننده، يعني مبارزه

هاي استواري در تحقق   گام"پراكسيس"ي پرمعناي  در قالب مقوله
  .                     سوسياليسم برداريم 

با آرزوي سالمتي، شادماني و پيروزي در . دست مريزاد وجداً خسته نباشيد
مراحل زندگي ، دست تان را به گرمي ومحبت مي فشارم و در حد همه ي 

 شكل "از نظر . بضاعت ام ، به شش پرسش مطرح شده ، پاسخ مي دهم 
، در آن چه مي خوانيد ، از شيوه ي نوشتاري جديدي كه مورد تاييد زنده "

  .    ام  ي عزيز است، پي روي كرده" شاملو"ياد 
   .           ز دور مي بوسمشما و ياران زحمت كش تان را ا

   اصفهان–بهروز . ن 
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  داليل و خصات اصلي اين جنبش و شكل گيري و دوام آن را چه -س 

  گونه مي توان توضيح داد ؟
   

 " داليل " ، بايد گفت " طرح واره "  در يك شكل خالصه و -بهروز 
 " آن"خصلت"جنبش كنوني ، ستم ناشي از حاكميت سرمايه ، و 

 چه گونه گي "ولي اگر به. از قيد و بند هاي اين ستم است "خواهي  آزادي
شكل گيري آن بپردازيم ، داستان پيچيده مي شود و و مجبوريم  به عقب "

 سال گذشته 150برگرديم و زمينه هاي تاريخي و طبقاتي جنبش را در 
ختصار  به  بيابيم ولي چون در اين جا  فرصت نداريم ، الزم است به ا

 سال حاكميت سرمايه داري اسالمي 30متابوليسم حيات اجتماعي در 
نگاهي كنيم كه  تحول در آرايش طبقات  ، مهم ترين اتفاق در تاريخ ايران 

در طول تاريخ ايران تا پايان حكومت پهلوي ، .  بود 57،بعد از قيام 
.  دي را داشت حاكميت ، مستقل و بي نياز از طبقه اي بود كه  قدرت اقتصا

، عامل اساسي  سكون تاريخي و  )ماركس  ( "آسماني شرق"اين  پديده ي 
پويايي اجتماعي ست  به اين معني  كه جا به جايي افراد  در پهنه ي 

ي نيرومند كه احساس امنيت  سياسي، سيال و شناور بود  و  يك طبقه
ازد و در يك ي اين امنيت ، حاكميت را به خود وابسته س كند  و در سايه

نظام قانون مند آن را حمايت كند تا خود نيز سير تكوين خويش را طي 
در اين ادعا، ما نمونه ي استبداد پهلوي دوم را به . نمايد، به وجود نيامد

چشم خود ديديم و نيازي  نيست در ال به الي اسناد و مدارك، خود را 
آرامش "اوج قدرت و ي سرمايه دار ليبرال صنعتي، در  طبقه. فرسوده كنيم

، "شاه"ي   حتا، استقالل و آرامش نداشت، چرا كه اراده"طبقات فرودست
اقتصاد نفتي ، . هر لحظه مي توانست يك عضو آن را به خاك سياه بنشاند

كه بيش ترين سود سرمايه در ايران را به همراه داشت در انحصار حاكميت 
راز طبقه ي سرمايه دار ، بود و همين مسئله به شاه اجازه مي داد ، بر ف

مستقل عمل كنند  و نه تنها طبقه ي سرمايه دار بل كه تمام طبقات 
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  طبق روال -به همين جهت  . اجتماعي را به خود نيازمند و وابسته سازد 
 ، 55قرن هاي گذشته  ،  به محض بروز عالئم بحران اجتماعي در سال 

( افتاد ، و در اوج بحران گناه تمام نا به ساماني ها به گردن شخص شاه 
 "مخدوش بودن !! ،همه انقالبي شده بودند جز خود شاه  ) 57 و 56سال 

 شد كه اجازه  داد  " پوپوليسم " ، باعث پيدايش نوعي "مرزهاي طبقاتي 
 بازار "در غياب رهبري طبقه ي كارگر توسط  يك حزب توانا ، بورژوازي  

دت ها پيش  شاخك هاي حسي  با حمايت سرمايه ي جهاني كه از م- "
 ارتجاع  مذهبي را سخن گوي قيام كند و پس –اش خطر را بو كشيده بود 

از قبضه ي قدرت سياسي ، براي اولين بار در ايران به عنوان طبقه اي كه 
اما از يك نقطه ي كور ، . حاكميت به او نيازمند است اعالم موجوديت كند 

 ، طبقه ي كارگر ، زنان ، اقشار  بهمن22فرداي :  بخت ياري اش نكرد 
متوسط  مدرن و زحمتكشان   متوجه شدند چه كالهي سرشان رفته است 

.  و سركوب انقالب هم شروع شد ! و به اين خاطر انقالب ، تازه شروع شد 
ارتجاع ، درمانده و عاجز از  تقابل با اعتالي انقالب در نهايت از برنده ترين  

 در اختيارش گذاشت ، يعني شعله ور كردن سالحي كه سرمايه ي جهاني
جنگ با عراق ، رودي از  خون كارگران و آزادي خواهان جاري كرد وموفق 

جنگ با عراق اما ، پس ازشكستي خفت بار . شد  اراده اش را اعمال نمايد 
  :، دو پيامد اجتماعي داشت 

ن و  سامان اقتصادي دالل منش را به سود بازار و به زيان كارگرا– 1 
زحمت كشان ، پريشان كرد و در كنار ديگر عوامل زمينه اي شد براي  

  دومين طبقه ي سرمايه داري را – 2 بعدي ، و "جنبش هاي خودجوش"
كه حاكميت به او نيازمند بود، يعني سرمايه داران نظامي را به  جهان 

 صف بندي 70ي  حاصل اين متابوليسم خونين،  در اوائل دهه. معرفي كرد
تكيه گاه هاي رژيم (اي بود كه شامل سرمايه داري بازار و سپاه  بقاتيط

در مفهوم (ي كارگر  ي مياني و طبقه در يك سو، اقشار طبقه)  ديكتاتوري
اي در مقابله با   اولين حركت توده. در سوي ديگر، مي شود) ماركسي آن

ايه بحران اقتصادي بعد از جنگ ، با يك مانور ناگزير و خالف ميل سرم
 فقط قدرت اجرايي كه شير بي -داري  بازار، يعني  تحويل  قدرت اجرايي 

 از حركت 76 به ليبراليسم مذهبي ، در خرداد –يال و كوپالي   بيش نبود 
يعني تداركات (  سالي كه  ليبراليسم مجري و قانون گزار  8در .  باز ماند 

نحراف كشاندن آن ها، حاكميت  بازار بود، عالوه بر فريب مردم و به ا)  چي
 به تحكيم مواضع اقتصادي خود بپردازند تا ، "هاي سپاه ژنرال"اجازه داد 

 گل ".  ها را  از حاكميت  به  بيرون پرتاب كنند  ، با اردنگي آن84در سال 
ي  ي صنعتي به باد رفته آخور سرمايه : "به سبزه  نيز آراسته شد! بود 

 در آن فرو "سردوشي دار"ري كه خر  توسط دالالن بازار، با س"داخلي"
  .  كرد، ته كشيد

ها، كه هم قدرت اقتصادي را در  اكنون حاكميت سرمايه ي بازار و ژنرال
انحصار داشت، هم كل قدرت سياسي را،   بايد خود را براي مقابله با اتفاقي 

هاي  خون گرمي را كه در اعماق جامعه در رگ: كه در راه بود آماده كند
  .  و زحمت كشان داشت به حركت در مي آمدكارگران 

 هم از 70ي سرمايه، از همان آغاز دهه ي  جبهه ي كار نيز پا به پاي جبهه
رشد طبقه . ي كيفي، شاهد تحوالتي گرديد نظر كمي و هم از جنبه

  شتاب گرفته بود متوقف شد و 57ي اول بعد از قيام  متوسط كه در دهه
به خاطر . اما، با رويكردي تازه. رفتي كارگر جاي آن را گ رشد طبقه

افزايش بيكاران و مكانيزاسون توليد در مراكز صنعتي، سرمايه اكنون به 
نيروي كاري نياز داشت كه از دانش كافي بر خوردار باشد  و چنين نيرويي 
به وفور در ارتش بيكاران ديده مي شد و بر خالف گذشته كه به كمتر از 

اي نان در روغن و   داد، حاضر بود  براي لقمهميز بوروكراسي رضايت نمي
و عالوه بر . ي كارخانه را استنشاق كند گريس چرب شود و هواي آلوده

دانش كاري، اندكي هم دانش و آگاهي طبقاتي را از دانشگاه  به كارخانه 
ي  مي برد و در چنين هيئتي، به تدريج جانشين كارگران پير و در آستانه

ين  كارگران كه  طبيعتاً  نياز ها و روحياتي  متفاوت ا. بازنشستگي گرديد
از پدران خود داشتند و در محيط دانشگاه، و در عرصه ي مبارزات 
دانشجويي و تحت  تاثير كتاب هايي كه  ترجمان انديشه ي ماركس  به  
فارسي بودند و تا حدودي، متاثر از احزاب و تشكالت چپ كه تاريخ خونبار 

اب مي دادند، در كنار توده هاي  زحمتكش و  بيكار و   را بازت60دهه ي 
گرسنه، زنان و جوانان و اقوام و معتقدان ديگر مذاهب، قلب تپنده اي بود  

كه آن خون گرمي را كه  اشاره شد، در رگ هاي  جامعه به حركت در مي 
آورد و ارتجاع حاكم، بوي اين خون را استشمام كرده بود و به قصد  انجماد 

 مانور – همان گونه كه در باال اشاره شد –ه كردن آن، در اولين قدم و لخت
 را انجام  داد و پس از منفعل كردن ليبرال هاي اصالح طلب 76  خرداد 2
 ، نا شيانه  به پوپوليسم  -اش نقل محافل بود   كه سرسپردگي و بزدلي–

ه، اما اين الش.  متوسل شد - كه دروغ گويي ويژه گي آن بود –خميني 
  را بازي 57 و56متعفن تر از آن بود كه از گور در آيد و نقش  سال هاي 

ي جهاني نيز ابزاري متفاوت از همان سال  همزمان، تاكتيك سرمايه. كند
اش بر جهانيان، و توده هاي تحت  ها  به كار  گرفته بود كه بي خاصيتي

 سال پر 30 بعد از اين. ستم ايران كه بخشي از آنان بودند،  آشكار بود 
:  حادثه، اكنون اين پرسش از ضمير مردم ايران به زبان شان مي آمد

، فرياد اين سوال بزرگ 88 جنبش خود جوش خرداد "چاره چيست؟"
  . است كه  همچنان دنبال جواب مي گردد 

   تركيب طبقاتي جنبش كنوني را چه گونه ارزيابي مي كنيد ؟ – س
   
باال، متوسط و (تا  شامل اقشار  تركيب طبقاتي جنبش كنوني عمد-ج

خرده بورژوازي ست كه از حمايت فعال زنان روشن فكر، جوانان و ) پاييني
به شكل پراكنده، (ها و پيروان مذاهب تحت پيگرد و آحاد كارگران  قوميت

ي سرمايه داري  ليبرال  و نيز حمايت منفعالنه) و نه با مطالبات مشخص
يعني اصالح (يه داران ليبرال سنتي مدرن و تا حدودي از حمايت سرما

، چون  سازمان رهبري ندارد "تركيبي"اين چنين . برخوردار است) طلبان
مقطعي ضروري و )  صرفاً (– خواهد آمد 3  و به دالئلي كه در بخش -

  . ي طوالني تحقق سوسياليسم دموكراتيك است خودجوش از پروسه
ر ايران را بررسي كنيم تا اي از ذهنيت دموكراسي د اجازه دهيد تاريخچه

  . اوضاع كنوني را بهتر بشناسيم 
از نظر ماركس ، ... ":   ماركس در زمان خود متوجه واقعيتي شده بود- الف

 منظور كشور –در چنان كشورهايي ) يعني استعمار(نفوذ سرمايه داري 
ي انقالبي اما به ندرت   يك پديده–هاي آسياي غربي از جمله ايران است 

  ) .ميالد زخم: خسرو شاكري (".ه لحاظ اخالقي به شمارمي رفتيده بپسند
عملكرد سرمايه داري صنعتي مدرن در ايران، در دوره ي حكومت پهلوي 

 "تئوري توطئه"  را نشان  داد و موجب  تقويت  "ناپسندي اخالقي"اين  
زمين ازآن "  شد كه با تز "پوپوليسم مذهبي"و بديل فريب كار آن يعني 

، در مقابل سرمايه داري صنعتي وارداتي از غرب، اقشار و طبقات "ستخدا
اگر جنبش سوسيال . مياني و پايين سنتي جامعه را زير عباي خود بكشاند

  – متحقق مي شد "آوتيس سلطان زاده"هاي  دموكراسي ايران وفق انديشه
   ايران   به سوي–با توجه به آن چه ماركس هوشمندانه  مطرح كرده بود 

ولي متاسفانه چنين نشد و هژموني حيدر . سوسياليسم  سوق مي يافت
عمواوغلي كه  با استالين در رابطه بود  بر حزب كمونيست ايران و 

چنين  اشتباهات كمينترن در قبال ايران، دست انگليس را براي  هم
سرمايه داري به ندرت "حمايت از استقرار حكومت پهلوي باز گذاشت و 

تفوق نسبي سياست هاي اقتصادي .  حاكم شد"حاظ اخالقيپسنديده به ل
 14هاي اول قرن  سرمايه داري بر روابط پيشاسرمايه داري در دهه

  را ظاهر كرد "متوسط  بوروكراتي"ي  خورشيدي در عرصه ي  جامعه اليه
اين . آويزان بود و به تدريج حجيم مي شد) رضا شاه(كه به ديكتاتوري 

بود ) دموكراسي(را طلب مي كرد كه همان آزادي قشر، نياز هاي جديدي 
اما؛ دموكراسي عالوه بر اين كه مفهوم روشني براي او نداشت، ديكتاتور نيز 

تافت ولي قصد داشت به شيوه ي خود واز باال، برخي مقوالت  آن را بر نمي
ي چپاول  لذا ناپسندي سرمايه دار، صرفا به مقوله. آزادي را اعمال كند

شد  بل كه مقوالت ذهني مانند اخالقيات و فرهنگ و  دود نمياقتصادي مح
  . جلوه مي داد"ناپسند"مهم تر از همه دموكراسي را نيز 

اي كه از غرب اروپا  همراه  سرمايه جهان را فتح مي كرد، از  دموكراسي
نگاه  طبقه ي متوسط  تازه به دوران رسيده، موضوعي مشكوك بود كه با 

 جور در نمي آمد مضافاً اين كه اين دموكراسي به دار او هاي ريشه سنت
  ! دست ديكتاتوري پياده مي شد كه موجوديت خودش مشكوك بود

پوپوليسم "زاده بعدها  كار خود را كرد و      تراژدي  شكست سلطان- ب
ي پهلوي باقي بود، از    با يورش به هر چه از دوره"خرده بورژوايي مذهبي

  . زيادي كاست و خرده بورژوازي را گسترده كردي كارگر تا حد  نرخ طبقه
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ي اين طبقه توسط قشري از عقب  فرار سرمايه داران بزرگ و تصرف سرمايه
افتادگان اجتماعي  و لومپن هايي كه پايه هاي تخت سلطنت ولي فقيه را 
تشكيل مي دادند از يك سو و هجوم روستاييان براي قطعه قطعه كردن 

ها  و تصرف آن) مله شركت هاي زراعي و كشت و صنعتازج(مزارع بزرگ 
ي باال رفتن نرخ بيكاري حاصل از پاك سازي  از سوي ديگر، به اضافه

 كه منجر به ايجاد "طاغوتي ها"كارخانجات و مراكز آموزشي و ادارات از  
مشاغل كوچك و  خرده فروشي  شد، طبقه ي متوسط را به زيان طبقه ي 

 قدري متوقف شد 70 روند گرچه از اواسط دهه ي اين. كارگر تقويت كرد
ولي خرده بورژوازي به عنوان يك طبقه ي گسترده به حيات خود ادامه 

در بخش خصوصي يا دولتي ، از لحاظ  صنفي ... "اين طبقه . داده است 
عمدتاً (اعضاي طبقه ي متوسط، با استثنائات اندكي . سازمان يافته نيست

به منظور حمايت از منافع ) ن و روزنامه نگارانپزشكان، وكال، حسابدارا
ي گذشته ،  در چند دهه. صنفي شان در انجمن هاي صنفي فعال نيستند

طبقه ي متوسط  نشان داده است كه از لحاظ سياسي مي تواند  به سرعت 
اي در انبار باروت سياست زده  نشده  مادامي كه جرقه... و ... تحريك شود 

اما هنگامي كه رو در رويي . فرمان باقي بماندگروه راضي و گوش به 
سياسي صورت گيرد،  مي تواند به سادگي به گروهي شورشي، سرخود و 
رها  تبديل شود، و به  سوي  قطب هاي سياسي در حال شكل گيري 

سطح باالي تحصيالت شان عموما  باعث مي شود كه گروه . حركت كند
با موضع عموماٌ راديكال سياسي بزرگي از آنان هواخواه  جنبش دانشجويي 

به "اكنون اين طبقه  ) . طبقه و كار در ايران:  بهداد و نعماني  (".شوند
 شده است و با شهامت براي دموكراسي به صحنه آمده "سرعت تحريك

اي از شكاكيت قديم و شك به دموكراسي بي آبروي  است اما با ته مانده
اشيسم اسالمي در منطقه مي  در ظهور ف- 1جديد كه مواهب آن را هم 

 هم در بحران اقتصادي كه در بطن كشورهاي دموكرات  - 2بيند، 
 در - 3ها را از خانه و كاشانه به ديار گرسنگان پرتاب كرده و هم "دمو"

حمايت دموكراسي سرمايه از ارتجاعي ترين و فريبكارترين رژيم هاي 
  : كشورمي بيند واما آن چه در داخل. پوپوليستي  و مستبد و غيره 

 براي حفظ  نظام اسالمي "با برنامه" رهبران سبزپوش بي كفايت، بزدل، -1
هاي سازش با حاكميتِ هار  از طرف اين   سرمايه  ليبرال مذهبي  و زمزمه

كه با گذشت زمان علني تر مي شود و طبق پيش  ("سبزينه "رهبران 
، )نيز مي افتند) شكرخورديم(بيني سوسياليست هاي انقالبي عاقبت به 

يعني همان كساني را مي بيند كه اعجاز  ....   "رهبران  سبزاسالم "
وقتي "آسماني ماهيت طبقاتي شان را يك شبه از اين رو به آن رو كرده و 

از افاضات دكتر مرتضي  ("كنند انگار ماركس سخن مي گويد دهان باز مي
 در حيات حاكميت  را مي بيند كه"اصالح طلباني") !!! محيط ماركسيست 

شان طي  سي سال گذشته، پدران و مادران شان را هزار هزار، بعد از 
شكنجه و تجاوز  قتل عام كردند، در ميدان آتش جنگ با عراق مثله كرده  

كه زهرا رهنور  ("برادر ها و خواهر هاي فدايي خميني"و سوزاندند، همين 
 دكتر محيط  شده، و!!!  سومين بانوي متفكر جهان "شان امروز"

به اصطالح "؟  اين افتخار را چونان سيلي محكمي به صورت  !!ماركسيست 
ي تحريم    يعني همان سوسياليست هايي كه مرتكب گناه كبيره– "چپ

شده و به آقايان موسوي وكروبي راي نداده پس دشمنان !! انتخابات
 مي " يا كماي زياد بدون كلمه"، را مي بيند كه )مي كوبد !!! "انقالب اند"

  !!  به به، چه شود .. خواهد  خميني  جالد را از گور در آورد 
كه به هيچ وجه قصد ندارد ) و بازار(هاي سپاه   حاكميت فاشيسم ژنرال– 2

يك قدم عقب بنشيند و به تبعيت از ارباب خون خوارشان خميني از هيچ 
  .  جنايتي رويگردان نيست 

 از حمايت  ديگر شهر ها  محروم است  تقريبا در تهران محصور شده و– 3
 غيبت  تشكل هاي  كارگري  و سازمان هاي سوسياليتي رهبري –ت ... و 

 "جواني و نوپايي"با توجه به آن چه گفتم و عوامل ديگري چون .....  كننده
جنبش، مي توانيم  به سر گشتگي اين تركيب خود جوش كه از ويژه گي 

.                                    است،  پي ببريم  –ه انقالبي  اما ن-هاي دوران هاي  بحراني 
 آيا شكل گيري يك جنبش ضد ديكتاتوري به نفع كارگران و زحمت – س

كشان است يا فقط در صورتي به نفع آن هاست كه با خواست ها و رهبري 
  ها ، شروع شود ؟آن 

    
 پرسش سوم شما اندكي متناقض است چرا كه اصوال هيچ جنبشي بر -ج

  به – چه پيروز شود چه نشود –ضد ديكتاتوري در هيچ كجاي جهان  
به اين پرسش بايد  با توجه . زيان طبقه ي كارگر و زحمت كشان نيست 

ي و آرايش  مبارزه ي طبقات)  يا سطح تكامل(به جغرافياي سياسي، كيفيت 
بينم يك بحث تئوريك بي  ولي ابتدا الزم مي. نيروهاي اجتماعي  پاسخ داد

نهايت مهم را كه به ندرت مورد توجه قرار مي گيرد به طور خالصه مطرح 
امر  ":   مي گويد"پيش گفتار پديدار شناسي جان"هگل در كتاب  . كنم

. رسد  اتمام مياش به  اش بل كه در اجراي در واقع نه در مقصود نهايي
اش   نتيجه را هم نبايد كل برون ذات دانست، مگر وقتي كه  همراه با  شدن

اين عبارت، جان كالم  ). تاكيد ها از هگل است  ("در نظر گرفته شود
اش را بر آن استوار  ديالكتيك هگل است كه ماركس تمامي بناي انديشه

اي براي  ب وظيفهماركس با كشف قاره ي جديدي از تفكر و انقال". كرد
اين . خود قائل شد كه همانا وحدت بخشيدن بين فلسفه و واقعيت بود 

 نيروهاي محرك انقالب –وحدت همانا با آشكار ساختنِ سوژه ي پنهان 
. كارگران، سياهان، جوانان و نيز زنان... پديدار شد ...  پرولتاريا –آتي 
 هيچ كس پيش از ي انقالب هستند و ي آن ها عناصر تعيين كننده همه

واقعه نمي داند كدام يك ازآن ها در يك انقالب مشخص و ويژه، عامل 
مهم نيست كه كدام يك از اين نيروها يعني كارگران، ... نخست خواهد بود 

سياهان، جوانان و زنان نيروي انقالبي خاص باشند، كل حقيقت در آهنگ 
ن و ايجاد مناسبات ي كه سرنگوني جامعه: ي هر انقالب نهفته است دوگانه

اين امر مستلزم بسط ديالكتيك در تماميت خود براي تك . جديد انساني
سازمان "ماركس هميشه نظاره گر آن چيزي بود كه ... تك سوژه هاست 

ي ماركس از ابتدا تا  دغدغه....  مي ناميد "طبقاتي  خودجوش  پرولتاريا
 مفهومي بود كه با عمل اكنون نئوري،. انتها اعمال انقالبي پرولتاريا بود

يا به عبارت صحيح تر، تئوري چيزي نيست كه روشن . وحدت مي يافت
برعكس، اقدامات پرولتاريا امكان آن . فكر به تنهايي ساخته و پرداخته كند

ايده ي "ژرفاي ... را به وجود مي آورد تا روشن فكر تئوري پردازي كند 
از مفهوم بورژوايي تئوري  ماركس تنها به اين دليل است كه او "تئوري

هيچ منشاء ديگري . گسسته و كارگر را در مركز كل انديشه اش قرار داده
اكنون زمان آن فرا رسيده است كه به ... براي تئوري اجتماعي وجود  ندارد 

 "سياسي شدن"ي   اجازه ندهيم تا واژه" حزب پيش آهنگ براي رهبري "
اي اصلي آن در قاره ي جديد انديشه باز گشت  به معن. را از آنِ  خود كند 

ي ماركس به مفهوم از ريشه برافكندن دولت سرمايه داري و محو آن است 
  پديدار 1871به نحوي كه اشكال جديد انسان باور مانند كمون  پاريس 
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 بر خالف روش شناخت ") .ماركسيسم و آزادي: دونايفسكايا   (". شوند 
 بيش نيست،  در "اي وسيله"روش پرسشگرانه و تحليلي كه درآن اين 

  يعني ديالكتيكي، تمايزي ميان وسيله و هدف وجود "حقيقي"شناخت 
   "...براي رسيدن به هدف  راه ديگري جز وسيله در اختيار نداريم .  ندارد

  ) . تاكيد ها  از من است.  فلسفه  وانقالب: دونايفسكايا (
ئوريك پاسخ به پرسش شما با اين نقل قول بلند، فكر مي كنم زمينه ي ت

 نداريم اما "سياهان"ما در ايران اگر جنبش . تا حدودي داده شده باشد 
ي كارگر  ها را  در كنار طبقه توده بسيار وسيعي از جوانان و زنان و قوميت

ي رژيم ديكتاتوري مذهبي براي    سال تالش بي وقفه30داريم كه به رغم 
  بسته ترين  مذهب جهان، با هدف تحميل ارتجاعي ترين، خرافي ترين و

توجيه ايدئولوژيك گردش سرمايه و حفظ  نظام سرمايه داري تجاري و 
نظامي، خوش بختانه در روند مقاومت هاي فردي، گروهي، محفلي،  

 سال به آن درجه از بلوغ فكري 30خانوادگي و اجتماعي، طي همين 
 پهنه ي عمل براي رسيده اند تا پتانسيل عظيم خود را در زمان خود به

و بازهم خوش بختانه، گسترش فقر . تداوم تكوين جامعه به نمايش بگذارند
و فالكت مادي نظام سرمايه مذهبي، برخالف بسياري كشورها، موفق نشد 

خود "ي ياس و حرمان  براند و يا گرفتار جنگ  اين نيروها را به خلوت خانه
ر و گينه و عراق و  كند  و همچون  كشورهاي سودان و نيج"با خود

جنبش كنوني با . شان را به بي راهه بكشاند و هدر دهد افغانستان توان
محتواي آزادي خواهي، دليلي بر اين مدعاست و بروز پر شكوه و عظمت 
آن فقط روشن فكراني را حيرت زده كرد كه يا  مانند رژيم همه چيز را 

 فرج و ظهور "ظر   منت"كتاب"تمام شده مي پنداشت، يا در چارديواري 
.  را به او اعالم كنند"خبر حادثه" نشسته بود تا "حضرت ماركس يا لنين

اي آزاد  هايي كه تحقق جامعه اما روشن فكران و انديشمندان و سوسياليست
 "اش در چگونگي اجراي"اش بل كه "نتيجه ي نهايي"و انساني را نه در 

ده و در روند حضور در مي يافتند، گرفتار شتاب زدگي و كم حوصله گي نش
مبارزات عيني و نظري مردم، جوانه هايي را كه در پسِ پشت جامعه جان 

 –ي سر بر آوردن آن را  نمي توانستند  گرفت مي ديدند، فقط دقيقه مي
و هنگامي  كه .  اعالم كنند"گرينويچ"  به وقت –هيچ كس هم  نمي تواند 

ضر به يراق،  فرياد نفرين   برگرفتند، حا"مادران حزن سر از سجاده ها"
: سردادند با اين تفاوت كه خورشيد  را گم نكرده بودند، اينان فرياد زدند

در زمانه اي كه . "كند خورشيد ما با خورشيد سرمايه داران طلوع نمي"
 خود مي گريزد در سرزمين ايران كه "مهد"، دارد از )دموكراسي(آزادي 

يد مي كند، انتظار استقرار همان هر مفر كوچكي كل نظام سرمايه را تهد
  حتا انتظار تحقق به - اصال حرفش را نزنيم –دموكراسي كذايي نوع غربي 

اصطالح دموكراسي اي در مايه هاي كشور تركيه  به دست سرمايه داري 
ايران، در مودبانه ترين كلمات، حماقت و فريب ، بيش نيست آن هم در 

ارگران و زحمتكشان  در هيئت اين مقطع از تاريخ كه نيروي عظيم ك
ي   را از مبارزه"همياري و خودرهايي"ي مبارزه  براي آزادي، ابزار   سوژه

هر .  هر روزه ي خود و از كمون پاريس و اكتبر كبير فراهم كرده است
  است از "بخشي") نظير جنبش كنوني(حركت و جنبش خودجوش 

ناي انسان باوري لغو كمونيسم  به مع"و ) هگل ("مقصود نهايي"ي  مقوله
، كه در سير پر فراز و )ماركس ("كارمزدي و  نابودي  از خودبيگانگي

اش، با شناخت  اش، در پروسه كاميابي ها و شكست هاي نشيب  طوالني
ي اين  كانون و ستاد رهبري كننده. دوستان و دشمنانش خود را مي پااليد

من اعتقاد دارم . ايه استنبرد، مراكز توليد، يعني ميدان كارزار كار و سرم
هاي سرمايه را درمقابل چشمان مان قرار داده و  تاريخ مان، تمام ظرفيت

تماميت  اين پيكر به اندازه ي كافي تشريح و آناليز شده، تا ديگر بيش از 
هايي مانند دكتر محيط  و بورژوا ) ماركيست (اين وقت خود را با الطائالت 

اجراي امر "رج كشور به هدر ندهيم و به ليبرال هاي رنگارنگ داخل و خا
  .         بپردازيم ) هگل ("در حال شدن

چه نيروهايي  كارگر هستند ؟ و آيا مي توان  وزن طبقاتي كارگران و  –س 
زحمت كشان را در متن همين جنبش تقويت كرد ؟ آري يا نه ؟  چرا و 

   چه گونه ، و با چه شرايطي ؟
  
به اين اتفاق نظر رسيده ايم كه افرادي كه تنها   ما از تعريف كالسيك - ج

دارايي خود يعني نيروي كارشان را در بازار به عنوان يك كاالي مبادله اي 

 در "كارگر"اين تعريفي از .  هستند"كارگر"فروشند  به سرمايه داران مي
ي اقتصاد ي سرمايه داري ست و با همان جمله تمام مي شود و  مقوله

گيرد كه شامل افراد بيكار آماده  اد  جامعه را در بر ميطيف وسيعي از آح
براي كار و  افرادي كه در مراكز توليدي و نهادهاي خدماتي مشغول به 

 تعريف "فرايند"ي كارگر به مثابه يك  شود ولي اگر طبقه كارهستند مي
ي كارگر، به مجموعه اي از  بر اين روال طبقه. شود قابل درك خواهد بود

  :ق مي شود كه افراد اطال
   چيزي جز نيروي كار خود براي مبادله در بازار ندارند ، –الف 
   در پروسه ي توليد اجتماعي ارزشي بيش از ارزش مبادله اي خود -ب 

  مي آفرينند، 
   از ثروت اجتماعي فقط سهمي نصيب شان مي شود كه نيروي -پ 

  كارشان بازتوليد شود، 
ايه، به منافع و جايگاه اجتماعي خود    در سير رودررويي با سرم-ت 

  آگاهي مي يابد، 
   براي تحقق و كسب حقوق خود متشكل مي شود و تشكل مستقل -ث 

  خود را ايجاد مي كند و 
   با خلق ارگان رهبري سراسري منبعث از تشكالت محل كار، محل -ج 

زندگي و  شهر يا استان، قدرت سياسي سرمايه را منهدم مي كند تا 
راسي اجتماعي خويش را مستقر و به تدريج و با تداوم مبارزه ي دموك

بنا ". طبقاتي، تا محو كارمزدي و روابط سرمايه داري، خود را نيز نفي كند
ي توليد، بل كه  اش با شيوه براين طبقه را نبايد به سادگي برحسب رابطه

بايد در بسترتاريخي و تعارض اجتماعي آن با ديگر طبقات موجود درك 
  . كرد

جامعه شناساني كه ": تامپسون. پي . ي اي  از ديدگاه نو  ماركسي، به گفته
ي آن  اند و با تالش فراوان وارد موتورخانه ماشين زمان را متوقف كرده

اند  گويند كه نتوانسته اند تا نقش طبقه را در سير تاريخ پيدا كنند، مي شده
د افراد بي شماري را با ان جاي طبقه را پيدا كنند، آن ها فقط توانسته

البته آن ها . مشاغل، درآمدها و سلسله مراتب متفاوت مشاهده كنند
ي اجتماعي يك بخش از ماشين نيست بل  گويند، چرا كه طبقه درست مي

طبقه منافع اين گروه و آن گروه . كه طرز كاركردن و حركت آن است
شين است نيست، بل كه تضاد منافع است، گرما و صداي غرش حركت ما

: محمد حسين بحراني ( طبقه ساخت نيست بل كه واقعه و حركت است ... 
درواقع تنها دوشيوه براي بررسي نظري طبقه وجود ) طبقه ي متوسط 

ازنظر ...يا بايد آن را مكاني ساختاري بدانيم يا رابطه يي اجتماعي : دارد
يش  كانون طبقه در خود مناسبات اجتماعي، پو"كالسيك"ماركسيزم 

گان و  توليدكننده گان، و تضادها و جدال  مناسبات ميان تصاحب كننده
هايي  قرار دارد كه  فرآيند هاي اجتماعي و تاريخي را توضيح  مي دهد، 

نه . نابرابري، به عنوان معياري براي مقايسه، هيچ تكيه گاه نظري ندارد
ليسم ماركس و نه نظريه پردازان بعدي پس از او، كه به سنت ماتريا

ي طبقه بسط  تاريخي وفادار بودند، اين برداشت ماركسيستي را در باره
  ) . تجديد حيات ماترياليزم تاريخي : الن ميك سينزوود. ("ندادند

 كه بررسي مفصل جداگانه – در نگاه فوق "ي كارگر طبقه"با بسط نظري 
 اكنون قادريم از تقويت وزن طبقاتي كارگران و زحمت –اي مي طلبد 

تحريك اليه "ها پيش از  سال. ان در متن اين جنبش صحبت كنيمكش
اش را به "وزن طبقاتي"، طبقه ي كارگر ايران سنگيني  "هاي متوسط

شكل پراكنده، نشان داده است و اشتباه است اگر در خيزش اخير با ذره 
همان گونه كه در باال اشاره كردم به دليل .  بگرديم"وزن"بين دنبال اين 

 خورشيدي، 70ي  ي توليد، از اوائل دهه گان در عرصه ش آموختهحضور دان
ها بسيار كم رنگ بود، تاثير مستقيم خود را بر  عنصر آگاهي كه در گذشته

اعتراضات فراوان اما پراكنده گذاشت ولي بايد توجه كنيم كه هيچ يك از 
 كه در اختيار سرمايه داران ليبرال مذهبي سهيم درقدرت آن -رسانه ها 

ترين اخباري از   كوچك–مان و رانده شده گان غرغروي كنوني،  بود ز
ها را به شدت  كردند و مانند امروز آن جنبش كارگران را منعكس نمي

سنديكاي هفت تپه، ، كارگران خاتون آبادمانند  (سركوب مي كردند 
، و صدها شركت واحد تهران، آموزگاران، لوله سازي خوزستان

از سوي ديگر ايجاد هر گونه تشكل مستقل ). اعتصاب و تجمع ديگر 
ي كارگر در اين خصوص دست به  ممنوع بوده و هست و اگرچه طبقه
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اقداماتي زد، ولي عدم موفقيت براي ايجاد تشكل كارگري، به اين طبقه  به 
اندازه ي سركوب مستقيم صدمه وارد كرد اما هرگز ارتجاع حاكم در هيچ 

اين نكته . را از اذهان كارگران پاك كند تشكل "ضرورت"زماني نتوانست 
اي كوچك رويش انبوه  بسيار پر اهميت است چرا كه به محض ايجاد روزنه

اين تشكالت را مي بينيم همان طور كه در روزهاي گذشته خبرهاي 
  . پراكنده اي در  خصوص باز سازي شورا و سنديكا ها به گوش مي رسد 

 در  ذهن منعكس "كارخانه"م فقط  اميدوار-شما در هيچ  محيط كارگري 
بينيد اما، به   نشاني از عدم حمايت از جنبش حاضر در خيابان نمي-نشود

تر از اين، شاهد رد توام با  شكلي بسيار محسوس، شاهد بي اعتمادي و مهم
ي هستيد كه به رغم هزاران متر مكعب "!رهبران سبز"تمسخر به اصطالح 

هايي كه  ماركسيست(ده اي ماركسيست آب تطهيري كه پيروان ليبرال و ع
دانند و عالوه بر   مي"خيانت"ي ليبرال مذهبي را  اطاعت نكردن از سرمايه
تازه و "، يكي از افتخارات  !! " در شرايط فعلي"انقالبي خواندن اسالم 

 اعالم مي "پيام افغان" اين است كه  با صداي رسا ازكانال "جديدشان
بر سرآن ها مي ريزند،  ) - دكتر محيط- "تممن يك پوپوليست هس": دارند
شان از خون كردستان، تركمن صحرا ، دانشگاه هاي ارديبهشت  هاي دست

پاك نمي - كه همچنان ادامه دارد -  به اين سو 60 و قتل عام دهه ي 59
چنان كه  روند هم آيند و مي سال ها و دهه ها مي. شود كه نمي شود 

ماند اذهان انباشته از  روند اما آن چه مي آيند و مي شاهان و مستبدان مي
  : ست "رفته ها"تلخ و شيرين 

 و از جمله اماكني كه در آن –توده هاي مردم ايران در جاي جاي اين ديار 
 در هر سن وسالي كه باشند –جا ارزش اضافي استخراج مي شود 

شان، پليدترين حاكمان تاريخ را كه در شكل و شمايل خميني و  اذهان
انندگان رژيم او  تجسم و تجسد يافته، فراموش نكرده اند و نبخشيده گرد

اين است راز تداوم و . ندا بسيار آموخته) مهم اين جاست كه... (اند و 
كه اينان نيز در همين (ها  ي كارگر و سوسياليست اعتالي مبارزه ي طبقه

 و پشت سر نهادن "ماركسيسم روسي" سال ضمن تمشيط خود از 30
ي خونين ، از كمون پاريس، از اكتبركبير، از ماركس، از مبارزات ها سال

، بخت يارشان است كه دارند )هزاران ساله ي مردم خود بسيار آموخته اند
ي كارگر ،  فرداي روشني  را مي  هاي انقالب، يعني  طبقه دوشادوش سوژه

 سرنوشت بخش بزرگي از – اگر نگوييم سرنوشت جهان را –آفرينند كه 
چرا و جه گونه و با چه ": مي پرسيد . ن را دگرگون خواهند كرد جها

به همين گونه و با همين شرايطي كه ": ؟  جواب  روشن است "شرايطي
  .  در باال خوانديم ...  و "داريم مي بينيم

 حاشيه اي - دست كم تا كنون -چرا نقش چپ در جنبش كنوني  -س  
ش چپ را در اين جنبش تقويت بوده است ؟ چه گونه مي توان  وزن و نق

  كرد ؟
   
با جرات مي توان گفت ) اگر به نقلي كه از هگل خوانديم باز گرديم  (- ج
 جز دو  مقطع  - سال گذشته 150 مردم ايران در طول "اصل جنبش"

  آن هم از لحظه اي كه سرمايه داري آمريكا و اروپا 57 و سال 42سال 
ده است ولي هميشه توسط   بو"چپ"  -رهبري را به خميني سپرد 

اما . ناكام مانده است) "راست"از جمله شوروي (  داخل و خارج "راست"
پر واضح است كه دليل ضعف .  است"چپ"ها و احزاب  منظور شما سازمان

اولين حزب . هاي نسبتا دور يافت تشكالت چپ را بايستي در  گذشته
چند "كه  )  خورشيدي1295 تاسيس -حزب عدالت (كمونيست ايران 

كامال  ... منبع انگشت شمار تاييد مي كنند كه تركيب اعضاي حزب 
ي اجتماعيون عاميون را به سرعت  شعبه هاي قديمي فرقه... پرولتري بود 

احيا كرد ، يا شعبه هاي جديدي در شهر هاي شمالي همچون تبريز ، 
. مرند، خوي اردبيل،  خلخال، زنجان، رشت، قزوين و تهران تاسيس كرد

حزب عدالت خود ... سازمان مشابهي نيز در شرق ايران در مشهد، ايجادشد 
... دست به كار ايجاد يك ارتش سرخ  براي گسترش انقالب  در ايران بود 

...  هزار داوطلب  توسط حزب عدالت بسيج  شده بودند 30نزديك به 
حزب ما :  بنابراين ، سلطان زاده گزافه گويي نمي كرد وقتي نوشت

ارتش ... ها دارد  ها و قزاق فداران زيادي در صفوف ارتش، يعني ژاندارمطر
. ، دهقانان بينوا تشكيل مي دهند ايران را عمدتا دهقانان و در بيشتر اوقات

  به اين دليل است كه تبليغات ما در ميان آنان با چنان واكنش مساعدي رو 

  
  
  

  
  
  

روشن فكران، كاركنان "ان ، افزون بر كارگران  و  دهقان... به رو مي شود 
توانستند به حزب عدالت   نيز مي"موسسات صنعتي و راه آهن) اداري(

  ) .ميالد زخم : خسرو شاكري   ( "...بپيوندند 
ي  به صحنه) كه مورد حمايت استالين بود( با ورود حيدر عمواوغلي 

 زاده  هاي انقالبي سلطان سياست ايران، حزب عدالت كه با اتخاذ سياست
 گرفتار 1299مي رفت تا  تاريخ ايران را  به شكلي ديگر رقم زند ، در سال 

انشعاب و دسيسه شد و بعد از  فروپاشي، رهبر انديشمند آن توسط 
بعد از گذشت يك  دوره فترت در زمان  ديكتاتوري . استالين اعدام شد

 اي به  گرفتار بالي حزب توده شد و ايدئولوژي اخته شده"چپ"رضا شاه، 
جاي انديشه ي ماركس توسط  دستگاه استالين و از طريق حزب توده ، 

 سرمايه "مصالح"كشان را به شكست كشاند و  مبارزات كارگران و زحمت
داري حزبي  شوروي با ابزار كمينترن، نه تنها در ايران بل كه در تمام 

ي خيزش داشت، سوسياليسم را با  كشورهايي كه طبقه ي كارگر زمينه
. دن محتوايش قرباني شووينيسم و عظمت طلبي شوروي كردتهي كر

افشاي  جنايات  و كشتار ميليون ها نفر از كارگران و  زحمت كشان 
ي ماركس از يك سو، ظهور پديده اي   شوروي و به محاق انداختن انديشه

و يكي از فريب هاي بزرگ ) يعني چه گوارا و كاسترو و رژي دبره(جديدي 
 از سوي ديگر، جوانان پرشور و از جان "مائوئيسم"قرن بيستم ،يعني 

ي ما را به عمليات چريكي سوق داد كه داستانش را ما ريش  گذشته
رشد سرمايه داري حزبي و دولتي در شوروي و چين . سفيدان به ياد داريم 

، آن ته مانده ي سمپاتي احساسي به سوسياليسم را به عرق سرد ياس 
مانور .   از كارگران شد"حزب" هرچه بيشتر تبديل كرد و موجب دور شدن

و به ) مصرف گرايي ("دولت رفاه"هاي سرمايه داري نوع غربي و فريب 
هاي مذهبي كه خود  مرحله اي از كشتار  دنبال آن  موفقيت جنبش

ها را در پي داشت نيز همراه عوامل ريز و درشت ديگر در نظر  كمونيست
 كننده بر پيكر سوسياليسم و لوث بگيريد، آن وقت به ضربه هاي نابود

كه اكنون سوسياليست ها ي جا خوش ( كردن آن در اذهان طبقه كارگر 
پي خواهيم )  كرده در محافل آكادميك را با خود بيگانه وغريبه مي ديدند 

اما تاريخ  متوقف نشد و  تضاد نيروي كار و سرمايه، حاد تر از آن بود . برد
. با اعالم پايان ايدئولوژي  نفس راحتي  بكشد كه اجازه دهد سرمايه داري 

اين بار سوسياليسم از رحم سوسياليسم مرده زاييده شد و اولين تاتي تاتي 
ي فكري و بازگشت به انديشه ي ماركس  هايش را با يك خانه تكاني جانانه

اين ضرورت، حاصل منطقي  بحران مزمن سرمايه بود كه . آغاز كرد 
گري را جهت مقابله با سرمايه  به باز انديشي ماركس پيشروان مبارزات كار
  هاي سنجيده برداشت  و روي اكنون الزم آمد گام. و رجوع به او واداشت 
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هر كلمه مكث طوالني نمود و كمون پاريس، انقالب اكتبر، جنبش سياهان، 
، اعتصاب معدن چيان انگليس و غيره را باز 1968خيزش زنان، پاريس 

جان گرفت و ماترياليسم تاريخي، تجديد حيات "پراكسيس" : خواني كرد
يĤن و "ابژه"ي انقالب است نه "سوژه"و دانسته شد طبقه ي كارگر . يافت

ي مبارزات كارگران حضور نداشته  روشن فكر سوسياليست اگر در پهنه
حزب نوع "باشد تا از آنان بياموزد ، ضررش كمتر خواهد بود اگر به  

ضمناٌ ، به نفع او خواهد بود اگرافكار و اوقاتش را به . ردد  بازگ"اش لنيني
 حاصل "كمونيسم"منظور تصرف قدرت حرام نكند چون به اين شكل  

 يعني "ي كمونيستي وسيله"نخواهد شد بل كه با در دست داشتن 
) چه بپسندد چه نپسندد( مبارزات "تمام مراحل"مشاركت فعال در  

  . كمونيسم تحقق مي يابد 
ي گران بهايي كه با خون دل حاصل شده، چپ در جنبش   چنين انديشهبا

ي كارگر اجازه  كنوني حضور فعال داشته و دارد اما همان گونه كه  طبقه
ندارد با پالكاردهاي خود وارد خيابان شود و اگر شود، ارتجاع با تمام 

كند، صف مستقل چپ نيز به همان  اش رودي از خون جاري مي زرادخانه
مورد تظاهرات دانشجويان سوسياليست كه . (وشت دچار مي شودسرن

ي دانشگاه  شجاعانه شعارهاي كمونيستي بر افراشتند، با آن كه در محدوده
ظاهر شده و با فرود و فرازهايي ادامه دارد با خشونت سركوب شده و 

همان طور  -سرمايه داري  مذهبي ).  اند بسياري از پيشروان آن در زندان
خواهد اشتباه شاه را تكرار   به هيچ وجه نمي-ا و بارها اعالم كردهكه علن

هاي ايدئولوژي ارتجاع تشيع به راحتي  وجه  ترين مقوله وقتي اساسي. كند
حفظ حكومت : خميني گفته است(المصالحه بقاء حكومت اعالم مي شود 

و اي كه به تبعيت از  پيامبر  ، انديشه)تر است اسالمي از فروع دين واجب
امامانش  بريدن سر هزاران هزار انسان را  ثواب  و كليد دخول به بهشت 

تر از  هر  مي خواند، وقتي عباي سرمايه بپوشد، صد بار قسي القلب
ي ديگري، تعرض به حوزه ي اخذ ارزش اضافي را به خاك و خون  انديشه

اين دايناسورها و فسيل هاي از گور بر آمده ، رنگ هاي . خواهد كشيد 
ياه و سبز تهوع آور خودي هاشان را تاب نمي آورند، عاقبت دشمن س

 سال، 30ضمنا بايد در نظر داشت كه بعد از !  واويال... هميشه سرخ شان 
ست كه در چنين مقياس وسيعي پا به صحنه گذاشته و  اين اولين جنبشي

با گذشت زمان و سبك سنگين كردن آن چه به دست آورده و آن چه از 
، به اين نتيجه خواهد رسيد كه اگر قرار است گام هاي تازه اي دست داده

براي كسب آزادي بردارد ، الزم است نيروهاي تازه اي را نيز به صحنه  
دعوت كند و براي رهايي از سر درگمي و مدون كردن شعارها، خود را 

گيرترين  سازمان دهد و ياران كارگر و تشكالت سوسياليستي را كه پي
هستند به ياري بخواند و با رها كردن رنگ و عنوان سبز، يعني انقالبيون 

طرد كامل سران اصالح طلب، رهبران تشكالت كارگري را به رهبري 
ي حساس و سرنوشت  سوسياليست ها اكنون در مرحله. جنبش بگمارد

سازي قرار گرفته اند و الزم است از تمام امكانات ارتباطي خود در جهت 
 اين واقعيت كه  بدون حمايت از كارگران و زحمت تبليغ و جا انداختن

ي شان هر روز با سرمايه داران و رژيم   كه براي نان خالي سفره-كشان 
 اين جنبش – سال حقوق نگرفته اند 3سرمايه  درگيرند و بعضا تا 

خودجوش در پراكندگي و پريشاني خود فرسوده خواهد شد و راه به جايي 

كارگران ايران زماني . ه برداري را به عمل آورند نخواهد برد ، حد اكثر بهر
با صفوف متشكل و فشرده به خيابان خواهند آمد كه ببينند پالكارد ها و 
شعارهايي در راستاي استيفاي حقوق و نان خانواده شان به چشم و گوش 

رسد، تشكيل شوراها و تشكالت شان مورد حمايت جوانان و زناني كه  مي
ار گرفته و از تعرض عمال لومپن رژيم ، در امان اند  و به خيابان آمده قر

 يعني سرمايه داران سير كه تشنه ي قدرت اند تا "دم هاي جنبش"
اين درس ها را به نوعي ، . هاشان راحت تر ببلعند ، بريده شده اند  لقمه

نمود آن  دارد  . گيرد و به كار مي بندد   گرفته و دارد مي"چپ ايران"
 خورشيدي زاده شد، 70كودكي كه در اوايل دهه ي . دنمايان مي شو

اش را دارد تجربه مي كند، نگاهش  اكنون دوران بسيار حساس نوجواني
                 ... !  كنيد 

با تجربه اي كه از انقالب بهمن داريم و درس هايي كه ازشكست آن  -س 
 چه مي گرفته ايم ، براي آن كه جنبش كنوني مردم به شكست نيانجامد

            توان كرد ؟
 57قيام سال .    فكر مي كنم پاسخ اين پرسش در باال داده شده است- ج

در همان روزهاي اول علل شكست را در يافت و درس هاي الزم را گرفت 
داري جهاني به ويژه سياست مداران آمريكا كه خميني را از  ولي سرمايه

اي كه غيبت و  فاده از فرصت طالييها پيش آماده كرده بودند و با است سال
انحراف سوسياليست ها از يك سو، و نا آگاهي توده هاي مردم كه 

ي فرهنگ و آزادي  ي عرصه ها از جمله پهنه ديكتاتوري پهلوي در همه
را  حاكم مستبد ) يعني خميني(انديشه از سوي ديگر، فراهم كرده بود، او 

يوه هاي سركوب و به خاك و مطلق معرفي و تحميل كرد كه  راهكار و ش
خون كشاندن باز خيزي مردم را خوب بلد بود، و  مهم ترين و  كاراترين 

هايي كه از خطاي  با درس(ابزار شكست دادن انقالبي را كه  تازه داشت 
ي جنگ با عراق  شروع مي شد، در گشودن جبهه) همين ديروز گرفت

تاگون و كاخ سفيد را ارتجاع  مذهبي كهنسال كه  دانش سياسي پن. يافت
هايي داشت كه  بسياري از آن "نعمت"جنگ :  با خود داشت، اشتباه نكرد

اولين نعمت، يعني ايجاد فضاي سكوت . ها  براي خود ارتجاع قابل باورنبود
آميخته  با ياس و وحشت، فرصت گران بهايي را فراهم نمود تا  هزاران 

اين . د و آب از آب تكان نخوردكارگر، سوسياليست و انقالبي را قتل عام كن
اي از آگاهي دست يافتند  گان در خالل چند ماه به چنان درجه جان باخته

و امپرياليسم ) نماينده بورژوازي تجاري(هاي خميني  كه متوجه توطئه
  را افشا كردند و رژيم تازه از راه 57شدند و خيلي سريع  فريب بهمن  

ها و انقالبيون،   لذا كشتار سوسياليستي پرتگاه بردند ، رسيده را به لبه
  .شرط  بقاي رژيم كافي بود 

 كه به سرعت تفكر و انديشه ي خود را از - هم  سازمان هاي روشن فكري
  قلع و قمع شدند، هم -كردند  رسوبات ماركس روسي و چيني پاك مي

كه پر وزن ترين شان شوراي  مسلح كاركنان نفت و -شوراهاي كارگران 
 به قول بني صدر در همان روز اول جنگ -مردم كردستان  بودشوراهاي 

، و هم سنگر انقالب يعني كردستان با بمباران هوايي و هجوم "ماليد"
با اين مقدمه مي توان . زميني و اعدام هاي دسته جمعي از هم پاشيده شد

 را به كار 57گفت جنبش خودجوش كنوني، پاره اي از يادمان هاي قيام 
 تداوم و تكوين خود، همت و كوشش افراد،  سازمان ها، احزاب گرفته و در

، كه اكثرا در ) "آرش"از جمله (و جمعيت هاي اهل فرهنگ سوسياليست 
 بوده و اتفاقات آن را به ياد دارند، الزم است فاكتور هاي ذيل را كه 57قيام 

 سال گذشته اند ، به طور مرتب و خستگي ناپذير به 150چكيده ي تاريخ 
وش جنبش كنوني برسانند تا هم از پسرفت آن ممانعت كنند ، هم گ

element هاي نظري را جهت رشد و هدايت  درست و پيروزي جنبش  
  : نمايان كنيم 

 پيروزي جنبش فقط و فقط در گرو حضور شوراهاي كارگري ، محل – الف
و شهرهاست كه تمام آزادي خواهان را متشكل و جنبش را سازمان دهي و 

  . ري كنند رهب
   لذا در ساعات فعلي ، شعارهايي به كار گرفته شوند كه به شكلي هم - ب

سازشكاران و اصالح طلبان را بيرون كند هم خواهان ايجاد شوراهاي بند 
الف شود و از شورا و سنديكا و تشكالت كارگران و زحمت كشان كه وجود 

  . دارند حمايت و آن ها را تقويت كنيم 
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ع خانواده هاي زندانيان سياسي و جان باختگان و همچنين    در تجم- پ
در تجمعات كارگران كه براي دريافت حقوق معوقه شان تالش مي كنند 

  . شركت و با كمك مالي مبارزات آنان را تقويت كنيم 
  .   مبارزات زنان و دانشجويان را با حضور حداكثري حمايت كنيم - ت
با هر وسيله ي ممكن به گوش تمام   اخبار اتفاقات و تجمعات را - ث

  . مردم ايران و جهان برسانيم 
   شهامت خود را با ديدن آزار زنان توسط پليس به خاطر حجاب يا هر - ج

موضوعي نشان داده و به پليس تعرض كنيم و با سردادن شعار آن ها را 
  . دور كنيم 

ان سياسي     با شعار نويسي يا در تجمعات خواستار برچيده شدن زند- چ
  .  و لغو كامل اعدام شويم 

   يكي از نمود هاي مشخص و مثبت جنبش كنوني اين است كه - ح
اين ويژه گي را در تاريخ ايران فقط در جنبش ( غايب است "رهبر كاريزما"

اين وجه قابل توجه را با شعاررهبري جمعي جنبش ) . مشروطه سراغ داريم
ايي از كارگران سوسياليست و  كه شور"سازمان كاريزماتيك"توسط  

  .انقالبي ست ، شكل دهيم 
مانند جمهوري (    با استدالل و كار روشنگري ، ناسيوناليسم ايراني - خ

   .را از چهره ي جنبش پاك كنيم ) نه غزه نه لبنان جانم فداي ايران : ايراني و يا 
 به همين ترتيب آن رگه هاي كم جان مذهبي موجود در جنبش را - د
  . صفيه كنيم و اجازه ندهيم مرجعيت تشيع بار ديگر جان بگيرد ت
  اغراض و سياست هاي سرمايه داران اپوزيسيون را در هر لباس و - ذ

  . شكلي افشا كنيم 
 چه از دهان چپ  و چه از زبان – هرگونه حمايت از اصالح طلبان  - ر

را تحليل و  –راست و يا از دستگاه هاي تبليغاتي كشورهاي سرمايه داري 
  . رسوا كنيم 

 چهره ي كريه حاكميت به اندازه ي كافي در انظار مردم افشا و بي - ز
اعتبار شده و اين ، فرصتي براي سوسياليست ها و آزاديخواهان فراهم 
آورده كه بيشترين نيروي خود را  صرف تمشيط  نواقص و كمبود هاي 

  . خود كند 
 رژيم كه با ادامه ي فعاليت هاي ي هاي جنگ افروزانه   عليه سياست- س

اي پرورده مي شود   خيالي خامنه"دشمن"اتمي دامن زده مي شود ، يا در 
تبليغ كنيم و در طول حيات ديكتاتوري مذهبي سرمايه، در هيچ انتخاباتي 

  .   آن را تحريم كنيم " فعاالنه "شركت نكنيم و 
هد بود گلويش را  رژيم به هر وسيله اي كه متشبث شود ، قادر نخوا- ش

از چنگال  بحران اقتصادي  كه منجر به تعميق بيشتر جنبش  مي شود 
اين بحران ها شرايط مناسبي براي سوسياليست ها فراهم كرده . رها سازد 
(  يعني آگاه گري سوسياليستي را در هر تمام لحظه ها "علني"ي  تا مبارزه

  يعني در محافل 
به كار گرفته و ) تفاقي ، محل كار و غيره دوستانه ، خانواده ، تجمع هاي ا

  به شدت قابل " دانستن "احساس تشنگي توده ها براي  . پيش ببرند 
  . لمس است 

 مبارزين و تالش گران – به خصوص – خورشيدي 70از اوايل دهه ي 
ي مبارزه نظري براي تعميق فرهنگ  سوسياليستي ، با ترجمه ي  عرصه

ي ماركس ، كارستان عظيمي  ندان پيرو انديشهآثار ماركس و آثار انديشم
و در اين رزم بسياري از اين عزيزان ، يا جان دادند يا به شكنجه . كرده اند 

بينش روشن جوانان ، دانش جويان و زنان امروز . گاه و زندان برده شدند 
كه در خيابان و ديگر پهنه هاي مبارزه حضور دارند ، مديون مترجمين و 

ي است كه در كار خود بسيار دانا ، مسلط و پي گير بوده اند مولفين شريف
الزم است در محضر اين مبارزان راه . و همچنان در كار فرهنگ آفريني اند 

خون دلي كه خوردند چشم نسل انقالب . آزادي سر به احترام فرود آوريم 
باز آتي را بر بسياري از پيچيده گي ها و روابط پنهان اجتماع ايران و جهان 

براي فردايي انقالبي آماده :  و با اطمينان مي توان گفت . كرده و مي كند 
  .باشيم

  . پيروز باشيد 
*  

  

  

  
 استبداد سي ساله ي حاكم

  
 تابان به شش پرسش آرش. ِ ف پاسخ

  
  

   :پاسخ  اول
در مورد داليل و خصلت اين جنبش تا به حال بسيار گفته و نوشته شده 

داليل مبارزه ي . ازه اي بر آن ها اضافه كردو شايد مشكل باشد چيز ت
استبداد سي ساله ي حاكم كه كشور ما را از : مردم ساده و روشن است

همه جهت به عقب رانده و در پرتگاه فاجعه قرار داد، الجرم در نقطه اي 
شايد در حقيقت اين پرسش صحيح . مي بايست با عكس العمل مواجه شود

همه سياه كاري، سركوب، فقر، فساد و تبعيض تر مي نمود كه عليرغم اين 
حاال . چرا جامعه بر نمي خاست تا به مسبب همه ي اين ها اعتراض كند

جرقه ي آن را تقلب انتخاباتي زد كه مي توانست به . جامعه برخاسته است
اين شكل آشكار و تحقيرآميز صورت صورت نگيرد و چنين مردم را تحقير 

است هاي تحقيرآميز بعدي مسئوالن حكومتي كه اما اين تحقير و سي. نكند
  .مورد اعتراض بودند، صبر مردم را لبريز كرد

خصلت اصلي اين جنبش را درست همان چيزي تعيين مي كند كه 
خصلت اساسي حكومت و وضعيت جامعه ي ايران در سي سال گذشته 

اصلي ترين خصلت . بوده است، يعني سركوب و الجرم اعتراض به آن
يكي از مهم . وني خصلت دموكراتيك و آزادي خواهانه آن استجنبش كن

آزادي «ترين چالش ها در پيش روي آن نيز، دركي است كه از اين 
هر چند همه ي نيروهاي وسيع . قرار است بر آن حاكم شود» خواهي

شركت كننده در اين جنبش، بر خصلت ضدديكتاتوري و بالطبع آزادي 
ما به خوبي و از همين امروز پيداست كه در خواهانه ي آن تاكيد دارند، ا

بر اين » آزادي«عين حال جدال سنگيني براي آن كه كدام درك از 
گرايش هاي مختلف . جنبش حاكم شود نيز هم زمان در جريان است

سياسي در جنبش كنوني در عين اينكه در مقابله با استبداد حاكم فعال 
.  بيش مشابهي را دنبال نمي كنندهمراه شده اند، اما هدف هاي الزاما كم و

به عنوان اصلي » واليت فقيه«اختالفات هم به طور عمده به نقش و جايگاه 
عده اي خواهان واليت فقيه . ترين خصوصيت رژيم كنوني باز مي گردد

اصول «مشروطه در برابر واليت فقيه مطلقه و اجراي به قول خودشان 
ده ي ديگري خواهان برچيدن قانون اساسي هستند و ع» مغفول مانده ي

. بساط واليت فقيه و استقرار يك جمهوري عرفي و سكوالر و كامال انتخابي
هر چه جنبش بيشتر جلو آمده است، وزن نيروي دوم كه در ابتداي آن 

  .ناچيز مي نمود، بيشتر شده است
به اين تعبير مي توان اين موضوع را كه تاكنون بارها مورد تاكيد قرار 

اساسا يك جنبش چندصدايي، » جنبش سبز«رست شمرد، كه گرفته د
رنگين كماني و به اين تعبير ملي است و يكي از مهم ترين داليل دوام آن 
هم همين خصلت چندگانگي آن است كه پايه هاي اجتماعي آن را بسيار 

  .گسترده كرده و از گروه ها و اقشار خاص و معيني فراتر برده است
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  :سوال دوم
است، » جنبش طبقه ي متوسط« ارزيابي كه جنبش موجود من با اين

اين صحيح است . ادعايي كه به كرات ان را مي شنويم، كامال مخالف هستم
كه در جنبش فعلي طبقات متوسط و حتي بخشا مرفه جامعه نقش 
بيشتري دارند و موتور حركت ها به شمار مي روند، اما اين جنبش يك 

 سوال اول تاكيد كردم يك جنبش ملي جنبش عمومي و همان طور كه در
است، زيرا آزادي در كشور ما يك خواست عمومي و ملي است كه اقشار 

وقتي گفته مي شود اين . بسيار وسيع و متنوعي از آن بهره مند مي شوند
جنبش، جنبشي است متعلق به طبقه ي متوسط و خواست هاي آن، اين 

امعه ي ما خواست اقشار فكر را تقويت مي كند كه خواست ازادي در ج
متوسط و مياني جامعه بوده و به طبقه ي كارگر و اقشار زحمتكش مربوط 

اين فكر صددرصد اشتباه است و باعث جدايي هاي بي اساس و . نيست
فوق العاده زيانبار و مهلك بين نيروهاي اجتماعي آسيب ديده از حكومت 

قشار متوسط ضروري آزادي، به همان ميزان كه براي ا. استبداد مي شود
از اين . است، براي طبقه ي كارگر و زحمتكشان ايران هم ضروري است

نظر خواست بركناري استبداد و استقرار جمهوري دموكراتيك در ايران 
در . خواست اقشار گسترده اي از جمله كارگران و زحمتكشان هم هست

 از فقر و شرايط فعلي اين بخش از مردم به دليل سطح آگاهي پايين تر كه
شرايط سخت تر زندگي ناشي مي شود و همچنين درگيري مرگ و زندگي 
با مشكالت معيشتي زندگي خود، كمتر امكان و فرصت آن را داشته اند كه 
در اين حركت مشاركت كنند، اما همين مشكالت معيشتي انگيزه ي قوي 

  .نداست كه سرانجام آن ها را به مشاركت فعالتر در جنبش جاري ترغيب ك
در مورد محتواي آزادي هاي سياسي و دموكراسي البته هميشه جهت 

تا زماني كه نيروي محركه ي . گيري هاي مختلفي وجود داشته باست
جنبش را به طور عمده طبقات متوسط تشكيل بدهند، طبيعي است كه 
سمت گيري آزادي خواهانه ي جنبش بيشتر متوجه و محدود به آزادي 

 و فردي باشد، اما به همان نسبت كه اقشار هاي سياسي، اجتماعي
زحمتكش جامعه بيشتر درگير جنبش ضداستبدادي بشوند و در آن نقش 
فعالتري بر عهده بگيرند، طبيعتا خواست هايي كه مي خواهند به آزادي 
محتواي اقتصادي و عدالت جويانه هم بدهند، بيشتر مطرح خواهد شد و 

  . هم خواهند شدشعارهاي دموكراتيك، عدالت طلبانه
  

  :سوال سوم
طرح چنين سوالي از سوي مجله اي مثل آرش، اندكي دور از انتظار و 

مگر مي شود جنبش ضدديكتاتوري به نفع طبقه ي . تعجب برانگيز است
كارگر نباشد؟ طبقه ي كارگر و زحمتكشان ايران از ديكتاتوري بيشتر از هر 

 مهم ترين دليل آن هم قشر و نيروي اجتماعي ديگري لطمه مي بينند و
همين است كه امروز آن ها بدترين وضعيت زندگي را در جامعه ي 

اگر در نزد برخي از اقشار، وجود ديكتاتوري به طور . ديكتاتوري ايران دارند
عمده تهديدي بر ازادي سياسي و اجتماعي و فردي آن هاست، در نزد 

يق اجتماعي و طبقه ي كارگر همه ي اين ها هست و ناعدالتي هاي عم
طبقه ي كارگر ايران براي دفاع از منافع . معيشتي هم به آن اضافه مي شود

طبقاتي خود بيش از هر نيروي ديگري به آزادي نياز دارد و اين جزو 
االن بخش هاي بزرگي از طبقه ي كارگر ايران . بديهيات زندگي آنان است

د و هر اعتراضشان ماه هاست نمي توانند حتي دستمزد خود را دريافت كنن
در كدام حكومتي كه دموكراسي برقرار . به اين منظور هم سركوب مي شود

باشد و كارگر حق اعتراض داشته باشد، چنين پديده ي عجيبي مي تواند 
حتي اگر قرار است كارگر استثمار بشود، در جايي استثمار . به وجود آيد

 زيرا در ان جا مي .بشود كه حق اعتراض داشته باشد، صد بار بهتر است
از اين رو اين طرح اين پرسش عجيب . تواند به وضع خود اعتراض كند

است كه آيا طبقه ي كارگر در مبارزه ي ضدديكتاتوري ذينفع است يا 
  خير؟ 

آزادي، خواست طبقه ي كارگر است، بنابر اين اين جنبش با خواست 
هم بر آن طبقه ي كارگر بيگانه نيست، مي تواند خواست هاي ديگري 

اضافه شود، اما كساني كه از كارگران دعوت مي كنند كنار بكشند چون 
طبقه ي «آن ها شروع نشده است، يا جنبش » با خواست«اين جنبش 

است، همان هايي هستند كه حتما آزادي را خواست طبقه ي » موسط
» رهبري«روشن است با چنين نحوه ي نگرشي آرزوي . كارگر نمي دانند

رهبري را كسي به كسي تقديم .  كمي خنده دار مي نمايدكردن جنبش
رهبري مبارزه را بايد بتوان در جريان مبارزه به دست آورد، بنابر . نمي كند

اين كنار ايستادن تا نوبت به رهبري كارگران برسد، موضوعي است كه هيچ 
  .وقت اتفاق نخواهد افتاد

  :سوال چهارم
شامل چه نيروهايي هستند، من از ورود به اين بحث كه كارگران 

خودداري مي كنم زيرا هر پاسخي به آن داشته باشيم، در وظيفه ي 
امروزي ما كه شركت فعاالنه در اين جنبش و كمك به موفقيت ان است، 

تقويت وزن طبقات زحمتكش در اين . ذره اي تفاوت ايجاد نمي كند
مي توان . جنبش نيز فقط با تشديد عددي حضور آن ها فراهم نمي شود

جنبشي را در نظر گرفت كه نيروي اصلي آن را كارگران و زحمتكشان 
مگر تا به حال در . تشكيل بدهند، اما يك جنبش عميقا فاشيستي باشد

هايي بوده ايم؟ تقويت حضور » جنبش«جمهوري اسالمي كم شاهد چنين 
اقشار زحمتكش در جنبش دموكراتيك در كشور ما به طرح سياست ها و 

 هايي كه منافع اين بخش ها را تامين كند و ميزان تاثير اين خواسته
  .سياست ها در سطح جنبش بستگي زيادي دارد

قطعا مي توان چنين حضوري را تقويت كرد و براي آن دو عامل ذهني و 
عامل ذهني آن خود كارگران پيشرو و روشنفكران طرفدار . عيني الزم است

ين عرضه قبل از همه بايد اين فكر در ا. عدالت اجتماعي و سياسي هستند
كنار گذاشت و كوشيد زمينه » اين جنبش به كارگران مربوط نيست«را كه 

هاي ذهني را كه مانع شركت موثر كارگران در اين مبارزات مي شود، از 
هر چند آزادي مهم ترين نياز طبقه ي كارگر است، اما به داليل . ميان برد

روع مبارزه ي خود از طرح چنين خواسته مختلف، كارگران معموال براي ش
خواست ها و مطالباتي كه مي تواند كارگران را به . اي شروع نمي كنند

ميدان مبارزه بكشاند، در قدم اول خواست هاي صنفي و معيشتي معين 
است و از اين رو با طرح چنين خواسته هايي در سطح جنبش، مي توان 

ا براي شركت در اين مبارزات جلب زمينه هاي عالقمندي بيشتر كارگران ر
كرد و در اين مبارزه است كه خواست هاي آزادي خواهانه و عدالت جويانه 

  .با هم پيوند خواهند خورد
تحليل هاي . اما از نظر عيني، چشم انداز اميدواركننده اي وجود دارد

كارشناسان اقتصادي اين است كه كشور ما از نظر اقتصادي وارد يك دوره 
وضعيت كارگران و اقشار زحمتكش از اين هم كه . اني مي شودي بحر

هست سخت تر خواهد شد و دولت كودتا، قادر نخواهد بود اقتصاد و بحران 
انتظار مي رود با فرا رسيدن اين وضعيت ما . اقتصادي را مديريت كند

شاهد گسترش بيشتر مبارزات كارگري باشيم كه قطعا به داليل اقتصادي 
شد اما در برابر سركوب، خواه ناخواه با مبارزه ي آزادي خواهانه آغاز خواهد 

من فكر مي كنم كه در آينده نزديك، تركيب اجتماعي . پيوند خواهد خورد
فعلي جنبش دچار تغيير خواهد شد، كارگران و زخمتكشان بيشتري به آن 
خواهند پيوست و دامنه ي اجتماعي آن بسيار وسيع تر خواهد گرديد و به 

زان حضور بيشتر آن ها، بي توجهي هاي فعلي جنبش نسبت به مي
مشكالت صنفي و معيشتي و طبقاتي كارگران و زحمتكشان هم تا حدودي 

  .جبران خواهد شد
  

  سوال پنجم
براي نقش ضعيف جنبش چپ در جنبش كنوني مي توان داليل مختلفي 

  .را در نظر گرفت
 وجود همين ديكتاتوري اولين دليل كه غالبا هم به آن اشاره مي شود،

. است كه چماق آن بيشتر از همه متوجه نيروها و سازمان هاي چپ است
سركوب مداوم و كشتارهاي وسيع، نيروها و سازمان هاي چپ در جامعه ي 

ديكتاتوري و سركوب دائم به ان ها اجازه . ما را بسيار ضعيف كرده است
 بدهند و بتوانند نداده است كه نيروهاي خود را سازمان داده و رشد

تشكيالت مناسبي ايجاد كنند و از همين نظر در شروع جنبش مردم، آن 
  .ها در وضعيت و موقعيت كامال ضعيفي قرار داشته اند
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دليل ديگر كه باز همه به آن اشاره مي كنند، اختالفات و پراكندگي هاي 
ا را از بسيار گسترده اي است كه در بين نيروهاي چپ وجود دارد و آن ه
اين . اتخاذ تاكتيك هاي مشترك و ايجاد فعاليت هاي مشترك باز مي دارد

بخشي از آن اختالفات ايدئولوژيك و . اختالفات ريشه هاي زيادي دارد
چپ ايران هنوز نتوانسته است . سياسي و بخشي از آن مسائل رواني است

 در اثر زخم هايي را كه از انقالب بهمن خورده است و شكاف هايي را كه
نيروهاي چپ در سال . آن دوران در صفوفش ايجاد شده است جبران كند

هاي نخست انقالب متاسفانه رو در روي هم قرار گرفتند و كارشان به 
تخاصم و دشمني كشيد و اين فضاي رواني از بين نرفته است و همچنان 

ي اين هم يكي از اين داليل م. بر فعاليت هاي امروز ما سنگيني مي كند
  .تواند باشد

به اين داليل مي توان جدا شدن چپ از فعاليت در محيط واقعي كشور 
چپ به دليل سركوب و البته اشتباهات خود، از ريشه ي . خود را اضافه كرد

خود جدا شد و اين جدايي به آن خصلتي بسيار ذهني بخشيده است و آن 
در اين . استرا درگير جدال هاي دروني و كهنه و سابقه دار خود كرده 

محيط احساس تفاهم، نزديكي و آمادگي براي گذشت و سازش كه از 
درجه ي . اصول اساسي فعاليت هاي مشترك است، بسيار ضعيف است

آمادگي چپ در خارج از كشور براي همكاري هاي مشترك، بسيار پائين تر 
  .از درجه ي آمادگي نيروهاي چپ در داخل كشور است

چپ در ايران در . ه موضوع ديگري توجه كرددر كنار اين ها بايد ب
اين خصوصيات . مجموع خود هم بسيار آرمان خواه و هم ايدئولوژك است

باشد و خود را به » سياسي«باعث شده است كه چپ بسيار از سطح انتظار 
مبارزه ي سياسي قواعد . طور مستقيم درگير مبارزه ي سياسي كند

 سازش، توافق، مدارا، عقب نشيني مبارزه ي سياسي يعني. خودش را دارد
و پيشرفت، اما چپ ايران در بخش بزرگي، به دليل خصلت هاي ايدئولويك 
و بسته ي خود آمادگي همه ي اين ها را ندارد و غالبا در حاشيه ي 

به همين دليل هم . سياست زيست مي كند و نمي تواند به متن وارد شود
متفاوت ضعيف عمل مي كند و غالبا در نوسازي خود و درك شرايط نو و 

به . راه حل هاي مطابق شرايط تكوين يافته و تغيير كرده ي جامعه ندارد
اين دليل كه چپ در ايران پاي واقعي در سياست ندارد، دچار تشتت هاي 
سياسي و ايدئولوژيكي زيادي است كه آن را به پاره هاي مختلف تقسيم 

  .آن كم مي كندكرده و باز هم از دامنه ي تاثير و نفوذ 

اين ها شايد از جمله داليلي است كه مانع ايفاي نقش موثر از سوي 
  .نيروهاي چپ در جنبش كنوني مي شود

اگر ما خود تا به حال براي رفع اين نقيصه ها كمكي به خود نكرده ايم، 
حاال مردم و جنبش دموكراتيك به كمك ما آمده اند و فرصتي استثنائيي 

شرايط بيش از . كه ما بتوانيم از حاشيه بيرون بياييمرا فراهم كرده اند 
پيش براي چپ فراهم شده است، آن چه مي ماند تصميم خود ماست كه 
بخواهيم بر گروه گرايي ها، كينه هاي تاريخي و ساخته هاي ذهني خود 
غلبه كنم و به نيرويي مشترك و متحد تبديل شويم كه در متن حوادث 

  .كه حتي بيشتر از گذشته به حاشيه رانده شويمتاثير گذار باشد يا اين 
  

  سوال ششم
يك منظور از شكست . از شكست معاني مختلفي را مي شود برداشت كرد

براي اين كه چنين شكستي روي . مي تواند سركوب جنبش فعلي باشد
ندهد، در درجه ي نخست حفظ اتحاد بين صفوف مختلف جنبش و آن گاه 

 بخش هاي تابه حال بي تفاوت، ناظر و گسترش اين صفوف به طوري كه
در اين عرصه بايد به اين . حتي مخالف را در بر بگيرد، اهميت زيادي دارد

نقش بسيار » خيابان«نكته توجه داشت كه در رويارويي مستيقيم، هر چند 
بزرگي دارد و تظاهرات خياباني مي تواند در ادامه ي خود حكومت را با 

يشتري مواجه سازد، اما مبارزه فقط در خيابان بحران ها و دشواري هاي ب
  . جريان ندارد

تجربه هاي ديگر نشان مي دهد حكومت هاي ديكتاتوري وقتي فرو مي 
پاشند كه سيستم اداري و اقتصادي آن ها فلج مي شود و فلج شدن 
. سيستم اداري و اقتصادي غالبا با اعتصاب هاي توده اي محقق مي شود

ا به آساني يك كشور را فرا نمي گيرند و معموال از چنين اعتصاب هايي ام
پي مبارزات و تظاهرات خياباني فرا مي رسند و به كار سازمانگرانه و 

اهميت ماندن توده ي مردم در خيابان . آگاهانه ي پرحوصله اي نياز دارند
ها و ادامه ي اعتراضات خياباني براي فرسايش قدرت حكومت كودتا، براي 

  .نه هاي مثبت اعتصاب عمومي اهميت زيادي داردشكل كيري زمي
در عين حال جنبش دموكراتيك بايد آمادگي عقب نشيني ها و پيش 
روي هاي به موقع را داشته باشد و مسير خود را يك خط مستقيم فرض 

  . نكند
برتري و توفق رواني بر دشمن و حفظ روحيه اي كه حكومت به هر 

، از جمله شروط الزم براي شكست طريق مي خواهد آن را در هم بشكند
خوشبختانه در مردم ما در طي هفت ماهه ي . نخوردن و پيروز شدن است

گذشته اراده ي پيروز شدن شكل گرفته است و اين موضوع بسيار مهمي 
براي مردمي كه بخواهند پيروز شوند، موانع يك به يك از پيش رو . است

  .برداشته مي شود
يعني انواع . كال غيرمستقيم تري روي دهداما شكست مي تواند به اش

سازش ها باعث شود كه جنبش مردم ايران نتواند به هدف اصلي خود كه 
بركنار كردن حكومت اسالمي و تشكيل يك جمهوري غيرمذهبي و 

زمينه هاي يك چنين سازش هايي في نفسه در . دموكراتيك است برسد
يران كه نقش فرادستي را در به ويژه در ا. هر مبارزه و انقالبي وجود دارد

شرايط فعلي در سطح هدايت اين جنبش نيروهايي ايفا مي كنند كه خود 
براي جلوگيري از يك . جزيي از جناح هاي حكومت هستند و يا بوده اند

چنين چشم اندازي، طبيعي است كه مهم ترين عامل تشكل و آمادگي 
ن جنبش يعني نيروهاي دموكرات و سكوالري است كه به هدف اصلي اي

بركناري حكومت اسالمي و تشكيل يك جمهوري دموكراتيك وفادار 
به همان ميزان كه تاثير اين نيروها در جنبش فعلي بيشتر شود، . هستند

خطر انواع سازش هايي كه هسته ي اصلي آن قرباني كردن نيروهاي 
هاي » خودي«سكوالر و دموكرات جامعه و ايجاد نوعي سازش و توافق بين 

در اينجا كار آگاهگرانه ي . كومت خواهد بود، ضعيف تر مي شودح
مستمري الزم است و دشواري و حساسيت اين كار نيز در اينجاست كه 
بايد به صورتي انجام شود كه در عين حال به تضعيف مبارزه ي 

در اين جنبش ضدديكتاتوري و ايجاد شكاف در بين نيروهاي متنوعي كه 
  .حضور دارند، نيانجامد

*  
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  كور رنگي تاريخي
  

  ! آرش"تايي6" سوال 6 محمد قراگوزلو به پاسخ
  
هاي شماست كه در متن يك اين هم البد از آن دست هوشمندي. 1ج

گنجانيد و به يك مفهوم چهارهندوانه را به سوال چهار پرسش سوزان مي
 باني رادروازه. گذاريدزمان در يك دست ما مييي اكروباتيك و همشيوه

چنين . تصور كنيد كه مجبور است چهارضربه را در آنِ واحد مهار كند
ي دروازه را در سه سطح شود كه اندازهكنترلي به ويژه زماني دشوار مي

. يي و جهاني بسنجيدهاي متغير داخلي، منطقهگسترده و با مقياس
- شكلي  نحوهداليل، خصلت اصلي،خواهد دشواري تحليلي كه مي

 يك جنبش اجتماعي را ارزيابي كند، به همين دوامگي نهگو و چهگيري
من ! گيرم يك روي آن سهل باشد و روي ديگرش ممتنع! گي استپيچيده

اين مباحث را طي ده ماه گذشته در متن يك سلسه مقاالت مبسوط و 
. پردازمام و اين جا فقط به چند نكته ميهاي مفصل توضيح دادهمصاحبه

 من اين جنبش را امتداد منازعات پسا انتخاباتي ميان ابتدا بايد بگويم كه
دانم و از همين نظرگاه سلبي به اين گرا نميطلب و اصولدو جناح اصالح

هاي اين اعتراض مستمر در عمق رسم كه داليل و ريشهموضع اثباتي مي
 با وجود انواع -و تداوم آن دوام گاه ي ايران جريان دارد و خاستجامعه
 دقيقاً در - مخرب جريانات ليبرال گر دولتي و فعاليتمرعوبهاي روش

كه بعضي از اگر دعوا بر سر انتخابات بود، چنان. همين قضيه نهفته است
گويند، قضيه بايد هاي سكتي غيركارگري ميها و چپطلبان و ليبرالاصالح

دانند كه دقيقاً يك روز بعد از همه مي. يافتتاكنون فيصله مي
يي سالمت و صحت يي طي بيانيهاهللا خامنهآيت)  خرداد23 ("باتانتخا"

 با –) يك هفته بعد(خرداد / 29اين تاييد در نمازجمعه . آن را پذيرفت
 تاكيد شد و -ي انتخابات  به نتيجهوجود تظاهرات و اعتراضات گسترده

 حتا –تاكنون نيز به دفعات از سوي ايشان و ساير مقامات ارشد نظام 
هر عقل سليمي .  مورد ابرام قرار گرفته است–طلبان هايي از اصالحبخش

هاي حاكميت آشنا باشد، به خوبي كه اندكي با سياست دولت ايران و روش
و ) صدرمانند بني(نژاد داند كه نه تجديد انتخابات، نه بركناري احمديمي

 اند؛ مطلقاًنه تمكين به شرايطي كه كانديداهاي معترض پيش كشيده
 كه در قبول –گرايي پراگماتيستي حتا اوج مصلحت. پذير نيستامكان
در . تريم مجال بروز ندارد در شرايط كنوني كم- رخ نمود 598ي نامهقطع

 "راي من را پس بده" و "راي من كجاست"كه جا ديگر صحبت از ايناين
و دقيقاً به همين . يي بيش نيست شوخي كودكانه" درصدت كو؟63"و 
جاي ) 88(بينيم كه اين مطالبات به تدريج و از اواخر مرداد بب نيز ميس

امري كه . دهد مي–تر  و البته راديكال–هاي ديگر خود را به طرح خواست
هاي پشت پرده و بعضي توافقات پيدا و نظر از البيبندي آن صرفصورت

شناختن  موسوي و به رسميت 17ي  از جمله بيانيه–پنهان ميان دو جناح 
گيرم . طلبان معترض نيز هست مورد تاييد اصالح-دولت از سوي كروبي 

به . گردد معترضان باز مي"ساختارشكن"ي اضطراب ايشان به رفتار همه
ي مشهور بار ديگر جملهي كساني كه منتظرند؛ يكيك عبارت همه

 بازي صفر و يكي! اند بشنوند؛ كورخوانده"صداي انقالب شما را شنيدم"
طلبان ربط اصالحهاي بيپراكنيحل آن نيز در نامهشروع شده است و راه

هاي بينيگانه و صدگانه و خوشگانه و دهداخلي و خارجي و شروط پنج
. خواه و سكوالر قابل تصور نيستي جمهوريي چپ ليبرال شدهابلهانه

ولتي ي دسو نتيجه تمام شده است و از يك"انتخابات"دانند كه همه مي
پذير نيست و از سوي ديگر شمارش آرا به خيابان ارجاع گرديده آن برگشت

از . خوردبه همين سبب نيز حوادث يكي پس از ديگري رقم مي. است
 آذر و 16 آبان و 13پيمايي روز قدس و مرداد هاشمي تا راه/26نمازجمعه 

 اين هاي مكررو ميان پرده)  دي6(باالخره زدوخوردهاي خونين عاشورا 
گي مويد آن است كه ماجرا فراتر از نزاع بر سر يك تقلب همايش، جمله

ي بينانهوجوي يك تحليل واقعكنم در جستمن فكر مي. ستانتخاباتي
هاي صوري و آمپريك بايد نگاه نگريسياسي اقتصادي به جاي سطحي

ي نظام در دهه. ي گذشته معطوف كنيمخود را به عمق حوادث دو دهه
گيري از فضاي امنيتي جنگ و شرايطي كه وانست به اعتبار بهره ت60

آميز بچه مجاهدها در ستيز و به تبع آن ميليتاريسم فاجعهراديكاليسم عقل
تقصير نبودند؛ كل مطالبات دموكراتيك انقالب بهمن به وجود آوردن آن بي

ك و از ئولوژيي به شدت ايدهجامعه.  را قلع و قمع و خود را تثبيت كند57
 68اهللا خميني در سال  پس از درگذشت آيت60ي ي دهههمه سو بسته

 –ها پايان جنگ و لزوم ترميم ويراني. ي ديگري شدبه تدريج وارد مرحله
 نظام را كه پيروزمندانه از –در واقع بسترسازي براي انباشت سرمايه 

ي هي نيروهاي مخالف خود بيرون آمده بود به فاز توسعسركوب كليه
رفسنجاني و پيدايش جريانات تكنوكرات و عروج هاشمي. اقتصادي كشيد

گي مشهور شدند، پيامي بود خطاب به بوروكراتي كه به كارگزاران سازنده
ما براي : محتواي پيام اين بود. اشداري جهاني و نهادهاي وابستهسرمايه

سم كه با  فراموش نكنيد نئوليبرالي.ايمادغام در اقتصاد جهاني آماده
تاچريسم و ريگانيسم از درون جنگ سرد، سربلند بيرون آمده بود و 

خواند؛  را رجز مي"پايان تاريخ"گير غوكان پر غوغاي ي نفسقصيده
. سازي و يك قطبي شدن دنيا را در دستور كار قرار داده بودسياست جهاني

- همفارلين نشان داد كه ارتباطات الزم براي بسطرو شدن ماجراي مك
بانك جهاني و صندوق . داري آمريكا به عمل آمده استكاري با سرمايه

. هاي وام را گشودندتر درِ كيسهبازي هر چه تمامالملل با دست و دلبين
 چيزي شبيه مدل -ي اقتصادي با هدف ادغام در اقتصاد جهاني توسعه

) ليسم نابنئوليبرا(ها و بازارگرايي مطلق  از طريق تعديل قيمت-اندونزي 
 57گراي قبل از انقالب بورژوازي آرمانآغاز شد و هرچه پيش رفت، خرده

جا بحث ديگر در اين. ي تمام عيار بورژوازي تبديل كردرا به يك طبقه
ها بود و طي پيرامون مهمالتي كه يك دوره نشخوار مباحث رويزيونيست

 مدرن، صنعتي و ها از بورژوازي ملي، كمپرادور، تجاري، سنتي، بازار،آن
شد، سخت دفاع مي!) امپرياليسم؟! (طلبِ ضد استكبارالبته استقالل

بيست سال پس از آن دوران ! شگفتا: در افزوده. (رسدمضحك به نظر مي
ي اصالحات  پشت موسوي و جبهه"چپ"هنوز نيز جماعتي تحت عنوان 

پاي نگرو كه نيست س. كنند دفاع مي"بورژوازي ملي"راه افتاده و از 
يي مرتضا هاي انقالب دو مرحلهحساب پارادوكس! يي استاكثريتي و توده

 كه –رفسنجاني شكست طرح تعديل اقتصادي هاشمي.) محيط فعالً بماند
داري جهاني به عنوان منجي ايران معرفي شده بود از سوي مجامع سرمايه

- مسالمتو گويا قرار است يك بار ديگر طرح نجات ديگري را در روند حل
 به يك مفهوم شكست بورژوازي ايران –آميز بحران كنوني عملياتي كند 

 49شان زير بار تورم كشاني بود كه گُردهشكست كارگران و زحمت. نبود
 ييي بود كه محدودهداران نوكيسهپيروزي سرمايه. درصد خم شده بود
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دبي و تورنتو گذاري خود را از تهران تا كشي و سرمايهسازي و اتوبانبرج
اضافي و استثمار روبه فزوني فراتر برده و به بهاي خون نيروي كار و ارزش

اين بورژوازي . ي جديد بورژوازي ايران را شكل داده بودندكارگران؛ طبقه
ميسزي ـ كرد و به اقتصاد فوني اقتصاد كامالً مدرن عمل ميدر عرصه

هايي كه د بود و برخالف چپبازار آزاد مقيد و معتق) مكتب اتريش(هايكيِ 
ي بافند در عرصههنوز از دعواي سنت ـ مدرنيته مباحث صنار يك غاز مي

واضح . ي عقالني پارلمانتاريسم بورژوايي وفادار بودسياسي نيز به شيوه
است كه پارلمانتاريسمي كه تاكنون در ايران صورت بسته است برخالف 

 نوعي پارلمانتاريسم بسته، سكتي هاي ليبرالي و بورژوايي غرب،دموكراسي
و برآمده از الكتروكراسي است كه حتا به قواعد ارتجاعي ليبرال دموكراسي 

هاي نشينيبه لحاظ فرهنگي نظام به يك عقب. نهدغرب نيز وقعي نمي
باالخره مجالت آدينه و گردون و دنياي سخن . ارزش دست زدمقطعي و كم

حمد خاتمي و عبداهللا نوري و مصطفا م. شدي سالم منتشر ميو روزنامه
معين شبه ليبرال وزراي ارشاد و كشور و علوم بودند و فتواي قتل سلمان 

معاون (عطااهللا مهاجراني !  يكن و غير دولتي اعالم شده بودرشدي كان لم
العمر  در سوداي ايجاد كرسي رياست جمهوري مادام–) پارلماني هاشمي

سو به ي ليبرال دموكراتيك از يك مĤبانه با ژست جنتلمن-براي هاشمي 
المثل طي  في–كرد و از سوي ديگر ي نيما كومك ميبرگزاري كنگره
 ناسزا " گزند باد" شاملو را به جرم ماركسيست بودن، به–پلميكي با من 

حسين كرباسچي شهردار اريستوكرات تهران، دستي به سر غالم. گرفتمي
چند اتوبان و گُل كاري از يك طرف و و صورت شهر كشيد و با تاسيس 

ي همشهري از طرف ديگر؛ كوشيد به مفاهيم شهروند شيك انتشار روزنامه
با ! هاي حقوقي بدهد و به رشد شهرنشيني كومك كندنشين جنبهجردن

-اين... ي فردوسي وچهارتا فرهنگسرا، آزادي ويدئو در كنار برگزاري هزاره
با منسوخ شدن ) فرهنگي(گر پازل توسعه گونه وانمود گرديد كه ضلع دي

. هاي سنتي و محوريت فردي و حاكميت خردگرايي كامل شده استارزش
ها كمي باال رفت و كسي گير سه پيچه نداد، تا وانمود شود كه سريروي

هدف اصلي چنين  "!شهر در امن و امان است! خاليق آسوده بخوابيد"
گذاري مستقيم مايههايي به طور مشخص جذب سرگزاريسياست

 تحول در سيستم بانكي، تثبيت سازمان برنامه و بودجه، .خارجي بود
 در شرايط متعارفي – به ويژه آلمان –گسترش مناسبات تجاري با اروپا 

درگيري هاشمي با جناح سنتي روحانيت مبارز پس از ... اما. رفتپيش مي
هاي ا با بلندپروازي نهادهانشعاب كارگزاران، مخالفت مجلس پنجم و بعضي

 باند مخوف "يخودسرانه"رفسنجاني، زماني كه با عمليات به اصطالح 
راه شد و به يك سلسله ترورهاي داخلي و خارجي منجر سعيد امامي هم

از . را ناكام گزارد) تعديل و ادغام ("توسعه"هاي گرديد؛ بسياري از طرح
وني نهاده بود و از ي اقتصادي مردم رو به فزيك طرف مطالبات معوقه
هاي اوليه به ترين نيازهاي دموكراتيك و آزاديسوي ديگر پاسخ به ابتدايي

 در جواب به همين دو مولفه جنبش دوم خرداد. بست خورده بودبن
ي طرح توسعهشكل گرفت و ) پاسخ به نيازهاي اصلي بورژوازي ايران(

دهي  سامانيهاي ليبرالي را در كنار برنامهسياسي يا دموكراسي
ي مدني جان الكي بورژوايي براي مهار جامعه.  به ميان نهاداقتصادي

هاي خاتمي شكل گرفت و در همان سال اول رانيجنبش كارگري در سخن
- يي نشان داد كه حل مساله به اين سادههاي رنجيرهعروج دو خرداد قتل

ي سالم و مه به كوي دانشگاه متعاقب تعطيلي روزناواقعه حمله. گي نيست
 روز يك 9 كه خاتمي به هر – 78 تير 18درپي پس از ماجراهاي پي
. انبار شد به نحو عجيبي روي هم تل–ها تعبير كرده است بحران از آن

ي بزن و بكوب كوي دانشگاه به محكوميت سرباز بندي قضايي فاجعهجمع
ر نهايت تراش ختم گرديد، تا د ببرزاده به جرم سرقت يك ريشعروج علي

ي ناكام ي سياسي كه قرار بود پيش قراول استمرار برنامهشعار توسعه
طلبان كه با تشويق اصالح. ي اقتصادي شود، پوچ از آب در بيايدتوسعه

 از نهضت آزادي تا –نشين هاي وطني و فرنگي ليبرالطيف گسترده
ده طلب و سكوالر و چريك فدايي سابق ليبرال شخواه و سلطنتجمهوري

 را در دستور كار خود قرار داده بودند؛ وقتي "ايران براي ايرانيان" شعار –
ناكام ماندند و از پس حفظ ) شوراي اول(ي شوراي شهر تهران كه در اداره
برنيامدند، در نهايت از رو رفتند و از ) سعيد حجاريان(ئولوگ خود جان ايده

جمهور در ايران يك سريي"گوي خود به اين نتيجه رسيدند كه زبان سخن

ذيل  رندي 1388 خرداد 22در آستانه انتخابات ."چي بيش نيستتداركات
به اعتبار ادعاي آقاي خاتمي "يكي از مقاالت من كامنت گذاشته بود كه 

   "گزارند؟چي را به راي ميكجاي دنيا مقام تداركات
ي ي هشت سال توسعهي اقتصادي هاشمي به اضافههشت سال توسعه

كه بايد دولت ايران را در نظام اقتصادي اسي خاتمي نتوانست چنانسي
 1384داري غرب ادغام كند و با شليك سوم تير سياسي جهان سرمايه

شكل كارگزاراني ـ مشاركتي انباشت سرمايه . سوخته و نسوخته جا رفت
تر شد و دقيقاً در روزگاري داري ايران عميقنيمه كاره ماند، بحران سرمايه

داري هاي مونتاريستي نئوليبرالي در سطح كشورهاي سرمايه سياستكه
تر از  بحراني گسترده–هاي بحران جديدي را شكل داده بود متروپل نطفه
 دولت جديد ايران در راستاي – كه هنوز ادامه دارد 1929ركود بزرگ 

گيري اساسي هاي مكتب شيكاگو به يك تغيير جهتسازي تئوريعملياتي
ها كه توسط كارشناسان ي شوك درماني آزادسازي قيمتنسخه. دست زد

 براي ادغام اقتصاد ايران پيچيده شده و در اوج 2003بانك جهاني در سال 
. كاري خاتمي روي زمين مانده بود؛ بار ديگر احيا شدناكارآمدي و محافظه

بايد از اين نسخه كه به دكترين شوك ميلتون فريدمن مشهور است مي
درست مانند . ك طيف يا جريان اقتدارگرا و نظامي علمياتي شودطرف ي
كه از با اين تفاوت كه خاتمي نه فقط سالوادور آلنده نبود، بل. 1971شيلي 

عروج دولت نهم دقيقاً برايند . شدداري غرب نيز حمايت ميسوي سرمايه
 بر طرح تحول اقتصادي كه با سماجت دولت و غلبه. چنين فرايندي است

رمق فراكسيون الريجاني، توكلي، باهنر، از تصويب شوراي نگهبان نتقاد بيا
داري ميليتانت ايران است كه گويي به نيازهاي سرمايهگذشت، محور پاسخ

ي فالكت نهايي كارگران و خواهد با سوبسيد گرفتن از مردم و بهامي
طي . ي جديد انباشت سرمايه را عملياتي كندكشان، عبور از دورهزحمت

ي اصلي دولت اجراي همين طرح بوده است، پنج سال گذشته كه دغدغه
به طور آشكاري ميليتاريزه شدن فضاي اجتماعي كشور، براي برخورد با 

بارها تمرين ) هاشوك ناشي از افزايش تهاجمي قيمت(عواقب اين طرح 
هاي واردات محور دولت نهم كه عمالً ها، سياستعالوه بر اين. شده است

-كارسازيهاي اقتصادي، بيبه تعطيلي صنايع، ركود تورمي در تمام بخش
هاي هاي گسترده و تعميق خط فقر انجاميده به يك سلسله نارضايتي

- نمي. ي متوسط دامن زده استگسترده در ميان فرودستان و حتا طبقه
 هزار تومان 900هزار تومان و خط فقر 263ي حقوق كارگران شود پايه
-از سوي ديگر و به جز اين آشفته. معه در امن و امان بسر بردباشد و جا

هاي فراوان اقتصادي، دولت نهم و دهم به ترز عجيبي مدار حداقلي گي
ترين مجالي حتا براي ابراز وجود هاي فرهنگي را بسته و كمآزادي

. ها؛ نهادهاي مدني و احزاب سياسي خودي نيز نداده استمطبوعات؛ گروه
-يرآميز با زنان به اتهام پوشيدن چكمه و مانتوي كوتاه، ستارهبرخورد تحق

جناب سروان "نژاد به تعبير احمدي(دار كردن دانشجويان معترض 
ي نامشخصي كه در سفرهاي استاني ، توزيع پول نقد در ميان توده!)"شدن

ها و فعاالن مستقل تر برخورد با تشكلشوند، و از همه مهمگِرد مي
ر روزافزون بر كارگران از طريق تحميل قراردادهاي سفيد كارگري، فشا

هاي نئوليبرالي در مجموع به نارضايتي وسيع سازيامضا و خصوصي
از . ي متوسط انجاميده استكشان و اقشارِ انبوه طبقهكارگران و زحمت

- اعم از اصالح-گان بورژوازي پرو غرب ايران سوي ديگر حذف كل نماينده
ي تمام  به سود سلطه-... ها، شبه سكوالرها ومذهبيها، مليطلبان، ليبرال

هاي ديگري از نارضايتي را دريچه) مدل چيني(عياري بورژوازي ميليتانت 
ي اين عرصه ريسك باالي ترين ضربهكم. به سوي دولت گشوده است

- گذاري مستقيم؛ فرار و اعتصاب سرمايه و در نتيجه شكست طرحسرمايه
ها اگر امواج مخرب بحران بر تمام اين. ولت بوده استهاي اقتصادي د

توانيم نه گاه مياقتصاد جهاني و كاهش درآمد نفت را نيز جمع بزنيم آن
كه با ي كشور ترسيم كنيم بلزدهفقط دورنمايي از وضع كنوني و بحران

بندي جنبش اعتراضي مردم انداز قادريم به تعليل داليل شكلهمين چشم
-توجه داشته باشيم كه جنبش. آن طي ده ماه گذشته بپردازيمو استمرار 

  . كنندهاي اجتماعي خود انگيخته نيز يك شبه و ناگهاني ظهور نمي
  
ماهيت طبقاتي "يي مستقل تحت عنوان من البته در مقاله -2ج

ام و افزون به تجزيه و تحليل اين مهم پرداخته"جنبش اجتماعي جاري
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با اين همه براي مكتوم . راي گفتن ندارمبر آن مباحث حرف زيادي ب
. كنمنماندن اين پرسش، ضمن ارجاع به آن مقاله، بر چند نكته تاكيد مي

 مشهور شده است، انواع و اقسام "سبز"به نظر مي رسد در جنبشي كه به 
جريانات ارتجاعي و انقالبي به شكل گرايشات تشكيالتي و فردي حضور 

د ضمن اعمال هژموني خود، تبعاً از منافع كنندارند و هر كدام سعي مي
ي سو ناظر به اين نظريهاين حكم من از يك. طبقاتي خود نيز دفاع كنند

تاريخ تمام جوامع تاكنون «علمي ماركس و انگلس در مانيفست است كه 
، و از سوي ديگر معطوف به حكمي »ي طبقاتي بوده استتاريخ مبارزه

ه افراد ياد نگيرند در پس هر يك از مادام ك"درست از لنين است كه 
 و وعيدهاي اخالقي، ديني، سياسي و اجتماعي جمالت، اظهارات و وعده

وجو كنند، در سياست همواره قرباني منافع طبقات مختلف را جست
  »...ي فريب و خودفريبي بوده و خواهند بودسفيهانه

  )7 ص، كليات، چاپ چهارم،19سه منبع و سه جز ماركسيسم، جلد  (
خواهم بگويم اگرچه ي علمي و معتبر ميدر تلفيقي از اين دو نظريه

بورژوازي جنبش اجتماعي جاري، به طور مشخص با مطالبات مقطعي خرده
 پيوند خورده است، اما )يي از رفاهدموكراسي مستقيم و درجه(ايران 

با بورژوازي ليبرال . شودنقش طبقات ديگر نيز در آن به وضوح مشاهده مي
يي ي مستقيم و گاه حاشيهيي از جريانات سياسي به شيوهطيف گسترده

هاي نظير منظورم از اين جريانات مشخصاً گروه. در اين جنبش شركت دارد
، نهضت آزادي، )ي مشاركتجبهه+ گي كارگزاران سازنده(طلبان اصالح

ومي و ها و انواع ترندهاي قخواهان، ناسيوناليستها، جمهوريملي مذهبي
هاي ليبرال شده خواهان، سكوالرها، چپيي و مذهبي، مشروطهفرقه

هستند كه در توافق با هم، يا اتحاد نانوشته ... و) هاييها و تودهاكثريتي(
ي واضح است كه وزن سياسي اين جريانات و اندازه. اندوارد صحنه شده

ميان دو نكته اما در اين . سان نيستشان بر حوادث جاري يكتاثيرگذاري
  :مسلم است

كل اين جريانات ارتجاعي هستند و منافع بوروژازي ايران را . الف
  .كنند ميگينماينده
 از سوي –ئولوژيك ي اختالفات ايده با وجود همه–كل اين جريانات . ب

شوند و در نهايت به مند آن حمايت ميداري جهاني و مدياي قدرتسرمايه
براي مثال . گيرندي واحد ضد انقالب قرار ميهلحاظ طبقاتي در يك جبه

گروه پنج نفري مهاجراني، كديور، گنجي، بازرگان، سروش، اگرچه خود را 
خواند اما در تحليل طبقاتي در كنار طيف فرخ جرياني ملي و مذهبي مي

. نشيندنگهدار و علي كشتگر و بابك اميرخسروي و خاوري و خانبابا مي
افع طبقاتي اختالف چنداني ميان عبدالكريم راستش من از منظر من

سروش تازه سكوالر شده با مسعود رجوي سكتاريست يا اسماعيل نوري 
ها با اين اظهارنظر شك ندارم كه خيلي. بينمعالي نوسكوالريست نمي

گويي، به ي خود را به روي من خواهند كشيد و به جاي نقد و پاسخدشنه
. مهم نيست. نام قرار خواهند دادسبك و سياق گذشته مرا آماج دش

شود و جرياني كه مشكلش با سكوالر شدن جامعه و حكومت ايران حل مي
رود البد به وضع فعلي آذربايجان و تركيه و قبرس و به دنبال كار خود مي

-خيلي از گروه. دهدنيز رضايت مي... ي جنوبي و فيليپين و اندونزي وكره
دانند و به تبع اين داري نميران را سرمايهي ايهاي معترض اصوالً جامعه

بعضي هنوز . نظر مهمل اعتباري براي تضادِ كار ـ سرمايه قايل نيستند
برخي . مشغول سواكردن دعواي سنت ـ مدرنيته و حق ـ تكليف هستند

-داري به سر مينيز به زعم خود درگير گريبان دراني از ارتجاع پيشاسرمايه
باري مسايل . ان سوداي ائتالف با بورژوازي دارندبرند و در سويداي وجودش

بخشي از . شودها و خزعبالت پوپر و نوزيك حل نميبافيما با اين تئوري
آوردند و بخشي ديگر در پوست اين جماعت اداي واسالو هاول را در مي

آلترناتيو ادبيات اين آقايان البته گوركي، ناظم . اندشغال لخ والسا رفته
واقعاً اگر . ميالن كوندرا و هرتامولر است. اگون يا شاملو نيستحكمت و آر

شد، دليلي نداشت كه خواهان حل ميي ما با مواضع فعلي جمهوريمساله
حتا رضا پهلوي و داريوش . از شاپور بختيار و كريم سنجابي عبور كنيم

خواهي و پرچم سه رنگ شير  هم امروزه از سكوالريسم و مشروطههمايون
اختالف . كنندي عزيز دفاع ميرشيد نشان و اين مرز پرگهر و گربهو خو

مانيفست مشروطه خواهي منوچهر گنجي وجمهوري خواهي اكبر گنجي 
  ي اين ي همهدغدغه. تعجب نكنيد. شان نهفته استفقط در نام كوچك

  
  

  
  

از . داري غرب استآقايان احياي ژانر ديگري از نظام سلطه به روش سرمايه
ي گان خود خوانده به عنوان نماينده–محسنِ مخملباف و سازگارا دو 

زاده و عباس ميالني، همه و همه با اندك رضا نوري تا علي–جنبش سبز 
داري ي توليد سرمايهبندي مجدد شيوهاهميت، براي آباختالف ناچيز و بي

هاي اند و منتظرند در اولين فرصت اغتشاش نئوكنسرواتيستصف كشيده
يليتانت حاكم به بازار آزاد و فرهنگ ليبرالي را جبران كنند و با سعي م

-ي كارگران را هموار سازند و ارتفاع قلهكشي از گردهبليغ خود مسير تسمه
-هوده نيست كه چريك فدايي دههبي. تر را ارتقا دهندي كسب سود بيش

اله از سر طلبان كطلبان و اصالحبه احترام سلطنت) فرخ نگهدار(ي پنجاه 
  !صبح بخير: گويددارد و با لبخندي معنادار به مسعود بهنود ميبر مي

هاي پيدا و  جنبش است كه از قضا به دليل حمايتوجه ارتجاعياين 
در مقابل . داري غرب، از پتانسيل قابل توجهي برخوردار استپنهان سرمايه

. ده استي كارگر صف كشيترديد چپ كارگري و طبقهكل اين جبهه؛ بي
ي كارگر به منظورم از صف كشيدن البته به اين مفهوم نيست كه طبقه

كه ماركس در فقر فلسفه  چنان–يي براي خود و مستقل صورت طبقه
گذشته از سمپاتي كارگران به وجوه .  به ميدان آمده است–تئوريزه كرده 

-طبقهدموكراتيك و مطالبات غيربورژوايي جنبش قدر مسلم اين است كه 
 اين نظر به مفهوم .ي كارگر ايران در متن اين اعتراضات حضور ندارد

اما كيست . نفي حضور فردي كارگران در جريان اعتراضات خياباني نيست
كه نداند پتانسيل واقعي كارگران اتميزه و غير متشكل تا حد يك بقال و 

 يهاي مختلفي از طبقهي كارگر، بخشدر غياب طبقه. كندبنا سقوط مي
به جز بورژوازي ليبرال كه منافعش با . اندبورژوازي به ميدان آمدهخرده

ها به خطر افتاده، واقعيت اين است كه اعتالي قدرت نئوكنسرواتيست
يي از بورژوازي نيز در اين ماجرا به دنبال كسب اعتبار و تثبيت درجهخرده

 و – گفت توانبه اين ترتيب مي. ي خويش استمطالبات متراكم و معوقه
ست پرنوسان، با ظرفيت  كه جنبش اجتماعي جاري جنبشي–پذيرفت 

هايي در عصر امپرياليسم و به خصوص چنين جنبش. يي و دموكراتيكتوده
اما اين . اندهاي پساامپرياليستي مترقيسازيي تعفن جهانيدر هنگامه

 كشيده بورژوازي به مسلخهخواهي با هژموني يافتن بورژوازي و خردترقي
يي شلوغ، بدون برنامه و بورژوازي طبقهجا كه خردهاصوالً از آن. شودمي

پالتفرم مشخص است، نه فقط قادر به كسب قدرت سياسي و تشكيل 
پاندوليسم . كه حركاتش نيز به شدت اُفت و خيز استدولت نيست، بل

ي بورژوازي و جنبش اجتماعي جاري كه در حد فاصل مبهمي از طبقه
زند دقيقاً به همين ي كارگر سرگردان است و به راست و چپ ميطبقه

يي از اعتراضات كنوني در  عمدهشما در نظر بگيريد كه بخش. دليل است
ترين جنبش ترين شرايط از راديكالبينانهدر خوش. ها جريان دارددانشگاه

شود؟ به نظر من هيچ؟ بر منكر آوردي حاصل ميدانشجويي چه دست
داري، كه تضاد اما در عصر سرمايه! واهي جنبش دانشجويي لعنتخترقي
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ي طرف پيروز دعواست، اصليِ كارـ سرمايه، در نهايت تعيين كننده
هفت . ي طبقاتي ندارندنيروهاي غيرمولد نقشي استراتژيك در مبارزه

هشت ماه زدوخورد دانشجويان و پليس يونان در نهايت به كجا رسيد؟ 
-آقا عبدالكريم سروش پيدا ميربي آدمي از جنس حاجدر يك روز س. هيچ

. فرمايد دستور تعطيلي دانشگاه را صادر ميشود و با حكم انقالب فرهنگي،
شود، چنان پايين كشيد كه تا ي دانشگاه و كالً توليد علم را مياگر كركره

. شود تعطيل كردمدتي آب از آب تكان نخورد، در مقابل توليد مادي را نمي
كل اروپاي . ست يك روز كارگران شركت گاز روسيه اعتصاب كنندكافي

. افتدهاي روسيه اتفاقي نميي دانشگاهاما با اعتصاب همه. زندغربي يخ مي
لطفاً من را جاي امام محمد غزالي و روساي دادگاه گاليله نگذاريد و به اين 

به ياد داشته . الفالسفه، با معياري ضد علمي ننگريدرديف تهافتنظر هم
ي طبقاتي سخن باشيم كه قرار بود از تركيب طبقاتي جنبش و مبارزه

رو از همين منظر ضمن ارج نهادن به جنبش دانشجويي پيش. وييمبگ
خواه فقط در اتحاد آنان با تحقق مطالبات دانشجويان ترقيمعتقدم 
 اين صورت ره بر جايي  در غير.پذير خواهد بودي كارگر امكانطبقه

  .نخواهد برد
  
ي ديگري به آزادي ي كارگر بيش از هر طبقه شك نكنيد كه طبقه-3ج

ترين داري حاكم شده است، كثيفدر سه قرني كه سرمايه. از داردني
از . اندها ابتدا آزادي بيان و حق تشكل كارگران را نقض كردهديكتاتوري

تا خروشچفيسم ) داري دولتيسرمايه(بناپارتيسم تا فاشيسم، از استالينيسم 
جام از ، از خمرهاي سرخ تا يلتسينيسم، و سران)داريراه رشد غيرسرمايه(

تاچريسم ـ : نئوليبراليسم(داري معاصر هارترين شكل ديكتاتوري سرمايه
ي كارگر وارد شده ترين خسارت مادي و معنوي به طبقهبيش) ريگانيسم

تا كودتاي فرانكو و ) 1871كمون پاريس (از شكست كمونارها . است
 داغ و يي بساطپينوشه و ماركوس و شاه، هر جا كه ديكتاتور پاچه ورماليده

داري را پهن كرده است، اولين قربانيان و نخستين درفش خود و سرمايه
يي معلوم است كه تحقق هر درجه. اندها و كارگران بودهگان چپاعدام شده

قيد و بند واقعي به هاي بييي ـ شورائي و استقرار آزادياز دموكراسي توده
تشكل صنفي كارگري آزادي براي فعاليت فالن . ي كارگر استسود طبقه

 حتا اگر بر چسب سنديكاليسم، اكونوميسم و تريديونيونيسم نيز بخورد –
ي ي كارگر و انكشاف مبارزه باز هم گامي به پيش براي اتحاد طبقه–

معلوم است كه . يابي پرولتري استطبقاتي كارگران در راستاي سازمان
 نيروي كار، تا بتواند تر و حداكثرِ اسثتمارِبورژوازي براي كسب سود بيش
جا كه قادر باشد، بندد و تا آني كارگر ميدرهاي آزادي را به روي طبقه

هاي وجود دولت. كندتر ميشرايط محيط كار و معيشت كارگران را سخت
 –هاي نئوليبرالي عقب نشستند سازي كه با يورش خصوصي–كينزي 

بش چارتيستي ي جناز برهه. مرهون مبارزات مستمر كارگران است
گي كارگر اروپايي  فرانسه، اگر زنده70 و 60ي ها دههانگلستان تا انقالب

ها گسترش يافته است، اندكي بهتر شده و آزادي تا حد فعاليت اتحاديه
تعليل اين مهم كه چرا . ي كارگر بوده استصرفاً به اعتبار مبارزات طبقه

ي ربه نكرده است، در حوصلهي كارگر بار ديگر انقالب بلشويكي را تجطبقه
ترين دليل اين ماجرا به هپولي شدن يياما بي ترديد پايه. بحث ما نيست

ي جنبش كارگري مبارزات كارگران و انحراف و تخريب ريل و مصادره
توسط انواع و اقسام جريانات و گرايشات اپورتونيستي و بورژوايي مربوط 

داري ن دليل ساده به عروج سرمايهمبارزات كارگران لهستاني به اي. شودمي
غرب انجاميد كه يك جريان بورژوايي كثيف و سردرآخور امپرياليسم در 

-خواهم بگويم هر جنبشي با هر ميزان ترقيمي. متن آن هژموني يافته بود
ي كارگر متشكل و متحد قرار خواهي دموكراتيك، اگر تحت هژموني طبقه

اگر كارگران به شكل . و دره خواهد شدنگيرد، در نهايت به سود بورژواي د
ي سياسي يي براي خود وارد ميدان مبارزهمنسجم و در قالب طبقه

اقتصادي نشوند، اين جنبش صد سال ديگر هم در قالب اكسيونيسم ادامه 
اين نكته را هم اضافه كنم كه در . داشته باشد؛ راه به ديهي نخواهد برد

از بورژوازي ملي هذياني بيش سخن گفتن داري نه فقط عصر سرمايه
ي كارگر براي اتحاد يا ائتالف با كه فراخوان به طبقهنيست، بل

ي آخر را جهت  اين مولفه.گرايانه استبورژوازي نيز پالتفرمي انحالل

ها و استحضار مرتضا محيط و دوستان منشويك ماب گفتم وگرنه اكثريتي
ي بورژوازي مالً به زائدهها كه از بيست و هشت، نه سال پيش عييتوده

-شان به فراموشي سپردهي كارگر را در ذهن پوسيدهاند و طبقهتبديل شده
-تر، غنيمتيدوپارازيت از گريبان جنبش كارگري كم. و اين خود بهتر. اند

  !ست
  
يي و  چيزي شبيه اين پرسش شبكه- در خلوت - روزي از شاملو -4ج

خواهي نپرسي و نشنوي تو كه مي! تقربون"گفت . يي را پرسيدمچند طبقه
چهار سوال كه هر كدام . حكايت شماست!  حاال قربونت"!پرسي؟چرا مي

ست يا قرار است به روشن شدن ست؛ واقعاً سركاريمحل كلي منازعه
هاست كه موضوعي كومك كند؟ در پاسخ به بخش اول پرسش شما؛ سال

اند بعضي كوشيده. تاده استكني راه افتر از رو كمها دعوايي بيشميان چپ
و جماعتي ديگر؛ . حتا هركول و رستم را نيز كارگر و ايضاً پرولتاريا جا بزنند

گاه طبقاتي جانور الدنگي همچون گاه و خاستبراي بررسي آكادميك پاي
اند تا او را از هاشان استشهاد گرفته محلمخ جعفري از بچهشعبان بي

هاي اين كاله مخملي.  به حساب آورند-تاريا  گيرم لومپن–قماش پرولتاريا 
 از ميزان ارزش –ي لومپنتاريا  با تكيه بر نظريه-مشدي دانشگاهي داش
-خان، ارقام متفاوتي به دست دادهي شعبوني زورخانهي توليد شدهاضافه

به اين . گويمي جلوي درب شمالي پارك شهر را ميهمان زورخانه! اند
ي ديويد بكام و كريستيان رونالدو هايي از تخم و تركهتعبير شايد آرتيست

يي از جنس بيانسه و بريتني و مدونا و جنيفر لوپز نيز هاي محترمهتا خانم
گيرم يكي ! كه صاحب و مالك شخصي وسايل توليد نيستند، كارگر باشند

خورد، ديگري آب زمزم حنجر و گلو و اندام اش را مينان سانتر طاليي
هاي برادران و خواهران پيش گفته سالي هر چند حساب! ش راايينقره

اين نكته را از باب مزاح ! تر شارژ نشودسيصد چهارصد ميليون يورو بيش
هاي چپول و چپ اندر قيچي مشغول هاست كه تئوريسينسال. نگفتم

سر و تهي هستند كه به موجب آن قرار است كارِ عضالني از بافتن كالف بي
لتر بودن كنار برود و اساساً بساط سوسياليسم كارگري به پيش شرط پرو

ها سود انقالب انفورماتيك جمع شود و به جاي كارگران، آقايان روبات
) ي سيليكوندره+ هاليوود  ("سيليوود"ي اين وظيفه. انجام وظيفه فرمايند

ي گدايي به دست گرفته و براي اين كساني مثل گيدنز نيز كاسه. است
گذشته از اين ترهات ضد كارگري و با تاكيد بر . كنندارگيري ميمهمالت ي

كه مگر قرار نبود انقالب تكنولوژي به تقليل ساعت كار و بهبود شرايط اين
 بينجامد و تاكنون دقيقاً بر عكس – و از جمله كارگران –ها گي انسانزنده

توان خيل عظيم شده، قدر مسلم اين است كه با هيچ تعريفي نمي
گان فرودست نيروي كار؛ پرستاران، انواع شاغالن بخش خدمات روشندهف

 با –نگاران را توليد اجتماعي و معلمان و استادان دانشگاه و روزنامه
 يورو 700اما فرق است بين آن پزشكي كه ماهي . كارگر ندانست–شروطي 

با آن پزشكي كه ) معادل دريافتي يك كارگر متخصص(گيرد حقوق مي
چنان . زند هزار يورو به جيب مي7000ك عمل جراحي دو ساعته براي ي

ست ي تاكسي كه گويا در تهران راننده–كه فرق است ميان اكبر افتخاري 
 با امير –گيرد مي! گي؟و ماهي هزار تومان از فدارسيون حق بازنشسته

گري در ليگ نيم بند فوتبال درجه سوم نوعي كه براي يك فصل مربيقلعه
يعني ماهي . شوديي ايران هفتصد ميليون تومان ناقابل كاسب ميآسيا

كه با يك حساب ! هفتاد ميليون تومان و روزي دو ميليون و اندي تومان
- ي بندهشود، دو برابر و نيم دريافتي ماهانهاش ميسرانگشتي درآمد روزانه

ي كذايي دكترا و پانزده جلد كتاب دانشگاهي و صدها ي نوعي با درجه
-زني و همين مدت فعاليت سياسي مطلقًا بيقاله و سي و چند سال قلمم

اقاً و اتف! گي اول گداييياد ساعدي، آخر نويسندهبه قول زنده! مزد و منت
مثالً لري كينگ با ...  و فاكس نيوز وCNNي  نگار و نويسندهفرق روزنامه

ماهيت  ميزان درآمد و(يي مثل من نيز از همين جا نويسنده
به اين ترتيب فرق است ميان . شودروشن مي) خدمات سرمايه:اليتفع

گيرم هر دو حزب عنوان . بلر با حزب كارگري بلشويكيحزب ليبر توني
كشند ولي اولي مدافع ليبراليسم ليبرتر است و دومي   را يدك مي"كارگر"

داران را ي قدرت به سرمايهاولي شعار همه. ي كارگرچاك واقعي طبقهسينه
كه براي تبيين باري كوتاه اين! ي قدرت به شوراهادهد، دومي همهيم
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نظر از قواعد متدولوژيك و اپيستولوژيك و  صرف–گاه كارگر جاي
  :  بايد به چند مولفه توجه كرد–هرمنوتيك و غيره 

 .ايجاد ارزش اضافه 
 . كارمزدي 
 .ي نيروي مولد آرايش آگاهانه 
داري و استقرار مالكيت سرمايهي توليد  تالش براي تغيير شيوه 

 .اجتماعي توليد
ي ي جامعهي طبقاتي به عنوان موتور محركه ارجاع به مبارزه 

كردن بساط مالكيت خصوصي بر طبقاتي به منظور لغو كارمزدي و جمع
 . وسايل توليد

 ).كارگر صنعتي( نامحدود شدن كارگر به پتك  
ي تي عليه كل طبقهي آنتاگونيسي مبارزه قرار گرفتن در جبهه 
 . بورژوازي

خواهم بگويم مفهوم كلي طبقه را بايد بدون اصالت به يك عبارت مي
-آيا مي. بخشيدن يا تقدم و تاخر بخش توليد؛ خدمات و ارتباطات سنجيد

روي جنبش اعتراضي جاري قرار ي پيشي كارگر را پشتوانهتوان وزن طبقه
ي ي هژمونيك شدن طبقهمينهتوان زداد؟ به تفسير استفهامي آيا مي

انداز چنين تصويري، در كارگر را در اين جنبش فراهم كرد؟ آيا چشم
توانند به گيرها نيز نميشك، حتا جنشرايط فعلي تصويرپذير است؟ بي

هاي با توجه به فقدان تشكل. هايي آري يا خير بگويندچنين پرسش
 – و نه الزاماً بعيد - اندار نامعلوممستقل كارگري و به يك مفهوم چشم

يي براي خود؛ تبعاً ي در خود به طبقهي كارگر از يك طبقهتبديل طبقه
بيني مشروط يي قابل پيشي كارگر در آيندههژمونيك شدن نقش طبقه

گويد از زماني كه لنين در تبعيد ي تاريخي به ما ميگيرم يك تجربه. است
 قرار بود در زمان فرزندان و گفت كه احتماالًاز وقوع انقالبي سخن مي

بيني گذشته از خوش... گانش اتفاق بيفتد، شش ماه بيش نگذشت امانواده
با وجود كارگران غير متشكل . گي هم نيست يا بدبيني، ماجرا به اين ساده

بورژواي سوسياليستِ فكران بورژوا و خردهو متشتت و در اوج فعاليت روشن
توان  مديريت فالن مهدكودك را نيز نميگرد آمده در اين يا آن حزب،

چه "كساني كه با الگوبرداري كودكانه از . گرفت، چه رسد به قدرت سياسي
 و ناخواسته يا خواسته به -ريزند  لنين طرح و برنامه مي"بايد كرد

- ترين برآورد با آلترناتيوسازي جانشينبينانه در خوش–افتند بالنكيسم مي
تر به ياد از همه مهم. افتندتسلسل اكسيونيسم ميگرايي غيركارگري، به 

هاي اجتماعي با توجه به سطح و عمق مطالبات داشته باشيد كه جنبش
كارهاي سياسي برند و از ميان راهخود به ميراث فكري انساني دست مي

واضح است . گزينندچه را كه به كارشان بيايد؛ برمياقتصادي موجود، آن
داري فراگيرتر باشد امكان تشكيل ه نظام سرمايهكه هر قدر اعتراض ب

ي ضد كاپيتاليستي و عروج سوسياليسم كارگري به همان ميزان جبهه
  .شودتر ميفربه
  
 راستش به نظر من چپ اعم از كارگري يا راديكال و پوپوليست در -5ج

يي يا متني برد جنبش جاري نقش موثري ندارد كه حاال حاشيهمسير پيش
دانيد كه في المثل در مقابل يي البد ميي نظري و رسانه عرصهدر. باشد

شود كه ضمن نكوهش ها مقاله و مصاحبه منتشر ميي من دهيك مقاله
طلبان ها و اصالحخواهند به ليبرالكشان ميمن، از كارگران و زحمت

هاي ليبرال ها، چپييها، تودهيي از اكثريتيطيف گسترده(آنان . بپيوندند
هاي نامربوط با انواع و اقسام ناسزا و تحليل) هايشده، محيط و سمپاتش

 و به زعم –كه ما به نقد بورژوازي ارزش، از اينهاي بيدر جريان پلميك
ايم عقده  پرداخته–گي موسوي و خاتمي ايشان بورژوازي ملي به سركرده

ي موسوي و همن به گذشت. خوانند مي"نا به هنگام"گشايند و نقد ما را مي
ام  اما بحث اساسي– اين بحث بماند تا بعد –كروبي و خاتمي كاري ندارم 

ي كارگر از افراد و توان به نام ماركس و طبقهگونه مياين است كه چه
كه به گواهي شان، بلجرياناتي دفاع كرد كه نه فقط به شهادت پيشينه

داري ن شرايط از سرمايهشان نيز از بازار آزاد و در بهتريي كنونيبرنامه
شان هاي سياسي افقي گسترش آزاديكنند و در حوزهدولتي دفاع مي
رود؟ اگر منظورتان از چپ، آوري گشت ارشاد فراتر نميحداكثر از جمع
هاي چپ خارج از كشور هستند كه باز هم من شخصاً هيچ تشكل و سازمان

پس از . بينمشد نمييي كه مويد تاثيرگزاري اين چپ بر جنبش بانشانه
ي نازكي ، كل جريانات چپي كه به خارج رفتند، عمالً به حاشيه60ي دهه

گرايي در جنبش صحبت بر سر اهميت عمل. در اپوزيسيون تبديل شدند
ها به جز پلميك و انشعاب كار كارگري نيست، اما بپذيريم كه اين چپ

-ر يوتيوب و راهي حوادث داخلي داز طريق مشاهده. ديگري بلد نيستند
آنان اسم خود . روداندازي چند سايت و وبالگ و نشريه كه كاري پيش نمي

ارزش در گري در حد اعتراض بيگذارند، اما اين دخالت مي"گردخالت"را 
 نيز براي I.L.Oي آنان به اندازه. شودخانه متوقف ميمقابل چند سفارت

گرچه . هاي مشابه بماندزمان فرانسه و ساCGTحاال . كارگران مفيد نيستند
چه كه اما آن. فضاي سياسي حاكم بر ايران قابل مقايسه با فرانسه نيست

كرد رفيقي مثل اوليويه بزانسنو فهمم شعاع عملگري چپ ميمن از دخالت
ها بايد كماكان از ميراث ديويد ي تئوري نيز چپ ما تا سالدر حوزه. است

    .  تغذيه كند... وس وهاروي و پري اندرسون و كالينيك
كش، چپ حتا در جنبش اجتماعي و اعتراضي خياباني كنوني پيش

ها ي كارگري و تبديل آن و البته پراكندهدهي به اعتراضات گستردهسازمان
بهشت  اردي11 (2009 مه سال 1در .  نقشي نداردبه تشكل يا اتحاديه

ي مطالبات ند درباره، چند تشكل كارگري براي نخستين بار توانست)1388
به توافق برسند و باز هم ) ييمنشور ده ماده(يي و حداقلي كارگران پايه

ي كارخانه و جغرافياي غير براي نخستين بار بيرون از فضاي بسته
گرد ) پارك الله(در مركز شهر تهران ) گل گشت(اجتماعي كوه و بيابان 

 و تشكيالت و گروه وحزب و اين همه سازمان. دانيداش را مينتيجه. بيايند
فرقه و محفل و محمل كه با اسامي پر طمطراق سنگ كارگران و 

هاي زنند كجا بودند؟ با چند ساعت پخش برنامهسوسياليسم را به سينه مي
ربط تلويزيوني و از طريق فضاي مجازي و كاغذي و اكسيونيسم مقطعي بي

شود، به  رسمي كه نميها و اعتراض به سفر مقاماتخانهدر برابر سفارت
  :به قول حافظ. جنبش كارگري سازمان داد

  ستان نديدم با هيچ كس نشاني زان دل
  يا من خبر ندارم يا او نشان ندارد

نشيني از طرف ديگر اين حاشيه.  نشان ندارد"او"كنم من البته فكر مي
چپ، بعد از شكست انقالب . شودبار فقط منحصر به چپ ايران نميغم
ي استالينيسم و حاكميت  با سلطه1930ي  كه تقريباً از اواخر دهه-ر اكتب

 و -داري دولتي شگل گرفته گرايي بوروكراتيك و سپس سرمايهاشتراك
الخصوص متعاقب  فرانسه؛ و علي70ي هاي دههپس از شكست انقالب

تا حدود ... فروپاشي ديوار برلين و تالشي كمونيسم بورژوايي اردوگاهي و
. هاي اجتماعي عقب نشسته استي جنبشيي از صحنهميد كنندهناا

سازي، ضد جنگ، دفاع از محيط هاي ضد جهانيمشاركت در جنبش
 و داووس غيره حركتي مثبت است G20 و G8زيست، اعتراض به كنفرانس 

چپ اگر نتواند . ها تقليل يابدي اصلي چپ نبايد به اين اكسيوناما وظيفه
يوند منسجم بخورد، اعتبار و قدرتش را از دست با جنبش كارگري پ

-ي داليل حاشيهيي به چند محور مختلف درباره من در مقاله.دهدمي
  : كنمها فقط اشاره مينشيني چپ پرداختم كه به مواردي از آن

 شكست كمونيسم بورژواييِ استاليني ـ خروشچفي شوروي كه  
ظورم شكست من. (داده بودي سوسياليسم لم به ناحق، چند دهه ذيل سايه

 !كمونيسم اردوگاهي است
يي  فروپاشي ديوار برلين و ايجاد يأس و انفعال در بخش عمده 

هاي غربي منفعل شده آور رسانه كه تحت تاثير تبليغات سرساماز چپ
داري غرب توانست اين فروپاشي را به شاخي زير چشم سرمايه. بودند

-اين بود آن مدينه": لتاق زنان بگويدسوسياليسم كارگري تبديل كند و ش
اين بود "؟ "يي كه ماركس و انگلس و لنين قولش را داده بودندي فاضله

 .؟ و مهمالتي از اين قبيل"بهشت كارگران
داري بازار آزاد كه از ترين و هارترين شكل سرمايهحاكميت سياه 

ا  در انگستان با تاچريسم به قدرت رسيد و دو سال بعد ب1979سال 
ريگانيسم در آمريكا عمالً شمشير خود را عليه چپ و كل جنبش كارگري 

مقدار و پردازان بيها كه با نظريهنئوليبرال. در تمام جهان از رو بست
 و پيروزي ليبرال "پايان تاريخ"يي همچون فوكوياما گرد و خاك فرومايه

 ند، دموكراسي غرب و تك قطبي شدن جهان را در بوق و كرنا كرده بود
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 و راستش تا اواسط دور دوم رياست جمهوري –براي مدتي  
 –و علني شدن بحران اقتصاد سياسي نئوليبرالي ) 2005(بوش دوم 

كه من در آخرين كتاب  چنان-نئوليبراليسم. ها را هو كنندتوانستند چپ
، 1388داري نئوليبرال،  نقد اقتصاد سياسي سرمايه"بحران"خود 
 در سي سال گذشته ضربات سنگيني بر پيكر چپ -امگفتهنگاه، : تهران

چپ هنوز از شوك چنان ضرباتي به خود . هاي كارگري وارد كردو جنبش
در آسمان ايران نيز كركس نئوليبراليسم از دولت پنجم . نيامده است

-شروع به گشت و گذار كرده و با انواع ترفندهاي بورژوايي از قبيل توسعه
ي مدني، پلوراليسم و اين اتيزاسيون راست، جامعهي اقتصادي، دموكر

ها؛ تا متأثر از طرح تحول اقتصاديِ آزادسازي قيمت!! "عدالت"اواخر هم 
 .توانسته به جنبش كارگري صدمه زده است

بورژوايي، دهقاني مائوـ لين پيائو در  شيفت سوسياليسم خرده 
داري ايهمند سرمي جديد و قدرتبندي يك جبههچين به سوي شكل
بورژوازي خشن و ضد انساني چين كه زير پرچم . نئوليبرال ميليتانت

را به صدها ) گيكاربرده(ترين نوع كارمزدي  كثيف"حزب كمونيست"
ي ميليون كارگر ارزان قيمت تحميل كرده است؛ شليك ديگري به شقيقه

 . رودبه شمار مي) خلقي(چپ 
ي تلخ چپ ه به جز شكست اردوگاه شوروي و چين، تجرب 

بر حجم اين ... درفرانسه،يوگوسالوي، آلباني، ويتنام، كامبوج، اندونزي و
 .ها افزودناكامي

پي جهاني بخشي از چپ را به دامان درهاي پي اين شكست 
 از -خان نگهدار همين چند وقت پيش حضرت فرخ. ليبراليسم پرتاب كرد

 به –موسوي و سبزها  و حامي دو خرداد و BBCزاد گر خانهموضع تحليل
ما خودمان در شوروي بوديم و ديديم كه بر «حضور ما عرض كردند 

 ).نقل به مضمون(» رفتها ميكارگران چه مصيبت
گي به انواع ي ما نيز ضمن تشتت و پراكنده چپ ليبرال نشده 
-يك روز با اراده. هاي كاذب بر سوسياليسم ماركس آويزان شددر افزوده

 براي -ي پنجاه  درست مثل چريك فدايي دهه–گري گرايي و دخالت
اش در وسط شهر تهران، سه چهار هزار نفر را در يك تشكل كوبيدن پرچم

ي كارگر در ميدان نشين سازمان داد و تصور كرد بدون حضور طبقهغرب
ديديم . هاي عمومي سياست ايران و منطقه تاثير بگذاردتواند بر عرصهمي

چپ ميليتانت نشان داد كه هنوز در . ه كجا رسيدو ديديد كه آخرش ب
-كند و به سازمانافق كالشينكوف و كوكتل مولوتوف سير و سياحت مي

 .انديشدي طبقاتي كارگران نميدهي مبارزه
هاي موسوم به اروكمونيسم، چپ نو،  در غرب پيدايش نحله 

 پردازي كسانيفرانكفورت، گروه مانتلي رويو؛ تروتسكيسم و تئوري
همچون ديويد هاروي، مديسن، الكس كالينيكوس، پري اندرسون، ديويد 

نگري تا ايگلتون، ارنست مندل و حتا مايكل هارت و تونينالي، تريمك
هاي گيها كومك كرد تا به شناخت مشخصي از ويژهحدودي به چپ

ي گذشته ها در چند دههپردازياين نظريه. داري جديد نايل آيندسرمايه
ها كافي يا و حتا ارتقاي كيفي چپ ياري رسانده است، اما تمام اينبه اح
ي كرد براي گذار از جامعهماركس همواره تاكيد مي. نيست

 پيروزي چنين .داري به سوسياليسم عمل سياسي الزم است سرمايه
تقويت جنبش كارگري به : فرايندي به طور مطلق فقط يك راه دارد

 واضح .ي فراگير سوسياليستيمنظور ايجاد يك جنبش اجتماع
- طيف–ي كارگر است  كه هژموني آن با طبقه–است كه در اين جنبش 

ي دانشجويي، زنان و غيره نيز به طور وسيع حضور خواهند هاي گسترده
كنم و به من البته جنبش زنان را از جنبش كارگري منتزع نمي. داشت

ن يك ميليون كمپي"همين دليل نيز براي تحركاتي كه تحت عنوان 
گيرد و سردمداران ليبرال فمينيست آن ساز خود را  صورت مي"امضا

يابي به حق گيرم كه دست. كنند، اعتبار چنداني قايل نيستمكوك مي
طالق و سرپرستي كودك، ارث برابر با مردان، دريافت حقوق براي كار 

رود، اما داري، پيروزي مقطعي براي زنان ايراني به شمار ميموسوم به خانه
زنان به عنوان نيمي از جامعه بايد بدانند كه حقوق كامل آنان نه از طريق 

كه فقط از مسير گري شيرين عبادي، بلاهللا صانعي يا البيفتاوي آيت
-بي. پيروزي جنبش فراگير و اجتماعي سوسياليستي تحقق خواهد يافت

 –ام ييو حرفهتعارف و تعريف، من به اعتبار مطالعات و تحقيقات گسترده 
ام ها و مقاالت چاپ شده و در محاق مانده و منتظر چاپبه استناد كتاب

زاده و از حيدرخان عمواوغلي و سلطان. شناسم چپ ايران را خوب مي–
حاال از . هاي هفتاد و دو ملتيوري و اراني تا همين جريانات وفرقهپيشه

بگويم من به تاثير چپ خالصه .مزدك و برديا و قرمطيان و  غيره بگذريم
 –آنان . نشين بر حوادث اجتماعي داخلي چندان اعتقادي ندارمخارج

هوده و اتهام پليسي به رفقاي قديمي خود كه هاي بي از پلميك–حداكثر 
شوند و براي خود بيرون بيايند؛ بالفاصله به محافل چند نفره منشعب مي

گري  به مناسبت وج دخالتزنند و در اتراشند و دفتر سياسي ميليدر مي
 هزار توماني ما يك كارت تبريك روي سايت 263 مه براي كارگران 1

 چارهگري اين است كه بياگر دخالت! شان درد نكنددست. گذارندخود مي
رسي و آشنايي به اينترنت و عبور از سد آنان در صورت دست. كارگران ما
 تازه با –آساني ممكن نيست  كه با توجه به كُندي سرعت به –فيلترينگ 

شوند كه هر كدام خود را ماركس زمانه و رو ميها طيف مدعي روبهده
خواند و براي تروتسكي دوران و لنين زمان و فاتح زمين و آسمان مي

روزش انگ كه به رفيق ديكند، بل خُرد نميديگري نه فقط تره
ه فرض كه چپ خارج ها هم كه نباشد و بي اينهمه. زند مي"كارپليسي"

-تاثير تعيينتواند پارچه و متحد شود، باز هم در نهايت نمينشين يك
ي طبقاتي هاي كارگري و تعميق مبارزهيي بر ايجاد تشكلكننده
داري ي سرمايه اگر بپذيريم كه سوسياليسم علمي نقد جامعه.بگذارد

ي هميشه است، اگر قبول كنيم كه سوسياليسم ماركس با تكيه بر مبارزه
داري شكل بسته است، اگر به اعتبار علمي ي سرمايهجاري در جامعه

روي مانيفست مجاب شويم كه سوسياليسم آينده فقط از درون پيش
-يابيم كه با آگاهيگاه در ميآيد، آني طبقاتي كارگران بيرون ميمبارزه

اگري ي تلويزيوني و افشهاي لوكاچي و عنصر پيشتاز و چند ساعت برنامه
اين احتمال كه با توجه به بحران . و غيره به جايي نخواهيم رسيد

 بحران سياسي كنوني به – به تبع بحران اقتصاد جهاني -اقتصادي ايران 
-حتا محافظه. مسير اعتراضات اقتصادي شيفت شود، چندان دور نيست

موج سوم "ي  چنان كه من در مقاله–كاراني مانند احمد توكلي نيز 
) كارگران(ها آبي از قيام يقه–ام  بررسيده"كارسازياقتصادي، بيبحران 

گويند و اين انقالب را با تعبير خود برخالف خيزش ليبرالي سخن مي
چپ . بينندسبز، فراتر از انقالب مخملي و نارنجي و زرد و بيلدربرگي مي

- ركت مانده از ح به هر دو معنا، هم عقب عقب مانده–ي ايران ماندهعقب
 در –ي سكتي ماندهخودي كارگران و هم عقبهاي اعتراضي و خودبه

واقعيت اين است كه با . گر خواهد بودمواجهه با چنين احتمالي تنها نظاره
يي كه در اعتراضات  شعارهاي راديكال و ساختارشكنانهوجود بعضي

دو  و افول پذير شود، هژموني نسبي و البته شكنندهخياباني مشاهده مي
طلبان وطني و برون مرزي امري انكارناپذير ها و اصالحطيف متحد ليبرال
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طلب اين طيف شايد بر اثر مرور زمان و روشدن دست فرصت. است
اگر .دانمنمي. دار، هژموني كارگري بتواند دست باال بيايدبازارگرا و سرمايه

ن اميد هاي انترناسيونال دوم فكر كنيم بايد به ايمانند پوزيتيويست
بيني چه قدر توانيد بگوئيد اين خوشاما آيا شما مي. بين باشيمخوش
  ي مادي و واقعي دارد؟  پايه
  
 سي و يك سال پس از انقالبي كه قرار بود در اولين گام و به -6ج

اهللا ي صريح آيتهاي دولت رفاه را پي بريزد و بنا بر وعدهسرعت پايه
ونقل، آب، برق، حمل(ات عمومي را خدم) راني بهشت زهراسخن(خميني 

رايگان كند و براي مستضعفان خانه بسازد، ضد ...) بهداشت، درمان و 
هاي اقتصاد نئوليبرالي هايكي ـ فريدمني بر كشور ترين سياستمستضعف

 هزار تومان رسيده، بيش از چهل 900خط فقر به . حاكم شده است
كنند و  مي"گيزنده"ح ميليون نفر در زير اين خط كُشنده به اصطال

تازه همين حقوق نيز در .  هزار تومان است263ي كارگران حقوق پايه
چه كه در ايران آن. آيدهاي چند ماهه در ميموارد بسياري به شكل معوقه

كشان گذرد فقط يك آپارتايد اقتصادي عليه كارگران و زحمتامروز مي
كشي قتصادي و نسلما با يك تروريسم ا. هاستنيست، بيش از اين

آوردهاي نانوتكنولوژي، موشكي، سلولي آنان كه از دست. طبقاتي مواجهيم
كنند يك حقيقت ساده و جهان يي انقالب اسالمي دفاع ميو هسته

دانند كه بدون اعتالي استانداردهاي اين جماعت نمي. دانندشمول را  نمي
يي فت علمي ياوهرگي مادي مردم، سخن از استقالل سياسي و پيشزنده

مند  آن هم در سرزميني ثروت–با وجود چهل ميليون فقير . بيش نيست
-كاري، آسيبدر كنار فقر و بي. ست دفاع از پيروزي انقالب خودفريبي–

 –بار گري و اعتياد به مواد صنعتي مرگهاي جدي اجتماعي مانند روسپي
ي يك فروپاشي  آستانه جامعه را به–كه اين هر دو نيز در فقر ريشه دارند 

. ترين فاصله طبقاتي را حاكم كرده استسابقه كشيده و عميقو فالكت بي
جا چرا پس از سه دهه و با وجود هشتصد ميليارد دالر درآمد نفتي به اين

شوم، يعني اقتصاد كالم بيش از ايم؟ من وارد جزييات نميسقوط كرده
- و خود احمدي–دانند  همه ميدهد اما امروزدازي نميي رودهاين اجازه

 كه چيزي در حدود صد نفر از ما –نژاد نيز بارها به آن اعتراف كرده است 
اند و يك ها وام گرفته ميليارد دالر پول نقد از بانك48بهتران بيش از 

ي نوعي كه طي اين سي و يك سال نه به بنده. اندشاهي آن را نپرداخته
متر زمين تعلق گرفته نه يك صدم ميلييك صنار وام دولتي يا خصوصي 

كسي كه بدون يك ريال ! و ويال در شمال و تورنتو و حتا ميدان شوش
تواند چهارصد پانصد ميليارد تومان وام بگيرد از بازپرداخت آن وثيقه مي

!!. بگريزد و همه را يك جا هپل هپولي كند، احتماال مستضعف نيست
يگارشي عظيم اقتصادي و سياسي ترديد عضوي از يك الچنين فردي بي

-ي سي و يك متر در يافتسي و يك سال پس از انقالب، يك خانه. است
ترين سقف شادي آباد و يك شغل بخور و نمير و كمآباد و خانيآباد و مفت

در حالي كه بعضي . فرهنگي به روياي جوان ايراني تبديل شده است
هاي با معنايي همه پسوند م چه اس–آباد آباد و سعادتحضرات در سلطنت

-با يك. هاي پانزده خوابه و درآمدهاي ميلياردي دارند خانه– دارند "آباد"
 تمام مردم "مستضعف پرور"ي اين جنابان بار تعويض آب استخر خانه

! توانند استحمام كنندغار مي خيابان اعدام و توپخانه و دروازه"مستكبر"
 وزير كشور دولت نهم و –دق محصولي دارايي ميلياردي همين آقاي صا

ي  اتفاقاً مقياس خوبي براي مقايسه–ي دهم وزير رفاه دولت فخيمه
شان وزير رفاه به ويژه كه حضرت!! گي مستضعفان و مستكبران استزنده

خالصه ! نيز تشريف دارند و ايضاً مسوول ترسيم خط فقر هم هستند
 در اين مجال مجمل 57ب شناسي انقالتان كنم، آسيببگويم و خالص

-سرنوشت انقالبكنم كه گنجد و من به همين اجمال بسنده مينمي
جا و نامربوط طبقاتي در نهايت هاي بيو ائتالف"همه با همه"هاي 

خواهند در ي كارگر مي كساني كه از طبقه.شودبه همين جا ختم مي
- متحدانها و سايرطلبان و ليبرال زير پرچم اصالح"متن خيزش سبز"

  !  اندشان سينه بزنند، دچار كور رنگي تاريخي شده
*  

  

  
  گروگان گرفتن نان روزانه مردم

  
  پاسخ ابراهيم عليزاده به شش پرسش آرش

 داليل و خصلت اصلي اين جنبش و شكل گيري و دوام آن را چگونه :س
  مي توان توضيح داد؟

  
ودتاي انتخاباتي  خرداد و ك22طبيعي ترين حركتي كه نه فقط بعد از  :ج

انتظار داشت مي شد  سپاه پاسداران،  بلكه در تمام طول سه دهه گذشته
 ، برپاكردن جنبش اعتراضي و يا حتي كه مردم ايران به آن دست بزنند

مسبب مصادره كردن انقالبشان و فجايع و سيه قيام بر عليه رژيمي بود كه 
را چنين خيزشي سئوال فقط اين است كه چ .روزي و بي حقوقيشان است

بر خالف كه تكليف اين رژيم را يكسره كند تا كنون اتفاق نيفتاده است ؟ 
مردم ايران بودند كه اين خود اين كه آنچه كه برخي با تحقير ميگويند 

 اين رژيم نه امروز نه ،رژيم را خواستند و گويا تاوانش هم بايد پس بدهند
فرداي قيام بهمن  سال گذشته ونه در همان 31در هيچ مقطعي طي 

اين رژيم محصول طبيعي سوخت و . هم برازنده جامعه ايران نبود57
 اگر مي توانستند بسيار پيش از اينها آنرا از ،سازهاي درون اين جامعه نبود

 چگونه شد بر سر كار آمد و چگونه  اما اينكه با اين حال. خود مي راندند
ست اما من براي روشن اگر چه مورد سوال شما ني» اين همه دوام آورد

  :خيلي كوتاه مي گويم شدن موضوع 
آنچنان به سرعت تكوين يافت 1357در سال شرايط سرنگوني رژيم شاه 

سر  .را در برابر رژيم اسالمي ندادكه فرصت شكل گيري آلترناتيو ديگري 
 در گام نخست محصول دروغها و عده هائي بود كه به كار آمدن اين رژيم

 آن بحبوبه مردم نتوانستند تصويري روشن از آنچه كه در  درمردم ميداد و
توان مادي و در گام بعدي هم ارژيم اسالمي  حال وقوع است پيدا كنند و

 و با بي  را كسب كردسركوبقدرت  سازماني واقعي براي بكار گيري 
 رژيم اسالمي به سادگي .رحمي غيرقابل تصوري، آن را به كار گرفت

فرصتي . در يك نبرد چند ساله شكست داد ايران را مستقر نشد بلكه مردم
الزم بود تا مردم دوباره توان از سرگيري اين نبرد را در خود ببينند و 

 كارائي حربه فريب براي به تاخير انداختن حركت مردم  در. سربلند كنند
كساني هر بار  اين بود كه تمام اين دوران و بويژه پس از جنگ هشت ساله 

پيدا ميشدند كه به مردمي كه انقالبشان شكست خورده بود يم از درون رژ
و آرزوهايشان براي آزادي و برخورداري از يك زندگي بهتر بر باد رفته بود، 

ميدادند و مردم خسته و  را  سهل تريتغيير از راههاياصالح و وعده 
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 كوفته زير بار ديكتاتوري و ارتجاع به اين وعده ها اميدوار ميشدند و براي
   .دوره اي ديگر به انتظار مي نشستند

بحران . اما امروز رژيم اسالمي با وضعيت بحراني متفاوتي روبرو است 
اقتصاد ايران در دوره اي كه سرمايه در . اقتصادييش گسترده و عميق است

همه جاي جهان موجوديت و رشد خود را در فرارفتن از مرزهاي كشوري 
سرمايه . اقتصاد منزوي تبديل شده است يك   به داليل سياسي بهميداند

مدام از يك بحران سياسي به بحراني ديگر گذر مي خارجي در كشوري كه 
احساس امنيت نميكند و سرمايه داخلي هم تمايلي به برنامه ريزيهاي كند 

اقتصادي دراز مدت ندارد و ترجيح ميدهد در عرصه هائي سرمايه گذاري 
دستگاههاي دولتي هم بي .  آور باشدكند كه در كوتاه مدت برايش سود

.  كه خود بتوانند اين خالء را پر كنندبودندكفايت تر و فاسد تر از آن 
 و به بن بست  تجربه شدساله8هم در دوره جنگ سرمايه داري دولتي 

  . رسيد
طي چهار سال نخست دولت احمدي نژاد نقطه ضعفهاي اقتصادي رژيم 

ن سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي به ميزا. روز بروز بيشتر آشكار شدند
پائين آمدن بارآوري كار قدرت رقابت را در مقابل . سرعت كاهش يافت

كاالهاي مشابه خارجي كه نميتوانستند جلو ورود آنها را به بازار ايران 
بگيرند ، از آنها گرفت و موسسات توليدي را يكي پس از ديگري به تعطيل 

عيت گسترش شديد بيكاري در ميان يكي از تبعات اين وض .شدن كشاند
 در اين ميان بخش عمده بيكاران را كساني تشكيل ميدهند كه .جوانان بود

    . تحصيالت دبيرستاني و دانشگاهي دارند
جهت پاسخ گوئي به اين  وضعيت بحران دو استراتژي متفاوت مطرح 

 پس از بن .دستگاه رهبري سپاه پاسداران استيكي استراتژي . شده است
بست اصالحات دوم خردادي طي هشت سال حكومت خاتمي و در حاليكه 
بحران سياسي و اقتصادي هم چنان گلوي رژيم را مي فشرد، يك گرايش 
سياسي نظامي با هدايت دستگاه رهبري سپاه پاسداران شكل ميگيرد كه 
ميكوشد به آرامي راس حكومت يك دست كند و قدرت بالمنازع خود را بر 

احمدي نژاد بعنوان مهره اي . يم در همه سطوح تامين نمايداركان اين رژ
براي پيشبرد اين نقشه انتخاب ميشود و ملزومات پيروزي وي بر رقبايش 

  .در آن زمان فراهم مي گردد
 نقشه هاي سپاه  اما از يك طرف به دليل تناقضات دروني رژيم اسالمي 

بويژه . پيش نرفتندبه سادگي در دوره چهار ساله اول حكومت احمدي نژاد 
  رهبران بهتشديد بحران اقتصادي و فشارهاي خارجي بر سر پرونده اتمي 

 را در همان دوره اول حكومت احمدي نژاد سپاه فرصت نداد تا نقشه خود
 با تداوم كسب فرصت به زمان بيشتري نياز داشتند و اين آنها. تكميل كنند

. ر سپاه بود، ممكن ميشدكه  مهره مورد نظ رياست جمهوري احمدي نژاد،
ه تصميم گرفتسران سپاه كه خامنه اي را هم بدنبال خود مي كشيدند 

 براي يك ، كه در متن يك بازار گرمي انتخاباتي و نمايش مشروعيتبودند
 استراتژي . فرصت بخرند جهت تكميل پروژه خوددوره چهار ساله ديگر

تي هم كه ميدانستند اصالح طلبان حكوم. دوم مربوط به اصالح طلبان بود
از جمله قربانيان اين كودتاي خزنده خواهند بود و در همان حال آينده كل 
حكومت اسالمي را هم در مخاطره جدي ميديدند، احساس وظيفه كردند و 
چهره اي چون موسوي را از كنج عزلت بيرون آوردند و تالش كردند تا بار 

همه سران رژيم . كنندديگر شانس خود را براي رسيدن بقدرت آزمايش 
اسالمي و از جمله اصالح طلبان ميدانستند كه جمهوري اسالمي در يك 
بحران اقتصادي شديدي گرفتار شده است و بر آتشفشان خفته اي از 

هر دو طرف براي نجات اساس رژيم اسالمي . نارضايتي مردم نشسته است
 بدين منظور در در واقع تفاوات  انها در راه حلي بود كه. نقشه ميكشيدند

  .نظر داشتند
داد تقلب شد  شكي نيست ولي مگر كدام ر خ22در انتخابات اينكه 

انتخابات در اين رژيم بدون تقلب و كاله برداري و فريبكاري صورت گرفته 
است ؟  رژيم خود از قبل ميدانست كه براي تعيين رياست جمهوري آينده 

آنچه كه رژيم . مردم متكي باشد ي ندارد به آرا همايران نميتواند و لزومي
اما بازارگرمي . به آن نياز داشت بازار گرمي كردن براي اين انتخابات بود

مناظره هاي تلويزيوني كنترل جريان . كردن براي انتخابات هزينه بردار شد
وقتي . را از دستشان خارج ساخت و جرقه اي شد در يك بشكه باروت

وربينهاي تلويزيوني اين چنين از سران سابق و امروز رژيم در پشت د

همديگر سلب اعتبار ميكنند، چرا مردم نتوانند  آنرا در خيابانها تمرين 
  كنند؟  

اصالح طلبان حكومتي اميدوار بودند ديگرسران رژيم مانند آنها ابعاد 
خطر را دريافته باشند و به آنها فرصتي بدهند تا دين خود را به رژيم 

ينكه به يمن شوراي نگهبان و لطف خامنه اي از ا. اسالمي ادا كنند
توانستند به نمايش انتخاباتي قدم بگذارند، خم به ابرو نياوردند و آنرا در 

آن بخشهايي از مردم  هم كه در .  خود هضم كردند"دموكراتيك"تفكر 
خود هنوز توان و آمادگي روياروئي مستقيم با رژيم اسالمي را نميديدند،  

الح طلبان حكومتي فرصت دادند تا آزموده اي را بار ديگر با راي خود به اص
رهبران سپاه  كه كماكان بر پيگيري نقشه خود اصرار اما . بيازمايند

داشتند،  همراه با خامنه اي دچار اشتباه محاسبه شدند و فرصت را به 
اصالح طلبان حكومتي ندادند و هر طور شده است احمدي نژاد را از 

مردم معترض كه در روزهاي  انتخابات .  تي در آوردندصندوقهاي انتخابا
حضورشان در خيابانها تحمل شده بود، روز پس از برمال شدن  كودتاي 
انتخاباتي پاسداران،  قدرت ميليوني خود را در يك تظاهرات بزرگ خياباني 
نشان دادند و در روزهاي بعد از اين قدرت نمائي خود جرات و روحيه 

راي من "ر پا شد كه در عرض كمتر از يك ماه شعار جنبشي ب. گرفتند
 را پشت سر گذاشت و عمال از رهبري و كنترل اصالح طلبان حكومتي "كو

مردم معترض به سرعت خط قرمزهاي اصالح طلبان از يك سو . خارج شد
 و ساختارها و مقدسات رژيم را هدف گرفتند حكومتي را پشت سر نهادند 

 حاكم نيز شمشير را بر عليه مردم از رو بست و و از سوي ديگر ديگر جناح
  .  به حربه روتين خود كه سركوب مستقيم است روي آورد

ناتواني رژيم در پاسخ اقتصادي به بحران سياسي موجود علت اساسي 
شكل گيري و ادامه كاري تاكنوني اين جنبش است و دامنه و عمق اين 

 .جنبش نيز در همين راستا گسترش خواهد يافت
اين جنبش در محتواي واقعي خود همان اهدافي را دارد كه انقالب ايران 

آزادي، برابري ، رفاه اجتماعي و زندگي بهتر ، حال .  داشت1357در سال 
اينها را با هر زباني بيان كند و در هر قالبي عرضه كند تغييري در ماهيت 

اين سرنگوني جمهوري اسالمي بلكه تحقق   نه فقط مردم.ان نمي دهد
دن به ي پي رسدراما اصالح طلبان حكومتي نه .   را نيز ميخواهنداهداف

 به همين دليل رهبري آنها . اين اهداف هستند و نه توان تامين آنر دارند
بر اين جنبش كوتاه مدت بود و تالش آنها براي اعاده موقعيتي كه در هفته 

.  بوده استهاي نخست پس از انتخابات بدست آورده بودند بدون نتيجه
آنها انسجام خود را از دست داده اند و بيانيه ها و موضعگيري هاي ضد و 

اين . نقيض آنها طي اين مدت نشانه عدم توفيق آنها در اين زمينه است
جنبش با گذشت زمان خصلت طبقاتي روشن تري به خود خواهد گرفت و 

به پيروزي اگر در اين مسير بتواند رهبري شايسته خود را هم شكل بدهد 
خواهد رسيد و اگر اصالح طلبان حكومتي بتوانند رهبري آن را بدست 
بگيرند بار ديگر رژيم اسالمي را از مخمصه اي كه در آن گرفتار شده است 
نجات خواهند داد و مردم را براي يك دوره ديگر به خانه هايشان خواهند 

ده بودند رسيده فرستاد بدون اينكه به هدفي كه براي تامين آن بميدان آم
  . باشند

 عمق اجتماعي آنچه كه در ايران سران جمهوري اسالمي  خود از دامنه و
اقتصاد بحراني و بشدت آسيب پذير خود را . دندر جريان است خبر دار

. دند و در كوتاه مدت راهي براي خروج از آن سراغ ندارنخوب مي شناس
 اسالمي قرار گرفته خطر يك فروپاشي اقتصادي بر سر راه رژيم جمهوري

آنها خود نيز خطر را درپشت گوشهايشان احساس كرده اند، اما براي . است
مقابله با آن استراتژي روشني در پيش ندارند و بناچار كورمال كورمال و 

 طرح موسوم به هدفمند كردن يارانه ها كه .دسته پاچه عمل ميكنند
اني نيست در اين چيزي جز توصيه هاي قديمي نئوليبرالهاي بانك جه

دوره قبل از اينكه يك پروژه اقتصادي باشد يك نقشه سياسي براي به 
گروگان گرفتن نان روزانه بخشهائي از مردم و تحت فشار گذاشتن آنها و 
وادار كردنشان به سكوت است تا رژيم بتواند در كوتاه مدت بحران را از سر 

ادي اميدي به آن نبسته از اينرو خود نيز بعنوان يك طرح اقتص. بگذراند
  . اند

 كه دستگاه حاكمه در  شرايطي حدت يافته است  بحران اقتصادي دراما 
 از فرصت بازسازي اقتصاد بحران  ووضعيت آشفته دروني به سر ميبرد يك 
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 .برخوردار نيست  و اجتماعي،  وضعيت آرام سياسي زده خود در متن يك 
قه كارگر از چه ظرفيتهاي بالقوه طبسران جناح حاكم به خوبي ميدانند كه 

، اينرا در حساسيتهايشان اي براي بزانو در آوردن رژيم برخوردار است
نسبت به تشكل هاي نوپاي كارگري و به رهبران در بند كارگران ميتوان 

د كه در دل زنان اين كشور چه نفرت عميقي از ن ميدان.مشاهده كرد
 نسل جوان اين اندكه نتوانسته د ن ميدان حكومت اسالمي النه كرده است،

 را  توده ايكارگري و دورنماي آغاز موج اعتصابات . دنكشور را مرعوب كن
، گرهي اصالح طلباند كه دادن امتيازاتي به ندر عين حال ميدان. دنمي بين
 كه مردم ايران در تجربه مستقيم ند باز نميكند زيرا دريافته ااناز كارش

 هشدارها و رهنمودهاي آنها بدهكار نيست  گوششان بهخود امروز ديگر 
 آنرا از آنان جناح حاكم  تا   كاالي چنداني براي عرضه ندارند در واقع آنهاو

   .خريداري كند
اين جنبش بر خالف اصالح طلبان حكومتي كه تصور ميكردند بزودي 

 انها نيز دست آنها را بقدرت باز ميگرداند و سرو ته آن هم خواهد آمد و
تصور  بر خالف كار وصله و پينه كردن رژيم اسالمي خواهند شد ،اندر 

ليبرالهاي سكوالر كه در توهم پشتيباني غرب و انتقال قدرت مسالمت آميز 
از جمهوري اسالمي به آنها از طريق رفراندوم و انتخابات آزاد و غيره بسر 

  دقيقا به دليل اهداف اجتماعي و اقتصادي و سياسي عميقي كهميبرند،
دارد از كنترل اين طيفها خارج شده است و وارد يك روند طوالني تر و 

 بايد اميدوار بود و كوشيد كه در اين روند .فرسايشي تري شده است
رژيم  و شكل بگيرد در آن راديكا ل و سوسياليستي رهبري  يكسرانجام 

 . در چنين مسيري از پاي در بيايدجمهوري اسالمي 
 ش كنوني را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ تركيب طبقاتي جنب: س 

  
 واقعيت اين است كه اقشار مختلف جامعه كارگران دانشجويان، : ج

 رده هاي  كارمندان جزء و مردم محروم در، روشنفكران ناراضي،معلمان 
مختلف سني در صفوف سازمان نيافته و پراكنده بر عليه اين رژيم به 

ن آن بعنوان جنبش طبقه متوسط  كردئي خصلت نمااما.خيابانها آمده اند
كه گويا به هر حال از لحاظ معيشت زندگي دستش به دهانش ميرسد اما 

نمي تواند پيگيري و ادامه كاري آنرا با اين رژيم مشكل فرهنگي دارد ، 
توضيح دهد، نميتواند نشان دهد كه چرا در حاليكه اصالح طلبان حكومتي 

 مي نشينند مردم در خيابانها مدام در مقابل فشارهاي جناح حاكم عقب
 چرا نگراني شعارهاي راديكال تر و ساختار شكنانه تري را سر ميدهند؟

هاي سران رژيم متوجه خطراتي شده است كه از جانب جنبش كارگري 
  انها را تهديد ميكند؟

 باين دليل سر  جوان كه حضور چشمگيري در اعتراضات جاري دارد،نسل
گويا سرگرمي ميخواهد تفريح ميخواهد ، از به شورش برنداشته است كه 

دسترسي به پديده هاي مدرن جهان امروز و آرزوها و خواستهايي از اين 
، اين تنها "كسي از گربه هاي ايراني خبر ندارد"قبيل محروم است و 

. ميتواند گوشه كوچكي از واقعيت بزرگ ديگري باشد كه در جريان است
ن نسل افق اقتصادي زندگي خود را تحت واقعيت اساسي تر اين است كه اي

ديپلم گرفته است، دانشگاه رفته است . حاكميت اين رژيم تاريك مي بيند
. اما يا بيكار است و يا به كاري در خور تحصيالت خود دسترسي ندارد

جوانان طبقات دارا در اين جامعه هر چه را كه بخواهند مي توانند بدست 
دستيابي ژيم هيچگاه  مانعي اساسي در راه ايدئولوژي و تحجر ر. ياورندب

فرصتي كه رژيم براي تكيه زدن بر براي آنها . نبوده استبه نيازهايشان آنها 
ثروتهاي باد آورده برايشان فراهم كرده است از وي سپاسگزارند و 

عصيان .  به جان تحمل ميكننددر زمينه هاي فرهنگي پارازيتهايش را هم 
يك نبرد طبقاتي واقعي است كه هموراه به شيوه جوانان ايران  انعكاس 

  . هاي اشكار و پنهان در اين جامعه در جريان بوده است
خصلت نمائي كردن مبارزات امروز مردم ايران به عصيان جوانان و 
. شورش طبقه متوسط بر عليه رژيم اسالمي، به هيچ وجه واقعي نيست

 مقياس وسيعي در اين كارگران و اقشار تهيدست و محروم اين جامعه در
مبارزات حضور دارند، اما هنوز فرصت اينكه مهر حضور خود را بمثابه يك 

مشكل در عدم حضور آحاد كارگران در . طبقه بر آن بزنند پيدا نكرده اند
اين مبارزات نيست بلكه مشكل در عدم حضور آنها بمثابه يك طبقه براي 

دليل در هياهوي جمعيت  انها به همين تخواستها و مطالبا. خود است

جامعه ايران مانند هر جامعه ديگر . كمرنگ  و بعضا ناپديد مي شوند
شكافهاي عميق طبقاتي در اين . سرمايه داري يك جامعه طبقاتي است 

بيش از نيمي از مردم اين كشور زير خط فقر بسر . جامعه سر باز كرده اند
ن فروشي و اعتياد در ت.  درصد نيروي جوانش بيكارند40ميبرند، بيش از 
اينها . شمار كودكان خياباني مدام رو به افزايش است. آن بيداد ميكنند

انگيزه هاي طبقاتي و واقعي هستند كه مردم ايران را به جان اورده است و 
آن رويداد .  به خيابانها كشانده است نه تقلب در شمارش آراي انتخاباتي

گسترده اجتماعي به تضادهاي تنها محملي بود براي بروز يك اعتراض 
  . طبقاتي عميقي كه در اين جامعه در جريان است

 آيا شكل گيري يك جنبش ضد ديكتاتوري به نفع كارگران و :س
زحمتكشان است يا فقط در صورتي به نفع آنهاست كه با خواست ها و 

  رهبري آنها شروع شود؟ 
  
جنبش وجود يك شرايط دموكراتيك شرط حياتي براي پيشروي  :ج

ما .  استنبشآلترناتيو سوسياليستي در اين جكارگري و شكل گيري يك 
 اما  چون ،طي سالهاي اخير اعتصابات و اعتراضات كارگري كم نداشته ايم

 چون ديكتاتوري وجود نداشت  هاي كارگري وتوده اي تشكل ايجادآزادي
سد راه فعاليت تشكلهاي سياسي و صنفي طبقه كارگر ميشد، چون 

ستها تحت پيگرد و زندان و شكنجه و مرگ بودند، اين اعتراضات كموني
. كارگري هم نتوانستند سراسر ي شوند، ناهماهنگ و پراكنده باقي ماندند

كارگران بدون اينكه به ستون اصلي جنبش ضد ديكتاتوري تبديل شوند 
مسئله اين .  به سوي رهايي نهائي  بپيمايندرانخواهند توانست مسير خود

ه دموكراسي تا چه حد براي پيشروي جنبش كارگران حياتي است نيست ك
 به دموكراسي خواهي امروز اصالح طلبان بلكه مسئله اين است كه 

تجربه نشان . حكومتي و ليبرالهاي غير مذهبي ايران نميتوان اعتماد كرد
تا آنجا تحمل فقط دموكراسي را داده است كه اينها در بهترين حالت 

دموكراسي خواهي .  نظام سرمايه داري زير سئوال نرودميكنند كه اساس
  .ليبرالهاي ايران تنها ابزار به قدرت رسيدنشان است

تنها ايجاد توازن قواي مساعد بنفع طبقه كارگر است كه ميتواند گرايش  
آنها را به پايمال كردن دموكراسي بويژه وقتي كه در قدرت هستند و يا به 

حضور كارگران به مثابه طبقه سازمان . كندقدرت نزديك ميشوند، خنثي 
ظرفيتهاي دموكراتيك است كه يافته و نه صرفا بصورت آحاد كارگري 

 و با در جنبش براي سرنگوني جمهوري اسالمي را كيفيتا ارتقاء خواهد داد
پيش گرفتن اين استراتژي است كه ميتواند در موقعيت رهبري مبارزه 

شعار آزادي بدون قيد و شرط . ار گيردبراي سرنگوني جمهوري اسالمي قر
. سياسي براي كارگران آگاه يك شعار مصلحت جويانه و تاكتيكي نيست

 ودر هر موقعيتي باشند آنها به تحقق واقعي اين شعار نياز حياتي دارند
طبقه كارگر آگاه در شرايطي به قدرت مي . براي تامين آن مبارزه ميكنند

امعه را با خود همراه كند در اين صورت رسد كه توانسته باشد اكثريت ج
نيازي نخواهد داشت كه با سلب آزادي ديگران قدرت كسب شده را حفظ 

  .كند
 آيا مي توان وزن طبقاتي كارگران و چه نيروهايي كارگر هستند؟ و :س

زحمتكشان را در متن همين جنبش تقويت كرد؟ آري يا نه؟ چرا، چگونه و 
  با چه شرايطي؟

  
 تعريف جامعه شناسانه از طبقه كارگر در اين بحث مشكلي ارائه يك :ج

اما در جامعه شناسي علمي طبقه  به گروههاي نسبتا .  را حل نميكند
پايداري از مردم  گفته ميشود كه نسبت به ابزار توليد روابط مالكانه 

مطابق اين تعريف كارگران و سرمايه داران دو طبقه اصلي . يكساني دارند
اما در عرصه مبارزه سياسي ان بخش از طبقه كارگر ميتواند . جامعه هستند

نظام سرمايه داري را بزانو در اورد كه  حتي براي مدت كوتاهي هم جامعه 
  . نميتواند از نقش آنها در توليد و خدمات اجتماعي صرف نظر كند

  و اين فرض كه جنبش مردم ايران براي رهايي از سلطه رژيم اسالمي
خارج از حوزه مبارزه مردم كارگر و  است كه ركتي براي آزادي ح

تكش در جريان است و گويا بايد به طريقي وزن انها را در اين جنبش مزح
ماهيت واقعي جنبشي را كه اكنون بيش .  داوري درستي نيست،تقويت كرد

از روي شعارها  را  ماه است رودر رو با رژيم اسالمي ايستادگي ميكند 8از 
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اين جنبش متعلق به اصالح . بيان كرده است ميتوان دريافتو اهدافي كه  
طلبان حكومتي نيست زيرا از همان فرداي پس از انتخابات ساختارهاي 

  را هدف گرفت، يعني چيزي كه حفظ آنها انگيزه اصلي رژيم اسالمي
آنها مدام هشدار ميدهند كه در . حضورشان در صحنه سياسي كنوني است

اين چه جور رهبراني هستند كه . ين رژيم نيستندپي چيزي جز اصالح هم
مردم به حرفشان گوش نميدهند، وقتي ميگويند با سكوت به خيابانها 

 اين جنبش متعلق به رهبران بيائيد آنها فريادهايشان را رساتر مي كنند؟ 
كه از وقوع انقالب بيش از سلطه ارتجاع نگران هستند و با هم ليبرالي 

 در برابر تهاجم نيروهاي تا دندان مسلح به مردم كمترين مقاومت مردم
اين مردم هستند كه گوئي .  نيست،هشدار ميدهند كه از خشونت بپرهيزند

  .باني خشونت در خيابانها بودند
مبارزه براي سرنگوني انقالبي جمهوري اسالمي بيش از هر قشر و طبقه  

اما . استديگري بر نيازها و آرزوهاي مردم كارگر و زحمتكش منطبق 
همانگونه كه اين جنبش همه شهرهاي ايران را در برنگرفته است، همانگونه 
كه هنوز پراكنده و بي سازمان است همانگونه هم از حضور متشكل طبقه 

 حضور . و از يك رهبري راديكال و سوسياليستي هم محروم استكارگر
ني با تداوم اين فرصت زما. طبقه كارگر بعنوان يك طبقه به زمان نياز دارد

جنبش آزاديخواهانه و با بهبود توازن قوا به زيان رژيم حاكم بدست خواهد 
شكل گيري تشكل هاي طبقاتي كارگران ، تقويت موقعيت سياسي . آمد

 از لحاظ طرح استراتژي درست و ايفاي نقش  اين جنبشكمونيستها در 
اليستي و  از لحاظ زدودن سموم ناسون،فعال عملي و موثر در پيشبرد آن 

همه اينها بمعني فراهم ساختن ملزومات ،  آن ف مذهبي از صفو-ملي
  .تامين اين رهبري و تضمين پيروزي آن است

 اين جنبش با رهبري ليبرالها و اصالح طلبان حكومتي به پيروزي به 
يعني آزادي و رفاه و برابري و پيشرفت در  آن ، معناي تحقق اهداف واقعي 

جمهوري اسالمي از راههاي مختلفي ممكن . هد يافتاين جامعه دست نخوا
است سرنگون شود، اما سرنگوني جمهوري اسالمي بدون ايفاي نقش 
سياسي طبقه اي كه از لحاظ عيني و عملي قادر به تحقق اين اهداف است 

با سقوط جمهوري اسالمي به هر . ، بمعني پيروزي اين جنبش نخواهد بود
  .  براي تحقق اين اهداف ادامه خواهد يافتشكلي كه صورت بگيرد مبارزه 

در . بحران  روز بروز بيشتر گلوي اقتصاد جمهوري اسالمي را مي فشارد 
ماههاي اينده شاهد افزايش شديد بيكاري و افزايش افسار گسيخته قيمت 

اين وضعيت زمينه ساز اعتراضات گسترده اجتماعي و طرح . ها خواهيم بود
جنبش آزاديخواهانه . ات اقتصادي خواهد شدروشنتر خواستها و مطالب

مردم پيوند مستقيم تري با خواستها و نيازهاي طبقه كارگر و زحمتكشان 
از اين لحاظ بدون شك زمان در اين نبرد . جامعه پيدا خواهد كرد

اين وضعيت مبارزات .فرسايشي به زيان جمهوري اسالمي عمل خواهد كرد
خواهد ساخت و رژيم در مقابله با آن جاري را راديكال تر و پر توانتر 

     .ناتوانتر مي شود
حاشيه اي ) دست كم تاكنون (  چرا نقش چپ در جنبش كنوني :س

بوده است؟ چگونه مي توان وزن و نقش چپ را در اين جنبش تقويت 
  كرد؟

  
اگر منظور از حضور جريان چپ در اين جنبش سازمانها و گروههاي  :ج

اين صورت واضح است كه حضور و نقش آنها سياسي چپ موجود است در 
به مثابه سازمانهاي معيني به شرايط سياسي جامعه ايران و سلطه 

تصورش را بكنيد اگر مثال به . ديكتاتوري در اين كشور مربوط ميشود
نيروهاي چپ و كمونيست در اين جامعه همانطوريكه به ملي مذهبي ها و 

 مجال حضور ا همميشود  به انهاصالح طلبان حكومتي اجازه حضور داده 
 آيا هنوز ميتوانستيم چنين ،در عرصه فعاليت سياسي علني داده ميشد

قضاوتي راجع به وزن و نقش انها داشته باشيم؟ اگر بخواهيم تصوري از 
ميزان نفوذ و وزن آنها در يك چنين شرايط فرضي داشته باشيم بايستي به 

نون بدون حضور فعال سازماني شعارها و اهدافي مراجعه كنيم كه هم اك
  . انها هم بر سر زبانها است

شعارها و خواستهاي اين جنبش در همين حد مبهمي هم كه ابراز 
 بيشتر شعارها و ميشود به مطالبات كدام طبقه اجتماعي نزديك تر است ؟ 

مهر تاريخا آرزوهائي كه مردم را در اين كارزار مبارزاتي در گير كرده است، 

اينكه خودشان به عنوان  . ونيستها را در جامعه ايران برخود داردو نشان كم
. سازمانهاي معيني كجا هستند تغييري در نفس اين واقعيت نمي دهد

 سياسي و آزادي مطبوعات انعكاسي از آزاديهاي بدون قيد و يانآزادي زندان
مرگ بر جمهوري اسالمي بمعني .  جريان ما است شرط سياسي مورد نظر

رگونه حكومت مذهبي است، بمعناي رهايي جوانان از قيد و بندهاي  ه نفي
 شعارهاي . اسارت باري است كه بر دست و پايشان سنگيني مي كند
 كه يكي از  جنبش رهايي زن بر عليه مردساالري و بر عليه قوانين مذهبي

از زبان كمونيستها در اين جامعه رواج ستون هاي مبارزات جاري است، 
 مرگ بر ديكتاتوري به معني رهايي مردم ستمديده .استپيدا كرده 

. كردستان و مليتهاي ديگر ساكن ايران از آزار تبعيض و ستم ملي است
شعار پيوند جنبش هاي اجتماعي پيشرو با جنبش كارگري بمعني 
پافشاري بر عدالت اجتماعي واقعي و راهي براي گشودن افق هاي نوين 

   .معه استزندگي بر روي همه محرومان جا
اما براي تقويت وزن نيروهاي چپ و كمونيست در اين جنبش نه  فقط 
سياست  شعارهاي كارگري  بلكه  در عين حال وجود نيروي مادي 
كارگران متشكل در سازمانهاي سياسي و طبقاتيشان، حضور رهبران 

  . كارگران در لحظات مهم  حركات اين جنبش ضروري است
قالب بهمن داريم و درس هايي كه از شكست آن  با تجربه اي كه از ان:س
توان  ايم، براي آن كه جنبش كنوني مردم به شكست نيانجامد چه مي گرفته
  كرد؟

  
  
  :در اين رابطه به چند نكته ميتوان اشاره كرد :ج

. پيروزي در اين نبرد سرنوشت ساز امري نيست كه آسان بدست آيداول، 
بمردم ميدهند يا عوامفريباني هستند آنانكه وعده پيروزي آسان و زودرس 

كه در عين مخالفت با رژيم اسالمي از تعميق مبارزات انقالبي مردم و از 
افتادن آن به مسير مبارزات ضد سرمايه داري در هراسند و يا در بهترين 

نبردي فرسايشي با رژيم اسالمي در گير . حالت اراده گرا و خوشباوراند
زم است طبقه كارگرنبرد كنان و در جريان است كه براي پيروز شدن ال

رشد و پيشروي خود رهبري قدرتمند خود را بعنوان يك آلترناتيو سياسي 
  . بوجود بياورد و به آن مقبوليت اجنماعي ببخشد

 ميدانهاي اين نبرد سياسي و اجتماعي  درنيروهاي رژيم اسالمي را
 قدم به قدم و بايستي فرسوده ساخت و در همان حال از كسب پيروزيهاي

. نيرومند شدن روز بروز جبهه اين مبارزه حق طلبانه روحيه و قدرت گرفت
كساني كه به فرسايشي بودن و طوالني بودن نسبي اين نبرد نمي انديشند 
 .چه بسا بدام تاكتيكها و روشهاي ماجراجويانه  و روحيه شكن خواهند افتاد

يامده  جبهه مردم بسيار دراين نبرد طوالني نيرويهاي هنوز به ميدان ن
طوالني شدن اين نبرد . گسترده و نيرو و توان ذخيره دشمن محدود است

   . نيروي دشمن را تحليل مي برد و نيروي مردم را گسترش ميدهد
نبايستي خطر قرباني شدن اعتراضات و نارضايتي مردم در پاي دوم ، 

روشني بدانند  مردم بايستي به .اهداف مبهم و ناروشن را دست كم گرفت
 رهبران راديكال و بانفوذ در بعالوه . كه چه ميخواهند و چه نميخواهند

جنبش آزاديخواهانه، پيشروان جنبش كارگري، دانشجويان و جوانان 
سوسياليست و كمونيست، در متن شرايط مساعد كنوني و در متن توازن 

 سراسري ر بايستي دست اندر كا،قوايي كه به زيان رژيم تغيير يافته است
 توده گير كردن شعارهاي دمكراتيك، انقالبي و كردن مبارزات،
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سوسياليستي ، دست اندر كار شكل دادن به تشكلها و نهادهايي كه مردم 
معترض را به هم پيوند مي دهد و دست اندر كار تثبيت موقعيت خود به 

 .عنوان رهبران واقعي مبارزات رهايي بخش در ايران باشند
اگر رژيم در ئي رژيم را در سركوب نبايستي دست كم گرفت ، سوم ، توانا

روزهاي نخست پس از كودتاي انتخاباتي دست و پاي خود را گم كرده بود 
و نامنسجم عمل مينمود امروز تا حد زيادي عمق مشكل خود را شناخته 

  .ن استآجوي راههاي موثرتر مقابله با تو در جس. است
اما  . ابله با سركوبگري بيشتر رژيم بودبايستي در تدارك مق بدون شك 

نه يك مسئله تكنيكي بلكه يك حركت سياسي و   مقابله با خشونت رژيم 
 با سياستهاي   و خنثي كردن طرحهاي سركوبگرانه رژيم اجتماعي است

اجتماعي و  اصولي مبتني بر ارزيابي سياسي درست اوضاع و از راههاي 
يشروي كه ايفاي نقش در چنين ابعادي نيروي پ. توده گير امكانپذير است

را بر عهده ميگيرد، واقع بيني خود را در ارزيابي از ظرفيتهاي درنده خويانه 
رژيم از دست نخواهد داد و روحيه و توان خود را در حركتهاي احساسي و 

جنبش توده اي در ماههاي اخير اشكال . فكر نشده به هرز نخواهد برد
را بدست داده است اما براي روياروئي هاي آتي متنوعي از حضور اجتماعي 

  .و نبرد سخت تري كه در راه است به تاكتيك ها و تجربيات جديدتري نياز دارد
چهارم ، نقش اصالح طلبان حكومتي را بايستي شناخت و درك و 
.  شناخت جامعه را از رسالتي كه انها در اين دوره بعهده گرفته اند باال برد

هي مردم در اين زمينه يكي از درسهاي اوليه تجربه ما ضرورت تعميق آگا
موسوي يكي از چهره هاي شاخص اصالح .  ايران است1357از انقالب 

طلبان حكومتي همواره به صراحت گفته است كه آنچه كه وي در پي آن 
است چيزي جز زنده كردن ميراث خميني كه خود در آن دوره نخست 

ميراث خميني هيچ ربطي .  است، نيستوزيري حكومتش را بر عهده داشته
خميني و جرياني كه وي در .به حركت آزاديخواهانه امروز مردم ايران ندارد

راس آن قرار داشت، بر موج انقالبي كه براي آزادي و برخورداري از زندگي 
كاري كه رژيم . بهتر در ايران برپا شده بود، سوار شدند و آنرا فرونشاندند

جام برساند، آنها با خشونت و شدتي دهها برابر بيش از شاه نتوانست به ان
  .آنچه كه در توان و در جرات رژيم شاه بود به نتيجه رساندند

 امروز مردم ايران آزادي مي خواهند و خميني دشمن شماره يك آزادي 
در دوران قدرقدرتي او، رژيم اسالمي كوچكترين اعتراض و . مردم بود

و پاسخ هر اعتراضي آتش و گلوله و طناب دار انتقادي را تحمل نمي كرد 
ميراث خميني جنگي بود كه وي به مثابه بركتي آسماني به استقبال .بود

 خود در داخل كشور و  آن رفت و آنرا به ابزاري براي سركوب مخالفان
محكم كردن پايه هاي حكومتش تبديل كرد، جنگي كه در آن صدها هزار 

 صدها هزار معلول بر جاي گذاشت و تن جان خود را از دست دادند،
فقر شديد، فالكت اقتصادي و بيكاري گسترده، . مملكتي را به ويراني كشيد

تلف شدن ساعاتهاي طوالني از زندگي مردم در صف نان و سوخت و تامين 
نيازمنديهاي ابتدايي، ميراثهاي آن روزگار دشوار هستند كه حتي يادآوري 

در دوران اقتدار خميني مخالفان رژيم  . كندآن مو بر تن انسانها راست مي
 در امان نبودند و بدستور او ويحتي در گوشه و كنار دنيا هم از آتش كينه 

و به دست بازماندگان امروز وي كه در قدرت هستند يا از قدرت رانده شده 
زنان ايران امروز در خيابانها فرياد برابري و رفع تبعيض  .اند، ترور مي شدند

دهند و خميني از سرسخت ترين دشمنان برابري بود و بزرگترين سر مي 
اهانتها در مقياس اجتماعي و در طول سالها، بر ميليونها انسان زن در حرف 

  .و در عمل در زمان سلطه او بر حكومت اسالمي، بر زنان ايران اعمال شد
 . اين نيست كه چرا در چنين موضعي قرار گرفته است به موسوي  ايراد

 وي بعنوان يكي از بنيانگذاران اين رژيم ويكي از سرسپردگان خميني كه از
از بركت عطوفت شوراي نگهبان به رقابت انتخاباتي راه يافته بود و قرباني 

 همواره به آن پايبند موضعي انتظار ميرود كهخوشباوري خود شد ، همان 
 همين  اگر بخت يار ميبود و در مسند قدرت قرار ميگرفت وبوده است 

اما براستي اگر در اين كشور هنوز كساني باشند كه . خط را ادامه ميداد
 سال گذشته آنها را بيدار نكرده باشد و هنوز سبز 30همه تجربه تلخ 

آرزوهايي كه امثال موسوي حتي وعده تحقق آن را هم به  پوشيده بدنبال 
  .  روان باشند، شايسته سرزنش هستند صراحت نمي دهند،

  1388ن  بهم22
* 

    
  

  
                  

  در برابر واليت فقيه
  خاني ناصر رحيم
  

ي رياست جمهوري  جنبش اعتراضي برخاسته از پس انتخابات دهمين دوره
ست در برابر  هاي اجتماعي شهري در ايران، جنبش گسترده و بزرگ گروه

  .خودكامگي دستگاه واليت فقيه
 فرهنگيان، كارمندان، نيروهاي كار نيروهاي اجتماعي گوناگون، دانشجويان،

از . اند و كارگري، زنان و جوانان در اين جنبش ضدخودكامگي در تالش
  . توان آن را جنبش همگاني ناميد رو مي اين

 سياسي در اين -هاي گوناگون فرهنگي هاي اجتماعي و گرايش گروه
از اند در برابر خودكامگي، هم  جنبش همگاني شهري به همسويي گرائيده

  .ست ضد خودكامگي رو جنبش همگاني اعتراضي، جنبشي اين
تر، ويژگي ضد حاكميت استبدادي واليت  ويژگي ضد خودكامگي يا روشن
هاي  هاي اجتماعي و گرايش ي پيوند گروه فقيه، سرشت سلبي دارد و حلقه

 همين سرشت سلبي - تاكنون- سياسي گوناگون جامعه شهري-فرهنگي
  .ست ضد خودكامگي

 -هاي سياسي ي سير دگرگوني انداز گسترده  بتوان از منظر چشمشايد
هاي ضد  اجتماعي تاريخ معاصر ايران اين جنبش را در امتداد جنبش

خواهي  جنبش مشروطه: ي تاريخ ايران بشمار آورد صدساله استبدادي يك
ايرانيان، نهضت ملي شدن نفت به رهبري مصدق، انقالب ضد ديكتاتوري 

  .فتبهمن پنجاه و ه
ها نيروهاي شهري، نخبگان سياسي و روشنفكران، بازرگانان،  در اين جنبش

 اصناف و -هاي شهري روحانيان، طبقه متوسط در حال گسترش، توده
 به همسويي و همراهي -وران و سپس كارگران وكارگران صنعتي پيشه

  .هاي خارجي پشتيبان گرائيدند در برابر دستگاه استبدادي چيره و قدرت
 شماري از كارگزاران ديوان و -خواهي، نخبگان سياسي نبش مشروطهدر ج
 روشنفكران ليبرال دموكرات و سوسيال دموكرات، سخنگويان -دربار

هاي سياسي نوين بودند و در پيوند با بازرگانان و طبقه  ها و برنامه انديشه
  .خواهي بودند هاي مشروطه متوسط شهري، پيشرو ارائه و گسترش انديشه

هاي  وران در برانگيختن توده نيان نيز با پيوند ديرينه با بازار و پيشهروحا
  .دهي جنبش نقش داشتند شهري و جهت

در نهضت ملي نفت، نقش نخبگان سياسي و روشنفكران، بازار و بازاريان، 
ها و سنديكاهاي  روحانيان پيوسته به جنبش ملي و نيز نقش اتحاديه

  .شن بودكارگري در سازماندهي كارگران رو
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در اين جا نيز نخبگان سياسي و روشنفكران، بازرگانان و بازاريان، 
هاي زحمتكش و كارگر در برابر  روحانيون، طبقه متوسط شهري و توده

  .استبداد دربار به همسوئي و همراهي گرائيده بودند
خواهي و در نهضت ملي نفت، بازرگانان و طبقه متوسط  در جنبش مشروطه
گرا  پيمان نخبگان سياسي و روشنفكران ملي همراه و همشهري، در اساس 

اين گزاره نقش روحانيان، پيوند آنان با بازار و بازرگانان و فراز و فرود . بودند
هاي آنان در جنبش مشروطه و در نهضت ملي نفت را  و خوب و بد كنش

تاكيد بر پيوند و همگرائي نخبگان و بازرگانان و طبقه . گيرد ناديده نمي
 بويژه در نهضت -توسط، نقش روحانيان و نيز نقش كارگران و زحمتكشانم

روست تا دگرگوني در موقعيت و نقش اين نيروها در   از اين-ملي نفت
  انقالب بهمن و تاثير انقالب و سياست هاي جمهوري اسالمي بر تركيب

  . هاي شهري، يادآوري شود گروه
وران شهري، به  اريان و پيشهدر انقالب بهمن پنجاه و هفت، بازار و باز

جبهه ملي . اهللا خميني پيوستند  سياسي زير رهبري آيت-جنبش مذهبي
پيوند آنان . اثر شده بودند  و نهضت آزادي ايران كم- جبهه ملي دوم–ايران 

  .با بازار، و طبقه متوسط شهري ناچيز و ناپايدار بود
لي و جنبش ي نهضت م  به خالف پيشينه-سان در انقالب بهمن بدين

 همسوئي و همراهي نخبگان سياسي و روشنفكران -خواهي مشروطه
گرا با نيروهاي بازار و بازاريان گسسته شد و به جاي آن پيوند بازار و  ملي
قدرت دولت برآمده از انقالب، بازار و . تر شد وران با روحانيان گسترده پيشه

  .هاي دولتي كرد ي رانت بازرگانان را وابسته
 سازمان يافته - اگر در نهضت ملي كارگران و زحمتكشان شهريهمچنين

 سياسي معين داشتند در - موقعيت طبقاتي و تاثير اجتماعي-در سنديكاها
نشينان  انقالب بهمن پنجاه و هفت، اين موج بزرگ تهيدستان و حاشيه

در انقالب، . شهري بود كه بويژه در شهرهاي بزرگ به خيابان سرازير شد
ي نفتگران  ته و اثرگذار جنبش كارگري، همان اعتصاب كوبندهنمود برجس

هاي جمهوري اسالمي، موقعيت  ها و روش ساله، سياست اما در اين سي. بود
 طبقاتي -يابي صنفي طبقاتي، چگونگي زيست و رفاه و بويژه سامان

  . هاي جدي كرده است كارگران را دچار آسيب
هاي اقتصادي و  وران نيز از جنبه يشهساله بازار و بازاريان و پ  در اين سي

رسد نقشي  به نظر مي. اند ي قدرت مستقر شده اجتماعي و فرهنگي وابسته
هاي سياسي انقالب بهمن، نهضت ملي نفت و  كه اين نيروها در دگرگوني

  . خواهي داشتند، ديگر به تاريخ گذشته پيوسته است جنبش مشروطه
هاي علميه و  ين روحانيان، حوزهقدرت سياسي دستگاه واليت فقيه، همچن

ي قدرت سياسي  دستگاه روحانيت شيعه و نهاد مرجعيت را نيز وابسته
  .تر كرده است كرده و بحران فكري و ساختاري ديرسال آن را ژزف

 -هاي اقتصادي رسد كه در سير دگرگوني سان چنين به نظر مي بدين
هاي پس از انقالب،   سياسي ايران معاصر بويژه در اين دگرگوني-اجتماعي

ها و قشرهاي اجتماعي شهري اثرگذار، دگرگوني و  در جايگاه و نقش گروه
  . هاي چشمگيري رخ داده است جابجائي

ي جنبش مشروطه خواهي، كمي بيش از ده مليون  جمعيت ايران در زمانه
  .شد و بيش از هفتاد درصد آن روستائيان و عشاير بودند برآورد مي

در رفراندم . جمعيت ايران كمتر از بيست مليون بوددر نهضت ملي نفت 
هاي ريخته شده در صندوق به پشتيباني از پيشنهاد  ، راي1332مردادماه 

مصدق براي بستن مجلس در سراسر يران دومليون و چهارصد و سه هزار و 
  .هزار بود هاي تهران كمتر از دويست راي. سيصد وهشتاد نه راي بود

  .ن شمار دارندگان حق راي بيش از شش مليون استامروزه تنها در تهرا
هاي اجتماعي، حضور  انبوهي جمعيت تهران، گستردگي و گوناگوني گروه

هاي  نخبگان سياسي و روشنفكران، همراه با نيروهاي طبقه متوسط، و توده
هاي  كارگران و زحمتكشان و تهيدستان شهري، نقش و اثر جنبش

  .دهد رجستگي ويژه مياعتراضي برخاسته از تهران را ب
اند، و  صدساله از تهران برخاسته هاي بزرگ اعتراضي در اين يك همه جنبش

آغاز و فرجام جنبش . ها نيز در تهران رقم خورده است فرجام آن جنبش
خواهي، نهضت ملي نفت، انقالب بهمن پنجاه و هفت، گواه اين  مشروطه

ها و  ان و در ميان گروهجنبش اعتراضي ضد استبدادي در تهر. ارزيابي است
گيرد، سپس  نيروهاي اجتماعي و سياسي طبقه متوسط شهري پا مي

تبريز، مشهد، : يابد شود و به شهرهاي بزرگ گسترش مي گستر مي دامن

بدون . اضفهان، شيراز، و شهرهاي شمال و جنوب و شرق و غرب ايران
ها و  روهبرپائي جنبش اعتراضي در شهرهاي بزرگ و گسترش آن به ديگر گ

ها، بدون دست از كار  قشرهاي اجتماعي، بدون بستن بازارها و دكان
كشيدن كارمندان و بي اعتصاب و اعتراض قدرتمند صنفي و سياسي 

  .ماند كارگران و زحمتكشان، جنبش اعتراضي تهران نافرجام مي
ي گستردگي دامنه و پرشماري نيروهاي  چرا جنبش اعتراضي تهران با همه

  هايي چون  آن، گروه
هاي دولتي و خصوصي،  وران، كارمندان و كاركنان بخش بازاريان و پيشه

وكارگران و زحمتكشان را به جنبش درنياورد؟ و چرا همراه وهمپاي 
ها، همچون بستن بازار يا  ي اعتراض خياباني و راهپيمائي، ديگر شيوه شيوه

  دست از كار كشيدن، رخ نداد؟ 
ي اجتماعي جنبش اعتراضي،  وديت گسترههاي محد شايد يكي از زمينه

دگرگوني در ساختار جمعيتي شهري تهران و دگرگوني در پيوند و گسست 
وران، كارمندان وكاركنان دولتي و گسيختگي  مناسبات دولت با بازار، پيشه

ها و نيز گستردگي شمار  ها وكارگاه در موقعيت و توان كارگران كارخانه
  .هاي دولتي باشد ابسته به كمكنشينان و تهيدستان و حاشيه

 -هاي خياباني  در شكل اعتراض-هاي اعتراضي و همگاني شهري در جنبش
هاي  هاي غير دموكراتيك، دريافت چند و چون شركت گروه بويژه در نظام

 سياسي آنان دشوار -هاي گروهي يا صنفي اجتماعي گوناگون و نيز خواسته
 بنا به سرشت جنبش و –ضي بويژه اين كه شعارهاي جنبش اعترا. است
 در اساس شعارهايي سلبي هستند –ي ويژه پيدائي جنبش اعتراضي  زمينه

ي اعتراض همگاني  ي نارضائي همگاني و جلوه اما باتوجه به زمينه. تا اثباتي
توان گفت در جنبش اعتراضي   مي- و يعني امري عمومي-در امري سياسي

زنان، جوانان، : اند داشتههاي گوناگون اجتماعي حضور و نقش  گروه
ها، دانشجويان، و نيروي طيقه متوسط شهري در  آموختگان دانشگاه دانش

نزديك به . اند ترين نيرو ونيروي تالشگر بوده اين جنبش اعتراضي، گسترده
  .پنجاه ميليون، جمعيت جوان زير سي سال است

. هستندهاي ايران  و نيم ميليون نفر، دانشجويان دانشگاه نزديك به سه
هاي اجتماعي هستند و خواهان به رسميت  آموختگان داراي سرمايه دانش

شمار بزرگي از جوانان و زنان نخست . شناخته شدن اين موقعيت هستند
شايد اين .  اجتماعي هستند-هاي فردي و فرهنگي خواهان آزادي

هاي بزرگ در تركيب جمعيت شهري، موقعيت آنان و  دگرگوني
هاي اجتماعي شهري در  در قياس با چند و چون گروههاي آنان  خواسته
هاي  ها و روش هاي پيشين ايران معاصر، گسست هايي از خواسته خيزش

  . سياسي پيشين را نشان دهد-مبارزه فرهنگي
 جنبش - و پيوست–هاي گسست  ها و نشانه توان زمينه از اين منظر مي
  .هاي بروز نارضايي  زمينههاي پيشين را پيش چشم داشت و نيز اعتراضي با خيزش

نارضائي همگاني و گرايش به دگرگوني، از جمله در فضاهاي انتخاباتي، 
البته نظام جمهوري اسالمي، مشروعيت سياسي را . يابد مجال بروز مي

در ديدگاه بنيانگذار جمهوري . داند برخاسته از آراء آزاد ملت ايران نمي
در قانون اساسي جمهوري اسالمي، در آراء فقهي روحانيان شيعه و 

» واليت«و » امامت«اسالمي، مشروعيت نظام برخاسته از باور به اصل 
هيچ يك از كارگزاران نظام و هيچ يك از منتقدين درون نظام در . است

بنياد مشروعيت الهي نظام جمهوري اسالمي ترديد ندارند و ترديد روا 
ي حكومت را  قيه، ادامههائي كه در پي مخالفت با ولي ف گرايش. دارند نمي

كنند نه با اصل واليت فقيه مخالفت دارند و  وابسته رضايت مردم معرفي مي
را » مشروعيت« سياسي، -ترفند فقهي. الهي رژيم» مشروعيت«نه با اصل 

  .كند جدا مي» مقبوليت«از 
در نظام واليت فقيه، انتخابات مجلس و انتخابات رياست جمهوري اما 

 -نخست اين كه با شركت دادن مردم در انتخابات. رددوگونه كاركرد دا
  . شود فراهم مي» ساالري مردم« پوششي از -اند مردمي كه انقالب كرده

هاي تنظيم رابطه قدرت در زير  ديگر اين كه انتخابات، يكي از شيوه
  . هاي درون نظام است هاي واليت و بازآرائي تعادل قواي جناح حوزه
تخابات مجلس اسالمي و انتخابات رياست جمهوري، هاي ان رو دوره از اين

يابد وهمين فضاي رقابتي  هاي درون نظام گسترش مي رقابت جناح
هاي راي فراهم  اي در پاي صندوق اي براي بيان نارضائي توده زمينه
  و » بد«سرشت ضد دموكراتيك اجبار مردم به انتخاب ميان . آورد مي
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پوشاند هم در  حقي مردم را مي ه خود بيهمزمان در خود و همرا» بدتر«

  .ي راي مثبت لفاف راي منفي و هم در جلوه
بيشتر باشد مردم در » باال«زمان انتخابات، هراندازه شكاف و گسست در 

  . يابند براي بيان نارضائي همگاني مجال بيشتري مي» پائين«
اي ه فرصتي شد براي بروز نارضائي» باال«سابقه در  شكاف و گسست بي

  .ي گروه هاي گسترده اجتماعي انباشته شده
هاي درون نظام به تندترين شكل  جناح ها و پاره جنگ قدرت جناح

بار رقابت بر سر بازتقسيم قدرت يا بازآرايي تعادل قوي  اين. درگرفت
. نبرد قدرت است بر سر بود و نبود. ها نبود و نيست جناح ها و پاره جناح

  . رانده شدن براي هميشهي قدرت يا ماندن در دايره
هاي مشروعيت قدرت و اقتدار سياسي واليت مطلقه  اين جنگ قدرت، پايه

  . را لرزانده است
  .بيان كرد» جدال فرسايشي«شايد بتوان شرايط سياسي و تعادل قوا را با مفهوم 

هم بيانگر تعادل قوائي است كه در آن نه حاكميت » جدال فرسايشي«
تواند   را سركوب و ساكت كند و نه جنبش ميتواند جنبش اعتراضي مي

  .بكشاند» فروپاشي«ي  حاكميت را به آستانه
موقعيت انقالبي «هايي چون  ها و مفهوم رسد بكارگيري اصطالح نظر مي به

ي انقالب، انقالب،  انداز اعتالي انقالبي، آستانه چشم) بشيريه(» بالقوه
و ژرفاي جنبش اعتراضي ي فروپاشي يا سقوط حاكميت، با گستره  آستانه

  .همخواني نداشته باشد
» مشروعيت«هاي ايدئولوژيك  اما به اين معنا هم هست كه پايه» فرسايش«

  .شوند قدرت و اقتدار سياسي نظام و واليت فقيه فرسوده مي
هاي  ، يكي از نشانه»فرسايش ساختار قدرت«ها با توجه به  اي ارزيابي پاره
نياز حكومت پس از انتخابات به توسل «: ندده را نشان مي» فرسايش«اين 

اين ارزيابي همچنين بر آن است كه . »مستمر به خشونت و سركوب و قهر
پذيري در شرايط فرسايش ساختار اقتدار، ويژگي اصلي ساختار  شكاف«

 اصلي  پذيري ويژگي قدرت است در حالي كه عكس اين پديده يعني ائتالف
هاي گوناگون مخالف و  همگرايي گروه. رود جنبش مخالفين به شمار مي

  ) بشيريه(» هاي اخير شاهد اين گفته است منتقد در ماه
  .  در اين گزاره بايد با تامل نگريست

ها و  دو طرف درگير دارد با كنش» جدال فرسايشي«رسد  بنظر مي
و حاكميت نيز در پي فرسايش جنبش اعتراضي و . هاي پيوسته واكنش
هاي ايدئولوژيك  اين درست است كه پايه.  آن استاندازي سياسي در شكاف

نظام واليت فقيه آسيب جدي ديده است » اقتدار سياسي«و » مشروعيت«
هاي سياسي و اعتبار معنوي و   پيروزي-اكنون  هم–و جنبش اعتراضي 

 - از جمله به همين دليل–اخالقي بزرگي به دست آورده است اما 
ست و اين  اسي در جنبش اعتراضياندازي سي حاكميت نيز در پي شكاف

گوئي نيروهاي  هاي سياسي و چندگانه ها را در مرز تناقض شكاف
  .يابد كننده مي رهبري
اندازها  كننده در اساس چشم ي سياسي نيروي رهبري ها ها و نارسائي تناقض

هاي راهبردي جنبش اعتراضي است  ها و شيوه  و هدف-اندازي چشم  يا بي–
 سياسي نيروي –ها در گفتمان ايدئولوژيك  شنيو بنياد اين نارو

  .كننده است رهبري

اين گفتمان در درون گفتمان غالب جمهوري اسالمي است و با آن پيوند و 
  .گسست دارد

هاي شناخته  هاي اساسي و تاكنوني اين گفتمان با مفهوم بسياري مفهوم
ان  سياسي جمهوري اسالمي، يكس-ي غالب در گفتمان ايدئولوژيك شده

  .هاست اختالف در جستجو و تعيين مصداق. هستند
ي آن جمهوري اسالمي حقانيت  در اين گفتمان، انقالب اسالمي و زاده

گونه كه بنيانگذار جمهوري   سياسي و تاريخي دارند آن-ايدئولوژيك
گويد، در  اسالمي تبيين كرده است نه آن گونه كه مثالً رهبري امروزه مي

و » عدالت«ي  سي جمهوري اسالمي تامين كنندهاين گفتمان قانون اسا
قانون اساسي » بدون تنازل«است و اجراي » مردمساالري«و » آزادي«

  .شود خواسته مي
» عادل«است و مصداق ولي فقيه » جائر«در اين گفتمان ولي فقيه حاكم 

و » راه امام«؟ اين گفتمان از بازگشت به ...فقيه ديگري است از جنس 
  13گيري و نماد  گويد و در اين گفتمان، گروگان  ميسخن» خط امام«

ها و  آبان، و روز قدس و ديگر روزهاي جمهوري اسالمي با مضمون
اند اما مصلحت سياسي و تاكتيك سياسي روز  نمادهايشان پذيرفته شده

همزمان هم سكوت و هم گفتار متناقض و رفتار وكردار متناقض را به 
  .آورد دنبال مي

هاي  كارانه، با روش هاي سنتي و محافظه ان آلوده به ديدگاهبا ذهن و زب«
توان جنبش دموكراتيك سامان  ي سياسي و پنهانكاري نمي آلوده به تقيه

بدون پالودن ذهن و زبان، بدون بيان شفاف ارزش هاي انساني، . داد
هاي جنبش مليوني جوانان و  توان پايه خواهانه، نمي دموكراتيك و برابري

توان بدون بيان آشكار اعتراض به تبعيض  نمي. ردان را استوار كردزنان و م
و بدون باور به . خواهي سامان داد و دفاع از برابري، جنبش دموكراسي

مفهوم و هستي ملت ايران همچون تنها بنياد و منشاء حاكميت ملي ملت 
يذ خاني، معناي تنف رحيم(» .توان از آزادي مردم ايران دفاع كرد ايران، نمي

  )1388 مرداد 10
هاي  ها و تاكتيك ي سياست رسد جنبش اعتراضي فراتر از دغدغه نظر مي به

اندازهاي  موردي و فراتر از تبليغ و ضد تبليغ، نيازمند رسيدن به چشم
ي سلبي  شايد جنبه. هاي مبارزه درازمدت است ها و شيوه روشن، هدف

روشن » واليت فقيه «يا» واليت مطلقه فقيه«جنبش اعتراضي در رد و نفي 
هاي ضد  ي جنبش ي سلبي، يعني ويژگي برجسته باشد اما گذشته از جنبه

ي اثباتي جنبش اعتراض روشن است ومورد پذيرش  استبدادي، آيا جنبه
  همگاني است؟

، براي »راي من كو؟«آيا جنبش اعتراضي همچنان جنبشي است گرد شعار 
ي فراتر رفتن از چارچوب اصالحات درون چارچوب نظام؟ جنبشي است برا

  نظام جمهوري اسالمي و برانداختن آن؟
و در اين صورت جنبشي است براي دموكراسي؟ جنبشي است براي 
دموكراسي درون چارچوب همين نظام سياسي؟ اگر جنبش اعتراضي، 

شود و به درستي كه  جنبشي است براي دموكراسي، آنگاه گرچه گفته مي
هاي بسيار  وخم است و از گذرگاه ران پر پيچراه گذار به دموكراسي در اي

مناسبت نباشد اگر  گذرد، اما شايد بي گذرد و همراه با افت و خيز مي مي
هيچ بناي دموكراتيكي ساخته نخواهد شد مگر آن كه پيش : گفته شود كه

از آن در ذهن ما ساخته شده باشد، به روشني شكل گرفته باشد و به 
  .  دروشني از زبان ما بيان شو

ها و بنا نهادن مشروعيت قدرت  بنياد دمكراسي پذيرش برابري انسان
بنياد فقه شيعه بر نابرابري و . سياسي بر اراده و آراء برابر شهروندان است

و بنياد مشروعيت نظام اسالمي بر اصل . هاست تبعيض ميان انسان
. ملت ايراناست و نه بر بنياد پذيرش اراده و آراء برابر » واليت«و » امامت«

هاي دموكراسي  قانون اساسي جمهوري اسالمي از بنياد با مفهوم و پايه
، »گرايي اصول«ي  و اصالح برپايه» خط امام«بازگشت به . ناسازگار است

سبب نيست در گفتمان رهبري  بي. خواهي ندارد نسبتي با دموكراسي
  . جنبش اعتراضي سخني از دموكراسي نيست

   1388 بهمن 15
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  :ران نظام جمهوري اسالميبح
   فروپاشي؟ بازسازي يا

  
  مهرداد باباعلي

  

  
  

نامه را براي همكار عزيزمان بابا علي ارسال  روزي كه سئواالت اين ويژه
كردم، ضمن اظهار تمايل براي پاسخ دادن به سئواالت، قول گرفت كه 

  .صفحات بيشتري در اختيارش قرار بدهيم
 بودم، نيمي از دستنويس مقاله را براي زماني كه در بيمارستان بستري

در ضمن قرار شد به خاطر حجم . مطالعه و اظهار نظر  در اختيارم قرار داد
  .ي كار به اطالع او برسانم باالي مقاله، تصميم خود را براي ادامه

 -2 دولت در جمهوري اسالمي كجاست؟ -1: هاي  مقاله در زمينه
موافق يا : سياسي رقيب جناحهاي -3تغيير در چارچوب نظام 

نژاد و حاميان  جناح احمدي:  فاتحين انتخابات دهم-4مخالف نظام؟ 
 -6. اصولگرايان:  غايبين انتخابات دهم-5.  وي در بسيج و سپاه
فشار «بدون » زني در باال چانه«بست   بن-7. مغلوبين انتخابات دهم

ميانه  كشيده شدن جنگ قدرت به خيابانها و اقشار -8. »از پايين
 موج سبز و راه -10 خودانگيختگي يا سازمان يافتگي؟ -9. شهري

اي را   نظرات تازه، مراحل تاكنوني جنبش اعتراضي-11. سبز اميد
  . خاطر نظر مثبت خود را به او اطالع دادمبه همين. كرد مطرح مي

ضمن پوزش از خوانندگان مجله به خاطر حجم مقاله، اميدم اين است كه 
 . آرش قرار  بگيردوانندگانخمورد توجه 

  آرش
  
  

  مقدمه
داليل و خصلت « مبني بر آن كه آرشدر پاسخ به نخستين پرسش نشرية 

» توان توضيح داد؟ گيري و دوام آن را چگونه مي اصلي اين جنبش و شكل
دانم يك نكته را به لحاظ متد بررسي اين جنبش  مقدمتاً الزم مي
ابل هر نوع قدرتي از نوع و شيوة مقاومت و واكنش در مق. خاطرنشان كنم

توان سرشت يك انقالب را بدون مختصات  نمي. اعمال قدرت مجزا نيست
به بياني ديگر، براي . دولتي كه عليه آن انقالب حادث شده است، دريافت

. درك يك جنبش بايد خصوصيات و ويژگيهاي دولت مستقر را بازشناخت

و خصلت اصلي اين جنبش از اينرو در پاسخ به اين پرسش كه داليل 
پردازم كه جمهوري اسالمي چگونه  كدامست، مقدمتاً به اين نكته مي

دولتي است و تمايزات اصلي آن با دولت پيش از انقالب يعني رژيم 
بررسي اين تمايزات در عين حال ما . سلطنتي محمدرضاشاهي كدام است

ا مبارزات را قادر خواهد ساخت كه تفاوتهاي جنبش اعتراضي اخير را ب
اكبر بر سر بامها،  برخاستن بانگ اهللا. اي پيش از انقالب بهتر دريابيم توده

تجمع به مناسبت چهلم شهدا و غليان روحيه همبستگي و ايثار در ميان 
 يادآور خاطراتي از 1388ة اخير پس از انتخابات خرداد مردم طي شش ماه

تواند موجب  سازي تاريخي مي انقالب بهمن است كه در صورت شبيه
  .برداشتها و تفاسيري ناصحيح از مسير تحول اعتراضات كنوني باشد

 هشدار هيجدهم برومر لوئي بناپارتاش  ماركس در آغاز اثر جاودانه
سنت تمامي نسلهاي مرده به نحو سنگيني بر مغز زندگان اثر «دهد كه  مي
ن و كنشگران و ناظرين را به الگوسازي از حوادث كه) 1(»گذارد مي

هاي شناخت خود  سازي تاريخي يكي از اولين گام اگرچه قرينه. دارد وامي
هاي جديد است، اما هيچ چيز بيش از به زير پرسش كشيدن همين  ويژگي
ها براي بازسازي تئوريك لحظه تاريخي كنوني حائز اهميت  سازي قرينه
  .نيست

   دولت در جمهوري اسالمي كجاست؟-1
از نهادهاي قدرت نظير پليس، ارتش، زندان، اي  اگر دولت را با مجموعه

ها و غيره مترادف بپنداريم، در آن صورت پاسخ به  ها، شهرداري وزارتخانه
اين پرسش كه دولت در جمهوري اسالمي كجاست، بسيار دشوار خواهد 

اين نكته شايد يكي از سه تمايز اصلي جمهوري اسالمي با نظام . بود
فيست كهريزك را با زندان اوين يا قصر كا. سلطنتي محمدرضاشاهي باشد

كهريزك چگونه زنداني است، تحت . در دورة پيش از انقالب مقايسه كنيم
نظارت كدام مقام دولتي قرار دارد، خدمه و كاركنان آن چه كساني هستند 

كنند؟ تا پيش از انتشار  و از كدام مرجع قانوني و قضائي تبعيت مي
 19 (1388 آذر 28به تاريخ » ي مسلحاطالعيه سازمان قضايي نيروها«

هاي محسن  كه در آن از كشته شدن سه تن به نام) 2)(2009دسامبر 
ياد » بازداشتگاه كهريزك«فر و محمد كامراني در  االميني، امير جوادي روح
آن را بر مبناي . كند، حتي تعيين مرجع سرپرستي اين نهاد نامعلوم بود مي

. معادل ايراني زندان گوانتانامو ناميدتوان  همة معيارهاي حقوقي مي
بندهاي . كهريزك، اما، نه اولين و نه آخرين بازداشتگاه از اين قماش است

ها بازداشتگاه سايه ديگر  ويژه تحت نظارت سپاه در زندان اوين و ده
كميته مشترك «تفاوت . ند هاي زندان سياسي در جمهوري اسالمي نمونه

محمدرضاشاهي با كهريزك در اين است كه و اوين دوران » ضد خرابكاري
دومي از محدودة دولت رسمي و هرگونه ضابطة قانوني خارج است، حال 

  )3.(آن كه اولي از عناصر آشكار و رسميت يافته نظام سياسي استبداد است
لباس «هاي خياباني اخير به دست  عمدة سركوب مخالفين در تظاهرات

اي انتظامي وزارت كشور صورت گرفته و نه نيروه) ها بسيجي(» ها شخصي
ها، گروه انصار و مشابهين آن كه با فتواي مذهبي عمل  لباس شخصي. است
شوند كه اهرمهاي اصلي قدرت را در  كنند دولت سايه محسوب مي مي

هاي سركوب دولت بلكه در  اين امر نه تنها در حوزة دستگاه. اختيار دارند
، )4(بنياد مستضعفان. يز صادق استعرصة نهادهاي اقتصادي و فرهنگي ن

بر اغلب شريانهاي اقتصادي، پيمانها و ) 5(قرارگاه خاتم االنبيأ و قرب 
اين . اما از محدودة دولت خارجند). 6(معامالت تجاري كشور حاكمند

شوند و نه بنگاه انتفاعي خصوصي يا  نهادها نه وزارتخانه محسوب مي
واير رسمي دولتي اعم از اقتصاد و دارائي، ها و د اما بر همة وزارتخانه. دولتي

نفت و بانك مركزي سيطره دارند و هيچ بنگاه دولتي يا خصوصي به اندازة 
آنها از دسترسي به اعتبارات بانكي و دالرهاي حاصل از درآمد نفتي 

زني آنها براي تمتع از حساب ذخيره ارزي  قدرت چانه. برخوردار نيست
با موافقت شوراي اقتصاد يك ميليارد دالر از كشور تا بدان پايه است كه 

ها را رسماً و علناً به بهانه عدم تأمين مالي از جانب شركت ملي  اين دارائي
  ).7(كنند نفت ايران به حساب خود واريز مي

است، » شبه دولت«بهتر بگويم . است» نه دولت«جمهوري اسالمي نوعي 
اگر بخواهيم تعبير . )8(است» دولت در دولت«است، » دولت در سايه«

 را به عاريت بگيريم كه در (Giorgio Agamben)جيورجيو آگامبن 
 State of)» دولت استثناء«خصلتبندي فاشيسم و گوانتانامو از اصطالح 
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Exception) استفاده كرد » حدفاصل بين آنارشي و قانون« يعني دولتي در
ستثناء ، جمهوري اسالمي دولت ا)9)(72-73، صص 2005آگامبن، (

  .باشد مي
معناست ولو آن كه قانون  گرائي و قانون اساسي در دولت استثناء بي قانون

نظير قوانين جمهوري و (ترين قوانين عرفي باشد  اساسي آن از پيشرفته
حكومت در حد فاصل . تا چه رسد به قانون اساسي جمهوري اسالمي) ايمار

كودتاها به مثابه شيوة  هآنارشي و قانون نيازمند توسل به كودتاها و ريز
تاريخچه جمهوري اسالمي از بدو پيدايش تاكنون . اصلي حكمراني است

از تصويب قانون اساسي جمهوري اسالمي آغاز كنيم كه . گواه اين امر است
با كودتاي مجلس خبرگان عليه طرح پيشنهادي دولت موقت و مصوب 

نيد به اصغر رجوع ك(شوراي انقالب به منشور واليت فقيه مبدل شد 
؛ )11(1368، و نيز كريم سنجابي، )10(، فصل دوم1387شيرازي، 

سپس ). 13)(1377اهللا سحابي،  ؛ عزت)12(1377ابوالحسن بني صدر، 
گيري سفارت آمريكا را بخاطر آوريم كه درواقع كودتا عليه  برهة گروگان

 ).14)(1363، 1361رجوع كنيد به بازرگان، (كابينه موقت بازرگان بود 
اهللا شريعتمداري به  انحالل حزب خلق مسلمان و گوشمالي دادن به آيت

كودتاها  منظور به تبعيت واداشتن مراجع روحاني حلقة ديگري از اين ريزه
كشتار مخفيانه رهبران خلق تركمن، طوماج، جرجاني و واحدي، حمله . بود

و » انقالب فرهنگي«، »اهللا امت حزب«به ستاد احزاب سياسي توسط 
 تداوم 1359ها در سال  ستقرار حاكميت جمهوري اسالمي در دانشگاها

همين شيوة حكمراني بود كه در مسير بعدي خود به طراحي توطئة كودتا 
و سپس عزل وي، و سرانجام كشتارهاي سال ) نوارهاي آيت(صدر  عليه بني

توان سياهة طوالني از كودتاها و  بر اين مجموعه مي.  منجر شد1360
حاكميت . زاده را نيز افزود ها نظير ماجراي نوژه و اعدام قطبضدكودتا

اش از طريق توسل به كودتا  جمهوري اسالمي حتي در زندانهاي رسمي
مستقر شده است و شاهد اين مدعا كشتارهاي گسترده مرداد و شهريور 

حسينعلي منتظري، ( به فرمان شخص خميني است 1367سال 
1380)(15.(  

كودتاها به عنوان شيوة اصلي حكمراني جمهوري  و ريزهبنابراين كودتاها 
اسالمي امري نيست كه در گيرودار انتخابات نهم و دهم رياست جمهوري 

هرچند كه هياهو و جنجال مطبوعاتي . يا مجلس هفتم بروز يافته باشد
 انعكاس اين 1388اصالح طلبان حكومتي دربارة كودتاي انتخاباتي خرداد 

د قديمي جمهوري اسالمي به تازگي قرباني اين شيوه واقعيت است كه گار
ناروشني جايگاه دولت در . حكمراني شده و طعم تلخ آن را چشيده است

جمهوري اسالمي در عين حال بيان مغشوش بودن مرزهاي دولت و جامعه 
امت (» امه«و عدم تفكيك كامل اين دو از يكديگر و يا تقابل مفهوم 

 دومين تمايز جمهوري اسالمي با رژيم سلطنتي اين. و دولت است) اسالمي
در يك ديكتاتوري كالسيك تمايز حاكم و محكوم، . ست محمدرضاشاهي

زندانبان و زنداني واضح و آشكار است و رابطة قدرت در يك مناسبات 
نظام . شود گر و تحت سلطه تعريف مي  فيمابين سلطه(dyad)دوجانبه 

اما نوع ديگري از ديكتاتوري . بداد بودسلطنتي پيشين از زمره اين نوع است
ديكتاتوري «يا » چهره جباريت بي«توان از آن با عنوان  وجود دارد كه مي

 -1986كوشيك بازو، ( نام برد (Diffused dictatorship)» پخش شده
Kaushik Basu, 1986 ( كه تحت آن هر فردي به شيوة خود هم قرباني و

 جابر فقط با يك چهره مشخص هم حامي نظام است و بدين اعتبار
در چنين نوعي از ديكتاتوري، اعمال قدرت در چارچوب يك ). 16(شود نمي

گردد كه در آن حاكم با محكوميني   تعريف مي(triad)مناسبات سه جانبه 
روبروست كه به دليل مظنون بودن به يكديگر با رژيم حاكم همكاري 

  .كنند مي
ترديد انقالب بهمن  بي. هره استچ جمهوري اسالمي از نوع جباريت بي

سبب نزديكي، تماس و تا حدودي درهم آميختگي ملت و دولت شد كه 
اما اين امر به معناي توسعه دمكراسي نبود، زيرا . پيش از آن سابقه نداشت

اي بود براي مشروعيت  حمايت مردمي و بسيجهاي خياباني صرفاً وسيله
ابق با تفسير مذهب مط» غيرخودي«و » خودي«بخشيدن به تبعيض 

اين ويژگي جمهوري اسالمي از نظر برخي مفسران . شيعه اثناعشري
محمدرضا نيكفر در اين خصوص به درستي . سياسي ناديده نمانده است

جمهوري اسالمي از ابتدا كانون مقتدري داشته و «: نويسد چنين مي

ر همزمان برخوردار از سازماني همچون يك شركت سهامي بوده است كه د
شوند، هم در نقش  ظاهر مي» مردم«آن سهامداران كوچك، هم در نقش 

براي . است» مردمي«جمهوري اسالمي در اين معنا . »قدرت«ركني از 
زنداني اين امكان موجود است كه زندانبان شود، در تعيين مسئوالن بندها 
مشاركت داشته باشد، خود وكيل بند شود، از مجريان شكنجه و اعدام 

ير خالص بزند، سپس به سلولش برگردد و همچون ديگران شود، ت
هاي اصلي  همدستي و دوپهلويي از مشخصه. محروميت بكشد و آزار ببيند

با رژيم همدستي ايدئولوژيك و كاركردي . وضع سياسي و اجتماعي ماست
 12محمدرضا نيكفر، (وجود دارد، هم به شكل فعال و هم به شكل منفعل 

سيم جمهوري اسالمي به مثابه يك شركت سهامي تر). 17)(1388خرداد 
تصويري درخشان از واقعيت دوپهلو و دوگانه حاكم و محكوم در جمهوري 

توان گذشته و حال بسياري از سازمانهاي  در آن نه تنها مي. اسالمي است
و » پوزيسيون«سياسي و شخصيتهاي سياسي را در مقام دوگانه 

تفكيك سهامداران به كوچك و بزرگ ديد، بلكه همچنين با » اپوزيسيون«
به اين نكته در . ها را در بلوك قدرت تعقيب كرد توان مسير جابجائي مي

  .فصول بعدي مقاله باز خواهيم گشت
سومين تمايز جمهوري اسالمي با رژيم سلطنتي محمدرضاشاهي تعدد 

نگاه (جناحهاي سياسي، رقابت و كشمكشهاي شديد فيمابين آنهاست 
و حسين ) 19(نيا و حميدرضا ظريفي) 18(1376يد برزين، كنيد به سع

 متناظر با (Political exchange)مبادله سياسي )). 20(1381بشيريه، 
 جناحها عنصر نويني است كه با (Bargaining power)زني  قدرت چانه

. استقرار جمهوري اسالمي در سياست معاصر ايران قوام گرفته است
شود كه داور يا ميانجي   قواعد معيني انجام ميمبادالت سياسي در محدودة

نظام يعني ولي فقيه با درنظر گرفتن توازن قواي بين جناحي تعيين 
توانند مشمول  اين قواعد دايره آن اختيارات و موضوعاتي را كه مي. كند مي

مبادله سياسي گردند، و آن چه را كه خط قرمزهاي نظام محسوب 
  .كنند باشند، تعيين مي ادالتي مستثني ميشوند و از دايرة چنين مب مي

گيري از رقابتهاي  و اجتماعي نيز با بهره) ها البي(هاي ذينفع اقتصادي  گروه
جناحي به اين يا آن جناح نزديك شده، مسئوالن سياسي گوناگون از 
وكالي مجلس گرفته تا بيت رهبري را از طريق رشوه دهي خريداري 

اين ساختار . شوند مايتهاي آنان برخوردار ميكنند و در مقابل نيز از ح مي
جناحي و مبادله سياسي ناشي از آن مستقيماً از دستگاه چند مرجعي و 

در خصوص اين پلوراليسم نگاه (گيرد  پلوراليستي روحانيت شيعه نشأت مي
)). 23(، و نيز مصباح يزدي)22(1380، )21(1379جوادي آملي، : كنيد به

صفت توتاليتاريسم به نظام جمهوري اسالمي فاقد بدين اعتبار نيز اطالق 
برخالف يكي از باورهاي رايج در ميان محافل . دقت علمي الزم است

در جمهوري » اسالميت«و » جمهوريت«جمهوريخواه ليبرال، دوپارة 
چنين تعارضي هنگامي . اسالمي لزوماً در تعارض با يكديگر قرار ندارند

 در معناي مدرن آن يعني حق حاكميت يابد كه جمهوريت را موضوعيت مي
مردم مبتني بر حقوق مساوي شهروندان در امر انتخاب كردن و انتخاب 

اما اگر مراد از جمهوري، جمهوري پيشامدرن يعني . شدن تلقي كنيم
در (حاكميت كنسولي نخبگان يا اليگارشي جمعي صاحبين امتياز باشد 

، Everdellاوردل : مورد تاريخچه نظام جمهوري، رجوع كنيد به
، در آن صورت جمهوري اسالمي بيان اقتدار روحانيون صاحب ))24(2000

نهادهائي نظير . امتياز شيعه است كه از ساختاري پلوراليستي برخوردارند
؛ مهدي 1371، )25(حسين مهرپور(» مجمع تشخيص مصلحت نظام«

، )، فصل دوازدهم1387؛ اصغر شيرازي، 1379، )26(هادوي تهراني 
بيني تشكيل شوراي رهبري در قانون اساسي  و يا پيش» مجلس خبرگان«

جمهوري اسالمي در غياب ولي فقيه واجد شرايط بازتاب اين پلوراليسم 
داري از تمام مضرّات  البته اين جمهوري پيشاسرمايه. اليگارشي حاكم است

 هاي ذينفع اقتصادي و بيماريهاي جمهوريهاي مدرن يعني اعمال نفوذ گروه
  . مند است در سامانة دستگاه دولتي بهره

اگر در ايران نيز نظير غرب، ماليات و نه اجاره بهاي نفتي منبع اصلي 
توانست سرآغازي  درآمد دولت بود، همين پلوراليزم سياسي محدود مي
در آن صورت شايد . براي خريداري كامل دولت توسط طبقه بورژوازي باشد

 در درازمدت مسيري مشابه بناپارتيسم در توانست جمهوري اسالمي نيز مي
رجوع كنيد به فردريك انگلس، پيشگفتار بر جنگهاي (غرب طي كند 
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و به تدريج از يك ) 27)(1870-1875دهقاني در آلمان چاپ دوم سال 
. داري به يك جمهوري متعارف بورژوائي مبدل گردد جمهوري پيشاسرمايه

نفتي به ارگانهاي ويژه دولتي يا بهاي  اما خودمداري دولت به يمن اجاره
شبه دولتي مجال نشو و نما داده، آنان را به ولي نعمتان و سروران واقعي 

از اينرو اگرچه منشأ اين پلوراليزم سياسي محدود در . كند جامعه مبدل مي
نظام جمهوري اسالمي ساختار چندمرجعي دستگاه سنتي روحانيت شيعه 

كه توسط اعمال نفوذ اقتصادي بورژوازي است، اما سرنوشت آن بيش از آن 
گري تعيين شود، از طريق تحول جمهوري اسالمي مطابق با  و البي

در فصل آتي خواهيم ديد كه . گردد مقتضيات حكمراني سياسي مقرر مي
چگونه همين مقتضيات سياسي در جهت حذف و يا محدود كردن 

  .پلوراليسم سياسي عمل كرده است
جمهوري اسالمي نيز از منظر همين پلوراليسم سياسي جايگاه انتخابات در 

محدود و رقابت جناحي معنا و مفهوم دارد، ورنه در فلسفه سياسي شيعه، 
. گيرد مشروعيت قدرت سياسي نه از رأي مردم، بلكه از رأي امام نشأت مي

شيعه بيشتر در «: دارد اظهار مي) 1362(همان طوري كه حميد عنايت 
 كساني كه از اصل انتخابي بودن جانشينان پيامبر دفاع پاسخ به انتقادهاي

تر از آن بود كه  كرد كه مسأله رهبري امت، حياتي كردند ـ احتجاج مي مي
به رأي و نظر افراد عادي كه ممكن است شخص ناصالحي براي اين مقام 
برگزينند، وانهاده شود، و اين با هدف الهي از تنزيل كتاب و ارسال پيامبر 

فقط خداوند از وجود صفات علم و عصمت در افراد باخبر . داشتتعارض 
تواند با شناساندن اين افراد از طريق پيامبرانش پيروزي وي و  است و مي

در اينجاست كه مسأله شخصيتها وارد بحث . تنزيلهاي خود را تأمين نمايد
گردد، چه شيعه بر آن است كه فقط افرادي كه پيوند نزديك با پيامبر  مي
اند چنين صفاتي را دارا باشند، و اين شرايط جز در  توانسته اند مي ي داشتهم

اين بخش از بحث شيعه مكمل نظر . و اعقاب ذكورش جمع نبوده) ع(علي 
ديگر آنان است كه شايد مهمترين عنصر در نظرية سياسي شيعه باشد ـ 
يعني ضرورت مطلق و قطعي عدل به عنوان شرط رهبري، طبق آية صريح 

عهد و پيمان حكم و حكومت ) (124بقره، (الينال عهدي الظالمين : رآنق
تكملة بحث شيعه راجع به امامت، همانا توجيه .) رسد من به ظالمان نمي

ص (» .مقام علما يا مجتهدين در جامعة اسالمي در غياب ائمه است
پذيرش اصل اجتهاد كه متضمن حق تفسير آزادانه مجتهد از ). 28)(22

رجوع كنيد به (سازد  سالم است، تعدد مراجع تقليد را موجه ميقوانين ا
، Walbridgeو والبريج ) 30(1369، )29(1365محمد ابراهيم جناتي، 

كند كه مقلدين  وجاهت و مقبوليت عامه مجتهد ايجاب مي)). 31(1380
به همين منوال نيز حق . بنا به انتخاب خود مرجع خويش را برگزينند

هامداران كوچك در گزينش اين يا آن بخش از انتخاب مردم يا س
شود بي  سهامداران بزرگ به عنوان متوليان نظام به رسميت شناخته مي

  .آن كه آراي مردم مالك مشروعيت نظام يا اقتدار ولي فقيه تلقي گردد
اگرچه در جمهوري اسالمي، انتخابات به عنوان يكي از ابزارهاي حكمراني 

اها و ريزه كودتاها و يا بسيجهاي خياباني نقش در قياس با توسل به كودت
ها يا  ثانوي دارد، اما اين ابزار بارومتر پلوراليزم سياسي در ميان خودي

  .رقابتهاي جناحي فيمابين آنهاست
  
   تغيير در چارچوب نظام-2

هاي نظام جمهوري اسالمي به پرسش نخست  پس از تشريح خودويژگي
گيري   و خصلت اصلي اين جنبش و شكلداليل«: گرديم نشرية آرش باز مي

پاسخ فشرده من به اين پرسش » توان توضيح داد؟ و دوام آن را چگونه مي
دليل و خصلت اصلي اين جنبش را بايد در نياز به : بدين قرار است

تغيير در كل جامعه، اما تغييري در چارچوب نظام جمهوري اسالمي 
بست در مبادله  صول بنگيري اين جنبش را بايد مح شكل. جستجو كرد

سياسي فيمابين جناحهاي نظام، بروز آشكار و علني جنگ قدرت در ميان 
سهامداران اصلي نظام و كشيده شدن آن به سطح خيابانها دانست كه ثمرة 

اكنون . مداخله فعال اقشار متوسط شهري و باالخص جوانان و زنان بود
  . بشكافيمالزم است عناصر مختلف اين پاسخ فشرده را بيشتر

بهمن (برخالف چهار سال پيش كه فضاي انتخاباتي ايران تحريمي بود 
، در آستانة دهمين دورة انتخابات ))32(1388 فروردين 31احمدي امويي، 

  تأثير يا كم  رياست جمهوري، طرفداران تحريم بازي انتخاباتي به اقليتي بي

  

  
  

بات و گفتمان مطالبه انتخا«انتشار بيانية نخست . اثر تبديل شده بودند
با امضاي حدود ) 33)(2009 مارس 15، 1387 اسفند 25يكشنبه (» محور
بيانية « نفر از شخصيتهاي ملي ـ مذهبي و اصالح طلب، و سپس 300

 9، 1388 خرداد 19سه شنبه (»  انتخابات و گفتمان مطالبه محور2شماره 
سي و  نفر از كنشگران سيا500با امضاي حدود ) 34)(2009ژوئن 

كرد، اما به قول  اجتماعي عليرغم آن كه از كانديداي مشخصي حمايت نمي
بابك داد، سه شنبه (كرد  مي» تحريم«را » تحريم انتخابات«آقاي بابك داد 

بدين سان موقعيت مردم را در ). 35)(2009 ژوئن 2، 1388 خرداد 12
شود و  پسرفت ديده مي«: توان اين طور توصيف كرد آستانة انتخابات مي

. »تسليم، تسليم به اين كه گويا مقدر است با همين سيستم بسازند
  ).36)(1388 خرداد 12محمدرضا نيكفر، سه شنبه (

به معناي دقيق كلمه را مشاهده » پسرفت«كسي كه به نحو درخشاني اين 
بربريت يا «اي با عنوان  و تئوريزه كرد، سعيد حجاريان بود در مقاله

 ژوئن 11، 1388 خرداد 21سعيد حجاريان، (» استمدرنيت، بزنگاه اينج
آرايي اصلي  از ابتداي انقالب ما در هر انتخابي نوعي صف«): 37)(2009
آرايي اصلي ميان چپ و  در نيمه اول عمر جمهوري اسالمي صف. داشتيم

آرايي چرخشي به  از نيمه دوم تا انتهاي دولت خاتمي اين صف. راست بود
خواهي و اقتدارطلبي   كرد كه آن را دموكراسيسمت مفهوم جديدي پيدا

به گمان من از پايان دوره خاتمي كامالً چرخش ديگري رخ . ناميدند مي
در اين . كنم داده است كه من آن را به بربريت و مدرنيت تعبير مي

به (آرايي يكسو عناصر مخرب قرار دارند و سوي ديگر طالبان عمران  صف
سو جريانات غارتگري كه حكومت را طعمه از يك ). معناي ابن خلدوني

تحارش به عربي تقريباً (كنند  پنداشته و بر سر آن تكالب و تحارش مي
رود   انگليسي است و به معناي چپاول كردن به كار ميharshمعادل 

اشاره حجاريان » .كند چپاولي كه در آن بيش از آن كه ميل شود، حيف مي
بيش از آن كه ميل كنند، حيف و چپاولگري كه » عناصر مخرّب«به 
كنند متوجه اقتدار فزاينده سپاه و بسيج در عرصه سياسي و  مي

الوصف عليرغم اين پسرفت عمومي، ميل به تغيير بارزتر از  مع. اقتصاديست
چهار سال پيش در سطح جامعه مشهود بود، ميلي كه اگرچه انديشه بزير 

پنداشت، اما اميدوار  ميكشيدن نظام را خيالپردازانه و دور از دسترس 
  .تغييري در چارچوب نظام بود

بدينسان از همان ابتدا، بازي انتخاباتي تبديل به نمايش بزرگ تغيير و 
بايد همزمان مقبول تماشاچيان داخلي  طلبي گرديد، نمايشي كه مي تحول

پس الگوي رقابتهاي انتخاباتي آمريكا سرمشق قرار . افتاد و خارجي مي
هاي تلويزيوني  دو حزب بزرگ دو كانديدا و سپس مناظرهاز هر : گرفت

را يدك » دكتر«گرا هر دو عنوان  دو كانديداي اصول. فيمابين كانديداها
» مهندس«نژاد و دكتر محسن رضائي در مقابل  دكتر احمدي: كشيدند مي

تا » مهندس«و » دكتر«طبعاً اصرار بر استفاده از القاب . ميرحسين موسوي
ه به افتضاح جعل مدرك دكترا از جانب كردان و جانشين شدن بدان پايه ك

نژاد انجاميد و يكي از محورهاي مناظره  صادق محصولي در كابينه احمدي
نژاد بود، خود نشان از تغييري مهم در ارزشها و ساختار  موسوي و احمدي

  .جمهوري اسالمي داشت
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 بحران هويت نظامي كه با تأكيد بر ارزشهاي اسالمي بعنوان پاسخي به
شاهنشاهي به اريكه قدرت رسيده بود اكنون » فرهنگ غربزده«ناشي از 

اگر با . ساخت مي» طاغوت«آزمندانه خود را ملقب به عناوين دوران 
داري در دهة چهل، اقشار  اصالحات ارضي و گذار از فئوداليسم به سرمايه

ودند، مدرن شهري در تعريف هويت جديد خود دچار بحراني عميق شده ب
اكنون با گذشت سه دهه از استقرار جمهوري اسالمي، اقشار سنتي ديروز 

هوادار آنان يعني بازاريان، كسبه و اصناف و » عوام«يعني روحانيون و 
فرزندانشان به شكرانه موقعيت ممتاز خود در اعمال حكمراني با ظواهر 

ن هويت تجدد آشنا شده، ارزشهاي پيشين خود را تحقير كرده، دچار بحرا
از اينرو نه فقط اقشار مدرن شهري بلكه اقشار سنتي ديروز . اند گرديده

رفته،  قشربندي طبقاتي در جامعه پيش«. جامعه نيز اكنون خواهان تغييرند
تر شده، انتظارها باال رفته و حتا در ميان  جامعه به روي جهان گشوده

ديگر با . كنند مينيز، فرزندان ديگر منش پدران را دنبال ن» هزار فاميل«
با بسيج . ورزي كرد توان سياست مثلث سنتي آخوند ـ بازاري ـ لومپن نمي

» عوام«جمعي از . توان جامعه را ترور كرد و به تسليم واداشت عوام، نمي
از ميان آنان، گروه بزرگي سردار و دكتر و . اند سابق، اينك چه منزلتي يافته

االسالم دكترها  حجت. اند ده شدهاند، فرزندانشان درس خوان مهندس شده
كنند و ديگر به سادگي حاضر  ها به آنان اقتدا مي اند، طلبه سرمشق شده

هاي  هاي ديروز به سهميه اي سهميه. ها دمخور شوند نيستند با چاقوكش
» تغيير نسل با خود تغيير منش به همراه آورده. نگرند امروز با تحقير مي

  )38).(1388خرداد  12شنبه  محمدرضا نيكفر، سه(
گرايي در ميان  مدرك. رخ نداده است» عوام سابق«تحول صرفاً در ميان 

يعني روحانيون و حوزويان قم، مشهد و اصفهان نيز كه اكنون » خواص«
گيري الية  شكل. ند رواج يافته است متصدي مشاغل اداري و حكومتي

يق دين و ثمرة تلف» االسالم ـ دكتر حجت«، »دانشجو ـ روحاني«جديد 
روي از فرهنگ اقشار ميانه  دولت است كه به موجب آن روحاني را به دنباله

يابي به مدرك  هدف روحانيت هم ايضاً از دست«شهري واداشته است، 
تحصيلي، سهولت پيوستن به مشاغل علمي، اجتماعي و فرهنگي است تا 
هم به لحاظ سطح مالي خانوادگي به يك سطح زندگي متوسط همانند 

قشار متوسط اجتماعي دست يابند و هم بدنه اصلي حوزه به لحاظ تعيين ا
محمدحسين شمسايي، (» .سطح تحصيلي و علمي از بالتكليفي رها شود

  )39).(2009 دسامبر 19، 1388 آذر 28
نژاد و  احمدي» دكتر«هاي تلويزيوني باالخص منازعه انتخاباتي  مناظره

به ) 2009 ژوئن 4، 1388اد  خرد14 سي، بي بي) (40(موسوي» مهندس«
صحنه محاكمه گارد قديمي مؤسس نظام جمهوري اسالمي طي بيست و 

» هايش آقازاده«پنج سال گذشته و در رأس همة آنها هاشمي رفسنجاني و 
اين . اند نظام بوده» اشرافيت«گذار  نژاد پايه انجاميد كه به ادعاي احمدي

» رهبر معظم«سكوت نژاد و  حمالت خصمانه آشكار از جانب احمدي
اي گرديد  سرانجام موجب نگارش نامه سرگشاده رفسنجاني به خامنه

سابقه از  اين اقدام بي) 41).(2009 ژوئن 9، 1388 خرداد 19شنبه  سه(
زني در  بست مبادله سياسي و چانه جانب عاليجناب خاكستري مبين بن

  .ميان جناحهاي حاكم يا سهامداران اصلي نظام بود
نژاد را حساب شده و محصول  امه، رفسنجاني اظهارات احمديدر اين ن
داند  مي» هاي قبل و حوادث بعد از مناظره با موسوي چيني مقدمه«يكرشته 

را به عنوان رقيب اصلي نشانه » افتخارات ربع قرن انقالب اسالمي«كه 
تصميمات بنيانگزار جمهوري اسالمي ايران «گرفته است و زير سؤال برنده 

» القدر هاي امام راحل و مردم مسلمان و متعهد و روحانيت عظيمو تالش
رفسنجاني ضمن هشدار دربارة خطر گرفتاري كشور به سرنوشت . است

صدر، نامة خود را با اشاره به احتمال روياروئي جناحهاي نظام در  دورة بني
از جناب عالي با توجه به مقام و مسئوليت و «: برد خيابانها به پايان مي

هاي  تان انتظار است براي حل اين مشكل و براي رفع فتنه صيتشخ
اكنون دودش در فضا قابل مشاهده  خطرناك و خاموش كردن آتشي كه هم

ورتر  دانيد اقدام مؤثري بنماييد و مانع شعله است، هرگونه كه صالح مي
اين اظهارات ) 42(».شدن اين آتش در جريان انتخابات و پس از آن شويد

نبايد به حساب دوربيني رفسنجاني گذاشت چرا كه وي صرفاً يك را البته 
مفسر سياسي نيست بلكه يكي از معماران نظام و دست اندركاران اصلي 

 از روياروئي گر مداخله بلكه به مثابه ناظراو نه بعنوان . سياست ايران است

ه اين روياروئي نيز نه فقط در آستانة انتخابات دهم بلك. گويد آتي سخن مي
حزب «از فرداي انتخابات نهم يعني همان هنگام كه در نتيجه مداخله 

نژاد فاتح انتخابات بيرون آمد و رفسنجاني شكايت نزد  ، احمدي»پادگاني
گشت، آغاز » اعتماد ملي«خداوند برد و كروبي مصمم به تشكيل حزب 

نژاد و نحوة تعيين كابينه وي  نخستين دورة رياست جمهوري احمدي. شد
زني در باال را به يأس  ونه اميد به امكان مبادله سياسي از طريق چانههرگ

مبدل ساخت و تدارك جنگ قدرت جناحها را الاقل در يك ساله پاياني 
رئيس مركز (پاسخ سليمي نمين «اين نكته را در . اين دوره به همراه داشت

» نجانيبه نامه انتخاباتي هاشمي رفس) مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران
  .توان مشاهده كرد مي) 43)(2009 اوت 5، 1388 مرداد ماه 13(

نامه مزبور كه حاوي نكات بسيار مهمي پيرامون تاريخچه اختالفات 
سهامداران اصلي نظام است، انگشت اتهام را به سوي رفسنجاني بعنوان 

نژاد از يك سال پيش  گردان واقعي رقابتهاي انتخاباتي عليه احمدي صحنه
براساس كدام تحليل تصور نموديد كه اگر در «: كند  سوي دراز ميبدين

پشت صحنه، انتخابات را رهبري كنيد حساسيت مردم برانگيخته نخواهد 
شد؟ قرار گرفتن حضرتعالي در كنار آقاي ميرحسين موسوي و آقاي 

 در قدرت بودند براي دستيابي 60خاتمي، پيوند همه كساني را كه از سال 
چرا از اين مطلب غفلت شد كه . ت در ذهن مردم رقم زدمجدد به قدر

فعاليتهاي گسترده حضرتعالي و منسوبانتان از نگاه مردم پنهان نخواهد 
مروري بر اظهارات هاشمي رفسنجاني در يكسال پيش از ). همانجا(» ماند؟

 شواهد متعددي در اين خصوص به دست شهاب نيوزانتخابات در سايت 
شمي از كاهش قدرت و منزلت ايران در جامعه جهاني نگراني ها«: دهد مي

 15(هشدار هاشمي درباره انزواي روحانيت ). 26/10 ساعت 87 مهر 21(
اي و  ، انتقاد شديد هاشمي از اقتصاد صدقه)31/15، ساعت 87آبان 

: هاشمي رفسنجاني). 34/11، ساعت 87 آبان 26(گداپروري در كشور 
، )19/13، ساعت 87 آذر 20(ده؟ سابقه كشور چه ش درآمد نفتي بي

، 87 آذر 25(هدف طرح دولت وحدت ملي، واقعاً وحدت است : هاشمي
هوشياري عمومي : اهللا هاشمي رفسنجاني فراخوان داد ، آيت)49/14ساعت 

، )50/13، ساعت 87 دي 5(در مقابل انحرافات احتمالي در انتخابات 
، 87 دي 14(هستند ها در صدد مخدوش كردن اراده مردم  بعضي: هاشمي
، 87 دي 29(هاي محرمانه هاشمي و خاتمي  ، ادامه رايزني)30/15ساعت 
بندند  گناه بزرگي است كه برخي زبان مردم را مي: ، هاشمي)07/13ساعت 

، در مصاحبه مفصل با روزنامه جمهوري )49/11، ساعت 87 بهمن 9(
ل روز مواضع صريح هاشمي پيرامون مهمترين مسائ: اسالمي مطرح شد
نژاد به  حذف گسترده مديران، عملكرد دولت احمدي... سياسي از جمله

ويژه در ابعاد اقتصادي و سياست خارجي، انحالل ناگهاني سازمان مديريت 
  »...و شوراي پول و اعتبار، جريان متحجرين مذهبي و

سازد كه از يكسال   نيز ما را باخبر مي1387 مرداد 23 كارگزارانروزنامه 
» تقلبات و تخلفات«ها را به   انتخابات رفسنجاني حساسيت حوزهپيش از

انتخاباتي برانگيخته بود، و در محوطه دانشگاه آزاد تهران ستاد نظرسنجي 
با استخدام هزار تن و به سرپرستي پسرش مهدي هاشمي تشكيل داده بود 

ان در جري) 44.(تا نوسانات افكار عمومي را دربارة كانديداها به ثبت رساند
انتخابات اخير، رفسنجاني تالش كرد تا بمثابه سخنگوي سياسي اليگارشي 
روحانيت شيعه و نظام جمهوري اسالمي در ظرف يك ربع قرن گذشته در 

  .مقابل چرخش جديد نظام واكنش نشان دهد
تواند سومين مرحلة  اين چرخش جديد كه پس از اشغال سفارت آمريكا مي

ظر بر جابجائي اليگارشي روحانيت شيعه با انقالب اسالمي ناميده شود نا
در مسير اين جابجائي، نظام تدريجاً از . اليگارشي سپاه و بسيج است

دادند  گروهبنديهاي اجتماعي كه بلوك قدرت مؤسس نظام را تشكيل مي
سرآغاز اين تحول را . يعني روحانيت شيعه و بازار استقالل يافته است

شت كه منجر به تجديدنظر در قانون توان نيمه دوم دهة شصت پندا مي
ديناميزم اين امر را . گرديد» واليت مطلقه فقيه«اساسي و تصويب اصل 

واسطة آن بر ساختار دستگاه  بايد در مقتضيات حكمراني سياسي و تأثير بي
روية ديگر تشكيل دولت مذهبي، پيدايش مذهب . روحاني جستجو كرد

 براي منافع نظام نسبت به دولتي است كه مستلزم ارجحيت قائل شدن
امري كه از ديدگاه بنيانگزار جمهوري اسالمي، . باشد اصول و فروع دين مي
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احكام «اهللا خميني، الزمه بقأ و دوام نظام است و در مباحثات فقهي به  آيت
  .موسوم است» ثانويه

مضافاً اين كه پيدايش مذهب دولتي مستلزم پايان دادن تدريجي به 
اصل اجتهاد .  سنتي و چندمرجعيتي روحانيت شيعه استاستقالل دستگاه

ها بوده  و تعدد مراجع كه تاكنون مبناي پلوراليزم محدود در ميان خودي
است با امر تمركز قدرت در دستگاه دولتي در تعارض قرار گرفته است و 
ضرورت تحول جمهوري اسالمي به سوي حكومت اسالمي را مطرح كرده 

انيت وابسته به سپاه از يكسوي و مداخله مستقيم افزايش نفوذ روح. است
بازتاب اين تغيير مناسبات ) 45(سپاه در تعيين ائمه جماعات از سوي ديگر

نژاد به رياست  انتخاب مجدد احمدي. فيمابين سپاه و روحانيت است
مبشّر ) 46(جمهوري به پشتوانه سپاه و بسيج و تقلبات گسترده انتخاباتي

 نظام جمهوري اسالمي است كه متضمن افول چنين تغيير كيفي در
آيا چنين تحولي . هاست سيادت روحانيت و خاتمه پلوراليزم محدود خودي

انجامد و ويرا به يك سلطان تمام عيار مبدل  به افزايش اقتدار ولي فقيه مي
رسد كه ولي فقيه با استقالل از  سازد؟ در بادي امر چنين به نظر مي مي

ديد آرايش ساختار سنتي آن به نفع روحانيت دولتي دستگاه روحاني و تج
به اوج اقتدار دست يافته، واليت مطلقه فقيه را در چهرة تام و تمام يك 

اما در واقعيت امر چنين موقعيتي مستلزم اتكاي . بخشد سلطان تحقق مي
باشد و به معناي افول نقش  هرچه بيشتر وي به سرنيزه سپاه و بسيج مي

به عبارت ديگر در يك تئوكراسي . نجي و داور نهائي استوي به عنوان ميا
، ولي فقيه )47(»رژيم پراتورياي مذهبي«نظامي يا به تعبير هانتينگتون 

  .نعمت و سرور نظام بيشتر گروگان قدرت امنيتي ـ نظامي است تا ولي
طوري كه در فصل نخست خاطرنشان شدم، نظام جمهوري اسالمي  همان

اي از جناحهاي سياسي رقيب تشكيل   از مجموعه»شبه دولت«به مثابه 
اين نظام . كنند شود كه وحدت خود را به شكرانه واليت فقيه احراز مي مي

كه در حد فاصل آنارشي و قانون قرار دارد، نوعي نظم اجتماعي مبتني بر 
يا آنارشي سازمان يافته است كه بدون واليت ) 47(»هماهنگي ويرانگر«

اي از فراكسيونهاي  خود را از دست داده به مجموعهفقيه انسجام دولتي 
اهللا امامي كاشاني محق است وقتي به  آيت. كاهد رقيب و متخاصم فرو مي

اگر واليت نباشد، همه چيز «دارد كه  عنوان خطيب جمعه تهران اظهار مي
اما نبود واليت از هنگامي ) 48).(1388 آذر 27تابناك، (» .ريزد هم مي به

 كه ولي فقيه نقش خود را به عنوان داور و ميانجي جناحهاي شود آغاز مي
 خرداد در اعتراض به 25تظاهرات ميليوني مردم در . رقيب از دست بدهد

. تقلبات گسترده انتخاباتي مشروعيت فاتح رسمي انتخابات را زير سؤال برد
نژاد و صحت   خرداد در تأييد احمدي29اي در نماز جمعه  سخنراني خامنه

ابات، و تهديد مردم به سركوب نشان از ناتواني وي در ايفاي نقش داور انتخ
تظاهرات عظيم فرداي آن روز كه در پاسخ به اظهارات . و ميانجي داشت

ولي فقيه صورت گرفت اين واقعيت را مسجل ساخت كه بحران سياسي 
موجود بهيچوجه به موضوع تقلبات انتخاباتي محدود نشده، مبين زير سؤال 

  .ن نقش و جايگاه واليت فقيه استرفت
رفت از  اهللا جوادي آملي در خطبه مهم خود براي برون بدين اعتبار نيز آيت

ما يكجا «: اظهار داشت) 2009 ژوئن 27 (1388 تيرماه 5بحران به تاريخ 
اينها را بايد حفظ . را بايد نگاه داريم آن ديانت است، حوزه و مرجعيت است

همه اشخاص، همه .  آمد، اينجا بايد سالم بمانداگر اختالفي پيش. كنيم
شود آلوده كرد به اين سمت و آن  ها، همه منابر و تريبونها را نمي مكان
دان راه  جدا بودن مجري قانون از داور و نيز فقيه باتقوا و قانون... سمت

  )49.(»خروج از بحران پيچيده كنوني كشور است
گذار :  در تغيير دروني خود نظام يافتمنشأ اين بحران را بايد. خالصه كنيم

از اقتدار اليگارشي روحانيت به اليگارشي مشترك سپاه و روحانيت قواعد 
تاكنوني مبادالت سياسي درون نظام را زير سؤال برده، به آن چنان 

هاي شديد و آشكار فيمابين جناحهاي قدرت انجاميده است كه  درگيري
 ميانجي نهائي تعارضات به چالش موقعيت ولي فقيه را بعنوان داور و

ترديد اين منازعات در نظامي كه قدرت حكومتي حكم آب  بي. كشيده است
و نان را داشته، وسيله دستيابي به رانت نفتي است مستقيماً با منافع 

از اينرو در اين مالحظة سليمي نمين حقيقتي . اقتصادي گره خورده است
 آقاي ناطق 76نتخابات دوم خرداد در جريان ا«: انكارناپذير وجود دارد

  آيا در . كرد و آقاي خاتمي طيف مقابل آن را نوري طيفي را نمايندگي مي

  
  

  
  
  

ت پديده قابل تأملي نبود؟ بهم كنار هم قرار گرفتن اين دو در اين انتخابا
بنديهاي سياسي براي مردم ويژگيهاي اقتصادي سياسيون را  ريختن دسته
در اين زمينه بايد حق را نيز به مردم داد زيرا . تر ساخت حائز اهميت

هاي سياسي و  اي شديد كه عالوه بر دوم خردادي حضرتعالي ناخداي كشتي
. ن متقابل نيز در آن جاي گرفتندهاي اقتصادي جريا اقتصادي، برخي چهره

دوست، واعظ طبسي، ناطق  سوار شدن افرادي چون آقايان فالحيان، رفيق
بر اين كشتي، شاخصهاي ارزيابي گذشته را كامالً تغيير ... نوري و

ترديد جابجائي اليگارشي روحانيت با اليگارشي سپاه متضمن  بي) 50(».داد
مرگ و زندگي بر سر حفظ اين تعارض منافع اقتصادي عظيم و مبارزه 

اما اين تصادم صرفاً به ابعاد اقتصادي تنزل نيافته، خصلت . منافع است
ها كه عالئم آن  حذف يا محدود كردن پلوراليزم خودي. سياسي فراگير دارد

اكنون با انحالل مجاهدين انقالب اسالمي، جبهه مشاركت، ادوار وحدت  هم
، جناحهاي رقيب و بعضاً متخاصم را و دفتر تحكيم وحدت آشكار شده است

اين آن چيزي .  خرداد به همگرائي و وحدت سوق داده است2در مقطع 
كند، و  توصيف مي» بربريت و مدرنيت«است كه حجاريان با عنوان تصادم 

سليمي نمين بعنوان جبهة گسترده سياسي و اقتصادي تحت رهبري 
  .رفسنجاني

ميانه شهري در جنگ قدرت پيش از آن كه به مطالعه نقش اقشار 
جناحهاي رقيب بپرداريم، الزم است مروري اجمالي بر موقعيت هر يك از 
اين جريانها بطور جداگانه داشته باشيم و فاتحين و مغلوبين انتخابات دهم 

  .را بازشناسيم
  موافق يا مخالف نظام؟:  جناحهاي سياسي رقيب-3

از عبور از صافي شوراي چهار كانديداي انتخابات رياست جمهوري كه پس 
بودن دست يافتند به دو طيف قدرت » خودي«نگهبان به احراز صالحيت 

بندي  از اينرو جناح. تعلق داشتند» طلب اصالح«و » گرا اصول«موسوم به 
سياسي جمهوري اسالمي در آستانه انتخابات دهم عموماً به تقابل 

نژاد و  آن احمدياصولگرايان و اصالح طلبان معروف شده است كه مطابق 
. كنند رضائي طيف نخست و موسوي و كروبي طيف دوم را نمايندگي مي

گرايانند، حال آن كه با احتساب  بدينسان برندة رسمي انتخابات اصول
  .طلبانند تقلبات گسترده، پيروز واقعي اصالح

گرائي  دهد كه صفبندي بر مبناي اصول الوصف بررسي دقيقتر نشان مي مع
در حالي . ي در انتخابات دهم اعتبار خود را از دست داده بودطلب و اصالح

گراي  اصول«كه موسوي به عنوان مدافع خط امام خميني خود را 
نژاد، از حمايت طيفي از  ناميد و در انتقاد از كارنامه احمدي مي» طلب اصالح
نژاد كه به نيابت از اصولگرايان سخن  گرايان برخوردار بود، احمدي اصول
شد، خود را در جايگاه  فت و از سوي سپاه و بسيج حمايت ميگ مي

به قول اسفنديار رحيم مشائي، رئيس دفتر . اپوزيسيون نظام نشانده بود
 24از «نژاد و معاون اول پيشنهادي وي در كابينه دهم،  محمود احمدي

نژاد، بيست ميليون منتقد به نظام هستند كه در اين  ميليون رأي احمدي
تر هستند، چرا كه آن  د، حتي از آن سيزده ميليون هم جديانتقاد خو

نژاد را زير سؤال بردند، ولي اين بيست  سيزده ميليون تنها دولت احمدي
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نژاد نه گفتند و در  ميليون به كل روند سالهاي گذشته پيش از احمدي
 22(» .نژاد در اين ميان فقط چهار ميليون رأي ايجابي دارد حقيقت احمدي

  )51).(1388مرداد 
جناحهاي گوناگون نظام مهمترين خودويژگي انتخابات دهم آن است كه 

: جانبه در يك نكته وحدت كلمه دارند عليرغم جنگ قدرت همه
هژموني گفتمان مخالفت با نظام را در اين واقعيت ! مخالفت با نظام

توان مشاهده كرد كه همه جناحها يكديگر را به مخالفت با نظام متهم  مي
كنند و هيچ تعريف واحد يا مورد توافقي دربارة موافق و مخالف، خادم و  مي

توان به تعريف واحدي در اين  براستي چگونه مي. خائن به نظام وجود ندارد
خصوص دست يافت وقتي مسؤوالن و حتي بنيانگزاران نظام طي يك ربع 

گير شوند و همكاران و نزديكانشان دست قلمداد مي» سران فتنه«قرن اخير 
  شوند؟ هاي نمايشي كشانده مي و زنداني شده به دادگاه

در ميان » غيرخودي«و » خودي«ترسيم مرز به عبارت ديگر 
 نظام جمهوري .باورمندان به اين تفكيك غيرممكن شده است

اسالمي به اين اعتبار دچار بحران گشته است، بحراني كه واقعيت آن مورد 
اگر مسؤوالن، نيروهاي «: گرفته استتأييد عاليجناب خاكستري نيز قرار 

... انتظامي، نظامي و امنيتي رعايت كنند همه ما عضو يك خانواده هستيم
ما علما را نداريم؟ مراجع ما كه هميشه پشتيبان و حقيقتاً بدون توقع در 

... ها برنجند؟ هاي علميه در خدمت بودند، چرا بايد بعضي از آن حوزه
شود متأسفانه اسم بحران روي آن  ن مشكلي كه ميبتوانيم از اي... اميدوارم

گذاشت، به خوبي عبور كنيم و دوباره شاهد همدلي، همرزمي و همراهي و 
 تير 26رفسنجاني، (» .رقابت سالم، و هركس را مردم خواستند، باشيم

  )52).(2009 ژوئيه 17، 1388
سته به  وابتابناكابعاد اين سردرگمي تا بدان پايه است كه سردبير سايت 

نژاد، ميرحسين و ضد واليت  احمدي«اي با عنوان  محسن رضائي در مقاله
تالش كرده است تا معيارهاي قرار گرفتن در جبهه ) 1388 آذر 21(» فقيه

جالب اينجاست كه مطابق اين معيارها . موافق و مخالف نظام را تعريف كند
رهبر «: هنژاد بود و ضد واليت فقي توان طرفدار سينه چاك احمدي مي

سه گروه سياسي در جامعه ما وجود دارد و در اين رابطه : انقالب معتقدند
نژاد نباشد يا مخالف است و يا منتقد و حكم  هركسي كه طرفدار احمدي

بر اين اساس به نظر ما كسي كه اين واقعيت و نظر . اين دو يكي نيست
شد ضد رهبري را قبول نداشته باشد هم جاهل است و هم اگر آگاه با

نژاد  واليت فقيه، و لذا كم نيستند كساني كه خود را سينه چاك احمدي
  )53(».اند ترديد ضدواليت فقيه دانند ولي بر اين مبنا بي مي

نژاد به سبب انكار منتقدين به ضديت با واليت فقيه  وقتي حاميان احمدي
اد نژ توان تا حدودي به رابطه پرتنش و متناقض احمدي شوند، مي متهم مي

نژاد در انتخابات بيش از  بواقع پيروزي احمدي. با طيف اصولگرايان پي برد
علي . آن كه شاخص موفقيت اصولگرايان باشد، بازتاب شكست آنان بود

به اين شكست » شناسي انتخابات دهم رياست جمهوري آسيب«مطهري در 
د آقاي تردي بي«: دهد طلبان نيز تعميم مي كند و آن را به اصالح اعتراف مي

گرايي  نژاد در اين انتخابات پيروز شد اما بايد قبول كنيم كه اصول احمدي
شكست خورد، همچنان كه به موازات شكست آقاي موسوي جريان 

طلبي نيز شكست خورد زيرا هر دو طرف بر اصول و  اجتماعي اصالح
علي مطهري در جاي ديگري پيرامون ) 54(».معيارهاي خود پايدار نماندند

نژاد در  احمدي«: دارد نژاد چنين اظهار مي گرايان و احمدي ة اصولرابط
گرايان نبود  دوره نهم رياست جمهوري كه كانديدا شده بود كانديداي اصول

ايشان نه . گرايي وارد شد بلكه كانديدايي مستقل بود كه به نام اصول
علي (» .طلب است بلكه روش مستقل و خاصي دارد اصولگرا و نه اصالح

  )55).(1388 آدر 23هري، مط
بنـدي مرسـوم    از اينرو در بررسي فاتحان و مغلوبين انتخابات دهم از تقسيم 

در . كنـيم   طلبان پرهيـز مـي      جناحهاي سياسي ايران به اصولگرايان و اصالح      
نژاد و حاميان وي در بسيج        بندي ما فاتح اين انتخابات جناح احمدي        تقسيم

الوصـف اگـر      مـع . طلبـان   ايان و اصـالح   و سپاهند؛ و مغلـوبين آنـان اصـولگر        
گرايان را بايد جزء غـايبين انتخابـات ناميـد،            بخواهيم دقيقتر بگوئيم، اصول   

. چرا كه آنان اساساً از ارائه نمايندة مستقل در انتخابات دهم نـاتوان بودنـد              
توان سه گروه را در رابطه با نتايج انتخابـات از يكـديگر               با اندكي تسامح مي   

) 3) انـد   كه خود در نهايت از مغلـوبين      (غايبين  ) 2فاتحين  ) 1 :تفكيك كرد 
  .مغلوبين

چنانكه در بخش فاتحان خواهيم ديد، قضاوت دربارة اين كه ولي فقيه نيـز              
فاتح اين انتخابات بود يا مغلوب آن چندان ساده نيست و به گمان مـا، وي                

اين موضوع در به . را نيز بيشتر بايد در صفوف مغلوبين تلقي كرد تا فاتحين     
اكنـون    امـا خواننـده هشـيار مقالـه حاضـر از هـم            . ادامه خـواهيم پرداخـت    

تشخيص داده است كـه از ديـدگاه نگارنـده ايـن سـطور، نظـام جمهـوري                  
  .اسالمي در مجموع بازندة اصلي اين انتخابات بوده است

نژاد و حاميان وي در بسيج        جناح احمدي :  فاتحين انتخابات دهم   -4
  و سپاه
را برگزيـد از    » رايحـه خـوش خـدمت     «نژاد كه بعدها عنوان        احمدي جريان
نژاد در دانشگاه علم و صنعت تشكيل         اي از دوستان دانشگاهي احمدي      حلقه

لكـن آنـان   . شد كه بعدها در استانداري اردبيل همكاري خود را ادامه دادند          
اي   از وقتي كه شهرداري تهـران را در اختيـار گرفتنـد توانسـتند بـه شـيوه                 

. تر عمل كنند و بـر نفـوذ خـود در دسـتگاه قـدرت بيفزاينـد                  سازمان يافته 
ساز مبدل  شهرداري تهران كه پس از پايان جنگ به يكي از كانونهاي قدرت     

. نژاد به سـوي رياسـت جمهـوري بـود           شده است سكوي پرش باند احمدي     
نژاد   حضور پررنگ حلقه اردبيل در ميان مشاورين و نزديكان كنوني احمدي          

) 56.( جانب بسياري از مفسرين سياسي مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت       از
نـژاد در     هـاي احمـدي     نيكزاد، معاون عمرانـي وزيـر كشـور و از مـدير كـل             

ــاني، اســتاندار آذربايجــان غربــي، محمــود   اســتانداري اردبيــل، رحــيم قرب
زاده مشكيني، مدير كل سياسي وزارت كشور و از جمله مديران كـل               عباس

اللهي معاون سياسي نهاد رياست جمهـوري و           وقت اردبيل و فتح    استانداري
هـاي    نژاد از زمـره چهـره       معاون سياسي استانداري اردبيل در زمان احمدي      

معهـذا در ميـان نزديكـان رئـيس جمهـور، جايگـاه          . باشـند   اين حلقـه مـي    
نژاد، بعنوان ايدئولوگ و مشـاور        اسفنديار رحيم مشائي، پدرزن پسر احمدي     

  .باشد  شاخص ميمخصوص وي
  

  
  

 در جلسـه هيـأت دولـت در اسـتانداري           1388 تير   26مشائي كه در تاريخ     
خراسان به عنوان معاون اول رئيس جمهور دولت دهم معرفي شد با چنـان              

اي از جانب مجلس، اصولگرايان و حتي روحانيت مدافع           مخالفتهاي گسترده 
صـحنة رويـاروئي    رئيس جمهور روبرو شد كه ابقـا يـا عـزل وي بـه اولـين                 

اختالفات اصولگرايان  . نژاد پس از انتخابات دهم انجاميد       اي و احمدي    خامنه
بـه  «شـود بلكـه       نژاد البته به حوادث بعد از انتخابات خالصه نمي          با احمدي 

نژاد كانديداي رياسـت      گردد يعني زماني كه آقاي احمدي        برمي 1384سال  
هاي اصولگرا را به بـازي       هجمهوري و سپس رئيس جمهور شد و افراد و گرو         

متأسـفانه در ايـن دوره هـم        . نگرفت و تنها از يك گروه خاص استفاده كرد        
هـا و     دهد و اساساً ارزشي براي احـزاب و گـروه           ايشان همان راه را ادامه مي     

علـي  (» طلـب قائـل نيسـت       شخصيتهاي سياسي اعـم از اصـولگرا و اصـالح         
  )57).(1388 آذر 23مطهري، 

ابات دهم نيز هنگامي كه سـخنگوي هيئـت مؤلفـه، عسـگر             در آستانة انتخ  
رايحه خوش  «اوالدي، بعنوان يكي از معدودترين گرايشات اصولگراي متحد         

نـژاد ابـراز داشـت، وي بـا          حمايت خود را از كانديداتوري احمـدي      » خدمت
اعتنائي كامل در واكنش به اين حمايت گفته بود كه وي به پشتيباني از               بي

ار از  كـ   دلگرم است و حاليا اگر آنها يا ديگر جريانات محافظه         رأس هرم نظام    
بررسـي  ) 58.(كنـد  وي حمايت بكنند يا نكنند توفيري در وضـعيت او نمـي       

نژاد نه   دهد كه دارودسته احمدي     واقعة بركناري رحيم مشائي، اما، نشان مي      
را تنها از اصولگرايان بلكه از مقام رهبري نيز استقالل داشته، پيروزي خـود             

اي بلكــه حاصــل حمايــت جريانــاتي در ســپاه و بســيج  نــه مــديون خامنــه
. انـد  موسـوم بـوده   » دولت سايه «انند، كه در دوران حكومت خاتمي به        د  مي

هـاي اصـلي ايـن جريـان         مديريت بحران انتخاباتي اخير نيز به عهده چهره       
نظير طائـب قـرار داشـته اسـت كـه در ميـان اصـولگرايان بـه خشـونت و                     
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برجسته كردن چهرة قاليباف در برابر طائب كه        . ندا  ي شناخته شده  تدبير بي
 تيـر در حـوالي      18چند سال پـيش در سـالگرد حادثـه          «مسئوليت بحران   

را بعنوان فرمانـده وقـت      » دانشگاه تهران و كوي دانشگاه به مدت پنج شب        
حتـي يـك قطـره خـون از بينـي كسـي             «نيروي انتظامي بعهده داشـت، و       

و نه  (» خاك افتادن «حيث است كه اين جريان را مسئول به         ، از اين    »نيامد
بدينسـان در فـرداي انتخابـات       ) 59.(ا بنامند ه  بسيجي) »خاك افكندن «به  

دهم، هم گارد قديمي نظام با تخطي از پـذيرش نتـايج انتخابـات تقلبـي از        
نژاد كه با تعيين مشـائي       فرمان رهبري سرپيچي كرد و هم فاتح آن احمدي        

ون اول رئيس جمهور، رهبري، اصولگرايان و كل روحانيت را بـه            بعنوان معا 
  .سخره گرفت

در فرداي روز انتصاب مشائي، فراكسيون روحانيون مجلس شوراي اسـالمي           
نژاد خواست تا اصالح و بازنگري جـدي در ايـن خصـوص انجـام                از احمدي 

در همان روز ولي فقيه حكم ملغي شـدن ايـن انتصـاب را بـه رئـيس                  . دهد
حكـم  «نـژاد، امـا،      احمدي. اي كند  ر ابالغ كرد بي آن كه آن را رسانه        جمهو

اين نافرماني فرصـتي فـراهم آورد تـا طيفهـاي گونـاگون           . را اجرا نكرد  » آقا
را كه بنا به مصلحت شرايط پس از انتخابات زبان به انتقاد آشـكار از               گ  اصول

در . ريز كننـد  نژاد نگشوده بودند، نارضايتي و خشم ابراز نشده را سر          احمدي
ـ    تير، احمد توكلي انتصاب مشايي را استفاده نادرست احمدي         28تاريخ   ژاد ن

سـايت  . انـد  از قدرتي دانست كه مردم با رأي خود به امانت نزد وي سـپرده             
. توكلي در همان روز اعالم داشت كه بركناري مشـايي قطعـي شـده اسـت               

م داده بـود كـه بـه        اي انجـا   اهللا جنتي نيز عليه انتصاب مشايي مصاحبه       آيت
كعبـي  . دنبال قطعي شدن بركناري مشايي، انتشار ايـن مصـاحبه لغـو شـد        

عضو حقوقدان شوراي نگهبان در گفتگو با خبرگزاري فارس اين انتصـاب را          
  .سبب غافلگير شدن همگان ناميد

اعتمـاد  محمدتقي رهبر دبيـر فراكسـيون روحـانيون در گفتگـو بـا نشـرية                
ايي از رهبـري اسـتمداد طلبيـد و از تشـكيل        براي بركنـاري مشـ    ) 60(ملي

اهللا خـاتمي امـام       آيت. اي براي برون رفت از مشكل خبر داد         كميته سه نفره  
جمعه موقت تهران اين انتخاب را نوعي دهن كجي به مراجع عظام تقليد و              

نژاد خواست كه از امتحان تبعيت از واليت          نخبگان ديگر خواند و از احمدي     
 خبرگزاري وابسته به آموزش و پـرورش مـدعي          پانا) 61(.موفق بيرون بيايد  

شد كه اسفنديار رحيم مشـايي از سـمت معـاون اولـي رياسـت جمهـوري                 
اما همان روز، مشايي اين خبر را تكذيب كـرد و آن            ) 62.(استعفا داده است  

  .خواند» شايعه دشمنان واليت و دولت كريمه«را 
عالم كرد كه چنانچـه آقـاي        تيرماه، رهبر فراكسيون روحانيون مجلس ا      29

نژاد بر اين انتصاب اصرار داشته باشند با مقام معظم رهبـري ديـدار              احمدي
علي مطهري نيز اصرار داشت     . خواهد كرد و از ايشان كمك خواهد خواست       

نژاد به نظرات ديگـران حتـي مراجـع تقليـد و نخبگـان جامعـه                  كه احمدي 
  . قائل نيستاهميتي نداده و براي افكار عمومي هم ارزشي

دوسـت  « در مطلبي بـا عنـوان        هاآرتص   تير، روزنامه اسرائيلي   30در تاريخ   
خبـر داد كـه انتخـاب       » ايراني اسراييل شايعه اسـتعفايش را تكـذيب كـرد         

نژاد عليـه     مشايي به سمت معاون اول در عين حفظ مواضع شعاري احمدي          
 اين روز در دفاع     اظهارات مشايي در  ) 63.(تواند داراي پيام باشد     اسراييل مي 

اي از  از عملكرد چهار سـاله كابينـه نهـم واضـح سـاخت كـه بخـش عمـده              
حمالت اصولگرايان عليه مشايي متوجه تركيب كابينه اسـت كـه عمـدتاً از              

 30نژاد عصر روز      بعالوه احمدي ) 64.(نژاد تشكيل شده بود     نزديكان احمدي 
شائي اعـالم كـرد     تير در گفتگو با واحد مركزي خبر ضمن دفاع مجدد از م           

كه ايشان به معاونت اولي رئيس جمهور منصوب شده و به كار خـود ادامـه                
  .خواهد داد
اهللا مكارم شيرازي فتواي ايشان  رساني آيت  تيرماه، پايگاه اطالع31در تاريخ  

در پاسـخ بـه آن      . را در باب عدم مشروعيت تصدي مشايي منتشـر سـاخت          
بدينسان ماجراي انتصاب . خود دفاع كردنژاد مجدداً از انتصاب   فتوا، احمدي 

مشايي و اصرار بر آن عليرغم مخالفت روحانيت منجملـه روحانيـت مـدافع              
غالمعلـي رجـائي در   . نژاد به شكاف وي با روحانيت رسميت بخشيد    احمدي

در اين خصـوص    ) 1388 تير   31(» نژاد و مشائي    احمدي«اي با عنوان      مقاله
نژاد، نظـر     صور كرد در ديدگاه آقاي احمدي     توان ت   آيا مي «: نويسد  چنين مي 

مراجع در مخالفت با مشايي از قدر و ارزشي برخوردار نبوده و نيسـت و بـر                 
همين مبناست كه متأسفانه دامنه تأييد مراجع عظام از او به دليـل همـين             

! تكرويها چنان محدود و تنگ شده كه براي نمونه متأسـفانه و خوشـبختانه             
را بـه او    ! زعم توصيه مقامات كشور پيروزي درخشـانش      هيچكدام از آنها به     

  )65(»تبريك نگفتند؟
 تيرماه، سايت شخصـي اسـفنديار رحـيم مشـايي طـي             31در همان تاريخ    

مطلبــي تأمــل برانگيــز، واكــنش مخالفــان را عليــه انتصــاب وي ناشــي از  
دانست و تأكيد كرد كه نظـرات وي در مـورد           » سهم خواهي «و  » حسادت«

باهنر نايـب رئـيس     . م اسرائيل موضع رسمي دولت بوده است      دوستي با مرد  
  .اي بركناري مشائي را حتمي دانست مجلس در همان روز طي مصاحبه

نژاد در جلسه هيـأت دولـت نسـبت بـه             در همين روز چندين وزير احمدي     
عدم اطاعت وي از حكم ولي فقيه و اظهارات وي در توديـع مشـايي انتقـاد               

وي رياست جلسه .  از جانب رئيس جمهور شدكردند كه سبب ترك اجالس 
را در غياب خود به مشايي واگذار كرد كـه ايـن امـر بـه نوبـه خـود سـبب                      

اي وزير اطالعات، صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشـاد،            برآشفتن محسني اژه  
بدينسـان  . و نيز وزير كار شد و آنان نيز جلسه هيأت دولت را ترك گفتنـد              

ه نهم شاهد بحراني در اين كابينه بـود كـه بـا             واپسين روزهاي حيات كابين   
بركناري يا استعفاي سه وزير خصلت قـانوني آن را در معـرض ابطـال قـرار             

داد، امري كه سبب يافتن راه حلي براي تقليل اسـتعفا يـا بركنـاري بـه                   مي
  .انجاميد) اطالعات(يك وزير 

ارم شـيرازي،   اهللا مك   گيري آيت   از اول مردادماه تقابل رئيس جمهور با موضع       
. خاتمي، كعبي و ديگران در مركز مباحثات مجلس و مطبوعات قرار گرفـت            

اسماعيلي عضو شوراي مركزي فراكسـيون اصـولگرايان مجلـس از تشـكيل             
اجالس اين شورا در صبح يكشنبه آتي براي بررسي موضوع انتصاب مشايي            

  )66(».آييم اينجا ديگر كوتاه نمي«خبر داد و گفت كه 
دفتر حفظ و نشـر آثـار رهبـر معظـم     « مردادماه پايگاه اينترنتي  2در تاريخ   

نظر رهبري انقـالب بـراي كنـار        «صفحه نخست خود را به موضوع       » انقالب
اختصاص داد كه در آن صراحتاً حكم رهبـري مبنـي بـر             » گذاشتن مشايي 

بدينترتيب بدنبال يك هفته تمرّد رئـيس       . الغاي انتصاب وي اعالم شده بود     
اي شـدن ايـن حكـم،          اجراي حكم رهبري و تنها پس از رسانه        جمهوري از 

گيـري خـود را از ايـن          نژاد كناره   اي خطاب به احمدي     رحيم مشايي در نامه   
نژاد كه مخاطـب نامـه رهبـري بـود، نهايتـاً از               احمدي. مسئوليت اعالم كرد  

فرمان وي تبعيت نكرد و حكم بركناري مشايي را صادر نكرد بلكه در پاسخ              
عالوه بر اين، در ادامه دهن      . گيري وي را پذيرفت     عفاي مشايي، كناره  به است 

كجي به حكم رهبري، رحيم مشايي را به عنوان مشاور عالي و رئيس دفتـر               
  .خود منصوب كرد

نژاد در انتخابات دهم با حمايت مسـتقيم رهبـري،            بنابراين پيروزي احمدي  
متكـي اسـت، امـا      اگرچه پيروزي سپاه و بسيج است كه رهبري نيـز بـدان             

معلوم نيست كه هزينه سنگيني كه ولي فقيه بابت اين پشتيباني پرداختـه             
اكنـون كـه بـر اسـتقالل محفـل          . است، از نفع آن براي نظام بيشتر نباشـد        

نژاد از اصولگرايان و رهبري تا حدودي روشني افكنـديم، پرسـيدني              احمدي
ل روحانيـت و    هاي راهبردي اين محفل كدامنـد و چـرا كـ            است كه انديشه  

اصولگرايان با معاونت اولي مشايي به مخالفت برخاستند؟ اعالم دوسـتي بـا             
ملت اسرائيل و قرآن خواني با رقص در تركيه در مراسم سازمان گردشگري             
به عنوان دو نمونة گوياي موضوعاتي كه سبب برانگيخته شدن مراجع عظام   

  .اند، ذكر شده است نسبت به مشايي شده
نـژاد در ابقـاي مشـايي بعنـوان           ت اسرائيلي بر اصرار احمـدي     توجه مطبوعا 

هـاي تنـد و تيـز ظـاهريش عليـه         عليرغم سخنراني » دوست ملت اسرائيل  «
. دولت اسرائيل حاوي پيام مهمي در آستانة جايگزيني بـوش بـا اوبامـا بـود               

اي آمريكا كه از اواخر دوران رياسـت جمهـوري            چرخش در سياست منطقه   
 و با رياست جمهوري اوباما بـه سـوي پـذيرش تلـويحي      بوش آغاز شده بود   

ــا ايــن كشــور تحــول يافــت،  ) 67(نقــش ايــران در خاورميانــه و مــذاكره ب
او اكنون بـراي    . نژاد را به تجديد نظر در رفتار سياسي خود واداشت           احمدي

حفظ موقعيت خود در حكومت خواهان آن بود كـه طـرف مـذاكره ايـاالت                
نژاد بر مخالفت نامبرده با اشغال سـفارت       احمدي تأكيد. متحده آمريكا باشد  

 و محاكمه علني فعالين اشغال سفارت آمريكـاي آن روز           58آمريكا در سال    
عـالوه بـر اجـراي كودتـاي      ) 68(امـروز، » انقالب مخملي «به عنوان عاملين    

  .در راستاي همين پيام بود» طلبان تندرو اصالح«مخملين عليه 
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كه با مخالفـت    » اعالم دوستي با ملت اسرائيل     «ناگفته نماند كه صرفنظر از    
اي كـه اصـولگرايان را بـه اسـتفاده            اصولگرايان نيز روبرو شد، عامـل عمـده       

نژاد   احمدي«كند اين نكته است كه        نژاد متقاعد مي    ابزاري از كابينه احمدي   
اي و مناسبات با آمريكا را حـل كنـد و شـماري از                بايد مسائلي مانند هسته   

نـژاد فـراهم      ن را حذف كنـد تـا زمينـه بـراي دوران فرااحمـدي             طلبا  اصالح
نژاد را پلي براي رسـيدن بـه          به زباني ديگر، آنان كابينه احمدي     ) 69(».شود

  .دانند مرحلة بعدي مي
اهللا   نژاد در نزديكـي بـا مدرسـه حقّـاني و تحـت تـأثير آيـت                  جريان احمدي 

با مهـدويت تأكيـد     مصباح يزدي بر مسئله مهدويت و پيوند انقالب اسالمي          
اما براي تقرّب بـه امـام زمـان وسـاطت روحانيـت را ضـروري                . زيادي دارد 

نــوعي احســاس خودكفــايي در شــناخت اســالم و «از اينــرو . پنــدارد نمــي
تواند نقطه انحراف و سقوط آنها   هاي اسالمي دارند كه البته همين مي        آرمان

  )70(».شناس نيستند باشد چون متكي به يك اسالم
نـژاد بلحـاظ فرهنگـي از         يدگاه روحانيت و اصولگرايان، جريان احمـدي      از د 

كنـد و در ايـن خصـوص حتـي از             جانبـداري مـي   » سياستي باز و ليبرالي   «
منظور از انديشه باز و ليبرالي عبارتسـت        . انديشد  مي» تر  ليبرال«خاتمي نيز   

توجهي به پوشش اسالمي و مميـزي كتـاب و    از مخالفت با گشت ارشاد، بي    
ظارت بر فيلمهاي سينمايي، و يا موافقت با حضور زنـان در اسـتاديومهاي              ن

لـذا  . كند و ليبرال است     از نظر فرهنگي نيز اين جريان باز فكر مي        «: ورزشي
نسبت به مسائلي مانند نظـارت بـر پوشـش اسـالمي جامعـه و نظـارت بـر                   

معه فيلمهاي سينمايي و مميزي كتاب و مبارزه با رواج كلمات التين در جا            
نـژاد بـا      بدين اعتبـار نيـز مخالفـت احمـدي        ) 71(».حساسيت الزم را ندارد   

عملكـرد  «: عملكرد صفار هرندي در وزارت ارشاد اين طور تعبير شده است          
آقاي صفار هرندي در مجمـوع خـوب بـوده اسـت ولـي چـون سياسـتهاي                  
فرهنگي رئيس جمهـور بـه گونـه ديگـري اسـت كـه در مسـائل فرهنگـي                   

 و به دنبال سياستهاي باز هسـتند، سياسـتهايي را دنبـال             تفاوت هستند   بي
انـد    كما اين كه اخيراً هم گفته     . كنند كه با اصول اسالمي سازگار نيست        مي

كنند و با گشت ارشاد مخالف بوده و هسـتند     در مسائل فرهنگي باز فكر مي     
همـان حرفهـايي كـه در       . و به پوشش اسالمي و مميزي كتاب كاري ندارند        

به نظـر مـن سياسـتهاي بـاز         . زدند  خابات رياست جمهوري هم مي    زمان انت 
نژاد به دنبال آنهاست، با سياستهاي مقام معظم رهبري           فرهنگي كه احمدي  

از . پسندد  هماهنگ نيست و او حتي سياستهايي بازتر از زمان خاتمي را مي           
نـژاد را از دايـره اصـولگرايي          اين جهت نقدي به او وجود دارد كـه احمـدي          

  )72(».كند  ميخارج
تأكيـد صـرف بـر      «از ديدگاه اصولگرايان، بزرگترين نقد وارده بر دولت نهم          

بوده ) 73(»توجهي و عدم حساسيت به مسائل فرهنگي        موضوع عدالت و بي   
نــژاد مظهــر  شــود كــه جريــان احمــدي غالبــاً ايــن طــور تصــور مــي. اســت

 يـا سـنت     )مدرنيتـه (است و مقابله با وي نزاع بر سر تجـدد           » گرايي  سنت«
توان در يك نكته      اما صرفنظر از صحت و سقم شائبه اين تقلب، نمي         «: است

نژاد با تكيه بـر سـلوك و ادبيـات     ترديد داشت و آن اين كه محمود احمدي      
منحصر بفرد خود بـه نماينـدگي از طبقـات سـنتي در كنـار ايفـاي نقـش                   
 ناخواسته نمايندگي ميرحسين موسوي نزد طبقـات متوسـط و مـدرن، بـه             

در » سـنتي ـ مـدرن   «اند تا گسل تاريخي و خفته  اتفاق اين توفيق را يافته
 ژوئيـه  4 ـ  1388 خـرداد  27داريـوش سـجادي،   . (»ايـران را فعـال كننـد   

ــوي و   ) 74).(2009 ــهري از موس ــار متوســط ش ــت اقش ــرفنظر از حماي ص
گرايـي   نـژاد نماينـده سـنت    نژاد، اين برداشت كه احمدي      مخالفت با احمدي  

بواقـع از ديـدگاه اصـولگرايان يكـي از نقـاط اشـتراك              . يق اسـت  است نادق 
هـر سـه نفـر از مخالفـت بـا           «: نژاد، موسوي و كروبي اين است كـه         احمدي

گشت ارشاد سخن راندند بدون آن كه روشن كنند اگر طرح ارتقاي امنيـت         
اخالقي اشكاالتي در اجرا داشته باشد آنها چه طرح جايگزيني دارند و مثالً             

بود پوشش اسالمي كـه در چنـد سـال اخيـر انحطـاط يافتـه چـه                  براي به 
اي براي دولت از نظر اجراي بخشـي          اند و اصوالً آيا وظيفه      تدبيري انديشيده 

از امر به معروف و نهي از منكر قائـل هسـتند يـا نـه؟ همچنـين هـر سـه،                      
هاي خانمـان     مميزي كتاب را انكار كردند و اين يعني مثالً آزادي نشر رمان           

انـد، چگونـه اينهـا بـا          داز كه ريزتـرين روابـط جنسـي را تشـريح كـرده            بران
ــالح  ــولگرايي و اص ــت؟  اص ــازگار اس ــي س ــري،  (» طلب ــي مطه ــر 27عل  تي

1388).(75(  

ام آذرماه امسال رئيس پليس تهـران اعـالم كـرد كـه پلـيس ديگـر                   در سي 
ـ         . اي براي مبارزه با بدحجابي ندارد       برنامه ه به گفتة وي جامعه از اين نظـر ب

در تفسير اين   . حالت عادي بازگشته و ديگر نيازي به گشتهاي ارشاد نيست         
دغدغه حكومت اسالمي نـه     «اظهارات بعضاً چنين اظهار نظر شده است كه         

قبالً بدحجابي اين امنيت را تهديـد       . امنيت اجتماعي، كه امنيت نظام است     
دهد تمامي   بنابراين حكومت ترجيح مي   . كرد و امروزه اعتراضات خياباني      مي

 27علـي طـايفي،     (» .نيروي خود را معطوف به مبارزه با ايـن مسـئله كنـد            
هـاي انتخابـاتي      اما برچيدن گشت ارشاد يكي از وعده      ) 76).(2009دسامبر  
نژاد بود كه از جانب اصولگرايان بازتاب سياسـتهاي ليبرالـي وي در               احمدي

  .حوزة فرهنگي قلمداد شده بود
رايان، اسفنديار رحيم مشائي كه در گذشـته گويـا          از نگاه روحانيت و اصولگ    

هـا و     مدتي از اعضاي هيئت مؤتلفه بوده است، از آنجـا كـه مشـوق انديشـه               
سياستهاي ليبرالي نزد رئيس جمهورست بايد از مقام معاونـت اولـي عـزل              

فرهنگـي    نژاد البته حـاكي از بـي        به احمدي » ليبراليزم«اطالق صفت   . گردد
گرايان در مجلـس، علـي مطهـري، اسـت؛ چـرا كـه              نمايندة فرهنگي اصـول   

نژاد بهيچوجه مدافع نظام پارلماني يا نمايندگي مبتني بر انتخابـات             احمدي
، روشـهاي كودتـائي يـا       »دولت سايه «بالعكس او طرفدار پروپاقرص     . نيست

» اي  بسيجهاي خيابـاني و تـوده     «مداخله حزب پادگاني در سياستگزاريها و       
  .اه و روشهاي وي را بايد فاشيستي تلقي كرداز اين حيث ديدگ. است

 رئيس جمهور در معرفي كابينـه دهـم و    (Plebiscite)» سيت  پله بي «روش  
از نظـر   » هـا   هدفمند كـردن يارانـه    «نيز در خصوص تعيين و تكليف اليحة        

اگرچـه وي در مـاجراي      . مفسران و كنشگران سياسي ناديده نمانـده اسـت        
ادة ولـي فقيـه بـا تصـميمات وي انطبـاق            مشايي نشان داد كه هر زمـان ار       

كند، اما براي تحميل كابينـه مـورد          نداشته باشد از فرمان وي سرپيچي مي      
عالقه خود و نيز براي تصويب لوايحي كه يحتمل با مقاومت مجلـس روبـرو      
خواهد شد، از سياست بسيج مستقيم مردمـي و مداخلـه ولـي فقيـه بهـره                 

  .جويد مي
  

  
گرايي در مجلس، با كليـت        نيم كه سران مطرح اصول    دا  در مورد نخست مي   

محمدرضـا بـاهنر،    . وزراي پيشنهادي توسط رئيس جمهور مخالفت كردنـد       
رهبر سياسي اصولگرايان، علي مطهري رهبر فرهنگي اصـولگرايان و احمـد            
توكلي، رهبر اقتصادي اصولگرايان به ترتيب در سه حوزه سياسي، فرهنگـي         

بـه  . ولت نهم، كابينه دهم را به چـالش كشـيدند         و اقتصادي با رجوعي به د     
، اين چالش پـيش و بـيش از آن كـه متوجـه كابينـه                تابناكگزارش سايت   

شگرد رئيس جمهور براي مقابله     ) 77.(نژاد بود   باشد، متوجه شخص احمدي   
بـه  . مجلس، مخاطب قرار دادن مستقيم امت حزب اهللا بود        » هجمه«با اين   

نـژاد    و سيماي جمهوري اسالمي، احمـدي     شكرانه ضرغامي، سرپرست صدا     
توانست پشتوانه و سوابق وزراي پيشنهادي خـود را از طريـق تلويزيـون بـا                
امت حزب اهللا در ميان بگذارد و سعي كند تا نظر مثبت آنان را نسـبت بـه                  

گرچـه تبعـات حقـوقي      » سـيت   پلـه بـي   «اين سياسـت    . كابينه جلب نمايد  
هاي آشكار و     اگرچه به دليل توصيه   . دادنداشت، اما مجلس را در تنگنا قرار        

پنهان رهبري، مجلس روش تفاهم با رئيس جمهور را در تأييـد كابينـه در               
پيش گرفت، اما اين تجربه سبب شد كه نمايندگان اصولگراي مجلس براي            

يـا  » سـيت   پلـه بـي   «خنثي كردن مانورهاي رئيس جمهور متقابالً به روش         
اگرچه رأي اعتماد حـداكثري     «:  آورند روي» دمكراسي مستقيم «بزعم آنان   

به وزرا با در نظر گرفتن تمام داليل باال الزم است، امـا پـس از آن مجلـس                   
گرفتار شـده و بازنـده آن باشـد، چنانچـه           » سيت  پله بي «نبايد در تله بازي     

مجلس بايد در اين دوره بـه ماننـد رئـيس    . مجلس هفتم اين بازي را باخت 
به ويژه رئـيس مجلـس و سـران         .  روي بياورد  جمهور به دمكراسي مستقيم   

هـاي آن     هاي احتمـالي و ضـعف       اصولگرا بايد مستقيم با مردم از ناكارآمدي      
يكـي از   ) 78(».اين كار اگرچه مطلوب نيست، اما موقتـاً الزم اسـت          . بگويند

مهمترين ابزارهاي محدود كردن و يا حذف كامل نقـش مجلـس گسـترش              
در شـرايطي كـه     » حكـم حكـومتي   «ساس  در ا . دايره احكام حكومتي است   

برخي قوانين موضوعه يا تـدبيرات حكـومتي بـا احكـام معهـود شـرعي در                 
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گيرد، با تكيه به عنوان مصلحت كه دوام آن وابسته به بقاي              تعارض قرار مي  
اكنـون در     هـم . گيـرد   ضرورت نباشد، جانب تدبيرات حكومت اسالمي را مي       

كه با مخالفـت مجلـس روبروسـت        » ها  هدفمند كردن يارانه  «تصويب اليحة   
در . شود كه تصويب آن از طريق حكم حكومتي صورت گيـرد          بيني مي   پيش

اين مورد سخنگوي شوراي نگهبان در پاسـخ بـه پرسشـي كـه آيـا اليحـه                  
ها براي اجرا، نياز به حكم حكومتي پيدا خواهد كرد يا             هدفمند كردن يارانه  
 نياز بـه حكـم حكـومتي نداشـته          اميدوارم اين اليحه  «: نه، پاسخ داده است   

رسد طرح چنـين پرسشـهايي ـ كـه      ، به نظر مي»تابناك«به گزارش . باشد
رو شد ـ با هدف ايجـاد فضـايي باشـد      البته با جواب منطقي كدخدايي روبه

براي دست كشيدن مجلـس از نظـرات كارشناسـي خـويش دربـارة اليحـه                
  )79(».ها هدفمند كردن يارانه

نژاد نه ليبرالي بلكه مافيائي يا فاشيسـتي   ي احمدينگرش سياسي ـ فرهنگ 
مجمع «او با هر نوع نهاد انتخابي نظير مجلس يا حتي نهادهائي نظير     . است

كه به نحوي ظرف پلـوراليزم و مبـادالت سياسـي           » تشخيص مصلحت نظام  
در خنثي كردن مجلس نيـز از       . باشد، مخالف است    مي» ها  خودي«فيمابين  

نان قندي، آنجا كـه بـه       . كند  الق هر دو استفاده مي    سياست نان قندي و ش    
كند و يا زماني      هاي نامعلوم به نمايندگان مجلس پاكت پول تقديم مي          بهانه

شالق، . آورد  كه به مناسبت افطار آنان را در مراسم سورچراني گرد خود مي           
اهللا بـراي سـكوت       هنگامي كه از چماق حكم حكومتي و فشـار امـت حـزب            

  . گيرد سرا مدد مي لگراي مخالفنمايندگان اصو
نژاد نوعي تئوكراسـي امنيتـي ـ     حكومت اسالمي مورد عالقه محفل احمدي

نظامي است كه در آن سپاه و بسيج در قياس با روحانيت نقش فائقه دارند،               
. سـت  و ولـي فقيـه گروگـان و مجـري فـرامين مقامـات امنيتـي ـ نظـامي         

درتي خود را پايبند ارزشـهاي  ناشي از چنين تعادل ق  » سكوالريسم نظامي «
گرائـي در امـر حجـاب،     باالخص اگر عرف. داند فرهنگي و سنن اسالمي نمي    

سينما، مميزي كتاب و مسائل جنسي تا حدودي سبب جلب رضايت زنـان             
بهمـين منـوال    . كنـد   و جوانان نسبت به حكومت شود از آن اسـتقبال مـي           

اي بـراي اخـذ حمايـت         ناسيوناليزم و شوونيسم ايراني تـا آنجـا كـه وسـيله           
اي ايران بعنـوان    هاي منطقه   طلبي  اي رژيم و جاه     هاي هسته   عمومي از برنامه  

بر اين مجموعه، سياست پوپوليستي     . شود  نيروي برتر باشد مقبول تلقي مي     
نـژاد را بايـد افـزود كـه بـه سـفرهاي              احمدي» طلبانه  عدالت«و به اصطالح    

 عدالت، افزايش ناگهاني حقـوق      استاني رئيس جمهور، توزيع گسترده سهام     
بازنشستگي و كمكهاي نقدي در روستاها توسط دولت در آستانه انتخابـات            

سهم شير البته به بنيادهاي اقتصادي سپاه و بسـيج تعلـق            . شود  محدود مي 
صدقه و گداپروري، اما، تا آنجا كه اجاره بهاي نفتي اجازه دهد، دنبال             . دارد
  .شود مي

ها در سطوح گونـاگون       ها و مسئولين استانداري     رتخانهجايگزيني مديران وزا  
نژاد با هدف ايجاد يك قشر كارمند وابسته به نظام انجـام              در دوران احمدي  

. شده است كه در كنار بسيجيان و سپاه، پايگاه جديد نظام را تشكيل دهند             
عـالوه بـر    . نـژاد اشـاره كـرديم       پيشتر به شكاف روحانيت و جنـاح احمـدي        

ازرگانان و صنعتكاران كوچك نيز حـامي دولـت نهـم محسـوب             روحانيت، ب 
شوند، چرا كه آنان براي نخستين بار در طول حيات جمهوري اسـالمي              نمي

 در اصفهان، شيراز، مشهد، تهران، قزوين و تبريز دست به           1387در مهرماه   
  )80.(اعتصاب زدند
 حاميـان   نژاد و   فاتحين واقعي انتخابات دهم به جناح احمدي      . خالصه كنيم 

وي در بسيج و سپاه و نيز نوكيسـگان دولتـي يعنـي كارمنـدان، مـديران و                  
نژاد به نان و نوا       شود كه از بركت كابينه احمدي       مسئولين دولتي محدود مي   

  .اند دست يافته

  
  اصولگرايان:  غايبين انتخابات دهم-5

بين توان از غايبين انتخابات دهم سخن گفت بي آن كه گريزي به غـاي               نمي
گريزي كه بـه نـاگزير مـا را بـه سـوي             . همة انتخابات جمهوري اسالمي زد    

انـد، منكرانـي كـه حتـي      كشاند، آنجا كـه منكـران نظـام خفتـه           خاوران مي 
شـود تـا آنجـا كـه تخريـب خـاوران              حضورشان در گورستانها تحمـل نمـي      

آن دسته از اين جماعت كـه       . دهد  همچنان پروژة ناتمام نظام را تشكيل مي      
 به تصادف روزگار از آفت تيغ آختة سربازان گمنام امـام زمـان در امـان                 بنا

بدينسان تبعيـد   . اند  ماندند و ناگزير از جالي وطن شدند، تبعيديان سياسي        
سياسي يكي از نهادهاي انكارناپذير تاريخ معاصر ايران اسـت كـه از فقـدان               

ز دو  افسوس كه اين حقيقـت سـاده ا       . گويد  حق رأي دگرانديشان سخن مي    
نخســت از جانــب گروهــي از : شــود ســوي در خــارج از كشــور انكــار مــي 
بـا رأي   ) 81(»شـركت در انتخابـات    «اپوزيسيون خارج از كشور كـه شـعار         

دهد، حال آن كه از حـق هرگونـه فعاليـت     مي) 83(»سفيد«يا  ) 82(»سبز«
دوم از جانب آن گـروه از اپوزيسـيون         . سياسي در داخل كشور محروم است     

» تحـريم «هـا، انتخابـات را        ه در توهم ايفاي نقش رهبـري تـوده        تبعيدي ك 
  .اي برخوردار باشد كند بي آن كه از كمترين پايگاه توده مي

حضـور يكـي بـا    . انـد  خاوران و تبعيد سياسي همزاد نظام جمهوري اسالمي       
غايبين انتخابات دهـم، امـا، از       . شود  انكار يا غيبت دائمي ديگري تعريف مي      

  . آنان اصولگرا و خودي نظامند.سرشتي ديگرند
در انتخابات دهـم، نظيـر انتخابـات نهـم، اصـولگرايان نتوانسـتند نماينـدة                

تنوع گرايشات و رقابتهاي درونـي هرگونـه اراده         . مستقل خود را ارائه دهند    
واحد را در ميان آنان ناممكن ساخته بود الّـا حلقـه زدن بـه دور رهبـري و                  

گان به دنبال كشف نظـر رهبـر بودنـد و           هم. چشم دوختن به دهان رهبري    
اي رخ دهـد و سـرانجام رهبـري بـه آقـاي               كردند كه شايد معجزه     تصور مي 

برداشـت غلـط    «: واليتي رخصت نامزدي در انتخابات دهد كه چنـين نشـد          
آنها از رابطه واليت فقيه و انتخابات هرگونه ابتكار عمل را از آنها سلب كرد               

 در حالي   نژاد رأي دادند     به آقاي احمدي   و اكثر آنها با چشماني گريان     
كه راه براي ورود فردي مانند آقاي واليتي باز بود و اگر ايشـان زودتـر وارد                 

كـرد كـه وي رأي قابـل تـوجهي دارد            شد و رهبري احساس مـي       ميدان مي 
» .مخالفتي نداشت و از آن سو نيز احتمال عدم ورود آقاي موسوي زياد بود             

راست ايـن اسـت كـه       ) 84).(، تأكيد از ماست   1388 تير   27علي مطهري،   (
كانديداتوري موسوي نيز پس از اطمينان خاطر از عدم توانائي اصـولگرايان            

اصـولگراي  «او نيـز بـه عنـوان        . براي ارائـه كانديـداي مسـتقل اعـالم شـد          
روي جذب آراي بخشـي از اصـولگرايان بـويژه نـاطق نـوري و      » طلب  اصالح

شـاهد ايـن    . ود و اين محاسبه اشـتباه نبـود       نزديكان وي حساب باز كرده ب     
كـالً  «: مدعا گاليه نامة محسن رضائي است از ناطق نوري پس از انتخابـات            

هـا    گاليه بنده از آقايان اين بود با اين كه مقدمات را طي و حجت را بـر آن                 
تمام كرده بودم پشت سر من نيامدند و از طرف ديگر بـه دليـل انتقـاد بـه                   

ه آن سو هم نرفتند به همين دليل اين آقايان مـتهم بـه              نژاد ب   آقاي احمدي 
يادم هست كه يك هفته مانده بـه روز         . حمايت از ميرحسين موسوي شدند    

خواهيـد بعـد از انتخابـات         گيري به اين آقايان به شوخي گفتم اگر مـي           رأي
طلبان نشويد، الاقل به صورت علني بگوييـد از           متهم به رأي دادن به اصالح     

هـا بـه      گـويم كـه آن      البته بنده اين موضوع را نمـي      . كنيد  ت مي فالني حماي 
قرائني وجود دارد كه اين آقايـان در        ... اند  آقاي ميرحسين موسوي رأي داده    

عمل به هرحال به آقاي موسوي تمايل بيشتري داشتند و آقاي موسوي نيز             
گويد بعضي از اين افراد روز جمعه به بنده تبريـك گفتنـد، نظرتـان در                  مي

توانم اين موضوع را تأييد كنم ولي سـكوت           ين خصوص چيست؟ بنده نمي    ا
 آذر  9رضـائي،   (» .گرايـي بـود     ها يك اشتباه استراتژيك در جبهه اصـول         آن

در ميان اصولگرايان يا راست سنتي همواره بر سر همكاري با           ) 85).(1388
راست پراگماتيست يـا مـدرن كـه توسـط هاشـمي رفسـنجاني نماينـدگي                

عملكرد كابينـه نهـم، همگرايـي       . شتت فراواني وجود داشته است    شود ت   مي
  .بخشي از اصولگرايان را با راست پراگماتيست تقويت كرد

طلبان آن بود كه  نژاد به بخشي از اصولگرايان و اصالح   خدمت بزرگ احمدي  
 يعنـي   1376سبب آشتي مجدد حاميان دو كانديـداي رقيـب دوم خـرداد             

طلـب فـرو      ينسان مرزبندي اصـولگرا و اصـالح      بد. ناطق نوري و خاتمي شد    
طلـب از حمايـت       ريخت و ميرحسين موسوي به عنـوان اصـولگراي اصـالح          

كنـان    سهم رفسنجاني در اين مراسم آشتي     . جناح ناطق نوري برخوردار شد    
نژاد پنهان نماند و همين امر بود شايد يكـي از داليلـي               البته از ديد احمدي   

 صحنه همة رقابتهاي انتخاباتي عليه خـود        كه وي رفسنجاني را مدير پشت     
  .خواند

گاليه محسن رضائي مرد تنهاي انتخابـات دهـم صـرفاً بـه نـاطق نـوري و                  
رهبران ساير فراكسيونهاي اصولگرا نيز يكـي       . شود  نزديكان وي محدود نمي   

اگرچـه همـه گرايشـات اصـولگرا        . پس از ديگـري صـحنه را خـالي كردنـد          
نژاد تشكيل شده،     هم صرفاً از نزديكان احمدي    معترض آن بودند كه كابينه ن     
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اما تنها فراكسيون ناطق نوري بود كـه يـك سـال            . و فاقد كارائي الزم است    
چنـين  . سخن گفـت  » دولت وحدت ملي  «پيش از انتخابات از ايدة تشكيل       

هائي نظير آقايـان      دولتي بايد از تجمع اصولگرايان منتقد دولت يعني چهره        
همچـون  » معتـدل و معقـول    «طلبان    يكسوي و اصالح  توكلي و كاتوزيان از     
اين طرح بر پايه پايـان دادن بـه         . شد  طرف تشكيل مي    خباز، پزشكيان و بي   

ــا راســت    مرزبنــدي اصــولگرا و اصــالح  ــب و نزديكــي راســت ســنتي ب طل
اما با استقبال چنداني در ميان اصـولگرايان روبـرو          . پراگماتيست استوار بود  

ي بود كـه ضـمن عـدم پـذيرش طـرح نـاطق              محسن رضائي تنها كس   . نشد
دولـت  « طرح جديدي مبنـي بـر تشـكيل          1387نوري، در اوايل پائيز سال      

هـاي دورة رياسـت       آسـيب «اين طرح هم بـا      . داد» ائتالفي كارآمد و متعهد   
مقابلـه  » جمهوري آقاي خاتمي كه در آن تعهد و ارزشها ضعيف شـده بـود             

البتـه  . »نژاد  اليت آقاي احمدي  ضعف كارآمدي در دورة فع    «كرد و هم با       مي
دائرة ائتالفها در طرح محسن رضائي ناروشن بود و در حالي كه از يكسـوي               

اي بـا وزن      نژاد بر سر تشكيل كابينـه       زني با احمدي    توانست در حد چانه     مي
توانست از اين محدوده فراتر       بيشتر اصولگرايان تقليل يابد از سوي ديگر مي       

مات، وجه تمايز طرح رضائي در قياس با طرح ناطق صرفنظر از اين ابها. رود
نوري در اين نكته بود كه از مخالفت غريزي اصولگرايان بـا دورة اصـالحات               

گرائي رضـائي دربـارة اصـولگرايان، منـافع، روحيـات و              واقع. كرد  حركت مي 
طلبـان    كرد كه در صورت مخير شدن بين اصالح         منش آنان چنين حكم مي    

  . جانب دومي را خواهند گرفتنژاد حتماً و احمدي
، محسن رضـائي بـه عنـوان دبيـر مجمـع تشـخيص              1387در آذرماه سال    

اهللا عسگر اوالدي كه رونوشت آن       اي خطاب به حبيب     مصلحت نظام، در نامه   
براي رؤساي سه قوه، سران نظام و احزاب سياسي كشور نيز فرستاده شـد،              

سـتادي  «بناي تشـكيل    اين طرح بايد م   ) 86.(دربارة طرح خود سخن گفت    
رئيس ستاد البته تعيين نشد، چون اعضاي       . گرديد  مي» به نام دولت ائتالفي   

تيم دولت ائتالفي هنوز به توافقي دربارة شـركت در چنـين دولتـي دسـت                
عسگر اوالدي با اعالم اين كـه دولـت اساسـاً شـركت سـهامي           . نيافته بودند 

. ا با اين طرح مخالفت كـرد      نيست كه بشود آن را ائتالفي كرد از همان ابتد         
  .الوصف مذاكرات با ديگر سران اصولگرا ادامه يافت مع

به ابتكار محسن رضائي جلسات مشتركي با آقايان الريجاني، قاليباف، ناطق           
نوري و واليتي تشكيل شد بي آن كه توافقي دربارة ستاد يا شوراي ائـتالف               

قرار ما  «بود، چرا كه    نژاد به اين جلسات دعوت نشده         احمدي. صورت بگيرد 
به اين شكل بود كه اگر شورا تشكيل شـود، اول آقـاي الريجـاني بـا آقـاي                   

نژاد صحبت كند و اگر ايشان دولت ائتالفي و كـار جمعـي را قبـول                  احمدي
امـا الريجـاني بـا      ) 87(».كردند، ديگـر از طـرف مـا كسـي كانديـدا نشـود             

در « گفتـه الريجـاني      نژاد در اين خصوص صحبتي نكرد زيرا بنا بـه           احمدي
نـژاد داشـتند،      اي كه آقايان باهنر و عسـگر اوالدي بـا آقـاي احمـدي               جلسه

ايشان آب پاكي را روي دستشان ريخته و گفته كه نيازي به حمايـت شـما                
  )88(».ندارم

نژاد كه از ناتواني اصولگرايان در ارائه كانديداي مستقل بـاخبر بـود،               احمدي
ديد و جلب توافق رهبري را        نمي» راي ائتالف ستاد يا شو  «نيازي به تشكيل    

اي   بدينسان ناكـامي جلسـات مشـاوره      . پنداشت  براي نامزدي خود كافي مي    
هيچيك از نامزدهاي احتمـالي  . كه به ابتكار رضائي برپا شده بود قطعي شد 

اصولگرا حاضر به اعالم كانديداتوري نبود و از نامزدي ديگران نيـز حمايـت              
بـدون  : گان تجربة انتخابات نهـم را بـه خـاطر داشـتند           كرد چرا كه هم     نمي

پشتيباني قوي رهبـري شانسـي بـراي پيـروزي در برابـر كانديـداي حـزب                 
آقاي الريجاني تقريباً دي ماه اعالم كرد بـه خـاطر           «. پادگاني وجود نداشت  

هـاي   اين كه تـازه رئـيس مجلـس شـده مصـلحت نيسـت كـه وارد رقابـت                 
 كه از بهمن ماه فعاليت خـود را شـروع كـرده             آقاي قاليباف . انتخاباتي شود 

بود در فروردين ماه آن را متوقف كرد و آقاي واليتي هـم اسـتداللش ايـن                 
بود كه تكليف شرعي ندارد و بايد مقام معظـم رهبـري بـه وي بگويـد كـه                   

 بـراي   1388با تصميم محسن رضائي در ارديبهشت مـاه         ) 89(».نامزد شود 
بنابراين حضـور رضـائي در      . نيز خاتمه يافت  اعالم نامزدي، جلسات مشاوره     

انتخابات دهم از همـان ابتـدا حضـوري فـردي بـود و از پشـتوانه حمايـت                   
اين كـه اساسـاً چـرا رضـائي خـود را نـامزد ايـن                . بهره  جريانات اصولگرا بي  

انتخابات كرد، پرسشي است كه جواب آن تنها به محاسـبات شخصـي ايـن               
شـود و بررسـي آن از حوصـلة نوشـتار             يمرد تنهاي انتخابات دهم مربوط م     

تأمل دربارة رفتار جمعي اصولگرايان، اما، موضوع مركزي فصل         . فعلي خارج 
مرور ما بر نحوة رفتار فراكسيونهاي گوناگون اصولگرا نشان داد          . حاضر است 

نـژاد رأي خـود را بـه     كه صرفنظر از آن جناحي كه در ضـديت بـا احمـدي    
نژاد رأي    به احمدي » چشماني گريان «ن با   صندوق موسوي ريخت، اغلب آنا    

گرايان در ارائـه كانديـداي مسـتقل          انتخابات دهم ناظر ناتواني اصول    . دادند
آنان ارادة سياسي خود را به رهبر واگذار كرده بودند كـه وي نيـز رأي                . بود

اصولگرايان را بايد غـايبين     . خود را در صندوق سپاه و بسيج واريز كرده بود         
هم و از زمره مغلوبين آن به حسـاب آورد، مغلـوبيني كـه بـدون                انتخابات د 

  .نبرد تسليم شده بودند
بخشي . شكاف دروني اصولگرايان پس از انتخابات دهم عمق بيشتري يافت         

از اصولگرايان نظير حداد عادل و محمدجواد الريجاني معتقدند كه حـوادث            
ه از چند ماه قبل     ريزي و طراحي حساب شد      پس از انتخابات ناشي از برنامه     

بـوده  » انقـالب مخملـي   «از برگزاري انتخابات بوده است و به اصطالح يك          
بخـش  «اما  . نژاد هيچ تقصيري نداشته است      است و طرف خودي يا احمدي     

كنم اگرچه قائل به برخي شيطنتها در         ديگر كه من هم همانند آنها فكر مي       
 حاصـل از تبليغـات      طلبي آنهـا از هيجـان       مغلوبين انتخابات و نوعي فرصت    

نژاد و طـرف خـودي را در ايجـاد زمينـه ايـن                انتخاباتي هستند اما احمدي   
دانند و حـوادث بـه وجـود آمـده را از پـيش       حوادث و تشديد آن مقصر مي    

دانند و  كنند و انقالب مخملي را يك دروغ بزرگ مي طراحي شده تلقي نمي 
ت هر دو طرف رسيدگي     معتقدند اگر بناست عدالت اجرا شود بايد به اتهاما        

اند كـه همـان طـور كـه رهبـر انقـالب               شود اما در عين حال بر اين عقيده       
فرمودند ظلـم بزرگتـر از طـرف كسـاني بـود كـه ادعـاي تقلـب را مطـرح                     

هاي سياسي و زير سؤال رفـتن مقـام           گيري روياروئي     با حدت ) 90(».كردند
نژاد در نفـس    مديرهبري، مرز اصولگرايان منتقد با طرفداران پروپاقرص اح       

شود و فضاي سياسي در ميان جناحهاي حـاكم بـه        رنگ مي   امر سركوب كم  
الوصـف    مـع . رود  سوي دو قطبي شدن موافقين و مخالفين رهبري پيش مي         

پس از تظاهرات عاشورا، در     . اختالف در ابعاد سركوب به قوت خود باقيست       
م و رهبـري بـا   حالي كه عسگراوالدي بعنوان دبير كل جبهه پيروان خط اما       

شعار امروز بايـد بـر عليـه اغتشاشـگران      «دوربيني سياسي اظهار داشت كه      
ــد خشــونت نشــان    ــات هــم نباي ــورد آزردگــان انتخاب باشــد و حتــي در م

اهللا حسينيان نماينده تهران و عضو فراكسيون اصولگرايان          ، روح )91(»دهيم
نـوز  وقت آن است كه از موسـوي و خـاتمي كـه ه            «: مجلس تأكيد كرد كه   

اند و از امام    بيشرمانه دست در دست اوباما به جنگ حسين و واليت او آمده           
كنند و حسينيه جماران كـه متعلـق بـه همـه شـهيدان،                خميني شرم نمي  

اي بـراي كوبيـدن امـام حسـين و امـام              جانبازان و انقالبيون اسـت وسـيله      
  )92(».كنند كنند اعالم برائت مي خميني و راه آنان است، استفاده مي

نژاد را برگزيدنـد؟ زيـرا اگرچـه پيـروزي            گرايان نهايتاً احمدي    اما چرا اصول  
 آنان بـود، امـا ايـن پيـروزي بلحـاظ            سياسينژاد به معناي شكست       احمدي
بـه عبـارت ديگـر، راسـت        . كـرد    منافع راست سنتي را تأمين مـي       اقتصادي

معيت اعضاي ج . سنتي مغلوب سياسي، اما فاتح اقتصادي انتخابات دهم بود        
هيئتهاي مؤتلفه كه برخاسته از بازارند اين واقعيت را سـريعتر و روشـنتر از          
هر گرايش ديگر اصولگرا تشخيص دادند و بدين لحاظ نيز از زمـرة معـدود               

از نامزدي » رايحه خوش خدمت«جريانات اصولگرائي بودند كه در ائتالف با   
  .نژاد حمايت كردند احمدي

  

  
 خاموشي و بهزاديان بر سر رياست اتاق بازرگـاني و           يادآوري منازعات شديد  

 يعنـي در دورة دوم      1381-84صنايع و معادن تهران و ايران طي سـالهاي          
  .تواند بر اين موضوع پرتو بيفكند رياست جمهوري خاتمي مي

 سـاله سـيدعلي نقـي خاموشـي بـر           23، حاكميـت    1381در زمستان سال    
ايران كه پارلمـان بخـش خصوصـي     رياست اتاق بازرگاني و صنايع و معادن        

شود و دربرگيرنده سـي اطـاق تجـاري در شهرسـتانها و               ايران محسوب مي  
تهران است توسط بهزاديان رئيس اتاق بازرگاني تهران بـه چـالش كشـيده              

بهزاديان كه به عقيدة بسياري نمايندة بخش مـدرن و صـنعتي بخـش              . شد
اتاقهـاي شهرسـتانها    خصوصي ايـران بـود، در دورة خـاتمي در بسـياري از              

موفقيت چشمگيري بدست آورد و از همه مهمتر در اتاق ايـران كـه حـدود     



   پاسخ به شش پرسش آرش 
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پنجاه درصد دارندگان كارت بازرگاني كشور در آن عضـويت دارنـد، تقريبـاً              
ش را بـه زانـو    قادر شد خاموشي و جناح پرقدرت اقتصادي ـ سياسي حامي 

  .در آورد
بود و هم رئيس اتاق ايران، و        سال خاموشي هم رئيس اتاق تهران        23براي  

نيز رئيس اتاق مشترك ايران و انگليس، عضو شوراي پـول و اعتبـار، عضـو                
شوراي بورس اوراق بهـادار تهـران و رئـيس هيـأت مـديره در دو كارخانـه                  

خاموشي در گفتگو با بهمن احمد امويي       . نساجي ايران به نام مطهر و جامع      
 ما اين بود كـه بـا گـرفتن اتـاق            هدف«: گويد  مي) 1387 آبان   7سه شنبه   (

ها و وزراي دولـت انقالبـي ايجـاد        بازرگاني پايگاهي براي كمك به وزارتخانه     
كنــيم و از آنجـــا بانكهــا، وزارت بازرگـــاني و وزارت اقتصــاد را هـــدايت    

نسب، كرد احمدي، هاشـترخواني،   اين گونه بود كه آقايان عالي ) 93(».كنيم
رشهامي پسردايي خاموشي با هـدايت و       ميرمحمد صادقي، عسگراوالدي، پو   

رهبري علي نقي خاموشي و با حكمـي كـه بـه تأييـد بهشـتي، مطهـري و                   
موسوي اردبيلي رسيده بود و امام هم از پاريس آن را تأييد كرده بود، ستاد               

آنهـا از همـان     . رساني به انقالبيون را در اتاق بازرگاني مستقر كردنـد           كمك
  .چيني در راه بود روزهاي خوشه. دزمان همه را مديون خود كردن

پس از انقالب، خاموشي به همراه سيد ميرمحمـد صـادقي و عسـگراوالدي              
 سـال در همـة      23اعضاي پرنفوذ هيئتهاي مؤتلفه اسالمي بودند كـه طـي           

قانون نانوشته همواره اين بود     . اركان اتاق تهران و اتاق ايران حضور داشتند       
گيرد و ميرمحمد صادقي و عسگراوالدي      كه خاموشي در جايگاه رئيس قرار       

تنهـا اسـتثناي ايـن قاعـده     «. به نوبت نقش معـاونين وي را داشـته باشـند        
 اتاق تهران به ميـان      81بهزاديان بود كه توانست در انتخابات زمستان سال         

بـه تـدريج خاموشـي و يـارانش بـه           . پنج نفر هيأت رئيسه آن راه پيدا كند       
هاي سياسـي داراي      كشي  بهزاديان كه در خط   در نهايت   . حاشيه رانده شدند  

طلبـان بـر      شد و مناسباتي هم با اصالح       طلبانه محسوب مي    گرايشات اصالح 
بهمـن احمـدي   (» .سر قدرت داشت، به رياست اتـاق تهـران برگزيـده شـد        

تــا ) 1381-1384(ســه ســال طــول كشــيد ). 94)(1383 دي 30امــويي، 
در اين بازپس   . ا به كف آورد   خاموشي توانست مجدداً قدرت از دست رفته ر       

از اعمـال نفـوذ در      : گرفتن اقتدار، وي از همة روشهاي ممكن استفاده كـرد         
، تـا اعمـال فشـار بـر         )95(هاي غيردمكراتيـك    گيري و استفاده از شيوه      رأي

. كـار  هاي پرقدرت محافظه مجلس ششم از طريق نمايندگان نزديك به گروه   
 را بـه مـداواي فرزنـدش اختصـاص          در اين ميان بهزاديان بيشتر وقت خود      

داده بود كه در يك درگيري مشكوك در حوالي خيابان كارگر شـمالي و در     
اطراف كوي دانشگاه تهران، با چند ضربة چـاقو بـه سـختي مجـروح شـده                 

الوصف دو نكته در پيروزي قطعي خاموشي نقش تعيين كننده            مع) 96.(بود
خابـات شـوراهاي شـهر؛ دوم،       طلبـان در انت     اول، كنار رفـتن اصـالح     . داشت

با معرفي بيست نماينده    . نژاد در انتخابات رياست جمهوري      پيروزي احمدي 
دولت جديد از سوي وزارت بازرگاني و صنايع، بهزاديان استيضاح و قبـل از              

ايـن بركنـاري   . پايان دورة انتخابيش از رياست اتاق تهران كنار گذاشته شد         
كه براساس قانون صرفاً در صورت فوت، استعفا البته مغاير با قانون بود، چرا 

و يا خلع عضويت يكي از اعضا توسط كميسـيون انضـباطي امكـان تجديـد                
نـژاد در انتخابـات نهـم در          بدينترتيب پيروي احمـدي   . انتخابات وجود دارد  

اقتدار مجدد بازاريان و پيروزي اقتصاديشان بر نماينـدگان بخـش مـدرن و              
  .قش بسرائي ايفا كردصنعتي بخش خصوصي ايران ن

گوئيم، نبايد چنين تصـور كـرد كـه           هنگامي كه از اقتدار بازاريان سخن مي      
بازاريان جديـد وارد بانكـداري      . بازاريان امروز همان بازاريان سنتي ديروزند     

هاي خويش را به محلي براي خريد سهام          اي از تجارت خانه     اند و گوشه    شده
ــد شــركتهاي دولتــي تبــديل كــرده ــا  گليســي صــحبت مــيان. ان كننــد و ب

. انـد   داران جهاني در اروپا و آسياي جنوب شـرقي خـود را گـره زده                سرمايه
اند و حتي در آمريكـا        دفاتري در كشورهاي عربي، اروپائي و آسيايي گشوده       

خرند و فرزندانشان را براي تحصيل بـه اروپـا،    هم سهام، ملك و كارخانه مي 
يان ديگر، همان طور كه ترقي عضو بلندپايه        به ب . فرستند  آمريكا و كانادا مي   

ديگـر مؤتلفـه    «: دارد   امويي اظهار مي    هيئتهاي مؤتلفه در گفتگو با احمدي     
صفت ديگر هـيچ بـازاريي در    آن جمعيت بازاري سابق نيست و جز آقاي رخ   

ساختار قدرت و سياست در ايران هـم تغييـر كـرده            . ميان آنها وجود ندارد   
هـا داده     آن همه كمـك و امتيازهـايي كـه بـه دولتـي            بازار در مقابل    . است

داري   بعـالوه حضـور و گسـترش سـرمايه        ) 97(».همچنان تشنه رانت اسـت    

داري برآمـده از مسـتغالت ايـران آن چنـان           دولتي و شبه دولتي و سـرمايه      
ها در صحنه سياسـي بـه ايـن           برخي«منابع جديد مالي را بوجود آورده كه        

هاي سياسي    ريان سنتي نيازي نيست و آنها و عقبه       فكر افتادند، ديگر به بازا    
  )98(».هايشان را به حاشيه راندند و البي

هـاي بـزرگ تجـاري و اداري بـه يكـي از          اندازي مجتمع   اكنون ساخت و راه   
پرسودترين كسب و كارها در شهرهاي بزرگ ايران و بـويژه تهـران تبـديل               

ري در ايـن حـوزه      گـذا   هاي اقتصادي متعددي بـه سـرمايه        گروه. شده است 
از دانشـگاه امـام صـادق گرفتـه تـا بنيـاد مستضـعفان و                . انـد   عالقمند شده 

شركتهاي وابسته به سپاه پاسداران و شهرداريها و افراد حقيقـي و حقـوقي              
كه در سالهاي اخير با گـران شـدن قيمـت زمـين و كميـاب بـودن آن در                    

 مناسـب در  به دليـل نبـود زمـين      . شهري مثل تهران وارد اين عرصه شدند      
در » دنياي نـور  «هاي بزرگ تهران نظير مجتمع        شرق تهران، عمدة مجتمع   

يكـي از منازعـات اصـولگرايان بـا         . انـد   غرب و جنـوب غربـي تمركـز يافتـه         
كرباسچي شهردار اسبق تهران، اخذ مجوزات و امكانات الزم بـراي تأسـيس     

  .ها بوده است همين نوع مجتمع
ليباف بر شهرداري تهران نـه تنهـا از حيـث    نژاد و مديريت قا    كابينه احمدي 

كـاران    بلكـه محافظـه   چـون خاموشـي،       تأمين منافع اقتصادي بازارياني هـم     
. خـوار نيـز غيرقابـل انكـار اسـت           داري مستغالتي و زمـين      درگير در سرمايه  

دانشگاه امام صادق نيز با در اختيار داشتن زميني بسيار مرغوب، سرانجام            «
نـژاد و   اخت و ساز در آن را در اواخر دوره احمدي         توانست مجوزهاي الزم س   

اين مجتمع با عنوان  . اوايل دوره مديريتي قاليباف بر شهرداري تهران بگيرد       
. در تقاطع خيابان وليعصر و زالقاني در مركز تهران قرار دارد          » مجتمع نور «

هاي كرباسچي، شهردار اسبق تهران، با بخشي       شود يكي از اختالف     گفته مي 
كاران جمهوري اسالمي، مجوزها و امكاناتي بود كه دانشگاه امـام             حافظهاز م 

خواست و او با بخشـهايي از آنهـا مخالفـت كـرده              صادق براي اين زمين مي    
برخي از واحدهاي اين مجتمع به شهرداري واگذار شده و بقيه واحدها            . بود

از سـوي ديگـر بـه نظـر     ... هم در حال واگذاري بـه صـورت اجـاره هسـتند      
هاي بزرگ تجاري بـا       گذاران اين مجتمع    رسد پيوندي بين برخي سرمايه      مي

يكــي از . هــاي سياســي و اقتصــادي در كشــور وجــود دارد بعضــي گــرايش
توان در حضـور يكـي از صـاحبان ايـن             هاي اين رابطه را مي      بارزترين نشانه 

هاي بزرگ تجاري در مديريت تيم فوتبال استقالل تهـران مشـاهده              مجتمع
علــي انصــاري مالــك دو مجتمــع بــزرگ مبــل تهــران كــه يكــي از  . كــرد

. ها در خاورميانه است، يكي از اعضاي هيأت مديره اين تيم اسـت              بزرگترين
. اي از ايـن تـيم و مـديران آن دارد            گفته شده وي حمايـت مـالي گسـترده        

نـژاد از     درواقع با پيشنهاد او بود كه آشتياني يكي از ياران نزديـك احمـدي             
زير صنايع و رياست بر شركت شهرهاي صنعتي كناره گرفت و بـه             معاونت و 

  )99(».مديريت اين باشگاه رسيد
مضمون جدال بخش خصوصي مدرن و صنعتي با بخش خصوصي سنتي در      
ايران امروزه كدام است؟ پاسخ به اين پرسش ما را ياري خواهد كرد تـا بـه                 

رين روشـهاي   نحو دقيقتري دريـابيم چـرا اصـولگرايان عليـرغم لعـن و نفـ              
نژاد در حوزة سياست، سرنيزه       تكروانه، قلدرمĤبانه و غيركارآي جناح احمدي     

  .دانند سربازان گمنام امام زمان را حافظ كيسة پول خود مي
هاي متنـاقض و شـيوة همـاهنگي ويرانگـر، بيمـاري              نظام«پيشتر در مقالة    

اعي تحـت  ، نظم اجتم)100)(2008 ـ ژوئيه  1387باباعلي، تيرماه (» ايراني
 Destructive)» همـــاهنگي ويرانگـــر«جمهـــوري اســـالمي را از نـــوع 

coordination) در اين نوع هماهنگي، منابع و تالشـهاي بشـري در           .  ناميدم
اند، و يا در     خدمت به تصاحب درآوردن آن چيزيست كه ديگران توليد كرده         

جهت محافظت و حراست كردن از هستي و مايملك خود در مقابل تهـاجم        
 يكي از پيشگامان برجسته (Vilfredo Pareto)ويلفردو پارتو . حتمالي استا

) 1: مكتب نئوكالسيك دو مكانيزم تخصيص منابع را از يكديگر بازشـناخت          
ــدي  ــانيزم تولي ــا  ) 2 (Productive mechanism)مك ــانيزم تصــاحبي ي مك

 تالشهاي آدميان به دو طريق به«: (appropriative mechanism)غارتگرانه 
هـاي    اين تالشها يـا در جهـت توليـد و تغييـر فـرآورده             : شود  كار گرفته مي  

شـوند، و يـا در خـدمت تصـاحب و بـه چنـگ آوردن                  اقتصادي هدايت مـي   
] 1927[پـارتو   (» .انـد   شوند كه توسط ديگـران توليـد شـده          محصوالتي مي 

و » توليـدي «اگر تمايز پـارتو فيمـابين تالشـهاي         ). 101)(341، ص   1971
را به عاريه بگيـريم، در آن صـورت بايـد بگـوئيم كـه مكـانيزم                 » هغارتگران«
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ادغـام و  . تخصيص منابع در يك شيوة همـاهنگي ويرانگـر غارتگرانـه اسـت       
 مسـتلزم وضـعيتي اسـت       (Coercion)سازماندهي اجتماعي از طريق اجبار      

كه در آن حفاظت از جان و مال براي هر كسي مهمترين مسـئله محسـوب         
ابع به منظور حفاظت از جـان و مـال خـويش چـه از               تخصيص من . شود  مي

طريق نزديك شدن به محافل قدرت چه از طريق خريداري مأموران دولتي            
شود كه منـابع      به منظور اجتناب از تعديات خودسرانه دولت موجب آن مي         

بالعكس، اين نوع تخصيص منابع منجر بـه        . كمتري به توليد اختصاص يابد    
  .شود عرصه ابزارهاي قهريه و اعمال فشار ميگذاري در  افزايش سرمايه

اما در اقتصاد متكي به     . غارتگري البته خود سرچشمه انباشت سرمايه است      
رانت نفتي و ادغام شده در بازار جهـاني، غـارتگري نيازمنـد انباشـت مولّـد               

زيرا غـارت درآمـدهاي نفتـي انباشـت مولّـد را از مهمتـرين منبـع                 . نيست
، زمينه را براي نوعي از فعاليت سوداگرانه در حـوزة           اي محروم كرده    سرمايه

سـرمايه  . كنـد كـه در نقطـة مقابـل توليـد قـرار دارد               كاال و پول فراهم مي    
داري تجاري مـدرن نـه         برخالف سرمايه  (Mercantile)سوداگر يا مركانتيل    

مـاركس،  (شـود     داري صنعتي كه در تعارض با آن تعريف مي          مكمل سرمايه 
  )102).(، فصل بيستم، جلد سومسرمايه

پايگاه اقتصادي اصولگرايان يا راست سنتي سرماية سوداگر در حوزة تجارت           
. داري خصوصي صنعتي در تعـارض قـرار دارد   كاال و پول است كه با سرمايه  

همدلي اصولگرايان بـا مـدافعين تئوكراسـي نظـامي را در اقتصـاد سياسـي               
  .بايد جستجو كرد» هماهنگي ويرانگر«
  
  ين انتخابات دهم مغلوب-6

طلبـان در داخـل و        شـماري از اصـالح      در آستانه انتخابات دهم، محافل بـي      
نـژاد در انتخابـات نهـم       خارج از ايران مـدعي شـدند كـه پيـروزي احمـدي            

گـرد ايـن بـاور در خـارج از        گـران دوره    موعظه. محصول سياست تحريم بود   
نژاد  حكومت احمدي«: كشور هنوز نيز از تكرار اين ترجيع بند پروائي ندارند        

چهار سال بعـد بـا      . آمد روي كار در نتيجة اون يأس، مردم نتيجه را ديدند          
امـا كروبـي    ) 103).(2010 ژانويـه    6فرح نگهدار،   . (»فشار زياد آمدند وسط   

نـژاد را     توانست با چنين دعوي موافق باشد چرا كه وي پيروزي احمدي            نمي
كه در نتيجه ضـعف عملكـرد       دانست    محصول تقلبات گسترده انتخاباتي مي    

عدم سـالمت انتخابـات، نتيجـه ضـعف عملكـرد           «. دولت خاتمي ميسر شد   
من خيلي قبل از انتخابات مجلس به آقاي خـاتمي گفـتم كـه              . دولت است 

در ... تواند انتخابات سالم برگزار كنـد و ضـمانت آن را بدهـد       اين دولت نمي  
 آمـد و نتيجـه اوليـه        انتخابات رياست جمهوري شما ديديد كه آقاي الهـام        

شمارش آرا را اعالم كرد، در حالي كه اين خالف است و بايد وزارت كشـور                
من تـا   ... من با رئيس جمهور تماس گرفتم اما اثري نكرد        ... آن را اعالم كند   

رفتم بـه مالقـات و در       . دانستم كه چه بر سرم آمده است        عصر دوشنبه نمي  
من گفتند كه وزارت كشور و رئيس       آنجا گفتم كه من نفر دوم هستم اما به          

... گويند كه بهترين و سالمترين انتخابـات بـوده اسـت            جمهور خود شما مي   
توانيم دعـوا     گفتيم؟ امروز با اين دولت حداقل مي        چه مي . زبان ما بسته بود   

گفـتم، تـف      اما آن روز، مـن هرچـه مـي        . كنيم و بگوييم حقمان را خوردند     
م كه خدايا چـه بگـوييم در ذيـل وزارت كشـور             اصالً مانده بودي  . سرباال بود 

  )104(».دولت اصالحات
به همين مناسبت نيز اگرچه خاتمي انتخابات نهـم را يكـي از سـالمترين و             

ها ناميد و رئيس جمهـور فـاتح را جانشـين مشـروع خـود                 بهترين انتخابات 
نـژاد از     حتي وقتي كه ناپدري آقـاي احمـدي       «خواند، كروبي به گفته خود،      

رئـيس  « رفت، صرفاً يك تسليت گفـتم و در آن تسـليت هـم ننوشـتم                 دنيا
اما هم كروبي و هم     ) 105(».»نژاد  آقاي دكتر احمدي  «بلكه نوشتم   » جمهور

» حزب پادگـاني «نژاد را محصول مداخلة    كليه جرياناتي كه پيروزي احمدي    
گرفتنـد، پرسشـي كـه بـه          دانستند در مقابل يك پرسش جدي قرار مي         مي

بـاز هـم دربـاره      : عبـدي «: و از جانب عباس عبـدي مطـرح شـد         بهترين نح 
شـما گفتيـد كـه چنـد      . خواهم از شما سـؤالي بپرسـم        انتخابات گذشته مي  

مـن كـاري بـا      . ساعتي خوابيديد و نتيجه در همين مدت كوتاه تغيير كـرد          
صحت و سقم اين ادعا ندارم ولي چون شما اين صحبت را كرديد حتماً بـه                

آن زمان هيأتهـاي اجرايـي از سـوي دولتـي           ! قاي كروبي آ. آن اعتقاد داريد  
طلب بـود و وزارت كشـور هـم دسـت        انتخاب شده بودند كه از طيف اطالح      

با همة اين اوصاف شما گفتيد كه طي دو ساعت كـه          . طلب بود   دولت اصالح 

حاال شـما امـروز مـن يـا يـك           . جا شدند   خواب بوديد، نفر دوم و سوم جابه      
. كنيد كه بيايد و در انتخابات به شما رأي بدهد           ميشهروند عادي را دعوت     
توانيد تضمين بدهيد كه اين اتفاقات مجدداً نيفتد،          اما شما چگونه به ما مي     

در حالي كه امروز حتي هيأتهاي اجرايي و وزارت كشور هم با شـما همسـو               
نيستند؟ اگر قرار باشد من به شما رأي بدهم ولي شما خوانـده نشـويد، بـر                 

توانم براي رأي دادن به شما توجيه داشته باشم؟ شـما چـه               ي مي چه اساس 
پاسخ كروبي به اين پرسـش ايـن        ) 106(»توانيد به من بدهيد؟     تضميني مي 

ند، شركت در انتخابـات تنهـا راه          بود كه براي تمامي كساني كه مدافع نظام       
بعـالوه بـه زعـم وي يگانـه         . اسـت » بدون مبارزه و جدال تند    «اصالح نظام   

  .است» زني در باال چانه« رقابتهاي انتخاباتي، ضامن
نژاد اكنون مسـئوليت رياسـت        آقاي احمدي «مطابق اين ديدگاه، از آنجا كه       

، »جمهوري را برعهده دارند و يك دوره هم بستانكار اين مسئوليت هسـتند            
پس مظلومين يا طلبكاران انتخابات پيشين فرصـت احقـاق حـق خواهنـد              

 ريش سفيدي و بـه نحـو مـؤثري شـيوة اعتـراض              داشت هر آيينه از طريق    
اعتراض، لوازمي دارد و اعتراض همراه      «. زني را در پيش گيرند      همراه با چانه  

تـرين علـت شكسـت مـا در دوران       اصـلي . زنـي، لـوازم ديگـري دارد        با چانه 
زديـم امـا در خانـه و در هنگـام            اصالحات همين بود كه حرف چريكي مـي       

اي    با چلوكباب معلوم اسـت كـه چـه نتيجـه           كار چريكي . خوردن چلوكباب 
زني و گفتگو است، تا ايـن         شيوه من، شيوه اعتراض همراه با چانه      ... دهد  مي

  )107(».اي برسيم كه روال قانوني حاكم شود كه به نقطه
طلبـاني كـه در دورة دوم رياسـت جمهـوري خـاتمي،               برخالف اغلب اصالح  

» فشـار از پـائين    «شتند و از لزوم     را ناكافي پندا  » زني در باال    چانه«سياست  
 -1383رجوع كنيد به مهرداد باباعلي و ناصر مهاجر، اسـفند           (سخن گفتند   

، كروبي بر ايـن بـاور اسـت كـه خـاتمي فاقـد قـدرت                 )108)(2004مارس  
زني در باالست چرا كه وي بيشتر اهل شعار دادن اسـت در حـالي كـه       چانه

هاي حداقلي خـود نيـز        تهدر عمل حتي حاضر به سماجت و پيگيري خواس        
زني   كروبي و توانائي وي در امر چانه      » ريش سفيدي «كارآئي راهكار   . نيست

الاقل در آزادي لقمانيان يكي از نمايندگان مجلس ششم و حفاظـت سـاير              
از خطر  ) نظير آقاي دادفر و خانم فاطمه حقيقت جو       (نمايندگان آن مجلس    

دربارة رفتـار خـاتمي در مـوارد        اما  . دستگيري و بازداشت قابل استناد است     
مشابه نظير دستگيري و زنـداني كـردن آقـاي كرباسـچي، شـهردار اسـبق                

ترين گرداننده تبليغـات انتخابـاتي        تهران، عضو هيات دولت خاتمي و اصلي      
بب نيست اگر كرباسچي نيز يكي از مهمتـرين         س  توان گفت؟ بي    وي چه مي  

زنـي    نـاتواني وي در امـر چانـه   ايرادات وارد بر خاتمي را فقدان ايستادگي و   
آقاي خاتمي براي شهردار يا وزير كه هيچ، شايد بـراي برادرشـان        «: داند مي

امـا  . هم حاضر نباشد كه از كسـي خـواهش كنـد بـراي حـل يـك معضـل                  
يم كه آقاي كروبي گاهي اوقات براي مالقات يك زنداني، به نگهبـاني             ا  ديده

د كـه ايـن يـك خـدمت اسـت،      كنن زنند و چون فكر مي      زندان هم زنگ مي   
اين روحيه به نظر من در شرايطي كه ما         . شان سنگين نيست    انجام آن براي  

ما . داريم و ظرفيتي كه قانون اساسي ما دارد، بسيار قابل توجه و الزم است             
محتـاج  . تفكيك قوا و قانونگرايي قرار نـداريم آل در  كه در يك وضعيت ايده   

تيم و در چنين موقعيتي، شـايد فـردي         به البي و همگرايي در مديريت هس      
 دي  14غالمحسـين كرباسـچي،     (» .با روحيه آقـاي كروبـي مـوفقتر باشـد         

  )109).(2009 ژانويه 3 ـ 1387
گفتار درماني و ارجاع بـه انديشـة منتسـكيو دربـارة اهميـت قـانون بـدون                  
برداشتن كوچكترين گام عملي عليه اقدامات دولت سـايه بـه حـق موجـب               

 تنها شهردار سابق تهران، بلكه همچنين جوانان يعني پايگـاه  اعتمادي نه  بي
ده «نامه سرگشـاده دانشـجويان تحـت عنـوان          . اصلي انتخابات خاتمي شد   
همزمـان بـا طـرح كانديـداتوري مجـدد وي در            » پرسش از محمد خـاتمي    

مـا از شـما شـعارهاي       «: اعتمادي عميق بود    انتخابات دهم بازتاب همين بي    
خواهيد مجـدداً بـر مسـند         ولي انتظار داريم اگر مي    . مخواهي  حداكثري نمي 

رياست جمهوري تكيه زنيد به شعارهاي حداقلي خود وفـادار باشـيد و اگـر      
 آذر  16وفادار نبوديد اين حق را براي ما به رسـميت بشناسـيد كـه چـون                 

  )110(». به ديدار شما بياييم1383
نتخابات دهـم سياسـت     طلبان در آستانة ا     البته روحيه حاكم در ميان اصالح     

، تبـري   »گرائـي   واقع«طلبان به سوي      اصالح. تابيد  را برنمي » فشار از پايين  «
از اينـرو  . زني مؤثر از باال تمايل يافتـه بودنـد         و چانه » راديكاليزم«جستن از   
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به هر حال آيا شما معتقديد كه بـه         «كرباسچي در پاسخ به اين پرسش كه        
ورزي آقاي كروبي و مشي      مدل سياست  نتيجه رسيدن اين مطالبات نيازمند    

دل سياسـت ورزي آقـاي نـوري و                  ريش سفيدي ايشان است يا نيازمنـد مـ
هـر دو  «: دارد ، چنين اظهـار مـي  »مشي قاطعيت و ايستادگي مدني ايشان؟     

تواند جواب بدهد به شرط آن كه برنامه داشته باشـند و اراده               اين مدلها مي  
البته با توجه به مجموعـه شـرايط        . نامهقوي براي ايستادگي و اجراي اين بر      

كنم كه مدل آقاي كروبي، مدل        كشور و محدوديتهاي موجود من گمان مي      
تر به برخي اهداف برسد ولو اين كه ايـن            تري است و شايد راحت      كم هزينه 

  )111(».اهداف و نتايج پايدار نباشد
هتـر از   به عبارت ديگر، كروبي بر عبداهللا نـوري مـرجح اسـت، امـا هـر دو ب                 

. »فشار از پايين  «ست و نه      »زني در باال    چانه«ند، چرا كه وي نه اهل         خاتمي
» تحريميـان « به صفوف   1380برپايه همين شناخت نيز كرباسچي در سال        

هاي سي سـاله پـس از انقـالب تـا        گيري  من كالً در مجموعه رأي    «: پيوست
كـه احتمـاالً    ام    آنجا كه خاطرم هست فقط يكبار در انتخابات شركت نكرده         

بنـابراين مـدافعين    ) 112(». بوده است  80همان انتخابات رياست جمهوري     
كروبي سرخوردگان دورة خاتمي بودنـد كـه از سياسـت ريـش سـفيدي و                

اين سياست بـا طـرح پيشـنهادي نـاطق          . كردند  زني در باال پيروي مي      چانه
  .انطباق كامل داشت» دولت وحدت ملي«نوري مبني بر تشكيل 

نيست، » بحراني« جناح كروبي اين بود كه اگرچه كشور در موقعيت           ارزيابي
العلل اين مشكالت نيز حـذف        علت) 113.(اما با مشكالت جدي مواجه است     

شما بـه  «: نيروهاي مجرّب چه از جناح چپ و چه از جناح راست بوده است  
بينيـد كـه      كابينه آقاي هاشمي اگر نگاه كنيـد و بـه عقـب بازگرديـد، مـي               

اين افراد در اين    .  مجرّب از طرفين در كابينه ايشان حضور داشتند        نيروهاي
تر شدند، اما با اين حال در اين دوره از آنها استفاده نشد و اين          سالها ورزيده 

برخالف ديدگاه رايـج    ) 114(».مسأله ضربه بزرگي به كشور وارد كرده است       
كنـون از   طلبان در مقطع انتخابات مجلـس ششـم، كروبـي ا            در ميان اصالح  

كـار    طلـب و محافظـه      ايجاد كابينه ائتالفي با تركيبي از افراد مجرّب اصـالح         
  .زني در باال بتواند مؤثر افتد جانبداري كرد تا روش ريش سفيدي و چانه

اي از آنـان      بخش عمده . طلبان نبود   كروبي، اما، كانديداي مورد توافق اصالح     
اتمي، اما، عليرغم اصـرار و      خ. همچنان اميد به كانديداتوري خاتمي داشتند     

فشار مجاهدين انقـالب اسـالمي و جبهـه مشـاركت كانديـداتوري خـود را                
طلـب دم از گفتمـان        اگرچه احـزاب اصـالح    . موكول كرده بود به فال حافظ     

در اين . گرفت  زدند، اما منتسكيوي آنان فرداً تصميم مي        مي» مطالبه محور «
 را در انتخابات ظـاهراً      كه تصميم مشاركت خود   » شيخ اصالحات «خصوص  

بـي  «تـو بخـوان     (» اعتمـاد ملـي   «به تصميم حزب تازه تأسيس يافته خود        
ــه خــاتمي  ــادي ب ــدرن ) »اعتم ــار م ــود، گفت ــرده ب ــوط ك ــاره  من ــري درب ت

  .ورزي داشت سياست
خاتمي همچنان مردد بود و نگران، نگران آن كه اين بار قصد داشته باشـند   

زاسـيون    هاشـمي .  او بـه اجـرا بگذارنـد       را در مورد  » زاسيون  هاشمي«برنامه  
يعني چه؟ در دو انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوري نهـم، هاشـمي              
رفسنجاني با دو شكست شديد و پي در پي مواجه شد كه بـه فاصـلة يـك                  

تر بودنـد پـيش از برگـزاري دور          آنهايي كه زيرك  «. سال براي او اتفاق افتاد    
ها با او و پسرانش كه شنيده شد بـر          دوم انتخابات رياست جمهوري نهم بار     

او تأثير دارند گفت و گـو كردنـد و توصـيه كردنـد تـا از صـحنه انتخابـات                     
دليل آنهـا هـم ايـن بـود كـه           . نژاد رقابت نكند    گيري كند و با احمدي      كناره

ابهامات زيادي بر دور اول انتخابات وجود داشت كه سالمت انتخابات را زير             
اما هاشـمي رفسـنجاني   . گيري خوبي بود براي كنارهاين بهانه . برد سؤال مي 

رسد همين رونـد در مـورد خـاتمي در حـال تكـرار             به نظر مي  . چنين نكرد 
طلبان بـه حـدي اسـت كـه امكـان اجمـاع               اختالف بين اصالح  . شدن است 

اي از كـارگزاران بـه رهبـري          دست كم كروبي با توان بخـش عمـده        . نيست
كاران شرايط را برايش تنـگ        اي محافظه  كرباسچي و كمكهاي مالي و رسانه     

  )115).(1387 اسفند 7بهمن احمدي اموي، (» .خواهد كرد
داد تا موسوي قدم پيش بگذارد تـا وي از ايـن مخمصـه                خاتمي ترجيح مي  

  كرد چرا كه هنوز از وضعيت دودل اصولگرايان  رها گردد و موسوي تعلل مي
چه ترديدها را بـراي       آن. بودنژاد مطمئن ن    در رأي دادن يا ندادن به احمدي      

كانديداتوري ديرهنگام موسوي زايل ساخت، بحران دروني اصولگرايان بـود          
  و نقش مؤثر هاشمي رفسنجاني در ايجاد يك همĤهتگي فراجناحي مركب 

  
  

  
  

طلبان كه با ورق زدن فصـل دوم          ن و بخشي از اصالح    از بخشي از اصولگرايا   
 خـرداد   22، طرفـداران نـاطق نـوري و محمـد خـاتمي را در               1376خرداد  
  .آورد  گرد هم مي1388

نــژاد نواختــه شــده كــه مبــادا  زنــگ خطــر در اردوگــاه حاميــان احمــدي«
شود؛ نگراني كه يك    » نژاد  محمود احمدي «جايگزين  » ميرحسين موسوي «

اهللا حسينيان به آن رسيد و به همـين دليـل در چنـد هفتـه                  ماه پيش روح  
يـي كلـي در حمايـت از          گذشته سعي كـرد كـار را تمـام كنـد و بـا بيانيـه               

اما اين ايده محقق    . نژاد جايي براي طرح نام ميرحسين فراهم نشود         احمدي
ــا جــدي شــدن حمايــت طيفهــايي از اصــولگرايان در مجلــس از   نشــد و ب

اما . حاميان دولت به الريجاني افزايش يافته است      ميرحسين موسوي، فشار    
ديروز » نژاد  تأييد نكردن احمدي  «اصرار الريجاني به كوتاه نيامدن از موضع        

بار ديگر درگيري لفظي ميان اين دو طيف را باال برد تا جايي كه الريجـاني              
هـا پيغـام داد حسـاب آنهـا از            در جمع خبرنگاران به رايحه خوش خـدمتي       

به همين دليل با اوج گـرفتن ايـن اخـتالف در            . سيون جداست حساب فراك 
درون اردوگاه جنـاح راسـت مجلـس بـر سـر حمايـت يـا عـدم حمايـت از               

نژاد، طـرح نظرسـنجي درون فراكسـيوني بـا محوريـت ميرحسـين                احمدي
موسوي مطرح شده و قرار است در جلسه آتي اين فراكسيون مورد بررسـي              

كنند نتايج اين نظرسنجي علنـي        ظهار مي گرچه طراحان طرح ا   . قرار بگيرد 
هـاي    نخواهد شد تا شائبه مستقل نبودن فراكسيون مطرح نشود امـا چهـره            

نژاد در فراكسيون اصولگرايان اخيراً هـيچ ابـايي از            سرشناس منتقد احمدي  
علي مطهـري،  . اعالم مخالفت صريح با كانديداتوري رئيس دولت نهم ندارند  

، محمدرضا بـاهنر، غالمرضـا مصـباحي مقـدم،          احمد توكلي، علي الريجاني   
هايي هستند كـه بـه صـراحت اعـالم            از جمله چهره  ... حميدرضا كاتوزيان و  

  )116(».نژاد را بيان كردند مخالفت خود با احمدي
تزلزل، ترديد و چنددستگي در ميان اصولگرايان، موسوي را به جلـو سـوق              

 به دودلي خاتمي    1387ال  كانديداتوري موسوي در پايانة اسفند ماه س      . داد
 ـ  1387 اسـفند  27خـاتمي،  (گيري خود را اعالم كـرد   پايان داد و او كناره

طلب كه اصـولگرا بـود، يـا          موسوي، اما، نه اصالح   ) 117).(2009 مارس   17
طلب بود، همين بود و هم آن، نه اين بود و نه              بهتر بگوئيم اصولگراي اصالح   

ي كه نخست وزير تحميلي خمينـي بـه         اين پيرو وفادار خط امام خمين     . آن
، و رياست دولـت را      )118(اي در دومين دورة رياست جمهوريش بود        خامنه

 برعهده داشت، پس از يـك دورة غيبـت بيسـت            1367در كشتارهاي سال    
در . صـدر انقـالب گـردد     » بازگشت به ارزشـهاي   «ساله، آمده بود تا منادي      

رار يك جامعه ارزشي مبتني    استق«گفت كه هدف وي       بيانيه انتخاباتيش مي  
هاي حضرت امـام      و متكي بر انديشه   ) ص(هاي اسالم ناب محمدي       بر آموزه 
شـد    اين جامعه بايد به همت مستضعفان برقـرار مـي         . است) 119(»خميني

ترين پايگاه براي     مستضعفان اين مطمئن  «: گرند و هم اصولگرا     كه هم اصالح  
تـرين قشـر بـراي اصـالحگري و           هارزشهاي برآمده از انقالب اسالمي و آماد      

پايبندترين پشتوانه براي اصول و اصولگرايي صـبورانه بـه گوشـند كـه آيـا                
ــين  ــدان مصدرنش ــرار       فرزن ــان اق ــز آن ــاه عزي ــه جايگ ــان ب ــان همچن ش

  )120.(»كنند مي
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اسـت و  » اي انـرژي هسـته  «، »در مقابل اجنبي«ضامن استقالل اين جامعه  
راهكـار  . »هـا   هـا و بـاكري      ها و باقري    خرازي«ضامن آزادي ايران ايستادگي     

دستيابي به اين جامعه فعليت بخشيدن به ظرفيتهاي مغفول قانون اساسـي   
شايد كساني تصور كنند عجله براي عملي كردن چنين نيت خيري           «: است

هـاي    كند، ولو اين كه شامل قانون شكني        اي را مباح مي     استفاده از هر شيوه   
دهـد     كه تبعيت از قانون در اختيار قـرار مـي          آيا فرصتهايي ... گسترده باشد 

. زنـيم   پيش از اين مستهلك شده است كه دست به اين بازي خطرناك مـي             
قانون اساسي ما براي رسيدن به همين اهـداف داراي ظرفيتهـاي عظيمـي              

  )121(».توانند به فعليت برسند است كه همچنان مي
ولت قـانوني جمهـوري     حسن ختام بيانيه انتخاباتي موسوي نيز احترام به د        

احتـرام  «: اسالمي است و طرح انتقادات به صورت دلسوزانه و نه فريبكارانـه     
دولت قانوني جمهوري اسالمي به دقت رعايت شود و انتقـادات بـه صـورت               

در ) 122(».روشنگرانه، مستدل، دلسوزانه و نه بـا قصـد فريـب ارائـه گـردد         
آيد، نـه      نگهبان به ميان مي    بيانيه نه كالمي از لغو نظارت استصوابي شوراي       

نـه از لـزوم نظـارت    . قانون اساسي) و به طور اولي از تغيير(حرفي از اصالح    
نـه  ) 123(داخلي و خـارجي بـر جريـان انتخابـات سـخني در ميـان اسـت                

و » حزب پادگـاني  «اي از نگراني دربارة مداخالت احتمالي         كوچكترين نشانه 
  .رده انتخابات نهماي ولو تلويحي به تقلبات گست نه اشاره

 خـرداد داشـت     2بيانيه انتخاباتي موسوي نه ربطي به جريان        . خالصه كنيم 
بواقع اگر حضور كروبـي در      ) 124.(طلبان  طلبي و اصالح    نه پيوندي با اصالح   

طلبـان   اعتمـادي عميـق اصـالح    رقابت انتخاباتي بيان شكست خاتمي و بـي  
طلبـان بـود در ارائـه     صالحنسبت به وي بود، حضور موسوي بازتاب ناتواني ا   

بدينسان انتخابات دهـم شـاهد غيبـت هـم          . كانديداي مستقل خود  
نـژاد نماينـده      طلبان، چرا كه نه احمدي      اصولگرايان بود و هم اصالح    

 .طلبـان   واقعي اصولگرايان بود، نه موسوي نماينده راستين اصـالح        
فتـه  طلب رنگ باخته، صنفبندي جديـدي شـكل گر          تمايز اصولگرا و اصالح   

نـژاد    بود كه در يكسوي آن سربازان گمنام امام زمان در پشت سر احمـدي             
دسـتة  .»دولـت وحـدت ملـي     «صف كشيده بودند و در سوي ديگر مدافعان         

نخست خود را مخالف يكربع قرن نظام جمهوري اسالمي و منـادي انقـالب           
كرد كه بايد زايـش حكومـت اسـالمي جديـدي را              سوم اسالمي معرفي مي   

دستة دوم نگران محـو شـدن پلـوراليزم درونـي نظـام بـود و                . تحقق بخشد 
. طلـب   نظام از اصولگرا گرفته تـا اصـالح       » گارد قديمي «حامي تداوم اقتدار    

ــر جبهــه داد كــه در آن راســت  اي غيررســمي را تشــكيل مــي دســتة اخي
. طلبان شـده بـود      پراگماتيست لوالي اتصال بخشي از راست سنتي و اصالح        

ا شكاف در ميان اصولگرايان و كانديداتوري موسوي، خشم         از اينجا بود كه ب    
نــژاد عليــه رفســنجاني بــه صــحنه تلويزيــون كشــيد و پشــتيبانان  احمــدي
نژاد در شوراي نگهبان و همة اركانهـاي رسـمي و غيررسـمي نظـام           احمدي

نامـة  . طرفي سياسي را در آستانه انتخابـات كنـار نهادنـد            آشكارا هرگونه بي  
راي نگهبان پيرامون سالمت انتخابات يك ماه پـيش از          مهدي كروبي به شو   

) 125)(2009 آوريل 7 ـ  1388 فروردين 18سه شنبه (برگزاري انتخابات 
و ابراز نگراني ميرحسـين موسـوي نسـبت بـه تخلفـات انتخابـاتي در نامـة                

 11 ـ  1388 خـرداد  21پنجشنبه (سرگشاده وي به رهبر در شب انتخابات 
برخالف . از مداخلة گسترده حزب پادگاني داشت     نشان  ) 126)(2009ژوئن  

بيانيه انتخاباتي، موسوي اكنون صراحتاً از مداخله سپاه و بسيج در انتخابات      
شواهدي از مداخله تعدادي از فرماندهان و مسئوالن سپاه         «: گفت  سخن مي 

رسـد ايـن عمـل در     و بسيج در انتخابات واصل گرديده است و به نظـر مـي       
وه بر نقض قوانين، شكاف بين فرماندهان و مسئوالن         صورت صحت خبر عال   

  )127(».زند رسمي و بدنه سالم و صادق نيروهاي بسيج و سپاه را دامن مي
هاي تلويزيـوني در      نژاد با مصاحبه    جنگ قدرت جناحها كه به ابتكار احمدي      

رفـت تـا بـا دخالـت آشـكار حـزب              مقابل انظار عمومي قرار گرفته بود مـي       
  .بات انتخاباتي به عرصة خيابان كشيده شودپادگاني و تقل

  »فشار از پايين«بدون » زني در باال چانه«بست   بن-7
بيني خانم زهرا رهنورد، همسر ميرحسين موسوي به حقيقت         سرانجام پيش 

به نقل از راجر    (» .اگر در آرا دستكاري شود، ايران به پا مي خيزد         «: پيوست
او نيــز هاشــمي رفســنجاني بــه پــيش از ) 128).(2009 ژوئــن 11كــوهن، 

هـاي    براي حل اين مشكل و براي رفع فتنـه        «: رهبري نظام هشدار داده بود    
اكنون دودش در فضا قابل مشاهده        خطرناك و خاموش كردن آتشي كه هم      

ور شـدن   دانيد اقدام مؤثري بنماييد و مانع شعله هرگونه كه صالح مي   . است
 9هاشـمي رفسـنجاني،     (» .شويداين آتش در جريان انتخابات و پس از آن          

  )129).(1388 خرداد 19 ـ 2009ژوئن 
ــا    پــيش بينــي و هشــدار ســران جناحهــا و مقامــات كشــوري ســنخيتي ب
حاصل آن كـه  . طرفانه تاريخي ندارد و غالباً معصومانه نيست        هاي بي   ارزيابي

اولين تجمع اعتراضي در واكنش بـه نتـايج انتخابـات در عصـر فـرداي روز                 
در مقابـل درب  ) 2009 ژوئـن  13 (1388 خـرداد  23عني شنبه   انتخابات ي 

در همين روز، مهدي كروبي طـي پيـامي در          . وزارت كشور به وقوع پيوست    
فاقـد  «اعتراض به نتيجه و روند انتخابات، نتايج اعالم شده از شمارش آرا را           

اين «و اظهار داشت كه     » به پيشگاه ملت شكايت برد    «خواند و   » مشروعيت
ميرحسين موسوي نيز در اعتراض به نتـايج        ) 130.(» داستان است  تازه اول 

انتخابــات، اولــين بيانيــه خــود را صــادر كــرد كــه در آن بــرخالف بيانيــه  
مخاطـب قـرار گرفتـه بـود و بـه           » مستضـعفان «و نـه    » ملـت «انتخاباتيش  

پـيش از آن كـه ديـر شـود ايـن رونـد را فـوراً                 «: مسئوالن توصيه شده بود   
ي به خط قانون و امانتـداري از آراي ملـت بازگردنـد و              متوقف كنند و همگ   

در » ملت«الوصف،    مع) 131(».بدانند كه خروج از عدالت مشروعيت زداست      
اين بيانيه به معناي كهن آن يعني در پيوند با عاليق ديني تعريف شده بود               

مـوج  «و به جاي دعوت از جنـبش يـا نهضـت ملـي بـراي احقـاق حـق از                     
مـا مـوج عقالنيـت سـبز را كـه           «: طلبيـده شـده بـود     ياري  » عقالنيت سبز 

اسـت بـا   ) ص(برگرفته از تعاليم ديني و عاليق ملت ما به اهل بيت پيـامبر     
دهيم و با شورش دروغ كه در كشـور طغيـان كـرده و                تمامي شور ادامه مي   

مـوج  » عقالنيـت «تأكيد بر   ) 132(».كنيم  چهره آن را آلوده است مبارزه مي      
اما اجـازه نخـواهيم داد كـه حركـات مـا         «خيزد كه     ميسبز از اين هراس بر    

ما در ادامـه بيشـتر دربـارة مختصـات و جايگـاه             » .شكل كور به خود بگيرد    
دانـيم دربـارة يـك        سخن خواهيم گفت، اما در اينجا الزم مـي        » موج سبز «

  .نكته مهم مكث كنيم
در فصل پيش نشان داديم كه هـم كروبـي و هـم موسـوي مـدافع راهكـار                   

اما مسير انتخابات و نتايج آن هر دوي آنهـا را بـه             . بودند» زني در باال   چانه«
  داليل اين تحول كدام بود؟. سوق داد» فشار از پايين«سوي اعمال 

طلبان مسئول كابينه، مجلس و       نخست آن كه برخالف انتخابات نهم، اصالح      
 تـف   شوراهاي شهر و روستا نبودند بنابراين اعتراض عليه تقلبات انتخابـاتي          

سرباال نبود، يعني رئـيس جمهـور و وزيـر كشـور اصـالحات را زيـر سـؤال                   
بواقع انتخابات نهم چركنويس انتخابات دهم بود و به همان داليلي   . برد  نمي

كه نتايج انتخابات دهم از جانب معترضين غيرمشروع ناميـده شـد، رئـيس              
معهذا از  . يدگرد  جمهور برآمده از انتخابات نهم نيز بايد غيرمشروع تلقي مي         

ســالمترين و بهتــرين «آنجــا كــه آقــاي محمــد خــاتمي ايــن انتخابــات را 
ايـن مـانع در انتخابـات       . خوانده بود، دهان معترضين دوخته بود     » انتخابات

طلبـان در كابينـه       عدم حضور اصالح  به بيان ديگر،    . دهم وجود نداشت  
  .شرايط را براي فشار از پايين مساعدتر ساخت

پادگاني مصمم بود تا به پلوراليزم دروني نظام خاتمه دهد      دوم آن كه حزب     
و به اين اعتبار نيازي بـه انتخابـات بـراي حـل و فصـل اختالفـات درونـي                    

عروج اليگارشي سپاه و بسيج با تغيير توازن قواي سياسي، قواعـد            . ديد  نمي
زنـي در     راه چانـه  بازي تاكنوني براي مبادالت سياسي را برهم زده بود و           

نـژاد بـه      حمـالت آشـكار و خصـمانه احمـدي        . را مسدود كرده بـود    باال  
  . ساله نظام بيان اين انسداد بود25» اشرافيت«رفسنجاني بمثابه مظهر 

 ناتواني ولي فقيه در ايفاي نقش خود به         لسومين و شايد مهمترين دلي    
مفسران سياسي غالبـاً در توجيـه       . عنوان ميانجي و داور نهائي نظام بود      

اي به نفوذ بيت وي بر تصميمات رهبـري، بـاالخص             مدبرانه خامنه رفتار غير 
فرزند ذكـورش مجتبـي كـه بـا محافـل قـدرت در سـپاه و بسـيج ارتبـاط                     

نزديكي خامنه اي و بيت وي با سـپاه         ) 133.(اند  تنگاتنگي دارد اشاره داشته   
بهـاي    بـري از اجـاره      و بسيج بر پايه منافع اقتصادي مشترك باالخص سـهم         

 غارت و چپاول درآمد هنگفت نفتي طي چهار سال          .ت شده است  نفتي تقوي 
نژاد چندان عظيم بود كه ويرانگري ناشـي          نخست رياست جمهوري احمدي   

از آن در تاريخ اقتصادي ايران با تاراجهاي دوران مغول قابل قيـاس خواهـد     
 ميليارد دالر از ايران به سـوي تركيـه          18ر5كوچكترين رقم آن خروج     . بود

اكنون بجز انتساب آن به شخصي به نام اسماعيل صفاريان نصـب          است كه ت  
هيچ اطالع ديگري از جانب مقامات دولتي دربارة پرونده اين كهريزك مالي            
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با اين چپاولگري عظيم مقامات كشوري آينده خود        ) 134.(ارائه نشده است  
  .اند را بيمه كرده

ـ            بي ، )135(ا اوبامـا گمان چهار برابر شدن درآمدهاي نفتي، جابجائي بـوش ب
انـداز دسـتيابي بـه نيـروي          افزايش اقتدار ايران در سـطح منطقـه و چشـم          

اي و سـاير رهبـران نظـام          اي در دامن زدن به نخوت و تكبـر خامنـه            هسته
 شـاهد   1973پيشتر در برهة نخستين شوك نفتـي در سـال           . تأثير نبود   بي

. ي بـوديم  در محمدرضا شـاه پهلـو     » شاه شاهان «بيداري روح امپراطوري و     
سابقه درآمدهاي نفتي در سالهاي اخير در ميـان حاكمـان نظـام               جهش بي 

نـژاد    سبب نيست كه احمدي     بي. را بيدار كرد  » امپراطوري اسالمي «سوداي  
در واكنش به تظاهرات ميليوني مردم در اعتـراض بـه نتـايج انتخابـات بـه                 

ــاريخ دوشــنبه  ــن 15 (1388 خــرداد 25ت ــان را )2009 ژوئ  خــس و«، آن
 ژوئـن   19 (1388 خـرداد    29ناميد و رهبر نظام در نمـاز جمعـه          » خاشاك
اي بــه  تبريــك خامنــه. آنــان را آشــكارا بــه ســركوب تهديــد كــرد) 2009
قيد  نژاد به عنوان فاتح انتخابات در فرداي روز انتخابات و حمايت بي   احمدي

 خـرداد، هرگونـه     29و شرط وي از صحت انتخابات در خطبه نمـاز جمعـه             
  .سلب كرد» ولي فقيه«فراجناحي را از نقش 

افراطي بيني  تدبيري، كينه توزي و خودبزرگ      اين امر البته صرفاً محصول بي     
رهبر نبود بلكه اساساً حاصل توافقي بود كه فيمابين رهبر و حزب پادگـاني              

 برقـرار شـده     1376 خرداد   2براي خاموش كردن جنبش اصالحات پس از        
نامة سرگشاده به محمد خاتمي خـود را حـافظ          همان سرداراني كه در     . بود

خواندنـد، و     نظام ناميده، رئيس جمهور وقت را به متابعت از رهبري فرا مـي            
پروا با اشغال فرودگاه امـام خمينـي و عـزل وزيـر راه و ترابـري نـاتواني                     بي

، اكنـون   )136(دادنـد   كابينه اصالحات را در معرض انظار جهانيان قرار مـي         
  .ان گرفته بودندرهبر را به گروگ

نـژاد را بپذيريـد؛ در        نتايج انتخابات و كابينه احمـدي     : پيام رهبر روشن بود   
حـاال ديگـر بـراي تـداوم        . اين خصوص بده و بستان سياسي در كار نيسـت         

فشار از پايين يگانـه ضـامن       . كرد  زني در باال ريش سفيدي كفايت نمي        چانه
  .ايان بودهاي آتش نم آري، شعله. زني در باال بود چانه

   كشيده شدن جنگ قدرت به خيابانها و اقشار ميانه شهري-8
در مقدمه نوشتار حاضر گفتيم كه براي درك يك جنبش بايد خصوصـيات             

در فصل نخست دربارة وجـوه تمـايز   . و ويژگيهاي دولت حاكم را بازشناخت   
جمهوري اسالمي از سلطنت محمدرضاشاهي مكـث كـرديم و بـاالخص بـر         

رزهـاي دولـت و جامعـه در جمهـوري اسـالمي بـه مثابـة                مغشوش بودن م  
تأكيد بعمل آورديم كه در آن هر فردي به شيوة خـود            » چهره  جباريت بي «

برخالف استبداد كالسيك، در ايـن نـوع        . هم قرباني و هم حامي نظام است      
جباريت صفوف حاكمين و محكومين، موافقين و مخالفين، دولـت و مـردم             

يـا بـه تعبيـري ديگـر جمهـوري          . تفكيـك نيسـت   بروشني از يكديگر قابل     
اسالمي عليرغم برخورداري از يك كانون مقتـدر، از سـازماني مشـابه يـك               
شركت سهامي برخوردار است كه در آن سهامداران كوچـك هـم در نقـش               

» زرنگـي «ملت بـا    «: »قدرت«شوند هم در نقش ركني از         ظاهر مي » مردم«
ناسازگاري كرده و به رژيم ضربه » زرنگي«دهد و با     خود را همساز نشان مي    

دارد؛ هـم     كند، هم به سـتايش وامـي        اين ملت هم تو را عصباني مي      . زند  مي
  )137(».خنداند گرياند، هم مي مي

رقابتها و تعارضات جناحهاي مختلـف قـدرت عمومـاً بـه صـورت رويـاروئي           
ز ساختارها و نهادهاي قدرت موازي ني     . يابد  بخشهاي گوناگون مردم بروز مي    

كند، بطوري كه جناحهـاي   اين آميزش دولت ـ جنبش را مدام بازتوليد مي 
دانند، هر يك مـدعي       مختلف نظام در عين حال كه خود را پاسدار نظام مي          
منازعات درونـي   . باشد  نمايندگي بالمنازع و مشروع مخالفت با نظام نيز مي        

: يسـت شـود، ثمـرة چنـين ساختار      ناميده مي » اختالف خانوادگي «نظام كه   
ماجراي ما، هرچقدر تلخ، يك اختالف خانوادگي است كه اگر خامي كنيم            «

ــه زودي پشــيمان خــواهيم شــد   ــيم ب ــت ده » .و بيگانگــان را در آن دخال
معهــذا ) 138).(2009 ژوئيــه 1 -1388 تيرمــاه 10ميرحســين موســوي، (

همانطوري كه در فصول پيشين مقاله حاضر نشـان داديـم، اگرچـه جنـگ               
حـوادث  «ل داستان هميشگي جمهوري اسالمي بوده است، اما         هابيل و قابي  

ها به حدي  پس از انتخابات نشان داد كه تضاد و اختالف در ميان اين جناح           
حسـين  (» .گري حل شـدني نيسـتند       رسيده كه با ريش سفيدي و ميانجي      

  )139).(1388 شهريور 11بشيريه، چهارشنبه 

تقلبـات گسـترده انتخابـاتي و       اكنون مردم در خيابانها بودند، خشـمگين از         
هـا بـه      وار جوانانشان كه از فرداي اعالم نتـايج انتخابـاتي در دانشـگاه              سوگ

موبينـا  : اعتراض برخاسته بودند و پنج تن از آنان به شهادت رسـيده بودنـد             
) 140.(احترامي، محسن ايماني، فاطمه براتي، كسرا شرفي و كامبيز شعاعي         

 تن در شمال و مركز تهـران گـردهم آمـده             خرداد ماه بود و صدها هزار      25
جنب و جوش اعتراضي نه فقط در پايتخت سياسي كشـور بلكـه در              . بودند

سه پايتخت مذهبي كشور يعني قم، مشهد و اصـفهان نيـز مشـهود بـود و                 
. كمـــابيش در برخـــي شـــهرهاي ديگـــر همچـــون شـــيراز و كرمانشـــاه

درن شـهري   كننـدگان عمـدتاً از اقشـار متوسـط مـدرن و نيمـه مـ                 شركت
هـاي موسـوي و كروبـي واريـز           برخاسته بودند كه آراي خود را در صـندوق        

  كرده بودند و اكنون جوياي آن بودند كه رأيشان كجاست؟
  
  

  
  
  

محسـن  .  بودنـد  هر دو كانديدا نيز خواهـان ابطـال انتخابـات و تجديـد آن             
رضائي، اما، عليرغم تأكيد بر عـدم صـحت انتخابـات و تخلفـات انتخابـاتي،                

 30شـنبه   ( موسـوي    5بيانيه شـمارة    . شعار ابطال انتخابات را پيش نكشيد     
طرف   همچنين خواستار تشكيل هيئتي بي    ) 2009 ژوئن   20 -1388خرداد  
تي كـه   بـود تـا بـه شـكايات رسـيدگي كنـد، شـكايا             » اعتماد ملي «و مورد   

زنـي    اما چانه ) 141.(رئوسش در نامة وي به شوراي نگهبان تشريح شده بود         
 1388دربارة تركيب اين هيأت باالخص در فاصـله سـوم تـا هفـتم تيرمـاه                 

 25پس موسوي و كروبـي هـردو در تظـاهرات           . منوط به فشار از پايين بود     
مـي  خرداد شخصاً شركت كردند، اما تالش كردند تا جمعيت پس از طي ني            

. را رعايــت كنــد و شــعاري ندهــد» ســكوت ســبز«از راه تــا ميــدان آزادي 
آميـز بـه هنگـام پراكنـدگي در           الوصف همين جمعيـت آرام و مسـالمت         مع

  .شد هائي قرار گرفت كه از پشت بامها شليك مي تيررس گلوله
از تعداد كشته شدگان اين روز اطالع دقيقي در دست نيسـت، امـا بنـا بـر                  

 به نقل از برخي پزشكان ايراني كه شـاهد جنايـات            فيگاروگزارش روزنامة   
) 142.( تـن بـوده اسـت      92بودنـد، ايـن رقـم متجـاوز از          » دوشنبه سـياه  «

كشتارها و بازداشتها موجب خشم و انزجار و نيز اعتراضات بسياري از جمله       
در ميان اين واكنشها، باالخص بايـد       . در طيف اصولگرايان منتقد دولت شد     

ايـن اعالميـه    .  منتظري ياد كنيم چرا كه حاوي پيامي ويژه بـود         از اعالمية   
، روزهـاي چهارشـنبه، پنجشـنبه و        »آحاد داغديده ملـت   «ضمن تسليت به    

كـرد تـا      را روزهاي عزاي عمـومي اعـالم مـي        )  خرداد 29 و   28،  27(جمعه  
شايد اين فرصت سه روزه امكان تنفسي براي دستيابي به تفـاهم و تـوافقي            

بازگشـتي كـه بـراي نظـام بـا        نظام فراهم آورد و از مسير بي     در ميان سران  
هرگونـه مقاومـت در ايـن    «: شد جلوگيري كنـد  ريختن خون مردم آغاز مي    

راستا به خصوص ضرب و شتم و كشتار ملـت را مصـداق بـارز مخالفـت بـا                   
اصول اساسي اسالم مبني بر حاكميت ملـت در سرنوشـت خـود دانسـته و                

  )143(».كنم حرام شرعي اعالم مي
البته عزاي عمومي اعالم نشد، اما پس از اين مداخله، برخي از آيات عظـام،               
مجمع روحانيون مبارز، جبهه مشاركت اسالمي و مجاهدين انقالب اسالمي          
خواستار ابطال انتخابات شدند و علي الريجاني، رئيس مجلس، به انتقـاد از             

گيـري    اوج. ن پرداخت شبيخون به دانشگاه، كشتار و زنداني كردن دانشجويا       
افزون اعتراضات به نتايج انتخابات و خطر كان لـم يكـن شـدن آن ولـي                   دم

نماز جمعه ميعادگـاه برخـورد رهبـري بـا          . فقيه را ناگزير از مداخله ساخت     
  .مردمي بود كه براي ابطال انتخابات به خيابان آمده بودند
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دانسـت    پاه مـي  پيشتر گفتيم كه ولي فقيه چندان خود را وامدار بسيج و س           
عـدم حضـور كانديـداهاي      . كه از ايفاي نقش داور و فراجناحي نـاتوان بـود          

رقيب باستثناي محسن رضائي، و غيبت رفسـنجاني، خـاتمي و بسـياري از              
رهبـري  » انـزواي « خرداد گوياي    29روحانيان بلندپايه نظام در نماز جمعه       

لشكركشي «ود به   خطبه ولي فقيه كه قرار ب     . در ميان گارد قديمي نظام بود     
پايان بخشد، نقطه عطفي در مناسبات مـردم بـا          » هاي خياباني   و زورآزمايي 

تأييد انتخابـات و صـدور فتـواي سـركوب معترضـين در آن              . ولي فقيه شد  
درآمد حضور پليسـهاي مجهـز بـه يونيفـورم و             مايه پيش   گفتارِ سست و بي   

ر خيابانهاي تهـران  كاله خود، باتون و بعضاً كالشنيكوف در فرداي آن روز د          
حضور يا غيبت مردم سرنوشـت ايـن هـل المبـارز طلبيـدن را تعيـين                 . بود
بـود و   » انقـالب «تظاهراتي عظيم كه مركـزش      : كرد و مردم پاسخ دادند      مي

  !»مرگ بر ديكتاتور«: و شعار مكررش» آزادي«مقصدش 
از كردند كه زين پس آراي خود را نـه            با اين نافرماني مدني مردم اعالم مي      

طريق صندوقهاي رأي بلكه مستقيماً در خيابانها بيـان خواهنـد كـرد تـا از                
دستبرد وزارت كشور و شوراي نگهبان در امان ماند و حتـي ضـرغامي نيـز                

نـژاد را مگـر بـراي لعـن      بازي صدا و سيما نام احمدي نتواند از جعبه شعبده  
اي  سياست ايران ناظر تولد قـدرت تـازه       بدينسـان   . شدن بيرون بكشد  

اكنون هم موسوي و هم كروبي خاطرجمع بودند كـه          . قدرت خيابان : بود
منشـأ ايـن    . توانند بر اين نيرو تكيه كنند       در زورآزمايي با حزب پادگاني مي     

ها بيشتر از قشرهاي طبقة متوسط مدرن و نيمه مدرن            اين«نيرو كدام بود؟    
آموزگـاران،  : آمدند كه در جريان انتخابات بـه موسـوي رأي داده بودنـد              مي

هـاي    دانشگاهيان، فن ساالران، روشنفكران عرفي، پرستاران، صاحبان شغل       
همچنين آن پاره از بازاريان، كسبه، روحانيان، كارمندان،        . آزاد و نوكيسگان  

ي كـه   »آراي خـاموش  «دانش آموختگان و روشنفكران دينـي و بخشـي از           
گستردة زنـان در  حضور . دانستند زده مي  گشاي نظام بحران    كروبي را مشكل  

. »دسـتان  حضوري گستردة كارگران و تهي راهپيمايي چشمگير بود و نيز بي     
  )144).(43، ص 1388ناصر مهاجر، بهار (

چه به نقل از ناصر مهاجر آوردم در عين حال پاسخي اسـت بـه پرسـش                   آن
ــابي  «: آرشدوم نشــرية  ــه ارزي ــوني را چگون ــاتي جنــبش كن تركيــب طبق

بـراي  » طبقـه متوسـط   «ان بـا تسـامح از مفهـوم         تـو   اگرچه مي » كنيد؟  مي
هاي اجتماعي مزبور اسـتفاده       توصيف واقعيت جامع شناسانة مجموعه گروه     

هـاي اجتمـاعي      كرد، اما نبايد تنوع، ناهمگوني و موقعيت بعضاً متضاد اليـه          
انـد را از نظـر دور      گردهم آمده » طبقه متوسط «گوناگون را كه تحت عنوان      

ن تمايزات تصـريح مقـدماتي معنـائي كـه از طبقـه             براي شناخت اي  . داشت
  .رسد نظر مي كنيم ضروري به مستفاد مي

برخالف يك باور رايج، مفهوم طبقه و مبارزه طبقـاتي نـه بوسـيله مـاركس             
ــزو    ــاالخص گي بلكــه توســط مــورخين فرانســوي دورة احيــاي ســلطنت ب

(Guizot) يري    ، تي(Thierry)    و مينه (Mignet)     خي و   وارد مطالعـات تـاري
اين مورخين نه انقالبي كه بعضـاً همچـون گيـزو           . شناسي شد   سپس جامعه 

اقتصـاددانان كالسـيك بـاالخص آدام اسـميت،         ) 145.(كـار بودنـد     محافظه
ريكاردو و سيسموندي نيز آنـاتومي اقتصـادي طبقـات را پـيش از مـاركس             

ــد  ــرده بودن ــه. تشــريح ك ــاركس در نام ــدمير  م ــه ژوزف وي ــاركس، (اي ب م
كنـد و سـهم خـود را تنهـا در             اين حقيقت را خاطرنشان مي    ) 146)(1852

بسط اين مفهوم به مبارزه طبقاتي پرولتاريا و بورژوازي تا برقراري حاكميت            
اثر جاودانة گئـورگي پلخـانف تحـت        . داند  طبقه كارگر و امحاي طبقات مي     

با رجـوع بـه آثـار مـورخين         ) 147(تكامل نظرية مونيستي تاريخ   عنوان  
مبرده، منابع فكري و شـواهد تـاريخي ايـده تقسـيم جامعـه بـه              فرانسوي نا 

طبقات را در گذار از اشرافيت زميندار به بورژوازي صـنعتي در انگلسـتان و               
  .سازد فرانسه مستند مي

مورخين و اقتصاددانان قرن هيجدهم و نوزدهم از طبقه در مفهوم مدرن يا             
 سياسي ـ قضـائي    كلمه استفاده كردند كه از مفهوم سنتي يـا اقتصادي

داري، تفكيـك جامعـه بـه         در كليـه جوامـع پيشاسـرمايه      . آن متمايز گشت  
. طبقات در معناي اقتصادي كلمه، اگر نگوئيم غيرممكن، الاقل دشوار اسـت       

» صـنوف «،  (Estate)» رسته«، و   (Caste)» كاست«مقوالت اجتماعي نظير    
(Guilds)         اجتمـاعي    و كورپوراسيونها در توصـيف واقعيـات گروهبنـديهاي 

بدين اعتبار نيز حتـي در جامعـة   . يابند داري اهميت بسزائي مي    پيشاسرمايه
را در تحليـل روحانيـت و يـا         » كاست«ايران امروز نيز نبايد اهميت مفهوم       

؛ )148(1357رجـوع كنيـد بـه بيـژن جزنـي،           (محافل حاكم ناديده گرفت     
ار ، بهـــ)150(1358، دي مـــاه )149(1358مهـــرداد بابـــاعلي، شـــهريور 

آن چــه بــه مفهــوم مــدرن طبقــه قــدرت تحليلــي ويــژه اي ). 151(1378
  .ست داري بخشد، تعميم يافتن مناسبات كاالئي ـ پولي در جامعه سرمايه مي

ماركس در تعريف خود از طبقات اجتماعي مناسبات با تملك وسايل توليد            
 .پنـدارد   بري از محصول اجتماعي يا منابع درآمد را اساسـي مـي             و نوع سهم  

بـري از محصـول       منظور از منابع درآمد عبارتست از سه شكل اصـلي سـهم           
منابع درآمـد را نبايـد      ) 152.(بهاي زمين   اجتماعي يعني مزد، سود، و اجاره     

شناسان نظير مـاكس وبـر بـر          برخي از جامعه  . با سطح درآمد اشتباه گرفت    
. اند  ده درآمدها بعنوان مالك تقسيم جامعه به طبقات ياد كر         ميزاننابرابري  

 درآمد كه منبعـث از مناسـبات بـا مالكيـت بـر              منابعاما از ديدگاه ماركس     
وسايل توليد است عامـل اصـلي تمـايزات طبقـاتي اسـت و تفـاوت ميـزان                  
درآمدها تنها بر پايه اين تمايز بنيادين جايگاه خود را در تفكيك اقشار يك              

 وسـايل توليـد   بدين اعتبار طبقه كارگر كـه فاقـد   . كند  طبقه معين پيدا مي   
بوده، بلحاظ اقتصـادي نـاگزير از فـروش نيـروي كـار خـود اسـت، در ازاي                  

طبقـه بـورژوا صـاحب      . كنـد    دريافت مي  دستمزدبازتوليد نيروي كار خود     
بوده با به اسـتخدام درآوردن      ) ها و غيره    آالت، كارخانه   ماشين(وسايل توليد   

نجام زمينـداران بـا     سـرا .  اسـت  سودنيروي كار قادر به اخذ اضافه ارزش يا         
در آنجـا كـه زمـين ملـي         . شـوند   مند مـي    بهره  رانت ارضي  ازتملك زمين   

بهـاي    يا اجـاره  (بهاي ناشي از حق مالكيت انحصاري بر زمين           شود، اجاره     مي
 Differential)بهاي تفاضلي  حذف شده و تنها اجاره) Absolute rentمطلق 
rent)   يابـد    ز زمين است تداوم مي    برداري تجاري و صنعتي ا       كه حاصل بهره

و بدين اعتبار ايـن گـروه اجتمـاعي بـه قشـري از اقشـار بـورژوازي تحـول               
  .يابد مي

ها از صاحبان سرمايه بـه        در دوران ماركس البته هنوز تفكيك مديران بنگاه       
. دليل مرحلة جنيني پيدايش شركتهاي سهامي معظـم تكامـل نيافتـه بـود       

ر قرن بيسـتم سـرمايه اساسـاً در چهـرة           بعالوه در آن مقطع و حتي تا اواخ       
 خود يعني ابزار توليد، مواد اوليه، بناي كارخانه     (material)مادي و ملموس    

 نظير حق اشتهار    (immaterial)يافت و سرماية غيرمادي       و غيره تجسم مي   
. آمـد   ، يا سرمايه اطالعاتي به عنوان سرمايه به تصور درنمي         )مارك تجارتي (

. توان سراغ گرفـت      اثري از انباشت اين نوع سرمايه نمي        ماركس، كاپيتالدر  
ــه    ــه، هزين ــد و مبادل ــول در تولي ــوازات تح ــه م ــاً ب ــداتي   طبع ــاي معاه ه

(Transaction costs)     گسـترش  .  نيز رشـد كمـي و كيفـي شـگرفي يافـت
فعاليتهاي خدماتي باالخص در حـوزة آمـوزش و پـرورش، بهداشـت، امـور               

و » مولد«هاي نخستين تقسيم كار به        زهحقوقي و قضائي و فرهنگي نيز حو      
ملحوظ داشتن مجموعة ايـن تحـوالت مسـتلزم         . را منسوخ كرد  » غيرمولد«

نوسازي مداوم آن مفاهيم بنياديني است كه باالخص پس از انقالب صنعتي       
مفهـوم طبقـه نيـز از ايـن دائـره           . در قرن نوزدهم پا به عرصة وجـود نهـاد         

  .مستثني نيست
مفهوم ماركسيستي  ) 1919لنين،  (» ابتكار عظيم «ه در   تعريف لنين از طبق   

هـاي    طبقات به گـروه   «: داد  طبقه را با واقعيات اوايل قرن بيستم تطبيق مي        
گردد كه برحسب جـاي خـود در سيسـتم تاريخـاً           بزرگي از افراد اطالق مي    

كه اغلب به صـورت قـوانين       (معين توليد اجتماعي، برحسب مناسبات خود       
بـا وسـائل توليـد، برحسـب نقـش خـود در             ) رديده است تثبيت و تنظيم گ   

هـاي دريافـت و ميـزان آن          سازمان اجتماعي كار و بنابراين برحسب شـيوه       
طبقـات  . سهمي از ثروت اجتماعي كه در اختيار دارند از يكديگر متمايزنـد           

تواند، بعلت    هائي از افراد هستند كه از بين آنها يك گروه مي            آن چنان گروه  
ن جاي آنها در يك رژيم معين اقتصاد اجتمـاعي وجـود دارد،    تمايزي كه بي  

در اين تعريف عـالوه بـر       ) 153(».كار گروه ديگر را به تصاحب خود درآورد       
هاي دريافت و ميزان سـهم از   شيوه«و » مناسبات با وسايل توليد«دو معيار   

شـود كـه عبارتسـت از نقـش           ، از معيار سومي نيز ياد مـي       »ثروت اجتماعي 
اين امر از حيث نقش سلسـله       . ي اجتماعي در سازمان اجتماعي كار     ها  گروه

. يابـد   هـاي انتفـاعي اهميـت مـي         دستگاه قدرت در بنگاه   ) هيرارشي(مراتب  
هـا و كـارگران تكنيكـي بـا           تمايز مديران از كارگران و نيـز تفـاوت فـورمن          

  .كارگران ساده و غيرماهر بدون توجه به سلسله مراتب مزبور غيرقابل فهم است
ي      داري در نيمه دوم قرن بيستم و نياز به اندازه           تغييرات سرمايه  گيـري كمـ

اي اجتماعي موجـب بـاز شـدن مجـدد بحـث       گروهبنديهاي گوناگون حرفه 
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فصل دوم كتـاب سـهراب بهـداد و فرهـاد           . پيرامون مفهوم طبقه بوده است    
چاپ نخست بـه    (طبقه و كار در ايران بعد از انقالب         نعماني تحت عنوان    

) 154)(1387؛ ترجمــة فارســي  12-32، صــص 2006بــان انگليســي  ز
تـرين تعـاريف     يكـي از مطـرح    . دهد  اي از اين مباحثات را بدست مي        چكيده

 ارائه (Erik Olin Wright)نئوماركسيستي طبقه از جانب اريك اولين رايت 
كــه تــا حــدودي مبنــاي )) 156(1997، )155(1985رايــت، (شــده اســت 

 اجتماعي در ايران از جانب بهـداد و نعمـاني بـوده             محاسبات آماري طبقات  
شود كه    در تعريف رايت، طبقه برپايه سه معيار خصلتبندي مي        ) 157.(است

سـازمان اجتمـاعي    ) 2مناسبات با مالكيت بر وسايل توليـد،        ) 1: عبارتند از 
  .صالحيت/مهارت)3كار؛ 

» الحيتصـ /مهارت«تفاوت تعريف رايت با تعريف لنين در معيار سوم يعني           
نهفته است كـه در توضـيح جايگـاه مـديران، پزشـكان، مهندسـين، وكـال،                 

 از  .باشـد    كليدي مـي   »طبقه متوسط «ساالران بعنوان     هنرمندان، و ديگر فن   
اجتماعي از آنجا كه صاحب وسايل توليـد        /اي  هاي حرفه   نظر رايت، اين گروه   

رخـورداري از   شوند اما به دليل ب      نيستند، از زمره طبقه بورژوا محسوب نمي      
منـد    بهره(Loyalty Rent)» رانت وفاداري«مهارت و تخصص ويژه از نوعي 

از ايـن   . شـود    سرمايه تحصيل مـي    سودگردند كه از تخصيص بخشي از         مي
  .توان بخشي از طبقه كارگر به حساب آورد حيث، آنان را نمي

در كنندگان    با چنين تعبيري از طبقه، بازگرديم به تركيب اجتماعي شركت         
كننـدگان مقـدمتاً بايـد        در ميان شركت  .  خرداد 30 و   25تظاهرات خياباني   

آموزان و دانشـجويان كـه        دانش) 1: سه گروه شغلي را از يكديگر بازشناخت      
آموختگـان بيكـار كـه در         ها و دانش    ديپلمه) 2اند؛    هنوز وارد بازار كار نشده    

برنـد؛    سـر مـي      بـه  دورة انتقال از تحصيل به اشتغال يـا ورود بـه بـازار كـار              
هـاي اول و دوم كـه عمـدتاً دربرگيرنـدة             به باور اين قلم، گـروه     . شاغلين)3

جوانان پانزده تا سي ساله است، پاي ثابت يا هستة فعال اعتراضات خياباني             
 25اما بدون پيوسـتن گـروه سـوم يعنـي شـاغلين در تظـاهرات                . باشند  مي

توانست ابعاد عظيم توده اي  ي خرداد، اين اعتراضات خياباني نم  30خرداد و   
  .يابد

الذكر، ناصر مهاجر بدقت تركيب اجتمـاعي گـروه سـوم را              در نقل قول فوق   
توان به سه دسـته       هاي اجتماعي مورد استناد وي را مي        اليه. شود  يادآور مي 

  اساتيد، ) 2معلمين، پرستاران، و ديگر كاركنان تكنيكي؛ ) 1: تقسيم كرد
  

  
  

نگاران، نويسـندگان و ديگـر        پزشكان، هنرمندان، روزنامه  وكال و حقوقدانان،    
) 3صـالحيت؛   /روشنفكران عرفي اهل قلم، و مـديران يـا صـاحبين مهـارت            

با پيروي از تعريف رايت دربـارة طبقـه،         . صاحبان شغلهاي آزاد و نوكيسگان    
بـه حسـاب آورد، هرچنـد كـه         » طبقة متوسـط  «را بايد   ) 2(و  ) 1(دو گروه   

تـري از     سطح درآمد و منزلـت اجتمـاعي در مرتبـة پـائين           گروه اول بلحاظ    
  .از زمره بورژوازي كوچك و متوسط است) 3(اما گروه . گروه دوم قرار دارد

بنـدي    عليرغم تمامي ابهامات و دشواريهاي ذاتي هر نوع تالش براي تقسيم          
هاي اجتماعي به طبقات كه طبعـاً تعريـف رايـت نيـز از آن مسـتثني                   گروه

در فهـم بهتـر نيروهـاي محركـة         » طبقـه متوسـط مـدرن      «نيست، مفهـوم  
 سـاله يعنـي     15-30اگر جوانان   . اعتراضات خياباني اخير ايران راهگشاست    

آموختگان بيكار هستة سفت يا پاي ثابـت اعتراضـات را             دانشجويان و دانش  
صـالحيت  /دهند، طبقه متوسط مدرن باالخص صاحبين مهـارت    تشكيل مي 

شـوند، رهبـري      ناميـده مـي   » نخبگان كشور  «كه از جانب جناحهاي قدرت    
نگـاهي بـه درجـة    . فكري ـ ايدئولوژيك اين نيروي اجتماعي را بعهده دارند 

كـانون  . كنـد   سازمان يافتگي اقشار مختلف اين طبقه موضوع را روشن مـي          

نويسندگان در داخل و خارج از كشور، كانون وكـال و حقوقـدانان، سـازمان               
ع مجـامع پزشـكان و داروسـازان در خـارج از            نظام پزشكي در داخل و انـوا      

هـا در خـارج و داخـل كشـور،            كشور، تجمعـات گونـاگون اسـاتيد دانشـگاه        
ها   نويسان در داخل و خارج از كشور، انجمن         نگاران و وبالگ    جمعيت روزنامه 

التحصيالن در داخل كشور از زمره نهادهـاي          و جمعيتهاي مهندسين و فارغ    
 يا متجـدد ايـن طبقـه نـه          مدرنصيغة  . آيند  مدني اين طبقه به حساب مي     

آوري   گيـري از دانـش و فـن         تنها از كارداني، تخصـص و مهـارتش در بهـره          
ايسـت كـه در       گيرد، بلكه ايـن آن طبقـه        معاصر منجمله اينترنت نشأت مي    

معناي اخص كلمه نماينده عرف و زندگي روزمره عرفي در تقابل با شـرع و               
، نظام جديد   )پزشكان(يد بهداشت عامه    فرهنگ جد . ست  هاي مذهبي   آموزه

، گـردش   )وكال و حقوقـدانان   (، قوانين مدني و عرفي      )دانشگاهيان(آموزشي  
، آزادي خالقيت و ابداع فكري )نويسان نگاران و وبالگ روزنامه(آزاد اطالعات 

نفسـه بـا دسـتگاه روحـاني و           فـي ) روشنفكران عرفي و هنرمندان   (و هنري   
  . در تعارض است(Public sphere)ي اقتدار آن در سپهر عموم

كمتر از يك دهه پس از انقالب بهمن وقت الزم بود تا سران نظام جمهوري 
اسالمي دريابند كه ادارة سياسي، اقتصادي و فرهنگـي يـك جامعـه مـدرن             

مرور ايـام بـر نفـوذ       . ست  بدون تخصص و كارداني و به اتكاي تقوي ناشدني        
چندان افزود كه شريعتمداران حاكم و فرهنگي ـ ايدئولوژيك طبقه متوسط  

اعقابشان به تدريج آنان را به الگو و سرمشق رفتاري خـود برگزيدنـد، و بـه                 
امـروزه نيـز    . خطاب كردند » دكتر«و  » مهندس«تقليد از ايشان يكديگر را      

يك دوجين حزب سياسي در داخل و خارج از كشور براي احراز نماينـدگي              
از عاليجنـاب خاكسـتري و      . يكديگر مشغولند سياسي اين طبقه به رقابت با       

سفرايش در خارج از كشور گرفته تا حزب كـارگزاران، جبهـه سـبز اميـد و                
طلـب در داخـل، و از طرفـداران حـزب مشـروطه سـلطنتي                 احزاب اصـالح  

داريوش همايون گرفته تا جناحهاي راست و چپ سازمان فدائيان اكثريـت            
  .كشور مبدل شوند» نخبگان«حزب كنند تا به  در خارج از كشور تالش مي

سـتاني    دهي و رشوه    زني، رشوه   بنابراين طبقه مزبور از توانائي دادوستد، چانه      
فراواني با نظام حاكم برخوردار است، توانائي كه بـه مراتـب بـيش از طبقـة              

اگر از اوايل دهة شصت ميالدي با اتكـاي         . دقيقتر بگوئيم . بورژوا ايران است  
 درآمد نفتي بجـاي ماليـات، طبقـه بـورژوا بـه مقـام               هرچه بيشتر دولت به   

چاكري و آستانبوسي دولت تنزل يافت و شخصيت و هويت مستقل خود را             
بـرداري از   از دست داد، طبقة متوسط با پاسخگوئي به نياز دولت براي بهـره  

امـروزه نيـز طبقـه متوسـط        . مهارت و كارداني به سوگلي دولت مبدل شـد        
ايسـت كـه      ي جامعـه نيسـت، بـالعكس آن طبقـه         محرومترين گروه اجتماع  

عليرغم تعارض شيوة عرفي حياتش بـا ارزشـها و سـنن مـذهبي، و ضـمن                  
ــه   ــائي چان ــدرت سياســي بيشــترين توان ــان  محروميــت از ق ــي را در مي زن

  .نظام داراست» سهامداران كوچك«
صحبت از يك طبقه بـدون سـخن گفـتن از فرهنـگ يـا شـعور سياسـي ـ         

ــاتي ــادقيق و  طبق ــل اســت ش ن ــاچ،(ناكام ــوالنتراس، 1923) 158(لوك ؛ پ
پس به سه مؤلفـة اصـلي شـعور اجتمـاعي طبقـه متوسـط               )). 159(1971

  :پردازم مي
  مخالفت با انقالب و طرفداري از اصالحات) الف

طبقه متوسط ايران تا پيش از وقوع انقالب بهمـن ديـدگاه روشـني دربـارة                
هاي انقالبي    سبت به انديشه  نداشت؛ بعضاً حتي ن   » انقالب يا اصالح  «پرسش  

اما پس از انقالب يكسره متقاعد شد كه بايـد بـا            . داد  تمايل مثبت نشان مي   
انديشة انقالب ضديت ورزد و از اصالحات باالخص از نـوع قطـره چكـاني و                

ايـن ضـديت بظـاهر از موضـع مخالفـت بـا خشـونت و                . تدريجي دفاع كند  
خشـونت يـا كـم خشـونت در         گيرد، اما انقالبات بدون       خونريزي صورت مي  

اند، از جمله انقالب بهمن كه با خونريزي بسيار تـوأم نبـود،               تاريخ كم نبوده  
  .حال آن كه بروز خشونتها پس از انقالب حادث شد

اگرچه انقالب همواره با خشونت توأم نيست امـا متضـمن دگرگـوني نظـام               
ــاعي  ــي و اجتم ــدي     سياس ــرة قطببن ــده ثم ــه قاع ــا ب ــابراين بن ــت و بن س

علت اصلي مخالفت طبقه متوسط بـا انقـالب         . اجتماعيست) پوالريزاسيون(
داري   بندي در يـك جامعـه سـرمايه         نيز از همينجاست، چرا كه چنين قطب      

كشـد    نظير دورة انقالب بهمن نه فقط اقتدار سلطان يا ولي فقيه را بزير مي             
بلكه بـا برآمـد انبـوه كـارگران و تهيدسـتان نظـم سـرمايه را بـه مخـاطره                     

، رعايت اعتدال در تقابل با نظـام        »گري  افراط«بنابراين اجتناب از    . افكند  مي
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گـرايش  . پرهيـز شـود   » دفع فاسد به افسد   «كند تا از      اسالمي را ايجاب مي   
غالب در ميان طبقه متوسط دستيابي به نوعي تفاهم با جناحهائي از قدرت             

بنـد    سم نـيم  به سوي نوعي سكوالري   » تحول«تدريجي يا   » تغيير«به منظور   
يا نرم است كه اگرچه با جدائي كامل دين از دولت فاصله دارد اما با رعايت                
برخي از آزاديهاي مدني و حد معيني از پلوراليزم سياسي امكان تنفس اين             

آلـرژي نسـبت بـه      . طبقه و اعمال نفوذ آن را بر قدرت سياسي فـراهم آورد           
يشـات وابسـته بـه ايـن        واژة انقالب چندان است كه حتي راديكـالترين گرا        

طبقه، تغيير قانون اساسي جمهوري اسالمي يا برچيدن كل نظام را بـا واژة              
به يـك كـالم،     . كند  توصيف مي » اصالحات ساختارشكن «كشدار و نامفهوم    

طلبـي   در محدودة اصالح » ساختارشكني«مقبول است؛   » تحول«و  » تغيير«
خـط قرمـز    » نقالبا«اگرچه مقبول نيست، قابل تحمل است و حال آن كه           

است و سخن گفتن از آن عين طرفداري از استبداد و حتي بدتر از استبداد               
  .حاكم است

  ناسيوناليزم ايراني) ب
برخالف دعوي رايج، طبقه متوسـط مـدرن ايـران قبـل از آن كـه خـود را                   

داند يعني به ايران نه به مثابه يك واقعيـت            گرا مي    ايران بداند، ملي   شهروند
هويـت  «به يك معنـي     . نگرد   مي فرهنگيبه عنوان يك هويت     سياسي بلكه   

شود، بديلي كه اگرچه بـا        محسوب مي » هويت اسالمي «نوعي بديل   » ايراني
پردازد، اما از دستيابي به نوعي آشتي با هويـت            هويت اسالمي به رقابت مي    

. نمايد  اسالمي در محدودة يك سكوالريسم نرم يا قطره چكاني استقبال مي          
سط همچنين خـود را وارث فرهنـگ امپراطـوري باسـتان ايـران              طبقة متو 

. داند و خواهان اعتبار بخشيدن به اقتدار ايـران در سـطح منطقـه اسـت           مي
سـاالري و   عنصر ناسيوناليزم در فرهنگ طبقه متوسط ايران قـويتر از مـردم   

  .كند مي جمهوريخواهي عمل 
  گرايش به غرب) ج

گراست، چرا كه فرهنـگ، تخصـص و         طبقه متوسط مدرن ايران عميقاً غرب     
اگرچـه  . مهارت خود را مديون آمـوزش و تعامـل فرهنگـي بـا غـرب اسـت                

 مرداد و سرنگوني حكومت دكتر مصدق غرور ملي اين طبقه را            28كودتاي  
دار ساخت، اما تجربه نظام جمهوري اسالمي هرچه بيشتر اين طبقه             جريحه

يرپذيري اين گروه اجتماعي    ميزان تأث . را به سوي نزديكي با غرب سوق داد       
دهي به افكار      در شكل  (VOA)از غرب بويژه در نقش راديوي صداي آمريكا         

شيفتگي طبقه متوسط ايران نسبت به اياالت متحـدة     . عمومي مشهود است  
شود بلكه از حس احترام       آمريكا تنها از عالقة اين طبقه به تجدد ناشي نمي         

گيرد كـه بـه گمـان آنـان بـدون            وي به امپراطوري مقتدر جهان نشأت مي      
اي از جملــه در ايــران  هــاي مهــم منطقــه توافــق وي تغييــرات و جابجــائي

  .پذير نيست امكان
برآيند اين سه مؤلفه انديشه راهبردي اعمال نفوذ بر نظام جمهوري اسالمي 
براي دستيابي به امتيازات سياسي است تا در كنار هويت اسالمي به هويت             

ن داده شـود و جمهـوري اسـالمي ضـمن احتـرام بـه       ايراني و عرفـي ميـدا     
المللي و اعالميه جهاني حقوق بشر به سوي تفـاهم بـا              هاي بين   كونوانسيون

  .غرب جهتگيري كند و به رژيمي متعارف تبديل شود
 سـاله را بايـد از   15-30همان طوري كه پيشتر خاطرنشان شديم، جوانـان        
دانشـجويان  . فكيك كرد طبقه متوسط مدرن شهري به معناي اخص كلمه ت        

نـد كـه پـاي        هاي اين جوانـان     و دانش آموختگان بيكار از پرشمارترين گروه      
ثابــت اعتراضــات خيابــاني را تشــكيل داده، بيشــترين شــهدا را تقــديم آن 

در اينجا الزم است دربارة اهميت كمي و كيفي ايـن اقشـار تأمـل               . اند  كرده
  .بيشتري كنيم

 خود دربارة وزن نسـبي ايـن گـروه          16رة  ميرحسين موسوي در بيانيه شما    
دانشـجويان نـه    «: دارد  اجتماعي در ساختار جمعيتي ايران چنين اظهار مي       

اي كوچك از مردم، كـه يكـي از وسـيعترين و فعـالترين قشـرها را                   مستوره
» .در حال حاضر از هر بيست ايراني يك نفر دانشجو است          . دهند  تشكيل مي 

 درصــد 5بــه عبــارت ديگــر ) 160).(2009 دســامبر 6موســوي، يكشــنبه (
هاشمي رفسنجاني نيـز در ديـدار بـا چهـار           . جمعيت كشور دانشجو هستند   

اي   جامعه«: گويد  تشكل دانشجويي در مشهد دربارة وزن اين قشر چنين مي         
هاشمي (» .شود با فريب اداره كرد      را كه سه چهار ميليون دانشجو دارد نمي       

تحقيقـات ميـداني نيـز ايـن        ) 161).(2009 دسامبر   6رفسنجاني، يكشنبه   

كنند و بر برخي جوانب مشاركت فعال ايـن اقشـار در              ها را تأييد مي     ارزيابي
  .افكنند اعتراضات اخير پرتو مي

 تحـت عنـوان   (Daniel Egel)گـل   گزارش جواد صالح اصفهاني و دانيل اي
محروميت جوانان در ايران، وضعيت آموزش و پرورش، اشتغال و تشـكيل            «

 2007 در سـال     (Brookings)منتشره از جانب مؤسسه بروكينگز      » دهخانوا
ضمن اشاره به آمار رسمي مربوط به نرخ متوسط بيكاري ده تا يازده درصد              
در ايران، اين رقم را براي جوانان پانزده تا سي ساله دوبرابر ميزان ياد شده                

 ، ص 2007گـل،     صالح اصـفهاني و اي    (كند    يعني بيست درصد محاسبه مي    
الزم به تذكر است كه وزير تعاون دولت دهم، به تـازگي گفتـه              ) 162).(24

است كه حدود چهار ميليون نفر از نيروي فعال كشـور را بيكـاران تشـكيل                
با اين سخنان او تلويحاً تأييد كرده است كه نرخ بيكاري كشور به             . دهند  مي

قم نيـز بـا     رسيده، هرچند همين ر   )  درصد 11 تا   10و نه   ( درصد   18تقريباً  
هاي تعيين نرخ بيكاري بـه دسـت آمـده            تغييرات اساسي دولت در شاخص    

 درصـد بيكـاران ايـران را جوانـان تشـكيل      87براساس آمار رسمي،  «. است
دهند، يعني سه چهارم كساني كه بين شانزده تا سي سـال سـن دارنـد                  مي

  )163).(2010 ژانويه 13ناصر اعتمادي، (» فاقد كار هستند
گـل دورة گـذار از پايـان تحصـيالت            ارش صـالح اصـفهاني و اي      بنا بـه گـز    

التحصـيلي شـاغل    دانشگاهي تا كسب اشتغال براي كساني كه در زمان فارغ  
مطـابق  ). 25همـان گـزارش، ص      (اند، بطور متوسط سه سـال اسـت           نبوده

ــور، طــول دورة بيكــاري بــراي   جــداول و نمودارهــاي آمــاري گــزارش مزب
ايـن  . رستاني به مراتب بيش از سـه سـال اسـت          دارندگان مدرك ديپلم دبي   

بخش از جوانـان شـهري در دورة بيكـاري عمـدتاً بـا اتكـاء بـه حمايتهـاي           
اگـر در دورة قبـل از انقـالب، تحصـيالت           . كننـد   خانوادگي امرار معاش مي   

كـرد، پـس از       التحصيالن را در قبال خطر بيكاري بيمه مـي          دانشگاهي فارغ 
هاي خصوصي نظيـر دانشـگاه آزاد و          يع دانشگاه انقالب و بويژه با توسعه سر     

تنزل كيفيت آموزش، مدرك دانشـگاهي بـه خـودي خـود ضـامن اشـتغال            
  .آموختگان نيست دانش

نـژاد، بـا توجـه بـه          طي چهار سال دورة نخست رياست جمهـوري احمـدي         
جهش ناگهاني قيمت نفت و رشد اقتصادي، ميزان بيكاري در سطح كشـور             

اما افزايش اشتغال بيشتر به نفع مردان و بـاالخص      . تا حدودي كاهش يافت   
بواقع، نرخهاي بيكاري در ميـان زنـان        «. مردان كمتر تحصيلكرده تمام شد    

مدام ازدياد يافته است به طوريكه اين نرخ اكنون دو برابـر بيكـاري مـردان                
برند، قـادر   سر مي نيمي از زنان كه در اوان دورة بيست سالگي خود به . است

ايـن  ). 25، ص   2007گـل،     صـالح اصـفهاني و اي     (» . شغل نيستند  به يافتن 
نـد    نگران آتيه خويش    آموختگان غيرشاغلي كه دل     دسته از زنان يعني دانش    

 و 25و بعضاً در سوداي ماندن و رفتن از ايران در نوسان و ترديد، در تجمع         
 خـرداد همچـون ديگـر تظــاهرات خيابـاني پـس از آن بسـيار بودنــد و       30

ندا صالحي آقاسلطان كه به ضرب گلولة جالدي در فـرداي صـدور             . هستند
 خرداد به خاك افتـاد سـمبل        30فتواي سركوب امام در تظاهرات خياباني       

 ژوئيـه   18عـالء،     نگـاه كنيـد بـه اسـماعيل نـوري         . (راستين اين قشـر بـود     
بنابراين ناصر مهاجر محق است و قتي كه در گـزارش خـود             ) 164).(2009

امـا او   . كنـد   اشـاره مـي   » حضور گستردة زنـان   «ات اخير به    پيرامون اعتراض 
» حضـوري گسـتردة كـارگران و تهيدسـتان          و نيـز بـي    «: افزايد  بالفاصله مي 

  )165).(43، ص 1388مهاجر، بهار (
حضــوري گســترده كــارگران و  برخــي از گرايشــان چــپ واقعيــت ايــن بــي

يـف مـا از     ند كـه مشـكل در نحـوة تعر          كنند و مدعي    تهيدستان را انكار مي   
بـزعم آنـان اگـر ايـن تعريـف نـو شـود، بسـياري از                 . اسـت » طبقه كارگر «

آوري را بايد از زمره طبقه كارگر بـه           بگيران و صاحبين تخصص و فن       حقوق
 مبنـي بـر ايـن كـه     آرشبخش نخست پرسش چهارم نشـرية    . حساب آورد 

گشـائي از همـين       احتماالً معطوف بـه گـره     » چه نيروهايي كارگر هستند؟   «
  .ضل تئوريك استمع

در پاسخ به اين دعاوي بايد بگويم كه اگر بـا تعريـف مجـدد يـك واقعيـت                   
چـه مـا    رسـد، و آن  حضور كارگران به ناگهان در جنبش فعلي به اثبات مـي      

جنبش جوانان و طبقه متوسط مدرن شهري ناميديم، همان جنبش طبقـه            
حضور فعال  هاي اين     كارگر جديد است، در آن صورت بايد به سادگي نشانه         

. ايـن جنـبش را مشـاهده كـرد        » داري  ضد سـرمايه  «طبقه كارگر و خصلت     
  . ي اين جنبش مؤيد فرضيه مزبور نيست  مبارزاتشعارها و اشكالمطالعه 
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  .از شعارها آغاز كنيم
اش تحت    مروري بر شعارهاي مورد استناد آقاي تقي روزبه در ضميمه مقاله          

» ها   شعارهاي مردم و ديناميزم فرارونده آن      كدام پاراديم؟ نگاهي به   «عنوان  
دهد كه در ميان مطالبات تظاهركننـدگان اثـري از نـان، كـار يـا                  نشان مي 

هـاي اقتصـادي و       هرگونه درخواست ديگري نـاظر بـر كمبودهـا و نـابرابري           
پرسشي كه بيش از همه بايد توجه خود نگارنـده را           ) 166.(اجتماعي نيست 

ست كه هـيچ      ستي اين چگونه حضور كارگري    كرد اين است كه برا      جلب مي 
مهر و نشاني از مطالبات خود برجـاي نگذاشـته اسـت؟ تأمـل در خصـوص                 

  .كند شكل بروز اعتراضات نيز پرسش مزبور را تقويت مي
 فعالين چـپ    مكرردر تمام دوران هفت ماهه اين اعتراضات، عليرغم دعوت          

سـترش جنـبش    اعتصـاب عمـومي بـراي تـداوم و گ         «از كارگران مبني بـر      
بجـز  ) 167)(1388 تيرماه   1محمدرضا شالگوني، دوشنبه    (» اعتراضي مردم 

در كردستان شاهد تالش ديگري براي تحقق بخشيدن بـه شـعار اعتصـاب              
در كردستان نيز اين كوشش به بسـته شـدن بخشـهائي از             . عمومي نبوديم 

  .بازار محدود ماند و با شكست كامل مواجه شد
ارها و نه در اشكال مبارزات و نه حتي در مناطق بروز            بنابراين اگر نه در شع    

تهـران رد و نشـاني از حضـور       ) و نه جنـوب   (اعتراضات يعني شمال و مركز      
توان يافت، چگونه بايد از حضور طبقه كـارگر           طبقه كارگر و تهيدستان نمي    

اعتراضات كنوني داد سـخن داد؟ امـا بلحـاظ          » داري  ضد سرمايه «و خصلت   
رش دائرة شمول طبقه كارگر به تمـامي اقشـار اجتمـاعي            تئوريك نيز گست  

التحصـيالن بيكـار، ايـن طبقـه را از            متخصص يا دانشجويان و فـارغ     /كاردان
  .كند معني و مفهوم ويژه خود تهي مي

طبقه كـارگر در جنـبش اخيـر بايـد از            حضور   به گمان من بجاي تأكيد بر     
كرد كه چـرا طبقـه       اين طبقه آغازيد و اين پرسش را مطرح          غيبتواقعيت  

  كارگر ايران در اعتراضات اخير غايب بود؟
پاسخ ناصر مهاجر به اين پرسش بر بخـش مهمـي از داليـل غيبـت طبقـه                  

ها و خلوت شـدن خيابانهـا، بـا           پيمايي  فروكش راه «: افكند  كارگر روشني مي  
تودة . توانست هم كه شود     نمي. اعتصاب كارگران، كارمندان و كسبه پر نشد      

هاي خود را در گفتار و كردار نامزدهـاي رياسـت             رگران نه خواسته  عظيم كا 
راست ! هاي خياباني پيمايي يافت و نه آن را در شعارهاي راه    جمهوري باز مي  

ضعف بزرگ جنـبش اخيـر ايـن بـود كـه بـا خواسـتهاي صـنفي و                   «است،  
از كارمندان و كاسباني هم كه بـه سياسـت گـرايش            » .اقتصادي روبرو نشد  

پـارة بـزرگ ايـن دو       . نها پارة كوچكي از جريان حاكم جداسـرند       داشتند، ت 
نيرو، به ويژه كارمندان دولت اسالمي، در پيوندي تنگاتنگ با قدرت حـاكم             

هردو پارة اين دو نيروي اجتماعي اما با هزار تار پيدا و پنهان             . اند  قرار داشته 
هـايي در     يكياند، با آن بده و بستان دارند و نزد          به جمهوري اسالمي وابسته   

توجـه ميرحسـين موسـوي بـه        . اي مسـتقل الزم     ها و فاقد اراده     عين دوري 
نيازهـاي آن بـا نيازهـاي جامعـه گـره خـورده             «و اين كـه     » نيروي مياني «

هـاي فعـالتر آن    بينانه از وزن نيروي مياني و شـاخه      ، بيان دركي واقع   »است
  )168(»).نجوانان، دانشجويان، زنان و روشنفكرا(ست  در جنبش كنوني

اما بخش ديگر دليل غيبت طبقه كارگر را بايد در واقعيـت رشـد اقتصـادي              
حاصل از افزايش ناگهاني قيمـت نفـت طـي چهـار سـال نخسـت رياسـت                  

اين رشد اقتصادي تا حدودي به ازديـاد     . نژاد جستجو كرد    جمهوري احمدي 
ي موقـت   قراردادهـا . اشتغال انجاميد، اما اشتغالي از نوع قراردادي و پيماني        

كاري در ميان كارگران و       كار عامل مهمي در دامن زدن به روحيات محافظه        
  .ست عامل دودستگي فيمابين كارگران قراردادي و دائمي

چپاول درآمدهاي هنگفت نفتي توسط اليگارشـي جديـد سـپاه و بسـيج و               
 140ديگر حكام نظام از يكسوي، و افت فاحش قيمـت نفـت از هـر بشـكه            

ر از سوي ديگر نه تنها سبب توقف اين رشد اقتصادي شـده              دال 50دالر به   
اي به كسري بودجه دولت و ديون دولت به نظـام بـانكي    سابقه بلكه ابعاد بي 

مدير كميسيون اقتصادي مجلس، غالمرضا مصباحي مقـدم،        . بخشيده است 
 هشـت ميليـارد دالر      2008-2009اخيراً اعالم كرد كه كسري بودجه سال        

) 169).(2008 نـوامبر  24ل از ابـراهيم حسـيني نصـب،       بـه نقـ   (بوده است   
 ميليـارد دالر    48اگرچه رئيس بانك مركزي ديون پرداخت نشده بانكهـا را           

انـدركاران اقتصـادي رقـم واقعـي ايـن ديـون را             اعالم كرده، فعاالن و دست    
همين منابع تصـريح    . زنند  تقريباً دو برابر رقم رسمي اعالم شده تخمين مي        

اين مطالبات در اختيار كمتر از هزار شخصيت حقيقي و       % 70«كنند كه     مي
شان به محافل قدرت نگراني از عدم         حقوقي قرار گرفته كه به دليل نزديكي      

اسـحاق،    يحيـي آل  . دهند  بازپرداخت تسهيالت دريافت شده به دل راه نمي       
 ميليـارد   200رئيس اتاق بازرگاني تهران، اخيراً گفته است كـه از مجمـوع             

اند، نيمي از آنها به واحدهاي دولتي و نيم           سهيالتي كه بانكها پرداخته   دالر ت 
با اين حال، رئيس اتـاق      . ديگر آن به واحدهاي غيردولتي تعلق گرفته است       

بازرگاني تهران تصريح كرده است كه درصد عمدة مطالبات پرداخت نشـدة            
بانكها مربوط بـه واحـدهاي دولتـي اسـت، هرچنـد بيشـترين فشـارها بـر                  

ــي  و ــال م ــي اعم ــدهاي غيردولت ــود اح ــادي،  (» .ش ــر اعتم ــه 13ناص  ژانوي
2010)(170(  

، و كـل    )اعتمادي، همانجـا  (ديون دولت به بانكها بالغ بر يازده ميليارد دالر          
 ميليـارد دالر   31 بـه ميـزان      2008كسري بودجـه دولتـي در پايـان سـال           

بحـران  بواقـع نتـايج    ). ابراهيم حسيني نصب، همانجا   (تخمين زده مي شود     
 با تأخيري يكساله و از طريق كاهش درآمد نفتـي           2008مالي جهاني سال    

دربـارة ايـن بحـران جهـاني     (كند  تأثيرات خود را بر اقتصاد ايران آشكار مي   
چپـاولگري  ) 171).(2009 ژانويـه    -1387نگاه كنيد بـه بابـاعلي، دي مـاه          

ه ذخـاير ارزي   كننده دارد، چرا ك     حكام البته در بروز اين بحران نقش تعيين       
 به تنهائي براي پيشگيري از بحران كنوني كفايـت          2004-2008چهارسالة  

  .كرد مي
اقتصاد ايران امروز در معـرض بحـران نقـدينگي بانكهاسـت كـه بـه دليـل                  
انباشت ديون دولتي و ديون خصوصـي پرداخـت نشـده بانكهـا، آنهـا را در                 

صــنايع بــراي نمونــه رقــم بــدهي . معــرض ورشكســتگي قــرار داده اســت
. سازان هزار ميليارد تومـان بـرآورد شـده اسـت     خودروسازي تهران به قطعه   

باتوجه به ناتواني بانكها در اخذ مطالبات معوقه، آنان قـادر بـه واگـذاري يـا            
پرداخت اعتبارات مصوبه دولت نيز نيستند و ايـن امـر خطـر ورشكسـتگي               

د نهاونديان  محم. واحدهاي توليدي و تجاري را به شدت افزايش داده است         
 درصـد كـل     50رئيس اتاق بازرگـاني ايـران پيشـتر هشـدار داده بـود كـه                

 درصـد باقيمانـده   50اند و  واحدهاي توليدي ايران ورشكسته و تعطيل شده   
اين به معنـاي افـزايش سـريع        . كنند   درصد ظرفيت خود كار مي     30تنها با   

ار كابينه دهم در    به باور اين قلم، يكي از داليل اصر       . نرخ بيكاري خواهد بود   
ها افزايش نقدينگي بخش دولتي بـه منظـور           تصويب اليحه مربوط به رايانه    

. تقليل كسري بودجه دولت و پرداخت بخشـي از ديـون آن بـه بانكهاسـت               
ابعاد عظيم ديون بانكي، مسئله طرح خريد ديون را به طور جدي به ميـان               

وابسـته بـه بسـيج      اكنون نيز مؤسسات مالي و اقتصـادي          از هم . آورده است 
مستضعفان و سپاه پاسـداران بـا پشـتيباني از طـرح خريـد ديـون بانكهـا،                  
آمادگي خود را براي به تملك درآوردن سيستم بانكي و مالي كشـور اعـالم               

  .اند داشته
بحران نقدينگي و ورشكستگي صنايع زمينة اقتصادي مهمي بـراي افـزايش        

ايـن  . باشد  نژاد مي   احمدياعتصابات كارگري در دورة دوم رياست جمهوري        
تواند پارامترهاي اصلي جنبش اعتراضي را بـه نحـو فاحشـي تغييـر                امر مي 

  .دهد و دائرة اعتراض را از خيابان به كارخانه بكشاند
   خودانگيختگي يا سازمان يافتگي؟-9

آيــا بــروز اعتراضــات در واكــنش بــه تقلبــات گســترده انتخابــاتي خصــلتي 
يـا بلحـاظ    » ابژكتيـو «ن يافته؟ انتظار پاسـخي      خودانگيخته داشت يا سازما   

.  به اين پرسش امـروزه نابجاسـت       تاريخيو از منظري    » طرفانه  بي «سياسي
فاتحين انتخابات دهم از همان فرداي روز انتخابات با دسـتگيري مصـطفي             

اتـاق هـدايت و حمايـت       «زاده به عنـوان مسـئولين         زاده و محسن امين     تاج
را در ايـن    ) 174(»انقالبهاي رنگي آمريكـائي   «رد پاي   ) 172(»طلبان  آشوب

دربارة » اعتراف«سازي و گرفتن      متعاقبًا نيز در پروژه تواب    . اعتراضات ديدند 
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طــي نمايشــهاي تلويزيــوني، (!) »هــاي مــاكس وبــر غلــط بــودن انديشــه«
» رهبران خـارجي  «فتنه را در داخل ايران معرفي كردند و غياباً          » مجريان«

  .مريكا را محاكمه كردندسي و آ بي باالخص بي
ــه  ــن گزاف ــه اي ــنش ب ــوئي در واك ــلت    گ ــر خص ــالفين ب ــه، مخ ــاي ابلهان ه

تظاهراتهاي خياباني تأكيد ورزيدند و بعضاً از فقدان رهبري         » خودانگيخته«
به باور من، اما، هم تأكيـد يكجانبـه       . سخن گفتند » فقدان رهبري واحد  «يا  

قليـل ايـن اعتراضـات بـه        بر خودانگيختگي اعتراضات ناصحيح است و هم ت       
از ديدگاه ما، اعتراضات كنوني از ابتـدا        . يك حركت پيشاپيش سازمان يافته    

از يك رهبري، حد معيني از سازمان يافتگي، نقشه و تدارك قبلي برخوردار   
اي و حضـور گسـترده مردمـي از حـد انتظـار               بوده است، اما استقبال تـوده     

  .حضور آنان شدرهبران بمراتب فراتر رفت و مايه تداوم 
دانم يادآور شوم كه تالش بـراي   قبل از تشريح بيشتر نقطه نظراتم، الزم مي     
» رهبـري كشـورهاي خـارجي     «رد يا اثبات تز رسمي ولي فقيـه مبنـي بـر             

بلحاظ نظري فاقد موضوعيت است، زيرا نفس اين دعـوي نشـان از آن دارد               
در سياسـت  كه رهبري از اذعان به واقعيت تولد يـك مركـز جديـد قـدرت             

ــان امتنــاع مــي  ــران يعنــي خياب ورزد و حــال آن كــه پيشــفرض بحــث   اي
  .حضور قدرت خيابان است» رهبري«يا » خودانگيختگي«

اعتراضـات  » خـودانگيختگي «نخست از اين موضوع آغاز كنيم كه چـرا تـز            
خياباني ناصحيح است؟ در نوشتار حاضر نشان دادم كـه انتخابـات دهـم از               

د چرا كه گارد قديمي نظـام بدرسـتي در          ش  تدارك مي فرداي انتخابات نهم    
ديـد كـه     نژاد و كابينه نهم عروج اليگارشي جديـدي را مـي           پيروزي احمدي 

مداخله حزب پادگاني در انتخابات دهم . ابيدت پلوراليزم دروني نظام را برنمي  
نيز پيشاپيش بر همگان محرز بود، هرچند كه در چنـد و چـون ابعـاد آن و         

ــد وجــود داشــت نيــز ميــزان ح ــه اي تردي . مايــت رهبــر از چنــين مداخل
اد و عدم واكـنش  نژ هاي تلويزيوني قبل از انتخابات، اظهارات احمدي   مناظره

پـس  . رهبري به حمالت آشـكار وي، ايـن ترديـدها را نيـز مرتفـع سـاخت                
از عاليجنـاب خاكسـتري     : را ديدنـد  » ها فشان هاي آتش آتش   شعله«همگان  

هنورد همسر ميرحسين موسوي و هيچيـك از دسـت          گرفته تا خانم زهرا ر    
  .ده نشدز اندركاران نظام از بروز اعتراضات خياباني غافلگير و شگفت

اي نيرومنـدي همچـون   ه به اهرم) 174(»كودتاي مخملين«اگرچه مجريان  
ا و پلـيس يونيفـورم پـوش مجهـز       ه  حزب پادگاني، كهريزك، لباس شخصي    

اي و   از يك تشكيالت نسبتاً گسترده شـبكه      بودند، اما مغلوبين انتخابات نيز      
ذكر نام تمـامي ايـن      . نفوذ در انواع گوناگون نهادهاي مدني برخوردار بودند       

وان گفـت   ت  نهادهاي آشكار و پنهان در اينجا مقدور نيست، اما همينقدر مي          
هاي وابسـته بـه رفسـنجاني و حـزب كـارگزاران، حـزب               كه عالوه بر شبكه   

نقالب اسالمي، جبهه مشاركت، ادوار وحدت، دفتـر        اعتماد ملي، مجاهدين ا   
 اسـالمي،   هـاي   تحكيم وحدت و مجمع نماينـدگان ادوار مجلـس و انجمـن           

نهادهاي وابسته به روحانيت نيز همچون مجمع روحانيون مبارز، بخشـي از            
جامعه روحانيت مبارز، و مدرسين حوزه علميه قم، تعـداد قابـل تـوجهي از               

دسـتغيب، صـانعي، صـدوقي، جـوادي آملـي و           آيات عظام نظير منتظـري،      
  .طبسي نيز در اين اعتراضات به نحوي از انحاء درگير بودند

از آنجاست كه با اين واقعيت شاخص       » خودانگيختگي«نادرستي تز   
خوانائي ندارد كه اعتراضات خياباني در تداوم جنگ قدرت جناحها          

ار نظـام   به منصه ظهور رسيد و منشأ پيدايش آن را بايد در سـاخت            
ــرد ــا » انقــالب كــاخي«ســرآغاز اعتــراض يــك . جســتجو ك ــود كــه ب ب

خودانگيختگي يـك انقـالب واقعـي آن طـور كـه فردريـك انگلـس تأكيـد                  
انقالبات همواره و همه جا نتيجـه ضـروري     «: ورزد تفاوت فاحشي داشت     مي

اند كه كامالً از اراده و هدايت احزاب و تمامي طبقات مسـتقل        شرايطي بوده 
اگرچـه  ) 175).(11-12، صـص    1970بـه نقـل از هانـا آرنـت،          (» .نـد ا  بوده

اي بـود،     ترديد يك نافرماني توده     اي نبود، اما بي     اعتراضات اخير انقالب توده   
هاي شبانه دختران و پسران جوان در         نافرماني كه با شور و شعف و پايكوبي       

يدي از  محالت شمال و مركز تهران در دورة انتخابات آغاز شد و پس از نوم             
پـدران، مـادران و     . نتايج اعالم شده انتخاباتي به انفجار خشم آنان انجاميـد         

هاي همين جوانان بودنـد كـه در همبسـتگي بـا آنـان و در سـوگ                    خانواده
 خرداد در ميدان    30 و   25شان خشمناك و عزادار در        عزيزان از دست رفته   

اي   نافرماني تـوده  ابعاد  . حاضر شدند و اقتدار ولي فقيه را به چالش كشيدند         

كه بمراتب از محدودة انتظارات رهبران انقالب كاخي فراتر رفته بـود، آنـان            
  .را همزمان اميدوار و نگران ساخت

اميدوار، چرا كه تولد اين قدرت جديد آنان را براي پاي سفت كردن بر سـر                
نگران، زيرا كه اين    . هاي رهبر توانا ساخت     هايشان در برابر زورگوئي     خواسته

توانسـت بـه نيـروي        قدرت جديد كه با نافرماني مدني آغاز كـرده بـود مـي            
سوم نوظهور، معادلـة     حضور خيابان، اين قدرت   . براندازي مبدل شـود   

اي سه مجهـولي   دومجهولي فاتحين و مغلوبين انتخابات را به معادله   
تبديل كرده بود كه در آن رهبران انقالب كاخي در عين ايسـتادگي      

هـاي    بايـد از خـروج خيابـان از محـدوده            رهبر، مي  در برابر فشار  
  .ش جلوگيري بعمل آورند جمهوري اسالمي و قانون اساسي

» زنـي در بـاال      چانـه «رهبران انقـالب كـاخي اگرچـه خـود را متخصصـين             
پنداشتند، امـا در عمـل خـود را در مـوقعيتي يافتنـد كـه راديكـالترين                  مي

. دادنـد  وعـدة آن را نمـي    » نفشـار از پـايي    «طلـب مـدافع       نمايندگان اصالح 
اعتراضات خياباني هفت ماهة اخير نزديكترين تجربه به آن جنبشـي اسـت             

 از آن به عنوان رفولسيون (Timothy Garton Ash)كه تيموتي گارتون اَش 
(Refolution)  اصـقالبي «اين اصطالح كه در فارسي بـه جنـبش          .  نام برد «

و رفـرم   ) رولوسـيون (ب  ترجمه شده است حاصل تركيب دو اصطالح انقـال        
  .است) اصالح(

نخســتين بــار از ايــن اصــطالح در توصــيف جنبشــهاي ) 176)(1990(اَش 
 1989اجتماعي در اروپاي شرقي و اتحاد جماهير شوروي پيشين در سـال             

 در ايـران، آن     1388اي تابستان     وي با مشاهده تظاهرات توده    . استفاده كرد 
شـايد گمـراه كننـده      » ت دموكراسي ساع«اصطالح  «:  ناميد اصقالبيرا نيز   
اي نزديك بسوي يك دمكراسـي ليبـرال از نـوع غـرب           ايران در آينده  . باشد

همان طور كه افغانستان و عراق نيـز بـدان سـوي نخواهنـد              . (نخواهد رفت 
پذير است تركيبي از اصـالح و انقـالب اسـت ـ      چه هنوز امكان اما آن). رفت
ناميدم ـ امري كه منجر به تقويت  ) ياصقالب(» رفولسيون«چه را كه من  آن

عناصر جمهوريخواهانه قانون اساسي در نظام سياسي متناقض و منحصر به           
در . فرد جمهوري اسالمي گردد و عناصر انقالبي اسالمي آن را تضعيف كند           

اي بـا قـرار دادن اتوريتـه          اهللا خامنـه    آيت. دهد  حال حاضر عكس آن رخ مي     
اه پاسداران انقالب اسالمي، وزنه را به سوي        نژاد و سپ    خود در پشت احمدي   

انقـالب مـذاكره    «بهترين ثمرة يـك     . عناصر انقالبي اسالمي چرخانده است    
جمهـوري  : در ايران يك تغيير جدي وزنه در جهت ديگر خواهد بـود  » شده

ــالمي  ــتر و اس ــر  بيش ــي كمت ــارتون اَش،  (» .گرائ ــوتي گ ــپتامبر 23تيم  س
2009).(177(  

از يـك جنـبش اصـقالبي در ايـران          » انقالبهـاي رنگـي   «انتظار تئوريسـين    
از نظر او چنين امري در ايران حاال        . نيست» دمكراسي ليبرال از نوع غرب    «

انتظار وي از يك جنـبش اصـقالبي در ايـران امـروزه در              . حاالها بعيد است  
: طلبــان حكـومتي آرزومنـد آننــد   ايسـت كــه همـة اصـالح    همـان محـدوده  

سـالميگري كمتـر در محـدودة نظـام جمهـوري           گرائي بيشـتر و ا      جمهوري
مشكل اصلي آن است كه امروز عكس آن در حال رخ دادن است و            . اسالمي

آيـا  . اي عامل اصلي پايداري در مقابل چنين رونديسـت          نافرماني مدني توده  
اين نافرماني مدني در محدوده جنبش اصقالبي بـاقي خواهـد مانـد يـا بـه                 

اين آن پرسشي است كه تنها آينده جـواب         فروپاشي نظام خواهد انجاميد؟     
  .قطعي آن را روشن خواهد كرد

  
   موج سبز و راه سبز اميد-10
» سـبز «ما در راهي كه خداونـد پـيش رويمـان قـرار داده اسـت از نمـاد                   «

ايم تا پرچم دلبستگي نسبت به اسالمي باشد كـه اهـل بيـت                استفاده كرده 
ت خرد، اهل بيت محبت، اهل بيت اند؛ اهل بي    آموزگاران آن بوده  ) ع(پيامبر  
  )178).(2009 سپتامبر 5، 11موسوي، بيانيه شمارة (» .نورانيت

انديشـة  . سـت   در نظـام اسـالمي    » انقالب كاخي «موج سبز پالتفرم رهبران     
نژاد و حزب پادگاني پشـتيبان اوسـت و           اصلي اين پالتفرم مبارزه با احمدي     

بيـر كروبـي، پاسـداري از       هدفش حفظ موقعيت گارد قديمي نظام يا بـه تع         
) 179(،»هاي نظام جمهوري اسالمي با قرائت امام خمينـي          اهداف و آرمان  «

؛ )180(1388 تيـر    9كروبـي،   (قـرار دارد    » اسـالم تحجرگـرا   «كه در مقابل    
دولتـي سـاختن روحانيـت ايـن        «و بـا    )) 181(2009 سـپتامبر    5موسوي،  

  ).موسوي، همانجا! (مخالف» شجره هزارساله
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 بـه   رجعـت گويـد امـا هـدفش          سخن مـي   تغييرموج سبز اگرچه از     از اينرو   
افزون بـر مخالفـت بـا نتـايج         . جمهوري اسالمي پيش از انتخابات نهم است      

تـوان در     نژاد، مباني آغازين موج سبز را مـي         انتخابات دهم و كابينه احمدي    
  :دو نكته خالصه كرد

  

  
  

 نه يـك كلمـه      دفاع از نظام جمهوري اسالمي نه يك كلمه كم        ) الف
  زياد

يادآوري اين عبارت مشهور خميني از جانب ميرحسين موسوي در گفتگـو            
جمهـوري  « در واكنش به شعار برخي از تظاهركنندگان مبني بر قلم نيوز با  

: اسـت » نظام جمهوري اسالمي بـا قرائـت خمينـي      «، جوهر دفاع از     »ايراني
فراتـر از قـانون     شعارهايي مورد حمايت راه سبز ميليوني مردم اسـت كـه            «

خواسته مردم دفـاع از جمهوريـت نظـام در          . اساسي جمهوري اسالمي نرود   
كنار اسالميت آن است و شعار جمهوري اسالمي نه يك كلمه كم نـه يـك                

  )182(».كلمه زياد در بيان اين جنبه از مطالبات آنان نقش راهبردي دارد
لين موج سبز بـه     اگرچه واليت مطلقه فقيه از جانب منتظري و برخي از فعا          

اما ايدة واليت فقيه هرگز از سوي رهبران مـوج سـبز و             . چالش كشيده شد  
. شخص منتظري تـا آخـرين لحظـة حيـاتش مـورد پرسـش قـرار نگرفـت                 

در محـدودة   » اي قاتل اسـت، واليـتش باطـل اسـت           خامنه«ترديد شعار     بي
گيـرد   اي قـرار مـي   فتواي منتظري مبني بر جائر بودن واليت شخص خامنه    

اما با اصل واليت فقيه در تعارض نيست، چرا كه همان طوري كه منتظـري         
دارد، تشخيص جائر بودن واليت       در پاسخ به پرسش محسن كديور ابراز مي       

خواص جامعه يعني عالمان دين آشنا و مستقل از حاكميت و           «باز بر عهدة    
ط بـر   مشـرو ... باشد  انديشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانين مي        

اين كـه از هرگونـه نفـوذ حاكميـت و مالحظـات خطـي و سياسـي آزاد و                    
  )183(».مستقل باشند

تدبير قانون اساسي جمهوري اسالمي براي بازبيني نقش و عملكرد رهبري،           
اهللا سـيدعلي     تشكيل مجلس خبرگان است؛ همان تدبيري كه از جانب آيت         

طع رهبـري و    امـا بـه دليـل نفـوذ قـا         ) 184(محمد دستغيب پيشنهاد شـد    
معهذا تصور تعويض ولي فقيه . روحانيت دولتي در اين مجلس بر زمين ماند      

در صـورت فقـدان     » شورائي از فقها  «و يا تشكيل    » عادل«جائر با ولي فقيه     
ولي فقيه واجدالشرايط، يا تدابير ديگري كه به ولـي فقيـه نقشـي در وراي                

ن كـه نقـش محـوري       آ  سياست و نه لزوماً در مركز سياست واگذار كند بـي          
دار سازد بـه عنـوان     روحانيت شيعه كثيرالمرجع را در ساختار قدرت خدشه       

  .ها تحت شرايط بحراني غيرقابل مهار كامالً قابل تصور است يكي از گزينه
احترام به چارچوب قانون اساسي جمهـوري اسـالمي و تـالش            ) ب

  آن» مغفوله«يا » معطل مانده«براي فعليت بخشيدن به مواد 
ين اصل نيز بدفعات از جانب موسوي مورد تأكيد واقع شده است، چرا كـه               ا

ساز دارد وگرنه وارد يك      اجماعي در مورد چنين چارچوبي جنبه سرنوشت      «
قانون اساسـي در خـود      «: يا آن كه  ) 185(».دوران هرج و مرج خواهيم شد     

 ظرفيتهايي دارد كه اگر عملياتي شود حتي گرايشهاي ساختارشكنانه را هم          
اگر از چارچوب قانون اساسي خارج شـويم جامعـه بـا يـك       . كند  متقاعد مي 

رو خواهـد شـد كـه جمـع كـردن آن غيرقابـل                گسيخته روبـه    آنارشي لجام 
به عبارت ديگر براي آن كه جنبش اعتراضي        ) 186(».بيني خواهد بود    پيش

ت بي  شاه. به آنارشي نيانجامد بايد در محدودة قانون اساسي نظام باقي بماند          
هاي موسوي، بدون استثناء، حفظ نظام و قانون اساسـي آن از              تمامي بيانيه 

  .يكسوي و اجتناب از هرج و مرج از سوي ديگر است
اين مباني آغازين از منافع بلوك سنتي قدرت در نظـام جمهـوري اسـالمي           

اما جنبش ابطال انتخابات و تجديد انتخابات بـا كشـيده           . كرد  جانبداري مي 

توانست در محدودة منافع بلوك سـنتي قـدرت بـاقي             نها نمي شدن به خيابا  
بماند و مطالبات نيروهاي محركة اصلي اين جنبش يعني جوانـان و طبقـه              

واسـطة ايـن امـر        يكـي از نتـايج بـي      . متوسط مدرن شهري را ناديده انگارد     
هاي موسوي و جانشين شدن       در بيانيه » مستضعفان«ناپديد شدن اصطالح    

  .رانيت بودآن با ايران و اي
بيانيه شماره نُه موسوي كه پـس از اعـالم تأييـد نتـايج انتخابـات رياسـت                  

همة «. جمهوري توسط شوراي نگهبان، انتشار يافت، شاهد اين چرخش بود 
ما به چهره رحماني اسالم رو كرديم و در اين رويكرد ميراث تمـدني ايـران                

د شـعار ايـران،     عزيز و بزرگ را تجديد شده ديديم، تا آنجـا كـه در مسـاج              
ود سـر  شـ  را با طنيني كه هنوز در تكبيرهاي شبانة شما شـنيده مـي      ! ايران

داديم و كسي احساس نكرد كه ايران جداي از انقالب و يا جـداي از اسـالم    
ــي و تعصــب و     ــر و كهنگ ــالب از تحج ــران و انق ــالم و اي ــه اس ــت، بلك اس

در كنـار   در اين بيانيه ضـمن آن كـه ايـران           ) 187(».گري جداست  خارجي
 و برابري عموم    حاكميت مردم رد، حقوق شهروندي نه از      گي  اسالم قرار مي  

اسالمي «شود،    نتيجه مي حاكميت اسالم   شهروندان در برابر قانون، بلكه از       
كه شوينده هر نـوع نـابرابري در مقابـل قـانون و پرچمـدار تكـريم حقـوق                   

  )188(».شهروندي است
راه «ت دهم، مـوج سـبز بـه تشـكيالت           متعاقب قانونيت يافتن نتايج انتخابا    

گذاري اين تشكيالت جديـد، بنـا بـه           تأسيس و نام  . تحول يافت » سبز اميد 
اظهارات عليرضا بهشتي مشاور ميرحسين موسوي، بـا مسـئوليت موسـوي            

هـاي    پيش از اعالم اين تشكيالت اخباري دربارة رايزني       ) 189.(بانجام رسيد 
احتمالي حزب جمهوري اسالمي به     موسوي، كروبي و خاتمي دربارة احياي       

همچنين اين حدس نيز مطـرح بـود كـه گـروه     ) 190.(بيرون درز كرده بود 
هاي پيش از برگـزاري انتخابـات بـا هميـاري             كه در ماه  » توحيد و توسعه  «

» توحيـد و توسـعه    «گروهي از همفكران موسوي ايجاد شده بود بـه حـزب            
را انتخـاب   » راه سبز اميـد   «آخر، موسوي گزينه      اما دست ) 191.(تحول يابد 

كرد كه به گمان من بازتاب چـرخش موسـوي بـه سـوي تعامـل بـا طبقـه         
ش   متوسط جديد شهري و نتيجتاً افزايش وزن ايرانيت در پالتفرم سياسـي           

» راه سـبز اميـد  «توضيح موسوي در بيانيه يازدهم دربارة وجه تسـميه        . بود
طلع فصل حاضر بـه     اگر همان طوري كه در م     . روشنگر اين سمتگيري است   

دلبستگي نسبت به اسالم و اهـل       «پرچم  » سبز«نقل از موسوي ياد كرديم      
را سرمايه  » اميد«و ما   «نشانة ايرانيت است،    » اميد«،  »است) ع(بيت پيامبر   

مان باشد؛ اميدي كه اين ملـت را          ايم تا حاكي از هويت ايراني       خود قرار داده  
ترين روزهاي اين     حيات او را در تلخ    هاي سخت تاريخ عبور داده و         از گردونه 

  )192(».سرزمين تداوم بخشيده است؛ راه سبز اميد
دربـارة مبـاني ايـن      » راه سبز اميـد   «عليرضا بهشتي نيز در تشريح جزئيات       

هر كسـي كـه بـه هويـت ايرانـي ـ       «: دارد تشكيالت جديد چنين اظهار مي
ي كـه مسـأله     اسالمي به عنوان يك سرمايه نگاه كند و يا ايـن كـه هركسـ              

اي كه متجلي خواسـت مـردم مـا بـوده        انقالب ايران را به عنوان يك حادثه      
باور دارد و يا تعهد و پايبنـدي بـه قـانون اساسـي را بـه عنـوان يـك مبنـا                 

» راه سبز اميد  «بنابراين  ) 193(».واند وارد اين تشكيالت شود    ت  پذيرد مي  مي
  :بر سه محور استوار است

 هويت ايراني ـ اسالمي )1
 أييد انقالب اسالميت )2
  تعهد و پايبندي به قانون اساسي جمهوري اسالمي) 3

موسوم اسـت در محـدودة      » جنبش سبز «چه امروزه به      از اينرو آن  
گنجد و نزديكترين قرابت را بـا جريـان ملـي ـ      انقالب اسالمي مي

 اين حركت را نوعي رجعت به دورة پيش از اشغال سفارت      .ها دارد   مذهبي
ستين مرحلة انقالب اسـالمي بايـد دانسـت كـه در آن كابينـه               آمريكا يا نخ  

. داد  موقت بازرگان تحت اقتدار تئوكراتها به حيات پرتناقض خود ادامه مـي           
در اين هنگام اين حيات پرتنـاقض از سـوي روحانيـت حـاكم مرحلـة اول                 

شد و هنوز از استقرار نظام واليت فقيـه فاصـله           انقالب اسالمي محسوب مي   
ز پس از گذشت سي سال، طرفداران راه امام خمينـي بـه ايـن               امرو. داشت

بـا  » تـاكتيكي «شان ائتالفي     چه را ديروز امام     اند كه آن    نتيجه رهنمون شده  
تلقي كننـد تـا شـايد       » استراتژيك«پنداشت بايد ائتالفي      طبقه متوسط مي  
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 بـديلي در    نظام اسالمي با چهرة رحمـاني يـا انسـاني         بتوانند با ارائه الگوي     
  . ارائه دهندخشن و پادگاني نظام اسالميابل الگوي مق

نـژاد، هـر دو در        احمـدي » راه سـياه  «موسـوي و هـم      » راه سبز اميـد   «هم  
گيرند، با اين تفاوت كه نگاه اولي معطـوف        چارچوب انقالب اسالمي قرار مي    

به گذشته يا مرحلة نخست انقالب اسالمي است، حال آن كه نگاه دومي بـا               
ني انقالب اسالمي كه سبب سـرخوردگي پيـروان آن بـوده            نقد مسير تاكنو  

» گـارد قـديمي  «خواهان ورود به مرحلة سوم اين انقالب از طريـق تصـفيه      
نكته قابل تأمل آن كه هيچكدام از آنها خود را وارث دومـين مرحلـة               . است

انقالب كه با اشـغال سـفارت آمريكـا توسـط دانشـجويان پيـرو خـط امـام                   
ايـن دوران در عـين حـال دوران شـوريدگي و            . اندد  گردد، نمي   مشخص مي 

امـروز البتـه از چنـين    . پيروان سينه چـاك امـام بـود       » آليسم انقالبي   ايده«
آليسمي در هيچيك از جناحهاي جمهوري اسـالمي اثـري            شوريدگي و ايده  

شناسند و واقف بـه مظنـه    را مي» زر و زور  «همگان قدر   . بجاي نمانده است  
  .ند ملليال نوسانات سياست بين

نژاد، اسفنديار رحيم مشـائي از        سبب نيست اگر مشاور مخصوص احمدي       بي
نـژاد شخصـاً بارهـا از         گويـد و احمـدي      دوستي با مردم اسرائيل سـخن مـي       

نكتـه  . مخالفت خود با اشغال سفارت آمريكـا در گذشـته يـاد كـرده اسـت               
 را» النـه جاسوسـي   «ظريفتر آن كه دانشجويان پيرو خط امـام كـه ديـروز             

آمدند، امروز در     بحساب مي » قهرمانان انقالب اسالمي  «اشغال كرده بودند و     
ميرحسـين موسـوي    . شـوند   سـازي ظـاهر مـي       نمايشهاي تلويزيـوني تـواب    

اين افتخار نيست كه چند معاون      «: بدرستي بر اين نكته انگشت نهاده است      
وير رئيس جمهور و وزير و افرادي كه النه جاسوسي را گرفتند و زماني تصـا             

داديم و راجع بـه آنـان بحـث     ها با سربلندي نشان مي      آنان را جلوي دوربين   
كرديم و نماد ايستادگي ما در مقابل قدرتهاي بزرگ بودند، ايـن چنـين                مي

جمعـي محاكمـه      جمعي را در يك دادگاهي با ايـن شـكل و قيافـه، دسـته              
  )194).(2009 اوت 5 -1388 مرداد 14موسوي، چهارشنبه (» .كنيم
و جناح خواهان تبديل شدن به طرف مذاكره با اياالت متحـدة آمريكـا              هرد

. آورند اي در جنگ قدرت با يكديگر به شمار مي هستند و اين امتياز را حربه  
. نــد هــردو جنــاح نيــز مــدعي ارزشــها، ســنن و ميــراث جمهــوري اســالمي

خيـزد كـه بـا كشـيده شـدن بـه عرصـة                خصومتشان نيز از رقابتشان برمي    
ه نمايش انشعابي تمام عيار فيمـابين دو پـارة جمهـوري اسـالمي              خياباني ب 

تبديل شده است كه هريك براي تصاحب شعائر و سنني كه بـا نظـام گـره                 
تكبير گفتن بر سر بامها، برگزاري دعاي كميل و    : ورزد  خورده است عناد مي   

 آبان و   13، روز قدس، روز     »شهداي هفت تير  «نماز جمعه، برگزاري مراسم     
پيمـايي بـراي      بالعكس، آنجا كه اعتراضات خياباني بـه تـدارك راه         ! رالي آخ 

هـاي    پيمـايي    هزار تن در راه    50 تير برخاست، و بيش از       18دهمين سالروز   
لياقـت،    دولـت بـي   «پراكنده و تجمعات اعتراضي اين روز با شعارهايي چون          

ن، اي حيـا كـ      اي، خامنـه    استعفا، استعفا، مرگ بر ديكتاتور، مرگ بر خامنـه        
به ميدان آمدند،   ) 195(»سلطنت را رها كن؛ زنداني سياسي آزاد بايد گردد        

در سـالروز   ) 196.(از پشتيباني موسوي، كروبي و خاتمي برخـوردار نشـدند         
» موج سبز «اي نيز      و سالروز قتلهاي زنجيره    1367كشتارهاي شهريور سال    

  .دموج سبز بعنوان موج سيدي اسم شب خاص خود را دار! ناپديد شد
: گويـد   موسوي دربارة تكبيرگوئي به عنوان رمز شب موج سـبز چنـين مـي             

دشمن خارجي با همراهي ياران جاهل و طماع خود در داخل بر آن است              «
كه مطالبات اين حركت عظيم خودجوش را به خوارج بيرون از نظام نسبت             

هـاي سـرنيزه    اكبرهـاي از دل برآمـده شـما را چـون قـرآن           دهد و حتي اهللا   
تناقضـات  ) 197).(1388 تيـر    4،  8موسوي، بيانيـه شـماره      (» .ي كند معرف

نهضت خياباني از نفوذ اين رهبري در ميان جوانان و طبقه متوسـط مـدرن          
خيزد، اين تناقض و دوپهلوئي را در هر دو سوي معادله رهبري              شهري برمي 

ــي ــبش م ــرد  و جن ــاهده ك ــوان مش ــه ـ دانشــجوها و    . ت در يكســوي طلب
 ـ دكترها، و در سوي ديگر سكوالرهاي تكبيرگو گرد آمـده   ها االسالم حجت

  !به زير پرچم سبز سيدي موسوي
نوشت كـه     به نقل از هگل مي    هيجدهم برومر بناپارت    ماركس در مقدمه    

شود، يكبار به صورت تراژيـك و بـار دوم بـه صـورت                تاريخ دوباره تكرار مي   
 مدام و همزمان تراژدي     تاريخ سي ساله اخير ايران، اما، تاريخ تكرار       . كمدي

كافيست موقعيت متناقض آن سكوالري را در نظر آوريد كه          . و كمدي است  
كند، دعاي كميل     كشد، نماز جمعه برگزار مي      شده، شبانه تكبير مي   » سبز«

. شـود  خورد و بازداشت مـي  خواند، و بابت آن سيلي، مشت و لگد هم مي  مي
مزمان نگريست و نخنديـد؟ تـو       آور را ديد و ه      توان اين صحنه تعجب     آيا مي 

نظيـر   التقاطي بي. اي برخوردار نيست گوئي هيچكس از هويت و چهرة يگانه   
ديزي، پيتزا و خروس سرخ كـرده در        : شود  كه فقط بر سر سفرة ما پيدا مي       

شراب همه باهم، همچون شخصيتي چندپاره و چندگانه كه به اسكيزوفرني           
: د سكوالرهائي كه بروشني بگوينـد     در اين جنون عمومي، نادرن    . زند  تنه مي 

سكوالريستها از جنبش اسالميستها نيستند و ضروري است        . صريح بگويم «
اگر ايـن كـار در داخـل كشـور هنـوز       . كه از قاطي شدن با آنها پرهيز كنند       

ممكن نيست، اگر مطرح كردن خواستاري سكوالريسم هنوز مشكل اسـت،           
بـاور كنيـد كـه    . صل اوليه اسـت وظيفة ما در خارج كشور پافشاري بر اين ا     

» !شـود  جدائي مذهب از حكومت با جدائي سكوالرها از اسالميستها آغاز مي    
  )198).(2009 اوت 15 ـ 1388 مرداد 23عال، جمعه  اسماعيل نوري(

جدائي مذهب از حكومت منوطست به      : بر اين عبارات زرين فقط بايد افزود      
زرنـگ بـازي يعنـي      . والرهانـزد سـك   » زرنگ بازي «ورزي از     جدائي سياست 

پلتيك زدن سكوالر به اسالميست، بدين معنا كه وي در قالـب اسالميسـت             
گردد تا بزعم خـود بتوانـد از          مي» سبز«شود و     رود، همرنگ جماعت مي     مي

ورز  به زبان نيمه تاريخي ـ نيمه شاعرانه سياسـت  ! كند قلعه را فتح » درون«
يابـد تـا كـه وارد آن           سيستم مـي   نيروي عرفي منفذي در درون    «: اين كاره 

شود و از واليت نيرو بركند، به درون آن بلغزد تا كه از حصار آن نيرومندتر                
 ژوئيــه 27 ـ   1388 مــرداد 5بهــزاد كريمــي، دوشــنبه (» !بيــرون بجهــد

2009).(199(  
» گرايانـه   وسواسهاي آرمان «بازي و پلتيك زدن مستلزم فارغ شدن از           زرنگ
اي رسيدن به حق شهروندي شكل گرفته اسـت و          اين جنبش كه بر   «: است

كنـد بكلـي از آن        آرمان خود را در همان زندگي موجود خـود تعريـف مـي            
حتي اگر نمـاز    ! گرايانه جنبشهاي آرمان خواهانه رها است       وسواسهاي آرمان 

تواند منزلگهي براي اعالم وجود و ابراز اعتراض باشد، شـركت در              جمعه مي 
و يا يكبار كامالً مجاز است و اقامة ناشـيانه نمـاز از             آن حتي براي اولين بار      

بهزاد (» !سوي دختران و پسران آن هم در كنار هم و با كفش و كاله واجب              
شـايد اسـالف مـا      ) 200).(2009 اوت   22 -1388 مرداد   31كريمي، شنبه   

نيز با همين منطق به دين مبين اسالم مشرف شدند تا به درون آن بلغزند،               
تر به بيرون بجهند، شـيعه اثناعشـري     ند از درون آن نيرومند    و وقتي خواست  
 فقط خـاص    (Entrisme)» آنتريستي«بهرحال اين تاكتيك    ! از آب درآمدند  

  .ورزان اكثريتي نيست سياست
و اتحـــاد ) 201(حـــزب مشـــروطه ســـلطنتي آقـــاي داريـــوش همـــايون

. داننـد   مـي » جنبش سبز «نيز خود را جزئي از      ) 202(جمهوريخواهان ايران 
تـوان مـدعي شـد كـه      ، مـي »هركه از ظن خود شد يار من«طبعاً وقتي كه    

 19فريـدون احمـدي،     (» جنبش سبز كنوني، جنبش رنگين كماني اسـت       «
» رنگين كمـاني  «محدودة اين تعريف دلبخواهانه از      ) 203).(2009سپتامبر  

يابد كه بهمن اميني نيز بـه سـهم خـود             جنبش سبز تا آن جا گسترش مي      
ميليونهـا شـهروند   » نة بـزرگ «جنبش سبز ايران جنبش  «: همدعي است ك  

هركس كـه در پـي نفـي تئوكراسـي،        «و  » ايراني است به جمهوري اسالمي    
يعني آميختن دين و دولت و عوارضش در ايران اسـت، خـود را عضـوي از                 

اي از جنـبش      با چنـين تعريـف سـخاوتمندانه      ) 204.(»داند  جنبش سبز مي  
 كـه خواهـان شـعار دادن عليـه كـل نظـام              سبز معلوم نيست چـرا كسـاني      

» وحـدت كلمـه   «جمهوري اسالمي بودند در تظاهرات خارج به نـام حفـظ            
حــذف شــدند؟ و يــا چــرا بــا آغــاز اعتراضــات اخيــر، بســياري از احــزاب و 

مناسـبت حضـور خـود را جـدا جـدا يـا        سازمانهائي كـه بـا مناسـبت و بـي      
ت جمعيتهـاي نوپـاي   كردند، ناپديـد شـدند و در هيئـ    دستجمعي اعالم مي  

ظاهر شدند؟ باقر مرتضوي و اسد سيف نيز همين مشاهده را بـا مـا               » سبز«
. هـويتي آنـان بـود       نخستين ضعف بيشتر تظاهرات در بي     «: شوند  سهيم مي 

براي نخستين بار در خارج از كشور، همزمان در چندين شهر از كشـورهاي              
» ...معـي از ايرانيـان    ج«غربي فراخوان اعتراض به نتيجه انتخابات با امضاي         

شـعارها و   . هويت فراخوان دهنـدگان بـر كسـي معلـوم نيسـت           . منتشر شد 
دادند شعاري عليه جمهـوري       گردانندگان اجازه نمي  . ها واحد بودند    قطعنامه

به هيچ پـرچم و يـا       . اسالمي، عليه واليت فقيه و يا قانون اساسي داده شود         
شعارهاي انتخاب شده   . ددادن  شعاري جز شعارهاي خويش اجازه حضور نمي      

ترين شعارهاي داخل كشور انتخاب شـده         بو و خاصيت    خودشان، از ميان بي   
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هـاي    سازماندهندگان در شرايطي كـه در داخـل كشـور مـردم عكـس             . بود
كشيدند، حتي حاضر نبودنـد صـفت ديكتـاتوري را            اي را به آتش مي      خامنه

براي آنـان برابـر بـود بـا         ديكتاتور  . براي او به عنوان ولي فقيه به كار گيرند        
آيا نبايد شك كرد بر اين رفتار؟ سـازمان دهنـدگان بـه ظـاهر               . نژاد  احمدي

را جاري گردانند، » همه با هم«خواستند وحدت را عمومي كنند و شعار        مي
غافل از اين كه هر حركت آنان خود نشـاني از گرايشـهاي خـاص سياسـي                 

 جمهـوري اسـالمي     داشت، گرايشي كه در نهايـت خـويش بـا سياسـتهاي           
 16 -1388 تيـر    25باقر مرتضوي و اسد سيف، پنجشـنبه        . (»خوان بود   هم

  )205).(2009ژوئيه 
تواند بر واقعيات مـورد اسـتناد مرتضـوي و سـيف وقـوف                بهمن اميني نمي  

نداشته باشد چون خود از سازمانگران جنبش سبز در خارج از كشـور بـوده        
ركس كـه در پـي نفـي        هـ «پس بـر چـه مبنـائي مـدعي اسـت كـه              . است

تئوكراسي، يعني آميختن دين و دولت و عوارضش در ايران اسـت، خـود را               
؟ آيا او از تأكيدات مكرر موسـوي، كروبـي و   »داند  عضوي از جنبش سبز مي    

خبـر    خاتمي دربارة اسالم ناب محمدي، اسالم با قرائـت امـام خمينـي بـي              
رات اكبر گنجـي اشـاره      است؟ دور از انصاف است اگر به نيابت از او به اظها           

اين مدعا كه نوانديشان ديني     «: نويسد  نكنم كه در تأييد برداشت اميني مي      
اما چه بايد كرد با افرادي    . كنند، اتهامي بيش نيست     از دولت ديني دفاع مي    

كه در عين وقوف بر آراي نوانديشان ديني در خصوص جدايي نهاد ديـن از               
 -1388 مرداد   25اكبر گنجي، يكشنبه    (» زنند؟  نهاد دولت باز هم اتهام مي     

اين مطلب كه در پاورقي شمارة يك هفتمين بخش         ) 206).(2009 اوت   16
اي آمده است كه تنها ربطشان به يكديگر عنوان           از مجموعة مقاالت پراكنده   

است، نمونة بارزي است از پلتيك زدن اسالميسـتها         » چه بايد كرد؟  «واحد  
گرايانه تنها در انحصار      ت از وسواسهاي آرمان   بازي و فراغ    زرنگ. به سكوالرها 

اسالميستها هم به رمز و راز پلتيك زدن بخوبي واقفنـد و            . سكوالرها نيست 
همان طور كه پائينتر خواهيم داد در ميدان رقابـت بـا سـكوالرهاي زرنـگ                

در حالي كه آقاي گنجـي طلبكارانـه        . اند  گوي سبقت را مدتهاست كه ربوده     
كنـد و مدعيسـت       اساس شماتت مـي     ة شايعه سازيهاي بي   سكوالرها را دربار  

كه نوانديشان مذهبي نظير محسن كـديور از جـدايي ديـن و دولـت دفـاع                 
شخص آقاي كـديور كـه از مشـاوران آقـاي موسـوي هسـتند در                . كنند  مي

: دارنـد    در اين خصوص چنين اظهار مي      اشپيگلاي با مجلة آلماني       مصاحبه
اما .  جوانان تمايل به زندگي از نوع غربي دارند        اي از   من قبول دارم كه پاره    «

من و اكثريت هموطنـان مـن       . بايد ظرفيت جنبش موجود را در نظر گرفت       
ايران كشوري اسـت بـا      . طرفدار جدائي صد در صد دين از حكومت نيستيم        

محسـن  (» .ها مسلمان هسـتند      درصد ايراني  90. سنتها و ارزشهاي اسالمي   
حـــال ) 207).(2009 ژوئـــن 30 -1388 تيـــر 9كـــديور، ســـه شـــنبه 

  كديور يا گنجي؟: گويد ست كه كدام يك راست مي پرسيدني
. واقعيت اين است كه گنجي نيز نظير بهزاد كريمي اهل پلتيـك زدن اسـت     

تـوان    آقاي كريمـي مـي    » زرنگي«با استعانت از عبارتپردازيهاي مشحون از       
ر درون  نيـروي شـرعي منفـذي د      «: منطق گنجي را ايـن طـور بيـان كـرد          

يابد تا كه وارد آن شود و از سـكوالرها نيـرو              سيستم عرفي خارج كشور مي    
مـن  » !بركند، به درون آن بلغزد تا كه از حصار آن نيرومندتر بيـرون بجهـد        

را عوض كردم و براي امانتداري همچنان از        » عرفي«و  » شرعي«فقط جاي   
ي كـه   اسـتفاده كـردم، درحـال     » منفذي در درون سيستم عرفـي     «اصطالح  

سكوالرهاي از نوع آقاي بهزاد كريمي بـدليل فراغـت كامـل از وسواسـهاي               
زني گنجـي     اگر پلتيك . دارند» سوراخي گشاد «،  »منفذ«گرايانه بجاي     آرمان

را درز بگيريم، آن وقت حق را به كديور خواهيم داد، چرا كـه در غيـر ايـن                   
را بـه   ) 208(»هاي بهينه جنبش سـبز      خواسته«صورت منطق انتشار بيانيه     

امضاي پنج رهبر اين جنبش در خارج، يعنـي آقايـان عبـدالكريم سـروش،               
محسن كديور، سيدعطاءاهللا مهاجراني، عبدالعلي بازرگان و اكبر گنجي كـه           

عطـاءاهللا مهـاجراني در     . درنخواهيم يافت » ند  نوانديشان مذهبي «جملگي از   
انـد    گرفتـه برخي به شماها اشكال     « مبني بر اين كه      جرسپاسخ به پرسش    

كه دوباره نزاع ديني عرفي، يا مذهبي و سكوالر، يا دينـدار و الئيـك، را راه                 
ايد، حال آن كه جنبش سبز متكثر است و موسوي هم حتي اين را                انداخته

به رسميت شناخته است، راستي چرا از سبزهاي عرفي يا فعاالن سكوالر يا             
 كه خيلي از اين گونه افراد       الئيك يا دين ناباور كسي را راه نداديد، حال آن         

  اين طور پاسخ ) 209(،»گويند ما همه اكثر مفاد بيانيه را قبول داريم؟ مي

  

  
  
  

تـوانم از زاويـه ديـد         كم مي   و يا دست  (به صراحت بگويم جمع ما      «: دهد  مي
با كساني كه ارزشهاي دينـي و اسـالمي را بـه سـخره              ) خودم سخن بگويم  

اسالمي مخالفند و دل در گرو سلطنت دارند و  گيرند، از اساس با انقالب        مي
تـوان    اي تباه از آنها برجاي مانده است، نمـي          يا مثل مجاهدين خلق كارنامه    

البته افرادي بودند كـه بـه       . حتي به عنوان حركت تاكتيكي هم همراه باشد       
تعبير شما سكوالر يا الئيك هستند، يعني گرايش غيرديني دارند و نه ضـد              

توانيم نگاه به داخـل و        اند اما ما نمي      از بيانيه حمايت كرده    ديني، برخي نيز  
بـاور   اكثريـت قـوي و قـاطع ملـت ايـران ديـن      . ملت ايران را فراموش كنيم    

كسـاني كـه گـرايش غيردينـي        . هستند و روي سخن اصلي ما با آنان است        
ــد    ــود را دارن ــخنگويان خ ــد، س ــي    . دارن ــان جمعيت ــخنگويان چن ــا س م

  )210(».نيستيم
 تكرار  اشپيگل مهاجراني نيز حرف محسن كديور را در مصاحبه با           عطاءاهللا

ملت ايران ملتي مسلمان است و ما خواهان جدايي كامـل ديـن از              : كند  مي
زنـد وقتـي    شود كه آقاي گنجـي پلتيـك مـي    پس معلوم مي. دولت نيستيم 

جملگي به جـدايي ديـن از دولـت         » نوانديشان مذهبي «كند كه     وانمود مي 
. زنـد   اما اين اولين باري نيست كه ايشان به سكوالرها پلتيك مي          ! باور دارند 

بـراي شـركت در     » دعـوت عـام از ايرانيـان      «مگر ايشان نبودند كـه ضـمن        
سـيدي  » پـرچم سـبز   «اعتصاب غذاي نيويورك، از حضور هر پرچمي بجـز          

ممانعت بعمل آوردند؟ اكنون نيز ايشان و ديگـر رهبـران جنـبش سـبز در                
گوينـد، از     سـخن مـي   » جنبش متكثر سبز  «من آن كه از     خارج از كشور ض   

ممانعت » اتاق فكر «در  » نوانديشان مذهبي «شركت هر نوع فكري بجز فكر       
  .آورند بعمل مي

اي كـه از محـدودة جنـبش     يقين دارم كه بهمن اميني با تفسير دلبخواهانه       
ش سبز و مطالبات آن دارد، اين رفتار را برنخواهد تابيد و مجـدداً بـر پرسـ                

سؤال اين است كه آيا گنجي براي كساني كه اين          «: خود ابرام خواهد ورزيد   
را به عنوان سـخنگو     » چهره شاخص «جنبش را قبول دارند، ولي اين يا آن         

آيا كسـاني حـق دارنـد       . شناسند هم حقي قائل است      و يا رهبر جنبش نمي    
مصــادره » چهــره شــاخص«بگوينــد جنــبش ســبز را بــه نفــع ايــن يــا آن 

آقاي مهاجراني جواب اين پرسش را در گفتگوي ياد شده با           ) 211(».نكنيد
كننـد در حـد       فعاالن سياسي هم كه گمان مـي      «: صراحت كامل داده است   

رهبري جنبش سبز در خارج از كشور هسـتند، و در ايـن بـاره بيانيـه هـم                   
خبرند و امر بر آنـان مشـتبه شـده     دادند، از شناخت حد و اندازه خويش بي   

  )212(».است
 كه از اين صـراحت لهجـه آقـاي مهـاجراني و             اخبار روز گردانندگان سايت   

تصريح رهبري خارج از كشور جنبش سبز بسيار ناخشنودند، احساس غبن            
نيروهـاي دمـوكرات،    «: كننـد   چنين بيان مي  » اتاق فكر «خود را از تشكيل     

سكوالر و چپ ايران نخواهند پذيرفت كـه بـار ديگـر پلـة ترقـي ديگـران و              
براي اين كار ضمن پافشـاري بـر        . باشند» ها  خودي«كنان    وسات آشتي سور

ــه    ... حــداكثر همكــاري دموكراتيــك نيــروي دمــوكرات ـ ســكوالر بايــد ب
سازماندهي و اراية برنامـه و خواسـتهاي خـود بـه صـورتي منسـجم اقـدام                  

آيا پس از سي سال از حاكميـت جمهـوري اسـالمي بـاز هـم                ) 213(».كند
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بـه يـاد   » سـكوالر «الزم است تـا  » نوانديشان مذهبي«سيلي اسالميستها و    
خـود را   » برنامـه و خواسـتهاي    «آورد كه به سبز سيدي تعلق ندارد و بايـد           

  ارائه دهد؟
سـكوالرهاي سـبز و فراغـت خاطرشـان از          » بـازي   زرنگ«به يمن   

خواهانه، دوپاره جمهوري اسـالمي، يكـي قـدرت      وسواسهاي آرمان 
سـكوالرهاي  . كنـد   ن را نمايندگي مي   حاكمه و ديگري اپوزيسيون آ    

كنند و هـم حـال و آينـده           سبز هم هويت سكوالر خود را انكار مي       
آنان ورشكستگان به تقصير سي سالة      . جمهوري اسالمي را تضمين   

من، با توجه به تجرة انقالب سي سال پيش كـه            «:ند  اخير سياست ايران  
طلـب وحـدت      مـت هاي حكو   در طي آن روشنفكران سكوالر ايران با مذهبي       

اش هم آن شد كه سـي سـال تمـام بـه دسـت آنهـا آواره و                     كردند و نتيجه  
اند و فرزندانشان را هم در يك جهـنم واقعـي      زنداني و شكنجه و اعدام شده     

ام كـه هرگـز قلمـم را آلـودة            كنند، به اين يقين و تصميم رسيده        بزرگ مي 
هـا، مـذهبي ـ     ملي ـ مـذهبي  (همراهي و شراكت با اسالميستهاي رنگارنگ 

كاران اسالمي، نوانديشان تشـيع       طلبان مسلمان، مشاركت    دموكراتها، اصالح 
نكنم و  ) سياسي، معتقدان به قابليت دموكراتيزه شدن يك حكومت اسالمي        

دار،  زير پرچم آنها، به هر رنگي كـه باشـد، حتـي سـه رنـگ شيروخورشـيد           
  )214).(1388 مرداد 23عال، جمعه  اسماعيل نوري(» .نايستم

   مراحل تاكنوني جنبش اعتراضي-11
نقطة عزيمت ما در شناخت جنبش اعتراضي بحران نظام جمهوري اسالمي           

اين بحران از جانب گارد قديمي نظام مورد تأييد است، حـال آن كـه              . است
. شناســند فــاتحين انتخابــات دهــم و رهبــري نظــام آن را برســميت نمــي 

دوران فتنـه و    «ة اخيـر را     الوصف منكران بحـران نظـام نيـز هفـت ماهـ             مع
اند كه به باور مـن مناسـبترين تعريـف از             ناميده) 215(»غبارآلود بودن فضا  

و » خـودي «بحران نظام عبارتسـت از مخـدوش شـدن صـف            . بحران است 
ايـن  . »ضد واليـت فقيـه    «با  » طرفداران واليت فقيه  «يا صف   » غيرخودي«

ه بـدين نحـو     اسـت كـ   » فتنه«وضعيت آشفته و مغشوش در تعبير مذهبي        
گيرد، آشـوب و هـرج و مـرج هـم از راه               غوغا كه باال مي   «: شود  توصيف مي 

شود و آتش     سياهي مطلق و غبار كوركننده بر ميدان مستولي مي        . رسند  مي
گيـرد، تـا جـايي كـه طـرفين چنـان درهـم               شود و باال مـي      فتنه روشن مي  

كـس  هـيچ   . مانـد   آميزند كه هيچ گروه و جريـاني در جـاي خـود نمـي               مي
داند كيست؟ از كجا آمده، براي چه چيز آمده، اينك كجـا ايسـتاده، در               نمي

) 216).(1388 آذر   24محمدمهـدي فقيهـي،     (» خاكريز خودي يا دشـمن؟    
و اعتراضات  » باال«اين اغتشاش از درهم آميختگي جنگ قدرت جناحها در          

جنـاح غالـب    ) 1: شود كـه دربرگيرنـدة سـه نيروسـت          ناشي مي » پايين«از  
  .خيابان) 3جناح مغلوب و منتقد حكومت ) 2مت حكو

محـدود نكنـيم و دينـاميزم    » مـوج سـبز   «هرآئينه جنبش اعتراضـي را بـه        
مستقل آن را برسميت بشناسيم، در آن صورت قادر خـواهيم بـود مراحـل               
گوناگون آن را طي هفت مـاه گذشـته از حيـث شـعارها، دامنـه و وسـعت                   

بندي تاريخي خصـلت     گونه دوره اين تفكيك نظير هر   . جنبش تفكيك كنيم  
 خـرداد   25از آنجـا كـه از       . قراردادي و نسبي داشـته فاقـد قطعيـت اسـت          

بدينسوي خيابان به مركز جديد قدرت در پهنة سياست ايران تبديل شـده             
نـي و   ز  است، مطالعه اين مراحل ما را يـاري خواهـد كـرد تـا منطـق چانـه                 

  .هتر دريابيممبادالت سياسي فيمابين جناحهاي قدرت را نيز ب
  :توان به سه دوره تقسيم كرد اعتراضات خياباني را مي

 به سوي   1388پيمائي سوم تيرماه       تا راه  1388 خرداد   25از تظاهرات   ) الف
  مجلس در ميدان بهارستان

  1388 دي ماه 6 تا تظاهرات عاشورا در 1388پيمائي سوم تيرماه  از راه) ب
  .از تظاهرات عاشورا تاكنون) ج

در ابتـداي   » زنـي در بـاال      چانـه «در هـر مرحلـه،      » فشار از پايين   «ترجمان
بـين جناحهـاي    » زني در بـاال     چانه«به بيان ديگر،    . مرحله بعدي بوده است   

. باشـد   غالب و مغلوب نظام حاصل توازن قواي خيابان و حزب پادگـاني مـي             
 3 خـرداد تـا      25از  (براي نمونه متعاقب مرحلة نخست اعتراضات خيابـاني         

زني در باال پيرامون تركيـب هيـأت بازرسـي            ، در هفتة اول تيرماه، چانه     )تير
به همين سياق، پس از دومين مرحلة اعتراضات . نتايج انتخابات قوت گرفت   

اهللا   بويژه در پي مراسم سوگواري آيت     )  تير تا تظاهرات عاشورا    3از  (خياباني  
ر تظـاهرات   منتظري كه نقش كاتاليزور را براي مشاركت گسـترده مـردم د           

زني در باال آغاز شده است كـه          تهاجمي عاشورا داشت، دور جديدي از چانه      
  .باشد الباب آن مي دق) 217(17اي موسوي يا بيانيه شمارة  بيانية پنج ماده

هـاي   اگر در طول دورة انتخابات رياست جمهوري باالخص از مناظره        
رأي «م يا    خرداد، رقابت جناحهاي قدرت رفتار مرد      22تلويزيوني تا   

 خرداد توازن قواي جنـبش      25كرد، پس از      را تعيين مي  » دهندگان
 .كنـد   اعتراضي و حزب پادگاني، رفتار جناحهاي قدرت را تعيين مي         

هـاي متعاقـب هـر دوره         زنـي   در پايين به بررسي اجمالي اين مراحل و چانه        
  .خواهيم پرداخت

ن و نيمه مدرن     با نافرماني مدني جوانان و طبقه متوسط مدر        دورة نخست 
اين دوره با تظاهرات مردم در      . شود   خرداد مشخص مي   30 و   25شهري در   

 بـه پايـان     1388مقابل مجلس در ميدان بهارستان به تـاريخ سـوم تيرمـاه             
و اعتـراض بـه     » رأي من كو؟  «شعار فراگير جنبش در اين مرحله       . رسد  مي

نژاد و مداخلـه     آميز احمدي   هاي تحريك   ست كه با سخنراني     تقلبات انتخابي 
نيـز بـر آن   » مرگ بر ديكتـاتور «آشكار رهبر در تأييد نتايج انتخابات، شعار     

ابطـال انتخابـات و     «در ايـن دوره مطالبـة جنـاح مغلـوب           . گردد  افزوده مي 
پيدايش قدرت نوظهور خيابان بعنوان سنگ تعادلي    . است» تجديد انتخابات 

را بـراي ايسـتادگي در      در برابر قدرت حزب پادگاني، جناح مغلوب حكومت         
زنـي در     چانـه «بست    از اين پس بن   . سازد  مقابل قلدري ولي فقيه مصمم مي     

  .گشوده شود» فشار از پايين«بايد به مدد » باال
از يكسوي رهبران   . اين امر متضمن دادوستدي فيمابين رهبري و پايه است        

زنـي    هبراي تبديل جنبش اعتراضي به ابزار چان      » موج سبز «انقالب كاخي يا    
اي در محـدودة نظـام، شـعائر          كنند تا اين نافرمـاني تـوده        در باال، تالش مي   

هويت «از سوي ديگر آنان با افزودن . اسالمي و قانون اساسي محبوس بماند
كوشند تا در كنار دفاع از منافع گـارد           مي» هويت اسالمي «در كنار   » ايراني

ا جلـب كـرده،     قديمي نظام، رضايت سياسي طبقه متوسط مدرن شـهري ر         
مـوج سـبز بـا      . مبـدل سـازند   » موج سبز «اين نيروي اجتماعي را به پايگاه       

نـه بـا   » هويـت فرهنگـي ايرانـي ـ اسـالمي     «تعريف پالتفرم خود بر مبناي 
زيرا همان طوري كه سـيد      . جنبش شهروندي قرابتي دارد نه با سكوالريسم      

اج سكوالريسـم   گوييم از رو    اصالحاتي كه ما مي   «: محمد خاتمي اذعان دارد   
ايـن كـه   . كنـد  و افول دين در جامعه و اذهان و رفتار ايرانيان جلوگيري مي   

) ع(كوشد ما را مخالف امام، نظام و حتـي امـام حسـين               جرياني افراطي مي  
  )218(».رحمانه است نشان دهد بسيار غيرمنصفانه، مضحك و بي

لكـه  موج سبز نماينده سكوالريسم و دمكراتيسـم طبقـه متوسـط نيسـت ب             
بازتاب ناتواني سياسي اين طبقه، روحيـه سازشـكاري وي در قبـال قـدرت               

تأكيـد بـر هويـت ايرانـي ـ      . مذهبي و ناسيوناليزم عظمت طلبانة آن اسـت 
اسالمي موج سبز، تبعيضات مبتني بر جنسيت، مذهب، قوميت و طبقات را            

ان را دارد، خواهـ   » هـا   جنبش جنـبش  «انگارد و از آنجا كه داعيه         ناديده مي 
انتخاب رنگ سـبز    . انحالل جنبشهاي مطالباتي در اين جنبش فراگير است       

سيدي، تكبيرهاي شبانه، برگزاري نماز جمعه و دعـاي كميـل، و سـرانجام              
» گرائـي   قانون«تظاهرات به سوي مجلس در سوم تيرماه به منظور تأكيد بر            

بازتاب نقش رهبـري در مهـار و كنتـرل ايـن جنـبش در چـارچوب نظـام                   
  .مي و قانون اساسي استاسال
گرائي نيز مانع برخورد خشـن بـا          پيمائي به سوي مجلس و نمايش قانون        راه

اي نافرماني مـدني پـس از سـوم           فروكش جنبش توده  . تظاهركنندگان نشد 
تيرماه، نه با آغاز مـوج اعتصـابات كـارگري جبـران شـد و نـه شـاهد بـروز                 

را كه مطالبات همـة ايـن       جنبشهاي مطالباتي زنان و اقليتهاي قومي بود چ       
تكبيرهـاي  . هاي اجتماعي در اعتراضات خياباني خـالي بـود          طبقات و گروه  

  .كرد شبانه نيز اين خالي بزرگ را پر نمي
در ايـن دوره    » فشار از پايين  «در فصول پيشين به تفصيل دربارة مختصات        

فشـار از   «در اينجـا الزم اسـت تـا نتـايج حاصـل از ايـن                . به بحث نشستيم  
  .دنبال كنيم» زني از باال چانه«را در » يينپا

زنـي در بـاال كـه در پـيش از             در پي اولين دوره اعتراضـات خيابـاني، چانـه         
مرجع مـذاكرات رسـمي     . بست رسيده بود، از سر گرفته شد        انتخابات به بن  

با كانديداهاي مغلـوب يعنـي هيئـت ويـژه شـوراي نگهبـان، و طـول دورة                  
اي  تقلبات انتخاباتي از جانـب شـخص خامنـه        رسيدگي به شكايات پيرامون     

اي متعاقباً مهلت رسيدگي به شكايات را به مـدت            اگرچه خامنه . تعيين شد 
هـا در همـان هفتـه اول     زنـي  پنج روز تمديد كرد، اما عمدة گفتگوها و چانه       
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مذاكرات عمـدتاً در سـه شـهر تهـران، مشـهد و قـم               . تيرماه به انجام رسيد   
هاي سياسي و سياسي ـ مـذهبي كشـور محسـوب      متمركز بود كه پايتخت

بيت رهبري در ارتباط تنگاتنگ با هيئـت ويـژه شـوراي نگهبـان،     . شوند  مي
معتمدين خامنه اي و كميسيونهاي مخنلف مجلس اين مذاكرات را هدايت           

نقش هاشمي رفسنجاني در رايزني و پيشبرد گفتگوهـا بـاالخص در            . كردند
با توجه به تنشـهاي  . ا ولي فقيه كليدي بودميان روحانيت و نيز در ارتباط ب    

تـوز    اي و موسوي در دورة حيات خميني و شخصـيت كينـه             شخصي خامنه 
نگاري و مذاكرات مستقيم موسـوي        زني در باال از طريق نامه       اي، چانه   خامنه

در عوض، محمد خاتمي بعنوان رئـيس جمهـوري   . اي پيگيري نشد و خامنه 
امام به اثبات رسانيده، نقش ميـانجي و رابـط          كه وفاداري خود را به نظام و        
  . با رهبري را ايفا كرده است) موسوي و كروبي(فيمابين كانديداهاي مغلوب 

مذاكرات هيئت ويژه با موسوي در روز هفتم تيرمـاه همزمـان بـا برگـزاري                
ايـن همزمـاني و عـدم    . در مسـجد قبـا بـود     » شهداي هفتم تيرماه  «مراسم  

سم بدليل مذاكرات كه در آن هنگـام هنـوز علنـاً            حضور موسوي در اين مرا    
. اعالم نشده بود، به شايعات مختلفي دربارة علت عدم حضـور وي دامـن زد              

دانيم كه مراسم بزرگداشـت توسـط عليرضـا بهشـتي، فرزنـد بهشـتي و            مي
مشاور سياسي ميرحسين موسوي، در مسجد قبا كه محل كميته اسـتقبال            

اين مراسـم سـمبل احتـرام بـه گـارد          ) 219(.از امام خميني بود برگزار شد     
مهـدي  . قديمي نظام و يادآور فداكاريهاي آنان در راه انقـالب اسـالمي بـود       

كروبي، همسر و دختر رفسنجاني، فائزه و عفت، در اين مراسم شركت كرده             
از نظر نبايد دور داشت كه اولين سخنراني هاشمي رفسنجاني          ) 220.(بودند

 تير بود كه در آن      7هاي شهداي      در جمع خانواده   پس از اعتراضات خياباني   
سـخن گفتـه    » ترور شخصيتي بهشتي مظلوم قبـل از شـهادت وي         «وي از   

درآمـد سـخن      اعالم وفاداري به شهداي گارد قديمي نظام پـيش        ) 221.(بود
از اينرو عدم حضـور موسـوي در ايـن مراسـم            . گفتن از شهداي خيابان بود    

توجيـه  . اقض در خصوص اين غيبت طرح شد      دو توجيه متن  . انگيز بود   سؤال
اول آن كه موسوي در راه رسيدن به مسجد قبا در ترافيك گيـر كـرده و از                  
. طريق تلفن همراه ماجرا را با برگزاركنندگان مراسم در ميـان نهـاده اسـت              

توجيه دوم آن كه موسـوي بـراي خـروج از منـزل از جانـب مـأموراني كـه         
براسـاس اطالعـات كسـب      «: ند اجازه نيافت  ا  منزلش را به محاصره در آورده     

اهللا بهشـتي در ميـان        شده از منابع آگاه و نيز اشارة ضمني فرزند ارشد آيت          
مردم، موسوي در منزل شخصي خود حصر شده و اجازه خروج از منـزل را               

لكـن فـرداي آن روز   ) 222(».به منظور شركت در مراسم هفت تيـر نيافـت      
ديشـب  «دارد كـه   سعلي كدخدائي اظهـار مـي   در گفتگو با عبا ايلناخبرنگار  

و » برخي اعضاي هيئت ويژه و ميرحسين موسوي مالقات مشتركي داشتند         
پس از ارائه پيشنهادات جديد ميرحسين موسـوي كـه در سـاعات     «اين كه   

پاياني روز گذشته به شوراي نگهبان ارائه شده اين شورا آن را مثبت تلقـي               
ز صبح تا ظهر هيأت ويـژه بررسـي رونـد           كرد و بررسي آن را به جلسه امرو       

خبرگزاري رسمي جمهوري اسالمي ايـران در       ) 223(».انتخابات واگذار كرد  
 تيرماه تالش نمود تا دسـتيابي بـه نـوعي    8 و  7روزهاي يكشنبه و دوشنبه     

تشـكيل كميسـيون نظـارت از جانـب     «توافق با كانديداهاي معتـرض را در    
فايـده بـود، چـرا كـه دو شـرط          تالش بـي  اما اين   . القا كند » شوراي نگهبان 

مبنـي بـر    ) 224(كروبي براي حضور در هيئت ويژه رسيدگي بـه انتخابـات          
بعالوه موسـوي نيـز از تركيـب        . تعويض دو نفر از اعضاي هيئت تأمين نشد       

شش نفره هيئت مزبور تنها با حضور دو تن، يعني گـودرز افتخـار جهرمـي                
و ) ن حقوقـدانان شـوراي نگهبـان      حقوقدان و استاد دانشگاه و عضو پيشـي       (

) دادسـتان كـل كشـور و وزيـر سـابق اطالعـات            (آبادي     نجف  قربانعلي دري 
وزيـر خارجـه    (اكبـر واليتـي       چهار تن ديگر يعني علـي     . مخالفت نكرده بود  

، )رئيس پيشـين مجلـس    (، غالمعلي حداد عادل     )اسبق ايران و مشاور رهبر    
 محمدحسـن رحيميـان     و) نايب رئـيس مجلـس    (محمدحسن ابوترابي فرد    

نـژاد    جملگي از حاميان آشـكار احمـدي      ) اي در بنياد شهيد     نماينده خامنه (
هيئـت  . بوده، حضورشان در هيئت مورد اعتراض ميرحسـين موسـوي بـود           

ويژه شوراي نگهبان تالش داشت وانمود نمايـد كـه همـة مـذاكرات الزم را              
پس در همـان    . تبراي جلب توافق مخالفين نتايج انتخابات بعمل آورده اس        

يكشنبه شب هفتم تيرماه مذاكرات متعدد ديگري نيز صورت گرفت كـه از              
جملة آنها بايد از ديدار يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خـارجي              

  مجلس با محمد خاتمي ياد كرد كه طي آن خاتمي اظهار داشته بود كه 

  

  
  
ر تالش هم حفـظ     طلبي از نو تعريف شود و محو        گرايي و اصالح    بايد اصول «

 تيرمـاه در قـم بـا        8در ادامـه رويـدادها، روز دوشـنبه         ) 225(».نظام باشـد  
هـدف از   . اهللا مكارم شيرازي و مقتدايي نيز ديـدارهائي صـورت گرفـت             آيت

جانب و موجه به هيئت ويژه پيرامون         همة اين ديدارها دادن ظاهري حق به      
رهبري دربارة تأييـد    در اصل اما تصميم     . رسيدگي به شكايات مخالفين بود    

 19( خرداد   29نتايج انتخابات پيشاپيش اتخاذ شده و از تريبون نماز جمعه           
اين تصميم مبناي كار شوراي نگهبان بـود     . علناً ابراز شده بود   ) 2009ژوئن  

و بنابراين تأييد صحت انتخابات از جانب شوراي نگهبان پس از بازشـماري             
  .موجب شگفتي هيچكس نشد) ژوئن 29( تيرماه 8ده درصد آرا در تاريخ 

تناقض تأييد پيشاپيش نتايج انتخابـات از جانـب رهبـري و بررسـي بعـدي        
صحت و سقم اين نتايج از سوي شوراي نگهبـان، پيشـتر از جانـب مهـدي                 

 7وي با توجه به ايـن تنـاقض در تـاريخ            . كروبي مورد توجه قرار گرفته بود     
: اي نگهبان از آنان خواست كـه      اي خطاب به شور     در نامه )  ژوئن 28(تيرماه  

با استناد به نظر رهبري و واگذاري بار مسئوليت آن به رهبري بـه حسـب            «
زني به شيوة     خبرگي شيخ در چانه   ) 226(».مصلحت انتخابات را تأييد كنيد    

او در اين نامه ضـمن اشـاره بـه          . ريش سفيدي در بندبند اين نامه پيداست      
خواهد كه مانند انتخابات مجلس سوم        يتنگناهاي شوراي نگهبان، از آنان م     

اگر اين شورا با اتكا به نظر رهبري، مبني بر عدم بطالن كـه              «: عمل نمايند 
داند و قصـد بـه تأييـد انتخابـات دارد،             آن را بدعت و به مصلحت نظام نمي       

رود   حداقل به لحاظ حقوقي و حسب وظيفه شرعي و قانوني اين انتظار مـي             
حتمـاً بخـاطر داريـد كـه بـه          .  سوم عمل نماييـد    كه مانند انتخابات مجلس   

دنبال اختالف پيرامون انتخابات مجلس سوم ميان شوراي نگهبـان و وزارت       
. اي جهــت بررســي موضــوع تعيــين كردنــد كشــور، حضــرت امــام نماينــده

هنگاميكه نظر ايشان بر صحت انتخابات قرار گرفت، شوراي نگهبان در نامه            
 واگـذار كـردن بـار مسـئوليت بـر دوش امـام              خود با استناد به نظر امـام و       

الوصف اين ترفند ريش سفيدانه نيز كـارآ          مع) 227(».انتخابات را تأييد كرد   
زني از بـاال هـيچ        فشار از پايين و ريش سفيدي در چانه       ! خالصه كنيم . نشد

  .حاصلي در ابطال نتايج انتخابات نداشت
ي از جانـب برخـي      كـه بطـور غيررسـم     » زنـي در بـاال      چانـه «اما محور دوم    

هاي متنفذ اصولگراي مجلس با موسوي انجام شد، به قول و قرارهائي              چهره
كشور يعني  » قانوني«دربارة رفتار اپوزيسيون در قبال نظام و رئيس جمهور          

محمدرضـا بـاهنر، نايـب رئـيس مجلـس، و نماينـدة             . نژاد انجاميـد    احمدي
اسـحاق     و يحيـي آل    اهللا عسگراوالدي   سياسي اصولگرايان در مجلس، حبيب    

خبر اين ديدار كـه مـدتها       . نيز در هفته اول تيرماه با موسوي ديدار داشتند        
 اعالم شد، حاكي از مـذاكراتي       1388 تيرماه   29 در تاريخ    ايلنابعد از جانب    

بود كه طي آن جبهه پيروان خط امام و رهبري براي ايجاد جبهه سياسـي،               
به گفته  . رط قرار داده بودند   حضور سياسي موسوي را در چارچوب قانون ش       

توانست از نهايـت   هاي ذينفوذ اصولگرا و منتقد دولت، موسوي مي  اين چهره 
كمك ايشان در برخورداري از سايت شخصي، مطبوعـات و حتـي تأسـيس              
حزب برخوردار شود منوط به اين كه فعاليت خود را به نحو قـانوني دنبـال                
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ارتبـاط بـا      بـي )  ژوئيه 20(يرماه   ت 29انتشار علني اين خبر در      ) 228(».كند
نـژاد بعنـوان معـاون اول         انتصاب اسفنديار رحيم مشائي از جانـب احمـدي        

به بيان ديگر، اصولگران منتقد دولـت بـراي گوشـمالي           . رئيس جمهور نبود  
نژاد از حربـة حمايـت از اپوزيسـيون مخـالف دولـت اسـتفاده                 دادن احمدي 

 دستورات رهبري سرپيچي كرده     نژاد از   كردند، باالخص هنگامي كه احمدي    
  .بود

پس پرسيدني است كه ابراز مخالفـت قـانوني         . هر دادوستدي دوجانبه است   
را در  » ابطـال انتخابـات و تجديـد انتخابـات        «موسوي و كروبـي كـه شـعار         

صـحت  » قـانوني «هاي متعدد خود پيش كشيده بودند، پس از تأييـد             بيانيه
توانسـت تـداوم يابـد؟ تنهـا راه      ميانتخابات از جانب شوراي نگهبان چگونه      

حل اين بود كه آنان از تعقيب اين مطالبه عـدول كننـد و صـرفاً بـه اعـالم               
بدينسـان پـس از اعـالم       . بسنده نماينـد  » قانوني«دولت  » عدم مشروعيت «

نظر شوراي نگهبان، چرخشي عمده در مواضـع موسـوي، كروبـي، سـازمان              
مي و مجمع روحانيون مبارز     مجاهدين انقالب اسالمي، جبهة مشاركت اسال     

آنان خواست ابطال انتخابات را كنـار نهادنـد، خواسـتي كـه             . صورت گرفت 
اي از جانب موسـوي       طي نامه ) 1388 تيرماه   6(حتي تا دو روز پيش از آن        

خطاب به شوراي نگهبان مجدداً مورد تأكيـد قـرار گرفتـه بـود و پيشـنهاد                 
نيـز بـراي تحقـق آن    » حكميت قانوني شـرعي و ملـي   «تشكيل يك هيئت    
طلــب، موضــع ســازمان  در ميــان احــزاب اصــالح) 229.(مطــرح شــده بــود

مجاهدين انقالب اسالمي بظاهر از سايرين راديكـالتر بـود چـرا كـه دولـت                
امـا  ) 230.(خوانـده بـود   » فاقد مشروعيت و وجاهت قانوني    «نژاد را     احمدي

يرا معلوم نبود بـه  افزود، ز بر تناقضات اين سازمان مي » راديكال«اين موضع   
در برابـر چنـين     » ابطال انتخابـات و تجديـد انتخابـات       «چه دليلي خواست    

الوصف ايـن سـازمان در بيانيـه هفـتم            مع. دولت غيرقانوني عنوان نشده بود    
تيرماه خود بدرستي بر خصلت نمايشي ديدارها و مـذاكرات انگشـت نهـاده              

آيا «: مداد كرده بود  بود و موضوع اصلي را دستگيري و سركوب مخالفين قل         
هاي تبليغاتي    كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسالمي به جاي مالقات        

با اين و آن از اين حد از قدرت برخوردار است كه بتواند با بازديد از زندانها                 
و محل نگهداري دستگيرشدگان، امنيـت جـاني و حقـوقي صـدها زنـداني               

  )231(»سياسي را تضمين كند؟
زني  گذاشت و چانه  لي براي دادوستد سياسي باقي نمي     سياست سركوب مجا  

در باال بر سر هر دو محور يعني بررسي شكايات انتخابـاتي و پـذيرش حـق                 
آشـكارا  » هـا   خودي«پلوراليزم دروني   . حيات سياسي مخالفين بيحاصل بود    

 تيرماه براي خروج    26پيشنهادات رفسنجاني در نماز جمعه      . شد  تحمل نمي 
شـد،    تعريـف مـي   » با مخدوش شدن اعتماد مردم به نظام      «كه  » بحران«از  

بسـت مبـادالت     بدون آن كه نتايج انتخابات را زير سؤال برد، از واقعيت بـن            
متأسفانه از اين فرصت كه رهبري به شوراي نگهبان         «: كرد  سياسي آغاز مي  

دادند و گفتند برويد عقال و موجهين را بياوريد تا بررسـي كنيـد و اعتمـاد                 
خواهم بگويم تقصير چه       جلب كنيم، استفاده خوبي نشد و من نمي        مردم را 

بحران، اما، راه حـل سياسـي داشـت و          ) 232(».كسي بود كه نشد، اما نشد     
دلجـويي از   «شرط نخست آن توقف سركوبها و آزادي زنـدانيان سياسـي و             

هـاي    بود، و شرط دوم بـاز كـردن راه منـاظره          » ديدگان حوادث اخير    آسيب
 مذاكره و مباحثه با مخالفين از طريق تعويض شيوة جانبدارانـه            تلويزيوني و 

مديريت صدا و سيما تا بجاي تظاهرات خياباني و نافرماني مدني، روشـهاي             
ابـراز مخالفـت قـوت گيـرد و اعتمـاد مـردم بـه نظـام بازسـازي                   » قانوني«

  )233.(شود
ن، بـاالتر از آ   . پيشنهادات رفسنجاني با واكنش مثبـت رهبـري روبـرو نشـد           

بخشــهائي از بيانــات رهبــري بهنگــام تنفيــذ حكــم رياســت جمهــوري بــه 
 تيرمـاه اختصـاص     26نويسي عليه اظهارات رفسنجاني در نماز جمعـه          رديه
اگر ايـن سـخن از      ... ندزن  اعتمادي مردم مي    اين كساني كه دم از بي     «: يافت

 انتخابات هم كه قاعدتاً بايـد     ) 234(».روي غرض نباشد، از روي غفلت است      
و در  » امتحان آحاد مردم بـود    «آزموني براي دولتمردان باشد، بزعم رهبري       

ها  اين انتخابات بعضي  . بعضي از خواص هم البته مردود شدند      «اين امتحان   
ايشـان در مـواردي    ه  به رغـم هوشـياري    ... برخي از جوانان ما   . را مردود كرد  
ني بيانـات   بخـش پايـا   » .يك عده هم البته فريـب خوردنـد       ... اشتباه كردند 

شـد،    دولت تمايز قايل مي   » منتقدين«دولت و   » مخالفين«رهبري، اما، بين    
انگاشت، شنيدن   و در حالي كه مخالفين دولت را از زمره مخالفين نظام مي           

البتــه در كنــار «: كــرد نظــرات منتقــدين دولــت را بــه دولــت توصــيه مــي
يـك  ... نددو دستة ديگـر هـم هسـت       ... ندان به رئيس جمهور محترم    م  عالقه

مطمئنـاً اينهـا در ايـن دورة        . خورده هسـتند   دسته مخالفان عصباني و زخم    
مخالفت كردند، باز هـم     . چهارساله، در مقام معارضة با دولت برخواهند آمد       

ليك يك دستة ديگـر هـم هسـتند كـه اينهـا جـزو               . مخالفت خواهند كرد  
 است منتقد اي ندارند؛ ممكن نظامند، با رئيس جمهور، با نظام هيچ دشمني     

اين منتقدان را بايستي به حساب آورد؛ نظرات آنهـا را بايـد شـنيد؛               . باشند
  )235(».آنچه كه قابل فهم است، قابل قبول است، آن را پذيرفت

. ماندنـد  هـا در امـان مـي    به اين اعتبار اصولگرايان منتقد بايد از تيـغ گزمـه   
ركوبها را تا حدودي اي پيشنهادات رفسنجاني را نپذيرفت اما دامنة س        خامنه

المثل مسئلة دسـتگيري موسـوي الاقـل از تـاريخ      في. كنترل و محدود كرد 
از جانب علـي شـاهرخي رئـيس كميسـيون          )  ژوئن 23(دوشنبه اول تيرماه    

حسين شـريعتمداري و بسـيج      ) 236.(قضايي مجلس رسماً مطرح شده بود     
از ايـن   ) 2009 ژوئيـه    2 (88 تيرمـاه    11دانشگاهي نيز در تاريخ پنجشنبه      

و رئيس دفتر سياسي سـپاه در تـاريخ         ) 237(موضوع سخن به ميان آوردند    
ــه  ــاتمي     14جمع ــي و خ ــوي، كروب ــتگيري موس ــزوم دس ــارة ل  اوت درب
رفسنجاني و فرزندانش نيز طـي ايـن مـدت بارهـا            ) 238.(گيري كرد   موضع

هاي هواداران احمدي نـژاد مـورد اهانـت قـرار             پيمائي  تهديد شدند و در راه    
در . الوصف ولي فقيه بـا دسـتگيري آنـان موافقـت نكـرد              مع) 239.(تندگرف

االمينـي فرزنـد عبدالحسـين        همين راستا نيز پس از شـهادت محسـن روح         
االميني در زندان كهريزك زير شكنجه، و صدمات وارده به برخي ديگـر    روح

اي حكـم بـه       از بستگان نزديك اصولگرايان طي بازداشـتهاي اخيـر، خامنـه          
  .زندان كهريزك دادبازرسي 

فشار از پايين در دورة اول اعتراضات خياباني اگرچـه          : خالصه كنـيم  
زني از باال نيانجاميد، امـا يگانـه          به دستاورد ملموسي در حوزة چانه     

  .بود» كودتاي مخملي«عامل بازدارنده در تكميل پروژة 
رات  تـا تظـاه    1388پيمائي سوم تيرماه       اعتراضات خياباني از راه    دورة دوم 
جنبش خيابـاني در ايـن دوره       . گيرد   را در برمي   1388 دي ماه    6عاشورا در   

اول آن كه اين جنبش اگرچه      . شود  با سه ويژگي از دورة نخست متمايز مي       
از پشتيباني طبقه متوسط برخوردار اسـت امـا عمـدتاً بـه جوانـان محـدود                 

هـوري  دوم آن كه اعتراضات اغلب به مناسبت روزهاي رسـمي جم          . شود  مي
و » موج سبز اميـد   «پيوندد كه بازتاب اعمال نفوذ رهبري         اسالمي بوقوع مي  

سوم آن كه مطالبة محـوري      . پايبندي آن به چارچوب انقالب اسالمي است      
  .آن نامشخص است

ها و تظاهراتها به مناسبت هفتم تيرماه در مسجد قبا            پيمائي  در اين دوره راه   
اسم اقامـه نمـاز جمعـه بـه امامـت           ، مر )2009 ژوئن   28 -1388 تيرماه   7(

 شـهريور   27(، روز جهاني قدس     ) ژوئيه 17( تيرماه   26رفسنجاني در تاريخ    
از . يابـد   تداوم مـي  » روز تسخير النه جاسوسي   « آبان يا    13،  ) سپتامبر 18ـ  

اينرو هر يك از روزهاي تقويم رسمي نظام شاهد دو تظـاهرات بـه مـوازات                
ن و سربازان گمنام امام زمان و ديگري        يكي از جانب بسيجيا   : يكديگر است 

معهذا شـعارهاي شـركت كننـدگان در هـر يـك از ايـن               ! از جانب مخالفان  
مـثالً  . تظاهرات رسمي با شعارهاي رسمي جمهوري اسالمي متفاوت اسـت         

سرداده شد و يا در » نه غزه، نه لبنان، جانم فداي ايران«در روز قدس شعار  
در مرداد مـاه و سـپس      . مطرح شد » سيهمرگ بر چين و رو    « آبان شعار    13

عنوان گرديد  » استقالل، آزادي، جمهوري ايراني   «در شانزدهم آذرماه شعار     
كه همان طوري كه در فصول پيشين خاطرنشان شـدم بـا واكـنش شـديد                

ندانسـت و بـر     » راه سـبز  «او اين شعار را مورد حمايـت        . موسوي روبرو شد  
» مه كـم نـه يـك كلمـه زيـاد          جمهوري اسالمي نه يك كل    «نقش راهبردي   

  )240.(تأكيد بعمل آورد
نافرماني مدني جوانان، امـا، در ايـن دوره تنهـا در محـدودة تـاريخ رسـمي                  

، 67 تيـر، بزرگداشـت شـهداي شـهريور          18. جمهوري اسالمي باقي نمانـد    
اي و شـانزدهم آذر مناسـبتهاي ديگـري           سالگشت قتلهاي سياسي زنجيـره    

گـذاري كردنـد و       ياباني در ايـران را نشـانه       جنبش خ  عرفيبودند كه تاريخ    
  .بكلي مستثني شدند» موج سبز«باستثناي شانزدهم آذر از دايرة 

پس از تأييد صحت انتخابات از جانب شـوراي نگهبـان، مـوج سـبز بـدليل                 
ابطـال  «پايبندي به چارچوبهاي مبارزة قانوني شـعار محـوري خـود يعنـي              

» عدم مشروعيت دولت  «تأكيد بر   . هادرا كنار ن  » انتخابات و تجديد انتخابات   
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رهبران موج سبز نه تصميم به تشكيل       . نيز مابازاي قانوني مشخصي نداشت    
داشتند و نه راهكاري قانوني     » نژاد  دولت احمدي «اي در برابر      »دولت سايه «

ابهـام در   . دادنـد   اما غيرمشروع ارائه مـي    » قانوني«براي مبارزه با يك دولت      
وي و محدود شدن جنـبش اعتراضـي بـه جوانـان و             مطالبة محوري از يكس   

باالخص دانشجويان با خواسـتهاي راديكـالتر از سـوي ديگـر، بـر دشـواري                
تنوع تمايالت سياسي در پايه     . كنترل خيابان توسط رهبران موج سبز افزود      

شد و از آنجا كه سركوب به يگانه زبـان            اين جنبش بيش از پيش آشكار مي      
مـرگ بـر    «ضـين تبـديل گرديـه بـود، شـعار           سخن گفتن حكومت با معتر    

همان بـه   . گرديد» ابطال انتخابات «بطور طبيعي جايگزين شعار     » ديكتاتور
بعنوان يك شعار اثبـاتي مـبهم       » عدم مشروعيت دولت  «اندازه كه   

بعنـوان يـك شـعار      » مرگ بر ديكتاتور  «بود، به همان اندازه شعار      
دوره بـه هيچگونـه      جنـبش خيابـاني در ايـن         .سلبي روشن و صريح بود    

درواقـع امـام بـا حـزب پادگـاني در ايـن نقطـه               . زني در باال نيانجاميد     چانه
اشتراك نظر داشت كـه سـركوب موجـب افـت و سـپس از نفـس افتـادن                    

بدينسان ولي فقيه از ايفاي نقش فراجناحي،       . اعتراضات خياباني خواهد شد   
ـ               راي خـروج از    ميانجي و داور نظام بازماند و نتوانسـت راه حلـي سياسـي ب

جمهـوري اسـالمي بـه جناحهـاي رقيـب و متخاصـمي             . بحران ارائـه دهـد    
اكنـون  . نبودند» غيرخودي«و  » خودي«فروكاسته بود كه قادر به تشخيص       

  ! قرار داشت» فتنه«حتي عاليجناب خاكستري نيز در مظان اتهام رهبري 
  

  
  

هسـتيم، بـي    خواهي    در اين دوره ما عمدتاً شاهد افشاگريهاي علني و تظلم         
ها و گفتگوها دربارة نفس سركوب و جايگاه گارد قديمي نظام             آن كه رايزني  

. اي در ميان روحانيون قـم، مشـهد، اصـفهان و شـيراز متوقـف شـود                  لحظه
پيشنهادات رفسنجاني براي برون رفـت از بحـران از حمايـت اكثـر مراجـع                

 شيعه مبدل   شود و او به يك معنا به سخنگوي روحانيت          تقليد برخوردار مي  
  .گردد مي

نگــاري علنــي كروبــي بــه هاشــمي  در ميــان افشــاگريهاي ايــن دوره، نامــه
و قتـل ترانـه     ) 240(رفسنجاني و رئيس قوة قضائيه دربارة تجاوز در زندانها        

در . اي اسـت    حائز اهميت ويـژه   ) 242(و نيز فجايع كهريزك   ) 241(موسوي
عنوان رئيس مجلس   هاي سرگشاده به هاشمي رفسنجاني به         عين حال نامه  

بمنظور رسـيدگي بـه كارنامـة اعمـال رهبـري در اجـالس              ) 243(خبرگان
اي كه ظاهراً به امضاي پنجاه تن از اعضاي           خبرگان و يا بالعكس انتشار نامه     

خوانـد،    شوراي نگهبان رسيده، رفسنجاني را به تبعيـت از رهبـري فـرا مـي              
  .اشتد» ها خودي«بست مبادله سياسي در ميان  نشان از بن

افشاگري از فجايع درون زندانها در دورة اخير البته هرگز به گشـوده شـدن               
از اينـرو  ) 244.( نيانجاميـد 60 و يا كشتار خـرداد سـال         67پروندة تابستان   

نـژاد و   ، احمـدي »ولـي جـائر  «ها به انزجـار عمـومي از         اگرچه اين افشاگري  
كـار عمـومي    مجريان بسيجي و سپاهي سركوب دامن زد، اما سبب تنوير اف          

  .دربارة عملكرد كل نظام و ساختار جمهوري اسالمي نشد
 آذرماه كاتاليزوري مهم براي پايان يـافتن ايـن دوره و   29فوت منتظري در   

اي در جنـبش اعتراضـي بـود كـه آغـاز آن را شـايد بتـوان          شروع دورة تازه  
اعـالم دو روز عـزاداري عمـومي بـه          .  دي مـاه ناميـد     6تظاهرات عاشورا در    

اسبت مرگ منتظري از جانب موسوي و كروبي اولين اقدامي بود كـه در              من

توانست عالمتي باشد براي گـام برداشـتن در راسـتاي اعـالم           نفس خود مي  
  .اما چنين نبود. يك دولت سايه

آبـاد، اصـفهان، تهـران و        برگزاري مراسم سوگواري منتظـري در قـم، نجـف         
گواران براي عزيمت از تهـران  اي داشت و ممانعت از سو   شيراز ابعاد گسترده  

 29اي برخالف خطبه نماز جمعه        اگرچه خامنه . به سوي قم سرشار از تنش     
خــرداد، در پيــام تســليت خــود بــه مناســبت درگذشــت منتظــري نهايــت 

فقيـه  «هوشياري سياسي را بكار گرفته بود تا دوستان، نزديكان و هواداران            
 عبارت پاياني پيـام او مبنـي        اما همان . را نيĤشوبد » متبحر و استاد برجسته   

نافرماني او از امام بود     ) 245(»كفارة«منتظري  » ابتالئات دنيوي «بر اين كه    
كرد تا شركت در مراسم سـوگواري بـه رفرانـدومي اعـالم نشـده           كفايت مي 

توان ماه بـه آتـش كشـيده شـدن            آذرماه را مي  . عليه ولي جائر تبديل شود    
نفـور بـود، امـا همچنـان كليـددار حفـظ            او ديگر م  . اي ناميد   تصاوير خامنه 
  !وحدت نظام

اي در مـاه محـرم        شود، طغياني تـوده      با تظاهرات عاشورا آغاز مي     دورة سوم 
در مورد  . عليه شخص ولي فقيه كه كل نظام را در معرض فروپاشي قرار داد            

چند و چون مسيري كه زين پس از سوي خيابان در پـيش گرفتـه خواهـد       
همچنـان هنـوز معلـوم نيسـت كـه ايـن            . هارنظر كرد توان اظ   شد هنوز نمي  
اما آن چه قطعي است اين است كه عاشورا . اي تازه بيانجامد سرآغاز به دوره

نخسـت آن كـه آمـاج اصـلي ايـن           . از جهات مختلف يك نقطه عطـف بـود        
اين نكته از جانب امام جمعه مشهد و عضو مجلـس    . تظاهرات ولي فقيه بود   
گوسـاله و   «را  » اغتشاشـگران روز عاشـورا    «ي، كه   الهد  خبرگان رهبري، علم  

آيا كساني  «: ناميد بروشني تصديق شده است    » محاربشان«خواند و   » بزغاله
كه قدرت فهم امتياز اصل مترقي واليـت فقيـه را ندارنـد و بـا آن دشـمني            

) 246(».دهند، مصداق ايـن اشـخاص نيسـتند    ورزند و شعار عليه آن مي     مي
ات از آغاز تا پايان در مهار و كنترل رهبران موج سبز            دوم آن كه اين تظاهر    

براي «: كند   خود به اين واقعيت اشاره مي      17موسوي در بيانيه شمارة     . نبود
ــاب     ــه جن ــراوان، ن ــتهاي ف ــرغم درخواس ــيني علي ــوراي حس ــم عاش مراس

االســالم  االســالم والمســلمين كروبــي اطالعيــه دادنــد و نــه حجــت حجــت
) 247(». صـادر كردنـد و نـه بنـده و دوسـتانم     والمسلمين خاتمي اطالعيـه  

صرفنظر از چگونگي شـروع تظـاهرات، پيـام اصـلي تظـاهرات خيابـاني بـا                 
سياست راهبردي موج سبز كه در محدودة نظام و قانون اساسـي قـرار دارد          

 به موسـوي و     88 آذرماه   23هشدار آقاي محسن رضايي در      . در تعارض بود  
قدرت خيابـان كـامالً موجـه       »  رهبري مديريت و «كروبي پيرامون دشواري    

اهانـت بـه    . ها به مرز خطرناكي رسـيده اسـت         امروز ادامه اين ناآرامي   «: بود
دهد كه ادامـه   عكس امام به هر شكلي و توسط هر كسي كه باشد نشان مي        

ها خارج شده و معلوم نيست كـه          ها از مديريت و رهبري خودي       اين ناآرامي 
البته از قبل هم معلـوم بـود كـه    .  بيرون آيددر آينده چه حوادثي از دل آن   

فعاالن سياسـي ايـران     . چنين سرنوشتي در ادامه اين اعتراضات خواهد بود       
اند جـز در قالـب ابـزار و امكانـات دولتـي تـوان اداره اعتراضـات                    نشان داده 

توانند آنهـا را مـديريت و رهبـري كننـد و      خودجوش مردمي را ندارند، نمي 
ه از ابزار و امكانات بيشـتري برخوردارنـد سـوار مـوج             دشمنان ملت ايران ك   

سوم آن كه رفتار سـربازان گمنـام امـام زمـان            ) 248(».شوند  اعتراضات مي 
چندان آشوبگرانه بود كـه بـا حساسـيتهاي متعـارف مسـلمانان سـنتي در                

حكومتيــان در روز عاشــوراي حســيني از همــة . گرفــت تعــارض قــرار مــي
ا در عـين حـال از حملـه بـه               ظرفيتهاي سركوب خود اسـتفاده     نكردنـد امـ 

عالئـم  . حسينيه جماران ابا نكردند و دست به ترور خواهرزادة موسوي زدند          
گران حزب پادگاني مترصد راه انداختن فضـاي          بسياري گواه آنند كه توطئه    

سـران  «را با دسـتگيري     » كودتاي مخملي «بودند تا پروژة    » جنگ داخلي «
چهـارم آن كـه     . و خـاتمي تكميـل كننـد      منجمله موسـوي، كروبـي      » فتنه

تظاهرات عاشورا برخالف اعتراضات خيابـاني دورة دوم بـه جوانـان محـدود      
  .شد، طبقه متوسط شهري در آن حضور گسترده و فعال داشت نمي

قدرت خيابان در روز عاشورا جنگ قدرت جناحهـاي حكـومتي را            
 سـوي   الشعاع قرار داد و همة جناحها و خرده جناحهـا را بـه              تحت

  .واداشت» غيرخودي«از » خودي«تفكيك 
نخستين گام در اين راه از سوي موسوي برداشته شد كه در نخسـتين بنـد             

ش به ابهامي كه به خروج جنـبش اعتراضـي از محـدودة               اي  بيانية پنج ماده  
بجاي تأكيد بر عدم مشروعيت دولت، اكنـون از         . زد پايان داد    نظام دامن مي  
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مستقيم دولـت در مقابـل ملـت و مجلـس و قـوه              اعالم مسئوليت پذيري    «
 قـانوني بدينترتيب مجلس بـه عنـوان مرجـع         . شد  سخن گفته مي  » قضائيه

به يقين اگر دولت كارآمد و محق باشـد       «: كنترل رفتار دولت معرفي گرديد    
كفايـت و ناكارآمـد       خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و اگر بـي           

چوب قانون اساسي بـا او برخـورد خواهنـد          بود مجلس و قوه قضائيه در چار      
پرواضح است مجلسي كه قـدم بـه قـدم در برابـر خواسـتهاي               ) 249(».كرد

ها، كوتاه آمده است  نژاد چه در مورد كابينه، چه در مورد طرح يارانه     احمدي
كنم بجز برخي شيفتگان      تصور مي . آيد  وزنة جدي در مهار او به حساب نمي       

 تـن   54رجوع كنيد به بيانيه حمايت      (ز كشور   خودفريب موسوي در خارج ا    
 موسوي بـه تـاريخ چهارشـنبه        17از دانشگاهيان و فعاالن سياسي از بيانيه        

اشـاره غيرمسـتقيم او     «هيچكس حتي خود موسوي نيز      ) 2010 ژانويه   13
ــاري ] موســوي[ ــه بركن ــانوني«ب ــق رأي  محمــود احمــدي» ق ــژاد از طري ن

معهـذا ايـن نكتـه از ديـده     . ه باشـد را در بيانيه هفدهم ديد  ) 250(»مجلس
در » ابطـال انتخابـات و تجديـد انتخابـات        «هيچكس عيان نماند كه شـعار       
در مرحلـة دوم    » عـدم مشـروعيت دولـت     «مرحلة اول كه متعاقباً به شـعار        

ايـن  . تغييرشكل داده بود، در بيانيه هفدهم موسـوي كـالً درز گرفتـه شـد              
  .كرد  دعوت ميقانونيز مجاري بيانيه موج سبز را به ابراز مخالفت ا

 تيرماه  26اگر پيشنهادات رفسنجاني را براي خروج از بحران در نماز جمعه            
بياد آوريم و آن را با مطالبات تاكنوني رهبران موج سبز           ) 2009 ژوئيه   17(

كنيم كه تنها تفاوت آنهـا در نحـوة برخـورد بـه               مقايسه نمائيم مالحظه مي   
عـدم  «يـا   » ابطـال انتخابـات   «رفسنجاني از   . ستنتايج انتخابات دهم بوده ا    

بيانية هفدهم موسوي اكنون بـا حـذف        . گفت  دولت سخن نمي  » مشروعيت
اين مطالبه، راه حل هاشـمي رفسـنجاني بـراي خـروج از بحـران را تكـرار                  

  .كرد مي
بعنوان مركز رهبري   » نوانديش مذهبي «با حضور پنج    » اطاق فكر «تشكيل  

 شائبه هرگونـه بهـم ريخـتن صـفوف خـودي و             موج سبز در خارج از كشور     
. غيرخودي را حتي در خارج از مرزهاي حاكميـت جمهـوري اسـالمي زدود       

خـارج  » رجـال سياسـي   «به روش مرضيه جمهوري اسالمي، زنان از دائـرة          
امر بر آنان مشتبه    «شده نيز گوشزد شد كه      » سبز«ماندند و به سكوالرهاي     

) 251).(1388 دي 20مهـاجراني،   (بداننـد » حد و اندازه خويش«و  » نشود
هاي كافر، سلطنت طلبان و مجاهدين خلق نيـز از پـيش              طبعاً تكليف چپي  

توانم از زاويه  كم مي   و يا دست  (البته به صراحت بگويم جمع ما       «: روشن بود 
با كساني كه ارزشهاي ديني و اسالمي را به سخره          ) ديد خودم سخن بگويم   

اسالمي مخالفند و دل در گرو سلطنت دارند و  گيرند، از اساس با انقالب        مي
تـوان   ها برجاي مانده است، نمي      اي تباه از آن     يا مثل مجاهدين خلق كارنامه    

  )252(».حتي به عنوان تاكتيكي هم همراه باشد
جمهـوري  «نيز اگرچه   ) 253(» چهارراه جمهوري «انتخاب جنبش سبز در     

مي براساس تفسير حقوقي  جمهوري اسال «نيست، اما   » اسالمي واقعاً موجود  
است، جمهوري كه بنا به گفته محسن كديور الگوي         » قانون اساسي موجود  

ــبز ميرحســين موســوي « ــبش س ــت«و » جن ــمي   آي ــر هاش ــيخ اكب اهللا ش
آيات شيخ يوسف صـانعي،     «: است و قائلين ديگر آن عبارتند از      » رفسنجاني

ي، سيدعلي  الدين طاهري اصفهان    سيدعبدالكريم موسوي اردبيلي، سيدجالل   
محمود دستغيب شيرازي، شيخ اسداهللا بيات زنجاني و نيـز بيـت بنيانگـذار              
جمهوري اسالمي، مجمع روحانيون مبارز، مجمع مدرسين و محققين حوزه    

هاي موسوم به خط امام و بخشهائي از اعضاي برخي احزاب             علميه قم، گروه  
مي، حـزب  جبهه مشاركت ايران اسالمي، سازمان مجاهـدين انقـالب اسـال        (

تفاوت اين دو قرائت از جمهـوري نيـز در آن           ) 253(»).كارگزاران سازندگي 
باشد و دومي مبتني است       استوار مي » واليت مطلقه فقيه  «است كه اولي بر     

جمهـوري اسـالمي    «اگرچه جمهـوري نخسـت      . »واليت مشروطه فقيه  «بر  
انون جمهوري اسالمي مبتني بـر قـ      «ليكن  . ناميده شده است  » واقعاً موجود 

آلي مربوط به آينده نيست كه تاكنون صورت واقعيـت بـه              نيز ايده » اساسي
اين جمهوري اسالمي از زمان امام خميني تأسيس شده،         . خود نگرفته باشد  

 سـال زمـام امـور را در اختيـار داشـته             25تا قبل از انتخابات نهم به مدت        
يگر تـداوم  بديل موج سبز احياي اين جمهوري اسالمي يا به عبارت د       . است

اقتدار گارد قديمي نظام است كه با عروج اليگارشي سپاه و بسيج بـه خطـر           
افتاده است و مبشر سومين مرحلة انقالب اسالمي با هدف حذف يا تضعيف             

  . سال نخست نظام است25اشرافيت روحاني برآمده از 

محسن كديور كه از زمره دانشگاهيان امام جعفر صادق اسـت و همـواره در               
چيزي بـين   «را نيز دنبال كرده و      » دروس جديده «،  »معارف اسالمي «كنار  

داند كه عالوه بر اين دو نوع     مي) 256(است» دانش آموخته حوزه و دانشگاه    
جمهـوري  «يكـي   : جمهوري اسالمي، دو نوع جمهوري ديگر نيز وجود دارد        

كـه الگـوي   » نويس قانون اساسي منهاي واليت فقيه اسالمي به روايت پيش  
اهللا سيدمحمود    اهللا سيدكاظم شريعتمداري، آيت     مرحومان آيت « عالقه   مورد

طالقاني، مهندس مهدي بازرگان، دكتـر يـداهللا سـحابي، دكترعلـي گلـزاده              
غفوري، و نيز نهضت آزادي ايران و فعاالن ملي مذهبي و برخـي از اعضـاي                

مبتني بر  » جمهوري سكوالر «باشد و ديگري      مي) 257(»احزاب پيش گفته  
از سوي غالب ايرانيان خارج از كشور و نيز برخي          «ئي دين از دولت كه      جدا

  )258(».شود هاي دانشجوئي در داخل حمايت مي انجمن
كنـد كـه ايـن دو نـوع آخـر            دانش آموخته دانشگاه امام صادق اضـافه مـي        

» مقدورات«جمهوري باشند، از زمرة     » مطلوب«جمهوري حتي اگر از انواع      
ث خارج، بويژه آن آخري يا جمهوري سـكوالر، زيـرا           نيستند و از دستور بح    

اين كه بيش از نود درصد مردم ايـران مسـلمانند هـيچ تـأثيري در       «در آن   
تـو گـوئي    ) 259(».قوانين مجلس، احكام قضائي و تصميمات سياسي ندارد       

هاي الئيك و سكوالر اكثريت مردم بـه ديـن معينـي گـرايش        در ديگر نظام  
تنها آلترناتيو مقدور در برابر     » اتاق فكر « از اصحاب    باري، بزعم يكي  ! ندارند

جمهـوري اسـالمي مبتنـي بـر تفسـير          » جمهوري اسالمي واقعـاً موجـود     «
اشـد و حـافظ     ب  حقوقي قانون اساسي موجود است كه گزينه موج سـبز مـي           

در » هـا  غيرخـودي «از  » هـا  خـودي «بدينسان محـدودة    . گارد قديمي نظام  
  .شود ميمعناي راهبردي كلمه متمايز 

، »دولـت غيرمشـروع   « موسوي با پايان دادن بـه گفتمـان          17بيانيه شماره   
. نـژاد تسـهيل كـرد      نزديكي اصولگرايان منتقد را با مخالفين دولت احمـدي        

اولين عالمت آن نامة محسن رضائي به رهبري بود كه با واكنشهاي شـديد              
 بـا اشـاره     در اين نامه محسن رضائي    . نژاد روبرو شد   طيف طرفداران احمدي  

، »نژاد عقب نشيني آقاي ميرحسين موسوي از انكار دولت آقاي احمدي         «به  
سـرآغاز يـك    «انتشار بيانيه هفدهم را به فـال نيـك گرفتـه، از آن بعنـوان                

محسـن  (نـام بـرد     » حركت وحدت بخش در جبهه معترضـين بـا ديگـران          
  )259).(1388 دي 11رضائي، 

نـژاد بـاالخص روزنامـة كيهـان         سخنگويان حزب پادگاني و حاميان احمدي     
. كنان بـراه انداختنـد     شريعتمداري هياهوي شديدي عليه اين مراسم آشتي      

اصولگرايان منتقد اما اين فرصت را مغتنم شمردند و در راسـتاي اظهـارات              
ــاع از راه   ــدال«هاشــمي رفســنجاني در دف ــا » اعت ــراط و «و مخالفــت ب اف

امـروز همـين    «: ايـي دانسـتند   گر  ، اين هياهو را نشانه افـراط      )260(»تفريط
هايي كه در اختيار دارند، چنان فضـايي ايجـاد           ها با ابزارها و تريبون     افراطي
انـد و اكنـون حتـي تحمـل         اند كه جز خود همه را به انفعـال كشـانده           كرده

ن در انقـالب بسـيار روشـنتر و پربـارتر از            شـا   محدود كساني را كه كارنامـه     
  )261(».ايشان است، هم ندارند

رمـق دولتـي در نهـم     گران حزب پادگاني كه پس از ضد تظاهرات بي     وطئهت
و دسـتگيري و    » كودتاي مخملي «ماه خواستار به فرجام رساندن قطعي        دي

بودند، موج جديـدي از     » كور كردن چشم فتنه   «محاكمه سران موج سبز و      
ها را به راه انداختند كه طي آن عالوه بر صدها تظاهركننـده، ده               دستگيري

ــ ــده   ت ــه عليرضــا بهشــتي، هف ن از مشــاوران ميرحســين موســوي از جمل
لب و يازده فعال ملي ـ مـذهبي و عضـو نهضـت آزادي     ط نگار اصالح روزنامه

ــد     ــتگير كردن ــزدي را دس ــراهيم ي ــه اب ــران از جمل ــار  ) 262.(اي ــه ابتك ب
 تـن از نماينـدگان      36اهللا حسينيان در مجلس اسـالمي،        االسالم روح  حجت

اي خواستار اجراي حكم محارب در مـورد تظاهركننـدگان          يحهنيز با ارايه ال   
علي مطهري، نماينده فرهنگي اصولگرايان در مجلس، با        .  روز شدند  5ظرف  

حسـينيان كـالً عالقـه      «: اين طرح به مخالفت برخاست و اظهار داشت كـه         
عسگراوالدي نيز پيشتر در واكنش بـه وقـايع         ) 263(».خاصي به اعدام دارد   

ها كـه خـواهرزاده موسـوي را تـرور           همان«: ورا ابراز كرده بود   تظاهرات عاش 
اين موضـعگيري از جانـب      ) 264(».كردند به حسينيه جماران حمله كردند     

هاي مؤتلفه كه جـز معـدود حاميـان          هاي هيئت  ترين چهره  يكي از برجسته  
آيـا نـاتواني موسـوي و       . بود بويژه تأمل برانگيز بـود     » رايحه خوش خدمت  «

جنـگ  «دايت جنبش خياباني از يكسوي و عالئـم تحريـك بـه             كروبي در ه  
گران حزب پادگـاني از       از جانب توطئه  » كودتاي مخملي «و تكميل   » داخلي
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كار مظنه شناس را به صـرافت انداختـه بـود؟             سوي ديگر، اين بازاري كهنه    
 بهمن در راه بود     22هرچه بود، در اين امر ترديدي نبود كه از پس عاشورا،            

اش عليـه تمـرّد موسـوي         توزانه  ه بايد بين فرونشاندن عطش كينه     و ولي فقي  
و رام كردن قدرت خياباني ضد واليت فقيه يكـي را انتخـاب             » مدافع نظام «

  . كند
پـس در ديـدار بـا مسـؤوالن سـازمان تبليغـات             . انتخاب رهبري دومي بود   

ياد كـرد و    » خواص«از  » سران فتنه «اسالمي، ضمن تشكر از جنتي، بجاي       
در فضاي غبارآلود فتنـه، خـواص از مواضـع دوپهلـو پرهيـز              «: ار داشت اظه

و تندروي به   » گرايي  افراط«و مقابله با    » اعتدال«در عمل نيز    ) 265(».كنند
نه تنها، رفسنجاني، خاتمي و علي الريجاني رئيس        . گفتمان رايج تبديل شد   

مجلس، بلكه رحيم صفوي فرمانـده اسـبق سـپاه و مشـاور عـالي رهبـري،                 
) 266.(اهللا محمدي ري شهري نيـز از ضـرورت اعتـدال سـخن گفتنـد                آيت

، قاضـي سـعيد     )267(متعاقباً با انتشـار گـزارش مجلـس دربـارة كهريـزك           
حسينيان نيـز نگـران از      ) 268.(مرتضوي متهم اصلي كهريزك شناخته شد     

طلبي به اعتراض و به صورت ظاهري از نمايندگي مجلس            عاقبت جو اعتدال  
االسالم حيـدر مصـلحي نيـز اظهـار           وزير اطالعات، حجت  ) 269(.استعفا داد 

داشت كه زمان زيادي براي بازجويي از دستگيرشدگان نياز است و بنابراين            
 روز را تلويحـاً     5انتظار اجراي حكم محارب در مورد دستگيرشدگان ظـرف          

  )270.(منفي دانست
سـران  نگاري پشـت پـرده        موج نامه «همچنين گزارش اختصاصي كيهان از      

، در حالي كه روزنامـه جمهـوري        )271(براي فرار از مجازات خبر داد     » فتنه
راه حل فقط تـدبير اسـت و ايـن راه بـاز             «اسالمي اظهار اميدواري كرد كه      

اهللا احمـدي     حتي خطيب تندروي نمـاز جمعـه تهـران، آيـت          ) 272.(»است
قـانون اساسـي مـا    «: خاتمي، به تشريح حقوق شهروندي پرداخـت و گفـت      

گـاه    تراض را پذيرفتـه و اعتـراض حـق هـر شـهروندي اسـت و مـا هـيچ                   اع
  )273(».ايم معترضين را برانداز نخوانده

هاي تلويزيوني نيز بعضاً با حضور موافق و مخالف موج سبز و شركت              مناظره
اشخاصي همچـون كواكبيـان، دكتـر اطاعـت، علـي مطهـري و حسـينيان                

 و نشان پيشنهاد خود را براي       رفسنجاني نيز كه رد   ) 274.(سازمان داده شد  
ديد، از سازمان دادن آنهـا        هاي تلويزيوني مي    خروج از بحران در اين مناظره     

رجـوع بـه سـخنان اخيـر مقـام معظـم رهبـري در               «: ابراز خرسندي كـرد   
حاكميت قانون و پرهيز از اعمال خودسرانه و همچنـين كمـك بـه ايشـان                

بـه اسـالم، نظـام و قـانون         توسط همه نيروهاي سياسي و اصيل انقالب كه         
تواند حل موضوع را بـه همـراه داشـته باشـد و اقـدامات                 پايبند هستند، مي  

اي بـه جـاي برخوردهـاي         نظير انجام مناظرات مسـتدل و اظهـارات رسـانه         
  )275(».تواند اين مسير را هموار كند خياباني مي

» ائـي گر  قـانون «طلبـي و     ها كه همزمان با جو اعتدال       در بحبوحة دستگيري  
گرايان غيرخـودي در داخـل و خـارج از كشـور          تداوم دارد، تندروها و افراط    

ــي  ــي م ــوند معرف ــان،. ش ــدين و  ) 276(بهائي ــكوالرها، مجاه ــان، س يهودي
ــلطنت ــه   س ــان البت ــودي«طلب ــره » غيرخ ــد«و از زم ــاز . »محاربانن امتي

اگـر بخـت ياريشـان      (دستگيرشدگان و زندانيان نيز فعالً در بهترين حالـت          
ايــن اســت كــه بــه ســرعت بــه عنــوان محــارب اعــدام نشــوند، و در )كنــد

بعبـارت ديگـر    . سر برنـد    شان به   ها در انتظار رسيدگي به پرونده       گاه  بازداشت
هيچ نشان جدي از اذعان به واقعيت بحران و تالش بـراي خـروج از آن بـه                

هـا در بـاال هنـوز بـه مبادلـة             ها و رايزني    زني  و چانه ) 277(خورد،  چشم نمي 
  .اسي نيانجاميده استسي
اند كه قدرت خيابـان تنهـا نيروئـي     الوصف همة جناحهاي قدرت دريافته      مع

است كه توانائي به چالش كشيدن قوة سركوب را دارد و از اينجاست هراس            
و تغييـر در  » ابطـال انتخابـات  «همگان از اين كه نيروئي كـه بـه مناسـبت        

معرض خطر فروپاشي قـرار  چارچوب نظام متولد شد، اكنون كل نظام را در     
 بهمن  22 دي بودند از طغيان مجدد خيابان در         6آنان كه شاهد    . داده است 
انـد، امـا    پس اگرچه بر سر راه حل بحران به توافقي دست نيافتـه         . هراسانند

. انـد   را بعنوان تدبيري موقت براي از سرگذراندن موج برگزيده        » راه اعتدال «
نظام جمهوري اسـالمي بـه كـدام سـوي          آينده نشان خواهد داد كه بحران       

اكنون روشن است كـه عاشـورا         بازسازي يا فروپاشي؟ اما از هم     : خواهد رفت 
  . نژاد را از مخالفين نظام تفكيك كرده است صف مخالفين احمدي

  

  

  
  كالم پاياني

اش با نظـام حـاكم    شاعر بزرگ معاصر ميهن ما، احمد شاملو، در بيان رابطه         
ايـن بـار نيـز شـعر     . »من عدوي تو نيستم، انكار تـوام    «: بر ايران گفته است   
براسـتي اگـر همـة فـداكاريها و         . ست براي تأمل فلسفي     فارسي بهانة خوبي  

نژاد باشد، به چـه     رشادتهاي هفت ماه اخير تنها به قصد كنار نهادن احمدي         
نـژاد در     آيد و چه حاصلي دارد؟ آيا معارضـين و منتقـدين احمـدي              كار مي 

بحسـاب  » واليـت مشـروطه فقيـه     « آنان كه خود را طرفـداران        نظام حاكم، 
 سال نظام جمهوري اسالمي كارنامـة درخشـانتري از وي       25آورند، طي     مي

  اند؟ ارائه داده
اي از سكوالريسـم و تجـدد در ميـان جناحهـاي              آنان كه با چراغ دنبال ذره     

نـژاد كمتـر از       شـك در صـفوف احمـدي        گردنـد، بـي     حكومت اسـالمي مـي    
اظهـارات منتقـدين اسـنفديار      . نخواهند يافت » سكوالريسم«ين وي   منتقد

نـژاد و     يابيد بجز آن كه احمدي      رحيم مشائي را وارسي كنيد، در آن چه مي        
انـد و از   دهن كجي كرده » روحانيت اين شجره طيبه هزارساله    «مشاور او به    

  !پيروي؟» ليبراليسم فرهنگي«
شـود    نژاد ختم نمي     به احمدي  نژاد  شود كه مخالفت رقباي احمدي      گفته مي 

اي نيـز     امـا مخالفـت آنـان بـا خامنـه         . گيـرد   اي را هم نشانه مي      بلكه خامنه 
ولـي  «مخالفت با تئوكراسي و حتي اصل واليت فقيـه نيسـت، مخالفـت بـا           

  .طرفداري كنند» ولي انتخابي«يا » ولي عادل«است تا از » جائر
يا نظام اسالمي با    » موجودجمهوري اسالمي واقعاً    «شود در مقابل      گفته مي 

جمهوري اسالمي مبتني بر تفسير حقوقي قانون       «چهرة خشن و نظامي، از      
امـا ايـن نظـام      . كننـد   يا نظام اسالمي با چهرة رحماني دفـاع مـي         » اساسي

 سـاله   25اسالمي با چهرة رحماني به آينده تعلق نـدارد، ملهـم از گذشـته               
اي از قتل عامها چه در سال         نامهنظام و بنيانگزارش امام خميني است با كار       

شمار ترور مخالفان چه در داخل و چه در خارج   و با بي  67، چه در سال     60
  .از كشور

اختالف خانوادگي جناحهاي رقيب جمهوري اسـالمي در محـدودة نظـام و             
مسئله اما انكار ايـن نظـام اسـت و تولـد انقالبـي              . گنجد  انقالب اسالمي مي  

 خشونت كه با تغيير بنيادين نظام سياسي و اجتماعي      انقالب نيز نه با   . نوين
جدايي دين از دولت، برقراري جمهوري كه اعالميه جهـاني  . شود  تعريف مي 

حقوق بشـر و كليـه آزاديهـا و حقـوق دمكراتيـك را برسـميت بشناسـد و                   
عاجلترين وظيفه خود را قطع يد از روحانيت، سپاه و بسيج بر امور سياسي،   

 كشور بداند، برابري حقوقي زنـان بـا مـردان، و اقـوام و     اقتصادي و فرهنگي  
مليتهاي گوناگون ساكن ايـران را تضـمين كنـد و مسـئلة اشـتغال، بهبـود                 
شرايط كار و معيشت را براي جوانان، كارگران و تهيدسـتان شـهر و روسـتا         

  .در صدر وظايف خويش قرار دهد
يابـان بعنـوان    از هفت ماه پيش تاكنون پهنة سياست ايران شـاهد تولـد خ            

سرچشمة اين قدرت زنان، جوانـان و طبقـة         . اي بوده است    مركز قدرت تازه  
اند، قدرتي كه اكنـون منازعـات جناحهـاي         متوسط مدرن شهري ايران بوده    

الشعاع قرار داده، در مقابل بحران جمهـوري اسـالمي دوراهـي      نظام را تحت  
  .بازسازي يا فروپاشي را گشوده است

 نيز مترادف با انقـالب نخواهـد بـود هرآئينـه از طـرح               ليكن فروپاشي نظام  
روشن و اثباتي به منظور جمهوري الئيك و دمكراتيك، تـأمين حـق كـار و              

چنين انقالبـي كـار طبقـه متوسـط نيسـت و نيازمنـد              . نان جانبداري نكند  
. جنوب شهر تهران، و حضور كارگران و تهيدستان در سراسـر كشـور اسـت              

فاصله داريم، اما انديشه اين انقالب و شكل دادن بـه           امروز از چنين انقالبي     
  .گفتمان آن به امروز تعلق دارد
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 ،ي آتوسا سعيدي است با امير مومبيني خوانيد، مصاحبه چه در زير مي آن
  .كه در اختيار آرش قرار گرفته است

  آرش
  
  

  
  

  بزي جنبش س در باره
  

  گفتگو با امير مومبيني
  

 بهمن برخي مدعي شدند كه جنبش 22هاي خياباني   پس از نمايش-س
. سبز در اين حركت شكست خورده است و نوعي نگراني پديد آمده است

  نظر شما در اين باره چيست؟
  
ي پيروزي فوري جنبش سبز را داده بود  فكري كه به خود وعده -ج

يگري كه كمين كرده بود تا به خشونت فكر د. شكست احساس كرده است
ها براي تهاجم بيشتر به مردم بهره بگيرد آن هم  دامن بزند و از خشونت

اما جنبش شكست نخورد بلكه از يك نشيب . دچار يك شكست شده است
بدترين بدفهمي سياسي در حكومت و اپوزيسيون اين است كه . گذشت

ها  ومت و اپوزيسيون ميليوني نبرد عالوه بر حك ديده نشود در اين لحظه
حل آسان و  اند و در چنين وضعيتي هيچ راه ايراني روياروي هم  ايستاده

نرسيدن به . اين مبارزه زمان بيشتري الزم دارد.  وجود ندارد سريعي
وضعيت مطلوب در يك اقدام شكست نيست بلكه نرسيدن به وضعيت 

 است كه در جنبش سبز يك جنبش عظيم اجتماعي. همين. مطلوب است
هاي  تاوقتي كه خواست. انديشه و در قلب ميليونها انسان جريان دارد

  .  جنبش برآورده نشود اين مبارزه ادامه دارد

كردند و نيروي   آيا اگر سبزها در صف مستقل خودشان تظاهرات مي-س
توانست  گذاشتند نمي كنندگان را با نشان سبز به نمايش مي عظيم اعتراض

شود كه خطايي در هدايت  رگ باشد؟ آيا احساس نمييك پيروزي بز
  جنبش صورت گرفته است؟

  
پس از حوادث آشورا، آيا بدون ريسك . ها را شناخت  بايد امكان-ج

درگيري شديد امكان حركت بزرگ مستقل در آن روز وجود داشت؟ از 
 بهمن در چنگ حكومت است و دولت 22پيش آشكار بود كه امكان 

اين كه آقايان . تحريك عليه مردم تدارك ديده استنژاد براي  احمدي
موسوي و كروبي تظاهرات مستقل اعالم نكردند و نگفتند كه حتما با آرم 
. سبز در راهپيمايي شركت كنيد خود مبتني بر يك ارزيابي بوده است

شايد فكر تأمين امنيت نيروهاي سبز آنها را به اين راه كشاند كه اين بار 
توانست  پيمايي مستقل در آن لحظه مي راه. ل ندهندصف جداگانه تشكي

هم نيروي سبز را نشان دهد و هم شرايط برخورد بسيار خشن را فراهم 
تظاهرات مشترك جلو خشونت . يعني يك مثبت و يك منفي. كند

اين جا هم يك مثبت و . ها را نشان نداد ديده شده را گرفت اما سبز تدارك
خشونت در مقطعي كه جوانان ما در زندان و به هر گونه، مهار . يك منفي

  .  در معرض خطر هستند اهميتي دوچندان داشت
  هايي مشابه پيش بيايد چه بايد كرد؟   اگر در آينده وضعيت-س
  
ي نيروي  حل شدن بدون برنامه.  بزرگ به دست آمدي  يك تجربه-ج

 اما دشوار. يافته از سوي حكومت درست نيست معترض در صفوف سازمان
 و زمان  هر وضعيتي را در لحظه. است كه از پيش بگوييم چه بايد كرد

هاي  بيني سعي كنيم كه از اهميت پيش. مشخص خودش بايد بررسي كرد
خودمان بكاهيم و در عوض بر آمادگي خودمان براي روياروي با 

هاي  جنبش سبز الزم است كه انواع راه. هاي گوناگون بيفزاييم وضعيت
هميشه بايد راه حل آلترناتيو داشته . راتيك را به كار گيردي دموك مبارزه
اگر روشي با مانع رو به رو شد روش جانشيني بايد وجود داشته . باشيم
  . هاي بسياري وجود دارد كه بايد كشف شوند راه. باشد
كوشند تا حدي شرايط   به هر حال احزاب و نيروهاي پيشرو مي-س

  .نهاد كنند  را پيشهايي آينده را حدس بزنند و راه
  
احزاب و نيروهاي «اما اين . اين يك تالش مفيد است.  درست است-ج

ي خود را به حركت مردم تحميل كنند يا  سعي نكنند نسخه» پيشرو
در مبارزه با رژيم واليت فقيه، به عكس مبارزه با رژيم شاه، . نسبت دهند

. اند ي مردمي بوده هتا اين لحظه بيشتر خود مردم مبتكر و رهبر اصلي مبارز
ها مردمي كه توسط فعاالن سياسي به نبرد  ميليون. خصوصا زنان و جوانان

با رژيم شاه سوق داده شدند اكنون قدم به قدم آن فعاالن سياسي را به 
. كنند ي خاص خود در مقابله با رژيم واليت فقيه هدايت مي ميدان مبارزه

و تاب انتخابات را تحريم كرده ها كه با آن همه آب  فكر كنيد برخي گروه
!  افتادند دنبال جنبش سبز راه» راي من كو«بودند پس از انتخابات با شعار 

  كدام راه درست بود و كدام نيرو پيشرو بود؟ 
   سند؟شنا ها را بهتر مي  يعني اين كه مردم واقعيت-س
  
جامعه يك ارگانيسم زنده . مردم خود جامعه هستند. كنم  مقايسه نمي-ج

همين راهبر اصلي . كند است كه براي زيست و بهزيستي و تداوم تالش مي
. ها و شعارهاي مردم است ي اصلي خواست جامعه است و همين آفريننده

ها راه  ها و سناريو ها و بدون نقشه هزاران سال جوامع بشري بدون حزب
خود امروز هم سرانجام زندگي راه . ي بهتر باز كردند خود را به سوي آينده

هاي مبارزاتي  روشن است كه احزاب سياسي و تشكل. را باز خواهد كرد
  .   خود جزيي از زندگي سياسي و اجتماعي امروز هستند

ها و  تواند به خودي خود خواست  آيا اين خاصيت اجتماعي مي-س
شعارهاي پيشروتري به وجود بياورد؟ آيا مردم بدون كمك حزب و رهبري، 

  انند شعارهاي پيشروي براي جنبش پيدا كنند؟  تو بدون پيشاهنگ، مي
  
منظور نشان دادن ديگر . بها كردن نقش احزاب نيست  منظور كم-ج

جوامع . ي مدرن، براي باالكشيدن خود است امكانات جامعه، خصوصا جامعه
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در عصر ما اين ارتباط چنان تنگاتنگ . بشري همه با هم مرتبط هستند
ي تنگاتنگ  در اين شبكه. زنيم حرف ميي جهاني  است كه ما از دهكده

هاي اجتماعي به سوي  روابط كميت و كيفيت فكر و فرهنگ و خواست
اگر چه تا رسيدن به مقصد . رود همساني و همسطحي و يگانگي پيش مي

توان  آفرين را نمي زمان بسيار طوالني نياز است اما جلو اين روند تعادل
تالل ايجاد كرد اما متوقف كردن توان در حركت و سرعت آن اخ مي. گرفت

شود و باعث دعوا  اي كه بر اين پايه طرح مي مسأله. آن تقريبا ناممكن است
ها  گردد اين است كه در اين روند كدام جوامع و كدام فكرها و فرهنگ مي

به نوعي همان قانون . كنند خود را به ديگري نزديك و با آن هماهنگ مي
ي تواناتر، كاراتر، بهتر و  يعني جامعه. كند يانتخاب اصلح در طبيعت عمل م

زيباتر به طور طبيعي خود را تنزل نميدهد بلكه ديگر جوامع تدريجا خود 
در اين پروسه عناصر قوي و كارا و . شوند را تغيير داده و با آن هماهنگ مي

ي پيشرو جهاني را  زيباي جوامع عقب مانده نيز امكان انتقال به جامعه
ول تاريخ هر زمان جايي از جهان مهد تمدن و پرچمدار در ط. دارند

ي پيشرفته، مدرن و دموكراتي كه  در روزگار ما جامعه. پيشرفت بوده است
ي مدرن آن  الگو شدن اين جامعه. در غرب تكوين يافته است سرمشق است

كردند غربزدگي در مفهوم منفي آن  حمد تصور مي طور كه كساني چون آل
ي مدرن برآمده از تمدن كل بشريت است و از آن همه  اين جامعه. نيست
 ي مدرن دموكرات ي جهاني گسترش اين جامعه مسير تكامل جامعه. است

ي ما نيز  خواه جامعه منشأ اصلي فكر مردم تحول. در سطح جهان است
هاي  ناشي از اطالع آنها از اين جامعه و ميل آنها براي زندگي با استاندارد

توجه كنيد كه در روسيه و چين و ديگر نقاط جهان . ايست چنين جامعه
ها كوشيدند تا جامعه مسير اين الگو را در پيش  ها و دولت چه تعداد حزب

اما چه شد؟ جامعه و مردم سرانجام چيره شدند و همان الگو را . نگيرد
ها همه نشان ميدهد جامعه بهتر از احزاب  اين. شروع كردند به پياده كردن

ي مدرن دموكرات كه توسط  هر جزء اين جامعه.  انتخاب ميكندراه خود را
مردم درك گردد و خواسته شود خود يك هدف و شعار اجتماعي و سياسي 

خواه با  ي مردم پيشرفت ي برخورد عامه يك تفاوت اساسي در شيوه. است
هاي سياسي ما اين است كه، مردم وضعيت اكنون خود را با يك  گروه

مثال، وضعيت دوران شاه را با . كنند  شده مقايسه ميوضعيت بهتر تجربه
كنند و به  اروپا و وضعيت اكنون را با وضعيت دوران شاه و اروپا مقايسه مي

اما . خواهند گويند كه چه مي كنند و مي ي عيني اشاره مي طرف يك پديده
هاي ذهني  آل هاي موجود را با ايده هاي سياسي آرمانخواه وضعيت گروه

تواند به  چيزي كه براي مردم ناملموس است و مي. كنند يسه ميخود مقا
ي طرازنوين سوسياليستي،  جامعه. كلي خيالي و به دور از دسترس باشد

ي عدل علي، دموكراسي ديني، حكومت اسالمي،  حكومت كارگري، جامعه
ي   براي جامعه واليت فقيه، رژيم پادشاهي، اينها همگي در طراز خيالبافي

ي سياسي دموكرات كسي است كه حركت  ز نظر من در مبارزها. هستند
دهد و ضمن همراهي با جامعه با آن تبادل  طبيعي جامعه را مبنا قرار مي

كسي كه با . كند و به سهم خويش براي بهسازي آن تالش ميكند نظر مي
ي  شود تا جامعه و تاريخ را مطابق نقشه يك سناريوي آماده وارد ميدان مي

ممكن است فكرهاي خوبي داشته باشد، اما .  دموكرات نيستخود بسازد
ها بايد  ها بس مهم است، اما حزب خالصه، نقش حزب. دموكرات نيست

هاي خيالي  هاي مردم حركت كنند نه اين كه جاده ي خواست روي جاده
  . بكشند
ي رهبري در جنبش سبز   همينجا مناسب است كه كمي به مساله-س

كنيد كه جنبش سبز داراي رهبري است؟ نقش آقايان  يآيا فكر م. بپردازيم
  موسوي و كروبي را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ 

  
 تا آنجا كه به اقدامات علني، عملي و مشترك مردم معترض در ايران -ج

گردد از مقطع انتخابات تا كنون آقايان موسوي و كروبي نقش بسيار  بر مي
 مبارزه، هم در تشجيع مردم، هم اند، هم در هدايت ميدان مهمي ايفا كرده

در استفاده از نفوذ سياسي و مذهبي خود در جمهوري اسالمي براي مهار 
هاي آقايان منتظري و صانعي  در اين زمينه حمايت. نسبي خشونت استبداد

ي عظيم  و برخي ديگر از روحانيون منتقد و مردمي براستي يك سرمايه
ري فكري و خواستي جنبش اما در مورد رهب. است براي جنبش بوده

در روند، و نه . اي را كه در باال به آن اشاره كردم بايد به حساب آورد پديده

ي مدرن و دموكرات زاويه  ي پيشرفته در لحظه، فكري كه با الگوي جامعه
هاي  اميد است كه انسان. كند داشته باشد با حركت جامعه زاويه پيدا مي

هاي  از پيش همراه اين خواستطلبي چون موسوي و كروبي بيش  حق
. جنبش سبز يك جنبش برآمده از نيروي مدرن جامعه است. جامعه باشند

اين جنبش برآمده از گرايش مدرن جامعه، برآمده از خواست نيروي مدرن، 
ي  آموخته و جوانان جوياي آينده آموز و دانش خواست نيروي پيشرو دانش

ترين بخش  ترين و مدرن ايدارجنبش زنان ايران مهمترين و پ. بهتر است
 مدرن در ي  آزادي زن زيباترين درفش مبارزه. اين نيروي عظيم است

ها در مسير  اين خواست. ي ايران و در مسير جنبش سبز است جامعه
ي مدرن دموكرات  ي ايران با جامعه ي سنت زده هماهنگ كردن جامعه

  . هستند
   اشاره كنيد؟ ريديگخصوصيات و دستاوردهاي ،  جنبش سبزآيا -س
  
در طول تاريخ . مانند است  جنبش سبز در تاريخ ايران و خاورميانه بي-ج

اين منطقه مبارزه در راه استقالل و عدالت و عقيده و قدرت هميشه جريان 
هاي اينگونه مبارزات در  اي ايراني و عرب و يهودي حرفه. داشته است

ي  زادي سياسي، مبارزه براي آي اما مبارزه. هاي گذاشته هستند هزاره
هاي سياسي و حقوق بشر، به ميدان  ميليوني مردم در راستاي تأمين آزادي

ها زن براي آزادي و حقوق خود، نخستين بار است كه به اين  آمدن ميليون
اين جنبش يك مكتب جديد خواهد شد در تمام . كند صورت بروز مي

 تعريف، جنبش سبز ترين در كوتاه. منطقه و به خاطر كالم مقدس آزادي
كنند اين  كساني كه فكر مي. يعني تولد جنبش فراگير مردمي براي آزادي

جنبش سبز . كوبند كنند آب در هاون مي غول سبز را مهار و سركوب مي
جنبش سبز نگاه ما . در مغز و در قلب ميليونها ايراني در حال باليدن است

ايران . ه ما نيز تغيير كردهمينگونه نگاه جهان ب. به خودمان را تغيير داد
كين ورزيدن به ما و پياده كردن نقشه روي . دوستداران بسياري پيدا كرد

در كوتاه مدتي ايران يك حرمت مدرن در جهان پيدا . كشور ما دشواتر شد
اند  هايي نيز كه در پاگرفتن اين جنبش نقش داشته ي شخصيت همه. كرد

   .    حرمت تاريخ را پاداش خواهند گرفت
شود كه جنبش سبز در مسير تكميل انقالب بهمن   گاه گفته مي-س

ي عمل نپوشيدند  هايي را كه با انقالب بهمن جامعه كند و خواست سير مي
مثال، آزادي يك شعار اصلي در انقالب بهمن . كند و عقيم ماندند تعقيب مي

 آيا شما با اين نظر. بود و امروز آزادي مهمترين شعار جنبش سبز است
هاي  ي متوسط مدرن همان خواست موافق هستيد؟ آيا جنبش سبز يا طبقه

  كند؟  انقالبيون پيشاهنگ انقالب بهمن را تعقيب مي
  
در ژرفناي .  انقالب اسالمي بهمن هيچ هدفي براي آزادي نداشت-ج

ي مرموز يك غار  ي ايدئولوژيك آقاي خميني آزادي همانند دهانه برنامه
ري هولناك جلو آن كمين كرده بود تا هر كه را بدان تاريك بود كه دايناسو

 كه 57من از آذرماه . ي خود كند سو برود به يك ضرب وارد جهاز حاضمه
در زندان كرمان بودم به اين نتيجه رسيدم كه آزادي تنها يك كالم بدون 

ها نيز نيروي آزادي  ها و التقاطي چپ. ي آقاي خميني است محتوا در برنامه
د اكثر تصوري كه چپ كمونيست از آزادي داشت همچون ح. نبودند

هيچ كدام از نيروهاي انقالبي در انقالب بهمن . فرصتي بود براي نسيج نيرو
ها و  ها، طيف مختلف مذهبي  كمونيست طيف مختلف. خواه نبودند آزادي

ي  ها هر كدام يك سناريوي كامل براي ايران و آينده طيف مختلف التقاطي
شان اين بود كه با كسب رهبري، يعني با تحميل خود،   قصدآن داشتند و

رنسانس آزادي در ميان . سناريوي خاص خويش را به كشور تحميل كنند
هاي سياسي پس از استقرار استبداد مذهبي از يك سو و انقالب  اين جريان

كسي قدر عافيت داند كه به . نوسازي شوروي از سوي ديگر شروع شد
كم عافيت  مصيبت حكومت فقيه بود كه كم. مصيبتي گرفتار آيد

پس، درك نوين ما از . دموكراسي را به ما نيروهاي سياسي ما تفهيم كرد
  .آزادي و جنبش سبز مردمي براي آزادي بكلي از طراز ديگري است

ها ديوارشان  چپ  شما هم داريد به عنوان چپ از خود انتقاد ميكنيد-س
  . كنند ان شروع مينتقاد از خودشهميشه با ا. تر است از همه كوتاه
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ما . ها نيست  من قصد كوبيدن ندارم و بحث من هم محدود به چپ-ج
براي . ها تا همين امروز هم در درك دموكراسي دچار مشكل هستيم ايراني

مقايسه . ها بپردازيم اين كه موضوع روش شود به جاي آزادي به خواست
در آن زمان براي .  اين نسل راهاي نيروهاي مبارز آن نسل و كنيم خواست

يك مبارز آرمانگرا، چه كمونيست و چه مسلمان، و چه التقاطي اصولي به 
  :شكل زير وجود داشت

  .كردن اهميت جنبش و جمعيت نفي اهميت فرد و فرديت، مطلق
  .كاهش اهميت زندگي  واقعي، افزايش اهميت زندگي آرماني

خواهي  زايش اهميت عدالتهاي اكنون اجتماعي، اف كاهش اهميت آزادي
  .آتي اجتماعي

  .كاهش اهميت اكنون، افزايش اهميت آينده
هاي فرد در جامعه،  ها و پيشرفت وري ها، بهره كاهش اهميت موقعيت

  .مطلق كردن موقعيت فرد در جنبش و گروه
  

بينيم كه در آن زمان و در آن  وقتي اين موارد را با هم جمع كنيم مي
 انسان، يعني خود زندگي، در برابر جنبش و ها زندگي واقعي جنبش
اصال ي اصلي  مسأله. شد بها و يا نفي مي آرماني يا وهمي آن كم بهشت

آن گونه كه براي جوانان سبز در داخل كشور » زندگي امروز من و ما«
شد زندگي فداي آرمان و اوهامي شود  حتي به آساني مي. مطرح است نبود

ي  شاعر گرانمايه. وي به آنها باور داشتيمكه كساني چون من و آقاي موس
  :ي زندگي سروده است آن نسل در باره

  
  بازگشت آن چنان زيباست اين بي

  توان از جان گذشت كز برايش مي
  

تمام افتخار فدايي و مجاهد همين گذشتن از زندگي و توانايي فدا كردن 
  . ي ما بود گونه هاي بهشت آن پيش پاي آرمان

  :گويند زنند و مي ان جنبش سبز خود را مثل ما گول نمياما امروز، جوان
  

  بازگشت آن چنان زيباست اين بي
  خواهد كسي از آن گذشت كو نمي

  
آن چه در دوران . ي فكري ما بسيار است تفاوت ديد اين جوانان با گذشته

فرد و . اهميت شده بود اهميت واقعي خودش را تا حدي بازيافته است ما بي
. ق فرد و خواست فرد براي بهره وري از زندگي خودزندگي فردي، ح

ميل به همرنگ شدن با جهان مدرن و پيشرو، . زيستن با اكنون و در اكنون
و سرانجام خواست آزادي سياسي به . هاي اجتماعي چشيدن طعم آزادي
براي مبارزان نسل قبل . ي اجتماعي بهسازي زندگي عنوان مهترين وسيله

براي اغلب جوانان . در راه آرمان خود واالترين بودفدايي بودن و فداشدن 
اين به . امروز فدايي نبودن و فدانشدن زندگي فرد واالترين خواست است

هيچ وجه فردگرايي نيست بلكه رعايت زندگي و شخصيت فرد است كه 
  . گرايي مثبت است خود مبناي انساني دموكراسي و جامعه

  بينيد؟  را چگونه ميي كارگر  جنبش سبز و طبقهي  رابطه-س
  
آموزان و دانش آموختگان و جوانان پرشور   بخش زيادي از اين دانش-ج

همچنين شمار عظيمي از اين مردم . هاي كارگري هستند از خانواده
اين كه بورژواها ميل دارند واكس . كشان هستند معترض كارگران و زحمت

مطمئن . دهدهاي جنبش بزنند نبايد كسي را فريب  بورژوايي به كفش
كشاني كه روز به روز زندگي آنها بيشتر زير فشار  باشيد كارگران و زحمت

كشان به  زحمت. اند گيرد با جنبش سبز هستند و به آن اميد بسته قرار مي
كنند و  حركت سبز همچون يك حركت اعتراض به وضعيت موجود نگاه مي

ي خود نگاه  هآنها به سفر. بيشتر و بيشتر به ياري آن خواهند پرداخت
روشن است كه در آغاز و تا پايان نيروي . فهمند كنند و همه چيز را مي مي

هايي از نوع  تر جامعه امكان بيشتري براي حركت جوان و بخش مرفه
. ي كارگران متفاوت است روش مبارزه. خياباني خواهد داشتحركت 

خود و با شغل توانند با مزد  كارگران در مرز فقر قرار دارند و معموال نمي
  گره خوردن كارگر با شغل خود چنان است كه دست . خود ريسك كنند

  
  

  
  

ه كارگران از همين روست ك. كند زدن به ريسك را براي او دشوار مي
ي كارگران  مبارزه. ي ماجراجويانه و پرخاشجويانه را دوست ندارند مبارزه

  هايي است  گيرد و مبتني بر اهرم معموال در محيط كار خودشان صورت مي
شغلي كه زنجير برگردن . گذارد كه وضعيت شغلي آنان در اختيارشان مي

. نيز هستي خود زنجيري بر گردن كارفرما  كارگر افكنده به نوبه
اين . كارفرمايان و حكومت هم وابسته به كارگران و شغل آنها هستند

اعتصاب يك شكل شناخته . ي كارگر در مبارزه است مهمترين اهرم طبقه
اعتصابات كارگري و اين همه درگيري . ي كارگر است ي مبارزه شده

كارگران با حكومت و كارفرمايان بخشي از جنبش اعتراضي مردم عليه 
ي  جنبش سبز بايد از تعريف اين جنبش در محدوده. بداد حاكم استاست

ي كارگر و  تواند براي جلب طبقه طبقات متوسط و مرفه پرهيز كند و تا مي
هاي  ي زحمت پيروزي دشواري بدون حمايت توده. زحمتكشان تالش كند

  . كند بيشتري پيدا مي
الريسم ي جنبش سبز و سكو  بخش آخر اين گفتگو را به رابطه-س

  بينيد؟ اين رابطه را چگونه مي. اختصاص بدهيم
  
. ها ها وجود دارند و هم سكوالر  در صفوف جنبش سبز هم غيرسكوالر-ج

اين . هاي مذهبي وجود دارند و هم سكوالرهاي غير مذهبي هم سكوالر
تعريف جنبش سبز بر اين اساس كه . ي اين نيروهاست جنبش مال همه

  . ر در بطن خودش نوعي تحميل را به همراه داردسكوالر است يا غير سكوال
ي خودتان، نقد نظر خاتمي، وزن سكوالريسم را در   شما در مقاله-س

  .جنبش باالتر از اين ارزيابي كرديد
  
گيري نهايي جنبش گفتم   تا آنجا كه يادم هست من در ارزيابي سمت-ج

اكنون هم . ي سكوالريسم سياسي است كه اين جنبش در مسير و بر جاده
مبارزه با استبداد ديني، تالش براي تقويت دولت در . همين نظر را دارم

برابر واليت، تقويت انتخابات در برابر انتصابات، تقويت سياست در برابر 
ي امور  گراي در اداره گري در برابر مذهب شرع سياسي، تقويت عرفي

اين . ا استي م هاي نيروهاي مذهبي مترقي جامعه جامعه، اينها خواست
ي ايران به سوي جداسازي امور دين و  ها در مسير حركت جامعه خواست

توان در  ي ايران را نمي روشن است كه جامعه. دولت از همديگر است
اين . ساالران مسجد سنتي حبس كرد و كليد آن را گذاشت در جيب دين

ي ي دين بلكه همچنين برا جامعه نه تنها براي رهايي سياست از سيطره
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ي سياست و تأمين حرمت و جايگاه معنوي آن راه  رهايي دين از سيطره
يك نيروي اين راهپيمايي همين جنبش . پيمايد سكوالريسم سياسي را مي

  .سبز است
  آيا در چنين بياني تناقض نيست؟. هاي مذهبي  شما گفتيد سكوالر-س
  
لوژيك  بهتر است ما ايرانيان از سكوالريسم يك دستگاه متحجر ايدئو-ج

تالش براي تعريف ناب ضد مذهبي از سكوالريسم و مخلوط . درست نكنيم
خورد كه  كردن سكوالريسم فلسفي و فرهنگي و سياسي تنها بدرد اين مي

. بر شكاف جامعه بر اساس عقيده بيفزايد و ما را به جان هم بيندازد
خواهي اين است كه در تعريف سكوالريسم سياسي برداشت  خير

 . كند اين ما را به هم نزديك مي.  مذهبي سكوالر مستتر باشدروشنفكران
. ها به وجود نياوردند ها و كمونيست هاي سكوالر موجود را ماترياليست دولت

ها  باورمندان به مذهب يك نيروي عمده در پديد آوردن اغلب اين دولت
ي  باور به مذهب يك چيز است و باور به حكومت ديني و سيطره. بودند
ي  تواند وسيله در ايران حتي سكوالريسم مي. بر سياست چيزي ديگردين 

ي دينداران واقعي براي نجات ديدن از چنگ سياست و  اصلي و عمده
. در ايران تنها سياست نيست كه بايد نجات داده شود. دكانداران دين باشد

ي سياست نيازمند نجات است، چون حكومت ديني  در ايران دين به اندازه
ي معنوي دين را از آن گرفته و آن را در معرض خشم و كين قرار محتوا

اگر كساني از صميم قلب به دين خود باور داشته باشند و . داده است
بخواهند دين را از چنگ سودجويان حاكم نجات دهند چه بايد بكنند؟ بايد 

هاي اداري جامعه  ي جداسازي دستگاه دين از دولت و دستگاه براي ايده
خواهان  از همين رو، به عكس دورانهاي پيشين، بين آزادي. نندتالش ك

ي مشترك و همسو تقويت شده  مذهبي و ديگران امكان اتحاد و مبارزه
اين كه آقاي سروش و بسياري ديگر از روشنفكران ديني سكوالريسم . است

سياسي را از سكوالريسم فلسفي تفكيك ميكنند و جدايي دين از دولت را 
ي سكوالريسم سياسي در ايران معرفي ميكنند درست و با  مضمون عمده
افكن  ما دنبال يك ايدئولوژي نفاق. ايران همخوان استي   نيازهاي جامعه

متأسفانه در حالي كه روشنفكران . جديد زير عنوان سكوالريسم نيستيم
گشايي براي كشور به چنين تعاريف منعطفي  پيشرو ديني در مسير راه

دهند و بدون  ز سياستگران سكوالر عكس آن را انجام ميرسند برخي ا مي
ها سكوالريسم را طوري تعريف ميكنند كه  ي حساسيت تعمق و محاسبه

  .  اي شود براي مخالفت بيشتر با آن تواند بهانه مي
ي ما   آقاي خاتمي گفته است كه سكوالريسم با فرهنگ و جامعه-س

اين . ي جنبش سبز استها در عين حال او از شخصت. همخواني ندارد
  توان حل كرد؟ معضل را چگونه مي

  
.  لزومي ندارد كه ما از آقاي خاتمي بخواهيم از سكوالريسم دفاع كند-ج

ترين  اما وقتي ما در صف مشتركي براي ابتدايي. او نظر خود را دارد
كنيم طبيعي است كه از او انتظار داشته باشيم روي  ها مبارزه مي خواست

اند  ايشان ماه پيش در يك سخنراني ديگر گفته. دشارنياورسكوالرها ف
خوب منتقدين نظام چي؟ آنها كه به . زندانيان مدافع نظام را آزاد كنيد

تبعيض . شود در اين بيان تبعيض ديده مي. مراتب بيشتر زير فشار هستند
هدف اساسي سكوالريسم در . ي ايران است مهمترين دشواري جامعه

فراموش نكنيم كه تبعيض . يران رفع اين تبعيض استي امروز ا جامعه
خميني . شديد هم از آغاز انقالب با تفكيك زندانيان سياسي شروع شد

گفت زندانيان سياسي  او فقط مي. گفت زندانيان سياسي را آزاد كنيد نمي
ما فقط از زندان . ها هرگز از زندان آزاد نشديم ما چپ. مسلمان را آزاد كنيد

 ي  به محبس بر ذلت خليفه منتقل شديم تا از آنجا روانهبا عزت شاه
  .خاوران شويم يا بياري شانس به باختران بگريزيم

   اگر بخواهيد اين گفتگو را با چند جمله تمام كنيد چه خواهيد گفت؟-س  
  ! جنبش سبز پيش خواهد رفت و استبداد در دموكراسي ذوب خواهد شد-ج
  

*  
  

  بهار
  )پيمبري(                 نجمه موسوي                     

 بهار آمد
  نه خورشيدي كه گرما دهد

  نه باراني كه بارور كند
  نه قوس و قزحي

  نه حتا تگرگي
         كه شكوفه هاي پيش رس را

  . به خاك نشاند                               
  

  نوروز آمد
  نه صداي زنگوله ي شتري
  نه بنفشه اي در باغچه اي

  فرياد آب حوض كشي در خيابانينه 
  .نه رقص حاج فيروزي در چهارراهي

  
  عيد آمد
  نوروز شد

  نه روزي نو شد
  نه لباسي

  نه صداي بوق و سورنايي
  نه سفره ي هفت سيني به انتظار

  نه صداي زنگ تلفني به تحويلِ سال
  ي بركتي در دستِ پدري نه تأللو سكه

  اي نه آينه
  انعكاسِ حضورِ مادري

  
  زه اينه سب

  نه بوسه اي
  نه ديداري
  نه ميهماني

  ي»حافظ«نه حتا 
  .مژده ات دهد» آمدنِ مسيحا نفسي«كه به 

  
  !راستي

  آخرين بهار
  آخرين نوروز
  آخرين عيد

  چه تاريخي بود؟
  چه روزي؟
  چه ماهي؟

  در چه سالي؟
     *  



  شعر

١٠٥  104 ي آرش شماره

  
  

  بازجويي
  نزار قباني                             
   ترجمة ناصر رحماني نژاد                      

  
  چه كسي امام را كشت؟

  مفتّش ها ميروند و ميĤيند
  چه كسي امام را كشت؟

  .پوتين سربازها بر گردن من مي فشارند
  چه كسي امام را كشت؟ 

  چه كسي درويش را خنجر زد
  يد،و عبا را در

            و تعويذ را، 
                و تسبيح زينتي را پاره كرد؟

  :آقايان
  كشيدن ناخنهايم براي حقيقت      

  بي فايده ست،
  حقيقت،

  .         در آن جسد خود گوياست
    *  

  چه كسي امام را كشت؟
  .سربازان تا دندان مسلح، وارد مي شوند

  . شونديسربازان تا دندان مسلح، خارج م
  .گزارش ها، ضبط صوت ها، عكاس ها

  : آقايان
   شهادت من به چه كار مي آيد،

  گر سخن بگويم يا خاموش بمانم،
  .گزارش شما قبالً نوشته شده

  تقاضاي بخشش ديگر چه فايده اي دارد؟
  شما مرا كتك خواهيد زد

  .بي اعتنا به همكاري يا مقاومت من
  از زماني كه شما براين سرزمين حكومت 

  مي رانيد                                          
  .آزادي انديشة مرا پايمال كرده ايد

    *  
  برخالف ظن شما

           من هيچ يك از آنان نيستم،  
  .ست، نه دست راستيينه كمون

  من در دمشق زاده شده ام،
شهري كه يقين دارم شما از وجود آن بي 

  خبريد،
بهاي آن فرو چرا كه شما تشنگي خود را در آ

  ننشانده ايد،
  .و شوريدگي عشق آن را نمي شناسيد

  در هيچ بازار گلي،
  آقايان،

  گل سرخي چون گل سرخهاي دمشق
    نخواهيد يافت،             

  چ جواهر فروشي اييدر ه
  مرواريدي بي همتا،

  در هيچ شهري
  چشم هاي غمگين شهر مرا

  .   نخواهيد يافت             
    *  

   نيستم، آقايان محترممن عنصري خائن
  - آنطور كه خبرچين هايتان نسبت داده اند -

  هرگز نه دانة گندمي دزديده ام
  .نه مورچه اي كشته ام، نه به زندان افتاده ام

  آقايان محترم،
  در محله ام همه مرا مي شناسند،

  خردساالن و بزرگساالن، كبوتران و درختان،
  م،من براي همة پيامبران خدا شناخته شده ا

  روزي پنج بار نماز مي گذارم،
  هرگز خطبة جمعه اي را از قلم نينداخته ام،

  و براي يك ربع قرن
  ركوع و سجود رفته ام،
  قيام و قعود كرده ام،

  .ز از حضرتشان، امام، تقليد كرده اميو در هرچ
  "خداوندا، اسرائيل را معدوم گردان،"او ميگويد 

  ".خداوندا، اسرائيل را معدوم گردان"من ميگويم 
  ".خداوندا، اين ملت را پراكنده بگردان"ميگويد 
  ".خداوندا، اين ملت را پراكنده بگردان"ميگويم 
  ".خداوندا، نسل شان را قطع گردان"ميگويد 
  ".خداوندا، نسل شان را قطع گردان"ميگويم 
  خداوندا، بر محصول شان سيل روان"ميگويد 

  ".گردان                                                 
  خداوندا، بر محصول شان سيل"و من ميگويم 

  ".روان گردان                                          
  .ان محترميآقا... و چنين است تا آخر

  و براي بيست سال تمام

   من در يك آغل زيسته ام،  
  مثل يك گوسفند خفته ام،

  انگونه نماز برآورده ام،هم
  مانند گوسفند علوفه خورده ام،

  مانند دانة تسبيح امام چرخيده ام،
  احكام او را طوطي وار تكرار كرده ام

  بي آنكه با مغز خود بينديشم
  بدون سر                  

  ...بدون پا                                       
  از محاسن او سرما خورده ام

  .ستخوان هاي او سل گرفته امو از ا
  بيست سال تمام
  چون گوني كاهي

  خميده بر سجاده اي سرخ گذرانده ام،
  هر جمعه با خطبه هاي آتشين تازيانه 

  خورده ام،                                        
  سخنان بليغ، استعاره

  .و اشعار نفيس را فرو بلعيده ام
  ان،يبراي بيست سال تمام، آقا

  در آسيابي زيسته اممن 
  .كه تنها باد مي ساييد    
    *  

  آقايان،
  با آن خنجري كه مي بينيد، با آن بود
  كه من سينه و گردن او را ضربت زدم،
  مغز موريانه خورده اش را چاقو زدم،

  او را به نام خود
  و به نام يك ميليون گوسفند تكرارگو به قتل

  .رساندم                                             
  آقايان،

  مي دانم كه مجازاتم مرگ است،
  اما، من، با كشتن او

  همچنين سوسك هايي را كه در تاريكي 
  مي خوانند                                         

  و آنها را كه درگذرگاه رؤياها دروغ مي بافند،
  و آن متحجري را كه هزار سال است 

  ، كلمات نا بهنگام بكار ميبرد
         كشتم؛    

  من، دريوزگان دكة اسالم
  و تمام حشرات بوستانش را

  ...        كشتم    
*                




