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در شـشـم دي، روز         :   محسن ابراهيمـي  
عاشورا، اتفاق مـهـمـي در ايـران رخ              

مردم در سطح خيـلـي وسـيـع بـه          .  داد
خيابانها آمدند و مستقيما  در بـرابـر        

ارزيابي شـمـا از ايـن        .     رژيم ايستادند 
حرکت چيست؟ آيا ويژگي و تـفـاوتـي         
در اين حرکت در تمايز از اعتراضـات      
توده اي قبلي ميبينيد؟  قـبـال هـم و           
مشخصا در سيزده آبان و شانـزده آذر        
مردم درمـقـيـاس وسـيـع بـه خـيـابـان                 

. آمدند و رودر روي رژيم قرار گرفتنـد     
اين مناسبتها هم دو اتـفـاق مـهـم و               

آيـا  .   تاريخي در جـنـبـش جـاري بـود            
اعتـراض شـش دي تـفـاوتـي بـا ايـن                  
حرکتها داشت و اگر آري اين تمايز در    

 چيست؟
بنظـرمـن  حـرکـت شـش            :   حميد تقوائي 

ديماه ويژگي هاي مهمي داشـت و از          
جنبه هاي مختلفي يک پيشروي و يک 
جهش بزرگ بجلو  را در حرکت مـردم   

 . نشان ميداد
جنبه اول گستردگي و تـرکـيـب و         
شـمــولــيـت جــمـعــيــتـي اســت کــه بــه               

در تـهـران جـمـعـيـت           .   خيابانـهـا آمـد     
عظيمي از زن و مرد و پير و جـوان و            
حتي کودکـان، مـنـطـقـه وسـيـعـي از                
تهران مرکزي و  بسياري از خيابـانـهـا      
و ميادين و محالت در مناطق ديگر   

در مــنــاطــق   .     تـهــران را پــوشــانــدنـد       
مرکزي شهر حتي خيابانـهـاي فـرعـي         

توده اي ترين و   . مملو از جمعيت بود 
وسـيـع تـريـن اعـتـراضــهـا در تـهــران                  
صورت گرفت ولي اين حرکت تنها به     

گــزارشــات .   تــهــران مــحــدود نــمــانــد       

متعددي از حـرکـتـهـاي اعـتـراض در              
شيراز و اصفهان و کرمانشاه و اراک و    
رشـت و بـابـل و الهـيـجـان و ديـگــر                    
شهرها نيز منتشر شده که نشاندهنده     
گستردگي حرکت شش دي در سـطـح          

 .  ايران است
جنبه ديگر که به نـظـر مـن وجـه             
مهمتري است تعرضي بـودن حـرکـت         

در اين مورد اصطالح . شش دي است 
تظاهرات ديگر گـويـا نـيـسـت و حـق              

اين حرکت يـک  .   مطلب را ادا نميکند   
ــهــاجــم تــوده اي تــمــام                  خــيــزش و ت
عـيــارعـلــيـه حـکــومـت و نــيـروهــاي              

اين تصويـري اسـت     .   سرکوبگرش بود 
که  صدها فيلم کوتاه و ويدئو کليـپـي    
که از حوادث اين روز مـنـتـشـر شـده               

اين بار مردم در بـرابـر   .  بدست ميدهد 
نيروهاي سرکـوبـگـر و بسـيـجـيـهـا و                
پاسداران و گارد ويژه و ديگر اوباشـان        
مسلحي که بيش از شـش مـاه اسـت             
بجان  مردم افتاده اند،  دست به حمله 

با سنگ به اين اوباشان .  متقابل زدند 
حــملــه کــردنــد، تــعــدادي از آنــهــا را               
گرفتند و به غـلـط کـردم انـداخـتـنـد،               
موتورهاي بسـيـجـي هـا را بـه آتـش                
کشيدند، ماشيـنـهـايشـان را واژگـون           
کردند و در مواردي بازداشتيها  را از       

فـيـلـمـهـا و        .   دست آنها نجـات دادنـد      
گزارشهاي تصويري نشان ميدهد کـه        
اين تهاجم به نيـروهـاي سـرکـوبـگـر و             
گوشمالي دادن آنـهـا نـه چـنـد مـورد                
استثنائي بلکه يـک حـرکـت وسـيـع و             
خصلت نماي حـرکـت شـش دي بـوده             

 .است

   ايــن واقــعــيــات بــه نــظــر مــن             
نشاندهنده شروع يـک فـاز و مـرحلـه              
تازه اي در مبارزه مردم و يـک نـقـطـه            

جـنـبـش از حـالـت          .   عطف مهم است  
دفــاع از خــود در بــرابــر نــيــروهــاي                
سرکوبگر و از شکل صرفا راهپيمائي  
و تظاهرات فـراتـر رفـت و وارد دوره               
تعرض و تهاجم به نيروهاي انتظامـي        

در .   و اوباشان مسلح حکـومـتـي شـد       
واقع خيزش شش دي نشـانـدهـنـده آن            
بود که  رابطه مردم با حکومـت دارد     
بر عکس  ميشـود و ازيـن پـس ايـن                 
مردم هستند که کنترل خيابانها را در 
دست ميگيرند و نيروهاي انتـظـامـي        

ايـن رونـد بـيـشـک          .   را فراري ميدهند  
شکاف و ريزش در مـيـان نـيـروهـاي              
انتظامي را بيشتر و وسيع تر خـواهـد       

 .کرد
و بـاالخـره ويـژگـي سـوم خـيـزش               
شش دي در اين بـود کـه در ايـن روز                
ــر حــکــومــت                  ــراب ــقــط در ب مــردم ف
نايستادند بلکه به جـنـاح مـوسـوي و          
کــل نــيــروهــائــي کــه بــايــد آنــهــا را                 

ناميـد، نـيـز      " اپوزيسيون حافظ نظام" 
از مدتها قبل .  پاسخ کوبنده اي دادند 

فعالين جـنـاح مـوسـوي در خـارج و                
داخل کشور مدام بر شعائر مذهبي و       
تقدس عاشورا و شعارهـاي اسـالمـي           
و غيره تاکيد مـيـکـردنـد و امـيـدوار              
بودند که به بهانه محرم و تاسـوعـا و           
عــاشــورا حــرکــت مــردم را کــامــال              
مذهبي کنند و بـخـيـال خـودشـان در             

الـبـتـه از      .   چارچوب نظام نـگـهـدارنـد       
مدتها قبل از جمله در سيـزده آبـان و           

شانزده آذر مردم اين چـارچـوب درون          
نظامي را کامال در هم شکسته بودند 
ولي در هر حال ايام محرم و عـاشـورا           
اپوزيسيون حافـظ نـظـام را امـيـدوار             
کرده بـود کـه شـايـد بـتـوانـنـد رنـگ                    

بـــه "   درون نــظـــامــي     " مــذهــبـــي و         
ــنــد          ــزن مــرگ .   اعــتــراضــات مــردم ب

منتظري هم به اين  تـوهـم دامـن زده            
بود که شايد بشود  حرکت مردم را به    
نوعي عزاداري براي نظريه پرداز نظام     

پدر حقوق بشـردر    " ولي فقيه که مدال  
را به سينه اش زده بودند تبديل "   ايران
بخصـوص کـه روز عـاشـورا بـا              .  کرد

. هفتم درگذشت منتظري مقارن بـود      
ولي همه اين تبليغـات و تـالـشـهـا و                

در شـش    !   تمهيدات به جائـي نـرسـيـد        
دي کسي به فکر عاشورا و منتـظـري         

مـردم  .   و حسين و مـيـرحسـيـن نـبـود         
صرفا از اين روز اسـتـفـاده کـردنـد تـا               
تظاهرات ميليوني و تهاجمـيـشـان را        

در اکثـر قـريـب بـه اتـفـاق              .   برپا کنند 
ويدئو کليپهائي که از مبارزات مردم     
در اين روز روي سايـتـهـاي مـخـتـلـف             
منتشر شده از شعارهاي توصيه شـده        

از جمله ابـوالـفـضـل      ( بوسيله سازگارا   
و ديـگـر     )     علمدار، کروبي را نگهدار   

فعالين طرفدار موسوي چيزي به چشم 
ممکن است در مواردي هم . نميخورد

از اين نوع شـعـارهـا داده شـده بـاشـد                
ولي خط و سياست و جهت غالـب بـر      
حرکت مردم شعارهاي کامال سياسي  
و راديکال و غير مذهبي و حتي ضـد     

مثال در ويدئوئـي بـراي     .   مذهبي بود 
مــدت نســبــتــا طــوالنــي شــعــاريــک            

جمعيت انـبـوه در حـال راهـپـيـمـائـي                 
. اسـت "   مرگ بر اصل واليـت فـقـيـه          " 

شعارهاي مرگ بر ديکتاتور و مـرگ       
بر خامنه اي و در مواردي که مردم به 
اوباش حکومتي حمله ميکنند شعار  

" ميکشم ميکشم آنکه برادرم کشـت  " 
از جمله شعارهاي رايـج و غـالـب در              

در گزارشها آمده . تظاهرات مردم بود
که در مواردي مردم بـه هـيـات هـاي             
عزاداري کـه بـوسـيلـه حـکـومـتـيـهـا                  

اين .   سازمانداده شده بود حمله کردند  
توهيـن بـه شـعـائـر          " جنجال تبليغاتي  

" شکستن حرمت عاشورا" و "  مذهبي
که در روزهاي بعد از اين حرکت  يـک        
خط تبليغات دولتي بود در واقـع بـه            

در هر حـال    . همين مسائل اشاره دارد 
و   -زن و مــرد         "   عــاشــورا " در روز      

ــت                     ــايـ ــهـ ــان در نـ ــاري از زنـ ــيـ بسـ
بــا هــم و در کــنــار               -" بــدحــجــابــي " 

يکديگر و با شعارهاي تند سياسي به   
نيروهاي رژيم هجوم بردنـد و ايـن نـه              
تنها ضربه اي بر کل حکومت بـلـکـه            
ضربه اي به اسالم و کل مـقـدسـات و         

از ايـن    .   سنن ارتجاعي اسالمـي بـود      
نظر در اين روز مردم يکبـار ديـگـر و          

 ی، لیدر حزب کمونیست کارگریمصاحبه با حميد تقوائ
  درباره

 اوضاع سياسي حاضر و سير تحوالت آتي
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 !زنده باد جمهوري سوسياليستي!    سرنگون باد جمهوری اسالمي

بسيار قاطع تر و صريح تر از هميـشـه      
آب پاکي را بر روي دست شخصيتـهـا       
و فعالـيـن اپـوزيسـيـون حـافـظ نـظـام                 

و يکبار ديگر به آنـان نشـان       .   ريختند
دادند که انقالبشان ربطي به دعواهاي 

 . داخلي جناحها ندارد
ازينرو بـايـد گـفـت  ايـن حـرکـت                 
صرفا پاسخي به خامنـه اي و جـنـاح           

بلکه پـاسـخ   .   غالب در حکومت نبود   
کوبنده اي بـه هـمـه کسـانـي بـود کـه                  
ميخواهند نظام جمهوري اسالمي را       
به نحوي و حداکثر با جابجائي مـهـره      

يـعـنـي خـطـي کـه           .    هائي حفظ کنند 
 . جناح موسوي دنبال ميکند

اکــنــون بـــعــد از حــرکــت روز                  
يک جدل بين جـنـاحـهـا ايـن        "   عاشورا" 

را " حرمت عاشورا"است که چه کسي  
گـويـا يـکـي بـا          .   زير پا گذاشته اسـت    

حمله بـه مـردم  حـرمـت عـاشـورا را                  
شکسته و ديگري با حـملـه بـه دسـتـه            

اما ايـن يـک نـزاع درون          .   هاي عزادار 
حـکـومــتـي اسـت، کشـمــکـش درون              
خانوادگي جناحها بر سر مـقـدسـاتـي          
است که في الحال در خيابانهـا درهـم           

نـه مسـالـه مـردم         .  شکسته شده است 
عاشورا و حرمت عـاشـورا بـود و نـه               

کـه الـبـتـه جـواب            –حمله بـه مـردم         
ربــطـي بـه ايــن         -کـوبــنـده اي گــرفـت       

در خيابان مردم دارنـد    .  مساله داشت 
مــقــدســات حــکــوتــي را لــگــد مــال             
ميکنند و هـمـيـن مسـالـه اسـت کـه                 

ــه        "   حــرمــت عــاشــورا     "  ــه مســال را ب
کشاکشهاي بين جناحها تبديل کـرده       

 .  است
 

سئوال ديـگـر مـن بـر           :   محسن ابراهيمي 
االن حکومتـي  .  سر روند اوضاع است 

ها به شدت نگرانند و تـوده مـردم و               
مخالفين حکومت بشدت هيجان زده  

صحبتهائي هست در ايـن مـورد     .   اند
که  ممکن است اينها بـا هـم سـازش           
کـنـنـد و بـراي حـفـظ نـظـامشـان بــه                    
توافقاتي برسند و در عين حال از ايـن      
هم  صحبت ميشود که امـکـان دارد           
جناح غالب به سرکوب خونين دسـت       

در هـر    .   بزند و کودتاي نظامـي کـنـد        
حال بر سر چشم انداز و رونـد اوضـاع             

اولين .   بحثهاي متنوعي مطرح است   
. سئوال مـن در مـورد سـازش اسـت              

چقدر امکان سـازش بـيـن دو جـنـاح               
وجود دارد؟ آيا امکان دارد که مـثـال      
خامنه اي  و طـرفـدارانـش مـقـداري                
عقب نشيني کننـد، احـمـدي نـژاد را             
قرباني کنند و بنوعي قبول کنند کـه          

انتخابات تـجـديـد بشـود و از سـوي                
ديگر جناح مقابل هم رضايـت بـدهـد       
که خامنه اي مقامش را در يک سطح   
فرمال و مثال رهـبـر مـعـنـوي حـفـظ                
کند؟ اين سازش ميتواند در هـر حـال       

. اشکال ديگري هم بـخـودش بـگـيـرد          
شما چقدر سازش جناحها را  محتمل   

 ميدانيد؟ 
بـه نـظـر مـن احـتـمـال               :    حميد تقوائي  

سازش خيلي ضعيف است و ميـشـود    
علتش هـم قـبـل      . گفت ناممکن است 

از هر چيز وضعيت سياسي اسـت کـه         
به يمن جنبش انقالبي مردم در ايـران        

شرايط و روند اوضاع به .   بوجود آمده 
نفع مردم و انقالب مـردم و بـه ضـرر              

مـردم   .   کل حکومت  به پيش مـيـرود    
به چـيـزي کـمـتـر از سـرنـگـونـي کـل                     
حکومت راضي نميشوند و اين را هـر    

. دوجناح حکومتي بخوبي مـيـدانـنـد      
در چنـيـن شـرايـطـي سـازش بـيـن دو                  

. جناح دردي را از رژيم دوا نـمـيـکـنـد           
سازش وقتي براي بـاالئـيـهـا مـعـنـي               
دارد که بتواند جامعه را آرام کـنـد و             

امـا مشـکـل      .   مردم را بخانه بفرستـد   
حکومتيها اينست که مـردم بـخـاطـر        
دعواي بين دو جناح به خيابان نيامده 

. اند که با سازش آنـهـا بـخـانـه بـرونـد               
رژيم زير امواج حرکت انقالبـي مـردم         
در حـال خـرد شـدن اسـت و هـر نـوع                    
سازشي  اگر نتواند جلوي اين موج را    
سد کند و يا الاقل آنرا براي مدتي بـه       
عقب براند از نظر سياسي پـوچ و بـي          

 .معني است
 بــه نــظــر مــن در ايــن شــرايــط                
نيروهاي حکومتي مساله واقعيـشـان     
نـه ســازش بـلــکــه پــيـدا کــردن راه و                  
فرمولي براي عقب نشيني خامنه اي     

نوعي از صحنـه خـارج کـردن،        .   است
کنار گذاشتن، و يا حاشـيـه اي کـردن             
خامنه اي حداقل اقدامي است که هر       
دو جـنـاح در حـکـومـت مـيـتـوانـنـد                  
بعنوان راهي بـراي کـنـد کـردن رونـد                

بـه  .   جاري اوضاع به آن اميد بـبـنـدنـد          
نظر مـن امـروز بـحـث در داالنـهـاي                 
حکومت بر سر عقب نشـيـنـي جـنـاح         

مشخصا از   !     غالب است و نه سازش 
ــا امــروز                ــان ت تــظــاهــرات ســيــزده آب
اعتراضات مردم مستقيما خامنه اي  

و عـلـتـش هـم         .   را نشانه گرفته اسـت     
مردم ميدانند که سـتـون   .   روشن است 

فـقــرات، و بــقــول خـود حــکـومــتــهــا              
رژيم اسـالمـي خـامـنـه        "  عمودخيمه" 

اي است و با کنار زدن خامنه اي کـل          
نظام جمـهـوري اسـالمـي فـروخـواهـد             

هر نوع  تـحـولـي  در مـيـان                .  ريخت
باالئيها که تـکـلـيـف ايـن مسـالـه را                 
روشن نکند و ولي فـقـيـه را سـرجـاي               
خودش نگاهدارد به جـائـي نـخـواهـد            

ناگزيرند خامنه اي را به نحوي .   رسيد
از جلوي صحنه خارج کنند و در عين 

را "     عـمـود  " حال  بايـد بـنـوعـي ايـن               
کنـنـد کـه خـيـمـه شـان سـرپـا                  " افقي" 

در هر حال با سـازش يـا بـدون           !   بماند
سازش من فکر نميکنم فرمولي براي    
حل اين مـعـضـل حـکـومـتـي وجـود                 

 ! داشته باشد
  نکته ديگر ايـنـکـه اگـر سـازش            
آنطور که گفتيد با عقب نشيني جناح 
غالب و ولي فقيه، يـعـنـي اسـتـعـفـاي            
احمدي نژاد و از جلوي صحـنـه خـارج       
شدن خـامـنـه اي، حـاصـل شـود ايـن                 
ديگر آغاز فروپاشي سريع حـکـومـت         

و مـردم بـه ايـنـهـا امـان             .   خواهد بود 
مردم بـه راه حـلـهـائـي            .   نخواهند داد 

نظير اينکه ولي فقيه فقاهت کـنـد نـه          
مـردم نـه     .     واليت رضايت نمـيـدهـنـد     

تنها خواهان سرنگوني حکومت بلکه 
شرايط اين .  محاکمه سران آن هستند  

انقالب با هر انقـالب ديـگـري کـه تـا              
کنون دنيا تجربه کرده است متـفـاوت       

اين انقالب عصر تويتر و فيـس  .   است
دزديهاي ايـنـهـا    .   بوک و اينترنت است  

رو است، اموالي که ايـنـهـا غـارت و             
چپاول کـردنـد بـا عـدد و رقـم بـروي                   
سايتها است، قتلها و جنايات ايـنـهـا         
با اسـم و رسـم دسـتـور دهـنـدگـان و                    
عاملين اين جنايات بـر هـمـه روشـن             

ــيــونــهــا شــاکــي           .   اســت ايــنــهــا مــيــل
خصوصي دارند، تمام خـانـواده هـاي           
اعدامي ها و زنـدانـيـان سـيـاسـي بـه                 
اميد و در آرزوي روزي هستند که  در   
دادگاهها عليه اين جـانـيـان شـهـادت           
بدهند و جنبش متوقف نمـيـشـود تـا        
سران و مقامات اين رژيم جاني را نـه          
تنها بزير بکشد بلکه در دادگـاهـهـاي       

در اين جـو  . علني به محاکمه بسپارد 
و در اين شـرايـط سـازش، حـتـي اگـر                
خامنه اي امتـيـازات بـزرگـي بـدهـد،            

 .مشکل حکومت را حل نخواهدکرد
ــاي                ــاحــه ــن ــت را ج ــي ــع ايــن واق
حکومتي هم بخوبـي مـيـدانـنـد و از             
هــمــيــن روســت کــه آنــچــه مشــاهــده            
ميکنيم نه  نزديکي جناحها و حرکت  
بــطــرف ســازش بــلــکــه بــاال گــرفــتــن            
کشمکشها و خط و نشان کشـيـدنـهـا           

 . براي يکديگر است
   

مـن مـتـوجـه هسـتـم           :     محسن ابراهيمي 

که مساله بين مردم و کل حـکـومـت          
است و نه ميان جناحها که بتوانند بـا      

و خـود ايـن     . سازش حل و فصل کنند 
ها هم ميدانند که مساله شان بـا کـل       

اما اخيرا گزارشي هـم از      .  مردم است 
مخمـلـبـاف در مـورد بـيـت رهـبـري                 
منتشر شده که در آن گفته ميشود هر 
چهارشنبه خامنه اي بـا رفسـنـجـانـي            

شايـد مـيـخـواهـنـد         . مالقات ميکند 
اين تصوير را بدهـنـد کـه پشـت پـرده             
مـــذاکـــراتـــي در جـــريـــان اســـت و                

مـن  .   رفسنجاني ميتواند کاري بکند   
ــقــش                 ــه ن مشــخــصــا مــيــخــواهــم ب

رفسنجانـي تـا     . رفسنجاني اشاره کنم 
بـحــال تــالش کــرده هــر دو طـرف را                

چقدر واقعا باند رفسنجاني  .   نگهدارد
ميتواند  نـقـش کـاتـالـيـزر و واسـطـه                 

 سازش را بازي کند؟ 
باالخره بـايـد ديـد هـدف           :   حميد تقوائي 

از ســازش چــيــســت؟ بــه نــظــر مــن                
مقامات هردو جناح و حتي کسـانـي          
مــثــل رضــايــي و رفســنــجــانــي کــه              
ميخواهند نقش واسطه را بازي کننـد      
بخوبي اين را ميدانند که مسـالـه بـر            

. سر عقب راندن انـقـالب مـردم اسـت           
اينکه در تبليغات حـکـومـتـي مـدام            
دست خارجي ها و آمريکا و انگليـس   

کشف ميکـنـنـد و      " فتنه جاري"را در  
از توطئه و انقالب مخملي و غيره دم    
مــيــزنــنــد ايــن صــرفــا تــبــلــيــغــات و            

خـودشـان   .   پروپاگانداي توخالي اسـت   
هم ميدانند که مساله نه بـيـگـانـگـان            

. هستند و نه  موسوي و طـرفـدارانـش    
ميدانند توده مردم، مردمي که سـي         
ســال آزگــار اســت خشــم شــان را                      
فروخورده اند، علـيـه کـل ايـن بسـاط             
چپاول و کشتـار جـمـهـوري اسـالمـي              
بلند شده اند و مـيـخـواهـنـد کـل ايـن              

حتي اگـر تـا       . حکومت را جارو کنند 
چندماه پيش کساني از مقامات ايـن        
توهم را داشتند که گويا دعوا بـر سـر         
انتخابات است، امروز حتي ابله تريـن   
مقامات حکومتي ميداند که مساله  
بر سر بود و نبود جمـهـوري اسـالمـي          

 . است و نه اين يا آن رئيس جمهور
بنابراين وقتي از امـکـان سـازش          
بين جناحها صحبت ميکنيم مستقل 
ازاينکـه چـه کسـي، رفسـنـجـانـي يـا                 
رضائي و يا هر کس ديگـري، عـامـل        
اين امر باشد اوليـن سـئـوالـي کـه در               
برابر اينان قرار ميگيرد اينست که آيا  
مردم آرام ميگيرند؟  و همه ميدانـنـد    

ايــنــکــه  .     کــه پــاســخ مــنــفــي اســت          
رفسـنـجـانـي يـکــي از بـنـيـانـگــذاران                

حکومت اسـت و مـهـره درشـتـي در               
ميان مقامات رژيم است و با خامنـه        
اي هم روابط حسنه و نـزديـکـي دارد           
ممکن است براي ساخت و پاخـتـهـاي       
دروني حکومت کارساز باشد  ولي در 
رابطه با مردم کامال تاثير مـعـکـوس       

برجسته شدن نقش کسي مـثـل      .   دارد
رفسنجاني که يکي از مـنـفـور تـريـن           
مهره هاي حـکـومـت اسـت مـردم را               

. خشمگين تر و جري تر خـواهـد کـرد           
همانطور که باالتر اشاره کردم مسالـه     
در نهايت اينست که خامنـه اي بـايـد         
عقب بنشيند و بـا هـر درجـه عـقـب                 
نشيني خامنه اي ريزش کل حکومت  

ايــن را هــمــه      .   نــزديــک تــر مــيــشــود      
همانطور که در  حـکـومـت      .   ميدانند

شاه کسي ايـن تصـور را نـداشـت کـه                
مردم بعد از کنار رفتن شاه بـه کسـي          
مثل فرح و يا وليعهد و يا حتي فـالن        

خـيـلـي    .   تيمسار رضايت خواهند داد    
روشن بود که چنـيـن چـيـزي مـمـکـن                

کسي اگر ميخواست انـقـالب   .   نيست
 را به نحوي تمام کند و حتـي آنـرا     ۵۷

 -منحرف کند و به شکست بکشاند    
بايـد شـاه       -که همين کار را هم کردند  

را از صحنه خارج ميکـرد و مـعـلـوم            
بود که همراه او کل سيستم سـلـطـنـت        

امروز هم موضوع همين . فرو ميريزد
خامنه اي بـايـد کـنـار بـرود و               .   است

بهمراه او کل نظام جمهوري اسـالمـي         
بـا سـرنـگـونــي       .   فـرو خـواهـد ريـخـت         

خامنه اي هيچ بخشي از اين سيسـتـم      
. همه شان بـايـد بـرونـد      .  شانسي ندارد 

بنابرين مستقل از ايـنـکـه مـهـره چـه               
کسي باشد سازش پاسخگو نيسـت و      
سير اوضـاع هـم  هـمـانـطـور کـه در                    
سئوال قبل گفتم نشان نميدهد که اين     
جناحها در حال همگرائي و نـزديـکـي          

تـبـلـيـغـاتشـان و اطـالعـيـه              .     هستند
هائي که صادر ميکنند و مواضـعـي         
که ميگيرند و در اين روزهـاي اخـيـر             
دار ودسته هائي که با شعار مـرگ بـر      
موسوي و مرگ بر کروبي به خيابانها    
آورده اند و التيماتومي کـه اخـيـرا بـه           
موسوي و جناح مغلوب دادند که يـا        
توبه کنيد و يا محارب هستيـد هـمـه        
اينها دال بر اينست که جناحها بطرف     
رودرروئـي آشــکــار و مــيــرونـد و نــه              

 . نزديکي و سازش
 

احـتـمـال  ديـگـر شـق             :   محسن ابراهيمي 
چقدر امکان دارد کـه      .   سرکوب است 

حــکــومــت دســت بــه يــک ســرکــوب             
گسترده و وسيع بزند؟ مثال با تانک و       
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توپ بخيابان بيايد و نوعي حکومـت    
نظامي همه جا مستقر کند؟ اوال ايـن   
چقدر مـمـکـن اسـت و ثـانـيـا چـقـدر                    
احتمال دارد که چـنـيـن سـرکـوبـي بـه               
نتيجه برسد و رژيم را نـجـات بـدهـد؟             
اين سئوال  از اين نظر مهـم اسـت کـه           
حکومت تا کنون از هـيـچ جـنـايـتـي               

. عليه مـردم کـوتـاهـي نـکـرده اسـت               
سئـوال ايـن اسـت کـه آيـا حـکـومـت                   
ميتواند با يک يـورش نـظـامـي تـمـام            
عـيــار و بــا اســتـفــاده از تــمـام تــوان                 
نظامي و انتظامي اش وضعيت را بـه    

 نفع خود عوض کند؟ 
 

به نظر من  روي آوري بـه    :   حميد تقوائي 
سـرکــوب بـيــشــتـر و شـديــد تـر امــر                  

. محتمل تري از شـقـوق ديـگـر اسـت             
بحثي که در مورد سازش و ناممکني 
و بي نتيجگي آن داشتيم خـود بـخـود       
ايـن را هــم نشـان مـيـدهـد کـه رژيــم                   
ناگزيرست به سـرکـوب بـيـشـتـر روي              

اينها باالخره بايـد بـه نـحـوي         .   بياورد
اگـر  .   ولي فقيه را سر جايش نگهدارند 

اين حکومت بخواهد بماند با خامنـه        
اي ميماند، راه ديـگـري قـابـل تصـور           
نيست، و براي حفـظ خـامـنـه اي هـم             

و "   مرگ بـر خـامـنـه اي          "بايد جنبش  
. را کوبيد"  مرگ بر اصل واليت فقيه" 

اما آنچه بحث و   .  اين هم  روشن است 
بررسي بيشتري ميخواهـد  شـکـل و            

و .   شــيــوه مشــخــص ســرکــوب اســت        
 . مشکل حکومت در اينجا است

  تا بحال رژيم مشغـول سـرکـوب         
جنبش مـردم بـوده و بـه نـتـيـجـه اي                   

اوج فعالـيـت نـيـروهـاي        . نرسيده است 
انتظامي رژيم زماني بود که در هفتـه   
هاي اول تيرماه ميخواستنـد حـرکـت          

مـردم را    .   مردم را در نطفه خفه کننـد   
اوباش ناميدند و اميدوار بودند که با    
شليک بمردم در خيابانها و دستگيري       
و سر به نـيـسـت کـردن مـخـالـفـيـن و                  
جـنــايــات تــکــانــدهـنــده ديــگــري کــه           
کهريزک تنها يک نمونه آن بود، حرکت  
مـردم را عـرض يـکـي دو هـفـتـه بـه                     

اما حـرکـت مـردم      . شکست بکشانند 
ادامه يافت و رژيم ناگزيـر شـد عـقـب          

و امروز ديگر همانـطـور کـه      .   بنشيند
تجاوز شکنجـه  " مردم  شعار ميدهند  

 ". ديگر اثر ندارد
 شکست سرکوبهاي تا کنونـي را     
از جمله در تـوضـيـح و تـوجـيـه ايـن                    
سرکوبگريها بوسـيلـه جـانـيـان حـاکـم             

حـکـومـت  از        .   ميتوان مشاهده کرد  
همان مقطع شليک به ندا و کشـتـن او          

مـا نــبـوديـم و کــار          " خـط تــبـلـيــغـي         
و غيره " بيگانگان است و توطئه است

و ايـن سـيـاسـت         .   را در پيش گـرفـت       

سرکوب و بعد انـکـار آن  تـا هـمـيـن                   
بـعـد از شـش دي          .   امروز ادامه دارد 

هم اعـالم کـردنـد کـه بـمـردم شـلـيـک                   
نکرده اند و عوامل ديـگـري مسـئـول         
کشتار در اين روز هستند  ومساله را       

ايـن  .     پيگيري خـواهـنـد کـرد وغـيـره           
" کي بود کي بود من نـبـودم  " سياست  

را بايد بحساب ضعـف و تـرس رژيـم             
اينها نعره تهديد نيست بلکه . گذاشت

ناله هاي  يـک حـکـومـت زبـون و رو                 
اين نوع تبليغـات مـثـل      .   بموت است 

پارس سگ خـوابـيـده نشـانـه ضـعـف               
 . است تا قدرت

  همه اين  واقعيات نشان ميدهد    
که سرکوب  با شيوه ها ونيروهائي که 
تا امروز رژيم بکار گـرفـتـه  بـجـائـي                

در ايــن شــرايــط و          .   نــرســيــده اســت    
بخصوص بعـد از حـرکـت تـهـاجـمـي                
مردم در روز شش دي تنها راهـي کـه           
در برابر جانيان حاکم باقي ميماند بـه        
خيـابـان آوردن تـانـکـهـا و نـيـروهـاي                  

ــظــامــي      ــاســداران       (   ن ــش و پ و )   ارت
برقراري يک نـوع حـکـومـت نـظـامـي             

اين يکي از آخرين چاره هـائـي     .     است
است که حکومتهاي در حـال سـقـوط          
در برابر انقالب مردم بـه آن مـتـوسـل           

و براي جـمـهـوري اسـالمـي        .   ميشوند
امـا  .   نيز راهي بجز اين باقـي نـمـانـده          

اين آخريـن چـاره نـيـز عـمـال بـجـائـي                   
حـکـومـت نـظـامـي         .   نخواهـد رسـيـد     

نيازمند درجه اي از انسجام نيروهـاي      
نظامي و حتي ارگانهاي غير نظـامـي    
حکومتي است و جمهوري اسالمي از 
چنين حـداقـل انسـجـامـي بـرخـوردار             

 .نيست
جمهوري اسالمي هرگز نتوانست    
به يک حکـومـت مـتـعـارف سـرمـايـه              
داري تبديل بشود و تـا آنـجـا کـه بـه                  
وضعيت نيروهاي نظامـي حـکـومـت         
مربوط ميشود اين نامتعـارف بـودن         
خود را به شکل عدم انسـجـام و عـدم         
تــمــرکــز قــدرت و ســلــســلــه مــراتــب             
فرماندهي در اين نيروها  و غير قابل       
اتـکـا بــودن آن بــراي رژيـم بـويـژه در                  
عرصه داخلي و در مـقـابلـه بـا مـردم              

اين رژيم  فـاقـد     . خود را نشان ميدهد 
چـهـار سـتـاره اي           -يا سردار   –ژنرال  

اسـت کــه بـتــوانـد بــعـنـوان فـرمـانــده                 
حـکــومــت نــظــامــي در راس قــدرت           
حاکمه قرار بگيرد و همه جـنـاحـهـا و           
آيت اهللا ها و مراجع چندگـانـه قـدرت       

آيـت  .   را در زير فرمان خود بخط کنـد   
اللهي از گوشه اي فتوائي مـيـدهـد و            
کاسه کوزه سردار فرمانـده حـکـومـت        

بـخـصـوص    !   نظامي بـه هـم مـيـريـزد           
امروز و بعد از شش مـاه زيـر ضـرب               
مبارزات توده اي مردم، قرار گـرفـتـن        

صفوف حکومت از  نيروهاي نظامي     
و انتظامي گرفته تا  کل بدنه دولت و     
ساختار حکومتي آشفته تر و بـه هـم            
ريـخـتــه تـر از آنسـت کـه حــکـومــت                  

. نظاميشان دوام چنداني داشته بـاشـد   
در بهـتـريـن حـالـت کـاريـکـاتـوري از                 

در "   ازهـاري بـيـچـاره      " حکومت نـوع      
 را ميتوانند سر هم کنـنـد   ۵۷انقالب  

که بعيد است بيشتر از يک هفته دوام         
 .     بياورد

 و باالخره عامل ديـگـري کـه در           
زمان ما به کارگرفتن ارتش در بـرابـر         
ــراي                  ــپــا خــاســتــه را ب تــوده مــردم ب
ديکتاتوري هاي حاکم بسيار مشکـل    

. ميکند  تکنولوژي ارتباطاتي اسـت      
در دوره ماهواره و ايـنـتـرنـت   هـيـچ                
دولتي نميتواند که دور جامعه تـحـت      
سلطه خود ديوار بکشد و ارتـش اش          

چنين دولـتـي     .  را بجان مردم بياندازد 
به سرعت زير فشار خرد کننده افـکـار    
عمومي، و تحت فشار هر دولتي کـه        
بخواهد در ميان مردم خودش منزوي 

اگـر قـتـل      .   نشود، قرار خواهد گـرفـت    
ندا يک شکست سياسي براي رژيم بود 
بـخــيـابــان آوردن ارتـش بـراي او يــک                
خودکشي سياسي تمام عيـار خـواهـد       

و اين عامل نـيـز در کـنـار بـهـم             .   بود
ريختگي صفوف و ارگانها نظامـي و       
غير نظامي جمهوري اسالمـي مـانـع        
ديگري بر سر برقراري حکوم نـظـامـي      

 .        در مقابل انقالب است
    با توجه به اين نکات گرچـه از          
لحاظ عملي حکومت هنوز ميتوانـد      
سرکوب شديدتري را سـازمـان بـدهـد           
اما از نظر سياسي اين تعرض نه تنها       
رژيم را نجات نخواهد داد بلکه بـيـش     
از پيش کـل حـکـومـت را تضـعـيـف                 

شکست سياسـي تـوسـل      .   خواهد کرد 
به ارتش و حکومت نظامـي وکـودتـا           

 .از هم اکنون روشن است
  

سئوال ديگـر مـن در       :   محسن ابراهيمي  
در حـال    .   مورد مساله رهـبـري اسـت       

حاضر خيلي از نيروها تالش ميکنند 
رهبري اين جنبش را بدست بگيرند و     

آيــا .   يـا مـدعـي رهـبــري آن هسـتـنـد               
جنبش حاضر داراي رهبري است؟ در    
مورد رهبري اين جنبش عظيمـي کـه        

ت بـه    در ايران شکل گرفتـه و بـا قـدر          
 پيش ميرود چه نظري داريد؟

اين جنبش فاقـد رهـبـري      :   حميد تقوائي 
خيلي تالش کردند که بـراي آن      .   است

. رهبري بتراشند ولي به جائي نرسـيـد        
آن نيروهائي که مدعي رهبري بـودنـد       
کساني مـثـل مـوسـوي و کـروبـي و                  
طرفدارانشان، نيروئي کـه بـايـد آن را             

نامـيـد،  بـه        " اپوزيسيون حافظ نظام" 

. نظر من اينها هيچوقت رهبر نبودند    
از همان آغاز اين حرکت در خردادمـاه    
مردم اينـهـا را بـعـنـوان رهـبـر قـبـول                   

امروز اين بـر هـمـه آشـکـار            .  نداشتند
شده است و همه به اين معتـرفـنـد کـه         

چند .   جنبش حاضر فاقد رهبري است 
روز قبل يکي از مفسران تلويزيون بي    
بي سي انگليسي، کـه خـود در آغـاز             
جنبش حاضر خبرنگار اين تلـويـزيـون      
در ايران بود، اين جنبش را  به قطاري    
تشبيه ميـکـرد کـه لـوکـومـوتـيـوران               
ندارد و در عين حـال کسـي قـادر بـه               

ايـن تصـويـر      .   کشيدن ترمز آن نيسـت    
درستي از وضعيت سياسـي در ايـران          

تا چندي پيش هـمـيـن بـي بـي            .   است
سي و ديگر رسـانـه هـاي غـربـي ايـن                
جنبش را دعوائي بر سر انتخـابـات و        
کشمکشي ميان طرفداران موسوي و     
احمدي نژاد ميدانستند و  و مـردم را        
هــم دنــبــالــه رو مــوســوي  قــلــمــداد               

اين در واقع تـالـشـي بـراي         .  ميکردند
تراشيدن يک رهـبـر درون حـکـومـتـي             
بــراي جــنــبــش و قــالــب زدن آن در                  
. چارچوب تغييراتي در درون نظام بود

خط و سياستي که از روز اول موسوي 
امـا  .   و کروبي نمايندگـي مـيـکـردنـد         

جنبش انقالبي مردم با چنان سـرعـت       
و قدرتي اين قالب جعلي را شـکـسـت          
که همان  رسـانـه هـاي غـربـي امـروز                
ناگزيرند اعتراف کنـنـد کـه مـوسـوي           
کـنـتـرلــي بـر اوضـاع نـدارد و رهـبــر                  

حتـي شـخـصـيـتـهـاي          .  حرکتي نيست 
اپوزيسيـون طـرفـدار مـوسـوي مـثـل              
عليرضا نوري زاده و ابراهيم يزدي هم     
اعالم ميکـنـنـد کـه مـوسـوي رهـبـر                 
کسي نيست و بدنـبـال مـردم کشـيـده            

امروز نفس اعتراف اينان به .  ميشود
اينکه اين جنبش فاقد رهبري است به   
اين معني است که تالشهايشان بـراي      

اپـوزيسـيـون    "تراشيدن رهبري از ميان  
ايـن  .   بجائي نرسيده است" حافظ نظام 

را جناح غالب هم ميداند و براي  کـل    
حکومتي ها روشن است که موسـوي      
و طــرفــدارانــش جــنــبــش مــردم در               
خيابانها را  نمايندگـي نـمـيـکـنـنـد و             

 .نفوذ و تاثيري بر روند آن ندارند
   امــا چــرا چــنــيــن اســت؟ چــرا            
عليرغم اينکه جنبش حاضر به بهـانـه    
و در قالـب انـتـخـابـات و کشـمـکـش                
انـتـخـابــاتـي جـنــاحـهـا شــروع شـد و                 
عليرغم تالشـهـائـي کـه بـراي بـجـلـو                 
راندن موسـوي انـجـام گـرفـت ايـنـهـا                 
نتوانستند صنـدلـي رهـبـري را از آن              

امـر و    .   خود کنند؟ پاسخ روشن است 
خـواسـت مـردم و مضـمـون جـنـبــش                
انــقــالبــي حــاضــر خــالــصــي از شــر              
جـمــهـوري اســالمـي اسـت و طـبــعــا                

اپوزيسيوني کـه امـرش حـفـظ نـظـام              
اســت، گــرچــه مــيــتــوانــد بــهــانــه و                
مستمسکي براي آغاز جنبـش بـاشـد          

، امـا  قـادر         -که همينطور هم بود  -
نيست نفوذ و تـاثـيـري بـر آن داشـتـه                 

خط .  باشد و رهبري آنرا بدست بگيرد 
بازگشت به دوره خميني و حفظ نظـام      
بنا به تعريف در بـرابـر خـط انـقـالب                

نـفـس   .   قرار ميگيرد و نه در راس آن         
شکل گيري اين انقالب نشانه بـه آخـر       
رسيدن و ورشکـسـتـگـي اپـوزيسـيـون            
حافظ نـظـام نـوع دوخـردادي و خـط               
تـغـيــيـرات تـدريــجـي و نشـانــدهـنــده               
مطلوبيت اجتمـاعـي افـق انـقـالب و             
تغييرات بنيادي در وضعيت موجـود     

 . در جامعه بود
 اين واقعيت از مـدتـهـا قـبـل از               
. آغاز انقالب جاري قابل مشاهده بود

زمينه هاي سياسي شکـلـگـيـري ايـن            
حرکت  از مدتها قبل در جـامـعـه در         
دل جنـبـش سـرنـگـونـي و مشـخـصـا                 
مبارزات و اعـتـصـابـات کـارگـري و               
جنبش دانشجويان و مـبـارزات زنـان           

و حــزب مــا در         .   فــراهــم آمــده بــود      
راديکاليزه کردن و بـجـلـو سـوق دادن            
اين مبارزات نـقـش فـعـال و مـوثـري               

مــبــارزه مــداوم حــزب بــراي         .   داشــت
سرنگوني حکومت و خالصي از شـر       
جمهوري اسالمي، نقد پـيـگـيـر خـط            
دوخرداد و استحاله و ديگر نيـروهـاي         
اپوزيسيون راست که آلترنـاتـيـوهـائـي         
نظير رفراندوم و فدراليسم و رژيم چنج 
و بحران آفريني در مرزها و غـيـره را            
مطرح و تبليغ ميکردند، و بخصوص 
کمپينهاي موفق حزب عليه اعـدام و        
سنگسار و قوانين قصاص و حـجـاب      
و آپارتايد جنسي و غيره، اينهـا هـمـه       
زمينه ساز انقالبي بود کـه امـروز بـا             
قدرت به پيش ميرود و تن به رهـبـري     
نيروهاي استحاله چي و اپـوزيسـيـون           

 . حافظ نظام نميدهد
فراموش نکنيم که يـکـمـاه ونـيـم           
قبل از اينکه ايـن آتشـفـشـان سـر بـاز              
کند، يعني در يـازده ارديـبـشـهـت در             
ــن                  روز کــارگــر يــکــي از مــهــمــتــري
حرکتهاي اعتراضـي کـارگـري اتـفـاق           

در اين روز به فراخوان ده نـهـاد     .   افتاد
کـارگـري و تـلـويــزيـون کـانــال جـديــد                
عليرغم کـنـتـرل و يـورش نـيـروهـاي                
سرکوبگر در هـمـان اولـيـن لـحـظـات               
نزديک دو هزار نفر در پارک الله تجمع  
کردند و  با قـطـعـنـامـه و شـعـارهـاي               
کوبنده اي اعـتـراض کـل جـامـعـه را                
بيان کردند و از طـريـق کـانـال جـديـد                
بخش وسيعي از مردم از ايـن واقـعـه             

و يا چـنـدي قـبـل از آن             .   مطلع شدند 
کمپين کانال جديد عليه اعـدام دالرا          
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دارابي که عمال به يک رفراندوم وسيـع     
عـلـيــه مــجـازات اعـدام در جــامـعــه               

اينها جرقه هائي بود  کـه       . تبديل شد 
آنـروز  . از آتشقشان انقالب خبر ميداد 

شــايــد کســي مــتــوجــه اهــمــيــت آن              
کمپينـهـا و اعـتـراضـات نـبـود ولـي                 
امروز که از پس واقعه به قضايا نگـاه      
ميکنيد متـوجـه مـيـشـويـد کـه ايـن                
اتفاقات در واقع جرقه هائي بود که از 

 .  آتش فشان قريب الوقوع خبر ميداد
  اجازه بدهيد براي روشن تر شـدن   

امـروز مسـالـه      .   موضوع مثالي بزنـم  
ــو                   ــغ اي مــثــل اعــدام و خــواســت ل

و نه صرفـا ايـن يـا           –مجازات اعدام   
يک مـوضـوع و امـر            -آن حکم اعدام  

.  مهم جـنـبـش انـقـالبـي جـاري اسـت               
همين هفته  قبل شاهد آن بـوديـم کـه              
مردم سيرجان در يک اقدام شورانگـيـز    
مراسم اعدام علني دو جوان را به هـم        
ريختند، به مامورين حمله کـردنـد و          
آنانرا فراري دادند و بعد طناب دار را          
پاره کردند و آن دو جـوان را نـجـات                  

گرچه متاسفانه بعدا حکومـت  .   دادند
آنها را دوباره دستگير کرد و مخفيانه 
اعدام کرد اما نـفـس ايـن حـرکـت در               
شهر کوچکي نـظـيـر سـيـرجـان نشـان               
ميدهد که چطور مخالفـت بـا اعـدام            
در اعماق جامعه رسوخ کرده و به يک       
خواست و در دل انقالب جاري به يـک          
اقدام و حـرکـت اعـتـراضـي تـوده اي                 

خــواســتــهــا و      .   تــبــديــل شــده اســت        
شعارهاي  ديگر مـردم انـقـالبـي نـيـز               
مانند خواست آزادي زندانيان سياسي   
و شعار مرگ بر ديکتاتور و مرگ بـر        

موسوي بهـانـه   "اصل واليت فقيه و يا  
و يا نـقـش     "  است کل رژيم نشانه است 

کامال برجسته زنان در اين جنبش کـه    
توجه جهانيان را بخود جلب کـرده  و            
غيره و غيره هـمـه نـتـيـجـه و بـرآمـد                    
مبارزات و نبردها و کمپينهائي است  
که  از مدتها قبل از جنبش حاضر در   
جامعه شـکـل گـرفـتـه و جـاري بـوده                 

 . است
 ازينرو بايـد گـفـت کـه  انـقـالب                
حــاضــر نــه در ادامــه  فــعــالــيــت و                   
تحرکات و افق و آلترناتيو  نـيـروهـاي        

 –اپـوزيسـيـون راسـت اعـم از مـلـي                  
اسالمي و راست سلطنت طلب، بلکـه   
در تداوم خط و حرکت و افق انقالبي و 
انساني که مدتهاست حزب ما پـرچـم      

و .   آنرا بدست دارد شکل گرفته اسـت        
لذا اين انقالب تنها ميتوانـد رهـبـري         
اي را بپذيرد و با رهبري اي به پيروزي 
برسد که  نماينده و پرچمدار يـک خـط        
و افق عميقا انقالبي، ضد کل رژيم و         
نـظـام جـمـهــوري اسـالمــي، عـمــيـقــا               
آزاديخواهـانـه و بـرابـري طـلـبـانـه، و                 

نيروئي مـانـنـد    .   مدرن و انساني باشد 
حزب ما رهبـر ذيصـالح و شـايسـتـه               

 .  انقالب جاري است
 

در مـورد رهـبـري        :     محسن ابراهيمـي   
سـال  .   يک سئوال ديگر باقي مـيـمـانـد        

 يک انقالب عظيم رخ داد و در آن    ۵۷
انقالب دولتهاي غـربـي در هـراس از            
قدرتگيري چپ در کنفرانس مشـهـور        
گوادولوپ تصميم گرفتند از خميـنـي      
مرتجع يک رهبـر انـقـالب بسـازنـد و              

از ايـن نـقـطـه       .   همين کار را هم کردند 
 چــه    ۵۷نــظــر شــرايــط  امــروز بــا                

تفاوتهائي دارد؟ چرا امروز نميتوانند    
دوباره رهبر سازي کنـنـد و نـگـذارنـد             

 اين انقالب به پيروزي برسد؟ 
اتـفـاقـي کـه در انـقـالب             :   حميد تقوائي 

 رخ داد بـر شـرايــط مشــخـصــي               ۵۷
مبتني بود که امروز آن شرايط وجود       

به نظر من به علت عوامل زير  .   ندارد
تکرار آن تـجـربـه بسـيـار نـامـحـتـمـل                 

 :  است
اولين فـاکـتـور ايـنـسـت کـه اگـر                 

 تـوانسـت  فـرد          ۵۷غرب در انقالب     
ارتجاعي اي مثل خميني را بـعـنـوان          
رهبر انقالبي به جامعه بفروشد اساسا  
به اين دليل بود که زمينه هاي داخلي 

در مــيــان    .   ايــن امــر وجــود داشــت         
نيروهاي اپوزيسيون در زمان شاه يـک     
خط و جنبشي مسـلـط بـود و دسـت             
باال را داشت که ما امروز آنرا جنبش       

در واقـع    .   اسالمي مينـامـيـم    –ملي  
جــنــبــش ضــد شــاهــي اســاســا يــک               

اسـالمـي بـود بـا           -اپوزيسيون مـلـي    
چـپ  .   شاخه هاي چپ و راست خودش 

سنتي آن دوره  در ايـن جـنـبـش قـرار                 
ميگرفت تـا مـجـاهـديـن و نـهـضـت                 
آزادي و جبهه ملي و تـا خـمـيـنـي و                  
حواريونش که منتهي اليه راست ايـن      
ــوزيســيــون                   ــع اپ ــبــش و در واق ــن ج

. ارتجاعـي شـاه را تشـکـيـل مـيـداد               
آرمانها و خواسته هـاي ايـن نـيـروهـا             

 –همه در قـالـب اپـوزيسـيـون مـلـي                 
جـنـبـشـي کـه        .   اسالمي ميـگـنـجـيـد      

مــعــيــارهــايــش مــلــقــمــه اي از ضــد            
آمريکائي گري ارتجاعي و فـئـودالـي       

 از ايـن      ۴۲که خـمـيـنـي در سـال                –
مـوضــع مــقــابـل اصــالحــات ارضــي          

و ناسيوناليـسـم     -ايستاد و تبعيد شد   
ضد بيگانه، بازگشت به آداب و رسوم  

و آرمــان رشــد     "   خــودي" و فــرهــنــگ     
ايـن گـرايـش      .   صنعتـي و غـيـره بـود          

 ۲۸اساسا بعد از کودتاي  آمريکائي    
مــرداد  شــکــل گــرفــت و در مــيــان               
نيروهاي اپوزيسيون آن زمـان اعـم از           
چپ و مذهبي و ملي کامال مسـلـط           

ايـن  .   شد و دسـت بـاال را پـيـدا کـرد                

سـنـت و خـط ضـديـت بـا شــاه مــرز                    
ناپيدائي با ضديت با تمدن و فرهنگ       
غربي داشت که در شـکـل خـالـص و               
صريح و تـمـامـا ارتـجـاعـي و عـقـب                
مانده اش بوسيله خميني نمـايـنـدگـي       

 .  ميشد
ــر مــتــن چــنــيــن                ــي ب  دول غــرب
شرايطي توانستند کسي مثل خميني    

 ۵۷را علم کنند و در راس انـقـالب              
بر متن چنـيـن شـرايـطـي         .   قرار بدهند 

  بـا پـرچـم          ۴۲خميني را که از سـال         
واسالما با اصالحات ارضي مخالفت 
کرده بود از تـبـعـيـد در آوردنـد و بـه                  
پاريس بردند و زيـر نـور افـکـن قـرار                 
ــه شــکــســت                   ــقــالب را ب ــد و ان دادن

من بيـشـتـر در ايـن مـورد            .   کشاندند
توضيح نميدهم و خـوانـنـدگـان را بـه             
نـوشـتـه درخشـان مـنـصـور حـکـمـت                 

رجـوع  "   تاريخ شـکـسـت نـخـوردگـان         " 
 –ميدهم که زميـنـه هـاي سـيـاسـي                

اجتـمـاعـي مـهـنـدسـي رهـبـر سـازي                 
خميني از جانب دول غربي را بروشني 

 .توضيح ميدهد
.  آن زمينه ها امروز وجود نـدارد       

اسـالمـي     –جناح راست جنبش ملي     
با پرچم ضد آمريکائي گري ارتجاعي   
اش سه دهه است در ايـران حـکـومـت         
ميکند و در برابر آن يک نـيـروي چـپ          
انقالبي و کارگري شکل گرفـتـه اسـت        

 .که حزب ما آنرا نمايندگي ميکند
فاکتور ديگر اينست کـه امـکـان         
عملي آن مهندسي و معـمـاري رهـبـر         

در آن   .   سازي نيز ديـگـر وجـود نـدارد         
زمان مديا و رسانه هـا انـحـصـارا در              

از مـقـطـعـي کـه          .   دست دولتـهـا بـود      
خميني را بـه پـاريـس بـردنـد رسـانـه                  
هــائــي مــثــل راديــو بــي بــي ســي و                
اسرائيل و کال مـديـاي غـربـي نـقـش                
تعيين کننده و منحـصـر بـفـردي  در            
شکل دهي به افکار عمومي در ايـران   

اينها تنها آلـتـرنـاتـيـو در          . ايفا کردند 
برابر رسـانـه هـاي رسـمـي شـاه مـثـل                  
راديو تلويزيون ملي ايـران  بـودنـد و               
مردمي که مـيـخـواسـتـنـد بـبـيـنـنـد                  
اپوزيسيون چه ميگويد و ميخواستند 
از اخبار اعتراضات و مبارزات خـود       
در چهارگوشه کشـور مـطـلـع بشـونـد             
ناگزيـر بـه ايـن رسـانـه هـا روي مـي                    

به همين دليل دولتهاي غربي .   آوردند
و در واقـــع  بـــورژوازي جـــهـــانـــي                  
مــيــتــوانســت و عــمــال ايــن امــکــان            
انحصاري را داشت که بر زمينه هـاي      
سياسي داخلي که توضيح دادم، رهبر 
بـتــراشــد و انــقــالب را بــه شــکــســت              

 .بکشاند
امروز به لطف رشـد تـکـنـولـوژي           
اطالعاتي اين انحصار شکسـتـه شـده       

امروز از يـکـسـو ايـنـتـرنـت و              .    است
تويتر و تلفن موبايل اجازه داده اسـت      
کـه مــردم انــقـالبــي خــود گــزارشـگــر             
مبارزات خود باشند و از سوي ديگـر        
تـکـنـولـوژي در دسـتـرس تـلـويـزيــون                
ماهواره اي امکان داده است که حزب 
انقالبي تبـعـيـدي و غـيـر قـانـونـي و                  
مخفي اي مثل حزب ما بـتـوانـد  از              
طـريــق کـانــال جـديــد حـرف خــود را                

ايـن  .   بگوش ملـيـونـهـا نـفـر بـرسـانـد              
تکنولوژي شرايط مبارزه سيـاسـي را        
نه تنها در ايران بلکه در کل دنـيـا بـه            
نفع توده مردم و نيروهاي انقالبي و به 
ضرر دولتها و ديـکـتـاتـورهـائـي کـه                
کنترل اخبار و اطـالعـات يـک شـيـوه              
مـوثـر اعـمـال ديـکــتـاتـوريشــان بــود               

 . کامال تغيير داده است
بنابـرايـن از نـظـر عـمـلـي ديـگـر                  
امکان در انحصـار گـرفـتـن اخـبـار و               
اطالعات وجود ندارد و لذا شخصيت   
سازي و رهبر تراشـي بـراي بـورژوازي          
محلي و بين المللي بسـيـار مشـکـل            

البته اين بـه مـعـنـاي ايـن            .  شده است 
نــيــســت دولــتــهــاي غــربــي  تــالش               

سعي شان را کـرده انـد     .   نخواهند کرد 
بـي بـي سـي        .   و هنوز هم مشـغـولـنـد      

فارسي و راديو فردا و صداي امريـکـا       
و غيره تمام وقت مشغول النسه کردن 
موسوي و شخصيتـهـاي اپـوزيسـيـون          
حافظ نظام هسـتـنـد امـا مـوفـقـيـت                

تنها همين نمونـه  .   چنداني نداشته اند  
حـرمـت شـکـنـي         "شورش شش دي و   

بــوســيلــه تــوده مــردم  و             "   عــاشــورا 
انعکـاس بـيـن الـمـلـلـي آن از طـريـق                    
صدها ويدئو کليپ و گـزارشـات زنـده        
خود مـردم،  نشـان داد کـه ايـن بـار                   
ــقــالب                ــقــالب را خــود ان ــر ان تصــوي
ميسازد و نه کساني که مـيـخـواهـنـد        

اگر امـروز،    .   آنرا به شکست بکشانند 
همانطور که باالتر اشاره کـردم حـتـي           
همين رسانه هاي غربي نـاگـزيـر شـده            
اند اعتراف کنند کـه جـنـبـش رهـبـر                
ندارد و موسوي و امـثـالـهـم بـدنـبـال               
حرکت مردم روانند، اين تنها بـدلـيـل        
آنست که انحصار تبلـيـغـاتـي آنـان را             
خود مـردم و نـيـروهـاي اپـوزيسـيـون               

. انقالبي نظير حزب ما شکـسـتـه انـد         
 -در کنار فقدان زمينه هاي سـيـاسـي       

اجتماعي، بـايـد شـکـسـت انـحـصـار               
تبليغاتي بـورژوازي جـهـانـي را نـيـز                
فاکتور مهمي در ناممکنـي  تـکـرار            

 .  دانست۵۷تجربه 
  

با توجه بـه تـمـام ايـن           :  محسن ابراهيمي 
بحثهـا  سـئـوالـي کـه ايـنـجـا مـطـح                     
ميشود اينستکـه آيـا مـمـکـن اسـت               
حکومت بـدون عـروج  يـک رهـبـري                

انقالبي در راس جنبش انقالبي حاضر 
سرنگون بشود؟  آيا اگر رهبري اي در    
دل اين جنبش انقالب شکل نگيرد آيا 
مـمــکــن اســت حـکــومــت ســرنــگــون          
بشود؟  و اگر سرنگون بشود آيا خـالء    
ــمــي آيــد؟ جــاي                  ــوجــود ن قــدرتــي ب
حکومت اسالمي را چـه نـيـروئـي پـر             

 خواهد کرد؟  
من فکر ميکنم جـنـبـش      : حميد تقوائي 

بــا هــمــيــن شــکــل و مــومــنــتــم و                   
خصـوصـيــتـي کــه بـه پـيـش مـيــرود                 

. ميتواند  خامـنـه اي را کـنـار بـزنـد                
انقالب حـاضـر مـيـتـوانـد نـيـروهـا و                 
جناحها و دار و دسته هاي مـخـتـلـف          
حکومتي را ناگـزيـر کـنـد  کـه بـراي                 
حفظ نظامشان  خامنه اي را به پشت   
صحنه ببرند وبه نوعي او را در سـايـه         

اين به نظر من مـحـتـمـل     .   قرار بدهند 
شرايطي کـه  .   ترين سير تحوالت است  

رژيم ناگزير بشود جام زهر را ايـن بـار         
و . . .   با عبور از ولي فقيه، سر بکـشـد   
 !اين بار البته جان سالم بدر نبرد

ــد         ــن رون ــوط از راس       "   اي " ســق
حکومتهـا الـبـتـه مـخـتـص انـقـالب                

. حاضر و مساله عدم رهبري نـيـسـت        
هر انقالبي هر انـدازه هـم کـه رهـبـري              
شده و سازمانيافته باشد در قـدم اول          
راس حکومت و مهمترين شخصت و       

تزار يا شـاه     –يا نماينده رژيم حاکم را  
و يا در شرايط امروز ايران ولي فقيه و  
در هر حال ستون فقرات ديـکـتـاتـوري        

را کنار ميزند و اين الـبـتـه بـه         -حاکم
سرعت سقوط کل حکومت را بدنبـال    

 . خواهد داشت
در شرايط سـيـاسـي امـروز ايـران             
اين کنار زدن راس حکـومـت شـرايـط          
جديد را بوجود مي آورد که مشخصه  

کـنـار گـذاشـتـن        .   آن خالء قدرت است 
فقيه در هر سطحي با هر نوع توجيه و 
ظاهر سازي اي به معني خـارج شـدن         
کامل کنترل اوضاع از دست باالئيهـا    

و اگـر انـقـالب پـيـش از              .   خواهد بود 
آنکه رهبر ذيصالحي در راس ان قـرار      

کـه    -گرفته باشد سر حکومت را بزند    
آنـوقـت       -اين بيشترين احتمـال اسـت      

اين دوره خال قدرت خود در عين حال     
دوره تعيين تـکـلـيـف سـريـع مسـالـه                

 . رهبري هم خواهد بود
در عين حال دوره خالء قدرت در     
بــاال دوره آزاديــهــاي دو فــاکــتــو در              

دوره اي کـه ارتـجـاع          .   جامـعـه اسـت     
حاکم ديگر قادر بـه کـنـتـرل جـامـعـه               
نيست  و مبارزات تـوده اي مـردم و             
فعاليت احزاب انقالبي مـيـتـوانـد در           
شرايط فـقـدان کـنـتـرل پـلـيـسـي  کـه                    
انقالب به حـکـومـت تـحـمـيـل کـرده                

 .سريعا رشد کنند و  قدرت بگيرند
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بنابراين تا آنـجـا کـه بـه  سـئـوال                
شما در مورد احتمال سرنگوني بـدون        
تامين رهبري جـنـبـش بـر مـيـگـردد                
بايد بگويم که  سرنگوني حکومت به     
معني سرنگوني کل نظام و حتي کـل        
دولت  و ماشين دولتـي بـدون ايـفـاي             
نقش  يـک رهـبـري انـقـالبـي مـمـکـن                  
نيست اما اين کامال ممکن است کـه    
بـا کــنـار زدن راس قــدرت حـاکــمــه،               

يـعـنـي    .     ريزش حکومت آغاز بشـود     
خـيـمـه اسـالم       "   عـمـود  " شرايـطـي کـه        

شده و کـنـار گـذاشـتـه شـده و               " افقي" 
شخصيتهاي خرد و ريز تر حکومتي،     
افراد حاشيه اي تر و  کمتر آبروباخـتـه         
حافظ نظام، يکي بعد از ديگري بجلو  
رانده ميشوند تا نظامشان را نـجـات         

در اين روند بر زمـيـنـه خـالء        .     بدهند
قدرت و آزاديهاي دو فاکتـو سـيـاسـي        
ايجاد شده مساله رهبري انقالب نـيـز      

 .به سرعت تعيين تکليف خواهد شد
   اين  محتملترين سـيـر اوضـاع          
است ولـي در هـر حـال يـک احـتـمـال                    

احتماالت ديگري هم مـيـتـوان      .   است
اما روند اوضاع هر چه . در نطر گرفت

اوضاع در . باشد يک نکته مسلم است
ايران به شرايط ماقبل انتخابات اخير       

هر اتفاقي بيـافـتـد ايـن       .   باز نميگردد 
بهيچـوجـه قـابـل تصـور نـيـسـت کـه                  
جمهوري اسالمي بتواند به وضعيتـي      
شبيه يکسـال قـبـل بـر گـردد و دوره                 
ديگري از حـاکـمـيـت  را تـحـت يـک                   
رئيس جمهوري جديد و يا فقيه جديـد      
و يا با هر ترکيب  و آرايـش جـديـدي              

اين انقـالب را يـا بـايـد از             .   آغاز کند 
که تا  –روبرو بکوبند و بخون بکشند 

امروز علـيـرغـم هـمـه تـالـشـهـايشـان                
و يا بايد گورشان را گم   -نتوانسته اند 

 .        راه  سومي متصور نيست. کنند
  

به اين ترتيب بـه نـظـر        :   محسن ابراهيمي 
شما ممکن است شرايطي پيش بيايـد    
که جمهوري اسـالمـي بـطـور کـامـل               
سرنگون نشده بـاشـد ولـي حـکـومـت             
کـنـتــرلـش را از دسـت بـدهـد و يــک                    
شرايط دو فاکتو آزاديـهـاي سـيـاسـي             

مــمــکـن اســت دوره       .   بـوجــود بـيــايــد    
آزاديهاي دو فاکتو نـقـش مـهـمـي در             
رشد انقالب داشته باشد ولي جـامـعـه     
نميـخـواهـد بـه يـک وضـعـيـت آزادي                 
عملي برسد بلکه ميـخـواهـد هـر چـه             
زودتر سرنگون کند و به يـک جـامـعـه           

آيا واقعا ايـن مـمـکـن       .     انساني برسد 
است که انقالب آنقدر پيـشـروي کـرده          
باشد که آزاديـهـاي دو فـاکـتـو را بـه                  
حکومت تحميل کند ولي حـکـومـت         
هنوز سر جايش بـاشـد؟ بـا تـوجـه بـه                
جــنــبــش انــقــالبــي عــظــيــم مــردم و             

شعارهاي راديکال مردم و عزم مـردم        
براي سرنگوني چطـور مـمـکـن اسـت            
آزاديهاي دو فاکتو بدست آمده بـاشـد       
ولي حکومت هنوز سر جايش باشـد؟      

 آيا اين تناقض در خود نيست؟
دقـيـقـا هـمـيـن عـزم و              :   حميد تقوائـي  

قدرت مردم است کـه ايـن شـرايـط را             
دقيقا بخاطر اينکـه  .   بوجود مي آورد  

جامعه يـکـپـارچـه از ايـن حـکـومـت                
متنفـر اسـت، و جـنـبـش حـاضـر بـا                   
خصــوصــيــات و زمــيــنــه هــائــي کــه           
توضيح دادم قوي و قدرتـمـنـد اسـت،         
کـامـال ايـن امــکـان وجــود دارد کــه               
عليرغم مسـالـه فـقـدان رهـبـري ايـن                
جنبش بتواند رژيم را کامال فلج کنـد        
و شرايط آزاديهاي دوفاکتـو سـيـاسـي         

کـامـال ايـن      .   در جامعه بوجود بيـايـد    
ممکن است که باخيزشهـاي مـتـعـدد         
شهري شبيه شورش شش ديماه مـردم        
چنان ضربه اي به حکومت بزنـنـد کـه        
رژيم قادر به سرکوب نباشد و کـنـتـرل       

. اوضاع کامال از دستش خارج بشـود  
در اين دوره بـر خـالف آنـچـه مـطـرح                 
کرديد نميشود گفت حکومـت هـنـوز       
سر جايش است؛ بايد گفت حـکـومـت       
در حـال فـروپـاشـي اسـت و مـردم از                  
ــاده               ــدســت آمــده اســتــف ــهــاي ب آزادي
ميکنند تا آخـريـن ضـربـه را نـيـز بـه                 
حکومت در حال تالشي وارد کننـد و     
کل ماشين دولتي و نـظـام را در هـم               

بنابر اين تـنـاقضـي در کـار            .   بکوبند
يا شايد بهـتـر بـاشـد ايـنـطـور            .  نيست

بگوئيم که اگـر تـنـاقضـي هـم  بـيـن                   
آزاديهاي بدست آمده و رژيـم در حـال           
مـوت حـاکــم بــه نــظـر مـيــرسـد ايــن                 
تناقض يـک ثـمـره و دسـتـاورد خـود                 
انقالب است و يک حلقـه اي اسـت در          
سير پيشروي انقالب براي زدن ضـربـه      

. نهائي و سـرنـگـون کـردن حـکـومـت             
تنـاقضـي کـه بـا سـرنـگـونـي کـامـل                   
جمـهـوري اسـالمـي بـه سـرعـت حـل                 

 . خواهد شد
نکته ديگر اينکه ميگوئيد مردم  
نميخواهند به دوره آزاديـهـاي عـمـلـي         
برسند بلکه ميخواهند سرنگون کنند  

ايـن  .   و به يک جامعه انسانـي بـرسـنـد        
اما  بحث بر سـر  .  کامال درست است 

اين نبود که که گويا انقالب  رسـيـدن           
به آزاديهاي دوفـاکـتـو را هـدف قـرار               

. داده و ميخواهد به اين مرحله بـرسـد   
ايـن  .   بحث اصال بـر سـر ايـن نـيـسـت              

وضعيتي است کـه بـه احـتـمـال زيـاد                
وضـعـيـتـي کـه        .   عمال پيش مـي آيـد      

خود حاصل پافشاري مردم و مـبـارزه    
پيگير آنان براي جارو کردن کل نـظـام        

بعبارت ديگر اين مرحله خـالء    .  است
قدرت و آزاديهاي دو فاکتو جـزئـي از           

روند سرنگوني کل حـکـومـت و يـک             
دستاورد جانـبـي انـقـالب بـراي بـزيـر               
کشيدن کل جمهوري اسالمي است  و   
نه يک مرحله آگاهانه و عامدانـه و از        
پيش طراحي شده بوسيله انقالب و يـا   

حتي اگر انقالب از رهبـري  .   انقالبيون
برخوردار بود اين مرحله نميتـوانسـت        
جزئي از نقشه عمل و فراخوان رهبـري   

فراخوان رهبر انقالب از . انقالب باشد 
همان آغاز به سرنگوني کل حکومـت        
اسـت و هـمـيـنـطـور اسـتـفـاده از هـر                     
شرايطـي کـه در رونـد انـقـالب بـراي                 

و .   رسيدن به اين هدف ايجاد ميشـود     
ايجاد خالء قدرت و تحميل آزاديهـاي   

 . دوفاکتو از جمله اين شرايط است
 در يک سطح عمومي تر ميتـوان     
گفت جنبش انـقـالبـي حـاضـر، مـثـل             
همه انقـالبـهـا، بـا تـمـام قـوا بـطـرف                    
سرنگوني ميـرود و نـه هـيـچ حـالـت                

حالتهاي بينابيني پيش .   بينابيني اي 
خـواهــد آمـد ولــي  مــوقـت و گــذرا                 

مردم انقـالبـي و بـطـريـق          . خواهد بود 
اولــي حــزب انــقــالبــي رهــبــر مــردم،            
اهدافشان را، برخالف ضد انـقـالب و        
دارو دسته هاي حکومتي پله پله و از     
ايــن ســتــون بــه آن ســتــون تــعــريــف                 

و دقيقا چون اينطور اسـت،  .   نميکنند
چون مردم به چـيـزي کـمـتـر از مـرگ                
رژيم رضايت نميدهند، ايـن احـتـمـال           
هم بوجود ميآيد که رژيم کنترل خود       
را از دست بدهد و شـرايـط آزاديـهـاي           
دو فاکتو  در جامعه بوجود بـيـايـد و         
اگرچنين شود، باز دقيقا چـون هـدف          
انقالب سـرنـگـونـي حـکـومـت اسـت               
مردم از آن شرايط هم استفاده خوهنـد   
کرد تا کل حکومت را از سر راه جارو    

 .کنند
 اين مکانيسم همه انقالبها اسـت    
و در مــورد انـقــالب جـاري هـم ايــن                

اين کامال ممکن اسـت    .   صادق است 
کـه در دل  ايـن انـقـالب و در رونــد                     
مبارزه براي جارو کردن کل حکومـت      
مردم آپارتايد جنسي را عمال در هـم          
بشـکــنــنــد، زنــان حــجــابــهــا را بــدور            
بياندازند، جوانان مقدسات اسـالمـي       
و محدوديتهاي فـرهـنـگـي را در هـم             
بشکنند وعمال به خالصي فرهـنـگـي      
برسند،  کارگران دستمـزدهـاي عـقـب         
افتـاده شـان را بـگـيـرنـد و يـا حـتـي                      
دســـتـــمـــزهـــايشـــان را بـــحـــدي کـــه            

امـا  .  ميخواهند افزايش دهند و غيره 
تحميل هيچيک ار اين دسـتـاوردهـا و       
ثمرات جانبي انقالب مردم را بـخـانـه       

انــقــالب بــر ايــن      .   نـخــواهــد فــرســتــاد    
دستاورها متکي مـيـشـود و بـجـلـو               

.  هم همينطور بود۵۷انقالب . ميرود
شاه تحت فشار انقـالب هـويـدا را بـه             

زندان انداخت و  تقويم شاهنشاهي را      
ملغي کرد وحقوقها را افـزايـش داد،           
ساواک عمال فلج شـد و مـطـبـوعـات             
عمال آزاد شدند   اما انقالب متوقف     
نشد و مردم از شـعـار مـرگ بـر شـاه                  

 .  کوتاه نيامدند
اگر انقالبي در کار نبـاشـد شـايـد            
يک حکومت ديکتاتـوري بـتـوانـد بـا             
چنين اقداماتي وقـوع انـقـالب را بـه             
تاخير بياندازد اما وقتي اين تغييرات 
در عــکــس الــعــمــل بــه يـک انــقــالب              
صورت ميگيرد تنها پيامش بـمـردم        

. اينست که بمبارزه خود ادامه بدهيـد   
جامعه مي فهمد که اگر کوتاه بـيـايـد       
همين دستاورها را هم پـس خـواهـنـد            
گرفت و باز ديکتاتوري وسـرکـوب را        
حتي با شدت و تـوحشـي بـيـشـتـر از                
گذشته، به جامعه تحـمـيـل خـواهـنـد            

. اين مکانيسم هر انقالبي هست. کرد
بنا بر ايـن اگـر مـا از مـراحـلـي و از                    
فازهائي در سـيـر انـقـالب صـحـبـت                
ميکنـيـم  ايـنـهـا تـنـهـا دوره هـائـي                     
هسـتـنــد کــه در سـيـر مـبــارزه بــراي                 
سرنگوني و ناشي از توازن قوا در ايـن    

و يا دقـيـق     –مبارزه بوجود مي آيند     
تر وقوعشان مـحـتـمـل تـر از شـقـوق               

و نه شرايـطـي کـه گـويـا          .     ديگر است 
قرار است عامدانـه و يـا آگـاهـانـه از                
جـانــب مــردم و يـا احـزاب انـقــالبــي                

دقيقا به اين معني مـن  .   بوجود بيايد 
از   خالء قدرت و ازآديهاي دوفـاکـتـو        

 . صحبت ميکنم
  

در شرايطي کـه وقـوع       : محسن ابراهيمي 
آنرا محتمل دانستيد، يعـنـي شـرايـط         
ــهــاي                  ــجــاد آزادي ــدرت و اي خــالء ق
دوفاکتوي سياسي، موقعيت احـزاب       
اپوزيسيـون و مشـخـصـا مـوقـعـيـت               
حزب ما چـگـونـه خـواهـد بـود؟ ايـن                 
شرايط چه تاثيري بر فعاليتهاي حزب       

 خواهد داشت؟  
نـکـتـه اول ايـنـکـه تـا               :   حميد تقوائـي  

ــت حــزب                    ــي ــع ــه آن مــوق ــدن ب رســي
فعاليتهاي زيـادي را بـايـد بـه پـيـش                 

بحث اين نيست که فضـاي بـاز       .   ببرد
سياسي بوجود مي آيد و يا خـوبـخـود     
از آسمان نازل ميشود و بعد حزب هـم     
خودبخود در موقعيتي هسـت کـه از          
آن شرايط استفاده کند و سريعـا رشـد           

ضامن ايجاد چـنـيـن شـرايـطـي           .   کند
 . فعاليتها ما از همين امروز است

نکته بعد اينسـت کـه در چـنـيـن              
شرايطي جامعه تشنه راديکـال تـريـن          
حــرفــهــا و ســيــاســتــهــا و احــزاب و                

و از سـوي      .   شخصيتهـا خـواهـد بـود        
ديگر با جارو شدن مانع اختناق حزب  
و فعالين حزبي  فرصت پيدا خواهـنـد      

کــرد کــه در يــک مــقــيــاس وســيــع                  
اجتماعي و در هر خيابان و کـوچـه و           
محله سياستها و آرمانها و شعارها و  
اهـداف راديــکــال خــود را بــه مــيــان              

سياست ما سـرنـگـونـي       .   جامعه ببرد 
کـل ايــن حــکــومـت و بـرقــراري يــک               
جامعه آزاد و بـرابـر سـوسـيـالـيـسـتـي               
هست و خالء قدرت در جامعه اجـازه      
ميدهد اين سياست به سـرعـت نـيـرو            
جذب کند و به يـک فـاکـتـور تـعـيـيـن               

 .کننده سياسي در جامعه تبديل شود
   

آخـريـن سـئـوال در         :   محسن ابراهيـمـي   
رابطه بـا وضـعـيـت کـنـونـي اسـت و                   

. اينکه در شرايط حاضر چه بايد کـرد     
ايــن جــنــبــش قصــد کــرده اســت کــه              
حکومت اسالمي را از سـر راه جـارو          

شـرايـط پــيـروزي ايـن انـقــالب            .   کـنـد  
چيست؟ امروز چه وظايفي را بايد  در 
دستور بگذارد که واقعا اين حکومت     

 را بطور کامل سرنگون کند؟   
در مورد شـرط پـيـروزي      :   حميد  تقوائي 

انقالب فکر کنم اگـر از هـرکسـي در              
خيابانهاي تهران سئوال کنيد به شـمـا      
خواهد گفت پيروزي در گـرو رهـبـري           

يک سـري بـه سـايـتـهـا بـزنـيـد،                .   است
سايتهـائـي کـه خـود مـردم وجـوانـان                
ميگردانند، مي بينيد که خـيـلـي هـا        
دارند در مورد مساله نـبـود رهـبـري             
صحبت ميکنند و اين يـک واقـعـيـت           

اين واقعيت که جـنـبـش رهـبـر          .   است
ندارد همانطور که گفتم  يک معنايش   
اينست که  انقالب رهبري که تا کنون  

. برايش تراشـيـده انـد را قـبـول نـدارد               
جنبش رهبري ندارد يعنـي عـلـيـرغـم            
تالشهاي مدياي غربي و کل نيروهاي   
موسوي و کروبي پناه و منتظري پناه     
و رفسنجاني پناه  با تمام امـکـانـاتـي      
که داشتند انقالب هنوز رهبري ندارد       

ايـن  .   و اين به نظر مـن مـثـبـت اسـت             
نشان ميدهد که نبض جـنـبـش جـاي             
ديگري ميزند و هنوز بدنبـال رهـبـري       

 . واقعي خودش ميگردد
نکته دوم اينست کـه در شـرايـط           

،  ۵۷سياسي حاضر، برخالف انقالب     
حزب ونيروئـي کـه بـتـوانـد صـنـدلـي                

حـزب  :   رهبري را پر کـنـد وجـود دارد         
امروز حزب واجد . کمونيست کارگري

شرايط و ذيصالحي که بتواند انقـالب   
را به پيروزي برساند وجود دارد، امـا        
البته اين رهبري هنوز بالفعل نشـده و     
اين نقطه ضعف اصلي و پاشنه آشيـل        

بايد به سرعت بـر  .  انقالب جاري است 
حزب مـا  .   اين نقطه ضعف غالب آمد 

ميتواند و بايد در راس ايـن انـقـالب              
قرار بگيرد و متحقق کـردن ايـن امـر           

" چه بـايـد کـرد       "نکته اصلي در مورد  
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است  که بخش ديگري از سئوال شمـا        
پاسخ ما به چه بايد کرد تالش و .   بود

فعاليت همه جانبه  در جهت پر کـردن     
 .خال رهبري است

اولين پيش شرط اين امر معـرفـه         
بودن حزب و در دسترس بـودن حـزب         
در يک سطح اجتماعـي و مـيـلـيـونـي             
است که با تلويزيون کانال جديد ما تا   
حد زيادي در اين جهت به پيش رفـتـه       

اما نفس ادامه کاري کانال جديد   .   ايم
يـک عـرصـه نـبـرد مـا بـا جـمـهــوري                    

در دو سـه مـاه اخـيـر             . اسالمي است 
جـمـهـوري اسـالمــي مـحـدوديـتـهــاي             
زيادي براي کار تلويزيونهاي ماهـواره      
اي  بوجود آورد و در کـار تـلـويـزيـون             

.  ساعته ما هم وقفه ايـجـاد کـرد       ۲۴
ما در حال حاضر روزي يکسـاعـت از      
ماهواره  و همچنين بـر روي شـبـکـه              
اينترنتي برنامه پخش ميکنيم  و در       
عين حال  تالش ميکنيم که دوباره با   

 ساعته بروي مـاهـواره بـر        ۲۴پخش   
گرديم و اين امر اولين اولويت ما  در     

در هــر حــال      .   شــرايــط حــاضــر اســت     
دسترسي وسيع بمردم يک بعد مهم در  
فعاليت ما است  و ما از هـر طـريـق                
ممـکـن ايـن دسـتـرسـي را گسـتـرش                 

 .خواهيم داد
اما تا آنجا که بـه خـط سـيـاسـي             
ومضــمــون ســيــاســتــهــاي مــا در دل             
ــقــالب جــاري مــربــوط مــيــشــود                ان

شرايط پيـروزي انـقـالب و         " قطعنامه  
که در آخرين کنگره " تعيين دولت آتي 

حزب در ماه قبل تصويب شد رئـوس        
وظايف حزب در اين رابطه را تـعـيـيـن       

ايــن قــطــعــنــامــه اعــالم      .   کـرده اســت   
در شرايط حاضر پيشروي "ميکند که 

و پيروزي انقالب قبل از هـر چـيـز در            
گرو گسترش و تـعـمـيـق مضـمـون و                
جهت انساني انقالب و مـتـحـد شـدن           
تـوده مــردم مــعــتـرض حــول نــيــروي             
رهبري کننده اي است که اعـتـراض و       
نقد عميق به کليت نظام موجود را از       
يک زاويه آزاديخواهانه، برابري طلبانه     

واين دقيقا " .   و انساني نمايندگي کند  
نقشي است که حزب ميتواند و بـايـد        

. در دل انــقــالب جــاري  ايــفــا کــنــد               
وظايفي که در اين جـهـت در دسـتـور            
حــزب قــرار مــيــگــيــرد نــيــز در ايــن              
قطعنامه مشخص شده که بطور فشره 

 :مفاد زير را شامل ميشود

قرار دادن افق انقالب و سرنگوني  
حکومت به معني جامع و کـامـل آن        
در برابر جامعه و فراخواندن مـردم بـه        
تداوم مبارزه شان تـا رسـيـدن بـه ايـن               
هــدف، مــقــابلــه بــا نــيــروهــائــي کــه             
ميخواهند  جنبش انقالبي مردم را به 
سازش با حکـومـت و يـا بـخـشـي از                
حــکــومــت بــکــشــانــنــد، مــقــابلــه بــا          
تالشهاي نيروهاي اپوزيسيـون راسـت       
براي زدن رنـگ نـاسـيـونـالـيـسـتـي و                  
قومي ومذهبـي بـه جـنـبـش جـاري،                
تالش و فعاليت براي  بـمـيـدان آمـدن           
کـارگــران و شــکـلــگــيـري نــهـادهــا و              
ــات           تشــکــالت کــارگــري واعــتــصــاب
کـارگــري، فــراخــوانـدن مــردم وبــويــژه          
جوانان به ايجاد تشکلهاي مـحـلـي و         
ــا و                  ــهــاده ــن تشــکــيــل ن ــي هــمــچــن
تشکلـلـهـاي عـلـنـي بـوسـيلـه اقشـار                  
مـخـتـلـف مـردم ، تـعـيـيـن و اعـالم                     
معيارهائـي روشـنـي بـراي سـنـجـش              
درجـه آزاديــخـواهــي ومــتـرقــي بــودن           
نيروهاي سرنگوني طلب بـر مـبـنـاي            

ده " خواستهاي اعالم شده در اطالعيه  
 ". خواست فوري مردم

اين رئوس وظايف ما در اين دوره 
است  و من خواننده را براي آشـنـائـي            
بيشتر با جهتـگـيـري و سـيـاسـتـهـاي               
حزب در اين دوره به مجموعه اسـنـاد         

 .مصوب کنگره هفتم رجوع ميدهم
اين مصوبات، پاسخ  حزب ما به  

کنگره .   چه بايد کرد در اين دوره است  
حزب ايـن سـيـاسـت و جـهـت گـيـري                  
عملي را به شکـل قـطـعـنـامـه هـائـي               
تصويب کرد و به آن رسميت داد، امـا    
حزب از روز نخست شروع اين حرکـت     
در ابعاد مـخـتـلـفـي مشـغـول انـجـام                 

ما از همان .   همين وظايف  بوده است 
ابتدا اعـالم کـرديـم ايـن يـک دعـواي                 
انتخاباتي نيست بـلـکـه رعشـه هـاي             
مرگ حکومت است و مـردم بـخـشـم            
آمده از سي سـال جـنـايـت و تـوحـش                 
جمهوري اسالمي به چيـزي کـمـتـر از           
سرنگوني حکومت رضايت نخواهنـد   

از روز اول گـفـتـيـم ايـن انـقـالب              .   داد
. برسر رهائي و آزادي و بـرابـري اسـت         

گفتيم اين يک انـقـالب انسـانـي بـراي              
ما از روز اول . حکومتي انساني است

بر اين تاکيد کرديم که حـرکـت مـردم            
نبايد به هيچ نوع ناخالصي  مذهـبـي         
و نيمه مذهبـي و قـومـي و مـلـي و                   

گفتيم ايـن    . ناسيوناليستي آلوده شود 
انقالب بر سر رهائي انسانهـا اسـت و          
ــوم و                          ــر ســر خــاک و مــرز و ب نــه ب
افتخارات ملي و مرز پرگهر و پـرچـم        
سه رنگ و يا اسالم نوع ديگر و يا هر       

 -شعار و پرچمي که نـيـروهـاي مـلـي            
مذهبي نظير موسوي و کروبـي و يـا            
نيروهاي راست ناسيوناليسم از تـخـت    

ما ده خـواسـت     .   افتاده ادعا ميکنند  
فوري مردم را اعالم کرديـم و تـاکـيـد          
کرديم که پذيرش اين خواستها معيار       
تــرقــيــخــواهــي و آزاديــخــواهــي هــر            
شخصيت  و نيروي سـيـاسـي مـدعـي          

 . طرفداري از مردم است
    ما از همان آغاز اعالم کـرديـم       
که انقالب بايد متشـکـل و مـتـعـيـن              
بشود و مردم بايد در سطح محـالت،      
در سطح کارخانجات و محل کار، در   

تـاکـيـد    .   دانشگاهها متشکل بشـونـد   
ما امـرز بـر تشـکـيـل کـمـيـتـه هـاي                    
محالت بخصـوص بـراي تـعـرض بـه             

امــروز .   نــيــروهــاي انــتــظــامــي اســت      
انقالب وارد فاز تعرض بـه نـيـروهـاي           
انتظامي شده است و به ايـن مـنـظـور          
بخصوص بايد در يک سطح وسيـع در      
محالت و مناطـق مـتـشـکـل شـد و               
جنگ خياباني با نيروهاي سرکوبـگـر        

از سـوي    .   را تدارک ديد و سازمان داد    
 ديگر در شرايط حاضر 

ــراي               ــد ب ــاي ــري ب جــنــبــش کــارگ
و در اين .  اعتصاب خود را آماده کند 

رابطه تشکيل کميته هاي اعـتـصـاب        
بايـد  .  نقشي تعيين کننده ايفا ميکند 

رهــبــران عــمــلــي و پــيــروان جــنــبــش            
کارگري  گفـتـمـان اعـتـصـاب  را در                 
جنبش کارگري وسيعا دامن بزنـنـد و       
براي شکل دادن به اعتـصـاب در يـک         

اعـتـصـاب    .   سطح  وسيع آماده شونـد     
کارگري ميتوانـد کـمـر حـکـومـت را              
بشکند و ضربه نهائـي را بـه آن وارد              

اعتصابات کارگري هـمـچـنـيـن         .   کند
ميتـوانـد نـقـطـه شـروع اعـتـصـابـات                 
بخشهاي ديگر جامعه و شگـلـگـيـري         

 .   يگ اعتصاب عمومي باشد
و بـاالخـره آنـچـه هـمـيـشـه بـر آن                   
تاکيد کرده ايـم و بـخـصـوص امـروز               
نقش تعيين کننده اي دارد اينست که       
از مردم ميخواهيم حول سيـاسـتـهـاي         
حزب گرد بيايند، رهنمودهـاي حـزب       
را بکار بـبـرنـد و بـه حـزب خـودشـان                  

اين حزب انقـالب  اسـت و         .   بپيوندند
حزبي است که مـيـتـوانـد انـقـالب را                

گرد آمدن مردم حول حزب . پيروز کند
و پيوستن به حزب نقش تعيين کننـده   

 . اي در پيروزي انقالب خواهد داشت
ايــنــهــا جــنــبــه هــاي مــخــتــلــف            
سياستهاي عملـي اي هسـت کـه مـا              
مشخصا امروز بر آن تاکيد داريم و با   
تمام توانمان ميکوشيم اين سياستهـا       
را در جامعه به پيش ببريم و عـمـلـي              

 .*کنيم

 !ده خواست فوري مردم
  

حزب کمونيست کارگري بمنظور قدرت گـيـري هـر چـه بـيـشـتـر                     
جنبش انقالبي مردم، تثبيت دستاوردهاي آن، و تسـهـيـل پـيـشـروي              

مـفـاد زيـر را بـعـنـوان ده                آن در جهت سرنگوني جمـهـوري اسـالمـي       
  :خواست فوري و حداقل مردم اعالم ميدارد

  
بازداشت و محاکمه علني آمرين و عـامـلـيـن کشـتـارهـاي                -١ 

  اخير و کليه جنايات جمهوري اسالمي در سي سال گذشته 
 آزادي زندانيان سياسي -٢
 لغو مجازات اعدام -٣
 لغو حجاب اجباري و جداسازي جنسيتي -٤
بـرابـري   .   لغو کليه قوانين ضد زن و تبعيض آميز علـيـه زنـان         -٥

 کامل حقوق زن و مرد
ز  دولـت، از سـيـسـتـم قضـائـي، و ا                   زجدائي کامل مذهب ا   -٦

آزادي کامل مذهب و بي مـذهـبـي بـعـنـوان عـقـيـده                .  آموزش و پرورش 
 و امر خصوصي افراد

ــمــاعــات،                            -٧ ــان، اجــت ــي ــيــده، ب ــق ــد و شــرط ع ــي ــي ق آزادي ب
   مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب 

برسميت شناسي حقوق مسـاوي بـراي هـمـه شـهـرونـدان ايـران                     -٨
 مستقل از مذهب، زبان، و يا قوميت و مليت

محاکمه آيت اهللا ها و مـقـامـات حـکـومـتـي و ايـادي آنـان                    -٩
بجرم غارت و چپاول اموال مردم و بـاز پـس گـرفـتـن امـوال غـارت                      

     شده از آنان 
تامين و تضمين يـک زنـدگـي مـرفـه و مـنـطـبـق بـر آخـريـن                           -١٠

استـانـداردهـا و امـکـانـات در پـيـشـرفـتـه تـريـن جـوامـع بـراي هـمـه                                   
افزايش فوري حداقل دسـتـمـزد و حـقـوق بـه يـک مـيـلـيـون                        .   شهروندان

 تومان
  
ايـنـهـا خـواسـتـهـاي          .   اين فرمان جنبش آزاديخواهانه مردم است   

حداقل و فوري مردمي است كه در صـفـوف مـيـلـيـونـي بـه خـيـابـان                    
ايـن  .   آمده اند و شـعـار مـرگ بـر جـمـهـوري اسـالمـي سـر داده انـد                            

حــداقــل شــرايــطــي اســت كــه هــركــس كــه داعــيــه هــمــگــامــي بــا                      
 .اعتراضات مردم را دارد بايد از آن دفاع كند

مردم ايران براي تحقق ايـن خـواسـتـهـا و سـرنـگـونـي جـمـهـوري                         
 .اسالمي با قدرت به مبارزه خود ادامه خواهند داد

  
 حزب كمونيست كارگري ايران                      

 ٢٠٠٩ ژوئن      ٢٦،   ١٣٨٨ تيرماه      ٥

 !زنده باد جمهوري سوسياليستي!    سرنگون باد جمهوری اسالمي

 !بر قرار باد جمهوری سوسياليستی!     زنده باد حکومت انسانی


