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طرحی در باره

استراتژی سیاسی چپ در شرائط کنونی ایران،
شعارها و تاکتیک ها
مسعود فتحی
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الف :ما چه می خواهیم:
 - ۱هدف برنامه ای ما ،بخشی از چپ دمکرات ایران ،که به آزادی ،دموکراسی ،عدالت
اجتماعی و سوسیالیسم باورمندیم و برای تحقق آن ها مبارزه می کنیم ،دمکراتیزه کردن
جامعه ،در عرصه سیاست ،اقتصاد و فرهنگ ،و رسیدن به یک جامعۀ آزاد و عادالنه است.
گام اول استراتژی سیاسی ما برای تحقق این هدف ،حرکت در راستای استقرار یک جمهوری
پارلمانی دمکراتیک و سکوالر منطبق بر منشور جهانی حقوق بشر است.

 -۲مهم ترین مانع بر سر راه دمکراتیزاسیون در کشور ما از انقالب مشروطیت تا کنون،
بازتولید استبداد و خودکامگی بوده است .بازگشت استبداد و دیکتاتوری در وجود استبداد
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صغیر محمدعلی شاه ،و بعد از انقالب مشروطیت ،نهضت ملی و دولت قانونی دکتر محمد
مصدق ،بگونه مکرر در دیکتاتوری رضا شاه و محمد رضا شاه ،تا استبداد والیت فقیهی
جمهوری اسالمی در فردای انقالب بهمن  ،۳۱۳۱مانع اصلی در گذار به یک جامعه مدرن و
آزاد بوده است.
 -۳جمهوری اسالمی ،با ساختار متکی بر والیت فقیه ،قانون اساسی تبعیض آلود و مبتنی
بر تلفیق دین و دولت ،مانع اصلی استقرار دمکراسی و تحوالت بنیادین در ساختار سیاسی
کشور و ایجاد جامعه شهروندی ،مدرن ،پیشرفته و دمکراتیک است .استقرار ساختار متکی
بر انتخاب آزاد شهروندان ،ضرورت استقرار دمکراسی و پیشرفت به سوی توسعه سیاسی و
اقتصادی در کشور است.
ب :نیروی گذار به دمکراسی
 - ۱نیروهای اجتماعی گذار از استبداد به دمکراسی ،از دولت خودکامه دینی به دولت
دموکرات و سکوالر عبارتند از :اقشار و طبقات مدرن جامعه ،نیروهای دمکراسی خواه و
سکوالر ،اعم از چپ ،ملی و ملی -مذهبی ،دیگر جریانات دمکرات و لیبرال مخالف نظام
والیت فقیه ،جنبش های اجتماعی اعم از جنبش کارگری ،جنبش زنان ،جنبش دانشجوئی
و جنبش حقوق بشر ،جنبش های حق طلبانه در مناطق ملی /قومی ،نهادهای مدنی و
سیاسی.
 -۲گذار به دمکراسی از طریق تغییر توازن قوا در جامعه میسر است .عرصه این تغییر،
مقاومت روزمره شهروندان در برابر خودکامگی حکومت ،مبارزه آن ها برای حقوق و آزادی
های مدنی از جمله مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی ،آزادی بیان و عقیده ،تغییر قوانین
تبعیض آلود علیه زنان و اقلیت های مذهبی و عقیدتی ،اصالحات ساختاری ،حقوقی و
سیاسی ،آزادی انتخاب شدن و انتخاب کردن ،آزادی پوشش ،لغو اعدام ،آزادی اطالع رسانی
و استفاده از فضاهای مجازی … است.
 -۳الزمه گذار به دمکراسی وجود نهادهای مدنی پایدار و حضور فعال جامعه مدنی است.
جنبش های مطالباتی ،خاستگاه اصلی شکل گیری نهادهای مدنی و ایجاد تشکل های
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اجتماعی و گروهی حول منافع صنفی ،اقتصادی و اجتماعی هستند .ایجاد و تثبیت سازمان
های اجتماعی ،از قبیل اتحادیه های کارگری و کارمندی ،نهادهای سراسری زنان،
دانشجویان ،نویسندگان و روزنامه نگاران ،اساتید دانشگاه ها ،معلمان در مقیاس کشوری،
می تواند در تداوم خود با محاصره مدنی حکومت ،پایداری گذار به دمکراسی را تضمین
کند ،برداشتن گام های بعدی را در پیوند دادن آزادی و عدالت اجتماعی نیز تسهیل نماید.
ج -مولفه های اصلی سیاست ما در عرصه های سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی:
در عرصه سیاسی :دفاع از یک ساختار دمکراتیک و سکوالر ،غیر متمرکز ،جدائی نهاد دین
از نهاد حکومت و دولت ،رفع تبعیضات حقوقی بر اساس مذهب ،ملیت و جنسیت ،ایجاد
یک جامعه شهروندی و تامین فرصت های برابر برای همه آحاد مردم ،انتخابی بودن ارگان
های اجرائی در همه سطوح ،تفکیک قوا ،انحالل نهادهای موازی و انتصابی ،استقالل کامل
قوه قضائیه از قوه مجریه و مقننه ،انحالل دادگاه های ویژه و ارگان های سرکوب و شکنجه
شهروندان ،انطباق قوانین کشور با منشور جهانی حقوق بشر ،استقرار حکومت قانون،
برابرحقوقی همه شهروندان فارغ از جنسیت ،مذهب ،عقیده و ملیت در برابر قانون ،به
رسمیت شناختن حق تشکل ،تجمع و اعتصاب و اعتراض،
در عرصه اقتصادی :ارائه یک برنامه جامع توسعه اقتصادی ،ایجاد مکانیزم های کنترل
اجتماعی ،مهار قدرت غول های اقتصادی ،اتخاذ تدابیر الزم برای کاستن از شکاف فقر و
ثروت در جامعه،
در عرصه اجتماعی :حق کار و حق برخورداری از امکانات آموزشی و حرفه ای و ایجاد
فرصت های برابر برای تمامی شهروندان .تامین اجتماعی و بیمه همگانی (اعم از درمانی،
بیکاری و باز نشستگی) برای همه کسانی که در ایران کار و زندگی می کنند ،تامین نظارت
و کنترل اتحادیه های کارگری و دیگر نهادهای مدنی بر موسسات بیمه و درمان ،قراردادهای
دسته جمعی کار و تعیین حداقل دستمزد .حفاظت از محیط زیست و تبدیل آن به یک
آموزش عمومی از طریق گنجاندن در متون درسی مدارس.
د :روش ها ،شعارها و نیروها
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 - ۱راهبرد سیاسی ما در گذار از استبداد به دمکراسی ،مبتنی بر کاربست اشکال مسالمت
آمیز و خشونت پرهیز مبارزه ،با تاکید بر استفاده از تمام ابتکارات مبارزاتی متناسب با شرائط
و سطح رشد جنبش مردم است .اتکاء ما بر جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی و تقویت
جنبش های مطالباتی و مقاومت مدنی در برابر استبداد است.
شعار ما ،برگزاری انتخابات آزاد ،به رسمیت شناختن حق بدون قید و شرط انتخاب شدن
و انتخاب کردن برای همه شهروندان ،سپردن تمام قدرت حکومتی به منتخبین مردم،
تشکیل دولت متعهد به قانون ،مسئول در برابر مردم ،و مجلس نمایندگان منتخب مردم
مرجع یگانه قانونگذاری در کشور.
- ۲رئوس سیاست چپ در زمینه اتحادها و ائتالف های عبارت اند از:
 اتحاد گسترده و ممکن با دیگر نیروهای چپ.
 شکل دادن به اتحاد برای دموکراسی حول :جمهوریت ،سکوالریسم ،جدائی نهاد دین
و نهاد دولت ،تامین حقوق ملیت ها /اقوام ،رفع تبعیض و رعایت حقوق بشر ،تاکید بر
روش های مسالمت آمیز مبارزه،
 همسوئی و همگامی با تمام نیروهایی که از عناصری از جمهوریت و دمکراسی دفاع
می کنند ،شکل دادن به انواع اتحاد عملها و ائتالفهای سیاسی در جریان پراتیک
سیاسی،
 سازماندهی جنبش همبستگی بین المللی ایرانیان مقیم خارج در اقصی نقاط جهان
و تالش برای ایجاد ارتباط با جنبش برای آزادی ،دمکراسی و عدالت اجتماعی در
داخل کشور،
 ارتباط با مجامع مترقی و مدافع آزادی و حقوق بشر و بسیج همه امکانات ممکن در
جهت فشار به رژیم و تقویت مبارزه برای دمکراسی

- ۳روابط بین المللی:
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استراتژی چپ در روابط بین المللی بر همبستگی با جنبش های آزادیخواهانه ،مدافع حقوق
بشر و حفظ محیط زیست ،مناسبات دوستانه با احزاب سیاسی ،مجامع بین المللی و مراجع
دولتی در جوامع آزاد ،،تقویت موقعیت سیاسی و اقتصادی کشور ،پایبندی به معاهدات بین
المللی ،تامین صلح جهانی استوار است.
اصول سیاست خارجی ما عبارت اند از:
 دوستی با همه کشورها براساس منافع ملی کشور و ملت ایران ،عادی سازی رابطه با
همه کشورهای جهان بر اساس منافع متقابل،
 مناسبات دوستانه و متقابل با کشورهای منطقه ،به رسمیت شناختن دولت اسرائیل
و دفاع از حقوق مردم فلسطین در تشکیل دولت مستقل خود،
 همکاری با نهادهای دفاع از حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی و بهره گیری
اصولی از هر امکان در پهنه سیاست جهانی در خدمت تحقق توسعه سیاسی و
اقتصادی کشور
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طرحی برای
منشور سیاسی اتحاد چپ ایران
شیدان وثیق
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اتحاد چپ ایران ،در پاسخ به ضرورت تاریخی مبارزه متشکل چپ در ایران ،مبارزات خود را
در راستای این منشور سیاسی به پیش می راند.
اتحاد چپ ایران به آزادی ،جمهوری ،دموکراسی ،عدالت اجتماعی ،جدائی دولت و دین،
برابری و سوسیالیسم اعتقاد دارد و برای تحقق آن ها در ایران مبارزه می کند .آزادی با
عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دمکراسی پیوندی ژرف دارند .دفاع از حقوق بشر و مبارزه
با هر گونه ستم و تبعیض تکلیف دائمی اتحاد چپ ایران را تشکیل می دهند.
 -1نظام جمهوری اسالمی
ماهیت جمهوری اسالمی ایران را عوامل اصلی زیر تبیین می کنند:
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 دین ساالری با ویژگی شیعی که شاخص های اصلی آن عبارتند از قانون اساسی اسالمی،والیت فقیه ،اقتدار نهاد روحانیت و عمل کرد سه قوای اجرایی ،مقننه و قضایی تحت
قیمومیت ولیه فقیه بر اساس دین و مذهب رسمی.
 دولت (*) ضد دموکراتیک ،مقتدر ،متمرکز و متکی بر رانت نفتی و نیروهای انتظامی کهبه نقض آشکار حقوق بشر ،تبعیض های جنسیتی ،ملیتی ،دینی و عقیدتی و سرکوب
آزادی ها می پردازد.
 سرمایه داری خصوصی و دولتی که با هم راهی دولت دست به استثمار شدید نیروی کارزحمتکشان و سرکوب مبارزات کارگری و سندیکائی می زند.
اتحاد چپ ایران ،بنا بر ماهیت ضد دموکراتیک و ضد مردمی جمهوری اسالمی ،این نظام را
مانع اصلی آزادی ،دموکراسی ،عدالت اجتماعی و پیشرفت در ایران می شناسد .برچیدن آن
را از طریق رشد و گسترش جنبش های اجتماعی مردمان و زحمتکشان با هدف نیل به
جامعه ای آزاد و دموکراتیک وظیفه ی مبرم خود می شمارد.
 -2جنبش های اجتماعی
جمهوری اسالمی اختالف ها و تضادهای اجتماعی در ایران را تشدید کرده و در پهنه ی
جامعه گسترش داده است .افزون بر تداوم و تشدید تضادهایی که در نظام سلطنتی پیشین
عمل می کردند چون تضاد مردم با دیکتاتوری ،کارگران با سرمایه داران ،ملیت ها و اقوام با
ستم دولت مرکزی ،تضادهایی جدید نیز سر برمی آورند که ریشه در رژیم دین ساالری

مستقر پس از انقالب  7531دارند .از آن جمله اند :تضاد اقشار مدرن با دولت
ضد دموکراتیک ،زنان با سیستم مردساالر و زن ستیز ،نیروهای الئیک (یا الئیک  -سکوالر)
با دین ساالری ،اقوام و ملیت های ایران با تبعیض ملیتی و قومی .در راستای این تضادها
می توان از سه جنبش اصلی در جامعه کنونی ایران نام برد که عامالن دگرگون سازی
اجتماعی به شمار می آیند.
 جنبش زنان ،جامعه مدنی و اقشار مدرن جامعه که خواهان آزادی ،دموکراسی ،برابری زنو مرد و مخالف تبعیض در هر شکلی می باشند.
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 جنبش کارگران و زحمتکشان که علیه بیکاری ،بی ثباتی شغلی ،قراردادهای اسارت بار،شرایط سخت کار ،کم حقوقی ،سرکوب و ممنوعیت تشکل مستقل کارگری مبارزه می کنند.
 جنبش دموکراتیک ملیت ها و اقوام ساکن ایران که خواهان حقوق برابر در عرصه هایسیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی اند.
اتحاد چپ ایران وظیفه ی اصلی خود می داند که از جنبش های اجتماعی در ایران در
شکل ها و شیوه های متنوع و مختلف شان ،از اعتراضات و مبارزات مسالمت آمیز تا نافرمانی
مدنی و قیام علیه نظام ،پشتیبانی کرده ،در هم راهی و هم کوشی با این جنبش ها به آن ها
یاری رساند.
 -3مضمون مبارزات ما
اتحاد چپ ایران ،در راستای هدف کنونی خود یعنی برچیدن نظام جمهوری اسالمی و هدف
درازمدت خود یعنی نیل به سوسیالیسم و رهایی انسان ها ،مبارزه در زمینه های زیر در
شرایط امروز ایران را به پبش می راند.
 -7مبارزه برای دموکراسی ای مبتنی بر قانون اساسی الئیک (یا الئیک  -سکوالر) و
دموکراتیک ،انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی ،برابر و مستقیم شهروندان؛ تفکیک و
استقالل قوای اجرایی ،مقننه ،قضایی و مطبوعات (رسانه های جمعی و مجازی) .اتحاد چپ
ایران در عین حال که برای تحقق دموکراسی سیاسی مبارزه می کند ،در جهت گسترش و
تعمیق دموکراسی مشارکتی در عرصه های مختلف اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی نیز تالش
میورزد.
 -2مبارزه برای برابری زنان و مردان در همه ی حوزه های زندگی اجتماعی و اقتصادی و
در نهادهای سیاسی ،اجرائی و قانون گذاری.
 -5مبارزه برای برابری ملیت های مختلف ایران در بهره وری از امکانات و ثروت های مادی
و معنوی کشور.
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 -4مبارزه برای برابری شهروندان در برابر قانون و برخورداری برابر آن ها از حقوق فردی و
اجتماعی ،قطع نظر از جنسیّت ،قومیّت ،ملیت ،اصل و نسب ،زبان ،دین ،مذهب و عقیده.
 -3مبارزه برای آزادی های فردی ،از جمله آزادی گزینش شیوه ی زندگی ،آرایش ،پوشش
و رفت و آمد؛ آزادیهای مدنی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی چون آزادی اندیشه ،بیان و
قلم؛ آزادی مذهب؛ آزادی نشر و مطبوعات؛ آزادی تشکیل سندیکاهای کارگری و اتحادیه
های صنفی ،انجمن ها ،احزاب و سازمان های سیاسی .آزادی اعتصاب و تظاهرات.
 -6پشتیبانی از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران برای احقاق حقوق خود.
اتحاد چپ ایران وظیفه دارد که هم راه با نقد مناسبات سرمایه داری و ماهیت استثماری و
ضد بشری آن ،در محدوده همین روابط نیز در راه بهبود شرایط کار و زندگی کارگران و
زحمتکشان ،کاهش نابرابری های اجتماعی و فشار و ستم مبارزه کند .اتحاد چپ ایران از
مداخله کارگران و زحمتکشان در اشکال گوناگون در امور کار و کارگری ،امور تولید و کنترل
تولید و در تبیین قانون کار ،از طریق تشکالت مستقل خود ،سندکایی ،صنفی یا شورایی،
حمایت می کند.
 -1مبارزه برای جدایی دولت و دین و الئیسیته (یا الئیسیته  -سکوالریسم) در ایران .این
امر به این معناست که :سه قوای اجرایی ،قضایی و قانونگذاری مستقل و منفک از دین،
شریعت و روحانیت عمل می کنند؛ روحانیت در امور دولت دخالت نمی کند؛ قانون اساسی
و دیگر قوانین جاری در کشور به احکام دینی و شریعت ارجاع نمی دهند؛ دین و مذهب
رسمی وجود ندارد؛ دولت آزادی همه ی ادیان ،مذاهب ،کیش ها و آئین ها در کشور را
تضمین می کند؛ همهی شهروندان قطعنظر از اعتقادات دینی یا غیر دینیشان از حقوق
برابر برخوردار می باشند و همهی عقاید در جامعه ،چه دینی ،غیر دینی و یا مخالف دین
آزاد هستند.
 -8مبارزه برای تمرکز زدایی در ادارهی امور کشور از طریق ایجاد مجالس یا اشکال
دموکراتیک خودگردانی محلی ،استانی و منطقه ای.
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 -9مبارزه برای لغو مجازات اعدام و ممنوعیّت هرگونه شکنجه و مجازاتِ مغایر با منزلت
انسانی.
 -71مبارزه برای پاسداری از محیط زیست و منابع طبیعی و کاهش آلودگی ها به عنوان
شرط و معیار بهزیستی و رشد پایدار .مبارزه برای جایگزینی منابع انرژی و تولید حامل های
انرژی پایدار به جای حامل های فسیلی (نفت ،اورانیوم.)...
 -77مبارزه برای صلح و همزیستی مسالمت آمیز میان کشورها در خاورمیانه ای مبرا از
سالح های هسته ای.
 – 72همبستگی با جنبشهای آلترموندیالیست علیه جهانی شدن لیبرالی -سرمایه داری
برای ایجاد جهانی دِگر با مناسباتی برابرانه ،انسانی و اجتماعی در پاسداری از اکولوژی و با
مشارکتِ دموکراتیکِ مردمان جهان.
 -4اتحاد و همکاری های ما
اتحاد چپ ایران در راستای اصول و مبانی این منشور طرفدار اتحادی گسترده با سایر
گروه ها و سازمان های چپ دموکرات و سوسیالیست ایران است.
اتحاد چپ ایران از همهی سازمان ها و گرایش های باورمند به جمهوری ،دموکراسی ،جدایی
دولت و دین ،حقوق بشر ،عدالت اجتماعی و استقالل دعوت به همکاری های عملی در
مبارزه علیه جمهوری اسالمی می نماید.
شیدان وثیق
ژوئن  – 2174خرداد 7595
cvassigh@wanadoo.fr
(*) در این منشور ،واژه دولت در هر جا به مفهوم Stateیا Etatدر زبان انگلیسی یا
فرانسوی است که شامل سه قوای مجریه ،مقننه و قضایی می شود.
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منشورِ استراتژی سیاسی برای تشکل چپ دمکرات
فرامرز دادور
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در ایران پس از شکست انقالبِ ملی -دمکراتیک در سالهای اول و استیالی یک نظام سیاسی
تئوکراتیک بر فراز اشکال ناهنجارتری از سرمایه داری که ماحصل آن عمدتا فقر ،بیکاری،
عقب ماندگی اقتصادی/اجتماعی ،سلطهِ اختناقِ سیاسی در ایران و اوجگیری نزاع ها و
سکتاریسم مذهبی/قومی در منطقه بوده؛ فقدانِ یک اپوزیسیون گسترده و در عین حال
منسجمِ آزادیخواه و بویژه بخش چپ و رادیکال تر آن ،به مثابهِ یک قطب مردمی و چالشگری
سازمان یافته در مقابل رژیم ،یکی از عواملی دخیل برای ادامه حیات این حکومت ارتجاعی
و غیر مردمی میباشد .چندین سال است که بخشی از سازمانها و فعاالن در جنبش
دمکراتیکِ چپ ،در پرتوِ اعتقادِ به عبور از سرمایه داری به نظامی استوار بر دمکراسی واقعی
و مناسبات اقتصادی-اجتماعیِ غیر استثماری/غیر ستمگرانه ،و در عین حال با در نظرگیری
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واقعیتهای عینی ( سطح رشد شالوده های ساختاری/مادی/تکنولوژیک) و عوامل تعیین
کنندهِ ذهنی (درجه آگاهی و اعتقاد به ضرورت ایجاد تغییرات بنیادی اجتماعی در میان
توده های مردم) خواستار ایجاد یک تشکل بزرگ سوسیالیستی در راستای تقویت اپوزیسیون
آزادیخواه و همچنین ارائه گزینه های رادیکال تری از دمکراسی و عدالت اجتماعی شده اند.
در میان اهدافِ این بخش از چپ ،عالوه بر برقراری یک نظام دمکراتیک بر مبنای جمهوریت،
سکوالریسم و آزادیهای سیاسی/مدنی ،چشم انداز انسانیتری از فرماسیون اقتصادی/اجتماعی
نیز برای جامعه آینده مَدِ نظر است که نیلِ به آن در گرو ایجاد تغییرات بنیادی در مناسبات
ناعادالنه سرمایه داری میباشد .بر اساسِ بینشِ سوسیالیسمِ دمکراتیک ،با توجه به تجربیاتِ
ناموفق از سوسیالیسم در قرن  ،21ایجاد تحوالت بنیادی در جهت استقرار دنیای بهتر برای
تمامی مردم ،تنها میتواند بر اساس حرکتِ تدریجی در راستایِ دو فرایندِ اجتماعیِ بنیادین:
 -7تعمیقِ دمکراسی ،به مفهوم برقراری ساختاری دمکراتیک و زمینه ساز برای مشارکت

مستقیم و غیر مستقیم مردم در امور جامعه و  -2سمتگیری سوسیالیستی ،به معنیِ عبور
تدریجی از روابط استثماری و ستمگرانهِ سرمایه داری به سوی ایجاد جامعه ای انسانیتر و
مبتنی بر مناسباتِ عادالنه تر و مدیریتِ اجتماعی تر در عرصهِ فعالیتهایِ اقتصادی ،انجام
پذیرد .بنابراین بر اساس اعتقاد به جداناپذیر بودن دمکراسی از سوسیالیسم (و نه حذف
تاکتیکی یکی بجای دیگری) و با درجِ فشرده ای از ارزشهای آزادیخواهانه و عدالتجویانه در
خطوط کلیِ استراتژی سیاسی و در واقع برجسته نمودن آنها در یک منشور ،یک ترسیم
جامع از جایگاهِ چپ و چشم اندازِ سیاسی آن ارائه میگردد.
دمکراسی
پیشرفت در عرصه دمکراسی مستلزم اعتقاد به استقرار حاکمیت مردم در مناسبترین اشکال
تجربه شده در تاریخ مبارزات دمکراسی طلبانه بشریت است .جمهوری پارلمانی مبتنی بر
ارزشهای جهانشمولِ سکوالر و حقوق بشری رایج ترین شکل از دمکراسی بوده است .پذیرش
آن به مثابهِ مبدا نظام و در عین حال نهادینه کردنِ موازینِ دمکراتیک و قابل تحول (بویژه
در مقطعِ تهیه قانون اساسی از طریقِ مجلس موسسان) در راستای تمرکز زدائی و انتقال
اختیاراتِ قانونگذاری ،اجرائی و قضائی به سطوح محلی و در واقع تقویتِ تدریجی خصلتهای
خود حکومتی در سراسر جامعه ،بخشی از اهداف دمکراتیک ،در استراتژی مبارزاتی برای
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سوسیالیستهای آزادیخواه میباشد .احقاق جمهوریت (قانونمداری) و تعمیق دمکراسی
سیاسی بر پایه حق رای عمومی و مشارکتِ غیر مستقیم و مستقیمِ مردم در تعیین
سیاستهای کالن اقتصادی/اجتماعی در جامعه ،مبانی ارزشی دمکراسی طلبانه را برای چپِ
دمکرات تشکیل میدهد.
سوسیالیسم
نیل به سوسیالیسم به مثابه جامعه ای عاری از استثمار و ستمهای اجتماعی و مبرا از
مناسبات کاالئی و بیگانه آور (از جمله سیستمِ کارمزدی) و مبتنی بر ارزشهای همبستگی
آور در میان عموم ،بجای روابطِ رقابتی و منفعت جویانهِ سرمایه داری  ،هدفی دراز مدت
برای دمکراتهای سوسیالیست میباشد .اما نه به این معنی که در همین دوران ،قبل از ظهورِ
دگرگونیهای بنیادین اجتماعی ،به وجودِ زمینه های مادی و فکریِ قابلِ تحول در جهت
بهبودی وضعیت زندگی در میان توده های زحمتکش و محروم توجه نشده و در واقع برایِ
شکلگیری اولیهِ شالوده های اقتصادی/اجتماعی ،بطور هدفمند و با چشم اندازی رادیکال،
هر چند جزئی و تاکتیکی ،تالش نگردد .سوسیالیسم به مثابه افقی ملموس ،همواره میباید
نقشِ راهنما و تعیین کننده برای انتخاب اهداف دمکراتیک داشته باشد.
مولفه های استراتژیکِ چپِ دمکرات در راستای احقاقِ آزادیهای مدنی (دمکراسی) و عدالت
اقتصادی (سوسیالیسم) به شرح زیر هستند:
 -7مشارکتِ فعال در مبارزاتِ حق طلبانهِ مردم برای تغییر نظامِ جمهوری اسالمی و
جایگزینی آن با یک ساختارِ سیاسیِ غیر متمرکزِ (فدرال) ،مبتنی بر جمهوریت و متعهد به
ارزشهای جهانشمول حقوق بشری .عوامل بسیاری ،برغم تمایل بر خشونت پرهیزی ،در
خصلتِ مبارزاتِ مردم دخیل هستند .در واقع ترجیح داده میشود و مسلما گرایش غالب در
میان توده های مردم هم این است که اشکالِ اعتراضیِ مردم (تظاهرات ،اعتصابات عمومی
و خیزشهای توده ای) ،به شیوه های مسالمت آمیز انجام گردند ،اما طبیعی است که نوعِ
واکنش از سوی حکومتگران در قبال مبارزاتِ تحول طلبانهِ مردم ،در شیوه ها و اشکالِ اتخاذ
گردیده از طرف جنبش گستردهِ مردم برای برچیدن نظام موجود ،تاثیر گذار خواهد بود.
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 -2پشتیبانی از مطالباتِ آزادیخواهانه و دمکراتیک ،بویژه از جانبِ جنبشهای کارگران ،زنان،
جوانان ،دانشجویان ،اقلیتهای ملی/مذهبی و فعاالنِ حقوق بشری .گرچه تامین آزادیهای
اساسیِ دمکراتیک در ایران در گروِ عبور از نظام حاضر است ،اما تحققِ هر سطح از خواسته
های حقطلبانهِ مردمی ،قدمی بجلو و دستاوردی در جهت احقاق اهداف دراز مدت تر میباشد.
 -5اعتقاد به آزادیهای بی قید و شرط مدنی و حمایت از تالش های آزادیخواهان برای
رهائی زندانیان سیاسی و لغو هرنوع مجازاتِ شکنجه و اعدام
 -4ترویج سیاستهای توسعه گرانه برای نهادینه کردن رفاه اجتماعی ،منجمله در عرصه
های :تضمین اشتغال ،تامین حقوق بازنشستگی/از کار افتادگی ،آموزش و درمانِ رایگان.
حفظِ چالشگری و تداوم سیاستِ انتقادی در قبالِ خصیصه های منفی سرمایه داری ،در
حینِ شرکت فعال در کارزارِ سیاسی برای ترویج و حمایت از سیاستهای های عدالتجویانه
اقتصادی و هدفمند در راستای توانمند کردن کارگران و زحمتکشان در اشکال مالکیت
اجتماعی و مدیریت جمعی.
 -3پایبندی به حفظ تمامیت ارضی ایران و تاکید بر استقالل همه جانبهِ اپوزیسیون از دول
خارجی .مخالفتِ اصولی با هرنوع مداخلهِ سیاسی/نظامی در ایران از موضعِ شناخت از ماهیت
تعرضیِ قدرتهایِ جهانی سرمایه داری و در همین ارتباط ابراز همبستگی با جنبشهایِ
آزادیخواهِ ملی-دمکراتیک و ضد امپریالیستی در سراسر جهان
فرامرز دادور
 6ژوئن 2174
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استراتژی سیاسی ما
طرح پیشنهادی برای مباحث پروژه وحدت چپ
رسول آذرنوش
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 -۳ما برای گذار از نظام جمهوری اسالمی به یک جمهوری دموکراتیک و الئیک مبتنی بر
عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست در ایران مبارزه می کنیم .حل بحران های موجود در
جامعه ما بدون انحالل کلیه ارگان های رژیم و گذار از استبداد مذهبی حاکم به یک
دموکراسی فراگیر ،ممکن نیست.
 -۴ما طرفدار گذار مسالمت آمیز هستیم اما در عین حال قیام علیه استبداد رابه عنوان
آخرین راه چاره ،حق انکارناپذیر مردم و شهروندان کشور می دانیم .خواست برکناری خامنه
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ای و مطالبه برگزاری انتخابات آزاد به عنوان شعارهای بسیج گر و متحدکننده مبارزه مردم،
حلقه اساسی در استراتژی سیاسی ما بشمار می روند.
 -۱الزمه گذار به دموکراسی ،شکل گیری یک دولت انتقالی است که وظیفه اصلی اش
برگزاری انتخابات ازاد برای تشکیل مجلس موسسان بمنظور تدوین قانون اساسی جدید و
تصویب ان از طریق مراجعه به ارای عمومی است .این دولت می تواند محصول عقب نشینی
رژیم در برابر سربلند کردن یک جنبش قدرتمند توده ای و یا برخاسته از قیام مردم علیه
استبداد و فروپاشی رژیم جمهوری اسالمی باشد.
 -۲ما از اصالحات و مطالبات سیاسی و اقتصادی برای بهبود زندگی روزمره مردم پشتیبانی
می کنیم اما هیچ تغییر جدی و پایداری از طریق امید بستن به انتخابات فرمایشی و یا به
وعده و وعیدهای اصالح طلبان حکومتی متصور و قابل تحقق نیست .تنها جنبشهای
اجتماعی ،مقاومت مدنی شهروندان در برابر سرکوب ،تظاهرات خیابانی ،اعتصابات کارگری
و سایر اشکال نافرمانی مدنی مردم اند که می توانند رژیم را به عقب نشینی وادار کرده و
تغییراتی را به نفع مردم رقم بزنند.
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استراتژی سیاسی برای گذر از استبداد به دمکراسی
استراتژی تحول طلبی*
بهروز خلیق
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جامعه ما نیازمند نوسازی است و محور نوسازی در جامعه ما ،دمکراتیزاسیون است .نوسازی
به معنی تحول در ساختارهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است .تحولی که در
طی آن زمینههای گذر به جامعه مدرن و دولت مدرن فراهم میشود ،آزادیهای فردی و
اجتماعی تحقق مییابد ،دمکراسی در کشور استقرار پیدا میکند ،بنیانهای حقوق بشر در
قوانین نهادینه میشود ،موانع پیشرفت کشور برطرف میگردد ،توسعه پایدار در برنامه قرار
میگیرد ،به نوسازی اجتماعی و فرهنگی و به حل مسئله فقر و بیکاری و تأمین عدالت
اجتماعی پرداخته میشود .هدف برنامه ما پیریزی جامعهای مدرن ،پیشرفته و مبتنی بر
آزادی ،دمکراسی ،حقوق برابر انسانها ،عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست و فراهم آوردن
شرایط گذار از سرمایهداری به سوسیالیسم دمکراتیک است .بدون استقرار دمکراسی در
کشور و تامین حقوق و آزادی های مدنی ،گذار به سوسیالیسم دمکراتیک غیر ممکن است.
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در طی سه دهه گذشته تحوالت عمیقی در حوزههای مختلف اجتماعی در جامعه ما صورت
گرفته است .با دگرگونی ساختاری و طبقاتی در طی سه دهه گذشته ،تأمین حقوق بشر و
استقرار دمکراسی به مسئله ضرور ،مبرم و اصلی جامعه ما تبدیل شده و این امر مدلل شده
است که در کشور ما امر توسعه با دمکراسی درآمیخته و آزادی و دمکراسی به خواست
مشترک وسیعترین طبقات و گروههای اجتماعی تبدیل گردیده است.
رشد لجام گسیخته سرمایه داری ،شکلگیری الیه نازکی از ثروتمندان کالن و متورم شدن
گروه های کم درآمد جامعه ،به بی حقوقی و استثمار شدید کارگران و مزدبگیران و به تعمیق
بیسابقه شکاف طبقاتی انجامیده است .فقر ،بیکاری و فاصله فقر و ثروت در جامعه ما به
نحو بیسابقهای گسترش یافته است.
از این رو در جامعه ما امر توسعه و دموکراسی عمیقا با عدالت اجتماعی درهم آمیخته است.
بدون تأمین عدالت اجتماعی پیشبرد امر دمکراسی و توسعه غیر ممکن مینماید .یعنی
مردم هم نان میخواهند و هم آزادی .نه میتوان به بهانه آزادی نان را از آنان دریغ داشت،
نه چنانچه در نظامهای توتالیتر مرسوم است به بهانه نان از آزادی محرومشان ساخت.
استراتژی تحول طلبی
جمهوری اسالمی با ساختار سیاسی مبتنی بر تلفیق دین و دولت و والیت فقیه ،قانون
اساسی تبعیض آمیز ،مانع اصلی گذر به جامعه مدرن ،پیشرفته و دمکراتیک و برقراری آزادی،
عدالت اجتماعی و حقوق بشر در کشور ما است .استراتژی ما برای رفع مانع اصلی و گذر به
کشور پیشرفته و دمکراتیک و تحول در ساختارهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی،
استراتژی تحول طلبی است .استراتژی تحول طلبی مبتنی است بر اشاعه گفتمان آزادی،
عدالتخواهی ،دمکراسی ،حقوق بشر و تقویت جامعه مدنی و سیاسی ،دمکراتیزه کردن
ساختارهای جامعه و جایگزینی دولت مدرن ،دمکراتیک و سکوالر در شکل جمهوری و
منطبق بر حقوق بشردر ایران به جای جمهوری اسالمی است .سیاستهای ما با این
استراتژی تبیین می شود و در خدمت آن قرار میگیرد.
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از نظر استراتژی تحول طلبی ،حلقه اصلی و گره گاه تحوالت جامعه ما ،امر دمکراسی و
دمکراتیزه کردن ساختارهای اجتماعی و به ویژه ساختار سیاسی ،جامعه مدنی و مناسبات
آندو است.
استراتژی تحول طلبی ضمن برخورد مثبت با رفرم سیاسی ،بر دگرگونی ساختار سیاسی،
بسیج نیروهای اجتماعی ،سیاسی و جنبش های اجتماعی ،بر گذر مسالمتآمیز از استبداد
به آزادی و دمکراسی ،برکاربست اشکال مسالمتآمیز مبارزه ،نافرمانی مدنی ،بر مبارزه
پارلمانی ،مبارزه در "پایین" و "باال" با وزن اصلی مبارزه در "پایین" ،بهره گیری از
شکاف های درون حکومتی به سود روندهای دمکراتیک در کشور ،سازمانیابی گروههای
اجتماعی ،تقویت نهادهای مدنی ،اتحاد استراتژیک نیروهای جمهوریخواه و دمکرات و
اجتناب از حذف مخالفین مبتنی است .تالش برای مشارکت حداکثر شهروندان صاحب رای
ـ اعم از زن و مرد ـ در فرایند گذار به جمهوری دمکراتیک و سکوالر از ارکان استراتژی
سیاسی ما است.
نیروهای اجتماعی تحول در گذر به جامعۀ مدرن ،از استبداد به دمکراسی ،از دولت دینی به
دولت سکوالر و استقرار جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکوالریسم عبارتند از :طبقات
مدرن جامعه (طبقۀ کارگر صنعتی ،طبقه متوسط جدید و کارفرمایان صنعتی) ،جنبشهای
اجتماعی (جنبش اعتراضی ،جنبش کارگری ،جنبش زنان ،جنبش دانشجوئی و جنبش
حقوق بشر ،حرکت ملی ـ قومی) و نهادهای مدنی و نیروهای سیاسی (نیروهای چپ،
دمکرات ،لیبرال و نیروهای مذهبی سکوالر).
تالش برای نزدیکی نیروهای جمهوری خواه دمکرات و سکوالر ،اتحاد وسیع این نیروها و
تقویت نقش آن ،در مرکز ثقل سیاست اتحادهای ما قرار دارد.
جنبش های اجتماعی و نهادهای مدنی جایگاه برجسته در استراتژی تحول طلبی دارد .ما از
مطالبات جنبش های اجتماعی و شکل گیری نهادهای مدنی دفاع می کنیم و برای تقویت
آن ها می کوشیم.
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تحقق برنامه ما در کوتاه مدت و به طور ضربتی امکان پذیر نیست و نیازمند کار سیاسی،
فرهنگی و نهادسازی است .از نظر ما دستیابی به دمکراسی با کاربست و پایبندی به شیوه
های دمکراتیک امکانپذیر است و ما در فرآیند مبارزه برای دستیابی به اهداف برنامه ،برای
تامین حقوق بشر ،آزادی بیان ،مطبوعات ،گردش آزادانه اطالعات ،آزادی فعالیت احزاب،
سندیکاها و اتحادیههای کارگری و سازمانهای غیردولتی و عقب نشاندن رژیم حاکم در این
و یا آن عرصه مبارزه میکنیم.
وجهی از استراتژی سیاسی ما ،مبارزه برای برگزاری انتخابات آزاد ،به رسمیت شناختن حق
رای همه شهروندان و سپردن اداره دولت به منتخبین مردم است .به باور ما انتخابات آزاد
شعار فراگیر ،بسیج گر و پوش دهنده نیروهای مخالف و منتقد است .از نظر ما انتخابات آزاد
راه مسالمتآمیز ،متمدنانه و کمهزینه گذر از استبداد به دمکراسی است.
ما بر تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس موسسان بر پایه منشور جهانی حقوق بشر و
ضمائم آن تاکید داریم .مضمون و ساختار سیاسی دولت را قانون اساسی تعیین میکند.
پیشنهاد ما به مجلس موسسان ،جمهوری مبتنی بر دمکراسی و سکوالریسم خواهد بود که
مضمون و ساختار سیاسی آن در برنامه ما گنجانده می شود..
برای نوسازی جامعه برپایه دمکراسی و عدالت اجتماعی و برای سمتدهی تحوالت در جهت
تامین مطالبات طبقه کارگر ،مزدبگیران و طبقه متوسط جدید ،شکلگیرى یک حزب چپ
فراگیر ،دمکرات و مدرن امری است ضرور.
ما به برقراری ارتباط با مجامع بین المللی مترقی و بهره گرفتن از امکانات آن ها برای اعمال
فشار به جمهوری اسالمی جهت رعایت حقوق بشر و تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی
و تقویت روندهای دمکراتیک در کشور تاکید داریم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* "استراتژی تحول طلبی" 275برای ارائه به کنفرانس پروژه وحدت چپ که در اوائل ماه ژوئیه برگزاری می شود،
تهیه شده است .این منشور با تغییراتی از برنامه سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) برگرفته شده است.
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استراتژی چپ برای گذاربه نظام دموکراتیک
جمشید مهر – احمد آزاد
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ما ،بخشی از چپ های ایران ،به آزادی ،دموکراسی ،برابری ،همبستگی انسانی ،عدالت
اجتماعی و سوسیالیسم اعتقاد داشته و برای تحقق آن ها در ایران مبارزه می کنیم .آزادی
با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دمکراسی پیوندی ناگسستنی دارند.
در راه نیل به سوسیالیسم ،که همواره و از همین امروز برای آن تالش و مبارزه میکنیم،
هدف مقدم ما سرنگونی حکومت اسالمی و استقرار نظام جمهوری دموکراتیک و الئیک در
ایران است.
نظام جمهوری اسالمی
جمهوری اسالمی نظامی است سرمایه داری ،استبدادی که با تلفیق دین و دولت در بنیاد
خود (قانون اساسی ،والیت مطلقه فقیه و ساختار رژیم سیاسی) ،درساختارهای حقیقی و
حقوقی ،در قضا و آموزش و پرورش ،در قواعد حاکم بر ساختار قدرت و قوای قهریه ،با ایجاد
تبعیضات گوناگون ،سلطه دائمی سرکوب و خفقان ... ،مانع اعمال اراده مردم وحق حاکمیت
وحق انتخاب آنان برای تعیین سرنوشت خویش ،در تضاد با دموکراسی و مانع اصلی تکامل
جامعه ایران وتحول دمکراتیک آن است.
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با توجه به ماهیت و عملکرد  53سال حکومت اسالمی،این نظام اساسا اصالح ناپذیراست
ازهمین رو ایجاد امید نسبت به اصالحپذیری رژیم دامن زدن بر توهم است .درهمین حال
ما از مطالبات و مبارزات مردم برای بهبود شرائط کار و زندگی شان و و توانمند شدن مردم
در اعمال اراده شان که رژیم را ناگزیر به عقب نشینی میکند ،کامال حمایت میکنیم.
مبارزه برای براندازی نظام جمهوری اسالمی در راستای دموکراسی و برپائی ایرانی آزاد و
آباد وظیفه مقدم انقالب ایران است.
ما خواستارجدائی کامل بین دین و دولت بوده و هر نوع حکومت دینی یا موروثی را در تضاد
با اصول و موازین دموکراسی میدانیم.
مختصات نظام جایگزین
تشکیل مجلس موسسان از طریق انتخابات آزاد برای تدوین قانون اساسی جدید ،برابری
مردم در مقابل قانون صرفنظر ازتفاوتهای جنسیتی ،دینی ،ملیتی ،زبانی ،قومی ،مسلکی و
عقیدتی  ،جدائی کامل دین ودولت ،استقالل سه قوه ،اجرایی ،قضایی و قانونگذاری ،احترام
به عقیده و مذهب هر شهروند ،پلورالیسم ،تأمین آزادیهای بی قید و شرط سیاسی ،تأمین
حقوق دموکراتیک (حق تشکل و اجتماع ،حق اعتصاب و  ،)...حق رای همگانی ،انتخابات
آزاد و انتخابی بودن همه مسئوالن  ،مبارزه علیه هرگونه تبعیض و برای برابرحقوقی همه
شهروندان ،حاکمیت قانون (با تأکید بر این مهم که هر قانونی مشروعیت خود را از اراده
مردم کسب می کند) ،تأمین برابر حقوقی زنان و مردان در همه زمینهها ،لغو شکنجه و
اعدام ،به رسمیت شناختن موازین حقوق بشر از جمله مختصات اصلی نظام جمهوری
دموکراتیک مورد تأکید ما است.
حق کار و حق برخورداری از امکانات زیست برای تمامی شهروندان ،تامین اجتماعی و بیمه
همگانی (اعم از درمانی ،بیکاری و بازنشستگی) برای همه کسانی که در ایران کار و زندگی
می کنند ،تامین نظارت و کنترل اتحادیههای کارگری و دیگر نهادهای مدنی بر موسسات
بیمه و درمان ،قراردادهای دسته جمعی کار و تعیین حداقل دستمزد ،از مختصات این نظام
دمکراتیک است.
37

ما بر گسترش و تعمیق دموکراسی که نیازمند کنترل و نظارت بر اقتصاد به وسیله مردم و
تشکلهای آنان است ،تأکید میکنیم .مصادره دارائیها و ثروتهای تصاحب شده بوسیله
بنیادها و نهادهای مذهبی-سیاسی -نظامی ،برقراری مالکیت اجتماعی بر بخشهای کلیدی
اقتصادی ،برنامه ریزی جامع برای رشد و توسعه پایدار و پاسخگوئی نیازهای اکثریت جامعه،
تلفیق برنامه و بازار ،ایجاد بخش عمومی ،قوی و کارآمد را ضروری میدانیم.
مبارزه برای دفاع از محیط زیست امری تجملی نیست .کارگران و زحمتکشان شهری و
روستائی بیش از دیگران از تخریب و تعرض محیط زیست آسیب و زیان می بینند .ما بر
ضرورت مبارزه برای حفظ محیط زیست تأکید داریم و آنرا جزئی از استراتژی چپ
سوسیالیستی می دانیم.
نیروی گذار از جمهوری اسالمی به نظام دمکراتیک
جامعه مابه لحاظ تحوالت گذشته و معاصر ،و به رغم سیاست ها ی جمهوری اسالمی ،بر
پایه مختصات جمعیتی و اجتماعی کنونی (جوانی جمعیت ،گسترش شهر نشینی ،میزان و
سطح تحصیالت و سهم زنان در آنها ،گسترش ارتباطات مدرن و )....بیش از هر زمان مستعد
دموکراسی و آزادی است و وسیعترین قشرهای جامعه تشنه آزادی و خواهان دمکراسی
هستند.
به زیرکشیدن جمهوری اسالمی نیازمند سازمان یابی و بمیدان آمدن اکثریت مردم جامعه
کارگران و زحمتکشان ،مزد و حقوق بگیران ،فرودستان و اقشار و نیروهای آزادی خواه،
دمکرات و الئیک است .آنچه که موجب می گردد تا این اکثریت عظیم پا به صحنه مبارزه
بگذارند و پیکار علیه رژیم را پیش ببرند ،مبارزه برای مطالبات وحقوق فردی و صنفی و
اجتماعی ملموس و بالواسطه آنان است .پیکار برای خواسته ها و بهبود شرایط زندگی این
اکثریت عظیم و مبارزه برای آزادی و دمکراسی بستر اصلی بمیدان آمدن توده هاست.
هرمبارزه ای برای استقرار دموکراسی با حضور و مشارکت سازمان یافته مردم برای تحقق
این مطالبات و ارتقاء آگاهی آنان ،به نتیجه خواهد رسید .پیوند مبارزه برای نان و مبارزه
برای آزادی ،زمینه اصلی گسترش و پیشروی چنین مبارزه ای است.
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جنبش های مطالباتی ،خاستگاه اصلی شکل گیری نهادهای مدنی و ایجاد تشکل های
اجتماعی و گروهی حول خواسته های صنفی ،اقتصادی و اجتماعی هستند .ایجاد و تقویت
سازمان های اجتماعی ،از قبیل اتحادیه های کارگری و کارمندی ،نهادهای سراسری زنان،
دانشجویان ،نویسندگان ،روشنفکران و روزنامه نگاران ،اساتید دانشگاه ها ،معلمان در مقیاس
کشوری ،و در یک کالم جنبشهای اجتماعی می تواند در تداوم خود و در همپیوندی در بین
خود  ،جنبشی سترک و انقالبی را منتج شوند که پایه های حکومت را به لرزه درآورده و
گذر از استبداد دینی به دمکراسی را در چارچوب اعمال اراده و حق حاکمیت تودهها میسر
کند.
توازن قوای کنونی جامعه را مقاومت ،پیکارو گسترش مبارزه تودههای مردم (جنبش طبقه
کارگر ،زنان ،ملیتها و دیگر جنبشهای اجتماعی  )...و نیروهای سیاسی آزادی و
دمکراسیخواه برهم میزند.
ما ضمن تاکید بر روشهای مسالمتآمیز ،از حق مردم در کاربست همه اشکال مبارزه برای
دفاع از خود در برابر تهاجمات رژیم دفاع میکنیم .اشکال وابزار مبارزه برای گذاراز جمهوری
اسالمی ،گسترش اعتراضات ،تظاهرات ،گردهمائی ،مبارزات فراقانونی ،نافرمانی مدنی،
اعتصابات صنفی و عمومی ،تشکل یابی و سراسری شدن این اعتراضات ،قیام وعصیان علیه
جباریت حاکم است.
مبارزه برای دموکراسی بمعنای مبارزه برای تمام عناصر تشکیل دهنده آن است .تعلیق یا
تعویق برخی از عناصر ضروری دموکراسی ،آن را به امری غیرواقعی و صوری تبدیل خواهد
کرد.
شناسائی حق تعیین سرنوشت ملیتهای ساکن ایران و دفاع از سیاست اتحاد داوطلبانه،
خودگردانی در امور محلی از جمله در شکل فدرالیسم ،پیشبرد سیاست عدم تمرکز جزء
جدائی ناپذیر استراتژی گذار از جمهوری اسالمی و در راستای استقرار دموکراسی است.
اتحاد و ائتالف ها
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اتحاد و همکاری نیروهای چپ برای استقرار نظامی دموکراتیک و الئیک و همچنین برای
گسترش دموکراسی ،عدالت اجتماعی و سوسیالیسم یک ضرورت است.ما برای اتحاد
نیروهای چپ وبرآمد گفتمان چپ مبارزه میکنیم .ما بر طرح و تبلیغ مواضع و دیدگاه های
چپ در مورد مسائل سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی ،و تقویت پیوند با جنبشهای اجتماعی
جاری در ایران و به ویژه جنبش کارگران و دیگر مزد و حقوق بگیران پا می فشاریم و برای
ایجاد و گسترش ائتالف دموکراتیک و تقویت موقعیت چپ در درون آن مبارزه میکنیم.
نیروهائی که برای آزادی ،جدائی دین از دولت ،استقرار دمکراسی ،حفظ استقالل و صلح و
همزیستی مبارزه میکنند ،باید تالشهای خود را برای سامان دادن به یک ائتالف وسیع جهت
تحقق این اهداف دوچندان کنند .مابرای تشکیل و گسترش ائتالف هر چه وسیعترهمه
نیروهای دموکرات ،الئیک و ترقیخواه میکوشیم و همکاری و اتحاد همه نیروها ،شخصیتها
و جریاناتی را که در راه استقرار یک نظام جمهوری دمکراتیک و الئیک مبتنی بر اراده مردم
به جای جمهوری اسالمی تالش و پیکار میکنند ،ضرورتی انکارناپذیر میدانیم.
همبستگی بینالمللی
ما بر مبارزه علیه امپریالیسم و برای حفظ استقالل و حق حاکمیت ملی ،حق تعیین سرنوشت
ملل و حقوق بشر ،برای تقویت همبستگی بینالمللی کارگران و زحمتکشان ،تنظیم روابط
خارجی و بینالمللی برپایه صلح و دوستی میان ملتها پای میفشاریم .ما با هر نوع مداخله
خارجی و آلترناتیوسازی نیروهای خارجی مخالفیم ،در همین حال تالش برای بازتاب
مبارزات مردم ایران وجلب پشتیبانی بینالمللی و منزوی کردن هر چه بیشتر جمهوری
اسالمی را ضروری میدانیم.
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طرح استراتژی سیاسی چپ دموکرات سوسیالیستی در ایران
خسرو امیری
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در شرایط کنونی که ثروت اندوزی سرمایه داری درایران بوسیله سلطه یکه تاز و خودکامه
والیت فقیهی بی داد می کند جامعه بیش ازهرزمان نیازمند به آزادی ،دموکراسی وعدالت
اجتماعی است .ازاین رودر چنین شرایطی دستیابی به دموکراسی در عرصه های گوناگون
زندگی به معنای مشارکت توانمند وسیع ترین اقشار و طبقات مردم درسرنوشت اجتماعی
خویش و بهره مندی ازابتدائی ترین حقوق دموکراتیک ،آزادی های مدنی وعدالت اجتماعی
درگروگذارازرژیم مستبد و دین ساالرحاکم قراردارد.
این گذار تنها بامداخله سازمان یافته اعتراضی توده های بسیارگونه مردم با تکیه برجنبش
های اجتماعی و تجارب آنها (جنبش های زنان ،کارگران ،جوانان ،کارکنان ،کارمندان و)..
همگام با مبارزات ملیت ها ،اقلیت های دگر باور ،احزاب سیاسی وجوامع مدنی ممکن
خواهدشد .نوع گذاررا توازن قوای حاصل ازاین پیکارتعیین خواهد نمود .چپ دموکرات
سوسیالیستی همراه وهم صدا با اکثریت مردم زحمتکش وستم دیده ایران ،خواهان گذاری
مسالمت آمیزاست.
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انتخابات آزاد تحت شرایط بهره مندی از حقوق شهروندی برابروتامین حقوق بشریکی
ازابزارهای درخوردرجهت جایگزینی حاکمیت خودکامه دین ساالربه قصد برقراری جمهوری
دموکراتیک مبتنی بر جدائی دولت و دین در ایران است .با این وجود نافرمانی وقیام همگانی
حق مسلم وانکارناپذیر مردم در برابر زور و سرکوب حاکمان میباشد.
جمهوری اسالمی که براساس تبعیض های متعدد بنیادین استوارشده ،نظامی تمامیت خواه
و دموکراسی ستیزاست .بهره مندی ازحقوق وآزادی های دموکراتیک منطبق با حقوق
شهروندی و بشروهمچنین تامین وتضمین آزادی های فردی واجتماعی از جمله آزادی بیان،
مطبوعات ،دسترسی آزادانه به اطالعات ،آزادی تشکل و ائتالف و ....رفع تبعیضات گوناگون
(جنسیتی ،ملیتی ،دگرباوری ،دگرباشی )....درچارچوب چنین نظامی امکان نا پذیراست.
گسترش روابط دموکراتیک و حقوق و آزادی های مربوطه ،قبل از هر چیز منوط به
استقراردموکراسی درچارچوب یک جمهوری دموکراتیک بر پایه جدائی دولت و دین وبا
تکیه برمفاد اعالمیه جهانی حقوق بشر میباشد .از آنجا که کانون استراتژی ماراتوسعه
وتعمیق دموکراسی وعدالت اجتماعی تشکیل میدهد ،بدون وجود مناسبات دموکراتیک
وتضمین وتامین حقوق مربوطه ،گشایش فرایند دموکراتیزه کردن جامعه درپهنه های
گوناگون اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی وفرهنگی به منظورنیل به دموکراسی واقعی به معنای
حضور مستقیم وتوانمند مردم درعرصه های حیات اجتماعی وتحقق روابط آزادانه
سوسیالیستی میسر نخواهدشد .دموکراسی بدون سوسیالیسم واژه ای عاری ازمحتواست
همچنان که سوسیالیسم بدون دموکراسی مفهومی تهی ازمعنا ست.
امروز بیش ازهرزمان نقش آفرینی دگرگون ساز ومداخله گری موثردر مبارزه برای تغییر
وضعیت حاکم درکشور ،بطور مستقیم به پایان بخشیدن پراکندگی موجود درمیان طیف
مخالفین رژیم بستگی دارد .همیاری ،همگامی وهمکاری با جنبش های سیاسی – اجتماعی،
ضروری ترین راهکاردرراستای پاسخ به این نیاز مبرم در مرحله کنونی است .بنابراین تکیه
گاه استراتژی سیاسی ما رادراین برهه زمانی جنبش های اجتماعی اقشار وطبقات مردم،
نهادهای جامعه مدنی و افزون براین نیروها وتشکالت متنوع سیاسی جامعه تشکیل میدهند.
از این رو چپ دموکرات سوسیالیستی بدون تشکل هدفمند ومتکی به اهداف روشن بر پایه
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برنامه سیاسی مشخص نمیتواند درجهت گیری مبارزات جاری وآتی به قصد تحوالت بنیادین
جامعه به سوی تحقق زندگی بهتر وجهانی دیگرسهم برجسته ای داشته باشد.
تالش درجهت ایجاد پیوند درمیان جنبشها ومبارزات گوناگون وتقویت وپشتیبانی به عنوان
بخش مهم استراتژی سیاسی ماالزمه پیروزی درراه برچیدن نظام جمهوری اسالمی
واستقراردموکراسی درایران است .سامان دهی به همکاری های گسترده دربین طیف های
جمهوری خواه دموکرات ،به ویژه نیروهای چپ دردرون و برون مرزهای ایران از الویت های
سیاسی ما به شمار میاید .کلیه ائتالفها  ،اتحاد عمل ها وهمکاری های چپ دموکرات
سوسیالیستی در کوتاه ودرازمدت میتوانند همواره با توجه به منافع اکثریت مردم زحمتکش
وستمدیده ایران وبرپایه دوستی ،احترام متقابل وحفظ استقالل نیروها ،سازمان ها واحزاب
نقش تعیین کننده ای رادرجهت نیل به اهداف دموکراتیک مردم ایران ایفا کند.

 ۴۲ژوئن ۴۱۳۲
خسرو امیری
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مقاالت
و نقطه نظرات
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مدخلی به بحث استراتژی سیاسی چپ دمکرات!
بهزاد کریمی
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سه نکته پیشا سخن
این را هم می توان از ویژگیهای شگفت امر سیاست در کشور ما دانست که بدیهیترین
بدیهیات حیطه سیاسی را می باید که پیوسته تعریف و باز تعریف کرد .بدون چنین چیزی،
مشکل بتوان آشفته بازار ناشی از بغرنجیهای سیاست کردن در "نظام والیی -شبه
جمهوری" را ،بگونه سالم پشت سر نهاد!
 )7معنی اپوزیسیون ،یکی از آنهاست!
در کشورهایی که اداره امور به شیوه دمکراسی صورت می گیرد ،هر کس را که بپرسی چه
می فهمی از مفهوم اپوزیسیون ،پاسخ می شنوی همانی که مخالف پوزیسیون کنونی است.
و هرگاه بخواهی که کمی بیشتر توضیح دهد ،خواهد گفت یک جریان به این خاطر
اپوزیسیون می شود که از برنامه و سیاست و عملکرد قدرت حاکم رضایت ندارد و جریان
پوزیسیون را برای ماندن در قدرت صالح نمی داند و خود ،در برابر قدرت مستقر دارای برنامه
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آلترناتیو است برای تامین منافع مردم و مالحظه منافع کشور؛ و در یک کلمه ،جریان سیاسی
برای آن اپوزیسیون نام می گیرد که در پی کسب وکالت است از مردم برای نشستن بر
کرسی سیاست گذاریهای کالن کشوری ،یعنی که مدعی قدرت است و در پی تغییر قدرت.
اما در کشورهای رنجور از سلطه استبداد همچون ایران ،ماها هم اپوزیسیون کل سیستم
حکومتی یعنی "نظام" را داریم ،هم اپوزیسیون دولت معین از این سیستم را ،و هم
اپوزیسیون سیاستهایی از کل نظام و یا که حتی فقط متعلق به دولت را! این واقعیت ،از
یکسو البته ریشه در ترکیب گونه گون سیاسی این حکومت برخاسته از دل یک انقالب
همگانی دارد که بنا به الزام نظام ایدئولوژؤیک کنونی ،مدام در جهت یک انحصار رانتیر،
اتوریتر و توتالیتر حرکت کرده و می کند .از سوی دیگر اما ،همین رنگارنگی را باید به عنوان
نتیجه ناگزیر و مقتضی اعمال حاکمیت قدرت استبدادی و انحصار قدرت و مبتنی بر انواع
تبعیضات و در راس و مرکز آنها اعمال تبعیض فقهی و شرعی شیعه در حق شهروندان دید
و پذیرفت .در هر حال ولی ،هشیار باید بود که وجود اشتراکات در این اپوزیسیونهای متنوع،
موجب خدشه در تشخیص مرزبین آنها نشود .اپوزیسیون با نیمه اپوزیسیون فرق دارد و هر
دو آنها ،با شبه اپوزیسیون .اپوزیسیون ،شامل آنهایی است که علیرغم اختالفها و حتی
تضادهای برنامهایی و نیز استراتژیهای متفاوت ،هدف خود را تغییر رژیمان حاکم اعالم می
دارند .نیمه اپوزیسیون را اما باید در برگیرنده همه آنانی دانست که به اصالح رفتار و سیاست
پوزیسیون دل می بندند و در عین حال مستعد پیوستن به اپوزیسیون واقعی هستند آنگاه
که سترونی آرزویشان برایشان برمال شود .شبه اپوزیسیون نیز ،فقط ناراضیانی از درون و
حاشیه سیستم را شامل می گردد که مورد بی مهری مقطعی پوزیسیون قرارمی گیرند؛ و
اینان ،مصداق همانهایی هستند که با یک غوره سردی شان می شود و از یک مویز به تب
می رسند ،و دستکم تا آن زمان که به ناگزیر از تب به مرگ رسانده شوند! هر یک از این
سه ،ابتدا فقط و فقط باید با هدفشان تعریف شوند تا که بتوانند بر سر مشترکاتشان در
اهداف تاکتیکی ،از نیروی هم در مبارزه با استبداد حاکم استفاده کنند.
 )2استراتژی ،نقشه رسیدن به هدف است.
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و باز یک بدیهی دیگر؛ استراتژی ،نقشهایی است که برای رسیدن به هدف معین طراحی می
شود .استراتژی معطوف به هدف است؛ خود هدف نیست ،راه و نقشه رسیدن به هدف است.
مبتنی بر این بدیهی ،اهداف متضاد نمی توانند هم استراتژی باشند .یک استراتژی برای
اهداف متباین ،بی معنی است؛ اگرچه یک هدف می تواند که کمابیش از طریق
استراتژیهای متفاوت محقق شود .برای یک هدف می توان استراتژیهای موازی را تصور
کرد ،اما در این حالت هم می باید که در نظر داشت که یک اراده سیاسی ،نمی تواند همزمان
حامل استراتژیهای موازی باشد و در همان حال انتظار نافذیت سیاسی در جامعه را نیز
یدک بکشد؛ سرگردانی ،مشخصه و سرنوشت چنین اراده کردنی خواهد بود .اشتراکات بین
برخی استراتژیها در قالب یک جنبش مقطعی ،البته ممکن و حتی الزم است؛ چرا که در
آنجا توازی استراتژیها می تواند بر بستر مشترکات معنی بیابند و مفید هم بیفتند .جنبش
سبز ،نمونه برجسته ایی از آن را نشان داد .بطور کلی ،جنبشهای ملی و فراگیر جملگی
چنین هستند .در همین جمهوری اسالمی ،شاهد استراتژیهای معطوف به اصالح در قدرت
یا که تغییر رفتار آن هستیم که به درجات متفاوت ناگزیر از تعریف خود هستند در مرزبندی
صریح با استراتژی تغییر قدرت تا که تعامل طلبی خود را به قدرت نشان دهند و در درجات
مختلف اعتماد آن را جلب کنند .استراتژی تغییر نیز برای آنکه با پایه اجتماعی خود چفت
شود و آن را حول خود جمع کند ،باید که بر فاصله خود از توهم اصالح قدرت فاسد به
روشنی تاکید ورزد .برآمد یک بلوک سیاسی با چند استراتژی ،نه فقط بیهوده که بس
فرساینده است .هر بلوک سیاسی تنها با چهره نمایی در یک استراتژی مشخص ،صاحب
شناسنامه و هویت سیاسی پایدار می شود .اما از سوی دیگر همانگونه که در باال نیز اشاره
شد ،یک بدیهی دیگر هم داریم و آن اینکه ،هم هدف بودن در برخورد با قدرت حاکم الزاماً
به اتخاذ یک استراتژی منجر نمی شود .در اینجا ،نقشه راه از خصلت و نوع قدرتی متاثر می
شود که می خواهد جایگزین قدرت موجود گردد؛ از نوع و جنس جابجایی اجتماعی .بسته
به اینکه جایگزین قدرت استبدادی بخواهد نتیجه ساز و کار دمکراسی شود و نتیجتاً آلترناتیو
استبداد حاکم ائتالفی دمکراتیک از وسیع ترین نیروی دمکراسی باشد ،یا که برعکس نیت
نشاندن آلترناتیو انحصاری دیگری به جای انحصار قدرت موجود قرار بگیرد ،طبعاً
استراتژیهای متفاوت را خواهیم داشت .بنابراین ،این تغییر برای کدامین هدف اثباتی
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صریحاً مشخص در پی هدف نفی ایی است که ساختار نقشه راه را شکل و شمایل می دهد،
آن را رنگ و بو می بخشد ،و حاصل کار را تا حدود زیادی رقم می زند.
 )3استراتژی سیاسی برای اقدام است و پیروزی ،نه که ابزاری برای ابراز تنزه طلبی
آرمانی!
چپ تا زمانی که بگونه جدی وارد عرصه سیاست نشده باشد ،می تواند به گفتمان سازی
نظری و تدوین برنامه بپردازد و منزه از خطاهای سیاسی جلوه کند ،اما همین که بخواهد
وارد مبارزه سیاسی در پهنه جامعه شود نیازمند نقشه راه است برای کامیابی .در اینجاست
که تعیین و تنظیم نسبت واقعیتهای سیاسی مستقل از اهداف و آرمانها و برنامههای او با
همین ارکان هویتی وی ،بگونه اجتناب ناپذیری به میان می آید .یعنی ،تعیین استراتژی بر
پایه بایدها و نبایدها! چپ نیروی تغییر است و طبعاً آنسان تحولی که ،مد نظر اهداف خود
دارد؛ پس بر واقعیت می نشیند برای تغییر آن در مسیری که هموار کننده اهداف او باشد.
چپ ،نه خود را در حذف موانع سیاسی به هر بها می باید مستحیل کند ،و نه که در تنزه
طلبیاش بخاطر اهداف از ورود به بازیهای سیاسی بپرهیزد .اینجاست که چپ دمکرات از
نقطه نظر متدیک ،مرز خود را هم با کسانی روشن می کند که پراگماتیسم سیاسی صرف
را مبنای تعیین نقشه راه قرار می دهند و هم با آنانی که استقالل نسبی ولی صریحاً مشخص
سیاست ورزی از آرمانها را رعایت نمی کنند .در همین جاست که معادله بین اهداف و
آرمانها با موضوع مرکزی سیاست یعنی توازن قوا بسته می شود و از این طریق ،رابطه
ارگانیک بین هدف و نقشه راه برقرار می گردد .چپ دمکرات برای به دست آوردن ابزار الزم
جهت تحقق برنامههای خود مبارزه می کند که چیزی نیست جز دستیابی به قدرت دولتی؛
پس درگیر قدرت می شود و وارد تعامل با نیروهای سیاسی گوناگون .می خواهد که:
مستبدین را از اریکه انحصار قدرت پائین بکشد ،با بعضیها در این جهتگیری همسو شود،
و با برخیها نیز در مسیر راه دست به ائتالف و اتحاد کوتاه مدت یا دراز مدت بزند؛ و این
کنش و واکنشها را هم در هر دو میدان :هم در برخورد با نیروهای داخلی و هم در مواجهه
با نیروهای خارجی .شاید مسامحتاً بتوان این فرمول ساده را مبنای عمل خود در تدوین
استراتژی قرار بدهیم :خواستنها را از اهداف اثباتی و برنامه خود بربگیریم و نخواستنها را
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در پیروی از واقعیتهای صحنه و مشخصاً توازن قوای سیاسی بفهمیم؛ بایدهایمان را از اولی
و دومی استنتاج بکنیم و نبایدها را نیز متقابالً از هر دو آنان!
)4چپ دمکرات ،می باید عصاره نقد نظری مسیر طی شده چپ تا به امروز و نیز
فهم و هضم فکری خویش از تجربه چپ ایران در عرصه پراتیک را ،همانا و مقدمتاً
در تدوین استراتژی سیاسی برای امروزه روز نشان دهد .نمی توان در همان
چارچوبها و کلیشههای گذشته و حداکثر در مرز کشی سطحی با تجلیات سیاسی متنوع
از سوی چپ در دیروزه روز را ،مبنای سیاست ورزی امروزین قرار داد .استراتژی سیاسی
چپ دمکرات ،باید ترجمان واقعی و نیز تجلی زمینی شده تحوالت فکری چپ دمکرات باشد.
بدترین بدآموزی این خواهد بود که در لوای "نو اندیشی" ،بگونه کهنه حرف بزنیم! و از آن
مضر تر اینکه ،با دو لعن و نفرین نوع چپی به دو سوی تیز سیاست خطای دیروزین در
صفوف چپ ،بخواهیم کهنهها را در واژههای تازه جا بیندازیم و از رفتن به عمق خطا باز
بمانیم! بگوئیم که دمکراسی هدف استراتژیک ما است ،ولی دمکراسی را باز همانگونه فهم
کنیم که تا چندی پیش گرفتارش بودیم .پلورالیسم را تایید نظری کنیم ولی در حیطه عمل
رعایت نکرده و بی بهایش سازیم .از توافق ،آسان گیری و مدارا بگوئیم ،ولی در استراتژی
سیاسی مان خبری از آنها نباشد .دنباله روی از توده را رد کنیم ،اما شهامت اعالم تربیت
سیاسی توده برای برون رفت از جهالت و استبداد خوییاش را نداشته باشیم و این وظیفه
را در استراتژی خود منعکس نکنیم .چپ دمکرات باید نشان دهد که آموزههای خود بر بستر
نقد دیروز را در مفاهیم نوین و ارزشهای تازه بازتاب می دهد .دمکراسی تنها یک واژه و
اصطالح نیست ،ایده است و ساختار ،فرهنگ است و روش ،و سیاست است و برنامه .تاکید
بر دمکراسی بدون فهم واقعی سیاست ورزی و تمسخر سیاست با تمسک به تحقیر "سیاست
ورزی" ،تنها نشان از نیندیشیدن دارد وکماکان دفاع ازآن داشتههایی که دیر وقتی است
امتحان خود را پس داده و رفوزه شدهاند .آن که تحوالت فکری چپ در عرصه نظر و برنامه
را هنوز هم به فردای نا روشن و گستره جهانی بحران چپ حواله می دهد و تنها سیاست
گذاری از سوی آن را امری نقد و قابل باور می پندارد ،قطعاً از تناقض رنج می برد و سخت
هم دچار تنبلی فکری است! او عادت به ماندن در سطح و گریز از رنج اندیشیدن و باز
اندیشیدن دارد! حال آنکه برنامه و سیاست از هم تفکیک ناپذیرند و بین اینها ،رابطه منطقی
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برقرار است؛ تقدم و تاخر در رابطه با آنان تنها در نمودهاست که معنی می یابد .با اینهمه،
این واقعیت دارد که حد تحوالت را مقدمتاً در عرصه سیاست است که می توان محک زد!
پراتیک سیاسی ،محل تجلی حقیقت نظری و واقعیت برنامه است ،و تنها مالک سنجش
درستی و نادرستی آنها در عرصه زندگی جاری! هم از اینرو ،تحول نظری و برنامهایی ،می
باید خود را در سیاست نشان بدهد و مقدمتاً هم در سیاست!
***
در پی این بدیهیات ،باید گفت که استراتژی سیاسی بطور عام و استراتژی چپ دمکرات
بطور خاص موظف به پرداختن این موارد است:
 .1هدف اثباتی چیست؟ تعیین هدف سیاسی از منشور دیدگاهی و برنامه هر
جریان.
 .2موانع بر سر راه تحقق این هدف ،آیا ساختاری هستند یا که ناشی از
سیاستهای جاری؟ تشخیص مانع.
 .3نقاط قوت وضعف نیروی مانع کدامند؟ و در مقابل ،تبیین امکانات مثبت و منفی
ما.
 .4نیروهای اجتماعی همراه و همسوی این استراتژی کیستند و امکانات سیاسی و
سازمانی آنها کدام؟ محاسبه حد اشتراکات با مشترکین در هر مورد و برنامه
ریزیهای سیاسی مقتضی.
 .5عمده تاکتیکهای تحقق بخش این استراتژی چهها هستند و طبعاً چگونه
خواستن آنان نیز؟ پس ،تشخیص تاکتیک و تبیین حلقات واصل این استراتژی.
***
خطوط کلی استراتژی سیاسی چپ دمکرات
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مبتنی بر موارد باال:
*) چپ دمکرات ،دمکراتیزه کردن جامعه را می خواهد و سوسیالیزه کردن دمکراسی را.
دومی تنها زمانی باید در دستور تحقق قرار بگیرد که اولی تا حد معینی پدید آید ،ساختاری
شود و قوام یابد .پس ،به اعتبار اینکه دمکراسی منطقاً تجدد را در دل خود دارد ،قانونیت و
حکومت قانون با آنست که ثبات می گیرد ،و توسعه موزون نیز تنها بر بستر آن امکان تجلی
می یابد ،هدف دمکراسی می بایست که از همان دوره مشروطیت و پسا مشروطه تا به امروز
هدف راهبردی چپ قلمداد می گردید و همه اهداف راهبردی دیگر چون استقالل و عدالت
اجتماعی نیز در پارادایم آن پی گرفته می شد .اگر می بینیم که چنین نبوده است یا که در
مقاطعی بوده ولی در وسط راه قطع گردیده و توسط هدف دیگری جایگزین شده است ،می
باید که صرفاً غفلت و انحراف از مسیر تاریخی تلقی شود و بس .جوهری ترین تحول نقادانه
چپ در سه دهه گذشته ،فهم همین نکته است .اما اکنون که بیش از هر زمان ،دمکراسی
در عین و ذهن به خط تقسیم ملی بین نیروهای سیاسی جامعه تبدیل شده است ،این امر
روشن تر از هر زمان دیگر خصلت هدف استراتژیک چپ دمکرات را به خود گرفته است .در
مرحله کنونی ،هدف راهبردی ما همچنان و آکتوئل تر از هر وقت دیگر ،دمکراتیزاسیون
جامعه ایران در همه جهات است؛ و در این میان ،برقراری دمکراسی سیاسی پیش شرط
ایجاد و تحکیم دمکراسی در دیگر شئونات جامعه یعنی در هر سه جهت اقتصادی ،فرهنگی
و اجتماعی .الزمه استقرار دمکراسی نیز چیزی نیست جز برقراری آزادیهای سیاسی و
تامین برابر حقوقی شهروندی .تنها در چنین شرایطی است که چپ دمکرات امکان می یابد
تا برنامههای پیشنهادی خود به جامعه در عرصه رقابتها را ،به شعور سیاسی وسیع ترین
سطح از پایگاه اجتماعی خویش بدل کند .چپ دمکرات باید در چهره پیگیرترین مدافع
آزادیها و دمکراسی و به عنوان پس زننده تبعیضات و تضییقات گوناگون علیه شهروندان
کشور برآمد سیاسی مستمر داشته باشد .مولفههای استراتژی سیاسی چپ دمکرات با چنین
خصلتهایی باید تشخص بیابند و هیچ رویکرد مغایر با این ارزشهای سیاسی نباید در
استراتژی او جا گیر شوند .سوسیالیسم ،فرزند تنی مدرنیته است و برخاسته از ژرفش پیوسته
دمکراسی در همه جهات .واقعیت مبارزه طبقاتی ،بر بستر دمکراسی است که بیشتر و بیشتر
از جعل در امان می ماند و در خود خودش جریان می یابد.
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هدف استراتژیک دمکراسی باید در همه مسیر راهبردی چپ دمکرات و در واقع در مجموعه
تاکتیکهای آن متحقق و متجلی باشد .بدینمعنی ،این استراتژی تنها بسیج کننده نیروی
دمکراسی نیست بلکه تربیت کننده توده خواهان دمکراسی با روحیه و هنجارهای دمکراسی
هم است .جانمایه فلسفه سیاسی این استراتژی ،در تعریف و تفهیم رابطه ارگانیک بین طرح
و تحقق هر مطالبه دمکراتیک موردی است با چشم انداز و کل روند دمکراسی .همه هنر
استراتژ و تاکتیسین این راهبرد در آنست که بتواند رد پای پرسپکتیو و سمت مسیر
دمکراسی را در هر یک از مطالبات دمکراتیک توده زحمتکش عالمت گذاری کند و همان
را هم به خود توده حامل این مطالبات نشان دهد؛ و متقابآل هر مطالبهایی را نیز در خدمت
هدف استراتژیک جهت بدهد .مردم ،با امر و هدف دمکراسی فقط از طریق خواستهای
جاری و معیشتیشان است که گره می خورند .دمکراسی ،تنها از این راه است که هم می
تواند با انواع پوپولیسم دیکتاتوری به مصاف برخیزد و هم که از دل بستر دمکراسی سازی
و دمکرات پروری جاری ،نیروی الزم برای سوسیالیزه کردن دمکراسی در آینده را برآمد
دهد.
*) اینجا جای تبیین و تحلیل نیست ،لذا به اعالم گزاره اکتفاء می کنم :نظام جمهوری
اسالمی ساختار قدرتی است مبتنی بر حاکمیت دین  -دینی خاص با خوانش مشخص از
آن و توسط نیرو و نهادی معین -و از این رو ،به ناگزیر ناقض دمکراسی و نافی حقوق
شهروندی .این رژیمان ،سد و مانعی است برای دمکراتیزاسیون جامعه؛ نظامی است در
بنیادهای خود ضد دمکراتیک ،و این بدانمعنی که اصالح نمی پذیرد .امر اصالح برای بقا و
زندگی صورت می گیرد و نه که مرگ و نیستی؛ اصالح بنیادهای این نظام تبعیض محور به
معنی مرگ آن خواهد بود و صاحبان آن ،طبعاً مرگ خویشتن خویش را بر نمی تابند! اصالح
در این نظام ،تنها می تواند مشمول سیاست هایی چندی بشود و نه که متوجه اساس ساختار
آن .اصالح و تعدیل در سیاست ،نه تنها نا مطلوب نیست که چه بسا خوبست و ما نیز در
قبال آن بهیچوجه بی تفاوت نیستیم؛ مسئله ولی ،فراتر رفتن از اینهاست .ما اساساً ،اصل
ساختار ضد دمکراتیک جمهوری اسالمی را نشانه می گیریم و خواهان تغییر بنیادی ساختار
قدرت در کشور هستیم .استراتژی چپ دمکرات ،نه اصالح این نظام که تغییر آنست؛ و از
این نقطه نظر ،استراتژی ما در مقوله تحول طلبی و تغییر ساختار جا می گیرد .این استراتژی،
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در ضدیت با والیت فقیه  -به مثابه شاخصه اصلی جمهوری اسالمی -و لغو آن تعریف می
شود و در چهره کردن برای تغییر قانون اساسی مبتنی بر حاکمیت نهاد دین بر نهاد دولت.
در واقع ما با استراتژی سرنگونی بگونهایی هم هدف هستیم ،اما مطلقاًهم استراتژی با آن
نیستیم .استراتژی ما ،خود را با هدف اثباتی نیز تعریف می کند؛ که با هنجارهای ناظر
برباورمندی به پلورالیسم سیاسی در جامعه و چرخه قدرت و در مخالفت با حذف سیاسی
چهره می یابد.
همه چیز را در قدرت موجود نباید خالصه کرد ،فرهنگ استبدادی و ارتجاعی در جامعه نیز
از موانع جدی دمکراتیزاسیون جامعه است .از این نظر هم ،ما به دوره تدارک انقالب
مشروطیت بر می گردیم البته در اقتضای امروزین آن .در آن تحول تاریخی ،تدارک فکری
و سیاسی هم زمان هم استبداد سیاسی را هدف گرفته بود و هم جهالت و خو و خصال
استبدادی در خود جامعه و مردم را! اتمیزه بودن جامعه و ضعف تشکل یابی سیاسی و
نهادهای مدنی نیز در پانگرفتن دمکراسی و همچنین در عدم دوام یابی آن موثرند .استراتژی
سیاسی ما باید تشکل محور باشد و تحزب پرور .استراتژی سیاسی چپ دمکرات در عین
توجه به این موانع اجتماعی ،ضمن تکمیل رویکرد سیاسی خود با امر فرهنگ سازی و
مدنیت گستری در قالب نهادهای مدنی ،تبلیغ و ترویج اصل تحزب در جامعه ،و رعایت همه
این الزامات در چگونگی پیشبرد استراتژی خود و تاکتیکهای تحقق بخش همین راهبرد،
در هر حال اما اصل را بر مبارزه سیاسی با قدرت مستقر قرار خواهد داد .دمکراسی ،مسلماً
بی تساهل و تسامح ،و بدون فرهنگ مدارا و پذیرش موجودیت و حق رقابت همگانی ،امری
است نا ممکن .نمی توان چنین پنداشت که اول فقط باید ستیزید ،تا که بعداً و پس از
استقرار دمکراسی مدارا را سراغ گرفت! همزمانی مبارزه -مدارا چونان اصل پرنسیپال و
پایهایی استراتژی چپ دمکرات باید در همه مسیر در نظر گرفته شود .تنها نسبت این دو و
طبعاً در رابطه با دیگر نیروها اعم از حاکم و محکوم است که می تواند در طول مسیر مبارزه
متفاوت باشد و باید هم باشند .حتی برداشت نیروی استبداد از ما و به وساطت استراتژی
سیاسی ما ،این باید شود که :ما ،هر اندازه که در مبارزه با استبداد قاطع وبی گذشت هستیم
اما با گرفتاران به استبداد ،لزوماً بی مدارا نخواهیم بود.
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*) این نظام از ذخایر و امکاناتی برخوردار است که تا درجه باالیی از آنها تهی نشود ،بر
زمین نمی خورد و از قدرت رخت بر نمی بندد! متقابالً نیز نقاط آسیب پذیری در درون خود
دارد که اپوزیسیون بدون توجه به آنها ره به جایی نخواهد برد!
از ذخایر آن ،یکی پیوند تاریخی آنست با تودههای باورمند مذهبی .پیوندی که اگر چه از
انقالب به اینسو در مجموع روندی نزولی را طی کرده و در آن مزایای مادی هر چه بیشتر
جای عالیق معنوی را گرفته است ،اما هنوز هم به فرجام خود نرسیده است .فروپاشی پایه
تودهایی این ساختار در وجه غالب خود ،شرط پایه برای فروریزی این نظام است .این
فروپاشی ،عمدتاً بر اثر عوارض بحران های اقتصادی و نیز سختی معیشت مردم و تشدید
تعدیات اجتماعی و فرهنگی حکومتیان به تودهها خواهد گذشت و قسماً نیز دوری
اعتقادیشان از بنیادگرایی دینی حاکم .چپ دمکرات در وجه دوم اگر چه بی وظیفه نیست
اما در کوتاه مدت و محروم از ابزار تربیتی در عرصه آموزش فرهنگی جامعه نمی تواند در
این زمینه کار زیادی انجام دهد ،ولی در عرصه اول باید که کامالً ابتکار عمل را در دست
بگیرد :حساس در قبال هر مشکل از مشکالت تودهها و دارای راه حل مشخص در قبال آنها
و این دو نیز بر بستر رفتن به میان مردم و درآمیختن با آنان .زنده یاد قاسملو می گفت که
جمهوری اسالمی در دو چیز رکوردار است :وسعت پایگاه تودهایی و سرعت در از دست دهی
پایگاه مردمیاش! ما باید این هر دو رکورد را دریابیم و در محاسبات سیاسی خویش در نظر
بگیریم؛ و البته نه با آهنگ دل خواسته خود که مبتنی بر آنچه که در واقعیت جاری است!
ذخیره قدرت دیگر این نظام ،وجود دستجات دین باور متنوع با برنامههای اجتماعی و
اقتصادی گاه حتی متنافر از هم در دل و حاشیه آن است که جملگی در دفاع از انقالب
اسالمی گرد هم آمدند و بعدتر در قالب جمهوری اسالمی جبهه حکومتی را ساختند .روند
از هم گسیختگی این تجمع نیز از قانونمندیهای این نظام والیی است که در طول سی و
پنج سال گذشته با فراز و نشیبهایی مجموعاً در سمت انحصار قدرت به دست راست رانتیر
و محافظه کار و علیه جناحهای مذهبی چپ و راست میانه طی طریق کرده است .چپ
دمکرات موظف به فهم این واقعیت و تسریع این روند است و می باید در برابرهم چپ
مذهبی و هم راست میانه ،سیاست اتحاد و انتقاد مقتضی و البته متفاوت از هم را پیش ببرد.
این نیروهای دین باور و قسماً حتی دین محور ،حاوی استعدادهایی در جهت پیوست به
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فرهنگ و سیاست و برنامه دمکراسی هستند که ما باید در سمت استراتژی سیاسی خودمان
چنین ظرفیتهایی را تقویت کنیم .بخش بزرگی از آنها را می توان بر پایه تجربیات خودشان
با این تفسیر بومی و رئال از سکوالریسم و الئیسیته در ایران بگونهایی همراه خود کرد:
جدایی نهاد دین از نهاد دولت ،و نیز حصول به توافق همگانی بر سر اینکه معیار و مالک
قوانین ،مصوبات نمایندگان آزادانه منتخب مردم هستند .ما قبول داریم که در پیشرفته ترین
دمکراسی ها هم نیروهایی هستند که می گویند سیاست خود را از باورهای معنوی خویش
الهام می گیرند .سکوالریسم مد نظر ما نه ضد دین است و نه نافی چنین رویکردهایی.
رویکردهایی که سیاست را در الهام از ارزش های دینی توضیح می دهند .ما ناظر بردبار
روند تجزیه مولفههای سیاسی جمهوری اسالمی هستیم ،اما نه که بگونه انفعالی و یا که در
دنباله روی از سیر "طبیعی" این روند! ما خود فاعل امر تحوالت هستیم :در عین و ذهن.
عملکرد جمهوری در این نظام اما ،ولو که ابتر و در حال حاضر مغلوب ،از نقاط آسیب پذیر
این نظام است! استراتژی چپ دمکرات باید به جامعه و حکومتیان بگوید که نه تنها با
"جمهوری" بودن این نظام مشکل ندارد ،بلکه مشکلش با آن درست بخاطر تحت الشعاع
قرار گرفتن جمهوری است در پسوند "اسالمی" که عمالً چیزی نیست جز همان والیت
فقیه! استراتژی ما ،همه جامعه به شمول دین باوران و دین محوران معتقد به جمهوریت را
باید مخاطب قرار داده و بگوید که می خواهیم همگی بر جمهوریت بیایستیم و بی هیچ
پسوندی البته! یکی از امکانات تاریخاً اثبات شده در موضوع سقوط حکومتهای ایدئولوژیک،
معموالً بن بستهای درونی آنها و در نتیجه فروپاشی آنهاست از درون؛ در جمهوری اسالمی
هم چنین احتمالی وجود دارد و منفذ چنین احتمالی نیز همانا وجود نام و سایه جمهوری
است! چپ دمکرات باید این امکان را با وسواس تمام در نظر بگیرد و آن را در برخوردش با
قانون اساسی این نظام هم نشان بدهد! و از این رو اکنون و هر وقت دیگر بخواهد تغییر این
قانون اساسی را و تماماً هم بر مبنای حذف والیت فقیه و هر بند مرتبط با والیت و نیز
مربوط به تبعیض دین و فقه از آن! چپ دمکرات برخوردش با امر انتخابات در جمهوری
اسالمی را هم می باید بر مبنای محاسبات سیاسی تاکتیکی پی بریزد و در سیاست ورزی
خود از آن غفلت نجوید .از یاد نباید برد که امر انتخابات به ما نیروهای مدرنیته تعلق دارد؛
وگرنه والیت کجا و ذات انتخابات کجا؟! انتخابات و جمهوری در این نظام ،وسیله توزیع
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قدرت بین جناح ها هستند در ظرف والیت؛ این دو را باید از والیت و به نفع همه جامعه
مصادره کرد.
*) تبعیض دینی در نظام جمهوری اسالمی ،رماننده طبیعی بخش عظیم جامعه از این نظام
است .استراتژی چپ دمکرات ،باید تبعیض ستیزی را منبع عظیم نیروی خود قرار دهد:
علیه تبعیضات جنسیتی ،ملیتی ،دینی و عقیدتی .این تبعیضات بگونه بالفعل ،میلیونها نفر
را در برابر نظام مبتنی بر تبعیض جمهوری اسالمی قرار می دهد.
*) هر نیرویی که به درجاتی بر دمکراسی تاکید دارد ،به درجاتی در زمره یکی از سه محور
همسویان و همراهان و متحدین استراتژی چپ دمکرات به شمار می رود .تنظیم سیاست
در قبال هر یک از این نیروها و سازمانها و اشخاص سیاسی متعلق به آنها از اصلی ترین
وظایف ما در تدوین و تحقق این استراتژی است .چپ دمکرات در این رابطه باید بتواند یک
الگوی رفتاری پیشه کند و چپ را در کلیت خود از سکتاریسم ،منزه طلبی سیاسی و در
همانحال دنباله روی و استحاله در دیگران نجات دهد .یعنی که سیاست ورزی کند .پایه
اقتصادی این استراتژی هم اینست که فقط کارگران یدی و کارورزان فکری و مجموعه
طبقات زحمتکش نیستند که نیازمند و خواهان دمکراسی هستند ،که بخش قابل توجهی
از نیروی بهرهکش از کار و زحمت هم بخاطر توسعه اقتصادی ،خواهان رهایی از آمریتهای
حکومت مبتنی بر رانت و تبعیض کنونی است .چپ دمکرات باید بگوید و در منصه عمل
هم نشان دهد که دو نیروی سوسیال دمکراتیک و لیبرال دمکراسی را رقبایی می شناسد
که بر بستر دمکراسی دارای اشتراکات کمابیش پایدار هستند و باید که رقابت اجتماعی با
همدیگر را بر همین بستر پیش ببرند .استراتژی چپ دمکرات باید بر این حقیقت استوار
باشد که مبارزه علیه نظام والیی ،بالذاته خصلت ملی و فراگیر دارد.
*) این خوب است و الزم است که بگوئیم همانا این نحوه برخورد خود حکومت است که
اساساً نوع گذار را تعیین می کند .نیز ضرورت دارد و مهم است که بگوئیم ما بر حق مردم
از خود در مقابله با قهر و خشونت برای خنثی کردن اعمال نیروی سرکوب تاکید داریم و
خود نیز در چنین شرایطی ،تاکتیک ضرور را اتخاذ خواهیم کرد .بعالوه این نیز واقعیت دارد
که هیچ نوع راه گذار از جمهوری اسالمی ،از قبل تعیین شده و مقرر نیست .همه چیز ممکن
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است و طبعاً برخیها یا که تلفیقی از بعضیها ،بمراتب محتمل تر .کسی نمی تواند پیشاپیش
بگوید که کدام یک از شقوق زیر و یا چه ترکیبی از آنها را خواهیم داشت :انقالب سیاسی،
فروپاشی از درون ،سقوط بر اثر بحران خارجی ،کودتا و جنگ داخلی و  ...اما موضوع اینست
که نوع انتخاب اپوزیسیون هم بر روند گذار موثر است و گاه حتی بسیار موثر .انتخاب ما
همانی باید باشد که در عین حال بر سرش جدی هستیم و آن را با همه قدرت و قاطعیت
می خواهیم پیش ببریم .ما با مبارزه مسلحانه ،جنگ و یا تعیین تکلیف از بیرون مخالفیم.
ما ،مشی مبارزه سیاسی مسالمت آمیز با هدف تحوالت ساختاری و تغییر قدرت را انتخاب
می کنیم .بر همین باید ایستاد و دچار هیچ تزلزلی هم در آن نشد .آن را باید هم پروژهایی
و هم پروسهایی پیش برد .از هر اقدامی که مغایر این استراتژی است اجتناب کرد و با
پیشنهاد دهندگان چنین اقداماتی به مباحثه برخاست .انتخاب استراتژی ،ورود به رقابت
سیاسی بین استراتژی ها نیز است؛ بی طرفی در آن ،معنی ندارد .ما با انتخاب مبارزه سیاسی
مسالمت آمیز ،هم باید ادبیات آن را تولید بکنیم و هم نوع سازماندهی آن را نیز عرضه
بنمائیم.
*) بر پایه همه موارد فوق ،استراتژی سیاسی ما باید بر مبارزه و مقابله مدنی جامعه علیه
استبداد و تبعیض حاکم ،یعنی علیه جمهوری اسالمی باشد البته با چشم انداز توافق سیاسی
در سطح کشور برای انجام انتخابات آزاد .مبارزه برای رسیدن به توافق سیاسی دمکراتیک
در مقیاس ملی .فعالً هم البته ،تا بر هم زدن توازن قوا ،تمرکز تالش تماماً بر اصل مبارزه و
مقدم شمردن آن بر هر تعامل سیاسی با قدرت .محاصرهایی خصلتاً تهاجمی ولی گام به گام
و در خدمت تحقق انتخابات آزاد در کشور .انتخابات آزادی که ،تنها با تامین پیش
شرطهایش ممکن است و انتخابات آزادی که ،هیچ کس را کنار نمی گذارد مگر آنی که
خودش خود را کنار می کشد! انتخابات آزاد مد نظر ما ،حامل مسالمت آمیز یک انقالب
سیاسی است .در این استراتژی ،پراتیک ناظر بر مبارزه برای محاصره مدنی والیت فقیه،
جوهر اصلی و بویژه کنونی آنست.
*) نیروی این استراتژی ،جامعه است و مردم .اما در جهان همبسته ما و در شرایط دشمن
تراشی جمهوری اسالمی در سطح جهان  -همچون یک هنجار ماهوی در او -نیروی
دمکراسی امکانات متعددی در سطح جهان دارد که حق ندارد بر آنها چشم بپوشد .مبارزه
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دمکراسی با جمهوری اسالمی ،یک مبارزه صرفاً محدود ملی نیست؛ از سوی جمهوری
اسالمی امتداد خارجی دارد و از سوی ما نیز باید چنین باشد .در این مبارزه حیاتی ،ما حق
نداریم بخاطر تنزه طلبی و "پاکیزگی" سیاسی ،خود را از ذخایر خویش محروم کنیم .مهم،
اینست که به بازی گرفته نشویم و این بستگی دارد به استحکام نظری و برنامهایی ما و طبعاً
فراست سیاسی ما.
*) و سر انجام اینکه ،چه در کل استراتژی سیاسی خود و چه در هر تاکتیک تحقق بخش
آن ،باید که از معادلهایی حرکت کرد بسته شده بین سه مولفه مردم -حکومت -ما و بر پایه
مواجهه برنامهایی از ریز و کالن ،و آنی و آتی .چپ دمکرات باید راه پیوستن با مردم مطالبه
خواه را بجوید و فروتنانه بپذیرد که این اوست که باید با نشان دادن راه حلهای ملموس و
مشخص به مردمان درگیر مشکالت و معضالت ،آنان را به سوی استراتژی خود جلب کند.
نه که بخواهد مردم از طریق شنیدن(؟) حرفهای کلی و رادیکال او به وی بپیوندند؛ که
طبعاً با این انفعال پیشگی سکتاریستی ،صد سال دیگر هم نخواهند پیوست! ما چپ دمکرات
در این رابطه به یک خانه تکانی اساسی نیازمندیم که در نوشته چندی پیش خود به جهاتی
از آن اشاراتی داشتم.
باز هم در باره چپ و در باره وحدت و اتحاد چپ ()۴
ما تا قدرت نشویم و قدرت را هم گام به گام به دست نیاوریم و آن را هم همانا در جذب
شدههایی از جامعه به خود معنی نکنیم ،هیچ کاری ولو کار کوچکی هم نخواهیم کرد و
تاریخ ،تنها از ما به عنوان کسانی یاد خواهد نمود که کالن گفتند ولی چیزی را در عمل
روز خود خرد نکردند! آیندگان از صمیمیتهای ما خواهد گریست و به لجاجت هایمان
خواهد خندید!
با مهر بسیار ،بهزاد کریمی
سیام آذر ماه  7592شمسی(یلدا)
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مولفه های سیاست چپ
احمد آزاد
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در جریان مباحث وحدت بین سه سازمان سیاسی چپ و برخی از کنشگران چپ منفرد،
یکی از موضوعات مورد بحث ،مسائل سیاسی و در واقع پالتفرم سیاسی است .البته در ابتدا
نظری بر این بود که استراتژی و پالتفرم سیاسی را در درون «برنامه »میدید .اما پس از
بحثهائی نهایتا پذیرفته شد که رسیدن به یک برنامه مفصل ،مطابق الگوهای شناخته شده
در این فرصت ،تقریبا ناممکن است و بویژه آن که موضوع «برنامه سیاسی »یک پایه اصلی
وحدت چپ است.
مباحث وحدت با بحثهای نظری حول «کدام چپ ،کدام سوسیالیسم »آغاز شده است .به
رسم معمول ،مباحث «وحدت چپ »باید از مسائل نظری آغاز میشد و اکنون پس از
گذشت چند ماه از آغاز بحثهای نظری و برگزاری اولین کنفرانس پیرامون این مباحث ،زمان
آن است که به مسائل سیاسی و موضوع برنامه سیاسی چپ برای آینده جامعه ایران پردازیم.
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به نظر من موضوع «استراتژی و پالتفرم سیاسی »چپ ،محور اصلی این پروژه وحدت است
و این پالتفرم سیاسی است که بیش از هر چیز تکلیف این پروژه را روشن خواهد کرد .اگر
در زمینه مسائل نظری هنوز بحث چندانی در درون چپ ایران و بویژه نیروهای شرکت
کننده دراین پروژه در نگرفته است ،اما به اندازه کافی در زمینه مسائل و مواضع سیاسی این
مجموعه ،نقد و نوشته موجود است .اگردر زمینه نظری پرسشها بیش از پاسخها است و نه
تنها چپ ایران که کل جنبش چپ در جهان ،پس از تحوالت جنبش جهانی چپ در دهه
 ،7981در جستجوی یافتن پاسخ یا پاسخهائی به «کدام سوسیالیسم »و «چگونگی گذار

به سوسیالیسم »هستند ،اما درمورد «برنامه سیاسی چپ» ،موضوع نه تنها یک مسئله ملی
است و این چپ ایران است که باید برای آن پاسخهای خود را بیابد ،بلکه تجاربی هم در این
زمینه وجود دارد و چپ ایران حداقل از انقالب  7531با درگیرشدن در فعالیتهای گسترده
در سطح جامعه و با حکومت ،تجارب گوناگونی در عرصه «سیاست »داشته است.
استراتژی سیاسی چپ
برنامه استراتژیک چپ استقرار سوسیالیسم در جامعه است .بیان این جمله به این معنی
است که چپ تالش میکند تا نظم اجتماعی سوسیالیستی در جامعه مستقر شود ،اما این
منوط به وجود شرائط الزم است و طبعا در هر وضعیتی امکان استقرار سوسیالیسم وجود
ندارد .یکی از شروط الزم برای گذار به سوسیالیسم ،وجود حداقلی از دمکراسی است .در
جامعه دیکتاتوری امکان تامین شرائط الزم برای گذار به سوسیالیسم وجود ندارد و اگر هم
در موقعیتی استثنائی چپ قدرت را بدست گیرد ،هرگاه جدائی تفکیک ناپذیر سوسیالیسم

و دمکراسی نادیده گرفته شود ،جامعه با خطر تکرار تجربه «سوسیالیسم واقعا موجود »
روبرو است.
مبارزه برای استقرار دمکراسی اما به معنی ندیده گرفتن استراتژی چپ و استقرار نظم
سوسیالیستی نیست .هر تالشی از چپ برای استقرار دمکراسی و برابری ،گامی است در
جهت تامین شرائط الزم برای گذار به سوسیالیسم و از این رو باید این تالش هدفمند
جهتگیری استراتژیک را دنبال کند .با این توضیح ،تالش چپ در جهت تامین دمکراسی
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زمینههای الزم را برای گسترش آگاهی ،تشکلیابی و تداوم مبارزه کارگران و زحمتکشان و
حقوق بگیران ،یعنی اکثریت مردمی را که از سوی نظم مسلط ،سرمایهداری ،استثمار
میشوند را در بر میگیرد.
درپی انقالب  ،7531یک حکومت مذهبی دیکتاتوری در ایران مستقر شده است و در طول
سی و چهار سال گذشته با زندان و اعدام ،مخالفین خود را سرکوب و فضای بسته و امنیتی
را در جامعه گسترده است .استراتژی سیاسی چپ در ایران در این شرائط و در این مقطع
مشخص از مبارزه برای استقرار سوسیالیسم ،مبارزه بر علیه دیکتاتوری مذهبی ،گذار از
جمهوری اسالمی ،استقرار دمکراسی به معنی تامین آزادیهای فردی ،اجتماعی و سیاسی در
جامعه و بویژه برای کارگران ،زحمتکشان و حقوق بگیران ثابت میباشد .همزمان مبارزه
برای تامین خواسته های اینان ،کاهش هرچه بیشتر نابرابری اجتماعی و تغییرتوازن قوای
اجتماعی به نفع کارگران و زحمتکشان ،از طریق مبارزه متشکل و سازمان یافته آنان ،از
وظائف عمده چپ است.
در چارچوب این استراتژی ،برنامه سیاسی چپ به اعتقاد من دارای چند مولفه اصلی است:
 در ارتباط با حکومتگذر از جمهوری اسالمی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک و الئیک به جای جمهوری
اسالمی
مشکل اساسی امروز جامعه ما تلفیق دین و دولت و وجود یک حکومت مذهبی دیکتاتوری
است .برای تغییر این حکومت اولین اصل تاکید بر لزوم جدائی کامل دین از دولت و مخالفت
با هرگونه دخالت مذهب در اداره امور عمومی جامعه است .به رسمیت شناختن موازین
حقوق بشر ،تابعیت همه قوانین از رای مردم ،از بین بردن نابرابریهای
اجتماعی ،تامین برابری کامل حقوق زنان با مردان و رفع هرگونه تبعیض بر اساس جنسیت
و ملیت و مذهب.
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در میان نیروهای چپ ایران درباره گذر از جمهوری اسالمی اتفاق نظر وجود ندارد .مشخصه
این اختالف نوع برخورد به نظم مسلط و تعیین رابطه با آن است .در سالهای اول انقالب

همراهی و همکاری با حکومت در چارچوب سیاست «شکوفائی جمهوری اسالمی »خط
مشی سیاسی بخشی از چپ ایران را تعیین میکرد و در سالهای پس از سرکوب و مهاجرت
به خارج از کشور ،سیاست «اتحاد و مبارزه »با اصالح طلبان دولتی خطمشی عمده سیاسی
همان چپها شد .اگر چه این بخش از چپ مدام در برنامههای خود بر لزوم جدائی دین از
دولت تاکید میکند ،اما در تالش برای همراهی با اصالح طلبان درون نظام جمهوری اسالمی
این گونه مصوبات کنگره ای عمال نادیده گرفته میشود.

خطمشی سیاسی این بخش از چپ ،تحول دمکراتیک در ایران از طریق استحاله رژیم
میباشد .خطمشیای که ناگزیر به سیاست رفرم در حکومت مذهبی منتهی شده و طبعا
همراهی با رفرمیستها ،مذهبی و سکوالر را امری ناگزیر میکند.
در مقابل این سیاست رفرمیستی ،سیاست دیگری در این سالها در برخورد به حکومت از
سوی بخشی دیگر از چپ دنبال شده که مشخصه اصلی آن حفظ استقالل چپ از قدرت،
پافشاری بر تغییر حکومت و استقرار یک حکومت دمکراتیک با تاکید به جدائی دین از دولت
و اتکاء به مبارزات مردم و گسترش و تقویت جنبشهای مردم و بویژه جنبشهای کارگران
و زحمتکشان میباشد .بخشی از انرژی چپ ایران در این سالها صرف جدل پیرامون این
دو سیاست شده است .رفرمیستهای چپ به ماهیت حکومت اسالمی توجهی ندارند و
علیرغم تجربه مستقیم بیش از شانزده سال تالش عبث اصالح طلبان برای رفرم در حکومت،
همچنان با تکیه بر امکان «استحاله رژیم از درون »سیاست همراهی با حکومت را دنبال
میکنند ،که خود مانعی جدی در راه اتحاد چپ است.
در ارتباط با کارگران و زحمتکشان
هدف اصلی سوسیالیسم از بین بردن استثمار و بهرهکشی در جامعه و استفاده از تولیدات و
ثروتهای اجتماعی برای همه مردم است .به همین دلیل هم سوسیالیسم آلترناتیو
سرمایهداری ،نظامی که بر بهرهکشی و استثمار متکی بوده و ثروتهای اجتماعی به صورتی
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کامال نابرابر بین اقلیتی صاحب سرمایه و اکثریت جامعه فاقد امکانات تولید تقسیم شده،
مرتبا با بحرانهای شدید اقتصادی و اخیرا با بحران حاد محیط زیستی مواجه گردیده و به
مانع اصلی تکامل جامعه و شکوفائی فردی و جمعی تبدیل شده است ،میباشد .از این زاویه
اولین وظیفه چپ برخورد به مسائل کارگران و زحمتکشان ،تالش برای سازمانیابی اینان و
مبارزه برای امحاء بهرهکشی همراه و همپای آنان میباشد .اقشار و طبقاتی که اکثریت جامعه
را تشکیل میدهند و همین ها هستند که برقراری سوسیالیسم را به انجام میرسانند.
تالش چپ باید بر تقویت موقعیت کارگران و زحمتکشان در توازن قوا میان طبقات مختلف
در جامعه و تحکیم و تقویت موقعیت آنان در تقابل با قدرت مسلط باشد .چپ باید از حق
کارگران و زحمتکشان ،معلمان ،پرستاران ،کارمندان و دیگر اقشار زحمتکش برای ایجاد
سندیکاها و تشکلهای آزاد و مستقل خود ،دفاع کرده و برای کمک به شکلگیری آنها
تالش کند .چپ باید از خواستههای کارگران و زحمتکشان پشتیبانی کرده و برای تحقق
این خواستهها همپای آنان مبارزه کند.
 در ارتباط با مردمدفاع و گسترش جنبشهای اجتماعی
چپ باید در استمرار و گسترش هرچه بیشتر جنبش عمومی مردم ،که آزادی ها ،حقوق
مدنی و سیاسی و حق حاکمیت مردم خواست مشترک آن است ،فعاالنه مشارکت داشته و
در پیشبرد و تقویت آنها نقش جدی بازی کند .حضور و مشارکت فعال کارگران ایران ،همراه
با طرح مطالبات مشخص و مشترک آنان ،در این مقطع ،نقش به سزائی در تقویت و توسعه
جنبش همگانی دارد .پیوند میان جنبش کارگران و زحمتکشان و دیگر جنبش های صنفی
و اجتماعی ،پیوند بین مبارزه برای نان و مبارزه برای آزادی و دمکراسی را ،در عمل ،تحقق
بخشیده و پایه های استواری برای استمرار و رشد جنبش عمومی پدید میآورد.
چپ باید از حق فعالیت علنی و آزادانه تشکل ها و نهادهای مستقل موجود در بین
دانشجویان ،زنان ،نویسندگان و روزنامه نگاران و مدافعان حقوق بشر دفاع کرده و علیه اعمال
سانسور و سرکوب بر آن ها ،مبارزه کند.
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 در ارتباط با ملیتهای ساکن ایرانپذیرش حقوق ملیتهای ساکن ایران و مبارزه برای حل دمکراتیک مسئله ملی در ایران
ایران کشوری است که از ملیتها و اقوام متعددی تشکیل شده است ،اما هم در رژیم گذشته
و هم در دوران جمهوری اسالمی زبانها و فرهنگها و هویتهای متفاوت از هویت رسمی،
همواره مورد تبعیض بودهاند .در دوران جمهوری اسالمی تبعیض خشن مذهبی هم بر آنها
افزوده شده است .رفع همۀ این تبعیضها ،تامین حقوق دمکراتیک ملیتهای متنوع کشور
و ایجاد شرائط الزم برای رشد آزادانۀ فرهنگ و هویت آن ها از الزامات استقرار و تثبیت
دمکراسی در ایران است.
شناسائی حق تعیین سرنوشت ملیتهای ساکن ایران و در عین حال تالش برای اتحاد
داوطلبانه و یکپارچگی بین آنها ،محور اصلی سیاست چپ در این زمینه است.
سپردن اداره امور مناطق مختلف ایران ،به منتخبان محلی ،از جمله در شکل فدراتیو ،و
محدود نمودن اختیارات دولت مرکزی به اموری که مربوط به کل کشور می شود .استفاده
از زبان فارسی به عنوان زبان مشترک مردم ایران و آموزش زبان مادری در مناطق ملی ،با
توجه به اکثریت جمعیت هر منطقه و تدریس زبان های موجود در ایران در دانشگاه ها،
برای تامین حقوق ملیتهای ساکن ایران ،تامین امنیت ملی و حفظ صلح و آرامش در کشور
الزم است.
 مبارزه با نابرابری اقتصادیجمهوری اسالمی یک نظام سرمایه داری است با تمام مختصات سرمایهداری در حال توسعه
در یک کشور دیکتاتوری .ویژگی آن این است که با تلفیق دین و دولت و ترکیب این دو با

اقتصاد ،کارکرد «عادی »سرمایهداری وابسته را هم مختل کرده است .حکومتیان از موقعیت
ویژه خود برای مال اندوزی و کسب ثروت سوءاستفاده کرده و به تصاحب و تمرکز ثروتها و
امکانات افتصادی کالن در دست تعداد محدودی از باندها ،بنیادها و وابستگان حکومتی
دامن زدهاند و فساد در آن از حد معمول در یک نظم سرمایهداری به مراتب باالتر است .از
این زاویه اقتصاد ایران ساز وکار یک نظام سرمایهداری متعارف را ندارد.
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سیاستهای رژیم موجب تشدید بحران ساختاری اقتصاد ایران شده که تاثیرات فزاینده
مجازاتهای بینالمللی و بحران جاری سرمایهداری جهانی نیز بر دامنه آن افزوده است.
عوارض بالواسطه این بحران ،چون بیکاری و گرانی ،گریبانگیر اکثریت جامعه و خصوصا مزد
و حقوق بگیران و زحمتکشان است .رژیم حاکم برای مقابله با بحران اقتصادی و در واقع
انتقال بار آن بر دوش مردم ،دست به اجرای طرح «هدفمند کردن یارانهها »زد که ماحصل
آن نهایتا چیزی جز فقر و فالکت بیشتر برای توده ها نیست.
مشارکت مستقیم مردم در امور اقتصادی -اجتماعی امری بسیار مهم در تحکیم و گسترش
دمکراسی است .مالکیت عمومی بر بنگاههای اقتصادی استراتژیک همچون صنایع کلیدی،
نفت ،پتروشیمی ،بانک و بیمه ،مخابرات ،برق و گاز ،حمل و نقل عمومی نقش مهمی در
مقابله با سرمایهداری نئولیبرال و سیاستهای خانمانبرانداز آن دارد .دولت موظف به تامین
یک حداقل زندگی انسانی و تامین معیشت و احتیاجات مردم است و نباید این مهم به دست
بازار و سرمایهداری لجام گسیخته واگذار شود .تشویق و گسترش اشکال مشارکت عمومی
مردم در امور اقتصادی و اجتماعی از طریق تعاونیها ،شوراها ،سندیکاها و انجمنهای مردمی
و نهادهای نظارتی دمکراتیک باید در سرلوحه تالشهای چپ قرار داشته باشد .همچنین
مبارزه برای وضع قوانین دمکراتیک و تامین حقوق دمکراتیک مردم در قوانین و بیمههای
اجتماعی که نقش مهمی در حمایت از طبقات محروم ،کارگران و زحمتکشان و حقوق
بگیران ثابت در مقابل سیاستهای نئولیبرالی سرمایهداری دارند.
تنها مبارزه متحد و متشکل صنفی ،اقتصادی و اجتماعی اقشار گوناگون مردم است که می
تواند رژیم را در این زمینه وادار به عقب نشینی کرده و در عین حال ،موجب تقویت و
گسترش جنبش عمومی شود.
 سیاستهای ائتالفیدر مبارزه برای آزادی و دمکراسی در ایران ،چپ تنها نیست ،نیروها و بلوکهای متعلق به
اقشار و طبقات دیگری هم در این مبارزه سهیم بوده و نقش دارند .طبعا این بلوکهای
سیاسی همان اهداف چپ را دنبال نمیکنند ،ولی در مقطع تغییر رژیم ،با نیروهای چپ
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همراه هستند .چپ نمیتواند نسبت به اهداف و مبارزه دیگر طبقات اجتماعی بیاعتنا باشد.
چپ ناگزیر است که در این برهه از مبارزه ،اگر نه با همه نیروهای دمکرات و آزادیخواه،
یقینا با بخشی از آنان ائتالف کند.
سیاست ائتالفی چپ قاعدتا در خدمت پیشبرد استراتژی چپ قرار دارد .در این چارچوب
در گام اول ائتالف با نیروهای چپ ،دمکرات و الئیک در دستور کار قرار دارد .ایجاد یک
جبهه واحد از نیروهائی که در راه استقرار دمکراسی و جدائی دین از دولت و تامین حقوق
مردم مبارزه میکنند ،یکی از وظائف اصلی چپ میباشد .در عین حال با حفظ هویت و
دیدگاه مستقل نیروهای چپ ،دمکرات و الئیک ،از مبارزه سایر نیروها و جریانات در
زمینههای مشترک عینی مانند محکوم کردن سرکوبگریها و افشای تبهکاریهای جناح
حاکم ،آزادی همه زندانیان سیاسی ،خواست محاکمه و مجازات آمران و عامالن شکنجهها
و جنایات ،فراخوان به مقاومت و تداوم مبارزه و جنبش مردم ،باید استقبال کرد و متقابأل
هر نوع برخورد انحصارطلبانه را باید رد کرد.
 اشکال مبارزه مردمضمن تأکید بر روش های مسالمت آمیز مبارزه ،که از جمله ویژگی های مثبت جنبش
عمومی اخیر مردم نیز بوده است ،حق مردم برای استفاده از همه اشکال مبارزه برای دفاع
از خود و مقاومت در برابر سرکوبگری های جمهوری اسالمی و از جمله حق قیام برضد بیداد
و ستم و استبداد را باید به رسمیت شناخت.
گذار از حکومتی استبدادی به حکومتی دمکراتیک و الئیک ،میتواند از طریق گسترش
جنبش های اجتماعی ،اعتصابات ،نافرمانی مدنی ،اعتراضات و تظاهرات تودهای و تمام اشکال
دیگر مبارزات مردم ،توازن قوا را تغییر داده ،رژیم را به زانو در آورده و راه تحول و تحقق
مطالبات مردم را هموار سازد.
چپ خواستار تحوالت بنیادین و استقرار دمکراسی و عدالت اجتماعی در ایران است .نیروی
تحول در ایران جنبشهای سازمان یافته و خودآگاه اقشار و طبقات مختلف اجتماعی و بویژه
کارگران و زحمتکشان است .چپ باید در جهت تحکیم موقعیت این جنبش ها ،به مثابه
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تنها ضامن برچیدن بساط استبداد و منتفی شدن هرگونه بازگشت آن و بی حقوقی در هر
شکل دیگر ،تالش کند.
میتوان به سرفصلهای باال موارد دیگری را هم افزود ولی به اعتقاد من همین مولفهها برای
تعیین استراتژی چپ و نشان دادن تفاوت آن با استراتژی دیگر طبقات اجتماعی کافی
است.
در اینجا جا دارد تا به دو تجربه سیاسی که پس از انقالب بهمن  7531از سوی سازمانهای
چپ پیش برده شد ،اشاره شود .این دو تجربه بیشتر از زاویه روش شناسی اهمیت دارند و
باید مورد بحث و گفتگو قرار گیرند.
ـ تجربه سیاسی «نگاه به باال» .سیاستگذاران در این تجربه بطور مدام توجه شان به قدرت
مسلط بود و مواضع شان را با تحول در قدرت و جناحهای آن تنظیم میکردند .با اتخاذ

سیاست «اتحاد و مبارزه »با حکومت پیوسته در جستجو متحد درون حکومت بودند .تجربه
نشان داده که در نهایت این سیاست به دفاع از حکومت ،بیتوجهی یا ندیدن ماهیت نیروی
در قدرت و از بین بردن استقالل نیروی سیاسی در مقابل حکومت میانجامد .تجربه چنین
سیاستی را میتوان در تاریخ احزاب چپ سنتی بسیاری از کشورهای جهان سوم در مقاطع
مختلف تاریخی دید و در ایران خودمان نمونه حزب توده و سازمان اکثریت را پیش رو داریم.
سازمان اکثریت پس از انشعاب اقلیت ـ اکثریت در سال  7539گام در این راه نهاد و با

شعار «شکوفائی جمهوری اسالمی» ،به مدت چند سال ،بخش مهمی از چپ ایران را به
پشتیبانی از حکومت جمهوری اسالمی کشاند .علیرغم حمایت همه جانبه ،از گزند سرکوبها
دور نماند و دست آخر پذیرفت که سیاست نادرستی را در پیش گرفته بود .اما اثرات این
سیاست نادرست ،تا کنون گریبان اکثریت را رها نکرده است و میتوان در این سه دهه
جابجا نشانههای آن را در سیاستهای این سازمان دید ،اما مهمتر از آن این متد سیاسی،
یعنی نگاه به قدرت و تالش برای یافتن متحدی در درون حکومت و عبارت سادهتر سیاست
«اتحاد ومبارزه »با قدرت ویا جناحی از قدرت به عنوان یک روش کار سیاسی و میراثی از
آن سالها همچنان در سطح جنبش چپ و دمکراتیک ایران باقی مانده و وجود دارد.
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ـ سیاست نادیده گرفتن کامل حکومت .سیاست گذاران این روش سیاسی به رابطه حکومت
و جامعه ،اختالفات و تحوالت درون حکومت بیتوجه بوده و با برخورد کلیشهای با دولت به
عنوان ابزار اقتدار و سرکوب طبقه مسلط ،عمال یک سیاست یک جانبه ،نامنعطف و
یکنواختی را پیش میبرند .این روش سیاسی به دلیل برخورد یک حانبه با حکومت ،عمال
نمیتواند از فرصتهائی که تحوالت درون حکومت در اختیار مردم و نیروهای سیاسی
میگذارد استفاده کرده و در نهایت به انزوای نیروی خود میانجامد .نمونه چنین سیاستی
را میتوان در بین بخشی از سازمانهای چپ به کرات دید و در ایران نیز بطور مثال سازمان
اقلیت نهایتا به سیاست جوخه های رزمی و جنگ مسلحانه با حکومت برخواسته از انقالب
سال  7531رسید .حاصل این سیاست ،تیزتر شدن تیغ سرکوب رژیم و کشته شدن بسیاری
از نیروهای جوان و پرشور و انزوای سازمانهائی بود که این سیاست را اتخاذ کرده بودند.
این سیاست اگر چه در برخورد به حکومت ،به نفی آن و فاصله گیری از قدرت رسید و از
این زاویه اشتباه خطرناک سیاست درهم آمیزی با قدرت را مرتکب نشد ،اما در برخورد یک
جانبه به حکومت راه افراط رفته و رابطه حکومت و مردم در مقاطع مختلف زمانی را نادیده

گرفت و این اصل مهم «نه پائینیها بخواهند و نه باالئیها بتوانند »را عمال فراموش کرد.
این متد سیاسی همچنان وجود دارد و اگر چه دیگر مبارزه مسلحانهای در دستور کار نیست،
اما با نادیده گرفتن کامل حکومت و ندیدن تحوالت درونی آن و همچنین رابطه حکومت و
مردم ،اتخاذ مواضعی یک جانبه ،تکراری و مستقل از تحوالت درون جامعه از جانب برخی
از نیروهای چپ ادامه دارد.
چپ ایران در کل مجموعهای از متدهای اتخاذ سیاست را تجربه کرده است و امروزه میتوان
به جرئت گفت که در این زمینه حرفی برای گفتن دارد .تجربه سیاستهائی که در این سی
و اندی سال از جانب سازمانهای چپ اتخاذ شده است پیش روی ما است و بر اساس ارزیابی
از نتایج حاصله از این سیاستها میتوان پیرامون آنها به قضاوت نشست و مالکی برای
ارزیابی استراتژی چپ بدست داد .مهمترین نکته این است که چپ باید به نیروی خود باور
داشته و بر اهمیت نقش خود در پروسه تحوالت دمکراتیک جامعه واقف باشد و در مبارزه
با قدرت مسلط برای استقرار آزادی ،دمکراسی و تداوم مبارزه برای رسیدن به سوسیالیسم،
سیاستی مستقل از نظم مسلط و وابستگان به آن اتخاذ کند.
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در ایران مانند بسیاری از کشورهای دیگرِ سرمایه داری ،مشکالتِ اقتصادی/اجتماعی بسیاری
وجود دارند .فقر ،بیکاری ،ناعدالتی ،اختالفت فاحش طبقاتی ،نابرابری حقوقی بین زن و
مرد ،تداوم ستمهای گوناگون اجتماعی در حیطه های اندیشه ،مذهب و ملیت و تخریب
محیط زیست تنها بخشی از ناهنجاریهائی است که گریبانگیر مردم میباشد .در عین حال
در ایران مانند تعدادی از کشورهای توسعه یابنده ،بویژه در خاورمیانه یک رژیم خود کامه
مذهبی بر روی کار است که به ستم اجتماعی و استثمار اقتصادی در جامعه شدت بیشتری
میدهد .رقمهای بیکاری و تورم باالی  31درصد بوده و توده های مردم ،بویژه محرومان و
کارگران اساسا از حقوق دمکراتیک برحوردار نیستند .ظهورِ دولت حسن روحانی که خود
محصول یک عقب نشینی حساب شده از طرف طیف حاکم به رهبری خامنه ای میباشد
عمدتا در صدد ایجاد یکسری تغییرات رقیق در عرصه های اقتصادی/اجتماعی و سیاست
خارجی برای تقابل با بحران گسترده ای است که بخشا بخاطر ادامه مبارزاتِ حق طلبانه
مردم در داخل و اعمالِ فشارِ اقتصادی/نظامی از خارج ،دامنگیر جامعه شده است .در برنامه
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های پیشنهادی و از جمله منشور شهروندی ارائه شده از طرف دولت روحانی ،جهت گیریهای
ترمیمی عمدتا در حیطه مهارِ کانونهای قدرت در میانِ رقبای حکومتی و بویژه جریانهای
امنیتی /نظامی است که از طریق بنیادهای شبه خصوصی بر بخش عمده ای از فعالیتهای
اقتصادی چنگ انداخته اند .گفتمانهای جهت گیری شده که به ترکیبی از نئولیبرالیسم
اقتصادی و اقتدارگرائی سیاسی و رسالت زدودن از روشهای اداری "دولتگرائی" و بقایای
موازین "سوسیالیستی" تاکید میکند و در همان راستا ذکر مسائلی مانند " تنظیم و تصویب
قوانین و مقررات رقابتی و ضد انحصاری" و برنامه ریزی برای " تقویت بخش خصوصی و
سازمانهای غیر دولتی" در منشور شهروندی (ماده  ،5بندهای  42و  ،)11در جوارِ تکرار
مواردی درباره آزادیها "در صورتیکه مخل به مبانی اسالم" نباشند که در قانون اساسی
جمهوری اسالمی نیز ذکر شده اند ،نمودار آن آن است که حکومتگران عمدتا بخاطر رویاروئی
با بحران همه گیر اقتصادی/اجتماعی/سیاسی ،به سیاستهای پراگماتیک و مورد توصیه
نهادهای جهانی سرمایه داری (ب.م .صندوق بین المللی پول ،سازمان جانی تجارت) ) روی
آورده اند .برقراری این ردیف از موازین سرمایه دارانه در جوار سیاستهای اقتدارگرایانه
تئوکراتیک که در واقع برای حفظ و استحکام سیاسی نظام بکار گرفته میشوند همانطور که
به اشکالِ گوناگون در سایر جوامع رشد یابنده بسته (از جمله در تونس ،مصر و سوریه)
تجربه شده بود جوابگوی نیازهای واقعی اجتماعی برای مردم نیست .اما سوال این است که
با توجه به شرایط کنونی ،برای آن بخش از چپ ایران که بر فراز توافق بر روی چند اصلِ
مشترکِ سیاسی و اعتقاد به مشارکت در و کمک به پیشبرد مبارزات در راستای -7 :عبور
از نظام جمهوری اسالمی -2 ،استقرار دمکراسی سیاسیِ مبتنی بر جمهوریت ،سکوالریسم

و ارزشهای عمومی حقوق بشری و  -5تداوم پیکار در راستای نیل به نظامی سوسیالیست و
دمکراتیک ،پروسه تشکل یابی خود را میگذراند ،آیا چه مجموعه از سیاستهای راهبردی،
ارکانِ استراتژیِ آن را تشکیل میدهد .در خطوط زیر رئوس کلیِ مرتبط با برنامه ریزی
مبارزاتی ،بیشتر تشریح میگردند.
در یک جامعه دمکراتیک و سکوالر (جدائی مذهب و هر نوع مکتب عقیدتی از ساختار
حکومت) ،تحت حاکمیت مردم و نهادینه بودنِ آزادیهای سیاسی/حقوق مدنی و گسترش
در مشارکت عمومی در امور جامعه ،دمکراسی نیز عمیقتر گشته ،اکثریت مردم قادر خواهند
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شد که در امور اجتماعی دخالت داشته باشند .اما ،وجود دمکراسی سیاسی در اشکال
گوناگون و از جمله انواعِ نمایندگی ومشارکتیِ آن بتنهائی جوابگوی ناعدالتیهای
اقتصادی/اجتماعی نیست .برای چاره جوئی با این نوع آسیبهای اجتماعی ،روشهای معطوف
به تحوالت بنیادین و سیستمیک اهمیت پیدا میکنند .بدین معنی که بر فراز اعتقاد به ایجادِ
تغییرات ساختاری ،الزم میشود که بجای ادامهِ سیاستگزاری در محدودهِ مناسباتِ سرمایه
داری در اشکال کنترل و مالکیت خصوصی در واحدها و فعالیتهای خصوصی ،اقتصاد کالنِ
جامعه میباید بر اساس نظارت از جانب نهادهای دمکراتیک مردمی و در راستای استقرار
مالکیت عمومی/اجتماعی بر ابزار تولید و فعالیتهای اقتصادی سازماندهی گردد .اما واقعیت
این است که با توجه به مناسبات اجتماعی پیچیده در عصرِ مدرن ،تحوالت رادیکال کمتر
بطور ناگهانی انجام میگیرند و در عوض تحوالت تدریجی دمکراتیک به منطق غالب برای
پیشرفت اجتماعی تبدیل گشته است .در این رابطه است که درجه شناخت و آگاهی در
میان عموم مردم نقش هرچه افزونتری برای ایجاد تغییر در جامعه پیدا میکنند و بدان خاطر
است که فعالین و سازمانهای دمکرات چپ میتوانند تاثیر گذار باشند .برای جنبش چپ
سوال استراتژیک این است که آیا چه مجموعه تالشهای سیاسی و برای ایجاد چگونه تحوالت
دمکراتیک و نهادینه شدنِ چه نوع شالوده های اقتصادی/اجتماعیِ اولیه میتوانند که در
حین کمک به تغییر بنیادینِ دمکراتیک در نظام حاظر ،در عین حال به پروژهِ عبور از سرمایه
داری در جهت احقاق جامعه ای آزادتر و عادالنه تر (سوسیالیستی) ،موثر قرار گیرند .در زیر،
پس از ارائه خالصه ای از مفاهیمِ دمکراسی و عدالت اقتصادی ،سپس به جنبه هائی از
استراتژی مبارزاتی برای برچیدن جمهوری اسالمی و حرکت در جهت ساختن شالوده های
بنیادین برای جامعه سوسیالیستی ،پرداخته میشود.
دمکراسی به مفهوم حاکمیت مردم برای ایجاد جامعه ای آزاد و عادالنه نقش کلیدی دارد.
در ایران استقرار دمکراسی سیاسی در شکل جمهوری (سیستمی که در آن مقامات حکومتی
آزادانه انتخاب میشوند) بخودی خود قدم عظیمی در جهت ایجاد دمکراسی واقعی است که
تنها در صورت وجود عدالتِ اقتصادی نهادینه میگردد .آنچه که در شرایطِ حاضر و پیش از
انقالبِ اهمیت پیدا میکند این است که جنبش سوسیالیستی در همکاری با بخشهای دیگر
در اپوزیسیونِ دمکراتیک به پای ایجادِ اتحادی وسیع و یک حرکتِ مبارزاتی مشترک ،حول
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محور اساسی ترین مطالبات آزادیخواهانه و از جمله جمهوریت ،سکوالریسم و تعهد به
ارزشهای عمومی حقوق بشر برای برکناری جمهوری اسالمی قدم بردارد .بدیهی است که
استقرار یک نظام سیاسی که در چارچوب آن آزادیهای مدنی نهادینه شده باشند به نظامهای
اقتدارگرا و غیر دمکراتیک در بسیاری از جوامع توسعه یابنده ارجحیت دارد .در عین حال
شواهد نشان میدهند که در این نوع جوامع دمکراتیک که اکثرا در غرب هستند بخاطر عدم
وجود مشارکتِ مستقیم و برابرگونه از طرف مردم در مسائل سیاسی/اجتماعی و همچنین
وجود فاصلهِ عمیقِ طبقاتی ،دمکراسی نمایندگی بخودی خود به یک دمکراسی واقعی تبدیل
نمیگردد.
بر اساس بینش مساواتگرانهِ سوسیالیستی از دمکراسی ،الزم میشود که بر روی ایجادِ موازین
و نهادهای اجتماعیِ افقی و شبکه ای برای مدیریت جامعه تاکید گردد .گرچه با شرکتِ
تشکلِ دمکراتِ چپ در یک اتحاد وسیع از اپوزیسیون دمکراتیک ،نوعی از دمکراسی
نمایندگی که منشاء تاریخیِ آن در لیبرالیسم سیاسی است ،عمدتا هدفِ سیاسی را تشکیل
میدهد ،اما بر عهدهِ بخشهای سوسیالیستی در میان ،اپوزیسیون است که همواره مدافع و
مبلغ مدلهای دمکراسی مشارکتی نیز برای تکامل و تعمیقِ دمکراسی موجود بوده تدارک
سیاسی الزم را برای اثرگزاری در مضمون قانون اساسی نوین در فردای انقالب دمکراتیک
دیده باشند .بدین خاطر بسیار مهم است که فعالین و جریاناتِ چپ ،حول محور اصول
بنیادین و از جمله اعتقاد به عبور از جمهوری اسالمی و جداناپذیری سوسیالیسم از
دمکراسی ،تشکل متحد و مستقل خود را در همراهی با بخشهای دیگرِ اپوزیسیون دمکراتیک
در مجرای مبارزات آزادیخواهانه و عدالتجویانه قرار دهند .این مهم است که در قانون اساسیِ
پسا انقالب ،عالوه بر درج موازین عمومی دمکراتیک و از جمله تعهد به آزادیهای مدنی،
حقوق کارگران و حق برابر برای زنان و اقلیتهای ملیتی/مذهبی و همچنین توجه مبرم به
حفظ محیط زیست ،در حد امکان نمودارهائی از موازینِ حقوقی خود-حکومتی برای
مشارکت مردم در امور سیاسی/اجتماعی قید شده باشند .ارائهِ چشم اندازی از یک نظام
سیاسی غیر متمرکز و دمکراتیک که در چارچوب آن مردم بطور فردی و همچنین در اشکال
تجمع ها مانند انجمنها ،شوراها و تعاونیها در سطوح محلی و سراسری قادر به مشارکتِ
مستقیم در ادارهِ زندگی اجتماعی خود باشند ،میباید از اهمیتِ خاصی در پروژه سیاسی
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جنبش چپ برخوردار باشد .نمونه هائی از وجود هزاران موسسه خود-مدیرت یافته و
انجمنهای محلی متشکل در فدراسیونهایِ کمونی در ونزئوال ،نمونه های مفیدی هستند که
میتوان با در نظرگیری شرایط ایران ،اشکالی از این خودگردانیها و خود-حکومتی ها را ایجاد
نمود.
عدالت اقتصادی
سیستم اقتصادی و اجزای ارگانیک آن :تولید ،توزیع و مصرف که همچون یک شبکهِ یکپارچه
عمل میکند ،برای جوامع مدرن ضروری هستند .در زیر سیطرهِ فرماسیونِ سرمایه داری در
چارچوب یک مدار سرمایه گذاری ،در پرتوِ بکار زدنِ ترکیبی از مواد خام/کاالهای سرمایه
داری و نیروی کارِ خریداری شده (دستمزد) ،قرار است که صاحبانِ سرمایه در حین کنترل
بر روندِ تولید محصول (ب.م .تولیدات صنعتی ،ارزشهای خدماتی ،غیره) به ارزش اجتماعی
بیشتری تملک پیدا نموده ،در پروسه انباشت سرمایه و تداومِ فعالیتهای اقتصادی به تولید
ثروت خصوصی برای خود و سرمایه اجتماعی برای تداوم پیشرفت در جامعه بپردازند .اما به
دالیل بسیار و از جمله سلطهِ فرهنگِ سودجویانه ،نه فقط در بین سرمایه داران بلکه در
فرهنگ غالب در جامعه و تشدیدِ درجه استثمار و متقاعبا فراخ تر شدن فاصله طبقاتی و
افزایش در سطح بیکاری و محرومیت و در واقع ظهور اخالل و بی تعادلی در روند انباشت
سرمایه و رجوع به سیاستهای نئولیبرالیستی در قبال آن ،باعث ایجاد بحرانهای عمیقترِ
ادواری ،ساختاری و در دو دهه اخیر بحرانهای عظیمِ ناشی از غالب شدن فعالیتهای مالی بر
اقتصادِ تولیدی و در نتیجه ترکیدن حبابهای مالی و ظهور شرایط وخیمتر و خانمان براندازتر
برای اکثریت توده های مردم در سطح دنیا شده است .در ایران نیز از اواخر سالهای ،7561
اقتصاد ایران به پشتوانه منابع مالی ناشی از فروش نفت ،بر اساسِ اتخاذ سیاستهای معطوف
به تعدیل ساختاری و خصوصی سازی/آزادسازی ،بگونه ای غیر متعارف ،در مسیری تحت
هژمونی سرمایه های مالی قرار گرفته ،گرفتار پیامدهای ناهنجار مرتبط با خصیصه های یک
اقتصاد رانتیر و تحت سلطه نظام اقتدارگرای مذهبی و از جمله گسترش اقتصاد زیرزمینی
و چپاول ثروت طبیعی و سرمایه های اجتماعی از طرف بنیادهای شبه خصوصی وابسته به
مافیای قدرت ،شده است .سرمایه داری حاکم در ایران حامل مجموعه ای از آسیبهای
اقتصادی است که بخشا متاثر از عواقب ناشی از بحران ساختاری حاضر در جهان ،اما عمدتا
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بخاطر وجود سیاستهای تاراجگرانه و غارتگرانه از طرف حاکمان و وابستگان خصوصی آنها،
تحت سیطرهِ اختناق سیاسی و موازین پلیسی ظهور نموده است .انتشار اخبار جسته و
گریخته از چپاولهای بیلیونی ،ثروتهای افسانه ای متعلق به خانواده خامنه ای  ،دیگر مسئوالن
در جمهوری اسالمی و وابستگان حکومتی مانند بابک زنجانی گوشه هائی از شرایط ظالمانهِ
حاکم در ایران است .واقعیت این است که جمهوری اسالمی با اتخاذِ سیاستِ سرکوب و نفیِ
آزادیهای دمکراتیک و قلع و قمع اپوزیسیون و نابودی تشکلهای مستقل کارگری و
سازمانهای سیاسی/اجتماعی مردمی ،از توسعه جامعه در امتداد آزادی ،عدالت و سعادت
برای عموم مردم جلوگیری نموده است.
از نقطه نظرِ عدالتجویانهِ سوسیالیستی حیاتی است که برای ایجاد موازین دمکراتیک و
عادالنه اقتصادی ،مردم مستقیما و بطور جمعی بر امور جامعه کنترل داشته اتوریته و توانِ
هدایت موسسات اقتصادی و سازمانهای اجتماعی را داشته باشند .در واقع هدف میبایست
حرکت آگاهانه در جهت خارج کردن ابزار و مالکیت بر واحدهای اقتصادی از زیر کنترل
شرکتهای عظیم خصوصی و دولتمردان مدافع آنها باشد .اما ایجاد هر نوع تغییر رادیکال به
شرایط مشخص اجتماعی بستگی دارد .بخشهای آگاه و معتقد به دمکراسیِ رادیکال در
جنبش مردم که در واقع خواستار استقرارِ برابری ،عدالت و همبستگی هستند میتوانند که
از ورای روابط غیر انسانی سرمایه داری ،با اتخاذ راهکارهای ابداعی ،کارزار برای ایجادِ جامعه
ای انسانی تر را به پیش ببرند .موفقیت در راه ایجاد جهانی بهتر ،در قید وجود دانش و
اطالعات تجربه شده است که در شکلگیری یک برنامه گسترده برای استقرار یک جامعه
نوین موثر واقع گردد .مبارزات در راستای ایجاد روابط غیر استثماری اقتصدی-اجتماعی
وقتی مورد پشتیبانیِ توده ها قرار گرفته ،به ثمر میرسد که راهکارهای اصلی آنها ،در پرتوی
برنامه ریزیهای هدفمند برای تشکیلِ این نوع سیستم اقتصادی بطور مشخص ترسیم
گردیده ،ارزشهای انسانی آن در میان توده ها اشاعه گردند .در واقع در جامعه نوین ،نهادهای
اقتصادی/اجتماعی و موازینِ حقوقی مردم در صورتی خصلت انسانیتر میابند که مردم بر
امور اجتماعی کنترل داشته و مقامات انتخاب شدهِ سراسری و محلی به عبور از سرمایه
داری اعتقاد داشته ،ایده های روشنی برای ایجاد تغییر داشته باشتد .این به این معنی نیست
که برخی از رسومات و روشهایِ گذشنهِ اقتصادی که هنوز برای پیشرفتِ جامعه کارکرد
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دارند ،مورد استفاده قرار نگیرند .برای مثال ،از سیستم بازار( مارکت) هنوز میتوان استفاده
نمود ،تا وقتیکه تحت کنترل بوده ،تحت نظارت مقاماتِ حکومتیِ انتخاب شده بوسیله مردم
قرار داشته باشند.سوال مهم این است که در ایران ،آیا چه راهکردهای اقتصادی/اجتماعی
برای ایجادِ تغییرات انقالبی و سیستمیک در راستای دمکراسی واقعی موثر هستند .شرایط
اجتماعی در ایران نیازمند به ایده ها و راهکارهای جدید دارد.
موازین جدید و عادالنه اقتصادی/اجتماعی از درون روابط موجود در سرمایه داری میشکافند
و بطور ناگهانی ظهور نمی یابند .یکی از راه کارها برای حرکت در جهت مالکیت اجتماعی،
پشتیبانی از و تالش برای ایجاد واحدهای اقتصادی اشتراکی و از جمله تعاونیها است .تعاونیها
بوجود آورندهِ خدمات عمومی و از جمله مواد غذائی ،مسکن ،خدمات مالی و کمکهای
تحصیلی برای مردم هستند .تعاونیها خصلتا غیر سرمایه دارانه و غیر سودجویانه هستند.
توسعه در این راستا روابط نزدیکتر و همبستگی آور بین تعاونیها و اهالی هر محل را بوجود
میآورد .تاریخ نشان میدهد که در مقایسه با وابسته بودنِ حیاتِ سرمایه داری به رشد دائم
و غیر ضرور و ذات غیر عادالنه آن ،تعاونی که نمودارِ یک نهادِ اشتراکیِ عمومی است که بر
تلفیقی از مالکیت و کار ،کنترل دمکراتیک و جمعی دارد ،میتواند که الگوی مناسبی برای
شروع برنامه ریزیهای اقتصادی در جهت ایجاد جامعه ای برابر و عادالنه باشد .اگر برای
سوسیالیستها ،استنباط از یک سیستم اقتصادی عادالنه به این مفهوم است که رسالت در
عرصهِ فعالیتهای تولیدی و توزیعی ،تهیه محصوالت و خدمات برای مصرف همگان و نه برای
انباشت سود و ثروت برای یک اقلیت بسیار کوچک است ،پس به تغییرات رادیکال در حوزه
های فکری و عملی نیاز است .در واقع مبانی عقیدتیِ آزادیخواهی ،برابری طلبی و حفظ
اکوسیستم معیارهای بنیادین را در افق جنبش سوسیالیستی برای پیشبرد استراتژی سیاسی
تشکیل میدهند .در میان ایده های پیشنهادی برای ایجاد تغییر رادیکال در اقتصادِ ایران
میتوان از سازمانهای اقتصادیِ تحت قیمومت دولت مانند سازمان تامین اجتماعی نام برد
که در صورت انتقال مدیریت به نمایندگان کارگران نه فقط از اختالسهای کالن جلوگیری
میشود بلکه از عایدیهای ناشی از سرمایه گزاری در بخشهای گوناگون اقتصادی میتوان برای
بهبودی وضعیت زندگی کارگران و محرومان استفاده نمود .در صورت وجودِ فرصت برای
مشارکت کارگران در اشکال تعاونیها و شوراهای اقتصادی در بخشهائی از صنایع استراتزیک
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مانند نفت و گاز ،پتروشیمی و خودروسازی همچنین در بخشهای دیگر اقتصادی زمینه های
اولیه برای پیشرفت در راستای ساختمان سوسیالیسم ایجاد میگردد .هم اکنون در ایران در
زیر سایه وجود رژیمی مستبد و غیر مردمی و سلطه معیوبترین نوع سرمایه داری در ایران،
صاحبان قدرت و ثروت از طریق ضوابط "قانونی" و فرا قانونی سرمایه های بیکران متغلق به
عموم مردم را به تاراج گذاشته اند .موسساتِ شبه دولتی ،بنیادهای شبه خصوصی و ده ها
هزار شرکتهای پیمانکار ،در زیر سایه حمایت نظامی/امنیتی از طرف حکومتگران ،بخش
عظیمی از ارزشهای اجتماعی تولید گشته و ثروتهای طبیعی را تصاحب میکنند .بر عهده
جنبش چپ است که با افشاگری از سیاستهای سرکوبگرانه ضد مردمی از طرف رژیم
جمهوری اسالمی و سیطره ناهنجارترین شکل از سرمایه داری در ایران ،مبارزاتِ چندگانهِ
مردمی در راستای اهداف آزادیخواهانه و عدالتجویانه را در صفوف گوناگون دمکراتیک و
سوسیالیستی سازماندهی نماید.
با توجه به بررسی کوتاه از استراتژی سیاسیِ جنبش سوسیالیستی در خطوط باال ،برخی از
مطالبات دمکراتیک را میتوان به شرح زیر مطرح نمود:
الف -پشتیبانی از و شرکت درمبارزاتِ دمکراتیک مردم برای تدارک قیام جهت طرد کلیت
نظامِ استبدادی/مذهبیِ حاکم
ب -اعتقاد به حق دمکراتیک مردم برای انتخابِ یک قانون اساسی جدید و مردمی که
اساسیترین آزادیها و حقوق دمکراتیک برای مردم ایران را در بر داشته باشد
ت -حمایت فعال از جنبش دمکراتیک برای تنظیم یک ساختار حکومتیِ فدرال که بر اساس
جمهوریت ،سکوالریسم و موازین جهانی حقوق بشر شکل گرفته ،ضامنِ پایه ای ترین حقوقِ
سیاسی/اجتماعی/اقتصادی و از جمله موارد زیر برای همگان باشد:
 -1آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی/عقیدتی
 -2تضمین حقوق مدنی و دمکراتیک ،بویژه آزادی بیان و انتشار اندیشه ،آزادی احزاب و
تشکل یابی و آزادی اعتصابات و اعتراضاتِ سیاسی/اجتماعی
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 -5لغو هرگونه مجازات فیزیکی/روانی و لغو اعدام
 -4رسمیت دادن به برابری حقوقی برای همه و بویزه برای زنان و پایان دادن به هرگونه
تبعیض در عرصه های جنسیتی ،مذهبی/عقیدتی و قومی/ملیتی
 -3تامینِ نیازهای اساسی برای معیشت و از جمله اشتغال ،مسکن ،درمان ،آموزش و حقوق
بازنشستگی
 -6تهیهِ یک قانون کار که پاسخگوی نیازخای پایه های در محیط کار باشد
 -1انجام اصالحات اساسی در عرصه تولیدات کشاورزی
 -8ایجاد ضوابط حقوقی/قانونی و پی ریزی ساختارهای دمکراتیک محلی و سراسری در
راستای مشارکت هرچه بیشتر مردم در جامعه مدنی و امور اجتماعی
 -9تصویب قوانین برای حفظ محیط زیست
 -71حفظ استقالل و یکپارچگی ایران و مقابله با مداخالتِ سیاسی/نظامی از طرف دول و
قدرتهای خارجی
در زیر گوشه هائی از موازینِ هدفمند در راستایِ استراتژی سیلسیِ سوسیالیستی قید
میگردد:
 -7تالش برای کمک به ایجاد تجمعهای کارگری و مردمی در اشکال مختلف از قبیل
سندیکا ،تعاونی ،شورا و سازمانهای سیاسی/اجتماعیِ مدافع حقوق محرومان ،ستمدیدگان و
استثمارشدگان
 -2ترویجِ اندیشه ها و فعالیتها در راستای کمک به ایجاد واحدهای اقتصادی در عرصه
تولیدات و خدمات که بر اساس کنترل و مالکیت عمومی/اجتماعی شکل گرفته باشند
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 -5دفاع از سیاستهای اقتصادی که در صورت امکان ،حداقل در مرحلهِ گذارِ دمکراتیک،
صنایع و موسسات حیاتی برای تامین حداقل زندگی مردم را تحت نظارتِ دمکراتیک از
طرف حکومتِ سراسری و نهادهای انتخابی مردم گذاشته شوند
 -4مخالفت با سیاستهای نئولیبرالی که با متصل کردن اقتصاد ایران به سرمایه داری جهانی
در پرتو مقررات زدائی و پیوستن به پیمانهای جهانی مثل سازمان جهانی تجارت ثروت
طبیعی و اجتماعی جامعه را در میان انحصارات قدرتمند جهانی به تاراج میگذارد
 -3اعتقاد به سیاست خارجی غیر متعهدانه و مخالفت با انواع گوناگون تعرضهای
امپریالیستی به ایران
فرامرز دادور
 29ژانویه 2174
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مباحث استراتژیک
مهدی فتاپور
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مطابق صحبت آخرین جلسه کمیسیون سیاسی تصمیم گرفته شد که اولین جلسه پالتاکی
در رابطه با مضامینی که بحث و تصمیم گیری در رابطه با آنان را برای تدوین استراتژی
ضرور میدانیم متمرکز شود .در اینجا من مختصرا برداشت خود را در این زمینه برای ارائه
در این جلسه ارائه میدهم .تیتر مضامینی که به نظر من درست است در درون ما به بحث
گذاشته شود با رنگ آبی مشخص شده.
قبل از ورود به بحث درست آنست که از واژه تدوین استراتزی برداشت واحدی داشته باشیم.
در مواردی واژه استراتژی معادل مشخص کردن اهداف عام و مرحله ای بکار برده میشود و
در مواردی از استراتژی و یا خط مشی با مفهوم راه دستیابی به هدف بکار برده میشود.
به نظر من مفهوم استراتژی سیاسی را در معنای جامع آن که هم در برنامه ریزیهای تولیدی
و هم در برنامه های اجتماعی سیاسی بکار برده میشود استفاده کنیم .در این مفهوم
استراتژی سیاسی شامل اجزا زیر است
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 .۳هدف (عمومی و مرحله ای)

 .۴راههای دستیابی به هدف )( policy
 .۱نیروها و امکانات
 -۱اهداف
اهداف عام (برنامه) :اهداف یک سازمان و یا حزب ماهیت و موقعیت آنرا در عرصه
اجتماعی معین میکند که با تاریخ و رابطه آن با نیروهای اجتماعی تعین مشخص تر می
یابد .اهداف و سمت گیری های عمومی اجتماعی نسبتا پایدارتر بوده و تابع تحوالت سیاسی
روزمره نیست و در برنامه حزب منعکس است .در اینجا ما باید معین کنیم که برای چه
تغییراتی میکوشیم و خواستار چه روابطی (در چارچوب عمومی دمکراتیک و ویژه چپ)
هستیم .طبیعتا ارزیابی ما از نظم حاکم موجود ،قانون اساسی آن و آنچه باید تغییر نماید
در چارچوب اهداف عام و برنامه ما میگنجد.
پایه هر استراتژی سیاسی برنامه و سمتگیری اجتماعی حزب است
اهداف مرحله ای (حداقل):ولی بحث اهداف با تعیین اهداف عمومی خاتمه نمی یابد .ما باید
مشخص کنیم که آیا ضرور است در راستای اهداف و سمت گیری های عام ،برنامه و اهداف
معین حداقلی تعیین کنیم .آیا ما قادریم مستقیما در راستای تحقق اهداف برنامه ای خود
عمل کنیم یا نیازمند مراحل مقدماتی هستیم .در شرایط کنونی کدام راستا ،کدام اهداف و
کدام شعارها در دستور مستقیم کار ما قرار میگیرد .رابطه این خواست مرحله ای ما با رژیم
حاکم بر کشور چیست.
اگر بحث عام اهداف عام و برنامه حزب هم اکنون در جریان است و توسط کمیسیون های
دیگر پیش برده میشود بحث دوم یعنی مشخص کردن ضرورت یاعدم ضرورت شعارها و
اهداف مشخص مرحلهای و در صورت تشخیص ضرورت ،معین کردن راستاها و شعارهای
مرحلهای در چارچوب کار تدوین استراتژی سیاسی میگنجد
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 .۲راه های دستیابی به هدف
مباحث متدیک:
ارزش های سیاسی و روشی مورد تایید حزب ،تاثیرات تاریخ ،روانشناسی نیروها و اهداف
حزب بر روشهای مبارزاتی آن و  ..درکلیت خود از نظر روشی چهره و جایگاه معینی در
سطح جامعه برای حزب ترسیم میکند .مثال بدون آنکه قصد ارزش گذاری باشد قبل از
انقالب از این نقطه نظر فداییان بعنوان نیروهای صادق و رادیکال ،تودهایها بعنوان جریانی
پراگماتیسم و ملی گراها بعنوان جریانی مالیم و یا محافظه کار شناخته میشدند .شک نیست
که در پروسه وحدت بدلیل سالها جدایی و تاریخ متفاوت نیروهای شرکت کننده در این
پروسه ،ما با تمایزاتی در فرهنگ سیاسی مواجه خواهیم بود .فرهنگ سیاسی ،ارزشها و
متدهای تحلیلی مبارزاتی شخصیت ها و سازمانها عناصری نیستند که از طریق چند دوره
بحث بتوان در رابطه با آنان به توافق نظر رسید .در عین حال مباحث در این زمینه میتواند
بیش از حد مجرد شده و سالها ادامه داشته باشد .اگر چه یک بخش از این مباحث را نه به
قصد وحدت نظر و تصمیم گیری بلکه برای روشن شدن زاویه های فکری متدی شکل
دهندگان حزب آینده درست است که در همین دوره آغاز کنیم چه در شکل پیش زمینه
مباحث مشخص و چه در شکل مشخص مباحث نظری سیاسی متدیک (بدون قصد الزاما
جمع بندی و تبدیل آن به مصوبه).
مسائل مشخص :بخشی از مسائل متدیک امروز اهمیت سیاسی مشخص یافته و درست است
بطور مشخص مورد بحث قرار گیرد مثال
* نقش قهر و فهم ما از تالش برای تحوالت غیر قهرآمیز
* نقش اصالحات در تحوالت سیاسی و چگونگی مواجهه ما با روندهای اصالحی
* فهم ما از رابطه اهداف استراتژیک با شعارهای مرحله ای ویا تاکتیکی.
* تحلیل ما از روندهای اجتماعی در ایران (و در منطقه و جهان) و تاثیر آن بر روشها و
خواستهای ما
* نقش انتخابات در تحوالت ایران
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* تغییراتی که در فرهنگ رفتاری اجتماعی نسل های جوانتر جامعه پدید آمده و تاثیر آن
بر روشهای مبارزاتی ما
 -۳نیرو و امکانات
موفقیت در سیاست متکی است به نیرو .در این رابطه ما ضرور است مباحث زیر را داشته
باشیم
 منابع قدرت ما برای پیشبرد تحوالت مورد نظر چیست .ما به کدام نیروی اجتماعی بالفعلتکیه داریم .سیاست ما برای تقویت این رابطه و گسترش ارتباط با دیگر نیروهای بالقوه
چیست.
 سیاست ما برای تقویت جنبش های اجتماعی و مبارزات مدنی چیست .این جنبش هاچه نقشی در تحوالت کشور ایفا میکنند.
 رابطه ما با دیگر نیروهای سیاسی جامعه چیست .با کدام نیروها در کدام راستاها متحدیمو کدام نیروها و درکدام راستاها در برابر ما قرار دارند .سیاست ما برای تقویت نیروهای متحد
و یا همسو با ما و تقویت این رابطه چیست
 منابع قدرت نیروهای حاکم مخالف ما چیست .آیا کلیت حکومت مستقیما آماج سیاستماست یا برخورد ما با نیروهای مختلف متفاوت است و اگر چنین است سیاست ما در قبال
هر یک چیست.
 نقش عامل بین المللی را در تحوالت ایران چگونه می بینیم .سیاست ما برای تاثیر گذاریمثبت عوامل بین المللی در ایران چیست .ما در کدام سطح و در چه شرایطی با کدام نیروها
در سطح جهان در رابطه قرار گرفته و کوشش میکنیم که حمایت آنها را جلب کنیم.
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نکاتی درباره استراتژی چپ  -بخش یکم
جمشید مهر
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اینک پس ازتالشی طوالنی مدت برای غلبه برپراکندگی درمیان چپ ها ( الاقل طیفی
ازچپ)وپاسخ به ضرورت های به صحنه آمدن چپی سوسیالیستی گام هائی برداشته شده
است .فراخوان وبرگزاری کنفرانس اخیرسه سازمان سیاسی بهمراه جمعی ازفعاالن چپ
غیرمتشکل دراین راستا ،بیم وامید هائی را برانگیخت .پیکار برای برآمد چپی با هویتی برپایه
دفاع بی وقفه ازاردوی کاروزحمت ،دفاع از تهیدستان،فرودستان و پیکارمتمرکز در راه
توانمندی توده ها وگسترش آگاهی وسازمانیابی آنان ضرورتی اجتناب ناپذیراست .چپی با
تاکید وتکیه براصلی ترین جهت گیری مبارزه توده ها برای برکناری جمهوری اسالمی.چپی
که دیگرگونی های بنیادی ،آزادی ،دموکراسی و برابری،رهائی وتحقق حق حاکمیت توده ها
رادرمتن مبارزات آنان برای بهبود شرایط زندگی وخواست های مشخص آنهامی یابد وبرای
برآمد گفتمان سوسیالیستی پیکار می کند.

94

ازاین روضرورت تالش برای روشن شدن بنیادها ومحورهای استراتژی چپ وتدقیق بحث
های ضروروتدارک دراین باره بیش ازپیش خود رامی نمایاند.نوشته حاضربرمحورهائی دراین
عرصه تاکید دارد.
 -7بدون تحلیل ساختاراقتصادی -اجتماعی ،تدوین استراتژی وتاکتیک سیاسی وهمچنین
پیشبرد یک پروژه سیاسی نامعلوم خواهد بود ودرابهام باقی می ماند.مشخصات،وظایف و
تکالیف تاریخی ناروشن خواهند ماند ،شکاف ها و گسل های درون جامعه و دالیل آن را
نمی توان تمیز داد ،هیات حاکمه ،جناح ها و فراکسیون ها و دستجات و دعواهای میان آنان
به درستی روشن نخواهند گشت ،ساختارهای سیاسی و حقوقی قدرت مسلط ناروشن می
مانند .بدون چنین شناختی موانع ساختاری اقتصاد ایران ،ویژگی های آن،دالیل عقب
ماندگی و بازتولید آن پوشیده خواهند ماند.همچنین دالیل بازتولید همین ساختارها نیز
شناخته نخواهند شد.
آشکاراست،بدون داشتن تحلیلی دقیق درباره ساختاراقتصادی-اجتماعی،نمی توان به این
سئوال پاسخ داد که چرا ،جانفشانی ومبارزه مردم ایران علیه نظام سلطنتی درمقطع انقالب
،7531منجربه پدیداری رژیمی عقب مانده،ضد مردمی واستبدادی گردید.عالوه براین راه
جلوگیری ازبازتولید چنین تناقضی پنهان می ماند.بدون تحلیل وشناخت ازساختاراقتصادی-
اجتماعی جامعه نمی توان روشن کردکه ساختارمزبوردر روند حیات وفرازوفرودخودکدام
نیروها را تقویت،کدام ساختارسیاسی وکدام آرایش ازنیروهای اجتماعی راپدیدارخواهد
ساخت.عالوه براین بدون داشتن چنین تحلیلی،روشن نخواهد شدکه،تغییرات در ساختار
اقتصادی ایران ازبدواستقرارجمهوری اسالمی تا هم اکنون بیان تکوین و رشد کدام روندهاو
عناصروآرایش نیروهای اجتماعی است.
 -2شرایط جهانی،درهم تنیدگی اقتصاد سرمایه داری جهانی ودینامیزم تغییرات درونی آن
وروند جهانی سازی،بازتاب الزامات رشد ناموزون اقتصاد سرمایه داری درکشورهای
پیرامونی،جایگاه ایران درنظام اقتصادی سرمایه داری جهانی وموقعیت ایران درجغرافیای
سیاسی (ژئوپولیتیک) منطقه،نقش عامل خارجی به ویژه نقش نیروهای امپریالیستی را
درسمت گیری و نوع تغییروتحوالت درایران به عامل مهمی تبدیل کرده است .بعبارت
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دیگرساختاراقتصادی ایران را تنها برپایه عوامل درونی آن نمی توان توضیح داد.به این معنی
که اثرتعیین کننده کل برجزء را درتغییرات ساختارهای سیاسی باید مورد توجه
قرارداد.نگاهی به روند رویدادهای «بهارعربی »وانقالب های نیمه کاره درآن هاوحتی
تحوالت درایران این موضوع را روشن ترخواهد کرد.ازاین منظردرحوزه سیاسی جامعه ایران
عالوه بر کشاکش و مبارزه توده ها علیه جمهوری اسالمی ،نقش نیروهای خارجی وبه ویژه
امپریالیسم امریکا بیش ازپیش اهمیمت می یابد.

-5جمهوری اسالمی برآمده ازانقالبی سترگ است .تبیین دالیلی که ازآن انقالب چنین
پدیده ای ارتجاعی وضد مردمی برخاست،مقوله ای است که ازاهمیت اساسی برخوردارمی
باشد.تأکید برساختارهای سیاسی قدرت(وپراکندگی آن) ویا ساختارحقیقی وحقوقی وکانون

اصلی قدرت درنظام جمهوری اسالمی،جایگاه والیت فقیه واختیارات«شبه خدائی »
وی،جایگاه نهادهای انتخابی دراین نظام،تحوالت ودگردیسی درآن ازمحورهائی است که
تبلورآن دراستراتژی ازاهمیت اساسی برخورداراست .آرایش واختالفات جناح ها و دستجات
رژیم،دامنه وعمق شکاف میان آنها وازجمله تبیین دالیل تحوالت اخیردر جمهوری اسالمی
نمی تواند دراستراتژی بازتاب نیابد.همچنین توجه برویژگی های جمهوری اسالمی وتوجه
براین که علی رغم تمهیدات حلقه اصلی قدرت برای تمرکزویکدست کردن آن وبا تاکید
براین که جمهوری اسالمی از بدواستقرارآن،رژیمی با مراکز متعدد تصمیم گیری
ودچارتناقض ها و بحران های ذاتی بود است،ازدیگر محورهائی است که درتبیین استراتژی
نقش خواهد داشت .
ازدگرسوآیا درجمهوری اسالمی که دربنیاد خود (قانون اساسی و ساختار رژیم سیاسی)
ودقیق تردرقواعد حاکم بر ساختارقدرت ودستگاه قوه قهریه واعمال سرکوب (مناسبات
وروابط حاکم میان این دستگاه ها والزامات آن)،درقوانین ومقررات حاکم بر این نظام،با توجه
براختیارات نامحدود شخص ولی فقیه که حتی بوسیله نهادهای «قانونی »خود رژیم هم
قابل کنترل نیست،رفرم،استحاله ،اصالحات و تحول مقدوراست؟ازاین روبرچنین پایه ای،آیا
جمهوری اسالمی درذات خود اصالح پذیراست؟آیا رفرم واصالحات دموکراتیک که توانمند
ساختن مردم را با تکیه برسازمانیابی وسازماندهی مستقل توده های مردم ومشارکت فعال
آنها را درمیدان سیاست فراهم می سازد،امکان پذیراست؟
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عالوه براین با تآکید براین حکم که،هیچ کلی ازجمع ساده اجزاء تشکیل نمی شود،بلکه
ازترکیب ارگانیک آنها واین که،هیچیک ازاجزاء،مستقل ازکل ومستقل ازدیگراجزاء
نیستند.کدام رشته ازتغییرات ویا تحوالت درنظام سیاسی جمهوری اسالمی مستلزم
دگرگونی بنیادی کل ساختاراین نظام است و کدام تحول بدون برانداختن حاکمیت نظام
جمهوری اسالمی ممکن است؟
براین پایه «اصالحات» ویا امتیازدهی ها وعقب نشینی رژیم،که بنابرالزاماتی که برای دوام
بیشترنظام استبدادی جمهوری اسالمی صورت می گیرد،بازشناخته خواهد شد.
 -4آیا بجز براندازی رژیم راه دیگری برای مردم ایران باقی مانده است؟
بر بسترچنین تحلیلی آشکار خواهد بود که جمهوری اسالمی درساختارهای سیاسی وحقوقی
خود مانع اعمال اراده مردم و حق حاکمیت آنان برای تعیین سرنوشت خویش است.از این
رو مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسالمی و استقرار نظام دموکراتیک و الئیک زمینه وهدف
مقدم مبارزات توده ها برای استقرار دموکراسی است.
ساختارهای سیاسی و حقوقی جمهوری اسالمی ،ناقض دموکراسی در حوزه حقوق (آزادی
های دموکراتیک ،برابرحقوقی آحاد جامعه مستقل از زبان ،مذهب ،ملیت ،جنسیت) است.
همچنین بایادآوری این موضوع که دموکراسی (درحوزه سیاسی) باتحقق واجرای اراده
اکثریت مردم(بعبارتی حق حاکمیت وحق انتخاب مردم)،حتی آن هنگام که اشتباه می
کنند،معنا ومفهوم می یابد.از این روآشکاراست که جمهوری اسالمی وساختارهای سیاسی
وحقوقی آن بعنوان مانع اصلی دربرابرتحقق چنین اراده ای عمل می کنند.
 -3اگرجزبراندازی رژیم راه دیگری برای توده های مردم ایران باقی نمی ماند؟ بالفاصله باید
پرسید که عامل و یا سوژه چنین اقدامی کیست؟ آیا شرایط و اوضاع فالکت باری که این
رژیم عامل اصلی آن است وکشوررابه ورطه نابودی واضمحالل رانده ومردم را به روزسیاه
فقروتهیدستی و ...نشانده،به خودی خود منجربه سرنگونی رژیم خواهد شد؟یا باید آن را
سرنگون کرد؟ آیا سرنگونی به خودی خود یک ارزش است؟ برای چپ ،سرنگونی رژیم به
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خودی خود ارزش نیست .چنانکه سرنگونی رژیم بوسیله نیروهای خارجی مداخله گربه
تقویت و توانائی اعمال اراده وحاکمیت مردم نخواهد انجامید.
براندازی رژیم آنگاه ارزشمند است که بوسیله مردم و پیامد مبارزه آگاهانه،متحدانه و
سراسری آنان باشدوحاصل رشدآگاهی و توانائی آنان برای اعمال اراده حاکمیت شان
باشد.ازاین رو مطلوب ترین شکل در جابجائی قدرت و بازگرداندن قدرت به آنان که از آنها
سلب قدرت شده است،کدام است؟چنین کارسترگی تنها ازجنبشی انقالبی که ترکیب و
برآیندی ازهمه جنبش های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی بالنده و ترقیخواه خواهد
بود،ممکن و میسر می شود .سنتز و تلفیقی ازهمه خواست ها و اهداف این جنبش ها (که
بعضأ هم با یکدیگر تعارض دارند)می تواند و باید به عنوان خط مشی سیاسی و برنامه چپ
تبلور یابد.
 -6اگربه زیرکشیدن جمهوری اسالمی و یا حتی عقب راندن رژیم نیازمند سازمان یابی و
بمیدان آمدن اکثریت توده های مردم است واین مساله ضرورتی اجتناب ناپذیرخواهد
بود،بنابراین با تأکید باید گفت که اکثریت مردم راکارگران و زحمتکشان،مزد وحقوق
بگیران،تهیدستان،به حاشیه راند شدگان و فرودستان تشکیل می دهند.آنچه که موجب می
گردد تاآنان پا به صحنه مبارزه بگذارند وپیکارعلیه رژیم را پیش ببرند،مبارزه برای خواست
ها ومطالبات و منافع فردی وصنفی،ملموس وبالواسطه آنان خواهد بود.پیکاربرای منافع
وبهبود شرایط زندگی آنان ومبارزه برای آزادی ودموکراسی بستراصلی بمیدان آمدن توده
هاست .جنبش حق طلبانه و آزادیخواهانه و ضد استبدادی توده ها در سال  7588براین
مساله مهر تأئید می زند .ازاین رو با تأکید می توان گفت که هرمبارزه ای برای
استقراردموکراسی،تنها و تنها با پیش کشیدن مطالبات و خواست های ملموس و مشخص
اکثریت توده های مردم و با حضور و مشارکت سازمان یافته آنان برای تحقق این مطالبات
وارتقا آگاهی آنان به نتیجه خواهد رسید.پیوند مبارزه برای نان و مبارزه برای آزادی تبلوراین
موضوع است.مبارزه برای نان و آزادی،سنتزو تلفیقی ازهمه خواست ها واهداف جنبش های
فوق الذکرخواهد بود.بعبارت دیگرترکیب و برآیندی ازخواست و مطالبات همه جنبش های
سیاسی،اجتماعی واقتصادی بالنده وترقیخواه در جامعه ایران.
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 -1مبارزه مسالمت آمیز:نیازی به گفتن ندارد که برای چپ انقالبی ،انجام هر اقدام سیاسی
نیازمند مشارکت و مداخله توده های مردم است و این خود به تآکید ،مبارزه ای مسالمت

آمیزخواهد بود .چپ به این معقتد نیست که «خرابی چون که از حد بگذرد آباد می
گردد).امادرک ما ازمبارزه مسالمت آمیزکدام است؟آیا قهرمردم به معنای اعمال خشونت
است.آیاازکارانداختن وکند کردن دستگاه عریض وطویل اعمال خشونت وسرکوب رژیم
بمعنای مبارزه غیر مسالمت آمیزاست؟اگرجمهوری اسالمی قابلیت تحول یا استحاله
واصالحات دموکراتیک را ندارد،اگرجمهوری اسالمی به دلخواه کنار نمی رود ،مبارزه برای
براندازی این رژیم بمعنای موافقت با خشونت است .پرسش این است که چه عاملی می تواند
این رژیم را مجبور به کنارگیری کند؟ آیا جز قدرت مبارزه مردم عامل دیگری را می توان
مورد اتکاء قرار داد؟ قدرت مردم برای کناره گیری و یا براندازی این حکومت با چه اشکالی
می تواند اعمال شود؟ آیا آنجا که مردم در برابر تهاجمات و تعرض رژیم نیروی قهرخود را
بکار می گیرند،دست به خشونت زده اند؟
بکارگیری قدرت مردم آیا معنایش خشونت است؟ آیا روش های مسالمت آمیز بمعنای عدم
توسل به قدرت مردم است؟ آیا شیوه مسالمت آمیز فقط به شیوه های «قانونی »ختم می
شوند .آیا مردم حق دارند که به شیوه های فراقانونی،مثل اعتصابات کارگران،تظاهرات
وگردهمائی های بدون مجوزونا فرمانی مدنی دست بزنند؟ آیا منظورازمبارزه مسالمت آمیز
تنها مبارزات«قانونی» در چارچوب رژیم است؟ آیا مبارزات مردم درخرداد

،7588قهرآمیزوخشونت طلبانه بود که آنچنان به خاک و خون کشیده شد .آیا هدف مبارزه
مسالمت آمیز«قانونی»این است که قدرت مردم موجب گردد که برای مثال ساختارهای
سیاسی رژیم ازقدرت مسلط سرپیچی کنندو جانب مردم را بگیرند.
بهرحال این که اشکال جابجائی قدرت وبراندازی رژیم چگونه خواهدبودراازپیش نمی توان
تعیین وبرروی آن شرط بندی کرد .مسلم آن که مردم آن را تعیین نمی کنند.امامحتمل
ترین شکل براندازی رژیم باید مورد تاکید قرارگیرد وبرای ضرورت های آن سازماندهی انجام
گیرد .اصلی ترین دلیلی که توده های مردم برای براندازی یک رژیم به روش های مسالمت
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آمیزیا قهرآمیز متوسل می شوند،خود رژیم ها هستند.عمدتا این حکومت ها هستند که
موجب اتخاذ این یا آن شیوه مبارزه ازسوی توده ها می شوند.این مساله تابعی ازرفتارحکومت
درمقابل مردم،اختالفات و شکاف های درون هیات حاکمه و سازمان یافتگی توده ها و ...
خواهد بود.برای چپ انقالبی،اتخاذ متد و اشکال مبارزه در مقابل رژیم بازتاب مساله سازمان
یابی،متحد کردن،سراسری شدن مبارزه توده ها وگسترش ابعاد توده ای آن خواهد بود.
اتکا برروش های مسالمت آمیزو تاکید و به رسمیت شناختن همه اشکال مبارزه برای دفاع
ازخوددربرابرتهاجمات رژیم ازمحورهای اتخاذ راهبردهای چپ می باشد.
-8تالش برای تبیین مختصات اصلی نظام دموکراتیک و الئیک ،مرزبندی با هرگونه حکومت
دینی و هرگونه حکومت موروثی ،جدائی کامل دین از دولت از بنیان های راهبرد های چپ
است .
 -9دموکراسی سیاسی :تأمین آزادی های بی قید و شرط سیاسی .تأمین حقوق دموکراتیک،
حق تشکل و اجتماع ،حق اعتصاب و ...از تاکیدات استراتژی باید باشد.
-71ازآنجائی که هیچ جامعه ای حاصل جمع عددی (ساده) شهروندان منفرد خود
نیست،گمان نمی رود با برقراری حق شهروندی سیاسی برابرفردی،که غالبأ خود را درچهره
حق رأی فردی متبلورمی سازد ،الزامابه استقراردموکراسی بیانجامد.ازاین رومبارزه برای
دموکراسی بمعنای مبارزه برای تمام عناصر تشکیل دهنده آن (بعنوان یک پدیده بهم
پیوسته) خواهد بود.تعلیق یا تعویق برخی ازعناصر تشکیل دهنده دموکراسی ،آن را به امری
غیرواقعی و صوری تبدیل خواهد کرد.براین اساس مبارزه برای دموکراسی در حوزه مساله
ملی بمعنای حق تعیین سرنوشت خواهد بود و بعبارت دیگربمعنای پذیرش حق جدائی در
حوزه ملی است.
عدم پذیرش حق جدائی در حوزه ملی ،دموکراسی را بی معنی و از محتوا خالی خواهد کرد.
بنابراین شناسائی حق تعیین سرنوشت ملیت های ساکن ایران و دفاع از سیاست اتحاد
داوطلبانه ،خودگردانی از جمله در شکل فدرالیسم ،پیشبرد سیاست عدم تمرکر،خودگردانی
درامورمحلی ازدیگرازمحورهای استراتژی چپ باید باشد.
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 -77مبارزه با جمهوری اسالمی برای براندازی آن درانحصارطبقه کارگرنیست.هم اکنون
نیروها و بلوک هائی ازدیگرطبقات اجتماعی آشکارا برای سرنگونی این رژیم درتالش اند.
بنابراین ازسوی آنان استراتژی های معینی نیز دنبال می شود .این موضوع درآرایش و صف
آرائی اپوزیسیون خود را نشان می دهد .چپ با ارائه برنامه اثباتی خود وراهبردی که مبارزه
علیه رژیم را درابعادی هرچه وسیع ترتوده ای (نه پوپولیستی) می سازد ،باید بتواند با
استراتژی دیگر طبقات به رقابت ومبارزه برخیزد و برای برآمد گفتمان سوسیالیستی پیوسته
مبارزه کند .این مساله بطورمشخص خود را درسیاست های اتحاد و ائتالف و به ویژه مبارزه
درراستای وحدت واتحاد نیروهای چپ،ائتالف نیروهای دموکرات و مترقی بازتاب می دهد.
جمشید مهر
یکشنبه  ۳۳دی  ۳ – ۳۱۳۴ژانویه ۴۱۳۲
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نقطه نظراتی فشرده
در بارهی استراتژی سیاسی چپ دموکرات سوسیالیستی در
ایران
خسرو امیری
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به طور کلی راهبردسیاسی (استراتژی سیاسی) را میتوان شامل آن دسته از تدابیری دانست
که نیروی سیاسی جهت نیل به اهداف سیاسی مطرح دربرنامهی خود باید پیگیری کند.
فقدان استراتژی میتواند نیروی سیاسی را دنبالهروی حوادث کند و به این گونه موجب
ازدست رفتن فرصتهایی شود که درخالل آن مداخلهی سیاسی امکان پذیرشده است
فرصتهایی که زمینهی تاثیر بر جنبشهای اجتماعی وارتباط با آنها تقویت میشوند و
گسترش گفتمان نوین سوسیالیستی فراهم میآید .کارآیی استراتژی سیاسی را نمیتوان در
پیراستگی و نابی فرضیهی نظری آن دید بلکه در تدابیر و گامهایی جستجو کرد که در تغییر
وضعیت موجود جامعه موثرقرار میگیرد .مهمترین چالش در برابر استراتژی چپ دموکرات
سوسیالیستی پاسخ به دو پرسش کلیدی زیر است:
 - 7سمت وسوی پیکار این تشکل درچشم اندازنزدیک ،میانه ودورعلیه کدام مناسبات
است؟ و
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 - 2کدام اهداف وارزشها را میباید در مسیراین مبارزات پیگیری کرد؟
از آنجا که هدف نهایی نیروهای چپ دموکرات سوسیالیستی برچیدن هر گونه روابط سلطه
گرایانه ومناسبات استثماری است الزمهی دستیابی به این هدف تحقق دموکراسی است.
دموکراسی به معنای گسترهای که وسیعترین افراد و نیروهای اجتماعی امکان طرح
خواستهها و دسترسی به مطالبات خود را مییابند و با پیوندی آزادانه در یک همکاری
مشترک مبارزاتی بستر سامانگیری نیروی نقش آفرین رهایی را میسر میسازد .از سوی
دیگر دموکراسی فرایندی ست که در آن کنشگران جنبشهای سیاسی واجتماعی در
آزمونهای مبارزاتی خود به سوی دگرگونی روابط حاکم موجود دست پیدا میکنند؛ با
استفاده از ترفندها و ابزارهای درخور به اشکال نوین سازماندهی برای حل مشکالت و پاسخ
به نیازهای جاری زندگی مبارزاتی راه پیدا میکنند .این اشکال میتوانند نطفههای نوین
سازماندهی نیازهای جامعه آینده را طرح ریزند.
به دنبال جابجائی حکومت مستبدشاهی به حاکمیت والیت فقیهی جامعه ایران درطی بیش
ازسه ده گذشته باتغییرات دامنه داری گرفتارآمده است  :تغییر ساختاربی رویه جمعیت ،
گسترش شهرنشینی ناهنجار  ،افزایش کمی وکیفی جوانان با سواد  -که زنان اکثریت چشم
گیری ازاین نیرو را تشکیل میدهند – وهمچنین با تحصیالت باال که درحاشیه ساختار
حرفه ای وشغلی بازار کار رسمی سرمی کنند وافزون براین توسعه بیکاری مضمن در حوزه
های تولیدو توزیع  ،ازجمله این تغییرات به شمار میآیند.به موازات این تغییرات میتوان
شاهد رشد نجومی میان فقروثروت وبنابراین ژرفای شکاف اجتماعی در بین زحمتکشان
وتهیدستان از یک طرف واز طرف دیگرثروت اندوزان بود.چپاول افسارگسیخته ثروت های
تولیدشده طبیعی واجتماعی از سوی اقلیت ناچیز صاحبان سرمایه به پاسداری دولت
الیگارشی مذهبی -نظامی ریشه اصلی این شکاف است.الگوی انباشت سرمایه در نظام
اسالمی تنها به بهای پایمالی آزادی وعدالت اجتماعی میتوانددردست اجرا بماند که در طی
این سه دهه بابحران های متعددی روبروبوده است.راهبردهای گوناگون حاکمیت بانام های
متفاوت " :اعتدال گرائی "  " ،اصالح گرائی "  " ،مردمگرائی " و..راه به جائی نبرده وهر بار
قدرتمداران نظام خودرادربرابر بن بست نوینی می بینند.
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در چنین اوضاعی بخش های گسترده ای از مردم تحت ستم یکته تازی  ،خودکامگی واقتدار
گرائی نظام سیاسی رهبر کیش قراردارند  :از زنان  ،کارگران  ،زحمتکشان  ،حقوق بگیران
رده های پائینی اقشار میانی ..وچه بساافرادوگروه هائی از طبقات مفره وامتیازدار باالئی ،
تاملتهاواقلیتهای مذهبی  ،جنسیتی  ،دگرباوری..را میتوان نام برد.تالش در جهت یافتن
حلقه های پیوند میان مطالبات مطرح در مبارزات جاری گروه ها  ،اقشار وطبقات مردمی
علیه وضعیت نابسامان زندگی ؛ بسیج وسازمان دهی به توان اعتراض فراگیر این توده های
بی شمار یکی از راه کارهای گذار از وضعیت حاکم موجود است و درخدمت به پاسخی رسا
ودرخوربه عمده ترین هدف این چرخه از مبارزات  ،یعنی برچیدن سلطه والیت
فقیهی است.نظام جمهوری اسالمی در این مرحله ازمبارزات اجتماعی مردم نه تنها نافی
هر گونه تالش برای تحقق ابتداییترین حقوق دموکراتیک در ایران است بلکه به عنوان
حاکمیتی مستبدوضددموکراسی سرسختترین مانع عمده برسرراه تحقق نیاز مبرم و
تاریخی مردم به تحوالت بنیادین ودموکراسی در ایران است.
جنبش چپ دموکرات سوسیالیستی همانگونه که ازنامش برمیآید دربرگیرندهی طیفهای
گسترده و متکثری از نیروهای مبارز علیه روابط سرمایهداری با نقطه نظرها ،برنامهها وچشم
اندازهای متفاوت است .این همگرایی برای گذاراز مناسبات حاکم سرمایه داری جهانی ،و به
قصد برپایی مناسبات دموکراتیک سوسیالیستی مبارزه میکند .حاکمیت درایران الیگارشی
مذهبی – نظامی متکی براقتصاد رانتی بعنوان رژیم حاکم در ایران مناسبترین ابزار در
خدمت تامین منافع سرمایهی بومی وجهانی است .از این رو چپاول افسار گسیختهی منابع
طبیعی وانسانی در این سرزمین به قیمت نفی هر گونه تامین و تضمین آزادی وعدالت
اجتماعیونیز پاسداشت از زیست بوم این سرزمین انجام میگیرد.
رژیم جمهوری اسالمی به عنوان تبلور سیاسی مشخص روابط سرمایهداری و بیان ترکیب
نیروهای حاکم در ایران از آغاز غصب قدرت انحصاری دولت ،طی بیش از سی سال اجرای
سیاستهای فاجعه آفرین وتنش برانگیز ،تا به امروزهیچگاه در سرکوب ابتداییترین
خواستههای مبتنی برحقوق دموکراتیک و شهروندی مردم روگردانی نکرده است .کارنامهی
نهادهای سرکوبگر این رژیم یکهتاز و اقتدارگر در طی این زمان سند غیرقابل انکاری بر این
ادعاست .ازاینرو این قدرت سیاسی بنا به سرشت ساختاریش عاری ازتوان وظرفیت های
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الزم دموکراتیک میباشد وازاینرواصالح ناپذیر  .اصالح در این شکل از سلطه همواره به معنی
تثبیت آن وادامه و تحکیم سرکوب خواهد بود .برون رفت از بحرانهای ساختاری و مقطعی
چندگانهی نظام جمهوری اسالمی و گذار از آن به سوی دمکراسی در گروی تغییر بنیادین
تناسب قوای حاکم بر ایران است.
بدیهی است که جنبش چپ به رغم تاکید بر چشمانداز رهایی از هرگونه سلطه (جنسیتی،
طبقاطی ،قومی )...و استثمار و همچنین تالش مدام در جهت استقرا ردموکراسی واقعی ،از
هر گونه اصالحاتی که پاسخگوی خواستهها و مطالبات محق مبارزات سیاسی و اج تماعی
گروهها  ،اقشار و طبقات مردم باشد  -با حفظ مرز میان منافع حاکمیت و جنبشها ومبارزات
مستقل مردمی  -همواره حمایت و پشتیبانی کرده است .با حرکت از این آگاهی که کامیابی
تودهها در تحقق خواستههایشان از یکسو گامی در جهت رشدخودآگاهی و تقویت این
جنبشهاست و از سوی دیگر میتواند موجب بسیج فراگیرشده وبدینوسیله فرایند توانمندی
جنبش را تسریع بخشد و به کسب جایگاهی چیره در پهنهی همگانی علیه حاکمیت یاری
رساند.
جنبش چپ دموکرات سوسیالیستی در نقد نظری و عملی خود به روابط و مناسبات سرمایه
داری موجود ،همپا با تالشهایش درراستای برچیدن این مراودات از طریق استقرار
دموکراسی مشارکتی به عنوان جایگزینی در خور ،میباید بیش از هرزمان هم وغم خود را
مصروف به ایجاد تقویت و گسترش گفتمان نوین سوسیالیستی نماید .چرا که با فروپاشی
«سوسیالیسم واقعن موجود »و شکست گفتمان گذشتهی چپ سنتی و نیز نمایان شدن
ناتوانی دستگاه مفهومی آن ،درارائهی رهیافتهای بسنده به سوی رهایی بشر از سلطه و
استثمار ،این گفتمان در کل با بحرانی ژرف روبهرو گردید و اعتبار آن به ابهام کشیده شد.
گفتمان نوین تنها میتواند ازبطن جنبشهای اجتماعی که چپ سوسیالیستی بخشی از آن
است ،و گفتوگوهای گستردهی نظری و جدل بر سر بدیلهای متناسب در پاسخ به
مبرمترین مشکالت و مسایل جاری جامعه سر برون آورد.
بدیهی است که تداوم بحث و گفتوگو در راستای ایجاد گفتمان نوین سوسیالیستی به هیچ
روی و هرگز به معنای چشم پوشی و تعطیل اعتراضها واقدامات عاجل سیاسی در چارچوب
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همکاریها وهمگراییهای گسترده به منظور پشتیبانی و دفاع از خواستههای دموکراتیک
مطرح در مبارزات جاری مردم نبوده است و نیست .کمک به سازماندهی مقاومت در اشکال
گوناگون ،سامان بخشی به نافرمانیهای گستردهی مردمی و اعتراضهای عمومی در برابر
بی عدالتیها و تبعیضهای جنسیتی ،طبقاتی ،ملی ،عقیدتی و شکلدهی به حمایتها
وهمیاریها درون و برون مرزی در خدمت به توان بخشی مبارزات افراد ،گروهها ،اقشار و
طبقات جامعه برای کسب حقوق و خواستههای دموکراتیک و به حقشان در پهنهی همگانی
و حضوری فعال در دفاع از آزادی و دموکراسی ،نه تنها از وظایف مبرم کنشگران جنبش
چپ دموکرات سوسیالیستی به شمار میآید ،بلکه هویت و بنیاد هستی این نیروی دگرخواه
اجتماعی مستقیمن وابسته به تالش جدی این نیرو در تدارک و اجرای اقدامات عملی و
مشترک است.
از اینرو فوریترین اقدام در دستور اجرای این جنبش کوشش جدی و پیگیرانه در راستای
ایجاد پیوندی فراگیر و مستحکم در بین طیفهای پراکندهی نیروهای مخالف واقعی رژیم
میباشد .همزمان تسریع بخشیدن به انسجام طیف اپوزیسیون رادیکال نیروهای چپ به
عنوان پیگیرترین و قاطعترین نیرو به منظور تداوم مبارزه دموکراسی خواهی و دموکراسی
سازی در فردای پس از درهم شکستن تناسب قوای حاکم و بر چیدن بساط مستبد و
سرکوبگر سلطهی والیت فقیهی یکی دیگر ازاین اقدامات ضروری است.
دربستر چنین فرایندی است که نیروی متشکل چپ دموکرات ورهائی خواه امکان خواهد
یافت که با مشارکت فعال و ابراز وجود مبتکرانه و پوینده در مبارزات جاری ،با مبارزان و
مبارزات اقشار و طبقات مردم وگروهها وسازمانهای سیاسی همراهی وهمیاری کند
وبدینگونه حلقههای همبستگی خود را با اتکا به تاثیرپذیری ازاین جنبشها و اثر بخشی
متقابل بر پیکارهای موجود جامعه مستحکم سازد و پیوندی ارگانیک بامبارزات بیافریند.
گر چه به نظر میرسد که تدارک گذار از نظام جمهوری اسالمی به سوی استقرار جمهوری
دموکراتیک برمبنای جدایی دولت و دین از یک سو واز سوی دیگر توسعهی گفتمان
دموکراسی سوسیالیستی و نهادینه ساختن قدرت اجتماعی نیاز به تدابیر الزم و اقدامات
ضروری بیشتری را از جانب چپ دموکرات سوسیالیستی به عنوان یکی از کنشگران جمعی
108

در این فرایند میطلبد .با این وجود وظایف واقدامات فردای پس ازجمهوری اسالمی و نقش
آفرینیهای این نیرو بسیار گستردهتر و به مراتب پیچیدهترخواهد بود که به علل زمانی و
توانی میباید به آیندهای نه چندان دور محول کرد.
با این حال زمینه چینی و آمادگی برای دوران پس از نظام والیت فقیهی رامیتوان در حدود
امکانات موجود ازهم اکنون در دستورکار قرار داد .جلب و تشویق اندیشه ورزان و
خردپیشهگان به سازمان دهی بررسیهای معضالت مطرح جامعه در حوزههای تخصصی و
سازماندهی انتقاد درعرصههای گوناگون حیات اجتماعی :بهداشتی ،آموزش و پرورشی،
اقتصادی ،فرهنگی ،سیاسی ،محیط زیستی ،حقوقی وغیره از مهمترین اقدامات روز این
سازمان است .تدوین نارساییها ،کمبودها بر پایهی تحلیلها و بررسیهای علمی و تکوین
رهنمودها ورهیافتهای متناسب با نیازهای فرایند دموکراسی سازی با توجه به چشمانداز
استقرار مناسبات دموکراسی مشارکتی با توجه به و ویژگیهای خاص جامعهی ایران به
عنوان کارمایهی برنامهی توسعه اجتماعی به سوی رهایی از هر گونه سلطه (انسان بر انسان،
جنسیتی انسان بر طبیعت) و مناسبات استثماری یکی دیگر ازکانونهای فعالیتی "ما" را
تشکیل میدهد.
توجه و تکیه بر آزمونهای گوناگون جنبشهای رهایی خواه جهانی برای تکوین پاسخ
بدیلوار در برابر بحرانهای نظام سرمایه داری به قصد برون رفت از وضعیت فالکتبار حاکم،
بازنگری وارزیابی از رهاوردهای هر کدام و برجسته ساختن ناکامیها وشناخت از کارسازهای
بازدارندهی این تجارب و بدینگونه انباشت دانش الزم برای گذاراز مناسبات سرمایه داری
درایران یکی دیگر از اقدامات ضروری این مرحله به شمار میآید .بدیهی است که با وجود
ویژه گیهای هر زاد و بوم و سرزمین میتوان در قیاس جوامع با یکدیگر موارد بسیاری را
یافت که به رغم تفاوتها نشانگر شباهتها و خویشاوندیهای مشترک آنها میباشند .افزون
بر این بررسی این تجارب میتواند زمینهی مناسبی را برای آموزش از کنش و واکنشهای
حاکمیتهای دموکراتیک و آزادی خواه موجود در این جوامع را در برابر جنبشهای
اجتماعی و مطالبات تودههای مردمی به عنوان زمینهآموزش عملی برای کسب تجربه
وارتقای شناخت در حل مشکالت پیچیدهی کنونی وآتی جامعهی ایران در اختیارکنشگران
جنبش چپ دموکرات سوسیالیستی ایران گذاشت.
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نکاتی در باره استراتژی سیاسی
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هدف استراتژی سیاسی چپ ایران ،مانع اصلی استقرار آن ،روش گذار به دموکراسی و جایگاه
انتخابات آزاد در گذار به دموکراسی ،پرسش هائی است که در این نوشته پیرامون آنها
صحبت شده است.
هدف استراتژی سیاسی؟ هدف استراتژی سیاسی چپ ایران به طور کلی دستیابی به
آزادی و برابری و عدالت اجتماعی است که تا کنون سوسیالیسم نامیده شده است .اما برای
اینکه این اهداف در حد شعار باقی نمانند و بتوانند به عمل درآیند ،زمینه هائی الزم است.
این زمینه ها فعال در چشم انداز میان مدت ،در کشور ما قابل مشاهده نیست .مبارزه نیروهای
چپ هدفش ساختن بستر و زمینه ای است که برابری و عدالت اجتماعی در محیطی آزاد و
دموکراتیک قابل لمس شود .با چنین درک و دریافتی از هدف استراتژی سیاسی ،وظیفه ما
در مقطع کنونی ،استقرار دموکراسی است .شکل این دموکراسی ،جمهوری و مهمترین
مشخصه آن ،جدائی دین و دولت و مخالفت با هر نوع تبعیض است .در این حکومت
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شهروندان هم در قانون و هم در برابر قانون برابرند و حکومت را با اعمال اراده آزاد خود
شکل می دهند .قانونیت و حکومت قانون برقرار است و حقوق و آزادی های مدنی شهروندان
تضمین شده است و امکان فعالیت جمعی برای تغییرات اجتماعی وجود دارد.
مانع اصلی استقرار دموکراسی؟ مهمترین مانع استقرار دموکراسی جمهوری اسالمی
است .از اینرو چگونگی برخورد با جمهوری اسالمی از چالش های مهم فرا روی جریانات
سیاسی است .اتخاذ سیاست در قبال این مانع ،یکی از اساسی ترین محورهائی است که
صف بندی نیروهای طرفدار دموکراسی را شکل می دهد .پرسش کلیدی این است که
استقرار دموکراسی در ایران از اصالح این حکومت می گذرد و یا گذار از آن .اهمیت مساله
این است که مبارزه برای کنار زدن این مانع و یا پیگیری تغییراتی در چارچوب آن ،دو
استراتژی است و به دو تشکل خواهد انجامید .در این زمینه من با دوست عزیزم بهزاد کریمی
موافقم که جمهوری اسالمی را غیر قابل اصالح دانسته است )۳( .این حکومت هم به لحاظ
بنیاد نظری و مبانی اعتقادی و هم به لحاظ ساختار غیر قابل اصالح است .چون حقانیت
خود را از آسمان می گیرد و با دموکراسی که تکیه گاه زمینی دارد ،بنیادا متفاوت است ،از
سوی دیگر ساختار حقوقی حکومت بر نابرابری و تبعیض بنا شده و در آن قدرت فرد-ولی
فقیه -ما فوق قانون و غیر قابل نظارت و کنترل تعریف شده است .در نتیجه خودکامگی،
فساد و دزدی در آن نهادینه شده ،تقویت و تکثیر می شود .افزون بر این در قانون اساسی،
نابرابری در زمینه حقوق شهروندی و ملیت ها و اقوام ،جنسیتی ،دینی و مسلکی قانونی
است .اصالح هر کدام از این نابرابری ها ،با نفی بنیاد حکومت همراه می شود.
اصالح ناپذیری ساختار جمهوری اسالمی بدان معنا نیست که در مسائل اجتماعی مبارزه
برای اصالح و رفرم بی معناست .اساسا از طریق میارزه روزمره که همان مبارزه برای خواسته
ها  ،مطالبات و رفرم هاست ،می توان مقاومت نیروی حاکم را تحلیل برد و در نهایت دستش
را از قدرت کوتاه نمود .برخی از فعاالن سیاسی ،از عملکرد سرکوبگرانه حکومت ،فقط آغوش
به روی انقالب گشوده اند و نسبت به مبارزات روزمره مردم حساسیت چندانی نشان نمی
دهند .نیروهای طرفدار دگرگونی های بنیادین ،بدون توقف در رفرم ها ،از کوچکترین
اصالحات به سود مردم پشتیبانی می کنند .توقف در این رفرم ها و بی توجهی به مانع اصلی
استقرار دموکراسی ،یعنی ساختار سیاسی جمهوری اسالمی -و در مرکز آن دستگاه والیت
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فقیه ،-مبارزه مردم را در چارچوب استبداد کنونی سنگ می کند .مبارزه در چارچوب
جمهوری اسالمی زندانی است که اصالح طلبان خود را در آن گرفتار کرده اند .برای استقرار
دموکراسی اهمیت دارد ثقل فشار و مبارزه مردم روی مانع اصلی متمرکز شود تا امکان گذار
از استبداد فراهم شود .خطای بزرگی است که در استراتژی سیاسی به این مهم ترین عنصر
کلیدی که مرز پوزیسیون با اپوزیسیون را از هم جدا می کند ،کم توجهی شود .سایر
اختالفات مربوط به استراتژی سیاسی ،به رغم اهمیت آن ها ،نباید این صف بندی اساسی
را تحت الشعاع قرار دهد.
روش گذار به دموکراسی؟ مردم نیروی اصلی تغییرند .هیچ تغییری بدون مردم به سرانجام
نمی رسد .تغییراتی که از طریق یک نیروی خارجی رخ دهد ،تردید نباید داشت که به
ناکجاآباد می رسد .از این رو سطح مبارزه مردم مهمترین پارامتر برای اتخاذ تاکتیک هاست.
مردم برای خواسته ها و مطالبات خود روزمره در حال مبارزه اند .در نتیجه این مبارزات
است که حکومت های مستبد ،زیر فشار ،تن به خواست های مردم داده و متناسب با میزان
فشار ممکن است برخی اصالحات را بپذیرند .شکل مبارزه ،به روش حکومت و وضعیت و
روانشناسی مبارزاتی مردم و تا حدی به اپوزیسیون بستگی دارد .اپوزیسیون دمکرات هر چه
سازمانیافته تر و نیرومندتر باشد ،به همان میزان ،می تواند در تشدید و یا تخفیف دامنه
خشونت تاثیرگذار باشد .اما تعیین کننده نیست .عملکرد حکومت ها در طول تاریخ و عملکرد
جمهوری اسالمی از فردای به قدرت رسیدنش تا کنون ،نشان می دهد که حکومت ها کانون
اصلی و تعیین کننده در پیدایش و ایجاد خشونت اند .همواره این حکومت ها بوده اند که
خشونت را تولید و سازماندهی کرده اند .واکنش مردم همواره دفاعی بوده و شکل آن نیز با
گذشت زمان و با جا افتادن فرهنگ دموکراتیک و رشد آگاهی ،هر چه بیشتر با خشونت
کمتری همراه است.
بخشی از نیروهای چپ ،که بر آزادی و دموکراسی تاکید دارند ،براین باورند که جریانات و
آحاد جامعه باید به شکل مسالمت آمیز با هم در تمامی سطوح رقابت کنند .حتی اگر کاربرد
خشونت مجاز هم باشد ،اتخاذ این روش و سازماندهی آن برای مردم زیانبار است .برنده
روش های خشونت آمیز نیروئی است که ابزارهای اصلی خشونت را در اختیار دارد .کاربرد
خشونت ،مبارزه برای دموکراسی را در مجموع تضعیف کرده و دست حکومت را در توجیه،
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گسترش و تشدید آن ،باز تر می کند .و در صحنه تحوالت کشور نیروهایی را  -چه در میان
اپوزیسیون و چه در درون حکومت ،-تقویت می کند که در ادامه خشونت در جامعه ذی
نفع هستند.
شیوه و اشکال مبارزه باید با دموکراسی همخوان و سازگار باشد .برای استقرار دموکراسی
نیروهای چپ از اشکال اعتراضی تظاهرات و راهپیمائی ،اعتصاب و نافرمانی و مقاومت مدنی
استفاده می کنند .این اشکال به سود مبارزه مردم برای عقب نشاندن استبداد است .ما
سازماندهی خشونت را نادرست دانسته و بر این باوریم که آتش زدن موسسات ،تخریب
اماکن و ساختمان ها و ...هر چند که ممکن است استبداد را زمین گیر کند ،اما دریچه ای
به روی دموکراسی نخواهد گشود .در عین حال جمهوری اسالمی نشان داده است ،به سهولت
تن به رای و اراده مردم نخواهد داد .مردم حق دارند از خود دفاع کرده و این حکومت را
حتی با قیام ،مجبور به عقب نشینی و تسلیم نمایند .به نظر من هیچ نیروی دموکراتی مجاز
نیست مردم را از حق دفاع محروم کند و از این حق در برابر استبداد دفاع نکند .البته
برخالف درک رایج قیام هم ،الزاما خشونت آمیز نیست .به ویژه در شرایط کنونی ،اشکال
متنوع و غیر خشونت آمیزی برای به تسلیم کشاندن استبداد ،شکل گرفته است .هم امکانات
مردم برای مبارزه افزایش یافته و هم از دامنه یکه تازی استبداد کاسته شده است.
از سوی دیگر بارها گفته ام شیوه گذار و نیروهای گذار مستقل از شرایط جامعه نیستند.
جامعه ای که تحت سیطره یک استبداد شخم زده شده است و از نیروهای سیاسی و از
جمعیت های جامعه مدنی بی بهره است ،در مبارزه با استبداد می تواند به آخرین راه حل
ها سوق پیدا کند .احتراز از چنین شرایطی ،تنها به روش استبداد بستگی ندارد .تقویت
جنبش های اجتماعی زنان ،جوانان ،کارگران ،ملیت ها ،احزاب سیاسی و همبستگی ملی
تمامی این عناصر ،یکی از راه های تقویت اشکال و شیوه های مسالمت آمیز گذار از استبداد
به دموکراسی است .از این دیدگاه است که تاکید بر تشکیل و تحکیم این عناصر در ساختار
اجتماعی و رفع شکاف ها و هرج و مرج در میان اپوزیسیون دموکرات کشورمان ،در شرایط
کنونی ،اهمیت زیادی دارد.
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جایگاه انتخابات آزاد در گذار به دموکراسی؟ برای استقرار دموکراسی و عبور از این
رژیم می بایست نوک پیکان مبارزه درست نشانه گیری شود تا بتوان وسیعترین نیرو را برای
مقابله با استبداد بسیج نمود .در جمهوری اسالمی ستون و خیمه گاه نظام ،دستگاه والیت
مطلقه فقیه است .این دستگاه هم در قانون اساسی و هم در ذهن نخبگان نظام ،تکیه گاهی
است که اگر به لرزه در آید ،دیوار استبداد ترک برداشته و امکان تغییر و تحول و گذار به
دموکراسی فراهم می شود .امروز بخش قابل توجهی از جامعه با دستگاه والیت و شخص
ولی فقیه مشکل دارند .در مبارزه علیه ولی فقیه حتی بخشی از نیروی حکومت با مردم
همراه خواهند شد و یخش هائی نیز ممکن است مردد و بی طرف بمانند.
از سوی دیگر به تجربه دریافته ایم که مردم نسبت به مبارزات انتخاباتی واکنش و همراهی
بیشتری نشان می دهند .در طول حکومت جمهوری اسالمی ،هر زمان که مردم شکاف و
روزنه ای دیده اند ،از همان روزنه وارد شده و کوشیده اند انتخابات نمایشی حکومت را به
هم بزنند .انتخابات دوم خرداد  ۴۴ ،۱۷خرداد  ۸۸و  ۴۲خرداد  ۳۴از نمونه هائی است که
بخش قابل توجهی از مردم با آگاهی به غیردموکراتیک بودن انتخابات ،باز در آن مداخله
کرده و مهر خود را برآن کوبیده اند .بدون اینکه بخواهیم از این روش یک دگم بسازیم ،الزم
است این شکل مبارزه و افزایش ثقل آن در استراتژی سیاسی ،درست دیده شود .تجربه
نشان می دهد که انتخابات به ویژه برای ریاست جمهوری در ایران بارها تبدیل به صحنه
رویاروئی مردم با حکومت شده است .در این رویاروئی به دلیل ضعف اپوزیسیون سازمانیافته
دموکرات ،مردم با استفاده از الیه هائی از حکومت ،علیه دستگاه والیت به مبارزه برمی
خیزند .اهمیت دارد بدون این که به توهم دامن زده شود ،از این فرصت ها به سود پیشرفت
جنبش ،بهره گرفت .با ماجرای انتخابات دو برخورد افراطی از دو سو وجود دارد .نخست
تفکری که باورش شده است انتخابات به مفهوم شناخته شده آن در ایران برگزار می شود و
با این توهم پیشاپیش آمادگی خود را برای مشارکت و رفتن پای صندوق رای در هر
وضعیتی ،اعالم می کند .این نیرو حتی در چارچوب رقابت حکومتیان نیز تاثیرگذار نیست
و به سهم خود قوت قلب ارتجاع است ،که دایره حذف رقبا و تنگ تر کردن فضا را شدت
دهد .نیروی دیگر با تاکید بر دمکراتیک نبودن انتخابات ،دست خود را برای استفاده از
فرصت انتخاباتی می بندند و همیشه کنار گود می ماند .این نیرو سیاست کردن را با طرح
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شعارهای ارزشی درهم می کند و سخنش چنان کلی است که برای مردم قابل فهم نیست.
اهمیت دارد دگم شرکت همیشگی و تحریم دائمی شکسته شود .همانگونه که در جریان
جنبش  ۸۸مردم با شرکت و مداخله در راهپیمائی هائی که از سوی حکومت سازماندهی
می شد ،مسیر آنرا به سود جنبش تغییر می دادند ،جریانات سیاسی نیز با انتخابات باید با
چنین متدی برخورد کنند و آن را تبدیل به فرصتی برای عقب راندن حکومت نمایند .البته
اگر با این فرصت ها درست برخورد نشود به ضد خود بدل خواهد شد .کمااینکه در جریان
تظاهرات  ۴۴بهمن  ۸۸مردم نتوانستند آنرا به سود جنبش مورد بهره برداری قرار دهند .با
توجه به چنین روحیه ای و حساسیت باالی مردم در بهره گیری از فرصت های انتخاباتی،
شعار انتخابات آزاد می تواند به عنوان مهمترین عنصر بسیج کننده برای گذار از جمهوری
اسالمی و استقرار دموکراسی ،در استراتژی سیاسی چپ دموکرات ایران مورد تاکید قرار
گیرد.
انتخابات آزاد ،مفهومی تعریف شده است .پیرامون آن اگر اختالفی هست ،که هست ،در
درک اهمیت و چگونگی تحقق آن است .در ارتباط با ضرورت و اهمیت آن ،بر این باورم که
در جامعه هر گرایش و فکری می بایست امکان طرح نظر خود را داشته باشد تا در نهایت با
رای ،تکلیف این نظرات روشن شود .بدون وجود یک چارچوب دموکراتیک نمی توان به راه
حلی نهایی برای پاسخگوئی به مسائل اجتماعی رسید .و این چارچوب دموکراتیک حاصل
نمی شود مگر این که همه افراد و جریانات تن به داوری صندوق رای بدهند و از طریق
انتخابات آزاد با یکدیگر تعیین تکلیف کرده به شکل مسالمت آمیز قدرت را جابجا کنند.
اما درک فعاالن و جریانات از چگونگی تحقق انتخابات آزاد متفاوت است .اولین پرسش
مربوط به چکونگی تحقق انتخابات آزاد است .در چارچوب قانون اساسی و ساختار جمهوری
اسالمی عملی خواهد شد و یا پس از آن .به نظرم در این حکومت با این ساختار و این قانون
اساسی ،امکان برگزاری انتخابات آزاد وجود ندارد .یعنی انتخابات آزاد در این چارچوب که
نیروهای درون نظام هم تحمل نمی شوند ،ممکن نیست .حداقل باید جنبش مردم قانون
اساسی جمهوری اسالمی را به سندی بی اعتبار و "کاغذ پاره ای" تبدیل کند تا امکان
برگزاری انتخابات آزاد فراهم شود .انتخابات آزاد خواست ماست و از طریق قدرت مردم و
مبارزات آن ها به ثمر می رسد .این که این حکومت در چه مرحله ای تسلیم مبارزات مردم
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شود ،قابل پیش بینی نیست .یک مبارزه اجتماعی است و در آن قدرت ،حرف اول را می
زند .خواست ما و آرزوی ما این است که هر چه زودتر جمهوری اسالمی تسلیم این خواست
شود .مبارزه ما برای انتخابات آزاد در چارچوب همین نظام آغاز می شود و از طریق مبارزات
مردم پی گرفته خواهد شد و به سرانجام می رسد .این که برگزاری انتخابات آزاد در زمان
حیات جمهوری اسالمی و یا پس از آن رخ دهد ،چندان تاثیری روی سازماندهی مبارزه
برای تحقق آن ندارد .یافتن پاسخ قطعی برای این پرسش بیشتر به کار آن مشی سیاسی
می آید ،که در مبارزه برای استقرار دموکراسی از موضع چپ و یا راست ،چشم به باال می
دوزد و انجام مطالبات را از حکومت انتظار دارد .دو گرایش افراطی چپ و راست ،انتخابات
آزاد را با توان حکومت می سنجند .یکی در توهم ظرفیت حکومت است و آن را از حکومت
طلب می کند و دیگری چون ظرفیتی در حکومت نمی بیند طرح آن را نادرست می داند.
اما برای جریاناتی که مبارزه مردم را عامل تعیین کننده برای دستیابی به مطالبات می دانند،
ظرفیت حکومت هر چند مهم است ،ولی تغییر چندانی در مشی سیاسی آن ها پدید نمی
آورد .این جریانات همانگونه که به درستی مبارزه زنان ،جوانان ،کارگران ،معلمان و سایر
اقشار مردم را در همین نظام جمهوری اسالمی تائید و تقویت می کنند با همین روش به
مبارزه برای انتخابات آزاد برخورد می کنند .توجه داشته باشیم مبارزه در چارچوب نظام با
تائید نظام یکسان نیست .افزون بر این هیچ مبارزه ای در جامعه ،بدون عبور از این مراحل،
که همگی در چارچوب نظام اند ،به فراتر از نظام گذر نمی کند .برای خراب کردن دیوار
نظام موجود ،ابتدا مبارزه در چارچوب آن آغاز می شود و سپس در مراحل بعدی است که
با رشد جنبش ،از آن عبور خواهد کرد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
( )۳بهزاد کریمی در مطلبی با عنوان "مدخلی به بحث استراتژی سیاسی چپ دمکرات!" به
نکات با ارزشی در این زمینه اشاره دارد که خواندنی است.
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جنبش چپ و توسعه اجتماعی در ایران
فرامرز دادور
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در هر کشور مدرن ،سکوالر و دمکراتیک که مردم قادر باشند در تعیین سرنوشت جامعه
شرکت داشته باشند ،به احتمالِ زیاد توسعه اجتماعی خصلت مترقیتر بخود میگیرد .از نقطه
نظرِ سوسیالیستی ،وجود دمکراسی اجتماعی (ترکیبی از دمکراسی سیاسی و اقتصادی)،
شالوده های اولیه را برای یک توسعه عادالنه در جامعه تشکیل میدهد .با توجه به شرایطِ
کنونی ایران ،سوال این است که آیا بر مبنای چگونه مطالباتِ دمکراتیک که برای بهبودی
وضعیتِ معیشتِ توده های مردم محوری باشند و انتخابِ چه نوع راهکارهای سیاسی ،بهتر
میتوان به توسعه عادالنهِ اجتماعی دست یافت .بدیهی است که بهبودی در شرایط اقتصادی
و تامینِ شغل ،آموزش و درمانِ رایگان و نهادینه شدنِ حقوقِ صنفی و آزادیهای مدنی برای
زحمتکشان و محرومان حیاتی هستند .در عین حال مهم است که مولفه های دخیل در
سازندگی جامعه آزاد و عادالنه نیز از حاال شناسائی گردند .در زیر بعد از نگاهی به شرایط
اقتصادی و سیاسی در ایران و تامل در حیطه مطالبات محوریِ مردمی ،سپس به برخی از
بدیلهای ممکنِ اجتماعی برای پیشرفت در جهت ایجادِ مناسباتِ انسانیتر پرداخته میشود.
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هدف استراتژیک
تاریخا ،جوامع بر روی مسیر مترقی رشد میابند و توسعه در اقتصاد و دیگرِ شالوده های
اجتماعی بر پایه دستاوردهای قبلی شکل میگیرد .اقداماتی مانندِ توزیع عادالنه ثروت/منابع
اجتماعی ،تامین اشتغال و آموزش و بهداشت رایگان نمونه های پیشرفت انسانی در جامعه
میباشند .اتخاذ سیاستهای عدالتجویانهِ اقتصادی/اجتماعی از طرف یک دولت مردمیِ انتخاب
شده ،به موازاتِ پیشبردِ فعالیتهای مدنی از جانب جنبشهای اجتماعی ،مسلما در روندِ مادیت
یافتنِ برنامه های مترقی تاثیر گذار است .از نقطه نظرِ جنبش سوسیالیستی ،ترجیح داده
میشود که مجموعه تحوالت در عرصه های گوناگون اجتماعی با ابعادِ گسترده تر و عمیقتر
پیشرفت نموده ،در راستای رفعِ انواع ستم های اجتماعی و از جمله روابط استثماری (ب.م.
سیستم کارمزدی )..و نابرابری های حقوقی (ب.م .روابطِ مردساالرانه ،تبعیضاتِ
نژادی/ملیتی/مذهبی) توسعه یابد و درصد بیشترِ ارزشهای تولید گشته و ثروت اجتماعی ،بر
مبنایِ ارزیابی واقعگرانه از روندِ پیشرفت در عرصه های گوناگونِ سیاسی/فرهنگی/اقتصادی
و بر اساس معیارهای مساواتگرانه و مناسب با ویژه گیهای جامعه ،توزیع گردد .یک همچون
جامعه ای عمدتا بر مبنای دو فرآیند  -7ایجاد تغییرات بنیادی در عرصه های اقتصادی-

اجتماعی و سیاسی و  -2ارتقاء در سطحِ شناخت در میانِ اکثریت توده های مردم از ضرورت
سازندگی آن ،ظهور میابد .سوال مهم این است که برای نیل به این مرحله از شرایط
اجتماعی ،چه وظایفی در مقابلِ فعاالن رادیکال/دمکرات در اپوزیسیون قرار دارد و چگونه
میتوان در آن راستا حرکت نمود.
وضعیت اقتصادی
تقریبا در تمام جهانِ سرمایه داری (باستثنای کشورهای اسکاندیناوی) نرخِ بیکاری ،کم
کاری و فقر باال بوده ،بسیاری از معضالت دیگرِ اجتماعی گریبانگیر توده های مردم است.
اما در کشورهائی که مناسبات سیاسی اقتدارگرا مستولی است ،وضعیت مردم وخیمتر است.
هم اکنون در ایران تحت سلطه یک نظام سیاسی قرونِ وسطائی و روابطِ سرمایه داری غیر
متعارف و عمدتا متکی بر درآمد نفت (سیستم رانتیر) ،عمدهِ مناسباتِ اقتصادی ،ناسامان
یافته تر از جوامع مدرن سرمایه داری بوده ،بخشهای عمده اقتصادی بر مبنای مکانیسمِ
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بازار ،یعنی سیستم گردش کاال بر اساسِ روندِ تولید – توزیع  -مصرف عمل نمیکند .در
چارچوب یک سیستم سرمایه داری پیشرفته ،در بخش تولیدات ،در پرتو یک پروسه خالق
و تحول آور و در امتداد معادلهِ درونداد – برونداد ،منابع اولیه به فرآورده های قابل مصرف
تبدیل میگردند .در این مرحله ،در مسیری حاملِ خالقیتها و فعالیتهای (نیروی کار)
فکری/فیزیکی و تحت مدیریت و برنامه ریزیهای نسبتا ثمربخش ،محصوالتِ جنسی و
خدماتی تولید میشوند .البته روشن است که در سیستم سرمایه داری هدف اصلی ایجاد و
انباشت سود برای صاحبان سرمایه است که بر موسسات اقتصادی کنترل دارند و بدان خاطر
استقرار سیستمی مبتنی بر نهادینه بودنِ کنترل و حق مالکیتِ خصوصی و استمرارِ مناسبات
بازار الزم است و تجربیات تاریخی نشان میدهند که نابرابریهایِ فاحشِ اقتصادی/اجتماعی
از ماحصل های آن میباشند .اما بهرحال نخبگانِ قدرتمند اقتصادی/سیاسی ترجیح میدهند
که تحت پوششِ ضوابط قانونمند و تثبیت یافته ،سرمایه گذاری کنند .عجیب نیست که در
جوامعِ مدرن سرمایه داری ،تالش میگردد که قانون اساسی و دیگر ضوابط تعیین شده،
تضمین کننده این نوع موازین حقوقی باشند .در ایران نیز روند خصوصی سازی و آزاد سازی
در مقاطع معین تاریخی ،به نوعی مُهر خود را در مواد قانون اساسی (اصالح در اصل  45و
 )44زده است.
در ایران سیر سرمایه داری ناهمواریهای ویژه خود را داشته است .در اوایل انقالب تا حدی
در روندِ ممتدِ انباشت سرمایه خلل وارد شد و اقتصاد (بغیر از صنعت نفت و چند مورد دیگر)
بیشتر در بخشهای خرده پای صنعتی و کشاورزی تمرکز یافت و در عوض سرمایه های
بزرگ به سوی فعالیتهای تجاری و خدماتی سرازیر گشت ..حاکمانِ سیاسی با تکیه بر مکتب
اسالمِ شیعه به مثابه ایدئولوژی "انقالب" ،در راستای تحکیمِ نظام تئوکراتیک و بدان خاطر
سرکوب خونینِ اپوزیسیون و بویژه فعاالن چپ و کارگری و انحالل سازمانهای مستقل
کارگری (ب.م .شوراهای کارگری) ،ادارهِ جامعه را با شیوه های غیر متعارف و تا حدی
متفاوت با مناسباتِ حقوقی/سیاسیِ حاکم در جوامع مدرن سرمایه داری ،تحت اقتدارِ خود
گرفتند .طیفی از اسالمگرایان حکومتی (تابع "خط امام") توسعه اقتصادی را در گرو حفظ
اختناق سیاسی و تحمیلِ موازینِ ارشادیِ دولتی میدید .در سالهای  ،7561بر پایه مالکیت
و کنترلِ بیش از  11درصد از موسسات و فعالیتهای اقتصادی در دست دولت ،نوعی سیستم
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شبه سوسیالیستی در پرتوی موازین حودکامهِ حکومتی بر سر کار بود .اما از اواخر سالهای
 61بعد از اتمام جنگِ ایران/عراق و مرگ آیت اهلل خمینی و تحت هدایت طیفِ تکنوکراتِ
هاشمی رفسنجانی ،در یک چرخش پراگماتیک و در همراهی با نسخه های جهانی سرمایه
داری ،سیاست معتدل تر و مدرن تری از اقتصاد سرمایه داری در پیش گرفته شد .در این
ایام ،با استفاده از تجربیاتِ سرمایه داری اقتدارگرا در بخشی از جوامع شرقی (ب.م .چین و
پاکستان) و با شریک کردن رده های باالی نیروهای انتظامی و پاسداران در مالکیت و کنترل
بر بنیادهای شبه دولتی و موسسات استراتژیک خصوصی ،ثروت اجتماعی آشکارتر به چپاول
گذاشته شد .روشن است که در نظام تئوکراتیک موجود ،جابجائی مقامات در حوزه اجرائی
تاثیر محرزی در شرایط زندگی توده های مردم نگذاشته و نمیگذارد و روند خصوصی
سازی/آزادسازی ،بدون وجود آزادیهای دمکراتیک و فرصت برای شرکت مردم و ازجمله
کارگران و زحمتکشان در پروسه سیاسی که به انتخاب سیاستهای کالن اقتصادی ختم
بشود ،تنها به تغییرات سطحی در وضعیت اقتصادی/اجتماعی منجر میگردد .روند پیشرفت
اقتصادی ،در عین تقویتِ سرمایه داری بوروکرات و ایجاد روابط نزدیکتر به محافلی در بخش
خصوصی ،اما همراه با معضالتی مانندِ تورم ،بیکاری و نبود حقوق مدنی همچنان ادامه یافت.

در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی با افزایش درآمدهای نفتی ،اقتصاد از رشد 6
درصدی برخوردار شد اما فساد اقتصادی،تمرکز صنایع بزرگ در دست بنیادهای شبه دولتی
و فاصله طبقاتی همچنان ادامه یافت .در دورهِ ریاست جمهوری احمدی نژاد ،درآمد نفت

بسیار بیشتر شد ( 611بیلیون دالر در مدت  8سال) ،ولی وی با اتخاذ برنامه های به ظاهرا
پوپولیستی و غیر کارشناسانه (هدفمند کردن یارانه ها) و در عین حال با ادامه روندِ بذل و
بخشش در میان اطرافیان سیاسی و نظامیِ خود ،باعث افزایش شدید در حجم نقدینگی
(باالی  411هزار میلیارد تومان) و تورم (باالی  51درصد) گردید .در واقع آنچه که نصیب
توده های مردم و بویژه بیکاران و محرومان در شهر و روستا گشت ،گرانی ،فقر و ناعدالتی و
تشدیدِ اختناق بوده است.

از وقتیکه حسن روحانی دولت را در دست گرفته ،بجز شروع پروسه عادی نمودن روابط با
غرب ،با هدف رفع تحریمها ،اعالمِ برنامه برای بهبودی در وضعیت اقتصادی و نجات رژیم از
زیر فشار قدرتهای خارجی ،اقدام مهمی در جهت منافع اکثریت مردم و از جمله در عرصه
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های مهار تورم ،تولید شغل و بهبودی وضعیت حوق بشر انجام نگرفته است .برعکس در
همکاری نزدیکتر با نهادهای اقتصادی سرمایه داری چه در داخل مانند اتاق بازرگانی تهران
و صندوق مشترک توسعه بازار سرمایه و چه در خارج مثل صندوق بین الملی پول و بانک
جهانی و با تاکید بر موازین نئولیبرالی (آزادسازی/خصوصی سازی) ،بجای تالش برای
تخصیصِ هرچه بیشتر ارزش اجتماعی به توده های زحمتکش و محروم در اشکال اشتغال
زائی ،افزایش حداقل کارمزد ،بهبودی در وضعیتِ بیمه کار/حقوق بازنشستگی و اتخاذ
سیاستهای معطوف به ارتقاء مشارکتِ کارگران در مالکیت و نظارت بر فعالیتهای اقتصادی،
در مقابل ،در راستای فراهم نمودن موازینِ اقتصادی/اجتماعیِ مورد قبول برای قدرتهای
اقتصادی در سطح جهان ،به روند آزاد سازی ،کاهش نقش دولت در اقتصاد کشور ،واگذاری
دارائیهای عمومی (دولتی) از جمله بخشهائی از صنعت نفت به سرمایه دارانِ خصوصیِ
وابسته ،تقلیلِ یارانه ها ،کاهش هزینه های رفاهیِ دولت ،ثبات دستمزدها از طریق اعمالِ
کنترل بر افزایش دستمزد و هرچه بیشتر رقیقتر کردن قانون کار و تعهدات رفاهی دولت،
تسهیل سرمایه گذاری خارج و رفع محدودیت تجارت خارجی ،قدم برداشته است .حتی
بخشی از مفاد درج شده در سند "حقوق شهروندی" طرح شده از طرف دولت حسن روحانی
(بویژه موادِ  42تا  )49نیز در این رابطه تهیه شده است .اما معضل عمده در ایران حتی در
چارچوب پیشرفت سرمایه داری این است که بخاطر وجود یک نظام اقتدارگرای مذهبی
جنبه هائی از شالوده های مرتبط با سرمایه داری مدرن مانند وجود سطحی از جدائی بین
موسساتِ اقتصادی و نهادهای حکومتی و موازینِ روشن و متکی بر مکانیسم بازار و مالکیت
خصوصی ،از شفافیتهایِ الزمِ قانونی برخوردار نبوده و به اجرا گزاشته نمیشود .در واقع ،یک
گروه کوچک از نخبگان سیاسی ،نظامی و اقتصادی ،در زیر سیطرهِ سیاسیِ ولی فقیه علی
خامنه ای و با تکیه بر بنیادهای گوناگون انتفاعی و غیر انتفاعی ،بر صنایع و موسساتِ
استراتژیک اقتصادی کنترل مستقیم و غیر مستقیم داشته ،با استفاده از درآمد نفت جامعه
را به شیوهِ الیگارشی اداره میکنند و در نتیجه اقتصاد ایران هنوز در چارچوبِ یک سرمایه
داری غیر متعارف و نه بطور ارگانیک پیوسته به شبکه جهانی سرمایه داریِ مدرن عمل
میکند.
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در ایران روند انباشت ثروت بوسیله قدرتمندان سیاسی واقتصادی به اشکال گوناگون و از
جمله پایین نگه داشتن دستمزد ( باافزایش  23درصد در اسفند  7595حداقل دستمزدِ

 619هزار تومان ،هنوز کمتر از یک سوم خط فقر را تامین میکند) ،تحکیم موقتی سازی
نیروی کار ،ظهور شرکتهای پیمانکاری و تداوم سیاست سرکوبگرانهِ دولتی علیه مطالبات
دمکراتیک و تشکلیابی مستقل از جانب کارگران انجام میگیرد و به تراکم ثروتهای افسانه
ای در میان عده ائی قلیل و در مقابل شیوعِ فقر و محرومیت در میان اکثریت مطلق مردم
انجامیده است .امروزه در بهبوحهِ ناشی از نزاع های جناحی ،جنبه هائی از غارت های عظیمِ
مالی و ازجمله بدهی بانکی (بالغ بر  23بیلیون دالر) چند صد نفر از سرمایه دارانِ خودی
برمال گشته است .فساد مالی در میان حکومتگران و وابستگان آنهادر سطحی است که اگر
بر اساس گزارش بانک جهانی میانگین بدهیهای بانکی پرداخت نشده بوسیله بخش خصوصی
در سراسر جهان (حتی در یونان ورشکسته  8در صد است) برابر با  4درصد کل وامهای

بانکی است ،اما در ایران بیش از  73درصد میباشد .بخش اعظم این پولها و ثروت انباشت
شده در کشور بجای استفاده در فعالیتهای اقتصادی تولیدی و اشتغال آور ،عمدتا در
بخشهای تجاری و داللیِ سودآور توسط تکنوکراتهای رژیم در سطوح مختلف دولتی (ب.م.
مدیران و مسئوالن در انواع شعبات دولتی/نظامی و از جمله در سطوح وزارتخانه ها و بانکها)

بکار زده شده و یا مورد اختالس قرار میگیرد { .}7در مقابل بیش از  91درصد از مردم که
طبقات کارگری ،زحمتکش ،محروم و اقشار میانی را تشکیل میدهند بطور روزانه با
دشواریهای معیشتی روبرو هستند و در نبود آزادیهای دمکراتیکِ مرسوم در جوامع مدرن
سرمایه داری ،زیر لوای سیاستهای اقتدارگرای جمهوری اسالمی ،استخراج ارزش اضافی
(نرخ سود) با شدتِ بیشتری انجام گرفته چپاول با شدت هرچه بیشتری ادامه داشته و فاصله
طبقاتی هرچه بیشتر فراخ تر گردیده است .در جوامعِ مدرنِ سرمایه داری ،روند معمول این
شده است که پولِ پس انداز شدهِ (انباشت شده) خصوصی (که درصد اصلی آن به توده های
مردم تعلق دارد) در موسسات مالی ،که بطور فزاینده ای به شعبه های درونی در انحصارات
جهانی تبدیل شده اند ،برای سرمایه گذاری در رشته های گوناگون اقتصادی بکار گرفته
میشود .بدیهی است که منافعِ صاحبان و مدیران در شرکتهای فراملی حکم میکند که زمینه
های سیاسی و موازین قانونیِ متناسب برای سرمایه گزاری فراهم گردد .در کشورهای
دمکراتیکتر سرمایه داری ،جریانات مدافع سرمایه های بزرگ بیشتر از سایر گروه ها به
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کاهش در نقش کنترل دولتی ،آزادسازی/خصوصی سازی و مقررات زدائی در حیطه
فعالیتهای اقتصادی و از جمله در ارتباط با قانون کار تاکید میکنند .اما بهرحال در این
جوامع بر پایه وجود سطحی از آزادیهای دمکراتیک بویژه در حیطهِ حقوقِ کارگری ،در
مقاطع بحرانی توده های مردم قادر هستند که با توسل به راه های قانونی و در عین حال
روشهای متاثر از نافرمانیِ مدنیِ غیر خشونت آمیز به مقابله برخواسته ،گاهاً به بخشی از
مطالبات اجتماعی دست یابند.
وضعیت جنبش کارگری
اما در ایران مانند برخی از سایر کشورهای استبدادی ،توده های مردم از حقوقِ پایه ای
مدنی برای مخالفت با سیاستهای غیر مردمی حاکم در عرصه های گوناگون
اقتصادی/اجتماعی برخوردار نیستند .مبارزات جنبشهای مردمی و از جمله جنبش کارگری
عمدتا بر فرازِ فرصتهای پراکنده و با بکاربری ابتکارات گوناگون ( ب.م .طومار نویسی،
اعتراضات و اعتصابات) انجام میگیرند .در دو دهه گذشته ،برغم سیاستهای سرکوبگرانهِ رژیم،
فعاالنِ کارگری با تشکیل کمیته ها و سندیکاه های مستقلِ خود توانسته اند که در راستایِ
افشاگری از سیاستهای پلیسی و غیر دمکراتیکِ حاکم به روندِ دیالوگِ انتقادی حول محور
مطالبات حقطلبانه در عرصه افکار عمومی دامن بزنند .در میان گروه های مستقل کارگری
که در جهت تشکلیابی مستقل تالش نموده و به درجاتی موفق هم شده اند میتوان از
سندیکای اتوبوسرانی تهران و حومه ،سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ،کمیته هماهنگی
برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری و انجمن برق و فلزکار کرمانشاه نام برد .در اول ماه
می امسال برخی از این گروه های کارگری عمدتا بطور مشترک با صدور بیانیه های سیاسی،
نبود حقوق دمکراتیک و رفاه اجتماعی را به چالش کشیده خواست های کارگران و
زحمتکشان را بخوبی منعکس نمودند .رایج ترین مطالبات از طرف این تشکل ها و فعاالنِ
جنبش کارگری حول محور تامین حقوق دمکراتیک مثل حق اجتماعات و تشکیل اتحادیه
های کارگری ،تامین رفاه عمومی و از جمله بیمه بیکاری ،حق بازنشستگی ،افزایشِ حداقل
دستمزد ،لغو قراردادهای موقت و سفید امضا ،لغو کار برای کودکان و برابری حقوق بین زن
و مرد ،لغو شکنجه و اعدام و آزادی کارگرانِ زندانی و تمامی زندانیانِ عقیدتی بوده است .در
جنبش کارگری مانند سایر جنبشها گرایشهای متفاوت نظری وجود دارند .بخشی از فعاالن
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کارگری با تمرکز بر مطالباتِ اصالح طلبانه ،عمدتا خواستارِ تغییرات تدریجی در چارچوب
نظام سیاسیِ حاکم هستند .جریانات دیگری در میان فعاالنی کارگری تاکیدِ بیشتری بر
ایجاد شوراهای سیاسی کارگری به مثابه نطفه های خودحکومتی برای دوران پسا انقالب
میکنند و در آن راستا دگرگونی رادیکال در کلیت نظام سیاسی/اجتماعی/اقتصادی را وظیفه
اصلی و کنونی میدانند .البته ،طیفهای دیگری نیز هستند که ،بدرستی ،مبارزه برای پیشبرد
ترکیبی از هردو :مطالبات رفرمیستی دمکراتیک و برای ایجاد تغییرات بنیادی را ترویج
میکنند.
از نقطه نظر جنبش سوسیالیستی که قطعا حامی منافع زحمتکشان و کارگران است ،عبور
از این سیستم غیر آزاد ،ناعادالنه و شدیدا استثماری به جامعه ای انسانی و غیر ستمگرانه،
یک پروژه است .بدین معنی که در راستای نیل به هدف اصلی یعنی نفی سرمایه داری و
جایگزین کردن آن با سازماندهی جامعه بر مبنای موازینِ سوسیالیستی ،نیاز به تدوین یک
استراتژی جامعِ سیاسی است که در ضمن حاملِ مجموعه ای از اهداف کوتاه مدت و جانبی
تر نیز در میباشد .مبارزات برای نهادینه شدنِ حقوق دمکراتیک (ب.م .ارتقا در حداقل
کارمزد ،کوتاه نمودن روز کاری ،بیمه کار ،حق تشکل /اعتراض/اعتصاب ) ..از مقابله با
استیالی مناسبات کاالئی و تحمیل سیستم کارمزدی به تمامی عرصه های اجتماعی (از
مناسبات درونی خانواده گرفته تا شکل گیریِ انبوه پرولتاریای مسخ شده) جدا نیست .از
جایگاه جنبش چپ یک حرکتِ اصولیِ حمایت از مبارزات جنبش کارگری میبایست عمدتا
در پرتوی پشتیبانی از تغییراتِ کمیِ مترقی (مطالبات صنفی/دمکراتیک) و به موازاتِ کمک
به پیشبردِ مبارزات برای تحوالتِ کیفی (ساختارشکنی در مناسبات اجتماعی) صورت گیرد.
در این ارتباط سازمانهای سوسیالیستی به مثابه مدافعان خستگی ناپذیر برای استقرار موازینِ
رهائی آور و عادالنه ،در صورتِ اتخاذ برنامه های معین راهبردی در مسیرِ کمک به ایجاد
شرایط متناسب برای ایجاد اتحاد در بین جنبش کارگری و سایر جنبشهای مردمی (ب.م.
زنان ،ملیتها ،جوانان ،دانشجویان و سبزها) ،بهتر میتوانند در راستای اهداف دراز مدت گام
بردارند .بدین خاطر بر عهدهِ آنها و بویژه گروه های متمرکز در عرصه مسائلِ کارگریِ است
که با ایده های جدیدتر و انسانیتر ،بدیل های ارزشی و ساختاری خود را در مقابل مناسبات
سرمایه داری ،بویژه نوع فاسدتر و غیر متعارفترِ آن در ایران که استوارِ بر نظام مستبدِ
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مذهبی ،عمدتا در راستای انباشت ثروت برای حاکمان عمل میکند ،به چالش بگذارد .بدیهی
است که هدفِ اصلی نیل به جامعه ای عاری از انواع استثمار و ستم های اقتصادی/اجتماعی
است .اما در دوران گذار به آن مرحله مهم است که از تمامی قابلیتهای پیشرفتهِ فکری (
بخصوص در حوزه های حقوقی/سیاسی) و مادی/عملی (زمینه های ساختاری/تکنولوژیک)
استفاده گردد .برای مثال ،پیشرفت در عرصه های فرهنگی/اجتماعی مانند استقرارِ یک قانون
اساسی دمکراتیک و انعطاف پذیر ،تعهد به حکومت قانون ،شفافیت در امورِ قضائی و رعایتِ
آزادیهای مدنی و همچنین برقراریِ ضوابط استاندارد و سراسری در بخشهای گوناگونِ
اقتصادی/اجتماعی و از جمله در بخش های صنایع ،کشاورزی ،حمل و نقل ،خدمات شهری
(برق ،گاز و آب) ،پست و مخابرات ،بانکداری،آموزش ،درمان و انتظامات ،برای مدتهای
طوالنی الزمهِ توسعه در شالوده های اقتصادی/اجتماعیِ مدرن و پیشرفته است .در عین حال
میبایست تا بحال روشن شده باشد که تحوالتِ واقعی در راستای جامعهِ انسانی تنها بر
اساس ایجادِ تغییرات بنیادی در عرصه های مختلف اقتصادی/اجتماعی و از جمله در جهت
افزایش مالکیت و کنترل عمومی بوسیله تولید کنندگان و زحمتکشان (در اشکال
دولتی/تعاونی/شورائی) در واحدهای اقتصادی ،انجام میپذیرد .در این ارتباط است که در
دوران گذار از سرمایه داری به سوسیالیسم ،هنوز برای یک دوران نامعلوم به نهادهای
وارگانهای دولتی در سطوح مختلف جامعه نیاز فراوان دیده میشود.
روشن است که برای اداره جمعیت روزافزون در جوامع پیچیده و مدرنِ امروزین ،به موازین
و قوانین سراسری و شالوده های متناسب اجتماعی احتیاج است .تمدنهای بشری برای
سالیانِ سال به مدیرت اشتراکی و قانونمند برای تخصیص منابع اقتصادی در حیطه خدماتِ
اجتماعی/عمومی و از جمله در رابطه با توزیع ثروت و درآمد ،آموزش عمومی ،درمان مجانی،
مزایای بازنشستگی و از کار افتادگی ،مسکن مناسب ،سیستم جمع آوری مالیات و در واقع
چگونگی سازمانیابی در بکار بری انرژیهای فردی و اجتماعی برای بهبودی وضعیت زندگی
در راستای اهداف انسانی نیازمند بوده اند .در واقع ،برای اینکه ارزشهای آزادیخواهانه و
عدالتجویانه بدرستی در جامعه استقرار یابند ،به برقراری مناسبات دمکراتیکِ
سیاسی/اجتماعی در کل جامعه و سطوح گوناگونِ محلی نیاز است .در این راستا ،نهادهای
و ابزارِ الزم برای سازندگی جامعه سوسیالیستی ،از دوران سرمایه داری متفاوت میباشند.
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گرچه در دوران گذار هنوز سطحی از موازین و اشکال اداریِ متعلق به گذشته مانند مناسبات
بازار ،مبادله کاال و پول مورد استفاده قرار میگیرند ،اما برخالف سرمایه داری که روند تولید،
توزیع و مصرف عمدتا در خدمت به انباشت ثروت و سود برای طبقه سرمایه دار میباشد ،در
برنامه های کالنِ حکومتی که به سوی سوسیالیسم هدفمند است ،میبایست از دست آوردها
و ابزار مفید در تاریخِ بشری که بخشی در چارچوب نظام سرمایه داری ظهور نموده اند (
ب.م .انتخاباتِ آزاد،حقوق مدنی ،حسابداری مدرن ،تکنولوژی و مدیریتِ تخصصی) استفاده
گردد.
استراتژی چپ
در واقع ،در میانِ مسائلِ مطرح در مقابل جنبش چپ ،تعیینِ یک استراتژی رادیکال و واقع
گرا و ایجاد مجموعه تشکلهای الزم جهت پیشبرد اهدافِ آن حیاتی است .اینکه
سوسیالیستها خواهان نیل به جامعه ای عاری از هرنوع روابط استثماری /ستمگرانه/
اقتدارگرانه هستند دلیل نمیشود که به وجودِ آسیبهای ناشی از سرمایه داری و از جمله
مشکالتِ ذهنی ( ب.م .منفعت جوئی فرد گرایانه و نبود شناخت از و اعتماد به امکان انجام
تغییرات بنیادی در جهت برقراری موازین انسانی در تمامی شئون جامعه) و دشواریهای
عینی (کاستیهای مادی/تکنولوژیک و سنتهای تاریخیِ غیر دمکراتیک در حوزه های
سازماندهیِ اقتصادی/اجتماعی/سیاسی) توجه الزم داده نشود .در خاطره بشریت قرنها است
که معضالت عمیق متاثر از مناسبات نابرابر طبقاتی ،بویژه در دوران استیالی سرمایه داری
و از جمله کمیابی در احتیاجات اساسی برای معیشت ،نیاز به رقابت بخاطر تامین مواد غذائی
و مسکن و در آن ارتباط تداومِ منازعات و جنگها برای بقای زیست ،از ظرفیتهای انسانی
برای دگرگونی در شیوه تفکر در راستای نوع پرستی ،همبستگی و عدالت پروری کاسته
است .در موافقت با برداشتِ هربرت مارکوسه از نظر زیگموند فروید در مورد تاثیر منفی
ناشی از واکنشهای ناآگاهانه و غرایز سرکوبگرانه که رگه های تاریخی آنها به دوران قبل از
ظهور تمدنها برمیگردد ،میتوان گفت که متاسفانه در میان بخش عظیمی از مردم بخاطر
سلطه معضالت و موازین ناعادالنه و بیگانه آورِ حاکی از سلطه سرمایه داری ،نوعی سازگاری
اجتماعی با ضرورتهای اجباری برای تداوم حیات زندگی و از جمله پذیرش "واقعیات"
موجود در عصر امروز پدیدار گشته است .در واقع این نوع آسیبهای موجود در تاریخ بشری
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تنها میتوانند در یک پروسه تاریخی و با دخالت معنوی و سیاسی از جانب فعاالن آزادیخواه
و عدالتجو ،بویژه سوسیالیستها مورد ترمیم قرار گیرند .نکته مورد نظر در اینجا این است که
پیشرفت به سوی ایجاد موازین انسانی تنها در یک پروسه هوشمند تاریخی و تحت نظر
سیاستهای خردمند و هدفمند از سوی مجموعه ای از جنبشهای مردمی ،در میان آنها
فعالینِ کارگری ،زنان ،اقلیتهای ملی/مذهبی و طرفداران محیط زیست انجام میگردد.
با توجه به داده های اجتماعی در جامعه میتوان با انتخاب مناسبترین راهکارها ،بطور سازمان
یافته در جهت سازندگی مناسبات انسانی در یک پهنه تاریخی حرکت نمود .مسلما بخشی
از اقدامات اساسی میباید در میدان اصلی مبارزه ،بویژه در عرصه فعالیتهای اقتصادی انجام
گیرند .با توجه به تداوم اختناق سیاسی و سرکوب هرنوع فعالیتهای اعتراضی ،مهم است که
تشخیص داده شود که چگونه ،در چه اشکالی و با استفاده از کدام فضاهای ایحاد گشته،
میتوان ایستادگی نموده و چه نوع بدیل های اجتماعی ،هر چند جزئی و کوتاه مدت اما در
راستای استقرارِ مناسباتِ دمکراتیکتر و عادالنه تر را میتوان در حوزه عمومی مطرح نمود.
امروزه در ایران شاهد هستیم که موج دیگری از خصوصی سازی از طرف دولت به میان

کشیده شده و قرار است که سهام شرکتهای بزرگِ دیگری (حدود  712شرکت) مثل
پتروشیمی دماوند و کشت و صنعت و نیشکر هفت تپه ،به بخش خصوصی (وابستگانِ
حکومتی) واگزار گردند .از منظر جنبش چپ یکی از راه کارهای موثر در این رابطه میتواند
دامن زدن به مطالباتی از قبیلِ خرید و یا اجاره این نوع واحدهای اقتصادی بوسیله کارگران
از دولت باشد .البته راه های متفاوت برای تهیه پیش قسط و مخارج اولیه پیدا میشوند .در
واقع برخی از بانکها و موسسات مالی را هم که به دالیل گوناگون (از جمله ورشکستگی) به
سرنوشت خصوصی سازی دچار شده و یا در آن پروسه قرار میگردند را هم میتوان به اشکال
تعاونی و اشتراکی ،تحت قیمومت نهادهای دولتی و عمومیِ محلی ( ب.م .استانداری،
شهرداری و انجمن های شهر و ده) در اختیارِ کارکنان این واحدها گذاشت .البته روشن
است که با توجه به موانع عظیم و از جمله سلطه نظام استبدادی/مذهبی و واکنش های
شدید از طرف کانون های قدرتِ سرمایه داری (در ایران الیگارکهای وابسته به حکومتگران)
امکان اینکه این نوع راهکارها و گزینه های رادیکالِ دمکراتیک مادیت پیدا کنند ،بسیار کم
است .اما بهرحال بر عهده جنبش سوسیالیستی و مدافع منافع کارگران ،زحمتکشان و
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محرومان است که همواره با ارتقاء شناخت از شرایط ویژه ،عالوه بر افشاگری از مناسبات
غیر آزاد و ناعادالنه ،آلترناتیوهای کوتاه و دراز مدت خود را نیز به مثابهِ پیش درآمدهای
ساختاری و نهادی برای تحوالت عمیق تر در آینده ،در افکا ر عمومی تبلیغ و ترویج کند.
هم اکنون در برخی از کشورها ،طیفهائی از بخش آگاه و معتقد به دمکراسی و اقتصادِ
مشارکتی در میان جنبش کارگری ،با تشکیل تعاونیهای کارگری که تحت مالکیت و کنترل
جمعی از طرف کارکنانِ آن هستند ،در راستای استقرار مناسبات غیر سرمایه دارانه قدمهای
جدی برداشته اند .در کئوپریتیوهای ماندرگان (در ایالت بَسک ،اسپانیا) ،چندین دهه است
که بیش از  81هزار کارگر گزینه های ساختاری یعنی تعاونیهای خود را در مقابل کمپانیهای
خصوصی براه انداخته اند .در امریکا بر اساس آمار داده شده از طرف فدراسیون تعاونیهای

کارگران بیش از  411تعاونی مشغول به کار هستند .شواهد نشان میدهند که طی سالهای
اخیر ،این تعاونیها از شرایط بهتری برای مقابله با بحرانِ اقتصادی برخوردار بوده اند {.}2
در برخی از کشورهای توسعه یابنده ( بویژه در ونزئوال و بولیوی و تا حدی در آرژانتین و
برزیل) ،نیز ،کمابیش تحت حمایت دولتهای انتخاب شده از طرف اکثریت توده های مردم،
این نوع خودمدیرتهای کارگری در اشکال تعاونیها و موسسات اجتماعی به تجربه گذاشته
شده اند .در ونزئوال تحت حمایت حکومت و در راستای تقویت مشارکتِ مردم در ادارهِ امورِ
اجتماعی/اقتصادی ،صدها واحدِ بزرگِ اشتراکی تحت عنوانِ ای پِ اس سی ( ) CSPEکه
خود مجموعه ای از هزاران شوراهای کمونی را در برمیگیرند ،به اشکالِ دمکراسی مستقیم
و خودمدیریتی بیش از  11هزار تعاونیهای اقتصادی را اداره میکنند { .}5در بولیوی ،در
تاریخ  1اکتبر  ،2175به حکم رئیس جمهورِ آن ایوو مورالز ،پروسه واگذاری واحدهایِ
اقتصادی ورشکسته و یا در معرض انحالل قرار گرفته به کارگرانِ آن واحدها ،تحت عنوانِ
"موسساتِ اجتماعی" شروع شد .شرکتِ اناتیکس ( )CetanEبا درآمد سالیانه  1.1میلیون

دالر از ژوئن  2172تحت مدیریت و کنترل جمعی کارکنان خود قرار گرفته است {. }4
در آرژانتین تعدادی از کارخانجاتِ تحت اشغال کارگران از سالهای  2111هنوز بطور تعاونی
بر روی کار هستند.
در واقع نکته اصلی در طرح این بحث این است که از نقطه نظر جنبش چپ ،با توجه به
ویژگیهای جامعه میتوان در ابعاد گوناگون ارزشهای اصلی سوسیالیستی یعنی تقویت
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دمکراسی و اقتصاد مشارکتی را همواره در مسیر مبارزات سیاسی مورد تاکید قرار داد .بدین
گونه که در صورت وجود فرصتهای اجتماعی چه در دوران قبل از پیروزی انقالب دمکراتیک
و چه پس از آن ،مهم است که از تمامی موازین و اشکال تجربه شده و نهادینه گشتهِ
سیاسی/اجتماعی/اقتصادی در ایران و جهان جهتِ بهبودی وضعیت زندگی برای مردم و
بویژه زحمتکشان و محرومان استفاده نمود .در شرایط کنونی تحت سلطه نظام
مذهبی/سیاسی مسئله عمده عبور از جمهوری اسالمی و استقرار نظامی جمهوری و حقوق
بشری است و بدیهی است که در یک ایرانِ آزاد و متعهد به حقوق مدنی ،مبارزه برای اهدافی
چون عدالت اقتصادی و دمکراسی واقعی نیز نتیجه بخش تر خواهد بود .اما اذعان این نکته
نمیتواند اینگونه تلقی گردد که تا استقرار دمکراسی ،تاکید بر مطالباتِ عدالتجویانهِ
اقتصادی/اجتماعی از اهمیتِ الزم برخوردار نباشند .ایجادِ هرنوع بهبودی در زندگی توده
های مردم در هر شکل و با هر سطح از مضمون ،قدمی بجلو است .طرح خواست های
کارگری مانند حق اعتراض ،اعتصاب و سازمانیابیِ مستقل کارگری و از جمله تشکیل تعاونیها
و واحدهای اقتصادی ،تحت مالکیت و کنترل اجتماعی مستقیمِ کارکنان از جمله مطالباتی
هستند که میباید در صدر شعارها و مطالبات از سوی جنبش کارگری و اپوزیسیونِ
دمکراتیک ،بویژه بخش چپ آن قرار داشته باشند .اما ظرافت مسئله در این است که از زاویه
اعتقاد به ارتجاعی بودن و نبودِ ظرفیتِ اصالحی در نظام و آگاهی از علت واکنشهای متفاوتِ
سیاسی از طرف جناحهای رژیم که عمدتا بخاطر حفظِ نظام ،در پاسخ به مقاومت و مبارزه
از طرف جنبشهای مردمی و بویژه جنبش کارگری انجام میگردد ،مهم است که از فرصتهای
مقطعی برای پیشبرد مبارزات در جهتِ هرچه بیشتر رادیکالیزه کردن مطالبات استفاده
گردد .بدین گونه که کمک به شکل گیری و همکاری بین کمیته ها و سندیکاههای مستقلِ
کارگری ،حمایت از مطالبات صنفی و دمکراتیکِ آنها و تالش برای پیوند زدن و ایجاد
همبستگی بین جنبشهای گوناگون مردمی بخودی خود یک حرکت عظیم برای تقویت
حرکت اعتراضی مردمی است که فعاالن آن با اتصالِ پایگاهای متنوع اجتماعی به هم ،قادر
میگردند که زمینه های ایجاد یک اپوزیسیون گستردهِ مردمی را فراهم کنند.
فرامرز دادور
 27می 2174
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2- (Chift Change, a film featured on Moyers & Company,
March 24, 2013).
3- Federico Fuentes, “Venezuela’s 21st Century Socialism” in
Magazine Green Social Thought (www.greens.org/s-r/),
winter 2014.
4- Life on the Left authorizes workers to take over closed or
abandoned firms, Richard Fidler, Bolivian Government web
site www.Life on the Left.
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مالحظاتی
پیرامون برنامه ریزی استراتژی سیاسی چپ در ایران
احمد هاشمی
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این که گذار دشوار به دموکراسی در ایران بدون برنامه ریزی استراتژیک اتفاق افتد امر نادری
خواهد بود .بدین لحاظ مالحظات برنامه ریزی استراتژیکی و تاکتیکی برای گذار به
دموکراسی در ایران ،برای نیروی های چپ در ایران امری اجتناب ناپذیر می باشد.
بحران دموکراسی و برآمد اقتدارگرایی نو و وظایف چپ
در این سی سال اخیر "سوسیالیزم واقعا موجود" در شوروی سابق و اروپای شرقی فرو
پاشید .در آفریقای جنوبی رژیم نژاد پرست مسالمت امیز برکنار شد .بساط دیکتاتوری های
نظامی در آمریکای التین ( شیلی ،آرژانتین و  )...برچیده شد .به عمر رژیم های سرکوبگر
در فیلیپین ،تایوان و کره جنوبی ،در شرق آسیا پایان داده شد .در سال های اخیر ،مردم در
کشور های عربی و شمال آفریقا :مصر ،تونس ،لیبی ،یمن و سوریه علیه اقتدارگرایان حاکم
قیام نمودند .در ترکیه از ارتش سلب قدرت شد.
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در زمینه این توسعه ،دموکراسی گسترش یافت و یا حداقل حکومت های مناسب تری
جایگزین شدند اما پیروزی قطعی دموکراسی آن طور که انتظار می رفت اتفاق نیفتاد.
در شرایط کنونی می توان گفت که این توسعه تا حدودی متوقف شده و دموکراسی در
مواردی متحمل ضربات سنگین شده است و دیگر نمی توان از گسترش بی وقفه دموکراسی
در جهان سخن گفت .به عنوان مثال در اروپای شرقی ،توسعه دموکراتیک در مجارستان
متوقف شده است و روسیه به یک حکومت اقتدارگرای سرکوبگر مبدل شده و در آن جا
دیگر اپوزیسیون تحمل نمی شود.
گسترش حوزه نفوذ چین و روسیه با هدف حمایت از حکومت های اقتدارگرا ابعاد بی سابقه
یافته است .در این میان رل نامشخص بزرگترین دموکراسی در جهان یعنی دولت
ناسیونالیست هند وضعیت را باز هم بغرنج تر نموده است.
دولت ترکیه با گرایش قدرتمند اقتدارگرایانه اسالمی عمال در تالش است که نیمی از جامعه
را تحت عنوان " طرف داران غرب""،کرد ها" و "علوی ها"،از حیات سیاسی محروم کند.
در این میان بغرنج تر از همه جا وضعیت در کشور های اسالمی است .در ایران انقالب
شکست خورد و دیکتاتوری مذهبی حاکم شد .جنبش دموکراسی خواهانه سبز سرکوب شد.
پیروزی مردم در بهار عربی منجر به تسلط اسالمگرایان شده است .تراژدی در مصر این است
که اسالمگرایان حاکم از همان ابتدا هرگونه ائتالف و اجماع با نیروهای دگراندیش را مردود
اعالم نمودند و سرانجام با یک کودتای نظامی از قدرت ساقط شدند.
بحران دموکراسی تنها مسئله کشورهای اسالمی و حکومت های نوپای دموکراتیک نیست،
بلکه دموکراسی در کشور های دموکراتیک پیشرفته سرمایه داری نیز دچار بحران مزمن
شده است .نگاهی به تحوالت چند سال اخیر در این کشور ها ازجمله ناتوانی اتحادیه اروپا
در حل بحران اقتصادی و رسوایی سیستم های جاسوسی در آمریکا و اروپا نشانگر عمق این
بحران می باشد.
بحران دموکراسی و بر آمد اقتدارگرایی نو ،دیگر مسئله شرق و غرب ،شمال و جنوب نیست
بلکه موضوع کل نظام بین المللی است و بی جهت نیست که امروزه این سئوال مطرح است
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که آیا پیروزی سرمایه داری جهانی بر " سوسیالیزم واقعا موجود" نقط عطفی برای گرایش
سرمایه داری جهانی به اقتدارگرایی بود؟ و آیا دیگر سرمایه داری جهانی به دموکراسی نیاز
دارد؟
بدون شک پیشرفت های تکنولوژیک در عرصه های مختلف (اینترنت  ،نانو و ژنتیک) و
تکنوکراتیزاسیون پروسه های سیاسی ،رشد غیر قابل کنترل گروه های مالی و عیره نقش
مهمی در محدود کردن آزادی و به خصوص آزادی های شخصی داشته و دار ند.
با توجه به بحران دموکراسی و برآمد اقتدارگرایی نو در حکومت های نوپا ،استراتژی رادیکال
دموکراسی باید در سرلوحه فعالیت های چپ قرارگیرد .رادیکال دموکراسی نباید به دنبال
نفی و طرد ارزش های لیبرال دموکراسی همچون آزادی و برابری باشد ،بلکه استراتزی چپ
باید در صدد نقد اقتدارگرایی سرمایه داری و اقتدارگرایی نو در حکومت های نو پا باشد.
وظیفه چپ محکوم کردن لیبرال دموکراسی نیست ،بلکه برعکس تعمیق و گسترش آن در
مسیر دموکراسی مستقیم ،کثرت گرا و رادیکال و عدالتخواه است.
مالحظات برنامه ریزی استراتژی سیاسی چپ
مالحظات برنامه ریزی استراتژی سیاسی چپ در شرایط کنونی باید شامل برنامه ریزی برای
دو فاز متفاوت باشد ،فاز اول تغییر فرم قدرت سیاسی و فاز دوم گذار دموکراتیک.
بدون شک تفکیک این دکرگونی ها در فاز های مختلف ،در هسته اصلی خویش تا حدودی
با عدم اطمینان همراه می باشد ،زیرا پیش بینی این که ،این یا آن کنشکر سیاسی و
اجتماعی و اقتصادی و یا نهاد های مختلف در پروسه طوالنی این دگرگونی های سیاسی –
اجتماعی چه نقش و رلی ر ا بازی خواهند کرد ،بسیار دشوار می باشد .می توان بر سر مرحله
ای بودن و یا یکپارچه دانستن دگرگونی های اساسی سیاسی -اجتماعی اختالف نظر داشت
 .اما دو موضوع درجهت مالحظات برنامه ریزی استراتژی سیاسی چپ در ایران بسیار مهم
است:
الف  -بدون گشایش فضای باز سیاسی و برپایی دولت دموکراتیک ،گذار دموکراتیک غیر
ممکن است.
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ب  -مالحظات بر نامه ریزی استراتژی سیاسی چپ باید درکنار تفکیک این دو مرحله یک
استراتژی یکپارچه برای گذار دموکراتیک در ایران باشد.
اهداف اولین مرحله استراتژی سیاسی نیروی چپ در ایران :
اولین مرحله استراتژی سیاسی نیروی چپ تغییر فرم قدرت سیاسی از حکومت اقتدارگرای
جمهوری اسالمی به دولتی دموکراتیک در ایران است.
با تجربه انقالب بهمن و دوران اصالحات و همچنین جنبش سبز می توان این نتیجه را
گرفت که ایجاد دولت دموکراتیک در ایران با انقالب و همچنین اصالحات از باال ممکن
نیست.
تغییر فرم قدرت سیاسی برای ایجاد دولت دموکراتیک در ایران در شرایط توسعه نیافتگی
احزاب و سازمان های سیاسی در درجه اول به درجه سازمان یافتگی نهاد های مدنی برای
بسیج و سازماندهی جنبش های اجتماعی در ایران بستگی دارد و در درجه دوم بدون در
نظر گرفتن سه اصل " اتحاد و همبستگی ملی"" ،ائتالف گسترده نهادهای مدنی با احزاب
و سازمان ها ی سیاسی" و "وفاق در نظر و اتحاد در عمل" ممکن نیست.
از سوی دیگر انواع متعدد گذار به دموکراسی در کشورهای مختلف این مسئله را اثبات می
کند که که مدل های تغییر فرم قدرت سیاسی از یک حکومت اقتدارگرا به دولتی دموکراتیک
متنوع است .به دلیل فاکتور های متعدد مانند ،محدودیت شناخت ،حوادث غیر مترقبه،
مطالبات و درخواست های نو ،انعطاف پذیری یا سرسختی قدرت حاکم ،امکان پیش بینی
مدل معینی در عمل یا غیر ممکن و یا در بهترین حالت بسیار دشوار است .اما همین
تجربیات نشانگر این است که انتخابات آزاد مدل مهم تغییر فرم قدرت سیاسی از یک
حکومت اقتدارگرا به دولتی دموکراتیک در سی سال اخیر بوده است.
اولین گام درجهت تغییر فرم قدرت سیاسی برای ایجاد دولت دموکراتیک در ایران گشایش
فضای باز سیاسی است.
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تجربه نشان می دهد که در تمام مدت فضای باز سیاسی ،دامنه و میدان عمل و تصمیم
گیری های تمام کنشگران سیاسی و اجتماعی در شرایط عدم اطمینان و عدم قطعیت قرار
دارد .عبور از فضای باز سیاسی به انتخابات ازاد در ایران تنها زمانی عملی است که از یکسو
اقتدارگرایان در جمهوری اسالمی تصمیم گیرنده اصلی نباشند و از سوی دیگر دوره شرایط
عدم اطمینان در میان مخالفان جمهوری اسالمی نیز سپری شده باشد.
برای دست یابی به گشایش فضای سیاسی بهره مندی از تز " فرصت یابی سیاسی" مهمترین
موضوع است.
تز " فرصت یابی سیاسی" بر این فرض استوار است که با وجود تمامی عوامل مساعد،
چنانچه کنشکران سیاسی و اجتماعی از فرصت های سیاسی بدست آمده حداکثر بهره الزم
را نبرند و یا آن ها بوجود نیاورند  ،جنبش به پیروزی نمی رسد .مسلم است که فرصت های
ساختاری در کنترل کنشگران سیاسی و اجتماعی نیستد اما برخی از آن ها توسط همین
کنشگران ساخته و یا آماده می شوند.
"فرصت یابی سیاسی" تغییراتی است که می تواند گشایش فضای باز سیاسی را محتمل
کند .به بیان مک آدام  ":هرواقعه یا فرایند اجتماعی گسترده ای که محاسبات و فرض های
سامان بخش یک نظام سیاسی را تضعیف نماید ،تغییری را در فرصت های سیاسی ایجاد
می کند" .مثال بروز شکاف در میان اقتدارگرایان ،بحران و بی ثباتی در حمهوری اسالمی،
اعمال فشار های جهانی ،افزایش وزن اجتماعی گروه های معین و حتی در مواردی شرکت
در انتخابات فرمایشی می تواند فرصت ها و فضا های مربوط به عمل را گسترش دهد.
یکی از رکن های استراتژی چپ در این مرحله باید استفاده بدون قید و شرط از " فرصت
یابی سیاسی" باشد.
سطوح برنامه ریزی استراتژیک چپ در مرحله برپایی دولت دموکراتیک:
 -شعار استراتزیک در فاز برپایی دولت دموکراتیک ،انتخابات آزاد است.
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 پیکار اصلی برای دستیابی به انتخابات آزاد سازماندهی نهاد های مدنی برای بسیج جنبشهای اجتماعی است.
 مسیر دستیابی به انتخابات آزاد ائتالف همه احزاب و سازمان ها و گروه ها و شبکه ها ونهادهای مدنی با پشتیبانی شهروندان است.
 تاکتیک اصلی در این مرحله گفتگوی سازمان یافته و هدفمند است. روش الزم در گفتگوی سازمان یافته و هدفمند ،پایبندی به موازین دموکراتیک و شفافیتو علنیت است
هدف دومین مرحله استراتژی سیاسی نیروی چپ در ایران :
نکته مثبت در فاز برکناری سیستم اقتدار گرای جمهوری اسالمی ،وحدت نیروهای
اپوزیسیون است .اما برای ایجاد دولت جدید و کذار دموکراتیک ،رقابت میان اپوزیسیون نیز
شرط بدیهی است .به هر حال مبارزه برای دموکراسی در دو جبهه جاری است از یکسو علیه
نهاد های باقی مانده از سیستم اقتدار گرا جمهوری اسالمی و از سوی دیگر رقابت با متحدین
خود برای کسب موقعیت بهتر در سیستم جدید.
به موازات بر چیدن سیستم کهنه ،بحث بر پائی ساختار ها و سلسله مراتب های جدید
موضوع مناقشه در بین متحدین خواهد بود.
در مذاکرات سیاسی برای دست یافتن به استراتژی معین جهت بر پائی ساختار ها و سلسله
مراتب های جدید وهمچنین یافتن روش ها و شیوه های عمل  ،نیرو های سیاسی در شرایط
پارادوکسی قرار دارند ،آن ها از یک سو باید در چارچوب قانون عمل کنند واز سوی دیگر
باید مو قعیت مناسبی برای رقابت های سیاسی فراهم نمایند ،در واقعیت امر آن ها هم
قانون گذار وهم مجری می باشند ،تصمیمات در این برهه اغلب تحت تا ثیر اولویت های
گروه های رقیب قرار دارد.
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نکته مرکزی در استراتژی چپ در ایران در این مرحله این است که باید آماده شرکت در
قدرت در دولت دموکراتیک باشد .و از همین امروز مقدمات الزم را در این جهت فراهم
نماید.
مهمترین مقدمات عبارتند:
الف  -تجهیز به استراتژی معین جهت بر پائی ساختار ها و سلسله مراتب های جدید،
ب  -تعیین مدل توسعه در ایران
مدل توسعه چپ در ایران باید توسعه پایدار با شد و توسعه زمانی پایدار است که سه عامل
اصلی توسعه یعنی جامعه ،محیط زیست و اقتصاد در توازن و ارتباط مستقیم با یکدیگر
باشند .در توسعه پایدار ،محور توسعه انسان ها ( گروه های مختلف اجتماعی) و محیط
زیست آن ها می باشد ،زیرا نابودی محیط زیست  ،نابودی انسان ها را به دنبال خواهد
داشت.
احمد هاشمی
ahmad.haschemi@gmx.at
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"جمهوری و دموکراسی مورد نظر ما“
نادر عصاره
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پروژه وحدت چپ ،تالش به تدوین اسناد نظری برنامه ای و استراتژی و تاکتیک خود دارد.
پیشنهاد زیر را در مورد یکی از مفاهیم آن اسناد می باشد :جمهوری و دموکراسی مورد نظر
ما .این پیشنهادی اولیه است .کاری فردی است .پیشنهادی است که تنها برای گفتگو و راه
بردن به کار و همفکری جمعی در این زمینه ارائه می شود.
در بند  ۳پیشنهاد خود را در باره «جمهوری و دموکراسی مورد نظر ما »نوشته ام و در
بندهای  ۴و  ۱و  ۲توضیحاتی در باره آن داده ام.
۱
جمهوری و دموکراسی مورد نظر ما ،ساختاری حقوقی (غیر مسلکی ،غیر مذهبی) و
دموکراتیک است که در آن دولت ،مجلس نمایندگان منتخب و قوه قضایی ارکان اصلی را
تشکیل می دهند.
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دولت مولود قانون ،محدود به آن و مسئول در مقابل نمایندگان مردم؛
پارلمان منتخبین مردم ،برخوردار از حق مطلق قانون گذاری؛
و قوه قضایی قانونی ،عرفی و مستقل.
در جمهوری و دموکراسی مورد نظر ما ،جان و مال و آزادی فرد و احترام به حقوق و حیثیت
او ارزش بنیادین است .جمهوری ،دموکراسی و آزادی ،آماجی فرا گروهی ،فراطبقاتی ،فرا
قومی ،فراحزبی یعنی آماجی ملی است.
۲
یافتن هدفی واقعا دموکراتیک و پذیرفتنی از سوی غالب مخالفین رژیم ،یکی از چالش های
جدی است .امروزه بسیاری از نیروهای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی ایرانی ،از ضرورت
دموکراسی صحبت می کنند .شاید دموکراسی مبرم ترین خواست و هدف استراتژیک باشد.
این امر در مورد استراتژی چپ نیز درست به نظر می رسد ،ضمن این که چپ ها مثل
نیروهای دیگر مطالبات برنامه ای دیگری نیز دارند که مبنای فعالیت آنان نیز قرار دارد و به
فراموشی سپرده نمی شود .چون در این بحث بر جمهوری و دموکراسی متمرکز هستیم،
پس به دیگر مطالبات در جای دیگر باید پرداخت .اشاره شد که دموکراسی شاید مبرم ترین
خواست و هدف استراتژیک اپوزیسیون باشد .ولی برداشت ها از دموکراسی تا حدی نا
مشخص باقی مانده اند .این امر مختص این یا آن گرایش نیست و به مقیاس های مختلف
میان ملی ها ،ملی -مذهبی ها ،لیبرال ها ،فدرالیست ها و چپ ها مشاهده می شود .مثال
در میان چپ ها ،برخی دموکراسی را از دموکراسی بورژوائی جدا می کنند .عده ای
دموکراسی سوسیالیستی ،دموکراسی مشارکتی و دموکراسی واقعی را طرح می کنند .گرچه
معنای این دموکراسی ها از طرف طراحان هنوز باید روشنتر شود ولی بنظر می رسد که
آنان از دموکراسی بیشتر و حداکثری حرف می زنند .این در صورتی است که دموکراسی در
هیچ جا از ابتدا دموکراسی ایده آل نبوده است .حداقلی از دموکراسی که دست یافتنی باشد
از هر دموکراسی حداکثری دست نایافتنی برتر است .افراط می تواند به تفریط بیانجامد ،و
دموکراسی حداکثری می تواند میدان مبارزه برای دموکراسی را خالی و یا بدتر از آن
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دموکراسی را نادیده و تضعیف نماید .بدیهی است دموکراسی پیوسته بیشتر ،خواست و
مطالبه ای است که دموکرات های چپ از آن جانبداری می کنند .اما این مطالبه ،تنها در
جامعه ای دموکراتیک است که امکان تحقق می یابد .تا زمانی که ایران هنوز تحت استبداد
و خودکامگی قرار دارد ،ابتدا باید استبداد و خودکامگی را مهار و محو کرد و به دموکراسی
دست یافت .هم اکنون ،اراده ای برای دموکراتیک سازی کشور در صحنه حاضر نیست.
اپوزیسیون دموکراتیک ،در آشفتگی و پراکندگی قرار دارد .توافق همگانی دور از دسترس
است .حتی در جمع طرفداران پروژه تشکیل تشکل چپ ،توافقی بر دموکراسی هنوز صورت
نگرفته است .این در حالی است که خانه دموکراسی ،توافق همگانی است حول ساختاری
دموکراتیک و استقرار قوای حکومتی که مشروعیت آنان متکی است به آرای مردم .پس
شایسته است ،ضروری است و مسئوالنه است که پروژه وحدت چپ ،در خدمت ایجاد اراده
و ابزار دموکراتیک سازی کشور قرار گیرد .دموکراسی را بعنوان مطالبه ای طرح کند که
حول آن بتوان وفاقی وسیع و همگانی را در سطح ملی آفرید .بدیهی است دموکراسی بعد
از استقرار ،باز هم تکرار کنیم به تکامل خود ادامه می دهد همانطوری که در همه جا چنین
بوده است.
۳
جمهوری اسالمی با سرکوب و قدرت نظامی علیه مردم ایران از بقای خود دفاع می کند.
ولی فقیه همه کاره و حکومت اسالمی ،با کارنامه ای مصیب بار برای ملتی هشتاد ملیونی،
بر جای خود تکیه زده است و کماکان رجز می خواند و خود ستایی می کند .استبداد دینی
و والیت فقیهی ،بیماری اصلی جامعه ماست .چون حکومت ،حکومت فقها و دین دولتی
است ،چون این حکومت مطلق است و ورای قانون ،پس به هیچ کس پاسخگو نیست و با هر
کارنامه ای از جایش تکان نمی خورد .پس دموکراسی در شرایط کنونی برای ما ایرانیان
چیست و چه مطالبه ای باید تحصیل شود تا دموکراسی در کشور ما بنا شود؟ این امر می
تواند تامین شود با ساختاری حقوقی که در آن تمام قدرت حکومتی به دولت قانونی و
مسئول در برابر نمایندگان مردم سپرده شود؛ پارلمان نمایندگان منتخب مردم با حق مطلق
قانونگذاری و قوه قضایی قانونی ،عرفی و مستقل قانونا و حقیقتا وجود داشته باشند .چنین
ساختار و مطالبه ای شاید بتواند چپ متحد را به نیرویی تبدیل کند تا از محافظه کاری و
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افراط در تعیین اهداف سیاسی جلوگیری نماید و به برآمد نیروهای دموکراسی خواه کمک
رساند .این هدف ،جدایی ساختار دولت از نهاد های روحانیت و دین محور و نفی رژیم والیت
فقیه را نیز در بر دارد .البته در تعیین چنین هدفی ،توافقات اصلی دیگر پیش زمینه است.
این توافقات به اپوزیسیون دموکراتیک چهره روشنی می دهند .پایبندی به منشور جهانی
حقوق بشر ،استقالل اپوزیسیون دموکراتیک از حکومت اسالمی ،رقابت پذیری ،توانایی
ائتالف و رعایت قواعد بازی دموکراتیک ویژگی های ایدئولوژیک و رفتاری اپوزیسیونی
هستند که توانائی گذر از مطلقیت و خودکامگی حکومتی و ایجاد و تحکیم پایه های
دموکراسی را دارد .این پایه ها عبارتند از پای بندی به رعایت قواعد ،رویه ها ،نهادها و ارزش
های دموکراتیک بخصوص رقابت و مشارکت سیاسی در دراز مدت .عالوه بر اپوزیسیون
نیرومند دموکراتیک ،عوامل دیگری نیز در ایجاد و تحکیم پایه های دموکراسی در جامعه
آتی نقش دارند که می توانند مورد توافق قرار گیرند :شایسته ساالری و برش در حکومت
دموکراتیک در حل مسائل اقتصادی ،ساختاری ،غیر سیاسی شدن نهادهای نظامی،
نیرومندی جامعه مدنی تشکل ها و سازمان ها در آن و خود بنیادی و استقالل اپوزیسیون
دموکراتیک ،ضمن داشتن مناسبات با افکار عمومی کشورهای دیگر.
۴
تنها جمهوری اسالمی مانع اصلی دموکراسی نیست .شاید مهمتر از ان ،یا مانع اصلی دیگر
اختالفات میان دموکراسی خواهان بر سر نحوه برخورد با تبعیض های طبقاتی ،جنیسیتی،
فرهنگی ،مذهبی ،ملی-قومی و اختالفات سیاسی میان نیروهای ملی ،اسالمی ،غیر مذهبی،
چپ و لیبرال می باشد .این اختالفات مانع از وفاق همگانی برای مبارزه مشترک در راه ایجاد
دولت و پارلمان و قوه قضائی دموکراتیک می گردند .همه از دموکراسی حرف می زنند ولی
از جنبش دموکراتیک عمال اثری نمی بینیم .به شهادت تاریخ کشور ما ،وجود این شکاف
ها ،و دامن زدن به آشتی ناپذیری آن ها ،خود زمینه ساز قدرت گرفتن دولت های مطلقه و
خودکامگی بوده اند .به سبب چنین شکاف هایی ،در گذشته ،موقعیت هایی برای دموکراسی
شدن جامعه ما از دست رفته است .پذیرش این امر که دموکراسی مقدم بر رقابت در زمینه
کاهش یا رفع تبعیض های طبقاتی ،جنسیتی ،فرهنگی ،مذهبی ،ملی-قومی و اختالفات
سیاسی میان نیروهای چپ و لیبرال و مذهبی و غیر مذهبی ،فدرالیست و  ...است ،امروز
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کمتر از پیش دشوار است .لیکن کماکان هم پیمانی میان گرایشات مختلف در اپوزیسیون
دموکراتیک به امر غالب تبدیل نشده است .این امر مانع می شود تا توافقی بر یک گفتمان
و برآمد همگانی جنبش اعتراضی و همگانی دموکراسی خواه فراهم شود .رابطه خواسته های
ویژه و خواست همگانی دموکراسی ،رابطه بین خاص و عام در برخورد با آن ها الینحل مانده
است .این عامل آشفته اندیشی در میان اپوزیسیون و پراکنده ماندن و زایل شدن نیروی
همگانی می باشد .مسلم است که ایرانیان گرایشات گوناگون دارند و طبعا خواست های
متفاوت .در خواسته های ویژه گروه بندی های مختلف نظیر نقش دولت در کنترل بازار،
آزادی بازار ،قدرت دولتی مرکزی متمرکز ،قدرت های محلی فدرال ،رابطه سنت و مدرنیته
و مذهب با الئیسیته ،نوع جمهوری ،نحوه گذار از جمهوری اسالمی و  ...اشتراک و اتفاق
میان همگی ایرانیان یعنی نیروی اجتماعی دموکراسی وجود ندارد .اگر قرار بر این باشد که
تالش در راه دموکراسی مورد اشتراک مشروط به توافق در مسائل مورد اختالف گردد ،هیچ
گاه تالش همگانی در رابطه با دموکراسی انجام نخواهد شد .بدین دلیل ساده که مسائل
مورد اختالف راه حلی نمی یابند ،مگر در رژیم دموکراتیک .اگر ملی-مذهبی ها ،مذهب خود
را امر مقدم در سیاست کنند ،اگر اقوام و ملیت ها ،فدرالیسم را امر مقدم سیاست خود
کنند ،اگر چپ ها ،عدالت اجتماعی را امر مقدم در سیاست خود نمایند ،اگر لیبرال ها
سیاست اقتصادی بازار ازاد را امر مقدم در سیاست خود نمایند ،اگر مزدبگیران ،زنان ،جوانان،
و  ...هر یک خواست ویژه خود را امر مقدم در سیاست بدانند ،چه جایگاهی برای خواست
مشترک و همگانی باقی می ماند؟ خواست های متفاوت و حتی متعارض می توانند به ستیز
های حتی ویرانگر منجر شوند .نمونه ها در تاریخ سیاسی ما ایرانیان موجودند و از بی حاصلی
این راه ها همه مطلع .بدیل ستیزهای ویرانگر ،گفتگو و راهیابی دموکراتیک برای خواست
های متفاوت است .این امر در صورتی عملی است که مکانیزم الزم برای گفتگو و برای حل
اختالف ایجاد شود .این مکانیزم چیزی جز دموکراسی نیست .ظرفی برای حضور همگان و
مشارکت آنان در تعیین سرنوشت کشور .اگر این مورد قبول باشد ،باید به دموکراسی یعنی
خواست مشترک به نحوی از سوی گروه بندی های مختلف سیاسی و اجتماعی برخورد
شود ،که اشتراک حفظ و تحکیم شود .تنها در این صورت توافق عمومی شکل می گیرد و
جنبشی را بر می انگیزد .در چنین صورتی است که نیروی دموکراسی و اپوزیسیون
دموکراتیک در جامعه ما در مقابل والیت فقیه برامد خواهد کرد ،همانگونه که در مواردی
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که خواستی مشترک شکل گرفته است ،این برآمد مشهود گشته است .مورد اخیر اشتراک
در اعتراض به حمله به زندانیان سیاسی بند  ۱۳۱اوین ،با حرکتی در حدی آشکار بروز کرد.
اگر در چنین موردی اشتراک به اراده مشترک و همسویی عملی منجر می شود ،با اشتراک
در دموکراسی بعنوان هدف مشترک و همگانی ،اراده ای همگانی برای دموکراسی برآمد
خواهد کرد .با وفاق ملی و دموکراتیک بر مطالبه یک نظام دموکراتیک ،ملت ایران نیز
مکانیزم زندگی اجتماعی مدرن و مردم ساالرانه را برای با هم زندگی کردن پیدا می کند.
بنابراین است که جمهوری ،دموکراسی و آزادی ،آماجی فرا گروهی ،فراطبقاتی ،فرا قومی،
فراحزبی یعنی آماجی ملی تعریف می شوند .باز هم تکرار کنیم که قبول و درک و تالش
برای دموکراسی بعنوان آماجی ملی ،هیچ مانعی را در راه مطالبات خاص گروهبندی مختلف
و مبارزه و اتحاد و ائتالف ان ها ایجاد نمی کند .بلکه از کسری و کاهش خواست و مبارزه
مشترک برای دموکراسی یعنی مطالبه عام در اثر تاکید بر خواسته خاص جلوگیری می
نماید.
اگر چپ دموکرات بتواند رابطه مبارزه و خواسته های ویژه اش (جمهوری ،رشد اقتصادی
اجتماعی ،عدالت اجتماعی ،تبعیض زدائی ،سوسیالیسم) و خواست همگانی دموکراسی را،
در استراتژی سیاسی روشن و مسلم کند ،گام بلندی برداشته است برای بر آمد چپ در
صحنه سیاسی و انجام نقشی در خور برای تشکیل و تالش اپوزیسیون دموکراتیک علیه
استبداد والیی و حکومت دینی و ستمگر.

149

150

جمهوری و دموکراسی نامحدود
شیدان وثیق

151

امروزه ،بسیاری از روندهای سیاسی در ایران و جهان خود را جمهوری خواه و هوادار
دموکراسی می نامند .این در حالی است که دریافت هایی گوناگون و گاه متضاد از این دو
مقوله به دست می دهند.
تبیین ما از جمهوری و دموکراسی در این نوشتار از نگاه چپ رهایی خواه است .آنی که
خواهان رهایی مردمان و زحمتکشان از سلطه های گوناگون سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و
فرهنگی است .آنی که به جمهوری ،دموکراسی ،جدایی دولت و دین ،عدالت اجتماعی و
سوسیالیسم باور داشته و برای تحقق آن ها مبارزه می کند .آنی که نزد او ،آزادی با برابری
و سوسیالیسم با دموکراسی پیوندی ژرف و ناگسستنی دارند .آنی که در عین حال امر دفاع
از حقوق بشر و مبارزه با هر گونه تبعیض در ایران کنونی را تکلیف مبرم خود می داند.
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دین ساالری در ایران
مبنای جمهوری اسالمی ایران مانند هر رژیمی که خود را "جمهوری" می نامد قانون اساسی
آن است .این قانون اساسی اما ،نه بر اساس «امر عمومی »بی هیچ گونه تمایزی از جهت
ملیتی ،جنسیتی ،مذهبی و عقیدتی بلکه بر پایه ی اصول دینی  -اسالمی ساخته و پرداخته
شده است.

قانون اساسی اسالمی ایران بر حاکمیت والیت فقیه منتخب جمعی از فقها ،بر اقتدار دستگاه
روحانیت ،نهاد ها و بنیادهای آن ،بر قوه ی قضاییه مجری احکام شریعت دین از جمله حدود
و مقررات جزایی اسالم ،بر مجلس اسالمی تدوین کننده قوانین بنا بر احکام مذهب رسمی
کشور (شیعه) ،بر رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی و مروج دین و سرانجام بر نیروهای
انتظامی نگهبان نظام اسالمی مبتنی و استوار می باشد.
رژیم جمهوری اسالمی ایران که به ناروا نام جمهوری را بر خود نهاده است ،در حقیقت

گونه ای دین ساالری ocratie éThبا ویژگی شیعی است .در این رژیم ،ابزارهای
جمهوریت و دموکراسی چون رئیس جمهور ،مجلس و انتخابات با تهی شدن از مضمون
حقیقی شان به کار گرفته می شوند .اما سه شاخص اصلی تعیین کننده جمهوری اسالمی
یعنی حاکمیت ولی فقیه ،اقتدار دین و روحانیت و سلطه نیروهای انتظامی و پلیسی تباین
کامل این رژیم با جمهوری و دموکراسی را نشان می دهند.
بدین سان ،مهم ترین و اصلی ترین ویژگی رزیم ایران را دین ساالری آن تشکیل می دهد.
خصوصیتی که این رزیم را از دیگر رژیم های جهان متمایز می سازد .به واقع در این رژیم ها
و در چهارچوب قانون اساسی آن ها امکان تغییر و تحول وجود دارد .اما در چهارجوب قانون
اساسی جمهوری اسالمی ایران چنین امکانی بنا بر اصل  711آن به طور مطلق غیر ممکن
می شود" :محتوای اصول مربوط به اسالمی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر
اساس موازین اسالمی و اصل والیت امر و امامت و اداره کشور با اتکأ به دین و مذهب رسمی
تغییر ناپذیر است ".اهمیت این موضوع که در این جا مورد بحث ما نیست در این است که
برای گذر از جمهوری اسالمی یا ایجاد تغییر و تحولی بنیادین و ساختاری در ایران به سوی
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جمهوری و دمکراسی راهی جز توسل به اقدامی فرا قانونی از سوی جنبش های اجتماعی
باقی نمی ماند.
چند معنایی دو مفهوم جمهوری و دموکراسی
می دانیم که بسیاری از رژیم های جهان ،در گذشته و امروز ،چون جمهوری اسالمی ایران،
جمهوری های عربی ،اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری های دموکراتیک سابق در اروپای
شرقی ،جمهوری خلق چین ،برخی جمهوری ها در آمریکای التین ...همه خود را
«جمهوری» می نامیدند و امروزه می نامند .در بسیاری از آن ها اما دیکتاتوری فردی،
نظامی ،دینی یا حزبی حاکم بوده و یا می باشد .اصول اساسی و اصلی جمهوریت و
دموکراسی همواره در این کشورها پایمال می شدند و می شوند.
جمهوری و دموکراسی معنا های واحدی ندارند .تنها شاید بتوان در تبیین آن ها چند اصل
اساسی بیان کرد .به قول فیلسوف فرانسوی ژاک رانسیر ،ویژگی خاص مفهوم ها یا
مقوله های سیاسی در کم یا بیش چندمعنایی آن ها نیست بلکه در این است که آن ها
موضوع و میدان مبارزه قرار می گیرند .مبارزه ی سیاسی در عین حال مبارزه برای تصاحب
معنای واژه هاست(.)7
جمهوری یا «امر عمومی»
«جمهور» در زبان عربی به معنای مردم ،توده ی مردم یا عموم است .جمهوری برگردان آنی
است که برای نخستین بار سیسرون ،در  34قبل از میالد پس از فروپاشی جمهوری روم در

کتابی به همین عنوان ،رِس پوبلیکا ( ) acilbut snRیا «امر عمومی »می نامد .او
رپوبلیک publique ésرا رژیمی تعریف می کند که متعلق به مردم است .از آن مردم
است .چیز مردمی یا امر مردم است .تجمع و مشارکت مردمانی بسیار بر اساس قانونی واحد
و منافعی مشترک است .جمهوری ،سازماندهی جامعه ای است که زیر قانونی که قانون
اساسی یا تأسیس کننده نامند اداره می شود و بدین سان در برابر رژیم های استبدادی،
خودکامه یا دسپوتیک که ترجمان «امر خصوصی »private snRو یا «امر قدرت »
 atanRat snRدر بی قانونی می باشند ،قرار می گیرد .معنای جمهوری در طی زمان نزد
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ماکیاول ،بودَن ،هابز ،مونتسکیو ،کانت ...در راستای حاکمیتی مبتنی بر قانون اما با
تفاوت هایی تبیین می شود .با انقالب  7189فرانسه ،جمهوری از پادشاهی به هر شکلی،
چه مشروطه و یا غیر مشروطه ،متمایز می گردد .در معنای مرسوم و متداول امروزی،
جمهوری را رژیمی گویند برخاسته از قانون اساسی متکی بر نهادهای حکومتی قانونی
منتخب مردم ،بر قوای سه گانه منفک از هم و بر برابری مردم بدون هیچ تمایزی در مقابل
قانون.
دموکراسی یا «قدرت مردم»
جمهوری،بدین سان ،به پرسش چگونه حکومت کردن پاسخ می دهد :از طریق قانون و یا به
حکم اراده ی فرمان روا؟ پرسش دیگر اما این است که در رژیم مبتنی بر قانون اساسی چه
کسی حکومت می کند؟ فرد ،گروه یا مردم؟ در این جاست که مقوله دموکراسی (قدرت
مردم) مطرح می شود و در برابر دو شکل مونارشی (قدرت شخص پادشاه) و آریستوکراسی
(قدرت گروهی از اشراف یا نخبگان) قرار می گیرد.
دموکراسی ریشه در پولیتیا )(Politeiaدر زبان یونانی دارد .پولیتیا نام اثر معروف افالطون
است که به اشتباه در همه ی زبان های دنیا جمهوری یا publique ésبرگردانده شده

است ،در حالی که به معنای «شهر -داری» ،تأسیس شهر ،سازماندهی سیاسی شهر یا
فعالیت شهروندی است .دموکراسی یا دموس کراتوس Kratos stRéDدر یونانی به

معنای قدرتِ kratosمردم demosیا حکومت مردم (بر مردم) است .ما دموکراسی را
قدرت یا مناسب تر و بهتر گوییم توانایی یا توان مندی مردم در اداره ی امور خود می نامیم.
امروزه ،دموکراسی در معنای مرسوم خود با انتخابات آزاد و همگانی با رأی مخفی ،برابر و
مستقیم شهروندان ،با تشکیل مجلس قانون گزاری و دیگر نهادهای قانونی منتخب ،با
آزادی های سیاسی و اجتماعی چون آزادی تحزب ،تشکیل انجمن ها و سندیکاها ،با استقالل
و آزادی رسانه های ارتباط جمعی ،با مشارکت شهروندان و تناوب قدرت تبیین می شود.
این دموکراسی را در حقیقت باید «دموکراسی نمایندگی »نامید.
جمهوری و دموکراسی نامحدود
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جمهوری و دموکراسی اما در قانون اساسی ،حکومت قانون ،دولت ،پارلمان ،انتخابات مجلس
و رئیس جمهور خالصه و محدود نمی شوند .معنای اصلی و اصیل رپوبلیک و دموکراسی
چون «امر عمومی» و «قدرت مردم» ،هر دو ،به نقش و فعالیت شهروندان در امور خود ،در
امور سیاسی و اجتماعی شهر و فرا تر از آن در اداره ی جامعه و کشور ارجاع می دهند.
رهایی مردمان تحت ستم و سلطه های گوناگون و به ویژه زحمتکشان تنها می تواند امر

خود آن ها باشد« .امر عمومی »و «قدرت مردم »همین را می گویند و نه چیزی دیگر.
جمهوری و دموکراسی به معنای تصاحب امور سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی ...توسط
خود مردم به گونه ای مستقیم و بالواسطه حد و حدودی نمی شناسند .مرزی و محدودیتی
ندارند .پایانی ندارند .نامتناهی اند .این فرایند نامحدود و بی پایان ،البته ،دموکراسی
نمایندگی با همه ی شاخص هایش را در بر می گیرد .اما انسان هایی که برای بهزیستی و
رهایی خود در تجمع و مشارکت با هم مبارزه می کنند پا را فرا تر از این محدوده می گذارند.
هر بار سقف محدودیت های دموکراسی را به سوی دموکراسی هر چه بیشتر و کامل تر
می شکافند .به قول فیلسوف فرانسوی اتیِن بالیبار ،دورنمای یک دموکراسی پایان یافته یا
دموکراسی ای که از فرا رَوی از خود سر باز زند تفسیر ناقصی از امر شهروندی به دست
می دهد(.)2

جمهوریت و دموکراسی در مفهوم اصلی خود و به طور کلی گوییم امر سیاست ،به معنای
دولت  -داری و انتظام شهر نیست بلکه به مفهوم عمل جمعی و مشارکتی مداخله گرانه و
رهایشانه است که مبارزه ،جنبش ،نافرمانی مدنی ،اعتصاب عمومی ،اشغال میدان ،قیام و
انقالب تنها شکل هایی از آن می باشند .این عمل البته همیشه وجود ندارد بلکه در
زمان هایی به صورت رخدادهای اجتماعی ،از درون دخالت گری مستقیم و مستقل مردمان،
به ویژه آنان که به قول رانسیر سهمی در سهمیه بندی های نظم موجود ندارند برون می آید.

«دموکراسی به معنای قدرت مردم ،قدرت آن ها که هیچ اسم و رسمی برای اِعمال قدرت
ندارند پایه و اساس چیزی را تشکیل می دهد که سیاست را قابل اندیشیدن می کند .اگر
حکومت در دست افرادی افتد که بیشترین دانش ،قدرت یا ثروت را دارند ،در این صورت

دیگر در سیاست نیستیم»( .)5بر این گفته باید افزود :در این صورت نه تنها در سیاست
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نیستیم بلکه به مراتب در جمهوری و دموکراسی نیز به معنای امر عمومی و توان مندی
مردم نیستیم.
دو نگاه متفاوت از جمهوری و دموکراسی
با حرکت از تاکیدهای باال و در یک جمع بندی کلی می توان امروزه در تبیین جمهوری و
دموکراسی دو نگاه اصلی و متفاوت را که با هم اشتراکات و در عین حال تضادهایی دارند
تمیز داد.
نگاه اول ،نگاهی حقوقی  -حکومتی به جمهوری و دموکراسی چون نهاد دولتی است.
نگاه دوم اما نگاه فرایندی  -جنبشی به جمهوری و دموکراسی چون امر عمومی و توان مندی
مردم است .امری که رخداد اجتماعی فرا قانونی و خارج از نهادهای دولتی را در بر می گیرد.
این نگاه ،نگاه اولی را نفی نمی کند اما فراسوی آن می رود .این فرارَوی را نیز به مرحله ای
در آینده نامعلوم واگذار نمی کند بلکه از هم اکنون آن را مورد توجه و عمل خود قرار
می دهد.
نگاه اول امروز در همه جا در میان جریان های سیاسی از راست تا چپ غالب است .این
نگاه ،نگاه مرسوم کنونی در عصر مدرنیته از جمهوری و دموکراسی چون سیستم حقوقی و
حکومتی است .این نگاه تنها حقوقی می اندیشد .تنها در چهارچوب قانون ،جمهوری و
دموکراسی را می فهمد .تنها در پرتو انتخابات ،مجلس ،پارلمان ،پارلمانتاریسم و تصرف
قدرت دولتی و از این دست عمل سیاسی و اجتماعی را در نظر می گیرد .به نام واقع بینی
سیاسی ،دورنما و افقی بیش از این ها ندارد.
نگاه دوم اما سرکش است .جمهوری و دموکراسی را در معناهای اصلی و بنیادین شان
می فهمد :اقدام شهروندان و مردمان برای تصاحب امور و سرنوشت خود به دست خود برای
خود و به سوی رهایی خود از سلطه های سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی .این نگاه
امر انتخابات ،مجلس نمایندگی ،انتخاب دوره ای رئیس جمهور و جز آن را نفی نمی کند
اما دموکراسی و جمهوری به منزله قدرت مردم و امر عمومی را به این شاخص ها خالصه و
محدود نمی کند ،تقلیل نمی دهد.
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در نگاه اول ،قیام ،انقالب ،اقدام غیر قانونی ،نافرمانی مدنی ،اشغال میدان ،رخداد نابهنگام و
از این دست حکم بلوا را دارند و در نتیجه غیر دموکراتیک و محکوم اند.
در نگاه دوم اما ،همه ی این ها یعنی قیام ،انقالب ،اقدام غیر قانونی ،نافرمانی مدنی ،اشغال
میدان ،رخداد نابهنگام و از این دست می توانند تا آن جا که در راستای رهایی انسان ها
باشند به منزله ی جمهوریت و دموکراتیسم به شمار آیند .ادامه و تحکیم امر دموکراسی و
جمهوری تلقی گردند .فراروی از آن ها تبیین شوند.
در نگاه اول ،ما با دموکراسی از باال ،دموکراسی دولت گرا ،دموکراسی نمایندگی یا دموکراسی
از طریق رأی رو به رو هستیم.
نگاه دوم اما در عین حال که دموکراسی نمایندگی را نفی نمی کند اما فرا تر رفته و
دموکراسی مشارکتی ،دموکراسی مستقیم و بی واسطه ،دموکراسی میدانی یا به بیانی دیگر
دموکراسی از طریق پا را نیز به رسمیت می شناسد و آن ها را بخشی تفکیک ناپذیر از
جمهوری و دموکراسی چون امر عمومی و قدرت مردم به شمار می آورد.
نگاه اول در یک کالم و به طور عمده تعریفی ساختاری و سیستمی از جمهوری و دموکراسی
ارایه می دهد .در نتیجه آن را پایان یافته تلقی می کند.
نگاه دوم در یک کالم ،جمهوری و دموکراسی را مداخله گری بی نهایتِ شهروندان می داند.
از این رو طرفدار دموکراتیزه کردن هر چه بیشتر و ژرف تر دموکراسی است .طرفدار
جمهوریت بخشیدن یا امر مردم کردن هر چه بیشتر و ژرف تر جمهوری است .در نتیجه
دموکراسی و جمهوری را نامتناهی ،نامحدود و بی پایان می شناسد.
تبیینی از جمهوری و دموکراسی
با توجه به آن چه که رفت ،از دو مفهوم جمهوری و دموکراسی تبیین زیر را از نگاه چپ
رهایی خواه به دست می دهیم:
جمهوری را رژیمی گویند که بر پایه قانون و به ویژه قانون اساسی بنیاد شده است .در قانون
اساسی جمهوری ،مردم در برابر قانون قطع نظر از تمایزات ملیتی ،قومی ،جنسیتی ،زبانی،
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دینی ،مذهبی ،طبقاتی ،مسلکی و عقیدتی برابرند .جمهوری ،در نفی سلطنت (مشروطه یا
غیرمشروطه) ،در انتخابی بودن نهادهای جکومتی و قانون گزاری ،در تفکیک و استقالل سه
قوای اجرایی ،مقننه ،قضایی و امروزه قوای چهارمی به نام رسانههای جمعی و مجازی ،در
انتخاب رئیس حکومت برای مدتی معین تبیین می شود .جمهوری رژیمی است که اداره ی
امور سیاسی را نه از آن فرد یا گروهی خاص بلکه امر عموم مردم یا جمهور میداند.
چپ رهایی خواه ایران ،با حرکت از معنای اصلی رپوبلیک یعنی «امر عمومی» ،در عین
حال که در جهت برآمدن رژیمی مبتنی بر قانون اساسی دموکراتیک در نفی حکومت
پادشاهی ،دینی ،والیتی ،استبدادی مبارزه میکند ،در جهت ترفیع جمهوریت به امر مردمان
و زحمتکشان در اداره ی امور کشور نیز تالش میورزد.
دموکراسی را شکلی گویند که در معنای مرسوم امروزی آن در انتخابات آزاد و همگانی با
رأی مخفی ،برابر و مستقیم شهروندان؛ در تشکیل مجلس قانون گزاری و دیگر نهادهای
قانونی منتخب ،در فعالیت آزاد تشکالت اجتماعی و سیاسی تبیین میشود .مبارزه برای
تحقق دموکراسی نمایندگی با مضامین فوق در ایران امروز به منزله پیش شرطی مبرم و
مقدم برای خروج از خودکامگی جمهوری اسالمی است.
چپ رهایی خواه ایران اما در عین حال در جهت گسترش و تعمیق آن چه که در معنای

اصلی دموکراسی« ،قدرت مردم »یا «حکومت مردم بر مردم »نامند مبارزه می کند .امر
ترفیع دموکراسی نه تنها در گستره ی سیاسی بلکه اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی که
دموکراسی مشارکتی می نامیم تنها از راه مبارزات و جنبشهای اجتماعی مردم ،کارگران و
زحمتکشان جامعه میسر است .از طریقی که مردمان خود دست به تصاحب ادارهی امور
مشترک خود زنند و در تصمیم گیریها در امور کشور و جامعه ،در شکل های مختلفِ
خودگردانی و خودمدیریتی با تشکیل انجمن های جامعه مدنی ،تعاونی ها ،سندیکاها و دیگر
شکل های شورایی یا مشارکتی هر چه مستقیم تر در سرنوشت خود ،جامعه و کشور مداخله
کنند.
شیدان وثیق
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--------------------------------( )7ژاک رانسیر  enJacques Rancèدر دموکراسی ها بر ضد دموکراسی.
( )2اتیِن بالیبار Etienne Balibarدر مرزهای دموکراسی.
( )5ژاک رانسیر در همان جا.
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استراتژی نیروهای طرفدار محیط زیست و چپ در ایران
توسعه پایدار با محوریت دگرگونی های ساختاری زیست محیطی
احمد هاشمی
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مقدمه
با شتاب و اوج گیری فرایند های اقتصاد رشد و اجرای برنامه های متعدد توسعه صنعتی در
ایران ،محیط زیست در وضعیت بحرانی و نگران کننده ای قرار گرفته است.
منافع ولی فقیه و گرو ههای دینفع پیرامون آن ،در تعارض با منافع اکثریت مردم ایران
است .در جمهوری اسالمی با تکیه بر قدرت غیر قابل مهار ولی فقیه رانت های ناشی از
منابع طبیعی سرشار از نفت و گاز ،میان گروه های ذینفع تقسم می گردد و این گروه ها
نیز عالقه ای در جهت صرف منابع رانتی در جهت توسعه فعالیت های مولدتر را ،ندارند بلکه
هدف سرمایگذاری آنها تصاحب رانت ها در بخش های دیگر یعنی چنگ انداختن بر منابع
طبیعی دیگر مانند زمین و جنگل و یا معادن زیر زمینی است و به این ترتیب سود های باد
آورد و هنگقتی را به چنگ می آورند .از این رو محیط زیست در ایران با روند فزاینده تخریب
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و آلودگی مواجه است .استفاده سود جویانه از منابع  ،زمین ،آب ،هوا و غیره ،چشم انداز
بسیار خطرناک و تهدید کننده ای را در ایران ترسیم می کند.
با جنکل زدایی ،انتشار گازهای گلخانه ای و در نتیجه آلودگی شدید هوا  ،آلودگی دریاها و
نابودی دریاچه ها و آب های شیرین( رودخانه ها و آب های زیر زمینی)کاهش و انقراض
گونه های گیاهی و جانوری ،دفن نامناسب و غیر اصولی مواد آلوده و سمی ،استفاده بسیار
زیاد از مواد آلی و سمی پایدار مانند کودهای شیمیایی و یا سموم دفع آفات نباتی  ،فرسایش
خاک و در نتیجه کاهش کیفیت خاک  ،عدم کنترل شکار و تخریب زیست گاه های مربوطه
 ،تنوع زیستی در ایران با نرخ نگران کننده ای در حال نابودی است.
گفتمان توسعه تا کنون  ،موضوعی محوری در جهت گیری های برنامه ای نیروهای چپ در
ایران نبوده است .چپ در ایران در رابطه با اکو سیستم های که حیات ما به آنها متکی است
و پیوسته رو به زوال است نمی تواند و نباید بی تفاوت باشد.
برنامه های توسعه در ایران
در جمهوری اسالمی تاکنون سه گفتمان توسعه شکل کرفته است  :گفتمان تعالی ،گفتمان
سازندگی و گفتمان اصالح طلبی
گفتمان تعالی( الگوی پیشرفت ایرانی -اسالمی)
گفتمان تعالی  ،گفتمان مسلط در جمهوری اسالمی است .در مرگز ثقل "گفتمان تعالی"
مدل فرهنگی آن قرار دارد و چارچوب های این مدل فرهنگی بر همبستگی مذهبی استوار
است .در این گفتمان طبقات متوسط سنتی و بنیادگرا در ساخت قدرت ،قدرت اصلی را در
اختیار دارند .از این رو این گفتما ن هر نوع توسعه به سبک و سیاق غرب را مردود می داند.
الگوی اقتصادی این گفتمان ،اقتصادی متمرکز با برنامه ریزی و کنترل شده مانند برنامه
های پنچ ساله با چشم انداز های بیست ساله ،که الگوی مسلط در سیاست های افتصادی
جمهوری اسالمی از ابتدای انقالب تا کنون بوده است .
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رابط میان دولت مقتدر به رهبری ولی فقیه و جامعه نحیف  ،نهادهای سپاه و بسیج و سازمان
های امنیتی هستند .آنها وظیفه سازماندهی مردم را به عهده می گیرند و نقش احزاب
سیاسی و نهاد های مدنی را بازی می کنند.
در این گفتمان وظیفه سپاه و بسیج تنها در این سطح باقی نمی ماند بلکه آنها باید برای
مهار بخش خصوصی  ،فعالیت های اقتصادی را نیز سازمان داده و کنترل می کنند و بدین
وسیله از تشکل و انسجام نیروهای متعلق به طبقات مدرن جلوگیری می نمایند .در سیاست
گذاری های کالن اقتصادی به خصوص در موضوع خصوصی سازی باید منفعت مادی گروه
های ذینفع تامین شود و از سرمایه گذاری روی "کاال های توسعه ای" نظیر آموزش و زیر
ساخت هایی که ظهور اپوزیسیون سازمان یافته و موثر راتسهیل کند جلوگیری می شود .از
این رو گفتمان تعالی به یک گفتمان توسعه ستیز در ایران تبدیل شده است.
اجرای این الگوی توسعه در عمل نشان میدهد که گروهای ذینفع برای دست یابی به رانت
بیشتر ،آزاد هستند و این موضوع دلیل عمده عدم شفافیت اقتصادی و اختالس ها و رشوه
ها ی مالی کالن در میان اقتدارگرایان مذهبی است .فساد اقتصادی در میان این جریان
دیگر اتفاقی نیست بلکه نظام مند می باشد.
گفتمان سازندگی
در این گفتمان ،موضوع توسعه در دستور کار قرار دارد  .در مرگز ثقل این نوع توسعه "
تعدیل اقتصادی " قرار دارد و رئوس سیاست های تعدیل اقتصادی عبارتند از :
 – 7انضباط بودجهای و از بین بردن کسر بودجههای آشکار و پنهان دولت
 – 2حذف یا کاهش یارانههای مصرفی و تولیدی
 – 5آزادسازی نرخ بهره(قیمت پول) بر اساس عرضه و تقاضای پول در بازار آزاد
 – 4رقابتی کردن بازار ارز و سپردن تعیین ارزش پول ملی به سازوکار بازار آزاد
 – 3آزادسازی تجاری و حذف یا کاهش حداکثری تعرفهها و محدودیتهای تجاری
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 – 6آزادسازی ورود سرمایههای خارجی و خروج سود و سرمایههایشان از کشور
 – 1خصوصیسازی و واگذاری اموال و تصدیهای دولتی به بخش خصوصی
 – 8مقررات زدایی و انحصار زدایی از فعالیتهای اقتصادی و ورود و خروج از بازارها
سیاستهای تعدیل اقتصادی در ایران نیز طی برنامه های اول و دوم توسعه به اجرا درآمد و
در سال  7515و  7514منجر به تورم  53و  49.3درصدی و بدهی خارجی شدید در
این دهه شد .با وجود این شکست فاحش در اجرا ،سیاستهای تعدیل اقتصادی و توصیههای
صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی هنوز در اقتصاد ایران طرفداران پرنفوذی دارد.
تمامی تالش های طرفداران " تعدیل اقتصادی " در عرصه خصوصی سازی ها به دلیل
پارادیم قدرت در جمهوری اسالمی (ساخت سیاسی ولی فقیه) و الگوی اقتصادی
متمرکزمبتنی بر برنامه ریزی درازمدت به شکست منجر شده است و به جای تکوین بخش
خصوصی  ،شبکه ای از اقمار شبه دولتی شکل گرفته است.
برنامه های توسعه در این گفتمان کامال یک جانبه و تقلیل گرایانه بوده و توسعه سیاسی در
این گفتمان جایی نداشته است.
گفتمان اصالح طلبی(الگوی اصالحات مردم ساالرانه در چارچوب نظام سیاسی)
در این گفتمان  ،هسته اصلی گفتمان سازندگی  ،یعنی سیاست های " تعدیل اقتصادی "
ادامه پیدا نمود و به خصوصی سازی های تحت پوشش " تعدیل اقتصادی" رفسنجانی که
به نام خصوصی سازی در واقع حراج دارایی های عمومی و انتقال آن به نهاد ها و بنیاد های
شبه دولتی و یا زیر نفوذ ولی فقیه بود  ،ادامه داده شد .اما توسعه سیاسی و فرهنگی در این
گفتمان اولویت اصلی اعالم شد .دولت اصالح طلب خاتمی در رابطه با گشایش محدود
فضای سیاسی و فرهنگی در چهار سال اول به موفقیت های اندکی دست یافت .در چهار
سال دوم همان طور که خاتمی خود نیز اذعان دارد دولت او به یک گروه تدارکچی برای
گفتمان تعالی( الگوی پیشرفت ایرانی -اسالمی) ولی ففیه تبدیل شد.
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توسعه پایدار با محوریت دگرگونی های ساختاری زیست محیطی
توسعه پایدار آلترناتیوی است در مقابل این دیدگاه ،که محور توسعه را تنها اقتصاد می داند
و شاخص اصلی سنجش توسعه را ،رشد اقتصادی تلقی میکند.
توسعه پایدار الترناتیوی است در مقابل این تصور که گویا کشور های به اصالح در حال
توسعه باید را به هر قیمتی و هرچه سریعتر خودرا به وضعیتی که کشور های صنعتی به ان
رسیده اند  ،برسانند.
توسعه زمانی پایدار است که سه عامل اصلی توسعه یعنی جامعه  ،محیط زیست و اقتصاد
در توازن و ارتباط مستقیم با یکدیگر باشند .در توسعه پایدار ،محور توسعه انسان ها ( گروه
های مختلف اجتماعی) و محیط زیست آنها می باشد ،زیرا نابودی محیط زیست  ،نابودی
انسان ها را به دنبال خواهد داشت.
در دیدگاهی که توسعه ،تنها مترادف با رشد اقتصادی و صنعتی شدن است ،در چند دهه
گذشته باعث ناهنجاری های اقتصادی وسیع و فقر متزاید و همچنین تخریب محیط زیست
و ناهنجاربی های اکولوزیکی عیر قابل جبرانی در کشور های در حال توسعه شده است.
اما توسعه پایدار نیز اکنون به یکی از مسعمل ترین واژها در مباحث علمی ،سیاسی،اقتصادی
و فرهنگی و به خصوص در میان طرفداران حفظ محیط زیست تبدیل شده است.
سه دیدگاه متفاوت را می توان در رابطه با توسعه پایدار تا حدود زیادی از همدیگر تفکیک
نمود:
الف  -توسعه پایدار با محوریت رشدکمی :
توسعه پایدار با محوریت رشد کمی ،کمترین تطابقی با اهداف یک توسعه پایدار که برقرای
توازن میان سه عنصر جامعه و محیط زیست و اقتصاد  ،با محوری دانستن انسان و محیط
زیست پیرامون آن است ،ندارد .استراتژی طرفداران این دیدگاه ادامه وضع موجود ،بخصوص
در رابطه با توسعه اقتصادی است .در این دیدگاه شاخص های اصلی ،رشد کمی اقتصادی
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است به شاخص های کیفی توسعه یعنی رفع فقر ،نابرابری و بیکاری و مهمتر از همه به ابعاد
تخریبی محیط زیست توجه ای نمی شود.
ب -توسعه پایدار با محوریت نوسازی اکولوژیکی
هسته اصلی این دیدگاه متکی بر " اقتصاد بازار با جهت گیری اکولوزیک و سوسیال می
باشد .در این دیدگاه رشد اقتصادی و شاخص های کمی توسعه به محدودیت استفاده از
منابع و خفظ محیط زیست وابسته است .در چارچوب این دیدگاه اهداف کشور های در حال
توسعه با اتکا به اقتصاد بازار ،تقلید صنعتی شدن به شیوه غربی است .در این دیدگاه علم و
تکنولوژی مدرن به عنوان نهادهای اصلی برای اصالحات اکولوژیکی تلقی می شوند و توسعه
پایدار با محوریت نوسازی اکولوژیکی توسط یک دولت بورکراتیک قوی ( حکمرانی خوب)
عملی است .منتقدان این دیدگاه معتقد هستند که :هدف توسعه پایدار در این دیدگاه نیز
مانند دیدگاه توسعه پایدار با محوریت رشد کمی ،رشد کمی اقتصادی است و توجه چندانی
به رشد اقتصادی کیفی مبذول نمی شود.
ج – توسعه پاپدار با محوریت دگرگونی های ساختاری زیست محیطی
توسعه پایدار با محوریت نوسازی اکولوژیکی تنها یک تغییراتی متعادل را هدف قرار می دهد
بدین معنی که در پی تغییر ساختاری نظام اجتماعی نیست ،بلکه هدف دست یافتن به تعادا
و توازنی جدید است .در حالی که در توسعه پاپدار با محوریت دگرگونی های ساختاری
زیست محیطی کلیت نظام اجتماعی دچار دکرگونی و به واسطه آن ،نظام جدیدی جایگزین
نظام قدیمی می شود .در این رابطه است که در
توسعه پاپدار با محوریت دگرگونی های ساختاری زیست محیطی ،مهمترین شاخص توسعه
در اقتصاد بازار یعنی رشد مورد سئوال قرار می گیرد و در این دیدگاه تنها رشد کیفی مورد
توجه است و بدین لحاظ تنها با دکرگونی های عمیق اجتماعی  ،اقتصادی و سیاسی می
توان به سطحی از اقتصاد دست که برای اکوسیستم قابل تحمل باشد و برای رسدن به این
هدف باید در سیاست های مصرفی تغییرات اساسی ایجاد کرد .و در اینجا این سئول مطرح
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می شود که آیا با ادامه سبک و شیوه زندگی موجود در کشور های صنعتی و گسترش آن
به کشور های تو سعه نیافته  ،رسیدن به این هدف مقدور می باشد؟
برعکس ،دولت بورکراتیک قوی در توسعه پایدار با محوریت نوسازی اکولوژیکی ،ابزار اساسی
دیدگاه توسعه پاپدار با محوریت دگرگونی های ساختاری زیست محیطی ،خودکردانی در
عرصه های محلی و تا حدود ممکن در عرصه ملی است.
استراتژی نهایی نیروهای طرفدار محیط زیست و چپ در ایران باید توسعه پاپدار با محوریت
دگرگونی های ساختاری زیست محیطی باشد .اما رسیدن به این هدف تنها با مساعد بودن
تناسب قوا در عرصه ملی و بین المللی ممکن است.
ائتالف با سوسیال دموکراتها و لیبرال دموکراتهای ایران در جهت نوسازی اکولوژیک و
سرانجام دست یابی به دکرگونی های ساختاری زیست محیطی ،باید در سرلوحه فعالیت
های برنامه ای طرفداران محیط زیست و چپ در ایران در لحظه کنونی قرارگیرد.
احمد هاشمی
ahmad.haschemi@gmx.at
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درباره مبانی راهبردی سیاست
مجید سیادت
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یک  -پس از انقالب سفید واصالحات ارضی فرهنگ جدیدی در ایران غالب شد که زندگی
بهتر را طلب می کرد .برمبنای این فرهنگ ،اراده ملی ای برای زندگی بهتر شکل گرفت.
زندگی بهتر برای مردم دو مولفه اصلی داشت .اوال مردم خواهان آزادی بودند و از آزادی،
رهائی از نفوذ خارجی را می فهمیدند .ثانیا خواهان رفاه اجتماعی و زندگی شخصی بهتر
بودند .مردم زندگی آزادتر و مرفه تر را طلب می کردندو فرهنگ گذشته که به زندگی وسطح
زندگی اجدادی قناعت داشت برای اکثریت مردم به کنار رفت و خواست زندگی بهتر مشغله
مردم عادی شد .غولی از شیشه به درآمد که نشد و نمی شود دوباره به بند انداخت.
مردم عادی آزادی بیشتر و زندگی بهتر می خواستند .آنها آزادی را به مفهوم آزادی از نفوذ
خارجی می فهمیدند و رژیم شاه را در جایگاه نمایندگی از سلطه خارجی ،مانع اصلی برآورده
شدن آمال خود می یافتند .نیروی اجتماعی ای که به زیر این پرچم متمرکز شد بزرگتر و
قدرتمندتر از رژیم سلطنتی بود وموفق به شکستن قدرت دولت حاکم شد.
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دو – این فرهنگ هنوزهم نیروی تاریخ ساز جامعه ماست .رژیم جمهور ی اسالمی نتوانست
و نمی توانست این نیازهای مردم را برآورده کند.اما در سی و پنج سال گذشته تحوالت
عظیم اجتماعی درایران به وقوع پیوستند که تاثیر خودرا در شکل و محتوای این اراده ملی
و درصحنه سیاست در ایران ،به جای گذاشتند.
مردم هنوز نسبت به منافع ملی ،احساسات و غرور ملی پایبند هستند ( و بخشهائی از
حاکمیت می کوشند از این حساسیت بهره برند) ولی اوال امروزه دیگر درک مردم از آزادی
معطوف به عوامل داخلی است .امروز مردم به دنبال آزدی هائی هستند که به جوانب مختلف
حقوق بشر –حدودا همان چیزی که در منشور سازمان ملل آمده است  -مربوط می شوند.
در همین حال ،مردم برای زندگی بهتر و رفاه بیشتر مبارزه می کنند و در این راه مایه می
گذارند .امروز طیف وسیعی از مردم  ،سنت و روحانیت ر ا مانع اصلی در مقابل آمال خود
می یابند.
ثانیا تحوالت اجتماعی این دوره توازن قوای جدیدی در جامعه فراهم آورده وبه نوبه خود،
صف کشی های اجتماعی نوینی شکل گرفته اند .اقشار سنتی که از جمهوری اسالمی نفع
برده اند هنوز هم از رژیم پشتیبانی می کنند .ولی این اقشار منظما رو به ضعف داشته اند
و توان آنان در صحنه سیاست کمتر شده است .نسل جوانی که از این اقشار بوده اند عمدتا
آمال و آرزوهای مترقیانه مردم را دنبال می کنند .ریزش نیروی هوادار رژیم به همراه مبارزه
بی امان مردم برای آزادی و رفاه اجتماعی حاکمیت رژیم را وادار به عقب نشینی های منظم
کرده است .نیروهای خواهان آزادی و پیشرفت چامعه هرروزه قوی تر شده اند .پدید آمدن
اصالح طلبان و رشد آنها در دو دهه اخیر تنها بر متن این روندها قابل توضیح هستند .اصالح
طلبی در واقع اقرار بخشی از رژیم به ضعفهای ساختاری جمهوری اسالمی است.
سه – مشکل اصلی بخشی از سیاستهای اپوزیسیون  ،سیاستی است که رژیم را یک مجموعه
منجمد وغیرقابل تغییر می بیند و قواعد وتوان دستگاه حاکمیت را  -فرای تحوالت سی و
چند سال گذشته – ابدی فرض می کند .هنوزهم همان دستگاه دوران خمینی را رودرروی
خود می بیند و توجه ندارد که این دستگاه در فرایندی از ریزش نیرو و در مقابله با نیروهای
رو به رشد ازادی خواه و مترقی ،دائما تغییر کرده و سعی می کند برای شرایط کنونی راه
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حلهائی امروزی بیابد .اختالف اصلی در ون حلکمیت هم بر سر همین موضوع است .این
رژیم دچار محدودیتهای اجتماعی ای شده است که قدرت تکرار فجایع گذشته اش را از او
گرفته است.
چهار  -از سوی دیگر شاهد سیاستی هستیم که ریشه در اندیشه "راه رشد غیر سرمایه دا
ری" دارد .این سیاست تمام امیدهایش را به اصالح طلبان درون حاکمیت بسته است و
تمام هم و غم خود را درتبیین چگونگی برخورد با اصالح طلبان به کار می برد .تز "راه
رشد "...برای توجیه سیاستهای شوروی در قبال حاکمیتهائی شبیه الجزیره ،مصر و لیبی
تدوین شده بود ولی هرگز نمونه موفقی به بار نیاورد.
بدون تحلیل مشخص از شرایط مشخص نمی توان سیاست دنباله روی از اصالح طلبان را
سیاستی موثر یافت .داده های  53سال گذشته این چشم انداز را که اصالح طلبان درون
حکومتی می توانند تغییر وتحوالت نهادین در کشور بوجود اورند تایید نمی کنند.

پنج – ما باید به نیروی مردم برای آزادی خواهی و برای رفاه بیشتر باور بیاوریم .این نیرو
تا کنون دستگاه حاکمیت را منظما به عقب رانده است .نمی توان هر سیاست تازه و هر
صدای اصالح طلبانه را توطئه نامید .یخشهائی از رژیم در طی فرایندی دردناک به ضعفهای
ساختاری رژیم پی برده اند .آقای موسوی و خانم رهنورد ،و محصوصا آقای کروبی نماینده
رادیکالیزه شدن بخشهائی از حاکمیت هستند .اینها به تجربه دریافته اند که راههای قبلی
دیگر کارامد نیستند .هنوزهم می توان انتظار داشت که صداهای جدیدی از درون این دایره
بیرون بیایند.
سیاست راهبردی ما باید مسلما به این تحوالت درون حاکمیت توجه داشته باشد .جناحهائی
از حاکمیت که بخشی از آمال و آرزوهای مردم را به رسمیت می شناسند می توانند در سیر
تحوالت جامعه نقش موثری داشته باشند و هیچ دلیلی وجود ندارد که ما بخواهیم با آنها
در بیافتیم .تا جائی که در راه آمال و آرزوهای مردم رفتار می کنند ما باید سیاستهای آنها
را تشویق و تقویت کنیم.
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توجه داشته باشیم که مردم به دنبال آرمانهای قابل درک و ملموس هستند .آنها به زندگی
بهتر فکر می کنند .موفقیت ما بسته به درک ما از این آرزوهای مردم است .تا زمانی که آ
رمانهای ما به فرهنگ غالب جامعه تبدیل نشده ،ما نباید انتظار داشته باشیم که مردم به
دنبال آن آرمانها بروند.
در همین حال باید توجه داشته باشیم که رادیکال ترین صدای درون حاکمیت در حد
اصالحات ساختاری در جمهوری اسالمی باقی مانده است .بنا براین سیاست دنباله روی از
اصالح طلبان حکومتی نمی تواند راهبرد این مرحله از جنبش ما باشد.
سیاست مستقل ما بر مبنای آزادی خواهی و پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ایران بنا گذاشته
می شود .اگر این سیاست را بگونه ای منسجم و منظم پی ریخته و دنبال کنیم هیچ دلیلی
ندارد که نتوانیم به سهم خود در راه ایرانی آباد ،آزاد و مستقل نقش داشته باشیم.
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"نقش سوسیالیست ها در آینده سیاسی ایران "
(سوسیالیست ها در دولت و مدیریت جامعه سرمایه داری)
احسان دهکردی
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شناخت شرایط سیاسی و اقتصادی ایران زمینه ساز تحلیل سیاسی و بدنبال آن فعالیت
سیاسی نیروی مترقی و سوسیالیست برای شکل دهی به شرایط زندگی مطلوب در وضعیت
آشفته کشورمان است.
مناسبات اقتصادی در ایران و به تناسب موقعیت سیاسی دولت در کشورهائی چون ما از
ویژه گی هائی برخوردار است که الگوبرداری نا متناسب روندهای سیاسی و اقتصادی رشد
از کشورهای پیشرفته غربی در مقایسه با کشورمان نه تنها کمکی به ما نمی کنند ،بلکه
مسیر منطقی تحول و ترقی منطبق با شرایط را نیز سد می کنند.
هر دستاورد سیاسی و رشد اقتصادی درمناسبات سرمایه داری کشورهای پیشرفته محصول
یک تاریخ خاص خود است .پیوستگی مراحل تکامل اقتصادی در هر گام خود در پیوند با
ساختار دولت وجامعه ،مناسبات قدرت ،حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی را شکل داده اند.
کانونهای بروز و متحقق کننده خواسته های سیاسی و اجتماعی در جامعه نهادینه شده اند
و راه های پیشبرد وتحقق خواسته ها توانسته اند در ابعاد متنوعی راه های خود را جستجو
کنند .نگاه منطقی به دگرگونیهای اجتماعی راه را بر رفتارهای تنش زای غیر منطقی و بی
هدف بسته است.
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تجربه کشور ما به گونه ای دیگر بوده است ،ما نمی توانیم بدون یک پشتوانه اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی همراه با یک مجموعه تجربه مبارزات سیاسی و اجتماعی در غرب
مطالباتی را مطرح کنیم یا برنامه های سیاسی را برای کشورمان طراحی کنیم که اصولن با
جامعه ما هیچ گونه همخوانی ندارند.
دستاورد مناسبات نیم بند سرمایه داری ایرانی دموکراسی مدل غربی نبوده برعکس همیشه
دیکتاتوری بوده است.
قدرت سیاسی اقتصادی دولت در کشور ما با توجه به سلطه بر منابع زیر زمینی نفت و گاز
و کارخانه های تولیدی بزرگ همیشه نقش مافیائی ،رانت خوار ،ضد مردمی و ضد کارگری
گرفته است .در کشور ما نه تنها طبقه سرمایه دار نبوده بلکه طبقه کارگر هم رشد نکرده
است .دیکتاتوری حاکم همیشه جنبشهای آزدیخواه را سرکوب و آزادیهای اجتماعی را سد
کرده است.
بنابر این اگر چه ما در ظاهر مجلس و دولت انتخابی در کشورمان داشتیم و داریم ولی
همیشه چه پادشاه و چه ولی فقیه به وسیله قانون و اهرم های غیر قانونی سد راه روند
دخالت گری مردم و متعادل کردن فضای سیاسی و تحقق دموکراسی در جامعه شده اند.
با توجه به این وضعیت جامعه ما در اولین گام خود احتیاج مبرم به استقرار دموکراسی دارد.
استقرار و دوام این دموکراسی رابطه مستقیم به حل وضعیت سلطه دولتی بر منابع نفت و
گاز وبطور کلی منابع تولید ثروت و سرمایه است .در واقع ما هم منابع ثروت زیرزمینی مان،
هم صنایع بزرگ و مهم اقتصادی مان در دست دولت است.
حال یک سازمان یا حزب سوسیالیستی طالب قدرت در ایران چه برنامه ای برای این وضعیت
می تواند داشته باشد.
از یک طرف یک جامعه دیکتاتور زده و غیر دموکراتیک ،از طرف دیگر یک وضعیت اقتصادی
نامتعادلی که نه سرمایه داری است نه با کلیشه های جوامع سرمایه داری غربی قابل سنجش
است.
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آلترناتیو های موجود در پیش روی اپوزیسیون
در برخورد به این وضعیت سه نظر می تواند وجود داشته باشد
۳ـ تصاحب قدرت توسط سوسیالیست ها و استقرار سوسیالیسمِ
۴ـ تصاحب قدرت توسط سوسیالیست ها و پذیرش نقش سوسیال دموکرات های اروپایی
یعنی تعدیل در سیاستهای موجود نظام سرمایه داری و مدیریت آن.
۱ـ ماندن در اپوزسیون ،تعمیق بخشیدن به دموکراسی و آزادیهای اجتماعی ،گسترش نقش
و دخالت گری مردم در سیاست و به نوعی گسترش سوسیالیزم از پائین در عرصه اجتماعی
در مورد بند اول در جمع سه جریان چپ و منفردین با توجه به اشتراکات اولیه این جمع،
قابل طرح و بحث نیست.
اما بحث اصلی در دو بند بعدی است.
سوسیالیست ها ،قدرت دولتی و مدیریت مناسبات سرمایه داری
مارکس در فعالیتها مبارزاتی خود همیشه تحقق سوسیالیزم را هدف مبارزاتی خود قرار می
داد .بر همین اساس معتقد بود یا در یک کشور شرایط شکل گیری سوسیالیسمِ هست،
بنابراین باید برای انقالب سوسیالیستی مبارزه کرد ،یا نیست بنابراین باید در اپوزسیون ماند.
نزد مارکس در هیچ نوشته ای رهبری پرولتاریا در یک جمهوری دموکراتیک و یا اینکه
سوسیالیست ها تحت هر شرایطی برای قدرت دولتی تالش کنند را به عنوان فعالیت
کمونیستی تئوریزه نکرده است.
مارکس در دو دیدگاه بسیار اساسی با لنین فرق داشت ،مارکس باور داشت :
 ۳ـ انقالب سوسیالیستی تنها آلترناتیو مناسبات سرمایه داری است که طبقه کارگر باید
رهبریت آنرا به عهده داشته باشد.
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 ۴ـ پایبندی و باور به تشکیالت کارگری به عنوان تنها نمایندگان واقعی طبقه کارگر و تنها
نیرویی که شکل دهنده سوسیالیسمِ آینده است.
بنابراین من در اندیشه های سیاسی مارکس انقالب دموکراتیک به رهبری طبقه کارگر یا
اینکه احزاب سوسیالیستی مدیریت جامعه سرمایه داری را به دست گیرند و پیش برند را
نخوانده ام.
مارکس در نقد برنامه گوتا بشدت با ارزشهای سوسیال دموکراتهای السالی و آیزناخی که
قرار بود متحد شوند مخالفت می کند.
او در نقدبرنامه گوتا نوشته است :
"خواست سیاسى برنامۀ گوتا چیزى بیش از ادعاهاى دموکراتیکى که همه با آن آشنا هستند
ندارد :رأى عمومى ،قانون گذارى مستقیم ،حقوق مردم ،میلیشیاى مردمى و غیره .آنها صرفا
پژواک حزب بورژوائى مردم و مجمع صلح و آزادى هستند و همگى خواست هائى هستند
که تا آنجا که به صورت تخیلى بیان نشده باشند هم اکنون تحقق یافته اند .صرفا دولتى که
این خواست ها بدان تعلق دارند در درون مرزهاى آلمان نیست ،بلکه در سویس و در ایاالت

متحده و غیره است .این نوع «دولت آینده» ،در واقع دولت معاصر است هرچند که در
«چارچوب »امپراتورى آلمان نیست( ".مارکس در نقد برنامه گوتا)
بنابراین با توجه به نظر مارکس انقالبی که کمونیستها تالش برای برپائی آن را دارند ،انقالبی
است سوسیالیستی که در جهت لغو مالکیت خصوصی گام بردارد.
بر این اساس برخالف بسیار نظریه هایی که بعد از مارکس آمدند و برقراری "جمهوری
دموکراتیک خلق به رهبری طبقه کارگر" را برنامه سیاسی خود اعالم کردند یا تسخیر قدرت
دولتی را هدف فعالیت جریانهای "پیشرو طبقه کارگر"(سازمانهای سیاسی) نوشتند و پرچم
مبارزه خود قرار دادند ،پیرو اندیشه او نبودند.
نزد مارکس فعالیت کمونیستی فعالیت دموکراتیک نیست ،بلکه فعالیت سوسیالیستی در
جهت منافع بالواسطه کارگران است.
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تالش مارکس در تمامی نوشته هایش از راینیشه سایتونگ تا کتابهای متعددش در این
دوران از موضعی کمونیستی است .همانطور که نوشته بود زمینه های اقتصادی و اجتماعی
انقالب سوسیالیستی در فرانسه  ۳۸۲۸وجود نداشت.
او همیشه خود را یک منتقد انقالبی معرفی می کرد تا مفسر شرایط زمانه! بر همین اساس
هم گفته بود فیلسوفان تا کنون جهان را تفسر کرده اند در صورتی
که بحث بر سر تغییر آن است.
تغییر در اندیشه فلسفی مارکس در راستای تعریف او از پراتیک اجتماعی ،آگاهی طبقاتی
ونظریه انقالبی معنی می یابد.
او فعالیت کمونیستی را تغییر در شرایط زمانه یعنی مناسبات سرمایه داری تعریف می کرد.
السال ،لیبکنخت ،ببل و پرودون در چارچوبه فکری او نبودند .آنها نه تنها معتقد به انقالب
آنهم از نوع سوسیالیستی آن در آن شرایط نبودند بلکه حتی فردی
چون پرودون از آنارشیستها بود و به تشکیالت حزبی هم معتقد نبود.
در شرایطی که انقالب سوسیالیستی در دستور کار جنبش کارگری نبود ،سو سیال دموکرات
ها تالش برای مشارکت دردولت سرمایه داری و مدیریت
جامعه را مبنای فعالیت خود قرار دادند و در برنامه سیاسی خود گنجاندند.
گرایش ملی سو سیال دموکرات های اروپایی در دفاع از مناسبات سرمایه داری و دولتهای
ملی را بخصوص در جنگ جهانی اول و دوم تجربه کرده ایم.
این اندیشه که دولت سنبل اراده ملی یا بیان سیاسی جامعه مدنی است از اندیشه های هگل
نیز بوده است و بخصوص در دوران بیسمارک با شکل گیری
کشور آلمان به یک ناسیونالیسم سرکش تبدیل شد .حمله به فرانسه و سرکوب کمون پاریس
نیز در همین راستا قابل توضیح است.
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مارکس در نقد برنامه گو تا این اندیشه سو سیال دموکرات ها را به نقد می کشد ،اندیشه
ای که از در سازش با مناسبات موجود برمی آید نه در نفی آن،
آنها "انکار شرایط موجود نبودند" یعنی در تالش تدوین برنامه ای برای عبوراز مناسبات
سرمایه داری نبودند ،بلکه براین اندیشه بودند که در مناسبات
سرمایه داری ،فعالیت سیاسی خود را در چار چوبه قانون حاکم پیش برند.
مارکس یک کمونیست بود و کمونیست را در نفی و مبارزه با مناسبات سرمایه داری تعریف
می کرد ،نه در توجیح آن و نه در مشارکت در اداره مناسبات
سرمایه داری!
مارکس معتقد است که السال در ضدیت با سرمایه دارها به نوعی به زمینداران نزدیک می
شود:
"در جامعه کنونی ابزارهای کار در انحصار زمین داران (انحصار مالکیت زمین حتی پایۀ
انحصار سرمایه است) و سرمایه داران است .در عبارت مورد بحث در اساسنامه انترناسیونال

ذکری از این یا آن طبقه نیست .در آنجا از «انحصار وسایل کار یعنی سرچشمه هاى
زندگی »سخن گفته مى شود .افزودن «سرچشمه هاى زندگی »به روشنی نشان مى دهد
که ابزارهای کار ،زمین را نیز دربر مى گیرد.
این تصحیح [توسط نویسندگان برنامه گو تا] از آن رو صورت گرفته که ال سال ،به دالیلی
که امروز بر همه روشن است ،تنها به طبقه سرمایه دار حمله مى کرد و نه به زمین داران.
در انگلستان ،سرمایه دار معموال حتی مالک زمینی که کارخانه اش در آن قرار دارد نیست".
قضاوت من امروز نه در همراهی با نظر مارکس است و نه با سو سیال دموکرات ها ،پایه
فکری نقد مارکس از موضع کمونیستی است ،در همین نقد برنامه گوتا که در سال ۳۸۱۳
نوشته شده است نگاه برانداز او به نظام سرمایه داری و نقد انقالبی او به برنامه سوسیال
دموکراتها و شرایط آن زمان به وضوح دنبال می شود.
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انقالبی گری مارکس بیانی از شرایط بحرانی آن دوران بود ،اما برعکس نظر او سو سیال
دموکرات ها بودند که در کنار قدرت مداران و اداره کننده گان مناسبات سرمایه داری در
تالش مشارکت درقدرت دولتی بودند.
تصاحب قدرت دولتی به نام سوسیالیستها بدون اینکه شعارهای بالواسطه سوسیالیستی مد
نظر باشد به معنی گسترش قدرت سیاسی مناسبات سرمایه داری باپوششی سوسیالیستی
است.
در این شرایط ماهیت مناسبات موجود با تصاحب قدرت دولتی توسط سوسیالیستها تغییر
نمی کند و سوسیالیستها باید بااصالحاتی سطحی ،این جوامع را مدیریت کنند .در این
اندیشه تغییرات سیاسی فقط از کانال دولت پیش می رود.
همه ما معتقدیم که دولت های مدرن سرمایه داری از یک طرف در مبارزه با مناسبات
فئودالی و از طرف دیگر در مبارزات اجتماعی صد سال گذشته کارگران و زحمتکشان شکل
گرفته اند .یعنی شکل گیری مجلس ،قوای سه گانه و وزارتخانه هادرمقابله با مناسبات قدرت
مرکزی اشرافیت فئودالی و هم برای ممانعت از شکل گیری دوباره قدرت استبدادی
پادشاهان شکل گرفتند.
قدرت سیاسی مناسبات سرمایه داری با تحکیم مناسبات اقتصادی و قدرت مالی روابط
فئودالی راکنارزد و جانشین آن شد.
اما جامعه ایرانی چنین روندهای سیاسی اجتماعی را نداشته است.
نقش دولت در این نظامها بر دوام و پایداری مناسبات و مبارزه با بحرانها همیشه طبقه
سرمایه دار را یاری داده ،وبرنامه های سیاسی ـ اقتصادی خود را در راستای گسترش و
تحکیم مناسبات سرمایه داری متحقق کرده است.
هر چند با جهانی شدن سرمایه نقش دولتهای ملی کم رنگ می شود ولی به هر حال هنوز
سیاستهای ملی نقش خود را از دست نداده اند.
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در این جوامع رقابت سیاسی از طریق قدرت نهادهای اجتماعی تأمین می شود ،در رقابت با
نهادهای سیاسی پشتیبان دولت ،رقابت درتسخیرقدرت سیاسی در عرصه اجتماعی نیز
افزایش می یابد.
مسئله قدرت دولتی و قدرت سیاسی دو مقوله مهم در عرصه بررسیها و تحقیقات جامعه
شناسی است.
اگر قدرت دولتی متناسب و هماهنگ با قدرت سیاسی درون یک جامعه باشد ،مطمئنن
دموکراسی بر آن جامعه حکم فرماست.
قدرت سیاسی برایند همه نیروهای درون یک جامعه است ،اگر نیروی دولتی به هر شکلی
مشروعیت خود را از این نیرو نگیرد ،پایه های قدرت سیاسی خود را از دست می دهد و
دیکتاتوری شکل می گیرد.
در واقع این پدیده سیاسی زاده دوران مدرن و جوامع پیشرفته امروزی است ،یعنی جامعه
ای که به رأی و نظر مردم و دموکراسی معتقد است.
در شرایط سیاسی کشور ما عملی شدن این شعار بس پیچیده تر و نامناسب است.
رابطه قدرت دولتی و قدرت اقتصادی یکی از مسائل وِیژه جامعه ایرانی در صد سال گذشته
بوده است.
معمولن قدرت اقتصادی در کشور ما بخصوص بعد از کشف نفت در دست دولت است .دولت
هم صاحب قدرت اقتصادی است هم با دردست داشتن نهادهای دولتی قدرت رقابت و
مشارکت برابر در امور اقتصادی را از بین می برد.
در همین راستا دولت خصوصیاتی را به خود می گیرد که هیچگونه نزدیکی کارکردی با
دولتهای سرمایه داری غربی ندارد .در حقیقت دولت در ایران هم صاحب قدرت اقتصادی
است که با داشتن تمامی اهرمهای دولتی و حکومتی هر گونه رقابت اقتصادی را از سر راه
خود برمی دارد ،هم آزادیهای سیاسی جامعه را ازطریق سلب حقوق شهروندی و اجتماعی،
برای برمال نشدن کارکردهای ناعادالنه دولت وحقایق پشت پرده سلب می کند.
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امروزه همه می دانند که فعالیت سیاسی در جهت تغییر مناسبات اجتماعی با چه پیش
زمینه های فکری و اهداف سیاسی متفاوتی می تواند تالش شود .اینکه کدام یک از این
فعالیتها فاعل عمل را به هدفش نزدیک می کند ،همه به زمینه های مادی و معنوی تحقق
هدف بستگی دارد .یک چیز مسلم است که انسان و هوشمندی انسانی هر روز بیشتر از
پیش بر سختی ها و شرایط سخت پیشی می گیرد ،اما مسیر مشخصی از امروز قابل تصور
نیست.
ولی یک چیز مسلم است راه های تجربه شده گذشته را نباید دوباره تجربه کرد ،راهکارهای
سیاسی که بصورتی مشخص تجربه شده اند بخصوص ما و جامعه ما را برای بار دیگر به
قهقرا می کشانند و سرنوشت چپهای سوسیالیست را همچون بسیاری از نحله های فکری
دیگر به بدنامی می کشانند ،چرا به نام سوسیالیزم !؟
سوسیالیزم یک ضرورت انسانی ـ اجتماعی است به همین دلیل زمانی شکل می گیرد که
زمینه تحقق آن باشد ،در غیر این صورت ضرورتی ندارد که به نام سوسیالیزم به دنبال
تسخیر قدرت دولتی باشیم و مناسبات سرمایه داری را یاری رسانیم.
حال تصور اینکه یک حزب یا تشکیالت سوسیالیستی که در تالش تحقق شعارهای
سوسیالیستی خود نیست چه گونه می تواند در این مناسبات خدشه ایجاد کند یا به نوعی
سیاستهای اصالحی خود را به پیش ببرد.
به نظر من امروزه برای همه روشن شده است که سیاست احزاب سوسیال دموکرات و دیگر
احزاب غیر سوسیالیست کشورهای غربی به گونه ای با گرایشهای سیاسی درون این
مناسبات پیوند خورده و سیاستی در مخالفت با پایه های این سیستم نیست.
تجربه کشورهای اروپائی نشان داده که نقش سوسیالیستها در دولتی که خواهان براندازی
مناسبات سرمایه داری نیست ،یاری دهنده این مناسبات و تالشی است در جهت تحکیم
این نظام ها.
سوسیالیستها در قدرت دولتی یا باید ماهیت سیاسی خود را متحقق کنند یعنی سوسیالیزم
را برپا کنند ،یا سوسیالیزم را در خدمت مناسبات سرمایه داری قربانی کنند ،سوسیالیست
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در قدرت دولتی بدون عمل سوسیالیستی بدون برنامه سوسیالیستی تحکیم بخش مناسبات
موجود و منحرف کننده مبارزات زحمتکشان و نیروهای چپ سوسیالیستی است.
سوسیالیستها به عنوان اپوزیسیون مناسبات موجود
ماندن در اپوزسیون ،تعمیق بخشیدن به دموکراسی و آزادیهای اجتماعی ،گسترش نقش و
دخالت گری مردم در سیاست و به نوعی گسترش سوسیالیسمِ از پائین در عرصه اجتماعی.
نیروی سیاسی که نقشه ای برای تسخیر قدرت دولتی ندارد اتفاقن برای گسترش قدرت
سیاسی از درون جامعه تالش می کند ،اما به جای تسخیر قدرت در دولت بر دخالت گری
هر چه گسترده تر مردم و توانمندی جامعه در اداره امور خود تأکید دارد .بر این پایه بدنبال
باال رفتن قدرت سیاسی اقشار جامعه در مداخله گری هرچه گسترده تر در مسائل خودشان
است .همان طور که می دانید در این زمینه هانا آرنت نیز با برشمردن قدرت جامعه مدنی
و حقوق شهروندی بر فشار از بستر جامعه نیز تأکید دارد.
مشکل نیروهای چپ بعد از مارکس انحراف در این دیدگاه بود که آنها در پیشبرد تغییرات
اجتماعی تسخیر دولت را هدف برنامه های سیاسی خود قرار می دادند و سیاست را با تالش
برای تسخیر قدرت سیاسی با هم پیوند می زدند.
همانطور که می دانید این سیاست بخصوص بعد از مرگ مارکس و گسترش نفوذ سیاسی ـ
نظری کائوتسکی و بعد لنین به هدف فعالیت اکثر نیروهای چپ سوسیالیست تبدیل شد.
بدنبال همین نظر بود که تشکیل حزب سیاسی طبقه کارگر هم به عنوان ابزار رسیدن به
این هدف یعنی تسخیر قدرت دولتی اهمیت یافت.
برای درک انحراف تاکنونی کسانی که بر سوسیالیزم پافشاری می کردند ،وتحقق آن را بعد
از شکل گیری اندیشه های مارکس در هر شرایطی قابل تحقق میدانستند ،شناخت پایه
های انحراف ،اثبات می کند که چشم اندازهای تغییرات اجتماعی بسوی راهگشایی مشکالت
در روند خود جامعه در لحظه لحظه های حوادثش شکل می گیرد ،نه در منافع شخصی ما
و آرمانها !
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اینکه تصور شود راهکارهای تحقق سوسیالیزم شناخته شده است و راه های گذار آن مشخص
هستند توهمی بیش نیست،
همانطور که مسیر تکامل اجتماعی مشخص نیست ،مسیرهای تحقق سوسیالیسزم نیز نمی
توانند منطبق با شرایط از قبل تدوین شده باشند.
پرسشها ی زیادی در این دوران برای سوسیالیستها مطرح است ،طبیعی است تا زمانی که
از مسیرهای انحرافی گذشته فاصله نگیریم وکلیشه های گذشته را دوباره بکارگیریم ره به
جائی نخواهیم برد.
سوسیالیسم مناسباتی است در راه تحقق انسانیت به عنوان هدفی اجتماعی که تحقق منافع
فردی را در تحقق منافع عموم انسانها دنبال می کند.
گرایش به انسانی کردن روابط اجتماعی از جمله برنامه های ماست که این ممکن نمی شود
مگربا محو مالکیت خصوصی برابزار تولید به عنوان اولین گام در این راه.
با توجه به اینکه در این شرایط تحقق شعار لغو مالکیت خصوصی امکان پذیر نیست ،بنابر
این فعالیت سیاسی چپ سوسیایست فعالیتی دموکراتیک و در چارچوبه تشکل های
دموکراتیک پیش می رود .در این راستا فقط تحت نام یک تشکل دموکراتیک می تواند
مسئله دخالتگری در نهادهای قدرت مردمی یا مشارکت در دولت آینده مطرح باشد .اما
فعالیت امروز چپ های سوسیالیست فقط با پرچم سوسیالیسم وخارج از دولت و در جهت
گسترش دموکراسی و آزادیهای اجتماعی در بسترجامعه معنا دارد.
احسان دهکردی
71.16.2174
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انتخابات آزاد و منصفانه
استراتژی عبور مسالمت از جمهوری اسالمی!!
منوچهر مقصودنیا
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تعریف انتخابات آزاد و پیش شرط های الزم برای برگزاری آن در اعالمیه اتحادیه بین
المجالس به دقت و با جزئیات آمده است.مانند ؛" ...حق تمامی افرادبرای مشارکت در اداره
کشور خویش به طور مستقیم یا از طریق نمایندگان انتخابی ،رأی دادن در انتخابات آزاد از
طریق آراء مخفی ،داشتن موقعیت یکسان برای نامزد شدن در انتخابات ،و بیان عقاید سیاسی
به طور فردی یا در تشکل ها* " ،
و یا در اصل  4بند  7درخصوص حقوق و مسئولیت دولت ها آمده است؛ "  .7دولت ها باید
با استفاده از ابزارهای مختلف مبتنی بر قانون اساسی و نیز تعهدات بین المللی خود ،یک
چارچوب ساختاری را برای برگزاری انتخابات دوره ای ،حقیقی ،آزاد و منصفانه فراهم آورند.
"*
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و اینکه چه حقوق و آزادی های فردی و شهروندی ،و حقوق گروهی تشکل ها و احزاب باید
وجود داشته باشدتاانتخابات آزاد عملی گردد ،در این اعالمیه تشریح شده است.
عملکرد انتخابات آزاددرایران بطور کلی ،یعنی درپروسه گذر از استبداد به دمکراسی و
درشرایط ویژه حاضربا وجود حاکمیت رژیم مستبد و ایدئولوژیک جمهوری اسالمی ،چه
معنی ای می تواند داشته باشد؟
اگر قبول داشته باشیم که کشورمان دوران گذار از استبداد به دمکراسی را طی می کند و
یکی از ارکانهای مهم و اصلی سیستم سیاسی دمکراتیک را برگزاری انتخابات آزاد بدانیم،
نتیجه می گیریم که شعار انتخابات آزاد در عین داشتن عملکرد مرحله ای ،راه کاری بلند
مدت و استراتژیک هم می باشد .راه کاری با عملکرد چند وجهی .یعنی عالوه بر عملکرد
اصلی انتخابات آزاد که در اعالمیه اتحادیه آمده است؛ " مشروعیت هر دولتی برگرفته از
اراده مردم آن کشور است که از طریق برگزاری انتخابات حقیقی ،آزاد و منصفانه به صورت
دوره ای و بر مبنای مفهوم جهانی حق رأی یکسان و مخفی تحقق می یابد ".عملکرد مرحله
ای و درخدمت گذر از جامعه استبدادی به جامعه دمکراتیک را هم داراست.
به پاره ای از این وجوه اشاره می کنم:
 7ــ استراتژی دمکراتیک و مسالمت آمیز برای عبور از نظام جمهوری اسالمی ؛
هم اکنون می توان از  5استراتژی برای تحول سیاسی در ایران نام برد .استراتژی " اصالح
نظام" ؛ استراتژی سرنگونی و استراتژی تحول بنیادین دمکراتیک و مسالمت آمیز.
در مورد  2استراتژی اصالح نظام و سرنگونی به اندازه کافی ،دردفاع و یا نقد و بررسی اش
مقاله نوشته شده است .در این مطلب کوتاه بدان نمی پردازم.
جمهوری اسالمی دارای مشروعیتی مبتنی بر اراده مردم کشور که از طریق برگزاری انتخابات
حقیقی ،آزاد و منصفانه و بر مبنای مفهوم جهانی حق رای یکسان و مخفی تحقق یاقته
باشد ،نیست .چرا که تاکنون هیچ یک انتخاباتی که در جمهوری اسالمی برگزار شده آزاد
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نبوده است .و اساسا با وجود ساختار و قوانین حاکم بر نظام که مغایر ضوابط و معیار های
بین المللی می باشد ،امکان برگزاری انتخابات آزاد در آن ممکن نیست.
نه " سیاست تغییر رفتاررهبری " ،که سیاست و سیاست ورزی را در حد دعوای خانوادگی
پائین می آورد،و نه شعار " اجرای بدون تنازل قانون اساسی" که بنوعی تداوم نظام را
دراذهان زنده می کند ،نمی توانند چنان راه کاری باشند که عالوه بر دارا بدون خصلت
مسالمت آمیز ،جامعه را ازنظام جمهوری اسالمی عبورداده و حاکمیتی دمکراتیک برکشور
مستقر نماید.
راه کار اصالح نظام،که با وجود قانون اساسی و ساختار توتالیتر و ایدئولوژیک حاکمیت تقریبا
محال می باشد .هرراه کاری که هدف عبور ازساختار حقیقی و حقوقی استبدادی حاکم ،و
جایگزینی اش با ساختاری دمکراتیک را در دستور نداشته باشد،درخدمت تدوام رژیم قرار
می گیرد .اما ازدرون یک انتخابات آزاد و منصفانه ،درایران دولتی بیرون خواهد آمدکه بانظام
جمهوری اسالمی تفاوت ماهوی خواهد داشت.یعنی جامعه وارد مرحله بعدازجمهوری
اسالمی خواهد گردید .و هم تحول انجام شده دمکراتیک و مسالمت آمیز خواهد بود.
آری،ویژگی دیگر این استراتژی ،شکل دمکراتیک و مسالمت آمیز بودن آن است .برای این
دمکراتیک است که مردم آزادانه و با حقوق برابر دست به انتخاب می زنند .مسالمت آمیز
است ،چرا که همه نیروها ،سازمانها و احزاب دمکراتی که ،معیارهای شناخته شده آنتخابات
آزاد و منشور جهانی حقوق بشررا پذیرفته اند ،می توانند با حقوق برابردرآن شرکت نموده
وتغییر و تحوالت مورد نظر خودرا از طریق صندوق رای عملی نمایند.
کوتاه سخن ،این استراتژی هم امکان تحول بنیادین سیاسی و هم عبور از نظام جمهوری
اسالمی را بصورت دمکراتیک و مسالمت آمیز فراهم کرده و کسی را هم از حیات سیاسی
جامعه حذف نمی کند.
 2ــ انتخابات آزاد بعنوان راه کاری برای هماهنگی و اتحاد عمل نیروهای سیاسی ؛
علیرغم پیشرفت های مثبت و چشمگیر صورت گرفته در جامعه سیاسی ایران ،در راستای
تحمل دگراندیشان ،همنشینی با دیگر نحله های سیاسی ،هماهنگی و همکاری بین نیروهای
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مختلف سیاسی ،اما جامعه ماهنوزبا توافقی وسیع درگستره ملی فاصله دارد.سالهاست که
برای غلبه براین معضل تالش شده است ،اما هنوزبا راه کار و استراتژی واحد و مورد قبول
رد پهنه ملی فاصله داریم .انتخابات آزاد می تواندیکی از آن حلقه های مهم گم شده برای
توافق درگستره ملی باشد .راه کاری برای تحول دمکراتیک ،مسالمت آمیز و ملی ،که
همچنین برمعیاربین المللی استوار می باشد .تاکید کنم که بدون چنین توافق گسترده نه
عبور از این نظام و نه گذر از جامعه استبدادی به جامعه دمکراتیک ممکن است.
دراین شرایط آنهائیکه همکاری گسترده بین نحله های مختلف فکری درراستای استقرار
دمکراسی مبتنی برمنشورجهانی حقوق بشر را درست دانسته ودراین راه مبارزه و تالش می
کنند،راه کاراستراتژیک انتخابات آزاد ،یکی از حلقه ای اتصالی مهم دراین مسیر می باشد.
به عبارت دیگراگردرکنارنزدیکی وحتی اتحاد نیروهای هم جنس ،ائتالف بزرگ سیاسی از
همه نحله های فکری را ضروری بدانیم ،راه کار (استراتژی )انتخابات آزاد و منصفانه می
تواند حلقه مرکزی توافق آن باشد.
خوشبختانه امروز شعارانتخابات آزاد و منصفانه با نظارت بین المللی ،ازسوی طیف های
زیادی از جامعه سیاسی ،چه درداخل و چه در خارج کشورمقبولیت کسب نموده است.
 5ــ انتخابات آزاد راه کاری برای فردای بعد از جمهوری اسالمی؛
دوران گذر ازاستبداد به دمکراسی .پروسه ای سخت ،پیجیده ،نسبتا طوالنی ،دارای افت و
خیز و همراه با هزینه های جانی و مالی می باشد .این پروسه ازدهها سال قبل درایران شروع
شده است .یعنی این پروسه قبل از حاکمیت کنونی شروع و تا مدتهابعد از آن هم ادامه
خواهد داشت.
جمهوری اسالمی رفتنی است .دیر و زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد .اما چگونه می توان
بر چرخه معیوب کنار گذاشتن نظامی استبدادی و جایگزینی اش با نظام استبدادی دیگر
غلبه کرد؟ چه مکانیزمی را می توان پیدا کردکه مردم ساالری و دمکراسی را جایگزین
استبدادکنونی نماید؟ چگونه می توان امیدداشت که اتحاد و توافقی برای عبور ازحاکمیت
کنونی،فرداجایش را به دشمنی و حذف یکدیگرنخواهد داد؟ خالصه،نیروهای مختلف سیاسی
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تاآنجا که ممکن است،می باید برمبنای منشور جهانی حقوق بشر و دمکراسی،برای دستیابی
به توافق حداکثری تالش کنند .طبیعی است که نمی توان بر روی تمامی موارد مورد احتالف
به توافق رسید.
چنین نیروی وسیع و گسترده ای ،نمی تواند بر روی همه مسائل و چالش های پیش روی
جامعه به توافق برسد .اختالف نظر،بین نیروهای دمکرات سیاسی امر طبیعی است .اما هنر
ومهارت جامعه سیاسی این است که چگونه با داشتن اختالف نظر ،برسراشتراکات همکاری
کند .ازاین روتالش برای توافق برروی تمامی مسائل پیش روی جامعه ،کارساز نبوده
واختالف برانگیزاست .ولی نباید ازاین عدم توافق ترسید.ویا همکاری و اتحاد را موکول به
این نمود که بر روی تمامی راه کارهها و جزئیات برنامه ای،همنظری و توافق صورت
گیرد.چنین رویدادی عملی نیست .ولی چه مکانیزم دمکراتیکی برای حل اختالف بین طیف
های مختلف سیاسی می توان یافت؟ بشر مترقی و پیشرفته به این سواالت پاسخ داده است.
اما جواب به این سوال که با اختالفات چه کنیم،سوالی که به همان اندازه پیدا کردن
اشتراکات وتوافق بر روی آنها دارای اهمیت می باشد .راه حل ،دمکراتیک و تجربه شده ،می
تواند چنین باشد ،توافق کنیم که تصمیم گیری نهائی بر روی مفادی که بر روی آنها توافق
حاصل نشده است ،توسط نمایندگان منتخب مردم بابرگذاری انتخاباتی آزاد ودمکراتیک،
درمجلس موسسان ملی اتخاذ شود .درچنین حالتی ،حتی بر روی مواردی که اختالف داریم،
توافق حاصل شده است .توافقی با شرکت همه نیروهای دمکرات.
راه حل دمکراتیک صندوق رای است .قبول کنیم که داور و تصمیم گیرنده نهائی روی
اختالفات ،مجلس ملی ای است که نمایندگانش بصورت دمکراتیک و آزاد انتخاب می شوند.
یا با هم توافق می کنیم تا با انتخابات آزاد شرکت،برنامه های خود را به رای گذاشته ،و به
نتایج بیرون آمده از آن تن دهیم ،یابا یکدیگرجنگیده تاسرانجام قویترین نیرو بقیه را سرکوب
و استبدادی دیگر حاکم شود .و این یعنی توافق عمومی در وسیعترین شکل ممکن درگستره
ملی ،حتی برای راه کارهای متفاوت برنامه ای و حزبی.
 4ــ ایجاد شکاف در نظام ؛
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گفتمان انتخابات آزادپتانسیل ایجادهماهنگی واتحاد عمل را درخود دارد .عالوه براین،به
جرات می توان اضافه نمود که گفتمان انتخابات آزاد شکاف درون حاکمیت را هم افزایش
می دهد .آن بخشهائی ازحاکمیت که از دایره قدرت نظام به بیرون پرتاب می شوند ،بالقوه
آمادگی پذیرش شعارانتخابات آزاد را دارا هستند .یعنی انتخابات آزاد ازیکسوتوان متحد
کردن مخالفین نظام جمهوری اسالمی را داشته وازسوی دیگرشکافهای درون حاکمیت را
افزایش می دهد.
ما هنوزبا فروپاشی رژیم فاصله داریم.دراین دوره آن بخشهائی از نظام که توسط حلقه اصلی
وسختش حذف وبه بیرون پرتاب می شوند ،به گفتَمان انتخابات آزاد می پیوندند .اگرچه
هنوزبرداشتشان ازانتخابات آزاد ،با اپوزیسیون که معیارهای بین المللی پذیرفته شده
درارتباط با انتخابات آزاد را مبنی قرار می دهد ،فاصله دارد .اما همین گام اولیه به اندازه
خود مهم است .چرا که بخشی ازحاکمیت به گفتمانی،هرچند درابتدا ناقض روی می آورد
که گفتمان اپوزیسیون است .یعنی حاکمیت بخشی از پایگاهش را از دست داده وهمزمان
بر پایگاه اپوزیسیون افزوده می شود .بعبارت دیگرگفتمان اپوزیسیون تبدیل به گفتمان
سیاسی غالب درکشورمی شود .اگر قبول کنیم که غلبه گفتمانی درسیاست گام اصلی و
مهم برای تغییرو تحول می باشد ،درآنصورت این رویداد به اندازه کافی برای هسته اصلی
وسخت حاکمیت ترسناک خواهد بود.
اماچرا رژیم درمرحله فروپاشی نیست؟ درست است که توان مدیریتی رژیم بشدت تضعیف
شده ،ولی هنوزتوان کنترل بحرانها وقدرت حکومت کردن را ازدست نداده است .عالوه براین
آغازفروپاشی زمانی است که ازیک سوحکومت توان کنترل بحرانها را ازدست داده وازسوی
دیگرنیروی سیاسی جایگزین،مورد قبول جامعه شکل گرفته باشد .اما دوره بعد ازفروپاشی،
و خلع قدرت حاصل از آن،بدون دردسروهزینه نیست .نسبت به شدت وحدت ،چگونگی
عبوروسطح وعمق توافقات نیروهای شرکت کننده درامر فروپاشی ،این مرحله می تواند
همراه با زخمهای شدیدی برشیرازه و ارکانهای جامعه و یا با حداقل هزینه طی شود .درنتیجه
هرنیروی ملی و آزادیخواه باید تمام توانش را بسیج کرده تا این مرحله با کمترین هزینه به
سرانجام برسد.
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خطروقتی جدی گرفته می شود که توجه داشته باشیم ،حاکمیت جمهوری اسالمی درطول
حیاتش نشانداده که ازهیج جنایتی برای تداوم و بقایش کوتاهی نمی کند .و وقتی هم که
به مرحله فروپاشی برسد امکان بکارگیری خشونتی لخت وسهمگینتردورازانتظار نیست.عالوه
براین خطر ناشی ازخال قدرت بعداز فروپاشی ،خالئی که با فروریختن ارگانهای دولتی ایجاد
می گردد ،دست کمی ازخطر خشونت بکاربرده شده توسط حاکمان مغلوب ندارد .با ایجاد
چنین خالئی ،هرگروه کوچک ،اما متمرکز،سازماندهی شده وخشونت طلب می تواند
دردسرآفرین بوده ونیروهای سیاسی دمکرات متفرق راسرکوب وازشرکت درحیات سیاسی
آینده حذف نماید.
بی توجهی و کم اهمیت دادن به خطرات ناشی ازخلع قدرت دوران بعد ازکنارگذاشتن رژیم،
مقوله مهمی است که نباید جامعه سیاسی ایران بدان بی تفاوت باشد .معلوم نیست که
اینبارحتما " با بیرون رفتن دیو ،فرشته ای خواهد آمد"  .به همین دلیل آن راه کارها و
اهدافی بایددردستورقرارگیرد،که عالوه برخصلت و عملکرد هماهنگ کننده،اتحادآفرین و
صلب کننده ،خصلت دمکراتیک،مترقی و ایجابی هم داشته باشد .انتخابات آزاد ومنصفانه،
هردو خصلت و عملکرد را باهم داشته ویکی ازمحورهای مهم و سازمان دهنده چنین توافقی
می باشد.
روشن است که راه کارانتخابات آزاد می تواند آن راه کاری باشد که ما دوره فروپاشی و بعد
ازآنرا با هزینه کمتری طی نمائیم .چرا که این حسن را هم دارد ،تا بخشهائی از حاکمیت
که " عاقلتر " بوده و نمی خواهند همه امتیازات بدست آورده را ازدست بدهند ،ازهسته
سخت وخشن حاکمیت جدا نماید .جداشدن بخشی از حاکمیت درچنین مرحله ای چند
امتیاز مهم دارد .الف ــ هسته سخت حاکمیت را ضعیف کرده وازشدت خشونت آن می
کاهد .ب ــ از متالشی شده کامل نهادهای دولتی جلوگیری می کند.ج ــ خال کامل قدرت
را بعد از فروپاشی از بین می برد.
* برگرفته از ــ اعالمیه اتحادیه بین المجالس در خصوص شرایط انتخابات آزاد و منصفانه
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از دهه های آخر قرن نوزدهم وآشنائی ایرانیان با نهادهای دمکراتیک و ساختارهای سیاسی
مدرن ،تالش برای استقرار این نهادها در ایران در میان بخشی از نخبگان ،تحصیل کردگان
و روشنفکران ایرانی آغاز گردید .این تالش در آغاز بصورت مخالفت با استبداد مطلقه ،ایجاد

عدالت خانه ،حاکمیت قانون و بطورکلی" اخذ تمدن اروپائی»بازتاب یافت مساعی نامبرده
در شرایط غلبه ی مناسبات پیشا سرمایه داری ،در شرایط سلطه ارزش های کهنه  ،در
شرایطی که ذهنیت اکثریت بزرگ مردم از سنت های بومی و مذهبی عقب مانده ساخته
شده بود و این اکثریت در مناسبات خود بر نهادهای سنتی زبان ،فکر و عادات کهنه و واپس
گرا تکیه می کرد ،در آغاز طبعاً نمی توانست دستاوردی فراتر از اشاعه ی محدود این اندیشه
داشته باشد.
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ادامه ی این تالش ها همراه با بسط روز افزون مخالفت با خود کامگی و استبداد سلطنتی
و فساد وناکارآمدی دستگاه حاکم وشرکت اقشار وسیعی از مردم در این مخالفت ها ،سرانجام
به گسترش جنبش ضد استبدادی و انقالب مشروطه منتهی گردید.
در انقالب مشروطه با وجود پیروزی بزرگ آزادی خواهان ایران علیه استبداد مطلقه و
گشودن دورنمای آزادی و پیشرفت ،زمانی که دگرگونی دستگاه استبدادی ،استقرار مشروطه
وحکومت قانون در دستور کار قرار گرفت به حکم همان شرایط اقتصادی – اجتماعی و بافت
سنتی جامعه و سلطه و عمل کرد سنت ها و نیروهای اجتماعی کهنه ،دیواری از مقاومت
در برابر پدیده ی نوپای تجدد گرائی و دمکراسی ایجاد شد و دو نیروی نو و کهنه در برابر
هم صف آرائی کردند .در یک سو آزادی خواهان و روشنفکران تجدد طلب قرار گرفتند که
بخاطر آشنائی با نهادهای مدرن و دمکراتیک ،در اندیشه ی استقرار این نهادها و غلبه بر
استبداد و عقب ماندگی بودند و در سوی دیگر جامعه ای عقب مانده با روابط تولیدی و
اجتماعی پیشا سرمایه داری که سلطنت و روحانیت نماینده آن بشمار می رفتند.
نتیجه این مصاف و رویاروئی از قبل روشن بود .گرچه نخبگان و تحصیل کردگان از یکسو
بخاطر موقعیت اجتماعی مناسب و نقش در دستگاه اداری و از سوی دیگر به اتکاء گسترش
دامنه ی مبارزه علیه استبداد و سلطنت مطلقه موفق شدند سلطنت مشروطه و ساختارهای
سیاسی – حقوقی دولت مدرن را از قبیل قوای سه گانه و تفکیک آن ،حق انتخاب کردن و
انتخاب شدن و حقوق و آزادی ها مردم ،این اصل مهم را که مردم منشأ قدرت اند ،در قانون
اساسی جای دهند ولی به دلیل قدرت روحانیت و ذهنیت مذهبی مسلط سرانجام قانون
اساسی با افزوده شدن اصل  ۴متمم به آن ،با پذیرش حق ویژه و تعیین کننده برای
روحانیت ،تصریح بر دین رسمی و امتیاز برای پیروان مذهب شیعه و همچنین حفظ "
تقدس سلطنت" فرسنگ ها از قانون اساسی تأمین کننده واقعی آزادی و برابری مردم
دورماند .قانون اساسی و متمم آن در عمل آمیزه و بازتابی شد از سازش میان شریعت -
سلطنت و مظاهری از روبنای سیاسی – حقوقی جامعه مدرن که تا حدی معین حقوق
آزادی های مردم را به رسمیت می شناخت.
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این قانون اساسی که باوجود محدودیت هایش می توانست آغازی در روند استقرار دمکراسی
در ایران باشد ،با دخالت قدرت های خارجی و کودتای ۳۴۳۳عمالً کنار گذاشته شد .پس از
کودتا با آغاز سلطنت رضاشاه ساختار مشروطیت ،وقوای سه گانه و تفکیک آن ...که قانون
اساسی تصریح کرده بود بطور صوری حفظ شد ولی محتوای قانون اساسی و حقوق و آزادی
های مردم از آن سلب گردید و بار دیگر دیکتاتوری و استبداد بر ایران حاکم گردید.
دومین تحربه ی تالش برای استقرار آزادی و دست یابی به استقالل و حاکمیت ملی ،
جنبش ملی کردن صنایع نفت در سالهای  ۳۱۱۴ – ۱۱به رهبری دکتر مصدق بود .این
جنبش نیز با همدستی مشترک همان عوامل تاریخی  :سلطنت ( درباری پهلوی )  ،روحانیت
( کاشانی – بهبهانی ) و قدرت های خارجی ( امریکا و انگلیس ) به شکست انجامید و
دیکتاتوری  ۴۳ساله محمد رضا شاه مستقر گردید.
در دوران  ۴۳ساله میان کودتای  ۴۸مرداد  ۱۴تا انقالب بهمن ماه  ۳۱با وجود تغییرات
قابل مالحظه در بافت اقتصادی – اجتماعی ایران و در ذهنیت بخش های بزرگی از مردم،
زمینه های قدرت یابی روحانیون و فکر دولت دینی بدلیل سیاست ها و اقدامات رژیم شاه
بویژه وابستگی به بیگانگان ،خالء سیاسی ،سرکوب نیروهای آزادی خواه ،مترقی ،چپ و ملی
گرا ،بسته شدند جریان اندیشه و افکار ترقی خواهانه و بجای آن باز بودن مسجد ها و
منبرهای روضه خوانی بارور می شود.
با انقالب بهمن ماه  ۳۱و انقراض سلطنت ،روحانیت که قرن ها در کنار سلطنت یکی از دو
پایه ی اساسی فرهنگ استبدادی و حاکمیت استبداد را تشکیل می داد ،منحصراً قدرت
سیاسی را تصاحب کرد و روندی مغایر با ضرورت های دمکراسی و رشد را در ایران حاکم
ساخت .بعبارت دیگراین انقالب یکی از دوستون تاریخی استبداد را فروریخت ،اما پایه دیگر
بیش از پیش تحکیم یافت و حاکمیت مطلق فقیه بنیاد ساختار دولت شد.
تجربه عملی حاکمیت نظام مبتنی بر آمیختگی دین و دولت در کنار نتایج فاجعه بار غیر
قابل جبران و نابودی صدها هزار نیروی انسانی و منابع ثروت کشور ،در عین حال بخش
بزرگی از مردم را از بسیاری بندها و باورها و سراب دولت دینی آزاد ساخت و شرایطی
مساعد برای تحقق امر جدائی دین و دولت واستقرار دمکراسی بوجود آورد .امروز برخالف
198

شرایط تاریخی دوران تجربه های شکست خورده بدلیل تحول در ساختار جامعه ،در
مناسبات اقتصادی – اجتماعی و در ذهنیت مردم ،بطور عینی با عوامل مساعد الزم برای
استقرار دمکراسی و جمهوری دمکراتیک و الئیک روبرو هستیم.
چند مولفه اساسی استراتژی سیاسی وحدت چپ
استراتژی سیاسی وحدت چپ و تشکلی که در پی ایجاد آن هستیم بی تردید باید با توجه
به این تجارب و درس های آن ،با توجه به وضعیت و داده های موجود و ضرورت های هدف
پیشاروی تدوین گردد .در زیر براین مبنا به چند مولفه ی اساسی این استراتژی اشاره
میشود.
 .۱روشن بودن هدف و صراحت و شفافیت در طرح آن
مسأله مرکزی در تدوین استراتژی ،توضیح ناسازگاری و تضاد ماهوی جمهوری اسالمی با
دمکراسی است .جمهوری اسالمی بنا بر ماهیت ( نظام مبتنی بر دین)  ،ساختار و قانون
اساسی توجیه گر آن و همچنین کارنامه عملی حیات  ۱۳ساله اش نظامی است مبتنی بر
تبعیض های ذاتی و بنیادین و نفی صریح حاکمیت مردم .نفی حاکمیت مردم در قانون
اساسی به یک یا چند اصل محدود نمی شود و در کلیت قانون اساسی ،در محتوا ،مبانی و
اصول تفکیک ناپذیر آن انعکاس دارد .طبق این قانون اساسی " حاکمیت و تشریع به خدای
یکتا اختصاص دارد " – اصل دوّم – که " از طریق امامت و رهبری مستمر آن" اعمال می
شود و"در زمان غیبت ولی عصر ...بر عهده ی ولی فقیه" است.
در این قانون اساسی اصول نامبرده و سایر موارد مربوط به اسالمی بودن نظام و " ابتنای
کلیه ی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسالمی" طبق اصل " ۳۱۳تغییر ناپذیرند".
بنابراین شرط اصلی استقرار دمکراسی ،همانگونه که در فراخوان برای شکل دهی تشکل
بزرگ چپ آمده ،رفع این مانع و پایان دادن به این نظام است.
 .۲هدف و سیاست ورزی
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الزمه پیشبرد مبارزه برای پایان دادن به جمهوری اسالمی بی تردید سیاست ورزی مستمر،
اتخاذ تاکتیک ها و شعارهای متناسب با شرایط مبارزه جاری است .اما در این فعالیت های
روز مره هیچگاه نمی توان هدف را نادیده گرفت .در این استراتژی و هدف روشن جائی برای
سازش و مصالحه و تاکتیک مصلحت گرانه و مصالحه جویانه وجود ندارد .این امر نه تنها در
رابطه با نظام و نیروهای حاکم و سیاست ها و برنامه های آن ها ،بلکه همچنین در رابطه با
سایر نیروهای سیاسی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
در دودهه ی اخیر گروهی از وابستگان به نظام در کشمکش وجدال با نیروهای تمامیت خواه
به منتقدان خود کامگی ولی فقیه تبدیل شدند و در برابر تجاوزات مافیای نظامی– مالی
حکم و خودسری های افسار گسیخته آن مقاومت کرده و می کنند .اینان که سالیان دراز
در ساختن نظام والیت فقیه و پاسداری از آن غالباً نفشی موثر داشته اند ،بخاطر مواضع
انتقادی و مخالفت با سیاست ها وعملکرد حاکمان  ،از مدار قدرت خارج و یا بیرون رانده
شده اند .گرچه این مقابله و مقاومت آنان فی نفسه امری مثبت وعاملی در تضعیف حاکمیت
است ولی این بدان معنا نیست که ما می توانیم همراه با آنان بمثابه متحدان موقت ،کوتاه
مدت یا میان مدت صف مشترکی را تشکیل دهیم .هدف و مبارزه ما با هدف و فعالیت آنها
وجه مشترکی ندارد .مخالفت آنان با نیروهای حاکم برای تعدیل سیاست ها بمنظور تداوم
حیات این نظام و یا تداوم حکومت دینی است .آزادی های مورد نظر آنان آزادی هائی
درچارچوب "حکومت دینی"" ،دمکراسی دینی" و نسخه هائی دیگر از این قبیل است که
در جوهر با هدف ها و با آزادی و دمکراسی و جمهوری دمکراتیک مورد نظر ما در تضاد
است و اشاعه آن ها ،بسود جنبش دمکراسی خواهی نیست ،صف ها و مرزها را مخدوش می
سازد ،هدف های ما را ابهام آمیز می کند و هدف ها و مقاصد واقعی آنها را می پوشاند.
وظیفه ما نه اتحاد با آنان بلکه مرزبندی روشن با آنهاست .وظیفه ما اینست که نشان دهیم
دمکراسی و اصالحات و تغییرات مورد نظر آنها سراب و کوره راه نافرجام است .باید با نقد
همه جانبه ی نظرات آنها به مردم نشان دهیم که هدف های آنها در راستای استقرار
دمکراسی بمعنای واقعی نیست ،نشان دهیم که اصالحات در چارچوب این نظام سراب و
توهم است و دیدگاه ها وطرح های مبتنی بر دین  ،در هر شکل آن ،آن  ،تبعیض آمیز و
محدود کننده حقوق و آزادی های مردم است .اتحاد با حامالن این دیدگاه ها فضا سازی
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برای گسترش این دیدگاه هاو تقویت عوامل باز دارنده ی تحول دمکراتیک در ایران است.
بجای این اتحادها ،باید بکوشیم از طریق روشنگری تا آن جا که ممکن است مردم و پایگاه
اجتماعی آنها را از آنان جدا کنیم و بسوی راه های واقعی و رهائی بخش بکشانیم.
 .۳بدیل جایگزین
الزمه ی گذار از جمهوری اسالمی وجود تصوری روشن از نظام جاگزین و ساختار و ویژگی
های آنست  .مردم با توجه به تجربه ی انقالب بهمن ماه  ۳۱و هراس و نگرانی از باز سازی
دوباره استبداد ،بدون چنین شناختی به راه آینده ای مبهم و سرنوشتی نامعلوم نخواهند
رفت .رشد و گسترش جنبش های اجتماعی و تبدیل آن به جنبش همگانی برای پایان دادن
به جمهوری اسالمی ،با بودن چنین بدیلی می تواند متحقق گردد .جنبشی که می داند چه
می خواهد و در پی چیست می تواند با مقاومت آگاهانه راه های پیشروی خود را هموار
سازد.
جمهوری دمکراتیک مبتنی بر جدائی دین و دولت بدیلی است که هم زمینه مادی تحقق
دارد و هم با ضرورت های امروز و الزامات و رشد و ترقی منطبق است .استقرار این بدیل
می تواند تالشی را که از  ۳۴۱سال پیش در ایران آغاز گردید ولی بدالئل شرایط تاریخی،
زمینه های مادی نامساعد ،ذهنیت جامعه ،سلطه ی ارزش ها و نیروهای اجتماعی کهنه،
دخالت قدرت های خارجی و خطاها و غفلت های سیاسی ناموفق ماند به سرانجام مطلوب
برساند .بنابراین تبلیغ و روشنگری پیرامون این بدیل ،سازمان دادن گفتگو و مباحث الزم
در باره ی آن ،بررسی ویژگی ها و رابطه ی این بدیل با دمکراسی ،دین ،مسأله ملی و مسائل
فرهنگی ،محیط زیست ،سیاست خارجی  ...یکی از مولفه های اساسی استراتژی سیاسی
است.
 .۴دخالت قدرت های خارجی
ایران از کشورهائیست که استقالل و آزادی و ثروت آن طی سالیانی طوالنی و در برهه هائی
حساس از تاریخ ،مورد تعرض و مداخله قدرت های خارجی قرار داشت و قربانی این تعرض
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و مداخله بود .یکی از عوامل اساسی عقب ماندگی کشور و سلطه استبداد در ایران همین
نفوذ و مداخله است.
در دهه های اخیر ،دخالت قدرت بزرگ در اشکال مختلف آن از مداخله نظامی تا آلترناتیو
سازی در خاورمیانه و افریقا پیامدهای فاجعه آمیز بهمراه آورده است .هم اکنون تمامی
منطقه در آتش این مداخالت و نتایج و پیامدهای آن می سوزد و هر روز قربانیان تازه ای
می گیرد.
نخستین و مهمترین درس این مداخالت برای ما ،داشتن حساسیت و هشیاری و ایستادگی
ومقاومت در برابر هر شکلی از این مداخله است .مخالفت با دخالت قدرت های خارجی در
عین حال بازتاب باور ما به این امر مهم است که مردم عامل تغییر اند و سرنوشت ایران به
دست مردم ایران تعیین می شود .بنابراین یکی دیگر از مولفه های اساسی استراتژی سیاسی
را مخالفت با دخالت قدرت های خارجی – در هر شکل آن – تشکیل می دهد.
 .۵سوسیالیسم و سرمایه داری
برای همه ی مشارکت کنندگان در پروژه وحدت روشن است که تشکل مورد نظر ما در
اندیشه استقرار سوسیالیسم در فردای سقوط جمهوری اسالمی نیست .چنین
"سوسیالیسمی" چیزی جز تکرار تجربه ی "سوسیالیسم موجود" آنهم بصورت کمدی
نخواهد بود.
سوسیالیسم حتی در چشم انداز کشورهای پیشرفته سرمایه داری امر آینده ی نامعلوم است.
این واقعیت امّا به معنای به فراموشی سپردن سوسیالیسم و آرمان های سوسیالیستی نیست.
برای هر تشکلی که به سوسیالیسم به عنوان بدیل سرمایه داری باور دارد و برای تشکل
مورد نظر ما که این که امر در " فراخوان" آن تصریح شده است ،مبارزه در این راستا از
مبارزه برای دمکراسی جدا نیست .مبارزه در راه آرمان ها و ارزش های سوسیالیستی هم در
دوران تالش برای استقرار دمکراسی وهم پس از دستیابی به این هدف ،امریست که نباید
نادیده گرفته شود .باور به سوسیالیسم و آرمان های سوسیالیستی مبانی هویت ماست،
هویتی که ما را از سایر نیروهای خواستار دمکراسی متمایز می سازد .این هویت هم هم در
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مبارزه پی گیر برای استقرار دمکراسی و هم در عرصه آرمانی بازتاب می یابد .به تعبیری از
مارکس ،ما هم از منافع کوتاه مدت و هم از مصالح و منافع دراز مدت زحمتکشان دفاع می
کنیم .ما در هر شرایطی ،چه امروز و چه فردا ( هم در شرایط حاکمیت استبداد و هم در
نظا م دمکراتیک) از حقوق و منافع زحمتکشان و تهیدستان در برابر تعرض سرمایه یا هر
تعرض دیگری دفاع می کنیم .ما بر روی مشارکت روز افزون مردم در امور جامعه تأکید
داریم و برای آن مبارزه می کنیم .ما بر جنبش های اجتماعی و مطالباتی و نقش آن بمثابه
قدرت تأثیر گذار ( در شرایط استبدادی یا دمکراتیک) تأکید داریم ،به برانگیختن آن یاری
می رسانیم و از آن دفاع میکنیم.
سوسیالیسم در معنائی نقد مستمر سرمایه داریست .در شرایط تعرض افسار گسیخته سرمایه
داری جهانی در عرصه های نظامی ،سیاسی و اقتصادی و ظلم و ستم و اجحاف گسترده ی
آن ،وظیفه ی چپ باورمند به سوسیالیسم نقد بی وقفه ی این مناسبات و مبارزه با آنست.
این نقد و مبارزه در مقیاس ملی و جهانی همواره جریان دارد و تعطیل ناپذیر است.
بنابراین ،تأکید بر وظائف ناشی از هویت ما بعنوان باورمند به سوسیالیسم و آرمان های
سوسیالیستی و اقدام و عمل در این راستا یکی دیگر از مولفه ای استراتژی سیاسی ما را
تشکیل می دهد.
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تزهائی پیرامون
استراتژی سیاسی و گذر از جمهوری اسالمی
بهروز خلیق
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مبانی استراتژی سیاسی
* برای طراحی استراتژی سیاسی (راهبرد سیاسی) و تدوین برنامه ،ابتدا الزم است مبناهای
آن را بشناسیم .بدون شناخت مبانی تدوین استراتژی ،نمی توان استراتژی سیاسی تدوین
کرد .مبانی طراحی استراتژی سیاسی ،می توان در خطوط زیر برشمرد:
ـ شکاف های اجتماعی ،شکاف اصلی و شکاف گرهی
ـ نوع و مضمون تحول و تعیین هدف استراتژی سیاسی
ـ شکل تحول و تجربیات گذر به دمکراسی به ویژه در سه دهه گذشته
ـ تحوالت طبقاتی و نیروهای محرکه تحول اجتماعی (منابع قدرت)
ـ تبیین جمهوری اسالمی و شکاف های درون آن
شکاف های اجتماعی
* پایه ای ترین مقوله در تدوین استراتژی سیاسی ،شناخت از شکاف های اجتماعی و به ویژه
شکاف اصلی و شکاف گرهی است .جامعه ایران به عنوان جامعه ای در حال گذار از جامعه
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سنتی به جامعه مدرن ،دارای صورتبندی و شمار پیچیده ای از شکاف های اجتماعی است.
از یکسو شکاف های جامعه سنتی فعالند و از سوی دیگر شکاف های جامعه مدرن پدیدار
شده اند .در کنار این دو دسته شکاف ،جامعه ما دارای شکاف عمیق و اساسی تری است:
شکاف سنت و تجدد که موجب دوپارگی سراسری شده است .در کنار این شکاف ،شکاف
اقتدارگرائی ـ دمکراسی ،شکاف طبقاتی ،شکاف سکوالریسم ـ تئوکراتیک ،شکاف جنسیتی،
شکاف نسلی ،شکاف ملی ـ قومی و مرکز ـ حاشیه فعال هستند و در زندگی سیاسی و
اجتماعی تاثیر جدی دارند.
* جامعه ما در حال گذر به جامعه مدرن است و شکاف سنت و تجدد ،بنیادی ترین شکاف
موجود در جامعه و به واقع شکاف اصلی جامعه ما است .زندگی سیاسی در ایران در طی
یک قرن و نیم اخیر سخت تحت تاثیر چالش سنت و تجدد بوده است .سنت گرائی و نیروهای
سنتی تجدد ستیز هستند و از زمان طرح اولین جرقه های تجدد به مخالفت با آن
برخاسته اند .جریان های فکری سنت گرا در طول تاریخ همواره در ستیز با جریان های نوگرا
بوده اند .پایگاه اجتماعی سنت گرائی تجددستیز را اصوال طبقات و گروه های ماقبل مدرن و
ماقبل سرمایه داری تشکیل می دهند .سنت گرائی بعد از انقالب به جریان فکری و سیاسی
مسلط تبدیل شد.
تحوالت سه دهه و نیم
* در طی سه دهه ،تحوالت عمیقی در شاخصه های اصلی حیات اجتماعی صورت گرفته
است .تحوالت در شاخصه های اصلی حیات اجتماعی چنان بوده است که جامعه ما را از
دوره قبل از انقالب متمایز میسازد .تحول در ترکیب جمعیت و شکل گیری جامعه ای
جوان ،ظهور نیروی عظیم و دگرگون ساز نسل جدید ،رشد شهرگرائی و گذر از جامعه نیمه
شهری به جامعه ای به طور عمده شهری ،افزایش قابل توجه میزان باسوادان و تحول از
جامعه ای نیمه باسواد به جامعه ای باسواد ،افزایش سریع تحصیل کردگان و روشنفکران،
ظهور نخبگان جدید و افزایش حجم و نقش طبقه متوسط جدید از جمله آن ها است.
* دگرگونی ساختاری و طبقاتی در طی سه دهه گذشته ،آزادی و دموکراسی را به مسئله
ضرور و مبرم جامعه ما تبدیل کرده و این امر را مدلل نموده است که در کشور ما توسعه با
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دموکراسی درآمیخته ،آزادی و دموکراسی به خواست مشترک وسیعترین طبقات و گروههای
اجتماعی تبدیل است.
* رشد لجام گسیخته سرمایهداری ،شکلگیری الیه نازکی از ثروتمندان کالن باند ثروت ـ
قدرت و متورم شدن گروه های کم درآمد جامعه ،به تعمیق بیسابقه شکاف طبقاتی انجامیده
است .فقر ،بیکاری و فاصله فقر و ثروت در جامعه ما به نحو بیسابقهای گسترش یافته است.
در شرایط کنونی در جامعه ما امر توسعه و دموکراسی عمیقا با عدالت اجتماعی درهم
آمیخته است .بدون تأمین عدالت اجتماعی پیشبرد امر دموکراسی و توسعه غیر ممکن
مینماید .یعنی مردم هم نان میخواهند و هم آزادی .نه میتوان به بهانه آزادی نان را از
آنان دریغ داشت ،نه چنانچه در نظامهای توتالیتر مرسوم است به بهانه نان از آزادی
محرومشان ساخت.
مانع اصلی تحول و هدف برنامه ما
* جمهوری اسالمی سد راه پی ریزی جامعه ای مدرن ،پیشرفته و دمکراتیک است و نیروهای
وسیعی از جامعه خواهان طرد استبداد و استقرار دمکراسی در کشور هستند .شکاف
اقتدارگرائی و دمکراسی ،جایگاه گرهی در بین شکاف های اجتماعی و تحوالت سیاسی پیدا
کرده است .طرد استبداد مذهبی و استقرار دمکراسی می تواند راه را برای پی ریزی جامعه
مدرن ،پیشرفته و دمکراتیک باز نماید.
* هدف برنامه ما نوسازی جامعه و هدف استراتژی سیاسی گذر از جمهوری اسالمی به
جمهوری دمکراتیک و سکوالر است .است .محور نوسازی در جامعه ما ،دمکراتیزاسیون است.
جامعه ما نیازمند تحول در ساختارهای سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است .تحولی
که در طی آن زمینههای گذر به جامعه مدرن و دولت مدرن فراهم میشود ،آزادیهای
فردی و اجتماعی تحقق مییابد ،دمکراسی در کشور استقرار پیدا میکند ،بنیانهای حقوق
بشر در قوانین نهادینه میشود ،موانع پیشرفت کشور برطرف میگردد ،توسعه پایدار در
برنامه قرار میگیرد ،به نوسازی اجتماعی و تامین عدالت اجتماعی پرداخته میشود .هدف
برنامه ما تحقق صلح ،آزادی ،دمکراسی ،عدالت اجتماعی ،حفظ محیط زیست و فراهم آوردن
زمینه های گذر به سوسیالیسم است.
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انقالب و رفرم
* پژوهشگرانی که در باره انقالب دست به قلم برده اند عموما خشونت را جزء اصلی و الینفک
وضعیت انقالبی می دانند .انقالب نوعی تحول اجتماعی توده ای ،خشونت بار و شتابان است.
در برداشت مارکسیستی از انقالب نیز خشونت جزء اصلی را تشکیل می دهد .انگلس در
مقاله علیه هرج و مرج طلبان در باره انقالبات سیاسی می گوید" :بی تردید انقالبات،
مستبدترین چیزی است که وجود دارد".
* بررسی میدانی انقالب ها نشان می دهد که انقالب به دمکراسی منتهی نمی گردد .فردریک
انگلس می گفت که انقالبات در شیوه دیکتاتورمآبانه ولی در نتیجه آزادی بخش است .واقعیت
تاریخی انقالب ها نشان داده است که انقالب از حیث نتیجه هم حداقل در کوتاه مدت به
وجودآورنده دیکتاتوری است .پیدایش تمایل به خودکامگی به درجات مختلف از حکومت،
در واقع جزئی از تاریخ طبیعی انقالب است .تنوع عقاید که بیش از هر زمان دیگری بالفاصله
پس از پیروزی انقالب افزایش می یابد کمتر از هر زمان دیگر تحمل می شود .به جای آن
"حقیقت مطلق" به عنوان معیار زندگی اخالقی و اجتماعی به وسیله صاحبان قدرت انقالبی
عرضه می گردد .معموال خودکامگی رژیم پیش از انقالب در مقایسه با خودکامگی رژیم
انقالبی که گاه توتالیتر می شود ،جلوه ای ندارد .دولت های انقالبی با گسترش کنترل و تمرکز
سیاسی و توسعه نیروهای سرکوب برای جلوگیری از منازعات اجتماعی و نابودی
"ضدانقالب" سلطه کامل پیدا می کنند .همه انقالبات بی درنگ پس از تحکیم حکومت به
تمرکز اداری می انجامند و کارائی حکومت انقالبی در سرکوب افزایش چشمگیری می یابد.
* رشد دیکتاتوری از درون انقالب معلول چند عامل است .نخست اینکه جنبش انقالبی
فعالیتی جمعی برای ایجاد نظمی جدید است .ریشه ان از یکسو در نارضائی از وضع موجود
و از سوی دیگر در امید برای ایجاد وضعی مطلوب قرار دارد .بنابرین انقالب متضمن کوششی
است برای تحقق جامعه بهتر ،و یکی از کارویژه های ایدئولوژی بسیج انقالبی ،ترسیم یوتوپیا
است .یوتوپیایای انقالبی تصویری از جامعه آرمانی به دست می دهند که ادعا می شود بیشتر
با نهاد و غایات انسان سازگار است .در جریان بسیج انقالبی ،تصویر آینده مطلوب که ممکن
است بازتاب ایدئولوژیک منافع بخشی از جامعه باشد به کل جامعه سرایت داده می شود.
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معموال کوشش برای تحقق بخشیدن به تصویر جامعه مطلوب ،مواجه با مقاومت می گردد و
بنابرین نیازمند اعمال خشونت است.
* می توان گفت که اکثر انقالبها به نام آزادی صورت گرفتهاند اما اغلب به نام آنها یک
دوره سرکوب شدید اجتماعی به وجود آمدهاند .اکثر انقالبها نه تنها از ایجاد اساس آزادی
بلکه از تضمین حقوق و آزادیهای مدنی و تامین نعمت "حکومت محدود" برپایه قانون
اساسی نیز عاجز بودهاند.
* ساختارهای سیاسی جمهوری اسالمی صلب و بازتولید کننده استبداد و در خدمت تثبیت
و تداوم تبعیض و حکومت اقلیت هستند .بدون تغییر بنیادی ساختارها ،امکان استقرار
دمکراسی در کشور وجود ندارد .تجربه اصالحات در کشور با مقاومت هسته سخت قدرت،
ناکام ماند و راه به تغییر ساختارهای سیاسی نبرد.
* دسته بندی انقالب و رفرم ،ما را از کاربرد استراتژی های دیگر محروم میسازد .در حالی
که انقالبیون به هیچ سازشی اعتقاد ندارند و آن را فریب خوردن از حکومت میشمارند،
اصالح طلبان با اشاره به هولناک بودن انقالب (نمونه انقالب  )۲۷مبارزه خارج از چارچوب
حکومت را رد میکنند .در این بین اصالح طلبی یا سرنگونی طلبی به یک آیین تبدیل
میشود .آنها دیگر استراتژی و یا راهبرد نیستند بلکه خود به هدف تبدیل
شدهاند.اصالح طلبان اصالحات و انقالبیون انقال را تقدیس می کنند .اصالح طلبی برای اصالح
طلبان ارزش فی الذات دارد و هیچ انسداد یا شکستی آنها را به این فکر نمیاندازد که شاید
ایرادی در روش وجود داشته است .انقالبیون هم با ناکامی اصالحات ،بر حقانیت انقالب و
استراتژی انقالبی پای می فشارند و به نتیجه آن توجه نمی کنند .حال آنکه هر دو استراتژی
واجد ارزشهای ذاتی نیستند بلکه شرایط ،امکانات و نتایج هستند که به آنها مشروعیت
میبخشند.

استراتژی تحول طلبی
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* استراتژی انقالبی مبتنی بر انقالب و استراتژی اصالح طلبی مبتنی براصالح طلبی با
مشکالتی که برشمرده شد ،روبرو هستند .ما در مقابل آن دو استراتژی ،بر اصقالب (تحول)
و استراتژی تحول طلبی تاکید داریم.
* برای اولین بار تیموتی گارتن اش ( )Garton-Ashدر سال  ۱۱۱۱در تبیین تحوالت
اروپای شرقی واژه ( Refolutionاصقالب) رادر توصیف آنها به کار برد:
"  . . .آن چه که در لهستان و مجارستان به وقوع پیوست را به دشواری میتوان انقالب نام
نهاد .در واقع آن ترکیبی از اصالحات و انقالب بود .در آن هنگام من آن را
 Refolutionنامیدم .در این پدیده یک عنصر نیرومند و بنیادین تغییر "از باال" وجود
داشت که تحت رهبری اقلیتی روشن بین درون احزاب کمونیست عمل میکرد .اما یک عنصر
زنده فشار توده ای "از پایین" نیز حضور داشت  . . .رابطه متقابل (میان این دو عنصر) عمدتا
به میانجی مذاکرات میان نخبگان حاکم و مخالف صورت گرفت" (از کتاب "ده سال بعد")
.

* "به نادرست نیروهای سیاسی و برنامه های آنها را تنها به اصالح گر و انقالبی تقسیم
می کنیم .امروز ،در شرایطی که مبارزات اجتماعی و سیاسی در ایران شدت می یابند اهداف
اصالحی صرف رنگ می بازند و اهداف جامع تر و ریشه ای تری جایگزین آنها می شوند،
اهدافی که به انقالب نزدیکترند .از سوی دیگر تحوالت فرهنگ سیاسی ایران در دهه گذشته
ارزش های جدیدی را اشاعه داده است که روش های مسالمت آمیز و غیرخشن ،اهمیت
برقراری دیالوگ و مذاکره ،پذیرش تساهل و کثرت گرایی ،و بسیاری دیگر از آن جمله اند.
تجارب کشورهائی نظیر کره جنوبی ،لهستان و آفریقای جنوبی بیانگر همزیستی اهداف
رادیکال و روش های مسالمت آمیز ـ مذاکره ای است .این ترکیب نسبتا جدید پدیده ای است
که از انقالب های کالسیک قرن بیستم و اصالح گری به مفهوم رایج آن هر دو متفاوت است
و جا دارد که با واژه دیگری آن را خطاب کنیم .نیروهای سیاسی طرفدار دمکراسی جمهوری
پارلمانی ،جدایی دین از حکومت ،و سایر اصالحات ساختاری ،در واقع خواسته هائی را طلب
می کنند که تحقق شان کمتر از یک انقالب اجتماعی نمی باشد ،ولو آن که روش دستیابی
به اهدافشان ترکیبی از بسیج توده ای و استفاده از نهادهای موجود و یا حتی مذاکره با دولت
باشد .چنین نیروهایی نمی توانند صرفا اصالح گر خوانده شوند (همچنان که برخی جریان ها
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و شخصیت ها بویژه در خارج از کشور خود را به نادرست این چنین معرفی میکند) .اگر
انقالبی گری بر سازماندهی مخفی ،قهرآمیز و بسیج توده ای استوار بوده و اگر اصالح گری بر
روش های مسالمت آمیز ،چانه زنی از باال ،و استفاده از نهادهای موجود تکیه می کند ،در
آن صورت آنچه که وجه مشخصه "نیروی سوم" است ،در وحله اول ،رویکرد به جنبش های
اجتماعی (در راستای تعمیق جامعه مدنی و سازماندهی اعتراضات) با حفظ فرهنگ سیاسی
دمکراتیک ـ مسالمت آمیز می باشد .و این "جوهر" روندهای سیاسی امروز است .اگر تاکنون
واژه ای مستقل و دقیق در توصیف آن به کار نرفته ضرورت دارد که در آن زمینه اقدام کنیم.
اصالح گری ـ انقالبی گری دیگر کفایت نمی کند( ".مهراداد مشایخی)
* بین جنبش های اجتماعی و اشکال تحول پیوند نزدیک وجود دارد .جنبش انقالبی بر
انقالب و جنبش اصالح طلبی بر اصالحات و استراتژی اصالح طلبی تاکید دارند .جنبش های
اجتماعی وقتی "اصالحی" می شوند که اوال گفتمان جنبش "اصالحی" باشد ،یعنی اندیشه
جهت دهنده به هواداران این جنبش بر تغییرات تدریجی و مسالمت آمیز معضالت اجتماعی
جامعه تکیه می کند و آن ها را از کاربرد برای خشونت برای انجام تغییرات منع می کند.
ثانیا ،ساختار حکومت انسدادی نباشد و امکان اصالح امور از طریق مسالمت آمیز و به
شیوه های قانونی فراهم باشد.
* جنبش های انقالبی در دو ویژگی مذکور با جنبش اصالحی شریک نیستند .بدین معنی
که وقتی جنبش انقالبی شکل می گیرد که اوال ساختار حکومت انسدادی باشد و کانال هائی
که از طریق آن ها معضالت جامعه باید اصالح شود ،بسته باشد و خوب کار نکند .ثانیا،
گفتمان جنبش" ،انقالبی" باشد؛ یعنی برای تغییر وضع موجود در ان گفتمان براندیشه هائی
تکیه شود که در خارج از ساختارهای موجود حکومتی و قانونی قرار دارند .مثال برای حل
معضالت جامعه بر بسیج توده ای مردم علیه حکومت تاکید شود .به بیان دیگر ،گفتمان
انقالبی لزوما بر تغییرات مسالمت آمیز قانونی تاکید نمی کند و کاربرد خشونت را به عنوان
عملی گریزناپذیر می پذیرد .جنبش های انقالبی از تغییرات سریع و ناگهانی استقبال
می کنند.
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*جنبش های "اصقالبی" آن نوع از جنبش های جتماعی هستند که در یک ویژگی با
جنبش های اصالحی و در یک ویژگی با جنبش های انقالبی شریک اند .از یک طرف ،گفتمان
این جنبش ها مثل جنبش های اصالحی ،گفتمانی مسالمت آمیز و مخالف خشونت است و
از طرف دیگر ساختار حکومت انسدادی است و تن به تغییرات اصالحی نمی دهد .از این رو
جنبش های اصقالبی کوشش می کنند مطالبات را از بیرون و درون ساختار حکومتی اما
بدون توسل به خشونت و با تکیه بر نارضایتی گروه های وسیع اجتماعی پیگیری کنند.
تیموتی گارتن اش این جنبش ها را "رفولوشین" (اصقالب) می نامد که از ترکیب دو واژه
رفورم و رولوشن (اصالحات و انقالب) به دست آمده است.
* استراتژی ما برای گذر از جمهوری اسالمی به جمهوری دمکراتیک و سکوالر ،استراتژی
تحول طلبی است استراتژی تحول طلبی ضمن برخورد مثبت با رفرم سیاسی ،بر دگرگونی
ساختار سیاسی ،بسیج نیروهای اجتماعی ،سیاسی و جنبش های اجتماعی ،بر گذر
مسالمتآمیز از استبداد به آزادی و دمکراسی ،برکاربست اشکال مسالمتآمیز مبارزه،
نافرمانی مدنی ،بر مبارزه پارلمانی ،مبارزه در "پایین" و "باال" با وزن اصلی مبارزه در
"پایین" ،سازمانیابی گروههای اجتماعی ،تقویت نهادهای مدنی ،اتحاد استراتژیک نیروهای
جمهوریخواه و دمکرات و اجتناب از حذف مخالفین مبتنی است .تالش برای مشارکت
حداکثر شهروندان صاحب رای ـ اعم از زن و مرد ـ در فرایند گذار به جمهوری دمکراتیک
و سکوالر از ارکان استراتژی سیاسی ما است.
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