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  بھرام رحمانی

 ٢٠١٢ سپتمبر ٢٢

 

  !حکومت اسالمی؟» اصالح« اسم رمز »انتخابات آزاد«
در اين ميان، . اين روزھا، بازار سياست پيوستن و گسستن اپوزيسيون راست و شوونيست و ناسيوناليست داغ است

تخابات آزاد، بحث اصالح طلبان حکومتی و ھمه جرياناتی است که از انقالب توده ھای مردم وحشت دارند بحث ان

 راتی جزئی در حاکميتئيو به ھمين دليل، بحث انتخابات آزاد را پيش می کشند تا اھداف و آرزوھای خود را با تغ

  . و جنايت و ترور اسالمی استحکومت جھل» اصالح«، اسم رمز »انتخابات آزاد«در واقع . پيش ببرند
بحث انتخابات آزاد را گرايشات مختلفی چون اصالح طلبان حکومتی، جمھوری خواھان ملی، جمھوری خواھان 

دوين می کنند نھايتا تالئيک و سکوالر، ليبرال ھا، رفرميست ھا و غيره تبليغ و ترويج می کنند و برای آن ستراتژی 

  .جناح اصالح طلب آن استبه نفع حکومت اسالمی، به ويژه 

 که به شان در جريان استپيرامون سياست اتحادھا و ستراتژی انتخابات آزاددر ميان اين گرايشات،  ئیبحث ھا

 که ھمواره در جھت سرنگونی کليت حکومت اسالمی و ئی ھا، به ويژه برای کمونيست ھا آننقد و بررسینظرم 

  .ارزه می کنند ضروری است آزاد و برابر و انسانی مبۀ يک جامعئیبرپا

 عملی پيدا کند باز ھم می دانيم که از اين ۀحتی اگر فرض کنيم انتخابات آزاد در چارچوب حکومت اسالمی جنب

  .انتخابات، چيزی عايد کارگران و محرومان جامعه نخواھد شد

ند سوئد و کانادا، بلکه  نه مانئی برای برگزاری يک انتخابات حتی نيم بند آزاد بروژوائی، پيش شرط ھامسلماً 

 آزادی قلم،، آزادی بيان و آزادی مطبوعات چون ئیھا  حداقل آزادیيعنی بايد. کشوری چون ترکيه نيز وجود دارد

ی دادن برای ھمه اقشار جامعه، آزادی أ سازمان ھای سياسی، آزادی کانديد شدن و ر آزادی احزاب وتجمعات،

 سياسی کارگران، زنان، دانش جويان و جوانان، نويسندگان، -   صنفی دمکراتيک تشکل ھایشوراھا و ديگر

مين أ، در جامعه ت... دين از دولت، لغو سانسور، شکنجه، اعدام و ئی، جدا زندانيان سياسی ھمهآزادیھنرمندان، 

   . فراھم گردد آزاد نسبتا انتخابات يکپيش شرط ھایشود تا 

کرانش چون فرخ نگھدار در مورد  او و ھم فست که بحث ھایآقای بابک امير خسروی، يکی از فعالين سياسی ا

  عينی ومتحد«: او، به صراحت می گويد. انتخابات آزاد در سايت ھا، ازجمله سايت عصر نو قابل دسترس است

  ».است و اصالح طلبان درون کشور درجۀ نخست نيروھای سبز ی ما، درلنع
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حاال خيلی روشن تر ،  بر بابک و حبيب و کاظم و رضای عزيزبا سالم«: در اين بحث، فرخ نگھدار نيز می گويد

.. . انتخابات آزاد مقدار زيادی از برداشت ھا می تواند يکی شودألۀاز سابق معلوم شده است که حداقل در مورد مس

در فرھنگ سياسی » ستراتژی انتخابات آزاد«جا که من متوجه شده ام حبيب عزيز می گويد چيزی به نام  تا آن

  .و آن چه من تحت اين عنوان طرح می کنم در واقع ھمان طرح آشتی ملی است. جود نداردو

 ۀمعنای آن اين است که ھم. رضای عزيز می گويد ستراتژی انتخابات آزاد کامال قابل تعريف و مشخص است

ه اتکای يک ائتالف اری انتخابات آزاد فشار بياورند و بذنيروھا با ھر عقيده و سابقه و برنامه با ھم برای برگ

گسترده از نيروھای حامی ھمان خواست ھا و جلب حمايت متحدين جھانی خود، حکومت را وادارند که مطابق 

  ».بين المللی و تحت نظارت بين المللی انتخابات عمومی برگذار کندۀ موازين شناخته شد

 توده در سال ھای نخست انقالب  حزبۀدر بحث ھای بابک اميرخسروی به عنوان يکی از چھره ھای شناخته شد

در ھمان سال ھا، با تمام قدرت از حکومت ) اکثريت(، و فرخ نگھدار از سران سازمان فدائيان خلق ايران ١٣۵٧

دفاع می کردند و در اين راستا، ھر کسی که حتی انتقادی به » ضدامپراليست«اسالمی و بنيان گذار آن امام خمينی 

امروز نيز نه از کليت . مريکا و ضدانقالب می ناميدندات اسالمی، عامل امپرياليسم آن ھا داشت ھم صدا با حکوم

حکومت اسالمی، بلکه جناح اصالح طلب و سبز اسالمی آن دفاع می کنند که خواست اين جناح نيز بازگشت به 

ل عام  رعب و وحشت و جنگ و سرکوب و کشتار و قتۀ، دھ۵٧ نخست انقالب ۀ امام، يعنی دھئیدوران طال

  .زندانيان سياسی و بقای حکومت اسالمی است

اين چنين » ستراتژی انتخابات آزاد«فرخ نگھدار، در بحث با بابک امير خسروی و ديگر ھم فکرانش در رابطه با 

. نيست  »ستراتژی انتخابات آزاد«شايد مشکل در نام . ممنون از توضيحات. با سالم بر بابک عزيز«: کيد می کندأت

  : اين بوده است که من و تو در نکات توافق نظر داريماعتقادم

 که در جمھوری اسالمی ايران برگزار می شود به اين معنا آزاد نيست که بخش عمده ای از ئیاين انتخابات ھا -١

  .  از حق مشارکت در آن ھا محروم ھستيم- ماھا که در اين بحث شرکت داريم ۀ به شمول ھم-نيروھای سياسی 

 داريم تالش می کنيم و خواھان اين ھستيم که موانع حقوقی و سياسی موجود بر سر راه شرکت بخش ھای  ماۀھم. ٢

  .  ما از ميان برداشته شود و شرکت در انتخابات برای ھمگان آزاد باشدۀمحروم از حق مشارکت در جامع

مشخص تری تنظيم و با ۀ و نقشھمه ما داريم بحث و تبادل نظر می کنيم که برای اين تالش ھای خود يک طرح . ٣

  . ھمديگر ھمان طرح و نقشه را به طور ھمآھنگ با وجود ھمين جمھوری اسالمی پيگيری کنيم

ستراتژی «يا به طور خالصه » ستراتژی ما برای رسيدن به انتخابات آزاد«من نام اين طرح و نقشه را گذاشته ام 

  . »انتخابات آزاد

ھمه ما داريم بحث و تبادل نظر می کنيم که برای اين تالش «کيد می کند که أحت ت، به صرافرخ نگھدارمی بينيم که 

مشخص تری تنظيم و با ھمديگر ھمان طرح و نقشه را به طور ھمآھنگ با وجود ھمين ۀ ھای خود يک طرح و نقش

ت اسالمی، به عبارت ديگر، برای فرخ نگھدار و ھم فکرانش مھم نيست که حکوم» .جمھوری اسالمی پيگيری کنيم

است آدم می کشد؛ زن ستيز و آزادی ستيز است؛ حکومت سانسور و اختناق و شکنجه و تجازو سال سی و چھار 

  !چرا که او، برای آزادی فعاليت سياسی اش در ايران، ھنوز به حکومت اسالمی اميد بسته است. اعدام است

، در سايت ١٣٩١ تير ٢۶که در تاريخ » بز اميد سفيران سۀ ساالنجلسۀدومين « پايانی ۀبيانيدر از سوی ديگر، 

  :مين، از جمله می خواانتشار يافته است» جرس«
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دومين نشست سفيران سبز اميد پس از چھار روز سخنرانی و بحث و گفت و گو و پنل ھا و کارگاه ھای : جـــرس

  ».آموزشی مختلف، در شھر گوتنبرگ سوئد به پايان رسيد

در   سفيران سبز اميدجلسۀتحليل و بررسی انتخابات آتی رياست جمھوری در «: است گزارش جرس آمده ۀدر ادام

 سفيران سبز اميد، شنبه شب رجبعلی مزروعی، جلسۀيکی از سلسله جلسات بحث و گفت و گوی آزاد در جمع 

 مجلس ششم شورای اسالمی، فرخ ۀ خارج از کشور و نمايندۀسخنگوی سازمان مجاھدين انقالب اسالمی شاخ

، نماينده مجلس ششم شورای اسالمی به ئینگھدار، فعال سياسی و علی اکبر موسوی خوئينی، فعال سابق دانشجو

  .بيان نظرات خود در مورد انتخابات آتی رياست جمھوری پرداختند

ر بايد سبزھا اين پيام را به حاکميت بدھند که مردم ايران د: ...  فرخ نگھدار فعال سياسیجلسهدر ابتدای اين 

بايد عرصه ای برای . روندھای سياسی احساس اشتراک بکنند و در تصميمات ھمه بايد احساس کنند سھيم ھستند

باال بردن سطح مشارکت عمومی در تصميم گيری ھا است از .  مردم و تمامی شھروندان وجود داشته باشدۀمداخل

 ظھور اين مشارکت، بھترين راه تضمين ۀبھترين عرص. اين طريق است که می توان به پايداری و ثبات رسيد

  ».امنيت ملی، برگذاری انتخابات با مشارکت ھمه گروه ھا و تشکل ھای سياسی کشور است

 انتخابات رياست ۀ پيشين مجلس به بيان نظرات خود در زمينۀ شبانه علی مزروعی نمايندجلسۀ اين ۀدر ادام

 سياست ياد می داديم و می ۀته و پيوسته رفتن را در عرصای کاش آھس:  گفتءوی در ابتدا. جمھوری آتی پرداخت

استه از ی بسياری از تحوالت در ايران برخ مزروعۀبه گفت.. .گرفتيم و ھميشه با ھزينه و فايده کار می کرديم

حاکميت ناچار می . مده از کارزار انتخاباتی بوده استآجنبش دوم خرداد و جنبش سبز بر. انتخابات ھا بوده است

  . فضا را باز کند از فضای انتخابات استفاده کند و برای ترميم پايگاه مشروعيت خودش احتماالً شود

 پيشين تھران در مجلس ششم نيز به بيان نظرات خود ۀ مھندس علی اکبر موسوی خوئينی نمايندجلسه اين ۀدر ادام

س نھم حفظ اجماع ميان اکثريت قاطع وی با اشاره به انتخابات مجل.  انتخابات آتی رياست جمھوری پرداختۀدربار

حاميان جنبش سبز و حتی اصالح طلبان را دستاورد مھمی دانست که بايستی در انتخابات رياست جمھوری بعدی 

ی ئ ھسته ۀوی ضمن استقبال از طرح عبدهللا نوری مبنی بر درخواست ھمه پرسی در پروند. نيز آن را حفظ نمود

 نيازمند برداشتن گام ھای آھسته ولی مطمئن ھستيم و سخن از شرکت و يا عدم گفت نبايد حرف آخر را اول زد و

  .شرکت در انتخابات زودھنگام است

در . اصالح طلبان حکومتی و جناح سبز آن، ھم چون جناح اصولگرا، ھم چنان بقای حکومت اسالمی را می خواھند

لگرا، در راستای رقابت ھای درون حکومتی شان حقيقت انتقاد اصالح طلبان و سبزھای اسالمی به جناح حاکم اصو

 نخست ۀبه عالوه اين که دست کم در دھ. است و در واقع اصالح طلبان سھم خود را از حاکميت می خواھند

 رعب و وحشت و ترور کشتار و جنگ و تجاوز و اعدام است ھمه گروه ھای مافيای ۀحکومت اسالمی که دھ

بنابراين، روزی که مردم، حکومت اسالمی را از حاکميت ساقط . بودندحکومت از جمله اصالح طلبان سھيم 

 باندھای اسالمی، حتی گرايشات غيراسالمی که در سرکوب ۀ جناح اصالح طلب و ھمۀخواھند کرد بی شک پروند

ند  را نيز باز خواھ۶٧و کشتار مردم سراسر ايران و کشتار در زندان ھا، به ويژه قتل عام زندانيان سياسی سال 

  . کرد و حسابرسی خواھند نمود

، در کنار حکومت ۵٧، اگر در سال ھای نخست انقالب ...بابک امير خسروی و ھم فکرانش چون فرخ نگھدار و

اسالمی قرار گرفتند و به ارتجاعی ترين و منفورترين و آدم کش ترين چھره ھای آن دوره چون خمينی، خلخالی، 

ان مسلح کردن سپاه پاسداران به سالح ھای سنگين بودند که به خصوص در ، دفاع نمودند؛ خواھ...خامنه ای و
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را با زن و بچه و پير و جوان قتل عام » ضدانقالب؟«ترکمن صحرا و کردستان و خوزستان و سيستان و بلوچستان 

نه ھا و کردند و شھرھا و روستاھا به آتش کشيدند؛ در خيابان به تجمعات زنان و ميتينگ ھا ھجوم آوردند؛ رسا

اماکن و دفاتر نھادھا دمکراتيک و سازمان ھا را تسخير کردند؛ دانشگاه ھا را به خاک و خون کشيدند؛ حزب و 

ان، کفن پوشان، حزب هللا، مجاھدين گ اين جنايات و سرکوب خونين دستاوردھای انقالب با سياه جامۀاکثريت در ھم

ن م صدا بودند؛ حتی بسياری از فعاالاسالمی ھم دست و ھانقالب اسالمی، نھضت آزادی و ديگر باندھای حکومت 

سياسی چپ و اعضای سازمان ھای مخالف حکومت را به سازمان ھای اطالعاتی حکومت اسالمی معرفی کردند 

  ....و

حزب توده و اکثريت و ھم فکران آن ھا، حتی ھنگامی که توسط حکومت اسالمی به ميان اپوزيسيون پرتاب شدند 

ناف سياسی خود را از اين حکومت نبريدند و ھمواره به بارگاه جناح اصالح طلب حکومت اسالمی دخيل باز ھم بند 

. در ھشت سال رياست جمھوری خاتمی، از وی حمايت کردند در واقع حمايت از حکومت اسالمی بوده است. بستند

 دشمنی شان با نيروھای آن ھا، امروز ھم سياست ھای نزديکی خود با يک جناح حکومت اسالمی و خصومت و

 يک جامعه نوين ئیانقالبی چپ و سوسياليست که خواھان سرنگونی کليت حکومت اسالمی و دست کم خواھان برپا

که محمد خاتمی نيز خواھان آن » انتخابات آزاد« چون ئیآزاد و برابر و عادالنه و مرفه ھستند در قالب بحث ھا

رات جزئی از باال و کنترل شده توسط جناح ييومت اسالمی با تغبه عبارت ديگر، حک. است را پيش می کشند

 فعاليت ۀ، به حزب توده و اکثريت نيز اجاز۵٧اصالح طلبان و سبزھا باقی بماند و ھمانند سال ھای نخست انقالب 

  !خواھد شد؟» خوشبخت و سبز« ايران ۀدھند جامع

 باال بردن پرچم سفيد در  و علناً ، رسماً »انتخابات آزاد« و »آشتی ملی « چونئی ھاواژهبه اين ترتيب، به کار بردن 

رات جزئی در ييکيد کردم با تغأالبته ھمان طور که در باال نيز ت. مقابل حکومت اسالمی و تسليم شدن به آن است

 اکثريتی، جمھوری خواھان، ليبرال ھا، رفرميست ھا و نيروھای به اصطالح -باالی حاکميت، به طيف توده ای 

گرايشاتی که اگر موقعيت سياسی و اقتصادی آن ھا .  ايران، اجازه فعاليت سياسی داده شودۀ مذھبی در جامع-ملی 

مين شود ھمانند گذشته حاضرند در کنار حاکميت در سرکوب نيروھای کارگری کمونيستی أ ايران تۀدر جامع

 .حضور فعالی ھم داشته باشند

ز اسالمی حکومت اسالمی با ھم فکران شان چون طيف توده ای اما خالف آرزوھای جناح اصالح طلبان و سب

 مذھبی ھا، جمھوری خواھان و رفرميست ھا و اپورتونيست ھا، وضعيت حکومت اسالمی به لحاظ -اکثريتی، ملی 

 ۀاقتصادی، سياسی، اجتماعی و دپيلماتيک، آن چنان بحرانی و وخيم است که حتی سران و مقامات آن نيز آيند

در اين ميان، مھم ترين فاکتور برای تحوالت .  را تيره و تار می بينند و بيش تر به روزمرگی مشغولندحکومت شان

امروز اکثريت مردم ايران و در پيشاپيش ھمه جوانان و کارگران و محرومان و ستم . ايران، فاکتور مردم است

برای بخش زيادی از سرمايه داری تاريخ مصرف اين حکومت، حتی . ديدگان جامعه از حکومت اسالمی متنفرند

ی نيز به سر رسيده است و به ھمين دليل، ھر روز بيش تر از روز قبل در انزوای جھانی فرو می ئجھانی و منطقه 

  . رود

اما اين احتمال وجود دارد که اگر حکومتی اسالمی در اثر مبارزات کارگران، محرومان و آزادی خواھان جامعه 

را برای برون رفت از بحران سياسی و به انحراف کشاندن مبارزات » انتخابات آزاد«يرد در موضع ضعيفی قرار گ

بنابراين، برای برخی از سران و جناح ھای . مردمی بپذيرد تا شايد چند صباحی ديگر به بقای خود تداوم بخشد

. آزاد، به دادش برسد انتخابات آزاد يک نوع چتر نجات محسوب می شود تا در حال سقوط ۀحکومت اسالمی، پروژ
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 رفرميستی در مقابل انقالب و سرنگونی کليت ۀبه عبارت ديگر، انتخابات آزاد، در بھترين حالت يک طرح و پروژ

از اين رو، طبيعی ست که ھمه نيروھای .  آزاد و برابر و انسانی قرار داردۀ يک جامعئیحکومت اسالمی و برپا

 مخالفت کنند، بلکه بديل ئیکال و سوسياليست نه تنھا با چنين طرح ھاسرنگونی طلب آزادی خواه، انقالبی، رادي

  .طبقاتی خود را در مقابل جامعه قرار دھند
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