
   سازمان يابی مستقيم و مستقل خوِد مردم تنها راه پيشروی است
 

   و چند انتخابات بعد از آن، بخش بزرگی از مردم ايران، با استفاده1376در انتخابات دوم خرداد  )1
در آن موقع . هشيارانه از اختالفات درونی حکومتيان، نشان دادند که از حکومت اسالمی به جان آمده اند

بان کوشيدند شرکت وسيع مردم در انتخابات را به معنای حمايت از جناح اصالح طلب رژيم تعبير اصالح طل
را پنهان " اصالحات"اّما اکنون که حتی خيال باف ترين اصالح طلبان نيز نمی توانند نوميدی شان از . کنند

 يافته است که کنند، ديگر ترديدی نمی توان داشت که بحران مشروعيت جمهوری اسالمی چنان عمقی
انکار ناپذير شدن بحران مشروعيت رژيم به معنای اين است که اوًال ادامه موجوديت . انکارش ناممکن است

تصادفی نيست که دستگاه واليت مدت هاست هر نوع تظاهر . رژيم تنها با ِاعمال زور امکان پذير خواهد بود
ثانيًا مخالفان رژيم بعد از اين . ردم روبرو می شودبه مشروعيت را کنار گذاشته و فقط با زور و تهديد با م

تنها با دامن زدن به بحران حکومت ناپذيری، يعنی غيرقابل کنترل کردن اوضاع برای رژيم، می توانند دليل 
و هر جريانی که در اين زمينه کارآمدتر باشد، نفود بيشتری  در ميان مردم پيدا . وجودی خود را نشان بدهند

ثالثًا زمان بندی فشرده ای آغاز شده است که در آن آهنگ تحوالت با ميزان توانايی رژيم در . خواهد کرد
.کنترل اوضاع و توانايی کارآمدترين نيروی مخالف در گستراندن بحران حکومت ناپذيری تعيين خواهد شد  

 
. ی کرده اند صف آرايی های سياسی به سوی دوران پس از جمهوری اسالمی جهت گيریهم اکنون همه ) 2

نيست، بخشی از ) آلترناتيو(آغاز اين صف آرايی ها صرفًا به معنای آغاز دوره شکل گيری قدرت جای گزين
نگرانی . اين صف آرايی ها نشان دهنده نگرانی از احتمال شکل گيری جای گزين غير دموکراتيک هم هست

. بزرگی از ايرانيان فشار می آورد مساله ای است که بر ذهنيت بخش 57از تکرار فاجعه شکست انقالب 
زيرا هيوالی جمهوری اسالمی که از بطن يک انقالب توده ای سر بر آورد، به آن ها آموخته است که 

سرنگونی  يک قدرت استبدادی ضرورتًا به معنای پايان استبداد نيست، بلکه می تواند به شکل گيری قدرت 
ی که از يک تجربه تلخ توده ای بر می خيزد، می تواند زمينه اين نگران. استبدادی مصيبت بارتری بيانجامد

ای برای شکل گيری يک هشياری تاريخی باشد که مردم ايران در متن پيکار برای سرنگونی جمهوری 
اسالمی، به چگونگی و جهت سرنگونی آن نيز بينديشند و فقط به آن چه نمی خواهند اکتفا نکنند، بلکه برای 

ترديدی نبايد داشت که قدرت جای گزين در متن همين پيکارهای ضد . يز تدارک ببينندآن چه می خواهند ن
بنابراين به فردا حواله دادن بحث و صف آرايی های مربوط به نظام . جمهوری اسالمی شکل خواهد گرفت

. هد بودجايگزين، به نفع هر که باشد، مسلمًا به نفع هواداران دموکراسی و اکثريت عظيم مردم ايران نخوا  
 

رويا رويی های مردم ايران با جمهوری اسالمی در شرايطی اوج می گيرد که کشور ما به يکی از کانون ) 3
محور "دولت آمريکا که جمهوری اسالمی را يکی از سه عضو اصلی . های بحران بين المللی تبديل شده است

.  نظامی در ايران خودداری نخواهد کرداعالم کرده، پنهان نمی کند که در صورت لزوم حتی از مداخله" شر
اين هم زمانی، بی ترديد، نقش عوامل بين المللی را در تحوالت داخلی ايران به نحو بی سابقه ای افزايش داده 

توأم شدن فشار خارجی با برانگيختگی عمومی مردم عليه رژيم، گرچه موقعيت جمهوری اسالمی را . است
ن حال با نقض حق مردم ايران در تعيين سرنوشت خود، زمينه الزم برای شکننده تر می سازد، اّما در عي

زيرا اوًال نيرويی وارد صحنه سياست ايران . شکل گيری نظام جای گزين دموکراتيک را نامساعد می سازد
 می شود که مردم اين کشور هيچ کنترلی بر آن نمی توانند داشته باشند؛ ثانيًا به داليل کافی، آمريکا قدرتی

بنابراين يکی از مسايل کليدی جنبش . نيست که دوست دار دموکراسی در خاور ميانه و در کشور ما باشد
آزادی خواهی مردم ايران در شرايط کنونی اين است که ضمن بهره برداری از فشارهای بين المللی موجود 

.دم ايران جلوگيری شودبر رژيم، از مداخله قدرت های خارجی و مخصوصًا آمريکا، در تعيين سرنوشت مر  
 

نه مداخله آمريکا ضرورتًا به صورت نظامی خواهد بود ونه قدرت گيری نيروهای غير دموکراتيک الزم ) 4
 خمينی از طريق يک انقالب 57فراموش نبايد کرد که در سال . است حتمًا باحمايت آمريکا صورت بگيرد

بنابراين خطر مداخله قدرت های خارجی . درت رسيدتوده ای و بدون تکيه بر قدرت های خارجی بود که به ق



در تعيين سرنوشت مردم ايران هر قدر هم جدی باشد، بزرگ ترين خطری که چشم انداز شکل گيری 
درتحليل . دموکراسی در کشور ما را تهديد می کند، ضعف سازمان يافتگی مدنی و سياسی مردم ايران است

موکراسی را امکان پذير می سازد سنگر بندی مدنی و سياسی توده ای نهايی چيزی که استبداد را ناممکن و د
اگر اين کار در . يعنی سازمان يابی بخش های مختلف مردم حول خواست ها و نيازهای مستقيم خودشان. است

متن همين جنبش ضد استبدادی کنونی که در برابر چشمان مان گسترش می يابد صورت نگيرد، به احتمال 
 تکرار خواهد شد و کشور ما دقيقًا در اوج شورش برای رهايی از جهنم 57 شکست انقالب زياد، فاجعه

جمهوری اسالمی، دو باره در تونل مصيبتی فرو خواهد رفت که ممکن است دهه ها طول بکشد يا حتی 
. موجوديت کشوری به نام ايران در آن پايان يابد  

 
دوره انقالبی فرصت های بزرگ تری هم بوجود می خطرات هر قدر هم بزرگ باشند، با گشايش يک ) 5
در هر دوره انقالبی نيروی توده ای عظيمی آزاد می شود وابتکارات و خالقيت های بی سابقه ای شکل . آيند

در دوره خيزش های بزرگ . می گيرند که بسياری ناممکن های دوره های عادی را امکان پذير می سازند
 قدرت برای سرنگونی جمهوری اسالمی، تأسيس دموکراسی، مقابله با مداخله پيشِ  رو، کار ساز تريِن راه

 هر چه گسترده تر مردم و سازمان یخارجی و هر خطر احتمالی ديگر، فعال شدن و به ميدان آمدن توده  یها
و چنين کاری فقط حول خواست ها ونيازهای  بی واسطه . يابی مستقل و مستقيم هر چه شتابان تر آن هاست

از هيچ بخشی از مردم نمی توان و نبايد انتظار داشت که با . خش های مختلف خوِد مردم امکان پذير استب
و مسّلم است که . واگذاشتن خواست های بی واسطه و اّخص خودشان فّعال شوند" فردا"کنار گذاشتن و به 

ست از طريق همين اما در.  بخش های مردم با هم خوانايی نخواهند داشتی خواست های همه یهمه 
گوناگونی ها و حتی ناهم خوانی هاست که مردم می توانند ارزش سازمان يابی مستقل و اهميت حياتی آزادی 

های مدنی و سياسی را دريابند، فصول مشترک خواست هاشان را با خواست های بخش های ديگر مردم 
ر آن هايی که انتظار دارند مردم با بر خالف تّصو. کشف کنند و برای تأسيس دموکراسی سنگر بندی کنند

مسکوت گذاشتن خواست ها و نياز های مادی شان، فعًال برای سرنگونی جمهوری اسالمی متحد شوند، همه  
 بخش های مردم اساسًا از طريق تحمل ناپذير يافتن شرايط زندگی شان است که به شورش عليه جمهوری 

.  را صرفًا نمی توان به شرايط فرهنگی و سياسی تقليل دادو شرايط زندگی مردم. اسالمی کشيده می شوند
حاال هيچ کس جرأت انکار اين حقيقت را ندارد که اکثريت عظيم مردم ايران شرايط مادی زندگی شان را 

تحمل ناپذير می يابند و بيش از هر چيز ديگر، از همين طريق است که به رويا رويی با جمهوری اسالمی 
 اندکی تأمل در اين حقيقت انکار ناپذير، هر کسی می تواند در يابد که برای اکثريت عظيم با. کشيده می شوند

مردم ايران جنبش ضد استبدادی و پيکار برای دموکراسی در متن پيکار برای بهبود همين شرايط مادی 
 نظری شايد تفکيک پيکارهای ضد استبدادی، دموکراتيک وطبقاتی به لحاظ تجريد. زندگی معنا پيدا می کند

مفيد و ضروری باشد، اّما در دنيای واقعی، اينها جنبه های مختلف روندی يگانه اند که هم زمان وتنيده  درهم 
آن ها فقط با . توجه به اين حقيقت مخصوصًا برای هواداران سوسياليسم اهميتی حياتی دارد. جريان دارد
يعنی در راستای يک استراتژی "  اکثريت عظيمجنبش  آگاهانه و مستقل اکثريت عظيم برای"وفاداری به 

سوسياليستی می توانند در پيکار عليه استبداد و برای دموکراسی مؤثر و مفيد باشند، نه با پشت کردن به پيکار 
. های طبقاتی زحمت کشان و محرومان  

      
يکار ضد استبدادی، فعًال        در جامعه ايران اگر از هشتاد درصد جمعيت کشور بخواهيم برای پيش ُبرد پ

خواست های طبقاتی شان را مسکوت بگذارند، دانسته يا ندانسته از آنها می خواهيم فعًال از سازمان يابی 
اّما در جامعه ای که هشتاد در صد جمعيت آن از سنگر بندی مدنی و سياسی، يعنی . خودشان صرف نظر کنند

روم باشند، آيا اميدی به شکل گيری دموکراسی می تواند سازمان يابی حول خواست های بی واسطه شان، مح
وجود داشته باشد؟ البته فراموش نبايد کرد که در يک دوره توفانی، اين جمعيت عظيم بی لنگر حتمًا به 

و " رهبر"پيکارهای سياسی کشيده خواهد شد، اّما به صورت گله وار و هم چون هوراکش اين يا آن 
.ناپذير که عکس اش را در ماه خواهند ديدهمه دان و خطا " آموزگار"  
 
 



:بر نکات زير تأکيد  می ورزد" راه کارگر"با نظر به ارزيابی ياد شده است که ) 6  
 

 بدون سرنگونی جمهوری اسالمی، هر نوع پيش روی به طرف دموکراسی، برابری و بهبود شرايط -الف
بهترين راه ) برای دموکراسی(ه ترين وسريع ترين، کم هزين. زندگی مردم در کشور ما ناممکن است

 هر چه گسترده تر مردم و سازمان يابی هر چه شتابان یسرنگونی جمهوری اسالمی با به ميدان آمدن توده 
هيچ برنامه انقالبی و هيچ طرح و تدبير سياسی . تر آن ها حول خواست های بی واسطه شان گشوده می شود

ابراين  توان مند شدن خود مردم، اين سازندگان اصلی تاريخ، معنايی مترقی، بدون سازمان يابی مستقل و بن
بنابراين برنامه ها و طرح های سياسی تا آن جايی ارزش مصرف و حقانيت دارند که بتوانند . پيدا نخواهد کرد

.در يک زمان بندی فشرده، پردامنه ترين و پرتپش ترين جنبش مستقل مردمی را به ميدان بياورند  
 

 گيری دموکراسی در ايران بيش از هر چيز ديگر، به سازمان يابی طبقاتی اکثريت عظيم جمعيت  شكل-ب
بنابراين هواداران سوسياليسم نه با . اين کشور، يعنی کارگران و زحمت کشان و محرومان بستگی دارد

ن می توانند برای مسکوت گذاشتن سازمان يابی پيکار های طبقاتی معطوف به سوسياليسم، بلکه با تأکِيد بر آ
چنين تأکيدی به معنای کم توجهی به اهميت حياتی . تقويت زمينه شکل گيری دموکراسی در اين کشور بجنگند

سوسياليسم بدون دموکراسی نمی تواند معنايی داشته باشد . خوِد دموکراسی يا ابزاری  نگاه کردن به آن نيست
.ای سوسياليسم استو پيکار برای دموکراسی جزيی حياتی  از پيکار بر  

 
 در کشوری که فقدان هر نوع سنت دموکراتيک، شرايط تأسيس دموکراسی را آشکارا دشوارمی سازد و -ج

نيروهای مخالف دموکراسی در مقايسه با هواداران دموکراسی، از امکانات فعاليت بيشتری برخوردار هستند، 
 های دموکراتيک صورت می گيرد، با هر دليلی طفره رفتن از هر تالشی که برای حتی ابتدايی ترين خواست

از اين رو، هواداران سوسياليسم . که باشد، جز تضعيف پيکار برای دموکراسی معنايی نمی تواند داشته باشد
ضمن تأکيد و تالش برای راه انداختن جنبش دموکراسی فّعال مشارکتی، بايد در تقويت حرکت های موجود 

ها و ائتالف  و به هم کاری.  دموکراتيک، از هيچ کوششی روی گردان نباشندحتی برای ابتدايی ترين حقوق
های پر تحرّک ومنعطفی که می توانند در گسترش جنبش آزادی خواهی عمومی مردم مؤثر باشند، با همه 

.هواداران دموکراسی دست بزنند  
 

 بدون تالش پی گير برای تاکيد بر ضرورت سازمان يابی هر چه گسترده تر و هرچه شتابان تر مردم،) 7
فراهم آوردن لوازم و شرايط ارتباط و گفتگوی واقعًا توده ای و سراسری ميان جنبش های اجتماعی گوناگون 
و جريان های سياسی مختلِف طرف دار دموکراسی در جهت سرنگونی جمهوری اسالمی، بی معنا و بی ثمر 

م کرد، عملی ترين راه رسيدن به چنين لوازم و شرايطی، هم چنان که کنگره هفتم سازمان ما اعال. خواهد ماند
 جريان ها، مجامع، محافل و فعاالن سياسی متشکل و یايجاد يک فوروم دموکراتيک است که با تالش همه 

بنابراين، هم چنان بايد سياست اتخاد شده در کنگره . غير متشکل طرف دار دموکراسی بايد صورت بگيرد
. را با قاطعيت تمام پی گيری کنيم") فوروم گفتگوی دموکراتيک"در باره ايجاد (هفتم   

 
             فوروم دموکراتيک رقيب هيچ يک از هم کاری ها و اتحاد عمل ها وتجّمعات دموکراتيک نيست و 

ما می توانيم و بايد به طور هم زمان، از هر حرکت و ائتالف و هم کاری منعطف که بتواند در گسترش و 
وف طرف داران دموکراسی اثرگذار باشد، پشتيبانی کنيم و در هر يک از آن ها، تا جايی که تقويت صف

همه اين نوع حرکت ها می . محدوديتی برای تعهدات سوسياليستی و طبقاتی ما ايجاد نکند، فعاالنه شرکت کنيم
تيک تا زمانی که ولی مسّلم است که فوروم دموکرا. توانند به شکل گيری فوروم دموکراتيک شتاب بدهند

تجمّعی با هدف ها و وظائف مشخص آن شکل نگرفته است، نبايد به هيچ يک از حرکت ها و تجمّعات 
. دموکراتيک ديگر فرو کاسته شود  

 
در شرايطی که رويارويی مردم ايران با جمهوری اسالمی اوج می گيرد و در عين حال خطر مداخله ) 8

دورنمای شکل گيری ) مانند سلطنت طلبان و غيره(ر دموکراتيک آمريکا و حمايت آن از جريان های غي



هم کاری گسترده و پر تحرّک جمهوری خواهان دموکرات ضرورت عاجلی . دموکراسی را تهديد می کند
است که هر تأخيری در آن به نفع مخالفان دموکراسی تمام می شود و فرصت های برگشت ناپذيری را می 

واهان دموکرات بدون موضع گيری روشن و قاطع آن ها در ضرورت هم کاری جمهوری خ. سوزاند
سرنگونی جمهوری اسالمی، در مخالفت با مداخله جويی آمريکا و ساير قدرت های خارجی در تعيين 

سرنوشت مردم ايران، و در دفاع از جمهوری، دموکراسی و آزادی های بی قيد وشرط سياسی و بنابراين 
طبيعی است که جمهوری . دينی، موروثی و ايدئولوژيک، نمی تواند پا بگيردمخالفت با هر نوع حکومتی 

خواهان دموکرات نمی توانند خواست های شان را فقط به اين نکات کلی تقليل بدهند، اّما تأکيد براين خواست 
.ها می تواند حداقل الزم برای شروع اوليه هم کاری ها را تأمين کند  

 
ن دموکرات با تأکيد بر حداقل های ياد شده بايد مواضع خود را از جريان های              جمهوری خواها

ديگری که از موضع گيری روشن در مقابل جمهوری اسالمی يا سلطنت، يا مداخله گری آمريکا طفره می 
بدون  چنين تمايزی آن ها نمی توانند مرکز ثقلی برای راه اندازی هم کاری های . روند، متمايز سازند

.وری خواهان دموکرات به وجود بياورندجمه  
 

اگر سرنگونی يا فرو پاشی جمهوری اسالمی احتمالی واقعی است که مدام در چشم انداز ملموس تری قرار )9
می گيرد، و اگر سازمان يابی هر چه گسترده تر و هر چه شتابان ترمردم تنها عاملی است که می تواند خطر 

 پس براند، ترديدی نمی توان داشت که - که اکنون بر افق آويخته است-  را57تکرار فاجعه شکست انقالب 
تشکيل فوروم اجتماعی آسان ترين و عملی ترين راهی است که در اين دوره ی خيزش های بزرگ اجتماعی 
می تواند در يک زمان بندی فشرده، سازمان يابی گسترده کارگران، زحمت کشان و محرومان اين کشور را 

حرکت های اجتماعی گوناگونی که در متن بحران عمومی جمهوری اسالمی مدام در حال . ر سازدامکان پذي
گسترش اند؛ تجربه فوروم اجتماعی جهانی و سرمشق فوروم های اجتماعی متعددی که در کشورهای مختلف 

 با هم رايی نئو ليبراليسم اقتصادی که اکنون در کشور ما در حال شکل گيری اند، و جهانی شدن ايدئولوژی
جناح های مختلف حکومتی و هم چنين بخش بزرگی از مخالفان جمهوری اسالمی به کار بسته می شود؛ 

فوروم اجتماعی شکلی از . شرايط مساعدی برای راه اندازی فوروم اجتماعی در ايران به وجود می آورند
 وقت و نيرو بر سر پالتفرم گرد هم آيی طبقاتی کارگران و زحمت کشان و محرومان است که بدون اتالف

های انتزاعی يا کشمکش های کم حاصل و بی حاصل تشکيالتی، مرکز تجّمع مشترکی برای هم کاری های 
فوروم اجتماعی در . منعطف و پر تحرک جنبش های اجتماعی و سياسی مترقی گوناگون فراهم می آورد

رايط امروز ايران گسترش يابد که سازمان صورتی می تواند با موفقيت شکل بگيرد و با آهنگ مناسب با ش
 جنبش های اجتماعی مشخص را یدهی اقدامات مشخص و با بازده ملموس حول خواست های  بی واسطه 

تجربه تاکنونی فوروم های اجتماعی نشان می دهد که اين شکل از گرد هم آيی . مبدأ حرکت خود قرار بدهد
ه جنبشی برای جنبش ها که آن ها را در رنگارنگی شان می تواند بايد بيشتر يک جنبش باشد تا سازمان، البت

قدرت و اهميت اين جنبش در گسترش شتابان دامنه آن است و نه در پالتفرم ّمدون  يا . دور هم جمع کند
عمدتًا با تمرکز روی مقابله با نئوليبراليسم ) دست کم در مراحل آغازين(چنين جنبشی . ساختار منسجم
واند پيش برود هر چند که ما در اين جنبش بخشی از گرايش ضد سرمايه داری آن را تشکيل اقتصادی می ت

در ايران خواه جمهوری اسالمی سرنگون شود، خواه بتواند از اين بحران جان بدر برد؛ خواه . می دهيم
هوری سر آمريکا به ايران حمله کند، خواه نکند؛ خواه سلطنت به جای جمهوری اسالمی بنشيند، خواه جم

راست عرفی بر قرار شود؛ نئوليبراليسم خطری ثابت و واقعی خواهد بود که زندگی هشتاد درصد مردم ايران 
نيروی ما برای مقابله با اين خطر بسيار پراکنده است و صدای . را، مانند طاعونی مرگبار تهديد خواهد کرد

در اين . ستداللی و قدرت اقناعی نيرومندی هستيممان بسيار ضعيف، و در اين مقابله ما ملزم به داشتن منطق ا
ها در اردوی مقابل جای خواهند گرفت، در حالی که نئو " دموکرات"رويارويی، بسياری از به اصطالح 

زيرا حتی يک دموکراسی کامًال نيم بند ليبرالی به يک . ليبراليسم شرايط تکوين دموکراسی را تضعيف می کند
و فراموش نبايد کرد که در ايران . از دارد که نئو ليبراليسم آن را ناممکن می سازد سياسی ني-تعادل اقتصادی

نئو ليبراليسم شکل خشن تر دنيای سومی دارد و خواهد داشت و مدافعان آن عمًال از برده داری دفاع خواهند 
 و همه جنبش در مقابل همه اين دشواری ها ما به بسيج توده ای کارگران و زحمت کشان و محرومان. کرد



های اجتماعی درگير با نئوليبراليسم، حول خواست ها و نيازهای بی واسطه شان نياز داريم و نه به پالتفرم 
:بنابراين الزم است به ياد داشته باشيم که . های انتزاعی غير قابل لمس برای آن ها  

 
ته فعاالن و جريان های چپ در خارج الب.  فوروم اجتماعی تجمعی است که اساسًا بايد در ايران پا بگيرد-الف

از کشور بايد به صورتی گسترده و فشرده در باره شناساندن اين تجربه و تبليغ امکانات آن برای سازمان يابی 
بر سر زبان ها انداختن ايده فوروم اجتماعی مسلمًا در شرايط کنونی داخل ايران، . گسترده توده ای تالش کنند
مان گران جنبش های اجتماعی و روشنفکران راديکا ل ، پژواک مساعدی خواهد در ميان فعاالن چپ، ساز

.يافت  
 

 فوروم اجتماعی در انحصار هواداران سوسياليسم نيست و نبايد هم باشد و بنابراين شکل گيری آن ما را -ب
دی نبايد داشت که البته تردي. از اتحاد ها و ائتالف ها و هم کاری های هواداران سوسياليسم بی نياز نمی سازد

فوروم اجتماعی می تواند جنبش طبقاتی الزم برای حرکت های سوسياليستی را به وجود بياورد و به همين 
. دليل تالش برای شکل دادن به آن يکی از لوازم حياتی استراتژی سوسياليستی است  

 
روهای متفاوت و هدف  فوروم اجتماعی و فوروم دموکراتيک، حرکت هايی هستند با منطق متفاوت، ني-ج

های متفاوت، که مسلمًا رقيب هم نيستند ولی هر دو در شرايط کنونی ضرورت دارند و می توانند هم ديگر را 
.تکميل کنند  

 
 
 
 
 
 


