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 Political سياسی

  
  

    
  ٨٨ويژه نامه بحران 

  
 ٢٠١٠ ژانويه ٣ -١٣٨٨ دی ١٣، اکبر تک دھقان

  
  

  چه عامل يا عواملی جناح حاکم را به موقعيت کنونی سوق داده است؟ : ديدگاه

    

  ! ميالدی٢٠١٠ و خوانند گان آن، و آرزوی تندرستی و پيروزی در سال ٨٨ولين بولتن بحران ؤبا سالم به مس

  

  :ک دھقاناکبر ت

ال شما، بايد به عواملی که ذاتی شرايط پس از قدرتگيری رژيم اسالمی محسوب شده، و در ؤ به اين س در پاسخ

، به تضادھايی الينحل مبدل شدند، اشاره کنم؛ از اين رو، اندکی بازگشت به گذشته، اجتناب ناپذير ٨٨مقطع خرداد 

 . است

ً قادر نبود، فورا بر جامعه مسلط گردد؛ دليل آن، حضور مردم حکومت اسالمی در ايران پس از سلطنت، ھنوز

از اين رو، با . انقالبی در محيط سياست، و وجود کشمکش انقالب و ضدانقالب، پس از سرنگونی رژيم پھلوی بود

 ی،ًھمه اقدامات سرکوبگرانه ھر روزه ضد انقالب اسالمی برای خفه کردن انقالب بھمن، دوران تثبيت نسبتا طوالني

ھمان ه ھر چه رژيم اسالمی بر پيکر مردم و خواسته ھای دموکراتيک آنھا ميکوبيد، ب. در برابر آن قرار داشت

ميزان، مقاومت در سطوح مختلف شکل گرفته، حتی جناحھايی از حکومت ھم، از وحشت از دست دادن موقعيت 

ع ھنوز سطح بااليی از اشتراک منافع ميان در اين مقط. خود، به اعتراضات علنی عليه جناح غالب، کشيده ميشدند

. خمينی، بھشتی، خامنه ای، رفسنجانی، ميرحسين موسوی، کروبی، خاتمی، جنتی، منتظری و ديگران وجود داشت

، بخش بزرگی از ۶١ تا ۵٧در مقابله با مردم و احزاب انقالبی در اوايل استقرار و استحکام اين رژيم در سالھای 

ھم، با شدت کم و زياد در کنار جناح غالب رژيم، " اکثريت" ملی حتی، حزب توده و سازمان جريانات به اصطالح 

دليل آن، فرصتھای متعدد ترقی شغلی در حوزه سياست و اقتصاد برای نيروھای نامبرده، در سايه . عمل ميکردند

رکوب وسيع نيروھای ت و سشاد و بوروکراسی، و اخراج و بازداخروج از کشور و حذف سلطنت طلبان از اقتص

  .پيشرو انقالب بھمن بود

  :  روند و يا سه عامل در کنار ھم و عليه يکديگر، قابل تشخيص ھستند٣در تصوير باال از شرايط فوق، 
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 سال سلطه گری آن، از ھيچ قانون و حد و مرز کالسيک در جھان کنونی ٣٠ رژيم اسالمی به شھادت بيش از -١

م در بربرمنشانه ترين نوع آن، به طبيعت اين رژيم، از روز اول پيدايش آن تعلق سرکوب و آنھ. تبعيت نميکند

 سال اخير، بر سر کار ١۵٠رژيم اسالمی با ھدف نابودی ھمه دستاوردھای تکامل اجتماعی جامعه طی . داشت

يک مردم، و سياست ضديت با حقوق دموکرات. آمده، سر ھيچگونه سازش با کمترين عالئم مدنيت را نداشت و ندارد

ی است، که موجوديت آن را به ت و واردات کاال، از عوامل اصليسياست اقتصادی نابود کننده متکی بر فروش نف

طور اجتناب ناپذيری مردم را به مقابله با آن ه ھر دو وجه عمده سياستھای اين رژيم، ب. وضعيت کنونی کشانده است

  . داده استکشانده، و به يک اپوزيسيون درونی آن نيز، شکل

ً مردم ايران مداوما و به اشکال گوناگون، در کنار و ھمراه سازمانھای انقالبی، مبارزه کرده و جنگيده اند، تا از -٢

. تثبيت يک رژيم ديکتاتوری مذھبی، و احياء مناسبات سرمايه داری در کارکرد ارتجاعی آن، جلوگيری کنند

مت عليه درنده خويی طبقات حاکمه، يکی ديگر از عوامل کشاندن مبارزات مردمی در دوره ھای گوناگون، و مقاو

رژيم اسالمی در ھيچ شرايطی قادر نشد، از سرکوب حداکثر و لحظه . وضعيت رژيم اسالمی به موقعيت فعلی است

  .به لحظه و پليسی ساختن کامل کشور، صرفنظر کند

ًسياست اقتصادی خود، عمدتا بر زمينه صنعت  گرايشی از حکومت اسالمی درھمه دوره ھا وجود داشت، که در -٣

ھم ريخته ه تا از اين طريق، تجديد سازمان سرمايه داری ب. و توليد، و کمتر بر داللی و بازار سنتی، تأکيد ميکرد

نحو مطمئن تر و پايدار ه ، ب-ً  عمدتا متکی بر ارزش افزوده داخلی-بعد از قيام بھمن را، بر زمينه محوريت توليد

  : در اين جريان، دو گروھبندی را، ميتوان از دوره ھای گذشته تا به امروز، مجزا کرد. حقق سازدتری مت

 در گروه بنی صدر، که ۶٠وليت مھدی بازرگان و ادامه آن در شرايط سال ؤجناح نھضت آزادی تحت مس: يکم

نترل قدرت دستگاه مذھب، از بازسازی اقتصادی را از طريق تکيه به اقتصاد توليدی و رابطه فعاالنه با غرب، ک

  رسميت شناسی سطحی از حقوق شھروندی دنبال ميکرد ه ھمراه با ب:  اين رو الجرم

جناح اصالح طلبان کنونی، که سلطه طبقه سرمايه دار و بازسازی اقتصادی بر مبنای منافع مشترک بازار : دوم

کمونيستی افراطی، نابودی دستاوردھای انقالب کارگيری يک سياست ضده داللی و توليد داخلی را، و تنھا پس از ب

از ديد اين جريان، پس از يک دوره حکومت . ويژه قتل عام کامل نسل مبارز اين انقالب، ممکن ميدانسته بھمن، ب

مردم ايران، مدافعين و يا مدعيان چپ، به تب راضی شده، يک نظام شبه غربی، از نوع   اسالمی،-فاشيستی

اين . ، خواھند پذيرفت"دموکراسی" کو و شيلی پس از پينوشه را، با کمال ميل و تحت عنوان اسپانيای پس از فران

ھمان جناح سازمان مجاھدين انقالب اسالمی، ميرحسين موسوی، کروبی و خاتمی، محمدی گيالنی، موسوی 

 اکبر گنجی، از برخی از عناصر اين جريان نظير. تبريزی، موسوی اردبيلی، صانعی و منتظری، حتی خلخالی بود

، با اطمينان از نابودی سازمانھای انقالبی و کشتار اکثريت کمونيستھا و مجاھدين، خواستار کنار گذاشتن ١٣۶٢سال 

  .اين سياست، و تسريع در گذار به مدل اسپانيای خود شدند

  :  عاملی که در تمام سالھای گذشته، محتوای حوادث تاکنونی را شکل داده اند٣: به طور خالصه

   عامل سياست فاشيستی جناح حاکم در برابر مردم، و سياست حذف جناحھای درونی،-١

 انقالبی، برای تأمين و تضمين حقوق سياسی، - ً عامل مبارزه شديد و بعضا آرام مردم و سازمانھای دموکراتيک-٢

  اقتصادی و فرھنگی دموکراتيک، 

  .زسازی نظام اقتصادی عامل کشمکش جناحھای داخلی رژيم، بر سر چگونگی با-٣
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کنترل درآمدھای نفتی، برای تقسيم آن ميان دالالن وارد کننده کاال و يا :  در اينجا، بدون ھيچ ترديدی و با تأکيد ويژه

بخش ورشکسته توليد، دولت، دستگاه مذھب و نيروھای متعدد سرکوب جديد، نظير پاسداران، بسيج و انواع دسته 

  . سال، اھميت کليدی کسب کرده است٣٠ی رژيم در تمام جات ترور، برای دو جناح اصل

اح  به حذف کامل و يا نسبی ھم نيروی مردم مبارز و ھم جن۶٠مبارزات مردم و منازعات دو جناح، در دھه 

. ت گروه بنی صدر، يعنی فعال ترين بخش اپوزيسيون داخلی رژيم، منجر گشتأبورژوازی متکی بر توليد در ھي

  :مل به عينه ديدجناح بنی صدر در ع

 بازسازی اقتصادی جامعه بر محور اقتصاد توليدی، بدون تأمين حقوق شھروندی، و بدون غلبه بر قدرت دستگاه 

از اين رو، جلب حمايت جنبش ضد رژيمی از سياست اقتصادی دلخواه اين جناح، اھميت . مذھب، غيرممکن است

که جناح غالب، يعنی بازار داللی سنتی و دستگاه مذھب، از آنجا . بسياری برای بنی صدر و ھمفکرانش کسب کرد

جز کاھش و يا حذف نقش فائفه ه بر بخش اعظم نھادھای سياسی و نظامی مسلط بود، ھيچ راھی برای پيشروی، ب

او اما . جناح غالب در اين عرصه، قادر به تضمين اجرای سياست اقتصادی خواست جناح بنی صدر وجود نداشت

ھمين ھوشياری سياسی خود را، در آنجا که بايد دست به عمل ميزد، حتی تا مرحله عملی شدن حکم ، تاوان ًدقيقا

نزاعھای دو جناح در اين دوره، ھمچنين در اشکال متعدد و نه مستقيم، نظير دفاع متزلزل از . اعدام خود پرداخت

ن جنگ و يا ادامه و تشديد آن، و رعايت آزاديھای دموکراتيک و يا عليه آن، خواست ھر چند ناروشن برای پايا

  .ايجاد مناسبات عادی با غرب و يا مخالفت با آن، سر باز ميکردند

 و تا به امروز، تکليف سياست اقتصادی را ھم، ۶٠تسويه حساب خونين و قتل عام گسترده مبارزين در سال 

رگ و کسبه خيابانی وابسته به دالالن بز. ھمانطور که جزء اھداف اصلی اين بربرمنشی محسوب ميشد، معين کرد

 بيدادگاه ھا، دادستانی ھا، گروھھای ضربت و کميته ھا، در ،دست گرفتن کامل زندانھاه آنھا در تھران، از طريق ب

، بر مردم ھجوم برده، تا - که خود از الزامات نھادی ساختن کامل اقتصاد داللی بود-  ساله٨پناه جنگ ويرانگرانه 

شدت ه ب" اصالح طلبان " اين دارودسته خون آشام، با ھمراھی کامل . رده و به قتل رساندندقدرت داشتند، شکنجه ک

ھا و حزب توده، شمشير را از رو بسته، " اکثريتی" ، ھمراه با "خط امام" سرکوبگر دوره فوق و مدافعين افراطی

مردم و . ، بر جای نگذاشتند سال مبارزه و تالش مردم، برای کسب آزادی و عدالت١۵٠ھيج اثری از دستاورھای 

رغم مقاومتی حماسی و بيمانند در تمام جنبشھای انقالبی قرن  سازمانھای انقالبی، تحت اين ھجوم وحشيانه، علی

سازمانھای انقالبی نابود شده، اکثريت قريب به اتفاق ھواداران، اعضاء و . سختی شکست خوردنده بيستم، ب

در .  شده، يا تحت شکنجه ھای ھولناک و مصاحبه ھای تلويزيونی، خرد شدندکادرھای آنھا، به جوخه اعدام سپرده

 تروريستی، و وارد کنند گان و دالالن بزرگ بازار، بر درآمدھای نفتی مسلط - پرتو چنين شرايطی، دستگاه مذھبی

، داللی و شده، سياست اقتصادی خود، يعنی تبديل سرمايه ملی به پشتوانه يک اقتصاد شخصی، مذھبی، خانوادگی

  . مافيايی را، عملی ساختند

 ٣٠اين سياست اقتصادی طی . رژيم اسالمی به اين ترتيب، در چھارچوب مقدورات دوره فوق، خود را تثبيت کرد

سال، از اقتصاد سرمايه داری ايران، ويرانه ای برجای گذاشت، که در کمترين حدی ھم، با اقتصاد کشورھای 

در کنار اين . اندونزی، کره جنوبی، آرژانتين، شيلی و مکزيک، قابل مقايسه نيستترکيه، مصر، مالزی، تايلند، 

ورشکستگی شرم آور و ھولناک اقتصادی اما، نسل جديدی از توده معترض در جامعه سر بر آورد؛ نسلی که از 

رغم   تاکنون،  برای کسب آزاديھای دموکراتيک در ميدان سياست حضور يافته، علی١٣٧٨ تير سال ١٨روز 
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ًپيشروی ھا و عقب نشينی ھای متعدد، مداوما قدرتمندتر گشته، و امروز به نيروی سياسی تعيين کننده در برابر 

  .رژيم اسالمی، فرا روييده است

، محتوای تظادھای موجود در جامعه را ساخته، در خطوط اساسی و در ۶٠آنچه که در تمام سالھای پس از سال 

با اين تفاوت، که .  عامل و يا سه روند، بنا شده است٣تعدد، بر کارکردھا و نقش اين اشکال متغير و وجوه جنبی م

، يعنی اشغال عراق و افغانستان از سوی ارتشھای امپرياليستی، ٢٠٠٣ تا سال ٩٠تغييرات بين المللی جديد از دھه 

فتن سرنوشت خود، پيش دست گره فرصتی برای تحکيم موقعيت رژيم از يکطرف، و تشديد مبارزات مردم برای ب

 شرايطی، به سياست توليد  رژيم اسالمی در پرتو چنين. از بروز جنگی جديد عليه ايران از سوی ديگر، ايجاد کرد

از اين طريق . مخفيانه سالح ھسته ای صراحت و شدت بخشيده، به تحريکات گسترده عليه اسرائيل متوسل گشت

ر جامعه، رژيم را در سياست باجگيری بين المللی، نابودی مبارزات ميبايستی اوج گيری روحيات ناسيوناليستی د

اما در روند حوادث، اقدامات رژيم در اين . مردم و حذف اصالح طلبان، از امکانات مؤثرتری بھره مند ميساخت

رداد حوزه ھا نيز، پس از مدتی به ضد خود تبديل شده، رويارويی مردم با حکومت اسالمی را در مقطع انتخابات خ

بخش فعال کشور در پرتو اين اوضاع، ھر چه بيشتر از خطرات سلطه اين جناح بر مقدرات . ، محتمل تر نمود٨٨

در کنار آن، عربده کشيھای رژيم عليه اسرائيل و نظامات بين . جامعه در اين وضعيت بشدت بحرانی، آگاه گرديد

به نتايج عکس آن، يعنی شروع و تشديد تحريمھای المللی نيز، با برجای گذاشتن آبرو ريزی  و ھزينه سنگين، 

  .اقتصادی و مالی، منجر شد

 رخ داد، چيزی جز بلوغ و لحظه تالقی انفجارگونه ھر سه روند پيش ٨٨ خرداد سال ٢٢آنچه که در مقطع انتخابات 

، در شرايط يک تقلب ًاين عوامل، که ھم در ارتباط با يکديگر و ھم مستقال رشد کرده، يا گنديده بودند. گفته نبود

نتيجه آن از يک طرف، تشديد بيرحمانه سرکوب عليه مردم و اصالح . انتخاباتی بيسابقه با يکديگر برخورد کردند

ه الف اجتناب ناپذير توده مردم مبارز و اصالح طلبان رانده از نظام را، بئتطلبان، و از سوی ديگر، پيدايش يک ا

ف کسب حقوق دموکراتيک و تعيين تکليف قطعی با رژيم اسالمی، و اصالح مردم از يکطرف، با ھد. دنبال آورد

طلبان ھم کمابيش از موضع بنی صدر در دوره خود، با ھدف خاتمه دادن به سياست حذف مداوم از حوزه تصميم 

. دگيری، و مقابله نھايی با سياست اقتصادی دالالن بازار و کنترل ثروت نفت از سوی آنان، به يکديگر رسيدن

 ديگر چيزی از جريانات پيشرو و ۶٠اصالح طلبان اين دوره، ھنوز تا مدتی با تصور اينکه، سرکوب فاشيستی دھه 

کمونيستھا و بروز يک انقالب بر جای نگذاشته، با صراحت بيشتری از برخی از حقوق " خطر" زمينه ای برای 

با تحميل کامل احمدی . فقيه را اندکی به عقب براننددموکراتيک مردم به دفاع برخاستند، تا در پناه آن، جناح ولی 

ويژه ادارات، دانشگاھھا، ه  که ھدف سرکوب کامل، و تسلط نھايی بر بوروکراسی، ب-نژاد به مردم و اصالح طلبان

 بر دامنه و اھميت ائتالف مردم و ناراضيان - رسانه ھا و صنايع نفت، و تصميم گيريھای اقتصادی را دنبال ميکرد

  .تی، افزوده گشته، آن را تداوم بخشيدحکوم

 انقالبی دانشجويی، حامل خواستھا، آرمانھا و اھداف مردم تا پيش از -توده مردم و قبل از ھمه جنبش دموکراتيک

، و اصالح طلبان، حامالن بخشی يا ھمه تصورات اقتصادی و سياسی جناحھای درونی رژيم ۶٠حمام خون دھه 

 حتی از برداشتن يک گام کوچک، و اعتراض ١٣٨۴ تا ١٣٧۶ دوره خاتمی از سال اين جناح در. اسالمی ھستند

با اين توجيه تبھکارانه، که ضد انقالب، يعنی . ساده به نقض وحشتناک حقوق دموکراتيک مردم ھم، پرھيز کرد

 سال بردگی ١٢اما وقتی بعد از ! مخالفين رژيم و مردم، از طرح خواستھای دموکراتيک سوء استفاده خواھند کرد

برای جناح حاکم، و ممانعت از ريختن مردم به خيابان، ميرغضبان ولی فقيه به سراغ خود آنھا آمدند، تالش کردند، 
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اين جرقه زده شد؛ اما در . منظور حفظ خود استفاده کننده  خرداد و نوعی نزديکی به مردم، ب٢٢از امکان انتخابات 

. افت، شعله سر کشيده به يک جنبش انقالبی، ارتقاء ي١٣٨۴ ماه مه سال شرايط وجود يک اعتالء مبارزاتی از اول

ال بود و نبود حکومت اسالمی را با قدرت تمام، در برابر چشمان ھمه جھانيان قرار ؤاين جنبش انقالبی، امروز، س

ولی فقيه،  تاکنون و تا دوره ای با ھمدستی جناح ۶٠ آن لحظه ای که اصالح طلبان کنونی، از دھه - داده است

  .فرارسيدن آن را، مانع شده  بودند

 آيا ھنوز عامل يا عواملی در اختيار جناح حاکم ھست که بتواند رژيم را از فروپاشی و سرنگونی نجات دھد؟ : ديدگاه

  :اکبر تک دھقان

  :یدر معنای پاسخ اول، شروع کنم؛ و اين يعن" عامل يا عوامل" ال شما، من بايد از ؤ در پاسخ به اين س

آيا رژيم اسالمی برای حفظ خود از فروپاشی، ميتواند ھمچنان سياست سرکوب فاشيستی را از يک سو و از : يکم

  سوی ديگر، رھا کردن کشور در ورشکستگی اقتصادی فعلی را ادامه دھد؟ 

رژيم اسالمی قادر نيست، تحت شرايط کنونی و شرايط فرضی آتی ديگری، . ال باال منفی استؤپاسخ به س

دليل اصلی . از آن نتيجه دلخواه خاص اين لحظه را بگيرد:سرکوبگری عصر حجری خود را دائمی سازد؛ مھمتر

پيدايش چنين .  آگاه به حقوق و جايگاه تاريخی خود است-آن، ظھور يک قدرت جديد، يعنی توده مستقل و خود

در اشکال گوناگون و در ھمه مناطق کشور  سال مبارزه مردم با رژيم اسالمی، ٣٠ًنيرويی، تنھا و مستقيما محصول 

  . است

 سال و ٣٠ويژه نسل جوان، از خود و شرايط حاکم بر زندگی، درست در اين ه  آگاھی و تصورات مردم، ب- خود

 آگاھی  ضد - ميزان زيادی از آلودگی به  تصوراتی از نوع خوده تحت سلطه گری بربرمنشانه حاکم شکل گرفته، ب

مردم .  استءدموکراتيک ساخته و پرداخته رژيم پھلوی، حزب توده، جناحھای مختلف شبه ملی و نظاير آنھا، مبرا

 سال پس از مشروطيت، به ھمان کيفيتی از شعور سياسی دست پيدا کرده اند، که ١٠٠ايران برای اولين بار طی 

نيروی . اح پيشرو و انقالبی، مدرن و سکوالر عصر انقالب مشروطيت، به آن و در سطحی، دست يافته بودجن

غربی معرفی " تمدن " پيشرو کنونی در خيابانھا، ھر چند ممکن است، خود را با موزيک، ديسکو و اشکال تفريحی 

 وابستگان رژيم ساواک، قدرتھای غربی و کند؛ اما خالف مدافعين رژيم پھلوی، اين نسل، خود را برده و زير دست

ًنسل جوان کشور، در آتش آرزوی ايجاد يک جامعه عميقا دموکراتيک و . رسانه ھای رياکار آنھا نخواھد ساخت

اين ميزان از رشد يافتگی فکری و . لحاط اقتصادی فوق العاده پيشرفته و استحکام ملتی مستقل ميسوزده عادالنه، ب

معه، نيرويی است، که رژيم اسالمی با قدرتی بيش از قدرت کنونی خود ھم،  قادر به شکست سياسی بخش پيشرو جا

  .کشاندن نھايی مبارزات آن نيست

.  سال اخير، در خطوط اساسی، از خود و وظايف آتی خود شناخت دارد٣٠اين نيرو، با ھمه مبارزات و تجربيات 

 يک حزب انقالبی و بسيار بزرگ، و بزرگتر ونيرومند تر از ھر دانشجو، بلکه مھمتر از آن، نظيرۀ آنھا نه فقط تود

قدر کافی رشد يافته، و ه سطح ارتباطات و سازمانيافتگی درونی توده دانشجويان، ب. حزبی در ايران، عمل ميکنند

اين حکومت اسالمی قادر به درھم کوبيدن . ًحزبی است، که مداوما در حال رشد سياسی، تاکتيکی و برنامه ای است

تدريج بخشی ه عالوه بر اين، ب. طور موضعی و موقتی، آسيبی جدی به آن برسانده نيرو نيست؛ حتی قادر نيست ب

" حزب دانشجو"به مبارزات دانشجويی، و به  صف  -ليونی است که اين نيز رقمی م-ن سالھای آخراز دانش آموزا

  .می پيوندند
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 تحميل ھر چه بيشتر بار ورشکستگی اقتصادی کنونی، بر شانه رژيم اسالمی ديگر دارای ظرفيت و امکانی، برای

از ديد اکثر ناظران، بخش اعظم بانکھا و مؤسسات به اصطالح توليدی، . ھای نحيف توده ھای زحمتکش نيست

موقع دستمزدھای کارگران ه بخش بزرگی از کارخانجات، حتی در موقعيت پرداخت ب. سالھا است که ورشکسته اند

ومت اسالمی و دستگاھھای مختلف مذھبی و سرکوب، که به  دالالل واردکننده کاالھای خارجی مبدل حک. نيستند

دسته جات . شده اند، بازار داخلی و توسعه آن را به حال خود رھا کرده، مسائل را از امروز به فردا محول نموده اند

يدھای دولتی را، با جار و جنجال، به فوق، تقسيم سھم ناچيزی ميان مردم، تحت عنوان جبران نقدی حذف سوبس

  .عنوان سياست اقتصادی مھم خود معرفی ميکنند

ين نيک چ. ھرتغييری در سياست اقتصادی کشور، مستلزم غلبه کامل بر قدرت دالالن و واردکنندگان کاالھا است

ً، مستقيما ای سرکوببخش اعظم نھادھ. معنای کامل کلمه، تحت شرايط رژيم اسالمی، غيرممکن استه تحولی اما، ب

اکثريت قريب به اتفاق دالالن رژيمی، . ندھای اسالمی ھدايت، کنترل و يا تغذيه مالی ميگردنداز سوی بازاريان و آخ

در مراکز دولتی، قانونگذاری و قضايی نشسته، خود سر رشته دار وضعيت سياسی، اقتصادی و قضايی حاکم 

جامعه را از فالکت غيرقابل توصيف کنونی خارج سازد، چگونه اتخاذ يک سياست اقتصادی جديد، که . ھستند

 در حاليکه، اين موضوع به اساس پيدايش رژيم اسالمی، و داليل ارتکاب ھمه جنايات آن پيوند خورده - امکان دارد

ًزندگی و شيوه سلطه گری حکومت اسالمی، خود مستقيما به بازتوليد مداوم نظام اقتصادی حاکم، وابسته . است

  .ستا

دوم اينکه، آيا مردم حاضر ھستند، سلطه گری وحشيانه کنونی را پذيرفته، به خانه ھای خود رفته، از ھدف اصلی 

خود، يعنی سرنگونی رژيم اسالمی در ھمين مرحله، دست بکشند؟ يعنی از اين طريق، راھی برای حفظ رژيم 

  گشوده شود؟

ه، به خانه ھای خود نخواھند رفت، بلکه آنھا ھر روز خود را مردم نه فقط عقب نشينی نکرد! با اطمينان مطلق خير

 سال بر گرده آنھا سوار شود؟ توده مردم، ھم اينک طی ٣٠چرا اين رژيم جنايتکار قادر شد، : سرزنش ميکنند

مبارزات کوبنده تاکنونی، قادر شده اند، سنگرھای متعددی را تصرف کرده، فضای سياسی جامعه و روانشناسی 

امروز ديگر، شعار مرگ بر خامنه ای، و عکس نحس او را به آتش کشيدن، به يک . ن را تغيير بدھندشھروندا

  . ماه پيش، ھنوز قابل تصور نبود٨ يا ٧ در حاليکه چنين اقدامی، تا -حرکت اعتراضی ساده ای مبدل شده است

" ظام مقدس جمھوری اسالمین" نام ه مردم چيزی ب. امروز ديگر از ترس و وحشت ھولناک گذشته، خبری نيست

 ١٣٨٩دنبال جدايی دين از حکومت، که حتی خواھان سرنگونی آن تا بھار سال ه رسميت نشناخته، نه فقط به را ب

حکومت اسالمی ھمواره برای اعمال سلطه بيرحمانه بر مردم، مذھب و مقدسات آسمانی را به کمک . ھستند

ددی از رژيم، از توسل به چنين خرافاتی برای حفظ رژيم، بيزار و در حاليکه امروزه ديگر جناحھای متع. ميگرفت

  . يا خسته شده اند

در انتھا اينکه، آيا جناح اصالح طلبان، جايی برای عقب نشينی دارد و آنھا قادر ھستند، با شکستن ائتالف کنونی 

  ن آن، گامی بردارند؟خود با مردم، بتنھايی در سياست اصالح رژيم و تغيير سياست اقتصادی خانه خراب ک

ه اصالح طلبان، ب. در اين رابطه ھم، ميتوان برای بخشی از اصالح طلبان با اطمينان از پاسخ منفی، سخن گفت

خوبی ميدانند، که در صورت تسليم شدن به رژيم و فاصله گرفتن از مردم، نه فقط به ھيچ ه ويژه بخش فعال آن، ب

، مبدل خواھند ٢٠٩اوطلبانه به طعمه ساده ای، برای گرگان گرسنه چيزی دست نخواھند يافت، بلکه خود را د

بلکه تسليم محض، و اين يعنی، توبه کردن و از طريق مصاحبه " کنار کشيدن" رژيم اسالمی نه فقط . ساخت
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 سال و برخی بيش ٨اصالح طلبان کنونی که . تلويزيونی به توده دانشجويان لگد زدن را، از آنھا طلب خواھد کرد

 سال، در دخمه سوته دالن،  کنار ھم مچاله شده، غبار انزوا و افسرد گی بر چھره شان نشسته بود، تنھا از ٢٠ز ا

طريق قدرت مردم، از غاری که در آن می پوسيدند، رھا شده، به خيابان آمده، حتی تا مرز کسب مقام رياست 

، نه بازگشت دوباره به ھمان کوی و کتابخانه، بلکه نتيجه خروج آنھا از ائتالف کنونی با مردم. جمھوری، پيش رفتند

عنوان شھروندان ه اگر آنھا، حتی ب. تسليم و خرد شدن، و تحمل ذلتی است، که آنھا را ھر ثانيه، تحليل خواھد برد

معمولی، قصد دارند، دوران بازنشستگی خود را در کنار نوه ھای خود سر کنند؛ بايد بدانند، که برای حفظ ھمين 

  .ار حق زندگی ھم، بايد به پيمان نانوشته خود با توده دانشجويان،  احترام بگذارندمقد

 در آنصورت فکر عملی شدن -ً مردمی که فعال به ائتالف با آنھا نياز دارند-اگر اصالح طلبان از مردم جدا شوند

شرطی ميتواند از سياست  هطبقه متوسط اسالمی، ب. يک سياست اقتصادی مولد را ھم، بايد با خود به گور ببرند

اقتصادی و مديريت سياسی کنونی جان سالم به در ببرد، که تغييرات اساسی در اقتصاديات و ادارات صورت پذيرد؛ 

در شرايط سلطه گری کنونی، اقتصاد کشور با سرعت . کادميک و کار فکری، مربوط استااين به ويژه به مشاغل 

اين . ًتحصيل کردھگان، ناچارا راه خارج از کشور را در پيش ميگيرنددر اعماق فرو ميرود، و بخش بزرگی از 

مثابه يک نيروی ه وضعيت، شرايط  و موقعيت طبقه متوسط شھری، اسالمی و غير اسالمی را نابود کرده، آن را ب

ز، شامل در اين وضعيت، بايد قبل از ھر چي" تغيير" ھر گونه . اجتماعی، با خطر فروپاشی اجتماعی مواجه ميسازد

 آنچه که، تحت شرايط ادامه سلطه رژيم اسالمی و بازگشت از - مديريتھای اقتصادی و سياسی در کشور شوند

  .ھيچ وجه امکان پذير نيست و نخواھد شده پيشرويھای تاکنونی مردم، ب

ده ھای اصالح طلبان اگر راه جدايی از مردم را در پيش گرفته، ھمه تالش خود را صرف حفظ رژيم از تعرض تو

حکومت اسالمی با اينھمه درنده خويی . انقالبی کنند، نه موفقيت، بلکه سرشکستگی و شکست نصيب آنھا خواھد شد

و ھزينه ثروتھای ھنگفت ملی، قادر نيست، ادامه حيات چندش آور خود را تضمين کند؛ حال اصالح طلبان، که 

 و از ھمه جا رانده ای بيش نيستند، که ساعتھا مشتی روشنفکر حراف، توسری خورده و زوار در رفته، و ترسو

حول ضرورت بيان حقيقت وراجی ميکنند، اما خود از بيان آن وحشت ميکنند؛ چگونه قادرند، نقش مؤثری در حفظ 

، چرا بايد خواست مردم برای "عقالنيت" در چھارچوب درک آنھا از : رژيم اسالمی ايفا کنند؟ به اين اضافه کنيم

ی در کشور، يعنی دور انداختن بليه آسمانی حکومت اسالمی، رد شده، غير عقالنی تلقی شود؟ مردم تغييرات اساس

برای ھدف انسانی و در ھمه وجوه آن، عقالنی خود، ھزار و يک دليل دارند و اصالح طلبان، حداقل يک بار ھم 

  !گوش کنند" پيامبر" شده، به حرف مردم، بدون ترس از شبح اسالم و 

  نقاط قوت و ضعف خيزش کنونی چيست؟: ديدگاه

  :اکبر تک دھقان

که من از " خيزش کنونی. "ر و گزارشات به آن بر ميخوريم اين سوال مھمی است، که کمتر در البالی تحليلھا، اخبا

عنوان يک جنبش انقالبی نام ميبرم، از برخی نقاط قوت بزرگ و غيرقابل چشم ه آن بدون ھيچ ابھام و احتياطی، ب

  .ًبھره برده، ھمچنين از يک رشته نقاط ضعف و بعضا قابل چشم پوشی، رنج ميبردپوشی 

جنبش انقالبی کنونی، دوران بلوغ اوليه خود را از سر گذرانده، چندين مرحله ابتدايی و آزمايش : در وحله اول

ظير ليبرالھا، ما ميدانيم،  تا مدتھا، عناصر نزديک به جريانات ارتجاعی، ن. سخت را، پشت سر گذاشته است

اکثريتی ھا، توده ای ھا، و جمھوريخواھان دروغين، در خيابانھای تھران، با بستن دھان خود و مردم، مانع از بروز 

آنھا مردم را به ھوا کردن بادکنکھای رنگی، و يا زدن اطو به پريز برق تشويق . و رشد جنبش توده ای ميشدند
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دليل ه ب. اين دوره نوجوانی مستقيم جنبش کنونی، اھميتی جدی داشت. ندکرده، مانع از رشد خالقيت مردم می گرديد

 نه تعيين کننده اما - اين يک خطر-  خود در ھراس اند۶٠ که خود، از حسابرسی جنايات دھه -اصرار اين جريانات

 به حزب توده، اين افراد با وقاحت در سايتھای اينترنتی نزديک.  ميتوانست به توسعه جنبش آسيب رساند-ًنسبتا جدی

اکثريت، و مدافعين رژيم پھلوی، با روحيه ای قيم مآبانه به مردم امر و نھی نموده، خود را برای کشاندن مردم به 

  . خانه ھای خود، ھالک ميکردند

، در عرصه شعر و ھنر نيز فعال شده، ۶٠عناصر وابسته به جريان ضد انقالبی حزب توده و اکثريت و قاتالن دھه 

شيوه ای ارتجاعی و رياکارانه، جوانان را از خيزش و ه ًباختگان مثال شعر سروده، در پوشش آن اما، ببرای جان

ردم ايران، امروز از شر سمومات جنبش مبارزاتی م. تالش بازداشته، عدم خطر کردن را توصيه ميکردند

يک دوره تب و تاب اوليه، نسل پس از . تا حد قابل قبولی، رھا شده است" ليبرالی" و " توده ای" ، "اکثريتی"

از گذراندن اين مرحله اوليه رشد . پيشتاز باز ھم بر فضای سياسی جامعه مسلط شده، محکم روی پای خود ايستاد

  .مثابه يکی از نقاط قوت بزرگ آن نام برده جنبش، بايد با اطمينان، ب

کرده، پس از اعتراضات وسيع روز " رعبو" از مرحله تظاھرات مناسبتی ھم جنبش اعتراضی کنونی،: دوم اينکه

اين يک گام بلند، و تضمين برگشت .  آذر در تمام کشور، به مبارزات و کشمکشھای ھر روزه، گام گذاشته است١۶

ھم اکنون بسياری از دانشگاھھای کشور را موج اعتراضات و تحصن و . ناپذير شدن جنبشھای اعتراضی است

  .اعتصابات ھر روزه، فرا گرفته است

نکته سوم در توصيف نقاط قوت جنبش کنونی اين است، که  در سازماندھی و ارتباطات، اين جنبش بر مکانيزمھای 

. شجويان را تعيين ميکنندتوده ای متکی بوده، چھر ھا وشخصيت ھا نيستند، که جھت گيريھا و مناسبات ميان دان

يان خود سيستم ارتباطی و تقسيم کار ايجاد کرده ليون دانشجو در سراسر کشور، به شيوه ھای ابتکاری، مچندين م

اين شيوه سازماندھی، بقاء اين جنبش را تضمين . ًاند، که بخش بزرگی از آن، پيش از اين، اصال سياسی نبودند

ھمچنين نوع . کرده، آن را از زيانھای فراز و نشيب ھايی که ھر جنبش اجتماعی مشمول آن ميگردد، حفظ ميکند

 که ميتوانند زيانبار -ر سازماندھی، از امکانات بيشتری  برای جلوگيری از غلبه  خطوط معينیشبکه ای ساختا

ساختار کنونی سازماندھی مبارزات دانشجويی، نيروی بزرگی را آزاد کرده و تحت پوشش .  برخوردار است-باشند

  .ديگر، برخوردار ساخته استدر آورده، و توده دانشجويان را، از امکانات بيشماری برای تماس مستقيم با يک

مرور ميتواند در سطوحی رفع شود، عدم وجود برنامه دقيق، برای دفاع از ه از ميان ضعفھای جنبش توده ای، که ب

برای مثال، ھم در خيابان . موقع سرکوب و جنايت عليه توده ھای مردم استه خواسته ھای مشخص، و  محکوميت ب

در حالی که عالوه بر اين تبليغ . بر آزادی بيان و حقوق شھروندی، تأکيد ميگرددًو ھم در سطح اطالعيه ھا، عمدتا 

ويژه، قطع فوری اعمال تبعيضھای جنسيتی و لغو امروز جداسازيھای جنسی در ادارات و دانشگاھھا، و ه عمومی، ب

 در شرايط فعلی با جديت ًيا قطع فوری اعدامھايی که ھيچ دادرسی قابل اعتمادی پشتوانه آنھا نيستند، بايد حتما و

گونه در مواردی نظير اعدام احسان فتاحيان و مصلح زمانی در سنندج و کرمانشاه، ھيچ. مطرح شده، دنبال گردد

 تحميل شده –جنبش تود ای ھنوز از طريق مجاری رسمی . ، صورت نگرفت"سبز"واکنشی از سوی طيف گسترده 

دالتی و سرکوب، از حقوق دموکراتيک توده ھای مردم، دفاع طور مشخص و در لحظه وقوع بی عه ،  ب-!بر آن؟

ًاين نمايش آن است که کارگاه سياسی اين جريان، در دست عناصری است، که خود مستقيما جزء بخش . نميکند

ًالينفک جنبش دانشجويی نبوده، صرفا در ائتالف موقتی با آن قرار داشته، به برخی از محاسبات فرصت طلبانه 

  . اندنزديک شده
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  آينده را چگونه ارزيابی می کنيد؟ : ديدگاه

  :اکبر تک دھقان

امکان تحميل يک شکست از سوی رژيم .  به اعتقاد من، آينده جنبش انقالبی کنونی در ايران، بسيار روشن است

اين . ، کمتر و کمتر ميشوند- ھر چه بيشتر به پيش ميرويم- اسالمی، و يا خيانت بزرگ از سوی اصالح طلبان

 خرداد تاکنون، پتانسيل عظيم درونی جامعه عليه رژيم ٢٢اعتراضات قادر شدند، در فاصله کودتای انتخاباتی 

روشن است، ھر گونه شکست و ناکامی اين جنبش، بايد اين نيروی آزاد شده را، به يک نتيجه . اسالمی را آزاد کنند

زرگی نگيرند، به خانه ھای خود بر نگشته، زمين زير مردم اما تا از کار بزرگ خود نتيجه ب. قابل قبول گره بزند

آنچه که امروز مردم را به سوی پيروزی ميبرد، بيش از ھر چيزی، . پای ھمگان، ھمچنان داغ باقی خواھد ماند

عملکرد ديناميزم درونی جامعه است، که جز سرنگونی رژيم اسالمی، سرانجام ديگری، آن را به سکون نخواھد 

لبان تاکنون، به اشکال گوناگون قادر شدند، بر رشد کيفيت اين جنبش، نظير طرح شعار ھای اصالح ط. کشاند

ًمشخص، تأثير نه چندان دلخواه جامعه باقی بگذارند، اما اين جنبش اعتراضی بزرگ، مداوما رشد کرده، آنان و ھر 

دنبال خود کشانده، آنھا را، ه ھم، بفرد و حزب سياسی در خارج از کشور، حتی دولتھا و سازمانھای بين المللی  را 

  .به تأييد حقانيت خود وادار ساخته است

اين يک امر جدی . ِرژيم اسالمی ھم اينک برای وقوع  جنگی در خاورميانه، حتی جنگی اتمی، دقيقه شماری ميکند

جنگی ابايی است، و رژيمی که سخنگويان آن، از جويدن خرخره مخالفين صحبت ميکنند، از راه انداختن چنين 

نقش و اھميت تاريخی اعتراضات کنونی، ھمچنين در ممانعت از به واقعيت پيوستن چنين فاجعه . نخواھد داشت

  .غيرقابل تصوری است؛ که جھان پس از پايان جنگ دوم، نظير آن را نديده است

آرزوی تندرستی، و اميد به با  . ، در اختيار من گذاشتيد"٨٨بولتن بحران " با تشکر از فرصتی که شما دوستان در 

  !پيروزيھای بزرگ مردم ايران

  

  


