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 بقایحفظ و برای  ھا تای آنوجود ھر چھار  .است اصول اساسی یا ثابت پای ۴که ما از آن دفاع می کنیم دارای  منشوری

تمام ساختمان  ھا پایهاین  ھر یک از فقدانبا . الزم و ضروری است نامیم، سوسیالیست میدموکرات و  چپی که ما

  :عباتند از اصل اساسیاین چھار  .ریزد می فرو

  

مبارزه  در تمامیت اش ھستیم که برای براندازی جمھوری اسالمی چپیما  .جمھوری اسالمینظام  براندازی -١

، متمرکز و تبدمس دولتی استوار بر نظامی است .است دین ساالرانه یک رژیم سرمایه داریِ جمھوری اسالمی . کنیم می

و  جنسیتی، ملیتی، دینی و عقیدتی ھای که به نقض آشکار حقوق بشر، تبعیض است رژیمی. متکی بر نیروھای انتظامی

  . ترین خصوصیات آن است و نه تنھا یا عمده کراسی ایرانیوتئوالیت فقیه یکی از خصوصیات  .پردازد ھا می سرکوب آزادی

، تحول آن به سوی دموکراسی از طریق اصالحات. است امروز ایران ی ختاری در جامعهتغییرات سا مانع اصلیِ چنین نظامی 

سال  ششطی سی و  تجربه و شواھد گوناگون. استدر چھارچوب قانون اساسی اسالمی ناممکن  انتخابات و غیره

 .استتغییر خود ون به سوی و تحول از دراصالحات بنیادین  انجام توانایی و ظرفیترژیم فاقد این که  نشان می دھند گذشته

ھدف  ھم چنین .قرار گیرد تغییردھنده اجتماعی ھای بایست ھدف اصلی جنبش ناممکن آن می اصالحو نه انحالل  در نتیجه

  .ھا در ھمراھی با این جنبش یچپِ سوسیالیستما به منزله یک جریان 

اجتماعِی نظم موجود  -سیاسی) آلترناتیو(بدیل  دگرگون کننده در داخل کشور است که ھای اجتماعی جنبش بستردر 

سوسیالیست  چپِ  پایگاه اجتماعیِ . برون از کشور یاو به طریق اولی در تبعید  این جنبش ھاگیرد و نه در خارج از  شکل می

و نه طبقات متوسط به طور  دھند داری و استبداد تشکیل می را کارگران، زحمتکشان و مردمان تحت ستم و سلطه سرمایه

 حکومتیِ  طلبان حکومتی یا غیر این چپ، اصالح و پارتنرھای متحدین. ..صنعتی و کارفرمایان، طبقات مدرن به طور کلی، یکل

بازگشت رزیم موروثی  خواھانِ  طلب خواه و سلطنت جمھوری غیر ھای گروه .نیستند خواھان حفظ جمھوری اسالمی

ی تلفیق دین و دولت و بنابراین شکلی دیگر از جمھوری اسالمی در ا  استمرار گونه مذھبِی خواھانِ  -نیروھای ملی .نیستند

جدایی از  که دندھ خواھی تشکیل می جمھوری از اپوزیسیونِ   ھایی سوسیالیست را آن بخش متحدین چپِ . نیستند ایران

در و دموکراسی خواھان برچیدن نظام جمھوری اسالمی و استقرار جمھوری  و ندنک دفاع می کامل دولت و دین

  .ھستند ایران

انقالب یا چنبش ھمگانی، مسالمت آمیز، مبارزات  :مختلف صورت پذیرد با توسل به اشکال مبارزاتیمی تواند براندازی رزیم 

ما به منزله چپ سوسیالیست، طرفدار انقالب و تحوالت  .ما از ھمه ی این اشکال پشتیبانی می کنیم ...و مردمی قیام

  .انقالبی در جامعه ھستیم

انتخابات آزاد، به منزله یکی از ارکان دموکراسی و نه مھم ترین یا عمده ترین آن، در رژیم جمھوری اسالمی با قانون  

چپ سوسیالیستی برای شکل گیری یک جنبش ھمگانی برای تغییر نظام . اساسی اسالمی حاکم بر آن امکان پذیر نیست

مبتنی بر جمھوری، دموکراسی و جدایی دولت و دین مبارزه  و تشکیل مجلس مؤسسان برای تدوین قانون اساسی جدید

  .می کند



در  مستقیم کارگران، زحمتکشان و مردمان  مداخله یعنیدموکراسی مشارکتی ما طرفدار . مشارکتیدموکراسی  -٢

و  دموکراسی گسترده ایبر یعنی. از این رو ما یک چپ طرفدار دموکراسی حقیقی ھستیم. ھستیمی امور خود  اداره

شیوه و روش اِعمال  ایمردمان و زحمتکشان در امور خود؛ بر ی مشارکت آزادانه، داوطلبانه و برابرانه ایمستقیم؛ بر

ی امور اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، محیط زیستی،  گری و کنترل از پائین در ھمه دخالت ایمدیریتی؛ بر خودگردانی و خود

 برابری و سوسیالیسممبارزه برای جدا از مشارکتی  دموکراسی مبارزه برایروند . مبارزه می کنیم توسط مردم،فرھنگی 

نمایندگِی  لیبرالی و دموکراسی فراسوی دموکراسی مشارکتی. مبارزه برای امحای سرمایه داری نیست جدا از .نیست

ای حفظ و  سی حرفهسیایا کاست قدرت را در دست یک قشر  دموکراسی لیبرالی یا نمایندگی. می رود داری  نظام سرمایه

ھای اجتماعی رو به  ھا و جنبش در دموکراسی مشارکتی ما با کنترل و دخالتگری مردمی از طریق انجمن. کند منجمد می

  .ھای مالی ھا و الیگارشی کنترل پنھان نمایندگان مردم و دولت توسط قدرت  با در دموکراسی لیبرالی. رو ھستیم

، انتخابات و از این دست خالصه و محدود رسمی قانونیرلمان، نھادھای پس در حکومت، دولت، پا» دموکراسی«

به نقش و فعالیت مردمان در امور خود، در امور سیاسی و اجتماعی شھر و  فراتر از آن » قدرت مردم«شود، بلکه چون  نمی

ژه زحمتکشان تنھا وی و به ھای گوناگون رھایی مردماِن تحت ستم و سلطه. دھد  جامعه و کشور ارجاع می ی اداره

دموکراسی در معنای کسب امور خود توسط خود و برای . ھا انجام پذیرد تواند امر خود آن ھا باشد و به دست خود آن می

ھمواره مرزھای ساختگی و قانونی دموکراسی را به سوی  ی است کهفراینِد بی پایان ای مستقیم و بالواسطه خود به گونه

این آن چیزی است که  .نوردد تر در ھم می تر و ژرف تر، گسترده مشارکتی تر، کاملتر،   دموکراسی ھر چه مردمی

  .می نامیم دموکراتیزه کردن دموکراسی

امر تولید،  از یکسو، .جھانی شده است امروزه داری سرمایهسلطه . برای سوسیالیسم داری سرمایه مبارزه ضد - ٣

از  اما. ، بیش از ھر زمان دیگر، بطور اساسی حاصل تعاون جمعی و اجتماعی استدر سطح ملی و جھانی، در عصر ما

به  توسط انسان برای انسان امری  تولید را از توسط صاحبان سرمایه، تولیدبیش از پیش، تملک خصوصی  و سوی دیگر

امروزه مواجه  ،ادت سرمایهی سی در نتیجه .کرده است علیه انسان تبدیل ای برای سوداگری ھر چه بیشتر سرمایه وسیله

استثمار  ھر چه کامل انسان،) یونِ سآلینا(زندگی، ازخود بیگانگِی  ھر چه گسترده شدنو کاالئی  شیئی ھستیم با

چون قدرتی برین و جویی آن،  -پرستی و سودسرمایه و نابود کننده اسارت بار  ی نیروی کار و سرانجام سلطه شدید

   .وندش ان واقعی که از دخالت در سرنوشت خود ھر چه بیشتر جدا و محروم میاستعالیی بر فراز تولید کنندگ

 -داری ملی سرمایه ضدبرای عدالت اجتماعی و بھزیستی را از مبارزه  ھا  ی انسان توان مبارزه سان، امروزه نمی بدین

ان نیز، دو مبارزه، یکی برای به ھمین س. توان اولی را جدا از دومی به پیش راند و متحقق ساخت نمی. جھانی تفکیک کرد

  .اند ، به ھم پیوسته و وابسته شدهEmancipationبرای رھایی  کاپیتالیستی ضد دموکراسی و گسترش آن و دیگری

ساالری،  داری با دین سرمایهمناسبات با این ویژگی که  داری حاکم است ، سرمایهجمھوری اسالمی ایران امروزه در

در نتیجه در کشور ما، دو مبارزه ضد استبدادی برای آزادی و دموکراسی و . اند تهآمیخ استبداد و خودکامگی در

ھای  ، با این که امر دست یابی به آزادیآمیزند بری از ھم اکنون در ھم میداری برای عدالت اجتماعی و برا سرمایه ضد

  .داولیه اجتماعی و سیاسی از تقدم و ابرام خاصی در شرایط فعلی برخوردار می باشن

» ی کمونیستی داری به جامعه ی تغییر انقالبی جامعه سرمایه دوره « در ھمین راستاست که تبیین آن چه که مارکس

در مرکز تبیین سوسیالیسم  .شود طرح می ،نامیم چون فرایند می» سوسیالیسم«واژه،  ی نارساییِ  نامد و ما، با ھمه می

امحای دولت چون  سوم، و دوم، برابریر ابزار تولید و اجتماعی کردن آن، مالکیت خصوصی ب الغای یکم، :سه چیز قرار دارند

و  اند و نه دولتی، کدامند که نه خصوصی» مالکیت«این پرسش که اشکال اجتماعی و جمعی  .جامعه برگر  سلطه یقدرت

قین گفت در سطح ؟ این که سوسیالیسم چگونه می تواند در سطح یک کشور و امروزه باید به یشوند چگونه ایجاد می

پذیرد؟ تنھا و تنھا در جریان مبارزات و  تحقق می -شود  زیرا که ساختمان سوسیالیسم در یک کشور نا ممکن می -جھانی

اما از ھم اکنون تنھا می توان به یقین گفت . خود را دریافت خواھند کرد ھای پاسخ کاپیتالیستی ھای اجتماعی ضد جنبش

در جھان در سده گذشته به » سوسیال دموکراسی«و تجربه ناکام » سیالیسم واقعاً موجودسو«که آن چه که تجربه باطل 



ی امور اقتصادی،  ھا برای اداره اند این است که اشکال دولتی و اقتدارگرایانه اِعمال شده توسط این سیستم ما آموخته

سیستم  ی ھم چون نمونه ،توانند میبرند بلکه حتا  داری نمی نه تنھا راه به گسست از سرمایه اجتماعی و سیاسی

 ی و یا ھم چون نمونه تکشان را به مراتب شدیدتر سازندسلطه و ستم بر مردمان و به ویژه زحم، شوروی

  .نمایند فراھم آن راو استمرار  بقاو در نتیجه  داری سرمایه" اجتماعی"مدیریت برای شرایط  ،دموکراسی سوسیال

حاکمیت جمھوری اسالمی در  و جھانی سرمایه داری -سلطه ملی (ن شرایط تاریخی ما در ای .اپوزیسیونیمبارزه  - ۴

 .باشد اپوزیسیونی و نیرویی جنبشی بایست می چپی که .ناسیمش می و ضد سیستمی رادیکال یخود را چپ )ایران

  . کندعمل  و ، فکرمخالف، مبارزاعتراض، ، و برای انحالل آننظم موجود با  مخالفت یعنی در

دستگاه دولتی و تصرف آن جوھر سیاست را  این است که امر )»دموکراسی«و ھم چنین ( »سیاست«از  کالسیکف تعری

ھا و شیوه ھای  ی ترفند ھمه دید نیزاز این  .یعنی مبارزه برای قدرت و حفظ آن» سیاست«از این دید، . دھد تشکیل می

چپِ سنتی . شود میشمرده مجاز  و حفظ آن ه قدرتبرای رسیدن بو سیاست بازانه ) اپورتونیستی(مصلحت طلبانه 

گیرد، در برابر الزامات  ھمواره نیز نشان داده است که ھنگامی که در قدرت قرار می. است در این راستا عمل کردهھمواره 

  . شود میو استمرار سلطه  ناگزیر به حفظ سیستم» داری منطق دولت«حکومتی و 

تعریف عامیانه از سیاست تجدید نظر این است که در یم که در پی ایجاد چپی دیکر ما ھای امروزی در برابر از چالش یکی

و (» سیاست«این که  .بریمو آن را در عمل سیاسی روزمره به کار  دھیمارایه  »سیاست«تعریف و تبیین دیگری از . کنیم

مبارزه جنبشی و ی نیست، بلکه مدار گرایی و دولت ، مدیریت امر دولت و قدرت نیست، دولت)»دموکراسی« ھم چنین

زیستی در  ھم. تضاد و تعارض اجتماعی است. مبارزات طبقاتی است. با سیستم حاکم است تمخالف. اپوزیسیونی است

در اختالف ھا و اشتراک  .مردمان در بسیارگونگی شان ی واسطه مداخله و مشارکت مستقیم و بی. ھم ستیزی است

این ارزش ھا  بربایست با فاصله گرفتن از قدرت و حکومت  چپ سوسیالیستی  می. تاس خود ی امور در اداره شان ھای

  .ورزد  تاکید

  


