سند سياسی مصوب
کنگره  14سازمان کارگران انقالبی ايران ) راه کارگر (

اوضاع سياسی و وظائف ما
-1دوره تازه ای اززندگی سياسی اجتماعی درايران شروع شده است .مبارزات توده ای ھفته ھای
ﺑعد ازکودتای انتخاﺑاتی  22خرداد،تاھمين حد کنونی ھم وجوه مختلف سياسی واجتماعی جامعه ما را
دستخوش تحول کرده وﺑازگشت ﺑه دوره پيش را نا محتمل.اين مبارزات انقالﺑی گسترده،ﺑدون پيشينه
وھم چون رعد وﺑرقی درآسمان ﺑی اﺑرنبوده است .اين مبارزات نزديک ترين ريشه ھای خود را در
تحريم انتخاﺑات گذشته و درمبارزات جنبش ھای اجتماعی می ياﺑد .مبارزاتی که ﺑرای تحقق مطا لبات
روزمره زندگی تا تأمين حقوق پايه ای وﺑراﺑر وتا خواست رھائی ازسلطه واستبداد يک حکومت مذھبی
سرمايه داری جريان داشته است .مبارزاتی که دردوره چھارساله گذشته عليرغم افزايش شدت سرکوب
نه تنھا خاموشی نگرفته ﺑلکه درپاره ای جھات عمق وگسترش ھم يافته است.
زندگی وسيع ترين ﺑخش ھای جمعيت روزافزون شد واين درحالی ﺑود که
درچھارسالی که فالکت
ِ
انتظارعمومی ﺑدليل افزايش درآمدھای نفتی ﺑيشترشده ﺑود .ﺑحران عمومی سرمايه داری ﺑا اختالل ھای
ﺑرنامه ای که دولت احمدی نژاد ﺑرای حفظ مناﺑع قدرت خود ﺑرآن می افزود ،گذران زندگی را سخت
ترکرد .ﺑی عدالتی وفاصله طبقاتی ﺑيش ازپيش شد .درسال  87سود خالص ھريک ازده نفروارد کننده
اصلی اتوموﺑيل  13ميليارد تومان درسا ل ﺑود درحاليکه دستمزد ساليانه کارگران حدود  4ميليون
تومان ﺑود ،يعنی اختالفی ﺑيش ازسه ھزارﺑراﺑر .درھمين سال ،سود خالص ماھيانه ھريک از 15وارد
کننده عمده شکر300ميليون تومان ﺑود درحاليکه حقوق ماھيانه  300ھزازتومانی کارگران صنعت
شکر ،يعنی يک ھزارم درآمد سرمايه داراين رشته ،ماه ھا عقب افتاد وپرداخت نشد .فشار ﺑرزنان
وکارگران ودانشجويان ﺑيش ازپيش شد .سا نسورفرھنگی اوج گرفت وسرکوب مليت ھا و اقليت ھای
مذھبی شديد ترشد .تنگ ترکردن فضای زندگی اجتماعی ،سياسی وفرھنگی جامعه ومجاری تنفس
مردم ﺑخش ھای ھرچه ﺑيشتررا ﺑرانگيخت .واين ﺑويژه درزمانی که ﺑھانه تھديد نظامی آمريکا
ديگرمطرح نبود وفضای سياسی ﺑين المللی نيزتغييراتی کرده ﺑود ﺑيش ازھرزمان ﺑرانگيزاننده شد
وخواست تحول وتغييررا ﺑيش ازگذشته مطرح کرد.
اين مبارزات توده ای کنونی واين خروش انقالﺑی ،فوران آتش فشان◌ِ خشم انباشته شده مردم دراين
مرحله ازھمان فرآيند مبارزه است .انرژی متراکم اين خشم خروجی خود را درشکافی پيدا کرد که
درمقطع انتخاﺑات درنظام حکومتی واقتدارآن پديد آمد و ﺑيرون زد .واين انرژی مبارزاتی آنقدرھست
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که شديدترين سرکوب وکشتارده ھا نفر و صد ھا مجروح وھزاران زندانی و...ھنوزنتوانسته است
آنرا مھار کند .ﺑلکه تداوم چندين ھفته ای ،نشانه اين توانمندی وظرفيت مبارزاتی است که می تواند
درادامه خود توازن نيرو را تغييردھد .نه تنھا ضرﺑاھنگ اين مبارزات ازسرعت قاﺑل مالحظه ای
ﺑرخورداراست ﺑلکه سير تغييرشعارھا ،عليرغم سرکوب شديد ،نشانه خواست نھفته دراين مبارزات
است .اين خواست ازمنظرراﺑطه ﺑا حکومت ،ﺑا توجه ﺑه انباشت مطالبات مردم و ماھيت اصالح
ناپذيرحاکميت ،ﺑيان نفی کامل اين نظام است؛ اگرچه ﺑدليل توازن موجود وميزان توان مبارزان دراين
مرحله ھنوزآن را ﺑه صورت شعارھای غيرمستقيمی طرح کنند ويا ازسپردفاعی نيروھای حکومتی
استفاده کنند * .حتی آنان که درانتخاﺑات ﺑه احمدی نژاد رأی دادند ھم ﺑخشا ﺑه اين دليل ﺑود که  30سال
حکومت اسالمی را افشا ورسوا کرد .وقتی او عوامفريبانه ﺑه نماد ھای فساد مالی حکومت وغارت و
استثمارحمله کرد ،رأی آنھائی را جمع کرد که استخوانشان دراين سالھا خردشده ﺑود .او ﺑا تعرض
ت " طالبانی " حکومتيان دردھه  -60وقتی ﺑه موسوی درمناظره گفت که دردوره
سالوسانه ﺑه خشون ِ
نخست وزيری او کراوات مردم را قيچی می کردند -ھمه دھه " امام راحل " را ھم ﺑه زيرسؤال ﺑرد.
وﺑناﺑراين نمی توان گفت آنھا که ﺑه او رأی دادند ھمگی طرفداران حکومت اسالمی اند .ﺑھمين دليل
است که دراين روزھای مبارزه  ،شرکت کنندگان درحرکت ھای خياﺑانی فقط ﺑا نيروھای پليس،پاسدار
وايادی سازمان يافته حکومت روﺑرومی شوند وخبری ازمردم ھواداررژيم نيست.
اين مبارزات ھم چون ھرجنبش ﺑزرگ توده ای خود جوش است وتنھا دستگاه تبليغاتی ورشکسته
واليت فقيه می تواند ﺑه آن مارک " مخملی" يا تؤطئه و غيره ﺑزند .عالوه ﺑرآن ﺑدليل ھمين خصلت
توده ای وخودجوش ﺑودن تحت کنترل وسازماندھی ھيچ مدعی رھبری ھم نبوده وکسی نيزنمی تواند ﺑه
آساني ﺑا آن چنين کند .حرکت ميليونی خياﺑانی ﺑعد ازانتخاﺑات ،عليرغم پس گرفتن فراخوان تظاھرات
ﺑصورت خود جوش وﺑا اﺑتکارخود توده ھای شرکت کننده ﺑه پا شد** .
واقعيت اين است که ﺑعد ازتحريم انتخاﺑات سال  84وموقعيت لرزان داخلی وﺑين المللی حکومت
اسالمی ،آنھا مجبورﺑودند که تنورانتخاﺑات را گرم کنند تا ﺑنوعی مشروعيت دست ياﺑند .اما ﺑنا نداشتند
اجازه ورود دسته ديگرحکومتی را ﺑه حوزه قدرت ﺑدھند وﺑرعکس ﺑرآن ﺑودند که ﺑخيا ل خود در
" ﺑاالً " يک پارچگی ايجاد کنند .پس وقتی که ﺑرای جلب رأی دھندگان ﺑه آنچنان افشاگری ھا پرداختند
کنترل " تنور" ھمه چيز را سوزاند ،مجبورشدند انتخاﺑات را ﺑه شيوه
وگرمای ﺑيش ازحد و غيرقاﺑل
ِ
کودتائی ﺑه پايان ﺑرند.
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اين جنبش ﺑه واسطهی وجود استبداد فراگير و سرشت تماميتگرای رژيم حاکم خصلت ھمگانی دارد
و اليهھای متنوعی در آن شرکت دارند .معھذا نقش جوانان و زنان در اين جنبش ھمگانی ﺑرجسته است
و خود ويژگی آن را مشخص میسازد*** .
ويژه گی ﺑی ھمتای اين جنبش ومبارزه ،نقش زنان درآن است .ﺑرای اولين ﺑاردرتاريخ اين جامعه زنان
نه ﺑه عنوان سياھی لشکر ونيروی حمايتی ،آن چنان که درانقالب  57ﺑود ،ﺑلکه ﺑه عنوان کنشگرفعال
وتعيين کننده درصفوف مبارزه جا گرفته اند .ﺑی جھت نيست که " ندا " سمبل اين جنبش است .يعنی
ب درراه  ،رنگ زنانه گرفته وزنانه ترھم می شود؛ وﺑھمين اعتبارازھم اکنون ھم تأثيرخود را
اين انقال ِ
درارزش ھا و مناسبات اجتماعی گذاشته و آنھا را دگرگون کرده و خواھد کرد.
درچنين وضعيتی ،اختالف وشکاف درونی حکومت اسالمی که تا پيش ازانتخاﺑات ھم شدت يافته
ﺑود ،ﺑه سطح ﺑی ساﺑقه ای رسيده است .حاال نه نتھا مردم ولی فقيه را ﺑه مبارزه طلبيده اند ،نه تنھا
رقبای درونی مانند رفسنجانی وﺑخش ﺑزرگ روحانيان مدعی شده اند ،نه تنھا اصالح طلبان حکومتی
وموسوی وغيره عمال فرمان ولی فقيه را نمی پذيرند،ﺑلکه درجناح خود ولی فقيه وطرفداران رياست
جمھوری احمدی نژاد رقاﺑت و اختالف دامن گسترده وروزﺑه روزھم ﺑيشترمی شود .يعنی طوفان
دردرون خود دستگاه واليت فقيه غوغا می کند .اين ھمه ،جزکاھش قدرت کنترل حکومتی نخواھد ﺑود.
يعنی وضعيتی که زمينه پيشروی مبارزه را مناسب می کند.
اين مبارزه انقالﺑی ﺑا مسأله استبداد و درجھت نفی آن وﺑرای آزادی شروع شده است .اما ھمچون
ھرمبارزه توده ای طبقاتی درجامعه سرمايه داری ظرفيت ھای درافتادن ﺑا ريشه ھای سلطه يعنی
حاکميت سرمايه ﺑرزندگی انسان را ازھمان اﺑتدا دارد؛ ومی تواند ﺑا جاری کردن ظرفيت ھای خود،
پيشروي کرده ومبارزه ای خود رھان و ﺑه واقع رھائی ﺑخش ضدسرمايه داری را متحقق کند .ﺑستری
که اين مبارزه درآن جريان دارد وظرفيت ھای نيروھای طبقاتی وميزان مبارزه آنان ،حد تأ ثيرگذاری
آنھا را دراين پروسه رقم خواھد زد .ازنقطه نظرمبارزه ضد سرمايه داری وپيشروی فرايند مبارزاتی
دراين جھت ،يعنی آزادی ورھائی واقعی ،شرايط ﺑين المللی مبارزه ما عالوه ﺑر) وشايد پيش از (
شرايط داخلی دخيلند .ﺑررسی ھرکدام ازاين شرايط ،جھاني وداخلي ،ظرفيت گسترش مبارزه را نمايان
می کند.
-2ﺑسترجھانی مبارزه ما شاھد تحوالت مھمی است .ﺑحران سرمايه داری که درتاﺑستان  2008ﺑه
صورت انفجاری خود را ﺑروز داد ،کند شدن پيشروی ﺑرنامه نئوليبرالی وﺑازارﺑی مھارﺑود .حاال ﺑيش
ازھرزمانی مشروعيت سرمايه داری زيرسؤال است 20 .سال پيش ﺑعد ازفروپاشی رقيب روسی
وشرقی ﺑلوک قدرت سرمايه داری غرب ،مناسبات سرمايه داری را ﺑه عنوان سرنوشت مقدر ومحتوم
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ﺑشرجارزدند .و آن را گره گشای ھمه معضالت اعالم کردند .ﺑدنبال آن ﺑرنامه نئوليبرالی سرمايه
داری قدرت ﺑيشتری گرفت و جھانی سازی آن سريع شد .ﺑرھمين روال نتايج آن درسطح سياسی ھم
پديدارشد .اما ﺑه موازات آن مبارزه نوين جنبش ضدسرمايه داری جھانی ھم پا گرفت .حاال ﺑا ﺑحران
سرمايه وزمين گير شدن ﺑرنامه نئوليبرالی ،مناسبات سرمايه داری اعتبارخود را ﺑه عنوان گره گشا و
پيش ﺑرنده زندگی ،درميان ﺑخش ھای ھرچه ﺑيشتری ازمردم دنيا ازدست می دھد .امروزه ﺑحث "
ﺑحران تمدنی" ونفی مناسبات سرمايه داری درﺑسياری نقاط ھم چون آمريکای التين ﺑه گفتمان
)ديسکور(عمده تبديل شده است .درسايرنقاط ھم چون اروپا و آمريکای شمالی حاکمان سرمايه
مجبورشده اند عالوه ﺑرعقب نشينی ازﺑازار آزاد ﺑی مھارﺑه ﺑازارکنترل شده ومداخله دولت دراقتصاد
ﺑخش ھائی ھرچند محدود ازمطالبات جنبش ضد سرمايه داری ،ﺑه ويژه درمورد محيط زيست ،را ﺑرای
کنترل ﺑحران درﺑرنامه خود وارد کنند .ﺑرنامه " گرين نيو ديل" که تلفيقی است ازعناصراقتصاد کينزی
سرمايه داری وپاره ای مکانيرم ھای کنترل ﺑين المللی ﺑازارمالی ،ﺑا پروژه تنوع مناﺑع انرژی ) محدود
نشدن ﺑه مناﺑع فسيلی ( وﺑاال ﺑردن ﺑھره وری مصرف انرژی دراقتصاد ،ﺑيان اين حرکت است ،که
ازجانب " سبزھا " وسوسيال دموکرات ھا دنبا ل واوﺑاما ﺑا عناوين ديگری پی گرفته و می گيرد
ومحافظه کارترين احزاب ھم مجبورﺑه پيروی ازآنند .واينھمه  ،ﺑرنامه ای است ﺑرای نجات مناسبات
سرمايه داری! ****
ﺑيالن اقدام ھای تاکنونی ھدف واولويت را نشان می دھد .آنان  5تريليون دالرﺑرای ﺑانک ھا و
سيستم مالی انسان خوارسرمايه داری اختصا ص داده ومتعھد شده اند تا اين سيستم ورشکسته را نجات
ﺑدھند .اين مبلغ  50ﺑراﺑرﺑودجه ای است که سازمان ملل ﺑرای توسعه کشورھای فقير وفقرزدائی ﺑه
عنوان ﺑرنامه ھزاره کنونی درنظردارد و 100ﺑراﺑرﺑودجه الزم ﺑرای فقرزدائی درآفريقاست .ﺑودجه
ھائی که دولت ھا ھيچ توجھی ﺑه تأمين آن ندارند .گفتنی است که دولت جرج ﺑوش ﺑاھزينه کردن شش
ميلياردالرﺑرای ﺑيمه سالمتی کودکان اياالت متحده ﺑا اين استدالل مخالفت کرد که توان تأمين آن را
ندارد.
اين سؤال که آيا آنان ﺑا ﺑکارگيری اين ﺑرنامه ) که چيزی شبيه آن سه دھه ﺑين اواسط دھه  30تا نيمه
 60قرن گذشته امورآنان را گذراند و ﺑعد ﺑه ﺑحران کشيده شد( می توانند ﺑه ھدف ﺑرسند ،پاسخ خود را
در نحوه ﺑرخورد ومبارزه جنبش ضدسرمايه داری جھاني پيدا می کند .يعني در اين که آيا جنبش ما اين
دورﺑاطل را پشت سر می گذارد و ﺑاھمه قوا درمقاﺑل آن ميايستد يا تسليم آ ن مي شود.
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نتايج سياسی اين تحوالت ھم ﺑه روشنی ديده می شود .ورشکستگی ﺑاشگاه گروه  8کشورﺑزرگ
صنعتی که قرارﺑود ھمه امور را درکنترل داشته ﺑاشد .جايگزيني آن ﺑا گروه  20کشورکه
دراثرعروج سرمايه داری چين ودردرجات ﺑعدی ھند وﺑرزيل وغيره،اجتناب ناپذيرشده وﺑه خيا ل
آنان می تواند عصای دست ﺑاشد .ازﺑين رفتن زمينه ھای الزم ﺑرای ادامه يک جانبه گرائی اياالت
متحده درسياست خارجی وتغييرآن ﺑه نه تنھا ھمگرائی ﺑا متحدين ﺑزرگ وھميشگی خود ﺑلکه
درنظرگرفتن چين وروسيه درمعادله ھا .آمريکا حتی ديگردرحياط خلوت خود يعنی آمريکای التين
نيزاگرﺑخواھد نمی تواند ﺑه شيوه ساﺑق عمل کند .اين درماجرای کودتای نظامی ھندوراس ديده شد.
اينکه آمريکا موضعی،ھرچند ظاھری ﺑاشد ،متفاوت گرفت وﺑه نوعی ودرحدی ﺑا سايرکشورھای
منطقه ھمراه شد.اينکه آمريکا کودتا را محکوم کرد نشانه اين وضعيت است! ناتوانی در پيش ﺑردن
جنگ ھای ﺑزرگ ھمزمان ازديگر نتايج است؛ که اين تغييرمھمی درﺑرنامه خاورميانه ای آنان
ﺑوجود آورد .يعنی متمرکزشدن نظامی گری درافغانستان و پاکستان وپيش گرفتن پروژه ھای سياسی
ﺑرای حل مسأله فلسطين وحکومت اسالمی ايران.
ﺑطورخالصه نتايج اين تحوالت چنين است :ﺑی اعتباری نسبی مناسبات سرمايه داری ﺑرای پيش ﺑرد
توان دخالت
زندگی ودرمقاﺑل رشد مبارزات ضدسرمايه داری جھانی ودست آوردھای آن؛کاھش نسبی
ِ
مستقيم قدرت ھای ﺑزرگ سرمايه درتحوالت جوامع مختلف .اگراين نتايج را درکنارھمدلی وپشتيبانی
ﺑخش ھای مھمی ازمردم ونيروھای سياسی جھان ازمبارزات انقالﺑی ايران درنظرﺑگيريم ،ظرفيت ھای
پيش روی ما را نشان می دھند .اگرچه دراين راﺑطه ھنوزنيروھای زيادی ﺑويژه درخاورميانه ﺑدليل
واھمه ازسياست ودخالت امپرياليستی دراين مبارزات ،اشتياق چندانی ﺑه دفاع ازآن ندارند.اما ﺑا تالش
ھای ﺑين المللی می توان تاحد زيادی ﺑراين مشکل غلبه کرد .وگذرزمان ورشد اين مبارزه رھائی ﺑخش
نشان خواھد داد که چه تأثيري درزندگی سياسی واجتماعی ھمه خاورميانه وکشورھای اسالمی خواھد
داشت.
-3درﺑررسی شرايط داخلی ازآن نقطه نظری که درتحوالت جھانی ﺑه آن اشاره شد،پاره ای ويژگی
ھا ديده می شود که پيچيده گی ﺑيشتری ﺑوجود می آورد .ويژه گي و مساله اي که امرﺑھم آوردن شکاف
نان و آزادی را درميان مردم زيرسلطه ھنوز دردستورقرارمی دھد .جناح ھای مختلف حکومتی
دردوره ھای مختلف ازاين مسأله ﺑرای پيش ﺑرد مقاصد خود سوء استفاده کرده اند " .دوم خردادی ھا"
ﺑا تأکيد ﺑر" آزادی " مسأله " نان " را ﺑه حاشيه ﺑردند .احمدی نژاد در 1384ﺑا تأکيد عوامفريبانه ﺑر"
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نان" آزادی را ﺑيشتر ﺑه ﺑند کشيد .ﺑھم آوردن شکاف نان وآزادی ومبارزه ھمزمان ﺑرای ايندو
خواست ،آن حرکتی است که ﺑه رھائی توده ھا می انجامد.
خصلت ومطالبات ضدسرمايه داری انقالب شکست خورده سال  57آنقدر وزن داشت که اجازه
درپيش گرفتن وگستراندن سياست ھای سرمايه داری غيردولتی را تا سالھا ندھد .عالوه ﺑرآن گروه ھای
حاکم درحکومت اسالمی ،ھم چون حکومت پيشين سلطنتی ،که درآمد نفتی را درچنگ خود دارند و
درحقيقت پدرخوانده کل اقتصاد و ﺑخش خصوصی ھم ھستند نيازی نمی ﺑينند که ﺑه نوع ديگری
ازسياست روی آورند واقتدارخود را ﺑه خطراندازند .ازاين جھت دوﺑارتالش ﺑرای درپيش گرفتن آن حد
ازﺑرنامه اقتصاد ﺑازارآزاد که درانطباق کامل ﺑا اقتصاد جھانی سرمايه داری قرارگيرد،ھنوز ﺑه نتايج
دلخواه نرسيده است .اجماع گروه ھای حکومتی ﺑرسرسند چشم اندازﺑيست ساله اقتصادی که ﺑرنامه ای
ﺑرای پيش ﺑرد نوع وحدی ازھمان ﺑرنامه نئوليبرالی جھانی وﺑرای منطبق شدن ﺑا نيازھای ارتباط کامل
ﺑا اقتصاد جھانی است،ھنوزنتوانسته سرعت و ضرﺑاھنگ مناسب پيش روی را ﺑوجود آورد .چرا که
دردوره احمدی نژاد،منافع گروه او ھنوزتامين نشده وکادرھای درجه دوم و نسل دوم حکومت اسالمی
که ﺑا اوھمراه اند ،وحاال گروه مسلط حکومتند ،ھنوزﺑقدرکافی فرﺑه نشده اند .وﺑناﺑراين سيرکاستن
ازمناﺑع دراختياردولت را ﺑا اختالل روﺑرو کرده است .عليرغم آن که احمدی نژاد ھم ﺑا طرفداران
ﺑخش خصوصی مساﺑقه گذاشته ومدام می گويد که ﺑيش ازآنھا خصوصی سازی و ﺑازاررقاﺑتی ايجاد
ت " اپوزيسيونی" ھواداران سرمايه داری را درايران
کرده،اما مجموعه عوامل ﺑرشمرده زمينه تبليغا ِ
گسترانده است .اگرچه ﺑعد ازموج ﺑی اعتباری سرمايه داری درسطح جھانی ورشد گرايشات ضد
سرمايه داری درميان نسل جوان ،ليبرالھا ھمانند سالھای گذشته يکه تازنيستند ،اما ھنوزگفتمان ليبرالی
سياسی حکومت مذھبی قوی است .نقض ھر گونه حقوق انسانی
ﺑويژه ﺑدليل حضور ودوام استبداد
ِ
وآزادی ھا درحوزه سياسی ،اجتماعی و فرھنگی چنان آشکار است که زمينه اين عوام فريبی ليبرالی را
فراھم آورده که گويا فالکت زندگی مردم رﺑطی ﺑه مناسبات سرمايه داری ندارد .ومناسبات سرمايه
داری ﺑدون " استبداد آخوندی " وﺑدون احمدی نژاد ھمه چيز را روﺑراه می کند.
 4ـ از نظر سياسي ھم ،ليبرالھا ادعاھاي پرسروصدا دارند .اما تجرﺑه مستقيم زندگی وﺑويژه ھمين
روند مبارزه جاری اين ظرفيت را دارد که ادعاھا را محک زند .ونشان دھد که آيا آنھا حتی ﺑرای نفی
اين دستگاه جھنمی استبداد مذھبی پيگيری الزم را دارند؟ جواب را درحا ل حاضرمی توان تاحدی
ازدستپاچه شدن آنھا دريافت .نه تنھا اصالح طلبان حکومتی ﺑلکه انواع واقسام گرايش ھای ليبرالی
ازگسترش حرکت ھای خود جوش وﺑيرون سيستمی وﺑقول آنھا " غيرقانونی " سراسيمه شده اند.
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حاالھمه آنھا،حکومتی وغيرحکومتی،ازخطرراديکاليزه شدن حرکت ھای خود جوش و" ﺑدون
رھبری" وغيرقانونی حرف می زنند .اگرچه ﺑا ﺑيان يکسان نمی گويند اما ﺑا شيوه ھای مختلف درپی
راه اندازی پيگيری قانونی مطالبات واعتراض ھا ﺑا استفاده ازﺑاصطالح " ظرفيت ھای مغفول قانون
اساسی" ﺑه جای حرکت ھای اعتراضی توده ای اند .نتيجه چنين پروژه ای درخوش ﺑينانه ترين حا لت
ممکن است ﺑه جا ﺑجائی جناح ھای حکومتيان منتھی شود ولی اين چيزی جزفلج کردن مبارزه وﺑه ﺑند
کشيدن توده ھا نخواھد ﺑود .سيرمبارزه نشان خواھد داد که تا چه حد می توانند دراين راه موفق شوند.
ھرچند موفقيت آنھا معادل سوختن ﺑرگ ھای خودشان ھم ھست ،چرا که دراين صورت استبداد سياسی
وھمين حکومت مذھبی ِ تماميت خواه پا ﺑرجا خواھد ماند وآن ھا شانسی ﺑرای مدل سياسی واقتصادی
خود نخواھند يافت.
اين ﺑاليا درعين حال ﺑا پروژه ھای انتخاب روايت ديگری ازحکومت اسالمی ﺑه جای روايت واليت
فقيھی ھم مطرح اند .آن ھائی که تالش دارند مردمی را که روايت اسالم حکومتی واليت فقيه را طرد
کرده اند ،يک ﺑارديگرزيرپرچم روايت ديگری ازحکومت اسالمی ،مثال حکومت اسالمی نوانديشان،
ﺑبرند ﺑه حادث شدن اين ﺑاليا کمک می کنند.
درجھت چنين پروژه ھايی ،گرايش ھای ليبرالی وﺑويژه اصالح طلبان حکومتی تالش دارند که ﺑا
اعمال ھژمونی وحذف گرايشات ديگروحمله ﺑه آنان ﺑه عنوان ساختارشکن ﺑه خيال خود يک جنبش
يک رنگ و کنترل شده ﺑوجود آورند .اگرچه تاھم اکنون ھم ﺑی ثمری تالششان را درحرکت ھای توده
ای ديده اند و پاسخ گرفته اند .اما شايد منا فع تنگ نظرانه طبقاتی اجازه ندھد که درياﺑند که يک جنبش
عظيم توده ای را نمی توان ﺑه آسانی درزنجير و ﺑه خط کرد .اين جنبش ﺑخش ھای مختلف جامعه را ﺑا
گرايش ھا وخواست ھای مختلف دريک ﺑسترمشترک ھمراه کرده است ورنگارنگی جزو موجوديت آن
است ودرافتادن ﺑا آن ساده نيست .ﺑرعکس ،طرح مطالبات وخواست ھای ﺑخش ھای گوناگون که
عمدتا عليه مناسبات سلطه است ،آن را گسترانده و قوی تر می کند .راه کاراين جنبش نه " يکرنگی"
ﺑلکه " رنگارنگی" است که درﺑسترمشترک نفی وضع موجود حرکت می کند.
 5ـ گستره توده ای جنبش مبارزاتی ﺑا ھمه وسعتش ودرﺑرگيرندگی ﺑخش ھای مختلف اردوی
کاروزحمتکشان ھنوز جای گسترش دارد .ھنوزمحروم ترين ﺑخش ھای زحمتکشان چنان که ﺑايد فعا ل
نشده اند .واين ﺑه ويژه درشھرھای کوچک وحاشيه ھای شھری مصداق دارد .البته درچنين مراحلی
ازمبارزه نمی توان انتظارداشت که ﺑاوجود نظم سرکوب پليسی ھنوزسرپا ،مناطق کوچک که کنترلشان
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ساده تراست وشناسائی مبارزان آسانتر،تحرکی آشکارھم چون تھران داشته ﺑاشند .عالوه ﺑراين ،اين
گونه مناطق محل اسکان ھواداران سازمان يافته حکومت ھم ھست وحضور آنھا درکنترل مردم آن
مناطق مؤثراست .ﺑا تضعيف ﺑيشتر اقتدارحکومتی وروحيه ﺑاختن عوامل سرکوب ومديران وعوامل
رژيم درمحل ھای کار وتوليد ،زمينه مبارزه آشکاروعلنی ورخ ﺑه رخ دراين محل ھا ھم ھمچون
اعتصاب و غيره فراھم خواھد شد .وآنان که درمرحله کنونی ﺑعد از زمان کاردرمناطق مرکزی ومھم
شھر ﺑا ھم گره می خورند ودرپناه جمعيت مبارزه خود را پيش می ﺑرند ،فرصت گستراندن مبارزه
ﺑديگر مناطق ومحل کاروتوليد را ھم خواھند يافت.
مشاھده چنين وضعيتی دراين مرحله نبايد اين نتيجه گيری اشتباه را پيش آورد که گوئی توده شرکت
کننده فقط مرﺑوط ﺑه " طبقه ميانی" است .پيروان معيارھای آکادمی ھای جامعه شناسی ﺑورژوائی ،ﺑا
چنين مالک ھائی  ،سطح تحصيالت وحقوق ماھيانه ،ﺑه طبقه ﺑندی می پردازند .اما نمی توان آن ميليون
ھا فارغ التحصيل دانشگاھی که درﺑخش ھای مختلف خدمات،آموزش وصنعت و غيره دراستخدام است
وﺑيشترﺑه عنوان کارمند دولت کارمی کنند ويا آنکه ﺑخش قاﺑل توجھی ازآنان ﺑيکارند را ازاردوی
کاروزحمت ندانست .نمی توان دوونيم ميليون دانشجوی دانشگاه ھا را که درحال کارآموزی وتحصيل
اند وعمدتا سرمايه آنھا را ﺑکار می گيرد واغلب درھمين دوران ھم ﺑرای تأمين مخارج خود مجبورﺑه
سخت ترين کارھا ھستند را ازاردوی کارندانست .اين ھا ﺑخش ھای آموزش ديده تراين اردوی ﺑزرگ
اند .ھمانطورکه ﺑيکاران وکارگران فصلی وموقت ازاين اردوھستند .ھمانطورکه ﺑخش عظيم زنان خانه
دارچنين اند .ﺑخش ھائی مانند دانشجويا ن و معلمان وکارکنان آموزشی ﺑيشترين ساﺑقه مبارزه را داشته
ودارند .وھمين ھا دراين مرحله ﺑيشترين ﺑار ﺑرای گستراندن دامنه مبارزه ﺑه محروم ترين ﺑخش ھا را
ﺑدوش خواھند کشيد.
اگرچه سيرشعارھا ومطالبات جنبش ھدف ﺑزرگ سياسی را نشانه گرفته ،اما طرح مطالبات ھرچند
محدودتر ،چه معيشتی وچه سياسی واجتماعی ،نه نتھا مفيد ﺑلکه ضروری است تاھم دامنه را گسترده
کند وھم زمينه عملی شدن آن ھا را فراھم آورد وﺑه روشن ترشدن افق ھا ھم کمک کند .ازآن
مھمتردست ﺑکارشدن ﺑرای تحقق عملی پاره ای از مطالبات ،مثال تشکل ھای مستقل صنفی است.
مبارزات کنونی اين ظرفيت را دارد که پاره ای ازمطالبه ھا را درھمين زمان کنونی تحميل کند .پاره
ای مطالبات مرﺑوط ﺑه مليت ھا وتشکل ھای صنفی را می توان درھمين زمان ﺑرآورده کرد .وھمه اين
گونه مبارزات را درھمان ﺑسترمبارزه عمومی و ﺑرای تقويت وپيشبرد آن ﺑايد درنظرگرفت.
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تاکتيک ھا واشکال مبارزاتی ﺑا اﺑتکارھای گوناگون ھمراه ﺑوده وﺑا نافرمانی درمقاﺑل سرکوﺑگران و
قانون آنھا وﺑا تقويت روحيه ھمبستگی جمعی ،کارﺑه پيش رفته است .ھرچه ھمبستگی مردم ﺑيشترمی
شود،ھرچه آنان ﺑعد ازھر وحشيگری وسرکوب حکومتی ﺑا اﺑتکارتازه ﺑه کارخود ادامه می دھند وﺑا
تجديد قوا درصحنه حاضرمی شوند ،روحيه سرکوﺑگران فرومی ريزد .نافرمانی شجاعانه ،ﺑويژه
نافرمانی زنان ،وقتی ﺑا اقدام ھای ﺑازدارنده ودرعين حا ل ھشداردھنده وآگاھگرانه ھمرا ه
ﺑاشد،عناصرسرکوب را که روز ﺑروز ازنظرروحی تضعيف می شوند،در صحنه فلج می کند .کشاندن
مبارزه درمقاطع مختلف ﺑه مناطق متعدد وجلوگيری ازتمرکزنيروی سرکوب وپراکنده کردن آن ھا
نمونه ھای زيادی ازموفقيت را نشان داده است .ھمين موضوع غيرمتمرکزﺑودن ،ﺑکار تشکل ھای
مبارزاتی ھم می آيد .ﺑوجود آمدن سازمان ياﺑی شبکه ای مبارزان ﺑجای متمرکزشدن آن ھا ،نه تنھا
قدرت تحرک و ﺑقا درمقاﺑل سرکوب را افزايش می دھد ،ﺑلکه مھمترازآن امکان دخا لت فعال و مستقيم
ھرمبارز ومعترضی را فراھم می کند .اين آن چيزی است که ﺑه آن نيازمنديم .يعنی نيازﺑه افزايش توان
خود که ﺑتوانيم ﺑرپای خود ﺑيايستيم ،ﺑا مغزخود ﺑيانديشيم و ﺑا دست خود ﺑگيريم .اگرازھمين لحظه
ودردل ھمين مبارزه چنين کنيم ،مجالی ﺑرای آن که قدرت درﺑاال دست ﺑدست شود پيدا نمی شود.
ازھمين لحظه تمرين کنيم که ﺑا دخالت فعال ،حرکت جمعی را شکل دھيم وعنان اختيار را ﺑدست ھيچ
" ﺑزرگی " و" خردمندی" ندھيم .درآن صورت ،فرصت نمی دھيم که " رھبری کاريز ما " يا دسته ای
فعال ،قيم ما شود وﺑااشکال مختلف ،ھرچند ﺑظاھر دموکراتيک ،قدرت ما را ﺑه رﺑايد وﺑرفرازسرما ﺑه
نشيند وﺑنام ما و ﺑه کام " سرمايه " فرمان ﺑراند.
-6ھرنيروی ضدسرمايه داری وچپ ،فعا ل ترين موضع وجايگاه را ،درجنبش مبارزاتی مردمی می
گيرد که می خواھند خود را از زندان ﺑزرگی ﺑه اندازه يک کشور رھا کنند .ما ھم چنين می کنيم.
وآنانکه ھميشه عليه سرمايه می ايستند وازھمين امروز ﺑرای کمونيزم مبارزه می کنند ،ﺑا درنظرگرفتن
آنچه که درﺑاره ظرفيت ھای مبارزه کنونی گفته شد ،حاال نيازمند تالش ﺑيشتری ﺑرای طرح ضرورت
" دنيای ديگر" ودامن زدن ﺑه گفتمان سوسياليستی وﺑديل خود حکومتي ﺑجاي سيستم سياسي حکومت
ت خارج
اسالمي دردرون ودردل ھمين جنبش ھستند و ﺑه ھمان سان ،مبارزه ﺑراي گستراند ن خواس ِ
کردن اقتصاد از کنترل سرمايه ،چه دولتي چه خصوصي ،اجتماعي کردن آن ﺑراي زند گي ھمبسته و
پايدار ِ انساني.
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ﺑرای طرح افق ھا وضرورت " دنيای ديگر" وتالش ﺑرای تقويت سمت گيری ضد سرمايه داری
درھمين مبارزه کنونی ،ھمراه شدن ھمه نيروھائی که دراين جھت می کوشند ضروری است .ازاين رو
ما ﺑرتحقق اتحاد ﺑزرگ ھواداران سوسياليسم ﺑيش ازھرزمان پا می فشاريم
سازمان ما جزئی از جنبش عظيم جاری اردوگاه کار وزحمت است وﺑرای حاکميت اکثريت عظيم
ﺑرای اکثريت عظيم مبارزه می کند .ما حضور فعال در جنبش ھای اجتماعی موجود وپشتيبانی ھمه
جانبه از خواستھای دمکراتيک ،الئيک وﺑراﺑری طلبانه را در ھمه عرصه ھا از جمله وظائف خود
ميدانيم .سازمان ما ﺑه دفاع از جنبش ھای عمومی وطبقاتی ھمراه ﺑا ديگر طيف ھای گونه گون
ھواداران سوسياليسم در راه پيمائی ﺑزرگی که کارگران ،زنان ،جوانان ،مليت ھای تحت ستم،
روشنفکران ودانشجويان آغاز کرده اند ،ھم گام است .ما در راه دستياﺑی ﺑه تمامی خواست ھای
اردوی کار وزحمت دست ھمه ء مبارزان راه آزادی وسوسياليسم را می فشاريم*****.
مبارزه رھائی ﺑخش کنونی ﺑا شرايط منطقه ای وﺑين المللی اين مبارزه ارتباط مستقيم دارد .توجه
وتأکيد ﺑراين جنبه وﺑاالﺑردن ھمبستگی و ھمدلی ﺑين المللی ومنطقه ای ﺑا اين مبارزه و ارتباط متقاﺑل،
راه گشای آن است .ﺑھمين دليل ﺑرای مناسب کردن شرايط درمنطقه وکم کردن تأ ثيرمنفی دخالت ھای
امپرياليستی وجريان سياسی ارتجاعی اسالمی منطقه ای ،ما ﺑرتداوم وپيگيری سياست " صدای سوم
درخاورميانه " تأکيد می کنيم.
ما ﺑرآنيم که ھمراھی و ھمدلی مردم مترقی جھان را چنان جلب کنيم که دولت ھا مجبورشوند دولت
کودتا و ھرشخص وارگان ديگری را که ﺑيان اراده مستقيم مردم نباشد ﺑرسميت نشناسند.
ما ﺑرآنيم که ﺑا کارزارھای ﺑين المللي ھمه مؤسسات چندمليتی که ﺑه ادامه حيات حکومت اسالمی
ياري ميرسانند ،تحريم شوند.
0 1. 09.2009
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---------------------------------------------------------------نظرات اقليت در موارد ستاره گذاري شده در متن چنين است :
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* اين خواست از منظر راﺑطه ﺑا حکومت ،ﺑه دليل توازن قوای موجود و ميزان توان مبارزان در اين
مرحله ،طرح شعارھای غيرمستقيم و استفاده از سپر دفاعی نيروھای حکومتی ،ھنوز نفی کامل اين
نظام نيست
** اين مبارزات ھمچون ھر جنبش ﺑزرگ تودهای خصلت اصيل دارد و ﺑرساختهی مردم دالور
کشور ماست و تنھا دستگاه تبليغاتی ورشکسته واليت فقيه میتواند ﺑه آن مارک مخملی ﺑزند يا آن را
توطئه و غيره ﺑنامد .معھذا اين جنبش تودهای ﺑه طور عمده تحت رھبری شبکهھای اصالح طلبان قرار
دارد ھر چند حرکات مستقل از اين رھبری را نمیتوان و نبايد انکار کرد.
*** اين جنبش ﺑه واسطه استبداد فراگير خصلت ھمگاني دارد و اليه ھاي متنوعي درآن شرکت دارند.
نيروی پيش ﺑرنده اين مبارزه انقالﺑی ھمان ﺑخش اکثريت ﺑزرگ جمعيت يعنی زير 30ساله ھا يعنی "
ب اين نسل است .نسلی که
نسل سوم
سياسی" دوران حکومت اسالمی است .ﺑه عبارتی ديگر،اين انقال ِ
ِ
ﺑا انرژی جوانی عمل می کند،سرخوردگی وشکست نسل اول را ندارد وﺑه ميزان زيادی تجرﺑه
نسل"دوم خرداد" را ھم دريافته است .رشد وتکوينش ﺑيش ازھرﺑخش ديگری ازمردم،درارتباط ﺑا
جھان و مسائل دنيا وﺑيرون ازمرزھای فرھنگی وسياسی واجتماعی تحت کنترل حکومت اسالمی ﺑوده
وﺑی حقی را ﺑرنمی تاﺑد .واين روزھا وحشی گری وخشونت دستگاه سرکوب حکومتی را ھم
ﺑطورمستقيم تجرﺑه می کند وﺑه دريافت تازه ای می رسد .ولی ترس خورده نشده وﺑا جسارتی که ويژه
اين دوره ھاست ﺑا اﺑتکارھای ﺑديع تاکنون ادامه داده است .وھمين ،قدرقدرتی دستگاه سرکوب را می
شکند .ﺑخش ﺑزرگ مزدوحقوق ﺑگيران وزنان وﺑيکاران وغيره دراين ﺑخش جمعيتی اند که ﺑه نسبت
ديگر نسل ھا ازسطح آموزشی وتحصيلی ﺑاالتری ھم ﺑرخوردارند.
**** درسايرنقاط ھم چون اروپا و آمريکای شمالی حاکمان سرمايه مجبورشده اند عالوه ﺑرعقب
نشينی ازﺑازار آزاد ﺑی مھارﺑه ﺑازارکنترل شده ومداخله دولت دراقتصاد ﺑخش ھائی ھرچند محدود
ازمطالبات جنبش ضد سرمايه داری ،ﺑه ويژه درمورد محيط زيست ،را ﺑرای کنترل ﺑحران درﺑرنامه
خود وارد کنند.البته در اين جا الزم است که به جوھر و درونمايهی مداخله دولت اشارهای شود.اين سياست
را دستکم در شرايط کنونی نبايد با اقدامھايى يکسان انگاشت که در دولت رفاه در دورهى روزولت اجرا
شدند .اين اقدامھا در واقع تدبيرھايى ھستند اضطراری که مىكوشد بخش خصوصی و سرمايه را از بحران
گيری عناصری از پالتفرم دولت رفاه در طرح دولت اوباما نبايد با خو ِد دولت رفاه يکسان
برھاند .وام
ِ
پنداشته شود؛ بلکه بايد آن را اساسا ھمچون اقدامھايى در راستاى نجات نئوليبراليسم تلقى نمود .از اين رو

ارزيابى واعالم پروژهی اوباما به مثابهى بازگشت به دوران روزولت نادرست است؛ ھمان طور که اعالم
پايان نئوليبراليسم اغراقآميز است و تصوير واقعی از بحران و سرشت راهﺣلھايی که براى برون رفت از آن
در پيش گرفته شده به دست نمیدھد.
***** ما باھمه وجودمان براين خواست ھا پامی فشاريم:
آزادی ھای بی قيد و شرط سياسی شامل،آزادی عقيده وبيان وھمه انواع تشکل ھای سياسی ،صنفی،فرھنگیواجتماعی واعتصاب وتظاھرات وھمايش ھا و غيره
خارج کردن مذھب وايدئولوژی ازﺣوزه عمومی جامعه ودستگاه آموزش عمومی.ﺣذف مذھب رسمی وآزادی وبرابری ھمه مذاھب وبی مذھبی)آته ايسم( وھرنوع عقيده
 برابری کامل وبدون قيدو شرط جنسيتی درھمه ﺣوزه ھای زندگی عمومی و خصوصی .لغو بدون اما واگرھمه قوانينضدزن ومبارزه با ارزش ھای اجتماعی مردساالرانه .ﺣق ترجيحی زنان درﺣوزه فعاليت ھای سياسی واجتماعی .تأمين
زندگی مناسب زنان تک سرپرست وزنان کم درآمد ازمنابع عمومی
 برابری مليت ھا وھمه گروه ھای قومی وﺣق تعيين سرنوشت آنھا آزادی و برابری ھمه انواع گرايش ھای زندگی فردی وجمعی وخانوادگی وگرايش ھای جنسی ﺣق وامکان برابربرای دخالت مستقيم ھرفرد درزندگی سياسی و اجتماعیوآمارعمومی درﺣوزه ھای
 ﺣق برابر وآزادی دسترسی ھمگان به تمامی اطالعاتسياسی،اقتصادی،اجتماعی،فرھنگی و علمی و فنی
 ﺣق ھمه زﺣمتکشان برای داشتن زندگی مناسب وتأمين آن ازمنابع عمومی ﺣق سالمت وآموزش برای ھمگان وتأمين آن ازمنابع عمومی ﺣق ووظيفه انسان برای ﺣفظ وداشتن طبيعت به عنوان مادرخود وبرخورداری ازمحيط زيست سالم لغواعدام وھمه قوانين مجازات شرعی انحالل دستگاه ھای سرکوب خود ﺣکومتی ودخالت مستقيم ومشارکتی آﺣادمردم درتصميم گيری،اجرای تصميم ونظارت براجرای تصميمدرسطوح مختلف زندگی سياسی بجای ﺣکومت اسالمی و ھردولتی که برفرازسرمردم به نشيند
 خارج کردن اقتصاد ازکنترل سرمايه،چه دولتی و چه خصوصی،اجتماعی کردن آن برای زندگی پايدار وھمبستهانسانی نه سودآوری و انباشت سرمايه خصوصی.

