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مي شرکت کنیاباني خود در تظاهرات خی دارهيبا پرچم مطالبات ضدسرما  
٦ -به مناسبت انتخابات  ) ) 

  ١٣٨٨خرداد  ٢٨شنبه پنج                                                                                                                     ی هماهنگتهيکم
 

سرمايه داری جمهوری اسالمی در پوشش مخالفت با احمدی   با نظام  فضای مخالفت٨٨ خرداد ٢٢فضای روزهای پيش از انتخابات روز جمعه 

را اتخاذ » بدتر« مقابل گزينه  در» بد«نظام برای بيان مخالفتشان تاکتيک شرکت در انتخابات با هدف انتخاب گزينه  در واقع، مخالفان. نژاد بود

دوره دهم رياست جمهوری اسالمی در مورد اين راهکار رفرميستی و بستر عينی آن يعنی  ما در نوشته های پيشين خود به مناسبت انتخابات. کردند

خوانندگان را به اين نوشته ها در سايت و . تکرار کنيم  نظام به تفصيل سخن گفته ايم و در اينجا نمی خواهيم آن سخنان راو ناتوانی مخالفان ضعف

انتخابات چيزی شبيه به  آنچه می خواهيم در اينجا بر آن تأکيد کنيم اين است که فضای روزهای پيش از. دهيم خبرنامه های کميته ارجاع می

 ٢پيش بينی می شد که رأی دهندگان همان گونه که در .  را تداعی می کرد-مخالفان  البته با روحيه انتقادی تر و تندو تيز-٧٦ خرداد ٢انتخابات 

رأی دادند، در انتخابات جاری نيز برای انتخاب  به خاتمی) کانديدای جناح اصلی و قدرتمند حاکميت(  برای انتخاب نشدن ناطق نوری ٧٦ خرداد

پيروزی احمدی  اما نتيجه ای که اعالم شد. همين طور هم شد. انتخابات شرکت کنند و به موسوی رأی دهند اد به طور گسترده درنشدن احمدی نژ

» اصالحاتی«در پشت صحنه آن، از دو گزينه اعالم پيروزی موسوی و  ظاهرا گردانندگان قدرتمند خيمه شب بازی انتخابات!! نژاد بر موسوی بود

درواقع، آنان نيز همچون . دادند سو و بيرون آوردن احمدی نژاد از صندوق با تقلب از سوی ديگر گزينه دوم را ترجيح از يکشدن فضای جامعه 

 يعنی فکر می کردند اعالم پيروزی موسوی. را انتخاب می کنند» بد« گزينه » بدتر«گزينه  رأی دهندگان فکر می کردند که دارند برای پرهيز از

خواهد آورد، در حالی که تقلب و بيرون   سال اداره قوه مجريه توسط اصالح طلبان را برای آنان به وجود٤ يا دست کم ٨اشی از نهم مشکالت  باز

مخالفت هايی  زيرا اين اقدام اگرچه ممکن است در روزهای اول اعالم نتيجه. کمتری برايشان دارد آوردن احمدی نژاد از صندوق های رأی هزينه

. مخالف به نتيجه اعالم شده تن می دهند» خس و خاشاک« ميليون ها رد اما با سرکوب اين مخالفت ها غائله پايان می يابد و اينرا به وجود آو

فاصله آرای دست چين شده احمدی  اين خيمه شب بازی چندان از درستی اقدام خود مطمئن بودند که نه تنها نيازی نديدند که قدرتمداران گرداننده

از سوی رأی دهندگان به موسوی آسان تر کنند بلکه از موضع قدرت کامل آرای احمدی  وی را اندکی طبيعی تر کنند تا پذيرش آن رانژاد و موس

تظاهرات خيابانی خود اعتراضشان را به اين فاصله  معترضان به نتيجه انتخابات اين روزها در( را حدود دو برابر آرای موسوی اعالم کردند  نژاد

و اطرافيان او  و نيز برای درهم شکستن و روکم کنی کروبی) » !يه درصد، دو درصد، نه پنجاه و سه درصد تقلب« : گونه بيان می کنند آرا اين 

  به او گفتند که در ميان کردند و با تمسخر و دهن کجی به کروبی در واقع اعالم) از آرای باطله نيز کمتر( آرای او را کمتر از يک درصد کل آرا 

  !! نفر پنجم شده است هارچ

را » بدتر« ، برعکس، گزينه »بد« اين تقلب انتخاباتی به جای گزينه  اما حوادث پس از اعالم نتيجه انتخابات نشان داد که طراحان و گردانندگان

به نظر می رسد که آن ها در !! سوزاندنيز  در واقع تنور انتخابات چندان گرم شد که حتی قبای خود اين طراحان و گردانندگان را !!انتخاب کرده اند

آنان از  نخست آن که ضعف و ناتوانی و درماندگی توده رأی دهندگان و پناه بردن. مهم غفلت کردند محاسبات خود از درنظرگرفتن حداقل دو عامل

 که می توان ميليون ها انسان را به آنان می پنداشتند. کردند دست يک جناح از حاکميت به جناح ديگری از آن را بيش از آنچه که هست تصور

انتخاب آنان را به بيرحمانه   بدل کرد، از آنان برای هرچه گرمتر کردن تنور انتخابات سوء استفاده نمود و بعد هم عروسک های خيمه شب بازی

 اما واکنش اين ميليون ها.  کجی کردافرادی مورد سوء استفاده و تجاوز قرارگرفته دهن ترين شکل ناديده گرفت و خيلی راحت به آن ها همچون

نظر طراحان و گردانندگان تقلب انتخاباتی درمانده و بيچاره  رأی دهنده مورد سوء استفاده و تجاوز قرارگرفته نشان داد که آنان هنوز تا حد مورد

جناح اصالح طلب را با  ان موقعيت کنونیدر محاسبات اين طراحان و گردانندگان خود را نشان داد اين بود که آن خطای ديگری که. نشده اند

شرايط کنونی، مبارزه جناح سرمايه داری اصالح طلب برای حضور در قدرت  واقعيت اين است که در.  يکسان گرفتند٧٦ خرداد ٢موقعيت آن در 

 سال ٨ مقابل جناح ديگر در جريان در به عبارت ديگر، به دنبال آشکارشدن ناتوانی اصالح طلبان. حالت مرگ و زندگی را دارد سياسی برای او

  اگر آنان در اوضاع کنونی نيز–او رأی داده بودند و چه برای سرمايه داران اصالح طلب   چه برای توده مردمی که به-رياست جمهوری خاتمی 

را از صحنه سياست رقم زده  خود  غيبت طوالنی  مرگ سياسی يا دست کم  از قدرت سياسی حذف شوند در واقع از جناح رقيب شکست بخورند و



به خيابان آوردن  نبودند که همچون اکنون به قيمت مجبور يعنی.  در چنين وضعيتی نبودند٧٦خرداد  ٢در حالی که اصالح طلبان در مقطع . اند

  .پافشاری کنند ميليون ها انسان مخالف جمهوری اسالمی بر حضور خود در قدرت سياسی

به طوری که اينک جناح اصلی و قدرتمند جمهوری اسالمی به . درآمد گردانندگان اصلی انتخابات اشتباه از کاربه هر تقدير، تحليل طراحان و 

بيشتری بر آتش شعله ورشده می پاشد   يعنی رياست جمهوری احمدی نژاد پافشاری کند در واقع نفت اگر بر نتيجه اعالم شده :مخمصه افتاده است 

تن به ابطال  درعين حال، اگر عقب نيز بنشيند و.  نه از تاکنشان بکشاند که نه از تاک نشان بماند ار را به آنجاو چه بسا ادامه اين پافشاری ک

 از ميليون ها انسان مخالفی که از -اين به مراتب مهم تر است   و-انتخابات بدهد شکست سنگينی خورده است، نه تنها از اصالح طلبان بلکه 

اين دو شق را انتخاب کند در  صرف نظر از اين که جناح اصلی و قدرتمند سرمايه داری جمهوری اسالمی کدام يک از. اند حکومت آن به جان آمده

  مذکور در اين مورد نيز چاره ای ندارد جز اين که از ميان البته جناح. بايد بپردازد يک نکته هيچ ترديدی نيست و آن هزينه ای است که اين جناح

گره خورده » بدتر« و » بد« سرنوشت هر چيزی به انتخاب بين  گويا در جهنم سرمايه داری ايران( را انتخاب کند » بد« ينه گز» بدتر« و » بد« 

روزهای اخير به ويژه پس از راه  سير حوادث. جناح حاکم دارد به اين نتيجه می رسد که گزينه دوم هزينه کمتری دارد به نظر می آيد که!!). است

 بوی سازش بين دو جناح از يک سو و سرکوب خونين مخالفان نظام از سوی ديگر ٢٥/٣/٨٨ ی معترضان در تهران در روز دوشنبهپيمايی ميليون

تجمعات بعدی از تالش حاميان موسوی و خاتمی   نفر از مردم معترض،٢٩ نفر و زخمی شدن ٧پس از اين تظاهرات ميليونی و کشتار . می دهد را

 گفتن و» اله اکبر« اعتراض ها، مهندسی آن ها به سوی سکوت و سياه پوشی و عزاداری و  انی برای کاهش حدتو کروبی و هاشمی رفسنج

از سوی ديگر، اين گفته سخنگوی شورای . می کند محدود کردن شعارهای معترضان به صرف تقلب در انتخابات و خواست ابطال انتخابات حکايت

. پيش می رود  اين گمان را تقويت می کند که جناح اصلی قدرت سياسی دارد به سمت گزينه دوم» نيست ن دور از ذه ابطال انتخابات« نگهبان که

  . نيست  دور از ذهن اول به جای گزينه دوم با اين همه، در اين مورد نيز احتمال اشتباه اين جناح يعنی انتخاب گزينه

بديهی است که جنگ بين دو جناح  اين اوضاع ايستاده ايم و چه کار بايد بکنيم؟ ان در کجایما کارگر :اما همه اين ها را گفتيم تا به اينجا برسيم که 

نيست بلکه دقيقا برای تشديد استثمار و سرکوب بيش  سرمايه دار و نمايندگان سياسی آن ها برای گرفتن سهم بيشتری از قدرت نه تنها جنگ ما طبقه

ما می توانيم و بايد . گرفت رست به هيچ وجه نبايد بی تفاوتی ما را نسبت به اوضاع پيش آمده نتيجهاين نکته د اما از. از پيش ما صورت می گيرد

عرصه های اصلی تاکنونی اعتراض ما . مطالبات ضدسرمايه داری خود تبديل کنيم اين وضعيت را به عرصه ديگری برای مبارزه در جهت تحقق

 مراکز  کارخانه ها و به طورکلیتصرف  با آن مزدها بوده، که راهکار پيشنهادی ما برای مقابلهمبارزه با بيکارسازی ها و تعويق دست يکی عرصه

مورد نيز  ديگری اعتراض و مقاومت در برابر شکل های مختلف تشديد استثمار و سرکوب، که در اين کار و توليد درمعرض تعطيل است، و

دو راهکار فوق به ويژه در  سراسری کردن آمده، ما ضمن تأکيد بر لزوم اوضاع پيشاکنون و با توجه به . استاعتصاب  راهکار پيشنهادی ما

فعال و سازمانيافته در تظاهرات خيابانی با پرچم حضور  کنونی، راهکار ديگری را نيز در کنار راهکارهای فوق پيشنهاد می کنيم و آن شرايط

اين که کدام جناح طبقه   مستقل از- ما  .آمده است» ت پايه ای طبقه کارگر ايرانمنشور مطالبا« است، که در  مطالبات ضدسرمايه داری کارگران

 می توانيم و بايد با تشکيل شوراهای ضدسرمايه -به سياهی لشکر اين يا آن جناح  سرمايه دار بر ديگری پيروز می شود و با پرهيز از تبديل شدن

ايران سه راهکار فوق را به گونه ای سنجيده و   برای ايجاد شورای سراسری طبقه کارگرخود در محل های کار و زندگی و پيوند اين شوراها داری

مقابل بخش  ضعف و ناتوانی و انفعال کنونی و بستر به قدرت رساندن يک بخش از طبقه سرمايه دار در  تا از حالت هوشيارانه باهم تلفيق کنيم

دولت آن تحميل کنيم و بدين سان راه را برای مراحل بعدی برچيدن تمامی   طبقه سرمايه دار وديگر بيرون آمده و مطالبات خود را قدرتمندانه بر کل

  .بردگی مزدی هموار سازيم بساط نظام
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