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  )توفان(حزب کار ايران

 ٢٠١٣ جون ١٩

  ]جوزا[سخنی درمورد انتخابات مھندسی شده  بيست و چھارم خرداد ماه

  نيستبرای روحانی به نفع جنبش دموکراتيک" مشروعيت مردمی"

  

 رياست جمھوری با پيروزی حسن فريدون روحانی به پايان رسيد و دوران فاجعه آور رياست ۀانتخابات يازدھمين دور

 محمود احمدی نژاِد بی صالحيت و رئيس جمھور تقلبی و داش مشتی مورد اعتماد و حمايت علی ۀجمھوری مھندسی شد

 جمھور سابق و ھمدستش اسفنديار رحيم مشائی می آورند، مشکل که چه بالئی به سر رئيس اين. خامنه ای به سر رسيد

در مملکتی که امنيتی برای کسی وجود نداشته است، خوِد پروردگاِن عفريت ناامنی، خوراک اين ديو خفته . خود آنھاست

می  رياست جمھوری اسالۀ يازدھمين دورۀی درانتخابات مھندسی شدأ ميليون ر١٨حسن روحانی با کسب . می شوند

  دنبال وی روان شدند؟ه حسن روحانی چه می گويد و چه اقشاری ب. اين نمايش معرفی شد ۀبرند

که وی برای کاھش اين فشارھا  روحانی با اظھار نظريات نا روشن و تکيه ضمنی به وجود فشارھای اجتماعی و اين

. دست آورده تند، توانست ھوادارانی ب آنھا قربانيان اجبار ھسۀويژه در ميان جوانان که ھمه فعاليت خواھد کرد، ب

دل ھمه که جانشان از دست خودسريھای اين رژيم و ايادی آنھا به ه  ب ضد ناامنی و اجبارھای اجتماعی طبيعتاً همبارزه ب

  .لب رسيده است، می نشيند

ناروشنی در گفتار . روحانی وعده کرد که تحريمھا را از بين می برد، ولی نگفت به چه قيمتی اين کار را خواھد کرد

وی برای شنوندگانی که به نشريات بدون سانسور دسترسی ندارند، چنين معنا داد که وی به نفع منافع ملی ايران، 

ز ميان برده و در اثر لغو تحريمھا فشارھای بی حد و حصر ناشی از تحريمھا از جمله ارزش پول، بھای اتحريمھا را 

توگوئی تحريمھای امپرياليستی و زورگوئی . بر طرف می شود...  جوانان ومواد خوراکی و درمانی، مشکل بيکاری

روحانی با اين سخنان مبھم و ناروشن خويش در مردم القاء شبھه . ايرانی ھا بوده است" بداخالقی"امپرياليستھا ناشی از 

 اقتصاد و رفاه آسايش زيرا رفع تحريم مترادف شکوفائی. می کند که به وضع بد اقتصادی آنھا سرو سامان می دھد

وی برای جلب اقشار دست راستی در جامعه به واردات از چين حمله کرد و چنين وانمود ساخت که گويا . مردم است

مشکالت اقتصادی کشور ما ناشی از آن است که از چين کاال وارد می شود و اين نوع اظھار نظر بی پايه و 

. مريکائی و يا اروپائی به جای چينی به ايران است، می خواندار ورود اجناس مريکائی که ھوادااعوامفريبانه با تبليغات 

بازار " محترم"وی نگفت مشکالت وارداتی ايران که حتی منجر به ورشکستگی کارخانجات دولتی می شود، کار تجار 

 از سی سال در وی نگفت اين رژيم که بيش. و ھمدستان مافيائی حاکم در حکومت و دوستان خود آقای روحانی است

ايران بر سر کار بوده، قادر نبوده است ايران را به مرحله خودکفائی برساند که در زمان تحريمھای اقتصادی چنين 
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وی در سطح باقی ماند تا به مردم . محتاج و فقير نباشد و نيازی نداشته باشد تا از چين و ماچين جنس به ايران وارد کند

ياد دوران سلطنت افتاد و ه باره ب يکه وی ب.  برای بھبود شرايط زندگی آنھا کامل است ویۀالقاء شبھه کند که برنام

موران مرزی ممالک امپرياليستی بوده و أاستدالالت سلطنت طلبان را که گويا گذرنامه ھا زمان شاه مورد احترام م

ی آنھا را أر"  مرفهۀطبقۀ  خوش گذشتدوران"گذرنامه ھای ما ارزش قديم را ندارد تکرار کرد و تالش نمود با تکيه بر 

وی نگفت بی ارزشی گذرنامه ھای ايران نه به علت انقالب شکوھمند بھمن، بلکه به علت سياستھای ارتجاعی . جلب کند

و قرون وسطائی رژيم جمھوری اسالمی از طرفی و سياستھای تبليغاتی امپرياليستی و صھيونيستی از طرف ديگر 

رسميت نمی شناسد، چه برسد به تساوی اين حقوق راضی باشد نمی تواند در ه  و مرد را برژيمی که حقوق زن. است

 ۀوی نگفت که پوشش اجباری و سنگسار و اعدام است که چھر. افکار عمومی مردم جھان امتياز مثبتی به دست آورد

ی به ميخ، ھم چشمکی به وی غيرشفاف و موذيانه يکی به نعل زد و يک. زشتی از فرھنگ کشور ما ترسيم کرده است

وقتی مردم آزادی . دست گيرده مريکا زد و ھم تالش کرد رگ خواب مردم و نبض مھار و نظارت بر آنھا را با

طور کلی در ه زندانيان سياسی را درخواست کردند، وی وعده نکرد که آنھا را آزاد کند، بلکه از وجود زندانی سياسی ب

 سياست داخلی و خارجی ۀمايت از رفسنجانی و سياستھای وی ابراز کرد که در عرصوی با ح... ھمه جای دنيا ناليد و

وی با دولتی بودن تملک به . راه نزديکی و مماشات با غرب و بنيادھای اقتصادی و مالی آنھا را در پيش می گيرد

ی استتار اين سياست وی برا. مبارزه بر می خيزد و سياست خصوصی سازی نئوليبراليسم را در ايران تکميل می کند

خانمان بر باد ده و بحرانزا که ما ناظر نتايج آن در سراسر جھان ھستيم، به زنان ايران که بسيار تحت فشارھای 

موران بدون کارت شناسائی را که بدون معرفی خويش از آنھا در خيابانھا با توھين أاجتماعی اند وعده کرد جلو م

جز بازی با عبارات، اظھار نظر غير شفاف چيز ديگری ه اين وعده ھا ب.  بگيرد،ندتقاضای انجام مقررات معينی را دار

  .نيست تا نشان دھد نظر وی در مورد حجاب اجباری زنان و حقوق اجتماعی آنھا چيست

 ۀو معرفی خويش به عنوان آلترناتيو اصولگرايان که مسبب ھمه بدبختی ھای جامع" دلپسند"با اين عبارات و انتقاھای 

يران تا روز انتخاب روحانی قلمداد شدند، با ايجاد احساس نزديکی با اصالح طلبان، با خاتمی وموسوی و کروبی و ا

را در مجرای  ی معترضان و مخالفان رژيم جمھوری اسالمی را به سمت خويش جلب کرده و آنأرفسنجانی کوشيد ر

  .مورد نظر خود جاری سازد

 ھوادار رژيم جمھوری اسالمی نيستند، انتخاب روحانی از ی داده اند قلباً أی رالبته روشن است مردمی که به روحان

آنھا خشم و اعتراض خويش را به نمايش . جانب آنھا بيانگر نفرت زايدالوصف آنھا از رژيم جمھوری اسالمی است

با خواست زدن تودھنی به رژيم شرکت وسيع اين مردم که تنھا در سه روز آخر به آن رغبت نشان دادند، . گذارده اند

روحانی در سخنان خود چنين جلوه داد که گويا پيدايش اين ھمه مشکالت در ايران . استبدای در ايران صورت پذيرفت

فقط و فقط به گردن ما ايرانی ھا بوده است و ھمه بار تقصيرھا را ما به گردن داريم و اين مقصران در دوره ھای قبل 

ه بوده اند وحال اين روحانی است که بايد به عنوان ناجی برای نجات ايران حاضر شود و بر سرير حکومت نشست

 . سياسی اقتصادی بيافريندۀحماس

 ايران است، اين قشر ۀ از قشر متوسط جامع طبقاتی اساساً ۀدنبال آقای روحانی رفت از جنبه جريان معترضی که ب

چنانچه رژيم جمھوری .  بسيار توھين آميز است، مخالف استمتوسط با فشارھای اجتماعی و اجبارھای حکومتی که

عده ای .  بخشی از اين معترضان را بی ضرر می کنداسالمی قادر شود به بخشی از اين خواستھا تن در دھد، عمالً 

ی اجتماعی "اجبارھا"ی گيری شرکت کرده اند، که به وعده ھای روحانی برای کاھش أ تنھا به اين خاطر در رصرفاً 

 می گويند که می خواھند آسوده زندگی کنند و نياز به بپا و مراقب ندارند و آرزو دارند عده ای حتی رسماً . اور دارندب

اين جدا . ايرانی که آنھا می خواھند، تنھا بايد بَری از فشارھای اجتماعی باشد. که اين خواست را روحانی عملی کند
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 ايران بسيار خطرناک بوده و ماوائی ۀکراتيک و اجتماعی در عرصاز کل مبارزات دمو" فشارھای اجتماعی"سازی 

مين ھستند وبه سرنوشت ساير أ اين عده که از نظر اقتصادی تۀمشغل. برای رشد ميکروبھای اجتماعی خواھد شد

دن چنين البته دارا بو.  ايران نيست، تنھا خود آنھا در مرکز مسايل اندۀ آيندھموطنانشان بی تفاوت می نگرند، ظاھراً 

جوانانی ھستند . برخوردی با سياستھائی که رژيم جمھوری اسالمی در اين چند دھه در پيش گرفته است عجيب نيست

. آنھا ناظر بيعدالتيھا و تبعيضات ھستند. سر برده و آينده ای برای خويش در ايران نمی بيننده ند و در نااميدی باکه بيکار

ۀ پار. انواده ھای خويش حس می کنند و طبيعتا با اين وضعيت سر سازش ندارنددوش خر آنھا سنگينی بار گرانی را ب

 اين ۀھم. ديگر فکر می کنند اگر روحانی بر سر کار بيايد فرجی حاصل می شود و امکان نفس کشيدن را فراھم می کند

ا نمی خواھد خود کسی از آنھ. آرزوھا در چارچوب تقدير و بی عملی و تمکين به سرنوشت محتوم پرورش می يابد

انتخاب روحانی بيان نااميدی و بی دورنمائی اين جنبش اعتراضی نيز .  فعال شده و مسايل را از اساس حل کندشخصاً 

 ايران و ۀولی وضعيت بحرانی جامع. مين کندأرژيم جمھوری اسالمی نمی تواند اين حداقلھا را نيز برای مردم ت. ھست

کرد از ترس نارضائی عمومی به عقب نشينی ھائی در اين عرصه حتی اگر موقتی فشار خارجی رژيم را وادار خواھد 

به ھمه " مشروعيت مردمی"رژيم اين بار با پرچم . ھم شده است دست زند تا بتواند بحران کنونی را از سر بگذراند

د و با پرچم از ھمين اکنون چک سفيد را در اختيار دار. مقاصد خويش برای تحکيم حکومتش اقدام خواھد کرد

ه جنبش اعتراضی اخير ب. دھان ھمه را برای تحکيم رژيم مافيائی جمھوری اسالمی خواھد بست" مشروعيت مردمی"

 .طور عينی نقش مثبتی در سرنوشت تحوالت ايران ايفاء نکرده است

زحمتکشان  خواستھای کارگران و ١٣٨٨اعتراضی کنونی مردم از يک نظر مانند جنبش اعتراضی خرداد سال  جنبش

اين جنبش در حد قشر مرفه ميانی و روشنفکران حامی سياستھای نئوليبرالی . را طرح نکرد و خود را از آنھا جدا نمود

 سياسی منافع آتی کشور ۀاقتصادی باقی ماند و خواستھايش نيز از اين حد تجاوز نمی کند و به علت کوته بينی در مبارز

 خرداد حرکت عمومی مردم در جھت تضعيف رژيم و با ٢٢بش دموکراتيک اگر در جن. ايران را تشخيص نمی دھد

اينکه تک تک افراد تا . ی دموکراتيک بود، حرکت اخير در جھت تثبيت رژيم و نزديکی با امپرياليسم استايک محتو

رت گرفته به چه حد به اين نقش خويش آگاه باشند مھم نيست، مھم آن است که اين حرکت با ھر انگيزه ای ھم که صو

دست ه مردم زمام اختيار خويش را ب. باشد در خدمت مشروعيت بخشيدن به يک رژيم استبدادی و ضد مردمی است

 ضد تضييقات و نقض ه درست است که بايد ب.دراين قمار مردم ھستند که بازنده اند. روحانی به اميد واھی سپرده اند

 در خدمت ای اجتماعی مبارزه کرد، ولی اين مبارزات بايد ماھيتاً حقوق بشر و خودسری و فساد و رفع اجبارھا و فشارھ

 کارگر ايران است که اگر به ۀتنھا طبق. استقالل ايران، در خدمت آزادی و دموکراسی و استقرار عدالت اجتماعی باشد

  .ميدان آيد می تواند اين وحدت ديالکتيکی را برای سرنگونی اين رژيم فاسد و مافيائی ايجاد کند

يروھای اپوزيسيون مردمی بايد مردم را از اين توھم بدر آورند و درعين حال از نظر تاکتيکی رژيم روحانی را چنان ن

 ۀ زندانيان سياسی را آزاد کند، بايد وی را مجبور کرد که سانسور را از بين ببرد و ھمۀتحت فشار بگذارند که ھم

اين ...  قضائيه استقالل دھد و فاسدان را به محاکمه بکشد وۀ قومطبوعات را آزاد کند، بايد وی را مجبور کرد که به

 کارگر به ميدان آيد آنوقت است که ۀبايد کاری کرد که طبق. فرصتی است که بايد بدل تاکتيکھای رژيم را خنثی سازيم

  .  دموکراتيک عمق و تداوم داشته و نوسانش به حداقل می رسدۀمبارز

غم تضادھای آشکاربرسھم ه طور مشخص رفسنجانی و خاتمی با جناح خامنه ای به از منظرحزب ما جناحھای رژيم ب

برای حفظ نظام اما با ھم کنار آمدند وانتخاب حسن روحانی مورد توافق منافع کل  بيشتردرقدرت وغارت مردم و

 ما درمورد حزب. جناحھای رژيم برای حفظ نظام سرمايه داری جمھوری اسالمی است وجزاين نيز نمی تواند باشد

 . بازھم سخن خواھد گفت" انتخابات" زوايای ديگر اين
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