
 سياسی                      تزهايی برای تنظيم يک سند 
 
 .توجه به اين نکته که آرايش برای دوره بعد از جمهوری اسالمی هم اکنون آغاز شده است )١

 و حتی بخشی از اپوزيسيون(مشخصه وضع کنونی اين است که ديگر همه نيروهای اپوزيسيون 
يد بر چيده شود، به نوعی هم رايی عملی دست يافته در اين که رژيم واليت فقيه با) درونی رژيم

 يعنی ضرورت سرنگونی ديگر قطعيت يافته و کانون تقالها و تالش ها روی چند و چون نظام .اند
ترديدی نيست که . البته اين به معنای حل مساله سرنگونی نيست. سياسی آينده متمرکز شده است

نگونی يا فروپاشی جمهوری اسالمی و زمان آن چگونگی نظام آينده تا حدودی به چگونگی سر
 . بستگی دارد

بعد از سقوط صدام حسين، نقش عامل خارجی در فشار بر جمهوری اسالمی افزايش يافته  )٢
تاکيد به اين نکته به . حتی عوامل داخلی نيز در نتيجه تشديد فشار خارجی، فعال تر شده اند. است

ودر رأس آنها، (سالمی ضرورتًا به وسيله عوامل خارجی معنای اين نيست که سرنوشت جمهوری ا
. ی به چگونگی تحرک و کارآيی نيروهايی داخلی دارداين مساله بستگ. تعيين خواهد شد) آمريکا

. کم است) الاقل تا زمانی که تيم بوش بر سرکار هستند( احتمال سازش جمهوری اسالمی و آمريکا
ر به دادن امتيازات نيست، بلکه به دليل اين که آمريکا در نه به دليل اين که جمهوری اسالمی حاض

 .موقعيتی است که به اين نوع امتيازات راضی نمی شود
 يک احتمال واقعی است، ) فروپاشی جمهوری اسالمی\ يا سرنگونی(اگر چشم انداز انقالب ) ٣

 عبارت ديگر، آيا سئوال کليدی اين است که رابطه اين سرنگونی و مداخله آمريکا چگونه است؟ به
سرنگونی جمهوری اسالمی زير فشار مبارزات مردم يا حتی قيام آنها، به خودی خود نافی خطر 

زيرا ما در شرايطی هستيم که حتی يک قيام توده ای وسيع ضرورتًا . آمريکاست؟ پاسخ منفی است
قيقًا از طريق يکا دبه خودی خود خطر نفوذ آمريکا را منتفی نمی کند، ما در شرايطی هستيم که آمر

ترديدی نيست که انقالب شانس و امکان . وذ خود را در اين کشور بگستراندانقالب می تواند نف
بيشتری برای شکل گيری اراده مستقل توده ای، و بنابراين دموکراسی، به وجود می آورد و به اين 

 چگونه سرنگون می دليل به هيچ وجه برای مردم ايران علی السويه نيست که جمهوری اسالمی
المللی چنان است که انقالب  بقاتی در داخل کشور و در سطح بينا وضع آرايش نيروهای طاّم. شود

در يک کالم آمريکا . ونيت ايجاد نمی کنددم ايران در مقابل نفوذ آمريکا مصبه خودی خود برای مر
" انقالب منفعل"خطر.ب آمد خمينی با انقال١٣۵٧می تواند همان طور با انقالب بيايد که در سال 

يعنی انقالب بدون انقالب، در شرايط امروز ايران يک خطر جدی است و به هيچ وجه نبايد دست 
 .کم گرفته شود

 فرصت های بزرگ؛ که هم برای دوره ای آغاز شده است با مخاطرات بزرگ و نيز) ۴
تی حياتی، بازی در مقياس برداری از فرصت ها و هم برای مقابله با خطرات، شرط الزم و ح بهره

بنابراين، کافی نيست که درک درستی . بزرگ است، اثر گذاری سياسی در مقياس بزرگ توده ای
 از شرايط داشته باشيم و به روشنی آن را بيان کنيم، بلکه الزم است اوًال بتوانيم آن را در مقياس

رسانيم و ثانيًا بتوانيم بوم توده ای و به صورتی همه فهم به گوش مردم و مخصوصًا طبقات محر
 .موج اجتماعی و واقعًا توده ای به وجود بياوريم

روبرو " انقالب منفعل" يکبار ديگر با شبح  رو از آنجا ست که اوًال زمينه های خطرهای پيش) ۵
هستيم، يعنی اين که مردم به پا خيزند و رژيم فرو پاشد يا سرنگون شود، ولی سرنوشت شان را به 

 درست از طريق ١٣۵٧نی بدهند که انقياد مردم را می خواهند، همان طور که در سال دست کسا



برای مداخله در  ثانيًا امکانات آمريکا. انقالب طوق اسارت واليت فقيه را بر گردن شان انداختند
و فرصت ها از آنجاست که اوًال در ايران، . ای گسترده و متنوع است سابقه  بیايران واقعًا به نحو

ای، يک احتمال  توده)  خواه ناخواه تا حدی مستقلو(در هر حال احتمال انقالب و اقدامات مستقيم 
ثانيًا . چنين شرايطی حتمًا امکانات عظيمی برای دموکراتيزاسيون به وجود می آيددر  و.واقعی است

ريکا را در تجربه عراق که احتماًال به زودی باتالقی برای آمريکا خواهد شد و ماهيت و نيات آم
منطقه به مردم ايران بر مال خواهد کرد، در بيداری و هشياری ايرانيان می تواند بسيار موثر واقع 

های امپرياليسم آمريکا  الفت جهانی افکار عمومی با سياستثالثًا جنبش جهانی ضد جنگ و مخ. شود
يدی يک استراتژی انقالبی مسأله کل. می تواند در بيدار سازی مردم ايران اثرات واقعی داشته باشد

ی اين است که در اين شرايط بشود از امکانات وسيعی که وجود دارند برای مقابله با خطرات بزرگ
 .ثر بهره برداری شودکه در پيش رو هستند، به نحوی مؤ

ثر بی گمان در شرايط امروز با دست يافتن به رسانه های نيرومند راه سياست توده ای و مؤ )۶
 برای ائتالف های وسيع معطوف به بنا براين قابل دسترسی برای توده وسيع؛ گشوده می شود 

 بايد هم چنان تالش نمائيم  فوروم دموکراتيک برای ايجاد . تالش کنيم بايداقدامات مشخص ارتباطی
 در حال . داشته باشيم روشنی مان در جهت عملی کردن آن ارزيابیو در عين حال از نحوه کار

حاضر تنها با ائتالف های باز و مشخص معطوف به اقدامات مشخص می شود به يک سياست 
 . ی کارآمد در برابر سلطنت طلبان و طرح های آمريکا، دست يافتدفاع
ات مشخص تّصور روشنی سياست دفاعی در صورتی می تواند معنا داشته باشد که از خطر) ٧

اکنون خطر بازگشت . داشته باشيم و شکل و مقياس اقدامات الزم برای مقابله با آنها را بشناسيم
هم چنين خطر مداخالت . سلطنت به کمک آمريکا و حتی با مداخالت آن يک خطر واقعی است

ايران که هم اکنون  و نيز سياست هايی برای تجزيه -مستقيم سياسی و حتی نظامی امريکا در ايران
و باالخره خطر . نشانه های روشنی از بازی محافل حاکمه آمريکا با موجوديت ايران ديده می شود

 از ميان .گيرد ت که معموًال مورد توجه قرار نمیتحميل نئو ليبراليسم بر کشور ما خطری اس
ديگر است، بلکه مبارزه ليبراليسم نه تنها بيشتر و قطعی تر از مخاطرات خطرات ياد شده، خطر نئو

 ترديدی نيست که حاال آمريکا روی سلطنت .با آن با موانع و مشکالت بيشتری روبر خواهد بود
طلبان بيش از جريان های ديگر حساب می کند ولی مسلم است که منافع آمريکا و سلطنت طلبان 

 بگذارد و به دست ضرورتًا يکسان نيست و بعيد است آمريکا تمام تخم مرغ هايش را در يک سبد
مّسلم است که . هم چنين بعيد است آمريکا حتمًا به مداخله نظامی در ايران بپردازد. سلطنت بدهد
آخرين گزينه آمريکا برای ) مخصوصًا در ابعادی که در افغانستان و عراق ديده شد(مداخله نظامی

ل جزيه ايران نيز همين اصدر باره طرح های مربوط به ت. اعمال نفود در ايران است و خواهد بود
و مسّلم است که . ليبراليسم چنين ترديدهايی اصًال وجود ندارداما در باره خطر نئو. صادق است

آمريکا و کل نظام اقتصادی حاکم بر جهان در جهت تحميل نئوليبراليسم حرکت می کنند و خواهند 
ه برای تحميل آن ضرورتًا نه به و در اين راه نه تنها متحدان بسيار گسترده ای دارند، بلک. کرد

طر نيز بعالوه برای مقابله با اين خ. امیسلطنت نياز دارند و نه به مداخله مستقيم سياسی يا نظ
 و اين در .يکآرکائنيروی ما بسيار پراکنده است و صدايمان بسيار ناتوان و منطق استدالل مان 

رايط تأسيس و پای گرفتن دموکراسی حالی است که در صورت پيروزی نئوليبراليسم در ايران ش
 -زيرا حتی يک دموکراسی کامًال نيم بند ليبرالی به يک تعادل اقتصادی. قطعًا تضعيف خواهد شد

و فراموش نبايد کرد که در ايران . سياسی نياز دارد که نئوليبراليسم آن را ناممکن می سازد
 .نئوليبراليسم شکل خشن تر دنيای سومی پيدا خواهد کرد



برای دست يافتن به يک خط دفاعی در مقابل خطر نئوليبراليسم، ما به بسيج طبقاتی و آرايش ) ٨
و مساعد ترين راه و شکل دست يافتن به چنين آرايش . طبقاتی زحمتکشان و تهيدستان نياز داريم

طبقاتی در شرايط ايران امروز، تالش برای شکل دادن به يک فوروم اجتماعی است که الگوهای 
 اکنون در بعضی کشور ها بوجود آمده است و با توجه به شرايط موج های بزرگ حرکت آن

از طريق شکل گيری . اجتماعی در ايران نيز شرايط مساعدی برای شکل گيری آن وجود دارد
يعنی چيزی که در خور شرايط (فوروم اجتماعی است که ما می توانيم در ابعاد بزرگ و توده ای 

ای دموکراسی و هم برای سرنگونی جمهوری اسالمی جنبش بزرگی راه هم بر) کنونی باشد
 .بيندازيم و هم وزن چپ و طبقات زحمتکش را در صحنه سياست ايران با شتاب الزم باال ببريم

 مساله اصلی در اين وم اجتماعی آن چيزی ست  که امروزبايد در ايران پا بگيرد، وفور) ٩
سر زبان ها انداختن ايده فوروم اجتماعی و ضرورت آن در  بر  در وحله نخست شناساندن ومورد

و البته با روحيه غير فرقه ای و ( به عبارت ديگر موج تبليغاتی وسيع . شرايط ايران امروز است
برای فراهم کردن شرايط شکل گيری آن اهميت زيادی ) بدون بهره برداری تنگ نظرانه از آن 

وروم اجتماعی مسلمًا در شرايط کنونی داخل ايران در ميان بر سر زبان ها انداختن ايده ف. دارد
فعاالن چپ، سازمان گران جنبش های اجتماعی و روشنفکران راديکال، پژواک مساعدی خواهد 

 . يافت
ترديدی نيست که فوروم اجتماعی در راستای استراتژی سوسياليستی ماست و ما با تمام توان و 

ی و و نيز ترديدی نيست که فوروم اجتماع.  آن حرکت کنيمامکانات مان می توانيم در راستای
 . هم نيستند، بلکه همديگر را تکميل می توانند بکنندفوروم دموکراتيک نه تنها رقيب
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