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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
  .Iran's M  آئينۀ ايران

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠١٨ جنوری ١٧

 !»گرا، ديگر تمام است ماجرا طلب، اصول اصالح«
 

ر پيشاپيش ھمه جوانان دختر و پسر شدگان، محرومان، استثمارشدگان، گرسنگان، بيکاران، تشنگان آزادی و د سرکوب 

اند و  در خيابان ھای حدود يک صد شھر بزرگ و کوچک ايران، حکم رفتن حکومت اسالمی با صدای بلند فرياد زده

ھا  حتی طرفداران آن. طلبان حکومتی زودتر از خود کليت حاکميت به  تاريخ سپرده شدند رسد اصالح نظر می اکنون به

شان نيز سريعا  طلبی ھای اپورتونيستی و فرصت تر از گذشته شدند و تحرک اتر و مضحکدر خارج کشور نيز رسو

 !اصالحات کاذب حکومتی مرد زنده باد انقالب. رنگ باخت
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شوند و به نماد جامعه زمان  تصاويری که در تاريخ ماندگار می .تصاويری از قھرمانان جنبش اخير خيابانی در ايران

 !گردند خود تبديل می

 

 دی از مشھد آغاز شده بود و به سرعت به شھرھای مختلف از جمله تھران، کرمانشاه، ٧شنبه  جنبشی که از روز پنج

آباد، تبريز، خوی، اردبيل، اروميه، سنندج، اھواز، سيستان و بلوچستان،  بندرعباس، زنجان، ابھر، گرگان، دورود، خرم

تر شد و کليت  رھای معترضان ھم با ادامه اعتراضات، راديکالشعا. گسترش پيدا کرد... شھرھای لرستان، کرج و

  .طلب بود داری و سرنگونی اين جنبش، جنبشی ضدسرمايه. حاکميت جمھوری اسالمی را مدنظر قرار داد

ھا به اعتراضات پيوسته بود برای نخستين بار  در تھران که يک روز بعد از گسترش تظاھرات در مشھد و شھرستان

خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران . را سردادند» گرا، ديگر تمام است ماجرا طلب، اصول حاصال«: شعار 

در اين تجمع به ھيچ عنوان شعاری در اعتراض به گرانی سر «: درباره اعتراض دانشجويان دانشگاه تھران، نوشت

ميرد ذلت  دانشجو می«، »مرگ بر روسيه«از جمله ... تر با مضامين سياسی و ساختارشکنانه  داده نشد و شعارھا بيش

  » .ن نظام استمسؤوال تند عليه ئیو شعارھا» نمی پذيرد

هللا  در اکثر شھرھا، اعتراضات ماھيت سياسی به خود گرفت و نوک حمالت متوجه عليه رھبر حکومت اسالمی آيت

سيد علی حيا کن، مملکت را «! رانيعنی کليت حکومت اسالمی اي. س جمھور بودئيچنين حسن روحانی ر ای و ھم خامنه

 که ئیدر ويديوھا.  بوده است که در اکثر شھرھای ايران از طرف معترضين داده شده استئیيکی از شعارھا» !رھاکن

ای  اند عکس رھبر حکومت اسالمی ايران را در تھران و زنجان پاره کرده و يا عکس خامنه تظاھرکنندگان منتشر کرده

 در مخالفت با سياست خارجی ايران و دخالت آن در ئیدر برخی از شھرھای ايران شعارھا. اند و خمينی را آتش زده

مرگ بر ظالمان چه «، »سوريه را رھا کن، فکری به حال ما کن« مانند ئیمردم شعارھا. ھای نيابتی تکرار شد جنگ

  .اند و غيره را نيز سرداده» هللا مرگ بر حزب» «غزه چه ايران

 مردم ايران ١٣٥٧ھای نخست انقالب  طلب که اتفاقا در سال بررسی و نقد چند چھره معروف اصالحھدف اين مطلب، 

گر،  اند، ھم اکنون القابی چون توريسين، تحليل نيز دست به سرکوب و کشتار نيروھای مخالف حکومت اسالمی زده

  .کشند، است جامع شناس و آکادميک را به خود به يدک می

طلبان در مورد اعتراضات چند روز اخير کشور، حکايت از آن دارد که غالب   اصالحھای گيری بررسی موضع

زمان رياکارانه خواستار رسيدگی به  معترضين را محکوم شمرده و ھم» ھنجارشکنانه«طلب اقدامات  ھای اصالح چھره

  . اند مطالبات شھروندان شده

ھای  طلب و رسانه ھای اصالح م سران و مقامات و تئوريسنھا آمدند باز ھ ده روزی که مردم جان به لب رسيده خيابان

سران و مقامات حکومت اسالمی از  .  شدندئیگو ھای حکومتی، شديدا دچار شوک و ھذيان ھا و جناح وابسته به ارگان

اع نظريه ، دست به دامن انو...ای، روحانی تا فرماندھان سپاه و نمايندگان مجلس ارتجاع، از سروش تا زيباکالم و خامنه

توطئه رقبا، دسيسه داعش و عربستان، طرح ترامپ و نتانياھو، طرح رجوی و : اند توطئه برای تفسير وضعيت شده

اند تا اين جنبش عظيم  ھا به ھر تفسير و تحليلی متوسل شده در واقع آن» ...، ايران سوريه خواھد شد و...پھلوی و

  .  تخطئه کنندطلب مردمی را داری و سرنگونی خودجوش ضدسرمايه

بحران ! »گرا، ديگر تمام است ماجرا طلب، اصول اصالح«: اند ھا، اين شعار رسا و شفاف مردم خيابان را نشنيده آيا اين

بحرانی که با ھر تکانی حکومت اسالمی را . ھايش است بندی موجود، بحران حاکميت جمھوری اسالمی با ھمه با جناح

  .ندک برد و غرق می در باتالق فرو می
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ھای اعتراضات سراسری اخير، گرانی، بيکاری، فقر، شکاف طبقاتی، تبعيض و ستم، سانسور و  در حالی که زمينه

بنابراين . جو کرد و ھای کالن حاکميت جست توان به راحتی در راھکارھا و سياست گير را می اختناق سياسی نفس

حدود . اعتراضات سخن گفت» شکست«توان از  ، نمی پابرجاستئیھا توان نتيجه گرفت تا وقتی که چنين سياست می

ھا به اعتراض عليه اختناق و  ھا در خيابان ھا تن را در اين دھه ھای نئوليبرالی، ميليون برد سياست چھار دھه دھه پيش

ھای خيابانی و اعتصاب  اند؟ پاسخ صريح اين است که اعتراض اما مگر معترضين از کجا آمده. فقر کشانده است

ران، معلمان، بازنشستگان و مقاومت در برابر سانسور و سرکوب، ھمواره در بطن جامعه وجود داشته است و در کارگ

  .ھای مناسب پيش آمده، اين اعتراضات خيابانی شده است فرصت

 
 ١٣٩٦ دی ١٩ اعتراضی کارگران ھپکو در اراک، ئیپيماراه

دانند که خيزش اخير در ايران، يک   و مردم آزاده به خوبی میطرف بين و بی شناسان واقع گران سياسی و جامعه تحليل

داری  گامی دختران و پسران پرشور بر عليه حکومت سرمايه خيزش طبقاتی محرومان و گرسنگان و بيکاران به پيش

 کس هللا اکبر نگفت؛ کسی در اين تظاھرات ھيچ شعار مذھبی داده نشد؛ ھيچ. طلب بود اسالمی و يک جنبش سرنگونی

خواه  جوانانی که ھيچ اميدی ندارند در حاکميت جمھوری اسالمی، کار دل...  اسم کروبی و موسوی را به زبان نياورد و

ھا آمدند و نفرت خود از کليت  خود را پيدا کنند و از يک زندگی نسبتا مستقل و انسانی برخوردار گردند به خيابان

سو و  اين خيزش نتيجه انباشت چھار دھه مطالبات از يک. ياد زدندداری اسالمی را با تمام قدرت فر حکومت سرمايه

توان گفت که اين اعتراضات ده روزه پيش  طور قاطع و محکم می بنابراين، به. سرکوب وحشيانه از سوی ديگر است

بند اسالمی، با  چرا که حاکمان قداره. زمينه يک خيزش سراسری ھمگانی و اعتصاب و اعتراض درازمدت است

ھای  حلی برای بحران کوب و تھديد و ترور، شايد بتوانند اين خيزش را سرکوب کنند اما به دليل اين که ھيچ راهسر

ھا خواھند  تر و قدرتمندتر از روزھای اخير به خيابان اقتصادی و فساد سياسی خود ندارند دير يا زود مردم خمشگين

  .ريخت

ھا پرداخت  ھا و گاه سال ت و ھمان دستمزدھای زير خط فقر ماهدستمزد کارگران به طرز ھولناکی زير خط فقر اس

نزديک به ھسته قدرت » خصوصی«ھای دولت در جھت انباشت توسط کارفرمايان به اصطالح  سياست. شود نمی

  . خواھند ترين ھزينه و زمان سودآوری می ترين سطح بھای نيروی کار و کم گيرد که آن را با نازل سياسی انجام می

کند و اختالس و فساد تازه   نمونه، نگاه کنيد به اعتراضات کارگری در اين روزھا که سرکوب حکومتی غوغا میبرای

 آذر ماه آغاز ٢٣آالت صنعتی تراکتورسازی تبريز که از   کارگران کارخانه ماشين بنا به گزارش ايلنا، اعتراض. دولتی

  .ودومين روز رسيد شده است، امروز به سی
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 کارگر ٢٢٠: آالت صنعتی تراکتورسازی تبريز در اين باره به ايلنا گفت ران معترض کارخانه ماشينيکی از کارگ

دغدغه ھمه : او گفت .مان به دنبال پلمپ کارخانه معترضيم شود که نسبت به آينده شغلی ھستيم و امروز سی دو روز می

 امنيت شغلی و تأمين انتظار داريم که برای مسؤولھايمان است و برای ھمين از مقامات   معيشت خانوادهتأمينما 

 .رسد، اقدام کنند پرداخت مطالبات معوقه که به ده ماه می

و سوم  گذرد از روز بيست  اش می  سال از آغاز فعاليت۴٠کم  آالت صنعتی تراکتورسازی تبريز که دست کارخانه ماشين

 .ار و بالتکليف شدند کارگر بيک٢٢٠آذرماه، پلمپ و فعاليتش متوقف شد و در نتيجه 

 پارس جنوبی واقع در کنگان، برای دومين روز متوالی دست از کار ٢۴ و ٢٣، ٢٢کاری فازھای  کارگران پيمان 

 .کشيدند و در محوطه کارگاه دست به تجمع زدند

داخت ھا وعده دادند که معوقات مزدی را به زودی پر کاری با حضور در جمع معترضان به آن ن شرکت پيمانمسؤوال

 .کنند می

ای برای ادامه کار نداريم؛  ايم؛ در اين شرايط ھيچ انگيزه برخی از ما از شھريور ماه دستمزد نگرفته: گويند کارگران می

 .ھا به نتيجه برسد ھای قبل نباشد و وعده اميدواريم اين بار نيز مثل دفعه

اينک خشم کارگران به جان آمده ... ذشتماه از اعتصاب شش روزه کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه گ بيش از يک

پايان، بار ديگر، زمزمه اعتصابی بزرگ و   ماه دستمزد معوقه و فقر و فالکت بی۵دليل  شرکت نيشکر ھفت تپه به

 . ھای مختلف کارخانه را فرا گرفته است متحدانه بخش

 ٣ ماه حقوق و ۶  را برای پرداختاز روز شنبه بيست وسوم دی ماه، کارگران کارخانه کيان کرد اعتصاب نامحدودی

 .سال عيدی معوقه، آغاز کردند

شان پس از  ماه حقوق ۴ شھر تھران دراعتراض به عدم پرداخت ئیجمعی از معلمان بازنشسته آموزش و پرورش استثنا

 .بازنشستگی ھفته گذشته مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند

 کشور که در ئینفر از فرھنگيان آموزش و پرورش استثنا ١۶٠٠ د،ای ش دی رسانه ٢۵ براساس گزارشی که روز

اند، به دليل عدم تخصيص اعتبار از برای پرداخت سھم سنوات ارفاقی به صندوق  مھرماه سال جاری بازنشسته شده

 .اند  ماه ھنوز حکم بازنشستگی و حقوق خود را دريافت نکرده۴بازنشستگی کشور، بعد از گذشت 

دليل چند سالی است قصد کرده  ھمين ھای عمرانی ندارد، به نامه شرق؛ دولت پولی برای اجرای پروژهطبق گزارش روز

تر نيفتد و ھم درآمدی از اين محل عايد دولت  ھا به تعويق بيش ھا را به بخش خصوصی بدھد تا ھم اجرای طرح پروژه

  .شود

دھد بابت واگذاری   منتشرشده نشان می١٣٩٦رداد  تا خ١٣٩٤ که از سال ئیھا به گزارش شرق، اما عملکرد واگذاری

 .ميليارد تومان چيزی به خزانه واريز نشده است  ٨٥٦جز   پروژه، به١٣١ھزار و   ۴۴

 ١٤چه پس از  شھردار امروز پايتخت به تمايل خود و به درخواست شورای پنجم، گزارشی از آن: روزنامه شرق نوشت

 ٥٤. دانيم دست کيست ملکی که نمی ۶٧۴...  د تحويل گرفته است، ارائه دادگرای قبلی خو سال از دو شھردار اصول

 ...کارگزاری با زمينه فساد، تبانی و داللی و. اند ھای شھرداری اصال حسابرسی نشده ئیدرصد دارا

در :  گفته است س کميسيون آموزش و تحقيقات مجلسئي؛ محمدمھدی زاھدی ر»تسنيم«طبق گزارش خبرگزاری امنيتی 

چنين مدارس کپری در جنوب استان   ھزار کالس درس نياز به تعمير، بازسازی و تخريب دارد ھم١٢٠کل کشور حدود 

سوم مدارس کشور تخريبی ھستند  ن آموزش و پرورش يکمسؤوالطبق اعالم . تر است وبلوچستان بيش کرمان و سيستان

 ھزار کالس درس در اين ١٨ای که حدود  گونه دارند بهترين مدارس تخريبی در استان سيستان و بلوچستان قرار  و بيش
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 ھزار کالس درس در کشور فرسوده ھستند و ١٢٠: او افزود.  ھزار کالس درس تخريبی است۶استان وجود دارد که 

 .آموزان آوار خواھند شد ای تخريب و بر سر دانش ترين حادثه با کوچک

اما ھمين . چنان ليست طوالنی ارائه داد ت اسالمی ادامه داد و ھمتوان به اين ليست فساد اقتصادی و سياسی حکوم می

داری اسالمی ايران، جرات  دھد که شايد ھيچ حکومتی در جھان به اندازه حکومت سرمايه چند نمونه به سادگی نشان می

 تخريب اندوزی و فساد و چنين حرص و ولع ثروت رحمی، سرکوبگری عليه شھروندان و ھم گری، بی اين ھمه وحشی

حکومتی که ھيچ جنبه مثبتی در آن وجود ندارد و ھر چه که ھست سرکوب و ترور و وحشت و فساد و . نداشته باشد

 !حقوقی بر شھروندان است ويرانگری و تحميل بی

نتيجه چھل سال حاکميت جمھوری اسالمی، اثبات کرده است که ! قطعا نه. پذير است آيا واقعا چنين حکومتی اصالح

ھای آن در اين جامعه ھشتاد ميليونی به شدت طبقاتی، سياه و سياه است و ھيچ ورق  ه سران و مقامات و جناحکارنام

دھد، بلکه به يک جراحی  ای را ھيچ مسکنی تسکين نمی دردھای چنين جامعه. است. خورد سفيدی در آن به چشم نمی

يک غده سرطانی بدخيم جراحی کند و از بطن جامعه عميق و ھمه جانبه نياز دارد که حکومت اسالمی ايران را مانند 

  .شده جامعه به وجود نياورد ديده و ضعيف تری در اندام آسيب بردارد تا تخريبات بيش

کشی اقتصادی و مليتاريسم  به بودجه انقباضی اخير دولت حسن روحانی، نگاه کنيد که ترکيبی از رياضت

 و به ئیان برای اعتراض به دستمزدھای معوقه خود احضار، بازجوآن ھم در حالی که کارگر. گرايانه است سرکوب

 مذھبی حاکميت و مراکز ترويج و تربيت - ھای کالن برای نھادھای سياسی  پاش و ريخت. شوند شالق و زندان محکوم می

 بودجه برای بيش از دو سوم.  و تثبيت وضع موجود چندين برابر شده استکنترولنيروھای مورد نياز حاکميت برای 

ھای مجلس شورای اسالمی در نظر  کشور اصوال ھيچ نوع مکانيسم نظارتی حتی از نوع صوری آن مانند کميسيون

گرفته نشده است و بودجه عمومی نام مورد اشاره به حدود يک سوم کل بودجه است که تمام بودجه عمرانی و 

  .شود ھای جاری را شامل می ھزينه

کردن نظام آموزشی  ئیيگر از جمله طرح موسوم به کارورزی دانشجويان، در واقع کاالھا طرح د انقالب فرھنگی و ده

ای جز تقليل دانش و حذف   سال گذشته بوده و نتيجه دھه۴ھای حکومت اسالمی در  يکی از راھبردھای ھميشگی دولت

تثمار شديد آنان، ھدف در طرح کارورزی دولت حسن روحانی، عالوه بر اس. دست از تحصيل بوده است ھای تھی توده

در اين طرح کارفرما ھيچ تعھدی وجود ندارد . صورت مصنوعی و غيرواقعی است اش باال بردن آمار اشتغال به اصلی

 ھزار تومان، ٣١۵کارورز با يک سوم دستمزد پايه مصوب وزارت کار، يعنی . که کارفرما کارورزان را استخدام کند

ترين کارفرمای  تر برای کارفرمايان است که دولت خودش بزرگ منبع سود بيشاقدامی غيرانسانی و بردگی نوين و 

 . شود ايران محسوب می

طلب جامعه که زيرچشمی ھم به حاکميت دارند در اعتراضات اخير نشان  اما برخی روشنفکران و مراجع فکری اصالح

» نان، مسکن، آزادی«ھا فرياد  ان در خيابانجوان. اند قدر عقب مانده دادند که در تجزيه و تحليل طبقاتی معترضين چه

ھا ھنوز به فکر آن سياستی ھستند که اين  آن. اند اما اين قبيل روشنفکران، به دنبال کشف عوامل جانبی آن ھستند سر داده

برانگيز  ھا، ديدن يک جنبش سرنگونی طلب طبقاتی مانند سران حکومت، شوک برای آن. اعتراضات را رھبری کنند

ای،  چون نبود رھبری، سازماندھی و آگاھی توده ھای غيرطبقاتی و غيرواقعی خود، ھم است و ھمواره با تحليلبوده 

  .کنند توصيف می... تحريک خارجی و 

دھد که يک جنبش نوين طبقاتی محرومان در  بندی طبقاتی معترضان، به سادگی نشان می در حالی که شعارھا و ترکيب

ين جنبش، جنبش کسانی است که با تمام وجودشان فقر، گرانی، بيکاری و فقدان آزادی را لمس ا. ايران راه افتاده است
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چرا که اين نيروی عظيم، شديدا تشنه ! ترديد اين معترضان، پس از تجديد قوا دوباره باز خواھند گشت بی. اند کرده

 !آزادی و برابری و عدالت اجتماعی ھستند

 مشخصات اعتراضات اخير ايران، اين بود که مردم بر عليه سانسور و اختناق، فقر و ترين يکی از اصلیبه اين ترتيب، 

ھا، نه تنھا حتی يک شعار مذھبی  در اين تظاھرات. داری اسالمی به پا خاستند گرانی و بيکاری عليه حکومت سرمايه

دگان خدا و توليد طلبه و آخوند در شھر قم، اين مرکز نماين» هللا مرگ بر حزب«داده نشد، بلکه اغلب شعارھا مانند 

يکی ديگر از مشخصات برجسته اين اعتراضات، اين بود که معترضين حساب خود را کامال از . خور شنيده شد مفت

  .حتی يک شعار ھم در حمايت از خاتمی، زھرا رھنورد، ميرحسين موسوی و کروبی داده نشد. طلبان جدا کردند اصالح

 در .دانند و اين جناح حکومتی، ديگر خريداری ندارد و مردم آن را مثابه کل حاکميت میطلبی  بنابراين، تفکر اصالح

  . گرايان ھم داستان شدند طلبان برای حفظ نظام نکبت و نفرت اسالمی ھمانند گذشته، با اصول واقع اصالح

 تأکيدھا،   درباره ناآرامیتیئيخاتمی ھم با انتشار تو» دولت اصالحات«گوی به اصطالح  ، سخن»زاده عبدهللا رمضان«

ھا، نواقص و خطاھای حاکميت و با احترام به حق اعتراض عليه فقر، فساد و  کرد که با شناخت و اذعان کامل به کاستی

دور از خشونت و  طلبی به معنی تالش برای بھبود تدريجی امور به شيوه قانونی، مدنی، به چنان بر اصالح تبعيض، ھم

  .فشارم بی به توسعه، رفاه، آزادی و امنيت کشور پای میيا بر برای دست زمان

که   بر اينتأکيدس فراکسيون اميد مجلس شورای اسالمی ھم در واکنش به تجمعات خيابانی، با ئي، ر»محمدرضا عارف«

رسيدگی به وضعيت : تری خود آوردئي دولت و مجلس است، در حساب تو رسيدگی به وضعيت معيشتی مردم، وظيفه

گونه مطالبات از سوی مردم با  خصوص دولت و مجلس است و پيگيری اين ين بهمسؤول مردم عزيزمان وظيفه معيشتی

چون اين فضا . ولی متوجه باشيم کاری نکنيم که فضای کشور متشنج شود. ھاست سازوکارھای قانونی حق طبيعی آن

 . ھستنددنبال از بين بردن اميد مردم خواست بدخواھان ملت و کسانی است که به

اين که مردم : س مجلس شورای اسالمی ھم در واکنش به اعتراض ھای خيابانی عنوان کردئي، نايب ر»علی مطھری«

کنند يک نقطه مثبت و روشن برای جامعه ما و   بيان میئیپيما کنند و نظر خود را در قالب تجمع يا راه احساس آزادی می

ارنظرھای جمعی توام با تخريب اموال عمومی و اخالل در نظم جامعه که اين اظھ نظام جمھوری اسالمی است اما اين

ن ما بايد برای بخش اول اين پديده يعنی اظھارنظر مدنی و آرام مردم مسؤوال. شود يک نقطه منفی و تاريک است می

  .شدت برخورد کنند شرايط را مھيا کنند و با بخش دوم آن يعنی تخريب اموال عمومی و ايجاد آشوب به

طلب، در   مجلس ششم و از شيوخ اصالح٩٠س کميسيون اصل ئينماينده ادوار مجلس و ر» حسين انصاری راد«

استفاده افرادی که حسن نيتی به اين  مردم بايد ھوشيار باشند که وسيله سوء: ھا درباره اعتراضات گفت گو با رسانه و گفت

ای که قابل  در اين اعتراضات شخصيت شناخته شده. گيرندھا آشنا ھستيم قرار ن کشور ندارند و جماعتی که ما با آن

بنابر اين ھرگز چنين حرکتی . شود ای در آن ديده نمی  باشد وجود نداشته و ھيچ رھبر و مقصد مشخص و برنامهئیشناسا

ھوشياری رفتار به نظرم بايد دولت و مردم بيدار کشور با . تواند با توفيق ھمراه باشد يا مقاصدش را به نتيجه برساند نمی

کنند و دولت به مشکالت مردم توجه کند و در صدد حل معضالت سياسی کشور بر بيايند و به تدريج بتوانند اعتماد 

طور ويژه فساد اقتصادی و فساد اداری که به صورت فراگير در کشور به چشم می  به. ھا جلب کنند مردم را به سياست

 مسألهھمه ما در حل اين .  نتيجه اين است که اين وضعيت به وجود آمده استخورد، حوصله مردم بيکار را سر آورده و

  .دخيل ھستيم و ھمه بايد به يکديگر برای حل مشکالت مردم کمک کنيم

شنبه دوازدھم دی ماه برگزار شد،  س سابق که روز سهئيدر جلسه مجمع روحانيون مبارز به رياست محمد خاتمی ر

ھای  دلی داخلی و ملی، روش  بر وحدت و ھمتأکيدی درباره اعتراضات اخير، ضمن ا اعضای اين مجمع در بيانيه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

حوادث تلخ روزھای اخير در نقاط : در بخشی از اين بيانيه آمده است. طلبانه و قانونی را کارآمد عنوان کردند اصالح

ت و اعتراضات آرام مردمی طلب و عوامل آشوبگر با سوءاستفاده از اجتماعا مختلف کشور نشان داد که عناصر فرصت

گناه، اھداف پليد  ھای بی با ايجاد آشوب، ناامنی، تخريب اموال عمومی، اھانت به مقدسات دينی و ملی و حتی قتل انسان

گونه اقدامات در مسير ابراز و تحقق مطالبات واقعی مردم انحراف ايجاد کرده  در حقيقت با اين. کنند دشمنان را دنبال می

گردند و لذا ھوشياری و مراقبت عموم ملت شريف ايران و تمامی   مضاعف بر کشور و جامعه میو موجب زيان

. ھاست ناپذير برای گذر از اين دشواری دلسوزان و عالقمندان به پيشرفت، امنيت و آرامش کشور ضرورتی اجتناب

آغاز انقالب، دوران جنگ تحميلی، طلب را از  کاران فرصت مردم فھيم و رشيد ايران ھرگز جنايات و دشمنی اين فريب

 تأمينھای غيرانسانی و ديگر اقدامات دشمنانه فراموش نخواھد کرد و به خواست خداوند حل مشکالت و  و تحميل تحريم

  .دلی داخلی و ملی تحقق خواھد بخشيد طلبانه و با تکيه بر وحدت و ھم ھای اصالح حق خود را با روش ھای به خواسته

او که در اين . وگو کرديم  معاون سياسی وزير کشور دولت اصالحات، درباره اعتراضات اخير گفتزاده، مصطفی تاج

مدت تالش خود را به کار بسته تا نشان دھد عواقب چنين تحرکاتی ممکن است ايران را به سوريه ديگری تبديل کند، در 

  . کردتأکيداين مصاحبه ھم بر اين موضوع 

ئه تحليل جامع درباره ماھيت تظاھرات اخير در تھران و ديگر نقاط کشور را زودھنگام به گزارش شرق، او البته ارا

ھای خونين داخلی  طلبان در چنين شرايطی جلوگيری از وقوع درگيری دانست و در عين حال اعالم کرد وظيفه اصالح

 .در کشور است

اند، در اين ماجرا  ھای اخير بسيج کرده خاباتعنوان گروھی که بدنه اجتماعی را در انت طلبان به وظيفه اصالح ...«

 چيست؟

اين خطری جدی است . طلبان در شرايط فعلی اين است که اجازه ندھند ايران، سوريه يا ليبی شود ترين نقش اصالح مھم

 شد، جا بايد بگويم يکی از داليلی که سوريه گرفتار اين وضعيت ھمين. کند که جامعه ما را مثل جوامع ديگر تھديد می

طلب در آن کشور وجود  ای که يک جريان قدرتمند اصالح گونه فقدان يا ضعف جريان اصالحی در آن کشور بود، به

ھا ھشدار دھد که از مرزھای خاصی نبايد خارج شوند و  زمان دولت و ملت را مخاطب قرار دھد و به آن نداشت که ھم

دولت بگيروببند راه نيندازد و از طرف ديگر، معترضان آميز نزنند؛ يعنی از يک طرف،  ھای خشونت دست به روش

مھم نيست که چه . اند اند و ھمه باخته که ھمه سوريه امروز نااميد شده کمااين. ورزی نکنند دست به سالح نبرده و خشونت

ھا  ليوناند، صدھا ھزار نفر کشته شده و مي  ترين آسيب را مردم ديده بيش. کسی در راس قدرت است و چه کسی نيست

  .اند نفر آواره شده

توانند به سوريه قبل  که چه زمانی می تر از ھمه اين ھای اين کشور نابود شده است و مھم چنين بسياری از زيرساخت ھم

 ئیھا  و کانالامريکاسی فارسی و صدای  بی زبان بيگانه؛ مثل بی ھای فارسی تمام تالش رسانه. از اين حوادث بازگردند

خواندن صندوق رای  فايده طلبان و نااميدکردن مردم از اصالحات درونی و بی کردن اصالح به دنبال بدناممثل آمدنيوز، 

. دادن سياست به کوچه و خيابان و به صورت خشن نشان دھند ورزی و سوق است تا جايگزين آن را براندازی، خشونت

ويژه ايران، اين است  يانه کنونی در ھر کشوری، بهترين کارکرد جريان اصالحی در خاورم ما بايد بدانيم اتفاقا بزرگ

 .ھای خونين داخلی را بگيرد که جلوی درگيری

کدام  ھای متفاوتی دارند و ھيچ ملت ما متنوع و متکثر است و گرايش. ومرج نداريم ما ھيچ دشمنی بدتر از وضعيت ھرج

. آورد گری را دنبال کند، سر از فاشيسم درمیگرفتن دي ھرکدام که بخواھند خط ناديده. قادر به حذف ديگری نيستند

شدن اين تحرکات و  نماياند، تبديل احتمال موفقيت چنين موضوعی در ايران ناممکن است، اما آنچه محتمل می



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٨

 دولت ئیطلبان در انجام وظيفه خود کوتاھی کنند؛ يعنی از سو نکرده اصالح اگر خدای.  مردم با يکديگر استئیرودررو

ھای خشن متوسل نشوند؛ چرا که اين يک بازی باخت  ند و از سوی ديگر به مردم ھشدار ندھند که به روشرا مھار نکن

 ».بينيم  باخت است که ھمه زيان می-

کنند که چرا شما   میسؤالمرتب از من «: ، در کانال تلگرامی خود، مدعی شده است»پور  ئی حميدرضا جال«

طلبان از مردم بيست  گويم درست است ما اصالح ی دادن دعوت کنيد؟ در پاسخ میطلبان فقط بلديد مردم را به را اصالح

طلبان رای بدھند و در آينده ھم برای حل معضالت جامعه چنين خواھيم کرد  خواھيم بيايند و به اصالح سال است که می

 در ضمن آگاھانه و صادقانه .نه است و ھم به نفع کشور و ھم به نفع خود مردم بوده استمسؤوالچون اين کار مدنی و 

خط بده آن باشند با تمام وجود ) طلبان منافقين و سلطنت(طلبان  طلبان با تجمع کف خيابانی که سرنگونی بگويم اصالح

چون چنين اقداماتی ھم به ضرر ايران و ھم به ضرر خود مردم معترض . مخالفند و اين را با صدای بلند اعالم می کنيد

حل اين . شود شود بلکه بدتر می شه دار اقتصادی ايران چند علتی است و در کف خيابان حل نمیحل معضالت ري. است

معضالت به ھمکاری حاکميت با دولت روحانی و حمايت نيروھای جامعه مدنی نياز دارد و اقال به دو دھه توسعه پايدار 

  ».و ھمه جانبه و درونگرا و جھان نگر نياز دارد

طلبان بايد تالش کنيم که سياست خيابانی نشود  ما اصالح«: طلب، نوشته است شناس اصالح امعهپور، ج ئیحميدرضا جال

ايران بيش از ھميشه در خاورميانه لغزنده به … االمکان از خيابانی شدن يا خيابانی کردن سياست بپرھيزيم و حتی

دھد پشت سازماندھی اين  نشان میانه شواھد تأسفم. نيازمند است»  ملت شھروندی-دولت«ورزی مبتنی بر  سياست

  ».گری عقيم و ايران بربادده قرار دارد اعتراضات يک انقالبی

شود، مشکوک  چنين اين تظاھرات و اعتراضات را در شرايطی که ھيچ انتخاباتی در ايران برگزار نمی پور، ھم ئیجال

که در روايت  واقعيت آن! يگری ندارد بيان مطالبات سياسی جز ميانجی انتخابات راه و روش دئیدانسته است؛ گو

طور  ھا رفته، و به  وجود دارند که پای صندوق رای آنئیپور مردم تا جا ئیچون جال طلبان ھم بسياری از اصالح

  . اتوماتيک سياھی لشکر حکومت شوند

ور  طلب امروزی است که از شعله بق و از عناصر فاشيستی خط امام آن زمان و اصالحگروگانگير سا عباس عبدی

، ضمن اعتراف ١٣٩٦ دی ١١او در روزنامه اعتماد . شدن اعتراضات در روزھای اخير، شديدا به وحشت افتاده است

با آن توسط حکومت، اين انديشی برای مقابله  به پوسيدگی حکومت و نيروھای آن در برابر اين معترضين، و عدم چاره

نامد و در ارتباط با استيصال حاکميت در  می» وجود آمد اغتشاشاتی که در ادامه اعتراضات به«خيزش عظيم مردمی را 

آميز ناراحت بودند، از  طور قطع از چنين رفتارھای غيرمدنی و خشونت تفاوتی کسانی که به بی«: نويسد مقابله با آن می

  ». بوداصل اين رفتارھا بدتر

 بگيرند و آرام و مدنی شعار دھند و ابراز ئیپيما دار بيايند و مجوز راه ھای شناسنامه افراد يا گروه: دھند عبيد حکم می

ھای مردم و در موضوعات ديگر نيز رعايت شود؛ حقی که به طور قطع  وجود کنند، ولی اين حق بايد برای ھمه گروه

دھد که ريشه ماجرا در کجا شکل گرفته  خوبی نشان می ايز و رفتار دوگانه بهشود و ھمين تم برای ديگران رعايت نمی

  ».است

: پرسد  ببرد، میسؤالکند اعتراضات اخير را زير  چنين با ارائه آمار و ارقام اقتصادی زير تالش می عباس عبدی، ھم

 درصد بود، و ٣۵رم تا حدود  که رشد اقتصادی منفی و تو١٣٩٢ و ١٣٩١ويژه در سال  ھای گذشته به  چرا در سال«

ھای بازار را شاھد بوديم، شاھد چنين اتفاقاتی  ھای مواد خوراکی و خريد ھمه برنج حتی مسايلی چون ھجوم به فروشگاه

  »نيستيم؟
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ای کيفی و عينی  ای کمی و تابع آمار، بلکه پديده مسألهدر حالی که انباشت مطالبات و احساس فقر و واکنش به آن، نه 

ر يک کالم، اعتراضات سراسری روزھای اخير، نتيجه خشم از گرانی و تورم و بيکاری و سرکوب است که از  د.است

 .ھا قبل وجود داشته، و حاال از موقعيت کمی به موقعيت کيفی ارتقا يافته است مدت

  
 :صادق زيباکالم، استاد دانشگاه در رابطه به وقايع اخير در روزنامه ايران نوشت

تواند انکار کند که در فضای سياسی، فرھنگی و  ھای مختلف، کسی نمی امروز با وجود دستاوردھای روشن در حوزه

اما . از جمله، گرانی برخی اقالم مصرفی مردم واقعيتی ملموس است. ويژه اقتصادی مشکالتی در کشور وجود ندارد به

 سال گذشته، مخالفان دولت روحانی اين ٥جاست که مسبب اين معضالت کيست؟ مانند ھمه وقايع   کليدی اينسؤال

ھا را که حداقل  خواھند ھمه اين نابسامانی  ديگر، آنان میبه عبارت. آلود ماھی بگيرند کنند از آب گل روزھا ھم تالش می

 ماھه دولت کنونی ٦ً غلط دو دھه گذشته ريشه دارد، صرفا به پای دولت يازدھم و عملکرد ئیھای اجرا در سياست

 برخی از تندروھا، حتی يک گام به جلو گذاشته و از تجمع مردم در برخی شھرھا به عنوان حرکت اعتراضی. بنويسند

ھا و کمبودھای جدی؛ نکته کليدی اين است که  اما واقعيت اين است که با وجود کاستی. عليه دولت استقبال ھم کردند

ميراث به جای . توان فقط دولت روحانی را روی صندلی اتھام نشاند و بابت مشکالت مورد بازخواست قرار داد نمی

ھا يا حل نشدن، يا به تاخير افتادن مھار  گيری چالش ر شکلمانده برای روحانی و نقش ساير قوا و نھادھای کشور د

ھا ھم حاکی از آن است که مردم و طيف زيادی از  نشانه.  نيست که بتوان آن را ناديده گرفتئیمشکالت، رخدادھا

بينانه باور دارند و دولت روحانی را يگانه متھم وضعيت کشور  منتقدان وضعيت موجود ھم به اين ارزيابی واقع

 .دانند نمی

 تمام توان برای يافتن مقصر يا نشانه رفتن انگشت اکنون، به جای تمرکز. سوای اين نکته؛ بايد صدای منتقدان را شنيد

اتھام به سمت دولت يا ھر نھاد ديگری، شايسته است ضمن بررسی نقطه نظرات قانونی و منطقی منتقدان، برای رفع 

 .ريزی شود ھای روای مردم برنامه دغدغه

ھای مردمی اين اليحه،   کرده، بايد جنبهتأکيد ھمان گونه که بارھا دولت ٩٧به عنوان نخستين گام، ھنگام بررسی بودجه 

ھا  تر شده و در صورت نياز بودجه ساير بخش  پررنگ ھای مرتبط با اشتغال، حمايت از اقشار کم درآمد از جمله حوزه

ھا بايد  ن بپذيرند که مشکالت پيش رو؛ سترگ است و برای عبور از ابرچالشمسؤوالبايد ھمه ما و از جمله . تعديل شود

برسند و سپس از آنان انتظار داشت که » اقناع«ا در جريان اھميت اين مشکالت قرار داد تا افکار عمومی به مردم ر

 .شان را بپذيرند خود و فرزندان» فردای بھتر«ھا برای رسيدن به  ھزينه تحمل دشواری
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. کند ادی نيز پيشگيری میھای اقتص ئینما گذاری تبليغات مخرب انحرافی و وارونهتأثيرچنين از  روشنگری عمومی ھم

 ئیزدا ھا، ابھام  شفاف و صريح، تشريح برنامهئیگو تر با افکار عمومی؛ اولويت دادن به پاسخ بنابراين، ارتباط نزديک

استفاده سياسی  از ذھن مردم و تعامل تنگاتنگ با بدنه کارشناسی کشور بايد بيش از پيش تقويت شود تا ميدان مانور سوء

 ».ھای بزرگ ھموارتر شود ادی محدودتر شده و راه عبور از اين چالشاز مشکالت اقتص

ھا، از شمار  در آن سال» انقالبی فرھنگی ارتجاعی«صادق زيباکالم، در سال ھای نخست انقالب و با شروع 

ويد که گ کند و می  زيباکالم، پس از گذشت حدود سه دھه به آن روزھا نگاه می.دانشجويان طرفدار انقالب فرھنگی بود

 نظير روانشناسی اسالمی، اقتصاد اسالمی و چنين ئیھا طرح اسالمی کردن متون دانشگاھی و وارد کردن رشته

  .مواردی طرحی ناممکن بود که پس از گذشت چند ماه از آغاز انقالب فرھنگی ناممکن بودن آن معلوم شده بود

د، در سرکوب و اختناق و سانسور و اعدام و کشتار پور، زيبا کالم و عبدی ھر کدام در جايگاه خو ئیحميدرضا جال

  .اند حکومت اسالمی سھيم و شريک بوده

 نفر از شھروندان ٥٩ ٥٩، مردم مھاباد با يک اعالميه صادر شده از ١٣٦٢برای مثال، در روز دوازدھم خرداد 

  . اعدام شده بودند» د انقالبھای ض وابستگی به گروھک«مھابادی قيد شده بود که بنا به گفته آن اعالميه به دليل 

تر اين  بيش. ھا را در سطح شھر داده بود پور بود که دستور پخش اين اعالميه ئیفرماندار وقت مھاباد حميد رضا جال

ھا  ھا وابستگی به سازمان اتھام آن. ، يعنی فروردين و ارديبھشت دستگير شده بودند١٣٦٢شھروندان در دو ماه اول سال 

کردند،  ھای مھاباد تحصيل می چرا که چند نفر از آنان در دبيرستان. بود، اتھامی که ھيچ گاه ثابت نشدو احزاب سياسی 

اما ھنوز از چند و چون ان جنايت مانند ساير جنايت . آموز سال دوم دبيرستان ابن سينا در مھاباد بود يکی از آنان دانش

  . کار اسالمی، آگاھی فراوانی در دست نيست حاکمان تبه

پور، فرماندار آن وقت در مھاباد، از  ئیرانی حميد رضا جال  بود که در حسينيه ارشاد در ھنگام سخن١٣٧٨نھا در سال 

گناه قلمداد کرد و گفت  اما او از يک طرف خود را بی. گو باشد  نفر جواب٥٩ شد که در مورد حادثه اعدام سؤالوی 

آن «: ھا را ضد انقالب معرفی نمود و او از اين عبارات استفاده کرد  آنھا در تبريز انجام شده و از طرف ديگر اعدام آن

ھا دستگير شده بودند و در  له و شرکت در درگيری ھای مسلح حزب دموکرات و کومه  نفر به اتھام عضويت در گروه٥٩

   ».دادگاه انقالب اسالمی تبريز محاکمه و اعدام شدند

، قبل از ھر سؤال به اين ئیگو  نفر بودند؟ برای پاسخ٥٩سانی عامل اعدام  مطرح است، به راستی چه کسؤالحال اين 

جا ناشی  اين ضرورت از آن. ن و عامالن محلی و کشوری آن ھنگام ضروری استمسؤوالچيز نگاھی به اسامی 

پور  ئیضا جالحميد ر: ن عبارتند ازمسؤوالاين . ھا در آن دوره بودند ن عامالن اصلی اين اعداممسؤوالشود که اين  می

فرماندار مھاباد، حسين شيخ عطار استاندار آذربايجان غربی، غالمرضا حسنی امام جمعه اروميه، پاسدار محمد ابراھيم 

سنجقی فرمانده قرارگاه حمزه سيدالشھدا، سيدحسين موسوی تبريزی دادستان کل انقالاب اسالمی کشور، صياد شيرازی 

  .ر ناطق نوری وزير کشور وقتفرمانده نيروی زمينی ارتش، علی اکب

او از ھمان آغاز انقالب .  تھران است و اکنون استاد جامعه شناسی دانشگاه تھران١٣٣٦پور، متولد  ئیحميد رضا جال 

باره به خبر نگار نيوزويک چنين گفته  او در اين. عازم کردستان شد، زمانی که در سن بيست و يک سالگی قرار داشت

   »!به ياد دارم که در آن دوران حتی ريشم ھم در نيامده بود.  در دست دانشجويان بودروزھا کشور آن«: است

او به غالمرضا حسنی از مسببان کشتار قارنا و . ، سمت فرمانداری نقده را در اختيار داشت١٣٦٠ پور تا سال ئیجال

   .کاری حسنی راه افتادپور و ھم ئیقالتان، کمک زيادی کرد و در واقع جنگ داخلی شھر نقده با تالش جال
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و اين . شود پور، بعد از عملکرد قابل قبولش نزد حسنی و ديگر مقامات حاکميت در نقده، به شھر مھاباد اعزام می ئیجال

 پور، ئیجال.  بود که حکم فرمانداری او را برای شھر مھمی مانند مھاباد در آن زمان صادر گرديد١٣٦٢در مھر ماه 

. گويد آميز و احساسی از ورود خود به مھاباد می با شکلی ھيجان» کتاب پس ازدوم خرداد«در در يکی از مقاالت خود 

شود و می گويد که ھنگام حضور در مھاباد و پس از کشته شدن  حتی به دروغ ھای عجيب و غريبی نيز متوسل می

  !گيرند سومين برادرش مردم مھاباد برای او ختم می

دستان در اوج خود بود و ھنوز بسياری از مناطق اطراف مھاباد در اختيار نيروھای در اين ھنگام مبارزات مردم کر

مردم نه . ھا در اوج خود بود، و ميزان تلفات نيروھای حکومتی بسيار زياد بود له و حزب دمکرات بود و درگيری کومه

  .ھا بودند يه آن حکومت نداشتند، بلکه شديدا ھم علئیای با نھادھای اداری و اجرا تنھا ھيچ رابطه

 در ١٣٦٧او تا سال . جالئی پور، بعد از فرمانداری مھاباد به معاونت سياسی و امنيتی استانداری کردستان منصوب شد

 دولت تغييراين انتقال پس ار پايان جنگ و . اين سمت باقی ماند و در اين سال به وزارت امور خارجه منتقل گرديد

ھای  او در اين کشور به اداره انجمن. لتی گرفت و در انگلستان تحصيل کرداو پس از آن بورس دو. صورت گرفت

.  خارج از کشور مشغول شد که عمال نقش بازوی نيروھای امنيتی ايران در خارج از کشور ھستندئیاسالمی دانشجو

به تھران باز گشت او بعد از بازگشت به کشور . دار چنين نقشی شد پور عھده ئیپس از او، پسرش به نام محمدرضا جال

در دوران رياست جمھوری خاتمی، به صورت يکی از مدافعان اصلی . و در دانشگاه تھران به تدريس مشغول شد

ھای چون جامعه، توس و نشاط با ھمکاری مالی او و ساير دوستان  در آمد و حتی روزنامه» دولت اصالحات«

  .شد اش اداره می حکومتی

. کردم من اگر در ايران بودم در اعتراضات شرکت می«طلبان، اين است که  الحرھنود عبدالکريم سروش به اص 

  »!دست گيرند طلبان بايد رھبری اعتراضات را به اصالح

  
 !اصالح طلبان بايد رھبری اعتراضات را بدست گيرند: گويد  میئیعبدالکريم سروش در ويدئو

طلبان و حفظ حکومت  الفاصله چاره را رھبری اصالحکند و ب دلی می او ظاھرا ضمن نقد حکومت با اعتراضات ھم

  .داند اسالمی مورد نظر خود می

ھای حکومت تازه به دروان رسيده اسالمی بود، و يکی از طرفداران عبا و عمامه و ريش و  سروش، يکی از چھره

دی و جمعی زنان و ھای فر سبيل اجباری برای مردان، مقنعه، چادر و روسری اجباری برای به زنجير کشيدن آزادی

او به بھانه . ھا بود او يکی از افراد تسويه استادان چپ، سکوالر و مردمی از دانشگاه. دخالت در امور شخصی آنان بود

ھای علميه  خانه و حوزه ھا را به روضه دستان حکومت اسالمی، تالش کردند دانشگاه توسط چماق به» انقالب فرھنگی«

  ھا اخراج کردند  يد چپ، روشنفکر و سکوالر را از دانشگاهدانشجويان و اسات. بدل کنند
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 برنامه تغييربرنامه اصلی اين ستاد، . هللا خمينی تشکيل شد  ستاد انقالب فرھنگی به دستور آيت،١٣۵٩در خرداد ماه 

  ھای اسالم عنوان شده بود ھا متناسب با آموزه  دانشگاهئیآموزشی و بازگشا

ه يتصف«، »ھای سراسر كشور  انقالب اساسی در دانشگاه« اين ستاد در پيامی بر ضرورت هللا خمينی، برای تشکيل آيت

  .د كرده بوديتاك» ن علوم عالی اسالمیيطی سالم برای تدويل دانشگاه به محيتبد«و » د مرتبط با شرق و غربياسات

ھا و نيروھای مخالف  د، چھرهترين وظيفه ستاد انقالب فرھنگی در اين دوره، تصفيه افرا در واقع نخستين و فوری

  .ھا بود حکومت اسالمی ايران از دانشگاه

ھای ايران در آغاز انقالب فرھنگی، عمدتا با تھاجم وحشيانه نيروھای حکومتی و با خشونت به تصرف  دانشگاه

ھای  دانشگاه ،١٣۶١در آذرماه . ھا نيز خشونت ادامه پيدا کرد پس از تصرف دانشگاه. در آمدند» دانشجويان مسلمان«

  .ايران مجددا باز شدند

ستاد انقالب فرھنگی، نخست با عضويت علی شريعتمداری، محمدجواد باھنر، مھدی ربانی املشی، حسن حبيبی، 

، اين ستاد ١٣۶٣در آذر .  شدتأسيسای  الدين فارسی و به رياست علی خامنه عبدالکريم سروش، شمس آل احمد، جالل

بر اين شورا بر عھده رھبر حکومت اسالمی ايران » نظارت عالی«.  نام دادتغييرگی به شورای عالی انقالب فرھن

  .است

ستيز در تاريخ  ترين اقدامات ضدفرھنگی و آزادی بنابراين انقالب فرھنگی، رويدادی مھم و در عين حال از مخرب

اسی، فرھنگی و دانشگاھی در ايران ھای سي ای در عرصه ات گستردهتأثيرنتايج اين اقدام .  است٥٧ايران پس از انقالب 

آن در ئي تا بازگشا١٣٥٩ خرداد ١٤در برخی منابع آمده است که در حد فاصل تعطيلی دانشگاه در . به بار آورده است

 ھيأتتقريبا پنجاه درصد (  استاد٨٦٠٠و قريب به )  کشورئی درصد جمعيت دانشجو٣٠(  ھزار دانشجو٥٧، ١٣٦٢مھر 

اما به نظر می رسد اين آمار ھا اغراق بر انگيز . سازی شدند به دليل گزينش عقيدتی و سياسی پاکھا  از دانشگاه) علمی

  . و غير واقعی است

ھا بايد عطر و بوی  دانشگاه«: ھا گفته بود عبدالکريم سروش در آن دوران، درباره ضرورت انقالب فرھنگی در دانشگاه

لستان معطری باشد که ھر کس وارد آن می شود، از ھمان ابتدا مشامش انديشه اسالمی به خود بگيرند و اين گلستان، گ

  ».نواز عطرآگين شود به اين بوی دل

 تعطيل و انقالب فرھنگی به اين ١٣۵٩ خرداد ١۵ھای ايران در تاريخ  با برگزاری امتحانان آخر سال تحصيلی، دانشگاه

يت مأمور آن ئیانقالب فرھنگی و بازگشا» ستاد«از سوی به گفته سروش تعطيلی دانشگاه اقدامی . ترتيب عمال آغاز شد

 .بود» شورای انقالب فرھنگی«

به اين معنا که اگر چيزی ھست که ضد اسالم است . ھدف اين بود که دانشگاه ھا را اسالمی بکنيم«: سروش گفته است

 »...مئياز آن جا بزدا

چنان مانند  ھا بود، اما اين طرح ھم شمول در دانشگاه اما انقالب فرھنگی، تعرضی ارتجاعی و خونين به فرھنگ جھان

  . چندانی در مرکز علم و دانش و اگاھی به وجود نياورده استتأثيرنعشی بر روی دست حکومت مانده و 

 و فشار مضاعف در حوزه کنترولھای دانشگاھی،  بندی جنسيتی رشته تبعيض جنسيتی، در قالب سھميهچرا که 

تر در رفت و آمد و  ھای بيش ھا، محدوديت  دختران دانشجو، حجاب اجباری در خوابگاهھای فردی و پوشش آزادی

ای حراست با دختران دانشجو از طريق  ھای دختران، برخوردھای سليقه ھای ورود و خروج به خوابگاه ساعت

ھا   از روابط عاطفی خانوادهن و سوءاستفادهمسؤوالمآبانه  ھای تھديدآميز و ايجاد فضای ارعاب نزد ايشان، نگاه قيم تماس

تر دختران، تحت فشار قرارگرفتن دانشجويان دختر از جانب برخی اساتيد، معاونان آموزشی و  برای محدودسازی بيش
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ھا مورد ريز و درشت ديگر نمود يافته است، و اين ھمه  کارکنان ديگر دانشگاه برای روابط خارج از عرف و ده

اما ناگفته پيداست که زن، به مثابه . افتد  امنيت و مصلحت دختران دانشجو اتفاق میتأمينچون   ھمئیھا ھمواره به بھانه

دليل خوابگاه و  دخالت بی. گيری در مورد امور مربوط به خويش را دارد انسان، خود توان درک موقعيت و تصميم

دی عمل و عزت نفس دانشجويان  بردن استقالل فردی، آزاسؤالتواند جز زير  دانشگاه در زندگی شخصی دختران نمی

  .دختر، ھدفی با خود داشته باشد

خبرند و با تحريک آين و آن دست به  شان بی گری حکومت البد اين آقايان دانشگاھی مانند زيبا کالم از اين ھمه وحشی

  !اند اعتراض زده

ز نھم دی به اعتراضات دانشجويان دانشگاه تھران، رو. دانشگاه تھران، مثل ھميشه قلب اعتراضات مردمی است

دانشجويان . ھا به خيابان بيايند ھا با يورش وحشيانه نيروھای ضدشورش قرار گرفت و اجازه ندادند آن پيوستند اما آن

، »پزيرد ميرد ذلت نمی دانشجو می«، »خوايم  مزدور نمیپوليسخوايم،  زور نمی«نان، کار، آزادی، «: شعار می دادند

  دانشگاه پوليه، کار آموزی«، »کشان دانشگاه پول گردان تضعيف زحمت«، »ی سازی محکومه پول خواسته ما معلومه«

تبعيض جنسيتی محکوم «، »شه آزادی انديشه با تانک و بانک نمی«، »داری استثمار بيگاری منطق سرمايه«، »زوريه

دانشجو، «و » ت محکوم استتماس تھديدآميز محکوم اس«، »پرديس بين الملل، انحالل انحالل«، »است، محکوم است

  ... و»کارگر اتحاد اتحاد

، با کاله و ئیھای فضا گارد ويژه ھم به شکل و ھيبت آدم. نشينند دانشجويان که در محاصره بودند، روی زمين می

: تجھيزات و شوک الکتريکی و باتوم برقی، يک زنجيره انسانی درست کرده بودند تا کسی قادر به ورود و خروج نباشد

 ».ه کسی حق خارج شدن داشت، نه مردم می توانستند داخل شوندن«

 رفتند و بيش ئیاما سپس به سراغ فعالين شناخته شده دانشجو.  ھمان روز، تعدادی از دانشجويان را دستگير کردپوليس

  .از صد دانشجو را دستگير کردند

  
ن ايران دخالت کرده و حتی به ترين امر خصوصی شھروندا حکومت اسالمی ايران، چھل سال است در کوچک

التحصيلی و يا جشن تولد و مھمانی  خصومت و دشمنی با شادی و سرور مردم برخاسته؛ جوانانی که جشن فارغ

زنند؛  نگاران و ھنرمندان شالق می طلب و روزنامه زند؛ به کارگران حق گيرند را دستگير و جريمه و شالق می می

گذارند؛  ھا را به نمايش می کنند و جان کندن آن ھا از جزثقيل آويزان می ، ساعتقربانيان خود را در ميادين شھرھا

اين حکومت، حتی محيط زيست . کند حکومت اسالمی ايران، تنھا حکومت جھان است که کودکان را نيز اعدام می

تصادی و سياسی، اکثريت ھای عمومی جامعه را به يغما برده و به تبع اين فساد اق جامعه ايران را تخريب کرده و ثروت

  .آوری رسانده است ھای اجتماعی را به مرحله خطرناک شوک مردم ايران را زمين گير کرده و آسيب
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مردمی که ھر چه مردم سکوت .  را ھم که در اختيارشان بود از دست دادندئیمردمی که در اين چھل سال، حقوق ابتدا

  . تر شد تر و دريده تر و وحشی کردند و ھمه فشارھای را تحمل کردند حکومت وقيح

اعتراض و . خواستار حقوق اوليه خود شدند» ماليم«آميز و دادن شعارھای  مردم به دفعات با تظاھرات مسالمت

ی پوليسبا خشونت ... اعتصاب کارگران، دانشجويان، زنان، معلمان، پرستاران، مال باختگان، بيکاران، بازنشستگان و

 اين تظاھرات را سرکوب کرد و به خيال خود بتواند با تشديد استثمار، سانسور، اختناق، حکومت اما. جواب داده شد

  .سرکوب، وحشت، ترور و اعدام خود را تثبيت کند و به بقايش ادامه دھد

ھا و فقر را  حقوقی ھا و بی مردم انواع و اقسام سرکوب. ھای اين حکومت، سخت در اشتباه بودند اما سران و ئتوريسن

اما اين مسايل باعث نشد تا ترس بر مردم حاکم شود، بلکه بر عکس . ھا را چشيدند د و طعم انواع و اقسام ترسديدن

باعث شد تا بازداشت شدن برای فعالين کارگری، . باعث شد تا ترس مردم از اقدامات وحشيانه و ترسناک بريزد

باعث شد تا تھديد و ارعاب اثرش را . دی تبديل شودھای ملی و مذبی و جوانان به يک امر عا ، زنان، اقليتئیدانشجو

در نتيجه رعب و وحشت و تروری که قرار بود باعث تثبيت حکومت شود، باعث تبديل . در نزد ھمگان از دست بدھد

 .حکومت به يک ارگان مضحک و مسخره و زايد شد

 حلقوم حکومت بيرون بکشند و آن را به شان را از  ھا آمدند تا حق مسلم اکنون مردم جان به لب رسيده، به خيابان

اکنون دنيا به انقالب ايران چشم دوخته است؛ انقالبی . دان تاريخ بفرستند و مستقيما بر سرنوشت خويش حاکم گردند زباله

 !اند داری و تشنه آزادی که پيشگامان آن دختران و پسران پرشور و آگاه و ضدسرمايه

اش  سنگان و محرومان، در ھمه جای دنيا ديده و شنيده شده است و دربارهامروز اين جنبش و شورش اعتراضی گر

 اين است در جامعه که سرشاز از نعمت و ثروت است چرا سؤال. ھا و تفسيرھا و مواضع متعددی مطرح است تحليل

  اين ھمه گرسنه وجود دارد؟ درآمدھای صدھا ميليارد دالری جامعه به کجا رفته است؟ 

ھا غارت شده توسط نھادھای مذھبی از جمله آستان قدس رضوی، بنياد امام و يا   کوچکی از ثروتست که بخشی کافی

قرارگاه خاتم االنبيا به جامعه برگردانده شود با اين مبالغ می تاون به سرعت بيکاری را از جماعه ايارن ريشه کن کرد 

ين جامعه ايران، يک جامعه فقير و درمانده نيست، بنابرا...  کرد وتأمينو زيست و زندگی کارگران کار و خيابان را 

ھای  زنند و يا به ميليتاريسم و جنگ ھای جامعه را به جيب می کاران حکومتی اين ثروت بلکه دزدان و ياغيان و تبه

  ...شود و ھای تروريستی اسالمی اختصاص داده می نيابتی در خاورميانه و گروه

کنند به  ای غيرانتفاعی عمل می ای خصوصی و دولتی که آشکارا بر طبق شالودهدر دوره ايران اسالمی، تعداد بنيادھ

 که پيش ئیمعدودی از بنيادھا. ای ربطی ندارند ِناگھان افزايش يافت، اما اين بنيادھا با سيستم سنتی وقف موقوفات خيريه

 برای نيل به اھداف شخصی عنوان ابزاری ات مذھبی وجود داشتند، از طرف شاه بهتأسيساز انقالب در خارج از 

اما حکومت اسالمی، در ... شدند، از جمله مثال بنياد پھلوی يا بنياد شاھنامه فردوسی و سياسی يا فرھنگی قلمداد می

 تأسيس مردم ايران، طيف وسيعی از بنيادھا را ١٣٥٧راستای تثبيت قدرت و اقتدار خود و روحانيت در بعد از انقالب 

 کردند و به مرور زمان ميليادرھا دالر تأسيسچون بنياد مستضعفان و جانبازان و بنياد شھيد را  ھم ئیمثال بنيادھا. کرد

. اند اما از پرداخت ماليات معاف ھستند ھای کالن شده گذاری ثروت در اين نھادھا انباشته شدند و وارد عرصه سرمايه

اما بنياد شھيد در . تر است از بنياد مستضعفان کوچکبنياد شھيد، . تر است تا بنياد شھيد بنياد مستضعفان خيلی چاق

يت قربانيان جنگ مسؤول شد و از آن موقع به بعد، ظاھرا تأسيسپاسداران   با ھدف مديريت نيازھای کھنه١٩٨٠مارس 

د اعطا ھا به بنياد شھي ای که مالکيت آن شده منابع مالی بنياد شھيد از اموال مصادره. ايران با عراق را بر عھده گرفت

شد و   ميليارد لایر بالغ ٥/٣٩٨ به ١٩٩۴ھا در سال  حجم اين يارانه. شود  میتأمينھای ساالنه دولتی  شده است و يارانه
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 موسسه مختلف بود که در زمينه ١۵٠، صاحب ١٩٩٢ بنياد شھيد در سال .ھا ھر سال در حال افزايش است ميزان آن

گذاری بنياد شھيد که در  شرکت سرمايه.  و خدمات فعال بودندتوليد صنعتی، ساخت و ساز، کشاورزی، تجارت

ای  بخش فرھنگی و خيريه. ترين شرکت وابسته به بنياد شھيد است گذاری کرده است بزرگ ھای مختلفی سرمايه حوزه

رت ِھای مالی، بر توزيع حقوق ويژه بين کسانی که تحت پوشش آن قرار دارند نظا بنياد شھيد عالوه بر ارائه کمک

 از قبيل فراھم ئیھا ھای شغلی و نيز کمک توان از سھميه ويژه در دانشگاه و فرصت کند، از جمله اين حقوق می می

  .کردن وسايل ازدواج نام برد

.  فارابی، سازمان تبليغات اسالمی و بنياد رسالت نام بردئیتوان از بنياد سينما ای، می عالوه بر بنيادھای ظاھرا خيريه

  .کند  نفوذی را با ھمين نام منتشر می کار با ، روزنامه محافظهبنياد رسالت

يکی ديگر از بنيادھای موازی دولت بعد از انقالب، جھاد سازندگی است که وظيفه خطير انتقال ثمرات انقالب شھری 

دگی برای ھای جھاد سازن تالش.  ساکن بود بر عھده داشتئیرا به جمعيتی که ھم چنان در روستاھا و مقرھای روستا

 و القای ايدئولوژی حاکميت اسالمی چه در داخل و چه از چشم ناظران ئیرواج توسعه اقتصادی در مناطق روستا

چنين در جنگ  جھاد ھم.  به وزارتخانه ارتقا داده شد،١٩٨۴جھاد بعدھا در سال . شود خارجی موفق ارزيابی می

  .ھای جنگی تالش وافری کرد الحھا و توليد س مشارکت داشت و در ساخت و تکميل زيرساخت

 ھزار کارگر که در ۴٠٠ دارد و از جمله ئی ميليارد دالر دارا١٢بنياد مستضعفان و جانبازان نمونه جالبی است که 

کنند و مايملکی که از کشاورزی و تجارت و صنعت گرفته تا ساخت و ساز و مسکن و حمل و  ھزاران موسسه کار می

گير  ھای مالی آن چشم ئیمنابع سياسی بنياد به اندازه دارا. شود  و گردشگری را شامل میئی و ھوائینقل زمينی و دريا

هللا خمينی   برجسته سياسی در حکومت اسالمی، که از ھنگام بازگشت آيت دوست چھره تا ھمين اواخر محسن رفيق. است

 به يک ،١٩٩۵دوست در سال  تی رفيقوق.  در کنار او بود، رياست بنياد را بر عھده داشت١٩٧٩از تبعيد در سال 

  .کرد ًاصال و ابدا مبالغه نمی»  بنياد استتأثيرتک ايرانيان تحت  زندگی تک« با لحنی غرورآميز گفت امريکائیروزنامه 

ھای پس از قبول  هللا خمينی در اولين ھفته  بر طبق فرمانی که شخص آيت١٩٧٩بنياد مستضعفان در پنجم مارس سال 

 بالفاصله بنياد پھلوی را در خود تأسيسبنياد مستضعفان پس از .  شدتأسيس سلطنت صادر کرد ئینھاقدرت و سقوط 

 ئیميليارد دالر دارا ٢.٣ کرده بود و قبل از انقالب تأسيس ١٩٥٨ای که شاه سابق در سال  ادغام کرد، سازمانی خيريه

که بنياد مستضعفان فقط کار رسيدگی به غنائم تری از اين  اما اعضای شورای انقالب آشکارا آرزوھای بزرگ. داشت

 بانک مرکزی را موظف ساخت ١٩٧٩پروراندند؛ شورای انقالب در ماه مه  پيروزی را بر عھده داشته باشد در سر می

درست مثل شاه که بنياد پھلوی را با .  بنياد مستضعفان پرداخت کندتأسيس که ھزار ميليون لایر وام به سازمان تازه

داد، حاکميت جديد  مورد استفاده قرار می» سالحی اقتصادی«عنوان ابزاری سياسی و ھم به عنوان  ريه ھم به پوشش خي

العاده اھميت داشت در اختيار بنياد قرار داد؛  ھم به سرعت منابع اقتصادی مالی عظيمی را که به لحاظ سياسی فوق

ھای تشکيل  ترين صاحبان صنعت کشور نيز در اولين ماه  تن از بزرگ۵١ھای  ئیعالوه بر مايملک بنياد پھلوی، دارا

  .ھا در اختيار بنياد قرار گرفت دولت انقالبی ملی اعالم شد و بخش اعظم آن

ای از مؤسسات توليدی تفکيک شده است؛ موسسات توليدی شامل ھفت  ھای خيريه در ساختار بنياد مستضعفان فعاليت

يت کشاورزی، مسؤولھا  اين سازمان. شوند ای که دارند ھدايت می فهھستند که بر اساس وظي» سازمان اقتصادی«

طور علنی  ھای بنياد به حساب. تجارت، ساخت و ساز، گردشگری و تفريح، حمل و نقل و صنعت را بر عھده دارند

شود با  ھای مختلف مطبوعات منتشر می ھا در گزارش ئیھا و تخمينی که از اين دارا ئیشود و فھرست دارا اعالم نمی

 ھزار کارگر و کارمند در استخدام ٧٠٠ شرکت، که تا ٨٠٠بر اساس برآوردی نسبی حداقل . يکديگر متفاوت است
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اگرچه برخی برآوردھا حکايت از آن دارند ( اند ، به بنياد وابسته)عبارتی پنج درصد نيروی کار مردان کشور به (دارند 

 ميليارد دالر برآورد شده ١٢تا  ١٠ھا بين   و ارزش کل اين شرکت) است١۵٠٠ھای وابسته به بنياد  که تعداد شرکت

شده بعد  ھای مصادره ھای بنياد مشتمل است بر ھزاران ھکتار زمين ئیدارا. گير است سھم بنياد در درآمد ملی چشم. است

له اتومبيل و فرش و ھای شخصی از جم ئیای از دارا ھا ھزار آپارتمان و ديگر انواع مستغالت و گنجينه از انقالب، ده

 درصد صنايع نساجی ايران در اختيار بنياد است، ٢٠: بنياد در برخی از صنايع کشور حضوری آمرانه دارد. جواھرات

ای و به ھمان نسبت  ِچنين دو سوم ھمه محصوالت شيشه کند، ھم ھای غيرالکلی ايران را بنياد توليد می  درصد نوشابه۴٠

ھای بنياد  ھا، فعاليت از بعضی جنبه. ئی و توليد الستيک و مواد غذائیشی و مواد شيمياگيری از محصوالت کا سھم چشم

مستضعفان و جانبازان به ھمان اندازه وسيع است که پردامنه؛ عالوه بر حضور جدی در صنايع سنگين و مالکيت 

کند و در خارج از شھر  ر میھای کوچک، بنياد مستضعفان و جانبازان ماءالشعير صاد ھزاران واحد آپارتمان و شرکت

  .لند ساخته است تھران پارکی به سبک ديسنی

ھای  شود صادرات آن در سال طرف ادعا می اين طرف و آن . بنياد مستضعفان فعاالنه در تجارت خارجی حضور دارد

ھای خود  اخير تالشھای  رسد بنياد در سال به نظر می.  ميليون دالر متغير بوده است١٠٠ تا ۵٠اخير چيزی بين ساالنه 

ھای آسيای ميانه و جنوبی  ای دولت ايران ھماھنگ کرده و به ھمين دليل در پروژه ھای منطقه را با خواسته

 کرده است تا در بازارھای کشورھای عرب ھمسايه ايران از جمله  چنين تالش گذاری سنگينی انجام داده و ھم سرمايه

شود، بنياد مستضعفان و  ھا منتشر می ھای مختلفی که در رسانه بق گزارشبر ط.  دست و پا کندئیکويت برای خود جا

  ھای دولتی و خصوصی کشورھای بوسنی، ارمنستان، گذاری در سازمان ھای سرمايه جانبازان بر سر پروژه

محسن . ت قزاقستان، چين، پاکستان، ھندوستان و بنگالدش مذاکراتی را شروع کرده يا به نتايجی رسيده اس ترکمنستان،

ای  ھای توسعه  ميليون دالر در پروژه٢٠٠س سابق بنياد مستضعفان مدعی است که بنياد فقط در پاکستان ئيدوست ر رفيق

ِھای وابسته به بنياد از طريق يک شرکت انگليسی وارد تجارت جھانی نفت  در غرب، شرکت. گذاری کرده است سرمايه
ھای کشتيرانی سھيم   در شرکتئیگذاران انگليسی و ايتاليا د، با سرمايهکنن ھای ژاپنی وارد می اند، خودرو خام شده

 ئیھای بزرگ و خطوط ھوا تر ھتل ای که بيش چنين از طريق شبکه بنياد ھم. خرند شوند، و شرکت مادر آلمانی را می می

رد که در اوايل کند و انتظار دا گردشگری را در اختيار دارد به احيای مجدد صنعت گردشگری در ايران کمک می

ًاخيرا بنياد مستضعفان و جانبازان روی . ھزاره سوم درآمد ارزی خود را از اين راه تا حد ميليارد دالر افزايش دھد

  ھای و موقعيت انحصاری  ًبخش خدمات مالی ايران نيز که به تازگی مجددا احيا شده دست گذاشته است و دامنه فعاليت

ھای غيردولتی قرار گيرد که از سرمايه الزم برای رقابت در بازار   از معدود سازمانبنياد باعث شده تا در رده يکی

برای اثبات اين نکته بنياد در حال احداث يک . گذاری که به تازگی آزاد شده برخوردار است خدمات بانکی و سرمايه

لندن تبديل شود، مجتمعی که مجتمع عظيم در شمال تھران است که بناست به مرکز مالی رقيب وال استريت و بورس 

  .سمبل تسلط بنياد بر بازار است

بنابراين، اگر در جامعه ايران، ھمواره فقر و گرانی و .  ميليارد دالر است٩٥ای حدود  شود ثروت خامنه يا گفته می

امعه به جيب ھای کالن ج سابقه داشته دليلش اين است که ثروت شود و رشد بی بيکاری و کار کودک و غيره بازتوليد می

اند که برای رسيدن به اين ھمه ثروت،  ھا معروف شده داران جديد ايران و يا آقازاده شود که سرمايه اقليتی سرازير می

  .اند زحمت چندانی نکشيده

 خود اند تا حق دانند و به ھمين خاطر به خيابان آمده ھا را می ھا جوان بيکار اين واقعيت ويژه ميليون اما جوانان پرشور به

انعکاسی وسيع و فراگير . انداز شده است شان در جھان طنين دانند که صدای اعتراض اکنون جامعه ما بايد می. را بگيرند
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ترين اقدام حکومت اسالمی بر عليه مردم و خيزش اخير  کوچک. ھاست سر و صدای آن کم مانع از سرکوب بی که دست

  .ھای متعدد و جديد است ھا و تاکتيک رصت برای تداوم اعتراضات با روشھا، در جھان بازتاب يافته و اين بھترين ف آن

اين بار بايد خوشحال باشيم که . ھای اعتراضی تمايز طبقاتی آن ست ئیپيما موفقيت در به نتيجه رساندن اين راه

 ھم اين اگر. خاصيت و حافظ حاکميت اسالمی، موفق به انحراف کشاندن اين تظاھرات نشدند ھای بی طلب اصالح

ور خواھد  اش مجددا به زير خاکستر رفته و با ھر نسيمی قدرتمندتر از گذشته شعله تظاھرات فعال سرکوب شده اما شعله

  . شد

ھا را به عناوين خود  ھا نگاه دارد و آن نبايد بگذاريم حکومت جھل و جنايت و ترور اسالمی، دستگيرشدگان را در زندان

بندی نقاط صعف و قوت اعتراض ده روزه  اکنون بايد با جمع. ه شکار معترضين بپردازداز بين ببرد و يا در شھرھا ب

ترين وظيفه فعالين سياسی، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش  اکنون مھم. ھا برگرديم خود، دوباره به خيابان

ترقی و مردمی، متحد نگاران م ھای مادری، روشنفکران، ھنرمندان و روزنامه ، محيط زيست، آزادی زبانئیدانشجو

  .ھا، مجامع و مجالس عمومی محالت است ويژه شوراھا، کمون ھای خود، به  تشکلئیکردن اعتراضت موجود و برپا

ما نه تنھا نبايد اين فرصت را از دست بدھيم، بلکه بايد از . آيد ھای تاريخی اين چنينی بسيار کم پيش می ترديد فرصت بی

زدن  د و متحد کردن اعتراضات و صيقل دادن شعارھای طبقاتی، زمينه را برای دستدھی خو اين فرصت برای سازمان

داری و حکومت اسالمی حافظ سرمايه   اجتماعی عليه سرمايه- تحوالت مھم تاريخی، يعنی انقالب سياسی تغييربه 

  !است

 ٢٠١٨ جنوری شانزده -  ١٣٩۶ ]جدی[شنبه بيست و ششم دی سه

  

 

 

 

  


