
 اوضاع سياسی ووظايف ما     
   پيشنهاد اکثريت کميسيون تدوين پيش نويس 

  سازمان  14کنگره برا ی سند سياسی   

دوره تازه ای اززندگی سياسی اجتماعی درايران شروع - 1
مبارزات توده ای هفته های بعدازکودتای . شده است
خرداد،تاهمين حدکنونی هم وجوه مشترک  22انتخاباتی 

تماعی جامعه ما را دستخوش تحول کرده سياسی واج
اين مبارزات انقالبی .وبازگشت به دوره قبلی را غيرمحتمل

گسترده،بدون پيشينه وهم چون رعد وبرقی درآسمان بی 
اين مبارزات نزديک ترين  ريشه های خود . ابرنبوده است

تحريم انتخابات و درمبارزات جنبش های اجتماعی  را در
مبارزاتی که برای تحقق .می يابدوازجمله اين ساليان 

مطالبات روزمره زندگی تا تأمين حقوق پايه ای وبرابر وتا 
خواست رهائی ازسلطه واستبداد يک حکومت مذهبی 

مبارزاتی که دردوره . سرمايه داری جريان داشته است
چهارساله گذشته عليرغم افزايش شدت سرکوب نه تنها 

مق وگسترش خاموشی نگرفت بلکه درپاره ای جهات ع
  .يافت

درچهارسالی که فالکت زندگِی وسيع ترين بخش های 
جمعيت روزافزون شد واين درحالی بود که انتظارعمومی 

بحران عمومی .بدليل افزايش درآمدهای نفتی بيشترشده بود
سرمايه داری با اختالل های برنامه ای که دولت احمدی 

گذران نژاد برای حفظ منابع قدرت خود، برآن می افزود 
بی عدالتی وفاصله طبقاتی بيش . زندگی را سخت ترکرد

سود خالص هريک ازده نفروارد 87درسال . ازپيش شد
ميلياردتومان درسال بوددرحاليکه  13کننده اصلی اتوموبيل 

يعنی .ميليون تومان بود 4دستمزد ساليانه کارگران حدود 
درهمين سال،سود خالص .اختالفی بيش ازسه هزاربرابر

ميليون 300وارد کننده عمده شکر 15انه هريک ازماهي
هزازتومانی  300تومان بود درحاليکه حقوق ماهيانه 

کارگران صنعت شکريعنی يک هزارم درآمد سرمايه داراين 
فشاربرزنان .رشته، ماه ها عقب افتاد وپرداخت نشد

  . وکارگران ودانشجويان بيش ازپيش شد
ا و اقليت های وسرکوب مليت ه.سانسورفرهنگی اوج گرفت

تنگ ترکردن فضای زندگی اجتماعی و .مذهبی شديد ترشد
سياسی وفرهنگی جامعه ومجاری تنفس مردم بخش های 

واين بويژه درزمانی که بهانه . هرچه بيشتررا برانگيخت
تهديد نظامی آمريکا ديگرمطرح نبود وفضای سياسی بين 

ننده المللی نيزتغييراتی کرده بود بيش ازهروقتی برانگيزا
  .شده وخواست تحول وتغييررا بيش ازگذشته مطرح کرد
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   ينتدو يسيونکم يتاقل يشنهادیقطعنامه پ      

   
  سازمان  14کنگره  برای  ياسیسند س يسنو يشپ

  
   حاضر ياسیى سرشت اوضاع س¬باره در

        
  ا وظايف م  و                    

  
عصيان بزرگ مردم آشور ما عليه آودتاى انتخاباتى تماميت ) ١

ترين رخداد سياسى سى ¬گرايان حاآم را بى ترديد بايد مهم
اين جنبش اعتراضى باشكوه حتا . سال گذاشته به شمار آورد

آمدهاى ¬پى ،در صورت عقب نشينى يا مهار آن توسط حاآمان
آشور ما بر اى را در حيات سياسى و اجتماعى ¬پردامنه

خرداد را  ٢٢و بازگشت به شرايط پيش از  ،خواهد انگيخت
ى مردم در دهمين ¬آننده¬شرآت خيره. ناممكن خواهد آرد

ها عليه وضع ¬انتخابات رياست جهمورى و راى اعتراضى آن
ى  چهار سال سياست و ¬واسطه¬آمد بى¬موجود پى

ى ¬هى رژيم اسالمى در دور¬آارانه¬گر و تبه¬آرِد ويران¬عمل
مردم عليه ¬ ى¬خشم انباشته. نژاد بوده است¬ احمدى

و هوشيارى و  ،چون نماد وضع موجود¬هم ،احمدى نژاد
ها نسبت به عزم رژيم براى بيرون آوردن ¬حساسيت آن

برانگيختگى مردم را درابعاد  ،هاى راى¬ى او از صندوق¬دوباره
  .اى دامن زد-سابقه¬بى

  
در آنار  ٨۴خابات سال آنندگان انت¬اآثريت عظيم تحريم) ٢

در شرايط فقدان هر گونه بديل مترقى و  ،هواخواهان اصالحات
اعتراض خود را به شرايط  ،هاى موجود¬در چارچوب انتخاب

ها بيان ¬حاآم از مجراِى شكاِف دهان گشوده در ميان بااليى
ى مردم از فرصت سياسى ¬استفاده هوشيارانه. نمودند

ها به مراتب آارسازتر از ¬اضى  آنناشى از انتخابات و راى اعتر
اش جز ¬حاصل ،آه در صورت تحقق ،تاآتيك تحريم انتخابات بود

. بود¬ى احمدى نژاد نمى¬اعالم پيروزى ساده و دوباره
آرد چپ نسبت به انتخابات در آغاز طرح و تبليغ ¬موثرترين روى

هاى آن در آنار ديگر ¬ضرورت  برگزارى انتخابات آزاد و الزام
ها و ¬ت مهم مردم در فضاى ملتهب ناشى از تنشمطالبا
آردى نه با -طبعا چنين روى. هاى انتخاباتى بود¬رقابت
داشِت انعكاس مطالبات مردم در پالتفرم انتخاباتى ¬چشم
حول مطالبات ¬ بلكه با هدف دامن زدن به بحث  ،نامزدها

گرانه در مقياس بزرگ و با استفاده از ¬واقعى مردم و آار آگاه
چپ باید به تغيير فضای . گرفت¬هاى موجود صورت مى¬نامكا

ی مدافعان ¬کرد که در اثر تحول روحيه¬سياسی توجه می
ها و ¬تحریم ایجاد شده بود و نگاه خود را به ظرفيت

هایی معطوف می کرد که در متن این شرايط مشاهده ¬پویایی
چپ بى آن آه هرگز مشروعيتى به نظام عهِد بوقى . شد¬می

ترين توهمى ¬در جهمورى اسالمى بدهد و يا آم انتخابات
ى ¬بايد از مداخله ،هاى موجود برانگيزد¬نسبت به نامزد

آرد و در عين ¬هوشيارانه مردم در بازى انتخابات حمايت مى
  .    گفت¬هاى آن را باز مى¬حال محدوديت
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  ه يک ادامه از صفح
  
  

  سند پيشنهادی اکثريت کميسيون
  

این مبارزات توده ای کنونی واین خروش انقالبی،فوران آتش 
فشانی خشم انباشته شده مردم دراین مرحله ازهمان پروسه 

انرژی متراکم شده این خشم خروجی خود را . مبارزه است
  درشکافی که 

داکردو درمقطع انتخابات درنظام حکومتی واقتدارآن پدید آمد پي
واین انرژی مبارزاتی آنقدرهست که شدیدترین  . بيرون زد

سرکوب وکشتارده ها و صد هامجروح وهزاران زندانی  
بلکه تداوم چند هفته . هنوزقادربه کنترل کردن آن نشده است...و

ای،نشانه این پتانسيل وظرفيت مبارزاتی است که می تواند 
ریتم این مبارزات ازسرعت  نه تنها. درادامه خود توازن را تغييردهد

قابل مالحظه ای برخورداراست،بلکه سير تغييرشعارها عليرغم 
این . سرکوب شدید نشانه خواست نهفته دراین مبارزات است

انباشت مطالبات  خواست ازمنظررابطه با حکومت، با توجه به
مردم و ماهيت رفرم ناپذیرحاکميت، بيان نفی کامل این نظام 

ل توازن موجود وميزان توان مبارزان دراین است؛ اگرچه بدلي
مرحله هنوزآن را به صورت شعارهای غيرمستقيمی طرح کنند 

حتی آنان . ویا ازسپردفاعی نيروهای حکومتی هم استفاده کنند
که درانتخابات به احمدی نژاد رأی دادند هم بخشا بدليل 

. سال حکومت اسالمی توسط او بود 30افشاگری ورسواکردن 
او عوامفریبانه به سمبل های فسادمالی حکومت وغارت و وقتی 

استثمارحمله کرد رأی آنهائی را جمع کرد که استخوانشان دراین 
" طالبانی"او با تعرض سالوسانه به خشونِت .سالها خردشده بود
وقتی به موسوی درمناظره گفت که  -60حکومتيان دردهه 

همه  - ی کردنددردوره نخست وزیری او کراوات مردم را قيچی م
وبنابراین نمی توان . را هم  به زیرسؤال برد" امام راحل"دهه 

گفت آنها که به او رأی دادند همگی طرفداران حکومت اسالمی 
بهمين دليل است که دراین روزهای مبارزه شرکت کنندگان . اند

درحرکت های خيابانی فقط با نيروهای پليس،پاسدار وایادی 
برومی شوند وخبری ازمردم هواداررژیم سازمان یافته حکومت رو

  .نيست
این مبارزات هم چون هرجنبش بزرگ توده ای خود جوش است 
وتنها دستگاه تبليغاتی ورشکسته والیت فقيه می تواند به آن 

عالوه برآن بدليل همين .یا تؤطئه و غيره بزند" مخملی"مارک 
خصلت توده ای وخودجوش بودن تحت کنترل وسازماندهی هيچ 

. دعی رهبری هم نبوده وکسی نيزنمی تواند با آن چنين کندم
حرکت ميليونی خيابانی بعد ازانتخابات، عليرغم پس گرفتن  
فراخوان تظاهرات بصورت خود جوش وبا ابتکارخود توده های 

  .شرکت کننده به پاشد
وموقعيت  84واقعيت آن است که بعد ازتحریم انتخابات سال 

حکومت اسالمی، آنها مجبوربودند که  لرزان داخلی وبين المللی
اما .تنورانتخابات را گرم کنند تا بنوعی مشروعيت دست یابند

بنانداشتند که اجازه ورود دسته دیگرحکومتی را به حوزه قدرت 
بخيال درباال یک  پارچگی ایجاد  هبدهند وبرعکس برآن بودند ک

گری پس وقتی که برای جلب رأی دهندگان به آنچنان افشا..کنند
همه چيز "تنور"ها پرداختند،وگرمای بيش ازحد و غيرقابل کنترِل 

را سوزاند،مجبورشدند انتخابات را به شيوه کودتائی به پایان 
  .برند

نيروی پيش برنده این مبارزه انقالبی همان بخش اکثریت بزرگ 
دوران " نسل سوم سياسِی"ساله ها یعنی  30جمعيت یعنی زیر

عبارتی دیگر،این انقالِب این نسل  به. حکومت اسالمی است
نسلی که با انرژی جوانی عمل می کند،سرخوردگی .است

دوم "وشکست نسل اول را ندارد وبه ميزان زیادی تجربه نسل
رشد وتکوینش بيش ازهربخش .را هم  دریافته است" خرداد

دیگری ازمردم،درارتباط با جهان و مسائل دنيا وبيرون ازمرزهای 
واجتماعی تحت کنترل حکومت اسالمی فرهنگی وسياسی 

واین روزها وحشی گری وخشونت .بوده وبی حقی را برنمی تابد
دستگاه سرکوب حکومتی را هم بطورمستقيم تجربه می کند 

وبه دریافت تازه ای می رسد ولی ترس خورده نشده وبا 
جسارتی که ویژه این دوره هاست با ابتکارهای بدیع تاکنون 

همين قدرقدرتی دستگاه سرکوب را می و. ادامه داده است
بخش بزرگ مزدوحقوق بگيران وزنان وبيکاران وغيره دراین .شکند

بخش جمعيتی اند که به نسبت دیگر نسل ها ازسطح آموزشی 
  .وتحصيلی باالتری هم برخوردارند

. ویژگی بی همتای این جنبش ومبارزه، نقش زنان درآن است
زنان نه عنوان سياهی لشکر برای اولين باردرتاریخ این جامعه 

بود،بلکه به عنوان 57ونيروی حمایتی،آن چنان که درانقالب 
بی . کنشگرفعال وتعيين کننده درصفوف مبارزه جا گرفته است

یعنی این انقالِب .سمبل این جنبش است"ندا"جهت نيست که 
درراه رنگ زنانه گرفته وزنانه ترهم می شود؛وبهمين اعتبارازهم 

يرخود را درارزش ها و مناسبات اجتماعی گذاشته و اکنون هم تأث
  .آنها را دگرگون کرده و خواهد کرد

درچنين وضعيتی،اختالف وشکاف درونی حکومت اسالمی که 
تاپيش ازانتخابات هم شدید شده بود،به سطح بی سابقه ای 

حاال نه نتها مردم ولی فقيه را به مبارزه طلبيده .رسيده است
درونی مانند رفسنجانی وبخش بزرگ روحانيان اند، نه تنها رقبای 

مدعی شده اند،نه تنها اصالح طلبان حکومتی وموسوی وغيره 
عمال فرمان ولی فقيه را نمی پذیرند،بلکه درجناح خود ولی فقيه 
وطرفداران ریاست جمهوری احمدی نژاد رقابت و اختالف دامن 

 یعنی طوفان دردرون.گسترشده وروزبه روزهم بيشترمی شود
این همه جزکاهش قدرت .خود دستگاه والیت فقيه غوغا می کند

یعنی وضعيتی که زمينه پيشروی .کنترل حکومتی نخواهد بود
  .مبارزه را مناسب می کند

این مبارزه انقالبی با مسأله استبداد و درجهت نفی آن وبرای 
آزادی شروع شده اما همچون هرمبارزه توده ای طبقاتی 

ظرفيت های درافتادن با ریشه های  درجامعه سرمایه داری
سلطه یعنی حاکميت سرمایه برزندگی انسان را ازهمان ابتدا 
دارد؛ ومی تواند با جاری کردن ظرفيت های خود پيش رفته 
ومبارزه ای خود رهان و به واقع رهائی بخش ضدسرمایه داری را 

بستری که این مبارزه درآن جریان دارد وظرفيت های .متحقق کند
اعی نيروهای طبقاتی وميزان مبارزه آنان حد تأثيرگذاری آنها اجتم

ازنقطه نظرمبارزه ضدسرمایه داری .را دراین پروسه رقم خواهد زد
وپيش روی پروسه مبارزاتی دراین جهت،یعنی آزادی ورهائی 

وشاید پيش (واقعی،شرایط بين المللی مبارزه ما عالوه بر
زاین شرایط ظرفيت بررسی هرکدام ا.شرایط داخلی دخيلند)از

  .گسترش مبارزه را نمایان می کند
  
بحران . بسترجهانی مبارزه ما شاهد تحوالت مهمی است-2

به صورت انفجاری خود را  2008سرمایه داری که درتابستان 
بروزداد،نقطه پایانی برپيشروی برنامه نئوليبرالی وبازاربی 

ی حاال بيش ازهرزمانی مشروعيت سرمایه دار. 1*مهاربود
سال پيش بعدازفروپاشی رقيب روسی  20. زیرسؤال است

وشرقی بلوک قدرت سرمایه داری غرب،مناسبات سرمایه داری 
و آن را گره .را به عنوان سرنوشت مقدر ومحتوم بشرجارزدند

بدنبال آن برنامه نئوليبرالی .گشای همه معضالت اعالم کردند
سریع سرمایه داری قدرت بيشتری گرفت و جهانی سازی آن 

اما .برهمين روال نتایج آن درسطح سياسی هم پدیدارشد.شد
به موازات آن مبارزه نوین جنبش ضدسرمایه داری جهانی هم پا 

  2*حاال با بحران سرمایه واعالم توقف برنامه نئولييبرالی. گرفت
مناسبات سرمایه داری اعتبارخود را به عنوان گره گشا و پيش 

ی هرچه بيشتری ازمردم برنده زندگی، درميان بخش ها
ونفی مناسبات "بحران تمدنی"امروزه بحث .دنياازدست می دهد

سرمایه داری دربسياری نقاط هم چون آمریکای التين به گفتمان 
درسایرنقاط هم چون اروپا و .عمده تبدیل شده است)دیسکور(

آمریکای شمالی حاکمان سرمایه مجبورشده اند عالوه برعقب 
بی مهاربه بازارکنترل شده ومداخله دولت  نشينی ازبازار آزاد

بخش هائی هرچند محدود ازمطالبات )برنامه نئوکينزی(دراقتصاد 
جنبش ضد سرمایه داری را،به ویژه درمورد محيط زیست،به ویژه 

که " گرین نيو دیل"برنامه .کنترل بحران دربرنامه خود وارد کنند
ای مکانيرم  تلفيقی ازعناصراقتصاد کينزی سرمایه داری وپاره

های کنترل بين المللی بازارمالی، با پروژه تنوع منابع انرژی 
وباالبردن بهره وری مصرف ) محدودنشدن به منابع فسيلی(



" سبزها"انرژی دراقتصاد است،بيان این حرکت است؛که ازجانب 
وسوسيال دموکرات ها و با عناوین دیگری توسط اوباما پی گرفته 

. احزاب هم مجبوربه پيروی ازآنند می شود ومحافظه کارترین
بيالن اقدام های !برنامه ای برای نجات مناسبات سرمایه داری

تریليون دالربرای  5آنان .تاکنونی هدف واولویت را نشان می دهد
بانگ ها و سيستم مالی انسان خوارسرمایه داری اختصاص داده 

این .تااین سيستم ورشکسته را نجات بدهند.ومتعهد شده اند
برابربودجه ای است که سازمان ملل برای تؤسعه کشورهای 50

 100فقير وفقرزدائی به عنوان برنامه هزاره کنونی درنظردارد  و
بودجه هائی که . برابربودجه الزم برای فقرزدائی درآفریقاست

گفتنی است که دولت . دولت ها هيچ توجهی به تأمين آن ندارند
ربرای بيمه سالمتی جرج بوش باهزینه کردن شش ميلياردال

کودکان اباالت متحده با این استدالل مخالفت کرد،که توان تأمين 
  .آن را ندارد

که چيزی شبيه آن ( این سؤال که آیا آنان با بکارگيری این برنامه
قرن گذشته امورآنان را  60تانيمه  30سه دهه بين اواسط دهه 

 می توانند به هدف) گذراند و بعد به بحران کشيده شد
برسند،پاسخ خود را در نحوه برخورد ومبارزه جنبش ضدسرمایه 

این که ما این دورباطل را ردکنيم و باهمه قوا .داری پيدامی کند
  .درمقابل آن بایستيم یا آن که تسليم شویم

نتایج سياسی ای تحوالت هم به روشنی دیده می 
کشوربزرگ صنعتی که قراربود  8ورشکستگی باشگاه گروه .شود

 20جایگزینی آن با گروه .مور را درکنترل داشته باشدهمه ا
کشورکه دراثرعروج سرمایه داری چين ودردرجات بعدی هند 
وبرزیل وغيره،اجتناب ناپذیرشده وبه خيال آنان می تواند عصای 

ازبين رفتن زمينه های الزم برای ادامه  یک جانبه . دست باشد
به نه تنها  گرائی ایاالت متحده درسياست خارجی وتغييرآن

همگرائی با متحدین بزرگ وهميشگی خود بلکه درنظرگرفتن 
آمریکا حتی دیگردرحيات خلوت خود .چين وروسيه درمعادله ها

یعنی آمریکای التين نيزاگربخواهد نمی تواند به شيوه سابق 
اینکه .این درماجرای کودتای نظامی هندوراس دیده شد.عمل کند

د،متفاوت گرفت وبه نوعی آمریکا موضعی،هرچند ظاهری باش
عدم توان پيش .ودرحدی باسایرکشورهای منطقه همراه شد

که این تغييرمهمی دربرنامه .بردن جنگ های بزرگ همزمان
یعنی متمرکزشدن نظامی گری .خاورميانه ای آنان بوجود آورد

درافغانستان و پاکستان وپروژه های سياسی برای حل مسأله 
  .فلسطين وحکومت اسالمی ایران

بی اعتباری نسبی :بطورخالصه نتایج این تحوالت چنين است
مناسبات سرمایه داری برای پيش بردزندگی ودرمقابل رشد 
مبارزات ضدسرمایه داری جهانی ودست آوردهای آن؛کاهش 
نسبی تواِن دخالت مستقيم قدرت های بزرگ سرمایه درتحوالت 

ی بخش اگراین نتایج را درکنارهمدلی وپشتيبان.جوامع مختلف
های مهمی ازمردم ونيروهای سياسی جهان ازمبارزات انقالبی 
.  ایران درنظربگيریم ،ظرفيت های پيش روی ما را نشان می دهند

اگرچه دراین رابطه هنوزنيروهای زیادی بویژه درخاورميانه بدليل 
واهمه ازسياست ودخالت امپریاليستی دراین مبارزات اشتياق 

اما با تالش های بين المللی می .ندچندانی به دفاع ازآن ندار
وگذرزمان ورشد این .توان تاحد زیادی براین مشکل غلبه کرد

مبارزه رهائی بخش نشان خواهد داد که چه تأثيرشگرفی 
درزندگی سياسی واجتماعی همه خاورميانه وکشورهای 

  .اسالمی خواهد داشت
دربررسی شرایط داخلی ازآن نقطه نظری که درتحوالت جهانی -3

به آن اشاره شد،پاره ای ویژگی ها دیده می شود که پيچيدگی 
پيچيدگی که امربهم آوردن شکاف نان و .بيشتری بوجود می آورد

درسندکنگره  2005آزادی درميان مردم زیرسلطه را که درسال 
جناح های .دهم به آن پرداختيم،هنوز دردستورقرارمی دهد

ه برای پيش برد مختلف حکومتی دردوره های مختلف ازاین مسأل
با تأکيد " دوم خردادی ها. "مقاصد خود سوء استفاده کرده اند

با  1384احمدی نژاد در. را به حاشيه بردند"نان"مسأله " آزادی"بر
بهم آوردن شکاف نان . آزادی را ربود" نان"تأکيد عوامفریبانه بر

وآزادی ومبارزه همزمان برای ایندو خواست آن حرکتی است که 
  .ما می انجامد به رهائی

خصلت ومطالبات ضدسرمایه داری انقالب شکست خورده سال 
آنقدروزن داشت که اجازه درپيش گرفتن وگستراندن سياست  57

عالوه برآن گروه .های سرمایه داری غيردولتی را تا سالها نداد
های حاکم درحکومت اسالمی،هم چون حکومت پيشين 

خود دارند و درحقيقت  سلطنتی،که منافع درآمد نفتی را درچنگ
پدرخوانده کل اقتصادو بخش خصوصی هم هستند نيازی نمی 
بينندکه به نوع دیگری ازسياست ها روکنند واقتدارخود را به 

ازاین جهت دوبارتالش برای درپيش گرفتن آن حد .خطراندازند
ازبرنامه اقتصاد بازارآزاد که درانطباق کامل با اقتصاد جهانی 

گيرد،هنوز به نتایج دلخواه آن نرسيده سرمایه داری قرار
اجماع گروه های حکومتی برسرسند چشم اندازبيست .است

ساله اقتصادی که برنامه ای برای پيش راندن نوعی وحدی 
ازهمان برنامه نئوليبرالی جهانی وبرای منطبق شدن با نيازهای 
ارتباط کامل با اقتصاد جهانی است،هنوزنتوانسته سرعت و ریتم 

چرا که دردوره احمدی نژاد،منافع .پيش روی را بوجود آوردمناسب 
گروه او هنوزتعيين نشده وکادرهای درجه دوم و نسل دوم 
حکومت اسالمی که با اوهمراه است هنوزبقدرکافی فربه نشده 

وبنابراین سيرکاستن ازمنابع دراختياردولت را با اختالل روبروه .اند
م با طرفداران بخش عليرغم آن که احمدی نژاد ه.کرده است

خصوصی مسابقه گذاشته ومدام می گوید که بيش ازآنها 
خصوصی سازی و بازاررقابتی ایجاد کرده،اما مجموعه عوامل 

ليبرالی هواداران سرمایه "اپوزیسيونی"برشمرده زمينه تبليغات
اگرچه بعدازموج بی اعتباری .داری را درایران گسترانده است
رشد گرایشات ضدسرمایه داری سرمایه داری درسطح جهانی و

درميان نسل جوان،ليبرالها همانند سالهای گذشته یکه 
تازنيستند؛اما هنوزگفتمان ليبرالی بویژه بدليل حضور ودوام 

نقض همه گونه .استبداد سياسِی حکومت مذهبی قوی است
حقوق انسانی وآزادی ها درحوزه سياسی واجتماعی و 

ین عوام فریبی ليبرالی را فرهنگی چنان غليظ است که زمينه ا
فراهم آورده که گویا فالکت زندگی مردم ربطی به مناسبات 

ومناسبات سرمایه داری . سرمایه داری ندارد
وبدون احمدی نژاد همه چيز را روبراه می " استبدادآخوندی"بدون
تجربه مستقيم زندگی وبویژه همين پروسه مبارزه جاری این .کند

ونشان دهد که آیا . ليبرالی را محک زندظرفيت را دارد که ادعای 
آنها حتی برای نفی این دستگاه جهنمی استبدادمذهبی 

رمی توان تاحدی جواب درحال حاضپيگيری الزم را دارند؟ 
ازدستپاچه شدن نه تنها اصالح طلبان حکومتی،بلکه ازانواع 
واقسام گرایش های ليبرالی ازگسترش حرکت های خود جوش 

حاالهمه . دریافت" غيرقانونی"قول آنها وبيرون سيستمی وب
آنها،حکومتی وغيرحکومتی،ازخطررادیکاليزه شدن حرکت های 

اگرچه با . وغيرقانونی حرف می زنند" بدون رهبری"خود جوش و
بيان یکسان نمی گویند اما با شيوه های مختلف درپی راه 
اندازی پيگيری قانونی مطالبات واعتراض ها با استفاده 

به جای حرکت "ظرفيت های مغفول قانون اساسی" ازباصطالح
نتيجه چنين پروژه ای درخوش بينانه .  های اعتراضی توده ای اند

ترین حالت ممکن است به جابجائی جناح های حکومتيان منتهی 
شود ولی این چيزی جزفلج کردن مبارزه وبه بند کشيدن توده ها 

حد می توانند  سيرمبارزه نشان خواهد داد که تاچه. نخواهد بود
هرچند موفقيت آنها معادل سوختن برگ .دراین راه موفق باشند

چرا که دراین صورت استبداد . های خودشان هم هست
سياسی وهمين حکومت مذهبیِ  اتوریتر پابرجا خواهد ماند وآن 
ها شانسی برای مدل سياسی واقتصادی خودشان نخواهند 

  .یافت
این بالیا هم چنين با پروژه های انتخاب روایت دیگری ازحکومت 

آن هائی که .اسالمی به جای روایت والیت فقيهی مطرح اند
تالش دارند که مردمی را که روایت اسالم حکومتی والیت فقيه 
را طردکرده اند یک باردیگربزیرپرچم روایت دیگری ازحکومت 

ه برند به حادث اسالمی مثال حکومت اسالمی نواندیشان ب
  .شدن این بال کمک می کنند

درجهت همين پروژه،گرایش های ليبرالی وبویژه اصالح طلبان 
حکومتی تالش دارند که با اعمال هژمونی وحذف گرایشات 
دیگروحمله به آنان به عنوان ساختارشکن به خيال خود یک 

اگرچه تاهم اکنون هم .جنبش یک رنگ و کنترل شده بوجود آورند
مری تالششان را درحرکت های توده ای دیده اند و پاسخ بی ث

اما شایدمنافع تنگ نظرانه طبقاتی اجازه ندهد که .گرفته اند
دریابند که یک جنبش عظيم توده ای را نمی توان به آسانی 



این جنبش بخش های مختلف جامعه .درزنجيرکرده و به خط کرد
رک همراه را با گرایش ها وخواست های مختلف دریک بسترمشت

موجودیت آن است ودرافتادن با آن جزکرده است ورنگارنگی 
برعکس طرح مطالبات وخواست های بخش های .ساده نيست

گوناگون که عمدتا عليه مناسبات سلطه است آن را گسترانده 
" رنگارنگی"بلکه " یک رنگی"راه کاراین جنبش نه . وقوی می کند

  .ت می کنداست که دربسترمشترک نفی وضع موجود حرک
گستره توده ای جنبش مبارزاتی با همه وسعتش -4

ودربرگيرندگی بخش های مختلف اردوی کاروزحمتکشان هنوز 
هنوزمحروم ترین بخش های زحمتکشان .جای گسترش دارد

واین به ویژه درشهرهای کوچک .چنان که باید فعال نشده اند
ارزه البته درچنين مراحلی ازمب.وحاشيه های شهری مصداق دارد

نمی توان انتظارداشت که باوجود نظم سرکوب پليسی 
هنوزسرپا،مناطق کوچک که کنترلشان ساده تراست وشناسائی 

عالوه .مبارزان آسانتر،تحرکی آشکارهم چون تهران داشته باشند
براین  این گونه مناطق محل اسکان هواداران سازمان یافته 

اطق حکومت هم هست وحضور آنها درکنترل مردم آن من
با تضعيف بيشتر اقتدارحکومتی وروحيه باختن عوامل . مؤثراست

سرکوب ومدیران وعوامل رژیم درمحل های کار وتوليد،زمينه 
مبارزه آشکاروعلنی ورخ به رخ دراین محل ها هم هم چون 

وآنان که درمرحله کنونی .اعتصاب و غيره فراهم خواهد شد
گره می خورند  بعداززمان کاردرمناطق مرکزی ومهم شهربا هم

ودرپناه جمعيت مبارزه خود را پيش می برند،فرصت گستراندن 
  .مبارزه بدیگر مناطق ومحل کاروتوليد را هم خواهند یافت

مشاهده چنين وضعيتی دراین مرحله نباید این نتيجه گيری 
اشتباه را پيش آورد که گوئی توده شرکت کننده فقط مربوط به 

ومعيارهای آکادمی های جامعه  پيروان فکر.است" طبقه ميانی"
شناسی بورژوائی،با چنين مالک هائی ،سطح تحصيالت وحقوق 

اما نمی توان آن ميليون ها .ماهيانه،به طبقه بندی می پردازند
فارغ التحصيل دانشگاهی که دربخش های مختلف 
خدمات،آموزش وصنعت و غيره دراستخدام است وبيشتربه 

وحتی بخش قابل توجهی ازآنان عنوان کارمند دولت کارمی کنند 
نمی توان دوونيم ميليون .بيکارند را ازاردوی کاروزحمت ندانست

دانشجوی دانشگاه ها را درحال کارآموزی وتحصيل وبرای عمدتا 
بکارگرفته شدن توسط سرمایه هستند واغلب درهمين دوران 
برای تأمين مخارج خود مجبوربه سخت ترین کارها هم هستند را 

این ها بخش های آموزش دیده تراین اردوی .کارندانستازاردوی 
همانطورکه بيکاران وکارگران فصلی وموقت ازاین . بزرگ اند
همانطورکه بخش عظيم زنان خانه دارچنين . اردوهستند

بخش هائی مانند دانشجویا ن و معلمان وکارکنان آموزشی .اند
. بيشترین سابقه مبارزه ضد سرمایه داری را داشته ودارند

وهمين ها دراین مرحله بيشترین بار برای گستراندن دامنه 
  .مبارزه به محروم ترین بخش ها را بدوش خواهند کشيد

اگرچه سيرشعارها ومطالبات جنبش هدف بزرگ سياسی را 
نشانه گرفته،اما طرح مطالبات هرچند محدودتر، چه معيشتی 

 تاهم.وچه سياسی واجتماعی،نه نتها مفيد بلکه ضروری است
دامنه را گسترده کند وهم زمينه عملی شدن آن ها را فراهم 

ازآن مهمتردست .آورد وبه روشن ترشدن افق ها هم کمک کند
بکارشدن برای تحقق عملی پاره ای ازمطالبات،مثال تشکل های 

مبارزات کنونی این ظرفيت را دارد که پاره .مستقل صنفی، است
اگرهنوزقوانين .ميل کردای ازمطالبه ها را درهمين زمان کنونی تح

ضدزن به طوررسمی جاری اند اما پاره ای مطالبات مربوط به 
مليت ها وتشکل های صنفی را می توان درهمين زمان به 

وهمه این گونه مبارزات را درهمان بسترمبارزه .دست آورد
  .عمومی و برای تقویت وپيشبرد آن باید درنظرگرفت

کارهای گوناگون همراه بوده تاکتيک ها واشکال مبارزاتی با ابت
وبانافرمانی درمقابل سرکوبگران و قانون آنها وبا تقویت روحيه 

هرچه همبستگی .همبستگی جمعی،کاربه پيش رفته است
مردم بيشترمی شود،هرچه آنان بعدازهروحشيگری وسرکوب 
حکومتی با ابتکارتازه به کارخود ادامه می دهند وبا تجدید قوا 

. ،روحيه سرکوبگران فرومی ریزددرصحنه حاضرمی شوند
نافرمانی شجاعانه بویژه توسط زنان وقتی با اقدام های بازدارنده 
ودرعين حال هشداردهنده وآگاهگرانه همرا باشد،عناصرسرکوب 
را که روزبروز ازنظرروحی تضعيف می شوند،درصحنه فلج می 

کشاندن مبارزه درمقاطع مختلف به مناطق متعدد . کند
مرکزنيروی سرکوب وپراکنده کردن آن ها نمونه های وجلوگيری ازت

همين موضوع . زیادی ازموفقيت را نشان داده است
بوجود . غيرمتمرکزبودن،بکارتشکل های مبارزاتی هم می آید

آمدن سازمان یابی شبکه ای مبارزان بجای متمرکزشدن آن 
ها،نه تنها قدرت تحرک و بقا درمقابل سرکوب را افزایش می 

مهمترازآن امکان دخالت فعال و مستقيم هرمبارز  دهد،بلکه
این آن چيزی است که به آن . ومعترض را فراهم می کند

یعنی نيازبه افزایش توان خود که بتوانيم برپای خود . نيازمندیم
اگرازهمين . بيایستيم،با مغزخود بياندیشيم وبادست خود بگيریم
آن که قدرت لحظه ودردل همين مبارزه چنين کنيم،مجالی برای 

ازهمين لحظه تمرین . درباال دست بدست شود پيدانمی شود
کنيم  که بادخالت فعال، حرکت جمعی را شکل دهيم وعنان 

درآن . ندهيم" خردمندی"و"بزرگی"اختيار را بدست هيچ 
یا دسته ای " رهبری کاریزما"صورت،فرصت نمی دهيم که 

فعال،قيم ماشود وبااشکال مختلف،هرچند 
راتيک،قدرت ما را به رباید وبرفرازسرما به نشيند وبنام بظاهردموک

  .فرمان براند"سرمایه"ما و به کام 
هرنيروی ضدسرمایه داری وچپ فعال ترین موضع وجایگاه را، -5

درجنبش مبارزاتی مردمی که می خواهند خود را اززندان بزرگی 
وما .ما هم چنين می کنيم.به اندازه یک کشور رها کنند می گيرد

ه هميشه عليه سرمایه می ایستيم وازهمين امروز برای ک
کمونيزم مبارزه می کنيم،بادرنظرگرفتن آنچه که درباره ظرفيت 
های مبارزه کنونی گفته شد،حاال به تالش بيشتری برای طرح 

ودامن زدن به گفتمان سوسياليستی وخود " دنيای دیگر"ضرورت 
  .حکومتی دردرون ودردل همين جنبش، داریم

به دامن گسترکردن هرچه .بااین جنبش حرکت می کنيمما 
بيشترآن با تأکيد وتقویت خواست های دموکراتيک آن کمک می 

دراین راه با همه کسانی که بطورواقعی برموازین .کنيم
بدون آن که . دموکراتيک پامی فشارند همراه وهمگام می شویم

حتی نيازی به ائتالف واتحادهای مرسوم شکلی داشته 
چرا که اگرهدف گسترش وپيش بردوتقویت جنبش ونه .3*مباشي

باشد،همگامی برزمينه مشترک می " گروهی"تقویت قدرت 
درعين حال ودرهرلحظه .تواند فرم های گوناگونی پيداکند

ازنيروهائی که برموازین غيردموکراتيک وارتجاعی 
طرفداران سلطنت وحکومت های مذهبی ووابستگان (استوارند

فاصله می گيریم وبرای انزوای ) زرگ مداخله گربه قدرت های ب
  .آنان می کوشيم

  :ما باهمه وجودمان براین خواست ها پامی فشاریم
آزادی های بی قيد و شرط سياسی شامل،آزادی عقيده وبيان -

وهمه انواع تشکل های سياسی ،صنفی،فرهنگی واجتماعی 
  واعتصاب وتظاهرات وهمایش ها و غيره

یدئولوژی ازحوزه عمومی جامعه ودستگاه خارج کردن مذهب وا-
حذف مذهب رسمی وآزادی و برابری همه .آموزش عمومی

  وهرنوع عقيده) آته ایسم(مذاهب وبی مذهبی
برابری کامل وبدون قيدو شرط جنسيتی درهمه حوزه های  -

لغو بدون اما واگرهمه قوانين ضدزن .زندگی عمومی و خصوصی 
حق ترجيحی زنان . دساالرانهومبارزه با ارزش های اجتماعی مر

تأمين زندگی مناسب . درحوزه فعاليت های سياسی واجتماعی
  زنان تک سرپرست وزنان کم درآمد ازمنابع عمومی

برابری مليت ها وهمه گروه های قومی وحق تعيين سرنوشت  -
  آنها

آزادی و برابری همه انواع گرایش های زندگی فردی وجمعی  -
  نسیوخانوادگی وگرایش های ج

حق وامکان برابربرای دخالت مستقيم هرفرد درزندگی  -
  سياسی و اجتماعی

حق برابر وآزادی دسترسی همگان به تمامی اطالعات   -
وآمارعمومی درحوزه های سياسی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی 

  و علمی و فنی
حق همه زحمتکشان برای داشتن زندگی مناسب وتأمين آن  -

  ازمنابع عمومی 
  مت وآموزش برای همگان وتأمين آن ازمنابع عمومیحق سال -
حق ووظيفه انسان برای حفظ وداشتن طبيعت به عنوان  -

  مادرخود وبرخورداری ازمحيط زیست سالم



  لغواعدام وهمه قوانين مجازات شرعی  -
  انحالل دستگاه های سرکوب  -
خود حکومتی ودخالت مستقيم ومشارکتی آحادمردم درتصميم  -

تصميم  ونظارت براجرای تصميم درسطوح مختلف  گيری،اجرای
زندگی سياسی بجای حکومت اسالمی و هردولتی که 

  برفرازسرمردم به نشيند
خارج کردن اقتصاد ازکنترل سرمایه،چه دولتی و چه  -

خصوصی،اجتماعی کردن آن برای زندگی پایدار وهمبسته 
  .انسانی نه سودآوری و انباشت سرمایه خصوصی

بخش کنونی با شرایط منطقه ای وبين المللی این  مبارزه رهائی
توجه وتأکيد براین جنبه وباالبردن .مبارزه ارتباط مستقيم دارد

همبستگی و همدلی بين المللی ومنطقه ای با این مبارزه  و 
بهمين دليل برای مناسب .ارتباط متقابل،راه گشای آن است

های کردن شرایط  درمنطقه  وکم کردن تأثيرمنفی دخالت 
امپریاليستی وجریان سياسی ارتجاعی اسالمی منطقه ای، ما 

تأکيد می " صدای سوم درخاورميانه"برتداوم وپيگيری سياست
  .کنيم

مابرآنيم که همراهی همدلی  مردم مترقی جهان را چنان جلب 
کنيم که دولت ها مجبورشوند دولت کودتا و هرشخص وارگان 

نباشد برسميت  دیگری را که بيان اراده مستقيم مردم
  . نشناسند

2009 -07 -28  
ما برآنيم که کارزارهای بين المللی همه مؤسسات چندمليتی را 
  .که به ادامه حيات حکومت اسالمی یاری می رسانند تحریم کند

وتالش برای تقویت " دنيای دیگر"برای طرح افق ها وضرورت 
سمت گيری ضدسرمایه داری درهمين مبارزه کنونی،همراه 

ه نيروهائی که دراین جهت می کوشند ضروری شدن هم
ازاین رو ما برتحقق اتحاد هواداران سوسياليسم بيش .است

  .ازهرزمان پا می فشاریم
  
  
اقدامات صورت گرفته نشان دهنده اصالحاتی درجهت : 2*و 1*

کنترل معایب وعنان گسيختگی  سياست های نئوليبرالی بویژه 
هانی است ونه کنسل نظم بخشيدن نسبی به آنارشی بازارج
تززیق پول های کالن .شدن کلی وهمه جانبه این سياست ها

هم برای نجات کارخانه های ورشکسته خصوصی صورت گرفته 
ومی گيرد تا عطف به تقویت قدرت خرید ورفاه مصرف 

  همایون.کنندگان
چرا که نمی توان .پيشنهاد حذف این عبارت را دارم -3*

ف ها وهمکاری های موردی وموقت بطورمطلق امکان وفواید ائتال
را دراین یا آن عرصه منتها بربسترمطالبات جنبش وتقویت آن 

 همایون  .ردکرد
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يمکندادگاه فرمايشی را محکوم می   
 

رراه کارگ -ارگران انقالبی ايران سايت سازمان ک  
 

تن از بازداشت شدگان  100روز شنبه محاکمه نزديک به 
اين . اعتراضات روزهای اخير در دادگستری تهران آغاز شد

تن ديگر  2000دادگاه زمانی آغاز ميشود که گمان ميرود حداقل 
. سير باشنددر سياهچالهای حکومت اسالمی در چنگال استبداد ا

. در اين ميان تعدادی از اين اسرا نيز زير شکنجه کشته شده اند
ما خواهان آزادی بی قيد و شرط تمامی زندانيان سياسی هستيم و 
تمامی نيروهای آزاديخواه و مترقی را فرا ميخوانيم که اين دادگاه 

  فرمايشی را نزد اذهان جهانی رسوا کنند

  ادامه از صفحه يک  
  
  

  مه پيشنهادی اقليت کميسيون سياسی قطعنا   
  
  
 ،ها نفر از مردم عليه آودتاى انتخاباتى¬خيزش ميليون) ٣

بحران مشروعيت جمهورى اسالمى را به طرز 
ى ¬هر چند در لحظه. اى نمايان آرده است¬سابقه¬بى

و  ،حاضر اين بحران حول تقلب در انتخابات و بيت رهبرى
تواند ¬ت؛ اما مىآانونى شده اس ،نه نهاد واليت فقيه

به . بارى براى رژيم به دنبال داشته باشد¬نتايج مرگ
پيروزى جنبشى آه در اعتراض به آودتاى  ،عبارت ديگر

انتخاباتى و با خواست معين ابطال انتخابات ُگر گرفته 
هاى بعدى مردم ما ¬روى¬تواند مسير پيش¬مى ،است

 و سرنگونى رژيم ،را در پيكار براى آزادى و برابرى 
  . اسالمى هموارتر آند

  
بندى ¬گرچه براى خصلت يتمفهوم بحران مشروع) ۴

کامل  یریبا اين وجود تصو ،گر است¬شرايط حاضر روشن
در . دهد¬یبه دست نم  ياسیس ی¬صحنه يتاز کل
رو ¬روبه يتما نه تنها با بحران مشروع یکنون یطشرا
شکاف  یعنیبلکه عالوه بر آن با بحران اقتدار  يمهست
اين واقعيت آه . ایم¬مواجه يزدر بلوک قدرت ن يقعم
 يزن ها¬ییدر ميان باال يهفق یالخطاب بودن ول¬فصل
ترين نمود ¬شاخص ،خود را از دست داده است ییکارآ

اين بحران . ى حاضر است¬بحران اقتدار در لحظه
وضعيتى را پديد ) مشروعيت و اقتدار(مرآب  ياسیس

متناع و بى ى آن نه ا¬آورده است آه وجه مشخصه
يعنى صرفا زير سئوال رفتن  -تفاوتى نسبت به حكومت¬

بلكه به چالش آشيدن  –داران ¬حق حاآميت زمام
  . مشروعيت و اقتدار آن است

  
فرا  یدر کشور ما هنوز به بحران انقالب ياسیبحران س) ۵

زيرا که هيچ جنبشى را نمى توان بدون . نروييده است
مونيك آن توضيح داد؛ و ى محورى و يا نيروى هژ¬مطالبه
که آغاز شده اوال ابطال انتخابات  یى جنبش¬مطالبه
ى ¬نفوذ شبکه یرثانيا اين جنبش در آليت خود  ز ،است
است که  یطیدر شرا ینا. طلبان قرار دارد حاصال یرهبر
در  یاسالم یدر مقابل جمهور يرومندین ياسیس یلبد

خود  ینونجنبش در قامت ک ینا. افقِ  مشهود وجود ندارد
خود را درهم شکند و به  روی¬يشاگر بتواند موانع پ

را  یرفرم ساختار یکحالت  یندر بهتر ،یابددست  يروزیپ
نسبت به  یانتخاب هاینقش نهاد یشافزا یعنی-

بر رژيم  - در چارچوب نظام حاکم یانتصاب ینهادها
ى اهميت ¬با همه - رخداد ینا. کند¬یم يلتحم یاسالم
هاى بعدى ¬روى¬دى آه براى پيشهاى مساع¬و امكان

 ینا يست؛ن یانقالب یواجد معنا  - آورد¬فراهم مى
  .چارچوب آن ييِراست در چارچوب نظام حاکم نه تغ ييریتغ
  
به  ياسیاوضاع س یشدن بر مختصات کنون يرهخ) ۶

 یتلق یدجنبش نبا ینا یدرون یاییگرفتن پو یدهناد یمعنا
طبقات و نيروهاى  زییگالو یحاست و نتا" باز" یختار. شود

 یت،به درا يزهمه چ. اجتماعى از پيش داده نيست
در حال نبرد  يروهاین یبرآمد و گردآور ،يدهسنج ياسِتس



به بحران  ياسیبحران س ینگذر از ا نابراینب. دارد یبستگ
که سرانجام آن  يزانبه همان م يستناممکن ن یانقالب

ر حال نبرد از خارج از اراده طبقات و نيروهاى اجتماعىِ  د
  .يستقبل مقدر ن

  
و  یلتما یدنبا یطیشرا يچتحت ه یکالچپ راد) ٧

هم اکنون  ییاراده و توانا گزین¬یخود را جا ی¬اراده
هر برآمد  یبه طور سنت یرانچپ ا. موجود مردم سازد

توجه  یب - گذشته  یها¬سال ی¬را در همه یا¬توده
 ی¬نبرد در دوره" -به تناسب واقعى نيروها

داد کرده ¬قلم" آخر یزجنگ در خاکر" یا" ساز¬شتسرنو
 یجنبش مردم روی¬يشبه پ یامر کمک ینا.  است
" اراده ينیب¬خوش"و " عقل سرد"تنها با . کند¬ینم
و  ییاى را شناسا¬جنبش توده یدرون یاییپو توان¬یم

که  یرآمدگانیبه عالوه د. در جهت ارتقاء آن  تالش کرد
و در ساختن  ،ردم ندارندم يتاز توان و ظرف یدرک روشن
 يشاپيشدر پ توانند¬ینم ،اند¬نکرده یفاا یآن نقش

  .يرندحرکت آنان قرار گ
  
براى آن آه جنبش اعتراضى بتواند با آهنگ مناسبى ) ٨

الزم  ،گسترش يافته و بقا و پايدارى خود را تضمين آند
و  یاز خواست حداقل تواند¬یجا که م¬است اوال تا آن

حال بتواند حتا در صفوف  نيکه در ع ،يرفراگ
از  ،ثانيا. حرآت آند ،کند یجادکاران شکاف ا¬محافظه
چون تاآتيكى -هم ،مدنى فرمانىهاى گوناگون نا¬روش
بهره گيرد و ابعاد نافرمانى را متناسب با رشد  ،آارآ

عنصر اصلى در . جنبش در اشكال مختلف گسترش دهد
ه و هاى مبارز¬خصلت مسالمت آميز روش ،اين تاآتيك

ى ¬مبارزه ،ثالثا. اى آن است¬ى توده¬ُبرد و دامنه
يابى به ¬هاى اجتماعى براى دست¬جنبش
نه تنها  -آه امرى دايمى است -معين خود اىه¬خواست

 ،روى جنبش اعتراضى عمومى قرار ندارد¬در برابر پيش
با . تواند به آن يارى رسانده و آن را تقويت آند¬بلكه مى

نيم آه در شرايط آنونى اساسا اين همه نبايد فراموش آ
با حرآت حول خواست عمومى و مشترك مردم است آه 

. شكافت و مبارزه را ادامه داد اتوان فضاى سرآوب ر¬مى
بست ¬بن ینکه ما را از ا يدیکل ی¬آن حلقه ،رو یناز ا
خواست مشترک ابطال انتخابات است  ينرهاند هم¬مى

 یندر ا. است اى برخوردار¬العاده¬فوق يحکه از قدرت بس
برجسته  یعنی" یجنگ موضع"بازگشت به  ،،یطشرا

چند  هر یو گروه یصنف ی،هاى مورد¬کردن درخواست
به کم بها  یطیشرا يچتحت ه یدامر نبا ینالزم است اما ا

 ی،مبارزه عموم ينهم یعنی" یا¬جنگ جبهه"دادن به 
) بر سر ابطال انتخابات( و وحدت بخش مردم  يرفراگ

دو جبهه در برابر هم قرار ندارد  یند در انبر. منجرشود
در  یمساله اصل. کند¬یم یتديگر را تقو¬بلکه يك

اين  یکمک یکه صرفا بازو يستن ینا ونیکن یطشرا
است که  ینبلکه عالوه بر آن ا ،يمکن یتجنبش را تقو

 ينهم روی¬يشدوام و پ یها¬راه  توان¬یچگونه م
  .  جنبش را مشخص و در عمل به کار بست

  
وظيفه دايمى  ،مبارزه براى سوسياليسم از امروز) ٩      

روى در اين مبارزه در ¬پيش. و تعطيل ناپذير چپ است
 يکارتصور روشنى از منطق پ ،گرو اين است آه چپ اوال

داشته باشد و به  یدموکراس یو برا ینیاستبداد د يهعل
و براى . هاى  اين مبارزه پاسخى در خور دهد¬الزام

فراگير  و نيرومند در مبارزه براى  بشىبرپايى جن

سرنگونى جهمورى اسالمى و در دفاع از چند پرنسيب 
ها پا گيرى هيچ ¬آه بدون تحقق آن -اساسى دمكراسى

چون حقوق برابر ¬هم -شكل از دمكراسى ناممكن است
 ،حاآميت مردم ،پلوراليسم ،سكوالريسم ،شهروندى
 رجىخا¬و مخالفت با هر گونه مداخله  ،جهمورى

هاى ¬آارى گرايش-بكوشد؛ جنبشى مبتنى بر هم
آه در آن هيچ آس به دليل حضور در اين جنبش  ،گوناگون

ناگزير از دست شستن از پالتفرم اخص خود نشده و به 
 ،بدون پا گرفتن چنين جنبشى. زائده  ديگران بدل نشود

جلوگيرى از  ،حتا اگر سرنگونى رژيم اسالمى ممكن باشد
 ،ثانيا. گمان ناممكن است¬بى ۵٧ انقالبى ¬تكرار فاجعه

را  یاجتماع یها¬آمدن جنبش يدانمنطق به م یدبا
محاصره به  ی¬تر کردن حلقه¬تنگ یکند و برا یحتشر

براى گسست  ،ثالثا. تالش کند یاسالم یدور جمهور
و بازسازى يك چپ عميقا  ،آامل از سوسياليسم روسى 

 دار¬طرففمينيست و  ،دارى¬¬ضد سرمايه ،دمكراتيك
 یضرورت مبارزه برا ،رابعا. محيط زيست تالش آند

 ياليسماتحاد بزرگ مدافعان سوس ییو برپا ياليسمسوس
را مورد چالش قرار  يبراليسمو گفتمان ل یدنما یحرا تشر
  .  دهد

                                                    ٢٠٠٩ژوئيه  ٢٨                            
  
  --------------------------------------------------------------  
  

هجوم نيروهای امنيتی عراق به اردوگاه 
 مجاهدين را محکوم می کنيم

 
بر مبنای اطالعات رسيده در هجوم نيروهای امنيتی عراق به 

تن از اعضای مجاهدين جان خود را از دست  9ف اردوگاه اشر
ما با حفظ تمامی مواضع اعالم شده خود نسبت به . داده اند

حمله عوامل امنيتی عراق به اعضای سازمان , سازمان مجاهدين
با تمامی قوا نگذاريم دولت عراق . مجاهدين را محکوم می کنيم

.داعضای سازمان مجاهدين را به حکومت اسالمی تحويل ده  
 

راه کارگر -سايت سازمان کارگران انقالبی ايران   
 

 

  = با ما ارتباط بگيريد  =     
سايت راه کارگر   

www.rahekaregar.com 
ايميل سايت     

site@rahekaregar.com 
 روابط عمومی  

public@rahekaregar.com 
 راديوبرابری 

www.radiobarabari.net 
ايميل راديو  

info@radiobarabari.net 
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