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) هر دو جناح درون بازي قـدرت  ( شکي باقي نمي ماند که در بحبوحه بايکوت خبري ساخته دست حاکميت        

 جنـبش هـاي مسـتقل و سـکوالر اعتراضـي ، خصوصـا طاليـه داران جنـبش نـوين و                       نسبت به نيروهاي فعال   
آوانگارد جوانان و دانشجويان ايران و تزريق شايعات بي اساس و جهت دار ، دنبال کنندگان تحوالت سياسـي          
و اجتماعي جامعه سياسي ايران تا حـدود زيـادي از واقعيـات موجـود ايـن جنـبش و طـرز تفکـر ، شـعار هـا و              

  .بات و مبارزات فعالين اين جنبش بي اطالع و حتي در صورت اطالع ، نامطمئن باشندمطال
) عمومـا هموطنـان سـاکن بـرون مـرز           ( يکي از همين موارد بي اطالعي و يا نـامطمئني بخشـي از ايرانيـان                

  .حشمت اهللا طبرزدي و جريانات همسو با ايشان مي باشد
" پالتاک "  بخش از هموطنان در اطاقهاي مجازي و الکترونيک بنده خود شخصا شاهد گفتگوهاي انتقادي اين 

و حتي در بين قليلي از هموطنان ناآگاه در داخل کشـور نسـبت بـه حشـمت طبـرزدي و جريانـات همسـو بـا           
گفتگوهايي که حاکي از پنداشت اين بخـش از هموطنانمـان از طبـرزدي همچنـان بـه عنـوان                   . ايشان بوده ام  

و يا حامي شخص منفوري همچون هاشـمي رفسـنجاني و مهمتـر از همـه تلقـي                  عنصري از سپاه و بسيج      
  .خاتمي دوم از ايشان مي باشد

با گذر از کساني که حشمت طبرزدي را با وجود تمامي مبارزات آزاديخواهانه و پرداخت هزينه هاي سنگيني   
و اطالعـات و ضـرب و       در اين راه همچون ماه هاي متمادي حـبس در سـلول انفـرادي بازداشـتگاههاي سـپاه                   

شتم علني در خيابان و دفتر کار و بي حرمتي به خانواده اش همچون حجوم مغول وارانه اخير نيروهاي داگاه 
همچنان عنصري از سپاه و بسـيج   ... انقالب به همراه استفاده از اسپره گاز اشک آور به محل زندگي اش و               

 حـاکي از بـي خبـري و يـا شـايد بتـوان گفـت بـد              و حامي هاشمي رفسنجاني تلقي کرده و اين تلقي شان         
 20 غريب به    1380مستي است که نمي توانند ببينند و يا به واقع نديدند که مثال در اوايل فروردين ماه سال                   

نفر از ضابتين قوه قضائيه به همراه نيروهاي لباس شخصي انصار حزب اهللا مغـول وار بـا پرتـاب گـاز اشـک آور           
کراتيک در خيابان کارگر شمالي را به تسخير خود درآورده و در همان ماجرا طبرزدي ،                 متري جبهه دم   60دفتر  

اعضا و فعالين جبهه دمکراتيک ايران و جبهه متحد دانشجويي و بسياري از دانشجويان و هواداران مورد ضرب 
ن آن مـاجرا    در جريا " دبير موسس جبهه دمکراتيک ايران    "و شتم و بي حرمتي قرار گرفته و حشمت طبرزدي           

 سـپاه در    59 مـاه را مظلومانـه در سـلول انفـرادي بازداشـتگاه غيـر قـانوني و نظـامي                     7بازداشت و غريب به     
منطقه عشرت آباد تهران گذراند و اين داستان در زمستان سال گذشته تکرار شد و ايشـان بـار ديگـر در پـي                  

نتقـادات صـريح بـه قدرتمـداران جمهـوري      ادامه فعاليت هاي شفاف و بـي پـرده و خـارج از چـارچوب قـانون و ا         
 سپاه افتاد و امسال نيز بـراي چنـدمين          59اسالمي و نگارش نامه شديد الحني به علي خامنه اي به زندان             

 تير ماه در راه پيوستن به صفوف اعتراضي مردم به مناسبت سومين سالگرد فاجعه               18بار پياپي طبرزدي در     
ز فعالين جبهه دمکراتيـک از جملـه دکتـر سـيد جـواد امـامي ، محمـد                   کوي دانشگاه تهران به همراه جمعي ا      

   آذر بازداشت و  16مسعود سالمتي ، پرويز سفري و اميد عباسقلي نژاد ، در خيابان 
 مـاه نيـز همچنـان در سـلول     6 در زندان اوين شد و پس از گذشت         325پس از ضرب و شتم روانه بازداشتگاه        

 روي کالم اين نوشتار به آندسته از کساني است کـه حشـمت طبـردي را          انفرادي در بازداشت بسر مي برد     
  .خاتمي دومي ناميده و دلواپسانه نگران فريب ديگري از جانب حاکميت براي بقاي خود هستند

 سـپاه پاسـداران     59 ساله اي که هم پاي با ايشان در سلولهاي انفرادي بازداشتگاه             20بنده به عنوان جوان     
قابـل توجـه آندسـته از کسـاني کـه بـي شـرمانه مـدعي                 ( يشـان را عينـا لمـس کـرده          مقاومت و شجاعت ا   

هستند که بازداشت و حبس طبرزدي دروغي بيش نيست و ايشان بجاي زندان و سلول انفرادي در سواحل       
و چنــدين ســال اســت کــه بــدليل ارتبــاط بــا ايشــان و مبــارزات ) دريــاي خــزر مشــغول خوشــگذراني هســتند 

 کنارشان با روحيات و تفکرات و نظراتشـان بـه خـوبي آشـنا هسـتم وظيفـه خـود دانسـتم در                        آزاديخواهانه در 
همچنـان در   ) روز بازداشـت    (  تيـر مـاه      18 مـاه از     6شرايطي که طبرزدي خود در ايـن روزهـا پـس از گذشـت               

ه از  زندان اوين بسر مي برد مطالبي را در ايـن خصـوص بـراي آگـاهي آندسـت     325سلول انفرادي بازداشتگاه   
  .است به نگارش در آورم" خاتمي دوم " کساني که تلقي شان از طبرزدي 

هرچند حشمت اهللا طبرزدي مکررآ از طريق رسانه هـاي بـرون مـرزي نظـرات و ديـدگاههاي خـود را راجـع بـه                          
مسائل مختلف به طور شفاف و بي پرده و بايد گفت شجاعانه بيان کرده است اما بـا ايـن حـال در نقـد طـرز                           



 آن گروه از کساني که طبرزدي را خاتمي دوم قلمداد کرده و جريـان طبـرزدي را دسيسـه اي از جانـب                        تلقي
  حکومت براي ادامه بقاي خود مي دانند  بايد گفت ؛ 

 با فرمایشي و غير دمکراتيک دانستن انتخابات رياسـت جمهـوري بـه تحـريم آن انتخابـات         76طبزدي در سال    
برگـزار شـده از آن      ) انتصـابات   ( ن تمـامي انتخابـات      و جريانات همسو با ايشـا     پرداخت و پس از آن نيز ايشان        

مقطع زماني تا کنون را نيز بـه دليـل رعايـت نکـردن قوائـد دمکراتيـک و حـذف کانديـداهاي تفکـرات مختلـف و                            
مخالف و منتقد و خـارج از حاکميـت از سـوي وزارت کشـور و شـوراي نگهبـان تحـريم و از طريـق بيانيـه هـا و                               

وها و تلوزيون هاي فارسي زبان برون مـرز از مـردم دعـوت کـرده اسـت کـه در آن            مصاحبه هاي مختلف با رادي    
  .انتخابات شرکت نکنند

انتخاباتي که حتي بخشي از نيروهاي اپوزيسيون خارج از کشور به استقبالش رفته و به تاييـدش پرداختـه و                    
  .ميپردازند 

 به عرصه ساختار قدرت غير دمکراتيک و        انتخاباتي که منجر به ورود بخشي از نيروهاي انقالبي تلطيف شده          
محفلي ايران و آغاز دور تازه اي از بازي سراسر درون حکومتي قدرت و به طبـع آن محـار بخـش عمـده اي از                          

  ...خروش فريادهاي معترض ايرانيان آزاديخواه و خسته از تباهي سالهاي عمر خود و جوانانشان شد و 
يـر دمکراتيـک دانسـتن سـاختار قـدرت جمهـوري اسـالمي و تحـريم                 طبرزدي و جريانات همسو با ايشان با غ       

انتخابات در چنين سيستمي به طبع آن ، با گذر از جريانات چپ و راست درون حاکميت که جـدا از اختالفـات                       
رفرانـدوم  "عميق در شيوه اداره امور ، وجوه مشترک و انقالبي و بنيادين بي شماري با يکديگر دارند ، شعار                    

  . را مطرح نموده است" نساختار شک
رفراندومي که نه همچون رفراندوم سطحي ، حداقلي و غير ساختاري پيشنهادي از سوي اصالحطلباني که 
پس از فهم از اصالح ناپذير بودن ساختار قدرت و به بن بست رسيدن کارکرد اصالحطلبانه شان اين روزها بـه                

بـا شـرکت    " رفرانـدوم نـوع نظـام     "ه سـاختاري اش يعنـي       سر زبانها آورده اند بلکـه رفرانـدومي بـا تمـام وجـو             
  .نمايندگان تمامي طيف ها و تفکرات دمکراتيک با نظارت سازمان ملل

 سال از به روي کار آمدن مدعيان اصالحات و توسعه سياسـي             5چرا که به راستي پس از گذشت بيش از          " 
يابي به اهداف دمکراتيک اين جنبش به رهبري سيد محمد خاتمي و عدم موفقيت اين جريان نسبت به دست

و عينيت بخشيدن به مطالبات و خواست هاي مردم ، بر همگان ثابت شد که مشـکل ؛ سـاختار قـدرت غيـر                        
دمکراتيک جمهوري اسالمي و عدم پتانسيل الزم در اصالحطلبان درون حکومتي براي شکستن موانـع پـيش     

 ورود به مباحث ديگري به اين نکته بانديشيم که آيـا ايـن              روي اين جريان است که ما را بر آن مي دارد قبل از            
نظام بـا چنـين سـاختار قـدرتي کـه در آن نهادهـاي انتصـابي و غيـر دمکراتيـک قدرتمنـدتر از بخـش انتخـابي                             

  .آن هستند ، اصالح پذير است يا نه ) شبهه دمکراتيک ( 
انسـيل عظـيم مردمـي بـراي شکسـتن          و در چنين شرايطي که کثيري از اصالحطلبان با عـدم اسـتفاده از پت              

موانع پيش روي حرکـت جنـبش اصـالحطلبي بـه انسـداد سياسـي معتـرف و گروهـي حتـي نـداي خـروج از                  
حاکميت را بسر داده اند ، نيروي سوم جامعه سياسـي ايـران يعنـي همـان پتانسـيل عظـيم مردمـي کـه از                     

ه اند و فرياد آزاديخواهانه و عدالتجويانه سوي اصالحطلبان به بازي گرفته نشدند به رهبري خود به صحنه آمد
 آذر مـاه سـال جـاري        16 آذر مـاه ،      1 تير ماه ،     18طلبانه شان را در موارد مختلفي همچون مراسم اعتراضي          

  .مکررآ سر دادند... و 
حشمت اهللا طبرزدي و جريانات مستقل ، دمکراتيک و سکوالر همسو بـا ايشـان بـا فهـم از چنـين شـرايطي                        

تمامي طبقات معترض و مخالف جامعه با گذر از جريان اصالح طلبي درون حکومتي  شـيوه نـويني                   همپاي با   
از مبارزات آزاديخواهانه و دمکراسي طلبانه اي را مبتني بر روشهاي دمکراتيک و مسالمت آميـزي همچـون ؛               

ان و تظاهرات عمومي نافرماني مدني ، مقاومت فعال ، اعتراضات و اعتصابات دانشجويان و کارگران و فرهنگي
تمامي طبقات مختلف و معترض جامعه را که حق شهروندي و دمکراتيک سـلب شـده خـود مـي داننـد را در                        
پيش گرفته و در اين راه متحمل هزينـه هـاي گزافـي همچـون شـکنجه و سـلول انفـرادي و بـي حرمتـي بـه                      

حطلبي و انتشـار و انتشـار   خانواده شان و مهمتر از همه بايکوت خبـري از سـوي رسـانه هـاي مـدعي اصـال             
اخبار کذبي همچون خبر کذب منتشر شده اخير تارنماهـاي بـه ظـاهر مـدعي اصـالح طلبـي راجـع بـه آزادي                    

که به منظور تخريب چهره ايشان و القـا سـوئ ظـن بـه مخاطبـان              !  آذر   16 روز قبل از     3حشمت اهللا طبرزدي    
ناجوانمردي ها قدمي به عقب برنداشته و استوار صورت گرفته شده اند ولي هرگز با وجود اين مشقت ها و     

و راسخ همچنان پايبند به اصول آزاديخواهانه شان بـه مبـارزه بـراي دسـتيابي بـه حقـوق شـهروندي خـود و                         
  .هموطنانشان ادامه داده اند

و حال با چنين شرايطي حشمت اهللا طبرزدي و جريانات مستقل و همسو با ايشان با اعتقاد به جدايي دين                    
 دولت و همسويي و با همسويي با اعتراضات مردمي براي رسيدن به مرحله رفراندوم ساختاري ، خاتمي                  و

  ؟!دوم است يا جريان سوم 
همپاي با اغلب ... چه نيکوست اگر آندسته از کساني که با طرح مسائلي همچون طبرزدي ؛ خاتمي دوم و            

چهره طبرزدي و مخدوش کردن حرکت رو به جلـو و      به ظاهر اصالحطلبان دانسته يا ندانسته در جهت تخريب          
آزاديخواهانه تشکل هاي مستقل دانشجويي گام برداشته اند با درک صحيح از مسائل بـه جـاي تخطئـه بـه                     

  به اميد مهر .................................................................. .حمايت از اين جريان پيشرو بپردازند


