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  دمکراسی ناب
  و غفلت از 

  حقوق دمکراتيک
 

 ميليون رای انفجاری که به قيمت نظامی شدن حکومت نصيب احمدی نژاد شد، آراء 10آن 
حاصل نگاه غلط به . غفلت مجموعه جنبش اصالح طلبی و فرصت سوزی های تاريخی آن بود

باز گرديم به چهار سال . دمکراتيک و اقتصادی مردممقوله دمکراسی ناب و غفلت از حقوق 
  :پيش و دلهره توده ای ها از اين غفلت

  
 رفرم و اصالحات در یران براي مردم ای سال حرآت گام به گام جنبش عموم5 به كينزد

 و ادامه ی حفظ قدرت حكومتی مخالفان رفرم و اصالحات برای و جان سختی اسالمیجمهور
 ی دهه دوم جمهوریران از آنچه آه طي درخشان از شناخت گسترده مردم ایا  آارنامه،یغارتگر
  . گذاشته استی بر جاهران گذشتي در ایاسالم
ن يتر  عياور، اآنون وسي یدار بودند اما تنها و بيها آه ب اند و آن دار شدهي آه خواب بودند بها آن
 دارند آه تحوالت به یا ورانهدار شده را پشتوانه هر اقدام جسي مردم بیها  ممكن تودهیآگاه
  .ق افتاده را تحقق ببخشديتعو

 مهار جنبش و ی برا ن فرصتي مخالفان تحوالت به همان اندازه در آمین فضائيدر چن 
 به .ن آن باشنديد در آمي خود هستند، آه طرفداران رفرم و اصالحات بایت حكومتيحفظ موقع

ش فرصت بسازند، طرفداران اصالحات ي خویراآوشند ب  یهمان اندازه آه مخالفان اصالحات م
  . از آن را دارندیبردار  جاد فرصت و بهرهي ای برایخي تاریا فهيز وظين

 از درك یعنينجا، يآند، درست از هم  ید مي آه اآنون جنبش را تهدیآن خطر بزرگ 
  .هاست  و فراهم ساختن فرصتیها فرصت

...  
 نه امروز . نداردیچ مفهومي هی طبقاتیريگ   خود و بدون جهتی به خودیاسي سیاد آز 
 ی اقتصادیري بدون جهت گیاسي سی آزاد.است   داشتهیخ مفهومي دارد و نه در طول تاریمفهوم

  آن.شود  ین مرز آغاز مي از همیاسي سیها  ی آزادی ندارد و بار طبقاتیهرگز معنا و مفهوم
 یاست آزاد  د و آنكه چپاول و غارت شده نداری به آزادیازي آزاد است و ندآن  یآس آه چپاول م

 ین شناخت، وقتي با هم.خواهد  ی آرده می خال رااش  آه سفرهیبان غارتگري گرفتن گریرا برا
م آه ي بسته بودند، ما بانگ برداشتیجنابان خاآستري عالی افشای آمر همت برایامثال اآبرگنج

 بر ین افشاگري رفت اما ضرورت اآن فرصت از دست!" دي آنافشاء را یجنابان اقتصاديعال"
   .شود  یت آن احساس مي اهمیگريش از هر زمان دي بی ماند و در لحظات آنونی خود باقیجا

رو و ي شود، نی مردم خود داری جامعه برایات اقتصاديح و ساده واقعيان صرياگر از ب 
 آشورند به ی اقتصادین وضع آنونين متهميها آه بزرگتر  ت موجود در جنبش را همانيظرف

 آنها نه .سود خود به حرآت در خواهند آورد و آن را به سمت اصالح طلبان منحرف خواهند آرد
د، بلكه با نرون بكشير ضربه بي و خود را از زن فرصت استفاده آردهي از اتوانستتنها خواهند 

  !ند از جنبش را با خود همراه آنیهائ  بانه خواهند توانست بخشي عوامفریها  یهمراه



 اصالح طلب و یروهايها توسط مخالفان تحوالت و تعلل ن   از فرصتیريگ  ن بهرهيادامه ا
 به ی و چپاول اقتصادی غارتگریها طرفدار جنبش در استفاده از فرصت و گشودن پرونده

 یليآورد آه در ش  ی مخالفان اصالحات فراهم می را برایسرعت برق و باد همان فرصت طالئ
 مشابه و با یها   از فرصتیريگ  ها توانستند با بهره  آن. فراهم آوردرتش ایها   ژنرالیبرا

 دآتر آلنده آودتا آنند، آه مردم به یه دولت ملي علی آشور، در حالیوعده بهبود وضع اقتصاد
  .ل شده بودنديگر اوضاع تبد  نظاره

 بود تا یخيك فرصت تارين در برابر مجلس فراهم آورد ي معملیآنچه آه اجتماع 
ل ير و تحلي مردم تفس.ها را بازگو آنند  تيها سخن گفته و واقع ندگان مجلس با صراحت با آنينما
د به قلب هدف زد تا مردم را ي با.اند شده  ز خستهي نیم گوئير مستقيخواهند، از اشاره و غ  ینم
و در دولت  در مجلس ششم یا ن ارادهي چن.ج آردي سنگر مخالفان اصالحات بسهورش بي یبرا

  !  است بزرگین ضعفيف است و ايهنوز ضع
 وابسته به آن یها  و ارگانیبررامون نهاد رهي پی جسورانه اقتصادیها  یا لحظه افشاگريآ

ن نهادها و ي ایاتي پرونده مالیاست؟ زمان بازگشائ دهي نرسیبعنوان النه بزرگ فساد اقتصاد
است؟ زمان   دهيادها نرسين نهادها و بنيم و در اصل وابسته به هی باصطالح دولتیها  شرآت
 دفاتر ی زمان بازگشائ؟است  دهي نرسی دوران باصطالح دوران سازندگی پرونده اقتصادیبازگشائ

 پول در دوران یالملل ني ب  از صندوقیافتي دریها   آه وامی آسانیدن اساميرون آشي و بیبانك
د يته امداد امام را نباياست؟ آم  دهيد نرسز آردني واری شخصیها   را به حسابی رفسنجانیهاشم
 آه از صدور یائ آرد و حساب و آتابش را به مردم اعالم آرد؟ آن درصدهی اقتصادیبازرس

خته شده ي شان ری بانكیها ان و حسابيب آقايد اسلحه به جي و خرینفت و گاز و معامالت نفت
 حضرت معصومه و ،یس رضو سال به سال سه آستانقدی و اعالم شود؟ موجودید بررسينبا
راز يچراغ ش ه قم، مشهد، اصفهان و شاهي علمیها   حوزهید در آنار موجوديم نبايعبدالعظ  شاه

 فعال هستند؟ آانال انتقال یها در آدام امور اقتصاد  مردم روشن شود آه آنی شود و برااعالم
 ی اسالمیها  لستان و سازمان در انگیغات اسالمي تبلی سال گذشته به نهادها2اردها دالر در يليم

  است و حساب و آتابش آجاست؟ گر نقاط جهان آدام بودهيدر لبنان و د
ند و يايابان بيد به خي چه باین و آارگران و آارمندان بدانند برايد گفت تا معلمينها را بايا 

  .رنديد بگي را بایبان چه آس و آسانيگر
 جبهه دوم خرداد دچار ی اقتصادیاه  ی افشاگریشود آه در صورت برخ  یزمزمه م 
 ی نمیه خود باقيب اولي تا ابد با ترآیا چ جبههيم آه هيگوئ  ی ما با صراحت م.شود  یانشعاب م

 از درون هر جبهه متحرك .است   رآود عمل و تحرك آن جبههیز به معناي بماند نیماند، اگر باق 
  یش از نگران از جدائي ب.شوند  ی م افزودهیشوند و در عوض جمع  ی خارج میا  عدهیائيو پو
ن مسائل يم آنگره دوم خرداد به ايدواري ما ام.د به جبهه بودي جدیروهاي ن وستنيد نگران نپيها، با
ن جسارت را ي ا. جنبش باز آندی را به سود فضای بسته جبهه حكومتیشد و فضاياندي بیگره
 شد و امروز  ید به آار گرفته ميه بود باورش برده نشدي یمذهب - ی ملیروهايروز آه هنوز به نيد
و " یخود "یستيغات فاشياعتناء به تبل ی بی مدنی جلب و جذب همه نهادهای برا-ر نشدهي تا تاخـ
  ."یرخوديغ"

روها ي آه لحظه اقدام را با توجه به برآورد نیاسيان سي آن جریدر هر تحول اجتماع 
  !ماند  ی می باقیان رهبرديص داده و جسورانه عمل آند، در ميزودتر تشخ

 ن جبههيتر  روها به گستردهي و جذب و جلب همه نی بزرگ اقتصادیها  یزمان افشاگر 
ز اگر يت نينصورت فرصت ها از دست رفته و همراه آن جمهورير اي در غ.است دهيها فرا رس 

  ! سلطنت خواهد شدی حكومت نشود، قربانیقربان


