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  سايت پروسه: فرستنده

٠١/٠٩/١٠  
  
  

 وگوی وبالگ پروسه با فعالين چپ به مناسبت فرا رسيدن مراسم حکومتی روز قدس گفت

  نيا فرشين کاظمی وگو با  گفت

  

اين مراسم به دستور خمينی در . ِ روز قدس را پيش روی داريمئیطور که مطلع ھستيد مراسم راھپيما انھم: پروسه

 ۀطلبان سال گذشته و در گرماگرم مبارزات حق. شود برگزار می ِ ماه رمضان ھر سال توسط حکومت ۀآخرين جمع

ِناقشات انتخاباتی گستردگی زيادی پيدا ی رژيم اسالمی که بعد از م مردم ايران در اعتراض به ظلم و ستم سی ساله
اسالمی از اين فرصت  کرد مراسم حکومتی روز قدس به کابوسی برای حاکميت تبديل شد و مخالفان جمھوری

ِاستفاده کردند و به مقابله و نبرد با عوامل سرکوب حکومت پرداختند ِطلب حکومت که در انتخابات  جناح اصالح. ِ
 قدرت رانده شده است، رمق اندکش را به ۀتوسط جناح اقتدارطلب رژيم از دايرِجمھوری سال گذشته  رياست

ِھا مقابل عوامل سرکوب رژيم اسالمی  اعتراف خودشان مديون مقاومت مردمی ھستند که شجاعانه در خيابان
کارا تمايل به کنند اما آش دار و مريز از مبارزات مردمی حمايت می طلبان کج به ھمين دليل اصالح. ايستادگی کردند

   .مصادره و کنترل جنبش به سمت اھداف مشخص و معين خودشان مشاھده می شود

 حضور يا عدم حضور در اين مراسم که البته در جھت اعالم مخالفت با رژيم بود اختالفاتی ۀسال گذشته دربار

. ن روشنی نداشتندِميان نيروھای اپوزيسيون وجود داشت و به طور مشخص نيروھای چپ ھم موضع گيری چندا

خرداد مردم را ٢٢طلبان بخواھند خالف مراسم  اکنون اما مبارزات خيابانی فروکش کرده و در صورتی که اصالح

ور کردن مبارزات  رسد فرصت خوبی برای شعله برای حضور در تظاھرات روز قدس دعوت بکنند به نظر می

ال از شما رفيق گرامی ؤای که خدمتتان ارائه شد ما دو س حال با اين مقدمه. اسالمی باشد مردم عليه رژيم جمھوری

  :داريم

وگو با  طلبان مبنی بر اينکه راه گفت ھا و ابراز نظرھای برخی از اصالح نگاری نامه که با توجه به افزايش  اول اين

از ( رژيمھای جناح راست ه جمعه و برخی چھرھای تعدادی از ائمۀ چنين واکنش ھمجناح رقيب ھنوز باز است و 

کيد کرده اند، به نظر أمنحرفين از اصول نظام ت) به قول خودشان(وگو با ھا ھم بر گفت که آن) تلفه<جمله ھيأت م
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 ترس حاکميت ۀھا نشان و آيا اين تالش است  تر بين دو اين دو جناح چقدر  تر و واضح وگوی روشن شما احتمال گفت

  ِحکومتی روز قدس نيست؟ اعتراضات خيابانی در مراسم ۀاز ظھور دوبار

ی است که پاسخ دھنده از اوضاع سياسی نھائيدر واقع پاسخی که داده می شود در گرو تحليل : نيا فرشين کاظمی

و نه لزوما جنبشی ( خواھانه  سال گذشته معطوف به خيزشی آزاديتحليل من از جريانات يک. موجود ايران دارد

 در ترين امکان زيست اجتماعی اين خيزش جھت نيل به بديھی. تاس)  سياسی آن دموکراتيک در مفھوم خالص

را برای تحرکات اين » جنبش « من اصطالح . تر است، خود را نماياند  که مزد گورکن از بھای آدمی فزون یجائ

در    تقلبۀبا انگيز) بيشتر در تھران و دو سه شھر بزرگ(پيشرو اجتماعی ھای  گروه. دانم چنينی دقيق نمی

بديھی است که قوای حاکم فقط به . انتخابات دست به اعتراضات شجاعانه ای زدند که به شدت سرکوب شدند

يد ساختار ھا وھرگونه تکتيکی که مؤ چانه زنیدر کنار آن، سياست ورزی و انواع . سرکوب فيزيکی بسنده نکند

ھم سياسی ) يعنی سبزھا( جناح مقابل، در. شود ر برده میھا به کا کلی و حافظ وضع موجود باشد، از سوی آن

 ساختاری اجتماعی راھم  ھای  آزادیۀکارھای حرفه ای ھستند که ھدفشان کسب قدرت بروکراتيک است و دغدغ

وگو و حتی  ی از طرفين با ھم گفتھائ نحلهبسيار محتمل است که . ھيچ کدام از دو جناح يک دست نيستند. ندارند

ۀ تحوالت اجتماعی ھست.  چنين نشد؟ ولی اين قضيه، به نظر من چندان مھم نيست٨٧ تير ١٨مگر در . توافق کنند

ھای   از شبکهئیاند، در فضا طبقات متوسط که فشارسنج تحوالت اجتماعی. ی ديگر در حال تبلور استدر جائ

زگشت شرايط به کند که امکان با  خو می  دائمی رفته رفتهۀھای نفوذ محدود نشدنی، به نوعی مبارز مجازی و حوزه

بنابراين، گرچه احتمال توافق سياسی بين دوجناح ظاھری . سازد  خرداد پارسال را ناممکن می٢٢دوران قبل از 

يا حداقل ( ولی فراموش نکنيم، توافقی که نزد مردم ) شود  ديده میئیھا از ھر دو طرف نشانه( وجود دارد 

  .وچ و بی ھويت استاقبال نيابد، پ) ھای اجتماعی مرجع از مردم  گروه

ورزی کنند و  طلبان مردم را به حضور در مراسم روز قدس فرابخوانند و چه دوباره مصلحت چه اصالح : پروسه

ھا و   مردم در خيابانۀتواند فرصتی برای حضور دوبار ِکه اين مراسم حکومتی می اقدامی نکنند، با توجه به اين

 به نظر شما موضع نيروھای مترقی و به خصوص نيروھای چپ در اسالمی باشد ابراز مخالفت با نظام جمھوری

  مورد حضور مردم در اين مراسم حکومتی چه بايد باشد؟

  اين که کارکرد نيروھای چپ و راديکال را چگونه ارزيابی می کنيم، مستلزم تدقيق و فرصت: نيا فرشين کاظمی

)  شودنوان پايگاه انتقالی تحوالت اخير در نظر گرفتهتواند به ع که می( ولی به نظرم اين روز خاص. بيشتری است

اين فرآيند، . ديده شود) چپ و راست اين جا فرقی ندارد(ھای راديکال فرصت خوبی است تا بار ديگر اتحاد نيروی

خوانده می شد، عمال تمام شده است و آن » جنبش سبز « اکنون اھميت بيشتری دارد چراکه آن چه که به اصطالح 

از دل تحوالت آينده، سازوکارھای . مھم برھم زدن وضع موجود است!  در اينترنت می توان سراغ گرفترا فقط

بايد در پراکسيس  به نظر من می. ھای ايدئولوژيک بود چندان نبايد نگران تفکيک. نھادسازی ھويدا خواھد شد

با ھر اسم ديگری که ( روز قدساين. مبارزه دست يازيد/ اجتماعی و آزمون و خطاھای متعدد، به نوعی زندگی

بايد خواستار اتحاد  به نظر من نيروھای مترقی می. به ھر حال فرصت خوبی است) کردشود برای آن لحاظ  می

   .نيروھای راديکال در نظر و عمل باشند و در اين راستا بکوشند

  


