
  
  !جنبش وشبح جنبش

  
  رژيم را سراسيمه هرکدام بطورمتناوب گوئی قراراستوقتی جنبشی وجود داشته باشد چيزی بنام شبح وسايه جنبش نيزوجود داردکه

 جنبش جای خود را  جنبش وشبحبا افت وخيز،م  توأ  دريک روند مبارزه.الت ترس وآماده باش برای بقاء خودنگهدارد درح دايماکرده و

 گاهی خود جنبش مستقيما با مارش کوبنده اش.ترسناک می گردد  جنبش اندازه خود يک جنبش واقعی بهوشبِحيگر می دهندبه يکد

  بستننقش دربانک های شبانه،تظاهرات کوچک وپراکنده، وسايه وار نامرئیی رق می کندو  گاهی درهيئت موجودانها را ُقبخيا

رخی  ويا ب اعم از رسانه هاآسفالت خيابانها،درتحريم های گوناگونروی ديوارها وربشعارهای مرگ برخامنه ای و مرگ برديکتاتور

 جنايت  هایدرافشاگری قربانيان جنايت،ترس ازمصادره شدن تجمعات بزرگ وسنتی ،دربزرگداشتدر،پايگان اقتصادی وحامی دولت 

وگاهی هم به عهده خود . خود رانشان ميدهد...واکم، باندهای ح، وبجان هم افتادن های صورت گرفته وزمين لرزه های بباددهنده آن

نشده  با اقدامات وعکس العمل های خود نظيرتشکيل دادگاه های نمايشی وانگيزاسيونی،با حکومت نظامی اعالم  رأسارژيم است که

 وجود داشته یوقتی جنبش.د را ياد آوری کنطيروازپای نيفتاده وجود يک جنبش خاش،باتهديدها وارعابها وهزاران ايماء واشاره ديگرش

باوروداين پديده .  وبطورنفی يا اثبات،معاف نيست، گيرم هرکدام با عبورازمنشورخودباشد هيچ کس وهيچ جريانی درواتاب دادن آن

که  تااطالع  همه احساس می کنند. تازه وسنگين وزن به صحنه اجتماع، همه نيروها باندازه وزن هم حجم آن ناگزيرند جابجا شوند

با بانگ غرا اعالم داشت قراردارند و بايد با را  به صحنه  غافلگيرانه خود ورود خرداد٢۵ درثانوی درزيرفشارنيروئی که

 اجتماعی هم چون حضرات مراجع آنکه ازسوی محافظه کارترين وترسوترين اليه ولودرنظرگرفتن آن به کنش وواکنش به پردازند

  . باشدعظام

  قرص ومحکم است؟آيا واقعا چاپای خامنه ای 

 نگران ازانتخابات به آنها پيام داديمنگرانی برخی کشورهای دوست با توجه به رويدادهای پس پاسخ به  که درخامنه ای می گويد

د به  اعتما چاپای محکم و دارایگونه که وانمودمی کند ستی رژيم آنآيا برا! چاپايمان قرص ومحکم است  که يعنی).نقل به معنا(نباشيد

 اوال : بودن اين ادعا هارا نشان می دهد دروغ بهترازهراستداللی پاسخ اين سؤال و خود رژيم  واکنش های  نفس چگونگیاست؟نفس 

 ايران حتی به گوش  هواداران برون مرزی  ودولت های دوست  مردملوم ميشود که صدای اعتراض معخودوی  سخنانبراساس همان

 ترک برداشتن  يعنیواين .ه است ماهيت رژيم گرديد هم چنين  وسرنوشترديد آنها نسبت به  وتنگرانیسبب الجرم رسيده وومتحد نيز

 به آن اشاره کرد و ازبيانش طفره  وگذرامنه ای سربسته حکومت اسالمی که  خارسالت آسمانی   کاذب وآنقداست فروپاشی آن وآغار

  وسوءاستفاده ازآننسبت به منحرف شدن راه پيمائی روزقدس وقتی خامنه ای ثانيا درهمين خطابه نمازجمعه هفته گذشتهو. رفت

اوالبته هم چون  همه . به نمايش می گذارد را ازجنبش وشبح آنام وبه روشنی ترس فروخورده خود  درمأل ع يعنیهشدارمی دهد،

  بافراربه جلوست که خود را به کری زده وحاضربه شنيدن صدای مردم نيست، وبه خيال خود مصمم ا، تاريخديکتاتورهای خرفت

به شکل ترديد درسرکوب خشن مردم وعقب نشينی  خود را  ظاهراکه" اشتباهی":تاتور سلف خود، شاه را تکرارنکنداشتباه ديک

 توهمی بيش خانه ای مصون ازرخنه امواج اعتراضات مردمبناکردن   تصور او مبنی برامکان بنياداما.ه استدربرابرآنها نشان داد

 درآزمون صورت گرفته ،ميزان پوسيدگی و  کهمرمت بنائی هستند های متحد وی درحاکميت،هم اکنون سخت مشغول او وباند.نيست

  . به نمايش گذاشت رااج سهمگين اعتراضات توده ای دربرابر اموشکنندگی خود 

به .الب مخملينش می نامدانقخودبکارگيری مستقيم  قهروسرکوب دربرابرآن چيزی است که  ،تکيه گاه اصلی حاکميت دربرابرجنبش

 وتجاوز وايجاد رعب وترس تا توسل به جنايتباو  نيروهای سپاه وبسيج، اتکاء به نوعی حکومت نظامی وآماده باش دائم، بامدد اعالم

اگردقت کنيم درپشت اين قدرت و. حرکت های بزرگ خيابانی ممانعت به عمل آورد از مقاومت را درهم بشکند ويه روحشايد بتواند

 .به بسربردوج بزرگ دوم  برخاستن ممحکوم به آن است که دربيم ازمائی و عروتيزکردن ها، رژيم درمانده ای  را می بينيم که ن

اکنون حتی مزدوران سرکوبگر نيزجرئت نمی کنند که ازخاموش شدن جنبش  وادعای . کابوس جنبش وشبح آن  يکدم او را رهانمی کند

کنيم که داريم   سخن به ميان می آوريم،نبايد فراموش  اعتراضات ازبرخاستن موج دوم بيموقتی. دکنترل اوضاع سخن به ميان آورن



جريان يافتن ممانعت از تمهيدات برای  انواع الها تالش بی وقفه درسرکوب وبکارگيری می گوئيم که عليرغم سازوضعيت رژيمی

ه های حاکميت بوديم ووصله پينه  سوی ديوار عميق امواجش به آن اول ورخنه دربرابر موج بلند شاهد غافلگيرشدنش،جنبشی گسترده

درواقع مضمون همه تالش های کنونی حاکميت نيزچيزی جزرتق وفتق اين شکاف ها و  .های سراسيمه وارش برای بستن رخنه گاه ها

سوی ديواره های حاکميت را بستن يکی پس ازديگری روزنه هائی نيست که به گمانشان بسترپيشروی و رخنه امواج خطرناک به آن

 شب های قدر ممانعت ازسنت برگزاری مراسم . می روده ديگری نياسوده، به سراغ روزنه ای  روزنهنوزازبستن.تشکيل می دهند

ده اتخاذ حالت فوق العاطالقاتی، مراسم ساليانه يادبوددرمقبره بنيان گذارنظام اسالمی،جابجائی برنامه ها وسخنرانان درحرم قم،تعطيل 

ممانعت ...  نگرانی ازفرارسيدن فصل بازگشائی دانشگاه ها و مدارس و ازتجمعات ورزشگاه ها،برای کنترل تجمعات روزقدس،ترس

 جملگی ... و تهرانهای خود،يک طرفه کردن خيابانها، کد گذاری مناطق حساسمراسم قربانيان جنايت ازهرگونه برگزاری 

اين .  فوران خشم وحضورمردم گرددذهائی است که می تواند موجبی وقفه برای بستن منف بتالشترس رژيم ازشبح جنبش ونگرنمايا

ولی  می رفته به شمارتاديروزميدان جلوه گری و عرض اندام کردنشخود مراسمی را که کيان که رژيمی مجبورشود برای دفاع از

بيرون ازدايره خودی ها قراربدهد ويا بيت وخانواده خمينی  ويا کسانی چون کروبی وموسوی را ، آنها را اسباب تهديد خود ميدانداکنون

  رژيماست که اوضاعی وخامت گويای را تحت فشارقراردهد،هنری است که تنها ازدست خودکامه گان تاريک انديش حاکم برمی آيد و 

  .درآن گرفتارآمده است

  !حرکت درجاده مرگ

 آن بودهاجتماعی - بحران سياسی يک وشدتعمق ارزيابی از فی اوضاع و درتغييرکي معتبر شناخته شده ويکی ازشاخص هایهمواره 

مبادرت به تقلبی . سلطه خود را حفظ کنندشيوه گذشتهبه نتوانند   باالئی ها تن  به سلطه باالئی ها  بدهند و پائينی ها نخواهند کهاست

ی  عطفنقطهنمايانگر  قرارگرفته اش،ظ موقعيت مورد چالشفازسوی باند حاکم درقدرت سياسی برای ح"انتخابات" ورسوا دربزرگ

 ومردم  دفاع کند ازپيروزی ادعائی خويش وباآرايش فوق العاده دادن به خود تقلبرژيم تنها می توانست با. بودقوا دربهم خوردن توازن 

 به  دادن تن ديگر قصد اعالم داشتندکههیند وبه روشن ترين وج خيابانها و مارش ميليونی خود لرزه براندام رژيم افکندنيزبا اشغال

 اين چرخش .  خورد واواضاع جديدی حاکم گرديدی تازه ورق مبارزه اين مرزوبومباين ترتيب تاريخ.را ندارندسلطه ننگين حاکميت 

تنه بزرگ ا عناوينی چون ف بدرادبيات سياسی خود و چنان مشهود است که  حتی خود رژيم قادربه انکارآن نيستازن نيروآندرتو

انی چون کسو .آتش زيرخاکسترتوصيف می شودواوضاع غيرعادی ، وانقالب ياکودتای مخملين و  نظام حياتگترين فتنه کلروبز

و  شدن کامل عورت نظام مذهبی دانسته  عريان آنراسروش ودن می کن را درقالب نوعی موقعيت انقالبی توصيفدکترحسين بشيريه آن

،موضوع اين نوشته نيست ونه وباچه فرمولی اين وضعيت تازه رافرموله کنيماينکه چه گ .ددينی را می دهد براستبدایشن  پيروزجنويد 

 بزرگ درمطالبات ودرتناسب  دگرگونی اذعان به  واقعيت وجودی يک   مهماما .بسته به رويکردهای مختلف استواو طبعا 

   شکستوبويژه  وسرکوب،فالکت الاقل سی سال سلطهاشته شده  انب مطالبات درپشت تغييراين توازن نيروترديد بی .نيروهاست

 بادآورده و بی ريشه،بلکه با جنبشی  نشأت گرفته ازانباشت  با جنبشی نهبنابراين. قرارداردسال اخير١٢ اصالحات سياسی واقتصادی

  .نده نقش اصلی را به عهده دارندزان آي وپايه ري نان نظام اسالمی مثابه گورکبه سروکارداريم که درآن نسل سوم مطالبات چندين دهه

  !دست يابی به موقعيت مستقرسودای  وسراب قدرت يک دست

 با وی بود اما معلوم  که شروع اش نهادمخاطره ای وپرمسير پرتالطمنوين مردم،رژيم قدم در تقلب گسترده وشروع مقاومت با اقدام به 

 شتبا انواع کودتاهای ريزودر آن تکميل راهی جزای اول وبرای حفظ موقعيتشزکودت پس ااو.  باشد خودوینيست که  پايان دهنده اش

 فضا و افزودن  تر کردن روزافزوننظامی  دربسترتغييرساخت قدرت همراه بوده وهمگیجراحی وکودتاهائی که  با .بعدی ندارد

گاردی که  نه  درخدمت و سربه فرمان .رد نداشته ونداقدرت ساختار در، واليت فقيه حافظ نظام وويژهدبرنقش سپاه به مثابه گار

 منافعبنام نظام با اطالق  وچيز بفرمان خود ودرخدمت منافع خويش  بلکه قبل ازهرختارتاکنونی، سا حاکم در طبقه سياسیسياستمداران

واين البته . معين  منافع اقتصادی و سياسی ودارای  مسلح  وحاضردرقدرت"حزبی"به مثابه نهاد و.  عمل می کند نظامخود به منافع

 غيرمستقربه معنای  موقعيت. حاکميت به فاز جديدسه بعدی ومنازعات پيچيده آن است تاکنونیدرحکم ورود تضادهای عمدتا دوبعدی

 ماندن يا نماندن قمار اهیدورهمواره برسرليت نظام را که سرايستادن نداشته وک است ومستمریی متوالی"هاکودتا"خرده تداوم



 جزحرکت به  ازيک سو قادربه حفظ موقعيت خودنيست وازسوی ديگرهابدون اين خرده کودتا. قرارمی دهدتاآخرخطووسوسه رفتن 

تحقق چنين . وتأمين موقعيت مستقرنخواهد بود قدرت ساخت پارچه کردنيک  ،ورستانی سکوت گبرقراری  دشت نيافتنیسوی سراب

  طنابحلقه  يعنی تنگ ترکردناينو. می گذرددن دايمی دايره خودی هار تر ک وتنگ رقباومتحدين تاکنونی  حذفازطريق فرايندی

 فرمانی است که جنبش صادرکرده  وبطورغيرمستقيم رژيم صورت می گيرد اما درباطن بدست خود وبطورمستقيم درظاهرداری که

 ه مرگی که انتخاب کرده است ازجاد  عقب نشينیهرچه که زمان می گذرد،. نظام را تشکيل می دهد فروپاشیفرايندوجهی ازاست و

 حاصلی  فراربه جلوی رژيم . خواهد بودفروپاشی بهمن  به معنی شتاب بيشتردرفرود  درآن ترديد هرگونهناممکن ترمی شودو

  .اب دادن به اين روند نداردجزشت

  تالش برای مديريت اعتراضات

 داغ کردن يداهای مورد اعتماد خودهم  بفکر چين کردن کاند اخيررژيم با درنظرگرفتن تجربه دوم خرداد، بادست"تخاباتان"بحران در

 ونشان داد که ناتوان ازمديريت جمع مه هم چون بمبی دردستانش منفجرشدبااين ه.تنورانتخابات بود وهم عدم تکرارتجربه دوم خرداد

مال شده وکشف ا وتجاوزات اع جنايات تکان دهنده وافشاشدن خشونت ه بهاکنون نيزدرپی ارتکاب. است-هم خداوهم خرما-اضداد

 باپس لرزه هائی که پی آمدهايش کمترازلرزه های اصلی نيست وتااعماق پايگاه توده ای رژيم  قربانيان خشونت،گورهای بی نام نشان

  اعتراضات بدست خوداست تاهماه ها درصدد گرفتن باصطالح ابتکاربه جنايت دربازداشتگ" اذعان"رسوخ می کند،با فراربه جلو و

، سروته ازتيررس افشاگری های بيرون ازخوددرامان بماند وبتواند آنها را خاموش کند وهم با سرشکن کردن آنها به چند مجری خودسر

واما چرا . اتهام ارتکاب به  جنايت عليه بشريت درمقياس جهانی ممانعت به عمل آوردبه جريان افتادن  را بسته وازپرونده جنايات خود

  چون سرابی دست نيافتنی است؟موقعيت مستقرهم 

اند سرکوب را بارفرم های اقتصادی واجتماعی درهم بياميزد،شانس تثبيت تون که هررژيم مستبدی  نشان داده داده اندگوناگونتجارب 

 اگرآب روخانه . نقطه بن بست نيستا اهرم حفظ قدرت،جزرسيدن به آخرين توسل مطلق به سرکوب به مثابه تنه.نخواهد داشت

 ترديد درنقطه معينی يا سد را درهم می ن گشوده شدن دريچه های آن،بی،هرچه قدرمستحکم، بدو متوقف شودی درپشت سد شانیخرو

 حرکت رودخانه جنبش عمومی نيزهم چون.شکند ويا ازفرازآن وکناره هايش راه عبورخود رامی گشايد ودرهرحال آن را بی اثرمی کند

آنجا که رژيم نشان داده است فاقد ظرفيت رفرم است وآن را درحکم مرگ وزندگی خودمی واز. عمل می کندخروشانی بهمين نحو

   .برای پيش روی جنبش تبديل شده استجتناب ناپذيری ا به امر سدحکومت اسالمیس درهم شکسته شدنداند،پ

 شده وقاعده  تضعيف  رژيم است کهولی هماره اين.  با  نبردهای سخت وفرسايشی  وبهمراه افت و خيزهای گوناگون مواجهيمبی ترديد

 .بسته تر و سازمان يافته ترمی شوندمی شود و اين مردم هستند که مصم تروهموبيشتررتشاش باريک وباريک ترو شکاف هايش بي
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