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 Political سياسی

  
  اکبر تک دھقان

  ٢٠٠٩ دسامبر١۴ - ١٣٨٨ آذر ٢٣
  
  

  ھياھو برسر چيست؟
  

ارچوب ھدف رژيم و اصالح طلبان از جنجال کاذب پيرامون عکس خمينی، محدود ساختن مبارزات توده ای به چھ

  .حکومتی است

  

 آذر، طی يکی از تظاھراتھای بزرگ دانشجويی، عکسی از خمينی جالد، بنيانگذار کوره آدم سوزی ١۶در روز 

ًحق و کامال قابل انتظار، ھر چند پس از ماھھا ترس و تعلل، به آتش کشيده شد؛ البته اينکه، اين حادثه ه اسالمی، ب

ًپس از آن، جناح حاکم رژيم اسالمی، کامال سازمانيافته، . قابل اثبات نيستبرای اولين بار روی داده باشد، ھنوز 

ليونی وزيسيون خود، اما در واقع توده مدست به انجام تبليغاتی در اين رابطه زده، مستقيم و غيرمستقيم، جناح اپ

نه تر از آن طراحی شده و ھمه ماجرا، احمقانه تر و ناشيا. معترضين را، به انجام اقدامات سرکوبگرانه تھديد ميکند

 است، که حکومت اسالمی قادر شود، بر آن اساس، دست به قلع و قمع جنبش انقالبی، حتی اتخاذ يک ءدر حال اجرا

آنھا ديگر قادر نيستند، اين بازی را به يک شام غريبان جديد تبديل ساخته، و کمترين . سياست جدی عليه آن بزند

  .  بگيرندنتيجه سياسی قابل اتکائی از آن

مردم ھوشيار باشند، اتفاقی در "  آذر، سايت کلمه وابسته به جناح موسوی، اطالعيه کوتاھی با عنوان ٢١در روز 

  : در اين اطالعيه آمده است. ، از ميرحسين موسوی را درج کرد"پيش است 

به دانشجويان، از ، و نسبت دادن آن »حرمت شکنی از امام « در پی اجرای سناريويی از پيش طراحی شده " 

اند، که با توجه به اطالعات به دست آمده، به  داری را آغاز کرده ديروز رسانه ھای رسمی، تبلغيات حجيم و ھدف

  ١."* باشدبرخی رفتارھای غيرمتعارف جديدچينی برای  رسد، زمينه  نظر می

 خود ً ھوشيار باشند، و مرتباًامالدر اين زمينه ک: توصيه کرده است" جنبس سبز" سايت کلمه سپس به کليه حاميان

   .را از آخرين تحوالت، مطلع نگھدارند

در اين برنامه، تصاوير .  صدا و سيمای رژيم، شروع شد٢٠.٣٠ آذر و اخبار ساعت ١۶ًھمه داستان ظاھرا از روز 

 زده و اطالعاتی درست و نادرست از تجمعات دانشجويی، از آن ميان، تصويری از يک عکس پاره و يا آتش

ولين باند مافيايی صدا و سيما، قصد معينی از اقدام خود ؤاينکه مس. ين افتاده، پخش ميگرددخمينی، که بر روی زم
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پيش از آن، خاکريز تقدس قالبی علی خامنه ای سقوط کرده بود، و ديگر . داشتند، بدون ھيچ ترديدی روشن است

دست ميرفت؛ در آن صورت ديگر، چيز زيادی از رژيم نبايد سنگر تقدس بنيانگذار اين ماشين آدمکشی ھم از 

  .  باقی نمی ماند-ً که تماما از طريق ترور و اعدام ايجاد شده اند- تقدسات ارتجاعی

، و پاره کردن و آتش زدن عکس او، به واقعيت جاری تعلق "مرگ بر خامنه ای"  ماه است، که شعار ۶بيش از 

 صدا و سيمای رژيم بلند نشده، و کسی از خيل جانيان و مداحان ريز و درشت در حاليکه، حتی يکبار آه و ناله. دارد

تئوريسينھای رژيم اسالمی در صدا وسيما و کيھان . حاکم، برای تقدس خاکستر شده خامنه ای، اشکی نريخته است

راضی، توجيه ًآن، ظاھرا دست به کشف تازه ای زده، برای پوشاندن ناتوانی محض خود از مقابله با جنبشھای اعت

  .جديدی تراشيده، تاکتيک فرار به جلو را اتخاذ ميکنند

جنجال به راه افتاده، در نگاه اول، به نوعی پاپوش دوزی برای ميرحسين موسوی شبيه است؛ البته در سطح معينی، 

د القاء رژيم اسالمی، به اين وسيله قصد دارن" متفکرين. " اما اصل موضوع مھم تر است. اين موضوع صادق است

 ماه سرکوبگری جنايتکارانه آنھا، نوعی شوخی و ادب کردن، نظير حکم فلک کردن بچه ھا در ۶کنند، که ھمه 

 ءبه اين ترتيب، آنھا به مردم ندا. کالس را داشته، کسی نبايد خيال کند، اين رژيم قادر به سرکوب تظاھرات نيست

يمی و با ھدف سرنگونی اين ماشين آدمکشی، بلکه نوعی ميدھند، که مبارزات تاکنونی مردم، نه مبارزات ضدرژ

ًآنھا، و اجرای بھتر قانون اساسی بوده است؛ تقريبا ھمانکه اصالح " امام" اعتراضات در چھارچوب رجوع به 

دليل توسل آنھا به ايجاد اين دلخوشی برای خود و به اصطالح تھديد جديد مردم، وقوع ! طلبان خود ميگويند

 آذر در سراسر کشور، و پنبه شدن ھمه رشته ھای تھديد، ١۶ًده، مستقل و علنا ضد رژيمی تظاھرات گستر

 حاليکه پيش از آن، در. سرکوب، شکنجه و دستگيريھای گسترده، و احکام طوالنی زندان در مقطع اخير است

ايد درست از ھمين  و شداد فرماندھان سرکوب، بازداشتھای وسيع و حبسھای طوالنی دانشجويان، بظتھديدھای غال

  .  آذر آنھم در سطح سراسری، جلوگيری ميکردند١۶تحول، يعنی اعتراضات قدرتمند و مستقل 

او بايد شيرفھم شود، که جناح حاکم، او را در سطح . راه چاره باال در عين حال، نوعی چراغ سبز به موسوی است

نونی مورد توافق دو جناح، يعنی توقف در ايستگاه يک مخالف قانونی پذيرفته، از آنجا که او، از خط قرمزھای تاک

پاره کردن عکس خمينی، بايد کار ضد : گفته بعدی موسوی و مورد انتظار جناح حاکمه خمينی، عبور نکرده، بلکه ب

اعتراضات خيابانی تا : به اين ترتيب، دو جناح رژيم به نوعی توافق ناگفته دست پيدا ميکنند! انقالب بوده باشد

شرط عدم پيشروی آن به سمت يک ه اعتراضات خيابانی؛ ب: دقيقتر! ری، جسارت به مقدسات حکومتی خيرسطحی آ

  !قيام مسلحانه

" کودتاچيان" ای که از يه موسوی و کروبی، با تاييد. چنين توافقی اما، در ھمين سطح ناگفته ھا محدود نمی ماند

ھر حال، تعھد ه زدن بر مبارزات روزمره مردم بپردازند؛ بدريافت ميکنند، بايد با جديت ھر چه بيشتری، به مھار 

اينکه آيا در جناح اصالح طلبان اميدی به حفظ رژيم وجود دارد و يا خير، ھنوز ناروشن است؛ از ! در مقابل تعھد

ھمين . ًدرون اعتراضات، فعال خيالی بيش نيست" ضدانقالب" اين رو، امکان موفقيت تاکتيک سياسی قاطعيت عليه 

 آنھا بايد بر اساس محاسبات .گنگی و ابھام، بزرگترين مانع دست و پاگير برای موسوی و کروبی خواھد بود

  .، از ميزان پايبندی حريف به  تعھدات نانوشته مطمئن گشته، کبوتر را در ھوا نخرند"عقالنی"

لوله بسته، آنھا را مورد ضرب  ماه است، که مردم را در کوچه و خيابان، به گ۶مدت ه سرکوبگران رژيم اسالمی، ب

و شتم وحشيانه قرار داده، شکنجه و تجاوز در زندانھا، ھسته اصلی شيوه بازجويی آنھا از بازداشت شدگان را 

آنھا پيش از ھر تجمعی، مردم را با ھزار و يک ترفند و تھديد، از عواقب اعتراضات خيابانی . تشکيل داده است
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دھا ھزار نفر انسان بی باک، به خيابانھا می ريزند و به تھديدات و وحشيگريھای با اينحال، بازھم ص. ميترسانند

چه " ال معروف ؤ ماه کامل تکرار وضعيت کنونی، س۶بنا براين، برای رژيم اسالمی، بعد از . آنھا، پوزخند ميزنند

  .طور واقعی مطرح ميشوده ب" بايد کرد؟

  :    ًاکمان، بايد توامان به چند ھدف دست يابدح" اتاق فکر"  فکر شده در ًترفند جديد و مثال

 تھديد دستگيری موسوی و کروبی را، نظير شمشير داموکلوس، باالی سر آنھا و معترضين نگاه دارد، تا آنھا در -١

  . انجام اقدامات بعدی خود، محتاط گردند

  . ، جلوگيری کند"امام خمينی" و " مقام معظم رھبری"  از فروريختن ھر چه بيشتر تقدسات ارتجاعی خود، نظير -٢

 مرز برخورد به خمينی را به عنوان خط قرمز کشمکش ميان دوجناح يادآوری و تثبيت کرده، تظاھرکنندگان را -٣

  .وادار به رعايت آن سازد؛ و اين چيزی جز شکست تدريجی مبارزات مردم، نتيجه ای ندارد

، ديگر از خير ميدھد، که حکومت" نخ " طور غيرمستقيم  هو ب  رژيم اسالمی درعين حال به شيوه جبونانه -۴

البته با اينھمه شعار و پاره کردن عکس او، ديگر تقدسی برای ! رھبر شياد فعلی خود گذشته است" حرمت"تقدس و 

  .ًيک جنايتکار رسوای خاص و عام، عمال ھم غيرممکن شده است" حرمت " او نمانده، و احياء 

 ميان تظاھرکنندگان تفرقه ايجاد کرده، طوری که عناصر چپ و مبارز از سوی طرفداران موسوی، به جدا شدن -۵

از اين طريق، تظاھراتھا را، به عنوان يک واقعيت مسلم پذيرفته، اما ميان عناصر . از تظاھراتھا مجبور شوند

  .شريک  در آن، صفبندی خودی و غير خودی را تشديد کنند

 آذر نشان از تغيير کيفيت اعتراضات، و نزديک شدن به حسابرسی به خمينی جالد ١۶ات خيابانی در  مبارز-۶

. دنبال خواھد آورده داشت؛ که ادامه آن، برخورد تند و تھاجمی عليه خمينی و اساس پيدايش نظام اسالمی را ب

  .ت به اين سطح استتاکتيک سياسی رژيم اسالمی  در ماجرای اخير، جلوگيری از اوج گيری مبارزا

 براساس تئوری جديد متفکرين تبليغاتی رژيم، تاکتيک جديد باعث تقويت موقعيت طرفداران موسوی و کروبی -٧

ه در ميان دانشجويان شده، آنھا را به مرزبندی بيشتر با غيرخودی ھا سوق داده، يک جنبش اعتراضی سبز قانونی ب

 افراطی در اين - علی اين جنبش تصفيه شده، و آنچه که عناصر اسالمیبه اينترتيب، ناخالصی ھای ف. وجود می آيد

اين جبھه ديگر نيازی به . ، تشکيل ميگردد"جمھوری اسالمی"ند، يعنی، جبھه ای از طرفداران جناح مطرح ميکن

 يکديگر راھپيمايی نداشته، پيرامون اين بند و آن بند قانون اساسی، ميتوان با خيال راحت و پشت درھای بسته، با

  . چانه زد

 سياست توسل به حفظ تقدس خمينی، در ھمان حال، نوعی تست کردن موسوی و انجمنھای اسالمی دانشگاھھا -٨

درست، ه  از ديد حاکمان و ب-از آنجايی که موسوی عاشق و شيفته خمينی: از ديد مبتکران اين سياست. است

به اين .  موسوی را از چشم اسفنديار او مورد تھاجم قرار داد است، بنابراين ميتوان–احساسی عقب مانده و کودکانه 

در غير اينصورت . و رژيم اسالمی موضع گيری کند" امام" نفع ه ترتيب که او را وادار ساخت، در اين رابطه ب

نظر ه ب. برای دستيابی به اھداف سياسی است" تقيه " معلوم ميشود، که عالقه او به خمينی فقط نوعی سياست 

نظام، يعنی خانواده " صادق"آزمايش، از سوی طرفداران احان سياست باال، موسوی در صورت شکست در اين طر

  . و معلولين جنگ، و انجمنھای اسالمی دانشگاھھا، طرد شده، حداقل مورد چون و چرا قرار ميگيردءشھدا

واظب شعارھای تظاھر طور نانوشته مأموريت خواھد داشت، خود مه  شخص موسوی از سوی جناح حاکم ب-٩

  . آن ممانعت کند" ساختارشکنانه" کنندگان بوده، از سمت گيری 
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نداشته خمينی، عمده شده، نوعی احترام " حرمت" ً حال که نميتوان مستقيما از اين رژيم جانی دفاع کرد، بايد -١٠

به خمينی جنايتکار، يعنی " ماحترا" در قاموس اين رژيم و در ذھن ھر شکنجه گر و بسيجی، حفظ . به او طلب گردد

  ! حفظ وضع موجود

 نزديکی ماه محرم، يعنی ماه شيادی و مظلوم نمايی، سران رژيم را به فراست موضوعی که به موضوع سينه -١١

از اين رو، مداحان و تيرخالص زنان، که ديگر کسی در . زنی و گريه و زاری عمال آن تبديل گردد، انداخته است

" نرم " ه خويی ھای آنھا، تره خرد نميکند، تريبونی برای شيادی پيدا کرده، از طرق سھل تر و خيابان برای درند

  .تری به سراغ مردم معترض بروند

توسل به تاکتيک تحميل حفظ تقدس خمينی به تظاھرکنندگان، و وادار ساختن آنھا به تبرئه خود، عالمتی است که 

حال از اين پس بايد، با راه .  مردم از طريق سرکوب نظامی نداردرژيم اسالمی، ديگر اميدی به توقف مبارزات

اندازی شام غريبان خمينی و نعره کشی واماما واماما، اين درماندگی حکومت اسالمی جبران، و يا حداقل پنھان 

     .شود

ا توقف سياست رفتن به سراغ مقدسات مذھبی و حکومتی، از يک طرف تير آخر اين رژيم جانی برای کنترل و ي

جناح غالب، ھر نوع . مبارزات توده ای است، از سوی ديگر، نمايش فرسودگی ھر دو جناح رژيم اسالمی است

جناح موسوی، . وحشيگری برای توقف مبارزات مردم را امتحان کرده، درمانده تر از روز اول، به گل نشسته است

باز دارد و ") عدم خشونت(" وسل به يک قيام مسلحانهًناچار است، مداوما به دنبال مردم حرکت کرده، آنان را از ت

او ديگر نميتواند سياست دنباله روی از مردم را نظير ماھھای گذشته ادامه ! ھر روز، روز از نو و روزی از نو

  . طور اجتناب ناپذيری، به سمت تاکتيکھای سرنگونی رژيم، تمايل پيدا ميکننده  از آنجا که مبارزات روزمره ب-دھد

او ھم، جزئی " جبھه جمھوری اسالمی" ضوع باال، ھمانطور که گفته شد، دو طرف دارد؛ يعنی موسوی و جناح مو

در اين جناح، بخش مرفه طبقه متوسط شھری و قبل از ھمه تھرانی، . از بازيگران تأتر حکومتی کنونی ھستند

سود برندگان از نابودی سازمانھای ويژه دارندگان مدارج دانشگاھی، ه صاحبان موقعيتھای اداری، تخصصی و ب

 سال جنگ ويرانگرانه، و شاغلين ليبرال در دفاتر شرکتھای خارجی مقيم ايران نشسته اند؛ يعنی پايگاه ٨انقالبی و 

، با حدت و ۶٠اجتماعی خاص ميرحسين موسوی و مھدی کروبی؛ يعنی ھمه آنھايی که بعد از حمام خون دھه 

 ھخامنشی، و - ترور و ترسيده از قتل عام نسل خود را، با روح عظمت طلبی اسالمیشدت، دانشجويان بازمانده از 

  .نظريات ضدکمونيستھای مدافع بازار سرمايه داری مسموم کردند

دستی که بر محل کار اعدام شدگان و فراريان از کشور ه اين جريان تحصيل کردگان ارتجاعی، و مجرمان قلم ب

ولين راست انجمنھای اسالمی، ؤمسآنھا و برخی . ده، کمال استفاده را خواھند بردتکيه زده اند، از جنجال پيش آم

تالش خواھند کرد، از فضای پيش آمده، ھر چه بيشتر برای تبليغ و تثبيت سياست خود، يعنی جلوگيری از ابتکارات 

ط اسالمی، بر پشتيبانی جناح راست افراطی طبقه متوس. مستقل توده دانشجويان و توسعه انقالب کنونی، سود ببرند

و صاحبان " اساتيد" اين نيروی . لعنتی خود، تجديد عھد خواھد کرد" امام خمينی " از موسوی تأکيد کرده، و با 

خوبی به اين حقيقت آگاه است، که امتيازات فعلی آن، نه ناشی از غلبه بر حريفان خود ه مدارک فاقد کيفيت علمی، ب

اين راز سرسپردگی آنھا . کار، بلکه محصول حذف رقيبان از طريق قتل عام آنھا استدر رقابتی آزادانه در بازار 

شان " امام ره " به ساحت نحس " توھين" به اصالح طلبان، کينه و نفرت افراطی عليه کمونيستھا و آه و ناله عليه 

  .است
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در کشور، بدون کمترين تزلزلی  خالف تصور ھمه نقش آفرينان اسالمی و ليبرال جنجال کنونی، مبارزات توده ای 

نه تنھا اين، بلکه توده دانشجويان، از اين پس بيش از گذشته در موقعيتی خواھند بود، که به . به پيش خواھد رفت

مقدسات .  سال بردگی اسالمی در اين کشور را بھتر بشناسند٣٠جنايات خمينی جالد فکر کرده، بنيانگذار ھيتلرمنش 

مردمی که به قصد کسب . ًس ھر چه بيشتر در مبارزات روزمره مردم، لگد خواھند خوردرژيم اسالمی، از اين پ

تدريج طوق وحشت از قدرتھای مقدس را پاره کرده، ه حقوق زمينی به خيابان آمده، خود را به آب و آتش ميزنند، ب

الن و شکنجه گران مقدس ردای آسمانی اين سلطه گران بربرمنش خاکی را از قامت آنھا کشيده، و چھره حقيقی قات

  .  را، لخت و عريان در برابر چشمان ھمگان قرار خواھند داد
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