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  وبالک پروسه: فرستنده

٠٢/٠٩/١٠  
  

 سوسياليست وگوھای وبالگ پروسه با فعالين چپ و  گفت
  قدس  فرا رسيدن مراسم حکومتی روزۀبه بھان

  ادرفيق پيران آزوگو با  گفت
   

  :پروسه

اين مراسم به دستور خمينی در آخرين . ِطور که مطلع ھستيد مراسم راھپيمائی روز قدس را پيش روی داريم  ھمان

 مردم ۀطلبان سال گذشته و در گرماگرم مبارزات حق. شود  برگزار می ِ ماه رمضان ھر سال توسط حکومتۀجمع

ِگی زيادی پيدا کرد  ی که بعد از مناقشات انتخاباتی گسترد رژيم اسالمۀايران در اعتراض به ظلم و ستم سی سال
اسالمی از اين فرصت استفاده  مراسم حکومتی روز قدس به کابوسی برای حاکميت تبديل شد و مخالفان جمھوری

ِ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 ۀِری سال گذشته توسط جناح اقتدارطلب رژيم از دايرجمھو رياست

ِھا مقابل عوامل سرکوب رژيم اسالمی  اعتراف خودشان مديون مقاومت مردمی ھستند که شجاعانه در خيابان
کنند اما آشکارا تمايل به   میدار و مريز از مبارزات مردمی حمايت طلبان کج به ھمين دليل اصالح. گی کردند ايستاد

  . 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 ميان ۀسال گذشته دربار

اکنون . ِموضع گيری چندان روشنی نداشتندنيروھای اپوزيسيون وجود داشت و به طور مشخص نيروھای چپ ھم 

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

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

  .اسالمی باشد عليه رژيم جمھوری

  :ال از شما رفيق گرامی داريمؤتان ارائه شد ما دو س ای که خدمت ال با اين مقدمهح

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

از (ست رژيمھای جناح را ھره جمعه و برخی چۀھای تعدادی از ائم چنين واکنش جناح رقيب ھنوز باز است و ھم

کيد کرده اند، به نظر شما أن از اصول نظام تمنحرفا) به قول خودشان(وگو با گفتھا ھم بر  که آن) تلفهجمله ھيأت مؤ
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 ترس حاکميت از ۀھا نشان  و آيا اين تالش  است تر بين دو اين دو جناح چقدر تر و واضح وگوی روشن احتمال گفت

  ِ اعتراضات خيابانی در مراسم حکومتی روز قدس نيست؟ۀظھور دوبار

  

  :پيران آزاد
, حکومت اسالمی٣و٢نژاد و دار و دسته يعنی نسل احمدی.  جناح صحبت کرد٣توان از  نظرم حاال می  به

ھا در حدی وجود داشته که  ھا از طريق رفسنجانی و سنتی وگو بين اين گفت. طلبان ِگرايان سنتی و اصالح اصول

نژاد برای  اما جناح احمدی. ھا شدت گرفته است دليل ھراس از دست رفتن ھمه چيز ، از جانب ميانجی  بهحاال

 دولت ۀ مقابلۀاين ستراتژی از قاعد.  موجود، ستراتژی متفاوتی در پيش گرفته استۀکنترل بحران ھمه جانب

گيری از  افزاری، بھره  سرکوب فيزيکی و سختيعنی عالوه بر. کند ِ انقالبی مردم استفاده میۀداری با مبارز سرمايه

ِسياست سرکوب نرم با جذب، مال خودکردن و دفرمه کردن خواست ُ ِ چنين ايجاد دگرگونی درونی  ھای مردم و ھم ِِ

داند   مجريه را در دست دارد و بيش از ھمه اطالعات دارد و میۀحاال اين جناح که قو. در ساختارھای خود است

ۀ کودتای در ادام توان از فروپاشی نظام جلوگيری کرد   و با نيروھا وعوامل سوخته نمی گذشتهۀکه به شيو

  :ايناستراتژی بر اين محورھا استوار است. ُبرد ستراتژی خود است انتخاباتی در صدد پيش

ی و ِگری و ناسيوناليستی ناشی از ضديت با حکومت اسالم  ايرانیۀسازی روحي تغير گفتمان برای جذب و خنثی* 

  ".مکتب ايرانی"با شعار  روحانيت 

ھا  ھای آن گرايان و سازمان ھای معترض و جدا شدن از اصول تغير و گسترش پايگاه، باتالش برای جذب اليه*

  ی حزب الھیھای دانشجوئ حتی سازمان

  ھای فرھنگی آن برای جذب گرايش ضدروحانيت مردم دور شدن از روحانيت و ارزش*

  ِ اقتصادی الزممۀُبرد برنا پيش جھانی و ۀمريکا و سرماياا تالش برای ارتباط ب*

   .دھد به نظرم اين ستراتژی به دليل تناقضات پيش نخواھد رفت اما بحران حکومتی را شدت می

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

ھا و ابراز   مردم در خيابانۀتواند فرصتی برای حضور دوبار ِه به اينکه اين مراسم حکومتی مینکنند، با توج

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

  حضور مردم در اين مراسم حکومتی چه بايد باشد؟

  :پيران آزاد
ھای حکومتی را به ضد خود تبديل کرد اما در شرايط کنونی ھر  يابانی می توان مناسبت درگرماگرم مبارزات خ

  .ھا توسط حکومت مصاره می شود شرکتی در اين مناسبت

 


