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  ؟!توقف يا تأمل: مبارزات مردم
  

ی سال از مبارزات مردم عليه نمايش انتخاباتی يا به تعبيری کودتای انتخاباتی جمھوری اسالمی سپر بيش از يک

ھا در انگيزش مردم  ھای حکومتی و حاميان غير رسمی آن در روزھای پيش از انتخابات، تمامی جناح. شده است

ھمه جا بحث از لزوم شرکت در انتخابات . به منظور شرکت در انتخابات فعاليت ويژه ای را در دستور کار داشتند

مناظره ھا، . ظه در اين زمينه اختصاص می دادند دانشگاه ھم بخشی از ساعات درسی خود را به موعتاداناس. بود

شرکت حداکثری مردم در انتخابات که با ھدف اثبات . سمينارھا و برنامه ھای تبليغاتی مختلفی به راه افتاد

مشترکی به حساب می ۀ مشروعيت نظام و حفظ حيات آن ضروری بود، در ميان تمامی جناح ھای حکومتی نقط

  .آمد

مذاکره با آمريکا يا . نظام استۀ ادارۀ اح ھای حکومتی در مقابل يکديگر قرار می گيرند، شيواما آنجا که اين جن

حفظ حيات جمھوری اسالمی ۀ در حقيقت شيو. گزينه ھای مورد اختالف ھستند... جنگ يا اصالح قانون اساسی يا 

ه انتخابات اخير، ھمچون ساير ھمگی شاھد بوديم ک. مسأله اصلی است و اصول اساسی اين نظام مورد مناقشه نيست

سوابق تاريخی ھر دو . ھر دو جناح حاضر نيز تکليفشان روشن بود. انتخابات ھا، فاقد کانديدای مستقل از نظام بود

آنچه که مردم را در طول سی سال حاکميت جمھوری اسالمی خشمگين ساخته . عملکرد آنی آن ھا بودۀ نشان دھند

چارچوب اين نظام در ھر دوره به اين مردم تحميل گرديده است؛ حاکميت دينی، ۀ سطبود ظلم و ستمی است که به وا

  ... . اقتصاد مبتنی بر استثمار و وابستگی، تورم، فقر، بيکاری، قوانين زن ستيز، ستم ملی و 

وگرنه در کودتای انتخاباتی و تمام نتايج حاصل از آن تنھا دعوای جناح ھای متخاصم درون حاکميت را تشديد نمود، 

البته اين نکته غيرقابل انکار است . صورت پيروزی جناح مقابل، تضاد اساسی مردم با حاکميت برطرف نمی گرديد

اما چه . که جناح اصالح طلب در عمل رفرم ھای بسيار محدودی را نسبت به جناح حاکم صورت می داد

از نوع آزادی برای (، فضای آزاد سياسی اصالحاتی؟ چه قبل از انتخابات و چه بعد از آن، خواست اين جناح

اين جناح نخواسته . و برقراری روابط دوستانه با کشورھای جھان، علی الخصوص غرب بوده است) اصالح طلبان

و نمی تواند در چارچوب جمھوری اسالمی اقتصاد مبتنی بر استثمار و مالکيت خصوصی و ستم بر زن را تغيير 

  .نموده که اصل واليت فقيه را قبول دارد و به ھيچ وجه قصد تغيير آن را ندارداين جناح ھمواره تأکيد . دھد
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   آيا در دوره اصالحات تمامی موارد قبلی که اساس نارضايتی عمومی را شکل می دھد برطرف شد؟ 

نموده آيا موسوی می توانست تحريم ھای جھانی را که در نھايت مردم را به فقر و تنگدستی بيشتر سوق داده، خنثی 

  يا برطرف نمايد؟

   آيا موسوی می توانست اساس اسالم را که ستم بر زن را صد چندان به زنان روا داشته، تغيير دھد؟

آيا موسوی می توانست اقتصاد مبتنی بر داللی و واسطه گری و واردات را با وجود صنايع ورشکسته سامان داده و 

ھنگفتی که در اختيار سران ۀ بتنی بر مالکيت خصوصی و سرمايتوليد را رونق دھد؟ آيا می توانست در نظامی م

  نظام است، فقر، تورم و بيکاری موجود در کشور را کاھش دھد؟

جمھوری ۀ ھدف من اين نيست که قابليت ھای يک نفر را به محک آزمايش قرار دھم، بحث اين است که در چارچوب

موسوی کسی است که چندين بار اعالم نموده .  وجود ندارداسالمی، امکان بھبود وضعيت جامعه به نفع عموم مردم

ھمان کسی است که ھدف خود را بازگشت به خط امام . که جمھوری اسالمی نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر

  . مذھبیۀ قرار می دھد؛ خط حجاب اجباری، کشتار زندانيان سياسی، جھل و خراف

در . ، خشم عمومی در جھت اعتراض به نتايج انتخابات سوق داده شداما در روزھای آغازين پس از انتخابات

در طول سی سال قبل از آن و در دوره ھای پياپی مردم . صورتی که اين آتش خشم در نتيجه انتخابات جاری نبود

. ن ھاآۀايران متحمل ظلم و ستم ھای گوناگون گرديده اند و اين برھه از زمان مجالی بود برای فوران خشم فروخفت

جھان شاھد راديکال تر شدن مبارزات مردمی ۀ ھم. خشمی که نمی شد با پروژه سکوت سبز آن را کنترل کرد

حرکت خود به خودی مردم و تالش موج سبز ۀ که به واسط!" يا حسين، ميرحسين"و !" هللا اکبر"ديگر شعار . بودند

مردم عليه کليت نظام به . برای مذھبی جلوه دادن اعتراضات، مرسوم گرديده بود با مبارزات مردم مطابقت نداشت

  .پا خاستند و شعارشان مرگ بر جمھوری اسالمی بود

جه، زندان و تجاوز ھم کشتار، شکن. جمھوری اسالمی ھم چون ھميشه مبارزات مردم را به شدت سرکوب نمود

ھمگان از زن و مرد، پير و جوان و در موارد بسياری کودکان در خيابان و . نتوانست اين خشم عمومی را فرونشاند

ھر چه مبارزات راديکال تر می گرديد، . پشت بام ھا، اعتراض خود را نسبت به حاکميت موجود فرياد می کردند

 موسوی بود که در آن دولت دھم را به دليل ١٧ينی بيانيه شماره موج سبز عقب تر می نشست و اوج عقب نش

  .تفويض حکم رھبری به رسميت شناخت

 ماه از مبارزات مردمی، رژيم علی رغم دروغ پردازی ھای فراوان ١٤ھم اکنون نيز پس از گذشت نزديک به 

ی که کوچکترين احتمال ئت ھاته و در تمامی مناسبنسبت به مبارزات مردم، از ھر گونه تجمع عمومی ھراس داش

مردم در طول اين مبارزات به خوبی . شورش مردمی در آن موجود است، حداکثر موارد امنيتی را به کار می گيرد

دريافتند که می توانند سرنوشت خود را خود به دست گيرند و تنھا خود آن ھا ھستند که می توانند جامعه را از زير 

تحريم جھانی نفت و تکنولوژی . لت کماکان حذف سوبسيدھا را در دستور کار دارددو. بار ظلم وستم رھا سازند

اين . ًھای مرتبط، از درآمد نفتی دولت، که تقريبا تنھا منبع مالی برای اوست، به ميزان قابل توجھی کاسته است

ای مرتبط، از جمله ھزينه ھ. کاھش ھزينه ھای خود تالش نمايدۀ وضعيت منجر گرديده تا دولت در زمين

از سوی ديگر، تورم ناشی از نقدينگی زياد، . سوبسيدھاست و اين شرايط حذف آن ھا را ضروری تر می نمايد

  . جامعه را با فقر و بيکاری بيشتر درگير می نمايد

ائله ای می غی، ئم مشاسخنان رحي. يد می کندئخالت سپاه در انتخابات دھم را تأحاال می بينيم که سردار مشفق، د

جنتی ھم در خطبه ھای نماز جمعه، دولت را تھديد می نمايد که در صورت تأمين . شود برای گير دادن به دولت
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ًظاھرا در درون جناح اصولگرا نيز اختالفاتی شکل . نکردن انتظارات مردم، رأی داده شده پس گرفته می شود

رسانه ھای خارج از . ونی نظام ھراسانندگرفته است و تمامی سران نظام از اوج گيری اختالفات درونی و سرنگ

  .  نيز که تا چندی پيش مدافع اصالحات سبز بودند، اکنون گزينه تغيير نظام را بررسی می کنندVOAکشور مثل 

مناسبترين شکلی که اين مبارزات بايد به خود می گرفت و در مواردی نيز شاھد آن بوديم، مبدل شدن مبارزات 

ھم . ديگر چشم اميد مردم به اصالح طلبان نيست. بارزات اساسی مردم و کليت نظام استدرون جناحی حاکميت به م

اين وضعيت . ھای پراکنده و محلی گرديده است اکنون مبارزات مردمی از تجمعات چند ھزار نفری مبدل به شورش

مبارزات . ات استافت و خيز مبارزۀ خالف تصور عده ای نشان از فروکش کردن مبارزات نيست بلکه نشان دھند

ی پيش نمی رود، بلکه دوران ھای ئنھاۀ توده مردم، در جھت تغييرات بنيادين ھيچگاه به شکل مستقيم الخط تا نتيج

اساسی در طول مبارزات مردم پس از انتخابات دھم اين است که اين ۀ نکت. افت و خيز را پشت سر خواھد گذاشت

 و حاکميت شکل گرفت اما در جھت اختالفات درون جناحی حاکميت مبارزات در اساس به دليل تضاد اساسی مردم

به پيش رفت و جناح اصالح طلب به صورت آگاھانه تالش نمود تا از يک سو مردم را در اين دعوا به پشت جبھه 

  . خود بکشاند و از سوی ديگر از راديکاليزه شدن اين حرکت ممانعت نمايد

اکثريت جامعه نسبت به اين شرايط " م باشد، مقاومت شکل خواھد گرفتھر جا ست"با اين اوصاف و بنابر اصل 

ی اقدامات ئبت به اصالحات مقطعی و نتايج نھاآگاھی نس. آگاھانهۀ اعتراض خواھند نمود؛ اما اعتراض و مبارز

ماتی از ينی جامعه يا طرح آتيه برای متولدين سال ھای جاری و اقدائًمثال پرداخت نقدی به دھک ھای پا. دولت ھا

اين دست که به منظور جلب رضايت عمومی انجام می گيرد، در نھايت نتيجه ای جز ھر چه گسترده کردن فقر و 

عدم آگاھی نسبت به فريبکاری ھای دولت برخی را نسبت به چنين اقداماتی خوشنود . تورم بيشتر نخواھد داشت

جز حفظ موقعيت ھدفی ای جناح ھا و افرادی که افشای فريبکاری ھ. ساخته و مانع از ھمبستگی عمومی می گردد

، در دبايمی در اين مقطع . ھای خود ندارند و تنھا کسب منافع خود را در سر می پرورانند، از وظايف کنونی ماست

 ■ .ی از ظلم ، ستم و استثمار، راه انقالب استئامعه گام برداريم و تنھا راه رھای جئصفوفی مستقل، در راه رھا
  

  !بخشد فتح و شادی، خدا، نه شه، نه قھرمانبر ما ن

  !با دست خود گيريم آزادی، در پيکارھای بی امان

  

 


