مقاومت عليه »تقلب بزرگ« متکی بر نيروی خود

مصاحبه ميليتانت با رفيق مازيار رازی
رفيق مازيار امروز دوشنبه  ٢٥خرداد تظاھراتی از سوی مير حسين موسوی فراخوانده شده اس(ت .آي(ا تص(ور نم(ی کني(د
که اين يک اقدام مثبت از سوی او برای سازماندھی مقاومت مردم عليه »تقلب بزرگ« انتخابات رياست جمھوری است؟
ب((ه نظ((ر م((ن خي((ر چن((ين نيس((ت .ھم((انطور ک((ه در مص((احبه دو روز پ((يش اش((اره ک((ردم ،موس((وی ق((ادر ب((ه رھب((ری حت((ی
طرفداران خود نيست چه رس(د ب(ه س(ازماندھی م(ردم اي(ران علي(ه اي(ن تقل(ب ب(زرگ .نخس(تين اق(دام اعتراض(ی مي(ر حس(ين
موسوی نامه نگاری با خامنه ای بود )کسی که خود مسبب و مسئول سازماندھی اين شبه کودتای عليه آرای مردم است(.
ھمين نخستين گام نشان داد که آقای موسوی نسبت به سلسله مراتب بوکراتيک ديکتاتوری روحانيت که تحت کنت(رل ول(ی
فقيه )خامنه ای( است توھم دارد .با اين توھم و اعتقاد به يک نظام ديکتاتوری نظامی نمی ت(وان خ(ود و س(ايرين را ب(رای
مقاومت آماده کرد .از ھمان گام نخست مشخص است که اين حرکت تحت رھبری موسوی محکوم به شکست است.
اضافه بر اين ،فراخوان به راھپيمايی امروز ساعت  ٤بعدازظھر از ميدان انقالب تھران تا ميدان آزادی با درخواستی از
وزارت کشور برای صدور مجوز صورت گرفته است! پاسخ دولت نيز توسط آقای مرتضی تم(دن رئ(يس ش(ورای ت(امين
استان تھران ،اعالم شده است .او گف(ت مج(وزی ب(رای اي(ن ک(ار ص(ادر نش(ده و "اي(ن راھپيم(ايی غيرق(انونی اس(ت"! آق(ای
تمدن ھمچنين اعالم کرد "نيروی انتظامی با ھر گونه تجمعات يا راھپيمايیھای بدون مجوز برخورد خواھد کرد ".بديھی
است که با چنين روش(ی اي(ن راھپيم(ايی س(رکوب خواھ(د ش(د و آق(ای موس(وی طرف(داران خ(ود را بيش(تر متف(رق و دلس(رد
خواھد کرد.

پس چه کاری او می بايستی انجام دھد تا موفقيت را تضمين کند؟
مقاوت در مورد بی عدالتی و تقلب آشکار توسط عده ای سرکوب گر نياز به اخذ مجوز ندارد .مگر در دوره شاه ميلي(ون
ھا نفر از مردم برای تظاھرات ضد اس(تبدادی از پ(يش از ش(اه و ي(ا س(اواک مج(وز کس(ب کردن(د؟ مگ(ر ھم(ين "انقالب(ات"
ب((ورژوايی ب((ه اص((طالح مخمل((ی و ن((ارنجی و غي((ره ک((ه توس((ط اف((رادی نظي((ر موس((وی ھ((ا در چن((د کش((ور علي((ه ي((ک نظ((ام
استبدادی صورت گرف(ت ب(ا مج(وز ق(انونی ص(ورت گرفت(ه اس(ت؟ رھب(ری ي(ک جن(بش ت(وده ای )ص(رفنظر از اينک(ه اي(ن
رھبری مورد تأييد ما به عنوان مارکسيست ھای انقالبی باشد( به اتکا به موقعيت ويژه خ(ود و برخ(ورداری از پاي(ه ھ(ای
اجتماعی ،مردم را به شکل نامحدود تا رسيدن به خواستھايشان به خيابان ھا می کشاند .تنھا راه تضمين يک تغيير در ھر
جامعه ای تدوام مبارزات مردم و زير سؤال بردن مشروعيت دولت استبدای است .مسئله اين است که آقای موسوی حتی
در سطح ھمتايان و ھم نظران خود در س(اير نق(اط جھ(ان عم(ل نم(ی کن(د .از اي(ن رو در نھاي(ت م(ورد س(وء اس(تفاده دول(ت
استبدای قرار خواھد گرفت .توده ھای جوان نمی توانند به چنين فردی اميد ببندد.

به نظر شما در وضعيت کنونی توده ھای خشمگين از اين تقلب بزرگ چه بايد کنند؟

ب((ه نظ((ر م((ن ھ((ر ک((اری بھت((ر اس((ت پ((ذيرش رھب((ری موس((وی اس((ت .ت((وده ھ((ای م((ردم ب((ه وي((ژه درش((رايطی ک((ه ب((ه ش((کل
خودانگيخته به صحنه سياسی وارد می شوند ،انگيزه ھا و اھداف به مرات(ب ع(الی ت(ر از رھبران(ی چ(ون موس(وی دارن(د.
جوانان ايران که برای مقابله با ديکتاتوری باالجبار به موسوی رضايت دادند بايد از مي(ان خ(ود رھب(ران خ(ود را انتخ(اب
کنند .ايجاد »کميته دفاع از خود« در مقابل اوباش لباس شخصی و پليس ضد شورش در دستور ک(ار آنھ(ا م(ی توان(د ق(رار
گيرد .ھر اقدامی توسط توده ھ(ای ج(وان و ھ(ر س(رکوب و ھزين(ه ای ک(ه آن(ان پرداخ(ت کنن(د؛ آنھ(ا را در موقعي(ت بھت(ری
برای تداوم مبارزات قرار می دھد .جوانان نبايد در انتظار دستور عمل ھای موسوی و ستاد انتخاباتی او باش(ند .موس(وی
در مقام سازماندھی مقاوت توده ای نيست.
تظ((اھرات ام((روز باي((د ب((ه دس((ت خ((ود جوان((ان س((ازماندھی ش((ود .مقاوم((ت يکپارچ((ه در مقاب((ل ارع((اب و اجحاف((ات اب((زار
سرکوب خامنه ای – احمدی نژاد می تواند خنثی گردد ،به شرطی که رھبری اين حرکت توده ای ب(ه دس(ت خ(ود جوان(ان
افتد .بديھی است که مشارکت توده ای و مداوم ،می تواند سياست ھای سرکوب گرايانه دولت را در نھايت خنثی کند.

نقش مارکسيست ھای انقالبی در اين ميان چيست؟
مارکسيست ھای انقالبی ني(ز باي(د در مي(ان ت(وده ھ(ای ج(وان ھ(م ب(ه س(ازماندھی پرداخت(ه و ھ(م ب(ه آن(ان در م(ورد رھب(ری
موسوی ھشدار دھند .بايد به جوانان مبارز و مقاوم توض(يح داده ش(ود ک(ه رھب(ری موس(وی خواھ(ان س(ازش ب(ا خامن(ه ای
است و نه پس گيری آرای آنھا از دولت .به جوانان بايد توضيح داده شود که م(ذاکرات از ب(اال مي(ان  ٤کاندي(د انتخاب(اتی و
دولت احمدی نژاد صورت خواھد گرفت ھمه اين آقايان با گرفتن مقامی در دولت آتی دست از ھر مبارزه ای برداشته و
مردم را به خانه ھا خواھند فرستاد .آقای احمدی نژاد در سخنرانی  ٢٤خرداد به طور شفاف اعالم کرد که اصول گرايان
و اص((الح طلب((ان از ي((ک "ج((نس" ھس((تند .گرچ((ه او لح((ن تھدي((د آمي((زی نس((بت ب((ه مقاوم((ت احتم((الی آن داش((ت ام((ا تلويح((ا ً
خواھان مذاکره و مصالحه با آن را بود.
مارکسيس(ت ھ(ای انقالب(ی در مي(ان ت(وده ھ(ای جوان(ان باي(د ق(رار گرفت(ه و در س(ازماندھی جوان(ان ب(رای ايج(اد ي(ک ص(ف
مستقل و سازماندھی کميته ھای مقاومت و ايجاد يک رھبری دائمی کوشا باشند.
جو مقاومت جويانه اين چند روز دائمی نخواھد ب(ود .اگ(ر رھب(ری جوان(ان تثبي(ت نگ(ردد؛ اگ(ر رھب(ری ب(ه دس(ت موس(وی
ب(اقی مان(د؛ ب(ی ش(ک مقاوم(ت ت(وده ای توس(ط نيروھ(ای انتظ((امی دولت(ی شکس(ته خواھ(د ش(د و ب(رای م(دتی ج(و رخ((وت و
دلسردی حاکم خواھد شد.
به اميد پيروزی و با روحيه ق(وی باي(د ب(ه پ(يش ب(ه س(وی ايج(اد ص(ف مس(تقل علي(ه تقالب(ات انتخاب(اتی گ(ام برداش(ت .نق(ش
مارکسيست ھای انقالبی در اين ميان می تواند مؤثر باشد.
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