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  4 – 1 بخش -اصولی کيست؟ 
  

  حرف اول و آخر
سالها نوشته و باز هم می نویسم که چتر حفاظتی مسلح برای .  ندارند را این متنمهلت مطالعه تمامبرای آنهایی که 

نيروی سرنگونی طلب باید بياموزد که با مردم باشد، برای . لب الزم است، اما کافی نيستطدفاع از جنبش سرنگونی 
 بداند، و ا از خودهمه ر. از خودمحوری و هژمونی طلبی دست بردارد. مردم باشد، و بتواند به زبان مردم سخن بگوید

دنباله "به جز این، نيروی سرنگونی طلب تبدیل می شود به . خود را برای همه، و برای جبهه وسيع ملی تالش ورزد
 چگونه می شود از جنبشی . که برای ادامه حيات خود، مجبور است از جنبش خودجوش و بی هدف تغذیه کند"رویی

راندازی دارد، نه سازمانيافته است، نه شعار محوری مشخص دارد، و نه از چتر که نه رهبری رادیکال دارد، نه استراتژی ب
   که دشمن می خواهد جنبش را به مسلخ گاه بفرستد؟ ستحفاظتی مسلح برخوردار است، دفاع کرد، و ندان

  
   زمينه پيش

  
 با توجه به اینکه  به صورتی اجمالی بررسی شد و به این سوال رسيدیم که1342 خرداد 15در بخش پيشين واقعه 

 خرداد نه سرنگونی طلبانه بود و نه رادیکال، آیا زمينه 15رهبر آن واقعه فردی مذهبی چون خمينی بود و خواستهای 
و ( خرداد بی شک، بخشی از دانشجویان و فعاالن جوان را سياسی کرده 15 بود یا نه؟ 1357 بهممن 22ساز قيام 

 خرداد هرچه بيشتر نيروهای رادیکال را به سوی مبارزه 15 سرکوبو ) خ تر کردفعاالن جوان سياسی را در عزمشان راس
، و با )1343 – 1333( از سوی ذهبران آن زمان البته با توجه به رخوت برآمده از فقدان مواضع رادیکال. قهرآميز هدایت کرد

و با کپی برداری از جوانان جوش دخوایران توجه به پيروزهای مردم کوبا، الجزایر، ویتنام، چين و هند، جوانان مبارز در 
  .  خرداد به خون کشيده نمی شد15 حتی اگر واقعه -  به سوی مبارزه قهرآميز کشيده می شدند... فلسطينی، و 

البته، بين .  خرداد در این بود که مردم متوجه نقاط ضعف رژیم شاه شده و به توان خود بيشتر باور آوردند15برآیند دیگر 
 سال، رژیم شاه توانست بسياری از برنامه های 15در این .  سال فاصله است15، 1357 بهمن 22 تا 1342د  خردا15

  .ع ملی را در کانالهای مردمی مصرف نکندفرا در ایران را پياده کرده و مناجالزم اال
 که می توانند شکل و  خواهد داشت، با چند تفاوت،1342 خرداد 15 رخ داده است، برآیندی چون 1388آنچه در خرداد 

  .دنماهيت خيزش های آتی را تحت الشعاع قرار ده
 رخ داد و برخی از موضعگيری های تحليل گران و رهبران سياسی در طيف چپ و راست را 88در ابتدا، آنچه در خرداد 

  .مرور می کنيم
  

  فرض الزم
  

به برخی از مفروضات که مورد ، "88انتخابات "پس لرزه های عليه و یا در حمایت از ها  موضعگيری پرداختن بهپيش از 
  .توجه تحليل گران و مفسران قرار گرفته توجه می کنيم

  
در . تواند به نامزد انتخاباتی خود رأی بدهدمی رأی دهنده : می کنندتعریف را اینگونه دموکراسی برخی  :فرض اول

 حاکم صندوق های رأی را در نظامیعنی، . ندرادن دا دموکراسی، تأکيد بر این است که مردم امکان رأی دتعریف ازاین 
 می دهد که از ميان نامزد های مشخص شده در برگه رأی دهی، یکی مکانحوزه های انتخاباتی گذاشته، و به مردم ا

توجه داشته باشيم که در . پس از آن آراء شمرده می شود، و هرکس بيشتر رأی آورده باشد برنده است. را انتخاب کنند
، این یک مساله حقوقی است که در صورت سوء 1 ن تعریف، صحبت از این نيست که در انتخابات تقلب می شود یا نهای

مثال، جرج بوش توانست با تفاوت چند صد رأی در ایالت فلوریدا، بعنوان رئيس . استفاده،  خاطی دادگاهی می شود
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اعالم کرد که سيستم رأی گيری دستکاری ر انتخاباتی، نامزد دیگ ال گور،.  انتخاب شود2000جمهور آمریکا در سال 
 باالخره نتيجه انتخابات را به اثبات آن نشد، واما موفق ، مطرح کرددادگاه شکایت و اعتراض خود را در ، و ستشده ا
حاميان و  که تقلبی در کار نبوده کند عداز مردم آمریکا را متقابخشی نتوانست ،  دموکراتحزب و  ال گورپذیرش. پذیرفت

 کشاندن مردم به برای و با توجه به اینکه نامزدهای انتخاباتی ،با وجود این .را دستکاری نکرده اندجرج بوش کامپوتر ها 
بعنوان را   و می دهد اکثر مردم جهان آنچه که در آمریکا رخ دادمی کنند، چند صد ميليون دالر هزینه پای صندوقهای رأی 

  .  پذیرفته اند از دموکراسیو شکلینمونه 
پای ، 1388 خرداد 22در اول باید به این سوال پاسخ بدهيم که آیا مردم .  ایران–بازگردیم به موضوع این یادداشت 
 )به یکی از برگزیدگان ولی فقيه(صندوقهای رأی رفته اند و اگر بپذیریم که مردم پای صندوق های رأی رفته اند یا نه؟ 

، بناچار ]منبع[  درصد کل مردم است85، آنطور که نظام اعالم کرده است، نزدیک به ندگانرأی ده و شمار ،رأی داده اند
مردم ساده تر اینکه، . ندباور داراسالمی نظام  ک بودندموکراتيمجبوریم به این بحث خامنه ای تن بدهيم که مردم به 

ز این نکته بگذرم می خواهم به منطق این  پيش از اینکه ا، و یا دليلی برای سرنگونی نمی بينندسرنگونی طلب نيستند
  .نکته کمی دقيق تر شویم

 نفر انتخاب شده اند، و یا اینکه این چهار نفر می 400در این فرض، صحبت بر سر این نيست که این چهار نفر از ميان 
 اسمشان در ود، کن  شورای نگهبان صالحيت آنها را تأیيدبدهند تابایست اول به قانون اساسی و رهبر و ولی فقيه تن 

مهمی هستند، ولی موضوع این بسيار موارد قابل تأمل و البته . اینها موضوع این فرض نيستند. تعرفه رأی گنجانده شود
 ميليون ایرانی با پای خودشان و بدون 40موضوع این فرض این است که، چهار اسم در برگه رأی بوده، و . فرض نيستند

را بپذیریم، مجبوریم به این سوال هم پاسخ این فرض اگر . خذ رأی حاضر شده و رأی داده اندزور و شانتاژ در حوزه های ا
آیا هنوز هم تغيير ایجاد کرد، )  و ظالمخودمحور( سيستم در این ميليون نفر پذیرفته اند که می توان 40بدهيم که اگر 

رأی باطل به صندوق )  ميليون40(مردم  تأکيد کنم که در این فرض گفته نمی شود که ؟ستااصراری به سرنگونی 
 می  و به یکی از چهار نفر رأی داده اند، هرچند کهریخته اند، بلکه گفته می شود که مردم پای صندوق رأی رفته اند

این فرض را دائما .  خودمحور، متحجر، آدمکش و شکنجه گر است، اما باز هم پای صندوق رأی رفته اندنظامدانند این 
  .، اذعان کنيم که این فرض درست نيست، مگر اینکه کل این فرض را رد کنيمم کرديتکرار خواه

ایست آنچه در ایران، زیر نظر ولی فقيه و نظام جمهوری اسالمی رخ داده است را می ب اگر این فرض درست است،اما، 
در . یا نه) گرفته است (اصال مهم نيست که در این انتخابات تقلب صورت می گيرد .شکلی از دموکراسی تعریف کرد

اینکه بپذیریم مردم در این سطحی که . البته این یک شرط دارد. نتيجه، نمی توان گفت که در ایران دموکراسی نيست
توده های نا "و یا اینکه بگویيم، مردم . خته اندرینظام اعالم کرده است، پای صندوق ها رفته و رأی خود را به صندوق 

 در این فرض می توان باقی مانده اند؟" ناآگاه" سال هنوز 30ینصورت باید پرسيد چرا مردم پس از هستند، که در ا" آگاه
 ميليون 40این تقلب، در اصل بحث، یعنی مشارکت .  ميليون نفر رأی داده اند، اما دولت تقلب کرده است40پذیرفت که 

  .را متقلب می دانندمردم نظام را پذیرفته اند، اما دولت . ایرانی، تأثيری نمی گذارد
 موسوی اعالم دومفرض در . دیگری را بررسی کنيمفرض مجبور می شویم که پذیرفتن فرض اول، پس از  :فرض دوم

 9مانند (، تن ميدهد  از صندوق رأیاحمدی نژادبيرون آمدن  -به نتيجه شمارش آرا  نمی کند که تقلبی صورت گرفته و 
مردم به اکثر حال مجبوریم که بپذیریم  ميليون نفر رأی داده اند، و 40یم که بودپذیرفته اول  در فرض ).انتخاب پيشين

  .مردم به کسی رأی داده اند که به دنبال گسترش توسعه و صدور انقالب اسالمی است. احمدی نژاد رأی داده اند
احمدی نژاد  (ه است فرض می گيریم که که موسوی انتخاب شد. یک تفاوتلی بااستدالل باال وهمان با  :فرض سوم

 به موسوی، نخست وزیر خامنه ای، مسوول بسته شدن دانشگاه ها،  نفر ميليون40یعنی اکثریت . )اعتراض نمی کند
ارزیابی آنهایی که یکی از این سه فرض را پذیرفته : فرض این استسه  سوال برآمده و مشترک از این .رأی داده اند... و

آیا خامنه ای تصور می کنند؟ " ناآگاه"مدافعان این سه فرض، تا چه حدی مردم با  ست؟اند، از مردم ستمدیده ایران چي
 اگر از سوی دیگر، .اگر نمی داشتند که نمی بایست رأی بدهند(درست می گوید که مردم به این نظام اعتماد دارند؟ 

، و یا این اعتقاد برای آنها بوجود دبه سرنگونی اعتقاد ندارنپس باید بپذیریم که اعتماد ندارند، ولی رأی می دهند، 
  ).نيامده است
 و اکثرا غير قابل مالحظه( یبلکه بخش. رأی نداده اندنفر  ميليون 40 که ادعا می کنيم فرضدر این  :فرض چهارم
 )،نفر ميليون 15-10برای پيشبرد بحث بگویيم  (رأی داده اندفریب نمایش مناظره تلویزیونی را خورده، و  )وابسته به رژیم

پذیرفته ایم که آنچه در خيایانها رخ می .  ميليون این انتخابات را تحریم کرده اند30-25 پذیرفته ایم که در این حال،.  2
 درصد از کل جمعيت در این نمایش 75- 70یا به زبانی دیگر، .  درصد از جمعيت کل کشور است30 تا 25دهد بيانگر 

بنا به این فرض پذیرفته ایم که بخش های اصالح طلب، و اصولگرا توانسته اند . ندانتخاباتی شرکت نکرده و گول نخورده ا
نظام حاکم می تواند با استفاده از شيوه های پذیرفته ایم که و البته با این فرض، .  درصد از جامعه را فعال کنند25-30

یک روز به شکل . 3  کاناليزه کندخود به نفع متفاوت، بخشی از جامعه را به دنبال خود بکشد و خواست های آنها را
 در سریال تلویزیونی خاتمی، یک روز به شکل احمدی نژاد، و یکبار هم با شيوه علنی کردن اطالعات سوخته و کم بها

 30-25 در همين حال، پذیرفته ایم که اگر موسوی عقب نشينی کند، و جامعه دلسرد شود، این دلسردی تنها ."مناظره"
  . درصد فریب نخورده اند، و طبيعتا دلسرد نشده اند75- 70 .معه را در بر می گيردکل جااز در صد 
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 خالصه .این چند فرض را دائما در ذهن فعال نگاه داریم تا بتوانيم نقش آفرینی های پس از انتخابات را بررسی کنيم
اری از برخوردها، رهنمودها، تحليل  را بعنوان نزدیکترین فرض به واقعيت بپذیریم، آنوقت بسيچهارمبنویسم، اگر فرض 

نگارنده این سطور معتقد است که فرض چهارم بيشتر مقرون به واقعيت .  درجه می چرخد180ها، و موضعگيری ها 
  4. در نوشته ای کوتاه به آن اشاره کرده بودمپيشتر است، و 

  
  سه دیدگاه

  
  :بات پيش آمد دقت کنيمحال به سه دیدگاه متفاوت در مورد آنچه در صحنه، پس از انتخا

با حداقل  نظام جمهوری اسالمی را بهبا حمایت کامل از جنبش سبز به رهبری موسوی و کروبی تغيير  : دیدگاه اول
  . می شود امکان پذیراستحاله نظام و  کرده،تحميلهزینه 

، به د شکافهای موجو نيروی رادیکال با مشارکت در جنبش به رهبری موسوی و کروبی، و استفاده از:دیدگاه دوم
  .کندمی بسيج و سازماندهی نيرو در صحنه مبادرت کرده و یارگيری 

  :  با توجه به دو پارامتر واقعی:دیدگاه سوم
  . جنبش به انحراف کشيده می شودو نتيجتا ، مدیریت کنندموسوی و کروبی نمی توانند جنبشی رادیکال را _ الف
در صحنه وجود دارند، ) سرنگونی طلب(ه که بعنوان هسته های رادیکال  نيروی رادیکال در صحنه نيست، و آنچ- ب

  .به لحاظ کّمی قابل مالحظه نيستند
پيش زمينه های الزم و د که راقدام ک" مسالمت جو"تنها در زمانی باید به  رادیکاليزه کردن جنبش نتيجه می گيریم که 

  :د، از جمله باشارائه شدهبرنامه مشخصی برای سرنگونی ، و مهياکافی 
  .رهبری جنبش مشخص شده و اکثر نيروهای سرنگونی طلب آن را پذیرفته باشند -1
 .نيروی رهبری کننده رادیکال در محور جنبش قرار داشته باشد -2
 .نيروی رهبری کننده می بایست توان بسيج و سازماندهی جنبش را داشته باشد -3
بتواند ر باشد که در پيچ های تند و موقت شکست، نيروی رهبری کننده می بایست از چنان مقبوليتی برخوردا -4

 .دلسردی و رخوت را از جنبش بزداید
نقش چتر حفاظتی جنبش ایفا کننده که ) انقالبی(نيروی رهبری کننده می بایست توان بسيج نيروی مسلح  -5

 .را داشته باشداست 
و فراسازمانی پيام دهنده  فراسازمانی عمل کند، ،نيروی رهبری کننده می بایست فراسازمانی بيندیشد -6

 .باشد
  

، نتيجه ای به جز دلسردی،  نيست چنين شرایط و اهرمهای اجرایی الزمکه واجد یبنا به این دیدگاه، حمایت از جنبش
نخواهد اند،   سال اخير در راستای ایجاد آن تالش کرده30تشدید خفقان، انسداد کليه کانالهایی که نيروهای رادیکال در 

  . داشت
 در دو دیدگاه اول و دوم، نيروی رادیکال ناچارا صف خود و نيروهای طرفدار استحاله . باور دارد سومنده به دیدگاهنگار

حال . و رفورم مذهبی را یکی کرده و بی شک بر اهميت و نقش آفرینی موسوی و کروبی در تعيين راهکار تأکيد دارد
ی با ارزش تبعيدیان در خارج کشور، بلکه از منظر آنچه در صحنه  نه از جایگاه فعاليت ها،آنکه در دیدگاه سوم، جنبش

در دو دیدگاه اول و دوم، نيروی رادیکال تابعی از متغير . ، بررسی می شود، در داخل کشور رخ می دهدواقعيت
وابسته به ( که متغير ها زمانی. است) نظامی شدن صحنه- و پليسی در مدیریت صحنهاستراتژی موسوی و کروبی(
خيزش خود به بازنگری و مردم در صحنه خود را از دست بدهند، ) درجه و توان کاربردی(ارزش ) هبری مسالمت جور

 به اتخاذ دو عکس العمل مجبور) که تابع این متغير های بوده اند(نيروهای رادیکال حاضر در صحنه ند، بپردازبخودی 
 نيروی رادیکال به این -   نيروهای رادیکال نبودهاز سویسازمانيافته می نویسم عکس العمل چون این خيزش (هستند 

 مجبور می به هر روی، نيروی رادیکال ). مردم خيزش کرده اند، رهبران دنباله روی می کنند–صحنه کشانده شده است 
ومت ، تمامی توان هسته های مقا)در زمانی که جنبش هنوز به بلوغ نرسيده است( یا با پرداخت بهای بسيار باال شود

در هر دو صورت، نظام . زندباینکه دست به عقب نشينی تاکتيکی ، و یا )سوزاندمی کانال های خود را (گيرد ببکار را 
در چنين . رخی از هسته ها را متالشی می کندبا استفاده از ابزار های اطالعاتی ب بر جنبش چيره شده و پليسی

 .با مانع روبرو می شود) که باید سرانجام این جنبش بشود(نی حالتی، امکان یار گيری پایين آمده و پروسه سرنگو
  .بررسی شده است) در باال(دیدگاه سوم همراه با فرض چهارم 

  
  آناتومی انتخابات

  
، و پيش از اینکه شورای نگهبان نتيجه ) خرداد23- 24 (در یکی دو روز اول پس از مشخص شدن نظر وزارت کشور

) به آنهایی اطالق می شود که در انتخابات شرکت کرده اند" مردم"در این یاددداشت (م شمارش آراء را تأیيد کند، مرد
، و مناظره نامزدها که جناح ه حمایت کردکاندیدای خود هيجان زده در خيابان و سر کوچه ها، از  ترکه تا چند روز پيش

تا که ند روبرو دید یکباره خود را با واقعيتی به ،اعالم سریع نتایج  پس از،های درگير را افشا می کردند دنبال می کردند
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 و هيجان زده، از ؛)از مردم بعنوان سياهی لشگررژیم استفاده ابزاری ( ناخودآگاه بر آن چشم بسته بودندآن لحظه، 
. "موسوی، موسوی، رأی مرا پس بگير"مردم معترض شعار می دادند . موسوی خواستند که رأی آنها را پس بگيرد

 مردم را نشانه بلوغ آنها دانسته، و )آرام و مسالمت جویانه (تحليل گران خبری و سياسی این برخوردبسياری از 
معتقدند که خواسته آنها با متانت اعالم شده بود، و اگر قدرت حاکم، خشونت به خرج نمی داد، و تظاهرات و تجمع را 

.  اعتراضات را کنترل کند، پرداخت هزینه ای کمنظام جمهوری اسالمی بی شک می توانست باممنوع اعالم نمی کرد، 
آنها را به این کار تشویق می هم و رژیم  (مردم که تا دیروز می توانستند آزادانه در خيابانها راه پيمایی و تجمع کنند

شعارهای .  را بر انگيختمردمخشم این تغيير روش نظام ، ناگهان با برخوردی خشن و پليسی روبرو شده، و )کرد
اما این تظاهرات و . ترضين که در اوائل رنگ و لعابی مدره داشت، لحظه به لحظه رنگی سرخ تر به خود می گرفتمع

 رژیم گلوله می زد و .ی برخوردار بودجویانه ااعتراضات، بنا به خواست موسوی و کروبی، از شکل و ماهيت مسالمت 
رل از دست رهبران، بخش رادیکال مردم به سر دادن شعار با رادیکال شدن جو و خروج کنت. مردم سنگ پرتاب می کردند

 .این اولين نشانه تنها ماندن نيروی رادیکال در صحنه بود. اقدام کردند" نترسيد، نترسيد، ما همه با هم هستيم"کليدی 
تراضات و  ترفندهای متفاوت از حدت و شدت اع استفاده از باهرچند می دانست که اگر بخواهد، هنوز می تواند، دولت

. اما گویی، این چنين نمی بایست بشود. یا از تيز بودن شعارها کاسته و آنها را در مسيری کم هزینه تر سوق دهد
خامنه ای در نماز . گویی دستهایی در کار بودند تا آنچه در ایران اتفاق می افتاد را وارد مداری باالتر و پيچيده تر کند

  .صریحی هزینه ادامه دادن به تظاهرات خيابانی را باال برد طی موضعگيری 1388 خرداد 29جمعه 
تحت عنوان  توان اهرم فشار بر ضد نظام بوجود آورد و مسئوالن را وادار آرد حرآات خياباني نمي ها بدانند آه با برخي "

 .ت ديكتاتوري اسزير فشار، شروع نوعي هاي آنها بروند چراآه تن دادن به مطالبات غيرقانوني مصلحت زير بار خواسته
مستقيما متوجه فرماندهان  ها، اشتباه است و اگر اين تصورات غلط ، عواقبي هم پيدا آند اينگونه تصورات و محاسبه

 این گفته خامنه ای را با گفته 5" .الزم خواهند شناخت پشت صحنه خواهد بود آه اگر ضروري شد مردم آنها را در وقت
 ،)شيخ (، هم شاه و هم خامنه ایهر دو. مقایسه کنيد)  آمدنخستکه در بخش " (انقالب سفيد"شاه در ارتباط با 

در هر دو رخداد، رهبر مذهبی است و مخالف سرنگونی قهراميز، و . مردم را به ریخته شدن خونشان تهدید می کنند
  .مردم بدون برنامه و هدف و استراتژی به خيابانها آورده شده اند

اندیشی نخواهد کرد، و دوم اینکه عواقب خشونت " مصلحت"اول اینکه .  نکته انگشت می گذارددر اینجا خامنه ای بر دو
  .حاصله متوجه معترضين است

تعدادی از رهبران و فعاالن سياسی  خرداد، 29شایان توجه اینکه در فاصله بين اعالم شمارش آراء، و نماز جمعه 
  . ویی قرار بود تا هيزم تر و خشک با هم بسوزدگ. بازداشت شده بودند" طيف اصالح طلب"وابسته به 

های منتشر شده، روز چهارشنبه مأموران دادگاه انقالب تهران، ابراهيم یزدی را که در بيمارستان پارس   گزارش برپایه"
  .اند بستری بود، دستگير کرده و خانه وی را نيز مورد تفتيش قرار داده

پور، امير حسين جهانی، علی اشرف  اهللا رحيم اهللا اميری، روح حمتمحمد توسلی، غفار فرزدی، مجيد جابری، ر
اهللا  کار، روح ای، عماد بهاور، مجتبی خندان، سعيد زراعت نيا، احمد افجه آذر و رحيم یاوری، محمدرضا احمدی سلطانی

خير منتشر شده شفيعی و علی مهرداد از دیگر اعضای نهضت آزادی ایران هستند که خبر دستگيری آنها در روزهای ا
  .است

 .اند گار نيز در روزهای اخير در تهران بازداشت شده همچنين مسعود باستانی و مهسا امرآبادی یک زوج روزنامه
بهزاد نبوی، مصطفی  محمد علی ابطحی رئيس دفتر رئيس جمهوری پيشين ایران و و عضو مجمع روحانيون مبارز، 

الب، محسن امين زاده معاون وزارت خارجه در دوره محمد خاتمی، عبداهللا زاده دو عضو ارشد سازمان مجاهدین انق تاج
پور و سعيد حجاریان دو عضو جبهه مشارکت، محمدرضا  زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی، محمد رضا جالیی رمضان
 زیدآبادی پور از اعضای هوارداران ميرحسين موسوی، کيوان صميمی مدیر مسئول نشریه توقيف شده نامه، احمد جالیی
نگار و سميه توحيدلو از اعضای جبهه مشارکت نيز از جمله کسانی هستند که نام آنها در ميان دستگير شدگان  روزنامه

  .و دوم خرداد گزارش شده است پس از بيست
گار نيز از دیگر  عبدالفتاح سلطانی وکيل دادگستری و عضو مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر، سعيد ليالز روزنامه

  6 "اند ودوم خرداد بازداشت شده فرادی هستند که پس از اعالم نتایج انتخابات بيستا
 در حوزه علميه و مجلس و  جناح اصولگرای راست، با توجه به آنچه در هفته ها و ماه های پيش در رأسخامنه ای 

م و مشخصی رسيده و پس از دستگيری افراد مطلع و فعال، به داده های الز و مشخصاشده بود، سطح کشور بحث 
 اما در عين حال می دانست که جنبش از . به تشدید خشم و اعتراضات خواهد انجاميد،می دانست که تهدید و ارعاب
 خامنه ای ).اگر این جنبش رهبری رادیکال داشت، خامنه ای چنين موضعی نمی گرفت(رهبری رادیکال بی بهره است 

می دانست که آنها تا کجا به .  7  ماه ها پيش از شروع انتخابات آشنا بودبا مواضع موسوی و کروبی از در عين حال،
 موسوی و یا رفسنجانی و خاتمی ،با توجه به این نکات، روی سخن خامنه ای به کروبی. ش آفرینی ادامه خواهند دادنق

 نامزد محترم 4شديد هاي  رقابت"مشخص می کند که برای رفع هر ابهامی خامنه ای . نبودو مجمع روحانيون مبارز 
   8 " بودمتعلق به نظام اسالميهاي  جريان انتخابات، رقابت

که (او می خواهد مردم را سر جایشان بنشاند، و از خيزشی سرنگونی طلبانه  . است به مردمخامنه ایروی سخن 
 ای از این جنبش هراس خامنه. پيشگيری کند) اگر این نمایش پيش نمی رفت، می توانست در مرور زمان اوج بگيرد

که می توانست شکل سازمانيافته و سرنگونی طلب نيست، هراس او از جنبشی ) خود بخودی و به رهبری موسوی(
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 در خيابان مردم که بودن )القا کند (هماندف به مردم بمی خواهد. است مردم هدف اصلی او دلسرد کردن. ، استبگيرد
فرض اول تا فرض  (نتخابات، به هر جهت در حمایت از نظام اسالمی استها، چه در حمایت و چه در مخالفت با نتيجه ا

 اگر نظام بخواهد می تواند مردم را به خيابانها بکشاند، و روزی هم که الزم باشد، آنها را به خانه هایشان و .) باالسوم
 رادیکال بهره مند مدیرینبش از دهد که جبزیر پای مردم را خالی کرده و به آنها پيام باید اما اول . یا زندان بفرستد

وزير   سال نخست8نامزدها، رئيس جمهور خدوم، پرکار، زحمتکش و مورد اعتماد است، يکي ديگر  يکي از" . نيست
است و نامزد ديگر هم دو دوره رياست  خود بنده بوده است، نامزد ديگر فرمانده سپاه و از فرماندهان اصلي دفاع مقدس

 نظام و متعلق به نظام هستند و رقابت آنها برخالف تبليغات ين همه اين آقايان از عناصرمجلس بوده است بنابرا
  9 " .صهيونيستي، آمريکايي و انگليسي، رقابت درون نظام است هاي آميز رسانه خباثت

ه پيش از شروع درگيری ها، با مقایس )سر را که بزنی، بدنه متالشی می شودبنا به تئوری (البته احمدی نژاد 
کسانی بودند در . "می کند ترسيم رهبران مردمرفسنجانی و موسوی و کروبی با طلحه و زبير، آینده سياهی را برای 

حتی مدال گرفتند، اما وقتی اجرای عدالت به ميان . در یک مقطع خادم بودند. شمشير زدند. کنار پيامبر خدمت کردند
اینها پناه بردند به اشرافيت معاویه و مورد . بير مشهورند در تاریخطلحه و ز. آمد با شمشير در برابر عدالت ایستادند

 در 36البته این مقایسه به لحاظ تاریخی درست نيست، چرا که طلحه و زبير در سال   10". حمایت معاویه قرار گرفتند
طرفداران .  تاریخ نيست نقل صحيحمساله احمدی نژاداما .  خليفه شد41جنگ جمل کشته شدند و معاویه در سال 

  .ند تهدید احمدی نژاد به سرکوب طلحه ها و زبير ها را شد متوجهه روشنی بجناح مخالف

  رهبری جنبش
 در رهبر سرنگونی طلب. جنبش سرنگونی طلب به دو عنصر وابسته است. این بخش را در چند جمله خالصه می کنم

، بی شک، عنصر دومی )بشود(ر، مسالمت جو باشد اگر یکی از این دو عنص. در صحنهسرنگونی خواه ، و نيروی صحنه
 بعدا می )فردی و جمعی(به مقوله رهبری . را به دنبال خود خواهد کشيد، و جنبش به انحراف کشيده خواهد شد

  .فعال به آنچه که در صحنه است نگاهی گذرا داشته باشيم. پردازم
  

ص يک جنبش، و خالصه نوک تيز و ُبّراي پيکان تيز  را نسبت به مقام رهبر، شاخمردميکي از مسائلي که مستمرا 
 . محمد مصدق–د بو مردم هميشه با تنها یک رهبر . از گذشته استمردممبارزه، آزار مي دهد تجربه 

شايد زمان آن رسيده باشد که لحظه اي با خود خلوت کنيم و از خود بپرسيم، آيا براي ُپست رهبري کسي را مي 
ده و پروسه سرنگوني رژيم را يکبار ديگر به دست فقط يک نفربسپاريم؟ و اگر فکر مي کنيم که شناسيم؟ آيا حاضريم آين

 از هر چيز، براي اشتباهات پيشين از خود انتقاد کنيم؟ و يا پيشآن فرد خودمان هستيم، از خود بپرسيم که آيا حاضريم، 
نطفه ي فرديت و کيش  ه تمرکز برروي يک فرد بالکل با نقش رهبر بعنوان يک فرد مخالفيم، و معتقديم ک، ماآنکه

 تشکيل شوراي رهبري است؛ که در اينصورت بايستي پرسيد ،رهبري مبارزهبرای شخصيت را بارور مي کند، و تنها راه 
 آیا تمایل به ایجاد جبهه آيا جريان هاي سياسي شناسنامه دار آماده هستند که در تشکيل اين شورا هماهنگي کنند؟

 در ميان نيروهای سرنگونی طلب مشاهده می شود؟وسيع ملی 
 بار و وزني است که رهبر، مخصوصا در فرهنگ ايران مشکلبه نظر نگارنده خود لغت رهبر چندان اشکال آفرين نيست، 

در کشور های غربی رهبری دائم العمر . کند ، با خود حمل مي)و شرق، بنا به تاثيرات مختلف رويداد هاي تاريخي(
در بزنگاه هاي ایران مردم  .در صورت کم کاری، و یا اشتباهات فاحش و مستمر، از آن مقام برکنار می شود، و نيست

، خميني را با اندکيانوري را ديده کارکرد : مختلف شاهد راندمان برخي از سياستمداران و رجال سياسي بوده اند، مثال
ند، و پس به تلخي مشاهده کرده ارا  1357  و1342 وران، کمرنگي رهبران جبهه ملي در دندپوست و جان لمس کرده ا

 رهبران سازمان فداييان را براي انحرافات متعدد و همسويي با خميني با چشماني تعجب زده ومملو از انزجار 1357 از
 .ندطرد کرده ا

 مسوول مجاهدين -  مورد احترام بسياري بود، مي توان از مسعود رجوي60از ميان شخصيتهايي که در اوائل سالهاي 
و ولي چهره ي رجوي در چند بزنگاه تاريخي، با تبليغات مکرر و سيستماتيک رژيم و مخالفان خط مبارزه قهرآميز، . نام برد

 .خدشه دار شدسخنان و موضعگيری های خود مجاهدین 
لوژيکي رهبران  از مردم که درک ايدئویمجاهدين با معرفي مبحث انقالب ايدئولوژيک دروني باعث شدند تا بخش

 اين مبحث را از نقطه نظرگاه فرديت و تنظيم رابطه ) باور نداشتنداندیشه مجاهدینو یا به  (مجاهدين را نداشتند
 اين پاسخ به در مقابل، مجاهدين بجاي پرداختن به اين مقوله و .شخصي رجوي با مسائل مبرم روز بررسي کنند

که اگرکسي به ماهيت انقالب دروني پي نبرد تا ده سال ديگر حتما پي برداشت گامي فراتر برداشته و اعالم کردند 
از آن تاریخ دو دهه (خواهد برد، و فراموش کردند که هفته در عالم سياست بسيار طوالني است چه رسد به ده سال 

 خاتمه ولي اين جداسازي خود از ديگران به همين نقطه. )لی ها روشن نشده استيگذشته اما این مقوله برای خ
واقعيتي که در تفکر شيعي (مجاهدين با بيان علني اين واقعيت که مسعود رجوي رهبر عقيدتي آنها هم هست . نيافت

ن خميني رهبر خاص الخاص بوده به این باور برسند که مسعود رجوي همچوباعث شدند که مردم ) حرف جديدي نيست
زهر همان زهر است، و فقط جام  (ز نوعي متفاوت، خواهد بودو سرانجام عملي تفکر مجاهدين استحکام واليت فقيه، ا

مسوولين تبليغاتي سازمان، مسعود رجوي را هر روز درنقطه اي باالتر از دسترس مردم عادي و . )زهر تغيير کرده است
- ي، رجويرجو-مثال  شعار ايران(به رهبر سياسي قراردادند ) از اقشار مختلف با اندیشه های متفاوت(مردم نقطه وصل 
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" اصولی کيست؟" در .مخالفان آنها از اين ساده نگري در حد کمال بهره جويي کردند. )...، و بعد مریم مهر تابانايران
 .به اندیشه مجاهدین اشاره شده، و در آینده به مواضع سياسی و اجتماعيی آنها اشاره خواهد شد] 4 تا 1بخش [

. نام بردي توان از ابوالحسن بني صدر و هدايت اهللا متين دفتري م) غير تشکيالتي(در ميان شخصيت هاي سياسي 
که واقعا در سطح يک نشريه و تماس هاي شخصي با عناصر درون نظام گامي فراتر بر نداشته ابوالحسن بنی صدر 

بني صدر در زماني است که منسجم کردن نيروهاي مخالف نظام جمهوري تأثيرگذاری ابوالحسن بازده پايين . است
 30مذهبي با استفاده از شانس هاي متعددي که در -اسالمي يک بايست بوده و وي مي توانست بعنوان يک رهبرملي

مذهبي ها - ولي کمرنگ بودن توانايي وي باعث شده است که ملي. سال اخير پيش آمد گام هايي سازنده بردارد
هدايت متين .  جمهوري اسالمي ساکن غرببيشتر بدنبال سخنگو در داخل کشور باشند تا در ميان مخالفان رژيم

دفتري با بازدهي کمتر، با آنکه مي توانست از توانايي خود در شناخت از حقوق بشر و احترامي که در اين زمينه 
چند دفتر و کتاب و  فقط در سطح نشر وی.  سياسي چند دهه خود را بکار گيردداراست استفاده کرده و تجارب

 .ه مي دهد به فعاليت ادامسخنرانی
واقعيت . نا گفته روشن است که رضا پهلوي در هماهنگ کردن نيروهاي با تجربه، و سختي مبارزه کشيده ناتوان است

اين . زندگی می کندخارج از کشور در  سال است که 30 بيش ازو اين است که وي در مبارزات مردمي شرکت نکرده، 
است، يک رهبر سياسي الزمه  که ی از احترام سياسیکمبود اساسي باعث مي شود که وي در ميان نقش آفرينان

 کمبود آزادي را مي تواند درد، ولي نه فقر مردم را از نزديک حس کرده است و نه کاریسماتيک است. باشدبرخوردار ن
هاي طبقاتي اش هم پشت نکرده و در راستاي احياي سيستم وي بعنوان يک اشراف زاده که به خواست. التيام ببخشد 

شايد يکي از داليلي که سلطنت طلبان . اشرافيت منطبق با فهم قرن بيست و يکم فعاليت مي کند شناخته مي شود
 اميد دارند که آنها.  ضعف رضا پهلوي باشدنقطهخواهان همسويي سياسي با جبهه ملي شده اند درک اين کمبود و 

 نقش رضا پهلوي بعنوان مدير صحنه در معادله ،در اينصورت.  را با کارکشتگان کهنه کار جبهه ملي پر کننداين خأل
بحساب نخواهد آمد، و کارکشتگان کهنه کار مي توانند از وي بعنوان عروسک خيمه شب بازي براي پيشبرد اهداف خود 

 .تن نخواهد دادمدعي تاج و تخت، به آن  استفاده کنند، نقشي که وي، بعنوان
 اخير نهاد هاي مختلف با معرفي منشور ها و طرحهاي مختلف چارچوب هاي الزم براي  سال30از سوي ديگر، در عرض 

شکي نيست که وجود اين همه جبهه در اين مقطع از زمان بيان کننده عالقه . تشکيل يک جبهه فراگير را ارائه داده اند
 برخي از اين جبهه ها به يکديگر و ادغام با يکديگر در آينده اي نزديک، امري همه به اتحاد است، البته نزديک شدن
 ها هيچ کدام از يک رهبر کاريسماتيک که بتواند پيام تشکلقابل تامل اينکه اين . است قابل پيش بيني، محتمل و الزم

اين واقعيت را نبايستي بيان . دمبارزه عليه رژيم را در سطوح مختلف داخلي و بين المللي عرضه کند برخوردار نيستن
بعنوان نقدي به اعتقادات و روند مبارزاتي برخي از اين شخصيتها دانست، آنها بعنوان افراد مستقل و منفرد در حد توان 
خود در افشاي رژيم گامهاي مثبتي برداشته اند، اما بايد در عين حال اين سوال را برجسته کرد که آيا مردم حاضرند به 

ن اشخاص به خيابان ها ريخته و تظاهرات بکنند؟ آيا اين افراد توانايي هماهنگي و مديريت رهبران نهاد هاي پيام اي
سياسي ديگر را دارند؟ اگر نه، چه کسي را براي اينکار پيشنهاد مي کنند؟ ناگفته روشن است که نگارنده نمي خواهد 

 نقطه نظر پراتيک و عملي و در چارچوب مبحث مديريت صحنه به محتواي اين منشور ها و طرح ها بپردازد، بلکه فقط از
 .به مقوله نظاره مي کند

 نمي خواهند اين رژيم در تماميت اش سرنگون شده و نظام جمهوري مخالفين. در داخل وضع به مراتب بدتر است
االی سایت قلم، ب(اکثرا بدنبال حداقل رفورم با حد اقل خدشه به چهره امام خميني هستند . اسالمي طرد شود

هيچکدام هنوز مشخص و شفاف خميني و خط وي را  .)وابسته به طرفداران موسوی را عکس خمينی مزین کرده است
  آنها نقش سوپاپ بخاري را ايفا مي–به نقد نکشيده اند و چهره واقعي وي را به مردم عرضه نکرده اند، و نخواهند کرد 

 خط امام  دفاع از واقعيت،البته شايد سختي زندان و شکنجه.  کنند، و بسکنند که بايد از انفجار جامعه جلوگيري
له اول به تمام زندانيان و هخميني را به آنها هم نشان داده باشد، که در اينصورت، از آنها انتطار مي رود که در و

  .درود بفرستند) که زماني منکر حقانيت حرف و عمل آنها بودند(جانباختگان راه آزادي 
پس يکبار ديگر از خود سوال کنيم که آيا پروسه ي سرنگوني نظام جمهوري اسالمي مي . ن ها واقعيات امروز هستنداي

  يا مبارزه مردم حتما و بايستي در يک فرد خود را نشان دهد؟آتواند بدون رهبر انجام بپذيرد، و 
 :با توجه به بحث فوق، به چند نکته توجه داشته باشيم

غم انگيز . زمان مصدق ها در رئال پليتيک گذشته است. دوم که بتواند جاي او را پر کند نبايد بگرديم بدنبال مصدق -1
به همين خاطر بايستي با پيش بردن يک بحث منطقي، دور از احساسات رقيق و شخصي و در . است، اما واقعيت دارد

 کيست؟ و شانه و شناسنامه دار به فرد ايدآل که نزديکترين فرد شناخته شدند به اين امر بپردازمردم عالم نسبيات 
  چرا؟

  مورد نظر بايستي واجد شرايط زيررهبر براي اين انتخاب بايد به چند نکته توجه کنيم، -2
 :باشد
  به مفاد اعالميه جهاني حقوق بشراحترام گذاشته و عمال به آن پايبند باشد؛- الف
 راتژي براندازي و مراحل مختلف بهره مند باشد؛ از تجربه کافي و الزم براي طرح و انسجام است- ب
  داشته باشد؛ مبارزاتی در امر مبارزه براي آزادي شرکت فعال داشته و عمال دست در آتش–پ 
  مرز بندي با نظام جمهوري اسالمي داشته و تز استحاله و اصالحات از درون رژيم را مردود بداند؛–ت 
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  دستش بخون مردم آغشته نباشد؛- فا نکرده باشد در نظام شاهنشاهي نقش ضد مردمي اي- ث
  در انسجام نيرو ها توانايي نشان داده باشد و بتواند بعنوان مدير صحنه نقش خود را ايفا کند؛–ث 
مردم با کوله . گذشته است) 57مانند بهمن ( زمان همنوايي اکثريت مردم در پشت يک فرد مشخص و تام االختيار -3

 .تلخ و آموزنده بيشتر بدنبال مدير صحنه هستند، تا رهبر انقالبباري مملو از تجارب 
 : از جمله وظايف مدير صحنه انجام چند مسووليت است-4

  فراسازماني عمل کند–الف 
 جنبش ها و تحرکات اجتماعي و نظامي را هماهنگ کرده و مستمرا نقش پل ارتباطي بين تمام جريانهاي شرکت - ب

 .بايد بتواند با همه کار کند. را ايفا کندکننده در پروسه سرنگوني 
 . ايران و ايراني در صدر الويت هايش قرار داشته باشد- پ
 . اگر نمي تواند مصدق شود، راه وي را ادامه دهد- ت
 . با منافع ملي و مردم سياست بازي نکند- ث
خواهد شد، و اگر خميني صفت  هميشه بياد داشته باشد که مردم مي فهمند، و دير يا زود دستش براي مردم رو - ج

 .بشود به همان ذلت خواهد افتاد، و اگر در راه مصدق تالش کند، از همان احترام برخوردار خواهد بود
  

  بررسی چند موضعگيری
  

  . توجه کنيم11 پيش از پرداختن به این مبحث به بيوگرافی موسوی
  : هاي اجرايي مسئوليت

  1358-1359 عضو شوراي انقالب اسالمي -1
  1357-1361عضو شوراي مرکز ي حزب جمهوري اسالمي -2
  1358-1360 رييس دفتر سياسي حزب جمهوري اسالمي -3
  1358-1360 قائم مقام دبيرکل حزب جمهوري اسالمي -4
  1358- 1360 سردبير روزنامه جمهوري اسالمي -5
  1360- 1361 وزير امور خارجه -6
  1360-1368 نخست وزير -7
  1360فرهنگي  رييس ستاد انقالب -8
  1360- 1368 رييس شوراي اقتصاد -9

  1360-1368 رييس بنياد مستضعفان -10
   رييس ستاد فرماندهي کل نيروهاي مسلح-11
  . که همچنان ادامه دارد1368 عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از سال -12
  . که هنوز هم ادامه دارد1375 عضو شورايعالي انقالب فرهنگي از سال -13
  1368- 1376 سياسي رييس جمهور  مشاور-14
  1376- 1384 مشاور عالي رييس جمهور -15
  . که هنوز هم ادامه دارد1378 رييس شوراي هنر از سال -16
  . که هنوز هم ادامه دارد1378 رييس فرهنگستان هنر از سال -17
   سرمقاله هاي روزنامه جمهوري اسالمي را مي نوشت1360 تا 1358 - 18
  

   :موسوی
تواند یک شبه   مردم متکی بود نمیاعتمادسال به  نظامی که به مدت سی.  پيش است خطر در"

 لطمات جدی دیده است؛ اگر انکار این واقعيت اعتماداین . قوای امنيتی را جایگزین این نقطه اتکا کند
اگر آنچه . شدیم، از بس که خطر عظيم است صدا می رساند، ما نيز با منکران آن هم سودی می

دهيم تا معلوم شود که چقدر  کنيم واقعا صحت ندارد، چرا به دیگران اجازه اجتماع نمی ش میانکار
  .اندکند

 را بازسازی کرد؛ اطمينان آسيب دیدة مردمتوان  هنوز می. باید باز گردیم، هنوز دیر نشده است
حبس آنان جز . ها آزاد کنيد  را از زندانفرزندان انقالب. چنين کاری استنظام ما در گرو امنيت 

اعتماد توانند به حکومتی  مردم چگونه می. ای ندارد تغذیه غریزه فرافکنی در وجود خود شما فایده
کند؟ چيره کردن فضای امنيتی بر  کنند که دوستان و همکاران و فرزندانش را به صرف توهم در بند می

وعات آزاد مجاری مطب. گذارد  اثری نمیعواطف ملت نسبت به نظامجامعه جز صدمه زدن به 
  .مردم این مجاری را مسدود نکنيدترميم اعتماد تنفسی یک جامعه سالمند؛ برای 

تابد و تا قيام قيامت برای معضالت  ، اسالم ناب محمدی که تحجر را بر نمیباید به اسالم باز گردیم
استی فرا خوانده به اسالمی باز گردیم که ما را به امانت و ر. های بکر و نو دارد جدید بشریت پاسخ

  12".است
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در مقابل خامنه ای ایستاده، با پيام خامنه ) ظاهرا(همانطور که مشاهده می شود، چندان تفاوتی بين پيام موسوی که 

برای موسوی، فقط . هر دو از اعتماد مردم به نظام جمهوری اسالمی صحبت می کنند.  خرداد دیده نمی شود29ای در 
که در زندان هستند ) ز اسامی که در باال آمده است و سالها در سرکوب مردم شرکت داشتندبرخی ا" (فرزندان انقالب"

موسوی نمی خواهد انتخابات ابطال شود، چون سيستم رأی گيری و . باید آزادی شوند، و نه کليه زندانيان سياسی
ترميم " طف ملت نسبت به نظامعوا"او می خواهد انتخابات ابطال شود تا . رأی دهی انحرافی و غير دموکراتيک است

  .این است رهبر جنبش در صحنه. شود
  

  :کروبی
؛ هم به خاطر چندين ماه اصرار و ابرام براي  ابتدا از مردم ايران عذرخواهي کنمدانم  الزم مي"

حضور در انتخابات رياست جمهوري و هم به خاطر همه آن عزيزاني که در اين مدت زحمات زيادي را 
ب شدم و با لطف و عنايت خود مسير انتخابات را هموار و زمينه حضور عظيم و براي آنها موج

  . اي را فراهم کردند سابقه بي
دانستيد که چه خواهد  تر مي کنم که بسياري از شما پيشتر و دقيق همه اذعان ميپيش از 

، »دچه تضميني براي آراي ما وجود دار«پرسيديد  همان گاه که مي شد و متوجه شده بوديد،
با اين همه » .کوبيد هاون مي نتيجه انتخابات معلوم است و شما آب در«گفتيد  يا زماني که مي

و شما هم از اين تالش عظيم و حضور يکپارچه ضرر  از کرده خود پشيمان نيستم خواهم بگويم مي
کمک ها با   بود و ماهحرکت ما در جهت تحکيم مباني جمهوريت، اسالميت و ايرانيت .نکرده ايد

را در صحنه انتخابات به يک اصل تبديل » مطالبه محوري«اي داشتيم که  وقفه دوستانمان تالش بي
توان  کنيم و با توجه به اوضاع و شرايط کشور آنچه به عنوان برنامه و راه برون رفت از شرايط فعلي مي

ما . شور عنوان کنيمهاي استقالل و آزادي در ک انجام داد را براي حل مشکالت مردم و تحکيم پايه
با اين .  شدندتغيير در قوه مجريهگرچه نيروهاي غيبي و ظاهري مانع از  ،براي تغيير آمده بوديم

شد،  همه فراتر از اين تغييري در شرايط کشور و روحيات جامعه و آگاهي مردم بيش از آنچه تصور مي
  . بودميم من  تغيير به مراتب فراتر از تصکنم که اين صورت گرفت و اذعان مي
 بود، به ياد روزهاي فداکاري و از خودگذشتگي، به ياد و عشق امام راحلآمدنم در صحنه انتخابات 

  13 ".قدم نهادن در مسير مسووليت پذيري و نه جاه پرستي، خودخواهي و تحقير ديگران
  

ی خود پوزش خواسته است، هرچند کروبی بظاهر، پيامی بسا چپ تر از موسوی داده است، و از کم کاری و کج اندیش
کروبی نه " مطالبه محوری. "اما با کمی دقت، به چند نکته مشترک بين پيام او و خامنه ای و موسوی بر می خوریم

 تحکيم مباني "که در راستای " تغيير در قوه مجریه"برای " به یاد و عشق امام راحل"برای تغييری رادیکال، بلکه 
 کروبی به این کمبود در مدیریتش اشاره می کند که.  خواهد بود خالصه می شود"جمهوريت، اسالميت و ايرانيت

  .کروبی برای تغييری استراتژیک نيامده بود.  او بود"به مراتب فراتر از تصميم "آنچه پيش آمد
  

  :مجمع روحانيون مبارز
 همچون همانند نشان دادند و رشد خود را عکس اعتراض آرام و پرشکوه مردم که حضوری بی به"

رحمانه قرار گرفت و در حالی که به تعبير رهبر  روزهای پرفروغ انقالب اثبات کردند، مورد تهاجم بی
ها انسان  معظم انقالب، هم نامزدهای محترم و هم طرفداران آنان از نظام و در نظام هستند، ميليون

 و نه ایران را و فرزند برومند خواهند معترض را اسباب دست بيگانگانی قلمداد کردند که نه اسالم را می
و مؤمن انقالب و ایران، حضرت آقای مهندس موسوی را آزردند و مقاومت ستودنی او را در دفاع از حق 

االسالم  و رأی مردم نکوهش کردند و نيز نسبت به شخصيت انقالبی و خدمتگزار جناب حجت
بخش را به خاک و خون کشيدند و و حتی تظاهرات آرام مردم . والمسلمين آقای کروبی جفا کردند

های فرهنگی و سياسی و انقالبی و خيرخواهان و تعداد کثيری از  مهمی از سرمایه
 تا همگی را در برابر یک انتخابات مخدوش تسليم کنند و طبيعی جوانان عزیز را به بند کشيدند

تر  ق و نقار را فروزانکوشند که آتش نفا است که در این عرصه بيگانگان بيکار نخواهند نشست و می
در عين اعتراض به نتيجه ، های سنگينی که پرداخت شده است پس از هزینهاینک . کنند

نباید بيش از این هزینه  معتقدیم که مردم بزرگوار داشتن حق اعتراض  نگاه انتخابات و محفوظ
مه را به آرامش هما . کار نيست هيجانات فزاینده و اعتراضات خيابانی راه و معتقدیم بپردازند

تر است و انتظار داریم که  ، چرا که ایران و انقالب برای ما از همه چيز با ارزشکنيم دعوت می
و زندانيان را آزاد کنند و .  را فراهم آورندزمينه عبور از فضای زشت امنيتی و نظامیمسئوالن نيز 

ق بيان واعتراض مدنی را به رسميت کننده دست بردارند و ح آميز و تحریف از تبليغات یکجانبه و تحریک
های آنان اقدام  بشناسند و نسبت به خون به ناحق ریخته شهيدان و جانباختگان و استمالت از خانواده
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چه جامعه را به   تا خردمندان خيرخواه بتوانند در فضای آرام به آنای فراهم آورند کنند و زمينه
  14 ."ره اساسی برای آن بيابنداین وضعيت ناگوار کشاند، بياندیشند و راه چا

  
مجمع روحانيون مبارز که با صدور چند اعالميه تهييج کننده مردم مذهبی را به ذهنيت انداخته بود، به ناگاه زیر پای مردم 

عبور از " سال گذشته هزینه ای برای 30را خالی کرده و از پرداختن هزینه های سنگين یاد می کند، گویی مردم در 
رهبران در "به نظر این . نداشته است" وضعيت ناگوار"نپرداخته، و جامعه پيش از این " نيتی و نظامیفضای زشت ام

های فرهنگی و سياسی و انقالبی و خيرخواهان و تعداد  بخش مهمی از سرمایه " است که 88، تنها در خرداد "صحنه
  ". کثيری از جوانان عزیز را به بند کشيدند

  
  بان ارتجاع صحت انتخابات قالبى را مورد تائيد قرار دادشوراى نگه :مسعود رجوی

اتحاد و  .بيش نيست باز هم ثابت شد آه هرگونه تغيير و اصالح در حاآميت مطلقه آخوند سرابى"
در اين مرحله از شقه و فرسودگى ديكتاتورى نامشروع واليت . همبستگى ملى آليد پيروزيست

بطال انتخابات قالبى و برگزارى انتخابات آزاد است هرآس آه در ايران زمين خواهان افقيه، 
  ".آزادى، فرياد هر ايرانى است. با ماست

  .  شويدمأيوساش از تنوره آشيدن ديو واليت و شكلكها و ادا و اطوار گماشتهمبادا  - "
   .سادگى جمع و جور آند رژيم اين بار ضعيفتر و پر شقه و شكافتر از آنست آه بتواند قضايا را به-
فقيه،غاصب الفساد آه همانا رژيم واليتام. هر قيمت ادامه بدهيدنشان را به مقاومت دليرانه و اشرف-

  . باشد، اآنون به تله افتاده استو دزد بزرگ حاآميت مردم ايران مى
ى  در جهان هيچ قدرت و نيرويى نيست آه بتواند بر عزم و اراده ملى ايرانيان و بر فرياد و آرمان آزاد-

  . آنان غلبه آند
هاى مقاومت و قيام آزاديبخش براى ابطال انتخابات و برگزارى انتخابات شوراها و هسته -

  15 " .المللى را در همه جا تشكيل بدهيدآزاد تحت نظارت بين
  يابدقيام براى آزادى ادامه مى: مسعود رجوی

وز هم آن را نامشروع و پرتقلب ، از درخواست ابطال انتخاباتى آه هنامروز هم متأسفانه موسوى"
  16 ."آوتاه آمدداند،  مى

  
  !بيم ها و اميدهای جنبش سترگ جاری ]1388 تير 8 [:اشرف دهقانی

 یکی از اساسی ترین این سئوال ها به شکست و پيروزی این جنبش مربوط است؛ به خصوص که "
طلبان قرار دارد، با نااميدی روشنفکرانی، با این فرض که گویا رهبری جنبش در دست موسوی و اصالح 

از شکست محتوم آن سخن گفته و قادر نيستند ارزش و  اهميت عظيم این جنبش در هموار کردن راه 
عده ای نيز با تکيه . برای تحقق آرمان های انقالبی کارگران و دیگر توده های ستمدیده ایران را دریابند

ته واقعيتی است غم انگيز، زانوی غم به بغل گرفته بر فقدان یک رهبری انقالبی در جامعه که خود الب
برای این که بتوان در مورد چنين . و به رواج ایده های مأیوسانه در ارتباط با این جنبش می پردازند

مسایلی اظهار نظر کرد، قبل از هر چيز الزم است تصویری حدالمقدور درست از واقعيت های درونی 
  "[...].این جنبش کسب نمود

قعيت این است که جنبش حاضر با توجه به حضور توده های ميليونی در آن و در نظر گرفتن انرژی  وا"
که در فوق تا حدی توصيف شد، هرگز نمی توانست بوجود آید اگر توده انقالبی بسيار باالی موجودش 

یب چند که در دوران خاتمی با تصو(های رنجدیده ما تجربه سی سال استثمار وحشيانه نيروی کار 
و ظلم و ستم شدید و گاه غير قابل تصور طبقات ) قانون ضد کارگری، شدت بيشتری نيز گرفت

استثمارگر و حکومت مدافع آنها را از سر نگذرانده بودند؛ و اگر توده های ستمدیده خلق به طور عموم، 
م وجود خود لمس عذاب و مصایب ناشی از اختناق و دیکتاتوری عنان گسيخته وحشيانه رژیم را با تما

اینها همه واقعيت هائی هستند که هر روز بر شدت نفرت و بيزاری و خشم . و تجربه نکرده بودند
شدید آنان از تماميت رژیم جمهوری اسالمی افزوده و سرنگونی این رژیم را بيش از هر وقت دیگر 

  ."خواست عاجل توده ها قرار داده است
چه آنها که فریب (که تا اعالم نتایج انتخابات طی شد، توده ها اما از آنچه پيش آمد و پروسه ای "

تبليغات انتخاباتی را خورده و به صحنه سياسی آمده بودند و چه آنها که فضای سياسی موجود را 
، سود خود را بردند و رژیم با همه جناح )وسيله ای برای تجمع و تبادل افکار و نظر خود قرار داده بودند

  ".ز سود خود راهای درونيش  ني
و کامًال قابل تصور است که این توده ها در انتظار فرصتی   در چنين وضعی کامًال بدیهی"

برای بيان خشم خود از حاکميت موجود نشسته و در اولين فرصت تحت هر پوشش و بهانه 
  ".ای که پيش آید، به خيابان ها بریزند



 علی ناظر
©حق چاپ محفوظ   

1388 تير 12  
]، ما همه با هم هستيم؟رسيد، نتنترسيد[ بخش دوم –دیدگاه سوم   

 of 11 10 صفحه
chaporast@ymail.com 
 آدرس سایت ها و وبالگها
http://chaporast.blogspot.com  
http://www.irancrises.com  
http://www.didgah.net  

 

 و نياز به مشروع جلوه دادن رژیم جمهوری  تا حد زیادی موفق به فریب بخشی از توده ها شده"
این سود بزرگی . اسالمی را با کشاندن عده ای به پای صندوق ها و گدائی رأی از آنها برآورده نمودند

بود که حکومتيان با هر جناح و دسته، با توسل به ریا و فریب و توسل به ترفندهای مختلف برای گرم 
  ".کردن تنور انتخابات، بردند

بلکه با تودهنی زدن به خامنه ای که با اعالم رقم چهل " مرگ بر دیکتاتور"ا نه فقط با فریاد های  آنه"
خود را دارای پایگاه توده ای جا بزند، عدم مشروعيت و  ميليون رأی سعی کرده بود رژیم محبوب

ران مسلح مقبوليت حاکميت دیکتاتور جمهوری اسالمی را در طی درگيری های قهرمانانه خود با مزدو
دشمنان، باد کاشته بودند و حال می بایست . رژیم با خون شورشی خود در کف خيابانها نوشتند

  ".طوفان درو کنند
 توده های انقالبی ما در فردای اعالم انتصاب مجدد احمدی نژاد به ریاست جمهوری، "

آنها برای بدون این که از طرف ارگانی بسيج و سازماندهی شده و یا کسی یا ارگانی از 
 و بدون بی اعتنا به خواست و نظر موسویبرپائی تظاهرات، دعوتی به عمل آورده باشد، 

این که او و دیگر حاکمين جمهوری اسالمی حتی تصورش را داشته باشند، در تهران و در 
بنابراین در شرایطی که . اقصی نقاط ایران به خيابان ها آمده و دست به تظاهرات زدند

زن و مرد "، زنان و مردان مبارز ما، ها را به آمدن به خيابان ها فرا نخوانده بودموسوی توده 
شعاری بود که حدود یک سال پيش در دانشگاه " ما زن و مرد جنگيم ، بجنگ تا بجنگيم"( " جنگ

، به خيابان آمده و صحنه های پرشور و شکوهمندی از مبارزات و جنگ و )شيراز طنين انداز شده بود
  ".ود با نيروهای مسلح رژیم آفریدندگریز خ

 در اینجا نيز،.  آن حرکت، باز خود توده ها هستندپيشاهنگ در این پيکار ، مجددًا معلوم شد که "
، با فریبکاری تمام، خود را از تک و تا نيانداخت و باز مبارزات شجاعانه "پساهنگ"موسوی 

هی برای بی خبران، ملعبه دست مردم را برای اظهار وجود و بوجود آوردن توهم و گمرا
  ". خود قرار داد

 دشمنان مردم و کسانی که می خواهند از پيشروی هر چه بيشتر این جنبش جلوگيری کنند، سعی "
حتی توجه به سخنان در حالی که . دارند ظاهر امر را به جای واقعيت این جنبش جلوه دهند

این عوامل : " ظاهرات صراحتًا اعالم کرد که که در همان روز اول تمحسن اژه ای ، وزیر اطالعات
 که در سخنرانی خود در یا خامنه ایو " دارند در پوشش انتخابات دست به یک کارهایی می زنند

 خرداد صف کسانی که صرفًا معترض به نتایج انتخابات هستند را از صف به زعم او 29نماز جمعه 
 به خوبی آگاهند که مسأله توده های نشان می دهد که  دشمنانجدا نمود، " خرابکاران"

انقالبی ما نه اعتراض به تقلب در انتخابات، نه طرفداری از موسوی بلکه دقيقًا نفی قاطع 
  " .کليت رژیم جمهوری اسالمی می باشد

 با آگاهی به چنين واقعيت هائی است که امروز، در شرایط خاصی نظير شرایط کنونی، می توانيم "
 اجتماعی موجود را -ت و اقشار مختلف جامعه با این حاکميت و سيستم اقتصادیتضاد و منافع طبقا
در این جنبش هدف یکسان و واحدی را تعقيب نمی " همه"متوجه شویم که تشخيص داده و 

 و حتی اگر مبارزه آحاد مختلف جامعه بر عليه جمهوری اسالمی یک پارچه به نظر آید، واقعيت کنند،
  ".چنين نيست

ن رو در جنبش کنونی باید کامًال مواظب بود که صف آنان با صف توده های انقالبی  از همي"
ایران که اعتراض به نتایج انتخابات را پوششی برای به ميدان آمدن خود قرار دادند، 

  ".مخدوش نگردد
 را نسلی از جوانان انقالبی پا به عرصه مبارزه گذاشت که اکنون نه فقط تجربه جنگ و گریز خيابانی" 

  ."با خود حمل می کند، بلکه می تواند از دیگر تجارب عملی و نظری غنی این مبارزه نيز بهره ببرد
سازی اصالح طلبی طبقه حاکم و "گفتمان"جنبش شکوهمند کنونی ضربه محکمی بر دستگاه " 

ه این دستگاه، سالهاست که با پيشبرد یک کارزار مسموم ایدئولوژیک بر علي. مرتجعين وارد کرد
نيروهای انقالبی و پيشروان طبقه کارگر، می کوشد انرژی انقالبی نيروهای مبارز جامعه را در چهار 

چوب تضادهای درونی فيمابين دشمنان خلق به هرز برده و اميد به تغيير نظام از طریق مبارزه انقالبی 
ان، از طریق بر این اساس دست اندرکار. و نيروی سازمانيافته خود توده ها را مضمحل سازد

سازی های خود تالش دارند که اصالح پذیری جمهوری اسالمی را که افسانه ای بيش "گفتمان"
  ."نيست، به مردم بباوراند

در ارتباط با نظر کسانی که با تاکيد بر بخشی از واقعيت یعنی عدم وجود یک رهبری انقالبی " 
اگر  :  آن را جار می زنند باید گفتمتشکل در جنبش اخير، با حرارت، شکست و بی سرانجام بودن

بوجود آمدن سازمانی از انقالبيون کمونيست به مثابه تشکلی که بتواند نقش رهبری در جنبش 
انقالبی مردم ایران ایفاء کند، ضرورتی است که بدون آن نمی توان نقشی آگاهانه در جنبش ایفاء 
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پرورش نسلی از مبارزین انقالبی در درون خود، نموده و راه را تا سر منزل مقصود پيمود، این جنبش با 
  ." را برای این منظور به وجود آورده استزمينهبهترین 

اگر مساله شان بواقع فقدان رهبری انقالبی و عدم وجود یک نيروی انقالبی سازمانيافته در این " 
ی قدم بردارند تا بر مبارزات است، قاعدتا باید بکوشند با تمام قوا در جهت تقویت جنبش توده ای جار

  ."بستر آن امکان بوجود آمدن و رشد چنين نيرویی ایجاد گردد
هر چه این جنبش بيشتر تداوم یافته و بيشتر به جلو رفته و سطح و شعارهای آن ارتقاء یابد، " 

 را با مخمصه های بيشتری -  از خود جمهوری اسالمی گرفته تا نيروهای امپریاليستی- دشمنان مردم
خواهد ساخت؛ و از این طریق فضا و امکانات بيشتری را برای تحقق آرمان های انقالبی طبقه مواجه 

با چنين دید استراتژیکی است که . ن در اختيار آنها قرار خواهد دادکارگر و خلق های قهرمان ایرا
عادت تمامی نيروهای مبارز و انقالبی و تمامی انسانهای شرافتمند و آزاده ای که قلبشان برای س

توده های محروم می تپد و برای ایرانی دمکراتيک و فارغ از فقر و فالکت و سرکوب مبارزه می کنند، 
وظيفه دارند به هر نحو ممکن از مبارزات جاری توده های تحت ستم دفاع کرده و با گرامی داشت یاد 

ر کجا که هستند، پژواک گر جوانان دالور و عزیزانی که در این مصاف نابرابر با دشمن جان باختند، در ه
  17 ".صدا و پيام حق طلبانه آن باشند

   1388 تير 12علی ناظر 
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