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 ١ یاباني خیگفتارها

  
  م خاکسارينس 
  
وند با يان هلند در شهر دلفت در پی در برنامه کانون دانشجو٢٠٠٩ جون ٢١کشنبه ی در روز یمتن گفتار(

  .) ست دوم خرداديخواهانه مردم بعد از انتخابات بیجنبش آزاد
  

است یج انتخابات ریست دوم خرداد امسال و پس از اعالم نتايآنچه که در ب
ران ی ایخ معاصر مبارزاتیر در تاريظ  کم نیا ران رخ داد، حادثهی در ایجمهور
ران اقشار و ی بزرگ ای از شهرهایاريج انتخابات، در بسیپس از اعالم نتا.  است

ختند و یابانها ري  به خ- دختر و پسر–ان و جوانان یز دانشجويطبقات مختلف مردم و ن
ز مردم م نفر ايون و نيليک میها  یز در تهران روز سه شنبه بنا به گزارش خبرگزارين

 برخوردار یادیت زين حادثه از اهمیا.  کردندیمائيج آراء راه پیدر اعتراض به نتا
  . است
روز ين روز بر پا شده چه شکست بخورد  و چه پی که در این جنبشین روز و ایا

ا نرسد، در ی ابطال انتخابات، برسد و یعنی انجام آن است ی که در پیشود، چه به هدف
 و ی آزادی برقراریز، براي مسالمت آمیچون مبارزه اخ مبارزات مردم یتار

 از پژوهشگران و عالقمندان به مسائل یاريران موضوع پژوهش بسی در ایدمکراس
ش شروع شده و هنوز ي را که از سه شنبه پین حرکت مردمیمن ا.  خواهد شدیخیتار

ن ي هماگر مردم بر.  دانمی می و مردمیا ک جنبش تودهیادامه دارد درخشش آغاز 
ن نظام ی ایه هایم برسند پایل آن به رژي کنند و به تحمین درخواست شان پا فشارياول

  . کنندی و مستبد را لرزان میارتجاع
ن ی است که در طول ایش مقاومت مردمین نمای ترین و همگانين حرکت نخستیا

 که یجنبش. ن شکل به وجود آمده استی بدی اسالمی سال استقرار حکومت جمهوریس
 است دستاورد آن  در کل یعيو طب. شود ی میژه جوانان سازماندهی مردم به ویاز سو

.  اندازدین حکومت را به لرزه می ای نگهدارنده بنایه هاین است و پاید آفريجامعه ام
 برد و در ین مي به خود را در مردم و در جامعه از بیترس و عدم اعتماد به توانائ
 مردم را به قدرت در ی اعتراضی مهار کردن حرکت هابرابر، ترس و عدم اعتماد به

ن  یبنابرا.  داردین جنبش مردمی است  که ایتين اهمیا.  کندیحکومت منتقل م
  .ف مهم همه ماستیت از آن از وظای از آن و حمایبانيپشت
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ن ي خود از همی و قانونین درخواست به ظاهر حقوقين جنبش در همیو اما ا
ه يمان را در مورد آتیم و فرضهاي کنین حرکت صحبت میبات ا ما از حال مطال-نظام 
ن حکومت را ی نگهدارنده ای تواند ستونهای  چطور م-می گذارین حرکت به بعد می ای

 بحث و نظر مطرح یک مقدمه براینجا چون ی است که من در این بحثیبلرزاند؟ ا
 تواند ین بحث میز با شرکت شما در اي که در پرسش و پاسخ و نیمقدمه ا. کنم یم
  . برسدیشتري بیوبه روشن. ق تر شوديعم

ن روز را یکنم که ا ید ميز تاکيو اکنون ن. ن روز گفتمی ایخیت تاريشتر از اهميپ
 ی حاکم برای ها و حرکت کودتائیک نگاه به باالئی.  شود نگاه کردیاز دو منظر م

  . آنهای ها و رهبرینيکدست کردن حکومت و دوم از منظر نگاه به پائی
جدهم ي کودتا در هیسه باشد با حادثه یها چه بسا قابل مقايدر نگاه اول، اقدام باالئ

ن ی بناپارت انجام گرفت و ایی لوی از سو١٧٩٩برومر در فرانسه که در نهم نوامبر  
 ناپلئون اول یکتاتوری را در فرانسه به قدرت رساند و دیکودتا ضد انقالب بورژواز

 آنها و یريگين جنبش و احتمال ناپی ای نگاه دوم با توجه به رهبردر. را مستقر ساخت
سه کرد با حرکت کارگران ی توان آنرا مقایز سرکوب آن توسط  حکومت مين

. ن معروف استيکشنبه خونیه که به ي در روس١٩٠۵ه ی ژانو٢٢ در روز یاعتصاب
 که با تزار یوه مبارزه اي بود به نام گاپون که شیشي آن حرکت در دست کشیرهبر

کشنبه یبعد  از شکست آن حرکت و بعد از آن .  ز بوديشه کرده بود مسالمت آميپ
ن ی ایخ مبارزاتیشه در تاري همیز براي اصالح طلبانه و مسالمت آمین حرکتهايخون

  .کشور کنار گذاشته شد
 شود و مردم در یت مین جنبش، استبداد تقویدر صورت شکست مردم در ا

  . ز را کنار خواهند گذاشتي مسالمت آمی استبداد راههاهيمبارزاتشان عل
 ی آن میدادهای گذرد و روی که مین روزهائیت ايبه هر حال با توجه به اهم

 توانسته یونيلي آن هم به صورت می و مردمی اعتراضی هایمائين راه پیتوان گفت ا
ب بهمن در  ساله بعد از انقالین سی که در طول ایدر بخش بخش شدن  اجزاء حکومت

 یکپارچه بوده نقش مهمی شان یدئولوژی و ایاسي سیه هایم پايسرکوب مردم و تحک
ه و يت فقی والیعنیم ی رژین اکنون ساختار اصليداشته باشد و توانسته است تا هم

رون پرتاب کرده و در ين بنا به بی ای هایکیشبکه نگهدارنده آن را از درون تار
  . د قرار دهدیمعرض د

 ی ساختارهاینی دیحکومتها.  استینیک حکومت دی ی اسالمیمهورحکومت ج
 نمونه یبرا.   دراجرا شدن نداردین شان وضع شده اجباريآنچه در قوان.  دارندیا بسته
 که اجتماعات و راه ی قانون اساس٢٧ن اصل يان به همي حکومتی اعتنائین بيهم
ن به انتخابات به آن رجوع ي به مجوز ندارد، و معترضیازيز ني مسالمت آمی هایمائيپ
ن يران در اصل بر اساس همی ای اسالمی جمهورین که قانون اساسیبا ا.  کنندیم

ن ی ایريس و شکل گين شده است، اما از آنجا که تاسیساختار بسته، وضع و تدو
 و ی اجتماعییرفتن اصلهای مدرن صورت گرفته ناچار به پذیحکومت در زمانه ا



 یرفتن انتخابات برای مثال پذیبرا.  جهان مدرن شده استیاعن اجتمي از قوانیحقوق
البته همانطور که همگان . یاست جمهوریز مقام ريندگان مجلس و نیانتخاب نما

 محدود کردن ی براین قانون اساسيست در همي نیح آن ضروريدانند و توض یم
اال رفته است  بییوارهای چنان دی و اجرائی مهم قانونگزارین ارگانهاي همیتهايقابل

 یهايشتر تدارکات چي از رهبران اصالح طلب، بیکیکه اعضا هردو آنها از نظر 
  . مستقلیندگان ارگانهایحفظ نظام هستند تا نما

ت  قرار ي روحانین ساختار بسته که در راس آن از نظر اجتماعیبه هرحال ا
 از قدرت را یده ايچي بهم پی شبکه ین فقه سنتيدارد، توانسته است با استفاده از قوان

 سال بر جامعه سلطه مطلق یاورد که با کمک آن به مدت سيدرون خود به وجود ب
  .داشته باشد

 که همان یدئولوژی ایکی.  کندیرو حفظ ميده قدرت را دو نيچين شبکه به هم پیا
  .ی نظامیروي نیگریعه باشد و دين اسالم و مذهب شید

 شود  یان شروع ميز شبکه گسترده روحانن نظام ای ایدئولوژی ایروي نی پشتوانه
نها، هم یا. ار داردي که در اختی اسالمی و فرهنگیغاتيز و درشت تبلی ریه نهادهايتا کل

 خودشان را ی و اسالمی خودشان را داشتند و دارند و هم مجالس فرهنگیروزنامه ها
  .و هم مساجد و هم دانشگاهها در قبضه تفکر آنها است

 دهند که با  کمک جنگ با یل ميها تشکيجيا پاسدارها و بس اش ری نظامیروين
 که یم توده ايک لشکر عظیل شده است به یشتر گرفته و تبديعراق قوام و انسجام ب

 در ی توانند نقش موثریشان،سرکوب مردم، در انتخابات هم ميفه اصليجدا از وظ
  . به نفع حکومت داشته باشندی کفه رأینيسنگ

ت ی که در رأسش والی، با کمک قانون اساسی و نظامیئولوژدوی ایروين دو نیا
ن ی این شبکه را به عهده دارد در طی ای در نهادهایفه هماهنگيه نشسته است و وظيفق
نها هماهنگ بودند در سرکوب مردم در سرکوب یا. ست سال باهم هماهنگ بودنديب
دادن به برخاستن ان، در اجازه  نی، در سرکوب جنبش زنان ودانشجوی مترقیروهاين

نها حتا یا. چون همه آگاهند.  دهمیشرح مفصل نم. گریشه دیگر و هر اندی دیهر صدا
ش یسندگان دگراندی نوی را که از سوی ادبینه و جنگهای مثل آدیک مجله ساده ادبی

 یره اي زنجیق قتلهاي دقیزید  که با طرح ریدیو د.  کردندی شد تحمل نمیمنتشر م
 را در فرهنگ ما به قتل یخته اي فرهیدگان آوردند و چه انسانهاسنی سر نویچه بالئ
 یميان جنگ با لشکر عظیده قدرت، بعد از پايچين شبکه درهم پیدر ضمن  ا.  رساندند

 قابل مالحظه شده بود روبرو یروئيل به نیکه در طول هشت سال جنگ با عراق تبد
ن،  که ي مستضعفیهائ  به قول خودشان لشکر ریهائيجين  بسي با همیعنی. شد
 حفظ ینها که سالها  برایا. ق کربال،  راه قدس را هموار کندیخواستند با آنها از طر یم
ده بودند حاال که به شهرها يده و رنجها کشي آن جنگیدئولوژین شبکه قدرت  و ایا

 اند  که ینها در واقع همانهائیا.  خواستندیبازگشته بودند، سهم خودشان را در قدرت م
  . شان را به عهده گرفته استیه رهبريت فقی با والی نژاد  در هماهنگیولت احمدد



 ین و از سوي که از پائیل فشاريا  کمتر به دلیشتر و ي بیا کمیست سال يبعد از ب
 ی از سوی عمومی هایتیش نارضای شد و افزاین حکومت وارد میمردم به ا

 که بطور معمول در یز فساديو نان يان، زنان، جوانان و فرهنگیکارگران، دانشجو
ن ي بی هست، کم کم شکافین نظامهائي چنید و ذاتی آیک نظام بسته به وجود میاندام 
 از  یتيدا شدن جمعيها، پي مذهبی از ملیجدا شدن بخش. ها به وجود آمديباالئ

 که اسم خودشان را احزاب ی و بعد گروهینیروشنفکران به نام روشنفکران د
  . ها بودين باالئين اختالف کم در بي از همیح طلب گذاشتند ناش و اصالیمشارکت

ن حکومت ي از اندام همیاختالف در باال در همان مقدار اندکش باعث شد بخش
 به مطالبات آنها ی روزافزون مردم اندکیتین نظام با توجه به  نارضاي حفظ همیبرا

 کرد ی مید، سعی دیام نمت نظيرون از کليان تازه که خودش را بین جریا. توجه کند
 باز کند در آن شبکه قدرت به سود ین قانون رخنه اي همیبا استفاده از اهرمها

 حکومت بودند اندک ی باالیان هم که در مقامهاي از روحانیبخش. مطالبات مردم
 ، ی و کروبیان از خاتمین جری ایندگی توان در نمای داشتند که مین سوی به اینظر
 یريگيل ناپياما به دل.  ت  مبارز نام بردي از مجمع روحانی بخش وی و صانعیطاهر
ه در يت فقی که والیتي که به عهده گرفته بود و موقعیفیان در انجام وظاین جريهم

 داشت یده شده بود و آنرا نگه ميچي که دور آن پیا ز شبکهي داشت و نیقانون اساس
ده قدرت که ي آن شبکه درهم تنیا بود که اعضیعيطب.  ديان به ثمر نرسین جریتالش ا

 آن برخوردار بودند به یده و از مواهب ماديست سال چشي بیطعم قدرت را برا
 ی خواست  بزند روی می که گاه ساز تازه ای تازه ایروي حاضر نباشند به نیسادگ

، ی زندگی ابتدائیازهاي نین گرانير فشار سنگیجامعه به هرحال  ز. خوش نشان دهند
 خود حضور و یگر هردم با اعتراضهای دی  تنگناهایاري و بسیدم آزاد، عیکاريب

ه بر ي نژاد با تکیدولت احمد.  دادیر نشان مي اخین سالهایمقاومت  خود را در طول ا
 و لشکر مستضعف اش که پس از سالها جنگ سهم خود را از یجي بسیرويهمان ن
 رفع ی اش برای اقتصادیمه هاد در برنايجاد کار و تولی  ای خواستند به جایقدرت م

 فساد ی عدالت و افشای مثل اجرای توخالین مشکل در جامعه با بلند کردن شعارهایا
 کرد ی میب زده بودند سعي به جیه هنگفتی که بعد از انقالب سرمای و قدرتمندانیمال
ن نظر الزم است که توجه شود یدها از اين تاکیا. ن بخش باشدی ای کند سخنگویو م
 خود  قرار داده و ی را هدف حمله های و نوری مثال رفسنجانی نژاد برای احمداگر

 آنان را از اصالح طلبان مطرح یباني کشد و همزمان پشتیاموال آنها را به رخ م
 و فقر روزافزون یکاري کند از کدام سو به بیکند و مناسبات آنها را با هم افشا م یم

  . کندی م جامعه ماست نگاهیمردم که مشکل اصل
 خرداد امسال بعد از تقلب در ٢٢ که در یبه هر حال اگر بخواهم کوتاه کنم اتفاق

ن بود تا ید آن همه در جهت ايی در تایع رهبریج آراء رخ داد و سپس مداخله سرینتا
 یوستگي و پیها از هماهنگينش باالئيل همان اختالف در بيحکومت را که داشت  به دل

 تازه و یو استبداد. آمد  از نو به شکل سابق برگرداند یدر ما همان بسته بودن  یو 



د که ی دیز می امر حتا جاین کار ولی ایبرا. ش برقرار کنديب تر از پيار مهيبس
ص مصلحت يس مجمع تشخي را  که به انتخاب خودش رئیکش ، رفسنجانیدوست  نزد

ن حرکت حکومت یدر ا.  کندیز قرباني است  نی خبرگان رهبرینظام و مسئول شورا
نده آنها در دولت  یج که نماين لشکر مستسضعف و بسيسپاه و هم.  شود یکدست می

 یشوند و حرکت به نقل از خودشان در جهت  برپائ یکپارچه می نژاد است یاحمد
 ی موسوی حرفهایاز البال. رود یش ميت آن  پی جمهوری و نفیت حکومت اسالميتثب

  .فتاینها را دری توان ای میو کروب
 حرکت کارگران و اعتراض یمايها در س ر اگر توده ي اخین سالهایدر طول ا

 زنان  بارها عدم تحملشان را نشان داده باشند اما  در یان و جنبش اعتراضیدانشجو
شتر شده است  ين آنها بيها و شکاف بيیر است که تزلزل در باالي اخین روزهای ایط

ده يچکس پوشيبره. عتر شده اندي وسی کارزارن آنها مردم  واردين شکاف بيو از هم
  از سران حزب مشارکت و یاري و بسی و کروبی و موسوی و خاتمیست که هاشمين

ه گرفته اند در طول يت فقی  برابر نظر والی که اکنون موضعین انقالب اسالمیمجاهد
. م بوده اند ين حکومت سهی در همه اعمال ای اسالمین حکومت جمهوریات ايح
ن حد هم که ابراز کرده اند و در عمل وارد آن شده اند ي آنها از حکومت تا همیئجدا

  . ن آنهاستيق بيها و شکاف عمينشان دهنده اختالف در باالئ
د ی شود بای صحبت می اسالمیه در حکومت جمهوريت فقی از قدرت والیوقت

 یا شبکه. رفته بر عهده دارد در نظر گي فقیت از آن را ولی که حمایشبکه گسترده ا
ان  و ي سپاه  و نظامیروي شود و به نیهان شروع ميکه از روزنامه نگاران ساده ک

 ین سالها از وجود آن بهره های که در طول ایتيها و روحانيها و لباس شخصيجيبس
  . برده اندی و معنویماد

کدست ی یه براي فقی است که ولیر آنچه که روشن است اقدامين حرکت اخیدر ا
  که چون کانون یشبکه ا. ن شبکه با هم کرده استی اید کردن اعضا و نهادهاو متح
  که ینظام بسته ا.  کردیخ  به هم متصل مین تاری کل آن نظام بسته را تا ایمتمرکز

 و هم روزنامه یلمساز و هم روحاني دارد و هم فی حفظ خود هم استادان دانشگاهیبرا
زندان دارد و هم زندانبان و هم اوباش لباس هم . نگار و هم محقق و پژوهشگر دارد

 است به یکاف.  ترک خورده استیده قدرت اکنون اندکيچين شبکه درهم پیا. یشخص
د منتشر شده اند یتها در جراي شخصین  روزها از جانب برخی که اییامهايها و پ مقاله

ن یامون اريا پی است که تا کنون در درون و یتهائيامها از شخصين پیا. توجه  شود
نها تا روز یا.   زنندی میگری  بودند و اکنون حرف دی و فرهنگیاسيشبکه فعال س
 شان با یدن آرایابان در اعتراض به دزديختن آنها به خی مردم و ریبرخاستن صدا

ژه خودشان یان وي مختلف و با بیاما اکنون به گونه ها. کردند ی مین نظام همکاریا
دن آن،در عمل تو ي که به انجام رسیکار.  کنندی میهمراه با مردم یدر امر ابطال را

  .ن نظام بسته استی ای امر و کانون اصلی زدن به ولیدهن
  کدست کردن حکومتش است؟ یه قادر به ي فقی ولین وضعيا در چنیاما آ



ن سخنانش آنرا به صراحت ی در آخری است که خامنه ایامين پيسرکوب خون
  .اعالم کرده است
زه و آتش گلوله  سپاه و  ي به زور سرنیعنی ی نظامیروي نیز سواگر جنبش ا

گر دست اول قدرت را در ی تازه نفس در قدرت دیروين نیج سرکوب شود ايبس
ن ی ای چون و چرایه از آن پس به نوکر بيت فقیو وال.  خواهد داشتیحکومت اسالم

متشان در  در اواخر حکوی عباسی که خلفایهمان سرنوشت.  شودیل میقدرت تبد
 آنها ی توانستند حتا مستمریان ترک ميدا کرده بودند  و نظاميان و بعد پيدوره سلجوق

  .ن به نظرشان قطع کننديز در صورت عدم تمکيرا ن
نبار یاما ا.  داشت خودش را آشکارا برابر مردم قرار ندهدیشه سعيه همي فقیول
ِ  ِی از وقت مناسب و قانون نژاد، زودتری احمدیاست جمهوریع انتخاب رید سريیبا تا

ز سخنانش در نماز جمعه ي نگهبان و نی شورایجه انتخابات از سوياعالم صحت نت
حت آب ي تواند  با نصیگر نمیاو د.  کباره خودش را برهنه برابر مردم آورده استی

  نماز یان خطبه هایش در پایه و زاری و گری تعادلیب.  بازگرداندیرفته را به جو
نکه به صراحت دستور سرکوب مردم را داده است نشان دهنده احساس یاجمعه، با 

  .ن  حکومت افتاده استین رهبر ای است که بر جان ایوحشت
 ی است که رهبریو آن ترس.  هم داردیک مشکل اصلین لحظه ين جنبش تا همیا

 ییهاي آنها به دگرگونی مطالبات مردم و تحول درخواستهایشروين جنبش از پیا
ن جنبش را ی ای که تا کنون  رهبرینهائياما اگر هم.  ن نظام داردی در ساختار اقتريعم

نند و مردم ين درخواست اعالم شده شان بمانند و عقب ننشياند در حد هم به عهده گرفته
 مهم یروزيک پین جنبش در صورت ابطال انتخابات، یت ايرا تنها نگذارند، موفق

  یده  وارتجاعين قدرت پوسی ایه هایزش پایرن حاال  فروياز هم.  مردم استیبرا
درست . ار متفاوت استين جنبش با جنبش سال پنجاه و هفت بسیا. شود یاحساس  م

 اله اکبر آنها هم یکتاتور، صدایاست که شبها بر بامها همراه با بانگ مرگ بر د
ن  یاما  به نظر من سر دادن ا.  از شهرها را پر کرده استیاريآسمان شب بس

.  کندی آنها فراهم می برایتيک پوشش امنیها يمائيعارها، هنگام شب و هنگام راه پش
مرگ بر : دین شعارها دید در این جنبش را بای این جنبش و نگاه فرهنگیمضمون ا

 آنها نوشته شده ی روین بهبهانيميچ و شعر سيوشیماي که شعر نیکتاتور، پالکاردهائید
  . است

ن باورم ما ی نگرم و بر ایق مي عمیعشق و احترام با ین جنبش مردمیمن به ا
 با یم در همراهيم و هرجا هستيت کنید با تمام توانمان از آن حمایم باينجا هستیکه ا
. ن حرکت موفق شودیم که حکومت در سرکوب ایخواهانه آنان، نگذاری آزادیصدا

 را یند آزاد بلیم تا  صدای بودین روزي سال است ما منتظر چنیم که سيفراموش نکن
  .میهن بشنوي میابانهايونها مردم در خيلي میاز گلو
  
  ٢٠٠٩کم ماه جون یست و يب



  


