
  پس از انتخابات اکنون چه؟
   ميليتانت با مازيار رازیمصاحبه

و اينکه نبايد به هيچ يک از نامزدها . رفيق مازيار شما در مصاحبه پيش از انتخابات اعالم کرديد که بايد اين انتخابات را تحريم فعال کرد

" هيچ کاره) " اصول گرا و چه اصالح طلبچه(رای داد زيرا انتخابات رياست جمهوری يک مضحکه بيش نيست و رئيس جمهورها 

  نظر شما در مورد اعالم شمارش آرا تا کنونی از طرف ستاد انتخاباتی چيست؟. هستند

کامران دانشجو، رئيس ستاد انتخابات ) چند ساعت پس از پايان انتخابات( خرداد ٢٣صبح زود روز . با درود به همه خوانندگان گرامی

 در صد ۶۵ اختصاص داده و به احتمال يقين با  ميليون را به خود١٩ شمارش شده احمدی نژاد  ميليون آرای٢٩ايران اعالم کرد که از 

  .  درصد آرا نفر دوم شده است٣٢ ميليون رأی يا ٩ميرحسين موسوی نيز با ! آرای در دوراول به رياست جمهوری انتخاب می شود

تمام تدارکات از پيش ديده . بديهی است تقلب گسترده صورت گرفته است. ستبديهی است که اين انخابات چيزی بيش از يک مضحکه ني

هيچک کس حتی . »تقلب بزرگ«برای خفه کردن هر گونه اعتراضی پس از اين )  پليس سرکوبگر(» رزمايش اقتدار«شده است و با اعالم 

نتيجه اين انتخابات پس از سخنرانی خامنه ای . يل اينها نيستاما مسا. رنديرا جدی بگانتخاباتی  نتايج نمی توانند طرفداران احمدی نژاد هم 

تصميم خود را از پيش گرفته بودند و تدارکات » رهبر انقالب«و » شورای نگهبان«. در حمايت مستقيمش از احمدی نژاد قابل پيش بينی بود

و رسانه های عمومی و غيره، به سرعت به مورد ) يجی هاپاسداران و بس(آن را از پيش ديده بودند و با استفاده از امکانات نيروهای نظامی 

گرايش ما از پيش به جوانان و کارگران و . اين اقدام دولت سرمايه داری، حداقل مارکسيست های انقالبی را متعجب نکرد. اجرا گذاشتند

  . زحمتکشان هشدار داده بود که اين انتخابات يک مضحکه بيش نيست

صورت گرفته است جناح اصالح طلب هيئت حاکم که ظاهرٌا در انتخابات پيروز » تقلب بزرگ«کنون که اين مسئله بر سر اين است که ا

سعيد شريعتی عضو ستاد ، چه می خواند انجام دهند؟ )بنا بر گفته محسن مخملباف نماينده ستاد انتخاباتی موسوی در خارج(شده بود 

 بود که آقای موسوی در اعتراض به روند انتخابات و شيوه اعالم نتايج شمارش آرا، انتخاباتی ميرحسين موسوی به بی بی سی فارسی گفته

سعيد رضوی فقيه، سخنگوی ستاد مهدی کروبی به بی بی سی فارسی گفت که اين ستاد نمی !!!  به آيت اهللا خامنه ای نوشته استنامه ای

رايزنی هستيم و آقای کروبی فعال قصد سکوت دارد تا اصل مسئله روشن مشغول گفت و گو و : "او گفت ند به آمار اعالم شده اعتماد کندتوا

  !!!"شود

آيا اينها اصالح طلبانی هستند که می خواستند رئيس جمهور شوند؟ و آزادی سياسی و مدنی در جامعه ايجاد کنند؟ همانطور که در مصاحبه 

اينها به جای به . ن عده توسط برخی از جوانان اشتباه محض بوده استرأی به اي. پيش اشاره شد اينها فاقد قدرت و حتی جرأت سياسی هستند

مردم را » تقلب بزرگ«و در خواست مقاومت در مقابل اين ) که اکنون به چند ميليون می رسد(صحنه فرا خواندن پايه های اجتماعی خود 

 مسئول و مسبب اين تقلب است شکايت نامه می که خود» رهبر انقالب«به خويشتن داری و سکوت و خانه نشينی دعوت می کنند و به 

آيا رهبران اين اصالح طلبان قابل اعتمادند؟ آيا در افت و خيز های آتی می توانستند در مقابل واليت فقيه تاب مقاومت بياورند و !!! نويسند

  از منافع توده های حمايت کنند؟  

  .را انتخاب کردند» بد«؛ »بدتر«و » بد«ين رفيق مازيار آيا جوانان انتخاب ديگری داشتند؟ آنها ما ب

و از اين فرصت طاليی چند روزه برای فرياد کشيدن و شادی در مورد کانديداهای . بله در وضعيت کنونی جوانان ما انتخاب ديگری نداشتند

صالح طلبان و حتی برخی از نيروهای اما عده ای از افراد با تجربه در ميان ا. اين جوانان را نمی توان سرزنش کرد. موجود استفاده کردند

 علم به اين مسئله که رهبران اصالح طلبان بی قدرت و بی هويت هستند؛ هم خود به موسوی رأی دادند به اصطالح سوسياليست باچپگرا و 

ی به کمک رسانبه جای خاتمی را خوب بياد داشته و به رغم آن ی اين عده دوره . و هم سايرين را به حمايت از او تشويق و ترغيت کردند

  .  از رهبری يک بخش از دولت سرکوبگر سرمايه داری حمايت کردندين بار چندمضد سرمايه داری برایايجاد يک خود مستقل 



چند ماه پس و واليت فقيه يعنی تقابل بين رئيس جمهور زيرا اين واقعه . حتی چنانچه موسوی انتخاب می شد؛ باز موضوع آنها اشتباه می بود

رهبران و . دموسوی نمی توانستند تاب بياوربه سخن ديگر در مقابل سياست های شورای نگهبان و رهبر انقالب .  رخ می داداتاز انتخاب

تا .  همانا گسست کامل از واليت فقيه است،"اصالحات"تحقق طرفداران اصالح طلبان بايد توجه داشته باشند که تنها راه توفيق آنها در 

  .  وقايع ديروز اين نکته را برای چندمين بار به اثبات رساند.مانی که اين تصميم را نگرفته باشند همواره محکوم به شکستندز

تنها سياست های ضد سرمايه داری مارکسيست های انقالبی است که می . جوانان ما نيز از اين تجربه کوتاه بايد درس های الزم را بگيرند

 سال تجربه مبارزات طبقاتی در سطح جهانی در برنامه و سياست های مارکسيست های ٢٠٠زيرا . ه آنها نشان دهدتواند راه آتی را ب

جهت گيری به سوی مارکسيزم انقالبی برای جوانان و گسست کامل از هر گونه اصالح طلبی برای جوانان ما . انقالبی نهفته شده است

 . امری است حياتی

   اجرا نشد؟های انقالبی در انتخابات اخيرست مارکسيست  سياپس چرا رفيق مازيار 

بايد توجه باشيم گرايش مارکسيست های انقالبی در وضعيت اختناق آميز و سرکوب شديد توسط نيروهای سرمايه داری همواره بايد خالف 

بديهی است که گرايش ما به . امعه هستنددر نتيجه برای دوره ی تا باز شدن گشايش های واقعی اجتماعی اقليتی از ج. جريان گام بردارند

اما نکته جالب توجه اين است که گرايش ما در کنار حد اقل . تنها در وضعيت کنونی قادر نمی بود که به يک حرکت توده ای دامن بزند

انند زندانی شدن منصور هم(پيشروی کارگری که مقابل دولت سرمايه داری در چند سال پيش مقاومت و مبارزه کرده و هزينه نيز پرداخته 

کارگران پيشرو و مبارزان کارگری و دانشجويی . و بخشی از کارگران ايران خودرو و غيره قرار گرفتيم) اسالو از رهبران شرکت واحد

با تجربه و برخالف جوانان بی تجربه و نا آگاه و افراد . که در رودررويی با دولت نقش مهمی داشته اند؛ وارد اين مضحکه انتخابات نشدند

سردرگم به موسوی رأی داند، کارگران پيشرو اين انتخابات را عمال تحريم کردند، زيرا در چند سال پيش از دولت و سياست های آن را 

ه کارگران و خانواده هايشان تشويق ب امروزه برای...:" در اطالعيه انتخاباتی شان کارگران شرکت واحد چنين اعالم کردند. تجربه کرده اند

موجود می باشد چرا که کارگران در سه دهه گذشته ، تمام روسای جمهور از دوره  شرکت در انتخابات يکی از بی معنا ترين بحث های

سنديکای  (و تشکالت کارگری انتخابات)... دوره سازندگی و دوره اصالحات و هم چنين رئيس جمهور مهرورز را تجربه کرده اند جنگ و

ما تنها در ": يا بخشی از کارگران ايران خودرو عنوان مقاله ی انتخاباتی شان چنين بود). شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه کارگران

تمام اينها نشان دهنده آگاهی برخی از کارگران از ماهيت هر دو جناح هيئت ". اشدانتخاباتی شرکت می کنيم که حافظ منافع ما کارگران ب

  .حاکم است

اما علت ديگری که منجر به عدم اجرای گسترده خط مشترک کارگری در اين انتخابات نشده است؛ عدم اتحاد و کار مشترک درازمدت ميان 

در ارزيابی » از اول ماه مه امسال چه می توان آموخت؟«اله ای تحت عنوان مق(کارگران توسط نهادهای کارگری در دوره پيش بوده است 

 ).در اين مقاله به اين موضوع بيشتر پرداخته شده است.  انتشار يافته است٢٣شماره  اول ماه مه  نگاشته ام که در نشريه ميليتانت

  درسهای اين انتخابات برای کارگران و جوانان چيست؟

ه به هيچوجه و تحت هيچش شرايطی نبايد به هيچ يک از جناح های موجود دولت سرمايه داری اعتماد داشته باشيم نخستين درس اين است ک

ما بايد صف مستقل خود را همواره عليه هر دو جناح ايجاد کنيم، حتی اگر در اقليت باشيم و نيروی . و از يکی عليه ديگری حمايت کنيم

   تدريج به يک نيروی قوی و مورد اعتماد مبدل می شويم با اين سياست به. کافی نداشته باشيم
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