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چشم انداز جنبش کارگري و وظایف 

  آتی ةهاي انقالبی در دور مارکسیست

  

باید از  براي ترسیم چشم انداز جنبش کارگري ما محققاً

در مرکز .  تحلیل مشخص سیاسی روز شروع کنیم

که رژیم در را قرار داد روندي  بایدتحلیل شرایط امروز 

سال گذشته آغاز کرده، و آن هم جهت گیري به سمت 

عبارت دیگر تسلیم در مقابل ه ورهاي غربی است، یا بکش

مرز «ها  هاي امپریالیستی که در سابق با آن دولت

رژیم  ،پس از انتخاب حسن روحانی. داشته است »بندي

 عبارت بود از علل آن. تحت فشار مضاعفی قرار گرفت

اقتصادي و هم چنین تهدید هاي نظامی  تحریم هاي

که با وارد شدن به  ل بر آنآمریکا و اسرائی ت هايدول

حوزة صنایع نفت و پتروشیمی، یعنی ستون فقرات حیات 

و بقاي رژیم ایران، به جمهوري اسالم ضربه وارد آورده 

تر، انزوایی سیاسی بود  ، و از همه مهممضاف بر این. بود

که بر رژیم در منطقه و سطح بین المللی تحمیل شده 

از میدان  هنگام خود نا به از یک سو چاوز با مرگ. بود

تر، یکی از متحدین  سیاسی کنار رفت  و از آن مهم

رژیم بشار اسد در  یعنی رژیم در منطقه استراتژیک اصلی

نه تنها رژیم دیگر قادر نبود . سوریه وارد جنگ داخلی شد

و البته ( که در مقابله با آمریکا متکی به رژیم سوریه

باشد، که  )تینهمین طور بلوك دوستانش در امریکاي ال

مجبور شد براي کمک رسانی به آن قوا و تجهیزات به 

سوریه ارسال کند تا از سقوط اسد جلوگیري به عمل 

این عوامل رژیم را واداشت که وارد معامالتی با . آورد

قابل ذکر . سرمایه داري بین المللی شده و تسلیم شود

 است که این معامالت از طریق یک تبانی بین تمام جناح

به سخن دیگر، براي نخستین بار در . ها صورت پذیرفت

بین تمام  ، ولو شکننده،تاریخ جمهوري اسالمی وحدتی

رژیم می . نظام شکل گرفت کلیت ها براي حفظ جناح

دانست که پس از سقوط اسد به احتمال قوي نوبت خود 

 ۀدر واقع، انتخابات حسن روحانی نقط. را خواهد رسیدف او

ریخ جمهوري اسالمی در روابطش با عطفی بود در تا

 عطف از نقطه نظر ما ۀارزیابی این نقط. غرب

مارکسیست هاي انقالبی، که مایل به ترسیم چشم انداز  

به تعویق . ، حائز اهمیت استهستیمجنبش کارگري 

افتادن مذاکرات فرصتی به رژیم می دهد که پایه هاي 

را )  هاپاسداران و بسیجی ها و حزب اهللا(اجتماعی خود 

به  حول آن براي این چرخش که سیاستمداران رژیم

یعنی به عبارت دیگر آماده  .توافق رسیده اند، آماده کند

اگر این این آمادگی صورت  .سازي روانی ایجاد کند

در  که را احتمال کودتا توسط فرماندهان پاسداران ،نگیرد

و به واسطۀ بازار و تجارت سیاه در شرایط  پیش ةدور

نمی  ،از موقعیت مالی و سیاسی برخوردار بودند یمتحر

  .تتوان نادیده گرف
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چه این تبانی رخ بدهد، بدیهی است که بازتاب  چنان

این . مشخصی در پیوند با جنبش کارگري خواهد داشت

بازتاب باید مورد بررسی قرار گرفته و تکالیف جنبش 

 ۀکارگري از امروز تا زمانی که این توافقات به نتیج

امپریالیستی و ایران برسد، ترسیم  ت هايطلوب دولم

با حسنه شدن روابط این دول سرمایه داري بین . گردد

سال انتظار، سرمایه هاي  خود را به  36المللی پس از 

مشاهده  که امروز نقداً چنان. د کردنایران سرازیر خواه

می شود که شرکت هاي آمریکاي جنرال موتورز امریکا 

وارد  ومبیل فرانسوي رنو و غیره نقداًهاي ات و شرکت

سرمایه گذاري را می  ۀکات اولیرایران شده اند و تدا

اگر در پیش، در خیابان هاي تهران نمایندگان . بینند

امروز ، می دیدیم شرکت هاي چینی و روسی را صرفاً

به و فرانسوي و  یایتالیای ی،هاي بزرگ امریکای شرکت

 .م دیداحتمال قوي انگلیسی هم خواهی

به سخن دیگر، روال عادي سازي روابط، مترادف خواهد 

بود با سرازیر شدن سرمایه ها به داخل و هم چنین 

پیش  ةبازگشایی کارخانه ها و انواع  صنایعی که در دور

بسته شده بوده و به علت تحریم هاي اقتصادي از کار 

در نتیجه، اشتغال کارگران در درون این . افتاده بودند

با اشتغال توده هاي  طبعاً. یابد ینه ها افزایش مکارخا

کارگري در سطح کارخانه ها یک سلسله  قوانین و قواعد 

م سبین المللی از طریق نماینده هاي کارگري امپریالی

و بر حامعه ) سازمان جهانی کار(او . ال. آيمانند  

وزیر کار علی ربیعی از  نقداً(کارگري تحمیل خواهد شد 

). زمان دعوت به سفر به ایران کرده استسران این سا

این منطق سرمایه داري براي تأمین امنیت سرمایه در 

ایران از طریق ممانعت از اعتصابات و شورش هاي 

این تحول، از یک سو، اعتماد به نفس . کنترل نشده است

و از . در درون طبقه کارگر را به تدریج تقویت خواهد کرد

 ۀسط سرمایه داري تشنسوي دیگر استثمار مضاف تو

 .سود را افزایش می دهد

حضور سازمان جهانی کار و فعالیتش در ایران، براي 

ت هاي سرمایه دول. کارگر مفاهیم مشخصی دارد ۀطبق

که پس از این معامالت با  د هستندغربی درصد داري

وجود ه کارگري ب ۀرژیم یک سلسله روابط نوینی در جامع

کم . در ایران تضمین گرددغربی  ۀید که امنیت سرمایآ

ه ب این است کههزینه ترین راه براي تضمین سرمایه 

 آنکارگر را  با شمشیر قطع کنند،  ۀسر طبق آن کهجاي 

و . او. ال. توسط آي» متمدمانه«به روشی . را با پنبه ببرند

 .از این طریق، استثمار مضاعف را اعمال کنند

متناقض در جامعه  ةآتی ما با دو پدید ةبنابراین، در دور 

از یک سو، افزایش اعتماد به نفس . رو خواهیم شده روب

ی بهتر در یمبارزه جو ۀکارگر، و در نتیجه، روحی ۀدر طبق

از سوي دیگر، . راستاي خود سازماندهی و سازمانیابی

در نتیجه، ما براي نخستین . کارگر ۀاستثمار مضاعف طبق

 دترینشدی بار در سی و شش سال، در ایران شاهد

به سخن دیگر، . تناقض بین کار و سرمایه خواهیم شد

جنگ طبقاتی براي نخستین بار تدارکاتش می تواند 

 .ریخته شود

هاي انقالبی و کارگران  عنوان مارکسیسته ما ب 

سوسیالیست باید از هم اکنون تدارکاتی در این راستا 

هایی باز کنیم حول این موضوع که  یعنی بحث. ببینیم
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نزدیک تشکل هاي مربوط به رژیم  ةه در آیندچ چنان

ایجاد شود که شاید ) تحت عنوان اتحادیه هاي زرد(

ها نفر از کارگران را نیز جلب خودش کند، ما چه  میلیون

ی مطرح یلترناتیوهاآباید کنیم؟ و چه  یهای نوع دخالت

 ةکنیم؟ براي نمونه، یکی از مسائل محوري که در دور

زرد،  يو اتحادیه ها ل این سندیکاهاآتی می تواند در مقاب

هاي مستقل کارگري هست  مطرح شود، ایجاد تشکل

مستقل از کارفرمایان، و دولت و از سازمانهاي بین (

ها، یکی از  اما براي سازماندهی این دخالت). المللی

. مسائل اساسی ما ساختن حزب پیشتاز کارگري هست

لت ها به زیرا، بدون حزب پیشتاز کارگري ما این دخا

 .درستی نمی توانیم پیش ببریم

 29 ۀرفیق مازیار رازي در برنام ۀمصاحب ةمتن پیاده شد

  »صداي کارگر سوسیالیست« 1393اسفند 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 و اندازها چشم کارگري، جنبش کنونی وضعیت

  انقالبی هاي مارکسیست وظایف

  

  نوبخت آرام

 و راخی تجربیات به بنا گرامی رفقاي از یکی قبل مدتی

 در کارگري سازماندهی زمینۀ در خود هاي دخالتگري

 مطرح را مهم مسائل این ایران، هاي کارخانه از یکی

 از بعد دورة در کارگري جنبش انداز چشم آیا که نمود

 تغییراتی گذشته نسبت به 92 جمهوري ریاست انتخابات

 وظایف است، مثبت پاسخ اگر و خیر؛ یا است داشته

 هاي گرایش و اعم طور به »کارگري فعالین«

 انداز چشم این به توجه با اخص طور به »مارکسیستی«

 پیشتاز حزب ایجاد وظیفۀ آیا .باشد تواند می یا هست چه

 تشکل ایجاد با )سوسیالیست کارگران حزب یا( انقالبی

 به و کند؟ می پیدا تقابل حتی یا و تداخل مستقل هاي

 قطع ايمعن به معین، هدف یک تعیین آیا عالوه

  است؟ موجود هاي گرایش سایر با ارتباط و همکاري
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 خود سهم به هم من ایشان، جالب بسیار تجربیات از فارغ

 علت به که داشتم بحث این در مالحظاتی و نکات

 شکل به دیگري فرصت در را آن کردم سعی پراکندگی

 در .کنم مطرح بیشتري فشردگی و انسجام با و مکتوب

 در که بود زیر موارد من بحث محور ل،مسائ این با ارتباط

 با دیگري مطالب در آن از هایی جنبه و آید می ادامه

  :شد خواهد بحث تربیش دقت

  تاریخی زمینۀپیش

 انتخابات از پس کنونی وضعیت کارگري، جنبش زاویۀ از

 کیفی اختالفاتی آن از قبل دورة با 92 جمهوري ریاست

 تعیین و بلندمدت دازان چشم ترسیم نظر نقطه از که دارد

  .کند می پیدا اهمیت کنونی وظایف

 رژیم که داشت یاد به باید مقدمتاً منظور این براي

 درهم با که ایران اسالمی جمهوري داري سرمایه

 انقالبی ضد نیروي یک عنوان به 57 انقالب شکستن

 در اساسی تناقضی داراي ابتدا از بود، کرده تثبیت را خود

 نگشته حل نیز امروز به تا که بوده خود درون

 سرچشمه آن خود ذات از رژیم، این اساسی تناقض .است

 سرمایه نظام یک هرگز اسالمی جمهوري .گیرد می

 سرمایه کشورهاي در چه آن با مشابه متعارف، داري

 معنا این به( است نبوده کنیم، می مشاهده غربی داري

 لحاظ به ایران، نظیر کشورهایی در داري سرمایه که

 کهنۀ نیروهاي با طبقاتی نبرد محصول نه اصوالً تاریخی

 و بوده امپریالیسم نفوذ محصول بلکه داري، پیشاسرمایه

 عبارت به است؛ شده قنهح باال و بیرون از اعتبار این به

 به ورود و اولیه انباشت اصوالً امپریالیسم، عصر در دیگر

 این نگامدیره شدن ادغام دلیل به داري سرمایه مناسبت

 توانسته نمی داري، سرمایه جهانی بازار در کشورها گونه

 این بلکه باشد، داشته را خود مستقل دینامیسم است

 پیدا دفرمه حالت و شده مختل امپریالیسم ورود با فرایند

 این در بورژوازي اصوالً دلیل همین به .است کرده

 ايه جناح از فارغ و مبارزاتی، تاریخی سنت فاقد کشورها

 موضوع این که است، علیل و مرتجع کامالً خود مختلف

 اهمیت بسیار ایران آتی انقالب استراتژي تعیین در اصوالً

 بحث تفصیل به دیگري جاي در مورد این .کند می پیدا

 خود جاي واقع در شاه، سلطنتی-نظامی رژیم ).است شده

 در که داد متناقض اجتماعی-اقتصادي ساختار یک به را

 به رویکرد دو با را، اصلی و عمده گرایش دو خود درون

 بین روابط و اقتصادي سیاست به نسبت متمایز ظاهر

 گرایش دو هر منطق که است جالب .داد می جاي المللی

 این ولو( است داري سرمایه نهایی تحلیل در ،»متعارض«

 یا »اسالمی اقتصاد« پشت در گرفتن قرار با یکی که

 وجود، این با ).کند تقبیح را آن »ريدا سرمایه« به انتقاد

 در سنتاً )»اقتدارگرا« یا( »اصولگرا« به موسوم جناح

 کسب براي غرب با منازعاتی و اختالفات سیاسی سطح

 اصالح« جناح که حالی در است، داشته امتیاز

 خود اسالمی جمهوري که بوده آن خواستار شدیداً »طلب

 کند همسو غربی داري سرمایه هاي نظام معیارهاي با را

 واقع در .دهد کاهش را »منازعات« این امکان حد تا و

 که است شده متوجه تر سریع بسیار دوم گرایش این

 در بیشتر ادغام مسیر در اسالمی جمهوري رژیم بقاي

 المللی بین هاي عرف از تبعیت و جهانی داري سرمایه

 .است نهفته مختلف هاي زمینه در آن

 ذات و عینی وضعیت اساس بر یدوگانگ و تناقض این

 ظاهر همواره اسالمی- داري سرمایه رژیم متناقض
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 انقالب، نخستین روزهاي از نمونه براي .است گشته

 عهده بر بهشتی- خمینی را اول گرایش نمایندگی

 عرف با متعارف و »معتدل« جناح نمایندگی و گرفتند،

 خیراًا که است جالب( یزدي- بازرگان را المللی بین هاي

 اي محرمانه دیپلماتیک پیام هزاران میان در

 اشغال از پس »امام خط پیرو مسلمان دانشجویان« که

 هاي توطئه« مدارك عنوان به تهران در امریکا سفارت

 بسیار گزارش کردند، منتشر »انقالب علیه بزرگ شیطان

 مرکزي اطالعات سازمان دفتر که دارد وجود کوتاهی

 گروگان ۀواقع از پیش نیم و ماه ود حدود )سیا( امریکا

 در سیا مرکزي مقر به سفارت داخل از آبان، 13 گیري

 اي، صفحه نیم سند این .بود فرستاده »ویرجینیا لنگلی«

 دفتر در 1358 مرداد 31 روز که کند می اشاره فردي به

 ارشد مقامات و بازرگان مهدي دیدار به وزیري نخست

 از یکی او که شد وممعل ها بعد .رود می موقت دولت

 با که بوده خاورمیانه امور در سیا مقامات ترین مهم

 سفید کاخ اطالع و امریکا خارجۀ وزارت کامل هماهنگی

 همکاري روند یک بناي سنگ تا بود شده اعزام تهران به

 این .بگذارد نوپا رژیم مقامات با را استراتژیک اطالعاتی

 تهران در اش  وزهر چند اقامت دوران در سیا ارشد مأمور

 خبرنگان مجلس رئیس نایب بهشتی، محمد مالقات به

 نیز اسالمی جمهوري حزب دبیرکل و اساسی قانون

 ).رود می

این دو گرایش بنیادي، از ابتداي استقرار رژیم تاکنون 

وجود داشته و هربار بسته به شرایط عمومی، یکی بر 

ی این مورد را به وضوح م. دیگري غالب می شده است

  .توان در انتخابات اخیر ریاست جمهوري مشاهده کرد

  92 انتخابات

 جمهوري موقعیت و 92 جمهوري ریاست انتخابات

 انتخابات از متفاوت وجه، چندین از مقطع آن در اسالمی

 بحران مقطع این در داشت؛ اي ویژه اهمیت و بود پیشین

 گرفته شدت »المللی بین« و »داخلی« سطح دو در رژیم

 غلبۀ براي رژیم فرصت آخرین واقع در انتخابات و بود

 از .رفت می شمار به ها بحران این از رفت رونب و موقت

 ها تحریم جدید دور تأثیرات با رژیم المللی، بین زاویۀ

 تکیه یعنی( پتروشیمی و نفت صنایع محوریت با بار این

 بانک طور همین و )خود درآمد حیاتی و اصلی گاه

 تداوم در ابهام و ونزوئال در چاوز درگذشت مرکزي؛

 در اسالمی جمهوري به نسبت او خارجی سیاست

 به التین امریکاي در رژیم پایۀ تضعیف و بعدي حکومت

 همه از تر مهم و خود؛ جهانی متحدین از یکی عنوان

 مهم عنوان به اسد رژیم سقوط احتمال و حاد وضعیت

 از بود؛ ور به رو منطقه، در خود استراتژیک متحد ترین

 بود؛ گرفته شدت رژیم درونی هاي شکاف داخلی، زاویۀ

 جریان« تازگی به که آن به وابسته حلقۀ و اي خامنه

 عقب نژاد احمدي جمهوري ریاست از دفاع در را »فتنه

 را خود سابق متحد همین که بود مجبور بار این بود، زده

 این و کند، خارج دور از »انحرافی جریان« عنوان به هم

 خامنه خود چیزي هر از بیش محاسباتی، ممتد اشتباهات

 داده قرار هایش پایه مقابل در بدي موقعیت در را اي

 جو دنبال به که دانست می حاکمیت عالوه به .بود

 از پس جامعه عمومی اعتمادي بی و نارضایتی

 با آن روي پیش انتخابات در مشارکت ،88 اعتراضات

  .است رو به رو جدي چالش

 دوم گرایش همین تنها ،92 انتخابات خاص وضعیت در

 غلبه بحران دو هر بر موقتاً توانست می که بود
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 بود مجبور اي، خامنه باند آن مرکز در و حاکمیت .کند

 بهره با هم آن( خود بحران مدیریت و مهندسی براي

 در رادیکال و انقالبی رهبري خط یک نبود از گیري

 کند رو گرایش این نمایندة نعنوا به را اي مهره ،)جامعه

 با مماشات و سازش طرف و غرب پذیرش مورد اوالً که

 به جامعه در موجود اعتراضات بتواند ثانیاً و باشد؛ ها آن

 رأي هاي صندوق سوي به را قبلی انتخابات دنبال

 جناح - موقت ولو-اجماع و قبول مورد ثالثاً و کند؛ کانالیزه

 .یردبگ قرار حکومت درون رقیب هاي

 عنوان به خود، همیشگی سیاسی خط با رفسنجانی

 شد؛ می محسوب اي گزینه چنین گرایش، این نمایندة

 قبلش کارنامۀ دلیل به رفسنجانی انتخاب و حضور ولی

 افراطی و تندرو هاي پایه ریزش به منجر خود اش،

چرا که هرگونه حرکت یا  .شد می اي خامنه اطراف

ز هر چیز به یک آماده چرخش سیاست خامنه اي، پیش ا

. سازي روانی و ذهنی در میان پایه هایش نیازمند است

 صالحیت رد اعالم از پس بالفاصله غرب برخورد

 واقع در و( چهره این حضور اهمیت وضوح به رفسنجانی،

 ها، آن براي را )او کارانۀ محافظه مشی خطّ گفت باید

 به را تانتخابا کري، جان نمونه عنوان به .داد می نشان

 از و خواند »غیردمکراتیک« رفسنجانی حضور عدم دلیل

 .کرد حمایت وي

 شروطی چنین بتوانند که بود نیاز هایی مهره به نتیجه در

 نیازي چنین محصول روحانی، .کنند تأمین را

 شوراي در اي خامنه نمایندة هم که کسی -روحانی .بود

 جانیرفسن شخص تأیید مورد هم و بوده ملی امنیت عالی

 مذاکره اي هسته تیم رئیس نیز گذشته در و داشته قرار

 اي گزینه -است بوده بریتانیا و فرانسه آلمان، با کننده

 هاي جناح خود سوابق دلیل به توانست می هم که بود

 با هم و کند راضی را غربی طرف و رژیم درون مختلف

 از( جامعه عمومی دمکراتیک مطالبات برخی به اشاراتی

 فرسایشی مسألۀ حل تا گرفته جامعه در زنان امنیت

 به اي چهره )»نظامی حملۀ« خطر رفع و اي هسته

 به را اعتراضات که دهد نشان خود از »معتدل« اصطالح

 همان دقیقاً این .کند خنثی انتخابات در شرکت نفع

 جمهوري متأسفانه و داد، رخ نهایتاً که است سناریویی

 به که »چپ« از طیفی نه د،بو آن اصلی پیروز اسالمی

 .بود کرده شرکت آن در »تاکتیکی طور به« خود زعم

  انتخابات از پس کارگري جنبش تحوالت

 »تاکتیکی نشینی عقب« یک که روحانی آمدن کار روي

 داخلی هاي بحران فشار شرایط تحت رژیم سوي از بود

 جنبش پیشرَوي با شد همراه دقیقاً خود، خارجی و

 و نفس به اعتماد از اي درجه بازگشت متعاقباً و کارگري

 جنبش ویژه به و مردم اقشار سایر به طبقاتی روحیۀ

  .کارگري

 آمدن کار روي از پیش تا کارگري اعتصابات و مبارزات

 هاي نمونه از یکی تنها که( داشتند وجود نیز روحانی

 تا- البرز الستیک-تایر کیان اعتراضات آن، چشمگیر

ولی ).بود کارفرما ورود از انعتمم و جاده بستن سرحد 

 شمار گیرچشم افزایش شاهد ما گذشته ماه چند طی فقط

 اعتراض بودیم؛ کارگري اعتصابات و اعتراضات فراوانی و

 در تحصن و اعتصابات اعتراضات، بافق؛ در نفر هزار 5

 کاشی اصفهان، اکریل پلی کوشک، معدن چادرملو، معدن

 و معلمان اعتصراضات ،پارس واگن و تپه هفت گیالنا،
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 از »خودرو ایران« موفق تاکنون و گسترده اعتصاب اخیراً

  .هستند آن هاي نمونه

رژیم جمهوري اسالمی، براي روي پا ایستادن خود 

اما . مجبور است شرایط را براي ورود سرمایه همواره کند

طرف سرمایه گذار، اصوالً به یک چیز اهمیت می دهد و 

در . یه و سودآوري باالي آن استآن تضمین امنیت سرما

شاهد اعتراض و  هجایی مانند ایران که تقریباً همه روز

اعتصابات، ولو پراکنده، است، این مشکلی بزرگ از نقطه 

هر . نظر شرکت هاي سرمایه داري محسوب می شود

 »صنفی«اعتصاب، بنا به تجربه، می تواند از اهداف صرفاً 

پیدا کند  »سیاسی«لت خص به سرعت خود را جلوتر رود و

بینی باشد، درحالی و پیامدهایش براي رژیم غیرقابل پیش

مانند  -که نهادهاي سابق رژیم براي جلوگیري از آن

قابلیت خود را براي  - خانۀ کارگر و شوراهاي اسالمی کار

  . این هدف از دست داده اند

در نتیجه بهترین گزینۀ رژیم براي ایجاد تشکل هاي 

راست جنبش کارگري است که هم سابقۀ  ، گرایش»زرد«

رژیم  مبارزاتی براي خود دست و پا کرده، و هم با خود

 هاي تالش ادامۀ دراز سوي دیگر . تداعی نمی شود

 داري سرمایه با روابط بهبود و سرگیري از براي رژیم

 اي هسته مسألۀ سر بر خصوص به( غرب ویژه به جهانی

 و )داعش با مقابله يبرا منطقه در فعلی هاي همکاري و

 المللی بین قوانین و ها عرف از برخی با خود تطابق

 تدریجی حضور انداز چشم کار، حوزة در داري سرمایه

 دیدار مثالً .نیست دور  (ILO)»کار جهانی سازمان«

 کار، وزیر با »کار جهانی سازمان« کل مدیر پیش چندي

 از ان،تهر در سازمان این دفتر بازگشایی بررسی و بحث و

 .است بوده موارد این جملۀ

 خرداد 23 تاریخ به »ایلنا« خبرگزاري گزارش به

 ایران میان همکاري ارتقاي لزوم بر تأکید با کار وزیر ،93

 می تهران دفتر بازگشایی« که بود کرده اعالم ،ILO و

 با داریم آمادگی ما و دهد گسترش را روابط این تواند

 با رابطه در آموزش حوزة رد تهران در مرکز این افتتاح

 ایفا را مؤثرتري نقش ،جنوب -جنوب کشورهاي

 مسئول و( کنونی کار وزیر ربیعی، علی عالوه به .»کنیم

 و شصت دهۀ در اسالمی جمهوري حزب کارگري شاخۀ

 تا تأسیس بدو از کارگر خانۀ مرکزي شوراي عضو

 سازمان« کل مدیر ،»رایدر گاي« از ادامه در )امروز

 آورده عمل به دعوت ایران به سفر براي »کار جهانی

 اتفاق آینده در است ممکن که است موردي این .بود

 سرنگون اسالمی جمهوري زمان آن تا اگر البته بیافتد،

  !باشد نشده

ایجاد یک تشکل زرد که هم با نهادهاي سابق  ،در نتیجه

رژیم تداعی نشود و هم بتواند با خود سازمان جهانی کار 

امله باشد، در دستور کار قرار گرفته که پروژة طرف مع

 .دقیقاً تجلی آن است» تشکل سراسري کارگران«اخیر 

 حسنه روابط :که است این است، روشن روز مثل چه آن

 داري سرمایه رژیم و ایران داري سرمایه رژیم بین

 بر ها آن مشترك حمالت آغاز پایۀ امریکا امپریالیست

 ۀفقیران نقداً زندگی سطح و محدود نقداً سیاسی حقوق

 می حمالت این .بود خواهد منطقه و ایران کارگران

 را ایران رژیم واقعی ماهیت به توهمات آخرین توانند

 هاي همکاري آغاز و توافقات تحقق از پس .بشکنند

 شد خواهد مجبور اسالمی جمهوري اقتصادي، نزدیک

 طبقۀ استثمار و فشار ،»اقتصادي بازسازي« براي که

 کردن کانالیزه براي حال عین در و تشدید، را ایران کارگر
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 المللی بین هاي عرف برخی با را خود آن، اعتراضات

 دهد تطبیق »کار جهانی سازمان« جمله از داري سرمایه

  .آورد وجود به را زرد تشکالتی و

  ها مارکسیست و کارگري فعاالن

 انتو می که دارد قرار وضعیتی در کارگري جنبش منتها

 شدیدترین طرف یک از یعنی .خواند »ناموزون« را آن

 و شود، می وارد کارگران به سیاسی و اقتصادي فشارهاي

 با انسجام بدون و پراکنده ها آن اعتراضات دیگر طرف از

 به اعتماد ۀهم ،سیستماتیک سرکوب .است مبارزات سایر

 مقطع در چه کارگران که را تجربیاتی و نفس

 به گذشته ۀده یک همین مثالً طول در چه و 57 انقالب

 این از بسیاري ولی .است برده بین از بودند، آورده دست

 پراکنده، هرچند ایران، خاص شرایط در اعتراضات

 شود می کشیده سیاسی ةمبارز سطح به ناگزیر بالفاصله

 همین و کند، می پیدا داري سرمایه ضد خصلت و

 وجود دقیقاً .دکن می بیشتر را اختناق شدت باز موضوع

 انواع ورود مجراي که است سرکوب و فشار همین

 فعالین و کارگري جنبش درون به انحرافات و ها گرایش

  .کند می باز را کارگري

 افزایش و کنونی اعتصابات که داشت نظر در را این باید

 دقیقاً مسأله و است »موقتی« امري ،نفس به اعتماد

 .است آن ارتقاي و تداوم ،حفظ

» فعاالن کارگري«وماً در این بخش از وظایف عم

مبهم و گنگ بودن این مفهوم به . صحبت می شود

عنوان نقطۀ شروع، دقیقاً پایۀ ایجاد ابهام در وظایفی 

با » فعاالن کارگري«اصوالً . است که باید استنتاج کرد

به عنوان (گرایش هاي مختلف سیاسی شناخته می شود 

اند رفرمیست و مثال یک فعال کارگري می تو

 مارکسیست سندیکالیست باشد، یا آنارشیست یا یک

سنتاً می توان گفت که به طوري کلی دو ). انقالبی

  .گرایش راست و چپ در درون این جنبش وجود دارد

 تا جایی که به گرایش چپ جنبش کارگري بازمی گردد

، وظیفۀ )است فعالین مارکسیست در این جا مقصود(

 مانیفست در زمانی مارکس. ستاصلی آن ها روشن ا

 و فوري هدف« که دهد می را توضیح این کمونیست

 پرولتري احزاب همۀ هدف همان ها کمونیست فوتی

 طبقه، یک قالب در پرولتاریا کردن متشکل: است

 قدرت تسخیر و بورژوازي، سیادت کردن سرنگون

این جمع بندي فوق العاده  .»پرولتاریا وسیلۀ به سیاسی

تر همان نسبت که به کرّات نقل می شود، کممهم، به 

 اصل این پذیرش با فردي هر واقع در .درك شده است

 و شود می مبدل مارکسیست به استراتژي، عنوان به

 وسطی حد هیچ ؛شد خواهد خارج مدار این از آن بدون

 انسجام در باید ها کمونیست تاکتیک هرگونه .ندارد وجود

 هر دلیل، همین به .باشد استراتژي همین با دیالکتیکی

 این در دخالتگري از را خود »کمونیستی« ماهیت فردي،

 خرج به که تاکتیکی هر نتیجه در .گیرد می اخص حوزة

 مرتبط حوزه این به واسطه بی یا واسطه با باید دهد،

 .شود

» مارکسیست«که برعکس شاهد بوده ایم طیف  یدرحال

می گذارد و را خالی  ة اصلیجنبش کارگري، همین حوز

هویت خود را با دخالتگري در سایر حوزه ها تأمین می 

» مارکسیستی«درست همان طور که برخی هویت  .کند

ها »لیبرال«خود را اساساً از نقد و تقابل نظري صرف با 
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تعریف می کنند، برخی دیگر نیز این هویت را از فعالیت 

عملی در بخش هایی می گیرند که اصوالً اگر 

ها در آن هم نباشند، قدر مسلم نیروهاي مارکسیست 

  .دیگري هم هستند که آن حوزه را پر کنند

 مقطعی طی که بودند فراوانی هاي کمیته و ها تشکل

 پیش از اهداف حول )1380 دهۀ اواسط مثالً( خاص

 تنها حاضر درحال و بودند گرفته شکل اي شده تعیین

 هاي لسا طی در منتها .است مانده باقی ها آن از نامی

 بودند، ناتوان شده تعریف وظایف انجام از فقط نه گذشته

 حفظ دنبال به تنها وضعیت همین دلیل به امروز بلکه

 در چون یعنی .هستند ممکن شکل هر به خود بقاي

 داده شکل را چیزي و کرده پرداخت هایی هزینه گذشته

 واقع در .کنند حفظ را آن باید ممکن نحو هر به اند،

 به رسیدن براي بودند اي وسیله تشکالت این از بسیاري

 قربانی دارد هدف همان اکنون ولی .مشخص هدف یک

 هاي گرایش که است ترتیب این به .شود می وسیله

 و »علنی« فعالیت مبلغ و رفرمیستی

 هاي گرایش طور همین و »قانونی« درچارچوب

 به مطالبات و صنفی امور به را مبارزه که اکونومیستی

 ها آن بین در کنند، می محدود »حداقلی« اصطالح

 ها ده و ها ده روزانه که شرایط در .است کرده رسوخ

 غیر« هاي جمع و »غیرقانونی« اعتراض و اعتصاب

 کاري، سبک چنین تبلیغ مشخصاً گیرد، می شکل »علنی

 آن از افتادن عقب و جنبش برابر در ترمز مستقیماً

 خود زعم هب کارگري فعالین و ها تشکل این .است

 خود حفظ به قادر حتی آن ةمبارز اما اند، مبارزه درحال

 حفظ به رسد چه است، نبوده سرکوب مقابل در ها آن

 به قادر که آن جاي به ها آن واقع در .کارگر طبقۀ کل

 می آن مانع باشند، کارگران به نفس به اعتماد انتقال

 سنت با حد تاچه ها تشکل این که بگذریم حال .شوند

 درونی و کارگري دمکراسی آن مرکز در و انقالبی ايه

 .هستند بیگانه

 فعالیت به تمایل و راست به چرخش چرا که این ولی

 به تنها گردیده، تقویت آن نظایر و قانونی و علنی هاي

 نبود نتیجۀ واحد آن در بلکه .گردد بازنمی سرکوب عامل

 تقابل در اخص تشکیالتی و ظرف و انقالبی سازماندهی

 تشکل .است بوده نیز آن کردن خنثی و سرکوب این با

 کارگري جنبش اساسی مطالبۀ یک کارگري »مستقل«

 براي تالش چگونه که میدید گذشته در .هست و بوده

 ممانعت و سرکوب دلیل به صنفی، مستقل تشکل یک

 از ناچار به مبارزه و شد تدافعی واکنش به منجر حاکمیت،

 ارتقا داري سرمایه ضد و سیسیا مبارزة به صنفی، سطح

 ایران استبدادي داري سرمایه شرایط که چرا .یافت

 دمکراتیک-بورژوا کشورهاي با شباهت بی و غیرمتعارف

 حتی آن تحقق که اي مطالبه نتیجه در .است پیشرفته

 به نباشد، هم داري سرمایه هاي چارچوب از عبور نیازمند

 رژیم ی،نظام چنین در اصوالً .شود می سرکوب شدت

 به و کند نمی تحمل خود مدار از خارج را چیزي هیچ

 خود سرکوب درجۀ کارگري، جنبش روي حساسیت دلیل

 وقتی نتیجه در .کند می برابر چند حوزه این در را

 ماهیتاً و صنفی نهاد یک عنوان به هرچند سندیکا،

 سیستم چارچوب در زنی چانه ابزار عنوان به رفرمیست

 نظام ممانعت با گیرد، می شکل خواهد می داري، سرمایه

 از( سیاسی مبارزة موضوع همین و شد خواهد رو به رو

 ۀمطالب شدن اضافه سپس تا اعتصاب به زدن دست

 خواهد تحمیل آن به را )غیره و زندانی رهبران آزادي
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 ضد آگاهی به حوزه این فعالین فرایند، این درون از .کرد

 دقیقاً که است اتفاقی ینا .رسید خواهند نیز داري سرمایه

 اعتصاب مانند غنی بسیار اي هتجرب و گذشته در

 .داد رخ واحد شرکت سندیکاي

 جاي به باید که نیستند ها مارکسیست این اصوالً اما

 آن سپس و بسازند سندیکا یا »مستقل تشکل« کارگران

 مارکسیست طیف وظیفۀ کنند؛ عضویت به دعوت را ها

 غیر در دهد؛ سازمان را خود که است این کارگري جنبش

 یک چگونه که است آشکار تناقض یک این صورت این

 سازمان را دیگري خواهد می خود نیافته، سازمان نیري

 و کار هاي حوزه جابجایی این شاهد گذشته، در .دهد

 بعضاً کارگران خود که معنا این به .ایم بوده وظایف

 در اند، نبوده خود هاي تشکل ایجاد دنبال به چندان

 را حوزه این اند داشته تالش ها مارکسیست عوض

 این گردد، برمی کارگران عموم به که تاجایی .پرکنند

 خواهند می تشکلی هر که هاست آن دمکراتیک حق

 این »استقالل« ها مارکسیست هرچند( کنند ایجاد

 ظرف عنوان به را آن ضمناً و کنند می یادآوري را تشکل

 چه چنان ).کنند نمی پیشنهاد داري سرمایه ضد مبارزة

 نتیجه این به خود کارگري پیشروي فعالین از بخشی

 از چه چنان و کردند، آغاز را آن فرایند و رسیدند

 کنند، کمک درخواست فعالیت درگیر يها مارکسیست

 پروسه این در دارند توان در چه آن هر با باید هم اه آن

 این از هایی نهنمو تاکنون گذشته از( کنند دخالتگري

 پیش با مرتبط تئوریک مطالب تهیۀ قالب در دخالتگري

 کمک المللی، بین هاي حمایت آوري جمع جنبش، بردن

 و اعتصاب در شرکت زندانی، فعالین از دفاع مالی، هاي

 تضمینی هیچ که جا آن از اما ).است داشته وجود غیره،

 بلندمدت در داري سرمایه ضد آگاهی این حفظ براي

 و وارونه آگاهی تزریق و سرکوب نهایتاً و ندارد، ودوج

 خواهد بین از را آن درون، به حاکمیت طرف از کاذب

 و ها مارکسیست اخص و اصلی وظیفۀ نتیجه در برد،

 ستون یک ایجاد ،»دخالتگري«  نوع این از ها آن هدف

 شاید که( ها تشکل و ها اتحادیه این حفظ براي فقرات

 می متالشی زود یا دیر ولی بیاورند، امدو سال چند بتوانند

 .بود خواهد )شوند

 به کمک جهت در مختلفی هاي کمیته مقطع همان در

 قدردانی قابل ها آن زحمات که شد تشکیل فرایند این

 که دلیل این به .نبود کافی تنهایی به این اما .هست نیز

 توانست نمی داري سرمایه ضد آگاهی و کارگري تشکل

 در باشد، آن فقرات ستون که ظرفی بدون تواند نمی و

 چه و فیزیکی شکل به چه حاکمیت، سرکوب مقابل

 توضیح و منشأ دقیقاً این و بیاورد دوام ایدئولوژیک،

 در موجود هاي تشکل و سندیکالیسم فعلی بحران دهندة

 نقداً که هایی گرایش و ها جریان از بسیاري .است ایران

 جهت در تالش جاي به دانستند، می مارکسیست را خود

 خود نیست و هست تمام واقع در فقرات، ستون این ایجاد

 سرمایه متنوع هاي کمیته و ها تشکل و سندیکا در را

 آن از را خود موجودیت و اعتبار واقع در تا کردند گذاري

 آن کارگري، تشکالت بحران با دلیل همین به .بگیرند ها

  .خوردند غوطه اعتبار بحران در نیز هم

 سطح از بتواند که اخصی ظرف آن و فقرات ستون این

 و ها تاکتیک اتخاذ با و کند آغاز کارگران موجود آگاهی

 به آن ارتقاي براي واسطی حلقۀ مشخص، مطالبات

 در را موجود آگاهی کند؛ ایجاد انقالبی و باالتر سطح

 و مبارزات چکیدة کند؛ حفظ انحرافات انواع برابر
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 با همراه را تشکالت دیگر و خود هاي دخالتگري

 به و کند تئوریزه کارگري جنبش المللی بین تجربیات

 در خصوص به( ببرد جنبش درون به رهبري خط عنوان

 »انقالبی پیشتاز حزب« دقیقاً ،)انفعال و رکود هاي دوره

 اکتبر انقالب ۀتجرب به بنا اوالً که سازمانی یعنی است؛

 تاکنون و بدهد مانساز را موفق »انقالب« یک توانست

 مقابلش باشد خورده محک عمل در که دیگري بدیل

 حضور وجود با کنونی شرایط در ثانیاً و نگردیده، مطرح

 مآب، قیم و کاریکاتورمانند ربط، بی احزاب دوجین یک

 .شود ساخته باید بنابراین و ندارد وجود

 و مارکسیستی هاي گرایش به که تاجایی بنابراین

 اخص وظیفه شود، می مربوط کارگري بشجن در انقالبی

 فعالین« سایر مقابل در را شان ماهیت اصوالً که ها آن

 نطفه ایجاد براي دیدن تدارك کند، می تعریف »کارگري

 هرگونه نتیجه در و است حزبی چنین اولیۀ هاي

 باید سطحی، هر در و اي حوزه هر در ها آن دخالتگري

 متصل راتژياست همین به مستقیم غیر یا مستقیم

 هر گذشته، تجارب به بنا صورت این غیر در .باشد

 شود؛ می محسوب کاري خُرده حوزه این از خارج دخالتی

 حزبی، چنین ۀاولی هاي نطفه ایجاد براي تدارك متأسفانه

 و بوده ها مارکسیست روي پیش اصلی ةحوز همان

 عمده بخش و مانده زمین روي هاست سال که هست

 تاریخی هاي فرصت دادن دست از و ها شکست از اي

 که دیدیم نمونه، یک تنها عنوان به( تاس زده رقم را ها

 در 88 انتخابات دنبال به تمام سال دو که مردمی چگونه

 آنان موجود آگاهی سطح و بودند مبارزه درگیر ها خیابان

 تقابل و طلبی سرنگون به »سکوت تظاهرات« از هم

 رفته رفته بعدي سال دو طی شد، کشیده رژیم با مستقیم

 یعنی .کردند شرکت 92 انتخابات در حتی و شدند آرام

 طی آمده دست به اجتماعی عظیم آگاهی و پتانسیل یک

 و رژیم طریق از راحتی به بعدي سال دو ظرف سال، دو

 به قادر که ظرفی اهمیت .گردید خنثی آن هاي مکانیسم

  ).شود یم آشکار مواردي چنین در باشد، آگاهی این حفظ

 بخشی با تنها بلکه ،کارگران »عموم« با نه حزبی چنین

 ضد آگاهی به که پیشروانی هم آن آن، از »پیشرو«

 رو به رو اند رسیده سوسیالیستی یا و داري سرمایه

 ضرورت از مدام که کارگري هایی تشکل برخالف( است

 می صحبت »کارگر ۀطبق« و »کارگري ۀبدن« با ارتباط

 این خود درون در که کنند می فراموش الًاو اما کنند،

 و دارد، وجود راست و چپ مختلف هاي گرایش طبقه،

 چه با و چگونه ارتباط این که دهند نمی توضیح ثانیاً

   ؛)باشد باید اي واسطه

 انقالبی روشنفکران و پیشرو کارگران حزبی، چنین در

 حول نه( شوند می جمع هم دور »برنامه« یک حول

 و تبصره از کوهی و »اساسنامه« یا ،»شخصیت« یک

 به را ها تشکل این حیات اعظم بخش آن تدوین که ماده

   ؛)است داده اختصاص خود

 کارگران خود مشارکت با که -را »برنامه« این محتواي

 و خورد می محک مبارزه در شود، می تدوین پیشرو

 می شکل مطالباتی- است تکمیل و تغییر درحال همواره

 آگاهی و جنبش فعلی آگاهی سطح نبی که دهد

 برخالف( زند می پل داري سرمایه ضد و سوسیالیستی

 آمادگی عدم ۀبهان به ناخواه خواه که هایی تشکل

 بهبود و کنند، می تقسیم فاز دو به را مبارزه کارگران،

 برخی به دسترسی طریق از کارگر طبقۀ عمومی وضعیت
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 بر مقدم و زمال شرط را ها رفرم و »حداقلی« مطالباتی

 خود زعم به نتیجه در و دانند می بعدي فاز به ورود

 که درحالی ،شوند نمی سیاسی مبارزه وارد »فعالً«

 تمایزي چنین که است داده نشان بارها جاري مبارزات

 اصطالحبه مطالبۀ هر و ندارد وجود مطالبات بین

   ؛)باشد هم »حداکثري« که است آماده بالقوه »حداقلی«

 برخالف( یابد می سازمان مخفی شکل به حزبی چنین

 قانونی، و علنی فعالیت با تا کردند تالش که هایی تشکل

 تر آسان بالعکس اما دهند، کاهش را خود پذیري ضربه

   ؛)گرفتند قرار سرکوب دسترس در

 رسمیت به و درونی دمکراسی رعایت حزبی، چنین در

 برخالف و است اصل یک سیاسی گرایش حق شناختن

 از جلوگیري و فعالیت تداوم ضامن بسیاري تصور

 اختالف که بوروکراتیک، هایی تشکل برخالف( انشعاب

 خود به »بیرون« در ،»درونی« باندي و فردي هاي

 سر بر ها کشمکش ۀهم و دهد، می »سیاسی« ۀجنب

   ؛)است امتیاز و جایگاه

 بلکه ماند، نمی محدود ملی سطح به حزبی چنین

 اتکا ها آن به و پیدا دنیا نقاط اقصی در را خود متحدین

 می روزمره »دخالتگري« مبناي بر حزبی چنین کند؛ می

  .کند پیدا اعتبار تواند

 اخص ةحوز حزبی، چنین ایجاد براي تدارك نتیجه در 

  .است ها آن روز دستور در و ها مارکسیست دخالتگري

 نیاز تدارکات از اي دوره به حزبی، چنین ایجاد براي

 تشخیص را تدارك این عمومی مسیر که آن براي .است

 اعتراضات تمامی که باشیم داشته توجه باید بدهیم،

 محرکۀ موتور حق به کارگران، تاکنونی خودانگیختۀ

 نشان اعتصابات و اعتراضات این وجود .اند بوده جنبش

 حمالت با تقابل در کارگران از شماري که دهد می

 پرداخت عدم دستمزد، کاهش قبیل از( داري سرمایه

 کوچک و سازي خصوصی سیاست معوقه، دستمزدهاي

 فکر »اعتصاب« به ،)غیره و شاگردي-استاد طرح سازي،

 عملی رهبران بودن مشخص بدون را آن و کنند می

 جمع کالم یک در یعنی .دهند می سازمان اعتصاب،

 عمل هاي کمیته« توان می که را خود مخفی هاي

مواردي هم که در آن سازماندهگان . دارند خواند »مخفی

اصلی شناسایی شده اند، به آن ها نشان داده است که 

ناگزیر باید افراد سازمانده خود را مخفی نگاه دارند، چرا 

که رژیم در واقع تالش می کند با جدا کردن سر از بدنه، 

هر حرکتی را به راحتی سردرگم و سپس سرکوب 

 که کسانی یعنی ،کارگر طبقۀ پیشروي بخش اما .کند

 سوسیالیستی حتی و داري سرمایه ضد آگاهی به نقداً

 کمیته« یعنی خود، اخص هاي کمیته باید نیز اند رسیده

یا هسته هاي مخفی (» سوسیالیستی مخفی عمل هاي

   .باشند داشته را )سوسیالیستی

یک هستۀ مخفی سوسیالیستی با توان و نیروي اندك، 

رو به شمار می رود که قرار در واقع صرفاً نیرویی پیش

است در همۀ رویدادها، جلوتر از همه، بهترین دخالتگري 

چنین هسته اي، . را در سطح نظري و عملی داشته باشد

به دیگران الگوي پیشنهادي یا خطوط و مواضع را نشان 

در هر حرکتی به ازاي هر یک گامی که . می دهد

. رنظر داردکارگران برمی دارند، چندین گام جلوتر را د

چنین هسته اي بنا به دخالتگري هاي خود و موضوعاتی 

که با آن رو به رو می شود، به سراغ مطالعۀ نظري می 
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رود، و این دو حوزه را به موازات هم انجام می دهد؛ تمام 

هنر این هسته، تداوم این فعالیت ها در شرایط بسته و 

د به عنوان مثال چنین هسته هایی هستن(خفقان است 

تحریم «که در شرایط انتخابات، به عنوان تاکتیک 

، پوستر یک کارگر زندانی را به عنوان کاندید خود »فعال

در سطح شهر توزیع می کنند تا هم غیردمکراتیک بودن 

انتخابات را به دلیل زندانی بودن کاندید خود نشان دهند 

و هم از این فرصت براي دفاع از کارگر زندانی و خانوادة 

بهره برداري کنند؛ چنین هسته هایی هستند که در او 

یک تظاهرات، به شعارها و مطالبات جهت می دهند؛ بر 

مبناي دخالتگري، با فعالین دیگر آشنا می شوند و با 

انتقال تجربیات خود، آنان را می سازند؛ در هر رویدادي، 

به موقع ترین و صحیح ترین مواضع و دخالتگري را دارند 

  )و غیره

 محالت سطح در ها هسته یا ها کمیته این چه انچن

 در گردند، ایجاد کار هاي محیط و کارخانجات کارگري،

 یا تجربیات انتقال دیگر، یک با ارتباط براي بعدي قدم

 سازمانده ارگانی به مشترك، اقدامات برخی هماهنگی

بولتن (» نشریه« یک را اي وظیفه چنین که دارند نیاز

از طریق این نشریه، . بگیرد عهده هب تواند می) درونی

بحث هاي نظري، انتقال تجربیات، هماهنگی براي 

تنها کافی . فعالیت هاي مشترك و غیره صورت می گیرد

است چنین ارتباطی شکل گرفته و تثبیت شده باشد، تا در 

) یعنی بروز اعتراضات گسترده و غیره(شرایط گشایش 

 پروسه چنین درون زا .بتوان اعتراضات را سازماندهی کرد

 پیشتاز حزب« اولیۀ هاي نطفه توان می که است اي

 وجود به فوق تکالیف و وظایف انجام براي را »انقالبی

  .آورد

تدارك براي رسیدن به این هدف، دقیقاً همان حوزة 

اخص مارکسیستی است که هم احزاب بی ربط نقداً 

از آن » سوسیالیست«موجود و هم رفرمیست هاي 

هرچند مطالبۀ تشکل مستقل، یک . هستندمتواري 

مطالبۀ کلیدي است، اما همان طور که اشاره شد، نه 

وظیفۀ مارکسیست هاست و نه نسبت به فرایند تدارك 

حتی حفظ . حزب پیشتاز انقالبی تقدم یا تأخر دارد

استقالل یک تشکل نیز نهایتاً نیاز به چنین ستون فقراتی 

ن پایه هاي تشکالت زرد دارد؛ در آتیه دخالتگري در میا

هم به همین نقطۀ اتکا و مرجع نیاز دارد، چرا که بدون 

آن، یک نیروي مارکسیست انقالبی، خود به راحتی در 

مانند نیروهاي (چنین تشکل هایی حل می شود 

مارکسیستی که در اروپا به منظور دخالتگري و استفاده از 

یل نبود تریبون وارد پارلمان می شوند، ولی درست به دل

ظرفی که بتواند براي آن ها مصونیت ایجاد کند، نهایتاً 

شرایط ایران به قدري ). در خود پارلمان حل می شوند

انفجاري است که اگر مارکسیست ها توان خود را در 

سایر حوزه هاي فرعی بگذارند و حتی چیزي شکل دهند، 

دیر یا زود با موقعیت هاي حادي در متن مبارزه رو به رو 

واهند شد که طی آن خود جنبش فرسنگ ها از آن چه خ

آنان تا به آن مقطع ساخته اند، فراتر خواهد رفت و در 

نتیجه هر آن چه که در این حوزه ها شکل گرفته باشد، 

اصوالً در شرایط فعلی . کارایی خود را از دست خواهد داد

مرزبندي بین گرایش انقالبی و گرایش رفرمیست 

ش روشن شده است، و باید یک بار جنبش، بیش از پی

در نتیجه . براي همیشه یک تعیین تکلیف صورت بگیرد

با نهایت صراحت باید گفت که اصوالً بخشی از فرایند 

شدن یک فرد، پی بردن به ضرورت کار » مارکسیست«

جمعی در یک تشکیالت انقالبی است، و در شرایط نبود 
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. ساخته شوداین تشکیالت، باید به عنوان وظیفۀ اصلی 

خود » استقالل«در این میان بالعکس شاهدیم که برخی، 

این . تعریف می کنند» کار جمعی و گروهی«را در برابر 

، کامالً وارونه است و خود این »استقالل«برداشت از 

هر فردي که به . مفهوم را از محتوا خالی می کند

نظریاتی دست یافته، ناگزیر باید از آن دفاع کند و این 

کار را البد براي متقاعد ساختن دیگران و پیدا کردن 

چنان چه این هدف . سایر افراد همفکر انجام می دهد

تأمین شود، منطقاً از این نقطه به بعد باید یک کار 

 .صورت بگیرد» گروهی«مشترك 

 و افتراق شرایط در که شود اشاره باید هم این آخر در

 بیش »لعم اتحاد« ضرورت جنبش، درونی هاي ضعف

 شرایط در که معنا این به .شود می برجسته پیش از

 می کارگري، و چپ جنبش مختلف هاي گرایش ضعف

 هست، همه توافق مورد که مشترکی مطالبات حول توان

 که است روشن بنابراین .زد عمل اتحاد به دست

 متفاوت اعم طور به وحدت یا نظري اتحاد با اتحادعمل

 با متناسب موقتی تاکتیک کی عموماً عمل، اتحاد ؛است

 گرایش از یک هیچ مثال عنوان به .است شرایط این

 از دفاع مسأله با تواند نمی کارگري، جنبش موجود هاي

 یک هیچ و باشد داشته اختالفی زندانی کارگري فعالین

 را مؤثر شکل به آن کردن عملی براي کافی توانایی نیز

 می ها گرایش از یک هر حالت این در .ندارد اختیار در

 را شان امکانات و توان نیرو، خود، استقالل ضمن توانند

 نهایتاً تا بگذارند اشتراك به دیگران با مطالبه این حول

 در .باشد داشته ملموس تأثیر یک بتواند پروسه این

 نیاز مورد تشکالت تشکیل اجازة کارگران که شرایطی

 اکندهپر طور به ها آن که شرایطی در ندارند، را خود

 از ترمهم و. ندارند شدن متحد ابزار و کنند می مبارزه

 می انقالبی رهبري فاقد ها آن که شرایطی در همه،

 مطالبات حول به کارگري عمل اتحاد ایدة باشند،

 اقدامی تواند می کارگري پیشروان و فعالین بین مشترك

 کارگران به نفس به اعتماد بازگرداندن جهت مؤثر

 در جدیدي هاي نطفه ها، عمل اتحاد این درون از .باشد

 روش .گرفت خواهد شکل انقالبی سازماندهی جهت

 را خود کارگري قدرت شود، می آزمایش متحد مبارزة

 می کدام هر که دیگري متعدد موارد و داد خواهد بروز

 طبقۀ کلّ براي جلو به هایی قدم پیشبرد به کمکی تواند

 نزدیکی یا دوري ۀرجد فعالین عالوه به و باشد، کارگر

 پیدا را خود متحدین کنند، می درك را یکدیگر به نسبت

 هاي همکاري براي اي زمینه خالصه و کنند، می

 و انداز چشم که نیروهایی میان آتی اخص و تر نزدیک

 از امر این که ،شود می ایجاد دارند یکسانی نظریات

 را خود خاص اهمیت شد اشاره باال در که مسائلی زاویۀ

  .دارد

 1393 بهمن 23
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چهارمین نامۀ اوباما به رهبر ایران در آستانۀ 

  مذاکرات هسته اي

  

در همان حال که ایاالت متحده آمادة مذاکرات بر سر 

برنامۀ هسته اي ایران می شود، وال استریت ژورنال 

دیروز جزئیات نامۀ محرمانۀ باراك اوباما به خامنه اي را 

اهر توافق هسته اي را منوط به افشا کرد که علی الظ

همکاري در جنگ علیه دولت اسالمی عراق و شام 

  .می کند) داعش(

پیش از هر چیز باید یادآوري کرد که رهبران دو کشور 

رغم بیش از سه دهه رابطۀ به ظاهر  پیش از این نیز علی

اند، اما باراك  هایی رد و بدل کرده پیام» آمیز خصومت«

چهار نامه براي رهبر ایران، نشان داده اوباما با فرستادن 

جمهور دیگر امریکا مایل به حل و  که بیش از هر رئیس

نخستین  .با رژیم ایران است »اختالفات«فصل مستقیم 

 مشهور جمعۀ نماز اشاره به اولین نامۀ باراك اوباما در

انجام گرفت که طی آن  1388خرداد  29در  يا خامنه

خامنه اي التهابات و اعتراضات جامعه را به تحریکات 

وب هم  1388اول شهریور ماه . غرب ارتباط داد

گزارش داد که ، منسوب به محسن رضایی، تابناك سایت

 .باراك اوباما نامۀ دیگري براي رهبر ایران فرستاده است

اي نامۀ اول اوباما را همان  نهداد که  خام تابناك خبر می

موقع دریافت و پیش از برگزاري انتخابات جواب داده 

هم خبر داد که اوباما در آن نامه  تایمز واشنگتن .بود

 .دو کشور شده بود» همکاري بهتر«خواهان 

در  1390، نمایندة مجلس، اواخر دي ماه مطهري علی

باما به گفتگو با خبرگزاري فارس از نامۀ سوم باراك او

نامۀ سوم زمانی ارسال شده بود که  .رهبر ایران خبر داد

اي میان رژیم ایران و دیگر طرفین غربی  مذاکرات هسته

بست رسیده و تنها توافق دو طرف در هر  عمالً به بن

بحث  .نشست بر سر زمان و مکان نشست بعدي بود

در اتحادیۀ  1390تحریم نفت ایران از اوایل دي ماه 

هاي ایرانی تهدید  ي شده بود و برخی مقاماروپا جد

کردند که در صورت عملی شدن تحریم نفت، ایران  می

جریان صادرات نفت خلیج فارس را  هرمز تنگۀ بستن با

 .به کلی قطع خواهد کرد که چنین چیزي هرگز رخ نداد

چهارمین نامه که گفته می شود ماه گذشته نوشته شده 

ن و مخالفین مذاکرات و است، احتماالً اعتراض منتقدی

سخت تر » توافق هسته اي«توافق موقت سال قبل را با 

از جملۀ این منتقدین، جمهوري خواهان هستند . می کند

که اخیراً هم کنترل هر دو مجلس سنا و نمایندگان 

کنگرة امریکا را به دست گرفته اند و هم متحدین سنتی 

ن سعودي را امریکا در خاورمیانه نظیر اسرائیل و عربستا

  .پشت سر خود دارند

حکومت اوباما به دلیل اعطاي امتیازاتی به جمهوري 

اسالمی در توافق موقت پیشین زیر ضرب رفت، هرچند 

که صرفاً کاهش ناچیز تحریم هاي شدید اقتصادي را در 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7190
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7190
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عوض توقف مؤثر برنامۀ هسته اي ایران و بازرسی هاي 

  . بود ناخوانده از تأسیسات اتمی پیشنهاد کرده

نخستین ضرب األجل براي توافق همه جانبه، در ماه 

نوامبر  24ژوئیه منقضی شد، اما با این وجود توافق تا 

رژیم ایران از طرف گروه به اصطالح . تمدید گشت

، یعنی ایاالت متحده، بریتانیا، چین روسیه و »5+1«

آلمان، تحت فشار است تا یا امتیازات قابل توجهی اعطا 

تحریم هاي بیش تري رو به رو شود؛ تحریم  کند یا با

درصد کاهش داده و اقتصاد  40هایی که صادرات نفت را 

  .کشور را عمالً از بازارهاي مالی جهانی قطع کرده است

روز چهارشنبه اوباما اعالم کرد که امریکا به رژیم ایران 

چارچوبی براي برنامۀ هسته اي اش ارائه می کند، منتها 

یک مسألۀ باز است که آیا «هنوز این  اضافه کرد که

ضمن آن که اوباما . »توافق صورت خواهد گرفت یا نه

بخش قابل «از سوي » ضدیت با امریکایی گرایی«

را مورد انتقاد قرار » ]ایران[توجهی از نخبگان سیاسی 

داد، حکومت ایاالت متحده اصرار دارد که ایران بخش 

به ویژه  -هاي کلیدي تسهیالت هسته اي خود را

  .برچیند یا تعدیل کند -ظرفیت غنی سازي اورانیوم

جان کري وزیر امور خارجۀ امریکا، روز چهارشنبه ضمن 

صحبت در پاریس گفت که او خواهان یک توافق است، 

اما هشدار داد که رسیدن به این توافق پس از ضرب 

در واقع . خواهد بود» بسیار دشوار«نوامبر  24األجل 

اکثریت جمهوري خواه در کنگره و مخالفت کري از وجود 

هاي صوري آن ها با توافقات، به روشنی براي تشدید 

  .فشار بر رقیب خود، رژیم ایران استفاده کرد

من «: جان بینر رهبر مجلس جمهوري خواه اعالم کرد

او ضمن صحبت دربارة . »به ایرانی ها اعتماد ندارم

مذاکرات «که کرد » ابراز امیدواري«مذاکرات هسته اي 

فعلی مذاکراتی جدي باشند، اما من تردیدهاي خودم را 

  .»دارم

کاخ سفید وجود این نامه را انکار نکرده، اما عنوان 

کري قرار است . را رد کرده است» مکاتبات خصوصی«

همین هفته براي مذاکرات با وزیر امور خارجۀ ایران، 

محمدجواد ظریف و سرپرست سیاست خارجی اتحادیۀ 

وپا، کاترین اشتون، سفري به عمان داشته باشد تا به ار

و ایران در » 1+5«دنبال آن مذاکرات مبسوطی میان 

  .وین صورت بگیرد

به گفتۀ وال استریت ژورنال، نامۀ اوباما مستقیماً هرگونه 

همکاري امریکا با ایران علیه داعش را به توافق هسته 

االت متحده ای. اي تا ضرب األجل نوامبر ارتباط می داد

در سطح عمومی همیشه اصرار داشته است که توافق 

هسته اي مستلزم روابطۀ حسنۀ بیش تر و وسیع تر با 

  . اما واقعیت امر چیز دیگري است. ایران نیست

واشنگتن به طور مرتب اعالم می کند که درحال 

همکاري با رژیم ایران در جنگ جدید به رهبري امریکا 

، اما اکنون روشن است که رژیم در عراق و سوریه نیست

ایران درحال پاسخگویی به درخواست هاي امریکا است، 

  .و پشت پرده همکاري هایی وجود دارد

عقب نشینی ایران از حمایت سیاسی از نوري المالکی 

نخست وزیر عراق، در کارزار امریکا براي خلع ید او و 
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در » انعطاف پذیرتر«انتصاب یک حکومت دست نشاندة 

  .داد، سودمند واقع شدبغ

به عالوه سخنگوي کاخ سفید، جاش ارنست، ضمن 

صحبت دیروز خود با رسانه ها دربارة نامۀ اوباما، تصدیق 

 ]هسته اي با ایران[ما دربارة حواشی مذاکرات «کرد که 

در دست کم چند مورد صحبت کرده ایم و همین طور 

  .»کارزار کنونی که قرار است علیه داعش هدایت شود

یکی از از مقامات نظامی ارشد ایاالت متحده دیروز به 

گفت که ایاالت متحده کانال هایی » سی ان ان«

در ارتباط با  - از طریق مقامات عراقی - ارتباطی با ایران

هرچند . اقدام نظامی امریکا علیه داعش باز کرده است

وي تأکید می کرد که چنین مذاکره اي شامل همکاري 

ولی ضروري هم می دید که از عملیات نظامی نمی شود، 

 -»مدیریت حریم هوایی«از جمله  - امریکا و رژیم ایران

  . بشود» تنش زدایی«

حکومت اوباما بی تردید به دنبال آن است که ببیند چه 

نوع همکاري هایی می تواند از ایران دریافت کند، اما 

هدف اصلی آن از بسط جنگ در خاورمیانه، نه داعش، 

م بشار اسد در سوریه به عنوان متحد منطقه اي بلکه رژی

  .مهم رژیم ایران است

وال استریت ژورنال خاطر نشان کرد که به گفتۀ منابع 

بی نام، اوباما متحدین کلیدي خود در منطقه یعنی 

اسرائیل، عربستان سعودي و امارات متحدة عربی را از 

حکومت اسرائیل از . نامۀ خود به خامنه اي مطلع نکرد

همان ابتدا منتقد مذاکرات امریکا بر سر توافق هسته اي 

عربستان سعودي و امارات متحدة . با ایران بوده است

عربی، به جنگ امریکا در عراق و سوریه به عنوان ابزاري 

  .براي تضعیف رژیم اسد و ایران پیوسته اند

در نتیجه حکومت امریکا براي روابط حسنۀ خود با رژیم 

آرام کردن متحدین خود براي جلوگیري از  ایران، نیازمند

واکنش تند آن ها و صدمه به روابز شان با خود امریکا 

رژیم ترکیه کوشش می کند واشنگتن را تحت . است

صراحتاً اسد را هدف بگیرد و از  فشار قرار دهد تا

درخواست آنکارا براي تحمیل یک منطقۀ پرواز ممنوع و 

  .وریه حمایت کندمناطق امن زمینی در داخل خاك س

همان طور که بارها در گذشته اشاره کرده بودیم، رژیم 

سرمایه داري ایران از ابتدا داراي تناقضی اساسی در 

. درون خود بوده که تا به امروز نیز حل نگشته است

تناقض اساسی این رژیم از ذات خود آن سرچشمه می 

هرگز یک نظام سرمایه داري » جمهوري اسالمی«. گیرد

عارف، مشابه با آن چه در کشورهاي سرمایه داري مت

-رژیم نظامی. غربی مشاهده می کنیم، نبوده است

سلطنتی شاه، در واقع جاي خود را به یک فرماسیون 

متناقض داد که در درون خود دو گرایش اصلی را، با دو 

رویکرد متمایز نسبت به سیاست اقتصادي و روابط بین 

ست که منطق هر دو گرایش جالب ا. المللی جاي می داد

، در تحلیل نهایی سرمایه داري محض است »متعارض«

یا » اقتصاد اسالمی«ولو این که با قرار گرفتن در پشت (

با این وجود، ). آن را تقبیح کنند» سرمایه داري«انتقاد به 

سنتاً در ) »اقتدارگرا«یا (» اصولگرا«جناح موسوم به 

با غرب داشته است، سطح سیاسی اختالفات و منازعاتی 

شدیداً خواستار آن بوده » اصالح طلب«در حالی که جناح 

که جمهوري اسالمی خود را با معیارهاي نظام هاي 
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سرمایه داري غربی همسو کند و تا حد امکان این 

 .را کاهش دهد» منازعات«

این تناقض و دوگانگی بر اساس وضعیت عینی و ذات 

می همواره ظاهر اسال - متناقض رژیم سرمایه داري

براي نمونه از روزهاي نخستین انقالب، . گشته است

بهشتی بر عهده  -نمایندگی گرایش اول را خمینی

و متعارف با عرف » معتدل«گرفتند، و نمایندگی جناح 

جالب است که اخیراً (یزدي  - هاي بین المللی را بازرگان

اي که  در میان هزاران پیام دیپلماتیک محرمانه

پس از اشغال » ویان مسلمان پیرو خط امامدانشج«

هاي  توطئه«سفارت آمریکا در تهران به عنوان مدارك 

منتشر کردند، گزارش بسیار » شیطان بزرگ علیه انقالب

کوتاهی وجود دارد که دفتر سازمان اطالعات مرکزي 

حدود دو ماه و نیم پیش از واقعه گروگان ) سیا(آمریکا 

ارت به مقر مرکزي سیا در آبان، از داخل سف 13گیري 

اي،  بنا بر این سند نیم صفحه.لنگلی ویرجینیا فرستاده بود

 31روز  "اورین دابلیو بایدنکوف"مردي اسرارآمیز به نام 

در دفتر نخست وزیري به دیدار مهدي  1358مرداد 

ها معلوم  بعد .رود بازرگان و مقامات ارشد دولت موقت می

یکی » بروس رایدل«یقی ، با نام حق»بایدنکوف«شد که 

ترین مقامات سیا در امور خاورمیانه بود، با  از مهم

هماهنگی کامل وزارت خارجۀ آمریکا و اطالع کاخ سفید 

به تهران اعزام شده بود تا سنگ بناي یک روند همکاري 

دو  .اطالعاتی استراتژیک را با مقامات ایرانی بگذارد

ن سفر که از جزئیات آ» بایدنکوف«همکار نزدیک 

اند که مأمور  بی سی فارسی گفته اند به بی محرمانه مطلع

اش در تهران به   ارشد سیا در دوران اقامت چند روزه

مالقات محمد بهشتی، نایب رئیس مجلس خبرنگان 

قانون اساسی و دبیرکل حزب جمهوري اسالمی نیز 

 ).رود می

همواره بخشی از سرمایه داري براي حفظ منافع درازمدت 

م اسالمی راهی جز توسل به غرب و نظام نظا

منطق سرمایه داري جهانی . امپریالیستی نمی یافت

همواره این تناقض را در ایران در طی بیش از سه دهه 

در پیش افرادي . به شکل عریانی به نمایش گذاشته است

نظیر رفسنجانی، خاتمی، موسوي و غیره که خود زمانی 

بوده اند، براي ) تدارگرایا اق(از سران جناح اصول گرا 

روي » اصالح طلبانه«حفظ بقاي رژیم، به سیاست هاي 

به بیان دیگر، تمامی اصالح طلبان فعلی در ایران، . آورند

زمانی خود از بدنۀ قدرت و اصولگرایان صاحب منصب 

و نتیجتاً بقاي (بوده اند، که امروز راه ادامۀ حیات رژیم 

. ختار اقتصادي می بینندرا در ایجاد تغییرات در سا) خود

این دو گرایش از روز نخست در دل رژیم وجود داشته، 

منتها شرایط عینی، متناوباً به نفع یکی و به ضرر دیگري 

  .تغییر می کرده است

این وضعیت همواره تا آستانۀ انتخابات اخیر ریاست 

همان طور که قبالً به . نیز وجود داشت 1392جمهوري، 

شده بود، در این مقطع جمهوري تفصیل توضیح داده 

 از .اسالمی با دو بحران درونی و بیرونی رو به رو بود

 با بار این ها تحریم جدید دور المللی، بین نظر نقطه

 اصلی گاه تکیه یعنی )پتروشیمی و نفت صنایع محوریت

 بانک طور همین و( اسالمی جمهوري درآمد حیاتی و

 درگذشت بود؛ تهگذاش رژیم بر را خود تأثیرات مرکزي،

 او خارجی سیاست تداوم در ابهام و ونزوئال در چاوز

 پایۀ بعدي، حکومت در اسالمی جمهوري به نسبت
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 کرده تضعیف التین امریکاي در را اسالمی جمهوري

 از مندي بهره درحال ونزوئال اتفاقاً که این ضمن( بود

 ایران، علیه اروپا و متحده ایاالت نفتی هاي تحریم تأثیر

 به در ایران که بود بازاري از بخشی آوردن دست به رايب

 همه از تر مهم و ؛)داد می دست از هند و چین ویژه

 مهم عنوان به اسد رژیم سقوط احتمال و حاد وضعیت

 جمهوري براي منطقه، در ایران استراتژیک متحد ترین

 شکاف داخلی، نظر نقطه از بود؛ خطر زنگ یک اسالمی

 حلقۀ و اي خامنه بود؛ گرفته تشد رژیم درونی هاي

 از دفاع در را »فتنه جریان«تازگی به که آن به وابسته

 بار این بود، زده عقب نژاد احمدي جمهوري ریاست

 به هم را خود سابق متحد همین که بود مجبور

 این و کند، خارج دور از »انحرافی جریان« عنوان

 منهخا خود چیزي هر از بیش محاسباتی، ممتد اشتباهات

 داده قرار هایش پایه مقابل در بدي موقعیت در را اي

 جو دنبال به که دانست می حاکمیت عالوه به. بود

 از پس جامعه عمومی اعتمادي بی و نارضایتی

 با آن روي پیش انتخابات در مشارکت ،88 اعتراضات

  .است رو به رو جدي چالش

در چنین شرایطی نیاز بود تا گرایش به اصطالح 

دست باال را پیدا کند و مهره اي را رو کند که » لمعتد«

بتواند موقتاً بر این بحران هاي دوگانه فائق آید، و حسن 

نامۀ اخیر اوباما .  روحانی محصول چنین مهندسی اي بود

به رهبري ایران، چراغ سبزي براي از سرگیري همین 

» نرمش قهرمانانۀ« .روابط و همکاري ها بوده است

  .یز باید در همین چارچوب نگاه کردخامنه اي را ن

که در وهلۀ نخست شاید تصور شود که  با وجود این

فاش شدن نامۀ چهارم اوباما به خامنه اي در آستانۀ 

نئو «مذاکرات هسته اي دست عناصر جناح راست و 

حزب جمهوري خواهان را تقویت می کند، » محافظه کار

ورژوازي این بخش از ب» ضدیت«ولی، در تحلیل نهایی، 

بنیادگرایان، اصول گرایان و » ضدیت«آمریکا همانند 

نه ضدیتی اصولی، بلکه : سپاه پاسداران در ایران می باشد

مانور براي کسب امتیازات بیشتر اقتصادي براي خود و 

هر یک از سناتورها و نمایندگان مجلس . پایه هاي خود

امریکا به بودجه اي هنگفت براي انتخاب شدن 

د، و هر دالري که در انتخابات صرف می شود نیازمندن

بر اساس ) که بهتر است بگوییم به هدر می رود(

محاسبات چند سالۀ سرمایه داران براي انتخاب 

کاندیدهایی که به بهترین نحو منافع خود را دنبال می 

و همچنین کمک در بهبود وضعیت . کنند، خرج می شود

امضا کردن  اقتصادي در شهر و ایالت خود، من جمله

قراردادهاي جدید در بازارهایی که در آن ها شرکت هاي 

آمریکایی بتوانند در موقعیتی برتر در قبال رقباي اروپایی، 

و . چینی و غیره داشته باشند، بسیار مهم می باشند

سال اختناق، جنگ،  35سرمایه داري ایران، پس از 

ایی چپاول و تحریم واقعاً به تکنولوژي و سرمایۀ آمریک

 .استنیازمند 

پس ضمن افزایش فشار دیپلماتیک در سطح عمومی، به 

خصوص در مقابل مطبوعات و تلویزیون، براي وانمود 

، در پشت »کسب امتیاز بیش تر از ایران«کردن به 

درهاي بسته روابط براي چندین ماه است که بسیار 

در عراق، به خاطر وضعیت نسبتاً ضعیف . نزدیک شده اند

وباما، امریکا به کندي و در سطح بسیار حکومت ا
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در عمل، . محدودي درگیر مبارزه علیه داعش شده است

 .رژیم ایران در عراق خدمت بزرگی به امریکا کرده است

و اگر هم این دوره از مذاکرات هسته اي به شکست 

پیشرفت هایی در انجامد، باز چند ماه دیگر، پس از یب

وانب نظامی، همکاري ها در بسیاري از ج سطح

دیپلماتیک و اقتصادي، باري دیگر مذاکرات آغاز خواهند 

اکنون فشارها بر سرمایه داران هر دو کشور بسیار . شد

خره ، و سرمایه داران باألاستبیشتر از چند سال پیش 

» تاریخی«مقامات سیاسی را به پاي مذاکره و توافقی 

 .خواهند کشید

روابط حسنه  :هاست کاین  ،چه مثل روز روشن است آن

 يایران و رژیم سرمایه دار يبین رژیم سرمایه دار

ها بر  مریکا پایۀ آغاز حمالت مشترك آناامپریالیست 

حقوق سیاسی نقداً محدود و سطح زندگی نقداً فقیرانه 

این حمالت می . کارگران ایران و منطقه خواهد بود

توانند آخرین توهمات به ماهیت واقعی رژیم ایران را 

پس از تحقق توافقات و آغاز همکاري هاي . نندبشک

نزدیک اقتصادي، جمهوري اسالمی مجبور خواهد شد 

، فشار و استثمار طبقۀ »بازسازي اقتصادي«که براي 

کارگر ایران را تشدید، و در عین حال براي کانالیزه کردن 

اعتراضات آن، خود را با برخی عرف هاي بین المللی 

تطبیق دهد » ازمان جهانی کارس«سرمایه داري از جمله 

این چشم اندازي است  .و تشکالتی زرد را به وجود آورد

که مارکسیست هاي انقالبی براي مواجهه با آن باید خود 

 .را از پیش آماده کنند

گرایش مارکسیست ، )1393آبان  16( 2014نوامبر  7

 هاي انقالبی ایران

 و مواضع ما 92نگاهی فشرده به انتخابات 

  

  نوبخت آرام

مدتی قبل با مشاهدة موج اعدام هاي اخیر حکومت، 

انتقادي سربسته به ما مطرح شد مبتنی بر این که گویا از 

نقطه نظر تحلیل هاي گرایش مارکسیست هاي انقالبی 

شاهد  92ایران، باید پس از انتخابات ریاست جمهوري 

می بودیم، و این چیزي است که تاکنون نه » گشایش«

ده، بلکه سیر رویدادهاي اخیر، خالف آن فقط محقق نش

تمام مواضع ما در آستانۀ انتخابات . را اثبات کرده است

چنین پس از اعالم نتایج و نهایتاً پیروزي و هم 92

منتشر  1روحانی، بی کم و کاست در قالب جزوه اي

را  88گردید که ضمناً مواضع پیشین ما در قبال انتخابات 

اننده امکان قیاس و ارزیابی این نیز دربر می گرفت تا خو

بنابراین پیش از هر چیز خوشحال . دو را نیز داشته باشد

خواهیم شد که دوستان منتقد نیز بنا به پرنسیپ هاي 

سیاسی، تحلیل ها و مواضع خود را به شکل مکتوب و 

مدون ارائه کنند تا امکان رجوع به آن ها نیز براي 

طور مشخص به  مخاطب فراهم باشد، و به عالوه به

                                                           
1
 http://militaant.com/?p=2508  



 

| 24 

در بستر » گشایش«نوشته اي از ما ارجاع دهند تا مفهوم 

به بهانۀ این انتقاد، که . آن بتواند معناي خود را پیدا کند

از نطقه نظر پیگیري مواضع پیشین ما و حساسیت نسبت 

به آن قابل قدردانی هم هست، من سعی می کنم به طور 

حیث فشرده به تمام مسائل مطرح در آن مقطع از 

تاکتیک ها، استراتژي و چشم اندازمان اشاره اي داشته 

  .باشم

 92انتخابات 

و موقعیت جمهوري  92انتخابات ریاست جمهوري 

اسالمی در آن از چندین وجه، متفاوت از انتخابات پیشین 

بود و اهمیت ویژه اي داشت؛ در این مقطع بحران داخلی 

ت در واقع و بین المللی رژیم شدت گرفته بود و انتخابا

آخرین فرصت براي غلبۀ موقت و برون رفت از این 

از نقطه نظر بین المللی، دور . بحران ها به شمار می رفت

جدید تحریم ها این بار با محوریت صنایع نفت و 

یعنی تکیه گاه اصلی و حیاتی درآمد جمهوري (پتروشیمی 

و همین طور بانک مرکزي، تأثیرات خود را بر ) اسالمی

ذاشته بود؛ درگذشت چاوز در ونزوئال و ابهام در رژیم گ

تداوم سیاست خارجی او نسبت به جمهوري اسالمی در 

حکومت بعدي، پایۀ جمهوري اسالمی را در امریکاي 

ضمن این که اتفاقاً ونزوئال (التین تضعیف کرده بود 

درحال بهره مندي از تأثیر تحریم هاي نفتی ایاالت 

، براي به دست آوردن بخشی از متحده و اروپا علیه ایران

بازاري بود که ایران در به ویژه چین و هند از دست می 

و مهم تر از همه وضعیت حاد و احتمال سقوط رژیم ؛ )داد

اسد به عنوان مهم ترین متحد استراتژیک ایران در 

منطقه، براي جمهوري اسالمی یک زنگ خطر بود؛ از 

شدت گرفته  نقطه نظر داخلی، شکاف هاي درونی رژیم

جریان «بود؛ خامنه اي و حلقۀ وابسته به آن که به تازگی 

را در دفاع از ریاست جمهوري احمدي نژاد عقب » فتنه

زده بود، این بار مجبور بود که همین متحد سابق خود را 

از دور خارج کند، و این » جریان انحرافی«هم به عنوان 

د خامنه اشتباهات ممتد محاسباتی، بیش از هر چیزي خو

. اي را در موقعیت بدي در مقابل پایه هایش قرار داده بود

به عالوه حاکمیت می دانست که به دنبال جو نارضایتی 

، 88و بی اعتمادي عمومی جامعه پس از اعتراضات 

مشارکت در انتخابات پیش روي آن با چالش جدي رو به 

  .رو است

به  57جمهوري اسالمی که با درهم شکستن انقالب 

عنوان یک رژیم بورژوایی غیرمتعارف تثبیت شده بود، از 

همان ابتدا دو گرایش اقتدارگرا و اصالح طلب را در خود 

جاي می داد، به طوري که اولی در سطح سیاسی 

شدیداً اختالفاتی با غرب داشته، در صورتی که دومی 

خواستار آن بوده که جمهوري اسالمی خود را با 

ایه داري غربی همسو کند و تا معیارهاي نظام هاي سرم

براي نمونه از (را کاهش دهد » منازعات«حد امکان این 

روزهاي نخستین انقالب، نمایندگی گرایش اول را 

بهشتی بر عهده داشتند، و نمایندگی جناح  -خمینی

 -و متعارف با عرف هاي بین المللی را بازرگان »معتدل«

نها همین ، ت92در وضعیت خاص انتخابات  .).یزدي

گرایش دوم بود که می توانست موقتاً بر هر دو بحران 

حاکمیت و در مرکز آن باند خامنه اي، مجبور . غلبه کند

آن هم با بهره (بود براي مهندسی و مدیریت بحران خود 

گیري از نبود یک خط رهبري انقالبی و رادیکال در 

د ، مهره اي را به عنوان نمایندة این گرایش رو کن)جامعه
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که اوالً مورد پذیرش غرب و طرف سازش و مماشات با 

آن ها باشد؛ و ثانیاً بتواند اعتراضات موجود در جامعه به 

دنبال انتخابات قبلی را به سوي صندوق هاي رأي 

کانالیزه کند؛ و ثالثاً مورد قبول و اجماع جناح هاي رقیب 

  .درون حکومت قرار بگیرد

د، به عنوان رفسنجانی با خط سیاسی همیشگی خو

نمایندة این گرایش، چنین گزینه اي محسوب می شد؛ 

ولی حضور و انتخاب رفسنجانی به دلیل کارنامۀ قبلش 

اش، خود منجر به ریزش پایه هاي تندرو و افراطی 

برخورد غرب بالفاصله پس از . اطراف خامنه اي می شد

اعالم رد صالحیت رفسنجانی، به وضوح اهمیت حضور 

در واقع باید گفت خطّ مشی محافظه کارانۀ  و(این چهره 

به عنوان نمونه جان . را براي آن ها، نشان می داد) او

کري، انتخابات را به دلیل عدم حضور رفسنجانی 

  . خواند و از وي حمایت کرد» غیردمکراتیک«

در نتیجه به مهره هایی نیاز بود که بتوانند چنین شروطی 

 .چنین نیازي بودروحانی، محصول . را تأمین کنند

کسی که هم نمایندة خامنه اي در شوراي عالی  -روحانی

امنیت ملی بوده و هم مورد تأیید شخص رفسنجانی قرار 

داشته و در گذشته نیز رئیس تیم هسته اي مذاکره کننده 

گزینه اي بود که   -با آلمان، فرانسه و بریتانیا بوده است

هاي مختلف هم می توانست به دلیل سوابق خود جناح 

درون رژیم و طرف غربی را راضی کند و هم با محور 

از امنیت زنان در (قرار مطالبات دمکراتیک عمومی جامعه 

جامعه گرفته تا حل مسألۀ فرسایشی هسته اي و رفع 

از خود نشان » معتدل«چهره اي ) »حملۀ نظامی«خطر 

دهد که اعتراضات را به نفع شرکت در انتخابات خنثی 

دقیقاً همان سناریویی است که نهایتاً رخ داد، و  این. کند

 .متأسفانه جمهوري اسالمی پیروز اصلی آن بود

  

 تاکتیک تحریم فعال انتخابات

طی این مقطع دو گرایش در طیف چپ به طور کلی در 

یک گرایش خواهان  .قبال مسأله انتخابات شکل گرفت

ات و به این معنا که اصوالً انتخاب .تحریم انتخابات بود

فضاي انتخاباتی امري است بی ارتبط با ما و نمی تواند 

در نتیجه این گرایش حداکثر . موضوع دخالتگري ما باشد

سرنگون باد جمهوري «: بسنده کرد به طرح این شعار که

اتفاقاً در همان دوره در مقابلِ آن ها بحث شد  »!اسالمی

زمان که شما اساساً می توانستید این شعار را هرجا و هر 

؛ اما در این )کما این که کردید(دیگري هم مطرح کنید 

مورد مشخص، یعنی انتخابات، چه موضع یا شعار خاصی 

دارید؟ نهایتاً از دل این بحث ها آن ها شعارشان را تقلیل 

 »!صندوق هاي رأي را آتش بزنید«: دادند به این که

منتها مسأله این بود اگر یک چنین پتانسیل یا نیرویی 

ود داشت که قاعدتاً می توانستیم فراتر از آتش زدن وج

صندوق رأي را، مثالً فراخوان اعتصاب عمومی، مطرح 

 .کنیم

در نقطۀ مقابل، گرایش دوم، کسانی بودند که خواهان 

شرکت در انتخاب بودند و این کار را هم انجام دادند؛ 
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با صراحت پوسترهاي روحانی را  برخی از آن ها حتی

ندهاي بنفش به دست گرفتند و افتخار می همراه با با

کردند که پاي پیاده پوسترهاي انتخاباتی را در بین مردم 

کلّ هست و نیست تئوریک این طیف  .توزیع کرده اند

اگر «: خالصه می شد که» استدالل«هم در همین یک 

این کار را نکنیم، چه کنیم؟ برویم مبارزه مسلحانه انجام 

 »بدهیم؟

اس می کردند با یک امر محال و نشدنی؛ یعنی آن ها قی

یعنی شرکت در (و از ناممکن بودن دومی، ضرورت اولی 

پاسخ ما به این تردستی  .را نتیجه می گرفتند )انتخابات

بروید   !خیر، این کار را انجام ندهید :ناشیانه این بود که

حد فاصل بین شرکت در انتخابات و سنگربندي در 

  .کنید و آن را عملی کنیدخیابان، چیزي انتخاب 

به هر حال در تقابل با این دو گرایش، ما بحث خودمان 

تا جایی که موضوع به  :را به این شکل مطرح کردیم

. »فعال«؛ منتها به شکل »تحریم«انتخابات بازمی گردد، 

» تحریم«براي مارکسیست هاي انقالبی، چرا که 

انتخابات تحت حکومت جمهوري اسالمی موضوعی 

ت مفروض؛ هرچند در شرایط دمکراتیک جامعۀ اس

بورژوایی، مشروط بر این که جامعه در وضعیت اعتالي 

انقالبی قرار نداشته نباشد، می توان در انتخابات پارلمانی، 

با حضور نمایندگان کارگران و کمونیست ها، براي به 

دست گرفتن تریبون علیه خود نظام سرمایه داري شرکت 

نتخابات، به خصوص براي ساختن دولت کرد، اما تحریم ا

سرمایه داري، در هر شرایطی، اعم از دمکراتیک یا 

آن وقت است که هر . استبدادي، یک اصل مفروض است

عملی در ارتباط با این تحریم و اثرگذار کردن آن در 

. به خود بگیرد» تاکتیک«درون جامعه، می تواند عنوانِ 

مقابل سایر جناح ها و  واال دفاع از یک جناح بورژوازي در

گرایش هاي موجود در طبقۀ حاکمه با اتکا به خروارها 

، اقدامی است که بخش اعظم جامعه »تحلیل«توجیه و 

هم به دلیل سطح فعلی آگاهی خود، به خصوص به دلیل 

آگاهی وارونه اي که هر روز به آن ها تزریق می شود، و 

و درست به نبود یک آلترناتیو نیرومند، انجام می دهد؛ 

محسوب نمی شود، بلکه » تاکتیک«همین دلیل، نه فقط 

اما  .دست آخر رؤیاي خود بورژوازي را تحقق می بخشد

غیر «بالفاصله این را هم اضافه می کردیم که تحریم 

یعنی گوشه گیري، خانه نشینی و بی اعتنایی به  -»فعال

، و »فعال«درست نقطۀ مقابل مشارکت  - سیر رویدادها

  .اندازه بی تأثیر است به یک

ما به عنوان مارکسیست  در نتیجه یادآوري می کردیم که

هاي انقالبی اصوالً در به در دنبال روزنه اي می گردیم 

تا بتوانیم مطالبات خودمان را از جمله خواست آزادي 

چرا نباید از فضایی  .فعالین کارگري زندانی مطرح کنیم

ره، رخ می دهد؛ که هر چهار سال یک بار، و نه روزم

جامعه طی آن سیاسی می شود و جمهوري اسالمی 

مجبور است که درها را کمی دست کم براي حفظ ژست 

دمکراتیک خود باز بگذارد، استفاده نکنیم؟ چرا نیاییم و 

همین مطالبه را منطبق نکنیم با این شرایط و به درون 

 جامعه نبریم؟

رمول بندي این گونه ف »تاکتیک تحریم فعال«در نتیجه 

شرکت در انتخابات اصوالً منوط به این است  :می شد که

نمایندة ما، به  .که نمایندگان ما حضور داشته باشند

ما می  .است »شاهرخ زمانی«فرض، به شکل سمبلیک، 
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منتها در داخل زندان  .خواهیم به این فرد رأي بدهیم

در نتیجه در  پس انتخابات غیر دمکراتیک است؛ .است

ول باید نیرو و انرژي اي را گذاشت براي آزادي آن وهلۀ ا

از  .ها، تا بعد شرط شرکت در انتخابات آزاد تأمین بشود

پیش شرط «دل این بحث این شعار بیرون آمد که 

این شعار  .»انتخابات آزاد، آزادي زندانیان سیاسی است

سرنگون باد جمهوري «دیگرقابل درك بود و مانند شعار 

از باالي » وق هاي رأي را آتش بزنیدصند«یا  »اسالمی

و نکتۀ مهم هم همین  سر توده هاي مردم رد نمی شد؛

یعنی در این گونه مسائل ما نمی توانیم از سطح  .جاست

بالعکس، نقطۀ عزیمت و  .ذهن خودمان شروع کنیم

یعنی مردم و (شروع ما، سطح آگاهی طرف مقابل است 

یم که بشود حلقۀ ما مطالبه اي را باید مطرح کن ).جامعه

واسطی بین آن چیزي که طرف مقابل هست و آن 

 .چیزي که ما می خواهیم باشد

نهایتاً بحث بر سر انتخابات با دو گرایش مذکور به حالت 

به همین دلیل رفقایی بر مبناي همین . فرسایشی رسید

خط، از فضاي انتخاباتی استفاده کردند و پوسترهایی را با 

اماکن عمومی و روي بیلبوردهاي شعار اشاره شده در 

 اما. انتخاباتی و هرجایی که امکان داشت، توزیع کردند

مشخص  .کل طیف چپ چنین تاکتیکی را به خرج نداد

هم نشد که این تشکل ها و کمیته هاي موجود دقیقاً چه 

استفاده اي از فضاي انتخابات کردند براي مطرح کردن 

یعنی (شاري دارند مطالبه اي که این قدر هم بر آن پاف

به هر حال ). مسألۀ آزادي کارگران زندانی و اعضاي خود

انتخابات تمام شد و نهایتاً هم دیدیم که نه صندوق رأي 

  . آتش گرفت و نه جمهوري اسالمی ساقط گردید

بدیهی بود که با توان و امکانات محدود، تاکتیک تحریم 

. باشد فعال نمی تواند اثري فوق العاده و محسوس داشته

ولی مسأله این است که مارکسیست هاي انقالبی به 

جاي توده هاي مردم کاري را انجام نمی دهند، آن ها 

خط سیاسی، سبک کار را با عملی کردن آن، ولو در 

سطح محدود، جا می اندازند تا نهایتاً با پیدا کردن پایه 

  .هایش، بتواند به خطی تأثیرگذار و ملموس تبدیل شود

  ي آتیها »گشایش«

برخالف آن دسته از گرایش هاي درون جنبش کارگري 

که انتخابات پیشین و نتیجۀ آن را به کل بی ارتباط با 

وضعیت آتی جنبش کارگري ارزیابی می کردند، ما اعتقاد 

داشتیم که در دورة پیش رو اتفاقاً جنبش کارگري نسبت 

به دورة چندسالۀ قبل از آن که با سرکوب سیستماتیک و 

هش اعتماد به نفس رو به رو بود، تحوالتی خواهد کا

داشت و مجدداً بحث بر سر آمادگی مارکسیست هاي 

انقالبی براي استفاده از شرایط جدید در راستاي 

در نتیجه در ارتباط با انتخابات . سازماندهی انقالبی بود

، تحوالت دورة پیش رو و وظایف اصلی مارکسیست 92

سناریو تحقق یابد، یعنی  چنان چه این«: ها نوشتیم

نماینده اي از جناح بورژوازي لیبرال تحت خطّ مشی 

سیاسی رفسنجانی بر سر کار آید، می باید منتظر 

ازسرگیري و بهبود روابط با غرب، حضور تدریجی 

در ایران براي ایجاد اتحادیه ) ILO(سازمان جهانی کار 

و هاي کارگري زرد به عنوان سوپاپ اطمینان در ایران 

در این حالت، دورة جدید و روزنه هایی وجود . غیره باشیم

خواهد داشت که هرچند وظیفۀ اصلی مارکسیست هاي 

یعنی گسترش کمیته هاي مخفی، مرتبط  -انقالبی را
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ساختن آن ها با یک دیگر از طریق یک نشریۀ سراسري، 

ایجاد نطفه هاي اولیۀ حزب پیشتاز و تدارك براي 

مثالً از (هد، ولی نوع سازماندهی را تغییر نمی د -انقالب

نظر علنی یا مخفی بودن، حضور در درون تشکالت زرد 

براي تأثیر گذاري بر روي پایه هاي آن و استفاده از 

 ».متأثر می کند) امکانات این نهادها برضد رژیم و غیره

، از نقطه نظر افزایش اعتماد به نفس »گشایش«بنابراین 

چرا که اگر . کارگري مطرح بود و روحیۀ مبارزاتی جنبش

گشایش می توانست مفهوم تحقق مطالبات، حتی در 

سطح دمکراتیک را داشته باشد، آن گاه این پرسش می 

توانست پیش بیاید که پس چرا مارکسیست هاي انقالبی 

این انتخابات را به جاي مشارکت، تحریم فعال کردند؟ 

بود که » یشگشا«به دلیل عدم اعتقاد به این برداشت از 

در مقابل گرایش مدافع شرکت در انتخابات که پس از 

یا » پیروزي«اعالم نتایج، انتخاب روحانی را یک 

دستاورد معرفی می کرد، درخواست کردیم که مصادیق و 

مثالً نشان (را هم نشان دهند » پیروزي«مابه ازاي این 

دهند که در اثر این پیروزي، زندانیان سیاسی آزاده شده 

به عالوه اشاره کرده .) د، اعدام ملغا گشته است و غیرهان

بودیم که سرمایه داري جمهوري اسالمی خود دچار یک 

تناقض یا مخمصه است، و آن اینست که در هر حال چه 

با افزایش فشارهاي داخلی و چه باز کردن فضاي 

سیاسی، نیروي پتانسیل بالقوة اعتراضی را آزاد می کند و 

  . نی خود را جلو می اندازددر حقیقت سرنگو

روي کار آمدن روحانی که یک عقب نشینی تاکتیکی بود 

از سوي رژیم تحت شرایط فشار بحران هاي داخلی و 

خارجی خود، دقیقاً همراه شد با پیشرَوي جنبش کارگري 

و متعاقباً بازگشت درجه اي اعتماد به نفس و روحیۀ 

و  .ش کارگريطبقاتی به سایر اقشار مردم و به ویژه جنب

 .بود که انتظارش می رفت» گشایشی«این مورد آخر، 

گیر شمار فقط طی چند ماه گذشته ما شاهد افزایش چشم

و فراوانی اعتراضات و اعتصابات کارگري بودیم؛ 

اعتراضات، اعتصابات و تحصن در معدن چادرملو، سنگ 

معدن بافق، پلی اکریل اصفهان، کاشی گیالنا، هفت تپه 

  . ارس و غیره از نمونه هاي آن هستندو واگن پ

در ادامۀ تالش هاي رژیم براي از سرگیري و بهبود 

و ) به خصوص بر سر مسألۀ هسته اي(روابط با غرب 

تطابق خود با برخی از عرف ها و قوانین بین المللی 

سرمایه داري در حوزة کار، یعنی حضور تدریجی سازمان 

تحادیه هاي کارگري و نهایتاً ایجاد ا  (ILO)جهانی کار

مثالً دیدار  .زرد تحرکاتی از سوي رژیم به چشم می خورد

با وزیر کار،  »سازمان جهانی کار«چندي پیش مدیر کل 

و بحث و بررسی بازگشایی دفتر این سازمان در تهران، از 

 .جملۀ این موارد بوده است

 «، 93خرداد  23به تاریخ  »ایلنا«به گزارش خبرگزاري 

ا تأکید بر لزوم ارتقاي همکاري میان ایران و وزیر کار ب

ILO« بازگشایی دفتر تهران می «، اعالم کرده بود که

تواند این روابط را گسترش دهد و ما آمادگی داریم با 

افتتاح این مرکز در تهران در حوزة آموزش در رابطه با 

 .»جنوب نقش مؤثرتري را ایفا کنیم -کشورهاي جنوب

و مسئول شاخۀ (، وزیر کار کنونی به عالوه علی ربیعی

کارگري حزب جمهوري اسالمی در دهۀ شصت و عضو 

در  )شوراي مرکزي خانۀ کارگر از بدو تأسیس تا امروز

 »سازمان جهانی کار«، مدیر کل »گاي رایدر«ادامه از 
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این موردي . براي سفر به ایران دعوت به عمل آورده بود

فتد، البته اگر تا است که ممکن است در آینده اتفاق بیا

  !آن زمان جمهوري اسالمی سرنگون نشده باشد

در دورة کنونی شاهدیم که خشم مردم این بار نیز با 

ماجراي اسیدپاشی ها در اصفهان، مجراهایی براي بروز 

یافته است، و مجدداً اعتماد به نفس به معترضین بازگشته 

  .است

تی طی این مدت برخی از فعالین کارگري که براي مد

سکوت کرده بودند، مجدداً سکوت را شکسته و به تحلیل 

و نقد و ارزیابی فعالیت هاي گذشته براي درس گیري 

اخیراً تعدادي از . جهت فعالیت هاي آتی پرداخته اند

سومین نشست ایجاد تشکل سراسري فعالین کارگري نیز 

مهم تر از این . کارگري را در شهر سقز برگزار کرده اند

تدارك حزب «اولین بار پروژه اي با نام ها، براي 

با اتکا به برخی پیشروان کارگري آغاز گردیده » انقالبی

یعنی عده اي از فعالین چپ و پیشروان کارگري . است

که نهایتاً با به ضرورت تدارك حزب انقالبی متقاعد شده 

اند یا در گذشته به این نتیجه رسیده بودند، بحث بر سر 

ور جدي آغاز کرده اند که خود اقدامی این مورد را به ط

  .بی سابقه است

همۀ این ها شاخص بسیار خوبی است که افزایش اعتماد 

به نفس در جنبش کارگري و فعالین کارگري را نشان 

می دهد؛ منتها مسأله دقیقاً این جاست که این فرایند به 

تداوم آن در گرو پارامتر هیچ وجه خطی و ممتد نیست، و 

  .کمونیستی استدخالتگري 

جمهوري اسالمی تمام تالش خود را می کند تا با 

مانند بازداشت فعالین (سرکوب ها و ایجاد جو ارعاب 

سندیکاي شرکت واحد در مراسم اول ماه مه امسال در 

میدان آزادي؛ حکم شالق به چهار تن از فعالین کارگري 

پتروشیمی رازي؛ دستگیري نمایندگان کارگران سنگ 

ق و پلی اکریل اصفهان و موج اعدام ها در دورة آهن باف

 تا کم دست را وضعیت، کنترل )روحانی و نظایر آن

 با خود پردة پشت معامالت از حاصل توافقات فرداي

 دیگري مفرّ دنبال به آن، از پس تا ندهد دست از غرب

 گزینه از یکی زرد هاي اتحادیه انداز چشم که بگردد

  .دباش تواند می آن ممکن هاي

  استراتژي ما

مارکسیست هاي انقالبی قویاً بر این اعتقادند که می 

توان و باید با تحلیل مشخص از شرایط مشخص ابزارها 

و تاکتیک هاي مبارزاتی مشخصی را براي دست یافتن 

به هدف اصلی، یعنی خودسازماندهی طبقۀ کارگر به 

یعنی (منظور تدارك انقالب و تسخیر قدرت سیاسی 

اتژي و حوزه اي که اساساً با دخالتگري در آن همان استر

، آن هم )تبدیل می شوند» مارکسیست«نیروهاي چپ به 

در وضعیتی که به لحاظ عینی هیچ زمانی تا به این حد 

در نتیجه، وظایف اصلی با . آماده نبوده است، اتخاذ کرد

درنظر داشتن این چشم انداز اصلی معنا پیدا می کند و در 

  .استهر حال ثابت 

به همین دلیل است که به مناسبت اول ماه مه امسال و 

، تأکید 92با نظر داشتن شرایط پیش رو بعد از انتخابات 

هسته ها و کمیته  قتعمیایجاد و  تري بر بیشبه مراتب 

حزب  ۀهاي مخفی سوسیالیستی و ایجاد نطفه هاي اولی
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 یک کم دست رویدادهاي به اگر .داشتیمپیشتاز انقالبی 

 تا 88 انتخابات حدفاصل خصوصی به و گذشته دهۀ

 اهمیت و صحت هم باز بازگردیم، 92 انتخابات

 تودة همان دیدیم ما .شود می مشخص وظیفه این

 سال دو مدت به 88 انتخابات دنبال به که معترضی

 شرایط تغییر موازات به و بود، خیابانی اعتراضات درگیر

 از جیتدری گسست به ها، سرکوب افزایش و عینی

 بود، رسیده هم سرنگونی مطالبۀ و طلب اصالح رهبران

 نبود دلیل به و باال از رژیم مهندسی با بعدي سال دو طی

 رأي هاي صندوق پاي به رادیکال، رهبري خط هرگونه

 نتیجۀ در که اجتماعی آگاهی آن یعنی .شد کشیده

 طی بود، آمده دست به دمکراتیک، حوزة در ولو مبارزات،

 ترتیب همین به .شد خنثی سادگی به عديب سال دو

 انواع بروز -کارگري جنبش گذشته دهۀ یک تجربیات

 به واحد شرکت سندکاي تشکیل روزمره، هاي اعتصاب

 که کند می اثبات -آن نظایر و عطف نقطۀ یک عنوان

 داري سرمایه ضد آگاهی و کارگر، طبقۀ طبقاتی روحیۀ

 به موجود والتتح و تغییر با و مبارزات طی در هرچند

 خود بقاي و حفظ براي تضمینی ولی آید، می وجود

 بروز موازات به که دید این در باید را امر این دلیل .ندارد

 ایدئولوژي داري، سرمایه ضد و طبقاتی مبارزاتی، آگاهی

 تزریق حاکم دستگاه طرف از نیز وارونه آگاهی همان یا

  .کند می خنثی را آن و شود می

 بتواند که شود می پیدا نیاز ظرفی به جا ینهم در درست

 طبقۀ ایدئولوژي مقابل در را مبارزه از حاصل آگاهی این

 چکیدة کند؛ حفظ است، غالب ایدئولوژي که حاکم،

 خطّ عنوان به مجدداً سپس و کند تئوریزه را مبارزات

 موجود آگاهی سطح از ببرد؛ جامعه درون به سیاسی مشی

 سیاسی قدرت تسخیر انقالب، طالبۀم به را آن و کند آغاز

 و چکیده این .بزند پیوند داري سرمایه دولت سرنگونی و

 دقیقاً این و است، »انقالبی پیشتاز حزب« کارکرد فشردة

 ساخته باید و ندارد وجود که است چیزي همان

 ضد نهاد هر یا کارگري مستقل تشکل هرگونه .شود

 فقراتی ستون ینچن یک با تنها هم آتیه در داري سرمایه

  .بیاود دوام انحرافات برابر در تواند می که است

 اصلی وظیفۀ ،»انقالبی پیشتاز حزب« براي تدارك

 دستور در هاست مدت و است انقالبی هاي مارکسیست

 تحلیل در حوزه، این از خارج فعالیتی هر و دارد؛ قرار کار

 محسوب کاري خُرده و انرژي، و وقت اتالف نهایی

  .دش خواهد

 چنان چه چنین ظرفی شکل نگیرد، اعتماد به نفس

جنبش مجدداً رو به تنزل خواهد گذشت و مبارزات  کنونی

به شکل خودانگیخته و پراکنده ادامه خواهد یافت؛ اما به 

عکس با ایجاد چنین ظرفی و با درنظر داشتن پتانسیل 

رژیم این بار قبل از که  بعید نیستباالي اعتراضی، 

  !شودري انتخابات بعدي خود، سرنگون تجربۀ برگزا

  1393آبان  5
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  چشم انداز سازماندهی کارگري چشم انداز سازماندهی کارگري 

  در آستانۀ اول ماه مهدر آستانۀ اول ماه مه

  بحران رهبري

کافی است نگاهی . بحران درونی رژیم رو به فزونی است

داشته باشیم به اختالفات میان جناح هاي مختلف رژیم 

. ن روحانیسرمایه داري در دورة ریاست جمهوري حس

می گویند زمانی که هیئت حاکم در بحران به سر می 

برد، و توده هاي وسیع مردم زحمتکش بر اساس فشار 

هاي اقتصادي و سیاسی روزافزون زیر فشار مضاعف قرار 

بگیرند و روي به اعتراض بیاورند، شرایط براي تدارك 

محققاً این . تحوالت نوین در جامعه آماده خواهد بود

 93است که ما امروز در آستانۀ اول ماه مه سال وضعیتی 

اما، باید توجه داشت که تحوالت . با آن روبه رو هستیم

نوین براي تغییر وضعیت موجود و استقرار وضعیت نوین، 

این سازمان دهی . نیاز به تدارکات سازمان یافته دارد

متمرکز، تنها می تواند به دست پر توان خود کارگران 

ولی این سازماندهی به شکل خود انگیخته و  .انجام پذیرد

براي این . خودبه خودي به فرجام نخواهد رسید

  .سازماندهی نیاز به نهاد تشکیالتی خاصی است

ما در سال هاي پیش فعالیت هاي خودبه خودي و خود 

فعالیت هاي . انگیختۀ کارگري را تجربه کردیم

ري از عدة بیشما. سندیکالیستی و علنی صورت پذیرفتند

فعاالن کارگري مجرب و با تجربه، بهاي سنگینی براي 

اهداف خود پرداختند و هنوز هم در حال پرداختن هزینه 

تمامی مبارزات کارگري قابل . هاي مبارزاتی خود هستند

ما بی تردید باید همواره از تمامی فعاالن . ارج و تقدیرند

سیاسی خود  - کارگري که براي خواست هاي صنفی

اما دست آخر، هیچ یک از . کرده اند، حمایت کنیم مبارزه

متأسفانه . این فعالیت  ها ما را گامی به جلو نبرده اند

رهبران عملی . فرصت هاي بسیاري از دست رفته است

کارگران که در یک مقطع خاص با مطالبات رادیکال و 

ضد سرمایه داري پا به عرصۀ مبارزاتی می گذارند، نهایتاً 

د یک نهاد سراسري و سیاسی، یا دلسرد می به علت نبو

شوند و به کناري می روند، و یا در مقابل گرایش هاي 

نمونۀ منصور اسانلو در دورة  (بورژوایی تمکین می کنند 

 ).اخیر نشان دهندة این روند بوده است

بنابراین می توان اذعان داشت که شرایط عینی تغییر 

شرایط . ی وجود داردنظام غیر عادالنه و ضد انسانی کنون

براي سرنگونی این نظام سرمایه داري و جایگزینی آن 

آن . با یک حکومت کارگري به شکل عینی موجود است

چه غایب است، نهادي است که این تدارك را ببیند و 

. طبقۀ کارگر و سایر قشرهاي تحت ستم را سازمان دهد

 .حزب پیشتاز کارگرياین نهاد چیزي نیست جز 

م به تدارك براي ایجاد یک حزب پیشتاز کارگري نیاز مبر

براي تدارك انقالب آتی، همین امروز و در آستانۀ اول 

  .بیش از هر زمان دیگري احساس می شود 1393ماه مه 

ایجاد تمامی نهادهاي کارگري، مانند اتحادیه ها و 

سندیکاي هاي کارگري، تشکل هاي مستقل کارگري، 

عمل هاي کارگري و  مجامع عمومی کارگري و اتحاد

غیره، امروز، در گروِ ساختن حزب پیشتاز انقالبی قرار 

  .گرفته است
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   اتحاد عمل ها

در سال هاي پیش ما شاهد اتحاد عمل هایی در درون  

نهادهاي مختلف کارگري، کمیته ها و محافل کارگري 

 نبوداما این اتحاد عمل ها به علت . موجود، بوده ایم

آن ها را  دمکراسی درونیو  تداومتشکیالتی که 

براي . تضمین کند، با تفرقه و پراکندگی مواجه شده اند

تدارکات و سازماندهی کارگران، نهادهاي کارگري باید به 

شکل درازمدت میان کارگران بوده و در کنار آن ها به 

براي این اقدامات درازمدت، . مبارزه پرداخته باشند

ست باید نهاد نهادهاي کارگري موجود در وهلۀ نخ

مستقل از دولت . داشته باشند دمکراتیکو  مستقل

سرمایه داري، احزاب سیاسی قیم مآب غیر کارگري و 

استقالل از . همچنین مستقل از بوروکراسی کارگري

دولت سرمایه داري و احزاب خرده بورژواي موجود براي 

. بسیاري از فعالین کارگري، امري است شفاف و روشن

در درون این » بوروکراسی کارگري«از اما استقالل 

نهادي کارگري که . نهادها امري است مخفی و ناروشن

در آن حاکم نباشد و تصمیمات » دموکراسی کارگري«

سیاسی و عملی بر اساس توافقات غیر شفاف و زدوبند، 

بده بستان، باند بازي و روابط خصوصی صورت گیرد، 

نبود . ستفاقد خصلت تشکل مستقل رزمندة کارگري ا

دموکراسی کارگري میان کارگران پیشرو نقش تعیین 

کنندة آنان را براي دخالت، رهبري و بسیج کارگران براي 

 .تجمعاتی مانند مراسم اول ماه مه، مسدود می کند

به ویژه در مراسم اول ماه (تنها راه توفیق در اتحاد عمل 

. است) به شکل توده اي(درگیر کردن خود کارگران ) مه

دیهی است که شرکت صد ها هزار تن از کارگران در ب

چنین روزي تمام اقدامات مخرب رژیم را می تواند خنثی 

. کند و روحیۀ جدیدي در میان مردم عادي به وجود آورد

درگیر کردن کارگران نیز شدنی نیست، مگر این که 

کمیته هاي موجود از ماه ها پیش میان کارگران تدارك 

بدیهی است که . مه ریزي کرده باشنداین اقدام را برنا

آن هم در جامعۀ (کارگران را نمی توان صاعقه وار 

حتی (آمادة شرکت در مراسمی کرد ) اختناق آمیز کنونی

). اگر این مراسمِ خود کارگران، یعنی اول ماه مه، باشد

متأسفانه کمیته هاي موجود کارگري به جاي کار پیگیر 

از «، به کارهاي »مخفی«و » از پایین«میان کارگران 

این ندانم کاري ها عمالً . و علنی روي آورده اند» باال

. تعداد بیشتري از فعاالن را غیر فعال و دلسرد کرده است

ایجاد یک  ضرورتاین اقدامات در سال پیش بار دیگر 

بدون . حزب پیشتاز انقالبی را مورد تأیید قرار داده است

بران عملی وجود یک حزب پیشتاز کارگري، ره

بورورکرات موجود، فعالیت هاي کارگري را به کجراه می 

برند و مسیر تحوالت نوین در جامعۀ کارگري را مسدود 

  .می کنند

تنها چنین حزبی قادر است که نهادهاي کارگري را واقعاً 

مرتبط و درگیر مسایل جنبش کارگري کند و رابطۀ 

ملی تنگاتنگ با مسایل روزمرة کارگري و رهبران ع

نهادهاي کارگري کنونی عقب تر از . کارگري داشته باشد

خود جنبش کارگري هستند، و به جاي اتحاد، افتراق را 

 .تشدید می کنند

  کمیته هاي مخفی کارگري
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تجربۀ اول ماه مه سال هاي پیش بار دیگر به ما می 

آموزد که براي کار سیاسی در درون طبقۀ کارگر، نیاز به 

اشتباه خواهد . خفی کارگري استساختن کمیته هاي م

بود که رهبران عملی کارگران شناسایی شوند و هر 

لحظه بنا بر تصمیم مزدوران دولت سرمایه داري دستگیر 

زیرا شناخته شدن و دستگیري . و مورد آزار قرار گیرند

این کمیته . این فعاالن به تداوم مبارزات لطمه می زند

از پیش با آن ها  هاي مخفی می توانند با افرادي که

آشنا بوده اند و مورد اعتماد هستند، کمیته هاي دائمی 

ایجاد کنند، چه هنگامی که در سطح کارخانه ها فعالیت 

دارند و چه زمانی که اعتراض یا مراسمی را سازمان می 

دولت سرمایه داري کنونی با وجود قدرت نمایی . دهند

تش، در هایش، با وجود لباس شخصی ها و وزارت اطالع

قیاس با قدرت کارگران ایران، یک دولت توخالی و 

اگر سازماندهی کارگري با برنامه و تدارکات . ضعیف است

و سازمان یافته صورت گیرد، نه تنها هزینه هاي کمتري 

پرداخت می شود که دولت در وضعیت ضعیف تري قرار 

این سازماندهی نیز تنها از طریق این . خواهد گرفت

 .مل مخفی امکان پذیر هستکمیته هاي ع

  کمیته هاي دفاع از خود

در مراسم اول ماه مه سال هاي پیش چند صد نفر 

و نیروهاي انتظامی دولت سرمایه داري » لباس شخصی«

لباس «ماهیت . شرکت کنندگان را متفرق و ارعاب کردند

به ویژه بعد از سرکوب هاي پس از » شخصی ها

این ها . شیده نیست، بر کسی پو88خرداد  22انتخابات 

مزدورانی هستند که که از سوي هیئت حاکم استخدام 

شده اند تا هر گونه حرکت مستقل کارگري را در نطفه 

در میان این لباس شخصی ها، همیشه افرادي . خفه کنند

مسلح به سالح گرم و بی سیم حضور دارند که خود 

عملیات وصل هستند و در واقع » مرکز«مستقیماً به 

همکاران خود را هدایت می کنند؛ این ها همان دیگر 

چهره هاي نسبتاً شناخته شده اي هستند که در تمامی 

تظاهرات، از تجمع معلمان در مقابل مجلس و اعتصاب 

گرفته تا مراسم اول  84سندیکاي شرکت واحد در سال 

در ورزشگاه شیرودي و اعتراضات سال  86ماه مه سال 

دارند و بعضاً حتی برخی  ، به طور سیستماتیک حضور88

از آن ها از سوي فعالین سیاسی و کارگري فعال طی این 

 .دوره شناسایی شده اند

واقعیت این است که هیچ فرد، دسته، حزب و دولتی حق 

جلوگیري از هیچ تجمعی به ویژه مراسم اول ماه مه را 

اما این حق کارگران را مزدوران دولت سرمایه . ندارد

این حق، یعنی حق . ن اعطا نخواهند کردداري به کارگرا

تجمع نیز همانند هر حق دیگري باید از آنان با سازمان 

 .دهی و قدرت کارگري گرفته شود

تنها » لباس شخصی ها«کارگران پیشرو براي مقابله با 

سازماندهی : یک روش در مقابلشان باقی مانده است

 آن ها بایستی کمیته. کمیته هاي مخفی دفاع از خود

عناصر اطالعاتی و . هاي مخفی خود را ایجاد کنند

نفوذي رژیم در درون تجمعات و اعتراضات کارگري 

بایستی از سوي کمیته هاي مخفی کارگري شناسایی 

شوند و به هر شکلی که خود کمیته ها صالح می دانند، 

 .عملیات مخرب آن ها متوقف گردد
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    اکنون چه؟

تکا بر تجارب سال هاي و با ا 1393در آستانۀ اول ماه مه 

پیش، یک وظیفۀ اصلی در مقابل کارگران پیشرُوي ایران 

وجود دارد که متأسفانه بیش از حد به تعویق افتاده، و آن 

. هم تدارك براي ساختن حزب پیشتاز کارگري است

حزبی که از دل کمیته هاي مخفی کارگري تکامل 

امر کمیته هاي مخفی هستند که می توانند . خواهد یافت

سازماندهی اتحاد عمل ها و دفاع از خود و دخالتگري در 

. حوزه هاي صنفی و سیاسی کارگران را به عهده بگیرند

کمیته هایی که دمکراسی درونی سایر نهادهاي کارگري 

را تضمین کنند و از طریق تجارب عملی خود کارگران، 

نطفه هاي اولیۀ یک برنامه انقالبی کارگري را براي 

 .ک حزب پیشتاز کارگري فراهم سازندایجاد ی

  پیش به سوي تدارك فوري کمیته هاي مخفی کارگري

  پیش به سوي تشکیل حزب پیشتاز کارگري

پیش به سوي تدارك سرنگونی نظام سرمایه داري و 

  استقرار حکومت کارگري

  1393اردیبهشت 

  

  

  

  

  

  پیش به سوي اول ماه مه 

می باشد که » مکمیتۀ اقدا«قطعنامه پیشنهادي  متن زیر

در تعداد سه هزار نسخه در تعدادي از محالت کارگري 

توزیع گردیده است و از سوي گرایش مارکسیست هاي 

 .انقالبی ایران مورد بازانتشار قرار گرفته است

  

یازدهم اردیبهشت (پیش به سوي اول ماه مه 

  )ماه

با تعمیق بحران سرمایه داري و حمله به ابتدایی ترین 

ۀ کارگر، کارگران نیاز پیدا می کنند تا خود را حقوق طبق

به برنامه اي مسلح کنند که پاسخگوي نیازها و خواسته 

هاي آن ها باشد، و در هر فرصتی مطالبات خود را به 

احیاي سنت مبارزاتی . دولت سرمایه داري تحمیل کنند

. هم چیزي سواي این روند نیست» اول ماه مه«مراسم 

خود از درون مبارزات طبقۀ کارگر ، »اول ماه مه«روز 

مبارزه براي هشت ساعت کار روزانه در ایاالت . زاده شد

میالدي موضوعی بود که به تولد  1880متحده در دهۀ 
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در . انجامید» روز جهانی کارگر«چنین روزي به عنوان 

کنوانسیون فدراسیون اتحادیه هاي سازمان «، 1884سال 

: د که اعالم می داشتقطعنامه اي را تصویب کر» یافته

به بعد، هشت ساعت کار، روزکار  1886از اول ماه مه « 

جنبش کارگري این فراخوان را نقطۀ . »قانونی خواهد بود

شروع خود در مسیر مبارزه براي هشت ساعت کار قرار 

هزار نفره در اول ماه مه  25به دنبال شورش . داد

وب دولت شیکاگو، کارفرمایان با پشتوانۀ ابزارهاي سرک

دو روز بعد . تصمیم قاطع به درهم کوبیدن جنبش گرفتند

پلیس اقدام به تیراندازي و کشتن چندین کارگر و مجروح 

طی هفتۀ بعد پلیس به طور . نمودن صدها تن نمود

متوالی به اعتصاب کنندگان و فعالین اتحادیه هاي 

کارگري یورش برد، و با خشونت تمام، جلسات آنان را 

رهبران کارگري دستگیر و حتی ابتدا به مرگ  .برهم زد

محکوم شدند، هرچند نهایتاً حکم آن ها به حبس ابد 

 1886وقوع همین حوادث شیکاگو در مه ! تقلیل پیدا کرد

روز جهانی «بود که این روز را از آن پس به عنوان 

پس از این نمایندگان کارگران، . مشهور کرد» کارگران

یکی از . بنیان نهادند 1889سال را در » بین الملل دوم«

قطعنامه هاي این کنگره اظهار می داشت که کارگران 

هر کشور در اول ماه مه دست به اعتصاب و تظاهرات 

در اول ماه مه . براي هشت ساعت کار روزانه بزنند

: ، کارگران در سرتاسر اروپا دست به اعتصاب زدند1890

 8ر در استکهلم، هزار نف 120هزار نفر در بارسلونا،  100

هزار نفر در ورشو؛ هزاران نفر نیز در اتریش و مجارستان 

. به دلیل غیرقانونی بودن تظاهرات در خانه باقی ماندند

ده . اعتصاب به سرتاسر ایتالیا و فرانسه گسترش یافت

در . کارگر در شمال فرانسه به ضرب گلوله از پاي درآمدند

روز یکشنبۀ بعد  بریتانیا و آلمان هم تظاهرات عظیمی

از آن زمان تاکنون کارگران بی شماري فقط . برگزار شد

به خاطر تظاهرات براي هشت ساعت کار روزانه و 

دستمزدها و شرایط کاري بهتر در سطح جهان جان باخته 

همین نشان می دهد ابتدایی ترین حقوق فعلی ما، به . اند

ه بهاي خون و چندین دهه مبارزة جهانی طبقۀ کارگر ب

مبارزة طبقۀ کارگر و مقاومت سال ! دست آمده است

هاست که ادامه دارد و به همین جهت ما این روز را به 

اما این کافی . طور ویژه و با افتخار جشن می گیریم

وقتی تمامی مسائل و مشکالت پیش روي طبقۀ ! نیست

از پیشرفته (کارگر ایران را می توان عیناً در سایر کشورها 

مشاهده کرد، بالفاصله به این ) قب ماندهگرفته تا ع

نتیجه می رسیم که همۀ این ها یک علت یا ریشۀ 

بنابراین . مشترك دارد و آن خود نظام سرمایه داري است

  .مسأله بر سر نابودي خود نظام سرمایه داري است

نظام سرمایه داري حاکم بر ایران هم دچار بحران 

ضعیت اشتغال انتشار جزئیات و. اقتصادي دائمی است

شهر و شهرستان در دو دورة ریاست جمهوري  397

نژاد از سوي مرکز آمار ایران، نشان می  محمود احمدي

 13دهد که میزان بیکاري در نیمی از استان ها باالي 

استان . درصد است 40درصد و در برخی شهرها باالتر از 

، سیستان )به عنوان یک منطقۀ نفت خیر(هاي خوزستان 

ستان، و کرمانشاه در صدر جدول بیکاري و بلوچ

دیگر اشاره به وضعیت وخیم بیمۀ تأمین  .هستند

اجتماعی و هزینه هاي سرسام آور پزشکی، تورم باال، 

افزایش اجارة مسکن، و غیره، که همگی بخشی از 

در چنین . مشکالت روزمرة زندگی ماست، ضروري نیست

می  شرایطی نخستین سؤالی که براي کارگران مطرح

شود، اینست که چه کسی مسئول و مسبب اصلی این 
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اما، در ! کارگران: بحران هاست؟ پاسخ دولت روشن است

مقابل، طبقۀ کارگر پاسخ خود را دارد و در جهت تحقق 

بدیهی است که نظام پوسیدة سرمایه . آن مبارزه می کند

. داري مسئول اصلی چنین مصیبت هایی در جامعه است

ئوس خواسته هاي کارگران براي مقابله بنابراین برخی ر

  :با چنین شرایطی، این گونه است

حق کارگران براي رفع در مقابل خواست هاي به - 1

و مدیران دولتی صرفاً  مشکالت زندگی خود، وزیران

در نتیجۀ تحریم «می گویند که  و وعده و وعید می دهند

هاي اقتصادي، اوضاع نابسامان است و درآمد دولت 

می گویند که باید . »مطالبات کارگران را نمی دهدکفاف 

داشت و دست به » همت مضاعف«و » صبر انقالبی«

» بازسازي«کارخانه ها باید که می گویند . زد» فداکاري«

می . شوند و نیاز به میلیون ها دالر ارز دارند» نوسازي«و 

کارخانه ها سودآور نیست و درِ آن ها باید بسته «گویند 

پاسخ کارگران و . »گران بازنشسته شوندشود و کار

: زحمتکشان به نمایندگان سرمایه داران بسیار ساده است

اگر اوضاع وخیم است، بگذارید حساب دخل و خرج را «

اگر می خواهید ما فداکاري کنیم، دفترها را ! ما نیز ببینیم

» چرا حساب و کتاب ها باید جزء اسرار باشند؟! باز کنید

ن دفاتر حساب و کتاب است که حجم تنها با باز شد

باالي رشوه، حیف و میل، امتیازات و پول شویی 

دولت می باید فوراً حساب دخل و . مشخص می شود

خرج کلیۀ سرمایه داران بازاري و غیربازاري و ارتباط 

مالی با دیگر دولت هاي غربی را علناً در مطبوعات اعالم 

اگر . سر چیست باید کل جامعه بداند که مسأله بر. کند

درست است که اوضاع اقتصادي نابسامان است، چه 

 اگرترسی از علنی کردن اسرار معامالتی وجود دارد؟ و 

قرار است که سرمایه داران و سهام داران که اقلیتی در 

جامعه هستند، اسرار معامالتی جامعه را بدانند، چرا، 

ولید، اکثریت جامعه، یعنی ما کارگران، گردانندگان اصلی ت

از آن اسرار آگاه نباشد؟ باید در سطح هر کارخانه، به 

وسیلۀ نمایندگان منتخب کارگران، و نه نهادهاي اسالمی 

وابسته به دولت، کمیته هایی براي بازرسی دفاتر، نظارت 

بر تولید، سرمایه گذاري هاي جدید، استخدام و یا اخراج 

ور مربوط کارگران و سازماندهی کار در کارخانه و کلیۀ ام

  . به کارگران، تشکیل گردد

در جامعۀ سرمایه داري حق کار، ابتدایی ترین حق  - 2

دولت سرمایه داري موظف است که براي . کارگران است

کلیۀ کسانی که نیاز به اشتغال دارند، کار با شرایط زندگی 

بیکارسازي و یا اخراج بی رویۀ . متوسط ایجاد کند

م سرمایه داري عملی کارگران، حتی در چارچوب نظا

رژیم، دست مدیران » قانون کار«اما، در . است غیرقانونی

  .براي اخراج و بیکارسازي کارگران باز گذاشته شده است

اگر نظام سرمایه داري قادر به تأمین شغل براي ) الف

کسانی که خواهان کار کردن هستند، نمی باشد، وظیفۀ 

جاي اعطاي به . دولت تأمین معاش و زندگی آنان است

وام به سرمایه داران، دولت باید به کلیۀ بیکاران بیمۀ 

  .بیکاري پرداخت کند

ساعت کار در هفته و دو روز تعطیل  40 حداکثر) ب

هفتگی و پنج هفته مرخصی در سال با حقوق، باید براي 

ساعت کار  44کلیۀ کارگران توسط دولت تضمین گردد، 

  .اً لغو گرددباید فور» قانون کار«هفتگی مفید در 

اگر . تحت هیچ شرایطی کارگران نباید اخراج گردند) ج

رژیم سرمایه داري قادر به نگهداري کلیۀ نیروي کار 
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نیست، باید به جاي اخراج، کار موجود را بدون کسر 

  .حقوق، میان کارگران تقسیم کند

کاهش متناسب ساعات کار، همراه با پرداخت حقوق 

اساسی مقابله با بیکاري  کامل به کارگران، تنها راه

  .اجباري است

کار . تبلیغات دولت مبنی بر کمبود کار نادرست است) د

اما کاري که جیب . به اندازة کافی در جامعه موجود است

زحمتکشان ایران . سرمایه داران را پرتر کند، کم است

نیاز مبرم به خدمات، مسکن، پارك براي تفریح، 

دانشگاه و مهدکودك و  کتابخانه، بیمارستان، مدرسه،

دولت باید بالفاصله با اتخاذ مالیات . دارند نظایر این ها

هاي تصاعدي از شرکت هاي بزرگ و تجار پولدار و به 

کار انداختن معقول منابع عظیم نفت، دست به اجراي 

از این . وسیع برنامه هاي عمرانی و خدمات اجتماعی بزند

شود و هم کار و  طریق هم نیازهاي جامعه بر آورده می

  .شغل براي مدتی طوالنی ایجاد می شود

باید براي کلیۀ کارگران حداقل دستمزد متناسب با ) ه

حداقل دستمزد کارگران مشمول  .مخارج تعیین گردد

 906هزار و  608، رقم 93سال  يقانون کار از ابتدا

این درحالی است که طبق آمار  .تومان تعیین شده است

افزایش . ر سه برابر رقم مذکور استخود دولت، خطّ فق

درصد بوده است، درحالی که نرخ  25دستمزد امسال تنها 

حداقل دستمزد . درصد می رسد 36به » رسمی«تورم 

  .باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد

دستمزدهاي معوقۀ کارگران باید فوراً و بی هیچ عذر و ) و

ستی به بهانه اي پرداخت شود و عدم پرداخت آن بای

عنوان یک جرم قابل تعقیب قضایی تلقی گردد و خسارت 

  .ناشی از آن به عنوان غرامت به کارگران پرداخت شود

. کلیۀ کارگران باید از پرداخت مالیات معاف گردند) ز

مالیات غیرمستقیم که از مواد اولیۀ غذایی اخذ می گردد، 

شده اي  باید نظام مالیاتی درجه بندي. باید فوراً لغو گردد

که با افزایش درآمد به صورت تصاعدي افزایش می یابد، 

  .اعمال گردد

الغاي قراردادهاي موقت و سفید امضا، اجراي فوري  - 3

بیمۀ تمامی کارگران ساختمانی، برچیده شدن شرکت 

هاي پیمانکاري و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی، 

االترین تأمین امنیت و ثبات شغلی کارگران و رعایت ب

استاندارد هاي بهداشت و ایمنی در محیط هاي کار و 

  .زندگی باید در دستور کار دولت و کارفرمایان قرار بگیرد

اصالحات صورت گرفته در قانون کار براي اعمال  - 4

هر گونه تغییر در قانون . فشار بیشتر به کارگران است

کار، بیمۀ کارگران و چگونگی محاسبۀ تعیین حداقل 

د و حقوق بازنشستگی باید با دخالت مستقیم دستمز

به عالوه . نمایندگان منتخب کارگران صورت بگیرد

و اعتراض و آزادي بیان حق مسلم کارگران » اعتصاب«

خانۀ «در برابر . است و باید به رسمیت شناخته شود

و سایر نهادهاي دست » شوراهاي اسالمی کار«، »کارگر

و سرمایه داران، ساخت رژیم و مدافع کارفرمایان 

مستقل از دولت و (» تشکل مستقل«کارگران باید 

  .را براي تصمیم گیري در امور خود داشته باشند) کارفرما

کلیۀ قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین  - 5

برابري کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در 
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تمامی شئونات زندگی اجتماعی، اقتصادي، سیاسی، 

  .ی و خانوادگی ضروري استفرهنگ

جمهوري اسالمی ایران، از زیر بار پذیرش مسئولیت  - 6

شکست هاي خود طفره می رود و این گونه است که 

موج بیکاري را هم نتیجۀ حضور کارگران مهاجر در ایران 

در . این یک دروغ بی شرمانه است. معرفی می کند

ین تمامی سال هاي گذشته، دشوارترین و غیرانسانی تر

کارها به دست همین نیروي کار ارزان مهاجر صورت 

گرفته و اکنون که تمام استفاده ها از آن ها صورت 

معرفی » اشباع بازار کار بومی«گرفته، آن ها را مسبب 

ما بخشی از طبقۀ جهانی کارگر هستیم و اخراج . می کنند

جنسیت  ،مذهب ،قومیت ،کارگران مهاجر را به بهانۀ نژاد

دشمن  .متفاوت محکوم می کنیم افیاییو مرز جغر

  .مشترك ما، خود دولت هاي سرمایه داري هستند

کار کودکان پدیده اي غیر انسانی و از تبعات نظام  - 8

از  کودکان باید. سرمایه است و باید ممنوع اعالم شود

محیطی امن و سرشار از نشاط و شادي و امنیت و 

  .ردار باشندرفاهی و بهداشتی برخو  -امکانات آموزشی 

با وجود روابط پشت پردة جمهوري اسالمی و سرمایه  - 8

داري غرب، چه در حوزة سیاسی و چه اقتصادي، هنوز 

رژیم براي منحرف کردن افکار عمومی، از مسألۀ 

فرسایشی انرژي هسته اي و احتمال بروز جنگ صحبت 

هرچند مطرح شدن خطر جنگ چیزي جز . می کند

ا چنان چه در مقطعی این واقعه تبلیغات طرفین نیست، ام

رخ دهد، کارگران نباید در جبهۀ سرمایه داري جمهوري 

بلکه . اسالمی یا کشور سرمایه داري متخاصم قرار بگیرند

باید جبهۀ سوم و مستقل خود را علیه هر دو طرف به 

  .عنوان دشمنان خود تشکیل دهند

جنبش هاي اعتراضی اجتماعی موجود بخشی از  - 9

ما پشتیبانی خود را از . طبقاتی کارگران هستندمبارزات 

معلمان و زنان اعالم و  ،دانشجویی تمامی جنبش هاي

دستگیري و محاکمۀ فعالین آن ها را به شدت محکوم 

ما خواهان آزادي فوري و بدون قید شرط   .می نماییم

مانند رضا شهابی از (فعالین کارگري زندانی تمامی 

زمانی از سندیکاي  سندیکاي شرکت واحد، شاهرخ

. هستیمو سایر زندانیان سیاسی ) نقاشان ساختمان و غیره

به عالوه هر گونه اعدام و سنگسار به هر بهانه اي 

ناهنجاري ها در  محکوم است، چون ریشۀ تمام جرایم و

  .مناسبات سرمایه داري نهفته است

در شرایط سرکوب گسترده و ضعف تشکل هاي  -10

ن کارگري با گرایش هاي مختلف کارگري موجود، فعالی

می توانند حول موضوعات مشترك و مورد توافق خود 

اتحاد «دست به ) مانند برگزاري مراسم اول ماه مه(

گسترده بزنند و نیرو و امکانات خود را به طور » عمل

  .جمعی و به شکل دمکراتیک به کار بندند

اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعالم گردد و در -11

م رسمی کشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعیت و تقوی

  .محدودیت برگزاري مراسم این روز ملغی گردد

           1393اردیبهشت  5اقدام کارگري، 
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 »گام به گام تا سندیکاي آزاد«پروژة 

  

گام به گام «به بهانۀ انتشار ویدیویی با عنوان 

  *»شهروندیار«از سایت » تا سندیکاهاي آزاد

عداد بی شماري سندیکا وجود ندارد، چه خوب در ایران ت

بود معلوم می شد کدامیک از سندیکا هاي موجود مبتکر 

گام به گام تا «یعنی پروژه . پروژه سندیکا سازي هستند

توسط کدام گرایش » سندیکاهاي آزاد کارگري در ایران

سندیکاي شرکت واحد، . شناخته شده تبلیغ می شود

ندیکاي نیشکر هفت تپه، سندیکاي فلزکار مکانیک، س

؟ در هر حال از جمله ...هیئت موسس سندیکا یا 

موضوعات اساسی در تفاهم کشورهاي غربی با ایران از 

بعد از روي کار آمدن حسن روحانی، یکی، و یا یکی از 

. مهمترین ها هم همین موضوع تشکالت کارگري است

پروسه تفاهمات را » آي ال او«بدون حل این موضوع 

شرکت هاي فراملیتی خواهان تضمین . د نخواهد کردتائی

سرمایه گذاري هایشان هستند و در ایران بدون تشکالت 

کارگري، هر لحظه خطر شورش هاي کارگري و مصادره 

باید ظرفی براي مذاکره، و به قول . کارخانه وجود دارد

وجود داشته باشد، و » چانه زنی«خود سندیکالیست ها 

. رهاي غربی همان سندیکا استاین ظرف از نظر کشو

آن ها نه از سر دلسوزي براي کارگران و تشکل یابی 

کارگران بلکه از سر نگرانی پتانسیل انقالبی کارگري به 

دنبال ساختن رهبر براي جنبش کارگري هستند و نقداً 

هم رهبران شناخته شده خود را آماده قرار دادن در مرکز 

قسمتی از این ویدئو به  در( این رهبر سازي ها کرده اند 

صراحت توضیخ داده می شود که سندیکا جلوي شورش 

  ).کارگران را می گیرد

از نظر کمپانی هاي فراملیتی هیچ تشکیالتی مطلوب تر 

از تشکل سندیکایی براي کارگرن نیست و جمهوري 

اسالمی نیز اگر نه به طور رسمی اما در عمل فعالیت این 

پروژه بی خطر . ناخته استنوع تشکالت را به رسمیت ش

جمع آوري امضا و نظایر آن که تا مرز مذاکره با وزیر کار 

و نماینده مجلس هم می رود نمونه اي از این ابراز 

ظاهراً گرایشات رفرمیستی در توافق غیر . رضایت است

به سوي شکل » گام به گام«رسمی با جمهوري اسالمی 

نهادهاي گیري رهبري نوپایی که کنترل آن در دست 

امپریالیستی در بیرون و رفرمیست هاي مماشت جو در 

داخل است در حال پیشروي می باشند و پیشروان 

کارگري در اوج افتراق و سردرگمی، یا از سر ناآگاهی و 

ناشی گري، مکمل این پروژه هستند و یا با خرده کاري 

هاي همیشگی خود، راه را براي پیشرَوي این پروژه 

جنبش کارگري در ایران همچنان در . هموار می کنند

بحران و غیبت رهبري انقالبی به سر می برد و 

می روند تا رهبري جنبش » گام به گام«رفرمیست ها 

نیروي عظیم . کارگري براي دور آتی را به دست گیرند

بالقوه سرنگون کننده حکومت سرمایه داري ایران اکنون 

نده با می رود تا تحت رهبري رفرمیسم مماشات کن

سرگردانی فعالین . سرمایه داري دچار ایست و توقف شود
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کارگري و ندانم کاري هاي آن ها این وضعیت را تشدید 

گرایش کمونیستی کارگران فرصت چندانی . کرده است

ندارد، اگر باز هم تعلل کند و نتواند از طریق اتحاد عمل 

ویژه اي تدارك حزب پیشتاز انقالبی را ببیند، با عرض 

عذرت باید با چشمان خود نظاره گر ضربه اساسی به م

جنبس کارگري باشند و خود را در تعویق یک دوره 

  . تاریخی در خیزش انقالبی طبقه کارگر مقصر بدانند

فرصت کم است، پیش به سوي تشکیل حزب پیشتاز 

  .انقالبی 

  علیرضا بیانی

  1392دوم فروردین 

 

 *

http://www.youtube.com/watch?v=_3

KZ6dJUCb4  

  

  

  

  

  

  

  

  نکاتی در مورد مطالبات کارگري در دوره آتی

 مازیار رازي

در وضعیت کنونی، طرح مطالبات کارگري براي دورة  

 .آتی جنبش کارگري از دو زاویه حائز اهمیت است

یه تحوالت نخست؛ بررسی مطالبات کارگري از زاو

سیاسی که به ویژه طی یک سال اخیر در ایران به وقوع 

تغییراتی که به برقراري پیوند نزدیک . پیوسته، مهم است

سرمایه . تر رژیم با دولت هاي غربی منجر شده است

داري جهانی براي انتقال سرمایه هاي خود به ایران و 

اعمال استثمار مضاعف بر کارگران، امنیت سرمایه و 

. نت اجراي قوانین بین المللی را طلب می کندضما

تدارك براي این زمینه سازي ها و تسهیالت، از سال 

  .هاي پیش آغاز شد؛ اما تا سال پیش به فرجام نرسید

اما، زمینه ریزي هاي اخیر دولت و جذب سرمایه هاي 

خارجی به ایران به نوبۀ خود تغییراتی در وضعیت 

حیاي یک نظام سرمایه داري ا. کارگران ایجاد خواهد کرد

این بار به رهبري خود خامنه اي و » اصالح طلب«

، مرتبط به سیاست هاي ریاست جمهوري حسن روحانی

بانک هاي جهانی و نظام سرمایه داري جهانی، به مفهوم 

سرازیر شدن فراتر سرمایه هاي خارجی و همچنین 

اهد دالرهاي سرمایه داران ایرانی مقیم خارج، به ایران خو

سرمایه دارهاي خارجی که سال ها در انتظار سرمایه . بود

گذاري هاي کالن در صنایع ایران بوده و به علت عدم 

تضمین سرمایه توسط رژیم، سرمایه هاي خود را در 

خارج از مرزهاي ایران متمرکز کرده بودند، در دورة آتی 

http://www.youtube.com/watch?v=_3KZ6dJUCb4
http://www.youtube.com/watch?v=_3KZ6dJUCb4
http://www.youtube.com/watch?v=_3KZ6dJUCb4
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با وارد کردن وسایل یدکی، تعلیم دادن تکنیسین ها و 

مدیران حرفه اي، وارد صحنۀ بکر    ها،  اتتکنوکر

نقداً بسیاري از خودروسازي . اقتصادي ایران خواهند شد

هاي فرانسوي و آمریکایی به ایران رفته اند و بساط کار 

  .اند خود را پهن کرده

به گردش افتادن چرخ هاي کارخانجات، همراه است 

اشتغال کارگران در سطحی عالی تر و منظم تر از    با

نا اطمینانی و نا    با اشتغال کارگران، به تدریج. ذشتهگ

در میان کارگران ) ترس از دست دادن شغل(امنی شغلی 

کاهش یافته، و این روند به نوبۀ خود تا حدودي اعتماد 

اما؛ این . به نفس را در میان کارگران تقویت خواهد کرد

سرمایه داري نوپا و . روند به این جا خاتمه نخواهد یافت

مدرن که سال هاي سال به علل و عوامل مختلف نظیر 

هاي اشتباه اقتصادي و ندانم   جنگ، سرکوب، سیاست

از  کاري هاي سران رژیم به ویژه در دورة احمدي نژاد

معرکه عقب افتاده بودند، براي جبران عقب افتادگی، 

ماشین آالت . خواهد شد» کار«مجبور به اعمال شدت 

کرده و وارد به امور  تحصیل نوین و پیشرفته، مدیران

اقتصادي، شدت » عقالیی«مدیریت، برنامه ریزي هاي 

کار را در میان کارگران افزایش داده و در نتیجه کارگران 

استثمار  .استثمار مضاعف خواهد کرد را محکوم به تحمل

در درون طبقۀ کارگر  اعتماد به نفس  همراه با  مضاعف

 .مبارزات کارگري استنیز خود نشانگر مرحلۀ نوینی از 

براي نخستین بار در بیش از سه دهه حاکمیت سرمایه 

به شکل ملموس تر و » سرمایه«و » کار«داري، تضاد 

همچنین ابزار . مشخص تر از پیش ظاهر می گردد

کارگران نیز تغییر خواهد   هم  سرمایه داران و  هم کار،

قرون » قانون کار«اگر در گذشته تحمیل یک . کرد

همراه با سرکوب عریان کارگران بخشی از  وسطی اي

نوین ظاهراً » قانون کار«سیاست رژیم بود؛ در دورة آتی، 

بین المللی تدوین می    منطبق با قوانین و عرف هاي

به سخن دیگر، اگر در دورة پیش گردن کارگران را . گردد

» سر« با شمشیر قلع و قمع می کردند، در دورة آتی

از این رو اختالفات . خواهد شد کارگران با پنبه بریده

درونی هیئت حاکم نیز در تدارك این زمینه ریزي همه 

  .کاهش یافته اند

دوم؛ بررسی مطالبات کارگري از زاویۀ پراکندگی و  

و عدم پیوند   و کارگري» کمونیستی«انشقاق نیروهاي 

بدیهی است . آن با جنبش کارگري نیز حائز اهمیت است

اسی در درون جنبش کارگري، که با تحوالت آتی سی

گري در  نقش نیروهاي کمونیستی نیز در امر دخالت

اگر تغییرات . درون جنبش کارگري اهمیت پیدا می کند

در درون جنبش کارگري از مبارزات تدافعی به مبارزات 

ها نیز از حالت   تعارضی منجر گردد؛ وضعیت کمونیست

ییر می باید تغ» گري دخالت«به حالت » نظاره گري«

در راستاي » تبادل نظر«و » بحث«بیش از نیم قرن . کند

در خارج از کشور بین نیروهاي کمونیستی » اتحاد«یافتن 

هاي کارگري مدافع کارگران در داخل ایران، » کمیته«و 

چپ «نشان داده است که روش ایجاد اتحاد اپوزیسیون 

، بدون حضور سیاسی در درون جنبش کارگري »کارگري

به . ا پیشروي کارگري، به بن بست رسیده استو پیوند ب

علت این بی توجهی و ندانم کاري ها و اشتباهات 

، در دورة پیش، کارگران »چپ«هاي  سیاسی جریان
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ها و  پیشرو و جوان اعتماد خود نسبت به این سازمان

کسب اعتماد در درون . ها را از دست داده اند گروه

ها  ثر کمونیستگري مؤ  کارگران تنها از طریق دخالت

 .بر محور مسایل و مطالبات کنونی کارگران عملی است

سلطنت طلب و مشروطه (امروز تمام نیروهاي راستگرا 

جمهوري خواه، سوسیال دمکرات و (و میانه گرا    )خواه

در حال جبهه گیري و وحدت براي امر دخالتگري ) غیره

همچنین . در راستاي تقویت بورژوازي در ایران هستند

ایش هاي سانتریست با به یدك کشاندن نام گر

خرده کاري همیشگی مشغول » کارگري«و » کمونیسم«

اي براي تقویت  ها حاشیه هستند و سر خود را با فعالیت

  .حزبشان، پیش می برند

در صورتی که نیروهاي کمونیستی کماکان در انشقاق و 

گري بر محور  توافق بر دخالت. پراکندگی به سر می برند

البات کارگري تنها راه همسویی نیروهاي کمونیستی مط

و » تبادل نظر«و » بحث«دوران . با یکدیگر هست

هاي بی پایه و بدون ارتباط » اتحاد«و » تدوین برنامه«

زمان . با کارگران پیشرو، به پایان رسیده است

گري و تدوین برنامه و اتحاد و ساختن حزب   دخالت

وي کارگري، فرا رسیده پیشتاز کارگري، همراه با پیشر

خواهان  کردار و  گفتار نیروهاي کمونیستی که در. است

گري  همسویی با طبقۀ کارگر هستند، می باید امر دخالت

را جدي تلقی کنند، و در راستاي تقویت جبهۀ ضد 

و این امر بدون . سرمایه داري در ایران کوشش کنند

کارگر تدقیق و توافق بر مطالبات محوري دورة آتی طبقۀ 

    .امکان پذیر نیست

به این دو علت بازنگري مطالبات کارگري براي دورة آتی 

 .در وضعیت کنونی از اهمیت بسیاري برخوردار است

اما؛ پیش از بررسی مطالبات محوري کارگران براي دورة 

آتی، باید دید که چه مطالباتی بسیح کننده و منطبق با 

، در »رگريچپ کا«در طیف . وضعیت کنونی نیستند

مورد مطالبات محوري کارگري، عموماً دو انحراف وجود 

 .دارد که این ها دو روي یک سکه هستند

نخست، مطالباتی است که توسط سازمان هاي سنتی بر 

یکی از مطالبات . می گردد جنبش کارگري تحمیل

و دیگري شعار » سرنگونی رژیم«شعار  »رادیکال«

این قبیل شعارها را سازمان هاي سنتی . است» انقالب«

از گنجینه هاي خود هر زمان که نیاز آن را احساس می 

کنند، بیرون آورده و براي رادیکال جلوه دادن خود از آن 

حتی براي نشان دادن حقانیت . ها استفاده می کنند

مطالبات خود وضعیت عینی اجتماعی را به صورت 

ها، غلوآمیز و بنا بر آرزوها و آمال خود و نه واقعیت 

برخی استدالل می کنند که . می کنند» سناریوسازي«

سرنگونی رژیم قریب الوقوع است و رهبري انقالب 

آمادة تسخیر قدرت ) بخوانید حزب خود ساخته شان(

گري در امور  برخی دیگر براي رهایی از دخالت! است

کارگري در مقابل هر یک از شعارهاي روزمرة کارگري 

 شعارهایی مانند. ی دهندرا قرار م» انقالب«شعار 

انجمن هاي «، !»مجلس مؤسسان خیر، انقالب آري«

و غیره نمونه هایی از این ! »صنفی خیر، انقالب آري

اطالعیه صادر کردن مرتب . ها است»گري  دخالت«گونه 

بمب شورش «انقالب و انفجار » شعله ور شدن«در مورد 
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و حمایت لفظی از کارگران هنوز از رونق » گرسنگان

این برخوردها همه نمایانگر . سیاري برخوردار استب

گري و شانه خالی کردن در مورد  امتناع از امر دخالت

این ! مسایل روزمرة کارگري است و نه رادیکالیزم انقالبی

سازمان ها در سطح تشکیالتی خود را قیم کارگران 

دانسته و در سطح طرح مطالبات، خواسته هاي خود را 

 .هاي کارگري می کنندجایگزین درخواست 

در این امر تریدي نیست که در سرلوحۀ هر جریان 

کمونیستی شعار براندازي نظام سرمایه داري و انقالب 

زیرا این شعارها از ذات خود . کارگري بایستی قرار گیرد

دولت هاي سرمایه . نظام سرمایه داري ظاهر می گردند

ي مولده داري نیروي مسدود کننده و بازدارندة رشد نیرو

تنها با . و شکوفایی اقتصادي، سیاسی و اجتماعی اند

سرنگونی قهرآمیز آن ها، توسط یک انقالب کارگري 

توسط کارگران؛ دهقانان فقیر، ملیت هاي تحت ستم، (

رهایی کامل انسان ها از ) بخش هایی از زنان و جوانان

اما از این . بندهاي سرمایه داري، امکان پذیر است

درست نمی توان به این نتیجه رسید که  استدالل هاي

بر  هر زمانی  و در  هر لحظه این شعارهاي را می توان

براي براندازي رژیم بایستی . جنبش کارگري تحمیل کرد

تدارکات الزم، حداقل در درون کارگران پیشرو، را از 

بخش تعیین کننده از کارگران پیشرو . پیش سازمان داد

و جایگرینی آن با حکومت بایستی به ضرورت براندازي 

کارگري رسیده باشند و قدرت کارگري خود را تجربه 

سازماندهی اعتصابات کارگري، اشغال . کرده باشند

کارخانه ها، به دست گرفتن تولید و توزیع در صنایع 

توسط کارگران از پیش شرط هاي الزم براي تدارك 

 .سرنگونی نظام حاکم است

اول، توسط برخی از  دوم، آن روي سکه انحراف دسته

بر خالف دستۀ . فعاالن جنبش کارگري طرح می گردد

اول آن ها براي مرتبط کردن ارگانیک خود به کارگران 

آن ها . مبلغ عام ترین شعارهاي طبقه کارگر می شوند

استدالل می کنند که از آن جایی که کارگران در مجموع 

ده است، به برخی از مطالبات نرسیده و یا شرایط آماده نش

براي نمونه . طرح بسیاري از مطالبات غیر ضروري است

را از » حق اعتصاب«در دخالتگري خود، مطالبۀ مرکزي 

آسیب نرساندن به «قلم می اندازند یا آن را منوط به 

از این رو سازماندهی آن ها نیز متوجه  !می کنند» اقتصاد

بدیهی است که عام ترین مطالبات . عموم کارگران است

 .افتاده ترین آن هاست  رگران، شامل عقبکا

اگر دستۀ اول خود را جایگزین کارگران می کند؛ دستۀ 

اگر دستۀ اول . دوم، از عموم کارگران دنباله روي می کند

دچار انحراف فرقه گرایی می شود؛ دستۀ دوم دچار 

این ها دو روي یک . انحراف فرصت طلبی می گردد

هردوي این . هم دارند سکه هستند؛ زیرا وجوه مشترك با

انحراف ها در نهایت صحنۀ مبارزاتی را خالی گذاشته و 

  .راه را براي نفوذ عقاید رفرمیستی باز می کنند

ایراد اساسی هر دو دسته در این است که وجه تمایزي 

کلمه و کارگران به  اعم مابین کارگران به مفهوم

آن ها تمایزي بین . کلمه قایل نیستند  اخص مفهوم

طالبات و سطح آگاهی عموم کارگران از یک سو و م
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. مطالبات کارگران پیشرو از سوي دیگر قایل نمی شوند

 .دراین مورد بیشتر توضیح داده می شود

اما در میان کارگران، بخش دیگري از آگاه ترین و با 

این ها کارگرانی . تجربه ترین آن ها ظاهر شده اند

رگران عادي دسترسی هستند که به مطالباتی فراتر از کا

پیدا کرده و در سازماندهی کارگران به عنوان رهبران 

آن . عملی آن ها نقش مهمی در دورة پیش ایفا کرده اند

هستند که در صف » کارگر روشنفکرانی«ها در واقع 

مقدم جبهۀ ضد سرمایه داري به مبارزات مستمر و 

گرچه این قشر . سازماندهی کارگران دامن زده اند

اعی هنوز متشکل و سراسري عمل نمی کند، اما به اجتم

مثابۀ رهبران عملی طبقۀ کارگر، همانند روشنفکران 

مجهز به مقاالت و کتب و تحلیل وضعیت سیاسی 

این ها امر سازماندهی کارگران را در دو دهۀ . هستند

پیش، عمدتاً در کارخانه هاي بحران زده برعهده داشته 

این قشر، و تمرکز بر  همسویی کمونیست ها با. اند

فعالیت ها و گسترش مطالبات این قشر اجتماعی براي 

 .پیشبرد مبارزات آتی کارگري مهم است

در  براي بررسی شعارها محوري کنونی جنبش کارگري،

. روشن شود »کارگري  مطالبات«  ابتدا باید مفهوم

مطالبات : دسته تقسیم می شوند سه  به عموماً  مطالبات

 .»انتقالی«و مطالبات  »حداقل«بات مطال ؛دمکراتیک

اول؛ مطالبات دمکراتیک آن دسته از شعارهایی هستند 

که الزاماً با سلطۀ سیاسی بورژوازي در تضاد نیستند، اما 

می    حقوق پایه اي کلیۀ قشرهاي تحت ستم را گسترش

براي نمونه خواست هایی مانند آزادي هاي . دهند

صاب؛ آزادي اجتماعی، حق بیان، حق تشکل و اعت

تأسیس سندیکاهاي کارگري؛ آموزش و پرورش مجانی و 

همگانی؛ لغو قوانین حقوقی و جزایی ارتجاعی موجود؛ 

برابري کامل زنان و مردان در کلیۀ سطوح؛ آزادي و 

احترام به حقوق و حیثیت بشري؛ حق شکایت و دادگاهی 

کردن هر مقام دولتی توسط هر شهروند و غیره، 

  .هستند» تیکمطالبات دمکرا«

گرچه مبارزه براي حقوق دمکراتیک همواره یکی از 

مبارزات عمدة کمونیست ها بوده و هست، اما در 

کشورهایی نظیر ایران تحقق چنین خواست هایی، مگر 

زیرا که اختناق حاکم . در وضعیت استثنایی، دشوار است

حتی تحقق چنین خواست هایی را نمی تواند براي 

با این . ون هیئت حاکم تحمل کندمخالفان خود در در

وجود، چنین خواست هایی در برنامه و تبلیغات کارگري 

. جاي دارند؛ و تبلیغات حول آن ها باید صورت پذیرند

زیرا به علت وضعیت اختناق، گاهی نیز آن مطالبات به 

 .شعارهاي محوري کارگران مبدل می گردند

یت طرح شعارهاي دمکراتیک از این زاویه حائز اهم

هستند که در وهلۀ نخست کارگران باید این امکان را 

بدون سازماندهی . بیابند که خود را سازمان دهند

تشکیالتی و سیاسی، کارگران قادر به ایفاي نقش 

طی این مبارزات    و همچنین. انقالبی خود نخواهند بود

و نه صرفاً شکل (کارگران به ماهیت طبقاتی دولت 

عالوه بر این ها، . اهند بردپی خو) حکومت استبدادي

براي آن که، طبقۀ کارگر بتواند کلیۀ قشرهاي تحت ستم 

را که خواست هایی عمدتاً دمکراتیک دارند، به جهت 
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مبارزه براي انقالب سوسیالیستی جلب کند، مطالبات 

کارگران در دورة . خود کند» آنِ«دمکراتیک را باید از 

به بیان . کرده اند پیش بر محور برخی از مطالبات مبارزه

دیگر، گسترش مبارزات دمکراتیک در محور برنامۀ 

  .کمونیست ها هم قرار گرفته است

، که آن ها نیز نظام »حداقل«مطالبات سنتاً    دوم؛

مطالباتی نظیر حقوق . سرمایه داري را نفی نمی کنند

بیکاري، بیمه هاي اجتماعی، بازنشستگی، حق مرخصی 

ه از جمله این خواست ها با پرداخت دستمزد و غیر

اهمیت این مطالبات در اواخر قرن نوزدهم بسیار . هستند

زیرا که حزب هاي سوسیال دمکرات می . زیاد بود

اما . توانستند به اصالحاتی به نفع کارگران دست یابند

این خواست ها، امروزه، حتی در کشورهاي غربی کمرنگ 

سیاري از شده اند، زیرا بورژوازي در حال پس گرفتن ب

تحقق این خواست ها در . گذشته است» اصالحات«

یا ) مانند مطالبات دمکراتیک(کشورهایی نظیر ایران نیز 

دشوارند و یا چنان چه بخشاً تحقق یابند، 

به نفع رژیم هستند و نه طبقۀ » اصالحاتی«   عمدتاً

اما علی رغم این ها، مبارزه حول این شعارها نیز . کارگر

دورة پیش این قبیل مطالبات توسط در . ضروري است

 .بسیاري از کارگران ایران طرح شده اند

اند که تحقق نهایی آن ها »انتقالی«سوم؛ مطالبات 

. مستلزم شکسته شدن چارچوب نظام سرمایه داري است

این مطالبات که شامل شعارهایی مانند افزایش دستمزدها 

یش متناسب با تورم، کاهش ساعات کار متناسب با افزا

بیکاري؛ باز کردن دفترهاي دخل و خرج شرکت ها، 

کارخانه ها و بانک ها؛ نظارت مستقیم کارگري براي 

تدوین قوانین موجود؛ کنترل بر تولید و توزیع و غیره می 

 .باشند

از آن جایی که این مطالبات، در عصر اخیر، در پی هر 

حرکتی، به محور عملی مبارزات کارگري تبدیل شده 

از پایه هاي اساسی مطالبات کارگران پیشرو  است، یکی

را تشکیل می دهد؛ و براي دوره اي تاریخی در رأس 

. برنامۀ حزب پیشتاز انقالبی آتی در ایران قرار می گیرد

مطالبات انتقالی از لحاظ کیفی با مطالبات دمکراتیک، 

متفاوت اند، زیرا مطالبات دمکراتیک و » حداقل«جزئی و 

ام سرمایه داري را زیر سؤال نبرده و حداقل هیچ یک نظ

از مطالبات محوري درازمدت طبقۀ کارگر نمی توانند 

 .باشند

در عصر انقالبات، دینامیزم مبارزات طبقاتی از مبارزه 

 .حول مطالبات دمکراتیک و حداقل، فراتر می رود

، »حداقل«برنامۀ طبقۀ کارگر ترکیبی از مطالبات 

در . است» انتقالی« و» دمکراتیک«سنتی، » حداکثر«

رأس این برنامه، مطالبات انتقالی قرار گرفته، زیرا که 

را به طور پیگیر » سرمایه«و » کار«رودرویی روزمرة 

تشدید می کند و وضعیت را براي کسب اعتماد به نفس 

 .و نهایتاً تسخیرقدرت توسط طبقۀ کارگر آماده می کند

و » قلحدا«بدیهی است که تمام شعارهاي دمکراتیک، 

به طور یکسان از اهمیت سیاسی برخوردارند؛ » انتقالی«

اما در عین حال تعیین شعارهایی محوري طبقۀ کارگر نیز 

زیرا پیرامون این شعارها، . از اهمیت زیادي برخوردار است

کارگران می توانند به یک سلسله تجارب دست یافته و 
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 اعتماد به نفس در درون آن ها تقویت گردد و خود را

در ضمن . براي حکومت و مدیریت کارگري آماده کنند

مطالبات کارگري را نمی توان به صورت تصنعی و 

حداقل نطفه هاي . فرمول وار به طبقۀ کارگر تحمیل کرد

آن مطالبات بایستی در درون خود جنبش کارگري به نقد 

شعارهاي محوري کارگري از یک سو . شکل گرفته باشند

هر می گردد و از سوي دیگر از دل جنبش کارگري ظا

نقش تقویت کنندة سازماندهی و برنامه ریزي درازمدت 

 .در جامعۀ سرمایه داري را ایفا می کند

که در دورة آتی به یکی » دمکراتیک«یکی از مطالبات  

حق   از مسایل محوري کارگران مبدل می گردد

درك رژیم سرمایه داري و مماشات . است  اعتصاب

قۀ کارگر، این است که اعتصاب در جویان در درون طب

می تواند گنجانده شود به شرطی که » قانون کار«

آخرین راه حل کارگران باشد و لطمه اي از جانب «

اعتصابات «و یا  »توجه نظام و اقتصاد کشور نشود  آن

 .»باید از گرایش هاي سیاسی به دور باشد

به بیان دیگر، مدافعان بورژوازي در درون جنبش 

، مسألۀ اعتصاب کارگري را به شرطی می پذیرند کارگري

بدیهی است که . که از محتواي واقعی خود خارج گردد

کارگران نمی توانند دست از کار برداشته و اعتصاب کنند 

و در عین حال به اقتصاد لطمه نزنند؟ بر خالف نظریه 

پردازان رژیم، اعتصاب سالحی اقتصادي و در عین 

ارگران است، براي خارج از ، در دست ک  سیاسی   حال

اگر قرار . شدن از مدار قوانین تحمیلی دولت سرمایه داري

باشد که اعتصابات در چارچوب قوانین سرمایه داري و با 

اجازه کسانی که در حال استثمار کارگران هستند صورت 

اعتصابات ! نمی شود» اعتصاب«گیرد، دیگر نام آن 

سرمایه داران    کارگري به منظور کسب حقوقی است که

 .به آن تن نمی دهند

در عین حال، کمیته هاي اعتصاب می توانند نطفه هاي 

اولیۀ قدرت کارگري در مقابل قدرت سرمایه داران را 

توفیق و شکست یک اعتصاب نشانگر . تشکیل دهد

ادامۀ . وجود یا عدم وجود قدرت کارگران در جامعه است

ۀ قدرت اعتصاب و سراسري شدن آن می تواند مسأل

. را طرح کند) کارگري یا سرمایه داري(دوگانه 

می تواند تناسب قواي در سطح سراسري را به    اعتصاب

اعتصاب می تواند مسألۀ قدرت . نفع کارگران تغییر دهد

کارگري و برکناري قدرت بورژوایی را در دستور روز قرار 

 .دهد

گرچه در سال هاي گذشته رقم اعتصابات کارگري چشم 

بوده اند، اما اعتصابات در راستاي تحقق خواست گیر ن

هاي کارگري اکثراً حول عدم پرداخت دستمزدها و علل 

  2.مالی انجام گرفته است

در دورة بالواسطۀ آتی با ایجاد شرایط مساعدتر مبارزاتی 

در راستاي کسب حق اعتصاب به  براي کارگران مبارزه

 .هد شدیکی از مطالبات عمدة طبقۀ کارگر تبدیل خوا

                                                           
مطالعۀ جامعھ شناختی اعتصابات کارگری در   ٢

  )١٣٧٢-١٣٦٨(واحدھای صنعتی تھران 

http://www.ensani.ir/fa/content/274262/d

efault.aspx  
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، )»انتقالی«یکی از مطالبات (مطالبۀ محوري دیگر 

در جامعۀ سرمایه داري،   .است »کنترل کارگري« اعمال

امور جامعه در دست طبقۀ   کنترل اکثر  از آن جایی که

حاکم و دولت و مدیران آن است، کسب تجربۀ کنترل 

نهادهاي  تمامی  از مستقل  تواندمی  تنها  کارگري

. به دولت صورت گیرد) احزاب وابستهو افراد و ( وابسته

عوامل،  هر دخالت و یا حضور سیاسی و تشکیالتی

زمانی که . کرد  نهادها و احزاب، این روند رامسدود خواهد

تصمیم اینک ه چه کاالهایی بایستی تولید شوند؛ چه نوع 

استخدام   چه تعداد کارگر  کارخانه اي تأسیس گردد؛

شرایط فروش چگونه  ؛گردد؛ بهاي تولیدات چه قدر باشد

باشد؛ دستمزدها و ساعات کار و حقوق مدیران و یا 

امکانات رفاهی، جریمه، پاداش، اخراج و   تصمیم پیرامون

بر عهدة سرمایه  و غیره، ترفیع رتبه و غیره چقدر باشد

کارگران   هیچ گاه آن ها باشد،  داران و مدیران انتصابی

. هند یافتتجربۀ عملی براي ادارة امور خود را نخوا

هاي برخی از کارگران در   دخالت

نه » مشارکت«و » خودگردانی«  هاي طرح  »مدیریت«

تنها هیچ تغییري در موقعیت کارگران نمی دهد که امر 

تجربۀ کنترل کارگري را به تعویق انداخته و آن ها را به 

 .می کند  مدیران مبدل  اسراي

طلق البته سرمایه داران از این موقعیت ویژه و قدرت م

خود براي پیشبرد مقاصد خود، یعنی کسب سود بیشتر، 

از این روست که کوچکترین اقدام . استفاده می کنند

کارگران مانند کم کاري، کُند کاري و یا یک اعتصاب، 

تجربۀ . کل منافع هیئت حاکم را به مخاطره می اندازد

شادان پور  کفش  هاي کارگران  اعتراض

اي انتظامی که منجر به جامکو و واکنش نیروه پوشاك و

هایی را به نمایش می  خونریزي شد، ماهیت چنین رژیم

 .گذارد

کارگران پیشرو در تقابل با این شیوه ها، محققاً خواهان 

نظارت و کنترل مستقیم بر کلیۀ امور تولیدي؛ در جریان 

قرار گرفتن اسرار معامالتی سرمایه داران؛ کسب اطالع 

اطالعات در امور وام گیري    دربارة دخل و خرج کارخانه؛

هاي داخلی و خارجی؛ میزان   ها از بانک  هکارخان

دستمزها و حقوق مدیران؛ سود و زیان کارخانه؛ علت 

سرمایه داران، . اخراج یا ارتقاي کارگران و غیره هستند

که تمام اطالعات مربوط   موظفند مدیران و کارفرمایان

اما چنین  -دهندبه کارخانه را در اختیار کارگران قرار 

از این رو مبارزه براي این مطالبات ابتدایی نیاز . نمی کنند

ایجاد تشکلی که از طریق . به سازماندهی مستقل دارد

و توسط . مبارزه در صدد کسب این حقوق پایه اي بر آید

شیوه هایی نظیر اشغال کارخانه ها و به دست گرفتن 

رمایه داران س  تزویرهاي  تمام  ،کنترل بر تولید و توزیع

ها و غیره   مبنی ضرردهی کارخانه و توجیه اخراج

تشکل مستقل   این تشکل چیزي به جز. برمال کند   را

نمی تواند باشد و همچنین مبارزه حول هر یک   کارگري

از این مطالبات انتقالی مبارزه اي براي کسب تجربه 

 .کنترل کارگري می تواند باشد

در بسیاري از موارد » کنترل کارگري«در دورة پیش شعار 

براي نمونه در . توسط کارگران پیشرو طرح شده است

پیش کارگران کارخانه کشمیر مطالبۀ به دست گرفتن 

مطالباتی نظیر   .امور کارخانه خود را مطرح کردند
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و یا   »واگذاري کارخانه ها به کارگران با وام بانکی«

 »کنندخود کارگران می توانند واحدهاي تولیدي را اداره «

بارها در دورة اخیر در نیشکر هفت تپه، نساجی بهشهر 

شعار به دست گرفتن تولید و توزیع کارخانه به دست خود 

خانۀ «کارگران در مقابل طرح فروش کارخانه توسط 

 .مطرح شد »کارگر

اشاعه و مبارزه حول این مطالبات راه را براي مقابله با  

کارگري و ایجاد  تشکیل حزب پیشتاز  نظام سرمایه داري،

 .در دورة آتی هموار می کندتشکل هاي مستقل کارگري 

  !زندانیان سیاسی آزاد باید گردند

  !اعتصاب؛ اعتصاب حق مسلم ماست

  !اعمال باید گردد کنترل کارگري

  1392اسفند 

  

  

  

  

  

  

  

  

 تحوالت نوین، افق جنبش کارگري و وظایف ما

ترسیم افق و   براي بررسی وضعیت سیاسی کنونی ایران،

جنبش کارگري باید سه رکن به هم پیوسته را درنظر 

رکن اول، تحوالت اخیر رژیم در سطح بین . بگیریم

رکن سوم، . رکن دوم، وضعیت پیشروي کارگري. المللی

 . وضعیت جنبش کارگري در کل

 رکن اول

این . توان جدا کرد ماهیت رژیم را از کل امپریالیسم نمی

المللی  با نظام سرمایه داري بین رژیم همواره در پیوند 

حتی از همان اوائل انقالب، بورژوازي ایران با . بوده است

وجود داشتن اختالفاتی با امپریالیسم به علت ماهیتش 

همواره در حال یافتن منطبق کردن خود با امپریالیسم 

واقعیت این است که کماکان شکل رژیم . بوده است

داري خوانائی نداشته و  با ماهیت دولت سرمایه) حکومت(

یعنی حکومت و  این دو بخش از نظام سرمایه داري،

براي هم خوانی با یکدیگر  یدولت در حال یافتن راه های

م این رژیم را از آن ساز این رو از ابتدا امپریالی .ندبوده ا

گاه قصد سرنگونی دولت سرمایه  دانسته و هیچ خود می

ی چنانچه حمله نظامی حت. داري در ایران را نداشته است

بود و  هاي رژیم می گرفت با هدف تغییر مهره صورت می

 . نه سرنگونی  کل دولت سرمایه داري
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درك » چپ«این مبحث ساده را بسیاري از سازمان هاي 

در . نکرده و کماکان تا به امروز نیز برخی درك نکرده اند

میان اپوزیسیون برخی هنوز بر این باورند که بخشی از 

رو   از این. ن رژیم با امپریالیسم در تناقض استای

 اشتباهی اتخاذ کرده ۀسیاسی مداخله گرایان یهمواره مش

  . اند

برخی از گرایشات چپ سنتی همواره چشم امیدشان به 

و در جستجو   درون رژیم و اختالفات درون رژیم بوده،

این .  در درون رژیم بوده اند» مترقی«کشف گرایش 

ها اغلب براساس این تئوري هاي انقالب دو  سازمان

اول انقالب دمکراتیک و سپس انقالب (اي  مرحله

، دولت سرمایه داري ایران را با امپریالیسم )سوسیالیستی

جدا کرده و دچار توهم نسبت به بخشی از رژیم می 

 . شوند

در صورتی که گرایش مارکسیست هاي انقالبی از ابتدا 

حتی در زمانی که امکان حمله (ت انقالب تأکید کرده اس

که دولت سرمایه داري ایران با ) ي نظامی بسیار حاد بود

واقعیت امروزي نیز .  نظام امپریالیستی پیوند خورده است

امروز دیگر براي . تاییدي است بر صحت این مواضع

همگان روشن شده است که این  رژیم در حال تمکین به 

ضد «و » مترقی«م است و هیچ بخش آن سامپریالی

 . نیست» امپریالیست

م ما در سبا این چرخش آشکار به سوي امپریالی بنابراین،

دوره آتی شاهد تغییراتی نیز خواهیم بود که خود و جنبش 

در دوره بالفاصله آتی . کارگري براي آن باید آماده شوند

م، ستحت تأثیر خواسته و مطالبات امپریالی ،این رژیم

لسله قواعد و قوانین بین المللی را مجبور می شود یک س

به کالم دیگر، بخشی از معامالتی پشت . رعایت کند

پرده کنونی که به ظاهر بر محور مساله هسته اي آغاز 

شده به توافقات مشخص تري براي بازسازي یک دولت 

.  سرمایه داري وابسته به امپریالیسم صورت می گیرد

و به مثابه  مسئله ي همواره یک موضوع ثانوي بوده

 .  حربه اي براي چانه زنی استفاده شده است

براي امپریالیسم، مسئله ي اصلی فراهم آوردن وضعیت 

امنی براي  سرازیر کردن سرمایه هاي  غربی به ایران 

نقدا سر و کله شرکت هاي خودرو سازي آمریکائی . است

نیاز امپریالیسم براي . و فرانسه در ایران پیدا شده است

) شاه ورةهمانند د(گذاري هاي کالن در ایران  هسرمای

وجود  یک محیط آرام و بدون جنبش ها و حرکت هاي 

هاي کارگري منافع  زیرا که حرکت. کارگري است

 . امپریالیسم را در ایران به مخاطره می اندازد

بنابراین در معامالت پشت پرده فشارهاي مضاعف 

این که معقول  مبنی بر. دیگري به رژیم وارد خواهد آمد

عمل کرده  و تحت قوانین بین المللی و عمدتا تحت 
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وضعیت ) المللی کار سازمان بین(» آي ال او«کنترل 

سازمان بین المللی . جنبش کارگري را سازماندهی کند

کار  که در دوره خاتمی نیز به ایران رفت و آمد کرده بود 

ز دیگر اینبار نیز ارتباطات خود را با خانه کارگر و مراک

کارگري برقرار کرده و براي اعمال سیاست امپریالیستی و 

هاي ضروري را خواهد  کنترل کردن جنبش کارگري اقدام

تواند تا تشکیل اتحادیه کارگري  ها می این اقدام. داشت

زرد و حتی دادن حق اعتصاب کنترل شده به کارگران 

 . پیش رود

 رکن دوم

دسته تقسیم شده  پیشروي کارگري امروز به وضوح به دو

 .است

دسته اول، که خواهان تغییرات از باال است، و بخش 

بخشی از . دیگري که خواهان تغییرات از پایین است

پیشروي کارگري که خواهان تغییرات از باال است عموما 

هاي براي چانه » سندیکا«تحت مبارره براي  تاسیس 

و  این بخش که  سخنگو ها. زنی با رژیم، تالش می کند

و » رادیکال«نمایندگی نیز دارد، در عمل به بخش 

 . بورژوازي اصالح طلب در ایران مبدل شده است» چپ«

پیشروي کارگري که خواهان بدیل از باال  است، در دوره 

المللی  سازمان بین«آتی، ابزاري خواهد شد، در دست 

م براي تدارك زو نهادهاي وابسته به امپریالیس» کار

. ختارهاي نهادهاي کارگري در ایرانشرایط نوین سا

هدف اساسی این گرایش کار در چارچوب نظام سرمایه 

این گرایش کارگري . م استزداري متکی به امپریالیس

واقع در مقابل انقالب کارگري از طریق سرنگونی نظام  در

. سرمایه داري و تشکیل حکومت کارگري، قرار می گیرد

در درون طبقه کارگر تأثیرات این گرایش کارگري فعال 

 .به مراتب بیشتر از دیگر گرایشات کارگري است

این بخش . دسته دوم، که خواهان تغییرات از پایین است

گرچه تعداد و نفوذشان در وضعیت کنونی از دسته اول 

کمتر است، اما به شکل هدفمند و پیگرانه و با پرداختن 

رمایه ها سنگین به مبارزه و مقاومت علیه نظام س هزینه

داري با مشی رادیکال و انقالبی در راستاي تدارك 

 . انقالب سوسیالیستی، تداوم بخشیده اند

تر این دسته نسبت به دسته اول این  اما علت نفوذ پایین

است که در درون این دسته پیشروان کارگري سنتی نیز 

قرار دارند که خود دچار بحران عمیق سیاسی و 

نهادهایی که در پیش توسط  کمیته ها و. تشکیالتی اند

بخشی از دسته دوم ساخته شده اند، اغلب در بهترین 

حالت مشغول جمع آوري امضاهاي اعتراضی بوده و در 

بدترین حالت در حال رخوت و انجام خرده کاري هاي 

از اینرو بخش رادیکال این دسته، بخش . روزمره بوده اند

 .ناچیزي را امروز شکل می دهد
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رکسیست هاي انقالبی در درون جنبش هدف اساسی ما

کارگري، در دوره آتی، در وهله نخست، تغییر تناسب قوا 

به نفع دسته رادیکال پیشروي کارگري نسبت به سایر 

تغییر تناسب قوا به نفع کارگران پیشروي . دسته ها است

افرادي که هم توهمی نسبت به نظام (کمونیست و فعال 

یکال و اعتقاد به دمکراسی سرمایه داري نداشته و هم راد

این تغییر تناسب قوا هم در سطح عملی ). کارگري دارند

با تقویت پیشروان . و هم در سطح نظري ضروري است

 کارگري در درون جنبش کارگري وضعیت نوینی 

براي دخالتگري در سطح کالن در کل جنبش کارگري 

 . فراهم خواهد آمد

 رکن سوم

اعم کلمه، براي آغاز به هر طبقه کارگر ایران به مفهوم 

حرکتی سیاسی و موٍثر، در وهله نخست، کسب اعتماد به 

چنانچه اعتماد به نفس  در درون کارگران .  نفس است

ظاهر گردد بدیهی است که تحوالت نوینی در درون 

مسئله ي اعتماد به .  جنبش کارگري رقم خواهد خورد

نفس هم برمی گردد به بهبود وضعیت اقتصادي 

به کالم دیگر، چنانچه وضعیت اقتصادي . رگرانکا

کارگران خوب نباشد، این امر تأثیر مستقیمی بر  اعتماد 

  . به نفسشان می گذارد

در حاشیه تحوالت اخیر و جهت گیري رژیم براي 

تواند  برقراري روابط مستقیم و نزدیک با امپریالیسم، می

 با سرازیر شدن سرمایه هاي کشورهاي غربی و نهایتاً

بکار افتادن چرخ هاي کارخانه هاي تعطیل شده و غیر 

فعال، و اشتغال بیشتر و تعادل اقتصادي در زندگی 

تواند به  کارگران، این اعتماد به نفس از دست یافته، می

 . سرعت به درون کارگران بر گردد

با کسب اعتماد به نفس در درون کارگران به سرعت یک 

ري که در بستر آن سلسله مطالبات مرتبط و مشخص ت

شکل نوینی از مبارزات کارگري پی ریزي می شود، در 

بدیهی است در درون . دستور کار کارگران قرار می گیرد

پیشروي کارگري از مدافعان پیشروي کارگري سیاست از 

باال تالش خواهد شد که از این اعتماد به نفس کارگران 

ی هاي سیاس در دوره آتی براي محدود کردن فعالیت

هاي مماشات با رژیم سرمایه  در راستاي سیاست ها، آن

 . داري، بهره برداري شود

بنابراین، در دوره آتی، میان پیشروي کارگري انقالبی 

و پیشروي )  آنان که خواهان تغییرات از پایین می باشند(

آنان که خواهان تغییرات (کارگري سنتی و محافظه کار 

ی براي تأثیر گذاري بر ، رقابت عمیق)از باال می باشند

 . کارگران اعتماد به نفس یافته در خواهد گرفت
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اکنون زمینه ریزي  از اینرو، تدارك این مقابله باید از هم

اکنون باید وارد این صف  طبقه کارگر در ایران از هم. شود

تدارك سمینارهاي و . بندي هاي بین دو جبهه گردد

ید در دستور روز مناظرات مرتب رو به جنبش از امروز با

دخالت هاي سیاسی براي افشا گرایش محافظه کار 

اما، این دخالت گري . پیشروي کارگري صورت گیرد

سیاسی باید پیوند خورد به فعالیت مشترك بر اساس 

اتحاد عمل با تمامی گرایشات پیشروان کارگري و 

. مدافعان کارگران براي حمایت از کلیه مطالبات کارگري

ها در وضعیت کنونی مبارزه  اتحاد عملدر محور این 

مشترك در راستاي آزاد سازي کلیه زندانیان سیاسی 

 .کارگري است

 شوراي دبیري گرایش مارکسیست هاي انقالبی ایران 

 1392بهمن  12

  

  

  

  

  

  

  سالۀ رژیم اسالمی 34تحلیل 

 با مازیار رازي» نگاه سوم«مصاحبۀ 

می را نقاط مثبت و منفی رژیم جمهوري اسال: سؤال

  چگونه ارزیابی می کنید؟

براي پاسخ دادن به این سوال، باید در   :مازیار رازي

ابتدا روشن شود  ماهیت طبقاتی این رژیم چیست؟ زیرا 

از باید خصوصیات و عملکرد رژیم جمهوري اسالمی را 

  .ماهیت آن استنتاج کرد

اسالمی -رژیم حاکم بر ایران یک رژیم سرمایه داري

از ابتدا داراي تناقضی اساسی در درون  این رژیم. است

تناقض . خود بوده و تا امروز این تناقض حل نگشته است

. اساسی این رژیم از ذات خود آن سرچشمه می گیرد

هرگز یک نظام سرمایه داري » جمهوري اسالمی«

متعارف، مشابه با آن چه در کشورهاي سرمایه داري 

ان دیگر شکل به بی. غربی مشاهده می کنیم، نبوده است

حکومتی آخوندي این رژیم، همواره در تناقض با ماهیت 

جناح . دولت سرمایه داري بوده که بر آن سوار است

سنتاً در سطح ) »اقتدارگرا«یا (» اصولگرا«موسوم به 

سیاسی اختالفات و منازعاتی با غرب داشته است، در 

خواستار آن بوده که » اصالح طلب«حالی که جناح 
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المی خود را با معیارهاي نظام هاي سرمایه جمهوري اس

را » منازعات«داري غربی همسو کند و تا حد امکان این 

  . کاهش دهد

این تناقض و دوگانگی بر اساس وضعیت عینی و ذات 

اسالمی همواره ظاهر  - متناقض رژیم سرمایه داري

براي نمونه از روزهاي نخستین انقالب، . گشته است

بهشتی بر عهده  -ل را خمینینمایندگی گرایش او

و متعارف با عرف » معتدل«گرفتند، و نمایندگی جناح 

همواره بخشی از . یزدي - هاي بین المللی را بازرگان

سرمایه داري براي حفظ منافع درازمدت نظام اسالمی 

. راهی جز توسل به غرب و نظام امپریالیستی نمی یافت

اقض را در منطق سرمایه داري جهانی همواره این تن

ایران در طی بیش از سه دهه به شکل عریانی به نمایش 

در پیش افرادي نظیر رفسنجانی، خاتمی، . گذاشته است

موسوي و غیره که خود زمانی از سران جناح اصول گرا 

بوده اند، براي حفظ بقاي رژیم، به سیاست ) یا اقتدارگرا(

می به بیان دیگر، تما. روي آورند» اصالح طلبانه«هاي 

اصالح طلبان فعلی در ایران، زمانی خود از بدنۀ قدرت و 

اصولگرایان صاحب منصب بوده اند، که امروز راه ادامۀ 

را در ایجاد تغییرات در ) و نتیجتاً بقاي خود(حیات رژیم 

ساختار اقتصادي می بینند، و براي نیل به آن، مجبور به 

  .هستندحمایت از برخی آزادي هاي نیم بند بورژوایی نیز 

بر اساس چنین ماهیتی بدیهی است که رژیم همواره 

از یک سو،  . مواجه بوده است با یک بحران دو گانه

بحران ساختاري اقتصادي متکی بر یک دولت سرمایه 

داري حقنه شده توسط امپریالیسم، که از رژیم 

شاهنشاهی به ارث برده بود، و از سوي دیگر بحران 

ض بین شکل حکومتی سیاسی درونی ناشی از تناق

  .اسالمی آن و دولت سرمایه داري

بدیهی است که با چنین اوصافی این رژیم نقطه مثبت 

به ویژه این که همواره . خاصی نمی تواند داشته باشد

براي حل بحران ساختاري و سیاسی خود، مجبور به 

سرکوب حتی کوچکترین اعتراضات از سوي توده هاي 

تحت ستم جامعه مانند  زحمتکش و کارگران و قشرهاي

روشنفکران و معلمان و زنان و ملیت هاي ستم دیده و 

چنین وضعیتی، نارضایتی سیاسی و . غیره، بوده است

تنها نقطۀ . اجتماعی توده ها را دو چندان کرده است

ساله، این بوده است که توده  34مثبت رژیم در تجربۀ 

تلخ به هاي وسیعی از جامعه را در عمل و بنا به تجربۀ 

این نتیجه رسانده که راه کسب آزادي هاي مدنی، 

دمکراسی سیاسی و اقتصادي، تنها از طریق سرنگونی 

قهر آمیز این رژیم و تمامی جناح بندي هاي درونی آن، 

امکان پذیر است؛ و استحالۀ این رژیم امري است غیر 

  .قابل تحقق
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نقاط مثبت و منفی اپوزیسیون را چگونه ارزیابی : سؤال

  می کنید؟

کلیۀ (نقطۀ مثبت اپوزیسیون برون مرزي  :مازیار رازي

سال گذشته، این بوده که  34در ) گرایش هاي آن

توانسته به شکل ممتد و پیگیر به افشاي ماهیت 

دیکتاتوري و غیر دمکراتیک رژیم، در سطح بین المللی، 

دامن زده و در حمایت از زندانیان سیاسی و حقوق پایه 

یکی از علل مهم . ن گام هایی مثبت بردارداي مردم ایرا

انزواي بین المللی رژیم در سطح جهانی را می توان 

مدیون تالش هاي گرایش هاي مختلف اپوزیسیون برون 

بدیهی است که اپوزیسیون درون مرزي . مرزي دانست

رژیم نیز، به ویژه کارگران پیشرو، هزینه هاي سنگینی 

مقاومت علیه رژیم،  براي برافراشته نگه داشتن پرچم

و همچنین مبارزات جوانان و زنان و . پرداخت کرده اند

ملیت هاي تحت ستم در این دوره به تداوم مبارزه کمک 

  فراوانی رسانده است

به طور اخص براي برجسته کردن نقاط منفی یا   اما،

  ایرادات اپوزیسیون باید در وهلۀ نخست آن ها را 

راست، میانه و :  سیم کردبه طور عمومی به سه دسته تق

یکی از ایرادات گرایش هاي راست و میانه که از . چپ

ماهیت آنان سرچشمه می گیرد، این است که خواهان 

آنان با برجسته کردن . تغییر رژیم از باال بوده و هستند

جنبۀ استبدادي و دیکتاتوري رژیم، خواهان استحالۀ رژیم 

و به زعم خود با  بوده) اصالح طلبان(یا بخشی از رژیم 

زدودن سرکوب ها و خشونت هاي رژیم علیه توده هاي 

و » دمکراتیک«مردم، یک رژیم متعارف با غرب و 

قادر به حل مسایل جامعه و »  سکوالر«و » الئیک«

از این رو کلیۀ . شکوفا شدن ایرانی دمکراتیک، خواهد شد

این گرایش ها یا چشم امید خود را به امپریالیسم دوخته 

کلیۀ . ند و یا به بخشی از جریان هاي اصالح طلب رژیما

سال گذشته به شکست انجامیده و  34این سیاست ها در 

نشان داده شده است که راه حل غلبه به دیکتاتوري و 

استبداد و دستیابی به دمکراسی در ایران، اتکا به نظام 

که خود دست هایشان به (هاي سرمایه داري بین المللی 

و جناح ) ن ها نفر در سطح جهانی آغشته استخون میلیو

که خود از مسببین مستقیم سرکوب (هاي درونی رژیم 

حتی بخش . ، نمی باشد)هاي چند دهۀ پیش بوده اند

رادیکال و مقاوم این گرایشات اپوزیسیون نیز که به 

اقدامات قهر آمیز متوسل شده بودند، با شکست مواجه 

متکی به روش تغییر از زیرا سیاست انان کماکان . شدند

باال و متکی به سرمایه داري بین المللی بوده و صرفا در 

  .شیوة رسیدن به هدفشان با سایرین تفاوت داشته اند
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سال، هنوز درس هاي  34اپوزیسیون چپ نیز، پس از 

را  1357اولیۀ نظري و تئوریک از شکست انقالب 

 نیاموخته و در بحران و تشتت هر چه بیشتر غوطه ور

با اتخاذ روش » چپ«احزاب سنتی . شده است

سازماندهی توده ها به شکل قیم مآبانه و دستور عمل 

صادر کردن ها براي طبقۀ کارگر، عدم داشتن ساختاري 

دمکراتیک و عدم رعایت دمکراسی کارگري در درون 

خود، و نداشتن استراتژي روشن انقالبی، موقعیت خود را 

بیش از پیش تضعیف در درون جنبش کارگري ایران 

مبدل به فرقه هاي در » چپ«گرایش هاي . کرده اند

خود شده و پیوند خود را با جنبش هاي کارگري و 

اجتماعی، و در سطح بین المللی نیز به منظور حمایت از 

کارگران ایران، هیچ گاه مستحکم نکردند، البته اگر کامالً 

  .از دست نداده باشند

گوناگون مبارزاتی در طی چرا اتخاذ روش هاي : سؤال

  سال گذشته نتوانست رژیم را سرنگون کند؟ 34

روش هاي گوناگون مبارزاتی از مبارزة : مازیار رازي

قهر آمیز و مسلحانه گرفته تا مبارزة مسالمت آمیز در 

جهت تضعیف و نهایتاً سرنگونی رژیم باید متکی به 

استراتژي . استراتژي و تاکتیک هاي صحیح باشد

ي اپوزیسیون راست و میانه که خواهان ایجاد نیروها

بدیل بورژوایی از باال بوده است، آن ها را در عمل به 

. نمایندگان و مبلغان جناح چپ رژیم مبدل کرده است

بدیهی است که سرنگونی رژیم با بخشی از همان رژیم، 

این . اقدامی است بی حاصل و از ابتدا محکوم به شکست

یرات از باال و متکی به امپریالیسم، استراتژي متکی بر تغی

زیرا این . کامالً راه را براي سرنگونی این رژیم بسته است

سال گذشته در حال چانه زنی  34رژیم همواره در پهناي 

با امپریالیسم بوده، و سران دول امپریالیستی هیچ گاه 

بدیل بهتري را براي تضمین سرمایه گذاري در ایران را 

سال گذشته،  34در واقع امپریالیسم در  .پیدا نکرده اند

هرگز خواهان تغییر رژیم نبوده است، چه رسد به تغییر 

با این اوصاف بدیهی است . دولت سرمایه داري در ایران

که مبارزات سرنگونی طلبانه این احزاب و گرایش ها در 

 امپریالیستی و ضد اپوزیسیون بدون یک استراتژي ضد

ست و نخواهد توانست به سرمایه داري نمی توان

  . سرنگونی رژیم و دولت سرمایه داري منجر شود

چنین، اپوزیسیون چپ، به علت نداشتن یک استراتژي هم

انقالبی در راستاي تدارك انقالب سوسیالیستی، و 

تاکتیک هاي صحیح مبارزاتی، هرگز در مقام تدارك 

درست بر . سرنگونی دولت سرمایه داري  قرار نگرفت

بقۀ کارگر ایران به علت کجروي ها و فرقه عکس، ط

گرایی هاي اپوزیسیون چپ اعتماد خود را از احزاب 
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موجود از دست داده، و به بدیل هاي دیگري از جمله 

گرایش هاي رفرمیستی، سندیکالیستی، و شبه آنارشیستی 

زیرا اپوزیسیون چپ هنوز بند نافش به . روي آورده است

ال مختلف وصل است، و نظریات استالینیستی به اشک

عدم گسست از این نظریات انحرافی که منجر به 

شکست انقالبات متعددي در عرصۀ بین المللی در چند 

دهۀ گذشته شده است، راه را به روي آن ها براي 

تنها با . سرنگونی نظام سرمایه داري کامالً بسته است

ز و پیوند ا  بازنگري پایه اي و بروز اعتقادات مارکسیستی،

نزدیک با پیشروان کارگري در راستاي ساختن حزب 

پیشتاز انقالبی است که اپوزیسیون چپ قادر به تدارك 

  . انقالب سوسیالیستی در آینده خواهد شد

اقتصادي فی مابین رژیم و -روباط سیاسی: سؤال

  جهانخوران را چگونه ارزیابی می کنید؟

ط بدیهی است که طبق شواهد عینی رواب: مازیار رازي

اقتصادي میان رژیم و امپریالیسم رو به بهبود -سیاسی

اما علل این حسنه شدن روابط باید مورد بررسی . است

  . قرار گیرد

رژیم از نقطه نظر بین المللی در تنگناي شدیدي قرار 

همین موضوع ویژگی خاصی به انتخابات . گرفته بود

همان طور که از . ریاست جمهوري حسن روحانی، بخشید

حرکت بورژوازي ایران می توان استنتاج کرد، مسألۀ سیر 

نفت و درآمدهاي نفتی همواره یکی از پایه هاي بقاي 

این رژیم بوده که در بزنگاه هاي تاریخی به نجات آن و 

خروج موقتی از بحران اقتصادي یا تخفیف آن انجامیده 

دور جدید تحریم ها با محوریت بانک مرکزي و . است

وشیمی جمهوري اسالمی از سوي پتر - صنایع نفتی

اتحادیۀ اروپا و متحدین آن، تا پیش از انتخابات صدمات 

  . زیادي به رژیم زده بود

امپریالیسم و رژیم ایران تا چند ماه پیش بی وقفه درگیر 

یک جنگ سرد با یک دیگر بوده اند و رژیم نیز هربار 

برگزاري مانور ده روزه در : واکنش هایی نشان داده است

، حمله به )90رزمایش مدافعان والیت (نگۀ هرمز ت

، اعالم )و متعاقباً عذرخواهی رسمی از آن(سفارت بریتانیا 

آمریکا در ایران و  170تصرف هواپیماي جاسوسی آر کیو 

و از سوي اسرائیل و امپریالیسم متقابالً، به قتل . غیره

رساندن دانشمندان ایرانی و انفجارات در برخی نقاط 

این ها عالئم  (و ربودن دیپلمات ها و غیره ایران 

  ).مشخص جنگ سرد بوده است

تحریم ها و تهدیدهاي اقتصادي و نظامی تاکنونی، به 

طور مشخص نتوانستد رژیم را وادار به یک معامله و 

اتخاذ سیاست نوین بکند، اما این تهدیدها بیش از پیش 
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. سم کردشدت یافت و رژیم را وادار به معامله با امپریالی

جمهوري اسالمی که همواره از روز باید توجه کرد که 

نخست تثبیت خود دو گرایش متضاد را در قبال روابط 

بین المللی با سرمایه داري غرب در درون خود حمل می 

کرد، طی سال هاي گذشته مجبور بود تا به دلیل فشار 

روزافزون تحریم ها و شمارش معکوس سقوط رژیم اسد 

ه عنوان مهم ترین متحد استراتژیک خود، و در سوریه ب

همین طور به دلیل حجم باالي اعتراضات داخلی به 

و نیاز به کشاندن مردم به  1388خصوص پس از سال 

پاي صندوق هاي رأي از یک سو، و غلبۀ موقت بر 

شکاف هاي درونی حاکمیت از سوي دیگر، مهره اي به 

والً از نقطه مهره اي که ا. را رو کند» معتدل«اصطالح 

نظر امپریالیسم جهانی براي آغاز مذاکرات قابل اتکا و 

معتبر باشد، و ثانیاً مورد پذیرش جناح هاي مختلف رژیم 

قرار بگیرد، و ثالثاً اعتراضات باقی مانده پس انتخابات 

در سطح جامعه را موقتاً خنثی کند و به سمت و  1388

دیگر یک سویی که رژیم می طلبد، سوق دهد، به بیان 

بنابراین آن . اصالح طلب و متمایل به غرب  رژیم معتدل،

چه رخ داد یک مهندسی هوشمندانه و در تحلیل نهایی 

از سوي . یک پیروزي موقت دیگر براي کلیت رژیم بود

دیگر مذاکره کنندگان غربی نیز از این چرخش استقبال 

رضایت خود را از مذاکرات پشت  1+5سران . کرده اند

  . بسته اعالم کرده انددرهاي 

حتی موج شدید و بی پرواي اعدام هاي اخیر به دست 

رژیم جمهوري اسالمی، نشانۀ چراغ سبز غرب و اطمینان 

اما در این دورة ماه . رژیم از پیشرفت مذاکرات است

عسل دولت آمریکا و ایران، طبقۀ کارگر و به ویژه 

الی پیشروان کارگري همچنان خود را براي تحوالت احتم

با روي کار آمدن حکومت جدید، . آتی آماده می سازند

می توان انتظار از سرگیري و بهبود روابط با غرب را 

در این حالت رژیم شاید به اجبار خود را با برخی . داشت

هاي متعارف بورژوازي غرب، تطبیق دهد »استاندارد«از 

و به همین دلیل براي حفظ خود در مقابل اعتراضات رو 

سازمان جهانی «د کارگري، به حضور تدریجی به رش

و ایجاد اتحادیه هاي کارگري زرد به عنوان سوپاپ » کار

تن در دهد، و به عالوه ) مشابه دورة خاتمی(اطمینان 

. آزادي هاي نیم بندي را در فضاي سیاسی ایجاد کند

از نقطه نظر میزان (هرچند این شرایط سبک فعالیت را 

ري، حضور تاکتیکی در اتحادیه علنی گرایی یا مخفی کا

) هاي زرد براي تأثیرگذاري بر روي پایه هاي آن و غیره

تغییر می دهد، ولی همچنان وظیفۀ اصلی و حیاتی 

تمامی .  نیروهاي مارکسیست را بی تغییر باقی می گذارد

 - چه در سطح کارگري و چه دمکراتیک - اعتراضات
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ي محکوم به شکست خواهد بود، و وضعیت تشکل ها

به این سو و انتخابات  1380کارگري ایران از دهۀ 

ریاست جمهوري امسال با وجود تجربۀ اعتراضات سال 

تجلی تدارك . ، به خوبی این گفته را اثبات می کند1388

انقالب آتی تنها  همراه با رهبري انقالبی یعنی یک 

تنها چنین ارگان . است» حزب پیشتاز کارگري«

اند به نیروي اعتراضی جامعه سازماندهی است که می تو

. سمت و سوي انقالب و تسخیر قدرت سیاسی را بدهد

چنان چه با روي کار آمدن دولت جدید، فاز جدیدي با 

خصوصیات باال آغاز شود، بدیهی است که مارکسیست 

هاي انقالبی باید نهایت بهره برداري را براي انجام این 

  .وظیفۀ اصلی بردارند

نی رژیم اسالمی در خاورمیانه به آیا نقش آفری: سؤال

  تثبیت یا فروپاشی رژیم می انجامد؟

بدیهی است که نقش آفرینی رژیم : مازیار رازي

اسالمی در خاور میانه با همکاري امپریالیسم به فروپاشی 

دولت هاي سرمایه داري را . آن منجر نخواهد شد

تنها براي تحت کنترل . امپریالیسم از میان بر نمی دارد

ار دادن رژیم هاي منطقه آن ها را زیر فشار قرار می قر

اما در هیچ . دهند، تأدیب می کنند و یا تغییر می دهند

موردي نظام امپریالیستی خواهان فروپاشاندن نظام 

تغیر . سرمایه در هیچ کشوري به ویژه خاور میانه نیست

رژیم و سر به نیست کردن یک متحد سرکش و 

رتجاعی با یک فرد ارتجاعی جایگزین کردن یک مهرة ا

دیگر به مفهوم سرنگونی نظام سرمایه داري در آن جامعه 

  . نیست

اضافه بر این، امپریالیسم با استفاده از اعتراضات و 

خیزش هایی که در منطقۀ خاورمیانه رخ داد، آغاز به 

پس . تغییر نقشۀ ژئوپلتیک منطقه به نفع خود نموده است

به نیست کردن قذافی در از دخالتگري در مصر، و سر

لیبی، مدت هاست که پروژة حمایت از ارتش آزادي 

و تالش براي روي کار » جبهۀ اسالمی«سوریه، و اخیراً 

آوردن یک رژیم وابسته به امپریالیسم به جاي بشار اسد 

آغاز شده ) مهم ترین متحد استراتژیک رژیم در منطقه(

  . است

اي ادامه دار باال گرفتن جنگ و در کنار آن کوشش ه

ایاالت متحده و قدرت هاي بزرگ اروپا در مسلح کردن 

شورشیان سوریه، ریسک گسترش جنگ به سراسر 

لبنان که داالن انتقال سالح . منطقه را افزایش داده است

به نیروهاي اپوزیسیون سنیِ مورد حمایت ایاالت متحده 

در داخل سوریه بوده، امروز خود گاه و بی گاه صحنۀ 

  .جنگ است نمایش
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در حالی که بحث در زمینۀ صلح به پیشنهاد آمریکا و 

ادامه دارد، آمریکا و »  2کنفرانس ژنو «روسیه در 

متحدانش درحال استفاده از این موقعیت براي آماده 

آمریکا درحال استفاده از این فرصت . کردن خود هستند

براي مذاکره جهت مستحکم کردن همکاري کشورهاي 

، از جمله بریتانیا، ترکیه، مصر، عربستان »هائتالف اراد«

  .سعودي، قطر و امارات متحده عربی با خود است

بنابراین محاسبات رژیم در مورد اتحاد با سوریه و حزب 

اهللا و همین طور گرایش هایی از حماس در شرف به هم 

با رفتن اسد، رژیم در منطقه تنها خواهد . خوردن است

ی جمهوري اسالمی شدت یافته ماند و از این نظر نگران

ضمناً پس از درگذشت یکی از متحدین بین المللی . است

ایران، یعنی هوگو چاوز، وضعیت سیاسی بین المللی رژیم 

  .نا مساعدتر شده است

همچنان باید توجه داشت که تنها طبقۀ کارگر متکی به 

قشرهاي تحتانی خرده بورژوازي، زنان و (متحدانش 

) هقانان و ملیت هاي ستم دیده ایرانجوانان مبارز، د

سازمان ها و (همراه با حمایت متحدان بین المللی اش 

، قادر )احزاب مترقی انقالبی و کارگري در سراسر جهان

رژیم .  به سرنگون کردن دولت سرمایه داري ایران است

جمهوري اسالمی تا مادمی که به امپریالیسم تمکین کند 

  .دامه خواهد داد، به بقاي خود ا)که کرده(

در عین حال، شرایط کنونی جنبش کارگري در ایران  

کارگران از یک . بیش از هر زمان دیگري ناموزون است

سو متحمل سخت ترین فشارهاي اقتصادي شده اند و 

دیگر توان تحمل این فشار را ندارند، و از سوي دیگر 

مبارزات و اعتراضات آن ها پراکنده و بدون انسجام با 

کارگران در ایران همزمان با انقالب . ر مبارزات استسای

شوراهاي کارگري کارخانجات و محالت را  1357سال 

تجربه کردند و بالفاصله مورد سرکوب شدید قرار گرفتند 

و تاکنون هرگز نتوانسته اند به طور گسترده خود را در 

بالفاصله . تشکالت کارگري دلخواهشان متشکل کنند

ختناق و سرکوب سیستماتیک باعث شد پس از انقالب، ا

که کارگران همۀ اعتماد به نفسی که در دوران انقالبی 

به دست آورده بودند، اعتماد به نفسی که طبقۀ کارگر را 

. داراي هژمونی کامل در جامعه کرده بود، از دست بدهند

همین موضوع پراکندگی کارگران را افزایش داده، 

در عین . و وحدت نمی رساندمبارزات آن ها را به انسجام 

حال اعتراضات کارگري در ایران هر بار بیشتر از قبل 

  .خصلت ضد سرمایه داري به خود می گیرد
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کارگران ایران هرچند به طور پراکنده و بدون ارتباط با 

یکدیگر، اما به هر رو وارد مبارزه علیه سرمایه داري می 

ند روز به عنوان مثال شاهد بودیم که درست چ(شوند 

پیش از اعالم نتایج از سوي شوراي نگهبان، کارگران 

کارخانۀ کاشی گیالنا، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق 

ماهۀ خود با آتش زدن الستیک و تجمع، جادة  9معوقۀ 

قزوین را بستند؛ این قبیل اعتراضات هر روز و هر  - رشت

فشار مبارزات ). روز در سرتاسر کشور بروز پیدا می کنند

کارگران بر دولت سرمایه داري باعث می شود اختناق و 

فشار و سرکوب بیشتر شود، و هرچه سرکوب و اختناق 

بیشتر می شود، نیاز به سازماندهی انقالبی براي تقابل با 

مهمترین وسیلۀ غلبه بر سرکوب، . آن بیشتر می گردد

متأسفانه همین فشار و سرکوب . سازماندهی انقالبی است

ست که ورود انحرفات به درون جنبش باعث شده ا

  .کارگري افزایش پیدا کند

گرایش هاي رفرمیستی و اکونومیستی، خود را با شرایط 

آن ها به زعم خود در حال مبارزه . موجود وفق داده اند

اند، اما مبارزة آن ها حتی قادر نیست که خود آن ها را در 

. ارگرمقابل سرکوب مصون بدارد، چه رسد به کلّ طبقۀ ک

متأسفانه بخش مهمی از پیشروان سنتی کارگري هرچه 

بیشتر سرکوب می شوند، بیشتر به علنی گرایی و قانون 

آن ها با قرار دادن خود در حلقۀ . گرایی روي می آورند

قانونی مبارزه، به جاي آن که خود را از گزند سرکوب 

مصون نگاه دارند، در واقع در معرض آسان تر سرکوب 

در نتیجه فعالیت آن ها به جاي . قرار داده اندکنندگان 

این که قادر باشد اعتماد به نفس را به کلّ طبقۀ کارگر 

منتقل کند، در عمل به کاهش اعتماد به نفس کارگران 

در این شرایط شاهدیم که بعضی از این . منجر شده است

پیشروان سنتی کارگري، روي جناحی از حاکمیت مانور 

به زعم آن ها فعالیت هاي یک دهۀ می دهند، چرا که 

گذشته اثبات کرده است که مبارزه بدون وجود آزادي 

هاي نیم بند و گشایش هاي دمکراتیک ممکن نیست، و 

-این امر تنها با حاکمیت جناح و گرایش هاي بورژوا

  . لیبرال ممکن است

 2014لندن، ژانویه 
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سابقۀ جهت گیري : در حاشیۀ نشست داووس

 جمهوري اسالمی نسبت به امپریالیسم

جمهوري ایران در سخنرانی افتتاح نشست داووس  رئیس

، بر آمادگی کشورش براي همکاري در 2014ژانویه  23

زمینۀ انرژي، تأکید و از مشارکت اقتصادي در حوزة 

گذاران   او از سیاستمداران و سرمایه. انرژي استقبال کرد

دوستی  د و مهمان جهانی دعوت کرد به ایران برون

او در حاشیۀ اجالس داووس با . ایرانیان را تجربه کنند

تر  او پیش. بعضی از مدیران حوزة انرژي دیدار کرده است

هاي از دست  هاي خود بر فرصت گفته بود در مالقات

گذاري در ایران تأکید خواهد   رفتۀ اقتصادي و سرمایه

ت هاي روابط دولت سرمایه داري ایران با دول. کرد

براي آشنایی خوانندگان با . امپریالیستی رو به بهبود است

سوابق این روابط و موضع مارکسیست هاي انقالبی طی 

یک دهه گذشته، زمانی که اکثر گرایش هاي اپوزیسیون 

چپ، حمله نظامی امپریالیسم به ایران را قریب الوقوع 

ا ر» مازیار رازي«می دانستند، مصاحبۀ میلیتانت با رفیق 

  میلیتانت. بار دیگر انتشار می دهیم

  

  

   مازیار رازيمصاحبه نشریه میلیتانت با رفیق 

با درود رفیق مازیار؛ همان طور که مطلع  :میلیتانت

ما شاهد سخنرانی حسن  2013سپتامبر  24هستید، 

گفته . روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بودیم

نین جهت می شود این نخستین بار است که رژیم چ

آیا این درست . گیري اي به سمت غرب داشته است

سابقۀ روابط متقابل   است؟ ممکن است توضیح دهید که

  رژیم و غرب در پیش به چه صورت بوده است؟

گرچه جهت گیري کنونی به ویژه پس از  :مازیار رازي

انتخاب حسن روحانی یک مهندسی از باال براي تبانی با 

اما این موضع از سال ها پیش در امپریالیسم بوده است، 

سیاست هاي رژیم مشهود بوده است و به خودي خود 

سال پیش در زمان  8براي نمونه بیش از . تازگی ندارد

، زمانی 1384بهمن  17ریاست جمهوري جرج بوش، در 

حمله نظامی قریب «که اکثر سازمان هاي اپوزیسیون از 

» جنگ«لۀ آمریکا صحبت به میان آورده و مسأ» الوقوع

را عمالً به بهانه اي براي سازش طبقاتی مبدل کرده 

موضعی که کماکان تا همین اواخر نیز در میان (  بودند

، ما در مقاله اي دربارة )این طیف وجود داشته است

نظامی » قریب الوقوع«تهدیدهاي آقاي بوش و جنگ 

  :آمریکا چنین نوشتیم
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اجمات بر خالف گفتار بوش انگیزة اصلی براي ته«

به ارمغان آوردن ) و احتماالً ایران(نظامی به عراق 

تحمیلی بر “ دموکراسی”! و آزادي نیست“ دموکراسی”

یکی از انگیزه هاي مهم حملۀ ! عراق را مشاهده کردیم

) و حمله احتمالی به ایران(نظامی آمریکا به خاك عراق 

شرکتهاي . دسترسی به منابع نفتی این کشور ها است

معاون » دیک چینی«که (، تکزاکو، هالی برتون نظیر ِاسو

هزار دالر در سال از آن 600رئیس جمهور آمریکا حدود 

؛ و سایر شرکت هاي نفتی از )شرکت حقوق می گیرد

توفیق این تهاجم نظامی ذینفع بوده و درآمد نفتی خود را 

اما علت اصلی . براي سال هاي سال افزایش خواهند داد

انگیزه اصلی را  .نیز نیست» نفت«حمله نظامی، صرفاً 

بایستی در بحران اقتصادي عمیق نظام امپریالیستی 

  .آمریکا جستجو کرد

واقعۀ   ماه پیش از 18( 2000اقتصاد آمریکا از بهار سال 

، پس از یک دهه رونق اقتصادي، دچار )سپتامبر 11

نشانۀ این بحران اقتصادي در سقوط . بحران عمیقی شد

که  Nasdac(» نسدك«ر بورس تدریجی شاخص بازا

شامل سهام بسیاري از شرکت هاي تولیدي به 

داو جونز «، نمایان شد؛ همچنان )کامپوتري می شود ویژه

زیر ضرب ) Dow Jones Industrial(اینداستریال 

شاخص بورس نسدك تا سال . بحران اقتصادي رفت

تریلیون دالر از ارزش خود را از دست  3در حدود 2011

. تریلیون دالر رسیده است 4وز این رقم به امر. داد

بسیاري از سهام داران، سرمایه هاي کالن خود را از 

سیر نزولی را آغاز کرده   تولید صنایع بزرگ. دست دادند

و بیکاري بی سابقه اي گریبان کارگران و کارکنان 

میزان بیکاري، . کارخانه ها و شرکت ها را گرفته است

درصد افزایش  5به  3، از 2001ر چند ماه پیش از سپتامب

 2تنها در مدت دو سال ریاست جمهوري بوش . یافت

این ارقام حداقل در دو دهۀ . میلیون نفر بیکار شدند

  .گذشته بی سابقه بوده اند

نئو ”سیاست هاي “ طالیی”دورة اخیر، پایان دورة 

جناح محافظه کار را نشان می دهد، که توسط “ لیبرال

و در دوره بوش پدر ادامه یافته و پس از ریگان آغاز شده 

اما با آغاز دورة . فروپاشی شوروي تحکیم یافته بود

بحران اقتصادي، تمام نقشه هاي درازمدت دولت آمریکا 

 11در نتیجه، در دورة پیش از واقعۀ   .به بن بست رسید

سپتامبر، نظریه پردازان هیئت حاکم آمریکا دست به کار 

را براي حل این بحران “ ینینو”شده تا سیاست هاي 

اما سیاست هاي طرح شده، . عمیق اقتصادي ارائه دهند

این ها سیاست هایی بودند که از . چندان نوین نیز نبودند

دو دهه پیش و به ویژه پس از فروپاشی شوروي از سال 

. در میان هیئت حاکم آمریکا در جریان بوده است 1990
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ته است؛ ریشه در نام گرف“ دکترین بوش”آن چه امروز 

  .این نظریات دارد

که امروز “ شاهین”یا جناح “ محافظه کاران نوین”جناح 

کل مقام هاي اجرایی هیئت حاکم را در کابینۀ بوش در 

دست گرفته، از دهۀ پیش بر این باور بود که براي 

در آمریکا،  1930جلوگیري از بحران هاي اقتصادي نظیر 

و فروپاشی بلوك  می بایستی پس از دورة جنگ سرد

به مسایل ) unilateral(شرق، به شکل یک سویه 

مهره هاي اصلی این نظریه افرادي  .جهان برخورد کرد

معاون دونالد  –) نظریه پرداز اصلی(مانند پال والفوویچ 

معاون رئیس جمهور؛ دونالد  - رامسفیلد؛ ریچارد چینی

؛ مشاور رئیس جمهور - وزیر دفاع؛ ریچارد پرل -رامسفیلد

این باند . وزیر امور خارجه؛ هستند –کاندولیزا رایس 

که مدافع برخوردي “ کبوتر”سیاسی در مقابل جناح 

به مسایل ) multilateral(متعادل و چندین سویه 

  .جهانی بودند، قرار گر فت

به شکل علنی  1991این نظریات توسط این باند از سال 

اع وقت در براي نمونه ریچارد چینی، وزیر دف. ارائه شد

 21کابینۀ بوش پدر، خطاب به کمیسیون دفاع سنا در 

در آستانۀ حملۀ نظامی به عراق چنین اظهار  1991فوریۀ 

این جنگ پیش درآمدي بر نوع منازعاتی است ”: داشت

که ما احتماالً در عصر جدید با آن سروکار خواهیم 

غیر از آسیاي جنوب غربی، ما در اروپا، آسیا، .…داشت

س آرام و آمریکاي التین و مرکزي نیز منافع عمده اقیانو

ما باید سیاست ها و نیروهاي خود را به شکلی . اي داریم

سازمان دهیم که قادر باشند در آینده از بروز چنین 

خطرات منطقه اي جلوگیري کرده و یا سریعاً آنان را 

  .“سرکوب کنند

و دوره  1991گرچه این نظریات در آستانۀ جنگ فوریۀ 

کوفایی اقتصادي آمریکا تعیین کننده نبود؛ اما در اواخر ش

با آغاز بحران اقتصادي، این نظریات تقویت  1990دهۀ

جورج بوش با تقلب انتخاباتی  2000گشته و در سال

. آشکار براي اجراي سیاست هاي این جناح انتخاب شد

که  در واقع مانند هدیه اي بود 2001سپتامبر  11اتفاق 

اجرا گذاشتن سیاست هایی که طی بیش از به منظور به 

چنان . یک دهه تدارك دیده شده بود، از آسمان نازل شد

سپتامبر را سازمان داده باشد؛ بیشترین  11چه بن الدن 

  .خدمت را براي اجراي برنامه هاي این باند، انجام داد

سپتامبر همان مواضع، اکنون به عنوان  11پس از 

در سندي تحت عنوان نظریات رسمی دولت آمریکا 

به این “ استراتژي امنیت ملی ایاالت متحد آمریکا”

  :صورت فرموله شد
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حفظ و تأمین هژمونی بالمنازع نظامی آمریکا در  - 1

  .جهان به عنوان تنها ابر قدرت نظامی

آمادگی مطلق دولت آمریکا براي حملۀ نظامی  - 2

 علیه هر کشور و نیرویی در جهان که امنیت“ پیشگیرانه”

  .و منافع ملی آمریکا را به مخاطره می اندازد

معافیت آمریکایی ها در خارج از آمریکا از هرگونه - 3

  .محکومیت جنایی بین المللی

تهاجم به خاك افغانستان و پس از آن عراق، آغاز اجرایی 

. در سطح جهانی به نمایش می گذارد این برنامه را

نیز بر مبناي تهدیدات به حملۀ نظامی احتمالی به ایران 

  .این سیاست است

بودجۀ نظامی دولت آمریکا در راستاي تحکیم این 

بودجۀ نظامی آمریکا از  .سیاست طرح ریزي شده است

میلیارد دالر  160تا به امروز نزدیک به  2001سپتامبر 11

میلیارد  75با درخواست یک بودجۀ . افزایش یافته است

، این رقم به  2003مارس 25دالري از کنگرة آمریکا در

میلیارد دالر رسیده است، و به احتمال قوي در ماه  359

هاي آینده با انتخاب مجدد بوش، به چند برابر آن خواهد 

در عین حال مجتمع هاي نظامی و شرکت هاي . رسید

شرکت هایی . نظامی نقداً دست به کار شده اند - صنعتی

نظیر نورت روپ، الکهید، جنرال دینامیک و بوئینگ، 

  .تولیدات نظامی خود را افزایش داده اند

آیا حملۀ نظامی به ایران قریب الوقوع است؟ گرچه تمایل 

ذاتی دولت بوش بر اساس جنگ افروزي و تهاجمات 

نظامی بنا شده است؛ اما بر خالف گرایش هاي بورژوا و 

 1357خرده بورژوایی اپوزیسیون که از ابتداي قیام بهمن 

ي آمریکا و جایگزین کردن براي ارسال قشون از سو

آخوند ها با یک رژیم طرفدار غرب روزشماري کرده اند، 

دولت آمریکا همواره ترجیح داده است که با رژیم سرمایه 

زیرا بدیل بورژوایی . ایران به توافق برسد) آخوندي(داري 

سلطنت طلبان و وابستگان به . بهتري وجود نداشته است

ی کافی در ایران برخوردار رضا پهلوي که از اعتبار سیاس

هرچند هم فریاد سوسیال دموکرات شدن و وحدت (نبوده 

مهر و نشان رژیم شاهنشاهی و ). با سایرین را بکشند

ساواك و شعبان بی مخ ها بر پیشانی آن ها براي همیشه 

مجاهدین که هیچ گاه به یک بدیل . حک شده است

مورد بورژوایی مبدل نشدند و قمار سیاسی آن ها در 

وابسته کردن خود به رژیم صدام مفتضحانه با شکست 

اصالح طلبان نیز بی رمق و بی عرضه از آب . روبه رو شد

گرچه دولت آمریکا همۀ این بدیل ها را براي . در آمدند

روز مبادا نگاه داشته، اما چشم انداز اصلی آن معامله با 

  .خود رژیم جمهوري اسالمی است
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دل کردن وضعیت به نفع خود، واضح است که براي متعا

امپریالیسم باید با دو روش و یا دو زبان با رژیم برخورد 

زبان مالیم، که تاکنون توسط دول اروپایی به ویژه . کند

سه دولت بریتانیا، فرانسه و آلمان، اتخاذ شده و ادامه 

و زبان قلدر منشی و زور که توسط بوش ابراز می . دارد

ساسی بین دولت آمریکا و دول در واقع اختالف ا. گردد

اختالفات، (اروپایی بر سر وضعیت ایران وجود ندارد 

این دو روش هر دو براي ). تاکتیکی و جرئی هستند

هدایت کردن رژیم ایران به صراط مستقیم طرحی شده 

، مازیار »آیا تهدید بوش علیه ایران واقعی است؟«(» .اند

ارگري رجوع شود به نشر ک – 1384بهمن 17رازي، 

  »)سوسیالیستی

چنین  1385تیر  22همچنین در مقاله اي به تاریخ 

  :نوشتیم

پس از تجربۀ فاجعه آمیز در عراق، تناسب قوا به  …«

ضرر غرب تغییر کرده است و یک حملۀ نظامی توسط 

. آمریکا و متحدانش نمی تواند در دستور کار قرار گیرد

عراق دولت آمریکا براي مدت طوالنی مجبور است در 

باقی بماند و به اندازة کافی توان یک حملۀ نظامی به 

در واقع می توان اذعان داشت که در سطح . ایران را ندارد

. جهانی تناسب قوا به ضرر امپریالیسم آمریکا است

اقدامات ضد امپریالیستی دولت چاوز در ونزوئال و انتخاب 

اخیر اوو مورالس در بولیوي همه نشانگر به بن بست 

حل مشکالت ”یدن سیاست هاي دولت بوش براي رس

  .است(!) “ دموکراسی”و استقرار “ جهان

اکنون مسأله روشن است که سناریوي محتمل و در 

این (دستور روز دول غربی نه می تواند حملۀ نظامی باشد 

و ) موضوع را رژیم ایران به درستی تشخیص داده است

میم تحریم اقتصادي تص. نه تحریم اقتصادي مؤثر

دشواري به نظر می رسد، زیرا کشورهایی همچون 

روسیه، چین، هند و ژاپن چندان تمایلی به این که 

قراردادهاي کالن نفت و گاز خود را با ایران بر هم بزنند 

نشان نمی دهند، به خصوص روسیه که اخیراً نیز قرارداد 

  .تسلیحاتی یک میلیارد دالري با ایران بسته است

ز نیروهاي اپوزیسیون که حملۀ نظامی بر خالف برخی ا

آمریکا را واقعی دانسته و برخی دیگري فرجی در راستاي 

رهایی از شّر دولت کنونی می دانند، این اقدام بنا بر 

اما حتی در . وضعیت کنونی کامالً غیر محتمل است

صورت بروز چنین اتفاقی، کارگران و زحمتکشان ایران 

ب به ایران نفعی نخواهند به هیج وجه از حملۀ نظامی غر

امپریالیسم و به ویژه امپریالیسم آمریکا هیچ گاه . برد

به “ آزادي و دموکراسی”  براي به ارمغان آوردن
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اشغال عراق تجربۀ . کشورهاي جهان حمله نکرده است

دولت بوش “ انسان دوستانه”بسیار خوبی از سیاست هاي 

به وضعیت مردم زحمتکش عراق روز . در منطقه است

زحمتکشان ایران در . روز رو به وخامت گرویده است

صورت بروز چنین اتفاقی باید به ساختن یک جبهۀ سوم 

در مقابل دولت سرمایه داري ایران از یک سو و 

براي کارگران . امپریالیسم از سوي دیگر مبادرت کنند

ایران مبارزات ضد سرمایه داري از مبارزات ضد 

لت سرمایه داري ایران بخشی دو. امپریالیستی جدا نیست

از نظام سرمایه داري جهانی است که با وجود جنگ هاي 

زرگري و بی ارتباط با منافع کارگران میان آنان، نهایتاً با 

بحران سیاسی «(» …یک دیگر سازش خواهند کرد

، سایت 1385تیر  22، مازیار رازي، »ایران و راه حل ها

  ).دیدگاه

ایران نسبت به دولت در واقع چرخش اساسی دولت 

آمریکا به سال هاي پیش از دورة احمدي نژاد بر می 

بالفاصله پس از اشغال خاك عراق توسط دولت  .گردد

آمریکا، اقتدار گرایان چرخشی در سیاست خود نسبت به 

در رأس این چرخش سیاست . دولت آمریکا نشان دادند

وي که از س» راهبرد«فصلنامۀ . رفسنجانی قرار گرفته بود

مرکز تحقیقات استراتژیک وابسته به مجمع تشخیص 

مصلحت نظام ایران منتشر می شود، در نخستین شمارة 

صفحه اي  24خود پس از اشغال عراق، طی مصاحبه اي 

با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس این مجمع، به نقش 

. مجمع در حل مشکالت میان ایران و آمریکا پرداخته بود

ما به عنوان مسلمان «ر می کرد که او در این مصاحبه ذک

هیچ مشکلی نداریم که هریک از مسائل خارجی را که 

ما اصلی در اسالم داریم  …گریبانگیر ماست حل کنیم 

 …و آن تقدم مصلحت اقوا بر مصلحت ضعیف است 

اصالً مجمع تشخیص مصلحت از این خاستگاه به وجود 

بر  وي ضمن اشاره به نظریۀ خمینی مبنی» .آمده است

این که نماز و روزه را هم می توان به خاطر مصلحت 

این که بیاییم کشورمان «: نظام تعطیل کرد، ادامه می داد

را به خطر بیندازیم و خیال کنیم داریم اسالمی عمل می 

وي در این مصاحبه اذعان کرد » .کنیم، اسالمی نیست

که دستگاه سیاست خارجی ایران به دلیل کم تجربگی 

کارانش در موارد زیادي فرصت هایی را از دست اندر

دست داده اما اکنون به شرایطی رسیده است که مسائل 

  !سیاسی دنیا را می فهمد و می تواند تجزیه و تحلیل کند

پس در دورة احمدي نژاد سیاست تندروانه او : میلیتانت

  بر سر چه بوده است؟

احمدي » تند«بدیهی است که سخنان  :مازیار رازي

در دوره پیش، عمدتاً به منظور عوامفریبی و کسب  نژاد،
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رضایت پایه هاي حزب اهللا رژیم در ایران و منطقه 

دولت احمدي نژاد از یک سو براي . طراحی شده بود

) القاعده(جلب پایه هاي حزب اهللا در منطقه با بن الدن 

در رقابت قرار داشته و از سوي دیگر طریق این 

ولت خود را در عراق، عوامفریبی ها می توانست د

حزب اهللا » رهبر«فلسطین، افعانستان و سوریه، به عنوان 

از سوي . علیه دول غربی نشان دهد»اسالم«و جهان 

و    دیگر در ایران فشارهاي گرایش هاي حزب اهللا

احمدي نژاد را ) اهللا کرم ها و مصباح یزدي ها(بسیجی 

ریبی ها وادار به این نوع عوامف  براي حفظ پایه هاي خود

  .می کرد

اما، علت اصلی جدال هسته اي بین دولت احمدي نژاد، 

در دوره پیش، و دول غربی ریشه در جایی دیگري 

مسألۀ اصلی ریشه در بحران اقصادي ایران در . داشت

ساله با عراق و محاصره  8جنگ . سۀ دهه پیش از آن بود

اقتصادي بیش از دو دهه اقتصاد ایران را چنان دگرگون 

د که رژیم خطر از دست دادن قدرت خود را چند سال کر

پیش درك کرد و جهت گیري به سوي غرب را آغاز 

چراغ  1381مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال . کرد

بدون (سبز را به دول غربی براي سرمایه گذاري در ایران 

البته سرمایه داري جهانی از روز . نشان داد) محدودیت

در ایران و انقالب » اهیشاهنش«نخست سقوط حکومت 

، در تدارك بازگشت اقتصاد ایران به نظامی 1357بهمن 

تحریم . قوانین سرمایه داري جهانی بوده است مترادف با

هاي اقتصادي، جنگ افروزي از طریق تحریک صدام 

حسین و در اختیار قرار دادن سالح هاي سبک، سنگین و 

ایران، تقویت شیمیایی در اختیار دولت وي براي مقابله با 

در درون هیئت  »اصالح طلب«، »معتدل«جناح هاي 

آن . حاکم و غیره، همه دال بر سیاست فوق بوده است

چه سرعت بازسازي یک سرمایه داري مدرن را همواره 

با » اقتدارگرا«به تعویق می انداخت، ناهماهنگی جناح 

به عبارت دیگر آنچه از انقالب توده اي . جناح دیگر بود

به دست آمد حفظ همان دولت سرمایه داري  1357

شاهنشاهی بود همراه با تغییر یک حکومت پادشاهی 

بدیهی . دیکتاتوري به یک حکومت آخوندي دیکتاتوري

است که شکل حکومتی آخوندي با دولت سرمایه داري 

خوانایی نداشته و همواره از درون رژیم یک گرایش 

ی با براي منطبق کردن شکل حکومت» اصالح طلب«

و ریشه تمامی . دولت سرمایه داري بروز کرده است

تناقضات درونی هیئت حاکم نیز تا به امروز در این امر 

 .نهفته است

و » میانه رو«امروز با روي کار آمد جناح به اصطالح 

که در واقع براي پر کردن شکاف میان سایر » معتدل«

جناح هاي رقیب بورژوازي در شرایط حاد داخلی و 
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رجی نظام در کلیت خود به میدان آورده شده، این سد خا

سرمایه داري جهانی   .اساسی از سر راه کنار رفته است

براي انتقال سرمایه هاي خود به ایران و اعمال استثمار 

مضاعف بر کارگران، امنیت سرمایه و ضمانت اجراي 

تدارك براي این . قوانین بین المللی را طلب می کند

و تسهیالت، از سال هاي پیش آغاز شده،  زمینه سازي ها

سران ) 1381خرداد  27( 2002ژوئن  17و در اجالس 

کشور اتحادیۀ اروپا در لوکزامبورگ، رسمیت یافت و  15

تا به . آغاز شد 2002دوره اول مذاکرات رسمی از دسامبر 

امروز بسیاري ازشرکت هاي اروپایی در ایران سرمایه 

تنها براي اعمال فشار   کوتاه وقفه هاي. گذاري کرده اند

بر رژیم بوده که این نیز با توافقات جدید به زودي به 

  .پایان می رسد

از سوي دیگر، پس از تجربۀ فاجعه آمیز در عراق تناسب 

قوا به ضرر غرب تغییر کرد و یک حملۀ نظامی توسط 

. آمریکا و متحدانش نمی توانست در دستور کار قرار گیرد

اي مدت طوالنی مجبور بود در عراق دولت آمریکا بر

باقی بماند و به اندازة کافی توان یک حملۀ نظامی به 

در واقع می توان اذعان داشت که در . ایران را نداشت

  .سطح جهانی تناسب قوا به ضرر امپریالیسم آمریکا بود

در دور نخست ریاست جمهوري احمدي نژاد نیز این 

احمدي  .یش رفتجهت گیري آشکارتر و محکم تر به پ

نژاد و خامنه اي با وجود زبان تهدید آمیزشان علیه 

اسرائیل و آمریکا، گام هایی عملی براي نزدیکی به دولت 

دراین جا تنها به چند نمونه در سال . آمریکا برداشتند

  :اکتفا می شود 1386

 26خامنه اي، روز چهارشنبه  :1386اردیبهشت *

ران با آمریکا دربارة ، اعالم کرد که ای1386اردیبهشت 

وزارت خارجۀ «: خامنه اي گفت. عراق مذاکره خواهد کرد

ایران به درخواست دولت عراق تصمیم گرفت در یک 

گفت و گوي رو در رو با آمریکایی ها، مسئولیت و وظایف 

آنان را در قبال امنیت عراق یادآوري و با آن ها اتمام 

براي گفت و او ادامه داد که آمریکایی ها » .حجت کند

خامنه اي تغییر در . گو با ایران درخواست کتبی داده اند

: سیاست هاي ایران در قبال آمریکا را رد کرد و گفت

کسانی که تصور می کنند جمهوري اسالمی، سیاست «

منطقی و صد در صد قابل دفاع خود را در نفی مذاکره و 

  ».ارتباط با آمریکا تغییر می دهد، سخت در اشتباه است

در همان مقطع احمدي نژاد در جریان سفر به امارات در 

خصوص روابط   پاسخ به سؤال یک خبرنگار مصري در

در مورد رابطه با مصر به طور قاطع : ایران و مصر گفت
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روابط هستیم و اگر دولت مصر اعالم  به دنبال تجدید

این  آمادگی کند، در اولین فرصت سفارت ایران را در

احمدي نژاد برقراري رابطۀ . کرد کشور دایر خواهیم

رسمی ایران و مصر را به نفع دنیاي اسالم دانست و 

دو ملت شدیداً به هم عالقه مند هستند و مصر : گفت

ایرنا چهارشنبه (سرمایۀ بزرگی براي دنیاي اسالم است 

الزم به ذکر است که دولت مصر ). 1386اردیبهشت  26

  .را ایجاد نمی کردبدون توافق با آمریکا چنین ارتباطی 

آقاي هشیار زیباري، وزیرخارجۀ عراق در : 1386تیر * 

گفتگو با خبرگزاري ها گفت که به زودي سفیران ایران و 

آمریکا در عراق بار دیگر در بغداد به گفتگو می نشینند و 

مقامات عراقی نیز در این نشست آنان را همراهی خواهند 

ي آغاز دور تازه اي از آمریکا نیز آمادگی خود را برا. کرد

مذاکره اعالم کرده و در ایران، منوچهر متکی 

وزیرامورخارجه این کشور گفته بود که در صورتی که 

آمریکایی ها رسماً از طریق سفارت سوئیس در تهران 

درخواست مذاکره با ایران بدهند، دولت ایران به 

درخواست آنان پاسخ مثبت خواهد داد و احتمال گفتگو 

تیر  27  بی بی سی. (ریکا در آینده نزدیک وجود داردبا آم

1386.(  

و باز در همان تاریخ کمیسیون دفاعی مجلس عوام 

انگلیس در گزارشی دربارة عملیات نظامیان این کشور در 

» اعتمادسازي«و » گفتمان سازنده«افغانستان خواستار 

غرب با ایران براي کمک به حل مشکل جاري افغانستان 

ین گزارش عالوه بر استقبال از نقش ایران در در ا. شد

مبارزه با قاچاق مواد مخدر از مرز مشترك با افغانستان و 

مشارکت ایران در طرح هاي توسعۀ غرب این کشور آمده 

این موارد بر نیاز عاجل غرب به ویژه ایاالت متحده «: بود

و بریتانیا به انجام گفتمان سازنده و اعتمادسازي در 

هاي آن تأکید  هاي دولت ایران و شاخه ا بخشروابط، ب

  ).1386تیر 27ایرنا ، ( » دارد

، سازمان دیده بان 1386به همین ترتیب در تیرماه سال 

حقوق بشر از وزارت دفاع آمریکا خواسته بود که پنج تن 

از وابستگان به رژیم را که از حدود هفت ماه پیش از این 

تحویل مقام هاي تاریخ در عراق بازداشت کرده بود، 

قضایی عراق دهد یا در غیر این صورت آن ها را آزاد 

پنج مقام ایرانی که آمریکا آن ها را متهم به . کند

در پی یورش  2007ژانویۀ  11خرابکاري می کرد، روز 

نیروهاي آمریکایی به دفتر نمایندگی ایران در شهر اربیل 

ایران . در ناحیۀ کردنشین شمال عراق دستگیر شده بودند

معرفی می کرد، اما ارتش آمریکا » دیپلمات«آن ها را 

می گفت که آن ها عوامل مرتبط با سپاه پاسداران 
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بی (هستند که به شورشیان عراقی کمک می کرده اند 

  )1386تیرماه  26بی سی 

» سیا«با نمایندة مستقیم   احمدي نژاد: 1386مرداد * 

به ذکر است الزم . وارد مذاکرة نزدیک شد آقاي کرزاي

که آقاي کرزاي دو هفته پیش از دیدار با احمدي نژاد، با 

آقاي بوش در آمریکا مالقات داشته است و محققاً چراغ 

سبز را از وي براي مالقات با احمدي نژاد دریافت کرده 

  .بود

در پیش، با تأیید خامنه   مواضع رسمی دولت احمدي نژاد،

یگیر و سال هاي پیش به طور پ  اي مشخصاً در

سیستماتیک در راستاي تدارك برقراري رابطۀ نزدیک با 

ایاالت متحده، منتها از موضع باال براي کسب امتیاز در 

تنها این وقایع آشکار و روشن براي . مذاکرات بوده است

است که یا از تحلیل  کسانی پنهان و تاریک باقی مانده

وقایع سیاسی و جهانی عاجزند و یا تمایالت ذهنی و 

  .باطنی خود را بر واقعیت هاي عینی الویت می دهند

حتی اقدامات رژیم ایران در اواخر دور دوم ریاست 

جمهوري احمدي نژاد، مانند برگزاري مانور ده روزه در 

، به دنبال )90رزمایش مدافعان والیت (تنگۀ هرمز 

رویدادهاي مهم دیگري نظیر آغاز دور جدید تحریم ها 

پتروشیمی  -ي و صنایع نفتیبا محوریت بانک مرکز

جمهوري اسالمی، انفجار تأسیسات نظامی سپاه در 

بیدگنه و وقوع انفجاري مشابه در اصفهان، حمله به 

سفارت بریتانیا، اعالم تصرف هواپیماي جاسوسی آر کیو 

آمریکا در ایران، ترور دانشمندان صنایع هسته اي و  170

. ر اخبار آوردرا در صد» حملۀ نظامی«غیره، مجدداً بحث 

منتها باز در همان مقطع هم تأکید داشتیم که این ها 

  .است» جنگ سرد«صرفاً نشانه هاي 

اما افزایش تحریم ها و به ویژه تدارك براي تغییر رژیم 

اسد به مثابۀ تنها متحد رژیم جمهوري اسالمی در 

منطقه، موقعیت رژیم را در چانه زنی پایین آورد، و آن را 

قراري مناسبات مسالمت جویانه تر با وادار به بر

برآیند این تغییرات، روي کار آوردن . امپریالیسم نمود

حسن روحانی به عنوان نمایندة گرایش محافظه کار و 

  .مورد توافق سایر جناح هاي رژیم بوده است

در وضعیت کنونی چه تغییري در وضعیت : میلیتانت

  جنبش کارگري حاصل می گردد؟

مان طور که پیش از انتخابات ریاست ه :مازیار رازي

حسنه (جمهوري امسال عنوان کردیم، در چنین وضعیتی 

شدن روابط غرب با دولت سرمایه داري ایران در آیندة نه 

مرحلۀ نوینی از   وارد  ، جنبش کارگري ایران)چندان دور

احیاي یک نظام سرمایه . حیات سیاسی خود می گردد
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هاي بانک هاي  و منطبق به سیاست» مدرن«داري 

جهانی و نظام سرمایه داري جهانی در دستور روز سرمایه 

این روند به مفهوم تداوم . داري ایران قرار گرفته است

سرمایه . سرمایه گذاري هاي خارجی به ایران خواهد بود

داري بین المللی در دورة آتی با وارد کردن وسایل یدکی، 

مدیران حرفه   تعلیم دادن تکنیسین ها و تکنوکرات ها،

البته این . اي، وارد صحنۀ بکر اقتصادي ایران خواهد شد

همانند . روند ساده و خطی و بدون دردسر نخواهد بود

ما در (دورة پیش ناهنجاري هایی به دنبال خواهد داشت 

این جا در مورد زمان تحقق فوري این تحول صحبت 

ناهنجار و  –نمی کنیم، بلکه تحلیلی در مورد روند 

رابطۀ دولت ایران با دول غربی سخن به   -ازمدتدر

  ).میان می آوریم

به گردش افتادن چرخ هاي کارخانجات، همراه است 

اشتغال کارگران در سطحی عالی تر و منظم تر از  با

نا اطمینانی   در ابتدا با اشتغال کارگران، به تدریج. گذشته

در میان ) ترس از دست دادن شغل(و نا امنی شغلی 

گران کاهش یافته، و این روند به نوبۀ خود اعتماد به کار

اما این روند . نفس در میان کارگران را تقویت خواهد کرد

سرمایه داري نوپا و مدرن . به این جا خاتمه نخواهد یافت

که سال هاي سال به علل مختلفی نظیر جنگ، 

سیاست هاي اشتباه اقتصادي و ندانم کاري   سرکوب،

ز معرکه عقب افتاده است، براي جبران هاي سران رژیم ا

. خواهد شد» کار«عقب افتادگی، مجبور به اعمال شدت 

ماشین آالت نوین و پیشرفته، مدیران تحصیلکرده و وارد 

اقتصادي، » عقالیی«به امور مدیریت، برنامه ریزي هاي 

شدت کار را در میان کارگران افزایش داده و در نتیجه 

استثمار مضاعف خواهد   ملکارگران را محکوم به تح

استثمار مضاعف، همراه با اعتماد به نفس در درون . کرد

طبقۀ کارگر، خود نشانگر مرحلۀ نوینی از مبارزات 

  .کارگري است

براي نخستین بار در بیش از دو دهه حاکمیت سرمایه 

به شکلی ملموس تر و » سرمایه«و » کار«داري، تضاد 

ابزار کار    همچنین .مشخص تر از پیش ظاهر می گردد

اگر در . سرمایه داران و کارگران نیز تغییر خواهد کرد

قرون وسطی اي همراه » قانون کار«گذشته تحمیل یک 

با سرکوب عریان کارگران بخشی از سیاست رژیم بود؛ 

نوین ظاهراً منطبق با قوانین و » قانون کار«در دورة آتی، 

کار سرمایه  ابزار. عرف هاي بین المللی تدوین می گردد

داران براي اعمال استثمار مضاعف، ایجاد نهادها 

و قوانینی است که مورد پذیرش ) تشکالت کارگري زرد(

بانک هاي بین المللی و دول سرمایه داري جهانی قرار 

  .گیرد
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بدیهی است که کارگران ایران براي سازماندهی مبارزات 

 .ضد سرمایه داري خود وارد مرحلۀ نوینی خواهند شد

ایجاد تشکل هاي مستقل کارگري در محور مطالبات 

اما تشکل هاي مستقل کارگري به شکل . کارگري است

ایجاد » سازمان بین المللی کار«خودجوش و یا توسط 

نمی گردد؛ و چنان چه ایجاد گردد در تقابل با مطالبات 

حق اعتصاب؛ کنترل کارگري؛ افرایش (محوري کارگران 

قرار خواهد ) خ تورم و غیرهدستمزدها متناسب با نر

تشکل هاي مستقل کارگري تنها می تواند توسط . گرفت

براي تدارك چنین تشکلی، . خود کارگران ایجاد گردد

کسب اعتماد به نفس و یافتن اشکال خودسازماندهی 

این امر شدنی نیست مگر با حضور . مسألۀ اساسی است

فعال کارگران در صحنۀ سیاسی و رعایت دموکراسی 

براي مداخلۀ مؤثر . کارگري توسط تمامی فعاالن کارگري

در جنبش کارگري؛ تدوین یک برنامۀ عمل 

متکی بر مطالبات دمکراتیک و صنفی و انتقالی  کارگري

  .کارگران در دستور روز قرار می گیرد

کارگران  برخالف نظرگاه سردمداران دولت سرمایه داري،

ی و بحران سیاسی پراکندگ. ایران به زانو در نیامده اند

نبود رهبري در درون جامعه و انحرافات سیاسی و (

وجود دارد؛ اما کماکان مبارزات کارگري و ) تشکیالتی

  .ادامه یافته است  ضد استبدادي

انقالب بهمن ماه (زحمتکشان ایران هم تجربۀ تاریخی 

هیچ یک از . را دارند و هم تجربۀ تشکیالتی ) 1357

و حزب هاي مختلف سیاسی قشرهاي تحت ستم جامعه 

  .اپوزیسیون در چنین موقعیتی نیستند

ایران بیش از هر چیز، بیانگر آغاز  1357انقالب بهمن 

یک دوره مداخلۀ توده هاي میلیونی در تعیین سرنوشت 

طبقۀ کارگر بدون هیچ تجربه قبلی و . نظام اجتماعی بود

از درون سال ها اختناق دیکتاتوري نظامی 

خالتی انجام داد که از نظر وسعت و ، د»شاهنشاهی«

نمونه   1357انقالب   .عمق، در نوع خود بی نظیر بود

بارزي بود از اینکه چگونه یک جنبش توده اي در جریان 

تکاملش می تواند قدرت سیاسی و نظامی یک 

دیکتاتوري وحشی بورژوایی متکی بر امپریالیزم را درهم 

نظام شاه، که چه کسی یک سال پیش از سرنگونی . کوبد

از حمایت کامل نظام امپریالستی به ویژه دولت آمریکا 

 1357برخوردار بود، تصور می کرد که انقالب بهمن

  صورت گیرد و شاه سرنگون گردد؟

براي نخستین بار در تاریخ ایران، در مدت زمان کوتاهی، 

عالی ترین اشکال خودسازماندهی توده ها، یعنی 

و سربازان و کمیته هاي  شوراهاي کارگران، دهقانان

جنبش زنان که . اعتصاب و محله ها و غیره شکل گرفتند
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سال ها در حالت سکون به سر می برد، در دفاع از حقوق 

جنبش ملیت هاي . مساوي وارد صحنه مبارزاتی شد

کردها، عرب ها، بلوچ ها و مردم ترکمن (تحت ستم 

براي کسب حق تعیین سرنوشت با روحیۀ قاطع ) صحرا

مبارزات بیکاران براي شغل و بیمه . ارد کارزار مبارزه شدو

هاي اجتماعی، جنبش دانشجویی براي نظارت بر نظام 

آموزشی و استقالل آن از دولت و غیره در انقالب 

کلیۀ این تجارب در پوست و استخوان . مشاهده شدند

کارگران و زحمتکشان باقی مانده و در وضعیت بازگشت 

متعارف و کاهش سرکوب ها، در نظام سرمایه داري 

سال  29طی . سطح عالی تري مجدداً تکرار خواهند شد

اختناق و سرکوب، طبقۀ کارگر ایران نشان داد که یک 

  .لحظه دست از مبارزه برنداشته است

در طول سال هاي گذشته، مبارزات کارگران، هر چند به 

طور پراکنده همواره بدون وقفه همراه با اعتراضات 

پس از انتخابات . تیک در کشور وجود داشته است دمکرا

نیز شاهد دو سال اعتراضات سیستماتیک، عموماً  1388

منتها این مبارزه بدون ستون . در سطح دمکراتیک، بودیم

فقرات و نیروي هدایت کنندة خود فقط براي مدت 

کوتاهی دوام می آورند و می توانند خود را حفظ کنند 

بهایی مانند ایجاد تشکل هاي  نگاه به تجربیات گران(

، اعتصاب سندیکاي 1380مختلف کارگري از اواسط دهۀ 

شرکت واحد و غیره، و همین طور اعتراضات پس از 

  )، همگی این را اثبات می کنند1388انتخابات 

کارگران ایران براي تحقق خواست هاي نهایی خود در 

راستاي تشکیل حکومت کارگري و برکناري کامل نظام 

مایه داري، نیاز حیاتی به تشکیل حزب پپیشتاز سر

بدون سازماندهی حزب پیشتاز . کارگري خواهند داشت

کارگري، نه فقط دستاوردهاي مبارزات جنبش کارگري و 

کمونیستی باقی نخواهد ماند، بلکه وظایف نهایی 

کارگران در راستاي استقرار حکومت کارگري هرگز به 

  .فرجام نخواهد رسید

به نظر شما شعارهاي محوري جنبش کارگري  :میلیتانت

  در وضعیت کنونی چه باید باشد؟

به نظر من شعارهاي محوري سیاسی جنبش : مازیار رازي

  :کارگري و مارکسیست هاي انقالبی امروز از قرار زیرند

پیش به سوي تدارك تشکیل حزب پیشتاز  *

  کارگري

پیش به سوي تدارك سرنگونی نظام  *

وتاه کردن دست هاي سرمایه داري و ک

  امپریالیسم
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 –پیش به سوي تدارك انقالب کارگري  *

  سوسیالیستی

در عین حال شعارهاي دمکراتیک نیز مطرح هستند که 

  در راس آن

آزادي تمام زندانیان سیاسی به   مبارزه براي* 

  ویژه کارگران زندانی

  .است

  1392مهر  4

 

 

 

  

  

  

  

  

  

چشم انداز جنبش کارگري و وظایف 

  یست هامارکس

همان طور که به کرّات تا پیش از برگزاري انتخابات 

گفته شد، جمهوري اسالمی به دلیل  92ریاست جمهوري 

، 88نارضایتی عمومی داخلی به دنبال نتایج انتخابات 

همین طور پیامدهاي منفی و فشارهاي ناشی از تحریم 

هاي گستردة بین المللی بر وضعیت اسف بار معیشت 

شکاف هاي عمیق در درون حاکمیت از  جامعه، و بروز

یک سو، و شمارش معکوس سقوط رژیم اسد به عنوان 

مهم ترین متحد استراتژیک آن در منطقه، مرگ چاوز و 

ناروشن باقی ماندن سیاست آتی حکومت جدید ونزوئال 

در قبال رژیم و تشدید تحریم هاي اتحادیۀ اروپا و 

، ناگزیر باید امریکا به عنوان اهرم فشار از سوي دیگر

ي خود را به نمایندگی »میانه رو«گرایش به اصطالح 

را به » جام زهر«رو می کرد و » روحانی«مهره اي مانند 

مهره اي که اوالً قادر به . طور پنهانی سر می کشید

کانالیزه کردن مجدد خشم و اعتراض موجود در جامعه به 

سوي صندوق رأي باشد، ثانیاً مورد پذیرش عمومی 

رایش ها و جناح هاي مختلف خود رژیم قرار گیرد و به گ

این اعتبار موقتاً شکاف ها را بدون ایجاد نارضایتی در 

درون باند نزدیکان و پایه هاي افراطی خامنه اي کاهش 

دهد، ثالثاً از لحاظ نقش پیشین خود، مورد اعتماد 

  .امپریالیزم غرب قرار گیرد

نده در جامعه، در غیاب یک خط رادیکال و رهبري کن

 - تقریباً به سادگی - با پشتیبانی خامنه اي روحانی

از (توانست با اتکا به مطالبات عمومی دمکراتیک جامعه 

امنیت زنان در جامعه گرفته تا حل مسألۀ فرسایشی 
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، موقتاً به تنگناهاي )هسته اي و رفع خطر حملۀ نظامی

این داخلی و خارجی رژیم غلبه کند، و از این نقطه نظر، 

یک پیروزي آشکار براي کلیت بورژوازي حاکم و در 

به این ترتیب مذاکرات . رأس آن باند خامنه اي بود

هسته اي با مقامات و دیپلمات هاي امریکایی که چندین 

ماه پیش از آغاز به کار حکومت جدید و روي کار آمدن 

صورت گرفته بود، از این » عمان«شخص روحانی در 

پس از این، روحانی در  به عالوه. نظر به نتیجه رسید

سازمان ملل نیز به روشنی اشاره کرد که جمهوري 

اسالمی و غرب می توانند بر سر منافع خود در منطقه به 

  .همکاري و تعامل بپردازند

روي کار آمدن روحانی، یک عقب نشینی تاکتیکی از 

سوي رژیم تحت شرایط فشار بود که موقتاً پیروز نیز شد؛ 

ز سوي دیگر، این عقب نشینی همراه بود با منتها ا

پیشرَوي جنبش کارگري و متعاقباً بازگشت درجه اي 

اعتماد به نفس و روحیۀ طبقاتی به سایر اقشار مردم و به 

  .ویژه جنبش کارگري

مبارزات و اعتصابات کارگري تا پیش از روي کار آمدن 

که تنها یکی از نمونه هاي (روحانی نیز وجود داشتند 

تا  -الستیک البرز- مگیر آن، اعتراضات کیان تایرچش

ولی ). و ممانعت از ورود کارفرما بود هسرحد بستن جاد

طی چند ماه گذشته از زمان روي کار آمدن روحانی، 

شاهد افزایش شمار و فراوانی اعتراضات و اعتصابات 

از مورد پلی اکریل اصفهان گرفته تا (کارگري بوده ایم 

با این وجود رژیم نیز که از . )هفت تپۀ خوزستان

حساسیت این موضوع آگاه بوده و می داند که هر 

اعتصاب و اعتراض کارگري، عناصر فشرده اي از یک 

موج طغیان اجتماعی را در دل خود دارد، در نتیجه با 

سنگین اعدام ها، دستگیري و پرونده سازي علیه فعالین، 

 نثی نمودنو خ کاهش ،طبقۀ کارگر با هدف حمله به کلّ

و به عنوان حربه اي به  کسب شده، اعتماد به نفس

منظور ارعاب و خط و نشان کشیدن براي اعتراضات و 

اعتصابات کارگري در زمان به سرانجام رسیدن معامالت 

  .پشت پردة خود با غرب، واکنش نشان داده است

  

با این تحوالت اخیر، بخشی از نیروهایی که خود را 

ه جنبش چپ و کارگري می دانند، تنها مرتبط و متعلق ب

براي بقا و حفظ موجودیت خود، به جاي تغییر وضعیت، 

خود را به وضعیت موجود تطبیق می دهد و عمالً به 

. شکل فرصت طلبانه اي به سیر رویدادها می سپارد

بنابراین تمام تالش هاي از فرط استیصال به علنی 

صوص بعد از گرایی و فعالیت در چارچوب قانونی، به خ

هاي مقطعی، شدت » گشایش«روي کارآمدن روحانی و 

گرفته است و این چیزي جز تکرار اشتباه هاي گذشته و 

م به درون جنبش نیستتزریق توه.  

تا زمانی که پیش شرایط عینی فوق مهیا باشد، جمهوري 

اسالمی به احتمال زیاد در بلندمدت به موازات بازکردن 

شرکت هاي سرمایه داري درهاي اقتصادي به سوي 

غرب، به ایجاد تشکالت کارگري زرد به عنوان سوپاپ 

است » گشایشی«این آن . اطمینان نیز دست خواهد زد
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نه  باید مورد استفاده و بهره برداري قرار داد، منتها که

براي درجا زدن و بازگشت به عقب، که براي پیشروي به 

اید آماده در این حالت مارکسیست هاي انقالبی ب. جلو

باشند که به شکل تاکتیکی با دخالت در این تشکالت، بر 

  .تأثیرات الزم را بگذارند آن ها روي پایه هاي رادیکال

تجربیات دست کم یک دهۀ گذشته اثبات می کند که 

روحیۀ طبقاتی طبقۀ کارگر، اعتراضات و اعتصابات، 

آگاهی ضد سرمایه داري هرچند در طی مبارزات و با 

و تحوالت موجود به وجود می آید، ولی تضمینی تغییر 

این جاست که مارکسیست ها باید . براي حفظ خود ندارد

چشم اندازي بلندمدت، و نه محدود به حال و کوتاه 

تنها ظرفی که می توان این آگاهی . مدت، داشته باشند

و ترفیع دهد، چکیدة  کند ضد سرمایه داري را حفظ

سپس مجدداً به عنوان خطّ  مبارزات را تئوریزه کند و

حزب پیشتاز «مشی سیاسی به درون جامعه ببرد، 

تمامی اعتراضات خودانگیختۀ تاکنونی . است »انقالبی

وجود این . حق موتور محرکۀ جنبش بوده اند هکارگران، ب

اعتراضات و اعتصابات نشان می دهد که شماري از 

 از قبیل(کارگران در تقابل به حمالت سرمایه داري 

کاهش دستمزد، عدم پرداخت دستمزدهاي معوقه، 

-سیاست خصوصی سازي و کوچک سازي، طرح استاد

می کنند و آن را  »اعتصاب فکر«، به )شاگردي و غیره

می بدون مشخص بودن رهبران عملی اعتصاب، سازمان 

 »مخفی عمل کمیته هاي«یعنی در یک کالم . دهند

، یعنی کسانی اما بخش پیروي طبقۀ کارگر. خود را دارند

که نقداً به آگاهی ضد سرمایه داري و حتی سوسیالیستی 

کمیته «رسیده اند نیز باید کمیته هاي اخص خود، یعنی 

تنها با . را داشته باشند »مخفی سوسیالیستی عمل هاي

ایجاد این کمیته ها در سطح محالت کارگري، 

کارخانجات و محیط هاي کار است که می توان چشم 

را براي انجام  »حزب پیشتاز انقالبی«رك انداز تدا

  .وظایف و تکالیف فوق پیش روي خود داشت

  

از سوي دیگر در شرایط افتراق و ضعف هاي درونی 

بیش از پیش برجسته می » اتحاد عمل«جنبش، ضرورت 

، به عنوان )نه وحدت یا اتحاد نظر(» اتحاد عمل«. شود

 »ركموضوعات مشت«یک تاکتیک عموماً موقتی، حول 

و مورد توافق جنبش صورت می گیرد، و آن هم دقیقاً در 

شرایطی که کل تشکل ها و جریان هاي چپ و کارگري 

در داخل و خارج در نهایت ضعف و افتراق به سر می برند 

در  .و بنابراین به تنهایی قادر به انجام این وظیفه نیستند

شرایط اوج پراکندگی و افتراق نیروهاي مختلف طیف 

و زمانی که در کل این طیف به سختی می توان چپ، 

جریانی را یافت که مخالفتی جدي با اعتراض علیه اعدام 

ها، برگزاري اول ماه مه، آکسیون حمایت از کارگران 

 »اتحاد عمل«زندانی و خانواده هایشان داشته باشد، باید 

ویژه را به عنوان یک سنت و سبک کار جا انداخت و به 

این اتحاد عمل ویژه، نیروهاي مختلف  در طی .کار برد

طیف چپ، با حفظ استقالل و مرزبندي هاي خود، 

مشترکاً امکانات و توانایی هاي شان را روي موضوع 

به این ترتیب فعالیت هاي  .مشترك متمرکز می کنند
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اوضاع سیاسی، تحرکات رفرمیستی و 

  »چه باید کرد؟«جستجوي پاسخ به سوال 

  علیرضا بیانی

رژیم سرمایه داري جمهوري اسالمی توانست با روي کار 

ر زمان خریداري آوردن حسن روحانی براي مدتی دیگ

فشار از پایین توسط توده هاي تحت ستم، می رفت 

. که به کلی ابتکار عمل را از دست رژیم خارج کند

از یفشارهاي رقباي سرمایه داري جهانی براي کسب امت

از جمهوري اسالمی، این رژیم را بیش از هر زمان دیگر 

ن خطر از دست دادن متحدی. در نقطۀ ضعف قرار داده بود

جمهوري اسالمی، مانند رژیم بشار اسد در سوریه، حلقۀ 

حسن روحانی . محاصره به دور آن را تنگ تر کرده بود

عنصري بود که توانست به طور موقت از شدت فشار از 

چه از پایین توسط توده ها، و چه از بیرون 

بکاهد تا  -براي کسب امیتازات سرمایه داري جهانی

دست  رژیمي دورة تازه اي از حیات ننگین 

آن چه که مسلم است، رژیم جمهوري اسالمی 

مطلقاً قادر نیست با اتکا به سیاست خارجی گذشته در 

این موضوع . کشمکش با سرمایه داري جهانی قرار گیرد

نه به دلیل فشارهاي سرمایه داري جهانی از طریق 

لیل پر شدن کاسۀ صبر تحریم هاي اقتصادي، بلکه به د

و تحمل توده ها از پایین، و بحران درونی خود رژیم 

است که هر روز ابعاد تازه تري پیدا می کند؛ این 

تري در چرخش رژیم به سوي هاعوامل به مراتب مهم

وجه  دواین سیاست ها در . سیاست هاي جدید تر هستند

وجه رو به بیرون، یعنی سازش و : قابل مشاهده است

شات، و دادن هر امتیازي که الزم باشد به غرب، 

براي اعمال فشار و  )در قالب آکسیون ها و غیره

اسالمی و خنثی عقب راندن رژیم سرمایه داري جمهوري 

کردن ضربات آن، می تواند به طور مداوم، در سطح 

وسیع تر، با هماهنگی و کاربرد ابتکار عمل هاي بیشتري 

   .صورت بگیرد، و متعاقباً تأثیر ملموس تري داشته باشد

این ها مهم ترین وظایف مارکسیست هاي انقالبی در 

هاي  پیش به سوي ایجاد و گسترش کمیته

  !پیش به سوي تدارك حزب پیشتاز انقالبی

  !پیش به سوي اتحاد عمل ویژه

 

  

اوضاع سیاسی، تحرکات رفرمیستی و 

جستجوي پاسخ به سوال 

رژیم سرمایه داري جمهوري اسالمی توانست با روي کار 

آوردن حسن روحانی براي مدتی دیگ

فشار از پایین توسط توده هاي تحت ستم، می رفت . کند

که به کلی ابتکار عمل را از دست رژیم خارج کند

فشارهاي رقباي سرمایه داري جهانی براي کسب امت

از جمهوري اسالمی، این رژیم را بیش از هر زمان دیگر 

در نقطۀ ضعف قرار داده بود

جمهوري اسالمی، مانند رژیم بشار اسد در سوریه، حلقۀ 

محاصره به دور آن را تنگ تر کرده بود

عنصري بود که توانست به طور موقت از شدت فشار از 

چه از پایین توسط توده ها، و چه از بیرون  - هر دو سو

براي کسب امیتازات سرمایه داري جهانی

ي دورة تازه اي از حیات ننگین زمان الزم برا

آن چه که مسلم است، رژیم جمهوري اسالمی . و پا کند

مطلقاً قادر نیست با اتکا به سیاست خارجی گذشته در 

کشمکش با سرمایه داري جهانی قرار گیرد

نه به دلیل فشارهاي سرمایه داري جهانی از طریق 

تحریم هاي اقتصادي، بلکه به د

و تحمل توده ها از پایین، و بحران درونی خود رژیم 

است که هر روز ابعاد تازه تري پیدا می کند؛ این 

هاعوامل به مراتب مهم

سیاست هاي جدید تر هستند

قابل مشاهده است

شات، و دادن هر امتیازي که الزم باشد به غرب، مما

 پیش به سوي

 !اتحاد عمل ویژه

در قالب آکسیون ها و غیره(حمایتی 

عقب راندن رژیم سرمایه داري جمهوري 

کردن ضربات آن، می تواند به طور مداوم، در سطح 

وسیع تر، با هماهنگی و کاربرد ابتکار عمل هاي بیشتري 

صورت بگیرد، و متعاقباً تأثیر ملموس تري داشته باشد

این ها مهم ترین وظایف مارکسیست هاي انقالبی در 

  . شرایط فعلی است

پیش به سوي ایجاد و گسترش کمیته

  !عمل مخفی

پیش به سوي تدارك حزب پیشتاز انقالبی

پیش به سوي اتحاد عمل ویژه

  1392دي ماه  10

پیش به سوي

اتحاد عمل ویژه
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براي دریافت حمایت از رژیم در مقابل عصیان هاي 

عظیمی توده اي که خود به بهترین شکل آن را احساس 

می کند؛ و وجه رو به درون که افزایش رعب و وحشت 

بالانقطاع است، که اتفاقاً بیش از هر زمان، ترس، ضعف 

  . مایان می کندو ناتوانی خود رژیم را ن

به هر رو جمهوري اسالمی ناچار است استراژي بلندمدت 

تري طرح ریزي کند که همزمان و در ضمن سرکوب بی 

جمهوري اسالمی ناچار . ، آن را تدریجاً جایگزین کندهوقف

است براي از دست ندادن ابتکار عمل، براي همۀ جنبش 

این ما در . هاي اعتراضی موجود راه چاره اي بیاندیشد

فرصت تنها می پردازیم به چاره جویی هاي رژیم سرمایه 

داري حاکم براي واکنش به جنبش رو به گسترش 

انتخاب حسن روحانی به این  زمان کارگري که اتفاقاً از

  .سو در حد کم سابقه اي در حال پیشرَوي است

به خوبی می داند که نمی تواند  ،رژیم براي مهار اوضاع

رکوب دائمی جنبش کارگري، موفقیتی تنها با تکیه بر س

به خصوص که خوب می داند وضعیت . کسب کند

معیشت کارگران دائماً از وضع کنونی بدتر و هر روز دامنۀ 

در یک کالم رژیم اکنون . اعتراضات وسیع تر خواهد شد

به خوبی می داند که دور آتی تحوالت در ایران، دوره اي 

ه در مرکز آن است که جنبش کارگري بر خالف گذشت

چنین خطري را سرمایه داري جهانی . قرار خواهد گرفت

نیز به خوبی احساس کرده است و می داند که با وقوع 

شورش هاي عمومی کارگري، هیچ آلترناتیو مورد تأییدي 

... ندارد که بتواند مانند آن چه در مصر و لیبی و سوریه و 

م به کار به خیزش هاي از پایین تحمیل کرد، در ایران ه

سرمایه داري جهانی، حفظ بقاي خود  تنها راه حلّ. گیرد

رژیم جمهوري اسالمی و گرفتن بیشترین امتیازات و یا 

به عبارت بهتر، گرفتن هر مقدار امتیاز که می خواهد، 

  . است

براي این منظور طرح هایی براي جنبش کارگري طراحی 

سنگر به می کنند که منطبق با آن بتوانند به جاي تقابل 

سنگر و رو در رو با جنبش کارگري، سوار بر این جنبش 

شوند و آن را از باال مهار کنند و به جایی که می خواهند، 

از این جهت آن ها نیازمند جلب اعتماد . هدایت نمایند

کارگرانی که از هر . وسیع ترین اقشار کارگري هستند

ل تشک«حق ابتدایی، از جمله و شاید مهمترین آن، حق 

م بوده اند، اساساً در وضعیت متعارفی قرار ومحر» یابی

تشکل هاي  ،ندارند که حتی اگر امکانش به وجود آمد

شرایط فشار سیستماتیک . صنفی و سیاسی خود را بسازند

اصوالً فضاي  ،اقتصادي و سیاسی و سرکوب بی وقفه

آمادة تشکل یابی هاي سراسري و علنی را از بین می 

ایط تنها تشکل هایی که امکان شکل در این شر. ردب

گیري دارند، تشکل هاي مخفی و غیر قانونی و هسته 

  .هاي کارگري کارخانجات و محالت خواهد بود

شرایط موجود که رژیم به عمد آن را به وجود آورد تا 

شانس حیات روزمرة خود را افزایش دهد، اساساً شرایطی 

در بین  نیست که بتواند حداقل هاي فضاي تشکل یابی

کارگران را فراهم کند و در واقع این شرایطی است که 

جنبش کارگري را هل می دهد به سوي سازماندهی 

یا کارگران باید متحمل  ،در چنین شرایطی. مخفی

فشارهاي بیش از این باشند و یا دست به شورش بزنند، 

هیچ راه سومی نظیر مذاکره و مصالحه وجود ندارد، چرا 

ران نمایندگان بیرون آمده از تشکالت خود که اوالً کارگ

را براي مذاکره ندارند و ثانیاً خود حکومت سرمایه داري 

تاکنون نتوانسته به وضعیتی با فرماندهی مرکزي و قابل 
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اکنون جناح هاي مختلف درون . اجرا دسترسی پیدا کند

حکومت ناچارند براي بقاي خود به حول دستورات 

صندوق بین «یه داري، مانند نهادهاي بین الملی سرما

 »سازمان تجارت جهانی«، »بانک جهانی«، »المللی پول

و تا جایی که به جنبش کارگري مربوط می شود، 

، داراي یک مرکز فرماندهی قابل »سازمان جهانی کار«

قبول شوند که نقداً حسن روحانی به عنوان چهرة عامه 

ا به پسند جناح هاي حکومتی، نقش رهبري این اوضاع ر

گام بعدي رژیم ایجاد یک سلسله . دست گرفته است

تغییرات از باال است و براي این منظور به سراغ گرایش 

هاي کارگري که نگاه هایشان به تغییرات از باال معطوف 

است، خواهد رفت تا با کمک این گرایش ها، جنبشِ رو 

  . به عصیان کارگري در آتیه را مهار کند

ا تالش گرایش هاي رفرمیستی و مقدمات این فرایند ب

همچنین سردرگمی هاي پیشروان سنتی کارگري در 

جهت قانون گرایی و کسب مجوز هاي قانونی به منظور 

فعالین و محافل کارگري . فعالیت کارگري، چیده می شود

که تبلیغ فعالیت علنی می کنند، فعالیتی که لزوماً قانونی 

دستگیري فعالین  خواهد بود، خود قادر نیستند در صورت

کارگري به صورت علنی در دفاع از آن ها اقداماتی 

تعداد قابل توجهی از رهبران عملی جنبش . صورت دهند

کارگري، اکنون در زندان هستند، بدون آن که نهادهاي 

گرا و علنی بخواهند یا بتوانند تالشی متحدانه در قانون

 رفرمیست هایی که. جهت آزادي آن ها سازمان دهند

خود را در مقام نمایندة کارگر تا سطح مذاکره با نمایندة 

مجلس می رسانند، اما در اوج شرایط و فضاي نسبتاً باز 

با  ت جمهوري، حتی یک پوسترسایایام انتخابات اخیر ر

بر دیوارهاي شهر » کارگر زندانی آزاد باید گردد« شعار

د این همان نیرو و پایۀ الزم و اولیۀ مور. نمی چسبانند

براي این . نیاز براي مهار جنبش کارگري از باال است

و کم  ،منظور تدارکاتی در داخل و خارج به طور همزمان

رادیوهاي . صورت می گیرد ،یافتهو بیش سازمان

امپریالیستی، بخش کارگري می سازند و براي جلب 

اعتماد، تریبون آن را در دست رفرمیست هاي مماشت 

ها به زعم خود از سختی ها و جو قرار می دهند تا آن 

ب کارگران صحبت کنند و به خیال خود اقدام ئمصا

رهبران شناخته شدة رفرمیستی مانند . ثري کرده باشندؤم

در تحرکات اخیر خود، موضوعات طبقاتی » منصور اسالو«

کارگران را رها کرده و رفته اند به سراغ موضوعات عوام 

در کنار دشمن ، و حقوق بشري فریبانۀ آزادي خواهی

طبقاتی کارگران نشسته و به فکر جستجو براي کاري 

. مشترك و دفاع از حقوق شهروندي و نظایر این هستند

که تا قبل از این راهی براي » حقوق بشري«موج تازة 

نفوذ در جنبش کارگري نداشت، آغاز شده است و 

مصاحبه هایی از سوي رفرمیست ها تدارك دیده می 

» حقوق بشر«ن کردن موضوعاتی نظیر شود براي جایگزی

. به جاي موضوعات طبقاتی مربوط به جنبش کارگري

سندیکالیست هاي اولترا راست که تا قبل از این 

مورد » اعتصاب را به شرط صدمه نزدن به اقتصاد«

پذیرش قرار می دادند، اکنون در مقام همکاري مستقیم 

این سلسله از . با نهادهاي کارگري دولتی قرار گرفته اند

پیشین در بخش علنی کاري و  تتحرکات در کنار تحرکا

گرایی، این استنباط می شود که حکومت سرمایه قانون

دیر یا . داري مشغول کنترل جنبش کارگري از باال است

و » آي ال او«زود رفرمیست هاي شناخته شده با کمک 

تشکیالت قانونی خواهند » خانۀ کارگر«بخش هایی از 

در نبود تشکالت مستقل کارگري و حزب ساخت که 
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پیشتاز انقالبی بتواند به سادگی رهبري جنبش کارگري را 

در دست خود گیرد تا براي دورة طوالنی دیگري جنبش 

  . کارگري را به عقب زند

  :چه باید کرد

در چنین وضعیتی تعداد زیادي آلترناتیو بر روي میز 

قبل از . منیست که بخواهیم بهترین آن ها را برگزینی

هرچیز و به موازات سایر کارهاي الزم، باید رفرمیست ها 

به کارگران یادآوري کنیم . را مورد نقد و افشا قرار داد

حقوق بشر همان حقوق کارگر نیست، مبارزة طبقاتی 

کارگران تنها و تنها زمانی به نتیجه دلخواهش خواهد 

رسید که از کسب حقوق بشر فراتر برود و تدارك 

وضعیت اسفناك . ونی دولت سرمایه داري را ببنیدسرنگ

فقر و گرسنگی کنونی توده هاي وسیع کارگري 

موضوعاتی براي توجه به حقوق بشر نیست؛ این وضعیت 

از ملزومات تعیین کننده و اساسی سرنگونی سیادت دولت 

باید به نیروي از پایین اتکا کنیم و . سرمایه داري است

ن توجه به باالیی ها در درون هر راهکاري که داریم بدو

  .جنبش کارگري پیش ببریم

براي این منظور، حال که هیچ تشکل کارگري شکل 

 به اصطالحنگرفته است، تمامی سازمان ها و احزاب 

سوسیالیستی و کمونیستی و کارگري و امثالهم بالاستثنا 

در بحران عمیق و شدید خود فرو رفته اند و قادر به حفظ 

ت خود نیستند، چه رسد به رهبري طبقۀ نیرو و تشکیال

در » اتحاد عمل کارگري«کارگر؛ تنها گزینۀ موجود، 

درون خود جنبش کارگري در بین پیشروان و رهبران این 

هر جریان مدعی دفاع از جنبش کارگري . جنبش است

را با این اتحاد  شجریان و امکانات ،نیز ناچار است خود

هرچند وضعیت  .منطبق و از آن حمایت کند ،عمل

پراکندگی و شدت فرقه گرایی گرایش هاي مدعی دفاع 

از جنبش کارگري از یک سو و ندانم کاري هاي پیاپی 

فعالین کارگري در داخل از سوي دیگر، امکان همین 

اتحاد عمل را نیز محدود و ضعیف می کند، اما حقیقتاً به 

جز این آلترناتیو چه چیز دیگري می تواند به عنوان 

یلی در مقابل ساخت و پاخت رفرمیست هاي دنباله رو بد

هر لحظه است که خیزش هاي . از تحوالت در باال باشد

ابتکار عمل را از  وسیع کارگري آغاز شود و رژیم کلّ

دست بدهد و اگر نتوان تا آن موقع از طریق اتحاد عمل 

کارگري به طور اعم و اتحاد عمل ویژه اي که قطب 

مقابل قطب رفرمسیتی در درون در را سوسیالیستی 

، دست کم به طور اخص جنبش کارگري شکل می دهد

نطفه هاي اولیۀ رهبري انقالبی را پی ریزي کرد، تنها 

آن می تواند تسلیم آگاهانه در  ةمعنی رك و پوست کند

  . برابر بورژازي باشد

گرایش مارکسسیستی در درون جنبش کارگري می تواند 

از دفاع از کارگران  ؛دارد آغاز کنداز حداقل امکاناتی که 

زندانی در عمل و در داخل ایران در هر سطح ممکن که 

کارگر زندانی آزاد باید «حتی نوشتن یک شعار . می تواند

 ؛در پشت صندلی یک اتوبوس یا یک باجۀ تلفن» !گردد

این چیزي است که هرکسی قادر به انجام آن هست و 

بی عملی مطلق خواهد  اگر انجام ندهد در واقع به معنی

گام بعدي هماهنگ کردن این سطح از فعالیت ها به . بود

  . طور منسجم و در سطح سراسري است

که تا  یجنبش دانشجویی و جوانان سوسیالیست فعالین

پتانسیل مبارزاتی خود را وقف تمایالت  از این قبل

روشنفکري کردند و تحت تأثیر هر جریان نوظهور، اعم از 
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قرار گرفتند و هرگز نتوانستند در ارتباط با  راست و چپ

طبقاتی باري اساسی از گردة جنبش کارگري  ةمبارز

بردارند، اکنون وقت آن رسیده به جاي هر روز نشریه اي 

تازه بیرون دادن و فردا بدون هیچ توضیحی متوقف 

کردن آن و هر پروژة انتزاعی دیگر، چه به صورت منفرد 

 بسیار مشخصِ فعالیتفره، از سه ن -هسته هاي دو و چه

همین که در هر گوشۀ . دفاع از زندانی کارگر آغاز کنند

شهر شعار و اعالمیه اي بر در و دیوار در جهت آزادي 

اعتماد به نفس به کل  کارگران زندانی دیده شود، اوالً

جنبش تزریق خواهد شد، ثانیاً رژیم قادر نخواهد بود هر 

ین کارگري بیاورد و آب هم بالیی که خواست بر سر فعال

عملی خواهد بود  یو ثالثاً این قدم ،از آب تکان نخورد

براي اقدامات بعدي که هماهنگ کردن همین فعالیت ها 

جنبش . در هسته هاي متشکل مرتبط به یکدیگر است

کارگري همچنان داراي بحران رهبري است و تا همین 

ت، زمان االن هم به قدر کافی زمان را از دست داده اس

چندانی در اختیار نیست براي تدارك دست کم نطفه 

هاي اولیۀ رهبري جنبش انقالبی که بتواند در تحوالت 

  . پیش رو مانع از شکست دوبارة این جنبش شود

  1392دي ماه  10

  

  

  

  

 

توقف ماشین کشتار دولتی، در گرو اقدام توقف ماشین کشتار دولتی، در گرو اقدام 

  !!جمعی استجمعی است

دن موج اعدام هاي اخیر، به خصوص پس از روي کار آم

حکومت روحانی و آغاز تالش ها براي ازسرگیري روابط 

و معامالت پشت پرده با غرب، در واقع هیچ هدفی جز 

ارعاب جامعه و نشان دادن ضربه شست به جنبش و 

 60برخالف قتل عام دهۀ . جلوگیري از پیشروي آن ندارد

که تسویه حساب قاطع سرمایه داري جمهوري اسالمی با 

پ و رادیکال بود، این بار وضعیت تمامی جریان هاي چ

داخلی و خارجی رژیم چنان وخیم و حاد است که دیگر 

حتی جرأت نمی کند براي این اعدام هاي سیستماتیک 

بیاورد، به همین دلیل آن را با اسم » سیاسی«خود توجیه 

بنابراین . انجام می دهد» محارب«و » قاچاقچی«رمز 

، یک پیام »غیر سیاسی«این اعدام هاي به ظاهر 

اخص دارد و آن اعالم آمادگی براي سرکوب » سیاسی«

اعتراضات و اعتصابات کارگري و توده اي در فرداي 

توافقات حاصل از معامالت پشت پردة رژیم با غرب 

  .است

وقتی تمامی این اعدام ها با هدف مشخص ارعاب 

جامعه، حمله به کل طبقۀ کارگر و اقشار محروم جامعه و 

به نفس صورت می گیرد، کامالً واضح  کاهش اعتماد

منتها . است که مارکسیست ها باید در مقابل آن بایستند

در غیاب یک نیروي رادیکال و انقالبی، در غیب یک 

خط رهبري کننده، میدان مبارزه به نفع ابتکار عمل و 

کارزار لغو گام «رهبري بورژوازي و جریان هایی همچون 

سوخته اي مانند محمد  با حضور مهرة» به گام اعدام

مارکسیست ها مخالف رفرم نیستند، . نوري زاد، می افتد
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ولی از آن نوع رفرمی دفاع می کنند که حاصل فشار از 

به شکل » باال«و مبارزات جامعه باشد، نه از » پایین«

  .نمادین و براي ایجاد توهم

وقتی ماهیت این اعدام ها و در نتیجه ضرورت مبارزه 

» اتحاد عمل ویژه«است، ضرورت  علیه آن مشخص

نه وحدت یا اتحاد (» اتحاد عمل«. برجسته می شود

، به عنوان یک تاکتیک عموماً موقتی، حول )نظر

و مورد توافق جنبش صورت می » موضوعات مشترك«

گیرد، و آن هم دقیقاً در شرایطی که کل تشکل ها و 

جریان هاي چپ و کارگري در داخل و خارج در نهایت 

و افتراق به سر می برند و بنابراین به تنهایی قادر ضعف 

در شرایط اوج پراکندگی و . به انجام این وظیفه نیستند

افتراق نیروهاي مختلف طیف چپ، و زمانی که در کل 

این طیف به سختی می توان جریانی را یافت که 

مخالفتی جدي با اعتراض علیه اعدام ها داشته باشد، باید 

ه را به عنوان یک سنت و سبک کار جا ویژ» اتحاد عمل«

در طی این اتحاد عمل ویژه، . انداخت و به کار برد

نیروهاي مختلف طیف چپ، با حفظ استقالل و مرزبندي 

هاي خود، مشترکاً امکانات و توانایی هاي شان را روي 

متمرکز » توقف اعدام ها و کشتارها«موضوع مشترك 

در قالب (حمایتی فعالیت هاي به این ترتیب  .می کنند

براي اعمال فشار و عقب راندن رژیم ) آکسیون ها و غیره

سرمایه داري جمهوري اسالمی، می تواند به طور مداوم، 

در سطح وسیع تر، با هماهنگی و کاربرد ابتکار عمل هاي 

بیشتري صورت بگیرد، و متعاقباً تأثیر ملموس تري داشته 

  .باشد

تی نیرومندي که در به عالوه یکی از سنت هاي مبارزا

وجود ) به خصوص در مقطع انقالب(گذشتۀ مبارزاتی ما 

داشته و امروز نیز باید مجدداً احیا شود، پخش بیانیه، 

دیوارنویسی و نظایر آن است، آن هم با هدف ایجاد 

اعتماد به نفس در میان زندانیان سیاسی، فعالین کارگري 

ایجاد آگاهی زندانی و خانواده هاي آن ها به طور اخص و 

این . عمومی از وضعیت آنان در سطح جامعه به طور اعم

سنت مبارزاتی نه فقط با سطح آگاهی موجود در جامعه 

متناسب است و برخالف انواع و اقسام فراخوان ها و 

بیانیه هاي آن چنانی احزاب و سازمان ها از باالي سر 

مردم جامعه عبور نمی کند، بلکه نشان می دهد که باید 

به مرحلۀ » حرف«اعتراض علیه اعدام را از مرحلۀ 

چنان چه این . محسوس و مادي تبدیل کرد» عمل«

سنت احیا شود و بتواند پایه هاي مادي خود را در جامعه 

پیدا کند، بالفاصله به یک موج نیرومند در متن جامعه 

 .تبدیل می شود

در مقابل موج اعدام ها، باید اقدامی عملی کرد، حتا اگر 

چنین اقداماتی امکان . ریسک اعدام شدن داشته باشد

بسیج توده اي براي متوقف کردن ماشین کشتار دولتی را 

  .فراهم می کند

 پیش به سوي اتحاد عمل ویژه، در داخل و خارج

  شوراي دبیري گرایش مارکسیست هاي انقالبی ایران

 1392آذر  13
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نزدیکی رژیم به امپریالیزم و تدارك جنبش نزدیکی رژیم به امپریالیزم و تدارك جنبش 

  گري براي مقابله با سرمایه داريگري براي مقابله با سرمایه داريکارکار

  

همان طور که به کرّات تا پیش از انتخابات ریاست 

گفته شد و رویدادهاي پس از انتخاب  1392جمهوري 

نیز بر آن صحه گذاشت، رژیم جمهوري اسالمی که 

همواره از روز نخست تثبیت خود دو گرایش متضاد را در 

ب در درون قبال روابط بین المللی با سرمایه داري غر

خود حمل می کرد، طی سال هاي گذشته مجبور بود تا 

به دلیل فشار روزافزون تحریم ها و شمارش معکوس 

سقوط رژیم اسد در سوریه به عنوان مهم ترین متحد 

استراتژیک خود، و همین طور به دلیل حجم باالي 

و نیاز  1388اعتراضات داخلی به خصوص پس از سال 

ي صندوق هاي رأي از یک سو و به کشاندن مردم به پا

غلبۀ موقت بر شکاف هاي درونی حاکمیت از سوي 

مهره اي . را رو کند» معتدل«دیگر، مهره اي به اصطالح 

که اوالً از نقطه نظر امپریالیزم جهانی براي آغاز مذاکرات 

قابل اتکا و معتبر باشد، و ثانیاً مورد پذیرش جناح هاي 

لثاً اعتراضات باقی مانده مختلف رژیم قرار بگیرد، و ثا

در سطح جامعه را موقتاً خنثی کند و  1388پس انتخابات 

بنابراین . به سمت و سویی که رژیم می طلبد، سوق دهد

آن چه رخ داد یک مهندسی هوشمندانه و در تحلیل 

  .نهایی یک پیروزي موقت دیگر براي کلیت رژیم بود

انتخابات  علی خامنه اي که در مرکز مهندسیبا این حال 

 ،قرار داشتهحسن روحانی و پیروزي ریاست جمهوري 

خود تحت فشار از سوي پایه ها و حامیان سفت و سخت 

اطراف خود قرار دارد، و بنابراین هرگونه گردش به سوي 

سازش با غرب، با اعتراضاتی از سوي این پایه ها همراه 

  .بوده است

الزم  در نتیجه، این چرخش، بدون ایجاد آمادگی ذهنی

 گاهی در این پایه ها ممکن نبوده و نیست، و خامنه اي

پایه هاي حزب اهللا رژیم و  حفظ آرامشبراي  به اجبار

سپاه  ارشد نیروهاي انتظامی و فرماندهان مشخصاً

به دولت اوباما  ی را به شکل دوپهلونقدهای ،پاسداران

نیز که حمالت علیه حسن  در مواقعیاما  داشته است؛

وي باال می گیرد، براي حفظ  ةتیم مذاکره کنندروحانی و 

از حسن روحانی  ، قویاًتعادل و تسهیالت چرخش به غرب

براي . حمایت و گرایش راست رژیم را نصحیت می کند

با حمایت از نمایندگان ایران در مذاکرات  او نمونه اخیراً

خواند و هشدار داد که » سخت«ها را  موریت آنأاتمی، م

اي که   علی خامنه. بنامد» سازشکار«ها را  کسی نباید آن

سالروز اشغال سفارت آمریکا  ۀپیش در آستان ۀروز یکشنب

کرد با اشاره به مذاکرات اتمی  در تهران سخنرانی می

هاي جهانی از جمله ایاالت متحده،   ایران با قدرت

رهبر . نامید» هاي انقالب بچه«کنندگان ایرانی را   مذاکره

در عین حال بار دیگر تکرار کرد که به جمهوري اسالمی 

باذن اهللا از : بین نیست، اما گفت مذاکره با آمریکا خوش

کنیم و این تجربه، ظرفیت   این مذاکرات ضرري هم نمی

خامنه اي این سخنان را . فکري ملت ما را باال خواهد برد

در . بعد از چندین هفته غیبت از محافل عمومی بیان کرد

ضی از رسانه هاي خارجی شایعاتی را روزهاي اخیر بع
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درغیبت چند . بیماري او نیز منتشر کرده بودند ةدربار

موج انتقادها از دولت روحانی براي  ،هفته اي خامنه اي

 يرسانه هاي تندرو. مذاکره با آمریکا باال گرفته است

ایران دولت روحانی را متهم به نرمش بیش از حد در 

که دولت  در حالی. ندکن هاي غربی می مقابل قدرت

روحانی با حرکت دیپلماتیک در پی آن است که به 

بحران اتمی ایران پایان دهد و راه را براي جلب سرمایه 

هاي بین المللی باز کند، مخالفان دولت معتقدند  گذاري

رسد و باید کشور را با  مذاکره با غرب به نتیجه نمی

اط علی خامنه در همین ارتب. اداره کرد »اقتصاد مقاومتی«

ولی  ،اگر مذاکرات به نتیجه برسد که چه بهتر: اي گفت

معنایش این باشد که کشور باید روي  ،اگر نتیجه نگرفتند

اقتصاد مقاومتی  ةمخالفان دولت دربار .پاي خود بایستد

دهند، و در همین ارتباط خامنه اي  توضیح زیادي نمی

 حرف ما با مسئولین این است که براي«: هم گفت

گشایش مسائل کشور باید نگاهشان به درون باشد، در 

دیپلماسی هم آن کشوري موفق است که متکی  ۀعرص

 ».هاي درونی باشد به نیروي درون زا و اقتدار و توانایی

از این چرخش از سوي دیگر مذاکره کنندگان غربی نیز 

رضایت خود را از مذاکرات  1+5سران . استقبال کرده اند

پیش آقاي آمانو،  ۀهفت. ه اعالم کرده اندپشت درهاي بست

مدیر کل آژانس بین المللی انرژي اتمی، در یک 

سخنرانی در آمریکا گفت که از زمان به قدرت رسیدن 

ایران، رویکرد  »میانه روي«حسن روحانی، رئیس جمهور 

 ،تغییرات جدید«او  ۀاین کشور مثبت شده است و به گفت

نس بین المللی انرژي مدیرکل آژا. است »قابل مالحظه

مواد و تجهیزات اتمی ایران که در «اتمی گفته است که 

همچنان در مسیر  ،حال حاضر زیر نظر آژانس است

  ».صلح آمیز قرار دارد ةاستفاد

  

حتی موج شدید و بی پرواي اعدام هاي اخیر به دست 

رژیم جمهوري اسالمی، نشانۀ چراغ سبز غرب و اطمینان 

 .رات استرژیم از پیشرفت مذاک

سخنان اخیر خامنه اي بار دیگر چرخش نوین رژیم را به 

دورة اما در این . نشان می دهد سرمایه داري غرب سوي

و به ویژه  کارگر ۀدولت آمریکا و ایران، طبق ماه عسل

تحوالت احتمالی آتی  برايپیشروان کارگري باید خود را 

  .آماده سازند

رژیم شاید به اجبار  ،سرگیري و بهبود روابط با غرب با از

هاي متعارف بورژوازي »استاندارد«  خود را با برخی از

غرب، تطبیق دهد و به همین دلیل براي حفظ خود در 

و جلوگیري از  مقابل اعتراضات رو به رشد کارگري

سازمان جهانی «، به حضور تدریجی انفجارهاي اجتماعی

اپ و ایجاد اتحادیه هاي کارگري زرد به عنوان سوپ »کار

تن دهد، و به عالوه آزادي   )مشابه دورة خاتمی(  اطمینان

هرچند   .هاي نیم بندي را در فضاي سیاسی ایجاد کند

از ( سبک فعالیت را جدید، در صورت تحقق، این شرایط
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نقطه نظر میزان علنی گرایی یا مخفی کاري، حضور 

تاکتیکی در اتحادیه هاي زرد براي تأثیرگذاري بر روي 

تغییر می دهد، ولی همچنان وظیفۀ  )و غیره پایه هاي آن

اصلی و حیاتی نیروهاي مارکسیست را بی تغییر باقی می 

- بدون مولفۀ رهبري انقالبی، تمامی اعتراضات  .گذارد

محکوم به   -چه در سطح کارگري و چه دمکراتیک  

شکست خواهد بود، و وضعیت تشکل هاي کارگري ایران 

ات ریاست جمهوري به این سو و انتخاب  1380 از دهۀ

، به خوبی 1388 امسال با وجود تجربۀ اعتراضات سال

تجلی این رهبري انقالبی،   .این گفته را اثبات می کند

حزبی که  .است »حزب پیشتاز کارگري« تنها در یک

متأسفانه غایب است و غیبت آن، بخش اعظم شکست 

تنها چنین  .هاي جنبش چپ و کارگري را رقم می زند

اندهی است که می تواند به نیروي اعتراضی ارگان سازم

به  جامعه سمت و سوي انقالب و تسخیر قدرت سیاسی

چنان چه با روي کار آمدن  .را بدهد رهبري طبقۀ کارگر

دولت جدید، فاز جدیدي با خصوصیات باال آغاز شود، 

بدیهی است که مارکسیست هاي انقالبی باید نهایت 

و با کمال   -وظیفۀ اصلیبهره برداري را براي انجام این 

چه پیش و چه پس از   .بردارند  -تأسف به تعویق افتاده

و نه انواع   -انتخابات، این کمیته هاي مخفی کارگري

پرمدعا، ولی بی ربط به  ، احزاب و سازمان هافرقه ها

بوده اند که در گوشه و کنار کشور   -جنبش کارگري

ار براي اعتصاب، اشغال کارخانه، بستن جاده، اعمال فش

را  …  کسب حقوق معوقه، اخراج کارفرما و مدیر و

طی سال هاي گذشته از دل همین   .سازمان داده اند

مبارزات روزمره، رهبران عملی کارگري بی شماري 

بیرون آمده است و معدودي از آنان به تئوري 

این فعالین و رهبران   .سوسیالیستی نیز دست یافته اند

براي لوگیري از پراکندگی، عملی سوسیالیست هم براي ج

جمع بندي تجارب، تبدیل چکیدة آن به تئوري انقالبی و 

ایجاد خط رهبري، نیازمند کمیته هاي مخفی خود هستند 

و همین کمیته ها هستند که می توانند از طریق یک 

ارگان سازمانده، مثالً مانند یک نشریۀ سراسري، ضمن 

از   .ط شوندحفظ استقالل و مخفی بودن، به دیگر مرتب

درون چنین پروسه اي است که می توان نطفه هاي اولیۀ 

حزب پیشتاز را ایجاد کرد و این همان وظیفه اي است 

با در نظر داشتم چشم انداز احتمالی  که از هم اکنون،

و با نهایت بهره برداري از امکانات و فرصت هاي  آتی،

 .موجود باید انجام داد

 

 شوراي دبیري

  ت هاي انقالبی ایرانگرایش مارکسیس

 1392چهارده آبان 
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  !!ماشین کشتار دولتی را متوقف کنیدماشین کشتار دولتی را متوقف کنید

شیرکو «موج اخیر اعدام ها، و اینک اعدام فعال سیاسی 

پیش از هرچیز این معنی را می دهد که رژیم  ،»معارفی

سرمایه داري جمهوري اسالمی، امتیازات دلخواهش را از 

بار اول . دریافت کرده استمذاکرات پشت پرده با غرب 

را سرکشید، » جام زهر«که رهبر جمهوري اسالمی 

. عالئم آن را با کشتار وسیع زندانیان سیاسی نشان داد

همان . در شُرُف وقوع استاین بار نیز سناریوي مشابهی 

طور که پیش بینی می شد، انتخاب مهرة حسن روحانی 

آن  -کا و غرببراي حل اختالفات رژیم با امپریالیزم آمری

- هم به طور کلی به دلیل وضعیت نابسمان اقتصادي

اجتماعی جامعه و شکاف هاي درونی رژیم از یک سو، و 

موقعیت نامناسب رژیم در سطح بین المللی از سوي 

به معنی تثبیت وضعیت متزلزل رژیم بود و هر  - دیگر

گام نزدیکی این رژیم به کشورهاي امپریالیستی با چراغ 

یشتري جهت شدت بخشیدن به سرکوب هاي سبزهاي ب

این روند تازه، با دریافت اولین . )1( داخلی همراه است

اسراي سازمان  چراغ سبزهاي غرب، با حمله به مقرّ

مجاهدین توسط حسن روحانی کلید خورد، و شدت هرچه 

بیشتر هر روزة این کشتار به همان نسبت بیانگر توافقات 

  . هرچه بیشتر رژیم با غرب است

بار دیگر اصالح طلبان نشان دادند که هدفشان از اصالح 

انطباق آن با ساختار سرمایه داري  ،جمهوري اسالمی

کسب اجازه براي تثبیت قدرت  جهانی است و متقابالً

حشت و ومتزلزل خود از طریق افزایش رعب و 

بنابراین براي چندین . عام کشتارهاي عمومی و در مأل

در ایران، به معنی » ح طلبیاصال«بار اثبات شد که 

آن دسته از ضعف هایی است که تثبیت قدرت » اصالح«

؛ در و تضعیف می کند رژیم را به مخاطره می اندازد

نتیجه اگر کشتار و اعدام هنوز نتواند به قدر کافی ارعاب 

و وحشت عمومی در جامعه ایجاد کند، اصالح طلبی 

 ،ش دادن کشتارگرایشی خواهد بود که آن را به نفع افزای

این مفهوم از حسن روحانی نیز محصول . اصالح کند

اصالحات روحانی به . اصالح طلبی در ایران بوده است

به معنی پیشروي در درون  ،عنوان نمایندة چنین جریانی

نظام سرمایه داري جهانی است، و هر یک فرد آویخته به 

   .در این پیشروي است موفقیت نسبیدار، عالمت او براي 

به وضوح نشان می کشتارهاي اخیر جمهوري اسالمی 

ارتباطی به  گونه هیچ ،انتخاب حسن روحانی دهد که

سیاست هاي  سطح تغییر روش جمهوري اسالمی در

داخلی اش ندارد، حتا برعکس، به معنی تشدید روش 

این تغییر، تنها . است آنهمیشگی  ۀهاي سرکوبگران

اسالمی بود که با  مربوط به چهرة رو به بیرون جمهوري

حسن روحانی دریچۀ انطباق با غرب » کلید تدبیر و امید«

اما چهرة رو به درون جمهوري اسالمی، از . گشوده شود

شدت نگرانی از پیش روي جنبش هاي انقالبی به تصور 

، به مراتب است صورت گرفته یاین که گشایش های

اکنون تاوان اصالح طلبی را بیش از . وحشیانه تر شده

هرکس زندانیان بی پناهی می پردازند که به صورت 

  . گروهی به باالي چوبه هاي دار برده می شوند

گرایش مارکسیست هاي انقالبی ایران ضمن محکوم 

کردن این کشتار معتقد است که این کشتار سیستماتیک 

گر با اعمال فشار به جمهوري متوقف نخواهد شد م

اسالمی از طریق اتحاد عمل وسیع همۀ نیروهاي طیف 

و جلب حمایت ) اعم از داخل و یا خارج(مترقی اپوزسیون 

اعتراضات پیاپی با برخوداري از . هاي وسیع بین المللی
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پشتیبانی و کمک متحدین بین المللی و افشاي نزدیکی 

مقابل این  رژیم به کشورهاي غرب که با سکوت در

جنایت چراغ سبز نشان می دهند، شانس متوقف کردن 

به عالوه . ماشین کشتارهاي روزانه را افزایش می دهد

باید یادآوري کرد که این حمالت، با هدف حمله به کل 

طبقۀ کارگر، کاهش اعتماد به نفس و به منظور ارعاب و 

خط و نشان کشیدن براي اعتراضات و اعتصابات 

مانی است که معامالت پشت پردة رژیم با کارگري در ز

از این رو ضروري است که کل . غرب به نتیجه برسد

کارگران ایران به طور اعم و کارگران پیشرو به طور 

اخص اقداماتی را به هر شکل مناسب در اعتراض و 

چنان چه در . واکنش به این اعدام ها از خود نشان دهند

به ویژه اقداماتی  مورد این اعدام ها اقدام مشترك و

کارگري انجام نگیرد، دست هاي رژیم براي سرکوب 

  .هاي گستردة بعدي باز خواهد ماند

  1392آبان  15

، شمارة »نشریۀ میلیتانت«نگاه کنید به سرمقاله هاي ) 1(

، نشر »1392ویژه نامۀ انتخابات «؛ و همچنین 64و  62

  :8میلیتانت، شمارة 

http://militaant.com/?p=2508 

http://militaant.com/?p=2889(2)   

  

  

  

  

حسن روحانی به سمت حسن روحانی به سمت   --چرخش خامنه ايچرخش خامنه اي

  غرب و سابقه تاریخی آنغرب و سابقه تاریخی آن

  

طی مالقاتی با  1392شهریور  26 روزخامنه اي 

هاي  مخالف حرکت من«: فرماندهان سپاه پاسداران گفت

صحیح دیپلماسی نیستم، بنده معتقدم به همان چیزي که 

در این . »گذاري شد به نرمش قهرمانانهها پیش نام سال

سخنان اخیر خامنه اي، عالوه بر اشارة تلویحی به 

ضرورت عینی و راه چارة گریزناپذیر حضور جمهوري 

اسالمی بر سر میز مذاکره و امتیازدهی به طرف مقابل 

براي بقاي خود در مقطع کنونی و شرایط منطقه و جهان، 

به روال همیشه عناصري محافظه کارانه نیز وجود داشت 

تا به این ترتیب نه فقط بدنۀ اصلی حامی او، یعنی 

نیروهاي نظامی و شبه نظامی فعال در حوزه هاي 

ارتباط با » وحشت«اقتصادي و سیاسی کالن کشور، از 

http://militaant.com/?p=2508
http://militaant.com/?p=2889
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ات و موضع گیري علیه او غرب دچار تشت، اختالف

نشوند، بلکه خطّ اصلی هم در این مورد به آن ها داده 

 .شود

روز  بالفاصله به دنبال این سخنان، حسن روحانی نیز

، طی سخنانی که در )سپتامبر 18(شهریور  27چهارشنبه 

هماهنگی کامل با خطّ رهبري قرار داشت، در مصاحبه 

یکا لحن نامۀ اخیر آمر »سی  بی  ان«با شبکۀ تلویزیونی 

 .توصیف کرد» مثبت و سازنده«باراك اوباما به خود را 

این اظهارات اخیر سران رژیم جمهوري اسالمی از یک 

حقیقت پرده برمی دارد و آن هم این است که رهبران 

جمهوري اسالمی به دنبال فراهم آوردن ملزومات و 

پیش از برگزاري . هستند» نوشیدن جام زهر«مقدمات 

خابات سال جاري مفصالً اشاره شد که نارضایتی شدید انت

، )88به ویژه پس از انتخابات (عمومی در جامعه 

در قالب (درونی نظام  ياختالفات و صف بندي ها

و همین طور ) و غیره» جریان فتنه«، »جریان انحرافی«

فشارهاي فزایندة امپریالیزم در قالب تحریم ها و اثرات 

مین طور کلیت دولت سرمایه آن بر طبقۀ کارگر و ه

حضور گرایش مؤلفه هایی بودند که داري حاکم بر ایران، 

را در قدرت ضروري می کرد تا از » معتدل«به اصطالح 

یک سو سردرد ناشی از رویدادهاي هشت سالۀ ریاست 

جمهوري احمدي نژاد در جامعه موقتاً تسکین پیدا کند و 

» مشارکت« ،با کشاندن مردم به پاي صندوق هاي رأي

، و از سوي دیگر جناح نمایش داده شودآن ها به جهان 

هاي متخاصم نیز فرصت تنفسی براي کاهش اختالفات 

 را خود رژیم و آشتی با یکدیگر پیدا کنند، و مهم تر از آن

  .از مخمصۀ شرایط بین المللی اش تاحدودي نجات دهد

این ها نکاتی است که در آستانۀ انتخابات ریاست 

ي، طی مصاحبه اي تلویزیونی در اواخر اردیبهشت جمهور

 :برجسته کردیم 1392

اسد امروز زیر فشار است و امکان این هست که «

تغییري در نظام سوریه به وجود بیاید و این حکومت 

تغییر  کند، یا خود اسد کنار گذاشته شود و یا اصوالً 

و واضح است که با رفتن اسد هیئت   .سرنگون گردد

نگران از  .داخل ایران بسیار نگران شده استحاکم در 

این که پس از رفتن اسد نوبت خود رژیم جمهوري 

یعنی امکان این که تغییر  .اسالمی فرا خواهد رسید

حکومت از طریق دخالت اسرائیل و یا حمالت نظامی و یا 

از سوي  .فشارهاي امریکا باشد، بسیار زیاد خواهد شد

متحد رژیم، دولت چاوز  دیگر، یکی دیگر از دولت هاي

در ونزوئال بود که چاوز هم فوت کرد و معلوم نیست که 

اصوالً جایگزین چاوز همان سیاست ها را دنبال کند؛ به 

هرحال دولت چاوز بسیار خوشحال هم هست از این که 

فروش نفت ایران کم شده و او جایگزین ایران گردیده 

 .است

انزواي بسیار در نتیجه ایران در یک سال گذشته در 

شدیدي قرار گرفت و این انزوا منجر به این شد که تمام 

چه اصالح طلبان و چه (  سران مملکت نگران گردند

به نظر من اصوالً باند خامنه اي درواقع  ).اقتدارگرایان

از این زاویه است که این  .نگران از دست دادن قدرت شد

که سلسله ها با محاسباتی که کردند و با توجه به ماهیتی 

یعنی  -مراتب روحانیت در سیصد سال گذشته داشته

همیشه داللی و چانه زنی بین شاهان و دربار و تجار و 

تصمیم به عقب نشینی گرفتند و این عقب نشینی   -مردم

به این مفهوم است که امتیازاتی به غرب دهند و به این 
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یعنی جلوي حملۀ  .ترتیب این مسأله را فیصله دهند

فشارهاي مضاعفی را که بر ایران وارد می آید و  نظامی و

  .کل نظام را در مخاطرة سرنگونی قرار می دهد، بگیرند

 

در نتیجه به نظر من رژیم از یک سال پیش تصمیم 

گرفت که چرخش در جهت سازش با غرب انجام 

واضح است که براي این چرخش، باید مهره اي  .دهد

تواند این چرخش را پیدا می کردند که در این انتخابات ب

با سهولت انجام دهد، همچنین وحدتی در هیئت حاکم 

بنابراین این مهره نمی توانست از خود  .ایجاد کند

اقتدارگرایان باشد، چون تمام پروژه هاي احمدي نژاد به 

عنوان نمایندة اقتدارگرایان در دو دورة پیش شکست 

 این مهره براي چرخش، از اصالح طلبان، یعنی .خورد

چون نقداً  .کروبی و موسوي هم نمی توانست باشد

تبلیغات سوء بسیاري از سوي رژیم علیه شان در سطح 

اند   بوده »فتنه گر« جامعه صورت گرفته، مبنی بر این که

بنابراین، تنها مهره اي که می توانست این  .و غیره

چرخش را صورت بدهد کسی بود که مابین این دو 

ه یکی رفسنجانی بود که کنار گرایش باشد، و این مهر

رد صالحیت شد؛ و دیگري مهره  )به دالیلی( گذاشتند و

اي بود نزدیک به و مشابه با رفسنجانی، یعنی حسن 

این شخص اکنون در مقامی قرار گرفته که  .روحانی

 .بهترین شخص براي سازماندهی این چرخش است

می توان گفت که به شکل خیلی دقیقی مهندسی براي 

ر سیاست رژیم به سمت و سوي امریکا و غرب و تغیی

معامله براي برون رفت از بن بست، و جلوگیري از خطر 

  .»سرنگونی توسط غرب، صورت گرفته است

، از سر بخشی از »پیروزي«با این حال هنوز خُماري 

از یک جناح بورژوازي در » تاکتیکی«مدافع دفاع » چپ«

چرخش رژیم به مقطع انتخابات نپریده، و بروز عالئم 

از جمله آزادي نمادین شماري از زندانیان (سوي غرب 

هم به عاملی براي تداوم این ) سیاسی طی روزهاي اخیر

فارغ از این که براي مارکسیست . خُماري مبدل شده

 انتخابات به خصوص -تحریم انتخاباتهاي انقالبی، 

در هر شرایطی، اعم از  -براي ساختن دولت سرمایه داري

، و هر ، یک اصل مفروض استاستبدادياتیک یا دمکر

عملی که در ارتباط با عملی کردن و فراگیر نمودن این 

به شمار می رود، » تاکتیک«تحریم صورت گیرد، یک 

هم امري محسوب می شود که باید مابه ازاي » پیروزي«

در واقع چرخش (مشخص خود را در جنبش داشته باشد 

و دیگر اقشار تحت ستم  توازن قوا به سمت طبقۀ کارگر

در مبارزات خود و کسب امتیاز در نتیجۀ اعمال فشار از 

پایین مصادیق پیروزي محسوب می شود، و نه مانورهاي 

  ). رژیم براي کسب اعتبار در سطح بین المللی

و جهت گیري هاي اخیر سردمداران  92نتیجۀ انتخابات 

ها  »تاکتیک«رژیم در برابر غرب، بیش از آن که حاصل 

و یا ارادة » چپ«این طیف » تحلیل هاي مشخص«و 
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مردم باشد، نتیجۀ منطق هیئت حاکم جمهوري اسالمی 

در واکنش به مشکالت داخلی و خارجی اشاره شده در 

 88چه در غیر این صورت نیز مانند سال . باال بوده است

فارغ از تحلیل ها و تاکتیک هاي آن ها یا رأي جامعه، 

د، دست به سرکوب و تقلبات گسترده براي حفظ مهرة خو

  . می زد

این مسیري است که جمهوري اسالمی، در کلیت خود، 

باید می پیمود و در گذشته نیز بارها از سوي ما مورد 

به همین جهت، با توجه به . تأکید قرار گرفته بود

رویدادهاي اخیر جمهوري اسالمی در صحنۀ بین المللی، 

 ماهتیرکه در زیر  ا به مقالۀخوانندگان نشریۀ میلیتانت ر

   :است، رجوع می دهیم نگارش یافته 1387

  

 در حاشیۀ ایجاد دفتر دیپلماتیک آمریکا در ایران

http://militaant.com/?p=1117 

 

  

  

  

  

  

  

  

  جهت گیري اخیر حسن روحانی به غربجهت گیري اخیر حسن روحانی به غرب  ۀۀسابقسابق

 انت با رفیق مازیار رازيمصاحبه نشریه میلیت

با درود رفیق مازیار؛ همان طور که مطلع  :میلیتانت

ما شاهد سخنرانی حسن  2013سپتامبر  24هستید، 

گفته . روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بودیم

می شود این نخستین بار است که رژیم چنین جهت 

آیا این درست . گیري اي به سمت غرب داشته است

سابقۀ روابط متقابل    مکن است توضیح دهید کهاست؟ م

  رژیم و غرب در پیش به چه صورت بوده است؟

گرچه جهت گیري کنونی به ویژه پس از  :مازیار رازي

انتخاب حسن روحانی یک مهندسی از باال براي تبانی با 

امپریالیزم بوده است، اما این موضع از سال ها پیش در 

ست و به خودي خود سیاست هاي رژیم مشهود بوده ا

سال پیش در زمان  8براي نمونه بیش از . تازگی ندارد

، زمانی 1384بهمن  17ریاست جمهوري جرج بوش، در 

حمله نظامی قریب «که اکثر سازمان هاي اپوزیسیون از 

» جنگ«آمریکا صحبت به میان آورده و مسألۀ » الوقوع

را عمالً به بهانه اي براي سازش طبقاتی مبدل کرده 

موضعی که کماکان تا همین اواخر نیز در میان (   بودند

، ما در مقاله اي دربارة )این طیف وجود داشته است

نظامی » قریب الوقوع«تهدیدهاي آقاي بوش و جنگ 

  :آمریکا چنین نوشتیم

بر خالف گفتار بوش انگیزة اصلی براي تهاجمات «

به ارمغان آوردن ) و احتماالً ایران(نظامی به عراق 

تحمیلی “ دموکراسی”! و آزادي نیست“ موکراسید”

یکی از انگیزه هاي مهم ! بر عراق را مشاهده کردیم

http://militaant.com/?p=1117
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و حمله احتمالی (حملۀ نظامی آمریکا به خاك عراق 

. دسترسی به منابع نفتی این کشور ها است) به ایران

دیک «که (شرکتهاي نظیر ِاسو، تکزاکو، هالی برتون 

هزار 600کا حدود معاون رئیس جمهور آمری» چینی

؛ و سایر )دالر در سال از آن شرکت حقوق می گیرد

شرکت هاي نفتی از توفیق این تهاجم نظامی ذینفع 

بوده و درآمد نفتی خود را براي سال هاي سال 

اما علت اصلی حمله نظامی، . افزایش خواهند داد

انگیزه اصلی را بایستی در  .نیز نیست» نفت«صرفاً 

ق نظام امپریالیستی آمریکا بحران اقتصادي عمی

  .جستجو کرد

   ماه پیش از 18( 2000اقتصاد آمریکا از بهار سال 

، پس از یک دهه رونق اقتصادي، )سپتامبر 11واقعۀ 

نشانۀ این بحران اقتصادي . دچار بحران عمیقی شد

» نسدك«در سقوط تدریجی شاخص بازار بورس 

)Nasdac  که شامل سهام بسیاري از شرکت هاي

، نمایان شد؛ )کامپوتري می شود یدي به ویژهتول

 Dow Jones(داو جونز اینداستریال «همچنان 

Industrial (زیر ضرب بحران اقتصادي رفت .

 3در حدود 2011شاخص بورس نسدك تا سال 

امروز این . تریلیون دالر از ارزش خود را از دست داد

بسیاري از سهام . تریلیون دالر رسیده است 4رقم به 

تولید . ران، سرمایه هاي کالن خود را از دست دادنددا

سیر نزولی را آغاز کرده و بیکاري بی    صنایع بزرگ

سابقه اي گریبان کارگران و کارکنان کارخانه ها و 

میزان بیکاري، چند ماه . شرکت ها را گرفته است

درصد افزایش  5به  3، از 2001پیش از سپتامبر 

 2است جمهوري بوش تنها در مدت دو سال ری. یافت

این ارقام حداقل در دو دهۀ . میلیون نفر بیکار شدند

  .گذشته بی سابقه بوده اند

نئو ”سیاست هاي “ طالیی”دورة اخیر، پایان دورة 

جناح محافظه کار را نشان می دهد، که “ لیبرال

توسط ریگان آغاز شده و در دوره بوش پدر ادامه 

اما . یافته بود یافته و پس از فروپاشی شوروي تحکیم

با آغاز دورة بحران اقتصادي، تمام نقشه هاي 

در نتیجه،   .درازمدت دولت آمریکا به بن بست رسید

سپتامبر، نظریه پردازان  11در دورة پیش از واقعۀ 

هیئت حاکم آمریکا دست به کار شده تا سیاست هاي 

را براي حل این بحران عمیق اقتصادي ارائه “ نوینی”

است هاي طرح شده، چندان نوین نیز اما سی. دهند

این ها سیاست هایی بودند که از دو دهه . نبودند

پیش و به ویژه پس از فروپاشی شوروي از سال 

در میان هیئت حاکم آمریکا در جریان بوده  1990

نام گرفته است؛ “ دکترین بوش”آن چه امروز . است

  .ریشه در این نظریات دارد

که “ شاهین”یا جناح  “محافظه کاران نوین”جناح 

امروز کل مقام هاي اجرایی هیئت حاکم را در کابینۀ 

بوش در دست گرفته، از دهۀ پیش بر این باور بود که 

 1930براي جلوگیري از بحران هاي اقتصادي نظیر 

در آمریکا، می بایستی پس از دورة جنگ سرد و 

فروپاشی بلوك شرق، به شکل یک سویه 

)unilateral (مهره   .جهان برخورد کرد به مسایل

هاي اصلی این نظریه افرادي مانند پال والفوویچ 

معاون دونالد رامسفیلد؛ ریچارد  –) نظریه پرداز اصلی(
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وزیر  - معاون رئیس جمهور؛ دونالد رامسفیلد -چینی

مشاور رئیس جمهور؛ کاندولیزا  -دفاع؛ ریچارد پرل

 این باند سیاسی. وزیر امور خارجه؛ هستند –رایس 

که مدافع برخوردي متعادل و “ کبوتر”در مقابل جناح 

به مسایل جهانی ) multilateral(چندین سویه 

  .بودند، قرار گر فت

به شکل  1991این نظریات توسط این باند از سال 

براي نمونه ریچارد چینی، وزیر دفاع . علنی ارائه شد

وقت در کابینۀ بوش پدر، خطاب به کمیسیون دفاع 

در آستانۀ حملۀ نظامی به  1991فوریۀ  21سنا در 

این جنگ پیش درآمدي ”: عراق چنین اظهار داشت

بر نوع منازعاتی است که ما احتماالً در عصر جدید با 

غیر از آسیاي جنوب .…آن سروکار خواهیم داشت

غربی، ما در اروپا، آسیا، اقیانوس آرام و آمریکاي 

ا باید م. التین و مرکزي نیز منافع عمده اي داریم

سیاست ها و نیروهاي خود را به شکلی سازمان دهیم 

که قادر باشند در آینده از بروز چنین خطرات منطقه 

  .“اي جلوگیري کرده و یا سریعاً آنان را سرکوب کنند

و  1991گرچه این نظریات در آستانۀ جنگ فوریۀ 

دوره شکوفایی اقتصادي آمریکا تعیین کننده نبود؛ اما 

با آغاز بحران اقتصادي، این  1990در اواخر دهۀ

جورج بوش با  2000نظریات تقویت گشته و در سال

تقلب انتخاباتی آشکار براي اجراي سیاست هاي این 

در واقع  2001سپتامبر  11اتفاق . جناح انتخاب شد

که به منظور به اجرا گذاشتن  مانند هدیه اي بود

سیاست هایی که طی بیش از یک دهه تدارك دیده 

 11چنان چه بن الدن . بود، از آسمان نازل شد شده

سپتامبر را سازمان داده باشد؛ بیشترین خدمت را براي 

  .اجراي برنامه هاي این باند، انجام داد

سپتامبر همان مواضع، اکنون به عنوان  11پس از 

نظریات رسمی دولت آمریکا در سندي تحت عنوان 

به این  “استراتژي امنیت ملی ایاالت متحد آمریکا”

  :صورت فرموله شد

حفظ و تأمین هژمونی بالمنازع نظامی آمریکا در  - 1

  .جهان به عنوان تنها ابر قدرت نظامی

آمادگی مطلق دولت آمریکا براي حملۀ نظامی  - 2

علیه هر کشور و نیرویی در جهان که “ پیشگیرانه”

  .امنیت و منافع ملی آمریکا را به مخاطره می اندازد

کایی ها در خارج از آمریکا از هرگونه معافیت آمری- 3

  .محکومیت جنایی بین المللی

تهاجم به خاك افغانستان و پس از آن عراق، آغاز 

در سطح جهانی به نمایش می  اجرایی این برنامه را

تهدیدات به حملۀ نظامی احتمالی به ایران نیز . گذارد

  .بر مبناي این سیاست است

ستاي تحکیم این بودجۀ نظامی دولت آمریکا در را

بودجۀ نظامی آمریکا   .سیاست طرح ریزي شده است

 160تا به امروز نزدیک به  2001سپتامبر 11از 

با درخواست یک . میلیارد دالر افزایش یافته است

 25میلیارد دالري از کنگرة آمریکا در 75بودجۀ 

میلیارد دالر رسیده  359، این رقم به  2003مارس

در ماه هاي آینده با انتخاب است، و به احتمال قوي 

در عین . مجدد بوش، به چند برابر آن خواهد رسید
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 - حال مجتمع هاي نظامی و شرکت هاي صنعتی

شرکت هایی نظیر . نظامی نقداً دست به کار شده اند

نورت روپ، الکهید، جنرال دینامیک و بوئینگ، 

  .تولیدات نظامی خود را افزایش داده اند

یران قریب الوقوع است؟ گرچه آیا حملۀ نظامی به ا

تمایل ذاتی دولت بوش بر اساس جنگ افروزي و 

تهاجمات نظامی بنا شده است؛ اما بر خالف گرایش 

هاي بورژوا و خرده بورژوایی اپوزیسیون که از ابتداي 

براي ارسال قشون از سوي آمریکا  1357قیام بهمن 

و جایگزین کردن آخوند ها با یک رژیم طرفدار غرب 

زشماري کرده اند، دولت آمریکا همواره ترجیح داده رو

ایران به ) آخوندي(است که با رژیم سرمایه داري 

زیرا بدیل بورژوایی بهتري وجود نداشته . توافق برسد

سلطنت طلبان و وابستگان به رضا پهلوي که . است

از اعتبار سیاسی کافی در ایران برخوردار نبوده 

کرات شدن و وحدت هرچند هم فریاد سوسیال دمو(

مهر و نشان رژیم شاهنشاهی و ). با سایرین را بکشند

ساواك و شعبان بی مخ ها بر پیشانی آن ها براي 

مجاهدین که هیچ گاه به . همیشه حک شده است

یک بدیل بورژوایی مبدل نشدند و قمار سیاسی آن 

ها در مورد وابسته کردن خود به رژیم صدام 

اصالح طلبان نیز . و شدمفتضحانه با شکست روبه ر

گرچه دولت . بی رمق و بی عرضه از آب در آمدند

آمریکا همۀ این بدیل ها را براي روز مبادا نگاه 

داشته، اما چشم انداز اصلی آن معامله با خود رژیم 

  .جمهوري اسالمی است

واضح است که براي متعادل کردن وضعیت به نفع 

دو زبان با رژیم خود، امپریالیزم باید با دو روش و یا 

زبان مالیم، که تاکنون توسط دول . برخورد کند

اروپایی به ویژه سه دولت بریتانیا، فرانسه و آلمان، 

و زبان قلدر منشی و زور که . اتخاذ شده و ادامه دارد

در واقع اختالف اساسی . توسط بوش ابراز می گردد

بین دولت آمریکا و دول اروپایی بر سر وضعیت ایران 

این ). اختالفات، تاکتیکی و جرئی هستند(ندارد  وجود

دو روش هر دو براي هدایت کردن رژیم ایران به 

آیا تهدید بوش «(» .صراط مستقیم طرحی شده اند

 17، مازیار رازي، »علیه ایران واقعی است؟

رجوع شود به نشر کارگري  – 1384بهمن

  »)سوسیالیستی

چنین  1385تیر  22همچنین در مقاله اي به تاریخ 

  :نوشتیم

پس از تجربۀ فاجعه آمیز در عراق، تناسب قوا  …«

به ضرر غرب تغییر کرده است و یک حملۀ نظامی 

توسط آمریکا و متحدانش نمی تواند در دستور کار 

دولت آمریکا براي مدت طوالنی مجبور . قرار گیرد

است در عراق باقی بماند و به اندازة کافی توان یک 

در واقع می توان . ران را نداردحملۀ نظامی به ای

اذعان داشت که در سطح جهانی تناسب قوا به ضرر 

اقدامات ضد امپریالیستی . امپریالیزم آمریکا است

دولت چاوز در ونزوئال و انتخاب اخیر اوو مورالس در 

بولیوي همه نشانگر به بن بست رسیدن سیاست هاي 

و استقرار “ حل مشکالت جهان”دولت بوش براي 

  .است(!) “ موکراسید”
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اکنون مسأله روشن است که سناریوي محتمل و در 

دستور روز دول غربی نه می تواند حملۀ نظامی باشد 

این موضوع را رژیم ایران به درستی تشخیص داده (

تحریم اقتصادي . و نه تحریم اقتصادي مؤثر) است

تصمیم دشواري به نظر می رسد، زیرا کشورهایی 

هند و ژاپن چندان تمایلی به  همچون روسیه، چین،

این که قراردادهاي کالن نفت و گاز خود را با ایران 

بر هم بزنند نشان نمی دهند، به خصوص روسیه که 

اخیراً نیز قرارداد تسلیحاتی یک میلیارد دالري با 

  .ایران بسته است

بر خالف برخی از نیروهاي اپوزیسیون که حملۀ 

و برخی دیگري فرجی نظامی آمریکا را واقعی دانسته 

در راستاي رهایی از شّر دولت کنونی می دانند، این 

. اقدام بنا بر وضعیت کنونی کامالً غیر محتمل است

اما حتی در صورت بروز چنین اتفاقی، کارگران و 

زحمتکشان ایران به هیج وجه از حملۀ نظامی غرب 

امپریالیزم و به ویژه . به ایران نفعی نخواهند برد

   یزم آمریکا هیچ گاه براي به ارمغان آوردنامپریال

به کشورهاي جهان حمله “ آزادي و دموکراسی”

اشغال عراق تجربۀ بسیار خوبی از . نکرده است

دولت بوش در منطقه “ انسان دوستانه”سیاست هاي 

وضعیت مردم زحمتکش عراق روز به روز رو . است

زحمتکشان ایران در صورت . به وخامت گرویده است

ز چنین اتفاقی باید به ساختن یک جبهۀ سوم در برو

مقابل دولت سرمایه داري ایران از یک سو و 

براي کارگران . امپریالیزم از سوي دیگر مبادرت کنند

ایران مبارزات ضد سرمایه داري از مبارزات ضد 

دولت سرمایه داري ایران . امپریالیستی جدا نیست

ه با وجود بخشی از نظام سرمایه داري جهانی است ک

جنگ هاي زرگري و بی ارتباط با منافع کارگران 

میان آنان، نهایتاً با یک دیگر سازش خواهند 

، »بحران سیاسی ایران و راه حل ها«(» …کرد

  ).، سایت دیدگاه1385تیر  22مازیار رازي، 

در واقع چرخش اساسی دولت ایران نسبت به دولت 

اد بر می آمریکا به سال هاي پیش از دورة احمدي نژ

بالفاصله پس از اشغال خاك عراق توسط دولت   .گردد

آمریکا، اقتدار گرایان چرخشی در سیاست خود نسبت به 

در رأس این چرخش سیاست . دولت آمریکا نشان دادند

که از سوي » راهبرد«فصلنامۀ . رفسنجانی قرار گرفته بود

مرکز تحقیقات استراتژیک وابسته به مجمع تشخیص 

ایران منتشر می شود، در نخستین شمارة  مصلحت نظام

صفحه اي  24خود پس از اشغال عراق، طی مصاحبه اي 

با اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس این مجمع، به نقش 

. مجمع در حل مشکالت میان ایران و آمریکا پرداخته بود

ما به عنوان مسلمان «او در این مصاحبه ذکر می کرد که 

از مسائل خارجی را که هیچ مشکلی نداریم که هریک 

ما اصلی در اسالم داریم  …گریبانگیر ماست حل کنیم 

 …و آن تقدم مصلحت اقوا بر مصلحت ضعیف است 

اصالً مجمع تشخیص مصلحت از این خاستگاه به وجود 

وي ضمن اشاره به نظریۀ خمینی مبنی بر » .آمده است

این که نماز و روزه را هم می توان به خاطر مصلحت 

این که بیاییم کشورمان «: عطیل کرد، ادامه می دادنظام ت

را به خطر بیندازیم و خیال کنیم داریم اسالمی عمل می 

وي در این مصاحبه اذعان کرد » .کنیم، اسالمی نیست
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که دستگاه سیاست خارجی ایران به دلیل کم تجربگی 

دست اندرکارانش در موارد زیادي فرصت هایی را از 

به شرایطی رسیده است که مسائل دست داده اما اکنون 

  !سیاسی دنیا را می فهمد و می تواند تجزیه و تحلیل کند

پس در دورة احمدي نژاد سیاست تندروانه او : میلیتانت

  بر سر چه بوده است؟

احمدي » تند«بدیهی است که سخنان  :مازیار رازي

نژاد، در دوره پیش، عمدتاً به منظور عوامفریبی و کسب 

هاي حزب اهللا رژیم در ایران و منطقه رضایت پایه 

دولت احمدي نژاد از یک سو براي . طراحی شده بود

) القاعده(جلب پایه هاي حزب اهللا در منطقه با بن الدن 

در رقابت قرار داشته و از سوي دیگر طریق این 

عوامفریبی ها می توانست دولت خود را در عراق، 

حزب اهللا » رهبر«فلسطین، افعانستان و سوریه، به عنوان 

از سوي . علیه دول غربی نشان دهد»اسالم«و جهان 

و   دیگر در ایران فشارهاي گرایش هاي حزب اهللا

احمدي نژاد را ) اهللا کرم ها و مصباح یزدي ها(بسیجی 

وادار به این نوع عوامفریبی ها    براي حفظ پایه هاي خود

  .می کرد

نژاد،  اما، علت اصلی جدال هسته اي بین دولت احمدي

در دوره پیش، و دول غربی ریشه در جایی دیگري 

مسألۀ اصلی ریشه در بحران اقصادي ایران در . داشت

ساله با عراق و محاصره  8جنگ . سۀ دهه پیش از آن بود

اقتصادي بیش از دو دهه اقتصاد ایران را چنان دگرگون 

کرد که رژیم خطر از دست دادن قدرت خود را چند سال 

و جهت گیري به سوي غرب را آغاز  پیش درك کرد

چراغ  1381مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال . کرد

بدون (سبز را به دول غربی براي سرمایه گذاري در ایران 

البته سرمایه داري جهانی از روز . نشان داد) محدودیت

در ایران و انقالب » شاهنشاهی«نخست سقوط حکومت 

ایران به نظامی ، در تدارك بازگشت اقتصاد 1357بهمن 

تحریم . قوانین سرمایه داري جهانی بوده است  مترادف با

هاي اقتصادي، جنگ افروزي از طریق تحریک صدام 

حسین و در اختیار قرار دادن سالح هاي سبک، سنگین و 

شیمیایی در اختیار دولت وي براي مقابله با ایران، تقویت 

در درون هیئت  »اصالح طلب«، »معتدل«جناح هاي 

آن . اکم و غیره، همه دال بر سیاست فوق بوده استح

چه سرعت بازسازي یک سرمایه داري مدرن را همواره 

با » اقتدارگرا«به تعویق می انداخت، ناهماهنگی جناح 

به عبارت دیگر آنچه از انقالب توده اي . جناح دیگر بود

به دست آمد حفظ همان دولت سرمایه داري  1357

ا تغییر یک حکومت پادشاهی شاهنشاهی بود همراه ب

بدیهی . دیکتاتوري به یک حکومت آخوندي دیکتاتوري

است که شکل حکومتی آخوندي با دولت سرمایه داري 

خوانایی نداشته و همواره از درون رژیم یک گرایش 

براي منطبق کردن شکل حکومتی با » اصالح طلب«

و ریشه تمامی . دولت سرمایه داري بروز کرده است

درونی هیئت حاکم نیز تا به امروز در این امر  تناقضات

  .نهفته است

و » میانه رو«امروز با روي کار آمد جناح به اصطالح 

که در واقع براي پر کردن شکاف میان سایر » معتدل«

جناح هاي رقیب بورژوازي در شرایط حاد داخلی و 

خارجی نظام در کلیت خود به میدان آورده شده، این سد 
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سرمایه داري جهانی    .سر راه کنار رفته استاساسی از 

براي انتقال سرمایه هاي خود به ایران و اعمال استثمار 

مضاعف بر کارگران، امنیت سرمایه و ضمانت اجراي 

تدارك براي این . قوانین بین المللی را طلب می کند

زمینه سازي ها و تسهیالت، از سال هاي پیش آغاز شده، 

سران ) 1381خرداد  27( 2002ژوئن  17و در اجالس 

کشور اتحادیۀ اروپا در لوکزامبورگ، رسمیت یافت و  15

تا به . آغاز شد 2002دوره اول مذاکرات رسمی از دسامبر 

امروز بسیاري ازشرکت هاي اروپایی در ایران سرمایه 

تنها براي اعمال فشار   وقفه هاي کوتاه. گذاري کرده اند

وافقات جدید به زودي به بر رژیم بوده که این نیز با ت

  .پایان می رسد

از سوي دیگر، پس از تجربۀ فاجعه آمیز در عراق تناسب 

قوا به ضرر غرب تغییر کرد و یک حملۀ نظامی توسط 

. آمریکا و متحدانش نمی توانست در دستور کار قرار گیرد

دولت آمریکا براي مدت طوالنی مجبور بود در عراق 

فی توان یک حملۀ نظامی به باقی بماند و به اندازة کا

در واقع می توان اذعان داشت که در . ایران را نداشت

  .سطح جهانی تناسب قوا به ضرر امپریالیزم آمریکا بود

در دور نخست ریاست جمهوري احمدي نژاد نیز این 

احمدي   .جهت گیري آشکارتر و محکم تر به پیش رفت

علیه نژاد و خامنه اي با وجود زبان تهدید آمیزشان 

اسرائیل و آمریکا، گام هایی عملی براي نزدیکی به دولت 

دراین جا تنها به چند نمونه در سال . آمریکا برداشتند

  :اکتفا می شود 1386

 26خامنه اي، روز چهارشنبه  :1386اردیبهشت *

، اعالم کرد که ایران با آمریکا 1386اردیبهشت 

 :خامنه اي گفت. دربارة عراق مذاکره خواهد کرد

وزارت خارجۀ ایران به درخواست دولت عراق «

تصمیم گرفت در یک گفت و گوي رو در رو با 

آمریکایی ها، مسئولیت و وظایف آنان را در قبال 

او » .امنیت عراق یادآوري و با آن ها اتمام حجت کند

ادامه داد که آمریکایی ها براي گفت و گو با ایران 

ییر در سیاست خامنه اي تغ. درخواست کتبی داده اند

کسانی «: هاي ایران در قبال آمریکا را رد کرد و گفت

که تصور می کنند جمهوري اسالمی، سیاست منطقی 

و صد در صد قابل دفاع خود را در نفی مذاکره و 

ارتباط با آمریکا تغییر می دهد، سخت در اشتباه 

  ».است

در همان مقطع احمدي نژاد در جریان سفر به امارات 

خصوص  ه سؤال یک خبرنگار مصري دردر پاسخ ب

در مورد رابطه با مصر به : روابط ایران و مصر گفت

روابط هستیم و اگر دولت   طور قاطع به دنبال تجدید

مصر اعالم آمادگی کند، در اولین فرصت سفارت 

احمدي نژاد . این کشور دایر خواهیم کرد ایران را در

دنیاي  برقراري رابطۀ رسمی ایران و مصر را به نفع

دو ملت شدیداً به هم عالقه : اسالم دانست و گفت

مند هستند و مصر سرمایۀ بزرگی براي دنیاي اسالم 

الزم به ). 1386اردیبهشت  26ایرنا چهارشنبه (است 

ذکر است که دولت مصر بدون توافق با آمریکا چنین 

  .ارتباطی را ایجاد نمی کرد
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ۀ عراق آقاي هشیار زیباري، وزیرخارج: 1386تیر * 

در گفتگو با خبرگزاري ها گفت که به زودي سفیران 

ایران و آمریکا در عراق بار دیگر در بغداد به گفتگو 

می نشینند و مقامات عراقی نیز در این نشست آنان 

آمریکا نیز آمادگی خود را . را همراهی خواهند کرد

براي آغاز دور تازه اي از مذاکره اعالم کرده و در 

ر متکی وزیرامورخارجه این کشور گفته ایران، منوچه

بود که در صورتی که آمریکایی ها رسماً از طریق 

سفارت سوئیس در تهران درخواست مذاکره با ایران 

بدهند، دولت ایران به درخواست آنان پاسخ مثبت 

خواهد داد و احتمال گفتگو با آمریکا در آینده نزدیک 

  ).1386تیر  27  بی بی سی. (وجود دارد

باز در همان تاریخ کمیسیون دفاعی مجلس عوام  و

انگلیس در گزارشی دربارة عملیات نظامیان این 

و » گفتمان سازنده«کشور در افغانستان خواستار 

غرب با ایران براي کمک به حل » اعتمادسازي«

در این گزارش عالوه بر . مشکل جاري افغانستان شد

مواد مخدر  استقبال از نقش ایران در مبارزه با قاچاق

از مرز مشترك با افغانستان و مشارکت ایران در طرح 

این موارد بر «: هاي توسعۀ غرب این کشور آمده بود

نیاز عاجل غرب به ویژه ایاالت متحده و بریتانیا به 

انجام گفتمان سازنده و اعتمادسازي در روابط، با 

( » هاي آن تأکید دارد هاي دولت ایران و شاخه بخش

  ).1386تیر 27ایرنا ، 

، سازمان دیده 1386به همین ترتیب در تیرماه سال 

بان حقوق بشر از وزارت دفاع آمریکا خواسته بود که 

پنج تن از وابستگان به رژیم را که از حدود هفت ماه 

پیش از این تاریخ در عراق بازداشت کرده بود، 

تحویل مقام هاي قضایی عراق دهد یا در غیر این 

پنج مقام ایرانی که آمریکا . آزاد کند صورت آن ها را

ژانویۀ  11آن ها را متهم به خرابکاري می کرد، روز 

در پی یورش نیروهاي آمریکایی به دفتر  2007

نمایندگی ایران در شهر اربیل در ناحیۀ کردنشین 

ایران آن ها را . شمال عراق دستگیر شده بودند

 معرفی می کرد، اما ارتش آمریکا می» دیپلمات«

گفت که آن ها عوامل مرتبط با سپاه پاسداران هستند 

بی بی (که به شورشیان عراقی کمک می کرده اند 

  )1386تیرماه  26سی 

با نمایندة مستقیم    احمدي نژاد: 1386مرداد * 

الزم به . وارد مذاکرة نزدیک شد  آقاي کرزاي» سیا«

ذکر است که آقاي کرزاي دو هفته پیش از دیدار با 

اد، با آقاي بوش در آمریکا مالقات داشته احمدي نژ

است و محققاً چراغ سبز را از وي براي مالقات با 

  .احمدي نژاد دریافت کرده بود

در پیش، با تأیید خامنه   مواضع رسمی دولت احمدي نژاد،

سال هاي پیش به طور پیگیر و    اي مشخصاً در

سیستماتیک در راستاي تدارك برقراري رابطۀ نزدیک با 

یاالت متحده، منتها از موضع باال براي کسب امتیاز در ا

تنها این وقایع آشکار و روشن براي . مذاکرات بوده است

است که یا از تحلیل   کسانی پنهان و تاریک باقی مانده

وقایع سیاسی و جهانی عاجزند و یا تمایالت ذهنی و 

  .باطنی خود را بر واقعیت هاي عینی الویت می دهند
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ت رژیم ایران در اواخر دور دوم ریاست حتی اقداما

جمهوري احمدي نژاد، مانند برگزاري مانور ده روزه در 

، به دنبال )90رزمایش مدافعان والیت (تنگۀ هرمز 

رویدادهاي مهم دیگري نظیر آغاز دور جدید تحریم ها 

پتروشیمی  -با محوریت بانک مرکزي و صنایع نفتی

امی سپاه در جمهوري اسالمی، انفجار تأسیسات نظ

بیدگنه و وقوع انفجاري مشابه در اصفهان، حمله به 

سفارت بریتانیا، اعالم تصرف هواپیماي جاسوسی آر کیو 

آمریکا در ایران، ترور دانشمندان صنایع هسته اي و  170

. را در صدر اخبار آورد» حملۀ نظامی«غیره، مجدداً بحث 

ین ها منتها باز در همان مقطع هم تأکید داشتیم که ا

  .است» جنگ سرد«صرفاً نشانه هاي 

اما افزایش تحریم ها و به ویژه تدارك براي تغییر رژیم 

اسد به مثابۀ تنها متحد رژیم جمهوري اسالمی در 

منطقه، موقعیت رژیم را در چانه زنی پایین آورد، و آن را 

وادار به برقراري مناسبات مسالمت جویانه تر با امپریالیزم 

این تغییرات، روي کار آوردن حسن روحانی  برآیند. نمود

به عنوان نمایندة گرایش محافظه کار و مورد توافق سایر 

  .جناح هاي رژیم بوده است

در وضعیت کنونی چه تغییري در وضعیت : میلیتانت

  جنبش کارگري حاصل می گردد؟

همان طور که پیش از انتخابات ریاست  :مازیار رازي

حسنه (، در چنین وضعیتی جمهوري امسال عنوان کردیم

شدن روابط غرب با دولت سرمایه داري ایران در آیندة نه 

مرحلۀ نوینی از  وارد   ، جنبش کارگري ایران)چندان دور

احیاي یک نظام سرمایه . حیات سیاسی خود می گردد

و منطبق به سیاست هاي بانک هاي » مدرن«داري 

سرمایه  جهانی و نظام سرمایه داري جهانی در دستور روز

این روند به مفهوم تداوم . داري ایران قرار گرفته است

سرمایه . سرمایه گذاري هاي خارجی به ایران خواهد بود

داري بین المللی در دورة آتی با وارد کردن وسایل یدکی، 

مدیران حرفه    تعلیم دادن تکنیسین ها و تکنوکرات ها،

بته این ال. اي، وارد صحنۀ بکر اقتصادي ایران خواهد شد

همانند . روند ساده و خطی و بدون دردسر نخواهد بود

ما در (دورة پیش ناهنجاري هایی به دنبال خواهد داشت 

این جا در مورد زمان تحقق فوري این تحول صحبت 

ناهنجار و  –نمی کنیم، بلکه تحلیلی در مورد روند 

رابطۀ دولت ایران با دول غربی سخن به    -درازمدت

  ).میان می آوریم

به گردش افتادن چرخ هاي کارخانجات، همراه است 

اشتغال کارگران در سطحی عالی تر و منظم تر از   با

نا اطمینانی   در ابتدا با اشتغال کارگران، به تدریج. گذشته

در میان ) ترس از دست دادن شغل(و نا امنی شغلی 

کارگران کاهش یافته، و این روند به نوبۀ خود اعتماد به 

اما این روند . میان کارگران را تقویت خواهد کردنفس در 

سرمایه داري نوپا و مدرن . به این جا خاتمه نخواهد یافت

که سال هاي سال به علل مختلفی نظیر جنگ، 

سیاست هاي اشتباه اقتصادي و ندانم کاري    سرکوب،

هاي سران رژیم از معرکه عقب افتاده است، براي جبران 

. خواهد شد» کار«اعمال شدت عقب افتادگی، مجبور به 

ماشین آالت نوین و پیشرفته، مدیران تحصیلکرده و وارد 

اقتصادي، » عقالیی«به امور مدیریت، برنامه ریزي هاي 

شدت کار را در میان کارگران افزایش داده و در نتیجه 
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استثمار مضاعف خواهد   کارگران را محکوم به تحمل

اد به نفس در درون استثمار مضاعف، همراه با اعتم. کرد

طبقۀ کارگر، خود نشانگر مرحلۀ نوینی از مبارزات 

  .کارگري است

براي نخستین بار در بیش از دو دهه حاکمیت سرمایه 

به شکلی ملموس تر و » سرمایه«و » کار«داري، تضاد 

ابزار کار    همچنین  .مشخص تر از پیش ظاهر می گردد

اگر در . کردسرمایه داران و کارگران نیز تغییر خواهد 

قرون وسطی اي همراه » قانون کار«گذشته تحمیل یک 

با سرکوب عریان کارگران بخشی از سیاست رژیم بود؛ 

نوین ظاهراً منطبق با قوانین و » قانون کار«در دورة آتی، 

ابزار کار سرمایه . عرف هاي بین المللی تدوین می گردد

داران براي اعمال استثمار مضاعف، ایجاد نهادها 

و قوانینی است که مورد پذیرش ) تشکالت کارگري زرد(

بانک هاي بین المللی و دول سرمایه داري جهانی قرار 

  .گیرد

بدیهی است که کارگران ایران براي سازماندهی مبارزات 

. ضد سرمایه داري خود وارد مرحلۀ نوینی خواهند شد

ایجاد تشکل هاي مستقل کارگري در محور مطالبات 

اما تشکل هاي مستقل کارگري به شکل . کارگري است

ایجاد » سازمان بین المللی کار«خودجوش و یا توسط 

نمی گردد؛ و چنان چه ایجاد گردد در تقابل با مطالبات 

حق اعتصاب؛ کنترل کارگري؛ افرایش (محوري کارگران 

قرار خواهد ) دستمزدها متناسب با نرخ تورم و غیره

ا می تواند توسط تشکل هاي مستقل کارگري تنه. گرفت

براي تدارك چنین تشکلی، . خود کارگران ایجاد گردد

کسب اعتماد به نفس و یافتن اشکال خودسازماندهی 

این امر شدنی نیست مگر با حضور . مسألۀ اساسی است

فعال کارگران در صحنۀ سیاسی و رعایت دموکراسی 

براي مداخلۀ مؤثر . کارگري توسط تمامی فعاالن کارگري

کارگري؛ تدوین یک برنامۀ عمل  در جنبش

متکی بر مطالبات دمکراتیک و صنفی و انتقالی   کارگري

  .کارگران در دستور روز قرار می گیرد

کارگران   برخالف نظرگاه سردمداران دولت سرمایه داري،

پراکندگی و بحران سیاسی . ایران به زانو در نیامده اند

ی و نبود رهبري در درون جامعه و انحرافات سیاس(

وجود دارد؛ اما کماکان مبارزات کارگري و ) تشکیالتی

  .ادامه یافته است   ضد استبدادي

انقالب بهمن ماه (زحمتکشان ایران هم تجربۀ تاریخی 

هیچ یک از . را دارند  و هم تجربۀ تشکیالتی ) 1357

قشرهاي تحت ستم جامعه و حزب هاي مختلف سیاسی 

  .اپوزیسیون در چنین موقعیتی نیستند

ایران بیش از هر چیز، بیانگر آغاز  1357نقالب بهمن ا

یک دوره مداخلۀ توده هاي میلیونی در تعیین سرنوشت 

طبقۀ کارگر بدون هیچ تجربه قبلی و . نظام اجتماعی بود

از درون سال ها اختناق دیکتاتوري نظامی 

، دخالتی انجام داد که از نظر وسعت و »شاهنشاهی«

نمونه    1357انقالب    .بودعمق، در نوع خود بی نظیر 

بارزي بود از اینکه چگونه یک جنبش توده اي در جریان 

تکاملش می تواند قدرت سیاسی و نظامی یک 

دیکتاتوري وحشی بورژوایی متکی بر امپریالیزم را درهم 

چه کسی یک سال پیش از سرنگونی نظام شاه، که . کوبد

مریکا از حمایت کامل نظام امپریالستی به ویژه دولت آ
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 1357برخوردار بود، تصور می کرد که انقالب بهمن

  صورت گیرد و شاه سرنگون گردد؟

براي نخستین بار در تاریخ ایران، در مدت زمان کوتاهی، 

عالی ترین اشکال خودسازماندهی توده ها، یعنی 

شوراهاي کارگران، دهقانان و سربازان و کمیته هاي 

جنبش زنان که . اعتصاب و محله ها و غیره شکل گرفتند

سال ها در حالت سکون به سر می برد، در دفاع از حقوق 

جنبش ملیت هاي . مساوي وارد صحنه مبارزاتی شد

کردها، عرب ها، بلوچ ها و مردم ترکمن (تحت ستم 

براي کسب حق تعیین سرنوشت با روحیۀ قاطع ) صحرا

مبارزات بیکاران براي شغل و بیمه . وارد کارزار مبارزه شد

اجتماعی، جنبش دانشجویی براي نظارت بر نظام  هاي

آموزشی و استقالل آن از دولت و غیره در انقالب 

کلیۀ این تجارب در پوست و استخوان . مشاهده شدند

کارگران و زحمتکشان باقی مانده و در وضعیت بازگشت 

نظام سرمایه داري متعارف و کاهش سرکوب ها، در 

سال  29طی . ند شدسطح عالی تري مجدداً تکرار خواه

اختناق و سرکوب، طبقۀ کارگر ایران نشان داد که یک 

  .لحظه دست از مبارزه برنداشته است

در طول سال هاي گذشته، مبارزات کارگران، هر چند به 

طور پراکنده همواره بدون وقفه همراه با اعتراضات 

پس از انتخابات . دمکراتیک در کشور وجود داشته است 

دو سال اعتراضات سیستماتیک، عموماً  نیز شاهد 1388

منتها این مبارزه بدون ستون . در سطح دمکراتیک، بودیم

فقرات و نیروي هدایت کنندة خود فقط براي مدت 

کوتاهی دوام می آورند و می توانند خود را حفظ کنند 

نگاه به تجربیات گران بهایی مانند ایجاد تشکل هاي (

، اعتصاب سندیکاي 1380مختلف کارگري از اواسط دهۀ 

شرکت واحد و غیره، و همین طور اعتراضات پس از 

  )، همگی این را اثبات می کنند1388انتخابات 

کارگران ایران براي تحقق خواست هاي نهایی خود در 

راستاي تشکیل حکومت کارگري و برکناري کامل نظام 

سرمایه داري، نیاز حیاتی به تشکیل حزب پپیشتاز 

بدون سازماندهی حزب پیشتاز . داشتکارگري خواهند 

کارگري، نه فقط دستاوردهاي مبارزات جنبش کارگري و 

کمونیستی باقی نخواهد ماند، بلکه وظایف نهایی 

کارگران در راستاي استقرار حکومت کارگري هرگز به 

  .فرجام نخواهد رسید

به نظر شما شعارهاي محوري جنبش کارگري : میلیتانت

  اید باشد؟در وضعیت کنونی چه ب

به نظر من شعارهاي محوري سیاسی جنبش : مازیار رازي

  :کارگري و مارکسیست هاي انقالبی امروز از قرار زیرند

پیش به سوي تدارك تشکیل حزب پیشتاز  *

  کارگري

پیش به سوي تدارك سرنگونی نظام  *

سرمایه داري و کوتاه کردن دست هاي 

  امپریالیزم

 –رگري پیش به سوي تدارك انقالب کا *

  سوسیالیستی

در عین حال شعارهاي دمکراتیک نیز مطرح هستند که 

  در راس آن
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آزادي تمام زندانیان سیاسی به   مبارزه براي* 

  ویژه کارگران زندانی

  .است

 1392مهر  4

  

  

  

  

  

  

  

آغاز چرخش به سوي آغاز چرخش به سوي : : »»تدبیر و امیدتدبیر و امید««دولت دولت 

  امپریالیزمامپریالیزم

  

در مراسم  1392مرداد  13حسن روحانی در روز یکشنبه 

مردم در این انتخابات به وضوح «: تحلیف گفت که

مشخص کردند که به کدام مشی و اندیشه پاي 

هاي انقالب  فشارند و آن را ادامه راستین آرمان می

 ۀچند روز پس از آن، با معرفی سریع کابین! »دانند می

گرچه این دولت . را شکل داد» تدبیر و امید«خود، دولت 

ید نهایی از مجلس را کسب کند و شاید یأباید مهر ت

 ،برخی از مهره ها تغییر یابند، اما در مجموع شکل کابینه

نمایانگر سیاستی است که در پیش از انتخابات کل نظام 

 .با آن توافق کرده است

روحانی چند نکته باید » تدبیر و امید«در مورد دولت 

 :برجسته گردد

و » راست« هاي اول، برخالف بسیاري از گرایش

 »پیروزي«، ما بر این اعتقاد نیستیم که »چپ«و » میانه«

پیروزي اصالح طلبان و یا جریانات معتدل  ی،انتخابات

به اعتقاد ما . است بوده »اصول گرایان« در برابررژیم 

تمامی جناح شامل (سیاست کل نظام جمهوري اسالمی 
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عقب نشینی را در نوعی ) هیئت حاکم رقیب درون هاي

 امپریالیزم و غرب در دستور کار خود قرار داده است مقابل

سال  در یک این سیاست مشخصاً. و دنبال می کند

ثیرات تحریم هاي فروش نفت و از أگذشته، پس از ت

دست دادن احتمالی دولت سوریه به مثابه تنها دولت 

متحد رژیم در منطقه، بسیار جدي تر از سوي هیئت 

باند خامنه . ي دنبال گشتحاکم و به ویژه باند خامنه ا

ۀ از پیش اي در واقع این سناریوي انتخاباتی را با نقش

براي اجراي . آگاهانه مهندسی کرد به طور و تعیین شده

 استفاده شد این سناریو نیز از فردي مانند حسن روحانی

. بودیید اکثر جناح هاي درونی هیئت حاکم أکه مورد ت

طیف هاي سنتی  حامیان و طرفداران حسن روحانی از

جناح راست جمهوري اسالمی و چهره هایی چون علی 

 »میانه رو«به اصطالح اکبر ناطق نوري تا طیف هاي 

مانند اکبر هاشمی رفسنجانی و اصالح طلبان به رهبر 

بدیهی است که در این . محمد خاتمی شکل گرفته است

 رژیم میان، بخش نظامی و برخی از پایه هاي حزب اهللا

و (با این چرخش توافق کامل داشته باشند ستند نمی توان

در این راستا مانورهاي شخص خامنه ). اکنون هم ندارند

اي از جمله رد صالحیت رفسنجانی و سخنرانی هاي 

 این چرخش بهزمینۀ ، »ضد آمریکایی«اخیر به ظاهر 

در نتیجه، این . مماشات با غرب را تسهیل کرد سوي

تمامی جناح هاي هیئت حکومت در واقع، حکومت اتحاد 

 .حاکم است

دوم، تنها با توجه به این چرخش است که می توان 

عمده ترین بخش این  .اخیر را ارزیابی کرد ۀترکیب کابین

کابینه براي مذاکرات با غرب مشخصا از اعضاي باتجربه 

مانند  ديافرا. و قدیمی اصالح طلبان انتخاب شده اند

ارجه، که در دوران محمدجواد ظریف، در وزارت امور خ

دولت اصالحات مدتی معاون حقوقی و امور بین الملل 

در  84تا  82هاي  او همچنین بین سال. وزارت خارجه بود

اي  هسته ةکنار سیروس ناصري ریاست تیم مذاکره کنند

همچنین بیژن زنگنه در وزارت . عهده داشته است را به

دولت  نفت، نخستین وزیر جهاد سازندگی، وزیر نیرو در

هاشمی رفسنجانی و وزیر نفت دو دوره دولت محمد 

زاده در  همچنین محمدرضا نعمت. خاتمی بوده است

در او وزیر صنایع و معادن . وزارت صنعت، معدن، تجارت

به . اکبر هاشمی رفسنجانی بوده استکابینۀ دولت دو 

در دولت محمد خاتمی نیز مدیرعامل شرکت ملی عالوه 

البته وزارت کشور و دفاع و ارشاد . دصنایع پتروشیمی بو

بدیهی است که . در دست جناح راست قرار گرفته است

یید و توافق کامل خامنه اي نمی أکل این کابینه بدون ت

 .توانست طرح گردد

سوم، این دولت در عین حال مورد پذیرش دول 

امپریالیستی براي دسترسی به توافق با رژیم مورد 

گرچه فشارهاي تحریم هنوز  .پذیرش قرار گرفته است

کشورهاي غربی با صراحت از  ت هايادامه دارد، اما دول

و در حال تدارکات براي  اند دولت روحانی حمایت کرده

به عنوان نمونه، اواخر تیرماه  .احیاي پیوند با رژیم هستند

سال جاري نیز شاهد بودیم که تعداد قابل توجهی از 

طی نامه اي خطاب به اعضاي مجلس نمایندگان امریکا، 

عضو مجلس از هر دو  131باراك اوباما که به امضاي 

حزب دمکرات و جمهوري خواه رسید، از او درخواست 
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کردند که با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس 

 .جمهوري، وارد مذاکره با رژیم ایران شوند

چهارم، با برقراري فصل نوینی در ارتباطات باغرب، رژیم 

وارد » دولت تدبیر و امید«المی زیر لواي جمهوري اس

. استثمار کارگران و زحمتکشان به شکل نوینی خواهد شد

براي جلوگیري از سرنگونی توسط  این رژیم »تدبیر«

و  ،از طریق سازش با دول غربی است ،امپریالیزم

ش به بهبود وضعیت سرمایه داران و حل بحران »امید«

طور که در طول  ، هماناین حکومت. داخلیاقتصادي 

سی و چند سال گذشته نشان داده است، بنا به ماهیت 

توده هاي وسیع کارگران و  طبقاتی خود تماماً در برابر

کارگر و زحمتکشان از هر روزنه  ۀطبق. استزحمتکشان 

استفاده  ، براي مقابله با نظام سرمایه داريودباز شاي که 

ن کیان تایر به عنوان مثال اعتراضات کارگرا. خواهد کرد

در قالب تجمع در محوطۀ کار، آتش زدن ) الستیک البرز(

الستیک و بستن جاده در پیش و پس از انتخابات، تنها 

یک مورد از صدها اعتراضی است که روزانه در سراسر 

ولی کانالیزه کردن تمامی این . کشور رخ می دهد

اعتراضات ضد سرمایه داري که جدا از مبارزه علیه 

تدارك براي زم نیست و نمی تواند باشد، براي امپریالی

انقالب کارگري در وضعیت کنونی نیاز به حزب پیشتاز 

کارگري دارد که به عنوان یک از وظایف اصلی طبقه 

در  و مارکسیست هاي انقالبی کارگر و پیشروان کارگري

 .دستور روز کارشان قرار دارد

  نشوراي دبیري گرایش مارکسیست هاي انقالبی ایرا

 1392پانزده مرداد 

  بندي انتخاباتبندي انتخاباتجمعجمع

  

متن کامل مصاحبه با رادیو پیام کانادا پیرامون  :مقدمه

 ۀنوشت. بندي از انتخابات ریاست جمهوري ایرانجمع

حاضر متن کامل این مصاحبه است که به دلیل طوالنی 

یویی، اکنون راد ۀتر شدن از زمان تعیین شده در مصاحب

 .به صورت کتبی منتشر می شود

با سالم؛ علیرضا بیانی هستم از گرایش مارکسیست هاي 

  . انقالبی

بندي از کل پروسۀ انتخابات و چه به صورت یک جمع آن

زمینه هاي آن می توان گفت این است که این دور از 

انتخابات با دوره هاي پیشین تفاوت اساسی داشت؛ در 

بر خالف تحلیل هاي سطحی که  - اتاین دور انتخاب

همواره می گردد تا در بین جناح ها، جناحی را در مقابل 

خامنه اي بیابد و اختالفات بین جناح ها را در تقابل این 

این بار موضوع از چند وجه داراي  - دو با هم تعریف کند

یکی از . اختالف با انتخابات پیشین ریاست جمهوري بود

ایزوله ماندن هرچه بیشتر جمهوري آن ها، وجه جهانی و 

جمهوري اسالمی از یک سو روي حمایت . اسالمی است

چاوز و با کمک او بر روي برخی از کشورهاي آمریکاي 
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التین حساب باز کرده بود، ولی با مرگ چاوز دچار این 

نگرانی شد که آیا جانشین او هم می تواند نقش چاوز در 

از سوي . کند یا خیرحمایت از جمهوري اسالمی را بازي 

دیگر با تنگ تر شدن حلقۀ فشار به دور متحد استراتژیک 

اش در سوریه، براي رژیم هرلحظه این نگرانی افزایش 

پیدا می کند که با سقوط بشار اسد حلقۀ محاصره به دور 

از سوي . تر ببیندخود را تنگ تر و امکان مانور را کم

ه مردم ایران دیگر تحریم هاي اقتصادي فشار فراونی ب

وارد کرده است که اگر فقط بخشی از این فشار به رژیم 

رژیم می . منتقل شود، موجب سقوط حتمی آن خواهد شد

داند که نمی تواند براي مدت طوالنی مردم را با حرف 

آرام کند، باید تحول اساسی صورت دهد، به طوري که 

این مربوط می شود به یک . مردم نیز آن را باور کنند

وي وجه داخلی شرایطی که این انتخابات را با انتخابات س

اما وجه دیگر، بحران بسیار . پیشین متمایز کرده است

عمیق در درون خود حکومت است که توان مدیریت 

سرکوب آن را کاهش داده و این خود باعث پیشروي 

در نتیجه در یک چنین وضعی . جنبش انقالبی می شود

به انتخابات هستند، اما به دلیل  که مردم کامالً بی اعتماد

نبود رهبري انقالبی، آلترناتیو دیگري به ذهنشان نمی 

رسد، دچار استیصال شده، و این همان ضعفی است که 

توانست رژیم را در به کار بردن فریب براي کشاندن 

رهبر . مردم به به پاي صندوق هاي رأي یاري دهد

ه اي جمهوري اسالمی خوب می دانست که اگر چهر

معتدل جزو کاندیدها نباشد محال خواهد بود مردم به 

پاي صندوق رأي بیایند، اما او فقط به یک چهرة معتدل 

براي راضی کردن مردم نیازمند نبود، این چهره باید می 

رفسنجانی . توانست کشورهاي غربی را هم راضی کند

فرد کارکشتۀ رژیم چنین چهره اي بود، اما آمدن او 

رون حکومت را بیش از قبل افزایش می داد، اختالفات د

و حتا می توانست خطر کودتا علیه خود خامنه اي را 

  . ایجاد کند

خامنه اي به چهره اي نیازمند بود که هم بتواند چرك 

نویس رفسنجانی باشد و هم مورد قبول اصول گراها، و 

به خصوص سپاه پاسداران، و هم چهره اي معتدل در 

روحانی عصارة این وضعیت بود و . بیبرابر کشورهاي غر

خامنه اي این را از قبل می دانست و کل این سناریو را از 

قبل طراحی کرده بود و با اعتماد به نفس می گفت که 

او می دانست که . انتخابات آینده یک حماسه خواهد بود

حسن روحانی می تواند بخشی از مردم را متقاعد کند که 

بیایند و رفسنجانی نیز از او به پاي صندوق هاي رأي 

حمایت خواهد کرد که به این ترتیب در واقع از خامنه اي 

انتخابات این دورة ریاست جمهوري . حمایت می کرد

اسالمی بیشتر جنبۀ خرید وقت براي رژیم را داشت تا 

بتواند موقعیت دقیق خود را، هم در عرصۀ داخلی و هم 

نهایی بر سر دوراهی خارجی ارزیابی کند تا بتواند تصمیم 

دوراهی مماشات با غرب و یا ادامۀ وضعیت . را اتخاذ کند

  .سابق

خامنه اي وضعیت بحرانی خود و جامعه را تشخیص داده  

و در واقع جام زهر را در زیر عبایش سر کشیده است تا 

انتخاب کنندگان راضی از انتخاب . کسی متوجه آن نشود

ضور حسن خویش، جناح هاي متخاصم راضی از ح

روحانی به عنوان موجودي دو قطبی براي کاهش 
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اختالفات جناح ها و آشتی آن ها با یکدیگر، و یک 

مسکّن موقت براي سردرد جامعه به دلیل حضور هشت 

  . سالۀ احمدي نژاد، حاصل تاکنونی این انتخابات بود

  

جمهوري اسالمی با تغییراتی در آرایش وضعیت خود 

مشت خود را در مقابل کشورهاي هنوز هم به طور کامل 

غربی باز نکرده است، فقط به آن ها نشان داده که 

. پتانسیل مماشات را دارد و به وقت بیشتر نیازمند است

اما کشورهاي غربی هم که از این انتخابات خشنود شده 

. اند، بیش از این از حکومت جمهوري اسالمی طلب دارند

نی وقت کشی خواهد آن ها می دانند که رژیم در چانه ز

در نتیجه آن ها . کرد و این اصالً مورد عالقه شان نیست

دو گزینۀ موازي را در حد برجسته اي جلوي روي رژیم 

اعزام ناوگان جنگی به خلیج فارس براي . قرار داده اند

نشان دادن چماق و درخواست نمایندگان کنگرة آمریکا 

می به عنوان براي مذاکرات آمریکا با رژیم جمهوري اسال

خامنه اي توانست رأي . هویج در برابر این رژیم قرار دارد

مردم را از طریق حسن روحانی به جیب خود بریزد، حال 

به انتظار آخرین چانه زنی با آمریکا و غرب براي کسب 

بیشترین امتیازات خویش از غرب است و غرب هم که 

ینۀ رسیدن به اهدافش را بدون استفاده از ابزار پر هز

جنگ میسر می بیند، مایل است دقیقاً به اندازه اعتدال 

  .حسن روحانی معتدل باشد

آن چه که حاصل این انتخابات خواهد شد، چرخش  

اساسی سیاست هاي رژیم جمهوري اسالمی به سوي 

سیاست هاي امپریالیستی و وارد شدن جامعه در فاز 

جدیدي از کشمکش طبقاتی خواهد بود که با حاکمیت 

با آمدن روحانی و . منازع نئولیبرالیزم آغاز خواهد گردیدبال

مصالحه و بهبود روابط با غرب، طبقۀ کارگر نیز با باز 

شدن برخی روزنه ها مانند اتحادیه کارگري زرد تحت 

کنترل آي ال او، وارد مرحلۀ نوینی از مبارزات طبقاتی به 

شکل دیگري خواهد شد که مارکسیست هاي انقالبی 

این  .ود را براي آن دوره، از هم اکنون آماده کنندباید خ

وضعیت زنگ خطر بزرگی نیز براي نیروهاي مترقی و به 

خصوص کمونیست ها خواهد بود که فرصت زیادي براي 

سازماندهی خود از طریق غلبه بر بحران رهبري انقالبی 

ندارند، که در غیر این صورت جنبش انقالبی طبقۀ کارگر 

                        .دچار وقفه و حتا عقب گرد خواهد شد دوره اي طوالنی

  2013ژوئیۀ  22
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پیروزي روحانی و ارزیابی وظایف مارکسیست پیروزي روحانی و ارزیابی وظایف مارکسیست 

  هاي انقالبیهاي انقالبی

براي ارزیابی علل پیروزي شخص روحانی در انتخابات 

ریاست جمهوري سال جاري، بررسی واکنش جامعه به 

ت، و در این پیروزي، پیش بینی پیامدهاي این انتخابا

نهایت تعیین وظایف و دخالتگري هاي آتی مارکسیست 

ها براي آمادگی در این فاز جدید، ناگزیر می باید از یک 

چه از بعد داخلی و (سو بحران بورژوازي حاکم در ایران را 

درنظر داشته باشیم و از سوي ) چه به خصوص خارجی

  دیگر بحران خود جنبش کارگري و جنبش چپ را؛ 

روحانی در انتخابات، به هیچ رو غیرمنتظره یا  پیروزي

براي درك این موضوع باید به یاد داشت  .شگف آور نبود

رژیم سرمایه داري ایران، هرگز از بدو پیدایش خود  که

نبود و ) مشابه سرمایه داري غرب(یک رژیم متعارف 

. همواره از یک تناقض اساسی در درون خود رنج می برد

بیت نیروي ضد انقالب در فرداي بهمن در واقع پس از تث

سلطنتی شاه جاي خود را به یک - ، رژیم نظامی57

فرماسیون متناقض داد که از ابتداي زایش خود دو 

گرایش اصلی را، با دو رویکرد متمایز نسبت به سیاست 

جالب است . اقتصادي و روابط بین المللی، در خود داشت

حلیل نهایی ، در ت»متعارض«که منطق هر دو گرایش 

ولو این که با قرار گرفتن در (سرمایه داري محض است 

آن » سرمایه داري«یا انتقاد از » اقتصاد اسالمی«پشت 

یا  »اصولگرا«با این وجود، جناح موسوم به ). را تقبیح کند

سنتاً در سطح سیاسی اختالفات و منازعاتی » اقتدارگرا«

» طلب اصالح«با غرب داشته است، در حالی که جناح 

شدیداً خواستار آن بوده که جمهوري اسالمی خود را با 

معیارهاي نظام هاي سرمایه داري غربی همسو کند و تا 

این تناقض و  .را کاهش دهد» منازعات«حد امکان این 

دوگانگی بر اساس وضعیت عینی و ذات متناقض رژیم 

اسالمی همواره در برهه هاي مختلف  - سرمایه داري

براي نمونه از روزهاي نخستین . ستظاهر گشته ا

بهشتی بر  - انقالب، نمایندگی گرایش اول را خمینی

و متعارف با » معتدل«عهده داشتند، و نمایندگی جناح 

همواره بخشی . یزدي -عرف هاي بین المللی را بازرگان

از سرمایه داري براي حفظ منافع درازمدت نظام اسالمی 

 .امپریالیستی نمی یافت راهی جز توسل به غرب و نظام

بنابراین در طول حیات جمهوري اسالمی، یکی از این دو 

گرایش بسته به توازان قواي اقتصادي و سیاسی خود، و 

همین طور بسته به  شدت بحران هاي درونی و بیرونی 

رژیم، براي حفظ بقا و منافع کلیت نظام در بلندمدت، به 

اصالح طلبان در واقع حذف . گرایش غالب بدل می شد

از قدرت و دفاع باند خامنه اي از دولت احمدي نژاد، 

سپس ناکامی دولت احمدي نژاد از کاهش شکاف هاي 

درونی و تداوم خطّ باند خامنه اي و بروز اختالفات میان 

، و پس از این نیاز به »رهبري«و » جریان انحرافی«

، همگی در »محافظه کار«سرمایه گذاري بر طیف 

  .3ن تناقض اصلی قابل درك هستندراستاي ای

، وضعیت نظام در آستانۀ »درونی«عالوه بر این بحران 

، شدیداً از یک 92برگزاري انتخابات ریاست جمهوري 

همان طور . و بین المللی هم متأثر بود» یبیرون«بحران 

                                                           
برای اطالع بیشتر در این مورد، بھ سرمقالھ و ھمین   ٣

انتخابات و وظایف مارکسیست ھای «طور مطلب 

، رجوع ۶٠مندرج در نشریۀ میلیتانت، شمارۀ » انقالبی

  .کنید
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که از سیر حرکت بورژوازي ایران می توان فهمید، مسألۀ 

یکی از پایه هاي اصلی همواره  ،نفت و درآمدهاي نفتی

بقاي این رژیم بوده که در بزنگاه هاي تاریخی به نجات 

آن و خروج موقتی از بحران اقتصادي یا تخفیف آن 

انتخابات امسال در شرایط برگزار می شد . انجامیده است

که دور جدید تحریم ها با محوریت بانک مرکزي و 

پتروشیمی جمهوري اسالمی از سوي  - صنایع نفتی

زیادي به رژیم زده ضربات حادیۀ اروپا و متحدین آن، ات

امپریالیزم و رژیم ایران تا پیش از این هم بی وقفه . بود

درگیر یک جنگ سرد با یک دیگر بودند و رژیم نیز هربار 

برگزاري مانور ده روزه در : واکنش هایی نشان می داد

، حمله به )90رزمایش مدافعان والیت (تنگۀ هرمز 

، اعالم )و متعقباً عذرخواهی رسمی از آن(یتانیا سفارت بر

آمریکا در ایران و  170تصرف هواپیماي جاسوسی آر کیو 

از جمله (یم ها و اعتراضات رولی افزایش تأثیر تح. غیره

رژیم را  ،و تهدیدهاي اقتصادي و نظامی) در درون بازار

  .ناگزیر به جستجوي راه حلی کرد

استفاده از اعتراضات و خیزش مضاف بر این، امپریالیزم با 

هایی که در منطقۀ خاورمیانه رخ داد، آغاز به تغییر نقشۀ 

پس از . ژئوپلتیک منطقه به نفع خود نموده است

دخالتگري در مصر، و واژگون ساختن قذافی در لیبی، 

مدت هاست که پروژة حمایت از ارتش آزاد سوریه و 

استخوان تالش براي روي کار آوردن یک رژیم تا مغرِ 

مهم ترین متحد (وابسته به امپریالیزم به جاي بشار اسد 

به ویژه شاهد . آغاز شده است) استراتژیک رژیم در منطقه

بودیم که روسیه نیز تاحدودي پشت اسد را خالی کرده 

است و این امر بدون مذاکرات و معاملۀ پشت پردة این 

پس از مثالً امریکا . کشور با ایاالت متحده ناممکن بوده

حادثۀ بمب گذاري بوستن، عمالً چراغ سبز را به روسیه 

براي سرکوب اسالمگرایان تندروي چچن به بهانۀ مبارزه 

داد، و در عوض روسیه نیز پذیرفت که نشان با تروریزم 

در مقابل و به ازاي دریافت احتماالً امتیازاتی دیگر، 

  .همچون سابق در امور سوریه دخالت نکند

نگ و در کنار آن کوشش هاي ادامه دار باال گرفتن ج

ایاالت متحده و قدرت هاي بزرگ اروپا در مسلح کردن 

شورشیان سوریه، ریسک گسترش جنگ به سراسر 

لبنان که داالن انتقال سالح . منطقه را افزایش داده است

به نیروهاي اپوزیسیون سنیِ مورد حمایت ایاالت متحده 

صحنۀ نمایش جنگ  مدتی قبلدر داخل سوریه بود، خود 

بنابراین محاسبات رژیم در مورد اتحاد با . مبدل شد

سوریه و حزب اهللا و همین طور گرایش هایی از حماس 

رژیم می دانست و می داند که با . به شدت به هم خورد

  .رفتن اسد، در منطقه تنها خواهد ماند

ضمناً پس از درگذشت یکی از متحدین بین المللی ایران، 

چاوز، مشخص نیست که سیاست مداران  یعنی هوگو

. بعدي ونزوئال آیا روال سابق را ادامه خواهند داد یا خیر

المللی و حامیانش در  در نتیجه رژیم از نظر موقعیت بین

سطح جهان، در موقعیت بسیاري وخیم تري نسبت به 

این تنگناي بین المللی، حفظ و  .گذشته قرار گرفته است

تقویت و جلو انداختن گرایش بقاي رژیم را منوط به 

محافظه کاري می کرد که بتواند عالئم ازسرگیري رابطه 

و مذاکرات و اعطاي امتیاز را به غرب بدهد و در واقع 

  .وقت بخرد

با لحاظ کردن نارضایتی گستردة جامعه بابت در نتیجه 

و متعاقباً اعتراضات و سرکوب  88تقلب انتخاباتی سال 
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رون رفت از ن مجبور بود تا براي بشدید دولتی، رژیم ایرا

این وضعیت حاد داخلی و بین المللی، مهره اي را در 

بازي شرکت دهد که اوالً مورد پذیرش جناح هاي 

مختلف حاکمیت قرار بگیرد و به این ترتیب شکاف هاي 

ثانیاً، خطی را در عرصۀ بین . موجود را تخفیف دهد

مۀ روند المللی پیش ببرد که غرب را مجاب به ادا

مذاکرات براي حلّ مسألۀ هسته اي و کاهش تحریم ها 

اً با دست گذاشتن روي مطالبات حداقلی لثکند؛ و ثا

دمکراتیک جامعه، بتواند پتانسیل اعتراضی را به نفع 

کسی که هم نمایندة  -روحانی. کلیت رژیم کانالیزه کند

مورد  خامنه اي در شوراي عالی امنیت ملی بوده و هم

و در گذشته نیز شخص رفسنجانی قرار داشته تأیید 

رئیس تیم هسته اي مذاکره کننده با آلمان، فرانسه و 

به عنوان بهترین گزینه این وظیفه را  -بریتانیا بوده است

سناریو یا مهندسی  به این ترتیب به خوبی انجام داد و

بیهوده نبود که علی سعیدي، ( انتخابات تحقق یافت

طی  91ر سپاه پاسداران، اواخر سال نمایندة خامنه اي د

مهندسی معقول "ذاتی ما  ۀوظیف«: مصاحبه اي گفته بود

از نقطه نظر داخلی، تقریباً !) »است "و منطقی انتخابات

تمامی گرایش هاي اصالح طلب و اقتدارگرا با روي کار 

آمدن مهرة محافظه کار روحانی موقتاً راضی شدند؛ حتی 

ا انتشار بیاینه اي آمادگی همه سپاه هم بسیار سراسیمه ب

جانبه اش را براي تعامل و همکاري با دولت جدید اعالم 

 »حماسۀ سیاسی«خامنه اي نیز که به هدف خلق . کرد

تیر در یک سخنرانی در  5رسید، روز چهارشنبه  خود

به ملت عزیزمان عرض کردیم که مردم «: تهران گفت

 ما اگر احیاناًنظامشان را دوست دارند و رأي می دهند، ا

کسی هم هست که با نظام اسالمی خیلی دل صافی 

ندارد، اما براي کشور خود و منافع کشور اهمیت قائل 

البد بعضی از این مجموعه بودند و . است، او هم بیاید

این است که حتی کسانی که  ةاین نشان دهند. آمدند

 طرفدار نظام هم نیستند، به نظام اعتماد دارند و می دانند

که نظام جمهوري اسالمی می تواند منافع کشور و عزت 

  .!»ملی را حفظ و از آن دفاع کند

شاهد بودیم که پیش از  نیز از نقطه نظر بین المللی

مشخص شدن نتایج انتخابات، دولت امریکا مجوز شش 

کشور براي خرید نفت از ایران را که منقضی  9ماهۀ 

 7ن، هند و گشته بود، به مدت شش ماه دیگر براي چی

 اي کشور باقی مانده، تمدید نمود و به این ترتیب روزنه

را براي رژیم ایران باز گذاشت تا با انتخاب رئیس 

جمهوري بعدي، سمت و سوي آتی و طرف مذاکرة خود 

پس از پیروزي روحانی نیز تحریم . را با غرب نشان دهد

» مالیم«بانک ملت برداشته شد و موضع غرب کمی 

) اول ژوئیه(ه ایاالت متحده از روز دوشنبه البت. گشت

اي از اقدامات تحریمی را به اجرا گذاشته است  رشتۀ تازه

هاي تازة کل بخش انرژي، حمل و نقل  که شامل تحریم

دریایی، ساخت کشتی و معامله نفت در برابر طال می 

خط معتبر کشتی رانی همکاري  30شود، و تاکنون 

. د رجایی قطع کرده اندمستقیم خود را با بندر شهی

بنابراي باید صبر کرد و دید که آیا دولت جدید موفق به 

سازش با غرب و امتیازدهی به آنان براي حلّ بحران خود 

  .می شود یا خیر

بنابراین کاهش فعلی منازعات درون حکومتی و ایجاد 

زمینه هایی براي ایجاد امکان تداوم مذاکره و مماشات با 

و به  یق انتخابات اخیر ممکن شده استامپریالیزم از طر
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محسوب می » پیروزي«همین دلیل براي رژیم یک 

  .شود

در این میان نگاهی به بحران درونی جنبش چپ و 

تحقق سناریوي باال، نشان داد . کارگري نیز الزم است

که برندة اصلی انتخابات، رژیم جمهوري اسالمی بوده 

تمام نیروي  و کارگري که» چپ«است و نه آن فعالین 

از روحانی در » تاکتیکی«خود را صرف دفاع به اصطالح 

کردند و به این  )»جلیلی«به ویژه ( مقابل سایر گزینه ها

ترتیب به توهم نسبت به ظرفیت هاي رژیم براي اصالح 

این طیف هرگز تا به امروز . و بهبودي شرایط دامن زدند

امعه و پاسخ نداده است که وجه تمایزش با تودة عادي ج

کسانی که به دلیل ناآگاهی طبقاتی و سیاسی به بازي 

و مشارکت فعال کشیده شدند، چه » بد و بدتر«انتخاب 

اما مضاف بر این، آن دسته از فعالین پیشروي . بوده است

سنتی در درون جنبش چپ و کارگري که با تحریم 

انتخابات، کوچکترین دخالتگري در فضاي » غیرفعال«

ند و اکنون تودة مردم شرکت کننده در انتخابات نکرد

معرفی می » فراموشکار«و » مقصر اصلی«انتخابات را 

انتخابات اخیر به وضوح . کنند، به یکسان خود مقصرند

نشان دهندة پیروزي ایدئولوژي بورژوایی به مثابۀ 

ایدئولوژي حاکم و غالب در جامعه بود، چرا که نشان داد 

مثالً در (تراضی تودة مردم آگاهی ناشی از فعالیت هاي اع

، به خودي خود نه حفظ و تقویت می )88وقایع پس از 

شود و نه می تواند در مقابل آگاهی وارونه و توهمات 

براي حفظ آگاهی ضد وضع موجود و براي . تاب بیاورد

یعنی  ۀ اساسیتکامل و جهت دادن به آن، به یک مؤلف

فراموش «وع رهبري انقالبی نیاز است که بدون آن این ن

چه در طبقۀ کارگر و چه در میان سایر اقشار  -»کاري

ایجاد این مؤلفه . غیرقابل اجتناب خواهد بود - جامعه

بخش پیشرو پیشِ روي دقیقاً همان اصلی ترین وظیفۀ 

جنبش چپ و کارگري بوده است که یا با دنباله روي از 

هاي آن، و »ظرفیت«جناحی از بورژوازي و امید بستن به 

با هرگونه عدم دخالتگري و در یک کالم بی عملی،  یا

تنها همین مؤلفه است که می . هرگز محقق نشده است

تواند هم جنبش کارگري را از نفوذ جریان هاي بورژوایی 

مصون دارد و هم به اعتراضات عموماً دمکراتیک در 

در چنین شرایطی است که . جامعه سمت و سو بدهد

تبعیص جنسیتی گرفته تا  از رفع -مطالبات دمکراتیک

آزادي زندانیان سیاسی و سایر خواسته هایی که طی 

همین مدت در قالب فهرست بلندباالیی در گوشه و کنار 

مخاطب خود را نه در  -شنیده یا خوانده می شود

، بلکه در رهبري جنبش کارگري خواهد یافت، »روحانی«

، و به این ترتیب نه به توهم نسبت به جناحی از رژیم

  .بلکه به عامل تضعیف آن بدل خواهد شد

به هر حال، با روي کار آمدن دولت جدید، می توان 

در این . انتظار ازسرگیري و بهبود روابط با غرب را داشت

حالت رژیم شاید به اجبار خود را با برخی از 

هاي متعارف بورژوازي غرب، تطبیق دهد و »استاندارد«

مقابل اعتراضات رو به به همین دلیل براي حفظ خود در 

رشد کارگري، به حضور تدریجی سازمان جهانی کار و 

ایجاد اتحادیه هاي کارگري زرد به عنوان سوپاپ 

تن در دهد، و به عالوه ) مشابه دورة خاتمی(اطمینان 

. آزادي هاي نیم بندي را در فضاي سیاسی ایجاد کند

از نقطه نظر میزان (هرچند این شرایط سبک فعالیت را 

علنی گرایی یا مخفی کاري، حضور تاکتیکی در اتحادیه 

) هاي زرد براي تأثیرگذاري بر روي پایه هاي آن و غیره
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 و حیاتی تغییر می دهد، ولی همچنان وظیفۀ اصلی

همان . نیروهاي مارکسیست را بی تغییر باقی می گذارد

طور که اشاره شد، بدون مولفۀ رهبري انقالبی، تمامی 

 - ر سطح کارگري و چه دمکراتیکچه د - اعتراضات

محکوم به شکست خواهد بود، و وضعیت تشکل هاي 

به این سو و انتخابات ریاست  80کارگري ایران از دهۀ 

، به 88جمهوري امسال با وجود تجربۀ اعتراضات سال 

تجلی این رهبري . خوبی این گفته را اثبات می کند

تنها . است »حزب پیشتاز کارگري«انقالبی، تنها در یک 

چنین ارگان سازماندهی است که می تواند به نیروي 

اعتراضی جامعه سمت و سوي انقالب و تسخیر قدرت 

چنان چه با روي کار آمدن دولت جدید، . سیاسی را بدهد

فاز جدیدي با خصوصیات باال آغاز شود، بدیهی است که 

مارکسیست هاي انقالبی باید نهایت بهره برداري را براي 

و با کمال تأسف به تعویق  - ن وظیفۀ اصلیانجام ای

چه پیش و چه پس از انتخابات، این . بردارند - افتاده

و نه انواع فرقه هاي  -کمیته هاي مخفی کارگري

بوده اند که در  - پرمدعا، ولی بی ربط به جنبش کارگري

گوشه و کنار کشور اعتصاب، اشغال کارخانه، بستن جاده، 

معوقه، اخراج کارفرما و  اعمال فشار براي کسب حقوق

طی سال هاي گذشته از . را سازمان داده اند... مدیر و 

دل همین مبارزات روزمره، رهبران عملی کارگري بی 

شماري بیرون آمده است و معدودي از آنان به تئوري 

این فعالین و رهبران . سوسیالیستی نیز دست یافته اند

ندگی، جمع عملی سوسیالیست هم براي جلوگیري از پراک

بندي تجارب، تبدیل چکیدة آن به تئوري انقالبی و ایجاد 

خط رهبري، نیازمند کمیته هاي مخفی خود هستند و 

همین کمیته ها هستند که می توانند از طریق یک ارگان 

مانند یک نشریۀ سراسري، ضمن حفظ مثالً سازمانده، 

از درون . استقالل و مخفی بودن، به دیگر مرتبط شوند

ن پروسه اي است که می توان نطفه هاي اولیۀ حزب چنی

پیشتاز را ایجاد کرد و این همان وظیفه اي است که از 

هم اکنون، و با نهایت بهره برداري از امکانات و فرصت 

   .هاي موجود باید انجام داد

  شوراي دبیري گرایش مارکسیست هاي انقالبی ایران

  1392تیرماه  14
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  مونیست هامونیست هاانتخابات و وظایف کانتخابات و وظایف ک

از  متن زیر، خالصه اي است: توضیح میلیتانت

با رفیق  »روند سوسیالیستی کومله« تلویزیون ۀمصاحب

بررسی نتایج انتخابات و وظایف  پیرامونمازیار رازي 

  آتی ةکمونیست ها در دور

*** 

چه مؤلفه هایی باعث شد که مردم توفان آسا در : الؤس

 ؟بشتابندي رأي خرداد به پاي صندوق ها24روز جمعه 

مردم در  ةبه نظر من، در مورد شرکت تود: مازیار رازي

هر انتخاباتی در ایران، باید یک فاکتور مهم را درنظر 

اختناق  جامعۀ گرفت و آن هم این است که اصوالً مردم

در انتظار روزنه هایی براي  ،ایران و یا هر جاي دنیا ةزد

را ما بارها در این . ابراز عقاید و مطالبات خود هستند

، چون وضعیت ایران وضعیتی شاهد بوده ایم داخل ایران

. »آتشی است زیر خاکستر«توان گفت  می. انفجاري است

و کوچکترین روزنه  می شود اعمال یاختناق بسیار عمیق

 .را به حرکت می اندازد ، آن هااي براي ابراز عقاید مردم

که اصوالً  توده هاي وسیع مردم مطمئن نبودند ابتدادر  

آلترناتیو خامنه اي در  می تواند در برابر یک آلترناتیوي

خصوص ه تردید داشتند، ب. دستور روز قرار گیرد

 رد هم  رفسنجانی بیشتر شد که تردیدشان وقتی

قبل از انتخابات در  ۀشایعه اي هفتحتی . صالحیت شد

از این رو این ها در . صالحیت روحانی طرح شد مورد رد

 ۀچنان چه هم. دودلی به سر می بردند تردید و

اقتدارگرایان نامزد انتخاباتی می بودند، واضح است که 

توده هاي وسیع این روزنه را نمی دیدند که در انتخابات 

: اصلی وجود این روزنه بود ۀلأبنابراین مس. شرکت کنند

نامزدها چه می گویند، زیاد براي مردم مهم  این که

ست که یک بدیلی در مقابل له سر این اأمس. نیست

 .اقتدارگرایان وجود داشته باشد

و این روزنه را در دوران انتخابات قبلی دیدند، از طریق 

یعنی . و از این روزنه استفاده کردند ،موسوي و کروبی

این انتخابی بود . را انتخاب کردند ، بد»بد و بدتر«بین 

ین که مردم ایران داشتند و در انتخابات کنونی هم هم

یعنی به محض این که متوجه و مطمئن شدند، که . بود

با یک بد در مقابل بدتر هست، وارد انتخابات شدند و 

این نکته  به از این رو ما باید. کردند شرکتاشتیاق 

دهیم، چون برخی از اپوزیسیون چپ، بر این باهمیت 

و یا (اعتقادند که اصوالً کسانی که می روند و به روحانی 

رأي می دهند،  )یا به موسوي کروبیبات قبلی به در انتخا

و روحانی بخشی از  کروبیی که  موسوي و یجا از آن

، )ه به درستی بیان می شودلأکه این مس(حاکمیت هستند 

این . است» ارتجاعی«جنبش  این افراد یا بنابراین کل

ما درواقع باید تفاوتی قائل شویم . ارزیابی نادرست است

انجام  رکتی که مردم از روي استیصالبین جنبش و یا ح

و یا  انتخابی که در دوران اختناق بین بد و بدتر  می دهند

 »رهبري«همین طور بین بدنۀ یک جنبش و  و ،می کنند

پس یک تفاوتی مهمی بین رهبري و کل جنبش، . آن

 .وجود دارد

در درون خود جنبش هم دو گرایش متفاوت شکل می 

بش درواقع شعارها و ی از جنیبخش پیشرو. گیرد
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مطالباتی بسیار فراتر از مطالبات خود این رهبران مطرح 

 . این را ما در انتخابات قبلی شاهد بودیم. می کنند

درواقع امر شرکت توده ها در انتخابات یک امر طبیعی 

این تصمیم درواقع از . را درك کنیم است که ما باید آن

روي روي استیصال است و تصمیمی نیست که از 

بد و بدتر یعنی دقیقاً در یک . انتخاب صورت گرفته باشد

روزنه اي را مورد استفاده قرار داده  ،وخیمبسیار شرایط 

و از این زاویه است که به اعتقاد من باید تفاوتی قائل . اند

و به صندوق انداختند شویم بین آن رأیی که توده ها 

توده هایی عملی که انجام دادند باید توجه کرد بخشی از 

می ازپیش تعیین شده ي در چارچوب اکه وارد مبارزه 

 ،شوند، یعنی از روزنه اي که ایجاد شده استفاده می کنند

ولی . فراتر از مطالبات خود آن اصالح طلبان می روند

ها و در  نکته این است که حضور مردم در خیابان

انتخابات به این مفهوم نیست که مردم می توانند بدون 

مطلوب برسانند،  ۀري این انتخابات را به نتیجرهب

رهبري بسیار حائز اهمیت  ۀلأدرنتیجه در این شرایط مس

کارگر  ۀما باید تأکید بسیار زیادي کنیم که اگر طبق. است

اگر آزادي هایی بود  ،در داخل ایران حضور مستمر داشت

وجود داشت که درواقع رهبري  يکارگر ۀو اگر حزب طبق

، مسلماً تحوالت به نوعی به دست بگیردم را براي مرد

 .دیگر و به شکل دیگري به جلو می رفت

نفر کاندیدا که همه از فیلتر  6میان این تفاوتی : الؤس

؟ و آیا مشخصاً وجود داشت ،شوراي نگهبان رد شده بودند

 هاي رژیم است؟  روحانی نماد تغییر در سیاست

هیچ کدام به نظر من تفاوت کیفی بین : مازیار رازي

که، بعضی ها تصور می کنند که  اول این. وجود ندارد

اصالح طلبان است، درصورتی که چنین  ةروحانی  نمایند

بخش  در واقع روحانی بخشی از اصول گرایان،. نیست

 .ه استمعتدل اصولگرایان بود

 جا توجه کنیم این است که له اي که باید اینأمس

مهندسی واحد  خامنه اي یک سیاست واحد، یکرهبري 

هم در در ارتباط با انتخابات چهار سال پیش و را هم 

از این مهندسی، درواقع . پیش بردانتخابات  این مورد

خامنه اي در سپاه پاسداران  ةنمایند ،علی سعیدي طرف

منظور علی سعیدي دقیقاً این . ماه پیش اعالم شدچند 

یک بود که سیاستی که خامنه اي تعیین کرده، خواه با 

اصالح طلب و خواه با یک اقتدار گرا باید به مورد اجرا 

سؤالی که ما در این شرایط باید به آن پاسخ . دربیاید

با انتخابات  قبلیدهیم این است که تفاوت انتخابات 

به نظر من  اند، چه بود؟اگر هر دو مهندسی شده  ،کنونی

قصد پیش رژیم  ةتفاوت اصلی در این بود که در دور

 اي ه چانه زنی با غرب را در مورد مسایل هستهک داشت

. بیشتري از امپریالیزم بگیرد يخشد و امتیازهابتداوم ب

) موسسی یا کروبی(این کار از طریق اصالح طلبان 

لذا احمدي نژاد را از صندوق بیرون . پذیر نمی بود امکان

زمانی که موسوي . آورد و اصالح طلبان را حذف کرد

اي از دست داد و  هاي توده قاومتم برکنترل خود را 

ها را مهار کند، موسوي و کروبی را هم در  نتوانست آن

اي را  هاي توده و تمامی حرکت ندحصر خانگی قرار داد

اما در چند سال . ندبه وحشی ترین شکلی سرکوب کرد

. است ي صورت گرفتهتغییر) گذشتهسال  مشخصاً( پیش
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صر مهم باید درنظر در این تغییر هم به اعتقاد من سه عن

 .گرفته شود

یکی این که رژیم تحت فشار بسیار مضاعفی در ارتباط با 

. محاصره ها و تحریم هاي اقتصادي قرار گرفته است

گذشته تحریم ها وجود داشت، منتها رژیم  ةالبته در دور

ولی از . می توانست درواقع با این تحریم ها مقابله کند

امل این تحریم ها یک سال پیش که خرید نفت هم ش

بر کل  ي زیاديین رفت و فشارهایگردید، فروش نفت پا

جامعه و نه تنها زحمتکشان و کارگران، بلکه بر خود 

در عرض یک سال . طرفدار رژیم هم وارد آمد ياجزا

این امري است . دست به اعتصاب زد دو بار بازار ،گذشته

بی سابقه، یعنی خود سرمایه داران مورد فشار این 

در نتیجه . حاصرات و تحریم هاي اقتصادي قرار گرفتندم

 .این فشار اضافه شد

عنصر دومی که باید درنظر بگیریم، تهدیدهاي نظامی 

این تهدیدهاي نظامی هم از ابتدا وجود داشته، اما . است

به هرحال در یک شرایط مشخصی یک سلسله فشارهاي 

و آن خط  مثالً - وارد شده مشخصی از طرف اسرائیل

 که اسرائیل شش ماه قبل در سازمان ملل متحد نشانی

و فشارهایی که یهودیان در امریکا بر اوباما وارد  کشید

نظامی را خیلی  ۀحمل ۀلأاین ها درواقع مس -می کردند

 این دو مورد. بیشتر و جدي تر در مقابل رژیم طرح کردند

قبالً هم وجود داشت، اما یک فاکتور سوم از سال پیش 

هم از  فشار اضافه گردید و آن دو فاکتور اصلیِبه این 

دست رفتن قریب الوقوع مهم ترین دولت متحد رژیم در 

 .استر اسد امنطقه، یعنی بش

که تغییري  هستاسد امروز زیر فشار است و امکان این 

یا  ،وجود بیاید و این حکومت تغییر کنده در نظام سوریه ب

و . سرنگون گردد خود اسد کنار گذاشته شود و یا اصوالً

واضح است که با رفتن اسد هیئت حاکم در داخل ایران 

نگران از این که پس از رفتن . بسیار نگران شده است

. اسد نوبت خود رژیم جمهوري اسالمی فرا خواهد رسید

یعنی امکان این که تغییر حکومت از طریق دخالت 

 اسرائیل و یا حمالت نظامی و یا فشارهاي امریکا باشد،

از سوي دیگر، یکی دیگر از دولت . سیار زیاد خواهد شدب

هاي  متحد رژیم، دولت چاوز در ونزوئال بود که چاوز هم 

فوت کرد و معلوم نیست که اصوالً جایگزین چاوز همان 

به هرحال دولت چاوز بسیار  ؛ها را دنبال کند سیاست

خوشحال هم هست از این که فروش نفت ایران کم شده 

 .ن ایران گردیده استو او جایگزی

در نتیجه ایران در یک سال گذشته در انزواي بسیار 

شدیدي قرار گرفت و این انزوا منجر به این شد که تمام 

 چه اصالح طلبان و چه(سران مملکت نگران گردند 

به نظر من اصوالً باند خامنه اي درواقع ). اقتدارگرایان

ست که این از این زاویه ا. نگران از دست دادن قدرت شد

که سلسله ی ها با محاسباتی که کردند و با توجه به ماهیت

 یعنی - مراتب روحانیت  در سیصد سال گذشته داشته

ار و و چانه زنی بین شاهان و دربار و تج یدالل همیشه

تصمیم به عقب نشینی گرفتند و این عقب نشینی  - مردم

ن به ای به این مفهوم است که امتیازاتی به غرب دهند و

 ۀیعنی جلوي  حمل. له را فیصله دهندأاین مس ترتیب

که بر ایران وارد می آید و  را نظامی و فشارهاي مضاعفی

 .سرنگونی قرار می دهد، بگیرند ةکل نظام را در مخاطر
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در نتیجه به نظر من رژیم از یک سال پیش تصمیم 

. انجام دهدگرفت که چرخش در جهت سازش با غرب 

باید مهره اي پیدا می  ،ین چرخشواضح است که براي ا

کردند که در این انتخابات بتواند این چرخش را با 

سهولت انجام دهد، همچنین وحدتی در هیئت حاکم 

بنابراین این مهره نمی توانست از خود . ایجاد کند

احمدي نژاد به  تمام پروژه هاي اقتدارگرایان باشد، چون

پیش شکست  ةاقتدارگرایان در دو دور ةعنوان نمایند

این مهره براي  چرخش، از اصالح طلبان، یعنی . خورد

 نقداًچون . کروبی و موسوي هم نمی توانست باشد

علیه شان در سطح  بسیاري از سوي رژیمتبلیغات سوء 

  بوده» فتنه گر«که  مبنی بر این صورت گرفته، جامعه 

بنابراین،  تنها مهره اي که می توانست این . و غیره اند

که مابین این دو  بودرا صورت بدهد کسی  چرخش

گرایش باشد، و این مهره یکی رفسنجانی بود که کنار 

مهره و دیگري  ؛رد صالحیت شد) به دالیلی(گذاشتند و 

حسن  یعنی رفسنجانی، با و مشابه به نزدیک اي بود

این شخص اکنون در مقامی قرار گرفته که . روحانی

 . چرخش استبهترین شخص براي سازماندهی این 

می توان گفت که به شکل خیلی دقیقی مهندسی براي  

تغییر سیاست رژیم به سمت و سوي امریکا و غرب و 

و جلوگیري از  ،معامله براي برون رفت از به بن بست

 .است صورت گرفته، خطر سرنگونی توسط غرب

آیا با توجه به این مسائلی که مطرح کردید نمی : الؤس 

را کرد که این سیاست رفسنجانی بود توان این استنباط 

 می تواناست؟ و یا این که  شده که پیروز این انتخابات

گفت خامنه اي به این سیاست نزدیک شده؟ یا مردم 

 پیروز شدند؟

کدام از این ها پیروز  به نظر من هیچ: مازیار رازي

نشدند، یعنی نه اصالح طلبان پیروز شدند و نه مردم 

بت از موفقیت بخواهیم کنیم، اگر صح ؛ پیروز شدند

موفقیت نصیب خامنه اي بود، اما، این موفقیت از روي 

واقع  مشخصاً این موفقیت خامنه اي در. استیصال است

 ۀلأاین مس. عقب نشینی در مقابل امپریالیزم است

یعنی این چرخش به مفهوم عقب نشینی . محوري است

ما   در ضمن .در مقابل امپریالیزم صورت خواهد گرفت

 یناول. پیام هایی داریم به کسانی که رفتند رأي دادند

هاي رادیکال، چپ و  پیام از طرف ما یعنی گرایش

توده هایی که به «: کمونیستی در جامعه این است که

روحانی رأي داده اید، دچار توهم نگردید، این شخص 

ی یبخشی از هیئت حاکم است و این شخص تا آن جا

مطالباتی را که خودش ادعا کرده  مطالبات شما را و یا

اجرا خواهد کرد که براي حفظ نظام ضروري باشد، و 

 ةنظام جمهوري اسالمی هم امروز در مقابل مخاطر

مشخصی قرار گرفته و از طرف غرب تهدید گردیده و 

سرنگونی قریب  ةبراي این که این نظام را از مخاطر

معرکه الوقوع مانند داستان اسد نجات دهد، وارد این 

 .»نسبت به روحانی توهم نداشته باشید. گردیده است

آیا در چهار سال آینده همان وضعیت چهار سال : الؤس

 پیش ادامه خواهد یافت؟

ما در دوران پرتالطمی هستیم و در این : مازیار رازي

ولی در  ؛چهار سال هر چیزي ممکن است اتفاق بیافتد
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کارگر و در  ۀطبقدخالت  ۀلأاول از نقطه نظر ما مس ۀمرحل

اگر  ، البتهوي کارگري هسترأس آن متشکل شدن پیشرُ

پیشروي کارگري از افتراق و تفرقه هایی که در گذشته 

. دست بردارد، و به شکل واحد وارد عمل شود است داشته

هاي کمونیستی و احزابی که تعلقات  اگر سازمان

مارکسیستی دارند، تدارك ساختن حزب پیشتاز انقالبی را 

معلوم . بریزند، و از این فرصت مناسب استفاده کنند

ظرف یکی دو . نیست در یک و دوسال دیگر چه شود

 ؛شرایطی آماده و روزنه هایی باز شودممکن است سال 

 ۀیکی از روزنه هایی که می تواند به دست طبق مثالً

اعتصاب عمومی درواقع . اعتصابات باشد شود،کارگر باز 

ار قرار بگیرد و یک روز اعتصاب می تواند در دستور ک

عمومی در داخل ایران کمر این رژیم را خواهد شکست و 

ها نفر از همین توده  این روزنه اي باز می کند که میلیون

اکنون رهبر خودشان را در انتخابات  می بینیمهایی که 

کارگر را  ۀ، رهبري طبقاند در حسن روحانی پیدا کرده

له به آن شکل أیط ایران مسبنابراین در شرا. بپذیرند

به  ،اتفاق خواهد افتاد. نیست که اتفاقی نخواهد افتاد

کارگر را بسازیم و به  ۀشرطی که ما حزبمان، حزب طبق

از افتراق دست ، کارگر متشکل شود ۀشرطی که طبق

 .متحد شود و اعتصابات را سازماندهی کند ،بردارد

وزهاي آخر رفیق مازیار همچنان که می دانید در ر: سوال

این انتخابات شاهد طرح مطالباتی از قبیل آزادي زندانیان 

هاي قومی و  سیاسی و رفع تبعیض علیه زنان و اقلیت

ملی و مذهبی و نیز رفع حصر خانگی موسوي و کروبی، 

بهبود وضع اقتصادي، بهتر شدن وضع کارگران، آزادي 

تشکل یابی کارگران و مسائل دیگر از این قبیل بودیم، 

ه نظر شما چه باید کرد تا این مطالبات، بعد از انتخابات ب

 پیگیري گردد؟

زمانی که توده ها وارد کارزار مبارزاتی می : مازیار رازي

شوند، واضح است که در چنین شرایطی شاهد یک 

اما . سلسله شعارها و مطالبات عمومی دموکراتیک هستیم

ات این مطالبات، بالفاصله منجر به یک سلسله مطالب

سیاسی می شود و این مطالبات سیاسی بالفاصله می 

این را بارها دیده ایم  ؛تواند به سرنگونی رژیم منجر شود

که در تظاهرات، در مبارزات کارگري در کارخانجات 

یک سلسله شعارها و  ،مختلف بر سر افزایش حقوق

به محض  ولی مطالبات بسیار کوچک صنفی مطرح شده،

یک حرکتی  ،رکت از طرف رژیمدستگیري رهبران این ح

ی یو بالفاصله رودررو هدر دفاع از زندانیان کارگر آغاز شد

که  ه استی باال گرفتیرژیم با توده ي کارگران تا جا

ه که باید کارخانه را ب ه اندکارگران صحبت از این کرد

و  ،کنترل کارگري باید اعمال شود، دست خودمان بگیریم

این به چه . باید بیرون بریزیممدیران و مسئولین دولت را 

 .معنی است؟ این به معنی شعار سرنگونی است

رو هستیم و همان ه در نتیجه ما با چنین شرایطی روب

ی در یطور که اشاره کردم یک سلسله مطالبات خیلی ابتدا

دفاع از روحانی بالفاصله بعد از دو روز به شعارهایی 

وده ها به این ت ۀبسیار فراتر مبدل شد و این یعنی حافظ

کسانی که  .شکل است که مسائل را فراموش نمی کنند

چهار سال پیش کشته شدند، خانواده هاي کارگرانی که 

در زندان هستند، و کارگرانی که در زندان کشته شدند، 

فراموش هیچ کدام  این ها ...و در کردستان کشته شدند

ا ایجاد این روزنه ه ۀلأبنابراین فقط مس. ندشدنی نیست
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رهبري صحیحی  ،است و اگر این روزنه ها و حرکات

در این  داشته باشد، محققاً ما شاهد انقالبات کارگري

خواهیم بود، مشخصاً در داخل ایران که چنان  کشورها

. کدام از این کشورها ندارند دارد که هیچ اي غنی ۀتجرب

 اگر ایران را با مصر یا تونس و یا لیبی و جاهاي دیگر

، متوجه می شویم که ایران درواقع یک یممقایسه کن

حالت ویژه اي دارد و کارگران ایران براي نخستین بار 

پس از انقالب اکتبر روسیه، به تدارك تشکیل شوراها 

و یکی از متحدین نزدیک امپریالیزم را . دست زدند

ي بسیار غنی است که در ااین تجربه . سرنگون کردند

باقی مانده و در این  کارگر هنوز ۀطبق ۀدرون و حافظ

شرایط، براي بازگرداندن این خاطرات و تجارب و آگاهی 

که در گذشته کسب شده، ما نیاز به یک تشکیالت داریم، 

حزب پیشتاز کارگري  به نامتشکیالت مشخصی نیاز به 

امکانات ساختن این حزب وجود دارد، امکانات . داریم

وجود  اتحاد نیروهاي چپ و کمونیست در داخل ایران

له بر سر این است که باید سیاست مشخصی أمس. دارد

داشته باشیم، امکان سرنگونی این رژیم بسیار زیاد است 

و ما در این مقام هستیم که توده هاي وسیع را بسیج 

ها نفر بسیار سریع  همان طور که می بینیم میلیون. کنیم

ها نفر کسانی  ها می ریزند و این میلیون به خیابان

 ؛و دنبال رهبري انقالبی می گردند ندکه مستعد هستند

واضح است که اگر رهبري انقالبی و آلترناتیوي نباشد، 

و اگر باشد چنین  ،می روند و به روحانی رأي می دهند

اتفاقی نخواهد افتاد و ما می توانیم با اتکا به نیروي توده 

 .اي مردمی درواقع انقالب را سازمان دهیم

له این أنگونی را مطرح کردید، مسشما شعار سر: الؤس

است وقتی که آلترناتیوي شکل نگرفته و توده هاي مردم 

خصوص کارگران و زحمتکشان حول این آلترناتیو ه و ب

، آیا شعار سرنگونی از جانب نیروهاي ه اندمتشکل نشد

انقالبی کار صحیحی است و انتخاب بین بد و بدتر جاي 

 آن را نمی گیرد؟

حیح است، اوالً شعار سرنگونی شعاري ص: مازیار رازي

ها مطرح می  نیست که صرفاً ما به عنوان کمونیست

این شعار همین دیروز در داخل ایران مطرح شد، . کنیم

هزاران هزار نفر به این نتیجه می رسند و هم اکنون در 

 ،هاست شکل گرفته اذهان عمومی شکل گرفته، و سال

می دهیم، مرتبط به اگر هم ما شعار سرنگونی  بنابراین

 .وضعیت کنونی است

له اینست ما صرفاً خواهان سرنگونی نیستیم، ما أاما مس

خواهان هرج و مرج و سرنگونی نظام بدون داشتن 

و ما اصوالً در ارتباط با سرنگونی رژیم با . آلترناتیو نیستیم

ما با کسانی متحد می شویم . هرکسی متحد نمی شویم

کومت کارگري مطرح می کنند، که آلترناتیو بعدي را ح

یعنی سرنگونی نظام سرمایه داري آخوندي در داخل 

اما واضح است که این  .ایران و استقرار حکومت کارگري

شعاري هست که ما می خواهیم به آن برسیم و براي 

رسیدن به آن شعار باید تدارکات آن را ببینیم، این 

باید شروع طوالنی باشد، اما این تدارکات  شاید تدارکات

شود، در رأس و مرکز این تدارکات ساختن یک 

بدون تشکیالت کارگري، بدون حزب . تشکیالت است

 . امکان این تدارکات اصوالً وجود ندارد ،پیشتاز کارگري
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ی که نیروهاي انقالبی باید از این یها درس: الؤس

 انتخابات بگیرند در آینده چیست؟

م ترین درس براي به نظر من اولین و مه :مازیار رازي

از  ی کهما این است که توجه بکنیم به توده هاي وسیع

ی یدر جامعه و یا گشایش ها یروزنه های ةطریق مشاهد

این توده هاي وسیع وقتی مبارزه را . وارد مبارزه می شوند

این مبارزه را به انتها و به  ، نمی توانندآغاز می کنند

. ي داشته باشندمنطقی برسانند، مگر این که رهبرۀ نتیج

 موجود به یک رهبري یا اگر رهبري نداشته باشند،

دیگري متوسل می شوند و یا یک رهبري دیگري پس از 

و آن رهبري . به وجود می آیددوره اي از درون خودشان 

نیست که توده ها را به سمت و  اي ها الزاماً رهبري

 .رهنمود بدهد سوي سرنگونی این رژیم

ی که ما می توانیم بگیریم این است بنابراین اولین درس

ی که در واقع مدافع یکه نیروهاي کمونیستی، نیروها

کارگر و زحمتکشان هستند، تدارك ایجاد یک  ۀطبق

که در مقاطع مشخصی که چنین بینند تشکلی را ب

ی باز می شود، در یاتفاقاتی می افتد و چنین روزنه ها

انند رهنمود مقامی باشند که توده هاي خیلی وسیع را بتو

و در . دهند و به سمت و سوي انقالب رهبري بکنند

مثالً همین . شرایطی باشند که به مبارزات تداوم ببخشند

االن در شرایط ایران همان طور که اشاره کردم، در 

ارتباط با همین انتخابات، بخشی از پیشروان همین افراد 

غیر متشکل که در خیابان ها ریختند و شادي و سرور 

ی کنند و در انتخابات شرکت کردند، شعارهاي بسیار م

فراتري می دهند از آن شعاري که روز قبل سر داده 

مرگ بر «این شعارها حتی شعار  بین در نتیجه در. بودند

این شعار ها باید محفوظ نگه . دیده می شود» دیکتاتور

 این شعارها باید منطبق شود با اوضاع سیاسی. داشته شود

براي یک دوره اي محفوظ نگه  ؛ن المللیو بی داخلی

هیچ کس نمی تواند این کار را بکند، مگر  ؛داشته شود

این که یک تشکیالت کارگري اخصی وجود داشته باشد 

که به طور مستمر و به طور دائمی در ارتباط با هم 

نظرانشان در سطح بین المللی این شرایط را ادامه بدهند 

وجود بیاید ه تی در جامعه بتا زمانی که آگاهی سوسیالیس

و زمانی که . این رژیم را بتواند یکسره بکند ۀلأکه مس

که امکان آن وجود دارد زیرا  -جامعه وارد فاز بحرانی شد

که این رژیم، رژیمی است به طور دائم در تالطم و همان 

اقتدارگرایان  وطور که دیدیم، حتی درون هیئت حاکم 

 .اعتراضات را هدایت کندبتواند  -اختالفات زیادي هست

در نتیجه هرلحظه ممکن است این اتفاق بیافتد و این 

بحران رژیم باز به اوج خود برسد، در یک چنین شرایطی 

که وضعیت بحرانی می شود، اگر این تدارکات قبلی 

ریخته شده باشد و اگر حزب پیشتاز انقالبی وجود داشته 

 ۀی از طبقکارگر و یا بخش ۀباشد که مورد اعتماد طبق

کارگر باشد، آن موقع این پتانسیل توده اي می تواند 

کانالیزه شود و به سمت و سوي سرنگونی رژیم و استقرار 

 .یک دولت کارگري، سوق یابد

با تشکر از شما و به امید روزهاي بهتر براي کارگران و 

 زحمتکشان ایران

 .پیش به سوي تشکیل حزب پیشتاز کارگري
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چپ چپ » » ورشکستگیورشکستگی««رژیم، رژیم، » » وزيوزيپیرپیر««: : انتخاباتانتخابات

  !!هاي بنفشهاي بنفش

  سارا قاضی و آرام نوبخت

، چه 92پیروزي روحانی در انتخابات ریاست جمهوري 

براي آن دسته کسانی که چهار سال پیش به بهانۀ تقلب 

انتخاباتی دست به اعتراضات خیابانی زدند و با وجود 

» رأي من کو؟«واکنش تند رژیم هرگز فراتر از مطالبۀ 

د، و چه براي بخشی از کسانی که به دنبال مشاهدة نرفتن

سرکوب شدید معترضین، عقب نشینی موسوي و کروبی 

از خط قرمزهاي نظام و عقب ماندن ناگزیر آن ها از 

وارد  ،جنبشی که خود داعیۀ رهبري اش را داشتند

اعتراضات شدیدتر ضد استبدادي شدند، ظاهراً به یک 

طوري که پس از اعالم به . تعبیر شده است» پیروزي«

درصد آرا، خیابان  50.7پیروزي نهایی روحانی با کسب 

هاي تهران و دیگر شهرستان ها شاهد صحنه هاي 

  .جشن مردم، به خصوص جوانان، بوده است

فارغ از خاستگاه طبقاتی (جامعه » جوان«حمایت بخش 

ساله و به  8از روحانی، پس از تجربۀ یک دورة ) آن

، به 88دن مقطع پس از انتخابات خصوص ازسر گذران

روحانی با اطالع از . هیچ رو تصادفی یا بی علت نیست

این که ابتدایی ترین خواست ها و حقوق دمکراتیک 

بخش جوان همواره سرکوب شده و این پتانسیل عظیم 

هر مجرایی را براي آزاد شدن جستجو می کند، به عمد 

ان و خیاب«: می دهد» مانور«روي همین خواست ها 

، »دانشگاه کشور باید مکان امنی براي جوانان باشد

و  »زنان و دختران ما نباید تحت فشار امنیتی باشند«

  .نظایر این ها

براي زنان » ایجاد امنیت«او با یک اشارة کوتاه به مسألۀ 

بخش جوان و تحت ستم جامعه  بهو جوانان در جامعه، 

ل، این با این حا. بهبودي وضعیت را می دهد» امید«

هاي دمکراتیک چندین بار عیار »وعده«در قالب » امید«

فقط در یک : بودن خود را به نمایش گذاشت» حقیقی«

مورد پس از آن که هواداران او در نشست جماران با سر 

دادن شعارهایی علیه حصر خانگی موسوي و کروبی یا 

شعار آزادي زندانیان سیاسی با مداخلۀ نیروهاي اطالعاتی 

شت شدند، ستاد روحانی سراسیمه طی بیانیه اي بازدا

» هرگونه رفتار هنجارشکنانه و خیابانی را قویاً محکوم«

؛ منتها ناباوري هواداران و فشار )خرداد 12(کرد 

غیرمستقیم بر او موجب شد تا طی یک روز بعد با صدور 

هاي انتظامی  دومین بیانیه، و درخواست مالیم از دستگاه

نسبت به آزادي جوانانی که در «: ست کندو امنیتی، درخوا

اند، اقدامی عاجل  سیاسی، پیشگام بوده ۀخلق حماس

هاي  استفاده رسانه عمل آورند تا از خبرسازي و سوء به

  !»خارجی جلوگیري گردد

امروز اما همه، پس از جشن خیابانی به خانه هاي خود 

رفته و منتظر روي کار آمدن روحانی شده اند و از این 

هم احتماالً در طول چهار سال آینده هر لحظه  پس

منتظر گشایش هایی در دورة ریاست جمهوري او می 

از این رو، ما در پایین اجماالً نگاهی می اندازیم به . شوند

به عنوان  خود روحانی، علت ورود او به عرصۀ انتخابات

، انتظارات و خواست هایی که نهایتاً به پیروزي او کاندیدا

، و گام هایی که بهتراست از هم اکنون براي منجر شد

برداشته ) »از باال«و نه (تحقق این خواست ها از پایین 

  . شود
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روحانی کسی . ماهیت روحانی بر هیچ کسی پنهان نیست

به شخص خمینی را » امام«است که اعطاي لقب 

می داند؛ کسی که در » الهام الهی«خود و  پیشنهاد

در کدام  «طعانه اعالم کرد ، قا78تیر سال  18جریان 

طلبانه این چنین تحمل  هاي آشوب کشور جهان، حرکت

تر و حقیرتر از آن هستند که  این ها خیلی پست ،شود می

بخواهیم نسبت به آن ها تعبیر حرکت براندازي را مطرح 

این صبر و متانت، در یکی دو روزه براي این بود ...  کنیم

به خوبی براي مردم  که ماهیت این چند صد نفر اوباش

دیروز غروب دستور قاطع صادر شد ...  شود ما روشن می

تا هر گونه حرکت این عناصر فرصت طلب، هر کجا که 

 .باشد با شدت و با قاطعیت برخورد شود و سرکوب شوند

مردم ما شاهد خواهند بود که از امروز نیروي انتظامی، 

صر نیروي قهرمان بسیج حاضر در صحنه، با این عنا

ت ادامه حرکت مذبوحانه أاگر جر - طلب و آشوبگر  فرصت

  »چه خواهند کرد - داشته باشند

این رژیم داراي سمت هاي متعدد و  اکمیتاو در طول ح

باالیی در دستگاه حکومتی رژیم بوده است که مهم ترین 

. آن نمایندگی خامنه اي در شوراي عالی امنیت ملی است

اي و  رئیس تیم هستهنوان او در اواخر دورة خاتمی به ع

ارشد ایران با سه کشور اروپایی آلمان،  ةکنند مذاکره

، به عنوان اي ایران هسته ۀدر مورد برنام و بریتانیا فرانسه

بنابراین  .ایفاي نقش کردنماینده از جانب خامنه اي، 

یکی از مدافعین و عوامل اصلی نظام سرمایه داري 

اظ تفاوتی ماهوي با جمهوري اسالمی بوده و از این لح

 ترین کاندیدا»افراطی«که به عنوان  -»جلیلی«شخص 

معرفی شد، هرچند تعداد آراي او از  گزینه» بدترین«و 

  .ندارد -فراتر نرفت نفر هم میلیون 4حدود 

اکنون این پرسش مطرح می شود که چرا او در این 

انتخابات کاندیدا شد؟ به این مسأله باید از دو جنبه نگاه 

موقعیت بین المللی رژیم و جنبۀ داخلی و اول، : دکر

از . مشکالت رژیم ناشی از جناح بندي هاي درونی نظام

بعد بین المللی، اعمال تحریم هاي شدید علیه ایران از 

سوي آمریکا و اروپا عمالً رژیم ایران را منزوي کرد، به 

خصوص که بر اثر جنگ داخلی در سوریه و دخالت ناتو 

قعیت بشار اسد هم که تنها متحد واقعی ایران در آن، مو

در منطقه بود، روز به روز متزلزل تر شده است و امروز 

 ،به عالوه رژیم. هر دم امکان سرنگونی او وجود دارد

متحد خود در ونزوئال، یعنی دولت چاوز را نیز از دست 

داده و نسبت به تداوم سیاست هاي گذشتۀ این کشور در 

چنین ونزوئال در واقع درحال هم. ن نداردبال خود اطمیناق

بهره مندي از تأثیر تحریم هاي نفتی ایاالت متحده و 

اروپا علیه ایران، براي به دست آوردن بخشی از بازاري 

که ایران در به ویژه چین و هند از دست می دهد، می 

به همین دلیل است که طی دو سال گذشته، . باشد

به ترتیب  - چین و هندبه ونزوئال صادرات نفت خود را 

با  - دومین و چهارمین کشور بزرگ مصرف کنندة نفت

میلیون بشکه در روز دو برابر کرده  1رساندن به مجموعاً 

است، درحالی که طی همین دوره صادرات نفت ایران به 

هزار بشکه در روز تقریباً  500این دو کشور با رسیدن به 

لذا خامنه ). 2013ژوئن  13فایننشال تایمز، (نصف شده 

اي و حلقۀ بستۀ نزدیک به او به این نتیجه رسیدند که 

چنان با سرسختی به مذاکره با به اگر بعد از انتخابات هم

غرب ادامه دهند، نه فقط تحریم ها از نظر اقتصادي آن 

ها را به زانو در خواهد آورد، بلکه امکان حملۀ نظامی و 

  .سرنگونی ایشان هم وجود خواهد داشت
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تا مدتی پیش از اعالم نتیجۀ نهایی انتخابات ریاست 

کشور براي  9جمهوري، دولت امریکا مجوز شش ماهۀ 

خرید نفت از ایران را که منقضی گشته بود، به مدت 

کشور باقی مانده،  7شش ماه دیگر براي چین، هند و 

تمدید نمود و و به این ترتیب این روزنه را براي رژیم 

ا با انتخاب رئیس جمهوري بعدي، ایران باز گذاشت ت

سمت و سوي آتی و طرف مذاکرة خود را با غرب نشان 

  . دهد

نداشت،  وجود به این دلیل براي خامنه اي دو راه بیشتر

یا باید راهی براي کنار آمدن با غرب می یافت و یا با آن 

پیروز شدن روحانی در انتخابات، . شاخ به شاخ می شد

اي تصمیم گرفته تا از موضع  نشانۀ آن است که خامنه

اما براي این کار . پایین و امتیازدهی با غرب کنار بیاید

جریان «و » جریان فتنه«نیاز به مهره اي بود که اوالً با 

تداعی نشود؛ ثانیاً بتواند گرایش هاي اصالح » انحرافی

طلب و اصول گرا را بدون از دست رفتن پایه هاي خامنه 

د؛ و ثالثاً از تجربۀ مذاکره و زدوبند اي و سپاه متقاعد ساز

برخوردار باشد؛ ) به ویژه بر سر مسألۀ هسته اي(با غرب 

و رابعاً بتواند بر جو منفی اجتماعی به جاي مانده از 

تاحدي، ولو موقت،  ،و اعتراضات خفته» 88تقلب بزرگ «

  . غلبه کند

در این انتخاب، خامنه اي از اصولگرایان نمی توانست 

ه کند، چرا که اصولگرایان اعتبار خودشان را چه در استفاد

سطح داخلی و چه بین المللی از دست داده اند 

خبرگزاري تابناك، وابسته به محسن رضایی، کاندیداي (

خرداد با عنوان  25، در مقاله اي به تاریخ »مستقل«

، از زاویۀ خودش چنین »شکست اصول گرایی الزم بود«

گرایی واجب بود؛ واجب تر از شکست اصول«: اعتراف کرد

جریان اصولگرایی باید این نکته را درك کند ! نان شب

تواند ناکارآمد بود و انتظار داشته باشد، مردم باز  که نمی

اصالح طلبان  )».هم فوج فوج به سمت آنان حرکت کنند

هم که به طور کلی بعد از خاتمی، کروبی و موسوي 

د همۀ اصولگرایان و مهره اي را نداشتند که مورد تأیی

خامنه اي در این . پایه هاي حامی خامنه اي قرار بگیرد

شرایط حاد داخلی و خارجی به مهره اي نیاز داشت که 

را » متمایل به غرب«و » معتدل«بتواند گرایش 

تا پیش از اعالن تأیید صالحیت شدگان، . نمایندگی کند

به  از رژیم» گرایش«بهترین نمایندة این » رفسنجانی«

اما . بودشمار می رفت که امکان حضور مجدد او مطرح 

ظاهراً در میانۀ این بازي، شخص رفسنجانی به دلیل عدم 

که نمود (تأیید از سوي جناح یا جناح هایی از حاکمیت 

بارز آن دخالت حیدر مصلحی، وزیر اطالعات، در جلسات 

) شوراي نگهبان در پروسۀ بررسی صالحیت کاندیداها بود

» صالحیت«با این حال آن چه که . الحیت گشترد ص

بود که رفسنجانی آن را » گرایشی«اش باقی ماند، 

  .چنان نیز می کندنمایندگی کرد و هم

به این ترتیب، خامنه اي باید مهره اي را در حدود 

صالحیت رفسنجانی براي کاندیداي ریاست جمهوري 

همان ویژگی (روحانی از همه نظر . دستچین می کرد

  .می بود ترین گزینه مناسب) اي چهارگانۀ بااله

در » پیروزي«روحانی کاندیدا شد، و براي  در نتیجه

انتخابات، تنها الزم داشت که روي خستگی جامعه از 

، به همراه وعده »خطر جنگ«فشار تحریم ها و ترس از 

دادن به تحقق ابتدایی ترین مطالبات دمکراتیک آن ها و 

معیشت کارگران در سخنرانی  به ویژه ارتقاي وضعیت
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به این ترتیب، مسلم بود . هاي تبلیغاتی خود، مانور دهد

  .نه به یک اصولگراو که مردم به او رأي می دادند، 

در نهایت، این سناریو محقق شد؛ در عرصۀ داخلی شاهد 

بودیم که رفسنجانی رسماً از روحانی دفاع نمود، و پس از 

دمکراتیک  ،ایران«کرد که  اعالموقاحت پیروزي او نیز با 

روز سپاه پاسداران نیز . »ترین انتخابات دنیا را برگزار کرد

اي پیروزي حسن  خرداد با انتشار بیانیه 26شنبه  یک

جمهوري را تبریک گفت و  روحانی در انتخابات ریاست

با » تعامل و همکاري«را براي  اش»جانبه همه آمادگی«

 »افراطی« جلیلیِ ست کها جالب .دولت وي اعالم کرد

که از حامیانم  این«هم در پیام تبریک خود اعالم کرد 

خواستم به آقاي روحانی کمک کنند، یک تعارف نبود؛ 

چه در توان داریم براي  بلکه واقعاً حاال همۀ ما باید هرآن

کمک به دولت آینده در جهت گفتمان امام و انقالب به 

از این از موضع کیهان نیز که پیش  ۀروزنام» .کار گیریم

کرده تمجید  78تیر  18گیري قاطعانۀ روحانی در قبال 

بود، این بار طی مقاله اي به قلم حسن شریعتمداري، 

ضمن واکنش به جریان اصالحات، حامیان هاشمی و 

آقاي روحانی نه فقط مدیون «: ، نوشت»اصحاب فتنه«

آن ها نیست، بلکه مدعیان اصالحات به ایشان بدهکار 

چرا که آنان در پوشش حمایت از نامزدي آقاي هستند، 

سیاسی  ۀروحانی فرصت حضور و خودنمایی در عرص

، جمله اي که در دل خود عناصر از »کشور را یافته بودند

خانۀ کارگر هم که  .واقعیت پشت پردة رژیم را دارد

همیشه از حامیان اصالح طلبان بود و موسوي چهار سال 

تی خود را در آن جا برگزار پیش نخستین میتینگ انتخابا

پس از  این بار از کاندیداتوري روحانی دفاع نمود و ،کرد

در عرصۀ بین المللی نیز . به او تبریک گفت پیروزي

، رئیس شاهد بودیم که ساعاتی پس از انتخاب روحانی

اعالم کرد که اگر حسن روحانی  دفتر باراك اوباما

ما براي «شفافیت را در پروندة اتمی رعایت کند، 

 اگر همان«: و افزود »همکاري با او آماده خواهیم بود

طی تبلیغات انتخاباتی گفت، واقعاً ) روحانی(طور که وي 

بخواهد که روابط ایران را با کشورهاي جهان بهبود 

بخشد، مسلماً امکان دستیابی به چنین چیزي وجود 

  .»دارد

می مورد نیاز براي نجات حیات رژیم ن ةاگر روحانی مهر

ی چهار سال پیش تقلب درست مانندبود، این بار هم 

می » رأي«مورد نیاز  ةو مهرگسترده صورت می گرفت 

بنابراین آن چه که رخ داده، با کمال تأسف، برد  .آورد

پس زن و مرد جوان ما  .تمام عیار براي رژیم بوده است

خود را » باخت«، بلکه »پیروزي«حاال باید بداند که نه 

  .یردجشن می گ

را به خاطر دارند و در  88جوانان که سال بسیاري از 

 یک احمدي نژاد نهایتدومین دور ریاست جمهوري 

را با تمام وجود خود لمس کرده  استبدادي نظام پلیسی و

اند، می باید لحظه اي به خود آمده و فکر کنند که چطور 

شد به ناگهان تصمیم گرفته شد تا در این انتخابات تقلب 

و رأي )! حال اگر به نفع روحانی تقلب نشده باشد( نشود

شمرده شود؟ پس چرا این کار را چهار » محترم«مردم 

سال پیش نکردند، تا به آن نحو جان جوانان ما به خاطر 

  آن انتخابات گرفته نشود؟

ترین برداشت یا پاسخ، این است احتماالً اولین و دم دست

عقب «ر به این سال گذشته، منج 4که فشار اعتراضات 

اما این استدالل نه فقط با واقعیت . مقطعی شده» نشینی
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. خوانی ندارد، بلکه کلّ سناریوي باال را پنهان می کندهم

این مکانیزم باال بود که روحانی را به بهترین گزینۀ رژیم 

براي فاصله گرفتن از لبۀ پرتگاه مبدل و خود را براي 

روحانی با (ل کرد به بخشی از جامعه تحمی» انتخاب«

میلیون رأي پیروز شد، حال آن که تعداد  18تقریباً 

میلیون نفر  50واجدین شرایط براي رأي دادن، بالغ بر 

بسیاري از جوانانی که در خیابان ها جشن ). بود

می گرفتند، بر این تصور بوده و هستند که با » پیروزي«

رفتن یک شخص، یعنی احمدي نژاد، وضعیت جامعه به 

اما مسأله این است که تمامی این . راتب بهتر خواهد بودم

افراد، جزئی از طبقۀ حاکمه و نظام هستند که هرگز نمی 

خواهند و نمی توانند خارج از چارچوب ها و منافع رژیم 

وقتی صحبت از پیروزي . در کلیت آن اقدامی انجام دهند

مردمی می شود، باید خصوصیات این پیروزي » جنبش«

سرشار بود از سرکوب،  88سال . باشد هم مشخص

زندان، شکنجه و تجاوز در زندان ها، به طوري که حتی 

مهدي کروبی طی نامه اي در مردادماه همان سال به 

رفسنجانی، خواستار بررسی مسألۀ تجاوز جنسی به 

جوانانی که آن روزها . پسران و دختران در زندان ها شد

می کنند، زمانی می توانند را به یاد دارند و امروز پایکوبی 

روحانی، منجر » انتخاب«صحبت کنند که » پیروزي«از 

به تداوم بررسی این پرونده و افشا و محاکمۀ آمرین و 

بنابراین باید طی مدت زمان کوتاهی . عامالن آن شود

که پس از اتمام انتخابات، هنوز فضا تا درجه اي باز است، 

تمامی زندانیان آزادي «چون حول مطالبات مشخصی هم

که آقایان (» امنیت اجتماعی براي زنان«یا » سیاسی

به یک حرکت جمعی و ) تحت شعار انتخاباتی طرح کردند

درحالی که آن چه اتفاق افتاد، . سازمان یافته دست زد

پس «این بود که بسیاري افراد نهایتاً رأي خود را 

و با آرامش حاصل از آن به جشن و پایکوبی » گرفتند

این ها همه و همه بیانگر پیروزي رژیم . داختند و تمامپر

رژیم حتی تاجایی پیش رفته است . است و نه کسی دیگر

، طرح مسألۀ تقلب در انتخابات 92که ادعا کند انتخابات 

باید . البته این ادعاي جالبی است(را منتفی می کند  88

به دنبال پاسخ این پرسش بود که چرا غرضی، به عنوان 

رد بی ربط و پرت در جریان رقابت هاي انتخاباتی یک ف

 446که بیشتر دستمایۀ شوخی در سطح جامعه بوده، 

هزار رأي داشته، درحالی که تعداد آراي مهدي کروبی در 

تر بوده از او هم کم -هزار رأي 338حدود  -88انتخابات 

  !)  است

چرخش جمهوري اسالمی در  ،این تغییرات ۀدلیل هم

مردم و » آزادي« ۀت که می خواهد درجقبال غرب هس

اثبات وجود به عنوان  ،ها را در انتخابات آن» شرکت«

و بهبود وجهۀ خود در جهان، ارائه دموکراسی در کشور 

 يبراي برقرار ، به عنوان نمایندة نظام،البته، روحانی .کند

و استبداد روابط متعادل با غرب، مجبور می شود از 

دي نژاد بکاهد، اما باید اطمینان اختناق داخلی زمان احم

داشت که هرگز نمی تواند حتی یک دموکراسی نیم بند 

را حفظ کند، چون شرایط به قدري انفجاري است که از 

 .هر جا که روزانه اي باز شود، انفجاري بیرون خواهد زد

این دقیقاً مخمصۀ جمهوري اسالمی است که در هر دو 

و چه ایجاد روزنه، حالت، چه افزایش فشارهاي داخلی 

نیروي بالقوة انفجاري علیه خود را افزایش می کند و 

  .لحظۀ سرنگونی اش را به جلو می اندازد

این که بخشی از جمعیت جوان جامعه، به ویژه از طبقۀ 

از روحانی در » اجباري«متوسط جدید شهري، به دفاع 

پرداخت، و آن چه را که » بدتر«مقابل سایر گزینه هاي 
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ر سال گذشته تجربه نموده بود، عمالً نادیده طی چها

در شرایط نبود ظرفی که بتواند . گرفت، قابل درك است

تجربیات مبارزاتی را جمع آوري و چکیدة آن را به صورت 

تئوري تدوین کند و دوباره به درون جامعه ببرد؛ در 

شرایط نبود ظرفی که بتواند آگاهی طبقاتی حاصل از 

را در  - دمکراتیک و ضد استبدادي ولو در سطح - مبارزات

شرایط رکود و رخوت حفظ کند، و در بزنگاه ها به عنوان 

خطّ سیاسی و رهبري کننده رو به عموم مردم مطرح 

کند، بدون تردید بخشی از جامعه به سرعت آگاهی 

» فراموشی«سیاسی خود را از دست خواهد داد و دچار 

بخش از  بنابراین ایراد خاصی متوجه این. می شود

نیست؛ دقیقاً وظیفۀ نیروهاي چپ این بوده و » مردم«

در صورتی که . هست که چنین ظرفی را ایجاد کنند

شاهد بودیم کوچکترین نشانی از مرزبندي و وجه تمایزي 

هاي مدافع شرکت در »چپ«اصطالح میان بسیاري از به

وجود نداشت  - عموماً غیر سیاسی - انتخابات با تودة افراد

اقع نه فقط حتی یک گام جلوتر حرکت نکردند، و در و

بلکه تمام و کمال عقب تر از همان افراد و به صورت 

بدتر این که آن ها . دنباله روي آن ها وارد صحنه شدند

  .دم می زنند» پیروزي«هم از 

  

» تاکتیکی«یکی از مسائلی که چپ هاي طرفدار شرکت 

گر فکر می در انتخابات باید روشن کنند این است که ا

درکار بوده است، توضیح دهند که چه » پیروزي«کنند 

رژیم یا خودشان به عنوان : کسی پیروز شده است

در » پیروزي«اپوزیسیون؟ و به عالوه ویژگی این 

  چیست؟

 

هم با  مهمترین عالمت پیروزي در یک جنبش، آن

این جمعیت شرکت کننده در انتخابات، چرخش  ۀپشتوان

در . فع جمعیت و به زیان حاکمیت استتوازن قوا به ن

جا رسید که  به آن اخیر که پایان کمدي انتخابات صورتی

اگر عده اي از . توازن قوا را به نفع رژیم تثبیت کرد

ها، به خصوص  شرکت کنندگان، و فقط عده اي از آن

، می خواستند و »تغییر از باال«طیف رفرمیست خواهان 

 و مثالً نندباز شده استفاده ک موقتاً می توانستند از فضاي

کسیون آشهر هاي خود مختلف در مقابل زندان هاي 

به این معنی که  -هاي انتخاباتی راه می انداختند

آزادي زندانیان  ،مقصودشان از شرکت در انتخابات

دست کم  که پذیرفت تاحدودي می شد - سیاسی است

فع به نتوازن قوا  ه،باز شد موقتی و عمداًدر همین فضاي 

این تردستی سازشکاران است . چرخش کرده استآنان 

و چنین فعالیتی نکردند و  رندندا جسارتی راکه چنین 
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و نه  »خود«دست آخر انتخاب روحانی را پیروزي 

  !قلمداد می کنند »رژیم«

و با آن چندان کاري  پدیده اي آشناست» خود فریبی«

، راننداریم، اما به این تردستی ها به منظور فریب دیگ

   .باید به شدت واکنش سیاسی نشان داد

تا  باید انتخابات در عرصۀ» پیروز« هاي»چپ«ن ای

 ده فراهم است فراخوان تجمع در مقابل زندانافضاي آم

 را بدهند براي آزادي زندانیان کارگر و زندانیان سیاسی ها

چرخش کرده  آن هابه نفع  »توازن قوا« ندتا نشان ده

فریب بابت ت از خود و سایرین صور است، درغیر این

   .ندعذر خواهی کن دیگرانخود و 

 1392خرداد  28

  

  

  

  

  

  

  

  

  

روي توده ها روي توده ها ایدئولوژي حاکم و دنبالهایدئولوژي حاکم و دنبالهانتخابات، انتخابات، 

  از آناز آن

  علیرضا بیانی

بار دیگر صحت این نظریۀ کارل مارکس به اثبات رسید 

  :که گفت

حاکم  ایده هايطبقۀ حاکم در هر برهه اي،  ایده هاي«

یگر طبقه اي که نیروي مادي حاکم بر است؛ به بیان د

. جامعه است، در عین حال نیروي فکري آن نیز هست

طبقه اي که ابزار تولید مادي را در دسترس دارد، 

همزمان از کنترل بر ابزار تولید ذهنی نیز برخوردار است، 

افراد فاقد ابزار تولید  ایده هاياز این رو، به طور کلی، 

حاکم، چیزي ایده هاي . ر داردذهنی، تحت تسلط آن قرا

بیش از تجلی تمام و کمال مناسبات مادي غالب، 

درك می  ایده هامناسبات مادي غالبی که به عنوان 

  )ایدئولوژي آلمانی(» شوند، نیست

می توان پاراگراف باال را به صورت چکیده این گونه نیز 

ایدئولوژي حاکم ایدئولوژي طبقه حاکم «: فرمولبندي کرد

 .»است

براي فهم پیچیدگی ها و عکس العمل هاي عمومی در 

شرایط مختلف از سوي مردم، باید قبل از هرچیز مفهوم 

در جامعۀ طبقاتی، هرچیزي . این نظر مارکس را فهمید

براي درك هر موضوع، باید منشأ طبقاتی . طبقاتی است

انتخابات اخیر ایران، انعکاسی از یک . آن را جستجو کرد

و بیانگر پیروزي ایدئولوژي حاکم بر کشمکش طبقاتی 

همه چیز در . واکنش هاي خودانگیختۀ توده اي است

ترینِ آن ایدئولوژي اختیار قدرت حاکم است، و مهم
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مسلط و حاکم؛ این ایدئولوژي تا بدان جا قدرتمند است 

  .که بتواند اعتراضات عمومیِ علیه خود را نیز رهبري کند

نگر پیروزي ایدئولوژي سرمایه انتخابات اخیر در ایران، بیا

. داري حاکم در نبرد با پراتیک خودانگیختۀ مردمی بود

پراتیک به خودي خود نمی تواند پاسخ قاطع در مقابل 

ایدئولوژي حاکم باشد، اگر چه پایۀ اصلی این پاسخ به 

این آگاهی طبقاتی است که در ترکیب با . شمار می رود

پیدا می کند و فقط در این پراتیک، جنبۀ بالنده و انقالبی 

صورت است که می تواند حریف ایدئولوژيِ حاکم شود؛ 

اما با این حال پیروزي پراتیک انقالبی که ترکیبی از 

عمل و آگاهی، یا به عبارت دیگر پراکسیس محسوب می 

شود، هنوز غیر قابل تضمین و مستعد شکست خواهد 

تعیین بود، زیرا براي پیروزي قطعی هنوز یک پارامتر 

  .کنندة دیگر باقی می ماند و آن رهبري انقالبی است

ممکن نیست پراکسیس توده ها در مقابل ایدئولوژي 

حاکم به پیروزي قطعی برسد، بدون آن که مؤلفۀ رهبري 

اساساً زمانی عمل . انقالبی را درخود جاي داده باشد

خودانگیخته به عمل خودآگاه تبدیل می شود که فاصلۀ 

اآگاهی به آگاهی به وسیلۀ پارامتر رهبري انتقال از ن

انقالبی، هدایت شده باشد؛ در غیر این صورت، پراتیک 

هنوز با وجه آگاهی درهم آمیخته نشده است و از همین 

رو با وجود همۀ پتانسیل الزم براي تقابل با ایدئولوژي 

  .حاکم، سرگردان و مواج باقی می ماند

 - زم ایدئولوژي حاکمدر نتیجه با شناخت دقیق از مکانی

که نه تنها بیانگر ایدئولوژي حکومت سرمایه داري، بلکه 

به مفهوم » دولت سرمایه داري«توضیح دهندة کلّ 

قدرت عمومی حاکم، یا دستگاه احاطه کنندة کل نظام 

سرمایه داري است، و نه فقط دیپلمات هاي اداره کنندة 

جه شد ادواري نظام سرمایه داري، می توان به خوبی متو

که چرا توده هاي تحت ستم و عصیانگر در مقاطعی 

دقیقاً در همان مسیرهایی قرار می گیرند که دولت 

علت واضح این . سرمایه داري براي آن ها تعیین می کند

امر، نفوذ ضد آگاهی به درون جامعه توسط ایدئولوژي 

حاکم، به موازات نفوذ آگاهی انقالبی که در قیاس با آن 

به . ف، محدود و نامحسوس است، می باشدبسیار ضعی

عبارت ساده تر میزان انتقال ضد آگاهی به درون تودها 

نسبت به آگاهی انقالبی به درون تودها، به مراتب بیشتر 

و پرنفوذتر است، به این دلیل ساده که همۀ ابزارهاي 

  .تولید ذهنی در اختیار قدرت حاکم است

ثمارشونده با استثمار با این حال چرا تضاد توده هاي است

کننده، یک بار براي همیشه به نفع استثمار کنندگان حل 

نمی شود؟ پاسخ روشن است، به دلیل واضح تداوم 

بالانقطاع استثمار فرد از فرد، که خود سبب ساز پراتیک 

بنابراین همسویی توده ها با دستگاه . مقابله با آن است

ز جنبش آن ها قدرتمند ایدئولوژي حاکم تنها لحظه اي ا

توده ها به دلیل محروم . است و نه همۀ جنبش آن ها

بودن از رهبري انقالبی ناچارند با جلو و عقب بردن دست 

خود به سوي گرما و سرما، خود شخصاً به طور غریزي 

  .تجربه کسب کنند

درست در این جا است که یک نظریۀ فرعی، و نه چندان 

منطبق . ی شودمطرح م» حافظۀ تاریخی«دقیق به نام 

با این نظریه گویا یک حافظۀ تاریخی وجود دارد که در 

مثال باال سوختن دست مردم را به آن ها گوشزد می کند 

اشکال این نظریه . تا دوباره به سمت منشأ آن دست نبرند

» ضد حافظۀ تاریخی«در این است که با قدرت عظیم 
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تاریخ در آشنا نیست و نمی داند حافظۀ تاریخی، بایگانی 

اذهان عمومی است که اگر در طول تاریخ از انسجام 

خودش با پراتیک همان مردم خارج شود، نخواهد 

توانست به موقع پیوستار تاریخ را به طور منطقی ادامه 

دهد و به همین دلیل بارها به صورت تراژدي و کمدي 

از این گذشته حافظۀ تاریخی موضوع . تکرار می شود

یخی است و نه در حافظۀ تک تک افراد ثبت در روند تار

در نتیجه مردم حتی با وجود دقیق ترین حافظۀ . مردم

تاریخی باز در موقع الزم نمی توانند پاسخ مشترك 

ضروري را به موضوعات دهند، زیرا که حافظۀ تاریخی 

  .هر فرد متمایز با فرد دیگري است

 حافظۀ تاریخی نمی تواند جایگزین رهبري انقالبی شود،

زیرا که خود در بهترین وضع فقط یک تجربۀ آزمایش 

حافظۀ تاریخی در مقیاس تاریخ . شده است و نه راه برنده

مبارزة طبقاتی زمانی می تواند به کار گرفته شود که 

درآمده » تئوري انقالبی«بندي شده، و به صورت جمع

در این صورت دیگر این فقط موضوعی در حافظه . باشد

  . تور العمل و نقشۀ راه استنیست، بلکه دس

بندي آن نیز خودانگیخته و به اما تئوري انقالبی و جمع

ظرفی الزم است که . خودي خود به دست نخواهد آمد

بندي پراتیک مبارزاتی در قلب جامعه براي ارزیابی و جمع

به آن ریخته شود تا به شکل یک تئوري انقالبی 

ئوري دوباره سپس این ت. مرکزیت پیدا کند و حفظ شود

براي تکامل پراتیک مبارزاتی به درون جامعه بازگردد و 

به همین دلیل مبارزه را از نقطه اي که قرار دارد، گام 

این ظرف همان سازمان . هایی به جلوتر تکامل دهد

-در جمع. انقالبی براي سازماندهی مبارزات موجود است

بندي می توان به این نتیجه رسید که بدون ظرف 

ي کنندة مبارزات موجود، ظرفی که به تئوري رهبر

انقالبی مسلح شده باشد، این ایدئولوژي حاکم است که 

  .هدایت جنبش هاي عمومی را به دست خواهد گرفت

توده هاي مردم هیچ ابزار دفاعی در مقابل ایدئولوژي 

حاکم ندارند و به همین دلیل با انگیزة مبارزه با نظام 

وارد مبارزه می شوند، اما به سرمایه داري یا استبداد 

راحتی فریب همین نظام را می خورند و مطیع سیاست 

تنها شانسِ موجود، سانتریزه کردن . هاي آن می شوند

آگاهی منبعث از پراتیک روزمره در یک مرکز انقالبی، 

. براي تبدیل و انتقال آن به سطح عمومی جامعه است

آگاهی از بدون این ظرف رهبري کننده، با وجود کسب 

درون پراتیک روزمره، بالفاصله این آگاهی با ضد آگاهی 

. دم افزون از سوي ایدئولوژي حاکم، خنثی می شودهر

همین ضعف است که عده اي آن را به اشتباه نداشتن 

کمبود همین مؤلفه است که . می نامند» حافظۀ تاریخی«

حتی عده اي که به آگاهی رسیده اند، قادر به حفظ آن 

  .ستند و دچار عقب گرد می شوندنی

بخش مهمی از یک جنبش رادیکال انقالبی به 

اگر نتوان در . سازماندهی همان جنبش باز می گردد

جنبشی ایجاد هسته هاي سازمانده را مشاهده کرد، به 

این معنی خواهد بود که کل جنبش در حال دنباله روي 

ه مثالً در انتخابات اخیر ک. از جناح هاي حاکم است

گرایش هاي رفرمیستی آن را جنبشی براي تغییر می 

این که . نامند، باید این مشخصات به خوبی دیده می شد

چگونه و به دست چه نیرویی رهبري شد؟ » جنبش«این 

  اگر پیروزي داشت، مشخصات آن چه بود؟



 

| 127 

ترین عالمت پیروزي در یک جنبش، آن هم با مهم

خابات، چرخش پشتوانۀ این جمعیت شرکت کننده در انت

توازن قوا به نفع جمعیت و به زیان حاکمیت می تواند 

در صورتی که پایان کمدي انتخابات به آن جا . باشد

اگر عده . رسید که توازن قوا را به نفع رژیم تثبیت کرد

اي از شرکت کنندگان، و فقط عده اي از آن ها، به 

خصوص طیف رفرمیست خواهان تغییر از باال، می 

ستند از فضاي باز شدة موقت استفاده و می توانخواستند 

کنند و مثالً در مقابل زندان هاي شهرهاي خود آکسیون 

هاي انتخاباتی راه می انداختند، به این معنی که 

مقصودشان از شرکت در انتخابات آزادي زندانیان سیاسی 

است، می شد پذیرفت، دست کم در همین فضاي به 

این . وا چرخش کرده استعمد باز شدة موقتی توازن ق

تردستی سازشکاران است که چنین جرأت هایی را ندارند 

و چنین فعالیتی نکردند و دست آخر انتخاب روحانی را 

  !پیروزي خود، و نه رژیم قلمداد می کنند

پایان انتخابات فقط نشانگر این بود که توده هاي علی 

براي رفرمیست هاي . العموم چه چیزي نمی خواهند

له رو این همان پیروزي محسوب می شود، در حالی دنبا

که رژیم خود به خوبی می داند که مردم چه چیزي را 

نمی خواهند و درست به همین دلیل سعی کرد چیزي را 

که خود می خواهد با مهارت کافی به آن ها تحمیل کند؛ 

» حماسۀ انتخابات«و آن کسب اعتبار از آن چه که خود 

  . نامید بود

خابات بار دیگر عدم آمادگی نیروهاي بلوك این انت

به جز . انقالبی براي دخالت گري را به نمایش گذاشت

تنها یک مورد دخالت گرانه که در سطح ارائه یک 

، پوسترهاي »تحریم فعال«پیشنهاد بر اساس نظریۀ 

شاهرخ زمانی به شکل نمادین در البالي فضاي تبلیغات 

از شهر چسبانده شد،  انتخاباتی به دیوارهاي قسمت هایی

حتی یک مورد دخالتگري ملموس در کل اپوزسیون رژیم 

هر چه بود اظهار نظر و . جمهوري اسالمی مشاهده نشد

بیانیه و اطالعیه از اولترا راست تا اولترا چپ بود که با 

نه تحریم؛ نه انتخابات؛ سرنگونی «کلی گویی هایی نظیر 

باالي سر  سره ازبیان شد که یک» جمهوري اسالمی

  .تودة مردم عبور کرد

  

هیچکس حق ندارد بیش از آن چه که به این مردم داده 

یکسري شعارهاي . است از آن ها توقع داشته باشد

انتزاعی و فاقد پتانسیل دخالتگرانه از سوي اپوزسیون 

چپ تنها دستاوردي که دارد نشستن به نظارة انتخاب 

چهار سال آینده مجدد نماینده اي از رژیم حاکم براي 

این انتخابات عالوه بر ضعف اساسی آگاهی در . است

صفوف مردم، بار دیگر بحران موجود در جریانات چپ را 

بدون فائق آمدن بر بحران رهبري انقالبی، . نشان داد

  .مطلقاً نمی توان به انتظار رشد جنبش هاي انقالبی بود

 1392/خرداد/26
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» » جمهورجمهور  رئیسرئیس««روحانی به عنوان روحانی به عنوان » » انتخابانتخاب««

  جمهوري اسالمی ایرانجمهوري اسالمی ایران

اتحاد براي آزادي «مقالۀ زیر به درخواست رفقاي  :توضیح

» همبستگی«براي انتشار در نشریۀ ) AWL(» کارگران

)Solidarity (جایی که مخاطبین  از آن. نگاشته شد

آن فعالین سوسیالیست و کارگري انگلیسی می باشند، 

و براي حسن روحانی به طور کلی » انتخاب«لۀ أمس

کسانی که به احتمال زیاد آشنایی قبلی با او ندارند، 

براي درج از آن جا که چنین هم. شده است توضیح داده

در یک نشریه نوشته شد، الزاماً کوتاه و بر اساس 

  .تهیه گردیدهیئت تحریره  ةمحدودیت هاي تعیین شد

  مراد شیرین

  کیوان نوفرستی: ترجمه

فر از مردم به خیابان هاي روز پانزدهم ژوئن، هزاران ن

حسن روحانی را » انتخاب«تهران و سایر شهرها آمدند تا 

جشن  ،نظام جمهوري اسالمی» رئیس جمهور«به عنوان 

، »اکثریت مطلق آرا«حسن روحانی با » پیروزي«. بگیرند

بالفاصله با صدور بیانیه هاي تبریک از سوي خامنه اي و 

دهاي دولتی و گروه بسیاري از روحانیون بلندپایه، نها

حتی سپاه پاسداران هم براي . هاي سیاسی دنبال شد

  .به سرعت وارد عمل شد ،تضمین وفاداري خود

: در اقصی نقاط جهان، نفس راحتی کشیده شده است

تر از دو ماه خواهد رفت و جانشین او احمدي نژاد طی کم

شیخ «، با نام مستعار »محافظه کار میانه رو«ظاهراً یک 

حتی باراك اوباما گفته است که او . خواهد بود» ماتدیپل

در حال حاضر نسبت به پیشرفت مذاکرات به بن بست 

  .»با احتیاط خوش بین است«رسیدة هسته اي 

دقیقاً همان چیزي بود که رژیم براي احیاي » انتخابات«

یعنی قرار دادن کسی در  - داخلی خود» مشروعیت«

که بتوانند به او رأي  ن موسوي و کروبیااختیار هوادار

و همین طور به رخ کشیدن یک اتحاد ظاهري  - بدهند

نیاز  ،براي مذاکرات بعدي با کشورهاي امپریالیستی

  .داشت

حسن روحانی کیست؟ و چه انتظاري از او می 

  توان داشت؟

او بیانگر » انتخاب«روحانی اعالم کرده است که 

اعتماد « است و او می خواهد» پیروزي اعتدال بر افراط«

در واقع . »متقابل را بین ایران و سایر کشورها، ارتقا بدهد

اري است که مناصب امنیتی و نظامی کاو محافظه 

فراوانی را در درون رژیم برعهده داشته، از جمله انتخاب 

شدن از سوي خامنه اي به عنوان سرپرست شوراي عالی 

روحانی در این . سال 16براي ) SNSC(امنیت ملی 

نمایندة ارشد رژیم در مذاکرات هسته اي با  سمت،

در اکتبر . بود 2005تا  2003اتحادیۀ اروپا طی سال هاي 

) و فعالیت هاي تبدیل(، رژیم غنی سازي اورانیوم 2003

ازسر  2006را متوقف ساخت و غنی سازي را تا اوایل 

). دداً آغاز شدجم 2002فعالیت تبدیل از سال (نگرفت 

» اصطالح طلبان«وي اتحادیۀ اروپا و اگرچه روحانی از س

بابت مذاکره در این دورة تعلیق ستایش می شود، اما آن 

چه فراموش می کنند این است که همۀ این ها، فرجه 
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اي بود براي ایران تا بتواند گام هاي مهمی براي 

  !یادگیري چرخۀ سوخت هسته اي بردارد

 ار شدهتماماً آشک هنگامی» اعتدال«این  ،در داخل ایران

که اعتراضات مسالمت آمیز باید درهم می شکسته است 

، 1999در ژوئیۀ . )»تیر 18«یا همان  1999مثل سال (

وراي عالی امنیت ملی در شروحانی به عنوان سرپرست 

دیروز غروب دستور قاطع «: جمع هواداران اعالم کرد

صادر شد تا هر گونه حرکت این عناصر فرصت طلب، هر 

ا شدت و با قاطعیت برخورد شود و کجا که باشد ب

مردم ما شاهد خواهند بود که از امروز . سرکوب شوند

نیروي انتظامی، نیروي قهرمان بسیج حاضر در صحنه، 

 ۀت ادامأاگر جر -طلب و آشوبگر با این عناصر فرصت

  ».چه خواهند کرد - حرکت مذبوحانه داشته باشند

در  ي که روحانی»شوبگرآعناصر فرصت طلب و «این 

خواه دانشگاه تهران ذهن خود داشت، دانشجویان آزادي

چراغ سبز را به پاسداران و بسیج  ،این سخنرانی. بودند

داد تا به خوابگاه ها حمله، و دانشجویان را از پنجره به 

  .بیرون پرتاب کنند و آن ها را کشته یا مجروح نمایند

  در لبۀ پرتگاه

سوي رژیم  نی گزینه اي است که ازشروحانی به رو

شده تا به کمک آن شکاف هاي عمومی در » انتصاب«

به این  2011بین جناح هاي مختلف خود را که از سال 

چهار سال پیش، . سو به مراتب تندتر شده است، پر کند

پس از موجی از کشتار و سرکوب، آن ها از ترس واکنش 

. شدند» متحد«توده ها علیه کلّ رژیم، حول احمدي نژاد 

ین هم چندان دوام نیاورد و پس از دو سال و نیم، ولی ا

همراه با خط و نشان کشیدن هاي گاه و بیگاه احمدي 

  .نژاد در مقابل خامنه اي، از میان رفت

بورژوازي ایران به سرعت نیاز دارد که به نوعی توافق با 

امپریالیزم دست پیدا کند، به طوري که دست کم برخی 

ه تحریم ها بیشتر پابرجا هرچ. تحریم ها رفع گردند

اوایل این ماه تحریم هاي جدیدي براي ضربه  -بماند

به همان  -زدن به بخش هاي غیرنفتی معرفی شدند

در شرایطی . اندازه مشکالت اقتصادي هم حادتر می شود

و % 60خوارکی  درصد، نرخ تورم مواد 32که نرخ تورم 

ست، ا) درصد 30و براي جوانان، (درصد  15نرخ بیکاري 

حتی دوآتشه ترین عناصر رژیم هم از تظاهر به بی تأثیر 

بحران . بودن تحریم ها بر اقتصاد دست برداشته اند

  .سوریه نیز فشار بر رژیم را تشدید کرده است

سالۀ  34صرف نظر از این که رژیم قادر به حلّ منازعات 

خود با امپریالیسم امریکا باشد یا خیر، و همین طور فارغ 

از یزمان این پروسه، مارکسیست هاي انقالبی ناز مدت 

کمک به کارگران در جهت ساخت و  بردارند که 

به  - هماهنگی کمیته هاي عمل مخفی متمرکز شوند

طوري که جنبش کارگري بتواند حتی از کوچکترین 

. نهایت بهره برداري را بکند ،توقف یا کاهش سرکوب

ه هاي اولیۀ همین طور باید هسته هاي انقالبی را که نطف

  .لنینیستی آتی هستند، ایجاد کنیم- حزب بلشویک

  2013ژوئن  19
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و آخرین فرصت رژیم براي فاصله و آخرین فرصت رژیم براي فاصله » » انتخاباتانتخابات««

  گرفتن از لبۀ پرتگاهگرفتن از لبۀ پرتگاه

  

چهار سال پس از سرکوب، شکنجه و کشتار وسیع توده 

هایی که در واکنش به تقلب بی نظیر و تاریخی در 

ات زده بودند، خیابان هاي سراسر کشور دست به تظاهر

انتخابات ریاست «بورژوازي ایران باري دیگر نمایش 

این بار به وضوح دیده می . را بر پا کرده است» جمهوري

که از » درس هایی«شود که سران رژیم تصور می کنند 

آموخته اند و تدارکات بسیاري را که براي  1388وقایع 

ک جدیدي دیده اند، منجر به بروز ی» فتنه«جلوگیري از

ولی، همانند همیشه، . خواهد شد» حماسۀ سیاسی«

به خصوص  -واکنش رژیم به وضعیت موجود بین المللی

و بحران اقتصادي کشور بسیار کند بوده و  - در منطقه 

  .هم از واقعیات روز بسیار عقب مانده اند» راه حل ها«

در طول این چهار سال که رژیم به خیال خود در 

می کرد، و در واقع به » متمقاو«مذاکرات هسته اي 

دنبال توافق در مورد جایگاه بورژوازي ایران در ساختار 

ژئوپولیتیک منطقه بود، شاهد چیزي به غیر از تضعیف 

امروز بیش از هر زمانی در حیاتش . موقعیت آن نبوده ایم

براي مصالحه با امپریالیزم  رژیم زیر فشار مضاعفاین 

 م هاي اقتصادياز یک سو تحری. قرار گرفته است

، و را بسیار شدت بخشیده اقتصاد کنونی وضعیت وخیم

سوریه این  بحران همچنیننظامی اسرائیل و  ۀتهدید حمل

ي تحریم ها و تهدیدها. ندبر رژیم تشدید کرده ا را فشار

د براي مدتی ناسرائیل می توان و ستیامپریالیکشورهاي 

 متحد تنها ،ر اسدااما سرنگونی بش. دنقابل تحمل باش

به این مفهوم می تواند باشد که نوبت بعدي نوبت  ،رژیم

منجر  منطقاً می بایست که این نگرانی. خود رژیم است

  .دوش ستیامپریالیکشورهاي با  طبه تغییر سیاست در ارتبا

) ایران از نقطه نظر منافع بورژوازي(» منطقی«راه حل 

پوشش نوعی توافق با امپریالیزم، که البته در : این است

قرار داشته باشد، باید در حدود یک سال آینده » مقاومت«

با در نظر . صورت گیرد) و به احتمال زیاد کمتر از آن(

درصد بوده، و  32گرفتن این که نرخ رسمی تورم بیش از 

درصد است، حل بسیاري از  60تورم مواد خوراکی حدود 

مسایل اقتصادي مستلزم حلّ الاقل بخشی از مسایل با 

    .  مپریالیزم بوده، تا تحریم ها کاهش پیدا کنندا

در این پروسه رفسنجانی حال که به نظر می رسد که 

که البته امکان اینکه خامنه اي در (شرکت نخواهد کرد 

 رئیس«، )تأیید کند روزهاي آخر صالحیت او را

را  یچرخش نوین آینده و تیم مشورتی او باید» جمهوري

جلیلی یا یکی دیگر از شش نفر ه چ. قرار دهد مورد اجرا

مانند روحانی و عارف » یاصالح طلبان«ه چو ، اصول گرا

از سوي سران رژیم به این سمت نشانده شود، باید نظام 

  . دنده ترا از این مخمصه نجا والیت فقیه
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آن طور (» کابینۀ وحدت ملی«در غیاب رفسنجانی یک 

شاید ) نندکه بعضی نظریه پردازان رژیم در سر می پرورا

ن جناح هاي ردمتحد کبر اساس  ی راچرخشبتواند چنین 

لی دیدیم که با تمام کوشش و. به اجرا بگذاردرژیم  اصلی

و پس از آن موج کشتار و  - هاي چهار سال پیش

دور احمدي  رژیم جناح هاي اصلیوحدت این  - !اختناق

 !نژاد بعد از حدود دو سال و نیم از هم فرو پاشید

وزیر امور » جان کري«به خصوص  آمریکا، امپریالیزم

گزینۀ انتخاب رفسنجانی خارجۀ آن، نشان داده است که 

حال باید ببینیم که کشمکش ها و . مورد پسندش است

یا (باندبازي هاي درونی هیئت حاکم می تواند شخص 

اهمیت ه را انتصاب کند که بتواند در مذاکرات ب) تیمی

این » مقاومت«واي حل این مسأله واقف باشد و در ل

  .مسئله حیاتی را حل کند، یا خیر

، مانند چهار سال پیش، خود را درگیر جنبش کارگري

چه این  چنان .بورژوازي نکرده استجناح هاي دعواهاي 

ساله با امپریالیزم آمریکا  34ي حل اختالفات سناریو

 که جنبش کارگري وارد فازاست عملی گردد، بدیهی 

ارتباطات با  .فعالیت ها خواهد شدنوینی از مبارزات و 

بازگشایی  منجر بهمی تواند  نهایتاً ستیامپریالیکشورهاي 

 براي )سازمان جهانی کار(» .او .ال .آي« دفاتر و مراکز

چه . کارگري در ایران شود ۀتشکیل اتحادیتحقق برنامۀ 

 که عناصر و سران سابق اتحادیه ها در این روندبسا 

صورت  در آن. (دنیفا کنااي نقش تعیین کننده 

 ی را جهتمشخص يمارکسیست هاي انقالبی دخالت ها

در راستاي  هاي کارگري شرکت مشروط در اتحادیه

رجوع شود به مقالۀ  .داشت ندساختن حزب در پیش خواه

  .)2، ص »یانقالب يها ستیمارکس فیانتخابات و وظا«

 ،»انتخابات«موضع مارکسیست هاي انقالبی در این 

 تحریممحوري  شعار ر دورب ،سال پیش چهار همانند

فعالیت کارگران باید دور یک  .خالصه می شود فعال

. ، صورت گیرد»آزادي زندان سیاسی« ،مرکزي ۀمطالب

زاد آزندانیان سیاسی  بدین ترتیب که تا زمانی که تمامی

 »انتخابات«کارگران قادر نخواهند بود در این  ،گردند

مبارزه . را تحریم می کنند آن ،بنابراین ، وشرکت کنند

، اولین قدم اساسی در راه براي آزادي زندان سیاسی

انتخابات واقعی براي رفع مشکالت کارگران و دیگر 

تا زمانی که فعالینی  .اقشار تحت استثمار و ستم می باشد

به خاطر فعالیت » رضا شهابی« و »شاهرخ زمانی«مانند 

ن تحت فشار و هاي کارگري و سندیکایی خود در زندا

شکنجه می باشند، و یک عده گانگستر عمامه به سر 

تنها  فعال تحریمصالحیت کاندیدها را تأیید می کنند، 

  .خط اصولی و رادیکال می تواند باشد

  گرایش مارکسیست هاي انقالبی ایرانشوراي دبیري 

   1392خرداد  7
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  انتخابات و وظایف مارکسیست هاي انقالبیانتخابات و وظایف مارکسیست هاي انقالبی

  سارا قاضی -آرام نوبخت

مارکسیست هاي انقالبی قویاً بر این اعتقادند که می 

توان و باید با تحلیل مشخص از شرایط مشخص ابزارها 

و تاکتیک هاي مبارزاتی مشخصی را براي دست یافتن 

به هدف اصلی، یعنی خودسازماندهی طبقۀ کارگر به 

منظور تدارك انقالب و تسخیر قدرت سیاسی، آن هم در 

به لحاظ عینی هیچ زمانی تا به این حد آماده وضعیتی که 

به بیان دیگر، وظایف اصلی با . نبوده است، اتخاذ کرد

درنظر داشتن این چشم انداز اصلی معنا پیدا می کند و در 

یعنی  -هر حال ثابت است؛ ولی شکل و نحوة انجام آن

بسته به  -نحوة فعالیت و دخالتگري، سازماندهی و غیره

رو، و تماماً در راستاي هدف اصلی،  شرایط عینی پیش

دقیقاً به همین دلیل است که تحلیل . تعیین می شود

به عنوان یک (دورة انتخابات ریاست جمهوري رژیم 

و پیامدها و نتایجی که ) مقطع معین و کوتاه مدت

کم چهار سال به دنبال آن می آید بالواسطه براي دست

، براي !)ده باشدالبته اگر رژیم تا آن زمان سرنگون نش(

ارتباط یا غیرمهم محسوب نیروهاي مارکسیست امري بی

از همین جا نتیجه می شود که ما نه فقط باید . نمی شود

موضع مشخصی نسبت به انتخابات داشته باشیم، بلکه 

باید براي سناریوهاي مختلفی که از پی نتیجۀ قطعی 

  .انتخابات بیرون می آید نیز آماده باشیم

ابی انتخابات ریاست جمهوري سال جاري، و براي ارزی

تعیین دخالتگري هاي ممکن مارکسیست ها، ما ناگزیر 

چه از جهت داخلی (می باید از یک سو بحران بورژوازي 

را درنظر داشته باشیم و از ) و چه به خصوص خارجی

سوي دیگر بحران خود جنبش کارگري و جنبش چپ را؛ 

اي جدیدي به این بحران ها خصوصیات و ویژگی ه

انتخابات پیش رو و دورة متعاقبش می بخشند که آن را 

نسبت به انتخابات ریاست جمهوري در تقریباً سه دهۀ 

  .گذشته متمایز می کند

بحران درونی بورژوازي و ریشه هاي تاریخی 

  آن از ابتدا تاکنون

آن چه امروز به وضوح دیده می شود، بحران و اختالفات 

که پس از حذف جناح اصالح  درونی خود رژیم است

مثالً در حوادث پس از انتخابات (طلب از حلقۀ قدرت 

را هم ) اصولگرا(، اکنون خود جناح اقتدارگر )88سال 

عمالً به دو طیف اصلی و رو در رو تقسیم کرده است که 

نمود آن در درگیري ها و خط و نشان کشیدن هاي 

گان این به عنوان نمایند» خامنه اي«و » احمدي نژاد«

 دو طیف، تا پیش از شروع انتخابات و همین طور رد

و به عالوه » حامی دولت«و عناصر » مشائی«صالحیت 

به دلیل (تشکیل دو پروندة قضایی براي رئیس جمهور 

همراهی مشائی در ثبت نام کاندیداها و هزینه هاي سفر 

  .می توان دید) خانوادگی به نیویورك

نسبت به » اصولگرایان«ناح اگرچه اختالفات در درون ج

به هیچ وجه  »رژیم«گذشته تازگی دارد، اما در درون 

شاید تا به حال، به خصوص پس از . پدیدة تازه اي نیست

تثبیت جمهوري اسالمی، درگیري هاي درونی حاکمیت 

تا به این اندازه شدید و علنی نبوده باشد؛ درگیري هاي 



 

| 133 

ناح هاي حاکمیت این دوره اما به حدي جدیست، که ج

  . دیگر تالش چندانی براي پنهان نمودن آن نمی کنند

رژیم سرمایه داري ایران از ابتدا داراي تناقضی اساسی در 

. درون خود بوده و تا امروز این تناقض حل نگشته است

تناقض اساسی این رژیم از ذات خود آن سرچشمه می 

ري هرگز یک نظام سرمایه دا» جمهوري اسالمی«. گیرد

متعارف، مشابه با آن چه در کشورهاي سرمایه داري 

-رژیم نظامی. غربی مشاهده می کنیم، نبوده است

سلطنتی شاه، در واقع جاي خود را به یک فرماسیون 

متناقض داد که در درون خود دو گرایش اصلی را، با دو 

رویکرد کامالً متمایز نسبت به سیاست اقتصادي و روابط 

جالب است که منطق هر دو . داد المللی جاي میبین

، در تحلیل نهایی سرمایه داري »متعارض«گرایش 

اقتصاد «ولو این که با قرار گرفتن در پشت (محض است 

). آن را تقبیح کنند» سرمایه داري«یا انتقاد به » اسالمی

) »اقتدارگرا«یا (» اصولگرا«با این وجود، جناح موسوم به 

و منازعاتی با غرب  سنتاً در سطح سیاسی اختالفات

شدیداً » اصالح طلب«داشته است، در حالی که جناح 

خواستار آن بوده که جمهوري اسالمی خود را با 

معیارهاي نظام هاي سرمایه داري غربی همسو کند و تا 

  . را کاهش دهد» منازعات«حد امکان این 

این تناقض و دوگانگی بر اساس وضعیت عینی و ذات 

اسالمی همواره ظاهر  - ایه داريمتناقض رژیم سرم

براي نمونه از روزهاي نخستین انقالب، . گشته است

بهشتی بر عهده  -نمایندگی گرایش اول را خمینی

و متعارف با عرف » معتدل«گرفتند، و نمایندگی جناح 

همواره بخشی از . یزدي - هاي بین المللی را بازرگان

اسالمی سرمایه داري براي حفظ منافع درازمدت نظام 

. راهی جز توسل به غرب و نظام امپریالیستی نمی یافت

منطق سرمایه داري جهانی همواره این تناقض را در 

ایران در طی بیش از سه دهه به شکل عریانی به نمایش 

در پیش افرادي نظیر رفسنجانی، خاتمی، . گذاشته است

موسوي و غیره که خود زمانی از سران جناح اصول گرا 

بوده اند، براي حفظ بقاي رژیم، به سیاست  )ارگرایا اقتد(

به بیان دیگر، تمامی . روي آورند» اصالح طلبانه«هاي 

اصالح طلبان فعلی در ایران، زمانی خود از بدنۀ قدرت و 

اصولگرایان صاحب منصب بوده اند، که امروز راه ادامۀ 

را در ایجاد تغییرات در ) و نتیجتاً بقاي خود(حیات رژیم 

ار اقتصادي می بینند، و براي نیل به آن، مجبور به ساخت

 .حمایت از برخی آزادي هاي نیم بند بورژوایی نیز هستند

همان طور که مختصراً اشاره شد، این دو گرایش از روز 

نخست در دل رژیم وجود داشته، منتها شرایط عینی، 

متناوباً به نفع یکی و به ضرر دیگري تغییر می کرده 

  .است

  خمینی و ریاست جمهوري خامنه اي دورة* 

، به عنوان دورة 68تا  1358دهۀ اول انقالب، سال هاي 

چنین ریاست جمهوري خامنه اي از حضور خمینی و هم

تا پایان آن، شاهد افت فرایند انباشت سرمایه  60مهرماه 

طی این دوره درآمد سرانۀ ملی . و رکود اقتصادي بود

ناخالص واقعی غیرنفتی،  درصد و سرانۀ تولید 58واقعی، 

کاهش درآمدهاي نفتی بین . درصد کاهش یافت 32

به دلیل اشباع بازار جهانی نفت و ویرانی  1367و  1365
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تأسیسات نفتی ایران در جنگ با عراق، دولت را براي 

تداوم سیاست هاي اقتصادي عاجل خود در تنگناي 

 به عالوه دولت دیگر نمی توانست. شدید قرار داده بود

 38پاسخگوي نیازهاي جمعیتی که طی این یک دهه از 

افزایش یافته بود و همین ) درصد 40(میلیون نفر  53به 

در این . طور پرداخت مخارج سنگین جنگ با عراق، باشد

، خمینی 1367تیرماه  27اوضاع و احوال بود که در تاریخ 

سازمان ملل را براي پایان دادن به جنگ  598قطعنامۀ 

طی این دوره، فساد و رانت . ان و عراق پذیرفتمیان ایر

خواري به درجه اي باال رسیده و کمبود ارز خارجی و 

کمبودهاي بازار، فرصت هایی را براي فربه شدن و 

افزایش موقعیت انحصاري شبکه ها و بنیادها به به وجود 

 400بنیاد مستضعفان به تنهایی صاحب . آورده بود

تولید بسیاري از کاالهاي در  شرکت با توان انحصاري

الستیک ماشین، روغن موتور، ظروف شیشه اي، (اساسی 

بزرگ ترین  ، وبود) الیاف، شکر، پارچه، لبنیات و غیره

. بساز و بفروش شرکت ساختمانی هم محسوب می شد

میلیارد دالر دارایی، به  12بنیاد مستضعفان با حدود 

. گشته بود بزرگ ترین واحد اقتصادي در خاورمیانه مبدل

الیه اي از بورژوازي خرد و تحقیر شده که از هرج و مرج 

انقالب جان به در برده بود، حریف شرکت هاي دولتی، 

این منابع اصلی رانت خواري انحصاري و (بنیادها 

، یا حتی )براي اقلیتی بسیار کوچک» انباشت اولیه«

این . تجاري که ارتباط نزدیکی با رژیم داشتند، نبود

از بورژوازي، با درك این که در روند عادي سازي  بخش

وضع اقتصادي امیدي براي نوسازي و رشد آن وجود 

ندارد، مبارزه اش را به میدان سیاست کشاند و پرچم 

لیبرالیزم اقتصادي را بلند کرد و به همین دلیل خواستار 

خصوصی سازي صنایع و مقررات زدایی از بازار، براي 

  .سیاسی، شد-ب از حیطۀ اقتصاديکوتاه کردن دست رقی

  قدرت گیري جناح لیبرال بورژوازي* 

دو تحولِ همزمان دیگر به پیشبرد هدف لیبرالیزم 

اقتصادي کمک کرد؛ اول، دلسردي مردم از وعده ها و 

شعارهاي همیشگی مقامات، و تنزل سطح زندگی آن ها؛ 

و دوم، بحران حاد ارز خارجی و کمبود مزمن آن در سطح 

به همین جهت دولت به اجبار با . یه گذاري داخلیسرما

طی سال هاي فاصله گرفتن از شعارهاي اصلی انقالب، 

البته این . وام گرفتن از خارج را آغاز کرد 1368تا  1366

کار مخفیانه صورت گرفت، زیرا افشاي گرفتن وام به 

با وجود آن که هنوز . نارضایی از جنگ اضافه می کرد

در ، »اقتدارگرا«، جناح »تندرو«نی برخی عناصر روحا

با  مقابل سرمایه گذاري خارجی و از سر گیري ارتباط

جان سختی می کردند، ولی الزامات بازسازي  غرب

اقتصادي دیگر جایی براي چنین شعارهایی باقی نگذاشته 

این گونه بود که رفسنجانی در یکی از خطبه هاي . بود

جی ذاتاً شر نیست و نماز جمعه اعالم کرد که سرمایۀ خار

می تواند در طرح هاي تولیدي به نفع جامعه به کار رود 

  ).1368دي  28کیهان هوایی، (

یکی از پیامدهاي مهم تالش براي تأمین مالی از خارج، 

این بود که دولت مجبور بود براي جلب سرمایۀ خارجی، 

پایبندي خود را به بازسازي نهادهاي بازار و تشویق 

پیگیري این حرکت، خود را . آزاد نشان دهد اقتصاد بازار

به شکل نمادین در استقبال جمهوري اسالمی از هیئت 
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بانک جهانی در تهران  -اعزامی صندوق بین المللی پول

این نخستین  ، باید درنظر داشت کهنشان داد) 1369(

هیئت اعزامی این دو نهاد مالی امپریالیستی  به ایران بعد 

  .بود 57از انقالب بهمن 

، و در پی 69حملۀ عراق به کویت و اشغال آن در سال 

تردید موهبتی براي دولت ، بیآن جنگ خلیج فارس

اسالمی بود؛ چرا که قطع تولید و صادرات نفت عراق و 

کویت باعث افزایش قیمت نفت در بازار جهانی شد و از 

این رو درست هنگامی که دولت ایران نیازي جدي به 

ي اجراي برنامۀ بازسازي و خارج کردن ارزي خارجی برا

  .اقتصاد از رکود حاد داشت، این درآمدها به کمک او آمد

سیاست لیبرالیزم اقتصادي ایران شامل تک نرخی کردن 

ارز و اتخاذ نظام نرخ ارز شناور، خصوصی سازي شرکت 

. هاي دولتی، حذف کنترل قیمت ها، و سوبسیدها بود

م به گام بازار ارز خارجی ، آزادسازي گا»سازندگی«دولت 

هرچند به دلیل تبعات تورمی و (آغاز نمود  69را در سال 

 1373متعقباً فشارهاي مردم، بانک مرکزي در سال 

). کنترل مجدد بر بازار ارز خارجی را مجدداً از سر گرفت

هئیت دولت مصوبه اي را صادر کرد و تصمیم  1370در 

شرکت دولتی  400دولت را براي خصوصی سازي حدود 

در این اثنا دولت دست از کنترل قیمت بخش . اعالم کرد

  .اعظم کاالهاي تولیدي بخش خصوصی برداشت

با کاهش سطح زندگی عموم مردم، مخالفت با سیاست 

هاي لیرالیزم اقتصادي باال گرفت و دولت از ترس 

به دنبال این . مخالفت گستردة مردم عقب نشینی کرد

دولت براي تداوم » زیگ زاگ«عقب نشینی، استراتژي 

یعنی دولت هرجا که . سیاست لیبرالیزم اقتصادي آغاز شد

می توانست عمدتاً در حوزه هایی که جلب توجه نمی 

کرد، فشار می آورد و هر وقت نارضایتی عمومی زیاد می 

آن گاه که شورش ها و تظاهرات در . شد، کوتاه می آمد

ونه در مشهد، براي نم(مخالفت با سیاست هاي حکومت 

به عوامل چانه زنی ) قزوین، اراك، اکبرآباد و اسالمشهر

اهمیت » رضایت عمومی«سیاسی تبدیل شد، پارامتر 

  .تري در معادلۀ ثبات سیاسی پیدا کردبیش

ولی هنوز پس از هفت سال دنبال کردن سیاست 

چنان هم) و بنیادها(، دولت 75خصوصی سازي، در سال 

اقتصادي بودند، یعنی هنوز توازن بازیگر اصلی در عرصۀ 

قوا به نفع گرایش اقتدارگراي بورژوازي در برابر جناح 

در نخستین دهۀ لیبرالیزم اقتصادي، اقتصاد . لیبرال بود

افزایش درآمدهاي نفتی، ) و بهره مند از(ایران همراه با 

این امر و فضاي بازتر سیاسی براي بخش . رشد کرد

  . ایه داري را تسهیل کردخصوصی، فرایند انباشت سرم

  لیبرال-تداوم و افول جناح بورژوا* 

پیشبرد سیاست لیبرالیزم اقتصادي مستلزم فراهم آوردن 

در نتیجه . امنیت و امکانات سود باال براي سرمایه است

باید ضمن انجام نسخه هاي صندوق بین المللی دولت 

پول و بانک جهانی، قواعد بازار را طوري تنظیم می کرد 

براي این منظور  که مشوق انباشت سرمایه باشد و

محدودیت هاي قانونی در مورد حوزة فعالیت بخش 

و یا برخی مواد ) قانون اساسی 44مانند اصل (خصوصی 

به عالوه این . را حذف کند 69قانون کار مصوب سال 

-جناح از بورژوازي باید با حضور بنیادها و دولت ها هم
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به عالوه، جمهوري . استچنان به مقابله برمی خو

اسالمی پس از دو دهه سرکوب فرهنگی، از وادار کردن 

مردم به پذیرش هنجارهاي اسالمی سنتی اش ناموفق 

در چنین بستري بود که محمد خاتمی در انتخابات . بود

و با اتکا به مطالبات عمومی  76ریاست جمهوري خرداد 

این حال با  .وسیع خرده بورژوازي جدید به پیروزي رسید

خاتمی با اتحاد دو جناح متضاد درون حاکمیت، یعنی با 

اتئالف لیبرال هاي مشوق لیبرالیزم اقتصادي و بقایاي 

هستۀ مرکزي گرایش هاي اقتدارگرا و وابسته به 

انحصارات دولتی، قدم به خط مقدم مبارزه براي پیشبرد 

خاتمی مجبور بود که  .سیاست لیبرالیزم اقتصادي گذاشت

چرا که کاهش . توسعۀ اقتصادي دولت را معین کندمسیر 

به مسألۀ اقتصادي فوریت  77شدید قیمت نقت در سال 

یک سال از انتخاب شدن خاتمی گذشت تا او . می داد

برنامۀ او ملغمه اي . برنامۀ اقتصادي اش را مشخص کند

اما بازار جهانی . بود از دیدگاه هاي دو جناح حامی وي

در سال . زه آسا به نجات خاتمی آمدنفت به گونه اي معج

، قیمت جهانی نفت و درآمدهاي نفتی ایران رو به 1378

درآمدهاي نفتی ایران تقریباً دو برابر شد . افزایش گذاشت

و این افزایش درآمدهاي نفتی، فشار اقتصادي را بر 

خاتمی کاهش داد و استراتژي زیگ زاگی لیبرالیزم 

» ح طلبان فرهنگیاصال«اقتصادي، در میان کشمکش 

مخالف او » سنت گرایان فرهنگی«طرفدار خاتمی و 

در این اثنا کشاکش پنهانی میان طرفداران . ادامه یافت

بازار آزاد و جناح هاي دولت گراي جمهوري اسالمی 

با این حال خاتمی و حامیان اصالح طلب نه . ادامه داشت

الیزم در مبارزه با جناح دیگر بورژوازي براي پیشبرد لیبر

اقتصادي موفق بودند و نه در عمل به وعده هاي 

  .دمکراتیک خود

قدرت گیري مجدد و سپس دوپاره شدن جناح * 

  اقتدارگرا 

از درون چنین شرایطی بود که احمدي نژاد، با فراخوان 

و سپاه پاسداران، با تکیه بر شعارها و » بسیجی«نیروهاي 

شبرد لیبرالیزم برنامه اي براي جلب آنانی که در جریان پی

اقتصادي متضرر شده بودند، و با حمایت ضمنی و بعدها 

رقیب او در دور دوم . مستقیم خامنه اي، بر سر قدرت آمد

نخستین انتخابات ریاست جمهوري، هاشمی رفسنجانی 

نزدیکی احمدي نژاد به بنیادها و قدرت هاي . بود

انحصاري دولت، باري دیگر بخش هایی از بورژوازي و 

را به وحشت انداخت، ) لیبرال- جناح بورژوا(ایه داري سرم

درآمد، فقرا و خرده در حالی که بیکاران، خانواده هاي کم

و » سازندگی«بورژوازي سنتی که طی دوره هاي 

تنزل کرده بودند، از فرط ناامیدي به » اصالحات«

  .شعارهاي احمدي نژاد چشم امید دوختند

به همان جناحی از  احمدي نژاد اما از یک سو قدرت را

بورژوازي برگرداند که در دوره هاي لیبرالیزم اقتصادي 

سعی در حذفشان بود، و از سوي دیگر تمامی برنامه هاي 

ناتمامی را که دولت هاي سازندگی و اصالحات به دلیل 

ترس از واکنش طبقۀ کارگر از انجامشان سر باز می 

الیات بر اعمال م(زدند، با مشت آهنین به انجام رساند 

ارزش افزوده، حذف تدریجی سوبسیدها، افزایش بهاي 

چون هم - کاالها و خدمات عمومی، خصوصی سازي

گذشته به معناي سپردن امور اقتصادي به جناح مدافع 
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قانون اساسی، ادامۀ تغییر قانون  44دور زدن اصل  - خود

کار، سرکوب اعتراضات کارگران، معلمان و نظایر این 

  ).ها

به عنوان نمایندة جناح خاصی از » ژاداحمدي ن«

بورژوازي نیز ضمن حفظ همان شعارهاي اولیه به انجام 

برنامه هاي ناتمام لیبرالیزم اقتصادي پرداخت، منتها 

تحت فشار و نارضایتی اقتصادي بخش اعظم بورژوازي 

به این نتیجه رسید که باید در عمل از ) در کلیت آن(

رد و باب مذاکره با شعارهاي آتشین خود فاصله بگی

اصالح «امپریالیزم غرب را بازکند و در یک کالم خود 

صحبت هاي جنجالی اسفندیار رحیم مشائی ! شود» طلب

از دوستی ملت ایران با اسرائیل و امریکا ر که با واکنش 

مستقیم خامنه اي رو به رو شد، باید در این چارچوب نگاه 

نفی «از  کرد؛ این درحالی بود که تا پیش از این

به این . دم زده می شد» محو اسرائیل«و » هولوکاست

ترتیب آن سنت هاي فرهنگی اسالمی که طی دو دوهۀ 

نخست انقالب به شدیدترین شکل ممکن به جامعه 

تحمیل می شد و به ظاهر در دور نخست دولت احمدي 

و » مکتب ایرانی«نژاد احیا گشته بود، ناگهان جایگزین 

ه عنوانی یک ایدئولوژي براي جذب ب» فرهنگ باستانی«

  .بخش بیشتري از اعتراضات جامعه به سوي خود شد

  المللی کنونی بورژوازيبحران حاد بین

رژیم از نقطه نظر بین المللی نیز در تنگناي شدیدي قرار 

گرفته و همین موضوع ویژگی خاصی به انتخابات پیش 

زي همان طور که از سیر حرکت بورژوا. رو بخشیده است

ایران می توان فهمید، مسألۀ نفت و درآمدهاي نفتی 

همواره یکی از پایه هاي بقاي این رژیم بوده که در 

بزنگاه هاي تاریخی به نجات آن و خروج موقتی از 

دور جدید . بحران اقتصادي یا تخفیف آن انجامیده است

 - تحریم ها با محوریت بانک مرکزي و صنایع نفتی

می از سوي اتحادیۀ اروپا و پتروشیمی جمهوري اسال

متحدین آن، تا پیش از انتخابات صدمات زیادي به رژیم 

در تاریخ سوم خرداد، یعنی پس از اعالم اسامی . زده بود

نامزدهاي تأیید صالحیت شده از سوي شوراي نگهبان، 

وندي شرمن، معاون سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا در 

در اعمال سفر به دهلی از همکاري دولت هند 

به  .هاي ایاالت متحده علیه ایران قدردانی کرد تحریم

هایی را براي خریداران عمدة نفت  عالوه آمریکا معافیت

خام ایران در ازاي کاهش وارداتشان از این کشور در نظر 

  .شوند اي تمدید می گرفته است که به صورت دوره

ک امپریالیزم و رژیم ایران تا به اآلن بی وقفه درگیر ی

جنگ سرد با یک دیگر بوده اند و رژیم نیز هربار واکنش 

برگزاري مانور ده روزه در تنگۀ : هایی نشان داده است

، حمله به سفارت )90رزمایش مدافعان والیت (هرمز 

، اعالم تصرف )و متعقباً عذرخواهی رسمی از آن(بریتانیا 

  .آمریکا در ایران و غیره 170هواپیماي جاسوسی آر کیو 

تحریم ها و تهدیدهاي اقتصادي و نظامی تاکنونی، به  اما

طور مشخص نتوانستد رژیم را وادار به یک معامله و 

اتخاذ سیاست نوین بکند، اما امروز این تهدیدها بیش از 

پیش شدت یافته و رژیم در جستجوي یافتن راه حلی 

  .است
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مضاف بر این، امپریالیزم با استفاده از اعتراضات و خیزش 

که در منطقۀ خاورمیانه رخ داد، آغاز به تغییر نقشۀ  هایی

پس از . ژئوپلتیک منطقه به نفع خود نموده است

دخالتگري در مصر، و واژگون ساختن قذافی در لیبی، 

مدت هاست که پروژة حمایت از ارتش آزاد سوریه و 

تالش براي روي کار آوردن یک رژیم تا مغرِ استخوان 

مهم ترین متحد (جاي بشار اسد  وابسته به امپریالیزم به

به ویژه . آغاز شده است) استراتژیک رژیم در منطقه

شاهدیم که روسیه نیز تاحدودي پشت اسد را خالی کرده 

است و این امر بدون مذاکرات و معاملۀ پشت پردة این 

امریکا پس از حادثۀ . کشور با ایاالت متحده ناممکن بوده

بز را به روسیه براي بمب گذاري بوستن، عمالً چراغ س

سرکوب اسالمگرایان تندروي چچن به بهانۀ مبارزه با 

تروریزم داده است، و در عوض روسیه نیز پذیرفته که در 

چون مقابل و به ازاي دریافت احتماالً امتیازاتی دیگر، هم

  . سابق در امور سوریه دخالت نکند

باال گرفتن جنگ و در کنار آن کوشش هاي ادامه دار 

الت متحده و قدرت هاي بزرگ اروپا در مسلح کردن ایا

شورشیان سوریه، ریسک گسترش جنگ به سراسر 

لبنان که داالن انتقال سالح . منطقه را افزایش داده است

به نیروهاي اپوزیسیون سنیِ مورد حمایت ایاالت متحده 

در داخل سوریه بود، امروز خود صحنۀ نمایش جنگ بوده 

  .است

ها به همراه متحد خود بشار اسد »ويعل«هفتۀ گذشته، 

لبنان » طرابلس«به زدوخورد با اپوزیسیون سنی در شهر 

 170نفر کشته و  23کم پرداختند که در نتیجۀ آن، دست

مه  26لبنان یکشنبه شب » دیلی استار«. نفر زخمی شدند

گزارش داد که برخوردها تا به امروز، یعنی به ) خرداد 5(

. رار است ادامه داشته باشدمدت هشت روز متوالی ق

جنگ به میزان قابل مالحظه اي تا پایتخت لبنان، بیروت 

روز یکشنبه، چند بمب به محل . هم کشیده شده است

هاي تحت کنترل حزب اهللا، از جمله مراکز مسکونی و 

غیره اصابت کرد که حداقل سه نفر مجروح برجاي 

» ويعمار الوا«یکی از شورشیان سوري به نام . گذاشت

گفت که این بمب ها به تالفی حمایت حزب اهللا از اسد 

و » این تنها اعالم خطر بود«او گفت که . انداخته شد

در روزهاي بعد این حمالت «ضمن تهدید به این که 

این هشداري است به حزب «گفت » بیشتر خواهد شد

اهللا و حکومت لبنان تا دست هاي حزب اهللا را از سوریه 

  .»کوتاه کند

، رهبر حزب اهللا، شنبه شب اعالم کرد »ن نصراهللاحس«

ما تا « : که جنبش او از حمایت اسد دست نخواهد کشید

ما مسئولیت، تمام قربانی هاي . به آخر ادامه خواهم داد

 .»این راه و عاقبت موضعی را که گرفته ایم، می پذیریم

جنگ در لبنان، نشانگر واکنش انفجارآمیز سیاست هاي 

که براي پیشبرد مقاصد استراتژیکی خود، به آمریکا است 

واشنگتن پست نیز . اختالفات فرقه اي دامن می زند

درگیري هاي دو سالۀ سوریه به «: هفته گذشته نوشت

جنگ منطقه اي تبدیل شده و جنگ نیابتی و غیر رسمی 

رژیم ایران که از متحدین اسد و » .آمریکا با ایران است

تادن اسلحه به رژیم سوریه حزب اهللا است، متهم به فرس

  .با پشتیبانی رژیم اکثریت شیعه در عراق است
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جرجس از دانشکدة اقتصاد لندن، طی اظهاراتی به  فواز

این موضوع را «گفت که ایران و حزب اهللا » سی ان ان«

، یعنی »کامالً روشن کرده اند که اسد خط قرمز است

  .اوضاع به طرف درگیري هاي وسیع منطقه اي می رود

در حالی که بحث در زمینۀ صلح به پیشنهاد آمریکا و 

که ماه آینده برگزار می (» 2کنفرانس ژنو «روسیه در 

ادامه دارد، آمریکا و متحدینش درحال استفاده از ) شود

آمریکا درحال . این موقعیت براي آماده کردن خود هستند

استفاده از این فرصت براي مذاکره جهت مستحکم 

، از جمله »ائتالف اراده«کشورهاي کردن همکاري 

بریتانیا، ترکیه، مصر، عربستان سعودي، قطر و امارات 

  .عربی متحده با خود است

بنابراین محاسبات رژیم در مورد اتحاد با سوریه و حزب 

اهللا و همین طور گرایش هایی از حماس در شرف به هم 

با رفتن اسد، رژیم در منطقه تنها خواهد  .خوردن است

د و از این نظر نگرانی جمهوري اسالمی شدت یافته مان

 .است

ضمناً پس از درگذشت یکی از متحدین بین المللی ایران، 

یعنی هوگو چاوز، مشخص نیست که سیاست مداران 

. بعدي ونزوئال آیا روال سابق را ادامه خواهند داد یا خیر

المللی و حامیانش در در نتیجه رژیم از نظر موقعیت بین

جهان، در موقعیت بسیاري وخیم تري نسبت به سطح 

 . گذشته قرار گرفته است

  بحران جنبش کارگري

شرایط کنونی جنبش کارگري در ایران بیش از هر زمان 

کارگران از یک سو متحمل سخت . دیگري ناموزون است

ترین فشارهاي اقتصادي شده اند و دیگر توان تحمل این 

بارزات و اعتراضات آن فشار را ندارند، و از سوي دیگر م

. ها پراکنده و بدون انسجام با سایر مبارزات است

شوراهاي  57کارگران در ایران همزمان با انقالب سال 

کارگري کارخانجات و محالت را تجربه کردند و 

بالفاصله مورد سرکوب شدید قرار گرفتند و تاکنون هرگز 

گري نتوانسته اند به طور گسترده خود را در تشکالت کار

بالفاصله پس از انقالب، . دلخواهشان متشکل کنند

اختناق و سرکوب سیستماتیک باعث شد که کارگران 

همۀ اعتماد به نفسی که در دوران انقالبی به دست آورده 

بودند، اعتماد به نفسی که طبقۀ کارگر را داراي هژمونی 

همین موضوع . کامل در جامعه کرده بود، از دست بدهند

ارگران را افزایش داده، مبارزات آن ها را به پراکندگی ک

در عین حال اعتراضات . انسجام و وحدت نمی رساند

کارگري در ایران هر بار بیشتر از قبل خصلت ضد سرمایه 

 .داري به خود می گیرد

کارگران ایران هرچند به طور پراکنده و بدون ارتباط با 

یه داري می دیگر، اما به هر رو وارد مبارزه علیه سرمایک

به عنوان شاهد بودیم که درست چند روز پیش از (شوند 

اعالم نتایج از سوي شوراي نگهبان، کارگران کارخانۀ 

 9کاشی گیالنا، در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقۀ 

 - ماهۀ خود با آتش زدن الستیک و تجمع، جادة رشت

 قزوین را بستند؛ این قبیل اعتراضات هر روز و هر روز در

فشار مبارزات کارگران ). سرتاسر کشور بروز پیدا می کنند

بر دولت سرمایه داري باعث می شود اختناق و فشار و 
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تر تر شود، و هرچه سرکوب و اختناق بیشسرکوب بیش

می شود، نیاز به سازماندهی انقالبی براي تقابل با آن 

ترین وسیلۀ غلبه بر سرکوب، مهم. تر می گرددبیش

متأسفانه همین فشار و سرکوب . انقالبی استسازماندهی 

باعث شده است که ورود انحرفات به درون جنبش 

  .کارگري افزایش پیدا کند

گرایش هاي رفرمیستی و اکونومیستی، خود را با شرایط 

آن ها به زعم خود در حال مبارزه . موجود وفق داده اند

را در اند، اما مبارزة آن ها حتی قادر نیست که خود آن ها 

. مقابل سرکوب مصون بدارد، چه رسد به کلّ طبقۀ کارگر

متأسفانه بخش مهمی از پیشروان سنتی کارگري هرچه 

تر به علنی گرایی و تر سرکوب می شوند، بیشبیش

آن ها با قرار دادن خود در . قانون گرایی روي می آورند

حلقۀ قانونی مبارزه، به جاي آن که خود را از گزند 

ن نگاه دارند، در واقع در معرض آسان تر سرکوب مصو

در نتیجه فعالیت آن ها . سرکوب کنندگان قرار داده اند

به جاي این که قادر باشد اعتماد به نفس را به کلّ طبقۀ 

کارگر منتقل کند، در عمل به کاهش اعتماد به نفس 

در این شرایط شاهدیم که . کارگران منجر شده است

ی کارگري، روي جناحی از بعضی از این پیشروان سنت

حاکمیت مانور می دهند، چرا که به زعم آن ها فعالیت 

هاي یک دهۀ گذشته اثبات کرده است که مبارزه بدون 

بند و گشایش هاي دمکراتیک وجود آزادي هاي نیم

ممکن نیست، و این امر تنها با حاکمیت جناح و گرایش 

  . لیبرال ممکن است- هاي بورژوا

اي انقالبی در قبال موضع مارکسیست ه

  انتخابات

  

تجربۀ دوره هاي مختلف رژیم در طول کلّ حیات آن، به 

روشنی اثبات می کند که هیچ گونه تفاوت کیفی میان 

جناح ها و گرایش هاي مختلف درون هر جناح از نقطه 

در . نظر جنبش کارگري و پیشروان کارگري وجود ندارد

دون استثنا به تمام این سال ها تمامی جناح هاي رژیم ب

پیشبرد برنامه هایی بر ضد طبقۀ کارگر و سرکوب 

گستردة ابتدایی ترین حقوق دمکراتیک جامعه دست زده 

به عالوه انتخابات ریاست جمهوري در ایران هرگز . اند

یک روند دمکراتیک، شفاف و با حضور نمایندگان واقعی 

به همین دلیل  .طبقۀ کارگر و سایر اقشار نبوده است

ألۀ انتخابات با درنظر داشتن چشم انداز سرنگونی مس

رژیم، موضوعی نیست که منجر به تغییري در ماهیت 

از همین زاویه است  .دخالتگري و وظایف اصلی ما شود
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ولی همان طور . که ما خواهان تحریم انتخابات هستیم

که در ابتدا گفته شد، تالش بر این است که از هر شرایط 

د هدف اصلی تاحد ممکن استفاده مشخصی، براي پیشبر

دقیقاً به همین دلیل است که تحریم، به معناي بی . شود

اعتنایی و کناره گیري از رویدادهاي سیاسی مطرح 

نیست، بلکه براي پیشروان کارگري و فعالین 

» فعال«سوسیالیست انقالبی تحریم تنها به شکل تحریم 

ریم براي مطرح می باشد، یعنی استفاده از تح می تواند

  . سست کردن پایه هاي رژیم و تدارك انقالب

تحریم فعال از منظر ما امروز به فعالین کارگري که در 

زندان ها هستند، مرتبط می شود؛ یعنی تا زمانی که 

ها و »رضا شهابی«نمایندگان حقیقی طبقۀ کارگر، مانند 

ها در زندان هستند، این انتخابات باید »شاهرخ زمانی«

، و به بیان دیگر شرط شرکت یا عدم شرکت تحریم شود

در این انتخابات، آزادي تمامی زندانیان سیاسی به طور 

  .اعم و رهبران کارگري زندانی به طور اخص است

براي همین باید از موقعیت انتخابات باز هم براي افشاي  

در نتیجه مطالبۀ . ماهیت رژیم به این شکل استفاده کرد

» آزادي تمامی زندانیان سیاسی«ر عمدة ما می تواند شعا

  .به عنوان شرط شرکت یا عدم شرکت در انتخابات باشد

چشم اندازهاي پس از انتخابات و وظایف 

  مارکسیست هاي انقالبی

همان طور که توضیح داده شد، این بار برگزاري 

از اهمیتی حیاتی براي تعیین سمت و سوي » انتخابات«

ي آن برخودار است، و شاید تر از این بقاآتی رژیم، و مهم

حماسۀ «بتوان گفت که تمام تأکیدها بر ایجاد یک 

جناح اقتدارگرا . نیز در همین چارچوب معنا دارد» سیاسی

) »جریان فتنه«زیر عنوان (نه فقط جناح اصالح طلب را 

به کناري گذاشته، بلکه تالش کرده تا بخش حامی دولت 

از دور بیرون را هم » جریان انحرافی«یا به اصطالح 

از طرف دیگر، از دست دادن تکیه گاه بین المللی و . کند

به ویژه شرایط حاد سوریه، زنگ خطر را براي رژیم به 

» رفسنجانی«در چنین اوضاعی، مهرة . صدا درآورده است

منطقاً براي رژیم بهترین گزینه به نظر می رسید و هنوز 

 چرا که او از یک سو به عنوان یک. هم می رسد

شخصیت به شدت محافظه کار هرگز خود را با دو جریان 

تداعی نکرد و از سوي دیگر مورد » انحراف«و » فتنه«

رفسنجانی همان کسی . تأیید امپریالیزم غرب نیز هست

بس و نوشیدن است که عمالً خمینی را به پذیرش آتش

قانع کرد و درست در آن زمانی  67در سال » جام زهر«

امریکا و متحد آن در منطقه، یعنی  که ایران از سوي

اسرائیل، مورد تحریم بود، به طور مخفیانه در قرارداد 

یعنی معاملۀ تسلیحات بین (کنترا شرکت داشت - ایران

 1364مرداد  29دولت ایران با ایاالت متحده و اسرائل از 

که طی آن امریکا از طریق نفوذ ایران  1365اسفند  13تا 

کرد و  هاي امریکایی در لبنان انسعی در آزادسازي گروگ

در ازاي آن برخی قطعات جنگی و نظامی را که به دلیل 

تحریم امکان فروش آن ها به ایران وجود نداشت، در 

درآمد حاصل از فروش این . اختیار رژیم قرار داد

تسلیحات به طور پنهانی به ضد انقالبیون کنترا در 

شی از معاملۀ اسرائیل نیز بخ. شد داده می نیکاراگوئه

فروش تسلیحات به ایران را در دست گرفت و از این 



 

| 142 

نخوردن ایران در مقابل جبهۀ  طریق سعی در شکست

  ).متحد عربیِ مخالف اسرائیل داشت

با این حال شوراي نگهبان نهایتاً با رد صالحیت 

نامزد ریاست جمهوري را  8رفسنجانی و مشایی، نام 

م سعید جلیلی به چشم می اعالم کرد که در بین آن ها نا

، به ترتیب 76و  70سعید جلیلی که در سال هاي . خورد

رئیس ادارة بازرسی وزارت خارجه و معاون ادارة اول 

به عنوان  84امریکا در وزارت خارجه بود و در سال 

معاون اروپا و امریکاي وزارت امور خارجه جمهوري 

  .وداسالمی منصوب شد، از سوي خامنه اي حمایت می ش

برخورد غرب بالفاصله پس از اعالم رد صالحیت 

و در واقع (رفسنجانی، به وضوح اهمیت حضور این چهره 

را براي آن ها، ) باید گفت خطّ مشی محافظه کارانۀ او

به عنوان نمونه جان کري، انتخابات را به . نشان می داد

خواند و از » غیردمکراتیک«دلیل عدم حضور رفسنجانی 

و یا دیوید کوهن، معاون وزارت . ردوي حمایت ک

داري ایاالت متحده در امور تروریسم و اطالعات  خزانه

مالی اعالم کرد که فروش طال به ایران از دهم تیرماه 

ممنوع خواهد شد، و به همین ترتیب دامنۀ تحریم ها 

  .شدت خواهد یافت

به عالوه طی این مدت دیدارها و نامه نگاري هایی از 

هره هاي رژیم براي دخالت خامنه اي در سوي برخی چ

یا به » حکم حکومتی«از طریق (تصمیم شوراي نگهبان 

به عنوان مثال زهرا . صورت گرفت) هر نحو دیگر

: مصطفوي، دخترخمینی، طی نامه اي به خامنه اي نوشت

اما متأسفانه امروز که می بینم شوراي نگهبان دست « 

وري زده است، به رد صالحیت ایشان براي ریاست جمه

خواهرانه تذکر می دهم که این کار هیچ معنایی جز 

فاصله انداختن بین دو یار امام و بی توجهی به شوق و 

اقبالی که مردم کوچه و خیابان به نظام و انتخابات پیدا 

به همین ترتیب ). 92اردیبهشت  31(» .کرده است ندارد

از حسن خمینی نیز طی نامه اي به رفسنجانی، عدم احر

خواند و با مبدل کردن » غیر قابل باور«صالحیت او را 

رفسنجانی به شخصیتی که گویا اکنون به یک 

: مبدل شده است، در انتهاي پیام خود گفت» قهرمان«

از این پس نام هاشمی رفسنجانی تنها با مبارزه و «

انقالب، دفاع مقدس و سازندگی گره نخورده است، بلکه 

توأم با امید به فردا، در حافظۀ مردم  عالوه بر آن، نام شما

ایران نقشی برجسته خواهد یافت؛ و همین است که نام 

امید، سرمایۀ اصلی یک ملت . شما را جاودانه می سازد

  .»است

در تمام این . در واقع با این بازي چنین اتفاقی هم افتاد

مدت شاهد بودیم که بورژوازي بازار، حتی بخش سنتی 

اولین  84زب مؤتلفه در انتخابات آن که در قالب ح

حمایت را از احمدي نژاد کرده بود، این بار نهایتاً پشت 

یان ررفسنجانی آمده، و خرده بورژوازي شهري که در ج

پشت موسوي و کروبی ایستاده بود، با  88انتخابات 

شنیدن خبر حضور رفسنجانی براي انتخابات، تحریم را 

وخامت بیشتر اوضاع . شکست و پشت او قرار گرفته است

اقتصادي و سیاسی، به این نحو او را به چهره اي 

ولی رد صالحیت . مبدل کرده و خواهد کرد» محبوب«

، به عنوان بهترین گزینۀ رژیم، »رفسنجانی«شخصِ 

تغییري اساسی در مسأله ایجاد نمی کند، چرا که این بار 
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با پیروزي نامزدهاي حامی رفسنجانی و کشاندن او به 

خط «فاي نقش در بازي قدرت، یعنی استفاده از او به ای

در پشت پرده، همان سیاستی را پیش » دهندة اصلی

خواهند برد که در صورت پیروزي رفسنجانی به اجرا در 

می آمد، و این همان سیاستی است که رژیم در کلیت 

  .خود منطقاً براي بقا نیاز دارد

اي عارف طی مصاحبه به عنوان مثال، محمدرضا 

تلویزیونی با شبکۀ جام جم براي پاسخ به سؤاالت 

، که به طور )خرداد 5یکشنبه شب، (ایرانیان مقیم خارج 

دقیقه و با اعالم نقص  15غیر منتظره اي پس از گذشت 

جناب آقاي خاتمی مبتکر «: فنی قطع گردید، گفت

روابط بسیار خوبی را با خیلی از . گفتگوي تمدن هاست

جناب آقاي هاشمی از استوانه هاي . تهکشورهاي دنیا داش

انقالب هست، بسیار روابط حسنه، دوستانه و دیرینه اي با 

ما در سال هاي گذشته از این . کشورهاي اسالمی داشته

او به عالوه در . »پتانسیل ها به هیچ وجه استفاده نکردیم

توضیح برنامه هاي اقتصادي خود اعالم کرد که سیاست 

یکی از اولویت ها دولت احتمالی تک نرخی کردن ارز 

جزو «اوست و این که طرح هدفمندسازي یارانه ها 

که » هاي پس از انقالب بوده است آروزهاي تمام دولت

اجرا نشد، ولی » آثار تورمی«در گذشته به دلیل نگرانی از 

در دولت هاي نهم و دهم به دلیل هماهنگی کامل بین «

پس از اجراي کامل ، و »نهادهاي مختلف به اجرا درآمد

  .فاز اول آن، باید به فاز دوم فکر کرد

به همین ترتیب حسن روحانی نیز، که فارغ از نمایندگی 

در مجلس خبرگان رهبري و عضویت در مجمع تشخیص 

مصلحت نظام، نمایندة خامنه اي در شوراي عالی امنیت 

ملی است، و سابقاً ریاست تیم هسته اي و مذاکره کنندة 

ن با آلمان، فرانسه و انگلستان را به عهده ارشد ایرا

 6(داشت، در گفتگوي خبري با شبکۀ دوم صدا و سیما 

ترین ، به شکل حساب شده روي برخی از مهم)خرداد

مطالبات دمکراتیک و دغدغه هاي عمومی جامعه دست 

می گذارد تا از این طریق بتواند بخش اعظم جامعه را 

ع خطر جنگ، منازعۀ رف: خود بسیج کند» برنامه«حول 

هسته اي و تحریم ها؛ ایجاد اشتغال و فرصت شغلی، نقد 

اردوکشی خیابانی، زندان و «هایی که به »افراط«به 

به عالوه روحانی، طی . انجامید، و نظایر این ها» حصر

صحبت هاي اخیر خود به انتقاد از دیپلماسی و روباط بین 

لی در زمینۀ المللی دولت احمدي نژاد و عملکرد تیم جلی

  .مذاکرات هسته اي پرداخته است

چنان چه این سناریو تحقق یابد، یعنی نماینده اي از 

جناح بورژوازي لیبرال تحت خظّ مشی سیاسی رفسنجانی 

بر سر کار آید، می باید منتظر ازسرگیري و بهبود روابط با 

در ) ILO(غرب، حضور تدریجی سازمان جهانی کار 

ادیه هاي کارگري زرد به عنوان ایران براي ایجاد اتح

در این حالت، . سوپاپ اطمینان در ایران و غیره باشیم

دورة جدید و روزنه هایی وجود خواهد داشت که هرچند 

یعنی گسترش  - وظیفۀ اصلی مارکسیست هاي انقالبی را

کمیته هاي مخفی، مرتبط ساختن آن ها با یک دیگر از 

اي اولیۀ حزب طریق یک نشریۀ سراسري، ایجاد نطفه ه

تغییر نمی دهد، ولی نوع  -پیشتاز و تدارك براي انقالب

مثالً از نظر علنی یا مخفی بودن، حضور (سازماندهی را 

در درون تشکالت زرد براي تأثیر گذاري بر روي پایه 



 

| 144 

هاي آن و استفاده از امکانات این نهادها برضد رژیم و 

  .متأثر می کند) غیره

دیگري از جناح خامنه اي، مانند اما در صورتی که مهرة 

یعنی کسی که در سخنرانی خود (جلیلی روي کار بیاید 

در ورزشگاه شیرودي در سوم خرداد، با حضور چهره 

هایی مثل حسین اهللا کرم از اعضاي شناخته شدة گروه 

خشکانیدن  «هاي فشار و انصار حزب اهللا، صحبت از 

، »مونیسمریشه هاي فاسد صهیونیسم، سرمایه داري و ک

نظام اسالم رسول اهللا در «و ترویج » تفکر بسیجی«

را » گفتمان اسالم ناب«می کند و داعیۀ » جهان استکبار

باید منتظر بسته شدن شرایط و حتی شدت یافتن ، )دارد

تهدیدها و نهایتاً برخوردهایی نظامی، ولو در سطح 

در این حالت نیز مارکسیست هاي انقالبی . محدود، بود

اید ضمن با تدارك جبهۀ سوم ضد جنگ، صف نیز ب

مستقل طبقۀ کارگر را ایجاد کنند تا هرگونه حملۀ نظامی 

میان امپریالیزم و رژیم سرمایه داري ایران را به جنگ و 

نهایتاً انقالبی علیه هر دو تبدیل کنند، و از این شرایط نیز 

  .براي ایجاد نطفه هاي اولیۀ حزب پیشتاز استفاده نمایند

به هر حال خامنه اي خود در مخمصه قرار گرفته است و 

به همین دلیل یک هفته پس از جنجال رد صالحیت ها، 

در دانشگاه افسري امام حسین حضور یافت و اعالم کرد 

که ما نمی دانیم چه کسی رئیس جمهور خواهد شد؛ این 

نظر خود به » نزدیکی«بار خامنه اي برخالف قبل، از 

مخصمۀ خامنه اي در این . تی نکردعلناً صحب ،کسی

است که می داند با حضور کسانی نظیر جلیلی، نخواهد 

توانست از وضعیت بحرانی فعلی خارج شود، و برعکس 

اگر به طور ضمنی از خطّ رفسنجانی و اشخاصی مانند 

-به عنوان بخش میانه روي جناح بورژوا -روحانی

خود را در  دفاع کند، بخشی از پایه هاي تندروي -لیبرال

امنیتی فعال در حوزه - درون سپاه و سایر نهادهاي نظامی

بنابراین . هاي اقتصادي و سیاسی، از دست خواهد داد

شاید یکی از راه حل هاي او این بوده باشد که جلیلی را 

صوري جناح خود معرفی کند » نمایندة«صرفاً به عنوان 

تا پایه هایش از دست نرود و در عین حال با این 

بستر را براي حرکت افکار عمومی به سوي  تاکتیک،

کسانی مانند روحانی سوق دهد و در عمل به شرایط ایده 

درهرحال با دقت تمام نمی توان در . آل خود دست یابد

این مورد صحبت کرد، به ویژه به دلیل آن که اختالفات 

درونی به شکل چشم گیري میان گرایش هاي مختلف 

در شرایط  تنها مورد مهم. وردهر جناح به چشم می خ

، تحریم فعال این انتخابات، و همین طور ارزیابی کنونی

سناریوهاي مختلف پس از انتخابات به منظور آمادگی 

براي آن شرایط و استفاده از آن در جهت انجام وظایف 

  .اصلی انقالبی استفاده نمود

  1392خرداد  7
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  ::ادیو پیام ادیو پیام مصاحبه مازیار رازي با رمصاحبه مازیار رازي با ر

  نگاهی به انتخابات ریاست جمهورينگاهی به انتخابات ریاست جمهوري

  :قسمت اول

در مورد ارزیابی وضعیت کنونی و موضع گیري ما، آن 

چیزي که مد نظر ما است و آن چیزي که در شرایط 

کنونی به عنوان یک نیروي انقالبی براي ما اهمیت دارد، 

این است که تشخیص بدهیم ویژگی این انتخابات در 

هیئت حاکم به کدام سمت و سو در چیست؟ و اصوالً 

 را تکالیف و وظایفی ،حال حرکت است؟ و از این زاویه

پس از انتخابات  ،که در قبال آن بر دوش ما هست

  .تري کنیمبررسی جامع و عمیق

بنابراین ارزیابی ما از این انتخابات نباید به این مفهوم 

ي عالقه مند هستیم که برخوردها ما الزاماً که تلقی شود

احیاناً توهمی به این انتخابات و یا  ،ژورنالیستی بکنیم

اصوالً این انتخابات،  .نه به هیچ وجه .داشته باشیم

انتخاباتی براي هیئت حاکم است و انتخاباتی است 

نمایشی و اصوالً کل این داستان هیچ ارتباط مستقیمی 

اما در عین حال ویژگی هاي  .کارگر ندارد ۀبه منافع طبق

  .تر قرار بگیردتخابات باید مورد بررسی دقیقاین ان

به نظر من انتخابات اخیر یک ویژگی خاصی دارد که با 

و این را هم در همین  .متفاوت استانتخابات گذشته 

روزها مشاهده می کنیم، یعنی به هیچ وجه ما در گذشته 

یک چنین شرایطی نداشتیم که خامنه اي اصوالً از هیچ 

که من نمی دانم  ند، و اشاره کبردنام نکدام از کاندیداها 

این ها صحبت هایی بود که ( چه کسی انتخاب می شود

ایراد  دو روز پیش در سخنرانی انتخاباتی خودخامنه اي 

سال پیش در انتخابات  4است که  حالیاین در  ).کرد

و غیرمستقیم از  گذشته، جبهه گیري کرد و تلویحاً ةدور

  .احمدي نژاد حمایت نمود

یعنی این  -نابراین این تناقضاتی که ما آشکارا می بینیمب

که روحانی می آید یک سري سخنانی در تلویزیون  که

از جناح اصالح  »عارف«ایراد می کند و از طرف دیگر 

جناح هاي هیئت حاکم که این که  سر می رسد، طلبان

اصوالً یک پارچه وارد صحنه می شدند، امروزه به چند 

نگر یک ویژگی و یک بحران انمای -اند دسته تقسیم شده

رو ه مشخصی است که امروزه هیئت حاکم با آن روب

این را هم ما باید کامالً مشخص درك بکنیم، که . است

بتوانیم وظایف و تکالیف خودمان را در راه سرنگونی رژیم 

  .و بر اساس آن تدارکاتی ببینیم نیممحاسبه ک

ز گذشته متفاوت عامل مهم شرایط را ا2به اعتقاد من 

  :کرده است

هاي اقتصادي،  این محاصره ها و تحریم - 1

تأثیرات عمیقی در سطح جامعه گذاشته است و ما براي 

در درون هیئت حاکمه و در درون طرفداران  بار اولین

در طی یک سال و یا یک  بازسرمایه دار هیئت حاکم، 

سال و نیم گذشته مشاهده می کنیم که دو بار بازار دست 

. و این وضعیت بی سابقه اي است هاعتصاب زد به

وضعیتی که سرمایه داران نیز تحت تأثیر این تحریم ها 

کارگر نیستند که  ۀقرار دارند و صرفاً تهی دستان و طبق

تحت تأثیر این تحریمات قرار گرفته اند، خود سرمایه 

داران نیز شاکی هستند و شکایتشان را به نمایندگانشان 

و امروز می بینیم که این نمایندگان در  منتقل می کنند
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درون جناح اقتدارگرا به جان هم افتاده اند و این بحران، 

 .است تر از دوران گذشته کرده وضعیت را بسیار عمیق

تهدیداتی که همیشه . تهدیدات است ،دوم ۀنکت - 2

در گذشته پاسخ هایی و  رژیماز طرف اسرائیل شده، و 

ولی مهم ترین . تسالعمل هایی نشان داده ا عکس

 ۀلأکه ویژگی این دوران را تعیین می کند، مس موضوعی

قریب الوقوع بودن سقوط بشار اسد  ۀلأمس. سوریه است

 در سوریه است، چرا؟

چون بشار اسد تنها دولتی در منطقه بوده که حامی رژیم 

جمهوري اسالمی بوده و این متحد منطقه اي ایران، 

به (ا پایدار نگاه داشته مهمترین عاملی است که رژیم ر

هاي متقابل نظامی و حزب اهللا و حماس و  کمکهمراه 

درواقع این رژیم متکی است به یک دولت قوي  ؛)غیره

ها نگران فروپاشی سوریه و بشار اسد  در منطقه و این

این ها نگران این هستند که پس از بشار اسد . هستند

و نوبت خود این رژیم فرا رسد، از طریق حمالت 

  .فشارهاي بین المللی

هاي حامی  رژیم ایران یکی از دولت ،از طرف دیگر هم

زیرا آقاي چاوز فوت کرده و  است؛ خود را از دست داده

معلوم نیست که دولت بعدي همان روابط را با دولت 

  .ایران برقرار کند

بنابراین رژیم ایران در سطح بین المللی دو حامی اصلی 

 ۀلأمس .و از بین رفته می بیند خود را در حال فروپاشی

که  ، به این ترتیبروسیه و چین هم کامالً روشن گردیده

سوریه، چین هم با امریکا وارد معامله شده و  ۀلأبر سر مس

بشار اسد را دارند وارد مذاکره می کنند و احتماالً او را به 

شکلی روانه خواهند کرد و در صدد هستند که دولت 

روسیه هم یک  .روي کار بیاورندجدیدي را در آن جا 

 ،متحد قابل مالحظه و مهمی براي ایران نمی تواند باشد

چون خیلی ساده می تواند با امریکا معامله کند و پشت 

  .ایران را خالی نماید

دیگري  ةبنابراین هیئت حاکم امروز بیش از هر دور

از نقطه نظر کادرهاي درونی  -نگران فروپاشی نظام است

 این بحث .ویژگی امروز رژیم است ،لهأن مسو ای - خود

به طور بی سابقه می بینیم که درون امروز ی که ما یها

ی هاي ی، و این حذف گراصورت می گیردهیئت حاکم 

 .، همگی حاکی از این حقیقت استکه انجام می شود

مثالً رفسنجانی که به نظر من یکی از کسانی است که 

مذاکرات و ارتباطات می توانست این رژیم را از طریق 

بین المللی و غیره از مخاطره نجات بدهد، ولی این که 

است که در  آن ةحذف شده، نشان دهند یشکلچنین به 

درون هیئت حاکم و در درون باند خود خامنه اي، یک 

سلسله مشکالت عمیقی وجود دارد که در گذشته وجود 

 نداشته و این رژیم مانند گذشته و یا مانند چند سال

یک رژیم آخوندي سرمایه داري و در کنترل  ،پیش

و کامالً نظامی شده این رژیم . روحانیت دیگر نیست

اجزاي تصمیم از سپاه پاسداران و فرماندهان این ها تماماً 

  .و اعمال نفوذ می کنند شده اندرژیم  ةگیرند

 بنابراین به همین دالیل این رژیم کنونی، یک تفاوت

پیش دارد و کامالً تحت کنترل  هاي با رژیم سال یهای

نظامیان قرار گرفته و از این زاویه است که خود خامنه 

اي و روحانیون و باند اقتدارگرا که دور و بر خامنه اي 

هستند با مالحظه برخورد می کنند و امکان کودتا از 
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طرف نظامیان وجود دارد و همچنین امکان برکناري خود 

وجود آید، اگر این ها ه ند بآخوندها در این شرایط می توا

  .با مالحظه برخورد نکنند

از این زاویه یک سلسله مالحظاتی صورت گرفته، حذف 

مرتبط رفسنجانی از اصالح طلبان، بخصوص  يبسیار

له أاکنون مس. به این وضعیت بحرانی درون رژیم است

که اي که براي ما مهم است این است که ارزیابی بکنیم 

ی و نگران خود وضعیت بحرانیوجه به آیا این رژیم با ت

فروپاشی خودش پس از سقوط بشار اسد در سوریه، به  از

و  چرخش خواهد کرد؟ سمت و سوي نظام امپریالیستی

 خواهد برداین معامالت هسته اي و غیره را به پایان 

  یانه؟

به نظر من اگر حیات این رژیم درخطر باشد، همان طور 

ن ها قابلیت این را دارند که با که در زمان خمینی بود، ای

خمینی این کار را کرد و  .امپریالیزم سازش کنند

و خامنه اي و دار و دسته اش نیز این  ،جام زهر را نوشید

کار را خواهند کرد و آمادگی این کار را دارند، اما این 

چرخش، چرخش ساده اي نخواهد بود، زیرا که اگر خیلی 

گر خامنه اي توافق کند که سریع اتفاق بیافتد، مثالً ا

رفسنجانی بیاید این چرخش را انجام دهد، واضح است 

پایه هاي حزب اهللا و نظامیان را از دست  که  حمایت

و این ها ممکن است علیه خود خامنه اي . خواهد داد

تناقض و  است که ما امروز برخیزند و از این نقطه نظر

 حاکم ئتمسائل و بحران هاي عجیبی در داخل خود هی

نتایج مشخصی خواهد داشت  امر این. مشاهده می کنیم

واضح است که یک  ،و اگر این چرخش صورت بگیرد

 ۀسلسله امکاناتی براي جنبش کارگري و مبارزات طبق

و اگر نه این چرخش . کارگر در آتیه ایجاد خواهد شد

صورت نگیرد و این وضعیت تداوم پیدا کند، واضح است 

امکان  به از این نظر که -واهد بودکه سناریو سیاه خ

حمالت نظامی پس از سقوط بشار اسد و یا تهدیدات 

  .دامن زده می شود ،بعد ةامپریالیستی در دور

مسائل امروز  تجزیه و تحلیلبنابراین از نقطه نظر ما 

ایران براي وظایف خودمان در راه تدارك انقالب آتی 

  .بسیار حائز اهمیت است

  با تشکر

 :قسمت دوم

من بر این باور هستم که  که گفتند) ثریا شهابی(ایشان 

این تغییر  ،ایران رخ بدهد ۀاگر تغییر و تحوالتی در جامع

و تحوالت تأثیرات بسیار مثبتی در جنبش کارگري خواهد 

  !!داشت

نمی دانم، شاید این دوست ما دارد ! من چنین حرفی نزدم

ی با آن یکی جناح حزب کمونیست کارگري پلمیک م

من چنین حرفی ! کرد منتسبرا به من  گفتهکند و این 

  .نزدم و نوار آن هست و رفقا می توانند گوش دهند

 بحثی که من کردم این بود که وضعیت جنبش کارگري

خوب . متفاوت خواهد بود ]در هر یک از این سناریوها[

اگر مثالً دوران . واضح است که چرا تفاوت خواهد کرد

جانی و یا حتی خاتمی را مقایسه اصالح طلبان، رفسن

بکنیم با دوران احمدي نژاد، تفاوت ها را می توان کامالً 

کمونیست ها  وظایف ،در یک دوره اي. مشاهده کرد

تمام  ،این است که صرفاً از خودشان دفاع کنند مشخصاً
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رهبرانشان و یا اعضایشان در زندان هستند و مجبورند 

اسی مبارزه بکنند و در حول مسائل دفاع از زندانیان سی

ایجاد می  هایی دیگر که یک سلسله گشایش ةیک دور

نه به  ،شود، یک سلسله وظایف دیگري ایجاد می شود

، کسی چنین صحبتی »مثبت است«این مفهوم که 

  .نکرده

بحث بر سر این است که تغییر شرایط وظایف متفاوت 

دیگري بر سر راه ما قرار می دهد، ولی وظایف قبلی ما 

ما سرنگونی سرمایه داري و  ۀوظیف. همچنان باقی است

استیالي سرمایه داري و استقرار حکومت  از میان بردن

و این سرنگونی مفهومش این است که . کارگري است

و یکی از . یک ابزاري باید ایجاد شود براي این سرنگونی

واقع تشکیل آن ابزار است  استراتژیک ما در ةوظایف عمد

که  حزب پیشتاز انقالبی استهم و این ابزار 

در خارج هم . ایران وجود ندارد ۀدر جامع زمتأسفانه امرو

این احزاب قالبی که در عرض بیست یا سی . وجود ندارد

سال گذشته ساخته شده اند اصوالً هیچ ارتباطی به 

جنبش کارگري ندارند و قادر نخواهند بود در شرایطی که 

جنبش کارگري را  تالطمات اجتماعی ایجاد می شود

رهبري کنند، چون جنبش کارگري و رهبران جنبش 

  .کارگري اصوالً این احزاب را قبول ندارند

چه باید « سؤال می شودکه  - وظیفۀ اصلی مابنابراین 

دقیقاً در شرایط متفاوت و در شرایطی که امروز  -»کرد؟

وظیفه یکی است و آن هم  ؛هم وجود دارد، یکسان است

حزب پیشتاز انقالبی براي تدارك  درواقع ساختن

وجود نیاید، و تا این ه تا این حزب ب. است انقالب

کارگر و از  ۀتدارکات به شکل مشخص از درون طبق

کارگر ایجاد  ۀطریق عناصر آگاه و سوسیالیست طبق

و این . سرنگونی این رژیم امکان پذیر نخواهد بود ،نشود

وجود آمدند و ه این احزابی که ب. توهمی بیش نخواهد بود

آتی  ةاجتماعی کارگري ندارند، نمی توانند در دور ۀپای

  .نقش مهمی در تالطمات اجتماعی ایفا کنند

در مورد حکومت من قبالً اشاره کردم، این حکومت به 

 ۀلأخصوص مسه دلیل مشخصاً تحوالت اخیر در منطقه، ب

که پس از سقوط  ، چراسوریه دچار ترس و واهمه شده

. آن خیلی بیشتر است که نوبت ایران فرا برسد اسد امکان

و این ها وارد یک سلسله تدارکات براي توافق و 

خودشان و رژیم را حفظ  تا شوندتحوالت نوین می 

از این نقطه نظر در درون رژیم صرفاً جناح اصالح . بکنند

طلب و اقتدارگرا نیست، بلکه در دل اقتدارگرایان هم 

این جناح ها به  . است تهجناح هاي مختلفی شکل گرف

که یک جناحی از است این مفهوم شکل گرفته 

هاي  اقتدارگرایان بر این باورند که باید همان سیاست

این  بخش نظامی قبلی را ادامه بدهند و این ها عموماً 

یعنی بخش دیگري از  ،رژیم هستند و یک جناح دیگر

یجاد همان اقتدارگرایان بر این باورند که باید چرخشی ا

این تناقضی  ،شود که رژیم حفظ گردد، از این نقطه نظر

 که وجود دارد و این چیزهائی که می بینیم، ناشی از این

  .است واقعیت

گیري  گیري اصلی رژیم، جهت به اعتقاد من جهت

 ؛ آن هاکه به دور باند خامنه اي است است هیئت حاکم

ي حفظ که باید این تبانی برا ندبر این اعتقاد استوار ا

این تبانی از طریق  ،نظام صورت بگیرد و از این زاویه

را  یچرخش چنینکسانی باید صورت بگیرد که بتوانند 
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و این چرخش، چرخش ساده اي . خوب اعمال بکنند

نخواهد بود براي هیئت حاکم، چون اگر این چرخش را 

مثالً در همین چند روز گذشته  - به سرعت انجام بدهند

آمد و اظهار می کرد که رد صالحیت  اگر خامنه اي می

رفسنجانی بالمانع است و رفسنجانی مطمئناً رئیس 

در واقع این امکان بسیار وجود می  - جمهور می شد

که پایه هاي حزب اللهی رژیم و نظامیان علیه  داشت

خامنه اي حتی کودتا کنند، بنابراین خامنه اي نمی تواند 

  .این چرخش را خیلی سریع انجام دهد

 عملبه ناچار مجبور است از طریق مهره هاي خودش 

و یا شخص ) سعید جلیلی(ولی این مهره ها، مثالً  ،بکند

دیگري شبیه این را به تدریج اعمال بکنند و این تبانی به 

واضح است در چنین شرایطی که . تدریج صورت بگیرد

انتخابات ریاست جمهوري شکل می گیرد، شرایط بسیار 

  .متفاوت با دوران گذشته ،ي استویژه و پیچده ا

ارزیابی و تحلیل ما  ۀلأها، مس از نقطه نظر ما کمونیست

این سناریوي  چنان چهبر این اساس باید متکی باشد که 

انجام چه اقداماتی باید از امروز  ،سازش صورت بگیرد

کارگر را در راه ساختن حزب و  ۀکه وضعیت طبق بدهیم

گر قرار است جنگی در ا. تشکیالتش بهتر فراهم کنیم

صورت نظامی  ۀبگیرد و سناریوي سیاه به جلو رود و حمل

، از امروز باید چه اقداماتی انجام بدهیم براي این گیرد

  .تحوالت

بنابراین از این زاویه است که ما تحوالتی را که امروز 

 . صورت می گیرد، ارزیابی می کنیم

  :قسمت سوم

و اکنون به طور  قبل از مدت هابه نظر من شرایط ایران 

است، از نقطه نظر خود  بوده یک شرایط بحرانی ،اخص

مردم ایران، یک آتش زیر خاکستر وجود دارد، این آتش 

ی و به شکلی یزیر خاکستر کافی است که جرقه اي در جا

موضوع انتخابات، این  آیا اکنون. بکندتا طغیان  بزند

به نظر  ؟جرقه اي است که ما فکر می کنیم زده می شود

من خیر، این انتخابات چند روز آینده احتماالً این جرقه را 

نخواهد زد، چون کنترل کامل و مشکالت و مسائل 

  .مختلفی وجود دارد

آتش زیر خاکستر در  ،بنابراین در شرایط کنونی ایران

اصلی که  ۀلأمس، وانتظار جرقه اي است که طغیان کند

 .همین است ارد،ها براي ما وجود د به عنوان کمونیست

و  نام می نامدحزب و گرایشی خود را به این  ،هر جریان

از این نام حمایت می کند، منتها وقتی که این حزب می 

، هستم »حزب کمونیست ایران«من  که آید و می گوید

حزب جنبش کارگري هستم و رهبران کارگري در درون 

حزب من متشکل شدند، آن موقع ما حق داریم که 

کارگر  ۀاست، چون حزب طبق »قالبی«این حزب یم یبگو

ساخته نشده و هیچ حزبی در داخل ایران، چنین اعتباري 

این جرقه زده شد بتواند رهبري کند،  وقتیندارد، که 

این را باید با هم . بتواند اعتصاب عمومی سازمان دهد

 بسازیم، این حزب را باید با هم بسازیم، تمامی کمونیست

 ۀدست همدیگر بدهند و این حزب طبقها باید دست به 

انواع و اقسام انشعابات در درون . کارگر را با هم بسازند

است، رفیقمان می  بساین رفقا شده، این دوران  احزابِ

گوید که من از حزب حکمتیست می باشم، از حزب 

. حکمتیست کوروش مدرسی و با اسامی و القاب دیگري

کنیم این جرقه  اي که هست ما باید کوشش مسألهولی 
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اي که ایجاد می شود سازماندهی بکنیم، و این 

سازماندهی به این مفهوم است که تدارکات یک حزب 

پیشتاز انقالبی را ایجاد بکنیم، که این حزب پیشتاز 

موضع یکپارچه و روشن  ،انقالبی بتواند در مقابل تحوالت

 را اق نشسته اندتن موضع دو حزبی که در این ااآل. بگیرد

با  را یکی وضعیت انقالبی :ببینید در مورد انتخابات قبلی

وضعیت : می کند و می گوید خلطاعتالي انقالبی 

انقالبی یعنی انقالب و هر اتفاقی می افتد و توده ها به 

هر  :خیابان می آیند، انقالب است و دیگري می گوید

اتفاقی هم که می افتد این اصوالً ارتجاعی است، چون 

این هر دو دچار تناقض . ی استعرتجارهبري آن ا

 له اي که هست این است که درأدر نتیجه مس. هستند

ساختن حزب در دستور کار جنبش کارگري و  ۀلأواقع مس

ها هست،  پیشروان کارگري و ما به عنوان کمونیست

یک کار متشکل در ارتباط با تدارك  انجام ۀیعنی الزم

یم که بحرانی در ما باید اذعان کن این است که ،انقالب

  .وجود دارد ندرونما

: می گوید) ثریا شهابی(جا  مثالً رفیق ما در این

نخیر رفیق، . »کمونیزم در ایران بود و ضربه خورد«

ن هم هست رفیق، ولی شما ضربه کمونیزم بود و اآل

  .خوردید

در مورد انتخابات همان طور که گفتم این آتش زیر 

ات اخص ممکن است این خاکستر وجود دارد و این انتخاب

له اي که هست ما به عنوان أجرقه را نزند، منتها مس

ها باید تشخیص دهیم که امروز چه شعارهاي  کمونیست

وجود دارد که در حین انتخابات بتوانیم  اي محوري

 ۀمحوري که از آگاهی فعلی طبق یشعارهای ؛مطرح کنیم

کارگر و جنبش کارگري و مردم ایران می تواند شروع 

شود و این ها را قدم به قدم و گام به گام با رژیم رو در 

به نظر من یکی از شعارهاي محوري که امروز . رو کند

متشکل از طریق  ةمی تواند مطرح شود و حول آن مبارز

 ،اتحاد عمل در داخل ایران و خارج از ایران صورت بگیرد

خص آزادي رهبران کارگري آزادي زندانی سیاسی و باأل

  .از زندان هستندامروز 

کارگر و جنبش کارگري و  ۀیعنی ما در انتخابات به طبق

این انتخابات درواقع یک  :کمونیستی اعالم می کنیم

زیرا که مرتبط به  ،انتخابات بی معنی و بی اساسی است

کارگر که می  ۀهیئت حاکم است و رهبران واقعی طبق

جنبش ما به عنوان کارگران  ةتوانند در انتخابات نمایند

و تا آزادي کامل . کارگري باشد، امروز در زندان هستند

  . ما در این انتخابات شرکت نمی کنیم ،این ها از زندان

یعنی تحریم انتخابات به شکل فعال به این مفهوم است 

انتخابات و حتی  ةحتی در دور - که ما از طریق فعالیت

 با عکس - رأي می ریزند ها روزي که مردم به صندوق

زندانی سیاسی آزاد «زندانیان سیاسی و با شعارهاي هاي 

، برویم و مداخله بکنیم و این آگاهی را سوق »باید گردد

بدهیم به آگاهی بر ضد رژیم و در همان روز انتخابات 

هم امکان پذیر است و خیلی ها هم نقداً اقداماتی شروع 

کرده اند و ما هم به سهم خود اقداماتی کرده ایم که در 

بعد می توانیم راجع به آن صحبت کنیم که چه  ةدور

  .کارهاي مشترکی می توان انجام داد

حول یک  ،بنابراین در ارتباط با این انتخابات خاص

سلسله شعار هاي دموکراتیک می شود فعالیت هایی کرد 
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که بنیادهاي رژیم را سست کند و اذهان عمومی را آماده 

  .ها زده می شودکند براي شرایطی که در آتیه این جرقه 

  :قسمت چهارم

اصوالً در شرایط فعلی انتخابات چه  این بحث کهدر مورد 

شروع ما باید این  ۀنوع سیاستی باید داشته باشیم، نقط

 واضح است که باید ها عنوان کمونیستبه باشد که ما 

. شرکت کنیم ،هایی که در جامعه می شود در حرکت

شرکت  چ چیزيکارگر اصوالً در هی ۀمگر این که طبق

چون  ،له صدق نمی کندأاین مس ،در مورد انتخابات. نکند

این مسائل  ةخیلی از توده هاي زحمتکش با وجود مشاهد

و اعتراضاتی که به این رژیم دارند، به دلیل انتخاب بین 

ممکن است به حوزه هاي رأي گیري هم  »بد و بدتر«

وده له همیشه در رژیم جمهوري اسالمی بأاین مس. بروند

سال  4و در دوران خاتمی به اوج خودش رسید و در 

پیش هم به همین ترتیب تعداد زیادي شرکت کردند و 

این بار هم ممکن است عده اي از توده هاي زحمتکش 

ما به عنوان کمونیست ها نمی توانیم در  .شرکت کنند

زیرا این انتخابات مثل هر اتفاق دیگري در  ،خانه بنشینیم

ه روزنه هاي کوچکی باز می کند، یعنی جامعه یک سلسل

به هر حال چند ساعتی یک عده اي در تالطم و حرکت 

هستند و تبادل نظر پیش می آید و یک مقداري هم در 

جو باز می شود و این گونه  ،همین چندین ساعت تالطم

نیست که رژیم بتواند با تعدادي از نیروهاي سپاه سراسر 

  .جامعه را کنترل نماید

وده ها به خیابان می آیند و یا در حوزه هاي رأي وقتی ت

شرکت می کنند، یک مقداري امکان رد و بدل شدن 

ها و تبادل نظر و بردن آگاهی و یا  نظرات و بحث

بنابراین از این امکانات و از این . وجود دارد گري،افشا

وجود ه روزنه هایی که در این شرایط اختناق در ایران ب

ها باید استفاده کنیم و  ن کمونیستما به عنوا ،می آید

نمی توانیم فقط در منزل باقی مانده و انتخابات را تحریم 

براي این نوع کارها . کنیم که سوت و کورتر به نظر آید

نیازي به کمونیست بودن نیست و ما باید در جاهایی که 

  .دخالت بکنیم ،توده ها هستند

هم یک  ولی این دخالت باید چگونه باشد؟ این دخالت

چیز دلبخواهی نیست که مثالً حزب کمونیست کارگري 

ن شرایط اعتالي انقالبی به این نتیجه می رسد که اآل

! است و انفجاراتی صورت می گیرد و انقالب در راه است

خوب مشخص  !و بنابراین باید رفت و انقالب را فراخواند

است که این نوع نظرات، نظر دلبخواهی این حزب 

ولی این دخالتی که ما می کنیم . مشخص است

 سطح دلبخواهی نیست، دخالت ما باید حساب شده و از

که می آیند در  باشد آگاهی فعلی کارگران و زحمتکشانی

این روز مشخص براي رأي دهی و انتخاب بین بد و 

باید دید که آگاهی فعلی این ها چیست و شعارها و  .بدتر

ک قدم به جلو در مطالباتی مطرح بکنیم که این ها را ی

ضد سرمایه داري  ةجهت سرنگونی رژیم و در جهت مبارز

این هنر ماست در شرایطی که امکانات و . سوق دهد

حاال باید دید این شعارهایی . روزنه هایی باز می شود

محوري چیست؟ شعاري که می تواند آگاهی را یک قدم 

پیش ببرد و هم مورد پذیرش توده ها باشد و مورد فهم و 

  .درکشان و هم این که آن ها را یک قدم به جلو ببرد

به نظر ما اتفاقاً در چنین شرایط خاصی و نه در شرایط 

سرنگونی امروزه  ۀلأبا وجود این که مس -اعتالي انقالبی
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یکی از شعارهاي  -بسیاري وجود داردذهن در 

. رابط را ایجاد می کند ۀدموکراتیک است که آن حلق

وده ها به خیابان آمده اند و رأي می یعنی این که وقتی ت

وي ها و یا بخشی از پیشرُ دهند، ما به عنوان کمونیست

را که آن ها به ما می  ياتفاقاً همین پیشنهاد ،کارگري

به این  ]یعنی شرکت در انتخابات و رأي دادن[دهند 

بسیار خوب ما می خواهیم رأي : شکل اجرا می کنیم

کنیم، اما رهبران ما در  بدهیم و در این انتخابات شرکت

بنابراین ما در این انتخابات رأي نمی دهیم . زندان هستند

چون رهبران ما در زندان هستند و تا  ،و تحریم می کنیم

آزادي تمام زندانیان سیاسی و مشخصاً رهبران ما 

  .انتخابات را تحریم می کنیم

بنابراین این صحبتی است که قابل درك است و کسی 

اظهار دارد که چرا شما این بحث را مطرح می نمی تواند 

به  ،دلیل آن این است که رهبران ما در زندانند .کنید

 می کنیم،سمبولیک هم دو یا سه اسم انتخاب  شکل

که در زندان  »...رضا شهابی و شاهرخ زمانی و «مثالً 

هاي این رهبران را می بریم و پوسترهایی  هستند، عکس

نقداً هم پوستري ساخته شده و ( در این رابطه می سازیم

بر اساس امکانات و ، )است همین شعار را مطرح کرده

نیرویمان می شود آن را تکثیر کرد و در درون همین 

  .شرکت و این شعارها مطرح شود ،حوزه هاي انتخاباتی

این ها شعارهایی هم نیستند که غیر مرتبط و بی جا 

 بنابراین ،لهأمسند به ا شعارهایی هستند که مرتبط .باشند

بحث انگیز خواهد شد و یک سلسله تبادل نظرات صورت 

می گیرد و واضح است که قدم بعدي و بحث بعدي حول 

این شعار این خواهد بود که این رژیم همه را دستگیر و 

بنابراین ما باید خودمان را سازمان  ،اختناق ایجاد می کند

 ،است در مسیرهاي مختلف دیگري که مورد نظر ؛بدهیم

بحث می شود و این تبادل نظرها می تواند یک قدم و 

  .یک گام آگاهی فعلی را ارتقا دهد

ها در داخل ایران  این دخالتی است که امروز کمونیست

بنابراین پیشنهاد ما این است که . می توانند انجام دهند

باید انتخابات را تحریم بکنیم و این تحریم باید تحریمی 

آزادي زندانیان  ۀلأرکز این فعالیت مسفعال باشد و در م

سیاسی باید تحقق پیدا کند و این یک قدم مرتبطی است 

  .که می تواند مورد اجرا قرار بگیرد
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  چشم انداز سازماندهی کارگري چشم انداز سازماندهی کارگري 

  اول ماه مهاول ماه مه  ۀۀدر آستاندر آستان

  بحران رهبري

کافی است نگاهی . فزونی است رو بهبحران درونی رژیم 

اختالفات میان جناح هاي مختلف رژیم  اشیم بهداشته ب

. انتخابات ریاست جمهوري آتی ۀسرمایه داري در آستان

سر می ه می گویند زمانی که هیئت حاکم در بحران ب

برد، و توده هاي وسیع مردم زحمتکش بر اساس فشار 

هاي اقتصادي و سیاسی روزافزون زیر فشار مضاعف قرار 

اورند، شرایط براي تدارك و رو به اعتراض بی بگیرند

این وضعیتی  محققاً. تحوالت نوین در جامعه آماده است

رو ه اول ماه مه با آن روب ۀاست که ما امروز در آستان

اما، باید توجه داشت که تحوالت نوین براي . هستیم

نیاز به  ،تغییر وضعیت موجود و استقرار وضعیت نوین

ن دهی متمرکز، این سازما. تدارکات سازمان یافته دارد

. تنها می تواند به دست پر توان خود کارگران انجام پذیرد

ه این سازماندهی به شکل خود انگیخته و خودب ولی

براي این سازماندهی نیاز . خودي به فرجام نخواهد رسید

  .به نهاد تشکیالتی خاصی است

خودي و خود ه خودب فعالیت هايهاي پیش  ما در سال

فعالیت هاي . تجربه کردیمکارگري را  ۀانگیخت

بیشماري از  ةعد. سندیکالیستی و علنی صورت پذیرفتند

فعاالن کارگري مجرب و با تجربه، بهاي سنگینی براي 

در حال پرداختن هزینه هم اهداف خود پرداختند و هنوز 

تمامی مبارزات کارگري قابل . هاي مبارزاتی خود هستند

اره از تمامی فعاالن باید هموبی تردید ما . ارج و تقدیرند

سیاسی خود  - هاي صنفی کارگري که براي خواست

اما دست آخر، هیچ یک از . حمایت کنیم ،مبارزه کرده اند

متأسفانه . نبرده انداین فعالیت  ها ما را گامی به جلو 

رهبران عملی . فرصت هاي بسیاري از دست رفته است

و کارگران که در یک مقطع خاص با مطالبات رادیکال 

مبارزاتی می گذارند، نهایتاً ۀسرمایه داري پا به عرص ضد 

می یا دلسرد  ،به علت نبود یک نهاد سراسري و سیاسی

 هاي و به کناري می روند، و یا در مقابل گرایش شوند

 منصور اسانلو در ماه ۀنمون(تمکین می کنند  ییبورژوا

 ).بوده استاین روند  ةهاي اخیر نشان دهند

تغییر  عینی توان اذعان داشت که شرایطبنابراین می 

شرایط . نظام غیر عادالنه و ضد انسانی کنونی وجود دارد

براي سرنگونی این نظام سرمایه داري و جایگزینی آن 

 آن. با یک حکومت کارگري به شکل عینی موجود است

د و ببینچه غایب است، نهادي است که این تدارك را 

. ستم را سازمان دهد کارگر و سایر قشرهاي تحت ۀطبق

 .حزب پیشتاز کارگريجز  ي نیستاین نهاد چیز

تدارك براي ایجاد یک حزب پیشتاز کارگري نیاز مبرم به 

اول  ۀدر آستان و امروزهمین  ،براي تدارك انقالب آتی

  .بیش از هر زمان دیگري احساس می شود 1392ماه مه 

 و اتحادیه ها تمامی نهادهاي کارگري، مانند ایجاد

سندیکاي هاي کارگري، تشکل هاي مستقل کارگري، 

مجامع عمومی کارگري و اتحاد عمل هاي کارگري و 

ساختن حزب پیشتاز انقالبی قرار  غیره، امروز، در گروِ

  .گرفته است
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  اتحاد عمل ها

هاي پیش ما شاهد اتحاد عمل هایی در درون  در سال 

 نهادهاي مختلف کارگري، کمیته ها و محافل کارگري

 نبوداما این اتحاد عمل ها به علت . موجود، بوده ایم

ها را  آن دمکراسی درونیو  تداومتشکیالتی که 

براي . تضمین کند، با تفرقه و پراکندگی مواجه شده اند

تدارکات و سازماندهی کارگران، نهادهاي کارگري باید به 

و در کنار آن ها به  بودهشکل درازمدت میان کارگران 

براي این اقدامات درازمدت، . اخته باشندمبارزه پرد

نهاد نخست باید  ۀنهادهاي کارگري موجود در وهل

مستقل از دولت . داشته باشند دمکراتیکو  مستقل

سرمایه داري، احزاب سیاسی قیم مآب غیر کارگري و 

استقالل از . همچنین مستقل از بوروکراسی کارگري

وجود براي دولت سرمایه داري و احزاب خرده بورژواي م

. بسیاري از فعالین کارگري، امري است شفاف و روشن

در درون این » بوروکراسی کارگري«اما استقالل از 

ي کارگري که نهاد. امري است مخفی و ناروشن نهادها

در آن حاکم نباشد و تصمیمات » دموکراسی کارگري«

سیاسی و عملی بر اساس توافقات غیر شفاف و زدوبند، 

ند بازي و روابط خصوصی صورت گیرد، بده بستان، با

نبود . استکارگري  ةفاقد خصلت تشکل مستقل رزمند

دموکراسی کارگري میان کارگران پیشرو نقش تعیین 

آنان را براي دخالت، رهبري و بسیج کارگران براي  ةکنند

 .تجمعاتی مانند مراسم اول ماه مه، مسدود می کند

ه در مراسم اول ماه به ویژ(نها راه توفیق در اتحاد عمل ت

. است) به شکل توده اي(درگیر کردن خود کارگران ) مه

بدیهی است که شرکت صد ها هزار تن از کارگران در 

چنین روزي تمام اقدامات مخرب رژیم را می تواند خنثی 

. در میان مردم عادي به وجود آورد جدیدي ۀو روحی ندک

که  مگر این ،درگیر کردن کارگران نیز شدنی نیست

کمیته هاي موجود از ماه ها پیش میان کارگران تدارك 

بدیهی است که . این اقدام را برنامه ریزي کرده باشند

 ۀآن هم در جامع(کارگران را نمی توان صاعقه وار 

حتی (شرکت در مراسمی کرد  ةآماد) کنونی اختناق آمیز

). اگر این مراسمِ خود کارگران، یعنی اول ماه مه، باشد

نه کمیته هاي موجود کارگري به جاي کار پیگیر سفاأمت

از «، به کارهاي »مخفی«و  »ینیاز پا«میان کارگران 

 این ندانم کاري ها عمالً. و علنی روي آورده اند» باال

. تعداد بیشتري از فعاالن را غیر فعال و دلسرد کرده است

ایجاد یک  ضرورتدر سال پیش بار دیگر  اقداماتاین 

 بدون. داده استیید قرار أقالبی را مورد تحزب پیشتاز ان

یک حزب پیشتاز کارگري، رهبران عملی  وجود

می فعالیت هاي کارگري را به کجراه  ،بورورکرات موجود

را مسدود کارگري  ۀتحوالت نوین در جامع مسیرو  برند

  .می کنند

تنها چنین حزبی قادر است که نهادهاي کارگري را واقعاً 

 ۀو رابط ندایل جنبش کارگري کمرتبط و درگیر مس

کارگري و رهبران عملی  ةاتنگ با مسایل روزمرگتن

کارگري کنونی عقب تر از  نهادهاي. کارگري داشته باشد

جاي اتحاد، افتراق را ه خود جنبش کارگري هستند، و ب

 .تشدید می کنند

  کمیته هاي مخفی کارگري
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سال هاي پیش بار دیگر به ما می  مه اول ماه ۀتجرب

نیاز به  ،کارگر ۀآموزد که براي کار سیاسی در درون طبق

اشتباه خواهد . ساختن کمیته هاي مخفی کارگري است

و هر  وندبود که رهبران عملی کارگران شناسایی ش

لحظه بنا بر تصمیم مزدوران دولت سرمایه داري دستگیر 

زیرا شناخته شدن و دستگیري . و مورد آزار قرار گیرند

این کمیته . تداوم مبارزات لطمه می زند این فعاالن به

پیش با آن ها هاي مخفی می توانند با افرادي که از 

می ئو مورد اعتماد هستند، کمیته هاي دا آشنا بوده اند

ایجاد کنند، چه هنگامی که در سطح کارخانه ها فعالیت 

اعتراض یا مراسمی را سازمان می  زمانی که و چه رنددا

اري کنونی با وجود قدرت نمایی دولت سرمایه د. دهند

لباس شخصی ها و وزارت اطالعتش، در  با وجودهایش، 

قیاس با قدرت کارگران ایران، یک دولت توخالی و 

اگر سازماندهی کارگري با برنامه و تدارکات . ضعیف است

و سازمان یافته صورت گیرد، نه تنها هزینه هاي کمتري 

ف تري قرار پرداخت می شود که دولت در وضعیت ضعی

این سازماندهی نیز تنها از طریق این . خواهد گرفت

 .کمیته هاي عمل مخفی امکان پذیر هست

  کمیته هاي دفاع از خود

هاي پیش چند صد نفر  سال مه در مراسم اول ماه

و نیروهاي انتظامی دولت سرمایه داري » لباس شخصی«

لباس «ماهیت . شرکت کنندگان را متفرق و ارعاب کردند

از سرکوب هاي پس از  بعدبه ویژه » صی هاشخ

این ها . ، بر کسی پوشیده نیست88 خرداد 22 انتخابات

استخدام  که از سوي هیئت حاکممزدورانی هستند که 

تا هر گونه حرکت مستقل کارگري را در نطفه  اند شده

 در میان این لباس شخصی ها، همیشه افرادي. خفه کنند

 خود حضور دارند کهمسلح به سالح گرم و بی سیم 

وصل هستند و در واقع عملیات » مرکز« مستقیماً به

همان  دیگر همکاران خود را هدایت می کنند؛ این ها

 یدر تمام اي هستند که شناخته شده نسبتاً چهره هاي

، از تجمع معلمان در مقابل مجلس و اعتصاب تظاهرات

گرفته تا مراسم اول  84سندیکاي شرکت واحد در سال 

در ورزشگاه شیرودي و اعتراضات سال  86مه سال  ماه

، به طور سیستماتیک حضور دارند و بعضاً حتی برخی 88

از آن ها از سوي فعالین سیاسی و کارگري فعال طی این 

 .دوره شناسایی شده اند

ست که هیچ فرد، دسته، حزب و دولتی حق ا واقعیت این

مه را تجمعی به ویژه مراسم اول ماه  چجلوگیري از هی

اما این حق کارگران را مزدوران دولت سرمایه . ندارد

این حق، یعنی حق . داري به کارگران اعطا نخواهند کرد

تجمع نیز همانند هر حق دیگري باید از آنان با سازمان 

 .دهی و قدرت کارگري گرفته شود

تنها » لباس شخصی ها«کارگران پیشرو براي مقابله با 

سازماندهی : قی مانده استیک روش در مقابلشان با

آن ها بایستی کمیته . کمیته هاي مخفی دفاع از خود

عناصر اطالعاتی و . هاي مخفی خود را ایجاد کنند

 نفوذي رژیم در درون تجمعات و اعتراضات کارگري

کمیته هاي مخفی کارگري شناسایی  از سويبایستی 

شوند و به هر شکلی که خود کمیته ها صالح می دانند، 

 .ها متوقف گردد یات مخرب آنعمل
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  اکنون چه؟

بر تجارب سال هاي  با اتکاو  1392اول ماه مه  ۀدر آستان

وي ایران اصلی در مقابل کارگران پیشرُوظیفۀ پیش، یک 

 و آنکه متأسفانه بیش از حد به تعویق افتاده، وجود دارد 

. هم تدارك براي ساختن حزب پیشتاز کارگري است

هاي مخفی کارگري تکامل  حزبی که از دل کمیته

امر  هستند که می توانند کمیته هاي مخفی. خواهد یافت

سازماندهی اتحاد عمل ها و دفاع از خود و دخالتگري در 

. دنگیربحوزه هاي صنفی و سیاسی کارگران را به عهده 

کارگري  سایر نهادهايکمیته هایی که دمکراسی درونی 

 ،کارگران خودو از طریق تجارب عملی  نندرا تضمین ک

براي  را یک برنامه انقالبی کارگري ۀنطفه هاي اولی

 .سازندایجاد یک حزب پیشتاز کارگري فراهم 

  پیش به سوي تدارك فوري کمیته هاي مخفی کارگري

  پیش به سوي تشکیل حزب پیشتاز کارگري

پیش به سوي تدارك سرنگونی نظام سرمایه داري و 

  استقرار حکومت کارگري

  

  ري گرایش مارکسیست هاي انقالبی ایرانشوراي دبی

 1392اردیبهشت 

  

  

  

  دو بحران رهبري، یک راه حلّ انقالبی

سرشار است از ایران و جهان رسانه ها و روزنامه هاي 

جبهۀ خامنه اي و دو اخبار مربوط به درگیري هاي میان 

این دو، به عنوان نمایندگان اصلی دو بخش . احمدي نژاد

ن، حتی از پیام هاي نوروزي خود متعارض بورژوازي ایرا

بحران . یک دیگر استفاده کرده اند به هم براي نقد

رهبري رژیم اکنون به مراتب عمیق تر و تندتر از قبل 

شده است، و این بار هیچ نشانه اي از یک راه حلّ سریع 

  .دیده نمی شود

-خامنه اي در پیام خود اعالم کرد که آن چه براي به

بعدي رژیم نیاز داریم، » ررئیس جمهو«اصطالح 

احمدي . »هاي موجود است امتیازات امروز منهاي ضعف«

مقام معظم رهبري نیز «نژاد هم در عوض گفت 

 اند که فقط یک رأي دارند و حق انتخاب با ملت فرموده

دولت به . همه باید به حق ملت احترام بگذارند. است

تی پرشور و دنبال انتخاباه انتخابات، ب ةعنوان برگزار کنند

و تا جایی » شکوه و حداکثري و نهایت سالمت است

اینجانب شخصاً نهایت حساسیت «: پیش رفت که بگوید

به کار خواهم برد و همچنان که بارها و بارها به  را

ام از کوچکترین  گفته مسوولین استانی و غیراستانی

  .»تخلفی اغماض نخواهم کرد

احمدي نژاد را چه چیزي  جاي سؤال دارد که به راستی

قهرمان انتخابات آزاد، عادالنه  یک ژست تا است واداشته

و شفاف را به خود بگیرد؟ چه چیزي باعث شده که 

و  تماماً تحت حمایت 88احمدي نژاد، کسی که در سال 

علنی و  چنینخامنه اي قرار داشت، این بار  پشتیبانی

  شکار به مخالفت با او برخیزد؟آ
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  یبحران رهبري بورژوای

چنان چه ما به ریشه ها و منشأ این رژیم توجه اخص 

نداشته باشیم، هرگونه پاسخ این سؤال ها و سؤال هاي 

بی پاسخ خواهد  ،مشابه دربارة کشمکش هاي درونی

نظام حاکم در ایران، شکلی منحصر به فرد از . ماند

صدمات سنگین  به دنبالرژیمی سرمایه داري است که 

در خالل  -ه نابودي کامل آنو ن - به دولت بورژوایی

  .، سربرآورد57انقالب 

سلطنتی شاه، جاي خود را به یک -رژیم نظامی

فرماسیون متناقض داد که در درون خود دو گرایش 

اصلی را، با دو رویکرد کامالً متمایز نسبت به سیاست 

یک گرایش در حال تالش براي . اقتصادي، جاي می داد

سرمایه داري در ایران  کردن مناسبات تولیدي» متعارف«

و بازگرداندن روابط کامل با کشورهاي امپریالیستی بوده 

در همین میان، گرایش دیگر مدافع موانع وارداتی، . است

انتخابی و غیره بوده، و در واقع نمایندة منافع  تجارت

) و تاحدودي خرده بورژوازي(ائتالف نیروهاي بورژوازي 

  .ا درهم شکستندر 57بوده است که جنبش توده اي 

این بخش ها، و  اسامی، ي گذشتهدر طول سال ها

به عنوان . نمایندگان آن، بارها و بارها تغییر کرده است

» تندرو«مثال، رفسنجانی روزي یک شخصیت بسیار 

بود، اما مدت ها مدافع خصوصی سازي، تجارت و 

سرمایه گذاري خارجی، کاهش سوبسیدها و نظایر این ها 

نون احمدي نژاد در عمل به نمایندة همان اک. بوده است

است که پیشینه اش به ابوالحسن مبدل شده گرایشی 

بنی صدر بازمی گردد، یعنی همان به اصطالح نخستین 

جمهوري اسالمی که طی درگیرها نظام » رئیس جمهور«

ت خود ماز س 60و اختالفات با جناح خمینی، در سال 

ه شماري از مردم بنابراین تصادفی نیست ک. عزل شد

  .احمدي نژاد را با بنی صدر مقایسه می کنند

، که نمایانگر بحران رهبري این اصطکاك میان دو جناح

تا جایی ادامه خواهد یافت که یک بورژوازي می باشد، 

دولت مدرن و متمرکز سرمایه داري و تماماً پیوندخورده با 

جود در ایران و ،بازار جهانی و ساختار ژئوپلتیک منطقه

هرچند البته این در حالتی است که (. داشته باشد

کارگران، بورژوازي را پیش از آن که قادر به حلّ این 

  !)تضاد شده باشد، سرنگون نکرده باشند

این موضع گیري، بنیان تحلیل ما از ابتداي روي کار 

به طور است؛ در واقع ما  بودهتا به اآلن آمدن این رژیم 

در چنین چارچوب و  را جناحی مداوم این درگیري هاي

 اخیراً نیز این موضع گیري در( ي بررسی کرده ایمبستر

  ).منعکس شده است 57سرمقالۀ نشریۀ میلیتانت، شمارة 

  بحران رو به رشد اقتصادي و اجتماعی

در همان حال که رسانه هاي رژیم توجه زیادي به 

مسایل حاشیه اي و بی اهمیت پیرامون به اصطالح 

از بررسی تعداد دفعات سر  -نشان داده اند» تانتخابا«

رف از کلمۀ یا استفادة ص» زنده باد بهار«دادن شعار 

به وسیلۀ احمدي نژاد گرفته تا بدتر از آن،  »بهار«

در آغوش گرفتن مادر چاوز در مراسم درگذشت موضوع 

او از سوي احمدي نژاد در کاراکاس و یا دست کاري در 

 -پوشاندن قسمت هایی از بدن اوتصاویر میشل اوباما و 

میلیون ها نفر از کارگران و خانواده هایشان هرچه بیشتر 

  .درحال غرق شدن در فقر و گرسنگی بوده اند
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تعارض و تقابل میان سرمایه داران وابسته به رژیم که از 

و حتی از تحریم هاي فلج کننده -بل شرایط کنونیق! - 

سانی که هرلحظه و ک به جیب می زنند، سودهاي نجومی

گرسنه تر می شوند، ساعت ها براي تهیۀ ابتدایی ترین 

مایحتاج صف می کشند و در این حالت هم حقّ انتخاب 

ندانی ندارند، هیچ گاه به این اندازه نمی توانست آشکار چ

  !و عریان باشد

  :در یک سو

هزار کودك زیر سن شش سال و مبتال  200بالغ بر

شمار کودکان خیابانی رو به به سوء تغذیه وجود دارد؛ 

درصد تجاوزها علیه کودکان صورت  60رشد است و 

  !می گیرد

در شرایطی تعیین شده  1392حداقل دستمزد سال 

 6که نرخ تورم سال پیش رو، به طور عجیبی حدوداً 

شده » برآورد«درصد پایین تر از نرخ تورم سال قبل 

  !است

سی که درصد است، اما هرک 31.5نرح تورم رسمی، 

هزار تومان براي یک کیلو گوشت و  30مجبور باشد 

با سایر قیمت هاي خارج از حد توان خود رو به رو 

شود، می داند که نرخ واقعی به مراتب باالتر از این 

  .هاست

میلیون نفر براي سیر کردن خود به کوپن غذا نیاز  17

  .دارند

 3.6، درحال حضور »جمهوري اسالمی«در این 

 26فر معتاد وجود دارد و تست الکل و اعتیاد میلیون ن

درصد از رانندگان تهرانی در اردیبشهت ماه سال قبل 

  !مثبت بوده است

  :در سوي دیگر

میلیارد دالر از نظام بانکداري ایران مفقود شده  33

  !است

درصد  55در کشوري که ارز ملی طی یک سال 

دستگاه خودروي  500داده،  دست ارزش خود را از

شه وارد کشور شده، آن هم بدون این که کسی از پور

نرخ مبادلۀ ارز مورد استفاده براي واردات این 

  !خودروها آگاه باشد

  پاسخ رژیم به این وضعیت چگونه است؟اما و 

واحد «سرکوب، از جمله تشکیل تقویت سازوبرگ 

  !»زنان یگان ویژة پلیس

  اسالمی کردن دانشگاه ها

بابت فیلم آرگو و فیلم شکایت حقوقی از هالی وود 

  هاي مشابه

  سقوط در آستانۀ  :صنایع

در این میان، بخش هاي اصلی اقتصاد در حال سقوط 

هستند، به ویژه تولید صنعتی، که البته به شدت به 

بورژوازي صنعتی ضربه می زند و آن را به زانو در می 

  .آورد

 65در ایران  خودرو، تولید 1391 ماه فقط در شهریور

سقوط قریب الوقوع تولید،  به دلیل. قوط کرددرصد س

هر صنعتی که نیاز به . بسیاري از کارگران اخراج شده اند
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واردات قطعات، مواد خام یا ماشین االت دارد، به شدت 

  .ضربه خورده است

حتی تولید نفت، یعنی مهم ترین منبع درآمد خارجی هم 

درصد کاهش  45درآمد نفتی رژیم . سقوط داشته است

بینی هاي مربوط به سال جدید هم بهتر از - یافت و پیش

 40، درآمد نفتی 92قرار است که در سال . این نیست

  !باشد 91تر از سال درصد کم

وضعیت اقتصادي و اجتماعی کنونی، به مراتب وخیم تر 

که به وقوع انقالب  ،57تا  55از سال هاي بحران 

ی براي اکنون ایران به طور عین. انجامید، شده است

  .انقالب آماده و مستعد است

  بحران رهبري کارگران

از یک . عطفی قرار داردۀ جنبش کارگري ایران در نقط

. سو دیدیم که سندیکالیزم به وضوح شکست خورده است

سندیکالیزم، که به طور خالصه می توان گفت بینشی 

است که تصور می کند که اتحادیه ها به خودي خود می 

طبقۀ کارگر براي رسیدن به تمامی اهداف توانند مبارزة 

آن را به ثمر برسانند، بیش از یک دهه است که در 

و با . مختلف کشور فعال بوده است طصنایع متفاوت و نقا

که  هاییوجود همۀ ازخود گذشتگی ها، زندان و شکنجه 

فعالین کارگري متحمل شده اند، و انواع و اقسام دردها و 

هاي کارگران کشیده اند، اگر سختی هایی که خانواده 

استراتژي و تاکتیک هاي درستی اتخاذ نشوند کارگران به 

که درس هاي  البته با وجود این(نتیجۀ مثبتی نمی رسند 

  ).براي فاز بعدي می آموزند بسیاري مهم

اقدامات اخیر اثبات این شکست سندیکالیزم را هم در 

ار و منصور اسانلو، همان کسی که سالیان سال پرچمد

برجسته ترین سمبل جنبش کارگري ایران براي احیاي 

ایشان اکنون کشور را ترك . اتحادیه ها بود، می بینیم

این کار . کرده و به یک جنبش سیاسی ملحق شده است

سندیکالیستی می  ۀایشان اعتراف روشن به شکست نظری

و به  رفتهسنگر سوي البته، متأسفانه ایشان به آن . باشد

و این همچنین . تی طبقۀ کارگر پیوسته استدشمن طبقا

نشانگر آن است که بخشی از بورژوازي هم حاضر است 

 –بداوندکه به طور سازمانیافته در بین طبقۀ کارگر ریشه 

البته تا زمانی که کارگران و حتی رهبرانشان فراموش 

  .کیست» ارباب«نکنند که 

به اگر سندیکا : مطرح می شود کهال مهم ؤساین  اکنون

این کار را به ثمر برساند، پس  نمی تواند خودي خود

کارگران چه نهاد دیگري را هم نیاز دارند؟ جوابی که 

ولی . راه او را تعیین کرده است ،ال دادؤاسانلو به این س

جواب کارگرانی که می خواهند آن تجربۀ چند دهه 

آن چه را که تاکنون نقداً به دست  مبارزه را دور نریزند و

چه باید باشد؟ اگر به تاریخ نگاه کنیم فقط یک ده اند، آور

: نوع نهاد را می بینیم که این نقش را می تواند ایفا کند

هاي  نقش اصلی مارکسیست. حزب پیشگام طبقۀ کارگر

این نظریه را از  بتوانند که است انقالبی هم در این نهفته

صرفا یک درس تاریخی به یک تشکل زنده، فعال و در 

  .  تبدیل کنند ،بقۀ کارگردل ط

اولین جنگ جهانی  هنگامدر تاریخ دیدیم که 

به طبقۀ  احزاب سوسیال دموکراسی اکثراً ،امپریالیستی

چنین انشعابی در بین خود  و .کارگر خیانت کردند

عدة که  به طوري سندیکالیست ها نیز به وجود آمد،
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 و ،مواضع انقالبی خود پابرجا ماندند راز آنان ب اندکی

هاي انقالبی پس از مدتی  بسیاري از این سندیکالیست

چه  آن. پیوستند یبه صفوف بین المللی کمونیست

سندیکالیست هاي انقالبی را از سندیکالیست هاي 

به درك نیاز  ،جدا کرد) و در نهایت خیانتکار(رفرمیست 

سرنگونی سرمایه داري و درهم شکستن ماشین سرکوب 

گر یک فعال کارگري بر این ا. دولت سرمایه داري بود

دیگر تنها یک راه براي سازماندهی آن، فقط  است،اعتقاد 

  .مارکسیزم انقالبی: یک جایگاه سیاسی، در برابر خود دارد

دیده ایم که با وجود تمامی مسایل اقتصادي، اجتماعی و 

جمله پیش پا افتاده ترین مسایل  سیاسی در جامعه، من

، طبقۀ سرمایه دار هیچ (!) مانند سیر کردن شکم کودکان

این فقط . از خود نشان نمی دهدها  عالقه اي به حل آن

طبقۀ کارگر است که پتانسیل حل این مسایل را در 

چه که این پتانسیل را در عمل به  آن. بازوي خود دارد

ایجاد حزب انقالبی پیشگام طبقۀ  ،کار خواهد گذاشت

 کردنبا وصل  تنها چنین حزبی می تواند. کارگر می باشد

هم  ،مبارزترین عناصر کارگري و مارکسیزم انقالبی

بحران رهبري طبقۀ کارگر را حل کند و هم بحران 

که حتی از اعتراف به وجود  را سردرگم و پر مدعا» چپ«

  .هراس داردهم  خود بحران

و  وجود دارد اتیدر جامعۀ ایران دو بحران رهبري طبق

  .تنها یک راه حل انقالبی

  دبیري گرایش مارکسیست هاي انقالبی ایرانشوراي 

   1392فروردین  4

  

  ، منتشر شد19میلیتانت، شمارة نشر 
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