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  است انقالب آغاز شده: ايران
 

  ١٣٨٨خرداد  ٣١شنبه يک                                                                                                                            آلن وودز 
  

 مرکز تهران در سکوت در روز دوشنبه صدها هزار نفر. حال اتفاق است  در چشمگير درايران وقايعی 

اين نمايشی فوق العاده . کنند کردند تا به نتايج مورد اختالف انتخابات رياست جمهوری اعتراض تظاهرات

  . بود١٩٧٩انقالب  لتی در ايران از زماندو بزرگترين تظاهرات ضد از مقاومت و

تهران و ساير  نهای ايران، ميرحسين موسوی، به خياباخورده ی ت شکس رياست جمهوریحاميان نامزد 

رئيس جمهور افراطی، به  نژاد، سختی که در آن محمود احمد ی انتخابات  ريخته اند تا به نتايج  شهرها 

ساعت پس از اين آغاز شد که ولی فقيه ايران، آيت اهللا علی تظاهرات چند  .اعتراض کنند قدرت آورده شد

محمود جمهور س که می گويد انتخابات به نفع رئياپوزيسيون داد خامنه ای، فراخوان به تحقيق در ادعاهای

يون دولتی تلويز. شوک زده کرده و تناقضات درونی رژيم را افزايش داده است های رهبری راجنبش تود.  نژاد جعل شده استاحمد ی

 نفره دستور داده که ١٢خامنه ای، که از نتايج انتخابات دفاع کرده است، به شورای نگهبان  گزارش داده است که ولی فقيه آيت اهللا علی

  .اين نمايشی واضح از بحران رژيم است. »کنند  با دقت اعتراضات را بررسی«

باالی ايران به  ز راديوی دولتی ايران پخش می شوداولين نشانه بود که رهبری دقيقه يکبار در تمام روز ا١٥ که هر )اهللا آيت(فراخوان 

خبر از پيروزی چشمگير آقای  ای روز شنبه اعالم کرد که نتايج انتخابات که هآقای خامن. در مورد انتخابات استفکر تجديد موضعش 

سياستمدار معتدلی که نامزد اصلی  سابق و وزير ت نخسوز يکشنبه با ميرحسين موسوی،نژاد می دهد عادالنه هستند اما او ر یاحمد

 انتخابات ضروری سخنگوی شورا، که تاييد رسمی اش برای رسميت نتابج .هايش گوش کند یبود، ديدار کرد تا به نگرانمخالفين 

اما خيزش . رد تصميم بگيرندرود آ نها تا هفته ی آينده در اين مو یانتظار م. می کند شنبه با آقای موسوی ديدار هاست، گفته روز س

اگر تصميم بگيرند نتايج را باطل اعالم کنند و انتخابات جديد فرا بخوانند، روشن نيست که اين برای  انقالبی به جايی رسيده که حتی

  .کافی باشد توقف جنبش

 شده است و آسوشيتد پرس با فرا رسيدن شب، تلويزيون دولتی ايران گزارش داد که به معترضين شليک تالش رژيم برای سرکوب

 نظاميان داوطلب هعر شب از سوی گروهی از تظاهر کنندگان آمده که با بنزين سعی به آتش زدن مقکه تيراندازی ظاهرًا گزارش داد

ده تاييد مستقل اين گزارش ها غيرممکن بو .مرگ حداقل يک نفر گزارش شده است. داشته اند که متصل به سپاه پاسداران قدرتمند هستند

 هايستادند و به تظاهرکنندگان اجازدولت در گوشه خيابان  اين گزارش ها پس از روزی اتفاق می افتد که در آن نيروهای امنيتی. است

با  يزد وضد شورش گاز اشک آور متظاهرات خاموش اختالفی روشن با آشوب چند روز گذشته داشت که در آن پليس  .ی عبور دادند

دوشنبه خشونت  در اصفهان، در جنوب پايتخت، روز. ساختن گروه گروه جوانان خشمگين و هراسان داشتباتوم سعی در پراکنده 

بخش هايی از شهر را آتش  آور به چند هزار معترض مخالف حمله کرد و شورشيان بيشتری درگرفت و پليس با باتوم و گاز اشک

با جمهوری  اعتراضات جدی ترين مخالفت. رستان کشيده شده استها به حداقل هفت شهن سوی پايتخت، تظاهرات طبق گزارشآ .زدند

ای است  هغضب انباشته شدو تمام خشماين خيزشی ناگهانی از. سابقه است یوسعت جنبش توده ای ب. ا بوده استاسالمی پس از سا له

نژاد را برای فرستادن ايميل و  یراحمد جمهوسگزارشها جلوی مخالفين رئيمقامات ايران طبق  . سال گذشته انباشته شده است٣٠که در

توئيتر برای رساندن صدای معترضين ظاهرا از. است اعتراض ۀوسيلرفته اند اما فعال توئيترها گوب سايت دسترسی به بعضی

   .کرد اعالمبررقيبش ميرحسين موسوی پيروزنژاد را  یکنند که احمديشته استفاده م گذبه نتايج رسمی انتخابات هفتۀ اعتراضشان

بسيج، روز  شبه نظاميان افراطی اسالمی،«به گزارش رويترز . رژيم سعی دارد با استفاده از سرکوب جنبش توده ای را متوقف کند

دگان به ساختمان تظاهرکنن اين اتفاق پس از اين صورت گرفت که. دوشنبه حداقل يک نفر را کشتند و تعداد بيشتری را زخمی کردند



هر جا که پليس  ».احمدی نژاد به يغما رفته است جمهور محمود س گويند توسط رئيیانتخاباتی اعتراض کنند که مها حمله کردند تا به آن

لينزی هيلسام، گزارشگر  .کنندمی دهد و سپر جلو می آورد، مردم در خيابان ها فرار  یتوم تکان مکند و با یضدشورش حمله م

 روها هبرموتورس کيلت روی پياد شورش سياه پوش گروه گروه سوار جوخه های ضد«:  می گويد)م -انگلستان(ون کانال فور تلويزي

صبح ما با يکشنبه «: يدهداو ادامه م ».بخوری  معترضين باشی تا کتکالزم نيست جز. کنند و عابرين را کتک می زنند یحرکت م

هم مثل بسياری ايرانی ها که در چند روز گذشته  او. مردی جوان ما را به دفترش دعوت کرد. ها قايم شديمجمعيت دويديم و زير پل 

ن که در خيابان که به اما او از جوانا. آلترناتيو، رای داده است ديده ام جانش از نظم کهن به سر آمده و به ميرحسين موسوی، نامزد

   .ری حاصل شودييتغ انداختند نبود چرا که اميدی نداشت که یپليس سنگ م

همه چيز در  .او قدرتمندترند ازکنندآقای موسوی رهبرما نخواهد شد چون کسانی که کشوررا کنترل مي. رهبری نداريم«:او می گفت

قدرت از دستان لرزان رهبران  .اوضاع نه در دست ولی فقيه است و نه در دست موسوی. اما ديگر چنين نيست. »دست ولی فقيه است 

رهبران اصالح طلبان که تا همين اواخر بخشی از حکومت بودند بدون شک از نيروهايی که آزاد شده  .خيابان ها می ريزديلغزد و به م

 اما وقايع حتی در کنترل او هم. موسوی مجبور شده خود را در صدر جنبش قرار دهد تا آن را به مجراهای امن بکشاند .است هراسانند

ها حاکی از افزايش اعتماد به نفس و گزارش. شدهنها حال و هوا عوض خيابادر .ترل وقايع استکناوست که دردر واقع اين . نيست

 العاده قاين اتفاقی فو. سپاه پاسداران منفورحمله برده اندگويد که تظاهرکنندگان به دفاترها ميگزارش بعضی. رزمندگی معترضين است

   .بی سابقه استو

جنبش اکنون به  .بگويند هيچ نيرويی روی کره ی زمين نمی تواند آنها را متوقف کند» نه «د و اين نشان م يدهد که وقتی مردم بايستن

. برنامه ريزی شده است شهايی هست که تظاهرات تود های ديگری و اعتصابی سراسری برای فرداگزار. شدطبقه ی کارگر می ک

ردا ی منابع ف هبه گفت«. می رسد ت مهم ديگری برای فردااز تظاهرادر جريان بوده است اما اکنون خبراعتصاب از اوايل ديروز 

  ».تمام حاميان موسوی صورت م يگيرد  يعصر تظاهرات خواهد شد و اعتصابی سراسری توسط بعدازظهر در ميدان ول٥ساعت 

افتاده است  راکدهای درياچه نژاد مثل صخره ای سنگين که به  یکودتای احمد.  هر روز که هر ساعتنه. يير استتغاوضاع در حال 

ايران . يک چيز قطعی است اما. هيچ کس نمی تواند بگويد وقايع به کجا ختم می شود. جامعه ی ايران را تا اعماق آن تکان داده است

ما حق داريم که با اطمينان . نمی شود توده ها آغاز به حرکت کرده اند و جنبش به اين آسانی متوقف. هرگز به گذشته بازنميگردد

  .انقالب ايران آغاز شده است: يمبگوي
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