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یــک رونــد اعتــای انقالبــی بــا ســرعت جامعــه را در برمــی گیــرد.

واقعیــت موجــود در جهــان میرســیم ،بحــث هــا اغلــب در چارچوب

نیــروی کار و زحمــت پیــش قــراول اعتراضــات متشــکل شــده و تــاش

دموکراســی بورژوائــی دور میزنــد و مطالبــات هــم بــه همیــن گونــه

خــود را گســترش داده و در پیونــد بــا جنبــش هــای دیگــر قــرار گیــرد.

و لــذا میتوانیــم آن را بــه ســنجش و قضــاوت بگذاریــم ،امــا کــه

مــی کنــد تــا خــود را در پنــاه مطالبــات صنفــی و معیشــتی صفــوف
میداننــد کــه جــز بــا تغییــر بنیــادی سیســتم سیاســی حا کــم بــر کشــور
و ابتــدا  ،ســرنگونی نظــام تروریســتی نمــی تواننــد حتــی بــه حداقل
هــای خــود برســند و در ایــن میــان شــعار و خواســت دموکراســی

در مرکــز مطالبــات و برنامــه تشــکالت مبــارز قــرار گرفتــه اســت.
میدانیــم کــه ایــن گفتمــان دموکراســی خواســت و شــعار دوره ای از

حیــات سیاســی جوامــع بــوده اســت و محصــول مبــارزه طبقاتــی از

! مــن معتقــدم کــه دموکراســی بورژوائــی زنــده و حاضــر اســت
آنچــه دموکراســی سوسیالیســتی و بــه تعبیــر لنینــی آن دیکتاتــوری

دموکراتیــک پرولتاریــا مــی نامنــد موجــود نیســت و همــه بــر مبنــای
آرزوهــا و بیشــتر از کانــال تئوریــک بررســی میشــود و تجربــه شــوروی
هــم قــوز بــاال قــوز میشــود .آیــا میشــود دموکراســی کــه بویــژه نیــروی

کار مــی خواهــد را در چارچوبــی دموکراتیــک و در همیــن مرحلــه
بشــکافیم و در پــی ایجــاد فضائــی بــرای رشــد بنیادهــای آن هــم

طرفــی و میــزان تحقــق آن بــی تردیــد بســتگی مســتقیم بــه مرحلــه و

ا کنــون باشــیم .چــرا کــه شــعارهای زیبــا امــا که مــدت خــواه دردی را

اقتصــادی جامعــه در رونــد تطــور آن دارد .هــم ا کنــون ایــن شــعار

هــم بــدون دموکراســی غیــر ممکــن اســت و آن هــم زمانــی پیــش

ســطح رشــد نیروهــای سیاســی و فرهنــگ جامعــه و موقعیــت حیات
(دموکراســی) از ســوی برخــی نیروهــای وابســته و نوکــران ســرمایه
بیــن الملــل مصــادره شــده و گــروه هــای سیاســی کــه از طریــق

دوا نکــرده پــس در پــی درمــان درد امــروزی باشــیم  .کــه سوسیالیســم

میایــد کــه جامعــه ای طــی دهه هــا بــرای دموکراســی آمادگــی الزم را

کســب کــرده باشــد (بــه لحــاظ فرهنگــی ،سیاســی و بنیــاد اقتصــادی

لقــاح مصنوعــی (سیاســی) تولیــد شــده انــد خودنمائــی مــی کننــد.

جامعــه).

و نیســت در جهــان برافراشــته میشــود ،دیگــران طوطــی وار دم از

گونــه ای محــو طبقــات اجتماعــی ولــی تــا آن شــرائط و فضائــی کــه

پرچــم توزائــی ا گــر از ســوی برخــی کــه دنبــال امپراطــوری پــارس
سکیوالریســم زده ولــی راه بــه جائــی نمــی برنــد.

میدانیــم کــه سوسیالیســم قدمــگاه زوال دولــت اســت و پــس بــه

بشــر مترقــی آرزویــش را دارد و برایــش هزینــه مــی کنــد بایــد شــعار

زحمتکشــان امــا کــه در پــی بنیــاد پایــه هــای دموکراســی ،دســت

دموکراســی و جامعــه ای دموکراتیــک شــعار مــا باشــد و بــرای نیــل

گذارنــد .ا گــر جامعــه در کل پویــا و همــواره در حــال حرکــت اســت،

ســرمایه داخلــی و خارجــی را فرامــوش کنیــم .کــه اعتصابــات

روی آزادی و آزادی کار و اندیشــه و اســتقالل فــردی و مملکتــی مــی

بــه آن پرچــم دارش .ولــی ایــن میســر نمــی شــود ا گــر افشــاء نوکــران

پــس گفتمــان و دموکراســی نیــز بــا ایــن تغییــرات اعتــاء میابــد و

سراســری از شــعبات کامیــون داران بــه مغــازه داران و از هفــت تپــه

تبدیــل شــود .در مــرز رویدادهــای گذشــته نمــی توانــد باقــی مانــد

بــرای ســتاد رهبــری همیــن اعتصابــات  ،شــاید هــم در هیبــت کمیتــه

از شــعاری پوپولیســتی بایــد بــه پدیــده ای و تــاش هائــی پویــا
و در دموکراســی زمینــه رشــد کهنــه و ایــده و دولــت و ســلطه دنیــای
ماضــی رفتــه رفتــه از بیــن میــرود .نیروهائــی کــه دموکراســی گویــان

بــه کارخانجــات سراســری میرســد ولــی هــر چــه زودتــر بایــد فکــری

هــای اعتصــاب و همبســتگی ارتباطــی آنهــا باشــیم کــه ماشــین

تحــوالت را فرمانــی و اراده ای و نقشــه راهــی مــی خواهــد کــه در

بــدون هیچگونــه پایــه اجتماعــی در میهــن و تنهــا بواســطه امکانات

غیــر اینصــورت ماشــین تحــوالت مــا دوبــاره به جــاده خا کــی میزند.

کــه طالــب حــذف همگانــی هســتند کــه آنهــا را نمــی پســندند!

در شــرائط کنونــی و امــکان حضــور تشــکالت سراســری چــون

بنیادهــای ســرمایه صدائــی در میاورنــد در خــود مــی میرنــد و چــرا
***

حــال چــرا وقتــی بــه دموکراســی بــه عنــوان یــک گفتمــان و یــک

***

آمــوزگاران و دبیــران و بازنشســتگان ،کارگــری و زنــان و … اولویــت با

مفصــل بنــدی تشــکالت موجــود و امــکان ارتبــاط و همــکاری آنــان

از طرفــی و ایجــاد هــر چــه ســریع تــر تشــکالت جــوان تــر اســت.

هــر چــه فشــار اجتماعــی حرکــت مــا افزونــی یابــد امــکان حضــور

افزایــش میابــد کــه بایــد بهــوش باشــیم شــرائط فعلــی نمــی توانــد
مانــدگار باشــد و بــه هــر رو رویاروئــی مــردم علیــه رژیــم تروریســتی
بــه نفــع یــک طــرف (بــی تردیــد)  ،مــردم یــا چینــی بندزنــان نظــام

ســرمایه حــل میشــود! انبوهــی از نوکــران ســرمایه در پوشــش اغلــب

دموکــرات و چــپ نمــای ســابقآ مســکوئی و چینــی و ماچینــی هــم
ا کنــون دســت در دســت امکانــات تبلیغــی ارباب ســرمایه مــن وتوئی
و بــی بــی ســی گویــان و همدســت انحصــارات بــه کار گیــج کــردن

اذهــان عمومــی مشــغولند .مســئولیت چــپ امــا کــه هنــوز افزایــش
حضــور در نبــرد موجــود و احیانــأ امــکان همدلــی و تــاش در پرچــم

داری از دموکراســی کــه خواســتی عمومــی و ســاحی آخریــن بــرای

زمیــن زدن رژیــم اســت .ایــن ســاح امــا کــه شمشــیری دو لبــه اســت
کــه میتوانــد بــا هرگونــه ندانــم کاری بــه خــود ضربــه زنــد .

نیروهــای ســرمایه دموکراســی را در پرتــو دنیــای کهنــه و انتخابــات

دوره ای مــی خواهنــد تــا امــکان چپــاول مــردم و ادامــه وضــع
موجــود میســر شــود ولــی ســمت و ســوی اعتصابــات سراســری گویــا

تنهــا مرحلــه نخســتین حرکــت بــرای دموکراســی اســت و جوانــه

هــای تــاش بــرای آزادی کار .ایــن تــاش هــا زمانــی اعتــا میابــد کــه

چــپ در مســئولیت افشــاء دســتگاه تبلیغــی نوکــران ســرمایه موفــق
باشــد ،مــردم در تــاش معــاش و اوضــاع اســتثنائی و اعتــای انقالبی

یــک واقعیــت  .پرچــم دموکراســی بایــد در دســت نیــروی پیشــرو و
مترقــی و چــپ جامعــه باشــد و لیاقــت پرچــم داری یــک اصــل بــی

تردیــد و چشــم بســتن بــه ایــن مســئولیت جبــران ناپذیــر خواهــد
بــود .مــردم دانســته انــد کــه رژیــم در ضعــف و در حــال عقــب نشــینی

اســت ا گــر چــه خشــونت مــی کنــد .مــردم میداننــد کــه اصالحــات
ا گــر چــه از بنیــان توهــم و دروغــی بیــش نبــود ولــی روزمــره تجربــه

کســب کردنــد واگــر اعتصابــات پراکنــده بمانــد و سراســری نشــود و بــه

اهرمــی بــرای زمیــن زدن رژیــم تبدیــل نشــود و رویاروئــی قهرآمیــز
و ســریع بــکار رژیــم پایــان ندهــد ،ایــن زمــان هــم ســپری میشــود و
بــه تعامــل رژیــم و لطــف اربــاب ســرمایه بیــن الملــل رژیــم بحرانــی

دیگــر را ســپری مــی کنــد .قطــع شــریان اصلــی رژیــم تروریســتی

(دســتگاه ســرکوب) ا گــر از طریــق زمیــن گیــر کــردن سیاســی آن مــی
گــذرد ولــی هــر گونــه اهمــال در رویارویــی سراســری و قهــر آمیــز

مردمــی علیــه نظــام حا کــم ،گوادالوپیهــا را وادار بــه مداخلــه و ســر

هــم کــردن ائتالفــی بــرای ادامــه وضــع موجــود بــا ظاهــری متفــاوت
مــی کنــد.
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