
 
 
 
   داخل کشور نفره565موضع کميته مرکزی سازمان در مورد بيانيه  
  
  

  !؟  يا سندی برای سازش دموکراسیی برایسند                       
 

  
 با تشديد بحران همه جانبه حکومت اسالمی وبويژه افزايش بيسابقه نارضايتی و اعتراضات مردمی وبا

مردمی ، قدرتمند ، ودرغياب وجود يک آلترناتيو  ی رژيمتوجه به چشم اندازتحريم نمايش انتخابات
 گرايشات گوناگون اپوزيسيون و شبه  شماری از، شاهد تحرکاتی ازسوی دمکراتيک و رزمنده

 ها دست تالشه ازاين نفره را بايد آخرين نمون565 بيانيه  . اپوزيسيون برای پرکردن خأل کنونی هستيم
  اپوزيسيون رژيم هم می دانند جزوخود راکه گرايشات گوناگونی  و  بشمار آورد که ازسوی طيف ها،

 "و" اقدام جسورانه  " ،" نقطه عطف تاريخی" ، با استقبال زيادی مواجه شده و با استعاراتی هم چون 
 اما آيا براستی بيانيه مزبورحامل .ه است مورد ستايش قرارگرفت"  يک سند تاريخی برای دمکراسی

ت؟ نگاهی به مضمون اين بيانيه  با حاکمي سازشتالشی است برایک است يا حداقل های دمکراتي
  : تواند پاسخ روشنی به سؤال فوق بدهدمي

 حداقل های دمکراتيک درجامعه ما برميگردد، دراين بيانيه نه به ضرورت  طرحآنجائی که به تا - الف
ازتهديداتی  وجود شکوه ، ونه با هجدائی دين ازدولت بعنوان يکی ازمهمترين مطالبات بنيادی اشاره شد

از مخالفت صريح با هرگونه مداخله  ، که بدليل سياست های دشمن آفرين جمهوری اسالمی بوجود آمده
شکل  به مثابه "جمهوری"از ینه حتی دفاع قاطع  و ،خارجی ومحکوم کردن آن سخنی به ميان آمده

  . بعمل آمده استطنتلسمخالفت با در حاکميت کنونی و  دربرابرجايگزين، آنظام
،  اجتماعی اقتصادی وهای بحران ابعاد و فراگيرو فالکت فقراذعان به وجود ، عليرغم  عالوه براين ها
و   همچون مزد اقشاراجتماعی مهمی اقتصادی و اجتماعی طبقات ومطالباتطرح  ازدرآن هيچ نشانی
 ازحقوق ملت های تحت ستم ،حمايتسی و مقابله با آپارتايد جن برابری جنسیدفاع از ، حقوق بگيران
آنجا که به اوليه ترين و پايه ای  ابراين تابن .شود ديده نمي،ی که برآنان روا ميشود مضاعفوعليه ستم

  . نمی توان يافتهانشانه ای ازآن" سند تاريخی" برميگردد، دراين  مردمترين حقوق دمکراتيک
  : و چند منظوره ای تنظيم شده است پهلو عبارات بياينه با فرمول های دو ،عالوه برآن -ب
 است و  انحصارقدرت ازسوی آنان انتقاد بهحاکميت انحصاری و، ه  اصلی اين بيانيمخاطب وطرف -

 است و نه "  رقدرتساختا " تأکيد بيانيه برتغييروتحول درباصطالح . کل نظام حاکمنه 
.  است شدهمی ازقانون اساسی همراهعبارت کشدارعدم سوءاستفاده غيرمرد  که با"ساختارحقوقی"در

 آماج بيانيه ، ساختارقدرتهم همه ساختارحقوقی و هم يعنی،بجای نفی رژيم درتماميت خودبنابراين 
  .تغيير تدريجی ساختار قدرت استضرورت 

راه "وطراحی ساختاری ديگر  "گردن نهادن به اراده ملی "ه می خوانيم که يندربخش ديگری از بيا -
 ايستگاه های وسط ين عبارت کشدار راه کارنهائی متضمن درنظرگرفتندرا.  است"کارحتمی و نهائی

و ازقضا بعنوان بخشی . است) خاباتتمثال مبارزه برای حذف نظارت استصوابی و يا شرکت دران( راه
هوری  رياست جم شرکت باصطالح مشروط درانتخابات برای تدارک حاال شاهدازاين پروژه ازهمين

امضاء کنندگان اصلی طراحان و نزديک به آن خود از  که افراد وابسته و يا توسط نهضت آزادینهم
  . بشمار می روند، هستيماين بيانيه

 و "به اراده مردم گردن نهاده " ازرژيم اسالمی  طلب می کند که ،"راه کار"عالوه براين بعنوان 
حتی يک مورد ازآن  کاری که درطول تاريخ بشر.فکند بيا داوطلبانه به گردن خود بطورطناب دار را



 . که داوطلبانه سکان قدرت را رها کنند نمی توان سراغ گرفت حکومت های استبدادی موردرا در
 غايب بزرگ اين سياسی متعلق به آنها، - اجتماعیش های هایبازاين رو تصادفی نيست که مردم وجن

  .بيانيه هستند
  معطوف بوده و  خارج و حتی به نحوی به به قدرت های داخله بااليعنیترتيب نگاه بيانيه بباين 

 حتی ازمطالبات حداقل تنظيم شده است وهيچ نشانه ای"  به همه سونگاه " وبرپايه اصل کمترين تکان
 برای بند و بست با "سند تاريخی"يک  ازاينرو شايد بتوان آنرا.  درآن نيست دمکراتيکو پايه ای
 به داد "قابل تحمل خود "ناچارگردد با مخالفين   که جمهوری اسالمی ئیروزمبادارای ،آنهم بحاکميت 

.  ناميد"سند دمکراسی "نمی توان آنرا  منبت کاری هيچ ی و  طرفنديچه  اما با ، ناميدنشيند بوستد
داد حاکم بتيشان درمبارزه عليه اسها عليرغم برخی ادعا"جمهوری خواهی"اينکه نحله های مختلف 

مدعی جمهوی "ن بخش  کارتري بگوئيم حول سازش آنکهق تر دقي ياريک نقطه به هم ميرسند ود
 )سياسی موجود - نه ازکل نظام حقوقی ازحکومت مذهبی دل کنده وبخشی که نه(  ميرسند بهم "خواهی

 و چرا که طيف های گوناگون بورژوازی.  غيرمنتظره نبوده و نيست چندانگرچه تأسف انگيزاست اما
مقرروموردنظرآنها مطالبات مردم ارچهارچوب عمق  درشرايطی که عالين و روشنفکران متعلق به آنف

 ادعائی دمکراسی  پرچم آمادگی آن را دارند که"اصل کمترين تکان "باعزيمت ازفراترمی رود،
  .  جويندتنها برای تهی کردن آن سود" دمکراسی" را برزمين افکنده و ازشعار سياسی،

 وجود  و متفاوتی ازگفتمان فوقابه گفتمانبرابری درميان دانشجويان به مث ،  آزادی ،نشعارهای نا
، )بويژه جنبش کارگری ، جنبش زنان و جنبش اقليتهای تحت ستم  ( جنبشهای اجتماعی گوناگون

 ، رزمنده،  دمکراتيکراهکار يک دادن بهراسی برای شکل بسترمناسبی برای مدافعان راستين دمک
  .فراهم می نمايد متکی برخود مردم زحمتکش  وشرهائی بخ

  . تمام توان خويش را بکارگيريم،  برای باليدن و نيرومندترشدن اين گفتمان 
  
  
  )راه کارگر (   کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران   
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