
  

  مي خواهند و مشخصه هاي آنان كدامست ؟ چهدوستان مردم كيانند 

   :قرار گرفته و مستدل مي شود تحليل  ومطالب زير مورد بررسي ؛ در اين مقاله 

و و اجراي سياست هاي اقتصادي ؛ نظامي و پليسي و سياست  سي سال حاكميت واليت فقيهبيش از نتيجه وخامت اقتصادي و هزينه هاي آن   √

  . هزينه هاي آنرا بپردازند در طرح حذف سوبسيد ها و مردم نمي بايست است  رجي آنخا

 پيوند خواهدمبارزات سياسي با  89مبارزات اقتصادي در سال  88پس از اوج گيري مبارزات دموكراتيك و آزاديخواهانه و سياسي مردم در سال   √

                      خورد

و با مكمل آن سركوب ؛ ترور تأمين نان روزانه ؛ براي و به زنجير كشيدن مردم واند با استقرار طرح حذف يارانه ها يا حاكميت مي ت 89سال در  √

  .خواهند كرد  تر پذيرش آن حاكميت را به مرحله فروپاشي نزديكسالهاي مديد حاكميت خود را تضمين نمايد و يا مردم با عدم و مرگ درماني 

اعتراضات اجتماعي ؛ حاكميت قادر به سركوب مستقيم مردم نبوده و تنها راه حل براي حفظ پايه ها و نهادهاي  با توجه به رشد و گسترش √

  . برخي امتيازات بي ارزش مي داند  دادن انحراف مسير مبارزات و تغيير برخي چهره هاي حكومتي و ؛ سياسي و اقتصادي را 

با تغيير برخي چهره ها و مهره ها تالش در حفظ نهادها و ساختارهاي سياسي  در مرحله اول . دارد  در برنامه قرارانحراف از مبارزه در دو مرحله  √

بعنوان گزينه اول مد نظر آنرا در اين طرح حاكميت كل نظام ؛ اصالح طلبان حكومت و سرمايه داري جهاني به رهبري آمريكا .  مي باشد موجود

  ) . ست ا" رژيم نه تغيير"و " ار رژيمتغيير رفت "اساس سياست آمريكا بر(دارند 

تغييرات سياسي به  گسترش از در گزينه دوم ؛  سياسي نظام حاكم توسط جنبش مردمينهادها و ساختار و سازمان هاي در صورت فروپاشي   √

سرمايه داري درون و بيرون . نمايند جلوگيريبه هر قيمتي  ؛ موجود طبقاتي تغيير وضعيتاقتصادي و  غارتگرو استثمارگرانه  نهادها و ساختار هاي

  . در اين برنامه ذينفع مي باشند  سلطنت طلبان و سرمايه داري جهانيبرخي اصالح طلبان خارج از حكومت ؛ حاكميت ؛ 

؛ سرمايه داري ست رژيم هاي بنياد گراي مذهبي آلترناتيو سرمايه داري جهاني براي مقابله با حكومت هاي ملي ؛ مترقي ؛ دموكراتيك و اجتماعي ا √

هزاران ميليارد دالر در فروش تسليحات نظامي و قراردادهاي اقتصادي از جمله نظام واليت فقيه ؛  بنياد گرا و مذهبي كومت هاي قبل ح از جهاني 

  سود برده است 

نظاميان مرحله الزم ؛ حضور يت حاكماز نظر خاتمي ؛ سياسي پس از شكست اصالحات اقتصادي در زمان رفسنجاني و نيز شكست اصالحات   √

اي باالي احمدي نژاد براي رژيم ؛ بنا به گسترش براي سركوب و به شكست كشاندن خيزش مردم بود اما  با توجه به مقاومت مردمي و هزينه ه

اهد داد تا در ضمن انگيزه و جاي خود را به جناح هاي عقالني تري خو دوام نياورده تا اتمام دوره رياست جمهوري  وي  ؛شكاف هاي اجتماعي 

  . مبارزاتي و مقاومت بخش هايي از مردم فروكش كند 

سركوب و پس از جناح رژيم هستند پس از اجراي طرح حذف سوبسيد ها و بي هويت ترين باند نظامي حاكم و احمدي نژاد كه ماجراجوترين   √

ولي فقيه همانند تفاله اي بدور انداخته  فشان به اتمام رسيده و توسطتاريخ مصر؛ بزعم خود آرام شدن تنش هاي اجتماعي موجود وحشيانه و 

  .  گرفته استهم اكنون در دستور كار هيأت رئيسه مجلس قرار ازكه مقدمات آن  يطرح. خواهند شد

در . است سركوب و و افزايش تنش هاي داخلي بصورت زودرس راهكار برون رفت جناح نظامي از اين مخمصه راه اندازي جنگ خارجي است  √

و ديگر باند احمدي نژاد گزينه حذف مخالفين خود در مجلس  .بشدت هم اكنون در ايران ؛ عراق و لبنان در حال زمينه سازي است عرصه خارجي 



؛ افسارش اين باند  شزها در دست باند واليت فقيه است و در هر خي زيرا سر نخ. نيز از نظر دور نداشته اما قدرت اجراي آنرا ندارد را اركان نظام 

  . مي شود  و كنترل كشيده

كه از روز اول داخل و راه اندازي جنگ خارجي بعنوان ابزار سركوب نظام واليت فقيه جمهوري اسالمي  وحشيانه مردم در سركوبسياست  √

  تداوم خواهد يافت  در هر صورتجريان داشته ؛ 

و ؛ تخصصي طريق راهكارهاي علمي از   "سود محور" بجاي  "انسان محور"و  اجتماعي  -توسعه مي بايست با سياست هاي ملي ؛ دموكراتيك  √

 يبا گسترش شوراها  مي بايست  ؛ جنسيتي ؛ قومي ؛ ملي ؛ اقتصادي و طبقاتي   جغرافياييرفع كليه نابرابري ها و تبعيض هاي  ؛ فني پيگيري گردد

 –الزامات اسقرار حكومت ملي بهداشت و آموزش رايگان از  براي همه آحاد كشور و مسكن ؛ نان تأمين كار ؛ .  در برنامه اجرايي قرار گيرد مردمي 

  . مي باشد   "انسان محور "توسعه  اجتماعي و

ت تكامل و توسعه مي بايس؛ ساز و كارهاي ويژگي ها ؛ اهداف و استراتژي هاي ؛ ايران نوين انساني  - اجتماعي  و آرمان هاي  افق ؛ چشم انداز √

  . قرار گيرد مردمي مختلف  اقشارتدوين شده و مورد پذيرش 

مي بايست به ايدئولوژي و آرمان طبقات تبديل شده و بر اساس آن استراتژي ها و راهكارها ؛ خط مشي اجتماعي  – افق توسعه انساني و ملي  √ 

بارزات براي سرنگوني رژيم ضد انساني واليت فقيه و چه در چه در مرحله م سازمان ها و تشكيالتها و فرهنگ آن ايجاد گردد و بر اين مبنا 

  . تدوين شود مرحله تشكيل حكومت و شوراهاي نوين 

بدون وجود تشكيالت با افق ها و سياست هاي روشن و دموكراتيك و منش و روش مبارزه سراسري كه امر مبارزه را با رژيم به پيش ببرد ؛  √

براي سرنگوني نظام واليت فقيه مبارزه و در اين راستا اتحاد نيروهاي مبارز و مردمي . ردم منجر نخواهد شد تحوالت پايه اي و مورد  دلخواه م

   نمايند ضروري و مبرم مي باشد

با اختالف و بحث در خصوص برداشت هاي شخصي و گروهي از كتب  ؛ مبارزات اجتماعي و طبقاتيمفهوم نقد بجاي درك انكشاف و پيشبرد  √

   .ي گسترش و تعميق مبارزات اجتماعي باب شده است بجاي طرح ريزرقبا ... ترور ؛ حذف ؛ هتك حرمت و   "نتيجتاجايگزين شده ؛ ي كالسيك 

بدون داشتن هيچگونه   ؛مورد بررسي قرار مي گيرد در طبقات مختلف از جمله مدعيان منافع  كارگران از باصطالح اپوزيسيون كه  يبخش هاي  √

چه  است ؛ گرقته ن مورد قبول طبقه كارگر قرار "نتيجتاتا كنون طرح نشده و كه ؛  و تشكيالت ؛ راهكار عملي  استراتژي ؛ برنامه ؛ ازطرح ؛ چشم اند

بدون ي توخالي با ايجاد يك دكان فرقه گرايي تنها به تبليغات و وعده ها اين مدعيان ؛  رسد اجماع و پذيرش ملي و كليه طبقات اجتماعي ديگر  ؛ 

يعني مبارزه نه امري در حال و مقطع مي پردازند و انجام هر كاري را به زمان موعود در وقت ظهور وعده مي دهند ؛  ارائه هيچ راهكار معقول 

در عرصه فكري راهكارهاي ايده آليستي و ذهني گرايي را مبناي تحليل خود  .مي باشد امري در آينده كنوني بلكه در صورت تشكل طبقه كارگر 

  . رار داده و از نظر عملي تنها آب به آسياب حاكميت ضد بشر مي ريزند ق

  

  

  

  



  

  تالقي مطالبات سياسي و اقتصادي 89ل سا

؛ طبقات و اقشار مختلف مردم ؛ مخالفين نظام واليت فقيه ؛ اصالح طلبان خارج و داخل حكومت و حتي خود حاكميت  در ميانديگر هيچكس 

نظام ناكارآمدي كه  ؛ بر همگان آشكار است د نندارموجود فرهنگي و اجتماعي  –سياسي  –يق اقتصادي وجود بحران هاي عمدر ترديدي 

و اثرات بشدت و بي كفايتي  آشكار ايدئولويك ؛   –سياسي  –عرصه هاي اقتصادي در تمامي  سرمايه داري آن ايدئولوژيك واليت فقيه و حكومت 

  .شده و بقول معروف اين كشتي به گل نشسته است بر مال  " المخرب آن در طي بيش از سي سال عمر آن كام

با توجه به عدم كارآمدي هر ؛ بر اين روال بوده كه "عموما  سياسي ؛ سياسي در كشورهاي استبدادي و سركوبگر –قوانين تحوالت اجتماعي 

و در يك بحران هاي اقتصادي  هاي  چرخه و اقتصادي  كاهش درآمدها و بهره وري ؛ آن حكومت مستبد و ضد مردمي و با افزايش هزينه هاي 

 –جنبش هاي سياسي و دموكراتيك به طرح مطالبات خود به صحنه سياسي ؛ ابتدا آثار وخامت بار اقتصادي در زندگي روزمره مردم  ظهور كالم با 

ا مطالبات اجتماعي و اقتصادي قرار دارند و تضادهاي زيرا اين استبداد است كه در جلوي صحنه در تقابل باجتماعي و فرهنگي گام مي گذارند ؛ 

؛  مطالبات اقتصادي و در درون خود از نظر محتواي و بصورت نطفه سياسي طرح شده ؛  مطالبات . طبقاتي در پشت استبداد حاكم مستور مانده اند 

با حاكميت سياسي  اوج گيري تنش هاي ؛ اما پس از  هد جنبش سياسي را تشكيل مي دهمين پايه اقتصادي ؛ مطالبات در واقع و  را حمل مي كنند

و به چالش كشيده شدن ؛  قدر قدرت و مستبد و به ذلت كشاندن و تضعيف قدرت سركوبگر و مخدوش شدن مشروعيت و قدرت سرنيزه اش

نب مردم به ترس در حكومت رخنه يعني ترس از جا؛  ي كه در مردم ريشه دوانيده است زدوده شدن ترس و وحشتاز طرف ديگر  موجوديت آن و 

مطالبات اقتصادي از درون كارگران از عرصه هاي توليدي تا عرصه هاي آموزشي و خدماتي از  ؛برآمد سياسياين مرحله يعني  از پسمي كند ؛ 

صه اقتصادي به حاكميت از عربه جنبش اعتراضي پيوسته و تير خالص نظاميان سربازان و جمله معلمان ؛ پرستاران و كارمندان و در نهايت 

از  ين مرحله ه تبه كار قاجار و در در دوره پهلوي در چندلاين روند را در جنبش مشروطه در حذف سلس. سركوبگر و ددمنش شليك مي شود 

كه بيش از  57آبانماه فراموش نكرده ايم كه اولين اعتصاب نفتگران قهرمان در اول . شاهد بوده ايم   57جمله دهه سي و سپس دهه پنچاه با انقالب 

يك سال از عمر جنبش در عرصه سياسي گذشته بود با طرح مطالبات صنفي بوقوع پيوست ؛ و پس از كسب پيروزي طي سه روز به سركارهاي 

  .يافت تا سرنگوني رژيم پهلوي تداوم  وبه اعتصاب سراسري پيوستند  "خود باز گشتند و در كمتر از يكهفته با طرح مطالبات سياسي مجددا

  تنيدگي سياست هاي خارجي و داخلي 

نابودي بسياري با  بشري و لذا  تداوم عمرش ملزم  به عقب گرداندن تاريخ در نظام حاكميت واليت فقيه يعني  حكومت فقهاي بنيادگراي ديني كه 

گسترش تنش ؛ رعب ؛ نا امني در نين ؛ بحران آفريني ؛ جنگ و سركوب خونياز به از دست آوردهاي مادي و معنوي انسان امروزي عجين است 

اجتماعي ؛ حقوق بشر ؛ آزادي هاي دموكراتيك و تشكل هاي صنفي  –نفي آزادي هاي مدني  عرصه هاي زندگي اجتماعي ؛ فرهنگي و اقتصادي ؛ 

    دي و خامنه اي و رفسنجاني با و بعبارت آيت اهللا هاي ريز و درشت از خميني تا يز " مرگ و ترور درماني"همراه است و با  سياسي مردمي  –

در داخل و جنگ در خارج بعنوان  مردم  سركوب مستمر؛   جزو ضروريات حاكميت مي باشد )حكومت با وحشت و ترور(" نصر الرعب" 

نان را درنطفه خفه رژيم بوده است و در سايه جنگ توانست پتانسيل مردم انقالب كرده را به انحراف كشانده و مطالبات آ كاركردسياست الينفك 

تمامي سازمانهاي مبارز و مخالف نظام جمهوري اسالمي را قلع و قمع و سركوب نمايد و با نسل كشي در ميدان هاي اعدام و زندان ها و نيز . كند 



نگ در ايران بود و در حاكميت در راه اندازي جعملي گرفتن سفارت آمريكا اولين اقدام . حاكميت خود را مستقر نمايد ؛ تنور جنگ خانمانسوز 

سر وصداي كمتري ؛ خود دست نيافت با جنجالي در صورتيكه اشغال سفارت به اهداف ؛ مقرر بود بين خميني و كارگزارانش يك تقسيم كار 

از  ابتداخميني در هم وارد معركه شود ؛  تدوين سناريوي مسخره اي  كه  يافت خميني و درصورتيكه به موفقيت دست  ؛فيصله يابد  موضوع 

؛ از دقت در اطالعيه هاي خميني پس از اشغال سفارت كه اظهار مي كند اين تنها خوشباوران را مي تواند بفريبد  موضوع اشغال بي خبر بوده 

ه نبرد هستند از غرب آفريقا تا اندونزي آمادكشورهاي مسلمان انقالب دومي بوده كه اهميت آن از انقالب اول بيشتر بوده و در صورت حمله آمريكا 

قانون اساسي و ضد بشري فضاي بحران و جنگ توانست  در  حاكميت تنها .  كندموضوع برمال مي  را  ؛  واقعيت دروني ديگر اظهارات وي و 

خود را به تصويب برساند سلسله مراتب نظام سياسي خود اعم از واليت فقيه ؛ شوراي نگهبان ؛ خبره گان و مجمع تشخيص مصلحت و مجلس 

تبعات خود در اقتصاد ملي و وضعيت ي ترور درماني و سركوب و گسترش جنگ ؛ اما ا سياست ها . شوراي اسالمي و غيرو را مستقر نمايد 

يعني  كاهش با خود داشت و نتيجه آن قفل شدن كاركرد هاي بخش هاي اقتصادي را معيشت مردم و زير ساخت هاي اقتصادي در بلند مدت 

حاكميت  دركشاورزي ؛ افزايش هزينه دستگاه هاي دولتي جهت سركوب ليد و زير ساخت ها آن ؛ نوسازي نشدن صنايع و سرمايه گذاري در تو

  .  بوده است واليت فقيه و حكومت ديني 

ارت دفتر مطالعات استراتژيك رياست جمهوري ؛ بخش هايي از وزبخش هاي عقالني تر رژيم كه در پس از دو دهه تداوم سياست هاي فوق ؛ 

مستقيم را به حكومت با كمي لبخند و و ضرورت تغيير سياست از سركوب خونين  قرار داشت ؛ مصلحت نظام  مجمع تشخيصاطالعات و 

اصالحات سطحي و بي اثر سياسي الزم ديد و از اينرو طرح اصالحات حكومتي به مرحله اجرا گذارده شد ؛ طرح اصالحات اقتصادي و حذف 

و اعتراض مردمي كه خوش باورانه در جنگي كه تنها براي حاكميت واليت فقيه جمهوري  ؛ مقاومت فسنجاني با واكنشدر زمان ر سوبسيد ها

در جهت كنده شدن انسان از وابستگي فضايل جنگ  در ضرورت والزم به يادآوري است كه  . مواجه شد شركت كرده بودند " نعمت بود"اسالمي 

 ؛ جنگي كه با خود ؛ تبريك گفته بود كه خانه و كاشانه خود را از دست داده بود م ايران بخصوص مرز نشينان خميني به مرد به زندگي و ماديات 

همراه هزاران ميليارد دالري با خود اقتصادي ؛ سودهاي كالن و قرار دادهاي راه اندازي زرداخانه هاي تسليحاتي آمريكا و ديگر كشورهاي بزرگ 

  .ه خربي و نابودي زير ساخت هاي اقصادي و اجتماعي و گسترش فقر و بي خانماني بهمراه نداشت براي كشور ما جز خان . بود 

كشورهاي منطقه را داده بود و پس از حاكميتش ؛ براي حذف و نابودي مطالبات برخي وعده جنگ با اسرائيل و  57بهمن  22خميني قبل از پيروزي 

ي سياسي ؛ فرهنگي و اجتماعي كه مردم بخاطر آنها پا به عرصه انقالب گذاشته بودند و اجتماعي مردم وحذف آزادي ها –مختلف اقتصادي 

و لذا با حماقت حزب  راهي جز راه اندازي جنگ خارجي نداشتهمچنين براي سركوب مبارزان و آزاديخواهان و راه انداختن يك نسل كشي ؛ 

تمامي سپس  وتوسط حاكميت عراق  جنگ پنجماز روز آتش بس كه يشنهاد پبعث و راه اندازي آن خميني جنگ را نعمت دانست و از پذيرش 

اسر نهادهاي بين المللي از جمله كشورهاي غير متعهد ؛ كشورهاي عضو كنفرانس اسالمي ؛ اتحاديه عرب ؛ سران آفريقا ؛ پادرمياني الجزاير و ي

اگر آتش بس را "رسما اظهار كرد كه  خميني.سال ادامه داد  آنرا هشتهمراه با پرداخت خسارت مطرح شد مخالفت كرد و  عرفات و غيرو 

مردم عراق را با گسيل كردن بيش از پنجاه هزار نيروي امروزه رژيم جواب  و البته  " بپذيريم مردم ايران هيچ ؛ جواب مردم عراق را چه بدهيم

و باعث جنايات كه در ايران آموزش كشتار و مرگ ديده است  قدس به عراق ؛ آموزش و تسليح تروريسم و علم كردن  پاسدار مزدور نوري مالكي

جنايت و توحش حكومت واليت  درست مشابه . داده است بسيار فراتر از جنايات و سركوب حكومت بعث مي باشد در عراق شده كه  بيشماري 



افع استراتژيك آمريكا در تسلط بر نفت خاورميانه در اين و صد البته من ؛ابعادي بغايت وحشيانه تري داشت زمان رژيم پهلوي مقايسه با فقيه كه در 

  .  شته است همخواني دادر عراق ميان با منافع ايران و حزب الدعوه و سپاه بدر 

غافل بخشي از سياست جنايتكارانه رژيم بوده و نبايد نسبت به آن   طرح سياست خارجي رژيم بدين منظور است كه مشخص شود سياست خارجي

مانطور كه هزينه ميلياردي تسليحات هسته اي نيز فقط براي حفظ و تداوم حاكميت خود و محكم كردن زنجير اسارت بر گردن مردم آزاده ؛ ه بود 

شتابي افزون پيدا خواهد كرد و بلعكس تضعيف رژيم در داخل  فروپاشي دروني آن ؛ در صورت شكست سياست خارجي  .و مبارز خواهد بود 

بساط ننگ و نكبت بنام حكومت واليت فقيه به زباله داني تاريخ  اين رجي وي را بدنبال خواهد داشت و در مجموعشكست سياست هاي خا

   .ريخته خواهد شد 

  مردم زير بار  شكست سياست هاي نظام ولي فقيه 

مردمي كه تازه از بار جنگ با موج مقاومت  76-68همانطور كه مطرح گرديد اصالحات اقتصادي رفسنجاني و حذف سوبسيد ها در سالهاي 

نيمه كاره رها گرديد ؛ و سيد خندان خاتمي پرچمدار اصالحات اقتصادي ؛ اصالحات خالص شده بودند مواجه و با بركناري مسئولين مربوطه  

شود  سپس اقتصادي سطحي و بي رنگ سياسي و ت فقيه گرديد اما اصالحاتي كه قرار بود منجر به اصالحات سياسي براي حفظ حاكميت نظام والي

خود در برآمد موج آزاديخواهي مردم در فضاي بوجود آمده زمين گير شد و متعاقب آن مطالبات صنفي و اقتصادي كارگران و اقشار حقوق بگير 

عناصرش  و كادرهاي نظامي و امنيني خود را كه از بي هويت ترين و ماجراجوترن ؛ حاكميت را مجبور به روي كار آوردن حكومت نظامي كرد

  .بودند را در رآس قوه مجريه قرار داد 

را تبديل به برآمد اعتراضات و تظاهرات سياسي نمود كه خود باعث كاهش مشروعيت ؛ فرسوده و ريزش  88در مجموع بن بست هاي موجود سال 

بار ناكارآمدي اقتصادي ؛ ماجراجويي هاي  ؛ نظام واليت  قرار است  1389در سال  . نيروهاي رژيم و قفل شدن بيشتر كاركردهاي اقتصادي گرديد 

به  در طول بيش از سي سال حاكميتش را سياسي و نظامي و سركوب خونين داخلي و حذف كليه آزادي هاي اجتماعي و مدني و حقوق بشري 

اسي و اجتماعي و حقوق مردم و حاضر نيست سر سوزني از قدرت جهنمي خود را بكاهد و امتيازات دموكراتيك و آزادي سي. دوش مردم بگذارد 

همان نقشي را كه راه اندازي جنگ در ابتداي حاكميت واليت فقها داشت اينك طرح حذف سوبسيد ها و آجر كردن نان و  .را به آنان واگذار كند 

  .بر عمر نكبت بار جمهوري اسالمي بيفزايد  سال هاي مديدياسير كردن مردم در اين عرصه مي تواند 

تخريب زير ساخت هاي اقتصادي ؛ كاهش ميزان سرمايه گذاري تا حد صفر در بخش هاي صنعت و كشاورزي ؛ تجارت محور كردن  كاهش توليد ؛

؛  بحران  پليسي و امنيتي ؛ صدور تروريسم و جنگ در منطقه و هر مكان مستعد –اقتصاد ايران ؛ افزايش هزينه هاي كالن و سرسام آور نظامي 

؛ افزايش پايه پولي و افزايش نقدينگي در كشور ؛ كاهش  بين الملليحمايت جلب ومت هاي فاسد و ديكتاتوري براي بخشش هاي بيكران به حك

گسترش  يعني  بهره وري و كاهش برابري ارزش ريال در برابر ارزهاي خارجي ؛ ورشكستگي بنگاههاي توليدي و اقتصادي ؛ افزايش ضريب جيني

جز نتايج عملكرد سياست هاي  اموري ؛ از هر كشور سرمايه داري نيز وخيم تر شده است اينها همه صله طبقاتي ميزان فابطوريكه ؛ فاصله طبقاتي 

واضح است كه اگر حاكميت واليت فقيه همين امروز از . ينه اين سياست ها را بپردازند چرا مردم بايد هزحال رژيم نبوده است و سئوال اينست كه 

جهاني صدور ترور و  نكبت دست برداشته و بحاي هزينه هاي تسليحاتي و تجهيزات نظامي و پليسي و امنيتي و بلند پروازي ها منطقه اي و 

سركوبي مردم ؛ در منابع صنعتي و كشاورزي سرمايه گذاري نمايد وضعيت اقتصادي و معيشتي مردم ايران بدون حذف سوبسيد ها بسيار بهبود 

  .  خواهد يافت 



ميليارد دالر حاصل از  1400نان مست غارت و چپاول درآمدهاي نفتي و دسترنج مردم به حساب شخصي خود شد كه با  حاكميت واليت فقيه آنچ

فروش نفت هم اكنون وارث اقتصاد ورشكسته و فالك باري شده ايم و اين دوره مقطعي است كه دهها كشور در منطقه و جهان گام هاي بلندي در 

ميليارد نفر از  دوداشته و شاخص هاي بهداشت ؛ آموزش ؛ سالمت ؛ در آمد سرانه خود را باال برده اند و بيش از توسعه انساني و اقتصادي خود بر

درنده خويي ؛ بي آبرويي و غارت را در خود دارد كه پس از بيش از  آنقدر رژيم . از خط فقر نجات پيدا كرده اند جهان طي اين سي سال مردم 

بگذارد و با تحميل فقر و  آنهايكجا بر دوش مردم و بحساب  ؛ هزينه هاي ناكارآمدي خود را مصوب نموده كه  سي سال حكومت سياه و ننگين

ديدي گرسنگي و درگير كردن مردم در تأمين فقط نان روزانه خود آنها را از فكر و ايجاد تشكيالت وسازمان صنفي و سياسي باز داشته و سالهاي م

و لذا مردم مي بايست به اقدامات متقابل و تعرضي به رژيم دست زده وسياست حذف يارانه ها را با . ادامه دهد به حاكميت ننگين و سياه خود 

  .شكست مواجه نمايند تا در اين مرحله زورآزمايي نوين رژيم را ناكام بگذارند 

  جنب و جوش مجدد سران اصالحات 

در مقابل نظام واليت فقيه از حد و تصور دست اندركاران بيرون رفت و لذا بجاي با سياست قدرت گرفتن باند نظامي و احمدي نژاد ؛ مقاومت 

با توجه به سرريز قهر مردمي كه خواهان سرنگوني هستند ؛ در تظاهرات عاشورا  بطوريكه پايه هاي آن متزلزل شد  جمهوري اسالمي ؛ تحكيم 

اضافه مي كنند هزينه اين سركوب تنها بر فشار گاز در حل بحران ها ظاميان كه به رعشه مرگ افتاد و با توجه به محدوديت فكري و سياسي نرژيم 

ولي  و خود را از دست آنان خالص خواهد كرد ؛ و كاهش تنش هاجناح براي نظام حاكم افزايش يافته و باند ولي فقيه در اولين فرصت مناسب 

ي  حتي اعتراض ديگر جناح ها و افراد جنايت پيشه عملكرد باند نظامي  ؛دستور اين جابجايي را به هيأت رئيسه مجلس صادر كرده است  فقيه

استان خراسان  شاهنشاه اصولگرا نيز بدنبال داشته است مزدوران مشكوك و جنايتكار الريجاني ها ؛ باند مجمع تشخيص مصلحت نظام و تا حتي 

ان خراسان كمتر بخود ديده نيز به فغان آمده و لذا ولي فقيه مسلمين پس از واعظ طبسي كه خوانخوارتر وسفاك تر  و غارتگر تر از وي استآيت اهللا 

را سي ساله تا تمام كاسه كوسه هاي دوران  گرفته اجراي طرح حذف يارانه ها و رشد و گسترش اعتراضات اجتماعي بي كفايتي وي را از مجلس 

امنيتي وي همچنان زير عباي رهبر به  –و البته باند نظامي . خود ادامه دهد به عمر ننگين تا كنوني بر سر وي بشكند و همين نظام و با عملكرد 

 دلقك بازي هاي مسئوليت ها و مأموريت هاي جديدي گسيل خواهند شد و شخص احمدي نژاد نيز پاداش  خوش رقصي ها ؛ بي پرنسيبي ها و 

  . خود را دريافت خواهد داشت 

ا خوانده تالش در برهم زدن بازي از طريق ماجراجويي خارجي در راه اندازي جنگ در ايران ؛ عراق و باند احمدي نژاد نيز كه دست طرف مقابل ر

تداعي ذهنيت لختي گري يك چاله ميدوني را  و خارج شده ؛ تيك دستگاه ديپلوما از محدودهديگر ؛ رجز خواني هاي وي به آمريكا  ؛ مي كند لبنان 

انتخاباتي را كه توسط دستگاه خودش برگزار شده را متغلبانه دانسته و قصد بر پايي جنگ در ؛ واليت اشاره  نيز بهمي كند و در عراق نوري مالكي 

از طرف ديگر براي حذف رقباي خود در مجلس و مصحلت نظام و غيرو خيز بر مي دارد كه توسط ولي فقيه و باند احمدي نژاد . عراق را دارد 

  . سر جايش نشانده مي شود افسارش كشيده شده و اعوان و انصار 

  انحراف جنبش مردم تنها راه برون رفت نظام از بحران 

كه حاكميت بطور مستقيم و رو در رو قادر به سركوب آن نخواهد شد و لذا تنها راه حذف و نابودي گسترده گي و عمق جنبش به مراحلي رسيده 

و نهادهاي آن در اين راستا است كه تغيير چهره ها و مهره ها براي حفظ نظام  راف و اختالف و بخش بخش كردن آن است و درحايجاد ان جنبش ؛ 

آگاهي از طرح و برنامه ولي فقيه . و طرح استيضاح احمدي نژاد توسط مجلس در فرصتي مناسب در برنامه است  برنامه حاكميت قرار گرفته است 



و كرده رقيب عرصه را خالي جناح مردم و فشار ترس خيزش حكومتي كه از در حذف باند احمدي نژاد باعث شده كه به اصطالح اصالح طلبان 

به فحاشي به سازمان ها و جريانات  پافشاري در مطالبات مردم و بجاي بهمن ماه در مقابل ولي فقيه قرباني كنند  22تالش نمودند جنبش را در 

مجددا به صحنه سياسي بازگشتند و براي هم اكنون ؛ نشان دهند حاكم  لي فقيه و باندتا سر سپردگي خود را به وپرداختند ضد حاكميت مبارز 

 در صورت .كه هدف آنان حفظ نظام واليت فقيه است  كنند ؛اعالم  "اما فراموش نكردند كه مجددا كرده اند خرداد اعالم راهپيمايي  22سالگرد 

طلبان حكومتي باز شده و بقول خامنه اي اصالح طلبان و اصول گرايان براي حضور مجدد اصالح  در قوه مجريه ؛ راه حضور جناح هاي معقول تر 

حذف اصالح طلبان از حكومت را  ؛ مهندس باهنر نايب رئيس مجلس سر سپرده ولي فقيههمانند دو بال پرواز جمهوري اسالمي ضروري هستند 

تغيير برخي چهره ها و حفظ نهاد ها ؛ ساختارها تالش در ؛ غير ممكن مي داند و لذا تالش جناح اصالح طلب حكومتي و بخش عقالني حاكميت 

و در اين راستا سرمايه داران وابسته به رژيم و سرمايه جهاني و كشورهاي سرمايه داري دراين هدف مشترك  و سازمان هاي حكومتي را دارند

ارتجاعي واليت فقيه سود برده و حتي كشور عراق را نيز  خواهند بود سرمايه داري جهاني و در رأس آن آمريكا  همانند سي سال گذشته كه از نظام

ات نفت خام ارزان سود خواهد برد كماكان هزاران ميليارد دالر از فروش تسليحات نظامي و قراردادهاي اقتصادي و نيز وارد به ولي فقيه هديه كرد 

  . اهد يافت لدا از اين طرح حمايت كرده و به هدف خود كه تغيير رفتار رژيم است دست خو. 

طرح و ؛ و گسترش مطالبات تاريخي و دمكراتيك و اجتماعي مردم در برقراري آزادي هاي سياسي رشد تحوالت جنبش مردم ايران  در صورت 

و محدود كردن تحوالت در ساختارها و نهادهاي سياسي  ؛ براي حفظ پايه هاي طبقاتي و اقتصادي نظام واليت فقيه  دشمنان مردم گزينه بعدي 

عرصه اقتصادي است و آنگاه جناح هاي سرمايه داري همين نظام واليت فقيه و نيز برخي بعنوان اصالح به  جلوگيري از رسوخ تغييرات و تحوالت

اي خارج ؛ بهمراه بخشي هايي از روشنفكران خود فروخته به سرمايه داري جهاني كه در مصادر دانشگاهي نيز جا باز كرده و ايده هداخل و طلبان 

زيرا اين رسانه ها تا حدود بسيار زيادي قادر به متحد خواهندشد  منتشر مي شود BBCو بطور بسيار زيركانه و استادانه تر توسط  VOAآنان توسط  

شنايي بيشتر اقتصادي جامعه ايراني آ –ريشه دار تر بوده و با تار و پود اجتماعي جناح انگليسي  سوژه سازي در فضاي ملي ايران مي باشند بالخص 

بطور همزمان اينان  ؛به چشم مردم خاك مي پاشند درضمن و مؤثر تر ي دارند و همواره براي رژيم واليت فقيه خوراك و كمك تبليغاتي بوده و 

با رويكرد كشاورزي  با رشد و گسترش پايه هاي صنعتي و  اجتماعي  –ملي زيرا يك اقتصاد  ان هاي مردمي و مبارز را زير ضرب مي گيرند سازم

؛ و لذا بطور جدي از تحوالت و اصالحات پايه اي اقتصادي و شكل گيري  زير ضرب خواهد بردنا مشروع آنان را  ملي و انسان محور كل منافع

تك جلوگيري كنند ؛ تا با اقتصاد  اي صنعت و خدمات مورد نياز انسانجلوگيري خواهند كرد و تالش مي كنند از گسترش پايه هچنين وضعيتي 

نسان محور اجتماعي و ا –ملي محصولي نفت همچنان صادر كننده نفت خام و وارد كنننده محصوالت آنان باشيم و شكل گيري يك مدل اقتصادي 

فعلي تار ساخزيرا  براي آنان قابل پذيرش نخواهد بود ؛ ؛ در كنار نظام سرمايه داري جهاني و به اصطالح  بازار آزاد و بردگي انسان در مقابل كاال ؛ 

همان سر ريز شدن تمام مازاد اقتصادي و منابع به داخل كشورهاي پيشرفته صنعتي بوده و منافع استراتژيك آنان و تطميع طبقه كارگر و  ؛  جهاني

  كشورهاي مادر را برآورده مي كند در زحمتكش 

اندن مشروطه ؛ كودتا بر عليه حكومت ملي دكتر مصدق ؛ حمايت از شاهان و سلسله تبه كار قاجار ؛ به شكست كشاقدامات آنان تا كنون در  

افق و ساخت و پاخت با برقراري حكومت ديني واليت فقيه خميني با تصويب در كنفرانس گوادولوپ او سپس توحمايت از رژيم ضد ملي پهلوي 

 اقناع براي را ژنرال هايزر  آمريك و ي خميني را دادند استقرار حكومت ديني به رهبر و تأييدمتشكل از كشورهاي آمريكا ؛ انگليس ؛ فرانسه و آلمان 

تعهد برقراري جريان نفت و حذف مبارزين و  توافقات آنان با حكومت ديني در . به ايران فرستاد سران ارتش شاه در حمايت از روحانيون 



ي شاه و بخصوص بخش ضد جاسوسي آن جهنمو سپس ادغام ساواك امنيتي  –؛ حفظ نهادهاي پليسي سوسياليست ها توسط حكومت ديني 

  .شده بود  ؛ انجاماز قبل اطالعات خميني و كشتار وقلع و قمع مبارزين و سركوب مردم بپاخاسته  دستگاه با

ه دحكومت هاي ديني و بنياد گرا ابزار سركوب آمريكا و سرمايه داري جهاني بر عليه حكومت هاي ملي و مترقي و احزاب و سازمان هاي مترقي بو 

ه است و حتي بر پايي رژيم هاي بنياد گرا باعث ايجاد ترس و وحشت از هر تحول و تغيير و انقالبي در بين مردم ديگر كشورها شده تا مردم ب

بعنوان حكومت عرفي سرمايه داري در رضايت دهند زيرا بعينه مشاهده كرده اند كه جايگزين حكومت شاه حكومت هاي متحد سرمايه داري 

ل قابل مقايسه نبوده و به اصطالح قائم مقام ولي فقيه ؛ رژيم واليت فقيه خميني بود كه جنايات و سبعيتش با رژيم قب؛  تحت سلطه كشورهاي 

رژيم شاه را سفيد كرد و بهمين سياق حكومت مالكي و حزب الدعوه و سپاه بدر جناياتي به مراتب وحشيانه و غير  روي حكومت اسالميجنايات 

  ..ند با حزب بعث در عراق مرتكب گرديد قابل مقايسه

بن بست هاي حاكميت در تمامي عرصه هاي اقتصادي ؛ سياسي ؛ اجتماعي و فرهنگي به چنان ابعادي رسيده است كه حاكميت بر : نتيجه گيري 

ده و سكوت قبرستاني را حاكم كند و قادر نيست با مرگ درماني و كشتار وحشيانه همانند آن سال ها مردم را به عقب ران 67تا  59خالف سال هاي 

تا بتوانند نهادهاي سركوب .لذا تنها راه حل براي تداوم حاكميت ننگين خود را در انحراف جنبش از مطالبات و خواسته هاي اساسي خود مي بينند 

عالوه بر غارت در آمد نفتي ؛ ميزان . د و انحصار سياسي خود را حفظ كنند و همچنان بر سر سفره غارت و چپاول منابع عمومي ملت ايران بنشينن

و اماكن  سود حاصله از صادرات و واردات قانوني و غير قانوني و نيز استفاده وسيع از ميلياردها دالر بنيادهاي تحت نظر ولي فقيه ؛ درآمد اوقاف

و ه ارقامي نجومي اند كه به كيسه حكومت تحت پوشش همواحد هاي توليدي و خدماتي زيارتي و سياحتي و كسب فوق سود از دسترنج كارگران 

را در گي انساني و دنياي بهتر دولذا مطالبات پايه اي و تاريخي مردم ايران و نيز الزامات يك زن. سرازير شده است  سرمايه داران داخلي و خارجي

  :  شاخص هاي زير مطرح مي كنيم 

  :      دوستان مردمسنجش  معيارهاي 

تا كنون و نيز الزاماتي كه در كليه عرصه هاي سياسي  يخي مردم ايران طي بيش از يكصد سال اخير و از زمان انقالب مشروطه با بررسي مطالبات تار

كه براي  اهدافي الزامات و ضرورت هاي تحقق اقتصادي ؛ فرهنگي و اجتماعي براي توسعه و تكامل همه جانبه و پايدار ضروري است مي توان  -

          كرد  بيانرا مطالبات زير اي ايران مورد نياز است تاريخ امروز و فرد

و  ؛ اداره كردن اركان سياسيحكومت و پاسخگو بودن كليه اركان حكومتي در برابر مردم و قانون و اداري انتخاب مستقيم  كليه اركان سياسي  *

  تخصصي و فنيهاي با رويكرد شورائي از طريق نظام و همچنين مناطق چغرافيايي ؛ فرهنگي اقتصادي ؛ اجتماعي  اداري

بر قراري عدالت اجتماعي و اقتصادي در تأمين كار و مسكن و نان براي كليه آحاد كشور و همچنين برقراري آموزش و بهداشت رايگان در  *

  سال از مواهب زندگي و امكان رشد و توسعه كامل انساني 18تأمين زندگي افراد كمتر از  ؛  سراسر كشور

طرح ريزي براي رفع كليه  و كليه تبعيض هاي جنسيتي ؛ مذهبي ؛ قومي و ملي و جدائي مذهب از دولت و برقراري حقوق كليه آحاد كشورنفي  *

اجتماعي شدن كار خانگي و آزادي  و  نابرابري هاي جغرافيايي و منطقه اي و گسترش صنعت ؛ كشاورزي و خدمات در سراسر روستا و شهر ها

  ار دوران برده داريزنان از تقسيم ك



  سرمايه گذاري و گسترش توليد در تمامي جغرافياي ايران در شهر ها و روستا ها و امكان كار و توليد در تمامي مناطق  *

و نفي مجرميت براي آزادي احزاب و سازمان هاي سياسي و تشكل هاي صنفي و شوراها مردمي  و همچنين آزادي مطبوعات ؛ اعتصاب و بيان  *

  سياسي امور 

تشكيل دادگاههاي صالحه و بيطرف داخلي و بين المللي رسيدگي به تمام جنايات ؛ اعدام ها ؛ شكنجه ها و حدهاي شرعي رژيم واليت فقيه بر  *

  .طي بيش از سي سال حاكميت آن عليه تمامي مردم ايران اعم از سياسي و عادي و محكوميت آمران و عامالن آنها 

وكالء ؛ محققين و مراجع صالحه  در  ؛ اقتصادي ؛ و زير گروههاي مربوطه از اساتيد تمامي رشته هاي علوم اجتماعي تشكيل مراكز  تخصصي  *

  خصوص

ررسي و ارزيابي عملكرد حاكميت هاي مستقر در ايران  در ابعاد سياست خارجي از منظر منافع ملي مردم ايران ؛ بررسي سياست هاي نقد و ب -1

بخصوص امور (تاريخي مردم ايران و تجربيات و همچنين جريانات مؤثر در اين امور براي قضاوت و آگاهي آنان اجتماعي اقتصادي ؛ فرهنگي و 

  ) مهم و كليدي از قبيل تسخير سفارت آمريكا ؛ هشت سال جنگ و نيز سياست صدور جنگ در منطقه و كشورهاي بحران زده 

ء مديريت ها در منابع اقتصادي و سرمايه هاي ملي و عمومي و در آمدهاي حاصل از فروش بررسي ميزان غارت ؛ حيف و ميل و اتالف و سو -2

  ميليارد دالر و درآمدهاي صدور مواد خام  1400به ميزان نفت 

  حفظ محيط زيست بعنوان يك وظيفه اساسي اجتماعي  *

ارج از كشور در بين اصالح طلبان حكومتي و يا برانداز مي هر گونه مدعيان حمايت از حقوق و منافع انساني مردم ايران در داخل و خ و لذا 

بايست موضع خود نسبت به مطالبات تاريخ و انساني مردم ايران را روشن كرده و راهكارها و برنامه عملي و اجرايي خود ؛ استراتژي ها و 

ردم و يا بيان چند هدف خوب بعنوان اثبات همگامي با تنها مدعي حقوق م. راهبردهاي خود را بطور واضح و شفاف ؛ دقيق و علمي بيان نمايند 

عملي براي تحقق اهداف مردم و مورد نياز مردم ايران بيانگر و اثبات كننده هيچ چيز نيست بلكه تدوين راهكارهاي و راهبردها و نيز اقدامات 

. از الزامات واقعي دستيابي مردم به اهداف خود مي باشد بالخص بيكاران ؛ كارگران وزحمتكشان و حقوق بگيران ؛ معلمان ؛ پرستارن و كارمندان 

وقتي گروهي مدعي ايجاد كار براي همه آحاد كشور مي شود صرف ادعا مشخصه هيچ چيز نيست بلكه راهكار و ساز و كارهاي رفع بيكاري و 

  . منابع سرمايه گذاري براي ايجاد اشتغال را نيز مي بايست روشن نمايد 

در پاي مصالح حاكميت و يا مصالح گروهي خاص ناديده بگيرد آنرا يا نديده گرفته و مطالبات واقعي مردم  تالش نمايد كه   هر جرياني در ضمن

  .نخواهد بود جز دشمني با مردم و ممانعت از دسترسي به مطالبات برحقشان 

  :  اجتماعي  و انسان محور  - مليحكومت ايدئولوژي ضرورت تدوين اهداف و 

آنها مي بايست . افق ؛ چشم انداز ؛ آرمان و اهداف اساسي ممكن نيست تدوين بدون  در سطوح اجتماعي و بالخص ملي ؛پيشبرد آن و  مبارزه

بعنوان چهارچوب اوليه تدوين و براي اظهار نظر و بررسي همه انسان هايي كه از تحمل وضع موجود به تنگ آمده و براي تغيير و تحول بسمت 



رمي دارند ارائه شود و پس از بحث و بررسي و اظهار نظرو حتي تغييرات الزمه بعنوان منشور مورد اجماع پذيرفته شود ؛ زيرا نظام مطلوب گام ب

كه مورد پذيرش و امعان نظر آنان قرار گرفته   " وضعيت مطلوب ؛ دنياي بهتر  و انساني" دستيابي به وضعيت موجود و از انسان ها تنها براي تغيير 

نه در سكون كه در حركت و  تعامل براي منشور مشترك اجتماعي و . مي شوند  خود  فداكاري و از دست دادن موقعيت فعليحاضر به باشد ؛ 

  تحقق مي يابد تغيير  اقدام براي مبارزه و 

يف شده ؛ نهادها و سازمان هاي تعرمي بايست چارچوب ها و ساختار زندگي نوين  پس از تعيين و اجماع در چشم انداز ؛ اهداف و استراتژي ها ؛ 

از همين امروز در مناسبات و سازمان هاي نوين مبارزه مي رفتار و منش مطلوب . شود  يمورد نياز براي تحقق چنان آرمان ها و اهدافي طرح ريز

 . بررسي و تحليل قرار گيرد اجتماعي و انسان محور مي بايست مورد  –و سپس الزامات تحقق اهداف ؛ در يك حكومت ملي .  بايست محقق شود 

در يك حكومت انساني و دموكراتيك طرح ريزي شوراها در محل كار و زندگي يك ضرورت اساسي و پايه اي است ؛ حق تشكل هاي صنفي و 

از حق بهره وري هر كس از كارش و ممانعت  .  استو سازمان هاي سياسي جزو ضروريات دستيابي به اهداف سياسي و حق آزادي احزاب 

 استثمار و بهره كشي مي بايست در جامعه نهادينه شود ؛ در غير اينصورت و در صورت وجود استثمار و بهره كشي و با جمع شدن بي رويه ثروت

؛ قدرت در دست كسي خواهد بود كه گسترش مي يابد ايجاد فاصله طبقاتي نهادينه شده و متعاقب آن فقر و  فالكت در جامعه ؛ و امكانات 

ولذا تحوالت مورد نظر در  راديو و تلويزيون و نشريات و اسلحه و امكانات و تجهيزات را در دست دارد ثروت ؛ دادگاهها ؛ طات جمعي ؛ ارتبا

  . را ايجاد نمايد  " ما به ازاء خود" عرصه سياسي مي بايست در عرصه اقتصادي هم 

انساني باشد و زندگي انسان در كار متبلور شود با كاري كه از ترس از گرسنگي و كار منشأ خالقيت و شكوفايي و رشد توانايي هاي  اگر قرار شود

كار زندگي و تفريح و گسترش ابعاد ؛ در صورت اول مرگ و اجبار باشد تفاوت اساسي و ماهوي دارد و دو موضوع متضادي را تشكيل مي دهند 

ر خاتمه يافته باشد در حالت اول كار درك هستي انسان و حالت دوم كار انساني است در صورت دوم زندگي از وقتي آغاز مي شود كه ساعت كا

و نسبت به شرايط و مقررات و قوانين كار ؛  ؛كه بوي محول شده است وظايف ساده و تكراري  به انجام مايه از خود بيگانگي است زيرا موظف 

گونه دخالت و آگاهي ندارد و در واقع از وي بمثابه يك ماشين نسبت به جريان تأمين منابع و فرآيند آن و مصرف ارزش اضافي حاصله هيچ

آزادي هاي دمكراتيك و سياسي و هنري و آموزشي در صورت اول پايدار و نهادينه مي شود ؛ علم در جهت زندگي بهتر . مكانيكي استفاده مي شود 

جهت گيري اختراعات و اكتشافات نيز مسير هاي متفاوتي را طي  و قرار گيردانساني و نه در خدمت افزايش و تراكم سرمايه در دست عده معدودي 

البته بسياري از اختراعات و اكتشافات در كشورهاي ثروت و سرمايه محور هم در جهت رفع نياز هاي انساني است اما بايد دقت كرد . خواهد كرد 

كسب مافوق ؛ بازار آزاد كه هدف اصليش  . مايه داري انجام مي شود سرمالي توسط دولت منابع كه اين عمل ناشي از اقدام و برنامه ريزي و تأمين 

به  بحران هاي اقتصاد سرمايه  نگاهي  اگر. كند تن نخواهد داد مي فعش را تضمين ن مناكه سود و ارزش اضافي است هرگز به اين گونه اقدامات 

ر تزريق سرمايه به بنگاهها و مراكز ورشكسته مالي و بازارهاي كاال و در دوره اخير بيندازيم اين بحران هاي جز با دخالت مؤثر دولت دجهاني 

و پاداش مصوب هيأت مديره مسكن امكان كنترل نداشت تا جايي كه دولت قدرال آمريكا در ميزان پاداش مديران بنگاههاي خصوص دخالت و 

شكل گيري انحصار كه جزو خصلت ذاتي سرمايه است دخالت و يا اينكه مجامع قضايي بطور مداوم در جريان  بخش خصوصي را لغو كرد ؛ هاي 

يعني  كارآمدي بازار آزاد و دست نامرئي آن ندارد؛ تمامي اين اقدامات ؛ مفهومي جز نا كرده و رأي به شكسته شدن غول هاي اقتصادي مي دهند

؛ در حاليكه همان مباني نظري بعنوان  چالش كشيده مي شودبه كه مهد سرمايه داري هستند  دولت هاييپايه اي ترين مباني نظري بازار آزاد توسط 

علي رغم . كشفيات جديد توسط حكومت فقها در حذف سوبسيد ها و رها كردن مردم در بازار هار سرمايه در برنامه عملي آنان قرار گرفته است 

تمركز فقر و گرسنگي سرمايه اي ؛ در اين كشورها ؛ دخالت هاي وسيع دولت در كليه عرصه ها بخصوص آموزش و بهداشت منابع مالي و انحصار 



برده  در يكطرف و ثروت هاي باد آورده و متمركز ناشي از بازي در بازار سهام و پول در طرف ديگر به عيان مشهود است و انسان در نهايت بعنوان

درآمد دهك بااليي سقوط كرده در حاليكه ميزان  70د در دهه ميزان دستمزد كارگران آمريكايي به ميزان دستمز. كاال و پول و اسير گردش آنان است 

   .برابر افزايش يافته است  18

و انسان محور  است مقايسه اجتماعي  -حل نابرابري در جغرافياي اقتصادي ايران در مناطق مختلف يكي از پايه اي ترين وظايف يك حكومت ملي

ميزان رشد صنعت و سرمايه گذاري در . از انباشت در يك سمت و فقر در سمت ديگر است بسياري از استان ها و شهر ها با برخي ديگر نشان 

با وجود اين نابرابري كه . را با استان تهران مقايسه كنيد و بسياري استان هاي ديگر بلوچستان و سيستان و كردستان و بوير احمد و حتي خوزستان 

پيدايش گروه جنداهللا و عبداهللا ريگي و يا گرايش هاي تجزيه طلبانه را انتظار ديگري جز توسط سياست هاي حاكميت انحصارگر شكل يافته آيا 

و مجددا توسط همين رژيم  با شرايط موجود دست زده اند  تقابلمحصول عملكرد رژيم نيستند يعني قربانياني كه به جز ؟ پس اينان  بايد داشت 

  . مي شوند ؛ قرباني بجهت مقابله 

وستا و شهر ها در همين شهر تهران ؛ نابرابري بين شهرهاي كوچك كه در جوار شهرهاي بزرگ ايجاد شده اند و حتي نابرابري بين نابرابري بين ر

  .يك نظام ضد بشري و انساني است  حاكميت مناطق مختلف در يك شهر ؛ همه و همه نمايانگر 

ز اين نخواهد بود كه عده معدودي بزعم خود به آنها اضافه كنيد ماحصل جتبعيض هاي قومي و ملي ؛ جنسيتي و مذهبي و خودي و غير خودي را 

آيا براي هر انسان با شرافتي اين نتيجه گيري . برگزيده و خدايگان از طرف خداي جهان بوده و مابقي برده و ابزار در دست اين عده مي باشند ؛ 

كليت اين نظام سياسي بهمراه مباني و پايه هاي شكل گيري انحصار اقتصادي آن نمي شود كه نه تنها باند نظامي احمدي نژاد بلكه اساس و حاصل 

آيا مايه گذاشتن از خود در تغيير و جابجايي اين وضعيت ضد . و  انسان محور جايگزين آن گردد  اجتماعي -بايد يكسره نابود شود و نظامي ملي

كه همگي در اين نظام اسير و دست بسته بوده و بي اختيار به اين سو و آن امعه بشري و استقرار يك نظام انساني جاي شك و ترديد دارد ؟ در ج

و اسير وار براي روزي تكراري و اسارت وار شبانگاه تن مي دهيم هر گونه رفتاري به سو كشيده مي شويم و بدون خواست واقعي و انساني خود 

تر از آن آيا در مايه جاي پشيماني دارد و باال ؛  با چهارديواري محدود تر ؛  ي ديگرمي آساييم آيا از دست دادن آزادي ظاهري و رفتن در كنج زندان

  .گذاشتن از جان و خلق ارزش هاي مقاومت  جاي ترديدي مي ماند ؟ 

قرار چنان جامعه اي و آرمان ها و اهداف زندگي انساني با تدوين نهادها و ساختار ها و سازمان هاي مورد نياز براي است, با تدوين چشم انداز و افق 

همچنين با طرح ريزي ساز و كار و مكانيزم كاركرد اين سازمان ها و تدوين سياست ها و روش ها و منش هاي چنان سازمان هايي مي توان در 

كه جز با خيزش زندگي و مبارزه است تدوين ايدئولوژي و اين به مفهوم . اجتماعي و انسان محور گام برداشت  –جهت استقرار يك حكومت ملي 

و در صورت داشتن چشم انداز ؛  . مداري امكانپذير نخواهد بود حرص و آز مال مقاومت در برابر جنايت ؛ ارتجاع و  ؛ به سمت چنان اهدافي

ردن يك با بزك ك.حاكمان و قدرتمداران  نخواهيم شد توسط اهداف و ايدئولوژي روشن ؛ واضح و شفاف ؛ هيچگاه دچار خود فريبي و يا فريب 

ميق تر در چهره يا مهره ديگر بجاي احمدي نژاد مبارزه را وا نخواهيم داد ؛ زيرا پايه هاي اسارت را در نهادهاي و ساختارهاي سياسي و از آن هم ع

دست  ظاهري ؛  ورو كسب آزادي هاي اجتماعي در نوع پوشش و يا آزادي برخي امبهمين سياق با تغييرات .  مي بينيمنهاد ها و نظام هاي اقتصادي 

همانطور كه خميني تا استقرار . اجتماعي و انسان محور سر سوزني كوتاه نخواهيم آمد  –از مبارزه نخواهيم شست و تا برقراري حكومت ملي 

قدر  از لوي هم حكومت ديني و اجرا شدن فقه مربوط به هزاره هاي قبل در اواخر قرن بيستم كوتاه نيامد و واليت فقيه را تثبيت كرد و رژيم په

نتيجه فقدان قدرت گيري در ؛ و خود را پيش گرفت سقوط راه تا قدرتي شاه و تفويض اختيار به مردم و شوراها وتشكل هاي آنان كوتاه نيامد 



. يگري ندارد حاكميت واليت فقيه هم جز سقوط هيچ راه د امروزه .رژيم سلطنتي بود  درون تشكل هاي مردمي ؛ قدرت گيري نظام واليت فقيه از 

و سلطنت و نه حكومت كند ؛ واليت فقيه اين گريز را هم ندارد مگر اينكه خود شده زيرا اگر شاه با توسل به قانون اساسي قادر بود كمي جابجا 

  . ند و به زباله داني تاريخ بپوندد يبايد بساطش را برچاست كه ابتدا قانون اساسي را عوض كند و آنگاه 

كاريكاتور وبگرن  ومستبدين ؛ اعم از هيتلر و شاه و موگابه و عيدي امين و قذافي  و خميني در سمت رهبر و خامنه اي در سمت ديكتاتورها ؛ سرك

جزو احمق ها ترين ها و  ) مريدان وي هم از وي بطور ابزاري و در جهت منافع خود استفاده مي كنندبجهت قدرت نداشته اش ؛ زيرا  ( رهبري

زباله دان با خود به را  )حزب نازي ( سوسيال  –ريخ هستند ؛ هيتلر با فاشيسم خود ؛ نه تنها شخص خود بلكه حزب ناسيونال هاي تاترين  كودن

در صورتيكه .بسپرد گذشته واليت فقيه نيز با اين اقدامات جنون آميز ممكن است كل نهاد روحانيت حوزه را پس از خود به تاريخ تاريخ سپرد و 

در چنين نظام هاي سكوالر معموال نهاد روحانيت نيز از محل خمس و . شود دين از دولت  كه در حكومت آتي  طور عرفي آنست خواسته  مردم ب

منابع مالي روحانيت اعم از موقوفات و درآمدها و غيرو به نفع حكومت ملي  زكات و هداياي مؤمنين به تداوم زيست خود ادامه مي دهد ؛ هرچند 

؛ باعث ايجاد ن است اما سركوب ديوانه وار حكومت ممك. شده و به مالكان اصلي آن يعني اموال عمومي مردم قرار گيرد  اجتماعي مصادره –

؛ و اين همان تيز بيني و درايتي بود كه آيت اهللا منتظري داشت زيرا  شودحذف در ايران  "كالروحانيت گرديده و نهاد درخيزش مردم  عكس العمل 

با خميني آمد اما پس از آن و مشاهده زيادروي هاي ديوانه وار  67جزو پايه گذاران نظام واليت فقيه بود و تا مرحله سال علي رغم آنكه خود 

  . از وي جدا كرد بجهت حفظ نهاد روحانيت ؛ منتظري راه خود را آيت اهللا خميني ؛ 

مورد داف و استراتژي هاي تكامل و توسعه مي بايست تدوين شده و افق ؛ چشم انداز اجتماعي آرمان هاي انساني ايران نوين ويژگي ها ؛ اهپس 

تا بعنوان هدف و آرمان مشترك تمامي  .قرار گيرد ) به استثناي وابستگان به رژيم هاي سركوبگر و سرمايه داري جهاني ( پذيرش طبقات مختلف

   . شروع خواهد شد  كليه اركان سياسي و اقتصاديدر طبقات اجتماعي محسوب شود و در صورت چنين رويدادي تحوالت پايه اي و اساسي 

  :تشكيالت متناسب  طرح ريزي براي سازماندهي و ايجاد ضرورت 

و بر اساس  شود تبديل اجتماعي وسعه انساني و ملي مي بايست به ايدئولوژي و آرمان طبقات ؛ اهداف ؛ آرمانهاي  تافق  ؛همانطور كه گفته شد   

تدوين و طرح سازماني و فرهنگ  ؛ منش ها  خط مشي هاو تشكيالت و همچنين  ها  سازمانساختارها ؛ نهادها ؛  كارها ؛ استراتژي ها و راه آن 

و چه  حاكم چه در مرحله مبارزات براي سرنگوني رژيم ضد انساني  ؛ ساختارها و ساز و كارهاي آنها  سازمان ها و تشكيالت يعني  . ريزي شوند 

بدون وجود تشكيالت با افق ها و سياست هاي روشن و دموكراتيك و منش و روش . ت و شوراهاي نوين تدوين شود در مرحله تشكيل حكوم

  . بوقوع نخواهد پيوست مبارزه سراسري كه امر مبارزه را با رژيم به پيش ببرد ؛ تحوالت پايه اي و مورد  دلخواه مردم 

 تحقق يك زندگي انساني ؛ روبرو هستيم و در مقابل اختارها ؛ نهادها وسازمان هاي اجتماعي يعني سما با نظام هاي اجتماعي در سطح اجتماعي ؛  

و تغيير ماهيت و كاركرد بخش هاي عمده آن اصلي و بخش هاي نهادها و سازمان هاي ضد انساني و سركوبگر قرار گرفته است ؛ حذف و نابودي 

يك فرد هر چقدر از نظر علمي و يا قواي . امكانپذير نيست يكرد اجتماعي و سازماني بدون رواين سازمان ها  ) بخش هاي تحقيقاتي ( مفيد 

استراتژيك  يدروني ؛ برنامه و طرح ريز ساز و كار جسمي توانمند و قوي باشد و هر تعداد كه باشند بدون داشتن سازمان و تشكيالت و تدوين 

ي مي بايست كليه مراحل و منزلگاههاي كه سازمان مي بايست از آنها عبور تا به مرحله در مرحله تدوين استرتژ .نخواهند بود  يقادر به هيچ كار

اينكه ما حركت مي كنيم تا ببينيم چه شرايطي ايجاد خواهد شد و بكجا خواهيم رسيد ؛ راه به ناكجا آباد . پيروزي دست تدوين و مشخص شوند 

در طرح . مفهومي و لجستيك هر مرحله مي بايست از قبل برنامه ريزي هاي الزم را نمود براي مواجه با شرايط و مقتضيات آن و نيز تدارك .است 

مسير  عمليات از طريق شكست فعاليت ها ؛ اولويت بندي آنها ؛ تعيينبا مشخص كردن  "  پروژه مديريت" به مثابه  "ريزي مبارزه ؛ بايد  دقيقا

همانطور كه بعدا در نقد و آسيب عمل نمود ..... و اليت ها  ؛ تدارك منابع ؛ مديريت ريسك بحراني ؛ گره گاهها ؛ مراحل پيشنياز ؛ زمانبندي فع



؛ و براي پيروزي خود برخي اساسا ضرورت داشتن سازمان و تشكيالت را منكر مي شوند ؛ شناسي فعاليت برخي از گروهها و محافل خواهيم ديد 

و اقدام به ايجاد تشكل هاي خود مي كنند ؛ حال اين تشكل كه در وقت موعود ظهور خواهد شده وعده مي دهند كه در آينده مثال كارگران آگاه 

از قضا برخي اينان خود را در رأس و پيشتاز مبارزات مي دانند و همه مبارزات ؛ ؛  دارد مورد بحث نيست ؛ ساختار و رسالتي  كرد چه ماهيت

در اين شادماني با حاكميت هاي كنند و از شكست آنان نيز اظهار شادماني مي كنند و  تشكل ها و سازمان ها و احزاب گذشته را يكسره نفي مي

 باسازمان را يك برخي از گروهها و محافل .   سركوبگري كه براي ايجاد گورستان امن اجتماعي اقدام به قلع و قمع آنان كردند سهيم مي شوند

نظامي  –رؤياي مقابله با سازمان ها و تشكيالت پليسي و در همان حال يكي انگاشته ؛ ت كه براي گپ زدن و تفريح هاي عاميانه اس محافلي  جمع 

همانطور كه خواهيم ديد اينان علي . اند  و اداري  تا دندان مسلح حكومتي را دارند ؛ در حاليكه پايه اي ترين اصول سازماندهي را رعايت نكرده

  .شوند  يمبارزين در راه آنان محسوب نم رغم هر ادعايي كه دارند در زمره دوستان مردم و

شكل بگيرد يعني كاركرد سازمان متناسب اجتماعي اهداف و ايدئولوژي  ؛ سازمان و تشكيالت مي بايست از ماهيت و هستيهمانطور كه گفته شد ؛ 

تداوم كاري و فعاليت هاي خود ؛ و در مسير باشد اجتماعي بخصوص زحمتكشان  هو طبقء سازمان ف اساسي تشكيل دهندگان و اعضااهدابا 

ساز و كار دروني سازمان و خط مشي ها و روش هاي آن مي بايست بر طبق تحقق جامعه آرماني شكل . اهداف مورد نظر خود را تحقق ببخشد 

صول مي بايست در سازمان و اين اابتدا ؛  ينهمتصميمات اقتاعي و شورايي خواهد بود از  مطلوببگيرد بدين منظور كه با توجه به اينكه در جامعه 

 بوده  بطور يكجانبه و غير دموكراتيك ؛  امروزه بصورت فردي و يا گروهي خاص آنكه تصميم گيري نه  ؛جاري و ساري گردد  ؛  تشكيالت مبارز

هد پيوست و واضح است كه چنين تغييري بوقوع نخوا. تغيير خواهد يافت  به روش دموكراتيك  و در فرداي پيروزي روش تصميم گيري

 گسترش در تمامي ابعاد جامعه  روش تصميمات جمعي و گروهي مي بايست جزو فرهنگ وسنت مبارزين گرديده تا فرداي پس از پيروزي اين 

  . يابد 

ي سياسي خصلت ها و ويژگي هاي نمودي يك سازمان و تشكيالت مبارز نيز پيوندي ناگسستني با شرايط واقعي و زنده جاري دارد ؛ اگر آزادي ها

سازمان نيز مي تواند شكل علني بخود بگيرد ؛ اما اگر رژيم سفاك و درنده خويي همانند  ر جامعه وجود داشته و تضمين شده باشدو دموكراتيك د

صورت تشكيالت و يا حزبي كه قصدش تغيير پايه اي  واساسي شرايط موجود است نمي تواند ب حاكميت واليت فقيه حاكم است ؛ آنگاه سازمان و

ه قصد باز و علني فعاليت كند ؛ زيرا در اينصورت خود را به پليس معرفي كرده است آنگاه با هزاران اتهامي كه در آستين دارند از جمله تجمع ب

   .ه و تشكيالت متالشي مي شود شد  دستگير ......و .... .ممنوع و  اقدام عليه امنيت ملي ؛ فعاليت در تشكيالت

هدفش مثال مشاوره به كارگران جهت دريافت حقوق و مزايا بر طبق قانون كار موجود باشد مي تواند محفلي ؛ يز اگر سازمان و در شرايط امروزي ن

فعاليت در چهارچوب قانون  ش علي رغم محدويت هايي كه بر چنان گروههايي وضع مي كنند حضور علني داشته و بعد هم اظهار نمايد كه قصد

انجام نداده است ؛ اما اين اهداف و عملكرد منجر به تغيير پايه اي در نظام فقيه و حفظ قوانين و غيرو است و لذا تخلفي اساسي ؛ و نظام واليت 

  . تداوم خواهد يافت و نظام حكومتي با تمامي عوارض غارتگرانه وضد بشري اش . شد نخواهد به سمت اهداف اساسي مورد نظر استثمار گرانه 

و براي اجتماعي و با رويكردي انسان محور را دارند  –كه قصد تحول اساسي در وضع موجود  و استقرار حكومت ملي  اما گروه و تشكيالتي

باز فعاليت بصورت و جاروب كردن و حذف چنين نظام ضد بشري اقدام مي كنند نمي توانند اهداف و عمليات خود را از پليس پوشيده ندارند 

و تمامي برنامه با دستگيري گسترده رهبري و كادرهاي سازمان هاي مبارز و انقالبي مواجه شدند ؛ در صورتي كه ته البته همانند دوران گذش كنند ؛ 

و يا همانند نلسن ماندال و يا هزاران  در زمان رژيم قبل و يا دوران جمهوري اسالمي همانند هزاران مبارز و انقالبي دلير در ايران ها علني شد ؛ 

عمل خود موج  و با اين وده آرمان و عملكرد خود دفاع نماز اهداف و دشمن اسير در دست دشمن در سراسر دنيا ؛ در بيدادگاههاي مبارز و انقالبي 

  . . تازه اي از مبارزات قهرمانانه را در ميهن خود و سراسر جهان گسترش دهند



تشكيالت . اسا نمي توان چيزي را تغيير داد و يا تحولي ايجاد نمود عصر ما عصر سازمان ها ي اجتماعي است و بدون آن اس هانطور كه گفته شد ؛ 

مي بايست تدوين شده  ي تشكيالتو ساز و كار مي بايست با منش و روش دموكراتيك و انساني و با رويكردهاي علمي و فني اداره شود سياست ها 

علوم و دانش و برنامه آموزشي   بوده تبطمراجتماعي در بين طبقات  بدنهبا سازمان و تشكيالت مي بايست   .و مورد پذيرش همگان قرار گيرد  

افراد داراي اهداف و نگرش هاي متفاوت و مغاير در آن همفكري و همدلي اعضاء و كادرهاي خود داشته باشد سازماني كه ايجاد براي  جديد ؛ 

و عملياتي شروع به ريزش و  ييو در صورت وارد شدن در فاز اجراباشند اصوال سازمان نيست و قادر به هيچگونه عمل واقعي نمي باشد يكديگر 

تدوين شده معتقد و راسخ باشند تا در عرصه  كار جمعيافراد و كادرها مي بايست به اهداف و آرمان ها كه توسط . د نواگرايي و انشعاب مي كن

زيرا اين ي كه با اولين يورش از هم بپاشد نبودش بهتر است عمل اجتماعي كه بسيار صعب العبور است مقاومت و پايداري نشان دهند تشكيالت

اگر نگاهي به مبارزات و انقالب هاي مستقلي كه در كشورهاي . نشانگر فقدان اهداف ؛ ايدئولوژي خط مشي و رويه و روش هاي اجرايي است 

از دوران رنسانس و  ؛ تحقق پيروزي را در مي يابيم مختلف و از منظر تاريخي انجام شده بيندازيم اوج مبارزات و جانفشاني ها براي كسب و

انقالب هند  انقالب فرانسه ؛ انقالب آمريكا ؛ انقالب انگلستان و همچنين انقالب كبير اكتبر روسيه ؛روشنگري در جهت نابودي فئواليسم و كليسا ؛ 

در ايران نشانگر اهميت سازمان و تشكيالت  55تا  40رزات دهه ؛ انقالب كوبا و مبامشروطه در ايران ؛ مبارزات جنگل انقالب چين ؛ انقالب  ؛ 

با وارد شدن در فاز مبارزاتي و رو در رو و رخ در رخ سازماندهي و بدون  خوب اما نياتداشتن  يا صرفا با تبلغيات و از آنها هيچكدام .مبارز است 

 .رژيم را با رعشه مرگ مواجه كرد و آنرا از درون خالي نمود  88عاشوراي در رخ به رخ حماسه قهرمانانه مبارزات . نرسيده اند  پيروزي خصم به 

اجتماعي و انسان محور بدون سازماندهي ؛ تشكيالت و بدون استراتژي دراز مدت نمي توان به پيروزي نهايي دست  –اما براي تحقق جامعه ملي 

  يافت

اما طرح ريزي در مورد تر وتازه ؛ يعني تولد سازمان بسيار مهم و اساسي است هر چند طرح ريزي سازمان و تشكيالت مبارزه در مرحله ابتدايي 

سازمان و تشكيالت مي بايست ساز و كاري . سازمان بسيار مهمتر و اساسي تر خواهد بود  ماندن ؛ و بعبارتي درجا نزدن ؛ نپوسيدن و كپك نزدن

 در دوران تكاملخارج از سازمان بطور مستمر مرتبط بوده و ره با محيط كرده تا هموابراي تغذيه مداوم علمي ؛ فني و تخصصي طرح ريزي 

؛ همواره در عملكرد و اقدامات خود بازبيني كرده و بررسي نمايد كه آيا عملكرد كنوني ؛ استراتژي  باقي مانده و به دوره پيري وارد نشود  سازماني

  نمود ؟ وي را به سمت اهداف سوق خواهد داد و آنها محقق خواهد  ها 

باز ايستاده و فرو مي پاشند ؛ پابه گذاري فكري ؛ آرماني و از حركت سازمان هاي زيادي تشكيل مي شوند اما در گذرگاههاي رشد و تكامل خود 

اط با فضاي در واقع ساز و كار دروني و ديناميسم آن و ميزان ارتب. و تازه و بروز شدن آنها اهميت بسيار زيادي دارد   ها وحدت اهداف و رويه

در  كه بيش از پنجاه سال عمر دارند اما به استثناي دوران اوليهسازمان هايي وجود دارند . بيروني و اجتماعي تعيين كننده آينده سازمان خواهد بود 

منان مديد به مجيز گويي دشبلكه همواره اثرات مخربي نيز بر جاي گذارده اند و مدت ها  ؛؛  منشأ هيچ اثر مثبتي نبوده دوران نوجواني سازماني  

روش ها و منش هاي خود در مباني نظري و مناسبات زندگي اجتماعي و  مردم پرداخته اند و واضح است كه تا تغييرات بنيادي در پايه و اساس ؛

  . نبايد انتظار اثر مثبتي در آينده از آنان داشت ننمايند 

را در خود ايجاد و نهادينه نمايند هيچ راه يكطرفه و خطي در مسير  زنگري دائمي و مستمرجريان نقد و بررسي و با سازمان مي بايست ساز و كار

نمي تواند با ميزان سابقه افراد ناشي مي شود و ميزان اثر گذاري و بصورت دموكراتيك  توسعه و تكامل وجود ندارد بلكه بهترين راه از تضارب آراء

مي تواند از عهده هر كسي با هر سني و رويكردهاي علمي  درك شرايط و واقعيت جاري و زنده  ؛د سنجيده شو و مبارزاتي آنها  و عمر سازماني



تركيب نوآوري و . اما مسلما نحوه اجرا و پياده سازي نظام ها و سيستم ها و عمليات به ميزان بسيار زيادي به تجربه وابسته است  ؛  انجام شود 

مرحله بسيار اساسي تر كه پيچيدگي هاي آن با . تواند به زنده و تر و تازه نگه داشتن سازمان كمك نمايد خالقيت با تجارب عملياتي و اجرايي مي 

جامعه سازي طرح ريزي ساختارها ؛ سازمان ها ؛ تشكيالت و نهادها در مرحله  م پويايي سازمان قابل قياس نمي باشد دو مرحله تشكيل و تداو

  . است 

ا در جامعه ايران جز لجنزار ؛ كثافات و تعفن چيزي ببار نياورد هر چند ممكن بود برخي از حاميان واليت فقيه داراي نظام فقه ديني در مرحله اجر

ساز و كارها ؛ ؛  خواهد بود  لذا در مرحله اجرا  مؤثر  اثرات اجتماعينيات خوب و حسنه اي بودند ؛ اما در جامعه نه نيات فردي بلكه تنها 

دها ؛ سياست ها ؛ روش ها و منش ها تعيين كننده هستند ؛ در اين مورد مي توان مثال امروزي تري زد ممكن است فرد و يا استراتژي ها ؛ رويكر

جز خانه گروهي مدعي تأمين حقوق كارگران باشند اما در سياست گذاري ؛ طرح ريزي ؛ استرتژي ها ؛ سلسه مراتب اهداف به نوعي عمل كند كه 

  .   تحقق يابد بطور معكوس  آنچنان تأثير گذار گردند كه هدف  پيامدهاي ناخواسته؛ نشود يعني در اجرا  ان كارگر خرابي بيشتر چيزي نصيب

بعنوان مثال بهبود سطح زندگي كارگران بدون گسترش پايه هاي توليد و صنعت و بدون رويكردهاي علمي و تخصصي در عرصه فن آوري و روش 

قيق و توسعه ؛ بدون حذف نابرابري ها در كليه عرصه هاي اجتماعي و توانمندكردن كليه انسان ها براي حضور توليد و پژوهش و تح هاي ساخت و

؛ و لذا صرف بيان و نيت بهبود وضع معيشتي و سطح زندگي كارگران ؛ چيزي را تغيير مكانپذير نخواهد بود در رقابت دهها ميليوني كار و خالقيت ا

  .  ت در اينمورد با مناجات و دعاي خير رفع بال و كسب سالمتي يكسان خواهد بودتكرار و مكررا ؛داد نخواهد 

  : مردمي  مدعيان مبارزهسنجش 

بخش چند گروه و محفل از گرايشات و مشرب هاي فكري متفاوت بعنوان نمونه و موردي مورد سنجش قرار مي گيرند و اگر چه اين در اين 

مورد  را  اجتماعي و انسان محور –ي ليك نظام م يكه معيارها و الزامات برقرار  هر كسنمي گردد ؛ اما سنجش ها متوجه تمامي محافل و گروهها 

ساختار با دستگاهي ديگر كه نظامند و  كالو يا  بخش هايي از آنرا بعنوان مطالبات تاريخي مردم ايران پذيرفته باشد يا حتي قرار داده باشد و  پذيرش

مي تواند افراد گروهها ؛ محافل ؛ سازمان ها و احزاب مختلف را با الزامات و شاخص هاي نظام ؛ طراحي نمايد  د ؛ باش موزونعناصر و  منطقي

  .خود سنجش و مورد ارزيابي قرار دهند 

ت نداشته زيرا صحنه مبارزات اجتماعي جامعه اسسازمان ها و تشكيالتي كه درگير مبارزه واقعي در با  ما بحث و نقد ايدئولوژيك در اين بررسي

موفق به نمايندگي جنبش اجتماعي شده و بر سر راهكارهاي انكشاف  ياتيهنوز حداقل آنچنان شكل نگرفته كه در عرصه عملساختار سازماني ما ؛ 

زيرا در اشد مادي و نه كالمي و ذهني بعيني و ؛ زيرا نقد زماني مفهوم مي يابد كه موضوع نقد  و گسترش مبارزه به نقد و بررسي بنشينيم ؛

در ارتباط با  و مباحثه حول يك موضوعي كه در كتب كالسيك اينصورت دچار بحث هاي اسكوالستيك در قرون وسطي مي شويم بعنوان مثال نقد 

نقد . رد  ما ندا عصرموجود در تعادل قواي مبارزه طبقاتي و اجتماعي بوده امروزه تغييري در  در دوران گذشته مادي اجتماعي و شرايط يك هستي 

ندارد ؛ زيرا نقد در اينجا شكل فردي و شخصي پيدا مي  ي فرد يا سازمان يا جرياني كه نماينده عملي و مادي جنبش هاي اجتماعي نيستند مفهوم

ري از مدعيان ؛ چيزي كه امروزه در بين بسيارا ندارد  در بحث ما است ماديكه موضوع واقعي و "  ما به ازاء اجتماعي " كند و آن فرد يا گروه

 –سياسي  و مسلم است كه نتيجه خروجي اش نه تدوين راهكارهايطرفداري از طبقه كارگر رواج داشته و بشدت با يكديگر بر سر هيچ مي جنگند 

و  اقعي نقد ؛ موضوعات اجتماعياموضوع و . مبارزاتي بلكه هتك شخصيت انساني يكديگر و ختثي شدن انرژي آنها خواهد بود  تشكيالتي و



قواي  وازن غيير تو در جهت  تگروهي كه حيطه عملش تنها خودش است يعني ؛   "در خود" و نه فردي و گروهيجنبش هاي اجتماعي است 

 "درخود"بجهت اين نوع گروهها ؛دقيقتر ؛ با توجه به تشتت افكار و ديدگاههاي در  با نگاهي .  فعاليتي ندارد در عرصه مبارزات اجتماعي طبقاتي 

گروه نيز نمايندگي نمي شود و براحتي مشاهده مي همان   يتن و نداشتن عمل مؤثر اجتماعي ؛ بيانيه ها و مباحث خروجي آن گروه توسط كلبود

ددا و يا مهمتر اگر گروه بخواهد مج . هستند   صادره از گروهشانشود كه اعضايي ديگر از گروه داراي افكار متفاوتي با آن بيانيه ها و اطالعيه هاي 

 بيانيه  وين بيانيه تغيير كندهنگام تد؛ درحاضر در گروه در مورد همان موضوعي  كه اطالعيه و بيانيه داده مجددا اظهار نظر نمايد اگرتركيب اعضاي 

  .   شدمغاير با بيانيه اولي صادر خواهد  اي 

هديه اي به نيروهاي سركوبگر بوده و بمفهوم آب ريختن به  هر باصطالح نقدي كه باعث تضعيف نيروهاي مبارز و رو به آينده شود تنها كمك و

هدفش دموكراتيزه شدن نهادها و سازمان هاي  )الف(؛ گروه فرض كنيد دو جريان و يا سازماني وجود دارند . منش مي باشد  آسياب حاكميت دد

ين بخش از اهداف ؛ معتقد است تحوالت و انقالب مي ضمن تأييد ا ) گروه ب(سياسي و انتخابي شدن كليه اركان حكومتي است اما جريان دوم 

اهداف و مبارزات گروه الف   نهايياثر بخش نبودن بجهت ) ب(اگر جريان . اقتصادي گسترش يابد بايست به نهادها و ساختارها و سازمان هاي 

 نآو تالش در حذف نموده ضعيف و حتي لجن پراكني به باد بقول خود انتقاد و در واقع تحريب ؛ فحاشي ؛ تآنرا ؛ همانطور كه فعال مرسوم است 

بخشي از كاري است كه حذف  گروه الف  تالش كاري جز آب ريختن به آسياب  حاكميت هار و سركوبگر نكرده است ؛ زيرا  ؛ نمايدتشكيالت 

 .بي جيره و مواجب حاكميت تبديل شده است به سرباز و عمله  دوم ؛ و لذا گروه  دندر برنامه خودش دارو نيروهاي پليسي و امنيتي آن حاكميت 

الش مي كند يك عمل و سازماندهي نيروها و طبقات اجتماعي ؛ تپس تضعيف هر نيرويي كه روي به آينده داشته و در تغيير شرايط موجود 

است و مي تواند بطور شفاف محفوظ  عملكرد كنوني كه پايه هاي ساخت آينده هستند ؛ اما حق نقد صحيح و هشدار نسبت به . ارتجاعي است 

بجهت وجود زير بناهاي كه در صورت عدم تغيير در شرايط اقتصادي ؛ روبناي سياسي انحصار اگردر مقطعي دچار فروپاشي شود توضيح دهد 

واهند پيوست ؛ خ )ب( خواهان مبارزه راديكال تري هستند به جريان )الف(و لذا عناصري كه در جريان ؛ مجددا شكل خواهد يافت اقتصادي آن 

و رابطه كليه جريانات و تشكل مي پيوندند  )الف(عالقمند هستند به جريان سياسي بيشتر به تحوالت بوده و  )ب( در جريانكه همانطور عناصري 

رعايت ها ت هايي كه خواهان تغيير وضع موجود بوده و رو به آينده دارند مي بايست حق وجود تشكل ها و احزاب با رعايت كامل آزادي فعالي

   . ده و براي اكسيون هاي مشترك نيروهاي تحول طلب و ترقي خواه و براي به عقب راندن و استيصال حاكميت ضد بشر تالش گردد ش

وقتي اهداف دموكراتيزه كردن ساختار سياسي تحقق يافت ولي در كاركرد طبقات اجتماعي  در آينده  گفت تواناز نظر منطقي و مرحله تاريخي مي 

كه  هم اكنون براي آينده اياز به پايان رسالت و دوره تاريخي خود نزديك شده ؛ اما ) الف (آنگاه است كه سازمان ؛ ثير تعيين كننده اي نگذاشت تأ

كرد هر چند وظيفه نيروي پيشرو تحليل كار نمي توان حكم صادر كردو در مبارزه مرگ و زندگي با حاكميت سركوبگر بسر مي برد ؛  تحقق نيافته

  . .نيز مي باشددر آينده نيروها 

جريان طرفداران سلطنت ؛ رؤياي همانند . گذشته دارند مناسبات اما ممكن است جرياناتي باشند كه نسبت به وضع موجود ناراضي ؛ اما رو به 

 ه و درتشنفي و سياسي را نداتشكل هاي صآزادي دموكراتيزم سياسي و تشكيل شوراها و هدف برقراري دارند و حتي وضع گذشته را  استقرار

ندارند ؛ پس اينان تفاوت ماهوي با حاكميت فعلي نداشته و فقط ممكنست شيوه ها و ابزار سركوب آنان تفاوت كند و لذا از  نيز  خودآينده برنامه 

لذا و  . قرار دارند امعه انسان محور يك زندگي بر اساس آزادي سياسي و جاستقرار همين امروز در مقابل مطالبات تاريخي و مبارزات مردمي براي 

همچنين گروههايي كه ناسيوناليسم افراطي ملي گرايي در برنامه آنان قرار دارد ؛ .  طرد و افشاي اينان جزو وظايف هم اكنون نيروهاي پيشرو است



كردن مردم تحت ستم از اهداف آنان ضروري  ؛ و لذا آگاه اما تحت حاكميت خود را دارندمردم ؛ خواهان همان انحصار سياسي و بردگي اقتصادي 

كه در ذات خود دموكراتيسم و آزادي انساني را دارد ؛ حق تعيين سرنوشت ملت ها و حق آزادي ملت ها با اين جريان را البته مي بايست .  است 

  .زيرا تحقق اين مطالبات جزئي از تحقق دموكراسي در جامعه انسان محور است . تفاوت قائل شد 

و با  مي ريزند  ويبا حاكميت نظام واليت فقيه است كه در عمل تنها آب به آسباب سازمان هاي مدعي مبارزه قصد آسيب شناسي  اين بحث  در

 در؛ يعني  واقعي در پيشبرد مبارزات مردم ندارند در مبارزات واقعي طبقاتي و سياسي نقش  اين گروهها توجه به اينكه در اينجا نشان مي دهيم كه 

عملي و واقعي ايدئولوژيك نداريم زيرا معتقد به عدم كار و نقد خارج از جنبش اجتماعي و توفنده سياسي و طبقاتي موجود هستند لذا با آنان بحث 

 اره آنها در ب اجتماعي نيستند ؛ بنابراين مبارزه ايدئولوژيك نيزآنان نماينده هيچ جنبش .  ستيمهتوسط آنان اجتماعي  و حضور در صحنه مبارزه 

   .مفهومي ندارد 

آن گروه بوده و   گرايش  مسلطصورت مي گيرد در خصوص  آسيب شناسي و سنجش وقتي نسبت به گروهي اينستكه ؛ موضوع قابل ذكر ديگر 

اي آنان در مسائل ناشي از تفاوت ديدگاههبات متوالي نيز او انشعنمي باشد  ر ها و اعضاء و گرايشات مختلف آن گروه قابل تعميم به تمامي كاد

است ؛ زيرا مسلم است كه در امور جانبي و فرعي همواره اختالف نظر وجود داشته و با ساز و كارهاي دموكراتيك در درون گروه قابل حل  كليدي

كه بر سر آن به  مي باشندمشترك مباني نظري و فكري  فاقد اين گروهها  انشعبات متعدد و مستمر از طرف ديگر نشانگر آن است كه ؛ ؛   است 

نگرش هاي  ناميد و عمدتا بصورت محافل فرقه اي وجود دارند ؛ و يا حتي گروه نبوده و نمي توان آنها سازمان يكدست رسيده باشند و لذا   اجماع

و هاي اجتماعي و كارگري  گروه فاقد ارتباط با جنبش؛ كليت در هر چند بايد اضافه نمود كه . دارد بسيار متفاوت و حتي متضاد در بين آنان وجود 

مي شود كه برخي عناصر بطور شخصي توانسته اند ارتباط بسيار محكم و قوي و مؤثر با افراد فعال  مشاهده اما گاه  ؛  آن است اثر گذاري به روي 

  . ديگر در محيط كار و زندگي خود برقرار نموده و فعاليت مؤثري را  بنمايند 

  : طرفداران سلطنت 

و ديني در بستر دوران قدر ئي بودند و پيدايش حكومت فقهي احكومت سلطنتي دقيقا خود زمينه ساز ظهور حكومت ديني و بنياد گر بازماندگان

و اينان مدعي  با توجه به سوابق تاريخي اين جريان ؛ براي هيچكس قابل قبول و پذيرش نيست كه و  داشته است حكومت سلطنت قرار قدرتي 

زيرا اين اقشار نه تنها در دروه حاكميت خود دقيقا در مقابل مطالبات انساني و بحق  ؛مطالبات تاريخي و انساني مردم باشند  واقعي آزادي وحامي 

 ؛با قلع و قمع مبارزين از يكطرف و  دستگاه و نهاد روحانيت بجهت خرافه پراكني كه بكار دستگاه سلطنت مي آمد تقويت مردم قرار گرفتند بلكه با 

و جناح هاي ديگر روحانيت  براي و  كردهخالي  مبارزين را از عرصه مبارزه اجتماعي ؛ و انقالبيون از طرف ديگر  خواهان ؛ نيروهاي مترقي  يآزاد 

 آزادي در عرصه سياسي ؛ نشريات ؛ بيان وقلم و حداقلو اثبات نمود كه اگر در سلطنت پهلوي  اظهارحتي مي توان .  نمودندآماده سرمايه داري 

اجتماعات و تشكل هاي حتي صنفي وجود داشت ظهور حكومت بنيادگرايي غير ممكن بود ؛ مثال فرانسه و سويس و امثالهم را نمي گوييم ؛ آيا 

  است؟پيروزي بنياد گرايان علي رغم وجود بستر و پايگاه بنياد گرايي در تركيه ؛ اندونزي و مالزي امكانپذير 

يعني از ماهيت خارجي  اصالحات از باال و وابستگي پهلوي به كودتاهاي مختلفناشي از  در درجه اولهي فقنظام از نظر تاريخي حاكميت   

زمينه  نهايتا ؛  فقدان آزادي هاي دموكراتيك ؛ تشكل هاي صنفي و  آزادي هاي سياسي ؛ مطبوعات و آزادي قلم و بيانبوده و سپس  حكومت كودتا

مانع از تطور و رشد و تكامل فرهنگي جامعه ايراني گرديد در دوره پهلوي ؛ روند سركوب و وحشت  .  ت حكومت فقها را آماده ساخنظريه تولد 



آزادي عمل روحانيت در حوزه ها و مساجد تنها   . خالقيت خود را تجربه كنند وتوانمندي  ؛ همبستگي  نتوانستند در تشكل هاي خود و مردم

روحانيت كه بعنوان ابزار اما ؛  ببينند براي نجاتشان عكس خميني را در ماه اين بود ايران مردم تنها راه براي اينكه تا  ندو استقالل مالي داشتتبليعي 

مردم در حاليكه  .در مقطعي مناسب و بي خطر خود تبديل به آلترناتيوي براي آن رژيم شدند  ند تحميق و فريب مردم در دوران سلطنت مفيد بود

ذكر جمله تاريخي از عين الدوله به ناصرالدين شاه شايد در اينجا بي ارتباط نباشد كه  .ل قدرت و حاكميت خود نداشتند ي براي اعماابزارهيچگونه 

) روحانيون ( ناحسابي و تشر وشلتاق دستگاه دولت و حكمراني ؛ مردم را نه از روي اعتماد و اعتقاد به آقايان  بي اعتنايي و" : بوي اظهار نمود 

بخصوص بخش ضد پليس امنيتي رژيم شاه  57بسيار حائز اهميت ديگر آنكه پس از پيروزي حكومت ديني در سال  و نكته"ست ملتجي كرده ا

و نيز بسياري از فرماندهان ارتش و رؤساي دستگاه بوروكراتيك ؛ خود پايه هاي اصلي جاسوسي آن همچنين پليس آگاهي و اطالعات شهرباني 

  . ونت جمهوري اسالمي براي جلوگيري از قدرت گرفتن نيروهاي مبارز و انقالبي تبديل شدند برپايي دستگاههاي سركوب و خش

 ؛باشد ميتر از دوران پهلوي  كه بمراتب وحشيانهپس از ورشكستگي و فالكت واليت فقيه و نيز روشن شدن ميزان توحش و درندگي آنان اينك 

مردم شده و  و مدافع  ن وضعيتي و سوق يافتن مردم بسمت روحانيت بودند مدعيطرفدران سلطنت كه خود عامل پايه اي در پديد آمد چني

يعني همانطور كه مردم در دوران قاجار و پهلوي به جهت ناآگاهي و براي برقراري همان ساز و كار را دارند  ؛داعيه حاكميت بعدي 

بلكه ناچاري بوده است  عتقاد ؛له اين پناه بردن نه از روي اعتماد و اعين الدوتنگناهاي دوران از ظلم دربار به روحانيون پناه مي بردند وبقول 

يعني  در حاليكه جامعه ايران از آن مراحلطرفداران سلطنت نيز اميدوارند كه مردم از ستم دستگاه روحانيت مجددا به سلطنت پناهنده شوند 

و يا دبگر مدعيان نرفته بلكه به عقالنيت و آگاهي و مطالبات تاريخي  ديگر به دنبال شاه و شيخو عبور كرده  سياهناآگاهي و بي خبري ؛ عصر 

  . در چهار چوب هاي تنگ و اسارت بار قرار نخواهد گرفت " مجددا و  خواهد شدخود آگاه شده و متكي به شوراهاي و توانمندي خود 

  : حاميان نظرات سرمايه داري جهاني و بازار آزاد 

در دوره پهلوي حضور مؤثر و جدي داشتند با انقالب بهمن هر چند ابتدا كمي صحنه را  بسيار گسترده  صادياين گروهها يا داشتن سهم اقت

اگر مخالفت هاي تقدس مالكيت در نظام اسالمي كه  خالي كردند اما با مشاهده اينكه نظام اسالمي نيز با سرمايه جهاني تضادي ندارد و 

بجهت مثال بهايي و يا يهودي بودن صاحبان سرمايه هاي كالن  و يا دين سرمايه دار ري آن بلكه رخ مي دهد بجهت نه ذات سرمايه داموردي 

  . به كسب و كار در داخل نظام آخوندي بازگشتند زيادي از سرمايه دارن ؛  و لذا بخش هايموجود بوده است اقتصادي  –شرايط اجتماعي 

نوخاسته نيز در درون اين نظام ايجاد شدند و حاج آقاهاي گسترده سرمايه دار اقشار  با توجه به تقدس مالداري و سرمايه از نظر فقه شيعه

كرده و بسرعت بسيار بزرگ در عرصه هاي توليد ؛ صادرات و واردات اقدام به تأسيس بنگاههاي اقتصادي ؛ تجاري و مالي بسياري ؛ متديني 

عيان مادي و فكري خود را در داخل مراكز علمي و دانشگاهي داشته و بلند گوي با سرمايه داري جهاني پيوند خوردند اينان نيز هم اكنون مد

توسعه ضد سياست هاي دكتر مصدق را ضد ملي و ؛ اين جناح دانشگاهي  از نمايندگانبسياري رسمي آنان بشمار مي روند تا جايي كه 

هيچ مشكلي ندارند آنان ) ولي فقيه ( ي و يا سلطنت مذهبي اين اقشار با شكل و نوع حكومت ها در قالب سلطنت عرف.  مي نمايندارزيابي 

تنها به وجود ساز وكار كسب فوق سود خود و در ارتباط با سرمايه داري جهاني راضي هستند و اقتصاد تك محصولي و گسترش واردات و 

و تقسيم كار " ��ا�
ن  –���� " ان مدل  مدل اقتصادي آنان هم. مونتاژ مطلوب نظر آنان مي باشد صنايع صادرات و صنايع زود بازده و 



و  پيرامون –مدل اقتصادي در داخل هر كشور نيز نيز از همان مركز . جهاني در صدور مواد خام و ورود كاالهاي ساخته شده مي باشد 

  تبعيت مي كند ينه كردن نابرابري هاي جغرافيايي و اقتصادي دنها

رتباط جمعي در داخل و خارج داشته و مورد حمايت مستقيم سرمايه داري جهاني قرار دارند و از اين بخش قابليت استفاده وسيع از وسايل ا

اينان وعده بهشت بازار آزاد سرمايه . اينكه جنبش اعتراضي مردم سمت گيري عليه نهادها وساختارهاي اقتصادي بخود بگيرد بشدت نگرانند 

مي نوضعيت جه؛ اخير ساز و كار سرمايه داري جهاني با روبناهاي مختلف سياسي  داري را به مردم مي دهند در حاليكه در پنجاه سال

  . را براي مردم ايران تدارك ديده است  نامروزي

  :  حكومتي اصالح طلبان 

كشور  در خارج ازهايي بخشي و در روند تكوين ماهيت نهايي حاكميت واليت فقيه عمدتا در يك دهه اخير از آن جدا شده و اين اقشار كه 

هر كدام در مقاطعي با روند تحكيم قدرت نظام واليت فقيه دچار مشكل و  ؛بوده حاكميت مي باشند در داخل  وبرخي نيز هنوزپناه گرفته 

  . اختالف شده ولذا از قدرت رانده شدند 

افراد و جناح هاي معتدل تر را تصفيه  نظام واليت فقيه نيز در مسير شكل گيري كه با سركوب داخل و جنگ خارج خود را تحكيم مي كرد دائما

هر كدام تا  كهين نخست وزير ولي فقيه شروع شد و در مسير خود بني صدر اولين رئيس جمهور وي تداوم يافت لكرد از مهندس بازرگان بعنوان او

  . نظام واليت فقيه و بنياد گرايي ديني را تقويت كردند  ؛ احلي مر

شكل گيري مراحل مختلف ؛ تا هنگام حضور در حاكميت ؛ تناسب حضور در حكومت ديني و نظام واليت فقيه عموما هر كدام به اصالح طلبان 

سياست جنگ تدوين و تصويب قانون اساسي ؛ تسخير سفارت ؛ استقرار سلسله مراتب اين نظام ؛ اعم از همه پرسي جمهوري اسالمي ؛  نظام ؛ اين 

تمامي كفر در عالم ؛ سركوب مردم بپاخواسته براي طرح و تحقق مطالبات خود ؛ سركوب خونين جنگ هشت ساله ؛ جنگ با طلبانه خميني و 

؛ همه و همه حمايت  67تمامي سازمان ها و احزاب مبارز و مخالف اين نظام و در آخر كشتار وحشيانه بيش از پنجزار زنداني سياسي در سال 

دكتر يزدي از  با طرح ريزيو تدوين قانون اساسي و تشكيل سپاه پاسداران و غيرو جمهوري اسالمي همه پرسي رآي گيري در مورد . كردند 

آراء مراجعه به  ضرورت و دركي از لزوم خميني و كل روحانيون عقل و انديشه . .گرديد و بني صدر امكانپذير وي  نهضت آزادي و ديگر اعوان

همه خميني در هنگام معرفي بازرگان به سمت نخست وزير كه قبل از . نداشتد را مردم و رآي گيري در مورد نظام حكومت اسالمي و قانون اساسي 

خواست قوانين اسالم را  بازرگان  و از" 	� ����ان ���� ��ع ��� را �� ا�� �� 	���ب 	� ��� " جمهوري اسالمي بود اظهار داشت پرسي 

مي كرد كه همه چيز در  " قرآن" اشاره به  شد ؛ وي پرسش مي خميني برنامه حكومت اسالمي را از در مورد و قبل از حاكميت وقتي .  پياده كند 

  . آن هست 

اما سهم اساسي و مهم آنها را در جدا شدند در مراحل مختلف ارابه مرگ ولي فقيه از آن و تداوم بجهت مخالفت با تكوين  اصالح طلبان بي شك 

پاسخ دهند آنان اظهار مي كنند كه مباني فكري مترقي و انساني و عصري دارند در حاليكه مي بايست  اموش كردنبايد فررا مرگ شكل گيري ارابه 

ز آن نظام جهل و كه ا آنان ارتجاعي و ضد بشري بوده مباني فكري كدام بخش از  داشته اند ؟ چرا در استقرار چنين نظام جهنمي سهم عمده  كه 

به مباني انديشه خود و حذف بخش هاي ار انحصاري خود هيچ راهي جز بازنگري پااليش و تصفيه افك براي " جنون حاصل شد ؛ نتيجتا

.  نقد و بازنگري به مباني فكري خود اشكال اساسي است كه آنان با خود حمل مي كنندفقدان . ندارند آنرا اجتماعي  –و ضد ملي  گرايانه انحصار



ندن اين نظام  و قانون اساسي ضد بشري آن و همچنين امتيازات ويژه براي خودي ها و سلسله مراتب بخش هاي زيادي از آنان دغدغه پايدار ما

آسيبي و اين چالش و د نخود را تنها اپوزيسيون منطقي و واقعي اين نظام و جايگزين آن محسوب مي كننيز و در دوره اخير  روحانيون را دارند 

حكومت مطلوب اطالح طلبان را مي بايست مشابه  دوره خاتمي و مجلس ششم اما درجاتي  .وال مي برد است كه كاركرد آينده آنها را نيز زير سئ

بخش هاي زيادي از آنان وام دار حاكمان در . از نظر اقتصادي چاره كار را همان ادغام در بازار و تقسيم كار جهاني مي دانند  آنانبهتر ارزيابي كرد ؛ 

همه اركان حكومت و آزادي تشكل هاي  شدن آنان در صورتيكه انتخابي . اني خود را از همين نظام تأمين كرده اند قدرتند و منابع مالي و پشتيب

بيشك تداوم سياست هاي خميني از . مي بايست آنرا اعالم و در اين راستا مبارزه كنند  و باور دارند صنفي و سياسي در تمامي عرصه ها را پذيرفته 

و تقلبات وسيع در رأي گيري و  و حاكميت جناح نظامي  همين كودتاي موجودبطور منطقي و طبيعي ؛ مهوري واليت فقيه روز اول ظهور نظام ج

  .   نيست و از ابتدا نبوده استجز حاكميت كودتا و بحران  چيزي "ذانااساسا حكومت ولي فقيه . گرفتن رأي و اراده مردم بوده است ندر نظر 

و از نظر حقوقي و محتواي   ه است بود رياست جمهوري گسترده تر از آخرين انتخابات بسيار در اين نظام  ابعادش تقلب در اولين رأي گيري 

 12روز   دريعني بهمن   22حدود يك ماه و نيم پس از پيروزي انقالب در . هزاران بار  خيانت بار تر و متقلبانه تر از انتخابات اين دوره بود 

در مورد اينكه جمهوري اسالمي آري يا نه ؟ بدون اينكه رأي گيري غليان هيجانات سقوط رژيم شاه در اوج خودش بود در حاليكه  58فروردين 

محتواي اين نظام تعريف شود بدون اينكه توضيح داده شود هدف استقرار چنين نظامي اجراي احكام و حدود شرعيه از جمله شالق و شكنجه و 

لي اجراي احكام هزاره هاي قبل و دوران توحش بشريت است و بدون اينكه نامي از واليت فقيه و سلطنت و قطع دست و پا و اعدام و بطور ك

جمهوري اسالمي سر و كله  آري به  بعد از رأي  .است بوده نهايت تقلب  رياكاري و رفتار سالوس منشانه ؛  حاكميت مطلقه وي بر كليه امور باشد

هنگام همه پرسي روح مردم از  در حاليكه  پيدا شدجمهوري اسالمي است ماهيت و محتواي خزعبالت كه همان  ؛ واليت فقيه و حدود شرعيه و اين

و خميني ضد بشر يعني ؛ چنين اعمال فريبكارانه اي جز از رياكارترين ؛ سالوس ترين و ضد بشرترين جنايتكار تاريخ ؛  چنين محتوايي بي خبر بود 

 –مي بايست موضع خود را با مطالبات تاريخي   نتيجتا اصالح طلبان حكومتي  ؟ يا در تاريخ سابقه داشته است آاعوان و انصار و پادوهاي آن 

بخصو ص نقش خود را در ارتباط شكل گيري حكومت فقها روشن نموده و مباني نظري افكار خود  بايد   تماعي مردم روشن و شفاف نمايند ؛اج

  .  ن را در جريان روند تحول فكري خود قرار دهندمردم ايرارا پااليش و نقد نموده و 

  :   هاي مدعي طرفدار كارگر برخي گروه

مبارزه طبقاتي به نفع  توازندر عرصه روياروي با حاكميت براي تغيير از مدعيان مبارزه بدون طرح ريزي سازمان و تشكيالت مبارزاتي مؤثر بسياري 

؛ با در اختيار گرفتن تريبون هايي بدون خطر كردن خود ؛  مشغول فراخوان ن و اقشار حقوق بگير مبارزان ؛ آزاديخواهان ؛ كارگران و زحمتكشا

مرتبط با آنها در حد گفتار باقي مي ماند زيرا متكي به سازمان سراسري و منطقه اي و تبليغات تمام  و؛ مبارزاتي  و تبليغاتي براي كليه مردم هستند 

فواصل ذهني گاهي . هستند  سخن پراكنيو بعنوان رهبر و ژنرال هاي بدون سرباز ؛ نيرو و تداركات در حال   نيستندموجود  جنبش هاي اجتماعي

ساعته هم قادر به جذب و سازماندهي در حد گروههاي  24آنان با جنبش ها و مردم معترض به حدي است كه با در دست داشتن رسانه برخي از 

  محدود و چند نفره هم نيستند 

اما اينكه ماهيت تشكل  دانند ؛ مي  يهدف خود را ايجاد تشكل هاي كارگر؛ همگي  بسيار از گروهها و محافل طرفدار كارگرانهم كشور در داخل 

بحثي بميان نمي آيد از فحواي شرح وظايف آن و ساختار آن چيست ؟  چيست ؟ چشم انداز و اهداف بلند مدت آن كدامستكارگري مورد نظر 

و با توجه به علني . ظايف آنان مسائل صنفي كارگران است و از اهداف سياسي و بلند مدت اين تشكل ها خبري نيست مشخص مي شود كه و



فرهنگ سازي و يا كمك همفكري و تجربي به ايجاد تشكل  " و نهايتابودن اين تشكل ها در اساسنامه آنان جز اهداف بسيار كلي و بي محتواي 

در اين اساسنامه ها بحثي از آزادي هاي سياسي و دموكراتيك ؛ اهداف سياسي و اجتماعي و همچنين .  يست در بين نهاي كارگري است بحثي 

بهمين جهت آنان  كار در چهارچوب اساسنامه آنها جز خرده كاري و سرگرمي مفهوم ديگري نخواهد داشت .مطرح نشده است اقتصادي و فرهنگي 

ضي كه رخ به رخ و سينه به سينه بزرگترين ديكتاتور ها و جنايتكاران قرن قرار گرفتند نبوده اند و همچنان ميليون ها معترو ارتباط با قادر به جذب 

انتقادات زير به عنوان آسيب ها و عوارض  به آنان وارد است كه هر  . به كار فرقه اي و محفلي خود سرگرم مي باشند در حاشيه قرار گرفته و 

يك آسيب  در برداشتن با توجه به عمده بودن هر كدام از آسيب ها و معضالت تنها .  ه را با خود حمل كندتشكل ممكنست يك و يا چند عارض

  و بي ارتباط با جنبش هاي اجتماعي ناميد  "در خود  "كافيست كه سازمان و تشكل را  گروهي 

بوده و سله مراتب اهداف و طرح ريزي برنامه و استراتژي نو قادر به تدوين سلبوده اهداف شفاف و دقيق   و فاقد ساختار فكري منطقي عموما -1

در  .نيز نمي باشند و جذب كادر و نيرو طرح  قادر به ارائه  بهمين دليل علي رغم تبليغات دائمي قادر به ارتباط با جنبش هاي اجتماعي نيستند و

بسياري از آنان به اين كشف مهم رسيدند  .ناسب با شرايط را ندارند واقع با واقعيات موجود و زنده جاري اجتماعي مرتبط نبوده و عمل اجتماعي مت

قواي  رور و وحشت توازن كه مبارزات فعلي ربطي به آنان بعنوان پيشروان كارگري ندارد ؛ يعني مبارزاتي كه پس از بيش از سي سال حاكميت ت

در  ؛انداخته ترين حكومت دهه ها پايان قرن بيستم و قرن بيست و يك را به نفع مردم تغيير داده و رعشه مرگ بر جنايت كار سياسي و اجتماعي 

شناخت و تحليل دانش ؛ از محدوده و استدالل ها  اين قبيل نگرش ها . تأثيري ندارد بزعم آنان سرنوشت كارگران و زحمتكشان و حقوق بگيران 

ن كارگران را از مبارزات جاري دور مي كنند و اين يعني اطمينان دادن اينا .تحوالت اجتماعي و قانون مندي هاي حاكم بر اين تحوالت خارج است 

  .به رژيم كه از پيوند كارگران با اين مبارزات در وحشت دائمي به سر مي برند 

كتب كالسيك مواد موجود براي كار نظري ؛ تحليلي و مبارزاتي  خود را نه از جنبش زنده و جنگنده اجتماعي موجود ؛ بلكه از اين گروهها ؛  -2

بررسي راهكارهاي حركت و پيشرفت جنبش  مبارزات دهه ها و يا سده  قبل گرفته و مبارزه ايدئولوژيك آنان نيز با يكديگر بعلت اينكه موضوع 

هام و انگ زدن اجتماعي و مبارزاتي موجود نبوده بلكه اختالفات مفهومي و كالمي در تفسير متون كالسيك مي باشد تنها به سر و كله زدن و حتي ات

فرقه هاي مختلف و  دراينان . بعبارتي ديگر آنان نه رو به آينده كه نگاه به گذشته دارند به يكديگر منتهي شده و فاقد تأثير گذاري اجتماعي است 

 برداشت و تفسيربق عمل بر ط "كه اگر در تفريف فرقه بتوان گفت . رتق و فتق امور خودشان مي باشد به متفاوت در محافل چند نفره مشغول 

مي توان همه گروههاي فكري كه نمايندگي جنبش   "   اجتماعي موجود زنده ارتباط با كليت واقعيات  بدون و از يك مكتب فكري   خاص

  . نيستند و تفسير خاصي از بنيادنگذاران سوسياليسم دارند را فرقه خواند اجتماعي موجود اجتماعي را نداشته و مرتبط با جنبش 

هيچگاه ؛ د بسيار از مدعيان مبارزه به لحاظ اينكه مفاهيم ؛ اصول و محتواي و ادبيات خود را از جامعه موجود نگرفته اند و اصوال با آن بيگانه ان  -2

رويزويونسيم ؛ (كلمات و جمالت  وام گرفتن ادبيات اروپا و روسيه و كاربرد دائمي  .قادر به ايجاد ارتباط بين خود و جنبش هاي اجتماعي نيستند 

هيچ گرهي از معضالت پيشبرد جنبش ؛ بجاي تحليل وااقعي از شرايط واقعي و موجود .....) انترناسيوليسم و كمونيسم و ناردونيسم ؛ اپورتونيست 

تنها  در اين راستا ؛  و مي شود و بازي با الفاظ در واقع ضعف در ارائه و تحليل محتوي منجر به تمركز در شكل . هاي اجتماعي باز نخواهد كرد 

اينان اصول اوليه دانش ارتباطات را . و پذيرش اين عبارات در بين مردم ايران آسوده خاطر مي كند  توان ارتباط از بابت عدم را حكومت خيال 

 مي بايست در شكل....) مار و ؛ كار ؛ سرمايه ؛ استث؛ دمكراسي ؛ آزادي تبادل آگاهي در ارزش اضافي ( براي اثر گذاري در محتويدرك ننمودند كه 

راهبه هاي بودايي چيني براي تبليغ بودا در آمريكا لباس جين مي پوشد . بود   با مخاطب همتراز و توجيهاز جمله ادبيات و فرهنگ و نوع مراودات 



ارتباط با الزامات اوليه  اينان . افتاده اند از فرط نگاه چپ به وارونه سازي و از نظر شكل خود را همسان مي كند اما به اصطالح پيشروان جامعه ما ا

  .  را به رژيم و يا سرمايه داري جهاني واگذار مي كنند و شكل بندي ساختار فكري آن را درك نكرده و لذا بستر جنبش هاي اجتماعي جنبش مردمي 

تحليل هاي جزمي را بجاي واقعيات و شرايط زنده را بجاي عيني گرفته و و توهمي جنبش هاي ذهني  گاهي ديده مي شود كه برخي گروهها ؛  -3

بگذار سرمايه داران "  :   است  براي كارگران ايران  نوشته خود نوشته 89يكي از گروههاي مدعي مبارزه در تيتر بيانيه اول ماه مه سال : مي نشانند 

ستي صحبت مي كند آيا تخيل جنبش در ذهن به ايجاد جنبش معلوم نيست او از كدام جنبش هاي كموني. " از جنبش هاي كمونيستي بر خود بلرزند

بايد متوجه شد كه طرح موضوع فوق نمي تواند براي كارگران بلكه براي فرقه خود و انقالبي . در واقعيت مبارزات طبقاتي منجر خواهد شد ؟ 

  . نمايي براي فرقه رقيب نوشته است 

كرده و به اصطالح توپ را در بين طبقه كارگر مي اندازند و دائما دستورالعمل و توصيه صادر مي برخي از گروهها مبارزه را از دستور خود خارج  4

و كل وظيفه پيشروان را بتوانند به بهبود وضعيت خود كه عمدتا معيشتي است اقدادم كنند كنند كه كارگران بايد با تشكيل شوراهاي مستقل خود 

  :در اين رابطه موارد زير طرح مي شود  را ايجاد نمايندهاي كارگران تشكل تعطبل اعالم نموده تا اينكه كارگرن 

منتظر ديگر قرار داشته باشد ايجاد تشكل هاي منطقه اي و سراسري در مرحله  ينيروهاي طبقاتتوازن آگاهي طبقاتي و طبقه كارگر از نظر  اگر) الف

به پذيرش شرايط موجود نموده است و همانطور كه گفته  ش وي را مجبور و ترس از بيكاري ؛ اخراج و متالشي شدن زندگي نيست ؛ دستور كسي 

وضعيت اسفبار اقتصادي اوج گيري مبارزات سياسي كه از نظامي و پليسي حاكم بجهت  –شد در جوامع استبداي و سركوبگر وقتي  قدرت سياسي 

و مدعيان  تنها با پيشتازي در . ح مطالبات خود روي خواهند آورد تضعيف گرديد ؛ زنجير هاي اسارت كارگران نيز گسيخته و به طر ناشي مي شود 

و با شكستن جو اختناق ؛ با حاكميت هاي سركوبگر و ضد بشري  ؛ سياسي و تشكيالتي و افق آينده كليه ابعاد ايدئولوژيك ؛ چشم انداز در  مبارزه

  . مي توانند به كارگران كمك كنند ؛  آن  ترس و توحش سازمان يافته

موضوع مهم ديگر اينكه در جوامعي مشابه جامعه ما كه عمده هزينه هاي دولتي نه از كسب ارزش اضافي و ماليات بلكه از غارت و چپاول )  ب

فاقد قدرتي است كه طبقه به تنهايي  در ايران  طبقه كارگرحاصل مي شود ؛ درآمدهاي نفتي و بازي با عوامل توليد از جمله قيمت زمين و غيرو 

  و بجهت حاكميت استبدادي از پراكندگي و عدم انسجام وسيع رنج مي برد . م و دولت آنرا سرنگون نمايد حاك

بين كارگران و ديگر طبقات اجتماعي در يك كشور ديوار چين وجود ندارد كه كارگران از سرشت ديگري باشند جامعه اي كه طبقات مختلف ) ج 

خواهند بود فراموش نمي كنيم وقتي كه نظام ؛ پراكندگي و عدم انسجام رگران هم دچار همان عارضه كا؛ رشد يافته نباشند از نظر تاريخي آن 

توهم نسبت به نظام  ببعد مشغول سركوب نيروها و سازمان هاي مبارز بود كارگران هم همانند ساير طبقات و اقشار با 59واليت فقيه ندر سال 

اشتباهات طبقه كارگر نه تنها در ايران بلكه در بزنگاههاي تاريخي قيه و غيرو هيزم بيار معركه بودند فرياد مرگ بر ضد واليت ف واليت فقيه و با 

را براي زندگي موجود شرايط ؛ حتي در آن كشورها نيز اكثريت كارگران  ؛حتي در كشورها توسعه يافته و پيشتازان صنعت كم نبوده و نيست 

به  كند را قطع مي  كارگران نان  و در نتيجه  ؛ حقوق  كار و ه را فشرد كارگران تنها وقتي كه رژيم گلوي  طي اين سي سال در ايران . پذيرفته اند 

زمانيكه اين مبارزات منفصل و جدا به مبارزات يكپارچه سراسري  تنها.  خواسته اند  مبارزه صنفي و جداي از مبارزات ديگر كارگران به اعتراض بر

و اين . رسوخ يافته باشد آنگاه حاكميت استبدادي و انحصار گر ياراي مقابله با آنان را ندارد كارگرن اتي نيز در بين ؛ و آگاهي طبق شدهتبديل 



مسيري است كه پيشنياز ها و پيشفرض هاي بسيار زيادي دارد كه اين مدعيان كارگري از آن غافل هستند و تا وقتي كه كه سلسله فعاليت هاي 

  . وضع به همين منوال خواهد بود  پيشنياز رخ نداده باشد

اين پديده ها در ديگر كشورها و حتي كشورهاي پيشرفته صنعتي وجود داشته و دارد رأي كارگران اروپا در انترناسيونال دوم همانطور كه گفته شد ؛ 

از يكصد سال كارگران اروپا ؛ آمريكا و  بر كسي پوشيده نيست و طي اين بيشتوسعه گرايانانه امپرياليستي  جهاني اول و دربراي شركت در جنگ 

يك حكومت كارگري عاجز بوده ؛ و به نظام موجود تمكين  آسيا و ديگر قاره ها هر چند به مبارزات قهرمانه اي مبادرت ورزيده اند اما از برپايي

  . كرده اند 

وزيسيون امكانات و بودجه و دفتر ودستك و تلويزيون و توانسته اند بعنوان اپ حزب كمونيست كارگري برخي همانند هواداران حكمتيسم و ) 5

اهداف  رهزاران باتنها دستگاه تبليغاتي براي خود تدارك ديده و در نقش رهبران انقالب ايران متوهم باشند و در تبليغات خود بطور دائم و مكرر 

 خود در تغيير قواي طبقاتي بطور مستقيم  و از آن مهمتر ه نموده آن را ارائ برنامهاجرايي و بدون اينكه راهكار عملي ؛ خوب را تكرار نمايند ؛ 

درست مشابه كساني كه با تكرار ادعيه مختلف در رفع بال و كسب سالمت عاجل به ورد خواني مي پردازند آنها هم مشاركت عملي داشته باشند ؛ 

مي بعنوان پيشتاز مبارزه حضور در صحنه اجرايي و عملياتي  بدون  هاي عملي و اجرايي و بالخصفكر مي كنند با تكرار هدف بدون ارائه راهكار 

خوب است يكبار توضيح بدهند كه ؛ تكرار هزاران باره اينكه ما جامعه اي مي خواهيم كه در آن اثري از فقر نباشد در .  ايجاد كنند تغييري توانند 

از محورهاي تبليغي خميني هم ريشه كن شدن فقر در جامعه اسالمي بود و  چه كساني در عرصه گفتار جامعه اي مملو از فقر مي طلبند حتي يكي

و سرمايه داري . سوسياليسم رسمي در دوران جنگ سرد نيز همين اهداف را مطرح مي كرد يا كمونيست هاي الئوس و كامبوج و از آن فراتر 

نوع تبليغات اينان مشخص مي شود كه عملكرد با دقت در . د نا دارجهاني امروز هم حتي در اقدام نفي و نابودي تشكل هاي كارگري همين ادعا ر

يك مورد را بعنوان نمونه . آنان هيچگونه تأثيري در ارتقاء مبارزات قهرمانانه مردم ايران ندارد و آنان تنها دغدغه ها و مشغوليات خودشان را دارند 

  : مطرح مي كنيم 

اما اگر باورهاي مردمي در اقشار مختلف طبقاتي از جمله در بين كارگران ؛ اقوام ؛ . فقه شيعه است ديني و مدعي پياده سازي ؛ حاكميت در ايران 

از نظر مباني نظري هم مي توان . يكي فرض كنيم راهي جز خطاي فاحش نرفته ايم و با نهاد ديني مليت ها را ابا افكار خامنه اي و يا فقهاي حاكم 

؛ از اين نظريه فورا اين  تعيين كننده افكار آنهاستو گروهها و طبقات در مناسبات اجتماعي ؛  فرادااجتماعي و هستي كه منشأ طبقاتي طرح نمود 

نتيجه حاصل مي شود كه نوع دين ؛ افكار ؛ و عقايدي كه كارگران و زحمتكشان و طبقات پيشرو دارند با نوع عقايد و افكار طبقات و اقشار 

در رمان مسيح باز مصلوب اثر   هر چند در شكل تحت يك لوا باشند متضاد است محتواي وحانيت حاكم  در استثمارگر و زالو صفت از جمله ر

نويسنده سترگ يونان نيكوس كازانتزاكيس دو كشيش در برابر يكديگر صف آرايي مي كنند يكي كشيش كليساي رسمي و ديگري كشيش مردمي 

افراد و وضعيت آينده زندگي  ؛ تا معيشت  واضح است و باز . يك و كمونيست مي نامد دومي وي را بلشو سركوب براي  كشيش رسمي  است كه

؛ ي غيبي به دست حوادث و در عصر ما بازار آزاد قرار دارد و امور زندگي اندازه پذير ؛ مشخص و قابل ارزيابي و پيش بيني نيست اعتقاد به نيروها

با تغييرات عميق در نهادها و سازمان هاي كار و توليد و نفي استثمار و نفي فقط و حل آن  و زندگي و معيشت است در كارنامرئي دست   روبناي

با چنين مباني فكري به اصطالح امثال اين پيشتازان ؛  در تبليغات خود يكسره به نفي مذهب . كسب فوق سود هاي باد آورده امكانپذير خواهد بود 

در رابطه با ديگر موارد از جمله مليت  رويكردينين چ. و دشنامي را به آن روا مي دارند ؛ فحاشي ين در تماميت و كليت خود مي پردازند و هر توه

  :  نمودمطرح  را  سئواالت زيرمي توان اما . تكرار مي شود   رابطه خصوصي زن و مرد و ديگر باورها سنت ها ؛ ؛ 



مي توانند با توده هاي مردم و جنبش هاي مردمي ارتباط ا و اعتقادات مردم توهين و فحاشي نسبت به كليت دين و باوره در صورت ؛ آيا *     

  به مباني ديني هستند   باورمنددر عرصه خيابان و كار ؛ همانطور كه مي دانيم بخش هاي عظيمي از مردم معترض و مبارز .برقرار كنند ؟

همان ؟ مي شوند نسازمان ها و تشكيالت مبارز و انقالبي كل بت به و بدبيني نساز تحوالت و تغييرات ؛ باعث ترس و وحشت مردم آيا  *    

  حربه اي كه شاه ؛استعمار و روحانيت بخوبي در توجيه سرنگوني حكومت ملي دكتر مصدق استفاده نمودند 

  ماركسيستي بزعم آنان است ؟ ماترياليستي و  روش يك ؛  ها  آن مادي  برخورد يكجانبه با روبناها بدون حل زير بناها و هستيآيا روش  *    

جامعه امروزه خواهان جدائي دين از دولت و شخصي بودن امر دين است و احترام به افكار و عقايد و باورها جزو اصول پذيرفته شده حقوق  *   

  دركي از اين قانونمندي هاي حداقلي دارند ؟ ن قبيل به اصطالح پيشتازان مبارزه ؛ آيا اي. است بشري 

ضديت با  وتوسط اين قبيل گروهها ؛ عدم پذيرش مباني حقوقي پذيرفته شده  شناخت شرايط انضمامي و مبارزات جاري ا توجه به عدم ب *    

آيا نظام جنايت پيشه واليت فقيه از وجود و تبليغات اين گروهها استقبال نخواهد كرد تا  ضمن ترساندن مردم آنان را به ؛ مردم  باورها و عقايد

  وضع موجود راضي نمايد ؟تمكين 

مالحظات فوق آيا مي توان گروههاي فوق را عليرغم تبليغات و داعيه هاي ضد حكومتي آنها كه حتي توهم نقش رهبري مبارزات مردم بر عليه  با

گسترش مبارزات  حاكميت را دارند  ؛ دوستان مردم و دشمن حاكميت موجود ناميد ؟ شكي نبايد داشت كه دغدغه عملي و واقعي آنان رشد ؛

و هيچ تأثير مثبتي مردمي نيست بلكه آنها دغدغه هاي شخصي و فردي خود و نثبيت منافع و جايگاه فعليشان را دارند و بقيه موارد جز سرابي نيست 

  . د داشت نهم در عمل نخواه

ضد سرمايه داري انتخاب كرده  يا  ال لغو كار مزدي وبرخي از اين گروهها كه خود را از كليه گروههاي ديگر پيشرو تر مي دانند يك هدف را مث) 6

شكست خورده اند و به اينصورت تمامي پيچيدگي هاي  نداشته ضد سرمايه داري شعار و معتقدند كه تمامي مبارزات تاريخي در ايران چون 

 ف مي دانند اهدا اعالمت آنان را در اشتباه در تاريخي ؛ فرهنگي ؛ اقتصادي ؛ سياسي و تأثير قدرت هاي بزرگ را يكسره حذف كرده و  عدم موفقي

 هدف نوع ااينان بجاي تحليل شرايط اقتصادي ؛ سياسي ؛ فرهنگي و تاريخي شرايط ايران و بررسي تأثير هر مرحله اي از مبارزات ؛ معتقدند كه  

در دسته ايده آليست ها قرار مي  "نوع فكر خود را كالو با اين  و جمله بندي آن بوده كه عامل عدم پيروزي جنبش ها و مبارزات بوده اعالم شده

 در محتواياستقرار يك نظام بدون استثمار طبقاتي و برقراري يك نظام انسان محور در ايران ؛  هجريانات عمده مبارز بايد گفت همه .  دهند

سرمايه داري را در واقع با بيان و ادبيات و عباراتي ديگر ؛ يعني هدف مورد نظر گروه ضد  گنجانده اند و نيز در اعالم اهداف خود  مبارزات خود 

عار را مي دادند و بهمين لحاظ كليه مبارزات تا كنوني بي فايده دقيقا عين اين شمد نظر داشتند اما گروه ضد كار مزدي اظهار مي كند كه بايد همه 

حاكم و و طبقات علمي و فلسفي و  هستي شناسي سازمان ها و احزاب و به اين ترتيب ابتدايي ترين مباني  -بوده و با شكست مواجه شده است  

با درايت و نبوغ خود به كشف اين مسئله نايل شده اند چرا در پيشبرد مبارزه در صحنه  اين گروه  محكوم را نفي مي كنند  و بايد سئوال كرد كه اگر

در  اين گروه .  كه از نظر آزادي تبليغات و بيان اهداف خود محدوديتي نداشته اند عملي نه تنها يك گام بجلو برنداشته به عقب نيز رفته اند در حالي

اساسنامه خود معتقد به فقط كار علني و بدون وجود سازمان و تشكيالت سازماني بوده و هدف را كار فرهنگي و كمك فكري براي ايجاد تشكل 

؛ و آيا اصوال مي توان چنين دام مكان و در كدام زمان امكان پيروزي داشته است اين رويكردها و استراتژي ها در ك. هاي كارگري گذاشته اند 



معتقد به اشغال كارخانجات ورشكسته توسط كارگران مي باشند ظاهرا سرمايه دار و دولت آن آنقدر عقل نداشته و از توهمي را داشت ؟ اين گروه 

بودند آنرا رها مي كردند و يا فكر مي كنند در نظام سرمايه داري و ز بنگاههاي توليدي و ارزش اضافه ا سود متنفر اند كه اگر قادر به كشيدن سود

توليد  مناسبات بازار و توليد آن يك مركز توليدي قادر به حفظ خود و بقاء با يك تراز مالي ورشكسته مي باشد ؟ در اين نظام اگر بفرض يك واحد

  . وجه به نظام حاكم از نظر سياسي آنرا به ورشكستگي مي كشانند قوي هم با مديريت شورايي قادر بكار باشد با ت

همه جريانات ديگر كه داراي تشكيالت و اين فرقه اين گروه نيز براستي يك فرقه است اما جالب است كه  يم فرقه دادقبال از با تعريفي كه 

موضعگيري ها اين گروه با ديگر گروهها بشدت  . مي نامد  هستند را فرقهو يا برخي جنبش هاي اجتماعي عملكردي گسترده در سطح كردستان 

ز خصمانه و خواهان حذف هستي آنان است ؛ با توجه به جايگاه رفيعي كه براي خود قائل اند وقتي تمامي تشكل ها و گروههاي داخل كشور در رو

بطور متحد حضور يافتند اين گروه از اتحاد و همكاري با  اطالعيه هاي مشترك صادر كردند و در اكسيون اعتراضي 89و در سال  88كارگر در سال 

اين نگاه تمامي مبارزات تاريخي را يكسره بي مفهومي دانسته ؛ . آنرا رفرميستي و فرقه گرايي گروههاي متحد دانست بقيه سر باز زد و دليل 

معرفي  ....و ل يابي كارگران در دوره حكومت پهلوي مقصر اصلي در عدم تشكچريك هاي فدائي خلق را مبارزات دكتر مصدق را ضد كارگري ؛ 

يعني عدم سازمان يابي كارگران را نه شرايط تاريخي ؛ طبقاتي و فرهنگي موجود بلكه تأثير گذاري يك جريان مبارز مي داند و به اين مي كند 

انات در گذشته و حال را عدم درك اصلي ترين مسئله تمامي جرياين گروه ضعف . ترتيب ايده آليسم فكري خود را در هر جا به نمايش مي گذارد 

صنعتي براي اين نگاه فرقي بين پيچيدگي هاي اجتماعي بلوچستان و سيستان  و . كه همان ايجاد تشكل شورائي ضد سرمايه داري است مي داند 

  د سرمايه داري تشكيل دهند وجود ندارد و همه مي بايست تشكل شورايي ض ترين شهر در دنيا مثال در آمريكا و يا انگليس 

بطور خالصه اينكه با مبارزه كامال علني و با پيگيري مطالبات صنفي  ؛ بدون ضرورت وجود سازماندهي و تشكيالت سراسري ؛ عدم دخالت 

چگونه امكان پيروزي بر ؟ و كي ؟ و نيروهاي تحول طلب و انقالبي غير كارگر در مبارزات ضد سرمايه داري كارگران و اين قبيل موارد ؛  در كجا 

؛ تجربيات تا كنوني تاريخ بشري و مباني علمي همچنان بي جواب مي ماند طبقات كهن ؛ ارتجاعي و سرمايه داري جهاني امكانپذيراست 

تا وقت  يك راه در پيش است كهندارد و تنها براي اين تراوشات فكري سازماندهي طبقات اجتماعي ؛ جنبش ها و انقالبات هيچ گونه پاسخي 

   ظهور به انتظار موعود بنشينيم

اقتصادي حاكم  –ضديت با انحصار سياسي ؛ مالحظه كنيم كه جهت مبارزه گروههايي امثال گروه بسيار پيشرو ضد سرمايه داري  "براي آنكه دقيقا

سنديكاي كارگران : چهار تشكل شامل و يا ضديت با مبارزات مردمي و كارگران است هر چند وقت گير است اما به طرح موضوع منشور حداقلي 

ه كشت و صنعت نيشكر هفت تپه ؛ سنديكاي شركت واحد اتوبوسراني  اتوبوسراني تهران ؛ انجمن صنفي كارگران برق وفلز كار كرمانشاه و اتحادي

دومي توسط كميته هماهنگي براي ايجاد آزاد كارگران ايران و دو اظهار نظر متفاوت در باره اين منشور حداقلي كه اولي توسط آقاي تقي روزبه و 

  تشكل هاي كارگري نوشته شده نظري مي اندازيم 

  

  

  



  :  بخش هايي از مقاله  تقي روزبه 

  واهميت آن درشرايط كنوني* نگاهي به منشورمطالبات حداقلي كارگران
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، توسط چندين تشكل كارگري و داراي پايگاه تحت شرايط سخت سركوبانتشارمنشورمطالبات حداقلي كارگران درآستانه سي ويكمين سالگر انقالب بهمن،آنهم 
. خ به نيازهاي وضعيت كنوني ازسوي بخشي از جنبش كارگري وفعاالن آن به شمارآورداجتماعي معين درميان كارگران را بايد گامي مهم وهوشيارانه درپاس

دراين  اهميت اين منشورهم بدليل مفاد آن است كه درحكم جهشي درطرح مطالبات كارگري در انطباق با جنبش سياسي موجود عليه استبدادحاكم است وهم
وگرنه ارائه منشورهاي مشابه وكامل ترازآن .پايگاه اجتماعي معين درميان كارگران صادرشده است كارگري وداراي واقعيت كه توسط چندين تشكل سابقه دار

بدليل نجوشيدن آن ازميان كارگران فاقد بردمؤثربوده و البته امر بي سابقه اي نيست وهرفرد وجرياني مي تواند هرلحظه چنين منشوري را ارائه نمايد،اما 
زيرا كه يك گام عملي جنبش ده ها باربهتراز يك برنامه وياپالتفرم باالبلند وبي ارتباط با جنبش عمل مي  .به قبلي نخواهد داشتسرنوشتي بهتر ازنمونه هاي مشا

پاره اي (مطالبات اقتصادي كارگران با) پاره اي از(آن چه كه سبب مي شود آن را درسيرمطالبات ومبارزات كارگري يك جهش بدانيم،همانا گره زدن.كند
،ازطريق گره زدن مطالبات سياسي با مطالبات اقتصادي واجتماعيميدانيم كه .طالبات سياسي توسط بخشي از خود كارگران وفعالين دست اندركار استم)از

اي مهم جنبش ازنيازهپيوند بين نان وآزادي ونفي قاطع تبعيض جنسيتي وتبعيض ملي،شفاف شدن مطالبات پايه اي جنبش هاي اجتماعيِ دخيل درآن، وازآنجمله 
  ....... براي تعميق وگسترش پايه هاي توده اي خود بشمارمي رود

اقلي ناميده اند اگرازاين منظربه مسأله نگاه كنيم معلوم مي شود كه منشورمزبور گرچه رفرم است وخود ارائه كنندگانش نيرباوقوف به آن،آن را مطالبات حد
هم چنين اين منشوربدليل انگشت .اق با تب وتاب جنبش ومعطوف به مطالبات كالن اقتصادي وسياسي استاما ازآن نوع رفرم هاي بزرگ مي باشد كه درانطب

وبهمين . بگشايدگذاشتن برمطالبات مشخص داراي پتانسيل بسيج كنندگي است ومي تواند نقش چاشني تعميق مبارزات را ايفاء كرده وراه رابراي گام هاي بعدي 
مثال آيا مطابق .درچهارچوب نظام كنوني قابل پاسخ گرفتن نيست و دربسترحركت خود، خواه ناخواه نفي كننده آن خواهد بود ازنوع رفرم هائي است كهجهت 
يا مثال . آن، برسميت شناختن بي قيد وشرط آزادي تشكل ها و بيان واعتصاب ومطبوعات وتحزب مي تواند درچهارچوب نظام كنوني بگنجد؟ هرگز 1بند 

لغو كليه قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و تضمين برابري كامل و بي قيد و شرط حقوق زنان و مردان در تمامي عرصه هاي زندگي "و يا لغوفوري اعدام 
ن آن بنابراين صرفنظرازاينكه طراحان وباورمندا. تحققشان درگرو نفي استبداد و نظام حاكم استبي گمان "اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و خانوادگي

درگرو چالش هاي بزرگ با قدرت سياسي وطبقاتي حاكم ومتضمن نفي نظام موجود چه گونه بيانديشند،مطالبات مطرح شده عموما ازنوع رفرم هائي هستند كه 
  . است وبهمين دليل بيشترنقش آتش زنه را درسوق دادن مبارزه به جلو بازي مي كند

گره زدن مطالبات و نبردهاي موضعي و پراكنده  -: نشور كه ازالبالي بندهاي آن مستفاد مي شود بپردازيمدراينجا بهتراست به بررسي جنبه هاي مختلف م
رگري ناظربه يك گسست و حلقه مفقوده اي است كه اكنون در مبارزات موضعي وپراكنده مبارزات ومطالبات كالن ومشترك كاكارگران به يكديگرازطريق 

طرح مطالبات مشخص و فراگيركارگري هم چون تعيين حقوق حداقل توسط خود :ارزات فراگيرو سراسري وجود دارد كارگران وتبديل شدن آن ها به مب



ستگان وتأكيد كارگران ونمايندگانش، پرداخت دستمزدهاي معوقه،امنيت شغلي،مقابله با اخراج وبيكارسازي وقراردادسفيد امضاء وبيمه بيكاري وحقوق بازنش
  . همه وهمه مي توانندصفوف پراكنده كارگري را حول خواست هاي مشترك وفراگيرشان گردآورد...برتشكل مستقل كارگري و

ازسوي ديگرطرح يك رشته مطالبات سياسي عاجل وگره زدن مطالبات اخص كارگري با مطالبات ومبارزات سياسي وكالن ضداستبدادي وبا  -
دن روزنه اي بسوي مبارزات موضعي وپراكنده كه بدليل ژرفاي بحران پاسخي دريافت نمي ديگراقشاروجنبش هاي اجتماعي ديگر،نه فقط نقش مهمي درگشو

به عنوان . كند كنند باشد، بلكه هم چنين بسترمناسبي براي ايفاي نقش فعال و آگاهانه ترجنبش كارگري درجنبش عمومي و تعميق مطالبات اين جنبش فراهم مي
دركنارمبارزات خياباني،همانطوركه اين منشوردراشاره به  -بويژه درشاخه هاي حياتي وتعيين كننده آن-اعتصاب مثال راه را براي فعال شدن اهرم نيرومند

ازاين رومي توان گفت كه منشورفوق به سهم خويش . اشاره مي كند، هموارمي سازد در درهم شكستن ماشين استبدادسلطنتيبه اهميت آن  57انقالب بهمن 
بايد اضافه كردكه بطوركلي بدون آنكه .ش طبقه كارگر درجنبش عمومي ضداستبدادي وزدن مهرمطالبات خود درآن قراردارددرراستاي نقش آفريني جنب

ازاين جهت . كارگران وكليه مزدوحقوق بيگران دررأس جنبش آزادي خواه وعدالت وبرابري قراربگيرند،تضميني براي تحقق آزادي ووبرابري وجود ندارد
دراين منشور به طورمشخص برچندين خواست سياسي عاجل ومهم همچون آزادي . بايد گامي درجهت پركردن اين حلقه مفقوده بشمارآوردصدوربيانيه فوق را 

و با قيد فوري به ..بيان،اعتصاب واعتراض ومطبوعات وتحزب،آزادي زندانيان سياسي،لغواعدام،توقف سياست كالن هدفمندسازي يارانه وآزادسازي قيمتها و
  . ضمن آنكه درمقدمه هم بربيالن منفي نظام حاكم وسركوب هدف هاي انقالب را مورد حمله قرارداده است.ن ها اشاره شده استهمه آ

چرا كه بجاي .تازسوي ديگر ميدانيم كه هيچ مبارزه طبقاتي واقعي نمي تواند سياسي نباشد و سياسي شدن مطالبات خود گام مهمي درتقويت وجه طبقاتي آن اس
 قراردادن يك كارفرما واين يا آن بورژوا،ازيكسو كل حاكميت وطبقه بورژازي را مخاطب قرارمي دهد وازسوي درصفوف خود نيزنه خواست اين يا مخاطب

ازهمين روست كه ماركس .وحاكميت مي نهدخواست مشترك همه كارگران را دربرابربورژوازي آن بخش طبقه واين يا آن خواست خود ويژه محلي، بلكه 
م ساعت كار را كه خواست مشترك كل طبقه كارگردربرابربورژوازي بود، يك مبارزه طبقاتي مي ناميد ولو آنكه هنوزماهيتا يك خواست انقالبي ه 8واست خ

و  منشوربا تأكيد برمنافع مشترك بخش هاي مختلف كارگران يعني كاركران رسمي-ج. به شمارنمي رفت وتنها يك رفرم مهم و بزرگ محسوب مي شد
بديهي است كه تالش براي اتحاد .يكي ازگسست ها وعوامل پراكندگي طبقه كارگرانگشت تأكيد نهاده استقراردادسفيد و بيكاران و بازنشستگان برروي 

شديد درصفوف بخشهاي گوناگون طبقه گسترده كارگر باتوجه به ايجاد و بهره گيري بورژوازي ودولت ازاين گونه تفرقه ها و سركوب كارگران وت
منشورهم چنين با مشروط كردن حداقل دستمزد و تصويب قانون كاربه نظرمستقيم كارگران ونمايندگان آن ها، بعني به  - . استثمار،داراي اهميت زيادي است

  . عمالبه مرزبندي باسه جانبه گرائي پرداخته استعمالبه مرزبندي باسه جانبه گرائي پرداخته استعمالبه مرزبندي باسه جانبه گرائي پرداخته استعمالبه مرزبندي باسه جانبه گرائي پرداخته استدوحوزه مهم ازمطالبات فراگيركارگران ، 

اين كاربادفاع ازمنافع وحقوق . يروي كاروضرورت تقويت همبستگي درميان صفوف گوناگون آنها،ازديگرنقاط قوت منشوراستنگاه فراگيربه مفهوم و دامنه ن-
كه زمينه مناسبي را براي پيوند بخش هاي مختلف طبقه بزرگ مزدوحقوق بگير وكليه . كارگران وهمه مزدوحقوق بگيران فرمولبندي شده است

مي دانيم كه بخش مهم وروزافزوني ازنيروي .را فراهم مي سازد... ليد و خدماتي وياخصوصي ودولتي وبيكاران واستثمارشوندگان اعم ازبخش تو
كه ايجاد پراكندگي وتفرقه درميان آنها ازسياست هاي ... كاردربخش هاي خدمات دولتي و خصوصي مشغول بكارهستند نظيرمعلمان وكارمندان و پرستاران و

  .وازي وحاكميت استثابت و شناخته شده بورژ

وخواهان  منشور هم چنين با دفاع ازبرابري كامل حقوق زنان ومردان به مخالفت باتبعيض جنسيتي موجود درميان نيروهاي كار ودرمحيط هاي كارپرداخته-
ت تقويت پيوند جنبش كارگري با بديهي است كه فمينزه كردن نيروي كار نه فقط درجهت تحكيم صفوف كارگران است بلكه هم چنين درجه.رفع آن شده است



دفاع ازكارگران زنداني ودرخواست آزادي فوري آنها به همراه همه زندانيان و فعاالن جنبش هاي اجتماعي وجه د يگري از . جنبش پراهميت زنان نيزهست 
  . پيوند جنبش طبقه كارگر با سايرجنبش ها را به نمايش گذاشته است

شايد اكثرامضاء كنندگان خود طرفدارنوع سنديكائي باشند،بااين وجودهوشيارانه، شايد اكثرامضاء كنندگان خود طرفدارنوع سنديكائي باشند،بااين وجودهوشيارانه، شايد اكثرامضاء كنندگان خود طرفدارنوع سنديكائي باشند،بااين وجودهوشيارانه، شايد اكثرامضاء كنندگان خود طرفدارنوع سنديكائي باشند،بااين وجودهوشيارانه، گرچه . است  "تشكل هاي مستقل"م وعبارت نكته مثبت ديگراستفاده ازمفهو-
چرا كه اكنون برهمه فعالين روشن است كه رويكردهاي مختلفي درميان فعالين و كارگران نسبت به ....ترجيح داده اند كه ازترم فراگير ديگري استفاده كنندترجيح داده اند كه ازترم فراگير ديگري استفاده كنندترجيح داده اند كه ازترم فراگير ديگري استفاده كنندترجيح داده اند كه ازترم فراگير ديگري استفاده كنند

نبايد پاي بندي وباوربه اين يا نبايد پاي بندي وباوربه اين يا نبايد پاي بندي وباوربه اين يا نبايد پاي بندي وباوربه اين يا وجود دارد و  -اعم ازسنديكائي،شورائي،كميته ها ويا مجامع عمومي و با درك هاي مختلفي ازماهيت ووظايف آنها -هانوع تشكل 
راليستي صفوف اتخاذ چنين رويكردي به معني پذيرش واقعيت متكثرو پلو. آن نوع تشكل، موجب تشتت بيشتر درصفوف به قدركافي پراكنده طبقه كارگر بشودآن نوع تشكل، موجب تشتت بيشتر درصفوف به قدركافي پراكنده طبقه كارگر بشودآن نوع تشكل، موجب تشتت بيشتر درصفوف به قدركافي پراكنده طبقه كارگر بشودآن نوع تشكل، موجب تشتت بيشتر درصفوف به قدركافي پراكنده طبقه كارگر بشود

. آنهم درشرايطي كه متأسفانه نوعي ازتماميت خواهي و مشروط كردن هرنوع همكاري به پذيرش الگوي مورد نظرخود،وجود دارد.مزدوحقوق بگيران است
ات هم اكنون موجود به پيش همبستگي وسازمان يابي يك طبقه بزرگ وكثيرالعده،بايد بتواند عليرغم تنوع گرايش ها و منشورهاي اجتناب ناپذير،حول اشتراك

بدون آن كه هيچ گرايش ويا پالتفرمي بخواهد،پذيرش خواست هاي مورد نظرش را پيش شرط همكاري وهمگامي خود عنوان كند والبته بدون آن كه .برده شود
دادن ضرورت وحدت و هم آهنگي نشود مهم آنست كه اين اختالفات سبب تحت الشعاع قرار.ازحق طبيعي خود درتبليغ ودفاع ازمواضع خود صرفنظرنمايد

مثال چرانبايد طرفداران تشكل هاي ضدسرمايه داري ضمن حفظ نظرو تالش مستقل خود، حول نقاط اشتراكشان با .واصل همكاري حول اشتراكات را زيرنبرد
ردفاع ازمنافع عمومي وهمبستگي كارگران حاميان اين منشور به همكاري نپردازند؟مگرنه اين است كه هرمدافع واقعي جنبش كارگري قبل ازهرچيزد

بيانيه درمقدمه خود به نحو معنادار وگويائي به نقش اعتصابات ..........  ؟رهيزازتفرقه وترجيح دادن منافع عمومي آن برمنافع فرقه اي تعريف مي شودوپ
ماشين استبدادسلطنتي اشاره مي كند وبا تأكيد به بيالن آكنده ودررأس آن به نقش كارگران نفت در درهم شكستن  57ومبارزات سراسري كارگران درانقالب 

ن درطي ازفقروفالكتي كه حاكميت درطي تمامي اين مدت به بارآورده است، با روحيه اي سرشارازرزمندگي واعتمادبخود ضمن اشاره به مبارزات كارگرا
اما براي ما كارگران سلولهاي اما براي ما كارگران سلولهاي اما براي ما كارگران سلولهاي اما براي ما كارگران سلولهاي ": دربندي ازبندهاي خود چنين مي گويدسالهاي اخير وزندانيان كارگر وباطرح آزادي فوري وبدون قيد وشرط آنها 

، ما ميليونها انسانيم، ما توليد كنندگان تمامي ثروتها و نعمات موجود هستيم، چرخ توليد و زندگي در جامعه در دستان ماست، پشتوانه 2*زندان پايان كار نيستزندان پايان كار نيستزندان پايان كار نيستزندان پايان كار نيست
است و ما با اين پشتوانه و با اتكا به قدرت ميليوني خود و با الهام از خواستهاي انساني  57ر انقالب بهمن ما تجربه اعتصاب متحدانه و شكوهمند كارگران نفت د

رئوس خواستهاي حداقلي خود را به شرح زير اعالم ميداريم و خواهان تحقق فوري  57، امروز و پس از سي و يك سال از بهمن 57مردم ايران در انقالب سال 
  . باين ترتيب نيروي خالق ودگرگون سازنيروي جمعي كارگران پشتوانه تحق وپيشبردمفاد منشورعنوان مي شود".ه آنها هستيمو بي قيد و شرط هم

اسي بي ترديد اتخاذ چنين رويكردي دراين شرايط،يعني درآستانه سي ويكمين سال سلطه نظام منحط اسالمي و تشديد بي سابقه بحران اقتصادي و سي
ي نيست و متأثر از حركات پرشور واميد آفرين مردم ايران عليه استبدادي است كه البته حضور اقشاروسيعي از كارگران و مزدبگيران وسركوب،امري تصادف

 ل تر با جنبشدرآن،خودازعوامل اصلي اين رستاخيزنوين است و اكنون با برداشتن گامي تازه درجهت شفاف كردن مطالبات خودبرحضور وپيوند آگاهانه تروفعا
  . ضداستبدادي و باديگر جنبش هاي اجتماعي مبادرت مي كند

بخش كودكان به نحوي مطرح شده است،اما كافي نيست و مساله برابري ملي ورفع ستم ملي،يكي  گرچه در.رمنشورفوق جاي دفاع ازبرابري مليت ها خالي استد
ي صفوف جنبش طبقه كارگر كه ازمليت هاي گوناگون تشكيل مي شود ازمسائل مهم جنبش دموكراسي درايران است وعالوه برآن يكي ازمسائل درون

 درهرحال دراين نوشته تأكيد اصلي برمولفه هاي پايه اي است كه يك منشوراثرگذار درلحظات حساس كنوني الزم است به درجاتي دربرگيرنده آن.نيزهست
درنگي بر فراروندگي مبارزه . كه حاوي اشتراكات پايه اي است سخن گفت -وحدت دركثرت-باين دليل مي توان ازتعدد منشورها و منشورمنشورها. باشد



  : طبقاتي
مطالباتي كه تهيه ماگزيماليست ها و حداكثرخواهان يعني آنان كه عادت دارند همواره به سقف مطالبات ونيمه پرليوان نگاه كنند،ممكن است اهميتي براي طرح 

ئل نباشند،وآن را رفرميستي و فاقد ارزش بدانند و وظيفه خود را نيزقبل ازهرچيزدر مرزبندي و افشاء آن خالصه كنندگانش خود آن را حداقلي ناميده اند قا
و اهداف بي ارتباط بابسترواقعيت هاي فرارونده (براي آن ها همواره نقطه عزيمت و هدف هاي متعالي وپيشارو دوايرمنطبق برهم هستند و ايدئولوژي. كنند

  : اما واقعيت هاي مربوط به نحوه انكشاف وتعميق مبارزه طبقاتي چيزديگري مي گويند.رف آخررا مي زندح) مبارزه طبقاتي
بين رفرم و انقالب، بين خواست هاي اصالحي با خواست هاي ريشه اي تر الزاما تقابل ذاتي وجود ....بين رفرم ورفرميسم بايد فرق اساسي قائل شدبين رفرم ورفرميسم بايد فرق اساسي قائل شدبين رفرم ورفرميسم بايد فرق اساسي قائل شدبين رفرم ورفرميسم بايد فرق اساسي قائل شدنخست آنكه 

درحالي كه سياست هاي رفرميستي باهدف حفظ . درست و سازنده بين آنهاست كه موجب بسط مبارزه طبقاتي وپيشروي آن مي شودندارد،بلكه برقراري رابطه 
نگشت گذاشتن نظام واصالح ومرمت آن صورت مي گيرد وباهزاران رشته مرئي و نامرئي منظورخود را به نمايش مي گذارد،اما رفرم هاي واقعي وگره گشا با ا

. ات وخواست هاي فراگير ومشترك كارگران وبر بربستر همبستگي واقدام جمعي مي تواند نيروي الزم واوليه براي تغيير را بوجود بياوردبروي مطالب
كس را اگر اين آموزه مهم مار. وحال آنكه درنگاه ديگربسيج نيروهاي پايه و فشارازپائين نقش اساسي را دارد دررويكرد رفرميستي نگاه به باالعمل مي كند

عي خودبراي بپذيريم كه كارگران اسيروگرفتاردرهزاران تاروپود وزنجيرهاي مرئي ونامرئي به مناسبات سرمايه داري ،تنها مي توانند ازطريق مبارزه جم
ده اند و باشيوه زندگي تغييرشرايط حاكم برخود وبهمراه آن تغييرخود وآگاهي خود، راه رهائي را بگشايند وامكان خروج ازوضعيتي را كه به آن زنجيرش

زتوليد آن پي خود آن را بازتوليد مي كنند بدست آورند ، آنگاه به اهميت اين گام ها واقدامات عملي و اوليه براي خروج ازسيكل بسته وضعيت بردگي وبا
ودرانطباق با سطح جنبش وشكل دادن به اقدام معناي ديالتيك پيشروي و رهائي براين اساس جزقراردادن نقطه عزيمت براساس رفرم هاي كارگشا .خواهيم برد

چراكه انسانهاي مثله شده وازخود بيگانه تنها دربسترمبارزات همبسته خود براي تغييرشرايط انحطاط .واراده جمعي براي عبور به اهداف واالتررهائي نيست
ه مثابه انسان وداراي عزم مقابله با شرايط بازآفريني اين انحطاط آميزي كه درآن عوطه ورشده اندوبرعليه اش برآشوبيده اند، قادربه بازآفريني خود ب

  ..................... وفالكت مي شوند

آنچه كه درجوامع بورژوائي . طبقه درمعناي سلبي خود امري پيشيني وداده شده نيست بلكه امري است درحال شدن وساخته شدن درگرماگرم مبارزه طبقاتي.
ثباتي خود يعني توليد كننده ثروت اجتماعي واسيردرمناسبات بازتوليد سرمايه وبه مثابه بخشي اساسي ازنظم موجود موجود است طبقه دروجه ا

ازهمين رو درك اهميت مبارزه حول خواستهاي مشخص وپيشروي براين .كارگردراين معنا همواره درحال بازتوليدخود به مثابه كارگرمزدبگير است.است
ه وردراين منجالب واسيردرتاروپودآن، وتقويت اين روند رهائي توسط همه عناصروفعالين آگاه تر،مي تواند درراستاي تقويت طبقه بستر توسط انسانهاي عوط

  . درمعناي سلبي خود وسمت گيري بسوي فراتررفتن ازنظام موجودباشد

*- http://www.rahekaregar.com/temp/manshor.html   
�� :http://www.ofros.com/etelayee/moshtarak_manshor.htm   
آيا تقارن انتشاراين منشوربا تشديد فشاربه منصوراسانلووحتي سوء قصد به جان وي درزندان گوهردشت،تصادفي است؟ يا آنكه  -٢*

ن به رژيم نگران ازشنيدن طنين گام هاي جنبش كارگري اين چنين دستپاچه شده وباتالش مذبوحانه ودرعين حال جنايتكارانه اززندانيا
مثابه گروگان براي كاستن ازطنين گام هاي طبقه كارگرسودمي جويد؟ درهرحال درچنين شرايطي است كه اهميت خواست آزادي 



، معنا وپژواك "براي ماكارگران سلول پايان كارنيست"فوري زندانيان وكارگران زنداني ودادن اين پيام به رژيم درمنشور كه بداند 
  )پايان مقاله (                            .بيشتري مي يابد

نيز در جهت ارتقاء مبارزات كارگري و مردمي و كميته هماهنگي براي ايجاد تشكل هاي كارگري ضد سرمايه داري !! براي اينكه بدانيم جنبش عظيم 

نقدر انقالبي و چپ است كه صفوف كارگران و يا  آ!! ؟؟ در تقابل رو در رو با نظام انحصارگر سياسي و اقتصادي و ضد كارگري موجود قرار دارد 

به طرح بخش هايي از ديده و به جنگ تشكل هاي كارگري و مردمي و در نتيجه به خدمت نظام حاكم در مي آيد  و حاكميت را چپ و وارونه 

    :بيانيه كميته هماهنگي ضد سرمايه داري مي پردازيم 

نديكاليستيتقليل مطالبات پايه اي كارگران توسط چهار تشكل س  

��ا1 ا�&�د >%;, ه�1 ��ر/�1  ��4:� ه��ه��9                                                                                           �$�%&�'�١٣٨٨?��  ٢٩  
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) اصالح طلبانه(ر درون جنبش كارگري ايران مبارزه بين گرايش هاي ضدسرمايه داري و رفرميستي ما بارها اعالم كرده ايم كه مبارزه اصلي و اساسي د
گرايش ضدسرمايه داري براي سازمان يابي طبقه كارگر شوراي ضدسرمايه داري را . ........ ) يا با ما و انقالبي و  يا ضد ما يعني رفرميستي(.است

كميته هماهنگي براي ايجاد تشكل كارگري به عنوان جمعي از فعاالن .......... ال سنديكاي سرمايه محور هستندحال آن كه رفرميست ها دنبمطرح مي كند، 
نفس طرح مطالبه كارگران از سرمايه داران و دولت آن ها به "اعالم كرده است كه » منشور مطالبات پايه اي طبقه كارگر ايران«گرايش ضدسرمايه داري در 

مطالبه كارگران از سرمايه داران از بابت هيچ چيز نيست مگر از بابت كار اضافي اي . مايه سرمايه داران حاصل كار و توليد كارگران استمعناي آن است كه سر
و دولت آن ها مي  بنابراين، كارگران با طرح مطالبات خود در واقع به سرمايه داران. كه براي سرمايه داران انجام داده اند اما در ازاي آن هيچ چيز نگرفته اند

خويش نظم سرمايه را به  همان مبارزه خودانگيختههمان مبارزه خودانگيختههمان مبارزه خودانگيختههمان مبارزه خودانگيختهبدين سان، كارگران در . گويند كه آنان بايد اين مطالبات را از محل همين كار پرداخت نشده برآورده كنند
خود به گونه هاي مختلف اين مضمون كارگر در لحظه لحظه زندگي . ) هم استثالپس چه نياز به كميته هماهنگي و ام( چالش مي كشند و بايد بكشند

آن كامال بي بهره باشم؟ ضدسرمايه داري را بيان مي كند كه چرا بايد من كار كنم اما يكي ديگر بخورد؟ چرا بايد تمام ثروت جامعه را من توليد كنم اما خودم از 
مونه اخير رويكرد رفرميستي به طرح مطالبات پايه اي ن.........!! )؟  بيان اين جمله كارگر به آگاهي كامل طبقابي دست يافته است با پذيرش و (

سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه، سنديكاي كارگران كشت و صنعت نيشكر هفت ( كارگران متني است كه چهار تشكل سنديكاليستي
بهمن  21در تاريخ » منشور مطالبات حداقلي كارگران ايران«تحت عنوان ) انشاهتپه، اتحاديه آزاد كارگران ايران، انجمن صنفي كارگران برق و فلزكار كرم

  ............... منتشر كرده اند 1388

ما ميليون ها انسانيم، ما توليدكنندگان تمامي ": در اين منشور آمده است. بازگرديم» منشور مطالبات حداقلي كارگران ايران«به بحث اصلي درباره مضمون 
اگر تشكل هاي تدوين كننده اين منشور واقعا بر اين باورند كه كارگران . "...نعمات موجود هستيم، چرخ توليد و زندگي در جامعه در دستان ماست ثروت ها و

گران توليدكننده تمامي ؟ اگر ندارند، ديگر نمي توانند بگويند كارآيا اين تشكل ها چنين باوري دارند. ......توليدكننده تمام ثروت ها و نعمات موجود هستند 
بيانات فوق در مقدمه منشور آمده معلوم چون (؟ چرا آن را در اين منشور اعالم نكرده انداما اگر چنين باوري دارند، . ثروت ها و نعمات موجود هستند

ن معني نيست كه به نظر اين تشكل ها سرمايه آيا همين اعالم نكردن به اي!!)؟؟و اين تشكل ها نوكران سرمايه داري هستند است كه اعتقاد به آن ندارند 



اعالم اين نكته در اين منشور فقط مي تواند به اين معني باشد كه اين تشكل ها داران الزامي در بازگرداندن كار پرداخت نشده كارگران ندارند؟ به نظر ما، عدم 
ضمني به بيان ساده تر و روشن تر، اين تشكل هاي سنديكاليست به طور  .......... .ثروت به دست آمده از كار و توليد كارگران را حق سرمايه داران مي دانند

عالوه بر اين موارد آشكار دفاع از سرمايه داري تحت . ........ استثمار كارگران توسط سرمايه داران را به رسميت مي شناسند و هيچ مخالفتي با آن ندارند
در رويكرد ضدسرمايه داري به تعيين حداقل دستمزد، اين . د كارگران نيز با رويكرد رفرميستي مطالبه شده استلواي دفاع از كارگران، تعيين حداقل دستمز

در اين فرمول مبناي صحيحي براي تعيين دستمزد نيست ( تعيين مي شود   »توليد ناخالص داخلي« حداقل بر اساس ثروتي كه كارگران توليد كرده اند 

اعالم نظر خود كارگران از طريق نمايندگان منتخب آن ها در مجامع "تشكل هاي سنديكاليستي فوق تعيين حداقل دستمزد را به . ) انتها توضيح داده مي شود
فعاالن و پيشروان كارگري به ياد دارند كه تا . اين چيزي نيست جز اعالم موضع رفرميستي در پوشش عدم موضع گيري. موكول كرده اند "عمومي كارگري

حداقل دستمزد بايد بر اساس دو معيار  قطع نامه هايي كه به مناسبت هاي مختلف از جمله اول ماه مه از سوي رفرميست هاي راست و چپ صادر مي شد، ديروز در
ا تقليل داده اند و يا از جمله مطالبات ديگري كه سنديكاليست ها آن ها ر........... تعيين مي شد، يكي نيازهاي زندگي يك خانواده كارگري و ديگري نرخ تورم

اكثريت مطلق زنان خانه دار . پرداخت دستمزد به زنان خانه دار -1: اصال در منشور خود نياورده اند مي توان به طور خالصه به موارد زير اشاره كرد 
بديهي است كه راه حل . داران آماده مي كنند كارگراني هستند كه با كار خانگي مفت و مجاني خود نيروي كار شوهرانشان را براي استثمارشدن توسط سرمايه

اما تا آن زمان، دولت سرمايه داري موظف است از محل . اجتماعي كردن آن است -كه وجودش كامال به سود نظام سرمايه داري است  -نهايي معضل كار خانگي 
سنديكاليست ها در اين مورد نيز رعايت حال سرمايه . مزد بپردازدهمان ثروت توليدشده توسط كارگران به زنان خانه دار همچون تمام كارگران شاغل دست

  . داران را كرده اند و هيچ سخني از اين مطالبه پايه اي مهم طبقه كارگر نگفته اند

هر انساني كه . يافته استدر منشور سنديكاليست ها به تامين اجتماعي صرفا بازنشستگان تقليل » برخورداري تمام افراد جامعه از تامين اجتماعي«مطالبه  -2
حق دارد از تامين اجتماعي برخوردار باشد و مستمري ماهانه بگيرد، و  -مستقل از اين كه شاغل است يا بيكار يا معلول و ازكارافتاده -در جامعه زندگي مي كند

  . ند، محدود نمي شودسال يا كمتر براي نظام سرمايه داري كار كرده ا 30اين امر فقط به بازنشستگان يعني كساني كه 
تبديل » برخورداري بيكاران از بيمه بيكاري متناسب با يك زندگي انساني«به » بيمه بيكاري نبايد از حداقل دستمزد كارگران شاغل كمتر باشد«مطالبه  -3

» زندگي انساني«. ودن عريضه بيان شده استنيز از جمله همان عبارت پردازي هاي توخالي است كه فقط جهت خالي نب» زندگي انساني«اين عبارت . شده است
از معضلي به نام يعني چه؟ مسلما منظور سنديكاليست ها نمي تواند زندگي در بيرون از چهارچوب سرمايه داري باشد، چرا كه در نبود سرمايه داري سخن گفتن 

اما مگر در جامعه سرمايه داري اصال امكان . ب نظام سرمايه داري استپس منظور آن ها زندگي انساني در چهارچو. بيكاري و بيمه بيكاري اساسا معنا ندارد
سرمايه داري است كه بايد گفت اوال آن زندگي نيز انساني نيست و، ثانيا، » پيشرفته«زندگي انساني وجود دارد؟ اگر منظور، زندگي متعارف در كشورهاي 

در حالي كه . را هر طور مي خواهند تعريف كنند» زندگي انساني«دولت را باز مي گذارد كه طرح مطالبه به اين صورت كلي و نامشخص دست سرمايه داران و 
  . هيچ گونه ابهام و ناروشني ندارد) و طبعا سطوح باالتر آن طبق سابقه كار( مطالبه پرداخت بيمه بيكاري بر اساس حداقل دستمزد كارگران 

ارائه اين خدمات، اجزاي جدايي ناپذير . در منشور سنديكاليست ها وجود ندارد» اياب و ذهاب رايگان برخورداري تمام شاغالن از غذا و سرويس«مطالبه  -4
مقابل سرمايه قيمت نيروي كار است و عدم مطالبه صريح و موكد آن ها توسط سنديكاليست ها نشان مي دهد كه آنان حتي در چانه زني بر سر دستمزد نيز در 

در منشور سنديكاليست ها » برخورداري تمام شهروندان از مسكن مناسب با تمام امكانات رفاهي و ارتباطي و وسايل خانگي«به مطال -5. داران كم مي آورند
ف مسكن از جمله مطالبات بسيار مهم طبقه كارگر است، به طوري كه اكنون كارگران يا اساسا از آن محرومند و يا بخش اصلي دستمزد خود را صر. نيامده است

طبقه كارگر بايد از . آن مي كنند، و با اين همه آنچه به اصطالح مسكن ناميده مي شود چيزي جز آلونك هاي غيرقابل سكونت و فاقد امكانات اوليه نيست تامين



ن حال ساختمان هاي تحت دولت بخواهد كه از محل همان ثروت توليد شده توسط كارگران براي تمام شهروندان مسكن مناسب داراي تمام امكانات بسازد و در هما
  . مالكيت خود را به عنوان مسكن مناسب در اختيار ساكنان جامعه قراردهد

كودكان بايد از امكانات آموزشي، رفاهي و «را اساسا حذف كرده اند و به گفتن اين كه » الغاي كار كودكان«سنديكاليست ها در منشور خود مطالبه مهم  -6
سال نبايد مجبور به كاركردن براي امرار معاش  18كودك و به طوركلي فرد زير . اين كافي نيست. اكتفا كرده اند» دار شوندبهداشتي يكسان و رايگان برخور

عالوه بر اين، بخشي از . سال را نيز تامين كند 18دستمزد كارگران بايد در حدي باشد كه عالوه بر تامين زندگي همسران زندگي حداقل دو فرزند زير . شود
سال خانواده قرار گيرد تا آنان هر طور كه بخواهند  18بايد به عنوان پول نقدي ماهانه دراختيار افراد زير ) حداقل ماهي صدهزارتومان( زد كارگران دستم

  . معاش نباشند كودكان بي سرپرست نيز بايد تحت تكفل دولت قرار گيرند، از آموزش و بهداشت و رفاه برخوردار باشند و مجبور به امرار. مصرف كنند
لغو كليه قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و تضمين برابري كامل و بي قيدوشرط حقوق «در مورد زنان و تبعيض جنسيتي، سنديكاليست ها به گفتن صرف  -7

ي از مطالبات مهم زير به ميان نياورده اكتفا كرده اند وهيچ سخن» زنان و مردان در تمامي عرصه هاي زندگي اجتماعي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي و خانوادگي
  : اند
  ممنوعيت هر گونه دخالت دولت در تعيين نوع زندگي، روابط زن و مرد يا دختر و پسر و پوشاك زنان  -

ونت با هدف ايجاد فرصت هاي شغلي براي زنان و امكانات رايگان چون شيرخوارگاه، مهدكودك، سالن غذاخوري و رخت شوي خانه در محل هاي كار و سك -
 فراهم شدن زمينه براي الغاي كار خانگي 

ست دستمزد در اينجا ممكن است سنديكاليست ها طبق معمول بگويند در حالي كه مطالبه بخش وسيعي از كارگران ايران در شرايط كنوني در حد نازل درخوا
همان گونه كه قبال نيز گفته ايم، امكان پذيري يا امكان كان ناپذير نيست؟ هاي معوقه است، آيا طرح مطالبات فوق به معناي برداشتن گام هاي بزرگ عمال ام

اكنون چه بسا مطالبه اي پايين تر و . ناپذيري تحقق مطالبات كارگري به ويژه در جهنم سرمايه داري ايران هيچ ربطي به باال يا پايين بودن سطح مطالبات ندارد
به هيچ وجه اين گونه نيست كه اگر كارگران در وضعيت كنوني شان مثال به جاي نان بربري . .......داشته باشدنازل تر از مطالبه دستمزدهاي معوقه وجود ن

اين خرافه صرفا محصول ناتواني . درخواست چلوكباب بكنند نه تنها به چلوكبا ب دست پيدا نمي كنند بلكه خود را از همان نان بربري نيز محروم كرده اند
كارگري كه قدرت متحد و متشكل شورايي نداشته باشد حتي قادر به كارگري كه قدرت متحد و متشكل شورايي نداشته باشد حتي قادر به كارگري كه قدرت متحد و متشكل شورايي نداشته باشد حتي قادر به كارگري كه قدرت متحد و متشكل شورايي نداشته باشد حتي قادر به . ق حتي نازل ترين مطالبات نيز به قدرت كارگران بستگي داردتحق. رفرميستي است

برعكس، كارگري كه قدرت متشكل شورايي داشته باشد مي تواند حتي مطالبات سطح باالي خود را نيز به طبقه سرمايه . گرفتن دستمزد معوقه خود هم نيستگرفتن دستمزد معوقه خود هم نيستگرفتن دستمزد معوقه خود هم نيستگرفتن دستمزد معوقه خود هم نيست
بنابراين، تشكل هاي سنديكاليستي فوق نمي توانند براي تقليل مطالبات پايه اي طبقه كارگر ايران ضعف و پراكندگي كنوني كارگران را . دولت تحميل كنددار و 

تنها اين مشكل اساسي را حل اگر آن ها واقعا نگران ضعف و پراكندگي كارگران ايران هستند بهتر است به جاي تالش براي ايجاد سنديكاهايي كه نه . بهانه كنند
سنديكا، . اشندنمي كنند بلكه كارگران را به بيراهه مي برند، به فكر برپايي قدرت واقعي طبقه كارگر از طريق ايجاد شوراهاي ضدسرمايه داري كارگران ب

و، از سوي ديگر، كارگران  رمايه داري آن را سركوب مي كندرمايه داري آن را سركوب مي كندرمايه داري آن را سركوب مي كندرمايه داري آن را سركوب مي كنداز يك سو، دولت ساز يك سو، دولت ساز يك سو، دولت ساز يك سو، دولت س. همان گونه كه ما بارها نشان داده ايم، از اين سر مانده و از آن سر رانده است
در شرايطي كه هرگونه تشكل مستقل كارگري سركوب مي شود، كارگران بايد به فكر تشكلي باشند كه بتواند با تكيه به نيروي . به آن اقبال نشان نمي دهند

اين تنها راه دست يابي به مطالبات پايه اي طبقه كارگر ايران . بسيج و متشكل كند كارگران در مقابل سركوب بايستد و كارگران را عليه سرمايه و دولت آن
   1388بهمن  29  كميته هماهنگي براي ايجاد تشكل كارگري . در اين مورد، از سنديكاي رفرميستي هيچ كاري ساخته نيست. است



كيد مي شود بسادگي قابل حل است  بجاي سنديكا كه دولت سركوب مشاهده مي كنيد كه همه چيز از نظر كميته هماهنگي بسادگي و بسادگي و تأ

مراجعت  57مي كند و حتي مجوز آنرا صادر نكرد و كارگران كشت و صنعت نيشكر هفت تپه مجبور شدند به وجود سنديكاي خود در قبل از سال 

كارگران ايران وجهان را جلب و از تعطيلي كامل اين واحد و خود را هيأت بازگشايي بنامند و بابت  تشكل خود و حركات اعتراضي كه توجه تمام 

تشكيل "    :عظيم جلوگيري نمود و ضرب و شتم و زندان و اخراج و بي خانماني و دربدري را متحمل شدند كميته هماهنگي راه حل آنرا دارد 

است موضوع توازن قواي مبارزاتي  و طبقاتي ؛ ميزان  ببخشيد متوجه نيستند كه اين نام معجزه گر؛ هيأت مديره و كارگران هفت تپه  " شورا 

سطح تكنولوزي شركت ؛ سنت هاي مبارزاتي ؛ و سطح آگاهي تاريخي و طبقاتي كارگران ؛ پراكندگي كارگران و يا فشرده گي و تمركز آنها ؛ 

؛ بزعم اين و توازن قواي را از اينرو به آنرو مي كند  تمامي  موانع را يكجا از پيش پا بر مي دارد  "معجزه گر شورا"!! بسياري امور ديگر نيست  

با رويكردهاي كميته هماهنگي تمامي مشكالت . يك نكته نيز براي آگاهي كارگران كافيست كه چرا من كار كنم و ديگري بخورد  گروه تنها 

سرمايه دار و دولت حامي آنان مي  را ازخود طالبات مكارگران كارگران حل خواهد شد البته در درون نظام سرمايه داري ؛ زيرا كميته هماهنگي 

م كميته هماهنگي بيان مطالبات كارگران اگر قابل تحقق باشد و يا اصال نباشد هيچ فرقي ندارد ؛ البته عقل سليم و دانش استراتژيك كه عبز. خواهند 

به كت كميته  "  تحقق باشندولي قابل ند به سختي هر چمطالبات و اهداف همواره مي بايست " حاصل دستاورد علمي است  مي گويد كه 

با خانواده هاي خود اقدام به بستن جاده ها براي  و يا دريافت حقوق معوقه خود گاه كارگران كه براي تعطيل نشدن كارخانه.  هماهنگي نمي رود 

كرده اند بزعم كميته هماهنگي خوبست براي يكي ديگر از  دستيابي به حقوق اوليه خود را دارند و رنج شكنجه و زندان و بيكاري را بر خود هموار

ممنوعيت هر گونه دخالت دولت در تعيين نوع زندگي، روابط زن و مرد يا دختر و  "مثال براي تحقق مطالبه    مطالبات به اين اقدامات متوسل شوند

از نظر كميته . خانواده هاي خود به بستن جاده ها اقدام كنند  با.و يا برخي ديگر از مواد منشور مطالبات كميته هماهنگي  "پسر و پوشاك زنان

  . هماهنگي امكانپذيري و اولويت بندي مطالبات اهميت ندارد 

كه با توجه به اينكه قرار " درآمد ناخالص ملي بين كارگران" ارائه داده است توزيع  جامع حقوق يك راهكارتعيين مشكل حل  كميته هماهنگي براي

مي بايست توزيع شود آنگاه هزينه هاي بهداشت  –حتي نه خالص  –و لذا همه بايد كار كنند و توليد ناخالص ار كند و كسي بخورد نيست كسي ك

 حقوق  سال و 18و درمان و آموزش رايگان كه جزو مطالبات بحق كارگران است و نيز تأمين مسكن و حقوق براي زنان خانه دار و افراد زير 

از كدام محل مي بايست تأمين شود ؟ آيا متفكرين و هزينه هاي دولت و  هاي امور عمراني ؛ گسترش توليد ؛ نوسازي  ؛ هزينهبازنشستگي

آيا صحنه مبارزات اجتماعي و طبقاتي و ساخت پذيري جامعه با افكار مخدوش و در هم و ؟ انديشمندان ضد سرمايه داري مي فهمند چه مي گويند 

كه منجمد شده اند ؟ به  نيستندآيا آنقدر قديمي )  بقول خودشان(زي و گفته هاي بي مسئوليت است ؟ اين قديمي تر برهم ؛ متناقض جاي بچه با

ممكنست برخي از اين نوع قضاوت برنجند و بگويند كه اين دوستان و امثالهم مي بايست گفت كه در كدام طرف ايستاده ايد حاكميت و يا مردم ؟ 

براي جامعه نوين جاي بازي و شوخي و گفته هاي  وي شده ؛ اما مگر عرصه مبارزات اجتماعي و طبقاتي و طرح ريزيزياده ردر قضاوت و گفتار 

آيا غير از اين نيست كه است آيا سبك گيرنده گان امور از صحنه تاريخ محو نشده و نخواهند شد ؟ بي سر وته ؛ بي منطق ؛ ضد علم و دلبخواهي 

هر دانشي تهي هستند و حتي در تجزيه و تحليل توازن قواي طبقاتي ؛ نوك سرنيزه را به سمت فعاليت هاي كساني  دانشمندان كميته هماهنگي از

؛ جنايت دار غقرار داده اند كه خودشان نيز اعتراف كرده اند كه اين تشكل ها زير ضرب حكومت سرمايه داري است و لذا در واقع بنفع حاكميت 

اگر سنديكاهاي فوق مي توانند مدعي نمايندگي بخش هايي از كارگران باشند ؛ آنگاه كميته هماهنگي نماينده . د پيشه و سركوبگر شمشير مي زنن

 كدام بخش از جنبش اجتماعي موجود است كه به نفي و تخطئه آنان مي پردازد ؟ چون نماينده جنبش كارگري و اجتماعي نيست راهي براي ما نمي

ر دولت سرمايه داري است همانطور كه در نفي كليه سازمان ها وتشكل هاي مبارز تاريخي و نيز حكومت ملي دكتر ماند كه بگوييم نماينده بي اج



كارگران مبارز مصدق در كنار حاكميت و حزب كمونيست كارگري و امثالهم قرار مي گيرد و همانطور كه مجلس بزرگداشت مبارز سترگ و رهبر 

  .ل طرفداري از سنديكا تحريم مي كند نفت ؛ فقيد رحيم خسرو شاهي را بدلي

اند و  علي رغم تمام موارد مي دانيم كه آقاي حكيمي و بسياري از قديمي هايي نظير ايشان قربانيان چند دهه وحشت و ترور نظام واليت فقيه بوده

اعث شد امثال ايشان توسط اين نظام حذف تداوم حيات امثال ايشان هم ناشي از تصادف و اتفاق در اين دوران است ؛ معيار و حد و مرزي كه ب

تصادف بوده و از اين فراتر اينكه امثال آقاي حكيمي ساز و كار فيزيكي نشوند نه معيارهايي نظام مند و تعريف شده بلكه همانطور كه گفته شد 

 مبارزه جاري كسب علوم اجتماعي و ق و نتوانند به ميل خود زندگي ؛ ارتباط زنده و خالق با محيط اجتماعي داشته و عمر خود را صرف تحقي

نكبت بار به آنان تحميل كرد ؛ يعني نتوانستند زندگي مورد دلخواه خود را تداوم دهند ؛ از اين نظر حكومتي نمايند اينهم زندگي است كه اين نظام 

قديمي هايي از نوع ايشان باعث شكل  شدن منجمد  عامل هم قرباني اين حاكميت سياه هستند اما اين را هم نمي توان نديده گرفت كه اين شرايط 

كه هيچ ارتباط زنده و خالقي با مبارزات جاري ندارند و وقتي كه مي گيري تفكري اولترا چپ و وارونه در ديدگاه هاي اجتماعي خود شوند ؛ 

در واقع قانوني كه هستي د نام بخود گُل مي زنمداگر بخواهيم با اغماض صحبت كنيم ؛ ايشان از نوعي است كه  خواهند وارد ميدان شوند رفتار 

جمهوري اسالمي ساخت و برخي  در كوير برهوتي كه. خود را نشان داده است  اجتماعي است كه افكار را مي سازد در اينجا هم عمل نموده و 

مودند ؛ حفاظت از فرقه بعنوان پايگاه مادي به عرصه قديمي ها براي مقابله با نظام حاكم  ؛ اما  بجهت تنگناهاي فكري خود  به بر پايي فرقه اقدام ن

خود مي بايست منهدم و به رود خروشان جنبش هاي زنده اجتماعي مي ؛ در حاليكه  فرقه را در موقع انكشاف اجتماعي   ؛ ذهني هم كشيده شد

توصيه ما به امثال ايشان اينست كه ما دوست داريم  . و اين مهم يعني انهدام فرقه بوقوع نپيوست و سازندگان آنرا هم در خود نگه داشت پيوستند 

در عرصه مبارزات اجتماعي حضور داشته باشيد اما حداقل تا بازسازي فكري خود و درك صفوف متقابل در مبارزات عيني جاري و نه برداشت 

يعني مل و كمك به قرباني كننده خود اسكوالستيك و ذهني ؛ با  مشعشعات و تراوش هاي فكري خود  از  تضعيف جنبش هاي كارگري در ع

تفاوتي بين جديدي ها و قديمي ها نيست و در واقع مرزي در اين ميان وجود ندارد ؛   شدن ها  در جريان قرباني. ؛ خود داري كنيد حاكميت 

خود را قديمي ناميد ؛ با نصب درفش  بلحاظ اينكه حاكميت قصد قرباني كردن همه را يكجا داشته و استثنايي قائل نمي شود  اما چون آقاي حكيمي

تا جديدي هم در اين ميان در موضع گيري ؛ تحليل نيروهاي اجتماعي ؛ تدوين اهداف ؛ استراتژي ها .  قرار گرفت ما هم روي قديمي ها تمركز ؛ 

  .  خط مشي ها دقت و حساسيت الزمه را بنمايند 

يه داري مطرح گرديد بطور كما بيش در مورد ديگر محافل و گروههاي موجود از جمله بحث نسبتا مشروحي كه در مورد كميته هماهنگي ضد سرما

در درجه اول  نه مبارزه اين محافل و گروهها و هدف از زواياي ديگري قابل انطباق است كه رسالت كانون ها و اتحاديه ها ؛ كميته هاي مخنلف ؛ 

ي جامعه اي انسان محور و  اجتماعي بلكه ابتدا تحكيم جايگاه خود بعنوان رهبريت محافل براي دموكراسي ؛ آزادي ؛ رفع كليه تبعيض ها و برقرار

در رويكردهاي روزمره و جاري آنان ؛ گسترش رابطه شخصي يعني تبعيض نسبت به . و تالش براي پيوستن كل جامعه به ديدگاه و محفل آنهاست 

تفاسير به كرسي نشاندن رند ؛ رفتار غير دموكراتيك ؛ انحصار اختيار در دست خود ؛ و خودي تر ها و كساني كه مثل موم در دست آنها شكل مي گي

؛ فقدان رويكرد علمي به تحوالت اجتماعي و پيشبرد  كردارپذيرش نظرات متفاوت در گفتار اما عمل به منويات خود در خود از وقايع موجود ؛ 

و اين ها علت عقب ماندگي چپ موجود از  .وجود دارد يات زنده و موجود حركت بر اساس پيشفرض هاي خود و نه واقع نظرات شخصي و

و بدون آسيب شناسي و بدون حذف . مجموعه تحوالت اجتماعي موجود و فقدان توان اثر گذاري در شرايط بغايت آماده شرايط امروز ما مي باشد 

اين آسيب ها كه در . ه پيش قادر به هيچ گونه اقدام مؤثري نخواهند شد كليه رويكردهايي واپسگراي فكري و جايگزيني با رويكردهاي نوين و رو ب



گر مرحله اپوزيسيون وجود دارد ؛ اگر به فرض يكي از آنها در حاكميت قرار بگيرد بحث هاي خودي ؛ غير خودي و شيوه حاكميت استبدادي بار دي

  . در جامعه از سر بر خواهد آورد 

در دانشگاهها بعنوان دانشجويان برابري طلب شكل گرفته بود ؛ و حزب كمونيست كارگري توانسته   85قبل از  فراموش نكرده ايم كه در سال هاي

لبي ؛ بود چند تن از افراد مؤثر و فعال را جذب و اميدوار بخود كند ؛ با توجه به نداشتن پتانسيل دروني و شكل گيري بر اساس توهمات و جاه ط

عملكرد . فرو پاشي شد كه نه از تاك نشان ماند و نه از تاكنشان و آسيب شناسي آن خود دفتر كاملي مي طلبد آنچنان در عرض چند روز دچار 

ل را اسفبار اين جريان باعث اثرات سوء در مبارزات بعدي شد كه هنوز نتوانسته زخم هاي ناشي از آن را ترميم نموده و شكل گيري يك جريان اصي

  . به تأخير انداخته است 

همه گروههاي مدعي مبارزه بجاي انجام وظيفه عاجل و قاطع خود در مبارزه براي آزادي و برابري اجتماعي و اقتصادي و : ر خالصه اينكه بطو

كه  ايجاد نهاد ها و سازمان هاي مبارز خود فقط به طرح موضوع پرداخته و انجام آن را به كارگران حواله مي دهند و در واقع در زمان موعودي

توصيه اصلي دوستان اينستكه  . د رسيد طبقه كارگر خود بخود قادر بحل تمامي مشكالت و معضالت تاريخي و جغرافيايي خواهند شد خواه

  . همچنان بخوابيد تا سپيده صبحدم بدمد 

   : آسيب شناسي 

دست به  حوالت اجتماعي و مبارزات جاري ؛و تدانش  ؛خود بوده اند با توجه به مفروضات و عصر زمانه شاخص كه فرزند پيشگامان سوسياليسم 

كه كپرنيك كپلر و پارادايم نظريات و يا همانند منبع انقالب هاي عظيمي در تاريخ علم محسوب گرديد تدوين تئوري ها و نظريه هايي زدند كه 

و هگل در ور ؛ كلود برنارد در فيزيولوژي فرنل در تئوري موج ن ؛ داروين در زيست شناسي ؛  و يا نيوتن در فيزيكانقالبي در شناخت سيارات 

وارد كردند كه موجب انقالبي و مبارزات طبقاتي و اجتماعي آنان هم تحوالت بسيار عميق و جامعي در جامعه شناسي و اقتصاد فلسفه ايجاد نمود ؛ 

روش شناسي و بس سترك كردند و بلخص با  عظيم در دانش بشري در زمينه جنبش هاي اجتماعي و انقالبات و علل و عوامل آن شدند آنان كاري

باستثناي افرادي اندك ؛ تجزيه و تحليل جامعه خود بطور ارزنده نمودند اما در تداوم زمان ؛ اقدام به ه علمي معرفت شناسي  علمي و با پشتوانه فلسف

مدعيان  برخي از.  رد نظريه هاي آنان نيز اعمال شددر مو "عامي شدن ايدئولوژي" پيگيري نشد و لذا قانون  پيشگامان سوسياليسم كار ارزشمند 

ي ؛ پيروي از پيشگامان سوسياليسم نه تنها از عصر و زمانه خود دور و عقب مانده اند و فاقد دانش مورد نياز در علوم اجتماعي ؛ جامعه شناس

و لذا افكار برنده  بكلي غافل ماندند سوسياليسمشگامان روش شناسي پيدرك مباني فلسفي و از بلكه حتي  مي باشند ؛ ارتباطات ؛ اقتصاد و غيرو 

محافل بسياري با تعداد افرادي اندك كه هر كدام  . است به تكرار و مكرات پوچ  و ميان تهي تبديل شده پيشگامان در بين مدعيان پيروي از آنها ؛ 

؛ طبقه كارگر بايد به نيروي خود متشكل شود : را مي گويند  در داخل خود نيز تضادهاي بسيار فاحشي در عرصه نظر و عمل دارند همه يك چيز

تحوالت واقعي و زنده جامعه  نه از درك شرايط عيني و انضمامي اين عبارت پردازي ها .... .....مبرم ترين وظيفه ايجاد تشكل هاي كارگري است و 

اينان حاضر نيستند محفل تنگ و . عا مي خوانند تا نيتشان برآورده شود اسالمي دائما ورد و د كاربلكه همانند قديسين و يا آخوندهاي كاسب خود ؛ 

 ايجاد تشكل هاي و شورهاي كارگري نيز بيشك يكي از وظايفكمك به و  بپيوندندتاريك خود را شكسته و به رود خروشان واقعيات زنده جاري 

پيشروان است اما به شرطي كه محتواي ؛ ساختار ؛ ساز و كار دروني ؛ جهت گيري عمده آنان نيز در ارتباط با جنبش زنده اجتماعي روشن و 

بلحاظ همين فرقه گرايي نه تنها هيچ رشدي نكرده اند بلكه تنها در دكان و فرقه خود صاحب منصب هستند و فرقه گرايان  .مشخص گردد 

مثال جريان موسوم به لغو كارمزدي پس از انشعاب هاي متعدد ديگر حاضر نشد حتي در روزهاي . دست داده اند  حواريون قبلي خود را نيز از



دوستان نسبت به فرقه هاي رقيب اين برخورد . شاخص از جمله اول ماه مه با متحدين سابق خود و يا ديگر محافل مشابه عمل مشترك داشته باشد 

و  گاهي نسبت به افراد و گروههاي غير فرقه خود برخوردي قهرآميز تر نسبت به حاكميت اتخاذ مي كنند  بسيار خصمانه و حذفي است و حتي

محفل هاي كه در يكي  دراين.  دنبراي پيشرفت فرقه خود ؛ ديگر فرقه ها و افراد غير را و نه حاكميت را مانع مي بيندليل آن اينست كه هم اكنون 

شد اينك هيچگاه به تعداد انگشتان يك دست هم نمي رسند و براي جذب نيرو علي رغم سياست هاي بسيار  نفر تشكيل مي 15دو سال قبل با 

 تندو شكل حليل ها و بيانيه هاي  خود ظاهر در ت در شكل؛ گاهي سياسي   - تشكيالتي كار عمل و بجهت نفي ؛  محتوايدر و محافظه كار ليبرال 

ضعف در محتواي را جبران كنند و بتوانند افرادي را كه از اين حاكميت ددمنش به تنگ آمده اند را جذب  تا دنو ساختار شكنانه مي ده؛ انقالبي 

استقبال از  .برخي افراد بي اطالعي مي شود  رگ نمايي در مورد فرقه خود نيز يكي از راهكارهاي جذبمطلق و بزرگ گويي ؛ و بز.  خود كنند

دستگاه پليسي نظام واليت فقيه كه منافع حفظ قدرت خود  .   در كوتاه مدت نيز يك ابزارهاي گرمي بازار است خود دستگيري هاي و زنداني شدن

 سياسي  ساله ساختار شكن در عرصه عمل 20 گفتارهاي بظاهر تند و در ماهيت ليبرال منشانه وقعي نمي نهد اما يك دانشجويبه را درك مي كند 

  . سال زندان محكوم ميشود  15به 

بين آنان نمي بنيد ديگر گروهها و فرقه هاي مشابه است و شناخت ما تفاوتي مهم في ما در مطرح گرديد "  لغو كار مزدي "مطالبي كه در مورد فرقه 

و كارشان . مخرج مشترك كلي آنان اينستكه در جنبش مبارزاتي مردم جايي نداشته و نه بعنوان دوستان مردم بلكه بند پاي مردم محسوب مي شوند . 

ر خود را هم قد و اندازه در اين محافل يك و يا چند نف مدعيان پر گو و بي عمل مي باشند بوده و خود صرفابطور كلي هدر دادن انرژي هواداران 

هيچ تغييرات دانش روز و مي نمايند و مجموعا از تحوالت زمانه ؛  رفتارغير دموكراتيك و يكطرفه با ديگران و لنين دانسته و از موضع مافوق 

هم اكنون كه در قدرت قرار و انسان به اين انديشه فرو مي رود كه . درسي نمي گيرند و واقعيت ها تغييري در تفكرات جزمي آنان ايجاد نمي كند 

درت مي ندارند و اينگونه رفتار مي كنند اگر بفرض محال در رأس قدرت قرار بگيرند  رفتارشان ديگر قابل تصور نخواهد بود ؛ زيرا كساني كه به ق

به استبداد ؛  رويه خود را  رسند رابطه شان با ديگران بر اساس تأثير گذاري و تأثير پذيري و انعطاف مي باشد و عموما پس از قدرت گيري

پيوند گرفتن  از راه كسادي دكان خود را نه  عمده فعاليت اينان تخاصم با ديگر فرقه ها و دكان ها است زيرا . تغييرمي دهند خودرأيي و ديكتاتوري 

چكدام نه تنها نماينده جنبش هاي اجتماعي اين محافل و فرقه ها هي .با جنبش هاي اجتماعي بلكه از طريق رقابت با محافل رقيب ارزيابي مي كنند 

ر جريان عمده مبارز را كه از قضا هو در مقطع كنوني نيز  .نيستند بلكه نماينده گي اعتراضات صنفي پراكنده كارگري را نيز در دست ندارند 

با بر چسب هاي مختلف كه عموما ساخته وزارت اطالعات است منكوب مي كنند و را امنيتي متوجه آنان است  –بيشترين حساسيت نظام پليسي 

  مي كنندرا تأمين  واليت فقيه و دستگاه جهنمي وي موجبات رضايت حاكميتعمال با اين همگامي ها بدين لحاظ 

اساسا ضرورت داشتن سازمان و تشكيالت را منكر مي شوند ؛ و براي پيروزي خود وعده مي دهند كه در آينده مثال كارگران آگاه و اقدام به  برخي

ايجاد تشكل هاي خود مي كنند ؛ حال اين تشكل كه در وقت موعود ظهور خواهد كرد چه ماهيت و ساختاري دارد مورد بحث نيست  ؛ از قضا 

ن خود را در رأس و پيشتاز مبارزات مي دانند و همه مبارزات ؛ تشكل ها و سازمان ها و احزاب گذشته را يكسره نفي مي كنند و از برخي اينا

قمع شكست آنان نيز اظهار شادماني مي كنند و در اين شادماني با حاكميت هاي سركوبگري كه براي ايجاد گورستان امن اجتماعي اقدام به قلع و 

  ) مراجعه نماييد به مباحث و نقد هاي منصور حكمت و حزب كمونيست كارگري و جريان لغو كار مزدي ( د سهيم مي شوندآنان كردن

  :پيشگامان نمي توان در صف مردم و دوستانش قرار گرفت بلكه فقط و فقط با و كتب نظريات ؛ يكبار و حتي ده بار تمامي دستاوردها  مطالعه با 



و هزينه كردن از هستي خود  بدون انتظار پاداش و كسب جايگاه مافوق ؛ و تغيير قاطع در تغيير وضع عمال موجود و شركت عملي در اين تصميم 

با استفاده از روش شناسي و درك نظريات عمده و اساسي علمي پيشگامان  و تحليل وضع مشخص مواد موجود بجهت تعيين نقطه  مبدأ تحليل 

مي توان و با استفاده از دانش روز در عرصه هاي اجتماعي اقتصادي گره گاههاي اساسي و درك واقعيت در كليت زنده خود نع و درك مواحركت ؛ 

  .  گرفت در صف دوستان مردم قرار 

و منطقي است كه با آنها مي توان بهترين و خالقانه ما معتقديم كه آموزه هاي پيشگامان سوسياليسم امروزه نيز داراي آنچنان پتانسيل و جوشش 

زيرا نتيجه گيري هاي كلي و عام آن امروزه تبديل به علوم . ا نسبت به ديگر نظريات موجود ؛ بعمل آورد جامع ترين تحليل ها و موضعگيري ها ر

در اين راستا نياز به آشنايي و درك تكامل علوم . در رشته هاي مختلف شده و تا عدم تغيير پايه اي صف بندي هاي طبقاتي بقوت خود باقي است 

دي در كليه رشته ها و عرصه ها دارد و  همچنين درك روش شناسي و شناخت شناسي و مفروضات علمي در شاخه هاي مختلف كه روندي تصاع

همچنان بهترين ؛ جامعترين تحليل ها و شناخت ها را كه كمترين فاصله ما معتقديم كه . مي باشد پيشگامان جامعه نوين و انسان محور و اجتماعي 

 وبازسازي  نياز به  اما. ارائه مي دهد  روش شناسي و فلسفه علمي زن قواي طبقاتي موجود دارد ؛ را با ذات و ماهيت تحوالت اجتماعي و توا

روش برخورد  زمانه و نيز اضافه كردن دانش و علوم خالق و نو دارد ؛رويكردي نقادانه و درك و جذب بخش هاي منطبق با انكشاف و تحوالت 

ه و نه خالقانه  منجر به موضع گيري و قضاوت هاي بسياري از گروههاي مدعي منافع طبقه و درك عاميانهمانند كتب مقدس با كتب كالسيك 

به اشتباه چرخش مي كند ؛ چون  ان جهت گيري هاي دقيق و حساس قطب نماي آن؛ كارگر و در واقع منافع خود مي گردد و در تحوالت اجتماعي 

نگاه به بخش هايي از كتب كالسيك كه شرايط اجتماعي آن زاويه .  اند  تنظيم كرده و بر مبناي پيشفرض هاي ذهني نبوده با دانش روز هماهنگ 

 تالش براي درك واقعيات موجود بر اساس كتب كالسيك.  تحليل قرار داد تجربيات گذشته مورد بررسي و  مي بايست از زاويه دوران سپري شده 

زنده موجود و در متن مبارزه و توازن طبقاتي در جامعه ايران و شناخت  با روش تالش براي درك شرايط انضمامي از واقعيات دركي واژگونه و 

و كاربرد و آزمون نظريات  و تئوري ها بطور خالق در عمل مي تواند راهنماي صحيحي براي اقدامات و موضع گيري علمي ؛  و فلسفه  شناسي

  . هاي عملي ما باشد 

ه توضيح داده شد اقدام به تحليل شرايط و  توازن نيروها در مبارزات اجتماعي و طبقاتي جامعه ايران در نوشتارهاي بعدي تالش مي كنيم با روشي ك

  . اقدام نماييم 

  كسب شاختي علمي و صحيح از واقعيات و توازن نيروهاي اجتماعي به پيش براي 

  كامل مبارزين و انقالبيون  اتحادبه پيش براي 

  يه داري حامي آن سرنگون باد نظام واليت فقيه و سرما

  اجتماعي  -؛ ملي انسان محور : به پيش براي استقرار دنيايي بهتر 

  اتحاد مبارزه براي آزادي                                                                                                                             

   


