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   توفان–حزب کار ايران 

  ٢٠١١ جون ١٢

 و ساير جنبشھای اعتراضی و ]جوزا[ خرداد٢٢جنبش دموکراتيک 

  دورنمای آن

  به کنگره چھارم حزب) توفان(نقل از سند گزارش سياسی حزب کار ايران

 اعتراض خودجوش مردم نسبت ،اين جنبش در شکل کار. جنبش مشھور به سبز ماھيتا يک جنبش دموکراتيک بود

اين برای نخستين بار نيست که رژيم جمھوری اسالمی با رياکاری و در . به تقلب در انتخابات فرمايشی بروز کرد

رغم اينکه موانع بسياری بر سر راه  رژيم جمھوری اسالمی علی. خدمت منافع اسالم در آراء مردم تقلب می کند

منتخب "نامزدھای انتخاباتی از جمله ايجاد نظارت استصوابی در شورای نگھبان برقرار کرده است تا نمايندگان 

عبور دھد و تنھا نوکران دست به سينه و وفادار را " غيرخودی"و " خودی"سای جمھور را از صافی ؤو ر" مردم

ولی باز ھم مطمئن نيست که با تمام اين شگردھای نظارتی به منظور خويش  ،تخاباتی بفرستدن مبارزات اۀعرصبه 

آنھا حتی مصونيت نمايندگان مجلس را از بين برده اند و مدعی شدند که اصل نظارت استصوابی برای تمام . نايل آيد

 فشار سياسی برای اعمال نفوذ مستقيم در آراء دوران نمايندگی مجلس اعتبار دارد و به اين ترتيب يک ابزار

در شرايطی که اين ابزار کارآئی نداشته باشد عامل چماق و تھديد مستقيم به . نمايندگان مورد اعتمادشان ايجاد کردند

 نيز تافته جدا بافته ای ١٣٨٨ ]جوزا[ خرداد٢٢ انتخابات .يا سکوت را فراھم می آورد" اقناع"قتل تمام زمينه ھای 

ئيد بر تمام اين موانع ضد دموکراتيک زدند و أرھبران جنبش سبز مھر ت.اين انتخابات از روز نخست تقلبی بود. نبود

  .خود از صافی شورای نگھبان گذشتند

راه تر ه  تقلب کردند و از صندوقھا افراد مطيع تر و سر ب، واليت فقيه و رئيس جمھورش در ھمين انتخابات تقلبی

 سی ۀجنبش سبز اين توھين مستقيم به مردم را نپذيرفت و آن انگيزه ای شده تا مردم خشم نھفت. را بيرون کشيدند

ی ئخودی و توده ه جنبش سبز يک جنبش خودب.  خويش را به تماميت رژيم جمھوری اسالمی به نمايش بگذارندۀسال

 از رھبران خويش پيشی گرفت و لزوم بود که با خواستھای دموکراتيک به ميدان آمد و اين خواستھا را ارتقاء داد و

، روشنفکراناقشار ، ترکيب طبقاتی اين جنبش شامل طبقات متوسط. سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی را طرح کرد

زنان نقش ويژه ای در اين جنبش داشتند و اين امر نيز به . جويان و به سخنی نخبه ھای جامعه بودند، دانشآموزگاران

زنان ايران که از ھمان زمان انقالب در . زنان ايران وارد می شود کامال طبيعی بودعلت ستم مضاعفی که بر 
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 خرداد با شرکت وسيع خويش در جنبشھای اعتراضی ٢٢ و ]جوزا[ خرداد٢صفوف مقدم مبارزه قرار گرفتند در 

ای اجتماعی نقش زنان در تمام حرکتھ. خشم خويش را نسبت به رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی نشان دادند

  . ويژه در سالھای اخير برجسته و بی مانند بوده استه ايران و ب

 نه از نظر سياسی و نه از نظر کمی و کيفی در اين جنبش ،مثابه طبقه و نه افراد جداگانهه  کارگر ايران بۀطبق

رژوائی محدود خواستھای جنبش نيز در حد ھمان خواستھای دموکراتيک بو. شرکت نداشت و از آن به کنار ماند

 کارگر ايجاد کند و اين ضعف جنبش و يکی از عوامل ۀماند و نتوانست و يا نخواست پيوندی با خواستھای طبق

 قدرتمند و پرنفوذ و مورد ۀعلل فقدان يک سازمان سراسری انقالبی رھبری کننده گرچه اين جنبش ب. شکست آن بود

شدت ه  کارگر بۀ، دور ماندن از طبقجود رھبران سازشکار و ودورنمای کسب قدرت سياسیفقدان ، اعتماد مردم

اين .  مبارزات بعدی مخالفان رژيم جمھوری اسالمی استۀنيروی محرک اين جنبش ھای ولی دستآورد،سرکوب شد

جنبش خواستھای دموکراتيک مردم را که از احترام به انسان و حقوق وی سرچشمه می گرفت در صدر مبارزه 

  . اد مبارزه برای تحقق خواستھای دموکراتيک تا به چه حد در ميان مردم برد و مقبوليت داردقرار داد و نشان د

ئيد کرد که به مبارزه دموکراتيک تکيه کند زيرا که اين أ مجددا اين نظريه حزب ما را ت]جوزا[ خرداد٢٢جنبش 

 ضد ستمگری و همبارزه ب. يردمبارزه قدرت بسيج فراوان داشته و اقشار گوناگون و عظيم مردم را در بر می گ

 ضد برگزيدگان ه، بضد دستگاه قضائی بيدادگر و مملو از تبعيضه ، ب ضد خودسری و فقدان امنيته، بخفقان

جزو ...  ضد سرکوب زنان و بی توجھی به حقوق مساوی آنھا با مردان وه، بصاحب حقوق ويژه و مسلط بر جامعه

 تحقق دموکراسی ۀرار سوسياليسم که قطبنمای حرکت ماست بايد از مرحلمبارزه در راه استق. وظايف کمونيستھاست

در دوران استقرار دموکراسی و يا در پيکار برای کسب آن است که اھميت سوسياليسم و حقانيت آن . عبور کند

  . روشن می شود

. سوزان مردم است خرداد نشان داد که دموکراتيسم در ايران پايگاه وسيعی دارد و خواست ٢٢جنبش دموکراتيک 

اين است که حزب ما بايد مانند گذشته با تمام توان در راه تحقق حقوق دموکراتيک مردم و مبارزه با ھرگونه 

  .    ستمگری و سرکوب و خفقان مبارزه کند

نشان و خطراتی که جنبش سبز راتعقيب می کند نه تنھا از جانب رھبران اصالح طلب است بلکه گروه ھای بی نام 

 سلطنت طلبان و . می نامندھاسبز ۀنمايندء استفاده کرده و خود را خودی سبز سوه بی سازمانی جنبش خود باز 

ويژه در رسانه ھای گروھی غرب و ه يک باره به رنگ سبز در آمده اند و به حاميان امپرياليسم و صھيونيسم نيز ب

شاھپرستانه و ضد عرب و فلسطينی و حمايت از  اينترنت فعالند و نظريات انحرافی ناسيونال شوينيستی ۀدر شبک

، ضد صھيونيستی و راه شناسائی و افشاء آنھا در طرح شعارھای ضد امپرياليستی. صھيونيستھا را ترويج می کنند

 وفاداران و ياران صميمی جنبش سبز طبيعتا بايد .استو ھمبستگی مردم ايران با خلقھای منطقه ضد سلطنت 

 دموکراتيک با مبارزه ضد امپرياليستی مانع شوند که دشمنان مردم ايران اين جنبش ۀشيار باشند و با تلفيق مبارزوھ

  . را به کجراه برند

حتی اگر در اين انتخابات . ھمانطور که بيان کرديم در ايران يک انتخابات ضد دموکراتيک و تقلبی انجام گرفت

يک انتخابات از . اين مفھوم نبود که انتخابات تقلبی صورت نگرفته استه  بجناح سبز حاکم می شد از نظر حزب ما

، سانسور از بين نظر حقوق بورژوائی زمانی آزاد و دموکراتيک است که احزاب حق فعاليت آزادانه داشته باشند

قرار گيرد و رسانه ھای گروھی در اختيار ھمه نيروھای فعال سياسی . ، آزادی بيان و مطبوعات حاکم باشندبرود

نامزدھای انتخاباتی بايد احساس امنيت کنند و کسی . آنھا فرصت معرفی نامزدھای انتخاباتی خويش را داشته باشند
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رسميت شناخته شود تا ه بايد تساوی حقوق زن و مرد در تمام عرصه ھای اجتماعی ب. حق ندارد متعرض آنھا شود

بايد محدوديتھای قومی و مذھبی را حذف . است جمھوری معرفی کنندزنان نيز بتوانند مانند مردان خود را برای ري

آنوقت است که می توان از انجام يک انتخابات آزاد سخن . کرد تا برای کسی مانع انتخاب شدن وجود نداشته باشد

اھم  مقدمات فرن خرداد ھيچکدام از اي٢٢در انتخابات . مين چنين شرايطی مبارزه می کندأگفت و حزب ما برای ت

تحريم انتخابات تقلبی امر درستی . اين اعتبار اين انتخابات از بدو امر تقلبی بود و نمی شد آنرا کتمان کرده نبود و ب

  . بود

. ن آن شروع شدير و ببند و دستگيری و فرار فعاالبعد از سرکوب جنبش سبز و خانه نشين شدن رھبران آن موج بگ

 اروپا از پذيرش آنھا به عنوان پناھنده سياسی سرباز ۀی وجود دارند که اتحاديدر ترکيه و يونان ھزاران فراری ايران

سازمانھای . می زند و آنھا را برای ھمکاری و ھمدستی با صھيونيستھا و امپرياليستھا تحت فشار قرار می دھد

 تسليم شود بھترين ھر کس فوراً . سلطنت طلب بسيار در اين راستا فعالند و با دول مربوطه ھمکاری فراوان دارند

، تعقيب و بی خانمانی و بی پولی آنھا را تھديد امکانات را در اختيار وی قرار می دھند وگرنه عفريت شوم بی حقی

  .می کند

در کنار مبارزات کارگران و جنبش دموکراتيک اعتراضی به تقلب در انتخابات ما در طی سالھای گذشته با 

چندين بار . ود شرايط زندگی و يا کسب حقوق مدنی روبرو بوده ايمجنبشھای اعتراضی فراوانی برای بھب

اين آموزگاران در مناطق .  خويش به اعتراض دست زده اندۀآموزگاران حق التدريس برای دريافت حقوق عقب افتاد

 معلم  يك. رفت و آمد آن ھا را می دھدۀروستائی و دورافتاده درس می دھند و ميزان حقوق آن ھا تنھا کفاف ھزين

 ١٢التدريس با مدرك كارشناسی،  اگر يك معلم حق: گو با خبرنگار اجتماعى فارس افزود و  حق التدريس در گفت

 اين آموزگاران .گيرد  ھزار تومان حقوق می٦٠ساعت در ھفته در آموزش و پرورش تدريس داشته باشد، معادل 

  .نند که دولت آنھا را به استخدام رسمی درآوردفاقد بيمه اند و تمام اين سختی ھا را از آن جھت تحمل می ک

جمعی از سراسر ايران حتی در ه ولين چندين بار به اعتراضات مسالمت آميز دستآموزگان برای جلب توجه مسؤ

: می باشنداستخدام رسمی شان از سوی آموزش و پرورش خواھان  آنھا. مقابل مجلس شورای اسالمی دست زده اند

 حق التدريسی ھستند به استخدام ۀ که دارای پنج سال سابق وعده داده بود آموزگارانیوزارت آموزش و پرورش

 تعھدات خود را به زير پا "بودجه نداريم" اينکه ۀاين وزارت خانه به بھانرسمی آموزش و پرورش در آيند ولی 

  .ولين دولتی نمی توان اعتماد کردؤ آموزگاران می بينند که به حرفھای مس.گذارد

، دانش پرستاران، ان، خبرنگاران، آموزگارزات صنفی و دموکراتيک ھمه اقشار جامعه را از دانشجويانمبار

رژيم سرمايه داری جمھوری اسالمی بنا بر ماھيتش نمی تواند به . در بر می گيرد... ، زنان و، نويسندگانموزانآ

ری شکل خاص خود را از جمع آوری اين مبارزات برای ھر قش. خواستھای دموکراتيک و حقوق مردم توجه کند

. امضاء تا نمايشات خيابانی و نامه نگاری و مقاله نويسی دارد که ھميشه به صورت مسالمت آميز برگزار می شود

شدت ه رژيم جمھوری اسالمی نمی تواند اين مبارزات مسالمت آميز را تحمل کند و از اوج گرفتن جنبش نيز ب

، با سرکوب مردم و به زندان انداختن و يا تعھدات  کند با اعمال خشونتاين جھت سعی میه ھراسناک است ب

، ، فقر، فساد، تبعيضات تا زمانيکه ظلم و جورطبيعتاً .  آنھا ممانعت کندۀسنگين مالی از آنھا گرفتن از تداوم مبارز

تراضات در پاره ای از اين اع.  بروز و رشد اين جنبشھا نيز فراھم استۀدر جامعه حاکم است زمين... بی عدالتی و

زمينھه ھا خود را در اشکال سازمانی سازمانھای غير دولتی نمايان می سازد که نفس موجوديت آنھا ناشی از وجود 
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ترس .  و نارضائی از نوع برخورد و يا بی توجھی حکومت به اھالی است،آسيبھای اجتماعی و لزوم مبارزه با آنھا

  .راحتی آنھا را در نطفه خفه کننده شھا به قدری گسترش يابد که آنھا نتوانند ب اين جنبۀرژيم از اين است که دامن

***** 
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