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اتحاد سوسياليستى كارگرى

اپوزيسيون پارلمانی در
رژيم بی پارلمان
ايرج آذرين
نتيجۀ انتخابات مجلس ھشتم پيشاپيش روشن
است .اين انتخابات حتی ديگر عرصۀ رقابت
احزاب "خودی" و جناح ھای رژيم اسالمی
ھم نيست .احزاب دوم خردادی در کمتر از
نيمی از حوزه ھا صالحيت معرفی کانديدا
يافته اند و حداکثر سھم آنھا از کرسی ھای
مجلس زير  20درصد تعيين شده است .در
شرايطی که به حزب مشارکت و سازمان
مجاھدين انقالب اسالمی حتی اجازه نداده اند
تا از شرکت در چنين انتخاباتی اعالم
انصراف کنند ،طبيعی است که ھيچکس از
ميان اصالح طلبان حکومتی اکنون ادعا نکند
که گذار تدريجی به دموکراسی با مشارکت

ھراس و وحشت سرمايه از
چيست ؟
شروين رھا ــ اسفند 86
چھار سال پس از کشتار کارگران خاتون
آباد  ،کارگران شرکت کننده در مراسم روز
کارگرشھر سنندج به ضربات شالق و جريمه
نقدی محکوم ميشوند .محمود صالحی با
شرايط بسيار وخيم جسمی ومنصور اسانلو با
داشتن ناراحتی چشمی در زندان بسر
ميبرند.دانشجويان چپ و آزاديخواه با شکنجه
و بالتکليفی در بازداشت نگه داشته شده
اند.اين ھمه وحشيگری برای چيست ،ھراس و
وحشت سرمايه در ايران از چيست؟
در جريان سرنگونی رژيم شاه ،کارگران که
نقش اصلی را در آن به عھده داشتند
درکارخانه  ،کارگاه و مراکزصنعتی،
شوراھای خويش را تشکيل دادند تا بوسيله آن
بتوانند منافع جمعی خويش را در مقابل
تعرض کارفرماھا حفاظت کنند .در مقابل

شماره ٢٩
مردم در انتخابات امری شدنی است .اين
انتخابات ،دستکم از ديدگاه چپ ،حتی نيازی
به افشاگری ندارد؛ ھرچند تأثيراتی که بر
صحنۀ سياست ايران می گذارد الزم به
بررسی است .بھترين شاخص اين تأثيرات
موقعيت آشفته ای است که ليبرال ھا در پرتو
اين انتخابات يافته اند .ادعای مقالۀ حاضر )که
دو روز پيش از برگزاری انتخابات نوشته می
شود( اين است که انتخابات مجلس ھشتم بستر
اصلی شبه-اپوزيسيون ليبرال را از لحاظ
سياسی کامال حاشيه ای می کند :يا ليبرال ھا
با شرکت در انتخابات و حمايت از دستجات
مختلف اصالح طلب حکومتی ھر گونه ھويت
ايدئولوژيک مستقل را از دست می دھند و در
اصالح طلبی اسالمی-حکومتی مستحيل می
شوند ،و يا با سرخوردن از نقش انتخابات
پارلمانی عمال عرصۀ مبارزۀ استراتژيک
سياسی را ترک می کنند و ھويت سياسی خود
را تنھا در سطح ايدئولوژيک و بعنوان يک
تداوم انقالب و شوراھايش اما ،ضد انقالب
زخم خورده سرمايه با تکيه بريکی از
ھارترين رژيمھا ی موجود جوامع بشری سر
انقالب را بريد ،شوراھايش را تار و مار کرد
و برای از نا انداختنش سياھترين برگھای
تاريخ را بنام خود ثبت کرد  .سازمان دادن
جوخه ھای بگير و ببند ،ترورو کشتار،برپا
کردن زندان و چوبه ھای دار،اعدامھای
دستجمعی  ،راه انداختن و دامن زدن به جنگ
تنھا نمونه ھای انگشت شمارآن
بود با اين حال اما مبارزه کارگران محو نشد.
باتغييرات سياست جھانی سرمايه ،درايران
نيز جريان اصالح طلبی در انطباق با آن
عروج کرد و گفتمان ليبراليستی فضای
جامعه را پر کرد .کارگران و جامعه دولت
اصالح طلب خاتمی را ھم تجربه کردند و
عملکرد ضد کارگری آن را با منافع خويش
محک زدند  .مبارزه کارگران وارد فازی
ديگر شد ،نگاھھا در جامعه فقط به يک
طرف ،ليبراليسم ،نچرخيد و در مقابل رژيم
،دولت و کارفرماھا ،وزش اعتراضات

ھر دو ھفته يك بار منتشر ميشود

بحران ھای اجتماعی پيش رونده
و صعود مقاومت ناپذير مبارزات
و جنبش کارگری
)ادامه از شماره قبل(

صفحه ١٠
نيروی غيرسياسی حفظ می کنند .اين دوراھی
مقابل نيروھای ليبرال )شامل سوسيال
دموکرات( ايران است که ھم اکنون خطوط
اصلی آن در واکنش ھای متنوع جريانات
ليبرال و سوسيال دموکرات نسبت به خود
انتخابات ترسيم شده است .پيش از بررسی
موقعيت کنونی ليبرال ھا ،نگاھی می اندازيم
به سير ليبراليسم از آغاز عروج دوم خرداد تا
مقطع انتخابات مجلس ھشتم.
بقيه در صفحه ٢

موجود کارگران به جان آمده شدت گرفت و به
رژيم و سرمايه در ايران نشان داد که با وجود
دو دھه سرکوب عنان گسيخته مرعوب نشده و
از درخواست مطالبات خود دست نکشيده
است .در جريان يکی از ھمين اعتراضات
توده ای يعنی خاتون اباد ،رژيم در ھيئت
دولت خاتمی صف کارگران را به گلوله
بست ،کارگرانی که خود را در راھپيمايی
واحدی سازمان داده بودند تا از گرسنگی خود
و خانواده شان جلوگيری کنند .به گلوله بستن
کارگران و کشتار آنان در خاتون اباد نه تنھا
به عروج دولت مدنی سرمايه داری در انجام
رسالتش ياری نرساند بلکه سرآغازی شد
برای يک تجربه در تاريخ معاصر ايران ،و
آن از ھم گسيختگی باور غير طبقاتی در ميان
توده کارگران  ،تقويت مبارزه متحد و
سازمانيافته کارگران در تحقق يافتن
مطالباتشان است .حرکت اعتراض کارگری
در خاتون آباد ،اگرچه به بھای دادن خون
کارگران ،سر آغاز فصل ديگری در جنبش
کارگری شد که مشخصه بارز آن از لحاظ
کمی گسترش و از لحاظ کيفی

پيش بسوى ايجاد تشكلھاى كارگرى به نيروى خود كارگران!

بقيه در صفحه ١٣
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بقيه از صفحه ١

اپوزيسيون پارلمانی در
رژيم بی پارلمان
مرور خيلی کوتاھی بر يک دھه:
عروج ليبراليسم در صحنۀ سياست ايران
مولود دوم خرداد بود .ماتريال فکری و
انسانی و تشکيالتی اين ليبراليسم )شامل
گرايش به سوسيال دموکراسی( در اپوزيسيون
ايران ،بخصوص در ميان چپ ھای ھواخواه
اردوگاه شوروی ،با پايان جنگ سرد و سقوط
شوروی شکل گرفته بود .و ھرچند برخی از
اکثريت( در دور دوم رياست جمھوری
رفسنجانی شروع کردند تا ھمسوئی سياسی با
گرايش ھايی در درون رژيم را بيازمايند ،اما
چنين سمتگيری ای ،بيش از آنکه حاکی از
سياست ليبرالی متمايزی باشد ،بيشتر در
امتداد شيوۀ سنتی سازمان اکثريت و حزب
توده قرار می گرفت که تنھا بعد از سرکوب و
تعقيب توسط جمھوری اسالمی به ناچار دست
از حمايت جناحی از رژيم برداشته بودند .اما
از سال  ،1376پروسۀ تخمير اين بخش از
اپوزيسيون در يک خط مشی واحد و فراگير
ليبرالی به فرجام رسيد و وجود اصالح طلبان
حکومتی در قالب احزاب دوم خردادی زمينه
ساز يک استراتژی سياسی ليبرالی قرار
گرفت .حتی جريانات توده ای ،که از لحاظ
ايدئولوژيک ھيچگاه به مکتب ليبرال نپيوستند،
از لحاظ سياسی تماما به يک خط مشی ليبرالی
روی آوردند؛ و اين امر در تاريخ حيات حزب
توده ،يا احزاب مشابه در کشورھای ديگر،
سابقۀ غنی ای داشت.

عمومی آزادی و دموکراسی را برآورده
خواھد کرد .اينکه چرا و چگونه حمايت از
اصالحات حکومتی ،که آشکارا ادعايی فراتر
از جمھوری اسالمی اصالح شده نداشت ،می
توانست به تحقق دموکراسی ليبرالی بيانجامد
البته پرسشی بود که ليبرال ھا پاسخی برايش
نداشتند .اصطالحات دھان پُرکنی چون
"دموکراتيزاسيون" و "گذار از سنت به
مدرنيته " ممکن بود برای مدتی برخی
روشنفکران را مشغول کند ،اما جای خالی
يک نقشۀ سياسی روشن و معقول را پر نمی
کرد.

واھی بودن اين استراتژی نه در حضيض دوم
خرداد بلکه در اوج قدرت گيری آن آشکار
شد .در نيمه راه عمر مجلس ششم ،وقتی جبھۀ
دوم خرداد به قول خودش قدرت را در دو قوۀ
مجريه و مقننه از سه قوۀ دولتی قبضه کرده
بود ،ھالوترين ليبرال ھا نيز نمی توانستند
نبينند که ھيچ اثری از فراروئيدن اصالحات
اسالمی حکومتی به يک نظام دموکراتيک
ليبرالی بچشم نمی خورد .مانيفست جمھوری
خواھی اکبر گنجی ،که از سوی ھمۀ سايه
روشن ھای طيف ليبرال و سوسيال دموکرات
با استقبال روبرو شد ،در حقيقت بيان وارونۀ
اين حقيقت بود که وعدۀ ليبرال ھا مبنی بر
فراروئيدن اصالح طلبی اسالمی-حکومتی به
يک نظام ليبرالی از آغاز پوچ بود .توصيۀ
ايجابی مانيفست جمھوری خواھی بناگزير اين
بود که ليبرال ھا برای رسيدن به "جمھوری
تمام عيار" مطلوب خود نمی توانند به اصالح
طلبان حکومتی اتکاء کنند و می بايد راه
مستقل خودشان را در پيش گيرند .اما اين
پرسش ھمچنان بی پاسخ می ماند که اين چه
راھی است؟ به کدام نيروھای اجتماعی تکيه
می کند؟ طی چه پروسه ای و با چه شيوه
اين استراتژی سياسی ليبرالی را نه راه ھايی به جمھوری مطلوب خود نزديک می
پارلمانی بلکه »کوره راه پارلمانی« بايد ناميد شود؟
که در تاريخ واقعا بيسابقه است؛ چرا که
ليبرال ھا و سوسيال دموکرات ھای ما نه قرار از لحاظ عينی ،مقطع مانيفست جمھوری
بود پالتفرم اھداف خود را از طريق تصويب خواھی گنجی آغاز نزول ليبراليسم در صحنۀ
در پارلمان به قانون بدل کنند و نه اساسا سياست ايران بود؛ اما جريانات ليبرال ،که بعد
امکان معرفی کانديدا و حضور در پارلمان را از پنج سال حمايت از خاتمی و تالش برای
داشتند .استراتژی آنھا تنھا به اين معنا اصالح جمھوری اسالمی به ياد آورده بودند
استراتژی ای پارلمانی بود که ادعا می کرد که جمھوری خواھانی "تمام عيار" اند ،غرق
حمايت از اصالح طلبان دوم خردادی در تھنيت به يکديگر و لذت از بازيابی مبانی
انتخابات به نحو گريزناپذيری در ادامۀ منطقی فلسفۀ سياسی خود بودند .درک اين حقيقت در
خود ،طبعا به تدريج ،به يک نظام دموکراسی ھمان مقطع مانيفست گنجی نيز دشوار نبود که
ليبرالی منجر خواھد شد که خواسته ھای "کشف" اين نکته که اصالح طلبی اسالمی-

به پيش! زير نظر شوراى نويسندگIان و
ويراستاران منتشر ميشود .مسئوليت ھر
مطلب درج شده بر عIھIده نIويسIنIده آن
است .نظرات جمعى شورا در سرمقاله يا
مقاالتى بIا امضIاى بIه پIيIش ! مIنIعIكIس
ميگردد .شورا در رد يا پذيرش و نيز در
كوتاه كردن و ويرايش ھر نوشته رسيده
آزاد است و تصميمات خود را به اطIالع
فرستنده آن ميرساند.

حکومتی قرار نيست به دموکراسی ليبرالی
منجر شود گره کور استراتژی ليبرال ھا را
نخواھد گشود ،بلکه بر اغتشاش استراتژيک
ليبرال ھا خواھد افزود ،و بستر اصلی
ليبراليسم ايران در عمل راھی جز اين نخواھد
داشت که ھمچنان گام ھايش را با پس و پيش
روی اصالح طلبان حکومتی تنظيم کند).(1
در عمل نيز تنھا تأثير مانيفست گنجی بر
ليبراليسم ايران اين شد که تقريبا تمام ليبرال
ھای ايرانی يکشبه خود را »جمھوری خواه«
ناميدند ،اما از لحاظ استراتژيک دچار چند
دستگی شدند .بستر اصلی ليبراليسم ايرانی،
اکنون با ترديد و بدون اعتماد به نفس ،ھمچنان
به حمايت خود از اصالح طلبان اسالمی-
حکومتی در انتخابات ھای مجلس و رياست
جمھوری ادامه داد) .کمااينکه در آخرين
انتخابات رياست جمھوری بسياری از
جريانات ليبرال از جبھه مشارکت و دکتر
معين حمايت کردند تا دکتر معين اين حمايت
را به رفسنجانی منتقل کند" (.جمھوری
خواھان چپ" نيز تنھا با تأکيد بر باورھای
ايدئولوژيک خود و برجسته کردن مؤلفۀ
الئيسيته در پالتفرم اھداف خود می توانستند
خط تمايزی ترسيم کنند؛ واال سخن گفتن از
ترکيبی از "نافرمانی مدنی " و "فشار بين
المللی" نتوانست )و نمی توانست( استراتژی
سياسی منسجم و با معنايی را بسازد.
جمھوری خواھی چپ ھيچگاه در عرصۀ
سياست ايران به نيروی سياسی ای بدل نشد،
و تجزيۀ ائتالف جمھوری خواھان الئيک تا
سطح ملکول ھا و اتم ھای اوليه اش سير
محتومی بود.
سرخورده از اصالح طلبی حکومتی و ناتوان
از طرح يک استراتژی سياسی مستقل ،بخش
بزرگی از ليبراليسم ايرانی با باال گرفتن
"بحران ھسته ای" يکسره به سياست امريکا
در خاورميانه دل بست .به اين ترتيب شاخۀ
تازۀ نئوکان در ليبراليسم ايرانی شکل گرفت
که طيف رنگارنگی از مدافعان اشغال نظامی
ايران توسط امريکا تا ھواخواھان ترکيب
فشار امريکا با "انقالب نارنجی" را در بر می
گيرد .از لحظ سياسی البته اين استراتژی
قماری بود که بر تحليل نادرستی از اھداف
عينی سياست امريکا در خاورميانه تکيه
داشت .و اگرچه با کاھش احتمال حملۀ امريکا
امروز نئوکان ھای ايرانی از سر و صدا افتاده
اند ،اما مادام که
بقيه در صفحه ٣
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اپوزيسيون پارلمانی در
رژيم بی پارلمان
مناسبات جمھوری اسالمی و دولت امريکا به
ثبات نھايی نرسيده بروز گاه به گاه تشنج
روالی طبيعی است ،و در چنين مقاطعی قطعا
نئوکان ھای ايرانی دوباره فعال خواھند شد.
چرا که اين بی خطی سياسی ليبراليسم ايران
است که ادامۀ حضور شاخۀ نئوکان در ميان
ليبرال ھا را دوام می دھد.
شکل گيری شاخۀ نئوکان در صفوف ليبرال
ھای ايران واکنش ناگزيری را دامن زد تا
بستر اصلی ليبراليسم را ھرچه صريح تر به
حمايت از جناح ھايی از رژيم سوق دھد.
پيدايش نئوکان ھای ايرانی معلول بی ثمری
خط مشی حمايت از اصالح طلبان حکومتی
بود ،و با اينکه سناريوھای مختلف نئوکان
ھای ايرانی طبعا ھمگی سياست امريکا را در
محور دارند ،اما خاصت مشترک شان بايد اين
می بود که ليبرال ھای ايران را قادر به ايفای
نقشی در صحنۀ سياست ايران کند .اين نقش
چيزی جز تالش برای فعال کردن جنبش ھای
اجتماعی در راستای سياست ھای امريکا نبود
و نيست ،و چون چنين تالشی طبعا با مانع
بزرگ حضور مخالفان سياست امريکا )نه
فقط اما بويژه سوسياليست ھا( در جنبش
کارگری و دانشجويی و زنان ھمراه است ،جا
انداختن خط مشی امريکايی در اين جنبش ھا
اساسا بر قدرت وسوسۀ حمايت مالی ھنگفت
دولت امريکا تکيه دارد.
اما اگر اتخاذ چنين خط مشی ای برای
کارگزاران خارج کشوری اش مزايای آب و
نان را ھمراه دارد ،برای فعاالنش در جنبش
ھای اجتماعی در داخل ايران بشدت مشکل
آفرين است و آنھا را بطور مضاعفی زير
منگنۀ سرکوب رژيم اسالمی قرار می دھد.
)اخطار روشن رژيم در اين مورد اين بود که
به بھانۀ رابطه با مراکز امريکايی تعدادی از
دانشگاھيان و روشنفکران مقيم خارج را که
به ايران سفر کرده بودند دستگير کند و
پيرامونش ھياھو به راه بيندازد (.نتيجه اين شد
که بسياری از فعاالن جنبش ھای اجتماعی که
از جريانات ليبرال
)شامل سوسيال دموکرات( الھام می گيرند،
برای تب ّ
ری از خط مشی امريکايی ھرچه
بيشتر حمايت بی قيد و شرط و وابستگی
آشکار به جناح ھای رژيم رو آورند .در
صفوف ليبرال ھا ،که از تجربۀ دو دوره
دولت خاتمی ظاھرا آموخته بودند که
اصالحات اسالمی-حکومتی قرار نيست حتی
به تدريج و در دراز مدت به بسط آزادی ھای
مدنی و آزادی ھای دموکراتيک بيانجامد،
اکنون بسياری از فعاالن شان در جنبش زنان
به دامن برخی مراجع حوزۀ علميه قم آويخته
اند ،و بعضی فعاالن گرايش راست جنبش

کارگری به حزب اعتماد ملی کروبی ای دخيل
می بندند که حتی حزب مشارکت ھم به
اصالح طلبی قبولش ندارد.

ھمان مقطع مجلس ششم و مانيفست گنجی
آشکار بود ،ليبراليسم توانست ھژمونی
ايدئولوژيک و سياسی اش را در اپوزيسيون
برای چند سال ديگر حفظ کند .اين امر تماما
به سبب ضعف اپوزيسيون چپ بود .سازمان
ھا و احزاب غيرکارگری چپ ،که گويی حتی
لفظ سرمايه داری را از ياد برده بودند ،برای
اثبات انقالبيگری خود صرفا بر تکرار شعار
سرنگونی رژيم پای فشردند بی آنکه ھيچ
شناختی از ملزومات اجتماعی و سياسی
تدارک آن بدست دھند؛ حتی چه باک که برای
سرنگونی خواھی خود جز ناسازگاری
جمھوری اسالمی با مدرنيته و الئيسيتۀ
پالتفرم ليبراليسم دليلی نداشتند .در نتيجه،
يعنی مادام که اپوزيسيون چپ چيزی جز
جناح چپ ليبراليسم نبود ،ليبراليسم عليرغم
اغتشاش سياسی خود بر اپوزيسيون ھژمونی
داشت .اما اين وضعيت با تحوالت عينی در
جامعۀ ايران در دو سه سال اخير بر ھم
خورده است :تحرک تازۀ جنبش کارگری ،و
ھمچنين عروج نسل جديد چپ در جنبش
دانشجويی ،وجود زمينه ھای عينی و ذھنی
شکل گيری يک چپ طبقاتی وسيع را به
ھمگان نشان داد .در جنبش دانشجويی
ھژمونی ايدئولوژيک و سياسی ليبرال ھا به
زير سوال رفته است ،و در قبال رزمندگی و
نفوذ افزايندۀ فعاالن گرايش چپ ،رھبران
گرايش راست در جنبش کارگری دچار ھمان
نوسانات بی ثمری ھستند که ليبراليسم ايران
را زمين گير کرده است.

تالش برای فاصله گرفتن از نئوکان ھا قطعا
چنين راست روی ای را در جريانات ليبرال و
سوسيال دموکرات دامن زده است ،اما علتش
نيست .ليبراليسم ايران نمی خواھد به قدرت
پائينی ھا در جنبش ھای اجتماعی تکيه کند،
چرا که اساسا از بسيج وسيع توده ھا ناتوان
است .چشم اميد به بااليی ھا داشتن ھمزاد اين
ناتوانی است .اعتراف به اين ناتوانی در
تقديس پراگماتيسمی بيان می شود که بی
ثمری اش را خودشان نيز آزموده اند ،و
مدافعان اين پراگماتيسم قيافۀ دورانديشان
سياسی ای به خود می گيرند که تنھا ھنرشان
اين است که می توانند در ھر شرايطی چنان
تکاليفی را بر دوش فعاالن خود بگذارند که
ھرچند نتيجۀ سياسی ای ندارد اما ھزينه ای
ھم ندارد .ناتوانی استراتژيک ليبراليسم ايران
امری تصادفی نيست  .نوسان ميان
سرخوردگی از جناح ھای حکومت و روی
آوری مجدد به آنھا ،نوسان ميان دنبالچۀ
سياست امريکا شدن يا دست شستن تام و تمام
از عرصۀ سياسی و رو کردن به عرصۀ
"فرھنگی " ،ھمه و ھمه در صفوف جريان
ليبراليسم ايرانی بازتاب اين حقيقت است که
يک نظام دموکراسی ليبرالی در ايران پايۀ
مادی ندارد ،به نيازھای ھيچ يک از طبقات
اصلی جامعه پاسخ نمی گويد ،و در نتيجه نمی
تواند در استراتژی سياسی خود به چنان
نيروی قدرتمند اجتماعی ای تکيه کند که با ليبرال ھا و انتخابات مجلس ھشتم:
مبارزۀ سياسی چنين نظامی را برقرار کند و تا پيش از رد صالحيت ھای گستردۀ
کانديداھا ،انتخابات مجلس ھشتم موعدی بود
پايدار نگاه دارد.
که ليبرال ھا اميد تجديد رونق و بازگشت به
در قرن بيست و يکم ،و در کشوری مثل صحنه داشتند .موجب چنين اميدی البته
ايران ،نمی توان رابطۀ سياست و اقتصاد را ھمچنان اصالح طلبان حکومتی بودند که ،با
از ھم گسست ،و نمی توان تحقق آزادی و اينکه کارنامۀ منفی خاتمی آنھا را از چشم
دموکراسی را بر مبنای درک عصر عموم انداخته بود ،اميدوار بودند در انتخابات
روشنگری و تجربۀ طبقه متوسط اروپای نيمۀ مجلس ھشتم نه ُ ّ
حب خاتمی بلکه بغض احمدی
اول قرن نوزدھم وعده داد .در ايران امروز ،نژاد سرمايه شان باشد .بسياری از ليبرال ھا
امر آزادی به برابری گره خورده است .نيز می پنداشتند بر ھمين موج انزجار عمومی
دموکراتيزه کردن حيات سياسی جامعه بدون از احمدی نژاد سوار می شوند و با حمايت از
دست بردن به بنيادھای اقتصاد کاپيتاليستی نامزدھای اصالح طلبان بار ديگر خوش
ايران غيرممکن است .و اين واقعيت به اين خدمتی می کنند تا انشا در آتيه از جانب
معناست که جنبش ھای اجتماعی حق طلب و جناح ھايی از حکومت به بازی گرفته شوند.
آزادی خواه تنھا در ھمراھی با مبارزۀ طبقه اين واقعيت که خودشان دستکم از مقطع
کارگر عليه نظام سرمايه داری می توانند افق مانيفست گنجی اعتراف کرده بودند که اصالح
پيشروی برای برقراری حقوق مدنی و آزادی طلبی اسالمی-حکومتی راھی برای نزديک
ھای دموکراتيک را بگشايند .در ايران امروز شدن به آزادی ھای مدنی و سياسی نيست ،اين
نه طبقۀ متوسط محبوب ليبرال ھا ،بلکه طبقه واقعيت که در اين انتخابات حزب مشارکت ھم
کارگر است که پرچم دار آزادی است .نه راه شعار خر رنگ کن "ايران برای ايرانيان" و
پارلمانی و حمايت انتخاباتی از اصالحگران نظايرش را بايگانی کرده است ،ليبرال ھای ما
حکومتی ،بلکه تدارک برای انقالب عليه نظام را نه نگران بی انسجامی سياسی شان ميکرد
سياسی و اقتصادی موجود يگانه راھی است و نه وجدان نداشتۀ نظری شان را می آزرد .و
که به آزادی می رسد .آينده سياسی ايران را اگر ھمه چيز مطابق پيش بينی آرزومندانۀ
دوم خردادی ھا و ليبرال ھا پيش می رفت
نه ليبراليسم ،بلکه سوسياليسم شکل می دھد.
تعقيب ھمين کوره راه پارلمانی را با افتخار
واقعيت اين است که عليرغم اينکه آشفتگی تمام ادامه می دادند.
نظری و ناتوانی سياسی ليبرال ھا دستکم از
بقيه در صفحه ٤

٤
بقيه از صفحه ٣

اپوزيسيون پارلمانی در
رژيم بی پارلمان
مشکل برای ليبرال ھا ،ھمچنان که برای
احزاب دوم خردادی ،اين است که اکنون
روشن است که ،حتی وقتی کنار زدن احمدی
نژاد در دستور رژيم است ،اين به معنای
بازگشت احزاب دوم خردادی به مجلس ،يا
حتی الزاما معادل افزايش قدرت جناح ھای
نزديک رفسنجانی ،نيست .دستجات ديگری از
حکومت که سنتا به جناح راست تعلق داشتند
ھم می خواھند و ھم می توانند مھار کردن و
خنثی کردن احمدی نژاد را انجام دھند .رد
صالحيت ھا و تعيين عملی سھميه برای
ميزان نمايندگان جناح ھای مختلف در مجلس
ھشتم جايی برای رقابت انتخاباتی نگذاشته
است و به اين ترتيب استراتژی سياسی بستر
اصلی ليبراليسم ايران را بر باد داده است.
از ھر لحاظ نادرست است که تصميم رژيم
برای تعيين پيشاپيشی سھميۀ جناح ھا و غير
رقابتی کردن انتخابات مجلس ھشتم را نتيجۀ
خواست يک جناح معين ،تصميم شورای
نگھبان ،يا ارادۀ شخص خامنه ای تعبير کرد.
رژيم جمھوری اسالمی از آغاز با حضور و
ھمزيستی جناح ھای مختلف ھمراه بوده است
که متناظر با منافع اقشار و گروه ھای
متمايزی ھستند .توازن جناح ھا در حيات سی
سالۀ رژيم اسالمی ھمواره در تغيير بوده
است ،و تقسيم قدرت دولتی تابعی از تناسب
قوای جناح ھا در کنترل منابع اقتصادی و
ايدئولوژيک و نظامی قدرت است .تغييراتی
که در رژيم اسالمی با روی کار آمدن خاتمی،
و حتی پيش از آن از دور دوم رياست
جمھوری رفسنجانی ،آغاز شد ،به ناگزير
مبانی تازه ای برای شکلگيری جناح ھای
جديد ايجاد کرد .جوھر اين تغييرات تالش
برای متکی کردن پايۀ اجتماعی رژيم
جمھوری اسالمی به طبقۀ سرمايه دار بوده
است).(2
با روی کار آمدن احمدی نژاد که اساسا با
تکيه بر اھرم ھای نظامی ،خصوصا بدنۀ
بسيج و بخش معينی از فرماندھان سپاه
پاسداران ،به رياست جمھوری رسيد ،جناح
تازه ای به عنوان مدعی وارد جدال ھا شد که
واجد مواضع روشنی که پاسخگوی
ضروريات اقتصادی و سياسی تداوم حيات
رژم باشد نبود)  .(3تجربۀ دو سال و نيم
رياست جمھوری احمدی نژاد ،با مشکل
آفرينی بين المللی و نابسامانی ھای اقتصادی
و اجتماعی ای که به ھمراه داشته ،برای کليت
رژيم ،و طيف موسوم به "اصول گرايان"
نيز ،اين نکته را روشن کرده که اين جناح
تازه کفايت قدرت را ندارد .جناح نظامی
ھوادار احمدی نژاد ،به سبب تازه کاری
سياسی که معضالت ناالزم داخلی و خارجی
می آفريند ،به سبب بی کفايتی اقتصادی که نه

فقط نابسامانی عمومی می آفريند بلکه
صاحبان سرمايه را ھم سرگردان ساخته
است ،و به سبب ويژگی ھای نمايشی
ايدئولوژيکی که نه فقط تودۀ مردم را عذاب
می دھد بلکه آشکارا موقعيت انحصاری
دستگاه روحانيت را نيز به چالش کشيده است،
از نظر کليت رژيم رفتنی است) .و اگر به
ُيمن افزايش شديد درآمد نفت و افزايش شديد
واردات مواد مصرفی عمومی نبود ،کنار زدن
احمدی نژاد زودتر از اينھا می بايست عملی
شود (.معضل رژيم چگونگی انجام اين کار
است.
اگر اکنون شورای نگھبان ،و خصوصا
مداخلۀ شخص خامنه ای ،مانع از اين شده تا
نامزدی کنار زدن احمدی نژاد به رقابت جناح
ھای خودی در انتخابات ھشتم مجلس سپرده
شود به اين سبب است که ،در توازن قوای
واقعی موجود ميان گروھبندی ھای رژيم،
قدرت واقعی بسيج و نظاميان حاميان احمدی
نژاد بيش از آن چيزی است که در چنين
انتخاباتی می تواند بازتاب يابد .حکم خامنه
ای ،چون ھميشه ،تنھا اعالم نتيجه از سوی
داور توازن قوای جناح ھای مختلف حکومت
است ،و اين واقعيت که نه فقط کروبی ،بلکه
چھرۀ تعيين کننده ای نظير رفسنجانی نيز اين
تصميم را می پذيرد )و حزب عدالت و توسعه
اساسا در اين انتخابات ليست مستقلی نمی
دھد( نشانۀ اين است که چھره ھای اصلی
جناح ھای رژيم بر سر توازن واقعی قوا
توافق دارند؛ يا شايد بخصوص از قدرت
موجود جناح بسيج و برخی فرماندھان سپاه به
يکسان احساس تھديد می کنند .اين چنين است
که چند دستگی در صفوف "اصول
گرايان" )که آشکارا با مداخلۀ سران روحانيت
ھمچون کنی ،و با تأييد خامنه ای از طريق
ايفای نقش حداد عادل ،شکل گرفته( ،بسيار
فراتر از دادن ليست ھای مختلف انتخاباتی و
شکستن آراء تقلبی احمدی نژاد ،اکنون وظيفه
يافته است تا پايه ھای واقعی قدرت او در سپاه
و بسيج را تجزيه کند .اکنون اولويت رژيم
کنار زدن مرحله ای احمدی نژاد بدون ايجاد
واکنش در نيروھای نظامی است ،و انتخابات
مجلس ھشتم نمی بايست چنين پروسه ای را با
تکان ھای شديد و غيرقابل پيش بينی ھمراه
می کرد.
به موقعيت ليبرال ھا در صحنۀ سياست ايران
بازگرديم .بستر اصلی ليبراليسم ايرانی برای
حضور فعال در عرصۀ سياست راھی جز اين
در مقابل خود نمی بيند که به راه پارلمانی دل
ببندد؛ حتی وقتی که چشم انداز ورود خود او
به بازی پارلمانی در دور دست ھا ھم ديده
نمی شود و انتخابات در بھترين حالت رقابت
ميان "خودی ھای" رژيم است .بستر اصلی
ليبراليسم ايرانی برای حضور در عرصۀ
سياست راھی جز اين نمی بيند که در
انتخابات از اصالحگران حکومتی پشتيبانی
کند؛ حتی وقتی که نه فقط تجزيه و تحليل
نظری بلکه تجربۀ عملی ھم ليبرال ھا را

وادار به اعتراف می کند که قرار نيست
اصالحات حکومتی در ادامۀ خود به تدريج به
اصالحات مورد نظر ليبرال ھا بيانجامد .ھمۀ
اينھا تأثير ليبرال ھا بر فعل و انفعاالت سياسی
در ايران را بشدت کاھش می دھد ،اما تا وقتی
پارلمان و انتخاباتی ھست بھر حال می توانند
نقش سياسی ای برای خود ،ھرچند صرفا در
شکل حاميان جناح ھای حکومت ،ايفاء کنند.
معضل بستر اصلی ليبراليسم ايرانی ،حتی
وقتی توقعاتش را تا اين سطح نازل کرده ،اين
است که پارلمان و انتخابات در رژيم
جمھوری اسالمی امری تشريفاتی است ،تنھا
قرار است مھر تأييدی بر توازن واقعی
موجود ميان جناح ھايش باشد ،و اگر احساس
شود که نتيجۀ انتخابات با توازن واقعی جناح
ھا منطبق نيست يا نتايج را باطل می کنند )کما
اينکه در ھمۀ انتخابات ھا در برخی حوزه ھا
چنين کرده اند( يا از پيش و از طريق مکانيزم
رد صالحيت حدود تقريبی نتايج را شکل می
دھند .در انتخابات مجلس ھشتم ،دقيقا به سبب
واگرايی شديد ميان توازن واقعی قوای جناح
ھا و نتايج احتمالی انتخابات ،اين امر به شکل
زمخت رد صالحيت ھای وسيع و تعيين
سھميه برای احزاب خودی انجام می گيرد.
اگر چنين ترتيباتی در ايران انتخابات نام دارد
و ھنوز ليبرال ھای ما وانمود می کنند دارند
راجع به "پارلمان" صحبت می کنند ،علت اين
است که ما در دنيايی زندگی می کنيم که
کلمات معنای خود را از دست داده اند و اين
امری محدود به ايران نيست .در سطح سياست
بين المللی ،لويی جرگۀ افغانستان )يعنی تجمع
سران قبايل و عشاير( ھم معادل پارلمان تلقی
می شود .فلسطينی ھا چندين سال است
"دولت" دارند ،ھرچند چنين دولتی با ھيچ
تعريفی از دولت در ھيچ مکتب سياسی و در
ھيچ کتاب درسی ای نخواند .در شمال عراق
چون يک مشت جنگ ساالر در شھرھای
سليمانيه و اربيل اسکان يافته اند اسم خيمه و
خرگاه شان را گذاشته اند "دولت کردی" ،و
چه بھتر که دوتايش را دارند! تنھا در چنين
دنيايی مجلس اسالمی در ايران را می توان
پارلمان ناميد .چنين نامگذاری وارونه ای
ممکن است برای مدتی خطای باصره ايجاد
کند و به ھياھوی ليبرال ھا مقبوليتی بدھد ،اما
وقتی واقعيات ملموس بر فرق آدم می خورد
خطای باصره نيز تصحيح می شود .ماجرای
رد صالحيت ھا و تعيين سھميۀ جناح ھای
خودی رژيم به ليبرال ھا ھم بناچار نشان داد
که نظام سياسی جمھوری اسالمی پارلمان
ندارد .جريانی که در يک نظام سياسی بدون
پارلمان اھداف سياسی اش را از طريق
استراتژی پارلمانی دنبال کند در عرصۀ
واقعی سياست ھمان جايگاھی را دارد که
نيروی دريايی در افغانستان.
تحليل از تنگنای ليبرال ھا:
پرسشی که اکنون ليبراليسم ايران بايد به آن
پاسخ گويد صرفا موضعگيری در برابر
انتخابات مجلس ھشتم
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)تحريم ،شرکت مشروط ،شرکت محدود(... ،
نيست؛ بلکه اين است که در نظام سياسی ای
که پارلمان ندارد راه تعقيب اھداف ليبرال ھا
چيست؟ ھمه می دانند و پيشتر ھم می دانستند
که انتخابات در ايران منطبق بر موازين
انتخابات آزاد نيست و دامنۀ انتخابات محدود
به انتخاب از ميان جناح ھای خودی رژيم
است .تجارب انتخابات ھای قبلی ھمه ھمين
واقعيت را نشان می داد .اما اکنون رژيم خود
اصرار دارد که ھمۀ بازيگران و ناظران
سياسی بدانند که حتی نيازی به دورويی و
پنھان کاری ندارد :جلب حمايت و ميزان آراء
در انتخابات ھيچ تأثيری در نتيجۀ انتخابات و
ميزان قدرت جناح ھا در حکومت ندارد؛ اين
ھا در جای ديگری و با معيارھای ديگری
تعيين می شود .واکنش شوکۀ ليبرال ھا به اين
سبب است .نه فقط امروز و فردا در قبال
انتخابات مجلس ھشتم ،بلکه از اين پس چه
بايد کرد؟
طبق معمول ،يک دسته از ناظران ليبرال ،که
عموما از روشنفکران دانشگاھی خارج کشور
اند ،اساسا متوجه صورت مسأله نشده اند.
بطور نمونه ،يکی شان ھمين اواخر مطلبی
نوشته بود که احزاب اصالح طلب حکومتی
را تشويق می کرد به مطالبات اقتصادی تودۀ
مردم بيشتر توجه کنند و شعارھای رفاھی ای
طرح کنند تا آراء بيشتری جلب کنند!)(4
نمونه ھا از اين دست فراوان اند .اين دسته از
روشنفکران ليبرال مثل ھميشه دارند محتوای
تکاليف درسی شان را بعنوان تحليل سياسی
منتشر می کنند و نظراتشان در قبال انتخابات
اينجا الزم به بررسی نيست .واکنش ھای
ديگر ،اگر چه عموما بطور فوری مساله
شرکت يا تحريم در انتخابات کانون توجه شان
است ،اما بطور ضمنی تحليلی از علت
وضعيتی که ليبرال ھا خود را در آن يافته اند
به دست می دھند .در علت يابی از وضعيت
حاضر بطور قابل پيش بينی ای دو دستۀ
اصلی را می توان از ھم تفکيک کرد .دستۀ
اول آنھا که تصميم جناح راست رژيم را
موجب وضعيت تازه می شمرند ،و "اصول
گرايان" در سپاه يا در بدنۀ دولت ،يا شورای
نگھبان ،يا شخص خامنه ای ،يا ترکيبی از
اينھا را مسؤل مسدود کردن رقابت بين خودی
ھا در انتخابات می شمارند .دستۀ دوم آنھا که
انتقادشان متوجه کمبودھای اصالح طلبان
حکومتی در تکيه به پائين و اشتباه شان در
ھمراھی با قوانين بازی جناح راست است.
ھر دو دستۀ اين نظرات البته در ميان ليبرال
ھا سابقه دارد .مثال مدتھاست که اکبر گنجی
اصرار دارد رژيم ايران را رژيمی "سلطانی"

جناح اصالح طلبان را در محور تحليل خود
دارد .اينجا اختالف نظری در مورد نقش
جناح راست يا خامنه ای در مسدود کردن
انتخابات ميان جناح ھای خودی رژيم وجود
ندارد ،بلکه مسأله اين است که اين جناح
اصالح طلب حکومت است که در مقابل ھر
فشار جناح راست برای اثبات وفاداری اش به
نظام بيش از پيش از ليبرال ھا فاصله می
گيرد .بنا به اين دسته نظرات ،اصالح طلبان
تنھا نگران سھم خود از قدرت ھستند و نمی
توانند به نيروی جنبش ھای اجتماعی برای
عقب راندن جناح راست تکيه کنند .روشن
است که اينھا ھم نظرات تازه ای در ميان
ليبرال ھا نيستند ،و دستکم از مقطع مجلس
ششم و مانيفست گنجی قرار بود ليبرال ھای
ايران به کمبود اصالح طلبی حکومتی واقف
شده باشند .روی آوری به جنبش ھای مدنی
نيز )مثال در شکل رواج شعار "نافرمانی
مدنی " در سه چھار سال پيش( در صفوف
ليبرال ھا پيشتر نيز رواج داشت ،و ھمانطور
که در بخش ھای پيش اشاره شد بويژه طيف
موسوم به جمھوری خواھان چپ تالش کردند
که چنين راھبردی را طرح کنند )و نتيجه ای
نگرفتند( .طرح مجدد اين نظرات در مقطع
حاضر در صفوف ليبرال ھا البته يک کاربرد
فوری دارد ،و آن اينکه نتيجۀ عملی چنين
تحليلی در قبال انتخابات مجلس ھشتم قطعا
تحريم است .اينجا صراحتا اعتراف می شود
که "اميد به اينکه انتخابات کنترل شده در
ايران راھی به سوی دموکراسی بگشايد
تصوری واھی است(8)".

بخواند و خامنه ای را فعال مايشاء بشمارد .در
ماجرای رد صالحيت ھای نامزدھای مجلس
ھشتم ،فرخ نگھدار نيز در قالب نامۀ سرگشاده
ای به خامنه ای مستقيما او را مسؤل شمرد)
 .(5چنين تبينی از وضعيت ،ابدا تبيين درستی
از علت وضعيت ليبرال ھا بدست نمی دھد.
نگاھی به موضع فرخ نگھدار از اين زاويه
گوياست .محتوای نامۀ فرخ نگھدار البته جز
اين نيست که اين کارھای خامنه ای به ضرر
کليت خود رژيم است .اما موضع دلسوزانه ای
نسبت به کليت رژيم اسالمی را نمی توان
ضعف نامۀ نگھدار شمرد ،چرا که او و
سازمان متبوعش از سال  58چنين موضعی
داشتند و امروز ھم کسی جز اين انتظاری از
او ندارد .محتوای ُپز توخالی توپ و تشر به
خامنه ای ھم نيازی به شکافتن ندارد .بی
اخالقی چنين موضعی البته واقعيتی است ،اما
انتقاد به فرخ نگھدار متوجه بی انسجامی
سياسی اين موضع است :مگر مطابق ادعاھای
شما جنبش اصالحات با مانعی جز واليت فقيه
طرف بود؟ مگر قرار نبود پيشروی جنبش
اصالحات ھمين حريف را تضعيف کند؟ اگر
رفتار خامنه ای مطابق ميل شما می بود که
رژيم از نظر شما به اصالحاتی نياز نمی
داشت! چند سال پيش در ميان صفوف حزب
مشارکت استعارۀ "شطرنج بازی با گوريل"
قرار بود عينا ھمين تبيين را از معضل پيش
نرفتن نقشه ھای اصالح طلبان بازگو کند و
نامۀ سرگشادۀ فرخ نگھدار ھم بازيافت ھمين
تحليل است .در برابر چنين موضعی تنھا بايد
گفت کسی که برای عقب راندن گوريل
عرصۀ بازی شطرنج را انتخاب می کند
خودش جانور ھوشمندی نيست .اين ھا را نمی جنبش ھای اجتماعی و ليبرال ھا:
توان تحليلی از علل تنگنای ليبرال ھا )و اما گفتن اينکه شرکت در انتخابات به ليبرال
ھای ايران کمک نمی کند مقدمات طرح مسأله
مشارکتی ھا( نام گذاشت.
است ،که  6سال پيش يکبار گفته بودند که
نکتۀ ديگری که سطحی بودن اين قبيل تحليل ديگر فھميده اند) .ظاھرا ھنوز می توان با
ھا از تنگنای ليبرال ھا را روشن می کند اين تکرار ھمان مقدمات مساله در صفوف ليبرال
واقعيت است که از مسبب دانستن جناح راست ھای ايران در طيف چپش قرار گرفت (.مساله
رژيم )يا شخص خامنه ای( برای وضعيت اين است که ليبرال ھای ايران اگر در
حاضر الزاما ھيچ نتيجۀ يکسانی در مورد انتخابات شرکت نکنند چه راھی دارند؟ روی
"چه بايد کرد؟" ليبرال ھا ،حتی برای شرکت آوری به جنبش ھای اجتماعی و تالش برای
يا تحريم ھمين انتخابات ،نتيجه نمی شود .کما بسيج تشکل ھای مدنی نيز پاسخی برای اين
اينکه اکبر گنجی طرفدار تحريم است و سوال نيست ،تنھا به تعويق انداختن پاسخ
شرکت در انتخابات را به معنای مشروعيت است .برای اينکه مسألۀ واقعی اين است که،
بخشی به "زمامدار خودکامه" ،يعنی سلطان گيرم ليبرال ھای ايران در جنبش ھای
خامنه ای ،ميشمارد)(6؛ ولی فرخ نگھدار ،اجتماعی فعال شوند و ميزانی نفوذ نيز به
دستکم در آخرين موضعگيری اش به تاريخ دست آورند ،چه راھی پيش پای جنبش ھای
 21اسفند )بھمراه بيست-سی تن از "اتحاد اجتماعی می گذارند؟ چه استراتژی سياسی ای
جمھوری خواھان " و اکثريتی ھا يا اکثريتی را تبليغ می کنند؟
ھای سابق( ،از ھم ميھنان شريفش خواسته
است تا در "ھر يک از حوزه ھای انتخابات ما دستکم می دانيم ليبرال ھا چه راھی را تبليغ
که امکان رقابت جدی ميان نامزدھا وجود نمی کنند :پيشروی جنبش ھای با تکيه به
دارد حاضر شده و رای خود را به سود نيروی اتحاد خود ،عقب راندن عملی دستگاه
کسانی به صندوق بريزند که از حق ھمگان سرکوبگر حکومت ،کسب عملی آزادی ھای
برای برخوردار شدن از حقوق بشر و از دموکراتيک و امتيازھای رفاھی ،تا آنجا که
جمله شرکت در انتخابات آزاد "...دفاع می در شرايط يک بحران اجتماعی جنبش ھای
اجتماعی واژگون کردن نظام سياسی و ايجاد
کنند).(7
تغييرات بنيادی در ساختارھای سياسی و
واکنش دوم به وضعيت فعلی ليبرال ھا ضعف اقتصادی را عملی کنند.
بقيه در صفحه ٦
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اسم اين استراتژی راه انقالبی است ،و تعريف
ليبراليسم ايرانی خصومت با انقالب است.
ھمين امروز ھم که می خواھند از ناتوانی
اصالح طلبان حکومتی و تمکين به ولی فقيه
انتقاد کنند ،يادشان نمی رود که از نقش فکری
آنھا تمجيد کنند و در کارنامۀ سياسی
روشنفکران سياسی از  28مرداد تا  2خرداد
گفتمان اصالح طلبی را "بی گمان مھم ترين
دستاورد اين دوره" بشمارند؛ چرا که توانست
"مفاھيم تازه ای ھمچون اصالحات،
دموکراسی ،حقوق بشر ،جامعه مدنی ،کثرت
گرايی ،سکوالريم و فمينيسم )را( در سطحی
گسترده وارد ادبيات سياسی روشنفکران
ايرانی" کند ،و "الگوی مسلط قبلی که با
مفاھيمی ھمچون خلق ،امپرياليسم ...انقالب...
و نظاير آن تعريف می شد" را به حاشيه براند
).(9
برخالف آنچه چپ غيرکارگری رواج داده،
باور داشتن به انقالب معنايش اين نيست که
امروز و ھر روز می توان و بايد برای
سرنگونی نظام سياسی حاکم مستقيما اقدام
کرد .بلکه باور داشتن به انقالب نتيجه گيری
منطقی از اين تحليل عينی است که خواسته
ھای سياسی و اقتصادی اکثريت بزرگ مردم
ايران ،که کارگر و زحمتکشان تھيدست
ھستند ،بدون تغيير در نظام سياسی و
اقتصادی حاکم قابل تحقق نيست .تنھا آن
نيروی سياسی ای می تواند واقعا به جنبش
ھای اجتماعی روی آورد که بخواھد و بتواند،
فراتر از طرح خواسته ھا ،شرايط اجتماعی و
اقتصادی ای که اين خواسته ھا در آنھا قابل
تحقق است را بشناسد و بشناساند .تنھا آن
نيروی سياسی می تواند در جنبش ھای
اجتماعی نفوذ بيابد که بتواند نشان بدھد تحقق
خواسته ھای تودۀ جنبش ھای اجتماعی در
گرو کدام تغييرات در چه ساختارھای سياسی
و اقتصادی است .و تنھا آن نيرويی می تواند
واقعا اين جنبش ھا را به سمت تحقق خواسته
ھاشان رھنمون شود که بتواند ،نه فقط
مقاومت واليت فقيه و کارگزاران جناح راست
رژيم ،بلکه تمام آن نيروھا و طبقات اجتماعی
را که به سبب منافع شان در قبال چنين
تغييراتی مقاومت می کنند را تشخيص دھد و
نيروی جنبش ھای اجتماعی را در جھت
تضعيف و در ھم شکستن مقاومت دشمنانش
سوق دھد .شرط ايفای نقش برای ھر نيروی
سياسی اين است که مجھز به تحليلی از جامعه
باشد که بتواند به چنين مسائلی پاسخ قابل
تأملی بدھد .مارکسيست ھا ھم کتابھای
قطورشان را برای پاسخ دادن به ھمين قبيل
سوال ھا می خوانند ،و حتی آن انديشمندان
ليبرال قرن ھژدھمی ھم که امروز مايۀ ستر
عورت تئوريک ليبراليسم ايران ھستند در

روز خودش ،درست يا غلط ،برای پاسخ به
چنين سواالتی دستگاه تئوريک می ساختند.
ليبراليسم ايران ،رنجور از استبداد و ھراسان
از انقالب ،نمی تواند نيروی جنبش ھای
اجتماعی را اھرمی برای تغييرات واقعی
اجتماعی کند .چرا که وقتی سياست روشن و
استراتژی منسجم سياسی ای نداشته باشد،
وقتی نمی تواند مطالبات جزئی و بخشی
جنبش ھای متنوع اجتماعی را به تغييرات
نھادی و ساختاری الزم ربط دھد ،واقعا ،با
منطق شما ،چرا نبايد فعاالن جنبش ھای
اجتماعی و جامعه مدنی اش برای تحقق
خواسته ھای تک موردی خود با اين يا آن
جناح از حکومت بسازند؟ ھمين جنبش يک
ميليون امضاء در ميان زنان ،که اکنون نقل
مجالس ليبرالی است ،چنان آقای حسين باقر
زاده را به وجد آورده که ايشان ،که می گويد
جز انتخابات مجلس اول در ھيچ انتخاباتی در
اين رژيم رای نداده است ،حاال به فکر افتاده
در ھمين انتخابات مجلس ھشتم می توان به
اين نحو شرکت کرد که به  80کانديدای زن
رای داد ،به اين اميد که مجلس اندکی زنانه
شود و تصويب قوانين ضد زن در مجلس آتی
دشوارتر) .(10يا در ھنگام نوشتن اين سطور
خبری در سايت امروز )سايت غيررسمی
مشارکت( درج شده مبنی بر مصاحبۀ تلفنی
منصور اسالو از زندان با خبرنگار نوروز)
 .(11شخصا اميدوارم اين خبر جعلی باشد،
اما آنچه اينجا مورد استنادم است نفس
موضعی است که اينجا از زبان اسالو بيان می
شود .نوروز به نقل از منصور اسالو ،رئيس
سنديکای اتوبوس رانی تھران و حومه ،می
نويسد" :حمايت قاطع خود را از ليست ياران
خاتمی اعالم کرده و از مردم می خواھم در
انتخابات شرکت کرده و به ائتالف حداکثری
اصالح طلبان رای دھند ".واقعا يک فعال
جنبش کارگری چه استداللی برای حمايت از
ائتالف وسيع اصالح طلبان می تواند داشته
باشد؟ خبرنگار نوروز می نويسد که اسالو در
مورد تصميم به توصيه به شرکت و رای دادن
به ائتالف وسيع اصالح طلبان گفت که:
"ائتالف اصالح طلبان در برنامه انتخاباتی
شان اعالم کرده اند که از فعاليت آزادانه
سنديکاھای کارگری مستقل حمايت می کنند و
با انتخاب آنان در مجلس ھشتم اين توقع را
دارم که به اين وعده خود ھمانگونه که در
دوران اصالحات نيز دو وزير کار آخر دولت
خاتمی به اين وعده جامه عمل پوشاندند عمل
کنند".
نه فقط سوسياليست ھايی امثال من چنين
موضعی از جانب يک فعال کارگری را
نادرست و بر عليه منافع کارگران می دانند،
بلکه دستکم در مقطع حاضر و در مورد
انتخابات مجلس ھشتم ،حتی بسياری از ليبرال
ھا نيز موافق چنين کاری نيستند .اما تفاوت
سوسياليست ھايی امثال من با اين دسته از
ليبرال ھا که فعال در حال تحريم انتخابات
ھستند در اين است که ،به نظر ما ،اگر جنبش

ھای اجتماعی و مدنی خطوط استراتژيکی
روشنی نداشته باشند ،اگر تحقق خواسته ھای
موردی خود را در متن تحوالت بزرگتر
ساختاری نبينند ،اگر نيروھای طبقاتی و
اجتماعی ای را که بطور عينی منافع شان با
تحقق اين خواسته ھا در تضاد است نشناسند،
فعاالن اين جنبش ھا ممکن است به سھولت به
فرصت طلبی و معامله گری با ھر حزب و
دستۀ در قدرتی سقوط کنند که خرده امتيازی
به سمت شان پرتاب می کند .و در بھترين
حالت نفھمند که اين خرده امتياز بھای ناچيزی
است که امروز می دھند تا به چشم دوختن به
بلوک ھای قدرت در باال عادت شان دھند ،تا
احساس اتکاء به نيروی خود را در اين جنبش
ھا تضعيف کنند و استقالل عمل شان را سلب
کنند ،تا عمال مبارزه برای خواسته ھای وسيع
تر و بزرگ تر را فراموش کنند ،تا نظام
موجود را با چنين مجاری تنگی که برای
تعقيب خواسته ھای کارگران دارد جاودانی
بشمارند .اين شيوه ای است که اتحاديه ھای
کارگری امريکا تحت رھبری يک مشت
بوروکرات خود فروخته بيش از نيم قرن است
مشغولش بوده اند ،و به جنبش کارگری ژاپن
و کره جنوبی و ھرجا که دست شان رسيده
نيز صادر کرده اند.
ليبرال ھای ايرانی ،اما ،نمی توانند مسير
استراتژيکی پيشاروی جنبش ھای اجتماعی
بگشايند ،چون ھيچ تبيينی از شرايط اجتماعی
و اقتصادی تحقق خواسته ھای جنبش ھای
اجتماعی بدست نداده اند .در بھترين حالت،
تنھا "گذار از سنت به مدرنيته" الگوی شان
است ،و نه فقط به اين ترتيب کليه نھادھای
بوروکراتيک مدرن دولت بيرون اين الگو
قرار می گيرد ،بلکه بويژه تغيير در نھادھای
اقتصاد کاپيتاليستی ،يعنی بويژه مالکيت و
مکانيسم توزيع ثروت ،خارج از قدرت تخيل
شان قرار دارد .مبانی توصيۀ ليبرال ھا به
فعاالن جنبش ھای اجتماعی تماما تابع
تشخيص روز آنھا از مناسبات شان با جناح
ھای قدرت است .بطور نمونه ،ھمان آقای
کاظم علمداری که امروز مشارکت در
انتخابات مجلس ھشتم را راھی واھی به سوی
دموکراسی می نامد ،اگر سراغ جنبش ھای
اجتماعی را می گيرد برای اين است که در
يک روز زيبای آفتابی بازگردد و به نيروی
اين جنبش ھا بر ھمين احزاب اصالح طلب
حکومتی تأثيری بگذارد .ايشان بعد از اينکه
نيروھای اجتماعی را به سه طيف محافظه
کاران مدافع واليت فقيه ،اصالح طلبان ملتزم
به واليت فقيه ،و طرفداران انتخاب آزاد و
دموکراسی تقسيم می کند ،در مورد اصالح
طلبان حکومتی می نويسد" :آنھا بايد مجبور
شوند تا ميان اين دو طيف )محافظه کاران
مدافع واليت فقيه و طيف ليبرال( جايگاه
واقعی خود را پيدا کنند ".مبنای عينی رابطۀ
ليبرال ھا با اصالح طلبان حکومتی را نيز
چنين بيان کرده اند که" :آنھا )اصالح طلبان
حکومتی( بدون ھمراھی آرای طيف سوم
)يعنی ليبرال ھای
بقيه در صفحه ٧

٧
بقيه از صفحه ٦

اينھا که اشاره کردم صرفا تناقضات بافته ھای
ذھنی اين يا آن روشنفکر ليبرال نيست ،اين
تناقضات در تبيين ليبراليسم ايرانی از
وضعيت جامعۀ ايران ،و استراتژی ليبراليسم
ايرانی در عرصۀ سياست ،که طبق تعريف
دموکراسی خواه( نمی توانند انتخاب شوند و راھی غيرانقالبی و اصالح طلبانه را دنبال
از رقيب محافظه کارخود امتياز بگيرند ".پس می کند ،ذاتی است.
اگر سراغ جنبش ھای اجتماعی می روند
برای اين است که "اين جنبش ھا اھرم اصلی ليبراليسم ايران در عمل:
فشار مردم بر حاکميت برای پذيرفتن خواست عليرغم مسدود شدن رقابت حتی برای جناح
مشروع و قانونی آنھا ،يعنی انتخاب آزاد ھای رژيم در انتخابات مجلس ھشتم،
است ".يعنی وقتی امثال آقای علمداری ،خوب سرخوردگی ليبرال ھا از تعقيب راه انتخاباتی
که جنبش ھای اجتماعی و تشکل ھای جامعه موقتی است .گزينه ھای استراتژيک ليبراليسم
مدنی را پشت سر خودشان بسيج کردند ،آنگاه ايران محدود است .در اينجا معنای ھريک را
می روند سراغ اصالح طلبان حکومتی و برای ليبراليسم ايران به اختصار مرور می
مجبورشان می کنند که ،در ازاء آرای اين کنيم:
جنبش ھای تحت نفوذ ليبرال ھا ،بجای تمکين
به واليت فقيه با ليبرال ھا اتحاد کنند و مطالبۀ  .1راه پارلمانی .يعنی ھمان کاری که در دور
انتخابات آزاد ايشان را طرح کنند.
جديد حيات ليبراليسم ايرانی در دھسال گذشته
مشغولش بوده اند .با تجربۀ مجلس ششم و
من می پرسم :اوال ،تفاوت کاری که امثال دولت خاتمی ليبرال ھای ايران اعتراف کردند
کاظم علمداری بعد از تحريم انتخابات و بسيج که حتی قبضۀ اھرم ھای قدرت دولتی توسط
جنبش ھای مدنی می خواھند بکنند ،با کاری اصالح طلبان اسالمی-حکومتی چشم انداز
که امروز حسين باقرزاده توصيه می کند تدريجی ای برای تحقق خواسته ھای ليبرالی
جنبش زنان انجام دھد ،يا موضعی که نمی گشايد .اگر عليرغم اين درس در تمامی
خبرگزاری نوروز به منصور اسالو نسبت می انتخابات ھای بعدی رژيم بستر اصلی
دھد ،در چيست؟ چرا امروز جنبش زنان اگر ليبراليسم ايران ھمچنان از اصالح طلبان
ھم بتواند نبايد نمايندگانی به مجلس بفرستد و حکومتی حمايت کرده ،به اين دليل است که
صبر کند تا روزی که آقای علمداری صالح ليبراليسم ايران واقعا گزينۀ سياسی با معنايی
می بيند؟ چرا امروز يک فعال کارگری جز اين ندارد .معنای عملی اين امر اين است
متمايل به ليبرال ھا نبايد با ھر جناحی که که ليبرال ھای ما به نظام مطلوب روشنفکران
وعدۀ اجازۀ تأسيس سنديکا را داد وارد معامله دينی دوم خردادی ،دستکم در خلوت خود،
شود و از چنين جناح حکومتی در انتخابات رضايت داده اند .آنچه در انتخابات مجلس
حمايت کند؟ می خواھم بگويم منطق موضع ھشتم زير سوال رفته اين است که ھيچ درجه
ليبرال ھايی که جنبش ھای اجتماعی را برای حمايت انتخاباتی و افزايش ميزان آراء نيز
اعمال فشار به جناح ھای حکومت می خواھند تضمينی برای قدرت يابی جناح دوم خردادی
از ھمين امروز در سازش با جناح ھای نيست .دست باال يافتن جناح ھا در رژيم
حکومت را چارتاق بر روی فعاالن ليبرال اين اسالمی مکانيزم ديگری دارد .نظام سياسی
جنبش ھا باز می کند .زمان اين سازش ،موجود فاقد نھاد پارلمان ،به ھر معنای محدود
صرفا بسته به تشخيص سوبژکتيو ھر آدم و مشروطی ،است.
ليبرال است.
عليرغم اين واقعيت ،بخش بزرگی از ليبرال
ثانيا ،سوال دومم اين است :آيا اين موضع ھا کوره راه پارلمانی شان را دنبال می کنند.
ليبرال ھايی امثال علمداری چه تفاوتی با الزم به تکرار علل تحليلی اين امر نيست،
"فشار از پائين و چانه زنی در باالی" سعيد چرا که عملکرد طيف ھای مختلف ليبرال در
حجاريان دارد؟ به نظر من ،تنھا تفاوتش اين ھمين انتخابات جاری اين واقعيت را نشان
است که ليبرال ھايی امثال علمداری ،بعد از داده است .پرسش اين است که واقعا ليبراليسم
يک دھه آزمون که حجاريان و جبھۀ مشارکت ايرانی چه توجيھی برای چنين استراتژی ای
را مأموران صالحی برای چانه زنی در باال می تواند داشته باشد؟ و پاسخ اين است که ،در
نيافته اند ،معنای موضع امروزشان اين است دستگاه فکری ليبراليسم ،ھيچ .اين حقيقت را
که اميدوارند روزی با اھرم جنبش ھای موضع گيری شاخه ای از توده ای ھا )موسم
اجتماعی بازگردند و ھمين امثال حجاريان را به راه توده( نسبت به انتخابات به بھترين
ناگزير از ايفای نقش صحيح چانه زنی در باال نحوی منعکس می کند.
کنند .به عبارت ديگر ،موضع امروز
علمداری اين است که "فشار از پائين برای راه توده ھيچگاه در مورد شرکت در انتخابات
مجبور کردن اصالح طلبان حکومتی به چانه مجلس ھشتم ابراز ترديد نکرد ،و وقتی کامال
زنی درست در باال"؛ و بعد که اين مرحله با روشن بود که اصالح طلبان دوم خردادی و
موفقيت به پايان رسيد تازه نوبت "چانه زنی حتی حزب کروبی سھميه شان ناچيز است،
از باالی" حجاريان می رسد!
وقتی روشن شد که حتی حزب عدالت و

اپوزيسيون پارلمانی در
رژيم بی پارلمان

توسعه کانديدايی ندارد ،به صراحت رھنمود
داد که در انتخابات شرکت کنيد و در مقابل
اصول گرايان طرفدار احمدی نژاد به
کانديداھای ديگر اصول گرا رای دھيد .يا
عموما در ھر حوزه ای به ھر نامزدی که از
ديگران اندکی ھم بھتر باشد رای دھيد .چنين
توصيه ای را راه توده نخست تالش کرد تا با
يادآوری جدال جناح ھای مختلف سرمايه دار
و تضاد سرمايه تجاری و صنعتی توضيح
دھد؛ يعنی ھمان موضعی که در نخستين
سالھای پس از انقالب توجيه حمايت حزب
توده از جناح خط امام در برابر حجتيه و
مؤتلفه بود .چندی بعد راه توده تضاد جديدی،
بين جناح جنگ افروز و جناح ھای مخالف
سياست جنگی يافت .خالصه کالم اين که،
روشن است برای راه توده ،مثل قھرمانان
خوب المپيک ،ھدف شرکت در مسابقه است
نه پيروزی .راه توده می خواھد در عرصۀ
سياست حضور داشته باشد ،و چون عرصۀ
سياست را مطابق سنت توده ای ھا ھمواره
بين بااليی ھا و حمايت از جناحی در قدرت
می جويد ،بنا براين ھر توجيه نظری و
سياسی که پراتيک از پيشی او را اندکی مدلل
جلوه دھد مناسب است .در نظام جھنم و در
جدال بين ابليس و شيطان و اھريمن نيز راه
توده می تواند جناح مترقی ای بيابد و بر جدال
قدرت تأثير بگذارد.
موضع راه توده البته بغايت سطحی است ،اما
اين واقعيت را به خوبی نشان می دھد که
شرکت در انتخابات ھای چنين رژيمی نمی
تواند در سنت ليبرالی و به بھانۀ مسيری برای
گسترش آزادی و دموکراسی )حال با ھر
درکی( توجيه شود .ھمانطور که در ابتدای
بررسی نيز اشاره کرديم ،از  1376به اينسو
جريانات توده ای در مشی سياسی ليبرالی
شريک شدند بی آنکه از لحاظ نظری به
مکتب ليبراليسم روی آورده باشند .ھمين
واقعيت باعث می شود جريانات توده ای
نخستين بخشی از شبه اپوزيسيون حامی
اصالح طلبان باشند که برای حمايت خود از
اين يا آن جناح حکومتی آشکارا تبيين ھای
ليبرالی را کنار می گذارند و تبيين ھای
ديگری )و در مورد راه توده با بازگشت به
مواضع سی سال پيش حزب توده( می جويند.
نتيجه عمومی برای ليبراليسم ايرانی است که
ادامۀ راھبرد پارلمانی و حمايت از جناحی از
حکومتگران از لحاظ ايدئولوژيک ليبراليسم
ايران را رقيق می کند .آنچه در اين دھسال
درباب جان الک و جان استوارت ميل و
نظاير اينھا نوشتند را بايد به بايگانی بسپارند.
بازگشت فکری ليبراليسم ايران به "سرچشمه
ھای ايرانی" نظير آيت ﷲ نائينی خواھد بود.
و معنای چنين تحولی جز اين نيست که از
نظر ايدئولوژيک ليبراليسم سکوالر تازه پای
ايرانی می رود تا بتدريج اما قطعا در سنت
اصالحگری اسالمی-حکومتی مستحيل شود.
 .2بسوی جنبش ھای اجتماعی .ھمانطور که
در بخش پيش ديديم،
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کنار کشيدن از انتخابات غيررقابتی و نمايشی
و روی آوری به جنبش ھای اجتماعی گزينۀ
بی انسجامی است .معضل اين گزينه تنھا اين
نيست که ،اگر بخواھد استراتژی سياسی با
معنای طرح کند می بايد دوباره با نيروی
بسيج کرده در جنبش ھای اجتماعی به اعمال
فشار به اصالح طلبان حکومتی و استراتژی
پارلمانی بازگردد .بلکه معضل بزرگتر اين
است که چگونه می تواند نيروی قابل مالحظه
ای در جنبش ھای اجتماعی بسيج کند .نه تنھا
طرح تماميت اين استراتژی از ھمين امروز
گارد جنبش ھای اجتماعی را در برابر سازش
با جناح ھايی از قدرت باز می کند ،بلکه ھيچ
پايۀ مادی ای وجود ندارد که جنبش ھای
اجتماعی حول شعارھای پيشنھادی اصلی
ليبرال ھا ،نظير خواست انتخابات آزاد،
متبلور شوند .نه فقط ھيچ رابطۀ عينی ای
ميان ،مثال ،انتخابات آزاد و کليۀ خواسته ھای
متعدد متنوع جنبش ھای اجتماعی وجود
ندارد ،بلکه اين واقعيت که شعار انتخابات
آزاد در بھترين سناريوی ليبرالی ھنوز بدوا
بايد بدست جناح اصالح طلبی از رژيم متحقق
شود فعاالن ليبرال را طبعا به اين امر سوق
می دھد که خواسته ھای ديگر خود را از
ھمين طريق ،يعنی در تعامل با جناح ھای
حکومتی ،دنبال کنند .بويژه وقتی تحقق اين
خواسته ھا با ھيچ تغييری ،يا ھيچ تغيير جدی
ای ،در نظام سياسی حاکم متناظر نيست .آنچه
اکنون در ميان فعاالن ليبرال جنبش زنان در
مورد تغيير مفادی از قانون مربوط به ازدواج
و غيره رواج دارد تأييدی بر چنين تشخيصی
است .و ھمين واقعيت است که تا به امروز به
درجات مختلف موجب رقيق شدن
ايدئولوژيک ليبراليسم در جنبش زنان بوده
است.
اگر گزينۀ روی آوری به جنبش ھای اجتماعی
جذابيتی دارد ،اين جذابيت به اين سبب است
که بسياری از فعاالن ليبرال در جنبش ھای
اجتماعی واقعا ھيچ فايده ای در تعقيب يک
دھه راه پارلمانی حمايت از اصالح طلبان
حکومتی نديده اند .در تمايز از چھره ھای
برجستۀ سياسی ليبرال که چنين راھکارھايی
طرح می کنند ،برای اين قبيل فعاالن روی
آوری به جنبش ھای مدنی معنای راديکال
قطع عالقۀ واقعی از اصالح طلبان حکومتی
را دارد .و واقعيت اين است برای بخش
بزرگی از اين فعاالن ،ليبراليسم نه يک
ايدئولوژی آگاھانه و برگزيده ،بلکه صرفا
عنوان عام و مبھمی برای خواسته آزادی
مدنی يا سياسی است .بسياری از اين بخش از
ليبراليسم گذر خواھند کرد و ديدگاه اجتماعی
ديگری را که جوابگوی امر مبارزه شان باشد
خواھند يافت .بسياری ديگر نيز عقايد مبھم

ليبرالی خود را حفظ خواھند کرد ،اما به شدت
از ھرگونه راھکار پارلمانی و تعامل با جناح
ھای حاکميت احتراز خواھند کرد و در نقش
فعال جنبش ھای اجتماعی باقی خواھند ماند.
تعلقات ايدئولوژيک اين دسته به ليبراليسم
عموما انتخابی شخصی می ماند و نقش
سياسی ای بازی نمی کند .ھمۀ اينھا به اين
معناست که ،مادام که استراتژی سياسی
ليبرالی زمينۀ عينی در نظام سياسی موجود
ندارد ،ليبراليسم نمی تواند بدل به نيروی جدی
ای در جنبش ھای اجتماعی شود .نزول
ليبراليسم در جنبش ھای اجتماعی ادامه خواھد
يافت.
 .3استراتژی نئوکان .تنگنايی که بستر اصلی
ليبراليسم ايران امروز در تعقيب راه پارلمانی
تا کنونی خود دارد بيشک باعث می شود تا
نفوذ استراتژی متکی به سياست امريکا )در
طيف اشکال مختلف ،از جنگ تمام عيار تا
اعمال فشار و انقالب نارنجی( در صفوف
ليبراليسم ايران ادامه پيدا کند و حتی گسترش
يابد .شکل اين نفوذ تنھا محدود به ريزش نيرو
از بستر اصلی ليبراليسم به نفع نئوکان ھای دو
آتشه نيست ،بلکه بيشتر به شکل تکيه بر
سياست امريکا بعنوان يک عامل مکمل در
کنار راه نيمه نصفۀ پارلمانی و حمايت بی ثمر
از اصالح طلبان حکومتی است .بطور نمونه،
فرخ نگھدار در ھمان نامۀ سرگشاده به خامنه
ای اکنون تنھا دليلی که برای خوشبينی به آينده
دموکراسی در ايران می بيند را اين می
شمارد که در دو کشور ھمسايۀ ايران ،ترکيه
و پاکستان ،انتخابات رقابتی برقرار است و
دولت ھا با انتخابات واقعا عوض می شوند.
اگر تا ديروز پاراديم تاريخی "گذار از سنت
به مدرنيته" قرار بود آينده دموکراتيک ايران
را تضمين کند ،امروز پاراديم جغرافيايی
"انتخابات از پاکستان تا ترکيه" قرار است
مورد ايران را در خود جای دھد .اما اين
شيفت پارادايم از تاريخ به جغرافيا در محتوای
خود شيفتی است از جامعۀ مدنی به سياست
امريکا بعنوان نيروی محرکۀ گذار به
دموکراسی.
ترکيب اتکاء به سياست امريکا و دل بستن به
اصالحگران حکومتی مثل نشستن بين دو
صندلی است و استراتژی سياسی واحدی را
نمی تواند تشکيل دھد .بنابراين افزودن مؤلفۀ
نئوکان برای جبران نارسايی استراتژی
پارلمانی ليبرال ھا آشفتگی سياسی شان را
بيشتر می کند.

ھنوز حزبی نيست ،و اين حرف قطعا به اين
معنا درست است که ھيچيک از طبقات اصلی
جامعه ايران نمايندۀ سياسی ای که نزد طبقۀ
مربوطه مقبوليت داشته باشد ندارند .دو مکتب
بزرگ سياسی ،ليبراليسم و سوسياليسم ،که
تاريخا محصول عروج جامعۀ مدرن سرمايه
داری غرب ھستند ،در دورۀ حاضر در ايران
تالش کرده اند تا به عنوان نمايندۀ سياسی دو
طبقۀ اصلی جامعه ،طبقۀ سرمايه دار و طبقۀ
کارگر ،شناخته شوند .نزولی که ليبراليسم
ايران در پنج سال گذشته از نظر عينی داشته
است ،و تنگنايی که امروز با آن مواجه است،
در حقيقت بازتاب اين واقعيت است که
ليبراليسم ايران شانس خود را برای بدل شدن
به نمايندۀ سياسی طبقه سرمايه دار از دست
داده است .علت اصلی اين امر تنھا ضعف
نظری و سياسی ليبرال ھای ايران نيست )که
به نوبۀ خود واقعيتی است ،و از سطحی گری
تئوريک تا آماتوريسم و فرصت کشی سياسی
را شامل می شود( .بلکه روندھای مادی
جامعه ايران اقبال ليبراليسم را برای نمايندگی
منافع بورژوازی به اجبار کاھش داده است.
در جای ديگری بررسی کرده ام که چرا
پالتفرم سياسی ليبرال ھا به نيازھای
بورژوازی ايران پاسخ نمی دھد)(12؛ اما
واقعيت اين است که ليبراليسم ايران فرصت
نيافت پالتفرم سياسی اش را به معرض
قضاوت طبقه اش بگذارد .موجب اصلی نزول
ليبراليسم ايران ھمان ناکامی در عرصۀ
استراتژی سياسی بوده است .نه تنھا ليبراليسم
ايران در تعقيب يک مسير سياسی دراز مدت
ھيچ دورانديشی و ثباتی از خود نشان نداد،
بلکه تحوالت سياسی دھسال گذشته گرايش
بورژوازی ايران را در جھت معکوس تقويت
کرده است .تجربۀ ناتوانی دولت خاتمی و
عملکرد جبھۀ مشارکت از مجلس ششم به
اينسو ،خصوصا در جريان آخرين انتخابات
رياست جمھوری ،به نحو غيرقابل انتظاری
چھره ای چون رفسنجانی را به نقطه اميد
بخشھای وسيعی از بورژوازی ايران بدل
کرد .اينکه آيا خطی که رفسنجانی نمايندۀ آن
است شانس اين را دارد تا بورژوازی ايران
را نمايندگی کند اينجا مورد بحث نيست ،بلکه
ھمين نتيجه گيری کافی است که طبقه سرمايه
دار ايران دستکم اين ظرفيت را دارد که
نمايندگی سياسی اش را به يک جريان
اسالمی-حکومتی بدھد .علل پايه ای تر اين
امر نيز قابل بررسی است ،و می توان نشان
داد که تجربۀ تاريخی حکومت ھای استبدادی،
بی فرھنگی عمومی بورژوازی ،و موقعيت
فعلی شکنندۀ اقتصادی بورژوازی ايران
عواملی ھستند که احتمال چنين انتخابی را
تأييد می کنند.

واقعيت اين است که موقعيت سياسی برای
ليبراليسم ايران از لحاظ عينی نامساعدتر شده
است .اين گناه روشنفکران و رھبران سياسی
ليبرال نيست که نمی توانند با تيزھوشی راھی
برای خروج از تنگنا بيابند .بھتر است به يک عامل ديگر اين است که ھيچ حکم
تاريخی ای وجود ندارد که ليبراليسم بطور
موقعيت جديدشان خو کنند.
طبيعی نمايندگی سياسی بورژوازی را در ھر
مقطع تاريخی و در ھر جامعه ای بعھده
طبقات و نمايندگی سياسی:
اين روزھا ھمه می گويند که جامعۀ ايران بگيرد .نه فقط محافظه کاری
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نيز يک رقيب دائمی ليبراليسم برای کسب  .4دکتر علی حاج قاسمی" ،تداوم راھبرد
نمايندگی طبقه سرمايه دار است ،بلکه نگاھی رفرميستی »شرکت« در انتخابات" ،سايت
به تجربۀ کشورھای غربی نشان می دھد که ايران امروز 24 ،فوريه .2008
ليبراليسم ،بويژه برخالف سوسياليسم مارکس،
يک مکتب سياسی است که وارياسيونھای  .5فرخ نگھدار" ،آينده با واليت فقيه نيست"،
کشوری آن بسيار زياد است .ليبراليسم سايت ايران امروز 21 ،فوريه .2008
انگليسی با ليبراليسم فرانسوی فرق دارد ،و
ليبراليسم ايتاليايی يا آلمانی از ھردوی اينھا  .6اکبر گنجی" ،به کام سلطان ،به زيان
متفاوت اند و با يکديگر نيز تفاوت ھای دموکراسی – مشارکت در فريضه جھاد دشمن
اساسی دارند .ليبراليسم ايرانی ،در شکلی که کوب سلطان" ،سايت اخبار روز 16 ،اسفند
در ده سال گذشته حيات داشته است ،ملقمه ای .1386
از عناصر تصادفی است ،که بخصوص مولفه
ھای معدود ايرانی اش بدون ھيچ بررسی " .7نامه سرگشاده گروھی از جمھوری
انتقادی با عناصری به عاريت گرفته از خواھان مقيم خارج" ،سايت ھای اينترنتی،
کشورھای متعدد غربی و از مقاطع تاريخی  11مارس .2008
دور از ھم ترکيب ناھمگونی را می سازند.
ھمۀ اين عوامل واگرايی ميان ليبراليسم و  .8کاظم علمداری" ،بن بست انتخابات در
بورژوازی ايران را تشديد کرده اند.
ايران " ،سايت ايران امروز 28 ،ژانويه
.2008
ھدف اين مقاله به بررسی موقعيت ليبراليسم و
تحليلی از سير آتی آن محدود بود ،اما در اينجا  .9دکتر مھرداد مشايخی" ،از اصالح طلبی
بی مناسبت نيست که در مقام مقايسه يک نکته حکومتی تا جنبش حقوق شھروندی" ،سايت
در مورد وضعيت سوسياليسم گفته شود .سير ايران امروز 1 ،مارس .2008
سوسياليسم در دورۀ حاضر نقطه مقابل سير
ليبراليسم بوده است .نه فقط متناظر با قوس  .10حسين باقرزاده" ،روز جھانی زن – و
نزولی ليبراليسم منحنی نفوذ سوسياليسم در رأی گيری  24اسفند" ،سايت ايران امروز5 ،
جنبش ھای اجتماعی صعودی بوده ،بلکه به مارس .2008
ويژه سوسياليسم با قدم ھای کوچک اما پيوسته
توانسته است به طبقه کارگر نزديک شود" .11 .اسانلو ،رئيس سنديکای اتوبوس رانی
برخالف مورد ليبراليسم ،موانع اصلی بدل تھران از زندان اوين اعالم کرد؛ رای به
شدن سوسياليسم به نمايندۀ سياسی طبقه کارگر ياران خاتمی تنھا راه نجات کشور است "،
در درون خود طبقه نيست ،بلکه در شرايط سايت امروز 22 ،اسفند .1386
سياسی ای است که اساسا مجال نمايندگی
سياسی را از طبقه کارگر سلب کرده است .از  .12ايرج آذرين" ،تناقضات جمھوری خواھی
ھمين رو ،عروج سوسياليسم کارگران بطور – ليبرل ھا پس از مجلس ششم" ،بارو ،شمارۀ
طبيعی به معنای گشايش عمومی عرصۀ  ،21مرداد ) 1383اوت .(2004
سياسی است .پايۀ مادی رشد سوسياليسم نيز
ھمين جاست :ھر درجه پيشروی طبقه کارگر
***
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بيانيه کارگران نيشکر ھفت تIپIه
بIIIه مIIIنIIIاسIIIبIIIت  ٦مIIIارس روز
ھمبستگی با کارگران ايران
امروز روز ھبستگی با کارگران ايران است.
کارگران زيادی در زندان و بسياری ديگر با
قيد وثيقه آزاد ھستند .در شرايطی که
نمايندگان کارگری ھفت تپه بنام ھای ،
فريدون نيکوفر،جليل احمدی ،قربانعلی
عليپور،محمد حيدری مھر  ،نجات دھلی ،
علی نجاتی و يک خبر نگار بنام ابوالفضل
عابدينی باز داشت و با سپردن وثيقه آزاد و
در دادگاه انقالب منظر صدور حکم ھستند .
بدين وسيله در اين روز که ھمزمان با دومين
روز دور جديد اعتصاب ما کارگران شرکت
کشت وصنعت نيشکر ھفت تپه می باشد اعالم
می کنيم:
 1بگزاريد کارگران راحت زندگی کنند و بهبرخورد ھای امنيتی و قضايی با ھمه
کارگران ايران پايان دھيد
 -2پرونده قضايی کارگران نيشکر ھفت تپه و
تنھا خبر نگار مدافع حقوق ما را مختومه کنيد
 -3منصور اسانلو و محمود صالحی و ھمه
کارگران در زندان را بدون قيد و شرط آزاد
کنيد و اجازه تنفس به خانواده ھای آنان بدھيد
-4ما مخل امنيت ملی نيستيم و عليه کسی
تبليغ نکرديم و خواستار محاکمه ھمه کسانی
ھستيم که اقتدار ملت ايران را تضعيف کرده
و می کنند.
کارگران شرکت کشت و صنعت نيشکر
ھفت تپه
16/12/1386

اعIIتIIصIIاب کIIارگIIران کIIارخIIانIIه
نيشکر ھفت تپه با موهقيت پايان
يIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIافIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIت
کارگران کارخانه نيشکر ھفت تپه ،پس از
دريافت حقوق خود که به مدت دو ماه به
تعويق افتاده بود ،به اعتصاب خود به شيوه
مشروط پايان دادند.
کارگران اين شرکت اعالم کردهاند که در
صورت عدم پرداخت پاداش ،دوباره اعتصاب
خواھند کرد.
الزم به ذکر است که اعتصاب شکوھمند اخير
کارگران نيشکر ھفت تپه که به مدت چھار
روز به طول انجاميد ،مسئولين و کارفرمايان
را وادار کرد تا حقوق معوقه آنان را
بپردازند .اين اعتصاب در شرايطی انجام
گرفت که ماموران اطالعاتی به شدت
کارگران را زير فشار قرار داده و با تھديد و
ايجاد رعب و وحشت ،کارگران را از
اعتصاب منع ميکردند .اما عليرغم تھديدات
نيروھای حفاظتی سرمايه ،کارگران اعتصاب
خود را با موفقيت به پايان رساندند* .
انجمن کارگری جمال چراغ ويسی
دوشنبه  20اسفند 1386

١٠
بIIحIIران ھIIای اجIIتIIمIIاعIIی پIIيIIش
رونده و صعود مقIاومIت نIاپIذيIر
مبارزات و جنبش کارگری
"خصوصی سازی" در ھمگرائی با
سياست ھای اقتصادی نئوليبرال

موسی فرھمند
بخش اول اين مقالۀ )به نقل از نشريۀ کارگر
پيشرو که در داخل ايران منتشر می شود(
در به پبش!  28منتشر شد .در زير ادامه آنرا
می خوانيد.

به پيش!
بخش دوم
با اجرائی شدن اصل  44قانون اساسی و
"خصوصی سازی" اموال عمومی تحت
عنوان "اموال عمومی دولتی" در ھمگرائی
ھر چه بيشتر با سياست اقتصادی نئوليبرال و
شرايط صندوق بين المللی پول ،بانک جھانی
وسازمان تجارت جھانی ) ،( WTOجھت اخذ
اعتبار و تسھيل تحرک سرمايه ھای بين
المللی فرامليتی در چپاول و غارت منابع و
ثروت ھای ملی و استثمار بی رحمانه ی
نيروی کار و تشديد بی حقوقی ای که در
موارد فوق برشمرديم ،توأم با اختناق و
سرکوب ھر چه بيش تر جنبش ھا و مبارزات
حق طلبانه ی طبقات و اقشار محروم جامعه
می باشد .چرا که اين ھمگرائی از  18سال
پيش و به طور کامل ،آغاز شده و نتايج تبعی
آن فقر و فالکت بی حد و حصری است که
شاھد آنيم و اکنون تتمه ی سفره ی خالی مردم
نيز قرار است با اصل  44پيشکش ما فيای
سياسی -اقتصادی "ملی" و بين المللی شود.
الزم است خاطر نشان کنيم اساسا ً نکبت و
ادباری که دامن گير توده ھای مردم جامعه ی
ماست نه خصوصی سازی و يا ھم آوائی و
خدمت گذاری سرمايه ھای بين المللی و
پذيرش شرايط نھادھای سرمايه ھای
فرامليتی ،بلکه نظام توليدی سرمايه داری
حاکم بر جامعه است که ھر روز ،ھرساعت و
درھر دقيقه و تانيه مصائب يرشمرده ی فوق
را توليد می نمايد و يادآورمی شوم که اين
پيوند ناميمون بر شدت اين فرايند و بر دامنه و
عمق اين بی حقوقی برده وار می افزايد.
معھذا آسيب شناسی اين وصلت ما را قادر
خواھد ساخت تا موقعيت خويش را در شرايط
جديد دريابيم و راه ھای مقابله با آن را ،که با
نيرنگ ھای متنوع و انواع لطايف الحيل توآم
با سرکوب حکومتی ،عرضه می شود ،و
نظريه پردازان خود را در ميان طبف
نيروھای رفرميست و "چپ" و اپورنونيست
دارد ،به درستی بيابيم و با ھوشياری به پيش
ببريم.
گفتيم که بودجه ی سال  1386در کليت خود
بودجه ای تورم زاست که با افزايش حجم
نقدينگی و سياست ھای اقتصادی ای که به

فساد دستگاه ھای دولتی و فقر بيش تر توده
ھای مردم دراثررشد نرخ تورم چھار نعل-
شديدترين نرخ تورم-منجر خواھدشد" .رشد
نقدينگی در سال جاری به  41/2درصد و
نرخ تورم به  23/4درصد خواھد رسيد ".اين
آخرين پيش بينی مرکز پژوھش ھای مجلس
در مورد شاخص اقتصادی کشور در سال 86
است) :روزنامه ی اعتماد ملی -چھارشنبه 22
فروردين  -1386شماره  .(334البته پيش
بينی برخی از افتصاد دانان بسيار بيشتر از
اين ھاست و رشد نقدينگی را تا  50درصد،
که بيشتر مربوط به بخش دولتی است ،و تورم
شديد توأم با آن  25درصد را اعالم کرده اند.
تحليل بودجه را می گذاريم برای وقتی ديگر،
تا انتشار جرئيات آن و تخصيص بودجه به
نھادھا و ارگان ھای دولتی و غيره.
عجالتا ً آن چه که در اين مختصر مورد نظر
است شدت بخشی به امر"خصوصی سازی"
و تشريح آن از منظر تأثيرمستقيم بر طبقه ی
کارگر ايران است.
خبرگزاری ايلنا از يکی از بلندپابه ترين مقام
ھای حکومتی استفتاء می جويد که" :در
شرايط کنونی که شرايط جنگی نيست ،و
حکومت ثتبيت شده و اقتصاد در حال رونق
است ،آيا کارگران برای تحقق مطالبات صنفی
و جلوگيری از مطامع سودجويان ،حق
اعتصاب کردن دارند؟ " .پاسخ" :آن چه
موجب تضعيف حکومت اسالمی می گردد،
جايز نيست".
چرا اعتراض و اعتصاب کارگران برای
جلوگيری از مطامع سودجويان و تحقق
مطالبات برحق خود" ،جايز" نيست؟ اين
برمی گردد به ماھيت مبارزه و نقش
استراتژيک اعتراض و اعتصاب کارگری در
فلج کردن چرخه ی توليد به نفع سرمايه داران
و برآمد سياسی طبقه ی کارگر به عنوان يک
نيروی اجتماعی و تعيين کننده ی ديناميسم
تاريخ؛ و اين البته که از درک بورژوازی
خارج نيست .به اعتبار چنين درکی است که
"حق اعتصاب" در "ھيچ شرايطی" حتی اگر
در اوج رونق اقتصادی و بره ُکشان سرمايه
داران باشد" ،جايز" نيست و موجب "تضعيف
حکومت" می گردد .آيت ﷲ واعظ طبسی ،در
رابطه ی برخورد با تحصن نمايندگان مجلس
ششم )اصالح طلبان حکومتی( در رد
صالحيت شان ،گفت" :با ان ھا ھمان طور
برخورد کنيد که اگر يک عده در يک کارخانه
اعتصاب می کنند ،و نيروھای انتظامی با آن
ھا برخورد می کنند" .اين برخورد با "يک
عده اعتصاب کننده" از چه نوعی است؟ شدت
برخورد و مؤثرترين نوع آن از نوع خاتون
آبادی آن.
و اما ليبرال ھا و" اصالح طلبان" حکومتی و
غير حکومتی ،بيرون و درون نظام،که فوقا ً
بی آبرو شده اند و دستان خونين آن ھا در
جنايت بارترين اعمال ضد کارگری و فعاالن
آن ھا ،آشکاراست ،در پی اين ھستند ،که حاال
که کارگران نه به تھديدات و ابزارھای
سرکوب قدرت وقعی می گذارند ،و نه به
توصيه ھا و عده ھای دورغين آنان اعتقادی

دارند ،بی آن که حق مسلم اعتراض و
اعتصاب آن ھا به رسميت شناخته شود و با
وجود بی شرمانه ترين رفتارھا و ضد انسانی
ترين برخوردھا با آن ھا ،ھم چنان با جسارت
اعتراض و اعتصاب می کنند ،کشته،
مجروح ،زندانی ،شکنجه و سرکوب می
شوند؛ در صدد برمی آيند تا از شبکاله شعبده
بازی خود "طرفه" به در آورند و خاک به
چشم کارگران بپاشند .علل اعتراضات و
اعتصابات را واژگونه جلوه دھند و "گفتمان
مزوارانه ی" خود را به جنبش انقالبی طبقه
ی کارگر متنسب کنند .خيانت ھای اين
مزدوران سرمايه سابقه ای بس طوالنی دارد
که فقط به يک نمونه ی کوچک آن و مسابقه
ضديت با طبقه ی کارگر و خدمت به
استثمارگران ،پيشی گرفتن از اصول گرايان
سنت پيشه ی مجلس پنجم "خروج کارگاه ھا و
مراکز توليدی خدماتی زير  5نفر از شمول
"قانون کار" و دو برابر کردن اين تعداد از
کارگران از شمول ھمين قانون کار ضد
کارگری ،و اينک معجزه ی اين آقايان:
"افزايش اعتصابات کارگری از دو ماه پيش
که در رشد مطالبه ی سھام واحدھای توليدی
در ميان جامعه ی کارگری رخ نمود ،که بر
خالف ماھيت به ذاته چپ اعتصابات
کارگری ،شاھدی است بر اغاز روند شکل
گيری گفتمانی نو در جامعه ی کارگری که از
ان بايد با عنوان گفتمان "ليبراليستی کارگری"
ياد کرد ،بر پايه ی سلطه اين گفتمان بر جامعه
کارگری است که چھار اعتصاب )کارگران
پتروشيمی اراک ،خارک ،آبادان. ،
موتورسازان تراکتورسازی تبريز( برگزار
شد .در طول دو ماه پيش بر خالف واکنش
ھای پيشين کارگران نسبت به اجرای سياست
خصوصی سازی ،درجھت سھم خواھی از
روند خصوصی سازی بود ،نه نفی و مقابله با
آن .تحت تأثير اين گفتمان ،پديده ای چون
اعتصاب عليه خصوصی سازی ،در حال
جايگزينی با پديده ی نوظھوری با عنوان
اعتصاب برای خصوصی سازی است) ".علی
حق-روزنامه ی ياس نو ،يکشنبه  5بھمن
" (1382تأکيدات از من است".
البد "جان باختن" -نه کشتار بی رحمانه ی-
کارگران مس خاتون آباد شھربابک کرمان
درست يک روزقبل از ھمين ادعا در  4بھمن
" ،1382برای اجرای حصوصی سازی" و
لبيک به استقرار منويات اصل  44قانون
اساسی ،در چھارچوپ حراج زدن به اموال
عمومی با عنوان مزوارانه ی »اموال دولتی «
بوده است و ما نمی دانستيم!؟ خوب ،پيوند
"معجزات" مختلف المسير به ُيمن تحريفات
بی شرمانه ،ھم ممکن و ھم شدنی است!؟ جای
تعجب اين جاست ،چرا دولت فخيمه که خود
از ُعشاق سردمدار "خصوصی سازی" و در
خدمت کثيف ترين مطامع محافل امپرياليستی
و سرمايه ھای فراملی است ،از اين "گفتمان
نئوليبراليستی " کارگران استقبال نکرد و آن ھا
را سرکوب کرد ،اخراج نمود ،فسخ قرارداد
کرد و به اعتصاب غذا کشاند .آدم نمی تواند
در مقابل اين مردمان
بقيه در صفحه ١١

١١
بقيه آز صفحه ١٠

بحران ھای اجتماعی ...
"خصوصی سازی" در ھمگرائی با ...
"ماتحت ُلخت شمشيرباز" قسم حضرت عباس
را باور کند يا دم خروس را!؟
مبارزات کارگران و کارکنان واحدھای
توليدی و خدماتی -در سطح جھان و ايران-
عليه "خصوصی سازی" که يکی از شرايط
وام و اعتبارات صندوق بين المللی پول و
بانک جھانی ،جھت تقويت بخش خصوصی،
که يکی از مؤلفه ھای مھم آن طرح "تعديل
ساختاری " است که درھم گرائی با سياست
اقتصادی نئوليبراليستی است.
طرح "تعديل ساختاری " که در دھه ی 70
ميالدی در پاره ای از کشورھای جھان و
عمدتا ً در جنوب شرقی آسيا به اجرا درآمد،
درسال ھای اوليه خود باعث رشد اقتصادی و
نه توسعه ی اجتماعی اين کشورھا گرديد تا
جائی که سردمداران بانک جھانی و صندوق
بين المللی پول در تمجيد از دولت ھای مجری
اين طرح و رشد اقتصادی اين کشورھا آنان
را "ببرھای ُغران" ناميد .تنھا يک دھه از
اجرای اين سياست کافی بود که آن چنان
بحران ھای اجتماعی و فقر و فالکتی را برای
توده ھای مردم و به ويژه طبقه ی کارگر به
ارمغان آورد که ھمان سردمداران اعتراف
کنند که "البته اين برنامه نارسائی ھا و
اشتباھاتی را به ھمراه داشته که دولت ھای
مجری نتوانسته اند با آن ھا مقابله کنند و در
نتيجه اين طرح موفق نبوده است" و "ببرھای
ِغران" به "گربه ھای ولگرد" تبديل شدند.
ھمان طور که گفتيم اين برنامه که "طرح
تعديل ساختاری " را در محور خود دارد بر
مؤلفه ھای زير استوار است:
 -1کاھش ھزينه ھای اجتماعی دولت )آموزش
و پروش ،بھداشت و درمان ،بيمه ھای
درمانی ،خدمات رفاھی ،فرھنگی ،ورزشی،
تفريحی و ايجاد ده ھا خالء اجتماعی ديگر(
 -2حذف يارانه ی کاالھا و خدمات دولتی تا
قيمت ھای واقعی آن ھا را بازار تعيين کند.
 -3انجماد و تثبيت دستمزدھا )کاھش ھزينه
ھای توليد کاال و خدمات(
 -4طرح تعديل )ريزش( نيروی انسانی.
 -5کاھش واردات و افزايش صادرات.
 -6کاھش نقش دخالت دولت در اقتصاد.
 -7تقويت بخش خصوصی و امنيت سرمايه
گذاری و تحرک سرمايه
 -8و...
چون بحث ما در اين جا فقط اشاره به
"خصوصی سازی" و نأثيرمستقيم آن بر
زندگی طبقه ی کارگر ايران است ،از شرح
تفصيلی فرايند "جھانی سازی" سرمايه داری
و شتاب بخشی به آن می گذريم و به تأثيرمعين
"خصوصی سازی " بر زندگی توده ھای
محروم جامعه و به ويژه کارگران و به واکنش
ھای آن ھا در قبال "خصوصی سازی " که
آقای علی حق مدعی ھمراھی کارگران با ان

است می پردازيم.
اين تحريف بی شرمانه و بديھی در حالی
عنوان می شود که کارگران و کارکنان
واحدھای توليدی و خدماتی عليه "خصوصی
سازی " که يکی از شرايط اعطای وام و
اعتبارات نھادھای بين المللی سرمايه داری
مانند بانک جھانی و صندوق بين المللی پول،
جھت تقويت بخش خصوصی ،که يکی از
مؤلفه ھای مھم آن طرح "تعديل ساختاری"
است که در ھمگرائی با سياست اقتصادی
نئوليبراليستی ،کاھش ھزينه ھای اجتماعی
دولت ،نظير آموزش و پروش ،بھداشت،
خدمات درمانی ،رفاھی ،ورزشی ،تفريحی،
فرھنگی ،حذف يارانه ھا و ايجاد ده ھا خالء
اجتماعی ديگر است .اين مؤلفه که در محور
خود "طرح تعديل )ريزش( نيروی انسانی" را
دارد ،تھديد و عدم امنيت شغلی کارگران و
کارکنان دون پابه ی دولت را به ھمراه دارد
که منجر به تحميل بی رحمانه ترين
قراردادھای موقت کار ،سفيد امضاء و شرايط
غيرانسانی کار-افزايش مطلق روزانه کار
بدون افزايش دستمزد ،افزايش شدت کار،
تحميل حجم و مقدار بيشتر انجام کار به تعداد
تر کارگران و– ...از سوی کارفرما می
کم ِ
شود " .طرح تعديل نيروی انسانی"
بيکاررسازی ھای گسترده را در ميان
کارگران و کارکنان -آن ھائی که شانسی برای
دست يابی به کار داشته اند -را دامن می زند
و ھراس از دست دادن شغل ،با کوچک ترين
اشاره ی کارفرما را به دنبال دارد که شديداً
امنيت شغلی کارگران را به مخاطره می
اندازد ..کاھش و تثبيت دستمزدھا جھت پائين
آوردن ھزينه ی توليد و باال رفتن سود ھر چه
بيشتر سرمايه داران در ھمين "طرح تعديل
ساختاری " مستتر است که به فقر و فالکت
روزافزون کارگران می انجامد.
حذف يارانه ھا با ھدف واقعی شدن قيمت
کاالھا و تعيين آن به وسيله بازار ،يکی از
فاکتورھای اين طرح است .کاھش ارزش پول
ملی که منجر به کاھش قدرت خريد توده ھای
مردم )حتی اگر با افزايش مقدار اسمی
دستمزدھا باشد( ،ازديگر عوامل آن است .و
چندين مؤلفه ی ديگر که مجال طرح و تحليل
آن ھا در اين جا نيست.
مضمون و ھدف اصلی اين طرح تقويت
بخش خصوصی در پيوند تنگاتنگ با منافع
سرمايه ھای فرامليتی برای چپاول و غارت و
استثمار ھر چه بيشتر کشورھای پيرامونی و
به ويژه بھره کشی بی رحمانه ی ھر چه بيش
تر و افزايش سود سرمايه ھا از طريق استفاده
از نيروی کار ارزان و فشردن دستمزدھا
است .چنان چه مشاھده می شود امروزه جا به
جائی و گسيل سرمايه ھا به سوی نقاطی از
جھان صورت می گيرد که از نيروی کار
ارزان برخوردارند .مثالً ھزينه ی توليد يک
جفت کفش که به وسيله ی شرکت NIKE
)نايک( در ويتنام توليد می شود بدليل نيروی
کار ارزان )و البته مواد خام ارزان که به آن
خواھيم پرداخت(  36سنت تمام می شود و در

آمريکا به دليل نيروی کار گران تر)19/5
دالر دستمزد ساعتی( ھزينه توليد ھمين کفش
چيزی حدود  16دالر تمام می شود .دستمزد
يک کارگر ويتنامی چيزی حدود  22سنت در
روز است .ھمين کفش توليد شده در ويتنام به
قيمت  23دالر در کانادا به فروش می رسد.
)آمار مربوط به سال ھای 1995است( .مواد
خام به دليل اين که قيمت آن ھا از سوی
کشورھا و شرکت ھای سرمايه داری بين
المللی تعيين می شود وبه دليل مبادله ی
نابرابر بين کشورھای پيرامونی و مرکز يا
پيرامون و متروپل در کشورھای متروپل و
کشورھای اقماری تفاوت چندانی با ھم ندارند.
مثالً قيمت کائوچو ،قھوه ،شکر و يا مواد خام
ديگر در کشور آمريکا و برزيل ،کوبا و
نيکاراگوئه که توليد کنندگان اين اقالم ھستند
تفاوت زيادی با ھم ندارند .حتی اين مواد
گاھی اوقات به وسيله ی کشورھای بزرگ و
نھادھای بين المللی مثل سازمان تجارت
جھانی و ) WTOقبالً گات( آن چنان توی
سرشان می خورد که با قيمتی کم تر از قيمت
توليد شده در کشورخود برای به دست آوردن
ارز و خفظ توليدات داخلی و پرداخت بھره ی
وام ھای خود و ..در بازار جھانی به فروش
می رسند.
بنا بر اين قيمت مواد خام نقش چندان مؤثری
در جا به جائی و تحرک سرمايه ندارد و ھمان
طور که گفتيم نقش تعيين کننده ی اين فرايند
به دليل بحران ساختاری سرمايه داری که
نتيجه ی بالواسطه ی کاھش نزولی نرخ سود
است ،به يُمن وجود نيروی کار ارزان می
باشد .گر چه طبقه ی کارگر کشورھای مرکز
و متروپل نيز از آسيب ھای خروج سرمايه ھا
از کشورھای خود بی بھره نمی مانند.
در اساسی ترين وجه اين برنامه ی
"خصوصی سازی " که از سياست ھای
اقتصادی نئوليبرالی و تشديد فرايند "جھانی
سازی" است ،صدمه ای است که به نيروی
کار کشورھائی که سرمايه به آن وارد يا از آن
خارج می شود؛ چرا که ھمان گونه که به
اجمال برشمرديم ،آن ھا را در معرض
اصابت مستقيم خود برای افزايش سود قرار
می دھد ،مصائب کار ،متناظر با افزايش سود
سرمايه داران ،رواج بی رحمانه ترين بردگی
مزدی در اثر خيل عظيم بيکارسازی و
بيکاران ،عدم امنيت شغلی ،موجب تقويت پايه
ھای نظام توليدی کاپيتاليستی "ملی" و فراملی
می شود.
نزديک به سه دھه است که کارگران سراسر
جھان عليه اين طرح که جز فقر و بی حقوقی
وحشتناک برای آن ھا چيزی به ارمغان
نياورده است ،به مبارزه ای خونين و تا پای
جان دست می زنند و ھر روز در اين راه
زندانی ،شکنجه ،مجروح ،کشته و اعدام شده
و می شوند .جنوب شرقی آسيا و به ويژه کره
ی جنوبی و مالزی و آمريکای التين-برزيل،
مکزيک ،بوليوی ،آرژانتين و ....نمونه ھای
بارز و صحنه ھای خونين اين مبارزه اند.
در ھمين رابطه بود که کارگران و کارکنان
بقيه در صفحه ١٢

١٢
بقيه از صفحه ١١

بحران ھای اجتماعی ...
"خصوصی سازی" در ھمگرائی با ...
پتروشيمی اراک ،اصفھان و خارک عليه
واگذاری اين واحدھای صنعتی به بخش
خصوصی دست به اعتراض زده و در
راستای خواست خود حدود  1000تن از
کارکنان معترض پتروشيمی اراک از شنبه
ھشتم آذرماه  1382به مدت  3روز اعتصاب
غذا کردند .کارکنان اعتصابی اعالم داشتند:
"رئيس شرکت صنايع پتروشيمی طبق
بخشنامه ای در تاريخ  82/7/8کليه ی پرسنل
شاغل پتروشيمی اراک ،خارک ،اصفھان و
آبادان را از نفت منفک اعالم کرد؛ يعنی آن
ھا را به بخش خصوصی واگذار کرد".
نماينده ی معترضين اعتصابی در ادامه گفت:
"قرارداد ما با شرکت  30ساله و دو طرفه
بوده است ،اما شرکت ملی پتروشيمی اين
قرارداد را يک جانبه فسخ کرده است ".وی
گفت" :اکنون معترضين معتقدند که دوران
برده داری به سر رسيده که کارگران ھمراه
زمين فروخته شوند) ".اعتراض جمعی از
پرسنل رسمی پتروشيمی آبادان ،اراک و
اصفھان به سند يک سويه ی قرارداد ھای
استخدامی -نشريات کثيراالنتشار و رسمی
کشور در تاريخ (1382/7/8
بر خالف ادعای نويسنده ی روزنامه ی "ياس
نو" علی حق )مشاور اقای ربيعی از اعضای
بلندپايه ی وزارت اطالعات و مشاور آقای
خاتمی رئيس جمھور اسبق و مدير مسئول
روزنامه ی کار و کارگر(" ،کارگران شرکت
موتورسازان تراکتورسازی تبريز نه در جھت
حمايت از خصوصی سازی و سھم خواھی از
آن ،که در واکنش به افزايش سھام قابل
واگذاری اين شرکت از  1500﷼ به 7000
﷼ به کارکنان و مديران ميانی ،از ادامه
فعاليت دست کشيدند -(1382/9/1 ) ".به نقل
از نشريات رسمی کشور( و اين تازه شامل
کارکنانی است که شانس داشتن شغلی رسمی
با قراردادھای درازمدت را داشته اند .و اين
مقوله نه به "اعتصاب برای خصوصی
سازی" که مربوط به "واگذاری سھام شرکت
ھای دولتی به کارکنان" به سال ھای قبل از
انقالب می رسد که بر اساس ماده ی واحده
"قانون گسترش مالکيت واحدھای توليدی"
مصوب  ،1354/4/12واگذاری سھام به
کارکنان و کارمندان و حتی کشاورزان پيش
بينی شده بود .کارنامه ی سياه اين حيله ی
بورژوازی که متناظر با بھره کشی شديد
کارگر"سھام دار" است ،نشان می دھد که در
طول سال ھائی که از اجرای اين سياست می
گذرد از ميان حدود  10ميليون کارگر و
کارمند تنھا حدود  716ھزار نفر سھام دار
شده اند )طبق آمار رسمی( .گذشته از اين،
کاھش قدرت خريد کارگران در طول اين سال
ھا )طبق آمار رسمی از  1373تا سال ،1385
ساليانه  5/6درصد از قدرت خريد مردم کم
شده است( سبب شده تا مطابق آمار منتشره از

سوی مدير کل سھام کارگری وزارت کار و حافظان سرمايه داران و خرده ايدئولوژی
امور اجتماعی ،در بيش تر از  75درصد از فروشان مزدور آن ھا خط بطالن می کشد.
موارد ،کارگران سھام دار ،برای تأمين ھزينه
|******************
ی خريد و اجاره ی مسکن و درمان ،نسبت به
فروش سھام خود اقدام می کنند و در 15
درصد موارد نيز به منظور تھيه ی جھيزيه ،رکورد تورمی حاکم بر روند رشد اقتصادی
تنھا سھم ناچيزشان را به فروش می رسانند .جامعه ،تشديد تحريم ھای اقتصادی از سوی
تحليل "طرح واگذاری سھام شرکت ھای شورای امنيت سازمان ملل ،و اتحاديه ی
دولتی به کارکنان " در مجال اين مختصر اروپا و آمريکا ،که برتکنولوژی و نوسازی
نيست.
صنايع فرسوده ی کشور تأثيرمخرب برجای
ُشعار "واگذاری کار مردم به مردم" در حالی می گذارد و به خروج سرمابه ھا از بخش
به عنوان عمده ترين ھدف برنامه ی سوم توليدی می انجامد) .نگرانی موجود در مورد
توسعه داده شد که روند "خصوصی سازی" افزايش دامنه ی تحريم ھای اقتصادی در
به جای "اصالح ساختار اقتصادی " و مورد ايران موجب شده تا سرمايه گذاران
"افزايش کارآئی " و "رقابت" مورد نظر تمايل کم تری برای حضور در بخش صنعتی
سردمداران نظام حاکم )مافيای اقتصادی -پيدا کنند .بر اساس آمارھا رسمی بخش
سياسی( مترداف ھائی چون "رھاسازی " ،وسيعی از شرکت ھای صنعتی فعال در کشور
"رانت خواری " و "خودمانی سازی " به به مواد اوليه و ماشين آالت اروپائی نياز
برداشت ھای کارگری از "خصوصی سازی" دارند که در اين روند سخت ،بھره گيری از
اضافه کرده است .واگذاری حساب شده ی اين امکانات نيزغيرممکن به نظر می رسد.
برخی شرکت ھا و مؤسسات توليدی و جديدترين آمار گمرگ نيز نشان می دھد که
خدماتی و ....از سوی بنيادھا و نھادھا و حجم وسيعی از کاالھائی که طی سال ھای 84
وزارت خانه ھای دولتی و دولت در طول دھه و  85وارد کشور شده به کاالھای مصرفی و
ھای  70و  80به نام خصوصی سازی ،غيرسرمايه ای اختصاص يافته است.
واکنش ھا و اعتراضات را از سوی کارگران تشديد روند خصوصی سازی در ھمگرائی با
و کارمندان دون پايه ی اين وزارت خانه ھا و سياست ھای اقتصادی نئوليبرال با اجرائی
نھادھا ،در حالی شکل می داده که مطابق شدن اصل  ،44بودجه ی تورمی سال ،86
اعالم رسمی سازمان مديريت و برنامه ريزی رشد نقدينگی ،افزايش نرخ تورم ،ريسک
بيش از  52درصد بيکاران فعلی ،پيش تر در باالی سرمايه گذاری خارجی و داخلی در
اين وزارت خانه ھا و نھادھا شاغل بوده اند کشور ،فرار سرمايه ھا به خارج از کشور،
که در اثر خصوصی سازی از کار بی کار رشد و تسلط ھر چه بيشتر سرمايه ھای ربائی
شده اند .ارائه ی ھمين آمار رسمی و کلی ،و داللی و تجاری براقتصاد بيمار جامعه ،فساد
بدون لحاظ ھزينه ھای سربار اجتماعی -دستگاه ھای دولتی و اداری ،و ده ھا معضل
اقتصادی از تبعات خصوصی سازی برای اقتصادی ديگر که بالمأل تأثيرات مخرب خود
طبقه ی کارگر و کارکنان جزء کافی است تا را بر پويائی جامعه برجای گذاشته و بردامنه
قضاوتی واقع بينانه نسبت به آثار شوم و عمق بحران ھای اجتماعی و حرکت ھای
خصوصی سازی بدست آورد .در چنين اعتراضی و مبارزاتی توده ھای زحمت کش،
شرايطی ،که واقعيت تلخ و ھولناک تھديد که مستقيما ً مورد اصابت سياست ھای ضد
امنيت شغلی کارگران و کارکنان فقير را در مردمی حاکمان و نظام توليدی سرمايه داری
کارنامه ی سياه گذشته ی خود دارد و ھستند ،واکنش ھا ،سرکوب و رفتارھای ضد
قرارداداھای موقت ،سفيد امضاء و مشروط و اجتماعی و طبقاتی را در باال تشديد خواھد
بردگی آور کنونی مرتبط با عدم امنيت شغلی کرد و به طريق اولی منجر به تشديد و عريان
را ،در دستور روز ،القاء علل اعتراضات و تر شدن تضادھای خود حکومت گران خواھد
اعتصابات کارگری را «سھم خواھی« آن ھا گرديد .چنانچه در آينده ای نه چندان دور -و
و اجرای سياست "واگذاری شرکت ھای نزديک -شاھد برخوردھای آشکارتری از آن
دولتی " به کارگران و مردم تحت عنوان ھا خواھيم بود .صد البته روباروئی و تشديد و
"سھام عدالت" يا ھر نام ديگری ،چيزی جز تضاد ھر چه بيشتر طبقاتی بر پوالريزاسيون
فريبی آشکار که با خواست ھا و مطالبات و قطب بندی جامعه خواھد افزود و پايه ھای
کنونی کارگران بيگانه است؛ و خائنانه برای اجتماعی حاکميت را به عقب مانده ترين اليه
انحراف مبارزات کارگران ،معلمان ،ھای اجتماعی جامعه به عقب خواھد راند؛
پرستاران و ديگر اقشار زحمتکش جامعه ،امنيتی -نظامی شدن حاکميت و توتاليتاريسم
اعمال می شود ،نيست.
ناشی از اين نوع حکومت گری و تحميل و
با نگاھی گذرا به علل اعتصابات و تشديد فشار و سرکوب عليه جنبش کارگران،
اعتراضات کنونی کارگران و اقشار زحمتکش زنان ،معلمان ،دانشجويان ،مھاجران و ....
جامعه ،که در نشريات رسمی وھمچنين در شکاف طبقاتی را عميق ترو پھن دامنه تر
معدودی از انتشارات راجع به کارگران ،می خواھد کرد و بر راديکاليزم جنبش و
خوانيم ،به عيان می بينيم که َاھَ ِم اين اعتراضات خواھد افزود.
اعتراضات حول "عدم امنيت شغلی"" ،عدم طبعا ً ھر اعتراض از پائين بر وحدت-تضاد
پرداخت دستمزد به موقع" و "روند بی حقوق اليه ھای طبقه ی حاکمه تأثير مستقيم و
بقيه در صفحه ١٣
سازی کامل کارگران " است ،که بر ادعای

١٣
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بحران ھای اجتماعی ...
"خصوصی سازی" در ھمگرائی با ...
مشخص خواھد گذارد و به مصداق ضرب
المثل "اسب ھا در سرباالئی ھمديگر را گاز
می گيرند" تا ان جا که ھنوز با خطر جدی از
پائين تھديد نشده اند و توازن قوا را به نفع
خود می بينند ،با چنگ و دندان خونين
بريکديگر می تازند و يکديگر را گاز می
گيرند.
با برشماری کلی مؤلفه ھای آشوب ھای
اقتصادی و اجتماعی و پی آيند بحران ھای
سياسی حاد منبعث از آن ھا ،مقابله با آن ھا و
ھدايت صحيح مبارزات اجتماعی و در رأس
آن ھا مبارزه ی طبقه ی کارگر را برای
فعالين کارگری و سياسی جامعه به ضروتی
مبرم و دستور کار پيش رو مؤکد می سازد.
بی ھيچ ترديد تغيير توازن و ارتقاء و استعالء
مبارزه به سطوح عالی تر در گرو مبارزه
متشکل و سازمان يافته ی توده ی کارگران
در پروسه ی مبارزات جاری و روزمره و
تأکيد بر تجارب تاريخی است -که بايد بر آن
مسئله ی مھم که در شرايط کنونی بايد برذھن
و عمل کارگران آگاه و فعالين کارگری ناظر
باشد ،موضوع اتحاد و انسجام و يک کاسه
نمودن مبارزات پراکنده ی کارگران حول
خواست ھای مذکور در فوق و برقراری
ارتباط بين اين مبارزات کارگران را در نظر
کسب قدرت سياسی
سازماندھی
و عمل برای
ِ
ِ
و در نھايت لغو انقياد کار به سرمايه را در
دستور داشته و تضمين نمايد ،از وظايف مبرم
است.
در اين جا اشاره به نکته ای را ضروری می
دانم و آن اين که چگونه است که کارگران
يک کارخانه يا مؤسسات خدماتی و توليدی در
يک روز معين ،در يک ساعت معين و در
يک مکان معين و صدھا کيلومتر از کارخانه
و شھر محل زندگی و کار خود ،برای
اعتراض به وضعيت و پی گيری مطالبات
خود جمع می شوند ،تحصن می کنند ،شب را
در سرما و گرما به روز می رسانند،
اعتصاب غذا می کنند ،فرياد برمی آورند ،می
خروشند ،از مأموران انتظامی و مزدوران
سرمايه کتک می خورند ،توھين می شنوند،
تحقير می شوند و با انواع و اقسام تھمت ھا
روبرو می شوند ،بی اعتنائی می بينند و ده ھا
مصائب و بی حرمتی را با گوشت و پوست
خود لمس و مشاھده می کنند ،اما ھم چنان
پايداری می کنند .اين کارگران با مشورت و
صالحديد و ھدايت چه کسانی به اين ھمه
سرکوب و ناسزا و ضرب و شتم و حتی
دستگيری و زندان تن می دھند ،اما از مبارزه

و اعتراض و جسارت در پی گيری خواست
ھای خود دست برنمی دارند؟ اين جسارت و
دفاع از خواست ھا و مطالبات خود به طور
يکپارچه و ھمبسته و متحد -حداقل در بين
کارگران يک کارخانه يا واحد توليدی و
خدماتی -به لحاظ جامعه شناختی ،حاکی از
چيست؟
اين ھم نظری و اتحاد عمل مشھود و يک
بستر در استقبال از خطر سرکوب ،زندان و
شکنجه چگونه به وجود آمده و با چه
مکانيسمی ابراز می شود و استمرار می يابد؟
شناخت ديناميسم اين اعتراضات و مکانيسم
راھبردی آن ھا می تواند به فعالين کارگری و
کارگران آگاه در جھت ارتقاء اين اشکال نھفته
و جنينی سازمانيابی و اعالم نشده ،به تشکل
يابی علنی ،و اعالم موجوديت آشکار آن ھا،
کمک مؤثری نمايد .تأکيد براين نکته
ضروری است که جنبش ھای اعتراضی
کارگران در سطح کارخانه ھا ،واحدھای
توليدی و خدماتی ،بدون دارا بودن تشکل و
ظرف تشکيالتی ،از نوع ديگر جنبش ھای
اجتماعی توده وار ،التقاطی ،خلق الساعه،
غوغا ساالر و موردی نبوده و از يک انسجام
درونی طبقاتی برخودار است که ويژگی
خاصی به آن می بخشد .الزم به يادآوری که
نوع مبارزه ی پيش گفته پراکنده ،ضعيف،
خرده کاری ،به صورت جنينی و بسيار
ضربه پذيربا دورنما وافق محدود است؛ اما
معايب اين شکل از مبارزه بی توجھی و بی
اعتنائی به آن را توجيه نمی کند و می تواند
سوژه ای مورد مطالعه و تجربه باشد.
گرچه مانع ساختاری تشکل يابی کارگران،
ديکتاتوری و اختناق و استبداد بورژوازی
حاکم و حاميان نظام توليدی کاپيتاليستی ھم
چنان پا برجاست و ھر لحظه برشدت آن
افزوده می شود ،اما اين نيز واقعيتی است که
به ُيمن مبارزات اين سوی معادله قدرت ،در
ديوار اختناق و استبداد شکاف ھای عظيم و
رخنه ھای وسيع ايجاد شده که وضعيت را
نسبت به دو دھه ی قبل متفاوت و تا حدودی
توازن قوا را به نفع جنبش ھای اعتراضی بر
ھم زده است .اين بماند.
اما غلبه برموانع ذھنی تشکل يابی کارگران
نظير ،عدم امنيت شغلی ،رقابت بين خود،
نااگاھی ،سکوت از ترس بيکاری،
رفورميسم ،فرقه گرائی جريانات و گرايش
ھائی که تشکل کارگری را منطبق با "تخت
پروگرس"* خود می خواھند }فرقه گرائی{،
اپورتونيسم جھت متشکل کردن کارگران
مسئله ی محوری و مبرم شرايط کنونی است.
در اين رابطه يادآور می شوم اگر اشکال
مبارزه ی طبقاتی و پيدايش فرم ھا و ظروف
مرتبط با آن ھا را از جنبه ی تاريخی و
مارکسيستی آن مورد بررسی قرار دھيم،
خواھيم ديد که مارکسيسم اين اشکال را
اختراع نمی کند ،بلکه تنھا آن را تعميم می

دھد ،سازماندھی می کند و اشکال مبارزه ی
طبقات انقالبی را که به صورت خودجوش در
جريان جنبش و پراتيک مبارزاتی پديدار می
شود به سطح آگاھی شکل يافته ارتقاء می دھد
و می کوشد که مبارزات توده ای را که در
جريان است و با رشد و ارتقاء آگاھی توده ھا
و با تشديد بحران ھای اقتصادی-سياسی بی
وقفه شيوه ھا و راه ھای نوين و متنوع دفاع و
حمله می آفريند ،ضمن ھمراھی و شرکت
فعال در آن ،مورد مطالعه ی دقيق قرارمی
شکل مبارزه
دھد-به ھمين دليل ھيچ گاه يک
ِ
ی ممکن و موجود را قاطعانه مطرود نمی
شمارد و در ھيچ موردی ،مارکسيسم خود را
به شکل ممکن و موجود در يک لحظه ی
تاريخی معين محدود نمی سازد ،و می پذيرد
که يک تغيير در موقعيت اجتماعی ،پيدائی
شکل ھای جديدی از مبارزه را که تا به آن
وقت برای مبارزين آن مرحله ناشناخته است
به دنبال دارد .بحران ھای قريب الوقوع،
اشکال جديدی از مبارزه را با خود به ھمراه
خواھد داشت که در حال حاضر برای ما قابل
پيش بينی نيستند.
تحليل شرايط عينی و مشخص ھر دوره ی
تاريخی معين )شرايط عام( و يافتن علل و
جھت رشد اعتراضات و اعتصابات کارگری
)شرايط خاص( و فرايند پيش َروی آن ھا ،می
تواند به آموزش و سازماندھی طبقه ی کارگر
به يافتن و کاربست شيوه ھا و راه ھای نوين و
متنوع مبارزه کمک نمايد.
رھيافت مبارزه ی طبقه ی کارگر از درون
پراتيک مبارزه و جنبش حی و حاضر و
آگاھی ناشی از موقعيت خود و با استفاده از
تجارب تاريخی اخذ می گردد.
بيش از ھر چيز نکته اين است که مبارزه ی
طبقاتی را در تاريخ روزمره دنبال کنيم و با
داده ھای تاريخی از قبل موجود و آن چه
روزانه به تازگی اتفاق می افتد ،به طور
تجربی اثبات کنيم .زدودن ُترھات ليبراليستی،
اپورتونيستی ،محافظه کارانه ،خرافی،
ارتجاعی و اسطوره ای زدائی از فضای
ذھنی طبقه ی کارگر با پراتيک خود طبقه ،و
ھم چنين با تبليغ و ترويج انديشه ھای علمی و
انقالبی ،ممکن و ميسر است تا به بحران
ايدئولوژی و گرايش ھای نامتناظر با
استراتژی واھداف آنی و آتی پايان دھد و به
انکشاف شرايط ذھنی انقالب ،که خالء آن
احساس می شود ياری نمايد ،از مسائل مبرم
نظری است.
فقراما در کشورما با سرمايه ھای عظيم نفتی
و گازی و منابع و معادن غنی اش ريشه کن
نمی شود و نشده است .علتش ھم "خصوصی
سازی" از طريق سھام عدالت ،يا واگذاری
مستقيم صنايع کالن به فالن و بھمان و يا به
آقازاده ھای نظام ،در باال يا پائين بودن نرخ
تعرفه ی کاالھای وارداتی ،يا در بازبودن
مرزھا و ورود کاالھای قاچاق و يا عدم رشد
صنايع توليدی صنعتی
بقيه در صفحه ١٤

”خانه كارگر“ و ”شوراھاى اسالمى“ منحل بايد گردند!
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بحران ھای اجتماعی ...
"خصوصی سازی" در ھمگرائی با ...
و ...نيست .ھمه ی اين ھا و مشـابـه ايـن ھـا کـه
جناح ھای فاسد و سرکـوب گـر حـکـومـتـی ھـر
شب و روز در محدوده ی آن ھا مشغول اثبات
خود و نفی جناح رقيب ھستـنـد ،مـعـلـول اسـت،
علت اسـاسـی بـقـای فـقـر و بـی حـقـوقـی عـام و
سرکوب و استبداد ،وجود نظام توليدی سرمايه
داری و دولت حامی آن است.
مبارزه عليه مناسبات توليد کاپيتاليستی ،نفی
مالکيت خصوصی بر ابزار توليد و
بکارگيری آن ھا در خدمت کليت جامعه ،لغو
کارمزدی و انقياد کار به سرمايه ،رفع از خود
بيگانگی کامل انسان ،تکامل خالقانه فرد به
سود زندگی اجتماعی ،لغو تقسيم کاراجتماعی
و در نھابت سوسياليسم بايد در چشم انداز
مبارزات کارگران ترويج و ترسيم گردد؛ .
پيش شرط آن سازماندھی قدرت حکومتی
طبقه ی کارگر درقلمرو عمل است؛ چيزی که
مبارزه ی طبقاتی طبقه ی کارگر را از کثافات
قرون وسطائی و اپورتونيسم ليبراليستی
متمايز می سازد.
نکته ی آخر اين که:
 -1به دليل بحران ساختاری نظام توليدی
سرمايه داری جھانی و اجبار سياست
اقتصادی نئوليبرالی در بازپس گيری
دستاوردھای قرن ھا مبارزات اجتماعی-
اقتصادی و دمکراتيک توده ھای مردم و
تحديد و تھديد حقوق اجتماعی آن ھا و به ويژه
طبقه ی کارگر زمينه ھای مادی و عينی
وحدت و ھمبستگی طبقاتی و مبارزاتی آن ھا
را در سطح جھانی فراھم آورده و:
 -2به دليل تبعيت نظام کاپيتاليستی در
کشورھای پبرامونی و ھمگرائی با سياست
ھای اقتصادی نئوليبرالبيرال که به مؤلفه ھای
کلی و عمده آن در باال اشاره شد ،فقروفاقه ی
ھولناکی زندگی مردم زحمتکش را تھديد می
نمايد و.
 -3به دليل صعود مقاومت ناپذير مبارزات
اجتماعی و در صف مقدم آن ھا ،طبقه ی
کارگر و مقابله ی وحشيانه و بربرمأبانه
بورژوازی و دولت ھای حامی آن ھا،
مرزبندی طبقاتی انقالبی و ضد انقالبی ھر چه
روشن تر و واضح تر خواھد شد و قطب بندی
و پوالريزاسيون جامعه شدت خواھد گرفت؛
بھره مندی و استفاده از موقعيت شرايط
ابژکتيو و عينی جامعه در مديريت بحران ھا
و تاکتيک ھای صحيح مبارزاتی جھت مقابله
و از سرگذراندن موج سھمگين سرکوب ھا بر
عھده بالنده ترين و انقالبی ترين طبقه ی
اجتماعی يعنی طبقه ی کارگر است و اين مھم
به دست نمی آيد مگر با مبارزه ھمبسته،
يکپارچه و متشکل اين طبقه در فرايند مبارزه
طبقاتی ،ھم در عرصه ی عمل و ھم در
نظراست .بديھی است که اين نقش راھبردی و
ھژمونيک با قطعنامه و بيانيه و قيام و قعود

در مجالس بدست نمی آيد .کسب قدرت برای
روياروئی قدرت مندانه با سياست ھای ضد
انقالبی ،تنھا در عرصه ی مبارزه ی طبقاتی-
درعمل و نظر -به دست خواھد آمد .مسلم
است که نقطه ی عزيمت پراتيک آگاھانه با
تکيه بر تجارب تاريخی و شرايط کنونی جھان
است و در اين رابطه انديشه و تئوری ھای
علمی انديشمندان بزرگ جھان و به ويژه
بزرگ ترين متفکر ھزاره ی دوم ميالدی
کارل مارکس ،ھم چنين تأثيرگذارترين رساله
ی سياسی قرن بيستم "مانيفست کمونيست"
چراغ راھنمای ماست.
 -4در شرايط مشخص جامعه ی ما ،تلفيق
سرمايه ھای تجاری با مليتاريسم و حضور
پررنگ نظاميان و نيروھای امنيتی در عرصه
ی سياسی ،زمينه ھای مادی روبنای فاشيسم
را ناگزير می سازد.
 -5پس در روند اوضاع کنونی پاسخ ھمه ی
جنبش ھای اعتراضی جامعه ،جز با بربريت
کامل روبرو نخواھد بود .توتاليتاريسم کنونی
يکی از نشانه ھای بارز آن است.
 -6رکورد تورمی ،رشد شتابنده و چھار نعل
تورم ،ورشکستگی صنايع ،فرار سرمايه ھا،
سايه ی شوم جنگ بر فراز جامعه ،تشديد
تحريم ھا که کمر توده ھای ستمديده و محروم
را خواھد شکست ،بيکارسازی ھای گسترده
در نتيجه ی "خصوصی سازی" و "طرح
تعديل ساختاری" ،اجرائی شدن اصل 44
قانون اساسی ،گسترش دامنه ی فقر ،بيماری
ھا ،تن فروشی ،استثمار بی رحمانه ی زنان و
کودکان ،افزايش کودکان کار و خيابانی،
اعتياد و صدھا معضل و نارسائی اجتماعی
ديگرکه ھر روز و ھر ساعت به وسيله ی
نظام توليدی سرمايه داری توليد و در مقياسی
گسترده تر باز توليد می شود ،فساد و تعفن
دستگا ه ھای دولتی و حکومت ،ناتوانی
حاکميت در حل اين معضالت ،يک سوی
نيروھای متخاصم اجتماعی را پوسانده و پوک
کرده است .اگر طبقه ی کارگر با کمک
زحمت کشان و ديگر نيروھای اجتماعی
انقالبی ،آمادگی دفع فساد و پوکی را نداشته و
نيابند ای بسا که جامعه در حالت پوسيدگی تا
ساليان دراز باقی بماند.
تنھا راه خروج سرمايه داری جھانی از بن
بست بحران ساختاری کنونی دست يازی به
فاشيسم و بربريت تام و تمام است و تنھا راه
برون رفت جھان و بشريت از شرايط کنونی
سوسياليسم؛ با اقدام انقالبی نيروھای محرکه و
محقق آن ،طبقه ی کارگر است.
* تخت پروگرس ،موجودی افسانه ای که به
شکار انسان ھا می پرداخت و آن ھا را بر
تخت مخصوص خود می خواباند ،اگر صيد
بلندتر از تخت بود ،دست و پای آنان را می
بريد تا قد آن ھا به اندازه تخت شود ،اگر
کوچک تر از تخت بودند آن ھا را از دو سو
می کشيد تا به اندازه ی تخت شود* .
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پايان

گـــزارشـــی از اخـــراج کـــارگـــران
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراردادی
طبق اخبار و گزارشات رسيده ،اخراج
کارگران قراردادی از سوی صاحبان سرمايه،
شدت گرفته است و ھر روزه شمار زيادی از
کارگران بيکار ميشوند و به صف ميليونی
بيکاران ميپيوندند .اين معضل دست و بال
صاحبان سرمايه را برای بھره کشی و
استثمار بيشتر کارگران باز کرده و به ميل
خود دستمزد کارگران را راکت و در صورت
بروز اعتراض ،کارگران را اخراج ميکنند.
بر اساس ھمين گزارش ،شھرداری شھرستان
بجنورد ،صدھا کارگر که در بخشھای مختلف
وابسته به اين شھرداری مشغول به کار بوده،
را اخراج کردهاند .الزم به ذکر است که
پاداش ،عيدی و مزايای پايان سال نيز به اين
کارگران تعلق نگرفته است.
طبق ھمين گزارش مسئولين بيمارستان توحيد
شھرستان سنندج نيز تعداد زيادی از کارگران
زن که در اين مرکز به شيوه قراردادی
مشغول به کار بوده را اخراج کردهاند.
الزم به ذکر است که تعدادی از اين کارگران
سابقه کاری بيشتر از  15سال را داشتهاند.
اخراج کارگران و قراردادھای موقت ،تورم
و گرانی سرسام آور ،نداشتن امنيت شغلی و
بيکار سازی کارگران قرار دادی که در
آستانه سال نو صورت ميگيرد ،از جمله
مشکالتی است که گريبانگير طبقه کارگر
ايران است* .
انجمن کارگری جمال چراغ ويسی
دوشنبه  20اسفند 1386

بقيه از صفحه ١

ھراس و وحشت ...
سازمانيابی مبارزات کارگری بود .چھره
جھانی محود صالحی و مراسمھای اول ماه
مه ،اعتصاب شرکت واحد و قطعنامه
کارگران ھفت تپه از نمونه ھای اين دوره
است .
اکنون و  4سال پس ازکشتار کارگران در
کرمان ،رژيم و دولت نظامی احمدی نژاد
کارگران سنندج در اول ماه  86را به
زيرشالق گرفت تا مگر اول ماه امسال را
مصونيت بخشد 4 .سال اخير ،از به گلوله
بستن تا شالق زدن کارگران ،از سالھای پر
تب و تاب جنبش کارگری در ايران بود که با
وجود از خود گذشتگی و تالش فعالين آن  ،با
وجود جھانی شدن چھره ھايی از آن ،ھنوز
نتوانسته به آن حلقه اصلی دست يابد که
بستری برای فراگير شدن ،ظرفی برای
رساتر کردن صدای کارگران در جامعه و
پايه ای برای اعمال قدرت اجتماعی در مقابل
سرمايه باشد .کشتار و شالق کارگران تالش
برای ايجاد تشکلھای توده ای ـ  طبقاتی
کارگران را صد چندان ميکند ،اين آن عاملی است
که سرمايه را دچار ھراس و وحشت ميکند*.

١۵
ھشت مارس:

شش مارس:

مراسم ششم مارس ) روز
فراخوان بين المللی در دفاع از
کارگران ايران( بر گزار شد
روز جمعه  17اسفند ماه ،شماری از فعالين
کارگری مراسم گلگشتی به منظور حمايت از
فراخوان بين المللی) ششم مارس( در دفاع از
کارگران ايران ترتيب دادند .فدراسيون جھانی
کارگران حمل و نقل )  (ITFو کنفدراسيون
اتحاديه ھای آزاد کارگری جھان ) ( ITUC
به دليل بازداشت منصور اسانلو و محمود
صالحی در اقدامی مشترک و ضد سرمايه
دارانه روز ششم مارس )  16اسفند( را به
عنوان روز ھمبستگی جھانی با کارگران
ايران اعالم کردند و به حمايت اين فراخوان
در بيش از چھل کشور جھان مراسم
اعتراضی ،برگزار شد.
در گلگشت تھران ،شماری از فعالين زنان و
فعالين کارگری حضور داشتند .تنی چند از
شرکت کنندگان در اعتراض به بازداشت
محمود صالحی و منصور اسانلو و ساير
کارگران زندانی سخنرانی کرده و خواھان
آزادی ھرچه سريعتر و بی قيد و شرط
کارگران دستگير شده و کليه فعالين اجتماعی
زندانی گشتند .برخی از سخنرانان ضمن بر
شمردن مطالبات کارگران ايران ،ھمچنين
مطالبی در گراميداشت روز جھانی زن بيان
داشتند.

محمود صالحی از زندان سنندج:

برپائی مراسم ھشت مارس در  8مارس روز جـھـانـی زن را بـه
شھرھای ايران
ھمه زنان وانسانھای آزاديـخـواه
تبريک می گويم!!!
امسال مراسم بزرگداشت ھشت مارس در
شھرھای مختلف ايران برپا شد .خالصه ای
از گزارش ھای مراسم مختلف به نقل از
سايت خبری پيام را در زير می خوانيد:
در تھران مراسمی از سوی کانون دفاع
ازحقوق زنان و کودکان در محلی که با
پالکاردھای برابری حقوق ،برابری دستمزد
زنان کارگر ،و شعارھای رفاھی تزئين شده
بود برگزار گرديد و در پايان قطعنامه ای
شامل با خواستھای برابری طلبانه و رفاھی
خوانده شد.
در شھرھای کردستان از جمله سنندج،
مريوان ،بوکان و بانه نيز ،مراسم ھای
بزرگداشت روز زن با حضور مردم آزادی
خواه ،خانواده ھا ،فعالين جنبشھای کارگری،
دانشجوئی و زنان بر پا گرديد.

گرامی می دارم 8 ،مارس ،روز جھانی زن
را.
ھشت مارس برای انسان ھای شريف و آگاه،
ياد آور مبارزات زنان کارگر نساجی است،
که برای به دست آوردن حقوق و منزلت
اجتماعی برابر در سال  1907در شھر
نيويورک اقدام به راھپيمايی کردند .ھمان
طور که می دانيم اين مبارزات در روند
خويش ،منجر به دستيابی زنان به بسياری از
حقوق اجتماعی در سطح جھان شد.
اما امروز در ايران در شرايطی ھشت مارس
جشن می گيريم که زنان اين سرزمين از
ابتدايی ترين حقوق و استانداردھای بين المللی
محرومند .نظام سرمايه داری در کشورھايی
چون ايران شديداً به نيروی کار ارزان که
عمدتا ً زنان و سپس کودکان را شامل می
شود ،دل بسته است.
گذشته از اين ،زنان در ايران از سلطه ی مرد
ساالرانه و تبعيض جنسی نيز رنج می برند که
در جای خود ستم مضاعفی را بر زنان تحميل
می کند .بنابراين زنان ،در کشورھايی چون
ايران ،به ناچار در دو جبھه می جنگند-1:
مبارزه با نظام انسان ستيز سرمايه داری-2
مبارزه با سلطه ی مرد ساالرانه و آپارتايد
جنسی که در اعماق جامعه ی ما ھم چنان نفوذ
خود را بر فرھنگ ،رفتار و نگرش مردان و
بعضا ً زنان حفظ کرده است .امروز زنان آگاه
و مبارز اين سرزمين ،ھم صدا با ديگر
خواھران خود در ديگر نقاط جھان ،برای رفع
ھر گونه ستم طبقاتی و نابرابری ھای
اجتماعی ،مبارزات برحق خود را پيش می
برند .اما مبارزه برای رھايی زنان تنھا امر
زنان نيست ،اين وظيفه ھمه انسانھای آزاده
است که دوش بدوش زنان برای ھر چه
تودھای تر کردن اين جنبش برای به ميدان
آوردن زنان کارگر و زحمتکش تالش کنند.
بايد برای اتحاد جنبش زنان با جنبش کارگری
تالش کنيم.
درود بر زنانی که در راه احقاق حقوق انسانی
خويش در برابر ستم سرمايه داری و سلطه ی
ارتجاعی مرد ساالرانه ايستادگی و مبارزه ی
سراسری خويش را پيش می برند* .

در روز جمعه  16اسفند در سنندج ،در منطقه
کانی شفا ،به دعوت »کميته ھماھنگی« و
»کميته دفاع از محمود صالحی« مراسمی با
حضور  300نفر در محلی که به پالکاردھائی
عليه آپارتايد جنسی و برای برابری حقوق
انسانی مزين شده بود ،برپا شد .در ادامه
مراسم قطعنامه ای در مورد  8مارس و بيانيه
 6مارس)روز فراخوان بين المللی در دفاع از
عده ای از شرکت کنندگان پالکارد ھايی با
کارگران ايران( خوانده شد .اين گردھمائی با
شعارھايی در دفاع از طبقه کارگر و ھمچنين
شعار برای اتحاد کارگران جھان پايان يافت.
گراميداشت روز جھانی زن در دست داشتند.
برخی از شعارھا عبارت بودند از :
در ھمين روز در بوکان بزرگداشت  8مارس
» اسانلو و صالحی آزاد بايد گردند -به ھمراه با گردھمائی به مناسبت  6مارس در
اعتراض عليه حکم شالق به کارگران خارج از شھر برگزار شد و با قرائت
بپيونديد -ما خواھان آزادی تمام فعالين قطعنامه ئی پايان يافت .در اين روز تراکت
کارگری ،دانشجويی ،معلمان ،زنان و کليه ھای مربوط به  8مارس و  6مارس در بيشتر
فعالين اجتماعی از زندان ھستيم -تشکل مناطق شھر پخش شد.
کارگری امر خود کارگران است -تشکل
در ھمين روز در شھر مريوان در کنار
کارگری حق مسلم کارگران است -پيش به
درياچه زريبار صدھا نفر از مردم با حمل
سوی برگزاری ھرچه با شکوه تر اول ماه مه.
پالکارد و سر دادن شعار گرد ھم آمدند ،و در
اين مراسم تا حدود ساعت  12ظھر ادامه
پايان در حالی که لباس شخصی ھا و ماموران
داشت و با تاکيد بر گراميداشت روز جھانی
امنيتی در اطراف محل حاضر بودند ،قطعنامه
زن و با خواندن سرود انترناسيونال به پايان
ای خوانده شد.
رسيد* .
در روز شنبه  18اسفند در منطقه ای در
شورای ھمکاری تشکلھا وفعالين نزديکی شھر بانه ،که به پالکاردھئی مزين مــحــمــود صــالــحــی -زنــدان مــرکــزی
شده بود ،دھھا نفر گرد ھم آمدند و روز زن شــــــــــــــھــــــــــــــرســــــــــــــنــــــــــــــنــــــــــــــدج
کارگری
را گرامی داشتند .اين مراسم نيز ،که با ايراد
20/12/1386
سخنرانی ھمراه بود ،با قرائت قطعنامه ای به
shorayehamkari@gmail.com
تاريخ  ١۴/١٢/١٣٨۶برابر با  ۴مارس ٢٠٠٨
پايان رسيد* .

احکام بيدادگاه سقز عليه فعاالن کارگری لغو بايد گردد!
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توضيحی درباره فحاشی
مرتضی افشاری
در »به پيش !« شمارۀ قبل ) 16اسفند6 ،
مارس( ،دربارۀ واقعۀ تکان دھندۀ شالق زدن
رفقا صديق امجدی ،حبيب  9کلکانی و
فارس گويليان در سنندج به جرم شرکت در
مراسم اول مه ،عالوه بر اطالعيۀ اتحاد
سوسياليستی کارگری ،مقالۀ کوتاھی از ايرج
آذرين ھم درج شده بود )»نه فراموش می
کنيم ،نه می بخشيم !«( .در واکنش به اين
مقاله ،نوشته ای تحت عنوان "آقای آذرين،
شايد نبخشيد ،اما فراموش کرده ايد" با
امضای آقای مرتضی افشاری )در سايت
اينترنتی "اتحاد کارگری" 9 ،مارس( منتشر
شد که با فحاشی به نويسندۀ مقاله از جمله اين
بھتان را می زند که "ايرج آذرين )در خوش
بينانه ترين برآورد ممکن( غم اثبات مسائل
ايدئولوژيک خود را دارد؛ نه غم کارگر
شالق خورده ،زندانی ،اخراج شده و گلوله
باران شده را) ".پرانتز در اصل است(.
در مقابل واقعه ای که قاعدتا ھر فعال آگاه
کارگری را وا می دارد تا کاری بکند يا
چيزی بگويد که تأثير اين حملۀ کثيف رژيم
بر طبقه کارگر را به سھم خود کاھش دھد،
واقعا چه چيزی باعث می شود آقای مرتضی
افشاری انگشت اتھامش را به سوی ايرج
آذرين دراز کند؟ توضيح مرتضی افشاری
اين است که چون مقالۀ مورد بحث از
منصور اسالو اسمی نياورده ،پس "آذرين
سنديکای کارگران شرکت واحد و منصور
اسانلو را از صف فعالين جنبش کارگری
حذف کرده است!!" )عالمات تعجب در اصل
است (.و اين را نشانۀ باور نداشتن نويسنده به
"ايجاد اتحاد و ھمبستگی بيشتر در صفوف
طبقه کارگر" می شمارد و نتيجه می گيرد که
پس آذرين به "خواست اغلب قريب به اتفاق
فعالين کارگری و از جمله کارگران شالق
خورده" اعتقادی ندارد.
اينکه چنين حرفی بھانه است را ھر خوانندۀ
آشنا به زير و بم تجزيه و تحليل ما از روند
شکل گرفتن سنديکای شرکت واحد می داند؛
و خوانندگان نا آشنا نيز در ھمان شمارۀ »به
پيش !« بازتاب برخورد ما به سنديکای
کارگران واحد را می توانستند ببينند .اينھا را
مرتضی افشاری ھم می داند ،و کارکرد اين

نوشته ،ھمانطور که در ادامه به اختصار
توضيح می دھيم ،ھمين است که با توسل به
بھانه ای دروغين و تخريب شخصيت يکی از
رفقای ما ،ما را تحريک کند.
در ھفت ھشت سال گذشته ،آقای مرتضی
افشاری با ما در مورد معضالت جنبش
کم و کيف
کارگری اختالف نظر داشته اندّ .
اين اختالف نظرھا را تا يکی دو سال پيش
در اظھار نظرھای ما در مورد »بنياد کار«،
که مرتضی افشاری ھم عضوش بود ،می
توان مرور کرد) .بطور نمونه ،نگاه کنيد به:
رضا مقدم" ،معيار تفکيک گرايشات جنبش
کارگری ،ديروز و امروز – پاسخی به انتقاد
مرتضی افشاری" ،بارو ،شمارۀ  19و ،20
شھريور و مھر  (.1382وجود چنين اختالف
نظرھايی در ميان فعاالن جنبش کارگری
طبيعی است ،و مشخصا در اين مورد ،به
نظر ما ،اختالف نظرھا بازتاب اھداف و
شيوه ھای مختلف دو گرايش راست و چپ
در جنبش کارگری ايران بود» .بنياد کار«
در آن دوره از فعاليت ھای "ھيأت مؤسسان
سنديکاھای کارگری" در داخل کشور حمايت
می کرد که نقشه ھای خود را به سياست
احزاب جبھۀ دوم خرداد گره زده بود .با
نزول جبھۀ دوم خرداد" ،ھيأت مؤسسان" نيز
دچار بی خطی و چند دستگی شد .موازی با
اين تحول» ،بنياد کار« نيز )حال تحت تأثير
اين تحول يا به داليلی ديگر( اعالم انحالل
کرد .از اين پس ،فعاليت آقای مرتضی
افشاری با عده ای از ھمفکران خود در
خارج کشور بوده است که گاه به گاه بيانيه
ھايی می دھند.
اين جمع ھمفکر مرتضی افشاری اکنون
بازتاب ھيچ واقعيتی در ھيچ گرايش موجود
در جنبش کارگری ايران نيست؛ و ھيچ چيز
جز ھمان امضاء کنندگان بيانيه ھايش را
نمايندگی نمی کند .بيانات نامنسجم برخی
ھمفکران ايشان در توجيه رابطۀ فعالين
کارگری برای دريافت کمک ھای مالی از
مراکز پيش برندۀ سياست امريکا ،و اصرار
جمعی شان بر اينکه چنين مواضعی را بنام
"سوسياليسم معاصر" چپ جلوه دھند ،سطحی
تر و نامنسجم تر از آن است که به کار
ھيچکس ،حتی در جناح راست جنبش
کارگری ،بيايد .سرگشتگی ذاتی چنين مواضع
است ،به ھمين دليل است که حتی ناگزير
شدند ھنوز مرکب مقالۀ به امضای مرتضی

افشاری خشک نشده برای رفع و رجوعش
اعالميه ای در مرزبندی يا دستکم ابراز
مالحظه نسبت به مواضع منسوب به منصور
اسالو بدھند .دليل اينکه در مباحثات جنبش
کارگری کسی اکنون توجھی به جمع
ھمفکران مرتضی افشاری ندارد ھمين است.
اما انگار اين جمع ھمفکران اکنون سرمشق
خود را اين قرار داده اند که" :طاعت از
دست نيايد گنھی بايد کرد /در دل دوست به
ھر حيله رھی بايد کرد"! بعد از اينکه حمله
به رضا مقدم و ايرج آذرين در قالب مقاالت
مطول ظاھرا تئوريک را ھم آزمايش کردند،
ّ
اکنون قرار است با پرووکاسيون و تحريک
راھی به مباحثات جنبش کارگری بجويند.
تخريب شخصيت فعاالن سوسياليسم ايران را
آقای مرتضی افشاری آغاز نکرده است،
ھرچند امضا گذاشتن پای چنين فحشنامه ھايی
از جانب شخص او کار تازه ای است .تا آنجا
که به ما مربوط می شود ،تا سوسياليسم
کارگران نامتشکل و ضعيف است ،ما تخريب
شخصيت را جزئی از شرايط فعاليت مان
محسوب می کنيم .در برابر بھايی که فعاالن
سوسياليست کارگری در داخل کشور می
پردازند )و تازيانه تنھا آخرين نمونۀ آن است(
تحمل فحاشی و حملۀ شخصی ابدا کار شاقی
نيست .آقای افشاری و ھمفکرانش بدانند با
اين شيوه ھا نمی توان برای خطی که انسجام
ندارد و ھيچ چيزی را جز خودشان نمايندگی
نمی کند جايی در مباحثات فعاالن جنبش
کارگری باز کرد .اين کارھا نمی تواند ما را
تحريک کند و از تعقيب مسيری که در
مبارزۀ سياسی و نظری برای طبقه کارگر
حياتی می دانيم منحرف نمايد و وادار به
دھان به دھان شدن با فحاشان کند .اينھا
زحمتی به ما نمی دھند ،ھرچند ِعرض خود
می برند.

»به پيش!«
از سايت
اتحاد سوسياليستى كارگرى
ديدن كنيد
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