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  از انقالب مخملي تا انقالب واقعي
  .پويان ش

روزگـاری اسـت کـه بسـياری دوران . انق-ب یکی از آن واژه ھای مناقشه برانگيزی است که  تفاسير بسياری درباره آن شده اسـت
ین واژه بـار دیگـر  مطـرح اما در چند وقت اخير با اوج گيری مبارزات و  اعتراضات مردم ایران  ا. انق-ب ھا را به سر آمده تصور کرده اند

حاکمان دیکتـاتور جمھـوری اسـ-می  در ادعـا ھـای " !   مخملی"با پسوند .  البته این واژه با یک پسوند  ھمراه است. شده است
ز  البته در مقابل برخی از  فعاEن سياسـی نيـ.  خود بر ضد  اعتراضات و مبارزات مردم ایران  به آنان  انگ انق-ب مخملی را می زنند

اما در این جا باید یک بررسی کوتـاه از مفھـوم انقـ-ب مخملـی بکنـيم و آن را بـا . بدشان نمی آید که در ایران انق-ب مخملی بکنند
انق-ب مخملی مفھومی است که از دوران پس از فروپاشی شوروی در رونـد .  انق-ب واقعی و به معنای ک-سيک آن مقایسه کنيم

انق-ب مخملی این است که صرفا  Eیـه ی بـاEی مشخصه اصلی .  ی بلوک شرق سابق رخ داد، باب شداتفاقاتی که در کشور ھا
یعنـی بـا حفـظ تمـامی مناسـبات . حاکمان بدون آن که کليت وضع موجود و ساختار ھا و  قوانين  تغييـر کنـد جـا بـه جـا مـی شـود

از طـرف دیگـر در ایـن نـوع . ده باEی حکومت عوض می شوندسياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرھنگی  تنھا چھره ھای سياسی ر
یکی دیگـر از مشخصـه ھـای ایـن  رونـد . انق-بات مخملی معموE حکومت ھای خارجی خصوصا آمریکا  دخالت ھای مستقيم دارند

و از خيابان ھای سياسی این است که  معموE نيرو ھای نظامی و انتظامی این کشور ھا  بی طرفی خود را سریع اع-م می کنند 
روند سياسی انقـ-ب مخملـی بـا خشـونت نمی کنند در نتيجه معموE این  شھر خارج می شوند و در روند انق-ب مخملی دخالتی

  . کمتری  رخ می ھد
البته این فرایند سياسی که به نام انق-ب مخملی معروف است مشخصات ریز و  درشت دیگری ھم دارند کـه در کـل زیـر مجموعـه 

با این اوصاف آیا اص- امکان بروز انق-ب مخملی در ایران وجود دارد؟ آیا مبارزات و اعتراضات این دو . مين چند مشخصه کلی استھ
ماه  در ایران سنخيتی با این انق-ب مخملی دارد؟  برای پاسخ به این سواEت به بررسـی ھمـين اعتراضـات چنـد ھفتـه اخيـر مـی 

خـرداد، رونـد اعتراضـات  29در ھفته اول اعتراضات تا قبل از سخنرانی خامنـه ای در نمـاز جمعـه معـروف شاید بتوان گفت .  پردازیم
امـا پـس از سـخنان خامنـه ای و . يـدرخچدر چارچوب ھمين نظام جمھوری اس-می می " پس دادن رای شان" بر محورمردم صرفا 

شـعار ھـا ناگھـان  تبـدیل بـه خواسـت نـابودی و سـرنگونی   خـرداد بـود کـه 30در . صدور فرمان سرکوب از طـرف وی ورق برگشـت
در نتيجه مردم دیگر به تغييرات جزئی و سطحی در Eیه ھای بـاEیی .  دیکتاتوری و نظام جمھوری اس-می و شخص خامنه ای شد

. ی مطـرح شـددر کنار آن  رگه ھایی از مطرح شدن خواست ھای عميـق تـر اجتمـاعی و فرھنگـی و اقتصـاد. ندودبحکومت راضی ن
خواست برابری کامل زن و مرد، خواست آزادی ھای بنيادین سياسی و فرھنگی، خواست برابری حقوق شھروندان از ھر قوميـت و 

با توجه به ایـن .  خواست ھایی است که در  جنبش مردم ایران مطرح است... مليتی، خواست برابری  اقتصادی و رفاه اجتماعی و
چارچوب کنونی جمھوری اس-می و حکومت دیکتاتوری آن نمی گنجد  و تجربه ی  یک دھـه اخيـر  رھا دکه بسياری از این خواست 

نشان داده است که  ھرگونه ت-ش برای اص-ح در این نظام بی فایده است و با توجه بـه برخـورد ھـای  خشـونت آميـز حکومـت بـا 
غـات، ھمـواره حاکمـان ھسـتند کـه بـر رونـد انقـ-ب مـردم  در واقـع بـرخ-ف تبلي. مردم بحث انق-ب مخملی ھم منتفی شده است

.   اما مقاومت یک امـر طبيعـی اسـت.  ه ھيچگاه انق-بيون خواھان اعمال خشونت نبوده و نيستندنوگر. خشونت را تحميل می کنند
ای مـردم ایـران اعـ-م از طرف دیگر با وجود این که  بيشتر کشور ھای دنيا خصوصا مردم آزادیخواه کشور ھای مختلف از خواست ھـ

این امر به آن معنا نيسـت . اما کوچکترین نشانه ای از دخالت کشور ھای  خارجی خصوصا  آمریکا دیده نمی شود. حمایت کرده اند
که این قدرت ھای جھانی  نخواسته اند  در امور مردم ایران دخالت کنند، بلکه به ایـن معنـا اسـت کـه مـردم ایـران خودشـان بـه آن 

اص- یکی از خواست ھـای مـردم ایـران ایـن . بلوغ سياسی رسيده اند که نيازی نيست دستی از خارج آنان را ھدایت کند سطح از
است که با  حفظ استق-ل سياسی  خود با تمام مردم جھان رابطه ای دوستانه و صلح آميز و برابر داشته باشند و نه می خواھنـد 

دخالت نا به جا داشـته باشـد و نـه ... گر نقاط جھان از جمله فلسطين، لبنان، عراق، افغانستان و دولت خود در سرنوشت مردم دی
در نتيجه این  گزاره ی اصلی ھر انق-ب مخملی نيز  منتفـی .  دولت ھای خارجی سعی کنند در سرنوشت مردم ایران دخالت کنند

  . است
بی طرفی نيرو ھای نظامی و انتظامی و ارتش ھر کشوری است که در آن   اما یکی از مھم ترین  پایه ھای ھر نوع انق-ب مخملی

در  ھمين چند ھفته به راحتی قابل مشاھده است که بزرگترین و قوی ترین نيروی نظامی حـاکم در . انق-ب مخملی رخ داده است
بـرای انجـام یـک ...  ، اقتصـادی و با تمامی امکانـات نظـامی، سياسـی، تبليغـاتی " سپاه پاسدران جمھوری اس-می" ایران یعنی

ردمـی رخ دھـد بـه با یک گردش کوتاه در سطح شھر در روز ھایی که قرار است تظاھرات م. کودتای تمام عيار وارد صحنه شد است
در نتيجـه بـرخ-ف خيـال . کودتای نظامی چقدر مشھود اسـته موفقيت رساندن ببرای که ت-ش این سپاھيان  راحت می توان دید

و تبليغات  دروغين  دستگاه تبليغاتی حکومت کودتایی جمھوری اس-می  راه انداختن انقـ-ب مخملـی در شـرایطی ھای کودکانه  
  .که یک نيروی نظامی   وحشی  که ھيچ ابائی از اع-م ھرگونه خشونت ندارد، تمام شھر را اشغال کرده است، نا ممکن است

تبليغات ھای منفی که از  طرف تریبون ھای مختلف صورت گرفته است و بـا حال راه حل واقعی و عينی چيست؟  متاسفانه بر اثر  
در معنای ک-سيک و واقعی و علمی آن  واژه ای  نـا پسـند " انق-ب" در ایران   واژه ی  57توجه به تجربه ی شکست خورده انق-ب 

ھمين اتفاقاتی که در ایران  امـروز . یبی نيستغر وپدیده ی زیاد عجيب " انق-ب" در حالی که این  . و نا مطلوب جا زده شده است
خـودش یـک گوشـه ای از  88خـرداد سـال  25.  ما در حال رخ دادن است خود مقدمه یـک انقـ-ب عظـيم و دوسـت داشـتنی اسـت

یعنـی  انق-ب! آزاد و برابر تمام مردم یک جامعه در خيابان ھا اتنق-ب یعنی اعمال قدرت مستقيم و. عظمت مفھوم انق-ب را داشت
  . خرداد 25
انق-ب در معنای ک-سيک اش یعنی تغيير بنيادین تمامی مناسبات نا برابر و غير آزاد  در تمامی عرصه ھای سياسی، اجتمـاعی،  
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آیا مردم ایران دوست ندارند در یک جامعه عاری از ھر گونه تبعيض به بھانه ھـای مختلـف زنـدگی کننـد؟ آیـا ... اقتصادی، فرھنگی و
ھند زن و مردم با ھم برابر باشند؟ آیا نمی خواھند  در انتخاب پوشش، نوع زندگی و نوع رابطه شان با دیگران آزاد باشند؟ نمی خوا

آیا نمی خواھند از شغل و مسکن و درآمد و رفاه خوبی برخوردار باشند؟ آیا نمی خواھند خودشـان مسـتقيما در تعيـين سرنوشـت 
به ھمراه ھزاران خواست انسانی دیگر در جامعه ای تحقق می یابد که  مناسبات و قـوانين  شان نقش داشته باشند؟ تمام این ھا

جمھوری اسـ-می بـا نيـروی نظـامی سـپاه و .  آن بسيار متفاوت از این چيزی است که جمھوری اس-می بر ما تحميل کرده است
مخملين  اجازه نمی دھد که مـردم بـه ایـن خواسـت ھـا بسيج اش نشان داده است که به این راحتی ھا و با زبان اص-ح و یا زبان 

  .پس راه اصلی که باقی می ماند سعی در انجام انق-ب  به معنای واقعی و ک-سيک اش است. برسند
در آخر بر رفع این سو تفاھم عمدی که معموE برای نفی انق-ب مطرح می کنند که انق-ب یعنی اعمال خشونت و ایجاد نا امنـی و 

تنھا به ذکر این نکته کوتاه بسنده می کنم که اکنون عام-ن اصلی خشونت در ایران را خـود مـردم بـه ... و مرج وبی نظمی وو ھرج 
راحتی می توانند تشخيص دھند،  ایجاد کنندگان نا امنی در خيابان ھا و در زمان اعتراضات آرام و مدنی و مسالمت آميز مـردم چـه 

ایل مردم و خود مردم حمله مـی کننـد و ھـرج و مـرج توليـد مـی کننـد چـه کسـانی ھسـتند؟ کسانی ھستند،  کسانی که به وس
کسانی که نظم طبيعی زندگی انسان ھا را نابود کرده اند چه کسانی ھستند؟  پاسـخ بـرای ھمـه مـا روشـن اسـت،  دیکتـاتوری 

اتفاقـا بـرای  . نتظامی این کار ھا را می کنندجمھوری اس-می به ھمراه بازوی نظامی آن یعنی سپاه و بسيج و نيروی به اصط-ح ا
رفع ھرگونه خشونت، ایجاد امنيت و نظم و آرامش ما باید این نيرو ھا را از سر راه برداریم و ایـن جـز بـا یـک انقـ-ب واقعـی  محقـق 

  . نمی شود
  1388مرداد  17 - »خنداي سر«انتشار  

  در تهران ادامه داردات تراضعا
در محّ-ت مختلف با شرکت گروه ھاي ده ھا و  اًمومعمبارزات اين .  ، مبارزات مردم در تھران ادامه يافت1388مرداد  16ه عمج صرع

خون ندا « و »بر ديکتاتورمرگ «چون ارھايي عبه شت عه سربآغاز شده، اما » هللا اکبر«شعارھاي  زاصدھا نفره شکل مي گرفت و 
ار دادن عا شباين روزھا، از جمله ديشب، در مح-ت، ھمراه  ،نھمچني.  مي گشتديل بت»حکومت آروم نشده− خشک نشده 

حرکت در سطح ه باقدام  تيعي ساابرو  ن آمدهاچه و خياببه کو ادي از اھاليعدھا، تالکن بھاي شبانه از روي پشت بام ھا و 
يچگونه دالت و يا ھ موارد ايناکثر در .  مي نمايند تشويقتراضي عه پيوستن به جنبش ابرا ھمسايه ھايشان  و هردکمحل شان 

  .حتي حضور نيروھاي سرکوبگر مقدور نمي گردد
چه ه سر کوب، اھالي تراضعاين ادر   .ان گاندي روي دادبخيادر شب  8:00 تعحدود ساديشب  اعتراضات عيکي از اين نونمونه 
با ايشان ھمراھي ب»مرگ بر ديکتاتور«تکرار  ابنيز  رذرھگم درم .دن کردندار داعه شب، شروع تشود آمده و با روشن کردن آخھاي 

ي محمايت اظھار از اين اھالي  وق ھايشانب ر آوردند ه صدابماشين ھا نيز ھنگام گذر از اين محل با  ،ھمچنين.  ي کردندم
  .نمودند

 شهيد بهزاد مهاجر برگزار شد جانباخته ي راه آزادي ترحيممراسم 
جمـع  در ايـن مراسـم .  در منـزل آن شـھيد برگـزار شـد 15/5/88عصـر پنجشـنبه  بھزاد مھـاجرجانباخته ي راه آزادي  ترحيممراسم 

.  ايـن جـوان غيـور را ھمراھـي کردنـد و فاميـلانواده خـ  يضـاعا با حضور خودمردم غيور حامي مبارزات و راه آزادي  ارزانبمکثيری از 
ھمـدردي شـان ود خحضور نيز با سھرابی  آقاسلطان و اعرابی، خانواده ھای ديگر جانباتگان راه آزادي چون ھاي انواده خھمچنين، 

  .م بودسدھنده محل مرا ھاي روشن تزيين عو گل و شم اختگانبھاي ديگر جان کسع. را با خانواده مھاجر نشان دادند

  با پليس در يكي از روستاهاي ايرانشهر درگيري مردم
مرداد در پي مراجعت مامورن اداره برق جھت قطع كردن انشعاب برق ھاي غير قانوني در منطقه اي روستايي  15صبح پنج شنبه 

درجه  55دمي كه توان بي برقي در درگيري سنگيني بين مامورين و مر, در حومه شھر ايرانشھر و مقاومت مردم دراين خصوص
  .سانتيگراد ايرانشھر را ندارند در گرفت

در اين درگيري ھا كه ابتدا با س-ح سرد و سپس با دست به اسلحه شدن مردم شكل تازه اي به خود گرفت چند تن از روستائيان 
  . بازداشت و يك مامور به شدت مجروح شد
كه اداره برق از كشاندن تير برق به درب منازل روستائيان خودداري كرده و تنھا به گفتني است با پيگيري موضوع معلوم شد 

كشيدن تير برق در كوچه ھاي اصلي مبادرت كرده و اين امر موجب شده تا مردم از شدت گرماي مرداد ماه ايرانشھر علي رغم 
   . ميل باطني اقدام به دريافت برق با كابل از فاصله دور كنند

  زن در مريوان خودسوزي يك
  .يک زن متأھل داراي چھار فرزند به دليل اخت-فات خانوادگي اقدام به خودسوزي کرد

ساله، ساکن مريوان و مادر چھار فرزند، به دليل اخت-فات خانوادگي که منجر به  40بنا به گزارشات رسيده، خانم فريده عبدالھي، 
  .از جانب شوھرش و اختيار کردن ھمسر دوم نيز شده بود دست به خودکشي از طريق خودسوزي زد بيرون کردن وي

نزديکان وي عنوان مي کنند نامبرده که در خانه پدري خود ساکن بود به بيماري افسردگي دچار شده بود و پس از خودسوزي نيز 
. دليل آسيب ھاي شديد جسمي جان خود را از دست دادمدت يک ھفته در يکي از بيمارستانھاي سنندج بستري بود اما به 

عليرغم اينکه بعضي نزديکان وي ھمسر ايشان را به نقش آفريني در اين حادثه متھم مي کنند اما ھيچگونه واکنشي از سوي 
 .نيروھاي انتظامي در اين خصوص مشاھده نشده است


