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 بیانیه کمیته مرکزی سازمان راه کارگر     
 

 سیاست تحریم "انتخابات" را در بطن 

 در جنبش های اجتماعی مداخله فعال

 مستقل، به پیش ببریم!      

 

 
 

ما کمونیستها معتقد نیستم در چارچوب نظام مبتنی بر نابرابری 

طبقاتی سرمایه داری که پول و رسانه های کالن و مهندسی 

افکار عمومی در دست نمایندگان بورزوازی است، بتوان به 

جمهور واقعی مردم یعنی خودحکومتی دمکراتیک اردوی کار و 

انقالب اجتماعی  رنج جامه واقعیت پوشاند. تحقق این مهم بدون

غیرممکن است. اما به رغم عدم توهم به امکانپذیری دمکراسی 

واقعی در ساختار نظام سرمایه و تاکید  بر ضرورت تحوالت 

انقالبی و ریشه ای، تاکتیک ما علی القاعده تحریم کارزارهای 

انتخاباتی بویژه انتخابات شوراهای شهری و استانی و مجالس 

ی نیست. نیروهای چپ و مترقی در مقننه ایالتی و سراسر

صورت فراهم بودِن امکاِن رقابت و آزادی نسبی فعالیت و 

تبلیغات، میتوانند و باید از این امکان سیاسی بهره ببرند هم 

برای استفاده از چنین تریبون هایی برای افشای نیروهای 

بورژوایی و راست و هم برای تحمیل برخی مطالبات اجتماعی 

ردم و یا ایجاد مانع در برابر طبقات حاکم برای و اقتصادی م

برچیدن یا کاهش دستاوردهای اجتماعی تا کنونی کارگران و 

 زحمتکشان.   
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 ادامه بیانیه سازمان درباره "انتخابات" ...    
 

اما ایراِن سرمایه داری تحت حاکمیِت رژیم اسالمی، ربطی به این 

آزادیهای یعنی وجود دمکراسی لیبرالی و  –شرایط سیاسی مفروض 

ندارد. در این  -سیاسی رایج در بسیاری کشورهای سرمایه داری

کشور چیزی بنام آزادی اندیشه و بیان، آزادی تشکل و احزاب، حق 

هر شهروند بالغ برای انتخاب شدن و ... وجود ندارد. در سایه این 

رژیم نه تنها کمونیستها و مخالفین نظام سرمایه داری بلکه بسیاری 

ای فکری و سیاسی مدافع سرمایه داری نیز حق شرکت در از نحله ه

انتخابات و کاندید شدن را ندارند. در مورد اقلیتهای ملی و مذهبی 

تبعیضات سیستماتیک اعمال می شود و در انتخابات ریاست جمهوری 

نیمی از جمعیت یعنی زنان حق کاندیدا شدن را ندارند. فراتر از آن 

عه ملتزم به قانون اساسی رژیم نیز حق حتی بسیاری از مسلمانان شی

شرکت در رقابتهای انتخاباتی را ندارند. کمااینکه در جریان بررسی 

نامزد انتخابات دوازدهمین دوره ریاست  ۱۶۰۰صالحیت حدود 

جمهوری اسالمی، شورای نگهبان با تکیه بر اصل نظارت 

استصوابی، تنها صالحیت شش نفر را تائید کرده است و در این 

سالخی نه تنها به شهروندان عادی و زنان و افراد متعلق به اقلیتهای 

دینی و قومی رحم نکرده بلکه بسیاری از افراد موثر خود رژیم را رد 

صالحیت نموده است. از برادر هاشمی رفسنجانی تا دختر آیت اله 

طالقانی، از زاکانی یکی از پنج کاندید اصلح جبهه اصولگرایان تا 

  ... رئیس جمهور سابق و احمدی نژاد

بنابراین وقتی شیعه اثنی عشری مذکر معتقد به والیت فقیه و قانون 

اساسی رژیم اسالمی و وکیل و وزیر سابق و حتی احمدی نژاد 

و عضو فعلی مجمع تشخیص  ۸۸محبوب خامنه ای در انتخابات 

مصلحت نظام !! رد صالحیت می شود آنگاه سخن گفتن از حق 

کمونیست و سوسیال دمکرات و لیبرال سکوالر و فالن انتخاب شدِن 

پیرو یک دین اقلیت و یا اقلیت قومی در چارچوب این نظام آدمخوار 

 .بیشتر به شوخی شبیه است

 

این اما همه داستان نیست. یعنی معضل انتخابات در رژیم والیت 

مطلقه فقیه فقط به فقدان ابتدایی ترین اصول یک انتخابات و 

یبرالی مندرج در منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل دمکراسی ل

بر نمی گردد، بلکه تناقض مهمتر این است که اصوال قدرت سیاسی و 

اختیارات کلیدی در آپارات جمهوری اسالمی اساسا نه در نهادهای به 

اصطالح انتخابی بلکه در ید اختیار نهادهای انتصابی است. در این 

ختیارات خدایی برخوردار است. درست است رژیم ولی فقیه تقریبا از ا

که یک نهاد صوری "انتخابی" بنام مجلس خبرگان طبق قانون 

اساسی بر کار آن نظارت میکند و حتی ظاهرا حق عزل او را دارد اما 

خود این مجلس نوعی کاست محسوب می شود: کاست روحانیت. 

هبان یعنی فقط قشر بسیار نازکی از جامعه که از صافی شورای نگ

منصوب رهبر گذشته اند حق نشستن بر صندلیهای آنرا دارند. قوه 

قضائیه و قوه مقننه نیز به همین گونه هستند. رئیس قوه قضائیه که 

مستقیما توسط  ولی فقیه منصوب می شود و در سایر سطوح نیز 

هیچ شکلی از انتخابات نیز در این قوه اجرا نمی شود. مجلس شورای 

موقعی میتواند یک الیجه را به قانون اجرایی تبدیل  اسالمی نیز تنها

کند که تایید شورای نگهبان را داشته باشد و شورای نگهبان قادر 

است هر مصوبه مجلس را به بهانه مغایرت با قانون اساسی و یا 

شرع اسالم رد کند. دعوای مجلس و شورای نگهبان هم اگر بیخ پیدا 

یعنی مجمع  تشخیص مصلحت کرد مجمعی از منصوبین ولی فقیه 

نظام میتواند در نقش داور نهایی ظاهر شود و اگر هیچکدام اینها 

کارآیی نداشت رهبر مستقیما با حکم حکومتی میتوواند ریل های نظام 

را جا به جا کند. اختیارات قوای نظامی و انتظامی نیز تماما در اختیار 

یه" یعنی رئیس رهبر است. حال در این میان پست ریاست "قوه مجر

جمهور به مثابه یک نهاد " انتخابی" چه نقشی میتواند ایفاء نماید؟! 

وقتی محمد خاتمی بعد از دو دوره ریاست جمهوری اعتراف میکند که 

رئیس جمهور در ایران یک تدارکاتچی بیش نیست!، وقتی اطالعات 

سپاه میتواند هر کسی را که خواست بازداشت کند و یا دادگاهی در 

وه قضائیه میتواند درب هر حزب و تشکل و نشریه و روزنامه ای را ق

پلمپ کند، وقتی دولت علیرغم اعطای بودجه سنگین به نهادهای 

حکومتی و یا اقتصادی شبه حکومتی، حتی حق گرفتن مالیات از آنها 

و یا نظارت بر بودجه آنها را ندارد و بسیاری از سیاست گزاریهای 

از حیطه اختیار او بیرون است سخن گفتن از  کالن خارجی و امنیتی

شخص دوم مملکت و مجری قانون اساسی کشور به جوکی بی مزه 

شبیه است. این به اصطالح اصالح طلبان حکومتی و حامیان سیاسی 

و رسانه ای آنها در داخل و خارج ، که اینقدر از سرنوشت ساز بودن 

این پرسش ساده  انتخاب مجدد حسن روحانی سخن میگویند باید به

 ۷۷نهاد ریاست جمهوری، در سال  ۷۶پاسخ دهند: آنها که در سال 

مجلس  ۷۸بخش اعظم شوراهای اسالمی شهر و روستا و در سال 

ششم را به تصرف خود درآورده بودند، چه گلی به سر مردم زدند؟ 

ممکن است جواب دهند که میخواستند اصالحاتی انجام دهند اما 

گذاشتند!! خوب، همه دعواهمین است. چرا باید مردم نتوانستند و یا ن

به فرد یا نهادی رای دهند که اختیار چندانی ندارد و عمال در محاصره 

 نهادهای انتصابی است؟

 

سازمان ما از بدو استقرار جمهوری اسالمی تاکید کرده که این رژیم 

یک رژیم استثنایی سرمایه داری است که در آن قدرت کلیدی در 

یی متمرکز شده که نمیتوان با اهرم انتخابات، ساز و کارهای آنرا جاها

بهم زد. "انتخابات" در چنین نظامی تنها برای نهادهایی به اجرا 

گذاشته می شوند که قدرت صوری را نمایندگی میکنند. در این نظام 

شهروندان از آزادی رای دادن یعنی حق پر کردن صندوقهای رای و 

رژیم برخوردارند، اما به هیچوجه از حق  مشروعیت بخشیدن به

انتخاب شدن بهره مند نیستند. در این نظام شما نمیتوانید آرایش قوای 

کلیدی و واقعی را برهم زنید، اما میتوانید از میان افرادی که رژیم از 

میان برخی حامیان والیت فقیه برای شما  گزینش کرده عده ای را 

و همانطور که در باال گفته شد اگر برای قوای صوری انتخاب کنید 

کسانی نیز به اشتباه از صافی نظام گذشته و یا بعد از مدتی تغییر 

عقیده داده باشند میتوان با تکیه بر همان نهادهای انتصابی و قدرت 

سال پیش و یا احمدی  ۳۶کلیدی به حسابشان رسید!!  بنی صدر در 

ویر شده نمونه بارزی نژاد رد صالحیت شده و یا خاتمی ممنوع التص

از این مدعا هستند. بنابراین صرف نظر از اینکه انتخاب میان بد و 

بدتر نشانه هیچ حق انتخابی نیست، اما اگر بخشهایی از مردم 

بخواهند میان ایندو یکی را برگزینند عمال مثل بسیاری از کشورهای 

اند عادی سرمایه داری نخواهد بود که چنین نرمِش تاکتیکی ای بتو

تاثیری روی روند سیاسی کشور بگذارد. چون در آن کشورها اگر 

مردم گاهی مجبور می شوند مثال میان یک نئولیبرال و یک 

نئوفاشیست، اولی را انتخاب کنند مطمئن هستند که یک مقام واقعی با 

اختیارات واقعی را انتخاب میکنند نه یک رئیس جمهوری که نه 

می و شبه نظامی اش را دارد نه اختیار اختیار قوای نظامی و انتظا

سیاستهای کالن امنیتی و سیاست خارجی و اقتصادی و .... یعنی در 

این رژیم حتی اگر فرد یا افرادی بخواهند به اصطالح کاِر مثبتی انجام 

دهند عمال نمیتواند، چون پست یا نهاد "انتخابی" او در محاصره 

یم که روحانی نشان داده که نهادهای انتصابی زنجیر شده است. بگذر

شیادی بیش نیست و در سایه ریاست جمهوری او نه از ابعاد فقر و 

فالکت مردم کاسته شده است و نه از ابعاد اعدام و اختناق و بگیر و 

  !!ببند

 

اردیبهشت ادعا میکنند که با  ۲۹حامیان شرکت در مضحکه انتخابات 

روی کار آمدن ترامپ در امریکا و یا جنگ و بحران و ناامنی در 

خاورمیانه، تن دادن به ادامه حکومت آدمخوار اسالمی با برگ انجیر 

جناح اعتدال، تنها گزینه ممکن برای "حفظ تمامیت ارضی کشور" 

ا دسیسه است. تردیدی نیست که هر نیروی چپ و آزادیخواهی باید ب

خواه تحریم  –های امپریالیستی و دول وابسته به آنها در مورد ایران 

مخالفت کند و ماهیت واقعی رژیمهای  –اقتصادی و خواه حمله نظامی 

امریکا و عربستان و اسرائیل و ترکیه و ... را افشاء نماید. اما این 

ل معادله بحرانی، دو طرف دارد. اگر یکسوی آن امپریالیستها و دو

مرتجع هستند سوی دیگر آن خود رژیم اسالمی ایران است که در پی 

رویای صدور انقالب اسالمی و یا منافع سیاسی ارتجاعی اش، از 

افغانستان و یمن و عراق تا بحرین و سوریه و لبنان مشغول یارگیری 

سیاسی و حیف و میل دهها میلیارد دالر کمک نظامی و مالی است. 

دهه ماجراجویی هسته ای رژیم، که به قیمت  این مسئله و نیز سه

خانه خراب شدن کشور ما به پیش رفت، از عوامل تضعیف امنیت 

مردم کشور ما و دادن بهانه به قدرتهای امپریالیستی و منطقه ای 
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نشان داد آنجایی که حاکمیت احساس  ۸۸محسوب می شوند. انتخابات 

ن این توهم را پیش کند بازی انتخابات ممکن است برای رای دهندگا

آورد که خیال کنند می توانند از بازی حاکمیت استفاده کنند، از بر هم 

زدن بازی و دوباره چیدن مهره های خود ابایی ندارد. اصل نشان 

دادن حضور مردم در پای صندوق ها بود و هست تا رژیم بتواند در 

ران صحنه بین المللی به حکومِت خود ظاهِر مشروع بدهد. مردم ای

برای امنیت و آرامش و رفاه و آزادی، نه به این رژیم نیاز دارند و نه 

به هیچ قدرت خارجی. معیشت، کرامت و حق برخورداری از یک 

زندگی امن و انسانی تنها و تنها در گرو رشد جنبش طبقاتی کارگری 

و جنبشهای اجتماعی مستقل و مترقی دیگر ) جنبش زنان، جنبش 

ن، جنبش ملیتهای تحت ستم و جنبش دفاع از دانشجویان و جوانا

محیط زیست ... ( میباشد. انقالب اجتماعی با رویکردی که در آن 

گفتماِن تلفیق آزادی با برابری حرف اول را بزند آن گزینه مستقل و 

سومی است که میتواند اکثریت ستمدیده جامعه را  هم از شر رژیم 

ل امپریالیستی و ارتجاعی اسالمی سرمایه خالص کند و هم توطئه دو

برای "رژیم چینج" و روی کار آوردن مزدوران مواجب بگیر ایرانی 

 .شان را خنثی سازد

 

اصالح طلباِن" رژیم حامی استبداد و استثمار، نه راه حل بلکه خود "

بخشی از مشکل هستند. آنها تا کنون نقشی جز سوپاپ اطمینان برای 

نداشته اند. رسالت آنها چیزی جز مدیریِت فشاِر مردمان بر حاکمان 

  .امیدوار نگه داشتن مردم در زیر سایه شوم اسالم و سرمایه نیست

 

هیچیک از این شش برگزیده شورای نگهبان چه اصولگرا چه اعتدال  

گرا و نخودی های میان ایندو علیرغم شعارهای کرکننده شان در 

ن بدهند و نه رثای معیشت و کرامت مردم، نه میتوانند به مردم نا

آزادی. همه آنها یا سابقه جنایت دارند یا غارت یا هر دو. حکام در 

طول حاکمیت خویش مردم را به افالس میکشانند و سپس در آستانه 

"انتخابات" برای انبوه میلیونی توده کار و رنج، اشک تمساح 

میریزند. یکی از فضای باز سیاسی سخن میگوید آن دیگری از لزوم 

اقتصادی!! تحریم این بالماسکه و شارالتانیسم تهوع آور، انقالب 

ابتدایی ترین واکنشی است که هر انساِن جویای رهایی میتواند از خود 

نشان دهد. مهم اما پیوند زدِن این " نه " سراسری و پرشکوه با 

حضور موثر و فعال در جنبش کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی 

ار و زیست و در پیکارهای بی امان در کشور ماست. تنها در محیط ک

کوچه و خیابان است که میتوان کرامت، امنیت و معیشت را به کف 

  .آورد

 

 هر چه گسترده تر باد مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران     

 سرنگون باد رژیم جمهوری اسالمی                       

 باد سوسیالیسمزنده باد آزادی ،  زنده                      

 

  کمیته مرکزی سازمان راه کارگر            
                   

   ۱۳۹۶اردیبهشت                           

 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 =    وندهایپ=        
 

  کارگر راه تیسا

  www.rahekaregar.com 

 

 کم نترنتیا ژهیو سازمان ساده تیسا

 : رانیای برا و سرعت
http://rahekaregar.com/index1.php 

 

  تیسا لیمیا

    site@rahekaregar.com 

 

 ی عموم روابط

  public@rahekaregar.com 

 

 یبرابر ونیزیتلو -ویراد

 www.radiobarabari.com 

 

  ویراد لیمیا

 info@radiobarabari.com 

 

 ی برابر ونیزیتلو لیمیا

info@barabar.tv                     

 

      2617492 -511 – 49 تلفن

 

 ی تیجنس ستم هیعل

iran.com-www.asj   

 

 ی خبر کارگر راه

www.rahekaregarnews.com 

 
 ی (سیانگل)  بولتن رانیا

       bulletin.org-www.iran 

 

 ( کیتئور)  داریب نشر

       www.nashrebidar.com  

 

   زنی آوا مجله 

www.tvs.se/womensvoice 

 

 ( سوئدی  ) همبستگ ویراد

http://radiohambastegi.net 

---------------------------------- 
 ها، هیانیب در ما سازمانی عموم مواضع : توجه

 طرح سازمانی نهادهای امضا با واسناد مصوبات

 مطالب ای وی فردی امضا با مقاالت. شوندیم

 ما سازمان مواضع لزوما ها مصاحبه در مطروحه

 . ستندین

http://www.rahekaregar.com/
http://rahekaregar.com/index1.php
http://rahekaregar.com/index1.php
mailto:site@rahekaregar.com
mailto:public@rahekaregar.com
mailto:info@radiobarabari.com
mailto:info@barabar.tv
mailto:info@barabar.tv
http://www.asj-iran.com/
http://www.asj-iran.com/
http://www.iran-bulletin.org/
http://www.nashrebidar.com/
http://www.tvs.se/womensvoice
http://www.tvs.se/womensvoice
http://radiohambastegi.net/
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 یستچپ و کمون یروهاین یهمکار یشورا     
 

 یاسالم یجمهور یمرژ یشیمورد "انتخابات"فرما در

  
قرار است دوازدهمین دوره مضحکه انتخابات ریاست جمهوری، 

"انتخابات" میان دوره ای مجلس شورای اسالمی و همچنین 

اردیبهشت  ۲۹"انتخابات" شوراهایاسالمی شهر و روستا در روز 

 در ایران برگزار شود. ۹۶

"انتخابات" ریاست جمهوری که در آن فقط مردان معتقد به والیت 

و رد شده از غربال انواع نظارت های استصوابی، شورای  فقیه

نگهبان و شورایمصلحت نظام و... می توانند شرکت کنند، حتی با 

عرف انتخابات های "دموکراتیک" نظام سرمایه داری هم همخوانی 

ندارد. این نمایشات، نهاکنون و نه در تمام طول حاکمیت جمهوری 

خواه و حق طلب نداشته و ندارد، اسالمی موضوعیتی برای مردم آزادی

اما متاسفانه در ایران تحتحاکمیت جمهوری اسالمی که در آن فضایی 

برای اعمال رای و اراده کارگران و توده های محروم و زحمتکش و 

زنان تحت ستم آپارتاید جنسیتی وجود ندارد، همواره بخشی از مردم 

، بازیچه این نوع که آلترناتیویی برای رهایی از وضع موجود ندارند

"انتخابات ها" که همواره انتخاب بین "بد" و "بدتر" است می 

شوند و این در حالی است که "انتخابات" در این نظام عمال به یک 

راه فریبکارانه برای تغییر آرایش سیاسی جناح بندی هایرژیم و اینکه 

هر کدام از جناح ها چه سهمی از قدرت و چه سهمی از ثروت های 

 معه را به غارت ببرندعمل کرده است.جا

اگر سخن از انواع نظارت و دخالت سپاه پاسداران و مهندسی کردن 

پروسه این انتخابات و ضد دمکراتیک بودن آن در میان است، تماما 

بهنقض قواعد بازی از جانب خود جناح های حکومتی مربوط می 

حقوق سیاسی شود و هیچ ربطی به حقوق مردم ستمدیده ایران ندارد. 

و اجتماعی مردم ایران از زمانی پایمال شد که رژیم اسالمی با توسل 

به کشتار انسان ها، شکنجه و زندان و با زور سرکوب، انقالب مردم 

ایران رابخون کشید و با پایمال کردن پیش شرط های اولیه یک 

انتخابات آزاد نظیر آزادی فعالیت سیاسی احزاب، آزادی بیان و 

و آزادی هایسیاسی، حق انتخاب واقعی را از مردم ایران  مطبوعات

 بطور کامل سلب نمود.

اما با تمام این احوال، این بار هم رژیم و دستگاه های تبلیغاتی اش در 

گرم کردن تنور "انتخابات" هایش تنها نبوده و نیستند. نیروهای 

 اپوزیسیونبورژوایی درون و بیرون از حاکمیت و مدیای وابسته به

آنها نیز که هراس شان از خیزش و انقالب مردم کمتر از بیت رهبری 

و "اصولگرایان" نیست،این بار هم می کوشند با توجیهات و بهانه 

های واهی بخشی از این مردم را به "امید" بهتر شدن اوضاع و با 

قرار دادن آنها در مقابل گزینه "بد" و "بدتر" به پای صندوق های 

ال به بقای رژیم جمهوری اسالمی مثل همیشه رای کشانده و عم

 خدمت کنند.

رژیم این بار همه در تالش است که مردم را به پای صندوق های رأی 

بکشاند تا از میان قافله جنایتکاران، دزدان و عوامل وابسته به این 

رژیم وپایبند به نظام والیت فقیه عده ای دیگر را انتخاب کنند تا برای 

بر آنها حاکمیت کنند. به عنوان مثال این بار هم مردم چند سال دیگر 

باید از میانجنایتکاری مانند رئیسی که یکی از آمران کشتار هزاران 

زندانی سیاسی در دهه شصت بوده و روحانی که همواره در جنایات 

رژیم شریک بوده و در چهار سال ریاست جمهوری اش هم، زندگی و 

ر کشانده و چوبه های اعدامش پر معیشت مردم را به تباهی بیشت

 رونق تر از دوره های قبل بوده، ظاهرا باید یکی را انتحاب کنند!

در شرایط کنونی همچنین بخشی دیگر از اپوزیسیون نیز، که جزو 

اردوی رنگارنگ تغییر رژیم با امید به کمک قدرت های امپریالیستی 

یر عربستان، و در راسآن ها حکومت ترامپ و نیز ارتجاع منطقه نظ

اسرائیل و شرکا ء هستند و به آنها آویزان شده اند، خواهان تحریم و 

سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی هستند، اما آن ها خواه ناخواه 

هموار کننده نظام استبدادی و سرکوبگر دیگری هستند. بنابراین 

سرنگونی مورد نظر ایننیروها، نه انتقال قدرت سیاسی به اکثریت 

لکه انتقال قدرت از ارتجاعی حاکم به ارتجاع ضدمردمی دیگر مردم، ب

 و خطر دیگری برای آینده ایراناست.

  

 کارگران! توده های ستمدیده مردم ایران، مردم آزاده!

این نمایشات مضحک به حق و حقوق شما و انتظارات و آرزوی هایی 

که  که شما برای یک زندگی بهتر دارید ربطی ندارد. انتخاب کارگران

در اینجامعه با دستمزدی چند برابر زیر حط فقر کار می کنند و گاها 

ماه ها همین مزد بخور نمیرشان نیز به تعویق می افتد، بیکارانی که 

حتیشانس کار با این دستمزدهای شرم آور را هم ندارند، مردم تحت 

اتواع ستم و تبعیض، زنانی که در این جامعه نیمه انسان به حساب 

د،جوانانی که هیچ آینده و دورنمای ندارند، نباید وارد بازی در می آین

میدانی شوند که در آن هیچ نفعی عاید آنها نمی شود. شر این رژیم با 

کلیه باندها و جناح هایش باید از سر زندگی و معییشت مردم برچیده 

شود. این رژیم که با اعمال فشار بر زندانیان سیاسی و عقیدتی، با 

م زندانیان ودیگر اعمال سرکوبگرانه اش به عنوان حربه موج اعدا

ای جهت ایجاد فضای خوف و وحشت در جامعه، خود را حفط کرده، 

می خواهد از این رهگذر همبه سود ادامه حیات ننگینش بهره ببرد و 

با کشاندن شما به پای صندوق های رأی، از "انتخابات" هم به 

کارانه "قدرت" علیه خود شما عنوان یک مانور سیاسی و نمایشفریب

 و برای روحیه دادن به نیروهای سرکوبگرش استفاده کند.

با نرفتن به پای صندوق های رأی و شعار "نه به مضحکه انتخاباتی 

رژیم" این نمایش را به رفراندومی برای نشان دادن عدم مشروعیت 

تی رژیم تبدیل کنیم. "انتخابات" را به هر شکل ممکن و موثر به فرص

برای گسترش اعتراضات توده ای در سراسر کشور، در مسیر مبارزه 

برای سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی و به دست گرفتن سرنوشت 

سیاسی توسط اکثریت مردم ایران، کارگران و زحمتکشان، مبدل 

سازیم. راه حل، سرنگونی انقالبی رژیم سرمایه داری جمهوری 

 گزینی بدیلی سوسیالیستی است.اسالمی و تالش و مبارزه برای جای

 

 نه به انتحابات فرمایشی رژیم

 سرنگون باد رژیم سرمایه داری اسالمی ایران 

 زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!

 شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
 

 امضاها:

  

 اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور -1

 حزب کمونیست ایران -2

 سازمان راه کارگر -3

 استکهلم -شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران -4

 هامبورگ -شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه -5

 دانمارک -کانون اندیشه کپنهاگ -6

 دانمارک -کمیته حمایت از مبارزات جنبش کارگری ایران -7

 فنالند -کمیته حمایت از مبارزات کارگران ایران -8

 ر سازمان فدائیان)اقلیت(کمیته خارج کشو -9

 هسته اقلیت -10

  

 سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسالمی

 زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم
  

 شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

 ۲۰۱۷مه  11برابر با  ۱۳۹۶اردیبهشت  ۲۱پنجشنبه 

namayandegan.org-http://shoora 

 

      
 

 

 

http://shoora-namayandegan.org/
http://shoora-namayandegan.org/
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      مجید دارابیگی چرا تحریم ؟                

 

 

اتنخابات هم زمان دوازدهمین دوره ی  ریاست جمهوری، انتخابات 

میان دوره ای مجلس دهم و پنجمین دوره ی انتخابات شهرداری ها 

و نیرنگ در راه است و یک بار دیگر،  دموکراسی نمائی دروغین 

 بازی جمهوری اسالمی  به تماشا در می آید.

در همه ی کشورهای با نظام پارلمانی،  که شاخص آن ها آزادی 

احزاب و انجمن های سیاسی، اتحادیه های کارگری و صنفی، رسانه 

های ناوابسته به دولت، آزادی اجتماعات و تظاهرات مسالمت آمیز 

نامزدهای انتخاباتی یا است، احزاب، انجمن ها و اتحادیه ها، 

نامزدهای  مورد تائید خود برای احراز پست ریاست جمهوری، 

نخست وزیری،  وزیر ارشد ایالتی،  شهرداری ها، سناتورها و 

نماینده گان مجلس را از ماه ها پیش از برگزاری انتخابات، اعالم می 

ای کنند و نامزدهای انتخاباتی برنامه ی خود را ارائه می دهند، تا ر

دهنده گان  بر اساس منافع طبقاتی، حزبی، صنفی و یا حتا تمایل 

شخصی، از میان آن ها دست به انتخاب بزنند و به چهره، یا چهره 

های مورد پذیرش خود رای دهند.  در این کشورها رسانه ها، چه 

رسانه های دولتی و چه رسانه های غیردولتی فرصت دارند با 

د کنند،  پیشینه سیاسی، فعالیت حزبی، نامزدهای انتخاباتی برخور

اداری، یا اقتصادی،  نقطه قوت ها ونقطه ضعف ها، یا رسوائی 

احتمالی آن ها  را به هر درجه ای که باشد، به نقد بکشند و یا فاش 

سازند. در کشورهائی هم که سنت های دموکراسی ریشه دار نیست، 

تائید آمیز شمار میزان شناخت از  چهره ها مالک است و یا امضای 

در خور توجهی از رای دهنده گان حوزه ی انتخابیه، در سطح شهر، 

منطقه،  یا کشور، برای پذیرش نامزدی چهره های ناشناخته، یا 

 احزاب کوچک و ناشناخته در هر سطح از انتخابات!  

در نظام های دموکراتیک، همه ی شهروندان سوای برخورداری از 

انتخاب شدن هم برخوردارند و به استثنای  حق انتخاب کردن، از حق

مجرمیت و محکومیت جزائی،  سد راهی بر سر  نامزد شدن 

نامزدهای  حزبی یا ناوابسته وجود ندارد! اما رهبران جمهوری 

اسالمی، پس ازسی و هشت سال، هنوز هم نمی خواهند دست کم در 

بیم کنکاش بر این مورد به الفبای انتخاباتی تن در دهند. آنان  حتا از 

سر انتخاب خودی ها، در هر دوره تالش دارند تا جائی که امکان دارد 

زمان برگزاری انتخابات و آوازه گری انتخاباتی را کوتاه و محدود 

سازند. از این روی در موسم کوتاه مدت برای ثبت نام و شرکت در 

انتخاباتات، انبوهی از چهره های شناخته شده و ناشناخته، برای 

امزد شدن صف می بندند، تا پس از پایان نام نویسی، از صافی ن

شورای نگهبان بگذرند.   اما شورای نگهبان هرگز تن به بررسی 

صالحیت انبوه  داوطلبان نخواهد داد و پس از اعالم اندک شماری که 

سرسپرده گی خود به شخص سید علی خامنه ای و باندهای حاکم را 

و بر سر صدور مجوز برای شرکت آنان    پیشاپیش به اثبات رسانده،

به توافق رسیده اند، دیگران با یک قلم خانه نشین می شوند و در 

برابر اعتراض احتمالی آنان،  کدخدازاده سخن گوی شورای نگهبان 

ریاکارانه اعالم می  کند ما منکر صالحیت و یا کفایت داوطلبان 

را تائید کند و یا  نیستیم، اما  شورا نتوانسته است صالحیت آنان

 صالحیت آن ها برای شورا محرز نیست.

به موجب اصولی از قانون اساسی دست پخت خبره گان، در جمهوری 

اسالمی تفکیک قوای سه گانه برقرار است اما به موجب  چند اصل 

دیگر، قوای سه گانه ی کشور،  پی رو امر رهبر هستند.  رهبر یا 

را که دادگاه ها و دادستانی های ولی فقیه،  رئیس قوه ی قضائیه 

کشور تحت اداره و گوش به فرمان  او هستند به تنهائی گزین می کند 

و صالحیت ریاست دو قوه ی  دیگر را هم باید پس از گزینش  آنان از 

جانب رای دهنده گان و یا مجلس شورای اسالمی تائید نماید و بدون 

از این روی سخن گفتن  تائید و پذیرش وی، هیچ کدام رسمیت ندارند.

از انتخابات و حق رای همه گانی در نظام جمهوری اسالمی،  آب در 

 هاون کوبیدن است.

در واقعیت امر، جمهوری اسالمی، نام بی مسمائی است بر  یک نظام 

فئودالی ـ خلیفه ای،  با بار  ایدئولوژیکی فقاهتی،  که  جای گاه هر 

ان حلقه به گوش اش  به میل خود فرد را، بارگاه ولی فقیه و کارگزار

مشخص می سازند و مقامات  رهبری سه قوه،  بر اساس سرسپرده 

گی، سازماندهی می شوند. از این روی هر گونه انتخابات در ایران 

تحت حکومت مالها و باندهای جنایت کار نظامی ـ امنیتی، انتخابات 

ی ویژه درونی است که به شیوه ی فرماندهی  و با قید و شرط ها

 مافیائی انجام می گیرد.

بر اساس قانون انتخابات جمهوری اسالمی، نامزدهای انتخاباتی برای 

ریاست جمهوری، حوزه ی نماینده گی مجلس شورای اسالمی و حتا 

خبره گان رهبری که وظیفه انتخاب و تائید رهبر را دارند و می توانند 

ش ملزم به طاعت از  رهبر را بر کنار و با جای گزین سازد؛  پیشاپی

ولی فقیه و حفظ نظام هستند و نیازمند دریافت تاییدیه قضائی، امنیتی 

 و انتظامی از مقامات و مراجع مربوط و با صالحیت!

باورکردنی است که گزینش خبره گان رهبری، پیشاپیش در گروه 

وفاداری آنان  به رهبر باشد؟ آری چنین است. زیرا بنا بر تفسیر آیت 

دی مشکینی، نخستین رئیس مجلس خبره گان، انتخاب رهبر از اله مه

جانب خدا صورت می گیرد و وظیفه ی خبره گان رهبری کشف امر 

خدا است. با همین تفسیر، حتا به اعتبار فقهی ناموجه و پا در هوا، و 

پشتیبانی باندهای مافیائی امنیتی ـ نظامی سپاه و بسیج، خامنه ای 

هم چون پیامبر، تا هنگام مرگ ردای  رهبری برگزیده ی خدا شد، تا 

 را بر دوش کشد.

در جریان برگزاری انتخابات، پی روی از رهبر و تائید  صالحیت 

امنیتی، قضائی و انتظامی شرط الزم است اما  شرط کافی نیست.  

ممیزی تائید صالحیت و نظارت استصوابی و عبور از قیف تنگ 

ا  شرط کافی  فراهم آید و شرط شورای نگهبان هم  در میان است، ت

الزم و کافی جمع شوند. عبور از صافی  دوازده نفره شورای نگهبانی 

که شش عضو آخوندی آن را با حق رای وتو، شخص رهبر تعیین می 

کند و داوطلب سمت نماینده گی یا ریاست جمهوری باید از آن بگذرد، 

تر، در میان همانند گذر پوست است به دباغ خانه! به بیان روشن 

هواداران نظام هم درجه ی خلوص هر چه بیش تر،  پیش شرط دوم 

است و پیشاپیش  راه ورود احزاب و  سازمان های غیرخودی  و 

شخصیت های دگراندیش، یا مخالفان نظام حکومتی، حتا منتقدین 

 خودی ، به دور رقابت های انتخاباتی را سد ساخته اند.

امزد شدن همه گانی نیست و همه گان در جمهوری اسالمی اگر چه ن 

حق  نامزد شدن و انتخاب شدن ندارند، اما انتخابات کردن و رای دادن 

برای همه گان، حتا مخالفان رژیم و تبعیدیان برون مرزی هم  آزاد 

است و تنها یک شرط کوچک دارد. شرط کوچک اش هم آن  است که 

 کسانی  رای بدهند. رهبری نظام تعیین می کند به چه کسی، یا به چه

سید علی خامنه ای، در سمت رهبر جمهوری اسالمی و سمت 

خودگزیده ی ولی فقیه مسلمین جهان،  که در چند سال گذشته به دم 

خود بسته،  در انتخابات دهمین دوره ی مجلس شورای اسالمی که 

یک سال و اندی پیش برگزار شد،  می گفت اگر مخالف نظام هم 

نظام  و احترام به نظام، در انتخابات شرکت کنید و   هستید، برای حفظ

رای بدهید. دشمن شاد کن نباشید. به راستی از این گفته بی خردانه تر 

می توان بر زبان جاری ساخت. اگر مخالف نظام هم هستید، برای 

 حفظ نظام رای بدهید، چه معنی می دهد؟

وره های در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری هم مانند  د

پیشین، بر مبنای قرار و مدارهای از پیش توافق شده، از میان انبوه 

نامزدهائی که برای ثبت نام صف بسته بودند، تنها  شش نفر از دهانه 

ی تنگ شورای نگهبان گذشتند. رئیس جمهور کنونی شیخ حسن 

روحانی و معاون اش، اسحاق جهانگیری، ابراهیم رئیسی، محمدباقر 

طفا میرسلیم و مصطفا هاشمی طبا، که هیچ کدام نه  قالیباف، مص

نقطه  روشنی در پشت سر دارند و نه نقطه  روشنی در پیش روی! 

ااز این شش نفر، دو نفر پایانی لیست نخودی هستند و برای جوری 

جنس  ردیف شده اند  و اگر در این دایره ی تنگ، رقابتی هم  بین بد 

شیخ حسن است و اسحاق   و بدتر در میان باشد، در یک سمت

جهانگیری، به عنوان یدکی وی، و در سمت  دیگر به همین نسبت، 

رئیسی است و  محمدباقر قالیباف، تا اگر هر کدام از میدان به در شدند 

و مسائل حادی از یک جانب بروز نمود، جانشینی داشته باشند و 

ات، نسبت به یدکی ها جای اصلی ها را پر کنند. اما این دوره از انتخاب

دوره های پیشین،  از دو جهت در خور توجه است، در پیوند با 

 نامزدهای اعالم شده  و در پیوند با دامنه ی نافرمانی و افشاگری!

به اعتبار پذیرش نامزدهای انتخاباتی می توان گفت، که در بن بست  

رقابت ها در نظام، کفگیر به ته دیگ خورده و در این قحط الرجالی که 

دامنه ی سرکوب به خودی ها رسیده، در سمت به اصطالح اصالح 

طلب و اعتدال گرا، باالترین میزان توافق بر سر شخصیت دست دومی 
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است مانند اسحاق جهانگیری به عنوان جانشین احتمالی روحانی در 

دور رقابت ها  و یا پر کردن جای یک نامزد برای  واگذاری به سود 

رایان بی اصول و عتیقه های گرد آمده در روحانی! در طیف اصول گ

جبهه ی پای داری و بیت رهبری، دامنه ی توافق بر سر آیت اله 

اعدام است  و قالیباف دانش جو کش!  البته آخوند ابراهیم رئیسی، 

تنها آیت اله اعدام نیست. بیش ترین شمار مقام های روحانی و اداری 

ی ـ به عنوان نماینده ی جمهوری اسالمی و از جمله شیخ حسن روحان

خامنه ای در شورای امنیت ملی ـ، آلوده دامن هستند اما نه به این 

 شدت و نه به این رسوائی!

آخوند ابراهیم رئیسی، چهره ای است که با پایان دوران مقدماتی  

طلبه گی، در سال شصت، با بیست سال در یکی از شهرهای خراسان 

سی، در تهران به عنوان مقام و اندک زمانی دیرتر به دعوت قدو

دادستانی انقالب، مجوز آدم کشی دریافت می دارد و تا سال گذشته که 

از جانب خامنه ای به تولیت امام رضا می رسد،  شغل شریف اش 

صدور،  یا اجرای حکم اعدام است  و به تائید آیت اله منتظری،  در 

ان زندانی را سمت جانشینی دادستانی انقالب مرکز، حکم اعدام هزار

در کشتار سال شصت و هفت امضا می نماید. اما در وجه دوم، نامزد 

نمودن وی از جانب نظام برای اشغال پست ریاست جمهوری، اهانت 

بزرگی است به جان باخته گان دهه ی شصت، بسته گان، خانواده، 

یاران و دوستان آنان و میلیون ها انسانی که خواهان محاکمه و 

ن و ماموران این جنایت تاریخی هستند. از این زاویه، مجازات آمرا

نامزد نمودن رئیسی را تالش ناشیانه ای باید دانست برای موجه  

جلوه دادن این جنایت تاریخی و دفاع از آن و پرداخت پاداشی مناسب 

و باالتر از تولیت پول ساز امام هشتم به او، به عوان یکی از چهار 

 ت و هفت در زندان ها!چهره ی نخبه کشی سال شص

اگر خامنه ای و شورای نگهبان با تائید صالحیت رئیسی، به همه ی 

مخالفان و منقدان  دهن کجی نمودند، در عوض شمار زیادی از 

داوطلبان رد صالحیت شده هم به نوبه ی خود با دهن کجی به خامنه 

 ای، کلیت نظام  را به چالش کشیدند و این را باید نقطه ی تحولی 

دانست. از داوطلبی  که گفت چهار کالس سواد دارد و آمده است که 

بگوید محیط زیست را دریابید. در این کشور کسی به محیط زیست 

توجه ندارد،  تا داوطلبی که گفت عاشق قدرت است و همه برای قدرت 

 نمائی به میدان می آیند.   

ستان داری پاس دار محمود احمدی نژاد، که گزینش خود، به مقام  ا

استان نوبنیاد اردبیل، شهرداری تهران و دو دوره ریاست جمهوری 

را مرهون پشتیبانی همه جانبه ی خامنه ای است، با وجود آن که 

خامنه ای به وی گفته بود صالح نیست شما در این دوره در انتخابات 

شرکت کنید و در در بدو امر هم پذیرفته بود، با ثبت نام خود به عنوان 

امزد انتخابات ریاست جمهوری، بار دیگر همانند چهار ساله ی ن

پایانی ریاست جمهوری خود به شخص خامنه ای تودهنی  زد و  اگر 

چه مانند  هاشمی رفسنجانی در دور گذشته،  تائید صالحیت نشد و 

نتوانست از قیف تنگ شورای نگهبان تحت امر رهبر بگذرد. اما رد 

ائید صالحیت شده و برای استقرار وی در صالحیت فردی  که دو بار ت

پست ریاست جمهوری، کلیت نظام  دو بار به زیر سوال رفته، 

رسوائی دیگری است برای نظام و نقش نظارتی شورای نگهبان! هم  

احمدی نژاد و هم رحیم مشاعی، معاون پیشین احمدی نژاد، چه پیش 

تند  تو چه کاره از ثبت نام و چه پس از رد صالحیت، به خامنه ای  گف

 ای که می خواهی برای همه تعیین تکلیف  کنی!

عباس پالیزدار که در دوره ی ریاست جمهوری احمدی نژاد، شمار 

چندی از روحانیان کشور را با نام و نشان،  به عنوان مافیای 

اقتصادی نام برد و به ادعای خود تا پای اعدام هم پیش رفت، پس از 

د ریاست جمهوری، طی سخنانی گفت کسانی ثبت نام  به عنوان نامز

که شما پشت سرشان نماز می خوانید و شخص خامنه ای را هم شامل 

می شود،  خود مافیای اقتصادی و غارت گران اموال عمومی هستند 

 و وی برای مبارزه با آن ها وارد میدان می شود.

دکتر مهدی خزعلی، فرزند شیخ خزعلی از اعضای شورای نگهبان 

ه به ادعای خود تا کنون ده بار بازداشت و به با اعتصاب هم ک

غذاهای نامحدود آزاد شده، ادعا نمود که در دور پیشین انتخابات 

مجلس شورای اسالمی،  حداد عادل رئیس مجلس هشتم و رهبر 

فراکسیون اصول گرا و  در مجلس خبره گان، محمد یزدی  رئیس 

گان و مصباح یزدی عضو پیشین قوه ی قصائیه و رئیس مجلس خبره 

مجلس خبره گان را خانه نشین ساختیم، و این بار به میدان می آید تا 

هر دو جریان اصالح طلب و اصول گرا را که در همه ی جنایت های 

تاکنونی شریک اند از میدان به در کند. زیرا بین حسن روحانی و آیت 

 اله اعدام تفاوتی نمی بیند.      

ی اختالف ها، نافرمانی ها و از خط نظام بیرون زدن باال گرفتن دامنه 

ها و مبارز طلبیدن ها، هر کدام به نوبه ی خود هم نشانه ای است از 

وجود شکاف در  میان باالئی ها، و هم نشانه ی این که پشم و پیله ی 

خامنه ای به عنوان مظهر اقتدار نظام ریخته  و این را باید به فال 

 نیک گرفت.

مه ی کاستی ها و نامرادی ها،  سران و کارگزاران رژیم با وجود ه

تالش دارند این بار هم مانند چند دور گذشته، بخش در خور توجهی 

از مردم را به پای صندوق های رای بکشانند و حضور آنان را نشانه 

ی تائید نظام  و دموکراتیک بودن انتخابات قلم داد کنند و برای خود، 

 چه در انظار جهانیان، کسب اعتبار کنند.چه  در درون کشور و 

به بازی گرفتن ابراهیم رئیسی، به عنوان آیت اله اعدام  در  صحنه ی 

مبارزه انتخاباتی، به عنوان لولو سر خرمن، نیرنگ آشکاری است 

برای داغ کردن تنور انتخابات، و تائیدی بر تالش  هر دو جناح 

 حاکمیت  برای تحقق این مهم!

، پیشاپیش، از  ورود رئیسی به صحنه ی  مبارزه اصالح طلبان

انتخاباتی استقبال می نمودند و حضور او را اقبالی می دانستند برای 

روی آوردن رای دهنده گان به  روحانی!  اما ورود او به صحنه 

انتخابات، برای اصول گرایان، هم  فال است و هم مراد. زیرا با 

مزد شدن، هم گره ای از مشکل خودداری  ضرغامی و یاریجانی از نا

آنان گشوده شد و هم این که  در چشم انداز تیره ی کنونی که 

جمهوری اسالمی در منطقه و صحن بین ال مللی،  همه جانبه زیر 

فشار است، گرم کردن تنور انتخابات برای آنان اهمیت ویژه ای  دو 

یعنی مهر چندان دارد و در عین حال، به صحنه آوردن  آیت اله اعدام، 

تائیدی بر تداوم سرکوب در آینده و این که به باور این جناح، که 

متکی به مافیای نظامی ـ امنیتی است، جمهوری اسالمی از موضع 

 تاکنونی خود کوتاه  نخواهد آمد!

جریان ها و شخصیت هایی  که  در هر دوره ی  انتخابات به بهانه ای 

در انتخابات شرکت کرد، یا با  می گویند در انتخابات شرکت کنید، باید

اعتراف به بد و بدتر، می گویند از میان بد و بدتر، یا بدها و بدترها، 

بد را گزین کنید یا بدها را،  جدای از این که از طیف وابسته گان رژیم 

باشند و  یا رانده شده گان از دربار خلیفه و از مدعیان اصالح طلبی 

و مصطفا تاج زاده و سعید  دو خردادی، خاتمی و بهزاد نبوی

حجاریان به جای خود، که هنوز هم امید دارند در نظام جائی داشته 

باشند. طیف لیبرال های وطنی، یا  فراریان از اردوی انقالب و 

مبارزه، یا دشمنان  انقالب و هواداران رفرم و اصالحات،  دنبال چی 

ی آیت اله هستند؟ اکبر گنجی و بابک راد که علیه لولو خورخوره 

اعدام گلو پاره می کنند، از شیخ حسن چه دیده اند؟  جای گاه رفرم و 

 اصالحات مورد ادعای آنان در انتخابات جمهوری اسالمی کجاست؟

از صندوق انتخابات جمهوری اسالمی در این دوره،  کدام شخصیت 

اصالح طلبی بیرون  خواهد آمد که بتوان به او دل بست! به فرض 

در میان این شش نفر، یک اصالح طلب نیم بند هم پیدا محال، اگر 

شود،  به عنوان  رئیس جمهوری برگزیده ی ملت،  در برابر رهبر، یا 

امام جمعه های تحت امر  بیت رهبری و باندهای نظامی ـ امنیتی 

خارج از کنترل،  چه توانی دارد؟  در رژیمی که بر مبنای قانون 

ای در اختیار داشتن سمت فرماندهی اساسی،  سید علی خامنه ای، سو

کل قوا، شامل ارتش و سپاه،  نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، 

تعیین وزرای دفاع،  کشور و اطالعات و امنیت را بر عهده دارد و  

سایر وزیران را هم دیکته می کند، رئیس جمهور چه نقشی می تواند 

ر برابر رهبر، به تر  از داشته باشد؟ آیا  "بد" انتخاب شده می تواند د

 "بدتر" عمل کند.  

در تجربه ی تا کنونی، گزینش سید  خندان، محمد خاتمی در سال 

هفتاد و شش که با شعار توسعه ی سیاسی به میدان آمد،  به کجا 

کشید؟ مگر خاتمی توانست از بسته شدن روزنامه های هوادار 

نگاران هوادار  اصالحات نیم بند ادعائی  خود و بازداشت روزنامه

خود، جلوگیری کند. واکنش او نسبت به بستن روزنامه خرداد و 

بازداشت و محکومیت عبداله نوری در سمت وزیر کشور و  مدیر 

مسول  روزنامه خرداد چه بود؟ واکنش او نسبت به شلیک گلوله بر 

دهان سعید حجاریان مشاور ارشد اش چه بود؟ در برابر یورش 
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بسیج در تیرماه سال هفتاد و هشت دست به چه وحشیانه ی سپاه و 

 اقدامی زد؟

پاس دار قالیباف،  شهردار کنونی تهران و نامزد انتخابات ریاست 

جمهوری، ادعا دارد که وی فرماندهی عملیات گازانبری علیه دانش 

 جویان را در هیجده ی تیر سال هفتاد و هشت به اجرا در آورده است.

اندهی پاس دار قالباف، یعنی از رختخواب عملیات گازانبری تحت فرم

بیرون کشیدن دانش جویان خفته در خواب گاه و پرتاب نمودن آنان، 

از طبقات باال به پائین، برای پایان دادن به جنبش دانش جوئی هوادار 

رئیس جمهور! به راستی پاسخ عملی سید خندان در سمت ریاست 

و سرکوب شدید جمهوری کشور، در برابر این جنایت تاریخی 

تظاهرات مسالمت آمیز اعتراضی چهار روزه ی دانش جویان در 

دانش گاه تهران چه بود؟  فرار از تهران، گریز به همدان و داد سخن 

دادن در کماالت نداشته ی رهبر در شهر همدان، و اعالم این که مطیع 

و غالم حلقه به گوش  سید علی خامنه ای است. سخنانی این چنین، 

م  در آخرین روز عملیات گازانبری و فتح دانش گاه توسط سپاه آن ه

و بسیج! و در بازگشت به تهران فرستادن دو خواهر دوقلوی جسبیده  

برای قصابی به کشور مالزی، به قصد منحرف ساختن افکار عمومی 

از جنایات سپاه و روی دادهای خواب گاه دانش جوئی! البته اگر 

گر دوام یابد، قالیباف و دیگر فرماندهان جمهوری اسالمی یک دهه دی

عملیات ظفرنمون گازانبری علیه خواب گاه دانش جوئی، در خاطرات 

تاریخی و درخشان خود، خواهند گفت که دانش جویان سوای مسلح 

بودن به سالح های کمری و کاالشینکف، از پشتیبانی توپ خانه ی 

چند دانش جوی   دشمن هم برخوردار بودند و گر نه نمی توان کشتن

 خفته را در پاسی از نیم شب، عملیات گازانبری دانست!

پرسیدنی است که لیبرالیسم اقتصادی دکتر نوربخش، یا برنامه توسعه 

ی اقتصادی سردار سازنده گی، جز فربه شدن باندهای مافیائی سپاه و 

امنیتی ها و میلیاردر شدن آخوندها و آقازاده ها، جز تهی دستی بیش 

وده های میلیونی و  رشد تورم دو رقمی،  چه دستاوردی برای تر ت

 کارگران و  زحمت کشان  بر جای گذاشت!

از شعارهای مستضغف پناهی پاس دار احمدی نژاد و باندهای قداره 

بند هم راه او،  که با شعار مبارزه با هاشمی دزد و خانواده اش،  

یارانه ها و  وارد دور رقابت شدند، جز ورشکسته گی کشور، حذف

افزایش نجومی بهای نان، برنج، گوشت و نیازهای عمومی  و غارت 

های میلیاردی و فربه شدن هر چه بیش تر باندهای مافیائی نظامی ـ 

 امنیتی و بیت رهبری، چه دستاوردی را می توان بر شمرد.

میرحسین موسوی که هشت سال ردای نخست وزیری جمهوری 

در برابر کشت و کشتارها و جنایت های اسالمی را بر دوش داشت و 

تاریخی دهه ی شصت، نخستین دهه ی  برقراری جمهوری اسالمی، 

مهر سکوت یا تائید بر لب داشت و سخت مورد احترام شخص خمینی 

بود، به سبب مخالفت شخص خامنه ای، در پنج  دوره ی انتخابات 

را  ریاست جمهوری، اجازه ی شرکت در  دور رقابت های خودی ها

پیدا ننمود، وقتی هم اجازه ی شرکت در دهمین دوره ی انتخابات 

ریاست جمهوری را پیدا کرد و به اعتبار انتخاب بین بد و بدتر، مورد 

استقبال انبوهی از رای دهنده گان قرار گرفت،  در فردای اعالم نتیجه 

ی انتخابات، که رای دهنده گان  در اعتراض به تقلب آشکار به سود 

ی نژاد،  با شعار رای من کو به خیابان ها ریختند، پاسخ خامنه احمد

ای  گلوله ی مذاب بود، بر حلقوم اعتراض کننده گان جوانی که آزادی 

انتخاب بین بد و بدتر را جدی پنداشته بودند و زندان و حبس خانه گی 

تا کنونی کروبی، موسوی و رهنورد،  سه  چهره ی شاخصی که به 

 وده ای سوار شدند.موج اعتراضات ت

سرکوب اعتراضات مسالمت آمیزی که خامنه ای لشکرکشی خیابانی 

می نامید،  با اجرای عملیات گازانبری دیگری از جانب سپاه و بسیج، 

تحت فرماندهی پاس دار نقدی،  که با تائید خامنه ای لباس سفیدها را 

در  به میان جمعیت بی سالح فرستاد و با  ترور بیش از هشتاد تن

خیابان ها و  بازداشت صدها تن  به اجرا در آمد  و به موجب  فتوای 

بزرگ  آیت اله  و تئوریسین نامی جمهوری اسالمی،  کاظم مصباح 

یزدی، با تجاوز جنسی  به چند تن از دانش جویان و دانش آموزان 

پسر زندانی،  به نقطه ی عطف دیگری رسید که می تواند به عنوان 

گازانبری پیروزمند ولگردان و قمه کشان جمهوری سومین عملیات 

اسالمی، علیه لشکرکشی خیابانی دشمنان اسالم و نظام  به ثبت تاریخ 

 برسد.  

در دور انتخابات پیشین، که پس از حذف هاشمی رفسنجانی توسط 

شورای نگهبان، شیخ حسن روحانی در توافق با هاشمی و رضایت 

الح طلب حکومتی و ضمنی خامنه ای و پشتبانی طیف اص

غیرحکومتی، با شعار اعتدال و حل مسالمت آمیز غنی سازی 

آورانیوم  با غربی ها، که کلیت نظام را به بن بست کشانیده بود، به 

میدان آمد،  جز بزک کردن رسوائی اتمی و نوشاندن مالیم جام زهر  

بر حلقوم خامنه ای، در طی چهار سال گذشته، کدام قدم اصالحی را 

 داشته است که شایسته ی تائید دوباره باشد.بر

در چهار سال گذشته، بیش ترین شمار کارگزاران )فعاالن( کارگری، 

مدافعان حقوق مدنی  و وبالگ نویسان بازداشت و به زندان های 

سنگین محکوم شده اند و  سوای اعدام شمار چندی از مبارزان 

غیر سیاسی به پای سیاسی، بیش از سه هزار تن را به جرم جرائم 

چوبه ی دار فرستاده اند،  اما  در یک مورد هم از روحانی بانگ 

اعتراضی برنخاسته است.  وی که پس از انتخابات دوره ی  دهم  

مجلس شورای اسالمی، مثل مجلس ششم خاتمی،  اکثریت مجلس را  

پشت سر خود دارد، در یک سال گذشته حتا نتوانسته است وزرای 

زش و پرورش، علی جنتی و علی اصغر فانی  را در ارشاد و آمو

پست خود نگه دارد و به یکی از امام جمعه های منتقد آن ها تودهنی 

بزند و یا علی رغم مخالفت آن ها برای یک گروه هنری، در تهران، 

مشهد، قم،  شیراز، اصفهان، رشت و ... امنیت اجرای یک کنسرت را 

 تامین کند.

هور گذشته، مجلسی هم که مصوبه اش هم از ناتوانی روسای جم

مانند نامزدهای انتخاباتی می بایستی از دباغ خانه ی شورای نگهبان 

بگذرد، چه اعتباری دارد؟  تا چه رسد به اکثریت و اقلیت اش! 

مجلسی که مصوبات اش نیازمند تائید شورای نگهبان، و  در مورد 

نگهبان، در گروه اختالف مجلس و شورای نگهبان، فراتر از شورای 

تائید  "شورای مصلحت نظام" است تا مبادا از خط رهبر و یا تفسیر 

آخوندی اسالم خارج شده باشد، چه مجلسی است؟ مصلحت نظام کش 

دار،  و شورائی که اعضای آن را خامنه ای گلچین می نماید، در 

 خدمت کیست؟

و حتا  با این بی نفسی روحانی، از تجدید انتخاب وی، یا جهانگیری

هاشمی طبا، چه ساخته خواهد شد! اگر آیت اله اعدام، یا فرمانده 

عملیات گازانبری،  و یا میرسلیم به مقام ریاست جمهوری برسد، 

 برای توده ها و نیروی کار و زحمت چه تفاوتی دارد؟

آنان که به هر بهانه آیت اله اعدام را مطرح می کنند،حتا اگر صداقتی 

ی گمان جز فریب خود و توده ها و هم کاری هم داشته باشند،  ب

خواسته و ناخواسته با مقامات جمهوری اسالمی،  برای کشیدن مردم 

به پای صندوق های رای، باد می کارند و توفان درو می کنند. برای 

خامنه ای و بیت رهبری اگر چه اهمیت دارد که رئیسی و یا قالیباف 

مهم تر از این که چه کسی  بر مسند ریاست جمهوری تکیه بزنند اما

انتخاب شود گرمی تنور انتخابات است. که می باید با خودداری از 

 شرکت در انتخابات، از گرمی انداخت!

 

 ۱۳۹۶بهشت ماه نهم اردی
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 در دوازده پرده ! ینمایش                 
 

 سال " انتخابات "  ۳۸نگاهى آمارى به 

 ریاست جمهورى در ایران        
 

       آرش کمانگر                         

 

 

 مقدمه ای بر نمایش دوازدهم 

 

را   بزودی جمهورى اسالمى ایران دوازدهمین " انتخابات" خویش

كند. در جریان  قوه مجریه "  برگزار مى  " رئیس  براى گزینش

نفر با  ۱۶۰۰د نویسى داوطلبین شركت در این باالماسكه ، حدو نام

، آمادگى خود را  مراجعه به وزارت كشور و پركردن فرم مخصوص

نفر  ۶براى كاندیداتورى اعالم داشتند که از میان آنها تنها صالحیت 

یعنی: حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، محمد باقر قالیباف، اسحاق 

جهانگیری، مصطفی میرسلیم و مصطفی هاشمی طبا تائید شدند.  

توجه در میان این رِد صالحیت ها، حذف پاره ای از مقامات  نکته قابل

فعلی و سابق مهم رژیم نظیر: هاشمی برادر رفسنجانی، زاکانی، 

 غروی، بقایی و مهمتر از همه احمدی نژاد بود. 

میلیون نفر و بر  ۵۶بر طبق سرشماری اداره ثبت احوال امسال حدود 

نفر در داخل کشور واجد میلیون  ۵۷طبق ارقام سازمان آمار حدود 

شرایط رای دادن هستند. حدود دو ونیم میلیون نفر در خارج از کشور 

 نیز واجد شرایط رای دادن میباشند.

 

طبق قواعد رژیم ، شوراى نگهبان مسئول رسیدگى به صالحیت 

نامزدها و اعالم لیست نهایى كاندیداهاست. بر طبق همین قواعد 

جمهور حكومت اسالمى باید مرد ، شیعه   نوشته و نانوشته ، رئیس

دوازده امامی ، جزء رجال معروف سیاسى و دینى، معتقد به قانون 

اساسى، حكومت دینى و اصل محوری آن یعنى والیت مطلقه فقیه و 

اى  بنابراین ملزم به تبعیت از ولى فقیه زمان یعنى سیدعلى خامنه

تواند بر طبق  مىباشد. شوراى نگهبان عالوه بر این قیود و شروط 

تبصره الحاقى " نظارت استصوابى" هر زمان و هر كجا كه صالح 

الذكر را نیز  رژیم و صواب آخرت بداند ، حتى واجدین شروط فوق

حذف كند. بر این مبنا بود كه شوراى نگهبان با بررسى صالحیت 

نامزدها، صدها نامزد را از دم تیغ گذراند و تنها شش ذوب شده در " 

آور را  مضحك و تهوع  ولی فقیه را تائید نمود. این نمایش زالل "

 است .  جمهورى اسالمى" انتخابات " نام گذاشته

هاى لیبراالى رایج در  حال آنكه الفباى حقوق بشر و حتى دمكراسى

گوید كه براى برگزارى یك  بسیاری كشورهاى سرمایه داری به ما مى

 رعایت شده باشند:"انتخابات آزاد " حداقل شروط زیر باید 

 

حق انتخاب كردن و انتخاب شدن برای همه شهروندان بالغ  - ۱

صرف نظر از جنسیت، ملیت، نژاد، مذهب، عقیده، گرایش جنسی ، 

 سطح تحصیالت و تعلق طبقاتی 

 آزادى اندیشه، بیان ، تجمع و تشکل   - ۲

آزادى فعالیت همه گرایشات سیاسی و احزاب و سازمانها ، از   - ۳

مله حق کامل آنها براى معرفى كاندیدا، تبلیغات رسانه ای و ارتباط ج

 آزادانه با مردم

حق كاندیداتورى همه افراد ) اعم از موافقین و مخالفین رژیم   - ۴

 وقت(  حتى اگر خواهان تغییر بنیادی سیستم باشند

 

در ایران اما به غیر از " حق راى همگانى و مخفى"  یعنى حق كامل 

اى تبدیل شدن به سیاهى لشگر جهت رونق بخشیدن به مردم بر

گیرى" و مشروعیت رژیم، هیچ یك از شروط حداقل فوق الذکر  "راى

گردند. این تنها وجه  تر از آن سركوب مى شوند، و مهم رعایت نمى

الوقوع نیست، بلكه سناریویى تكرارى است  مشخصه انتصابات قریب

ى تكرار شده است. براى اثبات كه تقریبا در طول حاكمیت رژیم اسالم

اندازیم به آمار یازده دوره انتخابات ضد  این مدعا با هم نگاهى مى

از انقالب بهمن یعنى   دمكراتیك ریاست جمهوری در دوران پس

ساله سلطنتى و موروثى به نظام "  ۲۵۰۰اى كه ظاهرا نظام  دوره

 انتخابى و جمهورى"  تبدیل شده است!!

 

 دوره اول

 

برگزار  ۵۸بهمن  ۵" انتخابات " ریاست جمهورى اسالمى در اولین 

نفر داوطلب شدند. در آن زمان شوراى نگهبان  ۱۲۴شد كه در آن 

هنوز شكل نگرفته بود، اما طبق مصوبه " شوراى انقالب اسالمى" 

هاى مذهبى بود، وزارت كشور وظیفه  كه متشكل از آخوندها و لیبرال

از تایید   زد خمینى برده و او پسداشت كه فهرست داوطلبین را ن

هایى" كه  كاندیداها فرمان رقابت را صادر كند. از جمله " غیرخودى

توان از مسعود رجوى ) از سازمان  در آن دوره داوطلب شده بودند مى

 مجاهدین خلق ( و ایرج كشكولى ) از حزب رنجبران(  نام ببریم .

دیگر مقامات رژیم  ها به دلیل تهدید خمینى و اما این غیرخودى 

گیرى كرد  گیرى شدند. از جمله كسان دیگرى كه كناره ناگزیر از كناره

الدین فارسى ) كاندیداى اول حزب جمهورى اسالمى( بود كه به  جالل

دلیل تابعیت افغانى از حق كاندیداتورى محروم شد. این حزب بعد از 

ولى در كتاب این ناكامى " آیت"  را مورد حمایت قرار داد. ایرج كشك

خاطرات خود كه توسط حمید شوكت منتشر شده است چگونگى 

ها در ستاد انتخاباتى  و نحوه برخورد موسوى خویینى  منصرف شدنش

میلیون واجد  ۲۱دهد. به هر رو از حدود  وزارت كشور را توضیح مى

درصد شركت نمودند  ۶۷میلیون نفر یعنى  ۱۴شرایط برای رای دادن 

لیبرال مذهبی (  با حدود  –صدر ) از جناح بورژوا  كه ابوالحسن بنى

میلیون راى انتخاب شد. حسن حبیبى، صادق خلخالی ، كاظم  ۱۱

فروهر از   زاده، محمد صادق طباطبایى، و داریوش سامى، صادق قطب

دیگر كاندیداهاى این انتخابات بودند كه آراى چندانى به دست 

كنندگان شانزده سال و  كتگیرى شرط سنى شر نیاوردند. در این راى

 شرط سنى نامزدها سى سال بود. 

 

 دوره دوم

 

شوراى اسالمى و به   صدر توسط مجلس بعد از عزل ابولحسن بنى

و  ۱۳۶۰از خرداد   فرمان خمینى و نیز آغاز كشتارهاى فاشیستى پس

حاكمیت اختناق مطلق، دومین " انتخابات " ریاست جمهورى در دوم 

شوراى اسالمى   مصوبه مجلس  شد. بر اساس برگزار ۱۳۶۰مرداد 

بررسى صالحیت نامزدها به عهده  ۱۳۶۰تیر ماه  ۱۳در تاریخ 

نفر داوطلب شده  ۷۱شوراى نگهبان قرار گرفت. در این "انتخابات" 

  نفر تائید شد. از جمله كسانى كه هوس ۴بودند كه فقط صالحیت 

به نام حزب  نامزد شدن كرده بود، یك جریان " چپ" مدافع رژیم

تروتسكیستى بابك زهرایى " حزب كارگران سوسیالیست" بود كه 

هاى جمهورى اسالمى بسر برد.  رد شد و مدتى در زندان  صالحیتش

میلیون نفر واجد شرایط راى دادن بودند كه به  ۲۳در این سال حدود 

از   درصد آنها در انتخابات شركت كردند كه البته بیش ۶۴گفته رژیم 

، آراى باطله بودند. رجایى، شیبانى، عسگراوالدى و  درصد ۳

بازى بودند كه محمدعلى رجایى   شب  ، چهار كاندید این خیمه  پرورش

 جمهور شد.   درصد آراء رئیس ۸۷با 

 

 دوره سوم

 

وزیرى به  از پنج هفته در جریان انفجار دفتر نخست   رجایى اما پس

 ۱۳۶۰ر هشتم شهریور همراه باهنر و تنى چند از مقامات رژیم د

كشته شد، لذا رژیم ناگزیر از برپایى "انتخابات" مجدد در تاریخ ده 

میلیون نفر  ۲۳مهر ماه همان سال شد. در این "انتخابات" حدود 

درصد  ۷۴واجد شرایط راى دادن بودند كه به گفته رژیم از میان آنها 

هبان نفر نامزد شدند كه شوراى نگ ۴۶شركت كردند. در این دوره 

)   نفر را تائید كرد كه عبارت بودند از: اكبر پرورش ۴تنها صالحیت 

اى ) معاون وزیر دفاع و امام جمعه  ( ، على خامنه  نماینده مجلس

فرد،  اى ) معاون وزیر كشور( و حسن غفورى تهران ( ، رضا زواره

هللا مهدوى كنى ) محافظه کار معروف و  نكته جالب توجه اینكه آیت

امعه روحانیت مبارز تهران که تا همین چند سال پیش و قبل از دبیر ج

مرگ، رئیس مجلس خبرگان بود( نیز جزو نامزدها بود كه صالحیت 
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او توسط شوراى نگهبان رد شد !!  در سومین دوره ریاست 

 درصد آراى ماخوذه اول شد. ۹۵اى با  جمهورى اسالمى، خامنه

 

 دوره چهارم

 

نفر  ۵۰برگزار شد كه در آن  ۱۳۶۴رداد م ۲۵این "انتخابات " در 

اعالم نامزدى نمودند ولى شوراى نگهبان فقط صالحیت سه نفر را 

اى، عسگراوالدى و مصطفوى  تصویب كرد كه عبارت بودند از: خامنه

درصد  ۵۴میلیون واجد شرایط حدود  ۲۶كاشانى، كه در آن از كل 

اى اول شد كه میلیون ر ۱۲اى مجددا با كسب  شركت كردند و خامنه

درصد و  ۱۰درصد آراى ماخوذه. كاشانى با حدود  ۸۵شود  مى

درصد به ترتیب دوم و سوم شدند. بنابراین  ۲عسگراوالدى با حدود 

توان گفت كه براى نخستین بار ) حتا  با در نظر گرفتن آراى باطله مى

هاى آمارى رژیم ( نیمى از مردم در انتخابات شركت نكرده و  طبق داده

 كاندیداهاى رژیم " نه "  گفتند. به

 

 دوره پنجم 

 

پنجمین دوره " انتخابات" ریاست جمهورى اسالمى به دلیل مرگ 

اى به  انتخاب ضربتى خامنه  و سپس ۱۳۶۸خمینى در خرداد ماه 

خبرگان ( كه   عنوان رهبر و ولى قفیه جدید نظام ) توسط مجلس

  مجلس  نایب رئیسشوراى اسالمى و   وقت مجلس  رفسنجانى _رییس

 ۱۳۶۸خبرگان_ سهم کلیدی در آن داشت ، در تاریخ ششم مرداد ماه .

میلیون نفر از جمعیت کشور واجد شرایط رای  ۳۱برگزار شد . حدود 

درصد  شركت  ۵۶میلیون یا  ۱۶دادن بودند كه از میان آنها حدود 

د. درصد نیز راى سفید یا باطله بودن ۲كردند كه به گفته رژیم حدود 

دانیم كه  یعنى باز هم تقریبا نیمى از مردم به رژیم نه گفتند و البته مى

بسیارى از آنها هم كه ناگزیر از شركت در "انتخابات" شدند به خاطر 

سیاسى، كوپن و اهمیت ُمهردار   مسایلى چون امنیت شغلى، ترس

ها بوده است. در واقع در بخش اعظم سالهای حاكمیت  بودن شناسنامه

دهندگان، نه به خاطر توهم به رژیم  ها نفر از راى اسالمى میلیون رژیم

بلكه به دلیل مالحظات شغلى، اقتصادى و امنیتى مجبور به حضور در 

 اند. هاى " مارگیرى" رژیم بوده پاى جعبه

نامزد، شوراى  ۷۹از میان  ۱۳۶۸به هر رو در "انتخابات" مرداد 

د كه عبارت بودند از: هاشمى نفر را تائید كر ۲نگهبان تنها صالحیت 

درصد آراى حاصله  ۹۴شیبانى، كه رفسنجانى با   رفسنجانى و عباس

 انتخاب گردید.

 

 دوره ششم  

 

برگزار  ۱۳۷۲خرداد ماه  ۲۱انتخابات فرمایشى بعدى در تاریخ 

میلیون نفر  ۱۷میلیون واجد شرایط كمتر از  ۳۳گردید كه از میان 

توان  با در نظرداشت آراى باطله مىدرصد كه  ۵۰شركت كردند یعنى 

گفت كه حتا بر مبناى آمار دستكارى شده رژیم ، مخالفین حاکمیت 

والیت فقیه  بر موافقان آن برترى یافتند و این در اوج اختناق نیمه 

هاى بیداد عملیات تروریستى رژیم در  اول دهه هفتاد یعنى در سال

این انتخابات مضحك،  راستى یك شاهكار بود. در  داخل و خارج، به

نفر را تائید صالحیت نمود كه  ۴نامزد  ۱۲۸شوراى نگهبان از میان 

عبارت بودند از: هاشمى رفسنجانى، احمد توكلى ) وزیر كار سابق و 

  اقتصادى روزنامه رسالت در آنزمان ( ، جاسبى ) رییس  دبیر بخش

یع دانشگاه آزاد ( و رجبعلى طاهرى ) مجرى طرحهای سازمان صنا

درصد  62دفاع( . از میان این چهار نفر رفسنجانى مجددا با كسب 

از ده میلیون راى_ انتخاب شد. نكته جالب توجه در   آراء _كمى بیش

 ۲۴از چهار میلیون راى ) حدود   این نمایش انتخاباتی كسب بیش

كارى چون احمد توكلى بود كه نشانگر  درصد ( توسط فرد محافظه

 . ( بود ز " سردار ویرانگری " ) اکبر شاه میلیاردرنوعی ابراز تنفر ا

  

 دوره هفتم 

 

 ۱۳۷۶" انتخابات" هفتمین دوره ریاست جمهورى در دوم خرداد ماه 

سال به  میلیون نفر از جمعیت پانزده ۳۵برگزار شد كه در آن حدود 

از   باالى كشور واجد شرایط راى دادن بودند كه از این تعداد كمى بیش

درصد بود . در این "  ۸۳ن نفر شركت جستند كه معادل میلیو ۲۹

نفر داوطلب، شوراى نگهبان تنها  ۲۳۸انتخابات " از مجموع 

نفر را تایید نمود كه عبارت بودند از : محمد خاتمى،  ۴صالحیت 

 اى. شهرى و زواره ناطق نورى، رى

درصد آراى به صندوق ریخته شده،  ۷۰خاتمى توانست با كسب حدود 

پست ریاست جمهورى رژیم را به عهده گیرد این در حالی بود زمام 

که همه قرائن نشان میداد که ناطق نوری کاندید اصلح نظام و فرد 

 مورد نظر خامنه ای بوده است . 

 

 دوره هشتم 

 

خاتمی  در هشتمین " انتخابات " ریاست جمهوری رژیم والیت فقیه 

 مجددا انتخاب گردید .  ۱۳۸۰خرداد  ۱۸در 

نفر نامزد شده بودند که شورای  ۸۰۰ر آن " انتخابات " بیش از د

نفر از آنها و در بررسی دوم،  ۴۶نگهبان در بررسی اول، صالحیت 

نفر از آنها  ۱۰نفر از آنها و در بررسی نهایی صالحیت  ۳۰صالحیت 

کاندید گروهبندیهای محافظه  ۹را تصویب کرد که شامل خود خاتمی و 

ین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسالمی، حدود کار بود . در هشتم

درصد واجدین شرایط  ، شرکت نمودند که از میان آنها حدود  ۶۷

 هفتاد درصد به خاتمی رای دادند.

 

 

 دوره نهم

 

 ۱۳۸۴نهمین دوره "انتخابات" ریاست جمهوری اسالمی در خرداد 

برگزار شد. شورای نگهبان با رد صالحیت بیش از هزار نفر از 

امزدین، تنها همچون دوره های پیشین به چهره های شاحص ن

جناحههای درونی رژیم نظیر: رفسنجانی ، قالیباف ، احمدی نژاد ، 

کروبی و معین اجازه رقابت داد. ) البته معین کاندید اصلح اصالح 

طلبان دو خردادی ابتدا توسط شورای نگهبان رد صالحیت شد اما بعدا 

 مجددا به کورس رقابت برگشت ( . با حکم حکومتی خامنه ای

در جریان آن رای گیری برای اولین بار در تاریخ  برگزاری 

"انتخابات" ریاست جمهوری در ایران ، هیچیک از کاندیداها 

نتوانستند در دور اول، اکثریت مطلق آراء را کسب کنند. در دور اول 

رژیم ) نظیر بنا به آمار رژیم که حتی پاره ای از افراد وابسته به 

درصد از واجدین شرایط  ۶۲کروبی ( بر تقلبی بودن آن تاکید داشتند

درصد جمعیت رای  ۵۷شرکت کردند. در دور دوم نیز به گفته رژیم 

دهنده شرکت کردند که طی آن سرانجام احمدی نژاد از صندوق آراء 

 به عنوان کاندید تازه به دوران رسیده اصولگرایان ، بیرون آمد.

 

 دهم دوره 

 

 ۲۲دهمین دوره " انتخابات" ریاست جمهوری اسالمی در تاریخ 

برگزار شد. شورای نگهبان تنها صالحیت چهار نفر را  ۱۳۸۸خرداد 

برای شرکت در رقابتهای انتخاباتی تائید کرد  که عبارت بودند از: 

محمئود احمدی نژاد ، مهدی کروبی ، میر حسین موسوی  و محسن 

 رضایی .

میلیون نفر  ۴۶اعالم کرد که دارندگان حق رای کمی بیش از رژیم  

میلیون  ۴۸است ، اما برخی منابع آماری دیگر، رقم واقعی را حدود 

نفر ارزیابی میکردند. بعد از برگزاری این "انتخابات" ، رژیم در یک 

که حتی در دوران خود جمهوری اسالمی سابقه نداسته  –تقلب آشکار 

 ۸۵میلیون نفر از واجدین شرایط یعنی  ۴۲ه اعالم کرد ک -است 

درصد به  ۶۳درصد در " انتخابات" شرکت کردند که از میان آنها 

درصد به موسوی رای دادند!! رضایی با  ۳۵احمدی نژاد و حدود 

 -به گفته رژیم  –بیش از یک میلیون و کروبی با کمتر از نیم میلیون 

یب در یک کودتای انتخاباتی در رده های بعدی قرار گرفتند . بدین ترت

آشکار، احمدی نژاد دومین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد. 

در حالی که بر مبنای برخی گزارشات از درون وزارت کشور، مجموع 

 ۲۰میلیون بوده و موسوی با  حدود  ۸آرای احمدی نژاد کمتر از 

زارت میلیون رای ، پیروزآن انتخابات بوده و حتی برخی مقامات و

کشور این مسئله را تلفنی به موسوی اطالع داده بودند، " غافل " از 

اینکه دارو دسته ولی فقیه به همراه وزیر کشور و فرماندهی سپاه و 



10 

 

 بسیج ، سناریوی دیگری طراحی کرده بودند. این مسئله سبب

اعتراض گسترده کاندیداهای جناح اصالح طلب رژیم و توده های 

ردم معترض بویژه جوانانی شد که با بهره گیری حامی آنها و سپس م

از بحران سیاسی ناشی از کودتای انتخاباتی ، به مدت چند ماه موجی 

از اعتزاضات توده ای به راه انداختند که در روزهایی بیش از سه 

میلیون نفر ) در تهران ( در آن شرکت داشتند. چنین اعتراضات 

ایران سابقه نداشته است . در  ۱۳۶۰گسترده ای بعد از سی خرداد 

هم قابل قیاس  ۱۳۷۸تیر ماه  ۱۸حتی جنبش دانشجویی شش روزه 

 رخ داد نبود . ۸۸خرداد  ۲۲با جنبشی که از فردای 

در جریان این غلیان انقالبی  که دامنه آن بیش از بیست شهر ایران را 

فرا گرفته بود، دهها تن از جوانان و مردم معترض با  تیراندازی 

ران رژیم و یا تحت شکنجه های ضدبشری بقتل رسیدند، هزاران مزدو

تن در درگیریهای خیابانی مجروح و مصدوم گشتند  و بیش از سه 

 هزار تن نیز دستگیر شدند. 

 

 دوره یازدهم

 

نویسى داوطلبین شركت در یازدهمین دوره "انتخابات"  در جریان نام

مراجعه به نفر با  ۶۰۰، بیش از ۱۳۹۲ریاست جمهوری خرداد 

، آمادگى خود را براى  وزارت كشور و پر كردن فرم مخصوص

كاندیداتورى اعالم داشتند که از میان آنها شورای نگهبان تنها 

صالحیت هشت نفر یعنی: جلیلی ، غرضی ، روحانی ، حداد عادل ، 

والیتی ، عارف ، قالیباف و رضایی را تائید نمود.  نکته قابل توجه در 

صالحیِت رفسنجانی ) رئیس جمهور سابق و رئیس وقت این دوره رد 

مجمع تشخیص مصلحت نظام( علی فالحیان ) وزیر اطالعات سابق (  

و نیز اسفندیار مشایی ) دست راسِت احمدی نژاد رئیس جمهوری 

میلیون نفر در داخل کشور و بیش  ۵۱سابق( بود . در این سال حدود 

د شرایط رای دادن برای میلیون نفر در خارج از کشور واج ۲از 

 ۳۶"انتخابات" ریاست جمهوری بودند که به گفته رژیم بیش از 

درصد شرکت کردند که حسن روحانی با کسب  ۷۲میلیون نفر حدود 

میلیون رای ) پنجاه درصد آرای ماخوذه( اول شد. قالیباف و  ۱۸

جلیلی در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند. عارف کاندید نخست 

طلبان دوخردادی بنا به درخواست خاتمی و رفسنجانی به نفع اصالح 

روحانی کنار کشید در کمپ اصولگرایان نیز حداد عادل همین کار را 

 کرد. 

                                                  

*********************** 

 

از بررسی نمایشات انتخاباتی ریاست جمهوری ، این حقیقت را 

ن استنتاج نمود که در آپارات رژیم اسالمی سرمایه داری ایران ، میتوا

قدرت واقعى نه در دست نهادهاى به اصطالح انتخابى بلكه در دست 

نهادهاى انتصابى زیر نظر ولی فقیه همچون شوراى نگهبان، مجمع 

امنیتی متعدد  –مصلحت نظام، قوه قضاییه و قواى نظامى   تشخیص

قرار   اش مستقیم رهبر با اختیارات خدایى است كه همگى تحت هدایت

 دارند. 

پی  -علیرغم همه فشارها  –اكنون بخش قابل توجهی از مردم ایران 

به این واقعیت مسلم برده اند . از اینرو شرکت در نمایش خیمه شب 

بازی باالئیها را چیزی جز مددرسانی به  دوام و بقاى رژیم استبدادى 

جاد مشروعیت بین المللی برای آن نمی و قرون وسطایى حاكم و ای

دانند. از این رو تشویق مردم به شركت در نمایش انتخاباتی خرداد 

، سیاستی کامال اشتباه و در راستای تقویت رژیم و سنگ اندازی ۹۶

در برابر شکل گیری اراده مستقل کارگران و زحمتکشان ایران برای 

زیرا این توهم را برای  دستیابی به آزادی و برابری ارزیابی میشود،

چندمین بار بازتولید میکند که گویا میتوان در چارچوب این نظاِم حافظ 

استبداد و استثمار، به استحاله رژیم امید بست و به تردیج به رهایی 

 دست یافت !! 

تحریم فعال این بالماسکه و برپایی اعتراضات توده ای حول مطالبات 

جوانان ، ملیتهای تحت ستم و ... ،  کارگران ، زحمتکشان ، زنان ، 

 پاسخ ما چپها و  آزادیخواهان واقعی به این نمایش مضحک است !

 

 2017مه   - ۱۳۹۶اردیبهشت                     

 

 قسمت (     ۴) در  یرانانتخابات در ا           
 

 شهاب برهان                           
 

 یاستدوره انتخابات ر یندوازدهم یکه تا برگزار یهفته ا یک ینا در

 یم یمرژ یندر ا یبر نظام انتخابات یاست، مکث یباق یاسالم یجمهور

و  یتدارم: ماه یرا در چند بخش کوتاه عرضه م یکنم و نوشته ا

چه در آن  یو برا ینظام؛ چه گروه هائ یندر ا یکارکرد نظام انتخابات

دعوت  ی؛ مسأله «تربد» و « بد» در طلسم  یدنچرخ د؛کنن یشرکت م

 یبه معن یمرا که تحر یهداع ینو ا یم؛به مشارکت و دعوت به تحر

 دهم.  یچه، مورد بحث قرار م یعنیفعال  یمانفعال است؟ وباالخره تحر

 

 _______________________________________ 

 

 یاسالم یدر جمهور ینظام انتخابات - یکم قسمت

 

و  یبا استناد به ارتجاع یدنبا یسیوناپوز یاسیس یروین هیچ

اصل  یکشرکت در انتخابات را به  یمتحر  یم،رژ یکبودن  یاستبداد

کشاکش  یکند. انتخابات، عرصه  یلتبد یکو استراتژ ینیآئ یشینی،پ

مشخص از  یلبا تحل یدبا یاسیس یجد یانست و هر جر یروهان

 یکی،کشاکش تاکت یندر ا روددهد که و یصانتخابات مشخص تشخ

دارد. انتخابات در شرائط  یانیز یااو چه سود  یکاهداف استراتژ یبرا

و  یحتا انقالب یسیوناپوز یاسیس یروین یک یممکن است برا یخاص

 ییراتتغ یجادو ا یرون یجمع آور یبرا یفرصت ی،دار یهضد سرما

و  گریدست کم آفشا یا یاسیو س یاجتماع یمحسوس در موازنه قوا

 یبرا یکبارو  یازل یمتحر ینروخود فراهم کند. از ا یبرنامه ها یغتبل

دولت و حکومت و نظام حاکم استنتاج شده باشد،  یتکه از ماه یشههم

 بودن.  یمحض است و نه نشانه انقالب یاسیس یخرد یب یک

 

شرکت در  یمتحر یبرا یاما اگر در هر جامعه متعارف بورژوائ 

شرکت در انتخابات  یبرا یاسالم یآورد، درجمهور یلدل یدانتخابات با

گذشته،  یمرژ ینداشت، چرا که هر چه از عمر ا یاستثنائ یلیدل یدبا

عموم مردم باشد  یاز سو یمبر تحر یدروشن تر شده است که قاعده با

 ینا یلشرکت را موجه کند. در نوشته حاضر دل نامگر آن که استث

 دهم. یم یحموضوع را توض

 

 یدبا یاسالم یدر جمهور یو نقش نظام انتخابات یگاهدرک جا برای

 یچه ی،از دموکراس یا یوهتوجه داشت که انتخابات همچون ابزار و ش

و وارثان  ینیخم ی یو ارزش یفکر یادهایبا سنت و بن یتیسنخ

بود اگر اصال  یسازگار تر م یبس یمرژ یناش ندارد. با ذات ا یحکومت

 یامر و حاکم و قاض یداشت و ول   یوجود نم اتیو انتخاب یمجلس یچه

 یمردم عزل و نصب م یواسطه  یمورد نظر خود را ب یشرع آدم ها

 ینکه ا یناول ا یلنبود. دل یشدن یلبه دو دل یزیچ ینکردند. اما چن

برآمده است و در آن مقطع، نه توازن  یانقالب توده ا یکاز دل  یمرژ

خواهانه و عدالت  یادمطالبات آز یرگیدر انقالب و نه چ یردرگ یقوا

 ی ینهمد یاسالم یمدادند که معماران رژ یاجازه نم ی،توده ا یطلبانه 

و  یعرف یدر خأل ، با حذف همه سنت ها یکضربفاضله شان را 

دستاوردها و بدون به حساب آوردن فشارها و توقعات و مطالبات 

و بن حذف کرد  یخشد از ب ینم یزجامعه برپا کنند. انتخابات را ن

 یلدل ینرا. دوم یندگانو مجلس نما یهمچنان که وجود قانون اساس

 ینظام کارکرد یاسیکه انتخابات از همان ابتدا در ساختار س ینا

کرده و  یداپ ی،مرداد صور 28 یو نه همچون بعد از کودتا یضرور

و  یقانون یرو غ یرسم یربه موازات همه ترفندها و دسائس غ

 یازرقابت ها، کشاکش ها، امت یرسم یکار قانون سازوبه  ی،فراقانون

 یمرژ یدرون یجناح ها یها و گاه جنگ ها یریها، نسق گ یریگ

 یمرژ یاسیشد آن را از ساختار س ینم یچوجهبه یگرشد و د یلتبد

غنائم  یموفادار به نظام بر سر تقس یحذف کرد. جنگ جناح ها

 یها یندازجهت دست ا یاسیس یازاتو تصاحب امت یاقتصاد

است و نه  ینگران، نه جنگ زرگر یبرخالف نظر سطح یاقتصاد

 یکه " شبه دموکراس یجنگ،تا جائ ین. ایو شعبده باز یشصرفاً نما

شان کارساز باشد، بدون اسلحه صورت  ینظام انتخابات یعنی"یدرون
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نظافت و حبس  یدر کنار آن ترور و دارو یزن ی. والبته گاهیردگ یم

 .یدآ یم الزم یرهو غ یخانگ

 

که انتخابات را  یمگو یم یمعن ینبه ا  «یدرون یشبه دموکراس یمهن »

 یتشان به حاکم یکه وفادار یمجان نثار رژ یها یخود یبه دموکراس

مطلقه رهبر  یتو وال یو حکومت اسالم یدار یهو نظام سرما یهسرما

باشد محدود کرده  یدهنگهبان رس یشورا ییدبه تأ یهزنده و مرده فق

 یاسیو س ی" بر سر منافع اقتصادیک" دموکرات ردهایاند. زد و خو

 ینتر از آن. تازه در هم یرونگام ب یکمجاز است و نه  یرهدا یندر هم

کند و در  ینم یتکفا یهفق یبه اسالم و نظام و ول یمحدوده هم وفادار

رم کنند و چ ی" ها را تنگ تر میتهر دوره سوراخ الک " صالح

 یاز دوره ها یشترهر دوره ب در یمیدرون رژ یدموکراس یساغر

انتخابات  یبر مهندس یحانهاست که وق یرود. چند سال یآب م یشینپ

 کنند.  یهم اعتراف م

 

هم دارد.   یستیپشت سکه فاش یک ی،درون یسکه دموکراس ینا اما

د. دارن یعموم حق انتخاب ندارند فقط حق را ی،نظام انتخابات یندر ا

همان  یتقلب انتخابات یهست که گوئ ینانهب یتصور سطح یک

 یقت،صندوق ها و تقلب در شمارش آرأ است، اما در حق یدستکار

آنچه  ی،اسالم یکه در جمهور است ینا یتقلب انتخابات ینبزرگتر

باصطالح  ین. در ایستشود، از اساس انتخابات ن یانتخابات قلمداد م

نامزد کنند که  یزیچ یانتخابات، عموم مردم حق دارند خود را برا

االصول مردود است و فقط  یو عل یشاپیشآن پ یشان برا یتصالح

با حساب و  کهاند  یهدر سا «یمهندسان انتخابات» نگهبان و  یشورا

کنند.  یم یمطلوب شان را انتخاب و معرف ینامزدها ینیمع یکتاب ها

ندارند و تنها  یحق و اراده و نقش یچنامزدها ه یننتخاب امردم در ا

بدهند. البته همان  یاست که به انتخاب شده ها را ینکه دارند ا یحق

مردم را در جهت  یکارگردانان پشت صحنه هروقت الزم بدانند را

 یاش م یحشده خودشان ترج یندستچ ینامزدها یانکه در م ینامزد

سابقه "  یدر ابعاد ب 88دزدند چنان که مثال در سال  یدهند م

از  یششرائط ، پ ینو سالم تر ی" کردند، اما در شرائط عادیمهندس

 یدهمردم را بدزدند، حق انتخاب شان را قانوناً و رسماً دزد یآن که آرا

 یسؤ استفاده  یک یناست. ا یتقلب انتخابات ترینبزرگ یناند و ا

بر ضد  یاراست که توده مردم را مسلوب االختاز انتخابات  یستیفاش

 یلهشده است وس یو مهندس یمنافع و مصالح خود که از باال طراح

دو سؤ استفاده طبقه حاکم  یدهند. مردم فقط حق دارند که برا یقرار م

 یجنگ یانکه در نقش لشکر ینا یکی: یرندقرار بگ یلهو حکومت، وس

 یرادا ی یلهآن جناح وس یا ینا یبعنوان عقبه  یست،که مال آن ها ن

که با نفس مشارکت در  ینا یگرمقابل عمل کنند؛ و د یففشار بر حر

 یو جناح اند، برا یداکه طرفدار کدام کاند ینانتخابات و صرفنظر از ا

 ینجعل کنند. ا مشروعیتو  «یحماسه ساز» آبرو و اعتبار کل نظام 

کند که  یم یداتمام بروز پ یانیبه عر یانتخابات وقت یستیخصلت فاش

کند  یاز مخالفان نظام هم دعوت م یرهبر نظام در هر دوره انتخابات

مشارکت کنند، حال آن که  یریگ یمخالفت شان در را یرغمعل

کند.  یم ییدتأ یبسخت یزها را ن یخود یکتریننزد ینامزد یتصالح

 نامزد شدن و انتخاب کردن و انتخاب شدن، سوراخ سوزن هم یبرا

دشمنان نظام هم خوش  ،«یدنحماسه آفر»  یگشاد است، اما برا

ندا داده است که مهم  ینبارهم ا یچشم ! خامنه ا یو قدم تان رو یدآمد

 .یائیداست که همه ب ینمهم ا ید،ده یم یرأ یبه چه کس یستن

 

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

 

 اند؟ یانشرکت کنندگان در انتخابات ک -دوم  قسمت

 

در  یو کارکرد نظام انتخابات یتآنچه در بخش نخست در باره ماه 

 یتاست. جمع یدهپوش یکمتر کس یدنوشتم، از د یاسالم یجمهور

 یااست،  یرمتغ یانتخابات تا انتخابات بعد ینکه تعداد اش از ا یانبوه

از  ی،از هر انتخابات یتجرب یأس یلبه دل یاو  یاسیس یآگاه یلبه دل

هنوز  یتاز جمع یگرید یکنند. اما بخش ها می یزرکت پرهمشا

مشارکت کنندگان را  ینمشارکت فعال در انتخابات دارند. ا یبرا یدالئل

 یمتفاوت یها یزهکرد که هرکدام انگ یمشود تقس یم یبه پنج دسته کل

 دارند:

موضوع  یشانطبقه حاکمه اند که انتخابات برا یهمه جناح ها یکی،

است.  یاسیو قدرت س یدر منافع اقتصاد یشترب یکشاکش بر سر سهم

 یجیبس یروهایحکومت اند از ن ینخواران سفره خون یزهدوم، ر

مثل سپاه و  یسرکوب دولت یلو طو یضگرفته تا خدمه دستگاه عر

 یها یهمسجدها، .... سوم، ال لیانو متو یونانواع گشت ها، روحان

حکومت  یتانده جامعه است که دفاع از موجودو عقب م یمذهب یداً شد

 یفتکل یک یشانکه از آن داشته باشند برا یتیبا هر نارضا یاسالم

که  یستاست. چهارم آن دسته ا یو برتر از هرمنفعت شخص یشرع

"  دارد،قرار  یقدرت اقتصاد یهو در حاش یاسیاز قدرت س یرونب

درون  یجناح ها ی" که سرنوشت خود را به کشاکش هایسیونیاپوز

مشارکت فعال توده  یگره زده است و در هر دوره انتخابات یحکومت

 یق،و از آن طر« اصالح طلبان» کند تا بلکه شانس  یم یقرا تشو یا

کند. و دسته پنجم، توده  یتدر نظام به نفع خود اش را تقو یشاتیگشا

ران گوناگون زنان، کارگ یها یهاز طبقات و اقشار و ال دممر یمعظ ی

 یان،دانشو دانشگاه یانمعلمان، دانشجو یکاران،کارخانه ها، ب

بازنشستگان، کسبه و  ی،آموزان، پرستاران، کارمندان، فعاالن مدن

دعوت به شرکت  یگفته برا یشاست که مخاطب چهار دسته پ یرهغ

 در انتخابات است

 . 

 یشرکت بقدر کاف یها یزهکه اشاره کردم، انگ یدر هر پنج دسته ا 

 یوقت یزن یکه مردم معمول یستموضوع مشکل ن یناند. فهم ا یرومندن

مشارکت در انتخابات از منافع و مصالح  یقگمان دارند که از طر

استدالل که  ینبا ا یمکنند، صرفا با دعوت به تحر یخودشان دفاع م

سگ و شغال  ینشوند. آن ها ب یاست متقاعد نم لسگ زرد برادر شغا

احمد  یدس یدرنده  یافهق یانگذارند به همان اندازه که م یفرق م

گذارند! آن ها عموماً  یفرق م یمحمد خاتم یدملوس س یافهو ق یخاتم

دخالت کنند ال اقل  یداهاکاند یینتوانند در تع یکنند حاال که نم یفکر م

 توانند مؤثر باشند.  یم ربد و بدت یاندر انتخاب م

دوره به  ینا ینامزدها یمناظره ها دسته اول، همانطور که در 

و در پشت  یحکومت یانتمام آشکارشد، راهزنان و حرام یرسوائ

 «یرسهم ش» اند که بر سر  یبرق یها یگارشیو ال یاهاسرشان، ماف

خواران آن هاهستند، و  یزهمشغول اند؛ دسته دوم ر یبه طناب کش

ها بخش  ین. همه ایاسالم یمرژ یکلوژیدئوصرفاً ا یاندسته سوم حام

انتخابات  یماند و فراخواندن شان به تحر یمرژ یکرهاز پ یهائ

 یندارد. اما بخش چهارم، کرکس ها و الشخورها یتموضوع

اند که به  یمو اصالح طلب رژ ی" استحاله چیسیونباصطالح " اپوز

 همنازع ینکه از ا یگوشت و چرب یب یو پوست یتکه استخوان یدام

شوند و  یکاسه داغ تر از آش م یهر دوره ابماند در  یباق یشانبرا

 یاسی،از قدرت س یرونب یکنند. بورژواز یتنور انتخابات را گرم م

 یو پاش ها یختکه از قِبَل ر یانیها و اقشار م یهال یسگانِ نوک

 یرسند، کارچاق کن ها یغارتگران بزرگ به آب و علوفه م

دور  ی یاسین سرانت خوارا ی،و تجار مالی یاهایاز ماف یازبگیرامت

 یانگردن کلفت، دالالن، هنرمندان و دانشگاه یانو بر حاکمان، قاچاقچ

صدقه خواه  یها یسیوناپوز یدار و دسته ها یزوابسته به قدرت، و ن

ها زاد و  یدرگاه قدرت که همچون سوسک فقط در جرز اختالفات باالئ

هستند،  یگران هر انتخابات مشاطهها همه  ینکنند، ا یم یولد و زندگ

چه باشد. آن ها با  یباشند و داو باز یانکه نامزدها ک ینصرفنظر از ا

 یو فضا یداخل یاز بحران ساز یاسنجند که مثالً آ یم یشانشاخک ها

و قاچاق سود  یاقتصاد یمو تحر یدر روابط خارج یتنش جنگ

در بازار  کار یرویبرجام و حراج ن یاز فضا یابرند و  یم یشتریب

 یاباشد  یانب یآزاد یخواهدم یست؛مهم ن یشانبرا یهبق ی؛کار جهان

ها  یلجرالثق یباال یا یزندنباشد، جسد ها را با بولدوزر در خندق ها بر

 یانهبه هوا بفرستند؛ گشت ارشاد زن ها را با اخم و خشونت اصولگرا

 با تبسم و کرامات اصالح طلبانه.  یاکند  یردستگ

 

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

 

 دهند؟ یم یچرا رأ یمردم عاد -سوم  قسمت

 

 یرانخراب است و اوضاع مردم خرابتر. اگر ا یاراوضاع کشور ما بس 

بالفاصله بعد  یسیرئ یمچون ابراه یبود، مگر جالد یزانمملکت م یک

داشت خود را نامزد  یجرئت م یهللا منتظر یتنوار آ یاز رسوائ
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 ینداشتند، مگر هم یزانیکند؟ و اگر مردم ما وضع م یجمهور یاستر

را اخذ کرده است  یجمهور یاستر ینامزد حیتصال یجالد ینکه چن

 یمرا تحر یفاسد و تبهکارانه ا ینظام انتخابات ینچن ینبود تا بکل یکاف

 حرف هاست.  ینکنند؟ اما وضع خراب تر از ا

ار مشارکت در  یرخود را ناگز یشرائط یناز مردم، حتا در چن یبخش 

از فقدان ُمهر انتخابات  ی. ترس عده اینندب یدادن م یانتخابات و رأ

 یان"، بیسو " ساند یچدادن به طمع ساندو یرأ یادر شناسنامه شان 

 یکدادن بخاطر  یرأ ینترس و هم ین. حتا همیستن یتواقع یتمام

که  ینآورد کما ا به حساب شان یداست که با یمسائل یایگو یچ،ساندو

مردم  ینا یستن یآوردند! کاف یکارچرخانان انتخابات به حساب شان م

 یچرا که آن ها دالئل و اجبارها یمانتخابات فرابخوان یمرا به تحر

 یزما ن یدآن که مردم حرف ما را بفهمند، با یخودشان را دارند. برا

 . بفهمیمآن ها را  یثدرد و حد

 یاسیتشکل و حزب س یچه یراناست: در ا ینقرارمردم از ا یتوضع 

 ینا ی یسراسر یاسیاقدام س یمستقل از حکومت جود ندارد تا بازو

 یاتدر ح یو آن بخش از مردم باشد. مردم بطور کامل از دخالتگر

جامعه برکنار نگهداشته شده اند. تنها در انتخابات است که  یاسیس

 یهمان حد رأ در – یسراسر یعموم تگریاقدام و دخال یفضا یک

 یتیاز مردم، جمع ی. انبوهیدآ یبوجود م -دادن به انتخاب شدگان

 یرگوناگون که در ز یها یهاز طبقات مختلف و اقشار و ال یمعظ

 یاسیخفقان و سرکوب س ی،گران یکاری،ب یشتی،مرکب مع یفشارها

 جودیتمستأصل است، مو یرهو غ یو مل یجنس یضاتتبع ی،و مذهب

 یشود که برا یو بر آن م یابد یخود را باز م یِکِرخت شده  یاسیس

به  یتکان ییر،تحول و تغ یجادجامعه و ا یاسیس یاتدر ح یرگذاریتاث

کلمه  یقیحق یانتخابات شود. مردم به معن یدانخود بدهد و وارد م

مدام سخت تر شده  یکه زندگ یاند. در شرائط یاور یدرمانده و ب

و بهبود در اوضاع اند. در فقدان  یشگشا ینمتراست، مردم به دنبال ک

و مستقل و در فقدان هر  یممستق یاسیس یو ابزار دخالتگر یلههر وس

مردم  یکبار،هر چند سال  یم،از رژ یرونب یو چشم انداز یدروزنه ام

 یدوزند و گمان م یو تحوالت از باال م ییراتبه تغ یدچشم ام یعاص

 یلقمه ا یا یآزاد یاندک یدا،آن کاند یا ینبه ا نداد یکنند که با رأ

که هست  یندست کم وضع از ا یاشان خواهد شد و  یبنان نص یگرد

 یسادگ ینوخامت و به هم ینبدتر نخواند شد. صورت مسأله به هم

 است. 

 

ً اما بدبختانه و طب   ی یسراسر یکنش عموم ینا یسرنخ ها یعتا

 ینا یهاست. آن ها هستند که دست و پا یمردم، در دست همان باالئ

معنا که غالب مردم  یندهند. به ا یرا تکان م یتوده ا یاسیتحرک س

 یکدیگرمستقل خود بلکه با  یها یزانرا نه با مالک ها و م یداهاکاند

و « خوب». انتخابیشترش ر کمتر و ش ر ب ی دوگانهسنجند. همان  یم

مثال ساده:  یکندارد.  یجائ یتحول خواه ینمطالبه مطلوب، در ا

و صورت  یستپوشش در دستور ن یآزاد یران،ا یمزنان فعال مق یبرا

آن  یرتقص یناست. ا یروسر -مانتو یاچادر  ینمسأله روز، انتخاب ب

که حرفه شان باتون خوردن  شتشود از همه انتظار دا ینم یست،ها ن

 یرتواند ز ینه م یباشد. مبارزه و مقاومت توده ا یدنو حبس کش

 یتواند به زندان ها اسباب کش یباشد و نه قهرمانانه. توده نم ینیزم

بهبود آن مبارزه  یبرا یکنند و در ضمن زندگ یم یکند. مردم زندگ

شرائط  تابعمنطق مبارزه و مقاومت شان را  یجه،کنند. در نت یم

 یمردم، رو یجلب آرا یهمه برا یداهاکنند. کاند یشان م یزندگ

کنند و  یم یغاتیتبل یگذار یهو انتظارات آن ها سرما یازهاو نفالکت 

چسبانند اما آنچه به دنبال اش هستند  یبه تنور م ینهآن ها س یبرا

 ومردم ندارد. در همه انتخابات )ها( د یازهایبه خواسته ها و ن یربط

وعده توسعه  یکیدارند،  یشینما یکار یمتقس یمرژ یجناح اصل

 یوعده نان م یکی یا. یاسیوعده توسعه س یگریدهد د یم یاقتصاد

 یانتخابات ی. خوب بلد اند در هر معرکه یوعده آزاد یگریدهد و د

و گرسنگان نان را در برابرهم قرار دهند.  یچگونه تشنگان آزاد

با مشارکت  یدهد که مردم معمول یتجربه همه انتخابات) ها( نشان م

 یآن جناح حکومت یا یندم اکردن گن یابآس یدر انتخابات، فقط برا

در برابر « بد»خود به  یالکنند و با آن که هر بار به خ یم یعصار

شود.  یدهند، سال به سال اوضاع شان بدتر و بدتر م یم یرأ« بدتر»

 یغاتیمردم خوراک تبل یها یبدبخت یم،در واقع، خوب که نگاه کن

نظام  ینده هاروغن چرخ د یداها،بستن مردم به کاند یلو دخ یداهاکاند

 یکیکنند. اما منطق مردم با منطق آن ها  یم ینرا تأم یمرژ یانتخابات

 یصالها و است یریدرک ناگز یکن. لیدفهم ید. منطق مردم را بایستن

ضد  نتخاباتا یکآنان به شرکت در  یقاست و تشو یزچ یکمردم 

و  یاناتمردم را از جر ین. حساب ایگرد یزچ یستی،و فاش یکدموکرات

 یدکنند با یم یبو ترغ یقدادن تشو یمردم را به رأ ینکه ا یافراد

از آموزش بهداشت  یترا که از فرط محروم یانیجدا کرد. آن روستائ

 نتوا یمالند، م یبه دارو و درمان، ادرار و پِِهن بر زخم م یو دسترس

 ینرها کرد که چن یدرا نبا یآن " روشنفکر" یباناما گر ید،فهم

 کند.  یزا به آن ها تجور یمداوائ

 

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

 

 یم؟تکر یا یمکدام انفعال است، تحر – یانیقسمت چهارم و پا   

 

گرفتار باشند، « بدتر» بر « بد»  یحترج یدر چنبره  یمردم عاد اگر

 یچ یچبه از ه یکاچ»اگر دغدغه شان فقط لحظه حاضر و منطق شان 

 یاربس یتأسف و نگران یگرچه جا یست،ن یسرزنش یباشد، جا« 

 یاش مبدأ مختصات یشروانکه روشنفکران و پ یهست. اما جامعه ا

سنجش و  یزانمالک و م یاز قدرت حاکم نداشته باشند، وقت یرونب

 یقدرت استبداد یشده از سو یینتع یها یزانانتخاب شان مالک و م

که مالک سنجش و  یحاکم باشد، آن جامعه مرده است. جامعه ا

 یاش تفاوت ها «یتحول و دگرگرن» و مبشران  یختگانانتخاب فره

 رضد زن تا مغ یشاند یکتار یمشت مرتجع قرون وسطائ یک یانم

 یدکه با یهتوج یناستخوان و فاسد و غارتگر و آدمکش باشد، با ا

 یها یشهر یست،در دسترس ن یناز ا یرغ یزیبود فعالً چ ینواقع ب

که در  یاست. جامعه ا یدهمثبت در آن جامعه پوس یتحول و دگرگون

نگو تا »  یمناظره  یآن، روشنفکران و تحول خواهان اش با تماشا

اند که با گرفتن  یو مدع یندآ یبه وجد م جانیدزد و  یمشت «یمنگو

 یمردم سرنوشت خود را در دست م یناز آن هاست که ا یکیطرف 

کنند، آن جامعه چهار اسبه در مغاک  یل مو جامعه را متحو یرندگ

 یبرا یمتعدد یهاتکند. طرفداران و مشوقان شرکت، توج یسقوط م

 دارند از جمله: یندادن در آستن یمردم به را یبترغ

 

 «نشود یسیتا رئ یدبده یرا یبه روحان »

 

" مهندسان" انتخابات خوب دست شان آمده است که چطور جنس را 

 یمدو ت ینفوتبال" ب ی"جام جهان یک یکبارجور کنند و هر چهار سال 

نژاد  یو احمد یها از ترس ناطق نور یبدهند تا ناخود یبترت یخود

حماسه » گفته و  یکرهبر معظم را لب یهر بار ندا یسی،و رئ یلیو جل

 یدادن شما به پور محمد یکه رأ یددان یم یچه نگهیکنند. وا «ینیآفر

جالد جرأت  یسیبود که به رئ یشهریو ر ینجف آباد یو در   یعیو رب

 یازماید؟اش را ب یجمهور یاستشانس ر یدبخش

.با آنهمه «یدبده یرا یبه روحان ی،" نه بزرگ" به خامنه ا یبرا»  -

و  ینحس یرو م یو خاتم یرفسنجان ید،که بارها داد« نه بزرگ» 

است؟  یتیدر کجا و در چه موقع یدر کجا قرار دارند و خامنه ا یکروب

حماسه  یهها را به سرما« نه بزرگ»فوت، همه آن  یکبا  یخامنه ا

 کرد.  یلنظام تبد یبزرگ برا

 

 «نشود  یتیتا فضا امن یدشرکت کن »

 

 یتر هم شده است. را یتیچند روزه امن ینهست و ا یتیفضا امن 

 یچون روحان یهائ یتیدادن به امن یکند. رأ ینم یتیدادن فضا را امنن

شما نگران  یهاشان است! وانگه یو همپالک یبافو قال یسیو رئ

از کارگران و فعاالن  ید. برویدچند صباح هست ینا یانتخابات یفضا

و مدافعان حقوق  یانو خاوران یسندگانو کانون نو یانو زندان یاسیس

که  یدخوابان و دستفروشان بپرس یابانو مدافعان کودکان کار و خ یمل

 نه! یاتر شده است  یتیآن ها امن یفضا برا یدر دوره روحان

. ما یدتحول و سرنوشت خود مشارکت کن یجادتا در ا یدشرکت کن»  - 

 .«.یمکن یلرا تحم ییراتتغ یدبا ینبا فشار از پائ

نژاد  یبه احمد یو خاتم ی! از رفسنجانیست؟تحول بس ن اینهمه

" لوله کن"! تا کجا  یبافجالد و قال یسیبه رئ یاز روحان یدیم،رس

به  یرا یختنر یقاز طر یدبخواه یکبارتحول؟ اگر هر چهار سال 
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در دور  یستن یدبع یاوریدبه آن ها فشار ب یناز پائ ینهمهحساب شان ا

 یبکشند. شوخ یروناز گور ب یسیرقابت با رئ ایرا بر یالجورد یبعد

 یادرا از کارگران و زنان نافرمان  ینکنار و فشار از پائ یدرا بگذار

 !یریدبگ

 

 «یرندگ یازمان م یمرا هم که دار یحد ینهم یاینداگر آن ها ب »

 

آنچه االن هست  یدحد را از شما گرفته اند که متوجه نباش ینآن ها هم 

. اصالح یستهست؟!( صدقه سر اصالح طلبان ن یزیاصال چ ی) راست

 یبند انگشت مو یکطلبان اعتماد به نفس را هم از شما گرفته اند. 

کنند،  یکه برتن م یاز لباس هائ یمترسانت یکزنان و دختران و  یدایپ

. همه یستپوشش وحقوق زنان ن یاصالح طلبان از آزاد عدفا یونمد

 یاومت زنان و دختران به بهاجسورانه و مق یها محصول بدحجاب ینا

از  یدنو نترس یتحمل شالق و باتون و اهانت و حبس و جرائم نقد

کارگران و کارمندان و  یوضع زندگ یبپاشان است. تخر یداس

و  «یسازندگ» یشان در دوره ها یبازنشستگان و سقوط رتبه طبقات

و  یسرپناه یمتوقف نشده و فالکت و ب« اعتدال»و « اصالحات»

 یزگسترده تر شده و سرکوب را ن یو تن فروش یادکاذب و اعت مشاغل

از کارگران  یدکرده است. برو یتها تقو یتیمقابله با نارضا یبه برا

به  راصالحات و اعتدال چطور از کا یدولت ها یناز برکت هم یدبپرس

و  یبه کارتن خواب یاز دستفروش ی،به دستفروش یکاریاز ب یکاری،ب

 یبچه نص« برجام» از  یکرده اند و روحان یداپ« تحول»  یگورپناه

 یاورد؟از چنگ شان در ب یسیشان کرده است که رئ

 یم،محصول شرکت بود و با تحر 888شرکت کرد چون جنبش  یدبا»  -

 «.رود یم یناز ب یفرصت ینچن یجادا

نشود و تحول با آرامش صورت  یتیکه فضا امن یم. شرکت کننفهمیدم

 یتبل ی! هر انتخاباتیم؟درست کن یگرد 88 یک یخواهیمم یا یردبگ

 ین. اما بیایدازش درب 88جنبش  یزهجا یکهوکه  یستن یالتار

 88از( جنبش  یکنم بخش یم یداز ) تأک یخودمان است، اگر بخش

» به « من کو؟ یرا» م و فرا رفتن از یرژ یبخاطر گذر از خط قرمزها

بخصوص  یشجاعانه و قهرمانانه  یکار، و پ!«یمرگ برخامنه ا

 یخدر تار یندرخشان و غرور آفر یورق یشسنگرها،زنان در پ

جنبش با شعار  ینبرجا گذاشت، اما آغاز ا یرانا یمبارزات ضداستبداد

شعار  با ینیمعلوم السابقه خم یرنخست وز ،«ینحس یرم ینحس یا» 

ع از دفا یبرا یزشو خ« امام یبازگشت به دوران نوران»  یمرکز

است و  یخیتار یاسباب شرمسار ی،نامزد ینچن یجمهور یاستر

 یآن نم یتاز ارتجاع یمقابل تحمل کرد، اندک یکه از سو یسرکوب

 یرا م 88کدام  یدبگوئ ید،کن یدرا تجد 88 یخواهیدکاهد. شما که م

 !ید؟خواه

 

فاقد چهارچوب  یم،انفعال است. تحر یست،ن یاسیحرکت س یمتحر»  

مؤثر در  یاسیکنش س یمشخص برا یکیو برنامه و تاکت یکاستراتژ

 «است یرانداخل ا

 

و  یزهو انگ یستندن یکدستدهندگان  یکه شرکت کنندگان و را همچنان

اند. پس من  ینچن یزکنندگان ن یمندارند، تحر یا یگانههدف 

است که  ینا یست. درک خودم بعنوان کمونیستمهمه شان ن یپاسخگو

 یبونیامکان و اجازه و تر یچمستقل و ه یدایکاند یچکه ه یدر شرائط

 یمستقل وجود ندارد و شرکت فقط و فقط برا یبرنامه ها یغتبل یبرا

منافع  یتفاوت ها ی) در محدوده  یمخود رژ یاز برنامه ها یتحما

نظام  یتدادن به مردم از ماه ی( است، آگاهیدرون حکومت یباندها

 –به هر کس  – یهر رأ یشرائط ینکه در چن ینو ا یمرژ یانتخابات

کار  یکو قاتالن،  اندزد یرانیکاخ رو به و یمترم یبرا یستآجر

 یانسان یفو تکل یاسیس یفهوظ یکبزرگ والزم است؛  یاربس یاسیس

 یمستلزم آگاه یویهر آلترنات ینو تکو یاست. هر اقدام مستقل توده ا

نخواهد  یه اامامزاده معجر یناست. تا مردم متقاعد نشوند که از ا

 نخواهند افتاد.  یگریبود، به فکر چاره د

 

وقت ها  یو سکون مطلق باشد. بعض یحرکت یب یم،که تحر یریمگ 

پر از مسافر بر لبه  یحرکت است. اتوبوس ینبهتر یحرکت یسکون و ب

 یم یحرکت ینباشد با چهار چرخ در هوا. کوچکتر یزانآو یپرتگاه

تواند تعادل را برهم بزند و همه در دره سقوط کنند. بهتر است در 

! و اما در مورد یافتدن «ینیحماسه آفر»  ربه فک یکس یشرائط ینچن

 یکنندگان م یم! اوال خود شما که از تحریکو تاکت یبرنامه و استراتژ

بجز  یددار یخودتان مگر چه برنامه ا ید؟دار یچه برنامه ا یدپرس

 یاناز چند مثقال فرق م یوتانمورد نظرتان؟ آلترنات یدایندبرنامه کا

 یم یو استراتژ یکرود. از تاکت یمناظره کنندگان رسوا فراتر نم

 یبه کدام استراتژ یم،و آن جناح رژ ینتان از ا یتحما یکتاکت ید؟گوئ

 ینهم یم؟رژ ینو تداوم هم یمکند بجز تحک یخدمت کرده است و م

تا به امروز چه به بار آورده است فراتر  67دست کم از خرداد  یکتاکت

صد  یعنیباشد،  رئیسیو  یروحان ینکه امروز انتخاب تان ب یناز ا

مؤثر؟ مؤثر  یکتا کت ی؟با ناطق نور یقدم عقب تر از رقابت خاتم

کارگران معدن که با مشت و لگد و  یبرا یا یروحان یکه؟ برا یبرا

 یاش م یه برده و با پرتاب سنگ فراراش حمل ینفحش به ماش

 یبرا یمرژ یابتان جز در چرخاندن سنگ آس یتاکنون یکدهند؟ تاکت

تحت ستم؟ کودکان کار؟  یها یتبوده است؟ زنان؟ مل ثرکه مؤ

 یدفاع م یاستراتژ ینکارگرا ن شالق خور؟ از ا یکاران؟ب یماران؟ب

 ید؟کن

 

در برابر  یاسیاست س یواکنش یست،من، انفعال ن یبرا یمتحر اما

اش، خنثا  یاباست در سنگ آس یارمردم هش یختناستبداد، شن ر

گفتن مردم  «یکور خوانده ا» اش است،  «ینیحماسه آفر» ی یساز

را در شکل  یاست. نارضائ یدنکش یرونب یشاست. آجر از ستون ها

قندپهلو تعارف کردن به دزد "  یکردن است و نه با چائ یانب ینارضائ

انتخابات، مثل اعتصاب و دست  یمست" تر و جالد دلرحم تر. تحرپاکد

 ینسکون، پر تحرک تر ینهاست. ا ینو خواباندن ماش یدناز کار کش

 ین: ایندگو یحرکت هاست. اما اعتصاب شکن ها و سرکارگر ها م

 یربا مد یدبا ت،اس یحرکت یاست، ب یتنبل یاز رو یدندست از کار کش

 و کارفرما کنار آمد.

 

توانند برنامه  یو حتا افراد م یاجتماع یو گروه ها یاناتاحزاب، جر 

 یداشته باشند. نم یمرژ یندر برابر ا یویو آلترنات یطرح هائ ی،هائ

از برنامه  یکیدادن به  یآن ها و را یانتوان از آن ها انتظار داشت م

را انتخاب کنند. متهم  یکی یمیدرون رژ یوهایها و طرح ها و آلترنات

برنامه مورد نظرشان  یم،که چون همزمان با تحر ینآن ها به ا ردنک

 یکنند پس منفعل و ب یادهامروز پ ینو هم یرانتوانند در ا یرا نم

 یجمع کن یاست که با را یبرنامه ا ند، مغلطه است. انفعال، آن حرکت

رهبر در  یبرا «ینیحماسه افر» و با  یمیدرون رژ یطرح ها یبرا

و دراز  یخیجامعه را در سکون و انفعال تار خابات،دوره کوتاه انت

بند هر پالتفرم، هر برنامه و  ینبرد. نخست یفرو م یممدت در برابر رژ

اجبار به  یبردن ذهن مردم از دوگانه  یرونب یدبا یویهر آلترنات

 یعنی ینموجود باشد. ا ی یلیبد و بدتر در چهارچوب تحم ینانتخاب ب

 م و انفعال. یخروج از تسل یحرکت برا

 

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

 

بدهند. آنجا که  یکه مصمم اند را یستن یقصد من قانع کردن کسان 

را  یاما خدا ید،تان را بده ی. رآیستمنفعت هست، اقناع کار ساز ن

 .یدنکن یو خوشرقص یددهل نزن «ینیحماسه آفر» یبرا
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 گذشت! نگاهی به جنبش کارگری در سالی که

نقاط قوت این  تصویرهای کنونی، ضعف ها و

 چه باید کردهایی که در مقابلمان است! و جنبش
 

           علی دماوندی                    

 

     
 

                

 یاستکه گذشت؛ در بستر س یدر سال یرانا یجنبش کارگر یدر بررس

 یاست،س یومردم ییاجتما یدر مقابل جنبشها یاسالم یمرژ یعموم

 یتبهبود وضع یبرا ییکردن هرگونه تالش اجتما یتیسرکوب وامن

مرعوب کردن مخالفان ، خواست  یاستس ین. در مقابل ایافتادامه 

 یک، به  ییاجتما یجنبشها االنفع یبرا یتیلغو وحذف جرم امن

 ییاجتما یبزرگ گروهها یگیهایهمبست یبرا یخواست مهم وعامل

اعدام  ین،حسن ارد  یمل یتامن یهبا جرم اقدام عل شد. چرا که یلتبد

 یاعدام شد، در خاتون آباد با رگبار گلوله ها یسیشد، جمال چراغ و

کارگران  د،دولت اصالحات،کارگران به خاک افتادن یکوپترها یهل

در زندان کشته شد،  یاق دره شالق خوردند، شاهرخ زمان یمعدن طال

،  یمحمود صالح ی،،رسول بداق یعبد ییلزاده ،اسما یمجعفر عظ

مستقل  ی، ودهها وصدها فعال تشکلها ی،محمود بهشت یمحمد نجات

 یدو،فقر وتهد یکاریو ب یتکارگران ومعلمان ،با اخراج و محروم

سربسته  یاند. چرا که باز کردن رازها روبروشدهزندان و شکنجه 

،فقر  یواقتصاد ییاجتما یهاینابود ساز یها،وغارتگر یرانیهاو

 یاز طال یاییدر یکشور،که رو ینوفحشا در ا یادومسکنت و اعت

 !یتیاست امن یوگاز و نفت استوار است ، جرم یاهس

مستقل کارگران  یتشکلها یتکردن فعال یتیامن یاستس یراستا در

مداوم در  یروزانه وبشکل ییواجتما یومعلمان  ،دهها فعال کارگر

، مراکز سپاه واطالعات  یاسالمشرع و انقالب  یدادگاهها یراهروها

 یشافزا یند؛  چرا که برا  یدزندان وتبع یها یلهپشت م یت،وامن

تالش کرده  یهایشانخود وهم طبقه ا ییط اجتمایدستمزدها ، بهبودشرا

بوده است  یوزندان وشکنجه ،پاداش یتومحروم یکاریاند. اخراج وب

لحاظ خواست  ینا. به یدهدم ییفعاالن اجتما ینبه ا یکه نظام اسالم

فعاالن  یاز پرونده ها  یتامن یهواقدام عل یتیلغو و حذف اتهام امن

دستمزدها برحسب  یشافزا نار، درک ییو اجتما  یکایوسند یصنف

 ینومستقل بعنوان مهمتر یخانواده ،وحق تشکل سراسر ینهسبد هز

 ینسال مطرح بوده است.  ا یندر ا یجنبش گارگر یا یهخواست پا

د بدون اعتصابات وتظاهرات وتجمعات مستمر کارگران ممکن نبو

در مقابل مجلس و ارگانها  یوکشور یومعلمان وبازنشستگان لشگر

ده هزار نفره معلمان   یکصد ی،بدون طومارها  یحکومت دهایونها

 یو همبستگ یتبودن دخالت وفعال یگر،د یودهها طومار اعتراض

 ینیفعال یدون فداکارمستقل کارگران  ومعلمان، ب یتشکلها یاریو

 60از  یشب یواعتصاب غذا یعبد یلزاده و اسماع یمجعفر عظ یرنظ

کارگران  یبرحق وانسان هایخواست یانیهب ینروزه جعفر و تدو

 یها یوتالشها بود که همبستگ یگیریهاپ ینطبعا ا یران؛ومعلمان ا

جنبش کار  یکرد وخواستها یجاددر داخل وخارج از کشور ا یبزرگ

 مردمان قرار داد. یتوحما یوزحمت را در معرض داور

 یتهاجم جمهور یدکه گذشت ما، همچنان شاهد تداوم و تشد یدر سال 

به حقوق کارگران و عموم زحمتکشان، در  داران¬یهو سرما یاسالم

و حق تشکل مستقل  یشغل یتو امن یکار، آزاد یشت،مع¬ حوزه

 یحو لوا ها¬یاستس یو اجرا بیبا تصو یم. رژیما¬ها بوده¬آن

خفقان،  ی،و اجتماع یاسیس حقوقی¬یسو، ب یکخود، از  یارتجاع

 یسو، سودده یگرکارگران؛ و از د یبرا یکاریفقر و فالکت و ب

را به ارمغان آورده  یسهنوک داران¬یهسرما یبرا تر¬یشهرچه ب

 یههمچنان بر پا یاسالم یمرژ یاستگفت  س یدباره با یناست.  د را

گسترده  استوار  یبمستقل و تخر یکارگر ارزان و  سرکوب تشکلها

واصالح قانون  ییرتعرض در حوزه حقوق کار ، تغ یاستبوده است. س

 یشتردفاع کردن کارگران در مقابل استثمار ب یب یدرراستا یقاکار دق

 کامل آن صورت گرفته است. یحقوق یوب

 یهبا سرما یوندپ یبرا   یاسالم یمرژ یکه گذشت تالشها یسال در

 یگذار یهبا شکست مواجه شد. سرما ی،خارج یهوجلب سرما یجهان

 یمبرم به بازساز یازن یرغموعل یافتنسبت به سال قبلتر کاهش 

و...،   ییوگاز وناوگان هوا یمیوتوسعه در صنعت نفت وپتروش

گذاران شد.  یهاز جلب سرما  اتوانن یالملل ینب یهجلب سرما یاستس

 یهدر جنگ سور یاسالم یمومداخله رژ یانهن خاورمگرچه بحرا

خصوصا از  یالملل ینب یمهایتحر یاستو... ،ادامه س یمنوعراق و

باشد.  یاستس ینشکست ا یلاز دال یکی یتواندمتحده م یاالتطرف ا

 یتو تمام یدولت مذهب ی،حکومت اسالم یژیگیهایگفت که و  یداما با

وسپاه پاسداران ،مداخله مداوم  یرهبر یتب یدیآن ، قدرت کل یگرا

در اقتصاد کشور،  یتها وپاسداران وروحان یتیونابهنگام  امن

 یتدرمناطق مختلف، نبود  امن یفیملوک الطوا یاستوس یگارشیال

 ینا یو...عامل اصل یمرژ یالملل ینوب یداخل یتبواسطه موقع یهسرما

است  یجاعارت ینوقوان یاستهاس ینهم یلاست. بدل دیاقتصا یفروپاش

 179 یفدر رد یالملل ینب یها یگذار یهنه فقط در سرما یرانکه  ا

 یبازساز یکشور بجا یاصل یکشور قرار دارد ؛بلکه درآمدها ینم

 یراندر خدمت  و ی،وعلم یو کشاورز یوتوسعه صنعت یاقتصاد

ودولت  یتروحان هودر خدمت دستگا ییبزرگ قرون وسطا یهایساز

 قرار گرفته است.  یمذهب

انساني  یلیونم 50،  یکارب یلیونهابا م یتوانرا م یکنون یمِ وخ اوضاعِ 

حقوق  وبا  یصدها هزار کارگر ب یکنند؛م یخط فقر زندگ یرکه  ز

پنجم خط فقر  د ر کنار  یک یدستمزدها یاپرداخت نشده و یدستمزدها

 یه؛ گورخوابها وکارتن خوابها وحاش یلیاردیم یپاداشها واختالسها

لوکس وکاخها  یهایکننده شهرها در کنار ماشن حاصرهم یها یننش

 یو شکاِف طبقات یکارنفر ب یلیونهاآقازاده ها ؛ م یانیاع  یهایومهمان

بزرگ  ییهای، موج مهاجرتها وجابجا یفاحش؛ نرخِ تورم دورقم

 یدیتول یبا واحد ها  یطی؛مح یستز یرانیبخاطر و یتیجمع

 ینیچ یوکتاب کاالها سابح یورشکسته در کنار وارادات گسترده وب

 ی روزانه یلیتعط یداضافه کن ها ین. به ایدکش یر، ... به تصو یوترک

 ین،همچون قند ورام یا کارخانجات ) از جمله کارخانجات با سابقه

، داروگر  یشچوب، فوالد سهند، ارج، آزما یرانپارس کروم خزر ، ا

و  تعدیلو (  یکو سرام یو کاش ینساج یمیقد ی و دهها کارخانه

مولد به دستفروش.  یرویشدن ن یلچند شغله شدن و تبد یکاری،ب

از  یرانیا یِ خانوارها  یقیدرآمِد حق ی،، طبِق آماِر رسم ینعالوه برا

از  یشتسبِد مع ینههز ینکهو با ا یافتهبه بعد مرتبا کاهش  1386سال 

هزار تومان برآورد شده، اما  489و  یلیونم 2طرف مقامات نظام 

که نشانه  یشودهزار تومان اعالم م  930دستمزدها "  قل"حدا

کنترل  یافتهسرکوب سازمان یقاز طر یدکه با یستکارگرارزان یاستس

سطح از  یندر صد از کارگراِن کشور با ا 80از  یششود.  در واقع ب

. تازه یکنندم یزندگپنجِم خط فقر   یکتر از  یینپا یطیدستمزد در شرا

 یشاغل کارگاها یلیونهارا م یهزار تومان 930حداقل دستمزد  ینهم

 یزن یامضاء و قرارداد یدکوچک و کارگران موقت، پاره وقت، سف

 یاز هر قشر یشفاجعه در مورد زنان کارگر ب ین.  ایکنندنم یافتدر

 .یکندم یدادب

ثر حوادث کارگر در ا۱۴۰۰که ساالنه دست کم  یستدرحال ینا -

از  یناش های یماریدر اثر ب یگرکارگر د ۸۴۰۰در محل کار و  یممستق

. به علت ضعف کارگران در دهند یکار جان خود را از دست م یطمح

 یها از شرکت یاریبس یان،دولت از کارفرما ی همه جانبه یتبرابر حما

 ینکنند .عالوه بر ا یم یآنها خوددار کردن یمهاز ب یبخش خصوص

 یاو  یاناعتراض به کارفرما یها امکان ینآنان از کمتر یها خانواده

. یستندآور خانواده برخوردار ن پس از مرگ نان یگذران زندگ

درصد  ۹۰از  یشب یموقت که به اعتراف مقامات حکومت یقراردادها

 یگوناگون یها-و در شکل دهند،¬یم یلکار را تشک یاز قراردادها

و... اعمال  ی، قطعه کار یمانیپ ی،د، شفاهامضا، روزمز یدسف یرنظ

کارگران را به شدت دامن زده، و سبب  یشغل یناامن شوند،¬یم

 یرز ی. خروج کارگاههاشود¬یآنها م یجمع یتوان چانه زن یفتضع

از طبقه  یده نفر از شمول قانون کار باعث محروم ماندن بخش بزرگ
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. شود¬یقانون کار م یدهسر و دم بر یتیاز همان چتر حما یحت ،کارگر

آنها،  یتفعال¬ و گسترش دامنه کاری¬یمانپ یتعداد شرکتها یشافزا

کار  یرویقدرت دارند، استخدام ن یها¬با کانون یمستحکم یوندکه پ

و  یانرا آشکارا به نفع کارفرما یو خصوص یدولت یها¬شرکت یبرا

 یروین یلطرح تعد ی. اجرادهند¬یبه ضرر کارگران سازمان م

 یزن یمشاغل دولت یو اصالح ساختار یشاغل در بخش دولت یانسان

را در سال گذشته به بار آورده است. به عالوه  یکارسازیاز ب یموج

باصطالح  "اصالح" قانون کار در دستور کار  یبرا یتالش تازه ا

 ی. در پرفتقرار گ یاسالم یمو دست اندرکاران رژ یهصاحبان سرما

 یکشنبهقانون کار، روز  یهاصالح یحهبه ال یاعتراضات مداوم کارگر

مجلس رد و به  یاجتماع یسیوندر کم یحهال ینماه ا ینفرورد 20

قانون  یهاصالح یحهو بازگشت ال یبدولت بازگردانده شد. عدم تصو

 یجنبش کارگر یمهم برا یتموفق یک یاسالم یکار از مجلس شورا

 بود. یرانا

که در  فاصله دوماه مه ،  یمبگو یتوانمبزرگتر م یرتصو یکگستره  در

که  یافتهواحد انتشار  600از  یشدر ب یحرکت کارگر 1200حداقل 

 یراناز گسترش وابعاد اعتراض کارگران ومزدبگ ینشانه  آشکار

مختلف  یها دوماه مه در بخش یکسالهاست.  در فاصله  یرانا

کشت و  یمی،پتروش ی،خودروساز د،فوال یعاز جمله صنا ی،کارگر

صنعت، معادن، حمل و نقل، برق، آموزش، بهداشت، پوشاک، 

بازنشستگان ... با اعتراضات و اعتصابات در اشکال متنوع روبرو 

 ی. کارگران و معلمان وپرستاران وبازنشستگان لشگریما¬بوده

اعتصاب، تجمع در مقابل  ییدر سال گذشته با برپا یوکشور

ر محوطه کارخانه، و مجلس، اجتماع د یحکومت ¬ینهادها

کارخانه، جمع  یغذا یجمع یماز کارخانه، تحر یروندر ب یماییپ¬راه

 یهعل یتاز صدها  هزار شکا یش، ارسال ب یجمع یطومارها یآور

به  یدگیحل اختالف و  ... خواهان رس یاتهایکارفرما و دولت به ه

ماننِد  یکارگر ستقلِ م یِ خود بوده اند. . تشکل ها یها¬خواسته

تهران و حومه و  یِ کارگراِن شرکت واحِد اتوبوس ران کایِ یسند

 یِ کارگر یِ تشکل ها یجادِ ا یگیریِ پ یتهِ هفت تپه، کم یشکرِ ن یکایِ سند

 ی،کارگر یتشکلها یجادکمک به ا یبرا یهماهنگ یتهکم یران،ا

 نفیِ کارگران نقاش و کانوِن ص یکایسند یران،آزاد کارگران ا یهاتحاد

تحمل نشده همواره تحت  یاسالم یجمهور یِ از سو ینکهمعلمان، با ا

سرکوب قرار دارند، توانسته اند که با شرکت در اعتصابات، 

و  یاز مطالباِت صنف یتو در حما یابانیاعتراضات و تظاهراِت خ

را بطور  یطبقات یاسیِ و س یمعنو یِ کارگران، همبستگ یکِ دمکرات

منزلت،  یشت،ِد "معمانن ییموثر به مرحلِه عمل در آورند. شعارها

" ینشینیماز پا نم یریم،سالمت، حق مسلم ماست" و "تا حقمان نگ

کار و در  یطاست که در مح یرانحق طلبانِه کارگران ا یِ ها یادفر

به  یزاندازد. معلمان، کارمندان و پرستاران ن یم ینطن یاماکِن عموم

 ینی.  عقب نشیزنندبه مطالبات خود دامن م یعموازات کارگران صنا

  یناز حقوق کارکران در هم یاریدر رابطه با حذف بس یانحکومت

تجمعات  یقکار با نام اصالح قانون کار، تنها از طر یقانون ارتجاع

در  یوخصوصا دوتجمع بزرگ در مقابل مجلس اسالم یسراسر

 یها و اقدامات مشترک فعاالن کارگر یسیمهرماه وآبانماه ، طومارنو

اعتراضات  ینا یعوانعکاس وس یمستقل کارگر یتشکلها  ووسیع

دانشگاه و  یدو اسات یاندانشجو یتو جلب حما  یبصورت رسانه ا

قانون کار ممکن شد.عالوه  یهاصالح یحهال یهروزنامه نگاران بر عل

معلماِن مبارز  ی"بودجه عادالنه" گفت که از سو یناز  کمپ یدبرآن با

حق، کِف حقوِق عادالنه را سه  مطالبات بر یانشده و در م یسازمانده

 یهزار امضا 110 یتومان اعالم نموده، توانست با جمع آور یلیونم

از معلمان  یاراده جمع بزرگ یدست یِ هزار امضا 30از  یشو ب یمجاز

دولت سازمان دهد. و عالوه بر آن اعتصابات  یاستهایس یهرا عل

سراسر معلمان در   اهم  یبهشتو ارد یناسفند، فرورد یسراسر

 یجنبش اجتماع یتوانداست که م یدبخشیام یکشور، نشانه ها

 آورد. یدانتازه بم یرا در ابعاد یرانا یرانکارگران و مزدبگ

ها در ¬هم بمراتب بدتر است، اکثر آن ینزنان کارگر از ا موقعیت

آمار و ارقام  ینهزم ینکوچک مشغول به کارند؛ در ا یها¬کارگاه

کوچک نه مشمول  یها¬کارگاه یراز یست،در دسترس ن یروشن

از  ی. بخشیو درمان یاجتماع یها¬قانون کاراند، و نه قوانین بیمه

اند، مثال در  یفصل رانکار زنان در شمار کارگ ینیرو

به ویژه  یدر بخش کشاورز یاو  یها به طور خانوادگ¬پزخانه¬کوره

 ایهقطعه کار یده. گسترش پدکنند¬یکشت برنج در شمال ایران کار م

زنان کارگر  یانمزد وکم مزد در م یب یسخت وطاقت فرسا یوکارها

 اطرحال بخ یندارد. در ع یانکه جر یستابعاد فاجعه ا یگرازد یکی،

 یبحران بر گرده خانواده ها ینیو سنگ یبحران فلج کننده اقتصاد

 یکار، بصورت کارگران جنس یاز بردگ ی،شاهد گسترش نوع یکارگر

قرارداده  یهزاران خانواده را در معرض تالش یکه جان وزندگ یمهست

زنان در  یاندر م یکاریانجام شده، نرخ ب یقاتاست.  بر اساس تحق

از کارگران زن در  یمیاز ن یشو ب یافته، یشافزا یارسال گذشته بس

فالکت  یتوضع یلکه به دل کنند¬یاقتصاد کار م یررسمیغ یها¬بخش

ضد  ینقوان یدر کنار اجراگسترده  یکاریتورم، و ب ی،بار اقتصاد

 یمهو بدون قرارداد، بدون ب یزناچ یمزدها-ها با دست¬زن، اغلب آن

مشغول  یو نابرابر یضآکنده از تبع یطیو در مح یشغل یتو امن

زنان در بازار  یگاهنقش و جا یشاز پ یشاند. با محدود شدن ب یتفعال

-یشاقتصاد رشد ب یررسمیغ یها¬اشتغال زنان در بخش ی،کار رسم

مزد ¬کرده و سبب استثمار زنان کارگر و زحمتکش با دست یداپ یتر

 وهاي کالمي، جنسي، تحقیر  شده است. خشونت یزترتر و ناچ¬کم

 یضتوهین، نسبت دادن هر نوع کوتاهي در کار به جنسیت فرد، و تبع

 .یروندهاي جاري در محیط کار به شمار م از جمله خشونت یتيجنس

 یکسالهدر فاصله  یرانا یگفت جنبش کارگر یتوانم یمعبندج یک در

. یرفتکشور ما به شمار م یجنبش اجتماع ینتر¬دوماه مه فعال  ینب

با گسترش  ی،به طور کل یجنبش کارگر یتدافع یتموقع یرغمعل

که نسبت به سال قبل  یممواجه بوده ا یاعتراضات و اعتصابات کارگر

کنندگان در آن ¬ض و تعداد شرکتاعترا دتعدا یعنی یت،کم یثاز ح

مختلف  یها داشته است. ما در سال گذشته در بخش یریگ¬رشد چشم

دراشکال متنوع روبرو  یکارگر یبا اعتراضات  و اعتصابها یکارگر

اعتصاب، تجمع در مقابل  یی. کارگران در سال گذشته با برپایمبوده ا

 ارخانه،و مجلس، اجتماع در محوطه ک یحکومت ¬ینهادها

کارخانه، جمع  یغذا یجمع یماز کارخانه، تحر یروندر ب یماییپ¬راه

 یهعل یتاز صدها هزار شکا یش، ارسال ب یجمع یطومارها یآور

به  یدگیحل اختالف و  ... خواهان رس یاتهایکارفرما و دولت به ه

و  یناسفند، فرورد یاند. اعتصابات سراسر¬خود بوده یها¬خواسته

 یطومارها و تجمعها یکه به دنبال جمع آور ماه  معلمان  یبهشتارد

 یمعلمان صورت گرفت، نشانه ها یتشکل صنف یمختلف و تالشها

 یرانکارگران و مزدبگ یجنبش اجتماع یتوانداست که م یدبخشیام

آورد.  گرچه در سال گذشته، بخش  یدانتازه بم یرا در ابعاد یرانا

 مزدهای¬دستپرداخت  یها برا¬ها و اعتراض¬غالب حرکت

 یتا حد یزدستمزد ن یشافزا یافتاده بوده، اما مبارزه برا¬عقب

کارگران  یها¬حال شاهد حضور خانواده ینکرد. در ع یداگسترش پ

و  ین.   فعالیما¬بوده یکارگر یها¬ها و اعتراض¬از تجمع یدر برخ

 یلدر  جامعه تبد یاسیشناخته شده س یبه چهره ها یکارگر یشروانپ

 یتشکلهائ یدهند،م یهو اطالع یانیهمختلف ب یاسبتهامن هشده اند، ب

همچون  یخواستها یدهند،م یلتشک یکارگر یزندان یندر دفاع از فعال

 یینتع ی،تشکل مستقل سراسر یجادکار، ا یعالیشورا یرشعدم پذ

کارگران به  یندگانشرکت خود  نما یقدستمزد کارگرا ن از طر

 شده است. دیلتب یمطرح در جنبش کارگر یگفتمانها

و جنبش مستقل  یکه از گسترش مبارزات کارگر یاسالم یجمهور 

 یریسرکوب، دستگ یرویها به شدت هراسناک است، با اتکا به ن¬آن

 یصدور حکم زندان و شالق برا ی،فعاالن کارگر یتو محکوم

 یاسیس یانو زندان یمحاکمه مجدد کارگران زندان ی،کارگران اعتصاب

و حق  یانسان یشترش گارگران در دفاع از معبه مبارزات رو به گست

به شدت  یتناسب قوا یکدر دل  یمستقل سراسر یابی¬سازمان

با باال بردن  یکندتالش م یاسالم یمنامناسب پاسخ داده است. رژ

را مختل   یو سازمان گران  جنبش کارگر یننقش فعال یت،فعال ینههز

اول  از یشپ یارگرجنبش ک ینو به بند  فعال یرو بگ یریسازد. دستگ

خانه کارگر همراه با سر دادن  یاز سو یماییراه پ یماه مه و برگزار

 یمهراس  رژ ی،کارگران افغان یهعل یستینژادپرستانه و فاش یشعارها

 .یدهدمستقل کارگران را نشان م یاستو س یابیاز تشکل 

 یابیتشکل مستقل و سازمان یجادخواست و حرکت در جهت ا 

در  یاز فعاالن جنبش کارگر یجمع یکه از سو ی،کارگر یسراسر

فعاالن  یانرا م یا¬گسترده یها¬ها و بارتاب¬مطرح شد، بحث یرانا

 یکبود به  یپاسخ یزاز هر چ یشکه ب یختبرانگ یچپ و کارگر

ران. مبارزات قهرمانانه یا یو مبرم در جنبش کارگر یاتیضرورت ح
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افکنده است که با وجود  یروشن یقتحق ینکارگران، بر ا¬ اما پراکنده

را به چنگ  ییآوردها¬جا دست¬آن یا جا¬ینکه کارگران ا¬آن

 ی،کارگر یها¬حرکات و اعتراض یانم یادیاند، اما فاصله ز¬آورده

بزرگ  یاسدر مق یمستقل کارگر یابی¬و پاسخ به ضرورت سازمان

 یومعلمان  در راستا یابتکارات  فعاالن کارگر ینرودارد. از ا دوجو

 یندهنده و برآمده از ا¬خود نشان یمستقل و سراسر یتشکلها یجادا

 یها¬با تمرکز بر "راه یدر دورآت یدسوزان جنبش است که با یازن

" یجنبش کارگر یهمه گردانها ی"همکار یق" از طریابی¬سازمان

توجه داشت  یدبا یماییراه پ یافت کند.  برایخود را در یستهپاسخ شا

 یم،مستق یریدر مس یراندر ا یمستقل کارگر  ییابسازمان  یندکه فرآ

عقب  یکزاگها،رود. بلکه با ز ینم یشو هموار رو به جلو پ یخط

از  یتواندم ین. ایرودم یشبه پ یضرور یهائ یشرویها و پ ینینش

 یوراهها یردشکل گ  یگوناگون یابتکارات  متنوع وراهها  یقطر

 یاعتراضات و مطالبات در سطوح گوناگون ییهم آوا یمختلف برا

را به صحنه آورد،از  یعتریشده وبکار رود، توده هرچه وس یشازما

 یرد،را به خدمت گ یوفراقانون ی،قانون یررسمیوغ یهمه اشکال رسم

کند،حرکات پراکنده  ینآنرا تام یتدواوم حرکات وادامه دار

مبارزه  شبردیپ یمناسب برا یرا در ظرف یختهوخودانگ یوخودبخود

 یراتآگاهانه اقدامات ومبارزات سازمان دهد،  تاث یو جمعبند یجمع

 باال برد. ییآنرا در ابعاد اجتما

 یتهایبه صحنه آوردن همه ظرف  یدر راستا یدحال با ینع در

به لحاظ  ینبرد طبقات یکار و گسترش عرصه ها یروین یمبارزات

 یراستا گشودن جبهه ها ین. در ایدتدارک د یدبا یو سازمان ینظر

 یاست. مکان ها یاتیح یرسم یدتول یها یطاز مح یرونب یتازه ا

آن ها است. در  ینتر یتاهم ااز ب یکیمصرف(  یها یطسکونت )مح

 یطدر مح یهبا سرما ییرو یارو یکار برا یروین یتکه موقع یطیشرا

مردم  یلیونصدها م یبرا یدرو به ضعف گذاشته و توقف تول یدتول

دشوار  یگرد یاریبس یرانده شده ناممکن و برا یهو به حاش یکارب

 دیراهبر یتیاهم یطمح یندر ا یعیوس یشده است، گشودن جبهه 

کار و زحمت ،  یرویحال گسترش سازمان دادن همه ن یندارد. درع

مشابه در  یرانمزد و حقوق بگ یرمعلمان، پرستاران، پزشکان و سا

،کودکان  یلیفام یرگران کارگاه هاکا ی،کارکنان خانگ ی،بخش رسم

مردمان را  یمعظ یتاکثر یتواندم یستمیضد س یکار و... در کارزارها

جنبش  یک یریشکل گ یآورد.  برا یدانحاکم به م یتبربر یهعل

 یکه قادر باشد حرکت ها و مبارزات طبقات یجنبش یر،فراگ یاسیس

از درون خود را  یفور یمردم اعماق را بهم گره بزند و هدف ها

نخواهد  ییراستا تالش ها به جا ینکشد. در ا یرونآنان ب یازهاین

و معضالت روزمره  یلقادر نباشد به مسا یاسیجنبش س یکاگر  یدرس

تر  ینپائ یگ یدهو ستم کش یتپاسخ دهد. هر چه از نردبان محروم

 یتآن جنبش در حما ییبه توانا یشترب یو طبقات یاجتماع یجبس یم،رو

شود. بنا نهادن  یبقاء مشروط م یفرودست برا یتوده  یاز مبارزه 

 مکه در جهن یبه دست آنان یالیستی،سوس یاییدن یک یگر،د یایدن یک

شوند، محتاج آنست  یهر روز و هر ساعت خاکستر م یدار یهسرما

 یننه صرفأ امر فردا، بلکه هم چن یالیسمکه همگان باور کنند سوس

شود؛ و نه  یبنا م ینست ؛ نه از باال، بلکه از پائامروز ا یبرا یپاسخ

 یو پ یابیبلکه همراه با قدرت  یاسی،لزوماً پس از کسب قدرت س

 شود! یاز قدرت برقرار م نوینیافکندن ساختار 

خود  یقادر خواهد بود به هدف ها یزمان یر،فراگ یاسیجنبش س یک 

که مردم کار و زحمت را  یشمار یب یشود که از شکاف ها یکنزد

در غلبه بر رقابت ها و  یکند عبور کرده باشد. ناکام یتکه پاره م

در  ی،مذهب یا یقوم ی،جنس ی،نژاد یلموجود حول مسا یتنش ها

 یناجازه داده شود که هر بخش از ا کهآن است  یآنان به معن یانم

ه شود . اجازه داده شود ک یلتبد یگرسرکوب بخش د یرویمردم به ن

 یشکاف ها یسمو پوپول یمذهب ییگرا یاد، بن یسمفاش یونالیسم،ناس

پر کنند و کارگران و توده  یزاریکار را از نفرت و ب یموجود در اردو

 یدشمن رو در رو یزحمتکش را در قالب فرقه ها و جماعت ها ی

 یهو مبارزه عل یضدر برابر همه اشکال تبع یستادگیهم قرار دهند. ا

 یابیو کام ییتنش ها ینشرط مهار کردن چن ینهمه اشکال ستم نخست

را بر  یکه همبستگ یاست . جنبش یکمان ینجنبش رنگ یکدر ساختن 

همگون  یشناختن تنوع ها بنا کند و به تالش برا یتبه رسم ی یهپا

 خط بطالن بکشد! سازی

    ********************************** 

  ج پارادایم جدیدعرو جنبش کارگری و  

 !نئولیبرالیسم مهاجم            
 

              تقی روزبه                           

 

 

 یدار یهو ضدسرما یجنبش کارگر یشارویچالش پ ینبزرگتر

که اکنون در برابرکارگران جهان  یمساله ا ین. مهم تریست؟چ

است که جهان از ِقبل  یمیعظ یمطرح است، همانا بحران ها

بحران  ینبا آن مواجه شده است. ا یدار یهسرما یساز یجهان

  یها یونفراکس ینب یدیحال موجب جدال شد ینها در ع

کنند سکان قدرت  یم یشده که هرکدام سع یمختلف بورژواز

خود را در مقابله با بحران ها و  یها یاسترا بدست گرفته و س

 یتموفق یکنند و هرکدام برا کتهیاز آن د یدار یهخروج سرما

جامعه  یدستانجلب کارگران و ته یرا برا یخود مسابقه بزرگ

کارخود  ینکمپ خود شروع کرده اند و البته با ا یبه سو

افزوده و  یدستانکارگران و ته یشترصفوفبرتشتت هرچه ب

در  یرومندجهانیقطب مستقل و ن یک یریمانع از شکل گ

گردند. تا آن جا که به شکاف  یم یدار یهنظام سرما یتبرابرکل

جدال سخت و  ینگردد، در ا یبرم یبورژواز یدرون یها

 یکه مدافع جهان دقراردارن یداران یهسو سرما یکدر  ین،سنگ

 یو اقتصاد یاسیس یها یمانموسوم به پ یتاکنون یساز

 یزکردنکه خود منشا چالش ها و سرر «یچندجانبه گرائ»

شکاف  یو در راس آن سه ضلع یبزرگ کنون  یبحران ها

ها، بحران  یدرصد ۹۹ها و  یدرصد یک یطبقات یمعظ

 محیطی یستو بحران ز ی،تا کنون یابتیو ن یندگینما یدموکراس

در  ییرهرکدامشده اند و تغ یدیدهبهم تن یکه بطورتنگاتنگ

بحران به نوبه خود  یاست. سه مولفه اصل ییردیگریگروتغ

چون  یگرید یمهم و ثانو یبحران ها یزشدنموجب سرر

 یها یقطب بند یری، شکل گ یپناهندگ یکانفجاردرامات

و  یمقد یقطب ها یزتخاصم آم یرقابت ها یدو تشد یدقدرتجد

حفظ  و  یبرا یابتین یانپا یب ینوظهور و منازعات و جنگ ها

 یکردآنبا رو یگرد یگسترش مناطق نفوذ ... شده است. در سو

 ینوع جهان ینکه از تداوم ا یماجهداران مو یهاز سرما یبخش

 یتو موقع یازاتشدن متضررشده و نگران از دست دادن امت

 یلیسوخت فس یهم چون اقتصادرانت یستمی) قرن ب یژهو یها

در  یکاآمر یاالتا یهژمون یو..( و نگران افت اقتدار و فروپاش

 یشکه مقابله با آن ) با افزا یمهست یکمو  یستقرن ب

از  ی(، معنابخش پاره ایدآمیزقدرت سخت و تهد یاربکارگیریع

جهان است. به  یکنون یحاکم بر فضا یدهایرفتارها و تهد

 یجمهور یسهمچون رئ اماعنوان نمونه آن گونه که مثال اوب

 یجناح قرارم ینا یمهابا یو سست اراده موردحمالت ب یفضع

 یقرارم ینیموردابطال و بازب یشها یمانو توافقات و پ یردگ

. هم یستن یکرددو رو ینجزبازتاب منازعات ا یزیچ یرد،گ

و شبه  یغلط انداز و انحراف یبا شعارها یکردرو ینا ینچن

و بازگشت  یکاچون نخست آمر ای یانهو واپسگرا یستیفاش

ها ... و سوار  یوارسازیو د یریگ یمعظمت گذشته و حق تصم

و  یلنظم موجود و تحم یهگسترده مردم عل یتیبرموج نارضا

 یم یزمتما یجانبه گرائ یکموسوم به  یها یشبردسیاستپ

 یترک خورده را بر روندها یهژمون ینتام یشود، تا هم سودا

مستقل  یقطب ها یریشکل گ یالبته جلو مکند و ه ینتام یجهان

 یاتیح یت. اگر بر اهمیدرا سدنما یشروو پ  یدار یهضدسرما

 یل چندقطببر نظام در حا یکهژمون یانقطب و جر یکوجود

 یبرا یزرقابت و ست یریاجنتاب ناپذ ینو هم چن یهشدن سرما

 ینبا هدف تام  یجهان هرم یک یبرا یهژمون ینچن ینتأم

آنگاه به  یم،را در مدنظر داشته باش یهسرما یتسلطه و امن
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با آن مواجه است  یدار یهکه نظام سرما یابعادبحران سترگ

 برد. یمخواه یپ یشترب

 یدنئولیبرالیسم؟جد یمپارادا عروج

 یبرالیستینئول یها یاستتوان گفت که س یروشن تر م یانیب به

بلوک  ی) دوره پس از فروپاش یدار یرسرمایهدهه اخ ینچند

 یوهبه ش یگرد یختهکه برانگ یمیعظ یها یجادبحرانشرق( با ا

. یستخودن یها یشبردسیاستو پ یتقادر به حفظ موقع  یتاکنون

 یهسرما یرگذار،جنبش بزرگ و تاث یک یاباز آن جا که در غ

 یو سودخوارانه اش، بخود یذات یشو پو یتبنا به ماه یدار

و سرکوب و  یداستثمارجز به سمت قهقرا و تشد یخود حرکت

 یکندارد مگر آن که  یزندگ یکردن همه عرصه ها یکاالئ

آن را مشروط کند، و از آن جا که  یرومندن یجنبش بقدرکاف

هم تحت  اکنونیرفرم ها و اصالحات تتحوالت و  یتمام

و  یهسرما یذات یشمقاومت ومبارزه جامعه با پو یردیالتیکتاث

دوران گذار و  یططبقه حاکم صورت گرفته است؛ اکنون در شرا

گذار  ینو از آن جا که ا یم،که در آن قراردار یا یچیدهپ یانتقال

که  یموجود در جبهه مقاومت جهان یبا گسست ها و خأل ها

نوشته کوتاه است همراه است؛  ینش ایرح آن خارج از گنجاش

 یعادالنه ترثروت ها و فرصت ها یمبازتقس یرو بجا یناز ا

در تعرض  یدیو جد یبا فازقهقرائ ی،جهان یمو عظ یدشدهتول

" شبه  یبرالیسمتوان آن را نئول یکه م یممواجه یبرالیسمنئول

 یاصل یهدر گوهر و درونما یسم. ترامپید" و حار نامیستیفاش

به شکل حارتر و  یدار یهجز تعرض و تسلط سرما یزیخود چ

و بدست گرفتن سکان قدرت  یدولت ینبرقبضه کامل ماش یانعر

کارکرددولت  یوجه اجتماع یشاز پ یشو حذف و زائل کردن ب

که امروزه از آن به عنوان  یا یدههمان پد یعنی. یستن

آن به  یلو دولت و تبد یاستبرس یهنفوذکامل پول و سرما

 یانگرپوچکه خود ب یه،سرما یتحت سلطه کامل غول ها ریابزا

آن هم هست، نام  یاسیس یستمو س یبرالیل یشدن دموکراس

هنوز، نه فقط  یدسرمایهجد یمپارادا ینشود. البته ا یبرده م

 یکند  بلکه با مقاومت ها و چالش ها یتنتوانسته خود را تثب

خارج از حوصله  یزهم مواجه است که پرداختن به آن ن یبزرگ

 نوشته است. ینا

 یاسیس یاقتصاد یواقع یبه محتوا یدکالم هم با یکاما در  

 یمنازعات کنون یواقع یو معنا یهشدن سرما یبحران جهان

 یک ینیو نقش آفر یتو  ضرورت تقو یتکرد و هم به اهم یدتأک

هم  یعنیر دونوعش ه  یهعل یدار یهضدسرما یجنبش جهان

 امعهدهه ج ینباصطلح جندجانبه گرا که چند یبرالیسمنئول

و  یدجد یمپارادا یهاست و هم عل یدهطعم آن را چش یجهان

موجودبه دست و  یبندها یدواز ق یهحارترآن که رهاکردن سرما

 یکردرو یاصل یهرا هدف گرفته است.  در واقع درونما یشپا

 یانمصداق عر  ٪۱۵به  ٪۳۵از  یاتمال یمترامپ با کاهش عظ

 ینتر یفوق در کل یمو بندهاست. عروج پارادا یدق ینگسستن ا

و فشاربه کارگران و  یداستثمارتشد یوجه خود با مشخصه ها

 یبهمراه دامن زدن به رقابت ها یجهان یاسیزحمتکشان در مق

و اعمال  یطی،مح یستز یندهدرون کارگران، و بحران فزا

است.  یقابل شناسائ یو جهان یصه داخلدرعر یاقتدارگرائ

و افکندن  یهبه سور یراخ یتهاجم نظام ی،بودجه نظام یشافزا

در جنگ افعانستان ) والبته در  یا یرهستهبمب غ ینبزرگتر

بمب اساسا در دولت گذشته  ینشود ا یکه گفته م یرانجوارا

 یاشده است( و  یدتول یرانا یهسته ا یبخاطرانفجارتونل ها

 ینا یاز نشانه ها یکره و.. تنها گوشه ا یرهشبه جزبحران 

از دست  یبازگرداندن هژمون یبرا گرائینوع باصطالح اقتدار

با بحران  یدار یهاز افت آن، مقابله سرما یریجلوگ یارفته و 

بر  یشترب یهکالم تک یکاست!. و در  یختهخودبرانگ یها

 ینگو از جمله توسل به دامپ یفرااقتصاد یها یزممکان

نفس  یال،باصطالح بازارآزاد و س ینو زور تا مواز یاقتصاد

توسط  یدآمیزتهد یائیدر یها یگشت زن یشافزا و یدنکش طلب

که  یو تا جائ یبه افکارعموم یاعتنائ یب یائی،در یگروه ناوها

 یو البته ب ی،جامعه بشر یتوان ابطال دست آوردها یم

 ینبارزچن یهااز نشانه   یطیمح یستبه بحران ز یاعتنائ

 است. یمیپاراد

 یهشک در آستانه اول ماه مه جنبش کارگران و ضدسرما یب 

بحران با چالش ها و  یندر مقابله با ا یجهان یاسدرمق یدار

مواجه است. اگر کارگران و  یآزمون بزرگ و سرنوشت ساز

 یهو درونما یخیچپ، مقام لحظه تار یروهایزحمتکشان و ن

و هم چنان از  یابند،و نبض زمانه را در ن یتحوالت جهان

بنگرند  یندهتحوالت و آ ینشده به ا یشهحصارمنظرگذشته و کل

 یمنازعات جار یاسیبحران و اقتصادس یتو نسبت به ماه

 ینا یتمقابله با کل یالزم را از خودنشان ندهند و بجا یاریهوش

 یا ینا یطرهآن جناح و س یا ینباد ا یرچترزندهها به ز یاستس

چون  یو عنوان یههرتوج باو  یهسرما یبرالیستینئول یاستآن س

 یربالو امثال آن بز یستیائتالف ضدفاش یاعلم کردن جبهه و 

 یتاز یکه یرا برا یدانخزند، بهمان اندازه م یبورژواز

دستخوش در اوج بحران و متتشتت کردن صفوف  یهسرما

جبهه مقاومت کارگران و زحمتکشان بازگذاشته اند و بهمان 

را  یبار در چهره حارتر ینا و یهسرما یاندازه فرصت بازساز

 فراهم ساخته اند...

که هرکدام شرط  یکردسرمایههر دو رو یهمبارزه عل 

با کشاندن  شود و یآن محسوب م یدکنندهو بازتول یگریوجودد

 یمتر در برابربدخ یمجناح خوش خ یرچترمردم و کارگران به ز

کارگران و ضرورت حضور و  یجهان یهمبستگ یتتر، تقو

و شکل  یدار یهضدسرما یسراسر یجنبش ها یریشکل گ

تنها عال  یه،سرما یو مستقل از جناح ها یجهان یقطب یریگ

سوق دادن  یندشتابناکتواند از فرا یاست که م یبازدارنده ا

در  یدار یهکه سرما یتیپرتگاه بربر یبه سو یجامعه جهان

کند. تنها اتحاد و  یریبرابرمردم جهان قرارداده است جلوگ

و  یطیمح یستو ز  یاجتماع -یطبقات یهمه جنبش ها یوندپ

و شکل  یتتقو یبرا یشروو پ یمترق یها یانو جر یروهان همه

 یتمام یهشود، عل یم یدهدادن آن چه که جنبش جنبش ها  نام

تواند تهاجم  یم یجهان یاسدر مق یبورژواز یها یونفراکس

 یخآن را تا گورستان تار یتارا مهار و نها یخطرناک بورژواز

 یشبح آن برا الاقل یول یبدرقه کند....اگر نه خودانقالب مردم

 .یراستانکارناپذ یعنان پاره کرده، ضرورت یهکنترل سرما

 

2017.30.1    
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 تلویزیون برابری گهیآ           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۲۴برنامه های تلویزیون برابری روی شبکه 

 ۲۰۱۷از اول ژوئن  "ساعته تلویزیون "دیدگاه

به جای ماهواره هات  ۱۳۹۶خرداد  ۱۱برابر با 

 پخش می شود. برد مجددا از ماهواره یاه ست 
 

 مشخصات ماهواره :

 

Satellite Yahsat ماهواره یاه ست           

Frequency 11766     ۱۱۷۶۶فرکانس         

Polarization Vertical عمودی            

Symbol rate 27500      ۲۷۵۰۰سمبل ریت  

   FEC 5/6                     ۶/۵اف ای سی   
---------------------------------------------------- 

 

 تلویزیون برابری:پخش برنامه های  ساعت
 

پنجشنبه ساعت نه ونیم شب بوقت ایران ) ساعت ده  -۱

صبح بوقت لس انجلس و هفت عصر بوقت اروپای 

مرکزی ( بازپخش این برنامه : جمعه نه و نیم صبح بوقت 

ایران ) ده بعداز ظهر پنجشنبه بوقت لس انجلس  و هفت 

 صبح جمعه بوقت اروپای مرکزی ( 

یکشنبه ساعت نه و نیم شب بوقت ایران ) ده صبح  -۲

بوقت لس انجلس و هفت عصر بوقت اروپای مرکزی ( 

 بازپخش این برنامه : دوشنبه نه و نیم صبح بوقت ایران 

) ده شب یکشنبه بوقت لس انجلس و هفت صبح دوشنبه 

 بوقت اروپای مرکزی (

 

 اینترنت :
 ره ای ،در صورت عدم دسترسی به تلویزیون ماهوا

 میتوانید از طریق اینترنت نیز برنامه های تلویزیون

 برابری را مشاهده کنید .

بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سایت تلویزیون  -۱

 دیدگاه و شبکه رسانه ای " جی .ال . ویز " 

 

www.didgah.tv   

www.glwiz.com 
 

تلویزیون برابری  -، در سایت رادیو  به صورت آرشیو -۲

 و نیز سایت راه کارگر :

 

www.radiobarabari.com 

http://barabari.tv 

www.rahekaregar.com  
 

بیندگان عزیز تلویزیون برابری دقت کنند که سالی  توجه :

بطور ناهمزمان در ایران ،  –در پائیز و بهار  –دو بار 

اروپا و امریکای شمالی ساعات تغییر می کنند که البته هر 

بار پس از چند هفته ، ساعات این سه منطقه یکسان می 

 شوند.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 تلویزیون برابری -سایت رادیو 
 

www.radiobarabari.com 

 http://barabari.tv 

 

 ایمیل تلویزیون برابری        

info@barabar.tv                     

 

  تلفن پیام گیر تلویزیون برابری 

 

49 – 511- 2617492     

 

از طریق سه شبکه همچنین میتوانید 

اجتماعی یوتوب ، گوگل پالس و فیس 

بوک ، برنامه های  برابری را مالحظه 

 کنید .

 

  
http://www.youtube.com/user/

RAHEKAREGAR/videos  

 

 فیس بوک برابری  

https://www.facebook.com/Rah

karegare 

 

 Google+  گوگل پالس

https://plus.google.com/104256

247512155762888/posts 

 

 شبکه تلگرام

https://telegram.me/barab

aritelevision 
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