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ایران اتحاد چپ  

  

بر ، ھمواره یشھا ھا، خطاھا و کاستی کژروی به رغم، خود ی سده سالهبیش از در تاریخ ایران،  چپجنبش 

 و با وجود مبارزات پیگیراین جنبش اما، . است مبارزه کرده برابری و آزادی، عدالت اجتماعی برای استبداد ضد
سوسیالیسم  از جمله پیروی ازکردی  و عمل نظری، سیاسیبینشی، ِف به دالیل مختل، گذشتگی فعاالنش ازخود
کارگری  و ھای اجتماعی جنبشدر تحوالت سیاسی کشور و دفاع از   نتوانستهو به جھت پراکندگی،  موجود نواقع
آزادی،  مبارزه متشکل چپ برای ضرورتایط امروز ایران، ردر ش یرورتض چنیندر پاسخ به  .دنک ایفابرجسته  ینقش

 ،و سوسیالیسم ، برابریعدالت اجتماعیچنین دفاع از  و ھم و جدایی دولت و دین کراسیودمجمھوری، 

  .شود می تشکیل.... تاریخ  به مجمع مؤسساندر  ...سازمان ھایاز وحدت  ایران چپ اتحاد

  ناکام آزموندو گسست از 

   .وارث نزدیک به دو سده جنبش جھانی کارگری و سوسیالیستی است ایران چپبش جن

وسیالیسم و کمونیسم در که بیش از ھفتاد سال به نام س دھد تشکیل میآزمونی  را بزرگ از این تاریخ بخشی 
شان خود را بر و مھر و ناست ، جریان داشته موجود واقعنسوسیالیسم بخشی از جھان، از انقالب اکتبر تا فروپاشی 

که  شود  می، به طور عمده مترادف با سیستمی آزموندر این ، "سوسیالیسم" .اندیشه و عمل چپ ایران نیز زده است
ھا در برابری و  سوسیالیسم که در حقیقت مشارکت آزاد انسان در چارجوب آن،. گردد می برقراردر اتحاد شوروی 

به  .شود می سان ھمیتی حاکم بر مردم، طبقه کارگر و زحمتکشان اقل و سرکوب سلطهخودگردانی است، در عمل با 

، حکومت کارگریبه نام  .کنند میبرقرار را دولتی  داری و سرمایه دولتی مالکیت، و سوسیالیسم یکمالکیت اشترا نام
  .کنند میل اعمابر کارگران و تمامی جامعه را آن  پلیسی -یی ایدئولوژیک و سلطه دولت   -حزب  فراگیر دیکتاتوری

ابداع را  دموکراسی سوسیالو روش ، در کشورھای دموکراتیک غربی، راه بخشی دیگر از چپ سوسیالیستی 
نقش و رسالت مدیریت امور سیستم  ،رسد ھر جا که به قدرت میدر و   اش از ابتدای شکل گیری ،این چپ. کند می

رھایی  واالی ھای آرمان امروزه دموکراسی سوسیال. یردگ می عھدهپاسداری و ترمیم آن را بی پروا بر ، داری سرمایه
  .است ردهداری را به طور کامل کنار گذا خواھانه و ضدسرمایه

ھا  از آن نظری و عملی گسستو با آگاھی به ضرورت  ناکام تاریخی آزموندر نقد و نفی این دو  ایران اتحاد چپ 
  .شکل گرفته است

   ؟سوسیالیسمکدام برای 

، رھایی واقعی انسان از مبارزه می کند اش و برای تحقق باور داردبه آن  ایران اتحاد چپکه » یسوسیالیسم« 
از تحت ستم سرمایه،  ی مستقیم خود مردمِ  مبارزه بااین امر اما، تنھا  .داری است مناسبات سرمایه امحای یقرط

مستقیم و بالواسطه خود  امررھایی زحمتکشان، . میسر استھا  آنھای اجتماعی و طبقاتی  نبشجطریق 

تواند به جای آنان و به نام آنان یا به  ھیچ منجی یا منجیانی و ھیچ گروه، سازمان و حزبی نمی. زحمتکشان است
مجموعه ای است از اشکال گوناگون  سوسیالیسمجنبش برای . سازد" رھا"ھا را  و آن نمایندگی از آنان عمل کند

 ھای مشترک برای تأمین خواست در آزادی، برابری و مشارکت با ھم، ،مردم ھای مشارکتی مبارزات جمعی و فعالیت
ستم اصلی دوران ما یعنی  -  سه سلطهمیان بردن از ویژه  به .ھای گوناگون و سلطه ھا از میان بردن نابرابری ، برایخود

سلطه ناشی از  و حاکم بر مردم و مردم سلطه دولت چون حاکمیتی جدا از ،سلطه سرمایه و مالکیتِ خصوصی

جنبش سوسیالیستی فرایندی است اجتماعی و مبارزاتی . ھای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ھا در عرصه نابرابری
بالواسطه و مستقیم اداره ی  به طور با ھم مشارکت در ھا چنان مناسباتی که در آن انسان ی استقرار آگاھانهبرای 

به جای جامعه کھن بورژوازی، با "در یک کالم آنی است که  وای ما برسوسیالیسم  .دنگیر میامور خود را به دست 



که در آن تکامل آزادانه ھر فرد شرط  نمایداش، اجتماعی از افراد در مشارکت با ھم عروج  طبقاتی تناقضاتطبقات و 
  ). ١"(باشدتکامل آزادنه ھمگان 

  جمھوری اسالمی  تبیین کننده ھای سلطه

دیگر و این بار  یاما نه به استبداد تاریخی که در شکل دھد میت تاریخی در ایران پایان به سلطن ١٣۵٧انقالب بھمن 
 که دینی واستبدای  نظامی. شود مستقر میبه نام جمھوری اسالمی ، دموکراسی و برابری آزادی ضدبر  دینی

   .کنند تبیین میزیر  سه سلطه اصلیرا  اش ماھیت

مایشا داشته  ، استبدادی و فعالتمرکزگرا ماھیتیه در درازای تاریخ ھموارکه  ضد دموکراتیک دولتسلطه  -١
دشمنی با حقوق بشر، ضدیت با آزادی و تنفر از دموکراسی . کند می تکمیلتشدید و  آن راجمھوری اسالمی . است

ن دو ستون اتکای دولت در ایران به رانت نفتی و نیروی انتظامی، ای. دھند را تشکیل می این نظامسه اصل بنیادین 
در ایران، متمرکر  دولت. اندبر جامعه را فراھم کرده  دولت کامل ی اصلی اقتدار و  استبداد، ھمواره شرایط اِعمال سلطه

ملیتی دولت  جمھوری اسالمی خصلت ضد. زند ھا و اقوام می به تبعیض و ستم بر ملیتدست با آغاز استبداد پھلوی، 
از حق  ھموارهھا و اقوام مختلف ساکن ایران  ملیت. دھد ھا ادامه می ترین شیوه در ایران را با خشن تمرکزگرامقتدر 
  .اند سلب شده مرکزیتوسط دولت  خودبر مشارکتِ دموکراتیک در امور  خود مسلم

ھا و  در قانون اساسی جمھوری اسالمی، در والیت فقیه، در اقتدار روحانیت، نھاد که وحانیتو ر سلطه دین -٢
قضاییه مجری احکام شریعت از جمله حدود و مقررات جزایی اسالم، در مجلس اسالمی  ی در قوه بنیادھای آن،

 بیضه پاسدار، در رئیس جمھور پاسدار مذھب رسمی و مروج دین، در نیروھای انتظامی دیناحکام  طبق گذار قانون
ساالری جمھوری اسالمی از  ن ویژگی که دینبا ای. است تئوکراتیکرژیم ایران به تمام معنا . کند تبلور پیدا می... اسالم

را » جمھوری«ھمان ابتدا تمام ابزارھای دموکراسی نمایندگی چون مجلس، ریاست جمھور، انتخابات، شوراھا و حتا نام 

مشروعیت مردمی دادن به خود به کار  وشان برای حفظ خود  از ھر مضمون حقیقی ھا با جعل و تھی کردن آن
  .  گیرد می

 و عمل کرده جمھوری اسالمی پیوسته استمرار داشته اقتصاد که در رد داری مناسبات سرمایه سلطه - ٣

در پھنه ی تولید را  استثمار نیروی کارداران، در مناسباتی تنگاتنگ با نھادھای دولتی و امنیتی و بنیادھا،  سرمایه. است
داری در استثمار نیروی  خصلت مشترک ھر سرمایه داری در ایران، افزون بر ویژگی مناسبات سرمایه. کنند اِعمال می

کار و تصاحب مازاد حاصله از کار کارگر به نفع سرمایه و سودافزایی آن در اشکال مختلف، در این است که  ھمواره در 
گری مستقل  ھر گونه دخالت ،کارگری مستقلیا تشکل سندیکالیسم دشمن سر سخت ھر گونه  ،تبانی با دولت

ھای  تشکل ھا و ، اعتراضھا سرکوب اعتصاب. ور مربوط به کار، قانون کار، تولید، کنترل تولید و اقتصاد استکارگران بر ام

داران و دولت حامی آن ھا به منظور حفظ  است که سرمایه و ستمیگر سلطه  بیان... خود جوش و مستقل کارگری
  .  کنند و سیستم بر کارگران اعمال می خود منافع

  در جمھوری اسالمی دگرگونی ن اجتماعیو عامال تضادھا

ھا و تضادھای اجتماعی در ایران را تشدید کرده و در  طی حیاتِ تا کنونی خود اختالف جمھوری اسالمی نظام

به طور ویژه تضاد میان کار و سرمایه یا تضاد بین کارگران و سرمایه  -طبقاتی  تضاد. جامعه گسترش داده است ی پھنه
اما  ،آید یکی از تضاد ھای اساسی و بنیادین از میان تضادھای پرشمار اجتماعی به شمار می -لید داران در میدان تو

با استقرار جمھوری اسالمی در ایران، افزون بر استمرار و تشدید تضادھایی که . تضاد اجتماعی تعیین کننده نیست تنھا

ری، تضاد کارگران با صاحبان نیروی کار، تضاد ملیتی کردند، چون تضاد مردم با دیکتاتو در نظام سلطنتی پیشین عمل می
ھا ریشه در خصلت  ویژگی اصلی این. آورند برمی و قومیتی علیه ستم دولت مرکزی و غیره، تضادھایی جدید نیز سر

تم دموکراتیک، زنان با سیس تضاد اقشار مدرن با دولت ضد: از آن جمله اند. ساالری نظام مستقر پس از انقالب دارد دین
و  ملیتی ھای ایران با تبعیض ملیتاقوام و ساالری،  مردساالر و زن ستیز، نیروھای خواھان جدایی دولت و دین با دین

که عامالن دگرگون ساز  در راستای این تضادھا می توان از سه جنبش اصلی در جامعه ی کنونی ایران نام برد. قومی

  .باشند اجتماعی می

متشکل از فعاالن اجتماعی در میان زنان و اقشار مدرن جامعه چون  مدنیزنان و جامعه  ھای  جنبش -١

مخالف  .اند  موکراسید خواھان آزادی و... نگاران، فرھنگیان دانشجویان، روشنفکران، ھنرمندان، نویسندگان، روزنامه
برابری زنان و  که با رندگی قرار می و مذھبیاینان در برابر دولتی ضد دموکراتیک  .اند تبعیض به ویژه از نوع جنسیتی

مساله مرکزی در این میدان . ھای مختلف حقوقی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ضدیتی بنیادین دارد مردان در زمینه



ھای مدنی برابری  مقاومت و مبارزه اجتماعی، مساله دموکراسی و جدایی دولت و دین است که حقوق بشر، آزادی

  . یندھا زنان و مردان شرط وجودی آن

جنبش کارگران ایران که بیش از سی . دنسرمایه و مناسبات آن قرار دار ی در برابر سلطه کارگری ھای جنبش -٢
تاریخی طوالنی از اوایل سده بیستم، اما ھم چنان  ی در صد جمعیت شاغل کشور را تشکیل می دھند، با وجود سابقه

اعتراض و مبارزه علیه بیکاری، . ی باقی مانده استھای اقتصادی و معیشت به طور عمده در چھارچوب خواسته
مضمون اصلی و کالن ... حقوقی کمقراردادھای موقت و اسارت بار، بی ثباتی و عدم امنیت شغلی، شرایط سخت کار و 

و تالش  و اجتماعی ھایی سیاسی کارگری برای خواسته پیشرو فعاالنبا این وجود اما . اند کارگری امروزی ھای جنبش
 پیمایی راه اعتصاب و آزادی بیان، نشر، تجمع، حق ھای آزاد و مستقل کارگری، حق حق ایجاد تشکل: کنند میرزه مبا

   ...، حق مداخله در تبیین و تغییر قوانین کار، حق مداخله دموکراتیک در مدیریت کارخانجات و مؤسساتتحصن و

ھای دموکراتیک  قرار دارد که به سرکوب خواسته تمرکزگرا دولت ی در برابر سلطه ھا جنبش دموکراتیک ملیت - ٣
از فارس، ترک، کرد، ی ساکن ایران اعم ھا این جنبش خواھان حقوق برابر این ملیت.  پردازد ھای ساکن ایران می ملیت

، ھای ملی، سیاسی، اقتصادی ی عرصه ھای زبانی و فرھنگی در ھمه چنین اقوام و اقلیت عرب، بلوچ، ترکمن و ھم

در  ای ، خودمختاری و خودگردانی محلی و منطقهفعاالن این جنبش برای عدم تمرکز قدرت. است و فرھنگی اجتماعی
  . کنند ی کشور مبارزه می اداره

ھا، در راستای دفاع از منافع و مصالح مشترک و خاص آن ھا، وظیفه  اتحاد چپ ایران به منزله بخشی از این جنبش
کوشی با ان ھا در جھت روند  راھی و ھم تلف تظاھر یاری رساند و در ھمھا در اشکال مخ  دارد به این جنبش

 .سیاسی بکوشد -ھای ساختاری اجتماعی  دگرگونی

  کنیم؟  مبارزه می اھدافی برای چه

اعتقاد و سوسیالیسم  ، جدای دولت و دین، برابریدموکراسی، عدالت اجتماعیجمھوری، آزادی، به  ایران اتحاد چپ

ژرف و  یآزادی با عدالت اجتماعی و سوسیالیسم با دمکراسی پیوند. کند مبارزه می آن ھا در ایران برای تحققدارد و 
،  ، نژادى ىیت، جنس ، طبقاتى ىیتمل از جمله و تبعیض  ستم  ھر گونه و مبارزه بابشر   حقوق دفاع از. دارند ناگسستنی

  .دھند را تشکیل می انایر اتحاد چپھمیشگی  تکلیفمعنای وجودی و   و عقیدتى  مذھبى

به سوی سوسیالیسم و رھایش،  خود درازمدت ھدف راستایو در  ،کشور ما و جھان در شرایط کنونی ،ایران اتحاد چپ
  .مبارزه می کندتالش و  زیر اھدافبرای تحقق 

برابری و  عدالت اجتماعی،مبتنی بر  ،مستقل و آزاد، دموکراتیک ای مھوریجبرآمدن جمھوری اسالمی و  سرنگونی - ١
  .در ایران جدایی دولت و دین

با رأی نمایندگی از طریق انتخابات آزاد و ھمگانی  دموکراسی در ایران که امروزه در شکل دموکراسی برقراری - ٢
و  چھار قوای اجرایی، مقننه، قضاییتفکیک و استقالل حکومت قانون و  ؛مجلس ؛برابر و مستقیم شھروندان ،مخفی

ضمن دفاع از دموکراسی نمایندگی و مبارزه ، ایران اتحاد چپ. شود تبیین می )جمعی و مجازی یھا رسانه( مطبوعات

دموکراسی مشارکتی مبارزه  یا حکومت مردم بر مردمتعمیق  گسترش و براینیز برای تحقق آن در ایران، در عین حال 
 وھا  گیری در تصمیم ھا آنم مشارکت مستقی ؛توسط مردم خودی امور مشترک  از طریق تصاحب اداره: کند می

   .خودگردانی و خودمدیریتی ھای مختلفِ  ی امور جامعه در شکل مردم در ھمه بالواسطه گری مداخله

ویژه در نھادھای سیاسی، اجرائی و  بهبرابری زنان و مردان و حقوق برابر آنان در ھمۀ عرصه ھای زندگی اجتماعی  -٣
  .گذاری قانون

برابری تمام افراد جامعه  .کشور معنویمادی و  ھای ثروتدر بھره وری از امکانات و  لف ایرانھای مخت ملیتبرابری  -۴
اصل و نسب،  ملیت، از حقوق فردی و اجتماعی، مستقل از جنسیّت، قومیّت، ھا آن در برابر قانون و برخورداری برابر

  . زبان و کیش و مسلک

ھای مدنی، اجتماعی،  آزادی ؛و رفت و آمد پوشش، ندگی، آرایشآزادی ھای فردی، از جمله آزادی گزینش شیوۀ ز -۵
ی آزادی تشکیل سندیکاھا و مطبوعات؛ نشرآزادی  ؛مذھبآزادی  بیان و قلم؛ سیاسی و فرھنگی چون آزادی اندیشه،

  .اعتصاب و تظاھرات آزادی .و اتحادیه ھای صنفی، انجمن ھا، احزاب و سازمان ھای سیاسی کارگری

برای عدالت   مبارزه .انسانی و محیط زیستی آن اجتماعی، و پیامدھای ضد داری مناسبات سرمایهیه عل  مبارزه -۶
ھای  ھا و شیوه از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در جھت ابداع شکل اتحاد چپ ایران .آنگسترش  و اجتماعی

مولده کنترل خود قرار دادن نیروھای  اختیار و تحتنوین تصاحب و مدیریت جمعی کارخانه ھا و مؤسسات، در جھت 



 راه با نقد وظیفه دارد ھم ایران اتحاد چپ . کند ، به صورتی جمعی، مشارکتی و مستقیم پشتیبانی میاجتماعی

داری و نشان دادن تناقضات درونی و ماھیت استثماری و ضد بشری این نظام، در محدوده روابط  مناسبات سرمایه
ھای اجتماعی و فشار و ستم  بھبود شرایط کار و زندگی کارگران و زحمتکشان، کاھش نابرابریداری نیز در راه  سرمایه

صنفی و دموکراتیک در اشکال گوناگون سندکایی، ھای کارگری و نھادھای  مبارزه کند و از دخالت روز افزون جنبش
  . پشتیبانی کند

گذاری مستقل و منفک از  ی اجرایی، قضایی و قانونسه قوا معنا که در جمھوری آینده به این جدایی دولت و دین -٧
ارجاع قانون اساسی و دیگر قوانین جاری در کشور به احکام دینی و شریعت  ؛کنند میشریعت و روحانیت عمل  ،دین

شان از حقوق برابر  نظر از اعتقادات دینی یا غیر دینی ی شھروندان صرف ھمه ؛دین رسمی وجود ندارد ؛دھند نمی

  .اندآزاد  مخالف دین یاو  غیر دینی ،ی عقاید در جامعه، چه دینی ھمهو  ندبرخوردار

. و مناطق از طریق مجالس دموکراتیک خود ھا مدیریت مردمان در محل خود. ی کشور عدم تمرکز قدرت در اداره -٨

نگی شان در ایران در چندگا ھای ملیتفدرال است که شکل و مضمون آن را  ای خواھان جمھوری ایران چپ اتحاد
  . تعیین خواھند کردبه صورتی آزاد و دموکراتیک رایزنی با ھم 

  .انسانی منزلتمغایر با  مجازات اعدام و ممنوعیّت ھرگونه شکنجه و مجازاتِ لغو  -٩

 . پاسداری از محیط زیست و منابع طبیعی و کاھش آلودگی ھا به عنوان شرط و معیار بھزیستی و رشد پایدار -١٠
  .نابع انرژی و تولید حامل ھای انرژی پایدار به جای حامل ھای فسیلیجایگزینی م

  .ای از سالح ھای ھسته مبرا ای در خاورمیانهصلح و ھمزیستی مسالمت آمیز  -١١

   دیگربرای جھانی 

م بیست ی نوزده و یا جھان دو ابرقدتی سده  ی استعماری سده جھانبا . استپر تعارض و تضاد  دنیایی ما امروزجھان 

. اند بزرگ وارد شده ھای ی قدرت از شرق آسیا تا جنوب قاره آمریکا، کشورھایی به جرگه. در بسی جھات متفاوت است
گرچه از جھت اقتصادی، سیاسی و نظامی ھمواره بر جھان  و اروپای غربی، ایاالت متحده ھای بزرگ سنتی، قدرت

کشورھای متوسط . شود و میشان به چالش کشیده شده  کنند، اما سیادت تاریخی پیشین می حاکمیتاعمال نفوذ و 

امروز با پدیدارِ نوین . کنند و کوچک بیش از پیش در راستای منافع و اقتدار خود در منطقه و جھان ایفای نقش و قدرت می
اپذیر شده ن تبدیل به واقعیتی انکار ،اقتصادی گسترهویژه در  به امروز، شدن جھانی .رو به رو ھستیم  جھانی چند قطبی

زیرا که  ،برای بشریت دارد و نابرابرانه ناعادالنه دارانه و در نتیجه سرمایه به شدتجھانی شدن اما، خصلتی این . است
ی  بدون مشارکت و مداخله ، ھای بزرگ مالی و اقتصادی جھان در جھت اقتدار و منافع اقلیتی کوچک به رھبری قدرت

% ١٠ در آن که را بپذیریم کنونی جھانی این نظمما نمی توانیم  .پذیرد انجام می ان جھاندموکراتیک اکثریت عظیم مردم

 .دارندھمین منابع را در تصاحب خود % ۴۶ چنان ھم یجمعیت جھان% ١ و در جھان منابع% ٨۶ کره زمینجمعیت 
در  گیتی  در گستره هداران سرمایه انسانی و غیر جھانی شدنی از نوع دیگر با خصلتیھای اجتماعی برای  جنبشامروزه 
، برابری و اجتماعی مناسبات حاکم کنونی بر جھان، برای عدالت تغییرھا برای  این جنبش. اند گیری  شکلحال 

ھای بزرگ  ی قدرت بھزیستی مردمان جھان، برای مشارکت شھروندان جھان در تعیین سرنوشت خود بدون سلطه
   .کنند می پیکارکه در حال نابودی است تالش و  ییط زیستو دولتی و سرانجام برای پاسداری از مح اقتصادی

و در نتیجه  به منزله سازمانی سوسیالیستی ،ایران اتحاد چپ ،ی جھانیھا با این جنبش سویی راھی و ھم در ھم
  .کند جھانی ِدگر مبارزه میگیری   شکلبرای  ،انترناسیونالیست

 -----------  

  )فردریک انگلس -کارل مارکس (مانیفست کمونیست ) ١( 


