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  )2(بندي از دو ماه مبارزه جمع 

  مبارزات مردميو اصالح طلبان در به انفعال كشيدن  ارتجاعيونهمكاري 

  احمد فارسي

حتی با وحشـيانه تـرین اقـدامات ظاھر کرد و به حکومتيان نشان داد که  رااس�می ضعف حکومت ارتجاع نتيجه دو ماه مبارزه مردم 
لـب حکـومتی نشـان داد کـه حتـی متـوھم ھمچنين به بخش اصـ�ح ط.  دنی مردم جان به در برسيل انق�باز د بود که نقادر نخواھ

پی ببرند، بسرعت از خواسته ھای ناچيز و قدرت طلبانه ی ایشان گـذر  در خيابان ھاقدرت و نيروی خود به ترین اقشار مردمی، اگر 
تـداوم در صـورت نـد کـه ه اجناح ھای حکومتی، در این مدت، متوجه گشت.  کرده و به سمت سرنگونی حکومت حرکت خواھند نمود

البتـه جنـاح سـوّم .  دیگر حکومتی باقی نخواھد ماند تا بخواھند بر سر سھمشان در این حکومت به رقابت بپردازنـدشرایط کنونی، 
در روزھا و ھفتـه .  که ابزارھای اصلی قدرت، یعنی قدرت سرکوب مسلحانه را در اختيار دارد، ھنوز بر مواضع خود پافشاری می کند

منـاطق مـانور .  رم سياسی است که تکليف ترکيب قدرت آینده ی را مشخص می سازدھای آینده، رقابت این سه جناح در رأس ھ
این به معنایِ منافع . تقابل و تسامح این جناح ھا در ترکيب ھيئت دولت، عملکرد قوه قضایيه و نيروھای مسلح و امنيتی خواھد بود

  .  اح ھای تشکيل دھنده ِ ھيئت حاکمه در به انفعال کشيدن مبارزات خيابانی توده ھاستمشترک جن
آن  بـه.  اسـتو ميـادین  ااز طرف دیگر توده ھای مردم آموختند که صحنه یِ مبارزات ایشان و محلِ تمرکز قدرت شـان در خيابـان ھـ

پـس ھنگاميکـه .  علت که خصوصيات ساختاری این مراکز طوری است که می تواند جمعيّت انبوھی از مـردم را در خـود جـای دھـد
ایشان را بروز می دھد قدرت متحد محلھایی است که ره به اشا» است و ميادین امحلِ تمرکز قدرت شان در خيابان ھ «می گویيم 

یگر مطلع از خواسته ھای یکد، آنھا در یکجا با چنين تمرکزی از مردم  .باشدایشان  هاقدامات یکپارچ می تواند ظرف مناسبی برای و
دقيقـاً بـر ھمـين .  به یکپارچه شدن اراده و ھم جھـت شـدن اقداماتشـان مـی رسـند شان را می یابند ومشترکمی گردند و منافع 

خواسـته ھـای ، بـه ی کـه در خيابـان ھـا و ميـادین بودنـدمردمـبعـد از آغـاز مبـارزات، بستر و شرایط بـود کـه در عـرض یکـی دو روز 
�، توانستند با دست خـالی در مقابـل حکـومتی متحد ای ارادهبا می پی بردند و مشترکشان در سرنگونی دیکتاتوری و حکومت اس

و نشـان دھنـد کـه بـرای ایجـاد تـوازن  تا بُن دندان مسلح، که ھيچ پروایی در کشتار جمعی و اعمال خشونت آميز نداشت بایستند
   . قابل ندارندتقوا، حتی نيازی به اعمال خشونت م

حـداکثریِ بـه بدنـه یِ  کام�ً پيوسته  موقعيتیز ھم به نيروھای حکومت ارتجاعی رجوع کنيم، می بينيم که رھبران ایشان در اگر با
و در حـين  به این بدنـه تفھـيم کـردهاھدافِ ارتجاعی و غير انسانی شان را  ،در سخنرانی ھا و تبليغاتِ رسانه ای شان.  خود بودند
بـدون حسـاب خـرج .  در اختيارشان می گذاشتندمی دادند و راه ھای تقابل جدید و مؤثرتر را  به ایشان آموزشھای hزم را ،سرکوب

بـران رھ اما، در طرف مردم شـاھد بـودیم کـه،.  برای پيشبرد اھدافشان در اختيارشان می گذاشتند می کردند و ابزارھای مختلفی
وقـت اص�ح طلب کام�ً خود را از بدنه ی مردمی جدا کرده، ھيچ رھنمود سازنده ای درباره تقابل ھای خيابـانی صـادر نکـرده، و ھـر 

بر حذر داشته، ھيچ ابـزار و نيروھای حکومتی اعمال خشونت بل از عکس العمل ھای دفاعی در مقا که دھان می گشودند مردم را
و فقط بر کوس تجمع و گذاردن فشار بر مراکـز حکـومتی تأکيـد مـی کردنـد و تـوجھی بـه .  آموزشی را در اختيارشان نمی گذاشتند

اع مبارزین نداشتند و عقبه ای را برایشان در نظر نگرفته بودند و خ�صه به ھيچ چيز جز خواسته یِ ناچيز و بـی مقـدار شرایط و اوض
.  البته در ميان مردم نيروھای انق�بی نيز حضور داشتند که پا به پای مردم در خيابان ھا بودنـد.  درون حکومتی خود نمی اندیشيدند

خود و اقدام به خلـع سـ�ح از ایشان را تشویق به دفاع د و نابل را به گروه ھای مختلف مردمی بياموزانراه ھای تق سعی ميکردند تا
ھمـواره بـر سـازماندھی . آشـنا سـازنددورنمای خواسته ھایشـان  بهدر تبليغات خود سعی داشتند تا مردم را .  دشمن می کردند

اینکه دارای ھيچ پشتوانه ای برای توليد ابزارھای دفاعی و توزیع آن بين مردم نداشـتند، امـا  محلی نيروھا پافشاری می کردند و گو
امکانـات مـادی و امـا .  بـه ایشـان بيآموزاننـدتا راه ھای ساختن این ابزار را از مواد و اجسام روزمـره و معمـولی  دکوشش می کردن

  . جھت دھی این مبارزات نداشتندنيروھای ميدانی ایشان به حدی قليل بود که می توان گفت، ھيچ تأثيری در تبليغاتی و 
ھمـانطور کـه گفتـيم در روزھـای اوج مبـارزات مردمـی شـاھد قـدرت حـداکثری .  اما این تمام چھره ی شـرایط دو مـاه اخيـر نيسـت

حکومت ھر آنچه داشت را به ميدان آورد و تا توانسـت نيروھـای ...  تير و  18یا خرداد و سی ام  ھفته بعد از مانند .  حکومتی بودیم
 امـا، نيـروی مردمـی تنھـا بـا درصـد  .بـه ميـدان کشـاندمتشکل نمود و خدام کرد و را نيز با دستمزدھای باh است غير متعھد به خود

رھبـران اصـ�ح   .ایـی کـرددر مقابل آنھا صف آرھدف مشخص دون و بصورت غير متشکل و ب بسيار قليلی از جمعيّت بالقوه انق�بی
و بـه  طلب که ھمواره از نيروی بپاخاسته یِ مردمی ھراس دارند، نه تنھا اقدامی برای طرح خواسته ھـای جنـبش ھـای اجتمـاعی

ه بدنه یِ خود را ، بلکه عام�ن خود را در جنبش ھای کارگری و زنان بر آن داشتند کنکردند ،، بویژه طبقه کارگرميدان کشيدن ایشان
حتی در مواردی به کارگران و زنان القا می کردنـد کـه اگـر .  تشویق به عدم حضور متشک�نه کرده و در موضع بی طرفی قرار بگيرند

 ،مردمـی مبـارزات راکـزدر صـورتيکه در م  )1(.ت مردمی ضـربه خواھنـد زدشوند، به مبارزا آنه با خواسته ھای خود به این ميدان وارد
خفـه و و تعـداد انق�بيـون آنچنـان  صـداو باز ھـم .  کام�ً محسوس بودژه طبقه کارگر، عدم حضور متشکل جنبشھای اجتماعی، بوی

  .قليل بود که ھيچگونه تأثيری در ایجاد تغيير در این شرایط نداشت
ی مـردم مبـارزاتنيـروی ضيح داده شـد، طبيعـی بـود کـه پـس از دورانـی، وتمبارزاتی ایکه در باh سياسی و با در نظر گرفتن شرایط 

اما، کام�ً مشھود است که این اُفت، از طرف کودتاچيان و اص�ح طلبـان، .  دچار اُفت شودل بصورت مقطعی، ته و حداقفرسایش یاف
کودتاچيان با سرکوب ھای وحشيانه و تحميل ھزینه ھای حداکثری به مبارزات مردمی، و اص�ح .  ھر دو، به این جنبش تحميل شد

  .و عدم حمایت از ایشان طلبان از طریق سوء رھبری
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اص�ح طلبـان .  امروز نيز ما شاھد ھمکاری جناح ھای خامنه ای و اص�ح طلبان برای تحميل و تداوم انفعال در این مبارزات ھستيم
ظـاھر شـده و  با سوء استفاده از ھزینه ھای سنگين و وحشيانه یِ نيروھای مسلح در این جریانات، در نقش مدافعان حقوق مـردم

دخالت مسـتقيم از تا )2(و داhنھای پر پيچ و خم بروکراسی حکومتی بکشانند  غذ بازیاو ک راه ھای قانونی می خواھند مردم را به
گو اینکه خودشان ھم مـی داننـد و مـی خواھنـد کـه .  مردم در امور سياسی و قضایی از طریق مبارزات خيابانی و ميدانی باز دارند

و  1378ھمانطور کـه در قتـل ھـای زنجيـره ای و حـوادث کـوی دانشـگاه .  سرانجامی نرسدبه ھيچ » قانونی«این خيمه شب بازی 
جناح خامنه ای نيـز کـه متوجـه قـدرت مردمـی و موقعيّـت بسـيار ضـعيف حکومـت .  دیگر پرونده ھای ضد حکومتی به جایی نرسيد

امکـانِ بـه مردمی  اصر منفور آن، سعی در ایجاد زمينه یِ توھم و برخی از عنشده است با تغيير عوامل قوه قضایيه جانيان و دزدان 
البته بازھم جناح پر قدرت سپاه به نمایندگی احمدی نژاد که به ھيچ عنـوان خواھـان کـوچکترین .  توفيق اقدامات اص�ح طلبان دارد

بودن » قانونی«به است، ھمچنان اص�ح طلبان تبار کردن و بی اعتغيير در توازن قوا در ھيئت حاکمه نيست و خواھان مفتضح کردن 
آنچنان مستحکم نمی یابد که  خود راجایگاه اما، ھنوز .  مقاومت می کندو در مقابل این اقدامات  ) 3( کردهجنایاتش پافشاری می 

  .  ی دوام بياوردمردمموج به مراتب سھمگين تر مبارزات آتی در مقابل بتواند با حذف دو جناح دیگر، 
 یاز ھيئت حاکمه قرار خواھد گرفت، بـه تقابـل و رقابـت ھـای درونـ چه ترکيبی در مقابلھمانطور که گفتيم، اینکه مبارزات مردمی 

ھمـانطور کـه .  اما ترکيب مبارزات مردمی را می توان از ھم اکنون پـيش بينـی کـرد  .بستگی خواھد داشتھيئت حاکمه جناحين 
دیدیم جناح اص�ح طلب حکومتی تمام سعی خود را برای عدم گسترده تر شدن صف مبارزات مردمی به کار بست، اما، ھرگز نمی 

بخصوص نيـروی تعيـين کننـده یِ آن، و  ،جنبش ھای اجتماعی.  نبش ھای اجتماعی  جلوگيری کندتوانست از تأثير گذاری آن در ج
پـس از یـک وقفـه  ،جنبش کارگری.   به ضعف حکومتی که تا قبل از این مبارزات شکست ناپذیر می نمود، پی برده اندر، طبقه کارگ

ک ھای رادیکال تری اتخاذ نمـوده ر بر آورده و از ھم اکنون تاکتي، دوباره سکوتاه مدت که به علت غافلگير شدنش از شرایط جدید بود
امـا بایـد بـه خـاطر داشـت کـه .  آن برخاسته اسـت ةعملکردِ منفع�نه یِ دو ماھ هر جنبش زنان نيز صداھایِ مخالف بد  )4( .ستا

.  طلبِ چپ و راسـت اسـتھنوز نيروھای انق�بی در اقليّتی مطلق قرار داشته و رھبری این جنبش ھا ھنوز در دست عوامل اص�ح 
» خيـزش یقـه آبـی ھـا«که از ھـم اکنـون بـا نـام  ،با آغاز دور جدید مبارزاتکه است  پس متأسفانه این واقعيّت نيز قابل پيش بينی

ھـای عمـومی و بـاقی مانـده و بـا خواسـت در سطح صنفی ھمچنان شناخته شده است، سعی خواھد شد تا خواسته ھای آنان 
  .گره نخورد توده یِ مردم دمکراتيک

مـا نتوانسـتيم از مـوقعيّتی  ، عليرغم کوشش ھایِ شبانه روزی مـان،متأسفانه  .وجه اساسی دارد چند وظيفه یِ ما نيز ھمچنان 
طبقه کارگر ستفاده بریم و زمينه ھایِ ایجاد حزب انق�بی را می داد ا که به ما امکانِ تمرکز در سازمان نظریِ اتحاد کمونيست ھای

و امکانـات از اما، از طرف دیگر نمی توانيم به بھانـه یِ کمبـود نيـرو .  پس ھنوز این مھم در رأس وظایفِ ما قرار دارد  .را آماده سازیم
مـا بایــد ھمچنــان در ميـان مــردم بــه تبليغــات و .  شــویمبــه مبـارزاتِ مردمــی رویگــردان کمــک رســانی و جھـت دھــی خطيروظيفـه 

از یکطرف با ایجاد ھسته ھای کمونيستی انق�بی به آموزش و پرورش کادرھای متعھد و بعضاً حرفه .  سازماندھی مشغول باشيم
بـا تحليـل ماتریاليسـتی از  و از طـرف دیگـر.  طبقـه کـارگر عجـين سـازیم ایجاد حزب باخود را عملی ای اقدام نموده و فعاليت ھای 

مھمتـرین تاکتيـک مـا در ایـن مرحلـه حفـظ .  شرایط مبارزات طبقاتی، عليرغم نيـروی ناچيزمـان، رھنمودھـای عمـومی صـادر کنـيم
اسـت، حتـی اگـر دارای نيـرویِ اجرایـی کـافی بـرای اجرایـی کـردنش  خط مشی طبقه کـارگراھداف و منافع و بطور کلی استق�ل 

  .نداشته باشيم
  

  !سرنگون باد حکومت جمھوری اس�می
  !مرگ بر سازشکار

  !شورایی جمھوری –نان،مسکن، آزادی 
  
  
 

 روزی که ایران را لرزاند، و چالش ھای تازه جنـبش زنـانده « و  »1388مرداد  20  گفتگوی اشتراک با یکی ازفعالين کارگری درایران« )1(
 » 1388 تير 15 -نوشين احمدی خراسانی -

 .منظور اقدامات کروبی در مورد شکنجه ھا و تجاوزات به بازداشتيان مردم است )2(
 ...نيروی انتظامی در مورد کھریزک و کوی دانشگاه ومقامات اخير ھارات ظا  )3(
ی رجوع کرده و بيشتر به اتخاذ تاکتيک ھـایی از قبيـل مسـدود سـاختن جـاده کمتر به ارگان ھای حکومتکارگران در گزارشات جدید  )4(

 .روی آورده اند... اه مدت محل اشتغال و گروگانگيری مدیریت و ھا، تصرف ھای کوت
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