طغیان سبزها یک جنبش ارتجاعی است
بیانیه کمونیستی پیرامون ناآرامیهای سیاسی پس از انتخابات
دهمین دورهی انتخابات ریاست جمهوری در ایران بهیک جنگ قدرت تمامعیار بی ن فراکس یونهای متخاص م ب ورژوازی
اسلمی تبدیل شده است .موضوع این جدال نیز چیزی کمتر از تعیین تکلیف استراتژیک نظام جمهوری اس لمی نیس ت .در دو
سوی این جدال دو افق متفاوت از آیندهی نظام جمهوری اسلمی در مقابل یک دیگر ق رار گرفتهان د .در یکس و »چاوزیس م?«
دروغین و امام زمانی؛ و در طرف مقابل آن ،افق یک جمهوری فقاهتی? فاسد و سرکوبگر و اشرافی .همهی ظرفی ت ارتج اعی
جمهوری اسلمی اکنون در قالب دو صف تفکیک شده از یکدیگر ،در مقابل هم قرار گرفته و در غیاب صف نیرومند ک ارگران و
جنبشهای اجتماعی پیشرو و ترقیخواه ،با سرعتی هرچه تمامتر جامعه را بهسوی پرتگاهی چهبسا سیاهتر از تمام سی س ال
گذشته سوق میدهد .این تحولی استکه جنبش ما را هم در معرض مخاطراتی ج دی و ه م احتمال Uدر مقاب ل ش انسهایی
غیرمنتظره قرار میدهد .همهی این اتفاقات در شرایطی واقع میشوند که جنبش نوپای طبقهکارگر ای ران هن وز از تش کلهای
نیرومند تودهای و حزبی خود برخوردار نیست و در دوران آغازین و گشایش آرایش تشکیلتی خویش قرار دارد.
هیچیک از دو سوی نبردیکه بین جناحهای حکومتی بهراه افتاده است ،حتی ذرهای از آزادیخ واهی و ع دالت برخ وردار
نیست .هدف آشکار »چاوزیسم?« امام زمانی? احمدی نژاد )بههمراهی? سپاه پاسداران و بسیج( ایجاد نظامی متک ی برش بکهای از
صدقه بگیران استکه با آمیزش رؤیاهای عظمتطلبانه و ارتجاعی شووینیستی و اسلمی زیر پرچم دروغین عدالتخواهی در
صدد تداوم و تضمین حیات جمهوری ولیتی است .بدون چنین بیان ایدئولوژیکی ،این »چاوزیسم« دروغین قادر نخواهد بود در
مقابل جنبش روزافزون طبقهکارگر برای یک زندگی انسانی ،بهدفاع از منافع سرمایه برخیزد و با درهم کوبی دن هرگ ونه تلش
کارگران در راه ایجاد تشکلهای مستقل طبقاتی خود ،چهارچوبهای انباشت سرمایه را حفظ کند .برای »چاوزیس م« اس لمی
شعار برابری در مقابل قانون و قطع دست ایادی »اشرافیت دولتی« از بیتالمال ،چیزی جز بازسازی دولت ب ورژوازی ب ر بس تر
ایدئولوژیک اسلمی نیست .این »برابری در مقابل قانون« ،برابری در بیحقوقی همهی آحاد ج امعه اس ت؛ براب ری ش هروندان
خلع اختیار شده در مقابل دولتی مقتدر و ولیت محور است؛ امتزاج ملت و امت اسلمی است .امت اسلمی دیگر ام تی جه انی
نیست ،امتی ایرانی است .از همینرو نیز »چاوزیسم« اسلمی در عین داعیه اسلمی بودن ،عظمتطلبی? ایرانی را بر پرچم خ ود
حک کرده است .این جریانی استکه ظرفیت هیچگونه پذیرش بیان اراده طبقات و گروهه ای اجتم اعی پیشرو را ن دارد .ای ن
جریانی است سراپا ارتجاعی .قربانیکردن بخشی از بوروکراسی فاسد دولتی در جناح مقابل ،بهایی اس ت ک ه ب رای مش روعیت
بخشیدن بهاین استراتژی باید پرداخت شود؛ و این هراسی استکه امروز همهی کاربهدستان شکستخوردهی جناحهای رقیب را
در اتحادی وسیع بهمیدان کشیده است.
در طرف مقابل? این جدال نیز نیرویی بهغایت ارتجاعی صف کشیده است .آنها که امروز »موج سبز« بهراه انداختهاند ،بیش
از دو دهه کاربهدستان مطلقالعنان رژیم بودهاند؛ و بزرگتری ن جنای ات رژی م برعلی ه آزادیخواه ان ،کمونیس تها ،ک ارگران،
دانشجویان ،روشنفکران ،اقلیتهای ملی و مذهبی و سرانجام زنان ،در دوران ح اکمیت همینه ا انج ام گرفت ه اس ت .آنه ا
بنیانگذاران دستگاه سرکوب جهنمی رژیم اسلمی بودهاند ،همان دس تگاهیکه ام روز تحتکن ترل رقبایش ان ق رار گرفت ه و
برعلیه خود آنها نیز بهکار میرود .اما این تمام کار نیست .کسانیکه امروز در رأس اعتراض بهجناح حاکم قرار گرفتهان د ،ن ه
تنها خود با ایجاد شبکههای مافیایی بیشترین استفادهها را از قدرت دولتی برای تقسیم سرمایههای کشور در میان خاندان خود
داشتهاند ،بلکه همچنین در بیش از بیست سال حاکمیت خویش بهطور مداوم فقر و فلکت بیشتر را بر اک ثریت ب زرگ م ردم
زحمتکش تحمیل کرده و تودهی هرچه وسیعتری از کارگران را بهزندگی زیر خط فقر واداشتهاند .آنها چه در زمان جنگ ،چه

در زمان بازسازی و چه در زمان اصلحات ،حتی یک لحظه از اختصاص ثروتهای افسانهای بهخود و درعینحال محروم کردن
کارگران و زحمتکشان از حداقلی از معیارهای یک زندگی شرافتمندانه خودداری نکردهاند .دغدغهی آشکار همهی این مدعیان
دروغین? رفاه و سعادت مردم uچیزی غیر از آن نبود که منافع سرمایهداران بهزعم آنان بهاندازهی کافی تأمین نمیشد و نمیشود.
از شیخ مضحک اصلحات تا سردار تشخیص مصلحت و سید سبز پوش و همهی مشاوران و قلم بهدس تان آنه ا ،ن ه تنه ا در
گذشته بلکه همچنین در جریان مبارزات انتخاباتی نیز کوچکترین اشارهای بهاینکه بر سر میلیونها ک ارگر چ ه میآی د و چ ه
خواهد آمد ،نداشتند .آنها که برسر هر درصدی از تورم ،آمار? دولتی را بهچالش میکشیدند ،کوچکترین اشارهای بهاین حقیق ت
نداشتند که سه ماه قبل از آن و هنگام اعلم حداقل دستمزدها کوچکترین اعتراصی نه بهمیزان تورم اعلم شده داش تند و ن ه
بهدستمزدیکه رسما Uیک سوم خط فقر اعلم شده را تشکیل میداد .آنها که امروز صحبت از حق پایمال شدهی خود میکنند،
این حق را تنها برای آن میخواهند که بهاتکاء? آن بازهم بدون هیچگونه مانعی حق میلیونها کارگر و زحمتک ش را زیرپ ا ل ه
کنند» .نه بهاحمدی نژاد« اسم رمز این جریان برای پوشاندن اهداف واقعی طبقاتی خویش است.
جنبشیکه برای ابطال انتخابات بهراه افتاده است ،جنبش محروم ک ردن میلیونه ا انس ان بهش کلی دیگ ر اس ت .ص دای
حقطلبی و عدالتخواهی کارگران ،صدای برابریطلب انه زن ان ،ص دای آزادیخواه انهی دانشجوی ان ،ص دای ضدس تمگری
اقلیتهای ملی و مذهبی در این جنبش ارتجاعی جائی ندارد و نخواهد یافت .برعکس ،این جنبشی است برای س رکوب همی ن
صداها بهگونهای دیگر ،بهروشی »مردم فریبتر« و »دمکراتیکتر« .این جنبش مخمل ی? بخش ی از ب ورژوازی اس لمی ب رای
بهقدرت رسیدن است .جنبشیکه درصورت پیروزی در آینده نیز وضعیت سیاه کنونی را برای اک ثریت محروم ان ج امعه ت داوم
خواهد داد .کمترین تردید در نتایج خانمانبرانداز این جنبش ،کمترین ت وهم بهسرنوش ت ای ن حرک ت ،زمین ه را ب رای تک رار
فاجعهای آماده خواهد کرد که سی سال پیش و در مبارزه با سلطه استبدادی رژیم شاهنش اهی بهوق وع پیوس ت .آن زم ان نی ز
»منافع عمومی جنبش ضددیکتاتوری« بهانهی همراهی تودههای وسیع مردم آزادیخواه ،روش نفکران چ پ و ضداس تبداد ب ا
جنبشی ارتجاعی گردید» .همه با هم« انقلب  57بهبرقراری نظامی منجر شد که سی سال است برگ|ردهی اکثریت قاطع م ردم
ایران سنگینی میکند .نباید اجازه داد این فاجعه تکرار شود.
کارگران ،مردم زحمتکش و آزادیخواه
آنچه در جدال بین جناحهای متخاصم حکومتی برای ما اهمی ت تعیینکنن ده دارد ،ن ه پیشروی ای ن ی ا آن جن اح و ن ه
امتیازهای ناچیزی استکه سران دو طرف در ازای حمایت تودههای وسیع برای آنها در نظ ر گرفتهان د .ت ا همی ن ام روز نی ز
هیچیک از دو طرف جدال حکومتی کمترین وقعی بهخواستههای میلیونها مردم زحمتکش نگذاشتهاند؛ و از این پس نیز چنین
خواهد بود .میتوان انگیزه همهی آنانی را درک کرد که برای گسترش آزادیهای سیاسی و اجتماعی و متزلزل کردن بنیانهای
سرکوب و اختناق راه شرکت در این تظاهرات و آکسیونها را برمیگزینند .اما بلفاصله باید تأکی د ک رد ک ه در ش رایط فق دان
تشکلهای مستقل و نیرومند تودهای چنین دستآوردهایی حتی بهفرض تحقق تنها دستآوردهایی کوت اه و م وقت خواهن د
بود .سهم مردم بهمیدان آمده در این جنبشها تنها محدود بهریزههای باقیماندهای خواهد بود که صدقهای بی ش نیس تند و در
اولین فرصت باز پسگرفته خواهند شد .فراکسیونهای ارتجاع بورژوایی تا بهام روز ح تی بهخ ود زحم ت وانم ود ک ردن آن را
ندادهاند که دستمزد کارگران را افزایش خواهند داد ،که بهداشت و بیمه اجتماعی همگانی را تأمین خواهن د ک رد ،ک ه آم وزش
رایگان تا سطح عالی را در اختیار فرزندان همهی زحمتکشان قرار خواهند داد ،که حق ک ارگران و زن ان و دانشجوی ان ب رای
متشکل شدن را بهرسمیت خواهند شناخت ،که برابری حقوقی و سیاسی زن و مرد را تأمین خواهند کرد ،که دی ن و دول ت را از
یکدیگر جدا خواهند کرد ،که بهرفع ستم ملی و مذهبی خواهند پرداخت و خلصه اینکه حتی یکی از خواستههای پایهای مردم
کارکن را نیز برآورده خواهند کرد .تعجبی هم نیست .این قانون مب ارزهی طبق اتی اس ت .تنه ا کس انی در ای ن مب ارزه س هم
بیشتری بهدست خواهند آورد که از نیروی متشکل و قابل تشخیص برخوردار باشند .ت ا زم انیکه چنی ن نیس ت ،ت وده م ردم

بهسیاهی لشگر جنبشهای طبقات حاکم تبدیل خواهند شد و سهم آنها در مبارزهی طبقاتی فقط قربانی ش دن بهپ ای من افع
صاحبان قدرت و سرمایه است و بس .دوران انقلب همگانی در ایران سی سال قبل و با تجربه خونبار جمهوری اسلمی برای
همیشه بهپایان رسیده است.
درچنین شرایطی نمیتوان و نباید بهصف جنبشی پیوستکه از بنیان در تناقض با خواستههای برابریطلبانه و آزادیخواهانه
تودهی مردم کارکن و زحمتکش قرار دارد .کسانیکه شرکت در مبارزه با »تقلب و کودتای انتخاباتی« را در بوق میدمن د ،در
حال تقویت مشروعیت شارلتانها و کلهبردارهای طرف مقابل هستند که در صدور حک م اع دام ک ارگران و کمونیس تها و
آزادیخواهان دستکم پروندهای بههمان سیاهی جناح حاکم امروزی اگر ن ه سیاهتر دارن د .کس انیکه ش رکت در تظ اهرات
مخملیون سبز را شرط عقب راندن ارتجاع قلمداد میکنند ،این واقعیت را از دیده مردم پنهان میکنند که سبزهای اسلمی خود
بخشی از همان ارتجاع هستند .کسانیکه در توهم »رادیکالیزه کردن جنبش «uجوانان پرشور را بهشرکت در تظ اهرات? اع تراض?
بهانتخابات فرامیخوانند ،این را از دید مردم پنهان میکنند که رادیک الیزه ش دن ی ک جنب ش ارتج اعی تنه ا بهی ک ارتج اع
رادیکالتر ختم خواهد شد .و سرانجام کسانیکه جنبش اعتراض بهانتخابات را معادل همان جنبش تودههای تحت ستم قلم داد
می کنند ،در بهترین حالت سادهلوحانی بیش نیستند که آب بهآسیاب یک جنبش ارتجاعی میریزند .جنب ش مس خرهی ابط ال
انتخابات ،انتخاباتیکه از اساس بر محرومیت جامعه از مشارکت سیاسی در سرنوشت خود بنا شده است ،حتی ارزش ریخته شدن
یک قطره خون را ندارد .ارتجاع حاکم تا بهامروز بهاندازهی کافی فرصت بهقتل رساندن آزادیخواهان و کمونیس تها را داش ته
است .نباید بهبخشی از آن اجازه داد که یک بار دیگر همین جوانان را بهگوشت دم توپ اهداف خود تبدیل کند و برای س لخی
کردن در مقابل بخش دیگر ارتجاع قرار دهد.
جنبشی را که تماما Uتحت سیطره هژمونی جریانات ارتجاعی قرار دارد ،نمیت وان ب ا چن د ش عار و پرچ م بهس مت دف اع از
آرمانهای انقلبی هدایت کرد .این توهمی بیش نیست .یک جنب ش انقلب ی ن ه در درون جنب ش ارتج اعی ،بلک ه در تقاب ل
هژمونیک با آن شکل خواهد گرفت .مسأله شرکت در این جنبش ارتجاعی نیست ،مس أله نش ان دادن م اهیت آن بهتودهه ای
متوهم است ،مسأله اساسا Uشکل دادن بهجنبشی دیگر است .این جنبش? دیگر را بای د در اع تراض بهماش ین کش تار و س رکوب
جهنمی کلیت نظام ،برای درهم شکستن تبعیض آشکار جنسی و مذهبی و برای غلبه ب ر نظ امی ص ورت داد ک ه ب ر پایهه ای
فلکت میلیونها کارگر و زحمتکش مزدبگیر و تحمیل زندگی زیر خط فقر بهآنها بنا شده است.
کارگران،
برای شکل دادن بهاین جنبش متفاوت ،آنچه ما بهآن نیاز داریم ،بیش از هرچیز شناخت و استفاده از فرصتهایی اس تکه
در جدال بین جناحهای متخاصم قدرت برای پیشروی جنبش کارگری بهوجود میآیند .آنچه ب رای جنب ش ک ارگری و ب رای
کلیت جامعه شاخص? پیشرفت بهسوی یک زندگی بهتر بشمار میآید ،نه عقبنشینیها و یا پیشرفتهای احتمالی ای ن ی ا آن
جناح ،بلکه دستآوردهای استراتژیکی است که خود ما بدان دست مییابیم .هر درجه از گشایش فضای سیاسی در پرت و ج دال
کنونی بین جناحها تنها لحظهای موقت و فرجهای کوتاه برای جامعه بهطورکلی و ب رای جنب ش ک ارگری بهط ور وی ژه اس ت.
مهمترین امر جنبش ما باید استفادهی هوشیارانه از این فرجهها و فرصتهای بهدست آمده باشد .هرچه این نابس امانی دس تگاه
سرکوب تداوم یابد ،بههمان نسبت امکان پیشروی در سایه این جدال برای ما نیز میتواند بیشتر فراهم شود .از هرفرصت باید
استفاده کرد و گردانهای تودهای طبقه را در محل کار ساخت .بگذار صد ،هزار و هزاران سندیکا و تشکل کارگری شکل بگیرد،
آنگاه خواهیم دید که چگونه همین کسانیکه امروز چنین متکبرانه بهخواستهها و آرزوهای میلیونها کارگر بیاعتنایی میکنند،
برای جلب حمایت کارگران بهپابوس آنها نیز خواهند آمد .هیچ درجهای از امتیازهای جزئی ام روز ،هی چ درجهای از ریزهه ای
باقیمانده از این جدال? جناحهای قدرت جای یک سندیکای تازه ،جای یک کمیتهی کارگری ،جای ی ک ش بکه تب ادل نظ ر و

مشورتی کارگران ،جای یک هسته کمونیستی کارگران ،جای یک شورای محله ،جای یک کمیتهی کارخانه را نمیگیرد .اینه ا
ابزارهای ابراز وجود اجتماعی کارگران و دخالت آنان در حیات جامعه اند .دریافت این امر چندان دش وار نیس تکه طبقهی م ا و
جنبش ما در سطح دیگری از آرایش قوای خود قرار دارد .آنها مشغول جنگهای نهایی با یکدیگرند ،طبقهی م ا و جنب ش م ا
هنوز در مرحلهی گشایش و آرایش اولیه قوای خود قرار دارد .فرصت بهدست آمده از این جدالها را بای د ب رای گس ترش ای ن
آرایش طبقاتی و تحکیم موقعیت جنبش ما در جدالهای سرنوشت ساز طبقاتی آتی مورد استفاده ق رار داد .میت وان و بای د در
کوتاهترین فرصت ارکان خود سازمانیابی طبقاتی را ایجاد کرد و برای وارد شدن بهمصافهای غیرقابل پیشبینی آین ده آم اده
شد .آرایش دادن بهصفوف خود ،وظیفهی اصلی و حیاتی امروز ماست .در این امر تعلل نکنیم.
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