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  ٢٠١١ سپتمبر ٢۴

 

  ايران در ھفته ای گذشت
  

   در تھرانانيگرا  در اجالس اسالمئیگرا انعکاس شکست اسالم

 فرا زي را نانهي خاورمی از کشورھای سر بلند کرد و به سرعت بخش بزرگيقاافر که از شمال ی نان و آزادجنبش

 تحوالت رشته کي لحظه، ني جنبش تا ھمنيا. ست ی اجتماعی فقر و نابرابر،یحقوق ی استبداد و بهي علیگرفت، جنبش

 یھا  و گروهئیگرا  اسالمۀدي پوسکري بر پکه ست ا یبار  مرگۀ آن، ضربجي از نتایکي داشته که ی در پیاسيس

  .گرا وارد آورده است اسالم

 کي جادي و اسمياسالم  پانۀي است که داعراني ای اسالمی جمھور،یئ  تحوالت منطقهی بابت، بازنده اصلني ااز

  . خود در سر داشتاقي را به سبک و سی اسالمیامپراتور

 کار و نان شکل گرفت، ،یھا به آزاد  آنی مبرم و فورازي نۀي مردم منطقه که بر پایھا  تودهیاسي سیداري بجنبش

 ئیگرا  مردم با اسالمی رفاه و خوشبخت،ی و برابریآزاد.  سر سازش داشته باشدانيگرا  با اھداف اسالمتوانست ینم

 ی جمھور،ی از قماش عربستان سعودی مذھبیھا دولت یھا  در نمونهئیگرا  اسالمیالگو.  قرار داردزيدر ست

 ی در وجود حکومت اسالمیاسالم ناب محمد.  مردم قرار داشتیھا طالبان در برابر توده افغانستان ران،ي ایاسالم

جنبش .  در سراسر جھان استی استبدادیھا مي رژنيتر ی و وحشنيتر رحم ی از بیکي بود که افتهي تبلور رانيا

 کيه باشد که به تمام معنا  داشتراني ای و حکومت اسالمئیگرا  با اسالمی قرابتتوانست ی منطقه نممردم خواه یآزاد

تمام .  استدهي به بند کشراني به وسعت ای انسان را در کشورونيلي م٧٠.  استی اسالمیکش  آدمۀخان قصاب

 خود تي و با سرکوب و اختناق موجودودهھا سلب نم  مردم را از آنی و انسانکي و حقوق دمکراتیاسي سیھا یآزاد

  .را حفظ کرده است

 داشته ئیگرا  با اسالمی قرابتتوانست ی نان، نمی برای عربۀاني و خاورمافريقا شمال ی کشورھا مردمیھا  تودهجنبش

 جز فقر و ی بزرگ مردم، ارمغاناري بستي اکثری براران،ي ای اسالمی جمھورۀ آن از نمونیھا باشد که سمبل

 یھا است که حتا گروه اعتبار ی و چنان برسوا مردم، ۀ توداني در میحکومت اسالم.  نداشته استیگرسنگ

 یداريلذا روشن است که چرا جنبش ب. ھا ندارند  جنبشني را در ای اسالمی جرأت طرح شعارھاگريگرا، د اسالم
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 ی از قماش جمھوری مذھبیھا  منطقه و دولتیگرا  اسالمیھا بار به جنبش  مرگیا  مردم منطقه ضربهیاسيس

  .ست یاسالم

ھاست و   آناني است، تماماً به زاني که در جری تحوالتنند،يب ی آشکارا م که البتهراني ای اسالمی جمھورسران

 یدارياجالس ب" تحت عنوان ی اجالسئی ھفته با برپاني تحوالت بگذارند، در اني بر ایري تأثنيتر  کمتوانند ینم

سرپوش  ئیگرا  اسالمئی شکست خود و رسوابر گر،ي دی کشورھاانيگرا  از اسالمیبا حضور تعداد" یاسالم

  .بگذارد

 یھا  تحوالت و جنبشني الي اجالس را با نطق خود در به اصطالح تحلران،ي در اني مرتجعۀ سرکردني ا،یا خامنه

:  عنوان نمودنيرا چن"  کشورھاگريمصر و د"، " منطقهی کنونیھا اصول انقالب" از یکياو . مردم افتتاح کرد

 و عدالت و ی روانتي از امنی است و برخورداردم مرنيري دی و دلبستگقي عمۀديبرافراشتن پرچم اسالم که عق"

  ." به دست نخواھد آمدی اسالمعتي شرۀي که جز در سائی و شکوفاشرفتيپ

 را ی حکومت اسالمئی و منطقه، رسواراني مردم ااني نکرد که در مني جز ای اظھار نظر، کارني با ایا خامنه

 رخ داده است، پرچم اسالم برافراشته ی ئ تودهیھا اميھا و ق که انقالب ئی از کشورھاکي چيدر ھ.  برمال کندتر شيب

 کشورھا ني خوانده شده بود و مردم اسره کي انقالبات ۀاگر پرچم اسالم برافراشته شده بود، ھم اکنون فاتح. نشد

 بود و نه ی اسالم مردمیبالعکس نه شعارھا.  و عربستان روبرو باشندراني اري نظی حقوقی با اختناق و بیستيبا یم

 او را یھا  که حرفی دروغ بزرگ، به تمام مردمني با ایا خامنه.  کشورھا برافراشته شدني در ایپرچم اسالم

جاست که از گفتن   تا به آنی و طرفداران حکومت اسالمانيگرا  اسالمئی رسواۀ نشان داد که درجگري بار ددند،ينش

  . ندارندمي بی بزرگني به ایدروغ

 منطقه برافراشت، ی انقالبیھا  پرچم اسالم را در تمام انقالبات و جنبشالي پس از آن که در خواب و خیا خامنه

  . را سرکوب کنندی مذھبري غشي ھر گراراني ای اسالمی جمھورۀوي که به شکند ی مهيتوص

 دهيچي پی کارنيا.  شما استی کار بزرگ و اصلیساز نظام: "ديافزا ی می اسالمی پس از اشاره به تجارب جمھوراو

 یستي چپ مارکسیھا شي گرااي ،ی افراطسميونالي ناساي ،ی غربسميبرالي لاي کي الئی الگوھادينگذار. و دشوار است

  .قرار داد" ی اسالمۀ امت واحددي را بائیھدف نھا.  کندليخود را بر شما تحم

اند و حاال  گرا بر سر کار آمده  اسالمیھا مي انقالبات، رژۀجي پندار است که در نتني واقعاً بر ااي گویا خامنه

 را گري دیاسي و سی فکرشي با سرکوب و کشتار مردم ھر گراتوانند یاند که م  قرار گرفتهیتي در موقعانيگرا اسالم

 و مطالبات ی ئ ضربات جنبش تودهريچه که ز عجالتاً آن. ست یا  خامنهگري دالي ھم خواب و خنيا. قلع و قمع کنند

. گراست  اسالمیھا ھا و سازمان  و جنبشئیگرا  منطقه قرار گرفته است، اسالمیو زحمتکشان در کشورھاکارگران 

 چپ یھا شيگرا"و " کي الئیالگوھا" به کنند، ی کسب میدي جدیھا ی آگاھوستهي انقالب پانيمردم که در جر

 برآمده از ئیگرا اسالم. مينيب ی م به وضوحزي را نه فقط در تونس بلکه در مصر ننيا.  دارندشيگرا" یستيکسمار

 و شرفتي پۀنشان" یستي چپ مارکسیھا شيگرا"و " کي الئیالگوھا". ھاست  تودهی حرکتی و بیاسيگنداب رکود س

 یزي که انقالبات تداوم داشته باشند، چیتا وقت. اند ی انقالبیھا ی و دگرگونیاسي تحرک سۀ مردم در دورۀ تودیبالندگ

  . نخواھد شدانيگرا  اسالمدي عایجز ضعف و نابود

 ضربه را بر نيتر یکار. دي فرا خواھد رسی ھم به زودراني ای اسالمی و جمھوریا  نوبت خامنه،یطي شراني چندر

 که نه فقط بساط یانقالب.  وارد خواھد آوردراني انقالب کارگران و زحمتکشان ا،ی و حکومت اسالمئیگرا اسالم
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 که تحرک گردد ی ملي تبدیدي جدی به الگوکه جاروب خواھد کرد، بلرانيز ا را ایني و دولت دیحکومت اسالم

  . خواھد کردجادي در سراسر منطقه ایني نویانقالب

 ھفته در تھران برگزار شد، بازتاب شکست ني اۀشنبکي شنبه و یکه در روزھا"  اسالمیداريب" به اصطالح اجالس

 انيگرا  مختلف اسالمشاتي گرااني کشمکش و اختالفات حاد مۀرص به علي دلنيبه ھم.  بودئیگرا  اسالمیو فروپاش

 یھا  شکافزيھا ن  فرقهني از اکيدر درون ھر .  کردندیريگ  موضعگريد کي هي علی و سنعهيش. دي گردليتبد

" ی اسالمۀامت واحد" بر یا  خامنهیاي و رؤی بر حکومت اسالمی بروز کرد و در مجموع خط بطالنیا جداگانه

  .ديکش

 ۀ با شبکیونيزي تلوۀ است، در مصاحبراني ای عراق که از طرفداران حکومت اسالمنيشي پريوز  نخست،یعفرج

 قي به ظاھر دور را از طریھا دگاهي تالش کنند، ددي بای اسالمیدارينخبگان ب: " اختالفات گفتنيالعالم در مورد ا

 انيگرا  اسالمیگو و   و گفتست ئیگرا  شکست اسالمۀجي اختالفات نتنيدر واقع اما ا."  کنندکيگو به ھم نزد و  گفت

  . نشد ی اسالمی جمھوردي عایزي اجالس ھم چني از انيبنابرا.  آن را برطرف کندتواند ینم

  

  دي نبرد در سال جدۀ آمادان،يدانشجو 

 در  رایتي جنسکي طرح تفکی زنان، اجراهي علیتي جنسضي تبعاستي سۀ در ادامی اسالمی که جمھوری حالدر

 در ی اسالمی ارتجاعاستي سني اشبردي که مخالف پانيھا در دستور کار خود قرار داده است، دانشجو دانشگاه

 ني مقابله با ای اعتراضات برائی برپاارک در تد،یلي تحصدي سال جدۀھا ھستند، از ھم اکنون در آستان دانشگاه

  .اند  برآمدهمي واداشتن رژینينش  و به عقباستيس

 اني دانشجوی که خواھان مقابله و اعتراض جدافتهي انتشار مي اقدام رژني اتي در محکوماني توسط دانشجوئیاھ هيانيب

  .اند  شدهمي طرح رژني متوقف ساختن ایھا برا تمام دانشگاه

چه   شده است، چناندي که در آن تھدافت،ي دانشگاه مازندران انتشار ئی دانشجون فعاالهياني ھفته، بني جمله در ااز

 طرح ه،ياني بنيا.  خواھند کردی بگذارد، از رفتن به کالس درس خوددارء اجراۀ طرح را به مرحلني بخواھد اميرژ

 با ميخواھ ی منيبنابرا: "ديافزا ی اعالم نموده و مانينشجو به شأن داني درس را توھیھا  کالسیتي جنسکيتفک

 آن ئی را از زمان بازگشای درسیھا  کالسميگرا مقابله کرده و تحر  و واپسی افکار ارتجاعۀشجاعت در برابر ھجم

  ."ميھا اعالم دار  و اجتماع در محوطه دانشگاهی درسیھا با عدم حضور خود در کالس

گرانه و   اقدامات سرکوبگري به ھمراه در،ي در طول چند سال اخاني اخراج و بازداشت دانشجوق،ي تعله،ياني بني ادر

 کشور مورد یھا  سال، دانشگاه٣٢ ني ایدر ط: "ديگو ی مهيانيب. ھا محکوم شده است  در دانشگاهمي رژیارتجاع

اند و نمود   قرار گرفتهی حکومت اسالمخواه تيام از طرف ساخت قدرت مستبد و تمزيآم ھجوم خصمانه و خشونت

 ترشي سرکوب ھر چه بیش خود را برا صورت قابل مشاھده است و تمام تالنيھا به ا  از دانشگاهمي وحشت رژیعمل

 جادي اانهيگرا خواھانه و آرمان  عدالت،ی ضد سنتیھا  جنبششيداي پی مناسب برایا نهي که زمئیجنبش دانشجو

  ." کرده استنهي ھزکنند، یم

و  یني به سرشت دء بنای اسالمی جمھورکند، ی مدي دانشگاه مازندران بر آن تأکاني دانشجوۀياني که بگونه ھمان

 را با دانشگاه به عنوان مرکز علم و رشيناپذ ی آشتی خود، دشمنتي موجودیھا  خود ھمواره در طول سالیاستبداد

 دي  عقاۀي که بر پای اسالمی جمھورینيدولت د.  نشان داده استیکتاتوري اختناق و دهي و سنگر مبارزه علیآگاھ

 ني ایھا هي را که پای علوم و مراکز علمتواند ینم قرار دارد، ھرگز ئی و قرون وسطای اعصار باستانیخرافات
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.  را ممنوع اعالم کرده استی علوم انسانی برخسي که امروزه تدرئی تحمل کند، تا جاشکنند، یخرافات را در ھم م

 و استبداد باشد تحمل کند، یحقوق ی اختناق، بهي را که سنگر مبارزه علی دانشگاھتواند ی ھرگز نم یاسالم یجمھور

 با ۵٩ را با دانشگاه نشان داد و در سال اش ی دشمنش،دني به قدرت رسني نخستیھا  روست که از ھمان سالنيھماز 

  . کردلي تعطسره کي را اھ  دانشگاه،ی مترقتادان و اخراج اسانيسرکوب و کشتار دانشجو

ھا تحمل کند،   در دانشگاه راطلب ی و برابرستيالي سوسخواه، ی مبارز، آزاداني دانشجوتواند ی نمی اسالمیجمھور

 سال گذشته ھزاران دانشجو اخراج، صدھا تن اعدام و ھزاران تن به زندان محکوم ٣٢ رو، در طول نياز ھم

  .اند شده

 نسبت به زنان و مبلغ و مروج یگر  ستم،یزيست  تجسم تام و تمام زن،یني دولت دکي به عنوان ی اسالمیجمھور

 را دنبال کرده و در ھر یتي جنسدي آپارتااستيھاست که س گرا سال  متحجر اسالممي رژنيا.  زن و مرد استینابرابر

 است که پس از استي سني ھمۀدر ادام.  استورده درآء اجراۀکجا که با مقاومت روبرو نشده آن را به مرحل

 دي آپارتااستي سی اجرا،ئی دانشجون از فعاالیادي کردن تعداد زی اخراج و زندانژهي به ور،ي دو سال اخیھا سرکوب

  . در دستور کار قرار داده استیتي تک جنسیھا  و دانشگاهیتي جنسکيھا تحت عنوان تفک  را در دانشگاهیتيجنس

 یھا استي مردم در برابر سی از سوی جدی در ھر کجا که مقاومتی اسالمی جمھورمي نشان داده است که رژتجربه

 در برابر طرح اني دانشجوۀ مقاومت و مبارزنيبنابرا.  شده استینينش  به عقبري صورت گرفته، ناگزاش یارتجاع

 کشور در یھا  در تمام دانشگاهی و سراسرسترده گیاگر مقاومت. ست  ای مھم و جدۀلأ مس،یتي جنسکي تفکیارتجاع

ھا بسط خواھد   به سرعت آن را به تمام دانشگاهمي در آن صورت رژرد،ي صورت نگزيآم ضي تبعاستي سنيبرابر ا

 مقاومت م،ي اجازه داد که رژدينبا.  آن شدشبردي و مانع از پستادي ای سراسری طرح، به شکلني در برابر اديبا. داد

 از زن و مرد در انياتحاد تمام دانشجو.  ببردشيند و طرح خود را پکش آن دانشگاه در ھم اي ني را در اانيدانشجو

ھا   در دانشگاهی مخفی ھماھنگیھا تهي کملي با تشکديبا. ست ا یھا ضرور  به دانشگاهمي تعرض رژنيبرابر ا

 توقف تعرضات ی متشکل برایا بارزه جز میراھ.  بردشي و مشترک پی را ھماھنگ و مبارزه را سراسرھا تيفعال

اعالم . ھا شد  در دانشگاهیتي جنسکي طرح تفکی با تمام قدرت مانع از اجراديبا. ھا وجود ندارد  به دانشگاهميرژ

 مبارزه در ني آغاز و تداوم ادبخشي دانشگاه مازندران، نواني دانشجوۀھا از نمون  از دانشگاهی برخن فعاالیگآماد

   استدي جدیليسال تحص

  

  راني در ای جمھوراستي حذف پست راحتمال 

 یو نھادھاھا  العنان است و تمام مقامات، ارگان  مطلقکتاتوري ده،ي فقی که ولی و استبدادی اسالمیني دولت دکي در

 علم ی حکومت اسالمهي کرۀ بزک کردن چھری که برای ظاھراً انتخابیھا  او، ارگانی چون و چرای تابع بیدولت

 ۀ وابسته به ارادشان تي ندارند، بلکه اصوالً موجودیمستقل قدرت چي ھستند و ھیشي و فرمایاند، نه فقط قالب کرده

  . استهي فقیول

 را ی فوراً وتواند ی عمل کرد، او مهي فقی ولۀ خالف ارادئی در جا،یني دولت دني ای جمھورسي رئالمثل، ی فاگر

 دارد تا عواقب ی برکنارني ای برای مختلفیھا  ھم راههي فقی دارد، اما ولیاسي کار، عواقب سنيالبته ا. برکنار کند

 قدرت ی و اعطای انتخابی که اصوالً حتا ظاھرسازئیجا  وجود، از آننيبا ا.  آن را الاقل محدود سازدیاسيس

 در تناقض قرار دارد، غالباً هي فقی ولۀ بر قدرت مطلقی نظام مبتنتي خاص، با موجودیھا و نھادھا  به ارگانیصور

 ی قدرت ولۀطي در حژهي به وزي تناقض نني انيتر برجسته. انجامد ی و بروز اختالفات مینيبه تضاد در درون دولت د
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 نژاد، ی و احمدی تا خاتمصدر یاز دوران بن. طور مداوم خود را نشان داده است به مي جمھور رژسي و رئهيفق

  . استدهي و اختالفات انجامیري تناقض به درگنيھمواره ا

 است تا با حذف پست اني در جرئیگوھا و  گفتمي که در درون رژني بر ای مبنافت،ي انتشار ئی ھفته خبرھاني ادر

 ني باشد، به ای که منصوب از جانب مجلس ارتجاع اسالمیريوز ه نخست بی وفي و سپردن وظای جمھوراستير

  . داده شودانيتناقض پا

 ني بیا هي نظرراً ياخ: " گفتلناي ای با خبرگزارئیگو و  مجلس در گفتی انرژونيسي کمسي رئان،ي کاتوزدرضايحم

 و رھبر معظم هي فقتينعمت وال که از ني که کشور با توجه به اني بر ای مطرح شده است، مبنیاسينظران س صاحب

 مقام نيتر ی به عنوان عالتواند یکشور م. ستي جمھور در کشور نسي به وجود رئیازين. انقالب برخوردار است

 ني محافل ایاري در بسزياکنون ن: " افزودیو."  داشته باشد که توسط مجلس انتخاب شودیريوز  نخست،ئیاجرا

 دارند مطرح و یتر شي بیاسي سۀ مجلس که وجھندگاني نماني نظر بني ا. استیموضوع طرح شده و در حال بررس

  ." و صحبت استیمورد بررس

 گري وجود دارد، دهي فقی به نام ولیکتاتوري که دیدر کشور. کند ی ماني را بیقتي مجلس، حقی انرژونيسي کمسيرئ

 ی مقام جمھورنيتر ی عالديفر با نکيچون باالخره . ستي جمھور نسي به نام رئیگري دتي به پست و شخصیازين

 استي ھم به نام ریگري مقام د،ی و ظاھری صورشکل که حتا در شود یلذا نم.  استهي فقی باشد که آن ھم ولیاسالم

.  شده استدهي مورد آن دني سه دھه، چندني که در اکند ی بروز میا  وجود داشته باشد، واال دعوا و مرافعهیجمھور

 را ی حذف شود و مجلس فردی اسالمی جمھوری از قانون اساسی جمھوراستيت که پست ر اسني راه انيپس بھتر

  . به نام مقام اول نداشته باشدئی ادعاگري که ددي انتخاب نماريزو به نام نخست

ھا بر سر پست  دعوا و کشمکش جناح.  ارگان مزاحم داردني به حذف اازي ن،ی اسالمی جمھورز،ي نگري جھت داز

گرا اختالفات   جناح موسوم به اصولیھا یبند چون اکنون حتا در درون دسته. افتي خاتمه خواھد ی جمھوراستير

  .دي نمادئيتأ را گري از باند و گروه دی فردستي حاضر نکي چيچنان باالست که ھ

 ی جمھورتاسي انتخابات رۀ، دور٨٨ سال ی انتخاباتی شب بازمهي اشاره کرد که با خدي بازي نکته نني به اسرانجام،

 ئی بود و پس از آن رسوای صندوق رأی کشاندن مردم به پای برامي تالش رژني آخرنيچون، ا. دي رسانيبه پا

 ی صندوق رأی به پاستندي حاضر نزيطلب ن  موسوم به اصالحیھا  حتا طرفداران گروهگري که به بار آورد، دیبزرگ

  .بروند

 به بحث ی موجود، در مقطع کنونی استبدادمي در رژی جمھورتاسي متعدد است که حذف پست رلي به دالنيبنابرا

 استي رۀ دورافتني اني از پاشي وجود دارد که حتا پزي احتمال نني شده و الي تبدی مقامات حکومت اسالمیدرون

  . کنندبي آن را تصونژاد ی احمدیجمھور

 ني تناقض نجات دھد، اما تناقضات اکي خود را از ،ی جمھوراستي با حذف پست رتواند ی البته می اسالمیجمھور

  . بگذاردمي رژتي بر وضعیا  قابل مالحظهري تأثتواند ی تناقض نمنياند که بود و نبود ا  و برجستهاديقدر ز  آنميرژ

 نيا. سازند ی آن را رھا نمباني و گرشوند ی حل نمھا ی سادگني که به است ا ی سرشار از تناقضاتی اسالمیجمھور

  افتند ی که برمست ا ی اسالمی برافتادن جمھورتناقضات فقط با


