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   جبهه اين مرحله از تحوالت است

  پيروزی اينست
  مردم به فاشيسم رای ندادند

  
 ی پرسشید آرد؟ ايران چه باي ایس جمهوريي نژاد بعنوان ریبرابر انتخاب محمود احمد در

برابر همه  دربرنده انتخابات رياست جمهوری بعنوان  یاست آه از همان لحظه اعالم نام و
 یروشن شدن مسئله ان پرسش خود مستلزم يپاسخ به ا. رفداران تحوالت قرار گرفتط
ر ي توان تفسیرا به چه شكل مد ي جدیاسي سی مردم و فضاینكه راين اآ ن تر است وياديبن

  :آرد
 یراچيز  "چه" به ن انتخاباتي در اگر مردميا بعبارت دي ، مردم چه بودیمضمون را: اوال

  دادند؟ 
گر يا بعبارت دي يست و آه حاآم شده چیانيت جريماه یعني . شدی چگونه متجلی رانيا :ايثان
  ؟رون آمدياز صندوق ب "یآ"  مردم بنامیآرا
رون آمد دو جنبه و دو ي مردم از صندوق ها بیبنام را" آنكه" دادند و یمردم به آن را" آنچه"

 یاري بسدهيه موجب گرد مردم است آیران انتخابات و آيامتفاوت و در واقع متضاد جهت 
د ي آه در مقابل آن بای ایجه مشين انتخابات و در نتيج ايامدها و نتاي از پیدرك درستهنوز 

   .، نداشته باشنداتخاذ شود
و انتخاب شده  "نكهآ"روز شد در واقع به يپ" سميفاش"ن انتخابات يند در اي گویآنان آه م

 ی مردم به آن را"آنچه" ونه به مضمون  توجه دارند هدي آه به حكومت رسیانيت جريماه
  .دادند

م به ي نژاد بخواهی احمدیقا آم ازي توانستیسم بود ما امروز نمي به فاشی مردم رایاگر را
  .مين وعده ها اعالم آني آمك در تحقق ای آمادگی خود را برایش عمل آند و حتيوعده ها
 نژاد ی احمدیها یها و شعارهاه سم بود ما با خواست تحقق وعديفاشبه  ی مردم رایاگر را

ر ي را دستگطرفداران اصالحات  و مثالسم را حاآم آنديم آه فاشيخواست یواقع از او م در
ب يتعقها  اباني، جوانان را در ختش بسوزاندآها را در  ، آتابل آنديآند، روزنامه ها را تعط

 یوعده ها... ه اندازد و  شكار مردم رارایوارها را در آوچه و پس آوچه ها بس ، موتورآند
   .ستيها ن ني جز ایزيچسم يفاش

 یقاآنكه آ ی امروز بجا،ستيسم نبود و ني به فاشی مردم راینكه راآل يدرست بدلن يبنابرا
م آه طلبكار ين ما هستي ا،د آنديش تهدي نژاد طلبكار ما باشد و ما را به انجام وعده هایاحمد

سم ي به فاشی مردم رایپس را .ميورآ یه او فشار مش بي وعده ها تحققیم و براياو شده ا
  . نبود
ن انتخابات يجه ايدر نت است آه یانيت جريگر هم وجود دارد و آن ماهيت ديك واقعياما 

ا يها  ی لباس شخصحزبتوان آن را  ی آه مجريانی.  استرا بدست گرفته قدرت اآنون همه
ق يخواست عم و یستير جبهه ضدفاشر فشايان زين جريا.  دانستی حزب پادگانیبقول برخ

 با شعار اصالح و یعني ،ت آن استي آه در تقابل با ماهيیبا شعارها ر شدياصالحات ناگز
 ی هر استراتژ.آن است یجدن نقطه ضعف ي مردم را بدست آورد و این رايادير بنيي تغیحت
  . ن نقطه ضعف بنا شودي اید در درجه نخست بر روينده بايآ

ر ضعف خود را ي خواهند تقصیواقع م  داده اند دریسم راي اند مردم به فاشی آه مدعیآسان
ن آن ياگر ب. آنند آه مرتكب نشده اند سرزنش یآنان را بخاطر گناهاندازند و يبه گردن مردم ب



 دهي رسی به حكومت انحصارین رايبا ا آه یانيجر داده اند و آن ی آه مردم به آن رایزيچ
ان او از ي نژاد و حامیت احمديان ماهيدر تناقض منه تنها د ي را باآنشه ي ر،تضاد وجود دارد

 طرفداران د در انفعال و تناقض خودي، بلكه باافتي یگرسوي آنان از دیكسو و شعارهاي
را در زحمتكش جامعه  توده ی حاضر نشدند خواسته هاز جستجو آرد آهيناصالحات 

  .  خود وارد آنندیشعارها
ع ي وسیها  تودهمطالبات طرفدار اصالحات حاضر نبود یاسي سیرويچ ني آه هیطيدر شرا

مراجعه کنيد به شعارهای سه ( خود دخالت دهدیمردم محروم و غارت زده را در شعارها
 ی راه برا،)کانديدای اصالحات کروبی، معين، مهرعلی زاده وصد البته هاشمی رفسنجانی

  جه آن شد آه مردم به خواستينت. باز شد نژاد یان محمود احمدير حامي نظيیها  بيعوامفر
  درعين حال به نماينده ای رای دادند که بهيچ وجه اما، دادندی رای درستیها و شعارها

 تحقق آن ی برایدرستان يجرسخنگوی اين خواست ها نيست و به همين دليل بايد پذيرفت که 
  .حاآم نشد

ر از جهت آنچه مردم به آن يابات اخجه گرفت آه انتخي توان نتیاز مجموع آنچه گفته شد م
ك يد ي رسی آه به قدرت انحصاریانيت جرياست و از جهت ماه" فرصت"ك ي دادند یرا
  ".خطر"
  

  یجبهه عدالت و آزاد
ان آنچه ين تناقض مي مردم، ای راجنبه و جهتن دو يبرابر ا مسئله آن است آه دراآنون 

د يچه باحاآم شده طرفداری از خواست مردم ا نقاب بآه  یانيجر دادند و آن یمردم به آن را
نده يآ  الزمیجاد توازن هاي، در ا تواندی آه هر تشكل و اتحاد می صرفنظر از نقش مثبت؟آرد

 یپاسخگو يیبه تنهاك يچي و حقوق بشر و نه جبهه اعتدال هی نه جبهه دمكراس، اماداشته باشد
از ي آه امروز بدان نیجبهه اما، بنظر. ستي نهفته در آن نیفرصت ها و خطرهاع و ن وضيا

رد و صرفنظر از هر ي مردم و تضاد آن را در نظر بگین دو جنبه رايست آه ايااست جبهه 
 یاجتماع نه عدالت .د باشديبا یو آزاد یاجتماععدالت  آه داشته باشد مضمون آن جبهه ینام

و درست باشد، بلكه  تواند مطرح ی می و مبهم آه خواست آن هر زمانی در مفهوم آلیو آزاد
ن يمده از اآط بري شرای آه پاسخگویشخص، مفهوم می در مفهومی و آزادی اجتماععدالت

ها   وعدهی دفاع از خواسته ها و اجرایعدالت برا: م نهفته در آن باشديانتخابات و تناقض عظ
 ع در دفای برای داده اند و آزادی مردم به آن را"آنچه" یريگيب شعارها و خالصه پيقعو ت

برابر   اتحاد و خالصه مقاومت دری برقراریبرا و دهي به قدرت رسانيت جريبرابر ماه
ده ميليون رای متمرکز شده پشت هاشمی . ده استي رسیروزين انتخابات به پيدر ا "آنكه"

 ميليون دارنده 48رفسنجانی در مرحله دوم انتخابات، بيست ميليون رای داده نشده از مجموع 
 ميليون آرائی که بنام احمدی نژاد به صندوق ها 17  بخش عظيمی ازچينحق رای و هم

 ضامن )اين انتخابات به احمدی نژاد هديه کرد جدا از آراء سنتی جناح راست در(ريخته شد
  .تحقق خواست های اين جبهه است

 نژاد در ی محمود احمدیز از شعارها و وعده هايد قبل از هرچين جبهه بايگر ايبعبارت د
ن عرصه از او ي در ایت آند و حتيض حماي و مبارزه با فقر و تبعیصه عدالت اجتماععر
 مورد نظر خود را ین وعده ها باشد و راهكارهايشتازتر باشد و صادقانه خواهان تحقق ايپ

د از هم اآنون ين جبهه بايگر اي دین راهكارها را به مردم عرضه آند و از سويارائه دهد و ا
ن اتحاد يعتري وس. نژاد آندیان احمدي حامیمانورهای بعداومت در برابر خود را آماده مق

 موجود را پاس ی هایزادنده بوجود آورد و بكوشد آي آیتمال احیروها را در حول خطرهاين
  .ك شودي دمكراتی مدافع فضاستد وي بايیبرابر ماجراجو بدارد، در

  .  وجود داردی شود موانعینجا آه به طرفداران تحوالت مربوط م، تا آن هر دو عرصهيدر ا



برابر طرح شعارها و   از طرفداران اصالحات دری است آه در بخشیمانع نخست مقاومت
ان طرفداران ي میشياز هم اآنون گرا.  زحمتكش مردم وجود داردیها  تودهیخواسته ها
 و همچنان ال گذشته را ادامه دهدراه هشت سخواهد همان   یشود آه م یده مياصالحات د

 عي وسی را از اثر آن بر زندگیجه دمكراسي خود حذف آند و در نتیعدالت را از شعارها
  .ل مختلف داردين امر  داليا.  آندیله پشت جبهه آن را خالينوسين مردم جدا آند و بديتر
 شود آه یم مربوط ی اجتماعیت قشرهاي به ماهیعني ، استیل طبقاتين دالي از ایبخش
 آه اصوال ی بنحو؛ها را بعهده گرفته اند  از طرفداران اصالحات دفاع از منافع آنیبرخ
  . گذاردی نمی زحمتكش از نظر آنان باقین توده هايتر عيت از منافع وسي حمای برايیجا
 هيگاه سرماي است آه راجع به جايی تصورات و پندارهایعني ، استیگر معرفتي دیبخش

نجا ، تا آر شدهيگيروها جاين ني از ای ساز آن در بخش خيا تاري و نقش گو متوسططبقها يداری 
 از پرچم یدهند و حت یت الزم را نمي مردم زحمتكش اهمیآه به طرح شعارها و خواسته ها

  . هراسندیشدن آن م
 از یاري بسیعني. گردد ی بر می مبارزاتیوه هاي است و به شیخيگر هم تاري دیبخش

 - بوده اندیرقانونيشه غي آه هميی برخالف احزاب و گروه ها-رانيالحات در اطرفداران اص
 آنند برجسته یت مي را آه مردم از آن حمايیوه مبارزه را ندارند آه خواسته هاين شيتجربه ا

نكه دستاوردها در آوتاه مدت ير به انجام آن خواسته ها آنند ولو ايآنند و حكومت را ناگز
 از جمله در انقالب -مشی و روشی که حزب توده ايران پيوسته. ام شود تمیگرياصال بنام د

 شيوعده هاب در انجام ي رقیشتر بدنبال اثبات ناتوانينان بيا. از آن پيروی کرده است-57
ب نتوانست انجامش دهد ي مردم آه اگر رقانيبردن آن در مك فكر و ي از دفاعهستند تا 

  .  آن باشند تحققیعين طبيطرفداران آن فكر جانش
م و يآن" ءافشا"ب آن است آه او را ي آنند راه مبارزه با عوامفری تصور مینكه برخيضمن ا

برابر   آه دری در حال.مي سخن بگوئیبيند آه مدام از عوامفرفهم ینگونه مي را این افشاگريا
و م وعده ها ينكه از آنان بخواهيشتر وجود ندارد و آن ايك راه مبارزه بيبان يعوامفر
. در ميدان هستيمن عرصه ي صادقانه در ا به مردم نشان دهيم که آنند ویش را عمليشعارها

 مشكل رها و وعده هاآنند آه ما با اصل شعا  یا احساس ميم مردم تصور ين آنياگر جز ا
ا آن ين ير لفافه مبارزه با اي آن را زیم ولي مسئله داریم، و مثال با اصل عدالت اجتماعيدار

ن ينسان عمال در ذهن مردم برعكس ايبد. ميآن  یا نبودن او پنهان ميب بودن يوامفرفرد و ع
  . ان حاآميت جريم نه ماهي آئین برنامه ها به حساب ميتحقق ام آه مانع يشو یما م
ر پوشش ي زبرال ها و چپ نماينا اولترا ليقيرا ي، ز وجود داردی بطور جدین خطريچن

 اگر طرفداران اصالحات .به مقابله با آن برخواهند خواستن شعارها يبانه بودن ايعوامفر
  .ان جدا آنند در ذهن مردم محكوم خواهند بودين دو جرينتوانند حساب خود را از ا

  
   هایدفاع از آزاد

  :  وجود داردی جددو مانعز ي ها نی مقاومت و دفاع از آزادیعنيگر ياما در عرصه د
ن ي شود آه گاه جانشیه خطرناك ظاهر ميدو توج انفعال است آه خود بصورت مانع نخست

  .  گردندیل مي َشَوند و به هم تبدیگر ميكدي
از به مبارزه و ي خود و بدون نیران و جهان بخوديط ايا شراي آن است آه گوه نخستيتوج
ون خارج از يسيژه در اپوزين نگرش آه بويا.  دهدیسم را نمي امكان تحقق فاش عمل،اتحاد

  .  در آشور نداردی از بحران آنونیقيج است اصال درك عميران رايآشور ا
اه يس" است ورود به ی گذارد و مدعیك گام جلوتر مي است ی سكه اولی آه آن روه دوميتوج 

در انتظار ما " نده روشنيآ"را پس از آن خودبخود ي ز، هم نداردیر است و اشكاليناگز" چاله
  .  دست گذاشتن و منتظر فاجعه ماندن استیوه دست رين هر دو توجيجه اينت. خواهد بود



ن يدر ا. است" يیماجراجو" ها وجود دارد برعكس یزادآ آه دربرابر دفاع از ن مانعيدوم
 ستادن دري ایز جبهه اصالحات متاسفانه تا به امروز نشان داده اراده قاطع برايعرصه ن

 و طبقه متوسطدرباره نقش  است آه يیل آن هم پندارهايدل.  ها را ندارديیبرابر ماجراجو
.  از طرفداران اصالحات وجود داردین بخش مهميو مشابهات آن در ب" يیجنبش دانشجو"

ك نقطه ين يا.  شودین قشرها مي ايی قاطع دربرابر ماجراجویستادگي آه مانع از اپنداری
ه ندي بستن فضا در آی است و قطعا گروه حاآم شده برایط آنونيار بزرگ در شرايضعف بس

  .  آندی آن حساب میرو
  

 هم ،گر به ضعف بزرگ و خطرناك جبهه اصالحاتيكديب با ين عوامل در ترآيمجموعه ا
 و یزاد داده اند و هم در حفظ آیبه آن را آه مردم يیدر دفاع از عدالت و خواست ها

 یواآنش ها. ده منجر خواه شدين انتخابات به قدرت رسي آه با ایانيمقاومت دربرابر جر
  . گذاردی نمی باقیادي زیني خوشبیز جايه آه تا آنون انجام شده نيلاو

ش يها  تحقق وعدهید برايس جمهور جديي آه در جبهه اصالحات از ريیدرخواست ها
 و ید آن را به صورت تهاجمي آه بایك استراتژيصورت گرفته جز در موارد معدود به شكل 

 یشخند بعديت از خود و رير شكل سلب مسئولشتيش برد ظاهر نشده، بلكه بيبا تمام قوا به پ
ن نكته پنهان شده يوه درواقع اين شيدر پشت ا. ن وعده ها را باور آرده اندي را دارد آه ایآنان

س ييان ري وجود ندارد آه جرین باور بطور قطعياست آه در خود طرفداران اصالحات ا
ن يبرعكس ا. ن وعده ها را ندارندي خود توان انجام و تحقق ای و بخوديید به تنهايجمهور جد

به ذهن می آيد که ظاهرا آنها بر اين خوش باوری هستند که جريان رئيس  یالي خینگران
   !ش شوديجمهوری می تواند موفق به انجام وعده ها

عتر بر ي تجمع هرچه سرن اتحاد ويز از هم اآنون جنجال جانشي ها نیزاددر عرصه دفاع از آ
 را جلب و جذب آند ید در آوتاه مدت عده اين جنجال ها شايا. استآم شده اح ی مبانیرو

 سرآوب فراهم یان باز خواهد آرد آه بهانه را براي ماجراجویاما در درازمدت راه را برا
، یش را در عرصه عدالت اجتماعي دهد آه وعده هایآنند و به گروه حاآم اجازه م

ن وعده يبا آنار رفتن ا.  بسپاردیع به فراموشر اندازد و درواقي به تاخزيرپوشش همين مقابله
  .بدست خواهند آوردسم يتوسل به فاش، آنها فرصت نهائی را برای ها از ذهن مردم

، طين شراي در ا،گري دی از سویكسو و آزادي از ی عدالت اجتماعیم آه مبارزه برايني بیم
سم و ي بستن راه فاشك مسئله است و آن عبارتست ازي بلكه دو جنبه از ،ستيدو مسئله ن

م دربرابر توده غارت زده و مستاصل چشم ياگر نتوان. كيك تحول دمكراتيگشودن چشم انداز 
. سم باز خواهد شدي خود راه فاشیم آنوقت بخوديك و عادالنه را باز آنيك تحول دمكراتيانداز 
 برضد  و مبارزهی آزادی همان مبارزه برای عدالت اجتماعیط مبارزه براين شرايدر ا
  .سم استيفاش


