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     مھرنوش موسوی

٢۶.٠۶.٠٩  

  

  !بازخوانی نقا ط قوت و کليدی قيامھای شھری انقالب اخير
  )قسمت اول( 

  

از زوايای مالتی پرسپکتيو امکانپذير نيست، چون بازخوانی قيام ھای شھری انقالب اخير ھنوز در يک سطح عميق و 

به باور من کليپھايی که اکنون روی سايتھا . راھھای زمين و ھوا را برای انتقال تجربه و اطالعات اين مبارزه بسته اند

ه قرار ميگيرد، فقط و تنھا گوشه ھايی از يک واقعيت بسيار عظيم تر سياسی و اجتماعی را که در حال جريان است ب

   .اجازه بدھيد به مھمترين نقاط قوت اين قيامھای مھم و پيچيده شھری بپردازيم. نمايش ميگذارد

   !ی اين خيزش انقالبیئمقابله با سرکوب رسانه . ١

رژيم جنايتکار جھموری اسالمی برای مقابله با مردم کليه راھھای ارتباطی، اعم از اينترنت، تلفن ھای شھری، تلفنھای 

م اس و ماھواره، روزنامه ھا و حتی دفاترخبرگزاريھای رسمی دولتی رسانه ھای خارج را در اين مدت ھمراه، اس ا

در ميان خبرگزاريھای خارجی نيز، نه بی . خبرگزاريھای خود جمھوری اسالمی که وضعشان روشن است. بسته است

 خبررسانی در باره مبارزه مردم ايران بی سی، سی ان ان، حتی الجزيره و بقيه رسانه ھای خبری دنيا ھيچکدام امکان

در جھان گلوبال . ی قطع شده استطور گسترده اه ارتباطات خود مردم نيز زير ضرب قرار گرفته و ب. را ندارند

امروز، اين اصليترين و کليديترين اصل در استراتژی امنيتی و مقابله با قيام ھا و خيزشھای انقالبی از سوی دولتھای 

خواه در سطح جغرافيای . ستراتژی سرکوب استمھمترين حلقه " ارتباطقطع . "ژيم اسالمی ميباشدفاشيستی چون ر

االن ديگر بستن راھھای ارتباط مردم با جھان، ھمان خاصيتی را در سياست سرکوب . ويژه بين المللیه کشوری و يا ب

شايد حتی به مراتب بيشتر .  پيش داشت سال۴٠رژيمھای ديکتاتوری دارد که آوردن توپ و تانک و نيروھای ارتش در 

ی که ی بخش و آزاديخواھانه ائتوان فھميد که ھر نوع انقالب رھالذا به باور من با تجربه خيزش انقالبی اخير مي! از آن

اکنون در کشورھای ديکتاتوری اتفاق بيفتد، اولين مشکلی را که بايد حل کند، شکستن اين محاصره امنيتی الکترونيکی 

اين مشکل را خيزش انقالبی اخير نه فقط حل کرده است، بل برای اولين بار در جھان . قابله با سرکوب استجھت م

جديد را در آن طرف مرزھای ی جديد، يک سقف ئرسانه موجود، مردم ايران يک الگو و مقياس جديد، يک ارزش 

به بھينه ترين . خيزش انقالبی اخير خود مردمندی ئاالن منبع و مرکز رسانه . کردندی ايجاد و تثبيت ئی بورژوائرسانه 
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.  از قلب تظاھرات و اعتراضات خود به دنيا گزارش مخابره ميکنندًشکلی با شکستن ديوار فيلترھای اسالمی، مداوما

يام من نميدانم از ق. االن گزارشگران اين خيزش انقالبی خود قيام کنندگان ھستند و اين به باور من بسيار بسيار مھم است

اخير يونان چند کليپ در بازار ويدئوھای يوتيوب پيدا ميشود، اما تا ھمين جا در يک مقياس جھانی، ھمه مردم دنيا با 

 را امکاننيروی اجتماعی مھمی که اين . گزارشات خود قيام کنندگان، از چند و چون پيشروی اين اعتراض باخبرند

جوانان ايران دارند ايران را به قرن بيست و يکم می . ن مملکت ھستندبرای اين خيزش، فراھم و مقدر کرده است، جوانا

به نظر من از . آورند، با افقشان، با قيامشان، با تبحر و ھوششان و تکيه شان به مکانيسمھای اطالع رسانی جھان موجود

 اينجا مردم از دشمن جلو تا.  چپ در اينجا از داخل جا مانده استًاين نظر، حتی جنبش انقالبی در خارج کشور و بعضا

له کشتن ندا را به يک کمپين جھانی بدل کردند، کيھان أاينکه مردم مسفی المثل بعد از . يک قدم جلوترند. زده اند

لمی از اعترافات دريافت کرده و ادعا کرده است که کشتن ندا کار زجو فشريعتمداری سالنه سالنه از دست حسين با

له اين است أمصرف گذشته نداريم، مس ما کاری به نفس اين ادعاھای جنايتکارانه تاريخ خب! خود تظاھر کنندگان بود

کيھان است که فرسنگھا دنبال حوادث ميدود و اين مردمند که جلوترند و . که االن اين کيھان است که از قيام خورده است

ديوار اختناق و . ت نيروھای انقالب باشدخود ھمين باعث ميشود ابتکار عمل دس. دشمن را وادار به توجيه خود ميکنند

تنھا به فاصله يک ساعت، شايد حتی کمتر، درست زمانی که مردم در . سرکوب نتوانسته است جلو مردم را بگيرد

با . با وجوديکه ھمه جا را بسته و فيلتر کرده اند. خيابان ھستند، فيلمھا، عکسھا و گزارشات روی سايتھا قرار ميگيرد

اما نھضت . کليپھا را بی صدا کرده اند.  اين اواخر صدای شعارھا را ھم از روی کليپھا حذف کرده اندوجوديکه حتی

اين مکانيسم خودش بھترين و زخيم ترين چتر حفاظت امنيتی . مقابله با سرکوب ادامه داشته و راھھای جديد پيدا ميکند

  .ان حرف ميزند سرکوبش محال استجنبشی که خودش با جامعه و جھ. روی سر اين جنبش انقالبی است

 انحصار ارسال ًشما تصور کنيد که مثال. خود ھمين امکان باعث شده است که کار کمونيست کارگری ھم راحت باشد

به نظر من کار جنبش و رھبران و ليدرھايش در ايران و درخارج بسيار مشکل . اين گزارشات را به بی بی سی ميدادند

، مرگ بر ديکتاتور گفته اند؟ ساخته و پرداخته ميکردند و با "هللا اکبر"دعا کنند که به جای چگونه ميخواستند ا. بود

االن که اين جنبش خودش با زبان برپادارندگانش حرف ميزند، . مھندسی افکارراه پيشروی جنبش را مشکل ميکردند

ن انقالب و شعار مرگ بر جمھوری االن ويدئوی تظاھرات ميدا. معماری و يا فروختن و مصالحه با آن سختتر است

سانی آنھا نيز خود ھمان رچون تنھا منبع خبر. اسالمی را از شبکه دوم تلويزيون آلمان و سی ان ان ھم پخش ميکنند

اين يک . مجبورند پخش کنند. اگر بخواھند آنھا را پخش نکنند، از بقيه خبرگزاريھا عقب می مانند. مردم قيام کننده ھستند

ی از ھمان مصاف رائه گزارش حقيقی از آن حرکت جزوھم است، چون در ھر حرکت انقالبی، خود انقطه قوت م

علت اينکه جناب موسوی اصرار داشت رنگ سبز . ی از نقش بستن سيمای حقيقی حرکت مردم استجزو. بزرگ است

عالوه بر اين در دنيای کنونی ما رسانه ھا . بودسيدی را به دست مردم بدھد ھمين نقش زدن به سيمای اعتراض مردم 

مردم ايران کاری کردند که . ی را برپا و از آن ديگری پرده بردارندئيک کودتاميتوانند يک انقالبی را شکست بدھند، 

و مردم کاری . اين مھم است. ی نيز، ابتکار عمل دست خودشان باشدئه رسانه در مقابل اين خيزش انقالبی، در عرص

 از قدرت سياسی حاکم در اقصا نقاط جھان بيشتر قدرت ًدند که غولھای خبری و کارتلھای ژورناليستی که بعضاکر

لم و يا  بود يک فتا قبل از اين مبارزه، غولھای خبری چون سی ان ان محال ممکن. دارند، مطيع مبارزه مردم باشند

ی مھم در غالب ئاين يک اصل رسانه . د را پخش کندوی و ارسالی از غير منابع و دفاتر خبری خئگزارش غير حرفه 

ل کرده کسانی که در آکادميھای غرب در رشته رسانه و ارتباطات بين الملل و ژورناليست تحصي. کشورھای جھان است

مردم کاری کردند که اين خيزش . يد شده ازمنابع رسمی ميباشدئ ارسال گزارش تای بودن،ئاند ميدانند که شرط حرفه 
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اين رسانه ھا تا کنون محال ممکن بود که مثال کليپ بدون آدرسی . البی خودش رسميترين منبع خبررسانی شده استانق

بری، اکنون منبع گزارشات اين غولھای خ. را از اينترنت و از يوتيوب بگيرند و نشان بدھند، مگر در موارد بسيار نادر

ت ماست که يک مشتشان رو به آسمان و در حال شعار دادن و ی جوانان موبيل به دسئخود ھمين کليپھای غير حرفه 

ورود اين عنصر به صحنه سياست بين الملل و ارائه حضور آن در اتاقھای . دست ديگرشان مشغول فيلمبرداری است

 نشيمن ميليونھا نفر در سراسر جھان، افسانه مخوف بودن پيمانھای خشونت طلبانه و سرکوبگر دولتھا و رسانه ھايشان

ھمه ما بياد داريم که در جنگھای افغانستان، عراق و يا کويت، دولت آمريکا شير . را در مقابل جھان متمدن شکست

در خود جنگ غزه دولت . را به روی کل جھان بست و اين تصوير بسيار ترسناکی به مردم دنيا ميداد خبررسانی 

ی انقالبات را به خاطر پيمان رسمی رسانه ئ بودن برپام ايران اسطوره ناممکنمرد.اسرائيل مبادرت به اين کار کرد

و اين .... نشان دادند که تکنولوژی را عليه خودشان به کار ميگيرند. ھای ارتجاعی عليه مردم در عصر ما شکستند

. درا به رخ بقيه ميکشي" جوانان وطن"دولتی بود که ھمين چندی قبل به ارسال ماھواره اميد ميباليد و تکاپوی علمی 

به نظر من يک علت . ارزشھای جھانی جديد ايجاد کردند. ش را شکست دادندسرکوب امنيتيھمان جوانھا سياست 

. دگان ميباشداين نسل از قيام کنن" یئرسانه "جذابيت کانال جديد، استقبال اين کانال از اين موج و متکی شدن به توليدات 

 ء جانبه دشمنان خود کردند کانال جديد نقش بسيار بسيار مھمی ايفای که مردم عليه اختناق ھمهئدر اين جھاد رسانه 

در مرکز اين صحنه بود و به ھمين خاطر به باور من کانال جديد روی دوش اين خيزش انقالبی حمل شد و به . کرد

ب اسم گرفته حق اين کانال، از سوی خود مردم کانال انقاله االن ب. لحاظ مکان سياسی و اجتماعی خود نقل مکان يافت

   . است

   !خارج کشور در دفاع از خيزش انقالبی مردم يکپارچه به پا خاست. ٢

ليونی مردم در خارج ورود م. ز مبارزه مردم ايران استسنگر مبارزه خارج کشور يک سنگر بسيار مھم در دفاع ا

رزه را برای پيروز شدن تقويت کشور به صحنه مبارزه نه فقط اين خيزش انقالبی را تقويت کرد، بل سرنوشت اين مبا

ی در ايران اتفاق بيفتد، اگر فرض کنيم يک ئ کنيم که يک سرکوب خونين سوھارتواالن اگر حتی فرض محال. کرد

تصفيه خونين در باالی حاکميت اتفاق بيفتد، يا ھر اتفاق ديگری که ميشود در باره آن انديشه کرد، يک نيروی اجتماعی 

اين . تاثير بگذارد را دارد که بماند و با ھر سناريويی مقابله کند و بر سرنوشت اين جنبش بھترين و بيشترين امکان

در باره جنگ ويتنام گفته ميشود که آمريکا در ويتنام . ليونی مردم است و اين سنگر خارج کشور استنيرو، نيروی م

اين اتفاقی است . ردم دنيا شکست خوردآمريکا در بيرون مرزھای ويتنام و توسط افکار عمومی مردم مشکست نخورد، 

دقيقا به ھمين خاطر است که از اپوزيسيون راست تا جريانات . که ميتواند در باره اسالم سياسی در ايران نيز محقق شود

اما اکنون مسير . تاثير بگذارند" نيرو"دو خردادی، از سفارتھای خود رژيم تا جريانات حاشيه تالش ميکنند روی اين 

تالشھای اوليه برای بردن سمت و سوی اين . کت را در خارج کشور، خيزش انقالبی در ايران تعيين ميکنداين حر

کمراين سياستھا به اعتقاد من روی . حرکت به طرف دو خردادی کردن آن، سازشکار بودن آن شکست خورده است

ی و ئتقابل اجتماعی از سون مذھب در اين مندی و اشتياق موسوی و توده و اکثريت به اسالم پناھی و دخالت داده عالق

در خارج کشور ممکن است که نيروھای اکثريت و مزدوران . بردن آن به سمت سازش با جناحھای حاکميت شکست

... حزب توده و مواجب بگيران سفارتھا بتوانند چند ده نفری را برای ھاشمی و کروبی و مجمع روحانيون مبارز و 

 نفر آوراه و پناھنده سياسی که از دست اين نظام قتل و جنايت گريخته اند محال ممکن است پای ليونھاماما . بسيج کنند

ليونھا زن را بشود در خارج کشور لچک سبز و رھنوردی گل گلی به سر محال ممکن است که م. ياست بياينداين س

در خود .  سازش با حاکميت ميشکندلذا به باور من تالشھای توده ايھا و مواجب بگيران سفارت بر سر مذھب و. کرد
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خارج کشور نيز نه مذھب و عالئم مذھبی در اين تظاھراتھا در ميان افکار عمومی ميگيرد و نه سازش و بند و بست با 

مھم اين است که بدانيم خود سنگر خارج کشور بزرگترين تضمين امنيتی جنبش در داخل است، . جناحھای حاکميت

 به مردم ايران برای حفظ پيروزی خود نيز احتياج. ج است و بيمه پيروزی آتی مردم استبلندگوی اين جنبش در خار

   . ی که جلو تعرضات بعدی به حکومت جوان کارگری در ايران را بگيردئسنگرھا. سنگرھای محکمی دارند

سلح مردم با نيروھای در قسمت بعدی به ويژگی قيامھای شھری، ايجاد اليت رھبری خيابان و نحوه مقابله مسلح و غير م

  . سرکوبگر ميپردازم

         ادامه دارد

  


