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؟کردفعال  مي انتخابات را تحرديچرا با  

  ١٣٨٨اد خرد ١٨شنبه دو                                                                                                                               تتانيليم
 

 
 مصاحبه ميليتانت با رفيق مازيار رازی

 
برای نمونه برخی بر اين اعتقاد هستند .  کرده اند تحريم انتخاباتموضععده ای از خوانندگان سواالتی در مورد . رفيق مازيار با درود

نظر . که بين احمدی نژاد و موسوی بايد به موسوی رأی داده شود، زيرا قول و قرارهايی مبنی بر فراهم آوردن دموکراسی داده است

  شما در اين مورد چيست؟

مبنی بر جمع . مير حسين موسوی قول و قرارهايی بسياری داده است.  استیدرستاين سخن بله . با درود به شما و خوانندگان عزيز

اما .  است داده قرارها را مير حسين موسوی اين.غيرهاد و آزادی کانال های تلويزيونی، کاستن فشارها بر مردم وکردن گشت های ارش

ر و و يا بيشت(همه اين سخنان اين است که مگرن وعده وعيد ها می خواهند به موسوی رای دهند سوال از دوستانی که بر اساس اي

خاتمی بر زبان نياورده بود؟ مگر در دوره اول و دوره دوم رياست جمهوری خاتمی عده ای از همين دوستان را ) راديکال تر از اينها

ا را خاتمی به مرحله اجرا تحت همين استدالل ها به خاتمی رای ندادند؟ بهتر است از اين دوستان سؤال شود چند در صد از آن وعده ه

نتيجه اين بود که نشان داده شد که رئيس . اينکه قرارها را با برنامه اجرا نکرد و يا نگذاشتند که اعمال  کند، تفاوتی نمی کندگذاشت؟ 

  .جمهوری در نظام کنونی از هيچ قدرت اجرايی تعيين کننده برخوردار نيست

 نظامی متکی بر ساختار مذهبی واليت فقيه بنا نهاده شده و در صدر تمام تصميم گيری ها ديکتاتوریيک  که بر اساس اين نظامی است

حتی (شخصی طرف هرعيدی ازوعده واصوًال هر. کندساسی را اتخاذ ميه تصميمات اکليگرفته وقرار» رهبر انقالب«نوانيک فرد به ع

رها وجود نداشته، زيرا اصوًال ضمانتی برای اجرای اين قول و قراهيچ . بی معنی و بی محتوا است)  صادقيک فرد منصف، عاقل و

  . ه استکاره ای نبوداوخاتمی نشان داده شد که رياست جمهوری دوره دو درکههمانطور. کاره ای نيستئيس جمهورجامعه ما ردر

  پس آيا به نظر شما اين رقابت های انتخاباتی همه نمايش است؟ 

نقش مرکزی ولی فقيه و شورای .  انتخابات پيشين يک انتخابات غير دموکراتيک و حذف گرايانه ای بيش نيستاين انتخابات همانند

از . نگهبان در جامعه ما اصوًال اجازه يک انتخابات آزاد مترادف با حتی قوانين بورژوايی در يک جامعه واپس گرا را نيز نمی دهد

قرار گرفته و تمام ابزار دولتی، » رهبر انقالب« تن يک نفر مورد تاييد ٤دند و از اين  تن انتصاب ش٤ کانديدهای انتخابات ٥٠٠حدود 

همين امروز اعالم شد که . به کار برده خواهد شد) يعنی احمدی نژاد(نيروهای انتظامی و سرکوبگرايانه برای به قدرت رسيدن آن فرد 

مل به اين مفهوم است که در درون اين صندوق ها آرای طرفداران احمدی اين ع. صندوق سَيار را به چند ده برابر افزايش خواهند داد

  .نژاد را خواهند ريخت، زيرا هيچ کنترل و نظارتی بر اين صندوق ها سَيار حاکم نيست

 نفر منتصب توسط شورای نگهبان از حقوق دموکراتيک برخوردار نبوده، چگونه می توان شرکت کرد؟ شرکت ٤در انتخاباتی که حتی 

  . در چنين انتخاباتی به مفهوم تاييد اين روش های غير دموکراتيک است

 به دولت احمدی نژاد نقد کرده و خواهان اصالحات در نظام کنونی شده اند، آيا فکر ما برخی از نامزدهای انتخاباتی، رفيق رازی؛ ا

   باشد؛ می شود از اين وضعيت کنونی گامی به پيش نهاد؟انتخابی بين بد و بدترنمی کنيد که چنانچه به يکی از آنها رأی داده شود و 

اول اينکه تجربه نشان داد که . آنها گامی به پيش نيست" بهترين" تن و حتی انتخاب يکی از ٤رأی به هر يک از اين ! به نظر من خير

بيشترين سرکوب های جنبش ) خاتمیدو دوره رياست جمهوری (در دوره اصالح طلبان که اکثريت آرای مجلس نيز متعلق به آنها بود 

کارگران شادانپور و ساير کارگران معترض در جلوی . قتل های زنجيره ای در زمان خاتمی رخ داد. های اجتماعی صورت گرفت

 چه تضمينی وجود دارد که همين آقای موسوی به اين سياست ها سرکوب گرايانه احمدی نژاد ادامه. مجلس اصالح طلبان به قتل رسيدند



پرسيدنی که چرا هيچ يک به دستگيری . ندهد؟ بله موسوی و يا کروبی سخنانی بسيار در مورد آزادی های اجتماعی به ميان آورده اند

 تن از فعاالن کارگری در تجمع مسالمت آميز اول ماه مه اعتراضی نکرده و يا خواهان آزادی فوری آنها نشده اند؟ چرا هيچ يک ١٥٠

باتی خود اصوًال سخنی در مورد حق مسلم کارگران شريف ايران برای احقاق حقوق دموکراتيک شان و در محور در برنامه های انتخا

  آن ايجاد تشکل مستقل کارگری؛ به ميان نياورده اند؟

ملی و  تن تفاوتی در ماهيت در مورد برخورد به جنبش کارگری ندارند؟  ما نيز به عنوان مدافعات ع٤نبايد ترديدی داشت که اين 

به نظر من اطالعيه کارگران شرکت واحد مبنی بر . نظری جنبش کارگری بايد همراه کارگران باشيم و مطالبات آنان را ارج نهيم

با وجود اختالفات اساسی که ما با سياست های عمومی سنديکاليستی رهبری شرکت (تحريم اين انتخابات يک موضع صحيحی است 

  . ه خود را همراه کارگران ايران می دانند بايد چنين سياستی را دنبال کنندساير دوستانی ک). واحد داريم

  در مورد نقدهای موسوی به سياست اقتصادی احمدی نژاد نظرتان چيست؟

جامعه ايران به سبب دخالت های امپرياليستی يک جامعه . نظام کنونی يک نظام سرمايه داری است و حافظ منافع سرمايه داران است

اين نظام برای حفظ موقعيت خود به عنوان يک نظام سرمايه داری تنها با توسل به . اظ اقتصادی واپسگرا نگهداشته شده استاز لح

در اصل تفاوتی نمی کند که رئيس جمهور احمدی . زور و ارعاب و کشتار و سرکوب به ويژه کارگران، می تواند در قدرت باقی ماند

حتی اگر کامَال به قدرت دسترسی (هر کس در صدر اين دولت عليل سرمايه داری قرار گيرد . ديگری" خير خواه"نژاد باشد و يا فرد 

برای جزئيات نقش امپرياليزم رجوع (مجبور به برقراری حسنه با امپرياليزم و همراه با آن سرکوب جنبش کارگری است ) داشته باشد

تنها گسست کامل از نظام سرمايه داری ). ٢٣ همين شماره، نشريه ميليتانت در» نگاهی گذرا به ساختار اقتصاد جهانی«: شود به مقاله

تنها يک اقتصاد با برنامه متکی بر دموکراسی کارگری و با مشارکت . و امپرياليزم است که مسائل پايه ای اقتصادی حل می گردد

رمايه داری و هيچ جناحی در ميان آن قادر به هيچ دولت س. اکثريت کارگران است که مشکالت اقتصادی را در نهايت حل خواهد کرد

  . پاسخگويی به خواست های زحمتکشان ايران نخواهد بود

 در مورد سياست خارجی اين جناح ها چه؟ آيا اختالفی وجود دارد؟

 اين. وی باشددر اين مورد نيز به اعتقاد من سياست احمدی نژاد با چرخشی جزيی می تواند در حد سياست های موس! به نظر من خير

در باره ی نزديکی : برای جزئيات پيوند دولت ايران با امپرياليزم رجوع شود به مقاله. ( نمی کندسياست نيز رأی به موسوی را توجيه

 )٢٢ در ميليتانت شماره دول ايران و آمريکا

  ا کاری نکرد؟ تحريم کرد و فعًل بايد  رارفيق رازی،  شما می گوييد از آنجايی که تفاوتی بين اين دو وجود ندارد بايد انتخابات

کارگران ايران مورد . پيشنهاد من اين است که در وضعيت کنونی تناسب به نفع جنبش کارگری برای مداخله وسيع انتخاباتی، نمی باشد

افات دولت سرمايه داری، با وجود مبارزات پيگير و بی وقفه شان و مقاومت گسترشان در مقابل اجح. تهاجم همه جانبه قرار گرفته اند

بنا براين تحريم اين انتخابات غير دموکراتيک و فرمايشی بايد همراه با دخالتگری ی . کماکان در مقام سازماندهی انتخاباتی نمی باشند

  . باشد) دانشجويان؛ زنان و مليت ها تحت ستم(که در توان کارگران و قشرهای وسيع تحت ستم 

ا در مورد ماهيت دولت سرمايه داری و جناح های درون هيئت حاکم از طريق تحريم فعال انتخابات به ما می توانيم مواضع خود ر

را به عنوان کانديد رياست ) مثًال منصور اسالو(برای نمونه اگر توافقی صورت بگيرد که يکی از فعاالن کارگری در بند . اجرا بگذاريم

ی آزادی او از زندان تبليغ کرده و در ضمن نقد خود را به سياست ها دولت سرمايه جمهوری اعالم کرده و از کارگران طلب کنيم برا

بدين ترتيب ضن تحريم انتخابات فرمايشی ما می توانيم مسائل .  تن از نامزدهای هيئت حاکم اعالم کنند٤داری و بيهود بودن رای  به 

  .  زحمتکش تبليغ کنيمجنبش کارگری از جمله آزادی تمام زندانيان سياسی را ميان قشرهای

 اين روش از دخالتگری متکی بر تناسب قوای طبقاتی امروز عملی است، گرچه يک امر آسانی نخواهد بود و شايد هزينه هايی نيز در 

 اما اين عمل، صف مستقلی کارگری را در مقابل مضحکه انتخابات رياست جمهوری ايجاد کرده و فرصتی برای . اين راه بايد پرداخت

  .ع از زندانيان سياسی در سطح جامعه به ما می دهددفا

  ١٣٨٨ خرداد ٩    -با تشکر از شما


