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 Political سياسی

  
  اکبر تک دھقان

  ٢٠١٠ ژانويه ١۶ - ١٣٨٨ ]جدی[ دی٢۶

  

  !ارکستر شيادان
  

، بلکه به  ميرحسين موسوی، اھميت و توجه کنونی را بخشيده، نه به محتوای آن١٧شماره آنچه که به بيانيه 

  . مربوط ميگردد يعنی ظھور  وضعيت انقالبی در جامعه، سياسی صدور اين بيانيه،اوضاع

 فضای - که خصلتی قيام گونه داشتند-  و اوائل دی ماه]قوس[پس از نبرد روياروی مردم در روزھای پايانی آذر

در نتيجه اين شرايط، که موجب . تطور کيفی تغيير کرده اسه ويژه در سطح طبقات حاکمه نيز، به سياسی جامعه، ب

ًپيدايش وضعيت انقالبی در جامعه گشت، بخشھايی از جناحھای حاکم، ھمچنين ظاھرا اپوزيسيون، که مرگ دستگاه 

ھدف آنھا، حفظ . متوسل شده اند" بحران" حل واليت فقيه را نزديک ديدند، به تکاپو افتاده، به راه حلھای اضطراری

برای دوره پس از مدت . رژيم اسالمی، برای جلوگيری از وقوع قيامھای مسلحانه استو تحکيم موقعيت خود و 

  . مزبور اما، قصد آنھا چيزی جز ادامه وضع موجود نيست

، ورود جامعه به وضعيت انقالبی و زنگ ١*٢٠٠٩ دسامبر٢٧ -١٣٨٨ دی ۶نمايی بزرگ مردم در روز  قدرت

 ضدانقالبی، از جانی ترين و بيرحم ترين آنھا تا  ھایريان، ھمه طيفاين واقعيت ع. نبرد آخر را به صدا در آورد

در اين ميان و طی مدتی کوتاه، . ًعناصر اصالح طلب ظاھرا مدافع مبارزات خيابانی را، به جنب و جوش در آورد

 و موضع گيريھای مشمئزکننده جريان ،)جريان سروش و شرکاء(  مستقر در خارجاسالمیاطالعيه باند 

ه بيانيه ھا و موضع گيريھای ديگری ب. داده اند" سبزھا" خبر از يک تغيير کيفی مواضع ، با ھيجان٢*"يتاکثر"

، علی الريجانی، رفسنجانی و گروھی از  علی مطھری-محسن رضايی ، يعنی  رژيم نيزويژه از سوی جناح ميانی

  . آخوندھای حاکم صورت گرفت

 تلقی گردند، موسوی ١٧ در بيانيه شماره نظر تغيير جشنبل از اينکه ، قاعالم مواضع و ارائه راه حلھاھمه اين 

بند و بستھای پشت پرده  ی، از طريقئ سربريدن مبارزات توده ، برایمخالفان جنبش انقالبینمايش بسيج طيف 

طريق از . بھمن در سراسر کشور، پيشاپيش غيرضروری شوند٢٢ھستند؛ با اين ھدف مشخص، که مبارزات روز 

 که گرايش به سازش در جناح خامنه ای : به دانشجويان حقنه شودناموجود" حقيقت" بايد اين جار و جنجال،اين 

ھنوز سھم واقعی . ، ضرورت خود را از دست داده است توسل به مقاومت علنیتقويت شده، ديگر رفتن به خيابان و



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 و در ، با دانشجويان سر و کار داردًاو مستقيما.  روشن نيسترسانه ای،سازی ءميرحسين موسوی در اين فضا

ھر ! ؛ ھنوز سخنی به ميان نياورده است،اطالعيه خود ھم، از مذاکره و تماس و امضاء چيزی با جناح خامنه ای

ًچند لحن و کالم او در دفاع از اصل رژيم ديکتاتوری تروريستی و ضدبشری، کامال با لحن محمد خاتمی يکی شده، 

  .اھدين حتی، به زبان عناصر افراطی رژيم، نزديک شده استدر برخورد به سازمان مج

.  محمد خاتمی به خامنه ای قرار داشت محرمانه نامه،ھا "راھکار" و ھا"بيانيه" فضای جعلاولين گام جھت در 

 نگاشته شده، و طبق خبر سايت وابسته به جناح ميانی، سايت ٢٠٠٩  دسامبر٢٠ -  آذر٢٩  روزنامه خاتمی پيش از

، "نجيبانه: "امنه ای اين نامه را با تأکيدخ.  مواجه شده است چاقوکشان خيابانی ھم، حتی با واکنش مثبت رھبرآينده

 به اعالم ءجالب اينکه خود خاتمی بنا.  اسالمی، خوانده است پايه داللی اسالمی و برچاپلوسانهيعنی رياکارانه، 

شأن "وچک را در ، طرح مسائل ک اسير اصالح طلبان از دانشجويانھمين سايت، پس از آن در مالقات با جمعی

 معرفی کرده - کشور نظير نابودی-"کالن"سته، دخالت رھبر را مختص مسائل  خود ندانمنحوس" رھبر انقالب

 ، از قول عضو سابق شورای سردبيری روزنامه رسالت، اميرمحبيان، خاتمی در اين نامه نگاريھا تالش داشته.است

که جريان اصالح طلب، برانداز نبوده و در : س و کل نظام انتقال دھدأداده و اين پيام را به راختالفات را کاھش 

 ديدگاھھای امام را قبول، و تحت واليت رھبری عمل می ،چارچوب قانون اساسی و ارزش ھای انقالب قرار داشته

  ٣. *تقويت نظام استًکند؛ و قصد آن صرفا نقد دولت در چارچوب قانون، و پيشبرد روند اصالح برای 

 تحوالت سياسی : گويا برای حقنه کردن اين دروغ بزرگ است، که،ً تالشی کامال مصنوعیجنجال سياسی فعلی،

 ھمه بازيگران اين شارالتانيسم !بدھد رژيم اسالمی به خواستھای مردم تن ؛ و قرار است،مھمی در حال وقوع است

، و انقالب راديکال دموکراتيکعور سياسی مردم، کيفيت رشد يافته آنھا اما ش. علنی، از عمق شيادی خود آگاھند

بی بی سی  و صدای " صد من يه غاز"را به تفسيرھای  دست کم گرفته، دلشان ورشکستگی مطلق رژيم خود را

بودی جنبش لمان را، از سياست نااويژه امپرياليسم ه لمان خوش کرده اند؛ تفسيرھايی که حمايت امپرياليسم، با

  .بازتاب ميدھند" آشتی ملی: "قالبی، تحت عنوانان

آنچه که به بيانيه اخير ميرحسين موسوی، اھميت و توجه کنونی را بخشيده، نه به محتوای آن، بلکه به شرايط 

مستقل از اراده :  اين وضعيت انقالبی و تکوين کنونی، يعنی اوضاع.سياسی صدور اين بيانيه، مربوط ميگردد

 تحول يافتهاين سطح .  اعتصاب عمومی سراسری و قيام مسلحانه توده ای استسمته ب جامعه روی پيشھمگان؛ و 

ويژه اصالح طلبان دست پرورده امپرياليسم، يعنی عبدالکريم ه ، بروندھای سياسی، ھمه نيروھای ارتجاعی را

ًيانات ظاھرا مستقل به ، ھچنين جر۶٠، و اکثريتی ھای ھمدست آنھا در دھه ۴* هللا مھاجرانیءسروش، گنجی، عطا

 به فراست و ملی ھای بيگانه با ملت را)  مذھبی ھا-نھضت آزادی، ملی(  اسالمی ھا- ادعای خود، نظير ملی

دارودسته فوق آگاھانه دست به اغراق زده، بيانيه موسوی را مانيفست .  به تقديس اين بيانيه روی آورندانداخته،

گرفته  نتيجه مبارزات دانشجويان را  نھی و رھنمودھايی مبنی بر توقفخاتمه جنبش انقالبی معرفی کرده، امر و

، برای ميرحسين ھم بافتهه ا با تکيه بر نقل قولھای محافل درونی و بيرونی ب رخاصینتيجه گيری : ر؛ دقيقتاند

  ! صادر کند آنھاھای، بيانيه بعدی را بر اساس نتيجه گيريميخواھند دستور صادر کرده، از او  حتیموسوی

 در خارج از يک طرف،" اکثريت" و دارودسته چاپلوس جريانات اصالح طلب در داخل و حمايت  فوقجنجالھای

 بھمن، و مناسبتھای بعدی را ٢٢ويژه، از سر گذراندن اعتراضات بزرگ ه ب مبارزات مردم، تم خ ھميشگیھدف

، رضايی و الريجانی، سھم ھر چه  رفسنجانینددر نتيجه اين سازش بزرگ، بايد با دنبال ميکند؛ از طرف ديگر،

 جز لگد - به اتھام ھمکاری با دانشجويان-  امابرای ميرحسين موسوی. بيشتری از قدرت واقعی نصيبشان شود
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 نداو در بھترين حالت ميتوا.  نخواھد ماند برجای چيزی و خواری، خفتو، خرد شدن ٢٠٩سربازجوی خوردن از 

رھبر  " ملوکانه، مورد عفور، يعنی خاتمی کارشناس رشته خيانت به رأی دھندگانرھب" تدارکاتچی"با وساطت 

  .خود قرار گرفته، به محفل سابق عودت داده شده، در گوشه ای خاک خورده و بپوسد"  معظم

وال کنونی حول ي کارن.د گذشتن خواھ نيز، که ھمچنان بر سر اين بيانيه گربه رقصانی ميشود،روزھای فعلی

طی مدتی کوتاھتر از آنچه که عوامفريبان فکر  ی دلخواه رھبر جانی،ھا"راھکار" وبيگانه با واقعيتھای "بيانيه"

 بر روی طرحھای قبلی، تلنبار  در گوشه ایميکنند، فراموش گشته، مقاالت و مصوبات و فانتزيھای سازندگان آنھا،

 قديمی ھمين  سرنوشت طرح رفراندوم بهطور اجتناب ناپذيریه بزرگ فريبکاران، ب" کشف"اين. خواھند شد

ھيچ سطحی از اصالح امور عملی نبوده، :  به اين دليل که در چھارچوب رژيم اسالمی. دچار خواھد شدحضرات،

ھدف . ھمه اصالح طلبان از ھر نوعی، در داخل و خارج، از اين حقيقت مطلع ھستند. نيست و نميتواند ممکن شود

 بھانه ای برای فريب توده مستقل دانشجويان، و کشاندن مردم به کنج خانه ھايشان آنھا اما در ھر لحظه، پيداکردن

، به پرچم اقدامات )نظير صدور يک اطالعيه از سوی موسوی(از اين رو، ھر حادثه ھر چند کم اھميتی را ھم. است

 سراسر کشور، به آنھا آيا خود نميدانند، که جنبشھای اعتراضی بزرگ مردم در. ارتجاعی خود تبديل ميسازند

دنبال ه  ب- طی چندين بار اعالم مستقيم- ميرحسين موسوی و مھدی کروبی، نه فقط ربطی نداشته، بلکه خود آنھا ھم

  .مبارزات خيابانی کشيده شده اند

 -عنوان يک ساختار سياسیه ، ملت ايران را ب۶٠ درنده خوييھای غيرقابل تصور دھه  ارتکابحکومت اسالمی با

  و شرايطی از نوع بدويتمناسبات، يعنی "امت اسالمی" و اقتصادی نابود کرده، بر جای آن، نگیحقوقی، فرھ

 ميليون انسان در البالی آن دست و ٧٠؛ اين واقعيت ھولناک جاری بوده،  استرا نشانده قبل ١۴٠٠ عربستان قومی

را از خود داشته، " اشغالگر"آگاھی وداين دسته جنايتکاران، که تصور و خ .پا ميزنند، و اغراق و شبيه سازی نيست

 بازسازی، از  موجوديت خود تا آخرين لحظهبه تصرف درآورده اند،" غنيمت جنگی"ه مثابه مردم و کشور را ب

 معيت کشور حتی اگر نيمی از ج-، ممانعت خواھند کردجامعه شھروندان آزاد و برابرحقوقعنوان ه ملت ايران، ب

 باشد، در اينصورت کسب کردهرا ملت شھروندان مستقل و آزاد  توانايی فرارويی به ن، ايرااگر جامعه. نابود گردد

ً بی چون و چرا، مطلقا و تماما،،رونداين   . خواھد بود، ھم تا آخرين خشت آن روند سرنگونی رژيم اسالمیً

----------------------------------------------   

  توضيحات
  
راھپيمايی "ع راھپيمايی باال، با تأکيد از ، در مقطمعترضات وابسته به طيف رسمی چپ  بسياری و يا ھمه جريان-١*

 قادر  و ھرگز،ھيچوجهه نگارنده اين سطور، ب. ًنام برده، مرتبا اين عنوان را در ھر نوشته و مقاله ای، ذکر کرده اند" عاشورا
 با آھن و آتش جريان دارد، سنت ه طبقاتی، که ھم اينکدر معنای مبارز. بوده و نيستبه درک اين رفتار نيروی چپ مبارز ن

 است، که بازاری درنده خو، جنبشی ضد سلطنتی و ١٣۵٧چيست و چه اھميت و جايگاھی دارد؟ مگر سال " عاشورا"
 عاشورای - به سنت ارتجاعی  تاسوعا - که با مبارزه مسلحانه نسل جديد چپ انقالبی از سياھکل آغاز شد-دموکراتيک را

چرا قادر نيست، از تکرار : ال را در مقابل خود قرار دھدؤرد؟ يک فرد چپ مبارز، بايد اين سھان آدمخوار صفوی وصل کشا
دم " عاشورا" از روز ، دست بکشد؟ اگر ھمه مردم ايران و جھان،الحات سراسر ارتجاعی و مفاھيم بربرمنشانهطو ترويج اص

برابر با  خورشيدی، ١٣٨٨ دی ماه سال ۶، اين روز، فقط و فقط روز ديخواه آزابزنند، برای يک کمونيست و يا يک سکوالر
   !است؛ و نه ھيچ چيز ديگرميالدی  ٢٠٠٩ دسامبر سال ٢٧روز 
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ند اصالح  ھم در عزای مرگ يک آخ،٨٨  دی۶، در اعالم وحشت از راھپيمايی روز "اکثريت" موضع گيريھای جريان -٢*
 ۶٠، در محتوای سياسی، از نوع جنايات دھه  ميرحسين موسوی، يک فضاحت بيسابقه١٧ بيانيه شماره تفسيرطلب، و ھم در 

 دی، در پوشش مقاله ۶، درست در عصر روز "اخبار امروز"اکثريت، يعنی سايت ! ًحتی سايت مثال جناح چپ؟.  بودآنھا 
  !شونت زدند؟مردم ھم دست به خ: ، در کمال بيشرمی در آخر مطلب اعالم ميکندگزارش گونه اصلی خود

شدت دستپاچه شده، خواسته مردمی را که در مقابل چشمان وحشت زده او، خواستار سرنگونی فوری رژيم ه  ب، تابان- آقای ف
، در کجا و با چه  دی۶او بايد توضيح ميداد، تظاھر کننده گان روز .  خالصه ميکند،ھستند را به خواست تجديد انتخابات

   مردم ديگر چه مقوله ای است؟" خشونت" زده اند، و اين " خشونت"شده و يا دست به تخابات  تجديد انار، خواستشعارھايی
   . ، نقل شده است با اندکی اديت که در اينجا  در اين منبع،-٣*

html.1911929/leader_supreme_letter_khatami_2o/content/com.ardaradiof.www://http         
 ، اين سردسته رجاله ھای عطاء هللا مھاجرانی وزير قلم شکنی در دولت خاتمی، در سخنرانی مشترکی با فرخ نگھدار-۴*

 البته وا! ھا سال حکومت خواھد کردرژيم اسالمی، تا صد:  اعالم ميکند برگزار شد،- ماه قبل۴ً حدودا - در برلينخارج، که
 آن وجود داشته تأييد سندی دال بر ، در جامعهخيالینگفت که چنين چيزی فقط آرزوی اواست، و نه اينکه برای اثبات چنين 
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