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 8 و مواضع ما 29انتخابات نگاهی فشرده به 

 

 :«بدتر»و « بدتر»انتخاب بین 
 پیش به سوی تحریم فعال انتخابات

 «گرایاناصول»به نمایندگی از ، ۱۳۹۶فروردین  ۱۷ز رو ابراهیم رئیسی
خود را  نامزدی مردمی نیروهای انقلاب اسلامی( ۀهیئت حاکم )جبه

بدین . ریاست جمهوری اعلام کرد برای دوازدهمین دورۀ انتخابات
یازدهم از جناح دولت حسن روحانی، رئیس جمهور  مقابل در ترتیب او

  داده شد.هیئت حاکم، قرار  «گرایاناعتدال»

 ۲۹ریاست جمهوری دوازدهمین دورۀ انتخابات تحولات  ۀدر حاشی
 :رایج باید پاسخ داده شود حوریال مؤسه س، به ۱۳۹۶ اردیبهشت

 ت و چرا به این مقام برگزیده شد؟ابراهیم رئیسی کیس ؛اول
وری ریاست جمه ایدو کاندید یهااساسی در سیاست اتیآیا اختلاف ؛دوم

 وجود دارد؟
نقش و وظایف کارگران سوسیالیست و محافل کارگری مبارز در  ؛سوم

 انتخابات ریاست جمهوری چه باید باشد؟
 :اول

در طی  و ای بودهیافتگان خمینی و خامنهرئیسی یکی از تعلیمبراهیم ا
مواره وفاداری خود را به هیئت حاکم نشان داده اش هزندگی سیاسی

به دستور  ،۱۳۶۴-۶۸است. او در مقام معاون دادستان تهران از سال 
 ۱۳۶۷های تابستان عاممستقیم خمینی یکی از مسئولان اصلی قتل

. داشته است شرکت فعال «هیئت مرگ» درو  زندانیان سیاسی بوده
 یبه مقام دادستان پاداشنوان ندانیان سیاسی، به عز عامپس از قتل

 بمناص نیز شود. به دنبال آنبرگزیده می ۱۳۶۸-۷۳ هایدر سال تهران
معاون (، ۱۳۷۳-۸۳) مهمی از قبیل رئیس سازمان بازرسی کل کشور

تا  ۱۳۹۳دادستان کل کشور از سال (، ۱۳۸۳-۹۳) قضاییه ۀاول قو
 ه است.داشت تاکنون ۱۳۹۱ از دادستان ویژه روحانیت و ۱۳۹۴

تولیت آستان قدس رضوی از  منصب اوترین ماز لحاظ سیاسی، مه اما
گذار ای به او واخامنهاز سوی  که مستقیماً بوده است کنونتا ۱۳۹۴سال 

 .شد

ایست بمیشود که آن فرد جا ناشی میاهمیت سرپرستی این نهاد از آن
ای نهخام به شخصترین و مورد اعتمادترین از لحاظ سیاسی نزدیک

 یاسیس تیاهممحسوب شود. 
که آستان  نستینهاد در ا نیا

 عنوانبه، یقدس رضو
تنومندترین ستون اقتصاد سیاسی 

 نیثروتمندتر  ،اوقاف در ایران
 میرژ ایدئولوژیک-اقتصادی نهاد
از معافیت که با برخورداری  است

 ،هیچ نظارتیمالیاتی و بی
 و دهدپوششی را انجام می شویی و تأمین مالی عملیات نظامیپول
اسم از جمله شخص ق -با فرماندهان سپاه یتنگاتنگ ۀآن رابط تیتول
ه و منطق رانیدر ا میرژ ینظام اتیح گریبه سخن د. دارد -یمانیسل

ی به رسانکمک. دارد توریامپرا نهادِ نیا ردبا کارک نسبت مستقیمی
 و فلسطینحزب الله در لبنان، نیروهای وابسته به رژیم در عراق، 

ن ای« متولی»د. از این رو، شواین نهاد سازماندهی می از سویسوریه، 
 .م باشدهیئت حاکبدنۀ اعتمادترین افراد در یکی از قابل بایستنهاد می

حسن  روی کار آمدنیازدهم که به  ۀانتخابات ریاست جمهوری دور از
پریالیسم امبرابر در های رژیم به نشانۀ تسلیم بالارفتن دستروحانی و 

ای خامنه شخص هیئت حاکم و به ویژه و دغدغۀ نگرانی ،انجامید
 کودتا(یک سازماندهی  احتمال همواره واکنش سران سپاه )تا سر حد

ی بدیهمریکا بوده است. اویژه دولت و به چرخش به سوی غربدر ازای 
 عناصر در میان« شیطان بزرگ»تبلیغات علیه  از سه دههاست که بیش 

تواند ینم بنا بر تصمیم سران رژیمو یک روزه  ،هاو بسیجی یاللهحزب
قابل هضم باشد. بدین ترتیب در سال گذشته  هابرای این گرایش

خط و مریکا و اسپاه پاسداران به  هایجمعای در حملات لفظی خامنه
های آزمایشانجام ل و یاسرائ راین بنشان کشیدن سپاه پاسدارا

 گیهرمز و غیره هم ۀتنگ به بستن تهدیداتتر پیشموشکی و 
تن داشبرای راضی نگه« مقاومت»مانورهایی بودند تا از یک سو ژست 

ضع زنی آتی از موها حفظ شود و از سوی دیگر زمینه برای چانهاین پایه
 های سپاهرماندهتحت کنترل قرار دادن ف تنها راهِ. گرددبالاتر فراهم 

های کاذب نماییقدرت و هاستتقویت مالی و معنوی آن ،پاسداران
. از این رو ی رژیمهای حزب اللهمهار کردن پایه تنها راهِ ،تبلیغاتی

های سپاه هدر میان فرماند سرشناسبرگزیدن فردی قابل اعتماد و 
ه ب کمتری ۀاهیم رئیسی، این چرخش را با هزینپاسداران، همانند ابر

  .پیش خواهد برد

 :دوم
اً به عمومبندی خودِ حاکمیت بنا به صورتحاکم  ئتیه یهایبندناحج

 ند:اشده میسه دسته تقس
  گرایانالف( اصول

 فعال انتخاباتریمـتح
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 گرایانب( اعتدال
 طلباناصلاحج( 

 و این اختلافات از میان برداشته شدانتخابات حسن روحانی  ۀدر دور
« رجام زه»رژیم برای نخستین بار در تاریخ حیاتش به شکل یکپارچه 

در مقابل امپریالیسم  زانو زد و تسلیم « برجام»را نوشید و با امضای 
 .شد

ان، جناح طلبگرایان و اصلاحبرای از میان برداشتن اختلافات بین اصول
گریان ظاهر شد. در مرکز آن، حسن روحانی دیگری تحت عنوان اعتدال
ر ائت حاکم ایفا کرد. در چهیهای مختلف هنقش مهمی در وحدت جناح

شاهد این یکپارچگی  ما (دوازدهم ۀیازدهم تا دور ۀاز دور)سال گذشته 
از سوی برخی از  یهایهای عمده بودیم. گرچه مخالفتحدر میان جنا

طلبان سابق و اصول گرایان سابق )مانند احمدی نژاد(، کماکان اصلاح
تبادل نظرها و انتقادات به حسن روحانی شنیده می شد و  ۀدر حاشی
ثیری در روند أتهای درونی اما این انتقادات و جدلم ادامه دارد. امروز ه

رهای ای با مانونگذاشت. خامنه گیری سیاست کلی نظامشکل اصلی
بز نشان دادن چراغ س. این اختلافات خانوادگی را خنثی کرد« زیرکانه»

 ز یک سوا کنندگان با دول امپریالیستی(به حسن روحانی )و تیم مذاکره
ورها این مانۀ دهندنشان از سوی دیگر، مریکاادولت حملات لفظی به و 
 .بوده است« نرمش قهرمانانه»یا 
های شدید در میان سران سپاه پاسداران وجود همواره خطر واکنش اما

تن از  ۴رو در میان اصول گرایان، توافق شد که از اینداشته است. 
عنوان به هکروند و کسی را ببه نفع ابراهیم رئیسی کنار  انهای آناکاندید

ها ل اعتمادترین مهرهترین و قاباز نزدیک متولی آستان قدس رضوی
 به جامعه معرفی ،است سپاه پاسداران برخوردار از حمایت وی ابه خامنه

 .کنند

هیم ترین اختلافی بین ابراکوچک های اصلی رژیمدر نتیجه در سیاست
اران و افراد ها از خدمتکرئیسی و حسن روحانی وجود ندارد. هردوی این

 و حفظ« برجام»و هر دو اعتقاد به تداوم  اندبوده «یرهبر»مورد اعتماد 
رابطه با امپریالیسم دارند. تنها تفاوت بین این دو در این است که 

و از  درتری بر سپاه پاسداران دابیش و اتوریتۀ ابراهیم رئیسی کنترل
ران و های سو شدت عملها رضایتیبروز خطر احتمالی یا نا

، اما ؛می تواند به موقع جلوگیری کند های نیروهای نظامیفرمانده
 .حسن روحانی فاقد این موقعیت است

دوازدهم ریاست  ۀتوان اذعان کرد در انتخابات دور رو میاز این
 !است« بدتر»و « بدتر»جمهوری انتخاب بین 

وجود ه ما ب ۀدر جامع یانتخاب هر یک از این شخصیت ها تغییر
انتخاب شود )که احتمال آن  نخواهد آورد. اگر حسن روحانی مجدداً

 قیهمراه با سرکوب و تحم ،برجام یها استیهمان ستر است( بیش
 .ابدی یاقشار تحت ستم جامعه تداوم م ریکارگران و سا

چه ابراهیم رئیسی در این دور انتخاب نشود، حداقل در مرکز توجه چنان
در دور سیزدهم ریاست جمهوری شانس  د وگیرمیقرار  عمومی

ر ز او می توانند برای پتر خواهد بود. همچنین، در آینده اانتخابش بیش
  .رهبری پس از مرگ خامنه ای استفاده کنند أکردن خل

 :سوم
 وی کارگری، کارگران سوسیالیست و مبارزان ضدّنقش فعالان پیشرُ

م این انتخابات داری در این انتخابات روشن است: تحریسرمایه
 دخالتبا  این تحریم اما .از بالا شدمدیریتنمایشی، غیر دمکراتیک و 

که  است میکنندگان به تحرشرکت ریسا یسازمتقاعد به هدف فعال
 .در دوران انتخابات یدخالتگر قیاز طرشود؛ یعنی صرفاً ممکن می

در جامعه به غیر از طرفداران رژیم )که درصد کوچکی را تشکیل 
ی ی مأها راکی از کاندیدبه یانتخابات  با شرکت فعال درو  دهندمی

 شوند.)اکثریت مردم جامعه( ظاهر می دیگر اجتماعی ۀ، دو دستدهند(

داختن کنند با انز یک سو، شرکت کنندگانی که به زعم خود تصور میا
ین کنند، تا یکی از اانتخاب می« بدتر»و « بد»ی در صندوق ها، بین أر

ت که یهی اس. بدببخشنداجتماعی را کمی بهبود  عضلاتم ادو کاندید
ه دست. زیرا بارها نشان داده شااشتباه  شده کاملاً این روش آزمایش

 .های درونی هیئت حاکم وجود ندارداست که اختلاف کیفی میان جناح

ها باقی کنند و در خانهاز سوی دیگر، کسانی که انتخابات را تحریم می
ه ه است کخود را اعلام نمی کنند. تجربه نشان داد و اعتراض مانندمی

مبارزه برای متقاعد کردن  و کارایی ندارد. این روش هم نادرست است
اجتماعی و فعالیت در دوران انتخابات و نشان دادن بدیل  اقشارسایر 

  .تنها راه تدارک تغییرات بنیادین در جامعه هست ،سیاسی

م فعال تحری»های انقلابی در ایران در کارزار فعالان گرایش مارکسیست
  .داشتد نخواه شرکت م کارگریاقدا ۀکمیت «انتخابات

 و های انتخاباتیحوزههای تحریم انتخابات در مسیر نصب پوستر
 ،ها میان افراد مورد اعتمادها و اطلاعیهتوزیع پوستر محلات کارگری،
ات به تحریم انتخابمردم  سازیتقاعدبرای متبادل نظر و همچنین بحث 

 .ما انجام خواهد گرفتاز سوی هایی است که فعالیت جملۀاز 

شعار مرکزی ما آزادی  ،های عملی در روزهای انتخاباتدر مرکز فعالیت
اقدام کارگری به شکل نمادین از چند  ۀکمیتزندانیان سیاسی است. 

ه امروز مردم ک اقشار مختلف سیاسی به مثابه نمایندگان واقعی ندانیز
ا تاند، حمایت می کند. ما اعلام می کنیم ندان بوده و مقاومت کردهدر ز

های مختلف اجتماعی در فزمانی که نمایندگان واقعی مردم از طی
و اذیت قرار می گیرند، باید این  رزابرند و مورد آسر میه ب هازندان

 .انتخابات نمایشی را تحریم فعال کرد

 !تپیش به سوی تحریم فعال انتخابا
 !دآزاد باید گرد زندانی سیاسی ،کارگر زندانی

 !پیش به سوی ایجاد حزب پیشتاز کارگری
 داری و استقرار حکومته سوی تدارک سرنگونی نظام سرمایهپیش ب

 !کارگری
 ۱۳۹۶فروردین  ۲۲؛ های انقلابی ایرانگرایش مارکسیست
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 انتخابات فعال تحریم دربارۀ

طور انتخابات و همین ۹۶ریاست جمهوری « انتخابات»در آستانۀ 
شورای شهر هستیم و در نتیجه لازم است که نگاهی دوباره داشته 

های انقلابی در این شرایط و های مارکسیستباشیم به تاکتیک
 های بالقوه.دخالتگری

ه گرایش عموماً با نزدیک شدن روزهای انتخابات نمایشی رژیم، س
کند. اول طیف رفرمیست و بنیادی در طیف چپ به طور کلی بروز می

سازشکار است که همیشه به زعم خودش به شکلی تاکتیکی در 
اصطلاح شرایط و توازن قوای عمومی را کند تا بهانتخابات مشارکت می

به سود جنبش کارگری و چپ تغییر بدهد. در واقع نگاه این طیف 
ز هایی است. همیشه دنبال اختلافاتی بین جناحهمیشه رو به بالا

گردد تا از یکی در برابر دیگری استفاده یا به قول خودشان حاکمیت می
برداری کند. معمولاً هم شاهد هستیم از تضادهای درونی حاکمیت بهره

های انتخاباتی، ناگهان با اضطراب و که این طیف در بزنگاه
ز سیاه انداآمدن یک گزینۀ بدتر و چشم حالی از احتمالِ روی کارپریشان

ها ها و بیانیهزند و سپس فراخوانآتی در صورت عدم مشارکت حرف می
دهد. منتها تناقضات این هایی با این سمت و سو بیرون میو تحلیل

بارِ این طیف، از سال یک ۴های طیف واقعاً عمیق است. در همۀ بیانیه
حول کدام برنامه و « ما»ت این شود. معلوم نیسصحبت می« ما»یک 
اندازها و اصول شکل گرفته؟ دقیقاً کیست که حال وظیفۀ تحلیل چشم

هم برای خودش قائل شده؟ و چرا در فاصلۀ بین دو انتخابات ناگهان 
سالۀ حاکمیت در پایان هر دورۀ  ۴زند؟ وقتی کارنامۀ سیاه غیبش می

ه شکل باید یقۀ شود، آن وقت چگونه و به چریاست جمهوری رو می
ش هایاین طیف را گرفت و وادار کرد که در مقابل جنبش بابت بحث

پاسخگو باشد؟ از این گذشته، واقعاً مضحک است که چنین طیفی 
یابی و تشکل هم ندارد. هرجایی هم که ترین درجۀ سازمانابتدایی

خواسته به شکل علنی و در نتیجه الزاماً قانونی فعالیتی بکند، به 
خواهد برود از ترین وجه سرکوب شده. پس چه طور میشدید

های درون یک حکومت عریض و طویل به زغم خودش شکاف
برداری کند. این طیفِ رفرمیست با آن درجه از پراکندگی و ضعف بهره

ها آید که حالا بخواهد از شکافاصلاً در این معادلات به حساب نمی
مین شود. به هورت داده میاستفاده کند. برعکس خیلی ساده درسته ق

انتخابات  ها عملاً تنورای صرفاً با این تحلیلبینیم دورهدلیل است که می
 ۴ که از شکافی استفاده کرده باشند،را گرم می کنند و نهایتاً بدون این

زنند تا نوبت انتخابات بعدی و باز تکرار مکرّرات و سال آینده چُرت می
 مواضع قبلی.

یلات ها نیازمند یک تشکت که نه فقط استفاده از شکافجاسمسأله این
ها باید در کمونیستی انقلابی، منضبط قوی و مسلط است، بلکه تاکتیک

شود از یک طرف خواهان انسجام با استراتژی قرار داشته باشد. نمی
داری جمهوری اسلامی بود، اما از طرف دیگر سرنگونی رژیم سرمایه

داد و هم دیگران را تشویق به رأی دادن خوشحال و خندان هم رأی 

د شوکرد. در شرایطی که بخشی از جامعه از فرط استیصال وادار می
های بد و بدتر دست به انتخاب بزند، دعوت این طیف به بین گزینه

اوضاع و  روی ازشرکت در انتخابات نه فقط تاکتیک نیست، که دنباله
 احوال جامعه است.

شود که خواهان تحریم انتخابات جا پدیدار مییناما طیف دومی هم در ا
افی کند کاست. منتها درک صحیحی از تحریم ندارد. یعنی تصور می

بهتر  ها ندارد واست اشاره کند که انتخابات ربطی به ما سوسیالیست
وقت هم مشخص است به کارهای خودمان بپردازیم. هرچند هیچ

 ارتباطی به دخالتگری در اینشود آن کارهای دیگر چیستند و چرا نمی
خصوصِ انتخابات ندارند. در نتیجه برای این طیف، تحریم روزهای به

نشینی؛ یا حداکثر فراخواندن مردم به آتش عملی؛ یعنی خانهیعنی بی
رأی ما »های رأی و دعوت به سرنگونی رژیم با شعار زدن صندوق

ت رأی به دسحالا بگذریم که اصولاً سرنگونی با «. سرنگونی است
آید! اما ورشکستگی عملی این روش در این است که انتخابات نمی

گیرد و رژیم هم شود، هیچ صندوق رأیی هم آتش نمیبرگزار می
های ربطی تمام شعارها و فراخوانشود. این دقیقاً یعنی بیسرنگون نمی

 این طیف به متنِ مبارزۀ جاری در جامعه.
ای انقلابی به عنوان طیف سوم وارد هجاست که مارکسیستدرست این

داری شوند. برای ما تحریم انتخابات در رژیم سرمایهدخالت می
دهه کارنامۀ سیاهش یک اصل مفروض و  ۴جمهوری اسلامی ایران با 

جا به بعد شکل و نحوۀ تحریم است که مقدماتی است. از این
یک عمل  دهد. در واقع از نظر ما تحریم،های ما را شکل میتاکتیک

و یک فعل است. شما باید کاری انجام بدهید که عملِ تحریم را پیاده 
کرده باشید. مسألۀ انتخابات و فضای جامعه در این برهه، یک مسأله و 

دهد. جمهوری بار رخ میسال یک ۴فضای روزمره نیست. بلکه هر 
شود برای کشاندن مردم به پای صندوق رأی و اسلامی مجبور می

ت برخورداری از محبوبیت عمومی، جامعه را کمی سیاسی گرفتن ژس
اصطلاح فضا را گرم کند. هرچند همین را هم شدیداً تحت کنترل کند. به

ای ندارد کنترل اوضاع از دستش خارج دهد، چرا که اصلاً علاقهانجام می
ر فاصلۀ ها دشود. به همین دلیل اشتباه است تصور کنیم مارکسیست

د سفت و سخت مشغول مبارزه باشند، اما وقتی انتخابات دو انتخابات بای
فرارسید در آن ایام ویژه مشغول استراحت بشوند! ما باید مبارزه را ادامه 

ها را به تریبون خودمان، به تریبون زندانیان سیاسی و بدهیم و خیابان
جنبش کارگری تبدیل کنیم. به بیان دیگر باید از فضای انتخابات، علیه 

 نتخابات استفاده کنیم.خودِ ا
گوییم که نمایندۀ ما آن دستفروشی است که از خطاب به مردم می

خورد، آن کولبری است که توی برف و اوباش شهرداری کتک می
اش را برای امرار معاش زند، آن کارگری است که کلیهبوران یخ می

فروشد، آن کارگر معدن آق درّه است که به خاطر اعتراض شلاق می
 خورد.می
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روزۀ گوییم که فاجعۀ پلاسکو، ضرب و شتم همهبه مردم می
دستفروشان، رسوایی املاک نجومی شهرداری، همه و همه نشان 

دهد که شرکت در انتخابات شورای شهر، یعنی تأیید و تداوم این می
 فساد و تباهی.

دهیم که انتخاِب بین بد و بدتر، همیشه به وضعیِت ها نشان میبه آن
بَریم علیه ر منجر شده است. در عوض نوک پیکان مبارزه را میبدت

 داری.های وضع موجود، یعنی نظام سرمایهریشه
نامه و پخش تراکت و اعلامیه و چسباندن جا به بعد با توزیع ویژهاز این

پوستر در محلات و معابر عمومی و پارک و اتوبوس و مترو و هرجایی 
کنیم و هم مواضع و فعالانه تحریم میکه بتوانیم، هم انتخابات را 

دهیم و هم اند ارائه میهای خودمان را به مردمی که سیاسی شدهبحث
ات را خواهند انتخابکه یک الگو و سبک عملی را به کسانی که میاین

 دهیم.تحریم کنند نشان می
های خودمان رو صیقل با این دخالتگری است که ما هم تاکتیک

هایمان در جامعه، به تدریج پایه و اثبات شدن بحث دهیم و هم بامی
 کنیم.گوش شنوا پیدا می

هایی، الآن مسألۀ تدارک با توجه به کمبود زمان برای چنین فعالیت
برای تحریم فعال انتخابات یک موضوعی است که باید با فوریت در 

 دستور کار قرار بگیرد.
لابی ایران طی های انقرفقای کمیتۀ اقدام و گرایش مارکسیست

نامۀ تحریم فعال انتخابات و روزهای گذشته مشغول تهیه یک ویژه
همین طور چندین طرح پوستر پیشنهادی هستند. از همه رفقایی که 

تر آشنا بشوند و در صورت مایل هستند با مفهوم تحریم فعال بیش
ایت کنیم که به ستمایل، چنین فعالیتی را انجام بدهند، درخواست می

فحات ویژۀ ما برای تحریم انتخابات در فیسبوک و تلگرام رجوع و ص
 کنند. با تشکر

t.me/tahrim1faale1entekhabat 
facebook.com/active.boycott 

 ۱۳۹۶فروردین  ۱۹
 زادهامید علی

 
 

 

 رفسنجانی: 

 داریسرمایه یک رژیمپلیدی های  فشردۀ همۀ
 

معماران و بازیگران اصلی یکی از به عنوان رفسنجانی اکبر هاشمی 
 حیات نخستین روزهایاز ایران جمهوری اسلامی سرمایه داری  رژیم

تقریبًا درگذشت. سالگی  ۸۲در سنّ  ۱۳۹۱دی ماه  ۱۹، روز تاکنون آن
باری انتشار اخ از همان دقایق نخست انتشار خبر درگذشت رفسنجانی،

د رفسنجانی آغاز ش« قتل»یا حتی « مرگ مشکوک»سربسته دربارۀ 
تلاش های ادامۀ مجموعه باید قم آن، که فارغ از صحت یا سُ

 و« اصلاح طلب»  جریاناتکه  دانست سیستماتیک و هدفمندی
ر حمایت ضمنی به خصوص از زمان موضع گیری های او د ،«اعتدالی»

برای تبدیل  ،۱۳۹۲ردّ صلاحیتش در انتخابات  ،و بعدتر از جنبش سبز
م رهبر اپوزیسیون درونی رژیتلویحاً و « معتدل»رفسنجانی به چهره ای 

به هر حال درگذشت  شدت بخشیده بودند. خامنه ایطیف علیه 
پیش  جوّ ازریانات جبهره برداری این  رفسنجانی بهانۀ مناسبی شد برای

 از انتخابات ریاست جمهوری سال بعد. قبلتا آمده 
لتی و دستگاه دو« قربانیِ»که رفسنجانی به شکل وارونه ای نقش این

، است بودهنده اش ساز ارکان اصلی را پیدا می کند که خود از حاکمیتی
کل دولت اعادۀ حیثیت از  هدف خدمت می کند و آن تنها به یک

 است. سرمایه داری حاکم با چنین کارنامۀ سیاهی
هم لااقل این واقعیت را به درستی « وال استریت ژورنال»اما حتی 

اگر خمینی برای مدل خود از حاکمیت مطلقۀ »تشخیص می دهد که 
ه عنوان بروحانیت توجیهات تئولوژیک می تراشید، رفسنجانی بود که 

ئیس جمهور بخش اعظم سال و ر ۱۹۸۱گوی مجلس در دهۀ سخن
... رفسنجانی هرگز بخشیدمی ، به این ایده ها کالبد ۱۹۹۱های دهۀ 

 «.را کنار نگذاشت، به ویژه در امور خارجه "خط امام"
تردیدی در این مورد وجود دارد، می توان سخنرانی اندک اگر 

به مناسب  ۱۳۸۱آذر ماه  ۲۳رفسنجانی را به عنوان امام جمعۀ تهران در 
 روز قدس به یاد آورد که گفته بود:

اگر روزی ... دنیای اسلام متقابلاً مجهز شود به این سلاح هایی که  »
امروز اسرائیل دارد، آن روز این استراتژی استکبار به بن بست می رسد. 
چون استعمال یک بمب اتم در داخل اسرائیل هیچ چیزی باقی نمی 

 «.آسیب فقط می زند گذارد، اما در دنیای اسلام
گذشته از وجه تهییجی و کلیشه ای این نظرات، آن هم از جانب کسی 

( «مک فارلین»)یا همان ماجرای « کُنترا -ایران»که خود در رسوایی 
رات همین دست نظاما یک سر معاملۀ پنهانی با اسرائیل و امریکا بود، 
یری تصو برای ارائۀرا به تنهایی مضحک بودن جریانات اصلاح طلب 

 معتدل از رفسنجانی نشان می دهد.
و باید اضافه کرد که علی خامنه ای نیز چنان ضعیف و به سادگی تحت 

 ،انینی رفسنجع، ی«یار دیرینۀ امام»عمال نفوذ کنترل بود که بدون اِ
 تبدیل شود.« رهبر معظم انقلاب»نمی توانست به 

ماحصل همۀ سال های خدمت به این نظام، چنان امپراتوری عریض و 
خش بطویلی است که خاندان رفسنجانی را به یکی از بزرگ ترین 

و رقیب سپاه پاسداران به عنوان بزرگ ترین ارگان  های بورژوازی ایران
اسی گیری گرایشی سیدر واقع شکل اقتصادی کشور تبدیل می کند.

را در شخص رفسنجانی می یابد، خود محصول  که بعدها نمایندۀ خود
نبرد بورژوازی روحانیت پس از تثبیت قدرت برای سهم خواهی و کنترل 

 بر اقتصاد بوده است. 
ر طول ل کنترل بر دستگاه دولتی دبَ از قِ تنهاانباشت چنین ثروت کلانی 

و بخشاً پیاده سازی برنامه های  رفسنجانیسال های زمامداری 

https://t.me/tahrim1faale1entekhabat
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ارگر طبقۀ ک اقتصادی به بهای« آزادسازی»خصوصی سازی گسترده و 
و فقرا ممکن بود. کنترل دانشگاه آزاد به عنوان بزرگ ترین زنجیرۀ 

میلیارد  ۲.۱دانشگاه خصوصی جهان با دارایی هایی به ارزش حدوداً 
یی ن یعنی هواپیمادلار و مالکیت دومین شرکت هواپیمایی بزرگ ایرا

ماهان و انحصار تجارت پسته و مالکیت چندین شرکت نفتی و تجاری 
و معاملات املاک و ساخت و ساز و غیره، از رفسنجانی چنان مولتی 

ثروت شخصی  با او را« فوربز»نشریۀ  ۲۱۱۳ی ساخت که سال رمیلیارد
« شاه اکبر»واژۀ  داده بود. جای در فهرست خودمیلیارد دلار  ۱بالغ بر 

که آن روزها بر سر زبان مردم افتاده بود، بسیار فراتر از یک طنز پیش 
 سیاست های رفسنجانی را انعکاس می داد. نفرت عمیق ازپا افتاده، 

ه بقا و دوام رفسنجانی مستقیماً وابستاگر و اما باز این همۀ ماجرا نیست؛ 
نیازمند  سخت نیز بقای این دومی ه تثبیت نظام جمهوری اسلامی بود،ب

نه اپوزیسیون داخلی و خارجی نظام کشتارها و تسویه حساب با هرگو
 بود.

( و بمب گذاری آمیا )مرکز ۱۳۷۱ترور میکونوس در برلین )شهریور 
کشته و  ۸۱( با بیش از ۱۳۷۳همیاری یهودیان( در آرژانتین )تیرماه 

 یبرنامه ریز(، با ۱۳۷۱ستان )تیرماه بربمب گذاری برج های خُبَر در ع
و دخالت رفسنجانی و مقامات ارشد و عالی ترین سطوح رهبری سیاسی 

 جمهوری اسلامی ایران صورت گرفتند.
قتل های  و ۶۷ خونین کشتارهای رون مرزی بایدبه فهرست ترورهای بُ

دی ماه  ۲۹ بخش هایی از آن زنجیره ای داخل را نیز اضافه کرد که
اکبر گنجی در روزنامۀ صبح « سرخپوشجناب عالی»در مقالۀ  ۱۳۷۸

 ان یکیبه عنو امروز به مدیر مسئولی سعید حجاریان منتشر شد. گنجی
 :جا می نویسدبعدی جمهوری اسلامی در آن های از ریزشی

 ی حدود هشتاد تن به وسیلۀصدارت آقای هاشم سالۀدر دوران هشت »
ترین فکه معرواند های اطلاعاتی و به علل سیاسی به قتل رسیدهمحفل

...  و ها قتل سعیدی سیرجانی، مهندس برازنده، میرعلایی، تفضلیآن
انداختن  ربودن فرج سرکوهی و به دره بودند. از طرف دیگر، حادثۀ

تن از  ۲۳اتوبوس حامل نویسندگان در همان دوره روی داد. بازداشت 
، زادهآبادی، مهندس ابراهیممذهبی، مهندس علی صالح-نیروهای ملی

عباس عبدی و ... در تمیزترین دورۀ وزارت اطلاعات روی داد مهندس 
آورد که در یک مورد ی حتمًا به یاد می... آقای هاشمی رفسنجان

مشخص که پای منافع خصوصی ایشان در میان بود، یک معاون 
از کار  ساعت ۲۴اعات را با قدرت تمام در عرض روحانی وزارت اطل

های سعید امامی را به دادگاه اداری وزارت باطیضانبرکنار کردند، اما بی
اطلاعات ارجاع دادند تا او به سطح مشاور وزیر تنزل یابد. پرسش آن 
است که آیا ارسال موشک به بلژیک و کشف محموله در کشتی حامل 

 «فکند؟ار، امنیت ملی را به مخاطره نمیخیارشور توسط پلیس آن کشو
ه یی ک«میانه رو» جریانگیری در واقع همان طور که اشاره شد، شکل

را پس از روی کار آمدن ضدّ انقلاب جمهوری اسلامی سخنگوی خود 
در قامت کسانی مانند رفسنجانی یافت، محصول وضعیت عمومی رژیم 

 در عرصۀ داخلی و خارجی بود.
هرج و مرج روزهای نخست پس از سرنگونی رژیم شاه و پیشروی فوق 
العادۀ طبقۀ کارگر به صورت شکل گیری شوراها و اشغال کارخانه و 
مصادرۀ زمین و سطح بالای اعتماد به نفس و رادیکالیزیسم جنبش 

یچ یک از هنه تقریباً خمینی و نه که  چنان وزنۀ سنگینی بودکارگری 
له رفسنجانی، جرأت نداشتند زبان و ادبیات پیش از ، از جمنزدیکان او

و  «کاخ نشینان»و علیه « مستضعفین»انقلاب خود را در حمایت از 
کنار بگذارند و این برای « استکبار»و « وصفتسرمایه داران زال»

سرمایه داران ریز و درشت و به خصوص قشر بازاری که سنتاً یکی از 
هم خود را طلب می کرد، مطلقاً پایه های روحانیت بود و اکنون س

رفسنجانی در یکی از  ۶۱جذابیتی نداشت. بی دلیل نبود که وقتی سال 
های نماز جمعۀ خود بر مبنای همان خطوط کتاب اقتصاد اسلامی  هخطب

محمد باقر صدر سخنرانی ای در باب عدالت اقتصادی داشت، بازار به 
شدت واکنش نشان داد و حتی شایعه شد که تصاویر رفسنجانی با 

ر او( دست به دست د« سوسیالیستی»عمامۀ سرخ )کنایه ای از مواضع 
به  هتا چندین هفت که است. شدت این حملات بین بازاریان توزیع شده

به قدری بود که مهدوی کنی به اجبار رفسنجانی را به  طول انجامید
 عنوان امام جمعۀ تهران تعویض کرد.

دقیقاً همان جناح  ۱۳۶۴و حوش سال ل به هر حال رفسنجانی تا حو
 را نمایندگی می کرد. « اقتدارگرا»

، به گونه ای ۱۷پس از انقلاب  از سوی دیگر وضعیت جمهوری اسلامی
بود که زمینه را برای تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در دست 

بانک ها و بنگاه های حجم بالای حاکمیت جدید فراهم می کرد. 
و فرار مدیران و مالکان تا به حدی بود که  ورشکسته تولیدی بزرگ

 اش برخلاف میل را لیبرال هم خود بازرگانِ ماهۀ ۹ حکومت موقت
. علاوه بر این دادگاه های می دیداین نهادها « ملی سازی»ناگزیر از 

 و مصادره کردند« ن فی الارضیدمفس»از انقلاب ثروت های زیادی را 
حتی دارایی های غیر بانکی و  این همراه بود با سلب مالکیت از

گاه روت هنگفتی که دادغیرصنعتی مثل بنگاه های خدماتی و املاک. ث
ا سال ت کرده بوده اندیاد مستضعفان منتقل نباب مصادره و به های انقل

 ۱۱۱زمین زراعی تجاری و  ۴۷۲بنگاه معدن و صنعت و  ۲۱۳به  ۱۳۶۱
 یخدماتبنگاه های بنگاه بازرگانی و سایر  ۲۳۸شرکت ساخت و ساز و 

به همراه مصادره  ها ی از آنملک می رسید که متعاقباً برخ ۲۷۸۶و 
« خرداد ۱۱بنیاد »و « بنیاد شهید»دیگری مانند  یاهای بعدی به بنیاده

 انتقال یافتند.
، به عنوان دورۀ حضور خمینی و همچنین ۱۳۶۸تا  ۱۳۱۸سال های 

تا پایان آن، شاهد افت  ۱۳۶۱ریاست جمهوری خامنه ای از مهرماه 
فرایند انباشت سرمایه و رکود اقتصادی بود. طی این دوره درآمد سرانۀ 

درصد  ۳۲درصد و سرانۀ تولید ناخالص واقعی غیرنفتی،  ۱۸ملی واقعی، 
به دلیل اشباع  ۱۳۶۷و  ۱۳۶۱کاهش یافت. کاهش درآمدهای نفتی بین 

بازار جهانی نفت و ویرانی تأسیسات نفتی ایران در جنگ با عراق، 
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جمهوری اسلامی را برای تداوم سیاست های اقتصادی عاجل خود در 
ه علاوه دولت دیگر نمی توانست تنگنای شدید قرار داده بود. ب

 ۱۳به  ۳۸پاسخگوی نیازهای جمعیتی باشد که طی این یک دهه از 
 ۀبرآمدن از عهد . توانایی رژیم برایمیلیون نفر افزایش یافته بود

  از این هم کمتر بود. پرداخت مخارج سنگین جنگ با عراق

، در منطقهاصلی اش  درست در زمانی که ایران از سوی امریکا و متحد
نترا کُ-مخفیانۀ ایران، رفسنجانی در قرارداد تحریم بودیعنی اسرائیل، 

شرکت داشت. یعنی معاملۀ تسلیحات بین دولت ایران با ایالات متحده 
که طی آن امریکا از  ۱۳۶۱اسفند  ۱۳تا  ۱۳۶۴مرداد  ۲۹ل از یو اسرائ

ان لبنهای امریکایی در طریق نفوذ ایران سعی در آزادسازی گروگان
کرد و در ازای آن برخی قطعات جنگی و نظامی را که به دلیل تحریم 
امکان فروش شان به ایران وجود نداشت، در اختیار رژیم قرار داد. درآمد 

ترا نحاصل از فروش این تسلیحات به طور پنهانی به ضد انقلابیون کُ
شد. اسرائیل نیز بخشی از معاملۀ فروش در نیکاراگوئه داده می

گیری جلو لیحات به ایران را در دست گرفت و از این طریق سعی درتس
 متحد عربیِ مخالفِ اسرائیل داشت. ایران در مقابل جبهۀ از شکست

جورج »دانشگاه « آرشیو امنیت ملی»، از اعضای «مالکوم برن»
فادۀ رسوایی ایران کنترا: ریگان و سوء است»و نویسندۀ کتاب « واشنگتن

 :در این خصوص می گوید« ریاست جمهوری مهار نشده از قدرت
خمینی به سرعت اقدامات اولیۀ مجلس را برای تحقیق دربارۀ این »

  «.درسوایی در نطفه خفه کر

ر د دیگر ادامۀ جنگ امکان پذیر نیست.رفسنجانی درک می کرد که 
جام »با نوشیدن  ، خمینی۱۳۶۷تیرماه  ۲۷این اوضاع و احوال بود که 

سازمان ملل را برای پایان دادن به جنگ میان  ۱۹۸قطعنامۀ  «زهر
که از عوامل اصلی متقاعد ساختن  رفسنجانیایران و عراق پذیرفت. 

 «پایان دفاع، آغاز بازسازی»در خاطرات  خمینی به این تصمیم بود،
 می نویسد:( ۱۳۶۷)
 آقای رضایی دن نامۀتیر به خدمت امام رسیدیم و با خوان ۲۳در تاریخ »

نخست وزیر و وزیر دارایی در گزارشی به  از ایشان نظر خواستیم... قبلاً
های موجود هم، کشور هزینهخدمت امام گفته بودند که حتی در سطح 

جنگ را ندارد و از خط قرمز اقتصادی هم فراتر  قدرت تأمین هزینۀ
 .«ایمرفته

بود ارز خارجی و فساد و رانت خواری و کمدرجۀ بالای طی این دوره، 
کمبودهای بازار، فرصت هایی را برای فربه شدن و افزایش موقعیت 
انحصاری شبکه ها و بنیادها به وجود آورده بود. بنیاد مستضعفان به 

شرکت با توان انحصاری در تولید بسیاری از  ۴۱۱تنهایی صاحب 
کالاهای اساسی )لاستیک ماشین، روغن موتور، ظروف شیشه ای، 

میلیارد دلار دارایی،  ۱۲با حدود  و شکر، پارچه، لبنیات و غیره( بودالیاف، 
 بود.  شدهبه بزرگ ترین واحد اقتصادی در خاورمیانه مبدّل 

رد و تحقیر شده که از هرج و مرج لایه ای از بورژوازی خُدر نتیجه 
 بنیادها )این ر برده بود، حریف شرکت های دولتی وانقلاب جان به د

بسیار  برای اقلیتی« اولیه انباشت»انت خواری انحصاری و منابع اصلی ر
این د. نبو که ارتباط نزدیکی با رژیم داشتندیا حتی تجّاری  کوچک(

که در روند عادی سازی وضع اقتصادی بخش از بورژوازی، با درک این
امیدی برای نوسازی و رشد آن وجود ندارد، مبارزه اش را به میدان 

دلیل  اقتصادی را بلند کرد و به همین لیبرالیسمسیاست کشاند و پرچم 
خواستار خصوصی سازی صنایع و مقررات زدایی از بازار، برای کوتاه 

 .شد سیاسی-دست رقیب از حیطۀ اقتصادی کردن

 اقتصادی کمک لیبرالیسمدو تحولِ همزمان دیگر به پیشبرد هدف 
و  مقاماتوعده ها و شعارهای همیشگی کرد؛ اول، دلسردی مردم از 

تنزل سطح زندگی آن ها؛ و دوم، بحران حادّ ارز خارجی و کمبود مزمن 
آن در سطح سرمایه گذاری داخلی. به همین جهت دولت به اجبار با 

ا و تسویه حساب ب از شعارهای اصلی انقلاب تدریجی فاصله گرفتن
از  را وام گرفتن ۱۳۶۸تا  ۱۳۶۶، طی سال های نیروهای چپ رادیکال

کار  اما با توجه به اوضاع و احوال جامعه حتی همیناز کرد. خارج آغ
ی از توام به نارضای دریافتافشای  چرا کهمخفیانه صورت گرفت، هم 

 ی«تندرو»هنوز برخی عناصر روحانی  که. با وجود آنمی افزودجنگ 
، در مقابل سرمایه گذاری خارجی و از سرگیری ارتباط «اقتدارگرا»جناح 

ی می کردند، ولی الزامات بازسازی اقتصادی دیگر با غرب جان سخت
جایی برای چنین شعارهایی باقی نگذاشته بود. این گونه بود که 
رفسنجانی در یکی از خطبه های نماز جمعه اعلام کرد که سرمایۀ 
خارجی ذاتاً شر نیست و می تواند در طرح های تولیدی به نفع جامعه 

 .(۱۳۶۸دی  ۲۸به کار رود )کیهان هوایی، 

یکی از پیامدهای مهم تلاش برای تأمین مالی از خارج، این بود که 
دولت مجبور بود برای جلب سرمایۀ خارجی، پایبندی خود را به بازسازی 
نهادهای بازار و تشویق اقتصاد بازار آزاد نشان دهد. پیگیری این حرکت، 

 یخود را به شکل نمادین در استقبال جمهوری اسلامی از هیئت اعزام
 که ( نشان داد۱۳۶۹بانک جهانی در تهران ) -صندوق بین المللی پول

 از بعد ایران به نخستین هیئت اعزامی این دو نهاد مالی امپریالیستی
 به شمار می رفت. ۱۷ بهمن انقلاب

و در پی آن جنگ  ۱۳۶۹اق به کویت و اشغال آن در سال حملۀ عر
اسلامی بود؛ چرا  تردید موهبتی برای رژیم جمهوری خلیج فارس، بی

که قطع تولید و صادرات نفت عراق و کویت باعث افزایش قیمت نفت 
که دولت ایران نیازی در بازار جهانی شد و از این رو درست هنگامی 

خارجی برای اجرای برنامۀ بازسازی و خارج کردن اقتصاد  جدّی به ارز
 .مدها به کمک او آمداز رکود حاد داشت، این درآ

اقتصادی ایران شامل تک نرخی کردن ارز و اتخاذ  لیبرالیسمسیاست 
ل رنظام نرخ ارز شناور، خصوصی سازی شرکت های دولتی، حذف کنت

، آزادسازی گام به «سازندگی». دولت می شدو سوبسیدها  قیمت ها
آغاز نمود )هرچند به دلیل تبعات  ۶۹گام بازار ارز خارجی را در سال 

کنترل  ۱۳۷۳تورمی و متعقباً فشارهای مردم، بانک مرکزی در سال 
هئیت دولت  ۱۳۷۱مجدّد بر بازار ارز خارجی را مجدداً از سر گرفت(. در 
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مصوبه ای را صادر کرد و تصمیم دولت را برای خصوصی سازی حدود 
 ت دست از کنترل قیمتشرکت دولتی اعلام کرد. در این اثنا دول ۴۱۱

 .بخش خصوصی برداشت بخش اعظم کالاهای تولیدیِ

م سالیرببا کاهش سطح زندگی عموم مردم، مخالفت با سیاست های لی
اقتصادی بالا گرفت و دولت از ترس مخالفت گستردۀ مردم عقب نشینی 

رای دولت ب« زیگ زاگ»کرد. به دنبال این عقب نشینی، استراتژی 
اقتصادی آغاز شد. یعنی دولت هرجا که می  لیبرالیسمتداوم سیاست 

توانست عمدتاً در حوزه هایی که جلب توجه نمی کرد، فشار می آورد 
نتیجۀ این و هر وقت نارضایتی عمومی زیاد می شد، کوتاه می آمد. 

شورش ها و تظاهرات در مخالفت با سیاست های حکومت  سیاست ها،
 اکبرآباد وسیزده آبان، افسریه، اک، )برای نمونه در مشهد، قزوین، ار

 بود که همگی سرکوب شدند.اسلامشهر( 
تحولات بعدی در دورۀ خاتمی و سپس احمدی نژاد )که رفسنجانی در 

 ندر رقابت انتخاباتی با او شکست خورد( موضوع ای ۱۳۸۴انتخابات 
ومین ددر دیگری بررسی شده است.  مقاله نیست و مستقلاً در مطالب

ت مستقیم خامنه ای و تقلب یاریاست جمهوری احمدی نژاد با حمدور 
بود که نام هاشمی رفسنجانی با حمایت  ۸۸گسترده و آغاز اعتراضات 

از اعتراضات مجدداً برجسته شد و درگیری  اش های محافظه کارانه
گرا با او به محوریت خامنه ای جنبۀ علنی تری به خود راقتدا جریانات

رفت،  حاشیهفسنجانی با فشار جناح غالب کمی به گرفت. از آن پس ر
بران از معترضین، ج اش ترین دستاورد حمایت تاکتیکیاما برای او کم

 نفرت عمیقی بود که از وی در جامعه وجود داشت.
، ناگزیر ۱۳۹۲اما وضعیت عینی جمهوری اسلامی در آستانۀ انتخابات 

لاح به اصط جریانرژیم را در موقعیتی قرار داده بود که مجبور بود همان 
 را که سنتاً با رفسنجانی تداعی می شود، رو بیاورد. به عبارت« میانه رو»
ن بست جناح غالب به رهبری خامنه ای به این شکل بود که بُ گر،ید

نی را ااز یک سو می بایست برای تقویت و تمرکز قدرت خود رفسنج
عقب بزند و از سوی دیگر به خاطر « فتنه»به عنوان حامی جریان 

موقعیت اقتصادی و سیاسی در داخل و در سطح بین المللی، خود 
شود و مسیری را دنبال کند که رفسنجانی زودتر از آنان « اصلاح طلب»

ده ختم ش برجام . یعنی همان مسیری که امروز به توافقبود آغاز کرده
در حالی بود که منفعت ارگان های نظامی مانند سپاه در . این است

حفظ وضعیت تحریم ها بود و قدرت مانور را برای خامنه ای محدودتر 
 می کرد.

صحت این پیش بینی با پیروزی انتخاباتی روحانی اثبات شد. نه فقط 
رهبری و رفسنجانی، در « اختلاف نظر»این، که نشان داده شد با وجود 

را عملاً در یک صف قرار  این دو عیت جمهوری اسلامیواقع منطق وض
می دهد. در آن مقطع توضیح دادیم که رژیم به دلیل چندین فاکتور 

اد های درونی حشکافمهم، ناگزیر باید چنین مسیری را طی کند: اول؛ 
ای که موقعیت او را در رژیم و خطاهای تاکتیکی فاحش شخص خامنه

که تمام مهره های رد. به این معنی مقابل پایه هایش تضعیف می ک

ا جریان دیل شدند یتب« فتنه»مورد تأیید خامنه ای، نهایتاً یا به جریان 
جاست که رفسنجانی به عنوان حامی ماجرا این و طنز«. انحرافی»
« مصلحت» خود ریاست مجمعی را به عهده داشت که قرار بود« فتنه»

و در نتیجه  ۸۸نظام را تشخیص دهد. دوم؛ سرکوب خونین اعتراضات 
بیزاری و نبود انگیزۀ بخش زیادی از جامعه برای شرکت در انتخابات 

تنگناهای شدید اقتصادی رژیم در  سوم؛ .جمهوریفرمایشی ریاست 
تی و بار با محوریت صنایع نف)این و انزوای بین المللی هاتحریمنتیجۀ 

همین طور یمی به عنوان ستون فقرات درآمدهای حکومت و وشپتر
بانک مرکزی( و به علاوه درگذشت چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا به عنوان 
متحد جمهوری اسلامی در اوپک و ناروشن بودن وضعیت حکومت 

نامشخص  آیندۀجنگ داخلی سوریه و تداوم  بعدی پس از وی. چهارم؛
  حکومت ایران در منطقه. استراتژیک رژیم اسد به عنوان متحد اصلی

در چنین شرایطی نیاز به مهره ای بود که اولاً بتواند موقتاً بر شکاف 
های درونی رژیم غلبه کند و ثانیاً اعتراضات اجتماعی را مجدداً به سوی 

ه از کارنام« غربی»صندوق های رأی بکشاند و در آخر از منظر طرفین 
تن بر سر میز مذاکره برخوردار باشد. از برای نشس اتکاو اعتباری قابل 

امپریالیسم، شخص رفسنجانی گزینه ای مطلوب برای این مورد  منظر
. بی دلیل نبود که پس از اعلام ردّ صلاحیت رفسنجانی، به شمار می رفت

ند خوا« غیردمکراتیک»او  حضور جان کری، انتخابات را به دلیل عدم
 و از وی حمایت کرد. 

غالب حاکمیت ایران نیز شخص رفسنجانی منهای از منظر جناح 
اختلافاتی که شرح داده شد، چنین گزینۀ مطلوبی بود. بنابراین روحانی، 

رای مناسبی ب محصول چنین شرایطی بود که می توانست جایگزین
 در واقع با چراغ« برجام»فرایند منتهی به  رفسنجانی محسوب شود.

جا مواضع ضدّ و نقیض خامنه  سبز خامنه ای صورت گرفت و تا به این
ای، در حکم مانور سیاسی برای آرام نگه داشتن پایه های خود، به 

 بوده است. ،خصوص فرماندهان سپاه پاسداران

دگی که او نماین ای تمایلات سیاسیو با وجود مرگ رفسنجانی، اما خط 
نرمش »می کرد باقی است. هرچند در برخی فاکتورهایی که در 

ورود  مثالرژیم مؤثر بود، تغییراتی رخ داده است. به عنوان « نۀناقهرما
روسیه به باتلاق سوریه و تا این اواخر آزاد سازی حلب و فرایند آتش 
بس، موقعیت رژیم را در منطقه بهبود بخشیده است و از آن سو روی 
کار آمدن ترامپ و وعدۀ لغو برجام برعکس به تهدیدی برای جمهوری 

در حالی که به شکل متناقضی ترامپ با رژیم  شده است.اسلامی مبدل 
نه روابط حس ه عنوان متحد اصلی جمهوری اسلامیپوتین در روسیه ب

به سود یا زیان جمهوری  نسبی اما این تغییرات ای را آغاز کرده است.
ه کند ک ایجاداسلامی، فعلاً نمی تواند چرخشی اساسی در مسیری 

  سال پیش آغاز کرده است. ۴جمهوری اسلامی از تقریباً 
توان گفت اگر دوره ای از حیات ننگین رفسنجانی با  بندی میدر جمع

بل ق د، به این دلیل بود که او در دورۀش طی« سردار سازندگی»لقب 
تخریب و سرکوب و جنگ و ویرانی بود. در واقع کل  ۀاز آن فرماند
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اصلی  دورۀ به بعد را می توان به دو ۱۷حیات رفسنجانی از انقلاب 
آغاز می شود و همۀ  ۱۷مقطع انقلاب اول از  ۀبندی کرد. دور تقسیم

خرداد سال  ۳۱ص از را دربرمی گیرد. در این دوره، به خصو ۶۱ دهۀ
متزلزل حکومت جمهوری  تثبیت پایه های سست و به بعد، دورۀ ۶۱

 نیازمند عقب زدن همۀ اسلامی بود. جمهوری اسلامی در این دوره اولاً
قوا  ندستاوردهای تا آن موقع انقلاب، از جمله و به خصوص تغییر تواز
ارگر ک از جنبش کارگری به نفع خود، و عقب زدن هژمونی کامل طبقۀ

نیازمند تثبیت پایه های خود  و ثانیاً می آمد بود ۱۷درون انقلاب  که از
-ی وجود داشت که هیچچنان تا جایانقلابی هم در شرایطی بود که جوّ

 جا نقشکس باور نمی کرد این حکومت دوام چندانی بیاورد. در این
 هرۀچ با مدتاًتر از خمینی بود. خمینی عرفسنجانی به مراتب بیش

و روحانی بود و بر « معنوی» ۀکاریزماتیک خود دارای نقش و اتوریت
 ه بوداساس باورهای مذهبی آن دوره که بسیار هم به آن دامن زده شد

 وسعی می کرد با فرامین الهی و نصایح مذهبی مردم را مدافع خود 
به چنان دستگاه  رد، اما نقش رفسنجانی سازمان دادننگه دانظام 

ربه آن را تج ها مغول بود که تاریخ ایران تا شاید حملۀ مخوف سرکوبی
ز خمینی را انکرده بود. این رفسنجانی بود که اعتبار سازمان سرکوبش 

نجه و شک عینی می داد. دستگاه کشتار نبۀمی کرد و به آن ج کسب
و جنگ  های وحشیانه و قتل های زنجیره ای و گورهای دسته جمعی

درست از  شخص رفسنجانی بود وی کار و خانمان براندازی در حوزۀ
بسیار منفوری  دانسته بود که در میان مردم چهرۀ رو او خود همین

خمینی ترجیح داد خامنه ای را به جای است. تا جایی که پس از مرگ 
تصور می کرد خامنه ای هم یک  کرد. او چنین هم خود رهبر کند و

معنوی و روحانی خواهد بود و در واقع خود رفسنجانی است که  چهرۀ
دوم حیات  ایه باقی خواهد ماند. اما در دورۀچنان قدرت در سهم

که  ه این دلیلرفسنجانی دیگر نمی شد مانند سابق حکومت کرد، ب
م کآحاد مردم دیگر قادر نبودند مانند سابق تحمل کنند. حال دست

وری اسلامی نظام جمه ،بورژوازی و ایجاد شرایط رشد آن برای توسعۀ
چه که ویران کرده بود شد و برای رسیدن آن همۀ« سازندگی»نیازمند 

، سابق ۀبه این هدف نیز رهبری عملی را به دست همان ویران کنند
ی سهم خواه یعنی رفسنجانی داد. اما در شرایط ساختن و توسعه، اولاً

یاز به ن تثبیت پایه های حکومت بود و ثانیاً ۀها به مراتب بیشتر از دور
ر شده تسرکوب شده بسیار کم در برابر جنبش کارگریِاتحاد بالایی ها 

بود و درست در این شرایط بود که اصلاح طلبی از دل حکومت 
نجانی از آن مقطع تا لحظۀ مرگش بین دو استبدادی بیرون آمد و رفس

داری کرد. نیاز نظام کاذب اصلاح طلبی و اقتدارگرایی میان جبهۀ
جمهوری اسلامی به این هر دو جناح آن را ناچار می ساخت که به 

ثروت  رو در شرایط تقسیم کاتالیزور رفسنجانی هم نیازمند باشد؛ از این
ی گرفت و در شرایط احساس خطر ال ها با رفسنجانی بالا مجد ،و غنایم

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

( نیاز به او افزایش پیدا می کرد. حتی مرگ او و ۸۸مانند اعتراضات )
همین کشمکش بود؛ وگرنه  اش بر روی دستان طرفدارانش ادامۀ جنازه

ی قدر منفور و پلید بود که وقترفسنجانی دست کم در میان کارگران آن
 ی به عنوان سخنران خانۀآزاد هزار نفرۀ۱۲ستادیوم او در تجمع ا نام

از پشت تریبون آورده شد، کل  ۱۳۸۴کارگر در مراسم اول ماه مه سال 
دقیقه و یک نفس او را هو کردند، به طوری که  ۱جمعیت حاضر حدود 

ان از هم، آن پشت ها پنهان شد و رفسنجانی هنوز در سالن دیده نشده
آن  برگشت.آمده را بدون فرصت تبلیغات برای انتخابات  راهِ ،پشت

نده جا کشاکارگر از چندین شهرستان به آن جمعیت کارگری که خانۀ
بود چنین واکنشی به رفسنجانی داشتند، چه رسد به کارگران سراسر 

لیبرالیزه کردن و خصوصی سازی رفسنجانی وارد فاز  آغازبا ایران که 
 شان شدند.  نیست ت وتباهی و از دست دادن هس

 ۱۳۹۱دی ماه  ۲۶
 آرام نوبخت و علیرضا بیانی

 

 و مواضع ما 29انتخابات نگاهی فشرده به 
 ی سربستهمدتی قبل با مشاهدۀ موج اعدام های اخیر حکومت، انتقاد

که گویا از نقطه نظر تحلیل های گرایش  شد مبتنی بر اینمطرح  به ما
مارکسیست های انقلابی ایران، باید پس از انتخابات ریاست جمهوری 

فقط  نهکه تاکنون  ، و این چیزی استممی بودی «شایشگ»شاهد  ۹۲
 خلاف آن را اثبات کرده است. ،نشده، بلکه سیر رویدادهای اخیرمحقق 

پس از اعلام نتایج و چنین همو  ۹۲تمام مواضع ما در آستانۀ انتخابات 
منتشر گردید  ۱نهایتاً پیروزی روحانی، بی کم و کاست در قالب جزوه ای

را نیز دربر می گرفت  ۸۸قبال انتخابات که ضمناً مواضع پیشین ما در 
ن داشته باشد. بنابراینیز امکان قیاس و ارزیابی این دو را  خوانندهتا 

ه بنا ب دوستان منتقد نیزپیش از هر چیز خوشحال خواهیم شد که 
تحلیل ها و مواضع خود را به شکل مکتوب و  ،پرنسیپ های سیاسی

برای مخاطب فراهم باشد،  ا نیزمدون ارائه کنند تا امکان رجوع به آن ه
مفهوم  تاو به علاوه به طور مشخص به نوشته ای از ما ارجاع دهند 

ین ادر بستر آن بتواند معنای خود را پیدا کند. به بهانۀ « گشایش»
سبت به و حساسیت ن ما که از نطقه نظر پیگیری مواضع پیشین ،انتقاد

مام تور فشرده به به ط سعی می کنم من آن قابل قدردانی هم هست،
مسائل مطرح در آن مقطع از حیث تاکتیک ها، استراتژی و چشم 

 داشته باشم.اندازمان اشاره ای 

 29انتخابات 

از و موقعیت جمهوری اسلامی در آن  ۹۲انتخابات ریاست جمهوری 
 ؛و اهمیت ویژه ای داشت ن بودپیشی اتمتفاوت از انتخاب ،چندین وجه

و بین المللی رژیم شدت گرفته بود و  بحران داخلی در این مقطع
فرصت برای غلبۀ موقت و برون رفت از این  آخرین در واقع انتخابات

http://militaant.com/?p=2508
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م دور جدید تحرینقطه نظر بین المللی،  از بحران ها به شمار می رفت.
 این بار با محوریت صنایع نفت و پتروشیمی )یعنی تکیه گاه اصلی ها

تأثیرات ن طور بانک مرکزی، درآمد جمهوری اسلامی( و همی و حیاتی
م ام در تداوابه و نزوئلادرگذشت چاوز در وخود را بر رژیم گذاشته بود؛ 

یۀ ، پادر حکومت بعدی نسبت به جمهوری اسلامی او خارجیسیاست 
جمهوری اسلامی را در امریکای لاتین تضعیف کرده بود )ضمن این که 

حده م های نفتی ایالات متدرحال بهره مندی از تأثیر تحریاتفاقاً ونزوئلا 
و اروپا علیه ایران، برای به دست آوردن بخشی از بازاری بود که ایران 

 حادت و مهم تر از همه وضعیدر به ویژه چین و هند از دست می داد(؛ 
یم اسد به عنوان مهم ترین متحد استراتژیک ایران ژو احتمال سقوط ر

ود؛ از نقطه نظر برای جمهوری اسلامی یک زنگ خطر ب در منطقه،
؛ خامنه ای و حلقۀ داخلی، شکاف های درونی رژیم شدت گرفته بود

 را در دفاع از ریاست جمهوری« جریان فتنه» به تازگی وابسته به آن که
احمدی نژاد عقب زده بود، این بار مجبور بود که همین متحد سابق 

 از دور خارج کند، و این« جریان انحرافی»به عنوان هم خود را 
محاسباتی، بیش از هر چیزی خود خامنه ای را در  ممتد اشتباهات

می  کمیتحا موقعیت بدی در مقابل پایه هایش قرار داده بود. به علاوه
دانست که به دنبال جوّ نارضایتی و بی اعتمادی عمومی جامعه پس از 

، مشارکت در انتخابات پیش روی آن با چالش جدی رو ۸۸ت اضاعترا
 به رو است.

به عنوان یک رژیم  ۱۷ستن انقلاب با درهم شکهوری اسلامی که جم
ارگرا ابتدا دو گرایش اقتد همان شده بود، از تبورژوایی غیرمتعارف تثبی

و اصلاح طلب را در خود جای می داد، به طوری که اولی در سطح 
استار شدیداً خو، در صورتی که دومی هسیاسی اختلافاتی با غرب داشت

وری اسلامی خود را با معیارهای نظام های سرمایه آن بوده که جمه
 درا کاهش ده« منازعات»امکان این  داری غربی همسو کند و تا حدّ

)برای نمونه از روزهای نخستین انقلاب، نمایندگی گرایش اوّل را 
و متعارف  «معتدل»بهشتی بر عهده داشتند، و نمایندگی جناح  -خمینی

در وضعیت خاص  .(.یزدی -زرگانبا عُرف های بین المللی را با
بود که می توانست موقتاً بر هر  دوم ، تنها همین گرایش۹۲انتخابات 

 دو بحران غلبه کند. حاکمیت و در مرکز آن باند خامنه ای، مجبور بود
)آن هم با بهره گیری از نبود یک  برای مهندسی و مدیریت بحران خود

هره ای را به عنوان نمایندۀ م ،خط رهبری انقلابی و رادیکال در جامعه(
این گرایش رو کند که اولاً مورد پذیرش غرب و طرف سازش و مماشات 
با آن ها باشد؛ و ثانیاً بتواند اعتراضات موجود در جامعه به دنبال 

ثاً مورد ؛ و ثالکانالیزه کندانتخابات قبلی را به سوی صندوق های رأی 
 قرار بگیرد.جناح های رقیب درون حکومت  و اجماع قبول

ش، به عنوان نمایندۀ این گرای خود،خط سیاسی همیشگی با رفسنجانی 
حضور و انتخاب رفسنجانی به ولی  چنین گزینه ای محسوب می شد؛

دلیل کارنامۀ قبلش اش، خود منجر به ریزش پایه های تندرو و افراطی 
اطراف خامنه ای می شد. برخورد غرب بلافاصله پس از اعلام ردّ 

ت رفسنجانی، به وضوح اهمیت حضور این چهره )و در واقع باید صلاحی
گفت خطّ مشی محافظه کارانۀ او( را برای آن ها، نشان می داد. به 
عنوان نمونه جان کری، انتخابات را به دلیل عدم حضور رفسنجانی 

 خواند و از وی حمایت کرد. « غیردمکراتیک»
کنند.  د چنین شروطی را تأمیندر نتیجه به مهره هایی نیاز بود که بتوانن

کسی که هم نمایندۀ  -روحانی روحانی، محصول چنین نیازی بود.
خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی بوده و هم مورد تأیید شخص 
رفسنجانی قرار داشته و در گذشته نیز رئیس تیم هسته ای مذاکره 

ود که هم می گزینه ای ب  -کننده با آلمان، فرانسه و بریتانیا بوده است
طرف و  درون رژیم توانست به دلیل سوابق خود جناح های مختلف

را راضی کند و هم با محور قرار مطالبات دمکراتیک عمومی  یغرب
جامعه )از امنیت زنان در جامعه گرفته تا حل مسألۀ فرسایشی هسته 

نشان دهد  از خود« معتدل»چهره ای «( حملۀ نظامی»ای و رفع خطر 
قاً همان این دقیت را به نفع شرکت در انتخابات خنثی کند. که اعتراضا

سناریویی است که نهایتاً رخ داد، و متأسفانه جمهوری اسلامی پیروز 
 اصلی آن بود.

 انتخابات تحریم فعّالتاکتیک 

طی این مقطع دو گرایش در طیف چپ به طور کلی در قبال مسأله 
به  .انتخابات بودیک گرایش خواهان تحریم  .انتخابات شکل گرفت

این معنا که اصولاً انتخابات و فضای انتخاباتی امری است بی ارتبط با 
داکثر حاین گرایش در نتیجه باشد. موضوع دخالتگری ما  و نمی تواند ما

 «!سرنگون باد جمهوری اسلامی: »بسنده کرد به طرح این شعار که
اساساً می  اتفاقاً در همان دوره در مقابلِ آن ها بحث شد که شما

ین کما ا)توانستید این شعار را هرجا و هر زمان دیگری هم مطرح کنید 
اما در این مورد مشخص، یعنی انتخابات، چه موضع یا شعار  (؛که کردید

خاصی دارید؟ نهایتاً از دل این بحث ها آن ها شعارشان را تقلیل دادند 
 ه این بودمسأل منتها !«صندوق های رأی را آتش بزنید: »به این که

وانستیم می تقاعدتاً  اگر یک چنین پتانسیل یا نیرویی وجود داشت که
رح مط ،عمومیمثلاً فراخوان اعتصاب  را، فراتر از آتش زدن صندوق رأی

 کنیم.

در نقطۀ مقابل، گرایش دوم، کسانی بودند که خواهان شرکت در 
با  تی؛ برخی از آن ها حانتخاب بودند و این کار را هم انجام دادند

ند به دست گرفتهمراه با باندهای بنفش صراحت پوسترهای روحانی را 
و افتخار می کردند که پای پیاده پوسترهای انتخاباتی را در بین مردم 

کلّ هست و نیست تئوریک این طیف هم در همین  .توزیع کرده اند
اگر این کار را نکنیم، چه کنیم؟ : »خلاصه می شد که «استدلال»یک 

 «مبارزه مسلحانه انجام بدهیم؟برویم 

شدنی؛ و از ناممکن یاس می کردند با یک امر محال و نیعنی آن ها ق
را نتیجه می  (یعنی شرکت در انتخابات)بودن دومی، ضرورت اولی 

خیر، این کار را  :این بود کهبه این تردستی ناشیانه پاسخ ما  .گرفتند
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 نتخابات و سنگربندیبروید حدّ فاصل بین شرکت در ا  !انجام ندهید
  .انتخاب کنید و آن را عملی کنید چیزیدر خیابان، 

به هر حال در تقابل با این دو گرایش، ما بحث خودمان را به این شکل 
 ؛«تحریم»تا جایی که موضوع به انتخابات بازمی گردد،  :مطرح کردیم

برای مارکسیست های انقلابی، چرا که «. فعال»به شکل  منتها
انتخابات تحت حکومت جمهوری اسلامی موضوعی است « تحریم»

مفروض؛ هرچند در شرایط دمکراتیک جامعۀ بورژوایی، مشروط بر این 
که جامعه در وضعیت اعتلای انقلابی قرار نداشته نباشد، می توان در 
انتخابات پارلمانی، با حضور نمایندگان کارگران و کمونیست ها، برای 

، اما ردکخود نظام سرمایه داری شرکت به دست گرفتن تریبون علیه 
تحریم انتخابات، به خصوص برای ساختن دولت سرمایه داری، در هر 

، یک اصل مفروض است. آن استبدادیشرایطی، اعم از دمکراتیک یا 
وقت است که هر عملی در ارتباط با این تحریم و اثرگذار کردن آن در 

ود بگیرد. والا دفاع از به خ« تاکتیک»درون جامعه، می تواند عنوانِ 
یک جناح بورژوازی در مقابل سایر جناح ها و گرایش های موجود در 

، اقدامی است که «تحلیل»طبقۀ حاکمه با اتکا به خروارها توجیه و 
بخش اعظم جامعه هم به دلیل سطح فعلی آگاهی خود، به خصوص 

 نبود به دلیل آگاهی وارونه ای که هر روز به آن ها تزریق می شود، و
یک آلترناتیو نیرومند، انجام می دهد؛ و درست به همین دلیل، نه فقط 

محسوب نمی شود، بلکه دست آخر رؤیای خودِ بورژوازی « تاکتیک»
ریم تح که اما بلافاصله این را هم اضافه می کردیم .را تحقق می بخشد

یعنی گوشه گیری، خانه نشینی و بی اعتنایی به سیر  -«غیر فعال»
، و به یک اندازه بی «فعال»درست نقطۀ مقابل مشارکت  -هارویداد

 .تأثیر است
ما به عنوان مارکسیست های انقلابی  که یادآوری می کردیمدر نتیجه 

اصولاً در به در دنبال روزنه ای می گردیم تا بتوانیم مطالبات خودمان 
 چرا نباید .را از جمله خواست آزادی فعالین کارگری زندانی مطرح کنیم

مره، رخ می دهد؛ جامعه که هر چهار سال یک بار، و نه روزاز فضایی 
طی آن سیاسی می شود و جمهوری اسلامی مجبور است که درها را 
کمی دست کم برای حفظ ژست دمکراتیک خود باز بگذارد، استفاده 
نکنیم؟ چرا نیاییم و همین مطالبه را منطبق نکنیم با این شرایط و به 

 م؟درون جامعه نبری

 :این گونه فرمول بندی می شد که «تاکتیک تحریم فعال»در نتیجه 
شرکت در انتخابات اصولاً منوط به این است که نمایندگان ما حضور 

 «شاهرخ زمانی»نمایندۀ ما، به فرض، به شکل سمبلیک،  .داشته باشند
منتها در داخل زندان  .ما می خواهیم به این فرد رأی بدهیم .است
در نتیجه در وهلۀ اول باید  ؛خابات غیر دمکراتیک استپس انت .است

نیرو و انرژی ای را گذاشت برای آزادی آن ها، تا بعد شرط شرکت در 
از دل این بحث این شعار بیرون آمد که  .انتخابات آزاد تأمین بشود

این شعار  «.پیش شرط انتخابات آزاد، آزادی زندانیان سیاسی است»
یا  «سرنگون باد جمهوری اسلامی»ند شعار دیگرقابل درک بود و مان

از بالای سر توده های مردم رد نمی  «صندوق های رأی را آتش بزنید»
ما نمی یعنی در این گونه مسائل  .و نکتۀ مهم هم همین جاست ؛شد

بالعکس، نقطۀ عزیمت و  شروع کنیم. توانیم از سطح ذهن خودمان
 ما (.ردم و جامعهیعنی م)، سطح آگاهی طرف مقابل است ماشروع 

که بشود حلقۀ واسطی بین آن چیزی که  کنیممطرح باید مطالبه ای را 
 .باشد ما می خواهیمطرف مقابل هست و آن چیزی که 

ی به حالت فرسایشبا دو گرایش مذکور نهایتاً بحث بر سر انتخابات 
اباتی فضای انتخ ازدلیل رفقایی بر مبنای همین خط،  نیبه هم .رسید

و  عمومی اکنو پوسترهایی را با شعار اشاره شده در ام استفاده کردند
 ند.توزیع کردهرجایی که امکان داشت، روی بیلبوردهای انتخاباتی و 

مشخص هم نشد که  چنین تاکتیکی را به خرج نداد.کل طیف چپ  اما
 ایاین تشکل ها و کمیته های موجود دقیقاً چه استفاده ای از فض

انتخابات کردند برای مطرح کردن مطالبه ای که این قدر هم بر آن 
به . (یعنی مسألۀ آزادی کارگران زندانی و اعضای خود)پافشاری دارند 

 صندوق رأی آتشنه تاً هم دیدیم که یانهو  هر حال انتخابات تمام شد
 ساقط گردید. گرفت و نه جمهوری اسلامی 

ت محدود، تاکتیک تحریم فعال نمی بدیهی بود که با توان و امکانا
تواند اثری فوق العاده و محسوس داشته باشد. ولی مسأله این است که 

مردم کاری را انجام نمی  یبه جای توده ها انقلابی مارکسیست های
دهند، آن ها خط سیاسی، سبک کار را با عملی کردن آن، ولو در سطح 

ی پایه هایش، بتواند به خط نردمحدود، جا می اندازند تا نهایتاً با پیدا ک
 تأثیرگذار و ملموس تبدیل شود.

 ی آتیها «گشایش»
برخلاف آن دسته از گرایش های درون جنبش کارگری که انتخابات 
پیشین و نتیجۀ آن را به کل بی ارتباط با وضعیت آتی جنبش کارگری 

 شدورۀ پیش رو اتفاقاً جنبدر ارزیابی می کردند، ما اعتقاد داشتیم که 
یک که با سرکوب سیستمات دورۀ چندسالۀ قبل از آنبه کارگری نسبت 

، تحولاتی خواهد داشت و مجددًا و کاهش اعتماد به نفس رو به رو بود
بحث بر سر آمادگی مارکسیست های انقلابی برای استفاده از شرایط 

نتخابات ادر نتیجه در ارتباط با بود.  یانقلاب سازماندهیجدید در راستای 
 تحولات دورۀ پیش رو و وظایف اصلی مارکسیست ها نوشتیم:، ۹۲
چنان چه این سناریو تحقق یابد، یعنی نماینده ای از جناح بورژوازی »

لیبرال تحت خطّ مشی سیاسی رفسنجانی بر سر کار آید، می باید منتظر 
ازسرگیری و بهبود روابط با غرب، حضور تدریجی سازمان جهانی کار 

(ILO در ایران ) برای ایجاد اتحادیه های کارگری زرد به عنوان
سوپاپ اطمینان در ایران و غیره باشیم. در این حالت، دورۀ جدید و 
روزنه هایی وجود خواهد داشت که هرچند وظیفۀ اصلی مارکسیست 

یعنی گسترش کمیته های مخفی، مرتبط ساختن آن  -های انقلابی را
، ایجاد نطفه های اولیۀ ها با یک دیگر از طریق یک نشریۀ سراسری

تغییر نمی دهد، ولی نوع  -حزب پیشتاز و تدارک برای انقلاب
سازماندهی را )مثلاً از نظر علنی یا مخفی بودن، حضور در درون 
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تشکلات زرد برای تأثیر گذاری بر روی پایه های آن و استفاده از 
 «امکانات این نهادها برضدّ رژیم و غیره( متأثر می کند.

ۀ نفس و روحی، از نقطه نظر افزایش اعتماد به «گشایش»ین بنابرا
ت می توانسجنبش کارگری مطرح بود. چرا که اگر گشایش  مبارزاتی

آن گاه  ،را داشته باشد تحقق مطالبات، حتی در سطح دمکراتیک مفهوم
که پس چرا مارکسیست های  بیایدپیش  می توانست سشرپاین 

 ه دلیلبمشارکت، تحریم فعال کردند؟ انقلابی این انتخابات را به جای 
 گرایش بلبود که در مقا «گشایش»عدم اعتقاد به این برداشت از 
انتخاب روحانی را پس از اعلام نتایج، مدافع شرکت در انتخابات که 

یا دستاورد معرفی می کرد، درخواست کردیم که « پیروزی»یک 
 مثلاً نشان دهند) را هم نشان دهند« پیروزی»مصادیق و مابه ازای این 

ته اند، اعدام ملغا گش که در اثر این پیروزی، زندانیان سیاسی آزاده شده
سرمایه داری جمهوری به علاوه اشاره کرده بودیم که ( غیره. است و

ر که در هاینست اسلامی خود دچار یک تناقض یا مخمصه است، و آن 
یاسی، حال چه با افزایش فشارهای داخلی و چه باز کردن فضای س

نیروی پتانسیل بالقوۀ اعتراضی را آزاد می کند و در حقیقت سرنگونی 
 خود را جلو می اندازد. 

یک عقب نشینی تاکتیکی بود از سوی رژیم  روی کار آمدن روحانی که
شد همراه دقیقاً  بحران های داخلی و خارجی خود، تحت شرایط فشار

نفس  ه ای اعتماد بهبا پیشرَوی جنبش کارگری و متعاقباً بازگشت درج
و این  .و روحیۀ طبقاتی به سایر اقشار مردم و به ویژه جنبش کارگری

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

شمار و فراوانی  گیرچشم ما شاهد افزایشگذشته  فقط طی چند ماه
؛ اعتراضات، اعتصابات و تحصن اعتراضات و اعتصابات کارگری بودیم

لو، سنگ معدن بافق، پلی اکریل اصفهان، کاشی گیلانا، در معدن چادرم
 هفت تپه و واگن پارس و غیره از نمونه های آن هستند. 

ه ب)سرگیری و بهبود روابط با غرب  از در ادامۀ تلاش های رژیم برای
تطابق خود با برخی از عرف ها و  و (خصوص بر سر مسألۀ هسته ای

وزۀ کار، یعنی حضور تدریجی قوانین بین المللی سرمایه داری در ح
ایجاد اتحادیه های کارگری زرد  و نهایتاً  (ILO)سازمان جهانی کار

مدیر  چندی پیشدیدار مثلاً  تحرکاتی از سوی رژیم به چشم می خورد.
با وزیر کار، و بحث و بررسی بازگشایی دفتر  «سازمان جهانی کار»کل 

 .است بوده ، از جملۀ این موارداین سازمان در تهران

وزیر کار با  »، ۹۳خرداد  ۲۳به تاریخ  «ایلنا»به گزارش خبرگزاری 
 بوداعلام کرده  ،«ILOتأکید بر لزوم ارتقای همکاری میان ایران و 

بازگشایی دفتر تهران می تواند این روابط را گسترش دهد و ما »که 
 اآمادگی داریم با افتتاح این مرکز در تهران در حوزۀ آموزش در رابطه ب

به علاوه علی  «.جنوب نقش مؤثرتری را ایفا کنیم -کشورهای جنوب
و مسئول شاخۀ کارگری حزب جمهوری )ربیعی، وزیر کار کنونی 

اسلامی در دهۀ شصت و عضو شورای مرکزی خانۀ کارگر از بدو تأسیس 
 «سازمان جهانی کار»مدیر کل  ،«گای رایدر»در ادامه از  (تا امروز

این موردی است که  بود.عوت به عمل آورده برای سفر به ایران د
امی اگر تا آن زمان جمهوری اسل البتهینده اتفاق بیافتد، آممکن است در 

 سرنگون نشده باشد!
خشم مردم این بار نیز با ماجرای اسیدپاشی در دورۀ کنونی شاهدیم که 

و مجدداً اعتماد به ها در اصفهان، مجراهایی برای بروز یافته است، 
 بازگشته است. ینمعترضه نفس ب

برخی از فعالین کارگری که برای مدتی سکوت کرده طی این مدت 
عالیت ف و ارزیابی بودند، مجدداً سکوت را شکسته و به تحلیل و نقد

پرداخته اند.  برای درس گیری جهت فعالیت های آتی های گذشته
سومین نشست ایجاد تشکل نیز تعدادی از فعالین کارگری اخیراً 

 ،ها مهم تر از ایناسری کارگری را در شهر سقز برگزار کرده اند. سر
رخی با اتکا به ب« تدارک حزب انقلابی» ای اولین بار پروژه ای با نامبر

یعنی عده ای از فعالین چپ و  پیشروان کارگری آغاز گردیده است.
 قاعدتم نقلابیپیشروان کارگری که نهایتاً با به ضرورت تدارک حزب ا

د یا در گذشته به این نتیجه رسیده بودند، بحث بر سر این مورد شده ان
 را به طور جدی آغاز کرده اند که خود اقدامی بی سابقه است.

بسیار خوبی است که افزایش اعتماد به نفس در  همۀ این ها شاخص
را نشان می دهد؛ منتها مسأله دقیقاً  و فعالین کارگری جنبش کارگری

اوم تد ، وند به هیچ وجه خطی و ممتد نیستاین جاست که این فرای
 آن در گرو پارامتر دخالتگری کمونیستی است.

ایجاد و  هاسرکوب می کند تا با جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را 
)مانند بازداشت فعالین سندیکای شرکت واحد در مراسم اول  جوّ ارعاب

 فعالین؛ حکم شلاق به چهار تن از یماه مه امسال در میدان آزاد
پتروشیمی رازی؛ دستگیری نمایندگان کارگران سنگ آهن  کارگری

بافق و پلی اکریل اصفهان و موج اعدام ها در دورۀ روحانی و نظایر 
 اتمعامل از حاصل توافقات فردای تا کم دست را وضعیتکنترل آن(، 
 مفرّ دنبال به آن، از پس تا ندهد دست از غرب با خود پردۀ پشت

 های گزینه از یکی زرد های اتحادیه انداز چشم که بگردد دیگری
 باشد. تواند می آن ممکن

 استراتژی ما
مارکسیست های انقلابی قویاً بر این اعتقادند که می توان و باید با 
تحلیل مشخص از شرایط مشخص ابزارها و تاکتیک های مبارزاتی 
مشخصی را برای دست یافتن به هدف اصلی، یعنی خودسازماندهی 

بقۀ کارگر به منظور تدارک انقلاب و تسخیر قدرت سیاسی )یعنی ط
همان استراتژی و حوزه ای که اساساً با دخالتگری در آن نیروهای چپ 

تبدیل می شوند(، آن هم در وضعیتی که به لحاظ « مارکسیست»به 
عینی هیچ زمانی تا به این حد آماده نبوده است، اتخاذ کرد. در نتیجه، 

درنظر داشتن این چشم انداز اصلی معنا پیدا می کند و  وظایف اصلی با
 در هر حال ثابت است.

به همین دلیل است که به مناسبت اول ماه مه امسال و با نظر داشتن 
جاد ای تری بر بیشبه مراتب ، تأکید ۹۲شرایط پیش رو بعد از انتخابات 
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ای ه لیستی و ایجاد نطفههسته ها و کمیته های مخفی سوسیا قتعمیو 
 دهۀ یک مک دست رویدادهای به اگر داشتیم.حزب پیشتاز انقلابی  ۀاولی

 بازگردیم، ۹۲ انتخابات تا ۸۸ انتخابات حدفاصل خصوصی به و گذشته
 همان دیدیم ما .شود می مشخص وظیفه این اهمیت و صحت هم باز

 درگیر سال دو مدت به ۸۸ انتخابات دنبال به که معترضی تودۀ
 شافزای و عینی شرایط تغییر موازات به و بود، خیابانی اعتراضات

 مطالبۀ و طلب اصلاح رهبران از تدریجی گسست به ها، سرکوب
 و الاب از رژیم مهندسی با بعدی سال دو طی بود، رسیده هم سرنگونی

 یرأ های صندوق پای به رادیکال، رهبری خط هرگونه نبود دلیل به
 در ولو مبارزات، نتیجۀ در که اجتماعی آگاهی آن یعنی .شد کشیده
 نثیخ سادگی به بعدی سال دو طی بود، آمده دست به دمکراتیک، حوزۀ

 بروز- کارگری جنبش گذشته دهۀ یک تجربیات ترتیب همین به .شد
 عنوان به واحد شرکت سندکای تشکیل روزمره، های اعتصاب انواع
 طبقۀ طبقاتی روحیۀ که کند می اثبات- آن نظایر و عطف نقطۀ یک

 و تغییر با و مبارزات طی در هرچند داری سرمایه ضدّ آگاهی و کارگر،
 ودخ بقای و حفظ برای تضمینی ولی آید، می وجود به موجود تحولات

 آگاهی بروز موازات به که دید این در باید را امر این دلیل .ندارد
 ارونهو آگاهی همان یا ایدئولوژی داری، سرمایه ضدّ و طبقاتی مبارزاتی،

  .کند می خنثی را آن و شود می تزریق حاکم دستگاه طرف از زنی

 اهیآگ این بتواند که شود می پیدا نیاز ظرفی به جا همین در درست
 البغ ایدئولوژی که حاکم، طبقۀ ایدئولوژی مقابل در را مبارزه از حاصل
 هب مجدداً سپس و کند تئوریزه را مبارزات چکیدۀ کند؛ حفظ است،
 موجود آگاهی سطح از ببرد؛ جامعه درون به سیاسی مشی خطّ عنوان

 گونیسرن و سیاسی قدرت تسخیر انقلاب، مطالبۀ به را آن و کند آغاز
 حزب» کارکرد فشردۀ و چکیده این. بزند پیوند داری سرمایه دولت
 و ندارد وجود که است چیزی همان دقیقاً این و است، «انقلابی پیشتاز

 رمایهس ضدّ نهاد هر یا کارگری مستقل لتشک هرگونه. شود ساخته باید
 در واندت می که است فقراتی ستون چنین یک با تنها هم آتیه در داری
 .بیاود دوام انحرافات برابر

 ایه مارکسیست اصلی وظیفۀ ،«انقلابی پیشتاز حزب» برای تدارک
 ارجخ فعالیتی هر و دارد؛ قرار کار دستور در هاست مدت و است انقلابی

 کاری خُرده و انرژی، و وقت اتلاف نهایی تحلیل در حوزه، این از
 .شد خواهد محسوب

بش جن کنونی ظرفی شکل نگیرد، اعتماد به نفس چنان چه چنین
مجدداً رو به تنزل خواهد گذشت و مبارزات به شکل خودانگیخته و 
پراکنده ادامه خواهد یافت؛ اما به عکس با ایجاد چنین ظرفی و با درنظر 

 قبل ازار این برژیم که  بعید نیستتانسیل بالای اعتراضی، داشتن پ
 !شودسرنگون  ات بعدی خود،برگزاری انتخاب تجربۀ
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