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  اکبر تک دھقان

  ٢٠١٠ فبروری ٢٠ -١٣٨٨ اسفند ١
  
  

  ! انقالبی-تناقض درونی جنبش دموکراتيک
  
  

ً تماما نظامی و ئی که در فضا-١٣٨٨من  بھ٢٢مراسم برگزار شده از سوی دھھا نھاد سرکوبگر رژيم اسالمی در روز 
نفع رژيم ه  ماه گذشته را، ب٨ در ھيج سطحی، توازن قوای سياسی قوام يافته طی -دستگيريھای گسترده صورت گرفت

  .ر نداديياسالمی تغ
  

، متناسب با شرايط سرکوب فوق تصور، ظرفيتھا و محدوديتھای جنبش ١٣٨٨ بھمن ٢٢مبارزات مردم در روز 

 دروغ پردازيھا و وارونه سازيھای واقعيات. ، در سطح و محتوای اعتراضات ماھھای گذشته قرار داشتاعتراضی

ھمه شواھد موجود نشان داد، که قدرت . ولين رژيم ھم، ادامه سياست تبليغی گذشته آنھا بودموجود از سوی مسؤ

 آن فراتر نرفته ]جدی[ دی۶ روز ھيچوجه از ميزان لشگرکشیه بسيج ضدانقالبی رژيم اسالمی در سطح جامعه، ب

 بھمن اما در ھمانحال و بيش از گذشته، به عملکرد منفی تناقضات درونی ٢٢روز .  اگر کمتر نشده باشد-است

" جنبش سبز" با شرايط توسعه مبارزات مردم، صراحت بيشتری بخشيد؛ وضعيتی که از ارتباط جنبش انقالبی مردم

  .استجناحی از رژيم اسالمی، ناشی شده 

 ماه گذشته مردم، با ٨، ادامه مبارزات ١٣٨٨ بھمن ٢٢ًصرفنظر از تحليلھای گوناگون و عمدتا آشنا، حوادث روز 

از اين طريق، برای توده ھای مردم . ، يعنی نيروی مدافع حفظ رژيم اسالمی ھمراه بود"جنبش سبز "عامل تضعيف

ک ائتالف نانوشته با اصالح طلبان حکومتی قرار دارند، ويژه دانشجويان، که مستقل از اراده ھر ناظری، در يه ب

  . ، ھر چه بيشتر روشن شد"جنبش سبز"محدوديتھای

 دی سال جاری، به وحشت ۶مدافعين اصالح طلبان حکومتی، در داخل و خارج، از تھاجم جسورانه مردم در روز 

در اين ميان . شر نموده، اطالعيه صادر کردندافتاده، عليه ابتکارات انقالبی مردم، انبوه انبوه مقاله و تفسير منت

در داخل، بيش از ھمه نمايان "  مذھبی- ملی" در خارج و جريان ليبرالھای" اکثريت" تشبثات ارتجاعی دارودسته 

اين دو گرايش که به طيف بنيانگذاران و تثبيت کنندگان حکومت ترور اسالمی تعلق دارند، تخم ترس از قيام . گشت

 دی را، محکوم و طرد کردند؛ ۶در روز " مردم" از سوی  آنھائیادعا" خشونت" توسل به ًراکنده، علنای را پئتوده 

تجمعات .  کردءويژه، نقش محوری ايفاه  ميرحسين موسوی ب١٧در اين ھياھوی ضدانقالبی، رجوع به بيانيه شماره 

  : ھمن، نشان داد ب٢٢پراکنده و فاقد جھت گيری مبارزاتی بخشی از مخالفين رژيم در روز 



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 دی مردم، بدون ترديد نقش مخرب خود را برجای گذاشته ۶تھاجم تبليغاتی جريانات فوق پس از مقاومت شجاعانه 

را در پيش گرفته، با ھدف ايجاد " سکوت"  بھمن، اصالح طلبان و وابستگان به آنھا، تاکتيک ٢٢در روز . است

، خود را در تظاھرات دولتی !"کمتر، نه يک کلمه زيادترجمھوری اسالمی؛ نه يک کلمه "حول " وحدت کلمه"

  . منحل ساخته، از ھمراھی با دانشجويان و زنان در مقاومتھای خيابانی، خودداری نمودند

، تناقض اصلی و ھمواره موجود جنبش انقالبی را، به شکل عريان تری بروز ٨٨ بھمن ٢٢مبارزات مردم در روز 

دليل عدم وجود تشکل ه دمی که برای سرنگونی رژيم اسالمی به ميدان آمده اند، باين واقعيت، که توده مر. داد

اين رابطه نه فقط استفاده از تضادھای . سياسی قدرتمند خود، در ائتالف با جناحی از رژيم حاکم قرار گرفته اند

اسالمی را ھم به درونی حکومت را موجب شده، بلکه در ھمانحال و در عمل، محدود شدن در ميدان بازی رژيم 

اين موضوع، تناقض .  انقالبی دانشجويان و زنان، تحميل کرده است-توده مردم، قبل از ھمه، نيروی دموکراتيک

نوعی به ه اصلی شرايط مبارزاتی کنونی را تشکيل داده، ھمه تناقضات ثانوی، آشفتگی ھا و يا ناکاميھای سياسی، ب

، که از يک منطق عينی تبعيت ميکند، حاصل ناتوانی مردم از ايجاد يک شکل گيری ائتالف فوق. آن مربوط ھستند

تشکل سياسی بزرگ، با برنامه و ھدفمند از يک سو، و ناتوانی اصالح طلبان در حفظ موقعيت برابر قدرت با جناح 

  .حاکم بدون حمايت بخشی از مردم، از سوی ديگر است

، نه ھدف سرنگونی رژيم ")طبقه متوسط ("رژوازی مرفهجناح راست بورژوازی متوسط و خرده بو"جنبش سبز"

، بلکه جنبش انقالبی است، که "جنبش سبز"اين نه . اسالمی را در برابر خود دارد، و نه دارای چنين ظرفيتی است

مراتب فراتر از اھداف ه ويژه مبارزان خيابانی، در چھارچوب آن جای گرفته، و به بخش اعظم مطالبات مردم ب

جرانی و ، که تبھکارانی نظير سروش و مھا"جنبش سبز. "م ارتجاعی و متحدان بين المللی آن استليبراليس

، و رسانه ھای ضدکمونيستی بين ۶٠ھا، مدافعين رژيم ساواک، قاضی شرع و شکنجه گر و دادستان دھه "اکثريتی"

 از مأموران گشت ثارهللا ھم نيست؛ آن را تشکيل داده اند، قادر به عقب نشاندن يک دسته کوچک" اتاق فکر "المللی،

  !چه رسد به انجام تحوالت جدی و يا حتی سرنگونی رژيم اسالمی

از اين گذشته، ھر گونه . مھار گشته، محدود ميشود" جنبش سبز"ود، از طريق جنبش انقالبی مردم در ھر گام خ

تبليغی و نمايندگان فکری جريان ھای شدت از سوی نھاده تخطی جريان انقالبی از قاعده بازی تحميل شده به آن، ب

ی جنبش انقالبی را، دامن زده ئدر داخل و خارج تخطئه شده، گرايش به غلبه سرخوردگی  در نيروی توده " سبز"

، دست به ترور فکری ۶٠ھا، با ھمان وقاحت و بيرحمی دھه "اکثريتی"اصالح طلبان حکومتی، ليبرالھا و. است

اين در شرايطی است، که ھنوز ھيچيک . ا از خاتمه سياست ائتالفی با خود می ترسانندمبارزان خيابانی زده، آنھا ر

ًاز تشکلھای دموکراتيک، نظير سنديکاھای موجود، کانون نويسندگان، تشکلھای ظاھرا قانونی دانشجويان، معلمان، 

  . زنان و مدافعين حقوق بشر، دارای حداقل آمادگی برای تأسيس يک جبھه سياسی نيستند

، از طريق پيوستن )، الريجانیئیرفسنجانی، رضا( در جناح ميانی رژيم اسالمی "جنبش سبز"انحالل تدريجی 

مثابه بخش فعال مبارزات ه  در حال شکل گيری در باال، زنان و دانشجويان بھای حلاصالح طلبان حکومتی به راه 

  : حاضر، قرار خواھد دادکنونی را، در مقابل انتخاب و يا بروز چندين راه خروج از وضعيت

ً جناح پيشرو و فعال توده دانشجويان و زنان مشترکا، تشکل سياسی ضدرژيمی خود را برپا ساخته، به يک قطب -١

از اين طريق، زمينه پيدايش يک جبھه سياسی بزرگ . انقالبی در جامعه، مبدل خواھند گشت- مستقل دموکراتيک

  . مشابه نيز، به ايجاد چنين جبھه ای تمايل پيدا ميکنندتسھيل شده، سنديکاھای موجود و نھادھای 
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 در پيش گرفتن يک راه حل مستقل از سوی جنبش انقالبی، سنگينی تعھدات مالی و سياسی فعالين ئی عدم توانا-٢

تدريج بخش بزرگی از پيشروان فعلی ه جنبش اعتراضی پس از آزادی از زندان، و ادامه سرکوب افسارگسيخته، ب

 خيابانی را به فرار از کشور وادار ساخته، برای دوره ای، سردرگمی، آشفتگی و پراکندگی در سطح مبارزات

  .جنبش توده ای، حاکم ميگردد

ويژه در شرايط تشديد بحران اقتصادی، تشکل يابی در صفوف کارگران را تسريع ه  مبارزات پراکنده کارگری، ب-٣

 در نتيجه بروز وضعيت باال و عوارض منفی ائتالف با اصالح -نموده، نقش تضعيف شده جناح چپ طبقه متوسط

  . توسط پيشروان اعتصابات کارگری، جايگزين خواھد شد-طلبان حکومتی

 جامعه قادر به پرکردن خالء سياسی ايجاد شده از طريق روند منفی بازگفته نگشته، بی تفاوتی سياسی، موج -۴

. يخته و اقدامات فردی و گروھی ناشی از استيصال، رواج پيدا ميکنندپناھندگی به کشورھای ديگر، قيامھای خودانگ

اين سرانجام، در حالت حدت يابی بحران بين المللی رژيم اسالمی در موضوع توليد سالح ھسته ای، ميتواند، ابعاد 

  .بازھم ويرانگرانه ای کسب نمايد

  

  

  !سرنگون باد حکومت اسالمی

  !زنده باد آزادی و عدالت

  
  

  
  
  
 


