
    ۹ صفحه

بحث هاي گوناگوني در       پيرامون اتحاد و ائتالف     
احـزاب،  .   داخل و خارج از ايران در جريان اسـت        

سازمان ها، گروه ها  افراد مـخـتـلـف مـيـثـاق،                
پالتفرم و يا طرح هاي مختلفي را براي شكلگيري     
اتحاد يا ائتالف دربـيـن نـيـروهـاي سـيـاسـي                
اپوزيسيون و حتي با بخشي از حكومت پيشنهاد        

طبعا در شرايط سياسي كـنـونـي ايـن           .   مي كنند 
 . مسئله محور بحث و گفتگوي بسياري است

  ۱۶۴ و    ۱۶۳نشريه تك برگي راه كارگر، شماره       
 “در مطلبي با عـنـوان       )   ۱۳۸۱ اسفند۲۶ و ۲۵(  

اتحاد و ائتالف در ميان نيروهـاي سـيـاسـي و           
 ، با اردشير مهـرداد،     ”نگاهي به تالش هاي جدي    

سردبير نشريه راه كارگر، به گفتـگـو نشـسـتـه            
اردشير مهرداد در ايـن مصـاحـبـه بـه               .   است

بررسي طرح هاي ارائه شده در زمينه اتـحـاد و         
ائتالف از سوي ديگر جريانات سياسي پرداختـه        

كه در  و ضمن نقد آنها، طرح سازمان راه كارگر،         
آخرين اجالس كنگره اين سازمان بـه تصـويـب         

همزمان و در هـمـان   .     رسيد، را توضيح مي دهد   
شماره نشريه تك برگي بيانيه كميـتـه مـركـزي            

درباره فروپـاشـي     “سازمان راه كارگر با عنوان      
جمهوري اسالمي و تحركات ائتالفي نـيـروهـاي         

در اين بيانيـه نـيـز        .   منتشر شده است   ”سياسي
رهبري راه كارگر ضمن نقد تالش هـاي ديـگـر            
سازمان ها و گروهاي سياسي، نظر خود را نيـز          

از همزماني اين دو، مـي تـوان         .   ارائه كرده است  
چنين استنباط كرد كه مصاحبه سردبير نشـريـه         
راه كارگر بيشتر توضيح گر نظر راه كارگـر در          

در هر صورت نوشته حـاضـر        .   بيانيه مي باشد  
عمدتا محور نقد خود را بر مصاحبه قـرار داده         

 .است
 

 حكومت جايگزين
 اردشير مهرداد  گفتگوي خود را بـا بـررسـي             
پيشنهادات مختلف در باب اتحاد و ائتالف آغـاز        
كرده و اين بررسي را بر دو شاخص يا مـعـيـار          

 :متكي مي كند
 چگونگي پاسخ اين پيشنهادات بـه حـكـومـت            -۱

 جايگزين حكومت اسالمي 
 هدف اين ائتالف ها چيسـت؟ بـرپـايـي يـك               -۲

از  ”خـالء رهـبـري     “جنبش توده اي يا پركردن      
طريق فرستادن شماري از نخبگان سياسـي بـه          

 ”كرزاي وطني “قدرت و يا نهايتا رسيدن به يك        
 .با كمك نيروهاي خارجي

وي با توجه به اين دو شاخص، پيـشـنـهـادهـاي        
طيفي كـه    .   موجود را به دو دسته تقسيم مي كند       

هدف خود را تنها بركناري حكومت فعلـي قـرار           
مي دهد، با اين اميد كه در خـالء بـعـدي و بـا                  
استفاده از امكانات و موقعيت خـود، قـدرت را            

بطور مثال به سلطنت طلبان اشاره        بدست گيرد و  
گروه دوم را طيفي وسيعتر با تنـوعـات         .   مي كند 

سياسي بيشتري مي شمارد و آنـهـا را         -نظري
ايـن  .   مي نـامـد    ”طرفدار نظام جمهوري  “طيف  

طيف نه تنها سرنگوني حكومت را مي خـواهـد          
بلكه نظام جايگزين را نيز پيشنهاد مي كند كـه           

 “در نقد    .   همانا حكومت جمهوري عرفي است    
، ”حكومت جايگزيني در پالتفرم هاي ائـتـالفـي        

آنـچـه سـتـون        “اردشير مهرداد، مي گويد كه      
فقرات اين حكومت ها را تشكيل مي دهد چيزي         

 .”نيست جز نسخه نگاتيو جمهوري اسـالمـي     
وي در استدالل هاي خـود بـه جـنـبـه هـاي                 
گوناگون اين پيشنهادات و حذف خودكـامـگـي         
ديني، جدايي دين از دولت، تبـديـل سـيـاسـت             
خارجي از منافع اسالم به منافع ملي، پـذيـرش          

ولـي  .   حق راي همگاني و غيره اشاره مي كـنـد         
درنهايت، همانگونه كه پرسشگر جمعبندي مـي       

 : كند، معتقد است كه 
انتقال از جمهوري اسالمـي بـه يـك نـظـام               “

 فـرهـنـگـي كـه          -جايگزين سياسي و سياسي   
صرفا بر حق راي عمومـي، سـكـوالريسـم و             
منافع ملي استوار باشد، هر چنـد مـي تـوانـد              
فضاي سياسي و فرهنگي گشوده تـري بـراي          
مداخله و حضور مردم بيافريند ، اما لزوما بـه          
برقراري حكومتي نخواهد انجاميد كـه در آن          

و خـود   ”.مردم بر سرنوشت خود حاكم باشند 
چنين انتـقـالـي را نـمـي تـوان             “مي گويد كه    

پاسخي دانست به نياز هاي حـداقـل جـامـعـه             
و در دنباله تـاكـيـد        ”ايران و اكثريت مردم آن    

 :مي كند كه 
يك چيز قطعي است و آن اين كه هـنـوز در              “

ميان طرح هايي كه به عنوان نظام جـايـگـزيـن            
پيشنهاد شده اند، جاي ساختاري كه بر خـود          
حكومتي مردم استوار باشد و يك دمـكـراسـي      

 ”.كه از اعماق بجوشد، به شدت خالي است
به اين ترتيب روشن است كه از نظر سردبـيـر           
نشريه راه كارگر طرح هـاي ارائـه شـده، از              
جانب طيف هاي مختلفـي كـه خـواهـان يـك                
حكومت جمهوري پس از نظام حاكم هسـتـنـد،          
ضمن داشتن جنبه هاي مثبت، كافي نيستنـد و          
اين طرح ها نمي توانند يك دمكراسي عـمـيـق            

حال بايد ديـد     .   را تامين كنند    ”خودگرداني”و
 :چه حكومت جايگزيني مد نظر ايشان است

آن نظام سياسي است كه به لحاظ ساختـاري      “

تكيه اصلي اش بر مشاركت مستقيم است و نـه            
نمايندگي و به لحاظ برنامه و سياست راديـكـال           

در گزينش مـيـان نـيـازهـاي          (   است و نه ليبرال     
تاكيدش بـر نـيـازهـاي        )   انسان و نيازهاي بازار   

اين نظام در اساس گسـسـت   ) .   . . . . . . . . .   انسان است 
است از همه اشكال خـودكـامـگـي و نـه فـقـط                  

يعني در حاليـكـه يـك نـظـام            .   خودكامگي ديني 
سكوالر است؛ اما؛ مجوزي نيست، بطور مـثـال،           
براي استقرار خودكامگي بازار و يا خودكامـگـي         

اين نظام نه تنهـا بـر     .   سرمايه در شكل عرفي آن  
پايه راي مردم و نهادهاي منتخب استـوار اسـت       

بنابراين ، تـفـاوت هـا و            .   بلكه كثرت گرا است   
تمايزهاي سياسي و اجتماعي را به رسميت مـي          
شناسد و برابري حقوقي آنهـا را درونـي مـي              

حقوق و آزادي هاي سياسي و فرهـنـگـي          .   سازد
) كه بر بي قيد و شرط بودن آن تاكيد مي گذارد    (   

پايـه هـاي     .   را با حقوق اجتماعي تضمين مي كند  
ساختاري اين نظام بر جوامع خودگردان محـلـي         
و منطقه اي برابر بنا مي شود و نه بر هيرارشـي            

و باالخره قـدرت    . . . .   جغرافيايي؛ قومي؛ مذهبي و   
: آن دو سرچشمه ي بـه هـم پـيـوسـتـه دارد                 

همبستگي داوطلبانه اجزاء دروني اش و تعلق اش        
به يك اردوگاه جهاني كه عليه برده سازي مـردم     
جهان و عليه استقرار يك نظام بربرمنشـانـه در           

 .”روابط بين المللي مبارزه مي كند
آنچه در اين تعريف طوالني اردشير مهـرداد بـه          
عنوان شكل مطلوب حكومت جايگزين طـرح مـي          
شود، در فرهنگ سياسي شناخته شده به نـظـام       

طبعا در يك مصاحبه    .   سوسياليستي شهرت دارد  
ايشان سعي در بازكردن اين مسئله و تـوضـيـح           

ولي در يك بحث انتـقـادي،       .   تبليغي آن داشته اند   
كه مضامين روشن هستند، نيازي به تكرار ايـن          
تعاريف طوالني نداريم و از اين رو مـي تـوان              
گفت كه آنچه اردشير مهرداد به عنوان ساخـتـار          
جايگزين حكومت اسالمي طرح مـي كـنـد، يـك              

تنها در چنين نظامي .   ساختار سوسياليستي است  
 ”بـازار “بر نيازهاي  ”نيازهاي انسان “است كه  

در چنين نظامي است كه مي توان       .   ارجحيت دارد 
استقرار خودكامگي بازار و يا خودكـامـگـي          “از  

جلوگيري كرد و يـا     ”سرمايه در شكل عرفي آن    
تنها در يك نظام سوسياليستي است كه، سيستـم       

جاي خود را به سيـسـتـم         ”نمايندگي “پارلماني  
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  ”فوروم گفتگوي دمكراتيك“
 !سرپوشي بر بن بست سياست هاي ائتالفي راه كارگر
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    ۱۰ صفحه

 .........خواهد داد و  ”مشاركت مستقيم“شورائي 
به اين ترتيب روشن مي شود كه سردبير نشريه         
راه كارگر در نقد طرح هاي پيشنهادي ديـگـران            
  براي حكومت جايگزين و ناكافي دانستـن آنـهـا،          
حكومتي با ساختار سوسياليستي را براي آينـده        

 :ايران پيشنهاد كرده و تاكيد مي كند كه
من فكر مي كنم كه در شرايط امـروز ايـران و       “

جهان اين شكل نظام سياسي يگانه جـايـگـزيـن            
. واقعي دمكراتيك است براي جمهوري اسـالمـي        

گزينش واقعي ديگر در بهترين حالت؛ حـكـومـت       
اگر چه در    .“.   كارگزار سرمايه هاي بزرگ است   

بيانيه كميته مركزي سازمان راه كارگر دربـاره         
اتحادها و ائتالف ها، با اين صراحت به حكومـت           
جايگزين جمهوري اسالمي اشاره نشـده اسـت،         
ولي نظر غالب در  سازمان راه كارگر در طـول            
سالهاي گذشته درهـمـيـن چـارچـوب بـوده و              
همچنين تاكنون مصوبه اي در رد اين نظر نبوده         

به اين اعتبار مي توان گفت كـه اردشـيـر             .   است
مهرداد، سردبير نشريـه راه كـارگـر، مـجـددا              
توضيحي بر نظر رسمي سـازمـان راه كـارگـر             

 . ارائه كرده است
 

 شرايط عينى و ذهنى 
نياز   گذار از يك نظام اجتماعي به يك نظام ديگر،          

يـك تـحـول      .   به وجود عوامل الزم و كافي دارد       
اجتماعي عميق نه يك شبه ، كه از دل يك پروسه           
طوالني و با تدارك و آماده سازي شرايط گـذار،          

آيا در حال حاضـر، شـرايـط         .   ممكن خواهد بود  
عيني و ذهني الزم براي گذار جامـعـه ايـران از             
حكومت بورژوازي عقب افتاده جمهوري اسالمي      
به جامعه اي با ساختار سوسياليسـتـي فـراهـم            

 :است؟  دو پاسخ به اين سوال مي توان داد
آري ، شرايط عيني و ذهني براي گذار جـامـعـه             
ايران از جمهوري اسالمي به سوسياليزم آمـاده      

تاكنون كسي چنين ادعـايـي را بـا ايـن               .   است
اثبات ايـن امـر كـار         .   صراحت طرح نكرده است   

ساده اي نيست و تنها مي توان بـه ايـن نـكـتـه                 
اشاره كرد كه اين پاسخ بدنبال خود اين نتـيـجـه            

حكومت فعلي ايران نه      گيري را خواهد داشت كه،      
يك حكومت عقب مانده قرون وسطايي مـذهـبـي،          
كه يك حكومت پيشرفته سـرمـايـه داري بـوده             
است كه جامعه ايران را در طول بيست و چـهـار            
سال گذشته از يك جامعه ستمشاهي به آستـانـه          

چـنـيـن    ! !   گذار به سوسياليزم متحول كرده است     
ادعايي بسيار نامحتمل است و من مطمئن هستـم         
كه اردشير مهرداد و سازمان راه كارگر چـنـيـن           

 .تحليلي ندارند
نه ، شرايط عيني و ذهني براي گذار جامعه ايران          
. از جمهوري اسالمي به سوسياليزم آماده نيست      

در اين صورت تكليف حكومت سوسيـالـيـسـتـي         
جايگزين چه مي شود؟ چگونه قرار است متحقـق         

شود؟ آيا اين طرحي است براي آيـنـده هـاي            
دور و صرفا بيان آرزوهـا اسـت، يـا بـايـد               
سرنگوني جمهوري اسالمي را تا تحقق شرايط       
عيني و ذهني گذار به تاخير انداخت؟  عيـنـيـت            
اين طرح در شرايطي كه زيرساخت هـاي آن           

 چيست؟ فراهم نيست، 
متاسفانه پرسشگر و مصاحبـه شـونـده ايـن            
سوال را دور زده اند و پرسشگر بجاي سـوال          
در زمينه آمادگي شرايط ذهني و عيني سـوال          

بسياري بر اين بـاورنـد كـه          ”:   كرده است كه  
و نـظـر    ”چنين ايده هايي اتوپيايي محض است     

ايشان هـم   .   اردشير مهرداد را جويا شده است     
ترديدي نيست كه در چنيـن      “پاسخ داده اند كه     

امـا  .   ايده هايي عناصر آرمانگرايانه وجود دارد  
از واقعيت هاي موجود فراتر     .   نه خيال پردازانه  

مي روند، ولي نه لزوما از ظرفيت ها و امكانات          
و در تعريف امكـانـات مـوجـود بـه              ”موجود

مـعـلـمـان، زنـان،           مبارزات پراكنده كارگـران،   
جوانان و غيره و سازمانهاي غيـر دولـتـي و             
انجمن ها و محافل پراكنده مـوجـود درايـران           
اشاره كرده و اين ها را نشانـي از امـكـانـات             

بركنار از اين سوال و     .   موجود ارزيابي مي كند   
جواب، كه آن را بيشتر يك كار ژورناليـسـتـي           
مي توان ارزيابي كرد تا يك پاسخ جدي به يك          
سوال اساسي، همچنان تحليل اردشير مهـرداد       
از شرايط عيني و ذهني گذار به سوسيـالـيـزم           
در ابهام باقي مي ماند و ايشان پـاسـخ نـمـي              
دهند كه آيا شرائط الزم بـراي اجـراي طـرح             
پيشنهادي ايشان و سازمان راه كارگر آمـاده         

 است يا نه؟
اكنون بيش از يك صد و پنجاه سال است كـه            
ميليون ها انسان  در سراسر جهان بـراي از            
بـيـن بـردن سـرمـايـه داري و اسـتـقــرار                   
سوسياليسم به عنوان عـالـي تـريـن شـكـل               

مـبـارزه بـراي      .   دمكراسي مبارزه مي كـنـنـد       
سوسياليسم آغاز شده و در همه شـرايـط و            

هـر تـحـول      .   اوضاع ادامـه خـواهـد داشـت          
دمكراتيك در جامعه خود گامي است در ايـن           

تكرار اصول و آرمان هـا بـه تـنـهـايـي               .     راه
چگـونـگـي عـبـور از          .   مشكلي را حل نمي كند 

شرايط موجود و رسيدن به تـحـول دلـخـواه            
برنامه چنـيـن گـذاري بـه          .   سوال اصلي است  

شدت گره خورده اسـت بـه واقـعـيـت هـاي                
از اين رو تحليل از شرايط اجتـمـاعـي         .   جامعه  

ايران و اتكاء دقيق هر طرحي بر اين تـحـلـيـل         
 . اهميت اساسي دارد

متاسفانه در اين مصاحبه جاي اين تحـلـيـل و        
رابطه آن با طرح پيشنهادي كه همانا جايگزيـن         
كردن نظام سوسياليستي بـر ويـرانـه هـاي             

اگـر چـه     .   جمهوري اسالمي است، خالي اسـت     
شرايط جـهـانـي،    “اردشير مهرداد با اشاره به      

فرايند جهان گستر سرمايه، مـحـدوديـت هـاي            
جهان گستري كورپوراسيوني، نئوليبراليـسـم و        

و تـاثـيـر      ”طرح هاي نوكلونياليستي دولت بوش    
قـادرنـد   “آنها بر دولت هـاي پـيـرامـونـي كـه                

ساختارهاي سياسي مبتني بر نمايندگـي را بـي         
، مي كوشد تـا داليـل خـود بـر              ”محتوا سازند 

ناكافي بودن ديگر طرح ها را عـنـوان كـرده و               
ولـي ايشـان     .   دليلي بر پيشنهاد خود ارائه كـنـد        

توجه ندارند كه براي توجيه طرح خود، تنها كافي         
طرح هاي ديگـر     ”غير دمكراتيك بودن  “نيست تا   

 نشانه هاي گذار جامعه سـرمـايـه           را اثبات كنند،  
داري به سوسياليزم ، نه از دل غير انساني بودن       
شرايط سرمايه داري، كه از اثبات فراهـم بـودن           

اردشيـر مـهـرداد و        .  شرايط اين گذار برمي آيد 
سازمان راه كارگر بايد اثبات كنند كـه شـرايـط            
الزم براي گذار جامعه ايران از جمهوري اسالمي        

در غـيـر     .   به ساختار سوسياليستي فراهم اسـت     
اين صورت تنها مي توان اين طرح را غير واقعـي        

 . و ناممكن در شرايط حاضر ارزيابي كرد
 

 اتحاد چپ
تداوم منطقي نظر اردشـيـر مـهـرداد در بـاب                
حكومت جايگزين، دعوت از نيروهـاي چـپ بـه            

جريان سياسي كه معتقد به  .   اتحاد و ائتالف است   
جايگزيني سوسياليزم پس از حكومت اسـالمـي         
باشد ، ناگزير بايد موتور چنين تحولي را در بين          
كمونيست ها و سوسياليست ها جستجو كرده و    
. خواستار اتحاد و ائتالف ايـن نـيـروهـا بـاشـد           

از ايـن رو شـتـاب          “:   اردشير مهرداد مي گويد   
بخشيدن به تالش هاي جاري بـراي گـردآوردن         
افراد و گروه هاي پراكنده چپ درون يك شبـكـه           

الـبـتـه    “ . واحد به نوبه خود يك نياز فوري اسـت   
ايشان هر نيروي چپي را مد نظر ندارد بلكه چـپ           

سكتاريسم و فرقه پرستي خـود  “هايي كه اوال با     
وداع گفته باشند و نخبه گرايي اسـتـالـيـنـي را               

اعتيادشان بـه  “و دوما بايد  ”.درمان كرده باشند 
مرحله بندي كردن انقالب و شرطـبـنـدي روي           “

بضاعت فكري شـان      ”دمكراتيك“مرحله جاويد   
  .”را به تاراج نداده باشد

البته پيدا كردن كمونيست هاي مطلوب اردشـيـر         
مهرداد كه هم فرقه گرايي را كنار گذاشته باشنـد          
و هم بضاعت فكري شـان را از دسـت نـداده                
باشند و هم طرح ايشان را بپذيرند، چندان سـاده          

اما سوالي كه بايد قبل از هر چيز به ! !   نخواهد بود 
آن پاسخ داد اين است كه براي چه بايد بـا هـم               

 متحد شويم؟ 
امحاء   روشن است كه آماج مبارزه كمونيست ها،        
بايـد  .   سرمايه داري و استقرار سوسياليزم است     

دقت داشت كه  بخش بزرگي از چپ ايران ديـگـر      
بر اين باور نيست كه اين هـدف بـراي اتـحـاد                
كمونيست ها كافي است و ايـده حـزب واحـد               
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    ۱۱ صفحه

كمونيست مدتها است كه به كناري نهـاده شـده           
نگاهي به تجربه انشعابات و گسسـت هـا          .   است

در درون چپ، نشان مي دهد كه عمدتا اخـتـالف     
بر سر سياست و نه بر سر هدف، عامل جـدايـي      

اگر چه بعدا ظاهر ايدئولوژيـك بـخـود           ها بوده،   
پس بايد پـذيـرفـت كـه اتـحـاد و               .   گرفته است 

همكاري هاي چپ تنها زماني پايدار خواهد بـود         
كه بر پايه پيشبرد يك سياست مشخص صورت        

امروز سرنگوني و حكومـت جـايـگـزيـن           .   گيرد
هيچ سـازمـان   .   مسئله گرهي تحوالت ايران است    

سياسي نمي تواند در حيات سياسي ايران فعـال         
باشد اگر بخواهد به اين مسئله پـاسـخ روشـن          

تفاوت در پاسخ به اين سوال ، خـود بـه             .   ندهد
تفاوت تاكتيك و سياست خواهـد انـجـامـيـد و              
عليرغم وحدت آرماني، امكان اتحاد و ائتالف را         

بطور مثال در چند سال قـبـل   .   از بين خواهد برد 
يكي از محور هاي اصلي اختالف بين سـازمـان          
فدايي در آن زمان و راه كـارگـر در جـريـان                
مباحث اتحاد، همين مسئله حكومت جـايـگـزيـن           

از نظر رفقاي راه كـارگـر پـذيـرش يـك              .  بود
حكومت غير سوسياليستـي بـجـاي حـكـومـت             
اسالمي و طبعا پذيرش حضور در يـك جـبـهـه             
فراطبقاتي، به مثابه شليك به شقيقه راه كـارگـر          
. ارزيابي شد و اين سازمان اتحاد را نـپـذيـرفـت     
. امروز هم هنوز اين مسئله اهميت گـرهـي دارد          

آيا دعوت از چپ ها براي شكل دادن بـه يـك                
جبهه چپ به عنوان آلترناتيوي براي جمـهـوري         
اسالمي است؟  اگر چنين است، بخشي از چـپ            

اگر دعـوت    .   همراه خواهد بود و بخشي ديگر نه      
از چپ نه براي شكل دادن به آلترنـاتـيـو بـراي           

 كه براي تقويت موقعيت چـپ         جمهوري اسالمي، 
در مبارزات جاري مردم در سـرنـگـونـي ايـن              
حكومت و تقويت راديكاليزم در آن است، بخـش         

با توجه بـه    .   ديگري از چپ را همراه خواهد كرد      
پيشنهاد اردشير مـهـرداد در بـاب حـكـومـت               
جايگزين، يقينا اين دعوت براي شكـل دادن بـه            
جبهه چپ براي سرنگوني رژيـم و اسـتـقـرار              

 . حكومت سوسياليستي مي باشد
ايـن     اما در بيانيه كميته مركزي راه كـارگـر،             
عـدم  .   دعوت به اين صورت طـرح نـمـي شـود            

صراحت بيانيه در باب حكومت جايگزيـن، ايـن          
امكان را مي دهد تا برداشت هاي متـفـاوتـي از             

در بـيـانـيـه از         .   دعوت به چپ به دسـت دهـد        
وظيفه دارنـد   “:   كمونيست ها دعوت مي شود كه     

با احساس مسئوليت، از يكسو در تكليف ثابت و         
استراتژيكشان كه تالش براي سازمـانـيـابـي ،            
آگاهي و مداخله گري اردوي كار است سـخـت           
كوش تر و پيگير تر عمـل كـنـنـد و راه هـاي                   
همگرايي و همكاري ميـان خـود بـراي مـوثـر               
ساختن اين تالش را باز و هموار كـنـنـد و از                
سوي ديگر با انرژي و ابتكار در پـيـكـار بـراي           

آزادي و دمكراسي مداخله كنند، بـه پـيـونـد             
جنبش طبقاتي كارگران و زحمتكشان بـا ايـن          
پيكار سياسي مدد برسانند و به سـمـت دادن      

تهيدستان و توده     توده هاي كارگر، زحمتكش،     
هاي همسرنوشت با آنان براي فتح دمكراسـي      
و پايه ريزي خود حكومتي تـوده اي يـاري             

 اتحاد و ائتالف چـپ را     در اين دعوت، .”. كنند
در ابتدا بر پايه اهداف و وظايف استراتـژيـك          

در ضمن مـي خـواهـد تـا در             .   قرار مي دهد  
مبارزات جـاري كـنـونـي بـراي آزادي و                

بدون آن كه الزاما به سوسياليـزم       (   دمكراسي  
شركت كنند و بكوشند تا نـقـش و          )   ختم شود 

موقعيت طبقه كارگر را در اين مبـارزات بـاال           
زمينه هاي گذار     برده و با راديكالتر كردن آن،       

نـاروشـن   .   به سوسياليزم را فراهـم سـازنـد        
بودن نظر سازمـان راه كـارگـر در مـورد               
حكومت جايگزين در اين بيانـيـه و دوگـانـه             
بودن هدف اتحاد چپ،  اجـازه نـمـي دهـد                
ارزيابي درستي از اين دعـوت راه كـارگـر              

 . صورت گيرد
 

 فوروم گفتگوى دمكراتيك
واقعيت هاي سخت زميني خـود را بـه هـر               

اردشير مـهـرداد مـي       .   طرحي تحميل مي كند   
اندكي تامل روي وضعيت كـنـونـي        ”: پذيرد كه 

جاي ترديد نمي گذارد كه برپايي يك حكومـت         
 !”. مردم ساالر يگانه چشم انداز ممكن نيست      

اردشير مهرداد با آگاهي بـه ايـنـكـه نـبـايـد               
خودكامه اي جايگـزيـن خـودكـامـه          “گذاشت  

به ديگر نيروهاي تحـول خـواه      ”ديگري شود 
ايران جداي از چپ ها توجه مي كـنـد و مـي               

بسياري از آنها مي توانند جـمـهـوري          ”: گويد
خواهاني باشند كه نظام مطلوب شـان گـونـه           

از جمله دمكراسي   (   هاي ديگر دمكراسي است     
بسـيـج و     “و ايشان مي پذيرد كـه         ”) ليبرال  

سازمان دهي اين گروه هاي اجتماعي بـنـوبـه          
خود مي تواند موضوع تالش مشترك طـيـف          
وسيعي از گروه ها و سازمان و هـم چـنـيـن              
فعاالن سياسي و روشنفكران منفـردي قـرار          
گيرد كه در لزوم دفاع از دمكراسي هـم راي            

تشكيل يك فوروم سياسي  ساختار نسبتا       .   اند
مناسبي است كه در صحنه سياسي كـنـونـي           
ايران مي تواند همه ي اين نيروها و جريان ها          

  ”.را بهم پيوند دهد
اين پيشنهاد همان مصوبه آخـريـن كـنـگـره             
سازمان راه كارگر است كـه در آن شـكـل               
گيري يك فوروم گفتگوي دمكـراتـيـك را در            

ايـن  .   دستور كار اين سازمان قرار داده اسـت       
پيشنهاد به خودي خود پيشنهاد مثبتي است و        
امكان بحث و گفتگو را بين جريانات سيـاسـي      

ولي كافي نيست، چـرا      .   و افراد فراهم مي كند    

كه از پاسخ به شكل حكومت آينده و آلترنـاتـيـو        
بحث و گفتگو را باز مي كـنـد ولـي             .   مي گريزد 

روشن نيست براي رسيدن به كدامين هدف؟ از         
دمكراسي صحبت ميكند، ولي از چه دمكراسي و       
چگونگي شكلگيري آن در ايران سخني به ميـان         

پاسخ همه اين ناشناخته ها را به ايـن        .   نمي آورد 
گفتگوها حواله مي دهد و در مـقـابـل خـود و                

 . ديگران هيچ وظيفه مشخصي قرار نمي دهد
اين طرح به نياز مردم و شرايط كنونـي پـاسـخ             

تنها بر بن بست راه كارگر سـرپـوش   .   نمي گويد 
چرا كه راه كارگر نمي تواند با اعتقاد        .   مي گذارد 

به جايگزيني حكومت سوسياليـسـتـي پـس از            
جمهوري اسالمي، به اتحادهاي جبـهـه اي فـرا           
طبقاتي براي سرنگوني جمهوري اسـالمـي تـن          

از سوي ديگر خود بهتر از هركس مي داند         .   دهد
كه شرائط عيني و ذهني براي چـنـيـن گـذاري              
فراهم نيست و شكلگيري يك جبهـه چـپ نـيـز              
براي اين هدف،  بي حاصل و طبـعـا نـاشـدنـي               

بحـران   “اما جامعه در حال تحول است و    .   است
فروپاشي رژيم اسالمي و شتاب قـطـبـي شـدن         

را كـامـال درك مـي         “جامعه در برابر حكومت  
در اين موقعيت پيچيده فوروم دمكـراتـيـك         .   كند

نه جبهه اي اسـت       .   مفري است براي راه كارگر    
براي سرنگوني با ديگران و در عين حـال يـك             
جمع وسيعي است از نيروهايي كـه خـواسـتـار           
برقراري دمكراسي در ايران هستند و طبعـا در          
تحوالت آينده ايران نقش خواهند داشت و به تبع     
آن راه كارگر نيز در اين تـحـول دمـكـراتـيـك                

فوروم دمكـراتـيـك كـاله        .   مشاركت كرده است  
شرعي است بر سر يك جبهه ناگفته و ناننوشتـه    
كه يا اساسا  شكل نخواهد گرفت و يا تبديل بـه             
اشكالي از ائتالف ها و اتحاد هاي فـراطـبـقـاتـي             
خواهد شد كه مي تواند در تداوم خود بـه يـك              

در !   جبهه وسيع فراطبقاتي تمام عيار فـرارويـد        
 اين صورت راه كارگر  چه خواهد كرد؟
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 با کمکهای مالی خود

سازمان را در امر پيشبرد 
 مبارزه
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