8
 11ﺳﺎل ﺣﺒﺲ ،ﭼﻨﺎن ﭼﻪ ﺳﻜﻮت ﻛﻨﻴﻢ!

ﻧﺸﺮ ﻣﻴﻠﻴﺘﺎﻧﺖ
وﻳﮋة اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﺗﻴﺮﻣﺎه 1392

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﺻﻔﺤﻪ

ﭘﻴﺮوزي روﺣﺎﻧﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺖ ﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ

1

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و وﻇﺎﻳﻒ ﻛﻤﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ

4

در ﻣﻮرد ﺿﺮورت دﻓﺎع از ﻛﺎرﮔﺮان زﻧﺪاﻧﻲ

9

»اﻧﺘﺨﺎب« روﺣﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر« ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان

14

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت» :ﭘﻴﺮوزي« رژﻳﻢ» ،ورﺷﻜﺴﺘﮕﻲ« ﭼﭗ ﻫﺎي ﺑﻨﻔﺶ!

15

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ،اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژي ﺣﺎﻛﻢ و دﻧﺒﺎﻟﻪروي ﺗﻮده ﻫﺎ از آن

20

ﭘﻴﺮوزي روﺣﺎﻧﻲ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺟﻨﺒﺶ ﻛﺎرﮔﺮي

23

ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻓﻌﺎل »اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺳﻤﺒﻠﻴﻚ از ﺷﺎﻫﺮخ زﻣﺎﻧﻲ

24

ﺿﺮورت ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻓﻌﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

26

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺖ ﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ

26

»اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت« و آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ رژﻳﻢ ﺑﺮاي ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻟﺒﺔ ﭘﺮﺗﮕﺎه

35

ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﺎزﻳﺎر رازي ﺑﺎ رادﻳﻮ ﭘﻴﺎم  :ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري

37

در ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت :ﻛﺎرل ﻣﺎرﻛﺲ ،و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺮﺗﻀﻲ ﻣﺤﻴﻂ از رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﻲ

43

ﻣﻮﺿﻊ زﻧﺎن ﺳﻮﺳﻴﺎﻟﻴﺴﺖ ﭘﻴﺸﺮو در ﻗﺒﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﻴﺶِ رو

47

درﺑﺎرة اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﻳﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮري

51

ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺮي زﻧﺪاﻧﻲ درﺑﺎرة اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت
ﻧﺎﻣﻪ :ﺧﻄﺎب ﺑﻪ رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﻳﺪ ،دادﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان و رﺋﻴﺲ زﻧﺪان رﺟﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ

55

در ﺧﻴﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎزي اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻜﻨﻴﺪ

58

ﻣﻮﺿﻊ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺖ ﻫﺎي اﻧﻘﻼﺑﻲ اﻳﺮان درﺑﺎرة اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 88
ﭼﺮا ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت را ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻓﻌﺎل ﻛﺮد؟

60

اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﮔﺮدد!

62

ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﻓﻴﺲ ﺑﻮك
ﻣﻮاﺿﻊ »ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﺎرﻛﺴﻴﺴﺘﻲ« ) (IMTو اﻟﻦ وودز

65

پيروزی روحانی و ارزيابی وظايف مارکسيست ھای
انقالبی
برای ارزيابی علل پيروزی شخص روحانی در انتخابات
رياست جمھوری سال جاری ،بررسی واکنش جامعه به
اين پيروزی ،پيش بينی پيامدھای اين انتخابات ،و در
نھايت تعيين وظايف و دخالتگری ھای آتی مارکسيست ھا
برای آمادگی در اين فاز جديد ،ناگزير می بايد از يک سو
بحران بورژوازی حاکم در ايران را )چه از بُعد داخلی و
چه به خصوص خارجی( درنظر داشته باشيم و از سوی
ديگر بحران خو ِد جنبش کارگری و جنبش چپ را؛
پيروزی روحانی در انتخابات ،به ھيچ رو غيرمنتظره يا
شگف آور نبود .برای درک اين موضوع بايد به ياد
داشت که رژيم سرمايه داری ايران ،ھرگز از بدو پيدايش
خود يک رژيم متعارف )مشابه سرمايه داری غرب( نبود
و ھمواره از يک تناقض اساسی در درون خود رنج می
بُرد .در واقع پس از تثبيت نيروی ض ّد انقالب در فردای
بھمن  ،٥٧رژيم نظامی-سلطنتی شاه جای خود را به يک
فرماسيون متناقض داد که از ابتدای زايش خود دو
گرايش اصلی را ،با دو رويکرد متمايز نسبت به سياست
اقتصادی و روابط بين المللی ،در خود داشت .جالب است
که منطق ھر دو گرايش »متعارض« ،در تحليل نھايی
سرمايه داری محض است )ولو اين که با قرار گرفتن در
پشت »اقتصاد اسالمی« يا انتقاد از »سرمايه داری« آن
را تقبيح کند( .با اين وجود ،جناح موسوم به »اصولگرا«
يا »اقتدارگرا« سنتا ً در سطح سياسی اختالفات و
منازعاتی با غرب داشته است ،در حالی که جناح
»اصالح طلب« شديداً خواستار آن بوده که جمھوری
اسالمی خود را با معيارھای نظام ھای سرمايه داری
غربی ھمسو کند و تا ح ّد امکان اين »منازعات« را
کاھش دھد .اين تناقض و دوگانگی بر اساس وضعيّت
عينی و ذات متناقض رژيم سرمايه داری -اسالمی
ھمواره در برھه ھای مختلف ظاھر گشته است .برای
نمونه از روزھای نخستين انقالب ،نمايندگی گرايش اوّ ل
را خمينی -بھشتی بر عھده داشتند ،و نمايندگی جناح
»معتدل« و متعارف با عُرف ھای بين المللی را
بازرگان -يزدی .ھمواره بخشی از سرمايه داری برای
حفظ منافع درازم ّدت نظام اسالمی راھی جز توسّل به

غرب و نظام امپرياليستی نمی يافت .بنابراين در طول
حيات جمھوری اسالمی ،يکی از اين دو گرايش بسته به
توازان قوای اقتصادی و سياسی خود ،و ھمين طور بسته
به ش ّدت بحران ھای درونی و بيرونی رژيم ،برای حفظ
بقا و منافع کليت نظام در بلندمدت ،به گرايش غالب بدل
می شد .در واقع حذف اصالح طلبان از قدرت و دفاع
باند خامنه ای از دولت احمدی نژاد ،سپس ناکامی دولت
احمدی نژاد از کاھش شکاف ھای درونی و تداوم خطّ
باند خامنه ای و بروز اختالفات ميان »جريان انحرافی«
و »رھبری« ،و پس از اين نياز به سرمايه گذاری بر
طيف »محافظه کار« ،ھمگی در راستای اين تناقض
اصلی قابل درک ھستند.١
عالوه بر اين بحران »درونی« ،وضعيت نظام در آستانۀ
برگزاری انتخابات رياست جمھوری  ،٩٢شديداً از يک
بحران »بيرونی« و بين المللی ھم متأثر بود .ھمان طور
که از سير حرکت بورژوازی ايران می توان فھميد،
مسألۀ نفت و درآمدھای نفتی ،ھمواره يکی از پايه ھای
اصلی بقای اين رژيم بوده که در بزنگاه ھای تاريخی به
نجات آن و خروج موقتی از بحران اقتصادی يا تخفيف
آن انجاميده است .انتخابات امسال در شرايط برگزار می
شد که دور جديد تحريم ھا با محوريت بانک مرکزی و
صنايع نفتی -پتروشيمی جمھوری اسالمی از سوی
اتحاديۀ اروپا و متحدين آن ،ضربات زيادی به رژيم زده
بود .امپرياليزم و رژيم ايران تا پيش از اين ھم بی وقفه
درگير يک جنگ سرد با يک ديگر بودند و رژيم نيز
ھربار واکنش ھايی نشان می داد :برگزاری مانور ده
روزه در تنگۀ ھرمز )رزمايش مدافعان واليت ،(٩٠
حمله به سفارت بريتانيا )و متعقبا ً عذرخواھی رسمی از
آن( ،اعالم تصرف ھواپيمای جاسوسی آر کيو ١٧٠
آمريکا در ايران و غيره .ولی افزايش تأثير تحريم ھا و
اعتراضات )از جمله در درون بازار( و تھديدھای
اقتصادی و نظامی ،رژيم را ناگزير به جستجوی راه حلی
کرد.
 ١برای اطالع بيشتر در اين مورد ،به سرمقاله و ھمين
طور مطلب »انتخابات و وظايف مارکسيست ھای
انقالبی« مندرج در نشريۀ ميليتانت ،شمارۀ  ،۶٠رجوع
کنيد.
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مضاف بر اين ،امپرياليزم با استفاده از اعتراضات و
خيزش ھايی که در منطقۀ خاورميانه رخ داد ،آغاز به
تغيير نقشۀ ژئوپلتيک منطقه به نفع خود نموده است .پس
از دخالتگری در مصر ،و واژگون ساختن قذافی در
ليبی ،مدت ھاست که پروژۀ حمايت از ارتش آزاد سوريه
مغر
و تالش برای روی کار آوردن يک رژيم تا
ِ
استخوان وابسته به امپرياليزم به جای بشار اسد )مھم
ترين متحد استراتژيک رژيم در منطقه( آغاز شده است.
به ويژه شاھد بوديم که روسيه نيز تاحدودی پشت اسد را
خالی کرده است و اين امر بدون مذاکرات و معاملۀ پشت
پردۀ اين کشور با اياالت متحده ناممکن بوده .مثالً امريکا
پس از حادثۀ بمب گذاری بوستن ،عمالً چراغ سبز را به
روسيه برای سرکوب اسالمگرايان تندروی چچن به بھانۀ
مبارزه با تروريزم نشان داد ،و در عوض روسيه نيز
پذيرفت که در مقابل و به ازای دريافت احتماالً امتيازاتی
ديگر ،ھمچون سابق در امور سوريه دخالت نکند.
باال گرفتن جنگ و در کنار آن کوشش ھای ادامه دار
اياالت متحده و قدرت ھای بزرگ اروپا در مسلح کردن
شورشيان سوريه ،ريسک گسترش جنگ به سراسر
منطقه را افزايش داده است .لبنان که داالن انتقال سالح
سنی مورد حمايت اياالت متحده
به نيروھای اپوزيسيون
ِ
در داخل سوريه بود ،خود مدتی قبل صحنۀ نمايش جنگ
مبدل شد .بنابراين محاسبات رژيم در مورد اتحاد با
سوريه و حزب ﷲ و ھمين طور گرايش ھايی از حماس
به شدت به ھم خورد .رژيم می دانست و می داند که با
رفتن اسد ،در منطقه تنھا خواھد ماند.
ضمنا ً پس از درگذشت يکی از متحدين بين المللی ايران،
يعنی ھوگو چاوز ،مشخص نيست که سياست مداران
بعدی ونزوئال آيا روال سابق را ادامه خواھند داد يا خير.
در نتيجه رژيم از نظر موقعيت بين المللی و حاميانش در
سطح جھان ،در موقعيت بسياری وخيم تری نسبت به
گذشته قرار گرفته است .اين تنگنای بين المللی ،حفظ و
بقای رژيم را منوط به تقويت و جلو انداختن گرايش
محافظه کاری می کرد که بتواند عالئم ازسرگيری رابطه
و مذاکرات و اعطای امتياز را به غرب بدھد و در واقع
وقت بخرد.

در نتيجه با لحاظ کردن نارضايتی گستردۀ جامعه بابت
تقلب انتخاباتی سال  ٨٨و متعاقبا ً اعتراضات و سرکوب
شديد دولتی ،رژيم ايران مجبور بود تا برای بُرون رفت
از اين وضعيت حاد داخلی و بين المللی ،مھره ای را در
بازی شرکت دھد که اوالً مورد پذيرش جناح ھای مختلف
حاکميت قرار بگيرد و به اين ترتيب شکاف ھای موجود
را تخفيف دھد .ثانياً ،خطی را در عرصۀ بين المللی پيش
ببرد که غرب را مجاب به ادامۀ روند مذاکرات برای حلّ
مسألۀ ھسته ای و کاھش تحريم ھا کند؛ و ثالثا ً با دست
گذاشتن روی مطالبات ح ّداقلی دمکراتيک جامعه ،بتواند
پتانسيل اعتراضی را به نفع کليت رژيم کاناليزه کند.
روحانی -کسی که ھم نمايندۀ خامنه ای در شورای عالی
امنيت ملی بوده و ھم مورد تأييد شخص رفسنجانی قرار
داشته و در گذشته نيز رئيس تيم ھسته ای مذاکره کننده با
آلمان ،فرانسه و بريتانيا بوده است -به عنوان بھترين
گزينه اين وظيفه را به خوبی انجام داد و به اين ترتيب
سناريو يا مھندسی انتخابات تحقق يافت )بيھوده نبود که
علی سعيدی ،نمايندۀ خامنه ای در سپاه پاسداران ،اواخر
سال  ٩١طی مصاحبه ای گفته بود» :وظيفۀ ذاتی ما "مھندسی
معقول و منطقی انتخابات" است«!( از نقطه نظر داخلی ،تقريبا ً
تمامی گرايش ھای اصالح طلب و اقتدارگرا با روی کار
آمدن مھرۀ محافظه کار روحانی موقتا ً راضی شدند؛ حتی
سپاه ھم بسيار سراسيمه با انتشار بياينه ای آمادگی ھمه
جانبه اش را برای تعامل و ھمکاری با دولت جديد اعالم
کرد .خامنه ای نيز که به ھدف خلق »حماسۀ سياسی«
خود رسيد ،روز چھارشنبه  ۵تير در يک سخنرانی در
تھران گفت» :به ملت عزيزمان عرض کرديم که مردم
نظامشان را دوست دارند و رأی می دھند ،اما اگر احيانا ً
کسی ھم ھست که با نظام اسالمی خيلی دل صافی ندارد،
اما برای کشور خود و منافع کشور اھميت قائل است ،او
ھم بيايد .البد بعضی از اين مجموعه بودند و آمدند .اين
نشان دھندۀ اين است که حتی کسانی که طرفدار نظام ھم
نيستند ،به نظام اعتماد دارند و می دانند که نظام
جمھوری اسالمی می تواند منافع کشور و عزت ملی را
حفظ و از آن دفاع کند«!.
از نقطه نظر بين المللی نيز شاھد بوديم که پيش از
مشخص شدن نتايج انتخابات ،دولت امريکا مجوز شش
ماھۀ  ٩کشور برای خريد نفت از ايران را که منقضی
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گشته بود ،به مدت شش ماه ديگر برای چين ،ھند و ٧
کشور باقی مانده ،تمديد نمود و به اين ترتيب روزنه ای
را برای رژيم ايران باز گذاشت تا با انتخاب رئيس
جمھوری بعدی ،سمت و سوی آتی و طرف مذاکرۀ خود
را با غرب نشان دھد .پس از پيروزی روحانی نيز تحريم
بانک ملت برداشته شد و موضع غرب کمی »ماليم«
گشت .البته اياالت متحده از روز دوشنبه )اول ژوئيه(
رشتۀ تازهای از اقدامات تحريمی را به اجرا گذاشته است
که شامل تحريمھای تازۀ کل بخش انرژی ،حمل و نقل
دريايی ،ساخت کشتی و معامله نفت در برابر طال می
شود ،و تاکنون  ٣٠خط معتبر کشتی رانی ھمکاری
مستقيم خود را با بندر شھيد رجايی قطع کرده اند.
بنابرای بايد صبر کرد و ديد که آيا دولت جديد موفق به
سازش با غرب و امتيازدھی به آنان برای حلّ بحران
خود می شود يا خير.
بنابراين کاھش فعلی منازعات درون حکومتی و ايجاد
زمينه ھايی برای ايجاد امکان تداوم مذاکره و مماشات با
امپرياليزم از طريق انتخابات اخير ممکن شده است و به
ھمين دليل برای رژيم يک »پيروزی« محسوب می شود.
در اين ميان نگاھی به بحران درونی جنبش چپ و
کارگری نيز الزم است .تحقق سناريوی باال ،نشان داد که
برندۀ اصلی انتخابات ،رژيم جمھوری اسالمی بوده است
و نه آن فعالين »چپ« و کارگری که تمام نيروی خود را
صرف دفاع به اصطالح »تاکتيکی« از روحانی در
مقابل ساير گزينه ھا )به ويژه »جليلی«( کردند و به اين
ترتيب به توھم نسبت به ظرفيت ھای رژيم برای اصالح
و بھبودی شرايط دامن زدند .اين طيف ھرگز تا به امروز
پاسخ نداده است که وجه تمايزش با تودۀ عادی جامعه و
کسانی که به دليل ناآگاھی طبقاتی و سياسی به بازی
انتخاب »بد و بدتر« و مشارکت فعال کشيده شدند ،چه
بوده است .اما مضاف بر اين ،آن دسته از فعالين پيشروی
سنتی در درون جنبش چپ و کارگری که با تحريم
»غيرفعال« انتخابات ،کوچکترين دخالتگری در فضای
انتخابات نکردند و اکنون تودۀ مردم شرکت کننده در
انتخابات را »مقصر اصلی« و »فراموشکار« معرفی
می کنند ،به يکسان خود مقصرند .انتخابات اخير به
وضوح نشان دھندۀ پيروزی ايدئولوژی بورژوايی به
مثابۀ ايدئولوژی حاکم و غالب در جامعه بود ،چرا که

نشان داد آگاھی ناشی از فعاليت ھای اعتراضی تودۀ
مردم )مثالً در وقايع پس از  ،(٨٨به خودی خود نه حفظ
و تقويت می شود و نه می تواند در مقابل آگاھی وارونه
و توھمات تاب بياورد .برای حفظ آگاھی ض ّد وضع
موجود و برای تکامل و جھت دادن به آن ،به يک مؤلفۀ
اساسی يعنی رھبری انقالبی نياز است که بدون آن اين
نوع »فراموش کاری« -چه در طبقۀ کارگر و چه در
ميان ساير اقشار جامعه -غيرقابل اجتناب خواھد بود.
پيش روی
ايجاد اين مؤلفه دقيقا ً ھمان اصلی ترين وظيفۀ
ِ
بخش پيشرو جنبش چپ و کارگری بوده است که يا با
دنباله روی از جناحی از بورژوازی و اميد بستن به
»ظرفيت«ھای آن ،و يا با ھرگونه عدم دخالتگری و در
يک کالم بی عملی ،ھرگز محقق نشده است .تنھا ھمين
مؤلفه است که می تواند ھم جنبش کارگری را از نفوذ
جريان ھای بورژوايی مصون دارد و ھم به اعتراضات
عموما ً دمکراتيک در جامعه سمت و سو بدھد .در چنين
شرايطی است که مطالبات دمکراتيک -از رفع تبعيص
جنسيتی گرفته تا آزادی زندانيان سياسی و ساير خواسته
ھايی که طی ھمين مدت در قالب فھرست بلندبااليی در
گوشه و کنار شنيده يا خوانده می شود -مخاطب خود را
نه در »روحانی« ،بلکه در رھبری جنبش کارگری
خواھد يافت ،و به اين ترتيب نه به توھم نسبت به جناحی
از رژيم ،بلکه به عامل تضعيف آن بدل خواھد شد.
به ھر حال ،با روی کار آمدن دولت جديد ،می توان
انتظار ازسرگيری و بھبود روابط با غرب را داشت .در
اين حالت رژيم شايد به اجبار خود را با برخی از
»استاندارد«ھای متعارف بورژوازی غرب ،تطبيق دھد
و به ھمين دليل برای حفظ خود در مقابل اعتراضات رو
به رشد کارگری ،به حضور تدريجی سازمان جھانی کار
و ايجاد اتحاديه ھای کارگری زرد به عنوان سوپاپ
اطمينان )مشابه دورۀ خاتمی( تن در دھد ،و به عالوه
آزادی ھای نيم بندی را در فضای سياسی ايجاد کند.
ھرچند اين شرايط سبک فعاليت را )از نقطه نظر ميزان
علنی گرايی يا مخفی کاری ،حضور تاکتيکی در اتحاديه
ھای زرد برای تأثيرگذاری بر روی پايه ھای آن و غيره(
تغيير می دھد ،ولی ھمچنان وظيفۀ اصلی و حياتی
نيروھای مارکسيست را بی تغيير باقی می گذارد .ھمان
طور که اشاره شد ،بدون مولفۀ رھبری انقالبی ،تمامی
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اعتراضات -چه در سطح کارگری و چه دمکراتيک-
محکوم به شکست خواھد بود ،و وضعيت تشکل ھای
کارگری ايران از دھۀ  ٨٠به اين سو و انتخابات رياست
جمھوری امسال با وجود تجربۀ اعتراضات سال  ،٨٨به
خوبی اين گفته را اثبات می کند .تجلی اين رھبری
انقالبی ،تنھا در يک »حزب پيشتاز کارگری« است .تنھا
چنين ارگان سازماندھی است که می تواند به نيروی
اعتراضی جامعه سمت و سوی انقالب و تسخير قدرت
سياسی را بدھد .چنان چه با روی کار آمدن دولت جديد،
فاز جديدی با خصوصيات باال آغاز شود ،بديھی است که
مارکسيست ھای انقالبی بايد نھايت بھره برداری را برای
انجام اين وظيفۀ اصلی -و با کمال تأسف به تعويق افتاده-
بردارند .چه پيش و چه پس از انتخابات ،اين کميته ھای
مخفی کارگری -و نه انواع فرقه ھای پرم ّدعا ،ولی بی
ربط به جنبش کارگری -بوده اند که در گوشه و کنار
کشور اعتصاب ،اشغال کارخانه ،بستن جاده ،اعمال فشار
برای کسب حقوق معوقه ،اخراج کارفرما و مدير و  ...را
سازمان داده اند .طی سال ھای گذشته از دل ھمين
مبارزات روزمره ،رھبران عملی کارگری بی شماری
بيرون آمده است و معدودی از آنان به تئوری
سوسياليستی نيز دست يافته اند .اين فعالين و رھبران
عملی سوسياليست ھم برای جلوگيری از پراکندگی ،جمع
بندی تجارب ،تبديل چکيدۀ آن به تئوری انقالبی و ايجاد
خط رھبری ،نيازمند کميته ھای مخفی خود ھستند و
ھمين کميته ھا ھستند که می توانند از طريق يک ارگان
سازمانده ،مثالً مانند يک نشريۀ سراسری ،ضمن حفظ
استقالل و مخفی بودن ،به ديگر مرتبط شوند .از درون
چنين پروسه ای است که می توان نطفه ھای اوليۀ حزب
پيشتاز را ايجاد کرد و اين ھمان وظيفه ای است که از ھم
اکنون ،و با نھايت بھره برداری از امکانات و فرصت
ھای موجود بايد انجام داد.
شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران
 ١٤تيرماه ١٣٩٢

انتخابات و وظايف کمونيست ھا
توضيح ميليتانت :متن زير ،خالصه ای است از مصاحبۀ
تلويزيون »روند سوسياليستی کومله« با رفيق مازيار
رازی پيرامون بررسی نتايج انتخابات و وظايف
کمونيست ھا در دورۀ آتی
***
سؤال :چه مؤلفه ھايی باعث شد که مردم توفان آسا در
روز جمعه ٢۴خرداد به پای صندوق ھای رأی بشتابند؟
مازيار رازی :به نظر من ،در مورد شرکت تودۀ مردم در
ھر انتخاباتی در ايران ،بايد يک فاکتور مھم را درنظر
گرفت و آن ھم اين است که اصوالً مردم جامعۀ اختناق
زدۀ ايران و يا ھر جای دنيا ،در انتظار روزنه ھايی
برای ابراز عقايد و مطالبات خود ھستند .اين را ما بارھا
در داخل ايران شاھد بوده ايم ،چون وضعيت ايران
وضعيتی انفجاری است .میتوان گفت »آتشی است زير
خاکستر« .اختناق بسيار عميقی اعمال می شود و
کوچکترين روزنه ای برای ابراز عقايد مردم ،آن ھا را
به حرکت می اندازد.
در ابتدا توده ھای وسيع مردم مطمئن نبودند که اصوالً
يک آلترناتيوی می تواند در برابر آلترناتيو خامنه ای در
دستور روز قرار گيرد .ترديد داشتند ،به خصوص
ترديدشان وقتی بيشتر شد که رفسنجانی ھم رد صالحيت
شد .حتی شايعه ای ھفتۀ قبل از انتخابات در مورد ر ّد
صالحيت روحانی طرح شد .از اين رو اين ھا در ترديد
و دودلی به سر می بردند .چنان چه ھمۀ اقتدارگرايان
نامزد انتخاباتی می بودند ،واضح است که توده ھای
وسيع اين روزنه را نمی ديدند که در انتخابات شرکت
کنند .بنابراين مسألۀ اصلی وجود اين روزنه بود :اين که
نامزدھا چه می گويند ،زياد برای مردم مھم نيست .مسأله
سر اين است که يک بديلی در مقابل اقتدارگرايان وجود
داشته باشد.
و اين روزنه را در دوران انتخابات قبلی ديدند ،از طريق
موسوی و کروبی ،و از اين روزنه استفاده کردند .يعنی
بين »بد و بدتر« ،بد را انتخاب کردند .اين انتخابی بود که
مردم ايران داشتند و در انتخابات کنونی ھم ھمين بود.
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يعنی به محض اين که متوجه و مطمئن شدند ،که يک بد
در مقابل بدتر ھست ،وارد انتخابات شدند و با اشتياق
شرکت کردند .از اين رو ما بايد به اين نکته اھميت
بدھيم ،چون برخی از اپوزيسيون چپ ،بر اين اعتقادند
که اصوالً کسانی که می روند و به روحانی )و يا در
انتخابات قبلی به کروبی يا به موسوی( رأی می دھند ،از
آن جايی که موسوی و کروبی و روحانی بخشی از
حاکميت ھستند )که اين مسأله به درستی بيان می شود(،
بنابراين کل اين افراد يا جنبش »ارتجاعی« است .اين
ارزيابی نادرست است .ما درواقع بايد تفاوتی قائل شويم
بين جنبش و يا حرکتی که مردم از روی استيصال انجام
می دھند و يا انتخابی که در دوران اختناق بين بد و بدتر
می کنند ،و ھمين طور بين بدنۀ يک جنبش و »رھبری«
آن .پس يک تفاوتی مھمی بين رھبری و کل جنبش،
وجود دارد.
در درون خود جنبش ھم دو گرايش متفاوت شکل می
گيرد .بخش پيشرويی از جنبش درواقع شعارھا و
مطالباتی بسيار فراتر از مطالبات خود اين رھبران
مطرح می کنند .اين را ما در انتخابات قبلی شاھد بوديم.
درواقع امر شرکت توده ھا در انتخابات يک امر طبيعی
است که ما بايد آن را درک کنيم .اين تصميم درواقع از
روی استيصال است و تصميمی نيست که از روی
انتخاب صورت گرفته باشد .بد و بدتر يعنی دقيقاً در يک
شرايط بسيار وخيم ،روزنه ای را مورد استفاده قرار داده
اند .و از اين زاويه است که به اعتقاد من بايد تفاوتی قائل
شويم بين آن رأيی که توده ھا به صندوق انداختند و عملی
که انجام دادند بايد توجه کرد بخشی از توده ھايی که
وارد مبارزه ای در چارچوب ازپيش تعيين شده می
شوند ،يعنی از روزنه ای که ايجاد شده استفاده می کنند،
فراتر از مطالبات خود آن اصالح طلبان می روند .ولی
نکته اين است که حضور مردم در خيابان ھا و در
انتخابات به اين مفھوم نيست که مردم می توانند بدون
رھبری اين انتخابات را به نتيجۀ مطلوب برسانند،
درنتيجه در اين شرايط مسألۀ رھبری بسيار حائز اھميت
است .ما بايد تأکيد بسيار زيادی کنيم که اگر طبقۀ کارگر
در داخل ايران حضور مستمر داشت ،اگر آزادی ھايی
بود و اگر حزب طبقۀ کارگری وجود داشت که درواقع

رھبری را برای مردم به دست بگيرد ،مسلما ً تحوالت به
نوعی ديگر و به شکل ديگری به جلو می رفت.
سؤال :تفاوتی ميان اين  ۶نفر کانديدا که ھمه از فيلتر
شورای نگھبان رد شده بودند ،وجود داشت؟ و آيا
مشخصا ً روحانی نماد تغيير در سياست ھای رژيم است؟
مازيار رازی :به نظر من تفاوت کيفی بين ھيچ کدام وجود
ندارد .اول اين که ،بعضی ھا تصور می کنند که روحانی
نمايندۀ اصالح طلبان است ،درصورتی که چنين نيست.
روحانی بخشی از اصول گرايان ،در واقع بخش معتدل
اصولگرايان بوده است.
مسأله ای که بايد اين جا توجه کنيم اين است که رھبری
خامنه ای يک سياست واحد ،يک مھندسی واحد را ھم در
ارتباط با انتخابات چھار سال پيش و ھم در مورد اين
انتخابات پيش بُرد .اين مھندسی ،درواقع از طرف علی
سعيدی ،نمايندۀ خامنه ای در سپاه پاسداران چند ماه پيش
اعالم شد .منظور علی سعيدی دقيقا ً اين بود که سياستی
که خامنه ای تعيين کرده ،خواه با يک اصالح طلب و
خواه با يک اقتدار گرا بايد به مورد اجرا دربيايد .سؤالی
که ما در اين شرايط بايد به آن پاسخ دھيم اين است که
تفاوت انتخابات قبلی با انتخابات کنونی ،اگر ھر دو
مھندسی شده اند ،چه بود؟ به نظر من تفاوت اصلی در
اين بود که در دورۀ پيش رژيم قصد داشت که چانه زنی
با غرب را در مورد مسايل ھسته ای تداوم ببخشد و
امتيازھای بيشتری از امپرياليزم بگيرد .اين کار از
طريق اصالح طلبان )موسسی يا کروبی( امکانپذير نمی
بود .لذا احمدی نژاد را از صندوق بيرون آورد و اصالح
طلبان را حذف کرد .زمانی که موسوی کنترل خود را بر
مقاومتھای تودهای از دست داد و نتوانست آنھا را مھار
کند ،موسوی و کروبی را ھم در حصر خانگی قرار دادند
و تمامی حرکتھای تودهای را به وحشی ترين شکلی
سرکوب کردند .اما در چند سال پيش )مشخصا ً سال
گذشته( تغييری صورت گرفته است .در اين تغيير ھم به
اعتقاد من سه عنصر مھم بايد درنظر گرفته شود.
يکی اين که رژيم تحت فشار بسيار مضاعفی در ارتباط
با محاصره ھا و تحريم ھای اقتصادی قرار گرفته است.
البته در دورۀ گذشته تحريم ھا وجود داشت ،منتھا رژيم
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می توانست درواقع با اين تحريم ھا مقابله کند .ولی از
يک سال پيش که خريد نفت ھم شامل اين تحريم ھا
گرديد ،فروش نفت پايين رفت و فشارھای زيادی بر کل
جامعه و نه تنھا زحمتکشان و کارگران ،بلکه بر خود
اجزای طرفدار رژيم ھم وارد آمد .در عرض يک سال
گذشته ،بازار دو بار دست به اعتصاب زد .اين امری
است بی سابقه ،يعنی خود سرمايه داران مورد فشار اين
محاصرات و تحريم ھای اقتصادی قرار گرفتند .در نتيجه
اين فشار اضافه شد.
عنصر دومی که بايد درنظر بگيريم ،تھديدھای نظامی
است .اين تھديدھای نظامی ھم از ابتدا وجود داشته ،اما
به ھرحال در يک شرايط مشخصی يک سلسله فشارھای
مشخصی از طرف اسرائيل وارد شده -مثالً آن خط و
نشانی که اسرائيل شش ماه قبل در سازمان ملل متحد
کشيد و فشارھايی که يھوديان در امريکا بر اوباما وارد
می کردند -اين ھا درواقع مسألۀ حملۀ نظامی را خيلی
بيشتر و جدی تر در مقابل رژيم طرح کردند .اين دو
مورد قبالً ھم وجود داشت ،اما يک فاکتور سوم از سال
اصلی فشار اضافه گرديد و آن ھم
پيش به اين دو فاکتور
ِ
از دست رفتن قريب الوقوع مھم ترين دولت متحد رژيم
در منطقه ،يعنی بشار اسد است.

سران مملکت نگران گردند )چه اصالح طلبان و چه
اقتدارگرايان( .به نظر من اصوالً باند خامنه ای درواقع
نگران از دست دادن قدرت شد .از اين زاويه است که اين
ھا با محاسباتی که کردند و با توجه به ماھيتی که سلسله
مراتب روحانيت در سيصد سال گذشته داشته -يعنی
ھميشه داللی و چانه زنی بين شاھان و دربار و ت ّجار و
مردم -تصميم به عقب نشينی گرفتند و اين عقب نشينی به
اين مفھوم است که امتيازاتی به غرب دھند و به اين
ترتيب اين مسأله را فيصله دھند .يعنی جلوی حملۀ
نظامی و فشارھای مضاعفی را که بر ايران وارد می آيد
و کل نظام را در مخاطرۀ سرنگونی قرار می دھد،
بگيرند.
در نتيجه به نظر من رژيم از يک سال پيش تصميم
گرفت که چرخش در جھت سازش با غرب انجام دھد.
واضح است که برای اين چرخش ،بايد مھره ای پيدا می
کردند که در اين انتخابات بتواند اين چرخش را با
سھولت انجام دھد ،ھمچنين وحدتی در ھيئت حاکم ايجاد
کند .بنابراين اين مھره نمی توانست از خود اقتدارگرايان
باشد ،چون تمام پروژه ھای احمدی نژاد به عنوان نمايندۀ
اقتدارگرايان در دو دورۀ پيش شکست خورد .اين مھره
برای چرخش ،از اصالح طلبان ،يعنی کروبی و
موسوی ھم نمی توانست باشد .چون نقداً تبليغات سوء
بسياری از سوی رژيم عليه شان در سطح جامعه صورت
گرفته ،مبنی بر اين که »فتنه گر« بوده اند و غيره.
بنابراين ،تنھا مھره ای که می توانست اين چرخش را
صورت بدھد کسی بود که مابين اين دو گرايش باشد ،و
اين مھره يکی رفسنجانی بود که کنار گذاشتند و )به
داليلی( رد صالحيت شد؛ و ديگری مھره ای بود نزديک
به و مشابه با رفسنجانی ،يعنی حسن روحانی .اين شخص
اکنون در مقامی قرار گرفته که بھترين شخص برای
سازماندھی اين چرخش است.

اسد امروز زير فشار است و امکان اين ھست که تغييری
در نظام سوريه به وجود بيايد و اين حکومت تغيير کند،
يا خود اسد کنار گذاشته شود و يا اصوالً سرنگون گردد.
و واضح است که با رفتن اسد ھيئت حاکم در داخل ايران
بسيار نگران شده است .نگران از اين که پس از رفتن
اسد نوبت خود رژيم جمھوری اسالمی فرا خواھد رسيد.
يعنی امکان اين که تغيير حکومت از طريق دخالت
اسرائيل و يا حمالت نظامی و يا فشارھای امريکا باشد،
بسيار زياد خواھد شد .از سوی ديگر ،يکی ديگر از
دولت ھای متحد رژيم ،دولت چاوز در ونزوئال بود که
چاوز ھم فوت کرد و معلوم نيست که اصوالً جايگزين
چاوز ھمان سياست ھا را دنبال کند؛ به ھرحال دولت
چاوز بسيار خوشحال ھم ھست از اين که فروش نفت
ايران کم شده و او جايگزين ايران گرديده است.

می توان گفت که به شکل خيلی دقيقی مھندسی برای
تغيير سياست رژيم به سمت و سوی امريکا و غرب و
معامله برای برون رفت از به بن بست ،و جلوگيری از
خطر سرنگونی توسط غرب ،صورت گرفته است.

در نتيجه ايران در يک سال گذشته در انزوای بسيار
شديدی قرار گرفت و اين انزوا منجر به اين شد که تمام

سؤال :آيا با توجه به اين مسائلی که مطرح کرديد نمی
توان اين استنباط را کرد که اين سياست رفسنجانی بود که
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پيروز اين انتخابات شده است؟ و يا اين که می توان گفت
خامنه ای به اين سياست نزديک شده؟ يا مردم پيروز
شدند؟
مازيار رازی :به نظر من ھيچ کدام از اين ھا پيروز
نشدند ،يعنی نه اصالح طلبان پيروز شدند و نه مردم
پيروز شدند؛ اگر صحبت از موفقيت بخواھيم کنيم،
موفقيت نصيب خامنه ای بود ،اما ،اين موفقيت از روی
استيصال است .مشخصا ً اين موفقيت خامنه ای در واقع
عقب نشينی در مقابل امپرياليزم است .اين مسألۀ محوری
است .يعنی اين چرخش به مفھوم عقب نشينی در مقابل
امپرياليزم صورت خواھد گرفت .در ضمن ما پيام ھايی
داريم به کسانی که رفتند رأی دادند .اولين پيام از طرف
ما يعنی گرايش ھای راديکال ،چپ و کمونيستی در
جامعه اين است که» :توده ھايی که به روحانی رأی داده
ايد ،دچار توھم نگرديد ،اين شخص بخشی از ھيئت حاکم
است و اين شخص تا آن جايی مطالبات شما را و يا
مطالباتی را که خودش ادعا کرده اجرا خواھد کرد که
برای حفظ نظام ضروری باشد ،و نظام جمھوری اسالمی
ھم امروز در مقابل مخاطرۀ مشخصی قرار گرفته و از
طرف غرب تھديد گرديده و برای اين که اين نظام را از
مخاطرۀ سرنگونی قريب الوقوع مانند داستان اسد نجات
دھد ،وارد اين معرکه گرديده است .نسبت به روحانی
توھم نداشته باشيد«.
سؤال :آيا در چھار سال آينده ھمان وضعيت چھار سال
پيش ادامه خواھد يافت؟
مازيار رازی :ما در دوران پرتالطمی ھستيم و در اين
چھار سال ھر چيزی ممکن است اتفاق بيافتد؛ ولی در
مرحلۀ اول از نقطه نظر ما مسألۀ دخالت طبقۀ کارگر و
در رأس آن متشکل شدن پيشرُوی کارگری ھست ،البته
اگر پيشروی کارگری از افتراق و تفرقه ھايی که در
گذشته داشته است دست بردارد ،و به شکل واحد وارد
عمل شود .اگر سازمان ھای کمونيستی و احزابی که
تعلقات مارکسيستی دارند ،تدارک ساختن حزب پيشتاز
انقالبی را بريزند ،و از اين فرصت مناسب استفاده کنند.
معلوم نيست در يک و دوسال ديگر چه شود .ظرف يکی
دو سال ممکن است شرايطی آماده و روزنه ھايی باز
شود؛ مثالً يکی از روزنه ھايی که می تواند به دست

طبقۀ کارگر باز شود ،اعتصابات باشد .اعتصاب عمومی
درواقع می تواند در دستور کار قرار بگيرد و يک روز
اعتصاب عمومی در داخل ايران کمر اين رژيم را خواھد
شکست و اين روزنه ای باز می کند که ميليون ھا نفر از
ھمين توده ھايی که می بينيم اکنون رھبر خودشان را در
انتخابات در حسن روحانی پيدا کرده اند ،رھبری طبقۀ
کارگر را بپذيرند .بنابراين در شرايط ايران مسأله به آن
شکل نيست که اتفاقی نخواھد افتاد .اتفاق خواھد افتاد ،به
شرطی که ما حزبمان ،حزب طبقۀ کارگر را بسازيم و به
شرطی که طبقۀ کارگر متشکل شود ،از افتراق دست
بردارد ،متحد شود و اعتصابات را سازماندھی کند.
سوال :رفيق مازيار ھمچنان که می دانيد در روزھای
آخر اين انتخابات شاھد طرح مطالباتی از قبيل آزادی
زندانيان سياسی و رفع تبعيض عليه زنان و اقليت ھای
قومی و ملی و مذھبی و نيز رفع حصر خانگی موسوی و
کروبی ،بھبود وضع اقتصادی ،بھتر شدن وضع
کارگران ،آزادی تشکل يابی کارگران و مسائل ديگر از
اين قبيل بوديم ،به نظر شما چه بايد کرد تا اين مطالبات،
بعد از انتخابات پيگيری گردد؟
مازيار رازی :زمانی که توده ھا وارد کارزار مبارزاتی
می شوند ،واضح است که در چنين شرايطی شاھد يک
سلسله شعارھا و مطالبات عمومی دموکراتيک ھستيم .اما
اين مطالبات ،بالفاصله منجر به يک سلسله مطالبات
سياسی می شود و اين مطالبات سياسی بالفاصله می
تواند به سرنگونی رژيم منجر شود؛ اين را بارھا ديده ايم
که در تظاھرات ،در مبارزات کارگری در کارخانجات
مختلف بر سر افزايش حقوق ،يک سلسله شعارھا و
مطالبات بسيار کوچک صنفی مطرح شده ،ولی به محض
دستگيری رھبران اين حرکت از طرف رژيم ،يک
حرکتی در دفاع از زندانيان کارگر آغاز شده و بالفاصله
رودررويی رژيم با توده ی کارگران تا جايی باال گرفته
است که کارگران صحبت از اين کرده اند که بايد
کارخانه را به دست خودمان بگيريم ،کنترل کارگری بايد
اعمال شود ،و مديران و مسئولين دولت را بايد بيرون
بريزيم .اين به چه معنی است؟ اين به معنی شعار
سرنگونی است.
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در نتيجه ما با چنين شرايطی روبه رو ھستيم و ھمان
طور که اشاره کردم يک سلسله مطالبات خيلی ابتدايی در
دفاع از روحانی بالفاصله بعد از دو روز به شعارھايی
بسيار فراتر مبدل شد و اين يعنی حافظۀ توده ھا به اين
شکل است که مسائل را فراموش نمی کنند .کسانی که
چھار سال پيش کشته شدند ،خانواده ھای کارگرانی که در
زندان ھستند ،و کارگرانی که در زندان کشته شدند ،در
کردستان کشته شدند و ...اين ھا ھيچ کدام فراموش شدنی
نيستند .بنابراين فقط مسألۀ ايجاد اين روزنه ھا است و
اگر اين روزنه ھا و حرکات ،رھبری صحيحی داشته
باشد ،محققا ً ما شاھد انقالبات کارگری در اين کشورھا
خواھيم بود ،مشخصا ً در داخل ايران که چنان تجربۀ غنی
ای دارد که ھيچ کدام از اين کشورھا ندارند .اگر ايران را
با مصر يا تونس و يا ليبی و جاھای ديگر مقايسه کنيم،
متوجه می شويم که ايران درواقع يک حالت ويژه ای
دارد و کارگران ايران برای نخستين بار پس از انقالب
اکتبر روسيه ،به تدارک تشکيل شوراھا دست زدند .و
يکی از متحدين نزديک امپرياليزم را سرنگون کردند.
اين تجربه ای بسيار غنی است که در درون و حافظۀ
طبقۀ کارگر ھنوز باقی مانده و در اين شرايط ،برای
بازگرداندن اين خاطرات و تجارب و آگاھی که در گذشته
کسب شده ،ما نياز به يک تشکيالت داريم ،نياز به
تشکيالت مشخصی به نام حزب پيشتاز کارگری داريم.
امکانات ساختن اين حزب وجود دارد ،امکانات اتحاد
نيروھای چپ و کمونيست در داخل ايران وجود دارد.
مسأله بر سر اين است که بايد سياست مشخصی داشته
باشيم ،امکان سرنگونی اين رژيم بسيار زياد است و ما
در اين مقام ھستيم که توده ھای وسيع را بسيج کنيم .ھمان
طور که می بينيم ميليون ھا نفر بسيار سريع به خيابان ھا
می ريزند و اين ميليون ھا نفر کسانی ھستند که مستعدند
و دنبال رھبری انقالبی می گردند؛ واضح است که اگر
رھبری انقالبی و آلترناتيوی نباشد ،می روند و به
روحانی رأی می دھند ،و اگر باشد چنين اتفاقی نخواھد
افتاد و ما می توانيم با اتکا به نيروی توده ای مردمی
درواقع انقالب را سازمان دھيم.
سؤال :شما شعار سرنگونی را مطرح کرديد ،مسأله اين
است وقتی که آلترناتيوی شکل نگرفته و توده ھای مردم
و به خصوص کارگران و زحمتکشان حول اين آلترناتيو

متشکل نشده اند ،آيا شعار سرنگونی از جانب نيروھای
انقالبی کار صحيحی است و انتخاب بين بد و بدتر جای
آن را نمی گيرد؟
مازيار رازی :صحيح است ،اوالً شعار سرنگونی شعاری
نيست که صرفا ً ما به عنوان کمونيست ھا مطرح می
کنيم .اين شعار ھمين ديروز در داخل ايران مطرح شد،
ھزاران ھزار نفر به اين نتيجه می رسند و ھم اکنون در
اذھان عمومی شکل گرفته ،و سال ھاست شکل گرفته،
بنابراين اگر ھم ما شعار سرنگونی می دھيم ،مرتبط به
وضعيت کنونی است.
اما مسأله اينست ما صرفا ً خواھان سرنگونی نيستيم ،ما
خواھان ھرج و مرج و سرنگونی نظام بدون داشتن
آلترناتيو نيستيم .و ما اصوالً در ارتباط با سرنگونی رژيم
با ھرکسی متحد نمی شويم .ما با کسانی متحد می شويم
که آلترناتيو بعدی را حکومت کارگری مطرح می کنند،
يعنی سرنگونی نظام سرمايه داری آخوندی در داخل
ايران و استقرار حکومت کارگری .اما واضح است که
اين شعاری ھست که ما می خواھيم به آن برسيم و برای
رسيدن به آن شعار بايد تدارکات آن را ببينيم ،اين
تدارکات شايد طوالنی باشد ،اما اين تدارکات بايد شروع
شود ،در رأس و مرکز اين تدارکات ساختن يک
تشکيالت است .بدون تشکيالت کارگری ،بدون حزب
پيشتاز کارگری ،امکان اين تدارکات اصوالً وجود ندارد.
سؤال :درس ھايی که نيروھای انقالبی بايد از اين
انتخابات بگيرند در آينده چيست؟
مازيار رازی :به نظر من اولين و مھم ترين درس برای
ما اين است که توجه بکنيم به توده ھای وسيعی که از
طريق مشاھدۀ روزنه ھايی در جامعه و يا گشايش ھايی
وارد مبارزه می شوند .اين توده ھای وسيع وقتی مبارزه
را آغاز می کنند ،نمی توانند اين مبارزه را به انتھا و به
نتيجۀ منطقی برسانند ،مگر اين که رھبری داشته باشند.
اگر رھبری نداشته باشند ،يا به يک رھبری موجود
ديگری متوسل می شوند و يا يک رھبری ديگری پس از
دوره ای از درون خودشان به وجود می آيد .و آن
رھبری ھا الزاما ً رھبری ای نيست که توده ھا را به
سمت و سوی سرنگونی اين رژيم رھنمود بدھد.
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بنابراين اولين درسی که ما می توانيم بگيريم اين است که
نيروھای کمونيستی ،نيروھايی که در واقع مدافع طبقۀ
کارگر و زحمتکشان ھستند ،تدارک ايجاد يک تشکلی را
ببينند که در مقاطع مشخصی که چنين اتفاقاتی می افتد و
چنين روزنه ھايی باز می شود ،در مقامی باشند که توده
ھای خيلی وسيع را بتوانند رھنمود دھند و به سمت و
سوی انقالب رھبری بکنند .و در شرايطی باشند که به
مبارزات تداوم ببخشند .مثالً ھمين االن در شرايط ايران
ھمان طور که اشاره کردم ،در ارتباط با ھمين انتخابات،
بخشی از پيشروان ھمين افراد غير متشکل که در خيابان
ھا ريختند و شادی و سرور می کنند و در انتخابات
شرکت کردند ،شعارھای بسيار فراتری می دھند از آن
شعاری که روز قبل سر داده بودند .در نتيجه در بين اين
شعارھا حتی شعار »مرگ بر ديکتاتور« ديده می شود.
اين شعار ھا بايد محفوظ نگه داشته شود .اين شعارھا بايد
منطبق شود با اوضاع سياسی داخلی و بين المللی؛ برای
يک دوره ای محفوظ نگه داشته شود؛ ھيچ کس نمی تواند
اين کار را بکند ،مگر اين که يک تشکيالت کارگری
اخصی وجود داشته باشد که به طور مستمر و به طور
دائمی در ارتباط با ھم نظرانشان در سطح بين المللی اين
شرايط را ادامه بدھند تا زمانی که آگاھی سوسياليستی در
جامعه به وجود بيايد که مسألۀ اين رژيم را بتواند يکسره
بکند .و زمانی که جامعه وارد فاز بحرانی شد -که امکان
آن وجود دارد زيرا که اين رژيم ،رژيمی است به طور
دائم در تالطم و ھمان طور که ديديم ،حتی درون ھيئت
حاکم و اقتدارگرايان اختالفات زيادی ھست -بتواند
اعتراضات را ھدايت کند .در نتيجه ھرلحظه ممکن است
اين اتفاق بيافتد و اين بحران رژيم باز به اوج خود برسد،
در يک چنين شرايطی که وضعيت بحرانی می شود ،اگر
اين تدارکات قبلی ريخته شده باشد و اگر حزب پيشتاز
انقالبی وجود داشته باشد که مورد اعتماد طبقۀ کارگر و
يا بخشی از طبقۀ کارگر باشد ،آن موقع اين پتانسيل توده
ای می تواند کاناليزه شود و به سمت و سوی سرنگونی
رژيم و استقرار يک دولت کارگری ،سوق يابد.
با تشکر از شما و به اميد روزھای بھتر برای کارگران و
زحمتکشان ايران
پيش به سوی تشکيل حزب پيشتاز کارگری.

در مورد ضرورت دفاع از کارگران زندانی
توضيح :شبکۀ تلويزيونی »روند سوسياليستی کومله«،
مصاحبه ای ٢را حول ضرورت دفاع از کارگران زندانی
با رفقا عليرضا بيانی و محمد اشرفی ترتيب داد که متن
پيش رو ،صحبت ھای رفيق عليرضا بيانی در اين
مصاحبه است.
رفيق عليرضا اخيراً فشار بر زندانيان سياسی و به
خصوض فعالين کارگری در ايران رو به به افزايش
است؛ جريان از چه قرار است؟
من ھم خدمت شما و ھمين طور شنونده ھا سالم عرض
می کنم و عرض تسليت دارم بابت مرگ افشين اسانلو.
در واقع به نظر می رسد مه جمھوری اسالمی پس از
انتخاب روحانی ،درحال تسويه حساب و يا تعيين تکليفی
ھست ،چون که مثالً شايد قرار است با رياست جمھوری
روحانی ،مديريت زندان ھا تغيير بکند و يا يک سری
مسائل جديدی به وجود بيايد؛ بنابراين اين حدس را می
شود زد که اين ھا می خواھند يک تسويه حساب ھايی
بکنند و ضربات کاری ای را که به زعم خودشان الزم
است وارد بکنند ،پس از اين مثالً تغييراتی را ايجاد کنند
و بعد ھم اين اتفاقات را بياندازند به گردن دولت احمدی
نژاد و عنوان کنند که اين مسائل به دولت جديد مربوط
نيست و از اين دست صحبت ھا.
ولی مسأله از اين فراتر و کالن تر است ،و آن ھم عبارت
است از اين که رژيم برای جلوگيری از کسب اعتماد به
نفس طبقۀ کارگر ،به ھر کاری دست می زند و مھم ترين
کاری که تا حاال کرده ،اين بوده است که ھيچ وقت
نگذاشته طبقۀ کارگر تشکل يابی خود را به شکلی که می
خواھد جلو ببرد؛ ھميشه در ھر حدی که کارگران
خواستند به ھرشکلی تشکلی را ايجاد کنند ،به آن ھا حمله
کرده اند ،ولی اين برايشان کفايت نمی کند ،چون طبقۀ
کارگر بدون تشکيالت ،جنبش خود را ادامه می دھد و
اين را به ھيچ طريق نمی شود حذف کرد .يعنی اصل
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http://www.youtube.com/watch?v=76wPH
WANO4U
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کشمکش طبقاتی ،درحقيقت جنبش طبقۀ کارگر است،
حاال يا با تشکيالت و يا بدون تشکيالت.
انواع تشکالت مخفی و کميته ھای مخفی کارگری ،جنبش
را پيش می برد ،بنابراين رژيم ناچار است برای مقابله
با جنبش ،کارھايی را بکند که درواقع باز از اين طريق
اعتماد به نفس طبقۀ کارگر را از او بگيرد .يکی از
شناخته شده ترين کارھايی که به طور سيستماتيک انجام
می دھد ،حمله به فعالين کارگری است ،حمله به پيشروان
کارگری است .البته در يک وجه سياسی ،ھميشه زندانی
سياسی فراوان در زندان ھا ھست که معلوم است بخشی
از آن ھا می توانند کارگر باشند .ولی زمانی که فعال
کارگری ،پيشرُوی کارگری را می گيرد ،يعنی کسی را
که در حين فعاليت کارگری بوده است دستگير می کند،
معنی اخص آن ھمين است که می خواھد به جنبش
کارگری جوابی بدھد.
بنابراين با يک سری اتھامات واھی ،کارگران فعال را
دستگير می کند ،کارگرانی را که حتی در چارچوب خود
قوانين اين رژيم خواستند يک به اصطالح تجمعی و
حرکتی داشته باشند ،دستگير و به بدترين شکل با اين ھا
برخورد می کند.
در اين جا اتفاقی که می افتد اين است که ساير کارگران
نگران اين بشوند که :اگر ما دستگير شديم چه می شود؟
و وضع زندگيمان چه می شود؟و يا خانواده مان چه می
شود؟ و غيره .اين يک حالت ترس و ارعاب را در سطح
فعالين کارگری نفوذ می دھد و بخشا ً يک سری محافظه
کاری ھايی ايجاد می شود و يا يک سری ناچار می شوند
رجوع کنند به مواضعی مانند قانونی گرايی و غيره.
بنابراين رژيم اھداف فراوانی از حمله به فعالين کارگری
دارد و به طور اخص قصدش خسته کردن فعالين
کارگری است ،چه آن ھايی که در زندان ھستند و يا در
کارخانه ھا مشغول فعاليت ھستند و چه آن ھايی که از
آنان حمايت می کنند.
و ضمنا ً اين که در نھايت قصد دارد که اعتماد به نفس
طبقۀ کارگر را در پايين ترين سطح ممکن نگه دارد و
نگذارد ھرگز جنبش کارگری به واسطۀ فعاليت ھای
پيشروانش بتواند اعتماد به نفسی کسب کند و درواقع
جمھوری اسالمی ھميشه اين ھدف را دنبال کرده است.

سؤال :چگونه و از چه راه ھايی می توان برای آزادی
زندانيان سياسی و يا کاھش فشار بر آنان مبارزه کرد؟ و
در اين رابطه اقدام فوری چيست؟
ببينيد چند موضوع مشخص ھست که می تواند در دستور
کار قرار گيرد و يک سری موضوعات ھم ھست که بر
اساس شرايط بايد انجام شود؛ حاال که صحبت از
انتخابات شد ،مثالً يک نمونه از بھترين وضعيت و
بھترين موقعيتی که می شد طی مثالً چھار سال اخير
برای حمايت از کارگران به دست آورد ،ھمين اوضاع
انتخاباتی بوده است .اگر مشاھده بکنيد ،می بينيد که کل
گروه ھای سياسی و احزاب ،در خارج و يا در داخل ،به
اضافۀ کل نھادھای کارگری و کميته ھای کارگری که در
خود ايران ھستند )کميته ھای مختلف( ،در مورد
انتخابات ھيچ واکنشی نداشتند و اگر ھم واکنشی نشان
دادند ،ھيچ ربطی به جنبش کارگری نداشت .احزاب
مختلف واکنش ھايی نشان دادند که ھيچ ربطی به جنبش
کارگری و مسائل اخص کارگری نداشت ،کميته ھای
کارگری ھم اين موضوع را موضوع جنبش کارگری
نمی دانند و دخالت گری نمی کنند .بنابراين يک فرصت
تاريخی از دست ھمه می رود و اين درواقع ضعف
فعالين کارگری را نشان می دھد.
من در اين جا وارد جزئيات خود موضوع انتخابات نمی
شوم که در چنين شرايطی توده ھا نمی دانند چه کار بايد
بکنند ،فريب می خورند و می روند رأی می دھند .ولی
درواقع رژيم جمھوری اسالمی ھر چھار سال يک بار
برای انتخابات خود ناچار می شود فضای سياسی معينی
را باز بکند ،برای اين که بتواند تبليغاتی انجام دھد و به
قول خودش تنور انتخاباتی را گرم کند .اين موضوع در
کل جھان وجود دارد و ساختار بورژوازی اين گونه است
که جامعه را از فضای سياسی خارج می کند ،ولی در
حواشی انتخابات يک فضای سياسی ايجاد می کند .اگر
يک گروه متشکل کارگری درواقع اين تاکتيک ھا را
بشناسد و برای اين ھا نقشه داشته باشد ،بھترين دخالت
گری را می تواند در ھمين مقطع بکند .يعنی در مقطعی
که رژيم درھا را باز گذاشته و گروه ھای انتخاباتی دارند
تبليغات خودشان را می کنند ،بديھی است که در اين جا
بايد شعار تحريم را مطرح کرد ،شعار تحريم به طور
کلی را تقريباً ھمه عنوان کرده اند ،ولی ھيچ کس
نتوانسته در حد و قوارۀ شعاری که خودش مطرح می کند
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دخالتگری نمايد .مثالً گروه ھايی می گويند :تحريم ،ولی
در خانه می مانند ،قصدشان از تحريم اين است که ھيچ
دخالتی نکنند ،اين يعنی پاسيفيسم؛ عده ای ديگر می
گويند :نه تحريم و نه شرکت در انتخابات ،سرنگونی
جمھوری اسالمی؛ ولی در اين رابطه ھيچ اقدامی نمی
کنند که جمھوری اسالمی سرنگون گردد .پس از اين اگر
انتخابات تحريم شود و يا انتخابات صورت بگيرد،
درواقع يعنی اين شعار عملی نگرديده و از باالی سر
توده ھا رد شده است و درواقع شعار دھنده با جنبش
کارگری مرتبط نيست ،نمی داند چه شعاری را بايد
مطرح کند که برود در توده ھا و به يک شرط مادی
تبديل شود ،يعنی توده ھا آن را بردارند ،اين گروه ھا اين
را درک نمی کنند و بنابراين يک کلی گويی بسيار بی
ربطی می کند فقط برای اين که يک چيز راديکالی
مطرح کرده باشد ،ولی اين راديکاليزم خرده بورژوايی
است و ربطی به دخالتگری انقالبی ندارد.
يکی ديگر می گويد تحريم انتخابات و به جای رأی دادن
برويد صندوق ھا را آتش بزنيد ،ولی خودش ھيچ اقدامی
نمی کند و حتی يک صندوق ھم آتش نمی زند ،بنابراين
يعنی اين شعار ھم از باالی سر توده ھا رد شده و اين
شعاری ذھنی است که از روی ذھنيت خودش گفته شده
و نه از روی دخالتگری و تجربۀ دخالت کردن در جنبش
و به اين نتيجه رسيدن .فکر می کند ھرچه درشت تر و
گنده تر بگويد ،چپ تر و راديکال تر است!
در مقابل يک عده ای دخالتگری فعال ،تحريم فعال را
مطرح می کنند ،تحريم فعال به اين معنی که بايد از سطح
آگاھی توده ھا شروع کرد؛ آن ھا نقداً دارند فريب می
خورند ،و به پای صندوق ھای رأی می روند که مثالً بين
بد و بدتر ،بد را انتخاب نمايند ،يا ھر تعريف ديگری که
دارد .ما نمی توانيم از دور مانند کسانی که اين شعارھای
بی ربط را می دھند ،شعار بدھيم و تحريم کنيم .برعکس
ما می آييم از ھمان سطح شروع می کنيم و می گوييم که
اگر قرار است انتخابات صورت بگيرد و اين انتخاباتی
آزاد است ،ما نمايندگان خودمان را داريم .نمايندگان ما
در زندان ھا ھستند .شاھرخ زمانی نمايندۀ ما است ،رضا
شھابی نمايندۀ ما است .تعدادی از اين شخصيت ھای
کارگری را برجسته می کنيم و می گوييم اين ھا
نمايندگان ما ھستند و ما می خواھيم اين ھا را به عنوان
کانديد معرفی کنيم .البته قطعا ً معلوم است که اين ھا ر ّد

صالحيت می گردند و اصالً به آن ھا اجازۀ حرف زدن
ھم نمی دھند .ولی اين موضوعی است که ما به وسيلۀ آن
وارد دخالتگری در آن فضای باز سياسی می شويم؛ و
اگر اين يا آن کميته و يا تجمعات کارگری ،يک آکسيون
سازماندھی کنند ،تجمعی شکل بدھند و در آن تجمع از
کارگر زندانی به عنوان شاخص آزادی جامعه -که در آن
می شود انتخابات آزاد داشت -ياد کنند و حرف بزنند ،در
اين جا به رژيم فشار می آيد و رژيم نمی تواند آن حمله
ای را که در شرايط عادی به آن ھا می کرد ،در اين جا
ھم بکند؛ چون می خواھد فضای باز ايجاد کرده باشد.
بنابراين اگر در روز اول ماه مه حمله می کند و يورش
می برد به پارک الله و ھمه را دستگير و مضروب می
کند ،در اين جا ھرگز نمی تواند در يک شرايط باز
سياسی که خودش ايجاد کرده است ،چنين کاری بکند .اين
جا دقيقا ً فرصت بسيار خوبی است که بشود ارتباط
مشخصی بين انتخابات و کارگر زندانی ايجاد کرد.
بنابراين تحريم فعال يعنی اين که ما بگوييم کارگران
زندانی بايد آزاد شوند تا بتوانند در اين انتخابات شرکت
کنند .رژيم اين در استعدادش نيست که چنين کاری بکند،
اين جا با صدای بلند گفته می شود که در اين صورت بايد
تحريم کرد ،بنابراين چرا ما بايد در انتخابت شرکت بکنيم
و ما بايد به چه چيزی رأی بدھيم.

اين گونه دخالتگری از سطح آگاھی مردم است ،مردم اين
را می فھمند و آن موقع دخالت می کنند؛ سپس عکس
ھای زندانيان سياسی پوستر شود و در تمام سطح شھر
در البالی تبليغات ديگر به وسيلۀ فعالين کارگری که اين
حوزه را خالی می گذارند ،اتفاقا ً برعکس در ھمين موقع
بايد پخش شود ،روی ديوارھا چسبانده شود و درواقع به
اين شکل دخالتگری کنند .فقط در يک مورد ديده شده که
فعالينی ،عکس شاھرخ زمانی را به پوستر تبديل کردند و
درست در جاھايی برده و چسابنده اند که عکس ھای
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تبليغاتی کانديداھای انتخابات بوده است ،و در شعارشان
ھم اشاره کرده اند که شاخص آزاد بودن يک انتخابات،
آزادی زندانی سياسی و کارگر زندانی است.
به جز اين ھم يک مورد مشاھده شده ،و آن ھم عکسی
است در سايت دويچه وله از فردی با نوشته ای در دست
که می گويد »از ياد نبريم :رضا شھابی و شاھرخ
زمانی ،شبنم مدد زاده ،محمد جراحی ،بھنام ابراھيم
زاده« ديده شده است .ولی اين به پس از انتخابات تعلق
دارد ،ولی ھمين ھم خوب است که در يک چنين فضايی
اين مسأله مطرح می شود ،در حالی که ھمه ريخته اند و
دارند جشن می گيرند ،اين موضوعات را می توان بيان
کرد .منتھا کسانی که انتخابات را تحريم می کنند ،درست
در ھمين جا نيستند ،اين جا ھم کارشان تعطيل است ،پس
ِکی بايد جنبش را پيش ببرند.

بنابراين در پاسخ به اين سؤال ،يک بخش از فعاليت می
تواند اين باشد .ولی مسأله بر سر اين است که يک کارگر
زندانی وقتی در زندان است ،ھيچ ابزار دفاعی از خودش
ندارد و درواقع توسط رژيم جمھوری اسالمی به گروکان
گرفته شده تا رژيم ھر وقت خواست جنبش کارگری را
تحت فشار بگذارد ،به زمين بزند و يا ھر باليی به سرش
آورد با گروگان ھای او سروکار داشته باشد و گروگان
ھا را نشان دھد ،بنابراين يک کارگر زندانی در داخل
زندان ،ھيچ وسيلۀ دفاعی از خودش ندارد و از سر
استيصال در شرايط خاص ناچار می شود دست به
اعتصاب غذا بزند و اين بيشتر به خودش آسيب می زند،
ولی چاره ای ندارد برای اين که بتواند صدايش را منتقل
نمايد .اين مربوط به کسی است که در داخل زندان است،
بماند که ما راديکال ترين بيانيه ھا را ھم داريم می بينيم
که از داخل زندان بيرون می آيد که در خارج چنين
چيزی ھم نمی بينيم .در داخل زندان انتخابات تحريم می

شود ،ولی در خارج از زندان پيش می آيد کسانی از
گرايش ھای چپ می روند و از يک کانديد حمايت می
کنند! ولی فعالين کارگری که در خارج ھستند و يا
احزاب و جريانات چپ ،ديگر نيازی نيست در خارج از
کشور ھمان کاری را انجام بدھند که فرد زندانی انجاک
می دھد .اين ھا بايد بروند يک سلسله حمايت ھايی را
جلب بکنند که اين زندانی داخل زندان خودش نمی تواند
اين کار را انجام دھد.
بنابراين بايد بروند کارھايی را صورت بدھند که بتواند
فشار بياورد به جمھوری اسالمی و کمکی باشد برای اين
که زندانی آزاد شود .اين فعاليت ھا ھم بسيار ناقص،
گنگ و ناروشن است برای اين فعالين و احزاب چپ ،اين
ھا در بھترين حالت يا می روند شب ھمبستگی می گذارند
و ابراز ھمدردی می کنند و يا يک اکسيون ترتيب می
دھند .اين کافی نيست ،اين ھيچ فشاری به جمھوری
اسالمی نمی آورد .اشکالی که وجود دارد اين است که در
درون خود اين جريانات ،يک اغتشاش فکری وجود دارد
که نمی دانند بايد چه کار کنند! مثالً می گويند بايد برويم
از »آی ال او« حمايت بگيريم ،درخواست بکنيم که به
جمھوری اسالمی فشار بياورد .بعد دوباره می گويند ،اين
رفرميستی است و ما نبايد توھم به بورژوازی داشته
باشيم و الی آخر.
بنابراين سردرگمی آن ھا دوچندان می شود ،اين مسائل
را بايد روشن کرد ،اين مسائل را بايد به بحث گذاشت که
تکليف چيست؟ و بايد چگونه زندانی از زندان آزاد گردد؟
درواقع چند راه می توان ترسيم کرد ،مگر راه ديگری از
فضا پيدا شود! مثالً يک تيغ اره بگذاريم الی يک
ساندويچ و در زندان بفرستيم و زندانی آن را بخورد و
تيغ اره را دربياورد و ميله را ببرد و بيرون بيايد! اين
شدنی نيست ،يا اين که تونل بکنيم در زير زندان و
کارگر را از زندان بيرون بياوريم! اين ھا ممکن نيست،
در زندان را باز کنند،
يا اين که انقالب کنيم و توده ھا ِ
ولی اين ھم فقط در يک شرايط انقالبی ممکن است ،و با
تصميم ما شروع نمی شود و نمی شود فراخوان داد.
بنابراين چه کار می توان کرد؟
راه اين است که به خود جمھوری اسالمی ،يعنی به خود
زندانبان چنان فشار زياد و قدرتمندی وارد شود که ناچار
در زندان را باز نمايد .ھيچ فشاری از طريق
شود خودش ِ
رفتن ما به يک اکسيون و شب ھمبستگی به زندانبان
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وارد نمی شود .ولی اگر ما برويم به اين نھادھای بين
المللی مانند اتحاديه ھای کارگری ،آی ال او و غيره در
خارج از کشور نشان بدھيم که کجا را بايد سنگ بزنند،
يعنی نقطۀ فشار را به آن ھا نشان بدھيم ،آن ھا ھستند که
به رژيم فشار می آورند و رژيم چون دارد خودش را با
سيستم جھانی منطبق می کند و بايد يک سری قوانين آن
ھا را اجرا بکند ،ناچار است به آن ھا امتياز بدھد؛ اين
نھادھا ھم تحت فشارند از سوی فعالين چپ و اتحاديه
ھای کارگری درجاھايی که دارند اين فشار را وارد می
کنند ،بنابراين مجبور می شوند که اين تقاضاھا را انجام
دھند و در اين صورت است که يک اتفاقی می افتد :رژيم
متوجه می شود که اين کارگران تنھا نيستند و در سراسر
دنيا حامی دارند ،و تنھا امکان عملی و زمينی که بتواند
فشار بياورد تا در زندان باز گردد ،ھمين مورد است؛ اين
بايد به بحث گذاشته شود و از اين ندانم کاری ھا خارج
شويم و بر سر ھمين تاکتيک ھای کنکرت بحث بکنيم و
به شکل يک اتحاد عمل آن را عملی کنيم.
سؤال؟ فعالين کارگری که ھم اکنون در زندان ھا به سر
می برند با مشکل مالی مواجه شدند .در اين مورد چه بايد
کرد؟
اين دقيقا ً يک موضوع بسيار با اھميت است نه فقط برای
کارگران زندانی که ھم اکنون در زندان ھا به سر می
برند ،بلکه بايد به عنوان بخشی از مبارزه ،به يک سنت
تبديل بشود که وقتی کارگری به زندان می رود خيالش از
اين بابت راحت باشد که خانواده اش گرسنگی نخواھد
کشيد و بنابراين آن کارگر می تواند مقاومت کند .اآلن در
اشارات رفيق محمد اشرفی بود که بخشی از انگيزۀ
شاھرخ زمانی در مقاومتش ،ھمين حمايت ھا است.
به خصوص اين مسألۀ مالی بسيار حياتی است برای اين
که کارگر زندانی بتواند مقاومت کند و رژيم نتواند او را
بشکند .بنابراين ھر کسی با ھر مقدار سمپاتی و يا عالقه
ای به جنبش کارگری که خواھان حمايت از اين جنبش
است ،بايد به وضعيت معيشتی کارگری که زندانی است،
فکر بکند؛ با توجه به اين که ھمين کارگر حتی وقتی در
زندان ھم نيست نمی تواند با درآمد ناچيز خود مخارج
زندگيش را تأمين کند ،حاال که در زندان است ھمان
مقدار ناچيز را ھم ندارد .در نتيجه يک راھی برای اين
موضوع بايد پيدا کرد .يک سری افرادی ھستند که کمک
ھای مالی می کنند ،ولی اشکاالتی اساسی در اين جا به

وجود می آيد و آن ھم به اين شکل است که مثالً شخصی،
يک گروه و يا جريان سياسی را می شناسد و به آن
جريان سياسی پولی را می دھد تا به ايران -در اين جا به
طور علی العموم می گويند »به جنبش کارگری« -منتقل
کنند .در اين وسط يک سری مسائل بوروکراتيکی درحال
شکل گرفتن است ،در واقع به وسيلۀ کمک ھای مالی
بوروکراسی را رشد می دھند و اين ھا به جنبش کارگری
تزريق نمی شود و به فالن فرد و گروه داده می شود و
آن ھم ھيچ ربطی به جنبش ندارد ،بلکه فقط آن فرد
کارگر و يا آن گروه کارگری ،صاحب يک مقدار کمک
مالی می گردد .بايد مابه ازای اين کمک ھا در جنبش
ديده شود ،مثالً با اين پول ھا بروند کاغذ بخرند و اعالميه
چاپ کنند و ....اين جور مسائل ،مسألۀ کمک مالی است،
ولی در مورد کارگر زندانی ،ھمان خورد و خوراک
داخل زندان او و خانواده اش وابسته است به اين پول،
بنابراين برای اين که اين اشکاالت پيش نيايد بھترين
روش ،يک سنت شناخته شده در تمام جھان ،اين است که
مانند تمام جاھای ديگر يک کميسيون متشکل از فعالين
باسابقه و شناخته شدۀ جنبش کارگری در داخل يا خارج
ساخته شود و ھرکسی و ھر گروھی که می خواھد کمک
مالی بکند ،برای اين کميسيون بفرستد و از ھر گرايشی
می تواند باشد و ھر اختالفی ھم دارند ربطی به اين
کميسيون ندارد .به ھمين دليل اين کميسيون تشخيص می
دھد که به چه کسی کمک مالی بدھد و برای چه کاری
اين پول را جمع می کند و چگونه ارسال بکند ،و چه
تضمين ھای الزم دارد که به دست آن کارگر می رسد.
اين کميسيون حتی می تواند در مورد اختالفات روزی که
وجود دارد و اين قدر باعث انشقاق شده است ھم شکل
بگيرد .چرا بايد يکی کسی ديگر را حذف بکند ،با اين
بھانه که تو اين مبلغ را گرفته ای و خوردی و يا تو پول
را برای خودت برداشتی! يک کميسيون حل اختالف
برای اين مسائل بايد به وجود آيد که بنشينند اين مشکالت
را حل بکنند ،ولی اين در يک سطح کالن تر است که
بعداً اگر فرصتی شد اين مسأله را باز خواھم کرد.
ولی به طور اخص در مورد زندانی کارگر بسيار
ضروری است که چنين کميسيونی ايجاد شود که ھر فرد
و ھر گروھی در جھان ھست ،بداند به کجا بايد کمک
بکند که از آن طريق به زندانيان کارگر انتقال پيدا نمايد.
با تشکر از شما.

 ٣١خرداد ١٣٩٢
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»انتخاب« روحانی به عنوان »رئيس جمھور«
جمھوری اسالمی ايران

حسن روحانی کيست؟ و چه انتظاری از او می توان
داشت؟

توضيح :مقالۀ زير به درخواست رفقای »اتحاد برای
آزادی کارگران« ) (AWLبرای انتشار در نشريۀ
»ھمبستگی« ) (Solidarityنگاشته شد .از آن جايی که
مخاطبين آن فعالين سوسياليست و کارگری انگليسی می
باشند ،مسألۀ »انتخاب« حسن روحانی به طور کلی و
برای کسانی که به احتمال زياد آشنايی قبلی با او ندارند،
توضيح داده شده است .ھمچنين از آن جا که برای درج
در يک نشريه نوشته شد ،الزاما ً کوتاه و بر اساس
محدوديت ھای تعيين شدۀ ھيئت تحريره تھيه گرديد.

روحانی اعالم کرده است که »انتخاب« او بيانگر
»پيروزی اعتدال بر افراط« است و او می خواھد
»اعتماد متقابل را بين ايران و ساير کشورھا ،ارتقا
بدھد« .در واقع او محافظه کاری است که مناصب امنيتی
و نظامی فراوانی را در درون رژيم برعھده داشته ،از
جمله انتخاب شدن از سوی خامنه ای به عنوان سرپرست
شورای عالی امنيت ملی ) (SNSCبرای  ١۶سال.
روحانی در اين سمت ،نمايندۀ ارشد رژيم در مذاکرات
ھسته ای با اتحاديۀ اروپا طی سال ھای  ٢٠٠٣تا ٢٠٠۵
بود .در اکتبر  ،٢٠٠٣رژيم غنی سازی اورانيوم )و
فعاليت ھای تبديل( را متوقف ساخت و غنی سازی را تا
اوايل  ٢٠٠۶ازسر نگرفت )فعاليت تبديل از سال ٢٠٠٢
مجدداً آغاز شد( .اگرچه روحانی از سوی اتحاديۀ اروپا و
»اصطالح طلبان« بابت مذاکره در اين دورۀ تعليق
ستايش می شود ،اما آن چه فراموش می کنند اين است که
ھمۀ اين ھا ،فرجه ای بود برای ايران تا بتواند گام ھای
مھمی برای يادگيری چرخۀ سوخت ھسته ای بردارد!

مراد شيرين
ترجمه :کيوان نوفرستی
روز پانزدھم ژوئن ،ھزاران نفر از مردم به خيابان ھای
تھران و ساير شھرھا آمدند تا »انتخاب« حسن روحانی
را به عنوان »رئيس جمھور« نظام جمھوری اسالمی،
جشن بگيرند» .پيروزی« حسن روحانی با »اکثريت
مطلق آرا« ،بالفاصله با صدور بيانيه ھای تبريک از
سوی خامنه ای و بسياری از روحانيون بلندپايه ،نھادھای
دولتی و گروه ھای سياسی دنبال شد .حتی سپاه پاسداران
ھم برای تضمين وفاداری خود ،به سرعت وارد عمل شد.
در اقصی نقاط جھان ،نفس راحتی کشيده شده است:
احمدی نژاد طی کمتر از دو ماه خواھد رفت و جانشين او
ظاھراً يک »محافظه کار ميانه رو« ،با نام مستعار »شيخ
ديپلمات« خواھد بود .حتی باراک اوباما گفته است که او
ت به بن بست
در حال حاضر نسبت به پيشرفت مذاکرا ِ
رسيدۀ ھسته ای »با احتياط خوش بين است«.
»انتخابات« دقيقا ً ھمان چيزی بود که رژيم برای احيای
»مشروعيت« داخلی خود -يعنی قرار دادن کسی در
اختيار ھواداران موسوی و کروبی که بتوانند به او رأی
بدھند -و ھمين طور به رخ کشيدن يک اتحاد ظاھری
برای مذاکرات بعدی با کشورھای امپرياليستی ،نياز
داشت.

در داخل ايران ،اين »اعتدال« ھنگامی تماما ً آشکار شده
که اعتراضات مسالمت آميز بايد درھم می شکسته است
)مثل سال  ١٩٩٩يا ھمان » ١٨تير«( .در ژوئيۀ ،١٩٩٩
روحانی به عنوان سرپرست شورای عالی امنيت ملی در
جمع ھواداران اعالم کرد» :ديروز غروب دستور قاطع
صادر شد تا ھر گونه حرکت اين عناصر فرصت طلب،
ھر کجا که باشد با شدت و با قاطعيت برخورد شود و
سرکوب شوند .مردم ما شاھد خواھند بود که از امروز
نيروی انتظامی ،نيروی قھرمان بسيج حاضر در صحنه،
با اين عناصر فرصتطلب و آشوبگر -اگر جرأت ادامۀ
حرکت مذبوحانه داشته باشند -چه خواھند کرد«.
اين »عناصر فرصت طلب و آشوبگر«ی که روحانی در
ذھن خود داشت ،دانشجويان آزادیخواه دانشگاه تھران
بودند .اين سخنرانی ،چراغ سبز را به پاسداران و بسيج
داد تا به خوابگاه ھا حمله ،و دانشجويان را از پنجره به
بيرون پرتاب کنند و آن ھا را کشته يا مجروح نمايند.
در لبۀ پرتگاه
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روحانی به روشنی گزينه ای است که از سوی رژيم
»انتصاب« شده تا به کمک آن شکاف ھای عمومی در
بين جناح ھای مختلف خود را که از سال  ٢٠١١به اين
سو به مراتب تندتر شده است ،پُر کند .چھار سال پيش،
پس از موجی از کشتار و سرکوب ،آن ھا از ترس
واکنش توده ھا عليه کلّ رژيم ،حول احمدی نژاد »متحد«
شدند .ولی اين ھم چندان دوام نياورد و پس از دو سال و
نيم ،ھمراه با خط و نشان کشيدن ھای گاه و بيگاه احمدی
نژاد در مقابل خامنه ای ،از ميان رفت.
بورژوازی ايران به سرعت نياز دارد که به نوعی توافق
با امپرياليزم دست پيدا کند ،به طوری که دست کم برخی
تحريم ھا رفع گردند .ھرچه تحريم ھا بيشتر پابرجا بماند-
اوايل اين ماه تحريم ھای جديدی برای ضربه زدن به
بخش ھای غيرنفتی معرفی شدند -به ھمان اندازه
مشکالت اقتصادی ھم حادتر می شود .در شرايطی که
نرخ تورم  ٣٢درصد ،نرخ تورم مواد خوارکی  %۶٠و
نرخ بيکاری  ١۵درصد )و برای جوانان ٣٠ ،درصد(
است ،حتی دوآتشه ترين عناصر رژيم ھم از تظاھر به
بی تأثير بودن تحريم ھا بر اقتصاد دست برداشته اند.
بحران سوريه نيز فشار بر رژيم را تشديد کرده است.
صرف نظر از اين که رژيم قادر به حلّ منازعات ٣۴
سالۀ خود با امپرياليسم امريکا باشد يا خير ،و ھمين طور
فارغ از مدت زمان اين پروسه ،مارکسيست ھای انقالبی
نياز دارند که بر کمک به کارگران در جھت ساخت و
ھماھنگی کميته ھای عمل مخفی متمرکز شوند -به
طوری که جنبش کارگری بتواند حتی از کوچکترين
توقف يا کاھش سرکوب ،نھايت بھره برداری را بکند.
ھمين طور بايد ھسته ھای انقالبی را که نطفه ھای اوليۀ
حزب بلشويک-لنينيستی آتی ھستند ،ايجاد کنيم.
 ١٩ژوئن  ٢٩) ٢٠١٣خرداد (١٣٩٢

انتخابات» :پيروزی« رژيم» ،ورشکستگی« چپ
ھای بنفش!
سارا قاضی و آرام نوبخت
پيروزی روحانی در انتخابات رياست جمھوری  ،٩٢چه
برای آن دسته کسانی که چھار سال پيش به بھانۀ تقلب
انتخاباتی دست به اعتراضات خيابانی زدند و با وجود
واکنش تند رژيم ھرگز فراتر از مطالبۀ »رأی من کو؟«
نرفتند ،و چه برای بخشی از کسانی که به دنبال مشاھدۀ
سرکوب شديد معترضين ،عقب نشينی موسوی و کروبی
از خط قرمزھای نظام و عقب ماندن ناگزير آن ھا از
جنبشی که خود داعيۀ رھبری اش را داشتند ،وارد
اعتراضات شديدتر ض ّد استبدادی شدند ،ظاھراً به يک
»پيروزی« تعبير شده است .به طوری که پس از اعالم
پيروزی نھايی روحانی با کسب  ۵٠.٧درصد آرا ،خيابان
ھای تھران و ديگر شھرستان ھا شاھد صحنه ھای جشن
مردم ،به خصوص جوانان ،بوده است.
حمايت بخش »جوان« جامعه )فارغ از خاستگاه طبقاتی
آن( از روحانی ،پس از تجربۀ يک دورۀ  ٨ساله و به
خصوص ازسر گذراندن مقطع پس از انتخابات  ،٨٨به
ھيچ رو تصادفی يا بی علت نيست .روحانی با اطالع از
اين که ابتدايی ترين خواست ھا و حقوق دمکراتيک بخش
جوان ھمواره سرکوب شده و اين پتانسيل عظيم ھر
مجرايی را برای آزاد شدن جستجو می کند ،به عمد روی
ھمين خواست ھا »مانور« می دھد» :خيابان و دانشگاه
کشور بايد مکان امنی برای جوانان باشد«» ،زنان و
دختران ما نبايد تحت فشار امنيتی باشند« و نظاير اين ھا.
او با يک اشارۀ کوتاه به مسألۀ »ايجاد امنيت« برای زنان
و جوانان در جامعه ،به بخش جوان و تحت ستم جامعه
»اميد« بھبودی وضعيت را می دھد .با اين حال ،اين
»اميد« در قالب »وعده«ھای دمکراتيک چندين بار عيار
»حقيقی« بودن خود را به نمايش گذاشت :فقط در يک
مورد پس از آن که ھواداران او در نشست جماران با سر
دادن شعارھايی عليه حصر خانگی موسوی و کروبی يا
شعار آزادی زندانيان سياسی با مداخلۀ نيروھای
اطالعاتی بازداشت شدند ،ستاد روحانی سراسيمه طی
بيانيه ای »ھرگونه رفتار ھنجارشکنانه و خيابانی را قوياً
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محکوم« کرد ) ١٢خرداد(؛ منتھا ناباوری ھواداران و
فشار غيرمستقيم بر او موجب شد تا طی يک روز بعد با
صدور دومين بيانيه ،و درخواست ماليم از دستگاهھای
انتظامی و امنيتی ،درخواست کند» :نسبت به آزادی
جوانانی که در خلق حماسۀ سياسی ،پيشگام بودهاند،
اقدامی عاجل بهعمل آورند تا از خبرسازی و سوءاستفاده
رسانهھای خارجی جلوگيری گردد«!
امروز اما ھمه ،پس از جشن خيابانی به خانه ھای خود
رفته و منتظر روی کار آمدن روحانی شده اند و از اين
پس ھم احتماالً در طول چھار سال آينده ھر لحظه منتظر
گشايش ھايی در دورۀ رياست جمھوری او می شوند .از
اين رو ،ما در پايين اجماالً نگاھی می اندازيم به خود
روحانی ،علت ورود او به عرصۀ انتخابات به عنوان
کانديدا ،انتظارات و خواست ھايی که نھايتا ً به پيروزی او
منجر شد ،و گام ھايی که بھتراست از ھم اکنون برای
تحقق اين خواست ھا از پايين )و نه »از باال«( برداشته
شود.
ماھيت روحانی بر ھيچ کسی پنھان نيست .روحانی کسی
است که اعطای لقب »امام« به شخص خمينی را پيشنھا ِد
خود و »الھام الھی« می داند؛ کسی که در جريان  ١٨تير
سال  ،٧٨قاطعانه اعالم کرد » در کدام کشور جھان،
حرکتھای آشوبطلبانه اين چنين تحمل میشود ،اين ھا
خيلی پستتر و حقيرتر از آن ھستند که بخواھيم نسبت به
آن ھا تعبير حرکت براندازی را مطرح کنيم  ...اين صبر
و متانت ،در يکی دو روزه برای اين بود که ماھيت اين
چند صد نفر اوباش به خوبی برای مردم ما روشن
میشود  ...ديروز غروب دستور قاطع صادر شد تا ھر
گونه حرکت اين عناصر فرصت طلب ،ھر کجا که باشد
با شدت و با قاطعيت برخورد شود و سرکوب شوند.
مردم ما شاھد خواھند بود که از امروز نيروی انتظامی،
نيروی قھرمان بسيج حاضر در صحنه ،با اين عناصر
فرصتطلب و آشوبگر  -اگر جرأت ادامه حرکت
مذبوحانه داشته باشند -چه خواھند کرد«
او در طول حاکميت اين رژيم دارای سمت ھای متع ّدد و
بااليی در دستگاه حکومتی رژيم بوده است که مھم ترين
آن نمايندگی خامنه ای در شورای عالی امنيت ملی است.
او در اواخر دورۀ خاتمی به عنوان رئيس تيم ھستهای و

مذاکرهکنندۀ ارشد ايران با سه کشور اروپايی آلمان،
فرانسه و بريتانيا در مورد برنامۀ ھستهای ايران ،به
عنوان نماينده از جانب خامنه ای ،ايفای نقش کرد.
بنابراين يکی از مدافعين و عوامل اصلی نظام سرمايه
داری جمھوری اسالمی بوده و از اين لحاظ تفاوتی
ماھوی با شخص »جليلی« -که به عنوان »افراطی«ترين
کانديدا و »بدترين« گزينه معرفی شد ،ھرچند تعداد آرای
او از حدود  ۴ميليون نفر ھم فراتر نرفت -ندارد.
اکنون اين پرسش مطرح می شود که چرا او در اين
انتخابات کانديدا شد؟ به اين مسأله بايد از دو جنبه نگاه
کرد :اول ،موقعيت بين المللی رژيم و جنبۀ داخلی و
مشکالت رژيم ناشی از جناح بندی ھای درونی نظام .از
بُعد بين المللی ،اعمال تحريم ھای شديد عليه ايران از
سوی آمريکا و اروپا عمالً رژيم ايران را منزوی کرد،
به خصوص که بر اثر جنگ داخلی در سوريه و دخالت
ناتو در آن ،موقعيت بشار اسد ھم که تنھا متحد واقعی
ايران در منطقه بود ،روز به روز متزلزل تر شده است و
امروز ھر دم امکان سرنگونی او وجود دارد .به عالوه
رژيم ،متحد خود در ونزوئال ،يعنی دولت چاوز را نيز از
دست داده و نسبت به تداوم سياست ھای گذشتۀ اين کشور
در قبال خود اطمينان ندارد .ھمچنين ونزوئال در واقع
درحال بھره مندی از تأثير تحريم ھای نفتی اياالت متحده
و اروپا عليه ايران ،برای به دست آوردن بخشی از
بازاری که ايران در به ويژه چين و ھند از دست می
دھد ،می باشد .به ھمين دليل است که طی دو سال گذشته،
ونزوئال صادرات نفت خود را به چين و ھند -به ترتيب
دومين و چھارمين کشور بزرگ مصرف کنندۀ نفت -با
رساندن به مجموعا ً  ١ميليون بشکه در روز دو برابر
کرده است ،درحالی که طی ھمين دوره صادرات نفت
ايران به اين دو کشور با رسيدن به  ۵٠٠ھزار بشکه در
روز تقريبا ً نصف شده )فايننشال تايمز ١٣ ،ژوئن
 .(٢٠١٣لذا خامنه ای و حلقۀ بستۀ نزديک به او به اين
نتيجه رسيدند که اگر بعد از انتخابات ھمچنان با سرسختی
به مذاکره با به غرب ادامه دھند ،نه فقط تحريم ھا از
نظر اقتصادی آن ھا را به زانو در خواھد آورد ،بلکه
امکان حملۀ نظامی و سرنگونی ايشان ھم وجود خواھد
داشت.
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تا مدتی پيش از اعالم نتيجۀ نھايی انتخابات رياست
جمھوری ،دولت امريکا مجوز شش ماھۀ  ٩کشور برای
خريد نفت از ايران را که منقضی گشته بود ،به مدت
شش ماه ديگر برای چين ،ھند و  ٧کشور باقی مانده،
تمديد نمود و و به اين ترتيب اين روزنه را برای رژيم
ايران باز گذاشت تا با انتخاب رئيس جمھوری بعدی،
سمت و سوی آتی و طرف مذاکرۀ خود را با غرب نشان
دھد.

رژيم به شمار می رفت که امکان حضور مجدد او مطرح
بود .اما ظاھراً در ميانۀ اين بازی ،شخص رفسنجانی به
دليل عدم تأييد از سوی جناح يا جناح ھايی از حاکميت
)که نمود بارز آن دخالت حيدر مصلحی ،وزير
اطالعات ،در جلسات شورای نگھبان در پروسۀ بررسی
صالحيت کانديداھا بود( رد صالحيت گشت .با اين حال
آن چه که »صالحيت« اش باقی ماند» ،گرايشی« بود که
رفسنجانی آن را نمايندگی کرد و ھمچنان نيز می کند.

به اين دليل برای خامنه ای دو راه بيشتر وجود نداشت ،يا
بايد راھی برای کنار آمدن با غرب می يافت و يا با آن
شاخ به شاخ می شد .پيروز شدن روحانی در انتخابات،
نشانۀ آن است که خامنه ای تصميم گرفته تا از موضع
پايين و امتيازدھی با غرب کنار بيايد .اما برای اين کار
نياز به مھره ای بود که اوالً با »جريان فتنه« و »جريان
انحرافی« تداعی نشود؛ ثانيا ً بتواند گرايش ھای اصالح
طلب و اصول گرا را بدون از دست رفتن پايه ھای خامنه
ای و سپاه متقاعد سازد؛ و ثالثا ً از تجربۀ مذاکره و زدوبند
با غرب )به ويژه بر سر مسألۀ ھسته ای( برخوردار
باشد؛ و رابعاً بتواند بر جوّ منفی اجتماعی به جای مانده
از »تقلب بزرگ  «٨٨و اعتراضات خفته ،تاحدی ،ولو
موقت ،غلبه کند.

به اين ترتيب ،خامنه ای بايد مھره ای را در حدود
صالحيت رفسنجانی برای کانديدای رياست جمھوری
دستچين می کرد .روحانی از ھمه نظر )ھمان ويژگی
ھای چھارگانۀ باال( مناسب ترين گزينه می بود.

در اين انتخاب ،خامنه ای از اصولگرايان نمی توانست
استفاده کند ،چرا که اصولگرايان اعتبار خودشان را چه
در سطح داخلی و چه بين المللی از دست داده اند
)خبرگزاری تابناک ،وابسته به محسن رضايی ،کانديدای
»مستقل« ،در مقاله ای به تاريخ  ٢۵خرداد با عنوان
»شکست اصول گرايی الزم بود« ،از زاويۀ خودش
چنين اعتراف کرد» :شکست اصولگرايی واجب بود؛
واجب تر از نان شب! جريان اصولگرايی بايد اين نکته
را درک کند که نمیتواند ناکارآمد بود و انتظار داشته
باشد ،مردم باز ھم فوج فوج به سمت آنان حرکت کنند(«.
اصالح طلبان ھم که به طور کلی بعد از خاتمی ،کروبی
و موسوی مھره ای را نداشتند که مورد تأييد ھمۀ
اصولگرايان و پايه ھای حامی خامنه ای قرار بگيرد.
خامنه ای در اين شرايط حا ّد داخلی و خارجی به مھره
ای نياز داشت که بتواند گرايش »معتدل« و »متمايل به
غرب« را نمايندگی کند .تا پيش از اعالن تأييد صالحيت
شدگان» ،رفسنجانی« بھترين نمايندۀ اين »گرايش« از

در نتيجه روحانی کانديدا شد ،و برای »پيروزی« در
انتخابات ،تنھا الزم داشت که روی خستگی جامعه از
فشار تحريم ھا و ترس از »خطر جنگ« ،به ھمراه وعده
دادن به تحقق ابتدايی ترين مطالبات دمکراتيک آن ھا و
به ويژه ارتقای وضعيت معيشت کارگران در سخنرانی
ھای تبليغاتی خود ،مانور دھد .به اين ترتيب ،مسلم بود
که مردم به او رأی می دادند ،و نه به يک اصولگرا.
در نھايت ،اين سناريو محقق شد؛ در عرصۀ داخلی شاھد
بوديم که رفسنجانی رسما ً از روحانی دفاع نمود ،و پس
از پيروزی او نيز با وقاحت اعالم کرد که »ايران،
دمکراتيک ترين انتخابات دنيا را برگزار کرد« .سپاه
پاسداران نيز روز يکشنبه  ٢۶خرداد با انتشار بيانيهای
پيروزی حسن روحانی در انتخابات رياستجمھوری را
تبريک گفت و »آمادگی ھمهجانبه«اش را برای »تعامل و
جليلی
ھمکاری« با دولت وی اعالم کرد .جالب است که
ِ
»افراطی« ھم در پيام تبريک خود اعالم کرد »اين که از
حاميانم خواستم به آقای روحانی کمک کنند ،يک تعارف
نبود؛ بلکه واقعا ً حاال ھمۀ ما بايد ھرآن چه در توان داريم
برای کمک به دولت آينده در جھت گفتمان امام و انقالب
به کار گيريم «.روزنامۀ کيھان نيز که پيش از اين از
موضع گيری قاطعانۀ روحانی در قبال  ١٨تير  ٧٨تمجيد
کرده بود ،اين بار طی مقاله ای به قلم حسن
شريعتمداری ،ضمن واکنش به جريان اصالحات ،حاميان
ھاشمی و »اصحاب فتنه« ،نوشت» :آقای روحانی نه فقط
مديون آن ھا نيست ،بلکه مدعيان اصالحات به ايشان
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بدھکار ھستند ،چرا که آنان در پوشش حمايت از نامزدی
آقای روحانی فرصت حضور و خودنمايی در عرصۀ
سياسی کشور را يافته بودند« ،جمله ای که در دل خود
عناصر از واقعيت پشت پردۀ رژيم را دارد .خانۀ کارگر
ھم که ھميشه از حاميان اصالح طلبان بود و موسوی
چھار سال پيش نخستين ميتينگ انتخاباتی خود را در آن
جا برگزار کرد ،اين بار از کانديداتوری روحانی دفاع
نمود و پس از پيروزی به او تبريک گفت .در عرصۀ بين
المللی نيز شاھد بوديم که ساعاتی پس از انتخاب
روحانی ،رئيس دفتر باراک اوباما اعالم کرد که اگر
حسن روحانی شفافيت را در پروندۀ اتمی رعايت کند،
»ما برای ھمکاری با او آماده خواھيم بود« و افزود:
»اگر ھمان طور که وی )روحانی( طی تبليغات انتخاباتی
گفت ،واقعا ً بخواھد که روابط ايران را با کشورھای
جھان بھبود بخشد ،مسلماً امکان دستيابی به چنين چيزی
وجود دارد«.
اگر روحانی مھرۀ مورد نياز برای نجات حيات رژيم
نمی بود ،اين بار ھم درست مانند چھار سال پيش تقلبی
گسترده صورت می گرفت و مھرۀ مورد نياز »رأی«
می آورد .بنابراين آن چه که رخ داده ،با کمال تأسف ،بُرد
تمام عيار برای رژيم بوده است .پس زن و مرد جوان ما
حاال بايد بداند که نه »پيروزی« ،بلکه »باخت« خود را
جشن می گيرد.
بسياری از جوانان که سال  ٨٨را به خاطر دارند و در
دومين دور رياست جمھوری احمدی نژاد نھايت يک
نظام پليسی و استبدادی را با تمام وجود خود لمس کرده
اند ،می بايد لحظه ای به خود آمده و فکر کنند که چطور
شد به ناگھان تصميم گرفته شد تا در اين انتخابات تقلب
نشود )حال اگر به نفع روحانی تقلب نشده باشد(! و رأی
مردم »محترم« شمرده شود؟ پس چرا اين کار را چھار
سال پيش نکردند ،تا به آن نحو جان جوانان ما به خاطر
آن انتخابات گرفته نشود؟
احتماالً اولين و دَم دستترين برداشت يا پاسخ ،اين است
که فشار اعتراضات  ۴سال گذشته ،منجر به اين »عقب
نشينی« مقطعی شده .اما اين استدالل نه فقط با واقعيت
ھمخوانی ندارد ،بلکه کلّ سناريوی باال را پنھان می کند.
اين مکانيزم باال بود که روحانی را به بھترين گزينۀ

رژيم برای فاصله گرفتن از لبۀ پرتگاه مب ّدل و خود را
برای »انتخاب« به بخشی از جامعه تحميل کرد )روحانی
با تقريبا ً  ١٨ميليون رأی پيروز شد ،حال آن که تعداد
واجدين شرايط برای رأی دادن ،بالغ بر  ۵٠ميليون نفر
بود( .بسياری از جوانانی که در خيابان ھا جشن
»پيروزی« می گرفتند ،بر اين تصور بوده و ھستند که با
رفتن يک شخص ،يعنی احمدی نژاد ،وضعيت جامعه به
مراتب بھتر خواھد بود .اما مسأله اين است که تمامی اين
افراد ،جزئی از طبقۀ حاکمه و نظام ھستند که ھرگز نمی
خواھند و نمی توانند خارج از چارچوب ھا و منافع رژيم
در کليت آن اقدامی انجام دھند .وقتی صحبت از پيروزی
»جنبش« مردمی می شود ،بايد خصوصيات اين پيروزی
ھم مشخص باشد .سال  ٨٨سرشار بود از سرکوب،
زندان ،شکنجه و تجاوز در زندان ھا ،به طوری که حتی
مھدی کروبی طی نامه ای در مردادماه ھمان سال به
رفسنجانی ،خواستار بررسی مسألۀ تجاوز جنسی به
پسران و دختران در زندان ھا شد .جوانانی که آن روزھا
را به ياد دارند و امروز پايکوبی می کنند ،زمانی می
توانند از »پيروزی« صحبت کنند که »انتخاب«
روحانی ،منجر به تداوم بررسی اين پرونده و افشا و
محاکمۀ آمرين و عامالن آن شود .بنابراين بايد طی مدت
زمان کوتاھی که پس از اتمام انتخابات ،ھنوز فضا تا
درجه ای باز است ،حول مطالبات مشخصی ھمچون
»آزادی تمامی زندانيان سياسی« يا »امنيت اجتماعی
برای زنان« )که آقايان تحت شعار انتخاباتی طرح
کردند( به يک حرکت جمعی و سازمان يافته دست زد.
درحالی که آن چه اتفاق افتاد ،اين بود که بسياری افراد
نھايتا ً رأی خود را »پس گرفتند« و با آرامش حاصل از
آن به جشن و پايکوبی پرداختند و تمام .اين ھا ھمه و ھمه
بيانگر پيروزی رژيم است و نه کسی ديگر .رژيم حتی
تاجايی پيش رفته است که ادعا کند انتخابات  ،٩٢طرح
مسألۀ تقلب در انتخابات  ٨٨را منتفی می کند )البته اين
ادعای جالبی است .بايد به دنبال پاسخ اين پرسش بود که
چرا غرضی ،به عنوان يک فرد بی ربط و پرت در
جريان رقابت ھای انتخاباتی که بيشتر دستمايۀ شوخی در
سطح جامعه بوده ۴۴۶ ،ھزار رأی داشته ،درحالی که
تعداد آرای مھدی کروبی در انتخابات  -٨٨حدود ٣٣٨
ھزار رأی -از او ھم کمتر بوده است!(
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دليل ھمۀ اين تغييرات ،چرخش جمھوری اسالمی در قبال
غرب ھست که می خواھد درجۀ »آزادی« مردم و
»شرکت« آن ھا را در انتخابات ،به عنوان اثبات وجود
دموکراسی در کشور و بھبود وجھۀ خود در جھان ،ارائه
کند .البته ،روحانی ،به عنوان نمايندۀ نظام ،برای
برقراری روابط متعادل با غرب ،مجبور می شود از
استبداد و اختناق داخلی زمان احمدی نژاد بکاھد ،اما بايد
اطمينان داشت که ھرگز نمی تواند حتی يک دموکراسی
نيم بند را حفظ کند ،چون شرايط به قدری انفجاری است
که از ھر جا که روزانه ای باز شود ،انفجاری بيرون
خواھد زد .اين دقيقا ً مخمصۀ جمھوری اسالمی است که
در ھر دو حالت ،چه افزايش فشارھای داخلی و چه ايجاد
روزنه ،نيروی بالقوۀ انفجاری عليه خود را افزايش می
کند و لحظۀ سرنگونی اش را به جلو می اندازد.

اﻧﻘﻼﺑﻲ ،ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻓﻌﺎل اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت؛ ﻳﻚ روش

دﻓﺎع ﺳﻤﺒﻠﻴﻚ از ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺮ زﻧﺪاﻧﻲ

اين که بخشی از جمعيت جوان جامعه ،به ويژه از طبقۀ
متوسط جديد شھری ،به دفاع »اجباری« از روحانی در
مقابل ساير گزينه ھای »بدتر« پرداخت ،و آن چه را که
طی چھار سال گذشته تجربه نموده بود ،عمالً ناديده
گرفت ،قابل درک است .در شرايط نبود ظرفی که بتواند
تجربيات مبارزاتی را جمع آوری و چکيدۀ آن را به
صورت تئوری تدوين کند و دوباره به درون جامعه ببرد؛
در شرايط نبود ظرفی که بتواند آگاھی طبقاتی حاصل از
مبارزات -ولو در سطح دمکراتيک و ض ّد استبدادی -را
در شرايط رکود و رخوت حفظ کند ،و در بزنگاه ھا به
عنوان خطّ سياسی و رھبری کننده رو به عموم مردم
مطرح کند ،بدون ترديد بخشی از جامعه به سرعت
آگاھی سياسی خود را از دست خواھد داد و دچار
»فراموشی« می شود .بنابراين ايراد خاصی متوجه اين
بخش از »مردم« نيست؛ دقيقا ً وظيفۀ نيروھای چپ اين
بوده و ھست که چنين ظرفی را ايجاد کنند .در صورتی
که شاھد بوديم کوچکترين نشانی از مرزبندی و وجه
تمايزی ميان بسياری از بهاصطالح »چپ«ھای مدافع
شرکت در انتخابات با تودۀ افراد -عموما ً غير سياسی-
وجود نداشت و در واقع نه فقط حتی يک گام جلوتر
حرکت نکردند ،بلکه تمام و کمال عقب تر از ھمان افراد
و به صورت دنباله رُوی آن ھا وارد صحنه شدند .بدتر
اين که آن ھا ھم از »پيروزی« دَم می زنند.

يکی از مسائلی که چپ ھای طرفدار شرکت »تاکتيکی«
در انتخابات بايد روشن کنند اين است که اگر فکر می
کنند »پيروزی« درکار بوده است ،توضيح دھند که چه
کسی پيروز شده است :رژيم يا خودشان به عنوان
اپوزيسيون؟ و به عالوه ويژگی اين »پيروزی« در
چيست؟

مھمترين عالمت پيروزی در يک جنبش ،آن ھم با
پشتوانۀ اين جمعيت شرکت کننده در انتخابات ،چرخش
توازن قوا به نفع جمعيت و به زيان حاکميت است .در
صورتی که پايان کمدی انتخابات اخير به آن جا رسيد که
توازن قوا را به نفع رژيم تثبيت کرد .اگر عده ای از
شرکت کنندگان ،و فقط عده ای از آن ھا ،به خصوص
طيف رفرميست خواھان »تغيير از باال« ،می خواستند و
می توانستند از فضای موقتا ً باز شده استفاده کنند و مثالً
در مقابل زندان ھای مختلف شھر ھای خود آکسيون ھای
انتخاباتی راه می انداختند -به اين معنی که مقصودشان از
شرکت در انتخابات ،آزادی زندانيان سياسی است -می
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شد تاحدودی پذيرفت که دست کم در ھمين فضای موقتی
و عمداً باز شده ،توازن قوا به نفع آنان چرخش کرده
است .اين تردستی سازشکاران است که چنين جسارتی را
ندارند و چنين فعاليتی نکردند و دست آخر انتخاب
روحانی را پيروزی »خود« و نه »رژيم« قلمداد می
کنند!
»خود فريبی« پديده ای آشناست و با آن چندان کاری
نداريم ،اما به اين تردستی ھا به منظور فريب ديگران،
بايد به ش ّدت واکنش سياسی نشان داد.
اين »چپ«ھای »پيروز« در عرصۀ انتخابات بايد تا
فضای آماده فراھم است فراخوان تجمع در مقابل زندان
ھا برای آزادی زندانيان کارگر و زندانيان سياسی را
بدھند تا نشان دھند »توازن قوا« به نفع آن ھا چرخش
کرده است ،درغير اين صورت از خود و سايرين بابت
فريب خود و ديگران عذر خواھی کنند.
 ٢٨خرداد ١٣٩٢

انتخابات ،ايدئولوژی حاکم و دنبالهروی توده ھا از آن
عليرضا بيانی
بار ديگر صحت اين نظريۀ کارل مارکس به اثبات رسيد
که گفت:
»ايده ھای طبقۀ حاکم در ھر برھه ای ،ايده ھای حاکم
است؛ به بيان ديگر طبقه ای که نيروی مادی حاکم بر
جامعه است ،در عين حال نيروی فکری آن نيز ھست.
طبقه ای که ابزار توليد مادی را در دسترس دارد،
ھمزمان از کنترل بر ابزار توليد ذھنی نيز برخوردار
است ،از اين رو ،به طور کلی ،ايده ھای افرا ِد فاقد ابزار
توليد ذھنی ،تحت تسلط آن قرار دارد .ايده ھای حاکم،
چيزی بيش از تجلی تمام و کمال مناسبات مادی غالب،
مناسبات مادی غالبی که به عنوان ايده ھا درک می
شوند ،نيست« )ايدئولوژی آلمانی(
می توان پاراگراف باال را به صورت چکيده اين گونه
نيز فرمولبندی کرد» :ايدئولوژی حاکم ايدئولوژی طبقه
حاکم است«.
برای فھم پيچيدگی ھا و عکس العمل ھای عمومی در
شرايط مختلف از سوی مردم ،بايد قبل از ھرچيز مفھوم
اين نظر مارکس را فھميد .در جامعۀ طبقاتی ،ھرچيزی
طبقاتی است .برای درک ھر موضوع ،بايد منشأ طبقاتی
آن را جستجو کرد .انتخابات اخير ايران ،انعکاسی از
يک کشمکش طبقاتی و بيانگر پيروزی ايدئولوژی حاکم
بر واکنش ھای خودانگيختۀ توده ای است .ھمه چيز در
ترين آن ايدئولوژی مسلط
اختيار قدرت حاکم است ،و مھم ِ
و حاکم؛ اين ايدئولوژی تا بدان جا قدرتمند است که بتواند
عمومی عليه خود را نيز رھبری کند.
اعتراضات
ِ
انتخابات اخير در ايران ،بيانگر پيروزی ايدئولوژی
پراتيک خودانگيختۀ
سرمايه داری حاکم در نبرد با
ِ
مردمی بود .پراتيک به خودی خود نمی تواند پاسخ قاطع
در مقابل ايدئولوژی حاکم باشد ،اگر چه پايۀ اصلی اين
پاسخ به شمار می رود .اين آگاھی طبقاتی است که در
ترکيب با پراتيک ،جنبۀ بالنده و انقالبی پيدا می کند و
ايدئولوژی
فقط در اين صورت است که می تواند حريف
ِ
حاکم شود؛ اما با اين حال پيروزی پراتيک انقالبی که
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ترکيبی از عمل و آگاھی ،يا به عبارت ديگر پراکسيس
محسوب می شود ،ھنوز غير قابل تضمين و مستعد
شکست خواھد بود ،زيرا برای پيروزی قطعی ھنوز يک
پارامتر تعيين کنندۀ ديگر باقی می ماند و آن رھبری
انقالبی است.
ممکن نيست پراکسيس توده ھا در مقابل ايدئولوژی حاکم
به پيروزی قطعی برسد ،بدون آن که مؤلفۀ رھبری
انقالبی را درخود جای داده باشد .اساسا ً زمانی عمل
خودانگيخته به عمل خودآگاه تبديل می شود که فاصلۀ
انتقال از ناآگاھی به آگاھی به وسيلۀ پارامتر رھبری
انقالبی ،ھدايت شده باشد؛ در غير اين صورت ،پراتيک
ھنوز با وجه آگاھی درھم آميخته نشده است و از ھمين
رو با وجود ھمۀ پتانسيل الزم برای تقابل با ايدئولوژی
حاکم ،سرگردان و مواج باقی می ماند.
در نتيجه با شناخت دقيق از مکانيزم ايدئولوژی حاکم -که
نه تنھا بيانگر ايدئولوژی حکومت سرمايه داری ،بلکه
توضيح دھندۀ کلّ »دولت سرمايه داری« به مفھوم قدرت
عمومی حاکم ،يا دستگاه احاطه کنندۀ کل نظام سرمايه
داری است ،و نه فقط ديپلمات ھای اداره کنندۀ ادواری
نظام سرمايه داری ،می توان به خوبی متوجه شد که چرا
توده ھای تحت ستم و عصيانگر در مقاطعی دقيقاً در
ھمان مسيرھايی قرار می گيرند که دولت سرمايه داری
برای آن ھا تعيين می کند .علت واضح اين امر ،نفوذ ض ّد
آگاھی به درون جامعه توسط ايدئولوژی حاکم ،به
موازات نفوذ آگاھی انقالبی که در قياس با آن بسيار
ضعيف ،محدود و نامحسوس است ،می باشد .به عبارت
ساده تر ميزان انتقال ض ّد آگاھی به درون تودھا نسبت به
آگاھی انقالبی به درون تودھا ،به مراتب بيشتر و
پرنفوذتر است ،به اين دليل ساده که ھمۀ ابزارھای توليد
ذھنی در اختيار قدرت حاکم است.
با اين حال چرا تضاد توده ھای استثمارشونده با استثمار
کننده ،يک بار برای ھميشه به نفع استثمار کنندگان حل
نمی شود؟ پاسخ روشن است ،به دليل واضح تداوم
بالانقطاع استثمار فرد از فرد ،که خود سبب ساز پراتيک
مقابله با آن است .بنابراين ھمسويی توده ھا با دستگاه
قدرتمند ايدئولوژی حاکم تنھا لحظه ای از جنبش آن ھا
است و نه ھمۀ جنبش آن ھا .توده ھا به دليل محروم بودن

از رھبری انقالبی ناچارند با جلو و عقب بردن دست
خود به سوی گرما و سرما ،خود شخصا ً به طور غريزی
تجربه کسب کنند.
درست در اين جا است که يک نظريۀ فرعی ،و نه چندان
دقيق به نام »حافظۀ تاريخی« مطرح می شود .منطبق با
اين نظريه گويا يک حافظۀ تاريخی وجود دارد که در
مثال باال سوختن دست مردم را به آن ھا گوشزد می کند
تا دوباره به سمت منشأ آن دست نبرند .اِشکال اين نظريه
ت عظيم »ض ّد حافظۀ تاريخی«
در اين است که با قدر ِ
آشنا نيست و نمی داند حافظۀ تاريخی ،بايگانی تاريخ در
اذھان عمومی است که اگر در طول تاريخ از انسجام
خودش با پراتيک ھمان مردم خارج شود ،نخواھد
توانست به موقع پيوستار تاريخ را به طور منطقی ادامه
دھد و به ھمين دليل بارھا به صورت تراژدی و کمدی
تکرار می شود .از اين گذشته حافظۀ تاريخی موضوع
ثبت در روند تاريخی است و نه در حافظۀ تک تک افراد
مردم .در نتيجه مردم حتی با وجود دقيق ترين حافظۀ
تاريخی باز در موقع الزم نمی توانند پاسخ مشترک
ضروری را به موضوعات دھند ،زيرا که حافظۀ تاريخی
ھر فرد متمايز با فرد ديگری است.
حافظۀ تاريخی نمی تواند جايگزين رھبری انقالبی شود،
زيرا که خود در بھترين وضع فقط يک تجربۀ آزمايش
شده است و نه راه بَرنده .حافظۀ تاريخی در مقياس تاريخ
مبارزۀ طبقاتی زمانی می تواند به کار گرفته شود که
جمعبندی شده ،و به صورت »تئوری انقالبی« درآمده
باشد .در اين صورت ديگر اين فقط موضوعی در حافظه
نيست ،بلکه دستور العمل و نقشۀ راه است.
اما تئوری انقالبی و جمعبندی آن نيز خودانگيخته و به
خودی خود به دست نخواھد آمد .ظرفی الزم است که
پراتيک مبارزاتی در قلب جامعه برای ارزيابی و جمع-
بندی به آن ريخته شود تا به شکل يک تئوری انقالبی
مرکزيت پيدا کند و حفظ شود .سپس اين تئوری دوباره
برای تکامل پراتيک مبارزاتی به درون جامعه بازگردد و
به ھمين دليل مبارزه را از نقطه ای که قرار دارد ،گام
ھايی به جلوتر تکامل دھد .اين ظرف ھمان سازمان
انقالبی برای سازماندھی مبارزات موجود است .در
جمعبندی می توان به اين نتيجه رسيد که بدون ظرف
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رھبری کنندۀ مبارزات موجود ،ظرفی که به تئوری
انقالبی مسلح شده باشد ،اين ايدئولوژی حاکم است که
ھدايت جنبش ھای عمومی را به دست خواھد گرفت.
توده ھای مردم ھيچ ابزار دفاعی در مقابل ايدئولوژی
حاکم ندارند و به ھمين دليل با انگيزۀ مبارزه با نظام
سرمايه داری يا استبداد وارد مبارزه می شوند ،اما به
راحتی فريب ھمين نظام را می خورند و مطيع سياست
شانس موجود ،سانتريزه کردن
ھای آن می شوند .تنھا
ِ
آگاھی منبعث از پراتيک روزمره در يک مرکز انقالبی،
برای تبديل و انتقال آن به سطح عمومی جامعه است.
بدون اين ظرف رھبری کننده ،با وجود کسب آگاھی از
درون پراتيک روزمره ،بالفاصله اين آگاھی با ض ّد
آگاھی ھردَم افزون از سوی ايدئولوژی حاکم ،خنثی می
شود .ھمين ضعف است که عده ای آن را به اشتباه
نداشتن »حافظۀ تاريخی« می نامند .کمبود ھمين مؤلفه
است که حتی عده ای که به آگاھی رسيده اند ،قادر به
حفظ آن نيستند و دچار عقب گرد می شوند.
بخش مھمی از يک جنبش راديکال انقالبی به سازماندھی
ھمان جنبش باز می گردد .اگر نتوان در جنبشی ايجاد
ھسته ھای سازمانده را مشاھده کرد ،به اين معنی خواھد
بود که کل جنبش در حال دنباله روی از جناح ھای حاکم
است .مثالً در انتخابات اخير که گرايش ھای رفرميستی
آن را جنبشی برای تغيير می نامند ،بايد اين مشخصات به
خوبی ديده می شد .اين که اين »جنبش« چگونه و به
دست چه نيرويی رھبری شد؟ اگر پيروزی داشت،
مشخصات آن چه بود؟
مھمترين عالمت پيروزی در يک جنبش ،آن ھم با
پشتوانۀ اين جمعيت شرکت کننده در انتخابات ،چرخش
توازن قوا به نفع جمعيت و به زيان حاکميت می تواند
باشد .در صورتی که پايان کمدی انتخابات به آن جا رسيد
که توازن قوا را به نفع رژيم تثبيت کرد .اگر عده ای از
شرکت کنندگان ،و فقط عده ای از آن ھا ،به خصوص
طيف رفرميست خواھان تغيير از باال ،می خواستند و می
توانستند از فضای باز شدۀ موقت استفاده کنند و مثالً در
مقابل زندان ھای شھرھای خود آکسيون ھای انتخاباتی
راه می انداختند ،به اين معنی که مقصودشان از شرکت
در انتخابات آزادی زندانيان سياسی است ،می شد

پذيرفت ،دست کم در ھمين فضای به عمد باز شدۀ موقتی
توازن قوا چرخش کرده است .اين تردستی سازشکاران
است که چنين جرأت ھايی را ندارند و چنين فعاليتی
نکردند و دست آخر انتخاب روحانی را پيروزی خود ،و
نه رژيم قلمداد می کنند!
پايان انتخابات فقط نشانگر اين بود که توده ھای علی
العموم چه چيزی نمی خواھند .برای رفرميست ھای
دنباله رو اين ھمان پيروزی محسوب می شود ،در حالی
که رژيم خود به خوبی می داند که مردم چه چيزی را
نمی خواھند و درست به ھمين دليل سعی کرد چيزی را
که خود می خواھد با مھارت کافی به آن ھا تحميل کند؛ و
آن کسب اعتبار از آن چه که خود »حماسۀ انتخابات«
ناميد بود.
اين انتخابات بار ديگر عدم آمادگی نيروھای بلوک
انقالبی برای دخالت گری را به نمايش گذاشت .به جز
تنھا يک مورد دخالت گرانه که در سطح ارائه يک
پيشنھاد بر اساس نظريۀ »تحريم فعال« ،پوسترھای
شاھرخ زمانی به شکل نمادين در البالی فضای تبليغات
انتخاباتی به ديوارھای قسمت ھايی از شھر چسبانده شد،
حتی يک مورد دخالتگری ملموس در کل اپوزسيون
رژيم جمھوری اسالمی مشاھده نشد .ھر چه بود اظھار
نظر و بيانيه و اطالعيه از اولترا راست تا اولترا چپ بود
که با کلی گويی ھايی نظير »نه تحريم؛ نه انتخابات؛
سرنگونی جمھوری اسالمی« بيان شد که يکسره از
باالی سر تودۀ مردم عبور کرد.
ھيچکس حق ندارد بيش از آن چه که به اين مردم داده
است از آن ھا توقع داشته باشد .يکسری شعارھای
انتزاعی و فاقد پتانسيل دخالتگرانه از سوی اپوزسيون
چپ تنھا دستاوردی که دارد نشستن به نظارۀ انتخاب
مج ّدد نماينده ای از رژيم حاکم برای چھار سال آينده
است .اين انتخابات عالوه بر ضعف اساسی آگاھی در
صفوف مردم ،بار ديگر بحران موجود در جريانات چپ
را نشان داد .بدون فائق آمدن بر بحران رھبری انقالبی،
مطلقا ً نمی توان به انتظار رشد جنبش ھای انقالبی بود.
/٢٦خرداد١٣٩٢/
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پيروزی روحانی و چشم انداز جنبش کارگری
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران )ايسنا( ،براساس
نتيجۀ قطعی شمارش آرای يازدھمين دورۀ انتخابات
رياست جمھوری ،حسن روحانی با  ١٨ميليون و ۶١٣
ھزار و  ٣٢٩رأی از کل آرای مأخوذه در مرحلۀ اول،
حائز اکثريت مطلق آراء و به عنوان رئيسجمھور
منتخب مردم برای  ۴سال آينده ،انتخاب شد.
گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران ،ضمن اعالم
مواضع خود طی يک سخنرانی تصويری )و سپس
مکتوب( که در تاريخ  ٢٩ارديبھشت  ١٣٩٢از سوی
رفيق مازيار رازی ،سخنگوی گرايش ،ارائه شد ،به
نکات زير اشاره کرد:
» ...با توجه به اين خصوصيات رژيم -که با ديکتاتوری
ھای نظامی در کشورھای مجاور ،يعنی بعضا ً رژيم ھايی
که فروپاشيدند و از بين رفتند ،متفاوت است -و با توجه
به خصوصيات تحريم ھای اقتصادی و جدی شدن
تھديدھای نظامی و ھمين طور سرنگونی قريب الوقوع
اسد در سوريه و ھمچنين از دست رفتن چاوز در
ونزوئال و متحدی بين المللی ،رژيم در اين دوره به ش ّدت
دچار نگرانی و اضطراب شده است و اين ،ويژگی
انتخابات دورۀ اخير خواھد بود .بنابرين رژيم يافتن راه
ھايی را برای سازش و عقب نشينی دنبال خواھد کرد .
اين عقب نشينی ديگر از سوی گرايش ھای اصول گرا
امکان پذير نيست .چون اصول گرايان تجربه ای را با
غرب داشته اند و غرب ديگر اصوالً اين ھا را به عنوان
کسانی که وارد معامله و مذاکره می شوند ،قبول ندارد؛
چرا که ھشت سال دورۀ احمدی نژاد را تجربه کرده
است .از سوی ديگر اين اصول گرايان به دليل سياست
ھايی که اتخاذ کرده اند -حداقل بخش قابل توجھی از آن
ھا -تن به مذاکره و معامله نخواھند داد و ھمچنان تصور
می کنند که می توانند خواستۀ خود را به طرف مقابل،
تحميل و امتياز کسب کنند .پايه ھای رژيم ،پايه ھای
حزب اللھی رژيم ،سپاه پاسداران ،بسيج و غيره ،اگر
رھبران خو ِد اصول گرايان کسانی را برای
قرار باشد از
ِ
معامله و سازش با غرب انتخاب کنند ،دچار مخاطره و
شکاف درونی خواھند شد ،يعنی امکان دارد پايه ھای
اجتماعی خود را از دست بدھند .به ھمين جھت برای اين

معامله و سازش ،که اآلن زير فشار مجبورند وارد اين
دوره شوند ،نمی توانند از طريق اصول گرايان و
نمايندگان آن ھا ،اين تبانی را سازمان دھند .از سوی
ديگر ،از طريق اصالح طلبان ھم قادر نخواھند بود چنين
کنند .چون اصالح طلبان اوالً اعتبار سياسی خود را در
سطح ملی و بين المللی از دست داده اند و به ھر حال
ديگر شخصيت ھايی نيستند که از نقطه نظر امپرياليزم
قابل اعتماد برای مذاکره باشند و از سوی ديگر اين قدر
در گذشته تبليغات سوء از سوی حکومت وقت عليه
اصالح طلب ھا صورت گرفته -به عنوان فتنه گران
انتخابات  ٤سال پيش -و اين قدر با اعمال فشار آن ھا را
به کنار رانده اند )مانند حصر خانگی موسوی و کروبی(
که واضح است ديگر قادر نخواھند بود از طريق اصالح
طلبان )خاتمی ،کروبی ،موسوی و دار دستۀ آن ھا( ،اين
سازش و معامله را انجام دھند .بنابراين رژيم -وقتی
صحبت از رژيم می کنيم ،مقصودمان سران رژيم ،سران
ھيئت حاکم و مشخصا ً خامنه ای و مداری است که دور
او شکل گرفته -بايد به دنبال مھرۀ ديگری باشد ،مھره ای
که بتواند سازش را با امپرياليزم عملی کند ،مورد تأييد
امپرياليزم ھم باشد و ھمين طور بتواند بخش عمده ای از
اصالح طلب ھا و ھمين طور اصول گرايان را به سوی
خود جلب کند…..مسأله ای که مطرح می شود اين است
که در اين انتخابات ،چه رفسنجانی انتخاب شود و چه
نشود )چون از نقطه نظر جنبش کارگری ،فعالين
کارگری و مارکسيست ھای انقالبی در داخل ايران
تفاوت زيادی از نظر ماھوی ميان آن ھا وجود ندارد؛ اين
ھا اصوالً يک رژيم بورژوايی ويژۀ اسالمی ھستند و در
واقع ھيچ کدام از مسائل اوليۀ دمکراتيک و مسائل
کارگری جامعه بدون سرنگونی »کامل« اين رژيم که
شامل تمام جناح بندی ھايشان خواھد شد ،حل نخواھد
گرديد( ،روزنه ھايی با تحوالت بعدی باز خواھد شد و
اين روزنه ھا بايد مورد استفاده قرار بگيرد تا امر تدارک
سرنگونی اين رژيم سرمايه داری با سھولت بيشتری
صورت بگيرد .….اگر رفسنجانی رئيس جمھور ايران
بشود ،خوب واضح است که يک سلسله تحوالت نوينی
نيز در زمينۀ ارتباطات بين المللی و تحوالتی در جنبش
کارگری رخ خواھد داد .به اين مفھوم که سرو کلۀ ILO
)سازمان جھانی کار( مجدداً پيدا خواھد شد ،ارتباطات با
غرب نزديکتر خواھد شد ،ھمچنين امکان تأسيس اتحاديه
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ھای کارگری در چارچوب نظام سرمايه داری-
امپرياليستی و ايجاد شبکه ھای مرتباط با دولت )اتحاديه
ھای کارگری زرد( ،در دورۀ آتی به وجود خواھد
آمد )يعنی زمانی که روابط در دورۀ آتی پس از انتخاب
رئيس جمھور جديد ،رفسنجانی» ،حسنه« شود و تحوالت
روند جديدی به خود بگيرد( .در آن زمان واضح است که
مارکسيست ھای انقالبی بايد ارزيابی کنند که به چه نوع
دخالت ھايی در اين تشکل ھايی که از طريق  ILOدر
ايران در اين دورۀ نوين به وجود خواھند آمد ،انجام
دھند؛ واضح است که ساختن حزب پيشتاز کارگری ھم
مرتبط خواھد شد به اين وضعيت نوين ،و شکل
سازماندھی آن در قياس با گذشته تفاوت ھايی پيدا خواھد
کرد ،شکل ھايی جديدی به خود خواھد گرفت که البته
بحث در اين مورد به ھمان دورۀ آتی موکول خواھد شد و
از اکنون نمی توان برنامه ريزی دقيقی در مورد آن
داشت«...
گرچه در اين مصاحبه از رفسنجانی نام برده شد ،اما با
توجه به حمايتی که رفسنجانی و خاتمی )و ساير اصالح
طلبان( از حسن روحانی به عمل آوردند ،تفاوت چندانی
برای پيشبرد چرخش برای حفظ نظام ،ميان اين دو فرد
نمی باشد.
از اين رو ،برای بحث در مورد چشم انداز جنبش
کارگری در دورۀ پس از انتخابات رياست جمھوری،
مطالعۀ مطلب »دربارۀ انتخابات رياست جمھوری «٩٢
را به رفقا و دوستان ميليتانت توصيه می کنيم.
شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران
 ٢۵خرداد ١٣٩٢

تحريم ف ّعال »انتخابات« در ايران با حمايت سمبليک
از شاھرخ زمانی

توضيح :متن پيش رو و ترجمۀ انگليسی آن ،اساسا ً جھت
آشنايی رفقای غيرايرانی درگير در پروژۀ »احيای
مارکسيستی« )ترکيه ،انگلستان ،آلمان و فرانسه( با مسألۀ
انتخابات ،موضع مارکسيست ھای انقالبی در قبال آن و
ھمچنين تاکتيک تحريم فعّال تھيه شده و بر روی سايت
»احيای مارکسيستی« قرار گرفته است.
***
برای مارکسيست ھای انقالبی ،تحريم »انتخابات«
جمھوری اسالمی ايران ،يک سياست و اصل بنيادی
است .پروسۀ غيردمکراتيک و شيادانۀ »انتخابات« ،که
بايد آن را »انتصابات« ناميد ،مراحل مختلفی دارد.
نخست ،پيش از آن که فرصتی به رأی دھندگان داده شود
تا رأی خود را در اين »سياه بازی انتخاباتی« به صندوق
بياندازند ،شورای نگھبان ھمه را به جز تنھا  ٨نفر ر ّد
صالحيت کرد! يعنی از  ٨۶٨نفری که به عنوان
کانديدای رياست جمھوری ثبت نام کرده بودند۶٧٨ ،
نفر ،از جمله تمامی خانم ھا ،حذف شدند.
بنابراين اين پرسش پيش می آيد که شورای نگھبان چه
نھادی است و چگونه و برچه اساس می تواند به چنين
کاری دست بزند؟ شورای نگھبان ،به عنوان يک نھاد

24

 ١٢نفره که از شش روحانی رده باال و شش حقوق دان
اسالمی تشکيل شده ،از سوی رھبر )درحال حاضر
شخص خامنه ای( انتخاب می شود .اين نھاد باالتر از
»مجلس« رژيم می ايستد ،و می تواند قوانين مصوّ ب
مجلس را چنان چه خالف موازين شرع اسالم يا خالف
قانون اساسی کشور باشد ،رد کند .اساسا ً اين نھاد از
سوی رھبری انتخاب می شود تا حفظ ،پيشبرد و اجرايی
شدن قانون اساسی ارتجاعی و قرون وسطايی کشور،
يعنی بنيان »قانونی« و ايدئولوژيک نظام واليت فقيه را
تضمين کند .واليت فقيه در واقع شکل ويژه ای از استبداد
بورژوازی است که پشت ويترين »جمھوری« قرار
گرفته است.
دوم؛ آن  ٨کانديد باقی مانده* نيز ھمگی حاميان وفادار و
متعھّد نظام واليت فقيه ھستند ،يعنی کسانی که سال ھا
مشغول خدمت به رژيم بوده اند؛ مانند محسن رضايی که
فرماندۀ پيشين سپاه پاسداران است .به ھمين ترتيب ،ھمۀ
آن ھا بالاستثنا به مدت چند دھه در سرکوب جنبش مستقل
کارگری ،اعتراضات زنان ،دانشجويان ،اقليت ھای قومی
و نظاير اين ھا ،دست داشته اند.
سوم ،مواردی ھمچون تقلب در آرا ،ارعاب ،خشونت و
معامالت پشت پرده و غيره ،به طور سيستماتيک اعمال
می گردند .به طور کلی ھر روشی که بتواند نتيجۀ دلخواه
رھبری را به بار بياورد» ،عادالنه و مناسب« محسوب
می شود.

بنابراين توده ھای مردم و به ويژه تمامی کارگران ،بايد
اين به اصطالح »انتخابات« را تحريم کنند .اما تحريمی
که غيرفعّال باشد -يعنی فراخوان به توده ھا برای نشستن
در خانه -دستان رژيم را باز می گذارد تا اين »انتخابات«
را به عنوان مصداق مشروعيت و محبوبيت خود اعالم

کند .به ھمين دليل است که مارکسيست ھای انقالبی
خواھان تحريم ف ّعال »انتخابات« ھستند.

مادام که رھبران و نمايندگان کارگری نتوانند در
انتخابات رژيم شرکت کنند ،بايد از طريق افشاگری و
علنی کردن وضعيت وخيم و حا ّد زندانيان مبارزۀ طبقاتی
پرولتاريا ،به تحريم دست زد .امسال ما مشغول آگاھی
رسانی نسبت به وضعيت حا ّد شاھرخ زمانی و رضا
شھابی ،و فراخوان به ھمبستگی با آن ھا ھستيم .اين ھا
دو فعال کارگری ھستند که ھمانند ديگر نمايندگان حقيقی
طبقۀ کارگر ،در زمان برگزاری انتخابات )يعنی ١۴
ژوئن ٢۴ -خرداد( در زندان خواھند بود.

 ١٢ژوئن ) ٢٠١٣مطابق با  ٢٢خرداد (١٣٩٢
کميتۀ احيای مارکسيستی
* تاکنون دو کانديد از اين مسابقه کنار کشيده اند.
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ضرورت تحريم ف ّعال انتخابات

انتخابات و وظايف مارکسيست ھای انقالبی

برای مارکسيست ھای انقالبی» ،تحريم« انتخابات تحت
حکومت جمھوری اسالمی موضوعی است مفروض؛ در
شرايط دمکراتيک جامعۀ بورژوايی ،مشروط بر اين که
جامعه در وضعيت اعتالی انقالبی قرار نداشته نباشد،
می توان در انتخابات پارلمانی ،با حضور نمايندگان
کارگران و کمونيست ھا ،برای به دست گرفتن تريبون
عليه خود نظام سرمايه داری شرکت جست ،اما تحريم
انتخابات ،به خصوص برای ساختن دولت سرمايه داری،
در ھر شرايطی ،اعم از دمکراتيک يا ديکتاتوری ،يک
اصل مفروض است .آن وقت است که ھر عملی در
ارتباط با اين تحريم و اثرگذار کردن آن در درون جامعه،
عنوان »تاکتيک« به خود بگيرد .واال دفاع از
می تواند
ِ
يک جناح بورژوازی در مقابل ساير جناح ھا و گرايش
ھای موجود در طبقۀ حاکمه با اتکا به خروارھا توجيه و
»تحليل« ،اقدامی است که بخش اعظم جامعه ھم به دليل
سطح فعلی آگاھی خود ،به خصوص به دليل آگاھی
وارونه ای که ھر روز به آن ھا تزريق می شود ،و نبود
يک آلترناتيو نيرومند ،انجام می دھد؛ و درست به ھمين
دليل ،نه فقط »تاکتيک« محسوب نمی شود ،بلکه دست
آخر رؤيای خو ِد بورژوازی را تحقق می بخشد .اما بايد
به ياد داشت که تحريم »غير فعال »-يعنی گوشه گيری،
خانه نشينی و بی اعتنايی به سير رويدادھا -درست نقطۀ
مقابل مشارکت »فعال« ،و به يک اندازه بی تأثير است.
يکی از بھترين تاکتيک ھای انقالبی در قبال مسألۀ
انتخابات ،می تواند »تحريم فعال« باشد .يعنی استفاده از
فضای سياسی و برخی »آزادی«ھای موقتی و نيمبند
جامعه تا پيش از برگزاری »انتخابات« ،برای افشای
رژيم .در اين جاست که می توان به شکل تاکتيکی،
»شرکت« در انتخابات را پذيرفت ،ولی »پيش شرط«
آزادی تمامی زندانيان سياسی و به ويژه رھبران کارگری
را به عنوان نمايندگان حقيقی طبقۀ کارگر ،برجسته نمود،
و اين ھمان تاکتيک تحريم فعال است.

آرام نوبخت -سارا قاضی

 ٢١خرداد ١٣٩٢
ميليتانت

مارکسيست ھای انقالبی قويا ً بر اين اعتقادند که می توان
و بايد با تحليل مشخص از شرايط مشخص ابزارھا و
تاکتيک ھای مبارزاتی مشخصی را برای دست يافتن به
ھدف اصلی ،يعنی خودسازماندھی طبقۀ کارگر به منظور
تدارک انقالب و تسخير قدرت سياسی ،آن ھم در
وضعيتی که به لحاظ عينی ھيچ زمانی تا به اين حد آماده
نبوده است ،اتخاذ کرد .به بيان ديگر ،وظايف اصلی با
درنظر داشتن اين چشم انداز اصلی معنا پيدا می کند و در
ھر حال ثابت است؛ ولی شکل و نحوۀ انجام آن -يعنی
نحوۀ فعاليت و دخالتگری ،سازماندھی و غيره -بسته به
شرايط عينی پيش رو ،و تماما ً در راستای ھدف اصلی،
تعيين می شود .دقيقا ً به ھمين دليل است که تحليل دورۀ
انتخابات رياست جمھوری رژيم )به عنوان يک مقطع
معين و کوتاه مدت( و پيامدھا و نتايجی که بالواسطه
برای دستکم چھار سال به دنبال آن می آيد )البته اگر
رژيم تا آن زمان سرنگون نشده باشد!( ،برای نيروھای
مارکسيست امری بیارتباط يا غيرمھم محسوب نمی
شود .از ھمين جا نتيجه می شود که ما نه فقط بايد موضع
مشخصی نسبت به انتخابات داشته باشيم ،بلکه بايد برای
سناريوھای مختلفی که از پی نتيجۀ قطعی انتخابات
بيرون می آيد نيز آماده باشيم.
برای ارزيابی انتخابات رياست جمھوری سال جاری ،و
تعيين دخالتگری ھای ممکن مارکسيست ھا ،ما ناگزير
می بايد از يک سو بحران بورژوازی )چه از جھت
داخلی و چه به خصوص خارجی( را درنظر داشته باشيم
و از سوی ديگر بحران خو ِد جنبش کارگری و جنبش
چپ را؛ اين بحران ھا خصوصيات و ويژگی ھای جديدی
به انتخابات پيش رو و دورۀ متعاقبش می بخشند که آن را
نسبت به انتخابات رياست جمھوری در تقريبا ً سه دھۀ
گذشته متمايز می کند.
بحران درونی بورژوازی و ريشه ھای تاريخی آن از
ابتدا تاکنون
آن چه امروز به وضوح ديده می شود ،بحران و
اختالفات درونی خود رژيم است که پس از حذف جناح
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اصالح طلب از حلقۀ قدرت )مثالً در حوادث پس از
انتخابات سال  ،(٨٨اکنون خود جناح اقتدارگر
)اصولگرا( را ھم عمالً به دو طيف اصلی و رو در رو
تقسيم کرده است که نمود آن در درگيری ھا و خط و
نشان کشيدن ھای »احمدی نژاد« و »خامنه ای« به
عنوان نمايندگان اين دو طيف ،تا پيش از شروع انتخابات
و ھمين طور ر ّد صالحيت »مشائی« و عناصر »حامی
دولت« و به عالوه تشکيل دو پروندۀ قضايی برای رئيس
جمھور )به دليل ھمراھی مشائی در ثبت نام کانديداھا و
ھزينه ھای سفر خانوادگی به نيويورک( می توان ديد.
اگرچه اختالفات در درون جناح »اصولگرايان« نسبت به
گذشته تازگی دارد ،ا ّما در درون »رژيم« به ھيچ وجه
پديدۀ تازه ای نيست .شايد تا به حال ،به خصوص پس از
تثبيت جمھوری اسالمی ،درگيری ھای درونی حاکميّت تا
به اين اندازه شديد و علنی نبوده باشد؛ درگيری ھای اين
دوره ا ّما به ح ّدی ج ّديست ،که جناح ھای حاکميّت ديگر
تالش چندانی برای پنھان نمودن آن نمی کنند.
رژيم سرمايه داری ايران از ابتدا دارای تناقضی اساسی
در درون خود بوده و تا امروز اين تناقض حل نگشته
است .تناقض اساسی اين رژيم از ذات خود آن سرچشمه
می گيرد» .جمھوری اسالمی« ھرگز يک نظام سرمايه
داری متعارف ،مشابه با آن چه در کشورھای سرمايه
داری غربی مشاھده می کنيم ،نبوده است .رژيم نظامی-
سلطنتی شاه ،در واقع جای خود را به يک فرماسيون
متناقض داد که در درون خود دو گرايش اصلی را ،با دو
رويکرد کامالً متمايز نسبت به سياست اقتصادی و روابط
بينالمللی جای می داد .جالب است که منطق ھر دو
گرايش »متعارض« ،در تحليل نھايی سرمايه داری
محض است )ولو اين که با قرار گرفتن در پشت »اقتصاد
اسالمی« يا انتقاد به »سرمايه داری« آن را تقبيح کنند(.
با اين وجود ،جناح موسوم به »اصولگرا« )يا
»اقتدارگرا«( سنتا ً در سطح سياسی اختالفات و منازعاتی
با غرب داشته است ،در حالی که جناح »اصالح طلب«
شديداً خواستار آن بوده که جمھوری اسالمی خود را با
معيارھای نظام ھای سرمايه داری غربی ھمسو کند و تا
ح ّد امکان اين »منازعات« را کاھش دھد.

اين تناقض و دوگانگی بر اساس وضعيّت عينی و ذات
متناقض رژيم سرمايه داری -اسالمی ھمواره ظاھر
گشته است .برای نمونه از روزھای نخستين انقالب،
نمايندگی گرايش اوّ ل را خمينی -بھشتی بر عھده گرفتند،
و نمايندگی جناح »معتدل« و متعارف با عرف ھای بين
المللی را بازرگان -يزدی .ھمواره بخشی از سرمايه
داری برای حفظ منافع درازم ّدت نظام اسالمی راھی جز
توسّل به غرب و نظام امپرياليستی نمی يافت .منطق
سرمايه داری جھانی ھمواره اين تناقض را در ايران در
طی بيش از سه دھه به شکل عريانی به نمايش گذاشته
است .در پيش افرادی نظير رفسنجانی ،خاتمی ،موسوی
و غيره که خود زمانی از سران جناح اصول گرا )يا
اقتدارگرا( بوده اند ،برای حفظ بقای رژيم ،به سياست
ھای »اصالح طلبانه« روی آورند .به بيان ديگر ،تمامی
اصالح طلبان فعلی در ايران ،زمانی خود از بدنۀ قدرت
و اصولگرايان صاحب منصب بوده اند ،که امروز راه
ادامۀ حيات رژيم )و نتيجتاً بقای خود( را در ايجاد
تغييرات در ساختار اقتصادی می بينند ،و برای نيل به
آن ،مجبور به حمايت از برخی آزادی ھای نيم بند
بورژوايی نيز ھستند .ھمان طور که مختصراً اشاره شد،
اين دو گرايش از روز نخست در دل رژيم وجود داشته،
منتھا شرايط عينی ،متناوبا ً به نفع يکی و به ضرر
ديگری تغيير می کرده است.
* دورۀ خمينی و رياست جمھوری خامنه ای
دھۀ اول انقالب ،سال ھای  ١٣۵٨تا  ،۶٨به عنوان دورۀ
حضور خمينی و ھمچنين رياست جمھوری خامنه ای از
مھرماه  ۶٠تا پايان آن ،شاھد افت فرايند انباشت سرمايه
و رکود اقتصادی بود .طی اين دوره درآمد سرانۀ ملی
واقعی ۵٨ ،درصد و سرانۀ توليد ناخالص واقعی
غيرنفتی ٣٢ ،درصد کاھش يافت .کاھش درآمدھای نفتی
بين  ١٣۶۵و  ١٣۶٧به دليل اشباع بازار جھانی نفت و
ويرانی تأسيسات نفتی ايران در جنگ با عراق ،دولت را
برای تداوم سياست ھای اقتصادی عاجل خود در تنگنای
شديد قرار داده بود .به عالوه دولت ديگر نمی توانست
پاسخگوی نيازھای جمعيتی که طی اين يک دھه از ٣٨
به  ۵٣ميليون نفر ) ۴٠درصد( افزايش يافته بود و ھمين
طور پرداخت مخارج سنگين جنگ با عراق ،باشد .در
اين اوضاع و احوال بود که در تاريخ  ٢٧تيرماه ،١٣۶٧
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خمينی قطعنامۀ  ۵٩٨سازمان ملل را برای پايان دادن به
جنگ ميان ايران و عراق پذيرفت .طی اين دوره ،فساد و
رانت خواری به درجه ای باال رسيده و کمبود ارز
خارجی و کمبودھای بازار ،فرصت ھايی را برای فربه
شدن و افزايش موقعيت انحصاری شبکه ھا و بنيادھا به
به وجود آورده بود .بنياد مستضعفان به تنھايی صاحب
 ۴٠٠شرکت با توان انحصاری در توليد بسياری از
کاالھای اساسی )الستيک ماشين ،روغن موتور ،ظروف
شيشه ای ،الياف ،شکر ،پارچه ،لبنيات و غيره( بود ،و
بزرگ ترين بساز و بفروش شرکت ساختمانی ھم
محسوب می شد .بنياد مستضعفان با حدود  ١٢ميليارد
دالر دارايی ،به بزرگ ترين واحد اقتصادی در
خاورميانه مب ّدل گشته بود .اليه ای از بورژوازی خرد و
تحقير شده که از ھرج و مرج انقالب جان به در برده
بود ،حريف شرکت ھای دولتی ،بنيادھا )اين منابع اصلی
رانت خواری انحصاری و »انباشت اوليه« برای اقليتی
بسيار کوچک( ،يا حتی ت ّجاری که ارتباط نزديکی با
رژيم داشتند ،نبود .اين بخش از بورژوازی ،با درک اين
که در روند عادی سازی وضع اقتصادی اميدی برای
نوسازی و رشد آن وجود ندارد ،مبارزه اش را به ميدان
سياست کشاند و پرچم ليبراليزم اقتصادی را بلند کرد و به
ھمين دليل خواستار خصوصی سازی صنايع و مقررات
زدايی از بازار ،برای کوتاه کردن دست رقيب از حيطۀ
اقتصادی-سياسی ،شد.
* قدرت گيری جناح ليبرال بورژوازی
تحول ھمزمان ديگر به پيشبرد ھدف ليبراليزم
دو
ِ
اقتصادی کمک کرد؛ اول ،دلسردی مردم از وعده ھا و
شعارھای ھميشگی مقامات ،و تنزل سطح زندگی آن ھا؛
و دوم ،بحران حا ّد ارز خارجی و کمبود مزمن آن در
سطح سرمايه گذاری داخلی .به ھمين جھت دولت به
اجبار با فاصله گرفتن از شعارھای اصلی انقالب ،طی
سال ھای  ١٣۶۶تا  ١٣۶٨وام گرفتن از خارج را آغاز
کرد .البته اين کار مخفيانه صورت گرفت ،زيرا افشای
گرفتن وام به نارضايی از جنگ اضافه می کرد .با وجود
آن که ھنوز برخی عناصر روحانی »تندرو« ،جناح
»اقتدارگرا« ،در مقابل سرمايه گذاری خارجی و از سر
گيری ارتباط با غرب جان سختی می کردند ،ولی
الزامات بازسازی اقتصادی ديگر جايی برای چنين

شعارھايی باقی نگذاشته بود .اين گونه بود که رفسنجانی
در يکی از خطبه ھای نماز جمعه اعالم کرد که سرمايۀ
خارجی ذاتا ً شر نيست و می تواند در طرح ھای توليدی
به نفع جامعه به کار رود )کيھان ھوايی ٢٨ ،دی
.(١٣۶٨
يکی از پيامدھای مھم تالش برای تأمين مالی از خارج،
اين بود که دولت مجبور بود برای جلب سرمايۀ خارجی،
پايبندی خود را به بازسازی نھادھای بازار و تشويق
اقتصاد بازار آزاد نشان دھد .پيگيری اين حرکت ،خود را
به شکل نمادين در استقبال جمھوری اسالمی از ھيئت
اعزامی صندوق بين المللی پول -بانک جھانی در تھران
) (١٣۶٩نشان داد ،بايد درنظر داشت که اين نخستين
ھيئت اعزامی اين دو نھاد مالی امپرياليستی به ايران بعد
از انقالب بھمن  ۵٧بود.
حملۀ عراق به کويت و اشغال آن در سال  ،۶٩و در پی
آن جنگ خليج فارس ،بیترديد موھبتی برای دولت
اسالمی بود؛ چرا که قطع توليد و صادرات نفت عراق و
کويت باعث افزايش قيمت نفت در بازار جھانی شد و از
اين رو درست ھنگامی که دولت ايران نيازی ج ّدی به
ارزی خارجی برای اجرای برنامۀ بازسازی و خارج
کردن اقتصاد از رکود حاد داشت ،اين درآمدھا به کمک
او آمد.
سياست ليبراليزم اقتصادی ايران شامل تک نرخی کردن
ارز و اتخاذ نظام نرخ ارز شناور ،خصوصی سازی
شرکت ھای دولتی ،حذف کنترل قيمت ھا ،و سوبسيدھا
بود .دولت »سازندگی« ،آزادسازی گام به گام بازار ارز
خارجی را در سال  ۶٩آغاز نمود )ھرچند به دليل تبعات
تورمی و متعقبا ً فشارھای مردم ،بانک مرکزی در سال
 ١٣٧٣کنترل مج ّدد بر بازار ارز خارجی را مجدداً از
سر گرفت( .در  ١٣٧٠ھئيت دولت مصوبه ای را صادر
کرد و تصميم دولت را برای خصوصی سازی حدود
 ۴٠٠شرکت دولتی اعالم کرد .در اين اثنا دولت دست از
کنترل قيمت بخش اعظم کاالھای توليدی بخش خصوصی
برداشت.
با کاھش سطح زندگی عموم مردم ،مخالفت با سياست
ھای ليراليزم اقتصادی باال گرفت و دولت از ترس
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مخالفت گستردۀ مردم عقب نشينی کرد .به دنبال اين عقب
نشينی ،استراتژی »زيگ زاگ« دولت برای تداوم
سياست ليبراليزم اقتصادی آغاز شد .يعنی دولت ھرجا که
می توانست عمدتاً در حوزه ھايی که جلب توجه نمی
کرد ،فشار می آورد و ھر وقت نارضايتی عمومی زياد
می شد ،کوتاه می آمد .آن گاه که شورش ھا و تظاھرات
در مخالفت با سياست ھای حکومت )برای نمونه در
مشھد ،قزوين ،اراک ،اکبرآباد و اسالمشھر( به عوامل
چانه زنی سياسی تبديل شد ،پارامتر »رضايت عمومی«
اھميت بيشتری در معادلۀ ثبات سياسی پيدا کرد.

ھستۀ مرکزی گرايش ھای اقتدارگرا و وابسته به
انحصارات دولتی ،قدم به خط مقدم مبارزه برای پيشبرد
سياست ليبراليزم اقتصادی گذاشت .خاتمی مجبور بود که
مسير توسعۀ اقتصادی دولت را معين کند .چرا که کاھش
شديد قيمت نقت در سال  ٧٧به مسألۀ اقتصادی فوريت
می داد .يک سال از انتخاب شدن خاتمی گذشت تا او
برنامۀ اقتصادی اش را مشخص کند .برنامۀ او ملغمه ای
بود از ديدگاه ھای دو جناح حامی وی .اما بازار جھانی
نفت به گونه ای معجزه آسا به نجات خاتمی آمد .در سال
 ،١٣٧٨قيمت جھانی نفت و درآمدھای نفتی ايران رو به
افزايش گذاشت .درآمدھای نفتی ايران تقريبا ً دو برابر شد
و اين افزايش درآمدھای نفتی ،فشار اقتصادی را بر
خاتمی کاھش داد و استراتژی زيگ زاگی ليبراليزم
اقتصادی ،در ميان کشمکش »اصالح طلبان فرھنگی«
طرفدار خاتمی و »سنت گرايان فرھنگی« مخالف او
ادامه يافت .در اين اثنا کشاکش پنھانی ميان طرفداران
بازار آزاد و جناح ھای دولت گرای جمھوری اسالمی
ادامه داشت .با اين حال خاتمی و حاميان اصالح طلب نه
در مبارزه با جناح ديگر بورژوازی برای پيشبرد
ليبراليزم اقتصادی موفق بودند و نه در عمل به وعده
ھای دمکراتيک خود.

پيشبرد سياست ليبراليزم اقتصادی مستلزم فراھم آوردن
امنيت و امکانات سود باال برای سرمايه است .در نتيجه
دولت بايد ضمن انجام نسخه ھای صندوق بين المللی پول
و بانک جھانی ،قواعد بازار را طوری تنظيم می کرد که
مشوق انباشت سرمايه باشد و برای اين منظور محدوديت
ھای قانونی در مورد حوزۀ فعاليت بخش خصوصی
)مانند اصل  ۴۴قانون اساسی( و يا برخی مواد قانون کار
مصوّب سال  ۶٩را حذف کند .به عالوه اين جناح از
بورژوازی بايد با حضور بنيادھا و دولت ھا ھمچنان به
مقابله برمی خاست .به عالوه ،جمھوری اسالمی پس از
دو دھه سرکوب فرھنگی ،از وادار کردن مردم به
پذيرش ھنجارھای اسالمی سنتی اش ناموفق بود .در
چنين بستری بود که محمد خاتمی در انتخابات رياست
جمھوری خرداد  ٧۶و با اتکا به مطالبات عمومی وسيع
خرده بورژوازی جديد به پيروزی رسيد .با اين حال
خاتمی با اتحاد دو جناح متضاد درون حاکميت ،يعنی با
اتئالف ليبرال ھای مشوق ليبراليزم اقتصادی و بقايای

* قدرت گيری مج ّدد و سپس دوپاره شدن جناح اقتدارگرا

ولی ھنوز پس از ھفت سال دنبال کردن سياست
خصوصی سازی ،در سال  ،٧۵دولت )و بنيادھا( ھمچنان
بازيگر اصلی در عرصۀ اقتصادی بودند ،يعنی ھنوز
توازن قوا به نفع گرايش اقتدارگرای بورژوازی در برابر
جناح ليبرال بود .در نخستين دھۀ ليبراليزم اقتصادی،
اقتصاد ايران ھمراه با )و بھره مند از( افزايش درآمدھای
نفتی ،رشد کرد .اين امر و فضای بازتر سياسی برای
بخش خصوصی ،فرايند انباشت سرمايه داری را تسھيل
کرد.
* تداوم و افول جناح بورژوا-ليبرال

از درون چنين شرايطی بود که احمدی نژاد ،با فراخوان
نيروھای »بسيجی« و سپاه پاسداران ،با تکيه بر شعارھا
و برنامه ای برای جلب آنانی که در جريان پيشبرد
ليبراليزم اقتصادی متضرر شده بودند ،و با حمايت
ضمنی و بعدھا مستقيم خامنه ای ،بر سر قدرت آمد.
رقيب او در دور دوم نخستين انتخابات رياست جمھوری،
ھاشمی رفسنجانی بود .نزديکی احمدی نژاد به بنيادھا و
قدرت ھای انحصاری دولت ،باری ديگر بخش ھايی از
بورژوازی و سرمايه داری )جناح بورژوا-ليبرال( را به
وحشت انداخت ،در حالی که بيکاران ،خانواده ھای کم-
درآمد ،فقرا و خرده بورژوازی سنتی که طی دوره ھای
»سازندگی« و »اصالحات« تنزل کرده بودند ،از فرط
نااميدی به شعارھای احمدی نژاد چشم اميد دوختند.
احمدی نژاد اما از يک سو قدرت را به ھمان جناحی از
بورژوازی برگرداند که در دوره ھای ليبراليزم اقتصادی
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سعی در حذفشان بود ،و از سوی ديگر تمامی برنامه
ھای ناتمامی را که دولت ھای سازندگی و اصالحات به
دليل ترس از واکنش طبقۀ کارگر از انجامشان سر باز
می زدند ،با مشت آھنين به انجام رساند )اعمال ماليات بر
ارزش افزوده ،حذف تدريجی سوبسيدھا ،افزايش بھای
کاالھا و خدمات عمومی ،خصوصی سازی -ھمچون
گذشته به معنای سپردن امور اقتصادی به جناح مدافع
خود -دور زدن اصل  ۴۴قانون اساسی ،ادامۀ تغيير
قانون کار ،سرکوب اعتراضات کارگران ،معلمان و
نظاير اين ھا(.

پتروشيمی جمھوری اسالمی از سوی اتحاديۀ اروپا و
متحدين آن ،تا پيش از انتخابات صدمات زيادی به رژيم
زده بود .در تاريخ سوم خرداد ،يعنی پس از اعالم اسامی
نامزدھای تأييد صالحيت شده از سوی شورای نگھبان،
وندی شرمن ،معاون سياسی وزارت امور خارجه
آمريکا در سفر به دھلی از ھمکاری دولت ھند در اعمال
تحريمھای اياالت متحده عليه ايران قدردانی کرد .به
عالوه آمريکا معافيتھايی را برای خريداران عمدۀ نفت
خام ايران در ازای کاھش وارداتشان از اين کشور در
نظر گرفته است که به صورت دورهای تمديد میشوند.

»احمدی نژاد« به عنوان نمايندۀ جناح خاصی از
بورژوازی نيز ضمن حفظ ھمان شعارھای اوليه به انجام
برنامه ھای ناتمام ليبراليزم اقتصادی پرداخت ،منتھا تحت
فشار و نارضايتی اقتصادی بخش اعظم بورژوازی )در
کليت آن( به اين نتيجه رسيد که بايد در عمل از شعارھای
آتشين خود فاصله بگيرد و باب مذاکره با امپرياليزم
غرب را بازکند و در يک کالم خود »اصالح طلب«
شود! صحبت ھای جنجالی اسفنديار رحيم مشائی از
دوستی ملت ايران با اسرائيل و امريکا ر که با واکنش
مستقيم خامنه ای رو به رو شد ،بايد در اين چارچوب
نگاه کرد؛ اين درحالی بود که تا پيش از اين از »نفی
ھولوکاست« و »محو اسرائيل« دم زده می شد .به اين
ترتيب آن سنت ھای فرھنگی اسالمی که طی دو دوھۀ
نخست انقالب به شديدترين شکل ممکن به جامعه تحميل
می شد و به ظاھر در دور نخست دولت احمدی نژاد احيا
گشته بود ،ناگھان جايگزين »مکتب ايرانی« و »فرھنگ
باستانی« به عنوانی يک ايدئولوژی برای جذب بخش
بيشتری از اعتراضات جامعه به سوی خود شد.

امپرياليزم و رژيم ايران تا به اآلن بی وقفه درگير يک
جنگ سرد با يک ديگر بوده اند و رژيم نيز ھربار
واکنش ھايی نشان داده است :برگزاری مانور ده روزه
در تنگۀ ھرمز )رزمايش مدافعان واليت  ،(٩٠حمله به
سفارت بريتانيا )و متعقبا ً عذرخواھی رسمی از آن(،
اعالم تصرف ھواپيمای جاسوسی آر کيو  ١٧٠آمريکا در
ايران و غيره.

بحران حا ّد بينالمللی کنونی بورژوازی
رژيم از نقطه نظر بين المللی نيز در تنگنای شديدی قرار
گرفته و ھمين موضوع ويژگی خاصی به انتخابات پيش
رو بخشيده است .ھمان طور که از سير حرکت
بورژوازی ايران می توان فھميد ،مسألۀ نفت و درآمدھای
نفتی ھمواره يکی از پايه ھای بقای اين رژيم بوده که در
بزنگاه ھای تاريخی به نجات آن و خروج موقتی از
بحران اقتصادی يا تخفيف آن انجاميده است .دور جديد
تحريم ھا با محوريت بانک مرکزی و صنايع نفتی-

اما تحريم ھا و تھديدھای اقتصادی و نظامی تاکنونی ،به
طور مشخص نتوانستد رژيم را وادار به يک معامله و
اتخاذ سياست نوين بکند ،اما امروز اين تھديدھا بيش از
پيش شدت يافته و رژيم در جستجوی يافتن راه حلی است.
مضاف بر اين ،امپرياليزم با استفاده از اعتراضات و
خيزش ھايی که در منطقۀ خاورميانه رخ داد ،آغاز به
تغيير نقشۀ ژئوپلتيک منطقه به نفع خود نموده است .پس
از دخالتگری در مصر ،و واژگون ساختن قذافی در
ليبی ،مدت ھاست که پروژۀ حمايت از ارتش آزاد سوريه
مغر
و تالش برای روی کار آوردن يک رژيم تا
ِ
استخوان وابسته به امپرياليزم به جای بشار اسد )مھم
ترين متحد استراتژيک رژيم در منطقه( آغاز شده است.
به ويژه شاھديم که روسيه نيز تاحدودی پشت اسد را
خالی کرده است و اين امر بدون مذاکرات و معاملۀ پشت
پردۀ اين کشور با اياالت متحده ناممکن بوده .امريکا پس
از حادثۀ بمب گذاری بوستن ،عمالً چراغ سبز را به
روسيه برای سرکوب اسالمگرايان تندروی چچن به بھانۀ
مبارزه با تروريزم داده است ،و در عوض روسيه نيز
پذيرفته که در مقابل و به ازای دريافت احتماالً امتيازاتی
ديگر ،ھمچون سابق در امور سوريه دخالت نکند.
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باال گرفتن جنگ و در کنار آن کوشش ھای ادامه دار
اياالت متحده و قدرت ھای بزرگ اروپا در مسلح کردن
شورشيان سوريه ،ريسک گسترش جنگ به سراسر
منطقه را افزايش داده است .لبنان که داالن انتقال سالح
سنی مورد حمايت اياالت متحده
به نيروھای اپوزيسيون
ِ
در داخل سوريه بود ،امروز خود صحنۀ نمايش جنگ
بوده است.
ھفتۀ گذشته» ،علوی«ھا به ھمراه متحد خود بشار اسد به
زدوخورد با اپوزيسيون سنی در شھر »طرابلس« لبنان
پرداختند که در نتيجۀ آن ،دستکم  ٢٣نفر کشته و ١٧٠
نفر زخمی شدند» .ديلی استار« لبنان يکشنبه شب  ٢۶مه
) ۵خرداد( گزارش داد که برخوردھا تا به امروز ،يعنی
به مدت ھشت روز متوالی قرار است ادامه داشته باشد.
جنگ به ميزان قابل مالحظه ای تا پايتخت لبنان ،بيروت
ھم کشيده شده است .روز يکشنبه ،چند بمب به محل ھای
تحت کنترل حزب ﷲ ،از جمله مراکز مسکونی و غيره
اصابت کرد که حداقل سه نفر مجروح برجای گذاشت.
يکی از شورشيان سوری به نام »عمار الواوی« گفت که
اين بمب ھا به تالفی حمايت حزب ﷲ از اسد انداخته شد.
او گفت که »اين تنھا اعالم خطر بود« و ضمن تھديد به
اين که »در روزھای بعد اين حمالت بيشتر خواھد شد«
گفت »اين ھشداری است به حزب ﷲ و حکومت لبنان تا
دست ھای حزب ﷲ را از سوريه کوتاه کند«.
»حسن نصرﷲ« ،رھبر حزب ﷲ ،شنبه شب اعالم کرد
که جنبش او از حمايت اسد دست نخواھد کشيد » :ما تا به
آخر ادامه خواھم داد .ما مسئوليت ،تمام قربانی ھای اين
راه و عاقبت موضعی را که گرفته ايم ،می پذيريم«.
جنگ در لبنان ،نشانگر واکنش انفجارآميز سياست ھای
آمريکا است که برای پيشبرد مقاصد استراتژيکی خود،
به اختالفات فرقه ای دامن می زند .واشنگتن پست نيز
ھفته گذشته نوشت» :درگيری ھای دو سالۀ سوريه به
جنگ منطقه ای تبديل شده و جنگ نيابتی و غير رسمی
آمريکا با ايران است «.رژيم ايران که از متحدين اسد و
حزب ﷲ است ،متھم به فرستادن اسلحه به رژيم سوريه
با پشتيبانی رژيم اکثريت شيعه در عراق است.

فواز جرجس از دانشکدۀ اقتصاد لندن ،طی اظھاراتی به
»سی ان ان« گفت که ايران و حزب ﷲ »اين موضوع را
کامالً روشن کرده اند که اسد خط قرمز است« ،يعنی
اوضاع به طرف درگيری ھای وسيع منطقه ای می رود.
در حالی که بحث در زمينۀ صلح به پيشنھاد آمريکا و
روسيه در »کنفرانس ژنو ) «٢که ماه آينده برگزار می
شود( ادامه دارد ،آمريکا و متحدينش درحال استفاده از
اين موقعيت برای آماده کردن خود ھستند .آمريکا درحال
استفاده از اين فرصت برای مذاکره جھت مستحکم کردن
ھمکاری کشورھای »ائتالف اراده« ،از جمله بريتانيا،
ترکيه ،مصر ،عربستان سعودی ،قطر و امارات عربی
متحده با خود است.
بنابراين محاسبات رژيم در مورد اتحاد با سوريه و حزب
ﷲ و ھمين طور گرايش ھايی از حماس در شرف به ھم
خوردن است .با رفتن اسد ،رژيم در منطقه تنھا خواھد
ماند و از اين نظر نگرانی جمھوری اسالمی ش ّدت يافته
است.
ضمنا ً پس از درگذشت يکی از متحدين بين المللی ايران،
يعنی ھوگو چاوز ،مشخص نيست که سياست مداران
بعدی ونزوئال آيا روال سابق را ادامه خواھند داد يا خير.
در نتيجه رژيم از نظر موقعيت بينالمللی و حاميانش در
سطح جھان ،در موقعيت بسياری وخيم تری نسبت به
گذشته قرار گرفته است.
بحران جنبش کارگری
شرايط کنونی جنبش کارگری در ايران بيش از ھر زمان
ديگری ناموزون است .کارگران از يک سو متحمل
سخت ترين فشارھای اقتصادی شده اند و ديگر توان
تحمل اين فشار را ندارند ،و از سوی ديگر مبارزات و
اعتراضات آن ھا پراکنده و بدون انسجام با ساير
مبارزات است .کارگران در ايران ھمزمان با انقالب سال
 ٥٧شوراھای کارگری کارخانجات و محالت را تجربه
کردند و بالفاصله مورد سرکوب شديد قرار گرفتند و
تاکنون ھرگز نتوانسته اند به طور گسترده خود را در
تشکالت کارگری دلخواھشان متشکل کنند .بالفاصله پس
از انقالب ،اختناق و سرکوب سيستماتيک باعث شد که
کارگران ھمۀ اعتماد به نفسی که در دوران انقالبی به
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دست آورده بودند ،اعتماد به نفسی که طبقۀ کارگر را
دارای ھژمونی کامل در جامعه کرده بود ،از دست بدھند.
ھمين موضوع پراکندگی کارگران را افزايش داده،
مبارزات آن ھا را به انسجام و وحدت نمی رساند .در
عين حال اعتراضات کارگری در ايران ھر بار بيشتر از
قبل خصلت ض ّد سرمايه داری به خود می گيرد.
کارگران ايران ھرچند به طور پراکنده و بدون ارتباط با
يکديگر ،اما به ھر رو وارد مبارزه عليه سرمايه داری
می شوند )به عنوان شاھد بوديم که درست چند روز پيش
از اعالم نتايج از سوی شورای نگھبان ،کارگران
کارخانۀ کاشی گيالنا ،در اعتراض به عدم پرداخت
حقوق معوقۀ  ٩ماھۀ خود با آتش زدن الستيک و تجمع،
جادۀ رشت -قزوين را بستند؛ اين قبيل اعتراضات ھر
روز و ھر روز در سرتاسر کشور بروز پيدا می کنند(.
فشار مبارزات کارگران بر دولت سرمايه داری باعث
می شود اختناق و فشار و سرکوب بيشتر شود ،و ھرچه
سرکوب و اختناق بيشتر می شود ،نياز به سازماندھی
انقالبی برای تقابل با آن بيشتر می گردد .مھمترين وسيلۀ
غلبه بر سرکوب ،سازماندھی انقالبی است .متأسفانه
ھمين فشار و سرکوب باعث شده است که ورود انحرفات
به درون جنبش کارگری افزايش پيدا کند.
گرايش ھای رفرميستی و اکونوميستی ،خود را با شرايط
موجود وفق داده اند .آن ھا به زعم خود در حال مبارزه
اند ،اما مبارزۀ آن ھا حتی قادر نيست که خو ِد آن ھا را
در مقابل سرکوب مصون بدارد ،چه رسد به کلّ طبقۀ
کارگر .متأسفانه بخش مھمی از پيشروان سنتی کارگری
ھرچه بيشتر سرکوب می شوند ،بيشتر به علنی گرايی
و قانون گرايی روی می آورند .آن ھا با قرار دادن خود
در حلقۀ قانونی مبارزه ،به جای آن که خود را از گزند
سرکوب مصون نگاه دارند ،در واقع در معرض آسان تر
سرکوب کنندگان قرار داده اند .در نتيجه فعاليت آن ھا به
جای اين که قادر باشد اعتماد به نفس را به کلّ طبقۀ
کارگر منتقل کند ،در عمل به کاھش اعتماد به نفس
کارگران منجر شده است .در اين شرايط شاھديم که
بعضی از اين پيشروان سنتی کارگری ،روی جناحی از
حاکميت مانور می دھند ،چرا که به زعم آن ھا فعاليت
ھای يک دھۀ گذشته اثبات کرده است که مبارزه بدون
وجود آزادی ھای نيمبند و گشايش ھای دمکراتيک ممکن

نيست ،و اين امر تنھا با حاکميت جناح و گرايش ھای
بورژوا-ليبرال ممکن است.
موضع مارکسيست ھای انقالبی در قبال انتخابات
تجربۀ دوره ھای مختلف رژيم در طول کلّ حيات آن ،به
روشنی اثبات می کند که ھيچ گونه تفاوت کيفی ميان
جناح ھا و گرايش ھای مختلف درون ھر جناح از نقطه
نظر جنبش کارگری و پيشروان کارگری وجود ندارد .در
تمام اين سال ھا تمامی جناح ھای رژيم بدون استثنا به
پيشبرد برنامه ھايی بر ض ّد طبقۀ کارگر و سرکوب
گستردۀ ابتدايی ترين حقوق دمکراتيک جامعه دست زده
اند .به عالوه انتخابات رياست جمھوری در ايران ھرگز
يک روند دمکراتيک ،شفاف و با حضور نمايندگان
واقعی طبقۀ کارگر و ساير اقشار نبوده است .به ھمين
دليل مسألۀ انتخابات با درنظر داشتن چشم انداز
سرنگونی رژيم ،موضوعی نيست که منجر به تغييری در
ماھيت دخالتگری و وظايف اصلی ما شود .از ھمين
زاويه است که ما خواھان تحريم انتخابات ھستيم .ولی
ھمان طور که در ابتدا گفته شد ،تالش بر اين است که از
ھر شرايط مشخصی ،برای پيشبرد ھدف اصلی تاحد
ممکن استفاده شود .دقيقا ً به ھمين دليل است که تحريم ،به
معنای بی اعتنايی و کناره گيری از رويدادھای سياسی
مطرح نيست ،بلکه برای پيشروان کارگری و فعالين
سوسياليست انقالبی تحريم تنھا به شکل تحريم »فعّال«
می تواند مطرح می باشد ،يعنی استفاده از تحريم برای
سست کردن پايه ھای رژيم و تدارک انقالب.
تحريم فعال از منظر ما امروز به فعالين کارگری که در
زندان ھا ھستند ،مرتبط می شود؛ يعنی تا زمانی که
نمايندگان حقيقی طبقۀ کارگر ،مانند »رضا شھابی«ھا و
»شاھرخ زمانی«ھا در زندان ھستند ،اين انتخابات بايد
تحريم شود ،و به بيان ديگر شرط شرکت يا عدم شرکت
در اين انتخابات ،آزادی تمامی زندانيان سياسی به طور
اعم و رھبران کارگری زندانی به طور اخص است.
برای ھمين بايد از موقعيت انتخابات باز ھم برای افشای
ماھيت رژيم به اين شکل استفاده کرد .در نتيجه مطالبۀ
عمدۀ ما می تواند شعار »آزادی تمامی زندانيان سياسی«
به عنوان شرط شرکت يا عدم شرکت در انتخابات باشد.
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چشم اندازھای پس از انتخابات و وظايف مارکسيست
ھای انقالبی
ھمان طور که توضيح داده شد ،اين بار برگزاری
»انتخابات« از اھميتی حياتی برای تعيين سمت و سوی
آتی رژيم ،و مھمتر از اين بقای آن برخودار است ،و
شايد بتوان گفت که تمام تأکيدھا بر ايجاد يک »حماسۀ
سياسی« نيز در ھمين چارچوب معنا دارد .جناح
اقتدارگرا نه فقط جناح اصالح طلب را )زير عنوان
»جريان فتنه«( به کناری گذاشته ،بلکه تالش کرده تا
بخش حامی دولت يا به اصطالح »جريان انحرافی« را
ھم از دور بيرون کند .از طرف ديگر ،از دست دادن
تکيه گاه بين المللی و به ويژه شرايط حاد سوريه ،زنگ
خطر را برای رژيم به صدا درآورده است .در چنين
اوضاعی ،مھرۀ »رفسنجانی« منطقاً برای رژيم بھترين
گزينه به نظر می رسيد و ھنوز ھم می رسد .چرا که او
از يک سو به عنوان يک شخصيت به ش ّدت محافظه کار
ھرگز خود را با دو جريان »فتنه« و »انحراف« تداعی
نکرد و از سوی ديگر مورد تأييد امپرياليزم غرب نيز
ھست .رفسنجانی ھمان کسی است که عمالً خمينی را به
پذيرش آتشبس و نوشيدن »جام زھر« در سال  ٦٧قانع
کرد و درست در آن زمانی که ايران از سوی امريکا و
متحد آن در منطقه ،يعنی اسرائيل ،مورد تحريم بود ،به
طور مخفيانه در قرارداد ايران-کنترا شرکت داشت )يعنی
معاملۀ تسليحات بين دولت ايران با اياالت متحده و
اسرائل از  ٢٩مرداد  ١٣٦٤تا  ١٣اسفند  ١٣٦٥که طی
آن امريکا از طريق نفوذ ايران سعی در آزادسازی
گروگانھای امريکايی در لبنان کرد و در ازای آن برخی
قطعات جنگی و نظامی را که به دليل تحريم امکان
فروش آن ھا به ايران وجود نداشت ،در اختيار رژيم
قرار داد .درآمد حاصل از فروش اين تسليحات به طور
پنھانی به ضد انقالبيون کنترا در نيکاراگوئه داده میشد.
اسرائيل نيز بخشی از معاملۀ فروش تسليحات به ايران را
در دست گرفت و از اين طريق سعی در شکستنخوردن
مخالف اسرائيل داشت(.
عربی
ايران در مقابل جبھۀ متحد
ِ
ِ
با اين حال شورای نگھبان نھايتا ً با ر ّد صالحيت
رفسنجانی و مشايی ،نام  ٨نامزد رياست جمھوری را
اعالم کرد که در بين آن ھا نام سعيد جليلی به چشم می
خورد .سعيد جليلی که در سال ھای  ٧٠و  ،٧٦به ترتيب

رئيس ادارۀ بازرسی وزارت خارجه و معاون ادارۀ اول
امريکا در وزارت خارجه بود و در سال  ٨٤به عنوان
معاون اروپا و امريکای وزارت امور خارجه جمھوری
اسالمی منصوب شد ،از سوی خامنه ای حمايت می شود.
برخورد غرب بالفاصله پس از اعالم ر ّد صالحيت
رفسنجانی ،به وضوح اھميت حضور اين چھره )و در
واقع بايد گفت خطّ مشی محافظه کارانۀ او( را برای آن
ھا ،نشان می داد .به عنوان نمونه جان کری ،انتخابات را
به دليل عدم حضور رفسنجانی »غيردمکراتيک« خواند
و از وی حمايت کرد .و يا ديويد کوھن ،معاون وزارت
خزانهداری اياالت متحده در امور تروريسم و اطالعات
مالی اعالم کرد که فروش طال به ايران از دھم تيرماه
ممنوع خواھد شد ،و به ھمين ترتيب دامنۀ تحريم ھا ش ّدت
خواھد يافت.
به عالوه طی اين مدت ديدارھا و نامه نگاری ھايی از
سوی برخی چھره ھای رژيم برای دخالت خامنه ای در
تصميم شورای نگھبان )از طريق »حکم حکومتی« يا به
ھر نحو ديگر( صورت گرفت .به عنوان مثال زھرا
مصطفوی ،دخترخمينی ،طی نامه ای به خامنه ای
نوشت » :اما متأسفانه امروز که می بينم شورای نگھبان
دست به رد صالحيت ايشان برای رياست جمھوری زده
است ،خواھرانه تذکر می دھم که اين کار ھيچ معنايی جز
فاصله انداختن بين دو يار امام و بی توجھی به شوق و
اقبالی که مردم کوچه و خيابان به نظام و انتخابات پيدا
کرده است ندارد ٣١) «.ارديبھشت  .(٩٢به ھمين ترتيب
حسن خمينی نيز طی نامه ای به رفسنجانی ،عدم احراز
صالحيت او را »غير قابل باور« خواند و با مب ّدل کردن
رفسنجانی به شخصيتی که گويا اکنون به يک »قھرمان«
مبدل شده است ،در انتھای پيام خود گفت» :از اين پس نام
ھاشمی رفسنجانی تنھا با مبارزه و انقالب ،دفاع مقدس و
سازندگی گره نخورده است ،بلکه عالوه بر آن ،نام شما
توأم با اميد به فردا ،در حافظۀ مردم ايران نقشی برجسته
خواھد يافت؛ و ھمين است که نام شما را جاودانه می
سازد .اميد ،سرمايۀ اصلی يک ملت است«.
در واقع با اين بازی چنين اتفاقی ھم افتاد .در تمام اين
مدت شاھد بوديم که بورژوازی بازار ،حتی بخش سنتی
آن که در قالب حزب مؤتلفه در انتخابات  ٨٤اولين
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حمايت را از احمدی نژاد کرده بود ،اين بار نھايتا ً پشت
رفسنجانی آمده ،و خرده بورژوازی شھری که در جريان
انتخابات  ٨٨پشت موسوی و کروبی ايستاده بود ،با
شنيدن خبر حضور رفسنجانی برای انتخابات ،تحريم را
شکست و پشت او قرار گرفته است .وخامت بيشتر
اوضاع اقتصادی و سياسی ،به اين نحو او را به چھره ای
»محبوب« مبدل کرده و خواھد کرد .ولی ر ّد صالحيت
شخص »رفسنجانی« ،به عنوان بھترين گزينۀ رژيم،
ِ
تغييری اساسی در مسأله ايجاد نمی کند ،چرا که اين بار
با پيروزی نامزدھای حامی رفسنجانی و کشاندن او به
ايفای نقش در بازی قدرت ،يعنی استفاده از او به »خط
دھندۀ اصلی« در پشت پرده ،ھمان سياستی را پيش
خواھند برد که در صورت پيروزی رفسنجانی به اجرا
در می آمد ،و اين ھمان سياستی است که رژيم در کليت
خود منطقا ً برای بقا نياز دارد.
به عنوان مثال ،محمدرضا عارف طی مصاحبه ای
تلويزيونی با شبکۀ جام جم برای پاسخ به سؤاالت
ايرانيان مقيم خارج )يکشنبه شب ۵ ،خرداد( ،که به طور
غير منتظره ای پس از گذشت  ١۵دقيقه و با اعالم نقص
فنی قطع گرديد ،گفت» :جناب آقای خاتمی مبتکر
گفتگوی تمدن ھاست .روابط بسيار خوبی را با خيلی از
کشورھای دنيا داشته .جناب آقای ھاشمی از استوانه ھای
انقالب ھست ،بسيار روابط حسنه ،دوستانه و ديرينه ای
با کشورھای اسالمی داشته .ما در سال ھای گذشته از اين
پتانسيل ھا به ھيچ وجه استفاده نکرديم« .او به عالوه در
توضيح برنامه ھای اقتصادی خود اعالم کرد که سياست
تک نرخی کردن ارز يکی از اولويت ھا دولت احتمالی
اوست و اين که طرح ھدفمندسازی يارانه ھا »جزو
آروزھای تمام دولتھای پس از انقالب بوده است« که
در گذشته به دليل نگرانی از »آثار تورمی« اجرا نشد،
ولی »در دولت ھای نھم و دھم به دليل ھماھنگی کامل
بين نھادھای مختلف به اجرا درآمد« ،و پس از اجرای
کامل فاز اول آن ،بايد به فاز دوم فکر کرد.
به ھمين ترتيب حسن روحانی نيز ،که فارغ از نمايندگی
در مجلس خبرگان رھبری و عضويت در مجمع تشخيص
مصلحت نظام ،نمايندۀ خامنه ای در شورای عالی امنيت
ملی است ،و سابقا ً رياست تيم ھسته ای و مذاکره کنندۀ
ارشد ايران با آلمان ،فرانسه و انگلستان را به عھده

داشت ،در گفتگوی خبری با شبکۀ دوم صدا و سيما )٦
خرداد( ،به شکل حساب شده روی برخی از مھمترين
مطالبات دمکراتيک و دغدغه ھای عمومی جامعه دست
می گذارد تا از اين طريق بتواند بخش اعظم جامعه را
حول »برنامه« خود بسيج کند :رفع خطر جنگ ،منازعۀ
ھسته ای و تحريم ھا؛ ايجاد اشتغال و فرصت شغلی ،نقد
به »افراط«ھايی که به »اردوکشی خيابانی ،زندان و
حصر« انجاميد ،و نظاير اين ھا .به عالوه روحانی ،طی
صحبت ھای اخير خود به انتقاد از ديپلماسی و روباط بين
المللی دولت احمدی نژاد و عملکرد تيم جليلی در زمينۀ
مذاکرات ھسته ای پرداخته است.
چنان چه اين سناريو تحقق يابد ،يعنی نماينده ای از جناح
بورژوازی ليبرال تحت خظّ مشی سياسی رفسنجانی بر
سر کار آيد ،می بايد منتظر ازسرگيری و بھبود روابط با
غرب ،حضور تدريجی سازمان جھانی کار ) (ILOدر
ايران برای ايجاد اتحاديه ھای کارگری زرد به عنوان
سوپاپ اطمينان در ايران و غيره باشيم .در اين حالت،
دورۀ جديد و روزنه ھايی وجود خواھد داشت که ھرچند
وظيفۀ اصلی مارکسيست ھای انقالبی را -يعنی گسترش
کميته ھای مخفی ،مرتبط ساختن آن ھا با يک ديگر از
طريق يک نشريۀ سراسری ،ايجاد نطفه ھای اوليۀ حزب
پيشتاز و تدارک برای انقالب -تغيير نمی دھد ،ولی نوع
سازماندھی را )مثالً از نظر علنی يا مخفی بودن ،حضور
در درون تشکالت زرد برای تأثير گذاری بر روی پايه
ھای آن و استفاده از امکانات اين نھادھا برض ّد رژيم و
غيره( متأثر می کند.
اما در صورتی که مھرۀ ديگری از جناح خامنه ای ،مانند
جليلی روی کار بيايد )يعنی کسی که در سخنرانی خود
در ورزشگاه شيرودی در سوم خرداد ،با حضور چھره
ھايی مثل حسين ﷲ کرم از اعضای شناخته شدۀ گروه
ھای فشار و انصار حزب ﷲ ،صحبت از » خشکانيدن
ريشه ھای فاسد صھيونيسم ،سرمايه داری و کمونيسم«،
»تفکر بسيجی« و ترويج »نظام اسالم رسول ﷲ در
جھان استکبار« می کند و داعيۀ »گفتمان اسالم ناب« را
دارد( ،بايد منتظر بسته شدن شرايط و حتی شدت يافتن
تھديدھا و نھايتا ً برخوردھايی نظامی ،ولو در سطح
محدود ،بود .در اين حالت نيز مارکسيست ھای انقالبی
نيز بايد ضمن با تدارک جبھۀ سوّ م ض ّد جنگ ،صف
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مستقل طبقۀ کارگر را ايجاد کنند تا ھرگونه حملۀ نظامی
ميان امپرياليزم و رژيم سرمايه داری ايران را به جنگ
و نھايتا ً انقالبی عليه ھر دو تبديل کنند ،و از اين شرايط
نيز برای ايجاد نطفه ھای اوليۀ حزب پيشتاز استفاده
نمايند.
به ھر حال خامنه ای خود در مخمصه قرار گرفته است و
به ھمين دليل يک ھفته پس از جنجال ر ّد صالحيت ھا،
در دانشگاه افسری امام حسين حضور يافت و اعالم کرد
که ما نمی دانيم چه کسی رئيس جمھور خواھد شد؛ اين
بار خامنه ای برخالف قبل ،از »نزديکی« نظر خود به
کسی ،علنا ً صحبتی نکرد .مخصمۀ خامنه ای در اين است
که می داند با حضور کسانی نظير جليلی ،نخواھد
توانست از وضعيت بحرانی فعلی خارج شود ،و برعکس
اگر به طور ضمنی از خطّ رفسنجانی و اشخاصی مانند
روحانی -به عنوان بخش ميانه روی جناح بورژوا-
ليبرال -دفاع کند ،بخشی از پايه ھای تندروی خود را در
درون سپاه و ساير نھادھای نظامی-امنيتی فعال در حوزه
ھای اقتصادی و سياسی ،از دست خواھد داد .بنابراين
شايد يکی از راه حل ھای او اين بوده باشد که جليلی را
صرفا ً به عنوان »نمايندۀ« صوری جناح خود معرفی کند
تا پايه ھايش از دست نرود و در عين حال با اين تاکتيک،
بستر را برای حرکت افکار عمومی به سوی کسانی مانند
روحانی سوق دھد و در عمل به شرايط ايده آل خود دست
يابد .درھرحال با دقت تمام نمی توان در اين مورد
صحبت کرد ،به ويژه به دليل آن که اختالفات درونی به
شکل چشم گيری ميان گرايش ھای مختلف ھر جناح به
چشم می خورد .تنھا مورد مھم در شرايط کنونی ،تحريم
فعال اين انتخابات ،و ھمين طور ارزيابی سناريوھای
مختلف پس از انتخابات به منظور آمادگی برای آن
شرايط و استفاده از آن در جھت انجام وظايف اصلی
انقالبی استفاده نمود.
 ٧خرداد ١٣٩٢

»انتخابات« و آخرين فرصت رژيم برای فاصله
گرفتن از لبۀ پرتگاه

چھار سال پس از سرکوب ،شکنجه و کشتار وسيع توده
ھايی که در واکنش به تقلب بی نظير و تاريخی در خيابان
ھای سراسر کشور دست به تظاھرات زده بودند،
بورژوازی ايران باری ديگر نمايش »انتخابات رياست
جمھوری« را بر پا کرده است .اين بار به وضوح ديده
می شود که سران رژيم تصور می کنند »درس ھايی«
که از وقايع  ١٣٨٨آموخته اند و تدارکات بسياری را که
برای جلوگيری از»فتنه« جديدی ديده اند ،منجر به بروز
يک »حماسۀ سياسی« خواھد شد .ولی ،ھمانند ھميشه،
واکنش رژيم به وضعيت موجود بين المللی -به خصوص
در منطقه  -و بحران اقتصادی کشور بسيار کند بوده و
ت روز بسيار عقب مانده اند.
»راه حل ھا« ھم از واقعيا ِ
در طول اين چھار سال که رژيم به خيال خود در
مذاکرات ھسته ای »مقاومت« می کرد ،و در واقع به
دنبال توافق در مورد جايگاه بورژوازی ايران در ساختار
ژئوپوليتيک منطقه بود ،شاھد چيزی به غير از تضعيف
موقعيت آن نبوده ايم .امروز بيش از ھر زمانی در
حياتش اين رژيم زير فشار مضاعف برای مصالحه با
امپرياليزم قرار گرفته است .از يک سو تحريم ھای
اقتصادی وضعيت وخيم کنونی اقتصاد را بسيار شدت
بخشيده ،و تھديد حملۀ نظامی اسرائيل و ھمچنين بحران
سوريه اين فشار را بر رژيم تشديد کرده اند .تحريم ھا و
تھديدھای کشورھای امپرياليستی و اسرائيل می توانند
برای مدتی قابل تحمل باشند .اما سرنگونی بشار اسد،
تنھا متحد رژيم ،به اين مفھوم می تواند باشد که نوبت
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بعدی نوبت خود رژيم است .اين نگرانی منطقاً می بايست
که منجر به تغيير سياست در ارتباط با کشورھای
امپرياليستی شود.
راه حل »منطقی« )از نقطه نظر منافع بورژوازی ايران(
اين است :نوعی توافق با امپرياليزم ،که البته در پوشش
»مقاومت« قرار داشته باشد ،بايد در حدود يک سال آينده
)و به احتمال زياد کمتر از آن( صورت گيرد .با در نظر
گرفتن اين که نرخ رسمی تورم بيش از  ٣٢درصد بوده،
و تورّ م مواد خوراکی حدود  ۶٠درصد است ،حل
بسياری از مسايل اقتصادی مستلزم حلّ الاقل بخشی از
مسايل با امپرياليزم بوده ،تا تحريم ھا کاھش پيدا کنند.

حال که به نظر می رسد که رفسنجانی در اين پروسه
شرکت نخواھد کرد )که البته امکان اينکه خامنه ای در
روزھای آخر صالحيت او را تأييد کند(» ،رئيس
جمھوری« آينده و تيم مشورتی او بايد چرخش نوينی را
مورد اجرا قرار دھد .چه جليلی يا يکی ديگر از شش نفر
اصول گرا ،و چه »اصالح طلبانی« مانند روحانی و
عارف از سوی سران رژيم به اين سمت نشانده شود ،بايد
نظام واليت فقيه را از اين مخمصه نجات دھند.
در غياب رفسنجانی يک »کابينۀ وحدت ملی« )آن طور
که بعضی نظريه پردازان رژيم در سر می پرورانند(
شايد بتواند چنين چرخشی را بر اساس متحد کردن جناح
ھای اصلی رژيم به اجرا بگذارد .ولی ديديم که با تمام
کوشش ھای چھار سال پيش -و پس از آن موج کشتار و
اختناق! -وحدت اين جناح ھای اصلی رژيم دور احمدی
نژاد بعد از حدود دو سال و نيم از ھم فرو پاشيد!
امپرياليزم آمريکا ،به خصوص »جان کری« وزير امور
خارجۀ آن ،نشان داده است که انتخاب رفسنجانی گزينۀ

مورد پسندش است .حال بايد ببينيم که کشمکش ھا و
باندبازی ھای درونی ھيئت حاکم می تواند شخص )يا
تيمی( را انتصاب کند که بتواند در مذاکرات به اھميت
حل اين مسأله واقف باشد و در لوای »مقاومت« اين
مسئله حياتی را حل کند ،يا خير.
جنبش کارگری ،مانند چھار سال پيش ،خود را درگير
دعواھای جناح ھای بورژوازی نکرده است .چنان چه
اين سناريوی حل اختالفات  ٣٤ساله با امپرياليزم آمريکا
عملی گردد ،بديھی است که جنبش کارگری وارد فاز
نوينی از مبارزات و فعاليت ھا خواھد شد .ارتباطات با
کشورھای امپرياليستی نھايتا ً می تواند منجر به بازگشايی
دفاتر و مراکز »آی .ال .او) «.سازمان جھانی کار( برای
تحقق برنامۀ تشکيل اتحاديۀ کارگری در ايران شود .چه
بسا که عناصر و سران سابق اتحاديه ھا در اين روند
نقش تعيين کننده ای ايفا کنند) .در آن صورت مارکسيست
ھای انقالبی دخالت ھای مشخصی را جھت شرکت
مشروط در اتحاديه ھای کارگری در راستای ساختن
حزب در پيش خواھند داشت .رجوع شود به مقالۀ
»انتخابات و وظايف مارکسيست ھای انقالبی« ،ص .(٢
موضع مارکسيست ھای انقالبی در اين »انتخابات«،
ھمانند چھار سال پيش ،بر دور شعار محوری تحريم
فعال خالصه می شود .فعاليت کارگران بايد دور يک
مطالبۀ مرکزی» ،آزادی زندانی سياسی« ،صورت گيرد.
بدين ترتيب که تا زمانی که تمامی زندانيان سياسی آزاد
گردند ،کارگران قادر نخواھند بود در اين »انتخابات«
شرکت کنند ،و بنابراين ،آن را تحريم می کنند .مبارزه
برای آزادی زندانی سياسی ،اولين قدم اساسی در راه
انتخابات واقعی برای رفع مشکالت کارگران و ديگر
اقشار تحت استثمار و ستم می باشد .تا زمانی که فعالينی
مانند »شاھرخ زمانی« و »رضا شھابی« به خاطر
فعاليت ھای کارگری و سنديکايی خود در زندان تحت
فشار و شکنجه می باشند ،و يک عده گانگستر عمامه به
سر صالحيت کانديدھا را تأييد می کنند ،تحريم فعال تنھا
خط اصولی و راديکال می تواند باشد.
شورای دبيری گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران
 ٧خرداد ١٣٩٢
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ژورناليستی بکنيم ،و يا احياناً توھمی به اين انتخابات
داشته باشيم .نه به ھيچ وجه .اصوالً اين انتخابات،
انتخاباتی برای ھيئت حاکم است و انتخاباتی است نمايشی
و اصوالً کل اين داستان ھيچ ارتباط مستقيمی به منافع
طبقۀ کارگر ندارد .اما در عين حال ويژگی ھای اين
انتخابات بايد مورد بررسی دقيقتر قرار بگيرد.

مصاحبه مازيار رازی با راديو پيام :
نگاھی به انتخابات رياست جمھوری

به نظر من انتخابات اخير يک ويژگی خاصی دارد که با
انتخابات گذشته متفاوت است .و اين را ھم در ھمين
روزھا مشاھده می کنيم ،يعنی به ھيچ وجه ما در گذشته
يک چنين شرايطی نداشتيم که خامنه ای اصوالً از ھيچ
کدام از کانديداھا نام نبرد ،و اشاره کند که من نمی دانم
چه کسی انتخاب می شود )اين ھا صحبت ھايی بود که
خامنه ای دو روز پيش در سخنرانی انتخاباتی خود ايراد
کرد( .اين در حالی است که  ۴سال پيش در انتخابات
دورۀ گذشته ،جبھه گيری کرد و تلويحاً و غيرمستقيم از
احمدی نژاد حمايت نمود.
توضيح :آن چه می خوانيد متن پياده شدۀ صحبت ھای
رفيق مازيار رازی در مناظرۀ راديويی »نگاھی به
انتخابات رياست جمھوری ايران« )راديو پيام ٢٨ ،٣مه
 ٢٠١٣مطابق با  ٧خرداد  (١٣٩٢با حضور ثريا
شھابی ،فريبا اميرخيزی ،و کاظم نيکخواه است.
قسمت اول:
در مورد ارزيابی وضعيت کنونی و موضع گيری ما ،آن
چيزی که مد نظر ما است و آن چيزی که در شرايط
کنونی به عنوان يک نيروی انقالبی برای ما اھميت دارد،
اين است که تشخيص بدھيم ويژگی اين انتخابات در
چيست؟ و اصوالً ھيئت حاکم به کدام سمت و سو در حال
حرکت است؟ و از اين زاويه ،تکاليف و وظايفی را که
در قبال آن بر دوش ما ھست ،پس از انتخابات بررسی
جامع و عميقتری کنيم.
بنابراين ارزيابی ما از اين انتخابات نبايد به اين مفھوم
تلقی شود که ما الزاما ً عالقه مند ھستيم که برخوردھای
3
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بنابراين اين تناقضاتی که ما آشکارا می بينيم -يعنی اين
که که روحانی می آيد يک سری سخنانی در تلويزيون
ايراد می کند و از طرف ديگر »عارف« از جناح
اصالح طلبان سر می رسد ،اين که جناح ھای ھيئت حاکم
که اصوالً يک پارچه وارد صحنه می شدند ،امروزه به
چند دسته تقسيم شده اند -نمايانگر يک ويژگی و يک
بحران مشخصی است که امروزه ھيئت حاکم با آن روبه
رو است .اين را ھم ما بايد کامالً مشخص درک بکنيم ،که
بتوانيم وظايف و تکاليف خودمان را در راه سرنگونی
رژيم محاسبه کنيم و بر اساس آن تدارکاتی ببينيم.
به اعتقاد من ٢عامل مھم شرايط را از گذشته متفاوت
کرده است:
اين محاصره ھا و تحريم ھای اقتصادی،
-١
تأثيرات عميقی در سطح جامعه گذاشته است و ما برای
اولين بار در درون ھيئت حاکمه و در درون طرفداران
سرمايه دار ھيئت حاکم ،باز در طی يک سال و يا يک
سال و نيم گذشته مشاھده می کنيم که دو بار بازار دست
به اعتصاب زده و اين وضعيت بی سابقه ای است.
وضعيتی که سرمايه داران نيز تحت تأثير اين تحريم ھا
قرار دارند و صرفا ً تھی دستان و طبقۀ کارگر نيستند که
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تحت تأثير اين تحريمات قرار گرفته اند ،خود سرمايه
داران نيز شاکی ھستند و شکايتشان را به نمايندگانشان
منتقل می کنند و امروز می بينيم که اين نمايندگان در
درون جناح اقتدارگرا به جان ھم افتاده اند و اين بحران،
وضعيت را بسيار عميق تر از دوران گذشته کرده است.
نکتۀ دوم ،تھديدات است .تھديداتی که ھميشه از
-٢
طرف اسرائيل شده ،و رژيم در گذشته پاسخ ھايی و
عکس العمل ھايی نشان داده است .ولی مھم ترين
موضوعی که ويژگی اين دوران را تعيين می کند ،مسألۀ
سوريه است .مسألۀ قريب الوقوع بودن سقوط بشار اسد
در سوريه است ،چرا؟
چون بشار اسد تنھا دولتی در منطقه بوده که حامی رژيم
جمھوری اسالمی بوده و اين متحد منطقه ای ايران،
مھمترين عاملی است که رژيم را پايدار نگاه داشته )به
ھمراه کمک ھای متقابل نظامی و حزب ﷲ و حماس و
غيره(؛ درواقع اين رژيم متکی است به يک دولت قوی
در منطقه و اين ھا نگران فروپاشی سوريه و بشار اسد
ھستند .اين ھا نگران اين ھستند که پس از بشار اسد نوبت
خود اين رژيم فرا رسد ،از طريق حمالت و فشارھای
بين المللی.
از طرف ديگر ھم ،رژيم ايران يکی از دولت ھای حامی
خود را از دست داده است؛ زيرا آقای چاوز فوت کرده و
معلوم نيست که دولت بعدی ھمان روابط را با دولت
ايران برقرار کند.
بنابراين رژيم ايران در سطح بين المللی دو حامی اصلی
خود را در حال فروپاشی و از بين رفته می بيند .مسألۀ
روسيه و چين ھم کامالً روشن گرديده ،به اين ترتيب که
بر سر مسألۀ سوريه ،چين ھم با امريکا وارد معامله شده
و بشار اسد را دارند وارد مذاکره می کنند و احتماالً او را
به شکلی روانه خواھند کرد و در صدد ھستند که دولت
جديدی را در آن جا روی کار بياورند .روسيه ھم يک
متحد قابل مالحظه و مھمی برای ايران نمی تواند باشد،
چون خيلی ساده می تواند با امريکا معامله کند و پشت
ايران را خالی نمايد.
بنابراين ھيئت حاکم امروز بيش از ھر دورۀ ديگری
نگران فروپاشی نظام است -از نقطه نظر کادرھای

درونی خود -و اين مسأله ،ويژگی امروز رژيم است .اين
بحث ھايی که ما امروز به طور بی سابقه می بينيم که
درون ھيئت حاکم صورت می گيرد ،و اين حذف گرايی
ھای که انجام می شود ،ھمگی حاکی از اين حقيقت است.
مثالً رفسنجانی که به نظر من يکی از کسانی است که می
توانست اين رژيم را از طريق مذاکرات و ارتباطات بين
المللی و غيره از مخاطره نجات بدھد ،ولی اين که به
چنين شکلی حذف شده ،نشان دھندۀ آن است که در درون
ھيئت حاکم و در درون باند خود خامنه ای ،يک سلسله
مشکالت عميقی وجود دارد که در گذشته وجود نداشته و
اين رژيم مانند گذشته و يا مانند چند سال پيش ،يک رژيم
آخوندی سرمايه داری و در کنترل روحانيت ديگر نيست.
اين رژيم کامالً نظامی شده و سپاه پاسداران و فرماندھان
اين ھا تماما ً از اجزای تصميم گيرندۀ رژيم شده اند و
اعمال نفوذ می کنند.
بنابراين به ھمين داليل اين رژيم کنونی ،يک تفاوت ھايی
با رژيم سال ھای پيش دارد و کامالً تحت کنترل نظاميان
قرار گرفته و از اين زاويه است که خود خامنه ای و
روحانيون و باند اقتدارگرا که دور و بر خامنه ای ھستند
با مالحظه برخورد می کنند و امکان کودتا از طرف
نظاميان وجود دارد و ھمچنين امکان برکناری خود
آخوندھا در اين شرايط می تواند به وجود آيد ،اگر اين ھا
با مالحظه برخورد نکنند.
از اين زاويه يک سلسله مالحظاتی صورت گرفته ،حذف
بسياری از اصالح طلبان ،بخصوص رفسنجانی مرتبط
به اين وضعيت بحرانی درون رژيم است .اکنون مسأله
ای که برای ما مھم است اين است که ارزيابی بکنيم که
آيا اين رژيم با توجه به وضعيت بحرانی خود و نگرانی
از فروپاشی خودش پس از سقوط بشار اسد در سوريه،
به سمت و سوی نظام امپرياليستی چرخش خواھد کرد؟ و
اين معامالت ھسته ای و غيره را به پايان خواھد بُرد
يانه؟
به نظر من اگر حيات اين رژيم درخطر باشد ،ھمان طور
که در زمان خمينی بود ،اين ھا قابليت اين را دارند که با
امپرياليزم سازش کنند .خمينی اين کار را کرد و جام
زھر را نوشيد ،و خامنه ای و دار و دسته اش نيز اين
کار را خواھند کرد و آمادگی اين کار را دارند ،اما اين
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چرخش ،چرخش ساده ای نخواھد بود ،زيرا که اگر خيلی
سريع اتفاق بيافتد ،مثالً اگر خامنه ای توافق کند که
رفسنجانی بيايد اين چرخش را انجام دھد ،واضح است که
ت پايه ھای حزب ﷲ و نظاميان را از دست خواھد
حماي ِ
داد .و اين ھا ممکن است عليه خود خامنه ای برخيزند و
از اين نقطه نظر است که ما امروز تناقض و مسائل و
بحران ھای عجيبی در داخل خود ھيئت حاکم مشاھده می
کنيم .اين امر نتايج مشخصی خواھد داشت و اگر اين
چرخش صورت بگيرد ،واضح است که يک سلسله
امکاناتی برای جنبش کارگری و مبارزات طبقۀ کارگر
در آتيه ايجاد خواھد شد .و اگر نه اين چرخش صورت
نگيرد و اين وضعيت تداوم پيدا کند ،واضح است که
سناريو سياه خواھد بود -از اين نظر که به امکان حمالت
نظامی پس از سقوط بشار اسد و يا تھديدات امپرياليستی
در دورۀ بعد ،دامن زده می شود.
بنابراين از نقطه نظر ما تجزيه و تحليل مسائل امروز
ايران برای وظايف خودمان در راه تدارک انقالب آتی
بسيار حائز اھميت است.
با تشکر
قسمت دوم:
ايشان )ثريا شھابی( گفتند که من بر اين باور ھستم که
اگر تغيير و تحوالتی در جامعۀ ايران رخ بدھد ،اين تغيير
و تحوالت تأثيرات بسيار مثبتی در جنبش کارگری خواھد
داشت!!
من چنين حرفی نزدم! نمی دانم ،شايد اين دوست ما دارد
با آن يکی جناح حزب کمونيست کارگری پلميک می کند
و اين گفته را به من منتسب کرد! من چنين حرفی نزدم و
نوار آن ھست و رفقا می توانند گوش دھند.
بحثی که من کردم اين بود که وضعيت جنبش کارگری
]در ھر يک از اين سناريوھا[ متفاوت خواھد بود .خوب
واضح است که چرا تفاوت خواھد کرد .اگر مثالً دوران
اصالح طلبان ،رفسنجانی و يا حتی خاتمی را مقايسه
بکنيم با دوران احمدی نژاد ،تفاوت ھا را می توان کامالً
مشاھده کرد .در يک دوره ای ،وظايف کمونيست ھا
مشخصا ً اين است که صرفا ً از خودشان دفاع کنند ،تمام

رھبرانشان و يا اعضايشان در زندان ھستند و مجبورند
حول مسائل دفاع از زندانيان سياسی مبارزه بکنند و در
يک دورۀ ديگر که يک سلسله گشايش ھايی ايجاد می
شود ،يک سلسله وظايف ديگری ايجاد می شود ،نه به
اين مفھوم که »مثبت است« ،کسی چنين صحبتی نکرده.
بحث بر سر اين است که تغيير شرايط وظايف متفاوت
ديگری بر سر راه ما قرار می دھد ،ولی وظايف قبلی ما
ھمچنان باقی است .وظيفۀ ما سرنگونی سرمايه داری و
از ميان بردن استيالی سرمايه داری و استقرار حکومت
کارگری است .و اين سرنگونی مفھومش اين است که
يک ابزاری بايد ايجاد شود برای اين سرنگونی .و يکی
از وظايف عمدۀ استراتژيک ما در واقع تشکيل آن ابزار
است و اين ابزار ھم حزب پيشتاز انقالبی است که
متأسفانه امروز در جامعۀ ايران وجود ندارد .در خارج
ھم وجود ندارد .اين احزاب قالبی که در عرض بيست يا
سی سال گذشته ساخته شده اند اصوالً ھيچ ارتباطی به
جنبش کارگری ندارند و قادر نخواھند بود در شرايطی
که تالطمات اجتماعی ايجاد می شود جنبش کارگری را
رھبری کنند ،چون جنبش کارگری و رھبران جنبش
کارگری اصوالً اين احزاب را قبول ندارند.
بنابراين وظيفۀ اصلی ما -که سؤال می شود »چه بايد
کرد؟« -دقيقا ً در شرايط متفاوت و در شرايطی که امروز
ھم وجود دارد ،يکسان است؛ وظيفه يکی است و آن ھم
درواقع ساختن حزب پيشتاز انقالبی برای تدارک انقالب
است .تا اين حزب به وجود نيايد ،و تا اين تدارکات به
شکل مشخص از درون طبقۀ کارگر و از طريق عناصر
آگاه و سوسياليست طبقۀ کارگر ايجاد نشود ،سرنگونی
اين رژيم امکان پذير نخواھد بود .و اين توھمی بيش
نخواھد بود .اين احزابی که به وجود آمدند و پايۀ
اجتماعی کارگری ندارند ،نمی توانند در دورۀ آتی نقش
مھمی در تالطمات اجتماعی ايفا کنند.
در مورد حکومت من قبالً اشاره کردم ،اين حکومت به
دليل مشخصا ً تحوالت اخير در منطقه ،به خصوص
مسألۀ سوريه دچار ترس و واھمه شده ،چرا که پس از
سقوط اسد امکان آن خيلی بيشتر است که نوبت ايران فرا
برسد .و اين ھا وارد يک سلسله تدارکات برای توافق و
تحوالت نوين می شوند تا خودشان و رژيم را حفظ بکنند.
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از اين نقطه نظر در درون رژيم صرفا ً جناح اصالح
طلب و اقتدارگرا نيست ،بلکه در دل اقتدارگرايان ھم
جناح ھای مختلفی شکل گرفته است .اين جناح ھا به اين
مفھوم شکل گرفته است که يک جناحی از اقتدارگرايان
بر اين باورند که بايد ھمان سياست ھای قبلی را ادامه
بدھند و اين ھا عموما ً بخش نظامی اين رژيم ھستند و
يک جناح ديگر ،يعنی بخش ديگری از ھمان
اقتدارگرايان بر اين باورند که بايد چرخشی ايجاد شود که
رژيم حفظ گردد ،از اين نقطه نظر ،اين تناقضی که وجود
دارد و اين چيزھائی که می بينيم ،ناشی از اين واقعيت
است.
به اعتقاد من جھت گيری اصلی رژيم ،جھت گيری ھيئت
حاکم است که به دور باند خامنه ای است؛ آن ھا بر اين
اعتقاد استوار اند که بايد اين تبانی برای حفظ نظام
صورت بگيرد و از اين زاويه ،اين تبانی از طريق
کسانی بايد صورت بگيرد که بتوانند چنين چرخشی را
خوب اعمال بکنند .و اين چرخش ،چرخش ساده ای
نخواھد بود برای ھيئت حاکم ،چون اگر اين چرخش را
به سرعت انجام بدھند -مثالً در ھمين چند روز گذشته
اگر خامنه ای می آمد و اظھار می کرد که رد صالحيت
رفسنجانی بالمانع است و رفسنجانی مطمئنا ً رئيس
جمھور می شد -در واقع اين امکان بسيار وجود می
داشت که پايه ھای حزب اللھی رژيم و نظاميان عليه
خامنه ای حتی کودتا کنند ،بنابراين خامنه ای نمی تواند
اين چرخش را خيلی سريع انجام دھد.
به ناچار مجبور است از طريق مھره ھای خودش عمل
بکند ،ولی اين مھره ھا ،مثالً )سعيد جليلی( و يا شخص
ديگری شبيه اين را به تدريج اعمال بکنند و اين تبانی به
تدريج صورت بگيرد .واضح است در چنين شرايطی که
انتخابات رياست جمھوری شکل می گيرد ،شرايط بسيار
ويژه و پيچده ای است ،متفاوت با دوران گذشته.
از نقطه نظر ما کمونيست ھا ،مسألۀ ارزيابی و تحليل ما
بر اين اساس بايد متکی باشد که چنان چه اين سناريوی
سازش صورت بگيرد ،چه اقداماتی بايد از امروز انجام
بدھيم که وضعيت طبقۀ کارگر را در راه ساختن حزب و
تشکيالتش بھتر فراھم کنيم .اگر قرار است جنگی در
بگيرد و سناريوی سياه به جلو رود و حملۀ نظامی

صورت گيرد ،از امروز بايد چه اقداماتی انجام بدھيم
برای اين تحوالت.
بنابراين از اين زاويه است که ما تحوالتی را که امروز
صورت می گيرد ،ارزيابی می کنيم.
قسمت سوم:
به نظر من شرايط ايران از مدت ھا قبل و اکنون به طور
اخص ،يک شرايط بحرانی بوده است ،از نقطه نظر خود
مردم ايران ،يک آتش زير خاکستر وجود دارد ،اين آتش
زير خاکستر کافی است که جرقه ای در جايی و به شکلی
بزند تا طغيان بکند .اکنون آيا موضوع انتخابات ،اين
جرقه ای است که ما فکر می کنيم زده می شود؟ به نظر
من خير ،اين انتخابات چند روز آينده احتماالً اين جرقه را
نخواھد زد ،چون کنترل کامل و مشکالت و مسائل
مختلفی وجود دارد.
بنابراين در شرايط کنونی ايران ،آتش زير خاکستر در
انتظار جرقه ای است که طغيان کند ،ومسألۀ اصلی که به
عنوان کمونيست ھا برای ما وجود دارد ،ھمين است .ھر
جريان ،حزب و گرايشی خود را به اين نام می نامد و از
اين نام حمايت می کند ،منتھا وقتی که اين حزب می آيد و
می گويد که من »حزب کمونيست ايران« ھستم ،حزب
جنبش کارگری ھستم و رھبران کارگری در درون حزب
من متشکل شدند ،آن موقع ما حق داريم که بگوييم اين
حزب »قالبی« است ،چون حزب طبقۀ کارگر ساخته
نشده و ھيچ حزبی در داخل ايران ،چنين اعتباری ندارد،
که وقتی اين جرقه زده شد بتواند رھبری کند ،بتواند
اعتصاب عمومی سازمان دھد .اين را بايد با ھم بسازيم،
اين حزب را بايد با ھم بسازيم ،تمامی کمونيست ھا بايد
دست به دست ھمديگر بدھند و اين حزب طبقۀ کارگر را
ب
با ھم بسازند .انواع و اقسام انشعابات در درون احزا ِ
اين رفقا شده ،اين دوران بس است ،رفيقمان می گويد که
من از حزب حکمتيست می باشم ،از حزب حکمتيست
کوروش مدرسی و با اسامی و القاب ديگری .ولی مسأله
ای که ھست ما بايد کوشش کنيم اين جرقه ای که ايجاد
می شود سازماندھی بکنيم ،و اين سازماندھی به اين
مفھوم است که تدارکات يک حزب پيشتاز انقالبی را
ايجاد بکنيم ،که اين حزب پيشتاز انقالبی بتواند در مقابل
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تحوالت ،موضع يکپارچه و روشن بگيرد .اآلن موضع
دو حزبی که در اين اتاق نشسته اند را در مورد انتخابات
قبلی ببينيد :يکی وضعيت انقالبی را با اعتالی انقالبی
خلط می کند و می گويد :وضعيت انقالبی يعنی انقالب و
ھر اتفاقی می افتد و توده ھا به خيابان می آيند ،انقالب
است و ديگری می گويد :ھر اتفاقی ھم که می افتد اين
اصوالً ارتجاعی است ،چون رھبری آن ارتجاعی است.
اين ھر دو دچار تناقض ھستند .در نتيجه مسأله ای که
ھست اين است که در واقع مسألۀ ساختن حزب در دستور
کار جنبش کارگری و پيشروان کارگری و ما به عنوان
کمونيست ھا ھست ،يعنی الزمۀ انجام يک کار متشکل
در ارتباط با تدارک انقالب ،اين است که ما بايد اذعان
کنيم که بحرانی در درونمان وجود دارد.
مثالً رفيق ما در اين جا )ثريا شھابی( می گويد:
»کمونيزم در ايران بود و ضربه خورد« .نخير رفيق،
کمونيزم بود و اآلن ھم ھست رفيق ،ولی شما ضربه
خورديد.
در مورد انتخابات ھمان طور که گفتم اين آتش زير
خاکستر وجود دارد و اين انتخابات اخص ممکن است اين
جرقه را نزند ،منتھا مسأله ای که ھست ما به عنوان
کمونيست ھا بايد تشخيص دھيم که امروز چه شعارھای
محوری ای وجود دارد که در حين انتخابات بتوانيم
مطرح کنيم؛ شعارھايی محوری که از آگاھی فعلی طبقۀ
کارگر و جنبش کارگری و مردم ايران می تواند شروع
شود و اين ھا را قدم به قدم و گام به گام با رژيم رو در
رو کند .به نظر من يکی از شعارھای محوری که امروز
می تواند مطرح شود و حول آن مبارزۀ متشکل از طريق
اتحاد عمل در داخل ايران و خارج از ايران صورت
بگيرد ،آزادی زندانی سياسی و باألخص آزادی رھبران
کارگری امروز از زندان ھستند.
يعنی ما در انتخابات به طبقۀ کارگر و جنبش کارگری و
کمونيستی اعالم می کنيم :اين انتخابات درواقع يک
انتخابات بی معنی و بی اساسی است ،زيرا که مرتبط به
ھيئت حاکم است و رھبران واقعی طبقۀ کارگر که می
توانند در انتخابات نمايندۀ ما به عنوان کارگران جنبش
کارگری باشد ،امروز در زندان ھستند .و تا آزادی کامل
اين ھا از زندان ،ما در اين انتخابات شرکت نمی کنيم.

يعنی تحريم انتخابات به شکل فعال به اين مفھوم است که
ما از طريق فعاليت -حتی در دورۀ انتخابات و حتی
روزی که مردم به صندوق ھا رأی می ريزند -با عکس
ھای زندانيان سياسی و با شعارھای »زندانی سياسی آزاد
بايد گردد« ،برويم و مداخله بکنيم و اين آگاھی را سوق
بدھيم به آگاھی بر ضد رژيم و در ھمان روز انتخابات
ھم امکان پذير است و خيلی ھا ھم نقداً اقداماتی شروع
کرده اند و ما ھم به سھم خود اقداماتی کرده ايم که در
دورۀ بعد می توانيم راجع به آن صحبت کنيم که چه
کارھای مشترکی می توان انجام داد.
بنابراين در ارتباط با اين انتخابات خاص ،حول يک
سلسله شعار ھای دموکراتيک می شود فعاليت ھايی کرد
که بنيادھای رژيم را سست کند و اذھان عمومی را آماده
کند برای شرايطی که در آتيه اين جرقه ھا زده می شود.
قسمت چھارم:
در مورد اين بحث که اصوالً در شرايط فعلی انتخابات
چه نوع سياستی بايد داشته باشيم ،نقطۀ شروع ما بايد اين
باشد که ما به عنوان کمونيست ھا واضح است که بايد در
حرکت ھايی که در جامعه می شود ،شرکت کنيم .مگر
اين که طبقۀ کارگر اصوالً در ھيچ چيزی شرکت نکند.
در مورد انتخابات ،اين مسأله صدق نمی کند ،چون خيلی
از توده ھای زحمتکش با وجود مشاھدۀ اين مسائل و
اعتراضاتی که به اين رژيم دارند ،به دليل انتخاب بين
»بد و بدتر« ممکن است به حوزه ھای رأی گيری ھم
بروند .اين مسأله ھميشه در رژيم جمھوری اسالمی بوده
و در دوران خاتمی به اوج خودش رسيد و در  ۴سال
پيش ھم به ھمين ترتيب تعداد زيادی شرکت کردند و اين
بار ھم ممکن است عده ای از توده ھای زحمتکش شرکت
کنند .ما به عنوان کمونيست ھا نمی توانيم در خانه
بنشينيم ،زيرا اين انتخابات مثل ھر اتفاق ديگری در
جامعه يک سلسله روزنه ھای کوچکی باز می کند ،يعنی
به ھر حال چند ساعتی يک عده ای در تالطم و حرکت
ھستند و تبادل نظر پيش می آيد و يک مقداری ھم در
ھمين چندين ساعت تالطم ،جو باز می شود و اين گونه
نيست که رژيم بتواند با تعدادی از نيروھای سپاه سراسر
جامعه را کنترل نمايد.
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وقتی توده ھا به خيابان می آيند و يا در حوزه ھای رأی
شرکت می کنند ،يک مقداری امکان رد و بدل شدن
نظرات و بحث ھا و تبادل نظر و بردن آگاھی و يا
افشاگری ،وجود دارد .بنابراين از اين امکانات و از اين
روزنه ھايی که در اين شرايط اختناق در ايران به وجود
می آيد ،ما به عنوان کمونيست ھا بايد استفاده کنيم و نمی
توانيم فقط در منزل باقی مانده و انتخابات را تحريم کنيم
که سوت و کورتر به نظر آيد .برای اين نوع کارھا
نيازی به کمونيست بودن نيست و ما بايد در جاھايی که
توده ھا ھستند ،دخالت بکنيم.
ولی اين دخالت بايد چگونه باشد؟ اين دخالت ھم يک چيز
دلبخواھی نيست که مثالً حزب کمونيست کارگری به اين
نتيجه می رسد که اآلن شرايط اعتالی انقالبی است و
انفجاراتی صورت می گيرد و انقالب در راه است! و
بنابراين بايد رفت و انقالب را فراخواند! خوب مشخص
است که اين نوع نظرات ،نظر دلبخواھی اين حزب
مشخص است .ولی اين دخالتی که ما می کنيم دلبخواھی
نيست ،دخالت ما بايد حساب شده و از سطح آگاھی فعلی
کارگران و زحمتکشانی باشد که می آيند در اين روز
مشخص برای رأی دھی و انتخاب بين بد و بدتر .بايد ديد
که آگاھی فعلی اين ھا چيست و شعارھا و مطالباتی
مطرح بکنيم که اين ھا را يک قدم به جلو در جھت
سرنگونی رژيم و در جھت مبارزۀ ضد سرمايه داری
سوق دھد .اين ھنر ماست در شرايطی که امکانات و
روزنه ھايی باز می شود .حاال بايد ديد اين شعارھايی
محوری چيست؟ شعاری که می تواند آگاھی را يک قدم
پيش ببرد و ھم مورد پذيرش توده ھا باشد و مورد فھم و
درکشان و ھم اين که آن ھا را يک قدم به جلو ببرد.
به نظر ما اتفاقا ً در چنين شرايط خاصی و نه در شرايط
اعتالی انقالبی -با وجود اين که مسألۀ سرنگونی امروزه
در ذھن بسياری وجود دارد -يکی از شعارھای
دموکراتيک است که آن حلقۀ رابط را ايجاد می کند .يعنی
اين که وقتی توده ھا به خيابان آمده اند و رأی می دھند،
ما به عنوان کمونيست ھا و يا بخشی از پيشرُوی
کارگری ،اتفاقا ً ھمين پيشنھادی را که آن ھا به ما می
دھند ]يعنی شرکت در انتخابات و رأی دادن[ به اين شکل
اجرا می کنيم :بسيار خوب ما می خواھيم رأی بدھيم و
در اين انتخابات شرکت کنيم ،اما رھبران ما در زندان

ھستند .بنابراين ما در اين انتخابات رأی نمی دھيم و
تحريم می کنيم ،چون رھبران ما در زندان ھستند و تا
آزادی تمام زندانيان سياسی و مشخصا ً رھبران ما
انتخابات را تحريم می کنيم.
بنابراين اين صحبتی است که قابل درک است و کسی
نمی تواند اظھار دارد که چرا شما اين بحث را مطرح
می کنيد .دليل آن اين است که رھبران ما در زندانند ،به
شکل سمبوليک ھم دو يا سه اسم انتخاب می کنيم ،مثالً
»رضا شھابی و شاھرخ زمانی و  «...که در زندان
ھستند ،عکس ھای اين رھبران را می بريم و پوسترھايی
در اين رابطه می سازيم )نقداً ھم پوستری ساخته شده و
ھمين شعار را مطرح کرده است( ،بر اساس امکانات و
نيرويمان می شود آن را تکثير کرد و در درون ھمين
حوزه ھای انتخاباتی ،شرکت و اين شعارھا مطرح شود.
اين ھا شعارھايی ھم نيستند که غير مرتبط و بی جا
باشند .شعارھايی ھستند که مرتبط اند به مسأله ،بنابراين
بحث انگيز خواھد شد و يک سلسله تبادل نظرات صورت
می گيرد و واضح است که قدم بعدی و بحث بعدی حول
اين شعار اين خواھد بود که اين رژيم ھمه را دستگير و
اختناق ايجاد می کند ،بنابراين ما بايد خودمان را سازمان
بدھيم؛ در مسيرھای مختلف ديگری که مورد نظر است،
بحث می شود و اين تبادل نظرھا می تواند يک قدم و يک
گام آگاھی فعلی را ارتقا دھد.
اين دخالتی است که امروز کمونيست ھا در داخل ايران
می توانند انجام دھند .بنابراين پيشنھاد ما اين است که بايد
انتخابات را تحريم بکنيم و اين تحريم بايد تحريمی فعال
باشد و در مرکز اين فعاليت مسألۀ آزادی زندانيان سياسی
بايد تحقق پيدا کند و اين يک قدم مرتبطی است که می
تواند مورد اجرا قرار بگيرد.
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در حاشيۀ انتخابات :کارل مارکس ،و حمايت
مرتضی محيط از رفسنجانی

در فاز دمکراتيک آن ،سازش با بورژوازی و يا بخش
»مترقی« آن را توجيه می کردند .سياست ھای سازش
طبقاتی حزب کمونيست شوروی با چيانکايچک در چين
 ،١٩٢٧فرانسه و اسپانيا در سال ھای  ٣٧-١٩٣٦و ده
ھا نمونۀ ديگر در سطح جھانی؛ و ھمچنين در ايران
سياست ھای حزب توده نسبت به قوام السلطنه ،سپس
نسبت به دکتر مصدق و در نھايت ھمکاری حزب توده و
اکثريت با رژيم خمينی ،ھمگی ريشه در اين نظريات
انحرافی داشته و از علل اصلی شکست انقالبات جھانی،
از جمله ايران ،بوده اند.

توضيح ميليتانت :آقای مرتضی محيط در برنامۀ
تلويزيونی خود به تاريخ  ٢٥مه  ،٢٠١٣برای توجيه
حمايت خود از رفسنجانی و اصالح طلبان در انتخابات
رياست جمھوری آتی ،مخالفان اصالح طلبان را »چپول«
و »مرتجع« می خواند و به گونه ای سخن می گويد که
گويا مخالفت با اصالح طلبی ،نمايانگر عدم درک
نظريات کارل مارکس بوده است .از اين رو در توضيح
بحث ھای کارل مارکس و نشان دادن اين که آقای
مرتضی محيط خود ھيچ گونه تجانسی با عقايد مارکس
ندارد ،يکی از نقدھايی را که رفيق مازيار رازی نزديک
به يک دھۀ پيش به نظريات انحرافی مرتضی محيط
نگاشته بود ،مجدداً برای خوانندگان انتشار می دھيم.

اما ،واضح است که طرح بحث مرتضی محيط در مورد
»مرحلۀ انقالب« نمی تواند با نظريات استالينيستی
ھمخوانی داشته باشد .زيرا در نوشته ھا و مصاحبه ھای
پيشين ايشان ،حداقل به ظاھر گسست نظری و تئوريک
با اين گرايش ھا مشاھده شده است .پس علت طرح اين
موضع کھنه تحت لوای مسأله ای »نوين« چيست؟ ايشان
می گويند که :گرچه مسائل مطروحه توسط مارکس و
انگلس را نمی توان »ريز به ريز در ھر جايی پياده کرد.
اما دانستن اين تجربيات می تواند چراغ راھنمايی برای
انقالب کنونی ايران باشد« )صفحۀ  .(١سپس ايشان نقل
قول ھای ارزنده ای از مارکس و انگلس در مورد مرحله
بندی انقالب به دو قسمت )مرحلۀ دمکراتيک و مرحلۀ
سوسياليستی( آورده و سخنان آن ھا را نسبت به چپ
روی ھای برخی که اين دو فاز را درست تشخيص نمی
دھند ،برجسته می کند .بديھی است که منظور آقای محيط
از طرح اين نکات صرفا ً نمی تواند به منظور برگزاری
يک کالس عمومی آموزش تئوريک در مورد بحث ھای
مارکس و انگلس ،باشد .زيرا که اگر چنين بود ،چرا اين
نکات آموزشی پيش از اين طرح نگشته بود؟

اخيراً مقاله ای از سوی مرتضی محيط تحت عنوان
»مرحلۀ انقالب چيست؟« ،در شھروند  ٦٨٦و چند سايت
اينترنتی انتشار يافته است .موضوع مقاله ،مسأله ای است
که نزديک به يک قرن در محافل کمونيستی مورد بحث
و تبادل نظر قرار گرفته .در دھه ھای پيش ھمواره
مدافعان سياست خارجی شوروی و چين متکی بر نقل
قول ھايی از مارکس و انگلس سياست »سازش طبقاتی«
را تبليغ ،ترويج و اجرا می کردند .ھمواره انقالب را به
دو مرحلۀ »دمکراتيک« و »سوسياليستی« تقسيم کرده و

چنانچه غرض از طرح اين نکات يک آموزش
سوسياليستی در مورد بحث ھای  ١٥٠سال پيش مارکس
و انگلس است ،اين اقدام ،قابل تقدير بوده و محققاً
»نيروھای چپ و ترقيخواه« اين تحقيقات را در
آرشيوھای خود قرار داده و به موقع مورد استفاده قرار
خواھند داد .اما ،چنان چه درس آموزی از اعتقادات ١٥٠
سال پيش مارکس برای امروز ايران به ويژه در پيوند با
بحث ھای »اصالح طلبان« در مقابل جناح حاکم در
ايران است ،موضوع تفاوت دارد.

***
مرحلۀ انقالب چه نيست؟
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جمع بندی آقای محيط در انتھای مقاله بيشتر انگيزۀ دوم
را به اثبات می رساند .ايشان از نظريات مارکس و
انگلس برای استفاده از تجربيات به مثابۀ »چراغ
راھنمايی برای انقالب کنونی ايران« چنين می نويسند:
 -١بورژوازی در مرحلۀ انقالب )مرحلۀ
ضداستبدادی( نه تنھا نقشی ترقی خواه و انقالبی
دارد ،بلکه الجرم بايد پيروز شود.
 -٢پس از پيروزی بورژوازی ،مبارزۀ طبقۀ کارگر
ادامه می يابد ،منتھی صف بندی طبقاتی عوض شده
و دشمن اصلی در مرحلۀ بعدی خود بورژوازی
خواھد بود.
 -٣در ھمين مرحلۀ بورژوا دمکراتيک ،بورژوازی
به دليل ترس از طبقات پايين تر ،يعنی کارگران و
زحمتکشان ،مبارزه اش عليه ارتجاع با اکراه و
دودلی صورت می گيرد.
-٤ارتجاع حاکم )سلطنت مطلقه در آلمان( به راحتی
تن به بورژوايی شدن )تبديل از سلطنت مطلقه به
سلطنت مشروطه( نمی دھد« )صفحۀ آخر(.
تنھا نتيجۀ منطقی جمع بندی باال و استفاده از آن در
راستای »چراغ راھنمايی برای انقالب کنونی ايران« اين
است که »نيروھای چپ و ترقيخواه« که خود را معتقد به
عقايد مارکس می دانند ،بايستی کمک کنند که اصالح
طلبان به مثابۀ يک نيروی »ترقيخواه و انقالبی« در
مرحلۀ ضداستبدادی )عليه جناح تماميت خواه( به قدرت
برسد .البته پس از مرحلۀ نخست انقالب ،مرحلۀ
سوسياليستی به دنبال خواھد آمد .اگر اين برداشت از
مواضع »سربسته« آقای محيط نادرست است )که
اميدواريم چنين باشد( از ايشان درخواست می کنم که آن
را انکار کند و خود را از جبھۀ اصالح طلبان رژيم و
اکثريتی ھا و استالينيست ھای مدافع سازش با بورژوازی
که امروز در شرف الحاق به بخشی از ھيئت حاکم
ھستند ،جدا نمايد.
اما به موازات بحث »آکادميک« آقای محيط ،بايد ببينيم
که مواضع کارل مارکس در اين مورد چه بوده است؟
»مرحلۀ انقالب« از ديدگاه مارکس

کارل مارکس در سال ھای ماقبل از انقالبات بورژوا
دمکراتيک مواضع نقل شده از سوی آقای محيط را اعالم
کرد .مارکس متکی بر تجارب پيشين تضادھا و ُکنش
ھای طبقاتی در اروپا و عدم داشتن تجربۀ کافی از
»بورژوازی در قدرت« ،بر اين باور بود که نيروھای
انقالبی ،از آنجايی شرايط مادی برای به قدرت رسيدن
پرولتاريا موجود نيست ،بايستی در نخستين گام ،استبداد
مطلقه را با کمک بورژوازی نوپا )که در آن
زمان ،درقياس با استبداد مطلقه نقش و برنامۀ ترقی
خواھانه داشت( ،کنار گذاشته و سپس با آماده شدن
وضعيت عينی و تغيير تناسب قوا به نفع پرولتاريا،
»بورژوازی در مصدر قدرت« را ھمراه با پرولتاريای
قدرتمند سرنگون کرده و نظام سوسياليستی برقرار کنند
)تا اين جا آقای محيط موضوع را به خوبی درک کرده و
در مورد آن نقل قول آورده است(
اما ،مارکس با مشاھده انقالب ھای ١٨٤٩-١٨٤٨در
فرانسه و آلمان مواضع خود را تکامل بخشيد .در اين
سال ھا برای نخستين بار )و موقتا ً( دولت ھای بورژوا
دمکراتيک در رأس قدرت قرار گرفتند .مارکس با
مشاھدۀ بی لياقتی ھای اين دو دولت ،نظريۀ »انقالب
مداوم« را تکامل داد )تئوری ھای مارکس در بارۀ
انقالب ،جلد اول ،ھال درپير ،صص  .(٢٨٧-٢٨٣زيرا
مارکس برخالف آکادميسين ھای خشکمغز دورۀ خود
که سال ھا ،برای بھره برداری سياسی ،سخنان کھن را
تکرار می کردند ،تئوری را چکيدۀ »عمل« می پنداشت.
مارکس در عمل دريافت که بورژوازی در قدرت
) (١٨٤٨قابليت اجرای تکاليف بورژوا دمکراتيک و به
ويژه اعمال دمکراسی را ندارد .او به اين نتيجه رسيد
که دمکراسی و سوسياليزم به يکديگر پيوند خورده اند.
در نتيجه انقالب را يک انقالب مداوم )تداوم در حل
تکاليف بورژوا دمکراتيک به حل تکاليف سوسياليستی با
رھبری پرولتاريا( قلمداد کرد .به نقل قول ھايی از
مارکس که آقای محيط خواسته يا ناخواسته از قلم انداخته
اند ،اشاره می کنم:
»براساس ديدگاه ما ،منشأ تمام تصادمات در تاريخ در
تضاد ميان نيروھای مولده و اشکال مراوده )مناسبات
توليدی( نھفته است .در ضمن ،برای آن که اين تضاد در
يک کشور به تصادمات بينجامد ،الزاما ً نبايد به حدود
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نھايی "رشد" خود رسيده باشد .رقابت با کشورھای
صنعتی پيشرفته ،به دليل مراودۀ بين المللی ،برای توليد
تضاد مشابھی در کشورھای عقب افتاده تر از لحاظ
صنعتی ،کافيست) «.ايدئولوژی آلمانی ،جلد  ،٥صص.
.(٧٥-٧٤

»رژيم آلمانی ،نواقص متمدن دنيای سياسی را که
امتيازات آن را دارا نيست -با نواقص وحشيانۀ رژيم
کھن– که تا حد اعال در اختيار دارد– ترکيب کرده است«
و يا دقيق تر:
»در فرانسه رھايی جزئی )رھائی تکه تکه ،قدم به قدم(
اساس رھائی عمومی )کامل( است .در آلمان رھائی
عمومی شرط غيرقابل اجتناب رھائی جزئی است .در
فرانسه اين )رھائی جزئی( يک واقعيت است .در آلمان،
به دليل غيرممکن بودن رھائی مرحله به مرحله است که
)انقالب( می بايد به يک آزادی کامل منجر شود«.
»برای آلمان ،اين انقالب ريشه ای ،يعنی رھائی عمومی
بشريت ،نيست که تخيلی واھی است ،بلکه رھايی
جزئی«.

)اين بحث را مارکس در مورد آلمان مطرح کرده است.
در آن جا او بر پايۀ رقابت به اين نتيجه رسيده بود ،اما
امروز مسأله ادغام نظام سرمايه داری کشورھای عقب
افتاده طرح است و اين بحث ھر چه بيشتر صادق است(.
به سخن ديگر ،مارکس بر اين اعتقاد است که برای اين
که »تضاد« جامعه به انقالب منجر گردد ،الزاما ً اقتصاد
حاکم نبايد به رشد نھايی رسيده باشد ،ارتباط بين المللی
کشورھا شرايط عينی را در تمام کشورھا آماده می کند.
مارکس در مقدمه به نقد فلسفۀ حق ھگل )جلد  ،٣صص
 (١٨٧-١٧٩در مورد تکاليف مرکب انقالب می نويسد:
»مردم در آلمان در حال آغاز چيزی ھستند که در فرانسه
و انگلستان به پايان می رسد«.
»آلمان روزی خود را در سطح انحطاط اروپايی خواھد
يافت ،قبل از آن که حتی سطح رھايی اروپايی را به خود
ديده باشد«
به عبارت ديگر ،آلمان قبل از آن که انقالب دمکراتيک
خود را انجام داده باشد ،خود را در آستانه انحطاط
سرمايه داری و در نتيجه انقالب سوسياليستی خواھد
يافت.

يعنی اگر در فرانسه به تدريج رژيم حاکم بيشتر و بيشتر
دمکراتيک شده و شرايط برای انقالب سوسياليستی فراھم
گرديده ،در آلمان بدون چنين انقالبی امکان رھايی جزئی
نيز نخواھد بود )اين نظريات ،ريشۀ بحث انقالب مداوم
است که سال ھا بعد توسط تروتسکی در مورد انقالب
روسيه فرموله شد(.
مارکس ادامه می دھد» :در آلمان ،رھاثی از قرون
وسطی فقط ھنگامی ممکن است که از پيروزی ھای
جزئی بر اين قرون نيز رھا شويم .در آلمان ھيچ قيدی
شکسته نخواھد شد ،مگر آن که ھمه نوع قيد و بند
شکسته شود«.
اين ھمه زمانی طرح می گردد که مارکس اعتقاد داشت:
»در آلمان پرولتاريا اکنون در حال شکل گرفتن است«.
ھمين مواضع در خطابيۀ مارکس به اتحاديۀ کمونيست ھا
نيز يافت می شود .اما ،تجربۀ کمون پاريس  ١٨٧١قطعا ً
مارکس را به نتيجۀ درھم شکستن کل دولت سرمايه
داری )با تمام جناح بندی ھا دورنی آن( رساند.
آقای محيط بايد پاسخ دھند که چرا اين مطالب مھم ارائه
شده توسط کارل مارکس را از قلم انداخته است و
کوچکترين اشاره ای ھم به آن نمی کند؟
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»مرحلۀ انقالب« در ايران
با استفاده از متدولوژی مارکسيستی ،پيش از ارزيابی
استراتژی انقالب )»مرحلۀ انقالب«( و تعيين نقش
ترقيخواھی در اين يا آن جناح ھيئت حاکم ،بايستی به سه
مسألۀ محوری اشاره کرد:
اول ،تکاليف انقالب
انقالبات اجتماعی به گفتۀ مارکس زمانی فرا می رسند که
نيروھای مولده )عمدتا ً نيروی کار و ابزار توليدی( در
تضاد با مناسبات توليدی )شکل مالکيت بر توليد( قرار
گيرند .بنابراين برای رشد نيروھای مولده در جامعه يک
سلسله موانع بايد از سر راه کنار گذاشته شوند .به سخن
ديگر يک سلسه تکاليف بايد انجام گيرند .اين تکاليف در
ايران کدامند؟
تاريخ بيش از نيم قرن رژيم ھای بورژوايی سلطنتی و
آخوندی در عمل نشان داده اند که تکاليف عقب افتادۀ
بورژوا-دمکراتيک در ايران به فرجام مطلوب نرسيده
است .مسألۀ ارضی ،مسألۀ ملی ،مسألۀ زنان ،مسألۀ
دمکراسی )جمھوری بورژوايی( کماکان الينحل باقی
مانده اند .علت آن که تکاليف بورژوا-دمکراتيک سنتاً
الينحل باقی مانده اند نيز کوچکترين ارتباطی به شکل
حکومتی دولت سرمايه داری ندارد )حکومت بورژوايی
تاجدار ،عمامه بسر يا کرواتی ھمه دچار اين تناقض ذاتی
اند( .سرمايه داری ايران برخالف بورژوازی اروپايی
که محصول انقالب ھای بورژوا-دمکراتيک بود ،از باال
به دست امپرياليزم بر ايران تحميل شد .بورژوازی ايران
به ھر شکلی که ظاھر گردد ،خصلت انقالبی دارا نيست
و قابليت حل تکاليف عقب افتادۀ بورژوا-دمکراتيک را
ندارد .در نتيجه تحميل يک نظام ناقص الخلقه بر ايران
به دست امپرياليزم ،حل تکاليف بورژوا-دمکراتيک را
مسدود کرده است .در جامعۀ ايران ،مناسبات کھن در
کنار مناسبات پيشرفته مشاھده می شود .مناسبات سرمايه
داری ،شبه سرمايه داری و پيشا-سرمايه داری در پيوند
با يکديگر ديده می شوند .تا حل ريشه ای تکاليف
بورژوا-دمکراتيک ،اين تضاد در جامعه باقی خواھد
ماند.

اقتصاد ايران در بازار جھانی سرمايه داری ادغام شده
است .فراشد اين ادغام ،عوارض مخرب متعددی را به
بار آورده است:
اقتصاد ايران به علت تقسيم کار بين المللی تحميل شده از
سوی امپرياليزم ،عقب افتاده نگھداشته شده است .بخش
عمدۀ نيروی کار نيز غير کارا و عقب افتاده باقی مانده
است .و از ھمه مھمتر به علت مداخالت انحصارات بين
المللی ماھيت طبقاتی دولت تغيير کرده است .ايران
برخالف ارزيابی مدافعان سازش طبقاتی ،تحت کنترل
يک نظام پيشا سرمايه داری نيست .ماھيت رژيم به
تدريج تغيير کرده است .دولت ما قبل از سرمايه داری
ايران ،از دورۀ مشروطيت ) و به ويژه از انقالب سفيد
شاه( به يک دولت بورژوا تبديل گشته است .دولت خمينی
در تداوم و با حفظ تمام خصوصيات رژيم شاه )با شکل
ظاھری متفاوتی( از حرکت ھای توده ای ضد استبدادی
استفاده کرد و به علت نبود رھبری سالم انقالبی ،به
قدرت رسيد .شکل ظاھری آخوندی اين رژيم نبايد منجر
به تجديد نظرطلبی در ارزيابی ماھيت يک دولت بورژوا
گردد.
مفھوم تئوريک اين تغييرات در جامعه ايران اين است که
دوران »انقالب دمکراتيک« در اتحاد با بورژوازی
صنعتی عليه استبدا قرون وسطی ای سپری گشته است.
استبداد آخوندی با استبداد نظام »پيشا سرمايه داری«
کامالً متفاوت است .در اين دوره ،اليحه ھای بورژوازی
در اپوزيسيون عليه دولت »خود« بسيج نمی گردند.
اختالفات آن ھا با ھيئت حاکم تزئينی و دعوا بر سر
قدرت است و بس! در درون بورژوازی ايران ھيچ
عنصر ترقيخواھی وجود ندارد .به گفتۀ مارکس )به نقل
از مقالۀ آقای محيط( به محض استقرار دولت ھای
بورژوايی ،شرايط عينی برای انقالب پرولتاريايی و
سرنگونی آن آماده می شود .در ايران بورژوازی با »دو
دلی« عليه استبداد حاکم مبارزه نمی کند .اپوزيسيون
بورژوا در حال حفظ دولت بورژوايی است .انزجار
بورژوازی از مبارزات مستقل کارگران عليه دولت به
مراتب بيشتر از تنفر آن نسبت به ھيت حاکم است .زيرا
با دولت فعلی در نھايت می تواند کنار آيد .اما با طبقۀ
کارگر ھرگز! در نتيجه در عصر امپرياليزم اپوزيسيون

دوم ،ماھيت طبقاتی دولت بورژوا
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بورژوا از متحدان پرولتاريا نيست -حتی اگر مخالف
حکومت استبدادی کنونی باشد.
بنابراين دورۀ »انقالب دمکراتيک« در ايران از لحاظ
انتقال قدرت سياسی دولتی ،نقداً به پايان رسيده است.
بورژوازی ايران با ھر شکل و شمايلی سال ھاست بر
مصدر قدرت قرار گرفته است .بورژوازی ايران )چه در
ھيئت حاکم و چه در اپوزيسيون( به علت ادغام اقتصادی
ايران در نظام سرمايه داری بين المللی در مقابل حل
تکاليف بورژوا-دمکراتيک الينحل جامعه قد علم خواھد
کرد .متحدان سرمايه داری بين المللی ھرگز برای مردم
تحت ستم ايران دمکراسی به ارمغان نخواھند آورد.

موضع زنان سوسياليست پيشرو
ش رو
در قبال انتخابات پي ِ

سوم ماھيت دولت آتی
رھبری طبقۀ کارگر )گرچه ھنوز پراکنده و غيرآماده(
تنھا طبقۀ اجتماعی است که قادر به حل تکاليف ريشه ای
دمکراتيک و ض ّد سرمايه داری خواھد بود .جمھوری
شورايی تنھا حکومت رھايی کنندۀ کل قشرھای تحت ستم
ايران از سلطۀ استبداد سرمايه داری است .در ايران
انقالب يا در يک مرحله )انقالب کارگری که آغاز انقالب
سوسياليستی است( صورت می گيرد يا از ابتدا محکوم
به شکست است .از ديدگاه طبقۀ کارگر سرنگونی يک
نظام سرمايه داری آخوندی و جايگزينی آن با يک نظام
سرمايه داری مدرن ،ھيچ تغييری در وضعيت آن ھا نمی
دھد.
نقش نيروھای مترقی و آکادميسين ھای »مارکسيست« در
موقعيت کنونی ھمسويی با نيازھای طبقۀ کارگر و آماده
سازی نظری و تئوريک آن ھا است و نه »ميان بُر زنی«
سياسی و تغذيۀ تئوريک سازشکاران اپوزيسيون.
آقای مرتضی محيط در چه جبھه ای قرار گرفته اند؟
مازيار رازی ،ارديبھشت ھزار و سيصد و ھشتاد و يک

آرام نوبخت و سارا قاضی
بورژوازی به عنوان سيستمی که حياتش متکی به
استثمار اقتصادی طبقۀ کارگر و سرکوب جامعه است،
ھنگامی که در آستانۀ »انتخابات« قرار می گيرد ،با
وقاحت تمام اين سرکوب و فشار مضاعف را به
فراموشی می سپارد و تالش می کند تا با صحبت از
»مردم«» ،دمکراسی برای ھمه« و »حق انتخاب«،
بيشترين حمايت سياسی را به دست آورد.
جمھوری اسالمی ھم برای برگزاری تئاتر انتخابات خود،
ت ھرچه بيشتر مردم در
اين روزھا نياز به نمايش شرک ِ
رأی گيری و جلوۀ انتخابات »حقيقی« در سطح داخلی
وبه ويژه در روابط بين المللی دارد .از اين رو است که
در روزھای نزديک به رأی گيری ،فضا معموالً قدری
بهاصطالح »باز« می شود .کشاندن مردم به شرکت در
انتخابات برای رژيم دو فايده دارد :اول ،با اتکا به »آرای
مردمی« به خود »مشروعيت« می بخشد و ھر اعتصاب
يا تظاھرات از جانب کارگران يا اقشار تحت ستم را به
بھانۀ فعاليت »ضد انقالب« يا مغاير با منافع »مردم« و
»نظام« ،با تمام توان سرکوب و در نطفه خفه می کند.
دوم ،در سطح بين المللی ،خود را با نظام ھای سرمايه
داری غربی مقايسه می نمايد و ادعا می کند که پايگاھی
»مردمی« در جامعه دارد.
47

اکنون اما آن چه که مسلم است ،اين است که طبقۀ کارگر
و توده ھای زحمتکش ،ھر دو جناح اصلی حاکم در اين
دولت سرمايه داری را به ھمراه گرايش ھای مختلف ھر
جناح ،تجربه کرده و نتايج عملی انتخابات را تاکنون با
گوشت و پوست خود لمس نموده است .تنھا چيزی که
انتخابات رياست جمھوری در طول حيات سی و چھار
سالۀ جمھوری اسالمی توانسته است به اثبات برساند ،اين
بوده که فارغ از روی کار آمدن ھر شخص يا جناحی در
انتخابات رياست جمھوری ،نتيجه ھمواره چيزی جر فقر
مفرط ،گرسنگی ،بی خانمانی و سرکوب ابتدايی ترين
حقوق و مطالبات جامعه نبوده است.
سطح زندگی مردم اقشار متوسط نيز به خصوص در
دوران احمدی نژاد به سرعت سقوط کرده و بيکاری به
نحو وحشتناکی دامان طبقه کارگر و اقشار زحمتکش و
متوسط جامعه را گرفته است .جامعه عمالً به دو قطب
تقسيم شده است ،يک اقليت سرمايه دار که حتی با استفاده
از شرايط حا ّد اقتصادی کنونی نيز موقعيت خود را بيش
از پيش تثبيت کرده يا دستکم مانع افول آن شده است
)مثل عوامل پشت پردۀ اختالس سه ھزار ميليارد تومانی،
و باندھای انحصاری واردات(؛ و يک اکثريت بزرگ که
بيشتر ازقبل به لحاظ وضعيت معيشت سقوط کرده است.
دشواری اين شرايط برای زنان طبقۀ کارگر )به
خصوص زنانی که در مشاغل ساده ،با دستمزد پايين و
بدون بيمه و حق عائله مندی و ساير مزايا اشتغال دارند و
ھمين طور زنانی که با وجود اين شرايط ،تنھا سرپرست
خانواده نيز ھستند( به مراتب بيشتر بوده است ،چرا که
آن ھا به طور ممتد تبعيض جنسی را در محيط کار و در
زمينۀ دستمزد و اشتغال تجربه می کنند )نگاھی به آمار
»رسمی« بيکاری در سال  ٩١نيز جنبۀ ناچيزی از اين
تبعيض را منعکس می کند .در اين سال نرخ بيکاری
مردان ١٠.۵ ،درصد و زنان  ١٩.٩درصد اعالم شده .به
جوان  ١۵تا  ٢٩ساله٣٨.٣ ،
زنان
عالوه نرخ بيکاری
ِ
ِ
درصد بوده ،درحالی که ھمين نرخ برای مردان اين ردۀ
سنی حدود  ٢١درصد تخمين زده شده است(
آقايان کانديدا که در خط رھبری حرکت می کنند ،عمالً
در گفتار خود به سرکوب توده ھای مردم می بالند )مانند
آقای قاليباف و اعترافش به حضور خود در سرکوب
دانشجويان در  ١٨تير  ٧٨و اعتراضات سال ھای  ٨٢و

 ٨٨که در عين حال مشت اصالح طلبان را نيز باز می
کند( و آن را دليلی بر امتياز خود بر کانديدای ديگری که
ظاھراً دستش به خون مردم کمتر آغشته است ،می دانند
)البته اصالح طلبان که امروز ميدان را به اصول گرايان
باخته اند ،پرونده ای بھتر از اصول گرايان ندارند( .در
نتيجه ،انتخابات رياست جمھوری ،مسابقه ای است برای
تعيين اين که چه کسی فرصت چاپيدن و سرکوب بھتر و
مستقيم تر مردم ما را برای يک دورۀ ديگر به دست می
آورد .اين شالودۀ ھمان بحث مارکس است که می گفت
»ھر چند سال يک بار به استثمار شوندگان اجازه می
دھند كه از ميان استثمارگران خود ،يكی را انتخاب
كنند!«
اين ھا قاعدتا ً دليل درستی به اکثريت جامعه برای شرکت
در اين انتخابات نمی دھد .از اين جاست که مسألۀ تحريم
انتخابات مطرح می گردد .در عين حال ،تحريم منفی )يا
پاسيفيستی( ھم به انزوا از کار سياسی می کشد و به
فعاليت مثبت منتھی نمی گردد .در حالی که جوّ کنونی در
واقع می تواند به پيشبرد برخی فعاليت ھای سياسی کمک
کند و ما متأسفانه شاھد ھيچ گونه فعاليت سياسی تشکل ھا
و نھادھای سياسی اپوزيسيون چپ در داخل و خارج از
کشور در زمينۀ کمک به خودسازماندھی طبقۀ کارگر
نيستيم .اين جريانات با توجه به امکانات فراوانی که در
دسترس دارند ،ثابت کرده اند که ھدف نھايیشان توان
بخشيدن به مبارزات طبقۀ کارگر در جھت ايجاد حزب
طبقۀ کارگر و انقالب سوسياليستی نيست و علیرغم اين
که نام سازمان ھايشان ھمگی پسوند ھای »کمونيست«،
»سوسياليست« و »کارگری« به دنبال می کشند ،سياست
ھايشان جز دشمنی و خيانت به طبقۀ کار و افتادن به
دامان بورژوازی را در پی نخواھد داشت .ازاين رو
است که طبقۀ کارگر به درستی اين جريانات را نه تنھا
به کناری گذاشته است ،بلکه اينان را موانع پيشرفت
مبارزۀ طبقاتی خود و مسئول عقب نگاه داشته شدنش می
داند.
در اين جا بايد در ادامۀ سلسله مطالب قبلی يادآوری شود
که مخاطب ما ،به طور اخص کليۀ پيشگامان کارگری )و
خصوصا ً زنان کارگر و پيشرو( را دربر می گيرد .يعنی
تشخيص اوالً بحران حاد جنبش
کسانی که با مشاھده و
ِ
چپ در ايران )بحرانی که نمود بارز آن ،نبود وزن قابل
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مالحظه و قابليت رھبری اين جنبش در درون طبقۀ
خالف اين است( ،و ثانياً
کارگر با وجود تمامی ادعاھای
ِ
بحران خو ِد جنبش کارگری )که با سرکوب شديد فعالين
کارگری به دليل فعاليت ھای علنی و قانونی ،موکول
کردن وظايف اصلی اين حوزه به آينده ای نامعلوم و
ناگزير تکيه به جناح ھايی از بورژوازی برای »بھبود«
شرايط عمومی به نفع خود ،انشعاب مستقيم يا غيرمستقيم
برخی عناصر جنبش کارگری به سوی جريان ھای
بورژوايی خارج يا داخل کشور و نظاير اين ھا آشکار
شده است( ،به دنبال گسستی ريشه ای ھستند از سبک
کار ،رويکرد و چشماندازھای تعريف شدۀ بسياری از
محافل يا نھادھای کارگری و چپ در گذشته و ھمين طور
يافتن يک راه حل ج ّدی با تحليلی مشخص از شرايط
مشخص برای برونرفت از اين بحران ھای وخيم.
بنابراين بحث ما ھم در اين جا نه فقط برای چنين
مخاطبينی است ،بلکه بايد برای کليۀ اين پيشگامان
کارگری )و خصوصا ً برای زنان کارگر و پيشرو( حتی
االمکان روشن ،واضح و عملی باشد .البته يکی از نکات
اساسی در ھر حالتی اين است که اين انتخابات تنھا برای
خود رژيم حائز اھميت است ،ھرچند اين بار يک تفاوت
اساسی با سال ھای گذشته دارد و آن ،اين است که
سرنوشت رژيم از زاويۀ روابط بين المللی به اين بستگی
دارد که چه مھره ای به رياست جمھوری می رسد و
رژيم چه سياستی را در رابطه با غرب دنبال خواھد کرد.
زيرا رژيم پس از مرگ چاوز در ونزوئال و وضعيت
روزشمار سقوط اسد در سوريه ،در برابر غرب
وخيم و
ِ
تنھا مانده است ،خصوصا ً که ديگر نمی تواند چندان بر
روی پشتيبانی روسيه در مقابل آمريکا حساب کند .در
نتيجه غرب اين روزھا انتظار می کشد که نتايج انتخابات
را ببيند .با توجه به عکس العمل اخير »جان کری« وزير
امور خارجۀ آمريکا که پس از رد صالحيت رفسنجانی،
انتخابات ايران را »غير دموکراتيک« ناميد )و ھمان
طوری که ما ھم قبالً تأکيد کرديم( ،رژيم برای حفظ
حيات خود می بايد باری ديگر »جام زھر« را بنوشد و
به مطالبات امپرياليزم جواب مثبت دھد .در غير اين
صورت ،آينده اش بھتر از آيندۀ اسد در سوريه نمی شود
و برای اين منظور ،رفسنجانی برای امپرياليزم بھترين
چھرۀ شناخته شده و بيش از بقيه قابل اعتماد است .البته

اين بدان معنی نيست که فرد ديگری قادر به پياده کردن
خط رفسنجانی نيست ،بلکه منظور اين است که
رفسنجانی در گذشته امتحان خود را بارھا به امپرياليزم
پس داده است ،اما ھر کس ديگری که بتواند ھمان خط
سياسی را دنبال کند نيزدر نھايت می تواند ھمان نوع
رابطه را با آمريکا و ساير دولت ھای امپرياليستی
برقرار کند .برای مثال ،حسن روحانی و محمدرضا
عارف دو تن از بھترين نمونه ھايی ھستند که در خط
رفسنجانی عمل می کنند ،اما حسن روحانی ،با توجه به
سوابق پيشين خود -نمايندۀ مجلس خبرگان ،عضو مجمع
تشخيص مصلحت نظام ،عضو شورای عالی امنيت ملی،
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص
مصلحت نظام ،نايب رئيس مجلس شورای اسالمی در
دورۀ چھارم و پنجم ،دبير شورای عالی امنيت ملی و
رئيس تيم ھسته ايران -در زمينۀ امور سياسی ،بسيار با
تجربه تر و در سطح بين المللی ،بسيار شناخته شده تر از
محمدرضا عارف است که مناصبش شامل اشتغال در
شرکت مخابرات و وزارت فرھنگ و آموزش عالی،
رياست دانشگاه تھران ،وزارت پست و تلگراف وتلفن،
معاونت رئيس جمھور و رئيس سازمان مديريت و برنامه
ريزی ،عضو شورای عالی انقالب فرھنگی و عضو
مجمع تشخيص مصلحت نظام و غيره بوده است.
نکتۀ اساسی دوم از ديد ما اين است که صرف نظر از
اين که چه کسی به رياست جمھوری برسد و اين که رژيم
چه سياستی را در قبال امپرياليزم اتخاذ نمايد ،ھمواره
جبۀ طبقۀ کارگر و زحمتکشان تحت ستم در ايران کامالً
از رژيم و امپرياليزم مجزا است و رھبران طبقۀ کارگر
بايد ھمواره خود را برای مبارزه با نظام سرمايه داری
داخل و جنگ احتمالی با امپرياليزم آماده کنند تا بتوانند
تحت ھر شرايطی طبقۀ کارگر را قدم به قدم در مبارزات
ھدايت و رھبری نمايند.
به عبارت ديگر ،رھبری طبقۀ کارگر بايد بتواند متوجه
باشد که برای انتخاب روند مبارزۀ موفقيت آميز طبقۀ
کارگر که در نھايت بتواند به انقالب سوسياليستی اين
طبقه منجر گردد ،بايد سياست ھايش را با جزر و مدھايی
که در درون رژيم و در رابطه با امپرياليزم رخ می دھد،
تنظيم نمايد ،تا به سياست ھای چپ افراطی يا سانتريستی
)پاسيفيست( دچار نگردد .از اين رو است که مثالً برای
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روند مبارزات طبقۀ کارگر بسيار فرق می کند که
رفسنجانی )يا کسی در خط رفسنجانی( به عنوان نمايندۀ
يک جناح از رژيم به رياست جمھوری برسد )و از اين
طريق روابط رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی با
امپرياليزم »عادی«گردد و در نتيجۀ آن مثالً با دخالت
ھای ،ILOرژيم اجازۀ تشکيل شماری اتحاديه ھای
کارگری زرد را بدھد( و يا اين که نماينده ای از طرف
اصول گرايان )مثالً جليلی( به رياست جمھوری دست
يابد و اوضاع با تشديد وخامت ،به تھديدھا و حملۀ نظامی
منجر شود.
مسلم است که در صورت عادی شدن روابط رژيم با
امپرياليزم ،روزنه ھايی برای فعاليت در زمينۀ باال بردن
آگاھی کارگران و سازماندھی آن ھا تا حدودی باز می
شود و استفاده از اين فرصت ھا کار بخش مبارزات
علنی را تا حد قابل مالحظه ای آسان تر می کند .در حالی
که اگر ميانۀ رژيم و غرب ھمواره تيره مانده و جو
اختناق ھمواره شديد باشد ،روش کار تشکيالتی متفاوت و
مشکل تر خواھد بود.
بخش پيشتاز طبقۀ کارگر و مارکسيست ھای انقالبی،
درست به اين دليل که نه قصد شرکت در انتخابات )يا
تبليغ مشارکت عمومی( را دارند و نه می خواھند که
نسبت به تغيير و تحوالت جامعه و تأثير آن بر روی
جنبش کارگری بیاعتنا باشند ،سبک ،ابزارھا ،تاکتيک
ھا و حوزه ھای فعاليت خود را با درنظر داشتن چشم
انداز بلندمدت ،بسته به نتايج و سناريوھای مختلفی که از
پی انتخابات می آيند ،تعيين می کنند.
توجه به وضعيت و تحوالت رژيم دقيقا ً از ھمين جھت
بسيار اھميت دارد و رھبری طبقۀ کارگر در ھيچ مقطعی
نمی تواند بی توجه به مسايل سياسی روز در داخل و
خارج از کشور عمل کند و فعاليت سياسی خود را برنامه
ريزی و سازماندھی نمايد .به ھمين دليل بود که ما در
رابطه با انتخابات ،پيشنھاد »تحريم فعال« را مطرح
کرديم؛ يعنی فارغ از اين که چه کسانی صالحيت کانديدا
شدن را داشته باشند و يا اين که چه کسی به رياست
جمھوری برسد ،ما انتخابات را تحريم می کنيم ،ولی
فعاليت خود را ھمواره ادامه می دھيم .مثالً برای مبارزۀ
علنی می گوييم که ما به علت غيردمکراتيک بودن

انتخابات و اين که رھبران عملی طبقۀ کارگر -مثل
»رضا شھابی«ھا و »شاھرخ زمانی«ھا -امروز در
زندان ھستند ،در آن شرکت نمی کنيم؛ يعنی به اين
ترتيب ،آزادی تمام زندانيان سياسی ،و آزادی مشخصا ً
رھبران جنبش کارگری ،شر ِط شرکت يا عدم شرکت در
انتخابات می شود و از آن جا که اين رھبران در زندان
ھستند ،ما اين انتخابات را تحريم می کنيم؛ در نتيجه
مطالبۀ عمدۀ ما می تواند شعار »آزادی تمامی زندانيان
سياسی« باشد .به عالوه در تمامی دوره ھای حيات
جمھوری اسالمی )از دھۀ سياه شصت گرفته تا دوره
ھای »سازندگی« رفسنجانی و »اصالحات« خاتمی و
»عدالت محوری« احمدی نژاد و ھمين طور در دورۀ
اعتراضات پس از انتخابات  ،(٨٨شکنجه و آزار جنسی
زندانيان سياسی )چه مرد و چه زن به خصوص زن ،چه
مخالف رژيم و چه سابقا ً يکی از عناصر وابسته به آن(،
يک پديدۀ اپيدميک و ابزاری نيرومند برای سرکوب،
درھم شکستن و تحقير زندانيان بوده است؛ بنابراين
عناصری که خود به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اين
مورد دست داشته اند ،در مقابل آن سکوت کرده يا حتی
دروغ »دشمن« برای »بدنامی« رژيم ناميده اند،
آن را
ِ
صالحيت نمايندگی را ندارند و بايد تحريم شوند .معرفی
عوامل و آمرين تجاوزھای سيستماتيک جنسی در مثالً
دورۀ اعتراضات پس از خرداد  ٨٨و محاکمۀ آن ھا به
عنوان شرط شرکت يا عدم شرکت در انتخابات نيز يکی
ديگر از مطالبات و شعارھای عمدۀ پيشنھادی می تواند
باشد .زنان کارگر پيشرو بهخصوص به اين نحو می
توانند کارگران ديگر را ھم به تحري ِم فعّال دعوت کنند.
در زمينۀ فعاليت ھای مخفی ،اقدام برای تشکيل ھسته
ھای مخفی انقالبی کارگران )خصوصا ً به وسيلۀ زنان
کارگر پيشرو و انقالبی که می توانند با زنان و مردان
انقالبی و پيشرو و متعھد از اقشار مختلف تحت ستم
تماس ايجاد نمايند( ،ھمين امروز می تواند قدمی مثبت در
جھت تحريم اين انتخابات و اولين قدم به سوی
سازماندھی ديگر نيروھای مترقی در ميان طبقه کارگر و
اقشار زحمتکش و تحت ستم باشد.
الزم به يادآوری نيست که زنان پيشرو و انقالبی اقشار
تحت ستم ،با اتکابه توانايی ھای خود می توانند
بھھمرزمانشاندر ميان صفوف زنان )و مردان( کارگر و
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زحمتکش انقالبی بپيوندند واقدام به سازماندھی خود
نمايند.
اين ھسته ھای مخفی سپس می توانند در جھت
بنيانگذاری حزب پيشتاز و انقالبی خود گام بردارند تا به
فعاليت سيستماتيک و سازماندھی شده ای دست پيدا کنند
که تنھا نيروی مقاوم و پرقدرت در برابر سرکوب رژيم
است؛ منظور از سرکوب ،تنھا سرکوب بدنی و جانی
نيست ،بلکه سرکوب اقتصادی و سياسی ھم ھست که جو
را برای مبارزۀ طبقاتی برای رسيدن به يک انقالب
سوسياليستی دشوار می سازد.
امروز جوّ اقتصادی و سياسی ،يعنی شرايط عينی ،برای
انقالب طبقۀ کارگر آماده است .اما طبقۀ کارگر ما از
سازماندھی حزبی برخوردار نيست .اين ،البته در جوّ
سرکوب و اختناق در جامعۀ ما امری طبيعی است ،اما
برای بيرون رفتن از اين معضل ،طبقۀ کارگر امکان
بنيان نھادن حزبی مخفی را دارد که از پيشروترين،
متعھدترين و از خودگذشته ترين عناصر کارگری و
روشنفکران متعھد و از خودگذشته ای شکل می گيرد که
در ميان طبقۀ کارگر از اعتماد و وزنه برخوردار باشند.
اين حزب است که توان متحد کردن طبقۀ کارگر را داشته
و می تواند اين طبقه و اقشار متحد طبقۀ کارگر را به
حول يک برنامۀ انقالبی و سوسياليستی سازماندھی و در
ھر مرحله آمادگی مبارزه با رژيم را فراھم سازد و در
نھايت انقالب سوسياليستی را به سرانجام رساند.
زنان کارگر پيشرو و انقالبی ما در راستای تشکيل اين
حزب مخفی از ھم اکنون با تشکيل ھسته ھای مخفی خود
می توانند ،زنان و مردان انقالبی و متعھد ديگر را
سازماندھی کرده و به اين ترتيب در ساختن اين حزب
پيشتاز مخفی مانند ديگر ھمرزمان خود ،سھم داشته
باشند.
ارديبھشت ١٣٩٢

دربارۀ انتخابات رياست جمھوری
با درود فراوان ،من مازيار رازی ھستم از گرايش
مارکسيست ھای انقالبی ايران ،و امروز  ٢٩ارديبھشت
ماه  ١٣٩٢است.
در اين جلسه قصد دارم که مختصراً در مورد وقايع اخير
پيش روی رياست جمھوری،
ايران ،يعنی انتخابات
ِ
صحبت ھايی با شما داشته باشم؛ اين انتخابات در وھلۀ
نخست از يک سلسله وجوه اشتراک با ساير انتخابات
رياست جمھوری برخوردار است و آن ھم اينست که
چون رژيم جمھوری اسالمی از بدو پيدايش و قدرت-
گيری خود ،به عارضۀ يک بحران دائمی اقتصادی و
سياسی دچار بوده ،ھمواره از طريق برگزاری يک
مضحکه و نمايش انتخاباتی کوشش می کرده است که
توجه طبقۀ کارگر و زحمتکشان ايران را از مسائل و
مشکالتی که با آن رو به رو ھستند و از مبارزاتی که در
واقع در مقابل اجحافات و وضعيت بد اقتصادی سازمان
می دھند ،به سمت و سوی موضوعی فرعی ،يعنی
انتخاب سوق بدھد ،و از طريق معرفی جناح ھای مختلفی
در درون ھيئت حاکم -برخی اوقات گرايش اصول گرا و
برخی اوقات گرايش اصالح طلب -سياست ھا و تحوالت
نوينی را وعده بدھد .از نقظه نظر حفظ منافع جمھوری
اسالمی ،ھيچ گاه تفاوتی کيفی ميان اين دو طيف وجود
نداشته است .از اين نقطه نظر طبقۀ کارگر و زحمتکشان
ايران ديگر توجه خاصی به اين نمايش ھای انتخاباتی
نخواھند داشند و کماکان تدارکات مبارزات خودشان را
صرف نظر از اين نمايش ادامه داده و خواھند داد .اما
پيش رو يک ويژگی خاصی ھم دارد؛ اين
انتخابات
ِ
ويژگی خاص ،با مسايل بين المللی پيوند خورده است.
رژيم از يک سو تحت تأثير تحريم ھای اقتصادی در چند
سال گذشته قرار گرفته است؛ در ابتدا با اطمينان بيان می
کردند که اين تحريم ھا تأثيری نمی گذارند ،ولی امروز
تمامی شخصت ھا و جناح ھای رژيم اذعان دارند که
تحريم ھا اثر خود را برجای گذاشته اند .بنابراين اين
انتخابات مرتبط است به رفع اين تحريم ھا؛ يعنی يافتن
سياست ھايی که بتواند اين تحريم ھا را کاھش بدھد و
يافتن رئيس جمھوری که در مقام جلوگيری از تحريم
ھای مضاعف و حادتر باشد .در عين حال اين رژيم به
طور پيگير در يکی دو سال گذشته تھديد به حملۀ نظامی
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شده )به ويژه از طرف اسرائيل( .در گذشته ،درآمد باالی
نفتی توانسته بود که اين تحريم ھای اقتصادی و ضربه
ای را که اين تحريم ھا به بدنۀ اقتصادی جامعه می زند،
کاھش دھد ،اما با کاھش درآمدھای نفتی و تشديد تحريم
ھای اخير ،اين عامل مساعد از ميان برداشته شده و رژيم
ديگر قادر به تحمل تحريم ھای مضاعف نيست .در
گذشته رژيم در ارتباط با تھديدھای نظامی ،متقابالً پاسخ
ھايی ھم داده بود ،از جمله تھديد به بستن تنگۀ ھرمز و
ھمين طور ضربه زدن به منافع غرب و امريکا در
منطقه و غيره .تحريم ھا و تھديدھای اقتصادی و نظامی،
به طور مشخصی نتوانسته بودند رژيم را وادار به يک
معامله و اتخاذ سياست نوين بکند ،اما امروز اين تھديدھا
شدت يافته و رژيم در جستجوی يافتن راه حلی است .و
اضافه بر اين ،واقعۀ مھمی در منطقه در شرف وقوع
است که تاثيرات بسياری در ارتباط با رژيم خواھد
گذاشت و آن ھم سرنگونی قريب الوقوع رژيم بشار اسد
در سوريه است .از يک سو محاسبات رژيم در مورد
اتحاد با سوريه و حزب ﷲ و ھمين طور گرايش ھايی از
حماس در شرف به ھم خوردن است .با رفتن اسد ،رژيم
در منطقه تنھا خواھد ماند و از اين نظر نگرانی شديدی
در دل حکام رژيم جمھوری اسالمی به وجود آمده ،يعنی
می دانند که اگر اسد سرنگون شود ،نوبت بعدی نوبت
خودشان خواھد بود .از سوی ديگر يکی از متحدين بين
المللی ايران ونزوئال ،يعنی آقای چاوز ،فوت کرد و
معلوم نيست که سياست مداران بعدی ونزوئال ھمان
سياست ھای چاوز را به روال قبل ادامه خواھند داد يا
خير .در نتيجه رژيم در يک موقعيت بسياری وخيم تری
از گذشته قرارد کرگفته از نقطه نظر متحيدن بين المللی
اش و نگرانی عميق تر شده .نکته يدگکری که بايد توجه
کرد اين است که اين رژيم با رزيم ھای ديگری مانند
قذافی در ليتنبی يا مبارک در مصر و ياس يار کشورھای
مجاوز که در دوره اخير سرنگکون شدند يا بشار اسد در
سوريه تفاوت ھايی دارد .دستگاه روحانيت که امروز بر
رأی اين رژيم قرار دارد ،حامل و ميراثدار سنتی
تاريخی است .روحانيت به لحاظ تاريخی مرتبا ً و مداوم
در حال معامله و زد وبند و معاھده بستن بين تجار،
شاھان و مردم بوده و مرتبا ً در طی  ٣٠٠- ٢٠٠سال
گذشته نقش معامله کردن و مانور دادن سياسی را ايفا می
کرده است .بنابراين با وجود اين که ھمان نوع
ديکتاتوری ھا را اعمال می کند ،ولی از سوی ديگر تحت

فشار به معامالت سياسی ،گاه آشکار و گاه پنھان ،نيز
دست می زند .ھمان طور که در دوران خمينی مشاھده
کرديم که او نھايتا ً جام زھر را نوشيد و به جنگ ايران و
عراق خاتمه داد ،چنين مواردی در مورد خامنه ای ھم
صدق خواھد کرد .يعنی رژيم جمھوری اسالمی اھل
معامله و سازش و عقب نشينی است ،تا جايی که امکان
داشته باشد چانه زنی را ادامه می دھد تا به اين مرحله ای
خاص برسد؛ چنان چه در اينمرحله رژيم در معرض
مخاطره باشد ،بالفاصله چرخش می کند .با توجه به اين
خصوصيات رژيم -که با ديکتاتوری ھای نظامی در
کشورھای مجاور ،يعنی بعضا ً رژيم ھايی که فروپاشيدند
و از بين رفتند ،متفاوت است -و با توجه به خصوصيات
تحريم ھای اقتصادی و جدی شدن تھديدھای نظامی و
ھمين طور سرنگونی قريب الوقوع اسد در سوريه و
ھمچنين از دست رفتن چاوز در ونزوئال و متحدی بين
المللی ،رژيم در اين دوره به ش ّدت دچار نگرانی و
اضطراب شده است و اين ،ويژگی انتخابات دورۀ اخير
خواھد بود .بنابرين رژيم يافتن راه ھايی را برای سازش
و عقب نشينی دنبال خواھد کرد .اين عقب نشينی ديگر از
سوی گرايش ھای اصول گرا امکان پذير نيست .چون
اصول گرايان تجربه ای را با غرب داشته اند و غرب
ديگر اصوالً اين ھا را به عنوان کسانی که وارد معامله و
مذاکره می شوند ،قبول ندارد؛ چرا که ھشت سال دورۀ
احمدی نژاد را تجربه کرده است .از سوی ديگر اين
اصول گرايان به دليل سياست ھايی که اتخاذ کرده اند-
حداقل بخش قابل توجھی از آن ھا -تن به مذاکره و معامله
نخواھند داد و ھمچنان تصور می کنند که می توانند
خواستۀ خود را به طرف مقابل ،تحميل و امتياز کسب
کنند .پايه ھای رژيم ،پايه ھای حزب اللھی رژيم ،سپاه
رھبران خو ِد
پاسداران ،بسيج و غيره ،اگر قرار بشاد از
ِ
اصول گرايان کسانی را برای معامله و سازش با غرب
انتخاب کنند ،دچار مخاطره و شکاف درونی خواھند شد،
يعنی امکان دارد پايه ھای اجتماعی خود را از دست
بدھند .به ھمين جھت برای اين معامله و سازش ،که اآلن
زير فشار مجبورند وارد اين دوره شوند ،نمی توانند از
طريق اصول گرايان و نمايندگان آن ھا ،اين تبانی را
سازمان دھند .از سوی ديگر ،از طريق اصالح طلبان ھم
قادر نخواھند بود چنين کنند .چون اصالح طلبان اوالً
اعتبار سياسی خود را در سطح ملی و بين المللی از دست
داده اند و به ھر حال ديگر شخصيت ھايی نيستند که از
52

نقطه نظر امپرياليزم قابل اعتماد برای مذاکره باشند و از
سوی ديگر اين قدر در گذشته تبليغات سوء از سوی
حکومت وقت عليه اصالح طلب ھا صورت گرفته -به
عنوان فتنه گران انتخابات  ۴سال پيش -و اين قدر با
اعمال فشار آن ھا را به کنار رانده اند )مانند حصر
خانگی موسوی و کروبی( که واضح است ديگر قادر
نخواھند بود از طريق اصالح طلبان )خاتمی ،کروبی،
موسوی و دار دستۀ آن ھا( ،اين سازش و معامله را انجام
دھند .بنابراين رژيم -وقتی صحبت از رژيم می کنيم،
مقصودمان سران رژيم ،سران ھيئت حاکم و مشخصا ً
خامنه ای و مداری است که دور او شکل گرفته -بايد به
دنبال مھرۀ ديگری باشد ،مھره ای که بتواند سازش را با
امپرياليزم عملی کند ،مورد تأييد امپرياليزم ھم باشد و
ھمين طور بتواند بخش عمده ای از اصالح طلب ھا و
ھمين طور اصول گرايان را به سوی خود جلب کند ،و
اين مھره کسی غير از رفسنجانی نيست .بنابراين ورود
رفسنجانی به صحنه به نظر ما با تأييد و با توافق خامنه
ای صورت گرفته و نمی توانسته است غير از اين باشد؛
خود رفسنجانی نيز يک ھفته قبل از اين که خود را به
عنوان کانديدای رياست جمھوری ثبت نام کند ،اعالم کرد
که بدون تأييد خامنه ای اين کار را نخواھد کرد .و در به-
اصطالح دقيقۀ نود ،يعنی تنھا  ١۵دقيقه قبل از اين که
حوزه ھای انتخاباتی بسته شوند ،از طريق فائزه ھاشمی
در وبالگش اعالم شد که آقای رفسنجانی خود را برای
نامزدی رياست جمھوری ثبت نام کرده است و وارد
ميدان خواھد شد .واضح است که اگر خامنه ای و مدار
دورش ،مخالف حضور رفسنجانی بودند ،اين شخص به
عنوان يک فرد کامالً محافظه کار و فرصت طلب سياسی
در دوران گذشته -يعنی کسی که نه مشخصا ً طرف
اصالح طلبان را گرفت و نه در مقابل خامنه ای ايستاد ،و
مرتبا ً موضعی در نوسان داشت برای مواجھه يک چنين
موقعيتی -وارد حوزۀ انتخباتی نمی شد .بنابراين صحبت
از اين که خامنه ای کماکان در تقابل با رفسنجانی قرار
دارد ،صحبت بيھوده است و واقعيت ندارد ،او نه تنھا
مورد تأييد خامنه ای قرار گرفته ،بلکه از نقطه نظر
ھيئت حاکم و خامنه ای و دار و دستۀ او ،اتفاقا ً تنھا اميد
نجات رژيم مرتبط به حضور رفسنجانی در اين انتخابات
و انتخاب شدن او به عنوان رئيس جمھور است .در واقع
رژيم به درجه ای رسيده که نمی تواند مھره ای بھتر از
او برای انجام معامله و سازش در سطح بين المللی و

نجات خود از خطر سرنگونی پيدا کند .اآلن از نقطه نظر
ھيئت حاکم ديگر اين موضوعات که رفسنجانی چه قدر
پول دارد ،چه اتومبيلی دارد ،و چه مقدار ثروت در
خارج انباشت کرده ،يا فرزندان او چه کارھايی کرده اند،
اھميت چندانی ندارد .مسأله اين است که آن ھا بايد
شخصيتی پيدا کنند که ھم مورد تأييد اکثريت ھيئت حاکم
در داخل ايران باشد و ھم مورد تأييد امپرياليزم قرار
بگيرد و اين معامله را به صورت »آبرومندانه« -از نقطه
نظر رژيم -انجام دھند )با وساطت روسيه و با وساطت
دولت ھايی نظير ترکيه(.
در ضمن روسيه ھم امروز در ارتباط بسيار نزديک تر و
تنگاتنگی با امريکا قرار گرفته است تا مسألۀ سوريه را
فيصله بدھد .در ارتباط با بمب گذاری در بوستن امريکا،
اطالعات افشاشده نشان می دھد که معامله ای ميان
روسيه و امريکا صورت گرفته تا از يک سو امريکا
چراغ سبز را به روسيه برای سرکوب اسالمگرايان
چچن -به بھانۀ تروريست بودن آن ھا -به دست روسيه
بدھد ،و از طرف ديگر روسيه تعھد کند که در امور
سوريه به شکل سابق دخالت نکند .يک چنين معامله ای
در ارتباط با ايران ھم می تواند صورت بگيرد .يعنی اين
که روسيه کامالً خودش را در دورۀ بعد کنار بکشد ،چين
ھم کنار برود و راه ھموار شود که امريکا به ايران حمله
کند و رژيم را کنار بزند ،ھمان کاری که در سوريه و
عليه اسد دارد انجام می دھد .بنابراين مساله ای که اين جا
مطرح است ،اينست که به يک مھرۀ گمشده ،يعنی
شخصيتی که بتواند اين معامله را صورت دھد و مورد
پذريش امريکا ھم قرار بگيرد ،نياز است و اين مھره از
نقطه نظر ھيئت حاکم کسی نيست غير از رفسنجانی.
بنابراين اين شرکت رفسنجانی در اين انتخابات به نظر
من حائز اھميت است و بايد مورد توجه واقع شود .و اگر
قبول کنيم که خامنه ای به عنوان يک سياستمدار اسالمی
و برخودار از تجارب و سابقۀ تاريخی منطقی عمل کند،
واضح است که به سمت و سوی انتخاب اين مھره ،يعنی
رفسنجانی خواھد رفت ،تا يک شخصيت ناشناخته در
سطح بين المللی مثل قاليباف و غيره که در حوزۀ فعاليت
اصول گرايان شرکت دارند .به ھر حال در داخل ايران
ھم علی مطھری سخنرانی ای کرده و اشاره ای داشته به
ھمين موضوع؛ امضا ھايی که مدتی قبل از موتلفه و
اساتيد دانشگاه و غيره جمع آوری شد ھم ھمين را نشان
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می دھد .اين ھا ھم رسما ً اعالم کرده اند که رفسنجانی
می تواند بخش ھای عمده ای از اصالح طلبان و ھمين
طور اصول گرايان را حول برنامه و سياست خودش
متحد کند .اين به مفھوم روشنی تأييد خود خامنه ای را در
بر دارد ،و نشان می دھد که تنھا راه نجات جمھوری
اسالمی از سرنگونی را در يک چنين سياستی تشخيص
داده اند .بنابراين اگر اين سناريو درست باشد و تحقق
يابد -البته واضح است که ما در حيطۀ فعاليت ھای
سياسی نمی توانيم پيش بينی ھای مطمئنی داشته باشيم،
چون اتفاقاتی ممکن است روی دھد که اين سناريو انجام
نشود ،ولی به ھر حال بر اساس تحليل سياسی می توان
تعيين کرد که وضعيت به چه سمت و سويی می رود -و
در واقع رفسنجانی رئيس جمھور ايران بشود ،خوب
واضح است که يک سلسله تحوالت نوينی نيز در زمينۀ
ارتباطات بين المللی و تحوالتی در جنبش کارگری رخ
خواھد داد .به اين مفھوم که سرو کلۀ ) ILOسازمان
جھانی کار( مجدداً پيدا خواھد شد ،ارتباطات با غرب
نزديکتر خواھد شد ،ھمچنين امکان تأسيس اتحاديه ھای
کارگری در چارچوب نظام سرمايه داری -امپرياليستی و
ايجاد شبکه ھای مرتباط با دولت )اتحاديه ھای کارگری
زرد( ،در دورۀ آتی به وجود خواھد آمد )يعنی زمانی که
روابط در دورۀ آتی پس از انتخاب رئيس جمھور جديد،
رفسنجانی» ،حسنه« شود و تحوالت روند جديدی به خود
بگيرد( .در آن زمان واضح است که مارکسيست ھای
انقالبی بايد ارزيابی کنند که به چه نوع دخالت ھايی در
اين تشکل ھايی که از طريق  ILOدر ايران در اين دورۀ
نوين به وجود خواھند آمد ،انجام دھند؛ واضح است که
ساختن حزب پيشتاز کارگری ھم مرتبط خواھد شد به اين
وضعيت نوين ،و شکل سازماندھی آن در قياس با گذشته
تفاوت ھايی پيدا خواھد کرد ،شکل ھايی جديدی به خود
خواھد گرفت که البته بحث در اين مورد به ھمان دورۀ
آتی موکول خواھد شد و از اکنون نمی توان برنامه ريزی
دقيقی در مورد آن داشت.
آن چه که به ھر حال بايد از نقطه نظر مارکسيست ھای
انقالبی توضيح داده و روشن شود اين است که اين تمايل
و اين گرايش در درون رژيم وجود دارد که مسائل را
»حل« کند ،وارد »سازش« با امپرياليزم شود ،از سقوط
رژيم جلويگری کند ،به خصوص در ارتباط با ويژگی ای
که امروز سوريه دارد و اين مسالۀ سوريه برای رژيم

بسيار حائز اھميت است .در واقع سرنگونی بشار اسد
آخرين ضربه ای است که رژيم در منطقه خواھد خورد و
از آن به بعد ديگر مسألۀ حيات رژيم مورد سؤال قرار
خواھد گرفت.
اين ارزيابی کلی ای ھست که ما به عنوان گرايش
مارکسيست ھای انقالبی از وضعيت کنوين داريم،
بنابراين موضعمان با بسياری از تحليلی ھايی که تاکنون
صورت گرفته ،متفاوت است .در انتھا ،مسأله که مطرح
می شود اين است که در اين انتخابات ،چه رفسنجانی
انتخاب شود و چه نشود )چون از نقطه نظر جنبش
کارگری ،فعالين کارگری و مارکسيست ھای انقالبی در
داخل ايران تفاوت زيادی از نظر ماھوی ميان آن ھا
وجود ندارد؛ اين ھا اصوال يک رژيم بورژوايی ويژۀ
اسالمی ھستند و در واقع ھيچ کدام از مسائل اوليۀ
دمکراتيک و مسائل کارگری جامعه بدون سرنگونی
»کامل« اين رژيم که شامل تمام جناح بندی ھايشان
خواھد شد ،حل نخواھد گرديد( ،روزنه ھايی با تحوالت
بعدی باز خواھد شد و اين روزنه ھا بايد مورد استفاده
قرار بگيرد تا امر تدارک سرنگونی اين رژيم سرمايه
داری با سھولت بيشتری صورت بگيرد .بنابراين پرسش
آن است که در اين انتخابات -چه رفسنجانی پيروز شد و
آن سياست ھای نوين را جلو ببرد و چرخشی در خود
رژيم در ارتباط با وضعيت بين المللی ايجاد شود ،و چه
انتخاب نشود -ما چه موضعی بايد بگيريم؟ به نظر من،
موضع ما ،تحريم اين انتخابات است .اين انتخابات ،يک
مضحکه است ،اين انتخابات به ھيچ وجه شامل تمام
گرايش ھای موجود در جامعه نيست ،صرفا ً انتخابات
يک ھيئت حاکمه است ،در دل اين ھيئت حاکمه جناح
ھای مختلفی ھستند -حاال رژيم در يک زمانی حتی جناح
اصالح طلب خود را نمی پذيرد و کنار می زند -مثل
دوران  ٨سالۀ احمدی نژاد -و امروز ممکن است به
داليلی مثل فشارھای بين المللی و غيره که اشاره شد يکی
از جناح ھای اصالح طلب را بپذيرد -بنابراين اين ھا
تفاوت کيفی با ھم ندارند ،ھمۀ آن ھا ،و حتی کسانی که
بهاصطالح بسيار »راديکال« در طی حوادث پس از
انتخابات  ٨٨و پس از آن موضع گيری کردند )مثل
موسوی و کروبی( ،بارھا اعالم کرده اند که با »نظام«
جمھوری اسالمی کاری ندارند و خواھان حفظ آن ھستند،
صرفا قدری شرايط دمکراتيک تری را می طلبند؛ به
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ھمين خاطر از نقطه نظر ما و جنبش کارگری و
پيشروھای کارگری ،تفاوتی کيفی بين اين جناح ھا وجود
ندارد .رژيم بايد در مجموع سرنگون شود تا تحوالتی
نوين رخ دھد .اما ھر کدام از اين جناح ھا بيايند ،روزنه
ھايی باز می شود که بايد برای ھمان ھدف سرنگونی
استفاده شوند .از اين رو مسألۀ انتخابات ،مسأله ای نيست
که منجر به تغيير و تحول در دخالتگری ما شود .از اين
زاويه ما خواھان تحريم انتخابات ھستيم ،ولی تحريم نه
به اين مفھوم که پيشروھای کارگری و فعالين
سوسياليست در خانه بنشينند ،ما تحريم را به طور اخص
به عنوان تحريم »فعّال« مطرح می کنيم ،يعنی حتی از
تحريم کردن برای سست کردن پايه ھای رژيم و تدارک
انقالب استفاده می کنيم .تحريم فعال از نظر ما امروز در
واقع به فعالين کارگری که در زندان ھا ھستند ،مرتبط
می شود؛ يعنی بحثمان در مقابل کسانی که از شرکت در
انتخابات صحبت می کنند ،اين است که :خير ،اين
انتخابات را بايد تحريم کرد؛ چون غيردمکراتيک است،
گرايش ھای مختلف جامعه در آن حضور ندارند و
ھمچنين طبقۀ کارگر در واقع نقشی در اين انتخاب ندارد
که بخواھد شرکت کند ،رھبران عملی طبقۀ کارگر -مثل
»رضا شھابی« ھا و »شاھرخ زمانی« ھا -امروز در
زندان ھستند؛ طبقۀ کارگر برای اين که در انتخابات
رياست جمھوری شرکت کند ،مايل است که نمايندگان
خودش را انتخاب کند! اگر اين نمايندگان در زندان ھا
ھستند ،بنابراين در اين انتخابات نمی توانند شرکت کنند،
مگر که آن ھا آزاد شوند .بنابراين آزادی تمام زندانيان
سياسی ،آزادی مشخصا ً رھبران جنبش کارگری ،شرط
شرکت يا عدم شرکت در انتخابات است .و از آن جا که
اين رھبران در زندان ھستند ،ما اين انتخابات را تحريم
می کنيم ،اما در عين حال به طور فعال مبارزه می کنيم
برای آزادی تمامی زندانيان سياسی و باألخص رھبران
کارگری و پشروھای کارگری که امروز در زندان ھا
ھستند .و ما به عنوان مارکسيست ھای انقالبی نيز چنين
موضعی را اتخاذ می کنيم.
من در اين جا اين بحث را تمام می کنم؛ به اميد موفقيت و
پيروزی نھايی برای تمام پيشروھای کارگری و گرايش
مارکسيست انقالبی در ايران.
با تشکر ٢٩ ،ارديبھشت ١٣٩٢

نامه :خطاب به رئيس جمھور جديد ،دادستان تھران
و رئيس زندان رجايی شھر
از :شاھرخ زمانی
به :رئيس جمھور جديد ،دادستان تھران و رئيس زندان
رجايی شھر
موضوع :نقض حقوق اوليۀ زندانيان و قتل ھای زنجيره
ای
يک مرگ ديگر ،جنايتی ديگر ،به کدامين گناه کشته می
شوند؛ اين بار نيز کارگر زندانی که جرمش دفاع از طبقۀ
کارگر بوده در زندان کشته شد ،مرگ افشين اسانلو را
چگونه توجيه خواھند کرد؟ چه کسی پاسخگو خواھد بود؟
قوۀ قضاييه ،دادگاه تھران ،رييس زندان يا ادارۀ
اطالعات؟
آقای رئيس جمھور ،شما در اين رابطه چه کار خواھيد
کرد؟
گويی قتل ھای زنجيره ای در زندان ھا تمامی ندارد... ،
ولی ﷲ فيض ،اکبر محمدی ،مير صيافی ،امير حشمت،
عبدالرضا رجبی ،منصور رادپور ،ستار بھشتی،
عليرضا کرمی خيرآبادی ،شھبازی  ...و امروز افشين
اسانلو ،اين ليست تنھا بخش کوچکی از جنايت ھای
ماشين سرکوب در زندان رجايی شھر می باشد ،تا
غارتگران طبقۀ حاکم بتوانند ثروت ھای عمومی را
ھرچه بيشتر و بدون مانع تصاحب کنند ،دادگاه ھای تحت
فرمان قوۀ قضاييه در حالی با تبعيت از حکم قضايی دو
نوجوان را به جرم سرقت  ١۵٠٠٠٠تومان که به خاطر
درمان مادر بيمارشان دزديده بودند ،با اتھام محاربه
اعدام می کند ،که برادر رئيس ھمان قوۀ قضاييه
بزرگترين زمين خوار ايران است و با تکيه بر قدرت دو
برادر خود در سمت ھای باالی حکومتی بدون دغدغه و
ترس از قانون ،تخلفات بی ح ّد و مرز خود را ادامه می
دھد ،ھمچنين تحت تسلط و حوزۀ کاری چنين قوۀ قضاييه
ای رقم ھای اختالس و دزدی  ٣ھزار ميليارد تومانی و
مانند آن ھر روز بيشتر اتفاق می افتند ،به گفتۀ رييس
سازمان بازرسی ،مقامات  ۴۵٠ميليون يورو باال کشيده
اند ،اختالس در پروندۀ پتروشيمی سر به آسمان می زند،
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تحت حمايت ھای غير مستقيم چنين قوۀ قضاييه ای،
رحيمی معاون اول ،دارای پروندۀ  ٧٠ميلياردی از بيمۀ
ايران آزادانه می گردد ،قاضی مرتضوی و حداد و مقيسه
و متجاوزين مسئول ،صدھا جنايت مانند آمر و ناظر
جنايات کھريزک تحت فرمان قوۀ قضاييه با اھانت به
شعور شاکيان و عموم مردم فقط  ٢٠٠٠٠٠تومان
جريمه می شود ،عدالت را در دستگاه قضايی نگاه کنيد،
قاضی مرتضوی در مقابل جرايمی مانند دستور شکنجه،
نظارت بر شکنجه ،تجاوز به دختران و پسران ،قتل ھای
عمد در کھريزک به  ٢٠٠٠٠٠تومان جريمه محکوم می
گردد و در کنار اجرای چنين عدالتی ھمين قوۀ قضاييه دو
نوجوان را به خاطر سرقت  ١۵٠٠٠٠تومان با حکم
محاربه اعدام می کند!!! راستی با چنين قوۀ قضاييه و
قضاتی چگونه بايد برخورد کرد؟ آقای رئيس جمھور،
شما در اين رابطه چه کار خواھيد کرد؟
اين تنھا گوشه ای از دزدی و جنايت مسئولين است که
علنا ً روزنامه ھای تحت سانسور شديد می توانند از آن
سخن بگويند ،و ما زندانيان سياسی نيز زير سلطۀ چنين
قوۀ قضاييه ای دستگير ،شکنجه ،محاکمه ،زندانی و
نگھداری می شويم ،حال خود بخوان سرنوشت شوربختی
ملت ايران را.
چپاول طبقۀ حاکم ،تحت حاکميت دستگاه ھای فوق تکميل
شده ،به  ٧٠ميليون مردم ،يکی از ثروتمندترين
کشورھای جھان ،بيکاری ،فقر و فالکت ،فحشا و اعتياد،
جرم و جنايت و  ...تحميل می شود و ھر اعتراض
عدالت خواھانه و ھر تشکل مبارز مردمی ،در نطفه خفه
می شوند ،سخن کوتاه کشور به جھنم  ٧٠ميليون ايرانی و
ملک خصوصی چند دزد و غارتگر تبديل شده است.
آقای رئيس جمھور ،جناب دادستان و رئيس زندان رجايی
شھر؛ با توجه به سياست سرکوب ،خودسری و تجاوز به
حقوق قانونی ،ھتک حرمت و دستگيری ھای بدون حکم
و خودسرانه ،پرونده سازی و پاپوش دوزی ،حکم ھای
سنگين به سفارش ادارۀ اطالعات ،وجود انواع شکنجه
ھای روحی و جسمی موجود ،حاصل چنين روند و
حاکميتی است که شما نيز بخش مھمی از اين مجموعه
ھستيد ،کارکرد و روند آگاھانۀ ضد مردمی اين حاکميت
ھيچ راھی جھت دفاع از حقوق خود برای ما باقی

نگذاشته است ،بنابراين جان خود را کف دست گرفته از
حقوق طبقۀ کارگر ،عموم مردم ،زندانيان سياسی و خود،
اين چنين دفاع می کنم ،تا باشد انسان ھا قضاوت کنند ،و
از ھمۀ کارگران ،جوانان ،عموم مردم ،نھاد ھا ،سازمان
ھا ،وکالی داخلی و جھانی می خواھم در اين مبارزه ما
را ياری کنند .آقای رئيس جمھور ،جناب دادستان و
رئيس زندان رجايی شھر؛ توجه شما را به نقض آشکار
قوانين مصوب خودتان جلب می نمايم:
 -١نقض آشکار اصل  ٣٠قانون اساسی در ھتک حرمت
زندانيان در پوشاندن اجباری لباس زندان و زدن دستبند و
پابند و لخت مادرزاد کردن زندانيان در در مقابل دوربين
و سربازھا ھنگام ورود ،در حاليکه طبق مادۀ  ١٩و ٣۵
آيين نامۀ سازمان زندان ھا در تبصره ای ،حتی زدن
دستبند منوط به شرايطی است ،چه رسد به لباس اجباری
و پابند زدن.
 -٢نقض آشکار مادۀ  ٩٣و  ٩۵آيين نامۀ سازمان زندان
ھا که صراحتا ً بر دادن سبزيجات تازه ،انواع لبنيات ،تخم
مرغ و دادن ميوه پس از ھر سه وعده و ناھار وشام ھر
ھفته تأکيد شده است؛ شما با سويای حيوانی در شب و
روز که تماما ً به ظرف زباله ريخته می شود باعث
گرسنگی و ھزينه ھای سنگين برای زندانيان می شويد.
 -٣قانون شکنی و سليقه ای عمل کردن در مورد مفاد
آيين نامه در مورد مرخصی زندانيان که فقط شامل
نورچشمی ھای خودتان و کسانی که تن به رذالت و
ھمکاری با شما و حکومتی ھا می دھند ،می شود.
عليرغم تأکيد قانون بر دادن مرخصی ھنگام فوت و
عروسی بستگان ،ممانعت شما از اين عمل و ندادن
مرخصی به زندانيان برای شرکت در مراسم ختم و
عروسی نزديکان ،نشانگر ماھيت ضد مردمی شما می
باشد ،با مرخصی ندادن به افرادی مثل محمدامير خيزی،
عادل نعيمی و شاھرخ زمانی برای عروسی فرزندانشان
و مصطفی نيلی و خالد حردانی برای مرگ پدر و
مادرشان نمونه ھای بارزی ھستند.
 -۴نقض آشکار آيين نامۀ اجرايی بيمۀ درمانی زندانيان
مصوب  ۶١/١٢/۴به شمارۀ  ۴۴٠١۴در درمان با
داروی مجانی زندانيان در مادۀ ١و ٢و  ۵که پزشک
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زندان غير از موارد جزيی مانند سرماخوردگی تمامی
موارد را از طريق خانواده به بيرون حواله می دھد و
ھمچنين کسانی که به بيرون اعزام می شوند با ھزينۀ
خودشان بايد عمل يا مداوا شوند.
 -۵تفتيش دائمی عقايد که علنا ً در زندان ھا صورت می
گيرد ،و زندانيان با عناوين ملحد ،جاسوس و  ...ناميده
می شوند ،و در مورد تشکل ھای مدنی ،اجتماعی و
اقليت ھای مذھبی عمالً نقض آشکار اصل  ٢٣قانون
اساسی در آيين نامه تفتيش عقايد و ھمچنين در اصل ٢۴
آزادی بيان که در اين مورد شرح مذاکرات مجلس
خبرگان می گويد اين آزادی شامل نوشتن کتاب در بدی
نظام جمھوری اسالمی ايران نيز می شود .
 -۶کمبود فضای زندگی برای محکومين که می بايد از ۵
سال تا ابد در زندانی باشند که سلول ھای انفراديش را
محل زندگی  ٢تا  ٣نفر قرار داده ايد .ھمچنين ھواخوری
 ٢/۵ساعته به جای  ١٢ساعت در کنار اوضاع به شدت
خراب بھداشتی و درمانی و تغذيه ای که باعث مرگ
ھفتگی در زندان بوده و قتل عمد به حساب می آيد .
 -٧نقض ماده  ١٨٠آيين نامۀ سازمان زندان ھا در حقوق
متھمان برای مکاتبه که تقريبا ً ھمۀ زندانيان از آن
محرومند.
 -٨پرونده سازی و پاپوش دوزی سازمان يافتۀ ادارۀ
اطالعات عليه کسانی که با خودسری و قانون شکنی
مسئولين خاطی مبارزه کرده و اعمال سرکوبگرانۀ آنان
را افشا می کنند .مانند خالد حردانی ،شاھرخ زمانی و
تعداد زيادی از زندانيان ديگر که عالوه بر پروندۀ
اصلی ،پروندۀ ساختگی و پاپوش جديد توھين به رھبری
نيز عليه شان ساخته شده است.
 -٩عدم اعزام به بيرون در عمل و درمان زندانيان
بيماری که با تأييد بھداری بايد اعزام می شدند ،که اين
تالشی برای نابودی آن ھاست ،با توجه به اين که عامل
اصلی بيماری زندانيان وضعيت و شرايط زندان است که
شما به عمد و با برنامه چنين شرايطی را ايجاد کرده ايد،
عقده و ساديسم ادارۀ اطالعات و مدير زندان در اين
مسأله به قدری است که عليرغم تقاضای بھداری زندان
برای دادن گوشی پزشکی به دکتر مقدم ھموطن زندانی

در سالن  ١٢جھت تشخيص به موقع بيماری به آنان
اجازه ندادند و جلوی اين کار را گرفته اند ،تا خللی در
قتل و مرگ تدريجی برنامه ريزی شدۀ زندانيان در اين
قبرستان ايجاد نشود .نامق محمودی در سايه اين ممانعت
آگاھانه در حال از دست دادن يک چشمش می باشد و از
اعزام ميثاق يزدان نژاد و توکلی و عباس بادفر برای
اعزام ممانعت می شود.
 -١٠ندادن تلفن که در تمامی زندان ھا به جز سالن ١٢
رجايی شھر ،داير می باشد و نبود مالقات حضوری و
مرخصی.
 -١١نصب ده ھا دستگاه پارازيت انداز سرطان زا ،ھمين
يک مورد برای اثبات برنامه ريزی و عمدی بودن قتل و
کشتار زندانيان کافی است.
 -١٢نقض آشکار تبصرۀ  ٣مادۀ  ٩٨آيين نامۀ سازمان
زندان ھا در توزيع اجناس به قيمت تعاونی و توزيع
اجناس بنجل و بدون استاندارد به قيمت ھای دلخواه و
برای سرکيسه کردن زندانيان؛ برای نمونه سبزی ١٠٠
گرمی  ٣٣٠٠تومان و يا با پول يک ماه روزنامه ،فقط
 ١٠روز  ،روزنامه به زندانی تحويل می دھند.
 -١٣توزيع برنامه ريزی شده و دائمی مواد مخدر و
روانگردان توسط خود زندان ،در جھت نابودی جسمی و
روحی زندانيان ،که در سالن ھای عادی ،مخصوصاً ،ھر
ھفته يک جسد تحويل پزشکی قانونی می شود.
 -١۴ندادن مالقات حضوری به اکثر زندانيان و شرطی و
سليقه ای کردن آن و توھين و تحقير خانواده ھای
زندانيان با تفتيش کامل و شکستن وسايل حتی قلم و
خودکارشان،
 ١٣ -١۵نفر از محکومين نيروھای نظامی که  ۶تا ٢۴
ماه در سلول انفرادی بوده اند ،اين دوره در حبس قطعی
آن ھا به صورت صد در صد غيرقانونی حساب نشده
است.
 -١۶بالتکليف بودن يک سری از ھموطنان اھل سنت به
مدت  ۴سال و ھمچنين اعدام شدن به جرم اعتقادشان.
اسامی آن ھا که طی چند ماه گذشته اعدام شدند عبارت
است از :بھرام احمدی ،ھوشيار محمدی ،محمدظاھر
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بھمنی ،اصغر رحيمی ،بھنام رحيمی و کيوان زندکريمی
و در حال حاضر نيز حکم اعدام  ٢۶نفر آن ھا داده شده
و در معرض اعدام ھستند.
آقای دولت آبادی و آقای مردانی ،آيا ھدف شما نابودی و
قتل عام  ٢۵٠انسان به مرگ تدريجی در گورستان
رجايی شھر می باشد؟ تا مردم را از نمايندگان واقعی
خود در رسيدن به اھداف خود محروم کنيد؟ اما ما
زندانيان عقيدتی سياسی در مقابل اين عمل آگاھانه و
برنامه ريزی شده از طرف حافظان بھره کشی و غارت
و دزدی ساکت نمی نشينيم ،خود می دانيد تمامی انسان
ھای فعال برای به دست آوردن حقوق خود مبارزه
خواھند کرد ،از جمله در چند روز گذشته تعدای از
زندانيان دست به اعتصاب غذا زدند تا اين خودسری و
قانون شکنی و سرکوب شما و شکنجه ھای روحی و
جسمی را محکوم بکنند و صدای خود را به گوش مردم
قھرمان ايران و جھان برسانند ،بگذار ملت ايران و جھان
و تمام مدافعين حقوق بشر بدانند ماشين سرکوب و جنايت
ايران برای پاسداری از منافع نامشروع خود و چپاول
ثروت ھای ملی از مرحلۀ دستگيری تا زندان و اعدام بر
سر مبارزان چه می آورد ،يقين ھم بدانيد دور نيست
روزی که در قبال اعمال خود پاسخگو باشيد.
آقای رئيس جمھور شما با موارد بيان شده در باال
چگونه بر خورد خواھيد کرد؟
شاھرخ زمانی  -رجايی شھر
١٣٩٢/۴/١٠
رونوشت به تمامی نھادھا و مجامع بين المللی در داخل
و خارج کشور

http://www.chzamani.blogspot.se/

در خيمه شب بازی انتخابات شرکت نکنيد
پس از  ٣٥سال حاکميت جمھوری اسالمی ،که طبق گفتۀ
خودشان ھر سال يک انتخابات برگزار کرده و البته که
تمامی انتخابات ھا را گزينشی و مھندسی شده انجام داده
اند ،ضمن اين که ھيچ گونه آزادی برای کانديد شدن
وجود نداشت ،با اين حال بين خودشان نيز ھر روز بيشتر
گزينشی عمل کرده و می کنند؛ در جمھوری اسالمی
سرمايه داری ،ھرگز انتخاباتی صورت نگرفته است که
در آن دزدی رأی و تغيير نتايج صورت نگرفته باشد .ھر
چند اگر تخلف ھايی ھم صورت نمی گرفت ،فرق نمی
کرد ،چرا که در سرمايه داری ،بهخصوص در سرمايه
داری مانند جمھوری اسالمی ،انتخابات در کليت خود
فريب انسان ھاست.
مlllردم ،فرامlllوش نکنيlllد ،تمامی حرکت ھای دولت و
نھادھای نظام نشان می دھد که انتخابات کامالً مھندسی
شده و يک خيمه شب بازی است .در اين خيمه شب بازی
حتی نزديک ترين افرا ِد خود را از شرکت در قدرت
حذف می کنند ،چه رسد به شما مردم آزادیخواه ،که
ھدف از گزينشی کردن انتخابات ھا در واقع حذف شما
از تصميم گيری در قدرت بوده و ھست .جمھوری
اسالمی برای جلوگيری از دخالت شما در قدرت،
نمايندگان واقعی شما را يک ماه يا بيشتر مانده به
برگزاری انتخابات ھا ،به دستور نھادھای مختلف و
نيروی انتظامی شروع به دستگيری می کنند ،از جمله
نمايندگان واقعی شما فعالين کارگری و مدنی ،اجتماعی
و سياسی ھستند که بيشتر آن ھا اکنون در زندان ھا تحت
فشار قرار دارند ،يا بسياری از آن ھا را در قتل عام ھای
متعددی کشتند و يا مجبورشان کردند برای زنده ماندن
ترک وطن کنند ،تا شما مردم نتوانيد قدرت را به دست
بگيريد يا حتی نتوانيد اظھار نظر بکنيد.
جمھوری اسالمی با بھانه قرار دادن شرکت شما مردم در
انتخابات ھای گزينشی و مھندسی شده ،برای عملکرد
ضد انسانی گذشتۀ خود و گسترش ھر روزۀ کارھای ضد
کارگری و ضد مردمی خود ،کسب مشروعيت می کند
)گزينشی و مھندسی کردن انتخابات ھا از تحميل آری يا
نه در اولين انتخابات يا ھمان ھمه پرسی شروع شد(.
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امروز حاصل  ٣۵سال حاکميت جمھوری اسالمی يا بھتر
است بگوييم  ٣۵انتخابات گزينشی و مھندسی شده،
عبارت است از  :اخراج ھای فردی و دسته جمعی و
بيکاری ميليونی ٧ ،ميليون معتاد ،صدھا ھزار کودکان و
زنان خيابانی ،صدھا ھزار کودک کار ،پايين آمدن سن
فحشا به  ١٢سال ،فروپاشی خانواده ھا و تعيين دستمزد
يک چھارم زيرخط فقر برای کارگران ،باز ماندن
کودکان و جوانان از تحصيل ،سرکوب تشکل ھای
کارگری و مردمی ،کشتار انقالبيون ،گرفتارشدن مردم
بهخصوص جوانان در افسردگی و بيماری ھای روحی و
روانی ،رشد بی سابقۀ جرم و جنايت و باز پس گيری
تمامی دست آوردھای انقالب  ۵٧به سود سرمايه داران.
حاصل وجود جمھوری اسالمی حذف يارانه ھا ،گرانی
سوخت ،برق ،تلفن و گاز ،پولی شدن مدارس ،دانشگاه
ھا ،بيمارستان ھا و خدمات پزشکی و بھداشتی ،باال رفتن
کرايه ھا ،سر به فلک کشيدن کرايه خانه است.
حاصل  ٣۵سال حکومت جمھوری اسالمی ،کمياب،
گرانتر و گرانتر شدن داروھا ،ناياب شدن داروھای
بيماری ھای خاص ،افزايش بيماری ھای خاص دقيقا ً به
دليل کارکردھای ضد بشری حاکميت جمھوری اسالمی
است .ھمچنين با وجود  ٣۵انتخابات که نمايندگان مجلس
يا رئيس جمھور و  ...انتخاب می شوند و آن گاه پس از
انتخاب شدن اقدام به تصويب قوانين ضد کارگری از
جمله خروج کارگاه ھای کمتر از ده نفر از مشموليت
قانون ،تصويب قوانينی که به کارفرما اجازه می دھد ھر
وقت با بھانه يا بی بھانه کارگران و معلمان ،پرستاران
و ...را اخراج نمايد ،آن ھا اقدام به تصويب قوانينی
کردند که استخدام رسمی را ملغی کرده و قراردادھای
موقت و سفيد امضا را جايگزين کردند.
ھمچنين نمايندگان مجلس و رئيس جمھورھای انتخاب
شده طی  ٣۵انتخابات گزينشی و مھندسی شده در
جمھوری اسالمی پس از انتخاب شدن اقدام به تصويب
قوانين ضدکارگری ،کار آزمايشی و کار استاد و شاگردی
کردند ،قوانينی تصويب کردند که به کارفرما اجازه می
دھد در انتھای سال يا در پايان قرار داد ھای  ٣و ۶
ماھه ،کارگران را اخراج کند تا عيدی و پاداش و بيمه و
 ...نپردازد و در ھمين حال در دور جديد قرار دادھا و يا
اول سال جديد بابت به کار گرفتن کارگران جديد به جای

کارگرانی که چند روز قبل اخراج شدند ،بابت ھر کدام
وام اشتغال زايی از منابع مالی مردم گرفته ،در غارت
ثروت عمومی شريک باندھای حاکميت شوند.
نمايندگان مجلس و رئيس جمھورھا پيش يا پس از
انتخاب شدن اقدام به تشکيل باندھای مافيايی کرده و يا
وارد باندھای موجود می شوند و ھر روز يک يا چند
اختالس چند صد ميليارد تومانی يا دالری انجام داده اند
که برخی از آن ھا افشا شده است و ...
ھر روز کارگران ،معلمان و  ...را اخراج می کنند،
روزنامه ھا را می بندند و خبرنگاران ،کارگران،
معلمان ،زنان ،دانشجويان و جوانان حق طلب و
اعتصابی را سرکوب و زندانی می کنند.
آن چه گفته شد ،فقط مشتی نمونه از خروار است.
ما از کارگران ،زنان ،مردان ،جوانlان و دانشlجويان و از
تمامی مردم شريف ايران می پرسيم:
آيا عاقالنه است بlا آگlاھی و توجlه بlه چنlين مlواردی کlه
حاصل  ٣۵سال انتخابات گزينشی و مھندسی شlده اسlت،
باز ھم در خيمه شب بازی انتخابات شرکت کنيم؟
ما از تمامی کارگران و مردم آزاده می خواھيم در
انتخاباتی که به حرکت ھا و کارھای ضد انسانی و
تصويب قوانين ضد کارگری و عملکردھای تشديد کنندۀ
بيکاری و گرانی و تورم و اختالس و چپاول ثروت
عمومی و قتل و کشتار جوانان مشروعيت قانونی می
دھد ،شرکت نکنند .و در ھر فرصت مناسب که به دست
آوردند ،دست به اعتراض بزنند .با توجه به وضعيت
درونی جمھوری اسالمی سرمايه داری با کمی ھمت می
توانيم آن را به زانو درآورده و به شکست بکشانيم.
اولين قدم برای وادار کردن جمھوری اسالمی به عقب
نشينی در مقابل خواسته ھای مردم و کارگران شرکت
نکردن در انتخابات است.
ما در انتخابات شرکت نخواھيم کرد ،شما نيز شرکت
نکنيد.
شاھرخ زمانی و خالد حردانی
زندان گوھردشت
١٣٩٢/٣/٢
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چرا بايد انتخابات را تحريم فعال کرد؟
مصاحبۀ ميليتانت با رفيق مازيار رازی
 ٩خرداد ١٣٨٨

کنونی از ھيچ قدرت اجرايی تعيين کننده ای برخوردار
نيست.
اين نظامی است که بر اساس يک ديکتاتوری نظامی
متکی بر ساختار مذھبی واليت فقيه بنا نھاده شده ،و در
صدر تمام تصميم گيری ھا يک فرد به عنوان »رھبر
انقالب« قرار گرفته و اوست که کليۀ تصميمات اساسی
را اتخاذ می کند .اصوالً ھر وعده وعيدی از طرف ھر
شخصی )حتی يک فرد منصف ،عاقل و صادق( بی
معنی و بی محتوا است .ھيچ ضمانتی برای اجرای اين
قول و قرارھا وجود نداشته ،زيرا اصوالً در جامعۀ ما
رئيس جمھور کاره ای نيست .ھمان طور که در دو دورۀ
رياست جمھوری خاتمی نشان داده شد که او کاره ای
نبوده است.
پس آيا به نظر شما اين رقابت ھای انتخاباتی ھمه نمايش
است؟

رفيق مازيار با درود .عده ای از خوانندگان سؤاالتی در
مورد موضع تحريم انتخابات کرده اند .برای نمونه برخی
بر اين اعتقاد ھستند که بين احمدی نژاد و موسوی بايد به
موسوی رأی داده شود ،زيرا قول و قرارھايی مبنی بر
فراھم آوردن دموکراسی داده است .نظر شما در اين
مورد چيست؟
با درود به شما و خوانندگان عزيز .بله اين سخن درستی
است .مير حسين موسوی قول و قرارھايی بسياری
گذاشته است؛ مبنی بر جمع کردن گشت ھای ارشاد و
آزادی کانال ھای تلويزيونی ،کاستن فشارھا بر مردم
وغيره .اين قرارھا را مير حسين موسوی گذاشته است.
اما سؤال از دوستانی که بر اساس اين وعده وعيد ھا می
خواھند به موسوی رأی دھند اين است که مگر ھمۀ اين
سخنان )و يا بيشتر و راديکال تر از اين ھا( را خاتمی بر
زبان نياورده بود؟ مگر در دورۀ اول و دوم رياست
جمھوری خاتمی عده ای از ھمين دوستان تحت ھمين
استدالل ھا به خاتمی رأی ندادند؟ بھتر است از اين
دوستان سؤال شود چند درصد از آن وعده ھا را خاتمی
به مرحلۀ اجرا گذاشت؟ اين که قرارھا را با برنامه اجرا
نکرد و يا نگذاشتند که اعمال کند ،تفاوتی نمی کند .نتيجه
اين بود که نشان داده شد که رئيس جمھوری در نظام

اين انتخابات ھمانند انتخابات پيشين يک انتخابات غير
دموکراتيک و حذف گرايانه بيش نيست .نقش مرکزی
ولی فقيه و شورای نگھبان در جامعۀ ما اصوالً اجازۀ
يک انتخابات آزاد مترادف با حتی قوانين بورژوايی در
يک جامعۀ واپس گرا را نيز نمی دھد .از حدود ٥٠٠
کانديد انتخابات ٤ ،تن انتصاب شدند و از اين  ٤تن يک
نفر مورد تأييد »رھبر انقالب« قرار گرفته است و تمام
ابزار دولتی ،نيروھای انتظامی و سرکوبگر برای به
قدرت رسيدن آن فرد )يعنی احمدی نژاد( به کار برده
خواھد شد .ھمين امروز اعالم شد که صندوق ھای سيّار
را به چند ده برابر افزايش خواھند داد .اين عمل به اين
مفھوم است که در درون اين صندوق ھا آرای طرفداران
احمدی نژاد را خواھند ريخت ،زيرا ھيچ کنترل و
نظارتی بر اين صندوق ھای سيّار وجود ندارد.
در انتخاباتی که حتی  ٤نفر منتصب شورای نگھبان از
حقوق دموکراتيک برخوردار نيستند ،چگونه می توان
شرکت کرد؟ شرکت در چنين انتخاباتی به مفھوم تأييد اين
روش ھای غير دموکراتيک است.
رفيق رازی؛ اما برخی از نامزدھای انتخاباتی ،به دولت
احمدی نژاد نقد کرده و خواھان اصالحات در نظام
کنونی شده اند ،آيا فکر نمی کنيد که چنان چه به يکی از
60

آن ھا رأی داده شود و انتخابی بين بد و بدتر باشد؛ می
شود از اين وضعيت کنونی گامی به پيش نھاد؟
به نظر من خير! رأی به ھر يک از اين  ٤تن و حتی
انتخاب يکی از "بھترين" آن ھا گامی به پيش نيست .اول
اين که تجربه نشان داد که در دورۀ اصالح طلبان که
اکثريت آرای مجلس نيز متعلق به آن ھا بود )دو دورۀ
رياست جمھوری خاتمی( بيشترين سرکوب ھای جنبش
ھای اجتماعی صورت گرفت .قتل ھای زنجيره ای در
زمان خاتمی رخ داد .کارگران شادانپور و ساير کارگران
معترض در جلوی مجلس اصالح طلبان به قتل رسيدند.
چه تضمينی وجود دارد که ھمين آقای موسوی به اين
سياست ھای سرکوب گرايانۀ احمدی نژاد ادامه ندھد؟ بله
موسوی و يا کروبی سخنانی بسياری در مورد آزادی
ھای اجتماعی به ميان آورده اند .پرسيدنی که چرا ھيچ
يک به دستگيری  ١٥٠تن از فعاالن کارگری در تجمع
مسالمت آميز اول ماه مه اعتراضی نکرده و يا خواھان
آزادی فوری آن ھا نشده اند؟ چرا ھيچ يک در برنامه
ھای انتخاباتی خود اصوالً سخنی در مورد حق مسلم
کارگران شريف ايران برای احقاق حقوق دموکراتيک
شان و در محور آن ايجاد تشکل مستقل کارگری؛ به ميان
نياورده اند؟
نبايد ترديدی داشت که اين  ٤تن تفاوتی در ماھيت در
مورد برخورد به جنبش کارگری ندارند .ما نيز به عنوان
مدافعان عملی و نظری جنبش کارگری بايد ھمراه
کارگران باشيم و مطالبات آنان را ارج نھيم .به نظر من
اطالعيۀ کارگران شرکت واحد مبنی بر تحريم اين
انتخابات يک موضع صحيحی است )با وجود اختالفات
اساسی که ما با سياست ھای عمومی سنديکاليستی
رھبری شرکت واحد داريم( .ساير دوستانی که خود را
ھمراه کارگران ايران می دانند بايد چنين سياستی را
دنبال کنند.
در مورد نقدھای موسوی به سياست اقتصادی احمدی
نژاد نظرتان چيست؟
نظام کنونی يک نظام سرمايه داری است و حافظ منافع
سرمايه داران است .جامعه ايران به سبب دخالت ھای
امپرياليستی جامعه است که از لحاظ اقتصادی واپسگرا

نگھداشته شده است .اين نظام برای حفظ موقعيت خود به
عنوان يک نظام سرمايه داری تنھا با توسل به زور و
ارعاب و کشتار و سرکوب به ويژه کارگران ،می تواند
در قدرت باقی ماند .در اصل تفاوتی نمی کند که رئيس
جمھور احمدی نژاد باشد و يا فرد "خير خواه" ديگری.
ھر کس در صدر اين دولت عليل سرمايه داری قرار
گيرد )حتی اگر کامالَ به قدرت دسترسی داشته باشد(
مجبور به برقراری روابط حسنه با امپرياليزم و ھمراه با
آن سرکوب جنبش کارگری است )برای جزئيات نقش
امپرياليزم رجوع شود به مقالۀ »نگاھی گذرا به ساختار
اقتصاد جھانی« در ھمين شماره ،نشريۀ ميليتانت .(٢٣
تنھا با گسست کامل از نظام سرمايه داری و امپرياليزم
است که مسائل پايه ای اقتصادی حل می گردد .تنھا يک
اقتصا ِد بابرنامه متکی بر دموکراسی کارگری و با
مشارکت اکثريت کارگران است که مشکالت اقتصادی را
در نھايت حل خواھد کرد .ھيچ دولت سرمايه داری و
ھيچ جناحی در ميان آن قادر به پاسخگويی به خواست
ھای زحمتکشان ايران نخواھد بود.
در مورد سياست خارجی اين جناح ھا چه؟ آيا اختالفی
وجود دارد؟
به نظر من خير! در اين مورد نيز به اعتقاد من سياست
احمدی نژاد با چرخشی جزئی می تواند در حد سياست
ھای موسوی باشد .اين سياست نيز رأی به موسوی را
توجيه نمی کند) .برای جزئيات پيوند دولت ايران با
امپرياليزم رجوع شود به مقالۀ »دربارۀ نزديکی دول
ايران و آمريکا« در ميليتانت شمارۀ (٢٢
رفيق رازی ،شما می گوييد از آن جايی که تفاوتی بين
اين دو وجود ندارد ،بايد انتخابات را بايد تحريم کرد و
فعالً کاری نکرد؟
پيشنھاد من اين است که در وضعيت کنونی تناسب قوا به
نفع جنبش کارگری برای مداخلۀ وسيع انتخاباتی نيست.
کارگران ايران مورد تھاجم ھمه جانبه قرار گرفته اند .با
وجود مبارزات پيگير و بی وقفه شان و مقاومت گسترده-
شان در مقابل اجحافات دولت سرمايه داری ،کماکان در
مقام سازماندھی انتخاباتی نمی باشند .بنابراين تحريم اين
انتخابات غير دموکراتيک و فرمايشی بايد ھمراه با نوعی
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دخالتگری در توان کارگران و قشرھای وسيع تحت ستم
)دانشجويان؛ زنان و مليت ھای تحت ستم( باشد.
ما می توانيم مواضع خود را در مورد ماھيت دولت
سرمايه داری و جناح ھای درون ھيئت حاکم از طريق
تحريم فعال انتخابات به اجرا بگذاريم .برای نمونه اگر
توافقی صورت بگيرد که يکی از فعاالن کارگری در بند
)مثالً منصور اسالو( را به عنوان کانديد رياست
جمھوری اعالم کنيم ،در آن صورت می توانيم از
کارگران طلب کنيم برای آزادی او از زندان تبليغ کنند و
در ضمن نقد خود را به سياست ھای دولت سرمايه داری
و بيھود بودن رأی به  ٤تن از نامزدھای ھيئت حاکم
اعالم نمايند .بدين ترتيب ضن تحريم انتخابات فرمايشی
ما می توانيم مسائل جنبش کارگری را از جمله آزادی
تمام زندانيان سياسی ميان قشرھای زحمتکش تبليغ کنيم.
اين روش از دخالتگری متکی بر تناسب قوای طبقاتی
امروز عملی است ،گرچه يک امر آسانی نخواھد بود و
شايد ھزينه ھايی نيز در اين راه بايد پرداخت .اما اين
عمل ،صف مستقلی کارگری را در مقابل مضحکۀ
انتخابات رياست جمھوری ايجاد می کند و فرصتی برای
دفاع از زندانيان سياسی در سطح جامعه به ما می دھد.
با تشکر از شما
 ٩خرداد ١٣٨٨
)مندرج در نشريۀ ميليتانت ،شمارۀ (٢٣

انتخابات تحريم فعال بايد گردد!

اين روزھا بازار تبادل نظر و بحث در مورد انتخابات
دھمين دورۀ رياست جمھوری  ٢٢خرداد  ،١٣٨٨ميان
جناح ھای ھيئت حاکم بسيار گرم شده است .جناح اصالح
طلب که ھنوز در سردرگمی و بی برنامگی به سر می
برد ،با انصراف خاتمی از مسابقۀ انتخاباتی ،دو کانديد از
خود معرفی کرده است :مير حسين موسوی و مھدی
کروبی.
سازمان مجاھدين انقالب اسالمی و جبھۀ مشارکت ايران
اسالمی که دو تشکل اصلی جبھۀ اصالح طلبان در ايران
محسوب می شوند ،حمايت خود را از نامزدی ميرحسين
موسوی در انتخابات رياست جمھوری اين کشور رسما ً
اعالم کردند .مھدی کروبی ،رئيس دورۀ ششم مجلس
شورای اسالمی و دبيرکل حزب اعتماد ملی نيز تصميم
خود را برای نامزدی در انتخابات اعالم کرده است و تا
کنون توانسته حمايت برخی چھره ھای مشھور اصالح
طلب ايران را جلب کند.
از جمله محمدعلی ابطحی ،معاون پيشين محمد خاتمی و
عضو شورای مرکزی مجمع روحانيون مبارز ،به عنوان
مشاور فرھنگی ستاد انتخاباتی آقای کروبی به حاميان او
پيوسته است.
بخش »اصول گرا« ظاھراً به احمدی نژاد بسنده کرده
است ،سخنگويان "جبھۀ پيروان خط امام و رھبری" که
گروه ھای اصلی جناح اصولگرا را نمايندگی می کند ،از
معرفی قريب الوقوع نامزد نھايی خود خبر می دھند که
به گفتۀ محسن کوھکن ،نايب رئيس دوم اين جبھه ،به
احتمال زياد محمود احمدی نژاد خواھد بود.
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روزنامه ھای فرمايشی دولت سرمايه داری نيز قصد
دارند در چند ماه آينده اين بازار را گرم نگاه داشته و
توجه توده ھای وسيع مردم ايران را از مشکالت
اساسی و وخامت وضعيت اقتصادی منحرف و بار ديگر
مضحکۀ انتخابات فرمايشی رياست جمھوری را به مردم
تحميل کنند.
اما با وجود اختالفات ظاھری بين دو جناح ھيئت حاکم
در اساس اختالفی ميان آن ھا در استثمار و سرکوب
مردم ايران وجود ندارد .آقای موسوی روز جمعه ١۴
فروردين  ١٣٨٨در ديدار مسئوالن استانی ستادھای
انتخاباتی خود ،به طور کم سابقه از عملکرد دولت نھم
انتقاد کرد و خود را "اصالح طلبی" ناميد که »اصول«
را گم نمی کند! و دائما ً به آن بر می گردد .چنان چه اين
شعار محوری آقای موسوی باشد و اگر او انتخاب گردد،
بديھی است که ھمان روش پيشين با کمی تغييرات
ظاھری در سياست ھا اعمال می گردد .انتقادات آقای
موسوی از احمدی نژاد به اين مسايل محدود می گردد
که" :مشکالتی در کشور داريم که اگر بعضی از آن ھا
ادامه يابد ،خطر زاست" .آقای موسوی "بی اعتنايی به
قانون" را مھم ترين مشکل فعلی ايران دانست و گفت:
اگر بی اعتبار شدن قوانين مجلس و مصوبات مجمع
تشخيص مصلحت نظام به رويه تبديل شود "ھر نوع
اتفاقی" ممکن است در کشور رخ دھد .وی مشخصا ً به
اختالفات اخير دولت و ديوان محاسبات مجلس شورای
اسالمی اشاره کرد و گفت" :باألخره مجلس الزامی کرده
است که اجرا نمی شود و پاسخ درستی ھم داده نمی
شود" .سؤال اين است که چنان چه اين مسايل جنبی بر
طرف شود ،آيا اکثر مسايل کارگران و زحمتکشان حل
می گردند؟ واضح است که غير از »اصالح طلبان«
کسی را نمی توان در جامعه يافت که چنين استداللی را
بپذيرد.
دو عنصر اساسی پيوند خورده به يک ديگر در وضعيت
کنونی ،انتخابات رياست جمھوری را به عنوان انتخاباتی
که کارگران ،زحمتکشان ،جوانان ،زنان و مليت تحت
ستم بايد در آن شرکت کنند ،بی ارتباط می سازد .اولی
وضعيت وخيم اقتصادی است و دومی سرکوب ھای بی
رويۀ جنبش ھای اجتماعی است.

اول ،اوضاع اقتصادی .وضعيت اقتصادی وخيم ،ناشی
از ندانم کاری ھای دولت احمدی نژاد ھمراه با حيف و
ميل کردن منابع مالی ،عميق تر از پيش شده است .برای
نمونه ديوان محاسبات که بر اساس قانون اساسی
"حکومت اسالمی" ،موظف است بر دخل و خرج دولت
نظارت کند و حاصل کار خود را نيز به مجلس گزارش
دھد ،چندی پيش از تخلفات گستردۀ دولت نھم در سال
 ١٣٨٥خبر داده و در گزارش خود يک نمونه از اين
تخلفات که واکنش ھای گسترده ای را نيز در پی داشت،
اعالم کرد که سرنوشت بيش از ھزار ميليارد تومان از
درآمد نفتی کشور مشخص نيست و اين رقم به خزانه
واريز نشده است .اين نھاد نظارتی ،در گزارش خود
دربارۀ چگونگی اجرای قانون بودجۀ سال  ١٣٨٦نيز که
در ھفتۀ جاری از تريبون مجلس خوانده شده بود ،بيش از
 ١٤٠٠مورد تخلف دولت از قانون بودجه آن سال ،خبر
داده و تأکيد کرده که دولت نھم از اجرای صحيح قانون
بودجه ٥٤ ،درصد انحراف داشته است .در گزارش
ديوان محاسبات ،ھم چنين تصريح شده که در سال ٨٦
نيز  ٢٣٠٠ميليارد تومان ) ٢٣ھزار ميليارد ﷼( از
درآمد گازی کشور به سرنوشت ھمان ھزار ميليارد
تومان سال  ٨٥دچار شده و مشخص نيست که به کجا
رفته است؟
در گزارش مرکز پژوھش ھای مجلس نيز با اشاره به
انحراف  ١٠٩ميليارد دالری از برنامۀ چھارم توسعه
كشور ) ،(١٣٨٤-٨٨آمده است :مجموع استفاده از درآمد
نفت خام ١٠٩ ،ميليارد دالر انحراف دارد ،يعنی بيش از
مقدار پيش بينی شده در برنامه بوده است .اين گزارش در
ادامه با اشاره به اين كه »گزارش تفريغ بودجۀ سال
 ١٣٨٥كه از سوی ديوان محاسبات عرضه شد ،حاكی از
 ٦/٤تريليون تومان تخلف بودجه ای دولت ،واريز نشدن
 ١/٠٥٠ميليارد دالر درآمد به خزانه و دو ھزار مورد
انحراف از بودجۀ سال  ٨٥بوده است« ،می افزايد :در
گزارش تفريغ بودجۀ سال  ،١٣٨٦اعالم شده كه در ١٧٠
مورد از  ٣١٢بند و تبصرۀ قانون بودجۀ ) ٨٦يعنی ٥٤
درصد بندھا يا اجزای تبصره ھا( تخلف صورت گرفته
است .در سال  ،٨٦شركت ھای دولتی ،بانک ھا و
مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بيش تر از  ٢/٥برابر
بودجه مصوب خرج كرده اند.
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دوم؛ اوضاع جنبش ھای اجتماعی .واقعيت اين است که
کارگران ايران در مورد بحران و تعطيلی سازی صنايع
و عدم پرداخت به موقع دستمزد ناچيزشان و بيکارسازی
ھای وسيع به شکل مستمر آگاه و واقف شده اند .ھمچنين
اعتراض کارگران در مقابل اين ھمه بی حقوقی ،بی
رحمانه سرکوب می شود و فعالين کارگری دستگير و
زندانی می شوند؛ و ميليون ھا نفر به ويژه نيروی جوان
در کشور بيکارند و کم ترين اميدی نيز به آينده خود در
پيدا کردن کار مناسب و تشکيل زندگی مستقل ندارند؛
سؤال اين است که چرا بايد کارگران شاغل و بيکار و
جوانان در چنين انتخاباتی شرکت کنند؟ اين انتخابات
جناح ھای مختلف يک دولت سرمايه داری است .ھيچ
گرايش مخالفی قادر به شرکت در اين انتخابات نيست!
در ايران بخش عظيمی از دانشجويان ،به عنوان بخش
آگاه جامعه نه تنھا ھيچ نفعی در شرکت در چنين
انتخاباتی ندارند ،بلکه در اين سی سال حاکميت نظام
سرمايه داری ،بيش ترين ضربات و آسيب ھا را نيز از
لحاظ اقتصادی ،سياسی و علمی تحمل کرده اند .انتخابات
ھای اين دولت در اين سی سال ،ھيچ دستاوردی برای
مردم نداشته است .سياست ھای سرکوب پليسی -امنيتی
حکومتی در دانشگاه ھا تشديد شده است .برای نمونه
دوشنبه  ٢۴فروردين  ،١٣٨٨دانشجويان متحصن
دانشگاه بابل ،در ھنگام ورود به دانشگاه مورد ضرب و
شتم حراست دانشگاه قرار گرفتند .نيروھای حراست،
دانشجويان را ممنوع الورود اعالم کردند! با چنين
رفتاری کدام دانشجو حاضر است اين مضحکه انتخاباتی
شرکت کند؟ حمالت به زنان مبارز ايران نيز در ماه ھای
پيش ابعاد وسيعتری پيدا کرده است.
در نتيجه ،اين انتخابات متعلق به سرمايه داران است و نه
مردم زحمتکش .اين انتخابات بايد تحريم گردد .اما
کارگران ،زحمتکشان ،جوانان ،زنان و مليت ھای تحت
ستم حتی در تحريم اين انتخابات بايد به شکل فعال
دخالتگر باشند و تمام قشرھای جامعه را برای مقابله با
سياست ھای نادرست دولت ،سرکوب و اختناق حاکم ،نا
بسامانی وضعيت اقتصادی و غيره آگاه سازند.
از اين رو قطعنامۀ پيشنھادی زير برای دخالتگری در
انتخابات ارائه داده می شود.

قطعنامۀ پيشنھادی »گرايش مارکسيست ھای انقالبی
ايران« در مورد انتخابات رياست جمھوری ،بع شرح
زير است.
به تمام افراد و نيروھای ضد سرمايه داری؛
 -١ما تمامی توده ھای تحت استثمار و ستم ايران را
برای تحريم فعال و گستردۀ انتخابات فرمايشی رياست
جمھوری فرا می خوانيم.
 -٢برای تحريم فعال ،پيشنھاد می کنيم که در ھر منطقه
يکی از کارگران و زحمتکشان در بند به عنوان نامزد
طبقۀ کارگر و ساير توده ھای زحمتکش و تحت ستم
برای احراز پست رياست جمھوری به شکل سمبليک و
بدون کسب مجوز از دولت اعالم گردند.
 -٣پيشنھاد می شود که »برنامۀ اقدام کارگری« به عنوان
بخشی از برنامۀ عمل اين نامزدھا اعالم شود.
 -٤ضروری است که در صورت اعالم کانديداتوری
چنين افرادی ،تمامی گروه ھا ،سازمان ھا و احزاب
مدعی منافع طبقۀ کارگر ،بايد از وی حمايت و برنامۀ
پيشنھادی او را تبليغ کنند.
 -٥با توجه به گرايش بخشی از توده ھای مردم ،به
خصوص جوانان ،دانشجويان و زحمتکشان به عدم
شرکت در انتخابات فرمايشی ،بايد سعی شود که تا حد
امکان پيشروھا و پيشاھنگ ھای اين جريانات را از اين
طرح نمادين و برنامۀ پيشنھادی آگاه کرد.
 -٦تمامی گرايش ھای راديکال و مخالف با حضور در
انتخابات ،بايد کوشا باشند که توده ھا را از بی حاصلی
نظريات ھر دو جناح "اصولگرا" و "اصالح طلب"
حکومتی آگاه کنند.
 -٧سياست تحريم فعال ،فرای اقدامات ممکن و مشخص
کنونی ،سياست طرح آلترناتيو کارگران و تمامی توده
ھای تحت استثمار و ستم در عوض »انتخابات« فرمايشی
و بی اساس دولت سرمايه داری می باشد .اين سياست
صرفا ً بر اساس آن چه که امروز ممکن است مطرح
نمیشود ،بلکه گامی به سوی فراروی از اين دولت

64

ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﻓﻴﺲ ﺑﻮك

سرمايه داری در کل ،از طريق ارتقای آگاھی بخش
بيشتری از تودهھا ،میباشد.
بر اين اساس پيشتازان کوشش می کنند که:
الف( در جاھای بسيار محدودی که فضا برای داير کردن
تجمع ،بحث و تبادل نظر راستين تودهھا ،چه کارگران در
کارخانه ،چه دانشجويان در دانشگاه ،چه اقليت ھای ملی
در مناطق خود باشد ،اين روش و برنامه به عنوان يک
آلترناتيو دموکراسی راستين در عمل در دسترس آنان
قرار گيرد.
ب( در جاھايی که به داليل امنيتی و تکنيکی چنين
اقداماتی ممکن نمی باشند ،سعی کنند که از طريق
تماسھای شخصی و محفلی و پخش شبنامه ھا ،زمينه را
برای اقدامات وسيعتر در بين محافل ديگر و صفوف
فراتری از کارگران و توده ھای تحت استثمار و ستم،
فراھم کنند.
 -٨قطعنامۀ پيشنھادی در صورت ضرورت می تواند
اصالح و يا ترميم گردد .ما آماده ايم که تا پيش از پايان
زمان مقتضی بر سر مفاد اين برنامه رايزنی صورت
گيرد.
اميدواريم اين اقدام بتواند کمکی به تغيير توازن قوای
طبقاتی باشد که راه را در آينده برای فعاليت ھای
مؤثرتری ھموار کند.
شورای دبيری

گرايش مارکسيست ھای انقالبی ايران
 ٢١فروردين ١٣٨٨
ميليتانت ٢٢

آرش عزيزی
آن چپی که نداند چطور در دشوارترين مواقع نيز با
روحيهی تودهھای مردم رابطه برقرار کند ،که نداند
چطور در حرکات مردم آنچه »مترقی« است از آنچه
»ارتجاعی« جدا کند ،آنکه کارش فقط مثل ديوانهھای
زنجيری با صدای بلند محکوم کردن اين و آن و از قضا
تمام بخشھای مترقی جامعهی ايران است ،به درد الی
جرز میخورد.
جامعهی ايران امروز بيش از ھر چيز به جای چپی که
عشقش فقط روضه خواندن و ژست گرفتن است به چپی
نياز دارد که بتواند بين آگاھی تودهھا و خواستهھای
انقالبی پل بزند .که بتواند واقعا در قلب و بطن آنھا قرار
بگيرد .وظيفهی مارکسيستھای انقالبی ،که امروز در
اقليت ھستند ،اين نيست که )خدای نکرده( رای بدھند و
يا راه بيافتند و به مردم بگويند رای بدھيد يا ندھيد .اين
است که اول روحيهی مردم را بشناسند و در حرکات
سياسی روزھای پيش و پس از انتخابات فعاالنه شرکت
کنند و نيروھای خود را بسازند.
نيروھای انقالب سوسياليستی در ايران ،از جمله ،از ميان
ھمان جوانانی ساخته خواھد شد که فردا پای صندوقھای
رای صف میکشند تا به روحانی رای دھند.
عليرضا بيانی
يک نظر سانتريسيتی ،به معنی اخص کلمه ،فرصت
طلبانه ،نظری است که از درون قوطی آن ھمه چيز
بيرون می آيد .با اين گونه »نظريه پردازی ھايی« که
کسانی مثل آلن وودز استاد آن است می توان در يک
زمان واحد ،دو نتيجه متفاوت به دست آورد .اگر تَقی به
توقی خورد و اعترضات پساانتخاباتی شروع شد ،خواھند
گفت »انقالب آغاز شد«!! اگر ھم انتخابات به خوبی
خوشی برگزار شد و دولت آينده شکل گرفت و آب ھم از
آب تکان نخورد ،گفته خواھد شد ،ما با شرکت در
انتخابات مخالف بوديم! فرصت طلب ھا عارشان می آيد
مستقيما ً بگويند شرکت در انتخابات اشتباه فاحش و در
تقابل با رشد جنبش انقالبی است ،آن ھا به سبک و سياق
ژورناليزم معمول خود فقط کلی گويی می کنند .از دل
اين کلی گويی ھا نمی توان فھميد بايد رفت رأی داد يا نه.
يک بار با رأی دادن با لفاضی ھای گل و گشادی نظير »
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البته من موافق اين نظر نيستم« به ظاھر مخالفت می کنند
و بار ديگر جنبش آينده را از درون صندوق ھای رأی
بيرون می کشند .کسی نيست از اين افراد گيج ھپروتی
بپرسد که اگر می توان از درون اين صندوق ھا جنبش
بيرون آورد چرا با صراحت و شجاعت از رأی دادن و
رفتن به پای صندوق )گيريم برای ساختن جنبش و نه
رأی به روحانی( حمايت و دفاع نمی کنند و به جايش به
سراغ گزارشات افراد اولترا راستی که منافع خانوادگی
آينده شان را به حفظ نظام جمھوری اسالمی چفت و بست
کرده اند رفته تصادفا ً اين نوع گزارشات را از حال و
ھوای درون ايران برجسته می کنند .چنين فرصت
طلبانی وقتی قصد روشنفکری دارند و می خواھند خود
را »چپ« جا بزنند ،يک يا دو کلمه از کارگر و چپ اسم
می آورند و بالفاصله بر می گردند در حوزه اصلی که به
آن تعلق دارند.
آرام نوبخت
)کامنت زير ،ذيل مقالۀ »پيروزی روحانی :دخالت
مردمی ،خامنه ای را عقب زد« ،٤نوشتۀ آرش عزيزی،
در صفحۀ فيس بوک او گذاشته است(
فارغ از مسائلی که اشاره شد ،اين نوشته در جای ضعف
ھای ديگری ھم دارد.
اول؛ طی يک جھش کيفی علمی در باند وابسته به الن
وودز» ،انقالب« سال  ٨٨به »جنبش انقالبی« تنزل پيدا
کرده» :مگر جنبش انقالبی سال  ٨٨نبود که با "رأی من
کجاست؟" آغاز شد ،به سرعت خواھان "مرگِ"
ديکتاتور شد و در روز عاشورا تا يک قدمی سرنگونی
نظام رفت؟«
ضمنا ً توجه داشته باشيد که درک آرش عزيزی از
»سرنگونی« ،نه تسخير قدرت سياسی به دست طبقه
کارگر و  ،...که عينا ً ھمان برداشت سلطنت طلبان،
سبزھا و مجاھدين و ديگر اعضای اپوزيسيون است.
4
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دوم؛ تحليل طبقاتی مدل »الن وودزی!« دقيقا ً يکی از
شگردھای الن وودز اين است که به جای تحليل پايگاه
طبقاتی نمايندگان يک رژيم ،به شکل ادبی به
خصوصيات اخالقی ،فرھنگی و  ...می پردازد؛ اين ھم
تحليل دست پرورده او» :قاليباف ،شھردار تھران ،با آن
ريشھای تراشيده و با آن آیپدی که در مناظره ھا جلوی
خودش میگذاشت ،کوشيد خود را نمايندهی نخبگان
تکنوکراتی نشان دھد که خواھند توانست وضع اقتصاد را
بھتر کنند« .اگر کسی رابطۀ بين ريش تراشيده و »آی
پاد« را با نمايندگی »تکنوکراسی« فھميد من را ھم در
جريان قرار بدھد.
سوم؛ اثبات نفوذ بی منازع نشريه »مبارزه طبقاتی« در
بين جوانان ايران به مضحک ترين شکل ممکن!
اين تأکيد آرش روی خوانندگان »داخل« ايران ،ديگرا
واقعا ً حالتی کميک به خود گرفته» :يکی ديگر از
خوانندگان ما از مشھد از ميتينگ بزرگ روحانی در اين
شھر گزارش میکند«» ،يکی از حاميان مبارزه طبقاتی
نوشت.«...
برايمان
تھران
از
ضمنا ً توضيحات اين خوانندگان را می شد از ھر وبالگ
و خبرگزاری پيدا کرد .ديگری نيازی نبود که آن
»رفيق« تخيلی به عنوان »ناظر« وارد ميتينگ بشود!
چھارم؛ بررسی جنبش کارگری با نيويورک تايمز؛ آرش
عزيزی برای اثبات نقش جنبش کارگری ،درست مثل الن
وودز ،به نقل قول از نيويورک تايمز و ساير رسانه ھای
بورژوازی چنگ می زند»:نيويورک تايمز ،از مھمترين
ب قبل از انتخابات مقالهای از
روزنامهھای جھان ،ش ِ
منصور اسانلو ،رھبر اتوبوسرانان تھران که مدتی است
به خارج گريخته ،با عنوان "مارکسخوانی در تھران"
چاپ کرد که او نيز از نقش مبارزات کارگری خبر
میدھد «.ضمنا ً او اصالً در وادی مسائل جنبش
کارگری ،به خصوص بحران سنديکای شرکت واحد و
انشعاب اسالو به سمت بورژوازی نيست! و اصوالً با اين
موضوعات بيگانه است!
خالصه مقاله تحليلی »مارکسيستی« او در بھترين حالت
به درد منتشر شدن در روزنامه ھای اصالح طلب می
خورد ،نه بيشتر.
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