
  خارج کشور حرکت های در ی سیاسیصف بندی ها و شعارها
  

  بھرام رحمانی
  

امیدواری برای تغییر وضعیت موجود در . تحوالت اخیر ایران، جھان را شگفت زده کرده است
از این رو، گرایشات مختلف سیاسی وابستھ بھ  .است ھتر از گذشت ایران، بسیار بیش تر و خوشبینانھ

طبقات اصلی جامعھ در داخل و خارج کشور، در تالشند تا آلترناتیو سیاسی و اجتماعی خود را در 
از عناصر و سخن گویان گرایشات مختلف درون حکومت حتا بسیاری . مقابل جامعھ قرار دھند

راست،  ھمکاری نھادھا و سازمان ھا و شخصیت ھایاسالمی، بھ خارج کشور اعزام شده اند تا با 
جناح درونی حکومت، بھ تبلیغ و ترویج و  این و یا آن فرصت طلب و اپورتونیست طرفدار لیبرال،

اصر و عوامل در پوشش ھای مختلف ظاھر می شوند کھ یک وجھ مھم آن، ناین ع. بسیج دست بزنند
نیروھای چپ و سوسیالیست  کارگر و بھ طور کلی طبقھ لطمھ زدن بھ اعتبار مبارزات سھ دھھ اخیر

و بھ قدرت رساندن جناحی  ت اسالمیمراندن مسالھ سرنگونی کلیت حکو حاشیھو بھ  و آزادی خواه
آشکار و نھان تئوری ھای زیادی می  آن ھا، برخی از .است از حکومت در مقابل جناح رقیب آن

 .تا رقابت ھا و سیاست ھای خود را پیش ببرند سیاست ھای رنگارنگی را بھ کار می گیرند بافند و
سیاست ھایی کھ عموما بر علیھ منافع و سیاست ھای مردم مزدبگیر و زحمت کش و محروم و آزادی 

  .ایران است خواه
  

نقطھ اتکاء سیاست مبتنی بر تضادھای طبقاتی، صف . سیاست امر فردی و یک جانبھ ای نیستاساسا 
اگر در ھر تحول  ،بر این اساس .تحلیل ھا، شعارھا و اھداف خود است بندی ھای سیاسی و اجتماعی،

تبدیل می سیاھی لشکر طبقھ دیگر  بھ ، طبقھ اینادیده گرفتھ شوندطبقاتی  ایسیاسی صف بندی ھ
زاده و در پیشاپیش ھمھ کارگران آرا ھمھ مردم مردم ایران  ١٣۵٧برای مثال، انقالب بھمن  .شود

و ھمھ نیروھای آزادی خواه و  طبقھ کارگربھ طور کلی اما  .یروزی رساندندقھرمان صنایع نفت بھ پ
نھ تنھا ھیچ سھمی از این انقالب نبردند، بلکھ سی سال است کھ بھ لحاظ سیاسی سرکوب  برابری طلب

عوامل مختلف اقتصادی و سیاسی داخلی . فقر و رنج و مشقت بھ سر می برندو بھ لحاظ اقتصادی در 
یکی از  .دیچنین حکومت ھیوالیی از دل چرکین حکومت پھلوی بیرون جھ تاسبب شد  و بین المللی
، عدم استقالل مبارزه شکست گرایش چپ و آزادی خواه در مقابل تاریک اندیشان عوامل اصلی

شعار ھمھ با « .بود ۵٧آزادی خواه در مقطع انقالب طبقاتی کارگران و ھمھ نیروھای سوسیالیستی و 
رال ھا و گرایشات راست است کھ سرانجام بھ دست باال گرفتن گرایشات بورژوایی در ، شعار لیب»ھم

  .منجر می گردد تحوالت تاریخی و اجتماعی
  

تحوالت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  در طبقھ کارگر و طبقھ سرمایھ دار طبقات اصلی جامعھ، یعنی
. در مقابل ھمدیگر قرار دارند ھمواره قھو فراتر از آن، این دو طب را دنبال نمی کنندمنافع مشترکی 

بھ ابزارھای دولتی و پلیس و ارتش، طبقھ کارگر را  ءزیرا طبقھ سرمایھ دار بھ عنوان اقلیتی با اتکا
استثمار می کند و ھر جایی کھ طبقھ کارگر بھ دالیل اقتصادی و سیاسی دست بھ اعتصاب و اعتراض 

خود را برای سرکوب اعتصابیون بھ سراغ آن ھا می نیروھای سرکوبگر  حکومتمی زند بالفاصلھ 
نظر اجتماعی بین ھوا و زمین قرار نگرفتھ است،  زدولت بھ عنوان مھم ترین نھاد سیاسی ا .فرستد

بلکھ در بطن ارگان ھا و شبکھ ھای پیچیده ای از منافع و عالیق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و 
بنابراین، دولت ھای بورژوایی . عالیق، حرکت می کندفرھنگی قرار دارد و براساس این منافع و 

در یک صف  در تحوالت سیاسی و اجتماعی دار کارگر و سرمایھ اگر. حافظ منافع طبقھ خود ھستند
  .دست باال را می گیرند و ستم گر و استثمارگر گرایشات عقب مانده بھ احتمال قوی قرار بگیرند

    



تحت فشار قرار می گیرد تضادھا و رقابت جناح ھای  ھنگامی کھ حاکمیت از سوی مردم معترض
اما . مناقشھ ای کھ ربطی بھ طبقات فرودست ندارد. وارد مناقشھ می شوند شدت می گیرد و ن آنورد

این تضادھا بھ نفع طبقات فرودست است بھ شرطی کھ جامعھ بھ این مسالھ آگاه باشد تا از چالھ 
  .درنیامده بھ چاه دیگری سقوط نکند

  
از یک سو و تاکید  تحوالت جاری جامعھتاکید بھ منافع طبقات مختلف اجتماعی در  نوشتھدف این ھ

 بھ دلیل این کھ ،ما جامعھ .است بر استقالل مبارزه طبقات در داخل و خارج کشور از سوی دیگر
جعھ تکرار انباید اجازه دھد این ف اکنون را تجربھ کرده است »ھمھ با ھم«نتایج فاجعھ بار شعار عمال 
از  را مورد نقد قرار داد تا ۵٧سیاست ھا و شعارھا و جھت گیری ھای سال  باید از این رو، .شود

  .جلوگیری کردسیاسی آن سال ھا  ھای فاجعھ بار وییسنار تکرار
  

مھوری ج ،اکثریتی - طیف توده  در خارج کشور، برای نمونھ، در تظاھرات ھای دو ھفتھ اخیر
سعی  ،دنرددر صف طرفداران موسوی با باندھای سبز شرکت می ک کھ غیره و لیبرال ھا، خواھان

با مبارزه پیگیر نیروھای  اکنون اما. شوند شعار سرنگونی حکومت اسالمی نمودند مانع سر دادنمی 
   .کم رنگ تر شده است این موج چپ سرنگونی طلب

  
طرفداران حکومت  ندا ردهبھ تظاھرات ھا تحمیل کطیف دیگری کھ در این روزھا پرچم خود را 

طرفدار  مختلف گروه ھای .گردیدکھ سی سال پیش با قدرت مردم سرنگون  حکومتی. ھستند پھلوی
 آنپرچم بھ دوش می چرخند و  ،در تجمعات بزرگ مخالفین حکومت اسالمی احیای سلطنت پھلوی،

در . خودی نشان دھندتا از طریق رسانھ ھای  دنھوا می کن ھا نویرا در مقابل دوربین ھای تلویز
توانند صف ھای مستقل خودشان را با عکس ھای رضا  میحالی کھ این ھا در این کشورھای آزاد 

اما این ھا بھ دلیل این کھ  .شاه و پسرش و نوده اش باال ببرند و کسی ھم نمی تواند مانع آن ھا شود
را بھ تجمعات  ی چند نفری شانگروه ھا کھ جھت گذاشتھ اندمنزوی ھستند تمام ھم و غم شان بر این 

در . سیمای دیکتاتوری خود را بھ نمایش می گذارند این طیف ھا با این جھت گیری شان. تحمیل کنند
ر کاما این ھا با تف. ت چپ و گرایشات راست در یک صف قرار نمی گیرنداین کشورھا ھرگز گرایشا

نیست نیز تحمیل ف نیروھای جپ و کموخود را بھ صفوفئودالی و عقب مانده شان سعی می کنند حتا 
بعالوه در کشورھای غربی کسانی کھ پرچم بھ دوش دست بھ تظاھرات می زنند عمدتا نیروھای . کنند

احیای سلطنت در  طرفدار ھای فخارجی ستیز و فاشیستی ھستند کھ این ھم وجھ مشترک سیاست طی
   !با آن ھاست ایران

  
 .زورگویی و تحمیلی خود توجیھات مختلفی می تراشند ھای سلطنت طلب، برای این سیاست طیف

این است کھ مردم کشورھای میزبان با دیدن پرچم سھ رنگ با شیروخورشید  انش یکی از توجھیات
یزبان از طریق مجوامع  اوال، زیرا. وجیھ استتاین بدترین . متوجھ می شوند کھ این ھا ایرانی ھستند

ی سھ رنگ با پرچم ،و نقشھ ھایشان شان تاریخی کتاب ،اناری ھایشخبرگز، دولت ھایشانجلسات 
سلطنت طلبان آرم  چمدر حالی کھ پر. است قش بستھن »هللا« نام کھ در وسط آن آشناتر ھستند

رمی در میان آن وجود آمجاھدین نیز این پرچم را حمل می کنند کھ . شیروخورشید و شمشیر دارد
داشتھ اختیارشان  د باید یک جزوه تحلیلی و تفسیری درگرننمنظره می  بھ حال مردمی کھ این. ندارد
از سوی دیگر، این توجیھ را پیش  .تا پس از خواندن آن متوجھ بشوند کھ این پرچم ایران است باشند

جیھی نیز عوام فریبی بیش نیست و حزب می کشند کھ این سنبل ھمبستگی جامعھ ماست کھ چنین تو
ده مردمی کھ حکومت اسالمی را یندر آ .سپاه و بسیج ھم ایرانی ھستندهللا و خامنھ ای و رفسنجانی و 

بنابراین، از ھمین حاال . می کنند تعیین نیز سرنگون می کنند حکومت دلخواه و پرچم دلخواه خود را
اگر این ھا واقعا دل شان بھ  .تحمیل پرچم بھ مردم ایران، جز اعمال دیکتاتوری معنی دیگری ندارد

 پارچھ کھ این پارچھ ھا کنار بگذارند و بر روی استت مردم ایران می سوزد، بھتر سرکوب مبارزا



سرنگون باد حکومت « نظیر یشعارھای خود همقوا و غیر یا قرمز، سفید، زرد و مورد عالقھ
زنده باد «؛ »لغو باید گردد و سنگسار شکنجھ و اعدام«؛ »زاد باید باشدآزندانی سیاسی «، »اسالمی

فرقھ گرایی برای شان این قدر مھم است کھ  ھم اگر .را بنویسند و غیره »قلم و اندیشھ آزادی بیان،
و ھر  بدھند شان فراخوان خود را برای تجمعاتحتما باید پرچم سلطنتی خود را باال ببرند بھتر است 
مزاحمت برای تجمعات نیروھای چپ و آزادی  تا پرچم و تصویری ھم دوست دارند با خود حمل کنند

  .احترام بگذارند تجمعات و شرکت کنندگان برگزارکنندگان انتخاب آزادی بھ خواه درست نکنند و
  

شعارھای پوپولیستی و عموم خلقی و ھمھ با ھم و  نیز برخی سازمان ھا و احزاب چپ از سوی دیگر،
در  نارین است کھ این شعارھا را مردم اییا حتا شعارھای بورژوازی سر می دھند و توجیھ شان ا

در خیابان ھای ایران شعار می دھند موقعیت  ی کھکھ مردم در حالی .فریاد می زنند خیابان ھا
دھد کھ حرف آخرشان را اول  مین ھا اجازه نآبھ  امنیتی تھدیدات ھمھ از مھم تردیگری دارند و 

حالی  در. سر می دھند »مرگ بر دیکتاتور«سالمی، ال آن ھا بھ جای سرنگونی حکومت او مث بزنند
، فریاد زده »سرنگون باد حکومت اسالمی«کھ در خارج کشور، باید صریح و روشن مستقیما شعار 

است کھ بھ جای این  رتدھند بھسر می  »هللا اکبر«خانھ ھایشان  پشت مثال مردمی کھ شب ھا در .شود
شعار  است کھیا سئوال این . سر دھند »زنده باد آزادی«جاعی و غیرواقعی اسالمی، شعار ترشعار ا

 بحث بر سراگر  !با خود دارد؟؛ چھ بار سیاسی و طبقاتی را »ن شیلی نمیشھارسیدعلی پینوشھ ای«
ی خونین کودتا سرنگونی حکومت پھلوی، در پی حکومت اسالمی سی سال پیش واقعی است کودتای
 -طیف توده ای یعنی گرایش فاشیستی اسالمی با حمایت . آغاز کردرا  انقالبیون واقعی بر علیھ خود

با حملھ نظامی  ،١٣۵٧ھمان روزھای نخست انقالب اکثریتی، جبھھ ملی، نھضت آزادی و غیره از 
اسی، تشکل ھای سی یسازمان ھا فعالیت با ممنوعیت بھ کردستان، ترکمن صحرا، خوزستان،

وب و و با سرک نامھ نگاران و ھنرمندانروزدمکراتیک کارگران، زنان، دانشجویان، نویسندگان، 
ی طرفدار متناسب با شرایط ھم اکنون شعاربنابراین، این  .عیت خود را تثبیت کردقمو و ترور کشتار

کھ در این سی سال برای  کسانینھ شعار  نژاد است یعلیھ خامنھ ای و احمد صرفا بر موسوی از
اگر ھم  .ندسرنگونی حکومت اسالمی مبارزه کرده و بھای سنگین آن را نیز آگاھانھ پرداخت کرده ا

مقایسھ ای صورت گیرد نھ خامنھ ای پینوشھ است و نھ موسوی آلنده، بلکھ جنایات این ھا بر علیھ 
  .بشریت ھزاران بار بیش تر از دیکتاتورھایی ھم چون پینوشھ است

  
خامنھ ای، مرگ بر احمدی نژاد، مرگ بر موسوی، مرگ  بر شعارھایی ھم چون مرگ یا سر دادن

 بر این اساس. نیز شعارھای نیروھای چپ و آزادی خواه و مخالف اعدام نیست رهبر رفسنجانی و غی
زیرا طبقھ کارگر با طبقھ . ستند چنین شعارھایی را سر بدھندیکمونیستی مجاز ن ینیروھای کارگر

و برای سرنگونی سیستم سرمایھ داری می جنگد  سرمایھ دار در جنگ طبقاتی دایمی بھ سر می برد
مبارزه طبقاتی تا لغو مالکیت خصوصی و . کھ سرنگونی حکومت بخشی از اھداف طبقاتی اش است
شکی نیست کھ فعالین طبقھ کارگر در این . کار مزدی ادامھ می یابد و بھ زمان بیش تری نیاز دارد

توسط حکومت سرمایھ داری اعدام می گردند از این جنگ نابرابر جان خود را از دست می دھند و یا 
 مین رو، اصوال طبقھ کارگر مخالف ھرگونھ شکنجھ روحی و جسمی، زندانی سیاسی و اعدام است و

تک  نھ است سیستم و حکومت و نابودی مرگ خواست طبقھ کارگر، .تواند مرگ فردی را بخواھد
این شعارھا را  مجار نیستند نیزعدام ھستند نیروھایی کھ مخالف ا ھمھ آن بعالوه .نآ عناصر تک

بوی  ،اوال این شعار اسالمی. »ن کھ برادرم کشتآمی کشم، می کشم، «یا این شعار  .تکرار کنند
زیرا قصد دارد انتقام برادر را . رانھ استالو ھم شعاری کامال مردسا می دھد صخون و انتقام و قصا

کھ مرگ فردی عوامل و سردمداران حکومت  فرد و گروھیتفکر  عمق در. بگیرد نھ انتقام خواھر را
در فردای قدرت گیری آن ھا را اعدام خواھد کرد و بھ  این مسالھ قوی می گردد کھ را می خواھد

عمل این  ،ما جامعھ .ن برای بقای حکومت خود، دست بھ اعدام ھای وسیعی خواھد زدآدنبال 
در پی پیروزی  را حی شده مخالفین توسط حکومتغیرانسانی، یعنی کشتن آگاھانھ و از پیش طرا



 آیت هللا صادق ھنگامی کھ. تجربھ کرده و تاکنون نیز تاوان سنگین آن را می پردازد ۵٧انقالب 
فریاد می زد ما مخالف خلخالی ھویدا، نخست وزیر شاه را اعدام می کرد اگر جامعھ ما یک صدا 

اھد اعدام ده ھا ھزار شاید امروز ش دومت تحمیل کنبھ حک لغو اعدام را می توانستو اعدام ھستیم 
  .انسان بی گناه نبودیم

  
یک مسالھ مھم کھ در این جا باید ناکید کرد این است کھ ھیچ کس و جریانی مجاز نیست از حضور 

است کھ بھ  افراداین حق طبیعی و آزادی . افراد با گرایشات مختلف در تجمعات جلوگیری کند
. بحث بر سر گروه ھایی است کھ ھویت علنی دارند. ی شرکت بکنند و یا نکننددر تجمع تشخیص خود

امروز مثال ھویت بیرونی طرفداران موسوی استفاده از باندھا و ماسک ھای سبزی کھ بھ دست و 
اکثریتی و  - طیف توده ای . دھان خود می بندند و یا پارچھ سبزرنگی است کھ بر دوش می کشند

ز در این صف حرکت می کنند و از ھر ترفندی استفاده می کنند تا مانع سر دادن لیبرال ھا و غیره نی
مثال اگر از درون جمعیت کسانی این شعار را بدھند . شوند» سرنگون باد حکومت اسالمی«شعار 

مجریان برنامھ صدای بلندگو را بیش تر می کنند تا شعار سرنگون باد حکومت اسالمی، بھ گوش 
ھویت سلطنت طلبان حمل پرچم با شیرخورشید و شمشیر است کھ در تظاھرات آن . تعداد زیادی نرسد

را می چرخانند و عکس و فیلم می گیرند تا از رسانھ ھای خود بھ مردم ایران نشان دھند کھ این صف 
بھ غیر از آمریکا، در کشورھای در تظاھرات ھای خیابانی در حالی کھ حضور آن ھا ! ماست؟
مقابل  با گرفتن پرچم خود در صرفا ضوری کم رنگ و ضعیف است کھ در تالشندح عموما اروپایی

این ھم زشت ترین سوء استفاده سیاسی از تجمعات  .بین ھای تلویزیونی خودی نشان دھندرود
  .نیروھای چپ و آزادی خواه توسط سلطنت طلبان است کھ طبعتا باید محکوم گردد

  
منافع و مصالح  بھ معنای واقعی کھ در این دوره، سیاسییکی از ویژگی ھای مبارزه بدن ترتیب، 

صف سبزھای  در کھ پذیردب نباید را مدنظر دارد ھرگز فردی و اجتماعی انسانی و آزادی ھای
سلطنت  گاھا اکثریتی، جمھوری خواھان، لیبرال ھا و -طیف توده ای  کھ طرفدار میرحسین موسوی

 مبارزه صف باید بر استقالل ،بر این اساس .دشرکت کندر آن صف حضور دارند،  نیز طلبان
در کشورھا غربی کھ آزادی ھای نسبی وجود . تاکید کرد خواه، دینیروھای کارگری کمونیستی و آزا

آن ھا . دارد ھیچ ضرورتی ندارد کھ نیروھای متعلق بھ طبقات مختلف در یک صف قرار گیرند
اما برخی از گرایشات راست . مان دھندمجازند و حق طبیعی شان است کھ صف ھای خود را ساز

خود اھداف خود را پنھان می کنند تا سیاست ھای اپورتونیستی  برای پیش برد اھداف اپورتونیستی
برای سالمتی مبارزات سیاسی و اجتماعی، نباید اجازه داد صف نیروھایی کھ بھ . خود را پیش ببرند

وتی را دنبال می کنند بھ ھم ریختھ شود و چپ و لحاط طبقاتی نھ صرفا سازمانی، اھداف کامال متفا
  .راست جامعھ معلوم نگردد

  
در تظاھرات خیابانی این  دھد اق و سرکوب ھنوز اجازه نمیتناخ کھ ایران شرایط کنونی حال اگر در

صف ھا جدا شوند اما در خارج کشور، ھیچ لزومی ندارد کھ این صف ھا را بھ لحاظ فیزیکی در 
و باید تبلیغات  ھر چند کھ کمیت مھم است .قربانی کمیت کنند را مبارزه و کیفیت رندگیکنار ھم قرار 

بدین ترتیب، طبیعی است کھ صف طبقات اصلی جامعھ در داخل و . بیش تری بر روز آن گذاشت
  .از ھم جدا باشد تا توھم برانگیز نشودخارج کشور، 

  
کش ھای خود تاریخ را پیش می مشات و کتاریخی ھستند کھ با منازع طبقات نیروھایدر ھر صورت 

معیار تقسیم طبقات نھ میزان درآمد، یا شیوه توزیع و مصرف، بلکھ اساسا رابطھ با ابزارھای . برند
روابط تولید و مصرف خود توسط روابطھ تولیدی تعیین می . تولید و رابطھ کار و سرمایھ است

مھم تر از ھمھ وجود طبقات . طبقات نیز استمالکیت وسایل ابزارھای تولید، معیار اصلی . گردند
بنابراین، طبقات و اختالف آن ھا نھ صرفا . منازعھ و کمشکش طبقات را در بطن خود دارد



 دایمی کشمکش یک کشمکش بین آن ھا نیز ،و بر این اساس استسیاسی  اختالفاقتصادی، بلکھ 
مبارزات  .روابط کلی استتعیین  ھمھ کنش و واکنش ھای سیاسی،موضوع اصلی  .سیاسی است

از ھمین . دبایھایی جریان می ید و تا تعیین تکلیف نآسیاسی عمدتا میان طبقات اصلی جامعھ پیش می 
 تضادھا، سیاست ھا، اھداف تاکتیکی و استراتژیکی بھ ان بخش از شخصیت ھا و گروه ھایی کھ رو،

ی ندارند ھمواره دچار نوسانات توجھ و فرھنگ جامعھ، تاقتصاد، سیاس بر سر طبقات اصلی جامعھ
 پس توجھ و تحلیل روابط و مناسبات طبقات در جامعھ،. و تناقضات سیاسی و اجتماعی می شوند

سرنوشت سازی در  تحوالت تاریخی بھ ویژه در دوره ھایی مھم تر است کھ دارای اھمیت سیاسی
از این رو، مھم  .وتی استمبارزه طبقاتی دارای تحوالت سیاسی و سرنوشت تاریخی متفا. است پیش

طبقات عموما . ترین مسایل و مناقشات اجتماعی، محتوای و مضمون طبقاتی را تعیین می کنند
و ھم  روند و رفتارھای سیاسی آن ھاآاجتماعی براساس منافع مادی خود، بھ مبارزه سیاسی روی می 

ھمین دلیل بھ ھیچ عذر و بھانھ ای ، بھ بسیار نیز متقاوت استنیز ن ھا آچنین عالیق و منافع طبقاتی 
چنین تفکری . نمی توان طبقھ کارگر و سرمایھ دار و یا طرفداران آن ھا را در یک صف قرار داد

و داستان  اگر ریاکاری بھ دنبال نداشتھ باشد بھ معنای واقعی ھمانند داستان آب در ھاون کوبیدن
  .است دوستی گرگ و میش

  
بھ یک مسالھ جھانی ، حکومت اسالمیدر برابر  رنج دیده مردم حقمبارزات بر انعکاس ھم اکنون 

وحشی گری سران حکومت اسالمی  رسوایی و در سطح گسترده ای مسالھ نھ تنھااین  .تبدیل شده است
نزد افکار عمومی حکومت اسالمی در سطح  انزوای را بھ نمایش گذاشتھ، بلکھ ھر چھ بیش تر بھ

امر خواست بایکوت  .منجر شده است نیز و در میان سران کشورھا ی، نھادھای بین المللمردم جھان
 ،- می رود مزدبگیر و فقیر بھ چشم مردم شکھ دود آن، نھ بایکوت اقتصادی- اسالمی سیاسی حکومت

بستن سفارت خانھ ھا و کنسولگری ھای این حکومت کھ عمدتا مراکز ترور و جاسوسی علیھ 
گری از تاریخ نکبت بار سی سالھ این حکومت، مطرح و اپوزیسیون ھستند بیش از ھر زمان دی

در این راستا نیروھای سیاسی اپوزیسیون جدی و واقعی حکومت اسالمی موظفند  .امکان پذیر است
اقدامات جدی تر و موثری تری را در دستور فعالیت ھای خود قرار دھند و دچار آکسیونیسم صرف 

می کنند نباید نگران کارھای اداری خود با بستھ شدن مردمی ھم کھ بھ ایران رفت و آمد . نشوند
کارھای اداری و سفر و غیره در کشورھای زیرا . احتمالی سفارت خانھ ھای حکومت اسالمی شوند

واگذار کرد تا کارھای اداری می توان بھ یک دفاتر صرفا اداری و مصلحت گذاری  را مختلف
  .شھروندان ایرانی و غیرایرانی را انجام دھند

  
ھای خود فضای اختناق را شکستھ و حکومت  گام در نخستین ،ایران اکنون کھ جنبش شکوھمند مردم
 در شرایط و ھم چنین اشکال آن مبارزات و گسترشتداوم این  در اسالمی را رسواتر کرده است،

سازمان  فکر بھ بایدکھ تمامی نیروھای سرکوبگر خود را وارد صحنھ کرده است،  حاکمیت کنونی
از جملھ خودسازمان یابی گروه ھای مردمی مثال متشکل شدن آن ھا در . دبودھی و تدابیر ویژه ای 

شوراھای محالت و سازمان دھی مبارزات محلی و مقطعی با ھدف پراکنده کردن نیروھای سرکوبگر 
یست ھمھ محیط ھای کار و ز در باید .و فرسوده کردن آن ھا بھ عنوان یک تاکتیک مدنظر قرار گیرد

 پیرامون مطالبات وو  ؛مراکز و ھستھ ھای مبارزاتی تبدیل کرد فکر تشکل بود و آن جا ھا را بھ بھ
اکثریت مردم، ھم چون آزادی ھمھ زندانیان سیاسی، لغو شکنجھ و  و ملموس خواست ھای عمومی

فقر و کار  اعدام، برچیدن بساط سانسور و اختناق، برچیدن آپارتاید جنسی، تامین زندگی ھمھ کودکان
و خیابانی، پرداخت بیمھ بی کاری مکفی بھ ھمھ بی کاران کشور، خروج ھمھ نیروھای سرکوبگر و 

، جمع کردن ھمھ نیروھای سرکوبگر از خیابان ھا، و دیگر مراکز عمومی حراست از دانشگاه ھا
ھ عاملین آزادی بیان، قلم، اندیشھ و تشکل، آزادی تجمعات و اعتصاب، معرفی و محاکمھ علنی ھم

  .کردسرکوب و کشتار مردم و غیره بسیج نیرو 
  



در آغاز ھر تحول سیاسی و اجتماعی، اعتراض کارگران پراکنده است و بر علیھ کل سیستم مسلما، 
یج تشکل ھای خود را بھ اما کارگران بھ تدر. ن صورت می گیردآسرمایھ داری و حکومت حامی 

ه تر رھبری بخش صنعتی و آگا می گردند و و فعال تر تر ند و در مبارزه طبقاتی آگاهرووجود می آ
یط انقالبی فراھم می گردد و روزبروز صف بر اساس این روند، شرا. را بھ عھده می گیرد ھطبق
بنابراین، . شود شدیدتر مین ھا حادتر و آبقھ سرمایھ دار و دولت طھای طبقاتی طبقھ کارگر با  یدبن

سرنوشت ساز اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرھنگی نیازمند تشکل  بنیادی و امر انقالب و تحوالت
ھنرمندان ان، وبالگ نویسان، سندگان، روزنامھ نگاریزنان، دانشجویان، نو ،اتیک کارگرانکرھای دم

ی مردم تحت ستم و آزادی خواه است؛ در چنین شرایطی، ھمھ فعالین جنبش ھای و بھ طور کل
و بسیج  خود و ھمبستگی طبقاتی بھ امر تشکل یابی یجنبش کارگر اجتماعی و در پشاپیش ھمھ فعالین

اساسا . بھ طور عاجل نگاه می کنند تا جامعھ فرصت ھای تاریخی پیش آمده را از دست ندھد مردم
در جھت سرنگونی سیستم  ھدفمندمتشکل و تحوالت جدی انقالبی، در گرو تشکل و فعالیت متحد و 

   .است سرمایھ داری
  

  ٢٠٠٩ جوالیدوم  - ١٣٨٨ سرطانیازدھم 
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