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    ٢ صفحه    ٨٠شماره     

                                            
 بمناسبت اول ماه مه

سازمانیابی و مشارکت در امور سیاسی راه مقابل با سیاست ھای  ھمبستگی،
 ضدکارگری است

 !کارگران و زحمتکشان

اردیبھشت) روز ھمبستگی جھانی کارگر را ب شما کارگران و زحمتکشان و به نیروھای مدافع آزادی، عدالت اجتماعی،  ١١اول ماە م (
امیدواریم شما بتوانید امسال از سد موانع دولتی عبور کنید و روز کارگر را مانند دمکراسی و سوسیالیسم صمیمان شادباش می گوئیم. 

 .کارگران سایر کشورھا با برگزاری تظاھرات و تجمع ھا و طرح مطالباتتان ب خوبی برگزار کنید

رفرمایان و دولت حق ندارند مانع برگزاری روز جھانی کارگر حق شھروندی شماست. در قانون کار روز کارگر تعطیل است و ھم از این رو کا
تعطیلی و برگزاری این مراسم شوند و یا کارگران را بخاطر آن مجازات و تحت پیگرد قرار دھند. آمدن ب خیابان و برگزاری تظاھرات حق 

نگاە داشتن  کارگران است. بدون مخالفت و تظاھرات با سیاست ھا و اقداماتی ک موجب بیکاری، از بین رفتن امنیت شغلی، ثابت
دستمزدھا زیر خط فقر، سرکوب سندیکاھا، زندانی کردن فعاالن کارگری، تبعیض جنسیتی، نبود ایمنی و بھداشت محیط ھای کار ک 

 .ساالن جان ھزارن تن را می گیرد، دولت و سرمایه داران عقب نخواھند نشست
کمی و کیفی رشد چشمگیری داشت. وسعت و کیفیت اعتراضات  در سال گذشت اعتراضات و اعتصابات شما و سایر مزدبگیران از نظر

چنان بود ک مانع اجرای بخشی از سیاست ھای ضدکارگری جمھوری اسالمی شد و در مواردی نیز موجب عقب نشینی دولت روحانی 
  .گرديد. با این حال پراکندگی اعتراضات مانع از ثمربخشی بیشتر دست آوردھا است

پرتو ھمبستگی توانستید، تالش دولت، مجلس و سازمان ھای کارفرمایی برای از میان برداشتن مواد حمایتی  شما در سال گذشت در
قانون کار را خنثی کنید، روند تصویب الیح ضدکارگری "اصالح قانون کار" در مجلس را ک از حمایت ھمه جريان ھای حکومتی، کارفرمایان 

 داری لجام گسیخت قرار داشت را متوقف کنید. شما می توانید با ھمبستگی و تشکل یابی و بطور کلی احزاب مدافع مناسبات سرمای
 داری ب حقوق و دست آوردھای مبارزاتی و تاریخی  ک رمز موفقیت شماست، تعرض گستاخان دولت و جریان ھای مختلف سرمای

 .طع مختلف موفق ب انجام این کار شدندجنبش کارگری را درھم بشکنید. کما اینک نسل ھای پیشین کارگری در مقا
اھمیت دارد که برای اجرای مواد حمایتی قانون کار و تغییر موادی از آن ک مغاير حقوق کارگر و استانداردھای شناخت شدە بین المللی 

می حقوق کارگر باشد و از و مخدوش کنندە حقوق انسانی، شھروندی و سندیکایی کارگران است، مبارزه ادامه یابد. قانون کار باید حا
  .حقوق کارگر در مقابل تعدی و زورگویی کارفرمایان حراست کند

ھای ماھان خانوار شھری ب  ٩٥در پایان سال  ھا در شورای عالی کار ب  ٤ب رغم افزایش ھزین میلیون تومان و تعیین کف این ھزین
درصد  ١٤،٥توسط اقتصادانان، اما در نھایت شورای عالی کار تنھا با افزایش  ٩٦میلیون تومان و پیش بینی افزایش تورم در سال  ٢،٥مبلغ 

ب دستمزد کارگران موافقت کرد. ھمین مقدار افزایش ناچیز ھم براثر تظاھرات متعدد صورت گرفت ک ب شکل نسبتا ھماھنگ و ھم 
سازمان ھای کارفرمایی در حالی ب بھان باال رفتن ھزین زمان توسط کارگران، معلمان و بازنشستگان در اسفند ماە برگزار شد. دولت و 

تولید با افزایش دستمزدھای زیر خط فقر مخالفت می ورزند، ک میانگین سھم دستمزد کار در قیمت تمام شدە کاال به طور متوسط حدود 
است. در یونان و پرتغال بحران زدە دستمزد درصد است. دستمزد کارگران در کشوری مانند ترکی بیش از دو برابر دستمزد در ایران  ٧،٥

کارگران، چھار برابر ایران است. توجیه ھای دولت و سازمان ھای کارفرمایی برای افزايش اندک دستمزد کارگران و زیر خط فقر نگھداشتن 
 .آن، نادرست و فریبکاران است. الزم است ھم چنان برای افزایش دستمزد مبارزه کرد

دیگری از رھبران تشکل ھای کارگری و معلمان به خاطر فعالیت ھای سندیکایی و کارگری و دفاع از حق و حقوق  در سال گذشت عدە
کارگران، معلمان و سایر مزدبگیران و عدالت اجتماعی محاکم و ب زندان ھای طوالنی محکوم، تعدادی اخراج و عده ای به شالق و 

 -ھا غیرقانونی و خالف حقوق شھروندی و مغایر با الزامات رشد و توسع اقتصادی پرداخت جریم نقدی محکوم شدند . این پیگرد
اجتماعی است. و شالق زدن کارگران یادآور دوران بردەداری است. ما این گون پیگردھا را محکوم می کنیم و ضمن اعالم ھمبستگی با 

آزادی آن ھا انجام شدە، ب ویژە از تالش ھا و حمایت ھای بی شائب فعاالن کارگری و خانوادە ھایشان از ھم تالش ھایی ک تاکنون برای 
 ھای کارگری کشورھای مختلف ک مصداق بارز ھمبستگی کارگری فرامرزی است، قدرانی می کنیم  .اتحادی

ثل سپاه، سیاست خصوصی سازی و واگذاری صنایع و موسسات بزرگ اقتصادی ب آقازادەھا، وابستگان حکومت و نھادھای حکومتی م
ب رغم مخالفت ھای کارگران و مدافعان عدالت اجتماعی درسال گذشت تداوم يافت و دولت روحانی بی سروصدا موسسات دیگری را 
زیر عنوان "خصوصی سازی" ب بھان مقابل با رکود، ایجاد اشتغال و رونق، به بھای نازل واگذارکرد. اما نتیج این واگذاری ھا، تشدید 

اری و تعطیلی تعداد زیادی از واحدھای بزرگ صنعتی، اخراج شمار دیگری از کارگران و کارکنان آنھا و رونق واردات بود. ادام رکود، بیک
ھای تحصیلی از یک سو و از سوی دیگر دستمزدھای زیر خط فقر، سبب بازماندن  خصوصی سازی در آموزش و پرورش، باال رفتن ھزین

ان خانوادە ھای کارگری و تھی دستان شھر روستا، افزایش شمار کودکان کار و خیابانی و طبقاتی شدن صدھا ھزار نفر دیگر از فرزند
، ما مخالف رانت خواری زير عنوان خصوصی سازی ھستیم و  بیشتر آموزش گردیدە است. ب جھت عواقب زیانبار این اقدامات برای جامع

 .ق کودکان و سایر عدالت خواھان ترقی خواە، برای توقف آن تالش می کنیمھم دوش با کارگران، معلمان، سازمان ھای مدافع حقو
ب نظر ما بھبود شرایط معیشتی و اجتماعی کارگران و عموم مزدبگیران، در پرتو مبارزه، ھمبستگی، سازمانیابی و متشکل شدن در 

 ھا و احزاب کارگری و مشارکت جویی طبق کارگر در امور سیاس ی و اجتماعی حاصل می شود. جمھوری اسالمی با سنديکاھا، اتحادی
 ھای کارگری و جلوگیری از شرکت مسقالن احزاب کارگری در انتخابات، راە ورود نمایندگان واقعی کارگران و  سرکوب احزاب و اتحادی

ین قانون اساسی سراپا مزدبگیران را مسدود نمودە تا آنان نتوانند وارد مجلس، شوراھای شھر و روستا شوند و حتی در چارچوب ا
تبعیض ھم، در قانون گزاری، ادارە کشور و ادارە امور شھرھا و روستاھا نقش داشت باشند و از حق و حقوق کارگران دفاع کنند. علی 
این تبعیضات ویرانگر ک سبب ساز، فقر، بیکاری، گرانی، رکود تولیدی، فساد، غارت اموال عمومی، تخریب محیط زیست و افتادن 
اھرم ھای قدرت ب دست افراد فاسد و سودجو شدە است باید متحدانه مبارزه کرد و از باز شدن فضای سیاسی، لغو سانسور و 

 .برگزاری انتخابات آزاد دفاع نمود

 ایرانزندە و گستردە باد ھمبستگی کارگران                       زندە باد اول ماە م روز ھمبستگی بین المللی کارگران       

 زندە باد آزادی، عدالت اجتماعی، دمکراسی و سوسیالیسم  
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  اعالمیه مشترک 
  

 !ابراھیم رئیسی جنايتکار است و بايد محاکمه و مجازات شود        
ابراھیم رئیسی کانديدای رياست جمھوری است و شورای نگھبان او را در لیست چینشی خود قرار داده است. او از چھره ھای شاخص 

صادر کرد. سال ھاست که نام  حکم اعدام ھزاران زندانی سیاسی حکم دار و به حبس محکوم شده را ٦٧"ھیئت مرگ" است که در سال 
او به عنوان يکی از اعضاء "ھیئت مرگ" توسط نیروھای اپوزيسیون و خانواده جانباختگان و آيت هللا منتظری اعالم شده است. در سال 

ی وسیعأ گذشته نوار صحبت آيت هللا منتطری با ھیئت مرگ توسط احمد منتظری منتشر شد. اين نوار در رسانه ھا و شبکه ھای اجتماع
 انعکاس يافت و گروه ھای وسیعی از مردم، اعضای اصلی "ھیئت مرگ" از جمله رئیسی را شناختند.

برخاستند و علی خامنه ای ابراھیم رئیسی را به رياست  ٦٧بعد از انتشار نوار، سرکردگان حکومت به دفاع از جنايت ھولناک سال 
اشت. اکنون دستگاه واليت می خواھد او را در مقام رياست جمھوری بنشاند و قوه ترین نھاد مالی غیردولتی يعنی آستان قدس گم بزرگ

  مجريه را به يکی از عامالن اصلی و شناخته شده فاجعه ملی بسپارد. این توھینی بزرگ به شعور مردم ايران و جامعه بین المللی است.

شارکت داشته و یا حداقل با آن ھمراه بوده اند. اما در این میان ھا م جمھوری اسالمی یا مستقیما در کشتارھا و جنایت  اکثر سردمدارن
افشا شده است و او بدون شرم از اعمال  ٦٧او در کشتار  ابراھیم رئیسی کسی است که عالوه بر اپوزیسیون، از درون حکومت نیز نقش

که فاجعه ملی بار دیگر به طور وسیع مطرح گردد و نامزدی ابراھیم رئیسی فرصتی را به وجود آورده است  جنایتکارانه خود دفاع می کند.
ابعاد آن جنايت که به دستور مستقیم آيت هللا خمینی صورت گرفته است، شکافته شود، "ھیئت مرگ" در کشور و در مجامع بین المللی 

و خانواده جانباختگان معرفی و خواست محاکمه آن ھا به خواست عمومی تبديل گردد. سال ھاست که نجات يافتگان از فاجعه ملی 
را در مقابل چشمان  ٦٧پیگیرانه به دنبال دادخواھی اند. اما اين امر مھم به تحقق نپیوسته است. کانديداتوری رئیسی، کشتار تابستان 

و را در مردم ايران و مجامع بین المللی قرار می دھد. بکوشیم در شبکه ھای اجتماعی و رسانه ھا و از ھر طريقی که ممکن است نقش ا
به پرسش اصلی در نشست ھای تبلیغاتی تبديل نمائیم. ابراھیم رئیسی يکی از آيت هللا ھای مرگ است. جا دارد که از فضای  ٦٧کشتار 

  انتخاباتی برای معرفی او به عنوان "آيت هللا مرگ" بھره گرفته شده و ھرچه وسیع تر به مردم شناسانده شود.

را بپذيرند. اکنون که اين کشتار به اجبار  ٦٧وری اسالمی مجبور شدند که دست از انکار بردارند و کشتار با انتشار نوار صوتی، سران جمھ
اعدام  ٦٧از جانب حکومتگران پذيرفته شده و "ھیئت مرگ" معرفی گرديده است، ما به عنوان نیروھائی که صدھا تن از اعضاء آن در سال  

و نیروھای آزاديخواه، خواستار محاکمه آمران و عامالن فاجعه ملی از جمله ابراھیم رئیسی  شده اند، ھمراه با خانواده جان باختگان
  ھستیم.
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 ھمبستگی با زندانیان سیاسی فلسطینی         

      آوریل، یکھزار و پانصد نفر از  ١٧ھم زمان با روز جھانی ھمبستگی با زندانیان فلسطین روز                                      
 و حقوقیشان زیستی راض به شرایط فلسطین در زندانھای اسرائیل به نشانه اعت زندانیان                                  

اعتصاب غذایی را شروع کردند که تاریخ پایان آن نامعلوم است. در راس این اعتصاب مروان برقوتی چھره برجسته سازمان 
سال است در زندانھای اسرائیل بسر میبرد. اعتصاب کنندگان خواستار پایان دادن به  ١۵آزادیبخش فلسطین قرار دارد که 

ی غیر قانونی و اعمال شکنجه در بازداشتگاھا و ایجاد خدمات درمانی، آزادی مالقات با خویشاوندان، آزادی دستگیریھا
زندانیان بیمار، آزادی کودکان زندانی، پایان دادن به نگاه داشتن طوالنی مدت زندانیان در سلولھای انفرادی و باالخره پایان 

اسرائیل تنھا کشوری است در جھان که دستگیری ) به فلسطینیان دربند دادن به اعمال آپارتاید حقوقی و قضایی نسبت
کودکان زیر چھارده سال را باتھام جرائم سیاسی قانونی کرده است و ھم اکنون صدھا کودک پائین چھارده سال در 

 .(زندانھایش اسیرند

یرا که اعتصاب غذا امری غیر قانونی کنندگان برخورد خواھند کرد ز مقامات زندان اعالم کرده اند به شدت با اعتصاب 
 است.

سازمان فدائیان خلق ایران ( اکثریت ) ھمبستگی خود را با زندانیانی که در اعتصاب غذا ھستند اعالم می کند، زندانیان 
ت فلسطین با گرسنگی و رنجوری خود به پیکار با بی عدالتی برخاسته اند، ما در کنار آنھا ھستیم، ما در کنار ھمه بشری

ترقی خواه اعمال سیاست آپارتاید و نقض حقوق بشر در ھمه سرزمینھای اشغالی و ھمه زندانھای اسرائیل را محکوم 
می کنیم و از مبارزان فلسطین که برای آزادی سرزمینشان و بخاطر ایجاد صلح و دمکراسی در سرزمین اشغال شده 

  شان حمایت می کنیم.

  خلق ایران (اکثریت) گروه کار حقوق بشر سازمان فدائیان 

  ٢٠١٧ آوريل ٢٧  - ١٣٩۶ ارديبھشت ٧

 



  
 

  

 

  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  ٤  صفحه   ٨٠ شماره    

 

  یک دورە ائتالفی دیگر
 پور فرخ نعمت

  یادداشت سیاسی کارآنالین

و پیروزی حسن روحانی، روند حذف اصالح طلبان ک در دوران ریاست جمھوری احمدی نژاد، بعنوان مظھر راست ، ٩٢با انتخابات سال 
د عنایت ویژە رھبر نظام، شروع شدەبود، ن تنھا متوقف گشت بلک عروجشان بنوعی روند صعودی بخود گرفت. از افراطی در آن زمان و مور

ای بیشتر، آسانکاری جھت تشکیل احزاب ، امکان ١جمل فاکت ھای این بازگشت می توانند قبول مسئولیت در دولت یازدھم، آزادی رسان
ای پوششی در دور کنونی انتخابات ریاست جمھوری با حضور اسحاق جھانگیری باشد (با این  ، و داشتن نمایندە٢تماس بیشتر با خامن

  تاکید ک کماکان تا این لحظ روحانی نمایندە اصلح آنان می باشد).

ود، شکست بدین ترتیب رویای جناح حاکم در نظام ک جبھ پایداری نوک تیز این نیزە حـمل ب اصالح طلبان و پاکسازی آنان از حاکمیت ب
خورد. تشدید بحران ساختاری دستگاە حاکم ک بویژە ب بخش اقتصادی ھم بشدت سرایت کرد و کل نظام را با خطر فروپاشی و سرنگونی 
ای بود ک نمی توانست نادیدە گرفت شود. در واقع بازگشت اصالح طلبان ب جناح حاکم تحمیل شد و آنان پذیرفتند ک  مواج کرد، آن جنب

ای از پذیرش این واقعیت عیان کماکان اکراە دارد و اخیرا در واکنشی ب  بدون آنان شیش عمر رژیم بسیار شکستنی است. اگرچ خامن
سخنان کاندیداھای جناح اعتدالیون ـ اصالح طلب در اولین مناظرە تلویزیونی گفت ک اینک کسانی می گویند با آمدن آنان روند تھدید و 

  ٣شور توقف شدە، در اشتباەاند (نقل ب معنی).حـمل نظامی ب ک

اما مشخص عروج اصالح طلبان در بازگشتشان ب ھمراە اعتدالیون است. یعنی آن بخش از اصولگرایان ک ب اصالح طلبان متمایل شدەاند. 
ن ھم ن امکان تحول در این بخش از در واقع بدون اعتدالیون امکان عروج آنان در ساختار قدرت وجود نداشت، ھمچنانک بدون اصالح طلبا

اصولگرایان وجود داشت و ن امکان در دست گرفتن پست ریاست جمھوری توسط آنان. پای رای دھندگان اصالح طلبان، کمک شایان 
  توجھی ب حسن روحانی کرد. 

دند و در اساس خود ب پیادەنظام او تبدیل در دورە بازگشت، اصلی ترین تئوریسین ھای اصالح طلب راھکار ھمکاری با روحانی را تدوین کر
شدند. اگرچ در عمل بعد از پیروزی حسن روحانی انتظار آن را داشتند ک بیشتر در پست ھای دولتی سمت بپذیرند و نقش پررنگتری در 

ھائی ک بعدھا از جانب بخشی از  اصالح طلبان در این مورد صورت مھمترین ارگان اجرائی، یعنی دولت، ایفا کنند. و ھم بیاد داریم گالی
  گرفت.

ھا و وضعیت ب این منجر نشدە است ک اصالح طلبان در انتخابات دورە دوازدھم ریاست جمھوری ھم ب ایفای ھمان  اما تمامی این گالی
د و ھمچنان حسن روحانی را کاندیدای نقش دوران یازدھم نپردازند، و در این مورد کوتاە بیایند. اینبار ھم آنان ب ائتالف با اعتدالیون وفادارن

  اصلح خود برمی شمارند.

ولی در جریان اولین مناظرە تلویزیونی کاندیداھا دیدیم ک چطور اسحاق جھانگیری، معاون اول روحانی و کاندیدای پوششی اصالح طلبان، 
  روحانی امتیاز بیشتری ب نفع خود جمع کرد. در مواجھ با قالیباف، نمایندە جناح نظامیان و اصولگرایان، درخشید و نسبت ب حسن

واقعیت این است ک از ھمان ابتدای خاتم مناظرە اول، این گمان در میان برخی تحلیلگران پدیدار گشت ک در صورت ادام روند کنونی و 
نظری در میان اصالح طلبان صورت بگیرد  درخشش بیشتر جھانگیری در دو مناظرە باقیماندە، روحانی جای خود را ب او بدھد و یا اینک تغییر

و با انصراف از پشتیبانی خود از حسن روحانی، اسحاق جھانگیری را ب عنوان نمایندە اصلح خود معرفی کنند. گمان و حدسی ک بالفاصل 
  اھد بود.توسط اصالح طلبان نفی شد و آنان اعالم کردند ک کماکان روحانی نامزد اصلی آنان در جریان انتخابات خو

  اما چرا اصالح طلبان با توج ب امکانی ک دارند، بر ھمان استراتژی قبلی خود پای می فشارند؟

  در جواب باید ب نکات زیر ارجاع داد:

ـ ھنوز آرایش سیاسی میان جناحھا در درون نظام در آن چنان سطحی نیست ک کف سنگین ب نفع اصالح طلبی باشد (ھرچند در 
ھای اص   الح طلب مرتبا از ریزش نیروی اصولگرایان و پیوستن آنان ب جناح مخالف صحبت می شود)،رسان

  ـ ضعف حضور در ارگانھای اصلی نظام،

  ـ و سرانجام نبود فضای مناسب باز سیاسی،

 تمامی موارد و یا بھتر ب بیانی دیگر، اصالح طلبان تنھا زمانی ب حضور مستقل و غیرائتالفی خود برای حضور در انتخاباتھا می رسند ک
  بگوئیم موانع ذکر شدە باال حذف شدەباشند.

پس با این حساب ما در دورە پیش رو با یک دوران روبرو ھستیم ک کماکان منطق درونی آن، ائتالفی خواھد بود، و این یعنی ادام ھمان 
ھای خود.   وضعیت دوران حسن روحانی در اصلی ترین مشخص

  زیرنویس:

احزاب به ویژه جریان اصالحات در  آمدە است ک " ٣٣٠٧و شمارە  ١٩٩٦/٢/١١ای ب قلم احمد خرم در روزنام آرمان امروز بتاریخ ـ در مقال١
شدند، اما در  گذاشتند که البته در اکثر موارد نیز با ناکامی مواجه می دولت قبل برای گرفتن مجوز باید شرایط دشواری را پشت سر می

ھا  مچنین با روی کار آمدن مجلس اعتدالی دھم به تدریج وضعیت احزاب نسبت به گذشته بھتر شده و دیگر از کارشکنیدولت روحانی و ھ
احزاب با وزارت کشور جھت  ١٠ھای گذشته پیش پای احزاب در این دولت خبری نیست، زیرا ھمکاری میان کمیسیون ماده  تراشی و مانع

ھای  ی پیدا کرده، تا آنجا که در دولت روحانی با آغاز کار مجلس دھم در یک سال گذشته تشکلھای حزبی روند مطلوب گرفتن مجوز تشکل
  ".حزبی بسیاری موفق به کسب پروانه شدند که در این میان حزب انجمن اصالحات یکی از آنھاست

...  
  ٦ادامه در صفحه 

  

  فعال شدن جنبش ھای اجتماعی، ضرورت امروز جامعه ما است



  
  
  

 
 

  ٥صفحه   ٨٠شماره     

  کارگران در این انتخابات کاندیدایی ک بتوانند       
 ب او رای دھند، ندارند                    

 صادق کار                               

   یادداشت سیاسی کارآنالین

انتخابات ریاست جمھوری و شوراھای 
اردیبھشت  ٢٩شھر و روستا قرار است در 

ماە از میان داوطلبانی ک از سد نظارت 
استصوابی و شورای نگھبان عبور کردەاند، 
برگزار شود. شورای نگھبان از میان صدھا 
نفر ک خودشان را برای شرکت در انتخابات 
 ریاست جمھوری نامزد کردە بودند، تنھا

نفر را تائید کرد و بقی داوطلبان  ٦صالحیت 
نتوانستند از سد نظارت استصوابی و 

 شورای نگھبان عبور کنند.

ھم کسانی ک مورد تائید قرار گرفتند و از 
شوری نگھبان اذن شرکت در انتخابات ب 
آنان اعطا شد، از چھره ھای شاخص دو 
جناح اصلی رژیم اند و وابست ب احزاب و 

ت سرمای داری ک در گذشت نیز جریانا
رئیس جمھور، وزیر، شھردار و فرماندە 
نیروی انتظامی و دارای پست ھای دولتی 
کلیدی بودەاند و بالطبع مدافع سرمای 

نفر  ٦داران ومنافع شان بودە و ھستند. ھر 
ب رغم اختالفاتی ک در این یا آن مورد 
دارند، اما بر سر حفظ استبداد حاکم و از 

ان برداشتن حق و حقوق کارگران و می
عموم مزدبگیران ھم داستان اند و ھریک 
ب سھم خویش در سرکوب مردم و رواج 
بیکاری، فقر و بیعدالتی نقش داشت اند. 
در گذشت ب وعدھایی ک ب مردم دادەاند 
متعھد نماندەاند و نشان دادەاند ک قادر ب 
ادارە درست امور کشور و مردم نیستند؛ 

 اگر بودند، این ھم بیکاری و فقر و رکود ک
و دە ھا معضل دیگر ک در کشور شاھد ان 

  ھائیم، گریبان مردم را نمی گرفت.

ھم شان از حفظ سیستم انتخاباتی ضد 
دمکراتیک و نظارت استصوابی ک غیر 
خودی ھا را از کاندیدا شدن محروم نمودە، 

، تا زمانی ک گریبان خودشان را نگر فت
حمایت می کنند و آن را ب سود خود می 
دانند، چون رقبا یشان را از شرکت در 
انتخابات محروم می کند و امکان پیروزی 
شان در یک میدان کم رقابت را باال می 
برد. ھیچ کدام از افراد تائید صالحیت شدە 
برای انتخابات این دورە تا کنون نسبت ب 

کاندیدا  محروم کردن غیر حکومتی ھا، از
شدن طی دەھا سال گذشت اعتراض 

  نکردەاست.

در این سیستم حکومتی و انتخاباتی ب 
جرات می توان گفت ک کارگران و سازمان 
ھای کارگری و جریانات مردمی ترقیخواە 
بیش از سایرین لطم دیدە اند و حقوق 
  شان پایمال و از میان برداشت شدە است.

ن گروە اجتماعی کارگران و مزدبگیران بزرگتری
جامع را تشکیل می دھند، اما اتحادی ھا و 

سال گذشت  ٣٨سازمان ھای کارگری طی 
ب شکل مستمر تحت پیگرد و سرکوب 
پلیسی قرار داشت اند و بر خالف اتحادی ھا 
و احزاب کارفرمایی ک قدرت را در اختیار 
داشت و دارند، از فعالیت محروم شدەاند. 

ھای کارگری مدافع حقوق احزاب و سازمان 
سال  ٣٨کارگران و مزدبگیران، در طول 

گذشت ب استثنای نخستین انتخابات 
مجلس از شرکت در انتخابات محروم شدە و 
در ھمان یک مورد نیز ک توانستند کاندیدا 
معرفی و در انتخابات شرکت کنند، ب 
نمایندگانش ک رای آوردە بودند، اجازە 

ادند و حتی پس از شرکت در مجلس را ند
  مدتی آنھا را تحت پیگرد قرار دادند.

ً احزاب و اتحادی ھای سرمای داران  نتیجتا
فرصت پیدا کردەاند ک با استفادە از 
ممنوعیت سازمان ھای کارگری و ب کمک 
نظارت استصوابی، نھادھای دولتی و 
قانونگزاری را در اختیار بگیرند و ھم قوانین و 

در جھت منافع و باب میل سرمای  مقررات را
داران و بویژە بخش تجاری و دالل آن ک 
توسط احزابی امثال مؤتلف و میرسلیم ھا 

  نمایندگی می شوند، تنظیم کنند.

حزبی ک میرسلیم دراین انتخات آن را 
نمایندگی می کند از ھمان بدو پیروزی 
انقالب تا کنون بیشترین ضدیت را با حق و 

نشان دادە است. روحانی طی حقوق کارگر 
چھار سال گذشت در ارتباط با قانون کار 
ھمان سیاستھایی را دنبال کردە ک طراح 
اصلی آن مؤتلف و نمایندە وقت آن احمد 
توکلی بود. جریاناتی ک رئیسی و قالیباف در 
این انتخابات آنان را نمایندگی می کنند حتی 

قتل در جریان   ب مراتب بدتر اند. رئیسی 
عام بربرمنشان زندانیان سیاسی در سال 

با قتل عام ھزاران نفر از جمله صدھا تن  ٦٧
از با تجرب ترین و فداکار ترین کادرھا و 
رھبران جنبش چپ و سندیکایی بزرگترین 
ضرب را بر پیکر جنبش کارگری ایران وارد کرد 
و در فراھم کردن زمین تھاجم ب حقوق 

 فقر کشاندن کارگران سندیکایی کارگران و ب
نقش جادە صاف کن سرمایه را بازی کرد. 
وضع سردار قالیباف و نقشی ک او در فساد 
و سرکوب دارد و سایر کاندیداھا نیز کم و 

  بیش مشاب است.

انتخابات دورە دوازدھم ریاست جمھوری در 
شرایطی قرار است برگزار شود، ک فعالیت 

است، و سندیکاھا و احزاب کارگری ممنوع 
تعدادی از رھبران سندیکاھا و تشکل ھای 

کارگران و معلمان در زندان و احزاب کارگری از 
  حق داشتن کاندیدا محروم اند. 

تعداد بیکاران نسبت ب دورە قبل بیشتر 
شدە، شمار بسیار بیشتری از واحدھای 
تولیدی تعطیل و نیم تعطیل شدەاند، 

ان و دستمزدھای کارگران و مزدبگیر
بازنشستگان چند برابر زیر خط فقر ثابت 
ماندە، تالش دولت و مجلس برای تغییر قانون 
، عدم پرداخت ب موقع و  کار شدت گرفت
منظم دستمزد و حقوق شاغالن و 
بازنشستگان ب یک پدیدە سراسری مزمن 
تبدیل شدە، پیگرد فعالین سندیکایی تشدید 

ً ھ م گردیدە و سازمان ھای کارگری و کال
غیرخودی ھا فاقد نمایندە در این انتخابات 
اند. سطح زندگی مردم، بویژە کارگران و 
زحمتکشان در این مدت افت شدید نمودە و 
نارضایتی از این وضعیت و از حکومت شدت 

  یافت است. 

کارگران خواھان تغییر وضعیت و بھبود شرایط 
زندگی شان اند. اما ن این انتخابات می 

و تحول مثبتی در شرایط کاری و تواند تغییر 
معیشتی شان ایجاد کند، و ن ھیچ یک از 
کاندیداھا حاضر ب انجام تغییری در سیاست 
ھای ضد کارگری حکومت در جھت بھبود حق 

تا  و حقوق کارگران است. ھیچ یک ازآن ھا 
کنون نگفت است ک اگر رئیس جمھور شود، 

ن با بیکاری، دستمزدھای زیر خط فقر، قانو
کار، حقوق سندیکایی کارگران ... ک جزء 
مھمترین معضالت کشور و مطالبات کارگران 
ای برای  اند، چ می خواھد بکند و چ برنام
رفع این مسائل دارد. ترکیب کاندیداھا یک 
ترکیب شناخت شدە ضد کارگری و مدافع 
  مناسبات سرمای داری لگام گسیخت است. 

ای مختلف ھمگی آنھا نمایندگان بخش ھ
سرمای داری اند ک در ھر موردی اختالف و 
تضاد داشت باشند در مورد پایمال سازی 
حق و حقوق کارگر و ادام سیاست ھای 
، ھیچ تضاد و  ضد کارگری دولت ھای گذشت
اختالفی با ھم ندارند. این ھا نمایندگان 
سرمای داری اند و ھر کدامشان در انتخابات 

ود فرقی ب حال پیش رو رئیس جمھور ش
کارگر ندارد. کارگران در این انتخابات کاندیدا و 
مدافعی ک بخواھند ب او رای بدھند ندارند 
و از این ب بعد نیز ب جای رای دادن ب 
دشمنان طبقاتی و قاتالن رفقا و رھبرانشان 
کماکان خواست ھا و مطالباتشان را تا برقرار 

زاد، در شدن شرایط دمکراتیک و انتخابات آ
غالب اعتراض و اعتصاب در کارخان و خیابان 

  پیش خواھند برد.

 

 

 کار قرار دارد  ، در جانب است  در جریان  کار و سرمایه  میان  که  اى سازمان ما در مبارزه
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با جلو رفتن روند تدارکات انتخاباتی و 
قطعی شدن نامزدھا ک در آن س نفر از 
جناح اصولگرایان و س نفر از جناح اصالح 

ند، طلبان از سد شورای نگھبان گذشت
جنب و جوشھای انتخاباتی در ھر دو 
جناح شدت گرفت اند. از آنجائی ک 
رئیسی بعنوان نامزد اصلی اصولگرایان 
مطرح است و روحانی از جناح اصالح 
طلبان ـ اعتدالیون، با توج ب کارھای 
صورت گرفت در ستاد انتخاباتی رئیسی 
و سخنان وی در نخستین دیدار رسمی 

شبک سرتاسری، می تلویزیونی اش از 
توان تا حدود زیادی ب نوع نگاە و 
ی اعالم  ھای او (اگرچ برنام برنام

 نکردەاست) دست یافت.

چنان که در خبرھا آمدە است در ستاد 
ھا اتراق  نژادی اجرايی رئیسی، احمدی

کردە و مسئولیتھای اساسی را 
اند، مصباح یزدی نیز با اعالم  پذیرفت

توری رئیسی، کل حمایت خود از کاندیدا
جبھ پایداری ھا را در پشت سر او ردیف 
کرد. ھرچند احـمدی نژاد اعالم کرد ک 
در انتخابات پیش رو از ھیچ نامزدی 
پشتیبانی نخواھد کرد، ک این را تنھا 
باید بمنزل شکافی ن چندان با اھمیت 
در جبھ پایداری ھا دید ک آن ھم در 

شد. ب نھایت بنفع رئیسی تمام خواھد 
نفع رئیسی تمام خواھد شد، زیرا ک 
فردی بمانند احمدی نژاد ک سابق 
پایداری دارد در سخنان اخیر خود ب رھبر 
نظام تاخت است، و بنابراین با این عمل 
خود، این حدس و فکر را در میان مردم 
رای دھندە می تواند القا کند ک رئیسی 
ھم بمانند احمدی نژاد روزی طغیان 

ً فردی است خوا ھد کرد و او نیز اساسا
درصدد تغییرات اساسی در ساختار 
تصـیم گیری نظام. در واقع رادیکالیسم 
ای است برای  نوع احمدی نژادی، حیل

بیرنگ کردن حنای اصالح طلبی اصالح طلبان 
تا از این طریق رأی اصالح طلبان را در جامع 

  تضعیف کنند.

مصاحب  نیز اگر نگاھی ب سخنان رئیسی در
تلویزیونی اش بیافکنیم، می بینیم ک 
موضوعات مورد تاکید او، چقدر، ھم آشفتگی 
ای او را می رسانند و ھم او  فکری و برنام
تا چ اندازە در بنیانھای خود ب جبھ پایداری 

  ھا نزدیک می شود.

او ھمانند احمدی نژاد یک پوپولیست 
سربرآوردە از جناح راست و راست افراطی 

ون نظام است ک سیاست را در دروغ و در
وعدەھای بی بنیاد یافت است. تکرار 
ھا (او  ھای احمدی نژاد در زمین یاران برنام
گفت ک در صورت انتخاب تا س برابر آن را 
برای دھک ھای پایین جامع افزایش خواھد 
داد)، میل ب ادام مسکن مھر و این ک 

اھد شش میلیون شغل در کشور ایجاد خو
کرد، از جمل مواردی اند ک معرف شاخص 
ھای پوپولیستی وی اند. ھم چنین سخن 
گفتن از این ک خود او از یک خانوادە فقیر 
می آید و بنابراین درد مستمندان را می 
فھمد (مانند احمدی نژاد ک سر سفرە سادە 
عکس می انداخت و بر روی زمین می 

ھای اجتماعی پخش  خوابید و آن را در شبک
می کرد)، و ابراز نفرت از اشرافیگری ک او 
ً ب مسئوالن نظام نسبت می  آن را تلویحا
دھد، درصدد است ک ب مردم بگوید ک من 
ھم از ھمان قماش و جنس شمایم و 
بنابراین ب حسن ھمین احساس یگانگی 

  من با شما، ب من رای بدھید!

اما پوپولیسم او ھمانند پوپولیسم نوع 
نژادی زیاد دوام نمی آورد. در آنجائی احمدی 

ک سخن بر سر ساختارھا و نوع رابط خود 
با رھبر نظام است، او بعنوان یک تیپ گوش 
بفرمان ظاھر می شود ک سرسپردە رھبر 
است و بنابراین با نگاە ب باال، مردم گرائی 
ً فراموش می کند. سخن  زیرکان خود را فورا

ی فسادزا و سرانجام گفتن او از اصالح ساختارھا
این ک می توان وضعیت را بدون کمک از خارج 
ای)، آن  بھبود بخشید (تکرار سخنان خامن
 ً مواردی اند ک نشان می دھد ک او اساسا
پوپولیسم را برای تحکیم موقعیت جناحی خاص 
از رژیم می خواھد و ن برای کل نظام. زیرا ک 

کشورھا  اگر نگاھی ب تجرب پوپولیسم در دیگر
بیافکنیم، از جمل در کشورھای اروپائی (مانند 
آلمان ھیتلری و آمریکای دوران ترامپ)، ک 
پوپولیستھا در این کشورھا ن برای حفظ 
موقعیت فرد یا جناحی خاص، بلک برای حفظ 
کل سیستم می آیند و در این راە خود ب فرد 
اصلی کشور تبدیل می شوند، آنگاە حتی ژست 

  ١وپولیستی آنان ھم آشکار می شود.دروغین پ

بنابراین رئیسی با حرفھای اولین دور رقابت 
انتخابتی خود، نشان می دھد ک او نسخ و 
ُکپی مخدوشی از تجرب احمدی نژاد است ک 
تنھا برای بازگرداندن موقعیت جناح اصولگرایان و 
راست افراطی و ب ھمراە آنان تقویت بیشتر 

دە است. سخنان اولی او جایگاە رھبر نظام آم
نشان می دھند ک او حتی نتوانست بر احمدی 
نژاد ھم چیزی بیافزاید. تجرب رئیسی نشان می 
دھد ک او یک نیم پوپولیست ـ نیم پدرگرا 
(پاتریارکالیست) است ک ن در خدمت نظام 
مورد دلخواە خود، بلک در خدمت جناحی از آن 

ناح معرف است ک ب گمان او تنھا آن ج
  جمھوری اسالمی است و بس.

سخن آخر این ک پوپولیستھا معموال افرادی 
ھستند دارای شخصیت کاریزماتیک. این 
شخصیت کاریزماتیک بویژە در خصوصیات فردی 
خود را نشان می دھد. جرأت، فن سخنوری و 
شکستن مرزھای موجود از جمل خصوصیات یک 

رئیسی از  فرد پوپولیست و کاریزماتیک است. اما
این خصوصیات ھم بی بھرە است. شیوە سخن 
گفتن، صدا و لحن غیر آھنگین او ک در یک 
مصاحب تلویزیونی ھمانند خطب نماز جمع 
سخن می گوید، ھم نشان از آن دارند ک او 
حتی نمی تواند یک نیم پوپولیست موفق ھم 

  باشد.

 رئیسی، ُکپی مخدوش احمدی نژاد
 پور فرخ نعمت

 

  ... یک دورە
  ٤ادامه از صفحه 
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  علیه جبھه سرمایه در ایران  اعتالی جنبش کارگری
  صادق کار

 
در آستان روز جھانی کارگر، دستگاە 
سرکوب تالش کرد تا با تھدید و بازداشت 
فعاالن کارگری مانع برگزاری آزادان مراسم 

 .روز جھانی کارگر شود
در ھمین ارتباط دادگاه انقالب دزفول طی 
حکمی علی نجاتی عضو ھیئت مدیره 
سندیکای کارگران نیشکر ھفت تپه را به 
ھمراه اشرف رحیم خانی و زینب کشوری، 
فعال در بخش زنان و عزت جعفری، شاپور 
رشنو، علی محمد جھانگیری و شاکری را 
به اتھام ساختگی تبلیغ علیه نظام احضار 
کرد، و شیت امانی یکی از رھبران اتحادی 
آزاد کارگران نیز توسط نیروھای امنیتی 

 .احضار و مورد بازجویی قرار گرفت
ای است ک  اتھام"تبلیغ علی نظام" بھان

دستگاە سرکوب ھموارە از آن برای  
بازداشت و مجازات کارگران و سایر آزادی 

 .خواھان استفادە می کند
، موجی از تھدید علی  ط دو ھفت گذشت
فعاالن کارگری توسط نیروھای امنیتی ب 

افتاد و ماموران امنیتی ب برخی از راە 
فعاالن کارگری و دست اندرکاران تدارک 
برگزاری روز جھانی کارگر گفت شد ک حق 
برگزاری مراسم روز کارگر را ندارند. ب 
برخی دیگر نیز گفتند، در کشور ھفت کارگر 
داریم و ھر کس ک می خواھد می تواند در 

رگر مراسم ھفت کارگر ک توسط خان کا
برگزار می شود شرکت کند! گفتنی است، 
ک در ھفت ب اصطالح کارگر ک توسط 
تشکل ھای دولتی برگزار می شود، رھبران 
این تشکل ھا معموال اکثر روزھای ھفت را 
ب دید و بازدید، از قبر خمینی، مالقات با 
ای، دیدار با وزیر کار و مسئوالن  خامن
 دولتی و مراسمی از این دست می
گذرانند. و بارھا اتفاق افتادە ک ب دلیل 
نگرانی ازحضور غیر خودی ھا یا ب این 
تشکل نیز اجازە راھپیمایی دادە نشدە و یا 
رھبران این تشکل ک ھموارە از سیاست 
ھای دولت ھا و حکومت دفاع کردەاند و 
خودشان بخشی از نظام ھستند از ورود 
کارگرانی ک کارت شرکت در مراسم را 

اند جلوگیری    اند. کردهنداشت
در روز کارگر سال گذشت دولت مجوز 
راھپیمایی تنھا برای خان کارگر صادر کرد. 
اما نیروھای انتظامی ب مراسمی ک 
توسط سندیکای واحد و در چند شھر دیگر 
به صورت مستقل برگزار شده بود، یورش 

مانع ادام مراسم شوند.  بردند و کوشیدند،
امسال نیز با وجود ابالغ حکم جدید وزیر کار 

توسط مدیرکل   مبنی بر رعایت حق تشکل،
سازمان ھای کارگری و کارفرمایی در ھفت 
، معھذا با وجود تھدیدھای ماموران  گذشت
امنیتی ب غیر از خان کارگر ب تشکل 
دیگری رسما اجازە برگزاری راه پیمایی در 

کارگر دادە نشد و با تشکل ھای روز 
مستقلی که در این روز خواستار برگزاری 
این مراسم بودند، با برخورد امنیتی پاسخ 
دادند، در ھمین ارتباط اخبار منتشر شده 
حکایت از آن دارد که اعضای سندیکای 
کارگران شرکت واحد، در روز جھانی کارگر، 
از ساعت سیزده در پایانه آزادی حضور 

د و با حمل بنر با مضمون اتحاد، یافتن
ھمبستگی و دادخواھی، ھم چنین راه 

پیمایی در سطح پایانه این روز را گرامی 
داشتند. در این روز پکیج ھای شکالت و 
خودکار تبلیغاتی خود را نیز در میان 

” مستقل“کارگران توزیع کردند. و روزنامه 
روز یازده اردیبھشت بخش زیادی از که در

و دو خود را به بررسی صفحه یک 
مشکالت و مطالبات کارگران شرکت واحد 
اختصاص داده و ھم چنین بیانیه سندیکا 
را نیز چاپ کرده بود در سطح وسیع در 
بین رانندگان و کارگران در پایانه آزادی، 
چھار راه نواب و چھار راه ولیعصر توزیع 

  .شد
در پایانه آزادی ماموران انتظامی و امنیتی 

تالش کردند که مانع از راه پیمایی  بسیار
دسته جمعی کارگران گردند. و در انتھای 
مراسم به دلیل برخورد نامناسب ماموران 
با کارگران و اقدام شان برای ضبط پکیج 
شکالت و خودکار تبلیغاتی که ھمراه اعضا 
سندیکا بود، ھمچنین فیلم برداری 
ماموران از کارگران حاضر در مراسم برای 

قی برگزاری مراسم با تنش ھمراه دقای
گشت که با درایت کارگران این درگیری 
کنترل شد و پس از آن ساعت چھارده 

 .مراسم در پایانه آزادی خاتمه یافت
در ھمین ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران 
که برنامه تجمع در مقابل مجلس را 

این سازمان داده بود، اعالم کرد:" در 
و با   تجمع که از ساعت ده صبح

ھماھنگی اتحادیه آزاد کارگران ایران برگزار 
شد، نیروھای انتظامی مستقر در محل با 
اعالم این که مجلس تعطیل است، اعالم 
کردند: اجازه بر پائی مراسم را نخواھند 
داد، اما کارگران شرکت کننده در مراسم 

می بنرھایی در رابطه با گرا با باز کردن
داشت روز جھانی کارگر و تصاویر 
اسماعیل عبدی و بھنام ابراھیم زاده 
اقدام به آغاز مراسم کردند، که با عکس 
العمل ماموران برای جمع کردن بنرھا و 
پالکاردھا مواجه شدند. در ادامه این 
کشمکش و در حالی که کارگران بیشتری 
به تجمع می پیوستند، نیروھای انتظامی 

یرش قرائت قطعنامه از مجبور به پذ
تجمع کنندگان و سپس پایان  سوی

 مراسم شدند.
بدنبال این توافق که با کشمکش طوالنی 
و ایستادگی کارگران تجمع کننده صورت 
گرفت، قطعنامه تشکل ھای مستقل 

توسط شاپور احسانی راد و ناھید  کارگری
خداجو قرائت شد و مراسم با کف زدن و 

اول ماه مه، روز دادن شعارھای زنده باد 
خیابان از آن ماست،  –کارگر روز ماست 

در مقابل مجلس پایان گرفت و کارگران 
شرکت کننده در حالی که در محاصره 
نیروھای انتظامی بودند اقدام به 
راھپیمائی به سوی مترو بھارستان و سر 
دادن شعار کردند و در پایان بار دیگر با 
 ایستادن در مقابل مترو و سر دادن
شعارھای مختلف به مراسم خود پایان 
دادند. اما پس از ورود به مترو، و در حالی 
که بسیاری از کارگران محل را ترک کرده 
بودند عده ای از آنان از طریق یکی از 
عابران متوجه شدند که در مقابل درب 
مترو درگیری پیش آمده است. بدنبال این 
وضعیت، این عده به سمت درب مترو 

رده و متوجه شدند ماموران امنیتی حرکت ک
اقدام به بازداشت واله زمانی و انتقال وی 
به کیوسک نیروھای انتظامی مجلس کرده 
اند. این کارگران در محل کیوسک نسبت به 
بازداشت واله اعتراض کردند، اما اعتراض 
آنان به جائی نرسید و نھایتا واله زمانی به 

ین دادسرای پارک شھر منتقل شد. در ا
مراسم حضور نیروھای امنیتی و انتظامی 
چشم گیر بود و آنان در طول مراسم بارھا 
اقدام به گرفتن گوشی ھای موبایل تجمع 
کنندگان کردند و اجازه فیلمبرداری و 

  عکاسی به آنان ندادند".
ھر چند سرکوب نیروھای امنیتی در برخورد 
با تحرکات مستقل کارگری کاھش نیافته 

مان گران مبارزات کارگران با است، اما ساز
تمام محدودیت ھای موجود ھم چنان از ھر 
فرصتی برای احقاق حق کارگران بھره برده 
و مبارزه خود را پیگیر تر از گذشته ادامه می 

  دھند.
اھمیت کارگران خصوصا در انتخابات پیش رو 
آن قدر گسترده است که، تعدادی از 
 کاندیداھای ریاست جمھوری ک خودشان
جزء مسببان اصلی بیکاری، فقر و بی 
عدالتی و میلیاردھای کشور ھستند، در 
مناظرە ھای انتخاباتی ک این روزھا برگزار 
می شود، برای بیکاران و فقرا اشک تمساح 
می ریزند و مدعی ھستند گویا بخاطر ایجاد 
اشتغال و مبارزە با فقر کاندیدای ریاست 

ھند ک می خوا  جمھوری شدەاند و از مردم
ب آنھا رای بدھند تا بتوانند این معضل ھا را 

  .از میان بردارند

ھایی که  خشی از وعدهب  
ریاست جمھوری می دھند، از  کاندیداھای

آن جمل وعدە ایجاد اشتغال، مسکن و 
بھبود شرایط معیشتی و... در واقع 

گری موضوعاتی ھستند ک تشکل ھای کار
نیز ب خاطر طلب و طرح آن ھا تحت پیگرد 
قرار گرفت و می گیرند. تداوم سرکوب 
کارگران و تالش مقامات حکومتی برای 
جلوگیری از برگزاری مستقل و آزاد، مراسم 
روز جھانی کارگر در اوج تبلیغات انتخاباتی، 
در تضاد با وعدەھای انتخاباتی کاندیداھای 

به ھمین  ریاست جمھوری قرار داشت و
جھت کارگران آگاە فریب این ترفندھا را نمی 
خورند و دقیقا ب ھمین خاطر است ک 
تداوم سرکوب فعاالن کارگری پس از 
انتخابات فرمایشی ریاست جمھوری نیز ھم 

و تنھا خود کارگران  چنان ادام خواھد یافت
ھستند ک قادر خواھند بود با ھم بستگی 
و سازمان دادن مبارزات خود، این توازون 
اھریمنی صاحبان سرمای و دولت شان را 

در آن  .ب سود خود و جامع تغییر دھند
آزاد برگزار خواھد   صورت است ک انتخابات

شد و شرکت در آن معنی و نتیج خواھد 
نی ک از کاندیدا شدن داشت و ھم کسا

در  محروم شدەاند، خواھند توانست،
  .انتخابات شرکت کنند

دولت ھای سرمای داری در ایران ب عبث 
تصور می کنند ک گویا می توانند با بگیر و 
ببند فعاالن کارگری، عزم و ارادە کارگران 

را در ھم  آگاە برای پیگیری مطالبات شان
بشکند و روابط میان کار و سرمای را ب 
دورانی ک کارگر محروم از ھر حق و حقوقی 

  بود، برگردانند.



 
 

 

   ٨صفحه    ٨٠شماره     

 وداع با قطب
 

 کارآنالین
 

 

ی تغییر اقلیم زمین تردید دارند، باید نگاھی به قطب شمال (شمالگان) بیاندازند و برخود بلرزند. نیازی به آنھا که نسبت به توان انسان برا
غور در سوابق مربوط به دما و تراکم دی اکسید کربن در آتمسفر نیست. روند نابودی را می توان به وضوح در زوال یخی که اقیانوس 

سال گذشته پوشش یخی در تابستان به نصف تقلیل یافته و سه چھارم از حجم یخ کاسته  ٣٠شمالی را پوشانده است، به چشم دید. در 
 از یخ بری خواھد شد. ٢٠٤٠شده است. اگر این روند ادامه یابد، قطب شمال تا تابستان 

وشحال ھم بشوند: شکاکان نسبت به تغییرات اقلیمی وقعی به این واقعیت نخواھند گذاشت. حتی برخی شان ممکن است از این بابت خ
یک قطب شمال بدون یخ راه سرراستی برای کشتیرانی بین سواحل اقیانوس آرام و آسیا و سواحل اروپائی اقیانوس اطلس و امریکا خواھد 
بود، و نوید دسترسی به یک ذخیرۀ احتمالی نفت و گاز معادل یک پنجم تمام ذخایر موجود در سیارۀ ما. اما باید گفت که این، واکنش 
ً برای این دست واکنشھا اھمیتی ندارد که قیمت پائین نفت و گاز به این معناست که جستجو برای  ً گمراه است. ظاھرا انسانھای عمیقا
این منابع انرژی دیگر مقرون به صرفه نیست. ھمچنین مسافرتھای دریائی، ولو بسیار پردرآمد، تنھا بخش ناچیزی از تجارت امروزی را 

ً باید با دغدغه نسبت به آن ھمراه باشد. قطب شمال نه تنھا یک نمونۀ مقدم در تشکیل می دھند. پ اسخ مناسب به واقعیت جاری قطعا
  تغییرات اقلیمی، بلکه خود آکتوری در این تغییرات است.

ً توسط دی اکسید  کربن، به بار آمده دورۀ اخیر گرم شدن جھانی که زمین با آن مواجه است، در اثر گازھای خاصی در آتمسفر، و مشخصا
است. این گازھا به حرارت نور خورشید برای ورود به آتمسفر راه می دھند، اما مانع از بازگشت آن، به صورت نور مادون قرمز، به فضا می 

ین شوند. این روند به افزایش حرارت در ھوا، آب و خشکی می انجامد. دی اکسید کربن بیشتر به معنای گرمایش بیشتر زمین است. ا
معادله، ساده و در عین حال پیچیده است. شماری از حلقه ھای فیدبک (بازخوردی) موضوع را پیچیده می کنند. برخی از این حلقه ھا از 
سرعت گرمایش می کاھند و برخی بر آن می افزایند. در قطب شمال دو حلقه وجود دارند که می توانند سرعت گرمایش را به شدت 

  افزایش دھند.
دریا بسیار تاریک تر از یخ است. بنابراین آب دریا حرارت را به جای بازتابش آن در فضا، جذب می کند. این باعث ذوب شدن   که آب یکی این

  . و این دوباره موجب ذوب یخ بار ھم بیشتری می شود و حلقه ادامه می یابد.exposedمقادیر بیشتر یخ است، که موجب آب دریای بیشتر 

پاریس در  ٢٠١٥می دھد که چرا افزایش دما در قطب از ھر جای دیگری بر روی زمین سریعتر است. ھدف توافق سال این حلقه توضیح 
درجۀ سانتیگراد نسبت به دوران پیشاصنعتی است. در حالتی که وقوع  ٢مورد تغییرات اقلیمی محدود کردن گرمایش دمای سطح زمین به 

درجۀ سانتیگراد باالتر از سطحی است که به طور متوسط در  ٩تا  ٥نی اقیانوس شمال بین آن به طور کامل نامحتمل است، دمای زمستا
  داشته است. ٢٠٠٥تا  ١٩٨٦دورۀ 

) است. این خاک یخزده permafrostحلقۀ دوم متوجه زمین (خاک) است و نه آب. در قطب شمال بیشتر خاک به حالت "دائم یخزده" (
د حبس کرده است. اگر یخ این خاک ذوب شود، مواد ارگانیک موجود در آن می توانند در اثر یک آتش میزان زیادی مواد ارگانیک را در خو

سوزی یا فرسایش به شکل اکسید دوکربن یا متان، که قابلیت گاز گلخانه ای قویتری نسبت به اکسید دوکربن است، آزاد شوند. چنین 
ً به سرعت گرفتن گرمایش جھانی می ان جامد. خاکستر و دودۀ آتش مفروض وقتی بر یخ بنشیند، آن را تاریکتر خواھد واقعه ای مستقیما

  کرد و باز ھم موجب می شود ذوب شدن یخ سرعت بیشتری بگیرد.
گرم شدن قطب شمال می تواند آثار بدخیمی داشته باشد. اختالف دمای بین قطبھای زمین و استوا موجب بسیاری از بادھائی است که 

ن می یابند. اگر قطب ھا سریعتر از استوا گرم شوند، اختالف دما، و در نتیجۀ آن از سرعت و میزان بادھا کاسته خواھد بر کرۀ زمین جریا
درصد از سرعت بادھا در نیمکرۀ شمالی کاسته شده است. ممکن است "باد  ١٥تا  ٥سال گذشته بین  ٣٠شد. کما این که در خالل 

نیست. یکی از پیامدھای باد کمتر، رفتار نامنظم "بادشار شمالی" (تنورۀ شمالی، جریان جتی  کمتر" خوشایند به نظر برسد. اما چنین
) است. بادشار شمالی یک جریان تند و دایره وار در قطب شمال است که نوسانات آن گاه به انتقال ھوای northern jet streamشمالی، 

می توانند به صورت کوالکھا و امواج حرارتی سنگین در زمانھا و مکانھای  سرد به جنوب و ھوای گرم به شمال می شود. نوسانات بزرگ
نامنتظر شوند. جریانات اقیانوسی نیز می توانند کند شوند. آب شدن یخھای قطب شمال آبھای شوری را که از قطب به طرف استوا روان 

ر رقیق شده کمتر به الیه ھای عمیقتر اقیانوس نزول می اند، رقیق می کند، و این منجر به کاھش غلظت می شود. در نتیجه، این آب شو
ه کند تا بتواند راه برگشت را در پیش گیرد. این چرخۀ کندشونده وبال تمام جریانات اقیانوسی در سراسر زمین می شود و آثار خود را بر ھم

  به جا خواھد گذاشت. - از باد و بارانھای موسمی در آبھای ھند تا الگوی ال نینو در اقیانوس آرام  –چیز 

درصد تمام آب شیرین دنیا را شامل می  ١٠ھولناکترین امکان این است که برای "کالھک یخی" گرینلند اتفاقی رخ دھد. این کالھک حدود 
ه می شود. اگر بخشی از آن ذوب شود، یا قسمتی از آن کنده شود و در آب بیافتد، سطح دریا به مراتب بیشتر از آنچه امروزه تخمین زد

سانتیمتر تا پایان قرن جاری، باال خواھد آمد. در حال حاضر خطر وقوع این رویداد را به دشواری می توان تخمین زد، زیرا جمع  ٧٤شود، یعنی 
  آوری داده در این باره دشوار است. اما یک چیز قطعی است: یخھای گرینلند با سرعت بیشتری دارند ذوب می شوند.

جه می توان کرد، سؤال دشواری است. حتی اگر پیمان پاریس ھم با دقت رعایت شود، به نظر می رسد ھم اکنون این که برای این وضع 
ً دیگر به  میزان دی اکسید کربن در آتمسفر، ھمراه با آن چه به آن اضافه خواھد شد، چندان است که وجود یخ در تابستانھای قطب الزاما

ً پخش کردن سولفات در ھوای قطبی، تا این  –را در مھندسی جغرافیا حرف می زنند گذشته تعلق پیدا کند. برخی کسان چاره  مثال
سولفات نور خورشید را به فضا برگرداند. استفاده از نمک برای نطفه گذاری تولید ابرھای مانع نور خورشید ھم فکر دیگری است. این قبیل 

  اما ارزش تحقیقات آزمایشی را دارند. ایده ھا می توانند عوارض جنبی ناشناخته ای داشته باشند،
ً به طور قطع از دست رفته است.  با این حال، حقیقت سخت این است که قطب شمال، چنان که امروز ما آن را می شناسیم، تقریبا

ضع قطب کوششھا برای کاھش گرمایش زمین از طریق کندکردن حلقه ھای گفته شده، ھمچنان باید تشدید شوند و ادامه یابند. اما و
از شمال در عین حال نشان می دھد که انسانھا نمی توانند تغییرات اقلیمی را به سادگی متوقف کنند. آنھا باید بتوانند با این تغییرات دمس

  .ھم بشوند
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 ی مشکالت معیشتی ھای زنان بر پایه ایجاد تشکل
  نیا گو با فروغ سمیع و گفت

 ١٣٨٠ی  چند سالی است که گفتمان و اقدامات بسیاری از کنشگران مدنی از سطح انتقاد و اعتراض فراتر رفته است. اگر در دھه
شگری به تدریج ضرورت ایجاد اشکاِل ایجابی کن ١٣٩٠شد، از ابتدای دھه  صورتبندی می» محوری مطالبه«ھا با گفتمان  بسیاری از فعالیت

ً نقد و نفی شرایط موجود مرکِز ثقل فعالیت ھای جمعی و جنبشی نیست بلکه برخی از نھادھا و  مدنی برجسته شده است. اکنون صرفا
ھای مختلف به  ھا و جنبش را جایگزین اعتراضات سلبی کنند. دغدغه کنشگراِن حوزه» ھای ایجابی برنامه«فعاالن مدنی تالش دارند 

ای بھتر در  اندازھای بدیل برای جامعه ھا و ترسیم چشم ھا حرکت کرده و تدوین برنامه بندی مطالبات و خواسته لویتسمت فرا رفتن از او
ی اجرایی الجرم نیازمند ارتباطات بیشتر و ھمچنین پرداختن  انداز و برنامه دستور کار قرار گرفته است. در این میان، طراحی و تدوین چشم

توان مطالبات  کند. دیگر به سادگی نمی ھای چندگانه و متقاطع در شرایط واقعی ایجاد می ھا و تبعیض تمھایی است که س به موقعیت
ھا، مسائل زیست محیطی، حقوق کودکان، مطالبات معلمان و دانشجویان و سایر  ھا / ملیت ھای کارگران، قومیت زنان را از خواسته

ھایی توجه شود که چه در اھداف و چه در عمل،  گاه ھای ایجابی، الزم است به گره امهھای فرودست تفکیک کرد. در جریان تدوین برن گروه
ھا  ی انجام مصاحبه زمان دیده شود. بر این اساس، تالش داریم تا به واسطه ھای اجتماعی مختلف، ھم ھا و جنبش فصل مشترک کنش

ھایی برای ھمگرایی  ائل و مشکالت اجتماعی بتواند فرصتی گفتگو میان کنشگران مختلف را مھیا سازیم تا شاید تالقی مس زمینه
 .عملی میان کنشگران ایجاد نماید

یک میلیون امضا برای تغییر «است. وی از جمله کنشگران کمپین  -در تھران و رشت-نیا، فعال حقوق زنان  گوی حاضر با فروغ سمیع و گفت
ھای مدرسه فمینیستی و بیدارزنی  کند. ھمچنین، با سایت فعالیت می» دگیکارزار منع خشونت خانوا«بوده و در » قوانین تبعیض آمیز

 .است» گیالن اوجا«ھمکاری کرده و اکنون مسئول صفحه زنان نشریه 

----------------- 

ای در  انداز و برنامه ھا و تحقق برابری، به طور خالصه چه چشم ی زنان جھت مبارزه با تبعیض شما به عنوان کنشگر حوزه
 تور کار دارید؟ به عبارت دیگر، پیشنھادات ایجابی شما جھت ایجاد شرایط بھتر برای موقعیت زنان چیست؟دس

ی برابری حقوق زن و مرد و ایجاد شرایط بھتر برای زنان در  کنم تا این زمان ما مطالباتی را در حوزه من به عنوان فعال حقوق زنان فکر می
ای از زنان جامعه را نیز با خود ھمراه کند اما این ھمراھی  ھا مطرح شد و توانست عده در این حوزهایم. این مطالبات  جامعه مطرح کرده

کند  ھای عدم تداوم کنش بود. در حال حاضر به نظر من یکی از مسائلی که اھمیت پیدا می چشمگیر نشد و این یکی از علت
نھایت به فعالین زنان برای یافتن مطالبات واقعی زنان جامعه کمک کنند؛ سازماندھی زنان در تشکل یا نھادھایی است که این نھادھا در 

 .مطالباتی که بتواند ھمراھی و پشتیبانی حداکثری زنان جامعه را ھمراه داشته باشد

ً فکر می ورت اند، ایجاِد تشکل در میان زنان، سخت و البته در ص ای که زنان آن شھروند درجه دو محسوب شده کنم در جامعه شخصا
ً  ھا به نظرم باید بر مشکالت معیشتی و روزمره شود. پایه این تشکل تشکیل، خود یک موفقیت محسوب می ی زنان بنیان نھاده شود؛ مثال

تشکلی از زنان کارگر یا کشاورز، تشکلی از زنان کارآفرین و یا ھر چیزی که مبنای معیشت و مشکالت آنان را داشته باشد. به نظرم این 
ی  دار و یا کارگر ھستند درباره ایم از زنان عادی جامعه که خانه ای دارد. ما تا کنون تالش کرده شرایط فعلی اھمیت ویژه موضوع در

اند یا حتی درگیر مشکالت بین محل کار و خانه  مطالباتشان بپرسیم. اگر با خودمان روراست باشیم زنانی که عمری را در خانه گذرانده
ً حرف زیادی برای گفتن ندارند. در حقیقت خواسته ا موضوع مطالبات مورد پرسش قرار میکه ب اند ھنگامی بوده ھا و مطالبات،  گیرند عموما

توان گام بزرگی در جھت رسیدگی به  گیرد و به نظرم از این راه می تر شکل می تر و پخته در جریاِن یک کار جمعی و تشکل راحت
 .ھای زنان و برابری برداشت خواسته

 کنید؟ ھای اجتماعی را چگونه ارزیابی می انداز و برنامه، جایگاه و نقش سایر گروه  این چشمدر 

توانند کمک شایانی داشته  ھای اجتماعی چون معلمان، کارگران و فعالین ان.جی.اوھا می یابی زنان، سایر گروه به نظرم برای تشکل
ً برای زنان کارگر یا معلم و کشاورز و  اگانه برای آنباشند. شناسایی و پیگیری زنان و لزوم تشکیل یک نھاد جد تواند با  ابتدا می… ھا مثال

ھای دیگر  ھایی فراھم شود. ھمچنین زنان فعال در زمینه ھای اجتماعی مطرح و پس از آن زمینه برای این چنین تشکل سایر گروه
شود. فعالین زنان با  بین فعالین زنان و سایر فعالین انجام میتوانند برای تحقق این ھدف کمک قابل توجھی انجام دھند و ھمبستگی  می

توانند  پردازند. در حقیقت فعالین زنان می کنند و جدا از دیگران به فعالیت نمی این کار مطالبات معیشتی اقشار دیگر را تایید می
ان یادآوری کنند و در عین حال فعالین اجتماعی شود به زن ھایی را که به واسطه زن بودن در ھر شغل و صنفی به آنھا وارد می تبعیض

 .دیگر را به کمک بطلند و ھمراه آنان باشند

ھای اجتماعی دارید؟ در این ارتباط  چه تجاربی در زمینه تدوین یک برنامه ایجابی با ھمکاری سایر کنشگران از دیگر حوزه
 با چه دستاوردھا یا موانعی مواجه بوده اید؟

ھا جذب  ھا نیز فعالین را برای این کارگاه داشتیم ایجاد کارزار منع خشونت خانوادگی بود که تالش کردیم از دیگر حوزهای که  آخرین تجربه
طور تا حدی فعالین حوزه کودک. کار با فعالین حوزه کودک محدود به تھیه مکان از طرف  معلمان و ھمین –کنیم. ارتباط با فعالین کارگری 

تر برویم. اما با فعالین کارگری و معلمان ارتباط بیشتری گرفتیم و تا حدی توانستیم این مطالبه را برای آنھا نیز  یشآنھا شد و نتوانستیم پ
ی اجرای کار قرار داریم اما بزرگترین دستاورد، داشتن گروھی متشکل از فعالین در  مھم و اساسی نشان دھیم. ھنوز در پروسه

ھای کارگران و معلمان به پشتوانه  ھا برای ورود به خانواده دیگر، استفاده از پتانسیل این جنبش ھای مختلف است. از جمله موارد حوزه
ھایی که شاید بدون ھمراھی فعالین دیگر  ھای آنان در حوزه مسئله خشونت خانوادگی بود؛ مکان نیروی فعالین و شنیدن مطالبات و حرف

 .ھا از دسترس ما خارج بود حوزه

ایم و این مورد ممکن است به ما  اھی بیشتر آنان با ما به دلیل آن است که ما با مطالبات معیشتی آنان ھمراه نشدهبه نظرم عدم ھمر
ای سازماندھی کنیم که به این ارتباط دو طرفه نیروی  مان را به گونه ضربه بزند. این ھمراھی باید دوطرفه باشد و ما باید زمان و نیروی

 .بیشتری ببخشیم

ھا و جنبش ھای اجتماعی دیگر، چه راھکارھا و اقداماتی را در دستور  ایی و ھمراھی بیشتر کنشگران حوزهبرای ھمگر
دارید یا پیشنھاد می کنید؟ چگونه می توان در جھت تدوین برنامه ای جامع حرکت کرد که مسائل، منافع و چشم 

 اندازھای طیف گسترده ای از ذینفعان را در بر گیرد؟
تر با  ای از فعالین اجتماعی را با خود ھمراه کنیم ابتدا باید با ارتباط گسترده خواھیم طیف گسترده ن برنامه ایجابی اگر میدر ھنگام تدوی

کنیم این خواستھا و  ای که تدوین می ھا و ادبیات آنان را بھتر بشناسیم و تالش کنیم در برنامه ھای دیگر مطالبات و خواسته فعالین حوزه
  ... ا نیز تا حد امکان لحاظ کنیم.حتی ادبیات ر
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ندارد، قصد من در اینجا متقاعد کردن وی برای تماشای فوتبال نیست دانم که خواننده این سطور به فوتبال عالقه دارد یا نه. البته اگر  نمی
ً قبل از ھمه بازی المللی و چه ملی، ھنگامی که دو تیم نابرابر قرار است  ھای فوتبال چه در سطح بین بلکه چیز دیگری است. معموال

ً » ای مقابله با تیم مقابل چیست؟تاکتیک شما بر«شود، این است:  تر می مسابقه دھند، سؤالی که ھمیشه از تیم ضعیف و معموال
حریف ما تیم بسیار مقتدری است و بازی سختی را در پیش داریم، «شود چنین است:  جوابی که از سوی مربی یا کاپیتان تیم داده می

ا دو چیز است: اول، این نکته جالب در اینج». کنیم. ما بازی خودمان را خواھیم کرد اما ما بازی خود را به خاطر تیم مقابل عوض نمی
شود. دوم، ھر چقدر مربی تیم بر استقالل تیمش بیشتر تأکید کند،  سؤالی است که فقط از تیمی که قرار است مغلوب شود پرسیده می

ً ھمیشه این معنی را می نتیجه ھم در تری بر اساس بازی تیم مقابل تغییر خواھد داد.  دھد که مربی بازی تیم خود را به طور رادیکال تقریبا
تر از حد  کند. دلیل اصلی نتایج ضعیف تر از حد انتظار، بازی را به تیم مقابل واگذار می اکثر موارد این است که تیم مزبور با نتایج بسیار ضعیف

مرتب تمرین ھا را  ھای خاصی برای بازی خود دارد، آن ای نیست، زیرا ھر تیمی ایده معمول این است که تغییر یک شبه بازی کار ساده
 .ھای استفاده از تمام نیروی تیم را آموخته است کند و راه می

اندازد. اول، ما ھر چه بیشتر بر تاکتیکی بودن انتخابات تأکید کنیم، در ھنگام انتخابات  ھای ایرانی می این موضوع ھمیشه مرا به یاد ما چپ
ً تمام نوشته بیشتر بر ضد آن رفتار می و امثالھم تا آغاز انتخابات است و در آخرین   » مرگ بر«و شعارھای ما پر از ھا  کنیم. دوم، معموال

 گیریم. لحظه تصمیم به تغییر ناگھانی آن می
توان بدون جنگجویان  ھای خود را بنا بر شرایط عوض کند. اما نمی ممکن است گفته شود، طبعا یک نیروی سیاسی باید بتواند تاکتیک

توان بدون تمرینات قبلی انتظار معجزه داشت.  ، ھر چند کوچک، ھم داشت. ضمن آن که نمی ر کسب پیروزیمتقاعد وارد جنگ شد و انتظا
کند. زیرا یک تیم ضعیف برای کسب پیروزی،  ھایی که ضعیف اند و امکانات محدود دارند بیشتر صدق می این موضوع، به ویژه در مورد تیم

خود و استفاده صددرصد از تمام امکانات ناچیز خود را دارد. در عوض، تیم مقتدر شاید ھر چند کوچک، نیاز به ھماھنگی ھمه نیروھای 
توانیم از حداکثر ظرفیت  بتواند با فقط نیمی از ظرفیت خود به پیروزی، ھر چند نه متقاعدکننده اما در ھر حال پیروزی برسد. ما چگونه می

  خود استفاده کنیم؟
  انتخابات و دموکراسی نھاد

ً اکثر نیروھای چپ در این مرحله از مبارزه، بدون توجه به درک میمن فکر  کاپیتالیسم، یا  شان از گذار به سوسیالیسم، پست کنم که تقریبا
نامند، خواھان رسیدن به یک جامعه دموکراتیک از طریق مشارکت فعال ھمه شھروندان ایرانی،  خود را می» آرمانی«ھر آنچه که جامعه 
رسد که ما برای  ھای رسیدن به آن است. به نظر می نه تبعیضی، در سرنوشت کشور اند. اختالف اصلی بر سر راهبدون اعمال ھیچ گو

  ادامه بحث نیاز به تذکر چند نکته مقدماتی داریم.
ین دو داری و دموکراسی غربی به شکل کنونی آن به طور ھمزمان باعث گشته است که ما امروز ھم ا نکته اول این که، ظھور سرمایه

داران در بازار و آزادی کارگران در فروش نیروی کار خود، بدون آزادی و برابری اھالی  ناپذیر قلمداد کنیم. رقابت آزاد سرمایه ھمزاد را تفکیک
قوام کنند، رشد و  پردازان چپ مطرح می طور که عده زیادی از نظریه یک کشور و ارتقاء آنان به شھروندان میسر نبود، اما امروز ھمان

داری  ھا سرمایه داری وابسته به وجود یا تعمیق دموکراسی نیست. وجود کشورھایی چون چین، سنگاپور، ویتنام و غیره که در آن سرمایه
داری یک قانون جھانشمول وجود دارد و آن کسب ھرچه بیشتر سود  کند بیانگر این امر است. برای سرمایه خوبی و بسرعت رشد می به

امنیت سرمایه را در جمھوری اسالمی تأمین نمود، استفاده از کار ارزان در کشوری که کارگران ھیچ حق عملی برای دفاع  است. اگر بتوان
ھای غربی از ترس افکار عمومی خود، و نیز داشتن فرایندھای یکسان در کشور مادر و  از خود ندارند، بسیار خوشایندتر است. کمپانی

توان با قانون طالیی  ایت برخی از قوانین حداقلی اند، که بسیار مثبت است، اما این مسأله را نیز میکشورھای غیر غربی مجبور به رع
  کسب سود بیشتر توضیح داد.

ً موجود باعث قدرت گرفتن ھر چه بیشتر  دوم، بر خالف تصور برخی از چپ گرایان دموکراسی یک فرم نیست. تجربه تلخ سوسیالیسم واقعا
  ناپذیرند. وظیفه چپ تعمیق دمکراسی است و نه تعلیق آن. داری جدایی وکراسی و سرمایهاین مسأله شد که دم

توانستیم شاھد  سوم، در میان برخی از روشنفکران این عقیده وجود دارد که انتخابات ھمزاد جمھوری اسالمی است و بدون آن ما نمی
  ن تمام واقعیت نیست. چرا؟انتخابات رقابتی باشیم. در این نکته حقیقتی وجود دارد، اما ای

کشور  ٢٩موج اول دمکراسی در سده نوزدھم آغاز و با ظھور فاشیسم به پایان رسید. در این دوره، تعداد کشورھای دموکراتیک در حدود 
از شد و تعداد کشور در پایان دور اول کاھش یافت. موج دوم، پس از پایان جنگ دوم آغ ١٢بود. اما این تعداد در نتیجه جنگ و فاشیسم به 

باالخره موج چھارم پس از  رسید. موج سوم، پس از انقالب پرتغال و کمی قبل از انقالب ایران شروع گشت.  ٣۶کشورھای دموکراتیک به 
  کشور رسید. ١١٨شدند به  خوانده می» دموکراتیک«تعداد کشورھایی که  ٢٠٠۴فروپاشی کشورھای سوسیالیستی آغاز شد. در سال 

کم  ھا قرار دادند. مدتی طول کشید تا کم شاید ھنوز ھم برخی از انان، ارزیابی خود از کشورھا را بر اساس ساختار حکومتی آن در ابتدا، و
تر ھمزیستی نھادھای کج و معوج شده دموکراتیک و دیکتاتوری مورد توجه قرار گرفت. منظور این که نھاد انتخابات  پدیده اتوکراسی یا دقیق

  یافت. نقالب اھمیت یافت، اما بدون انقالب نیز، به خاطر روح زمانه ما، خواه ناخواه اھمیت بیشتری میاگرچه بعد از ا
مخالف مشارکت زنان در انتخابات بود. اما به زودی به اھمیت شرکت زنان در انتخابات و مبارزه  ١٣۴٢از طرف دیگر، خمینی در خرداد 

جریان در نظر بگیریم، او ھر چند که رھبر این جریان بود اما از دیگر نیروھای این جریان و نیز سیاسی پی برد. اگر خمینیسم را به عنوان یک 
را بلد » فلسفه«ھا ھجی درست کلمه  خارج از آن تأثیر پذیرفت. زمانی به آقای سروش در مالقاتی در پاریس گفته بود که مارکسیست

شد؟ آیا انتخابات اھمیت  پیروز شده بود چه می ١٣۴٢خواند! اگر خمینی در سال  ھا را ھای فلسفی و اقتصادی آن نیستند، اما باید کتاب
ً به این سؤال نادرست تاریخی نمی را می ١٣۵٧سال  توان گفت که ساختار حکومتی ایران، حتی اگر  توان پاسخ داد، اما می یافت. مسلما

  شود. بحثی انتزاعی است که نیازی به ورود به آن دیده نمی شد. اما این می ١٣۵٧شد، متفاوت از سال  خمینی خواھان سقوط شاه می
چھارم، انتخابات رقابتی در ایران نه پس از سقوط شاه بلکه پس از مرگ خمینی اھمیت یافت. در دوران حیات خمینی نھاد انتخابات ضعیف 

ً یکی از دست طور که در قسمت اول مقاله گفته  . اما ھماناوردھای انقالب استقرار جمھوری و برداشتن ساختار سلطنتی بود بود. قطعا
جمھور وجود دارد. این تناقض به خاطر فرم  رئیس-فقیه شد، در ساختار حکومتی جمھوری اسالمی یک تناقض بسیار بزرگ به نام ولی

ھور) است. بسیاری که جم حکومتی و واقعیت جامعه ما به وجود آمده است. این تناقض بین قدرت عالمان (ولی فقیه) و قدرت مردم (رئیس
  خواھند این تناقض را با حذف جمھوری حل کنند. درایت سیاسی ندارند می

پنجم، اما در ایران امکان برپایی حکومتی از نوع عربستان سعودی وجود ندارد. ایران در عرض یک قرن پیش سه جنبش بزرگ ملی 
ران نظام و مردم، خاطره جنبش سبز را در خاطره دارند. از طرف دیگر خواھانه را از سر گذرانده است. به جز آن، ھمه، اعم از س ترقی

توان آن را به سادگی حذف کرد. در جمھوری اسالمی یکی از وظایف انتخابات تقسیم  ھای این رژیم است و نمی جمھوریت یکی از پایه
  ...حزب رستاخیز توسط شاه خواھد بود.  قدرت در نیروھای خودی و تفرقه در نیروھای غیرخودی است. حذف آن درست مانند اعالم

   ١١ادامه در صفحه 
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تواند قابل توجیه باشد. یکی از روی ضعف،  ھمیشه امکان حماقت و خودکشی سیاسی وجود دارد، اما دست زدن به آن به دو دلیل می
کند که  داند. دوم این که در خود چنان قدرتی احساس می رین راه چاره را سرکوب ھمه مییعنی این که رژیم دچار چنان بحرانی است که آخ

یابد. حتی در این حالت آخری وقتی که ھمه نیروھای رژیم در یک سمت جبھه و بدون اختالف نظردر کنار ھم قرار  دیگر نیازی به مزاحم نمی
  باید انتخابات به عنوان راه طبیعی تقسیم قدرت را بپذیرند و نه آن که آن را حذف کنند.دارند، اگر نخواھند اشتباه شاه را مرتکب شوند، آن گاه 

طور که در صدر اسالم پس از فتوحات اسالمی سران اسالم مجبور شدند که دست به  ششم، اسالم ساختار حکومتی ندارد. درست ھمان
انقالب نیز خمینی دست بدامان حقوقدانانی چون الھیجی، کاتوزیان و  دامان دیوانساالران کشورھای بزرگ از جمله ایران گردند، در موقع

امیه خالفت موروثی شد. امامت نیز موروثی بود چرا که شکل غالب  حبیبی برای یافتن ساختار حکومتی مناسب امروز شد. در دوران بنی
ود. اما اگر امروز به دنیای اطراف نگاه کنیم، تقسیم قدرت و مشروعیت سیاسی، شکل سنتی از طریق تداوم حکومت توسط بازماندگان ب

اند. خمینی سلطنت و موروثی کردن قدرت را مخالف سیره اسالمی بودن  کشور وجود دارند که نوعی از سلطنت را حفظ کرده ۴٧فقط 
ان مشروعیت سنتی شد. در ان زم امیه خالصه نمی  طلبی بنی شمرد، ھر چند که امامت خود موروثی بود و اشکال فقط در سلطنت می

شکل غالب مشروعیت بود. از این رو، اگر چه جمھوری و حکومت اسالمی دو مقوله جدا ھستند، اما خمینی مجبور به پذیرش جمھوری شد. 
و تاز میدان دید، از در عقب حکومت اسالمی و والیت فقیه را وارد جمھوری نمود  این دو ھمزاد ھم نیستند. خمینیسم وقتی که خود را یکه

  گردد. تاکنون از خون آن تغذیه نموده است. والیت فقیه دیر یا زود مردنی است، اما بدون وجود جمھوری بقای آن بسیار کوتاه می
افریند.  کند، اما مشکالت بدتری را می فقیه را حل می ھفتم، بنابراین حذف جمھوری و در نتیجه ریاست جمھوری قسمتی از مشکالت ولی

فقیه تغییر کرد،  وزیری حذف شد، والیت فقیه مطلقه گشت، شرط فقاھت ولی ، پس از مرگ خمینی پست نخستممکن است گفته شود
وزیری  ھا اھمیت بسزایی نداشتند. ھمه پذیرفته بودند که پست نخست مجلس خبرگان ایجاد شد. واقعیت امر این است که ھیچ کدام از این

ً مطلقه بود و او حتی  ن که نخستایند ضمن آ و ریاست جمھوری با ھم جور در نمی وزیر منتخب مردم نبود. والیت فقیه در زمان خمینی کامال
توانست بنا بر مصلحت نظام، احکام فرعی الھی را لغو کند. لغو شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه گام دیگری در جھت  به قول خودش می

قل فقاھت اما قابل قبول از جانب دیگران برای صدارت. یعنی، ولی فقیه فقیه بود. به عبارت دیگر، فقیھی با حدا کردن ولی» زمینی«
بایستی قبل از ھر چیز سیاستمدار خوبی باشد تا فقیھی بزرگ. حدود و ثغور قدرت مجلس خبرگان ھمه در جھت زمینی کردن نھاد  می

  والیت فقیه بود.
ً امکان انتخاب شدن  مصلحت نظام را حل کرده ای مشکل تقابل رأی مردم و ھشتم، ھمه کشورھای دیکتاتوری به گونه اند. ھمه معموال

اند. اما این محدودیت در جمھوری اسالمی شکلی قانونی به خود  نیروھای اپوزیسیون و احزاب مخالف را به شکل غیر قانونی محدود کرده
  گرفته است.

ای درونی جمھوری اسالمی شکل رقابتی به خود گرفت، اما نتیجه این که اگرچه نھادی چون انتخابات پس از مرگ خمینی به خاطر تضادھ
ھای متفاوت رژیم، تضادھای ساختاری جمھوری اسالمی و استفاده رژیم از اختالفات درونی خود  این رقابتی بودن وابسته به اختالفات گروه

  برای ایجاد تشتت در میان مخالفان، و تکیه بر مشارکت مردم است.

  ترس؟ تقسیم

ای ناخوشایند  طور که در بخش اول گفته شد، انتخابات در جمھوری اسالمی پدیده ا انتخابات زیاد نوشته شده و خواھد شد. ھماندر رابطه ب
بازی نیست. اما به چه دلیلی باید در آن شرکت کرد؟ اگر در گذشته ھنگام صحبت  شب اما الزم و گریزناپذیر است. انتخابات یک نمایش خیمه

گرفت و بر پایه آن نیروھای سیاسی تصمیم  از ھر چیز برنامه انتخاباتی یک حزب یا یک کاندیدای انتخاباتی مورد بحث قرار می از انتخابات، قبل
گرفتند، امروز دیگر نیازی به این کار وجود ندارد. سران رژیم، نیروھای سیاسی و مردم بر پایه ترس در  به حمایت از یک کاندیدای معین می

  کنند. میانتخابات شرکت 
یک دھه قبل، الن بدیو انتخابات فرانسه را بر پایه ترس تشریح نمود. این که چقدر تحلیل وی از انتخابات فرانسه، بخصوص کل انتخابات 

ایران  توان از شیوه استدالل او در مورد انتخابات در توان توضیح داد یا نه موضوع بحث ما نیست اما به خوبی می رو را برای پایه ترس می پیش
ً انتخابات پیش رو استفاده کرد.   و مثال

ھا  کار خواھان برگزاری ھیچ انتخاباتی نیستند زیرا در حکومت دست باال را دارند، آن خوار، روحانیت و نیروھای محافظه فقیه، نظامیان رانت ولی
و موقتی اند. این به ترس از مردم، ترس از نیروھای  کنند که موقعیت غالب و امتیازھای فراوانی که در اختیار دارند مشروط، متزلزل فکر می

ھا ھیچ طرح بزرگی  شود. آن که ممکن است این شرایط را دگرگون کنند بدل می» طلبان اصالح«خارجی از دخالت در ایران، ترس از اعتدالیون، 
ھا  قیمتی از ترس احتمال حمله خارجی است. آن کشی در منطقه برای گسترش نفوذ خود به ھر برای آینده ایران ندارند. تنھا طرحشان قداره

کند، حضور قوی نیروھای نظامی ایران در کشورھای  ای که جنگ بیداد می کنند در منطقه اند. فکر می باور دارند که به کشور امنیت بخشیده
اند. در ایران قدرت را در دست  ان منتقل کردهشود. این که مرزھای دفاع از ایران را به خارج از ایر ھمسایه مانع رسیدن آتش جنگ به ایران می

کارانه  ھا محافظه ای بھتر از اقتصاد مقاومتی ترسیم کنند. این ترس آن توانند اینده ای نیستند و نمی دارند و در پی ساختن ھیچ مدینه فاضله
  ظ شرایط موجود به شیوه خود اند.واقع خواھان تغییر نیستند، بلکه خواھان حف ھا در  است. ھیچ چیز نویی در خود ندارد. آن

کاران اند.  ھای محافظه ھا در قدرت شریک و در نتیجه شریک بسیاری از ترس طلبان روبرو ایم. آن از سوی دیگر ما با ترس اعتدالیون، اصالح
، ھم از مردم ترس دارند ھم از ھا اگرچه لیست کاندیداھای خود را در انتخابات قبلی لیست امید نامیدند اما ھیچ طرح امیدبخشی ندارند. آن

کاران. ترس از تقلب در انتخابات. ترس از نداشتن امکانات کافی برای تبلیغات. ترس از شورای نگھبان برای آن که ممکن است  محافظه
این که اختالفات با  نژاد را تائید و روحانی را حذف کند. ترس از این که باید در چند جبھه مبارزه کنند. ترس از کاندیداھایی چون احمدی

ھا به مردم نیاز دارند،  اند. آن اند و مردم ناامید شده ترسند، زیرا کارنامه خوبی از خود نشان نداده ھا از مردم نیز می فقیه بیشتر شود. آن ولی
ھا یاری  نخواھند کرد و از آن ھا مراجعه اما از ترس بیرون رفتن از چارچوب پذیرفته شده در جمھوری اسالمی، از ترس عدم کنترل مردم به آن

شود. تنھا راه  کنند که اگر در قدرت باقی نمانند، صلح از کشور برچیده می کاران فکر می ھا درست در نقطه مقابل محافظه نخواھند طلبید. آن
مشارکت نظامیان در کند، اما حاضر نیستد  جلوگیری از جنگ تفاھم با کشورھای غربی و کشورھای منطقه است. اگرچه به صلح فکر می

ھا  اند. ترس آن فقیه در این مورد سکوت کرده ھای سوریه، عراق و یمن را محکوم کنند. زیرا آن را قبول دارند یا این که از ترس خشم ولی جنگ
نه به ھر قیمتی گرایا ھا خواھان حفظ والیت فقیه، شورای نگھبان، قوانین پوسیده تبعیض کارانه است. آن ھم چون ترس گروه قبلی محافظه

  دھند. ھا حداقل امروز حتی شعار تغییر نمی اند. آن
شود. ترس بخشی از نیروھایی که در خارج از نظام قرار دارند؛ نیروھای  اما یک ترس دیگری نیز وجود دارد که از ترس اولیه ناشی می

که خود از مردم به خاطر احتمال از دست دادن قدرتشان نظامیانی   -اپوزیسیون. این ترس مشتق از ترس اول است. ترس از این که نظامیان
شود. ترس از این که ایران سوریه  قدرت بگیرند. ترس از این که اگر نظامیان به قدرت برسند، امکان مداخله خارجی بیشتر می -ترسند  می
عتقد است که قدرت حاکم کنونی شود. ترس از ملغی شدن جمھوری به خاطر به قدرت رسیدن رئیسی. اگرچه ھمین اپوزیسیون م می

  ھا در پی یک دست کردن حکومت اند. نظامی است، ولی آن-والیی
کند اگر در انتخابات شرکت کند، باعث مشروعیت بیشتر  در عین حال در میان اپوزیسیون یک ترس دیگر وجود دارد. اپوزیسیونی که فکر می

گیری نظامیان ترسی  که مردم از ترس نظامیان رأی دھند. این اپوزیسیون از قدرت شود، یعنی ترس از مشروعیت بیشتر. ترس از این نظام می
  کند. کار و اعتدالی پیدا نمی اکنون قدرت دارند و فرقی بین محافظه ھا ھم ندارد، زیرا معتقد است که آن

ً ھمه نیروھای سیاسی داخلی و ھا از شرایط موجود بسیار ناراضی ان بینند. آن نگرند فقط ترس را می مردم به ھر سویی که می د، اما تقریبا
  ...دھند که در بھترین سناریو،  ھا ھشدار می طلب یا اپوزیسیون به آن کار، اعتدالی، اصالح خارجی، اسالمی و سکوالر، محافظه

   ١٢ادامه در صفحه 
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ً در انتخابات شرکت کنند و به ماند و آنھا ب وضع به حالت کنونی باقی می اید از رأی خود برای حفظ شرایط امروز استفاده کنند. باید حتما
ترساند،  ھا را از رأی دادن می ترسانند. بخش کوچک دیگری نیز وجود دارد که آن ھا را از رأی ندادن می کار یا اعتدالی رأی دھند. آن محافظه

  شود. ژیم حاکم میھا باعث تحکیم بیشتر ر زیرا رأی دادن آن
ً انتخابات مھمی چون ریاست جمھوری، ترس بر ھمه حکومت می ً ترس  در موضوع انتخابات، خصوصا کند. آیا نباید ترس داشت؟ مسلما

احساسی نه فقط انسانی بلکه حیوانی است. باید به آن در خیلی موارد احترام گذاشت. اما آیا وظیفه نھاد انتخابات تقسیم ترس است؟ 
شان، و دادن امید به  ز قدرت گرفتن دیگری؟ یا این که ایجاد شرایطی برای رقابت نیروھای سیاسی و تقسیم قدرت بنا بر شایستگیترس ا

کنند. مردمی که با وجود ثروت فراوان، بخش بزرگی از آنان ھمچنان در فقر و بیکاری به سر  مردم؟ امید به مردمی که در قعر زندگی می
  شود. ی وعده خشک و خالی بھتری نسبت به گذشته نیز به آنان داده نمیبرند و امروز حت می

  تحریم؟

توان با شعار استقالِل عمل، واقعیت قدرت  شود کرد؟ آیا می آیا باید ھر انتخاباتی را تحریم کرد؟ یا در ھر انتخاباتی شرکت کرد؟ آیا کاری می
ً خیر!   نیروھای حاکم را نادیده گرفت؟ مسلما

گیرد،  شود که ضمن حفظ ھسته اصلی بازی خود، نه فقط بازی تیم َقدر مقابل را در نظر می فوتبال بازگردیم، آن تیمی موفق میاگر به مثال 
دھد، بلکه زمیِن بازی، داور، تماشاچی و خیلی از موارد دیگر را نیز در نظر  ھا را مورد تجزیه و تحلیل قرار می تمام نقاظ ضعف و قوت آن

گذارد. آنچه که باید تأکید کرد این که تفاوت زیادی بین یک مسابقه فوتبال و مبارزه  ھای مختلفی را بنا بر شرایط به اجرا می کگیرد و تاکتی می
بلکه در ھر کشور    - شوند نه تنھا در ایران که به علت وجود فیتلرھای مختلف قانونی و عملی، قوانین بازی مرتب عوض می  - انتخاباتی

  وجود دارد. ان فقط مثالی در جھت ساده نمودن قضیه است. ما باید چند واقعیت ناخوشایند را در نظر گیریم.دموکراتیک دیگری 
ایران کشور حوادث «گویند  کند. برخی دیگر می شود که انتخابات ایران ھمیشه بخش بزرگی از روشنفکران چپ را غافلگیر می اول، گفته می

کنند. واقعیت این است که این فقط مختص ایران نیست و نشانه وجود بحران است. باید  می» گیرغافل«و ھمه ھمدیگر را» ھاست و موقعیت
پیوندند. از طرف دیگر، اگر به  ھا در طی چھار دھه اخیر یکی پس از دیگری به وقوع می زایی است. این بحران گفت که ایران کشور بحران

ً اجازه فعالیت ندارند، ھنگامی که ھر دو سال یک بار (اگر فقط انتخابات مسأله انتخابات بنگریم، ھنگامی که احزاب در ایران  عمال
شود،  بار)، در طی مدت کوتاھی به بازیگران مجاز صحنه سیاست اجازه فعالیت داده می جمھوری را در نظر بگیریم، ھر چھار سال یک ریاست
کاھد، بلکه آن را ناگھانی و تشدید  سی از میزان قدرت آن نه تنھا نمیتوان انتظار بیشتری داشت؟ کوتاه کردن فعالیت نیروھای سیا آیا می

نماید. درست مانند فنری که آن را با نیروی ثابتی طی مدتی طوالنی تحت فشار بگذارید و ناگھان رھایش سازید. آزاد کردن تبلیغات و  می
ھای انباشته شده در مدت کوتاھی است. با  ھا، ابراز خشم ولھا، ق ھا، گفته فعالیت سیاسی به معنی تالش برای برمال کردن ھمه اختالف
شوند.  ھا و رازھای مگو گفته می شود. طبعا در چنین شرایطی، تمام بحران گرفتن سوپاپ دیگ بخار قدرت انفجاری آن بیشتر و بیشتر می

ست. اگر این سیستم انتخاباتی را حتی در یک تری است ولی این مختص ایرانیان نی کنند، گفته درست این که ھمه ھمدیگر را غافلگیر می
توان در آنجا نیز انتظار آرامش داشت. طبعا در رقابت انتخاباتی ھمه اسرار خاص خود را دارند، اما  کشور پیشرفته اروپایی نیز بکار برید، نمی

ھا از طریق  ابتدایی برای ابراز آن ھای تبلیغ برای اھداف معمولی حزبی به ھیچ وجه ِسِر مگویی نیست. مشکل این است، که ازادی
  ھای معمولی وجود ندارد. کانال

شدن وجود دارد. تعمیق بیشتر اختالفات  کند؟ این که حتی با وجود ھمه نیروھای کنترل، امکان قطبی اما این امر به ما چه کمکی می
ھای انتخاباتی امکان انتخاب  سب برای تجزیه و تحلیل برنامهتر این که، بدون فرصت منا کند. اما از ھمه مھم داخلی، این احتمال را بیشتر می

  کند. ھا اھمیت پیدا می مناسب برای مردم و تاثیرگذاری بر برنامه نامزدھا وجود ندارد. سابقه کاندیداھا بیشتر از برنامه آن
ً ھمه در مورد نقش مخرب شورای نگھبان در تائید صالحیت شرکت احتمال تائید نامزد انتخاباتی مستقل وجود  کنندگان تأکید دارند و تقریبا

ً ھرکسی امکان ثبت نام در انتخابات را  ندارد. یکی از نکات مھم و در عین حال تاثرامیز انتخابات ریاست جمھوری در ایران این است که تقریبا
ً ھمه کاندیداھا در فرایند بررسی صالحیت رد میدارد اما در عین حال تقری کند در این  شوند. شورای نگھبان و جمھوری اسالمی سعی می با

کنندگان تأکید نماید.اما ھمه چه در داخل و چه خارج  فراگرد ھم بر وجود آزادی فراوان و ھم لزوم شورای نگھبان در پروسه تحدید تعداد شرکت
نام ھمه در انتخابات است و نه  تبلیغات مضحک وجود آزادی در انتخابات در ایران است. نه نیازی به آزادی ثبتھم جزئی از  دانند که این می

ً تعداد معینی  نیازی به سیستم حذف شورای نگھبان. تنھا نیاز شاید فقط شھروند ایران بودن (و نه شیعه بودن)، حداقل سواد، سن و مثال
  انتخابات است.امضا از سوی مردم برای مشارکت در 

نام دختر سه ساله خود در انتخابات  نام نامزدھای انتخاباتی نگاه کنیم، این که پدر ارزومندی برای ثبت اما اگر به ھمین پدیده ثبت
کشند، خود نشانه پدیده دیگری  نام خود، رژیم حاکم را به چالش می ھای شجاعی با ثبت کند، یا این که خانم جمھوری تالش می ریاست

ای از آب آزادی به مردم تشنه آزادی ایران داده  بار در دوره کوتاھی فرصت ناچیزی برای چشیدن قطره ست. جشن انتخابات. ھر دو سال یکا
ھای فعالین مدنی (و نیز سیاسی به  شود. این جشن، جشنی ھمگانی است. در این شرایط امکان کمی برای طرح برخی از خواسته می

ھای اقتصادی، مانند حقوق کارگران، معلمان، شرایط کار، بیکاری یا  واقع امکان برگزاری تظاھرات برای خواسته د. درشکل پوشیده) وجود دار
ھای اجتماعی، زیست محیطی و  ھای ملی و مذھبی، ازادی سیاسی مانند تغییرات بزرگ و کوچک در قانون در مورد حقوق زنان، اقلیت

  دارد.ھزاران مشکل کوچک و بزرگ دیگر وجود 
ھا باید بیش از ھر کس دیگری منتظر برگزاری انتخابات برای  اند، اما آن از این رو اگر چه نیروھای اپوزیسیون از شرکت در انتخابات منع شده

ود ش روزی کار کرد و با خالقیت از روزنه کوچکی که در طی انتخابات باز می طرح نظرات خود باشند. انتخابات زمانی است که باید شبانه
  حداکثر استفاده را نمود.

برای بسیاری به معنی دوری جستن از کل غائله انتخابات است. برای برخی، دورانی است که تمام نیرو را » تحریم انتخابات« اما اصطالح 
از بقیه پروسه جدا باید صرف متقاعد نمودن دیگران برای عدم شرکت در کل پروسه انتخابات نمود. در حالی که ما باید لحظه رأی دادن را 

گیری شرکت نکنیم، اما در بقیه مراحل فعال باشیم. از این رو شاید به کار بردن  توانیم، اگر آن را ضروری تشخیص دادیم، در رای نمائیم. ما می
  یا ھر اصطالح دیگری که مانع سوتفاھم در مورد عدم شرکت در کل این پروسه شود بھتر باشد.» رای ندادن«اصطالح 

  ھاشورا

گیرد: انتخابات ریاست جمھوری و شوراھای شھر و روستا، مجلس و خبرگان. انتخابات  در ایران چھار انتخابات بزرگ صورت می
واقع اگر به آمار آخرین انتخابات نگاه کنیم تعداد  کند. در جمھوری بیشترین و انتخابات شوراھا کمترین توجه را به خود جلب می ریاست

درصد  ۶٣، انتخابات شوراھا با )١٣٩٢درصد شرکت کننده ( ٧٣جمھوری با  یب میزان مشارکت عبارتند از انتخابات ریاستدھندگان به ترت رای
؛ در حال حاضر ) ١٣٩۴کننده ( درصد شرکت ۶١و انتخابات خبرگان با ) ١٣٩۴کننده ( درصد شرکت ۶٢، انتخابات مجلس با )١٣٩٢کننده ( شرکت

  توانند ھمزمان گردند. اھای اسالمی ھمزمان و مجلس و خبرگان (ھشت سال یکبار) میجمھوری و شور انتخابات ریاست
ھای اصلی در میان این چھار نوع از انتخابات چگونگی بررسی صالحیت افراد است. تنھا نمایندگان شوراھای شھر و روستا  اما یکی از تفاوت

البدل)  ھزار نفر نماینده (عضو اصلی و عل ی شھر و روستا در حدود دویستخارج از حوزه اختیارات شورای نگھبان قرار دارند. در شوراھا
شھرھایی چون تھران، اصفھان، تبریز و امثالھم نسبت به روستاھای کوچک از اھمیت بیشتری  شوند. طبعا انتخابات در کالن انتخاب می

اما افراد مستقل از شانس زیادی برای شرکت در مبارزه  برخوردار است. اگرچه رسما مجلس مسئولیت صالحیت نمایندگان را بر عھده دارد
  ... .ریزی شھر و روستاست انتخاباتی به ویژه در شھرھای متوسط و کوچک و روستاھا برخوردار اند. قدرت شوراھا محدود به برنامه

 
  ١٣ادامه در صفحه 



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
    

   ١٣ صفحه  ٨٠اره شم    

  ...انتخابات چپ و معضل 
  ١٢ ادامه از صفحه

گذرند. اگرچه  ترین انتخابات جمھوری اسالمی است که نیروھای اپوزیسیون از کنار آن به راحتی می ردهترین و گست این انتخابات سالم
  امکانات شوراھا محدود است

توانند ھم در حل مشکالت محلی، طرح مشکالت عاجل و ضرورِی مردم یک منطقه در سطوح باالتر، ایجاد ارتباط بیشتر بین  ھا می اما آن
ً نباید به ایجاد توھم در مورد میزان قدرت این  نمایندگان و مردم و تمرین دموکراسی در سطوح محلی مؤثر واقع شوند. این درک قطعا

فقیه نیست. این به  ھا ختم شود. این به معنی درک انارشیستی از قدرت و نادیده گرفتن قدرت دولت و ولی الیزه کردن آن شوراھا و ایده
آمد از طریق نامشروع وجود  در  شوراھای شھر، به ویژه در کالن شھرھا، در آنجایی که امکان کسب خواری مرسوم در معنی فساد و رشوه

توانند در صورتی که به شکل ھماھنگی در سطح  دارد، نیست، بلکه قبل از ھر چیز به معنی تأکید بر چند نکته است: این شوراھا می
تر نیز تأثیر گذارند. دیگر این که، شوراھا تنھا جایی ھستند  لکه در سطحی بزرگمنطقه عمل کنند بر زندگی نه فقط شھر و روستای خود، ب

ھای دینی، قومی نیز بیشتر  تری را دارند. امکان مشارکت زنان و اقلیت که نیروھای چپ و مستقل امکان مشارکت و تاثیرگذاری فعاالنه
برخی از عقاید قرون وسطایی در مورد ظرفیت زنان بیش از پیش ناممکن  باشد. اگر زنان بیشتری در شوراھا انتخاب شوند، آنگاه دفاع از می
  گردد. می

ھمزمانی انتخابات ریاست جمھوری و شوراھای شھر و روستا ھم مثبت و ھم منفی است. در گذشته، ھنگامی که این انتخابات ھمزمان 
مقایسه با خبرگان از اھمیت بیشتری برخوردار بود. امروز طبعا کردند اما در  شد، تعداد کمتری در آن شرکت می با مجلس خبرگان برگزار می

جمھور، شکل رقابت کاندیداھا، میزان تبلیغاتی که صرف  جمھوری ھم به خاطر نقش و قدرت رئیس این انتخابات نسبت به انتخابات ریاست
ون است تا بر اھمیت این شوراھا تأکید نماید. ممکن کنندگان برخوردار است. این وظیفه اپوزیسی شود از توجه کمتر انتخاب این مبارزات می

است توجه بیشتر اپوزیسیون به انتخابات شوراھا، حساسیت و توجه بیشتر حکومت را متوجه انتخابات این شوراھا نماید اما ما نباید 
محدودی در کشور دارد و حتی اگر  ھای احتمالی حکومت خود را محدود نمائیم. دیگر این که چپ طرفداران ھمیشه به خاطر ترس از اقدام

توجھی وارد این شوراھا نماید. ھدف اصلی تالش در جھت مشارکت  تواند نامزدھای قابل تمام َھْم خود را صرف این موضوع نماید نمی
ورتی که چپ عالقگی به مشکالت اصلی مردم. در ص بیشتر نیروھایی است که خواھان کمک به مردم اند و نه پرکردن جیب پول خود یا بی

  بتواند کار مفیدی در این رابطه انجام دھد، طبعا در آینده از حمایت بیشتر مردمی برخوردار خواھد شد.
ً ضد  در میان انتخابات چھارگانه، انتخابات مجلس خبرگان از کمترین اھمیت برخوردار است. از شرکت در این انتخابات به خاطر ماھیت کامال

فقیه است و مظھر تولید و بازتولید قدرت فقھای شیعه در فضای عمومی  اش تعیین ولی طر آن که تنھا وظیفهدموکراتیک ان، یعنی به خا
ً در مورد سکوالر بودن خود جدی اند به ھیچ وجه نباید وارد تله شرکت در انتخابات خب رگان است، باید پرھیز نمود. اگر نیروھای سکوالر واقعا

ن که این مجلس به خواھد تحت شرایط معینی به زندگی خود پایان دھد. کمک به مرگ (اوتانازی) این ھای مختلف شوند، مگر آ به بھانه
ھای اخیر، برخی از نیروھای چپ، مردم را به مشارکت در انتخابات خبرگان تحت  بیمار ناعالج تنھا وظیفه چپ است. متأسفانه در سال

اند و یکی از  مورد مشارکت در انتخابات مجلس خبرگان کمترین توجه را نشان داده اند. مردم تاکنون در عناوین و شعارھای مختلف نموده
  دالیل ھمزمان کردن آن با انتخابات مجلس، تشویق مشارکت بیشتر مردم در آن بود.

  جمھوری، چه باید کرد؟ جمھوری، به ویژه انتخابات ریاست اما در مورد انتخابات مجلس و ریاست

  سایه برنامه

جمھور (شیعه بودن و تفسیر رجل) و  کند، قوانین مربوط به انتخاب رئیس انتخاباتی که اپوزیسیون با آن دست و پنجه نرم می مشکل اصلی
ھا از جمله انتخابات  نظارت استصوابی است. آنچه که مسلم است مبارزه در جھت رفع تبعیض در قوانین جمھوری اسالمی در ھمه زمینه

  ز تأکید بر این نکته کلیدی، با توجه به شرایط موجود چه باید کرد؟باید ادامه یابد. اما به ج
دانند شورای  کند. از طرف دیگر ھمه می» تحریم« دموکراتیک آن تواند از پیش ھر انتخاباتی را به خاطر شرایط عدم اپوزیسیون چپ نمی

مدافع اسالم فقاھتی است و ھمه نیروھای مزاحم را در حد کاران،  فقیه، حافظ منافع محافظه نگھبان بنا به ترکیب و وظیفه خود حامی ولی
توان از این  فقیه نیز وجود دارد. آیا می ھا با ولی ای از آن امکانات خود تصفیه خواھد نمود. اما رقابت بین نیروھای تائید شده از یک سو و پاره

تواند خود را به شرایط  شرایط موجود است. از یک طرف، او نمیشرایط استفاده کرد؟ وظیفه چپ برقراری دموکراسی در ایران با استفاده از 
ھای خود را فقط بر اساس  تواند تاکتیک الی که وجود ندارد محدود نماید، در عین حال نباید به تله انتخاب بین بد و بدتر درغلطد. نمی ایده

تواند در فضای خیالی بدون در نظر گرفتن این نیروھا،  ن نمیکاران و اعتدالیون تنظیم کند. از طرف دیگر آ فقیه، محافظه ھای ولی تاکتیک
  تاکتیک موثری را اتخاذ نماید.

» مطالبه محور«ای به نام انتخابات و گفتمان  ای از فعالین سیاسی بیانیه عده ١٣٨٧در دوره دھم انتخابات ریاست جمھوری، در اسفند ماه 
الملل مطرح  ھای حداقلی خود در زمینه رفاه و عدالت، آزادی و حقوق بشر، و روابط بین هھا برخی از خواست منتشر کردند. در این بیانیه آن

کردند. در اینجا قصد من نه ورود به مسائل مطروحه در این بیانیه بلکه شیوه برخورد آن است. این بیانیه توجه را از ریاست جمھوری چه 
گفته خواھد شد که در نھایت این افراد و نیروھای سیاسی اند که تغییرات را  ای تغییر داد. طبعا کسی به ریاست جمھوری با چه برنامه

ای را بدون قصد انجام آن منتشر کنند یا این  توانند برنامه جمھوری می ھای از قبل اعالم شده. نامزدھای ریاست کنند و نه برنامه ایجاد می
  کلید نمود اما در عمل فقط یک در را باز کرد. ادعای داشتن شاهکه در عمل به دالیل مختلف موفق به اجرای آن نشوند. روحانی 

توانند در مبارزه انتخاباتی شرکت  اگر چپ، و نیز دیگر نیروھای اپوزیسیون یا حتی مستقلی که مخالف جمھوری اسالمی نیستند، نمی
ھا قبل از شروع پروسه  مشخص ھر انتخاباتی را از مدتتوانند بر آن تأثیر گذارند؟ اگر چپ برنامه حداقلی خود برای شرایط  نمایند، آیا نمی

  تواند: کوتاه انتخابات به بحث و گفتگو گذارد، می
 به اندازه توان خود بر مباحث جاری تأثیر گذارد. این توان ھر چقدر ناچیز باشد، وجود دارد. مھم آن است که مباحث مطروحه نه بسیار کلی -

  .مود و نه بسیار جزئی باشند، که ھر گونه خالقیتی را مورد پرسش قرار دھدباشند که بتوان از آن ھر تفسیری ن
 .جمھوری چھار ساله محدود و قابل اجرا باشد این برنامه باید درست مثل یک برنامه ریاست -
 .برگرفته از شرایط موجود، با توجه به مشکالت عاجل مردم تعیین شده باشد -

 حل پیشنھاد کرد. به شکل سازنده مشکالت واقعی مردم را تعریف نمود و برای آن راه توان در چنین صورتی، به سھم خود می
تواند به حمایت از نامزد بخصوصی یا  کند که بر اساس آن می از سوی دیگر، اپوزیسیون چپ برای خود و طرفداران خود پالتفرمی ایجاد می

ھای  ی مزایای دیگری نیز در بر دارد، از جمله مشارکت و تالش برای یافتن راهمخالفت با نامزد دیگری بپردازد. برای چپ وجود چنین پالتفرم
  ھای عملی. مناسب قابل اجرا و نه خیالی و نیز تمرین برای نزدیک کردن نظریات خود در زمینه

ً »... کابینه سایه» «بودجه سایه«، »دولت سایه«ھای غربی در کنار احزابی که دولت را در دست دارند،  در دموکراسی وجود دارد. مثال
وظیفه کابینه سایه، با وزارای سایه خود، طرح پیشنھادھای اپوزیسیون در برابر پیشنھادھای دولت حاکم است. طبعا کابینه سایه وظایف 

ً اپوزیسیون اولویت مشکالت م ردم را از نظر دیگری نیز به عھده دارند که قابل انطباق با شرایط ما نیست. آنچه مھم است این است که اوال
کنند. شاید  جا و قابل دسترسی برای ھمه مطرح کند. در این صورت، مردم امکان آشنایی با نظرات اپوزیسیون را پیدا می خود به شکل یک

ھای غربی بیش از آن که مورد توجه مردم عادی باشد، چیزی است که  گفته شود، کابینه سایه، بودجه سایه و غیره حتی در دموکراسی
ھای یکدیگر را مطالعه کرده و در  دھند. اما واقعیت امر این است که احزاب به دقت برنامه صصین برای مقایسه احزاب مورد توجه قرار میمتخ

رسد و برخی در اشکال متفاوتی ھر روز مورد  گاه به گوش مردم نمی ای ھیچ پذیرند. برخی از نکات برنامه موارد زیادی از ھمدیگر تأثیر می
کس از قبل بازنده یا  گیرند. یک تفاوت اصلی در اینجا این است که در یک انتخابات دموکراتیک، در طی انتخابات ھیچ بررسی قرار میبحث و 

  ...سازد.  برنده نیست. این رأی مردم است که یک حزب را برنده و دیگری را بازنده می
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اید. در حالی که جمھوری اسالمی از قبل از انتخابات، اپوزیسیون را بازنده اعالم کرده  کابینه یا بودجه سایه، پس از انتخابات بوجود می
  توان از برنامه سایه حرف زد. است. از این رو می

ً شرکت در سیاست جاری به معنی دست و پنجه نرم کردن با مشکالت زیادی است. انتخا بات مشکالت اخالقی فراوانی را در مسلما
ً، بیائید فرض کنیم که در شرایط فعلی ما خواھان کاھش بیکاری به نصف مقدار امروز، افزایش حقوق کارگران  مقابل ما قرار می گیرند. مثال

ط زیست به ده برابر آخرین و معلمان به اندازه ؟ درصد، رفع انواع تبعیضات استخدامی و اموزشی، حذف مجازات اعدام، افزایش بودجه محی
بودجه روحانی برای مبارزه با ریزگردھا در مناطق جنوبی کشور و آلودگی ھوا در کالن شھرھا باشیم. در انتخابات کنونی، اگر آقای رئیسی 

راھیم رئیسی، از ھا اولویت اول داد. تکلیف ما چیست؟ آیا باید از اب ھمه این برنامه را در برنامه انتخاباتی خود گنجانید و به آن
  ھا، حمایت کنیم؟ اندرکاران اعدام دست

ھای سیاسی نقش داشته است، به منظور لغو مجازات اعدام  طبعا در اینجا با دو مسئله اخالقی روبرو ھستیم. اول از فردی که در اعدام
ی کنیم. طبعا برای پاسخ به چنین پرسشی، کار پشتیبان اعالم حمایت کنیم. دوم، به جای حمایت از یک نماینده اعتدالی، از یک محافظه

توان به فردی قاتل که از کرده خود نیز پشیمان نیست دفاع  ھای کوتاه و بلند مدت خود و رئیسی نگاه کنیم. آیا می بایستی اول به برنامه
ً ھمه و تزویرھای خمینی و سکوت معنی  کرد؟ آیا این یاداور دروغ سازد و فقط  ھا ما را محتاط می این دار وی قبل از انقالب نیست؟ مسلما

ھای  توانیم موضع خود را تغییر دھیم. بدون برداشتن گام ھای داده شده باشیم می وقتی در عمل شاھد تغییرات واقعی در جھت قول
ً از ھر تغییر مثبتی استقبال می عملی اولیه نمی م جانب احتیاط را رھا توانی کنیم اما نمی توان تجربیات گذشته را نادیده گرفت. ما قطعا

دھیم. ھر  ھا را پایه قضاوت خود قرار می طلب نیز صادق است. ما کارنامه عملی آن کنیم و این موضوع در مورد نیروھای اعتدالی یا اصالح
  دھیم. تر احساس کنیم، زودتر مورد حمایت قرار می چه نیروھایی را به خود نزدیک

ای شود  حمایت مشروط نمائیم، در مقابل یکی دیگر سکوت اختیار کنیم، برای آن که انتخابات دو مرحلهتوانیم از نیرویی  در این رابطه ما می
ھا در  از شخص سومی به طور مشروط حمایت نمائیم، رأی سفید دھیم، در شرایط معینی از شرکت در انتخابات خودداری کنیم. ھمه این

  گردد. تر می صورت داشتن یک برنامه مشخص و روشن قابل فھم
ھای ضددموکراتیک حاکمیت خارج از رقابت قرار داده شده است، تنھا عمل معقول یافتن فرد یا نیروھایی  در دورانی که چپ به خاطر شیوه

جه ھا بلکه در در ای نزدیک به برنامه حداقلی ما برای انتخابات جاری دارند. ما برای شروع کار نباید منتظر اعالم برنامه آن است که برنامه
توانیم برنامه خود را در اختیار  اول در صدد اعالم برنامه انتخاباتی خود باشیم، ھر چند که امکان رقابت عملی با دیگر رقابا را نداریم اما می

  ھای اجتماعی باشند. مردم قرار دھیم، حتی اگر امکانات ما محدود به نشریات خارج از کشور و رسانه

  نکته چند

خواھد ھم از طرف مردم و  انتخابات به معنی ابتذال است. اگر یک نیروی سیاسی حرفی برای گفتن دارد و می» یمتحر«شود که  گفته می
ھای سیاسی  ھم حاکمیت جدی گرفته شود، بایستی برنامه مشخص خود را برای مشکالت جاری کشور اعالم نماید. احزاب و سازمان

ضی تبدیل شوند که این کار را مشترکا انجام دھند. این ھم تمرینی برای خود انان و ھم توانند به نیروی قابل عر اپوزیسیون در صورتی می
ھای مشخص جاری است. بدون داشتن یک برنامه مشخص، حمایت از یک  دیگر نیروھا در مورد امکان اجماع و مصالحه بر سر خواسته

امه مشخص انتخاباتی برای افراد سیاسی منفرد اگر کاندیدای مشخص ھمان قدر ابتذال است که تحریم ان. طبعا نوشتن یک برن
« ناپذیر نباشد، بسیار مشکل است. و از این رو، ما بنا بر وابستگی نامزدھای انتخاباتی، بدون در نظر گرفتن برنامه انھا، به حمایت یا  امکان
طرف مردم و نه حکومت جدی گرفته نخواھیم شد. این پردازیم. تا زمانی که ما شیوه عمل خود را تصحیح نکنیم، نه از  انتخابات می» تحریم

شود که برنامه چپ، را با  دھندگان این امکان فراھم می ، برای رای»برنامه سایه«کاری سخت اما شدنی است. طبعا در صورت وجود 
ز به رأی طرفداران اپوزیسیون چپ طلبان نی ھای نامزدھای دارای صالحیت مقایسه نماید. از سوی دیگر نباید فراموش نمود که اصالح برنامه

  ھا نیز تأثیر نماید. تواند بر برنامه انتخاباتی آن نیاز دارند، اعالم برنامه می
ً درستی  توان روحانی، رئیسی و احمدی شود که بین نامزدھای مختلف تفاوت زیاد است و نمی گفته می نژاد را یکی گرفت. این حرف کامال

توانم بگویم شاید تفاوت بیشتری بین رئیسی و احمدی ٰنژاد وجود  نی و رئیسی وجود دارد. اما من میاست که تفاوت زیادی بین روحا
ً محال روحانی حذف شود و رئیسی و احمدی نژاد در صحنه باقی بمانند، آیا دوستان  داشته باشد تا رئیسی و روحانی. اگر بر فرض تقریبا

ت این دو خواھند بود. مسأله اصلی این است که برنامه آقای روحانی چیست و آیا حاضر به مشارکت در انتخابات فقط به خاطر تفاو
تواند تفاوت افراد را  کس نمی گاه ھیچ توان با توجه به کارنامه قبلی آقای روحانی یک بار دیگر به او اعتماد نمود؟ در بحث بد و بدتر ھیچ می

یک نیروی معین سیاسی برای تغییر در کشور چیست. اگر ارزیابی این باشد که  نادیده گیرد، صحبت بر سر آن است که آیا ارزیابی ما از
ھا  ھا، رأی ندادن به آن طلبان و رادیکالیزه نمودن آن انداز معینی برای آینده ندارند، شاید بھترین راه تکان دادن اصالح اصالح طلبان ھیچ چشم

  طلب خطاست. ف داشتن نام اصالحباشد نه رأی دادن. حمایت از یک جریان سیاسی، فقط به صر
شود قھر کردن با صندوق رأی به معنی رد دموکراسی و درغلتیدن در مبارزه قھرامیز است. واقعیت امر این است که نھاد  گفته می

کند.  پیدا میانتخابات فقط با آزادی نسبی احزاب و رعایت امکان حداقل رقابت بین نیروھای حاکم با اپوزیسیون در دوران انتخابات معنی 
توان از دموکراسی نامی برد. وظیفه ما تالش برای تامین حداقل دمکراسی از طریق مشارکت، رأی سفید یا حتی عدم  وگرنه نمی

ھا به یک جادو  اند و مشارکت در انتخابات برای آن مشارکت در انتخابات است. اما برخی از روشنفکران ما دچار فتیشیسم انتخاباتی گشته
کس  دھند، ھیچ است. در آخر این که، کسانی که شرکت در ھر انتخاباتی را ھر بار به طور مشخص مورد تجزیه و تحلیل قرار می بدل شده

  اند. ترساندن مردم از چیزی خیالی برای شرکت در انتخابات، خدمت به دموکراسی نیست. را تاکنون دعوت به اعمال قھر نکرده
ھای پیاپی صورت گرفت. از این رو  زه برای استقرار دمکراسی بر خالف فرانسه چند سده و طی رفرمشود که در انگلستان مبار گفته می

تاری و باید صبر ایوب داشت و خود را برای تغییرات جزیی آینده آماده نمود. در این گزاره این حقیقت غیر قابل انکار وجود دارد که تغییرات رف
یستی این نکات نیز در نظر گرفت که انگلستان اولین کشوری بود که در این راه گام برداشت. طلبد اما با فرھنگی زمان طوالنی را می

مثالی بزنم، در تولید یک داروی جدید مدت زیادی صرف بررسی، آزمایش و خطا، تغییرات مکرر در محصول و بھبود نتایج تا زمانی که قابل 
کنند نیازی به آن  کسانی که عین آن محصول یا محصوالت مشابه را تولید میشود. پس از آن که این نتایج کسب شد،  قبول گردد، می

ً با آن ندارند که زمان زیادی را صرف رفع برخی از مشکالت اولیه اند، کنند. این به معنی آن  ھا دست و پنجه نرم کرده ای که دیگران قبال
جام دھیم اما نادیده گرفتن تجربه دیگران ھمان درغلطیدن در اند ان نیست که ما باید ھمه چیز را به ھمان شکلی که دیگران کرده

ً موجود یا سوسیال دمکراسی » غربزدگی« است که مدتھا گریبانگیر ما شده است. اگر امروز با توجه با شکست تجربه سوسیالیسم واقعا
ً قابل قبول است. اما از آنجا که ما در اندوزی زیادی داریم،  گفته شود که ما برای رسیدن به یک کشور سوسیالیستی نیاز به تجربه کامال

ً موجود در غرب با ھمه محدودیت ھایش در ایران ھستیم، آنگاه تقاضای صبر ایوب کردن برای ایجاد نھادھای  پی استقرار دمکراسی واقعا
از یک سده، با چند انقالب و مھم دمکراتیک به معنی نادیده گرفتن شرایط امروزی ما و شرایط دیروزی انگلستان است. دوما، ما بیش 

تجربه نیستیم. سوما، تجربه کشورھای امریکای  شود بی جنبش مھم در صدد استقرار دمکراسی در ایران ھستیم و انقدر که گفته می
ً کوتاه وجود دارد التین نشان می ً دموکراتیک در طی مدتی نسبتا . آنچه که دھد که امکان گذار از یک کشور دیکتاتوری به یک کشور نسبتا

  برد اما نیازی به آن نداریم که چند سده در انتظار باشیم. قطعی است این که، جا افتادن نھادھای نو پای دمکراسی زمان می
ای در حال مرگ است و باید در انتخابات مشارکت نمود. بازار شایعات در مورد جانشینان احتمالی وی داغ است.  شود خامنه گفته می

میرد، اما آیا این نکته به خودی خود دارای ھیچگونه اھمیتی ھست؟ در زمان خمینی، نھاد  ای دیر یا زود می ست، خامنهسؤال اصلی اینجا
  ... ون اساسی و متمم آن تالش نمود کهوالیت فقیه قدرت خود را از شخص خمینی دریافت کرد. قان
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  ١٤ ادامه از صفحه

ای قدرت خود را از مقام ولی فقیه کسب  اکنون خامنه روعیت و قدرت خمینی را در نھاد والیت فقیه جای داده و آن را حفظ نماید. ھممش
کس پس  کس گوش به فرمان اوامر او نخواھد بود. در این صورت، احتماال ھیچ ای امروز خود از مقامش استعفا دھد، آنگاه ھیچ کند. اگر خامنه می

وی، زمانی که دیگر وجود ندارد، خود را موظف به اجرای اوامر او نخواھد دانست. جانشین او بر اساس شرایط آن زمان و متناسب با  از مرگ
  ھای مختلف تعیین خواھد شد. موازنه قدرت

انون و مشروعیت بخشیدن شود که قانون جمھوری اسالمی ضددموکراتیک است از این رو مشارکت در ھر انتخاباتی، به معنی قبول ق گفته می
کنیم خواھان تغییرات معینی در قانون ھستیم. بسته به تغییراتی که ما خواھان آن  به آن است. باید گفت که ما در ھر کجای دنیا که زندگی می

پذیریم تا این که  توان قانونی را مشروع یا نامشروع دانست. اما در ھر حال ما ھمیشه قانون را به ھمان صورتی که ھست می ھستیم، می
توان در  توانیم بدون پذیرش برخی از شرایط بازی، خواھان تغییرات معینی در قانون شد. البته می بتوانیم در آن تغییرات الزم را ایجاد کنیم. نمی

ز روز اول ھمه را نادیده توان ا ھا را به چالش کشید و نافرمانی مدنی کرد، اما نمی شرایط خاصی برخی از نکات قانونی را نادیده گرفت، آن
  گرفت.

شود که ھمه اختالفات درونی جمھوری اسالمی فقط یک نمایش است. آیا ما در طی نزدیک به چھار دھه گذشته فقط شاھد یک  گفته می
  صحنه طوالنی مدت توطئه ایم؟

  نتیجه

ھای پیشرو جامعه کوشش در جھت فراھم کردن شرایط کنند. نقطه آغاز حرکت ھمه نیرو در ھمه جا مردم در انتخابات به امید تغییر شرکت می
کنند. مسأله  ھا نیز مرتبا صحبت از تغییر می ترین آن اند و حتی ارتجاعی ای است که ھمه سیاستمداران دریافته مساعد تغییر است. این نکته

ً تغییری صورت خواھد گرفت؟ و این تغییر در کدام جھت است؟ در جھت م نافع مردم است؟ در ایران در طی سالیان سال اصلی این است که اوال
برخی صرف شرکت در انتخابات که وظیفه آن جابجایی و تقسیم قدرت در میان نیروھای سیاسی است را به معنی ترویج دمکراسی قلمداد 

الی شده است. شرکت در نماید. نھاد انتخابات و بسیاری دیگر از نھادھای دمکراتیک در کشورھای دیکتاتوری از محتوی اصلی خود خ می
  انتخابات با توجه به این واقعیت باید صورت گیرد.

کنند.  ھا را به شرکت در انتخابات تشویق می طلبان و نیز بخشی از اپوزیسیون، با ترسانیدن مردم آن کاران، اصالح در جمھوری اسالمی محافظه
ھای رأی و مشروعیت بیشتر بخشیدن به نیروھای  مردم به پای صندوقھا کشانیدن  تکلیف ما در مقابل نیروھای حاکم روشن است. ھدف آن

حاکم است. اما وظیفه اپوزیسیون تشویق مردم به انتخابات از طریق ترساندن مردم نیست. یک رھبر سیاسی که در پی تغییر و تحول در جامعه 
دعوت به آغاز یک انقالب خونین نیست. اگر رھبران بزرگی چون  تواند با تکیه بر ترس تغییری در جامعه ایجاد کند. نترسیدن به معنی است نمی

ھا در از بین بردن ترس دل مردم برای تغییرات مثبت در جامعه از طریقی  انگیزند، این در درجه اول به خاطر قدرت آن گاندی تحسین ما را بر می
کاران تکیه بر این احساس است. در  و وظیفه ھمه محافظهکار است  امیز بود و نه ایجاد رعب و ترس در دل مردم. ترس محافظه مسالمت

امیز برای طرح تغییرات  جمھوری اسالمی، در دوره کوتاه انتخابات امکانات محدودی برای نه تنھا ابراز عقاید بلکه اقدام به تظاھرات مسالمت
  اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در جامعه است.

ً دائمی در انتخابات ما باید به مسأله مشارکت در چھار انتخا بات مھم جمھوری اسالمی به طور متفاوتی برخورد کنیم. وظیفه ما شرکت تقریبا
شوراھای شھر و روستا، عدم شرکت در انتخابات خبرگان، و تصمیم به رأی دادن به کاندیدای /کاندیداھای خاص در شرایط دیگر است. شرط 

  ت چپ، بخشی از اپوزیسیون یا ھمه اپوزیسیون حاکم است.ھا داشتن یک برنامه سایه برای طرح نظرا ھمه این
دانیم، بھتر آن است که به جای تحریم از اصطالح دیگری  از آنجا که امروز ما تحریم انتخابات را به معنی عدم شرکت در ھر فعالیت انتخاباتی می

شود. وظیفه  ھای مختلف فراھم می امیز خواسته رح مسالمتمانند رأی ندادن استفاده کنیم. در طی مبارزه انتخاباتی، شرایط مساعدی برای ط
گیرند که فقط در فاز رأی دادن  ھای ممکن برای طرح مسائل است. در این صورت نیروھا تصمیم می نیروھای پیشرو مشارکت فعال در ھمه اقدام

  شرکت کنند یا به دالیلی که به روشنی باید مطرح شود، از رأی دادن خودداری نمایند.
کند. ما باید در عوض از  کند که اپوزیسیون حق انتخاب شدن را ندارد، اما اپوزیسیون را به رأی دادن تشویق می ای وقیحانه مطرح می گر خامنها

 ھای پیش از روز نھایی انتخابات شرکت نمائیم و در مورد رأی دادن /رأی سفید دادن فرصت مناسب ایجاد شده استفاده کنیم و در تمام فعالیت
  /رأی ندادن به طور جداگانه تصمیم بگیریم.

 

  از متن برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
  برنامه اجتماعی

...  
  . حقوق کارگران و مزد بگیران٢
المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی  ترین حقوق کارگران و مزدبگیران است که در اعالمیه جھانی حقوق بشر و میثاق بین حق کار اساسی 

آن تاکید شده است. سازمان ما دفاع از حق کار و منافع اقتصادی و اجتماعی کارگران، مزدبگیران و زحمتکشان یدی و فکری و ارتقا ھمه بر
  کند: داند و برای عملی کردن برنامه زیر تالش می جانبه شرایط زندگی، سازمانیابی و فعال کردن آنھا را جزو اولویت ھای برنامه خود می

  ھای کارگری و تثبیت حقوق کامل سندیکائی. ندیکاھای مستقل و دمکراتیک کارگری، گسترش و ارتقا کمی و کیفی تشکلـ تشکیل س
  ـ به رسمیت شناختن حق اعتصاب کارگران و حق انعقاد قراردادھای دسته جمعی.

  ی که ماھیت مستمر و طوالنی دارند.ـ تضمین امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و مزدبگیران و لغو قراردادھای موقت کار در مشاغل
  ـ تامین حداقل حقوق برای ھمه و افزایش مناسب دستمزد و مزایای نقدی و غیر نقدی کارگران و افزایش قدرت خرید آنان.

راھم آوردن ـ رفع تبعیض در استخدام و اخراج، ارتقا شغل و حقوق و مزایاى کار بین زن و مرد، پرداخت دستمزد برابر براى کار برابر و ف 
  ھاى شغلى برابر برای زنان و مردان. منابع، امکانات و فرصت

ھای درمانی، بیکاری، از کارافتادگی و بازنشستگی برای کارگران و مزدبگیران و  ـ تامین اجتماعی ھمه جانبه و فراگیر شامل بیمه
  ھای آنان. خانواده

ھای کار به منظور حفظ ایمنی و سالمت کارگران و  و ایمنی وسایل و محل ـ افزایش کنترل و اعمال نظارت بر چگونگی رعایت حقوق کار
  مزدبگیران.

ھای مسکن و مصرف کارگری از طریق اعطای زمین و تسھیالت، دمکراتیزه و کار آمد کردن سازمان  ـ کمک به تشکیل و گسترش تعاونی 
  ھای کارمندی و کارگری. حادیهھای بازنشستگی به ات تامین اجتماعی، واگذار کردن اداره امور صندوق

  ھای صنفی. ھای واحدھای تولیدی از طریق سازمان گیری ـ فراھم آوردن حق اظھار نظر و مشارکت کارگران و کارمندان در تصمیم
  المللی کار. ھای اساسی سازمان بین ـ وادار کردن دولت به پذیرش کنوانسیون 

... 
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 !میدا ن آزادی ١٣٦٠جشن اول ماه  تمام تصویر نا
  

  ابوالفضل محققی

  

  

  

  

  

  

  

  
جشن اول ماه مه ( یازده اردیبھشت سال ھزار و سیصد وشصت) تھران میدان آزادی. روزی که ھرگز آن فراموش نخواھم کرد! حتی در 

ھا ھوادار که از  ھای محالت مختلف تھران ھمراه با صد و ملس بھاری، شورو گرمای دختران وپسر جوان از حوزه فراموشی پیری! ھوای صاف
سراسر ایران برای جشن اول ماه مه به تھران آمده اند، فضا را آکنده از نوعی شادی غیر قابل توصیف ساخته است. ھمه سخت سرگرم 

د که سازمان فدائیان خلق (اکثریت) بعد از انشعاب بخش اقلیت اجازه آن را از وزارت کشور آماده کردن میدان برای برگزاری جشنی ھستن
گرفته است. شاید نتوانم بعد از گذشت سی وشش سال فضای آن روز وحال ھوای جوانان آن نسل را به خوبی ترسیم کنم! نسل پر شور 

ھایرنگی می پوشانند.  و پرچم ھا  نا تمام ماند؛ دارند میدان را با پالکاردو آرمان خواھی که تصاویر او به تمامی دیده نمی شود؛ نسلی که 
ھای شورانگیزی پخش می شوند. در گوشه شمالی میدان سن نسبتا بزرگی بر پا کرده اند. شعبه تبلیغات  ھای بزرگ سرود از بلند گو

 سازمان ھمراه سازمان جوانان، وظیفه بر گزاری این جشن را بر عھده دارند.

وقتی وزارت کشور اجازه برگزاری جشن را صادر کرد بحث ھای زیادی پیرامون آن در درون سازمان در گرفت وآن را به حساب اطالعیه ده 
ماده ای دادستانی انقالب و درستی خط ومشی جدید حمایت از حکومت جمھوری اسالمی واستفاده از فرصت ھا ارزیابی کردند. دادن 

کنی وزیر کشور که چنین اجازه ای را داده بود، شروع شد. از نوع لباس پوشیدن تا با احترام برخورد کردن ودادن  امتیازات مثبت به مھدوی
ای ھم معیار مترقی بودن او  جایگاه خط امام به او که تازه داشتیم در افراد کشف می کردیم . روزی پیپ کشیدن و ساز نواختن خامنه

از شروع پیروزی خط حمایت از جمھوری اسالمی، تمام نیروی سازمان را برای برگزاری این محسوب می شد. با چنین نگاھی، مست 
جشنی که برای اولین بار سازمان بعد از اقلیت و اکثریت شدن دراین سطح بر گذار می کرد. ھنرمندان ھوادار  جشن بسیج کرده بودیم. 

ھا جوان پرشور، وظیفه حراست و  ماه مه ، روز جھانی کارگران بودند. صد ھا با مضمون جشن اول ھا وپالکارد سازمان، سرگرم تھیه پوستر
ھای ھنری از آذر بایجان لرستان و شمال دعوت شده بودند. فضا از شادی وبوی رفاقت آکنده بود.  نگھبانی جشن را بر عھده داشتند. گروه

ی آن روز تعلق خاطر به کارگران وزحمتکشان ومبارزه برای در فضا  حس احترام عمیقی نسبت به کارگران در تک تک افراد دیده می شد. 
  اھداف طبقه کارگر نشانه پایبندی به سوسیالیسم و سازمان ھای چپ شمرده می شد.

ّه گروه ھای به اصطالح حزب هللا نیز پیدا شدند. چھره ھای آشنای  از ساعت دو جمعیت آرام آرام شروع به آمدن کردند.ھمزمان سر و کل
ھا؛ گروه ھای انتظامات مرتب گزارش می دادند:" یک  ھا، ھادی غفاری اه، اوباش سازمان دھی شده در دسته ھای هللا کرمجلو دانشگ

وانت آجر در ضلع غربی میدان خالی کردند! اوباش تھران نو، مربوط به ھادی غفاری دارند در گوشه دیگر میدان مستقر می شوند". "باکی 
  کمیته مھر آباد وسه راه آذری و سپاه ھماھنگ کنید ." نیست ما مجوز داریم باید با

کمیته می گوید: "اگر آرام بر گزار شود مسئله ای پیش نمی آید. امروز سالگرد شھادت آیت هللا مطھری است. مردم به جشن وپای کوبی  
  تمنا باید امروز برقرار می کردید؟"ھا را حذف کنید و زود تمامش کنید، مسئله ای پیش نمی آید. ح حساسند. اگر این سرود، مورود

  کسی که برای صحبت رفته است می گوید: "مگر این ھا که جمع شدند مردم نیستند؟" 

  کند؛ "نه این ھا کمونیست ھا ھستند ." مسئول کمیته به دقت از پائین تا باالاورا نگاه می

  فکر می کند این کمیته خط امام را نمی فھمد!

ھا ھزار نفر که شادی جشن از سیمایشان پیداست . جمعیتی متجاوز از صد ھزار  یز از جمعیت شده است دهبخش وسیعی از میدان لبر
  نفر. دست می زنند شعار می دھند :

  »کارگر، زحمت کش ، فدائی پیوندتان مبارک« 

  »درود بر زحمت کش درودبر فدائی درود بر کارگر «

ودال اجرا باید گردد. برخی پالکارد ھای رنگی را که روی آن ھا خواسته ھای گارگران  در گوشه ای دیگر تعدادی شعار می دھند بند جیم 
ھای کمیته و  مطرح شده است در فضا می چرخانند. ھنوز برنامه رسما آغاز نشده گروه ھای فشار دور میدان می چرخند. گاه ماشین

  ر را می خوانند:سپاه ھم چرخی می زنند . تعدادی وسط جمعیت سرودی از سعید سلطان پو

  عمری در کار     عمری در کار  

  گاھی بیمار        گاھی خسته  

  دستت از پتک بسته پینه      دستت از داس  

  انبوه چون کوه کوه کینه           رنجت انبوه  

...  
  ١٧ادامه در صفحه 
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  تصویر ناتمام ...  
  ١٦ادامه از صفحه 

ھای سازمان که ھمیشه وظیفه بر گزاری مراسم را دارد واز صدای پر طنین وسیمای تاثیر گذاری بر خوردار است،  بھمن یکی از کادر
  مراسم را آغاز می کند. صدای سرود پر طنین انتر ناسیونال در میدان می پیچد :

  خورده دنیای فقر وزندگی برخیز  بر خیز ای داغ لعنت 

ن؛ جمعیت یک صدا می خوانند فضا از نوعی غرور وقدرت آکنده است . فرخ نگھدار دبیر اول سازمان سخنرانی خود وسپس سرود سازما
را آغاز می کند. ھم زمان فالنژ ھای جمھور اسالمی شروع به سنگ انداختن ودر گیر شدن با گروه انتظامی می کنند. رضی تابان آن 

د سپر فرخ شود ونگذارد سنگ به او اصابت کند؛ ھرگز آن دست ھای گشاده و آن ھمیشه عاشق سازمان جلو می دود تالش می کن
سینه سپر کرده اورا فراموش نخواھم کرد؛ چھره ای که به خون نشست ودر کشتار ھای سال شصت ھفت سرود خوان رو در روی 

ھمیشه خندانش با آن دو چشم مھربان، ھا ایستاد. ھر گاه از او می نویسم اشگ امانم نمی دھد؛ سیمای  ھا و پور محمدی رئیسی
  راھم را می بندد. 

  تو زنده ای ھرگز نمردی! نگاه کن در این لحظه حضور تو را با تمامی وجود حس می کنم . 

حشمت رئیسی در پائین جایگاه قدم می زند. مرتب می پرسد: " امروز روز کارگر است چرا باید اول فرخ سخن رانی کند؟ من نماینده 
  ن در سازمانم! چه کسی این برنامه را نوشته است؟ "کارگرا

" چه فرقی می کند، ھر کس که می نوشت مسلم برای چنین مراسمی نفر اول سازمان را می نھاد. این اعالم موضع سازمان و احترام 
  ؛ قبول نمی کند.»به کارگران است به شما به ھمه ما 

ھیجان انگیزی را می نوازد و می خواند. تعدادی شروع به رقصیدن کرده اند. فعال فشار زیاد تر شده گروه موسیقی لری آھنگ بسیار 
ترینشان حسین یکی از بچه ھای زنجان است؛ " رفیق جان آرام بگیر مگر نمی بینی چه معرکه ای است؟" ھمانطور که می رقصد 

؛ استخوان روی استخوانم بند نمی شود! مگر ھای من را گسیخته است ودست افشانی می کند: "نه! نه! این موسیقی بند استخوان
  در زندگی ما چند بار چنین جشنی اتفاق می افتد؛ این ساز مرده را ھم به رقص می آورد!"

  عاشق حسن با سازش در کنار سن ایستاده. چه شوری در این ساز نھفته است:" زحمتکش انسانا من فدائیم "

ب الھی حکایت می کند :" دارند با چماق و چاقو حمله می کنند. ماشین سپاه و کمیته اخبار مرتب از اضافه شدن تعداد فالنژھای حز
فشار می آورند: " بگذارید خوب ادبشان کنیم رقمی نیستند ." اما  ھا  تعدادی از انتظاماتی  خودش حزب هللا می آورد. چه باید کرد؟" 

رحیم پور که مسئول برگزاری است مرتب مشورت می کند :"باید تمام سیاست بر خورد نیست، تنھا کنترل وآرام کردن است. مجید عبدال
کرد." در گیری اوج گرفته است صدای چند انفجار شنیده می شود و ھمھمه و فریاد:" نارنجک سه راھی به داخل جمعیت پرتاب کرده 

بلند گو پایان مراسم را اعالم می  کنید!"  اند. ده ھا نفر زخمی شده اند." جمعیت خشمگین اما پریشان است . مجید داد می زند:"تمام
کند. اماقبل از آن مردم در جنگ وگریز در حال ترک محوطه اند. زخمی ھا بر زمین افتاده اند. ماشین ھای سپاه وکمیته دورتر ایستاده، 

  اند. ھا خودی نارنجک انداز کنند.  نگاه می کنند. کمکی نمی 

یک دختر بچه کشته شده است! اکبر دوستدار صنایع از رفقای رھبری سخت  قل می کنند؛ با سختی، مجروھان را به ماشین ھا منت
مجروح شده، حال تعدادی از مجروھان وخیم است . بھت ونا باوری! دسته ای از حمله کنندگان خود را به سن رسانده اند با چماق و تیغ 

ه ھای رھبری را خارج کرده اند؛ سر دسته یکی از گروه ھای فالنژ ھای موکت بری،ھمه چیز را داغون می کنند و به آتش می کشند. بچ
ھا، گروه ضربت سازمان نیز می رسد، تعدا دی تصمیم  زمان با رسیدن آن مجید را نشان می دھد:" حمله کنید او رھبرشان است !"ھم

  کنند. و بطرف حزب هللا حمله می دور مجید را می گیرند   به مقابله گرفته اند چاره ای نیست؛ 

جمعیت در حال فرارند! تعدادی از دختران را از پشت با چاقوھای موکت بری به شدت زخمی کرده اند. تما م خیابان آزادی وکوچه ھای 
ھای خود را باز می کنند تا مردم به داخل بروند. آن شب  ھا درب اطراف مملو از کسانی است که مجبور به فرار شده اند. بسیاری از خانه

  تا دیر وقت در آن خانه ھا ماندند. اکثربیمارستان ھا پر از مجروھان است. صد ھا نفر! بسیاری

ھا، محافل سرمایه داری وزمین داران افراد نفوذی واوباش سخن می گوید. قرار نیست حکومت  رنجبری ھا،  رھبری سازمان از ساواکی 
و نمی توانند قبول کنند که این کار،   اتی تلقی می کنند. نمی خواھند و خط امام چنین کند. ھنوز رھبران، آن را بخشی از مبارزه طبق

  سازمان یافته خود جمھوری اسالمی است.

دخترک کوچک کشته شده میترا صانعی نام دارد. اکبر دوستدار یک پای خود را از دست می دھد و رفیق سیروس صابری زاده نیز جزو 
سنگین برداشته اند. تمام تجھیزات صوتی در اثر آتش سوزی از بین رفته اند. روزی که کشته گان است. برخی از مجروھان جراھت ھای 

آغاز شده بود، با طوفان تلخ و مرگ بار خاتمه می یابد. ھیچ کس جوابگوی این حمله نمی شود. » جشن اول ماه مه«با نسیم دل انگیز 
  کسی دستگیر نمی گردد. آبی از آب تکان نمی خورد.

تلمن شده توسط سازمان بعد ھا چھره مشمئز کننده خود را نشان می دھد. حمایت از خط امام اعالم شده به فاجعه مھدوی کنی، جن
ھای بعد، به خصوص در  ھای سال ھا واعضای سازمان که در تدارک آن روز نقش داشتند، در کشتار منجر می شود؛ بسیاری از رھبران، 

  بسیاری آواره از وطن؛ جنبش کارگری سرکوب ورھبران سندیکای کارگران در زندان. جان خود را ازدست می دھند. ٦٧کشتار سال 

ھای کارگری بر گزار شده توسط یک  ترین جشن نوشتم به عنوان یک خاطره از یک روز تاریخی از روزی که یکی از بزرگترین و شاد 
  تمام یک نسل! یک روز! یک جشن! سازمان چپ به آتش وخون کشیده شد. تنھا خاطره ای ماند بس دور. تصویر نا

  ... ھای زنان ایجاد تشکل
  ٩ادامه از صفحه 

کارھای دیگری را نیز پیدا کرد و پیشنھاد داد.  توان راه ای که در پاسخ سوال اول بیان کردم، راھکار پیشنھادی من بود؛ اما طبعا می برنامه
کشاند. این  نظر داشت چون نگاه به خارج کشور فعالیت را از بعد واقعی به رسانه میھمینطور برای تدوین برنامه باید داخل کشور را مد

ای از فعالین مطرح جنبش زنان در خارج از مرزھای ایران زندگی  خطر درباره فعالین زنان امروز بسیار جدی است چون طیف گسترده
باعث غافل شدن فعالین داخلی نیز از بعد واقعی و میدانی فعالیت  کنند و طبعا شروع ھر فعالیتی روی آنان نیز تاثیر دارد. این کار می
 .شود می

تواند زنان را از انزوا خارج کرده و با توجه به  ھا به قصد تعریف فعالیت مشترک می ھمراھی و ھمکاری دوطرفه فعالین زنان با دیگر حوزه
  .اند عالوه بر موارد فوق به قدرتمند شدن جنبش زنان بیانجامدتو اینکه نیروی کمی در داخل کشور باقی مانده است، این ھمکاری می

 --------------------------------- 
 بیدارزنی  :منبع

 



  

  

   ١٨ صفحه  ٨٠شماره     

  
چرا تاریخ چپ ایران پاک شده است؟ :گذشته و حال ایران  

  
 یرواند آبراھامیان گو بادر گفت اسکندر صادقی بروجردی 

 رضا جاسکی  :ترجمه از

ً می خوانندگانی که  توانید برای لطفا
طور  با کار شما آشنا نیستند به

که چه  خالصه در مورد زندگی و این
مطالعه  منجر به آن شد که به چیزی

ایران بپردازید، صحبت  تاریخ مدرن
 کنید؟

متولد تھران ام. سه کالس اول را در  من 
نزدیکی خودمان در مدرسه مھر گذراندم، 

روزی در انگلیس  سپس به مدرسه شبانه
فرستاده شدم. آن موقع مصادف با 

ھای پرسروصدای ملی شدن صنعت  سال
نفت بود، بنابراین خانواده من درست 
مانند اکثر مردم دیگر بشدت مجذوب 

خبار رادیو سیاست بودند و ھر شب به ا
ھمان کاری که من در  –دادند  گوش می

تعطیالت تابستانی در ایران انجام 
دادم. در آخرین سال مدرسه  می

ھای  روزی، معلم ما، مرا با نوشته شبانه
ار اچ. تونی و کریستوفر ھیل آشنا کرد. 

دانم عقیده سیاسی وی چه  من نمی
  عیب و نقصی داشت. بود، اما سلیقه بی

تاریخ اروپا را نزد کیت توماس، در دانشگاه 
یکی از شاگردان سابق کریستوفر ھیل 
خواندم. من از طریق او با مورخانی که در 

بودند، ” گذشته و حال“ارتباط با نشریه 
مانند جرج رود، اریک ھابسبام، لورنس 
استون، ای پی تامپسون، ویکتور کیرنان، 
  برایان منینگ و رادنی ھیلتون آشنا شدم.

التحصیلی، من  م فارغبه ھنگا
خواستم به مطالعه ایران مدرن  می

ھای  بپردازم، اما در آن زمان دانشگاه
بریتانیا تاریخ معاصر را به عنوان یک رشته 

شناختند. از این رو من  به رسمیت نمی
برای دانشکده علوم سیاسی در امریکای 
شمالی تقاضا کردم، بدون آنکه متوجه 

ی منحصرا به ھای باشم که چنین دانشکده
کردن جوامع، و اینکه “ مدرنیزه “چگونگی 

چگونه جھان را برای منافع ایاالت متحده 
امن سازند عالقه داشتند. از آنجا که من 

ای به ھیچ کدام از این دو مسأله  عالقه
نداشتم، عالقه خودم برای کاوش ایران 

دنبال ” گذشته و حال“بین  مدرن را، با ذره
  نمودم.

چون  ھایی مارکسیست در حالی که 
احسان طبری و بیژن جزنی از 

تاریخی برای توضیح  ماتریالیسم
اقتصادی و  ماھیت و پویایی توسعه

سیاسی ایران استفاده 
کتاب  ترین شاید شناخته نمودند،

بین دو  ایران“ شما
حداقل بخشا، بر  )،١٩٨٢( ”انقالب

این  پایه سبک ای پی تامپسون و
ت، آن یک چیز نیس طبقه“ بحث که

تنظیم شده است.  ”یک اتفاق است
تامپسون چه چیزی  کنید فکر می

به ارمغان  برای مطالعه تاریخ ایران

آورد که رویکردھای 
  مارکسیستی نتوانستند؟ مرسوم

نه فقط برای -ای پی تامپسون به دالیلی
مورخان ایرانی، بلکه برای مورخان 

چھره  -مارکسیست در سراسر جھان
  ل، او از بکارگرفتن تئوریای بود. او برجسته

ھای طوالنی  عریض و گسترده برای دوره
تاریخی اجتناب نمود، و بیشتر به تاریخ 
تجربی عالقه داشت. دوم، او اھمیت 
فرھنگ و آگاھی در ایجاد طبقه را دریافت، 
در عین آنکه ھنوز به اعتبار عوامل دیگری 

  مانند اقتصاد توجه داشت.

ن موضوع او با به رسمیت شناختن ای
متوجه بود که خوِد فرھنگ، از جمله 
ً به علت  مذھب، ایستا نبوده بلکه دائما
تغییرات اجتماعی در حال تحول است. 
سوم، او بر خالف بسیاری از مورخان 
اجتماعی، حاضر به حذف سیاست از 
تاریخ نبود. چھارم، او برای خوانندگان 

نوشت، و از  ھوشمند عادی می
، سخنان قلمبه اصطالحات ویژه سیاسی

سلمبه علمی، و سبک نگارش مبھم 
  ورزید. روشنفکری اجتناب می

خیلی کوتاه، او مورخ مورخان، بود، خود را 
کرد،  ای از زمان و مکان غرق می در دوره

خواند، و  ھمه چیز مناسب آن دوره را می
، غنی از  سپس با یک کار قابل توجه

گشت. روشنفکرانی  اطالعات تجربی برمی
احسان طبری و بیژن جزنی قبل از چون 

ھر چیز انقالبی بودند، نه مورخانی که در 
ور شوند.  یک دوره خاص تاریخی غوطه

-و شاید نه تمایل- ھا نه وقت و نه امکان آن
  کاوش ژرفای تاریخ دنیوی را نداشتند.

توده مردم  تحقیقات شما در مورد
گروه  ایران تحت تأثیر جرج رود، عضو

ست بریتانیا، و تاریخ حزب کمونی
اصلی او پیرامون توده مردم در  کار

تحوالت عمده سیاسی  طی برخی از
ھستند، بود.  که معرف اروپای مدرن

بکارگیری بینش رود در انقالبات  در
اسالمی، شما به مقابله  مشروطه و

  غلط پرداختید؟ با کدام تصورات

رود سه کمک مھم کرد: اول، او اھمیت 
تاریخ اروپا تشخیص نقش عامه مردم را در 

داد؛ دوم، او به مقابله با نظریه گوستاو 
و ” غیرمنطقی“لوبون که عامه مردم را 

دانست،  می” الناس خطرناک عوام“
” ھای چھره“پرداخت؛ سوم، او به وضوح 

-ترکیب اجتماعی انان- متفاوت عامه مردم
را به تصویر کشید. من در یک تابستان با 

یورک، این فکر گوش دادن به درس او در نیو
به ذھنم خطور کرد که چقدر کار او مناسب 
ایران است. در واقع، عامه مردم نقش 
مھمتری در ایران نسبت به تاریخ اروپا 

–١٩٠٩در انقالب مشروطیت -داشتند
، در ١٩۴١–١٩۴۶، در جنبش کارگری ١٩٠۶

، و ١٩۵١–١٩۵٣مبارزات ملی شدن نفت 
  .١٩٧٧–١٩٧٩البته در انقالب ایران 

تالش نمودم سه یافته اصلی او را بر من 

توده مردم ایران امتحان کنم: نقش ، عقالنیت 
ھا.  و عدم عقالنیت، و ترکیب اجتماعی آن

واضح است، این تئوری تأثیر زیادی در ایران 
نداشته است. روشنفکران دستگاه، به ویژه 

مند شدند،  بھره ١٩٧٩ھا که از انقالب سال  آن
در مورد لوبون، و ھمچنان مشغول سخنوری 

ً بی ھا ترجیح  اعتنا به رود ھستند. آن ظاھرا
ھای مردم را به مثابه انبوھی  دھند توده می

خطرناک، به راحتی قابل فریفتن و اجیر 
  ببینند.” ھای پنھان خارجی دست“

در  ١٩۶٩ سال تز دکترای شما که در 
کردید،  دانشگاه کلمبیا از آن دفاع

ست اجتماعی سیا مبانی“ عنوان
داشت، و اولین مطالعه  را ”ایران

سیاسی از حزب توده  شناختی و جامعه
سازمان سیاسی  ایران، شاید مھمترین

بود.  سوسیالیستی در تاریخ ایران،
چیزی شما را به کار بر روی حزب  چه

کرد و شما در مورد تأثیر  توده جلب
گسترده آن بر  سیاسی و فرھنگی

  جامعه ایرانی چه یافتید؟

مبانی اجتماعی حزب توده راه خوبی  مطالعه
برای مطالعه -شاید آن موقع تنھا راه -

سیاست ایران از پایین بود، و تمرکز نه در 
سطح نخگبان و دولت، بلکه بر مردم عادی که 

قرار ” مورد قضاوت منفی ایندگان“ھمواره 
ھا، کارگران نفت، کارگران،  مکانیک-گیرند می

دار،  زنان خانهدستفروشان، معلمان، خیاطان، 
داران قرار  پرستاران، رانندگان کامیون، و مغازه

داشت. این مردم معمولی بودند که از نظر 
تاریخی تیول ویژه طبقه حاکم تلقی 

ھای  شوند، اما با وجود ھمه تفاوت می
مذھبی، قومی، تحصیلی، و جنسیتی، به 

ھای کارگری پیوستند، و در  حزب و اتحادیه
سیاست دولت مداخله  نتیجه گستاخانه در

نمودند. حزب توده در کاری که کرد منحصربفرد 
  ماند. بود. آن ھمچنین باقی می

باپشتکار، و منتقد  نگار شما یک وقایع 
بریتانیا و آمریکا  نقش مخرب امپریالیسم
اید.  بیستم بوده در طی قرون نوزدھم و

در مورد کتاب اخیر شما،  این به ویژه
ھای  سیا، و ریشه ، سازمان١٩۵٣ کودتا:

صادق است.  ایران-روابط مدرن امریکا
ً می توضیح دھید که چرا فکر  توانید لطفا

در مورد دوره  کردید کتاب دیگری
باید نوشته  ١٩۵٣ ساز کودتای سرنوشت

در  کردید چه چیزی شود، و فکر می
ھای قبلی ملی شدن شرکت  حکایت

و سرنگونی محمد  ایرانی- انگلیسی نفت
 -سازمان سیا مصدق به دست

MI6  نادیده گرفته شده  توسط کودتا
  بود؟
ھای زیادی  طور که شما گفتید، نوشته ھمان

در مورد بحران ملی شدن نفت، که در سال 
به اوج خود  ١٩۵٣شروع و با کودتای  ١٩۵١

و بعضی از انھا با -رسید، منتشر شده بود
کردند. اما، حتی  مصدق ھمدردی می

برای توضیح فاجعه  ھا نیز غمخوارترین نوشته
شدند.  شناسی متوسل می نھایی به شرق

...  
   ١٩ادامه در صفحه 

کردند که انگلستان و  وقفه تکرار می ھا بی آن

 



  

   ١٩ صفحه  ٨٠شماره     

  ... گذشته و حال ایران
  ١٨ادامه از صفحه 

کردند که انگلستان  وقفه تکرار می ھا بی نآ
و ایاالت متحده توافق معقولی، بشمول 
پذیرش ملی کردن نفت، ارائه کردند، اما 

ھای شخصی و  مصدق به خاطر کاستی
ھا نبود. او به  فرھنگی قادر به پذیرش آن

، ”غیرمنطقی“ای چون  طور بیرحمانه
، ”کننده خسته“، ”نما زن“، ”مانند کودک“
، ”یک روبسپیر“، ”متعصب“، ”ادیغیرع“
فریبی که عقده  ، و عوام”یک فرانکشتاین“

  شیعی شھادت داشت، ترسیم شده بود.
کاری مھم را نادیده  این آثار متعارف دو ریزه

و البته، شیطان در جزئیات -گرفتند می
نھفته است. اول، انگلستان و ایاالت متحده 

را تا زمانی که ”اصل ملی شدن“مایل بودند 
شد  این اصل در عمل به اجرا گذاشته نمی

و صنعت نفت به صورتی پایدار خارج از 
دست ایران باقی ، و در عوض ھمچنان در 

ھای نفتی غربی  محکم شرکت” کنترل“
قرار داشت، بپذیرند. در واقع، پس از کودتا، 

ھا در قالب کنسرسیوم نفت  این شرکت
کنترل کامل را کسب نمودند. دوم، 

اضر به پذیرش ھر گونه انگلستان ح
براساس ارزش واقعی تأسیسات ” غرامتی“

نبود. آن در عوض، به  ١٩۵٣نفتی در سال 
بر اساس سودھای ” نجومی“فکر یک مبلغ 

بینی شده که تا آخر قرن تمدید  پیش
  شد، بود. می

از نظر فنی، مصدق ھرگز ھیچ پیشنھاد 
ً تقاضای روشن ”. رد نکرد“نھایی را  او صرفا

بر پایه ارزش -محاسبه غرامت  شدن نحوه
نمود. دولت  را می -فعلی یا سودھای اینده

ایزنھاورحاضر به روشن کردن آن نبود. ھمه 
را نادیده ” جزیی“ھا این مسأله  این تاریخچه

ھا به ھمان اندازه  گرفتند. امریکایی می
ھا مایل به جلوگیری از ملی کردن  انگلیسی

ک عمل امیز بودند. در ھر حال، ی موفقیت
توانست به یک نمونه بد در  امیز می موفقیت

جایی دیگر، به ویژه در عراق، عربستان 
فارس، و ونزوئال  سعودی، کشورھای خلیج

  بدل شود.
ھا به  این واقعیت اشکار، که امریکایی

ھمان اندازه در معرض خطر بودند که 
ھای کودتا  ھا، ھمواره در تاریخچه انگلیسی

در عوض، محققین  شود. نادیده گرفته می
دھند که کودتا را  آمریکایی ترجیح می

ً در متن جنگ سرد قرار دھند و نه - مستقیما
در متن شمال و جنوب یا مبارزات 
ضداستعماری با امپریالیسم. جنگ سرد 
ً ھر چیزی، حتی  توجیه خوبی برای تقریبا
انداختن مادر بزرگ یکی به زیر اتوبوس نیز 

  باشد. می

ً  سال ربه نظر شما چرا د ھای اخیرا
رویزیونیستی از  برای احیای یک روایت

رساندن  کودتا، به منظور به حداقل
- بریتانیا ھای اطالعاتی نقش سرویس

در  شود، که متحده ، تالش می ایاالت
عمده سرزنش برای  سھم عوض،

بازیگران  را متوجه سرنگونی مصدق
  کند؟ می داخلی، از جمله خود مصدق،

ھات مختلف صورت حمله به مصدق از ج
طلبان به دالیل روشنی  گیرد. سلطنت می

اوری  کنند، اما به طور تعجب حمله می
کنند که کودتا را نه به افسرانی  تالش می

سازماندھی  MI6-که توسط سازمان سیا
هللا  شده بودند، بلکه به روحانیونی چون ایت

بھبھانی و کاشانی پیوند دھند. درست 

به ” اعتبار“ھند خوا ھا می مثل اینکه آن
را به دیگران ” مردم- قیام شاه“اصطالح 

منتقل کنند. این از میزان عدم محبوبیت 
  گوید. کودتا سخن می

گرایان نیز به سھم خویش، دالیل  اسالم
ایدئولوژیکی خود را برای تضعیف مصدق 

گرای  دارند. به ھر حال، او یک ملی
برداری از  ناسیونالیست، که حاضر به بھره

ر سیاست نشد و یک محصول دین د
- گرایان مخالف دین- خورده روشنگری  قسم

بود.به عالوه، برخی از روشنفکران جوان که 
اند،  در جمھوری اسالمی پرورش یافته

شیفته بازار آزاد و تجارت آزادی که از سوی 
ھا حمایت  کاران و نئولیبرال نومحافظه

ھا یک منبع  شود، ھستند. نفت برای آن می
ارزش طبیعی نیست بلکه  بامستقل و 

است که یک حکومت خودکامه را ” مصیبتی“
رسد که  کند. به نظر می تأمین مالی می

ھا به کل مبارزه ملی کردن نفت به عنوان  آن
کننده و ازمد افتاده نگاه  چیزی گمراه

  کنند. می

 شما در کتاب
استدالل  )،١٩٩٣( خمینیسم خود،
 هللا ایت کنید که باید ایدئولوژی می
اله خمینی و جنبش تحت  روح

اورا مانند شکلی از پوپولیسم  رھبری
تفسیر با  درک نمود. این جھان سومی

که  ھای غربی، روایت غالب در رسانه
اغلب انقالب ایران را به عنوان یک 

تبارگرایانه، افراطی،  واکنش
سازی در نظر  علیه مدرن بنیادگرایانه بر

  دارد. گیرند، مغایرت می

ریچارد ھوفستادر،  شما به اثر در انجا،
پارانویدی در  روش“ که مقاله معروف

که در  کنید استناد می ”سیاست امریکا
ھای اخیر به صحنه بازگشته  سال

چگونه به  است. با نگاه به گذشته،
سھم خود در بحث مربوط 

نگرید، و  می ”خمینیسم“ به
پوپولیسم آمریکا و ایران چه  تاریخ

  دارند؟ صفات مشترکی

جنبش خمینی، در اوج انقالب، شامل طیف 
ای از عناصر سیاسی بود. خود  گسترده

ترین شاگردانش مانند  خمینی و نزدیک
هللا بھشتی، متوجه شدند که برای پایین  ایت

کشیدن شاه نیاز به سخن گفتن از سوی 
ھا به زبان  مستضعفان دارند. بنابراین، آن

پوپولیسم رادیکال متوسل شدند. اما، 
ش ضد شاه شامل نیروھای دیگری که جنب

کار و حتی ارتجاعی  از نظر اقتصادی محافظه
عناصری که بازار و خرده بورژوازی را - بودند

شد. در  کردند، نیزمی نمایندگی می
ھای آخر عمر خمینی، و حتی بیشتر  سال

کار  پس از مرگ وی، این عناصر محافظه
  اند. جسورتر گشته

جمھوری داریم که بنابراین، ما در حال حاضر 
ھمچنان شعارھای پوپوایستی رادیکال 

ً به دنبال سیاست می ھای  دھد، اما قلبا
کارانه است.  اجتماعی اقتصادی محافظه

برای نمونه، رژیم حکم داده است که 
اصالحات ارضی نباید مالکیت را محدود کند، 

ھایی حقوق مقدس  زیرا چنین محدودیت
ج مالکیت خصوصی که در شریعت مندر

کند. پوپولیسم در ایران  اند را نقض می شده
ھای  چیزھای مشترک زیادی با پوپولیست

دیگر مناطق دنیا دارد. آن از بیرون به نظر 

اش  رسد، اما ھسته رادیکال می
کار است. تفاوت آشکار بین  محافظه

پوپولیسم امروزی در ایاالت متحده و ایران 
این است که اولی تھدیدی برای کل 

است، و دومی عمدتا ضرر بیشتری سیاره 
  زند. به مردم خودش می

یک  اکنون در روند شما ھم
جدید برای کتابی در مورد  تحقیق
نظر  ھستید. به ایران ١٩٧٩ انقالب

شما سھم چپ رادیکال در انقالب چه 
در بسیاری از تحقیقات نقش آن  بود؟

ً نادیده امیز اغراق گرفته   بوده و یا کال
ن به صورت یک ھمچنا شده، و آن

  مسأله قطبی وجود دارد.

چپ نو نقش غیر مستقیم اما با این حال 
مھمی در انقالب داشت. جنبش چریکی، 

، در سراسر  به ویژه فدایی مارکسیست
روحیه مقاومت و این  ١٩٧٠اوایل دھه 

اعتقاد که رژیم با وجود پول نفت و تعھدات 
نظامی دارای نقطه ضعف بود، را زنده نگه 

به ویژه بعد -در حالی که چپ قدیمداشت. 
این درک مھم که شھروندان  - ١٩۴٠از دھه 

دارای حقوق اجتماعی و اقتصادی 
مسلمی ھستند را در فرھنگ سیاسی 
کم کم القاء نمود. شعار اصلی حزب توده: 

نان برای ھمه، مسکن برای ھمه، “
  بود.” آموزش برای ھمه

عالوه بر این، چپ اسالمی، به ویژه علی 
ھای  عتی، بسیار متأثر از مارکسیستشری

تواند  کس نمی بود. ھیچ ١٩۶٠اروپایی دھه 
اسالم رادیکال را بدون ارجاع مستقیم به 
مارکسیسم غربی تجزیه و تحلیل نماید. 
به ھر حال، به درستی شریعتی به عنوان 

انقالب اسالمی توصیف شده ” ایدئولوگ“
  بود.

انتقاد که  چه تفسیری در مورد این
به حزب توده و ھم ھم 
فدایی  ھای چریک
شود،  می اکثریت) (شاخه ایران

ھایبورژوا  ازادی“ ھا که آن این
در  را ”لیبرال

نمود قربانی ”امپریالیسم ضد“ محراب
ند، و با این کار، راه را برای 

اقتدار جمھوری اسالمی در  تثبیت
  بازکردند، دارید؟ ١٩٨٠ دھه

ً ھمه  ١٩٧٨–١٩٧٩ھای  در سال تقریبا
به استثنای  - ھای سیاسی گروه

از انقالب و جمھوری -طابان سلطنت
ھای  اسالمی پشتیبانی کردند. سازمان

ھای مختلف و به خاطر  مختلف در زمان
مسائل متفاوتی به اپوزیسیون رفتند. حزب 

وقتی  ١٩٨٢توده و اکثریت فدایی در سال 
اور  ساز و فاجعه که رژیم تصمیم سرنوشت
خاک عراق را  کشاندن جنگ به داخل

گرفت، پس از آنکه آن کشور را از ایران 
بیرون کرده بود، به اپوزیسیون رفتند. جنگ 

  دیگر دفاع ملی نبود.

بسیاری از انتقاداتی که متوجه چپ برای 
شود، از سوی  حمایت از رژیم می

گردد که  اسالمی مطرح می” ھای لیبرال“
خود نه تنھا از رژیم حمایت کردند بلکه 

ناپذیری از رژیم بودند. به ھر  ییبخش جدا
وزیر خمینی بود، به  حال، بازرگان نخست

  قانون اساسی رأی داد،
 ...  

  ٢٠ادامه در صفحه 
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  ١٨٣بولتن کارگری شماره 

          ایرانعلیه جبھه سرمایه در   اعتالی جنبش کارگری حلیل ھفته:ت

  ٨نقش فدراسیون اتحادیه ھای کارگری در گفتمان اجتماعی  از تجرب دیگران:

  ادامه حوادث کار به بھای به یغما رفتن زندگی کارگرانحوادث کار: 

   اسپانیا سندیکایی فصلی نو در مبارزه  »آوریل ٢٧« دیگر کشورھا:

  اتحادیه ھا و آیندۀ دموکراسی امریکائی ،اھمیت روز کارگر  کار: جھاناز

  در ایران روز جھانی کارگراز  خاطره ای: روز جھانی کارگر

       چنین  - بیانیه سه تشکل مستقل در رابطه با روز جھانی کارگر - :تشکل ھا
  عیتی قابل تحمل نخواھد بودضو
متحد و  ،کارگرانه مبارز  - تشکل مستقل در رابطه با روز جھانی کارگر ۶بیانیه  -

  تعیین کننده پیش خواھد رفت

 ه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)گرو       

  گذشته و حال ایران ...
  ١٩ادامه از صفحه 

رای این که چپ باید از خمینی دوری جسته و از اھداف سکوالر توان ب و زمانی که ارتش از مرز عراق گذشت، سکوت اختیار کرد. می
به عبارت دیگر، اتحاد با جبھه ملی لیبرال. این خطی بود که توسط برخی از رھبران حزب توده در پیش -نمود استدالل کرد مترقیانه دفاع می
  نی تسلیم کردند، تضعیف شدند.ھا با این واقعیت ساده که جبھه ملی خیلی سریع خود را به خمی گرفته شد. اما آن

و ثبات  دالیل استقامت رژیم تحت رھبری روحانیت )،٢٠٠٩( ”جمھوری اسالمی باقی مانده است چرا“ شما در مقاله خود
ً به نفع بخش  رفاھی ھای اقتصادی و اجتماعی و روش پوپولیسم را ١٩٧٩ نسبی آن بعد از سال حکومت که متعاقبا

این  چند که سازی(ھر ما شاھد قطع یارانه و خواسته خصوصی اید. اکنون کرده طرح قرار شد ،ای از مردم بر مالحظه قابل
کنید پیمان اجتماعی که شما  می ھستیم ، آیا فکر ) شود جویی دیده می ھای رانت و شیوه بازی شکل رفیق به امر اغلب

  نمودید، در معرض خطر قرار دارد؟ ترسیم

برای مواد غذایی، مسکن، - تن عالقه به انتقاد از رژیم برای به ھدر دادن منابع گسترده برای رفاه و رایانهاقتصاددانان ھوادار اجماع واشنگ
ھا ممکن است از نظر مالی غیرمعقول باشند، اما از نظر سباسی معقول  دارند. این رایانه -اموزش، زیرساخت، امور پزشکی و جانبازان

  اند. ، به ویژه با طبقات فقیر را ایجاد کردهانھا پیوند مھم بین دولت و جامعه- ھستند

ً به محض اینکه ان در فوریه سال  اقتصاددانان مرگ قریب بینی کردند. دلیل اصلی اینکه این  تاسیس شد، پیش ١٩٧٩الوقوع رژیم را تقریبا
ً جامع را بینی پیش ً به خاطر آن بود که رژیم یک دولت رفاه نسبتا ایجاد کرد. تغییر تدریجی اما استوار به سوی  ھا درست از آب در نیامد دقیقا

  کند. ھای اخیر به طور طبیعی این دولت رفاه را فرسوده نموده، و در نتیجه پایه اجتماعی رژیم را تضیف می راست در سال

با در نظر  ترامپ چیست؟ تر در دوران و از نظر اقتصادی عادالنه تر، فراگیرتر، برای یک ایران دموکراتیک رسیدن انداز چشم 
است، وظیفه دموکرانیک و سیاسی ما به  از رو بسته شمیشیر را آمریکا و دولت وی که گرفتن رئیس جمھور

  چیست؟ دانشجویان رشته تاریخ و سیاست ایران عنوان

  کند: ترامپ، و پویایی درونی داخل ایران. پرسش شما دو موضوع جداگانه را مطرح می

خصوصی را به فروش رساند. او در طی مبارزه انتخابی خود دوست  خواھد محصول به با لفاظی می ترامپ از درون فریبکاری است که
تواند از این طریق رأی جمع کند و حمایت نتایناھو را کسب نماید. او  کرد که می ای را درھم بکوبد زیرا فکر می داشت ایران و توافق ھسته

ھای اقتصادی وی بر باد روند، ممکن است او مصلحت را در  ین خطر وجود دارد که اگر وعدهھا ندارد. اما اکنون ا دیگر نیازی به حمایت آن
تواند تبدیل به چنین ھدفی گردد. این اتفاقی نیست که جناح راست پوپولیست در سراسر جھان  تعیین یک دشمن خارجی بیابد. ایران می

  گردند. ل دشمنان خارجی میروند، به دنبا شان بر باد می ھای اقتصادی به محض آنکه وعده

گفتمان غالب سیاسی  ١٩۶٠برد. بعد از دھه  ش آن را به یک عرصه جدید می اگر ایران به چنین ھدفی بدل نگردد، مسیر داخلی و طبیعی
در  بست کنونی شده است که ھایی منجر به بن ھا بوده است. چنین گفتمان و ریشه” بازگشت به خویش“گرایی و  اسالم، اصالت، بومی

  آن اصالحات متوقف و جناح راست غلبه نموده است.

ھا در عوض عالقه به اصالحات معناداری  و آن-ھا دارند ای برای یافتن این ریشه اند کمتر عالقه نسل جدیدی که پس از انقالب به دنیا امده
 ١٩٠۶–١٩٠٩ھا نیاکان خود در انقالب  ، آنکنند، دارند. برای چنین کاری که از حقوق فردی و ھمچنین اجتماعی و اقتصادی محافظت می

ھای  ھدف برای ریشه بسیار بیشتر از جستجوی بی- ھای بیشتری برای گفتن دارند کنند که برای زمان حال حرف مشروطه را کشف می
  مبھم.
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