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    بازاربازاربازاربازار
در سرزمين بسيار پهناور خالفت، شهرهاي بزرگ و ) بويژه در عصر عباسيان(در دورة خالفت اسالمي 

بديهي است كه . رونق داشت) هند، چين و بيزانس(ر تجارت بين اين شهرها و همچنين تجارت با سرزمينهاي دورت
دار،  تجارت بزرگ و فئوداليسم همزاد بودند، وجود تجار زمين. فرماسيون غالب در اين امپراتوري، فئوداليسم بود

در تاريخ تحوالت اجتماعي اروپا، به هنگام . دار هستند اين تجار بزرگ سرمايه. تاجر ـ فئودال، امري طبيعي بود
هاي  رود و شهرهاي بزرگ و تجارت بزرگ پديده داري، عمدتاً از فئوداليسم سخن مي از دورة قبل از سرمايهبحث 

 .آيند داري بحساب مي سرمايه
كند تا در بررسي تاريخ تحوالت اجتماعي ايران به بازار بزرگ و تحوالت تاريخي  اين يادآوري به ما كمك مي

 . كنيمآن و نقش آن در تحوالت اجتماعي توجه 
 :توان در نظر گرفت در تجارت بزرگ ايران دو روند را مي) قرن نوزدهم(از زمان تالش ايرانيان براي نوزايي 

 )تجارت محصوالت جامعة فئودالي( ـ تجارت بزرگ سنتي ١
 )واردات، صادرات( ـ تجارت با كشورهاي صنعتي ٢

تاريخي بازار بزرگ ايران بلكه بيشتر در تجارت بزرگ واردكننده از كشورهاي صنعتي مدرن، نه در مراكز 
در ميان انان تجاري بودند كه اقدام به وارد كردن صنعت جديد و . نواحي شمال و شمال غربي ايران شكل گرفت

 . بعداً اين بخش به داليلي ناكام ماند. كردند تأسيس كارخانه مي
كار و  نه تنها بطور طبيعي محافظه...) ان، وتهران، اصفهان، كرم(تجار بزرگ مراكز تاريخي بازار بزرگ ايران 

كار و سودپرست و  جوياي سودهاي فوري و راحت و بدون كمترين ريسك بودند بلكه بيش از حد محافظه
 .بوده است) تاخت و تازهاي مرتب(بين بودند و اين شايد به دليل تاريخ خاص ايران  كوته

كند كه آرزوي دست يازيدن به درآمدهاي  گرايشي ظهور مياز بعد از پيدايش نفت در ايران، در بازار بزرگ 
، معني عملي ...)كاري و محافظه(را دارد و طبعاً بنا به خصلت غالب در تجارت بزرگ ايران “ سرچشمة ثروت”اين 
ي آزاد كردن واردات بود تا اين تجار بتوانند با وارد كردن هرآنچه در بازار خارج است به دالرهاي نفت“ آرزو”اين 

و (كنندة اقتصاد ايران بود و احتماالً يكي از علل اختالف بازار  دست يابند و اين موضعي كامالً ارتجاعي و ويران
حمايت مردد بازار بزرگ از مصدق و پشت كردن آن به مصدق در آخر . با پهلوي همين بود) البته نه همة بازار

 ).يل مهميكي از دال(تواند از جمله به همين دليل باشد  كار مي
 

    روحانيت شيعهروحانيت شيعهروحانيت شيعهروحانيت شيعه
همين تجارت ) روبناي(نه تنها روبناي فئوداليسم بلكه همچنان دستگاه تنظيمات اجتماعي ) و شيعه(فقه اسالم 

 .كند تا پيوندهاي دروني و تاريخي بازار و روحانيت را بهتر درك كنيم بزرگ نيز هست، اين مسئله به ما كمك مي
 حقيقت اين است كه ايران كنوني توسط صفويه اما. دانيم كه روبناي جوامع فئودالي بويژه دين است همه مي

 . گري بوده است هاي اساسي اين بنيانگذاري، شيعه بنيان نهاده شد و يكي از پايه
بنابراين هنگام بحث از دين و دستگاه روحانيت در تاريخ تحوالت اجتماعي ايران بايد به ويژگي خاص شيعه 

 .و تاريخ سياسي آن توجه كرد
در سالهاي حكومت محمدرضاشاه كه مناسبات . داري صنعتي ندارد تي با سرمايهفقه شيعه هيچ سنخي

بيگانه . داري صنعتي ايران و دستگاه روحانيت پيوندي بوجود نيامد داري در ايران غالب شد، بين سرمايه سرمايه
حدي انتخاب متوليان داري ايران صرفاً يك اتفاق طبيعي نبود، اين تا  بودن دستگاه دين از الزامات جامعة سرمايه
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دين بود، آنها در همان اولين رويارويي با نتايج انقالب مشروطيت، بكلي در مقابل مدرنيسم جبهه گرفتند و تمام 
 .بخشي از آنها به دنبال فرصتي بودند تا مشروطه را به مشروعه برگردانند. درهاي آنرا به روي خود بستند

 
    جمهوري اسالميجمهوري اسالميجمهوري اسالميجمهوري اسالمي
او قانون اساسي مشروطه را از . ، توانست اين فرصت را از مردم بربايد٥٧سال گري، در  خميني با حيله
قانون اساسي جمهوري اسالمي، اقالً در موارد مربوط به قدرت سياسي، با ساختاري كامالً . اساس قبول نداشت

 .فئودالي است
بنيانهاي جامعة دستگاه روحانيت پس از كسب قدرت سياسي با آرزوي بازگشت به دنياي كهن به تخريب 

نگريستند، آنها را خرد و تقسيم  مي) غنائم(ها و منابع توليد همچون ثروت  آنان به كارخانه. داري پرداخت سرمايه
مثالً درك آنها از شبكة برق سراسري و يا . آنان رسماً اعالم كردند كه روستا براي آنها اولويت دارد. كردند مي

نايي به روستا و نصب پست تلفن در آنجا، آنها زيربناهاي توليد صنعتي را تلفن، محدود بود به دادن چراغ روش
 . فهميدند نمي

غارت دالرهاي نفتي، آنها : متحد روحانيت بازار بزرگ وارداتچي، با كسب قدرت به آرزوي خود رسيده بود
، از )مافيا(المللي  ينتا كاالهاي مصرفي و بويژه در عرصة قاچاق ب) براي جنگ(با وارد كردن همه چيز از سالح 

نمايندة بارز سياسي اين بازار ـ هيئت مؤتلفه ـ در متون . اي ديگر به توليد سرماية صنعتي يورش آوردند جبهه
 . كند اي خود رسماً تجارت كاالهاي مصرفي را بهترين الگو براي اساس اقتصاد ايران اعالم مي برنامه

. اسالمي مضمحل شد“ محترم”رف علماي دين و تجار بخش خصوصي صنعتي در يك حملة گازانبري از ط
بعد از انقالب روحانيت مستقيماً نيز هزاران واحد توليدي و كارخانه و واحد اقتصادي را تصرف كرد و با كمك 

 . در يك كلمه شيرازة توليد صنعتي ايران از هم گسيخت. برادران بازاري خود آنها را تبديل به اموال تجاري نمود
بنا به نرخ .  سال در جمهوري اسالمي؛ بيكاري، اعتياد، فساد و فحشاء در كشور ما بيداد مي كند٢٣اينك 

، يك )بي سرپرست(رسمي، چهار ميليون بيكار، چهار ميليون معتاد، يك ميليون زنان فاقد حمايتهاي اجتماعي 
...  ميليون زير خط فقر، و١٥، يك سوم مردم دچار بيماريهاي رواني. ميليون زنداني و بنا بر برخي ارزيابيها

كند كه تضاد عمدة جامعة  اين مالحظات روشن مي. كشاند جمهوري اسالمي، كشور ما ايران را به نابودي مي
اين تضادي است آنتاگونيستي .ايران، امروزه تضاد بين جمهوري اسالمي والزامات توسعة صنعتي است

راه رهايي مردم ما . ـ يعني جمهوري اسالمي ـ رفع شدني نيستكه جز با نابودي وجه ميرندة آن )تاپذير آشتي( 
اينست كه نيروهاي آن عليه كليت جمهوري اسالمي و بويژه عليه دو شاخ اصلي آن، دستگاه روحانيت 

 .وبازار بزرگ وارداتچي، بسيج شوند  حكومتي
 

    امپرياليسم آمريكا و جمهوري اسالميامپرياليسم آمريكا و جمهوري اسالميامپرياليسم آمريكا و جمهوري اسالميامپرياليسم آمريكا و جمهوري اسالمي
 مالحظات

.  انفجار مركز تجاري آمريكا در نيويورك جنايتي عليه بشريت بوده است ـ شكي نيست كه عمل تروريستي١
 .هم از اينروي، پيگيري اين مسئله و كشف همة حقايق آن، حق همة مردم جهان است

آنها در راه . اند اين هر دو ارتجاعي. بنيادگرايي شيعه و بنيادگرايي سني:  ـ بنيادگرايي اسالمي دو گونه است٢
آمريكا و انگليس و دولتهاي عربستان . زنند د به هر عملي از جمله جنايت عليه بشريت دست مياهداف سياسي خو

و پاكستان در بوجود آوردن، پرورش دادن و حمايت كردن از گروههاي بنيادگراي اسالمي و از جمله القاعده 
 .اند نقش درجة اول داشته

نيان وجود دارد از جمله داستان توزيع گردهاي  سپتامبر براي جها١١ ـ ابهامات زيادي پيرامون وقايع ٣
اند كه گويي اصالً  هاي غربي چنان آنرا مسكوت گذاشته حامل بيماري سياه زخم كه هم دولت آمريكا و هم رسانه

با اينكه ) سيا(هاي آمريكا داير بر اينكه سازمان  چنين چيزي نبوده است و يا افشاي اطالعاتي اخيراً در روزنامه
 .بار داشته است اقدام پيشگيرانه نكرده است ارزشمندي عليه تروريستها و احتمال وقوع وقايع فاجعهاطالعات 
است كه نظر به سابقة ) سيا( سپتامبر و پيرامون آن، سازمان ١١ ـ منبع اغلب اطالعات دربارة وقايع ٤

 .توان به آنها اعتماد كرد تروريسم دولتي اياالت متحده و سازمان سيا نمي
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 اقتصاد امپرياليستي دچار بحران ساختاري و مزمن است، در شرايط نبود اردوگاه سوسياليستي آمريكا  ـ٥
افروزي، در كوتاه مدت، با تزريق غنايم جنگي به اقتصاد خود جاني بدمد و بطور استراتژيك به  خواهد با جنگ مي

و در اروپا . كند ر كشورها امر و نهي ميتكميل زنجيرة جهاني امپرياليسم بپردازد، اينك آمريكا علناً به ديگ
برنده و نبود اردوگاه  هاي روشن و پيش راستهاي افراطي در شرايط ضعف نيروهاي چپ در ارائة برنامه

برداري از  خواهند با بهره آنها مي. سوسياليستي و در مواجهه با بحران ساختاري مزمن اقتصادي، سر برآورده
دنيا را خطري براي اروپا و مردم آن جلوه داده طرحهاي خود در محدود كردن  سپتامبر، مسلمانهاي ١١وقايع 

 . گويند  صليبي سخن مي آنان رسماً از جنگ. افروزي را پيش ببرند دموكراسي و دستاوردهاي دموكراتيك و جنگ
 كرد كه احساسات  ـ دولت اسرائيل براي حفظ تسلط خود بر سرزمينهاي اشغالي، باتمام قوا سعي مي٦

 .مسيحي مردم اروپا را عليه مسلمانان برانگيزانند
داري صنعتي   ـ چنانكه ديديم، از طرفي نظام حكومتي جمهوري اسالمي فئودالي است كه با توليد سرمايه٧

با . ناپذير دارد و از طرف ديگر تكميل زنجيرة امپرياليسم جهاني براي آمريكا اولويت فوري دارد تضادي آشتي
تواند در سيستم جهاني اقتصاد امپرياليستي  لقة فقيه و دستگاه قضايي قرون وسطايي، ايران نميسيستم واليت مط

نقشي درخور ايفاء نمايد ـ از اين روي براي آمريكا تغيير اين دو فاكتور حداقل الزم است، چه قبل از ايجاد رابطه 
 .و چه بعد از آن

 كه آمريكا حكومت آخوندها را پذيرفته و پشتيبان  ـ جمهوري اسالمي همواره در آرزوي آن بوده و هست٨
آن باشد و در اين راه جمهوري اسالمي حاضر به هر كاري و هر گونه همكاري با آمريكا بوده و هست اما 

 . اند ناپذير در بين است، برخي سران رژيم به تجربه به اين تضاد پي برده همانطور كه گفته شد تضادي آشتي
با نزديكي با آمريكا، درك او از تهديدي است كه اين ) اي خامنه( مخالفتهاي واليت مطلقه به نظر من علت عمدة

كند و كسي مانند رفسنجاني با درك اين مسئله،  ناپذير عليه مقام و موقعيت او ايجاد مي نزديكي بطور اجتناب
حتي (ر كاري كه آنها بخواهند همواره به آمريكائيان پيام داده كه حاضر است ديكتاتور آنها در ايران شود و ه

 . را به انجام برساند) كوتاه كردن دست روحانيت در حكومت
 ).چون صدام(اما رفسنجاني بيسواد است و به عالوه براي آمريكا غيرقابل اعتماد 

در سالهاي قطع . داري تجاري وارداتي همواره پيوندهايش با اروپا بيشتر بوده است تا آمريكا  ـ سرمايه٩
از طريق ...) مربوط به ارتش يا هواپيمايي و يا(ه با آمريكا، قاچاق كاالها و قطعات صنعتي آمريكايي رابط

از اينرو آنها سود خود . يكي از منابع مهم درآمد اين بخش تجاري بوده است) مثل شيخ نشينها(كشورهاي واسطه 
 .يستبينند و بهر حال ضرري متوجه آنها ن را در قطع رابطه با آمريكا مي

دانند كه مورد تنفر   ـ حكومتگران ايران نه تنها از عمق كينه و نفرت مردم ايران از خود اگاهند بلكه مي١٠
از اينرو در اين . ترجيحاً با حفظ جمهوري اسالمي. باشند بنابراين مسئلة اصلي آنان حفظ خود است جهانيان مي

افروزي، تا حد تهديد اسرائيل به بمب اتمي  له است جنگراه آنها ممكن است دست به هر كاري بزنند كه از آن جم
 ).خودفروشي(خارجي   كشورهاي  ويا جاسوسي) رفسنجاني(

مردم ما در مبارزه عليه جمهوري اسالمي از كمك و پشتيباني نيروها و نهادهاي دموكراتيك جهاني استقبال 
يت از جمهوري اسالمي خودداري كرده ثانياً در كنند و انتظار دارند كه دولتهاي خارجي اوالً از هر نوع حما مي

مردم ما مخالف دخالت . مجامع جهاني به دفاع از مبارزات مردم ايران پرداخته جمهوري اسالمي را محكوم سازند
  .كشورهاي ديگر در ايران هستند و با آن مقابله خواهند كرد

 
    ماركسيسمماركسيسمماركسيسمماركسيسم

به نظر من . شناسي علمي ـ تبيين روندهاي اساسي تحوالت اجتماعي ـ را ماركسيسم بنا نهاد هاي جامعه پايه
تئوريهاي ماركسيستي دربارة سرانجام فالكتبار بورژوازي و پيروزي سوسياليسم، نظرية مبارزة طبقاتي به مثابه 

همچنان در ... شان و قش طبقة كارگر در رهاييموتور تحوالت اجتماعي، رابطة زيربنا و روبنا ـ كشف تاريخي ن
 . مباني خود حقانيت دارند

هاي  دوم اينكه از زمان ماركس تاكنون در تمام عرصه. اند نخست به اين دليل كه به روش علمي فراهم شده
ع از مبارزات ترقيخواهانه و ضد ستم در مقياس جهاني، مبارزه عليه استعمار، جهل و خرافات، نژادپرستي، دفا
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كه در مناسبات بين ”اگر اين نداي ماركس . اند ماركسيستها بيش از ديگران در صف اول مبارزه بوده... صلح و
انسانها هيچ چيز حق يا مقدس نيست مگر مبتني بر علم و تحقيقات علمي و شناخت عالمانه باشد و غير از اين همه 

بود، تا بحال مرتجعين عالم، بسيار بيش از اين، خاليق   نمي،“اند چيز صوري و قراردادري، و يا خرافي و بازدارنده
 .را به جنگ هم انداخته بودند

توان اهداف واقعي نيروهاي ارتجاعي را تشخيص  با متد ماركسيستي و درك رابطة زيربنا و روبناست كه مي
 .ترين وجهي آنها را افشاء كرد داد و به حقيقي

حتي نيروهاي خرده . برند هاي ترقيخواه نيز همين متد را بكار مينه تنها ماركسيستها بلكه ساير گرايش
بينند، شرميگنانه از همين متد  بورژوازي ضد ماركسيست هنگامي كه خود را از طرف بورژوازي تحت فشار مي

شناسي  از زمان ماركس تاكنون هيچ جامعه. كنند ماركسيستي تحليل طبقاتي و رابطة زيربنا و روبنا استفاده مي
، در راه ترقي و )در سطحي قابل مقايسه با ماركسيستها(ها را  دعي انسانگرايي نتوانسته عمل اجتماعي تودهم

اما با . گير نشدند اند، جهاني و همه اگر در گوشه و كنار هم مدعياني از اين دست بوده. مبارزه با ظلم سازمان دهد
. ت و از سطح پيشرفت الزمة حهان امروز عقب استاين وضع به نظر من ماركسيسم پيشرفت درخور را نكرده اس

 تاكنون علوم رشدي ١٨٨٢از سال . ريزي شد ماركسيسم بر پاية آخرين دستاوردهاي علوم در عصر خود پي
هاي آخر قرن نوزدهم قابل  دنياي كنوني از لحاظ تكنولوژي و دستاوردهاي علمي با دنياي دهه. اند تصاعدي داشته

توان  آيا امروز مي. هاي علوم مثل الكترونيك و انفورماتيك در آن زمان اثري نبود خي شاخهمقايسه نيست،؟ از بر
 .گفت كه ماركسيسم به آخرين ذستاوردهاي علوم مبتني است؟ به نظر من، نه

 
    سوسياليسمسوسياليسمسوسياليسمسوسياليسم

ريزي جامعة سوسياليستي داشتن زيربناي مادي الزم است، يعني نيروهاي مولده  شرط اساسي پي
به همين دليل از نظر ماركس سوسياليسم .  در حد فرارويي به سوسياليسم رشد كرده باشندداري سرمايه

نوردد و  شود و چون رودي رسيده بر دشت همه جا را درمي داري پديدار مي دركشورهاي پيشرفتة سرمايه
 .شود جهانگير مي

آنها مي توانند پس . دوقتي سوسياليسم متولد شود آنگاه سير تحول كشورهاي عقب مانده عوض خواهد ش
اما قبل از اين ـ قبل از پديد آمدن سوسياليسم . از سپري كردن يك دوران گذار، به ساختمان سوسياليسم گام نهند

شود ادعاي ساختن سوسياليسم و يا انقالب سوسياليستي را  در كشوري پيشرفته ـ در كشورهاي عقب مانده نمي
بورژوايي مورد نظر است كه چيزي جز  ا سوسياليسم خردهچنين ادعايي يا از روي جهل است ي. كرد

تعيين مرحلة انقالب در هر كشور معين از جمله ايران بايد بر پاية تحليل . داري، حتي عقبتر از آن نيست سرمايه
عيني از سطح تكامل اجتماعي و رشد نيروهاي مولده باشد نه بر اساس رديف كردن جمالت زيبا وشاعرانه 

آنگيز از مدينة فاضله كار  هاي سوسياليسم و خوبيهاي آن و ستايش آن و توصيفات دلدربارة ارزش
ام به توصيفاتي  اشاره. (سوسياليستهاي تخيلي بود و زيباترين آن براي توصيف بهشت برين پرداخته شده است

 با سوسياليسم همايون فرهادي، در رابطه. طرحي براي اتحاد نيروهاي چپ و انقالبي، نوشتة ر”كه در مقالة 
 .)است

جامعة برابري ”، “جامعة اسالمي”اگر در اين توصيفات بجاي كلمة سوسياليسم نام هر آرمانشهر ديگري مثل 
را بگذاريد اين متن براي گروه خودش معتبر خواهد بود، بدون اينكه معلوم شود كه اصالً شدني ... و“ و برادري
 .است يا نه

. هان كنوني، ما هيچ برنامة عملي برپايي سوسياليسم در ايران را نداريمپس، بايد به صراحت گفت كه در ج
به محض اينكه ماركس مانيفست را ارائه كرد هر . كمونيست بودن مساوي اقدام براي برپايي سوسياليسم نيست

توانست كمونيست بشود ولي آيا هيچ ماركسيستي هست كه فكر كند كه در زمان ماركس در  كسي در جهان مي
 .شد سوسياليسم برپا كرد؟ بديهي است نه مي) و پس از خروج استعمار(ر كشوري ولو در آفريقاي مستعمره ه

شناختي كه ما را قادر  ماركسيست بودن در درجة اول يعني مجهز بودن به علمي ترين تئوريهاي جامعه
ستر آن را درك كنيم و بر اين كند تا بهتر از هر نيروي ديگري تاريخ و سير تحوالت جهان و كشور خود بر ب مي
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مثالُ براي كشور ما پس از سرنگوني جمهوري . پايه براي تسريع رشد نيروهاي بالندة آن تحوالت دخالت كنيم
 :تواند به شرح زير باشد اسالمي وظيفة يك سازمان كمونيستي بطور خاص مي

 سر راه توسعة اقتصادي، گاهها و مشكالت بر  ـ گسترش آگاهيهاي عمومي دربارة اساسي ترين گره١
 .فرهنگي و سياسي جامعه

ها، سنديكاها   ـ تشويق و برپايي تشكلهاي اجتماعي در درجة اول برپاية سازمانهاي طبيعي كار مثل اتحاديه٢
 ...و در درجة دوم سازمانهاي فرهنگي مثل انجمنهاي نويسندگان، هنرمندان و...) و

  و كمك براي متشكل شدن آنان در سطوحي وسيعتر ـ گسترش آگاهيهاي طبقاتي  طبقة كارگر٣
داران براي افشاي  داري و نظارت بر فعاليت سرمايه  ـ دفاع از منافع طبقة كارگر در مقابل اجحافات سرمايه٤

 موارد حيف و ميل و تخريب منابع عمومي و طبيعت
  ـ تشويق انضباط و كار براي جبران سريعتر عقب ماندگيها٥
ق ملل و خلقهاي ساكن ايران در مقابل حكومتها و گسترش آگاهي ملي آنان و تشريح  ـ دفاع از حقو٦

 مشكالت و مسايل مبتالبه آنان براي ساير ملل و خلقهاي ايران و گسترش هرچه بيشتر تفاهم بين اين ملل و اقوام
ن ترقيخواه ايران و  ـ تالش مستمر براي برقراري  پيوندهاي انترناسيوناليستي بين طبقة كارگر و روشنفكرا٧

براي تقويت نيروي جهاني ) مبارزات انترناسيوناليستي(سازمانها و رفقاي جهاني، شركت در انترناسيونال 
 .داري تا باشد كه تحول سوسياليستي در جهان رخ دهد سوسياليسم در مقابل سرمايه

 
    ما چه بايد بكنيم؟ما چه بايد بكنيم؟ما چه بايد بكنيم؟ما چه بايد بكنيم؟

 :در اين مورد دو ديدگاه وجود دارد
كند كه براي نگهداشتن  فس وجود تشكيالت، باري به هر جهت، برايش اصل است، فكر مي ـ ديدگاهي كه ن١

چقدر واقعي، شدني و مفيد است يا نه، “ كار”اينكه آن . براي آن در نظر گرفت) مشغولياتي(تشكيالت بايد كاري 
بخش شركت در براي تشكيالت طي يك دوره، آنگاه در “ كاري”پس از تعيين . گويي چندان مورد نظر نيست

 .هاي پي در پي و مثالً بموقع، معتقد است مبارزات سياسي جاري، اين ديدگاه عمدتاً به دادن اعالميه
. جويد در اين چارچوب است ديدگاهي كه راه برونرفت از وضعيت موجود را عمدتاً در ائتالفها و اتحادها مي

شايد (ست كه نيروي خود ما، در حد خود، فعال نيست؟ اين رفقا نمي خواهند بينديشند كه چرا و به چه دليل مدتها
خواهيم با آنها ائتالف و ائتالفهاي  اين سازمانهاي ديگر كه مي). شود از انرژي سازمان استفاده مي% ٣٠حدود 

بزرگ بكنيم بطور مشخص كدامند؟ سابقة ائتالفهاي ما با آنها تا امروز چقدر به توان اپوزيسيون افزوده است؟ 
كاري و پراكندگي و نداشتن نظم كاري  كم) و در بهترينشان هم(گويند كه در سازمانهاي ديگر  ا، خود ميرفقاي م

 سازمان را هم جمع ١٠آيا منظور از ائتالف يا اتحاد، روي هم گذاشت ضعفهامان است؟ اگر . از ما هم بيشتر است
هيچ چيزي پيش )  اعالميه با امضاي گندهه بجز صدور(خواهيم بكنيم  كنيم ولي بطور مشخص ندانيم چه كاري مي

خواهيم بكنيم، آنگاه سئوال اين است كه چرا آن چيز را خودمان انجام  دانيم چه مي و اگر مي. نخواهد رفت
 ؟)يا بخشي از آن را(دهيم  نمي

تر  كند، رفقا در جمع ناهمگون اتوريته كمتر عمل مي) و ما(تر سازمانهاي كنوني  در حاليكه در جمع منسجم
 ... دهند و حاصل از ائتالف مورد نظر خود، وعدة اعمال اتوريتة قوي مي

تنها ما را مدتي .  اگر هم رأي بياورد انجام نخواهد شد“ طرح اتحاد نيروهاي چپ”ـ از هم اكنون پيداست كه 
 اين يا آن بعد هم همين رفقا در نقد عملكرد خود خواهند نوشت كه بله!! است“ كاري”كند،  به خود مشغول مي

 ).چيزهايي كه از هم اكنون بوضوح روشن است(مشكل را نديده بوديم؟ اين يا آن امكانات را نداشتيم 
 .  ـ ديدگاهي كه معتقد است، اول از همه بايد ببينيم ما با قواي موجود خود چه مي توانيم بكنيم٢

تا ما در حد خود، كار نكنيم . “ناتوانيها” و نه “توانها”يقيناً در مبارزات سياسي ائتالفها مهم هستند، اما ائتالف 
 .باشند چيزي درست نخواهد شد) يا بدتر(و ديگران هم مثل ما 

 :بينم و طرح پيشنهادي من براي كار كردن به شرح زير است من خودم را در چارچوب ديدگاه دوم مي
 از چارتهاي تشكيالتي از پيش براي تبيين وظايف، ما بايد از نيازهاي جنبش و توان ما حركت كنيم و نه

 .متناسب اين نياز و چگونگي اختصاص دادن انرژي به آن فرم تشكيالتي متناسب را بيرون بكشيم. تعريف شده
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مبارزات عملي طبقة كارگر، و مبارزات ساير اقشار : كنند امروزه مردم ما در دو عرصة كلي دارند مبارزه مي
 ...، زنان، معلمان وكه از آن جمله است مبارزة دانشجويان

بر اين اساس . توانيم به عهده بگيريم ما بايد ببينيم با توجه به توانمان و اولويتها چه وظايفي را مي
باقي مي ماند . پردازد، سازمان دهيم ها مي نيروهايمان را بصورت كميسيونهايي، كه هر يك به يكي از اين عرصه

) ولو دور از هم(انترنت هم اعضاي يك كميسيون . برد زها را از بين ميانترنت مر. نحوة ارتباط ما با اين جنبشها
 .كند را به هم وصل مي كند و از آن مهمتر رابطة كميسيون را مستقيماً با جنبش مورد نظر وصل مي

دانم و عالوه بر اينها،  من خود سوژة كار را، مبارزات كارگران، مبارزات زنان و مبارزات دانشجويان مي
تنها به تناسب پيشرفت در كار است كه . دانم ر جدالهاي فكري كه امروزه در ايران وجود دارد را مهم ميشركت د

توان و بايد به ائتالفها انديشيد، ائتالف براي جمع كردن نيروها و فعاليتها و همسو كردن آنها، و آنگاه شايد، ار  مي
ظير همكاري و شايد بعداً ادغام صورت بگيرد كه در سازمانهاي نزديك به خود بخواهيم كه بين كميسيونهايي ن

 .گيرد اينصورت ائتالفها از پائين و بطور پايدار شكل مي
 

    ::::رو با حكومت، ما بايد وظايف زير را انجام دهيمرو با حكومت، ما بايد وظايف زير را انجام دهيمرو با حكومت، ما بايد وظايف زير را انجام دهيمرو با حكومت، ما بايد وظايف زير را انجام دهيم    دردردردر    در عرصة مبارزات رودر عرصة مبارزات رودر عرصة مبارزات رودر عرصة مبارزات رو
  ـ تبليغ ضرورت سرنگوني جمهوري اسالمي١
 ضرورت جدايي دين از دولت ( ٢
  حكومتيطلبان  ـ افشاي اصالح٣
  ـ برپاية اقدامات فوق تشويق و جانبداري از هر اقدام اصالحي٤
 ـ به نظر من در شرايط خاص كنوني تشويق تشكيل نهادهاي اجتماعي مثل انواع انجمنهاي صنفي، فرهنگي، ٥

ها، ضرورت تام و تمام دارد، هر نهادي كه امروز و در عصر ديكتاتوري، ولو با ضعفها و كاستي... سنديكاها و
اي كه در شرايط امروز براي برپايي نهادهاي مردمي انجام شود، بزرگترين تضمين  تشكيل شود، هر مبارزه

به نظر من، بدون چنين مبارزاتي در بستر جامعة امروز ايران، انتظار دموكراسي براي فردا . دموكراسي فرداست
 .را داشتن، دشوار است

  هاي مردمي شود ده بار بيش از ده قانوني كه فردا در تضميناي كه امروز براي تشكيل نهاد هر مبارزه
 . دموكراسي نوشته خواهد شد، تضمينگر دموكراسي است

 )٢٠٠٢ژوئن  (١٣٨١ تير 
 

                                                 


