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  از سه ديدگاه »پروژه محرم«
  رامين رحيمی

بنابر فرھنگ خرافـی و تعصـبات مؤمنـان شـيعه مـذھب، چنـين   !ماه محرم فرارسيد
ماھی مناسبترین موقعيّت برای کسانی است که بخواھند از احساسات و تعصـبات 

. مذھبی عوام برای دستيابی به منافع و اھداف ارتجاعی خود سـوء اسـتفاده کننـد
صـد چھارباید اذعان داشت که با وجود آگاھی مردم ایران از تاریخ ھـزار و  متأسفانه،

ی عليـه زحمتکشـان یھـا ساله یِ بھره برداری حاکمـان خونخـوار از چنـين موقعيّـت
و ھيئت ھـای  تکایاجامعه، باز ھم ميليونھا نفر از مردم  و بخصوص جوانان مان جذب 

با یکدیگر بـه رقابـت » مؤمنانه«ر خواھند شد و با افراط در تظاھ» عزاداری حسينی«
خواھند پرداخت و با این عمل، احساساتِ تعصب آميز مذھبی را در سطح جامعه به 

در شرایطی واقع می گردد که ) 1388( 1431اما، ماه محرم . اوج خود خواھند رساند
ویژه گی این مـاه محـرم نسـبت .  آن را از مراسم سالھای گذشته متمایز می سازد

ی گذشته را باید در صف آرایی طبقات مختلف اجتماعی در مقابل یکدیگر ، به سالھا
در مقطعــی فــرا ) 1388( 1431مــاه محــرم .  و حـادتر شــدن تضــادھای ایشــان یافـت

ساله یِ خود خارج گشته و ارکان  30رسيده است که جنبش انقcبی مردم  از رکود 
پس طبيعی اسـت کـه .  استو اساس این نظام را زیر بار ضربات انقcبی خود برده 

جناح ھای مختلف طبقه حاکمه جمھوری اسcمی، که سال ھا با عوامفریبی، برای 
پيشبرد اھداف ضـد انقcبـی و ضـد مردمـی 
خـــود بـــر احساســـات و تعصـــباتِ مـــذھبی 
کورکورانه مردم تکيه کرده اند،  اقداماتِ ویژه 

  . ای را طراحی کنند
ــونی   ــردم، در ســطح کن ــی م ــبش انقcب جن

خودآگاھی اش، انھـدام حکومـت دیکتـاتوری 
جمھــوری اســcمی را ھــدف خــود قــرار داده 

آذر امسال پيگيرانه  16این جنبش در .  است
خواست ھای خود را دنبال کرد و نشـان داد 
ـــذیرش  ـــونی آمـــاده یِ پ کـــه در شـــرایط کن

موسوی بھانـه س، کـل نظـام «مردم با سر دادن شعار .  ھيچگونه سازشی نيست
و پاره کردن تصاویر واليانِ فقيه این نظام، یعنی خمينی و خامنه ای، بار  »نشانه س

مسلماً چنين اظھار وجود .  دیگر بر استقcل خود از جناح ھای حکومتی تأکيد کردند
و موضعی از طرف مردم بپاخاسته ھراسی بر دل ھـر دو جنـاح حکـومتی انـداخت و 

  . سب با موقعّيت و اھدافشان نمودایشان را مجبور به طراحی عکس العمل ھایِ منا
که برای حفظ موقعّيت بc منـازع خـود  محرز شدامنّيتی حاکم،  –برای جناح نظامی 

در ھرم قدرت می بایست ابتکار عمل را از دست جنبش مردمـی ربـوده و خـود را در 
امـا بـرای ایجـاد چنـين تغييـر و چـرخش عظيمـی در شـرایط .  مقام مھاجم بنشـاند

، می بایست از طرفی بتواند روحيه نيروھایِ ميـدانی خـود را دچـار سياسی کنونی
تحولی اساسی کند و ایشان را نسبت به توانایی و توفيق خود در سـرکوب قطعـی 

و از طرف دیگر، جناح مخالفان اصcح طلب خود را بـه .  جنبش مردمی مطمئن سازد
ر موضـعی انفعـالی لزوم چنين سرکوب خونين و گسترده ای قانع نماید تـا حـداقل د

تنھا در چنين صورتی است که این جناح می تواند با دستی باز و خيالی .  قرار گيرند
بـه ھمـين دليـل، .  آسوده یورشی ھمه جانبه را عليه جنبش مردمی سازمان دھـد

سعی کرد تـا در وحلـه یِ اول، بـا پيـراھن عثمـان کـردنِ عکـس پـاره یِ خمينـی در 
در ميـانِ » امـام«فاده از آخرین قطرات حس ھمدردی با آذر و  سوء است 16تظاھرات 

اعتراض بـه ھتّاکـان بـه «نيروھایِ حامی خویش، ایشان را در تظاھراتی زیر پوشش 
ھمچنين، اصcح طلبان که مدعی ميراث سياسی .  جمع کند» خمينی و  فتنه گران

ھسـتند را نيـز » خط امام«خمينی  و 
بــا قــرار دادن شــان در موقعّيــت آچمــز 
ــدام  ــن اق ــت از ای ــه حمای سياســی، ب

ـــد، و  ـــرد تـــا فراخوان ـــش ک ـــا کوش ب
با » ميليونی«سازماندھی تظاھراتی 

ــان،  ــcح طلب ــت اص ــای حمای در نيروھ
ــزوا«انقcبــی روحيــه یِ  را بوجــود » ان

آورد تا از شتاب رشد یابنده ی جنبش 
و در قــدم بعــدی، بــا . انقcبــی بکاھــد

ــاه  ــداوم تبليغــات خــویش در طــول م ت
حمایت از «گسترش تجمعات محرم و 
به محله ھا و تکایا، جنـبش » خمينی

ــرار  ــاعی ق ــی را در موضــعی دف انقcب
  .  دھد

امنّيتـی حـاکم، بـرای  –جناح نظامی 
خود روز  جمعه، » پروژه محرم«اجرایِ 

و ھمـانطور کـه . آذر را تعيين نمـود 27
دیــدیم، در ھمــان قــدم اول بــه شــکل 

نتيجـه .  مفتضحانه ای شکست خورد
ــز  یِ ــزی ج ــز چي ــين شکســتی ني چن

ضـــربه ای ھولنـــاک بـــه روحيـــه یِ 
ــدانی شــان  ــداران و نيروھــایِ مي طرف

امـا، در عــين حـال توانســت   .نيسـت
بخشــی از رھبـــران اصـــcح طلـــب را 
.  گمراه نموده و بـا خـود ھمـراه سـازد

جنبش «دیدیم که اعcميه ھایی بنام 
ــبز ــردم را بــه » س صــادر شــد کــه م

تی دعـوت شرکت در تظـاھراتِ حکـوم
اما، اکثریت قریب بـه اتفـاق . می کرد

مردم ھوشيارتر از آن بودند کـه فریـب 
این تاکتيک را خورده و با دسـت خـود 
شرایط سرکوب جنبش خود را فـراھم 

  .سازند
ــاح  ــان حکومتيــان تنھــا جن البتــه در مي

ــرای  –نظــامی  امنيتــی نيســت کــه ب
سوء استفاده از احساسات و تعصبات 

ــاه محــرم ــزی  مردمــی در م ــه ری برنام
جناح اصcح طلب نيز که .  کرده است

روز «بخصوص در سـه تظـاھرات اخيـر 
ــدس ــان«، »ق » آذر 16«و » ســيزده آب

اعتبار و محبوبيّت خود در ميـان مـردم 
را از دست رفته می بيند، بـرای بھـره 
ــــات  ــــری احساس ــــرداری از اوجگي ب

دم در مــاه محــرم برنامــه مــذھبی مــر
ــا بتوانــد آب ر ریــزی نمــود ــه ت ــه را ب فت

جــوی بازگردانــد و موقعّيــت خــود را در 
  .جنبش مردمی تقوّیت نماید
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کـه بيشـتر رنـگ  طراحـی کـرد» محرم سـبز«با عنوانِ  به ھمين منظور برنامه ھایی
طبـق دسـتورالعمل ھـای منـدرج در ایـن ! سـیمذھبی دارد تـا رنـگ اعتراضـات سيا

ر تکایـا و ھيئـت ھـا حضـور به مردم توصيه شده است تا د ،اعcميه ھا و فراخوان ھا
و شـيوه ی جانبـاختن » شناساندنِ شھدایِ سبز«خود را به ھایِ افشاگری یافته و 

حتی در برخی از این اعcميه ھا، روزھای اول تا ھشتم ماه .  ایشان اختصاص دھند
ــوانِ  ــان راه آزادی بعن ــی از جانباختگ ــای مشخص ــروه ھ ــاندنِ گ ــه شناس ــرم را ب مح

مردم » شھيد پرستی«تا بدینوسيله از احساساتِ  ده اندتقسيم کر» شھدای سبز«
استفاده کنند و ایشان را برای برگزاری تظاھرات ھای سراسری در روزھای تاسـوعا 

ھمچنين توصيه کرده اند که در دو روز چھارم و پـنجم دیمـاه .  و عاشورا آماده سازند
بنابراین می بينيم که   .نيز مردم به پشت بام ھا بازگشته و شعار هللا اکبر سر دھند

از این طریق ایشان می خواھند با اسـتفاده از احساسـات مـذھبی مـردم در چنـين 
آشـتی دھنـد و از سـر ریـز » سـبز«روزھایی آنھا را دوباره بـا شـعارھا و راھکارھـای 

ایـن تاکتيـک .  شدن شعارھا و مبارزات مردمی در کانالھای ساختار شکنانه باز دارند
 ،ب زمانی عریان می گردد که مـا بـه یـاد آوریـم در مـاه ھـای اخيـررھبران اصcح طل

مبارزات مردمی بصورت خودجوش در مکان ھایی که به ھـر دليلـی جمعـی از مـردم 
با شعارھای ضد حکومتی و ساختارشـکنانه حضور می یافتند به تظاھرات سياسی 

کایـا و ھيئـت ھـا نيـز در ت ام مردمحبنابراین، طبيعی بود که با ازد.  می گشت تبدیل
و جمعھای مذھبی بـه جمعھـای معترضـين سياسـی و تظـاھرات ھمين واقعه تکرار 

محدود کردن شعارھا » طرح محرم سبز«پس تنھا کاربرد .  دنگردھای خيابانی تبدیل 
و اقداماتِ مردمی بـه چھـارچوب قابـل پـذیرش حاکمّيـت مـذھبی و در جھـت منـافع 

  .د بودرھبران اصcح طلب خواھ
جنـاح » پروژه محـرم«اميدواریم ھمانطور که مردم در شناسایی ماھيّت مرتجعانه یِ 

امنيتی ھوشياری نشان داده و با عدم شرکت در آن ضربه یِ کاری ای به  –نظامی 
نيز به ھمانگونـه عمـل » پروژه محرم سبز«حاکميّت دیکتاتوری وارد نمودند، در مورد 

راه سـازش  ،تيک خود در شعارھا و تجمعاتِ این ماهکرده و طرح خواسته ھای دمکرا
  .پيگيرانه دنبال کنندرا در استقرار نظامی دمکراتيک ناپذیری 

با وجود عدم انسجام نيروھای آگاه انقcبی در شرایط کنونی نمی توان انتظار داشت 
که عملکرد مردم بر اساس خطّی واضح و روشن به سمت انھدام ماشين دیکتاتوری 

، اما ایجاد چنين انسجامی در کوتاه مدت ميسر نيست و ما نمی باشده حاکمه طبق
توانيم ارائه راھکارھای �زم در این جھت را به زمـان تحقـق چنـان انسـجامی محـول 

آنچه که واضح و مبرھن است لزوم استفاده از ھر موقعّيتی برای متشکل تـر .  کنيم
ترده تر  و فراگيـر کـردن خواسـته ھـای کردن جمعيّت ھای طبقاتی و مردمی، و گس

  :را بصورتِ زیر مطرح نمود» پروژه انقcبی محرم«بنابراین می توان .  دمکراتيک است
قشـر ار آنجایيکه تکایا و ھيئت ھا بر اساس محله ھـا سـازمان مـی یابنـد،  .1

، )یاران خيابانی( آگاه تر مردم که ھم اکنون در این مبارزات درگير می باشند
م خود را برای شناسایی نيروھای مردمی بالقوه انقcبی باز کرده باید چش

و در این روزھایی که احساسـاتِ ھمکـاری و ھمبسـتگی مردمـی تشـدید 
 می شود، در جھت ایجادِ روابط مبارزاتی خود را به ایشان نزدیکتر سازند تـا

 .درگير کنندگروھی خویش بتوانند پس از ماه محرم نيز آنان را در مبارزات 
می بایست در سخنان، شعارھا و مبارزات خود بـه ھمـان » یاران خيابانی« .2

شيوه و روشی که قبل از ماه محرم اتخاذ کرده بودند ادامه داده و از محدود 
و شــعائر مــذھبی » ســتیشــھادت پر«بــه خــود ســاختن افشــاگری ھــای 

ــای  ــرای طــرح خواســته ھ ــت اســتثنایی ب ــن موقعّي ــد و از ای خــودداری کنن
 .ود استفاده نمایندحداکثری خ

نباید فراموش کرد کـه مبـارزات مـا بـرای اسـتقرار حـاکميتی دمکراتيـک کـه  .3
درازمدت بوده و نياز  تضمين کننده یِ آزادی سياسی و اجتماعی مان است

بنابراین مـی بایسـت از چنـين مـوقعّيتی . به فعاليت ھای گسترده ای دارد

ــــه و  ــــار آگاھگرایان ــــرای ک ب
لـی افشاگرانه در سطوح مح

ـــرد ـــتفاده ب ـــومی اس .  و عم
نقش نگارش، تھيه، انتشار و 
توزیع متونی بصورت شبنامه 
ھمــواره از ابزارھــای مــؤثر در 

 . این راستا بوده است
ــه ) 1388( 1431پــس مــاه محــرم  را ب

و اميـدوار ماھی انقcبی تبدیل کنـيم 
باشــيم کــه آینــده ای آزاد در انتظــار 

  .ماست
  

  !مرگ بر دولت سرمايه دار

 –نان، مسكن،آزادي 

  !جمهوري شورايي

  
  

پاره كردن عكس خميني در 

  شهر بحران زدة اراك

بنا به اخباردريـافتي : آژانس ایران خبر
طــي چنــد شــب گذشــته گروھــي از 
ـــزي اراک  ـــاي مرک ـــان در خيابانھ جوان

رده و تصــاوير خمينــي را ريــز ريــز کــ
ــطح خيابــان پخــش كــرده انــد  .درس

عي شھرداري اراک دراين چند روز سـ
ــن تكــه  ــا جمــع اوري اي کــرده اســت ب
عکس ھاي ريزريـز شـده مـانع از آبـرو 

نيـروي انتظـامي  . باختن نظـام شـود
 ھم با ايجاد گشت ھاي شبانه سعي
در کنتــرل ايــن وضــعيت و بــه دامــن 

ــان رادارد ا ــداختن جوان ــاكنون . ن ــا ت ام
 . موفق به دستگيري نشده است
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  در ستايش اتحاد

  نشایا. س

ف به مفھوم  يکي شدن و يگانگي اتحاد در تعری
. کردن ، يک رنگي ،يگانگي ،يکدلي ، يک جھتي 

برای ما که . آمده است... موافقت در امری و
ساختن دنيای بھتر،الغای ستم طبقاتی و 
استثمار انسان از انسان را وجه ھمت خود قرار 
داده ایم و می خواھيم قبل از ھرچيز انسان خود 

چاره ای جز اتحاد با اختياردار خویش باشد، 
کسانی که کمابيش چون ما می اندیشند 

  . نداریم
داوطلبانه و آزاد افراد  اتحاداز آنرو که جامعه مورد نظر ما نيز جامعه ای مبتنی بر 

ستم ستيز و ناستمگر است ، درواقع اتحاد امروزی سنگ بنای جامعه فرھمند فردا 
: به زمان تحقق چنين جامعه ای است یک درواقع دیگر نادانی ما نسبت . خواھد بود

 ؟ ما اعتراف می کنيم که نمی دانيم و...فردا، ماه آینده، سال آینده، قرن آینده 
بنابراین اتحاد ما و تcش لحظه به . ھمزمان معترفيم که در تحقق اش شک نداریم

لحظه ما جدای از ساختن جامعه مورد نظر نيست زیرا اتحاد و تcش، موجب افزایش 
cگسست ظرفيت ، اراده و آگاھی ما نسبت به بيان اجتماعی ضرورت ھای پيش ب

  .رونده خواھد شد
ما برای بسط آگاھی، تحکيم اراده برای تغيير مستمر و افزایش ظرفيت فردی و 
جمعی در جھت لغو بردگی ، نادانی، خرافه پرستی ، دروغ و نفرت انسانھای ھم 

در این راه ھر ضربه ای به بنيان حاکميت ِ  سرنوشت از یکدیگر مبارزه می کنيم و
حافظ منافع طبقات استثمارکننده و غارتگر فی النفسه مبارزه در این مسير خواھد 

  . وحدت، ھمدلی و ھمراھی است –بی شک  –پيش نياز این مبارزه . بود
سویه عمومی مبارزات جاری، با توجه به شعارھای مردم در اعتراضات خيابانی، 

در معنای پرداختن به ریشه ھا  -عليرغم رادیکالتر. انه و برابری طلبانه استآزادیخواھ
شدن تدریجی خواستھا که از قضا موجب ھراس اقتدارگرایان و اصcح طلبان شده  –

است ،  ھنوز به طور قطعی نمی توان پدیداری افق روشن برای آینده را به مردم 
رادیکال که بتوانند مھر مستقل خود تا پاگيری صف متحد نيروھای چپ و . وعده داد

را بر پيشانی جنبش جاری بکوبند و تا طرح مستقcنه خواستھای طبقات تحت 
ستم، کنشھای سياسی رسمی و بی محتوا حرف نخست را خواھند زد ھرچند که 

بی شک ھم اینک سياست در بحران است، ھمان طور .رزمندگی را پيشه خود کنند
ره ھر دم شکافته تر شونده  مطالبات مردم و آنچه قدرت د. که دولت در بحران است

آنھاست، لحظه به لحظه افزون تر می سياسی انجام می دھد، یا ناتوان از انجام 
این بحران سياسی که بحران ایدئولوژیک نيز ھست می تواند برای شکل . گردد

  . گيری وحدت نظری و عملی طيف چپ فرصت مناسبی باشد
در سطح . و سطح که تا درجات معينی در ھم موثرند، جریان داردجنبش حاضر در د

ظاھری جنگ پوسترھا ، شعارھا ، نمادھا و دراعماق نيازھا و مطالبات واقعی مردم 
برای ساماندھی و رسميت بخشيدن به این مطالبات و مھمتر از . را می توان دید

از سوی ھمه نيرو ای  ھمه بدست آوردن آنھا اتحاد عمل بر سر برنامه حداقل مرحله
  .ضروری استھای درگير در مبارزه 

به نظر می رسد با رادیکال تر شدن جنبش ، سویه غالب آن بتدریج مقھور اراده   
استراتژی کنونی حاکميت  احيای ارتجاع از رمق افتاده و دور . گرایی کور می شود

ی جز نادیده چيزدر صورت موفقيت کردن جنبش از رادیکاليسم است که نتيجه آن 
. گرفتن خواست مردم و ناشنيده گذاشتن شعارھای انسانی و دمکراتيک نخواھد بود

راندن تدریجی جنبش از موقعيت 
حمله به مبانی استبداد و دیکتاتوری 
به موضع دفاع از نمادھای ارتجاع 
خواست حاکميت است و به بھانه 
خنثی کردن ترفند رژیم نباید گرفتار 

ای اخير بر سر بلو. چنين دامی شد
پاره  کردن عکس خمينی، در ھمين 
راستا و با ھدف به حاشيه راندن 

اگر . مطالبات مردم انجام می گيرد 
ھدف ثانوی این اقدام آماده کردن 
زمينه برای حذف رھبران اسمی 
جنبش سبز باشد بوضوح نشانگر 
گيجی و سردرگمی حاکميت در 
. سياست مقابله با مردم است

آنھا نتيجه ای  حذف دستگيری و حتا
... جز تعميق جنبش نخواھد داشت 

این اما به معنی افتادن رھبری 
این امر . بدست عناصر رادیکال نيست

می تواند عناصر ميليتانت جنبش 
سبز را به فرافکنی کينه و نفرت در 
ماجراجویی ھای کور بکشاند و مبارزه 

  .طبقاتی را تابع خود کند
ل و برای خنثی کردن سياست کنتر

سپس نابود کردن جنبش از سوی 
حاکميت راھی جز پيشروی بی وقفه 
و حفظ موضع دفاع از حقوق مردم 

ھر ضربه ولو کوچک به . نيست
ساختار دروغ و غارتگری حاکميت ، 
چه در خيابان و چه در دانشگاھھا و 
ترجيحا ً در مراکز کار و توليد ، 
نگھداشتن شعله اميد به فردایی 

و باور داشتن به اميد . بھتر است
ھر چند در ذھن  -آزادی و دمکراسی 

بھتر از پذیرفتن انقياد و بردگی و  -
گردن نھادن تسليم طلبانه به 

در عرصه حاکميت ھای استبدادی 
  . استنظر و عمل 

  
متحدانه شعله اميد را برافروخته 
نگھداریم و به مردم اطمينان دھيم که 
این شاخ و شانه کشيدن ھا ادامه 

پاچه گرفتن ھای خامنه ای و ھمان 
احمدی نژاد  در ماھھا و ھفته ھای 
 گذشته است  و نتيجه ای جز فرو
رفتن بيشتر حاکميت در منجcب 

  . سقوط و تباھی نخواھد داشت
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  در جنبش انقالبيهم رياست جمهوري انتخابات دورة دنقش 
  احمد فارسی 

  

پس از تشدید بحران سرمایه داری جھانی و عواقب آن در نظام سرمایه داری ایران، از قبيل 
سقوط قيمت و درآمدھای نفتی و سير خارق العادة ورشکستگی کارخانجات و شتاب فزایندة 

ری عمومی، و نتيجتاً رشد مضاعف مبارزات صنفی طبقه کارگر ھمراه بـا تcشـھای روند بيکا
 در انتظـارکمتر کسی بـود کـه ،  بر جامعهتحميل خفقان برای سرکوب و دیکتاتوری حکومت 

عمـوم اندیشـمندان و فعـا�نِ سياسـی و .  باشـدنبوده شرایط وقوع انفجاری عظيم در این 
در ميـان . در این باره سخن می گفتند و ھشدار می دادنـد ،اجتماعی، از ھر طبقه و باوری

فعا�ن کارگری و نيروھایِ سياسی چپ در داخل کشور نيز کمتر کسی بود که این حقيقت را 
با ھر کسی که صحبت می کردید نيازی به آوردن آمار و استد��ت منطقی برای .  منکر شود

 شان،با تمام وجودشنوندگان تان، که چرا  ،می دیدیدتوجيه شرایط و مجابشان به این باور ن
احتمـالِ « صـحبت بـر سـر دیگـر، .  کـرده بودنـدفضای تشنج و بی قراریِ اجتماعی را حس 

اش موضـوع » عامـل مشـتعل کننـده«و پيش بينی » زمان وقوع«تخمينِ  نبود، بلکه» انفجار
رانِ چپ را در مورد جنبش آنچه که تحليلگاما، پس از آغاز فوران و وقوع انفجار، . بحث شده بود

قبل از آنکه . ای بود که آن را حادث کرد» جرقه«، شکل ویژه انقcبی مردمی به بيراھه کشاند
باید به یاد داشته باشيم که منشاء و  بپردازیمبخواھيم به چگونگی و کيفيّت لحظة اشتعال 

ر نتيجـة سـير تحـو�ت کـه د استمنبع جنبش انقcبی مردم ایران ھمانا شرایط تاریخی ای 
انتخابـاتِ مربوط بـه وقایع پس،  .و تشدید تضادھای بنيادین طبقاتی تکامل یافته بودپيشين 

به رغم گزافه گویی و انتساب نقـش غلـو آميـزی کـه  ،دورة دھم ریاست جمھوری اسcمی
ست تنھا بر مبنایِ چنين بستری توانرھبران اصcح طلب و ھوادارانشان مایلند به آن دھند، 

  . شود چنين جنبشیتبدیل به جرقه اولية 
  

انتخاباتی جناح ھای حکومت اسcمی زمانی موفـق بـه جـذب نيروھـای مردمـی و مبارزات 
ن طرفين در مناظراتِ تلویزیونی که شکاف عميق ميا دخصوص جوانان بيکار و دانشجویان شب

احمدی نژاد به افشاگریِ فساد مالی جناح رقيب و بخصوص باند توسل   .شان عيان گشت
و سپس  ،ز یاران بيت خامنه ایاصولگرا و ا ،ھاشمی رفسنجانی، و تعميم آن به ناطق نوری

ھر ، و افشاگری ھای متقابل از فساد مالی در دولت احمدی نژاد رقيبعکس العمل شدید 
مردم را به تأثيرگذار بـودنِ آن قـانع چند که سير وقایع خcفِ آن را ثابت کرد، اما در آن مقطع 

نظامی عریان احمدی نژاد در ميان مردم و بخصـوص جوانـان و با تنفری که دیکتاتوری .  نمود
ميـدان آمـده جـذب سـتادھای  دانشجویان برانگيخته بود، طبيعی بود کـه نيروھـای تـازه بـه

جناح  احتمال روی آوریِنيز با آگاھی به  موسوی و کروبی  .شوند جناح اصcح طلبانتخاباتی 
بر چنين اقداماتی، تقلب و تخلفاتِ انتخاباتی، و برای تنگ تر کردن فضایِ انتخاباتی مقابل به 

توده ای تبليغی ع خيابانی و در نھایت، تظاھرات ھایِ پر انرژی در تبليغاتِ وسياز این نيروھای 
 جوانان بود که نھایی تبليغات انتخاباتی ھفتة در تظاھرات ھای خيابانیاین .  استفاده کردند

نھفته در اقداماتِ توده ای در ھمان زمان ھم به حدی رادیکاليزم .  را با خيابان آشنا ساخت
اما آنچه که .  توھم ظھور دوران انقcبی را ایجاد نمودبرخی از فعا�ن چپ و کارگری در بود که 

cت اصcح طلب و تشکبه آن توجه نداشتند، وابستگی کامل این جریانات به رھبران این رفقا 
تخاباتی موسوی و کروبی بودند که این تظاھرات ھا را ستادھایِ اناین .  شان بودانتخاباتی 

  .یشان بودنداجرا ناظر برسامان داده، شعارھای آن را تعيين کرده و در طول وقوع 
  

مـردم در «تاریخ مبارزه طبقاتی، این اولين باری نبود که اختcفاتِ درونی بورژوازی، عامل در 
تاریخ چنين اقداماتی به گذشته ھای  .ودنممی عاد�ت و معامcت سياسی را واردِ م» خيابان

جرأت به   .پاریس بر می گردددر  »بارتcمیسن «قرن چھاردھم و کشتار روز  بهدور، یعنی 
جناح ھای درون  می توان گفت که بسياری از انقcب ھای اجتماعی آغاز خود را به درگيری

این ھمان اتفاقی بود و . مدیونند» خيابانی«و آشنایی توده ھای مردمی با مبارزات حکومتی 
  .ور دھم ریاست جمھوری در تھران افتادکه در دوران انتخاباتِ د

  

احمدی نژاد در انتخابات، » پيروزی«اعcم با   .در روز پس از انتخابات، ھمه چيز تغيير کرد اما،
اً در پشت دوربين ظاھر گشت و پس روحيات توده ھای مردم، فور نسبی ازبا آگاھی موسوی 

داد که از » ھشدار«از اعcم عدم تمکين به اعcن رسمی وزارت کشور به توده ھای ھوادارش 
آنھـا مـی خواھنـد بـا سـرکوبِ تظـاھرات ھـای :" گفـتاو .  ھا خودداری کننـدمدنِ به خيابانآ

قائلـه  اقدامات بی تدبيرانه،خودبخودی و 
این اما، » .یِ مخالفت با کودتا را بخوابانند

ـــأثيری در کنتـــرل احساســـات  تـــذکرات ت
در ایشـان .  جریحه دار شدة جوانان نکرد

ــدار ــایح و ھش ــل نص ــئو�ن مقاب ھای مس
از اقـداماتِ  به پرھيزانتخاباتی ستادھای 

ــی« ــه ب ــه بــرای » تدبيران ــد ک ــی گفتن م
ستاندن حق خود به خيابان می روند و نه 
برای حمایـت از یـک یـا ھـر دو کاندیـدایِ 

ایـن مقطـع بـود کـه در !  شکست خورده
ــور  ــان«حض ــا در خياب ــوده ھ ــا  »ت ــه تنھ ن

ــcح ــاح اص ــری جن ــتقل از رھب ــب  مس طل
حکومتی، بلکه به رغم توصييه ھای آنان 

جـدا شـدن و صورت می گرفـت و ھمـين 
تحرکاتِ توده ای از رھبری اصcح  استقcل

ســرآغاز رونــد انقcبــی طلبــان حکــومتی 
که چگونه دیدیم   .مبارزات مردمی گشت

با فاصلة سه روز، ميليون ھا تودة ناراضی 
ی، قومی از تمامی رده ھای درآمدی، سّن

ی، باز ھم عليرغم توصييه ھای و جنسّيت
بــه جمــع جوانــان و  رھبـری اصــcح طلــب

در روز  دوبـــاره،و . ســـتنددانشــجویان پيو
برای شکسـتن حکـم تيـر سی ام خرداد 

خامنه ای در تقابلی قھرآميز با نيروھـای 
قھرآميز روی  ةقابلبه م سرکوبگرمسلح و 

آورده و برای چند ھفته شھر تھـران را در 
   .فضا و شرایط انقcبی فرو بردند

  

این واقعّيت از دیـد بسـياری از متأسفانه 
ـــد ـــی مان ـــپ مخف ـــران چ ـــا . تحليلگ آنھ

ــه تمــایز نتوانســ  ةتعيــين کننــدو تند وج
استقcل حرکت توده ھا از رھبـری جنـاح 

ــد ــه .  ھــای حکــومتی را تشــخيص دھن ب
ــان  ــل ھــای ایش ــز تحلي ــين خــاطر ني ھم

 یدیـالکتيکجھش نتوانست در بر گيرندة 
با دنباله روی و آنھا .  در این مبارزات باشد

ـــوچ  ـــه ادعاھـــایِ پ ـــاور ب ـــای ب و تحليلھ
، مفسرین و تحليلگران ليبـرالزیکی يمتاف

ــان  ــة ھم ــی را دنبال ــن مبــارزات انقcب ای
تظاھرات ھای انتخاباتی تصـوّر کـرده و از 

در اگـر  اما، .واقعّيات دور ماندندتشخيص 
ــن عــدم  مــی شــدروزھــایِ نخســتين  ای

تشــخيص را بــه دوری از ميــدان مبــارزه و 
زندگی انزواگرایانه یِ روشنفکری نسـبت 

، اشـتباھی اصرار بر چنين تشخيصداد، 
که استقcل این  قطع کنونیدر م بخصوص

جنبش از جناح ھای حکومتی کامcً عيان 
گشته است، چيزی جز کور ذھنی در اثر 

  .  نمی تواند باشدشان منافع طبقاتی 
  
  


