
 

 

ا           اشی است؟ آي آيا جمهوری اسالمی در حال فروپ
ل                  اب چنين روندی امری محتمل است، ممکن و ق

به ويژه پس       –پيش بينی است؟ آيا تحوالت داخلی       
اشی     –  ٨٨ خرداد   ٢٢از انتخابات    پروسه ی فروپ

اب                 ا و اسب ه ه را تسريع کرده است؟ اصوآل زمين
ن              فروپاشی دولت ها چگونه رقم می خورد؟ دراي
ن                     عضی از اي ه ب د ب ي وش يادداشت کوتاه خواهم ک

 .نکات بپردازم
مستقل از شيوه های روياپردازانه يی که از سوی            
افراد و گروه های متوهم مطرح می شود و در                   
ی راهکارهای                   روت پ اد و ه اين طرح های بی بني
ات           اب مهمل و خياالتی از قبيل نافرمانی مدنی، انتخ

ر است           ( آزاد، انقالب انسانی     وب گر ن . اين يکی دي
م          م داري ی ه وم         .   پنداری انقالب حيوان ل ع ازه م و ت

ر،                ارگ ست؟ ک ي قالب ک نيست، اين انسان عامل ان
و . . . )   مگر نه اين که همه انسانند؟. . . !   کارفرما، يا   

ر               ظي ط و من درآوردی ن ی رب ای ب وه ي ات رن ت آل
سم                –حکومت انسانی    ي ان رار است اوم که گويا ق

ای              اري ت رول وری پ قرن هجده را جای گزين ديکتات
ق                ی را از طري ل مارکس کند و ليبراليسم دوتوکوي

قدر مسلم اين است   –لنين زدايی به حراج بگذارد 
د                   ن ه چ ی ب ل که دولت ها علی العموم و به طور ک
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 ١٠صفحه          

چه وجه تشابه و تفاوت هايی بين         
 و   ۵۶دوران انقالبی سال های           

 و نقش طبقه کارگر در آن                ۵٧
دوران با شرايط کنونی و چشم              
 اندازی که وجود دارد، می بينيد؟ 

تفاوتها و تشابهات بسيار است که در اينجا به 
پاره ای از آنها که به موضوع اين بحث                     
مربوط است اشاره می کنم و بحث مفصل               
بر سر آن را بايد به فرصت ديگری موکول           

 فعالين جنبش       ۵٧در مقطع انقالب          .  کرد
کارگری ايران در محافل کوچک فعال بودند       
و فاقد چهره های سراسری و شناخته شده                
برای حتی خود کارگران بودند چه برسد به           
اينکه برای عموم سياسيون شناخته شده                    

شناخته شده ترين فعالين کارگری که         .  باشند
نامشان فراتر از محافل کوچک و يا محل و           
رشته ای که کار می کردند شنيده ميشد،                    
کارگران زندانی بودند که آنها هم اساسا                    
برای سياسيون شناخته شده بودند و نه برای          

اما اکنون    .  حتی فعالين معمولی کارگری          
جنبش کارگری ايران صدها فعال سرشناس         

سراسری دارد که بعضا حتی در سطح                     
جنبش جهانی کارگری نيز شناخته شده،                   

در آنزمان ساواک يک فعال جنبش           .  هستند
کارگری را از يک قسمت کارخانه دستگير          
می کرد در حاليکه کارگران قسمتهای ديگر         
همان کارخانه وی را نمی شناختند و يا                      
. اصوال از دستگيری وی مطلع نمی شدند              

اکنون وجود چهره     .  اما امروز چنين نيست      
های سرشناس در جنبش کارگری کار رژيم         
اسالمی را در دستگيری، شکنجه و اعدام               
بدون سر و صدای فعالين کارگری با                          

 . دشواريهای زيادی روبرو کرده است

بعالوه اين فعالين از يک جنبه محصول                    
. پيشرفت عظيم جنبش کارگری ايران هستند       

پس از کودتای آمريکايی               
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ی                   - ه جاي ا ب ا، ج تغييرغيرساختاری دولت ه
د         سياستمداران به شيوه های مسالمت آميز، مانن

 .تحوالت يوگسالوی، گرجستان، اکراين
ات آزاد            - اب خ ت ورد              ( ان ط  م ق ده ف ارن گ ن

ا       ه ضرب       –نيکاراگوئه و کنار رفتن اورته گ ب
ه داری          اد           –پشتوانه ی مديای سرماي ه ي را ب

ه        .   می آورد  حتا کناره گيری نلسون ماندال نيز ب
ود         ب ه     .   يک مفهوم تغيير ساختاری دولت ن ا ب ج

 .)جايی سياست مداران همسو بود
وارد                   ن م اجازه بدهيد در مورد هر يک از اي

م           ن ن     .   چند کلمه ئی را به اختصار بيان ک و اي گ
ا، موضوع                       ن سر فصل ه دام از اي که هر ک

 .صدها کتاب و مقاله است
* 

ه                  .   انقالب  اي ه در عصر سرم واضح است ک
د            ت ف ي داری، انقالب تنها زمانی می تواند اتفاق ب
ارگر                    ه ی ک ق ی، طب الب ق که در يک شرايط ان
قدرت سياسی را يک سره قبضه کند و از کل          

ورژوازی              –جريان های منسوب به طبقه ی ب
ه ای           اسی             –اعم از حاکم يا حاشي د سي ع ي خل

ر           .   اقتصادی نمايد  ظي ی ن ات وهوم قالب   " از م ان
ی  ود                  "   و"   انسان دان گ ي رچم وسط م دن پ ي وب ک

ا و                        دون ه ی م ت ف ي اری ده هزار ش استخر به ي
که بگذريم، مثل روز روشن است     "   جنيفر لوپز 

ی است و                الب که در ايران کنونی نه شرايط انق
ی            نه طبقه ی کارگر از تشکيالت نيرومند حزب
ه                   اي ه ی سرم ه ب ه ج و شورايی برای يورش ب

خشی از      .   داری و دولت حاکم بهره مند است      ب
ده                        ي وش واره ک م ه ه ران ک ی اي ست ي ول چپ پوپ
ام           م راديکاليسم ذهنی اش را با انقالبی دانستن ت
گران                        ه رخ دي ا ب اه ه برهه ها و فصول و م
بکشد می تواند اين بار به جای حمله از کوه به            
د                   ن ا صادر ک دي ورش را از م . شهر، دستور ي

بدون در نظر گرفتن شرايط عينی داخل کشور         
ارگر                      ه ی ک ق دگی طب ن راک و بدون توجه به پ
فرمان کشف حجاب و برافراشتن تصوير اين و 

د      اي وعی             .   آن را صادر فرم م ن ن ه االخره اي ب
ا       .   انقالبی گری ست   ی ب ست گيرم از نوع بالنکي
کسانی که تا ديروز با درک . مواضع ضد لنينی

وری       "   چه بايد کرد  " ابتر از    ئ حزب و    " لنين  ت

درت ه شکست            "   ق وم ب حک ی م ون ه آزم را ب
ز           گذاشتند حاال آن دور از مارکسيسم خود را ني

ی   " به   ی         "   انقالب انسان اي رپ رای ب حکومت    " ب
 .فروخته اند" انسانی

ی    " ماجرای :  در افزوده(  ا     "   انقالب انسان وام ب ت
ده                     ي ی رس ب ال ه جاهای ج ا ب آنتی لنينيزم حکک

ی خود            .   است ران ن سخن حميد تقوايی در آخري
ه                          ر را ن ب ت قالب اک امی ان اک ل ن ي در کانادا دل

عدم خودآگاهی  " شکست انتقال طبقاتی، بلکه در 
يت و بی ارزش                      ان ه انس ل و ق بلشويک ها به م

انقالب  " خوانده و دفاع از     "   دانستن جان انسانها  
شويسم، دولت              "   انسانی ل و ب ي ات رن را تلويحا آلت

. کارگری و ديکتاتوری پرولتاريا جا زده است        
ه            عبداهللا مهتدی نيز در مصاحبه شب بيست و ن
ا را               شويک ه ل شهريور با تلويزيون خودش، ب

ورد    "   ضد انسانی " جريانی   دانسته که در يک م
ه                    ت ای خود را کش ق فقط بيست و دو نفر از رف

ان               ! ! اند م راست  ( ؟ پيوند اعالم نشده چپ پشي
ه               )   سکوالر ه ب ی ک ورژواي با کمونيزم خرده ب

تدريج در پوست اومانيزم ليبرالی می رود در           
د                 ری خواه شت ي آينده حول همين مسائل قوت ب

روزی       ي رای پ رفت و ب ی  " گ ان الب انس ق و "   ان
ور                  ز عب ي ان ن ب ل يارگيری، از حلقه سلطنت ط

ه                 .   خواهد کرد  وی ب ل ه ه رضا پ مگر نه اين ک
ه                      ن ک ه اي کنگره حککا دعوت شده و مگر ن

از   –با دوستان عبداهللا مهتدی " شاهزاده"جناب  
نگ دارد           –نوری زاده .جمله ع  ات گ ن . ارتباط ت

ده است                 ان م چ ن ي ری ه ارگ زم ک ي ون م . از ک
ا               يش ب درت      " کارگريش ده سال پ " حزب و ق

ز در              ي يش ن پريد، انقالبی گری خرده بورژوائ
 .)حال اضمحالل است

دارک و                    وم عدم ت ه ف ه م نفی شرايط انقالبی ب
کشاف                        ظور ان ن ه م ری ب ت رول ی پ اب ي ان سازم

يست      قالب موش           .   مبارزه طبقاتی ن د ان ن هرچ
وريسم           کور تاريخ است و با ولونتاريسم و آوانت
ه تالش              چند آدم شيدا شکل نمی گيرد با اين هم
ر ساز يک               برای متشکل کردن کارگران بست

اهرم انقالب در    .   انقالب سوسياليستی تواند بود   
دان                ي ه م عصر سرمايه داری مطلقا در گرو ب

رای خود    ( آمدن طبقه کارگر     دون       )   ب است و ب
ی                  ان ذي قالب ه ن از ان اين پيش شرط سخن گفت

د                  .   بيش نيست  ان می زدن م ه گ ی ک و   –کسان
ه         –هنوز نيز می زنند   جر ب ن مبارزه طبقاتی م

گی                       ازنشست ا ب ی ي وت رت ری و ف ي انقالب، با پ
ل                   اب ارزه  ق ب ن م کارگران متوقف ميشود و اي

ان                   م ه ه ر است ب ت ه انتقال به نسل بعد نيست ب
ره خود در              زم روزم غوغا ساالری و اکسيوني
د و                ن ن کوچه پس کوچه های غرب دل خوش ک
ادهای                   گ ري ا و ب ارده ات گ شب ها به ياد عملي
م                   ي س ق د، ت ن ن ي ب خود خواب خوش فتح سه کاخ ب
دن               ن ارکس ل قدرت را در همان جلسه انجمن م

ان را     ٢٣به پايان برسانند و      ارديبهشت کردست
وری مشوش              ئ حزب و    " به حساب فراخوان ت

 .بگذارند" جامعه
 

انت               .   کودتا ت ي ل ي ورژوازی م ه ب روشن است ک
 ١٣٨۴حاکم سناريوی کودتائی را که در سال           

ود در                      د زده ب ي ل ژاد ک  ٢٢با عروج احمدی ن
رد         ١٣٨٨خرداد   ل ک .  روی صحنه برد و تکمي

ران طی             ه         ۵در واقع کودتا در اي ت دش  سال گ
اشی ج                  روپ ا از   . اتفاق افتاده است و امکان ف

ايت                    ا حم رون مرزی ب ای ب ودت طريق يک ک
د است                 ي ع ه  ( ارتش يا بخشی از سپاه سخت ب ب

رد               م ک واه اره خ د اش ن روم ي رد ن روژه م ) . پ
رال            ب ي کودتای سپاه از يک طرف بورژوازی ل
ان           متمايل به غرب و به يک مفهوم اصالح طلب
انشان را پس زده و از طرف                     ي دولتی و حام
رای                اعی را ب م ديگر سخت ترين شرايط  اجت

ی        -شکل بستن يک نوع اقتصاد سياسی فريدمن
 .پينوشه ای آماده کرده است

 
ه                 . جنگ های وکالتی   ه ب ی ک ه کسان م اينک ه

ه            اي پشتوانه چک های بی محل تحليل های بی پ
د           "  ي ف اه س ي وی س اري ن ره          "   س ه اده ب خود را آم

ا             ک ري برداری از سود و ارزش اضافه حمله آم
طی                  به ايران می کردند و در ذهن خود شراي
ن           مانند عراق را شبيه سازی نموده بودند، به اي

ج  " شيوه   د         "   رژيم چن ا زده ان رار    .   پشت پ از ق
ديگر کسی نقش چلبی، عالوی يا مالکی را در          

رد             د ک واه خ ازی ن ران ب ت  .   اي ي ول ئ مس
ان                     وک دارمری ب اه ژان اسگ ی پ ان ب روه  -سرگ

ه دوش                        ه ب ت ف يش گ د پ ن راي مياندواب که در ف
دی            ت ه داهللا حسن زاده          -مشترک صالح م ب ع

ده                   ردي وی فسخ گ ان نهاده شده بود، تا اطالع ث
ن          .   است ري " ناسيوناليسم کرد که در رويای شي

يس دولت         "     مام جالل شدن   ام رئ يا ارتقا به مق
م ري ات                    ح الق رای م رد و ب ی ک ی م اب ی ت ب

ا از                !   ديپلماتيک ک ري م آم با مقامات  درجه ده
درهای پشت وزارت خارجه شرفياب می شد،          
حاال به حضور در بی بی سی و صدای آمريکا   
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ــاد آزادی ــده ب ــســم!   زن ــی ــال ــی ــوس ــاد س ــده ب  !زن

وزش از          و تکرار ندامت نامه و پ
عوارض جنگ  .   گذشته خود رضايت داده است   

ا             دوم خليج و سقوط ديوار برلين حضرات را ت
راسی          وک مرداب راست ترين بخش سوسيال دم

اسی           .   سقط نموده است   ه سي ب در سفاهت محاس
اين جماعت همين بس که هرگز نفهميدند، حمله 
می عراق              اه ات جنگنده های اسرائيلی به نيروگ

ا  . از يک سو و روابط پيدا و پنهان ج      ا با آمريک
ه و           ي و اتحاديه اروپا و اسرائيل و چين و روس
کی از اضالع محور                    گر ي ژاپن از سوی دي

ی زود از          –که ايران باشد       –شرارت را    ل خي
ود               ه ب ت رداش ا ب ان ه ار و     .   روی ميز نئوک ت رف

ر           واکنش کره شمالی هسته ای نيز جنون آميز ت
ام           –و هست     –از آن بود     که با چند موشک ت

 .هاوک يا کروز آزمايش پذير باشد
ه ای         . رمز اصرار ج      :   در افزوده   (  ت ا در هس

ه              ان شدن را در همين زمينه و افزايش قدرت چ
 .)زنی بين المللی بايد جست و جو کرد
ود             ه عراق ب ن زي ه      .    پس الجرم تنها گ ان ک ن چ

" مام جالل " اينک همان طور که   .   چنين نيز شد  
خود اظهار پشيمانی می کند و   "   چپ" از گذشته   

ا حد                       کی ت ال م و م ي دست در دست عمار حک
ايران سقوط می   -نوکر گوش به فرمان آمريکا    

ری را               ن مسي کند، رهپويان او نيز ناگزير چني
 .پيش گرفته اند

ه          " ١٣کنگره   ه ل دی        "   حزب کوم ت ه داهللا م ب ع
ا دارد تحت                    ن مدافع همين سياست هاست و ب
هوری                 اد جم ح سم در ات لوای ارتجاعی فدرالي
ا ی مشروطه جو ذوب                  خواهان و سکوالره

تحليل تطبيقی سناريوی سياه و سفيد بماند       .   شود
 .تا بعد

حده          در مواجهه با جمهوری اسالمی، اياالت مت
ا و              ه اروپ ادي ح ه    ۵+ ١و بخش عمده ای از ات  ب

يش               م را در پ جای جنگ وکالتی سياست تحري
دازه می                   .   گرفته اند  ا چه ان ا ت م ه اينکه تحري

گی       .   تواند سير فروپاشی ج    ا را تسريع کند بست
ل          .   به فاکتورهای متعددی دارد    اب ه ق ت ک اولين ن

ظور                   ن ه م تامل را بايد در تالش شديد دولت ب
يت              ن ه شورای ام ام ن جلوگيری از صدور قطع

ا در          .   رهيابی کرد  ي سفر احمدی نژاد به دور دن
 دولت    ٩ روز و مالقات با روسای ارشد             ٨٠

ه دو رای                      ايت ب ه يت در ن ن عضو شورای ام
. انجاميد  – رای ١۵از   –منفی برزيل و ترکيه     

ر        . به عبارت ديگر ج    ار بی اث ا از يک سو شع
بودن تحريم ها را عربده می کشد و از سوی            
ی می              ديگر برای رای خری دست به هر تشبث

ژه در حوزه         .   زند آثار تخريبی تحريم ها به وي
طعات                     ن ق ي ام ی، سوخت، ت وائ حمل و نقل ه

برای ادامه کاری صنايع سنگين، تا عدم تحويل        
ای اس         صاد        ٣٠٠موشک ه ت ر اق  روسی ب

رخی   .   ا اظهر من الشمس است              . سياسی ج   ب
ر       گرت ران تحليل گران عوارض تحريم ها را وي
ه          طی ارائ ب از جنگ دانسته اند و آمارهای مرت
ن بحث                    ه اي داده اند که پيگيری آن از حوصل

 .بيرون است
 

ات                   اب خ ت ی، ان دن ی م ان رم اف پيشنهاداتی نظير ن
ز و           ي مت آم رای دست     . . .   آزاد، مبارزه مسال ب

دری                      ه ق جی ب دري اشی ت روپ يابی به امکان ف
يست              اف ا ک . مضحک است که اشارتی به آن ه

نافرمانی مدنی که ظرف دو سه سال گذشته از          
ز                    ي ارگر ن می راه ک دي زبان برخی اعضای ق
ان             ي شنيده شده، اکنون سخنگويان خود را در م

کال    "  ارا و          " ! !   اصالح طلبان رادي د سازگ ن ان م
رای               .   شرکا يافته است   ی ب ان پ م ن ک راهکار اي

شود،          ي فروپاشی، از اهللا اکبر پشت بام شروع م
د، زدن           ٧خيابان گردی     تير را پوشش می ده

رمی          اطو برقی در ساعات پر مصرف را در ب
گيرد، تاخير يا عدم پرداخت فيش آب و برق و           
اس                         ا اسکن د و ت ن ه می ک گاز و تلفن را ديکت

د    !   نويسی انتحاری  اب رد       .   ادامه می ي ب ثال راه م
ه                     ي ق ی ف ارات ول ي ت د اخ حدي اين راهکار ابتدا ت

ژاد  و               )   ١١٠اصل  (  در کنار حذف احمدی ن
ژاد      " بقول رفسنجانی    " هرخری به جز احمدی ن

يت                   .   است ر ظرف ث داک داران ح م ت اس ي ر س تغيي
اده          ت مطالبه محوری اين جماعت سرگردان و اف

ت           روا اس ب ت دن             .   از اس ه ش ت ا بس اال ب ح
ن بست                    ژه ب ه وي ی و ب ان مسيرهای چنين امک

به جان هم افتاده اند و "   استادان" اکسيونيسم اين   
می خواهند با مسهل کارل پوپر، حجت االسالم        
م              اه ف ه ت کديور و مکال سروش و بازرگان را ب

دگی در            .   برسانند ن راک اين حضرات با وجود پ
نگ           حال حاضر عرصه را بر سلطنت طلبان ت
دی                       ن ه در جمع ب داست ک ي کرده اند و چنين پ

ز            -نهائی مراکز امپرياليستی     ي ی غرب ن ت امني
 . جای سلطنت طلبان را گرفته اند

سم             :   در افزوده (  ي ون م کی ک يکی از داليل نزدي
کارگری و سلطنت طلبان در اين اواخر را بايد         

 .)در همين امر يافت
اصالح طلبان راديکال شده از فهم اين واقعيت          
اس              ب ساده عاجزند که با وجود سپاه و بسيج و ل

ا         . . . . شخصی ها و  وگسالوی ي د ي نمی شود مانن
م      .   اوکراين وارد فاز تغيير قدرت شد      ی ه ان زم

د                       رن اق می ب ه چم جی دست ب که اوباش بسي
ودشان زوزه کشان              ن عباس عبدی و مسعود به

رای             " مدعی می شوند که      ز ب ی سب دن جنبش م

زار                     ي ت ب ون ده  و از خش وردن آم تک خ ک
 "!!است

گری ست            انتخابات آزاد نيز راهکار ابلهانه دي
. که از حداقل واقع بينی سياسی بهره مند نيست         

ام راحل      " وقتی آرای    " نخست وزيز محبوب ام
يس دو دوره مجلس                       می شود و رئ شمرده ن
م               ت ا هش جم ت ن اسالمی و روسای چهار دولت پ

ن از             "   سران فتنه "  ت ف خواده می شوند، سخن گ
ن            انتخابات آزاد بدون فروپاشی و درهم شکست
ظامی دولت                تمام ارکان اقتصادی سياسی و ن

ه       .   کنونی بالهت است   ه چگون حل اين مساله ک
ات                اب خ ت می شود با وجود سپاه و بسيج وارد ان
اطعی ست            آزاد شد مانند حل جدول کلمات متق
قی آن در                     ا اف که يکی از دو ستون عمودی ي

 !!آمده باشد
 

ه  " ما در آخرين مقاله خود در           .   همه عليه هم   ب
لف             ! "   پيش موضوع در گيری جناح های مخت

م       دي حکومتی را با ارائه مصاديق متعدد بر رسي
وان                 ن حت ع را ت اج ن م وری " و از اي ه م ج

م     م     "   اسالمی، همه عليه ه ردي اد ک ن      .   ي  ٧در اي
ه کل از                 ی را ب ماه که بيماری، فرصت قلمزن

م        " من ستانده بود، ماجرای    ه ه ي ل وارد "   همه ع
مرحله تازه ای شده و شکاف های گشادی در           
رده است                     اد ک ج ميت اي لف حاک . سطوح مخت

ه            ا را ب اشاره به تمام اين موارد مقاله تحليلی م
با اين حال به .   نوشتاری خبری تقليل خواهد داد 

 .چند نمونه می پردازم و سريع می گذرم
اختالف مجلس با دولت در ماه های اخير حفره         
رده                    اد ک ج م اي اک درت ح ودی را در ق های گ

الغ و اجرای               .  است ژاد از اب امتناع احمدی ن
حت در                 قوانين مصوب مجلس و مجمع مصل

ه            ٢قضيه تخصيص بودجه       ارد دالری ب ي ل ي  م
ه           ه ب متروی تهران، سردار قاليباف را سراسيم

احمدی ( دفتر رفسنجانی فرستاد که با اين ياغی        
ون از سوی               )   نژاد ان ن ق چه کنيم؟ حتا ابالغ اي

د                ن الريجانی نيز مفيد نيفتاد تا اين که پس از چ
مناقشه مشابه، علی خامنه ای همه اعضای دو           

ه    "   وحدت کلمه " قوه را فراخواند و دستور       را ب
ه           اری    " ايشان ديکته کرد و نسبت ب وازی ک " م

که "   آقا"پايان دوران فصل الخطاب . هشدار داد 
ران     ١٣٨٨ خرداد    ٢٩رسما از نماز جمعه      ه  ت

 خرداد آغاز شده،    ٣٠و راهپيمائی و تظاهرات     
در تمام اين مدت به وضوح نشان داده است که          
. خامنه ای و سپاه قادر به کنترل اوضاع نيستند        

اوی                    ردن دع ع ک م ان از ج ل است ايش ه س
جماعت اصولگرای خود ساخته زير يک سقف       

احمدی نژاد که خود و دار و دسته        .   نيز ناتوانند 

٣ 



 

 

ان           ام زم اش را دولت برگزيده ام
نايب "و اولترا اصولگرا می داند، به دستورات  

ظرات     .   تمکين نمی کند  "   برحق حضرت  حتی ن
اکت                  "   امام فقيد "  رد و ف ي د می گ ن را به ريشخ

قدس      ه   "   مجلس در راس امور است           " م را ب
د و خود را در راس                     جماران عودت می ده

بيت  " وزير خارجه نزديک به .   امور می خواند  
رای                  "   مقام معظم   زارد و ب ار می گ را سر ک

ه     ان مناطق مختلف خاور ميانه، اروپا، آسيای مي
ه    .   نماينده ويژه می گمارد. .  و مکتب ايران را ب

ل می       "   معزز " شاخی زير چشم روحانيت     دي ب ت
جی می                        ه بسي ي ف ر گردن کوروش چ کند و ب
ه             اندازد و پرچم ناسيوناليسم سلطنت خواه را ب

ه             .   دست می گيرد   ب ن ه ش در تمام طول مصاحب
اکت از                     ٢٧ ی يک ف ر حت  مرداد با شبکه خب

ه                         م ساعت ب ي ل ن اب ق رهبر نمی آورد و در م
ردازد            ی پ وروشی م ت ک ري دي د م ي ج م ه .   ت ب

ر              ف د و ک خبرنگاران می گويد کيهان نمی خوان
ه       .   شريعتمداری را باال می آورد     ال ق تا حد سرم

فت های مکرر                 .    شهريور ٢٩ ال خ با وجود م
ر پست های                 روحانيان حامی خود هر روز ب

د           زاي ی می اف ا       .   اسفنديار رحيم مشاي ان ام ه ي ک
هور           يس جم را "   مردمی  " اسفنديار محبوب رئ

ادن در     " دکتر"افراسياب می خواند و   ت را از اف
ه    –حتی فاطی رجبی    .   چاه او پرهيز می دهد     ک

در سايت       –آدم را ياد فاطی کماندو می اندازد  
زاره سوم        " رجا نيوز به مخالفت با       " معجزه ه

د           . نوحه می خواند  ن ان مداحان رسمی واليت م
ان                     دادي د ح ي حاج منصور ارضی و حاج سع
ی             وارد گود می شوند و مشايی را به آلت تناسل

ور        ٢٩( رجا نيوز   .   تشبيه می کنند   ري ) ٨٩ شه
ر در خصوص               ب وای ره ت ودن ف ر ب الاث از ب
وحدت قوا مويه سر می دهد و توکلی و نادران           
می شاخ و                  و مطهری برای محمد رضا رحي

اطمی را                 .   شانه می کشند   ان ف اب ي ده خ رون و پ
د        ن ه سبب               .   ورق می زن گرا ب مجلس اصول

اه آزاد                ع وقف دانشگ تصويب يک قانون به نف
اخوفی             ي اران ل وپ ب از طرف کفن پوشان به ت

د       .   تهديد می شود   ن وقف  .   همه نسوز جا می زن
الب                  ق ی ان ال ورای ع ه ش اه و مصوب گ دانش
ژاد            فرهنگی روی دست رفسنجانی و احمدی ن

ر و          –حاال به جای موسوی   .   می ماسد  ت ه دف ک
ه                    ت اراج رف ه ت ز ب ي و از خطر         –دستکش ن

ی نسبت            جان ديکتاتوری هراسناک است، رفسن
ی هشدار می              به حمله خودسرها به خانه کروب

ه                   .   دهد رای تسوي ی ب ه محل ان ب رگ مجلس خب
ی               ن دوی ک ه حساب باند رفسنجانی، طبسی و م
اح از             از يک طرف و تيم جنتی، يزدی و مصب

می در          .   طرف ديگر تبديل می شود      ات د خ احم
هاشمی پس از سخنرانی . اين ميانه پاانداز است

ه              د و ب ن افتتاحيه و توپ باران دولت قهر می ک
ا                .   دفترش می خزد   د ت زد او می رون جمعی ن

سه          سردسته شيوخ لويی جرگه را به کرسی جل
هاشمی پس از اخطار       .   صبح روز بعد بياورند   

ی و                 ت ه جن نسبت به عواقب تحريم ها خطاب ب
د         وي ا خرخره در             " رهبرش می گ کشور را ت

د                 ي ت م هس ار ه . " بحران فرو برده ايد و طلب ک
يت می              ث ي ع ح احمدی نژاد از کارال برونی رف

رای                   .   کند کاست ب ري ه آم ر ب او که عاشق سف
اری می                   ه هر ک دلربايی از غربی ها دست ب

گری           .   زند روسای دانشگاه ها يکی پس از دي
ی جای         .   حذف می شوند   رشته های علوم انسان

د                  ارن پ سی می س . خود را به بحاراالنوار مجل
اتاق بازرگانی در مقابل غارت های سپاه صف        
اجرای           ا در م می بندد و از مهار شبه دولتی ه

ده می      )   خودی سازی    ( خصوصی سازی    عرب
د    .   کشد ان کسی برای نصيحت عسگراوالدی و ب

ه      .   موتلفه تره هم خورد نمی کند      ي بازار به حاش
ی              امري ادر ن ن قدرت افتاده و واردات سپاه از ب

د        گر سرداران         .   حرف اول را می زن حاال دي
ام              اه ام رودگ نيازی به بلند کردن جت و بستن ف

 ...نمی بينند 
د             . در ج  ن م غداره می کش طرح  .   ا همه عليه ه

م           –چنين مولفه يی     ت ف ه    –چنان که قبال نيز گ ب
ا                      اح ه ه دعوای جن ن ب منزله دل خوش داشت
ن             عيت اي برای تسريع فروپاشی نيست، اما واق
اسی                       ن هرج و مرج سي است که با وجود اي
ورژوازی                وجهی از ب ل ت اب اقتصادی، بخش ق
ه و           ايران نيز به صفوف ناراضيان جديد پيوست
ه و             ي ق از ضرورت تمام و کمال حذف واليت ف

اه      ( ظهور مرد آهنين     اع می     )   نظير رضا ش دف
ود                 ۴ناطق نوری   .   کند ه ب ت ف يش گ ا  "  سال پ م

اشد                م ب ان ه م ل " رضا خانی می خواهيم که مس
ه                    ن راهکار ب زه کردن اي وري اينک وظيفه تئ

اده شده است             ه قش   .   دوش صادق زيبا کالم ن ن
درت                    ان ق ي دع ام م م علی خامنه ای از سوی ت
م                تقريبا به صفر تنزل يافته و حداد عادل از ه
اکنون دامادش را در نوبت آب بندی رهبر آينده 

ه اش         .   خوابانده ت خامنه ای خود برضعف اتوري
واقف است و به همين دليل نيز از يک جهت           
چاره ای جز حمايت از دولت کودتايی خود و             
ه          گر ب شخص احمدی نژاد ندارد و از جهت دي
اخوان الريجانی ماموريت داده در مواقع لزوم،   
ان                ن ع از ع ان دستی دکتر محمود را بکشند و م

د     ا می              .   گسيختگی او شون ی ه جان نک الري اي
د            ن کوشند جای خالی اصالح طلبان را هم پر کن
ل            اب و ق ي ات رن و به فقدان و خال ناشی از يک آلت

د          ن در .   اعتماد برای رهبر و روحانيت پاسخ ده
ات          –اين سناريو، محمد رضا باهنر    ي ه از ه ک

ه       –رئيسه مجلس حذف شده      نقش داللی در ساي
 .را ايفا می کند

 
 

م                .   بحران اقتصادی  ي رم به جز شکاف های ت
ه                    ه عمال ب ناپذير جناح بندی های موجود، ک
تشتت و ضعف رژيم انجاميده، مهم ترين مساله   

ی   . يی که امکان فروپاشی ج    ن ا را به روندی عي
ده                   ن زاي تصادی ف حران اق و واقعی پيوند زده ب

اين مساله نيز مانند هريک از سرفصل           .   است
ل است،               ق ت های پيش گفته نيازمند مقاله ای مس
ه                 ت ک د ن ن اما برای تکميل کليات اين بحث به چ

 .بدون تقدم و تاخر اشاره می کنم
 سال گذشته بی    ٣٠افزايش نرخ بيکاری که در      

ی می           .   سابقه بوده است   ن ل يک گزارش غير ع
 ماه نخست سال جاری بيکار سازی        ۴گويد در   

ارگر زن       ۵٠٠های وسيع، نزديک به    هزار ک
ه موجب      .   را به نيستی و فالکت کشيده است         ب

ن گزارش         ي کار را                ۴۶هم ي ان ب  در صد زن
ه                 ٢۶ تا   ١۵جوانان   د ک ن ل می ده  سال تشکي

ده بخش اعظم                 ن ناگفته پيداست سرنوشت و آي
ن گزارش       .   آنان به کجا خواهد کشيد     بنا بر همي

صد هزار             در مجموع بيش از يک ميليون وسي
اين بيکاری شامل  .   زن در حال حاضر بيکارند 

اه            ارگ ی ک ن ي مشاغل خانگی، سقوط قابل پيش ب
ره          ! !   های کوچک زود بازده    ي روشی و غ تن ف

 .نمی شود
بدهی بانکی واحدهای توليدی کوچک و بزرگ       
عمال به ورشکستگی اين صنايع و بيکارسازی        

ار مضاعف        "   به جای      –مضاعف   و   –" ! !   ک
ده               ي ام ج ا ان زده م تعويق چند ماهه پرداخت دست

ای           .   است ت وام ه اف ازی، دري خصوصی س
دی             ي ول کالن توسط رانت خوارانی که مراکز ت
ا در                       ن وام ه ه کردن اي ن زي را خريده اند و ه
بخش داللی های پر سود يا باال کشيدن کل وام،       

۴ 

 



 

 

گی             ل ورشکست يکی از دهها دلي
ر   .   صنايع و بيکارسازی های گسترده است      ت کم

م      ٧۵از صد نفر بيش از       ت  ميليارد دالر از سيس
ه           –بانکی پول گرفته اند      ق ي ار وث بدون يک دين

د،                – ده ان ي اپ با اين پول ها مراکز صنعتی را ق
رسوده        زمين ها را فروخته اند و سخت افزار ف

ا         ه ه ان ا صرف                  –کارخ ود وام ه رار ب ه ق ک
ران             –نوسازی آن ها شود      ارگ راه ک م ه ه را ب

خ         .   بيرون ريخته اند   ي بخشی از اين صنايع از ب
ه    .   و بن به چين منتقل شده است   بيهوده نيست ک

حضرت اسداهللا عسگراوالدی ميلياردر همزبان     
ی                      ان ازرگ اق ب سه ات ان در جل دي  ٢٩( با نهاون

اين راهکار را پيش می کشد    )   ١٣٨٩شهريور  
ا را کشف                   " که   ی ه ن يت چي ما بايد رمز موفق

کنيم و بدانيم چگونه کاالی آنان به لحاظ کيفيت          
ر               مت ارزان ت ي ظر ق از کاالی ما بهتر و از ن

م         روي در         "   است و به همان سمت ب گر پ ن دي اي
گی محض است      ه ارزان      .   سوخت کرد ب روي

ران،              ارگ ر ک سازی نيروی کار، تشديد فشار ب
ار                        زايش ساعت ک ر و اف ت زون ار ف م . . . استث

ت                     ری دول ارگ د ک ت ض اس ي ی از س ش خ ب
د              امپرياليستی چين است که از قرار می خواه
. تابلوی راهنمای سرمايه داری ايران نيز بشود      

ران از           حجم وادات کاالهای چينی بازارهای اي
ه است                     ت اش ب ه را ان ان ا ب ارچه   .   مشهد و قم ت پ

مرغوب عبا و قبای روحانيان، مهر و جانمازو        
ون و                 زي وي ل ا ت ان ت ن وم تسبيح و رکعت شمارم
ا                    رادران ب ارک ب ه م م ه و ه موتور زانتيا هم

 .بصيرت چينی خورده است
ارد دالر         ١٣٠بدهی کالن دولت از مرز        ي ل ي  م

اعث حذف            .   گذشته است  رکود بازار مسکن ب
زاران           نزديک به صد شغل مرتبط و بيکاری ه

اه           .   کارگر شده است   گ ن ی ب ت طرح کذائی و ران
وچ از آب در               های زود بازده جناب جهرمی پ
آمده و به حيف و ميل مقدار نامعلومی پول ختم          

ه           .   شده ان کارگران با دريافت اين وام يا رهن خ
د قسطی        ای اجاره ای را پرداخته اند يا با خري
د   . يک ماشين قراضه مشغول مسافر کشی هستن

ا            طع ن ق کاری که با افزايش نجومی قيمت بنزي
ورود .   به بيکاری های جديد افزوده خواهد شد        

ازار                  ه ب ه شصت ب جوانان متولد نيمه اول ده
ر                        الن غي حصي ت ارغ ال کاری ف ي رخ ب کار، ن

ده   ۶٨متخصص دانشگاه ها را به       ان  درصد رس
زهکاری             .   است واع ب ه ان ع ب اين بيکاری وسي

های اجتماعی مانند قاچاق مواد مخدر در حد              
ره                  ي گری، سرقت وغ ي پ خرده فروشی، روس
امال                 ق و ک ي اشی عم دامن زده و به يک فروپ

 . ملموس اجتماعی منجر گرديده

صاد             –حذف سوبسيدها و پينوشه ای کردن اقت
ژاد                     دن احمدی ن درت رسي ه ق که از ابتدای ب

ود                ه خاصی شده ب حاال شکل        –وارد مرحل
مساله فقط بر سر     .   تهاجمی به خود گرفته است    

ق       ٢٠  ميليارد دالر صرفه جويی دولت از طري
ول         .   حذف سوبسيدها نيست  ن پ ع اي وزي مساله ت

ز           در ميان عده ای از اوباش سازماندهی شده ني
ت ع ضروری و                .   هس واق ه در م ی ک اش اوب

ح                    دهای مسل ان اری ب ه ي ضربتی قرار است ب
ی و                       ان اب ي ای خ ورش ه د و ش ن اي ي م ب اک ح

ون     .   اعتصابات کارگری را خفه کنند  ن از هم اک
االهای اساسی و              –  ٨٩يعنی مهر     – قيمت ک

اکی              ن ت مورد نياز اوليه فرودستان به نحو وحش
ات از            .   سير صعودی پيموده است    ي ن ب ر و ل شي

ابتدای سال جاری تحقيقا از سفره خانواده های        
ان،       .   کارگری حذف شده   حمل و نقل عمومی، ن

با نرخ های    . . .   سوخت، برق، گاز، آب، تلفن و     
ه          ت جديد بازار آزادی مرزهای فالکت را شکس
اکی                         ن ت امی وحش ه سون زديک ب ده ن ن و در آي

ی از          . خواهد رسيد  ت د جن بيهوده نيست که احم
ران          ه ه ت ع از جم م ون ن ب ري ور   ٢۶( ت ري  شه

ه         )   ١٣٨٩ وده ک رم ه ف اض ه     :   " اف ب دوران ش
قی        . "   رياضت اقتصادی در پيش داريم   د ت محم

رهبر امام جمعه  و نماينده اصفهان در مجلس            
ه            ت ف ی گ ت : اسالمی پيرامون توجيه اظهارات جن

ردم               "  ه م است ک ن ع ه آن م اضت ب دوران ري
الگوی مصرف را رعايت کنند و مردم را نبايد    

ظر         . "   در شرايط سخت قرار داد     فی ن وی در ن
ه محض اجرای               –احمدی نژاد    که گفته بود ب

د شد            سياست هدفمند سازی ايران بهشت خواه
بعيد می دانم که از روز اول       :   " اضافه کرده  –

 ۵چرا که حداقل   .   وضعيت مردم بهبود پيدا کند   
حمل                  ۶تا   د ت اي ردم ب  ماه زمان الزم است و م
 ."کنند

اضت              . تنها راهکار ج   ن ري ا اي ه ب ا برای مقابل
ويت و      .   همان دکترين شوک است     )   فالکت(  ق ت

روی                     ي ز ن ي جه ی و ت ت ي ن آماده سازی قدرت ام
ه سرکوب و ضد                    ت شرف ي انتظامی به وسايل پ
واحی                 ج در ن د بسي شورش و سامان دهی جدي
د          مستقل تحت فرماندهی آدم کش حرفه ای محم
ه      رضا نقدی وووو در راستای سياست پيش گفت

 . شکل گرفته است
وب ج            د      . اما تمام اين ها به نتيجه مطل خواه ا ن

ی شوروی         .   رسيد ه    –تجربه فروپاشی درون ک
ی و                        عرض داخل ا ت قالب ي ه ان ون بدون هر گ

ی             –خارجی صورت گرفت       حول ه ت اگرچه ب
وست و                          د و از درون گالسن ي ام ج ن ي مثبت ن
ه           ي خ روس پرسترويکا فاسدترين اليگارشی تاري

يش                ز پ ي سر کشيد، اما اين تجربه تاريخی را ن
ا و                           ن ارتش ه ري وی ت ا ق ه ب اد ک ه روی ما ن
رای مدت                  ی ب ت ي ن نيرومندترين سيستم های ام

ه زد            ي ک ه  .   زيادی نمی توان به اريکه قدرت ت ب
ی                 اسب و راحت ن عبارت ديگر سرنيزه جای م
يست                داران ن م ت اس ي . برای لم دادن و نشستن س

ر          . ج شت ا نه توان سرکوبش از پليس شوروی بي
ا                         اس ب ي ل ق اب ظامی اش ق درت ن است و نه ق

پايگاه مردمی    .   روس های مضمحل شده، است    
ران شوروی           . ج ب ا نيز اصال قابل مقايسه با ره

 . سابق نيست
تمام اين ها و به يک عبارت نارضايتی و خشم     
رای                م ب از ه يت ب م اک ه ح ت ب ومی نسب عم

 .ا کافی نيست.فروپاشی انقالبی ج
 
ی              . ج حران ه اوضاع ب ان دهی ب ام رای س ا ب

د              اقتصاد خود و عبور موفق از يک دوره جدي
ا          انباشت سرمايه در خوش بينانه ترين تخمين ه

از دارد         ٩٠٠به دست کم     ي .  ميليارد دالر پول ن
 ٢٠در شرايطی که بانک جهانی از تخصيص          

اع می                  ن ت ران ام ه رداری ت ميليون دالر به شه
 برابر پولی ٨ –ورزد تامين چنين پول هنگفتی 

ق شد          زري . از محاالت است         –که به يونان ت
ل                  روپ ت نهادهای برتون وودز و دولت های م
ود           سرمايه داری هم اکنون خود درگير يک رک
ه                    ادر ب ز ق ي ل ن اي م بزرگ هستند و به فرض ت

اشی     ٢٠. ا نخواهند بود.ياری ج   ميليارد دالر ن
ای                   گن ن ردم را در ت از حذف سوبسيدها اگر م

جات       . شديد اقتصادی قرار می دهد اما ج       ا را ن
 .نخواهد داد

 
اب               . امکان فروپاشی ج   ن ت عی و اج ا امری واق

يست   .  ناپذير است  د   .   مساله اصلی اما اين ن اي ش
زده را                  اب ت ارگری ش ر ک چنين روندی چپ غي
رای               راضی کند اما از اين نمد گوشه کالهی ب
د              د آم خواه . کارگران و زحمتکشان به دست ن

د و                      ن روم ي شکل، ن ت ارگر م در غياب طبقه ک
رای خود       (انقالبی   از حرارت    )   آماده انقالب ب

ارگر و             . فروپاشی ج  چ ک ي ه ه ان ا آب  قابلمه خ
م    .   زحمتکشی گرم نخواهد شد    . مرثيه نمی خوان

ه           اگر طبقه کارگر نتواند در متن حوادث آينده ب
شکل طبقه ای برای خود به ميدان بيايد و ميانه          
ه                      م را ب اک ورژوازی ح ه ب ي ل ارزه ع ب ميدان م
زی           دون ر ان دست بگيرد، يحتمل سرنوشتی نطي

 . يا ترکيه و مشابه در انتظار ما خواهد بود
 

ه               ده ب ن درباره هريک از اين سرفصل ها در آي
 . *تفصيل سخن خواهم گفت

 !زنــــــــده بــــــــاد انــــــــقــــــــالب کــــــــارگــــــــری
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 که بسياری از           ١٣٣٢ مرداد        ٢٨انگليسی    
تشکلهای کارگری را نيز نابود کرد عمال                      
فعاليت برای آگاهگری و سازماندهی کارگری        

حتی بحث  .  به محافل کوچک و مخفی رانده شد      
بر سر لزوم افزايش دستمزد و حق تشکل و                 
اعتصاب هم بايد در همين محافل مطرح و                   
. مخفيانه در ميان کارگران تبليغ و ترويج ميشد        

 جنبش کارگری يک          ۵٧در دوران انقالب          
فرصت چند ساله يافت تا علنی فعاليت کند و                
تشکلهای توده ای خود را ايجاد کند که با آغاز            

 و موج سرکوب خونينی که به                         ۶٠دهه     
کشتارهای وسيع منجر شد، فعاليت                                    
سازمانگرانه و آگاهگرانه در جنبش کارگری           
نيز مجددا تا سطح محافل و مخفيانه و                               

اما با پيشرفت        .  زيرزمينی عقب رانده شد          
خارق العاده جنبش کارگری در ده سال گذشته          
بسياری از فعاليت هايی که مخفيانه و در                       
محافل انجام ميشد اکنون با رشادت قابل                          
انتظاری که فعالين جنبش کارگری از خود                  

جنبش کارگری   .  نشان دادند علنا انجام ميشود        
خود را به رژيم اسالمی تحميل کرده است و               
صدها فعال آن متناسب با اوضاع، مطالبات                
جنبش کارگری را علنا بيان می کنند، از                        
حقانيت آن دفاع می کنند و کارگران را علنا                 
فرا می خوانند که برای دستيابی به                                     

بايد .  خواستهايشان متشکل شوند و مبارزه کنند      
تاکيد کرد که بجز دوران تقريبا سه ساله حول             

 سال پيش    ۶٠، نزديک به     ۵٧و حوش انقالب     
فعالين جنبش کارگری در موقعيتی بودند که               
بتوانند علنی از حقانيت جنبش خود و مطالباتی         
که دارد دفاع کنند و هم برای کارگران و هم                 

اين .  برای مردم ايران شناخته شده باشند                   
پيشرفت و دستاوردی نيست که بتوان بسادگی           
آنرا رها کرد و دوباره اينگونه فعاليت ها را                

در مجموع در ده سال              .  مخفيانه انجام داد      
گذشته جنبش کارگری يک گام اساسی به جلو            
برداشته است و می توان گفت تحميل قانونی               

جنبش کارگری به رژيم           "  دو فاکتو   "بودن    
 .اسالمی است

 
اکنون وجود صدها فعال شناخته شده به جنبش           
کارگری اين امکان را داده است تا اقدامات                  
سراسری انجام دهد در صورتيکه جنبش                      
کارگری در دوران شاه و حتی در حين انقالب          

بطور مثال  .  هم از اين امکان برخوردار نبود         
اکنون توافق اين فعالين بر سر هر موضوعی            
می تواند کليت جنبش کارگری ايران را                         

التهابی که فراخوان روز کارگر      .  نمايندگی کند 

امسال در جنبش کارگری ايران و کل جامعه              
ناراضی و معترض ايران ايجاد کرد ناشی از            
موقعيتی است که جنبش کارگری ايران در ده            
سال گذشته کسب کرده که در دوران شاه و                   

به . حتی دو دهه اول عمر رژيم اسالمی نداشت
دليل همين کمبود، جناح اسالمی جنبش ضد                 
سلطنتی بسادگی بر مهمترين و کليدی ترين                 
اعتصابات کارگری نفوذ يافت چرا که با                       
نمايندگان و فعالين سرشناس کارگری که کليت        
منفعت طبقه کارگر را در انقالب نمايندگی کنند 

آنها بطور جداگانه به سراغ کميته      .  روبرو نبود 
های اعتصاب و از جمله در نفت، مخابرات،             
راه آهن، آب و برق رفتند و کمابيش بر آنها                  

در جريان اعتصاب نفت که هم        .  تاثير گذاشتند 
رژيم شاه و هم اسالميون مخالف تسلط چپها و           
کمونيستها بر آن بودند، اين دو با هم همکاری            
کردند و هيات خمينی که شامل بازرگان و                    
رفسنجانی هم بود را با هليکوپترهای دولت                 
نظامی به آبادان بردند تا با کميته اعتصاب                   
کارگران پااليشگاه آبادان که در واقع و عمال             
بر کل اعتصاب سراسری نفت تسلط داشت،               

 .  مذاکره کنند و کنترل آنرا بدست بگيرند
 

 احزاب و سازمانهای         ۵٧در دوران انقالب         
انقالبی و سوسياليست فعال بودند و نه جنبش              

در .  های اجتماعی و طبقاتی همانند امروز               
آنزمان فعالين جنبشهای اجتماعی و طبقاتی                 
نظير جنبش کارگری به اعتبار بزرگی و                      
اهميت احزاب و سازمانهايی که با آن فعاليت             
می کردند، اهميت می يافتند و امروز درست             

اکنون جنبش های اجتماعی و       .  بر عکس است   
طبقاتی در جلوی صحنه مبارزه حضور دارند          
و اين احزاب و سازمانهای انقالبی و                                
سوسياليست هستند که اهميت و اعتبارشان را           
از درجه نزديکی و نفوذشان در جنبشهای                    

در آنزمان احزاب   .  اجتماعی و طبقاتی ميگيرند   
و سازمانهای بزرگ اما بدون تاثير نداشتيم اما          

 .   امروز به وفور داريم
 

 اولين نسل          ۵٧کارگران ايران در سال                   
کارگران صنعتی پس از اصالحات ارضی                 
بودند که در دوره توسعه سريع اقتصادی يک            
. دوره اشتغال کامل را پشت سر گذاشته بودند           

 و با چند برابر شدن ناگهانی درآمد         ۵٣از سال   
نفتی رژيم شاه، ايران با کمبود نيروی کار                    
ماهر مواجه شد و لذا کارگران از کشورهای              

در .  مختلف برای کار به ايران می آمدند                    
 يافتن شغل         ۵٧سالهای منتهی به انقالب                 
به همين دليل      .  کمترين دغدغه کارگران بود       

نارضايتی از محيط کار و دستمزد می توانست         
راه حل ساده فردی مثل استعفا و يافتن سريع               
يک کار در يک محل کار ديگر را داشته                       

در آنزمان ترس و نگرانی از دست دادن         .  باشد
شغل و بيکار ماندن بمدت طوالنی وجود                       

بنابراين خطر از دست دادن شغل يک        .  نداشت
عامل منفی عليه اقدام کارگران برای مبارزه              
نبود در صورتيکه اکنون خطر از دست دادن            
شغل يکی از منفی ترين عوامل در مقابل                       

به همين دليل کارگران     .  مبارزه کارگران است  
از نظر عينی در موقعيتی قرار داشتند که                      
دستمزد بيشتری از آنچه که می گرفتند،                         

 به بعد افزايش دستمزد و       ۵٣از سال   .  بخواهند
تجديد انتخابات سنديکا به اصلی ترين                              
خواستهای اعتراضات و اعتصابات کارگری           

در اين دوران اعتصابات کارگری         .  تبديل شد  
بدليل سرکوب خشن رژيم شاه کوتاه مدت بود            
و نه به دليل ضعف مالی کارگران که تحمل                 
اعتصابات طوالنی مدت و يا صندوق اعتصاب      

با وضع مالی که کارگران داشتند                 .  نداشتند
طاقت آوردن در اعتصابات چند هفته ای                       

 . چندان دشوار نبود
 

حکومت "  برکت"در شرايط کنونی و به                    
اسالمی سرمايه از جمله سطح زندگی کارگران 
نسبت به مقطع انقالب بسيار کاهش يافته و                   
بيکاری و قرار دادهای موقت و سفيد امضا                 
بيداد می کند و اين کارگران را از نظر عينی              
در شرايطی قرار داده است که خطر از دست            
دادن شغل و بيکار شدن يک عامل منفی در                 

در آنزمان   .  اقدام کارگران برای مبارزه است       
در مخيله هيچ کارگری نمی گنجيد که نسل                   
آينده اش با قرار دادهای موقت و سفيد امضا                
کار کند و يا اعتصاب و اعتراض کند تا الاقل             
 . دستمزد همان کاری را که کرده است، بگيرد

 
 دو روند در جنبش کارگری       ۵٣تقريبا از سال     

ايران و جناح چپ اپوزيسيون ايران آغاز شد             
که بر يکديگر تاثير گذاشتند و باعث شدند                     
جنبش کارگری ايران با قدرت در انقالب ضد           
سلطنتی حضور يابد و مهر خود را بر آن                      

از يک طرف اعتصابات روبه گسترش       .  بکوبد
کارگری با خواست محوری افزايش دستمزد             
آغاز شد و در تمام سالهای منتهی به انقالب                 

رژيم شاه اين اعتصابات را با       .   ادامه يافت  ۵٧
سرعت و خشونت سرکوب می کرد اما به                    
نوعی با خواستهای آن که افزايش دستمزد در            

اعتصابات .  محورش بود موافقت ميشد                   
کارگری با حمله مامورين نظامی و ساواک                
سرکوب ميشد که اساسا شامل دستگيريهای                
کوتاه مدت و در حد چند روز برای تعدادی و              
اخراجهای وسيع برای ارعاب بود که اخراجی        
ها نيز اغلب می توانستند در جای ديگری کار           

روند دوم هم شروع شک و ترديد              .  پيدا کنند  
نسبت به صحت مشی چريکی در ميان اعضا            
و کادرهای خود سازمانهای دارای مشی                       
مسلحانه بود که نتيجه اش تشکيل و گسترش               

بود "  سياسی کار "هسته ها و محافل به اصالح        
که آگاهگری و سازماندهی در ميان طبقه                      

جنبش مردم و موقعیـت طـبـقـه جنبش مردم و موقعیـت طـبـقـه جنبش مردم و موقعیـت طـبـقـه 
   کارگر و چشم اندازهاکارگر و چشم اندازهاکارگر و چشم اندازها

 ١از صفحه   

۶ 



 

 

کارگر را در دستور کار خود                
 . داشتند

 
بنابراين می توان گفت که ورود طبقه کارگر              
به جنبش ضد سلطنتی در واقع ادامه گسترش             
روند رو به پيش اعتصابات کارگری برای                  
افزايش دستمزد بود که هم سرکوب ميشد و هم          

اين جنبش که   .  به نوعی به خواستهايش ميرسيد    
ظرف چند سال از اعتصابات خود درس                       
ميگرفت و تجربه می اندوخت با مشاهده                       
ضعف در باال و اعتراضات توده ای ضد شاه،          
گسترش بيسابقه ای يافت و به يکی از                               
بزرگترين اعتصابات کارگری و توده ای قرن         

 . بيستم تبديل شد
 

 جنبش کارگری ايران        ۵٧در دوران انقالب        
ارتباط و تماسی با جنبش کارگری جهانی                     

اکنون .  نداشت و از طرف آن حمايت نمی شد           
 دهه فعالين   ٣و در پی فعاليت های نزديک به          

جنبش کارگری ايران در خارج کشور ارتباط           
تنگاتنگی بين بخشهای مختلف جنبش جهانی              
کارگری و جنبش کارگری ايران ايجاد شده                 
است و يکی از عوامل مهم اعتراض به                           
سرکوب جنبش کارگری توسط جمهوری                     

 .اسالمی است
 

در مجموع می توان گفت که طبقه کارگر                      
 نسبت به   ۵٧ايران در مقايسه با دوران انقالب        

منفعت طبقاتی خود بسيار آگاه تر و از نظر                  
کارگران با سواد    .  مبارزاتی با تجربه تر است      

و دارای ديپلم و باالتر بخش معتنابه آنرا                         
طبقه کارگر ايران ظرف سی     .  تشکيل می دهند  

سال گذشته در سرنگون کردن حکومت                         
شاهنشاهی سرمايه نقش اساسی داشته و از                  
حکومت مذهبی سرمايه هم عبور کرده است و         

 توده های وسيع     ۵٧در مقايسه با اوايل انقالب       
به دليل  .  آن هيچ توهمی به رژيم اسالمی ندارند  

تفاوت موقعيت رژيم شاه نسبت به رژيم                         
اسالمی در جهان و منطقه، کارگران ايران                 
سی سال در کوران مسائل سياسی روز و                      
جهانی بوده اند و تاثيرات آنرا بر زندگی و                    

طبقه کارگر    .  مبارزه خود تجربه کرده اند             
ايران اکنون روحيه و فرهنگ تشکل پذيری               
بااليی دارد و بخوبی می توان نشانه های آنرا            
در انواع و اقسام تشکلهائی که در ده سال                      
گذشته و زير اختناق رژيم اسالمی ايجاد  کرده          

مقاالتی که توسط فعالين جنبش               .  است ديد   
کارگری در ده سال گذشته نوشته شده است از           

مجموع مقاالتی که از مشروطه تا پيش از اين           
دوره، نه فقط توسط فعالين کارگری بلکه                      
توسط چپ ها هم نوشته شده بود، بيشتر است              
و بويژه محتوای جدلی و تحليلی آن حکايت از           
رشد باالی سياسی و تسلط آنها بر موضوعات           

با اتکا به همه اينها جنبش           .  مورد بحث دارد    
کارگری می تواند سهم و نقش بسيار مهمتر و            
اساسی تری در مبارزات مردم عليه رژيم                    
اسالمی و تحقق مطالبات طبقاتی خود داشته               

 .    باشد
  

چه ظرفيت هايی برای جنبش مردم در                            
کردستان در ارتباط با جنبش مردمی فعلی قائل         
هستيد و اساسا چه نقشی می تواند جنبش در                 
 کردستان در ارتباط با اعتالی فعلی ايفا نمايد؟

 
با توجه به تغييراتی که در دو دهه گذشته در                
جنبش مردم کردستان برای رفع ستم ملی ايجاد         
شده، پاسخ به اين سئوال نيازمند ورود به                       
مباحث پايه ای در مورد دو مقطع مهم اين                     

بعالوه نيازمند  .   سال گذشته است   ۶٠جنبش در   
بررسی پايه ای استراتژی های متفاوتی است            
که اين جنبش تاکنون داشته و هر يک زاده                    
شرايط اقتصادی سياسی وقت کردستان بوده و         
طبعا بر اقشار و طبقات مختلفی اتکا داشته                   

با وجود همه اين کمبود ها که طبعا                    .  است
نارسايی هايی هم در بيان فشرده اين موضوع           

 . ايجاد می کند به نکاتی اشاره می کنم
 

جنبش مردم کردستان در ايران علل العموم به           
جنبش انقالبی مردم کردستان اطالق ميشود که        

 و پس از آن در کردستان          ۵٧در حين انقالب     
رژيم .  و برای رفع ستم ملی شکل گرفت                    

اسالمی به اين جنبش و مردم کردستان                            
وحشيانه و مسلحانه حمله کرد و يک آخوند                  
جالد به نام خلخالی را به آن منطقه فرستاد تا               
دستگيرشدگان را زخمی و غير زخمی                           

درنده خويی جانيان تازه به               .  تيرباران کند   
قدرت رسيده، مردم قهرمان کردستان را                       
مرعوب نکرد و آنها تحت سياستهای                                
سازمانهای سياسی خود، کومه له و دمکرات،          
برای دفاع از خود مسلح شدند و برای بيش از            
يک دهه طوالنی ترين جنگ انقالبی عليه يک          
دولت مرکزی را در تاريخ قرن بيستم ايران               
شکل دادند و سنگر دفاع از انقالب و                                 

 .دستاوردهايش شدند
 

مردم کردستان برای رفع ستم ملی تاکنون دو             

جنبش اول که به          .  جنبش بزرگ داشته اند         
جمهوری مهاباد منجر شد از طرف رژيم شاه            

در اين جنبش که      .  بشکلی خونين سرکوب شد     
توسط حزب دمکرات رهبری ميشد اساسا                   
کشاورزان همراه با فئودال ها و خانها شرکت           

جنبش دوم همراه با سقوط شاه شروع           .  داشتند
با حمله نظامی حاکمان تازه به قدرت                   .  شد

رسيده که همراه با بمباران، توپ و خمپاره                  
باران شهرهای کردستان و کشتار مردم بی                 
دفاع بود مردم کردستان دو راه بيشتر در مقابل 
خود نيافتند، تسيلم شدن يا مسلح شدن و دفاع                

مردم کردستان راه تسليم را انتخاب           .  از خود  
نکردند و اقشار مختلف آن مسلح شدند و                         
قهرمانانه تحت رهبری دو حزب خود، حزب            
دمکرات و همچنين کومه له که خود زاده                       
مخالفت قاطع عليه هر نوع تسليم و همچنين                 
مخالفت با سازش کاريهای آشکار حزب                        
دمکرات با حاکمان جديد بود، جنبش مقاومتی           
را سازمان دادند که بيش از يک دهه با رژيم               

هر کدام از اين دو جنبش با              .  اسالمی جنگيد  
وجود دستاوردهای سياسی بزرگ برای مردم          
کردستان و کل ايران موفق نشدند در مقابل                  
سرکوب وحشيانه و خونين رژيمهای حاکم تاب       

 . بياورند
 

در دوران انقالب جنبش برای رفع ستم ملی در        
شرايطی شکل گرفت که بافت جامعه نسبت به          
. دوران جمهوری مهاباد کامال تغيير کرده بود         

با اصالحات ارضی خوانين و فئودالها قدرت            
اقتصادی و سياسی خود را به مقدار زيادی از            

يک بورژوازی نوپا و کم           .  دست داده بودند     
قدرت از نظر اقتصادی پا گرفته بود و يک                  
طبقه کارگر که بخش اعظم آن برای کار راهی 

بعالوه با رشد   .  مناطق خارج کردستان شده بود    
شهر نشينی يک طبقه متوسط مدرن و                              

کومه له آمال و      .  تحصيلکرده شکل گرفته بود     
آرزوهای کارگران و طبقه متوسط شهر نشين          

 . و تحصيل کرده را نمايندگی می کرد
 

از دهه هفتاد، که دهه افول وجه نظامی جنبش            
انقالبی مردم کرستان عليه رژيم اسالمی بود،           
تاکنون جنبش انقالبی مردم کردستان و احزاب         

هم کومه  .  سياسی آن تغييرات بسياری کرده اند      
له و دمکرات که دو حزب عمده در مقاومت                
عليه رژيم اسالمی بودند دچار انشعابات متعدد         

از جمله      شدند و هم نيروهای سياسی جديد               
ليبرالها، ظهور کردند و همه اينها استراتژی              

 . های جديد را نيز بهمراه داشته است
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استراتژی قديمی و سنتی حزب دمکرات که               

دمکراسی برای ايران، خودمختاری برای               "
بود ديگر حتی در ميان حزب                    "  کردستان

دموکرات و احزاب انشعابی از آن هم مدافع                
و يا يک بخش انشعابی از کومه        .  چندانی ندارد 

رد مارکسيسم، که منشا        با)  جريان مهتدی (له  
ستم ملی را ناشی از ديکتاتوری و اختناق                      
سرمايه داری ايران می داند و بالطبع مبارزه             
برای رفع ستم ملی را از مبارزه عليه                               
ديکتاتوری و برای يک جامعه دمکراتيک جدا         

از نظر  .  نمی داند، خواستار فدراليسم شده است     
اينها گويا منشا ستم ملی بر مردم کردستان                    
ساختار اداری کشور است و نه ديکتاتوری و             
استبدادی که خود ريشه در نوع سرمايه داری           
ايران دارد که بر نيروی کار ارزان و بی                      

 . حقوق کارگران متکی است
 

و يا، با حمله آمريکا به عراق در دوره بوش                
پدر بخش اعظم احزاب و سازمانهای سياسی و        
نظامی کردستان عراق و از جمله حزب                        
دمکرات کردستان عراق و اتحاديه ميهنی                    
طرفدار آمريکا و راه حل آمريکايی مسئله کرد         

در قبال تحليل، موضع گيری و عواقب           .  شدند
حمله اول آمريکا به عراق در زمان بوش پدر،          
در حزب کمونيست ايران و سازمان                                 
کردستانش، کومه له، نيز اختالفاتی روی داد و        
در نهايت منجر به جدايی بخشهايی از اين                     

 .  حزب شد
 

با حمله دوم آمريکا به عراق و بدنبال تاثيرات            
بر "  آزادی کردستان عراق     " ساله      ١٠تقريبا   

نيروهای سياسی کردستان ايران و نيروهای              
سياسی فعال در کردستان در کل منطقه يک                
جريان طرفدار آمريکا ظهور کرد و چهره                  

که در      جريانات سياسی فعال در کردستان             
انظار عمومی جهان همواره در کنار نيروهای         
ترقی خواه، انقالبی و سوسياليست قرار داشتند        

بطور مشخص در کردستان    .  را خدشه دار کرد   
ايران يک جريان قوی طرفدار راه حل                           
آمريکايی مسئله کرد بوجود آمد که استراتژی           
آنها شبيه همان استراتژی احزاب کردستان                 
عراق بود که بر حمله نظامی آمريکا متکی                 

اين استراتژی بخشهايی از حزب                    .  بودند
) جريان انشعابی مهتدی    (دمکرات و کومه له         

را در بر گرفت و اينها رسما و عمال طرفدار              
کومه له،  .  حمله نظامی آمريکا به ايران شدند         

سازمان کردستان حزب کمونيست ايران، طبعا       
با جريان راه حل آمريکايی مسئله کرد                             
همراهی نکرد اما هيچ حرکتی برای ايجاد يک         
حرکت وسيع از تمام سوسياليستها و انقالبيون          
مناطق کردستان عليه راه حل آمريکايی مسئله         

 . کرد و حکومت منبعث از آن انجام نداد
 

با انتخابات رياست جمهوری آمريکا و                            
پيروزی اوباما که يکی از محورهای کمپين                
انتخاباتيش در سياست خارجی مخالفت با                     
سياستهای جرج بوش در قبال ايران بود، کار            
احزاب و سازمانهايی از اپوزيسيون ايران که           
استراتژيشان متکی بر حمله نظامی آمريکا بود        

اينها در حال تعمير     .  با دشواريهايی روبرو شد    
مواضعشان بودند که جنبش عظيم مردم ايران           

کومه له بخش انشعابی  مهتدی،               .  براه افتاد  
بناچار از راه حل آمريکايی مسئله کرد دست              
کشيد و بتدريج بسوی اعتراضات مردم ايران           
گرايش پيدا کرد و با پيام به مناسبت مرگ                     
منتظری و با تاکيد بر گسست کامل از گذشته              
مارکسيستی خود از آنسوی بام افتاد در آغوش          
جناح مذهبی و شرکای سابق حاکمان فعلی                   

 . رژيم اسالمی
 

کومه له، سازمان کردستان حزب کمونيست               
ايران، تا مدتها علل اعتراضات را تقلب                         
انتخاباتی قلمداد می کرد و چون مردم را به                  
تحريم انتخابات فراخوانده بود، طبعا نمی                     
توانست مردم را به شرکت در جنبشی تشويق            
کند که خودشان به نادرست محتوای آنرا                       

تحليل می    "  رای من کو      "بسادگی با شعار          
اما به مرور اينها نيز متوجه شدند که             .  کردند

اعتراضات مردم ايران عليه رژيم اسالمی                  
ريشه در تمامی باليای اقتصادی، سياسی و                 
فرهنگی دارد که اين رژيم نزديک به سه دهه            

يک مقايسه ساده بين    .  بر سر مردم آورده است    
مواضع کومه له در ابتدای اعتراضات مردم و          
آنچه در کنگره اخير آن بيان شده تفاوت زمين            
تا آسمان اين چرخش مناسب و صحيح را نشان     

 . ميدهد
 

تمام اين تحوالت سياسی و انشعابات متعدد در           
ميان نيروهای فعال در کردستان ايران                           
استراتژی آنها برای رفع ستم ملی را نيز                       
دستخوش تغييرات، ابهامات و ناروشنی هايی          
ساخته است که در واقع ريشه در تغييرات                    
بزرگ اجتماعی، سياسی و طبقاتی در بافت                
جامعه کردستان دارد که هر يک اهداف و                    
روشهای  معينی را از قبل مبارزه با رفع ستم             

بعالوه تحت تاثير حوادث      .  ملی دنبال می کنند     
سياسی در ايران، و در عراق وجه همواره                  
اصلی روش سنتی مبارزه عليه رفع ستم ملی             
که مبارزه مسلحانه بود، رنگ باخت و به                     

جنگ "ناچار عمال متوقف شد و استراتژی                  
ادامه مبارزه  .  را غير عملی کرد   "  برای مذاکره 

مردم کردستان برای رفع ستم ملی نيازمند                   
استراتژی جديد، روش های نو و به صحنه                  
آمدن نيروهای نوينی است که بر تغييرات                    
سياسی و اجتماعی کردستان منطبق باشد و با            

 . حرکت رو به پيش آن خوانايی داشته باشد
 

يکی از مهمترين نيروهايی که در ده سال                      
گذشته و بسيار متفاوت با سالهای قبل  قدم به                
ميدان مبارزه گذاشته جنبش کارگری و فعالين          

امروز می توان به         .  آن در کردستان هستند        
سادگی مشاهده کرد که وقايع روز کارگر سال          

 در سقز که منجر به دستگيری و زندانی                ٨٣
شدن برگزار کنندگان آن شد آغاز ورود جنبش          
کارگری ايران به دوران جديد بود که در                       

در تمام اين سالها       .  باالتر هم بدان اشاره شد         
جنبش کارگری در کردستان و فعالين آن يک             
پای محکم پيشرويهای جنبش کارگری ايران             

جا دارد که اين جنبش مبارزه برای            .  بوده اند 
رفع ستم ملی را نيز در دستور مبارزه خود                  
بگذارد و از اتحاد در هم تنيده خود با طبقه                    
کارگر ايران برای تحقق رهايی مردم کردستان   

اکنون جنبش رفع ستم      .  از ستم ملی مدد جويد       
ملی تنها می تواند يک جنبش متشکل در                         
شهرهای کردستان باشد که بر اتحاد جنبش                  
زنان، دانشجويی و کارگری در همين مناطق            

با اوضاع سياسی، اقتصادی و           .  متکی گردد  
اجتماعی موجود در کردستان راه حل ديگری           

 . عملی نيست
 

جنبش کارگری در کردستان و فعالين آن با                  
اتکا به نقشی که در عبور جنبش کارگری                     
ايران به دوران جديد داشتند می توانند در                      
عبور جنبش رفع ستم ملی مردم کردستان به               
 . دوران نوين نقش اصلی و اساسی داشته باشند

 
طبعا ورود جنبش کارگری و فعالينش برای به          
عهده گرفتن چنين نقش تاريخ سازی ملزوماتی         
سياسی و سازمانی دارد تا اين جنبش بتواند در          
راس مردم کردستان برای رفع ستم ملی قرار            
گيرد که بايد در آينده نزديک مفصلتر بدان                   

 . پرداخت
 

 )ادامه دارد(
 

اين مصاحبه بر اساس سئواالتی است       : توضيح
که عده ای از فعالين جنبش کارگری در ايران           

 .ارسال کرده بودند
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پس از تقلب انتخاباتی توسط نئوکان های                       
حکومتی و کوتاه کردن دست اصالح طلبان از         
قدرت، جنبش عظيم توده ای به راه افتاد که                  

از .  معادالت سياسی را دست خوش تغيير کرد        
يکسو اصالح طلبان رانده شده از حکومت به            
پشتوانه توهمی که جنبش به آنها داشت و به                 
دنبال از دست دادن منافعشان، در مقياس وسيع        
سياسی و اقتصادی، با تمام توان به ميدان آمدند         
 .و جناح حاکم را شديدا تحت فشار قرار دادند            

درمقابل نئوکان ها نيز در حاليکه که پس از                
سال ها موقعيت کسب تماميت قدرت را، به                 
واسطه انباشت عظيم سرمايه و در اختيار                    

بدست آورده و به اجرا           داشتن ارکان قدرت،    
گذاشتند، وقتی در مقابل جنبش عظيم توده ای             
پيش بينی نشده قرار گرفتند بخوبی دريافتند که          
جايی برای عقب نشينی و مماشات وجود ندارد         
و در نتيجه راه سرکوب جنبش واصالح طلبان         

با تداوم  نبرد های خيابانی       .  را در پيش گرفتند   
مردم و سرکوب گران طی يک سال و تقابل                

ها، موقعيت قدرتمندان     اصالح طلبان و نئوکان   
ضعيف شد و طيف زيادی از مردم به فرصتی          
برای مبارزه عملی دست يافتند، و از سوی                  
ديگر اصالح طلبان با رشد جنبش و ساختار               
شکن شدن آن هر چه بيشتر از آن فاصله                        
گرفتند و نقششان در جنبش تا حدودی کمرنگ          

 . شد
همانطور که بر اساس واقعيات پيش بينی می             
کرديم، تداوم جنبش عظيم توده ای به شکل                   
تظاهرات خيابانی و در شرايط عدم حضور                
طبقه کارگر نمی توانست به يک انقالب منتهی         
گردد و جنبش، با وجود تمام تاثيرات با ارزش           
و ماندگار آن در جامعه، افول نمود و دورانی             

در .  ديگر تا بر آمد جنبش کارگری رقم خورد          
اين مقطع اصالح طلبان رويای کسب قدرت را        
بر باد رفته می بينند و نئوکان ها نيز همچون               

 .مار زخمی بر مسند قدرت تکيه زده اند
از سويی هر چند      .  اما اين پايان ماجرا نيست       

جنبش توده ای عقب نشينی نموده، اما همچون           
آتش زير خاکستری است که هر دم ممکن است 
شعله بر کشد و کارگران نيز در راستای                        
متشکل شدن انگيزه های به مراتب بيشتری                

شرايط، نئوکان ها و اصالح           .  خواهند داشت  
طلبان را در موقعيت محتاطانه ای قرار داده              
. که هر دو در تالش برای حفظ آن هستند                       

نئوکان ها بخوبی می دانند که هر چند جنبش               
فروکش نموده و نفوذ اصالح طلبان در آن نيز           
کمرنگ است، اما هر آن امکان بر آمد مجدد               
آن و بروز طوفان وجود دارد و در نتيجه از                
تعرض تمام عيار به جناح مقابل پرهيز می                  

کنند و سعی در حفظ موقعيت و ترميم خود                    
دارند؛ و اصالح طلبان نيز همچون لشکر                     
شکست خورده ای که از يکسو نفوذش در                    
جنبش کم شده و از سوی ديگر دستش از                        
ارکان  سياسی و اقتصادی کوتاه شده، توانايی            
عرض اندام دوباره را دراين دوران ندارد و               
در تالش برای حفظ بقايای توهم موجود در                 

 .  جامعه نسبت به خودشان هستند
بحث امکان سازش  بين نئوکان ها و اصالح               

نئوکان .  طلبان اين روزها بر سر زبان ها است       
ها در بدترين شرايط حاضر به عقب نشينی و             
تقسيم قدرت مجدد نشدند، بنابراين در موقعيت          
فعلی نيز منافعی برای اين سازش ندارند و                   
بخوبی نيز می دانند که اصالح طلبان تضعيف          
شده را بايد در همين موقعيت باقی گذاشت و                
هر گونه واگذاری نهادهای حکومتی به آنها،             

در .  جانی تازه به اصالح طلبان خواهد داد                
نتيجه اينها راه رفته و پر هزينه را باز نخواهند 

اما رهبران اصالح طلب نيز که به                  .  گشت
تمامی از قدرت رانده شده اند نيز تن به سازش          
نخواهند داد، زيرا می دانند در اين صورت نه           
سهمی از قدرت نصيب آنها خواهد شد و نه ته            
. مانده توهم توده ای را می توانند نگهدارند                  

عناصری از درون اصالح طلبان که اينجا و              
آنجا طرح سازش را می دهند و يا عمال خود               
را به نئوکان ها نزديک می کنند، به افرادی از          
لشکر شکست خورده  شبيه هستند که با باال                 
بردن پرچم سفيد خود را تسليم می کنند و نبايد            
اين مسئله را با سازش بين جناحين اشتباه                       
گرفت، چرا که سازش رابطه ای دوطرفه است 
که در جريان آن هر دو جناح  با تعديل و عقب            
نشينی و گذشت از بخشی از منافع خود، منافع           
عمومی شان را حفظ می کنند و اين شرايط در           
مورد جناح های نئوکان و اصالح طلب                          

هر چند نئوکان ها تالش خواهند   . مصداق ندارد 
کرد که بخش بيشتری از اصالح طلبان را به              
تسليم وادار کنند و اصالح طلبان نيز که پايگاه           
توده ايشان تضعيف شده قادر نيستند تعرض               
جديدی انجام دهند، اما به هر شکل هيچک از             

 .اينها به معنای سازش وآشتی جناح ها نيست
اما جنگ قدرت به نئوکان ها واصالح طلبان              

شکاف بين نئوکان ها طی        .  خالصه نمی شود   
. يکسال گذشته علنی شده و حدت يافته است                

که در موقعيت     )  سپاه پاسداران  (جناح نظامی     
اقتصادی و سياسی برتری نسبت به ديگران               

نيز رحم  " خودی ها"قرار گرفته است، حتی به  
نمی کند و يکی پس از ديگری منابع ثروت را            

نظاميان در جريان اين پروسه،      .  قبضه می کند  
پس از اينکه بخش های زيادی از مراکز                        
ثروت اصالح طلبان را از چنگشان در آوردند         

مثل پروژه های عسلويه و ديگر پروژه های            -
بسياری ازصنايع و        -نفت وگاز و عمرانی           

مراکز اقتصادی دولتی را نيز به مالکيت خود           
مثل خريد نيمی از مخابرات و              -در آوردند     

و سپس به        -بخش بزرگی از صنايع فوالد             
دانشگاه آزاد وبازار نيز يورش بردند و در اين         
ماجرا مقابل رفسنجانی و هيئت موئتلفه                          

اين لقمه های بزرگ با واکنش شديد           .  ايستادند
جناح غير نظامی نئوکان ها روبرو گرديد و               
جناح راست مجلس و هيئت موتلفه که هر يک           
بخش قابل توجهی از قدرت را در دست دارند،         

به هر شکل      .  شديدا عکس العمل نشان دادند         
چشم انداز اين کشاکش نيز سازش نيست، چرا          
که از يکسو سپاه خود را در موضع قدرت می           
بيند و سهم هر چه بيشتری طلب می کند و                     
جناح ديگر نيز کم قدرت نيست و منافع عظيم             
اقتصادی خود را به راحتی واگذار نخواهد                  
کرد، و حتی رفسنجانی و دارودسته                                  
کارگزاران نيزکه در دوران رياست جمهوری         
رفسنجانی دست به انباشت سرمايه های                         
نجومی از قََبل استثمار و غارت توده ها زدند،           
دائما مورد تعرض جناح حاکم نظامی                              
. قراردارند وثروت خود را درخطر می بينند            

سازش برای آنها به معنای تسليم و واگذاری               
همه چيز است و لذا با چنگ و دندان و توسل               
به روابط در هم تنيده جمهوری اسالمی سعی             

 .در حفظ منافع خود دارند
اما آنچه که بيشتر زمينه تشديد تضادهای درون  
حکومتی است، وضعيت بحرانی است که با               
توجه به شرايط اقتصادی، جامعه را بيشتر دو           
قطبی کرده وبا توجه به وقايع يک سال گذشته            
بر نفرت توده ها افزوده و موقعيت بغرنجی                

حلقه ی تحريم   .  برای حاکمان ايجاد نموده است     
های اقتصادی جهانی نيز روز به روز تنگ تر 
می گردد و تاثير اين شرايط بر وخامت                           
اوضاع اقتصادی و درون حکومتی می افزايد           
و منجر به تشديد تضادها می گردد و هر چه                
بيشتر راه سازش را بر جناح های فعلی و                      

 . سابق جمهوری اسالمی می بندد
واضح است که کارگران و توده ها هيچ                          
منافعی در حمايت و هواداری از يک جناح در          
مقابل ديگر جناح ها ندارند و جنگ قدرت                     
حاکمان و رانده شدگان از حکومت تنها بر سر          
به چنگ آوردن دست رنج کارگران و غارت             

به هر شکل تا بر آمد دور           .  بيشتر مردم است   
ديگری از جنبش توده ای، جمهوری اسالمی             
در موقعيت ضعيفتری نسبت به گذشته قرار               

هر چند که دستگاه سرکوب آن فعال و           -گرفته  
قدرتمند است اما توده های بيشتری به صفوف          

و چنانچه کارگران در       -معترضين پيوسته اند     
اين دوران بتوانند متشکل گردند و آلترناتيو                 
سياسی قدرتمندی ايجاد نمايند، از آمادگی الزم         
برای دخالتگری در بحران انقالبی آينده                         

با توجه به مجموعه          .  برخوردارخواهند بود   
پارامترهای ذکر شده جنبش کارگری برای                 
بدست آوردن موقعيت برتر و شايد تعيين کننده          
ای، در شرايط  بهتری نسبت به گذشته قرار                

 . *دارد

   جنگ قدرت و راه سازشجنگ قدرت و راه سازشجنگ قدرت و راه سازش
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ليبراليسم ايران که تا قبل از انتخابات دهم                      
رياست جمهوری ايران با به بن بست رسيدن             
اصالح طلبان دوم خردادی در تناقضات                       
استراتژيک و سياسی خود سرگردان بود با                 
حمايت از موسوی و کروبی به عنوان                             
نمايندگان اين دوره اصالح طلبی سبز، به                     
تمامی بی فرهنگی و بی آرمانی خويش را                    

 . آشکار نمود
ليبراليسم عقب مانده ايران در اين دوره، خير            
جامعه مدنی جان الک و توسعه سياسی را به              
لقايش بخشيد و به شعار بازگشت به دوره                      

و جمهوری اسالمی نه يک           !!  طاليی خمينی  
کلمه کم ونه يک کلمه زياد آويزان شد و اين را 
تنها راه گريز از تناقضاتی می دانست که                      

 .سالها با آن دست به گريبان بودند
آنها اين بار حتی برای تغيير حاکمان در قدرت          
نيز نيامده بودند بلکه ليبرالهای ايرانی تنها در           
کنار همين حاکمان به سهمی از قدرت دل                      
خوش کرده بودند، نشان به آن نشانی که اکنون          
هم موقعی که از انتخابات آزاد صحبت می                   
کنند انتخاباتی را مدنظر دارند که حاکمان                     
کنونی هم می توانند بعد از مورد بخشش واقع            

در اين   !!  شدن به خاطر جنايات گذشته شان            
انتخابات آزاد شرکت نمايند و در زير يک                    
سقف با همديگر در همزيستی مسالمت آميز به         

 . حيات انگل وار خويش ادامه دهند
اما بيرون آوردن احمدی نژاد از صندوق ها               
توسط جناح نظامی سپاه و حمايت قاطع خامنه           
ای از او تمامی اين آرزوها را برای ليبرالهای          
ايرانی به باد داد و دوباره برگشتند سر خانه                 
اولشان، اما اين بار با اين تفاوت که حاال بايد               
ترس هميشگی خود ازخيزش توده ها را نيزدر        
. کنار تناقضات هميشگی شان حمل می کردند          

جنبش عظيم توده ای که بعد از نتخابات به راه           
افتاد در ابتدا به بهانه تقلب انتخاباتی شروع شد          
اما خيلی سريع از اين مرحله به درستی عبور           
نمود و نشان داد که اين اعتراضات ريشه های          
. عميقتر اقتصادی و اجتماعی و سياسی دارد             

همين مسئله يکبار ديگر دنيا را در جلوی چشم          
عاليجنابان ليبرال و جمهوری خواه و اصالح            
طلب و سکوالر و غير سکوالر تيره و تار                   
نمود زيرا که آنها سالها بود در باب تخطئه                   
انقالب و خيزش های از پايين قصيده سرايی              
می کردند و حاال می ديدند که واقعيت ها و                   
مکانيسم های عينی جامعه چيزی را غير از                

شروع انقالب را          اين نشان می دهد و                       

همچنانکه نمی شود با تئوری و اعتقاد قلبی                  
ايجاد کرد نمی توان با همين سالح نيزمتوقف             

 .نمود
مردم خيلی زود از تمامی اين جناحها عبور                 

ليبرالها و اصالح طلبان در مقابل                  .  نمودند
دست به کار تراشيدن رهبر برای حرکت                      
اعتراضی توده ها شدند و چه کسانی بهتر از              
موسوی و کروبی که قبل از انتخابات هم به                 
قدرت گيری دوباره آنها دخيل بسته بودند، اما            
جالب اينجاست که حتی موسوی و کروبی خود        
نيز باور نداشتند که آنها رهبران اين جنبش                  

اما .  هستند و بارها به اين مسئله اذعان نمودند          
حمايت اين باراپوزسيون ليبرال بر خالف                   
حمايت قبل از انتخابات بر اين محور می                       
چرخيد که ديگر اصالح طلبان نمی توانند                     
. پيشبرنده استراتژی شکست خورده آنها باشند        

با اين وصف آنها باز هم بر اين بوده اند که با               
استراتژی اصالح طلبانه گام به گام و نيز با                 
طرح شعارهايی مانند انتخابات مجدد و                          
همچنين انتخابات آزاد در اين اواخر و کناره               
گيری احمدی نژاد راه را برای رسيدن به                     
قدرت موسوی و کروبی هموار نمايند تا بعدًا              

راه طی نشده دموکراسی را              بشود ما بقی          
 همپای با حکومت و به شکلی مسالمت آميز                
طی کنند و به اين طريق بتوانند پيوستگی خود           
را با جنبش اعتراضی و مطالبات دموکراتيک         

اما .  توده ها نيز تامين نمايند و ايزوله نمانند               
حضور توده ها روز به روز راديکال تر می              
شد و شعارها همه در راستای سرنگونی اين               

اوج اين  .  رژيم از راه يک قيام و انقالب بود            
اعتراضات ششم دی ماه يعنی روز عاشورا                
بود که بعد از آن ديگر سيل بيانيه های پنج                     
نفره و ده نفره و تک نفره و نيز تقبيح نامه                      
های ليبرالی به صورت آشکار نه به سوی                   
حکومت که به سوی مردم معترض روان شد             
که چرا توده ها خشونت به خرج می دهند و                 
. اعتراض بايد مسالمت آميز باشد                                       

هايی چون مسعود بهنود جلوی                      »آدمک«
دوربين قرار می گيرند و دلهره و ترس خود               
را علنًا از خيزش انقالبی مردم اعالم می کنند،         
سازگارا هر روز جلوی دوربين ده دقيقه ايی              

مسالمت !!  قرار می گيرد و رهنمودهای سبز           
آميز به مردم می دهد، عقب نشينی موسوی در         

 بيان می شود و به دنبال آن             ١٧بيانيه شماره    
موج بيانيه های مختلف برای چرب تر نمودن           

. سرازير می شود  ...  مطالبات کفی و غير کفی     
جالب اينجاست که همين عاليجنابان در جريان          
خيزش توده ها در يکسال گذشته وقعی به                      
انتخاب مردم برای سرنگونی جمهوری                         
اسالمی نگذاشتند و مردمی که اينبار با قدمهای         
خود سرنگونی رژيم را انتخاب نموده بودند را         
به جرم اعمال خشونت تقبيح و محکوم می                   

اما همين آقايان در برابر تمامی                       .  کردند
خشونت هايی که زاده همين سيستم درنده                      

سرمايه داری است سکوت می کنند و حتی آن           
را تا حدودی برای يک جامعه مدرن طبيعی               

 .هم می دانند
 بهمن در    ٢٢جنبش اعتراضی توده ها بعد از          

سکوتی معنادار فرو رفت، معنا دار هم برای             
برای .  چپ های کارگری و هم برای ليبرالها           

چپ کارگری معلوم بود که نبود استراتژی                  
مشخص و نيز عدم حضور طبقه کارگر به                   
صورتی متشکل جنبش را به سکوت کشانده               
است، اما او اين سکوت را مقطعی ارزيابی                
نموده و براساس زمينه های عينی که در                        

و نه   (جامعه سرمايه داری ايران وجود دارد             
برآمد دوباره   )  از روی اعتقاد قلبی به انقالب         

يک موج ديگر را در چشم انداز خود گذاشت             
و از همين رو فعالين سوسياليست را برای                   
. آمادگی بيشتر در اين دوره دعوت نمود                        

ليبرالها هم البته اين سکوت برايشان معنادار              
بود زيرا می دانستند که اين سکوت قبل از                    

آنها قبًال يکبار ديگر اين         .  وقوع طوفان است    
طوفان ناخواسته را تجربه کرده بودند،                           
بنابراين با لحظه وقوع و نيروی اصلی آن                    
آشنايی قبلی داشتند و از اين رو آگاهانه به                     
سراغ اين نيروی عظيم رفتند و در باب بحران          
اقتصادی وتاثيرش بر وضعيت فالکت بار اين          
. نيروی اجتماعی مقاله ها به تحرير در آوردند        

آنها خطاب به بعضی همکارانشان نوشتند که             
چرا هوای کارگران را نداريد و تنها از طبقه              
متوسط می گوييد، ما اگر حرفی در اين زمينه           
نداشته باشيم قافيه را به کلی باخته ايم، پس بايد          

و همچنانکه ديديم علی الخصوص       .  کاری کرد 
در دوره تعيين دستمزدها و نيز در آستانه اول            
ماه می سيل توصيه نامه ها و غمنامه ها از                   
 . جانب ايشان به سوی طبقه کارگر سرازير شد

اما اگر ليبراليسم ايرانی فضای اقتصادی و                  
سياسی ايران را بحرانی می داند و آن را                       
زمينه يک خيزش انقالبی می شمارد، به اين               
خاطر نيست که اصوًال مشکلی با هرنوع                      
سيستم اقتصادی سرمايه داری که منشًا تمامی           
خشونت ها و فالکت های طبقه کارگر است                 
داشته باشد، بلکه مشکل ليبراليسم ايران با                    
ديکتاتوری نفت و نگرفتن ماليات است و اينکه        

که مقصودشان از اين      (دولت در برابر مردم        
بيشترسرمايه داری ايران است تا طبقات                       

بنابراين ...  .  پاسخگو نيست و   )  محروم جامعه 
همه اين معضالت و بحرانها را می شود با                   

. حل نمود !!  خصوصی سازی منطقی و اصولی   
خصوصی سازی که کًال در دست سپاه نباشد              
زيرا سپاه و نيروی نظامی بايد مطيع سرمايه             
باشد نه ارباب آن، بنابراين اين نيرو بايد به                  
پادگانها برگردد و فقط در مواقع ضروری که            
توده های معترض در خيابان هستند حضور               

آنها هيچگاه از انحالل سپاه چيزی             .  پيدا کند  
نگفته اند و هميشه از برگشتن اين نيرو به                      
حيطه سنتی اش که سرکوب توده ها و دفاع از           
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منافع سرمايه است، سخن گفته             
بنابراين حتی زمانی که ليبراليسم ايرانی            .  اند

از بحران اقتصادی کنونی انتقاد نموده از                      
منظر منافع به خطر افتاده سيستم سرمايه داری  
ايران بوده نه از زاويه و نگرش طبقات                          

عاليجنابان ليبرال به خوبی به        .  محروم جامعه 
برآمد يک موج اعتراضی ديگر که اينبار با                
توجه به زمينه های آن و نيز حضور طبقه                    
کارگر در ميدان نهايتًا حرکتی انقالبی خواهد            
بود، آگاه هستند و تمامی استراتژی و                                
تاکتيکشان در اين دوره کامًال در خدمت                         
جلوگيری از حرکت انقالبی اين طبقه يا سوق            

 . دادن آن به جوی ديگر است
انتخابات آزاد قرار است ابزاری باشد که در               
صورت تحققش حالل تمامی اين معضالت سر        
راه ليبراليسم ايران گردد، و هم ليبرالها با آن              
به نان و نوايی برسند و هم توده های محروم                
در اينده ای نه چندان دور انشاء اهللا از رحمات           
. اين سيستم انتخابات آزاد برخوردار شوند                  

يعنی برای ليبرالها که هيچ گاه درپالتفرمشان            
درمورد رفاه توده های محروم اين جامعه                     
حرفی برای گفتن نداشته اند جز درج عبارت             
نامفهوم عدالت اجتماعی، انتخابات آزاد قرار            
است نقش حامل رفاه اقتصادی برای توده ها                

. وهمچنين کسب آزاديهای دموکراتيک باشد             
تمامی تالش ليبرالها در اين دوره حول                            
انتخابات آزاد در خدمت همين هدف قرار                     
داشته و دارد که انتخابات آزاد اکسيری است              
که با داشتن آن هر ديکتاتوری به طالی ناب                

 .دموکراسی تبديل می شود 
اينجا بحث بر سر مخالفت يا موافقت با حق                   
انتخابات آزادانه نظام سياسی از طرف ما                     
نيست چرا که هيچ نظامی به اندازه نظام                         
سوسياليستی نمی تواند آزاد باشد، جايی که                  
همه نهادهای سياسی و اقتصادی توسط خود               
توده ها انتخاب می شوند و قاعدتا اشکال اين               
انتخاب را هم مردم می توانند فردای انقالب و           

بحث بر   .  سرنگونی رژيم خود انتخاب نمايند         
سر اين است که اوًال اين انتخابات آزاد در کدام 
شرايط سياسی و اقتصادی می تواند تحقق يابد،        
و از طرف ديگر شرايط مطلوب به چه شيوه              

 .  ای قرار است متحقق شود
بخشی از ليبرالها انتخابات آزاد را استراتژی            
برای رسيدن به دموکراسی در فردای ايران               
می دانند و به اين معنا معتقدند که با متحقق                    
شدن اين استراتژی يعنی انتخابات آزاد می                  
توان دوران گذار را پشت سر گذاشت و پايه                

به .  های دموکراسی را در ايران ريخت                     
عبارتی برای اين بخش از ليبرالها که خود را            
صاحب استراتژی می دانند ما در وضعيت                  

خود دوره  .  فعلی در دوره گذار به سر می بريم       
گذار در خدمت اين معنا است که سرنگونی به           

آنچه مد نظر آنها     .  شيوه انقالبی مد نظر نيست     
می باشد اين است که دوره گذار فعلی به                         

شکلی کامًال مسالمت آميز بعد از چانه زنی                  
های از باال و فشار سازمانهای جامعه مدنی،              
در يک روز افتابی بهاری با آواز خوش                         
چکاوک های مهاجر به سرانجام خود که                       
. دموکراسی پارلمانی در ايران است برسد                  

استراتژی انتخابات آزاد قرار است برای اين             
بخش از ليبرالها باز کننده تمامی گره های                    

خطر جنگ  "سياست در ايران باشد، و همچنين      
انفجار کور  "را منتفی نمايد و از        "  و فروپاشی 
جلوگيری نمايد تا جايی که حسن              "  اجتماعی

شريعت مداری درباره استراتژی انتخابات آزاد   
زيرا راهبرد انتخابات آزاد تنها             :  "می گويد   

راهبردی است که با نقش چند وجهی خود می            
 پاسخ گوی هم زمان معضالت چندگانه               تواند

، از جمله گشودن بن بست      صحنه سياسی ايران  
حکومتی، بدست آوردن حقوق از دست رفته              
ملت، نهادسازی به سمت ساختارهای نظام                  
سياسی مدرن، و جلوگيری از فروپاشی کشور         

بنابراين .  )تاکيد از من است            )  (  ١"  (باشد
انتخابات آزاد استراتژی برای عبور از انقالب        

  .است نه عبور از رژيم اسالمی حاکم
اين در حالی است که خود اين حضرات در                  
بحث هايشان به پيش شرط های ناقصی هم                   
برای برگزاری انتخابات آزاد اشاره می کنند             
ولی با وجود اين باز هم بر انتخابات آزاد به                 
عنوان يک استراتژی تکيه می کنند و برايش             

از يک    .  کمپين تبليغاتی به راه می اندازند               
طرف  چنين بيان می کنند که انتخابات آزاد                  
پيش زمينه و استراتژی برای رسيدن به                         
دموکراسی در ايران است و از طرف ديگر                
وجود حداقل دموکراسی دست و پا شکسته را            
زمينه ای برای برگزاری انتخابات آزاد می                

 .دانند
اما اگر از همين تناقض ابتدايی هم که بگذريم             
در باره شرايط برگزاری يک انتخابات آزاد               
بايد از حضرات پرسيد شما قرار است چگونه           
به اين خواسته خود برسيد؟ آيا قرار است که               
اين خواسته شما را رژيم متحقق سازد؟ يعنی              
مردم در قالب يک نيروی فشار نقش بازی                   
کنند و به عبارتی فشار از مردم و عقب نشينی           

 از رژيم و تن دادن آنها به خواسته شما؟ 
و اين همان نقطه ضعف و تناقض دوباره                       
ليبرالها است که نمی توانند به روشنی به اين              
سوال پاسخ دهند که چگونه و با چه شيوه ای                

حتی اينکه اين    .  قرار است به پيروزی برسند       
حضرات ابراز می دارند که بايد شرايطی                    
برای انتخابات آزاد وجود داشته باشد در نفس            
خود هنوز چيزی را بيان نکرده است زيرا                   
خود توده ها هم می دانند که در رژيم کنونی                 
امکان هيچ تغييری که به نفع آنها باشد موجود            
نيست، و انتخابات آزاد هم تا زمانی که دستگاه          
سرکوب و سانسور عقيدتی و سياسی وجود                 

پس اينجا بايد يک قدم        .  دارد قابل اجرا نيست     
جلوتر برداشت و از شرايطی سخن گفت که               

مردم خود قدرت را در دست داشته باشند و                  
اين درست همان صحبت از يک انقالب توده             
ای تمام عيار است که عاليجنابان از سخن                     

 .گفتن در مورد آن هراس دارند
اما بخشی از ليبرال ها که انتخابات آزاد را نه             
به عنوان استراتژی بلکه تنها به عنوان يک                
شعار جهت متحد نمودن نيروهای بيشتری در           
مقابل جناح کودتاگران بکار می برند و آن را             

قابل طرح و نيز     )  ٢"  (تنها در سطح گفتمانی    "
می "  مهم ترين راه برای عبور از خشونت              "

دانند، معتقد به يک سری شرايط نيم بند برای             
شکل "برگزاری انتخاباتی آزاد هستند مثًال                  

که قدرت  !!  گيری يک عرصه عمومی قدرتمند     
نهادهای مدنی، مطبوعات، احزاب و خرده                 

در آن بتواند تعديل کننده !! جنبش های اجتماعی
در کنار شکل گيری             "قدرت دولت باشد             

و تغيير ماهيت    ...   ، بورژوازی ملی و مستقل     
تالش برای تبديل دولت رانتی به        دولت و    مالی

 و از همه مهمتر دولت وابسته به ماليات و ملت
از ضرورت و الزام          ايجاد يک تلقی واحد             

مفهوم انتخابات آزاد به عنوان مهم ترين ابزار           
در بين همه بازيگران       توسعه و ترقی کشور         

 اصلی قدرت و نيروهای سياسی و اجتماعی              
کشور می تواند زمينه های الزم برای تحقق               
انتخابات آزاد را تا حد قابل مالحظه ای مرتفع           

). همان منبع، تاکيدات از من است             ."  (سازد
قاعدتا ليبراليسم ايرانی برای انتخاباتی که قرار       
است پايه دموکراسی ای باشد که تنها منافع                  
اقتصادی و سياسی وی را نمايندگی نمايد و                  

فرآيند آزاد و عادالنه و شفاف       "تنها قرار است    
را تضمين نمايد، و قرار       )  ٣"  (چرخش قدرت 

نيست که سالحی در دست ساير توده های                     
محروم باشد، بايد چنين عواملی را به عنوان              
زمينه های برگزاری انتخابات آزاد مطرح                  

از سطح پائين اين مطالبات هم مشخص          .  نمايد
است که برآورده شدن شان لزومًا به اين                         
بستگی ندارد که توده ها در ميدان باشند، بلکه            
با چانی زنی و مباحثات ديپلماتيک سياسيون و          
نخبگان با جناح حاکم و قانع کردن آن قابل                    

بنابراين تا اطالع ثانوی توده ها در          .  تحقق اند 
خانه هايشان تشريف داشته باشند تا نکند با                   
حضور آنها صحنه مبارزه سياسی خشونت بار        
شود و زمينه های مورد نظر ليبرالها در مورد          

به نظر من    .  اجرای انتخابات آزاد فراهم نشود      
اين بخش از ليبرالها حداقل از انسجامی                          
برخوردار هستند، چرا که از نظر آنها همين              
خواسته انتخابات آزاد و زمينه های نيم بند آن             
. را تنها حکومتيان می توانند فراهم سازند                   

برای اين عاليجنابان راه بی خشونت همين                   
است، و ايشان از همين حاال متعهد می شوند               
که فردای اعالم انتخابات آزاد همين آقايان و               
خانمهای حکومتی می توانند بيايند و در                         

بنابراين استراتژی  .  انتخابات آزاد شرکت کنند     
اين بخش از ليبرالها از مسئله کسب قدرت                    

١١ 
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 توسط بورژوازی هم    حتیسياسی  
دور است زيرا از نظر آنان اين راهی غير                   
دموکراتيک است و به تولد استبدادی نوين                   

تضغيف استبداد و       "بايد با       .  منجر می شود      
تغيير توازن قوا بنفع دموکراسی و بر آمد                      

 !! "قدرت های سياسی مبين توازن قوای جديد
رژيم را مجبور نمود تا تن به انتخابات                )  ۴(

آزاد بدهد و از اين  طريق راه برای شريک                 
 . شدن در قدرت سياسی هموار شود

 در حاليکه همه می دانيم که اگر قرار است                 
انتخابات آزادی برگزار شود بايد قبل از آن                  
تمامی آزاديهای سياسی يعنی آزادی بيان،                    
مطبوعات و چاپ ونشر، تشکل، اعتصاب                  

 شده باشد؛   تضميينمتحقق و مهمتراينکه     ...  و  
موقعيت های برابر ازادی های سياسی برای             
همه اقشار و مذاهب و اقوام و طبقات و                            
جنسيت ها فراهم باشد و تبعيض های جنسيتی            
و قوميتی وجود نداشته باشد؛ بايد تمامی                         
نيروهای نظامی موجود منحل شوند و خود                 
مردم بتوانند نيروی نظامی مورد نظرشان را            
ايجاد و فرماندهان را انتخاب نمايند؛ بايد تمامی  
. دادگاههای موجود و احکامش لغو شده باشد             

از طرف ديگر بايد امکان اينکه همه به                           
صورت برابر بتوانند از اين آزاديها استفاده                
نمايند وجود داشته باشد و اين ربط مستقيم پيدا            
می کند با مصادره اموال حکومتيان و                              
سازمانهائی مانند استان قدس رضوی و بنياد              

و قرار    ...  مستضعفان و سپاه پاسداران و                
گرفتن اين اموال در اختيارسازمانهای توده ای        
به عنوان اولين قدم ها برای اجرای برنامه                   

اينها ).  ۵(های رفاهی و پايان دادن به فقر                  
حداقل اقداماتی است که بايد در سطح جامعه               
انجام گيرد تا مردم بيايند و در مورد سازمان               
سياسی ای که می تواند موقعيت آغاز شده را              

 . در آينده  نيزحفظ نمايد تصميم بگيرند
آری حتی برای رسيدن به اينکه انسانها در اين          
جامعه بتوانند انتخاب آزادانه سياسی داشته                  
باشند بايد به اقتصاد و رفاه مردم دست برد؛                 
بايد مردم سازمانهای توده ای خود را داشته                
باشند و از اين طريق بتوانند بر کارکرد قدرت          
سياسی در جامعه نظارت کنند و اين معنائی                

اينجا . جز سرنگونی رژيم سياسی موجود ندارد
ديگر مرحله گذار و انحالل دولت منظور                     
نيست، اينجا سرنگونی اين رژيم با عمل                        
مستقيم توده های محروم و حضور مسلم و                   
. قطعی طبقه کارگر متشکل مد نظر است                     

بنابراين از نظر ما در اين شرايط است که می           
. توان در مورد آزادی انتخاب صحبت نمود               

هيچ انسان واقع بينی نمی تواند تصور نمايد که         
بدون اين اقدامات می شود انتخابات سياسی                 

نمی شود انتظار داشت که           .  آزاد اجرا نمود     
از پايين و کمی چانه زنی           "  فشاری"رژيم با     

 .اين مطالبه را متحقق سازد 
برای جمع بندی بايد چنين گفت که بخشی از                
ليبرالهای ايرانی در مورد شرايط برگزاری              
يک انتخابات و نحوه رسيدن به اين شرايط و              
نيز نيروهايی که می توانند اين شرايط را                      
متحقق سازند سکوت می کنند و همين مسئله               

بخشی .  بر تناقض استراتژيک آنها می افزايد          
ديگر از آنها نيز به صورتی کامًال آشکار بر               
اين باورند که اين تنها خود رژيم موجود است            
که توانايی شکل دادن به انتخابات آزاد و                        
مطالبات نيم بند آنها را دارد، بنابراين بايد از              
طريق بحث و اقناع و در کنار آن تقويت                         

فرهنگ عدم   "جامعه مدنی و گسترش دادن               
به رژيم فشار آورد که عقب              "  طرد مخالف  

 .بنشيند و تن به انتخاباتی آزاد بدهد
همه اين راهکارها عمال در خدمت خانه نشين           
کردن مردم و در انتظار گذاشتن آنها تا آتيه ای          

توده های مردم در استراتژی و        .  نامعلوم است 
سياست  اين عاليجنابان تنها نقشی که به عهده             
دارند اين است که گوش به فراخوان نخبگان               
ليبرال که در باال در کار مذاکرات سخت و                  

با رژيم هستند بمانند و خالصه به                !!  جانکاه
شکل صوری هيچگاه پشت جبهه را خالی                    
ننمايند تا اينکه با نشان دادن پشت جبهه ای                   
قدرتمند بتوانند کفه را به نفع جناح اصالح                    
طلب و ليبرال سنگين تر نگه دارند، يعنی در              
عمل توده های مردم نمی توانند گروه فشاری             

 .بيش باشند 
در پايان بايد اشاره نمود که وقايع عينی در                   
سطح جامعه هميشه استراتژی و پالتفرم و                   

سياست ليبرال ها را بی موضوعيت نموده                   
کامًال عيان است که در اين دوره نيز                .  است

تمامی مسير اتفاقات پيش آمده در فضای                        
سياسی ايران رو به اين واقعيت حرکت نموده            
که نه پالتفرم ليبرال ها و نه استراتژی مورد              
نظرشان توانايی پاسخگويی به معضالت و                
موانع دموکراسی در ايران را ندارد و آنها با              
طرح مطالبات چرب تر تنها بر تناقضات و                 

 .     سرگردانی های خود می افزايند
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