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 شماره هفدهم ،سال اول،  

 1388اول مهرماه  

 )3(ما و جافك 

 درك ما از استقالل طبقه كارگر
کـه )  مـستقل از حـزب تـوده و اکثریـتی ھـا(»  مـستقل«با آغاز مجدد فعاليّت ھای کمونيست ھای 

ھمزمان با اوج گيری مبارزات کارگری و فعاليت ھای سندیکاليست ھا بود، مـسئله اسـتق/ل طبقـه 
تفاوتی » استق/ل طبقه کارگر«اما درک غالب بر اذھانِ کمونيست ھای مستقل از .  کارگر مطرح شد

مـی بينيـم کـه .   با دیدگاه ھای رویزیونيستی و اص/ح طلبانه یِ توده ای ھا و اکثریتی ھـا نداشـت
نتيجه یِ این حرکات ھم به تشکيل دو کميته از فعاIن کارگری رسيد که تمام سعی و کوشش خود 

برخی بـدنبال تأسـيس شـوراھا .  را برای ایجاد و یا کمک به ایجاد تشک/تِ صنفی کارگری گذاشتند
به ھمين علت ھم دیدیم .   ھمان مجمع عمومی صنفی کارگران بود» شورا«بودند، اما تعریفشان از 

و » اتحادیه آزاد کارگران«بنيانگذار » شورایی ھا«که در ادامه راه و بوقوع پيوستن انشعابات، برخی از 
 .دیگر سندیکاھا شدند» کمک به ایجاد«یا 

.  اما دید ما نسبت به استق/ل طبقه کارگر، از جایگاه اجتماعی و رسـالت ایـن طبقـه بـر مـی خـيزد
طبقه کارگر تنھا طبقه انق/بی ای است که می تواند تنھا آلترناتيو واقعـی در مقابـل راه حـل ھـای 

روند مستقل سازی  طبقه کارگر چـيزی جـز رونـد خودآگـاھی و سـازمان .   سرمایه داری ارائه دھد
پس مھمترین گام در جھـت اسـتق/ل طبقـه کـارگر را در فرمولـه کـردنِ برنامـه .   یافتگی آن نيست
این اقدام می بایست از .  اجتماعی آن جھت دگرگونی ساختار اجتماعی یافتيم –مستقل سياسی 

طریق مبارزه ایدئولوژیک با انواع انحرافات و توھمات ایدئولوژیک شایع در ایران و جھان به دست مـی 
اما، در عين حال به علت شرایط ویژه یِ مبارزه طبقاتی و سمت و سـوی آن بـه آغـاز اعتـ/یِ .  آمد

پس در عين اینکه مـا تـ/ش کـردیم اکثریـت .   انق/بی، این وظيفه نمی توانست تا ابد بطول انجامد
انق/بيون کمونيست را با خود ھمراه کنيم، اما نمی توانستيم وقت زیادی را به اقناع نيروھا و عناصر 

بزرگترین مانع ما در مقطع .  یکی از دIیل قلّت کنونی تعداد ما ھمين است.  بازدارنده اختصاص دھيم
سازش طبقاتی در شکل ایدئولوژیک » منشور پيشنھادی وحدت کمونيست ھایِ ایران«دستيابی به 

را به  ھم » چپ«سازش و آرامش بسياری از نيروھای مدعی » خ/ف جریانی«ما در حرکتی .  آن بود
در این راه نيز متحمل شدیدترین ضد حملـه ھـا، بخـصوص از طـرف کمونيـست ھـای علنـی .   زدیم

آنھا در مقابل تھاجم ایـدئولوژیک مـا وادار بـه .   وابسته و یا نزدیک به حزب توده و اکثریتی ھا شدیم
.  عکس العمل شدند، بـدون آنکـه چھـره یِ سازشـکارانه و رویزیونيـستی خـود را آشـکارتر سـازند

بسياری از ضد حمله ھای این عناصر به شيوه مسموم کردن فضا و ترورھای شخصيت ھای جریـان 
انق/بی بود، که متأسفانه، ھماھنگ با فرھنگ رعيتی اکثریت فعاIن کارگری بسيار مؤثر افتاد و ھنوز 
ھم، حتی پس از آنکه خط مشی رویزیونيستی و سازشکارانه یِ ایشان افشا گشته، زخم ھایی که 

 . به ما زدند، باقی است

 توهمات بازدارنده استقالل پرولتاريا
بيش از ده سال است که شرایط مبارزه طبقاتی از حالت رکود مطلق و پيشروی ضـد انقـ/ب بـيرون 

پـس از پایـان جنـگ، در دوران سـازندگی، ھاشـمی .   آمده و سير اعت/یی بـه خـود گرفتـه اسـت
رفسنجانی بعنوان نماینده طبقه و ھيئت حاکمه باز ھم مردم را به تحمل شرایط بد اقتصادی و ریاضت 

او می گفت خساراتِ جنگ بـه حـدی اسـت کـه نمـی تـوان بـدون از خـود .  کشی دعوت می کرد
اما بزودی مردم متوجه شدند که ریاضت کشيدن و تحمل کمبودھا و فقر .  گذشتگی جبرانش ساخت

و گرسنگی موعظه ای است تا سرمایه داران بدون ھيچ دردسری به انباشت ثـروت ھـای آنچنانـی 
رواج دوباره مدھای متنوع و ماشين ھای لـوکس و تجمـل گرایـی در جلـویِ چـشم مـردم .   بپردازند

ریاضت کش و گرسنه صورت می پذیرفت و روحيه مردم را در صف ھای طویل توزیع کاIھای کوپنـی 
اعتراضات و درگيری ھای مردم مصرف کننده در مقابـل فروشـگاه ھـای توزیـع .   دگرگون می ساخت

در سـال ... (کننده بصورت روزمره گشت و باIخره در شھرک ھای فقير نشينی  چون اس/مشھر و 
 .شعله ور گشت) 74

جناح ھای مغلوب انحـصارھای .  با روشن شدن اولين آتش ھای اعتراضی، طبقه حاکمه دو تکه شد
آنھا با پذیرش مفاھيم ليبرالـی از یکطـرف .   حکومتی به سمت اص/ح طلبی و رفرميسم روی آوردند

خود را مصلح و ترميم کننده یِ حاکميّت نشان دادند و از طرف دیگر به دنبال چانه زنی بـرای سـھم 
بـاIخره در .   افتادنـد»سـلطانی«بيشتر در ھمين نظام پوسيده و بازگشت به ھمين ھيئت حاکمـه 

اما این بار، با .  توانستند خود را به رقيب تحميل کرده و دوباره وارد صحنه سياسی شوند 1376خرداد 
آگاھی به پوسيدگی افکار دینی و بی اثر شدن آن در جامعه،  با کوله باری از افکار مخدّر و توھم زای 

آنان دم از اص/حاتِ درون حکومتی می زدند و طبـق سـنن ليبرالـی، .  ليبرالی با مردم روبرو گشتند
داور «حکومت را نه بعنوان ابزار طبقاتی سرمایه داران برای اعمال دیکتـاتوری طبقـاتی شـان، بلکـه 

دولت «را نيز مطلق کرده و بعنوان قراردادی بين » قانون«ھمچنين .  و بی طرف معرفی کردند» پيشه
از آنجایيکـه نمـی .   بـود»  ھـرج و مـرج«و »  اغتـشاش«خواندند که عدول از راھش برابر با »  و ملت

خواستند و نمی توانستند به معتبرین و نمایندگانِ واقعی طبقات و شـھروندان تکيـه کننـد و از آغـاز 
، که وفاداری شان »چپ«فعاليّت دوباره یِ نيروھای انق/بی ھراس داشتند، نمایندگان سرمایه داری 

به ھيئت حاکمه را در دوران ترور نشان داده بودند و اختگی نظراتشان را در برانگيختن انق/بی مردم 
 !ایشان» دمکراسی«به اثبات رسانده بودند، وارد معرکه کرده تا مدرکی باشد بر 

 نفوذ اصالح طلبانِ حكومتي از طريق رويزيونيست ها -الف 
در اینجا جای آن را نداریم که جنبش کمونيستی را پس از شکست و انحـ/ل شـوراھای شـوروی و 

و تأثيرات مستقيم و غير مستقيم این وقایع در جنبش » دوّل رفاه«تغيير استراتژی امپریاليست ھا به 
اما، نخواھيم توانست علل عدم حـضور مـستقيم و مـستقل .  طبقه کارگر و کمونيستی دنبال کنيم

چيرگـی .  پرولتاریا در مبارزات کنونی مردمی و غيبـت جنبـش کمونيـستی را جـدا از آن تـصور کنيـم
رویزیونيسم بر جنبش کمونيستی و انح/ل کمونيست بين الملل و وابستگیِ کمونيست ھای ایرانی 
 به خط مشی غالب در جنبش کمونيستی، باعث شد تا استراتژی کمونيست ھای ایران متکـی بـر

 در اين شماره مي خوانيد
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به بعد، فرھنگ سـازش بـر )  اکثریون –اشترکيون (از دوران شکست حزب کمونيست ایران .  سازش طبقاتی و سياسی با جناح ھای بورژوازی باشد
 .جنبش کمونيستی چيره گشت و متاسفانه ھمچنان ادامه دارد

شناخته می شوند، حزب توده و چریک ھای اکثریت و ھوادارانشان ھستند  که بسياری از »  کمونيست«جریان عمده ای که از طرف مردم ایران بنام 
به ھمين علت، این خط مشی در ایران کنونی .  ھم اجازه یِ فعاليّت علنی بيابند 76آنھا توانستند زنده و سالم از زندان ھا بيرون بيایند و پس از خرداد 

تحت تأثير این نفوذ، توھمی در جنبش کمونيستی مسلط گشته است که در ھمسویی با جناح اص/ح طلب حکومتی قرار .  دارای نفوذ بسياری است
ایران  اعیدارد، و مبلّغ این باور است که گویا می توان از طُرُق گام به گام و تکيه به بخشی از ھيئت حاکمه شرایط اقتصادی و فضای سياسی و اجتم

غيـر «و »  داور پيـشگی«آنھا مبلّغين علنیِ سازش طبقاتی می باشند و در ھمسویی با ادعایِ  تبليغـاتی ليـبرال ھـا، مبـنی بـر .   را بھبود بخشيد
کـارگران و زحمتکـشان، »  نماینـدگان«بودن حکومت ھا،  حکومت آینده را از نوع ھرمی می خواھند که در نظام پارلمانی آن بتوانند بعنـوان »  طبقاتی

جنبـش «به ھمين مناسبت ھم اکنـون در ميـان . فراکسيونی را تشکيل بدھند و در نزدیکی به رأس ھرم قدرت و ثروت دارای موقعيت ممتازی شوند
. سر می دھند» ھاشمی، ھاشمی«و حتی » کروبی، کروبی«و » موسوی، موسوی«حل شده اند و گاه داغ تر از مردم متوھم، فریادھای » سبزھا

از .   اجتماعی جامعـه ایـران باشـد  –مسلماً از چنين خط مشی ای نمی توان انتظار داشت تا خواھانِ حضور مستقل طبقه کارگر در فضای سياسی 
می باشـند و در مـورد »  حکومت رفاه«لحاظ طبقاتی آنھا بيان کننده یِ منافع بورژوازی بوده و  از لحاظ استراتژی کارگری ھم خواھان استقرار نوعی 

حتماً استحضار دارید که چریک ھای .  مبارزاتِ کارگری ھم تا آنجایی پيش می روند که به منافع سرمایه داران و حکومت شان ضرباتِ جدی وارد نشود
ھمچنين کـ/ً مارکسيـسم و .  اکثریت در کنگره شان خواھانِ حفظ سپاه پاسداران بودند و فقط توصيه می کردند که ایشان در سياست دخالت نکنند

بنـابراین، از لحـاظ اسـتراتژی و .  خواندنـد»  سوسيال دمکراسی«مبارزه طبقاتی و دیکتاتوری پرولتاریا را نفی کرده و به کناری گذاشتند و خود را تابع 
 . تاکتيک، کام/ً دنباله رویِ اص/ح طلبانِ حکومتی ھستند و خودشان ھم به این موقعيّت معترفند

» آنارشيـست«حتی آنھایيکه خود را مخالف ایشان دانسته و بعضاً ھم  خـود را . توده ھای جوان سرخ ما نيز تحت تأثير این خط مشی رشد کرده اند
 .  می خوانند، به دنبال آموزش ایشان خواھان برقراری صلح و صفایِ طبقاتی بوده و از ھر موضع مبارزه جویانه گریزانند

و ایـن .   فعاIن کارگری و کمونيست باید بدانند که منافع بورژوازی با منافع کارگران غير قابل سازش اند. این دیدگاه منشاء توھمات ضد انق/بی است
ھنگاميکه مارکس در کاپيتال نقش ارزش اضافی را توضيح می دھد و سپس روندی که به نزول نرخ سـود .   باور را فقط در سطح تئوری باقی نگذارند

رشد تکنولوژی و جایگزینی روبات ھـا و .  می انجامد را افشا می کند، نشان می دھد که ھيچ راه حلی جز فروپاشی سرمایه داری باقی نمی ماند
ص کامپيوترھا، تا زمانيکه در بطن چنين نظامی به کار گرفته می شوند، حاصلی جز بيکاری و توسعه یِ فقر و بدبختی برای جوامـع بـشری و بخـصو

و یا ھنگاميکه لنين از ورود سرمایه به فاز امپریاليستی صحبت کرده و تفوق سرمایه مالی بر کليه رشته ھای سرمایه گزاری و نياز .  طبقه کارگر ندارد
 به سرمایه به جھانی شدن را بر م/ می سازد، نشان می دھد که بورژوازی در این دوره بطور کلی خصلت مترقی خود را از دست داده است و تبدیل

این در حقيقت ادامه یِ ھمان روند نزولی نرخ سود است که سرمایه مالی برای حصول باIترین سھم از ارزش اضـافی بایـد . ضد توليد گشته است
نتيجه ی آن را نيز می بينيم که چگونه تقسيم کار جھانی باعث تخریب صنایع .  کارگران را بمثابه یک طبقه جھانی مورد استثمار ھرچه بيشتر قرار دھد

اینکه .  کشورھا شده و سيل عظيم کارگران را بيکار کرده و در عوض،  قيمت تمامی مواد و کاIھای مورد نياز را به شکل سرسام آوری باI برده است
بت نس اص/ح طلبان و به تبعيّت ایشان رویزیونيست ھا و اپورتونيست ھا سعی می کنند شرایط اسفناک ایران را به سوء مدیریت انحصارھایِ ایرانی

اینکـه حـل شـدن در سـرمایه جھـانی و .  دھند و اینگونه بنمایانند که به جایِ این مدیریت، سرمایه داران دیگری می توانند شرایط را بھبـود بخـشند
ا خصوصی سازی و مجھز شدن به سيستم ھای مدیریتی پيشرفته می تواند اوضاع را به نفع کارگران و زحتمکشان تغيير دھد، دروغ بزرگی است که ب

با ورود سرمایه جھانی به آمریکای Iتين و کشورھای آفریقایی و اروپایِ مرکزی و شرقی، و . یک نگاه به کشورھای دیگر کذب بودن آن افشا می شود
، اوضاع مردم به مراتب بدتر گشته، بيکاری و بی خانمانی باI تر رفتـه و قيمـت ھـا ...خصوصی سازی صنایع کليدی برق و آب و مخابرات و معادن و 

پس در مقابل طبقـه کارگـر .   ساخته است» جھان سوم«آنچنان سرسام آور شده اند که حتی چھره یِ کشورھای صنعتی را نيز ھمانند کشورھایِ 
طبقه کارگر ایران و جھان باید تغييراتِ اساسی ای در ساختار مدیریت جھانی توليد بدھند و ھدف و .  ایران و جھان ھيچ راھی جز انق/ب نمانده است

و بھتر کردن یع جھت توليد را ، از ایجاد ارزش اضافی و تأمين سود بيشتر برای سرمایه داران،  به سمت اجتماعی شدن کنترل بر ابزار و روند توليد و توز
 .  زندگی انسان ھا بچرخانند

بلکه، ضرورت انق/ب جھانی پرولتاریا است که اینک در . نيست» جھان سومی«آنچه که اینک در ایران می بينيم، ویژه یِ ما و این منطقه و کشورھایِ 
خيزش ھای فرانسه و یونان بر مبنایِ ھمان ضرورتی بوقوع پيوستند که انق/ب در چياپـاز و اوکـساکای .   تمامی کشورھای جھان احساس می شود

این شورش ھا و جوشش ھا و مبارزات، ھمه و ھمـه نویـد دھنـده یِ آغـاز انقـ/ب . مکزیک را بوجود آوردند و ایران را در شرایط انق/بی قرار داده اند
 .اجتماعی پرولتاریا در سراسر جھان است

در صـورتِ خودآگاھـی )  پرولتاریـا(تنھـا طبقـه کـارگر .   تنھا یک طبقه انق/بی در جھان است که از آینده ای غـير سـرمایه داری تـصوری روشـن دارد
امـا .   داردبـر کمونيستی و طرح برنامه ای انق/بی و ایجاد تشک/تِ سياسی موردِ نيازش ميتواند موانع سر راه ایجاد دنيایی بھتر را از مقابل بشریّت 

تغيير روابط و مناسباتِ توليد و فرھنگ اجتماعی نمی توانـد توسـط .   برای ایجادِ تحولی چنان عظيم و زیربنایی نياز به مشارکت کليه یِ انسانھا دارد
پياده کردن چنين برنامه ای ھم نياز بـه آزادی .   متحد کردن انسان ھا برای چنين تغييراتی نياز به برنامه ای انق/بی دارد.  عده ای قليل صورت پذیرد

پس تا زمانيکه حکومت ھای سرمایه داری اکثریت قریب به اتفاق مردم ،و بخصوص طبقه کارگر را، از آزادی ھای سياسی و .  عمل جوامع بشری دارد
 اجتماعی محروم ساخته و با تکيه به نيروھای سرکوبگر و مسلح خود ھر ت/شی برای احقاق حق حاکميّت مردم و آزادی ھایِ بشری را سرکوب می

ی کنند، اولين و فوری ترین قدم پرولتاریا، رھبری مردم و جنبش ھای اجتماعی به سرنگونی حکومت سرمایه داری و استقرار نظام سياسی و حقوق
 .توھم ليبرالی و رویزیونيستی، از به اجرا در آمدن این اقدام پرولتاریا جلوگيری می کند.  ای است که حق حاکميّت را به مردم واگذارد

تنھا بصورتِ فھرست وار می گویيم که جلوگيری از مبارزه طبقاتی در امر ایدئولوژیک .  ما در اینجا به سياست ھای جزئی این طرح خائنانه نمی پردازیم
مبارزه سياسی از طریق ایراد تھمت و شيوع دروغ نيروھا و عناصر انق/بی، برای عدم تمرکز و .  در خدمتِ طراحی نشدنِ برنامه انق/بی پرولتاریا است
ت/ش برای به بن بست کشاندن طرح ھای انق/بی و ایجادِ شک و تردید، برای انحراف توده ھا .  تشکل پرولتاریا و دستيابی به حزب طبقه کارگر است

پيروی از نمادھای انحصار طلبانه و انح/ل طلبانه یِ پوپوليستی، برای آشکار سازی جریان ھـا و عناصـر فعـال کمونيـست .   از مبارزات انق/بی است
سرمایه داری و چيرگی بر توھم بورژوایی شایع در اذھان توده ھـا، نمـی »  چپ«بدون افشاء ایدئولوژیک و سياسی این اقدامات به ظاھر ... است و 

 .  توان بر موانع و مشک/تِ بازدارنده یِ انق/ب پرولتری فائق آمد

 نفوذ ليبرال راديكاليسم از طريق اپورتونيست ها -ب 

در اینجا جایِ توضيح مشروح . بورژوازی آشنا است» رادیکاليسم«ھر آنکس که با تاریخ جھان و تکوین و تکامل جوامع بورژوازی آشنا باشد، با پدیده یِ 
در اینجا به ھمين بسنده می کنيم که در اوایل . این پدیده را نداریم، اما رفقایِ دیگر در مطالب و مقاIتِ خود در این باره توضيحاتِ مشروحی داده اند

قرن نوزدھم و تحت تأثير قدرت گيری اجتماعی بورژوازی صنعتی در نظام ھای سرمایه داری و مبارزه ی آن بـرای سـھم خواھـی در حکومـت ھـای 
از لحاظ سياسی، این بخش از بورژوازی نياز به اص/حاتِ ساختاری در اشکال حکومتی داشت، .  سرمایه داری ایدئولوژی ليبرال رادیکاليسم متولد شد

بنابراین با عَلَم کردنِ شعار .  چرا که تنھا ابزارش برای تحت فشار قرار دادنِ انحصار قدرت بازرگانان و اشرافيّت بورژوا شده تکيه بر مبارزاتِ کارگران بود
می توانست با جھت دادنِ مبارزاتِ کارگران به شکستن انحصار قدرت بورژوازی سنتی، اصـ/حاتِ مـوردِ » آرایِ عمومی«و تقليل آن به » دمکراسی«

ایدئولوژی رادیکال ليبراليسم ھم مانند دیگـر . نيازش را در ترکيبِ قدرت پيش ببرد، بدون آنکه ساختار اجتماعی نظام سرمایه داری را تغيير داده باشد
بلکه تبدیل به ابزاری در دست ھر قشری از سـرمایه داران .   ایدئولوژی ھا، پس از آنکه تدوین شد، در محدوده یِ منافع بورژوازی صنعتی باقی نماند

دور از «را از طُرُق مسالمت آمـيز و » تغيير رژیم«در ایران امروز، نمایندگانِ چنين بورژوازی ای .  شد که به دور از قدرت سياسی نگاھداری می شوند
معرفِ چنين تمایلی در بورژوازی ایرانند که از مراکز ثروت و قدرت به دور ... عناصری چون سازگارا،گنجی،افشاری،طبرزدی و .  می خواھند» خشونت

 پس آنھا خواھانِ تغيير این .  افتاده اند و تا زمانيکه ھيئت حاکمه یِ ایران از ترکيبِ کنونی آن تشکيل شده باشد، ھيچ اميدی برای ایشان وجود ندارد
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اما به ھيچ عنوان خواھانِ تغيير در ساختار .  ھيئت حاکمه و برخورداری از آزادی ھای ليبرالی می باشند تا امکانِ حضور در مراکز ثروت و قدرت را بيابند
آنھا منـشاء تـوھم دیگـری در جنبـش !   ھرم گونه یِ قدرت سرمایه داری و نيروھای مسلح آن نيستند و در حقيقت به دنبال کودتا ھستند تا انق/ب

 .از انق/ب دارد» کودتاگرانه«کمونيستی می باشند که درکی 
قـرن  20مسلماً موجودیت تنوع افکار اپورتونيستی جدا از انواع رویزیونيسم موجود در جنبش کمونيستی پس از شکست حکومت شـوراھا در دھـه 

در عينيّت، ایـن افکـار تحـت .  اما این تنھا تعيين کننده یِ شکل ایدئولوژیک آن است.  بيستم در شوروی و استي/ی آن بر جنبش کمونيستی نيست
سرمایه  از تأثير منافع طبقاتی بورژوازی دور نگاه داشته شده از قدرت است و ھمچون ایدئولوژی ليبرال رادیکال مورد استفاده یِ روشنفکران این قشر

مـسلماً بـرای ليـبرال .   تنوع اشکال این دیدگاه نيز ھمچون ليبرال رادیکاليسم به ميزانِ دوری و نزدیکی ایشان به قدرت می باشد.   داران می باشد
تأکيد ایـشان بـر واژه گـان .  ، قرار گرفتن و صاحب امتياز شدن در ھرم قدرت بورژوازی به مراتب سخت تر از نوع راست آن است»چپ«رادیکال ھای 

تغيير «اما آنچه که ایشان در زیر لوایِ بھانه ھای مختلف ارائه می دھند چيزی جز ھمان .  نيز برخاسته از ھمين دوری است» سرنگونی«و » انق/ب«
به نارسایی ھا و عدم ھمگونی رشـد روابـط و »  شکل حکومت«و »  انق/ب«برخی از ایشان، برای موجه جلوه دادنِ برداشت خود از .  نيست» رژیم

آنھا با این بھانه مدعی می شوند که ھنوز رسالت انق/بی بورژوازی در ایران باقيـست و ایـن .   مناسباتِ زیر بنایی سرمایه داری در ایران تکيه دارند
، از »کمونيست ھـای کـارگری«برخی از ایشان مانند .  وظيفه یِ پرولتاریا است که پایش را از گليم اش درازتر نکرده و به اص/حاتِ بورژایی تن دھد

دیگران آن را مردود .   می روند» دولت موقت«و » مجلس مؤسسان«ھمکاری مستقيم با نمایندگانِ فکری بورژوایی استقبال کرده و به پيشباز شعار 
در مورد اولی که سازشش .  می باشند» نوین«یا » جمھوری دمکراتيک خلق«دانسته و با تکيه به برداشت رادیکال از مباحث مائو، خواستار تشکيل 

نمایندگـی «اما دومـی، بـا منـسوب سـاختن خـود بـه .   با بورژوازی و مشارکتش با نمایندگان فکری ایشان مسجل است و خود به آن اعتراف دارند
به جای دیکتاتوری پرولتاریا، دست به بازسازی ھرم قدرت بر مبنایِ الگوی ليبرالی می زند، با این تفاوت که خود را به » دیکتاتوری حزبی«و » پرولتاریا

 .از پرولتاریا در رأس ھرم قرار داده و بنام پرولتاریا، دیکتاتوری خود را بر جامعه تحميل می کند »نمایندگی«
الگوی حکومت پرولتری و یا دیکتاتوری پرولتاریا، از طرف مارکس و انگلس و انترناسـيونال کـارگری، .   اما دیدگاه کمونيستی در این مورد واضح است  

روسيه نيز از طرف لنين و حزب کمونيست روسيه تبعيّت شده و شوراھای کارگری و  1917این الگو در انق/ب .  الگوی شورایی کمون پاریس می باشد
اصوIً در جنبش ھای معاصر نشان داده شده که ھنگام فروپاشی حکومت ھای سرمایه داری و بوقوع پيوستن .  سربازان و دھقانان به قدرت رسيدند

ا خ/ء قدرت ناشی از آن، کارگران و شھروندان یک جامعه به سرعت در شکل شوراھای محلّی و مکان اشتغال سازماندھی می شوند و اداره امور ر
ھرچه طبقه کارگر به نقـش .  اینکه از طریق این شوراھا طبقه کارگر چه می کند، به ميزان خودآگاھی طبقاتی اش بستگی دارد. بدست می گيرند

 تاریخی خود آگاه تر بوده باشد و در شرایط انق/بی و در طول مبارزاتش به اعتماد به نفس Iزم بـرای در دسـت گـرفتن قـدرت سياسـی و مدیریـت
نمونه ھای متعددی از این ساختار .  اجتماعی  دست یافته باشد، این شوراھا به نقش حکومتی خود و اعمال دیکتاتوری پرولتاریا نزدیکتر خواھند بود

نيز شاھد موجودیّت این  1360تا  1357در ایرانِ .  قرن بيستم تا به امروز در اقصا نقاط جھان و جوامع متنوع شکل گرفته اند 20قدرت سياسی از دھه 
قش ، ننوع ساختار سياسی بودیم، اما به علّت نبود خودآگاھی طبقاتی ميان کارگران، شوراھای کارخانه و کميته ھای محّ/ت برای حکومت بورژوازی

بھمن و فروپاشی سلطنت پھلوی، به علّت چيرگی توھمّات بورژوایی در طبقـه کـارگر و دیگـر  21بورژوازی ایران، پس از قيام .  سرایدار را بازی کردند
 با یتاًزحمتکشان، فرصت بازسازی ھرم قدرت سياسی را یافت و قدم به قدم شوراھا و کميته ھا را از موقعيّت و ترکيب انق/بی شان خارج کرد و نھا

 .آنھا را نابود ساخت 60تا  58سرکوب ھای خونين سالھای 
.  مشکل اساسی اپورتونيست ھا در این است که فکر می کنند طبقه کارگر می تواند از ساختارھای بورژوازی برای اعمال حـاکميّتش اسـتفاده کنـد

ليـه ن عساختار ھرم قدرت بورژوازی و الگوی ليبرالی حکومتِ آن در طی قرون متمادی، در اثر ضرورت تاریخی و نيازھای مبارزه طبقاتی سـرمایه دارا
 فئوداليسم و حکومت ملوک الطوایفی آن، در مرحله اول و تا قبل از به قدرت رسيدنش، و سپس عليه طبقه کارگر، پس از به قدرت رسـيد آن شـکل

علم مبارزه طبقاتی در تئوری، و تاریخ مبارزه طبقاتی پرولتاریا بصورتِ عينی، ثابت کرده اند که این ساختارھا برای اعمال قـدرت .  گرفت و ثبات یافت
وند، ی شپرولتاریا، نه تنھا مناسب نيستند، بلکه حتی اگر توسط خالص ترین و خوش نيّت ترین انق/بيون کمونيست و عناصر و احزاب پرولتری بازساز

نمونه شوروی و چين و کشورھای اروپـای شـرقی و .   نھایتاً به بازسازی قدرت و احياء روابط و مناسبات سياسی و حقوقی بورژوازی خواھد انجاميد
پرولتاریا در طول مبارزات خود الگوی کمون .  مرکزی و خاور دور و آمریکای Iتين، ھمه و ھمه بارھا این حکم تاریخی مارکسيسم را به اثبات رسانده اند

.  اران اسـته دپاریس و حکومت شوراھا را برای اعمال دیکتاتوری پرولتاریا بوجود آورده است و این الگو تنھا آلترناتيو انق/بی در مقابل حکومت سرمای
کمونيست ھای انق/بی باید خود را از این توھمـات رھـا .  توھمات رویزیونيستی و اپورتونيستی مانع درک این حکم مثبته یِ علم مبارزه طبقاتی اند

سال است که بر احزاب باصط/ح کارگری چيره گشته و مبنایِ آموزش و پرورش انحرافی نسل ھـای متعـددی از  80توھماتی که نزدیک به .   سازند
رویزیونيست ھا و اپورتونيست ھا برای توجيه این توھمات، انواع و اقسام تئوری ھای دیگر مارکسيستی را که با قرائت .  ھا شده است» کمونيست«

و جـدا سـازی متـافزیکی اھـداف دمکراتيـک و »  انقـ/ب«از جمله معنـا و مفھـوم .  بورژوایی ایشان خوانایی نداشت مورد تعرض و تحریف قرار دادند
که قرار » نماینده طبقه کارگر«و منسوب کردنش به عنوان » حزب طبقه کارگر«، و یا تعریف و نقش رھبری کننده یِ »دو مرحله«سوسياليستی آن به 

و یا ارائه درکِ متافزیکی از ماتریاليسم دیـالکتيکی و .  است به جایِ کل طبقه و به نام آن، دیکتاتوری حزبی را از رأس ھرم قدرت بورژوازی اعمال کند
و خ/صه تمامی تئوری ھای انق/بی را مورد . تاریخی که تضادھا را تکه پاره کرده و مرزھای مطلقی برای قطبھایِ متضاد یک پدیده قائل گشته است

انق/ب دمکراتيک، بر خ/فِ نظرات ایشان، نه یک مرحله یِ قائم به .   ھجوم بينش بورژوایی خود قرار داده و از محتوایِ انق/بی خارجشان کرده است
انق/ب سياسی نيز بخشی غيرقابل تجزیه از انق/ب در ساختار .  ذات خود، بلکه بخشی از انق/ب جھانی پرولتاریا با اھداف سوسياليستی آن است

انق/ب دمکراتيک، یک انق/ب بورژوایی با ھدف استقرار الگویِ حکومتی سرمایه داری نيست، بلکه منھدم کننده یِ ساختار .   و روابط بورژوایی است
سياسی و حقوقی بورژوازی و الغا امتيازات و نابرابری ھای سياسی و حقوقی و تضمين کننده یِ دمکراسی بـرای تمـامی شـھروندان یـک جامعـه 

 علم مبارزه طبقاتی در این نکته بسيار شفاف و صریح است که پرولتاریا بدون آزاد کردن کليه شھروندان یک جامعه نمی تواند به آزادی خـود.  است
و تنھا شکل حکومتی ایکه تضمين کننده یِ آزادی شھروندان از یوغ امتيازات و نابرابری ھای سياسی وحقوقی بورژوازی است، حکومت .  دست یابد

سوأل این نيست که آیا ما باید شوراھا را بسازیم و تبدیل به حکومتشان .   شوراھا می باشد که به ھر شھروندی حق برابر حکومت کردن می دھد
ن کنيم یا نه؟  سوأل اینست که ھنگام فروپاشی حکومت سرمایه داری و تشکيل شوراھا به دست کارگران و شھروندان، ما خواھان قدرت گيری ایشا

و ارتقاء شان به ارگان ھای حکومتی ھستيم یا اینکه باز ھم می خواھيم به ایشان نقش سرایداری بدھيم؟  پس انق/بی کسی نيست که خواھان 
 .باشد، بلکه کسی است که این تغيير و سرنگونی را تا حد استقرار حکومت شوراھا به پيش براند» سرنگونی ھيئت حاکمه«و یا » تغيير رژیم«
 

ب حاضر باز ق/این بود منابع و منشاء توھمّات رویزیونيستی و اپورتونيستی ایکه کمونيست ھای ایران را از عينيّت بخشيدن به استق/ل پرولتاریا در ان
پایين » تغيير رژیم«را تا حد دید کودتاگرانه یِ » انق/ب«توھماتی که یا ضرورت انق/ب را صریحاً  مردود اع/م می کند و یا اینکه مفھوم .  داشته است

برنامه ای که خود را از ھر توھم .  پس، اولين و مھمترین وظيفه کمونيست ھای انق/بی، تدوین برنامه انق/بی پرولتاریا در شرایط کنونی بود. می آورد
و  تاًطبقاتی بورژوایی و رویزیونيسم و اپورتونيسم قرن بيستمی رھایی بخشيده و اھداف، استراتژی، تاکتيک و راه ھای عملی کمونيست ھا را صراح

 .با دقت ھر چه تمامتر اع/م کند

 ....ادامه دارد 

 جمهوري شورايي  -نان، مسكن، آزادي 
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 )پاسخ مختصر به اتهامات مطول رفقاي جافك ( 

 وارونگي حقيقت در پوشش انقالبي
 مينايي.م

 

" Iزم اسـت  صـادقانه اعـتراف کنـم مواضـع  »جـافکی«در برابـر کاھنـان "  سـبزیون "  قبل از توضيح پاره ای مسائل و اع/م برائـت از 
ندارد و از اینکه نوشته ھایم باعث فـرود آمـدن گوشـه ای از "  به سوی انق/ب "  من ربطی به رفقای " راست روانه " و " اکونوميستی 

گردیده  که خطایی  جز اجازه نشر دادن به مطالب با امضای مشخص مـن "   بسوی انق/ب " و " ندا" چماق تکفير بر پيکر تازه پا گرفته 
 . پوزش می خواھم" ندارند ، جدا

 
" نقد" سوء استفاده از کلمات و زبان  –یا حداقل بخش اعظم آنھا  –اما یکی از عادات ناپسند و ریشه دار منتقدان اعم از چپ و راست  

حرفی ندارم، چون ھمين لقب ِننگين، به خودی خود نوشته ھا و گفتـه ھایـشان را از حيـز "  راست "  در این نوشته با منتقدین . است
به " راست نامشخص " است که از موضعی به ظاھر چپ و در واقع " جافک" سویه ی ِ اصلی حرف من با رفقای . انتفاع ساقط می کند
سر در گمی فكری در صفوف فعا�ن چپ و كارگری به دو صورت  : "...نا مشخص از آنرو که می نویسند.  اتھام زنی پرداخته اند

انفعال، كنار نشستن و انتظار از یك طرف یا دنباله روی آشكار و خجالتی از موج توده ای و نيروھای مـسلط :  به راه افتاد
و مشخص نمی کنند که موضع صحيحی که Iبد خودشان اتخاذ کرده بودند بر چه مبنایی استوار بوده و نمود . .." بر آن از طرف دیگر

، تکـانی بـه خـود داده و  15گرچه رفقا پس از انتقادات رفيق احمد فارسی در بسوی انق/ب . (  عملی اش را در کجا نشان داده است
 !)  طبق معمول اخباری از اینجا و آنجا گلچين نموده و دستی به سروروی وب/گ خود کشيده اند که به ھرحال کاچی بھتر از ھيچی

نامـه "  خودم را به کوچه علی چپ ميزنم و انگار می کنم که از موضع واقعی رفقا بی خبرم و تنھا به مطالب مطروحه در " من اما ، فع/
 . می پردازم..." انتقادی به 

 
واقعيت این است که از پایگاه و جایگاه طبقاتی تک تک کسانی که در خيابانھا به مبارزه با عوامل سرکوب رژیم می پرداختند و بـاتوم و 

اما شعارھا یشان را شنيده ام و حرف ھایـشان را .  گاز فلفل و اشگ آور و گلوله ساچمه ای و رنگی و سربی می خوردند، اط/ع ندارم
نيز " زنده باد آزادی . " آنھا نمونه ای از آن شعارھای مطالباتی و نه ھيجانی مثل هللا اکبر است" مرگ بر دیکتاتور" شعار .گوش کرده ام 

این ."  جزیی از طيف رنگارنگ جنبش توده ھای مردم است"  سبز"" ... بنابراین چه ما بخواھيم و چه نخواھيم . به ھمين قياس
طيف در نبود یک آلترناتيو انق/بی با تمام قوا و با بھره گيری از ماشين وسيع و گسترده تبليغی سعی در پيـشبرد اھـداف رفرميـستی 

. داشته و آماده است در بزنگاھھای تاریخی با منحرف کردن جنبش به تبانی و سازش دست بزند و دستاوردھای مبارزاتی را ھدر بدھد 
از اینرو ما به جای پاک کردن صورت مسئله و کتمان واقعيت ھای موجود در خيابانھا سعی کردیم در عمل و در ھر فرصتی کـه بدسـت 
آوردیم نقاط ضعف و انحرافی رھبران جنبش سبز را ھم از زاویه نظری و ھم عملی به دوستان جوانی که متوھمانه به دنبال شان روان 

و اتھامات دھان پرکن به اقناع و جذب آنھا کمک نمی " کيھانی " در این راستا بھره گيری از ادبيات فحش و ناسزای . بودند توضيح دھيم
 .کرد و ھرجا که جنبش سبز را مخاطب قرار داده ایم صف رھبران و بدنه اجتماعی آنھا را از ھم جدا کرده ایم

 
رفقای جنبش رنگين کمان را به ھمسویی با سـران "  منفعل، كنار نشسته و منتظر "  بی انصافی است که عده ای " بنابراین واقعا

ی گونـه مطالـب بـه قـصد مـچ گـيری از "  داور"  طبيعی است که مطالعه سرسری و . و رھبران جناح حکومتی جنبش سبز متھم کنند
گرایـش "  اگر رفقای جـافکی دوسـت دارنـد رندانـه از کنـار .  رفقای جنبش رنگين کمان  نتيجه ای بھتر از این عاید رفقای جافکی نکند

دوست دارم روی ھمين گرایش تمرکز کنـم و ریـشه ھـای راسـت روانـه و اپورتونيـستی آن را "  در گذرند، من اتفاقا"  انفعال و انتظار
 .بشکافم

 
پيش گرفتن سياست انفعال و انتظار به قصد تنزه طلبی و احتراز از مباداییِ  آلودگـی "  دوصد گفته چون نيم کردار نيست " از آن رو که 

دامنِ  پاک کاھنانه به اعمال ِ مشتبه به اشتباه ، چيزی نيست جز اغتشاش فکری فرصت طلبانه به ھنگام عمليـاتی کـردن نظریـات و 
فکر نمی کنم تردیدی در این مسئله باشد که با حلوا حلوا گفتن دھان شيرین نمی شود، و نيز تردیدی در ایـن !  دیدگاھای ارائه شده 

. نيست که ترسيم دورنما و تامين جھت گيری و تدقيق استراتژی و تاکتيک ھای صحيح تنھا گام نظری و نخست  مبارزه طبقاتی است
درواقـع تلفيـق تئـوری و پراتيـک بـا حفـظ اسـتق/ل نظـری و .  گام ھای اساسی و سرنوشت ساز در ميدان عمل برداشته مـی شـود

تشکي/تی و برافراشتن پرچم مستقل و قابل تشخيص از جنبش سبز وظيفه ای بود که در حد توان مـان انجـام دادیـم و بتـدریج نتایـج 
ما عمل انق/بی را وظيفه فوتی و فـوری خـود قـرار دادیـم و نفـی سـيادت .  عملی آن را عليرغم شانتاژھای موجود شاھد خواھيم بود

تمام نوشـته ھـای مـا شـاھدی بـر ایـن مدعاسـت و ھمـواره .  بورژوازی و متشکل کردن طبقه کارگر را پيگيرانه دنبال کرده و می کنيم
کوشيده ایم با استدIل و بحث ھای اثباتی و بدون توسل به پلميک و جدل و مچ گيری ، به کسانی که متوھمانه در پی اص/ح طلبـان 

مـا .  حکومتی روانند ، نشان دھيم که کجا و چرا اشتباه می کنند و در این راه به موعظه از باIی سر توده ھا اعتقادی نداشته و نداریم
ما نمـی گویيـم .  شعار نمی دھيم که چون حاکمان کنونی نمی توانند خوب به مردم حکومت کنند اجازه بدھند ما به آنھا حکومت کنيم

درک ما از دمکراسی شورایی این اسـت .  چون رھبران سبز نمی توانند آنھا را درست رھبری کنند ، سکان رھبری را بدست ما بدھند 
خب کجای این کار راست روی . که شرایطی فراھم شود تا کارگران و زحمتکشان خود سکان رھبری و به تبع حاکميت را بدست بگيرند

 و سپردن رھبری بدست رھبران جنبش سبز است؟ این وارونه نمایی از سوی رفقای جافکی با چه ھدفی دنبال می شود؟  
ع/وه بر موضوع فوق ، نکته دیگری که رفقای جافکی  در نوشته به ظاھر انتقادی خود بکار گرفته اند بازی با کلمات و جراحی و تجریـد 

از این جـا حركـت    ھا"بسوی انقCبی": " ...  جم/ت از متن کلی مقاIت و سپس نتيجه گيری ھای دلخواه و خ/ف واقعيت است 
Iزم است قبل از پاسخ به ادعای نادرست فوق ، ماھيـت درک ..." شناخت رسميت باید جریان سبز را به  ناگزیرمی كنند كه به 

سـوال مـشخص مـن ایـن .  بشکافم تا ميزان رندی و زرنگی آنھـا آشـکار شـود"  رسميت " اخ/قی و مومنانه رفقای جافکی را از کلمه 
آیا به رسميت شناختن معادل با حقانيت دادن به چيزی یا امری  ناحق و غير رسمی است؟ آیا رفقای جافکی با این مغالطـه و :  است 

طرح مسئله به این صورت  قصد وارد کردن موضوع به حوزه ایدئولوژی و اخ/ق ندارند ؟ آیا به رسميت شناختن و یا به رسميت نشناختن 



 

 88شماره هفدهم، اول مهرماه         بسوي انقالب                                                                                                                     5صفحه      

امری تاثيری در محق بودن و یا نبودن آن دارد؟ به نظر من  طرح موضوع به صورتی که رفقای جافکی در مقاله انتقادی خود پيش گرفتـه 
می گویم فرض کنيد  من معتقدم که تھران پایتخت  ایران ، باراک اوباما " توضيحا. اند  ب/موضوع و تاثيری گمراه کننده در حل مسئله دارد

من نمی توانم ھيچ یـک از .  است 79رئيس جمھور ایاIت متحده آمریکا ، مار جانوری خزنده ومارکس نویسنده کاپيتال و عدد اتمی ط/ 
حتی اگر با پيشنھاد پرداخت مبالغی پول تطميعم کنند و یا تھدید به مجازاتم نمایند و .این معتقداتم را بنا به اراده ی  دیگران تغيير دھم

ممکن است "   ضمنا. بنا به دIیلی تسليم شده و نظرم را تغيير دھم در واقعيت موجود ھيچ تغييری داده نخواھد شد" حتا اگر من فرضا
و نویسنده ی کاپيتال خود من و مار جانوری پرنده به جای باراک اوباما  یکی از رفقای جافکی  89آرزوی من این باشد که عدد اتمی ط/ 

رئيس جمھور آمریکا بشود  ، آیا این آمال و آرزوھا به صرف دلخواه من به حقيقت خواھد پيوست و رسـميت و حقانيـت خواھـد یافـت ؟ 
. شکی نيست که پاسخ منفی است زیرا ھيچ کدام از این واقعيات مطابق اراده من بوقوع نپيوسته که با خواست و اراده من تغيير یابـد

 .چيزی که خارج از اراده من است نمی تواند موضوع م/مت  اخ/قی از سوی رفقای جافکی باشد" پس اساسا
 

از اینھا گذشته رفقای جافکی با بغل کردن پای فيل در تاریکی می خواھند بقبوIنند کـه آنچـه در دستـشان اسـت چـيزی جـز سـتون 
 :نيست 

از این جا حركت می كنند كه به ناگزیر باید جریان سبز را به رسميت شناخت ولی با گرایش ھا و اقدامات انحصار    ھا"بسوی انق/بی" 
شاید آنان، در ذھن خود دارند تاكتيكی را به كار می برند برای تاثيرگذاری بر آن . طلبانه این جریان درون جنبش مردم مبارزه انتقادی كرد

اما این ذھنيت یا این نيـت، نتيجـه .  بخش از مردم كه خيزش اعتراضی خود را به غلط با جریان سبز و رھبران مرتجعش معنی می كنند
به خصوص كه بسياری از این توده جـوان، دارای شـناخت تـاریخی از ماھيـت و تجربـه .  ای جز تطھير جناحی از رژیم نزد توده ھا ندارد

ترین پيام ھا خطاب به رھبران "منتقدانه"در چنين چارچوبی، حتی . عملكرد سی ساله این جناح و شخصيت ھایش نيستند  مستقيم از
، از سوی كسانی كه خود را نماینده چپ انق/بی یا پرولتاریای آگاه می دانند، تبدیل می شود به ابزاری برای رنگ و لعاب "جنبش سبز"

در نظر بگيرید . زدن به ماھيت ضد مردمی این رھبران و پوشاندن تضاد آشتی ناپذیری كه با منافع دور و نزدیك توده ھای ستمدیده دارند
نویـسندگان ...  استفاده می كنند   )2" (عزیزان"یا ) 1" (’جنبش سبز‘دوستان "در مورد ھمين ھا از عبارت " ندا" و " بسوی انق/ب"كه 

حداقل تا مدتی با جریان سبز ھمراه بوده، در جریان كار سياسی مستقيم با مردم، خود را جزیـی از آن معرفـی مـی "  بسوی انق/ب"
 ”.كرده اند

 
بوده اند؟ ایا تاکنون پایـشان را از حـصارھای خـود " جریان کار سياسی مستقيم با مردم " در می ماند آیا رفقای جافکی در " آدم واقعا 

چه بسا از دوستان و رفقای ما که در بدو ورود بـه دانـشگاه جـذب انجمـن اسـ/می . بيرون گذاشته اند و در جمع مردم حضور یافته اند
دارند گـام .  حاI صف شان را جدا کرده اند .  ھستند رفقایی که از اعضای سابق خانه کارگر و شوراھای اس/می کار بوده اند. شده اند

خب که چی ؟ کجـای اینکـار گنـاه نابخـشودنی .  به گام از مبارزات خودشان تجربه می گيرند و می آموزند و به دیگران منتقل می کنند
معرفی کرده ایم و چگونه به " جنبش سبز " است؟ اما اینکه از کجا فھميده اند ما در برخورد با مردم کوچه و خيابان خودمان را جزئی از 

 !!!البته علم قاضی سخن دیگری است. جای تعجب دارد" کنه احساسات و عواطف ما پی برده اند ، واقعا
 

موضـوع بـه قـدری شـفاف و "  رنگين کمان"اما درخصوص انتخابات و دIیل تحریم آن ، مواضع اتخاذ شده بعدی و دIیل اع/م موجودیت 
ھدف از اع/م مواضع مستقل این بود که تـوده "  اساسا.  روشن است که جایی برای تحریف واقعيت از سوی رفقای جافکی نمی گذارد

در این راستا تصحيح درک معـوج از . ھا از وضعيت ضربه گيری خارج شوند و ھزینه انق/ب را به نفع حاکميت مجدد اص/ح طلبان نپردازند
. دمکراسی و افشای ماھيت واقعی جنگ قدرت را صبورانه و در عمل ھدف فوری و آنی ما از شرکت فعـال در اعتراضـات خيابـانی بـود

ماھيت واقعی خ/ف جریان رفتن  ما نه موعظه ھای روشنفکرانه جدای از توده ھا بلکه ت/ش برای سپردن رھبری به شوراھای مح/ت 
آنچه موجب نـاراحتی رفقـای جـافکی شـده و دادشـان را در .  و کارگری و قانع کردن آنھا به آموختن از تجارب مبارزاتی خودشان است

لفافه انق/بی گری به آسمان بلند کرده ھمين مسئله ت/ش برای  سپردن رھبری به کارگران و زحمتکـشان اسـت و نـه بـه احـزاب و 
 :می گویند روزی دختری از پدرش پرسيد . سازمانھایی که تنھا خود را محق به رھبری و حاکميت می دانند

 چرا خانه ما اینھمه سرد است؟ -
 .برای اینکه نفت برای سوزاندن نداریم -
 چرا نفت برای سوزاندن نداریم؟ -
 .برای اینکه من کارم را از دست داده ام -
 چرا کارت را از دست داده ای ؟ -
 .برای اینکه نفت فراوان است -

متاسفانه کارشناس ھای انق/ب ما بيش از شرکت کنندگان و سازمان دھنـدگان  آن ھـستند و بـدبختی مـا ھـم .  حاI حکایت ماست
 . اینجاست که کسی را برای عملی کردن نظریات شسته و رفته آنھا پيدا نمی کنيم

 
 در ھر صورت ما اميدواریم باIخره رفقا را جایی در صحنه واقعی مبارزات پيدا کنيم و مطمئنيم در اینصورت آبمان بيشتر به یک جو می رود

شکی نداریم اگر پروژه کمونيستی خود را در قلب و مرکز بازسازی انق/بـی جامعـه یعـنی در ميـان .  و زبان ھمدیگر را بھتر می فھميم
که موجبات بيکاری و " نفت فراوان" مردم کارکن که دارای قدرت آفرینندگی فوق تصور بعضی ھا ھستند پيگيری کنيم  و به جای تکيه بر 

لفاظی صرف کارشناسان و رھبران خود خوانده را فراھم آورده به کارگران و زحمتکشان و سازمانھایی که خود می آفرینند اعتماد کنيم 
 . خيلی سرراست تر می توانيم به اھداف مان برسيم
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 نداي سرخ

 :»نداي سرخ«پيام يازدهم 

 شرايط سياسي در تظاهرات قدس
حضور ميليونی مردم در خيابان ھا، ساعت ھا قبل از موعد اع/م شده از سوی برگزارکننـدگان آن، بيانگـر .  روز قدس ھم آمد و گذشت

بـه حکومـت جمھـوری )  مرداد در مقابل روزنامه اعتمـاد ملـی 22از (»  آرامش«اشتياق مردم برای تظاھراتِ دیگری بود که پس از یکماه 
 . اس/می نشان دھند ھنوز شور انق/بی در ایشان زنده است و از تصميم خود به برکناری حکومت کودتاچيان منصرف نگشته اند

خوشبختانه، سانسور گسترده یِ پس از آغاز مبارزات باعث . در جبھه ھای دیگری نيز مبارزاتِ مردمی سدھای حکومتی را شکانده اند
امروزه دیگر مشکلی در انتقال اخبار و گزارشات نداریم و می توانيم به جرأت بگویيم .  شد تا اط/ع رسانی به امری توده ای تبدیل شود
ھمانطور که خبرگزاری ھای خارجی اع/م نمودند، عليرغم بستن راه ھای ارتباطی .  که سانسور حکومتی در ھم شکسته شده است

.  فيلم خبری از تظاھرات روز قدس مخـابره شـد 63اینترنتی و اعمال انواع شيوه ھای سانسور گسترده، در عرض چند ساعت بيش از 
 .خوب، مسلماً این را می توان جزء دستاوردھایِ تا کنونیِ مبارزاتِ مردمی به حساب آورد

ھمچنين، ھمانطور که از این گزارشات می توان برداشت کرد، جمعيتّی عظيم و مطمئناً بيش از یک ميليون نفر در این تظاھرات شرکت 
کردند که نمایانگر تداوم اعت/یِ انق/بی مبارزاتِ توده ای است و پاسخی مناسب به بـد خواھـانِ ایـن جنبـش اسـت کـه عـدم انجـام 

فکر نکنيد که این تعبير غلط صرفاً توسـط .   تظاھرات ھای متمرکز و سراسریِ توده ھا را به خاموشی و فرونشست آن تعبير می کردند
ون نيروھایِ حکومتی و ارتجاعی مورد باور قرار گرفته بود، ما خود شاھد بودیم که چگونه نيروھای انق/بی و درگير در این مبارزات نيز، بد

ایِ نزوآنکه چيزی بگویند، تحتِ تأثيرھمين باور و یا تردید قرار گرفته و روحيه مبارزاتی خود را از دست بودند و بعضاً به گوشه ھایِ خلوتِ ا
نيز جسارتِ کافی برای حمله ھایِ » دور گود نشسته«به نيروھایِ » آرامش«ھمچنين ھمين ظاھر .  روشنفکریِ خود رجعت کرده بودند

 .ناجوانمردانه به باورمندانِ شرایط انق/بی داد که ھمگی را دیدیم و شنيدیم
ھمـه در منـاطقی از ...  مھدی کروبی و خاتمی و موسوی و .   این تظاھرات بخصوص برگزار کنندگان اص/ح طلب آن را ھم به وجد آورد

تجمعات خود را به مردم نشان دادند و مسرور از رنگ سبزی که خيابان ھای تھران را پر کرده بود، اعتماد به نفـس تـازه ای بـه دسـت 
.  آوردند و مطمئن شدند که با چنين شور و پشتوانه یِ مردمی کسی جرأت نخواھد کرد تا برای بازداشت شان به در خانه ھایشان بياید

گروه ھای تبليغاتی شان از فضایِ مجـازی .   باید اعتراف کرد که این بار، از لحاظ تشکي/تی بسيار منظم تر و وسيع تر عمل کرده بودند
به فضایِ واقعی آمده بودند و ھزاران ھزار اع/ميه و تراکت در سراسر تھران و بعضی از شھرستانھا پخش کرده و در و دیوار و باجه ھایِ 

در امور سياسی، ھمواره تبليغات، قلب یک .  نتيجه اش را نيز دیدند.  تلفن را با شعارھای سبز و دعوت به تظاھرات شان پر کرده بودند
 .حرکت است  و این بار قلب اص/ح طلبان بود که با صدای بلند می تپيد
در طول مبارزاتِ بی وقفه، آنھا به توانایی رھبری اصـ/ح طلبـان .   اما مغز و ذھنيّت یک جنبش مردمی را صدای قلب آن تعيين نمی کند

بعنـوان ھـدفِ آن و »  قانون اساسی جمھوری اسـ/می«و قرار دادن »  راه سبز اميد«ایجادِ .   حکومتی و حتی نيّات آنھا نيز شک کردند
بمثابه تنھا شيوه یِ آن، مزید بر علت گشت و  ھمانطور که دیدیم در روزھایِ آخر موج مبارزاتی قبلی، دیگـر مـردم بـه »  مباره قانونی«

جنبـش «این واقعيّت به نظر مدعيان رھبری .   تبليغاتِ وسيع و فراخوان ھای اص/ح طلبان پاسخ نمی دادند و راھی خيابان نمی شدند
که از آن صرفاً بھره یِ ابزاری می بردند نيز رسيده است و می بينيم که فرد فرصت طلبی چون محـسن سـازگارا، آرام آرام خـط »  سبز

 . جدا کرده و دوباره به عدم اص/ح پذیری حکومت و قانون اساسی را مطرح می کند» راه سبز اميد«خود را از موسوی و 
به ع/وه،  تا حدود زیادی ذھنيّت جنبش مردمی را تجربه مستقيم آنھا در خيابان و نتایج باز سنجیِ راه ھا و روش ھایشان تعيين مـی 

درسـت در .   اگر کمی دقت کرده باشيم، از وقایع اخير می توانيم به ذھنيّت جمعی مردم و سير تکاملی مبارزاتشان واقف شویم.   کند
زمانيکه اص/ح طلبان می اندیشند که افکار مردم را صاحب گشته اند و می توانند آن را به ھر جھتی بچرخانند، بر عکس، باز ھـم ایـن 

در .  مردم اند که افسار ایشان را به دست داشته  و آنھا را با خود به سمت رویارویی قطعی تری با نظـام حـاکم رھنمـون مـی سـازند
تقریبـاً در تمامـی .   سـپاه و نيروھـای سـرکوبگر بـاور نداشـتند»  بـرادری«ھمين تظاھرات و در مراکز مختلف تجمعات، مردم دیگـر بـه 

اجتماعات، سرکوب حکومتی با ضد حمله یِ مردمی مواجه می گشت و نيروھای سرکوبگر را به عقب نشينی و ترک محـ/ت وا مـی 
مقدار زیادی از بسيجی ھا و لبـاس شخـصی ھـا  در زیـر .  ده ھا موتور سيکلت و ماشين ھای مھاجمان به آتش کشيده شد.   داشت

قـانون «شعارھای غير تعيين شده و رادیکال مردمی سـر داده شـد و حـتی یـک شـعار ھـم بـه نفـع .  دست و پایِ مردم تنبيه شدند
خ/صه، روحيه یِ مبارزاتی این مردم، با مردم یکی دو ماه پيش تفاوت بسياری داشت و ایـن .  داده نشد» اساسی جمھوری اس/می

 .  تغيير بر خ/فِ جھتِ خواسته ھایِ اص/ح طلبان حکومتی در جریان است
اما مھمترین نکته ای که چنين تجمع شور انگيزی یادآوری مان کرد، این است که راه انق/ب تا چه حد مملـو از فـراز و نـشيب اسـت و 
تکاملِ این روند، چون شيبِ مستقيمی نمی باشد و در حقيقت سير بسيار پيچيده ای از پيشروی و عقب نشينی و لحظاتِ جھشی را 

اگر نيروھایِ آگاه جامعه در بند تفکر سياه و سفيدِ متافزیکی باشند و ذھن آنھا برای درکِ رشد دیالکتيکی جوامع آموزش .  طی می کند
.  ندیده باشد، در ھر مقطعی، امکان و خطر سقوط به صـفوف گـروه ھـایِ بازدارنـده یِ  نـيرویِ انقـ/ب تـوده ای در انتظارشـان اسـت

و حزب حکمتيست، به ...) ریيس دانا و زرافشان و (»کمونيست ھای علنی«ھمانطور که دیدیم، در روزھایِ اوليه یِ این مبارزات، عناصر 
اص/ح طلبانِ حکومتی به سراشيبیِ ارتجاعی در غلطيدند، و جمعی از » رھبری«علتِ عدم درکِ پيچيدگی رابطه یِ مبارزاتِ مردمی و 

و اما در مقطع بعـدی، یعـنی فـروکش ظـاھری مبـارزات، نيـز .   نيروھایِ انق/بی نيز، به ھمين علت، دچار انفعال و پاسيفيسم گشتند
چرا که آنھا برای تکامل مبارزات مردمی، خط .  شاھد قطع اميد و ریزش معدودی از نيروھایِ فعال به دامان اص/ح طلبانِ حکومتی بودیم

 .ساده و مستقيمی قائلند، در صورتيکه ھر فرد آگاه و مجرّبی می داند که چنين نيست
اما سوألی که از نتایج این مبارزات برای ما مطرح است و می بایست مورد توجه بقيه یِ دلسوزان جنبش کمونيستی نيز قرار گيرد، این 
است که، چرا در شرایطی که توده ھای ميليونی در صحنه یِ مبارزات سياسی حاضرند و توجه و تمرکز نيروھایِ سرکوبگر و اط/عاتی 

شده است و از نيرویِ کـافی بـرای شناسـایی، )  اص/ح طلبان حکومتی و باندھایِ رقيب اصولگرا(و امنيتی متوجه نيروھاِ خودی شان 
پيگيری و آزار انق/بيونِ کمونيست فع/ً محرومند، این نيرو، به جایِ نشان دادن رشد سریع در سازماندھی و بسيج توده ای، ھمچنـان 

امـا، بـا وقـوع .   در انزوا و انفعال بسر می برد؟  برخی از ایشان منتظر وارد شدن طبقه کارگر به مبارزات سياسی توده ای نشسته اند
چنين رویکردِ بسيار محتمل و شاید ناگزیر طبقه کارگر ، با در نظر گرفتن شرایط کنونی و نظراتِ غالب بر جنبش کمونيستی، انتظار چـه 
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معجزه ای را باید داشته باشيم؟  ھنگاميکه جنبش کمونيستی نتوانسته است حتی بخش کوچکی از دانشجویان و جوانان و توده ھایِ  گزارشات و تحليل ها
پرشور کارگری فعال در این مبارزات را به حول شعارھا و اھداف خود بسيج و سازماندھی کند، چگونه می توانـد در ميـان طبقـه کارگـر 
انتظار توفيق داشته باشد؟  حتی در زمان وقوع جھش ھـای انق/بـی در مبـارزات تـوده ھـا و روی آوری جنبـش کـارگری بـه مبـارزاتِ 

ھنگاميکه عناصر آگاه کمونيـست نتوانـسته .  سياسی، آن نيروھایی به جذب ایشان توانا می باشند که در جامعه حضور داشته باشند
 اند خود را بمثابه یک نيروی عينی در سطح جامعه مطرح سازند، چگونه انتظار دارند که دارای جذابيّتی برای توده ھایِ کارگری باشند؟  

بغير از کمونيست ھای بلشویکی که در باکو پرورش یافته بودند، .  ریشه یِ این عدم توانایی را باید در تاریخچه این جنبش جستجو کرد
کمونيـست ھـایِ ایـران، ، .   در طول ده ھا سال مبارزه، ما ھرگز شاھد استراتژیِ مستقلی از طرف کمونيست ھـای ایـران نبـوده ایـم

ھمواره استراتژی خود را بر مبنایِ سازش با جناحی از حاکمان و سرمایه داران تعيين می کردند و ھرگز بمثابه یِ یک نـيروی مـستقل 
حتی در انق/بِ گذشته نيز، تمامی ده ھا گروه کوچک و بزرگ کمونيستی، با نام ھا و نشان ھایِ پر طمطـراق شـان، .   عمل نکرده اند

ضد امپریاليـست و مـشارکت در حکومـتی بـا الگـویِ » خرده بورژوازی«و » بورژوازی ملی«استراتژی خود را بر مبنایِ اتحاد با نيروھایِ 
.  دمکراتيک بودن این مبارزات معتقدند-آنھا به بورژوا.  اینک نيز شرایط کمونيست ھا بر ھمين منوال است.  بورژوازی ليبرال گذاشته بودند

آنقدر دچار بيماری ایدئولوژیک ھستند که از خود سوأل نمی کنند که آن اص/حات بورژوایی که قـرار اسـت جامعـه ایـران تجربـه کنـد و 
.  نقشی مترقی به برخی از بورژوا ھا می دھد، چيست؟  انق/ب بورژوا دمکراتيک برای لنين به معنی حل معضل زمين برای دھقانان بود

سال پس از اص/حات ارضی، تازه به فکر آن افتاده اند؟  اگر اینطور نيست، پـس بـورژوازی متحدشـان  45آیا کمونيست ھای ما، اینک،  
 کيست و قرار است چه اص/حاتی را انجام دھد؟

مطمئن باشيد تا زمانيکه نيروھای کمونيست با برنامه یِ مستقل و صفوف و نشان ھایِ مستقل خود وارد کارزار مبارزاتی نشوند، برای 
و این دور از مبارزاتِ مردمـی نـيز نھایتـاً حاصـلی جـز تخریـب یـک .   مردم و از جمله کارگران، یک نيروی واقعی و قابل اتکا نخواھند بود

 .حکومت سرمایه داری و بازسازی مجدد آن بر مبنایِ الگویِ بورژوازی نخواھد داشت
 !سرنگون باد حكومت جمهوري اسالمي

 !جمهوري شورايي –نان، مسكن، آزادي 

  1388شهريور  29 »نداي سرخ«

 به مناسبت بازگشايي دانشگاه ها

 منشور دانشجويان كمونيست ايران
 :مقدمه

البته ذکر این نکته در اینجا .  تھيه شده است»  منشور پيشنھادی برای وحدت کمونيست ھای ایران«متن زیر به عنوان ضميمه ای به 
ضرورت آموزش به جوانان در ابعاد ایدئولوژیک، استراتژیک و ضروری است که موارد زیادی از مباحث مطروحه در این برنامه ھمچون 

تاکتيکی، سازماندھی نيروھای فعال در جنبش دانشجویی به منظور حفظ و انسجام پرنسيپ ھا و اصول نظری و از ھمه مھمتر در 
بحث اتحاد جنبش ھای دموکراتيک حول برنامه طبقه کارگر، لزوم حضور نيرویی سياسی که بتواند کانالی باشد برای مطرح کردن 

 .ند"حزب طبقه کارگر"آلترناتيو طبقه کارگر به جامعه، ھمگی بيانگر ضرورت ایجاد 
به این اميد که تمامی فعالين کمونيست در جنبش کارگری، دانشجویی و سایر جنبش ھای دموکراتيک، با نقد این برنامه راه را بر این 

 .مھم ھموار سازند

 :معرفي جنبش دانشجويي

روشنفکران یک جامعه به طبقات مختلف و در شکل متشکل آن به احزاب . جنبش دانشجویی بخشی از جنبش روشنفکری است -
به عبارتی این واقعيت مادی طبقات مختلف جامعه است که در پيگيری منافع طبقاتی، ھر یک از . مختلف آن جامعه وابسته اند

می کند و این وظيفه بر دوش )  ایدئولوژی(آن طبقات را ناگزیر به تدوین مجموعه ای ساختارمند از اصول و پایه ھای نظری
جنبش دانشجویی به مثابه جزئی از جنبش روشنفکری، به بر نمایاندن ایدئولوژی ھای حاضر در .  روشنفکران آن طبقه است

 .جامعه، در فضای دانشگاه می پردازد
 
تحت ھر عنوانی از _  حتی در صورت ھژمون بودن یک ایدئولوژی در فضای آن_سخن گفتن از جنبش دانشجویی به مثابه یک کل  -

چرا که بی شک ھر ".  روشنفکر اجتماعی"ھمانقدر مغلطه آميز و نامتعين است که عبارت "  جنبشی اجتماعی"جمله 
حال آنکه فضای دانشگاھی .  دیدمانی اجتماعی و البته سياسی است_  به مثابه ابزاری برای مبارزه طبقاتی_ایدئولوژی 

مختلفی است که تحت تاثير مبارزه طبقاتی جاری در اجتماع، به نمایان ساختن  اجتماعی-سياسی شاھد حضور نيروھای
از منظری طبقاتی، می توان .  جھت گيری خود می پردازند و دقيقا بر ھمان اساس با ھم در تعامل و اندرکنش وارد می شوند

کمونيسم و ليبراليسم که ھر کدام پایه ھای مادی خود را در منافع طبقاتی دو . دو گرایش عمده را در جنبش دانشجویی دید
 .طبقه متعارض پرولتاریا و بورژوازی، در جامعه می یابند

 
سياسی شدن یک . جنبش دانشجویی بر پایه منافع ابژکتيو مشترکی که در بين دانشجویان وجود داشته باشد، شکل نمی گيرد -

به بيان دیگر جنبش . دانشجو در دانشگاه بيش از آنکه به واقعيت مادی زندگی او وابسته باشد، متاثر از شرایط ذھنی اوست
-از این رو جنبش دانشجویی چيزی جز یک جنبش سياسی. دانشجویی از دل مبارزات صرفا صنفی دانشجویان شکل نمی گيرد

 و " جنبش صنفی"بر ھمين اساس، سخن گفتن از جنبش دانشجویی با عباراتی چون . اجتماعی نمی تواند باشد
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چرا که تنھا شمول این جنبش در جنبش . مطلقا در حوزه ک/م باقی می ماند و واقعيت مادی جامعه چيزی جز آن است" مستقل"
طبقاتی و یا به عبارتی -اع/م استق/ل سياسیجدایی و .  می دھد"  جنبشی"روشنفکران است که به آن ماھيتی 

چيزی نيست جز فریب بورژوازی برای حذف آلترناتيو رادیکال و پيگير پرولتاریا از صحنه ی فراطبقاتی بودن جنبش دانشجویی، 
خواندن " صنفی"بر ھمين اساس حتی خود . مبارزه و محروم کردن دانشجویان از انتخاب راه حل طبقه کارگر برای آینده جامعه

 !جنبش دانشجویی نيز سياسی است
 
این خصلت را می دھد که _  بویژه در کشورھایی با ساخت سياسی استبدادی_آنچه که به دانشگاه و جنبش دانشجویی   -

اجتماعی حاضر در جامعه را دریافت، توان این جنبش در -ھمواره بتوان با نگاه به آن، صف بندی و توازن قوای نيروھای سياسی
این امر خود می تواند ناشی از عوامل زیادی چون شور و پویایی دانشجویان جوان، .  پيشتازی مبارزه نظری در جامعه است

فراغت زندگی دانشجویی، حساسيت دانشجویان به امر سياسی، تثبيت نشدن و یا به عبارتی پایان نيافتگی پروسه سوژه 
از این رو دانشگاه و جنبش .  شدن و اجتماعی پذیری دانشجویان و پرھزینه بودن سرکوب دانشگاه برای حاکميت باشد

دانشجویی توان بالقوه باIیی در تاثيرگذاری بر فضای سياسی جامعه دارد و ھمواره به عنوان یکی از مھمترین سنگرھای 
 .مبارزاتی کمونيست ھا به شمار می رود

 

 :وظايف كنوني ما

ت/ش برای ھژمون کردن گفتمانی اصولی بر سر جایگاه و نقش جنبش دانشجویی در تحوIت اجتماعی یکی از مبرمترین و   -
یکی از مواضعی است "  لزوم اتحاد و تاکيد بر ھم سرنوشتی جنبش ھای اجتماعی. "ابتدایی ترین وظایف کمونيست ھاست

اما مھمتر از آن تاکيد و تدقيق بر . که به درستی از سوی بخش چپ جنبش دانشجویی در فضای دانشگاه مطرح گشته است
به بيان دقيقتر وظيفه دانشجویان کمونيست این است .  خط سياسی و پ/تفرمی است که این اتحاد حول آن باید شکل گيرد

که لزوم رھبری جنبش کارگری و افقی سوسياليستی را در این اتحاد مطرح کرده و از سوی دیگر گام ھایی موثر در زمينه وارد 
 .کردن این اتحاد به فاز عملی بردارند

ھمچنين بافت و صورت بندی طبقاتی و جنسيتی دانشگاه ھا نشان از نفوذ و حضور نيروھایی از سایر جنبش ھای دموکراتيک در  -
از آنجا که بسياری از دانشجویان دانشگاه ھای ایران از طبقات فرودست جامعه اند، درصد زیادی از .  جنبش دانشجویی دارد

آنھا را دانشجویان دختر تشکيل داده و ھمچنين دانشجویانی از مليت ھای تحت ستم در دانشگاه ھستند، پایه ھای مادی و 
با این توجه یکی از وظایف دانشجویان کمونيست حضور و دخالت گری در فضای نظری فعالين . ابژکتيو برای این اتحاد وجود دارد

به طور مشخص جدال و مبارزه ایدئولوژیک با انواع و .  این جنبش ھا در دانشگاه ھا و پيشبرد خط پرولتری در بين آنھاست
و ھمچنين ... اقسام نظریات راست و ليبرالی در جنبش زنان اعم از شقوق مختلف فمينيسم، صنفی گرایی در جنبش زنان و 

مبارزه با اشکال گوناگون شوینيسم ایرانی و ناسيوناليسم مليت ھای تحت ستم و تاکيد بر راه حل اصولی طبقه کارگر، انھدام 
ماشين حکومت سرمایه داری و استقرار حکومت شوراھا، برای دموکراسی در جامعه، می تواند موانع نظری بر سر رھبری 

 .طبقه کارگر بر جنبش ھای دموکراتيک را از بين ببرد
مبارزه ایدئولوژیک با ليبراليسم و نمایندگان رنگارنگ آن در دانشگاه و جنبش دانشجویی، به عنوان مکتبی که آبشخور نظری جناح  -

اھميت این امر نه تنھا در ھر چه منسجم تر شدن . ھای مختلف بورژوازی ایرانی است، از اھميت بسيار باIیی برخوردار است
اجتماعی را برای دانشجویان معمولی -چپ در جنبش دانشجویی در عرصه نظری است، که از سوی دیگر فضای سياسی

به طور مشخص مبارزه با اص/ح طلبان .  روشن ساخته و توانایی رھبری جنبش دانشجویی را به کمونيست ھا می دھد
حکومتی و نمایندگان دانشجویی آنھا در دانشگاه به منظور زدودن توھم بدنه دانشجویی از توانایی آنھا در تغييری رادیکال، 
جدال با روشنفکری دینی که در پی حفظ پایه ھای ذھنی دیکتاتوری طبقاتی بورژازی است، تقابل با نئوکان ھا و ھواداران 
سياست ھای امپریاليسم جھانی، جدال با انواع اشکال ناسيوناليسم ایرانی و غيرایرانی و از ھمه مھمتر مبارزه ایدئولوژیک با 
سوسيال دموکراسی و انواع سياست ھای راست در زیر قشری از شعارھای چپ که توانایی باIیی در انحراف جنبش رادیکال 

می تواند با آگاه سازی کارگران، کمک شایان _  به ویژه در مورد آخر_مبارزه ایدئولوژیک جنبش دانشجویی .  دانشجویی دارند
 .توجھی به جنبش کارگری و جلوگيری از نفوذ نيروھای راست در آن بکند

با توجه به توان و جایگاه جنبش دانشجویی به عنوان یکی از تاثيرگذارترین جنبش ھای دموکراتيک، یکی از اساسی ترین وظایف  -
دانشجویان کمونيست در شرایط حاضر شرکت در تجمعات، گردھمایی ھا، سمينارھا و تمامی اعتراضات و اقدامات مردمی و 

-دانشجویان، به منظور پيگيری اھدافی چون ارتباط گيری با بدنه دانشجویان و فعالين، پيشبرد خط اصولی سوسياليستی
در این بين یکی از مھمترین اقداماتی که دانشجویان کمونيست باید در صدر فعاليت .  پرولتری و رھبری این اعتراضات است

این امر .  ھای خود قرار دھند، ت/ش برای ایجاد نھادھا، تشک/ت و ھسته ھای مقاومت کمونيستی در بين دانشجویان است
می تواند دانشجویان فعال را حول پ/تفرمی اصولی متحد ساخته و عدم انسجام، بی پرنسيپی و بی برنامگی را در ميان 

 .دانشجویان فعال از بين ببرد
تبيين جایگاه نظام آموزشی و آکادمی در نظم موجود و ساختار سرمایه داری و ھمچنين کارکردھای آن برای بورژازی در بين   -

عناصر آگاه در بين دانشجویان باید به ھر نحو و وسيله ای . دانشجویان، از مھمترین فعاليت ھای دانشجویان کمونيست است
در بين دانشجویان به تشریح ساختار نظام آموزشی موجود از ... از جمله برگزاری سمينار، ميز کتاب، انتشار نشریات تئوریک و 

منظری طبقاتی پرداخته و برای آنھا روشن سازند که وظيفه دانشگاه در بعد اقتصادی چيزی جز پرورش نيروھایی آماده به کار 
ایدئولوژیک تربيت انسان ھایی ميان مایه، فاقد خ/قيت و ھرگونه توانایی اعتراض در برابر -برای بورژوازی و در سطح سياسی

 . نظم موجود، نيست
 !اتحاد، مبارزه، پيروزي

 !سرنگون باد حكومت سرمايه داري جمهوري اسالمي

 !جمهوري شورايي –نان، مسكن، آزادي 

 1388شهريور  29دانشجويان كمونيست ايران    
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 اخبار كوتاه
 نكات مهم تظاهرات قدس 

، با حضور ميليونی مردم تھران به تظاھرات مبارزاتی مردم عليه حکومت جمھوری اس/می 1388تظاھراتِ روز قدس در جمعه بيست و ھفتم شھریور 
بر خـ/فِ برخـی گزارشـات کـه .   در این تظاھرات مردم با روحيه ای کام/ً متفاوت از تظاھرات ھای دور پيشين به خيابان ھا آمده بودند. تبدیل گشت

حکایت از عدم برخورد نيروھای سرکوبگر با تجمعات داشت، از ھمان لحظه ی شکلگيری صف ھایِ مردمی، نيروھایِ فرم پوش و لباس شخـصی بـا 
اما این بار، .  در فيلم ھای بسياری که از این صحنه ھا تھيه شده، این واقعيّت کام/ً مشھود است.  باطوم و گاز اشک آور به ایشان حمله می کردند

 بيهمردم بر خ/فِ گذشته که از درگيری با نيروھایِ سرکوبگر دوری می جستند، بصورت دست جمعی به صف ھای سرکوبگران حمله کرده و آنان را تن
در ميـدان .   فقط در ميدان ھفت تير ده ھا موتورسيکلت لباس شخصی ھا به آتـش کـشيده شـد.   نموده و ابزار و آIت شان را به آتش می کشيدند

لـه وليعصر و بلوار کشاورز و ھمچنين، ميدان انق/ب و خيابان کـارگر و خيابـان ھـای اطرافـشان، تعـداد زیـادی از بـسيجيان و فـرم پوشـان مـورد حم
و این درگيری ھا ادامه داشت .  در ميدان ونک دو کاميونت پليس به آتش کشيده شد.  تظاھرکنندگان قرار گرفته و پس از خوردن کتک، متواری گشتند

صبح، جمعيّت آنچنان پر تعداد شد که اکثر نيروھای سرکوبگر خود را در محاصره می دیدند و یا ناتوان از برخورد با مردم، در  12و  11تا اینکه در ساعات 
اما عليرغم این برخوردھا، خبرھای رسيده حاکی است که بازداشتيان زیادی ھم داشتيم و  .  کوچه و پس کوچه ھا پنھان شده و رو نشان نمی دادند

این در حاليست که نيروی انتظامی شمار دستگير شدگان را کمی بيشتر از .  نفر گزارش شده است 150در ميدان ھفت تير، شمار بازداشت شدگان 
شعارھای مردم بيشتر عناصر و شخصيّت ھای نظـام را مـورد .   نکته دیگر در این تظاھرات، ھر چه رادیکالتر شدن شعارھا بود. نفر اع/م کرده اند 30

از شعارھای مثبت نيز باید اعتراف کنيم که .  حمله قرار داده و بغير از فحش ھای مستقيم به این چھره ھا، خواھان مرگ و استعفا ایشان می شدند
و »  مـرگ بـر روسـيه«البته شعارھای .   بيشترین ھواداران را داشتند»  نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران« و یا » استق/ل، آزادی، جمھوری ایرانی«
خ/صه کنيم، این تظاھرات با حضور ميليونی مردم و رزمنده تر از تظاھرات ھـای گذشـته .   ھم بارھا از طرف مردم فریاد زده می شد» مرگ بر چين«

بخصوص حضور ده ھا ھزار نفری مردم معترض در شـھرھای .   برگزار گشت و پوچ بودنِ نظراتِ مدعيان خاموشی اعتراضاتِ مردمی را به اثبات رساند
کانون درگيری ھا در تھران، پس از . نيز حکایت از رشد و توسعه یِ روحيه انق/بی در سراسر کشور دارد... تبریز، اصفھان، شيراز، قم، مشھد، اروميه و 

ھمچنيـن، تظاھراتھـای .   تا نيمه ھای شب ادامـه داشـت...  تاریک شدن ھوا به مح/ت تغيير کرد و در ميدانھایی چون ونک، صادقيه، سعادت آباد و 
 .به ھمراه شعاردادن ھای شبانه یِ مح/ت گزارش شده است 22بيشمار محلی از ساعت 

 !مردم روز قدس را بردند: جمعبندي يك وبالگ نويس

روزی که حکومت کودتا می خواست به بھانه ی حمایت از فلسطين، بار دیگر  .تھدیدات فرماندھان نظامی پوچ از آب در آمد و مردم روز قدس را بردند
ان و تھرمشروعيتی برای خود دست و پا کند و حمایت از دولت کودتا را در بلندگوھا فریاد کند، حضور به گفته ی ناظرین، چندصدھزار نفری مردم در 

ھر چند دولت کودتا با اتکا به رسانه ھای اشغال شده و سازماندھی گسترده، کوشيد تصویر واژگونه ای از . بسياری از شھرھا، این نقشه را به ھم زد
را به جھان  ٨٨این روز به نمایش بگذارد، اما حضور خبرنگاران خارجی و صدھا شاھد مستقيمی که گزارش ھا و فيلم ھای سویه ی واقعی روز قدس 

 .مخابره کردند، نشان داد که این روز را مردم برده اند، یک سنت تاریخی دیگر حکومت را، آن ھا از آن خود کرده اند
. ستی احضور مجدد و انبوه مخالفين کودتا در خيابان ھا، در این دوره ی سرنوشت ساز، برای جنبش آزادی خواھانه ی مردم ایران دارای اھميت بزرگ

 دوره ای که کفه ی ترازو ھنوز به طوری تعيين کننده به ھيچ طرف سنگين نشده، و حکومت قصد داشت با مھار اعتراضات مردمی، ضربه ی سنگينی
حضور انبوه مردم در خيابان ھا اما بار دیگر وضعيت را برای ادامه ی رویارویی متعادل . بر موقعيت جنبش آزادی خواھانه و اميدھای آزادیخواھان وارد آورد

نشان داد استبداد عليرغم سرکوب شدید و تعرض تبليغاتی ھمه جانبه عليه مخالفين خود، نتوانسته است بر خواست ھای آزادی خواھانه ی . کرد
نشان داد، عليرغم سرکوب ھا و بگير و ببندھا و تعرض . مردم ایران نقطه ی پایانی بگذارد و به آن ھا بباوراند که دوران اعتراض به پایان رسيده است

 .ھای تبليغاتی، این جنبش ھمچنان قدرتمند است و ھر روز که می گذرد بيشتر ریشه در اعماق جامعه می دواند
ن اھاحضور گسترده ی مردم در خيابان ھا، بعد از یک دوره خاموشی ظاھری، ادامه ی این جنبش را اثبات و تضمين کرد و افسانه ی سرکوب آزادی خو

از این فرصت ھا باز ھم به دست . مردم ایران فرصت می خواھند که اعتراضات خود را بيان کنند و روز جمعه این فرصت را به دست آوردند. را باطل نمود
آن چه سران کودتا برای ھواداران خود بافته بودند، نقش بر آب شد و . شھریور، نقطه ی آغاز چرخشی در روحيه ھا بود ٢٧روز جمعه .خواھد آمد

. می توان مطمئن بود که تظاھرات روز جمعه، نقطه ی شروعی برای حرکات بعدی مردم خواھد شد. مبارزین دموکراسی در ایران نفسی تازه کردند
اکنون با اطمينان بيشتری می توان نوشت جنبش آزادی خواھانه ی ایران بيش از ھر وقت به .روحيه ھا را ج/ خواھد داد و اميدھا را تقویت خواھد کرد

این جنبش اکنون به طور یک پارچه ای ھدف کنار زدن دیکتاتوری را دنبال می کند و نسبت . عمق رفته و نسبت به ھدف ھای خود آگاھی یافته است
در جبھه ی کودتاچيان اما روندی معکوس در . به روزھای آغازین خود به ھمگرایی بيشتری دست یافته است، نيرویش بيش از پيش یکی شده است

ادامه ی جنبش مردم و حضور آن در مقاطع  .ادامه ی جنبش مردم، آن ھا را بيشر متوحش می کند و رو در روی یکدیگر قرار می دھد. جریان است
واھد م ختعيين کننده، یک پارچکی ستاد کودتا و نيروھای مسلح آن را از بين خواھد برد و یکی از مھم ترین شروط غلبه بر حاکميت استبداد را فراھ

در یک جنبش مردمی که با حکومتی مستبد و خون ریز رو در رو شده است، ھيچ چيز با اھميت تر از داشتن روحيه و اميد به پيروزی نيست و .آورد
از امروز، آزادی خواھان ایران، دIیل باز ھم بيشتری برای خوش بينی به نتيجه ی مبارزه ای . تظاھرات روز جمعه ی مردم در خدمت این ھر دو در آمد

جا دارد به ھمه ی آنانی که عليرغم نداشتن امکانات و در زیر سایه ی سنگين سرکوب، با ت/ش ھای شبانه !که آغاز کرده اند در دست خواھند داشت
 .گفت زادروزی خود، برای گرد آوردن مردم زحمت کشيدند، اط/ع رسانی کردند و این تجمع بزرگ را آرام آرام شکل دادند و به ثمر رساندند، دست مری

 تجمع اعتراضي مادران عزادار در پارك الله
خود را نسبت ات بنابه گزارشات رسيده از پارک Iله تھران،مادران عزادار طبق روال ھفتگی خود در پارک Iله تجمع اعتراضی خود را بر پا کردند و اعتراض

تعدادی از مادران طبق معمول  16:00شھریور ماه از ساعت  28روز شنبه . به سرکوب خونين مردم ایران و بخصوص فرزندان جانباخته خود را بيان کردند
ماموران نيروی انتظامی مستقر در پارک Iله با چند  . ھفته ھای گذشته در ميدان آب نمای پارک Iله جمع شدند  و رفته رفته به تعداد آنھا افزوده شد

مسئول نيروی انتظامی مستقر در پارک به آنھا گفت اینجا مکانی .موتور و تعدادی نيرو قبل از انجام ھر گونه حرکتی از طرف مادران به سراغ آنھا آمدند 
ا ا رعمومی است و شما با این کار حقوق دیگران را ضایع می کنيد اینجا جای این گونه کارھا نيست و ھر چه زودتر از اینجا دور شوید و اI شم

اما مادران بدون توجه به سخنان او به نشانه اعتراض به خونھای به ناحق ریخته شده .بازداشت می کنيم آنوقت کارتان با کرام الکاتبين است 
و درخواست نيرو   مسئول نيروی انتظامی پارک برای ترساندن مادران دائما با بی سيم صحبت.فرزندانشان شروع به حرکت به دور ميدان آب نما کردند

موتور سواران نيروی انتظامی .تعداد ی از مردم نيز با دیدن مادران به جمع آنھا می پيوستند و در سکوت به نشانه اعتراض حرکت می کردند.می کرد
طبق روال  19:00مادران تا ساعت .در جلوی درب جنوبی پارک مستقر شده بودند 148دو اتومبيل از ک/نتری . مانور می دادند نيز دائما در اطراف آنھا

 .به حرکت اعتراضی خود ادامه دادند و در پایان مراسم با باI بردن دست خود به نشانه پيروزی پایان دادند ھميشه
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 اخبار كوتاه 
 شهريور در مقابل كالنتريها 28تجمع خانواده هاي دستگير شدگان روز 

شھریور و خانواده ھای  دستگير شدگان قيام در مقابل ک/نتریھا و دادگاه انق/ب تجمع  28بنابه گزارشات رسيده خانواده ھای دستگير شدگان روز 
شھریور توسط نيروھای  28تعدادی از خانواده ھا که عزیزان آنھا  روز. اعتراضی بر پا کردند و خواستار اط/ع یافتن از عزیزان خود و آزادی آنھا شدند

آنھایی که امکان تماس تلفنی گوتاه یافته . و سایر بازداشتگاه  منتقل کردند 148،160سرکوبگر ولی فقيه در خيابانھای مختلف دستگير و به ک/نتری 
آنھا از صبح امروز عليرغم باران زیاد در مقابل ک/نتریھا تجمع کردند و .بودند با خانواده ھای خود تماس گرفته و مکان بازداشت خود را اع/م کردند

خانواده ھای دستگير شدگان روز گذشته  از شکنجه ھای عزیزان خود که تعدادی زیادی از آنھا ھنوز .خواستار مطلع شدن و آزادی عزیزان خود شدند
نفر از خانواده بازداشت شده ھا با وجود باران  40شھريور ماه حدود  28ھمچنين روز شنبه .محل بازداشتشان نامشخص است سخت نگران ھستند

خانواده ھا به محض ورود به دادگاه انق/ب با .در داخل دادگاه انق/ب تجمع كردند و خواھان آزادي فوری عزيزان خود بودند  9:30شديد از صبح ساعت 
موفق ره دفتر حسن حداد و حيدري فر به اميد شنيدن خبر كفالت و وثيقه براي آزادي عزيزانشان تماس مي گرفتندبعد از چندين بار تماس گرفتن باIخ

پرونده تكميل نشده عصباني مي شدند و تلفن را زمين مي  عده اي از خانواده ھا بعد از شنيدن جمله ھنوز.منشي آنھا صحبت كنند  مي شدند با
جوانھاي  اين است رأفت اس/مي كه از آن دم مي زنند؟ كاركنان دادگاه انق/ب و خانواده ھاي ديگر مي گفتند خشم ھر چه تمام تر به گذاشتند و با

به بھانه ھاي واھي دستگير مي كنند ھر ب/يي كه دلشان خواست بر سر آنھا مي آورند ، شكنجه مي كنند ، م/قات نمي دھند، گاھي  مردم را
در نھايت  م ،اوقات اجازه تماس تلفني ھم نمي دھند ، به زور بايد لباس به آنھا برسانيم بعد مي آيند پشت تلويزيون مي گويند ما با آنھا كاري نداري

مردم شعار مي دادند  كه دم از مردم ساIري مي زنند مگر ديروز نشنيدند اينھا  ؟ پس كو رأفت اس/مي.رأفت اس/مي با آنھا برخورد مي كنيم 
گفتند به مناسبت شب ھاي احيا آزاد مي كنيم باز .تعداد كمي را آزاد كردند  زنداني سياسي آزاد بايد گردد؟ گفتند قبل از ماه رمضان آزاد مي كنيم

در ھمين حين يك لباس .اگر مي خواھيد رأفت اس/مي نشان دھيد عزيزانمان را آزاد كنيد .ھم عده كمي را آزاد كردند تا دھانمان بسته شود 
شخصي به خانواده ھا نزديك شد و گفت ساكت شويد و اI حراست با شما برخورد مي كند يكي از مادران گفت اگر تو جاي ما بودي چكار مي 

 .او جواب داد حاI كه جاي شما نيستم كه در كمال پررويي به كردي

 ) ايرالكو(تجمع واعتصاب كارگران شركت آلومينيوم اراك 
در اعتراض به عدم پرداخت برخی مزايای ) امروز(منابع کارگری به اين پايگاه گزارش داده اند کارگران شرکت آلومينيوم اراک روز دوشنبه 

  .و ھمچنين عدم توزيع لباس مخصوص کار خود در شرکت تجمع کرده اند 88خود در حقوق پرداختی شھريور ماه 
 . اين تجمع و اعتصاب کارگری ادامه دارد) صبح 11ساعت ? شھريور  30دوشنبه (تا لحظه تنظيم اين گزارش 

بنا به گفته منابع کارگری کارگران ايرالکو با تجمع در قسمت بارگيری شرکت و توقف فرآيند بارگيری محصوIت ايرالکو خواستار پرداخت 
 . ھزار تومان برای ھر کارگر شده اند 250مزايای خود از جمله پاداش افزايش توليد به ميزان 

بنا به اين گزارش مرتضی مرجانی ؛ مدير عامل ايرالکو در جمع کارگران حاضر شده و قول پرداخت اين مزايا را در ظرف چند روز آينده 
 . داده است

اين در حالی است که کارگران به فشارھای مسئولين استانی برای بستن کارخانه قديم توليد آلومينيوم اين شرکت که به ادعای 
 . مسئوIن آIينده است اعتراض دارند

در ھمين حال عيسی رضايی ؛ رئيس ھئيت مديره شرکت مھر اقتصاد ايرانيان که وابسته به بسيج است چندی پيش از مشک/ت 
 . مالی شرکت و احتمال اخراج صدھا کارگر شرکت خبر داده بود

اراک تايمز . و فرمانده سابق سپاه است 88به گفته کارگران ايرالکو وی از بستگان محسن رضايی ؛ نامزد انتخابات رياست جمھوری 
 .قادر به تاييد و يا تکذيب اين ادعا نيست

 شهريور 27تجمع اعتراضي خانواده ها و ليست اسامي تعدادي از دستگير شدگان 
شھریور ھستند از صبح امروز در مقابل  27بنابه گزارشات رسيده تعداد زیادی از خانواده ھای دستگير شدگان که اکثرا خانواده ھای 

 .آنھا خواستار اط/ع یافتن از عزیزان خود و آزادی آنھا ھستند.دادگاه انق/ب و زندان اوین دست به تجمع اعتراضی  زدند
 27نفر از خانواده ھاي بازداشت شده ھا كه اكثرا خانواده بازداشت شده ھاي روز جمعه  100شھريور ماه بيش از  30روز دوشنبه 

شھريور بودند در مقابل دادگاه انق/ب دست به تجمع اعتراضی زدند و خواھان آزادي و با خبر شدن از وضعيت عزيزانشان و مكان 
 . اسامي اين بازداشت شده ھا ھنوز از طرف دادگاه انق/ب تاييد نشده .نگھداري آنھا بودند

يكي از شيوه ھاي دادگاه انق/ب براي اذیت و آزار خانواده ھا عدم تاييد اسامی بازداشت شده ھا تا چند روز بعد از بازداشت است كه 
ھمچنين شيوه ھاي دیگر دادگاه انق/ب براي اذیت و آزار خانواده ھا . باعث نگراني و فشار روحي مضاعف روي خ/نواده ھا مي شود

به خصوص مادران اين است كه وقتي مادران براي گرفتن استع/م رايانه اي و تاييد اسم فرزند خود به عنوان بازداشتي به دادگاه 
انق/ب مراجعه مي كند و شناسنامه خود را ارائه مي دھند دادگاه انق/ب شناسنامه مادر را قبول نمي كند و مي گويد بايد 

شناسنامه پدر بازداشتي و يا شناسنامه خود بازداشتي ارائه شود در صورتي نام بازداشت شده به عنوان فرزند در شناسنامه مادر 
و با توجه به مسافت ھاي طوIني در تھران مادران مجبور ھستند با نگراني به خانه بر گردند و روز بعد با شناسنامه .ثبت شده است 

اينجا ھيچ  گفته مي شد برويد خانه بازداشتي ھاي جديد امروز به خانواده .پدر و يا خود بازداشتي مراجعه كنند تا جوابي دريافت كنند
 .توانيد بكنيدو بدین طریق ازپاسخگویی به خانواده ھا خوداری می کردند  كاري نمي

زندان اوين مراجعه کردند تا شايد اسامي بازداشت شده ھا در آنجا اع/م شود كه آنجا  تعدادي ديگر از اين خانواده ھا به 
با خانواده خود تماس گرفته اند و  ھيچ كدام از بازداشتي ھا تاييد نشد تعدادي از اين بازداشت شده ھا بعد از دستگيري اسامي ھم

كه عدم اط/ع خانواده ھا از مكان نگھداري عزيزانشان .بدون گفتن مكان نگھداري اع/م كرده اند خيلي كوتاه خبر دستگيري خود را
عدم اع/م محل بازداشت آنھا باعث نگرانی شدید خانواده ھا است که آنھا در .باعث فشار روحی و ب/تكليفي خانواده ھا شده است

بازداشتگاھھای مخفی ولی فقيه تحت شکنجه ھای جسمی ،جنسی و روحی قرار گيرند که تا به حال شواھد قاطع و گزارشھای 
 .متعددی از طرف قربانيان انتشار یافته است

نفر از خانواده ھاي بازداشت شده ھا تجمع كردند و خواستار م/قات با عزيزان  60 سالن م/قات زندان اوين حدود از طرفي امروز در
كابيني داده شد اما با توجه به عدم تاييد نام بازداشت شده  خانواده بازداشت شده ھاي قديم م/قات خود بودند كه به تعدادي از

كه صداي   را به عنوان بازداشتي در اينجا نداريم شھريور در زندان اوين به اين خانواده ھا گفته شد چنين اشخاصي 27ھاي روز جمعه 
اعتراض خانواده ھا باI رفت كه عزيزانمان را شما بازداشت كرديد اگر اينجا نيستند كجا بايد به دنبال آنھا بگرديم كه مسئولين زندان 

 .به دادگاه انق/ب بود اوين تنھا جوابي كه دادند مراجعه خانواده ھا به 
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 اخبار كوتاه
شھريور كه در بازداشتگاھھای مخفی ولی فقيه بسر می برند برای  27ليست اسامي تعدادي از بازداشت شده ھاي روز جمعه 
 .سازمانھای حقوق بشری و اط/ع عموم انتشار می یابد

 ساله دانشجوي جامعه شناسي دانشگاه پيام نور در ونك توسط لباس شخصي ھا بازداشت شده 26محسن اماني  -1
 ساله ليسانس طراحي صنعتي و متاھل در وليعصر بازداشت شده 30عليرضا ميرزايي  -2
 ماشين آIت در ونك بازداشت شده ساله دانشجوي 24جواد حميدي تبريزي  -3
 ساله در وصال بازداشت شده 28حسني  نويد -4
 ساله دانشجوي عمران در ھفت تير بازداشت شده 21 محمد حسين عظيمي -5
 ساله ليسانس جامعه شناسي در انق/ب بازداشت شده 30 ابراھيم خليلي مقدم -6
 برنامه نويسي در انق/ب بازداشت شده ساله فوق ليسانس 27شاھين ميرباقري  -7
 ونك بازداشت شده ساله در 20حسام محمدي  -8
 فوق ديپلم سراميك در وليعصر بازداشت شده ساله 29مجتبي قدياني  -9

 ساله دانشجو در حوالي فردوسي بازداشت شده 25نجف آبادي  رضا محسني -10
 ساله و متاھل در انق/ب بازداشت شده 34شريف زاده  احمد -11
 ساله ليسانس كشاورزي در ونك بازداشت شده 27كيوان جليلوند  -12
 ھفت تير بازداشت شده ساله دانشجوي رياضي كاربردي در 22 خسرو شاھي بھرام -13
 ساله در وليعصر بازداشت شده 26ايمان خانزاده  -14
 

 استمرار اعتراضات شبانه در مناطق مختلف تهران
گزارشات رسيده حاکی است ،مردم تھران اعتراضات شبانه خود را در مناطق مختلف عليه دیکتاتوری حاکم با سر دادن بانگ هللا اکبر و 

 .شعار مرگ بر دیکتاتور به نمایش گذاشتند
در مناطق مختلف بر بام منازل خود قرار گرفتند و ھم آوا با ھم بانگ هللا اکبر و فریاد مرگ بر دیکتاتور سر   22:00مردم تھران از ساعت 

این اعتراضات در موارد متعددی بصورت خانوادگی صورت می گرفت و حتی کودکان ھم در آن شرکت داشتند و بر عليه . دادند
 .دیکتاتوری حاکم فریاد می زدند

اعتراضات شبانه در مناطق مختلفی بر پا شد که از جمله آنھا ؛ فاطمي ، شريعتي ، ونك ، ھفت تير ، صادقيه ، سعادت آباد ، تجريش 
 . ميدان صنعت می باشند تھران پارس ، بلوار كشاورز، كريم خان ، ،

 .ادامه یافت 22:30اعتراضات شبانه مردم تھران تا ساعت 

 تهديد دانشجويان معترض كوي از سوي مسئوالن دانشگاه 
مدیریت دانشگاه تھران ،دانشجويان آزادی خواھی را که شب ھا شعارھای اعتراض آميز سر دھند و یا در تجمعات ضد حکومتی 

  .مجازات می کند, شرکت کنند 
پس از آنکه تمھيدات مسئوIن کوی برای آرام نگه داشتن دانشجویان پس از بازگشت به دانشگاه عم/ بی نتيجه ماند و دانشجویان 

ھر شب در اعتراض به نظام دیکتاتوري و دولت کودتا شعارھاي اعتراض آميزسر می دھند و در تجمعات ضد حکومتی شرکت می 
  .كنند،دست اندرکاران دولت کودتا در دانشگاه تصميم به مقابله با دانشجویان معترض گرفته اند

چند روز پيش در تمام خوابگاھھای کوی اط/عيه ای از سوی حوزه معاونت دانشجویی ،فرھنگی دانشگاه تھران توزیع گردید مبني بر 
از سوی دانشگاه مورد مجازات و , اینکه از این پس ھر کدام از دانشجویان در اعتراضات شبانه و تجمعات ضد حکومتی شرکت کند 

  . برخورد قرار خواھند گرفت
  .در این اط/عيه آمده است برگزاري ھر گونه تجمع اعتراض آميز ممنوع می باشد و با متخلفان برخورد می شود

  .البته دانشجویان عم/ با ناديده گرفتن این تھدیدات به اعتراضات شبانه خود ادامه می دھند

 تدابير شديد امنيتي در بروجرد

شھريور در مسير ھای مشخص شده برای راھپيمایی قدس تدابير شدید امنيتی به  27بنا بر گزارشات رسيده در بروجرد صبح جمعه 
این در حالی بود که معترضين حكومتي در حاشيه , متر چند مامور انتظامی مستقر كرده بودند  50كار برده بودند به گونه ای كه در ھر 

شعار دھندگان مربوط به حكومت در . مسير در پياده روھا تجمع کرده و ماموران لباس شخصی در ميان آنھا جمعيت را کنترل می کردند
شایان .تعدادشان بسيار زيادتربود , امامردم مخالف حكومت  ,روز قدس در بروجرد تنی چند از کارمندان ادارات و روستایيان اطراف بودند

تا فضاي رعب و وحشت ,ذکر است که از یک ھفته قبل دسته ھای ماموران موتور سيکلت سوار در خيابان ھا مانور نظامی مي دادند 
 عمومی ايجاد كنند

 شهريور است 27و بند سپاه پاسداران زندان اوين مملو از دستگير شدگان  209بند 
دستگيریھای اخير   تعداد از زندانيان سياسی  شھریور ماه 27،بعد دستگيریھای گسترده روز جمعه  209بنابه گزارشات رسيده از بند 

 209شھریورماه که باعث پر شدن بند  27بعد دستگيریھای گسترده در روز .به قرنطينه ھای بندھای عمومی زندان اوین منتقل شدند
نفر جا داده شده است ھمچنين تعداد زیادی به  4الی  3زندان از دستگيریھای جدید شده است و در سلولھای انفرادی آن بين 

تعدادی از زندانيان سياسی زن و مرد را به دليل   شھریور ماه 28از روز شنبه . و بند سپاه منقل شدند 241سلولھای انفرادی بند 
زندانيان سياسی زن که به قرنطينه بند زنان منتقل .و قرنطينه بند زنان منتقل کردند 7به قرنطينه بند  209کمبود شدید جا ناچارا از بند 

اسامی بعضی از آنھا به قرار زیر می باشند؛ . بسر می بردند دیده می شوند 209ماه در بند مخوف  7شدند و تعدادی از آنھا نزدیک به 
زندانيان سياسی در .دانشجوی زندانی شبنم مددزاده و مھسا نادری،فاطمه ضيائی،عاطفه نبوی ،شيوا نظر آھاری،صغرا غ/م نژاد

. وضعيت غذای آن غير قابل مصرف است.محيط قرنطينه غير بھداشتی و بسيار کثيف می باشد. شرایط بسيار بدی قرار داده شده اند 
 .آنھا از پوشش کافی برخوردار نيستند و ھمچنين حداقل امکانات Iزم برای استراحت را ندارند
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 .ن. ن -چگونه خود را به مردم بشناسانيم؟
ھـی دیروز نواری از مکالماتِ بی سيم مأمورانِ سپاه پاسداران در تظاھراتِ روز قدس منتشر گشت که حاوی گزارشات و پيامھـای ایـشان بـه فرماند

در این نوار چند دقيقه ای نشان داده شد که این مرکـز در سراسـر مـسيرھای تظـاھرات حساسـيّت زیـادی بـه . مقابله با تجمعات را افشا می کرد
کام/ً واضح است که این ستاد مرکزی با طبقـه بنـدی دسـته .   شعارھای مطرح شده و تعلقاتِ جناحی ایشان و تعداد دسته ھای شعار دھنده دارد

مث/ً دیدیم که در ميدانِ ھفت تير تا زمانيکه شعارھا حول تعریف و تمجيد از موسـوی و .   ھای معترضين نيروھایِ خود را برای سرکوب اعزام می کند
اما به محـض درگـير شـدن جمعيّـت بـا لبـاس .   کروبی و هللا اکبر بود و مردم در پياده روھا مشغول راھپيمایی بودند، برخورد شدیدی با ایشان نشد

 وبیشخصی ھای موتور سوار و آتش زدن موتورھایشان و شعارھایِ رادیکالتر، با فاصله ده دقيقه تا ربع ساعت، نيروھای مجھز ضد شورش در ضلع جن
اینھا نشان می دھد که ستاد مرکزی کودتا نسبت به جریان ھایی که .  ميدان ظاھر گشته و با شليک گاز اشک آور به سمت جمعيت یورش می برند

خارج می شوند حساسيت زیادی داشته و بصورتِ گزینشی عمل می » زنده باد«و شعارھایِ » عدم خشونت«و » مبارزه قانونی«از حدود توصيه ھای 
 .کند

ه با گوش کردن به این مکالمات و توجه به اقداماتِ نيروھای سرکوبگر، اولين چيزی که بنظر یک فعال کمونيست می رسد اینست که در شرایطی ک 
تعداد کمونيست ھای مستقل از جناح ھای حاکميّت بسيار کم است، آیا امکانِ جدا کردن صف ھا و در دست گرفتن نمادھـا و رنـگ ھـای مـشخص 

ر وبگکننده یِ آنان وجود دارد؟ مطمئناً ھر فردی که از س/مت عقل و روح برخوردار باشد متوجه می شود که در چنين تظـاھراتی کـه نيروھـایِ سـرک
 اییبصورت آماده و مجھز در مسيرھای اع/م شده قرار گرفته اند، کمونيست ھا نباید به ایـن شـيوه خـود را از دیگـران متمـایز کـرده تـا کـار شناسـ

در اینجاست که بغير از خط تبليغاتی مؤثر در مقابل انحصار طلبی رھـبران اصـ/ح طلـب، متوجـه کـاربردِ عملـی شـعار .  سرکوبگران را راحت تر کنند
را در ھـم »  سـبز«اگر تنوع گرایی در شعارھا و رنگ ھای نمادین تأثير گذار باشد و در ميان مـدت بتوانـد انحـصار .  می شویم» جنبش رنگين کمان«

پس مـی .   شکند، آنوقت مشخص شدنِ نيروھای متمایز از  طرفداران اص/ح طلبان حکومتی برای ستادھای مبارزه با تجمعات دشوارتر خواھد گردید
آنان با شناسایی دسته ھای رادیکال و انق/بی می توانند به سرعت نيروھای .  بينيم که چنين انحصاری چگونه در خدمت سرکوبگران قرار گرفته است

 .خود را عليه آنان به کار انداخته و ضرباتِ سنگينی را به ایشان وارد آورند
حتی در چنين شرایطی نيـز .   منظور من از بيان این نکته آن نيست که ھرگونه اقدام مستقل ھواداران کمونيسم را خطرناک و غير ممکن نشان دھم

اوIً شـعار نویـسی بـا .   می توان دست به ابتکاراتی زد که جنبش کمونيستی را بصورتِ نيرویی مستقل و جدی و انق/بـی در دیـد عمـوم قـرار داد
 شعارھای مشخص کننده ی نيروھای کمونيست و رنگ سرخ نياز به تعداد زیادی ندارد و نشان داده است که از کم ھزینه ترین و کـم خطرتـرین نـوع

پخش شبنامه و اع/ميه ھا در محله ھایِ کارگری و مراکز تجمع کارگران نيز از ھميـن نـوع تبليغـات اسـت کـه بـا تعـداد کمـی قابـل .  تبليغات است
پس اقدام به تظـاھرات ھـم بـرای بـارآوری .  اما مسلماً ھيچ اقدامی بار آموزشی و پرورشی و باI بردن روحيه مبارزاتی تظاھرات را ندارد.  اجراست

در .  این تظاھرات ھا می تواند از دسته ھای کوچک ده بيست نفره در مح/ت کارگری، ھمراه با پخش اع/ميه و تراکت صورت پذیرد.  نيروھا Iزم است
ھر، ز شـصورتِ ایجادِ ارتباطاتِ نزدیکتر بين جریان ھای کمونيستی شاید بتوان با دسته ھای باI تر از صـد نفـره، بـدون اعـ/م علـنی قبلـی در مراکـ

 .ھنگاميکه نيروھای سرکوبگر انتظارش را ندارند نيز عملی گردد
 به ھر حال آنچه مسلم است، نيروھای کمونيست بدون اظھار وجود مستقل و اع/نِ علنی شعارھای مستقل و انق/بی خود در انظار عمومی، ھرگز

و تا زمانيکه مردم به وجود جدی ایشان در مبارزات واقف نگردند، ھرگز نخواھند . نخواھند توانست خود را بعنوان یک نيرویِ عينی و جدّی نشان دھند
 .توانست به جذب نيروی Iزم برای تأثير گذاری در جامعه دست یابند

 !سرنگون باد حکومت سرمایه داری جمھوری اسCمی
 !جمھوری شورایی –نان،مسکن،آزادی 

  »بسوی انقCب«وابسته به گروه » ندای سرخ«انتشار از 

 هدايت. ن -...  هم گذشت، اما » روز قدس«
مث/ جریان مجاھدین خلق را ما خواسته ھای نفـرات مجاھدیـن .  ميگویند که ھر جریان سياسی را ميتوان ماھيتش را ا ز جریان رھبری اش درک کرد

انق/بی ھایی ھستند که در جھان ھمتایشان » سوپر«وھواداران آنھا که در مورد رھبری مجاھدین متوھم ميباشند وفکر ميکنند که رھبران مجاھدین 
است بلکه با در نظر گرفتن سياستھای این رھبری مجاھـدین بـه ماھيـت »  مترقی «و»  مبار ز«نيست در نظر نميگيریم ویا فکر ميکنند که این جریان 

این نوع توجيه گری بخشی از اپوزیسيون را ھم قابل قبول نيست که مردم . نيز غير از این نميباشد» جنبش سبز«در مورد . ارتجاعی آنھا پی ميبریم 
زیرا که باید گفت مردمی که در خيابان مقابل نيروھای سرکوبگر مقابله ميکنند و خون ميدھند قابـل »در پشت جناحی از رژیم پنھان کرده اند«خود را 

اپوزیسيونی که چنين مدعی است صرفا ميخواھد اعتبار  . تامل نيست که به خود کلک ميزنند و به حمایت از بخشی از     جناحھای رژیم دست ميزنند
رھبرانی که ھواداران موسوی و کروبی برای خود بر گزیده اند مشخص ميباشند وماھيت ارتجاعی آنھا  را خود . نداشته خود را در نزد مردم توجيه کند

آنھا از طرف رفسنجانی حمایت ميشوند که خود بخش اعظم . ميخواھند بازگردند» امام «مشخص ميکنند یعنی رھبر خود را خمينی مينامند و به خط 
ت دس مراکز غارت  راد ردست داشته است وھنوز در دست دارد ودر مقابل جناح رقيب رفسنجانی و دیگر جناحھای متفاوت رژیم این مراکز غارت را از

شده اند وکسانی مانند ھادی غفاری چماقدار و آیت هللا ھای رنگارنگ قم که در گذشته قاتل جوانان مبارز بوده اند نيـز »  آزادی خواه«داده اند وامروز 
در این راه نيز این جریان در سطح جھانی از طرف قدرتھای امپریاليستی از نظر رسانه ای و مالی بخوبی حمایـت ميـشود .  مورد حمایت قرار ميگيرند

–وع/قه جریانھای ارتجاعی جھانی برای دگرگونی در ایران بسيار وافر است وشعارھایی که شـدیدا ھـم از طـرف نيروھـای راسـت وناسيوليـسم 
مرگ «به » مرگ بر اسرائيل وآمریکا «ویا برگرداندن »جمھوری ایرانی و جانم فدای ایران  «فاشيستی در اپوزیسيون نيز مورد حمایت قرار ميگيرد مانند 

البته این گونه نيست که روسيه دوست مردم ایران باشد ولی در تضادھایش مقابل جناح ھای دیگر قدرت امپریاليستی بھر روی . » بر چين و روسيه 
شان ھایھمراه با چين از پيش برد سياستھای تحریم وجنگ عليه مردم ایران جلوگيری کرده است و البته نيز بدليل حمایتش که درچھارچوب بده وبستان

صھيونيستی ونيروھای –مور د استقبال شدید رسانه ھای امپریاليستی » شعار مرگ بر روسيه «ھم ميباشد ومنافع اقتصادی که البته در ایران دارند 
یادمان نرود که ارتجاع عرب منطقه نيز ھمراه با اسرائيل نيز در چھارچوب منـافع خـود بـرای ضـعيف .  راست مانند سلطنت طلبان ومجاھدین  ميباشد

اعتراضات جنبـش «اینھا ھمه در اقع از این . کردن رژیم ایران خواستار تحوIتی در ایران ميباشند که جلوی نفوذ رژیم ایران در منطقه را بتوانند بگيرند 
یک جریان ارتجاعی ساخته است که ھرچند خواسته ھای مردمی نيز در آن وجود دارد ولی این جھت سياست مترقی به این جنبش نميدھد »  سبز

سياسی از دست رفته در مقابل –وآنرا بازیچه ای در دست نيروھای ارتجاعی در درون رژیم برای رقابت ودر دست گرفتن پست ھای کليدی اقتصادی 
بازھم گفته ميشود کسانی که در اپوزیسيون با . رقيب ميباشند که اکنون این پست ھای کليدی را در دست دارد و خود به غارت مرد م مشغول است 

سخت در اشتباه » رھبران خود را متولد ميکنند«عبور ميکند ویا این حرکت مردم »کروبی–جنبش سبز از موسوی «حساب ھای خيالی فکر ميکنند که 
وجود ندارد  وتنھا به خواسته ھای مردمی که این حرکـت را ھمراھـی ميکننـد و »جنبش ارتجاعی «ميباشند چون ھيچ نشانی از این زایمان در این 

ن شـد بازھم صرفا در چھارچوب ھمين رژیم است ودادن چند شعار این جا و آنجا نشانی نه از عبور از موسوی را با خود دارد و نـه نـشانی از متولـد
واگر کسی نيز فکر ميکند با مفت خوری وبدون کار  وسازماندھی ميتواند گنج بطور فرصت طلبانه درو کند تاریخا باید گفت یک خيال » رھبران جنبش «

یک جریان ارتجاعی است که در دست نيروھای ارتجاعی داخل » جنبش سبز«این . باطل دارد که مانند حبابی خواھد ترکيد وتوھماتی بيش نيست 
احمدی –رژیم و حمایت نيروھای  راست درون اپوزیسيون تبعيدی و جریان ھای امپریاليستی است و ته آن بھتر از جناح حاکم وباند نظامی  خامنه ای 

این را ماھيت  رھبران وخواسته ھایشان روشن ميسازد وھمانطور که گفته شد بقيه داستان خوش خياليھای یک اپوزیسيون راست .نژاد نخواھد بود 
ر ت دمتوھم است که توده ھا را در جھت اھداف خود ميخواھد با حمایت رسانه ای و مالی امپریاليستی به نفع خود به ميدان بـبرد و در بـاز ی قـدر

 .منطقه رژیم را ضعيف ویا دگرگون  نماید 
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 دمکراسی اقتصادی و سوسياليسم  -
 

بر خ/ف تصور بسياری از موافقان و مخالفان سوسياليسم، دمکراسی مشارکتی و دمکراسی اقتصادی ضرورتان و به شکل اجتناب ناپذیری با 
بی تردید دمکراسی مشارکتی بطور .  ایجاد برابری اقتصادی و سوسياليسم و بویژه نوع خود ویژه ای از برابری اقتصادی و سوسياليسم متناظر نيست

.  کل و دمکراسی اقتصادی بطور مشخص تعادل قدرتی مناسبی را برای عمومی کردن گفتمان سوسياليستی و برابر طلبی فراھم می آورد
فضای  جاددمکراسی مشارکتی با لگام زدن به استفاده بی حد و حصر بورژوازی از وسایل و ابزارھای متنوع برای دستکاری و مدیریت اراده مردم، با ای

رای د برقابتی آزاد و برابر، با فراھم نمودن امکانات و وسایل ضروری برای رشد و ارتقاء آگاھی طبقاتی توده وسيع مردم و با ایجاد شرایط مساع
و سازمان یابی، قدرت ورزی، خود مدیریتی و خود گردانی آحاد جامعه فرصت بی بدیلی را برای عمومی کردن گفتمان سوسياليستی و تبدیل خواست 

 .برنامه سوسياليستی به خواست و برنامه مورد مدافعه اکثریت مردم فراھم می آورد
 با اینھمه، دمکراسی مشارکتی و دمکراسی اقتصادی با الگو و برنامه اقتصادی یگانه و منحصر به فردی متناظر نيست و بطور اتوماتيک و خود

در دمکراسی مشارکتی به شرط جلب آراء و توافق اکثریت .  بخودی پذیرش عمومی و عمل به ھيچ طرح و برنامه سوسياليستی را تضمين نمی کند
 یتیمردم ھم انواع مختلفی از سوسياليسم بازار و ھم انواعی از الگوھای سوسياليستی غير بازاری، ھم تجربه سوسياليسم معطوف به برابری مدیر

در دمکراسی مشارکتی غلبه نوعی از گفتمان بورژوایی و .  و ھم سوسياليسم معطوف به رشد اقتصادی پرشتاب و غيره قابل اجرا و قابل تصور است
 .ادامه حيات اشکال معينی از نظام  سرمایه داری نيز به خودی خود منتفی نيست

البته سيطره شکلی از ) خرد و ک/ن ( دمکراسی مشارکتی و دمکراسی اقتصادی با برسميت شناختن حق مدخليت موثر فرد در حوزه اقتصاد 
ين سرمایه داری که بر حمایت بی حد و حصر از مالکيت خصوصی و سرمایه داران و بر بی حقی تام و تمام نيروی کار و زحمت استوار باشد و ھمچن

با اینھمه دمکراسی مشارکتی و دمکراسی اقتصادی .  سيادت شکلی از سوسياليسم بوروکراتيک مبتنی بر برنامه ریزی کام/ً متمرکز را بر نمی تابد
 بخودی خود نه نافی تمامی اشکال نظام سرمایه داری است و نه داروی معجزه آسایی برای خشکاندن ریشه تمامی اشکال استثمار و بھره کشی از

مطلوبيت و مشروعيت دمکراسی مشارکتی بطور کل و دمکراسی اقتصادی بطور مشخص نيز نه با پذیرش یک طرح و الگوی .    نيروی کار و زحمت
 اقتصادی معين که با درجه حضور و مدخليت آحاد مردم در تصميم گيری ھا پيرامون ھمه مسائل و مشک/ت خرد و ک/ن زندگی اجتماعی و کميت و

 .  اقتصادی قابل سنجش است -کيفيت بکارگيری مکانيزم ھا و سازوکارھای دمکراتيک در ساختار مدیریت  سياسی
مدیریتی مساعد و مناسبی برای رقابت آزاد و برابر ھمه گفتمانھای اجتماعی، اقتصادی،  -دمکراسی مشارکتی در واقع تنھا محيط سياسی 

در این ميان تعادل قدرتی و غلبه این یا آن .  سياسی و فرھنگی و تبدیل ایده آل ھای گروه ھای اجتماعی مختلف به ایده آل ھای عمومی مردم است
و )  شوراھای مبتنی بر محل زیست، ھمچون شوراھای محله، شھر و استان ( قدرتی عمومی  –اقتصادی در نھادھای سياسی  –گفتمان سياسی 

نيز به برآیند ) شوراھای مبتنی بر محل کار،ھمچون شوراھای کارگری یک شھر یا استان ( قدرتی خود ویژه کارگران و زحمتکشان  -نھادھای سياسی 
 رویمبارزه طبقات اجتماعی، به ضعف و قدرت ھر گفتمان در رقابت با سایر گفتمان ھای رقيب و به قدرت و پاسخگویی آن به مشک/ت و معض/ت فرا

 .  مردم و موفقيت در ایجاد اقبال عموی نسبت به آن بستگی دارد
ر بنابراین تا آنجا که به نيروھای مدافع سوسياليسم مربوط است در دمکراسی مشارکتی نه تنھا رسالت مقابله با گفتمانھای بورژوایی و پيکا

بی امان برای عمومی کردن گفتمان سوسياليستی بر دوش جبھه نيروھای مدافع سوسياليسم است، بلکه دفاع از حيات و موجودیت دمکراسی 
با غلبه .  مشارکتی و تعميق و گسترش ھر چه بيشتر عناصر دمکراتيک، آزادیخواھانه و نخبه گریز در دمکراسی مشارکتی نيز به عھده این نيروھاست

گفتمانھای بورژوایی در جامعه و کسب قدرت سياسی توسط طيف ھایی از بورژوازی، حتی اگر تغيير بنيادی نظام سياسی و برگشت به نظام ھای 
یز سياسی مبتنی بر اقتدار نخبگان نيز با دشواری بسيار ھمراه باشد، تضعيف و تغيير عناصر و جنبه ھای دمکراتيک، آزادی خواھانه و نخبه گر

 .دمکراسی مشارکتی در اولویت سياسی مدافعين نظام سرمایه داری قرار خواھد گرفت
قابل انکار نيست که ژرفا، پوینده گی، استواری و ماندگاری دمکراسی مشارکتی بطور کل و دمکراسی اقتصادی بطور مشخص با 

ھمچنين نمی توان انکار کرد که وجود ھر سطحی از نابرابری .   تقسيم بيشتر و برابرتر قدرت سياسی و قدرت اقتصادی محک می خورد
یعنی مشخصه ھای بنيادی دمکراسی مشارکتی  -اقتصادی، برابری در تجربه قدرت سياسی و برابری قدرتی در ھدایت و مدیریت حوزه اقتصاد 

از این منظر اشکالی از سوسياليسم که بر ایجاد برابری اقتصادی و برابری مدیریتی بيشتر .  را با چالش مواجه می کند -و دمکراسی اقتصادی 
 اتیآحاد جامعه در حوزه اقتصاد و حذف تمام و کمال اھرم ھای بازار تاکيد دارند، با روح و گوھر و با مقتضيات توليد و باز توليد شرایط حي

 .  دمکراسی مشارکتی سازگاری بيشتری نشان می دھند
بطور عمومی شرایط بازار در ھر شکل و کيفيتی به توليد و باز توليد نابرابری اقتصادی یاری می رساند و زمينه مساعدی برای ایجاد و 

.  فراھم می آورد) اعم از اقتصاد خرد و یا اقتصاد ک/ن ( ماندگاری نابرابری در قدرت سياسی و نابرابری قدرتی در عرصه ھدایت و مدیریت اقتصاد 
 اسیبا حذف بازار و کاھش نابرابری ھای اقتصادی ناشی از کارکرد قوانين بازار از جنبه معينی شرایط مساعد تری برای تجربه برابرتر قدرت سي

 .و قدرت مدیریت اقتصادی فراھم می شود
با اینھمه، اما دفاع از شرایط توليد و باز توليد عناصر حياتی دمکراسی مشارکتی تنھا با ت/ش برای ایجاد انواعی از سوسياليسم 

پایان بخشی به ھمه اشکال استثمار و بھره کشی .  دمکراتيک غير بازاری یا سوسياليسم مبتنی بر برنامه ریزی غير متمرکز تداعی نمی شود
و ایجاد نظام مبتنی بر مالکيت عمومی و برابری مدیریتی برغم  پيشرفت و موفقيت بسيار در درھم کوبيدن سنگرھای دفاعی مدافعين حفظ 

، ضرورتا  شرایط مناسبی )و در حقيقت مخالفين دمکراسی مشارکتی ( نابرابری در تجربه قدرت سياسی و نابرابری در تجربه مدیریت اقتصادی 
اھتمام به ریشه کن سازی تام و تمام ھمه مظاھر نابرابری اقتصادی اگرچه .   برای تثبيت و ماندگاری دمکراسی مشارکتی فراھم نمی نماید

ممکن است سنگرھای دفاعی مخالفين بالفعل و بالقوه  دمکراسی مشارکتی را بشکل موثری در ھم کوبد، اما اگر با دست یابی  به بخش 
عمده ای از توقعات و ایده آل ھای اقتصادی مردم و ایجاد احساس خوشبختی و رضایت مندی عمومی ھمراه نباشد، ضرورتان سنگر دفاعی 

 .مستحکمی برای دفاع از بقاء و استحکام پایه ھای دمکراسی مشارکتی پی نمی ریزد
اجرایی و  بقاء و بازتوليد مولفه ھا و عناصر پایه ای در دمکراسی مشارکتی در گام اول به برخورداری از شرایط مناسب برای اعمال اراده آزاد مردم

از موضع دفاع از شرایط ضروری برای بقاء دمکراسی مشارکتی، تمکين به اراده آزاد مردم، تامين رضایت .  شدن خواست و تمنای آنھا مشروط است
و احتماIً دست یابی به سقف معينی از پيش رفت اقتصادی و ( مندی عمومی مردم و پاسخگویی به خواستھا و نيازمندیھای متنوع و روبه تزاید آنھا 

رفع نابرابری .  ھمان اندازه اھميت دارد که اقدام به تضعيف پایه ھای مادی مخالفين و دشمنان دمکراسی مشارکتی) بھبود در استانداردھای زندگی 
نبه ک جھای اقتصادی، حذف بازار و از ميان برداشتن ھر آنجه بشکل بالفعل و بالقوه موجب ایجاد نابرابری اقتصادی می شود در شرایط معين و از ی

ایجاد برابری اقتصادی، اما اگر با خواست و توقع آحاد جامعه برای سطح .  می تواند به تضعيف پایه اجتماعی مخالفين دمکراسی مشارکتی راه برد
متعارفی از رفاه اقتصادی و حصول به سطحی از رضایتمندی عمومی مردم ھمراه نباشد، جبھه مدافعين دمکراسی مشارکتی از سنگر دفاعی 

 مستحکمی در برابر گفتمان مخالفين دمکراسی مشارکتی برخوردار نخواھند شد

 ى مباني دموكراسي مشاركتيبحثي درباره     

 )قسمت پاياني( آناتومي دمكراسي مشاركتي 
 اسماعيل سپهر

اين متن را گروهي 

مطالعه كرده و نكات مهم 

 آن را به بحث بگذاريد
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ھمانطور که من بيش از این استدIل کردم اقدام به ایجاد برابری اقتصادی در شرایط معين و بویژه در بخش ھای عقب مانده اقتصاد می 
امری که نه تنھا به تضعيف گفتمان دمکراسی .  تواند به سدی در برابر رشد پر شتاب اقتصادی تبدیل شده و به ایجاد نارضایتی عمومی راه برد

مشارکتی که در عين حال به تضعيف  گفتمان سوسياليستی راه برده و شرایط را برای غلبه گفتمان بورژوایی در سطح عمومی و عروج 
 . نيروھای بورژوایی به قدرت سياسی تسطيح و تسھيل خواھد کرد

 سطاقدام عاجل و فراگير برای ریشه کن سازی ھمه مظاھر نابرابری اقتصادی و حذف تام و تمام مکانيزم ھای بازار، اگرچه از جنبه معينی با ب 
پایه ھای دمکراسی اقتصادی و بسط کلی دمکراسی مشارکتی سازگاری نشان می دھد، اما ضرورتاً  با تامين رضایت مندی بيشتر مردم و 

برای دست یابی به سطح معينی از رشد و رفاه اقتصادی و تامين رضایتمندی عمومی، شاید بکارگيری .  تائيد و حمایت آنھا ھمراه نخواھد بود
از این منظر بکارگيری محدود و کنترل .   محدود و کنترل شده مکانيزم ھای بازار در سطوح و در حوزه ھای معين اقتصادی اجتناب ناپذیر باشد

شده اھرم بازار با کمک به باI بردن کارایی و کار آمدی اقتصادی و با ایجاد رضایتمندی عمومی، چه بسا به استحکام و ماندگاری گفتمان 
 .  دمکراسی مشارکتی و دمکراسی اقتصادی یاری رساند

این تناقض دمکراسی در جریان زندگی واقعی است که اقدامات تجریداً دمکراتيک و سازگار با روح دمکراسی، در عرصه عمل و در صحنه 
حذف مکانيزم ھای بازار .   ت/ش و مبارزه برای دمکراسی بيشتر، گاه و بيگاه خود را در ناسازگاری با مقتضيات بسط بيشتر دمکراسی بيابند

اگرچه از جنبه معينی در خدمت دمکراسی مشارکتی و دمکراسی اقتصادی ظاھر می شود، اما می تواند در شرایط معين و از جنبه معينی با 
مقتضيات و ضرورت ھای مربوط به ماندگاری و بازتوليد مطلوبيت و مشروعيت گفتمان دمکراسی مشارکتی و دمکراسی اقتصادی نا سازگاری 

 .  نشان دھد
این بدان معناست .  این، البته به معنای سازگاری بيشتر و بھتر سوسياليسم بازار با دمکراسی مشارکتی و دمکراسی اقتصادی نيست

ثانياً؛ در .   که اوIً؛ ظھور اشکال مختلفی از سوسياليسم بازار و سوسياليسم غير بازاری در چھارچوب دمکراسی مشارکتی قابل تصور است
چھارچوب دمکراسی مشارکتی بسته به سطح رشد اقتصادی و گرایش عمومی برای پذیرش الگوھای مصرفی متفاوت، امکان بکارگيری ھم 

تعيين حدود کارکرد و .   زمان و موازی اشکال متفاوتی از انواع سوسياليسم بازاری و غير بازاری در عرصه ھای مختلف اقتصاد منتفی نيست
جایگاه ھر شکل و الگوی سوسياليستی در پھنه کلی اقتصاد ھر جامعه، بی تردید به مولفه ھای مختلف و بویژه به سطح رشد اقتصادی ھر 
جامعه، سطح رشد اقتصادی در ھر حوزه از اقتصاد و تمایل بخش ھای مختلف مردم برای پذیرش این یا آن نوع از الگوی مصرف بستگی خواھد 

 . داشت
به باور من ت/ش برای ایجاد آرمان شھر کمونيستی و ایجاد نظامی نوین و حقيقتا آزاد، دمکراتيک و عدالت طلب، نه ت/شی عبث و بی 

در این مسير نه تنھا پایان بخشی به تمامی مظاھر نابرابری اقتصادی، .  فرجام که کوششی در مسير ھدفی قابل حصول و در دسترس است
اجتماعی، سياسی امری ممکن و دست یافتنی است، بلکه اميد به زوال دولت و ت/ش برای محو زمينه مادی وعلل بروز و تظاھر اخت/فات 

 .انسانی در قالب اخت/ف دوست و دشمن نيز، ناظر است بر ھدفی قابل حصول و دست یافتنی
با اینھمه، من برانم که آماج ھای بزرگ و انسانی آرمان شھر کمونيستی و تعھد و پایبندی آن به ت/ش برای ریشه کن سازی اسباب و 

.   اقتصادی نباید راه را بر واقع بينی و خردورزی ببندد و مشروعيت اعمال اراده آزاد مردم را مورد سوال قرار دھد -عوامل نابرابری ھا اجتماعی 
یده نادباور و تعھد به آرمان ھا و آماج ھای بزرگ بشری نه بی اعتنایی و اجتناب از تمکين به خواست و اراده آزاد مردم را موجه می سازد و نه 

 .انگاشتن شرایط مادی تحقق این آماج ھا را
این درست است که تحقق شرایط مادی ظھور و قدرت یابی اراده آزاد مردم از ميان برداشتن نابرابری ھای اجتماعی، اقتصادی، 

من دربحث تاکنونی خود در رابطه با .   تامين شرایط ظھور و قدرت یابی اراده آزاد مردم، اما در ھر حال امر نسبی است.   سياسی است
دمکراسی مشارکتی، ت/ش کرده ام مبانی و مشخصه ھای عمومی یک ساختار سياسی نوین را که تامين کننده حداقل شرایط ضروری برای 

من فکر می کنم در چھارچوب چنين ساختار سياسی حداقل شرایط ضروری .  ظھور و قدرت یابی اراده آزاد توده وسيع مردم باشد، ترسيم کنم
به این اعتبار حریم و چھارچوب دمکراسی مشارکتی را باید بمثابه .   برای شکل گيری و قدرت یابی اراده آزاد توده وسيع مردم فراھم است

عرصه رقابت نسبتا آزاد و منصفانه نيروھای سياسی و گفتمان ھای سياسی، اجتماعی، اقتصادی مختلف تلقی کرد و چھارچوبه ھای این 
 .ساختار قدرتی را  در ھر حال برسميت شناخت

بمثابه (  به باور من، به عنوان یک مدافع ساعی و کوشای آرمان شھر کمونيستی نيز می توان دفاع از موجودیت دمکراسی مشارکتی 
و مبارزه برای تعميق عناصر دمکراتيک و نخبه )  نظامی که از حداقل شروط Iزم  برای ظھور و قدرت یابی اراده آزاد توده مردم برخوردار است 

تمکين به الزامات قاعده دمکراتيک بازی قدرت در چھارچوب دمکراسی مشارکتی و تمکين به اراده آزاد مردم، .  گریز آنرا ھدف مقدم خود قرار داد
البته می تواند منشاء بروز حدی از پراگماتيسم و عمل گرایی در رفتار و منش سياسی مدافعين آرمان شھر کمونيستی و عاملی مھم و 

و احتماI قبول اشکال (  پذیرش حدی از پراگماتيسم و عمل گرایی .   اساسی در تنظيم آھنگ حرکت بسوی ایجاد چنين آرمان شھری باشد
،اما به معنی دست شستن و فرو گذاشتن کار مبارزه برای ایجاد چنين آرمان ) کنترل شده ای از مکانيزم ھای بازار در این یا آن حوزه از اقتصاد

برای رسيدن به دروازه ھای کمونيسم، البته محو تمام و کمال مظاھر سرمایه داری و تجربه عمومی اشکالی از سوسياليسم .  شھری نيست
در این راه، اما ما از ھمان آغاز مجبور به قبول و به اجرا گذاری مدلی از سوسياليسم .   مشارکتی و غير بازاری یک پيش شرط ضروری است

اقتصادی  –در چھارچوب یک کشور واحد نيز بسته به وجود زمينه ھای اجتماعی .  مشارکتی در ھمه عرصه ھا و حوزه ھای اقتصادی نيستيم
اعم از الکوھای سوسياليسم بازاری و ( مختلف و بسته به سطح رشد اقتصادی ھر عرصه، اوI می توان چندین الگوی اقتصاد سوسياليستی 

را به شکل موازی و در عرصه ھای مختلف اقتصادی به محک تجربه گذاشت، و ثانيا با فراھم آمدن شرایط Iزم می توان از یک الگو ) غير بازاری 
 .به الگوی دیگری گذر کرد

بع/وه نباید از یاد برد که برای رسيدن به دروازه ھای آرمان شھر کمونيستی، سوای فراھم بودن سطح معينی از رشد و توسعه 
 اقتصادی و وجود اراده سياسی Iزم،  بروز تغيير عمده در الگوی مصرفی رایج در نظام سرمایه داری و ھمچنين شکل گيری تغييرات بنيادی در

برای ایجاد تغيير عمده در الگوی مصرفی جامعه و خلق .   سيستم ارزشی و ھنجارھای فرھنگی و اخ/قی جامعه شرط Iزم و حياتی است
 نظام ارزشی، فرھنگی، اخ/قی نوین نيز بویژه بروز دگرگونی بنيادی در شکل و محتوی نھادھای مدنی و در محور آنھا، نھاد خانواده و ظھور

برای گذار به کمونيسم و حتی تجربه .   اشکال نوینی از روابط انسانی در چھارچوب این نھادھا از اھميت بسيار تعيين کننده ای برخوردار است
اشکال و مراحل متعالی تر سوسياليسم نه تنھا به تغيير بنيادی الگوی مصرف جامعه که در حقيقت به ایجاد محيط و سامانه اجتماعی، 

محيط و سامانه اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی، اخ/قی نوینی که به حس رضایت، خوشحالی و .  اقتصادی، فرھنگی، اخ/قی نوینی نيازمندیم
و این یعنی درھم شکستن (خوشبختی بشر کيفيت نوینی ببخشد و تنوع طلبی مصرفی را با مشروعيت تنوع آزاد رابطه فرد با نوع انسان 

و با طبيعت جایگزین )  تابوھای جنسی، نژادی،قومی و غيره و فائق آمدن بر محدودیت ھای ناشی از مرزھای ملی، زبانی، فرھنگی و غيره 
اینھمه، حکم می کند که تعھد و پایبندی به آماج ھای بزرگ آرمان شھر کمونيستی را به قبول و پذیرش یک گونه معين از الگوھای .   سازد

اقتصاد سوسياليستی فرو نکاھيم و ھيج طرح و الگوی اقتصاد سوسياليستی را مبنای تعيين صفوف دوستان و دشمنان سوسياليسم و 
 .  کمونيسم قرار ندھيم

 
 پایان

 
 اسماعيل سپھر

 
ismailsepehr@yahoo.com 
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 )2(چپ انقالبي و تشكالت كارگري 
  

 کميته ھای سوسياليستی: قسمت دوم
 پارادوکس سندیکا  و" لغو کار مزدی"

نيست که مانع ایجاد ارتباطی مستحکم و انق/بی ميان کارگران سوسياليست و توده یِ کارگری می "  سندیکاليسم"البته این تنھا بينش 
رفيق عليرضا خباز، کارگر   .روش انق/بی را نفی کرده و عم/ً سد راه آن می گردد" انق/بی گری"دیدگاه دیگری نيز در مقطع کنونی از زاویه ی   .شود

در "  لغو کار مزدی"در شماره یِ یک نشریه  "فراخوان کميته ھماھنگي براي ايجاد تشکل کارگري ھزاران کارگر"  امضاء کنندگان    جوشکار و یکی از
 :می نویسد" پيش بسوی ایجاد تشکل ھای نوین کارگری"مقاله ای به عنوان 

ھمچنين ویژگی مھم دیگر در این مطالب شکل ک/ن آن است، مثل مقابله با    .نوع مطالبات کارگران ایران گسترده و فراگير و سراسری است" 
مقابله با اخراج ھا و بيکاری سازی ھای ...  خصوصی سازی، حفظ تأمين اجتماعی، مقابله با قراردادھای موقت کار، خواست تشکل مستقل و 

 .سراسری و بيمه بيکاری را می توان به این نوع مطالبات اضافه کرد
نمونه ھای عينی این مھم را می توان ھم در نوع   .مسئله ی حضور سياسی کارگران در عرصه ھای اجتماعی به عنوان یک مطالبه ی مھم است

اج اخرشعارھای کارگران در تجمعات و تظاھرات کارگری که قلب نظام سرمایه داری را نشانه گرفته اند دید و ھم شيوه ھای اعتراضی گوناگون عليه 
این نوع مطالبات و   .و بيکاری سازی ھا و تعطيلی واحدھای توليدی، و تصميم گيری در شيوه ی شرکت در انتخابات را نيز می توان به آن اضافه کرد

و حضور کارگران نسل جدید با سطح تحصي/ت باIتر و رشد سرمایه ھای ک/ن و ورود آنھا به ایران و حضور بيش از پيش سرمایه   کميت طبقه کارگر
خصوصی و غيره، ھمه و ھمه نياز کارگران به تشکل ھای فراگير و سراسری را در رشته ھای مختلف توليدی صنعتی و خدماتی افزایش داده 

از   .غيره نيازمند تشکل ھای کارگری قوی ھستند که مطالبات ک/ن کارگری را پيگيری کنند  صنعت نفت، پوشاک، ساختمان، خودرو سازی و  .است
کارگران نيازمند تشکلی ھستند که    .طرفی، تشکل ھای سنتی در سطح جھانی تجربه شده اند و نا کارآمدی آن ھا به اثبات رسيده است

مستقل از جزیانات    .مطالبات سراسری کارگران را پاسخ گو باشد، ساختار تشکي/تی آن با تشکل ھای سنتی موجود متفاوت باشد   بتواند
از تنگ نظری ھای صنفی فاصله گرفته و بتواند نقش آموزش کارگران و سازماندھی آنھا را در عرصه جدید و وسيع بعھده   .سياسی و دولت باشد

کارگران را از    .با فرقه گرایی و بوروکراتيسم و سندیکاليسم مرزبندی داشته باشد  .در ھر دولتی با ھر نوع ایدئولوژی ماندگار و متداوم باشد  .گيرد
 )44و  43ص ص ."( در نھایت و در چشم انداز کلی سيستم کار مزدی را ھدف قرار داده و لغو کار مزدی را اساس خود قرار دھد  .ھم جدا نکند

اما ھنگاميکه می خواھد به یک رھنمود مشخص تبدیل  . خوب، این خواسته ھا تا زمانيکه آرزوی قلبی یک مبارز را تشکيل می دھد، اشکالی ندارد
آن چه تشکلی است که   ، فراگير ھم باشد؟"لغو کار مزدی"آن چه تشکلی خواھد بود که در عين اساس قرار دادن   .شود، باعث تعجب خواھد شد
از    مستقل"سرمایه داری را، اما )  سيستم(، یعنی کل نظام"چشم انداز کلی سيستم کار مزدی را ھدف قرار داده"سوسياليست است، چرا که 

پدیده ای انتزاعی نبوده و از عناصر تشکيل دھنده اش مجرد نمی " تشکل"مشکل عملی چنين شعارھایی در اینست که   است؟" جریانات سياسی
قرار دھد، پس عناصر تشکيل دھنده اش    را اساس فعاليت ھای خود"  لغو کار مزدی"باشد و در عين حال "  فراگير"اگر تشکلی قرار است    .باشد

و یا به   آیا رفيق خباز معتقد است که کليه ی کارگران ایران سوسياليست اند؟  .می بایست ھمگی سوسياليست و ضد نظام سرمایه داری باشند
نقش از تنگ نظری ھای صنفی فاصله گرفته و بتواند " اگر چنين است، پس چه نيازی به تشکلی دارند که   آگاھی سوسياليستی دست یافته اند؟

و اگر چنين نيست، پس چگونه انتظار دارند که تشکلی با این    ؟"را در عرصه ھای جدید و وسيع به عھده گيرد آموزش کارگران و سازماندھی آنھا
   محتوا بتواند تمامی کارگران را به صفوف خود جذب کند؟

اکثریت قابل م/حظه ای از .  ھمانطور که گفتيم، ھيچ تشکلی در فضا تشکيل نيافته و در زمان و مکان عينی و از افرادی واقعی تشکيل می شود
گویا    .قرار دارند"  سندیکاليستی"کارگران ایران نه تنھا سوسياليست نيستند، بلکه بعضاً تحت تأثير ایدئولوژی ھای ضد سوسياليستیِ  مذھبی و 

ی مامرفيق خباز در جامعه ی دیگری زندگی می نماید، ھر چند که در ھيچ نقطه ای از جھان و در ھيچ مقطع تاریخی ای ما شاھد آن نبوده ایم که ت
بخصوص در ایران، بسياری از کارگران به علت تجربه ی تلخی که از سياست بازی بورژوازی حکومتی و اص/ح . جمعيت کارگری سوسياليست باشند

را می شنوند، گریزان می "  سياسی"و "  سياست"طلب داشته اند و نتيجه ی مبارزات سياسی مستقل را سرکوب و زندان می دانند، تا کلمه ی 
برای اینکه کارگران ایرانی به آگاھی طبقاتی رسيده و    .البته در شکلگيری این واقعيت، دیدگاه سندیکاليستی نيز بی اثر نبوده است   .گردند

حال اگر    .گردند، نياز به آموزش و تجربه ھای عينی مبارزاتی دارند"سيستم کار مزدی"سوسياليست شوند تا خواستار عضویت در تشکلی عليه 
دست  اتیرفيق خباز با ادعای ما موافق است، یعنی قبول دارد که توده یِ کارگری باید از طریق آموزش و تجربه به آگاھی طبقاتی و علم مبارزه طبق

و شاگرد را در خود جای می دھد، )  قشر آگاه و با تجربه کارگری(یابد، ظرف تشکي/تی و یا بعبارت ساده تر، این ک/س درسی را که آموزگار 
ھمين سندیکا )  یا ک/س درس(تجربيات گذشته جنبش کارگری در مقاطع زمانی و مکان ھای جغرافيایی به ما نشان داده که این ظرف  کدامست؟

یعنی تشک/تی که بنا . می باشند، ھر چند که وظایف شان منحصر به این نمی باشد" تشکل ھای سنتی"ھا و اتحادیه ھا، یا به عبارت خودشان، 
توضيح دادیم، توده ھای کارگری را بدون نياز به آموزش قبلی، فقط به صرف کارگر بودن شان   بر ماھيت و اھداف شان، ھمانطور که در بخش گذشته

در چنين ظرفی است که قشر پيشروی کارگری در کنار دیگران   .و برای مبارزه جھت تحقق خواسته ھای روزمره و اقتصادی، به خود جذب می کند
اقتصادی، آگاھی سوسياليستی و تجربه مبارزاتی خود را به ایشان منتقل   –قرار گرفته و با در آميختن آموزش ھای نظری در حين مبارزه طبقاتی 

" ھدف قرار دادن سيستم کار مزدی"حال اگر ما بخواھيم تشک/تی فراگير را سازمان دھيم که پيش شرطِ شرکت توده یِ کارگری در آن   .می کند
که مضحک بودن چنين حکمی آنقدر واضح ! تا کودکی سواد نداشته باشد حق ندارد در ک/س اول نام نویسی کند: باشد، حکم آن را دارد که بگویيم

یعنی ھمانطور که آن کودک بی سواد نمی تواند وارد ک/س اول شود و تا آخر عمر بيسواد می ماند، توده یِ   .است که نياز به توضيح بيشتری ندارد
 . کارگر بی تجربه و غير سياسی نيز نمی تواند وارد تشکي/تی شود که قرار است در آن مورد آموزش و تربيت طبقاتی قرار گيرد

آنچه پاسخگوی نياز فعلی کارگران در عرصه : " در اینجا ممکن است رفيق خباز بگوید که فکر اینجایش را ھم کرده است مث/ً ممکن است بگوید که
در نبود تشکل ھای مستقل کارگری، کميته ھای کارگری می توانند بستر ساز   .مبارزه طبقاتی است ایجاد کميته ھای کارگری در صنایع بزرگ است

این کميته ھا می توانند با ایجاد ارتباط سراسری و فراگير نقش مھمی در سازماندھی توده ای کارگری    .ایجاد شوراھای مستقل کارگری باشند
ھر واحد توليدی می تواند با ھویت دادن به مبارزات روزمره کارگران حول مطالبات آنان    .برای دستيابی به مطالبات اساسی طبقه کارگر ایفا کنند
شما که " تشکل نوین ِ"رفيق عزیز،آیا این : سوأل خود را تکرار ميکنيم  )45و 44ص ص ." (کميته کارگری خود را با حضور کارگران پيشرو سازمان دھد

مبارزات "ایفا کند و به " با ایجاد ارتباط سراسری و فراگير نقش مھمی در سازماندھی توده ای کارگری"قرار است در ھر واحد توليدی تشکيل شود و 
می باشد یا "  ھدف قرار دادن سيستم کار مزدی"، دارای پيش شرطِ سياسیِ  "با حضور کارگران پيشرو سازمان دھد... کارگران حول مطالبات آنان

و اگر پاسخ شما   .سندیکا و اتحادیه نداشته و دعوا بر سر نام آن است" تشکل ھای سنتی"اگر پاسخ شما منفی است، پس ھيچ تفاوتی با   نه؟
  . شما خواھد بود" تشکي/ت نوین"مثبت است، آن زمان مثال کودک بی سواد و پيش شرط راه یافتن اش به ک/س اول مصداق 

  کميته ھای سوسياليستی کارخانه و محCت 
این : "... دقت کنيد  .را نشان داده و مدعی ميگردد که چنين تشک/تی عينيت دارند" شکل نوین"اما موضوع زمانی جالب تر می گردد که این رفيق 

واحد و خل کميته ھا در یکسال اخير توانسته اند با ایجاد انگيزه در کارگران واحد توليدی خود و برقراری ارتباط اجتماعی بين مسائل و مطالبات دا
حرکت کارگران کارخانجات توليدی تھران برای ایجاد کميته کارگری و .مسائل اجتماعی بيرون از کارخانه جایگاه خود را در مبارزه ی کارگری تقویت کنند

ر شده تگينقش این کميته در اط/ع رسانی و انتشار مطالبات کارگران این کارخانه و به ویژه سازماندھی اعتصاب کوتاه مدت در حمایت از کارگران دس
 )45ھمانجا، ص . " (ی سقز می تواند الگوی و خدماتی دیگر برای ایجاد کميته ھای مشابه باشد

نمی باشد و اساس کار حزبی را " تشکل نوینی"البته کميته ھای سوسياليستی که کارگران و دیگر سوسياليست ھا را در خود جای می دھد، 
  این کميته ھا نيز محدود به محل کار نبوده بلکه در مناطق و محله ھای کارگری حاضر بوده و به سازماندھی کارگران و خانواده   .تشکيل داده است
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محدود کردن نقش کميته ھای سوسياليستی به کارخانه   .ھای ایشان، ھمچنين دانشجویان و زنان و دیگر جنبش ھای اجتماعی مشغول بوده اند
چپ انق/بی در    .ھا، بيانگر دید بسيار محدود و سطحیِ  پيشنھاد دھندگان آن نسبت به مبارزه یِ طبقه کارگر و اھداف استراتژیک آن می باشد

پس اگر ھدف    .زمان گزینش عملکرد و تاکتيک ھای خود باید ھمواره ھدف نھایی را مد نظر داشته و اشکالی را که مناسب با آنھا است اتخاذ کند
ابزار يت نھایی سوسياليست ھای انق/بی انتقال قدرت به شوراھای کارگری در محل کار برای کنترل توليد و ابزار توليد و خ/صه اجتماعی کردن مالک

حراست )  شوراھا(است، می بایست که بتواند از قدرت سياسی به دست آمده و روابط حاکميت نوین )  لغو سيستم کار مزدی(توليد و روند توليد 
این اھداف را نمی توان تنھا با    .ھمچنين می بایست فرھنگ کار و زندگی اجتماعی را در سطح کل جامعه اشاعه داده و مسلط کند   و   .کند

به دست آورد، بلکه باید با تشکيل شوراھای مناطق و محله ھا کل جمعيت جامعه را نيز درگير    استقرار قدرت در محدوده یِ کارخانه و محل کار
تشکيل کميته ھای سوسياليستی در محل کار و مناطق   و Iزمه ی رسيدن به چنين اھدافی، در حال حاضر،  .اعمال مستقيم قدرت سياسی نمود

و اشاعه نظرات و افکار کمونيستی و استفاده از ھر موقعيتی برای دامن زدن به اعتراضات ...  و محله ھای زندگی کارگران و دانشجویان و زنان و 
 .مردمی و اقدامات مستقيم در سطح گسترده یِ اجتماعی است

کميته "رفيق خباز طوری درباره ی عملکرد کميته یِ مورد نظر خود صحبت می کند و آن را الگو قرار می دھد که گویا کميته ھای امروزی، از جمله 
نمونه ای از کميته ھای سوسياليست ھستند و عملکرد کارگران پيشروی ما از چارچوب کار محفلی فراتر ..."  کميته پيگيری "و یا ..."  ھماھنگی 
اما آیا چنين چيزی واقعيت دارد؟ با رجوع به اعضای متشکل در این کميته ھا و تجربيات چند ساله ی آنان متوجه می شویم که چنين   .رفته است

من در رابطه با شما و دیگران : " ...  می نویسد ..."کميته پيگيری "نامه ای به آقای مھدی ریاضی در مورد عملکرد آقای محمد اشرفی در   .نيست
کاری ندارم ولی اع/م ميکنم که یکی از سوغات ھای حاکميت دیکتاتوری برای کل جامعه زیر سلطه به خصوص اپوزیسون حاکميت بيماری "  فع/

سکتاریستی است که از خصلت دیکتاتوری حاکميت نشات گرفته و بر عمق جامعه تابش ميکند و بازتاب آن از درون تشکلھای اپوزیسون ظاھر 
بنابراین در وجود تمام ما و دیگر تشکلھا و گروھا ب/ استثنا رگه ھای سکتاریسم وجود دارد که این نشانه جامعه ای تحت سلطه .  ميگردد 

 . سکتاریستی است که به دیگر نقاط نيز انعکاس می یابد در این ميان گروھی موفق به خروج از این بيماری خواھد شد که آگاھانه مبارزه کند
به خصوص .  حذف از طرف یک نفر نبود بلکه کليه نمایندگان با ھم اخت/ف داشتند . علت اینکه کميته نتوانست به پيام ھای حمایت جواب بدھد  -1

و چون روش اتفاق آراء را برای پيش برد نظرات محفلی خود به .مانع حرکت کميته بودند" این افراد دایما.افرادی که در حال حاضر کناره گيری کرده اند 
به دنبال آن نتوانستند .بنابراین تا آخرین لحظه نيز نتوانستند در رابطه با جواب دادن به مکاتبات کميته به اتفاق آراء برسند . کميته تحميل کرده بودند 

 .سخنگو انتخاب کنند
حتی به صورت نان .  کرده اند و اطرافيان آنھا را در کميته نگھدارد   آقای عظيم زاده با تمام توان سعی می کرد افرادی را که کناره گيری"  اتفاقا  -2

ی که ه اقرض دادن در رای گيری ھا برایشان آراء جمع می کرد ، یعنی اگر حمایت ایشان از آن افراد نبود آن افراد ھيچ وقت نميتوانستند به انداز
ولی بدنه کميته به این اعتقاد رسيده بود ، که با وجود این افراد در صدر .))بماند...البته حاI به چه دليل و چگونه . (( نماینده شوند رای بدست آورند

و جالب است که آقای عظيم زاده در مقابل این خواست اعضا مانند بقيه .کميته ھيچ وقت نخواھد توانست حتی یک قدم به جلوبردارد.  کميته 
تا اینکه تعدادی از اعضا ی کميته جدا از نمایندگان تصميم .  نمایندگان ایستاده بود و از افرادی که مانع حرکت و پویایی کميته بودند دفاع می کرد

پس از این مورد ھمين افرادی که شما به عنوان قربانی نام ميبرید.از اعضا بخواھند مجمع عمومی ناتمام چھارم را برگزار کنند"  گرفتند مستقيما
در نتيجه .و این افراد درست زمانی کناره گيری کردند که خود را در مقابل تصميم قطعی اعضا مشاھده کردند.) مانع برگزاری مجمع عمومی بودند ( 

ميگویم آنھا برای    ولی من.  بنابراین اع/م کناره گيری کردند .متوجه شدند که دیگر امکان ندارد بتوانند مانع بر گزاری مجمع عمومی جھارم شوند 
نامه ای به آقای ( ....".  اینکه مجبور به جوابگویی نسبت به اعمال ضد جنبشی خود نشوند و شانه از مسئوليت خالی کنند ، در واقع فرار کردند

   ...") کميته پيگيری "مھدی ریاضی در مورد عملکرد 
ارزیابی از "برای تبيين چنين مشخصه ای می توانيم به نامه ی آقای رضا مقدم با عنوان   .البته کميته ی ھماھنگی نيز در ھمين اوضاع گرفتار است

Iزم به ذکر : "  منتشر گشته می نویسد"  بارو"که در نشریه یِ  1386فروردین  23ایشان در این مقاله که به تاریخ    .رجوع کنيم" کميته ھماھنگی 
حتا ھمان حد از    .است که اعضاء کميته ھماھنگی در قبال یک نقشه عمل درباره فعاليت اصلی خود که ایجاد تشکل است، نظرات یکسانی ندارند

منتھی یک .  تفاوت نظرات اعضاء کميته ھماھنگی که علنی شده بيانگر وجود نظرات انتقادی نسبت به خط رسمی و فعاليت ھای تا کنونی است
 ی وبررسی عينی از عملکرد کميته ھماھنگی نمی تواند خود را به تفاوت نظرات درونی این تشکل مشغول سازد بلکه باید بر مواضع اع/م شده علن

عملکرد تا کنونی کميته ھماھنگی استناد کند، مواضع علنی و عملکردی که به نظرات بخشی از اعضاء کميته ھماھنگی نزدیک است و Iجرم از 
 )1ص ." (بقيه دور

  
نام گرفته که معتقد است می توان در یک تشکي/ت حامل نظرگاه ھای مختلف و متفاوت بود نيستيم و "  دمکراسی کارگری"البته ما مخالف آنچه 

دوران گذشته را "  مشی چریکی"خود نيز برخوردھایِ سرکوبگرایانه یِ استالينيستی در سازمان ھای چپ و روابط شبه نظامی مسلط بر تشک/ت 
اما آیا می توان در یک تشکي/ت، دیدگاه ھایی آنچنان متفاوت و مخالف ھمزیستی داشته باشند که امکان دادن حتا یک گزارش و   .محکوم می کنيم

نقش "برقرار سازد و یا " ارتباط سراسری و فراگير"می خواھد " کميته ای"یا پيوستن به یک ائت/ف را غير ممکن سازد؟ در چنين حالتی چگونه چنين 
اتفاقاً در مورد اینکه، شرایط کنونی مبارزه طبقاتی ایجاد کميته ھای سوسياليستی، با ھدف    ایفا کند؟"  مھمی در سازماندھی توده ای کارگری

ندانسته و معتقدیم که دیدگاه " الگو"را می طلبد با رفيق خباز کام/ً موافقيم، اما برخ/ف ایشان کميته ھایِ موجود را " براندازی سيستم کار مزدی"
ی ھای متفاوتی که اصول آنھا باعث رکود فعاليت کميته ھا می شوند باید از دست یکدیگر خ/ص شده و برای رسيدن به توافق، در شکل کميته ھا

این کميته ھا با داشتن شرایط کار مشترک در سندیکا ھا و دیگر انجمن ھای صنفی می توانند در حين اتحاد عمل، . مجزا اخت/فاتشان را دنبال کنند
    .مبارزات سياسی و نظری خود را دنبال کنند تا نھایتاً به برنامه ای مشترک و یا برنامه ھایی متفاوت دست یابند

" کميته ھای سوسياليستی"در مورد شکل مبارزه ی این کميته ھا با الگوی ارائه شده توسط آقای خباز، یا بطور صریح تر، با الگوھای موجود از 
شاید چنين شکلی ھنگام نبود    .شکل باز و علنی کار آنھا، امکان ھرگونه عمل جدی و پراتيک انق/بی را از ایشان گرفته است   .موافق نيستيم

مبارزات صنفی سازمان یافته و برای بقای فعالين چپ، در مقطع نبود شرایط گسترده یِ کار عملی مشکل ساز نبوده است، اما اینک که جنبش 
نھا ی آھای مختلف اجتماعی می روند تا در آینده ای نزدیک به شکل فراگير و سراسری ذر آیند، تداوم چنين شکلی از فعاليت باعث فروپاشی و نابود

بخواھند وارد پراتيک انق/بی شده و مبارزات کارگری را به اھداف کوتاه " کميته ھای سوسياليستی"البته این به شرطی است که   .خواھد گشت
کميته ھای "اگر ما از ھدف کوتاه مدت و درازمدت طبقه کارگر دارای درک متفاوتی باشيم، مسلماً در محتوا و شکل    .مدت و درازمدت آن برسانند

 .نيز از ھم جدا می گردیم" سوسياليستی
 ...ادامه دارد 
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