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  کنگره شانزدھممصوب سند سياسی 

  )راه کارگر ( سازمان کارگران انقالبی ايران 

برای داشتن تصوری روشن از شرايط پيکارھای سياسی و طبقاتی در ايران ، الزم است به تحوالت بزرگی که در 

 :سطح بين المللی و داخلی صورت می گيرند ، نظری بيندازيم

انی اقتصاد سرمايه داری ھچنان ادامه دارد ، اما سرمايه در غالب کشورھا بحران جھ  .بحران جھانی اقتصاد - ١

  بنابراين بازارھای مالی و اقتصاددانان.توانسته است بار مصيبت ھای آن را به دوش کارگران و زحمتکشان بيندازد

 گرايش ھای بورژوايی مطمئن اند که بحران را پشت سر گذاشته اند و به مشغله اصلی شان ، يعنی رصد کردن

حتی ( اما تھاجم گسترده ای که عليه شرايط زندگی اکثريت مردم . معطوف به تعادل در گردش سرمايه ، بازگشته اند

آغاز شده ، نشان می دھد که برای کارگران و زحمتکشان روزگاری دشوار و ) در کشورھای پيشرفته سرمايه داری 

 کلی از چشم انداز اين چالش ھای پيش رو الزم است به چند برای داشتن تصوری. چالش ھايی بزرگ در پيش است

با انتقال بدھی .  بحران مالی تمام شده ، ولی بحران به صورتی ويران گرتر ادامه دارد–  يک:نکته توجه داشته باشيم

 در ماليه  به بھای ايجاد بحران عميق)financial crisis (بانک ھا و شرکت ھای مالی به دوش دولت ھا ، بحران مالی

اما برای حل بحران ماليه عمومی ، غالب دولت ھا ناگزيرند از ھمان نظام . مھار شد) fiscal crisis(عمومی دولت ھا 

بنابراين اگر ديروز بانک ھا نگران . به وجود آورندۀ بحران مالی وام بگيرند و به ھمان نھادھای مالی بھره بپردازند

حبان خانه ھا و شرکت ھای خصوصی ورشکسته بودند ، حاال مطمئن اند که وصول اصل و فرع وام ھای شان از صا

زيرا حتی ورشکسته ترين دولت ھا . ًبا وام گيرندگانی سر و کار دارند که امکان ورشکستگی شان عمال مطرح نيست

 به وجود ًدر نتيجه ، اکنون کامال روشن است که درست ھمان. راه ھای زيادی برای پرداخت بدھی ھای شان دارند

 تبديل بحران مالی به بحران ماليه –  دو.آورندگان بحران مالی ، به بزرگ ترين برندگان آن بحران تبديل شده اند

عمومی فقط به معنای وابستگی ھر چه بيشتر دولت ھا به بانک ھا و شرکت ھای مالی خصوصی ، يعنی سرمايه 

زينه بحران به دوش اکثريت مردم ، يعنی کارگران و داران بزرگ ، نيست ؛ بلکه ھمچنين به معنای انتقال ھ

زيرا ھمه راه ھايی که اکنون غالب دولت ھای بدھکار برای حل بحران ماليه عمومی در پيش گرفته . زحمتکشان است

کاھش ھزينه ھای اجتماعی دولت . اند ، حمله ھای مستقيمی ھستند به سطح زندگی و گاھی حتی حق حيات زحمتکشان

 سيستم مالياتی به ضرر زحمتکشان ، و به حراج گذاشتن دارايی ھای عمومی ، نشان دھنده جنگ طبقاتی ، دستکاری

آشکاری ھستند که دولت ھای سرمايه داری عليه زحمتکشان راه انداخته اند و دست آوردھايی را که آنھا به تدريج در 

ر چند بحران کنونی ، يعنی بزرگ ترين  ھ-  سه .طول يک قرن گذشته کسب کرده اند ، يک جا از بين می برند

رژيم  سرمايه داری و به ويژه تناقضاتنشان دھنده بحران جھانی اقتصاد سرمايه داری در ھشتاد سال گذشته ، 

 را به بن بست نکشانده ، بلکه برای اجرای سياست نئو ليبراليسم نئوليبرالی انباشت سرمايه است ، اما تا اينجا نه فقط 

زيرا مالی شدن و جھانی شدن روند انباشت . لی ھارتر و ھمه جانبه تر فضای مساعدی ايجاد کرده استھای نئوليبرا

را ضعيف تر کرده ؛ ھای بورژوای ًاوال خودمختاری ماليه عمومی دولت ) که خود ھمزاد نئوليبراليسم است  (سرمايه

ًکشانده ؛ و ثالثا از طريق رشد عظيم پرولتاريای ًثانيا رقابت را از سطح بازارھای ملی به سطح بازارھای بين المللی 

. ًجھانی ، قدرت چانه زنی کار سازمان يافته در کشورھای مرکزی سرمايه داری را نقدا ضعيف تر ساخته است
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بنابراين تصادفی نيست که حمله به شرايط زندگی زحمتکشان حتی در پيشرفته ترين کشورھای سرمايه داری بيش از 

 ھر چند –  چھار.و حتی بقايای نظام تأمين اجتماعی در اين کشورھا نيز زير حمله قرار گرفته استپيش شدت يافته 

اقتصاد امريکا نقطه شروع بحران جھانی کنونی است و به يک اعتبار می شود آن را بحران ھژمونی اقتصادی امريکا 

تجربه نشان داد که با . ببردبين تصاد جھانی از ناميد ، اما تا اينجا بحران نتوانسته است نقش مرکزی امريکا را در اق

گسترش بحران در مقياس جھانی ، نه تنھا دالر امريکا به عنوان پول جھانی ، موقعيت خود را ھمچنان حفظ کرد ، 

بلکه علی رغم کسری موازنه تجاری و مالی عظيم امريکا ، تقاضا برای دالر در بازارھای جھانی ارز و تقاضا برای 

به عبارت ديگر ، علی رغم بحران کنونی ، . راق قرضه خزانه داری امريکا در بازارھای مالی افزايش يافتخريد او

موقعيت امريکا به عنوان تضمين کننده نھايی ارزش سرمايه در بازارھای جھانی ، ھمچنان پابرجا مانده ؛ بازار آن به 

ين شرايط رشد اقتصادی بسياری از کشورھای عنوان بزرگ ترين مصرف کننده جھان ، ھمچنان يکی از مھم تر

جھان محسوب می شود ؛ و حتی ھمکاری دولت ھای مختلف سرمايه داری به رھبری امريکا برای مقابله با بحران ، 

 – پنج . استشاھد آن )G 8" (٨گروه "در کنار ) G 20" (٢٠گروه "شکل سازمان يافته تری پيدا کرده است که ايجاد 

در ( بار ديگر درستی درک درخشان مارکس از طبيعت سرمايه داری را اثبات می کند که بحران کنونی يک 

بحران کنونی . می کندآن را يک نظام در مضمون ، بين المللی و در شکل بازتوليد ، ملی معرفی ) مانيفست کمونيست 

 که دولت ھای مختلف ١٩٣٠ھرچند جھانی ترين بحران تاريخ سرمايه داری است ، و ھر چند برخالف بحران دھه 

غالب دولت ھای سرمايه داری برای مقابله با بحران با ھم ديگر سرمايه داری را در مقابل ھم قرار داد ، اين بار 

ھمکاری می کنند ، ولی شرايط اقتصادی مختلف در کشورھای مختلف ، و واکنش دولت ھای مختلف به بحران ، 

ًمثال در حالی که چين و ھند و برزيل رشد اقتصادی شتابان شان را باز . دھمچنان تفاوت ھای آشکاری را نشان می دھ

چشم انداز بھبود اقتصادی ھمچنان تيره ) امريکا ، اورپا و ژاپن (اری يافته اند ، در غالب کشورھای مرکزی سرمايه د

 ھزينه اقتصادھای و تار است و به نظر می رسد رشد شتابان بعضی کشورھای پيرامونی ، به ويژه در آسيا ، به

ِنرخ بيکاری در امريکا ھمچنان بسيار باالست و با توجه به نبود جرأت الزم برای اتخاذ . مرکزی پيش می رود

و ژاپن که بدھی عمومی . سياست ھای اقتصادی اشتغال زا در دولت اوباما ، به احتمال زياد ھمچنان باال خواھد ماند

ی اش فراتر می رفت ، پس از فاجعه وحشتناک سونامی ماه مارس گذشته در عظيم آن از دو برابر توليد ناخالص مل

. ًوضعيت بدتری قرار گرفته و طبق بسياری از پيش بينی ھا ، احتماال در رکود اقتصادی عميق تری فرو خواھد رفت

 انداز و از ھمه مھم تر ، در اتحاديه اورپا ، علی رغم تحرک اقتصادی آلمان و بعضی کشورھای ديگر ، چشم

بدھکارترين ) يا بيرون رانده شدن ( زيرا بيرون آمدن . به يک احتمال واقعی تبديل شده است" منطقه يورو"فروپاشی 

از اتحاد پولی اورپا می تواند آن را به طرف ) ًمخصوصا پرتقال ، ايرلند ، يونان و اسپانيا ( دولت ھای عضو يورو 

ًمثال يونان . ت ھا در يورو نيز برای شان پرھزينه تر و دشوارتر می گرددفروپاشی ببرد، در حالی که ماندن اين دول

علی رغم پذيرش و اجرای برنامه رياضت اقتصادی سنگين ، نتوانسته رضايت خاطر رھبری اتحاديه اورپا را فراھم 

 ، ٢٠١۵ی اش تا سال  ميليارد دالر از بدھی ھا٧٠ًبياورد و حاال آنھا از يونان می خواھند اوال برای پرداخت الاقل 

بخش بزرگی از دارايی ھای عمومی کشور را به حراج بگذارد ، دارايی ھايی که جاذبه ھای توريستی بی ھمتای 

يونان ، بندرھای آتن و سالونيک ، جزاير توريستی ،  سيستم پستی ، شرکت ھای آب و فاضل آب و تلفن کشور و 

ًو ثانيا ھمه احزاب سياسی مھم کشور از طريق امضای يک تعھد ! انحصار ملی قمار ، جزو آنھا محسوب می شوند

" برنامه نجات مالی"ًيا مثال اسپانيا برای اين که زير بار ! جمعی ، پرداخت بدھی ھای کشورشان را تضمين کنند
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 رھن ھای اتحاديه اورپا نرود ، به خاطر اطمينان دادن به بانک ھای طلبکار ، قوانين وحشتناکی گذرانده که بدھکاران

بانکی را ناگزير می کند حتی پس از مصادره دارايی ھای شان ، ھمچنان مکلف به پرداخت تعھدات شان به بانک ھا 

ی زير رھن ، ارزش مبلغ رھن را  در صد خانه ھا٢٠اين در حالی است که طبق يک ارزيابی ، بيش از . باشند

ی پرداخت بدھی ھای شان با شرايط تحميل شده بر به عبارت ديگر ، کشورھای بدھکار عضو يورو برا. ندارند

از اھرم ھای  روبرو شده اند ، با اين تفاوت که برخالف آن کشورھا ، ١٩٧٠کشورھای بدھکار جھان سوم در دھه 

  خودداری غالب دولت ھای سرمايه داری از اتخاذ سياست - شش.  پولی و مالی مستقل خودشان برخوردار نيستند

ِ به احتمال زياد ، ھم در خود اين کشورھا و ھم در سطح جھانی ، بحران را مزمن تر و عميق تر ھای اشتغال زا ،

زيرا در دنيايی که بخش مصرف در روند بازتوليد اقتصاد سرمايه داری ، دو سوم نيروی محرک الزم . خواھد ساخت

 کشورھای مرکزی سرمايه داری از اھميت برای انباشت سرمايه را فراھم می آورد ، ايجاد نياز و تقاضا ، به ويژه در

کليدی برخوردار است و کاھش سھم کارگران و زحمتکشان در کل درآمد ملی ، خواه ناخواه ، حجم تقاضای مؤثر را 

ًبا توجه به اين رابطه است که مثال چين برای . پائين می آورد و در تحليل نھايی ، گردش سرمايه را مختل می سازد

ًی خود ، به تقويت و گسترش بازار داخلی و اتخاذ سياست ھای کينزی روی آورده و اوال برنامه حفظ  رشد اقتصاد

ًھای بزرگی را برای گسترش و مدرنيزه کردن زير ساخت ھای کشور راه انداخته و ثانيا بانک ھا را به دادن 

 اما غالب دولت ھای .اعتبارات وسيع به طرح ھای عمرانی عمومی و خصوصی در مناطق مختلف واداشته است

مرکزی سرمايه داری با تمرکز روی کاھش ھزينه ھای اجتماعی بخش عمومی ، ناخواسته ، افزايش کل تقاضای 

ًمثال آمارھای منتشر شده نشان می دھد که  در امريکا ، يعنی بزرگ ترين . مؤثر را دشوار و حتی ناممکن می سازند

در اوائل سال  در صد اقتصاد اين کشور را تشکيل می دھد ، ٧٠ بازار مصرفی جھان ، آھنگ رشد بخش مصرف که

و .  در صد کاھش يافته است٢/٢ در صد به ۴نصف شده و از )  ٢٠١٠در مقايسه با دوره مشابه در سال ( جاری 

بعضی از تحليل گران اقتصادی حتی ھمين نرخ رشد را ھم انعکاس افزايش قيمت بنزين و مواد غذايی و باال رفتن 

ًليات ھای محلی و ھزينه ھای بھداشت و آموزش می دانند و معتقدند مصرف واقعی تقريبا رشدی نداشته و در سه ما

 در ۶٠حال اگر توجه داشته باشيم که . ًماھه اول سال جاری ، رشد خرده فروشی بازار مصرف دائما منفی بوده است

انوارھای کشور صورت می گيرد ، می توانيم  در صد ثروتمندترين خ١٠صد کل مصرف کنونی امريکا به وسيله 

وضع اقتصادی در انگليس از اين ھم . تصور روشن تری از علل و چشم اندازھای بحران در اين کشور داشته باشيم

ِخراب تر است و سياست رياضت اقتصادی دولت ائتالفی تحت رھبری حزب محافظه کار فقط با سياست ھای اتخاذ 

تا حدی که حتی بسياری از اقتصاددانان سرشناس اين کشور که سال گذشته . قابل مقايسه استشده در يونان و ايرلند 

بعضی . از برنامه ھای اقتصادی دولت حمايت می کردند ، اکنون در باره چشم انداز فاجعه بار آنھا ھشدار می دھند

ھا ، اقتصاد استراليا ھم اکنون در ًمثال طبق بعضی ارزيابی . کشورھای ديگر نيز با ھمين چشم انداز روبرو ھستند

و از ھمه بدتر ، اقتصادھای پيرامونی اتحاديه اورپا ھستند که در نتيجه سياست ھای . رکود مجددی فرو رفته است

ًمثال . ِتحميل شده از طرف مثلث بانک مرکزی اورپا ، کميسيون اورپا  و صندوق بين المللی پول ، بحران زده اند

" پسا کمونيستی" اقتصاد ١٠از مجموع ) يعنی يونان ، ايرلند ، پرتقال و اسپانيا (  زير تيغ يورو عالوه بر چھار کشور

پيوسته اند ، غير از لھستان و جمھوری چک ، ھمه در بحران عميقی  به اتحاديه اورپا ٢٠٠۶ تا ٢٠٠۴که در فاصله 

ِ از طرف نھادھای مالی بين المللی به دريافت ًکه قبال( فرو رفته اند و بعضی از آنھا ، مانند جمھوری ھای بالتيک 

مجموعه اينھا چشم انداز . ًعمال در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار گرفته اند) نائل شده بودند" ببرھای بالتيک"ِلقب 
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رونق در کشورھای ديگر جھان را نيز کم رنگ تر می سازد ، تا جايی که حتی کشورھايی مانند چين و ھند و برزيل 

و بنا به بعضی . از رشد خوبی برخوردارند ، اکنون ناگزير شده اند آھنگ رشدشان را به نصف کاھش بدھندکه 

 بحران کنونی بيش از ھر زمان -  ھفت . سال ادامه پيدا کند١۵ تا ١٠ارزيابی ھا ، بحران جھانی کنونی ممکن است 

ن با منافع سرمايه داران را در معرض ديد و ديگر ، خصلت طبقاتی دولت سرمايه داری و پيوندھای درھم تنيده آ

در مراحل مختلف بحران ، دولت ھای سرمايه داری ناگزير شدند . آگاھی توده ھای وسيع زحمتکشان قرار داده است

ھر نوع تظاھر به بيطرفی طبقاتی و تعھد به منافع عمومی جامعه را کنار بگذارند و به شيوه ای ھرچه عريان تر به 

 تريليون دالر در سطح ١۴آنھا که در مرحله نخستين بحران ، در مجموع حدود . فع سرمايه داران برخيزنددفاع از منا

به پای بانک ھا و شرکت ھای مالی بزرگ ريخته اند ، اکنون حاضر نيستند برای کاھش بيکاری و دفاع از جھانی 

ا که شرکت ھای بزرگ از برکت مداخله ًمثال در امريک. قدرت خريد مردم به اقدام اقتصادی مؤثری دست بزنند

اندوخته نشسته اند ، سرمايه گذاری برای ايجاد اشتغال در داخل کشور را به دو تريليون دالر اقتصادی دولت ، روی 

و در حالی که بيکاری نيروی کار . نفع خود نمی بينند و به دنبال نيروی کار ارزان تر به کشورھای ديگر توجه دارند

 ٢٠١١ در صد می رسد و قرار است نزديک به دو ميليون خانه در ھمين سال ٩/١۵پاره وقت امريکا به تمام وقت و 

ًبه خاطر ناتوانی صاحبان شان از پرداخت اقساط رھن ، مصادره شوند ، تقريبا ھمه دولتمردان باالی کشور ، کاھش 

اين بحران ، . صادی قلمداد می کنندتعھدات اجتماعی دولت را مھم ترين شرط الزم برای بازگشت به رونق اقت

نه تنھا درھم تنيدگی پيوند نظام مالی و ) که به صوت بحران ماليه عمومی درآمده است ( ًمخصوصا در مرحله کنونی 

با فشرده تر شدن پيوند . دولت ، بلکه ھمچنين ناسازگاری فزاينده آن عليه اصل حاکميت مردم را به نمايش می گذارد

لت ، ھر قدر سياست مالی تر می شود ، اقتصاد ھا خصوصی تر می شوند و ھدايت عمومی اقتصاد نظام مالی و دو

. ھر چه بيشتر از دست نھادھای منتخب دموکراتيک بيرون کشيده می شود و در دست مديران مالی متمرکز می گردد

 نوع دفاع از تعھدات اجتماعی بانک ھای مرکزی را نشانه دموکراسی جا می زدند ، حاال ھر" استقالل"اگر تاکنون 

در " جنبش تی پارتی"تصادفی نيست که زير فشار و غوغای ! ًدولت را رسما تعرض به دموکراسی قلمداد می کنند

امريکا ، دفاع از بيمه عمومی بھداشت حتی برای پيران و کودکان ، توطئه ای عليه دموکراسی معرفی می شود و 

 ) ٢٠١١دوم ژوئن در آخن آلمان در " جايزه شارلمانی"ھنگام دريافت ( کزی اورپا وقيحانه تر از آن ، رئيس بانک مر

در تنظيم سياست ھای اقتصادی " عميق تر و آمرانه تری"اعالم می کند که مقامات منطقه يورو بايد حق مداخله 

 بانکداران فرانسه و آلمان به عبارت ديگر ، طلبکاران اتحاديه اورپا ، يعنی. کشورھای بدھکار اين منطقه داشته باشند

ًو ھلند ، می خواھند دولت ھای کشورھای بدھکار منطقه يورو را صرفا به حد مأموران جمع آوری اصل و فرع وام 

اکنون ديگر ھمه می توانند ببينند که مديران نھادھای بين المللی مالی جنگ طبقاتی ! ھای آنچنانی شان تنزل بدھند

 ھر چند بحران جھانی نئوليبراليسم -  ھشت.زحمتکشان کشورھای مختلف راه انداخته اندآشکاری را عليه کارگران و 

ِموجب توقف سياست ھای نئوليبرالی نشده ، بلکه اين سياست ھا را ھارتر و وحشيانه تر ساخته است ، اما خود ھمين 

ترين توده ھای زحمتکشان به ھارتر شدن نئوليبراليسم ، ورشکستگی و ضد انسانی بودن آن را دربرابر ديد وسيع 

اکنون زير فشار مصيبت ھای برآمده از بحران ، چند حقيقت اساسی در باره نئوليبراليسم دارد به . نمايش گذاشته است

اکنون مردم به تجربه در می يابند که نئوليبراليسم جز دفاع از  - ١: دانش ھمگانی توده ھای وسيع مردم تبديل می شود

، بلکه با پتک " دست نامرئی بازار آزاد"الی معنای ديگری ندارد و سياست ھای نئوليبرالی نه با نھادھای غارتگر م

بخش ھای فزاينده ای از مردم در می يابند که  - ٢. کوبنده دولت ھای مطيع سرمايه داران بزرگ پيش برده می شود



5 

 

 می توانستند بحران را نتيجه ١٩٧٠ ھا در دھه اگر نئوليبرال. نئوليبراليسم در دفاع از نھادھای مالی حدی نمی شناسد

که بحران نتيجه آزمندی سيری ناپذير نھادھای فزون خواھی اتحاديه ھای کارگری قلمداد کنند ، حاال ھمه می بينند 

و مھم تر از ھمه ، اکنون بخش ھای  -  ٣. مالی است که مقابله با آنھا بدون توانمند شدن زحمتکشان امکان ناپذير است

اينده ای از مردم ، حتی در پيشرفته ترين کشورھای سرمايه داری ، به شرايطی رانده می شوند که در نظام فز

 موج بزرگ حمله به تعھدات اجتماعی دولت ، - ُ نه. نئوليبرالی از افق ھای پيشرفت و رفاه نشانه ای نمی بينند

ًش برود ، احتماال عميق ترين و دامنه دارترين تغيير نقدترين نتيجه بحران ماليه عمومی دولت ھاست که اگر ھمچنان پي

 برچيده ًاوالزيرا . در صف آرايی طبقاتی را ، به ويژه در کشورھای مرکزی سرمايه داری ، به وجود خواھد آورد

شدن سيستم تأمين اجتماعی يا حتی الغرتر شدن آن ، اليه ھای وسيعی را که حاال در حوزه ھای آموزش ، بھداشت ، 

ن و مقرری بيکاری و از کار افتادگی و بازنشستگی ، زير پوشش اين سيستم قرار دارند ، در بی پناھی رھا مسک

 حمله به سيستم تأمين اجتماعی دور باطلی را که با موقتی و غير رسمی شدن اشتغال اليه ھای ًثانيا. خواھد کرد

بين المللی شدن سرمايه " برکت"ه دھه گذشته ، از در س. وسيعی از کارگران آغاز شده بود ، تشديد و تکميل می کند

مالی ، در کشورھای مرکزی سرمايه داری نيز مانند کشورھای پيرامونی ، عالوه بر کارگران دارای مشاغل ثابت و 

ًتمام وقت ، اليه ھای وسيع و دائما فزاينده ای از کارگران موقتی ، پاره وقت و غير رسمی به وجود آمده اند که فصل 

شترک ھمه آنھا بی ثباتی شغلی و شکنندگی وضع معيشت شان است که به ھمين دليل ھم بعضی جامعه شناسان م

بی معنا شدن سيستم تأمين .  يعنی بخش آسيب پذير پرولتاريا می نامند )precariat" (پرکاريات"مجموعه آنھا را 

ا به فضای فالکت بار و انفجار آميزی می اجتماعی ، اين اليه ھای آسيب پذيرتر طبقه کارگر کشورھای مرکزی ر

حمله به سيستم تأمين اجتماعی يا ًثالثا . کشاند که اليه ھای برنشسته طبقه کارگر نيز نمی توانند به آن بی اعتناء بمانند

ًنه صرفا به اين . ً، قطعا به معنای حمله به مزد و سطح زندگی کارگران شاغل ھم ھست" مزد اجتماعی"به اصطالح 

بخشی از درآمد کارگران شاغل را ھم تشکيل می دھد ، بلکه ھم چنين به اين دليل که برچيده " مزد اجتماعی"يل که دل

شدن يا محدود شدن تعھدات اجتماعی دولت ، کارکنان بخش عمومی را به شدت کاھش و بنابراين دامنه بيکاری را 

 طور قطع ، مزد و ھمچنين قدرت چانه زنی کارگران به" ارتش ذخيره کار"و افزايش بيکاران يا . افزايش می دھد

 در حال حاضر اتحاديه ھای کارگران بخش عمومی کشورھای -   ده.شاغل را در مقابل کارفرمايان کاھش ميدھد

مرکزی نخستين موج شکن ھايی ھستند که بر سر راه موج کنونی تھاجم سرمايه قرار دارند ، ولی آنھا به تنھايی نمی 

تھاجم بزرگ سرمايه را متوقف کنند و مسلم است که با درھم شکستن آنھا ، پيشروی ويرانگر سرمايه بھمن توانند اين 

ِاما فراموش نبايد کرد که خود ھمين حمله عليه سيستم تأمين اجتماعی ، چنان نارضايی . وار شتاب خواھد گرفت

زند که اگر به درستی مورد بھره برداری گسترده ای را در ميان بخش ھای مختلف کارگران و زحمتکشان دامن می 

. قرار گيرد ، می تواند به فرصت بزرگی برای جھت گيری توده ای آنھا به طرف افق ھای سوسياليستی تبديل گردد

در کنار مبارزات و  -  ١: ھم اکنون نشانه ھايی از اين نارضايی بزرگ را در سه سطح مھم می توان مشاھده کرد

، حرکت ھای اعتراضی چشم گيری شکل می گيرند که از محدوده مشخص مطالبات مطالبات مشخص کارگری 

صنفی و اقتصادی اتحاديه ھای مختلف کارگری فراتر می روند و سياست ھای عمومی دولت ھای بورژوايی را ھدف 

  شروع شد و ًمثال جنبش اعتراضی جوانان اسپانيا که نخست تحت تأثير انقالب عرب درمادريد و بارسلونا. می گيرند

در بعضی کشورھای ديگر اورپايی سرمشق قرار گرفت ؛ يا بازتاب گسترده مبارزات کارگران بخش عمومی 

ويسکانسين در ميان بخش ھای مختلف زحمتکشان امريکا و اورپا ، نمونه ھايی از اين فراتر رفتن ھا ھستند که اگر 
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ًکار و از روابط صرفا اقتصادی و صنفی کارگران شاغل گسترده تر شوند می توانند مبارزات طبقاتی را از محيط 

فراتر ببرند ، بخش ھای مختلف زحمتکشان را با ھم مرتبط سازند و فضای شھرھا را نيز به ميدان پيکارھای طبقاتی 

عی ھم اکنون شاھد نارضايی و خشم توده ای گسترده ای عليه حمله به سيستم تأمين اجتما – ٢. عليه سرمايه تبديل کنند

در ھمه کشورھای مرکزی سرمايه داری ھستيم که در ادامه خود می تواند به شکل گيری جنبش طبقاتی فراگير و 

پرنفسی بيانجامد و ھمه اليه ھای کارگران و زحمتکشان و تھيدستان را برای مقابله با تاخت و تازھای ويرانگر 

عی در کشورھای مرکزی ، علی رغم ھمه تاخت و فراموش نبايد کرد که سيستم تأمين اجتما. سرمايه متحد سازد

تازھای سرمايه در سه دھه گذشته ، ھنوز جايگاه مھمی دارد و بنابراين تالش برای برچيدن آن ، می تواند به يک 

ًکافی است به ياد داشته باشيم که مثال در جنبش . جنبش طبقاتی فراگير برای دفاع از حق شھروندی دامن بزند

رانسه عليه باال بردن سن بازنشستگی در پائيز گذشته ، حتی دانشجويان و دانش آموزان نيز فعاالنه اعتراضی عظيم ف

سرخوردگی از افق ھای رفاه و حتی امنيت اجتماعی در سرمايه داری نه تنھا در ميان طبقه  – ٣. شرکت کردند

ًمثال با بحران وام . د گسترش می يابدکارگر ، بلکه در ميان بخش بزرگی از طبقه متوسط نيز با آھنگی شتابان دار

شيوه زندگی "ھای مسکن در امريکا که نقطه اشتعال بحران کنونی ھم بود ، ميليون ھا خانواده زحمتکش دريافتند که 

ھمين سرخوردگی در . سرابی بيش نيست و امنيت اجتماعی را به طور فردی نمی توان به دست آورد" امريکايی

ًمثال در اسپانيا که يکی از کانون ھای بحران وام ھای مسکن در . کنون در حال گسترش استکشورھای اورپايی نيز ا

و گرنه می بايست در . اورپاست ، مردم به تجربه در می يابند که مالک خانۀ خود بودن راه حل مسأله مسکن نيست

 در ۴۶فقط با ( مسکن از آلمان  در صد خانوارھا مالک خانه خود ھستند ، کيفيت ٨٣ھمين اسپانيای بحران زده که 

از )  در صد مالکيت خانواری بر مسکن ٩۶ با( بھتر می بود ؛ يا رومانيايی ھا ) صد مالکيت خانوارھا بر خانه خود 

ھمين سرخوردگی ھا را در حوزه  .وضع بھتری می داشتند)  در صد مالکيت خانواری بر مسکن ۵۶با ( ھلندی ھا 

می توان مشاھده ) گی و بيمه درمان خصوصی گرفته تا وام ھای تحصيلی کمر شکن از بازنشست( ھای ديگر نيز 

ترديدی نيست که ھمه اين نارضايی ھا و سرخوردگی ھا ورشکستگی سرمايه داری و يا دست کم ، نتايج فاجعه .  کرد

ھميشه  وزحمت کشان، ايجاد شکاف در ميان کارگران - يازده .بار رژيم انباشت نئوليبرالی را به نمايش می گذارند

از دھه ی نود ميالدی به اين سو،  که استدر ھمين راستا .  داشته است اھميت ويژه ایبورژوازیبرای حفظ حاکميت 

ه شدکشورھای غربی تبديل ابزاری موفق برای حفظ حاکميت احزاب دست راستی به بازی با مھاجر و پناھنده ستيزی 

 حالت مسلمان ستيزی و نژادپرستی ی عريان به خود گرفته ًبه اين سو رسما ٢٠٠١ پديده ای که از يازده سپتامبر ؛

، گفتمان اين احزاب اصلی  وارد پارلمان ھا می شوند، و از سوی ديگر احزاب نژاد پرستاز يک سو احزاب . است

.  رايج می انجامداين امر نيز به نوبه ی خود به مشروعيت دادن بيشتر به مسلمان ستيزی ی. را از آن خود می نمايند

 با گفتمان مسلمان ستيزی را  و بازینژاد پرستاناست سنتی با احزاب رخونين و جنايت بار اين ھم کاری پی آمد 

يه سازمان جوانان حزب سوسيال دموکرات نروژ حمله ای آشکار عليه جنبش علترور .  در نروژ شاھد بوديمًاخيرا

زمان اشغال نروژ و دانمارک توسط آلمان نازی نيز يعنی ،  انی ی دومحتی در زمان جنگ جھ. کارگری در اروپا بود

 راست سنتی و  ضرورت مبارزه عليه نژاد پرستی و تمرکز روی افشاء رابطهبنابراين. چنين جنايتی رخ نداده بود

 .بيش از پيش به يکی از وظايف حياتی نيروھای چپ و پيشرو کشورھای غربی تبديل می شوداحزاب نونازيست 
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  پيکارھای توده ای بزرگی که عليه ديکتاتوری و بی حقی ، فقر و نابرابری و .پيکارھای توده ای عليه نظام حاکم -٢

ھارتر شدن بھره کشی و ويرانگری سرمايه داری در چھارگوشه جھان برخاسته اند ، دور جديدی از گسترش شورش 

ھمزمانی اين شورش ھا با بحران جھانی .  نويد می دھند اقتصادی حاکم بر جھان را-ھای عمومی عليه نظام سياسی 

سرمايه داری زمينه ھای مشترک ، خويشاوندی ھای دور يا نزديک  و خصلت ضد سيستمی آنھا را نشان می دھد و 

 antisystemic" (جنبش ھای ضد سيستمی"می توان آنھا را ) به پيروی از بعضی جامعه شناسان ( به اين اعتبار 

movements(البته تأکيد بر زمينه ھای مشترک و خويشاوندی ھای اين جنبش ھا نبايد به کم توجھی به تفاوت .  ناميد

ھمه اين جنبش ھا نه پرچم فکری . ھای آشکار و حتی بعضی ناھمخوانی ھای انکار ناپذير  در ميان آنھا بيانجامد

 اما ھمه آنھا به درجات مختلف نظام سياسی و .مشابھی دارند و نه پايه اجتماعی مشترک و افق ھای تاريخی يک سان

به چالش می طلبند و بنابراين خويشاوندی ھای " جھانی بھتر"اقتصادی حاکم بر جھان را در راستای پيکار برای 

توجه به اين خويشاوندی ھا می تواند ھم سويی ھا و ھم گرايی ھای استراتژيک ميان . انکار ناپذيری با ھم ديگر دارند

فراموش نبايد کرد که ھم سويی جنبش ھای ضد سيستمی قرن . ی پيشرو در چھار گوشه جھان را تقويت کندجنبش ھا

بيستم که با انقالب بزرگ اکتبر و شکل گيری نخستين دولت کارگری جھان آغاز گرديد ، در شتاب دادن به بيداری 

 - کارگری ، دھقانی و ضد استعماری عمومی زحمتکشان و ستم ديدگان سراسر جھان و برانگيختن شورش ھای عظيم

 و اکنون که آثار ويرانگر بزرگ ترين بحران سرمايه داری در ھشتاد  .ضد امپرياليستی  نقش بسيار برجسته ای داشت

سال اخير ، در زندگی توده ھای وسيع زحمتکشان عريان تر می شود ، فضای مساعدی برای ھم سويی جنبش ھای 

وقتی تظاھر کنندگان ميدان تحرير قاھره با تظاھرات کارگران بخش .  فراھم می آيدضد سيستمی قرن بيست و يکم

عمومی ويسکانسن امريکا ھمدلی نشان می دھند ، يا جوانان خشمگين اسپانيا و پرتقال و يونان از شيوه ھای مبارزاتی 

 جرگه مبارزان حقوق زنان می انقالب مصر الھام می گيرند ، يا موج انقالب ھای عرب حتی زنان مرفه سعودی را به

کشاند و رفتار وحشيانه ثروتمندان سعودی با کارگران مھاجر اندونزيايی و بنگالدشی خشم و اعتراض طرفداران 

حقوق بشر را در چھارگوشه جھان بر می انگيزد ، يا مخالفان نيروگاه ھای ھسته ای آلمان بالفاصله به سرمشق 

 مختلف تبديل می شوند ، اميد به ھم سويی و ھم گرايی جنبش ھای ضد مبارزان جنبش زيست محيطی کشورھای

ترديدی نبايد داشت که ھواداران سوسياليسم در تقويت اين ھم گرايی ھا منافع . سيستمی دنيای ما نمی تواند بی پايه باشد

تأملی در . وانند دريابندويژه ای دارند و زمينه اجتماعی مشترک اين جنبش ھا و نياز آنھا به ھم ديگر را بھتر می ت

  :ويژگی ھای برجسته ترين پيکارھايی که در يک سال اخير شکل گرفته اند ، در اين راستا ما را ياری می دھد

خيزش ھايی که دنيای عرب را می لرزانند ، به لحاظ دامنه توده ای و پيامدھايی که . خيزش ھای بزرگ دنيای عرب

آينده اين . ر رديف بزرگ ترين تکان ھای سياسی جھان در چند دھه اخير قرار دارندتا ھمين جا داشته اند ، بی ترديد د

برای . خيزش ھا ھنوز روشن نيست ، ولی ترديدی نمی توان داشت که آنھا دوران جديدی را در منطقه ما گشوده اند

می دھند ، توجه به چند پی بردن به ظرفيت ھای عظيم اين خيزش ھا که نخستين انقالب توده ای دنيای عرب را شکل 

 شروع ناگھانی اعتراضات توده ای و گسترش شتابان آنھا به کشورھای مختلف و -  يک:نکته ضروری است

نشان داد که وضع موجود ) يعنی قلب دنيای عرب ( ًمخصوصا سراسری شدن اشتعال شورش ھای توده ای در مصر 

ه ای کوچک  آتش شورش ھای توده ای را در منطقه ای وقتی جرق. در دنيای عرب ديگر غير قابل تحمل شده است

بسيار گسترده از کوھپايه ھای اطلس تا کرانه ھای خليج فارس مشتعل می سازد ، ترديدی نمی توان داشت که 
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انقالب . ديکتاتوری ھای عرب روی انباری از باروت نشسته اند که می تواند ھست ونيست شان را به ھوا بفرستد

ر نشان داد که رژيم ھای ديکتاتوری علی رغم ھمۀ بگير و ببندھايی که راه می اندازند ، رژيم ھای عرب يک بار ديگ

ضعيف و شکننده ای ھستند و اگر نتوانند به حد کافی سرکوب کنند ، مانند خانه ھای مقوايی درھم می شکنند و تا 

به اين که بزرگ ترين دخاير انرژی فسيلی جھان  با توجه - دو .زمانی می توانند سرکوب کنند که مردم بپا نخاسته اند

قرار دارد و با توجه به اھميت اسرائيل در سياست داخلی امريکا در دھه ) ًو مخصوصا خليج فارس ( در دنيای عرب 

ھای اخير ، و با توجه به اين که غالب ديکتاتوری ھای عرب زير نفوذ امريکا قرار دارند ، شورش ھای توده ای 

 دنيای عرب بالقوه شورش ھايی عليه امپراتوری امريکا ھم ھستند و اگر بتوانند با موفقيت پيش بروند ، برخاسته در

و به ھمين دليل ، انقالب عرب . می توانند سلطه امريکا را در مھم ترين منطقه استراتژيک جھان به مخاطره بيندازند

اين حقيقتی است . وھا را در مقياس جھانی دگرگون سازدحادثه ای است با اھميت جھانی که می تواند توازن کنونی نير

 زمان و مکان شورش ھای -  سه.که بدون توجه به آن بسياری از رويارويی ھای کنونی و آينده نامفھوم خواھد ماند

ًعرب و مخصوصا دوام و دامنه سراسری آنھا در بعضی کشورھا ، نقش بسيار کليدی بحران جھانی سرمايه داری را 

فراموش نبايد کرد که انقالب عرب از تونس شروع شد و در مصر بود . انگيختن اين شورش ھا نشان می دھددر بر

که پژواک تمام عربی پيدا کرد و در ھر دو کشور گران تر شدن قيمت مواد غذايی و  به ويژه نان ، افزايش بيکاری ، 

)  و در مورد مصر ، ھمچنين درآمد کانال سوئز (به ويژه در ميان جوانان ، کاھش صادرات و کاھش درآمد توريسم 

با توجه به اين که ليبراليزه شدن . ، افزايش فقر و نابرابری ھای طبقاتی ، در اشتعال انقالب نقش تعيين کننده ای داشتند

در سرمايه داری ھای " برنامه تعديل ساختاری"اقتصاد اين دو کشور جزو نخستين و شناخته شده ترين تجربه ھای 

نقش . پيرامونی بود ، انقالب در اين دو کشور را بايد شورشی عليه ترازنامه مصيبت بار نئوليبراليسم به حساب آورد

سياست ھای نئوليبرالی تنھا به تشديد فقر و بيکاری و نابرابری طبقاتی خالصه نمی شود ، بلکه در بی دفاع کردن اين 

در سوريه و يمن نيز علی رغم تفاوت ھای .  مھم بوده استکشورھا در مقابل ضربات بحران جھانی نيز بسيار

. اقتصادی ، افزايش قيمت مواد غذايی ، بيکاری و فقر در اشتعال شورش ھای توده ای نقشی تعيين کننده داشته اند

 شورش ھای عرب و به ويژه گسترش ناگھانی آنھا در کشورھای مختلف عربی احساس ھويت مشترک ميان - چھار

ً وسيع ھمه اين کشورھا را به نمايش گذاشت و نشان داد که اين احساس ھويت يک پديده صرفا روشنفکری توده ھای

اين شورش ھای توده ای ھمزمان که اکنون به درستی . نيست و از پايه توده ای بسيار عظيمی برخوردار است

 مختلف عربی را در مقابل رژيم ھای ناميده می شوند ، تا ھمين جا نيز ھمبستگی توده ھای کشورھای" بيداری عرب"

ديکتاتوری و قدرت ھای امپرياليستی حامی آنھا تقويت کرده اند و اگر بتوانند پيش تر بروند ، بی ترديد دگرگونی ھای 

تقويت ھمبستگی در . دموکراتيک و انقالبی پردامنه ای را در اين کشورھا و در تمام منطقه ما به وجود خواھند آورد

شورای ھمکاری "ھای عرب در عين حال به طور عريان نشان داد که عربستان سعودی و متحدان آن در ميان توده 

ستون فقرات ارتجاع عرب را تشکيل می دھند و در دشمنی با انقالب عرب خود را ھم سرنوشت اسرائيل می " خليج

 به اين نتيجه می رسيد که ناگزير تصادفی نبود که در آخرين روزھای حکومت مبارک ھنگامی که دولت اوباما. بينند

(  فئودالی سعودی و دولت اسرائيل -است برای حفظ ساختارھای ديکتاتوری ، مبارک را کنار بگذارد ، رژيم دودمانی 

به يک سان و با تمام امکانات ، در باره ھر نوع عقب نشينی در ) می نامد" تنھا دموکراسی خاورميانه"که خود را 

واست انقالب مصر ھشدار می دادند و عدم حمايت از مبارک را فاجعه ای بزرگ تصوير می مقابل مقدم ترين خ

 تا اينجا تجربه انقالب عرب نشان می دھد که واکنش ديکتاتوری ھای مستقل در مقابل خواست ھا و - پنج .کردند
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 نيست ، بلکه آشکارا بدتر و اعتراضات توده ای مردم نه تنھا از واکنش ديکتاتوری ھای وابسته به امپرياليسم بھتر

 نفر ١٠٠٠ًمثال شمار افرادی که در اعتراضات انقالبی مردم مصر تا اينجا جان باخته اند ، کمتر از . خشن تر است

ه است ، يا واکنش  نفر رسيد٢٠٠٠به حدود   در چند ماه گذشتهسوريهرويارويی ھای در رقم بوده ، در حالی که اين 

اين تفاوت از آنجا ناشی . تراضات توده ای از آغاز بسيار خشن تر از سرکوب ھای بحرين بودرژيم قذافی در مقابل اع

می شود که ديکتاتوری ھايی مانند رژيم ھای سوريه و ليبی چون زير نفوذ قدرت ھای ديگر نيستند ، فارغ از تمايالت 

نشينی ندارند ،  تا آخر در مقابل ًو محاسبات حاميان خارجی تصميم می گيرند ؛ و چون معموال جايی برای عقب 

اين تجربه از اعتبار و اھميت استقالل و حاکميت ملی چيزی کم نمی کند ، اما نشان می دھد که . انقالب می ايستند

وقتی مردم برای دفاع از اصل حاکميت خود عليه يک رژيم ديکتاتوری به پا می خيزند ، آن رژيم خواه مستقل باشد 

ون دشمن مقدم اصل حاکميت مردم در مقابل آنھا می ايستد و می کوشد اراده توده ای مردم را خواه وابسته ، ھم چ

و رژيمی که می کوشد اراده توده ای مردم يک کشور را درھم بشکند ، خواه مستقل باشد ، خواه وابسته . درھم بشکند

رای حفظ حکومت خود حتی آينده و تصادفی نيست که قذافی ب. ، مقدم ترين دشمن استقالل و حاکميت ملی ھم ھست

ًموجوديت ليبی را به خطر می اندازد ، يا اسد با کشتار گسترده مردم عمال پای قدرت ھای امپرياليستی را به سوريه 

و آموزنده ًاين تجربه مخصوصا برای ما ايرانيان که گرفتار يک ديکتاتوری مستقل ھستيم ، قابل تأمل . باز می کند

توده ای عظيم شورش ھای عرب ، امريکا و متحدان اورپايی آن را با دشواری ھا و تناقضات  دامنه –  شش.است

آنھا که پيش از آغاز اين شورش ھا ، پشتيبان قاطع غالب ديکتاتوری ھای عرب بودند ، . زيادی روبرو ساخته است

ويی مستقيم و ھمه جانبه با اين بعد از گسترش ناگھانی شورش ھای توده ای در کشورھای مختلف ، دريافتند که رويار

ًبنابراين با اتخاذ يک استراتژی پر پيچ و خم ، اوال . شورش ھا می تواند برای منافع شان در منطقه فاجعه بار باشد

سعی کردند در حرف با کلی بافی ھای مجرد و چند پھلو ، خود را با مردم ھم سو نشان بدھند و در ھمان حال 

ًمثال وقتی دريافتند که حمايت از بن علی و مبارک می تواند جنبش توده .  و بازسازی کنندساختارھای سرکوب را حفظ

ای را راديکاليزه کند ، با کنار گذاشتن آنھا و زير پوشش ھمراھی با مردم ، در ھر دو کشور کودتای نظامی بی سر و 

ًثانيا . به باالترين مرجع قدرت تبديل کردندارتش را ) در مصر ( ًيا رسما ) در تونس ( ًصدايی سازمان دادند و عمال 

ھر جا که ديدند ادامه جنبش می تواند منافع شان را به خطر بيندازد ، سرکوب خشن آن را به نحو موذيانه ای پيش 

تصادفی نبود که در بحرين به سرکوب خشن جنبش مردمی از طريق نيروھای سعودی چراغ سبز دادند و . بردند

برای " شورای ھمکاری خليج" فئودالی عضو -و از طرح ھای دور و دراز حکومت ھای دودمانی اکنون با تمام نير

ًثالثا با استفاده از فرصتی که قيام ھای . خفه کردن جنبش ھای دموکراتيک و پيشرو در دنيای عرب پشتيبانی می کنند

ھر قيمتی که شده نفوذ خود را در اين توده ای عليه ديکتاتوری ھای غير وابسته به وجود آورده ، سعی می کنند به 

می بينيم که مداخله نظامی ناتو در ليبی که به بھانه جلوگيری از کشتار غيرنظاميان به راه . کشورھا بازسازی کنند

و . افتاد ، در واقع تالشی است برای تحت کنترل در آوردن منابع نفتی عظيم ليبی ، حتی به قيمت تجزيه اين کشور

 اسد در سوريه تالشی است برای نشاندن يک رژيم دست نشانده غرب به جای آن ، در اين کشورحساس فشار بر دولت

 انقالب عرب تا ھمين جا توازن نيرو را در منطقه به ضرر اسرائيل تغيير داده است و اگر پيش -  ھفت.خاورميانه

تصادفی . ا در مسيری اميد بخش بيندازدًبرود قطعا می تواند توسعه طلبی اسرائيل را مھار کند و مسأله فلسطين ر

حماس و فتح زير فشار : نيست که ھم اکنون شاھد نخستين اثر گذاری ھای انقالب عرب در ميان فلسطينی ھا ھستيم 

افکار عمومی عرب و مردم فلسطين ناگزير شده اند دشمنی ھای علنی گذشته را کنار بگذارند و در پی يافتن راه ھای 
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شند و طرح به رسميت شناخته شدن دولت مستقل فلسطينی از طريق رأی گيری در مجمع عمومی ھمزيستی باھم با

سازمان ملل پيش کشيده شده که می تواند دست کم از نظر حقوقی ، کارشکنی ھای امريکا را در شورای امنيت خنثی 

 مذھبی -عرب خصلت نژادی ترديدی نبايد داشت که شکست ديکتاتوری و تقويت نيروھای دموکراسی در دنيای . کند

دولت اسرائيل را عريان تر خواھد ساخت و اين رژيم را در افکار عمومی کشورھای غربی به انزوا و ورشکستگی 

کامل خواھد کشاند و اين تنھا راھی است که می تواند شرايط الزم برای تحقق عملی حاکميت ملی مردم فلسطين را 

افسانه ای بيش نيست و آنھايی " پايان عصر انقالبات"بار ديگر نشان داد که  انقالب عرب يک -  ھشت.فراھم بياورد

که انقالب را پديده ای متعلق به دورانی سپری شده قلمداد می کردند ، اکنون بايد در پی سرھم بندی اوراد ديگری 

ستادن نيست و قرن بيست و ھم اکنون به چشم خود می بينيم و به تجربه می دانيم که اين کاروان را سر باز اي. باشند

: يکم نيز مانند قرن بيستم ، دوران انقالبات توده ای و قرن شورش زحمتکشان و گرسنگان و لگدمال شدگان خواھد بود

 انقالب عرب يک بار ديگر نشان داد که مردم برای نان و کار و - ُ نه "!شرمنده آن که راه بر اين کاروان گرفت"

برخالف تبليغات نژادپرستانه قدرت ھای امپرياليستی و بر ". اسالم عزيز" کنند و نه برای آزادی و برابری انقالب می

) يا فطرت ( خالف تقالھای مذبوحانه جمھوری اسالمی ، اکنون به تجربه می توان ديد که بنيادگرايی مذھبی در ژن 

ی پناھی است و اگر انقالب ھای عرب پناه بردن به اسالم گرايی خود نشانه ناتوانی و ب. عرب ھا و مسلمانان نيست

 انقالب عرب ھم چنين نشان داد که -  ده.خفه نشوند ، بی ترديد ، اسالم گرايی ھر چه بيشتر رنگ خواھد باخت

. برخالف تبليغات نژاد پرستانه امپرياليستی ، در ژن عرب ھا و مسلمانان اثری از خشونت و تروريسم ديده نمی شود

ِقاعده و تروريسم مذھبی غائب بزرگ خيزش ھای توده ای دنيای عرب در ھفت ماھه گذشته آيا تصادفی است که ال

بوده است؟ تجربه اين خيزش ھای توده ای يک بار ديگر اثبات کرد که پائينی ھا خشونت نمی خواھند و از خشونت 

 فالکت و نابرابری را به می گريزند و اين بااليی ھا ھستند که خون می ريزند و تا آخرين نفس می کوشند وحشت و

 انقالب عرب يک بار ديگر نشان داد که مردم برای برانداختن -  يازده.بر مردم تحميل کنند" نظم و قانون و ثبات"نام 

ديکتاتوری و سرکوب نيازی به حمايت قدرت ھای خارجی ندارند ، بلکه می توانند علی رغم حمايت قدرت ھای 

عليه  ) ١٣۵٧مانند ما ايرانيان در سال ( فراموش نبايد کرد که عرب ھا نيز . شندبزرگ ، ديکتاتورھا را پائين بک

. ديکتاتوری ھايی قيام کرده اند که غالب آنھا از حمايت کامل امريکا و قدرت ھای اورپايی برخوردار بوده اند و ھستند

 از آن برخيزند ، به سرعت می تواند بعالوه اين تجربه تا ھمين جا نشان داده انقالبی که قدرت ھای خارجی به حمايت

ًمثال مداخله نظامی ناتو به حمايت از انقالب ليبی ، حتی اگر به تجزيه و ويرانی . به يک مصيبت بزرگ تبديل شود

 انقالب عرب يک بار -  دوازده.ليبی نيانجامد ، به احتمال بسيار زياد ، به تباھی و شکست انقالب آن خواھد انجاميد

ًاد که اوال انقالب فقط کار يک طبقه نيست ، بلکه با مشارکت فعال اکثريت جمعيت پا می گيرد ؛ ثانيا ديگر نشان د ً

ًخيزش کارگران و زحمتکشان برای شکل گيری موقعيت انقالبی و پا گرفتن انقالب اھميتی تعيين کننده دارد ؛ ثالثا در 

 روی شعارھا و خواست ھای ضد ديکتاتوری آغاز می ًکشورھای گرفتار ديکتاتوری ، گشايش انقالب حتما با تمرکز

ًاين حقيقت به کرات آزموده شده را مخصوصا دو گروه از ايرانيان بايد به خاطر بسپارند. گردد نخست آنھايی که : ِ

خيال می کنند بی توجه به خواست ھای کارگران و زحمتکشان می توانند به ديکتاتوری پايان بدھند و با خوش خيالی 

 بينانه ای طبقه متوسط را فاعل پيکار برای دموکراسی می پندارند ؛ دوم آنھايی که پيکار برای دموکراسی را به کوته

 نگاھی به جغرافيای شورش -   سيزده.می نامند" بورژوايی"خاطر اين که طبقه متوسط نيز در آن مشارکت دارد ، 

ت شان بيش از ھمه درشکل دادن به ذھنيت توده ای ھای توده ای دنيای عرب نشان می دھد فلسطين وعراق که مصيب
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اين . جريحه دار شده عرب ھا در دھه ھای اخير نقش داشته ، شاھد شورش ھای بزرگی در ھفت ماه اخير نبوده اند

 اجتماعی و آگاھی در باره بی عدالتی ھرقدر ھم گسترده -تجربه يک بار ديگر اثبات می کند که مصيبت ھای سياسی 

ی برانگيختن شورش ھای بزرگ توده ای و انقالبات کافی نيستند ، بلکه ھمچنين الزم است مردم راھی برای باشند برا

اما مردم فلسطين و عراق در چنان وضعيت مصيبت باری فرو رفته اند که . تغيير اوضاع در پيش رو مشاھده کنند

توجه به اين حقيقت برای ھمه . رايی برسندھنوز نمی توانند روی راھی برای بيرون آمدن از اوضاع کنونی به ھمگ

برای شکل گيری انقالب ، مردم در مقياس : آنھايی که برای نظامی بھتر مبارزه می کنند ، فوق العاده اھميت دارد

 .توده ای بايد تصوری از آلترناتيو داشته باشند و روزنه ای از نور در عمق تاريکی مشاھده کنند تا به طرف آن بروند
 خيزش ھای توده ای دنيای عرب در ھفت ماه گذشته ويژگی ھايی از خود نشان می دھند که توجه به آنھا - چھارده

  ھيچ يک از اين - ًاوال : برای داشتن تصوری واقع بينانه از  ضعف ھا و ظرفيت ھای اين خيزش ھا ضروری است

اين ابھام . اعی روشنی برخوردار نيستندخيزش ھای انقالبی ھنوز  از جھت گيری سازمانی ، ايدئولوژيک ، و اجتم

ًزيرا ھر جنبش ضد ديکتاتوری در آغاز معموال . البته در مراحل شکل گيری يک جنبش  ضد ديکتاتوری طبيعی است

اما به نظر می رسد در جنبش ھای عرب . يعنی سرنگونی نظام سياسی حاکم پا می گيرد" مفھوم منفی"با تمرکز روی 

 در غالب اين جنبش ھا –ًثانيا .يق تر است و به نوعی آشفتگی و سردرگمی نزديک می شوداين ابھام آشکارا عم

ترديدی نيست که . صحبت می شود" انقالب جوانان"ًجوانان نقش تعيين کننده ای دارند و به ھمين دليل ھم غالبا از

معيت جوان تر است ، اين نقش ًجوانان در ھمه انقالبات معموال نقش تعيين کننده ای دارند و در کشورھايی که ج

برجستگی بيشتری پيدا می کند ؛ اما در اين انقالبات گسست ايدئولوژيک ، سازمانی و فرھنگی آشکاری ميان اکثر 

اين گسست در تونس و مصر که پايه . جوانان انقالبی با ھمه جريان ھای سياسی شناخته شده قديمی ديده می شود

زيرا . ر و پرتحرک تر است ، بھتر خود را نشان می دھد تا در ليبی و سوريه و يمناجتماعی جنبش انقالبی نيرومندت

در اين سه کشور ، خشن تر شدن رويارويی ھا و مداخله مستقيم و غير مستقيم قدرت ھای خارجی ، خواه ناخواه ، راه 

. و نقش بيشتری می بخشدداد و ستدھای سياسی را می گشايد و به شخصيت ھا و جريان ھای سياسی قديمی تر مجال 

 گسست جوانان از جريان ھای مختلف اپوزيسيون قديمی با گسستی قاطع از کائنات نظام سياسی حاکم ھمراھی -ً ثالثا

الشعب " ( ارادۀ مردم سرنگونی نظام است"به عبارت ديگر ، به نظر می رسد آنھا ھر چند شعار . و تکميل نمی شود

فقط " نظام"ً کشند ، ولی در پی آلترناتيوی کامال متمايز از نظام حاکم نيستند و از را پيش می) يريد إسقاط النظام 

يعنی ( مھم ترين شعار آنھا برای آلترناتيو . ديکتاتوری حاکم را می فھمند و با بنيان ھای اجتماعی آن کاری ندارند

می تواند بيش از آن که به "  تغيير. "به حد کافی مبھم و چند پھلو است" )  تغيير ، آزادی ، عدالت اجتماعی"شعار 

ناشی از اصالح در نظام حاکم ، می تواند به " ِعدالت"و " آزادی"معنای انقالب باشد ، با اصالحات تأمين شود و 

ھمين آشفتگی در ذھنيت جوانان انقالب است که بعضی از . معنای شکل تلطيف شده ای از ھمين نظام موجود باشد

 -رفرم "ن نتيجه می رساند که ما با آميزه ای از رفرم و انقالب روبرو ھستيم که برای آن نام تحليل گران را به اي

آنھا خواست ھای ! را پيشنھاد می کنند ؛ يعنی انقالب ھايی که به حد کافی انقالبی نيستند) Refo‐lution" ( انقالب

بی فرو می نشيند يا درھم می شکند ، چه می رفرميستی را با شور انقالبی پيش می برند ، ولی ھنگامی که شور انقال

ًو اين مخصوصا در .  تا اينجا در ھمه اين خيزش ھای توده ای ضعف چپ آشکارا چشم گير بوده است-  پانزدهماند؟

زيرا در . تونس و مصر که کارگران و زحمتکشان در انقالب وزن و نقش تعيين کننده ای دارند ، نگران کننده است

ر چپ در حاشيه بماند ، نه تنھا دموکراسی پا نخواھد گرفت ، بلکه سرکوب توده ای و ھر چه گسترده اين کشورھا اگ
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 ھفت ماه پس از آغاز انقالب ، ھنوز ھيچ -  شانزده. ِزحمتکشان به نخستين اولويت مدافعان نظام حاکم تبديل خواھد شد

زيرا ديکتاتوری ھای ھر شش . يان انقالب نيستاما اين به معنای پا. يک از ديکتاتوری ھای عرب سقوط نکرده است

و . کشوری که شورش ھای توده ای در آنھا عموميت يافتند ، ھنوز در بحران موجوديت شان دست و پا می زنند

) که مداخله نظامی ناتو خواست ھا و مبارزات مردم را به حاشيه رانده است ( طوالنی شدن اين بحران جز در ليبی 

به ويژه در .  مردم را عميق تر سازد و مجال بيشتری برای سازمان يابی توده ای آنھا فراھم بياوردمی تواند بيداری

ًمصر و تونس که بعد از کنار گذاشته شدن مبارک و بن علی ، فضای سياسی نسبتا بازی به وجود آمده و دستگاه 

دن مجال سازمانيابی توده ای از اھميتی ديکتاتوری ناگزير است در ظاھر با انقالب ھمسويی نشان بدھد ، طوالنی ش

تا ھمين جا بسيار ) يعنی کليدی ترين کشور عرب ( پيشرفت اين سازمانيابی توده ای در مصر . حياتی برخوردار است

توسط پنج حزب شناخته شده مصر " ائتالف نيروھای سوسياليستی"ًمثال تشکيل . چشم گير و اميدوار کننده بوده است

که عالوه بر احزاب چپ ، اتحاديه ھای مستقل کارگری ، ) مجلس وطنی " ( شورای ملی" نيز تشکيل در ماه آوريل و

سازمان ھای دھقانی ، شبکه ھای جوانان انقالبی ، احزاب مختلف دموکراتيک و سازمان ھای اجتماعی گوناگون در 

ردم به طور عام و کارگران و زحمتکشان آن گرد آمده اند ، گام بسيار مھمی است که می تواند سازمانيابی توده ای م

البته در مقابل اين تشکل ھا ، نيروھای ارتجاعی نيز به تکاپو افتاده اند و ائتالف ھای . را به طور اخص ، شتاب بدھد

و االزھر " شورای عالی نظامی"از ( پنھان و آشکاری را تدارک می بينند تا اقدامات ھمه نيروھای مخالف انقالب 

را ھم آھنگ ) اخوان المسلمين و از سرمايه داران بزرگ وابسته به بازار جھانی گرفته تا دھقانان ثروتمند گرفته تا 

 بار ديگر قدرت ھای امپرياليستی را به فکر ھمکاری با جريان  خيزش ھای ميليونی توده ھای عرب-  ھفده.سازند

که امريکا و متحدان اورپايی آن برای مقابله با قرائن زيادی وجود دارد ًمثال . ھای مرتجع اسالمی انداخته است

به تقويت اخوان المسلمين و جريان ھای مشابه روی  در مصر و پاره ای کشورھای ديگر ، راديکاليزه شدن انقالب 

جريان ھای ياد شده را در اين جھت امکانات مالی و ارتباطات گسترده عربستان سعودی با ًمخصوصا آورده اند و 

قبل از ھر چيز ، . ترديدی نبايد داشت که اثرات انقالب عرب در ايران بسيار عظيم خواھد بود - ھژده .اندفعال کرده 

فراھم ) يعنی موتور اصلی انقالب در ايران ( اين زنجيره بزرگ انقالبات فرصت بسيار گرانبھايی برای نسل جوان ما 

گذشته از اين . ر کشورھايی مشابه با ايران ، مشاھده کنندمی آورد که تجربه ای زنده از انقالب امروزی را ، آن ھم د

، خيزش ھايی با اين دامنه عظيم توده ای ، حتی اگر به ھدف ھای شان نرسند ، چنان شرايط منطقه ما را به ھم زده 

ًاند که بازگشت فضای گورستانی فلج کننده پيشين تقريبا ناممکن شده است  ما به در اين فضای جديدی که در منطقه. ِ

وجود آمده ، جنبش ھای دموکراتيک و سوسياليستی کارگران و زحمتکشان به آسانی می توانند ، جنبش ھای تاريک 

و باالخره اگر انقالبات عرب پيش بروند و عمق اجتماعی بيشتری پيدا کنند ، منطقه . انديش مذھبی را به حاشيه برانند

در يک . گر و خفه کننده قدرت ھای امپرياليستی را به چالش بطلبدما برای نخستين بار خواھد توانست سلطه ويران

کالم ، شرايط مساعدی برای شکل گيری يک خاورميانه دموکراتيک به وجود می آيد که کارگران و زحمتکشان 

يک ِبنابراين ترديدی نبايد داشت که ايران گرفتار در چنگال . منطقه در تکوين آن نقش تعيين کننده ای خوھند داشت

سرنوشت ما با پيشروی . استبداد تاريک و ويرانگر مذھبی از بزرگ ترين برندگان پيروزی انقالب عرب خواھد بود

  . ًبرادران وخواھران عرب مان عمقا گره خورده است



13 

 

در دوره يک ساله اخير ، حرکت ھای کارگری در بعضی مناطق جھان نسبت به سال ھای پيش ، . پيکارھای کارگری

ًاين حرکت ھا در کشورھای مرکزی سرمايه داری عموما دارای خصلت دفاعی . امنه گسترده تری داشته اندآشکارا  د

بوده و در مقابله با سياست ھای رياضت کشی اقتصادی دولت ھای سرمايه داری که می خواھند ھزينه ھای بحران را 

ن اصلی اين حرکت ھای دفاعی است ، اورپا ميدا. به دوش کارگران و زحمتکشان بيندازند ، صورت گرفته اند

ًمخصوصا آن گروه از کشورھای اورپايی که بحران ماليه عمومی ، دولت ھا را با خطر ورشکستگی روبرو ساخته 

در اين مدت يونان . ًعمال بزرگ ترين حرکت ھای کارگری يک ساله اخير در يونان ، ايتاليا و فرانسه بوده است. است

ی را تجربه کرده و در ايتاليا ، اسپانيا و فرانسه ، نيز چند اعتصاب عمومی صورت اعتصاب ھای عمومی متعدد

 تظاھرات ھای فرانسه که در اعتراض به قانون بازنشستگی سارکوزی بودند ، شمار -در اعتصاب . گرفته است

رانسه از اين  در صد افکار عمومی مردم ف٧٠شرکت کنندگان گاھی بيش از سه و نيم ميليون نفر بود و بيش از 

 بيش از ده ميليون نفر ٢٠١٠ سپتامبر ٢٩در اعتصاب عمومی کارگران اسپانيا در . حرکت ھا حمايت می کردند

برای . عالوه بر اينھا ، رومانی ، پرتقال ، ايرلند و انگليس نيز اعتصابات بزرگی را تجربه کرده اند. شرکت داشتند

ھای بسيار گسترده ای  شاھد اعتصاب ٢٠١١ن و چک نيز در ژوئيه نخستين بار پس از سقوط بلوک شوروی ، لھستا

در چک اعتصاب بخش حمل و نقل عليه برنامه جامع رياضت اقتصادی است که توسط دولت به اجراء گذاشته . بودند

ه می شود و از جمله بازنشستگی را خصوصی می کند ، ماليات بر ارزش افزوده را باال می برد و نظام مالياتی را ب

در . ھم چنين دولت می خواھد از طريق قوانين جديد ، اعتصاب عمومی را ممنوع سازد. نفع پولدارھا تغيير می دھد

به حالت بسيج در آمده و تظاھرات " توسک"عليه دولت نئوليبرال " ھمبستگی"لھستان نيز برای اولين بار اتحاديه 

 کشور که پيشرفته ترين کشورھای صنعتی اورپای شرقی شروع اعتصابات گسترده در اين دو. اعتراضی سازمان داد

زيرا بخش مھمی از صنايع آلمان و کشورھای ديگر اورپای مرکزی که . ھستند ، از اھميت خاصی برخوردار است

. نياز به تکنولوژی باال و نيروی کار متخصص دارند ، به خاطر دستمزدھای پائين ، به اين کشورھا منتقل شده اند

ت ھای زيمنس ، بوش و فولکس واگن در منطقه پزنان لھستان اکنون توليدات وسيعی دارند و توليد بسياری ًمثال شرک

ِاين کشورھا ھمچنين از رانت نزديکی . از قطعات صنعتی دارای تکنولوژی باال در جمھوری چک صورت می گيرد

توجه به اين ويژگی ھاست که انحصارات با . به بازارھای داخلی اورپا و نيز بازارھای مصرفی روسيه برخوردارند

صنعتی بزرگ اورپا ، از انتقال توليدات شان به اين کشورھا به عنوان تھديدی برای پائين آوردن دستمزدھا و مزايای 

ًمثال اخيرا رئيس جديد فيات تھديد کرده که توليد مدل جديد . کارگران شان در کشورھای اصلی نيز استفاده می کنند ً

ھای اين شرکت را به لھستان منتقل خواھد کرد ، تھديدی که شرکت الستوم نيز اکنون باالی سر کارگران اين اتوموبيل 

در امريکا و کانادا اعتصابات کارگری مھمی صورت گرفته که در . شرکت در سالزگيتر آلمان نگه داشته است

وع اعتصابات دفاعی گسترده تر خواھند صورت حمالت جديد به ھزينه ھای اجتماعی دولت ، به احتمال زياد اين ن

و با توجه به فشار جمھوری خواھان در کنگره امريکا برای کاھش ھزينه ھای اجتماعی دولت و موضع سازش . شد

  .کارانه اوباما در مقابل آنھا ، حمالت جديد به ھزينه ھای اجتماعی دولت يک احتمال واقعی است

پيکارھای کارگری در چين . ر چين صورت می گيرند ، خصلت ديگری دارنداما اعتصاباتی که در آسيا و به ويژه د

موج اول پيکارھای کارگری چين در سال گذشته در . استنشان دھنده تحول بزرگی در جنبش کارگری اين کشور 

اين . کارخانه ھايی بوده که وابسته به انحصارات خارجی ھستند و خواست اصلی آنھا افزايش دستمزد بوده است
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که ( مبارزات که پس از موج رو به گسترش خودکشی ھای کارگران به راه افتادند ، در آغاز با مخالفت دولت 

اما در ادامه ، کنترل اين اعتصابات از دست دولت خارج شد . رو برو نشدند) سنديکاھای رسمی را زير کنترل دارد 

و موج دوم حرکت ھای کارگری در . يری استو اکنون جنبش کارگری مستقل از تشکل ھای دولتی در حال شکل گ

اين اعتصاب ھا اکنون به کارگاه ھای کوچک نيز گسترش می . ًکارخانه ھايی به راه اقتاده اند که کامال چينی ھستند

يابند و کارگران به جان آمده از تبعيض ھا و بھره کشی ھای خشن ، خواھان افزايش دستمزد و بھبود شرايط کار 

اما مھم ترين و اميدوار . ًتصاب ھا و شورش ھای کارگری غالبا با سرکوب ھای خشن روبرو می شونداين اع. ھستند

کننده ترين جريان اين است که طبقه کارگر چين حرکت بزرگی را برای ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری آغاز کرده 

.  در آسياست ، می توان مشاھده کردمشابه ھمين روند را در ويتنام نيز که يکی از مراکز اصلی کار ارزان. است

ھای کار ارزان ، به ويژه در صنايع نساجی آسياست ، ميدان پيکارھای بزرگ " بھشت"بنگالدش نيز که يکی از 

 در صد درآمدھای ارزی اين کشور را تأمين می کند و سه و نيم ٧٨صادرات لباس و منسوجات حدود . کارگری است

ع اشتغال دارند که ھشتاد در صد آنھا را زنان تشکيل می دھند ، با حداقل دستمزدی ن نفر کارگر در اين صنايميليو

کارگران بنگالدش در يک سال گذشته . که يکی از نازل ترين دستمزدھا در سراسر جھان است دالر در ماه ٢٣معادل 

 دست زده اند و البته با برای افزايش دستمزد و بھبود شرايط کارشان به اعتصابات و تظاھرات خيابانی گسترده ای

  .سرکوب و بگير ببندھای بسيار خشنی نيز روبرو بوده اند

ھمان طور که پيشتر اشاره شد ، در دنيای عرب نيز ھمراه با شورش ھای توده ای ، اعتصابات کارگری عظيمی 

و اکنون حرکت ًشکل گرفتند که مخصوصا در تونس و مصر نقش بسيار مھمی در سرنگونی بن علی و مبارک داشتند 

ھای بسيار اميد بخشی برای ايجاد تشکل ھای مستقل کارگری در جريان است و اتحاديه ھای کارگری مصر و تونس 

در يک ابتکار مشترک تالش می کنند جبھه مشترکی برای ايجاد اتحاديه ھای مستقل کارگری در دنيای عرب تشکيل 

در . ش کارگری در منطقه ما نقش بسيار مھمی می تواند داشته باشدبدھند که اگر با موفقيت پيش برود ، در تقويت جنب

ترکيه نيز تحرک چشم گيری در جنبش کارگری ديده می شود که نمايی از آن را می شد در تظاھرات باشکوه 

استانبول و اعتصابات و تظاھرات اعتراضی کارگران شرکت تنباکوی " ميدان تقسيم"صدھزار نفری اول ماه مه در 

در عراق نيز کارگران نفت اين کشور مبارزات قھرمانانه ای را در مقابل .  مشاھده کردادر آنکار) تکل(ی ترکيه دولت

اقدامات ارتجاعی و ضد کارگری دولت مالکی پيش می برند و ھر چند با سرکوب ھای خشن رژيم حاکم روبرو ھستند 

ند طرح ھای رژيم را برای خصوصی سازی صنعت ، ولی پيروزی ھای چشم گيری ھم داشته اند و از جمله توانست

  .نفت عراق ، متوقف سازند

يکی از بزرگ ترين جنبش ھای ضد سرمايه داری قرن بيست و يکم ، پيکارھايی است . پيکارھای دھقانان تھيدست

. دکه دھقانان تھيدست عليه تھاجم سرمايه برای بلعيدن زمين ھای کشاورزی در کشورھای پيرامونی پيش می برن

سرمايه دارانه شدن کشاورزی و محروم شدن توده ھای عظيم دھقانی از وسائل توليد و معيشت شان و رانده شدن آنھا 

از زمين ھای شان ، روند فاجعه باری است که کشاورزی غالب کشورھای پيرامونی سرمايه داری را در آسيا و 

شته باشيم که در دھه گذشته فقط در ھند بيش از کافی است به ياد دا. امريکای التين به ورشکستگی می کشاند

و دولت ھند تحت عنوان مبارزه با تروريسم . ھزار دھقان زير فشار بدھی ھای فلج کننده ، خودکشی کرده اند٢٠٠

ًمائويست ھا و ناگزاليست ھا ، عمال در چندين ايالت اين کشور عليه دھقانان تھيدست به جنگ داخلی اعالم نشده ای 
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اين مبارزه محدود به ھند نيست و در بسياری از کشورھای آسيايی در ابعادی گسترده و تحت عناوين .  استدست زده

پيکار دھقانان تھيدست و بوميان سرخ پوست در غالب کشورھای امريکای التين . و رنگ ھای مختلف جريان دارد

در برزيل ، يا جنبش بوميان بوليوی "  زمينجنبش کارگران بی"ًمثال . نيز بخشی از اين پيکارھای بزرگ طبقاتی است

تفاوت جنبش ھای دھقانان تھيدست قرن بيست و يکم با جنبش . ، اکوادور و غيره نمونه ھايی از اين جنبش ھا ھستند

ًبيستم در اين است که دھقانان ديروز عمدتا عليه نيروھای فئودالی و روابط پيشا سرمايه داری می قرن ھای دھقانی 

ً، ولی دھقانان امروز غالبا عليه روابط سرمايه داری و دست اندازی سرمايه به شرايط اوليه زندگی شان می جنگيدند 

بنابراين جنبش ھای دھقانان تھيدست بزرگ ترين نيروی اجتماعی پيکار برای توزيع دموکراتيک زمين ھای . جنگند

 کنترل منابع غذايی مردم جھان توسط شرکت ھای کشاورزی و توليد موادغذايی در مقابل کشاورزی سرمايه دارانه و

و جنبش سوسياليستی بدون پيوندھای عميق با دھقانان تھيدست نمی تواند در وظيفه حياتی . فرامليتی امپرياليستی ھستند

  .خود برای ايجاد ھمگرايی ميان جنبش ھای سيستمی امروزی موفق باشد

يای امروز مخالفت علنی با برابری حقوق زنان با مردان دشوار و  خوشبختانه در دن.پيکارھای برابری خواھی زنان

احترام "دشوارتر می شود ، تا جايی که حتی آخوندھای حاکم بر کشور ما نيز مجبورند زن ستيزی شان را زير پوشش 

ان در جايی که حتی بانک جھانی نيز در ھيأت مدافع حقوق زنان ظاھر می شود ، می تو. عرضه کنند" به شأن زن

 ترين جوامع بشری نيز گسترده دور افتادهفھميد که فمينيسم در حال تعرض است و پيکارھای برابری خواھی زنان به 

ون در حال گسترش است ، اما اين پيشروی درخشان و اميد بخش نبايد ما را از فاجعه بزرگی که ھم اکن. می شود

انبوھی از مطالعات نشان می دھند که کااليی شدن جھانی سکس يکی از ھمزادھای جھانی شدن سرمايه . غافل سازد

. داری است که صنعت برده سازی دختران جوان را به يکی از سودآورترين کسب و کارھای جھان تبديل می کند

شورھای مرکزی سرمايه داری نموداری است که يکی از مصيبت ترافيک عظيم سکس از کشورھای پيرامونی به ک

و البته نه بی ارتباط ( در کنار اين تجارت مدرن برده . بارترين چھره ھای سرمايه داری امروزی را نشان می دھد

دسترسی به " برکت"از : قربانيان زن ستيزی در کشورھای پيرامونی با آھنگی شتابان در افزايش است ) باآن

ِلوژی تشخيص جنسيت جنين ، سقط جنين دختران در ھند و بعضی کشورھای آسيايی به صورتی جھشی باال رفته تکنو

مجموعه اين عوامل باعث شده . پيش می رود" تنھا يک کودک"است ؛ کشتاری که در چين در نتيجه برنامه تحميلی 

مطالعات آماری از . زنان روبرو بشونداند که چين ، ھند و بعضی کشورھای ديگر آسيايی با کسری عظيم جمعيت 

و شمار دخترانی که از طريق ترافيک سکس از مرزھای بين . ميليون دختر حکايت دارند١٠٠ تا ۶٠ناپديد شدن 

از افريقا به قاره ١٧٨٠المللی عبور داده می شوند ، ده برابر شمار بردگانی است که در اوج تجارت برده در دھه 

در قرن ) gendercide" ( جنس کشی"ه به اين حقايق ھولناک است که بعضی از محققان ، با توج! جديد برده شدند

اين حقايق . ھای قرن ھای گذشته قابل مقايسه می دانند" نسل کشی"بيست و يکم را با پاره ای از مصيبت بار ترين 

رابری ھای ديگر نمی توان فقط با تی را نيز  مانند بسياری از نابيسًی دھند که اوال نابرابری ھای جنھولناک نشان م

اعالم برابری حقوقی ميان زنان و مردان از بين برد ، بلکه بايد برای ريشه کن کردن علل و شرايط توليد و بازتوليد 

ًآنھا ھم به مبارزه برخاست ؛ ثانيا فمينيسم نمی تواند به کااليی شدن سکس و بنابراين به سرمايه داری بی تفاوت بماند 

ھمان طور . سم پی گير ناگزير است با نابرابری ھای اجتماعی نيز بجنگد و بنابراين فمينيسم سوسياليستی باشد؛ فميني
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که جنبش سوسياليستی نيز نمی تواند پيکار برای برابری اجتماعی زن و مرد را ھمچون مسأله ای درجه دوم و فرعی 

  . نمی تواند فمينيستی نباشدبنگرد ؛ جنبشی که برای آزادی نوع و فرد انسانی می جنگد ،

در شرايطی که ھر روزه ابتدايی ترين حقوق ميليون ھا و ميليون ھا انسان در دفاع از .  دفاع از حقوق بشرجنبش

مقدس ترين مقدسات سرمايه داری ، يعنی آزادی بی قيد وشرط سرمايه برای کسب حداکثر سود ، لگدمال می شود ، 

انی دارد و ھزاران ھزار انسان شريف در چھار گوشه جھان برای دفاع از حقوق دفاع از حقوق بشر نيز رونقی جھ

ده ھائيتی يا قحطی ون برای کمک به ميليون ھا فالکت زآنھايی که ھم اکن. ستمديدگان و سرکوب شدگان تالش می کنند

تجاوز شده در جنگ ھای زدگان شاخ افريقا ، يا يک ونيم ميليون انسان زندانی شده در گتوی غزه ، يا انبوه زنان 

" متمدن"اما از آنجا که قدرت ھای بزرگ و . ويرانگر کنگو صادقانه تالش می کنند ، بی ترديد مدافعان حقوق بشرند

ًسرمايه داری نيز خود را مدافع حقوق بشر قلمداد می کنند ، ظاھرا جنبش دفاع از حقوق بشر ، نه از طرف اين قدرت 

اما حقيقت . ش قابل توجھی از مخالفان آنھا ، جنبشی ضد سيستمی ارزيابی نمی شودو نه از طرف بخ" متمدن"ھای 

و دفاع واقعی از حقوق بشر جز دفاع بی . ًاين است که دفاع واقعی از حقوق بشر قطعا يک جنبش ضد سيستمی است

ًقوق بشر مسلما مدت ھا چنين دفاعی از ح. ًقيد و شرط از حقوق انسانی ھمه و مطلقا ھمه افراد بشر چيز ديگری نيست

پيش از اين می توانست رياکاری قدرت ھای امپرياليستی را در برابر وسيع ترين توده ھای انسانی رسوا سازد و 

 دولت ھای به –ولی حزب . جاذبه و ُبرايی جنبش سوسياليستی را در پيکار عليه نظام سرمايه داری افزايش بدھد

سی و حقوق بشر وحشت داشتند ، ناگزير بودند آنھا را فريب و حقه که خود از دموکرا" کمونيستی"اصطالح 

بورژوايی قلمدادکنند و به اين ترتيب بود که يکی از گرانبھاترين ميراث ھای راديکال ترين جنبش ھای دموکراتيک را 

ھره برداری از فراموش نبايد کرد که آخرين تالش امپرياليسم امريکا برای ب. به قدرت ھای امپرياليستی واگذاشتند

ھنگامی شروع شد که در نتيجه جنايات جنگ ويتنام و شکست تحقيرآميز در آن جنگ ، به نحو بی " حقوق بشر"حربه 

ھمان طور که مانيفست ( اگر ھدف جنبش سوسياليستی . سابقه ای در برابر افکار عمومی مردم جھان رسوا شده بود

" در آن شکوفايی آزاد ھر فرد شرط شکوفايی آزاد ھمگان است" که دست يافتن به اجتماعی است) کمونيست می گويد 

ً، پس بايد قبول کنيم که دفاع بی قيد و شرط از حقوق انسانی ھمه و مطلقا ھمه افراد بشر اکنون به يکی از شرايط 

  .حياتی تجديد آرايش اين جنبش تبديل شده است

چه "ل اخير بار ديگر جنبش دفاع از محيط زيست و فاجعه ھای زيست محيطی يک سا. جنبش دفاع از محيط زيست

و اين در حالی است که اکنون روشن تر از پيش می توان ديد که . ھای آن را به بحثی داغ تبديل کرده است" بايد کرد

قدرت ھای بزرگ سرمايه داری نه تنھا حاضر نيستند برای مقابله با تشديد بحران زيست محيطی ، کار مھمی انجام 

مسأله اين است که سرمايه داری عامل اصلی بحران .  ، بلکه می کوشند حتی صورت مسأله را نيز پاک کنندبدھند

ًمثال مطالعات مربوط به بحران . زيست محيطی است و بدون مھار سرمايه ، امکان کاھش اين بحران ناممکن است

و آمار نشان می . ای اصلی محيط زيست استيکی از آالينده ھمحيط زيست جايی برای ترديد نمی گذارد که اتوموبيل 

 برای حمل و نقل  در صد ساکنان امريکا٨٨دھد که در امريکا برای ھر فرد بيش از يک اتوموبيل وجود دارد و 

بيفتد " شيوه زندگی امريکايی"حال اگر سرمايه داری در چين در مسير تبعيت از . روزانه از اتوموبيل استفاده می کنند

حقيقت اين است که يک . چه باليی بر سر سياره ما می تواند بياورد" انقالب اتوموبيل"فقط  زد که ، می شود حدس



17 

 

جنبش پی گير برای دفاع از محيط زيست نه فقط ناگزير است با سرمايه داری در بيفتد ، بلکه وظيفه ويژه ای دارد که 

  .بشريت گوشزد کندًعواقب وحشتناک طوالنی تر شدن عمر سرمايه داری را دائما به کل 

بحران ھمه جانبه ای که در سال ھای اخير جمھوری . بحران عمومی جمھوری اسالمی عميق تر می شود - ٣

نگاھی به جنبه ھای اصلی اين بحران ، درک بھتری از . اسالمی را فرا گرفته ، با آھنگی شتابان رو به گسترش است

ًمثال : ھای اصلی اقتصاد ايران از بحرانی عميق خبر می دھند تمام شاخص -  يک: عميق تر شدن آن به دست می دھد

 و ٢٠١١ درصد بوده و در سال ھای ۵/١فقط  ٢٠١٠ بنا به ارزيابی صندوق بين المللی پول در سال رشد اقتصاد

که از نظر بسياری از کارشناسان ، اقتصاد ايران اين در حالی است .  درصد خواھد بود٣ به ترتيب صفر و ٢٠١٢

ًضمنا خوب است بدانيم که ميانگين رشد .  درصد رشد ساالنه نياز دارد٨ بيرون آمدن از بحران ، حداقل به برای

 در صد بوده و در دوره احمدی نژاد تا پايان ۴/٩ در صد و در دوره خاتمی ۵/۵ رفسنجانی اقتصاد در دورهساالنه 

 بنا به گفته نماينده سابق نرخ بيکاری. است در صد کاھش يافته ۴ در خوشبينانه ترين ارزيابی به ١٣٨٨سال 

 در صد است و اين نرخ ٢۵ھمواره باالتر از ) "در گفتگويی با خبرگزاری مھر(کارفرمايان در اجالس جھانی کار 

البته دولت منکر چنين رقمی است ، ولی حتی وزير کار اعتراف ".  در صد رسيده است۶٠در قشر جوان به باالی 

. ی دستکاری شده است و کار به آنجا کشيده که نمايندگان مجلس نيز آمار دولتی را ساختگی بدانندکرده که آمار دولت

 سال اول ۵ ميليون شغل در سال را می دھد ، کل مشاغل ايجاد شده در ١/١در حالی که احمدی نژاد وعده ايجاد 

 از نظر کارشناسان ، ميانگين افزايش ًضمنا خوب است بدانيم که.  ھزار ارزيابی می کنند۶٠حکومت او را کمتر از 

 ، طبق ارقام داده شده توسط مرکز آمار ايران نرخ تورم . ھزار نفر است٧٠٠جمعيت فعال ايران ساالنه بيش از 

در ھر حال بسياری از کارشناسان ، رکود عميق .  در صد است و بسياری معتقدند رقم مربوطه بيش از اينھاست٧/١۶

 ، يعنی صادرات نفت. ئل عدم افزايش جھشی نرخ تورم بعد از اجرای طرح يارانه ھا می داننداقتصادی را يکی از دال

مھم ترين منبع درآمد ارزی کشور ، آشکارا در حال کاھش است و بنا به گزارش ساالنه اوپک ، ايران جايگاه دومين 

شکه بيش از صادرات ايران در روز  ھزار ب٣٠٠  از دست داده و نيجريه با ٢٠١٠صادرکننده نفت اوپک را در سال 

بعالوه طبق ارزيابی بعضی از کارشناسان ، ظرفيت صادرات نفت ايران به دليل . ، در رده دوم قرار گرفته است

در دوره احمدی نژاد مدام در حال  حجم نقدينگی .ھزار بشکه کاھش می يابد٣٠٠فرسودگی تأسيسات نفتی آن ، ساالنه 

 تومان بود و طبق قانون قرار بود اين رقم تا  ھزار ميليارد٧٠حدود  ١٣٨۴دينگی در سال حجم نق. افزايش بوده است

.  ھزار ميليارد تومان رسيده است٢۵٠ ھزار ميليارد تومان کاھش يابد ، در حالی که اکنون به ٣۵ به ١٣٨٩سال 

 ھزار ميليارد تومان ٣  حدود١٣٨٣مطالبات پرداخت نشده سيستم بانکی کشور در سال : ورشکستگی سيستم بانکی

 ھزار ۵٠ ھزار ميليارد تومان رسيد و اکنون به بيش از ۴٠ به ١٣٨۶بوده که اين رقم با يک افزايش جھشی ، تا سال 

سيستم بانکی حدود يک پنجم کل  ) يا غير قابل پرداخت( يعنی طلب ھای پرداخت نشده . ميليارد تومان رسيده است

طبق گزارش بانک مرکزی ، نسبت چک ھای برگشتی به حجم : ھای برگشتیحجم چک . حجم نقدينگی کشور است

 در صد است و ارزش چک ھای برگشتی در ١٠ در صد بوده که اکنون بيش از ۶ تا ۵حدود  ١٣٨۶مبادالت در سال 

خطر فرو  . ميليارد تومان رسيده است٢٧٨٠٠ به ١٣٨٩ ميليارد تومان بوده که در سال ٨٨٠٧ بيش از ١٣٨۴سال 
 ٢۴در حالی که ميزان بدھی ھای دولت به سازمان تأمين اجتماعی به رقم وحشتناک  : شی سازمان تأمين اجتماعیپا

با ادامه اين . انکار می کندًی رسد ، احمدی نژاد علنا ھر نوع بدھی دولت به اين سازمان را متومان ھزار ميليارد 
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کشان کشور بستگی به موجوديت آن دارد ، به لبه وضع ، سازمانی که بيمه و بازنشستگی بخش بزرگی از زحمت

خامنه ای می . ً اقتصاد با تحريم ھای بين المللی بی سابقه و دانما فزاينده ای روبروست-  دو. فروپاشی رانده می شود

يم گويد باکی نيست ، ما ھميشه تحريم بوده ايم ؛ اما حقيقت اين است که در گذشته ، امريکا به تنھايی ايران را تحر

کرده بود ، ولی اکنون تحريم بين المللی وسيعی را سازمان داده و با نگھداشتن خطر تحريم عليه ھمه شرکای اقتصادی 

تحريم شرکت ھای بيمه ، حمل و نقل . ايران ، در مواردی حتی روسيه و چين را نيز بر سر دو راھی قرار داده است

نمونه . ھايی که با ايران معامله می کنند ، نتوانند آن را ادامه بدھندو سيستم اعتبارات ايران ، باعث شده که حتی کشور

شرکت ھای ھندی طرف معامله نمی : ھند که يکی از بزرگ ترين خريداران نفت ايران است ، به حد کافی گوياست 

 کاال به ايران ، کار به آنجا کشيده که به علت تحريم حمل و نقل. توانند بدھی ھايشان را به حساب ايران واريز کنند

کمترين ضرر تحريم ھای . می رود که مختل شود) که خود مشمول تحريم نيستند ( حتی واردات مواد غذايی به کشور 

 اجرای -   سه.بين المللی اين است که ھمه مراودات اقتصادی با ايران را گران تر و بنابراين بی صرفه تر می کند

زيرا در نتيجه شرايط انفجارآميز سياسی . يختگی اقتصادی را تشديد کرده استبه ھم ر" طرح ھدفمند سازی يارانه ھا"

ًاوال از ترس اشتعال شورش ھای : ، دولت احمدی نژاد ناگزير شده بدترين جنبه ھای اين طرح را به اجراء بگذارد

ًال مصلحت جويانه به توده ای ، ناگزير شده اند افزايش بھای گاز و برق و آب مصرفی خانوارھا را به شيوه ای کام

اين در حالی است که صنايع ، . ًاجرا بگذارند و در خيلی از مناطق تاکنون اجرای آن را عمال معلق کرده اند

کشاورزی و حمل و نقل از اجرای آن آسيب ديده اند ، بی آن که بتوانند از يارانه ھای پيش بينی شده در قانون مربوطه 

به دليل بی قانونی ھای رايج ، آشکارا کمتر از حد ،  که درآمد ناشی از اجرای طرح ًثانيا از آنجا. برخوردار شوند

پيش بينی بوده ، ناگزير شده اند ، يارانه ھای نقدی وعده شده را از منابع ديگری بپردازند که عواقب پردامنه ای 

 را برای مدتی طوالنی بپردازند ، از ًثالثا و از ھمه بدتر ، چون نمی توانند يارانه ھای نقدی وعده شده. خواھد داشت

تدارک ) ھمان طور که بسياری از منتقدان طرح پيش بينی می کردند (ھمين حاال دارند مقدمات متوقف کردن آن را 

 رويارويی علنی احمدی نژاد با خامنه ای و به ھم ريختن ائتالفی که در شش سال گذشته ھمه مواضع -  چھار.می بينند

اين شکاف در ميان نيروھای واليی ، . داشته ، رژيم را به نحو بی سابقه ای ضعيف تر کرده استقدرت را در دست 

بی سابقه است ، بلکه بيان گر بحرانی است در حساس ترين  رھبری خامنه ای ۀ سال٢٢نه تنھا در تمام دوره 

 حکومتی و جريان ھای ساختارھای قدرت در جمھوری اسالمی ، که می تواند حتی از شکاف ميان اصالح طلبان

البته ھنوز ھر دو طرف با احتياط حرکت می کنند ، ولی وقتی افرادی مانند . واليی عميق تر و پردامنه تر باشد

او را عامل ) رئيس اطالعات سپاه ( مصباح يزدی با صراحت ، مشايی را فراماسونر می نامد يا حسين طائب 

 که ھر دو می توان حدس زدمواضع خود ايستادگی نشان می دھد ، اسرائيل معرفی می کند ، و احمدی نژاد روی 

  شکاف ميان احمدی نژاد -پنج . ِطرف اختالف دارند خود را برای تسويه حساب ھای خشن و خونينی آماده می کنند

 ًزيرا اوال چنين. ًو خامنه ای ، مسلما ضربه بزرگی است بر موقعيت خامنه ای به عنوان رھبر بی منازع رژيم

مخالفت علنی با ولی فقيه در نظام جمھوری اسالمی ، بعد از ايستادگی بنی صدر و منتظری در مقابل خمينی ، بی 

 پايگاه و از آنجا که نه وزن سياسی خامنه ای با خمينی قابل مقايسه است و نه رژيم واليت فقيه حاال از . سابقه است

 عواقب اين ضربه برای کل نظام جمھوری اسالمی می تواند  برخوردار است ،١٣۶٠دھه قابل مقايسه با اجتماعی 

بعيد است باال آمدن جريان احمدی  از آنجا کهًثانيا .  باشد۶٠دھه درونی رژيم در بسيار مخرب تر از رويارويی ھای 

ِوت اين از تمايالت عقيدتی متفا) دست کم ( نژاد در ساختار قدرت ، علی رغم مخالفت خامنه ای و اطالع دستگاه او  
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ع خامنه ای از اين جريان ، در تمام شش سال گذشته و جريان صورت گرفته باشد ؛ و از آنجا که حمايت قاط

 برای تحکيم موقعيت ولی فقيه در مقابل رفسنجانی  ، به احتمال زياد ٨٨ًمخصوصا در جريان کودتای انتخاباتی سال 

 به ھم  سنتی از سوی ديگر ، صورت می گرفته ، بنابراينو اصالح طلبان حکومتی از يک سو و در مقابل روحانيان

ريختن ائتالف حاکم ، موقعيت شخص خامنه ای را نه تنھا در مقابل رفسنجانی و اصالح طلبان حکومتی ، بلکه 

 فراموش نبايد کرد که به ھم ريختن ائتالف حاکم ، بيش از ھمه ، .سنتی تضعيف می کندروحانيان در مقابل ھمچنين 

 که ازطرح ھای تھاجمی جريان احمدی نژاد در انتخابات آينده مجلس و ار اصول گرايان سنتی صورت گرفتزيرفش

يا دوباره به سراغ رفسنجانی می روند " مؤتلفه"تصادفی نيست که اکنون سران . رياست جمھوری وحشت داشتند

 مداخالت شخص خامنه ای در روال حتی از) از عماد افروغ گرفته تا علی مطھری ( بخشی از اصول گرايان سنتی 

روحانيت  واگرايی جريان احمدی نژاد از -  شش .معمولی تصميم گيری ھای مجلس ، به نحوی ضمنی انتقاد می کنند

 .جمھوری اسالمی را حتی در درونی ترين نھادھای قدرت به نمايش می گذاردو فقه سنتی ، فروريزی ايدئولوژيک 

ًغالبا از نھادھای اطالعاتی و امنيتی رژيم برخاسته اند و بنابراين " جريان انحرافی "فراموش نبايد کرد که سران اين

دسترسی دارند ؛ وقتی چنين اسالمی  کسانی ھستند که به اطالعات روتوش نشده ای در باره موقعيت عمومی جمھوری

ويت و غيب گرايی ، می کوشند از  حياتی دارند ، زير پوشش پناه بردن به مھدیًکسانی که قاعدتا در حفظ نظام منافع

جمھوری اسالمی در لبه پرتگاه قرار گرفته و حفظ آن با واليت و شريعت فاصله بگيرند ، ترديدی نمی توان داشت که 

ًکه ظاھرا قرار بود پاد زھری در مقابل ( واگرايی جريان احمدی نژاد . شيوه ھای تاکنونی ديگر ناممکن شده است

نشان می دھد که ادامه موجوديت جمھوری اسالمی فقط با توليد و بازتوليد ) حکومتی باشد واگرايی اصالح طلبان 

ن نھادھای  بلکه حتی در درونی تري ،جامعهسطح ، نه تنھا در امکان پذير است دائمی گريز از شريعت و واليت 

 که در دست ھمه طراحان آن اکنون می توان ديد که پروژه پناه بردن به امام زمان مانند بمبی بود - ھفت .قدرت

فراموش . اھر خواھند شده که پی آمدھای اصلی آن بعدھا ظ و رسوايی بزرگی برای ھمه آنھا به وجود آوردهمنفجر شد

و او به   اندازی اين طرح رسوا نقش مھمی داشتندهشخص خامنه ای و ھمه پيرامونيان مستقيم او در رانبايد کرد که 

ام نه تنھا در مخالفت با ھياھوی مھدويت و غيب گرايی جريان احمدی نژاد کالمی بر زبان عنوان ولی فقيه و رھبر نظ

را بر " سيد خراسانی"ًعمال لقب نمی آورد ، بلکه ھمچون شريک محتاط تر اين جريان عمل می کرد و با سکوت خود 

باشد ، خواه نه ، قرائن قابل دارای نفوذ در سپاه ھنوز  جريان احمدی نژاد خواه -  ھشت .القاب ديگرش می افزود

بخشی از اصول گرايان سنتی از گسترش مداخالت سپاه در ھمه امور حکومتی ) دست کم ( توجھی نشان می دھند که 

ًخصوصی سازی ھايی که عمال  از به طور علنیتصادفی نيست که بخشی از نمايندگان مجلس . نگران و ناراضی اند

در آمده انتقاد می کنند و از جمله بلعيده شدن شرکت " شبه دولتی" به نھادھای به صورت انتقال دارايی ھای عمومی

ًشايد با استفاده از اين اختالفات ميان سپاه و اصول گرايان است که مثال . مخابرات توسط سپاه را زير سؤال می برند

 .بنامد" رئيس حکومت نظامی"را ًدر پاسخی دندان شکن به فرمانده کل سپاه ، علنا او جرأت می کند محمدرضا خاتمی 
جنگ  . قدرت نيز علنی تر شده استیاصل با به ھم ريختن ائتالف در مثلث حاکم ، گانگستريسم اقتصادی باندھای - ُنه

" برادران قاچاقچی خودمان"؛ پرتاب لقب ھا فرسايشی مجلس و دولت احمدی نژاد بر سر ادغام و ايجاد وزارت خانه 

پی گيری مجلس در باره از طرف جعفری به دولت ؛ قاچاق ن اتھام بازگردانده شد سپاه و از طرف احمدی نژاد به

 ؛ و دھھا دعوای ديگر نشان می دھد که جنگ بر سر ٨٨ پيش از انتخابات " توزيع غير قلنونی پول توسط دولت"

باريکی بکشد و در ن است کار به جاھای غنائم اقتصادی نيز در کنار جنگ قدرت در حال اوج گيری است و ممک
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تمام در فراموش نبايد کرد که . گرماگرم اين گانگستريسم اقتصادی ارقام بزرگی از دارايی ھای عمومی از بين بروند

) يعنی دستگاه واليت ، سپاه و جريان احمدی نژاد ( دوره شش ساله ائتالف مثلث حاکم طول حيات جمھوری اسالمی ، 

برای اين کار . يده شدن دارايی ھای عمومی توسط باندھای قدرت بوده استخشن ترين و پرشتاب ترين دوره بلع

صورت "  خصوصی سازی"که تحت عنوان " شبه دولتی"عالوه بر انتقال رسمی دارايی ھای عمومی به نھادھای 

کی نظام بانًمثال ورشکستگی . گرفته ، از ھمه مجاری عادی اقتصادی نيز در ابعادی کالن سوء استفاده شده است

 ھزار ميليارد ۵٠از طلب ھای پرداخت نشده کافی است بدانيم که .  استفاده ھاستءکشور خود محصول ھمين سو

 نفر و ۴١ ھزار ميليارد تومان ديگر در دست ٢ نفر است ، ۴٣ ھزار ميليارد تومان فقط در دست ۶تومانی بانک ھا ، 

در جمھوری اسالمی به علت تناقضات  - ده .قی شخصيت حقيقی و حقو٨۴ ھزار ميليارد تومان ديگر در دست ٨

 ، اما اکنون با به ھم ريختن ائتالف مثلث ھميشه بی معنا بوده استمتعددی که ھمزاد نظام ھستند ، دولت قانونمدار 

خامنه ای که به اختيارات نيمه وقتی . حاکم ، اين بی قانونی نھادی شده شکلی عريان و ابعادی بی سابقه پيدا کرده است

صادر می کند و رئيس جمھور و مجلس و " حکم حکومتی" ھر روزه  در قانون اساسی قانع نيست وخدايی تعيين شده

ًقوه قضائيه را از کارکرد معمولی شان باز می دارد ؛ احمدی نژاد رسما و مرتبا قوانين مصوب مجلس را ناديده می  ً

ً؛ سپاه رسما و علنا مداخله در ھمه امور کشور را گيرد  اعالم " انقالب اسالمی"وظيفه مقدس خودش در پاسداری از ً

، موارد پيگرد يا عدم پيگرد قضائی را " توصيه بعضی بزرگان"ً؛ و رئيس قوه قضائيه رسما با استناد به می کند 

ی در چنين شرايطی نه فقط دزدی زنجيره ا. به قانون عمومی تبديل می شود، ناگزير بی قانونی خود توجيه می کند ؛ 

ًنيز به روالی کامال عادی و " عليه السالمی" غير ، بلکه تجاوز جمعی به زنانمجسمه ھا از ميدان ھای عمومی 

يکی از  - يازده .روزمره ھم فرابرسد" قتل ھای زنجيره ای"و ممکن است به زودی دوره . روزمره تبديل می شود

سنتی موضعی تھاجمی تر پيدا کرده اند و برای محدودتر نتايج به ھم ريختن ائتالف مثلث حاکم اين است که روحانيان 

طرح تفکيک جنسيتی دانشگاه ھا ، که به ھمين دليل است . کردن ھرچه بيشتر حضور اجتماعی زنان فشار می آورند

با خشونت بيشتری به اجراء " حجابی بد"ی عمومی فعاالنه در دستور قرار گرفته و مبارزه با ھاپارک ھا و فضا

درھم شکستگی اجتماعی و اقتصادی کشور ھمچنان عمق بيشتری پيدا می و اين درحالی است که . ی شودگذاشته م

ابعاد انفجارآميز بحران زيرساختی تأکيد کرديم ، اما مسأله اين است که ما در کنگره پانزدھم به درستی روی . کند

اجعه بار درياچه ھا و تاآلب ھای گرفته تا از خشک شدن ف: بحران در ھمه حوزه ھا خصلت انفجارآميز پيدا می کند 

شتاب گرفتن نابودی جنگل ھا ؛ از آلودگی خفه کننده ھوای تھران و بعضی شھرھای بزرگ گرفته تا گسترش نگران 

 بيش از سه دھه ارنامۀاکنون بيش از ھر زمان ديگر روشن شده است که ک. کننده بيماری ھايی مانند ديابت و سرطان

آنھا حتی در ترويج معيارھای اسالمی : يت در ھمه حوزه ھای زندگی کشور فاجعه بار بوده است حکم رانی روحان

آيا تصادفی است که ايران در باالترين رده ھای فھرست جھانی اعتياد و فحشاء قرار : شان شکست قطعی خورده اند

موقعيت بين المللی  - دوازده  مجری بيشترين اعدام ھا در دنياست؟جمھوری اسالمی که دارد؟ آيا تصادفی است 

گرچه  در فضای جديد ايجادشده در منطقه به وسيله انقالب ًزيرا اوال . جمھوری اسالمی نيز مدام دشوارتر می گردد

عرب و نيز بحران اقتصادی امريکا ، خطر حمله نظامی امريکا و اسرائيل کاھش يافته ، اما فشار تحريم ھای بين 

ِثانيا خود انقالب عرب . ابدالمللی آشکارا شدت می ي جمھوری " عمق استراتژيک"در مجموع ، به نفوذ يا به اصطالح ً

نوع اسالمی جاذبه اش را در ميان " ضد امپرياليسم"در فضای جديد ديگر نه تنھا . اسالمی در منطقه ضربه زده است

سرنگونی رژيم اسد ، موقعيت منطقه ز دست داده ، بلکه سوريه و حزب هللا نيز ضربه خورده اند و توده ھای عرب ا
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بعالوه فضای جديد در عراق نيز تعادل ھای جديدی به . ای جمھوری اسالمی را ھم نيز به شدت تضعيف خواھد کرد

عضو و رابطه جمھوری اسالمی با رژيم ھای . ًوجود خواھد آورد که احتماال به نفع جمھوری اسالمی نخواھد بود

  .ًدا بدتر شده استنيز نق"  ھمکاری خليجشورای"

ھرچند بحران عمومی رژيم عمق بيشتری می يابد   .ومت مردم و مواضع و موقعيت جريان ھای مخالف رژيم مقا- ۴

 حاال ديگر ٨٨فروکش جنبش ضد ديکتاتوری برخاسته در سال و مردم در مخالفت با آن قرار و آرام ندارند ، ولی 

عميق تر شدن ھمه جانبه بحران جمھوری اسالمی نتوانست دوام اين جنبش عليرغم چرا . قطعی به نظر می رسد

پاسخ اين سؤال را بايد در شرايط و چگونگی مقاومت مردم و مواضع و وزن جريان ھای سياسی مخالف بياورد؟ 

سرکوب خشن تر و فشرده تر شدن ، ً مسلما علت بی واسطه فروکش جنبش ضد ديکتاتوری –  يک:کردرژيم جستجو 

ا تمرکز بيشترين نيرو در مناطق احتمالی تجمع معترضان ، تظاھرات و راه پيمايی ھا را قبل سعی کرده ب رژيم .بود

اين تاکتيک کارساز بوده ؛ بيش . از شکل گيری خفه کند و تا می تواند ھزينه شرکت در تظاھرات را سنگين تر سازد

و با فاصله ھای ابانی ، فقط در شھرھای بزرگ از ھمه به اين دليل که اعتراضات فقط به شکل راه پيمايی ھای خي

اما می دانيم که ھمين رژيم نتوانست مقاومت اعتراضی مردم را در عدم پرداخت . زمانی طوالنی صورت می گرفت

در ، ِبه اعتراف خود مقامات رژيم . قبض ھای گاز و برق درھم بشکند و ناگزير شد به عقب نشينی ھايی دست بزند

تجربه می گويد که بعالوه . می کنند  در صد خانوارھا از پرداخت قبض ھا خودداری ٣٠ش از بعضی مناطق ، بي

خفه کند و حتی گاھی خشونت را سرکوب ھر قدر ھم خشن و فشرده باشد ، ھميشه نمی تواند ، اعتراضات توده ای 

 جنبش ضد ديکتاتوری – و د.پس بايد علل عمقی تر را ُجست. سرکوب می تواند خشم توده ای را گسترده تر سازد

ً و عمال نتوانست مستقل از اصالح طلبان حکومتی شکل گرفتھا مورد بحث ما با استفاده از اختالفات درونی بااليی 

بنابراين با سرکوب شبکه ھای ارتباطی و . ، شبکه ھای ارتباطی و سازمانی قابل اتکايی برای خود درست کند

ما حق داشتيم که در سند سياسی کنگره پانزدھم . ی و قانونی بودند ، فروکش کردًسازمانی اصالح طلبان که غالبا علن

ضعف جنبش ضد ديکتاتوری اين نيست که ازشکاف ھای درونی حکومت کنندگان بھره برداری "يادآوری کرديم که 

انی قابل اتکای می کند ، بلکه اين است که به اين شکاف ھا آويزان است وھنوز نتوانسته شبکه ھای ارتباطی وسازم

 ضعف سازمانی جنبش ضد ديکتاتوری اين – سه ".مستقل ازاصالح طلبان به وجود بياورد و روی پای خود بيايستد

بنابراين ھمراه . نيروی توده ای وسيعی را به ميدان بکشانندنتوانستند خود بود که جريان ھای سياسی سرنگونی طلب 

 دليل اصلی – چھار .اتوری ، دامنه جنبش گسترده تر نشد ، کاھش يافتبا راديکاليزه شدن شعارھای جنبش ضد ديکت

 ساله ، يعنی موتور اصلی ٣۵ تا ١۵ِضعف جريان ھای سرنگونی طلب اين بود که ھيچ يک از آنھا در ميان جوانان 

 شرايطی ًبخش آگاه و فعال جوانان امروز ايران اکثرا پرورده. شم گيری نداشتندجنبش ضد ديکتاتوری ، جذابيت چ

 دولت ھای به – و چپ را با حزب .ِھستند که کائنات سلطنت طلبان و مجاھدين خلق را پشت سر گذاشته است

البته جاذبه کائنات ليبرالی برای اين جوانان بيش از . رفته يا مانده ، ھم ھويت معرفی می کند" کمونيستی"اصطالح 

 فضای فکری و ، به اضافهده استبداد مذھبی حاکم بر ايران در سنگينی خفه کننزيرا . جريان ھای سياسی ديگر است

 دولت ھا ، ايدئولوژی ليبرالی عرضه کننده َدم دست ترين مصالح –حزب " کمونيسم"فرھنگی جھان پس از فروپاشی 

 و اين وحشت در ايران سنگين تر احساس می .وحشت دارداما ايدئولوژی ليبرالی از انقالب توده ای . فکری است

 سلطان تاريکی ِيکی از القاب" رھبر انقالب"ِ ، زيرا خود رژيم حاکم از بطن يک انقالب توده ای بيرون آمده و شود
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 چرا –  پنج.بزندھم اين تعادل فلج کننده را فقط اقدام مستقل توده ای زحمتکشان و محرومان می تواند به  .است

عدم تحمل ھر نوع تشکل مستقل در محيط ش نمی زنند؟ کارگران و تھيدستان ايران مانند مصر و تونس دست به شور

؛ و البته نقش مخرب دولت نفتی در ايجاد تفرقه در ميان آنھا را ، از طرف رژيم کارگران و زحمتکشان  کار و زيست

 –سياسی ِولی در کشوری که مردم در مخالفت با رژيم قرار و آرام ندارند ، نبود يک نيروی . نبايد نا ديده گرفت

 جامعه .تماعی پيوند دھندۀ شاخه ھای مختلف اعتراضات مردم است که اشتعال شورش عمومی را دشوار می سازداج

ما به نيرويی نياز دارد که بتواند مبارزات معطوف به آزادی ھای سياسی و مدنی را با مبارزات معطوف به برابری 

ضعف وشکست جنبش ضد ديکتاتوری را بايد لت نھايی بنابراين ع. اجتماعی و رھايی از بھره کشی طبقاتی پيوند بزند

با اين ناتوانی چپ حتی وقوع يک انقالب توده ای عليه جمھوری اسالمی ، به . در ناتوانی چپ ايران جستجو کرد

 ھر می دانيم که ۵٧به تجربه انقالب . ، يعنی يک انقالب محافظه کار خواھدبود" انقالب منفعل"احتمال زياد يک 

  شش.ً، ضرورتا به آزادی نمی انجامد و حتی می تواند نتيج مصيبت باری به دنبال داشته باشديه ديکتاتوری انقالب عل

 ھمان طور که در کنگره پانزدھم تأکيد کرديم ، نفوذ اصالح طلبان يکی از ضعف ھای اصلی جنبش ضد ديکتاتوری –

يک اعتراضات به ادامه  خواستند و ھنگامی که ديدند آنھا اعتراضات مردم را برای فشار بر دستگاه واليت می. ما بود

اکنون .  تبديل می شود ، خواباندن آن را برادامه اش ترجيح دادند با موجوديت نظامجنبش ضد استبدادی مخالف

پيشنھاد آنھا يک تاکتيک اپورتونيستی . پيشنھاد سازش خاتمی پشتيبانی می کنندتصادفی نيست که بخش اعظم آنھا از 

و می دانند که سرنگونی نظام به . ، بلکه ھمان طور که خاتمی اعالم کرده ، آنھا نگران موجوديت نظام اندنيست 

  .ِمعنای غرق شدن خود آنھا ھم ھست

  وظايف ما 

اعالم می کند که سازمان ) راه کاگر ( کنگره شانزدھم سازمان کارگران انقالبی ايران  با توجه به مالحظات يادشده ،
  :خود را در راستای خطوط زير پيش خواھد بردما فعاليت 

کارگر يک  راه": ھمان است که در کنگره  پانزدھم اعالم کرديم  خط راھنمای عمومی فعاليت ھای سازمان – ١

سازمان کمونيستی است که تالش برای گسترش پيکارھای طبقاتی معطوف به سوسياليسم را وظيفه دائمی خود می داند 

بنابراين، توجه به چند اصل راھنما برای ما حياتی .  نبايد تعطيل گردد يا به حاشيه رانده شودکه تحت ھيچ شرايطی

 پيکار برای سوسياليسم بدون پيکار برای آزادی ھای بنيادی، دموکراسی وبرابری سياسی، اجتماعی –اول : است

ن، ما نه تنھا برای تک تک اين خواست بنابراي. وفرھنگی ھمه افراد جامعه بی معناست وبه نتايج ارتجاعی می انجامد

 سوسياليسم بدون جنبش آگاھانه  – دوم. ھا مبارزه می کنيم ، بلکه بايد بکوشيم آنھا را باھم نزديک کنيم وگره بزنيم

بنابراين سازمان يابی طبقه کارگر و ھمه . ومستقل اکثريت عظيم برای اکثريت عظيم دست نيافتنی خواھد ماند

 ما – سوم. وشت با آنھا راه اميد وسرنوشت ماست که تحت ھيچ شرايطی نبايد ازآن دوربشويمزحمتکشان ھم سرن

ًزيرا سرنگونی ضرورتا شرايط . طرفدارقاطع سرنگونی رژيم ھستيم، ولی سرنگونی برای ما وسيله است نه ھدف

ی معطوف به سوسياليسم مورد نظرما را به وجود نمی آورد، درحالی که بدون سرنگونی نيزگسترش پيکارھای طبقات

 سرنگونی جمھوری اسالمی درصورتی می تواند به تأسيس دموکراسی بيانجامد که به وسيله –چھارم . ناممکن است
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ِجنبش توده ای خود مردم ايران صورت بگيرد وگرنه ممکن است نه تنھا نتيجه مثبتی به بارنياورد ، بلکه حتی 

  ."موجوديت کشوررا به خطر بيندازد

 يک چپ مدافع سوسياليسم ِھمان طور که اشاره شد ، ضعف. تمرکز روی تقويت چپ سوسياليستیورت  ضر– ٢

اما کشور . البته اين ضعف فقط به کشور ما محدود نمی شود ، بلکه يک مشکل بين المللی است. مشکل اصلی ماست

مکن است کل جامعه ما فرصت آھنگ الزم پيش نرود ، مما در شرايطی است که اگر تقويت و تجديد آرايش چپ با 

بنابراين ، سازمان ما تمرکز روی حل اين مسأله را اولويت اصلی .  را از دست بدھدبھايیھای بسيار نادر و گران 

اليسم  تمرکز روی معرفی سوسي– اول: دوره کنونی فعاليت خود می داند و اين وظيفه را در چند محور پيش می برد

متد خالق مارکس و نشان دادن تفاوت و ناھمخوانی چنين سوسياليسمی با مدل ھای غير ًواقعا دموکرتيک با تکيه بر 

 تالش برای ھمکاری  در اين – دوم". کمونيستی" به اصطالح  دولت ھای–دموکراتيک ساخته و پرداخته حزب 

گرايی ھای نظری از تالش برای ھم   -  سوم. راستا با ھمه افراد و جريان ھای ھم فکر و ھم گرا ، به ھر شيوه ممکن

در اين زمينه می . طريق پرداختن به انبوه مسائلی که چپ نه تنھا در ايران بلکه در سراسر جھان با آنھا روبروست

شود فوروم ھايی را برای مبادالت فکری و نيز انتقال تجارب جھانی چپ سازمان داد ، بی آن که به ساختارھای دست 

 توده گير که بتواند با شرايطی غير فرقه ای تريبونی برای پخش   برای ايجاد رسانهتالش  - چھارم. و پا گيری بچسبيم

پيکارھای سياسی انديشه ھای سوسياليستی و دموکراتيک فراھم آورد و وزن دموکراسی انقالبی و سوسياليستی را در 

مرايی اکثريت قاطع فعاالن ً تالش برای تمرکز روی مبارزات طبقه کارگر که مسلما نقطه ھ–پنجم  .باال ببردجاری 

تالش برای اتحاد حزبی که مستلزم وحدت ھای بيشتر و عميق تری در ميان جريان ھای ھم گراست ،   - ششم . است

  .از ضرورت ھای انکار ناپذير مرحله کنونی است

ديم بدون تأکيد کرو پانزدھم ھمان طورکه در کنگره چھاردھم  .ضرورت مشارکت فعال در جنبش ضد ديکتاتوری - ٣

 راه رھايی ازچنگال جمھوری اسالمی ودستيابی به آزادی در مبارزات ضد ديکتاتوری مردم ايرانمشارکت فعال 

، فعال بودن درمحورھای ھا وحمايت ازآن مبارزات برای ھمراھی با اين. ودموکراسی درکشورما گشوده نخواھد شد

درآغاز ازطرف اليه ھای غيرکارگری پيش  اگر دفاع ازھرخواست دموکراتيک ، حتی – اول: زيرضروری است

 را متعلق به طبقه متوسط ٨٨ضد ديکتاتوری برخاسته در سال متأسفانه بعضی ازجريان ھای چپ، جنبش . کشيده شود

؛ ما شاھد يک شورش بودنادرست آنھا  ارزيابی .ندداست ھای آن بی اعتنايی نشان می د و به خواردندکمعرفی می 

 که بدون مشارکت کارگران وزحمتکشان نمی توانست به آن قدرت نمايی ھای بوديمتوری حاکم عمومی عليه ديکتا

در زيراھرخواست دموکراتيک  . کنيمولی حتی اگر چنين بود، بازھم ما موظف بوديم از آن حمايت. ميليونی دست بزند

ليسم بايد در خط مقدم  يک خواست ضروری درراه پيمايی به طرف سوسياليسم است وھواداران سوسياعين حال

اھميت خواست ھای فرھنگی و مدنی دموکراتيک   ضرورت توجه به وزن و–  دوم.مبارزه برای آن قرار داشته باشند

  کنند، برجستگی آنھا دربرخالف تصور آنھايی که اين خواست ھا را ليبرالی قلمداد می. مبارزات مردم ايراندر

 تواند شرايط بسيار مساعدی برای آشنايی کارگران وزحمتکشان با افق ، میمبارزات مردم عليه جمھوری اسالمی 

  سوم.ھای سوسياليستی فراھم آورد و ھمگرايی پايه ھای اجتماعی جنبش ضد ديکتاتوری مردم ايران را شتاب بخشد

ه جريان ً که حاال آشکارا امکانات محدودی دارند وعمال به وسيلمبارزات مردم تقويت نيروھای دموکرات درمتن –

نيروھايی که ازافق ھای پيشرو و انسانی دفاع می . ھای غيردموکراتيک به حاشيه رانده می شوند، اھميت حياتی دارد
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فراموش . داريم کنند، حتی اگرطرفدارسوسياليسم نباشند، ھمراھان طبيعی ما درپيکارھای بزرگی ھستند که در پيش رو

ه يک طبقه انجام نمی گيرد و طبقه کارگر اگر نتواند اکثريت قاطع جامعه نبايد کرد که ھيچ انقالب بزرگ فقط به وسيل

روی به سوی سوسياليسم است ، دست که شرط حياتی پيش" نبرد دموکراسیپيروزی در "را با خود ھمراه سازد ، به 

 حل مختلفاِدھی منعطف متناسب با مرپرداختن به اھميت سازمان و توجه به اشکال سازمان–  چھارم.نخواھد يافت

مخالفت با سازماندھی فشرده ومنسجم و بسنده کردن به شبکه ھسته ھا . جنبش ضد استبدادی يک ضرورت حياتی است

وتجمع ھای افقی باز و پراکنده و بنابراين علنی، جز تبديل کارگران به زائده تشکل ھا و تجمع ھای بورژوايی معنای 

ًمربوط به سازماندھی ، مخصوصا در شرايط يک ديکتاتوری بی دفاع کردن ازاين نوع نگرش ھای . ديگری ندارد

 رصد کردن مطالبات دموکراتيک اليه ھای مختلف مردم و پيدا کردن فصل –  پنجم.امان بسيارخطرناک تراست

مشترک ھای موجود درميان آنھا، برای شکل دادن به يک جنبش مطالباتی توده ای که بتواند پايه محکم و قابل تکيه 

تنھا ازاين طريق است که می توان . استم وظايفای جنبش ضد ديکتاتوری فراھم بياورد، يکی ازعاجل ترين ای بر

 به ًعا برخاسته ازاعماق جامعه ايرانواق پايه ھای اجتماعی جنبش رابه ھم گره زد ويک جنبش توده ای دموکراتيک و

توده گيری ِمتناسب با  ِ با قابليت اشتعال و تالش برای شکل دادن به يک گفتمان دموکراتيک– ششم. وجود آورد

خواه اصالح طلب يا (شرايط کنونی، يکی ديگر از ضرورت ھای عاجل برای مقابله با گفتمان ھای سياسی ارتجاعی 

 د کرد که جنبش ضد ديکتاتوریفراموش نباي. است که درحال حاضر غلبه دارند يا بسيار نيرومندند) سرنگونی خواه

تصادفی نيست که ھنوز اصالح طلبان ميدان . ز فاقد يک گفتمان توده ای دموکراتيک و انقالبی است ھنودر کشور ما

داری می کنند وگفتمان ھای ارتجاعی براندازی که مبلغ سرنگونی بدون انقالب ھستند، درمتن جنبش از وزن مھمی 

ًه ھرسرنگونی ضرورتا به دموکراسی تجربه براندازی ھای متعدد درکشورھای مختلف نشان داده است ک. برخوردارند

ً خود ما جای ترديدی باقی نگذاشته است که حتی يک انقالب کامال توده ای نيزمی ۵٧نمی انجامد و تجربه انقالب سال 

مراحل اشکال مبارزاتی متناسب با   توجه به تاکتيک ھا، شعارھا و– ھفتم .تواند به حاکميت ارتجاعی تاريک بيانجامد

فراموش نبايد کرد که ھيچ جنبش توده ای بزرگی فقط با اعالم . کی ديگرازضرورت ھای عاجل ماست جنبش يمختلف

ًجنبش ھای توده ای بزرگ حتما با خواست ھای بی واسطه . شکل نگرفته است) ھرچند درخشان(اصول وبرنامه ھای 

ھنر تاکتيک بيش ازھرچيز، .  روندپيش می" تعادل سازش ھای ناپايدار"وملموس اکثريت شکل می گيرند وبااستفاده از

 ضرورت تالش برای ايجاد – ھشتم. توجه خونسردانه به عينيت توازن قوای سياسی وبھره برداری از فرصت ھاست

ًبا ُبرد توده ای؛ چيزی که بدون آن سازماندھی جنبش توده ای مستقل ودموکراتيک عمال ) ھای (رسانه  ِ

يطی که نيرومندترين رسانه ھای مخالف رژيم دردست قدرت ھای خارجی ًبسياردشوارخواھد بود ؛ مخصوصا درشرا

  . ًاست وطبعا درراستای منافع وھدف ھای آنھا به کارگرفته می شود

تحريم ھای شورای امنيت سازمان ملل که با تحريم ھای شديدتر يک .  مبارزه عليه سياست ھای ھسته ای رژيم– ۴

 بزرگی است که نه فقط زندگی روزمرۀ به حد مصيبتن تکميل شده است ، جانبه از طرف دولت آمريکا و متحدان آ

کافی فالکت بار اکثريت قاطع مردم ايران را فالکت بارترمی سازد، بلکه فرصت مساعدی برای رژيم به وجود می 

 سياست ھای ھسته ای. آورد که برای خفه کردن جنبش ضد استبدادی مردم، ازشرايط اضطراری نيزاستفاده کند

ماجراجويانه رژيم حتی اگر به درگيری ھای نظامی با قدرت ھای خارجی نيانجامد، بھانه ھای الزم برای ادامه 

ر کنگره د( سياست اعالم شده مان ربنابراين ما ھمچنان ب. م می آورد اين تحريم ھا را فراھ و تشديد احتمالینامحدود
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 رجھت دستيابی به سالح ھای ھسته ای را برای آينده کشور و نه تنھا ھرنوع تالش دورزيم تأکيد می ) ھای پيشين

فاجعه بارمی دانيم و قاطعانه محکوم می کنيم؛ بلکه پافشاری ماجراجويانه رژيم برای دستيابی به انرژی ھسته ای حتی 

تجربه فاجعه نيروگاه ھسته ای  .ًکامال صلح آميز را، دست کم درشرايط کنونی، به ضررمردم ايران می دانيم

اگر ژاپنی ھا . فوکوشيما در ژاپن نشان داد که اختالل در نيروگاه ھای ھسته ای تا چه حد می تواند مصيبت بار باشد

ا بگيرند ، جمھوری اسالمی ، با با ھمه امکانات علمی و تکنولوژيک پيشرفته شان نتوانستند جلوی فاجعه ر

ًی ھای ھميشگی اش ، مسلما ھرگز نخواھند توانست ساختارھای عھد بوقی و سياست ھای پنھان کاری و دروغ پرداز

مخالفت ما با سياست ھای ھسته ای ماجراجويانه . جلوی فاجعه احتمالی در نيروگاه ھای ھسته ای ايران را متوقف کند

م مسل. رژيم، البته به معنای موافقت يا بی توجھی به سياست ھای زورگويانه قدرت ھای امپرياليستی نيست و نبايد باشد

در کنار مبارزه بايد برمردم ايران سرآشتی داشته باشيم و " حاکميت ملی محدود"است که ما ھرگز نبايد با تحميل اصل 

  .رياکارانه قدرت ھای امپرياليستی را نيزافشاء کنيم عليه جمھوری اسالمی، سياست ھای زورگويانه و

، حذف   تحريم ھای بين المللی ادامه . زحمتکشان ضرورت ھمراھی ھرچه بيشتر با پيکارھای طبقاتی کارگران و– ۵

، و بيکار سازی ھای گسترده ای که ھم اکنون در نتيجه فلج  از طرف رژيم يارانه بسياری از کاالھا و خدمات اساسی

بيش از پيش تحمل ، زندگی فالکت بار اکثريت قاطع کارگران و زحمتکشان را بيداد می کنند شدن اقتصاد کشور 

.  که احتمال خيزش ھای توده ای زحمتکشان بسيار باالستما در شرايطی قرار داريمبنابراين .  سازدناپذير می

. درچنين شرايطی، ھشياری و آمادگی برای رصد کردن انفجار خيزش ھای توده ای يک ضرورت حياتی است

دامنه ای درسطح سراسری ًمخصوصا توجه به شاخه ھايی که اشتعال حرکت ھای کارگری درآنھا می توانند اثرات پر

سوزاندن فرصت ھايی که . بيداری عمومی طبقاتی را برانگيزانند، ازاھميت ويژه ای برخورداراست داشته باشند و

درمتن اين حرکت ھای احتمالی برای ايجاد تشکل ھای توده ای به وجود می آيند ، نابخشودنی است و برای جنبش 

خط راھنمای ما برای بھره برداری ازاين فرصت ھای احتمالی ، . اھد بودکارگری و سوسياليستی ما فاجعه بار خو

  :ًسازمان است که برای تأکيد مجدد ، آن راعينا دراينجا می آوريمو پانزدھم ھمان خط اعالم شده درکنگره چھاردھم 

فتن ماست ؛ و اگر درست است که پا گر" اميد و سرنوشت"اگر درست است که جنبش طبقه کارگر ، جنبش "

ِھر چيز دموکراتيک الزم برای آزادی و برابری ھمه شھروندان این کشور به ميزان توده ای شدن این جنبش 

اما این . بستگی دارد ؛ پس باید بپذیریم که تالش برای تقویت این جنبش وظيفه حياتی و تعطيل ناپذیر ماست

برای تالش .  آن بتوانيم در انجام اش پيش برویموظيفه بزرگ تر از آن است که فقط با تأکيدات کلی در باره اھميت

مؤثر در انجام وظيفه ای که در برابر پيکارھای طبقاتی کارگران و زحمتکشان داریم ، توجه به چند مسأله از 

) که متأسفانه ھنوز در چپ ایران غلبه دارد (  درک محدود از طبقه کارگر را –  یک:اھميت فوری برخوردار است

بخش صنعت محدود می بيند ، بخش ) ًعمدتا ( درکی که طبقه کارگر را فقط به کارگران یدی . اشتباید کنار گذ

اعظم طبقه کارگر جامعه امروزی را نادیده می گيرد و خواه نا خواه در نھایت ناگزیر می شود نقش طبقه کارگر را 

یه داری امروزی کارگران یدی ِ بخش زیرا در سرما. به عنوان عامل تاریخی پيکار برای سوسياليسم کنار بگذارد

جنبش مستقل اکثریت عظيم به نفع اکثریت "صنعت اقليتی بيش نيستند و بنابراین نمی توانند ستون فقرات 

در حالی که مجموعه کسانی که کنترلی بر . ، یعنی نيروی پيکار برای سوسياليسم را تشکيل بدھند" عظيم

و جز نيروی کارشان وسيله ای برای گذران زندگی ندارند و یا حتی از فروش وسائل و شرایط توليد و مبادله ندارند 

 درک ایدئولوژیک و رمانتيک از طبقه –  دو.نيروی کارشان نيز ناتوانند ، اکثریت قاطع جامعه را تشکيل می دھند
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عی گوناگون طبقه کارگر صخره یک پارچه ای نيست ؛ کارگران به الیه ھای اجتما. کارگر را باید کنار گذاشت

تقسيم می شوند ؛ تعلقات مذھبی ، قومی و فرھنگی گوناگونی دارند ؛ از زن و مرد ، پير و جوان ، شاغل و 

تشکيل می شوند ؛ به وسيله سرمایه به رقابت با ھم دیگر کشيده می شوند ؛ به لحاظ ثبات شغلی ... بيکار و 

نادیده گرفتن این تفاوت ھا چشم بستن . ند و الی آخرو امنيت اجتماعی در وضعيت ھای بسيار متفاوتی قرار دار

ِبه مسائل گوناگونی است که بدون پاسخ به آنھا شکل گيری طبقه کارگر آگاه از موقعيت تاریخی خود در برابر 

کارگران نه .  برخورد ایدئولوژیک با سازمان یابی طبقه کارگر را باید کنار گذاشت–  سه.سرمایه ناممکن است

ِگرویدن به اندیشه ھای مجرد این یا آن متفکر بزرگ ، بلکه با پيکارھای روزمره برای منافع ملموس ًصرفا با 

از بطن ھمين مبارزات روزمره است که تشکل . خودشان است که به افق ھای گسترده تاریخی دست مييابند

ُی بھبودھای ھر چند خرد در آنھایی که اکنون مبارزات روزمره کارگران برا. ھای مستقل کارگران شکل می گيرند

شرایط کار و زندگی شان را به نام انقالب و سوسياليسم نفی ميکنند ، ھر قدر ھم نيت خير داشته باشند ، به 

ًمثال مخالفت بعضی از جریان ھای چپ .  پایه ای و توده ای تکوین ھمبستگی طبقاتی کارگران آسيب ميزنند روند

به بھانه مبارزه با رفرميسم ، نمونه ) ومی ترین شکل سازمان یابی کارگران یعنی عم( با اتحادیه ھای کارگری 

مسلم است که جنبش . ای از ھمين بی اعتنایی به دیالک تيک سازمان یابی توده ای و پایه ای کارگران است

سوسياليستی طبقه کارگر بدون تئوری و آگاھی سوسياليستی نميتواند موجودیت پيدا کند ، اما آگاھی 

وسياليستی نيز بدون ھمين مبارزات روزمره کارگران نميتواند کارگری شود و به نيروی دگرگونی تاریخی تبدیل س

کارگران فقط برای افزایش مزدشان .  درک محدود از مبارزات اقتصادی کارگران باید کنار گذشته شود–  چھار.گردد

و مبارزه مؤثر . ه بيکاری و غيره نيز مبارزه می کنندمبارزه نمی کنند ، بلکه برای مسکن ، بھداشت ، آموزش ، بيم

بنابراین . ًبرای بعضی از این خواست ھا نمی تواند در محل کار محدود بماند یا اصال در محل کار شدنی باشد

کارگران به تشکل ھا و ارتباطاتی نياز دارند که مبارزه برای این خواست ھا را به ھم پيوند بدھند و ھمبستگی 

 بسياری از مشکالت اقتصادی و معيشتی کارگران ناشی از عوامل کالن – پنج. ا از محيط کار فراتر ببرندآنھا ر

به . اقتصادی ھستند و بنابراین مبارزه عليه این یا آن کارفرمای واحد نمی تواند بيش از حد معينی کارساز باشد

ی ھا و ارتباطات فرا کارگاھی ، فرا رسته ھمين دليل کارگران حتی برای بھبود شرایط معيشتی خود به ھمبستگ

. مبارزه برای تشکل مستقل کارگری نياز عاجل و حياتی جنبش کارگری ماست. ًای و کامال سراسری نياز دارند

مبارزات کارگران اگر به سطح .  درک کاھشگرایانه از خواست ھا و نيازھای کارگران را باید کنار گذاشت– شش

مبارزه برای خواست ھا و نيازھای فرھنگی ، سياسی و .  جایی نخواھد رسيداقتصادی محدود شود ، به

اجتماعی جزیی جدایی ناپذیر از پيکارھای طبقاتی کارگران است و با مبارزه مستقل برای ھمه این خواست ھا 

  ". ست که کارگران می توانند به آگاھی طبقاتی دست یابند و افق ھای رھایی خود را کشف کنند

ھمان طور که در کنگره پانزدھم تأکيد کرديم ،  .ت توجه به اھميت حياتی جنبش زنان و ھمراھی با آن ضرور–۶

سوسياليستی بی شک تمدنی زنانه تر خواھد بود و حرکت به سمت سوسياليسم بدون زنانه تر شدن نظام ارزشی تمدن "

 مبارزه برای رھايی زنان از زنجيرھای به ھمين دليل ،. و حوزه ھای مختلف فرھنگ جامعه راه به جايی نمی برد

مردساالری، ھميشه و ھمه جا يکی از عناصر حياتی و ثابت جنبش سوسياليستی بوده است؛ اما در کشوری که دفاع 

بنابراين . از کھتری زنان در رأس اصول ايدئولوژيک استبداد حاکم قرار دارد، اين مبارزه اھميت ويژه ای پيدا می کند

ًرابری زن و مرد در کشور ما ضرورتا يک مبارزه سياسی است که بدون سرنگونی جمھوری اسالمی مبارزه برای ب

شرکت فعال و غرورآفرين زنان ايران در ھمه صحنه ھای جنبش ضد استبدادی نشان می . نمی تواند به پيروزی برسد

م ترين صفوف آن می تواند معنا پيدا ًدھد که ھر مبارزه واقعا دموکراتيک در ايران امروز فقط با حضور زنان در مقد

با اين ھمه، جنبش زنان ما برای فراتر رفتن از خواست ھای محدود و آرايش دفاعی کنونی به توده ای تر شدن . کند
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جنبش محدود مانده در . نياز دارد که از طريق نفوذ عميق تر در ميان زنان کارگر و زحمتکش می تواند عملی شود

دۀ متعلق به طبقات ميانی و باال نمی تواند فاعل انقالب بزرگی باشد که ما در نظام ارزشی و ميان زنان تحصيل کر

جنبش زنان ايران اکنون تثبيت شده تر و رزمنده تر از آن است که به سرنوشت مصيبت بار . فرھنگی به آن نياز داريم

ی گستراندن و توانمندتر ساختن خود به اين جنبش به مرحله ای رسيده است که برا. زنان زحمتکش بی اعتنا بماند

تمرکز روی مسائل و . چرخش قاطع به چپ و به درآميختن با پيکارھای طبقاتی کارگران و زحمتکشان نياز دارد

  ."شرايط اين چرخش بايد يکی از اولويت ھای اصلی ما باشد

ر کنگره پانزدھم تأکيد ھمان طور که د . ضرورت تالش برای تقويت چپ سوسياليستی در جنبش دانشجويی–٧

ًدر کشور ما نيز مانند غالب کشورھای استبداد زده، جنبش دانشجويی ھميشه يک جنبش سياسی بوده و غالبا "کرديم ، 

در تمام پنج . پر می کرده است) که استبدادھای حاکم حاضر به تحمل شان نبوده اند(جای خالی احزاب اپوزيسيون را 

ًسته ھای مخالفت با ديکتاتوری غالبا در ميان دانشجويان شکل گرفته و دانشگاه ھا  شش دھه گذشته فعال ترين ھ–

در زير سلطه جمھوری اسالمی که سرکوب زندگی عرفی و آزادی . کانون ثابت حرکت ھای سياسی مخالف بوده اند

 را نمايندگی می ھای مدنی را نيز بر سرکوب سياسی افزوده است، جنبش دانشجويی زبده ترين بخش جوانان ناراضی

با اين ھمه فراموش نبايد کرد که بخشی بزرگ . کند و به اين لحاظ ظرفيت بيشتری در شروع حرکت ھای سياسی دارد

از جوانانی که به دانشگاه راه می يابند، از خانواده ھای کارگری نيستند و سھم اليه ھای تھيدست در ميان دانشجويان 

گذشته از ھمه اينھا، نفوذ . مسيری است برای باال رفتن در سلسله مراتب اجتماعیھچنين، دانشگاه . بسيار کمتر است

در . انديشه ھای سوسياليستی در بيست سال گذشته در دانشگاه ھا به مراتب ضعيف تر از دھه ھای پيش بوده است

بارزات فکری با نتيجه، تقويت جنبش سوسياليستی در ميان دانشجويان، اکنون دشوارتر از گذشته است و بدون م

اما عليرغم ھمه مشکالت، جنبش دانشجويی ھنوز ھم يکی از مھم ترين . جريان ھای بورژوايی پيش نخواھد رفت

 کادرھای چپ از اين حوزه ِبسترھای عضوگيری برای جنبش سوسياليستی است و باز ھم بخش بزرگ نسل جديد

ين جبھه ھای رويارويی فکری سوسياليسم با انديشه در ھر حال، جنبش دانشجويی يکی از مھم تر. برخواھند خاست

ھای بورژوايی است و پيروزی در اين جبھه، به ويژه در شرايط کنونی، برای چپ از اھميت حياتی برخوردار 

  ."است

و دراين زمينه ما ھمان سياست اعالم شدۀ کنگره چھاردھم . ضرورت دفاع قاطع از حقوق مليت ھای زير ستم -٨

    :ًيش می بريم وبرای تأکيد مجدد، آن را عينا دراينجا می آوريمرا پپانزدھم 

در کشور چند مليتی ما مسأله ملی یکی از حساس ترین مسائلی است که آینده آزادی ، دموکراسی و حتی "

نيمی از مردم ایران حتی در خانه و زادگاه خود ایرانيان ناتنی شمرده . موجودیت کشور به حل آنھا بستگی دارد

و متأسفانه بسياری از جریان ھای مخالف با .  شوند و از حق بدیھی آموزش به زبان مادری خود محرومندمی

و این در حالی است . جمھوری اسالمی در بھترین حالت ترجيح می دھند این بی حقی بزرگ را مسکوت بگذارند

زیر ستم به کار گرفته می ًکه خشن ترین بازوی سرکوب جمھوری اسالمی عمدتا برای خفه کردن مليت ھای 

 طرح ھای امریکا و متحدان آن نيز نفوذ در صفوف جنبش ھای مليت  شود و موذیانه ترین و خطرناک ترین بخش

برخالف تصور آن عده از فعاالن اجتماعی و سياسی که جنبش حق . ھای زیر ستم را ھدف قرار داده است

ضی کشور می بينند و یا حتی چند مليتی بودن ایران را طلبی مليت ھای زیر ستم را تھدیدی عليه تماميت ار
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انکار می کنند ، بدون دفاع قاطع از حقوق بدیھی و برابری ھمه مليت ھا و اقوام ایران ، مبارزه برای آزادی و 

ما الزم می دانيم یک بار دیگر مواضع ھميشگی خودمان را در . دموکراسی در کشور ما محکوم به شکست است

 ایران – یک: ًاز حقوق مليت ھا و اقوام زیر ستم ایران اعالم کنيم و مخصوصا بر چند نکته تأکيد بورزیمدفاع قاطع 

ِیک کشور چند مليتی است و مھم ترین دليل این حقيقت خود وجود مليت ھای مختلف این کشور است انکار . ِ

و غيره اشتباه " قوميت"و " يتمل"این حقيقت با بحث ھای توخالی معناشناسانه و حقوقی در باره مفاھيم 

زیر ستم ایرانی بر نابرابری ھا و بی حقی ھای موجود آگاھی داشته ) یا اقوام ( اگر مليت ھا . بزرگی است

، با ھر ) ًکه قطعا برخواھند خاست ( و برای احقاق حقوق شان به مبارزه برخيزند ) که اکنون دارند ( باشند 

 ستم ملی یا قومی در ایران یک حقيقت انکار ناپذیر –  دو.حل نخواھد شدنامی که آنھا را بناميم ، مشکلی 

حداقل ، نميتوان انکار کرد که نيمی از ایرانيان از حق آموزش و گفتگوی رسمی با ھم دیگر به زبان مادری . است

رسی این بی حقی و محروميت با حقه بازی ھای نمایشی جمھوری اسالمی ، از قبيل ایجاد ک. شان محرومند

آموزش به زبان مادری حق ھر انسانی است . آموزش زبان ھای اقوام ایرانی در دانشگاه ھا از بين نخواھد رفت

" من" حق تعيين سرنوشت ملل را نميتوان به حق موافقت آنھا با -   سه.که باید از مدارس ابتدایی شروع بشود

ن ، حق تعيين سرنوشت ، یعنی از جمله ، حق بنابرای. تقليل داد ، نه به لحاظ حقوقی و نه به لحاظ سياسی

پذیرفتن این حق ، بر خالف تصور خود فریبان ، احتمال جدایی مليت ھای ". من"و حق جدایی از " من"مخالفت با 

از نظر ما جدایی مليت . ایران را افزایش نميدھد ، بلکه کاھش ميدھد ، و ھمبستگی آنھا را محکم تر ميسازد

جيره ای بی پایانی برای ھمه آنھا به وجود ميآورد ، ولی برعکس ، پذیرش حق جدایی ، آنھا ھای ایران فجایع زن

را به پيوند ھای عميق شان با مليت ھای دیگر این سرزمين آگاه تر ميسازد و به شھروندان برابر کشور چند 

دن ھمبستگی  دفاع از حق تعيين سرنوشت ملی به معنای کم رنگ کر–  چھار.مليتی شان تبدیل ميکند

طبقاتی کارگران نيست ، بلکه برعکس ، از بایست ھای گریزناپذیر تأکيد بر ھمبستگی بين المللی طبقه کارگر 

فراموش نکنيم که پرولتاریای ایران . بدون پذیرش این حق ، اتحاد طبقاتی پرولتاریای ایران از محاالت است. است

 امریکا   نيست که امپریاليسم  تردیدی– پنج .ند زبانه استچند زبانه است و در عمل بيش از سرمایه داران چ

اما . برای پيشبرد بعضی از طرح ھای شوم اش در ایران و منطقه ، سعی ميکند از مسأله ملی بھره برداری کند

آیا به این بھانه ميشود عينيت ستم و محروميت ملی را در ایران نادیده بگيریم؟ آنھا ممکن است با ھمين نيت از 

به خاطر مخالفت با طرح ھای جنایت کارانه آمریکا نميتوان مسأله . جنبش کارگری ھم بھره برداری کنند و ميکنند

برعکس ، درست در این شرایط است که ضرورت دفاع از برابری حقوق مليت ھای ایران . ملی را نادیده گرفت

  ".اھميتی حياتی پيدا ميکند

 در اين مورد نيز سياست ما ھمان است که در کنگره ھای .ھای مترقی ضرورت مبارزه برای ھمگرايی جنبش –٩

  : اعالم کرده ايم و متن آن را در اينجا می آوريمپيشين

بدون ھم گرایی ھمه حرکت ھای آزادی و برابری خواھی مردم ایران ، مبارزه عليه جمھوری اسالمی و فراتر از "

در اینجا .... ًأسيس یک نظام واقعا دموکراتيک پيش نخواھد رفتآن ، مبارزه برای دست یابی به حاکميت مردم و ت

 – یک": نظرمان را تکرار می کنيم، برای جلب توجه ھمه فعاالن جنبش ھای اجتماعی به شرایط این ھم گرایی 

یعنی تا حدود زیادی . ًھم گرایی جنبش ھای اجتماعی مترقی اکنون عمدتا با نيروی نفی پيش رانده ميشود

در یک . ًاین کامال طبيعی است. سرکوب حکومت است که فعاالن آنھا را به نزدیکی با ھم دیگر واميداردفشار و 

اما اگر به فراتر از نفی . ِکشور استبداد زده ، قبل از ھر چيز خود استبداد است که ھمه را به ھم نزدیک ميکند

به (  اکثریت زنان ً اگر حقيقت دارد که مثال. اریماستبداد بيندیشيم در مييابيم که بيش از این به ھم گرایی نياز د

خود کارگرند ، یا حدود نيمی از کارگران از مليت ھای زیر ستم ھستند ، پس ) طور مستقيم یا غير مستقيم 
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زیرا جنبش کارگری در صورتی ميتواند جنبش ھمه . سطح باالتری از ھم آھنگی ضد استبدادی ضرورت دارد

ًود زیادی زنانه بشود یا با مليت ھای زیر ستم عميقا در آميزد و بالعکس ، جنبش زنان در کارگران باشد که تا حد

 ھيچ یک از این جنبش ھا زیر مجموعه –  دو.ًصورتی ميتواند واقعا نيرومند بشود که تا حدود زیادی کارگری بشود

ن ، با منطق و پویایی خاص دیگری نيستند و ھر یک از آنھا ناظر به رابطه اجتماعی خاصی ھستند و بنابرای

فقط با . بدون توجه به این نکته ، ھم آھنگی عمقی ميان جنبش ھا ناممکن خواھد شد. خودشان حرکت ميکنند

پذیرش ضرورت و اھميت وجودی ھر یک از این جنبش ھا از طرف جنبش ھای دیگر ا ست که ھم آھنگی ميان 

ر ميان جنبش ھای اجتماعی مختلف به اشتراک در افق  ھم گرایی عميق ت– سه . آن ھا امکان پذیر ميگردد

ًمثال کارگرانی که به فراتر از افق ھای سرمایه داری فکر نميکنند ، . ھای گسترده اجتماعی و تاریخی نياز دارد

طبيعی است که نه تنھا به ھم آھنگی عمقی با جنبش ھای مترقی دیگر فکر نکنند ، بلکه حتی به اتحاد کل 

یا آنھایی که برای آزادی و برابری ھمه . ًنيازی احساس نکنند یا صرفا با دید ابزاری به آن بيندیشندکارگران نيز 

ًافراد انسانی مبارزه ميکنند ، آیا ميتوانند مثال به فاجعه زیست محيطی ، یا سرنوشت ميليون ھا انسان قربانی 

ھرھای جھان محسوب ميشود ، حکومت آن ھم در کشوری که پایتخت اش یکی از آلوده ترین ش( مواد مخدر 

اش دست یابی به انرژی ھسته ای را مترادف حاکميت ملی جا ميزند ، و به لحاظ داشتن باالترین شمار معتادان 

بی اعتناء باشند؟ فراموش نکنيم که در ایران ) به مواد مخدر نسبت به کل جمعيت ، در صدر جدول جھانی است 

دفاع از محيط زیست و برای دفاع از قربانيان مواد مخدر و به طور کلی برای بدون جنبش ھای نيرومندی برای 

 پيروزی منافع انسان بر منافع سرمایه ، جنبش ھای موفق کارگری و زنان و غيره  دفاع از حرمت انسان و

 ھم آھنگی ميان  برخورد ابزاری با جنبش ھای اجتماعی به گسترش این جنبش ھا و– چھار . نخواھيم داشت

 بسيار حياتی  جنبش ھای اجتماعی ھر چند برای تقویت جنبش سياسی ضد استبدادی. آنھا آسيب ميزند

تردیدی نيست که در یک جامعه گرفتار استبداد ، ھر حرکتی ، . ھستند ، ولی وسيله ای در خدمت آن نيستند

 نوع فضای عمومی ، نا ًدر واقع ، خود استبداد است که معموال با ترس از ھر. ميل به سياسی شدن دارد

اما درست به دليل وجود استبداد ، . خواسته ، ھر حرکتی را به سرعت به ضدیت آشکار با حکومت سوق ميدھد

در شرایط کنونی ایران . ِآھنگ نا مناسب سياسی شدن ھر حرکتی ، احتمال سرکوب آن را نيز افزایش ميدھد

ِیکا و متحدان آن برای پيش برد استراتژی خودشان ، به امر. عامل دیگری نيز براین رابطه افزوده شده است

گسترش ھر چه بيشتر و ھرچه سریع تر شورش ھای ضد حکومتی نياز دارند و به ھمين دليل ميکوشند با نفوذ 

به سرنوشت فعاالن اجتماعی  در جنبش ھای اجتماعی و دستکاری آنھا در جھت مقاصد خودشان و بی توجه 

در واقع ، آنھا . بکشانند) ًکه غالبا ھم بی ثمر ھستند ( درگيری ھای سياسی زود رس وسياسی ، آنھا را به 

. زیرا از این طریق بھتر ميتوانند برآن فشار بياورند. حتی تشدید سرکوب رژیم را برای ھدف ھای خود مفيد ميدانند

سترش دامنه جنبش ھای بنابراین مھم است که فعاالن اجتماعی وسياسی تصور روشنی از رابطه ميان آھنگ گ

اگر دومی شتابان تر از اولی پيش برود ، با رشد . اجتماعی و آھنگ و ميزان سياسی شدن آنھا داشته باشند

و این نه تنھا از عمق اجتماعی جنبش ھا ميکاھد ، بلکه عضله سياسی . منفی جنبش ھا روبرو خواھيم شد

در یک جامعه استبداد زده فرار از : بته خطر دیگری ھم وجود داردال. آنھا برای مقابله با رژیم را ھم ضعيف تر ميکند

. رویارویی با حکومت یا بی اعتنایی به واقعيت ھای سياسی نيز جلو گسترش جنبش ھای اجتماعی را ميگيرد

ًمثال جنبش زنان ایران ھرکاری بکند ، محکوم به رویارویی با قدرت سياسی است ؛ مگر این که به سرنوشت 

یا جنبش کارگری معطوف به سازمانيابی مستقل ، . گردن بگذارد" فمينيسم اسالمی "  تن دادن به ِھولناک

 دو مورد تشکل کارگری –محکوم به سياسی شدن است ، زیرا ھر چند ممکن است جمھوری اسالمی در یکی 

ن ، مسلم است که بنابرای. ًمستقل را تحمل کند ، ولی با عموميت یافتن آن حتما به مقابله برخواھد خاست

جنبش ھای اجتماعی ھرچه سریع تر باید سياسی بشوند ، اما مشروط به این که به اثرات آن در پایه خود بی 

  ".تفاوت نباشند


