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جنبشی کھ از اوائل خرداد ماه در پوشش حمایت از کاندیداھای اصالح طلِب ریاست جمھوری ، برای مقابلھ با انتخاب 

اکنون بیش از شش ماه دوام آورده و بھ یک جنبش ضد دیکتاتوری مجدِد کاندیدای نظر کرده دستگاه والیت بھ راه افتاد ،

دوام ، ژرفش بی وقفھ ، و خصلت توده ای انکار ناپذیر آن جای تردیدی . آشکار علیھ نظام والیت فقیھ تبدیل شده است

این . استباقی نمی گذارد کھ جمھوری اسالمی با بزرگ ترین چالش توده ای علیھ موجودیت سی سالھ اش روبرو شده 

جنبش بھ کجا می رود؟ ظرفیت ھای آن چیست؟ و چگونھ می تواند بھ دیکتاتوری حاکم پایان دھد؟ این ھا از جملھ 

سؤاالتی ھستند کھ فضای بحث و ھم اندیشی توده ای بی سابقھ ای را در میان ایرانیان بھ وجود آورده و انبوھی از 

در ھمراھی با این . فکری گوناگون ، می کوشند بھ آنھا جواب بدھندمخالفان جمھوری اسالمی ، با گرایشات سیاسی و 

کھ حوصلھ خواننده را ( مبارزه و ھم اندیشی توده ای است کھ الزم می دانم در سلسلھ یادداشت ھایی تا حد ممکن کوتاه 

. ضرورت توجھ بھ پاره ای نکات را بھ مبارزان آزادی یادآوری کنم) نیازارند 

و حرکت ھای مطالباتیتظاھرات سیاسی

نشان داد کھ ظرفیت انفجاری و قوام یافتگی این جنبش فراتر ) آبان ١٣در ( آخرین قدرت نمایی جنبش ضد دیکتاتوری 

و سیزده آبان بھ " روز قدس"بھ تجربھ . از آن است کھ دستگاه والیت بتواند با شیوه ھای معمول ِ سرکوب خفھ اش کند

برای تجمع و راه پیمایی در جمھوری اسالمی میدان ) و ُمجاز ( مناسبت ھای رسمی جرأت می توان گفت کھ ھمھ 

بنابراین می توان امیدوار بود کھ ادامھ جنبش در . زورآزمایی جنبش ضد دیکتاتوری مردم و دستگاه والیت خواھد بود

. چشم انداز بی واسطھ تقریباً تضمین شده باشد

تاریخی است ، اما بھ تنھایی برای پیروزی کافی ) حتی ( ک دست آورِد بزرگ و تردیدی نیست کھ ادامھ جنبش ، خود ی

ادامھ جنبش مھم است ، زیرا در مقیاس توده ای آگاھی می بخشد ، بسیج می کند ، تجارب سازماندھی را عمیق . نیست

موش نباید کرد کھ ادامھ ولی فرا. تر می سازد و مھم تر از ھمھ ، محدودیِت توان دیکتاتوری را بھ نمایش می گذارد

جنبش بدون گسترش دامنھ آن ، فقط تا حد معینی امکان پذیر است و جنبشی کھ نتواند گسترش یابد ، بعد از مدتی فروکش 

بعالوه ، گسترش دامنھ جنبش و توده ای و سراسری شدن آن است کھ می تواند توازن نیرو را بھ نفع مردم بھ . می کند

ت کھ مسألھ اصلی جنبش اعتراضی مردم ایران اکنون دیگر ادامھ حرکت نیست ؛ بلکھ ادامھ حقیقت این اس. ھم بزند

. گسترش یابندۀ آن است



اما گسترش دامنۀ جنبش چگونھ می تواند صورت بگیرد؟ تالش برای یافتن پاسخی بھ این سؤال نمی تواند و نباید در 

را مانع اصلی بر سر راه گسترش دامنھ جنبش ھنوز پیش از زی. حوزه تدابیر و تکنیک ھای سازماندھی ، محدود بماند

اولین و مھم ترین . ھر چیز دیگر توازن نیرو است و این مشکلی سیاسی است کھ صرفاً با تدابیر تکنیکی قابل حل نیست

یم کھ ھرگز نباید فراموش بکن. مسألھ ھر جنبش ضد دیکتاتوری این است کھ چگونھ می تواند تیغ سرکوب را کندتر کند

مخالفت علنی و مستقیم با دیکتاتوری عموماً ھزینھ سنگینی دارد ؛ سنگین تر از آن کھ اکثریت بزرگ مردم توانش را 

بعالوه دیکتاتوری با قانونیت قابل جمع نیست ، بھ ویژه ھنگامی کھ احتمال توده ای تر شدن مخالفت علنی با آن . دارند

ب معموالً طبیعی ترین ھمزاد ھر جنبش ضد دیکتاتوری است و تا مرحلھ معینی در نتیجھ ، تشدید سرکو. بیشتر می گردد

و باالخره ، وحشت مردم از سرکوب یکی از کلیدی ترین شرایط ادامھ دیکتاتوری است و تا . آن را ھمراھی می کند

کامالً طبیعی و قابل زمانی کھ رژیم توانایی تشدید سرکوب را داشتھ باشد ، وحشت از آن در میان اکثریت بزرگ مردم 

با توجھ بھ نکات یاد شده ، در افق مشھود کنونی ، گسترش کیفی دامنھ جنبش ضد استبدادی صرفاً از طریق . فھم است

زیرا ھزینھ شرکت در آن ھنوز برای اکثریت بزرگ مردم بسیار سنگین . ادامھ و تکرار تظاھرات سیاسی ناشدنی است

. است

بی تفاوِت تظاھرات اعتراضی نیستند ، بلکھ با ھمدلی انکار ناپذیری آنھا را ھمراھی می اما اکثریت مردم تماشاگران

ھمھ اخبار و . کنند و مھم تر از این ، آنھا بھ خاطر مشکالت فزاینده معیشتی شان بھ رویارویی با رژیم کشیده می شوند

ماھھ اخیر در مقایسھ با سال قبل آشکارا قرائن نشان می دھند کھ حرکت ھای مطالباتی کارگران و زحمتکشان در شش 

فراموش نباید کرد کھ تظاھر بھ مستضعف نوازی ھمیشھ یکی از حربھ ھای اصلی جمھوری اسالمی . بیشتر شده اند

ناھم سویی و نا ھم زمانی مبارزات اقتصادی و معیشتی اکثریت . برای ایجاد شکاف در مبارزات مردم بوده است

نارضایی ت فرھنگی و سیاسی علیھ رژیم ھمیشھ یکی از عواملی بوده کھ تراکم کافی فشار زحمتکش جامعھ با مبارزا

اما اکنون برای اولین بار در طول حیات جمھوری اسالمی شرایط مساعدی . توده ای بر رژیم را دشوار می کرده است

جمھوری اسالمی بھ . د می آیدبرای ھم سویی و ھم زمانی و حتی پیوند میان مبارزات بخش ھای مختلف مردم بھ وجو

وضعیتی رانده شده کھ ناگزیر است درست در حین رویارویی با یک جنبش ضد دیکتاتوری پرنفس ، نان از سفره بھ حِد 

این وضعیت نمی تواند برای ھمیشھ دوام بیاورد ، زیرا مجموعھ عوامل بھ وجود . کافی بی رونق زحمتکشان برباید

بنابراین تا فرصت از دست نرفتھ باید برای ھم سویی و ھم آھنگی میان . ی ثابت خواھد ماندآورنده آن معلوم نیست تا ک

.مبارزات سیاسی و مطالباتی بھ تالش برخاست

ھم سویی و ھم آھنگی میان مبارزات سیاسی و مطالباتی موجود ، خود بھ خود صورت نخواھد گرفت و حتی گسترش ھم 

این کار تالش آگاھانھ و پی گیرانھ می خواھد و . یی و ھم آھنگی نخواھد انجامیدزمان ھر دو شاخھ ضرورتاً بھ ھم سو

:پیشرفت آن حد اقل بھ چند شرط بستگی دارد

الزم است فعاالن ھر دو شاخۀ مبارزه با ھمدلی بھ یک دیگر بنگرند و گسترش ھر دو شاخھ را الزم و تکمیل –یک 

. کنندۀ دیگری بدانند

حقیقت این است کھ مبارزه برای خواست ھای . ھیچ یک از دو شاخھ مبارزه نباید نادیده گرفتھ شودقانونمندی ویژۀ –دو 

مشخص اقتصادی و اجتماعی عیناً از قانونمندی مبارزه سیاسی و مخصوصاً مبارزه سیاسی ضد دیکتاتوری تبعیت نمی 

ارویی با ھستھ مرکزی قدرت سیاسی کشیده مبارزه ضد دیکتاتوری با ھر بھانھ ای کھ شروع شود ، ناگزیر بھ روی. کند



در حالی کھ مبارزه برای خواست ھای مشخص اقتصادی و اجتماعی . می شود و گرنھ از گسترش و ژرفش بازمی ماند

بنابراین می تواند با زبان متفاوتی پیش برود و از فرصت . ضرورتاً محکوم بھ رویارویی مستقیم با قدرت سیاسی نیست

.تفاده کند کھ مبارزه ضد دیکتاتوری از ھمان آغاز شکل گیری ناگزیرمی شود از آنھا فاصلھ بگیردھا و فضاھایی اس

و نیروھای متفاوتی را بھ . توجھ شود کھ دو شاخھ مبارزه غالباً بھ موازات ھم پیش می روند و نھ در امتداد ھم–سھ 

ی کارگری حتی در موقعیت ھای انقالبی ، با آن کھ مثالً تجربھ نشان می دھد کھ بسیاری از حرکت ھا. میدان می آورند

. این یک پوشش دفاعی است. مضمون کامالً انقالبی پیدا می کنند ، ولی ھمچنان پوشش مطالباتی خود را نگھ می دارند

ده فراموش نباید کرد کھ مثالً شرکت کنندگان در یک تظاھرات سیاسی خیابانی علیھ دیکتاتوری ، تا زمانی کھ دستگیر نش

می توانند ھویت فردی و محل اقامت خود را مخفی نگھدارند ، اما کسانی کھ مثالً ) و گاھی حتی پس از دستگیری ( اند 

بنابراین ھردو گروه نمی توانند با . در یک اعتصاب کارگری شرکت می کنند ، ھویت فردی کامالً شناختھ شده ای دارند

موالً ناگزیر می شود در یک تظاھرات خیابانی و در یک حرکت حتی یک فرد واحد مع. زبان واحدی حرف بزنند

. مطالباتی ، در دو نقش متفاوت ظاھر شود

زیرا ھر دو دلیل وجودی . ھیچ یک از دو شاخھ مبارزه نباید بھ صورت ابزار در خدمت دیگری نگریستھ شود–چھار 

مبارزات اقتصادی و .ن را نادیده نگیرندخاص خود را دارند و در صورتی می توانند دوام و گسترش یابند کھ آ

اجتماعی مردم با شکل گیری جنبش ضد دیکتاتوری کنونی بھ وجود نیامده اند و حتی بعد از سرنگونی جمھوری اسالمی 

نیز باید ادامھ داشتھ باشند و موجودیت مستقل ، نیرومند و توده ای آنھا می تواند مھم ترین تضمین ِ برآمدن یک جنبش 

بنابراین نباید صرفاً بھ عنوان ابزاری برای . دموکراتیک و مردمی از بطن جنبش ضد دیکتاتوری کنونی باشدواقعاً 

.مقابلھ با والیت فقیھ نگریستھ شوند

ساده لوحی است اگر گمان کنیم کھ ھمھ جریان ھای فعال در جنبش ضد دیکتاتوری کنونی برای پیوند میان دو شاخھ 

حقیقت این است کھ بسیاری از خواست ھای اقتصادی و اجتماعی مردم خصلت . ش خواھند کرداصلی مبارزات مردم تال

طبقاتی دارند ، در حالی کھ اصالح طلبان حکومتی و بخش بزرگی از جریان ھای مخالف جمھوری اسالمی از پررنگ 

یان شناختھ شده اصالح تصادفی نیست کھ ھنوز چیزی نشده ، بعضی از سخنگو. شدن خواست ھای طبقاتی وحشت دارند

لولویی کھ آنھا از چپ درست می . مدام دارند در باره خطر چپ ھشدار می دھند) مخصوصاً در خارج کشور ( طلبان 

ھر چند مترادف کردن مبارزات . کنند ، بیش از ھر چیز بیان وحشت شان از احتمال مشتعل شدن مبارزات طبقاتی است

، اما حقیقت این است کھ تنھا یک نیروی چِپ عمیقاً معتقد و متعھد بھ آزادی و طبقاتی با چپ نیز ساده لوحانھ است

آیا چنین نیرویی با . برابری ھمگانی می تواند مبارزات طبقاتی اکثریت زحمتکش را با جنبش ضد دیکتاتوری پیوند بزند

شتابی کافی خواھد توانست شکل بگیرد و نگذارد فرصت کنونی از دست برود؟ 

)٢(اتی در باره جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران مالحظ



حکومتی کھ پایان کار خود را بھ چشم می بیند

آذر ، وقتی دستگاه والیت پاره شدن عکس خمینی را بھ ١۶بعد از اعتراضات گسترده و سراسری دانشجویان در 

میراث خمینی یا اعالم بیزاری از جنبش مردم تبدیل کرد تا اصالح طلبان را بر دو راھی بی اعتنایی بھ " پیراھن عثمان"

زیرا ھر دیکتاتوری بھ عالئم و نشانھ ھای مقدسی نیاز . بکشاند ، بیش از ھر چیز ناتوانی خود را بھ نمایش می گذاشت

و در دیکتاتوری ھای ایدئولوژیک کھ . دارد کھ اھمیت شان در پاسداری از رژیم کمتر از نیروھای سرکوب نیست

عمومی تر و برتری قلمداد کند ، این مقدسات نقش مھم " مصالح"مانروا می کوشد خود را پاسدار اصول و معموالً فر

اصل والیت فقیھ برای جمھوری اسالمی از چنان اھمیتی برخوردار است کھ خامنھ ای در یکی از . تری بازی می کنند

در چنین نظامی طبیعی است . اعالم کرده است*" از شئون والیت و امامت و از اصول مذھب"ھای خود آن را "فتوا"

والیت فقیھ در تمام " الھی"کھ خمینی نھ تنھا بھ عنوان بنیان گذار نظام ، بلکھ ھمچنین نخستین اجراء کننده اصل حیاتی و 

جمھوری اسالمی تصمیم " صدا و سیمای"بھ ھمین دلیل وقتی . طول تاریخ شیعھ ، از تقدس ویژه ای برخوردار باشد

ت پاره شدن عکس خمینی را بھ داغ ترین تیتر خبری خود تبدیل کند ، جایی برای تردید باقی نمی گذاشت کھ دستگاه گرف

البتھ نقشھ . والیت خود را چنان در خطر می بیند کھ بھ خطر ِ اعتراف بھ بی حرمت شدن یکی از مقدساتش تن می دھد

یجاد کنند و دستی بازتر برای سرکوب ھای خشن تر داشتھ والیت مآبان این بود کھ در میان مخالفان شان شکاف ا

اما خوِد ھمین نقشھ درماندگی آنھا و ناکارآمدی سرکوب ھای شان را نشان می داد و وقتی بھ اجرا گذاشتھ شد .باشند

میراث خمینی زیرا نھ توانستند مخالفان شان را بھ جان ھم بیندازند و نھ توانستند نیرویی بھ حمایت از. درماندترشان کرد

بعالوه ، آن نقشھ کھ تدارکی برای مقابلھ با اعتراضات احتمالی مردم در ماه محرم ھم بود ، با رسیدن محرم . بسیج کنند

.کامالً بھ ضد خودش تبدیل شد

گارد"آنھا کھ با . روز سوم محرم ، مرگ ناگھانی منتظری دستگاه والیت را با موقعیت پیش بینی نشده ای روبرو ساخت

بنابراین بعد از ظھر . بھ رویارویی حادثھ رفتھ بودند ، بھ سرعت دریافتند کھ بھ زمین نا شناختھ ای وارد شده اند" باز

کھ بادمجان " (مقام معظم رھبری"ھمان روز انتشار مطالب توھین آمیز در باره منتظری متوقف گردید و پیام تسلیت 

آن پیام ظاھراً تالشی . شرف صدور یافت) نامیدند" زرگوارانھ و کریمانھحکیمانھ ، ب"دور قاب چین ھای دربارش آن را 

بود برای درآوردن چاشنی انفجاری حادثھ ؛ ولی دستگاه والیت ھراسان تر از آن بود کھ مراسم ختم مردی را کھ پیام 

را از ھمان روز اول در پس مجلس ختم او. می نامید ، تحمل کند" فقیھی متبحر و استادی برجستھ"خوِد دیکتاتور او را 

اما وحشت از مردم چنان دستگاه والیت را فرا گرفتھ بود کھ نمی توانست بھ پیش گیری ھایی . مسجد اعظم قم بھ ھم زدند

" زنده خور) "یعنی یکی از مقدس ترین ساعات تقویم شیعھ ( چند روز بعد در عصر روز تاسوعا . در این حد بسنده کند

شیشھ ھای حسینیھ جماران را شکستند و در خوِد روز عاشورا دھھا تن از تظاھر کنندگان را بھ ھای مقام منیع والیت 

بھ این ترتیب ، آنھا نھ تنھا ناگزیر . خاک و خون کشیدند و بسیاری از شھرھای کشور را بھ میدان جنگ تبدیل کردند

ی پنبھ کنند ، بلکھ نشان دادند کھ برای ماندن شدند ھمھ بافتھ ھای دو ھفتھ پیش خودشان را در باره پاره شدن عکس خمین

البتھ این کار آنھا عجیب و غیر . در قدرت حاضرند حتی مقدس ترین مقدسات خود را زیر پا بیندازند و بی مقدار کنند

تھ مگر او نبود کھ در آن نوش. از حق نباید گذشت کھ آنھا توصیھ خوِد خمینی را بھ کار می بستند. قابل پیش بینی نبود

معروفش در جواِب پریشان گویی ھای ھمین خامنھ ای تأکید کرد کھ برای حفظ حکومت اسالمی می شود حتی نماز و 

روزه و سایر فروع دین را بھ طور موقت تعطیل کرد؟ 



شاید خمینی نمی دانست کھ وقتی کار حکومت اسالمی بھ آنجا برسد کھ نماز و روزه را تعطیل کند ، بھ دیکتاتوری لخت 

در واقع ھر حکومت خودکامھ ، صرف . و عوری تبدیل می شود کھ دیگر ھیچ مسلمانی ھم نمی تواند آن را تحمل کند

. نظر از عنوان رسمی و ھدف ھای اعالم شده اش ، ذاتاً حکومتی است کھ جز پرنسیپ قدرت ھیچ پرنسیپ دیگری ندارد

چنین حکومتی مخصوصاً در . قانون مقید کننده می نشاندپرنسیپ قدرت نھایتاً فرمانروا را بر فراز ھر نوع قاعده و

لحظھ ھای بحرانی ، بھ فرمانروایی موجود دوپایی فرو کاستھ می شود کھ جز حفظ خود در قدرت بھ ھیچ اصل و قراری 

ز و ھمچنین شاید خمینی نمی دانست کھ وقتی کار حکومت اسالمی بھ آنجا برسد کھ ناگزیر شود نما. متعھد و مقید نیست

. روزه را تعطیل کند ، دیگر ھیچ نیرویی نمی تواند آن را بھ توقف در ھمان حِد تعطیل موقتی فروع دین محدود کند

موجود دوپایی کھ می تواند مصلحت دین را در حِد مصلحت فرمانروایی خود خالصھ کند ، چرا نتواند در اصول دین 

است ، آیا " از شئون والیت و امامت و از اصول مذھب"یت فقیھ نیز دست ببرد؟ وقتی خامنھ ای اعالم می کند کھ وال

ھمین کار را نکرده است؟ اکنون در جمھوری اسالمی آیا کسی می تواند علناً از مباینت اصول مذھب شناختھ شده شیعھ

اگر کار با اصل اعالم شده خامنھ ای سخن بگوید و از مجازات معاف باشد؟ و باالخره شاید خمینی نمی دانست کھ 

و . حکومتی بھ آنجا برسد کھ جز پرنسیپ قدرت بھ ھیچ اصل دیگری مقید نباشد ، ناگزیر است بھ زور عریان تکیھ کند

. جمھوری اسالمی حاال بھ جایی رسیده است کھ جز زور عریان تکیھ گاھی ندارد

لب رضایت مردم یا دست کم بخشی اما فراموش نکنیم کھ معموالً حتی کم عقل ترین خودکامگان نیز می کوشند برای ج

پس باید دید چرا دستگاه والیت بھ زور عریان . از آنھا راھی پیدا کنند و زور و خشونت را با لعابی از رضایت بپوشانند

حکومتی کھ مقدس . روی آورده است؟ بھ نظر من ، جز ترس از پایان کار نظام علت دیگری نمی تواند در میان باشد

را زیر پا می گذارد و توسل بھ زور عریان را تنھا راه نجات خود می یابد ، حتماً پایان کار خود را ترین مقدسات خود 

منظورم این نیست کھ جمھوری اسالمی در حال فروپاشی است یا با تکرار ھمین اعتراضات و راه . بھ چشم می بیند

ذھنیت فرمانروا دست می گذارم کھ حکومِت پیمایی ھای سیاسی در حِد تاکنونی بھ زودی سرنگون می شود ؛ بلکھ بر

خود را در حال سرنگونی می بیند و چنان وحشت زده است کھ گمان می کند جز ایجاِد فضای وحشِت عمومی و بھ خاک 

جز حاکم شدن چنین ذھنیتی بر دستگاه والیت ، . و خون کشیدن ھرچھ وسیع تر جنبش اعتراضی راه دیگری نمانده است

ند آنھا را بھ برھم زدن مجلس ختم منتظری ، حملھ بھ حسینیھ خوِد خمینی ، آن ھم در شامگاه تاسوعا و چھ چیزی می توا

کشتار مردم بی سالح ، آن ھم در روز عاشورا بکشاند؟ راستی حتی اگر ھمھ حاضران در ختم منتظری یا حسینیھ 

نھ ، اما دستگاه والیت موقعیت ! ھ پا می شد؟می دادند ، واقعاً حکومت کل!" مرگ بر دیکتاتور"جماران یک صدا شعار 

. نیز بھ لرزه در می آید!" مرگ بر دیکتاتور"خود را چنان شکننده می بیند کھ حتی از تک فریاد 

اوالً ارزیابی دستگاه والیت از ظرفیت انفجاری عظیم جنبش ضد . البتھ این وحشت از شورش مردم بی پایھ نیست

است ؛ ثانیاً اینھا می دانند کھ جایی برای عقب نشینی ندارند و جز با گذاشتن تیغ برھنھ بر دیکتاتوری مردم واقع بینانھ

بنابراین دوره خشن تر و خونین تری در پیش . گلوی مردم راھی برای فرار از این مخمصھ برایشان باقی نمانده است

ولی آیا . د کرد تا جنبش مردم را درھم بشکنندرو داریم ؛ جایی برای خوش بینی وجود ندارد ؛ آنھا ھرچھ بتوانند خواھن

میزان توانایی –یک : خواھند توانست؟ در این دوره حساس و سرنوشت ساز ، پاسخ این سؤال بھ دو چیز بستگی دارد

جنبش ضد دیکتاتوری در گستراندن ھر چھ بیشتر دامنھ خود و مخصوصاً فعال تر شدن اکثریت عظیم زحمتکش در 

توانایی مردم در ایجاد شکاف و تزلزل در میان نیروھای مسلح و کشاندن عناصر سالم آنھا –توری ؛ دو مقابلھ با دیکتا

.بھ طرف جنبش



) ٢٠١٠اول ژانویھ ( ١٣٨٨دی ١١–محمد رضا شالگونی 

 ١٣٨٨دی ۴، " پاکسازی جمھوری اسالمی از والیت جائر: "بھ نقل از محسن کدیور

)٣(بش ضد دیکتاتوری مردم ایران مالحظاتی در باره جن

جنبش مردم و رھبری اصالح طلبان

میر حسین موسوی درگرفتھ ، بیش از ھر چیز نشان دھنده نقش بحث ١٧جر و بحث گسترده ای کھ بر سر بیانیھ شماره 
ری اسالمی در بدبینی ِ بھ حق اکثریت مخالفان جمھو. انگیز اصالح طلبان حکومتی در جنبش کنونی مردم ایران است

باره پیونِد انکار پذیر اصالح طلبان با دستگاه والیت فقیھ یا الیگارشی حاکم و ھمچنین نقش مھم بسیاری از آنھا در فجایع 
و جنایات دھھ اول حاکمیت جمھوری اسالمی ، در ذھن عده ای چنان سنگینی می کند کھ حضور آنھا را درجنبش ضد 

من . می دانند یا حتی ظرفیت ھای رھایی بخش خوِد این جنبش را زیر سؤال می برنداستبدادی کنونی مانع پیشروی آن 
فکر می کنم ھر دو نتیجھ گیری نادرست است و می تواند صدمات جبران ناپذیری بر جنبش مردم وارد سازد ، بھ دالیلی 

:کھ در زیر توضیح می دھم

منشاء این . درونی قدرت در جمھوری اسالمی استحضور اصالح طبان در جنبش اعتراضی مردم نتیجھ بحران –١
بحران درونی را باید در تکیھ بی سابقھ و فزاینده دستگاه والیت بر نیروھای نظامی و امنیتی جستجو کرد کھ مخصوصاً 

شتاب بیشتری پیدا کرد و با دستیابی احمدی ١٣٧۶بعد از پیروزی اصالح طلبان در انتخابات ریاست جمھوری در سال 
امنیتی شدن فزایندۀ حکم رانی –روند نظامی . شکل آشکارتری بھ خود گرفت١٣٨۴د بھ ریاست جمھوری در سال نژا

در جمھوری اسالمی نھ صرفاً محصول کج اندیشی خامنھ ای و پیرامونیان او ، بلکھ نتیجھ دینامیک گریز ناپذیر 
البتھ ( ری است کھ ھمراه با ریزش پایھ حمایتی خود این قانون عمومی حاکم بر ھمھ رژیم ھای دیکتاتو. دیکتاتوری است

و گسترش نارضایی ھای مردم بھ سرکوب گری خشن تر و ھمھ جانبھ تری ) در صورتی کھ پایھ حمایتی داشتھ باشند 
امنیتی شدن فزاینده جمھوری اسالمی ، نھ تنھا اصالح طلبان ، بلکھ بعضی از جریان –اما روند نظامی . کشیده می شوند

مثالً وقتی افرادی مانند ھاشمی رفسنجانی ، ناطق نوری ، عسکر اوالدی . ای دیگر حکومتی را نیز نگران کرده استھ
باھنر کھ مسلماً بھ جریان واحدی تعلق ندارند ، ھر یک بھ زبان و شیوه خاص خود ، نا خشنودی شان را از این روند و 

بھ " حوزه ھای علمیھ"اکثریت مراجع تقلید و مدرسان با نفوذ امنیتی شدن حکم رانی نشان می دھند ؛ یا–نظامی 
صورت مستقیم یا غیر مستقیم در باره اوضاع کشور لب بھ اعتراض و ِشکوه می گشایند ، تردیدی نمی توان داشت کھ 

در واقع بخش بزرگی از جریان ھای. بحرانی عمیق جناح ھای مختلف حکومت کنندگان را بھ جان ھم انداختھ است
امنیتی ھا در ساختار –از چیرگی نظامی ) کھ غالب شان دل خوشی ھم از اصالح طلبان ندارند ( درونی حکومت 

اوالً بھ خاطر منافع اخص : اینھا بھ دو دلیل از حذف اصالح طلبان از نھادھای حکومتی می ترسند. قدرت نگرانند
واھد افتاد و ھمھ در حِد آستان بوسان سلطانی مطلق خودشان کھ با تمرکز ھمھ جانبھ امور در بیت رھبری بھ خطر خ

بھ عبارت . العنان در خواھند آمد ؛ ثانیاً بھ خاطر شکننده تر شدن کل رژیم کھ موجودیت ھمھ شان را برباد خواھد داد
خواھد بی معنا" خودی ھا"دیگر ، ھمھ اینھا می دانند کھ با حذف اصالح طلبان ھر نوع قاعده و قانون حاکم بر روابط 

. شد و لطف و غضب فرمانروا تعیین کننده نزدیکی و دوری با قدرت خواھد شد

آنھا عمالً ". از بِد حادثھ اینجا بھ پناه آمده اند"اصالح طلبان بھ میل خود بھ جنبش اعتراضی مردم نپیوستھ اند ، بلکھ –٢
فعال و " خودی"نیست بھ عنوان یک نیروی از ساختارھای قدرت بیرون رانده شده اند و دستگاه والیت دیگر حاضر 

زیرا رویارویی مردم با نظام والیت فقیھ بھ جایی رسیده است کھ ماندن اصالح طلبان در . نیرومند تحمل شان کند
برای روشن شدن مسألھ کافی است بھ این سؤال جواب . ساختارھای قدرت ، دستگاه والیت را آسیب پذیرتر می سازد

یک رقابت"را در باره ) وی١٧در بیانیھ شماره (گاه والیت می تواند این خواسِت میر حسین موسوی بدھیم کھ آیا دست



نھ این کھ آن . باشد ، بپذیرد؟ پاسخ قطعاً منفی است" مجالس اولیھ انقالب"انتخاباتی کھ نتیجھ اش شبیھ " آزاد و منصفانھ
نھ فقط با والیت فقیھ مخالفتی نداشتند ، بلکھ مرکز تجمع " ولیھمجالس ا"فراموش نکرده ایم کھ آن . مجالس تحفھ ای بودند

. جنایتکارانی بودند کھ با خفھ کردن سیستماتیک انقالب مردم ، ھمین نظام جھنمی والیت فقیھ را بر کشور تحمیل کردند
ط برچیده شدن زیرا در شرایط امروزی فق. اما دستگاه والیت دیگر نمی تواند حتی آن نوع مجالس ھم را تحمل کند

کافی است تا کانون مقاومت نیرومندی در مقابل دستگاه والیت ایجاد شود و تعادل آن را بھ ھم " نظارت استصوابی"
، مردم بھ محض شناسایی کاندیدای نامحبوب برای " نظارت استصوابی"بھ تجربھ می دانیم کھ حتی با وجود . بریزد

دوره "این را بارھا در . را بھ سپری برای بیان نارضایی ھای شان تبدیل کننددستگاه والیت ، بالفاصلھ می کوشیدند او 
بھ قرینھ ھمین تجربھ می توان حدس زد کھ برچیده . و نیز در ھمین انتخابات خرداد گذشتھ مشاھده کرده ایم" اصالحات

بنابراین مھم نیست کھ .شدن فقط نظارت استصوابی چھ فشار سیاسی سنگینی می تواند بر دستگاه والیت وارد سازد
اصالح طلبان چھ می گویند ، مسألھ این است کھ بیزاری مردم از نظام والیت فقیھ چنان خصلت انفجاری پیدا کرده است 

بھ . کھ از ھر شکافی در نظام حاکم بھ بیرون فوران می کند و بسیاری از محاسبات دستگاه والیت را بھ ھم می ریزد
در ھر حال ، اصالح طلبان نیستند کھ علیھ والیت . و می کوشند این شکاف ھا را از بین ببرندھمین دلیل آنھا ناگزیرند 

فراموش نباید . فقیھ برخاستھ اند ، دستگاه والیت است کھ حضور آنھا در ساختارھای قدرت را تھدیدی علیھ خود می بیند
عتراضات توده ای علیھ تقلب انتخاباتی دستگیر کرد کھ اکثریت کادرھای اصلی اصالح طلبان بالفاصلھ بعد از نخستین ا

و ھمدستی با قدرت ھای خارجی " انقالب مخملی"شدند و سپاه حتی پیش از شروع انتخابات ، آنھا را بھ سازماندھی 
.متھم کرد

نگاھی بھ تجربھ . نفوذ اصالح طلبان در جنبش اعتراضی مردم با گسترش و ژرفش این جنبش رابطھ معکوس دارد–٣
فت ماه گذشتھ جایی برای تردید باقی نمی گذارد کھ ھرچھ جنبش ادامھ می یابد ، شعارھای آن از محدوده خواست ھای ھ

کسانی کھ پیوندی ذاتی میان جنبش . اصالح طلبان فراتر می رود و نفوذ اصالح طلبان در ھدایت آن کاھش می یابد
این جنبش . ھ معکوس در تحول این دو را نادیده می گیرندکنونی و خواست ھای اصالح طلبان برقرار می کنند ، رابط

محصول ناخرسندی و نفرت انباشتھ شده اکثریت قاطع مردم ایران از جمھوری اسالمی است و بھ طور گریزناپذیر و 
در حالی کھ اصالح طلبان بخشی از ھمین نظام ھستند. فزاینده بھ سمِت ضدیت با اصول بنیادی نظام جھت گیری می کند

. کھ منافع انکار ناپذیری در حفظ آن دارند و با سقوط آن ، در بھترین حالت بھ حاشیھ میدان سیاست رانده خواھند شد
فراموش نکنیم کھ نقطھ شکل گیری این . بعالوه جنبش کنونی ، بھ لحاظی محصول سقوط گفتمان اصالح طلبی است

کودتای انتخاباتی . باتی و رانده شدن اصالح طلبان از قدرت بودجنبش اعتراضی ِ دائماً رادیکال شونده در کودتای انتخا
اوالً پوشش قانونی مردم برای بیان اعتراضات شان را از دست آنھا گرفت ؛ ثانیاً : با یک ضربھ واحد سھ کار انجام داد

میان برداشت ؛ گفتمان اصالح طلبی را کھ ھمچون حائلی بر سر راه رادیکال شدن اعتراضات مردم عمل می کرد ، از 
در نتیجھ ، وضعیِت ظاھراً متناقضی . ثالثاً اصالح طلبان را بھ شورش علیھ ولی فقیھ کشاند و بھ میان مردم پرتاب کرد

گفتمان اصالح طلبی بھ ورشکستگی کشانده شد ولی در ھمان حال اصالح طلبان رھبری جنبش اعتراضی : بھ وجود آمد
گروھی از . اما ھمھ قرائن نشان می دھند کھ این تناقض گذرا ست. دست گرفتندعلنی و عمالً فراقانونی مردم را در

آنھا بھ جنبش اعتراضی مردم نیاز . ناگزیر شده اند خود را در میان مردم جاسازی کنند" از بِد حادثھ"حکومت کنندگان 
اما نکتھ مھم . برای خود می بیننددارند ، زیرا بدون این جنبش ھیچ اند و در عین حال رادیکال شدن جنبش را ھم تھدیدی

این است کھ این بار جنبش ضد استبدادی آشکار و پرنفسی وجود دارد کھ با ابتکار توده ای مردم پیش رانده می شود ، نھ 
در واقع اکنون اصالح طلبان میان جنبش ضد استبدای و رژیم استبدادی منگنھ شده اند و . با ابتکار و نقشھ اصالح طلبان

می ١٣۵٧مقایسھ ای میان وضعیت جنبش کنونی و جنبش ضد استبدادی سال . یک جنبش دائماً از نفوذ آنھا می کاھددینام
در آن سال ھمراه با گسترده تر و رادیکال تر شدن جنبش توده ای ، . تواند این تحول را بھ نحو روشن تری نشان بدھد

اما در حال حاضر ، ھمراه با ادامھ و رادیکال شدن جنبش ، نفوذ روحانیِت زیر رھبری خمینی نیز افزایش می یافت ،
این تفاوت از آنجاست کھ اوالً روحانیت طرفدار خمینی با رژیم شاه . نفوذ اصالح طلبان کمرنگ تر می گردد

خویشاوندی ایدئولوژیک نداشت ؛ ثانیاً از شبکھ ارتباطی و سازمانی مستقلی برخوردار بود کھ دیکتاتوری شاه ، بھ 
در حالی کھ اصالح طلبان ھم پیونِد . خاطر تعھدات مذھبی اش ، نمی توانست بیش از حد معینی بر آن فشار بیاورد

. ایدئولوژیک انکارناپذیری با دستگاه والیت دارند و ھم شبکھ ارتباطی و سازمانی شان شکننده است

نتخاباتی شکل گرفتھ و با وجود رادیکال تر جنبش کنونی نخست زیر رھبری اصالح طلبان و در اعتراض بھ تقلب ا–۴
شدن دائمی و حتی جھشی شعارھایش در شش ماه گذشتھ ، ھنوز کامالً از زیر رھبری آنھا خارج نشده است ، یا دست کم 

ادامھ نفوذ آنھا علل چندی دارد کھ نباید . ھنوز ھم اصالح طلبان پرنفوذترین جریان درون این جنبش محسوب می شوند
اصالح طلبان ھمچنان با جنبش ھمراھی می کنند و علی رغم این کھ شعارھای جنبش ھم - یک: شان گرفتنادیده 

بنابراین نفوذی کھ در نقطھ شکل گیری . اکنون از محدوده ایدئولوژیک آنھا فراتر رفتھ ، ولی ھنوز بھ آن پشت نکرده اند
اصالح طلبان بھ خاطر جایگاھی کھ در ساختار –دو.جنبش داشتند ، ھرچند کم رنگ تر شده ، ولی فرو نریختھ است

قدرت داشتھ اند ھنوز ھم از شبکھ ارتباطی و سازمانی علنی و قانونی گسترده ای برخوردارند کھ تحرک سیاسی شان را 
در واقع آنھا تنھا جریانی ھستند کھ ھنوز موجودیت قانونی را با حضور و نفوذ در . در سطح سراسری حفظ می کند



سھ. ش شورشی یک جا دارند و این امکاناتی برای آنھا فراھم می آورد کھ جریان ھای سیاسی دیگر از آن محرومندجنب
آنھا ممکن است با والیت سید . بخش قابل توجھی از فعاالن جنبش کنونی ھنوز از مدار حکومت دینی خارج نشده اند–

اینھا پایھ . ولی ھنوز از جدایی دین و دولت دفاع نمی کنندعلی خامنھ ای یا حتی با اصل والیت فقیھ مخالف باشند ،
چھار. اجتماعی اخص اصالح طلبان ھستند کھ البتھ در ایجاد تزلزل در میان طرفداران والیت فقیھ ھم نقش مھمی دارند

ای و مھم تر از ھمھ ، دشواری مبارزه ضد استبدادی در شرایط سرکوب خشن ، عاملی است کھ ھنوز جنبش توده–
اصالح طلبان این پوشش دفاعی را فراھم می آورند و . مردم را بھ استفاده از یک سپر یا پوشش دفاعی ناگزیر می سازد

تا زمانی کھ توازن نیرو بھ طور کیفی بھ نفع جنبش ضد استبدادی تغییر نکرده ، این پوشش نقش مھمی در تداوم جنبش 
راه پیمایی ھای اعتراضی تاکنونی در فرصت ھایی صورت گرفتھ تصادفی نیست کھ غالب تظاھرات و. خواھد داشت

. کھ روزھا و نماد ھای رسمی جمھوری اسالمی ایجاد کرده اند

اگر نکاتی کھ گفتم درست باشند ، نتیجھ باید گرفت کھ ، 

نطور کھ ھما. ضد دیکتاتوری مردم با رھبری آن اشتباھی بزرگ و بسیار خطرناک استھم ذات پنداشتن جنبش–یک 
گفتم پیوندی ذاتی میان این دو وجود ندارد ، بلکھ مردمی کھ برای رھایی از زیر یوغ یک حکومت تاریک اندیش و خون 

حقیقت این است . ریز می جنگند ، ناگزیر بوده اند و ھنوز ھم ناگزیرند بھ َدم دست ترین امکانات موجود متوسل بشوند
ی مردم از نظام ، برجستھ شدن نقش اصالح طلبان غیر قابل توضیح خواھد کھ بدون توجھ بھ ظرفیت انفجاری نارضای

مثالً . فراموش نباید کرد کھ ھیچ جنبش بزرگ توده ای را نمی توان فقط با رھبری آن مورد داوری قرار داد. ماند
از نفوذ بی ١٣۵٧در انقالب ) یعنی یک جریان مسلماً ارتجاعی ( تردیدی نمی توان داشت کھ روحانیت طرفدار خمینی 

منازعی برخوردار بود ، ولی بی ھیچ تردید آن انقالب یک شورش کامالً مردمی و برحق بود کھ بیش از ھر چیز دیگر 
بھ ھمین دلیل ، . ، از نارضایی و خشم سراسری مردم ایران از استبداد و نابرابری و فساد رژیم شاھنشاھی بر می خاست

ونی با رھبری اصالح طلبان نیز جز چشم بستن بر حقانیت شورش مردم علیھ نظام یکسان کردن جنبش ضد استبدادی کن
بی آن کھ بخواھم منکر اثرات منفی نفوذ اصالح طلبان در جنبش . استبدادی حاکم معنای دیگری نمی تواند داشتھ باشد

اصالح طلبان بھ . ی می دانمکنونی باشم ، توجھ بھ حقانیت بدیھی خواست ھا و ظرفیت ھای انقالبی خوِد جنبش را حیات
. *بھ حرکت در می آید" باد"در شعر معروف مولوی شباھت دارند کھ با " شیر َعلم"ھمان 

حضور اصالح طلبان در جنبش ھنوز مانع پیشروی آن نیست ، بلکھ پوششی دفاعی برای پیشروی آن بھ وجود می –دو
فراموش نباید کرد کھ ھم زمانی بحران در . اھمیت داردآورد ، پوششی کھ ھنوز برای گسترش دامنھ توده ای جنبش

تجربھ ھمھ انقالبات نشان می دھند کھ . میان حکومتی ھا و خیزش توده ای مردم ، قطعاً بھ نفع جنبش ضد استبدادی است
در حال حاضر حضور اصالح. این ھم زمانی یکی از عناصر الزم و حیاتی برای شکل گیری یک موقعیت انقالبی است

. را تشدید می کند" باالیی ھا"طلبان در جنبش اعتراضی مردم ، ھنوز شکاف میان 

نفوذ اصالح طلبان در جنبش ضد استبدادی مردم مسلماً یکی از تناقضات این جنبش است کھ ھر چند امکانات –سھ
ای پیشروی آن را محدودتر انکار ناپذیری برای گسترش دامنھ توده ای جنبش فراھم می آورد ، ولی درعین حال افق ھ

تصادفی نیست کھ عده ای از فعاالن جنبش کھ ضرورتاً ھم خویشاوندی ایدئولوژیک با اصالح طلبان حکومتی . می سازد
ندارند ، در ھم نفسی و ھم صدایی با آنھا ، عرق ریز و خستگی ناپذیر بھ مھمل بافی ھای حیرت انگیزی در باره فرق 

و ستایش اولی و ِشکوه از دومی مشغولند تا مردم را قانع کنند کھ براندازی جمھوری " بیجنبش انقال"و " جنبش مدنی"
! اسالمی و درھم شکستن دستگاه ھای ایدئولوژیک و سرکوب آن ، دستیابی بھ دموکراسی را ناممکن می سازد

و ضعف ھایش را از میان جنبش مردم تنھا از طریق تداوم و گسترش دامنھ توده ای خود می تواند تناقضات –چھار 
تنھا از این طریق است کھ مردم می توانند روی پای خود بیایستند ، بھ سازمانیابی مستقل و قوام یافتھ دست یابند . بردارد

این تداوم و گسترش دامنھ جنبش مخصوصاً . ، راه را از بیراھھ بازشناسند و افق ھای گسترده تاریخی را کشف کنند
زیرا باال رفتن ھزینھ سرانھ شرکت در جنبش ضد استبدادی . ن یابی طبقھ کارگر اھمیت حیاتی داردبرای آگاھی و سازما

بھ نظر من ، در حال حاضر این مھمترین معیار ارزیابی تاکتیک . بیش از ھمھ بھ کارگران و زحمتکشان ضربھ می زند
ھ این معیار می تواند نھ تنھا آنھا را بھ سیاھی برای ھواداران سوسیالیسم و طبقھ کارگر است و بی توجھی بھای مبارزه

.لشکر بورژوازی تبدیل کند ، بلکھ شانس پیروزی جنبش ضد دیکتاتوری مردم را نیز بسوزاند

***

تردید نمی توان داشت کھ موسوی در این بیانیھ از پاره ای : موسوی١٧در پایان ، چند کلمھ ای ھم در باره بیانیھ شماره 
شاید او با این عقب نشینی می خواستھ توپ را بھ زمین دستگاه . ده پیشین خودش عقب نشستھ استمواضع اعالم ش

والیت بیندازد و مانع تالش آنھا برای ایجاد وفاق در میان جریان ھای مختلف درون رژیم بشود و شاید عالوه بر آن ، 



اما انگیزه او . این عقب نشینی موثر بوده استترس از رادیکال تر شدن جنبش و از بین رفتن شانس بقای رژیم نیز در 
ولی . را دشوارتر ساخت" اصول گرایان"ھر چھ بوده ، بیانیھ اش ایجاد وفاق در میان جریان ھای مختلف رژیم و حتی 

مھم تر از آنچھ او می خواستھ و آنچھ نتیجھ عملی کارش بوده این است کھ مخالفان جمھوری اسالمی و طرفداران جدایی 
از دولت ، دموکراسی ، آزادی و برابری و بھ ویژه ھواداران سوسیالیسم و طبقھ کارگر و زحمتکشان با کدام نیرو و دین

مسلماً ما باید خواست ھا و شعارھای مان را با صراحت و شفافیت تمام بیان . با چھ تاکتیک ھایی می خواھند جلو بروند
اما ھیچ جنبش انقالبی فقط با اعالم خواست ھا و شعارھا پیش نمی رود ، کنیم و مدام برروی آنھا تأکید داشتھ باشیم ، 

در حال . بیش از ھر چیز بھ گسترش دامنھ ھمین جنبش بستگی داردسرنوشت ما و سرنوشت ھمھ خواست ھای مان
ما برای فراھم باید دید گسترش دامنھ جنبش چھ شرایطی می خواھد و . حاضر ھمھ چیز را باید با این معیار ارزیابی کرد

.آوردن آن چھ می توانیم بکنیم

) ٢٠١٠ژانویھ ٧( ١٣٨٨دی ١٧–محمدرضا شالگونی 

". حملھ مان از باد باشد َدم بھ َدم/ ما ھمھ شیران ولی شیر َعلم : "مولوی 

)۴(مالحظاتی در باره جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران 

ردآینده بھ دوام و دامنھ ھمین جنبش بستگی دا

محمدرضا شالگونی

)٢٠١٠فوریھ ٢( ١٣٨٨بھمن ١٣

دوام جنبش ضد استبدادی مردم ایران در ھشت ماه گذشتھ و ژرفش شعارھای آن ، بھ تناقضاتی دامن زده است کھ باید 
ده وجود این تناقضات مخصوصاً بعد از تظاھرات روز عاشورا چنان ابعادی پیدا کر. آنھا را تناقضات رشد جنبش نامید

بھ نظر من ، تناقضاتی کھ در حال . است کھ چشم بستن بھ آنھا می تواند گام ھای بعدی جنبش را بھ مخاطره بیندازد
:حاضر از ھمھ چشم گیرتر شده اند ، اینھا ھستند

مرگ "جنبشی کھ با اعتراض بھ تقلب انتخاباتی شروع شد ، اکنون بھ یک جنبش ضد استبدادی آشکار تبدیل شده و –١
. بھ صورت شعار محوری آن درآمده است" مرگ بر اصل والیت فقیھ"و تا حدی " مرگ بر خامنھ ای"، " ر دیکتاتورب

این ژرفش شتابان شعارھا نشان دھندۀ ظرفیت انفجاری جنبش مردمی است ؛ خشم انباشت شده واقعاً توده ای کھ از ھر 
ھشت ماه گذشتھ با ھمین شتاب گسترش یافتھ است؟ متأسفانھ اما آیا دامنھ توده ای جنبش نیز در. منفذی بیرون می زند

بی تردید ، خصلت توده ای جنبش حفظ و در مواردی حتی گسترده تر شده است ، اما نھ با آھنگ . پاسخ منفی است
.ژرفش شعارھای آن

نده شده است ، تا گفتمان اصالح طلبی اعتبار خود را در متن جنبش ضد دیکتاتوری از دست داده و بھ حاشیھ را–٢
صحبت می کنند و حتی رھبران شناختھ شده اصالح " انقالب سبز"جایی کھ حتی بخشی از طرفداران جنبش سبز از 

با این ھمھ ، ھنوز اصالح .طلبان نیز دفاع از قانون اساسی رژیم و مخصوصاً اصل والیت فقیھ را دشوار می یابند
با نفوذ ترین جریان جنبش نقداً موجود ضد دیکتاتوری ) ان اصلی مبارزه دست کم در داخل کشور ، یعنی مید( طلبان 

.محسوب می شوند

جنبش ضد دیکتاتوری در داخل کشور ھم چنان از پوشش اصالح طلبان استفاده می کند و ھمھ تظاھرات سیاسی –٣
سازمانی اصالح طلبان تاکنونی در روزھا و فرصت ھایی صورت گرفتھ کھ استفاده از زیر ساخت ھای ارتباطی و 

اما این در حالی است کھ دستگاه والیت ، رھبران اصلی اصالح طلبان را بھ شدت زیر فشار قرار داده . آسان بوده است
بھ بیان . را با صراحت محکوم کنند" ساختار شکنانھ"کھ از مخالفان والیت فقیھ فاصلھ بگیرند و شعارھای بھ اصطالح 

ھرات خیابانی ، یعنی شکل اصلی قدرت نمایی تاکنونی جنبش ضد دیکتاتوری ، ھنوز زیر مشخص تر ، در حالی کھ تظا
.پوشش اصالح طلبان ادامھ دارد ، ھمراھی اصالح طلبان با جنبش مدام دشوارتر می گردد



نشان در حالی کھ دوام تحسین انگیز تظاھرات سیاسی در ھشت ماه گذشتھ خشم انباشت شدۀ واقعاً توده ای مردم را–۴
و . می دھد ، جنبش مطالباتی مردم و بھ ویژه کارگران و زحمتکشان ھنوز با شتاِب جنبش سیاسی گسترش پیدا نمی کند

.این ، تمرکز فشار دستگاه ھای سرکوب رژیم بر روی سازمان دھندگان حرکت ھای سیاسی را آسان تر می سازد

کان دیکتاتوری می اندازد و فضای سیاسی سراسر کشور را در حالی کھ ھر تظاھرات سیاسی چشم گیر لرزه در ار–۵
داغ تر می کند ، محدود ماندن اعتراضات سیاسی در شکل  تظاھرات سیاسی ، ھزینھ مشارکت در حرکت ھای سیاسی 

.را چنان باال می برد کھ از توان اکثریت مردم فراتر است

ر تقویم رسمی جمھوری اسالمی تاکنون پوشش ھرچند برگزاری تظاھرات اعتراضی در فرصت ھای معینی د–۶
مساعدی برای توده ای شدن این حرکت ھا بھ وجود آورده ، ولی محدود ماندن اعتراضات بھ این فرصت ھا ، با توجھ بھ 

.  فاصلھ زمانی آنھا ، در آینده نزدیک می تواند بھ مانع ُکند کننده ای بر سر راه گسترش توده ای جنبش تبدیل شود

شار  دستگاه والیت بر رھبران اصالح طلب برای اعالم وفاداری بھ ولی فقیھ و محکوم کردن جنبش ضد ف–٧
دیکتاتوری ، آنھا را بھ مانورھا و مبھم گویی ھایی واداشتھ و این بھ نوبۀ خود اعتراضات بسیاری از جریان ھای مخالف 

برانگیختھ شدن این . را در یک ماه گذشتھ دامن زده استرژیم را برانگیختھ و انتشار بیانیھ ھا و پالتفرم ھای بسیاری
بحث ھا و اعتراضات از یک سو نشان دھنده رادیکال تر شدن جنبش و رنگارنگی جریان ھای فعال در آن است ، و از 

.سوی دیگر خطر تجزیھ زودرس آن را نشان می دھد

آنھا در نتیجھ دوام و رشد جنبش بھ وجود آمده اند و با اندکی تأمل در ھر یک از این تناقضات می توان دریافت کھ ھمھ
بنابراین ھر تالشی برای حل آنھا در مسیرھای . حل شان نیز از طریق دوام و رشد بیشتر ھمین جنبش امکان پذیر است

:زیر می تواند موفق باشد

و قابل پیش بینی بھ دوام و آینده و سرنوشت ھمھ مخالفان دیکتاتوری حاکم و حتی موجودیت کشور در افق مشھود–یک
و تالش . بنابراین مبارزه برای ادامھ جنبش و گسترش دامنھ آن وظیفھ حیاتی ھمھ ماست. دامنھ ھمین جنبش بستگی دارد

کشتی نشستگانی کھ . برای از بین بردن ضعف ھا و تناقضات آن باید بھ نحوی باشد کھ موجودیت اش را بھ خطر نیندازد
ا سوراخ می کنند ، چھ پیشنھاد مفیدی می توانند در باره تعیین مسیر کشتی داشتھ باشند؟کشتی زیر پای شان ر

حل بسیاری از تناقضات کنونی بھ کاھش نفوذ اصالح طلبان در صفوف توده ای جنبش ضد دیکتاتوری بستگی –دو
قرار گرفتھ ، ولی نفوذ اصالح در حقیقت ، تناقض کلیدی جنبش این است کھ در ضدیت آشکار با اصل والیت فقیھ . دارد

و مسألھ مھم این است کھ نفوذ سنگین اصالح طلبان ، دیگر بھ نفوذ ایدئولوژیک آنھا . طلبان بر گردۀ آن سنگینی می کند
در صفوف جنبش بستگی ندارد ، بلکھ از امکانات ارتباطی و سازمانی آنھا ناشی می شود کھ پوشش دفاعی برای جنبش 

مردم بھ این دلیل : بھ عبارت دیگر ، نفوذ اصالح طلبان تابعی است از توان سرکوب دستگاه والیت. بھ وجود می آورد
. نیاز بھ اصالح طلبان را احساس می کنند کھ ھنوز قدرِت کافی برای رویارویی مستقیم با نیروھای سرکوب را ندارند

ساختار "ھ ھای ارتباطی و سازمانی جریان ھای در نتیجھ ، کاھش نفوذ اصالح طلبان باید عمدتاً از طریق افزایش شبک
با حذف اصالح طلبان از صفوف : صریح تر بگویم. صورت بگیرد و نھ صرفاً از طریق نقد گفتمان اصالح طلبی" شکن

تناقض کلیدی جنبش . جنبش ضد دیکتاتوری ، این جنبش نیرومندتر نخواھد شد ، ضعیف تر و حتی شکننده تر خواھد شد
آیا از اصالح . محصول نفوذ اصالح طلبان باشد ، نتیجھ ضعف ارتباطی و سازمانی ساختار شکنان استبیش از آن کھ

!طلبان انتظار داریم برای ما انقالب بکنند؟

برای توده ای تر شدن شتابان جنبش بھ اشکال . گسترش دامنھ جنبش فقط از طریق تظاھرات سیاسی ناممکن است–سھ
اشکال مختلف . ؛ اشکال کم ھزینھ تری کھ مجال مشارکت برای اکثریت مردم را فراھم بیاورددیگر اعتراض نیاز داریم 

نافرمانی مدنی ، بی آن کھ ضرورتاً حالت تظاھرات سیاسی متمرکز پیدا کنند ، می توانند شبکھ ھای ارتباطی و سازمانی 
اقدامات مستقل سیاسی بکشانند ، نیروھای سرکوب واقعاً توده ای بھ وجود بیاورند ، توده ھای بسیار وسیعی را بھ میدان 

در مقابلھ با رژیمی کھ . را فرسوده سازند و فشار دستگاه ھای سرکوب بر تظاھرات سیاسی و خیابانی را کاھش بدھند
بدون مداخلھ در حوزه ھای گوناگون زندگی روزمرۀ مردم نمی تواند بھ موجودیتش ادامھ بدھد ، رژیمی کھ بایدھا و 

ھای اش آن را در رویارویی و اصطکاک دائمی با زندگی عرفی اکثریت قاطع جمعیت قرار می دھد ، نافرمانی نباید
جوھر نافرمانی مدنی زیر پا گذاشتن علنی بایدھا و . مدنی می تواند شکل مبارزه و سازمان یابی توده ای مؤثری باشد

توانند متناسب با شرایط و توانایی ھای خود و بھ ابتکار نبایدھای قدرت سیاسی است و ھر گروه و دستھ ای از مردم می 
این مبارزه حتی می تواند بھ صورت یک مبارزه گریالیی . خود ، بھ اشکال گوناگون چنین مبارزه ای را پیش ببرند

مسالمت آمیز ، بدون رویارویی متمرکز با نیروھای سرکوب ، و بدون انتظار کشیدن برای فرصت ھای خاصی در تقویم



رسمی نظام ، از طریق ضربھ و گریز دائمی پیش برود و با زیر پا گذاشتن منظم بایدھا و نبایدھای رژیم ، تمام دستگاه 
. ھای آن را بھ ھم بریزد و فرسوده سازد

جنبش سیاسی بھ تنھایی نمی تواند دیکتاتوری را درھم بشکند و حتماً باید با جنبش مطالباتی کارگران و –چھار
ھم زمان شدن بحران عمومی اقتصاد و تشدید بیکاری و تورم و فالکت توده ای با . ن تکمیل و تقویت شودزحمتکشا

بحران سیاسی ، اکنون فضایی برای گسترش مبارزات کارگران و زحمتکشان و تھیدستان بھ وجود آورده کھ در سھ دھھ 
ف یارانھ ھا می تواند این فضا را قابل اشتعال تر تردیدی نباید داشت کھ طرح رژیم برای حذ. گذشتھ سابقھ نداشتھ است

در چنین فضایی است کھ بخش ھای مختلف کارگران و . طبقھ کارگر ایران نباید این فضا را از دست بدھد. سازد
زحمتکشان می توانند با ھم مرتبط شوند ، ھویت طبقاتی و سرنوشت مشترک شان را کشف کنند و در مقیاس توده ای 

و در چنین فضایی است کھ چپ ایران می تواند آزادی را با برابری . اقدامات مستقل تاریخی سازمان بدھندخود را برای
. اش پیوند بخورد" امید و سرنوشت"گره بزند و با طبقۀ 

جریان ھای مختلف و حتی متضادی در جنبش کنونی شرکت دارند کھ فصل مشترک شان در آن چیزی است کھ –پنج
ھ عبارت دیگر ، مخالفت با دیکتاتوری حاکم است کھ ھمھ آنھا را بھ شرکت در این جنبش یا پشتیبانی از ب. نمی خواھند

فرار از این ھم سویی خواه . آن می کشاند و تا زمانی کھ والیت فقیھ پابرجاست ، آنھا ناگزیرند در ھم سویی با ھم باشند
اگر ھم سویی بر مبنای آن چھ . ھم سویی بھ معنای ائتالف نیستاما . ناخواه فرار از مبارزه علیھ دیکتاتوری حاکم است

تردیدی نیست کھ آن چھ می خواھیم . نمی خواھیم شکل می گیرد ، ائتالف بر مبنای آن چھ می خواھیم امکان پذیر است
دیگر ، نباید بھ عبارت . از ھمین حاال و در متن ھمین مبارزه علیھ آن چھ نمی خواھیم شکل می گیرد و باید شکل بگیرد

. نیاز نداریم) شعار معروف و شوم خمینی در آن ھنگام " ( وحدت کلمھ"ما بھ : تکرار شود۵٧بگذاریم اشتباه انقالب 
در یک ماه گذشتھ شاھد . ناممکن است" وحدت کلمھ"دست یابی بھ آزادی ، دموکراسی و پلورالیسم سیاسی از طریق 

اما البتھ نباید . باید از این رقابت ھا و اختالفات استقبال کرد. گ و رقیب بوده ایمانتشار بیانیھ ھا و پالتفرم ھای رنگارن
زیرا اولین شرط عملی شدن ھمھ این بیانیھ ھا درھم . گذاشت جنگ بیانیھ ھا ، جنگ علیھ دیکتاتوری را از ھم بپاشاند

. شکستن دیکتاتوری حاکم است


