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 تحريم فعال يا فعاليت عليه تحريم؟
 

 "!غير متعارف"عبور از بورژوازی 

گشايشی که دولت ھای کنسرواتيست نھم و دھم بر کشور از بن بست و عدم " اميدی"سرانجام و پس از ھشت سال نا 

حاکم کرده بودند؛ بورژوازی متعارِف اين مرز پرگھر انتخابات را پشت سر گذاشت تا اتاق بازرگانی و صنايع بتواند 

ی  در باال، زمين بازی را برائیبار ديگر به کالبد نيمه جان جنبش اصالحات روحی بدمد ؛ و با ايجاد شکاف ھای کذا

اين پنجمين و آخرين يادداشت ما در خصوص انتخابات يازدھم است و بعد از اين . فراھم سازد" خصوصی ھا"مانوور 

 . سازمان يابی و جنبش کارگری خواھيم پرداختۀ اگر مجالی دست دھد به بحث ھای اصلی خود در زمين

خالف پندار " اعتدال و توسعه"ست راستی باری ؛ انتخابات يازدھم رياست جمھوری اسالمی ايران و پيروزی جناح د

چپ ليبرال و ھيجان زده نه فقط قيام عليه نظام سياسی حاکم و رھبری آن نبود ، نه فقط حامل اعتراض سياسی مردم به 

ستوه آمده از فقر و فالکت و فساد و استبداد نبود ، نه فقط حاوی بروز ميزان مشخصی از نارضايتی مجسم و منسجم 

طبقاتی و کسب حداقلی از ۀ گرفتار در ادبار سرمايه نبود ، نه فقط گامی به پيش در راستای انکشاف مبارززحمت کشان 

ۀ نبود ، نه فقط حتا بازگشت به دوم خرداد و دست کم تحقق پالتفرم نماز جمع" دموکراسی اجتماعی و آزادی مدنی"

، نه فقط در مسير گاز " ارات را از روحانی باال نبريدانتظ"رفسنجانی نبود ، نه فقط از سوی جناح پيروز شنيده شد که 

دستمزد زير خط فقر و  دو متر مسکن و کار و ده شاھی آب و برق و دو زار ۀ نان کپک زده و اعادۀ زدن به لقم

که در واقع بينانه ترين تحليل شکست يک خط بل - و نمی توانست ھم باشد–بھداشت و درمان و  حمل و نقل دولتی نبود 

ياسی بود که در شھرداری تھران شکل بست، با آبادگران باال آمد، از سوی جناح محافظه کار دوپينگ شد و مھم ترين س

سياست ۀ تعديل ساختاری و نئوليبراليزاسيون حداکثری بود و در حيطۀ  اقتصاد سياسی تشديد برنامۀخصلتش در حوز

 . آزادی ھای فردی و گروھی يورش بردخارجی به شکل تعرضی عمل کرد و تا آن جا که توانست به 

نگاه ( که او را پرورش داده یاسياسی حسن روحانی ، سنت ھای اجتماعی ويژه ۀ تمام شواھد از جمله گذشته و سابق

و بھره مندی از آرايش طبقاتی دو جريان )  بازارئیتکيه بر بنياد گرا(و تعلقات خاص اقتصادی ) امنيتی به سياست

ن و اعتدال و توسعه از يک سو و تکيه زدن به مرکز تحقيقات ستراتژيک مجمع تشخيص مصلحت موسوم به کارگزارا

آن باليای مضاعفی ۀ يد ھمؤم.... روحانيت مبارز ۀ نظام از سوی ديگر و ھم پوشانی تنگاتنگ با اتاق بازرگانی و جامع

، "تاريخی ما و رفسنجانی آنانۀ حافظ"ۀ مقالما پيش از اين در متن سه . ست که در آينده به سر مردم ايران خواھد رفتا

 سياسی جناح پيروز -به تفصيل از ماھيت اقتصادی " اعتدال به جای عدالت"و " نئوليبراليسم عليه نئوليبراليسم"

آن مباحث ضمن اشارتی به تحليل ھای ۀ در ادام. نيتاريستی آنان را نقد کرده ايمابات سخن گفته ايم و سياست ھای مانتخ
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 سياسی و – مايل ھستيم نشان دھيم که حاکميت جمھوری اسالمی توانسته است به ياری کارشناسان اقتصادی ،ايهبی پ

سبز را بکشد ، کل پالتفرم آن را بالوجه کند و مطالبات مدنی اش را خنثا ۀ امنيتی بازار محور دستی جنبش بی رمق شد

دکتر محمد رضا (  امنيتی سابق -يک مقام آکادميکۀ سر و کلچندان باھوده است که بعد از چھار سال بار ديگر . سازد

در مطبوعات اصالح طلب آفتابی می شود ، سعيد حجاريان به اردوگاه اعتدال می گرايد ، علی ربيعی برای ) تاجيک

بيان،  ھم چون طبيیااردوگاه کار نقشه می کشد ، علی يونسی کليد اعتدال به دست می گيرد ، نئوليبرال ھای  کارکشته 

و بی ھوده نيست که . سش سرھنگ نيست ظاھر می شوندئينوبخت ، نھاونديان و نيلی ھم چون ژنرال ھای دولتی که ر

 . روحانی به محض پيروزی خدمت اتاق بازرگانی و علی الريجانی می شتابد

" نه"به ازای ھمان  ماانباشت سرمايه را کليد بزند ،جديد ۀ اين شواھد و قرار و مدار ھا که قرار است يک دورۀ ھم

کسيون لومپن ھای اآنان که سخاوت مندانه به .  نيز آزموده شده است٧٦ ]جوزا[است که در دوم خرداد" مترقی"

 ۀدر حاشي" گوناز تی وی"کسيون چند ھوادار اشوونيست تيم فوتبال تراکتور سازی تبريز برچسب جنبش می زدند و از 

پرچم سبز و بنفش و ارگاسم اجتماعی ناشی از ۀ رق می زد ، حاال با مشاھدرو به موت اروميه چشمانشان بۀ درياچ

از اين منظر چپ ليبرال ما حتا از تحليل ھای مبتنی . جام جھانی در يک اعوجاج ديگر افتادندبه صعود تيم ملی فوتبال 

ت تر می افتد و دنباله  راسقرائتیھارت به - نگری " مولتی تود"بورديو و ژيژک و دنباله روی از " سبک زندگی"بر 

مصيبت را . استدالل اين است که چپ از توده ھا عقب تر استۀ ھم. را در دستور کار خود می نشاند" انبوھه"روی از 

 گره زده بود ، البد می ٨٨خر خود را به پيروزی جنبش اجتماعی خرداد أيای متؤبخشی از اين چپ که تمام ر! ببين 

جنبشی که با . زی روحانی منفعل کردن تمام ظرفيت ھای طبقاتی ھمان جنبش استمھم از پيروۀ داند که يک گوش

 کارگِر در خود مواجه ۀعصيان خرده بورژوازی در اوج راديکاليسم خيابانی با بھت کارخانه و انفعال تشکيالتی طبق

 ءآراۀ ت مرموزی که نتيجحتا اگر اين آرامش بعد از آن بيست ساع.  به آرامش رسيده است٩٢شده بود ، بعد از خرداد 

اعالم شد در کف خيابان به يک جنبش سياسی ديگر شيفت می گرديد ، در بھترين شرايط نمی توانست واکنشی بيشتر از 

 بيست و پنج یاحذف رفسنجانی را نمايندگی کند و در خوش بينانه ترين ارزيابی به کاريکاتوری از اعتراض توده 

  . خرداد ھشتاد و ھشت تنه می زد

 

 چند پرسش سوزان

ی به حسن روحانی را در تقابل با نظام حاکم و دست أ از چپ ھای سوسياليست که ریاواقعيت اين است که بخش عمده 

طبقاتی از آن ياد کرده اند ، در برابر اين ۀ کم جناح رھبری آن دانسته و به عنوان يک فرصت برای انکشاف مبارز

ن است چرا تحريم ؟ چرا اين چپ برای تقويت پتانسيل سياسی تحليل خود به پرسش خاموش اند که اگر به راستی چني

ی نمی دھد ؟ مگر نه اين که حسن روحانی می تواند چنان شکافی در باال ايجاد کند که أرفسنجانی ، خاتمی ، روحانی ر

 ن بدھد؟ ئيامکان مانوور به پا

وحانی بيان نوعی اعتراض است پس آن بيست و ی پنجاه و يک درصدی به حسن رأال ديگر اين است که اگر رؤس

 ماھيت طبقاتی اين اعتراض ھا چگونه و بر مبنای کدام داده ھای آماری ھشت درصد آرای تحريمی چيست؟ و اصوالً 

ست پس آن چھل او طغيان عليه رھبری " نه"قابل ارزيابی ست؟ اگر به راستی پنجاه و يک درصد آرای حسن روحانی 

 چيست؟ دفاع از رھبری؟ يعنی مجموع آرای آقايان – بالغ بر ھفده ميليون –مخالف جناح روحانی و پنج درصد آرای 

 .ال اصلی ستؤن پذير است؟ اين سئي و واليتی چگونه تبئیقاليباف، جليلی، رضا

بايد  باشد ، یاپالتفرم ويژه ۀ  نشان دھند٩٢  سالديگر اين است که اگر بيست و ھشت درصد آرای تحريمی ھایألۀ مس

به اين پرسش نيز وارد شد که پس آن چھل و پنج درصد و چھل و نه درصد تحريمی ھای انتخابات پنجم و ششم 
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 در ١٣٦٨چه گونه توجيه می شود؟ و به راستی چه طور است که تحريمی ھای ) ١٣٧٢ و خرداد ١٣٦٨ ]اسد[مرداد(

ماھوی ۀ که جناح احمدی نژاد را شکست خورد به کمتر از بيست و پنج در صد می رسد؟ دوستانی ١٣٧٦دوم خرداد 

 رد صالحيت نمی ئیال ھم با خاطر جمع پاسخ دھند که اگر اسفنديار رحيم مشاؤ می دانند آيا می توانند به اين س١٣٩٢

شد بازھم خط احمدی نژاد اين گونه دست و پای خود را جمع می کرد؟ و يا اگر رفسنجانی از سد فيلترينگ شورای 

ی شد و طبق ادعای خودشان و برخی برداشت ھای کم وبيش واقعی بيش از ھفتاد درصد آرای مشارکت نگھبان رد م

جويان را جمع می کرد آن گاه قياس اين رفسنجانی با انتخابات مجلس ششم و دو دوره رياست جمھوری پنجم و ششم ، 

ن ئيده بود که حاکميت ترجيح داد مشارکت پا حامل کدام پيام نگران کننئی مشا–به کجا می انجاميد؟ دو قطبی رفسنجانی 

 به حساب ئیال ديگر ، آرای مشاؤرا به جان بخرد و از کشيده شدن احتمالی مناظره به خيابان پيش گيری کند؟ و يک س

گری در أال ديگر ، آن ھمه اشتلم احمدی نژاد که دور جديد آژير خطر افشاؤکدام جناح واريز شد؟ و باز ھم يک س

 را جيغ می کشيد کجا و چه گونه تخليه و کنترل شد ؟ آيا در آن باالھا سازشی صورت ئیحيت مشاصورت رد صال

احمدی نژاد  خالی بود؟ آيا احمدی نژاد بيش از توان ۀ بست؟ آيا احمدی نژاد برای سکوت خود امتياز گرفت؟ آيا چنت

 واقعی خود گرد و خاک راه انداخته بود؟ 

گی  قرار گيرد و به پيچيدمناقشهزان ديگر می تواند بر متن انتخابات يازدھم مورد بحث و اين ھا و ده ھا پرسش سوۀ ھم

يد اين ؤ و رضايت نسبی مردم دست کم م١٣٩٢حوادث بعد از انتخابات . ھای انتخابات ايران جلوه ھای ديگری بدھد

ارضا البته و ھميشه . سيده اند به يک ارضای سياسی ر١٣٨٨ملی از معترضان انتخابات أواقعيت است که بخش قابل ت

در ! چرا راه  دور برويم ؟ صعود به جام جھانی ! مانند نشئه گی مورفين و ماری جوانا يا مستی شامپاين . موقت است

چندان نۀ له اين است که حباب سرخوشی در آيندأخوش بينانه ترين تحليل اين بنفش به آن سبز پشت پا زده است اما مس

را خواھد گرفت " ئیاستثنا"و " متعارف"طبقاتی گريبان بورژوازی غيرۀ دور خواھد ترکيد و در مسير انکشاف مبارز

عنصر اصلی چنين تعرضی را بايد در جنبش .  آن را در منجالب بازار آزاد دفن خواھد کردئیو دموکراتيسم کذا

  !ند و فردا برای لغو کار مزدی کارگری جست که امروز برای دستمزد و تشکل مبارزه می ک

  

 تحريم فعال يا تحريم فعاليت؟

يد ھيچ پيامی نيست و تحريمی ھای انتخابات پنجم و ؤگفتيم که ميزان بيست و ھشت درصد تحريمی ھا به خودی خود م

اسی در  از مردم و با کدام خاستگاه طبقاتی و سيئیما به درستی نمی دانيم که چه بخش ھا. ششم را شاھد آورديم

قدر مسلم اين است که نه مشارکت کنندگان و نه تحريمی ھا از يک . انتخابات شرکت کرده اند يا به راه تحريم رفته اند

گر شارکت و تحريم به ھيچ وجه نماياندھی حزبی و تشکيالتی بھره مند نبودند و بازھم می توان گفت که درصد منسازما

 .يون و پوزيسيون موجود نيستنفوذ سياسی احزاب و سازمان ھای اپوزيس

 :چند نکته 

ر دولت ھا وارد شديم و نشان داديم که در عصر يين مبانی تغييبه تب" ر سياستيير يا تغييسياست تغ"ۀ  ما در مقال.يکم

رات راديکال و پايدار در راستای منافع کارگران و زحمتکشان نمی يير دولت ھا از مسير انتخابات به تغييامپرياليسم تغ

ھمان ۀ در نتيج. که انقالب بودر از باال و نه انتخابات بليي ما به بحران کاپيتاليستی نه رفرم ، نه تغئیپاسخ نھا. نجامدا

تحليل نگفته پيداست که ستراتژی سياسی سوسياليست ھا نمی تواند متکی به مشارکت در انتخابات باشد ، ھر چند می 

ی به زوگانوف در أ چھار مدل ر– فی المثل –خص به ارزيابی دقيق تر توان با متدولوژی تحليل مشخص از شرايط مش

مقابل پوتين ، چاوز در مقابل کابريلس ، اوالند در مقابل سارکوزی و موسوی و روحانی در برابر احمدی نژاد و 
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م به پيش ی به زوگانوف و چاوز می تواند يک گاأمل گفت که مشارکت مشروط و رأقاليباف و جليلی پرداخت ، و با ت

 . ی به اوالند و روحانی حامل کمترين بار اصالحی نيستأتلقی شود اما ھيچ درجه ای از مشارکت و ر

ر دولت ھا يا سياست ھا از طريق انتخابات نيست با ييقدر مسلم اين است که ستراتژی سياسی چپ سوسياليست تغ. دوم

سھل .  سپھر سياسی ايران اين پاسخ ھای کلی بسنده نمی کندثير گذاری اثباتی درأاين حال چنان که پيشتر گفتيم برای ت

دھی ، تشکل يابی و بسيج نيروی سازمان امتناعی و انفعالی و انتظاری دفاع از است در مقابل راه کارھای صرفاً 

 .  کارگر به منظور تدارک انقالب سوسياليستی يک آلترناتيو واقعی ستۀ اجتماعی طبق

ی أه کرسی تحريم می تواند سوسياليست ھا و فعاالن کارگری پيشرو و آگاه را در ضلع ردر نتيجه تکيه زدن ب. سوم

ترم تحريم . ی ندادن نيستأبه يک مفھوم تحريم به معنای ر.  مانسته سازدئیندادن با انواع و اقسام جريان ھای بورژوا

اديکال ايران شده و به تدريج با  وارد ادبيات سياسی اپوزيسيون مترقی و ر١٣٥٨ ]حمل[ فروردين١٢از انتخابات 

ادبيات جريان ھای مجاھد و سلطنت طلب و انواع و اقسام سرنگونی خواھان و حتا رفرميست ھای سکوالر و جمھوری 

 . ی ندادن تنزل يافته استأبا اين حال تحريم تا حد ر. خواه مرز مشترک بسته است

اب و گروه ھا و سازمان ھای سياسی چپ ايران نه در ادعا واقعيت اين است که در حال حاضر ھيچ يک از احز. چھارم

اتحاد تشکل اگر حزب کارگری از طريق . کارگر ايران را نمايندگی نمی کنندۀ ثری از طبقؤو نه در عمل ھيچ بخش م

سياست ايران بايد به سمت ۀ ثير گذاری در عرصأگی فعاالن کارگری شکل می بندد الجرم برای تھای کارگری و پيوست

که بر اين باورم  منکر وجود جنبش کارگری نيستم بلمن البته خالف آن دوست عزيزم نه فقط. تشکل يابی حرکت کرد

که جنبش کارگری ايران عالوه بر يک قدمت صد ساله ھمواره با فراز و نشيب ھای مختلف به حيات خود در سپھر 

ثر برخوردار نيست که ؤن از آن درجه قدرت سياسی مبا اين حال جنبش کارگری ايرا. اجتماعی ايران ادامه داده است

بتواند از طريق نفرستادن نمايندگان خود به پارلمان يا تحريم انتخابات و فشار گذاشتن بر حاکميت به نقش آفريبی 

اگر جنبش کارگری می توانست دو فعال مستقل کارگری را به جای محجوب وارد پارلمان کند آن گاه فراخوان . بپردازد

منظور من البته اين نيست که جنبش کارگری در صورت برخورداری از يک . حريم انتخابات ھم معنا دار می بودت

منظور . ثير گذاری سياسی می بايد برای انتخابات پارلمانی يا رياست جمھوری نماينده معرفی کند ؛ به ھيچ وجهأ ت،درج

 رکود جريان ھای چپ سوسياليست سخن گفتن از تحريم من اين است که با اين ضعف آشکار جنبش کارگری و تشتت و

جريانی می تواند از تحريم دفاع عملی . فراخوان به مشارکت در انتخابات بالوجه استۀ يا فراخوان به تحريم به انداز

 :کند که 

 گيری  نقش آن را در جھتیا از چنان قدرت کمی و کيفی برخوردار باشد که حاکميت نتواند تحت ھيچ بھانه .الف

جريانی که بتواند به محض دستگيری يکی از اعضايش فی المثل سوخت . فعاليت ھای سياسی و اجتماعی ناديده بگيرد

 .تھران را مختل کند

 گسترده بتواند از مسير مشارکت يا تحريم حاکميت را متزلزل يا ئی به اعتبار بھره مندی از پايگاه اجتماعی و توده .ب

 .تثبيت کند

پيش گفته در مورد سوسياليست ھا صدق نمی کند و به عبارت ديگر ما از آن درجه ۀ لفؤچ يک از دو موقتی که ھي

سازمان يابی و نفوذ اجتماعی برخوردار نيستيم که مردم کارگر را به تحريم و مشارکت فرابخوانيم ديگر سخن گفتن از 

 تحريم کدام مفھوم سياسی را تداعی می کند؟

 مدعی شود که آن بيست و ھفت در صد مردم تحريمی به – حتا در اتاق ھای دربسته –ريانی گمان نمی کنم که ھيچ ج

 که به گمان نگارنده چنين –اگر چنين است . ی پشت کرده اندأاعتبار فراخوان اين يا آن گروه سياسی به صندوق ھای ر

 :واقعی می تواند اين باشد که ألۀ  پس مس–است 
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 . ی به برنامه ھای دست راستی و نئوليبرالی حزب اعتدال و توسعه نيستأی ، ری به حسن روحانأ درصد ر٥٢. 

 نافرمانی مدنی نيز نيست. نيز نيست" نّه ُخرد کننده"ی به حسن روحانی مخالفت با نظام سياسی حاکم و أ درصد ر٥٢. 

 .نيست درصد عدم مشارکت نماد ھيچ مفھوم سلبی و اثباتی متکی به يک حرکت امتناعی طبقاتی ٢٧

ۀ  روشن و اثباتی انتخابات يازدھم آرای سعيد جليلی و بخشی از آرای قاليباف است که می تواند نمايندبخش کامالً . 

 .واقعی آرای رده ھای مختلف سپاه و بسيج و نيروی انتظامی باشد

ا رفسنجانی و بخش قابل توجھی از آرای حسن روحانی را می توان به حساب جريان ھای غير متحزبی ريخت که ب. 

در . اين بخش می توانست در صورت عبور از فيلترينگ به يک پيروزی قاطع دست يابد. خاتمی نمايندگی می شوند

ر در شرايط کنونی و يينتيجه به نظر ما اين جريان چه متشکل و متحزب باشد و چه نباشد به عنوان آلترناتيو اصلی تغ

 اروپا در قبال نظام سياسی ۀ و اتحاديامريکا می دانند که سياست امپرياليسم ھمه.  قابل پيش بينی به شمار می رودۀآيند

به ھمين سبب نيز اصالح طلبان بھترين گزينه برای تحقق چنين . ر و تضعيف استييکه تغبلنج يايران نه رژيم چ

 . وغربی می لولندبی ھوده نيست که سران برون مرزی آنان صبح تا شب در رسانه ھای پر. سياستی به شمار می روند

ی سعيد جليلی خالصه کنيم اين نتيجه أاگر ميزان خالص آرای جناح کنسرواتيست و نظامی را در ھمان چھار ميليون ر

ت ھای مذھبی و أبسيار بديھی به دست می آيد که با وجود استفاده از رانت قدرت و بھره گيری از انواع و اقسام ھي

. ز سال ھا پيش در قالب يک اقليت محدود اجتماعی و البته متشکل فرو رفته استگروه ھای متشکل نظامی اين جريان ا

اتمی و سياست خارجی ۀ اين جناح با احمدی نژاد شکست خورده و سياست تعرضی در عرص" عدالت پروری"شعار 

داده و نقد آن نيز  خود را از دست ئیدر نتيجه اين جناح اعتبار و پايگاه توده . نيز به بن بست تحريم ھا رسيده است

کھريزک مطلع ھستند روشنگری در مورد ۀ ات فاجعئيسياسی ايران که صغير و کبير از جزۀ در عرص. بالوجه است

عملکرد سعيد مرتضوی ھمان قدر توضيح واضحات است که يک روزنامه نگار به کارگر آگاھی بدھد که دستمزدش 

 .زير خط فقر است

دھی حزبی برخوردار نيستند که بتوانند جريان انتخابات را به درجه سازمانيان از آن نه اصالح طلبان و نه اصول گرا. 

اصالح طلبان اعم از مشارکت و ۀ سرگيج. دخالت احزاب سياسی در دموکراسی ھای پارلمانی جھت دھندۀ شيو

اين که تشتت در ميان اصول کما . د می کندئيأمجاھدين انقالب اسالمی تا دو روز مانده به انتخابات ھمين امر مسلم را ت

 .يد فقدان يک جريان متشکل و متحزب و سراسری و مورد اجماع در ميان اين طيف استؤگرايان و شکست آرايشان م

  

 :بعد از تحرير 

، " متعارف کردن بورژوازی"، " ضعف پرولتاريا"، " افول دوران انقالب"کسانی که به بھانه ھای مختلف از جمله . 

وووو  از اين يا آن جناح "  با نود و نه درصدی ھائیھم پو"، " بازی در شکاف ھای حاکميت"، " اتيکانقالب دموکر"

ما صف بندی اين دو جناح .  در کنار اردوی سرمايه می ايستندءکه ھمان ابتدانھايت بلبورژوازی دفاع می کنند نه در 

 . از آن حرفی برای گفتن نداريمترسيم کرديم و فی الحال بيش" بن بست دو راھی"ۀ را در متن مقال

چه بايد کرد؟ . ی دادند؟ شما داريد از يک آسمان خراش سقوط می کنيد ، با سرعت و با کلهأچرا مردم به روحانی ر. 

  . روحانی ھمان ريسمان پوسيده است. مردم به ھر ريسمانی ھر چند پوسيده باشد چنگ می اندازند

 


