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مصوبه کنگره هفتم و نقدی بر قطعنامه "  فوروم دموکراتيک" در دفاع از قطعنامه 
 پيشنهادی رفيق  شهاب برهان

 
برای تصویب به " خط مشی ائتالفات دموکراتيک"رفيق شهاب برهان قطعنامه ای در رابطه با 

این قطعنامه ضمن کلی گویی های بی حاصل و متناقض، . کنگره هشتم ارایه داده است
 .عقبگرد از دست آوردهای تاکنونی در حوزه سياست ائتالفی راه کارگر است

راه کارگر با همين کلی گویی های مبهم و ناروشن در حوزه ائتالف ها و همکاری ها، فاقد 
تاکتيک های مناسب و روزآمد بوده است و نتوانسته است سياست های خود را آنگونه که 

أ درباره ائتالف ها و همکاری ها سياست روشن و شفاف اگر هم بعض. ضروری بود، عملی کند
 . داشته است، تفسيرهای گوناگون ایدئولویک مانع از عملی شدن آن ها بوده است

ماده آن ربط ٣قطعنامه پيشنهادی رفيق شهاب درباره خط مشی ائتالفی ، ) ماده(از هفت بند 
 .آنچنانی به موضوع قطعنامه ندارد

رفع سوء "کند و " روشن"را " خط مشی ائتالفات دموکراتيک "قطعنامه ای که قراراست
البته به تأکيد رفيق شهاب ، _ نماید، سه بند از هفت بند آن به معناکردن کمونيسم " برداشت

و معنی کردن ( یعنی سرنگونی دولت بورژوایی و ایجاد دولت کارگری _ یکی از معناهای آن
_  حتی به عنوان یک تاکتيک( یک دولت بورژوایی ؛ و شرکت نکردن در معماری) دولت کارگری
شکل کيری یک دولت بورژوایی دموکراتيک و قابل تحمل " و مقابله و مبارزه با ) تأکيد از شهاب

 .خالصه شده است" تر به جای جمهوری اسالمی
: ماده های پنج و شش  بخشأ بدیهيات بسيار عمومی است که همان نيز تکرار مکررات است

 ها و ائتالف های دموکراتيک ما با دیگران از لحاظ موضوع ، شکل و سطح می توانند همکاری" 
تا .......بسيار متنوع باشند؛ از تک موضوعی، تا چند موضوعی، بی  پالتفرم تا با پالتفرم 

 " با یک شعار عمومی مشترک  همگامی در یک راهپيمایی،
ژوایی و ایجاد دولت کارگری در یک قطعنامه اینهمه تأکيد درباره کمونيسم و سرنگونی دولت بور

چند ماده ای که قاعدتأ باید سياست ما را در همکاری ها و  ائتالف های دموکراتيک روشن و 
خط مشی " هموارسازد، نابجا و غيرالزم و انحرافی است، زیرا اصل موضوع که عبارت است از 

 . و محو ميگردد، به حاشيه رانده شده"ائتالفی و همکاری های دموکراتيک
من مطلقأ قصد ندارم در اینجا وارد پلميک در رابطه با ماده های یک، دو و سه قطعنامه 

ماده دو از . تنها می خواهم به نکاتی بطور گذرا اشاره کنم. پيشنهادی رفيق شهاب شوم
 ما از همين امروزبرای دولت کارگری و گذار: "قطعنامه پيشنهادی زفيق شهاب عينأ چنين است

معنای این حرف آن نيست که شرایط موجود و موازنه نيروها . به سوسياليسم مبارزه می کنيم
را از هم اکنون برای آن که بعد از جمهوری اسالمی آلترناتيو کارگری قدرت سياسی را بگيرد، 

یابی می کنيم؛ بلکه به این معناست که ما از همين امروز تالش برای تغيير این .مساعد ار
و توازن قوا در جهت مساعد شدن آن برای دولت کارگری را خط راهنمای تاکتيک های شرایط 

خود قرارمی دهيم وتحت این عنوان که در مقطع حاضر شانس بورژوازی بيشتر است، نتيجه 
نمی گيریم که فعال نوبت کارگران نرسيده است و باید برای شکل گيری یک دولت بورژوایی 

 ." به جای جمهوری اسالمی کمک کرددموکراتيک و قابل تحمل تر
قطعنامه پيشنهادی رفيق شهاب مگر می تواند غيراز کمک " خط راهنمای تاکتيک های"این 

نکردن به سرنگونی جمهوری اسالمی معنای دیگری داشته باشد؟ رفيق شهاب به صراحت 
گيرد نيست و می گوید چون شرایط و توازن قوا به نفع آلترناتيو کارگری که قدرت سياسی را ب

در مقطع حاضر شانس بورژوازی برای جایگزینی رژیم بيشتراست، لذا نمی خواهد به شکل 
!  گيری یک دولت بورژوایی دموکراتيک و قابل تحمل تر به جای جمهوری اسالمی کمک کند

یعنی قطعنامه پيشنهادی رفيق شهاب برای تصویب به کنگره هشتم، همين وضعيت فعلی را 
دولت کارگری "یا به بيان دیگر چون نمی شود . ورژوایی دموکراتيک ارجح می داندبه یک دولت ب

 . ایجادکرد، پس نباید گذاشت یک دولت بورژوایی دموکراتيک نيز شکل بگيرد" 
می کنند و چه می " زندگی"اینکه مردم در جهنمی که رژیم جمهوری اسالمی ساخته چگونه 

 جهنمکده چه هزینه های سنگينی می پردازند، برای کشند و برای کوچکترین تغيراتی در این
مسأله مهم و اصولی برای رفيق شهاب . قطعنامه نویس ما مسأله چندان مهمی نيست

مبارزه برای دولت کارگری و گذار به سوسياليسم و " اصول مقدس "خدشه دارنشدن آن 
 .است" کمونيست بودن"
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کل دادن به یک نظام دموکراتيک براندازی جمهوری اسالمی و تأسيس دموکراسی و ش
این قطعنامه . کرد" اصول مقدس"متناسب با خواست ها و نيازهای مردم را نباید فدای 

 . پيشنهادی می خواهد راه کارگر را به یک فرقه ایدئولوژیک تبدیل کند
به " دولت بورژوایی دموکراتيک و قابل تحمل تر"قطعنامه رفيق برهان گرچه به شکل گيری یک 

ی جمهوری اسالمی کمک نمی کند، ولی تاکتيک شرکت در یک حکومت بورژوایی و ائتالف جا
با آن را اصوأل رد نمی کند؛ زیرا هر حکومت بورژوایی دیگر  فرق هایی با جمهوری اسالمی 

 . خواهدداشت
ی یک حکومت بورژوایی با جمهوری اسالمی را آنچنان کوچک می کند که "فرقها"رفيق برهان 

 !غبتی برای براندازی رژیم جمهوری اسالمی باقی نمی ماندواقعأ ر
با جریاناتی که از جمهوری اسالمی قطع اميدنکرده اند : " در قطعنامه رفيق برهان آمده است

و یا با جناحی از حاکميت همسویی و ائتالف دارند و همچنين جریاناتی که راه ائتالف با 
 ."هيچ نوع ائتالفی نمی کنيم...... سلطنت طلبان را باز می گذارند؛ و

این فکر می تواند تمامی مبارزات آزادیخواهانه، ضداستبدادی و عدالت طلبانه داخل کشور را 
 .زیرسئوال ببرد و راه هرگونه همکاری و همگامی و ائتالف با آنها را ببندد

ه جریاناتی در خارج کشور نيز راه همکاری و ائتالف با بسياری از جریانات اپوزیسيون  از جمل
که مرکب از چند سازمان سياسی و افراد و شخصيت های "  (اتحادجمهوریخواهان"نظير 

و سازمان های ملِی منطقه ای و فعاالن آنها را به بهانه همسویی )  فرهنگی است–سياسی 
 .با جناحی از حاکميت و یا به بهانه بازکردن راه ائتالف با سلطنت طلبان، می بندد

 !می کند" رادیکاليزه"يق شهاب اینچنين ائتالفات دموکراتيک را    قطعنامه رف
اگر این دیدگاه های قطعنامه پيشنهادی رفيق شهاب مبنای عمل قرارگيرد، راه کارگر به شدت 

 . منزوی و به یک جریان حاشيه ای و غيرجدی در ميدان سياست ایران تبدیل خواهدشد
   

رفيق . چرا االن همچو قطعنامه ای ارائه می شوداما شأن نزول این قطعنامه از کجاست و 
. برهان در مقدمه قطعنامه پيشنهادی خود غيرمستقيم به شأن نزول قطعنامه اشاره می کند

در کنگره " برای ایجاد فوروم گفت و گوی دموکراتيک"رفيق برهان می نویسد که بعد از تصویب 
ه وجودآمده و رفيق می خواهد  با هفتم سوء برداشت هایی از سياست ائتالف دموکراتيک ب

 .این قطعنامه پيشنهادی سوءبرداشت ها را برطرف کند
 اما دقت در بندبند قطعنامه پيشنهادی رفيق برهان نشان می دهد که قصد رفيق نه برطرف 

. مصوب کنگره هفتم است" فوروم دموکراتيک"کردن سوءبرداشت ها بلکه رد کليت قطعنامه  
ها ی دموکراتيک به مسأله حاد سياسی آزادیخواهان و  برابری طلبان و اکنون مسأله ائتالف

مخالفان جمهوری اسالمی تبدیل شده  و امکان عملی شدن ائتالفهای دموکراتيک گسترده 
حول مضامين قطعنامه فوروم دموکراتيک مهيا ميگردد؛ و نگرش ایدئولوژیک به موضوع ائتالف ها 

در واکنش به این وضعيت جدیداست که .   ذوب شدن استو همکاری ها ی دموکراتيک در حال
رفيق برهان  قطعنامه خود را ،که در تقابل با قطعنامه فوروم دموکراتيک مصوب کنگره هفتم 

 . است،  پيش کشيده است
قطعنامه فوروم دموکراتيک به طور صریح و روشن با دیدگاه های فرقه گرایانه و ایدئولوژیک در 

ا ی دموکراتيک فاصله گرفته و راه را برای همکاری و ائتالف های گسترده رابطه با ائتالف ه
سياسی در جهت منافع عمومی جنبش ضداستبدادی و آزادیخواهی و برابری طلبی بازکرده 

 .است
ما معتقدیم همه جریان ها ، مجامع ، محافل و فعاالن سياسی متشکل و غيرمتشکل "...

ام به تفاوت ها و اختالفات سياسی و نظری شان، و با طرفدار دموکراسی، ضمن توجه و احتر
تأکيد بر جمهوریت و ضرورت دفاع از آزادی بيان و سازمان و تبليغات همه و مطلقآ همه جریان 
های سياسی و فکری و فرهنگی برای ایجاد یک فوروم گفت و گوی دموکراتيک، به تالش 

ون مردم ایران را در جهت سرنگونی گسترده برخيزند، تا اوآل  جنبش های اجتماعی گوناگ
جمهوری اسالمی و شکل دهی به نظام دموکراتيک جایگزین به هم پيوند بدهند؛ ثانيآ گفت و 

گوی گسترده ميان جریان های سياسی و فکری مختلف را در راستای ارتقاء آگاهی سياسی  
 های محلی و اجتماعی توده های مردم، در سطوح  مختلف، از کوچکترین محافل و تجمع

گرفته تا سطوح سراسری، سازمان بدهند؛ ثالثآ شرایط مساعدی برای ارتباط ميان جنبش 
های اجتماعی و جریان های سياسی فراهم بياورند؛ رابعآ هشياری و توان سياسی طرفداران 
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دموکراسی را در مقابل همه طرح ها و تمهيدات جریان های گوناگون ضددموکراتيک در مقياس 
 )  ماده پنج از قطعنامه فوروم دموکراتيک." ( توده ای تقویت کنندبه راستی

 
مصوب کنگره هفتم و عملی شدن آن، " برای ایجاد فوروم گفت وگوی دموکراتيک" قطعنامه 

همانطور که در خود قطعنامه فوروم دموکراتيک آمده است، راه را برای براندازی جمهوری 
تيک متناسب با خواست ها و نيازهای بخش های اسالمی و شکل دادن به یک نظام دموکرا

 .مختلف مردم  بازمی کند
دفاع از قطعنامه فوروم دموکراتيک، فاصله گيری از سکتاریسم و فرقه گرایی و لبيک گفتن به 

 . مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه مردم ایران است
 

   ٢٠٠٣ ژوئن ٢٨محمد آزادگر       


