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  وبالک پروسه: فرستنده

٣٠/٠٨/١٠  

  

 )به مناسبت فرارسيدن مراسم حکومتی روز قدس(وگوی وبالگ پروسه با فعالين چپ گفت

  وگو با رفيق پريسا نصرآبادی گفت

  :پروسه

اين مراسم به دستور خمينی در آخرين . ِ روز قدس را پيش روی داريمئیطور که مطلع ھستيد مراسم راھپيما  ھمان

 مردم ۀطلبان سال گذشته و در گرماگرم مبارزات حق. شود  برگزار می ِ ماه رمضان ھر سال توسط حکومتۀجمع

ِگی زيادی پيدا کرد  مناقشات انتخاباتی گسترد رژيم اسالمی که بعد از ۀايران در اعتراض به ظلم و ستم سی سال
اسالمی از اين فرصت استفاده  مراسم حکومتی روز قدس به کابوسی برای حاکميت تبديل شد و مخالفان جمھوری

ِکردند و به مقابله و نبرد با عوامل سرکوب حکومت پرداختند ِطلب حکومت که در انتخابات  جناح اصالح. ِ
 قدرت رانده شده است، رمق اندکش را به ۀه توسط جناح اقتدارطلب رژيم از دايرِجمھوری سال گذشت رياست

ِھا مقابل عوامل سرکوب رژيم اسالمی  اعتراف خودشان مديون مقاومت مردمی ھستند که شجاعانه در خيابان
 آشکارا تمايل به کنند اما دار و مريز از مبارزات مردمی حمايت می طلبان کج به ھمين دليل اصالح. گی کردند ايستاد

  . مصادره و کنترل جنبش به سمت اھداف مشخص و معين خودشان مشاھده می شود

 حضور يا عدم حضور در اين مراسم که البته در جھت اعالم مخالفت با رژيم بود اختالفاتی ميان ۀسال گذشته دربار

اکنون . ندان روشنی نداشتندِنيروھای اپوزيسيون وجود داشت و به طور مشخص نيروھای چپ ھم موضع گيری چ

خرداد مردم را برای ٢٢طلبان بخواھند خالف مراسم  اما مبارزات خيابانی فروکش کرده و در صورتی که اصالح

ور کردن مبارزات مردم  رسد فرصت خوبی برای شعله حضور در تظاھرات روز قدس دعوت بکنند به نظر می

  .اسالمی باشد عليه رژيم جمھوری

  :ال از شما رفيق گرامی داريمؤتان ارائه شد ما دو س ای که خدمت دمهحال با اين مق

وگو با  که راه گفت طلبان مبنی بر اين ھا و ابراز نظرھای برخی از اصالح نگاری  نامه که با توجه به افزايش اول اين

از (ست رژيم راھای جناح  جمعه و برخی چھرهۀھای تعدادی از ائم چنين واکنش جناح رقيب ھنوز باز است و ھم

کيد کرده اند، به نظر شما أن از اصول نظام تمنحرفا) به قول خودشان(وگو با گفتھا ھم بر  که آن) تلفهت مؤجمله ھيأ
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 ترس حاکميت از ۀھا نشان  و آيا اين تالش  است تر بين دو اين دو جناح چقدر تر و واضح وگوی روشن احتمال گفت

  ِراسم حکومتی روز قدس نيست؟ اعتراضات خيابانی در مۀظھور دوبار

  :پريسا نصرآبادی

 ا در اختيار من گذاشتيد تا با ھم مباحثه ای رابا درود به شما رفقای عزيز و تشکر می کنم از شما که اين فرصت ر

  .پيش ببريم

 بديھی مسأله نکته ای را الزم می دانم مقدمتا به آن اشاره داشته باشم، و آن اين ء اول شما، ابتداسؤالدر پاسخ به  

است که بخش ھای مختلف بورژوازی، يا سرمايه داری در اشکال و جغرافيای پراکنده، در شرايط بحرانی و در 

 عليه دشمن د بدھ  يا مورد تھديد قرارنبرد بخواھد به ان راصورت احساس ھرگونه خطری که منافع مشترکش

 آنيه داری طی اين بيش از دو سده، عمال بر مشترک متحد خواھند بود، و اين يک قاعده است که حيات سرما

استوار بوده، و حتی در مقاطعی که سرمايه داری بحران زده، در درون طيف و ميان بخش ھای مختلف خودش 

 از بحران انتخا ب ئیّ به عنوان مفری برای رھاا جنگ ر،دچار کشمکش شده، در واقع به نفع حل بحرانی عظيم تر

به اين ترتيب که .  صادق ھست کامالد جناح ھا و بخش ھای مختلف بورژوازی ايران ھم در مورمسألهاين . کرده

 عظيمی شدند و روياروئی، دو جناح اصلی بورژوازی با ھم دچار ٨٨بعد از شبه انتخابات رياست جمھوری سال 

 تندرو نظام، بخش اصالح طلب که داعيه دار متعارف کردن بورژوازی ايران است، عمال توسط جناح اصول گرا و

 مسأله از اين جھت اھميت داشت که با توجه به مسألهاين .  خلع يد شداشبه حاشيه رانده شد و از قدرت سياسی 

 اتمی، و تاکتيک ھای مسألهبحران اقتصادی در سطح جھانی و بحران ھای ويژه ايران در منطقه و بر سر حل 

ين بحران سياسی، قدرت اقتصادی بخش ھای مختلف اقتصادی رژيم برای کنترل بحران ھای اقتصادی تابع ا

به ھم بسته ای بين بطۀ ، و راودبورژوازی بدون سھيم بودن در قدرت سياسی عمال از موضوعيت خارج می ش

بدين ترتيب برای اصالح طلبان از دست . وازی برقرار ھستژقدرت سياسی و اقتصادی بخش ھای مختلف بور

ن کننده در آينده جمھوری اسالمی تلقی ييسی، عمال به معنای فقدان موجوديت تعدادن امکان مشارکت در قدرت سيا

 به بعد دچار جدال با جناح غالب و ٧٨ بر خالف بحران ھای مقطعی که ازسال ا ھا رآنمی شد و از اين جھت 

  . جدی تری کشاندئیاصول گرای حکومت کرده بود، اين بار به رويارو

ن ابتدای بروز اعتراضات خيابانی مردم تا به اين ادای صحبتم عرض کردم، از ھماما بر اساس قاعده ای که ابت

لحظه، ھرگز و ھرگز امکان سازش بين اين دو بخش از بورژوازی ايران ابدا منتفی نبود، و از سوی شخصيت ھا 

 ھای شودن روزنه برای کئیو چھره ھای مختلف بخش اصالح طلب و بورژوازی در اپوزسيون، دائما تالش ھا

 در سطوح باالتر نظام صورت می گرفت که شاخص ترين آنھا، عملکرد ھاشمی مسألهمذاکره و گفتگو و حل 

رفسنجانی به عنوان شاخص ترين عنصر جناح اصالح طلب برای ممانعت از عبور کردن برخی از خط قرمز ھای 

  .نظام بود

سمت مقاومت و ايستادگی رياکارانه طی اين  به ا چيزی ھم که بخش اصالح طلب بورژوازی ايران رآندر واقع 

 سال فقرو تنگنا و سرکوب ٣٠يک سال سوق داد، حضور غيرقابل ناديده گرفتن خيل عظيمی از مردم بود که بعد از 

از ھمان . و انواع فشارھای سياسی، اقتصادی و اجتماعی بلند شده بودند و به اين راحتی ھم قابل دور زدن نبودند

ليونی مردم بود که وسوسه را به جان ات رياست جمھوری، در واقع حضور م از شبه انتخابروزھای اول بعد

ن ا شۀاصالح طلب ھا انداخت که با تکيه به مردم و استفاده ابزاری از خشم مردم به جان آمده، منافع از دست رفت

وج خودش رسيد و اصالح طلبان  دی ماه که راديکاليزم مردم به ا۶و دقيقا از مقطع .  پيگيری کنندادر حاکميت ر
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 بھمن عمال با تاکتيک ٢٢ از دستشان خارج می شود، از  متوجه اين امر شدند که گويا کنترل اين خشم و راديکاليزم

 در دل مردم کاشتند، و به جز مورد مشخص اول ماه مه که ااسب تروا، بذر نا اميدی نسبت به مبارزات خيابانی ر

خرداد که سالگرد ٢٢ل رفرميست ھا بود و نه ابتکار عملش در دست آن ھا، حتی در اساسا نه زمين بازی ليبرا

اکنون ھم در . شروع اين اعتراضات محسوب می شد ھم، ھيچ گونه تالشی برای به خيابان کشاندن مردم نکردند

دخوانده چه آستانه روز قدس که تظاھرات حکومتی برگزار خواھد شد، چھره ھای مختلف اين جناح، چه رھبران خو

در سطوح ديگر، ابدا ترجيح نمی دھند که مردم به خيابان ھا بيايند وھمگی در حال نوعی فرافکنی ھستند که گويا 

 شان  مردم دچار نوعی افسردگی و سرخوردگی شده اند و اگر مجددا باز به خيابان ھا بيايند به اين سرخوردگی

نھا می شد بحث ديگری آور در خيابان موجب عصبانيت بيشتر دامن زده می شود و اگر مردم خشمگين بودند و حض

 حمله نظامی به ايران وجود دارد و سخنان اخير موسوی در اين مورد، مسأله ھم که حول ئیبا توجه به بحث ھا! بود

روند ھم گرا شدن دو بخش بورژوازی ايران تحت ھر عنوان جعلی اعم از حفظ تماميت ارضی، منافع ملی يا حفظ 

بنابراين سازش بخش ھای مختلف بورژوازی يک اصل است، که در شرايط . م، به وضوح به چشم می خوردنظا

بحرانی حول منافع بلندمدت تر و اساسی تر به سرعت محقق می شود و ابدا امر بعيدی نيست که دو بخش حاکميت 

  .دست ھم عمل کنندجمھوری اسالمی برای جلوگيری از بروز ھرگونه اعتراضی در اين شرايط دست در 

  . بايد از زاويه ديگری ھم بررسی کردا به خيابان اومدن مردم رمسألهاما 

 به درستی دريافته اند که عمال فاز جديدی از مبارزه شروع شده که شايد ا که مردم ھم اين نکته ردبه نظر می رس

اين فاز جديد از دو .  تلقی کنيمآن نقطه آغازی برای ابتوان با تسامح اول ماه مه و روزجھانی کارگر امسال ر

ت گرفته، اول اين که، مبارزات خيابانی تنھا يک شکل از بروز اعتراضات ھستند، و چنانچه بر أضرورت عينی نش

مبارزه در سطوح عميق تری از جامعه و در بطن جنبش ھای مختلف اجتماعی و طبقات مختلف داللت نداشته 

ن طی ئي سازمان يابی از پامسألهاين که حول . وند که چيزی در پشت آن نيستعمال به ويترينی شبيه می ش باشند،

اين مدت صحبت ھای بسياری شده و خود مردم ھم به انحاء مختلف از آن در درون خود صحبت می کرده اند، که 

ک مھم ترين شکل بروز آن اعتصابات عمومی ھستند، نشان از اين واقعيت دارد که مردم متوجه اھميت تدار

  . دريافته اندا رد تضمين می کنامبارزات جدی تر و در اشکالی که تداوم مبارزه ر

 مھم ديگر شرايط وخيم اقتصادی و معيشتی مردم ھست که به طور روزانه حرکت آن به سمت يک فاجعه قابل مسأله

در پرتو ... توليدات وکتيک ھای اقتصادی از قبيل تعديل ھا و ھدفمندسازی يارانه ھا و کاھش أاجرای ت. رصد است

 خم کرده، زمينه مادی اتحريم ھای اقتصادی که کمر مردم و به ويژه طبقات فرودست، کارگران و زحمتکشان ر

کيد بر بحث تشکل يابی به عنوان ابزار پيش بردن اين أ فراھم کرده و تاشکل دادن به نوع متفاوتی از مبارزه ر

از اين .  دو طبقه اصلی جامعه ھست بر ھمين مبنا صورت می گيردئیمبارزه نيز که جان کالم و عرصه رويارو

جھت اين که مردم نسبت به مبارزات خيابانی اکنون کمی با ديده ترديد نگاه کنند، شايد طبيعی و مقطعی در روند 

اه مبارزات مردم باشد که از يک سو ريشه در سرخوردگی دوباره از اصالح طلبان نظام دارد و از سوی ديگر ھمر

ماندھی اشکال جديدی از مبارزه باشد که حضور در خيابان را به ھدف و وسيله ھم زمان زبا نوعی تعمق برای سا

به نظر می رسد کمی پيش بينی رفتار مردم دشوار باشد، که آيا اين بار ھم در مراسم روز قدس که به . تقليل ندھد

ن معنا زمين بازی مردم نيست، و صرف نظر از عنوان يک مراسم حکومتی در ايران برگزار ميشود و به اي

فراخوان رھبران خودخوانده اصالح طلب حضور پيدا می کنند يا نه، اما يک نکته کامال روشن است، و آن اين است 

 معيشتی وخيمی که مردم با آن – را دريافته اند که با توجه به شرايط اقتصادی مسألهکه اصالح طلبان به خوبی اين 
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 فشار می دھد حضور مردم در خيابان ھا خطرناک است؛ چون اه نرم می کنند و روزانه گلوی مردم ردست و پنج

به اين معنا اصالح طلبان رانده . نمی توانند به راحتی بر اين مطالبات واقعی و مادی مردم لگام بزنند و کنترلش کنند

ت، از يک طرف بازگشتشان به قدرت به از حکومت دچار وضعيت ويژه ای شده اند که شبيه يک نوع بن بست اس

اين سادگی ھا نيست و دست کم در کوتاه مدت ميسر نيست و شرايط سياسی خاص ايران در سطح بين الملل اين امر 

 تشديد می کند و از طرف ديگر ھم نمی توانند ديگر بر سيل خروشان خشم مردم در تنگنا قمار کنند و ريسک آن ار

 ۀمسأل چھره ھای شاخص اين جريان می توان دريافت که تا چه حد از ۀی وحشت زداز صحبت ھا. را بپذيرند

  . تنگناھای اقتصادی نگران ھستند

 در جنبش آزادی ااصالح طلبان از ھمان ابتدای شروع اعتراضات کامال رياکارانه سعی کردند دو تفکر انحرافی ر

بقه متوسط است، و حاال با زبانی ديگر اين وحشت از يکی اين که اين جنبش ، جنبش ط: خواھانه مردم جا بيندازند

سياست ھای اقتصادی جناح غالب "حضور فرودستان در عرصه مبارزه رو بازگو می کنند و آن اين است که 

اصولگرا و بحران سياسی بين المللی و تبعات اقتصادی آن، بخش زيادی از طبقه متوسط را فقير تر می کند و به 

کارگران و زحمتکشان، سوق می دھد و اين خيلی ناگوار است چرا که از بدنه جنبش سبز می سمت طبقه فرودست، 

  !!!"کاھد

اين اوج رياکاری ليبراليسم دالل صفت ايرانی است که اوال کمال مطلوبش اين بوده که خيل عظيم معترضان را به 

از سوی ديگر تمام ) فعالش چنين کردبگذريم که بخشی از چپ نيز برای تئوريزه کردن ان(طبقه متوسط فروبکاھد 

 ئی است که در آينده آن جائیھراسش از به حرکت درآمدن فرودستان به رھبری طبقه کارگر و پيش رفتن سناريو

  .برای آنان وجود ندارد

 را ھم گوشزد کردند که مطالبات اين مسألهبه تبع اين تفکر رياکارانه، اصالح طلبان و ليبرال ھا بالفاصله اين 

با اين رويکرد تقليل گرايانه، عمال سعی کردند ! صرفا مطالباتی سياسی است) که جنبش طبقه متوسط است(نبش ج

که اوال گره خوردگی عميق مطالبات و خواست ھای سياسی و اقتصادی در مقطع فعلی و در کشوری مثل ايران را 

ات نمايشی و آزادی ھای سياسی محدود برای ی و انتخابأپنھان کنند و حضور خيل عظيمی از مردمی که فراتر از ر

اين دو تلقی .  انکار کنند و ناديده بگيرندا داشتند رامطالبات واقعی تر، عينی تر و عاجل تری ر... نخبگان سياسی و 

رياکارانه از جنبش مردم در واقع نمودی از اين حقيقت است که ھمه بخش ھای مختلف بورژوازی با ھر نقاب و 

 دو طبقه اصلی جامعه يعنی طبقه ئی چه حد از اين که مبارزه وارد عرصه واقعی آن، که روياروچھره ای، تا

  .کارگر و سرمايه دار است واھمه دارند و چقدر زمينه ھای عينی اين سطح از مبارزه فراھم و آشکار است

د و  ه مصلحت مردم را به حضور در مراسم روز قدس فرابخوانند و چه دوبار،طلبان  چه اصالح:پروسه ورزی کنن

ار ِکه اين مراسم حکومتی می اقدامی نکنند، با توجه به اين رای حضور دوب د فرصتی ب انۀتوان ردم در خياب ا و   م ھ

ه خصوص نيروھای چپ در  ابراز مخالفت با نظام جمھوری اسالمی باشد به نظر شما موضع نيروھای مترقی و ب

  يد باشد؟مورد حضور مردم در اين مراسم حکومتی چه با

 فلسطين، يکی از ستراتژيک ترين مسأله دوم شما، با اين که من فکر می کنم سؤالدر مورد  : پريسا نصرآبادی 

مسائلی است که چپ بايد سنتا نسبت به آن حساس و پيگير باشد، اما چپ ايران طی سی سال گذشته چه بر اساس 

لت نوعی واکنش ناخودآگاه به ضد تبليغ ھای  تشکيالتی اش و پرنسيپ ھا، و چه به ع-ستراتژی ھای خطی

 فلسطين و حساسيت نسبت به آن مسأله فلسطين، عمدا يا سھوا از پرداختن به ۀمسألايدئولوژيک رژيم اسالمی حول 

 زمين بازی نيروھای چپ بوده، تحت تاثير غلبه گفتمان ليبرالی چه از موضعی مسألهدر حالی که اين . غفلت کرده
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 به ا رھا کرده و بدون اينکه جدالی سر بگيرد بازی راز منظر باج دھی به ليبرال ھا، اين زمين رانفعالی و چه ا

حريف واگذار کرده و عمال به رشد بيماری ناسيوناليسم در ضديت با مردم تحت ستم فلسطين و لبنان در بين آحاد 

روز  انه مردم به تظاھرات حکومتی خواھ سال گذشته ھم که اعتراضات آزاديحتی در. مردم ايران دامن زده است

سوار مرکب " نه غزه ، نه لبنان، جانم فدای ايران"قدس بسط پيدا کرد، ليبراليسم سخيف ايرانی با طرح شعار 

ناسيوناليسم شد تا با انگشت گذاشتن بر آن مردم را در موقعيتی واکنشی تحريک به آمدن به خيابان ھا کند، که دقيقا 

ه شعار چپی در تقابل با اين شعار مطرح شد که بر مشترک بودن ستم بر مردم در لبنان، در ھمان مقطع بود ک

منظور من اين ھست که چپ طی اين سی سال به طور سيستماتيک . فلسطين و ايران خم شده بود و اين جالب بود

 ، در اين عرصه غايب استکامال  ارائه نکرده و ا نساخته، گفتمان بديلش را فلسطين کار نکرده، ذھن ھا رمسألهسر 

 مصادف با دفاع از ا فلسطين رمسأله افراطی و ضد بشری باز گذاشته که يا ا برای اين دوقطبو در واقع عرصه ر

 ضديت مطلق و عناد آشکار با مردم و نيروھای سياسی در لبنان و فلسطين پا د، يا بهحماس و حزب هللا قلمداد می کن

  ! ی سومی و الترناتيو مترقی وجود نداره که گويا ھيچ صدادفشاری می کن

 در خيابان ھا و تداوم در چنين شرايطی فراخوان دادن نيروھای چپ و سوسياليست برای ترغيب مردم به آمدن

، اوال چپ برای طرح د بالموضوعيت باشاندن در تظاھرات حکومتی روز قدس، از چند جھت می تواعتراضاتشا

، دوم اين که اين د وجود ندارمسأله کاری نکرده و زمان کافی برای اين مسألهگفتمان خودش در ارتباط با اين 

 گرچه عرصه نيروھای چپ ھست، اما اين زمين که تظاھرات اعالم شده حکومتی است، زمين بازی چپ  عرصه

 بر  مھم تر اين ھست که نيروھای چپ و سوسياليست نمی توانند عقب تر از درک عمومی جامعه مبنیمسأله. نيست

ِاين که فاز مبارزه عوض شده و اين که مبارزات خيابانی بايد در پس خود زمينه داشته باشند، بايد مبارزات سازمان 
البته . يافته در حيطه ھای مختلف شکل بگيرند تا بروزھای خيابانی آن ھا منتج به نتايج معين و پيش بينی شده باشند

ح چپی که صرف نظر از تحليل مشخص و عينی شان از اوضاع روشن است که ھستند برخی گروه ھای به اصطال

و شرايط، فراخوان ھای خود را اعالم می کنند، و به ھر حال عده ای از مردم ھم ممکن است در اين روز به خيابان 

ھا بروند و ھمان طور که پيش تر ھم گفتم چندان پيش بينی دقيق عملکرد مردم ممکن نيست، اما اگر به درک 

 اقتصادی و ضرورت متشکل بودن و منسجم – که وجود دارد و تلقی مردم از اوضاع و شرايط ويژه سياسی عمومی

بودن مبارزات و ھدف گزاری دقيق و بر آن مبنا سازمان دادن اعتراضات خيابانی را مد نظر قرار دھيم، چندان 

  .محتمل نيست که چنين چيزی به وقوع بپيوندد

ديھی ھست که چنانچه مردم چه در قالب يک اعتراض خيابانی و چه در ھر قالب  ھم ھمزمان بمسألهاما اين 

ديگری، خشم و اعتراض خودشان نسبت به رژيم را بروز بدھند و اعتراضاتشان به ھر ترتيب سمت و سوی مترقی 

  . حمايت از اين مبارزات است داشته باشد، وظيفه نيروھای چپ و سوسياليست

ی ھمه جانبه تر و بلندمدت تر نسبت به دخالتگری نيروھای سوسياليست در جنبش ھای گرچه حقيقتا بايد با ديد

شرايط ويژه . اجتماعی و در سطوح مختلف سياسی و اجتماعی بحث کنيم، تحليل کنيم و برای آن برنامه داشته باشيم

، اين د ما يادآوری می کن مدام بهاسياسی و اقتصادی ايران، زمينه ھای عينی رشد يک جنبش سوسياليستی قدرتمند ر

در شرايطی ميسر است و محقق می شود که صرفا بر ضرورت در پيش گرفتن يک ستراتژی سوسياليستی و حاکم 

 بر سر عينيت بخشيدن به اين مسألهکيد نکنيم، أکردن آن بر جنبش ھای اجتماعی و به ويژه جنبش کارگری ت

مامی کردن آن ھاست که اميدوارم شما رفقای گرامی ھم فرصت کتيک ھای متناسب با آن و انضأستراتژی و اتخاذ ت

 .  فراھم کنيدا به اين مباحث اختصاص بدھيد و زمينه تبادل نظر و بحث را رئیھا


