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   ايران و افق و چشم انداز آنجاریتحوالت 
  )٢٠٠٩ سپتامير ١٢ -سخنرانی بهرام رحمانی در شهر مونترال کانادا(

  
  .حضار محترم من هم به نوبه خودم به همه شما خوش آمد می گويم

 نهايت تشکر را ،ل کاناداادر شهر مونتر يادمان کشتار زندانيان سياسی دهه شصت در ايران، از برگزارکنندگان قبل از ورود به بحث

ی مراسم ها، تهيه را را با برگزدهه شصت در ل عام زندانيان سياسی به ويژه قت، خاطره روزهای تاريخی و ياد و بايد مجبوريمما. دارم

 همه ی، با سرنگونی کليت حکومت اسالمو غيره در ذهن جامعه زنده نگه داريم تا روزی کهها  کتاب  ها،، مقالهات، گزارش هافيلم

به طور علنی و با برخورداری از همه امکانات دفاع از خود، ،  مردم ايران و بی حقوقی هایعامالن و آمران سرکوب و کشتار

. ستها محاکمات نه انتقام گيری، بلکه روشن شدن ابعاد و شيوه های جنايت و جلوگيری از ادامه آن  نوع اين از هدف.محاکمه شوند

هيچ . هست  نيز در سراسر کشورن، نه تنها آزادی همه زندانيان سياسی، بلکه برچيده شدن زندان های سياسیحداقل خواست مردم ايرا

انسانی نبايد به دليل باورها و فعاليت های سياسی، اجتماعی و فرهنگی اش تحت تعقيب و زندان و بازجويی قرار گيرد تا چه برسد به 

  !عدامروش های وحشيانه شکنجه و تجاوز و کشتن و ا

 تقلب  مردم به بهانههر چند.  است» و افق و چشم انداز آن جامعه ايرانجاریتحوالت « در رابطه با  دارمميزگرد در اين بحثى که من

، اما اين اعتراضات سريعا به يک جنبش اعتراضی ميليونی  به خيابان ها ريختنددر انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری اسالمی

 مهم تر از همه.  که جهان را شگفت زده کرد را به وجود آوردیتحوالت پرشتاب  آن چنانيه حکومت اسالمی تبديل شد،پيگير و مداوم عل

  . از اسارت حکومت اسالمی در جامعه، حالت عمومی به خود گرفت آزادی رهايی وبهاميد 

ان، روشنفکران و همه مردم تحت ستم و آزاده با جامعه ما، فضای امروز را مديون سی سال مبارزه بی امان کارگران، زنان، دانشجوي

  .می داندهارترين حکومت سرمايه داری جهان 

 بی حقوقی ها، فقر و نداری، سانسور و  انباشته شدن همهدر واقع راه پيمايی های ميليونی مردم ايران در اين سه ماه، اعتراضی ست به

 از  های عظيمی کهراه پيمايی.  است در اين سی سال حکومت اسالمیاختناق، آپارتايد جنسی، سرکوب و ترور، شکنجه و اعدام

  . ادامه خواهد داشت به روشنايی شروع شده و تا رسيدنتاريکی

 داشته و وظايف ما در قبال آن کدام  برای مردم آزادهاخير ايران، چه اهميتىسه ماه  اين مساله مهم تاکيد کنم که تحوالت همی خواهم ب

گام به   از سوی ديگر،ن را تقويت کنيم وآ ، از يک سوايستاده و چه کار بايد بکنيم تا  در کجای اين تحوالتايران،طبقه کارگر . است

  . را راديکال و اجتماعی تر کنيمآنگام خواست ها و مطالبات و شعارهای 

 اند و هزاران نفر زخمی و دستگير شده صدها نفر در خيابان ها و يا زندان ها جان باخته ، ماه اعتراض و راهپيمايیسهدر کم تر از 

نيروهای سرکوبگر از سپاه پاسداران، بسيج، نيروهای انتظامی و امنيتی، ضدشورش و لباس شخصی ها در خيابان ها مستقر شده . اند

  .اما با اين وجود اعتراضات اجتماعی به اشکال گوناگون ادامه دارد. اند

 در زندان ها توسط ۶٧کنيم که در سی سال گذشته و به ويژه در تابستان باخته راه آزادی ياد  هزاران جان اجازه بدهيد در اين جا، از

  .جانيان حکومت اسالمی قتل عام شدند

هار قرار دارند و شکنجه و آزار رسر رزمنده که اکنون در زندان های حکومت اسالمی زير شديدترين فشا از هزاران دختر و پامروز

  آن ها و همه زندانيان سياسی با هر باورییجامعه خود بينديشيم و برای آزادجسور به اين فرزندان . ياد کنيم ،روزانه نصيب آن هاست

  .دايشان را به گوش جهانيان برسانيمبکوشيم و در همبستگی با آن ها، ص

  . آسيب قرار گرفته اند برابری خواهانه خود، به زندان افتاده اند و مورد آزار ومبارزاتاز زنانی ياد کنيم که به خاطر 

، دچار سرکوب و ان خود و هم طبقه ای هايش اقتصادی، سياسی و اجتماعیکارگرانی را به ياد بياوريم که برای احقاق حقوق اوليه

  .زندان شده اند

  گرفتار ه ای،ای به دست آوردن حقوق برابری خود و رهايی از مناسبات سلطاز مبارزان مليت های تحت ستم و دربند ياد کنيم که بر
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  .زندان و مرگ شده اند

 و برابری طلبی سخن بگوييم که در دفاع از حقوق همگانی مردم ايران برای يک زندگی انسانی، دربند و از دانشجويان آزادی خواه

  .شکنجه به سر می برند

خاطر انتشار شعر و آثارشان که به کام سلطه زه با سانسور و به راجا از همه نويسندگان و هنرمندانی ياد کنيم که فقط به دليل مبدر اين 

ند؛ يادی از انديشه و عدالت اجتماعی گداشته ارشان از آزادی بيان و ييگپ و دفاع گران خوش نيامده است، جان خود را بر سر آرمان

  .کنيمان بريگوينده و دپور، محمد مختاری، محمدجعفر پشاعران و نويسندگان جسوری هم چون سعيد سلطان

نگار برای اين وضعيت سروده ور می اندازد که اپت، سعيد سلطان مرا به ياد شعری از شاعر کمونيس،ن حاضر جامعه ما وضعيتتاحقيق

  :است

  با کشورم چه رفته است که زندان ها

  (...)از شبنم و شقايق سرشارند 

  بگو چگونه بسوزم

  چگونه آتش قلبم را

  به ياد آن همه خون شعله خيابانی

   همه گل های سرخ زندانیبه ياد اين

  (...)به چار جانب اين دشت خون برافروزم 

 .با اين مقدمه، بحث خود را با خيزش اخير جامعه مان ادامه می دهم

  

  انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری اسالمی و تشديد دعوای دو جناح آن* 

.  براى تامين منافع بورژوازى به خاک و خون کشيد را نيز٥٧اين حکومت، انقالب . حکومت اسالمى يک حکومت بورژوايى است

 و با سرکوب و کشتار  به جان و زندگی مردم انداختهحکومت اسالمی در اين سی سال، همه نيروهای سرکوبگر تا دندان مسلح خود را

ت خود را سر پا نگاه  هاى مردم حکوم جنبش کارگرى، جنبش زنان، جنبش دانشجويی و مبارزات دمکراتيک توده، دايمی مردم آزاده

تراست هاى صنعتى و  طور کلى کارتل ها وه اين حکومت، هر روز ميليون ها دالر به جيب طبقه بورژوا در ايران و ب. داشته است

با . در منطقه و در جهان حامی عقب مانده ترين گرايشات و سايه سياه ارتجاع اسالمی است. مالى امپرياليستى در سطح جهان می ريزد

نيست  روزى.  هنوز نتوانسته است موجوديت خود را در نزد سرمايه داری جهانی و دول امپرياليست تثبيت کند اين حکومت وجوداين

.  متزلزل نخواند راکه رسانه های بين المللی و اين يا آن حزب پارلمانی و دولت و سياستمدار سرشناس بورژوازى حکومت اسالمی

هاى مردم محروم  دى حکومت اسالمی را جوانان دختر و پسر، کارگران و مردم آزاده و انقالبى و تودهقبل از هر چيز حکم نابوچرا که 

حکومت  خيزش اخير مردم ايران و اعتراضات ميليونی آن ها در خيابان ها، بورژوازى را به تدارک براى جايگزينى. صادر کرده اند

  .ميدان کشانده است  ارائه آلترناتيو بهخويش وادار کرده و نيروها و احزاب بورژوايى را براى

ن گويان بورژوازی در ايران و جهان، اين اعتراضات خبر خالف تحليل ها و تبليغات بسياری از رسانه های بين المللی، جريانات و س

ر واقع اعتراض و  نه صرفا عليه تقلب در انتخابات و در حمايت از يک کانديد و جناحی از حکومت اسالمی، بلکه دجاریو مبارزات 

 اقتصادی، سياسی و اجتماعی سی سال است مورد ستم ی است که به لحاظن، زنان، دانشجويان، جوانان و مردم محروما کارگرمبارزه

  . داری و حکومت اسالمی قرار گرفته اندو استثمار سرمايه 

جويان، مت اسالمی، مبارزات کارگران، زنان، دانش هر انسان روشن و آگاه به خوبی می داند که از همان آغاز به قدرت رسيدن حکو

ها حکومت پهلوی را سرنگون کرده شان، که به خاطر آن خواهانه   آزادیهایروشنفکران، و مردم تحت ستم برای تحقق خواست 

 با قدرت بيش راارزه خود و هم اکنون نيز مب. بودند، به اشکال گوناگون به مبارزه بر حق خود عليه حکومت اسالمی، ادامه داده اند

  .تری به خيابان ها کشيده اند
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 انتخابات رياست جمهوری  های گسترده در دهمين دورهکش و بحث بر سر تقلبمشکاما در طبقه بورژوازی ايران و حاکميت آن، 

داری در حکومت مايه رقابت دو جناح سر.  های درونی آن را به يک تقابل خشن تری در برابر هم سوق داده استاسالمی، جناح

بنابراين، هر کدام از اين جناح ها، به طور .  استدهی اقتصاد و قدرت سياسی در چارچوب حکومت اسالمیاسالمی، برای سازمان 

  .بنيادی و ريشه ای اختالفی با کليت حکومت ستم گر و استثمارگر اسالمی ندارند

به ويژه جناحی که اکنون به . ی داخل کشور و هم سطح بين المللی دارداين دو جناح درون حکومتی طرفدارانی در ميان بورژواز

، بدون اين که »قانون اساسی«اپوزيسيون رسمی حکومت رانده شده است تالش می کند رقابت ها و کشمکش خود را در چهارچوب 

ت الما در چارچوب قانون و آرام و مس می خواهد مبارزه خود رز مردمارهبری اين جناح . بردبکليت حکومت اسالمی آسيب ببيند پيش 

  . آميز پيش ببرند

 های اقتصادی دولت دهم را بر محور  در بهترين شرايط سياست به پيروزی می رسيدند جناح اصالح طلب و ميرحسين موسوی،اگر

ه پاسداران و غيره، بلکه ها نه به شيوه واگذاری صنايع به سپاسازی  خصوصی  و اجتماعی خود، هم چون نحوههای اقتصادیبرنامه 

 کم کردن قدرت نظاميان در عرصه اقتصاد کشور، بازسازی صنايع ورشکسته و تامين ،براساس قوانين سرمايه داری بازار آزاد

 گيری از رکود بيش تر و مهار تورم و گرانی، تعديل سياست خارجی  گذاری خارجی با تامين امنيت سرمايه، پيشاشتغال، جلب سرمايه

و » طرح های امنيتی« امنيتی در خيابان ها بر مردم تحت عنوان هایهايی نظير کم کردن فشار برنامه  هم چنيننش زدايی، وو ت

 اقتصادی  بود که ميرحسين موسوی در برنامهیهاي گزاریسرتيترهای کالن سياست  ، اين ها.يش می بردپ »ذل و اوباشامبارزه با ار«

  .دت احمدی نژاد به آن ها تاکيد می ورزي و در طول دو ماه تبليغات انتخابی خود با انتقاد از دولو اجتماعی خود گنجانده بود

توانست به سودآوری  اقتصادی وی میين موسوی به رياست جمهوری می رسيد در بهترين حالت نتيجه برنامهحسواقع اگر مير در

 هم .ياری رساندری کردن سرمايه با جلب سرمايه های داخلی و خارجی کردن سرمايه و آغاز دوره جديدی از انباشت سرمايه و سودآو

ی  های اساسی حکومت اسالمی تغيير چندان، پايهاما در چنين شرايطی. چنين شايد به لحاظ اجتماعی نيز کمی از فشارها کاسته می شد

  . سرمايه داری شودتری نصيبد تا سود بيشمی شباز هم طبقه کارگر شديدا استثمار می يافت وبی حقوقی مردم ادامه نمی کرد و

. داز آن از چارچوب حکومت اسالمی و قانون اساسی آن فراتر نمی رودن ام، در اين مدت نشان داد که افق و چش» اسالمیموج سبز«

جناح اين . ارج کشور فعاليت دارد، سمبل جناح اصالح طلب درون حکومت اسالمی است که در داخل و خ»سبز اسالمی«اکنون 

کل حکومت شايد مشغول پياده کردن آن آلترناتيوی است که بتواند براساس نيازهای واقعی بورژوازی داخلی و جهانی حرکت کند تا 

تئوريسن ها و مبلغان و پرچمداران موج سبز، سعی دارند معضالت و مشکالت جامعه ايران را در . اسالمی را از بحران نجات دهد

 سبز از موقعيت مناسبی اما موج. ند را در جامعه گسترش دهند و از اين طريق کل سياست های خودنجناح حاکم فعلی خالصه ک

  .برخوردار نيست

دارد، يعنی هنگامی که جناح اصالح طلب در اوج قدرت بود، تغييرات  را »دوم خرداد«جامعه تجربه جناح موسوم به ،  سو يکاززيرا 

 امروز بيش  از سوی ديگر، به دليل اين که. در حاکميت محکم کند نيز جای پای خود راتوانست حتی نچندانی به بار نياورد به حدی که

 در بن جناح اصالح طلب را چهره های سرشناس آن دستگير و زندانی شده اند و به شيوه وحشيانه ای تحت فشار قرار گرفته اند، ينتر

 های اصلی خود ه سال پيش آغاز کرده است پاي١٢جناح اصالح طلب از  آن توسعه اقتصادی و سياسی که .داده استبست سياسی قرار 

 نژاد ی است که از رهبر تا دولت احمدبنا نهاده داری  به عنوان راه حلی برای رهايی از بحران سرمايه،سازیرا در راه خصوصی 

. دولت دخالتی در امور بانک ها نکندبود که مثال تاکيد موسوی اين .  خودروشاما هر کدام با راه و . نيز همان را دنبال می کنند

 نبابراين، اختالف دو جناح درون حکومت .دخلی باين شکل گسترده ورشکسته نشوواردات و صادرات طوری تنظيم شود که صنايع دا

ياسی شان بر سر اسالمی، نه بر سر تامين نيازهای مردم و احترام به حقوق و آزادی های شهروندان، بلکه بر سر رقابت اقتصادی و س

  .تقسيم حاکميت است

دو   و ماهيت هااين اختالفات و کمشکش های دو جناح هيات حاکمه، تصادفى يا تصنعى نيستند، بلکه کامال منعکس کننده واقعيتاما 

 داخلی و ه داریايماهيت خود، مکانى را در سياست عمومى سرم هر جناح بنا بر. ی ايران هستندرادر جامعه سرمايه دجناح موجود 

  .بين المللی در انباشت سرمايه و تامين امنيت آن دارند
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، جنبش زنان، جنبش دانشجويی  جنبش کارگریسرکوب در زمينه  به دليل ماهيت سرمايه داريشاندو جناح هيات حاکمه،، به اين ترتيب

در حالى که جناح حاکم فعلی سياست  . دارندو ديگر جنبش ها و حرکت های آزادی خواهانه، اختالفی نداشته و منافع مشترک طبقاتی هم

 ليبرالى را -است هاى بورژواسي جناح اصالح طلببقاء بورژوازى و حکومت خود به شمار می آورد،  سرکوب همه جانبه را تنها راه

مى، بر سر  جناح ها در حکومت اسال عمدهاختالفاساس بنابراين،. داکميت موجود بورژوازی در ايران می دانن ضامن بقاء حراه

اين نياز به ناگزير به اختالف نظر بر سر شکل استقرار اين نظم نيز . اول بدان نياز دارد محتواى آن نظمى است که بورژوازى در وهله

  .می زند دامن

 ادیبه برنامه های اقتصرغبت بيش تری  داخلى و بين المللی های از بورژوازى در بازاریطبيعى است که در اين ميان بخشى وسيع

. دخالت مستقيم دولت در آن را تحکيم می بخشدبازسازى و نهادهاى  تا حدودی ارگان های قدرت را  اين شيوه .ی نشان می دهندوموس

سر باز زدند، حتی سرمايه های خود را از کشور داران از سرمايه گذاری های کالن    بسياری از سرمايه نژاد،یاما در دوره احمد

 دالالن و باندهای مافيايی وابسته به حکومت،ه اول چهار سال رياست جمهوری احمدی نژاد، قشر وسيعى از  در دور.خارج نمودند

هاى بزرگ و به خصوص نظاميان در خريد و فروش مايحتاج عمومى  و عرصه صادرات و واردات که زمينه مساعدى براى  واسطه 

  اراضى استفاده می کنند،هر چه بيش تراقتصادی براى غصب  و مرج زميندارانى که از هرج  هم چنينسودآورى کالن می يابند و

اما هدف اصلی برنامه اقتصادی موسوی، پايان دادن به اين هرج . هرج و مرج اقتصادی هستند  هايى از اين گونه  نمونه،فعال تر بودند

  . های خود می بيند حکومت اسالمی را نيز در تحقق اين برنامهء بقاوی،. شتو مرج اقتصادی را مدنظر دا

 هاى ليبرالى در اقتصاد و سياست، عموما و در حکومت اسالمی خصوصا،   هاى عينى اتخاذ شيوه براى بورژوازى ايران، ايجاد زمينه

  .در عصر حاضر ليبراليسم، متکى بر استثمار وحشيانه کارگران و مردم محروم است. خواست سرمايه داری جهانی نيز است

در   در چهار سال گذشته، که يک دولت افراطى دست راستى و با اتکاء به ميليتاريسم، رهبرى عمليات بورژوازى رادولت احمدی نژاد

ی وی، حکومت اسالمی را با رومی رسد چهار سال آينده رياست جمه، ناشی از نياز مبرم بورژوازى بود اما اکنون به نظر دست داشت

  . مواجه خواهد کردلماتيکی و ديپش هاش متعدد اقتصادی، سياسو چالتالطمات 

 براى کل وضعيت اجتماعى و سياسى در جريان است که جناح اصالح طلب درون حکومت اسالمی به اين ترتيب، آلترناتيوهای مختلفی

راى خروج از بورژوازى بآلترناتيو بنابراين، ديگر آلترناتيوها به ويژه  .يکی از اين آلترناتيوها، اما در عين حال در درجه نخست است

 آلترناتيوگرفته است، هر آلترناتيوی هم باشد قطعا  نيز فرا و حکومت بورژوازى ايران را جهانی دارى که گريبان سرمايه بحرانى

بر اين  جناح حاکم حکومت اسالمى، خود فعاالنه می کوشد تا با سرکوب و کشتار در فائق آمدن.  نيست و محرومان جامعهکارگری

اما .  خود را به سرمايه داری جهانی و به دولت های بزرگ صنعتی گوشزد کندء، مقبوليت بقاجنبش های اجتماعی و سرکوب بحران

اطمينان خاطر دست کم براى بخش عظيمی از بورژوازى باقى   حکومت اسالمی جايى براىناح حاکم جيک واقعيت آشکار اين است که

مهوری خواهان، ليبرال ها، نهضت اکثريتی، ج-لی و بين المللی و طيف توده  در حال حاضر بخشی از بورژوازی داخ.نگذاشته است

 موج سبز به رهبری دنبال سياست هایال و راست به رب های سياسی، اجتماعی و فرهنگی ليآزادی، جبهه ملی و برخی از شخصيت

  . ندارند عليه بشريته آن ها در عرصه جنايتموسوی، کروبی و خاتمی افتاده اند که کاری هم با کارنامه سيا

  . روشن استهيات حاکمهجناح های درونی  عمومی اختالفات درونى هایمحوراز تحليل ما تا اين جا 

  

  گرايش کمونيستی درون طبقه کارگروظيفه فعالين   وشرط ادامه و تعميق اعتراضات جاری* 

يگير برای ايجاد تشکل های کارگری محل کار و زيست دامن زدن به تالش گسترده و پ، کمونيستیوظيفه عاجل فعالين کارگری اولين 

 کمونيسمی که من به آن باور دارم از نوع روسی، چينی، آلبانی، تروتسکيستی و غيره نيست، بلکه .کارگران و مردم محروم است

  .مايه داری استکمونيسمی که علم رهايی بشر از ستم و استثمار سيستم سر. کمونيسمی که مارکس و انگلس بنيان گذار آن است

ترين علل اين محروميت چيست؟ محروميت  مهم. است  محروم خوداى و علنى متاسفانه طبقه کارگر ايران هنوز هم از تشکل هاى توده 

 نظير تاريخ جنبش کارگرى ايران  هائى در دوره.  اى و علنی هميشه يکسان نبوده است تاريخى طبقه کارگر ايران از تشکل هاى توده
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  جامعه ما،٥٧ و هم چنين در دوره انقالب ١٣٣٢ مرداد ٢٨پس از جنگ دوم تا کودتاى  دوران قبل از ديکتاتوری رضاخانى، دوران

  .استشاهد شکل گيرى تشکل هاى توده اى کارگران بوده 

ی توان به تغيير سريع بافت طبقه  م نخستبرای مثال،. اين اوضاع داليل متعددى دارد که در سطوح مختلف می توان به آن ها پرداخت

  اشاره کرد کهشهرها  و ورود بخش عظيمى از جمعيت روستايى به عرصه کارمزدى در٤٠پس از اصالحات ارضى دهه  کارگر

مساله دوم اين که نسل جديد کارگران ايران همراه با رشد صنايع و . طبقاتى طبقه کارگر ايران تاثير به سزايی گذاشت آگاهى سطح خود

زيرا طبقه .  هاى تشکيالتى در اين دهه ها چندان قوى و ماندگار نبود  سنت کهتوليدى رشد کرد تکنولوژى جديد و رشته هاى جديد

بنابراين، . ى آگاهی طبقاتی پيدا نکرده بودندآن در سنت مبازره متحد و متشکل کارگر کارگر جوانى پا به ميدان گذاشت که بخش اعظم

حاکميت   امنيتی و-عامل مهم ديگر، وجود دائمى سرکوب و اختناق شديد سياسى  .رزات متشکل کارگرى نبودندمتاثر از تاريخچه مبا

دست کم در يک قرن . بسيار کوتاهی، از دامنه آن کاسته شده است دولت های سرکوبگر در ايران است که تنها در طول دوره هاى

ماندهی و متحد شدن همواره با بی رحمانه ترين سرکوب پليسى مواجه بوده و در ايران براى خودساز  تالش هاى جنبش کارگرىگذشته،

  . تحت تعقيب پليسی و شديدترين پيگردها قرار داشته اند هموارهرهبران و فعالين جنبش کارگرى

 .نبوده استاوت خيزش حاضر هر چند تجلی صف بندی مستقيم طبقه کارگر عليه سرمايه نيست، اما طبقه کارگر به اين رويدادها بی تف

 ست که در همه مسايل اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی ی از طبقات اصلی جامعه، طبيعیچرا که طبقه کارگر به عنوان يک

کمکش ها و جدال های  طبقه کارگر وارد  واقعااگر.  آلترناتيو طبقاتی خود را در مقابل جامعه قرار دهد به طور اثباتیدخالت کند و

مواره  به انحراف کشيده می شود و آن ها ه و آزادی خواه هرگونه مبارزه مردم تحت ستم، نشودماعی و اعتراضی جامعهسياسی و اجت

  .ابزار طبقات حاکم می شوند

 هنگامی که شکاف در حاکميت و بخش های مختلف بورژوازی ايجاد می شود فرصتی به کارگران و مردم آزاده می دهد تا از اصوال

ن بخش از آبنابراين، . دنروند تحوالت خود به خودی باشره گر فع سياست های خود بهره برداری کنند نه اين که نظااين فرصت به ن

 پاسيفيسم سياسی خود را ها که به هر توجيهی متوسل می شوند تا از کنار اين تحوالت بگذرند تن به ويژه در خارج کشورنيروهای چپ

ی آن انقالب فرضی خود يروزی انقالب می زنند بدون اين که استراتژای چپی که هر روز دم از پ يا آن بخش از نيروهوجيه می کنند وت

  به سياست ها و آرمان هایمستقيمی بنابراين هيچ کدام از اين نيروها به معنای واقعی ربط .نده آن را روشن کيش برندو نيروهای پ

يک طبقه خود را در سطح سراسر کشور متشکل و متحد نکنند و به مبارزه  تا روزی که کارگران به عنوان . ندارند کمونيستیکارگری

  .آگاهانه و هدفمندی دست نزنند، بحث از انقالب اجتماعی توهمی بيش نيست

عالوه بر اعتصابات جاری، ميليون ها بيکار نيروی قابل توجهی از معترضين خيابانی را تشکيل می دهند که در بسيج اعتراضات 

  شورش، يعنی»يقه آبی ها«بی جهت نيست که امروز کارشناسان بورژوازی از يک سو در رابطه با شورش . ی داشتندجاری نقش مهم

پس روشن است که . کارگران هشدار می دهند و از سوی ديگر، نيروهای امينتی و انتظامی فعالين کارگری را تهديد و دستگير می کنند

 دانشگاه و مدرسه و محله و غيره تاثير مستقمی بر روی همديگر می گذارند و هيچ ديوار مبارزه در خيابان و مبارزه در کارخانه و

حتی . اکنون اعتصابات کارگری در کارخانه های مختلف شديدتر از گذشته در جريان است. چينی قادر نيست آن ها را از هم جدا کند

نمونه آن را می . ل اعتصابات و اعتراضات کارگران ديده می شودنمونه هايی از عقب نشينی سرمايه داران و مسئولين دولتی در مقاب

مدت ها بود که کارگران ذوب آهن برای تحميل مطالبات خود . توان در عقب نشينی کارفرمايان دولتی ذوب آهن اصفهان مشاهده کرد

ند که بخشی از مطالبات کارگران پرداخت بر کارفرمايان مبارزه می کردند، به دنبال اعتراضات اخير خيابانی، کارفرمايان اعالم کرد

 اين نمونه ها ترس بورژوازی و حکومت آن را از رشد و گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگری نشان می دهد که .خواهد شد

   .تظاهرات و راه پيمايی های خيابانی را بيش از پيش اجتماعی تر و قدرتمندتر خواهد کرد

 اجتماعی که متناسب با شرايط امروز تحوالت جامعه ما باشد تا به نحو -هم ترين اولويت سياسی بنظرم در شرايط موجود، يکی از م

موثری مبارزات روزمره را در کانال درستی هدايت کند به وجود آوردن شوراهای محالت است که در آن از کارگر شاغل تا بی کار، 

ز تا معلم، از زن روشنفکر تا زن خانه دار، باالخره از نسل دوران انقالب از دانشجو تا روزنامه نگار چپ و آزادی خواه، از دانش آمو

 تا نسلی که در اين سی سال حاکميت جمهوری اسالمی چشم به جهان گشوده و هرگز ذره ای از مزه آزادی را نيز نچشيده است در ۵٧
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اين . داف و برنامه های خود را جمعی نيز پيش ببرندبادل نظر کنند؛ جمعی تصميم بگيرند و اهمع شوند؛ بحث و تاين شوراها دور هم ج

 شکل می گيرد و در مدت کوتاهی نيز رهبری خود را محالت و کارخانه و دانشگاهشوراها نه در محافل مخفی و کنج خانه ها، بلکه در 

ت هستند که در ارتباط دايم با  رهبری و فعالين اين شوراهای محال. شوراها در کارخانه ها و دانشگاه ها شکل می گيرد.پيدا می کند

  .همديگر قرار می گيرند و در سطح شهر و کشور نيز مبارزات پراکنده را متحد و سراسری می کنند

وارد صحنه سياسی کشور شود که خواهان کسب قدرت سياسی  اين است که طبقه کارگر با آلترناتيو خودش مسالهی، موقعيتدر چنين 

به ميدان آمده باشد، نه اين که سازمان  که طبقه کارگر مستقيما با تشکل هايش و بر اساس سياست هايش ممکن است ی اين در حال.است

بنابراين .  به عنوان سياهی لشکر پشت سر آن قرار گيردان نيزها و احزابی به نام طبقه کارگر و به نيابت از طبقه حرف بزند و کارگر

 شکی . به امر مبارزه طبقه کارگر به عنوان يکی از طبقات اصلی جامعه استاين تفاوت اساسى در روش و منش سياسی و نگرش

گاه مهمی ايفاء می کند اما اين طبقه نبايد آن سير پلکانى را ي رفرم و اصالحات در زيست و زندگی و مبارزه طبقه کارگر جانيست که

ات برای طبقه کارگر بايد به عنوان پلکانی برای رسيدن به رفرم و اصالح. طى بکند که سرانجام به رفرم کم تر و يا بيش تر بسنده کند

مساله سرنگونى حکومت اسالمى و مساله کسب قدرت سياسی امر مستقيم طبقه کارگر ايران . سرنگونی سرمايه داری محسوب شود

  .کوب است و ستم سرمايه داری به معنی رهايی کل بشريت از هرگونه نابرابری و سرزوررهايی طبقه کارگر از . است

 

  دورهمطالبات اين 

 داری و حکومت اسالمی، بايد خواست ها و مطالبات اقتصادی،  های سرمايه جناحهای همهها و سياست  در مقابل اهداف و برنامه

ا اتحاد و  و پيرامون آن هه شود کارگر، که مطالبات اکثريت عظيم مردم نيز است، در پيش پای جامعه قرار دادسياسی و اجتماعی طبقه

    .دهی شودهمبستگی طبقاتی را سازمان 

  :مهم ترين اين خواست ها عبارتند از

  

 تامين زندگی همه شهروندان و افزايش فوری حداقل دستمزدهای همه مزدبگيران متناسب با تورم و گرانی واقعی؛ -

 برقراری امنيت اشتغال و بيمه بی کاری مکفی برای همه بی کاران؛ -

   تحصيل رايگان برای همه کودکان؛الغای کار کودک و -

 ونات اجتماعی؛ئتن برابری کامل زن و مرد در همه شخلغو همه قوانين ضدزن و به رسميت شنا -

 هبی؛ذ بدون توجه به جنسيت، مليت، زبان و باورهای م،به رسميت شناختن حقوق يکسان و برابر همه شهروندان کشور -

 ارگران افغانی؛تامين حق شهروندی و اشتغال و حقوق برابر ک -

 آزادی همه زندانيان سياسی؛ -

 آزادی فعاليت احزاب و سازمان های سياسی و نهادهای دمکراتيک؛ -

 ؛ و سنگسار اعدام و جسمی، قوانين قصاص،لغو هرگونه شکنجه روحی -

 پايان داد به وضعيت رعب و وحشت پليسی؛ -

  و تشکل؛عتصاب، الغو سانسور و به رسميت شناختن آزادی بيان، قلم، انديشه، تجمع -

  کامل دين از دولت و آموزش و پرورش؛یجداي -

  . و وقايع اخير در سی سال گذشتهبازداشت و معرفی و محاکمه علنی آمرين و عاملين کشتارها و جنايات حکومت اسالمی -

  

 از حلقوم ن ها را می توان آ با سازمان دهی سياسی و اجتماعی پيگيراين ها خواست های حداقل کارگران و مردم محروم است آه

 در چنين شرايطی، اين خواست ها و شعارهای حداقل می تواند مردم جان .دکشيسرمايه داران و حکومت اسالمی حامی سرمايه بيرون 

 تحميل هر درجه ای از اين  قطعا. بسيج و متحد کند و حکومت حامی سرمايه بر عليه سرمايه دارانآن هابه لب رسيده را پيرامون 
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 دست زدن به تحوالت سرنوشت  مبارزه جدی تر ضدسرمايه داری و با قدرت اجتماعی به حکومت اسالمی، زمينه را برایخواست ها

  .ساز تاريخی فراهم می کند

  

  جمع بندی

اگر بخواهم بحث خود را خالصه و جمع بندی کنم تاکيد به اين مساله را ضروری می دانم که تالش در پاسخ گويى به نيازهاى کل 

 و هم چنين تجارب انقالب ه و به ويژه مزدبگيران و توليدکنندگان از طريق نقد پيگير افکار، سياست ها و روش هاى بورژوايىجامع

  .قرار گيردت واقعى مبارزه طبقاتی و مبناى پيشروى آن  تا نقطه قو می گذرد٥٧بهمن 

   

 دستاورد مهم چهارقابل لمس است، به ويژه می توان به  چشم گير و بسيار،  ماهسه، در عرض  مردم ايرانجاری  خيزشهایدستاورد

  :آن تاکيد کرد

 در صحنه سياسی و نيرويی که. يکی از دستاورد مهم در تحوالت جاری نقش جوانانی است که در حکومت اسالمی متولد شده اند

عزم کرده است که تاريخ خويش را  اين نسل .استاجتماعی جامعه به عنوان يک نيروی قدرتمند خواهان تغيير و تحول ظاهر شده 

  . بنويسيد و سرنوشت خودش را با قدرت خويش رقم بزند

، نه در ته ۵٧اين بار دختران جوان و زنان بر خالف انقالب . دوم اين که نقش زنان در اين اعتراضات بسيار برجسته و چشم گير است

  .رفته اندصف مردان، بلکه در صف مقدم مبارزه با نيروهای سرکوبگر قرار گ

 فراهم کرده است که ديوار بزرگ سانسور حکومتی کوشندگان راه آزادیاين امکان را ، سوم بهره برداری وسيع از تکنولوژی مدرن

را بشکنند و گزارشگر، تحليل گر، مفسر و فيلم بردار واقعی مبارزه خودشان باشند و از اين طريق افکار عمومی مردم ايران و جهان 

نترنت، فيس بوک، يوتوپ ي شهروند جهان، از طريق تلويزيون، اميلياردها .ا با واقعيت های مبارزه جاری خود آشنا کنندرا نيز مستقيم

  .و غيره فيلم های کوتاه مبارزات مردم ايران و جنايات حکومت اسالمی را مشاهده کرده اند

می، به ويژه قدرقدرتی آن و در راس همه علی خامنه چهارم اين که تحوالت وضعيت اخير سبب شد که تابوهای سياسی حکومت اسال

 کشتن آن ها در زير شکنجه در سطح علنی و تید شکنجه و تجاوز به زندانيان و ح يا در مور.ای، رهبر حکومت اسالمی بشکند

توهم به حاکميت  اکنون در جامعه ما، در سطح گسترده ای .اجتماعی سخن گفته می شود و در برخی رسانه ها نيز انعکاس می يابد

  .ريخته شده و ترس مردم از نيروهای سرکوبگر نيز کم تر شده است

  

  های در زمينه ايدئولوژيک و سياسى، محور سياست»موج سبز«:  تاکيد به دو مساله بسيار مهم است به نظرمدر چنين شرايطی،

وی و کل جناح اصالح طلب حکومت اسالمی، در بنابراين، در اين جا بحث صرفا بر سر اين نيست که موس. بورژوازى قرار دارد

 زده می خواست بورژوازى، در جامعه دامن  پيگير هستند، بلکه بحث بر سر توهمی است که به مثابه قدرهايشان چه  پياده کردن وعده

 هارزه طبقاتى را ب و پيشروان گرايش کمونيستی طبقه کارگر، حقايق مب متعهد روشنفکران ضروری است که پس در اين مورد نيز.شود

 پيشاروى جامعه ايران قرار دهند و نگذارند با تحريف تاريخ و يا با سرپوش گذاشتن بر جنايات سران جناح های شفاف ترين شکلی

  .مختلف حکومت اسالمی، خاک در چشم جامعه بپاشند

 در ت در محتواى واقعی خود، خارج از حکوم اصالح طلبانسياست های موسوی و به طور کلی اصالح طلبان حکومتی و حتی

ليبراليسم در تاريخ، وحشيانه ترين نوع ستم و استثمار را به بشريت و به ويژه .  جز ليبراليسم بورژوايى چيزى نيستبهترين حالت

 اکثريتی، ليبرال ها، جمهوری خواهان رنگارنگ و اپورتونيست ها از -اکنون نيز طيف توده ای  .مزدبگيران تحميل کرده است

جناحی که دست کم . يرحسين موسوی و جنبش سبز اسالمی تحت رهبری وی دفاع می کنند، يعنی دفاع از يک جناح حکومت اسالمیم

کلی  شه ترينن را به وحشيانار مردم اي٥٧انقالب  سال نخست حاکميت جمهوری اسالمی دست در دست جناح محافظه کار ٢٠در 

رسانه های مستقل و حتی منتقد را تعطيل کردند و سانسور شديدی را بر . ا ممنوع نمودندها و احزاب رفعاليت سازمان . سرکوب کردند

 جناحی که امروز . خفقان خونينی را بر جامعه حاکم کردند که هنوز هم ادامه دارد سرانجامآثار نويسندگان و هنرمندان اعمال کردند و
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 رفتار مشابهی با ٦٠ در دهه ،م شده اند و در شرايط بدی بسر می برندبسياری از چهره های سرشناس آن در زندان ها اسير جناح حاک

ن آ  بهمی کردندوادار  را  مخالف خودی سازمان ها و فعالين سياسیانمخالفين حکومت اسالمی داشتند و به زور و با شکنجه رهبر

  .ستند که بازجويان می خوامسايلی اقرار کنند

 از ،اين سبک کار. ددامورد نقد قرار   بايد همواره را»پوپوليستى«و » همه با هم«زه های سبک کار و انگيمساله دوم اين است که 

  . ضايعات بسيارى به بار آورده است  تاکنون لطمات و٥٧انقالب 

ن سر راه آ  تحوالت سياسی و اجتماعی دوره حاضر در اين است که جنبش ما را با موانع جديدى که بر تحليل و بررسیاهميتدر واقع 

نه تنها ، يعنی بعالوه اين مبارزه نبايد صرفا محدود به مبارزه نظرى باشد. قرار گرفته است آشنا کند و راه پيشروی آن را نيز نشان دهد

، بلکه به ويژه الزم است بر مبناى اين نقد نظرى و شودنظرى خود را از اشکال مختلف تحوالت شتابان اين دوره شفاف تر  بايد نقد

والت  تا زمينه برای تح برداشته شودی بلندی گام ها و آزادی خواهی براى يک صف واحد و قدرتمند کارگری کمونيستیسياسى، عمال

  .داجتماعی سرنوشت ساز فراهم گرد

کاش بورژوازی به زبان خوش .  نيروهای کارگری کمونيستی عاشق انقالب نيستندکه  تاکيد بر اين مساله ضروری استعالوه بر اين،

 گردن می گذاشت و دست از ستم و همه مزدبگيران و مردم محروم و آزادی خواهطور مسالمت آميز به خواست ها و مطالبات و به 

اما در تاريخ نمونه ای وجود ندارد که بورژوازی بدون خشونت و با زبان خوش از منافع طبقاتی خود . استثمار مزدبگيران برمی داشت

بنابراين، تنها انقالب اجتماعی به پيشگامی طبقه کارگر متحد و . ت های کارگران و کل جامعه بدهدو حاکميت دست بکشد و تن به خواس

 می تواند نه تنها خود طبقه کارگر، بلکه کل جامعه را از هرگونه بی حقوقی، تبعيض و ستم و  کمونيستیمتشکل و آگاه و با استراتژی

 طبقه کارگر و به ويژه گرايش کمونيستی درون طبقه و همه نيروهای ز اين رو، ا. رها سازد و حکومت اسالمیاستثمار سرمايه داری

  .نبايد اين فرصت تاريخی را از دست داد. آزادی خواه بايد بيش از پيش خودشان را برای تحوالت آتی آماده کنند و تدارک کافی ببينند

 ی توده های محروم و آزاد،ير تکامل خود بين طبقه کارگراى که امروز آغاز شده است در س مبارزه  می توان اميد داشت،به هر رو

  همه عرصه های اجتماعی را بگيرد، هات و راه پيمايیات و اعتصابا خود برسد و اعتراض اوج و ديگر جنبش های اجتماعی بهخواه

  .واهد زد را رقم خن جامعه ماسرنوشت ی تریم به طور عموتغيير نظم موجود، آن موقع است که افق و چشم انداز

  هم چنين و اخير مبارزاتاجازه بدهيد بحث خود را با ياد گرامی داشت همه جان باختگان راه آزادی و برابری، و به ويژه جان باختگان

  ! باد همه جان باختگان راه آزادی گرامی ياد.به پايان ببرمهمبستگی و همدردی خود با بازماندگان اين قهرمانان هميشه زنده، 

  .د، بی نهايت سپاسگزارمدادي حوصله کرديد و به بحث من گوش از اين که

  

***  
قبل در شهر مونترال کانادا داشته باشم؛   يادمان کشتار زندانيان سياسی دهه شصت در ايران، از برنامه هاییيک ارزيابی کوتاهاگر 

زندان « سپتامبر در رابطه با ١٢گردهای  سپتامبر و هم چنين ميز١١برنامه هنری در روز جمعه از هر چيز صميمانه بگويم که 

و برنامه های » تحوالت سياسی در ايران، افق و چشم انداز آن«و ميزگرد » با کشورم چه رفته است«، »سياسی، زنان و مقاومت

 اين  بعالوه حضور جوانان در اداره بخش های مختلف.ند بود سازمان دهی شدهحرفه ای و مرتب و منظمجانبی در روزهای ديگر، 

،  موثر دست اندرکاران و سازمان دهندگان اين حرکتدليل اش اين است که اوال، بنظرم .برنامه ها نيز چشم گير و تحسين برانگيز بود

  تا برنامه ها هر چه بهتر و جذاب تری به کار بسته بودند تالش خستگی ناپذير، و دوماهستند  و شناخته شده ایفعالين سياسی با تجربه

 و ی که دست اندرکار برنامه های مونترال بودند به نوبه خودم از همه عزيزان منبر اين اساس،.  برگزار شوند تريی دوستانهو در فضا

 به  باز هم بتوانيم اميدوارم. نهايت تشکر را دارم؛ عزيزانی که در مهمان نوازی سنگ تمام گذاشتند،حضاری که شرکت کرده بودند

 در کنار هم قرار گيريم و برای پيش برد امر و درد مشترک مان از تجارب و تماعی و فرهنگی سياسی، اجمناسبت های مختلف

  .بهره گيريمنظريات همديگر 


