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ت اسی جنبش ارتجاعکي سبزها انيطغ  
های سياسِی پس از انتخابات بيانيه کمونيستی پيرامون ناآرامی  

  ١٣٨٨خرداد  ٢٩جمعه                                                                                                                                   مشترک
 

های متخاصم بورژوازی اسالمی تبديل  عيار بين فراکسيون يک جنگ قدرت تمام ی انتخابات رياست جمهوری در ايران به دهمين دوره

در دو سوی اين جدال دو افق . يستتکليف استراتژيک نظام جمهوری اسالمی نتر از تعيين  موضوع اين جدال نيز چيزی کم. شده است

دروغين و امام زمانی؛ و در طرف » چاوزيسِم«سو  در يک. اند ی نظام جمهوری اسالمی در مقابل يکديگر قرار گرفته متفاوت از آينده

دو صف ارتجاعی جمهوری اسالمی اکنون در قالب ی ظرفيت  همه. گر و اشرافی مقابل آن، افق يک جمهوری فقاهتِی فاسد و سرکوب

خواه، با  رو و ترقی های اجتماعی پيش تفکيک شده از يکديگر، در مقابل هم قرار گرفته و در غياب صف نيرومند کارگران و جنبش

که جنبش ما را  تحولی استاين . دهد تر از تمام سی سال گذشته سوق می ـ سياه بسا چه سوی پرتگاهی ـ تر جامعه را به سرعتی هرچه تمام

ی اين اتفاقات در شرايطی واقع  همه. دهد هايی غيرمنتظره قرار می ـ در مقابل شانس احتماًال خاطراتی جدی و هم ـهم در معرض م

و ای و حزبی خود برخوردار نيست و در دوران آغازين  های نيرومند توده کارگر ايران هنوز از تشکل شوند که جنبش نوپای طبقه می

  .دگشايش آرايش تشکيالتی خويش قرار دار

هدف . خواهی و عدالت برخوردار نيست ای از  آزادی راه افتاده است، حتی ذره های حکومتی به که بين جناح يک از دو سوی نبردی هيچ

که  ای از صدقه بگيران است ايجاد نظامی متکی برشبکه) همراهِی سپاه پاسداران و بسيج به(امام زمانِی احمدی نژاد » چاوزيسِم«آشکار 

ـ در صدد تداوم و تضمين حيات  خواهی زير پرچم دروغين عدالت شووينيستی و اسالمی ــ  طلبانه و ارتجاعی ياهای عظمتبا آميزش رؤ

ارگر ک دروغين قادر نخواهد بود در مقابل جنبش روزافزون طبقه» چاوزيسم«بدون چنين بيان ايدئولوژيکی، اين . جمهوری واليتی است

های مستقل  ز منافع سرمايه برخيزد و با درهم کوبيدن هرگونه تالش کارگران در راه ايجاد تشکلدفاع ا برای يک زندگی انسانی، به

اسالمی شعار برابری در مقابل قانون و قطع دست ايادی » چاوزيسم«برای . های انباشت سرمايه را حفظ کند طبقاتی خود، چهارچوب

برابری در مقابل «اين . ژوازی بر بستر ايدئولوژيک اسالمی نيستالمال، چيزی جز بازسازی دولت بور  بيتاز» اشرافيت دولتی«

ی آحاد جامعه است؛ برابری شهروندان خلع اختيار شده در مقابل دولتی مقتدر و واليت محور است؛  حقوقی همه ، برابری در بی»قانون

اسالمی در » چاوزيسم«رو نيز   از همين.گر امتی جهانی نيست، امتی ايرانی استامت اسالمی دي. امتزاج ملت و امت اسالمی است

گونه پذيرش بيان اراده  که ظرفيت هيچ اين جريانی است. طلبِی ايرانی را بر پرچم خود حک کرده است عين داعيه اسالمی بودن، عظمت

 فاسد دولتی در کردن بخشی از بوروکراسی قربانی. تجاعیاين جريانی است سراپا ار. رو را ندارد های اجتماعی پيش طبقات و گروه

ی  که امروز همه اين استراتژی بايد پرداخت شود؛ و اين هراسی است جناح مقابل، بهايی است که برای مشروعيت بخشيدن به

  .ميدان کشيده است های رقيب را در اتحادی وسيع به ی جناح خورده دستان شکست کاربه

اند، بيش از دو دهه  راه انداخته به» موج سبز«ها که امروز  آن. يده استغايت ارتجاعی صف کش دال نيز نيرويی بهدر طرف مقابِل اين ج

جويان،  ها، کارگران، دانش خواهان، کمونيست ترين جنايات رژيم برعليه آزادی اند؛ و بزرگ العنان رژيم بوده دستان مطلق کاربه

گذاران دستگاه  ها بنيان آن. ها انجام گرفته است  سرانجام زنان، در دوران حاکميت همينهای ملی و مذهبی و فکران، اقليت روشن

کار  ـ به نيز ها ـ شان قرار گرفته و برعليه خود آن کنترل رقبای که امروز تحت اند، همان دستگاهی سرکوب جهنمی رژيم اسالمی بوده

های مافيايی  نه تنها خود با ايجاد شبکهاند،  جناح حاکم قرار گرفته اعتراض بهکه امروز در رأس  کسانی. اما اين تمام کار نيست. رود می

چنين در بيش از بيست سال  اند، بلکه هم های کشور در ميان خاندان خود داشته ها را از قدرت دولتی برای تقسيم سرمايه ترين استفاده بيش

تری از  ی هرچه وسيع کش تحميل کرده و توده  بزرگ مردم زحمتتر را بر اکثريت طور مداوم فقر و فالکت بيش حاکميت خويش به

ها چه در زمان جنگ، چه در زمان بازسازی و چه در زمان اصالحات، حتی يک  آن. اند زندگی زير خط فقر واداشته کارگران را به



 حداقلی از معيارهای يک زندگی کشان از حال محروم کردن کارگران و زحمت خود و درعين ای به های افسانه لحظه از اختصاص ثروت

ی اين مدعيان دروغيِن رفاه و سعادت مردْم چيزی غير از آن نبود که منافع  ی آشکار همه دغدغه. اند دانه خودداری نکردهشرافتمن

سيد سبز از شيخ مضحک اصالحات تا سردار تشخيص مصلحت و . شود شد و نمی ی کافی تأمين نمی اندازه زعم آنان به داران به سرمايه

ای  ترين اشاره چنين در جريان مبارزات انتخاباتی نيز کوچک ها، نه تنها در گذشته بلکه هم دستان آن ی مشاوران و قلم به پوش و همه

چالش  ها که برسر هر درصدی از تورم، آماِر دولتی را به آن. آيد و چه خواهد آمد، نداشتند ها کارگر چه می که بر سر ميليون اين به

ترين اعتراصی نه  قت نداشتند که سه ماه قبل از آن و هنگام اعالم حداقل دستمزدها کوچکاين حقي ای به ترين اشاره شيدند، کوچکک می

ها که امروز صحبت از حق  آن. داد که رسمًا يک سوم خط فقر اعالم شده را تشکيل می دستمزدی ميزان تورم اعالم شده داشتند و نه به به

ها کارگر و  گونه مانعی حق ميليون اتکاِء آن بازهم بدون هيچ خواهند که به کنند، اين حق را تنها برای آن می  میی خود پايمال شده

  .اسم رمز اين جريان برای پوشاندن اهداف واقعی طبقاتی خويش است» احمدی نژاد نه به«. کش را زيرپا له کنند زحمت

طلبی و  صدای حق. شکلی ديگر است هها انسان ب ت، جنبش محروم کردن ميليونراه افتاده اس که برای ابطال انتخابات به جنبشی

های ملی و مذهبی  جويان، صدای ضدستمگری اقليت ی دانش خواهانه طلبانه زنان، صدای آزادی خواهی کارگران، صدای برابری عدالت

روشی  ای ديگر، به گونه رکوب همين صداها بهبرعکس، اين جنبشی است برای س. در اين جنبش ارتجاعی جائی ندارد و نخواهد يافت

که درصورت  جنبشی. قدرت رسيدن است اين جنبش مخملِی بخشی از بورژوازی اسالمی برای به. »تر دمکراتيک«و » تر مردم فريب«

برانداز اين  يج خانمانترين ترديد در نتا کم. پيروزی در آينده نيز وضعيت سياه کنونی را برای اکثريت محرومان جامعه تداوم خواهد داد

  ای آماده خواهد کرد که سی سال پيش و در مبارزه با سلطه سرنوشت اين حرکت، زمينه را برای تکرار فاجعه توهم بهترين  جنبش، کم

های وسيع مردم  ی همراهی توده بهانه» منافع عمومی جنبش ضدديکتاتوری«آن زمان نيز . وقوع پيوست استبدادی رژيم شاهنشاهی به

برقراری نظامی منجر شد که سی   به57انقالب » همه با هم«. د با جنبشی ارتجاعی گرديدفکران چپ و ضداستبدا خواه، روشن آزادی

  .نبايد اجازه داد اين فاجعه تکرار شود. کند ی اکثريت قاطع مردم ايران سنگينی می سال است برُگرده

کننده دارد، نه  های متخاصم حکومتی برای ما اهميت تعيين ل بين جناحچه در جداآن ؛هخوا یکش و آزاد کارگران، مردم زحمت

. اند ها در نظر گرفته های وسيع برای آن که سران دو طرف در ازای حمايت توده  يا آن جناح و نه امتيازهای ناچيزی استروی اين پيش

اند؛ و از اين  کش نگذاشته ها مردم زحمت ای ميليونه خواسته ترين وقعی به يک از دو طرف جدال حکومتی کم تا همين امروز نيز هيچ

های سياسی و اجتماعی و متزلزل کردن  ی آنانی را درک کرد که برای گسترش آزادی  همه وان انگيزهت می. پس نيز چنين خواهد بود

يد تأکيد کرد که در شرايط فقدان اما بالفاصله با. گزينند ها را برمی های سرکوب و اختناق راه شرکت در اين تظاهرات و آکسيون بنيان

سهم مردم . آوردهايی کوتاه و موقت خواهند بود ـ تنها دست فرض تحقق حتی به ردهايی ـآو ای چنين دست های مستقل و نيرومند توده تشکل

گرفته   اولين فرصت باز پسای بيش نيستند و در ای خواهد بود که صدقه مانده های باقی ريزه ها تنها محدود به ميدان آمده در اين جنبش به

اند که دستمزد کارگران را  خود زحمت وانمود کردن آن را نداده ز حتی بهامرو های ارتجاع بورژوايی تا به فراکسيون. خواهند شد

رزندان افزايش خواهند داد، که بهداشت و بيمه اجتماعی همگانی را تأمين خواهند کرد، که آموزش رايگان تا سطح عالی را در اختيار ف

رسميت خواهند شناخت، که  رای متشکل شدن را بهجويان ب کشان قرار خواهند داد، که حق کارگران و زنان و دانش ی زحمت همه

رفع ستم ملی و مذهبی  برابری حقوقی و سياسی زن و مرد را تأمين خواهند کرد، که دين و دولت را از يکديگر جدا خواهند کرد، که به

اين قانون . تعجبی هم نيست. کردای مردم کارکن را نيز برآورده خواهند  های پايه که حتی يکی از خواسته  اين صهخواهند پرداخت و خال

قابل تشخيص نيروی متشکل ودست خواهند آورد که از تری به يشتنها کسانی در اين مبارزه سهم ب. ی طبقاتی است مبارزه

 ۀمبارزها درسهم آنت حاکم تبديل خواهند شد وهای طبقا جنبشسياهی لشگر  مردم بهکه چنين نيست، توده تا زمانی. باشندبرخوردار

ن سی سال قبل و با تجربه ايرادوران انقالب همگانی در. است و بسپای منافع صاحبان قدرت و سرمايه  طبقاتی فقط قربانی شدن به

  .رسيده استپايان  جمهوری اسالمی برای هميشه بهبار خون

  مردم  ۀخواهانه تود طلبانه و آزادی ریهای براب که از بنيان در تناقض با خواسته صف جنبشی پيوست توان و نبايد به  شرايطی نمیدرچنين



دمند، در حال تقويت  را در بوق می» تقلب و کودتای انتخاباتی«که شرکت در مبارزه با  کسانی.  کش قرار دارد کارکن و زحمت

کم  خواهان دست ها و آزادی  مقابل هستند که در صدور حکم اعدام کارگران و کمونيستالهبردارهای طرفها و ک مشروعيت شارالتان

که شرکت در تظاهرات مخمليون سبز را شرط عقب راندن  کسانی. ـ دارند تر اگر نه سياه همان سياهی جناح حاکم امروزی ـ ای به پرونده

که در  کسانی. کنند که سبزهای اسالمی خود بخشی از همان ارتجاع هستند ه مردم پنهان میکنند، اين واقعيت را از ديد ارتجاع قلمداد می

خوانند، اين را از ديد مردم پنهان  انتخابات فرامی شرکت در تظاهراِت اعتراِض به جوانان پرشور را به» راديکاليزه کردن جنبْش«توهم 

که جنبش اعتراض  و سرانجام کسانی. تر ختم خواهد شد لک ارتجاع راديکاي کنند که راديکاليزه شدن يک جنبش ارتجاعی تنها به می

آسياب يک  لوحانی بيش نيستند که آب به های تحت ستم قلمداد می کنند، در بهترين حالت ساده انتخابات را معادل همان جنبش توده به

معه از مشارکت سياسی در س بر محروميت جاکه از اسا ی ابطال انتخابات، انتخاباتی جنبش مسخره. ريزند جنبش ارتجاعی می

قتل  ی کافی فرصت به اندازه امروز به ارتجاع حاکم تا به. سرنوشت خود بنا شده است، حتی ارزش ريخته شدن يک قطره خون را ندارد

دم توپ گوشت  نان را بهبخشی از آن اجازه داد که يک بار ديگر همين جوا نبايد به. ها را داشته است خواهان و کمونيست رساندن آزادی

  .اهداف خود تبديل کند و برای سالخی کردن در مقابل بخش ديگر ارتجاع قرار دهد

های انقالبی  سمت دفاع از آرمان و پرچم بهتوان با چند شعارقرار دارد، نميجنبشی را که تمامًا تحت سيطره هژمونی جريانات ارتجاعی 

. تقابل هژمونيک با آن شکل خواهد گرفتدرون جنبش ارتجاعی، بلکه درش انقالبی نه دريک جنب. اين توهمی بيش نيست. هدايت کرد

جنبشی ديگر   شکل دادن به های متوهم است، مسأله اساسًا توده نشان دادن ماهيت آن بهمسأله در اين جنبش ارتجاعی نيست، مسأله شرکت 

جنسی و ام، برای درهم شکستن تبعيض آشکارسرکوب جهنمی کليت نظو ماشين کشتار اعتراض بها بايد درراين جنبِش ديگر. است

ها آن خط فقر بهتحميل زندگی زيروکش مزدبگير و زحمتها کارگرونهای فالکت ميلي نظامی صورت داد که بر پايهمذهبی و برای غلبه بر

  .بنا شده است

که  هايی است يز شناخت و استفاده از فرصتياز داريم، بيش از هرچآن ن چه ما به اين جنبش متفاوت، آن برای شکل دادن به کارگران،

چه برای جنبش کارگری و برای کليت جامعه  آن. آيند وجود می روی جنبش کارگری به های متخاصم قدرت برای پيش در جدال بين جناح

ناح، بلکه ی احتمالی اين يا آن جها رفت ها و يا پيش نشينی آيد، نه عقب سوی يک زندگی بهتر بشمار می رفت به شاخِص پيش

ها  هر درجه از گشايش فضای سياسی در پرتو جدال کنونی بين جناح. يابيم آوردهای استراتژيکی است که خود ما بدان دست می دست

ا بايد ترين امر جنبش م مهم. طور ويژه است طورکلی و برای جنبش کارگری به ای کوتاه برای جامعه به ای موقت و فرجه تنها لحظه

همان نسبت  هرچه اين نابسامانی دستگاه سرکوب تداوم يابد، به. دست آمده باشد های به ها و فرصت ارانه از اين فرجهی هوشي استفاده

ای طبقه را  های توده از هرفرصت بايد استفاده کرد و گردان. تر فراهم شود تواند بيش روی در سايه اين جدال برای ما نيز می امکان پيش

که  گاه خواهيم ديد که چگونه همين کسانی د، هزار و هزاران سنديکا و تشکل کارگری شکل بگيرد، آنبگذار ص. محل کار ساختدر 

ها نيز  پابوس آن کنند، برای جلب حمايت کارگران به اعتنايی می ها کارگر بی ها و آرزوهای ميليون خواسته امروز چنين متکبرانه به

های قدرت جای يک  مانده از اين جداِل جناح های باقی ای از ريزه وز، هيچ درجهاز امتيازهای جزئی امرای  هيچ درجه. خواهند آمد

ی کارگری، جای يک شبکه تبادل نظر و مشورتی کارگران، جای يک هسته کمونيستی کارگران، جای  سنديکای تازه، جای يک کميته

 وجود اجتماعی کارگران و دخالت آنان در حيات ها ابزارهای ابراز اين. گيرد ی کارخانه را نمی يک شورای محله، جای يک کميته

ها مشغول  آن. ی ما و جنبش ما در سطح ديگری از آرايش قوای خود قرار دارد که طبقه دريافت اين امر چندان دشوار نيست. جامعه اند

دست آمده  فرصت به. رار داردرايش اوليه قوای خود قی گشايش و آ ی ما و جنبش ما هنوز در مرحله های نهايی با يکديگرند، طبقه جنگ

های سرنوشت ساز طبقاتی آتی مورد استفاده  ها را بايد برای گسترش اين آرايش طبقاتی و تحکيم موقعيت جنبش ما در جدال از اين جدال

های غيرقابل  فمصا  برای وارد شدن بهيابی طبقاتی را ايجاد کرد و ترين فرصت ارکان خود سازمان توان و بايد در کوتاه می. قرار داد

  . يمندر اين امر تعلل نک. ی اصلی و حياتی امروز ماست صفوف خود، وظيفه آرايش دادن به. بينی آينده آماده شد پيش
 بهمن شفيق، وحيد ، د راوشيدار آذر اديبی، مجيد ارژنگ، شهرام بجفی، فريدون توکل، محسن خوش بين،

   2009  ژوئن18 -١٣٨٨ خرداد ٢٨   - د، سياوش محمودیصمدی، سارا طاهری، پويان فرد، عباس فر


