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   يادداشت سياسی                    
  
  !!رژيم از ترس است که مترساند   
  

از ترس عصيان      رژيم اسالمی سرمايه ،           چنين بنظر ميرسد        
تير خالص  "  مردم  ، لزومی به آغاز کار رسمی  رئيس جمهور             

گربه را دم حجله می       "  آنها دارند پيشاپيش      .  نمی بيند    "  زن  
د که گويا بدنبال      به خود راه نده      کسی اين خيال را          تا"  کشند  

  . يکدست شدن حاکميت ، ميتوانند کار رژيم را يکسره کنند 
جانشين فرمانده بسيج سپاه           "  (  احمدی مقدم       "  گماردن    
 به فرماندهی نيروی انتظامی کشور توسط رهبر ،                  )پاسداران

انتخابات "  ت از حضور موثر و رای ساز بسيج در            سکه تشکري 
ما شمشير را از    :  "   اين پيام را رله ميکرد که        اخير ، آشکارا  "  

 .و قصد داريم سفره تساهل و تسامع را برچينيم           "  رو بسته ايم    
کانديد شدن پاره ای از جنايتکارترين آدمهای اين نظام برای                     
وزارت و رياست ، بکار فراخواندن تعدادی از عوامل قتلها و                   

، تشکيل   "  کار   "  ترورهای سياسی در ايران و خارج  به                    
) بخوان عمليات تروريستی و انتحاری          (  ستادهای استشهادی    

  ناشر افکار آيت اهللا  "پرتو سخن " در هر شهر که نشريه 
   2   بقيه در صفحه                                            

=====================================    
  

  
  ر در حاشيه بمب گزاريهای اخي             

 دو نوع مبارزه با امپرياليسم          
 

    آرش کمانگر                         
 

" تردیدی نيست که بنياد گرایان اسالمی و فعالتر از همه آنها             
مشغول نوعی مبارزه و درگيری با قدرتهای           "  شبکه القاعده 

 و دولتها و       – آمریکا، انگليس و غيره           –مهم امپریاليستی     
شکی نيست  .   در کشورهای خاور ميانه هستند      متحدین آنها 

، یک شبه و فی البداهه پدید نيامده ،            افسار گسيختگی آنها  
بلکه محصول سياستهای تجاوزگرانه، غارتگرانه و سرکوبگرانه        

 داری به سرکردگی دولت آمریکا             قدرتهای بزرگ سرمایه     
  . باشد مي

  3 بقيه در صفحه                                  

   مشترک در فرانکفورتآکسيون اعتراضی
در دفاع از مبارزات مردم مهاباد و ساير                 
شهرهای کردستان، در اعتراض به سرکوب    

  2      ص  های وحشيانه ی جمهوری اسالمی

  
  

   چند ديدگاه                   
  چيرامون مباحثات تدارکاتی کنگره دهم سازمان 

  
اره مضمون قطعنامه چيشنهادی تقی روزبه درب* 

فعاليت های سازمان واولويت های آن و نحوه 
  10 ص همکاری با ساير جريانات         

در باره ائتالف " مهران " قطعنامه پيشنهادی * 
  11ص         با نيروهای غير سوسياليستی

سند سياسی : " نظر و چيشنهاد امير جواهری * 
  12ص جامعه ايران و مسئله جوانان        " 
سوسياليسم  اتی درباره رابطه بين دمکراسی ونک* 

   15ص تقی روزبه     – وفروم دموکراتيک و اجتماعی
 پيرامون ) از داخل کشور " ( شميم " نطر * 

  14ص سند اوضاع سياسی و وظايف ما        
  ----------------------------------------------------------  

  6ص        بهروز اميدی سروده ای از     " !گنجی " 
  ---------------------------------------------------------  

  7  ص          شاملو شاعر آزادی و برابری
  ------------------------------------------------------------  

  9ص   سمينار کلن از زبان هادی خرسندی    

  اطالعيه کميته مرکزی سازمان 
  5 ص       در باره علی چگينی 

       

  
  )راه کارگر (  خبری کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران –  نشريه سياسی              
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   ادامه از صفحه يک  
  
  

   ...از ترس است کهرژيم    
  

مصباح يزدی ، با آب وتاب آنرا تبليغ نمود ، همه و همه نشان                   
ميدهند که رژيم واليت فقيه ، تکيه بر سرنيزه های عريان را                     
تنها راه نجات سر خود از ضربات جنبشهای اجتماعی در ايران             

آنها با حرکت از اين راهکار         .  و فشارهای بين المللی می بيند          
قصد دارند افت و رکود        "  !   دفاع ، حمله است          بهترين"  که  

سنگينی را بر مبارزات مردم و عزم آنها برای دستيابی به                          
  . آزادی و برابری حاکم گردانند 

اما غافل از اينکه بر سرنيزه ميتوان تکيه زد ، ولی روی آن                      
با اين همه رژيم که تمامی راههای حفظ                 !!  نميتوان نشست     

 بيند ، ظاهرا ترساندن مردم را تنها              اقتدار خود را مسدود می       
  . راه پنهان کردن ترس خود می پندارد 

سرکوب خشن دو حرکت حمايتی مردم از گنجی و زندانيان                         
( سياسی در برابر دانشگاه تهران ،  ترور جوان مبارز کرد                        

و سپس بستن پيکر نيمه جان او به ماشين و                )  شوانه قادری    
ر شد مردم اين شهر و ديگر           که منج (  چرخاندن آن در مهاباد        

 تير ماه دست به اعتراض و               19شهرهای کردستان از روز          
، ترور يکی از بستگان مبارزين شناخته شده           )    شورش بزنند    

جنبش در شهريار کرج ،  اعدام دو جوان در مشهد در مال عام                  
 سال  18کمتر از   "  جرم  "  که در موقع ارتکاب      (  به جرم فساد     
م دو تک تيرانداز ماهر به لندن با هدف                 ، اعزا  )  سن داشتند     

فعاليتهای تروريستی ، يورش به خانه آقای عبدالفتاح سلطانی              
و "  کانون وکالی مدافع حقوق بشر          "   از اعضای موسس        –

وکيل خانواده زهرا کاظمی و اکبر گنجی برای دستگيری او و                   
سپس اعالم متواری شدن وی ، سرکوب وحشيانه حرکت                           

که (  در کرمان   "  پشم بافی آسيا     "   کارخانه   اعتراضی کارگران 
اکثر کارگران آنرا زن تشکيل ميدهند و طی آن ماموران انتظامی           
در روز زن جمهوری اسالمی يک کارگر حامله را وحشيانه به               

قلعه زری  "  ، خودداری مدير معدن     )  زير مشت و لگد ميگيرند       
 هزار تومانی به       50بيرجند جهت اعطای يک وام کوچک              "  

کارگری که برای معالجه همسرش به آن نياز مبرم داشت که                     
سبب خودسوزی اعتراضی و دلخراش آن کارگر و سپس تبديل              
مراسم خاکسپاری او به يک حرکت اعتراضی ميشود ، موج                     
دستگيريهای جديد در اهواز و کردستان ، به جريان انداختن                    
مجدد حکم اعدام کبری رحمانپور ، و باالخره تهيه ليست                            
سياهی از دانشجويان فعال برای پرونده سازی و دستگيريهای              
احتمالی در آينده ، همگی جلوه های بارز تشديد سياست                              
سرکوب در چند هفته اخير هستند که به مدد آنها رژيم قصد                        

غافل از اينکه     .دارد عقربه های ساعت را به عقب برگرداند                  
را برای   مجموعه شرايط داخلی و بين المللی ، امکانات او                       

. تحقق کامل اين پروژه با موانع عديده ای روبرو ميکند                               
مهمترين مانع ، سد مردم جان به لب رسيده و مقاومت مدنی                     

آنهاست که رويای خفقان دهه شصت را چون حبابی خواهد                      
  . ترکاند 

اما  اکنون مسئله اين نيست که مردم مقاومت خواهند کرد يا نه                
) معنا بودن اين پرسش را دريابيد          به جامعه بنگريد تا بی         (  ؟  

معضل کليدی اين است که چگونه ميتوان اين مقاومت را به                      
تعرضی هدفمند و سامان يافته تبديل کرد ؟ چگونه جنبشهای                    

" نان ، آزادی و برابری     "  اجتماعی مردم با تمرکز روی شعار         
ميتوانند مانع مقدم جمهوری اسالمی را از پيش رو بردارند ؟                  

توان سناريوی سياه رکود سياسی را به موقعيت                     چگونه مي  
انقالبی تبديل کرد ؟ اينها سئواالت کليدی هستند که پاسخگويی               
به آنها بيش از هر کس و هر زمان بر دوش چپ ايران سنگينی               

  !  ما در اين زمينه باز هم با شما سخن خواهيم گفت .ميکند 
  
    2005 جوالی 29                          سردبير 

================================    
  

   مشترک در فرانکفورتآکسيون اعتراضی
در دفاع از مبارزات مردم مهاباد و ساير                 
شهرهای کردستان، در اعتراض به سرکوب    

  های وحشيانه ی جمهوری اسالمی
  
 تير ماه، جرقه     18قتل وحشيانه شوانه قادری، در روز          

ات اهالی مهاباد به      ای بود که بار دیگر شعله اعتراض          
این اعتراضات،  .  جنایات جمهوری اسالمی را برافروخت      

اما، محدود به مهاباد نماند و به سایر شهرهای                       
در این اعتراضات تعدادی از     .  کردستان نيز گسترش یافت   

مردم زخمی و کشته شده اند؛ بسياری نيز دستگير               
ها اطالعی در     شده اند که از سرنوشت برخی از آن           

 .ستدست ني
   !ایرانيان مبارز و آگاه

های اخير، دور جدیدی از       سرکوب در کردستان و اعدام     
در حمایت از   .  های دیگر در سراسر ایران است       سرکوب

این مبارزات، و برای آزادی تمامی دستگيرشدگان، یک           
آکسيون اعتراضی در مقابل کنسولگری جمهوری                 

اعت  ژوئيه از س   30 در روز شنبه     اسالمی در فرانکفورت  
شد  که در آن جمعی از انسانهای آزاده و               برگزار      11

همراه و همصدا به سرکوب مردم              برابری طلب ،         
  .کردند کردستان اعتراض 

  : برگزار کنندگان این تظاهرات مشترک ، عبارت بودند از 
  
  
سازمان کردستان حزب    ( نمایندگی کومه له     -1

   آلمان–) کمونيست ایران
  -)  راه کارگر (البی ایران    سازمان کارگران انق     -2

  تشکيالت آلمان
تشکيالت خارج از کشور سازمان فدائيان                -3

   واحد آلمان–اقليت 
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  ادامه از صفحه يک  
  

  ....  در حاشيه بمب گزاريهای اخير      
  

، فاندمنتاليسم اسالمی نوعی پاسخ به تهاجم                  بيگمان
، امپریاليستی می باشد، منتهی ، پاسخی عميقًا ارتجاعی           

انحرافی، کور و در تحليل نهایی، تقویت کننده هارترین                      
   .جریانات راست و محافظه کار در دول غربی

 بنياد گرایی اسالمی، اگر چه به لحاظ ایدئو لوژیک ، زمينه در             
پوسيده ترین افکار و خرافه های مذهبی در عصر برده داری و             

و   "  مدرن"  ، اما به لحاظ سياسی، جنبشی           فئو داليته دارد  
از اینرو اگر امپریاليسم وجود نمی داشت، بعيد            .  امروزیست

بود که فرقه های مذهبی موجود در خاور ميانه ، بتوانند                     
پدید آورند که سوار بر نارضایتی      "  ميليتانت"  جنبشی وسيع و    

و حس حقارت انبوه ميليونی لگد مال شده گان و جوانان                    
 . د شون" موی دماغ حضرات" سرخورده، این چنين 

عروج این جنبش ارتجاعی در عين حال ناشی از تضعيف                   
موقعيت چپ الئيک در جوامع مختلف است که هنوز نتوانسته           

خود را بيرون     "  سوسياليسم واقعًا موجود    "  اند از زیر آوار         
( بکشند و با نقد ضعف ها و انحرافات گذشته و حال خود                     
) راستالينيسم از یکسو و سوسيال رفرميسم از سوی دیگ              

دگر بار ثابت کنند که سوسياليسم ، در برابر بربریت سرمایه،             
 . تنها آلتر ناتيو انسانی موجود است 

اما شکل گيری بسياری از جریانات بنياد گرای اسالمی، اگر              
چه از بحران آلترناتيو چپ ، بهره می گيرد ، اما معلول آن                      
نيست ، بلکه بالعکس ، بر خالف دعاوی کنونی ضد                          

يستی اش، محصول تشویق و ترغيب خود امپریاليسم          امپریال
خرس "  آمریکا و متحدین اش است که برای بزانو در آوردن                

را "  کمربند سبز "  دکترین  )    اتحاد جماهير شوروی     "  (قطبی
 ميالدی، دو   1979 و   1978در فاصله سالهای    .  اختراع نمودند   

 انقالب ایران و   .  حادثه مهم در جوار اتحاد شوروی رخ داد                
انقالب (  "  کودتای نيروهای وفا دار به شوروی در افعانستان            

هر دو واقعه ، به عمر دو رژیم وفا دار به غرب در منطقه    ")!!  ثور
استراتژیک خاور ميانه پایان داد، اما هر دو حادثه ، از یک                      

در افعانستان، حرکت کودتایی     .  تناقض بزرگ رنج می بردند         
)  احزاب پرچم و خلق        محصول اتحاد  (  حزب دمکراتيک خلق    

صرفًا با تکيه بر بخشی از ارتش و تود ه های روشنفکر شهری       
صورت گرفته بود و فاقد پایگاه مردمی در جوامع و قبایل                      

.  فئودالی و گرفتار در چنگال طاعون مذهب ، بود          –عشيره ای   
به همين خاطر به مجرد بر خاستن اولين جرقه های مقاومت             

ستان ، نيازمند کمک و حضور            افغان"  مجاهدین اسالمی  "  
" مستقيم ارتش شوروی شد که این به نوبه خود ، مائده                   

، بزرگی برای امپریاليسم آمریکا و متحدین اش بود            "آسمانی
که بعد از شکست خفت بار در جنگ ویتنام ، مترصد فرصتی               

 .برای انتقام بودند 
یکا در در ایران اما که انقالب بهمن، به عمر وفادارترین مهره آمر      

منطقه، پایان داده بود، این تناقض خود را بدین شکل جلوه گر             
ساخت که بر خالف بسياری از انقالب های سده بيستم که              
کمونيستها و چپ ها ، نيروی بالمنازع  رهبری کننده بودند،               

که بخشًا   (  انقالبی بدون رهبری و حتی حضور موثر آنها                 
ی چپ در دوران     ناشی از قلع و قمع شدن بی امان نيروها             

  مرداد و بویژه دردهه های چهل و پنجاه بود          28پس از کودتای    
آمریکا و متحدینش پس از اینکه مطمئن شدند، . شکل گرفت )  

شاه را نمی توانند نجات دهند، تمام کوشش خود را بکار                   
که در ضد کمونيسم     (  گرفتند که خمينی و دار و دسته اش            

م ایران برای آزادی،        انقالب عظيم مرد    )    شکی نبود    آنها
کنند و هژمونی آنرا بدست       "  مال خور "  استقالل و برابری را       

حاکم شدن روحانيون ضد کمونيست برایران و نيز               با.  گيرند
گير شدن شوروی در افغانستان در برابر مجاهدین تحت            زمين

اسالمی "  کمر بند سبز  "  معجزه  "  الحمایه غرب، آمریکا متوجه     
شد و سخت اميدوار گشت که  الاقل در         به دور اتحاد شوروی     

می تواند تحت لوای گروهها و       "  مسلمان نشين "  کشورهای  
جنبشهای بنياد گرای اسالمی، مانع از پيشروی کمونيستها و         

در همين راستا بود که آمریکا          .  انقالبات رهائی بخش شود     
افعانستان و   "  جهادی"  عالوه بر کمک به کليه گروههای             

یکی از  "  (  اسامه بن الدن  "  دام به کمک به      بعدها طالبان، اق  
نمود تا با ایجاد یک شبکه بين        )  سرمایه داران بزرگ عربستان   

داوطلبين مسلمان از کشورهای         ،   المللی بنام القاعده         
جمع آوری و پس از آموزش ، به جهاد عليه ارتش                 مختلف را 

در این  .  شوروی و دولت تحت الحمایه او در افغانستان وا دارد            
استا سازمان سيا و پنتاگون صدها ميليون دالر صرف تقویت             ر

 "اما خيلی زود، سياست     .   جریانهای مشابه نمود   واین شبکه   
بعد از موفقيت های اوليه اش، کار برد خود را از           "  کمر بند سبز  

 . دست داد و بعضاً  به ضد خود تبدیل شد
خمينی و حکومتش با اشغال سفارت آمریکا و تائيد عمل                  

وریستی و گروگانگيری دانشجویان پيرو خط امام، نخستين           تر
خمينی و دار و دسته اش البته برای به          .  جلوه این تناقض بود   

اصطالح خارج کردن پرچم رادیکاليسم از دست جنبش رو به              
اعتالی چپ در ایران و نيز فراهم کردن زمينه های سرکوب این 

دمکراتيک جنبش و کًال پایان دادن به برخی دستاوردهای                 
انقالب بهمن ، ماجرای اشغال سفارت را راه انداخته بود، اما              
به هر حال آمریکا، انتظار نداشت که مالیان این چنين قدر                   

بعالوه .  نشناس باشند و به شکستن نمکدان بپردازند                 
دشمنی رژیم اسالمی ایران با رژیم اسرائيل و نيز تاکيدات                

که به  "  (  سالمیصد ور انقالب ا     "  مکرر خمينی مبنی بر        
معنای به خطر انداختن امنيت رژیمهای وابسته به آمریکا در              

هم مزیدی بر علت شد      )  بود"  مسلمان"  کشورهای عربی و    
تا آمریکا آرام آرام متوجه شود که خصم جدیدی پيدا شده که              

شدیدًا ضد کمونيست است و مشکلی با ادامه حيات          چه  اگر  
ای طبقاتی ندارد، اما بدليل      مناسبات سرمایه داری و نابرابریه     

 و  اسرائيلاستقالل سياسی نسبی اش و بدليل ضدیت با              
دعوی بر پایی خالفت بزرگ اسالمی، می تواند تا حدودی                
منافع غرب و آمریکا را از موضعی عقب مانده و ارتجاعی به                 

این خطر موقعی جدی تر شد که رژیم خمينی             .  خطر اندازد 
کشور را صرف تقویت و یا ایجاد          ميلياردها دالر از ثروت ملی        

. گروههای بنياد گرای اسالمی در اقصی نقاط جهان نمود                
مشابه چنين کمک های هنگفتی را رژیم عربستان سعودی            

نيز می نمود،   )  وهابيت  (  هم برای رواج قرائت خود از اسالم         
اما آن کمک ها صرفًا جنبه دینی داشته و خطر سياسی برای            

ورد، اما کمک های رژیم خمينی،           منافع غرب پدید نمی آ        
اساسًا خصلت سياسی داشت و در واقع ميخواست اندیشه           

آنتی .  را جهانگير کند        )  حکومت دینی  (  (  تئو کراسی      
جمهوری اسالمی ایران نيز نقش       )  یهود ستيزی (  سميتيزم  

. مهمی در کاناليزه کردن این کمک های هنگفت ایفاء می کرد          
قوای شوروی از افغانستان و        از سوئی دیگر با بيرون رفتن           

سقوط حکومت تحت الحمایه آنها و روی کار آمدن یک رژیم                 
اسالمی در آن کشور، عمًال ضرورت وجودی القاعده نيز به زیر            
سئوال رفت، اما بن الدن و یارانش بجای انحالل این شبکه                 

 که بر سر مسئله          ندبزرگ، متمول و مجهز، تصميم گرفت           
 ئيل و کمک غرب به این رژیم با         اشغال فلسطين توسط اسرا    

 ار این نقطه به بعد، القاعده مولود .  د  نآمریکا شاخ به شاخ شو    
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بمب گذاریهای آفریقا ،    .  به بالی جان آمریکا تبدیل شد     "  سيا"  
 سپتامبر در   11عربستان ، یمن و باالخره عمليات بی سابقه           

   آمریکا، محصول تضادهای این دو نيروی ضد مردمی متخاصم
ر دوره سياسی جدید بود و از آنجا که جنبش چپ هم بعد             د   

از فروپاشی بلوک شرق، دوره عقب نشينی خود را طی می            
کرد و نمی توانست نارضایتی انبوه ميليونی زحمتکشان از               
سياستهای امپریاليستی و دولتهای وابسته اش را بسوی              

 حال  یک آلترناتيو مترقی، آزادیخواهانه، برابری طلبانه و در عين        
سکوالر، هدایت کند ، زمينه بيش از پيش برای یکه تازی                    

 .دستجات رنگارنگ فاندمنتاليست فراهم آمد
آمریکا در برابر اینگونه هم آورد طلبی های بنياد گرایان                       

صدام حسين، ابتدا افغانستان    "  نامطلوب"  اسالمی و نيز رژیم     
 و سپس عراق را به اشغال خود در آورد و حضور نظامی خود               

در خليج فارس و کشورهای عربی منطقه را به شدت                       
این سياست جنگ طلبانه و تجاوز گرانه، بحای          .  گسترش داد 

لگام زدن بر اسالم گرایان، سبب رشد کمی و نيز گسترش                
کسانيکه بمب  .  دامنه عمليات آنها از خاور ميانه تا اروپا شد             

 را  گذاریهای انتحاری و تروریستی اخيردر لندن و سپس قاهره         
مشاهده کرده اند، بخوبی پی خواهند برد که آمریکا و                       

تا چه حد   "  تروریسم  "  متحدینش در جنگ صليبی شان عليه        
به (  با هزیمت روبر شده و تا چه حد پيروزی در این نبرد                       

. برای آنها دور از دسترسی جلوه می کند         )  وسعت سياره ما  
ن ميان،  با این همه گزینه آنها جز تداوم جنگ نيست و در ای                

این مردم و شهروندان عادی هستند که قربانی تخاصم بربر              
کافيست به  .  منشانه دو طرف این منازغه ارتجاعی می شوند       

 هزار کشته در    120جنگ عراق نگاه کنيم تا با رقم وحشتناک          
 در صد آنها زن و         60عرض دو سال مواجه شویم که حدود            

 . کودک بوده اند
 عده ای با عدول از مواضع ضد             در مواجهه با این تراژدی ،         

امپریاليستی و استقالل گرایانه خود، به بهانه توحش                      
اسالمگرایان و محکوم کردن تروریسم کور آنها، در کنار آمریکا و           
متحدینش قرار گرفته و برخی تلویحًا و برخی صراحتًا  جنگ                

در !!  آمپریاليستی آنها را نبرد برای دمکراسی جار ميزنند               
يف، گروهها و جریاناتی وجود دارند که به بهانه             مقابل این ط   

محکوم کردن تروریسم دولتی آمریکا و متحدینش و نيز                      
سياستهای غارتگرانه و تجاوز گرانه آنها، تلویحا و یا آشکارا به            

عمًال در   .  توجيه عمليات ترورینس اسالمگرایان می پردازند          
عرصه مبارزه سياسی حاضر به محکوم کردن قاطع آنها                    

این نظر بویژه در بخشی از چپ اروپا و آمریکای                   .  يستندن
شمالی رایج است که برخی از آنها ضمن سکوت در برابر                   
وحشيگریهای بيناد گرایان اسالمی ، حتی آنها را نيروی                   
رزمنده، رادیکال و مردمی نيز ارزیابی می کنند و اینجا و آنجا ،              

 .یندائتالف و همکاری با ایشان را نيز تجویز می نما
اما بشریت مترقی و آزادیخواه و طرفدار صلح، راه سوم و                    

مبارزه همزمان با     :  بهتری نيز در برابر ایندو گزینه دارد                  
مپریاليسم و فاندمنتاليسم، و محکوم کردن بی قيد و شرط              ا

هر نوع جنگ، عمليات تروریستی و بمب گذاری که جان                    
( ر لندن و قاهره     آنهایی که د  .  شهروندان بيگناه را بخطر اندازد      

دست به عمليات تروریتس زدند     )    و یا سال گذشته در مادرید      
و جان صدها انسان را گرفتند، مسلمًا نسبت به ماهيت                    
طبقاتی اکثر کسانی که از مترو و اتوبوس استفاده می کنند،            

اکثریت این قربانيان کارگران و زحمتکشانی           .  جاهل نبودند  
خرید مایحتاج زندگی ،        و یا   بودند که برای رفتن به سر کار         

ناگزیر از استفاده از وسایل نقليه عمومی هستند، همچنانکه          
 سپتامبر در برج های     11آن سه هزار نفری هم که در عمليات         

دو قلوی نيویورک کشته شدند، از همين تيپ انسانهای                   

زحمتکش بودند و چه بسا بسياری از آنها مخالف سياستهای           
شسشوی مغزی چند    .  خود بوده اند   امپریاليستی دولتهای    

جوان با تبليغات کور مذهبی و سپس وادار کردن آنها به                      
عمليات انتحاری که هم خانواده خود و هم خانواده انسانهای            
بيشماری را داغدار می کنند،  نه تنها سبب لگام زدن بر                     
سياستهای امپریاليستی نخواهد شد ، بلکه آنرا تشدید هم            

دید حقوق مدنی و آزادیهای     حنکه سبب ت  خواهد نمود، همچنا  
فردی که دستاورد صدها سال مبارزه بشریت متمدن است در          
کشورهای غربی به بهانه حفظ امنيت شهروندان و مبارزه با             

مثًال در جریان موج اول عمليات             .  تروریسم خواهد شد        
تروریستی در لندن، که همزمان با اجالل سران هشت کشور           

صورت گرفت، شاهد آن       ری در اسکاتلند   پيشرفته سرمایه دا   
 هزار تن از مبارزین     200بودیم که چگونه از چند روز قبل، حدود         

آزادیخواه و عدالت جو و ضد جنگ ، از سراسر اروپا در                          
اسکاتلند گرد آمده بودند تا صدای اعتراض خود را به تداوم                  
سياست های امپریاليستی اعالم کنند و یا در همان موقع                

ای ميليونی بزرگی در لندن و چندین شهر بزرگ              کنسرت ه 
سعی "  !  فقر را به تاریخ بسپاریم    "  دنيا برگزار شد که با شعار     

در جلب توجه افکار عمومی و دولتها به مسئله فقر در جهان               
سوم و بویژه آفریقا داشت، اما تأثير ایندو اقدام مثبت را                      

 در یابيد   اری لندن، تا براحتی   زمقایسه کنيد با عمليات بمب گ      
که چگونه در یکی امپریاليسم افشا و منزوی می شود و در                

سر بلند و جسورتر ظاهر می        آن  ین جناح های     ردیگری هارت 
استکبار "  بنابراین به اصطالح مبارزه اسالمگرایان با           .  شوند
نه تنها مبارزه مثبتی نيست ، بلکه حتی سبب                  "  جهانی

که به شيوه   تضعيف  جنبشهای اجتماعی مثبتی خواهد شد         
سياسی و با بکار گيری ابزارهای انسانی ، کارزار بين المللی            
وسيعی را عليه جنگ ، تجاوز، غارت ، فقر و نابرابریهای                      

شما .  طبقاتی ، از کران تا کران این کره خاکی بپا کرده اند                 
حتی در دهه ها و سالهای گذشته نيز که مبارزات چریکی                 

 آمریکا و دولتهای وابسته      توسط نيروهای عمدتًا چپ بر عليه       
به آن صورت می گرفت به ندرت شاهد آن بودید که خون از                  

مثًال در حاليکه اکثر دولتهای      .  دماغ یک آدم بيگناه جاری شود      
 از آمریکا، موجی از دیکتاتوری و ترور و       ویآمریکا ی التين به بير    

خفقان بر پا کرده بودند و سازمان سيا در بسياری از آنها                     
 که قتل چه گوارا نمونه ای از آن بود        (  ًا دخالت داشت    مستقيم

سراغ ندارید که چریکهای چپگرا ، چه در آمریکای التين و چه            )  
که ميليونها التين تبار زندگی و کار می        (  در خود ایاالت متحده     

در .  جان شهروند عادی آمریکایی بخطر افتده باشد           )    کنند
ان جمهوری اسالمی،   ایران نيز چه در زمان شاه و چه در زم             

عمليات چریکی عليه مراکز و مقامات رژیم، معموًال بدون هر              
در .  گونه لطمه ای بجان شهروندان عادی صورت می گرفت             

مواردی آنها برای اینکه آسيبی به مردم وارد نشود، تن به                  
دستگيری و سپس شکنجه و مرگ خود داده اند، اما حاضر                

ند که بخاطر رهایی آنها،        نبودند جان کسانی را بخطر انداز         
بنابراین، ما شاهد دو نوع اخالق و       .  سالح بدست گرفته بودند   

دو نوع شيوه کامًال متضاد در مقابله با امپریاليست ها و                      
روش سياسی ، انسانی ، سکوالر ،            .  تجاوزگران هستيم    

 و برابری طلبانه، و روش غير              ه ، صلح طلبان      هآزادیخواهان
ایتکارانه، غير انسانی و بنياد         سياسی ، خشونت بار، جن        

عقل "  برای انتخاب یکی از این دو روش، نيازی به                !  گرایانه
 کمی آگاهی ، کمی درایت سياسی و          .  شدن نيست   "  کل

 الزم است و صد البته قرار دادن این عبارت            "اومانيسم"کمی  
طالیی کارل مارکس در برابر خود و حاکم بر روش مبارزاتی                 

اهداف شرافتمندانه ، تنها با وسایل         به  "      :خود، که    
   ژوئيه27        ! " شرافتمندانه ، ميتوان دست یافت
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  اطالعيه کميته مرکزی سازمان      
  

  در باره علی چگينی             
  
  

رفقائی از داخل کشور در باره چگونگی  رابطه سازمان ما با                   
) ه  که متهم است همسرش صبيه را به قتل رساند         (  علی چگينی   

ما پاسخ اين سئوال ها را به صورت علنی                   .  سئوال کرده اند    
منتشر می کنيم تا درعين حا ل پاسخی باشد به سئوا ل های                         
  . مشابهی که تاکنون مطرح شده و يا در آينده مطرح خواهد شد

  
 علی چگينی هرگزعضو سازمان ما نبوده و هيچ گونه          -    الف  

نه در داخل کشور ، نه        -رابطه سازمانی با ما نداشته است          
بنابراین هيچ   .  در کردستان عراق و نه درخارج ازکشور                 

سياست سازمانی یا تصميمی از طرف تشکيالت مرکزی                
درنتيجه وقتی ما با بحث علنی مربوط        .  درباره اووجود نداشت  

به چگونگی رابطه بااو روبروشدیم ، قبل ازهرچيزتصميم                   
را که دردوره مسئوليت    گرفتيم اطالعات پراکنده همه رفقایمان      

درکردستان عراق با او        "  صدای کارگر  "شان درمقررادیوی      
سروکارداشته اند ، درباره چند وچون دقيق رابطه با او جمع                

زیرا این ها تنها کسانی بودند که برخورد و بنابراین          .  آوری کنيم 
چکيده مجموعه این      .  اطالعات مستقيم درباره اوداشتند        

لی چگينی حدود هشت سال پيش       ع:  اطالعات چنين است    
اقامت "  کومله  "  ازایران به کردستان عراق می گریزد ودرمقر        

می کند وادعای اش هم این است که ازتعقيب جمهوری                  
اوازفعاالن سياسی داخل کشوربوده و     .  اسالمی گریخته است  

. با جریان های چپ وفمينيست ارتباطات معين داشته است            
گریخته خبرهائی دریافت می    بعد ازچندی رفقای ما جسته و        

. کنند که علی چگينی همسرش را کشته وفراری شده است         
اما اووانمود می کند    .  آنها این خبرها را با اودرميان می گذارند        

که اینها شایعاتی هستند که ازطرف جمهوری اسالمی پخش         
می شوند ومدعی می شود که با همسرسابقش مکاتبه                

اما .  گردن فرستاده است    دارد وحتی اوبرایش پول و شا ل            
رفقای ما به گفته های اواکتفا نمی کنند و می کوشند                      
ازمجاری مختلف درداخل کشور، نظرافراد متعددی را درباره              

ولی مدتها نمی توانند به         .  اووشایعات مربوط به اوبپرسند      
ازداخل کشوربعضی می گویند      .  جواب روشنی دست یابند     

 برای لجن مال کردن     این اتهامی است که جمهوری اسالمی     :
فعاالن سياسی براه انداخته و بعضی دیگر ضمن بيان                       
تردیدهایشان ، می گویند حقيقت ماجرا را نمی دانند و نمی             

و درهرحا ل     .  توانند درستی یا نادرستی خبررا تأئيد کنند             
  . دست رفقای ما به جائی نمی رسد
خبرکشته شدن زنش را        :چگينی بعد ازمدتی می گوید             

کرده است وسعی می کند چنين القاء کند که این               دریافت  
" کومله  "  درهمان دوره که اوهنوزدرمقر    .    قتل کاررژیم است   

که ازپيشمرگه های کومله (اقامت دارد،  با همسر کنونی اش      
. ازدواج می کند و به مقررادیوی  ما نيزرفت وآمد دارد              )  بوده  

د بعد ازمدتی اووهمسرش تصميم می گيرند به خارج برون               
وبرای این منظوردردفترکميساریای پناهندگان سازمان ملل            
ثبت نام می کنند ودراین دوره انتظاربرای رفتن به خارج است             

و .  که ازرفقای ما می خواهند که درمقررادیوی ما اقامت کنند           
رفقای ما در منطقه برمبنای سياست عمومی سازمان                   

ری ووظيفه کمک رسانی به فعاالن فراری ازچنگال جمهو                
اسالمی ، آنها را به عنوان مهمان درمقررادیو می پذیرند ، با               

همان شرایطی که قبل ازآن نيزافراد متعددی را درآنجا پذیرا               
  .شده بودند

ازطریق ترکيه و با کمک سازمان      (   تنها بعد ازرفتن او به خارج        
است که رفقای ما خبرها و شواهد مطمئنی به دست           )  ملل  

بوده که همسرش را به قتل رسانده           می آورند که خود او         
است و به همين دليل هرنوع رابطه را با اوقطع می کنند                     

صدای "که از مقر      (  دراروپا تنها یک باراوبا یکی ازرفقای ما             
تماس می گيرد ورفيق ما به        )  با وی آشنائی داشته      "  کارگر

اوتوصيه ميکند که اوًال از هر نوع فعاليت سياسی کناره بگيرد             
 خودش را به مقامات قضائی کشورمحل اقامت اش                  وثانيًا

  .معرفی کند
   

 رفقای ما حتی بعد ازبه دست آوردن خبرمطمئن درباره              -ب  
جنایت علی چگينی ، اساسًا به این دليل ازافشاگری اجتناب           
کرده اند که نگران اطالعات اودرباره روابط عده معينی ازفعاالن           

ین که افشای علنی     نگران ازا .  سياسی داخل کشوربوده اند    
چنين آدمی او را به آغوش جمهوری اسالمی پرتاب کند وبه               

ظاهرًا همين نگرانی بوده که     .  شکارشماری ازمبارزان بيانجامد  
باوجود آگاهی دقيق تر و     (  عده ای از فعاالن داخل کشوررا نيز       

درتمام هشت سال گذشته به      )  طوالنی ترشان ازاین فاجعه      
آن عده ازفعاالن فمينيست که با      حتی  .  سکوت واداشته است  

دادن اعالميه وآغاز بحث علنی ، دراین باره سکوت را                         
شکستند ، ظاهرًا مدت ها قبل ازآن ، ازماجرا مطلع بوده اند و              

بعد ازعلنی  .  با مالحظاتی مشابه تن به سکوت می داده اند          
شدن بحث مربوط  به این جنایت نيزما به دو دليل ازموضع                   

نخست ،همان طورکه   :  وری اجتناب کردیم     گيری سازمانی ف  
گفتيم ، می بایست اطالعا ت رفقای مختلفی را که دردوره               

با او سرو کار    ")  صدای کارگر ("های ماموریت شان درمقر رادیو      
داشتند ، جمع آوری می کردیم ، دوم به این دليل که                          
هنوزالزم بود ارزیابی روشن تری از پی آمدهای امنيتی این               

  . فعاالن داخل کشورداشته باشيممسأله روی
  
 الزم است دراین جا موضع مان را در باره علی چگينی و                  -ج

علی چگينی  :  جنایت انجام شده با صراحت کافی بيان کنيم           
درنامه ای که بعد ازاعالميه فعاالن فمينيست داخل                         

وقتی وارد خانه شده با جسد غرقه       :  کشورنوشته ، می گوید     
درحالی که ازآغاز ورود به . ده استبه خون همسرش روبرو ش

کردستان عراق به همه نيروهای سياسی و ازجمله رفقای ما          
درمنطقه ، وانمود می کرده که با همسرش ارتباط و مکا تبه               

به عبارت دیگر، او تاکنون بارها حرفش را درباره این ماجرا           .  دارد
ازنظرما علی چگينی باید در یک دادگاه            .  عوض کرده است   

محاکمه شود و به دالئل و شواهد مشخصی که  به                 صالح  
در .  ارتکاب این جنایت  از طرف او داللت دارند پاسخ گو باشد              
زیرا .  عين حال ما با تحویل او به جمهوری اسالمی مخالفيم             

اوًال قوانين ضد زن ، مجارات های عهد بوقی و شرایط                         
دادرسی تبعيض آميز آن ، هر نوع محاکمه عادالنه را در                      

ثانيًا اگر علی . تگاه قضائی این رژیم امکان ناپذیر می سازد      دس
چگينی به دست جمهوری اسالمی بيفتد ، به احتمال بسيار            
زیاد رژیم خواهد کوشيد از او برای ضربه زدن به فعاالن داخل               

  . کشور و بهره برداری تبليغاتی عليه آنان استفاده کند
   
  

    1384 مرداد5 برابر2005جوالی27                   
  
  

  )راه کارگر ( زی سازمان کارگران انقالبی ايرانکميته مرک
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  !جى گن
 
 
 
 
 

!آهای دنيا   
!اين مرد شايد از گرسنگى ُمرد   

 شاعره اى دلش ناُزآتر از شبنم ،
 پاى ديوار اوين ،

 تر آردِن لبَِ ترك خوردِه اين مرد؛
 جامى از اشك خود هديه ميدهد 

!خود را مى پزد و نانواى محله ناِن   
 روزنامه ها  ، همدلى با يك اعتصاب غذا ،

 روز و شب مي لرزند
 روشنفكراِن شبگرفته، چراغ روشن مى آنند

!آهاى ُدنيا ! اين مرد شايد از گرسنگى ُمرد   
 

: با خود ميگويم   
 اين مرد نيست آه در حال ُمردن است 

 يك حق با لحظه ظهورِ  اين مرد ، ُمرده است 
غذا نميخورد ،اين مرد   

 بر جنازه يك حق آه با دسِت خود آشته است ؛
!شايد ُغصه ميخورد   

!زنده باد حِق اين مرد   
 

الهيجانى_بهروز اميدى  
050729گوتنبرگ  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  
هفته نامه راه کارگر به مدت دو هفته منتشر                      :  توجه   

عالقه مندان ، برای پيگيری مواضع سازمان       .  نخواهد شد   
   .يتوانند به سايت اينترنتی راه کارگر مراجعه نمايند ، م

  ! پيروز و شاد باشيد                    
   =============================  

  *با ما ارتباط بگيريد  *      
 

  سر دبير هفته نامه 
                                

arash.k@rahekargar.net      
  

   روابط عمومی سازمان
                                    

public@rahekargar.net 
  

   تلفن عمومي سازمان
  

              6777819- 40- 49               
  

    شماره فاکس سازمان 
 

     43455804-1-33  
    

 سايت راديو برابری 
 

   www.radiobarabari.net  
 

سايت راه کارگر     
 

          www.rahekargar.net   
 

ارگریسايت اتحاد چپ ک  
                                                    

www.etehadchap.com 
   

 سايت راديو صدای کارگران ايران      
       

      www.sedayekargaran.com  
 

مشخص"  ديدگاه  "  مقاالتی که با کد     :  توجه  
ميشوند ، الزاما بيانگر مواضع سازمان

 .نيستند 
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  شاملو شاعر آزادی و برابری 
  
  "شاملوازاستالينيسم می ُبرداما ازسوسياليم هرگز    "  

  
  )۵۶ابی ،صشناختنامه شاملو،جواد مج                         (

                                                                             
   من همدست توده ام "   
   توطئه می کند گسستن زنجير را کهآن دم  تا  
   تاآن دم که زيرلب می خندد 
   دلش غنج می زند 

  .وبه ريش جادوگرآب دهان پرتاب می کند
  

                 ***   
   اما برادری ندارم       
   هيچگاه برادری ازآن دست نداشته ام   

  " :آری"که بگويد 
   ناکسی که به طاعون آری بگويد و  

  "٠نان آلوده اش را بپذيرد
  )بامداد ، احمد شاملو. الف                                            (  

  
 احمدشاملوشاعرآزادی وشاعرهمدست توده ها، دردوم                           

غروب يکشنبه  ٩بعدازرنجی جانکاه درساعت  "  ١٣٧٩دادسالمر
٠٠٠درمنزل مان ودرآغوش من آن ساعت سرخ ازتپيدن ماند              

بودبرگردروح سرکش اش ،دشمن اش می          جسم اش که زنداني    
وجدان هميشه بيدارما بود، انسانيت      ٠٠٠اشت، توانش را بريد    د

يابم   شوم،عظيم ترمي  ی   هرچه دورترم  ٠زديم  رابااومحک مي  
ا ميراثی ازعشق واميد وپيروزی آدمی برسرنوشت                    ب٠اش    

خويش که برای ما وبچه های ما باقی گذاشته، شاملوهميشه                    
  ..."زنده است 

مهر۶ ازپيامم اش ،           ی،گوشه هاي  ) شاملو  (سرکيسييان   آيدا(  
  ) ، دهکده کرج١٣٧٩

اکنون که درمرداد ماه ديگری جا گرفته ايم، بی اختياربه ياد                      
سال پيش شاملو دراولين شماره     )  ٢۶(هشدارباش بيست وشش    

  :کتاب جمعه می افتيم که آورده بود
ازهم اکنون نهاد تيره        ...  روزهای سياهی درپيش است           "  

خود راآشکارکرده است و استقرارسلطه خود را برزمينه يی                   
ازنفی دمکراسی ، نفی مليت، ونفی دستاوردهای مدنيت                             

اين چنين دورانی به                           .  وفرهنک وهنرمی جويد                  
ناگزيرپايدارنخواهد ماندوجبرتاريخ، بدون ترديدآن را به                           
زيرغلتک خويش درهم خواهد ُکوفت واما نسل ما ونسل                              
آينده،دراين کشاکش اندوهبار،زيانی متحمل خواهد شدکه بی                  

چرا که قشريون مطلق زده هرانديشه      .  گمان کمرشکن خواهدبود  
محاء آزادی را دشمن می دارند وکامگاری خود را جزبه شرط ا             

پس نخستين هدف     .  مطلق فکروانديشه غيرممکن می شمارند        
نظامی که هم اکنون می کوشد پايه های قدرت خود را به ضرب                
چماق ودشنه استحکام بخشد ونخستين گام های خود را با آتش             
کشيدن کتابخانه ها وهجوم علنی به هسته های فعال هنری                         

رهمه وتجاوزآشکاربه مراکزفرهنگی کشوربرداشته، کشتا                    
  ."متفکران وآزاد انديشان جامعه است

اکنون ما درآستانه توفانی روبنده       :"        شاملو ادامه می دهد     
بادنماها ناله کنان به حرکت درآمده اند وغباری                 .  ايستاده ايم  

می توان به دخمه های سکوت        .  طاعونی ازآفاق برخاسته است    
ی امان   زبان درکام وسردرگريبان کشيد تا توفان ب                .  پناه برد  
اما رسالت تاريخی روشنفکران، پناه امن جستن را                    .  بگذرد

هرفريادی آگاه کننده است،پس از حنجره های            .  تجويزنمی کند  
خونين خويش فرياد خواهيم کشيد وحدوث توفان رااعالم                           

سپاه :"  وشاملوبا قلم رسايش فرياد برمی آورد          "  خواهيم کرد  
.  ميدان آمده اند   کفن پوش روشنفکران متعهد درجنگی نابرابربه     

بگذارلطمه يی که براينان وارد می آيد،نشانه يی هشداردهنده                 
باشد ازهجومی که تمامی دستاوردهای فرهنگی ومدنی خلق                   
های ساکن اين محدوده جغرافيايی درمعرض آن قرارگرفته                      

  ."است
 ) ١٣۵ ٨ مرداد۴کتاب جمعه ،سال اول ، پنجشنبه      ( 

  
دی دردفاع از مفهوم آزادی می                   شاملو شاعرسرايش آزا     

آزادی ازنظرمن قبل ازهرچيز،عروج انسان است                     :"  گويد
هنروادبيات امروز،گفتگو با        "(ازطريق رها شدن ازخرافات           

وهمودرقبال درکش ازعدا لت نيزمی            )١١۴ناصرحريری، ص   
عدالت دغدغه هميشگی من بوده وشايدازهمين روا                 :"  گويد

است تا به نوعی ازمن       ست که بی عدا لتی هميشه دست درکار           
هنگامی که ايستادن رانوعی بی عدالتی بيابی                ...انتقام بستاند  

درحق خود ورفتن را نوعی بی عدا لتی بيابی درحق                                        
 –ودرزمينه اينها همه ،خوش رقصی های تنگدستی              ...ديگران

اين بی عدالتی بزرگ وبی رحم ومرد افکن اجتماعی که تن دادن      
 خررنگ کن وظيفه توجيه می           به همه شکنجه ها را با کلمه             

با )۶  ۵١شناختنامه شاملو،جواد مجابی ، نشرقطره ص        ...(  کند
من متخصص انقالب     :"  اين همه شاملو درسخنرانی می گويد          

اما هيچ وقت چشمم ازانقالب خود انگيخته آب                                .نيستم     
انقالب خود انگيخته مثل ارتش بی فرمانده بيشتربه                   .نخورده

 شدن وگردن به دست دشمن          دردشکست خوردن وبرای اشغال     
دادن می خورد دربرابر بيداد مغ ها و روحانيان زرتشتی که                      

دروازه .  تسمه ازگرده اش کشيده اند، فريب عربها را می خورد           
ها را به رويشان بازمی کندو دويست سال بعد که ازفشار عرب               
به ستوه آمد و نهضت تصوف را به راه انداخت دوباره فيلش                    

 کند و عناصرزرتشتی را که با آن همه                         ياد هندوستان می      
ازشباهت جقه و اناروتاج        .  خشونت دورريخته، می کشد جلو         

..."( کيانی برای سوزانيدن دماغ عربهاطرح اسليمی می آفريند          
شاملودربيان نقش فزاينده هنرمند می      )  ۵١۴ماخذ پيشين ، ص      

هنرمند هرگزبه قصد بيان پيام خاصی دست به خلق                    :"  گويد
. اين پيام بايد ازاعماق جان اوبجوشد                        .  زنداثری نمی          

تعهداگردرذات هنرمند بوددرهراثری که ازاو بتراودچهره خواهد       
تعهد اجتماعی  ...  گل اگربويی داشت نمی تواند پنهانش کند          .کرد

هنرمند اگردرخونش نباشداثرهنری اوفقط به طوراتفاقی ممکن           
 شعرواره های  .  است چيزی صميمی وغيرتصنعی ازآب درآيد            

سال های اخيرآقای سياوش کسرايی را ديده بوديد؟ باورمی                     
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کرديد که خودش هم به آن ياوه ها اعتقادی داشته باشد؟                               
) ۶  ۵٩ماخذ پيشين، ص  .  "(  زيرچشم عالم وآدم دروغ می گفت       

:" شاملو درقبال مدعيان شعر وشاعری و نقش شاعر می گويد            
 ذهنيت.  شاعر شعرنمی سازد،شاعرشعربه وجود نمی آورد                 

يعنی من وسيله بيانم شعر        .    شاعرانه است که شاعرمی سازد       
خب، گواين که من نمی خواهم فقط شاعر شناخته شوم                 .  است

ولی حقيقت اين است که من به شعر        .  يکی از کارهايم شعراست   .
من هيچ وقت شعری را به       .  نمی پردازم، شعر به من می پردازد       

ودش در يک   شعر خ .  عنوان يک مشغله ذهنی توی سرم ندارم          
می .  لحظه پيدا می شود و به من دستورمی دهد که بنويسمش                

  ) ٧ ٣٩ماخذ پيشين ، ص...." ( نويسمش 
:         شاملو چهره ای است که هميشه به سانسور پشت کرد               

اجازه دادن به سانسورشدن به عقيده ی من يک نوع                     "  ...  
د من حتی ترجيح می دهم اثری را که دستورمی دهن         .  تسليم است 

  ..." مثال فالن جايش را حذف کرد اصال منتشرنشود
  )١٣٧٠ماه   مهرمجله زمانه ،                       (

برعليه ديکتاتوری و حکومت       "  هم دست توده ها       "     شاملو
جهان :"  زوروامام قلدرش انگشت مقاومت را نشانه می رود              

 عدوی تو     \ابله ها مردا       \مجيزحضورمرا می گويد    \اگرزيباست
اوکه پيشتر، روزگارغريب شاعری اش       "  .   انکار توام      \يستمن

را دربرهوت سنگينی ايام ودرزيرسلطه خودکامه گان و تازيانه            
های خون چکان آنان درست ديده بود، ومی ديد درسرزمينی که            
قناری برآتش ،سوسن و ياس کباب بريان می کنند وهمين را                    

انت را می    ده!  :  "  هشدارمی دهد "  دراين بن بست      "  درشعر
دلت را می          \مبادا که گفته باشی دوستت  دارم                                 \بويند
کنارتيرک \وعشق را         \روزگارغريبی است نازنين                    \بويند
عشق را درپستوی خانه نهان بايد                  \تازيانه می زنند      \راهبند
درهفته ای که گذشت بار ديگرشاهدبوديم که درامامزاده         ."    کرد

مدند تا   طاهروبرسرخاکش ، دوستداران فرهنگ وادب گرد آ                 
يادش را گرامی دارند و ولی حکومت سياهی ها و تباهی ،پرده                
سانسورخبری را برروی اين تجمع افکند ، تا مردم شاعرشان                

شاملو درميان ماست وشعرش آنچه را که                  .  راازيادها ببرند  
 :دوام زندگی وعشق و آزادی بود : سرودوستود

  
     هرگزازمرگ نهراسيده ام 

  . دستانش ازابتذال شکننده تربود               اگرچه
     هراس من باری همه ازمردن درسرزمينی است 

  .   که مزد گورکن
  . باشد افزون   ازآزادی آدمی

                                                                              
  )احمد شاملو ،آيدا درآينه(
  

ا  شاملو شاعرتوده ها ر         باری حکومت سانسورنمی تواند ياد      
  ..."شاملوهميشه زنده است " :آری .ازذهن جامعه ما پاک کند 

  
    لنگرودیامير جواهری:   تهيه و تنظيم             

                                                                                                               
  ١٣٨ ۴مرداد
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  سمينار سراسری زندانيان سياسی در کلن

       
  از زبان هادی خرسندی           

  
  !  کلی خنديديم، در سمينار زندانيان 

  
   

 سياسی در    رفتيم به سمينار سراسری زندانيان       
علی الخصوص از   .  بچه ها همه جا آمده بودند     .  کلن
  !زندان

یک رادیوئی نميدانم رادیو برابری بود انگار اسمش،        
تلفنی با من که یکی از شرکت کنندگان در صحنه            

سوال اولش بود که ِجّو     .  سمينار بودم مصاحبه کرد   
سمينار چگونه است؟ سنگين و تلخ و غمبار است         

از زندان است و شکنجه؟         که همه صحبت ها         
جّو اینجا سبک و راحت و روان است که         .  گفتم خير 

انسان هائی با وجدان های آسوده از کنار هم                 
آدم هائی که به هيچکس بدهکار              .  ميگذرند   

نيستند و بسيار بيش از حق شهروندی و                       
گفتم اینجا زنان و     .  هموطنی خودشان پرداخته اند    

 یک قدمی مرگ     مردان با غرور را می بينی که از          
. آمده اند وقتی دست جالد خسته شده از جالدی         

وقتی پشته های کشته ها روی دست پليدش              
  .مانده بوده و دیگر جا نداشته عجالتًا که باز بکشد          

دوست همراه من بعد از مصاحبه گفت اّما وقتی             
کارهای دستی یادگار زندانيان و کشته شدگان را          

پس .  شيدیميدیدی، اشکی ریختی و تلخی را چ       
سنگينی غم زندان را در چهار دیوار سالن                      

اینجا مردان و زنانی    .  کنفرانس نميتوان ندیده گرفت   
را می بينی که در راه رفتنشان آثار نقص عضو را               

گفتم به او که راست ميگوئی اما          .  نشان ميکنی 
من هم دروغ نميگویم که جّو اینجا سبک و راحت و           

ن های آسوده   که زیر این سقف وجدا     .  روان است 
جمعند و من دلم ميخواهد جّو را شاد ببينم و                   
شادش کنم و برگذارکنندگان را تشویق کنم که              
همه ساله این سمينار را که کمترین اثرش دید و             
بازدید همزنجيران سابق است ؛ روبه راه کنند و              
شک نيست که هرسال هم جاافتاده تر و زیباتر               

  .خواهد برگذار شد
شام و ناهاری که آشپز آلمانی          گفتم البته این      

برای ذائقه ما ایرانی ها تدارک می بيند الحق که             
محيط را غمزده و اندوهبار ميکند و بيخود نيست             
که این حرف من که سر ميز ناهار زدم تا به شام               

این غذا را دادند    "  نرسيده به گوش همه رسيد که       
اما سر شام حرف را     !"  که یاد غذاهای زندان بيفتيد    

نميدانم به گوش همه       .  ر دیگری پایان دادم       طو
این غذا را دادند تا قدر غذای زندان        "رسيد یا نه که     

  !" را بدانيد
یکی را دیدم زندان هر دو رژیم کشيده، همچنان             

گفتم منتظری تا رژیم سوم بياید زندانت             .  مبارز
به جان عزیزت اگر از اعدام کمتر               "کند؟ گفت     
  !" رضایت بدهم

با یک جست     .  ودیم توی حياط    سرپا نشسته ب    
جرأت دارند منو   "برخاست و با لحنی خشن گفت         

  !"اعدام نکنند
 209آنوقت سيروس نامی از چهار ماه انفرادیش در         

گفت و اینکه وقتی یک زندانی جدید را کتک خورده          
و چشم بسته به سلولش انداخته بودند، این بچه          

نی چه  اهوازی با او چه کرده بود و بعد آن بچه آبادا           
کتکی بهش زده بود و چقدر خندیده بودند و چه               

  . صميميتی بين آنهاست امروز
حرف هاشان برای   .  آن روز کلی خندیدیم توی حياط     
  .من ندید بدید چقدر جالب بود

 نفر را به زندان       3من زندان ندیده ام اما حداقل           
یکی آن خانم مسافری که روزنامه           !  انداخته ام  

. رده بود و به ایران برده بود      اصغرآقا را لفاف کفش ک    
 –به روایت سودابه اردوان و شهرنوش پارسی پور           

 به دو سال زندان محکوم شده بود و          -در کتابشان   
دو خواهر جوان را هم که در خاطرات زندان                      
شهرنوش پارسی پور ميخوانيم چون شعری از من         
همراهشان بوده هرکدام را دو سال زندان کرده              

  .اند
فر را تحقيق کردم خانم بينا مادر             آن خانم مسا    

خواننده محبوب خودم سيما بينا بوده، اما آن دو              
  .خواهرخوش ذوق را نتوانستم پيدا کنم
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   چند ديدگاه                   
  

  چيرامون مباحثات تدارکاتی کنگره دهم سازمان 
  

************************      
  

ات حول سند   عملکردیک سال گذشته سازمان و مباحث      
سياسی نشان داد که سازمان ما نيازمند شفاف                 
سازی مواضع خود حول مضمون فعاليت و چگونگی             
تنظيم رابطه خود با سایرنيروهای سوسياليستی و            

قطعنامه زیرتالشی است     .  غيرسوسياليستی است  
اميد است با همکاری ونقد رفقا وهمه           .  دراین راستا 

ترشده و   دوستداران جنبش های اجتماعی شفاف            
  . کاستی های آن برطرف گردد

            

  تقی روزبه      
  

قطعنامه درباره مضمون فعاليت های                       
سازمان واولويت های آن و نحوه همکاری         

  با سايرجريانات
  
  
ازآن جا که ازدیرباز سازمان ما بعنوان یک تشکيالت                        -1

سوسياليستی، مبارزه برای سوسياليسم از امروز را مبنای            
اليت خویش قرارداده است، و باتوجه به آن          هویت واولویت فع  

که درشرایط کنونی نيروهای چپ وازجمله سازمان ما،                    
عليرغم گسترش همزمان شکاف ها و مبارزات طبقاتی                   
وتشدید مبارزه عمومی ضد استبدادی ودرهم تنيدگی                    

اجتماعی -روزافزون این دوبایکدیگر،به مثابه یک جریان طبقاتی       
زم برروند رویدادهای سياسی و           فاقد وزن وتأثيرگذاری ال       

اجتماعی بسوداهداف استراتژیک خود است،کنگره دهم               
ضرورت تمرکزسازمان برای برطرف ساختن ضعف ها، کاستی         

های تبليغ و ترویج و سازماندهی       ها و متوازن ساختن فعاليت    
سوسياليستی را خاطرنشان کرده و پيش برد همزمان و                  

  : تأکيد قرارمی دهدمتوازن آن را درچهارعرصه زیرمورد
تالش برای برقراری دیالوگ وگسترش پيوندهای متقابل           -الف

اجتماعی داخل کشوروفعالين        -با جنبش های طبقاتی           
  اجتماعی متعلق به این جنبش ها-سياسی

تئوریک سازمان برای تقویت گفتمان        -تقویت مواضع نظری   -ب
سوسياليستی  و مقابله موثرتربا گفتمان سرمایه داری و                 

  .م نئولييراليستی تهاج
مقابله باپراکندگی صفوف مدافعان سوسياليسم وتالش            -ج

برای ایجاد همگرائی بين آن ها، درراستای استراتژی اتحاد              
  .هواداران سوسياليسم

داشتن حضورفعال وتقویت پيوندهای متقابل با جنبش های          -د
  جهانی ضدسرمایه داری 

یگرمی تواند  بدیهی است که عرصه های فوق درارتباط با یکد          
ازاین رو   .به فعاليت سوسياليستی معنای واقعی بخشد             

پيشبرد متوازن وجوه فوق،مستلزم برنامه ریزی                              
مشخص،آرایش صفوف تشکيالتی متناسب با آن،تأمين                 

امکانات وخطوط ارتباطی الزم برای برای انجام وظایف فوق و             
باألخره نقد نارسائی ها و تنگناهای نظری و عملی سازمان              

اتحاد بزرگ هواداران   "ابطه با تجربه وتالش های معطوف به        درر
ونارسائی ها و تنگناهای آن، بهمراه گشودن         "سوسياليستی

باب گفتگو و یاری گرفتن ازدیگر فعالين سوسياليست،برای              
برای پيشروی دراین   -دست یابی به شيوه های نوین ومؤثرتر        

  .عرصه است
ه برای دمکراسی     عالوه برفعاليت فوق،ازآن جا که مبارز           -2

وآزادی ازمبارزه برای سوسياليسم جدانبوده و پيروزی                     
درنبرددمکراسی بعنوان گام نخست و لبه پيش برنده تالش              
های سوسياليستی شرط پيشروی پرولتاریا بسوی                      
دمکراتيزاسيون همه جانبه جامعه محسوب می شود،                   
وباتوجه به درهم تنيدگی جنبش عمومی ضداستبدادی با               

اجتماعی الیه ها واقشارگوناگون                 -اقتصادیمطالبات      
اجتماعی با  -زحمتکشان،تالش برای پيوند مطالبات اقتصادی       

مطالبات مربوط به دمکراسی ومبارزه عليه استبداد،باهدف             
نان،آزادی (تأمين فرادستی گفتمان جنبش زحمتکشان                

برجنبش عمومی و ضداستبدادی برای جهت گيری          )  وبرابری
ابنده اجتماعی ازاهميت زیادی       بسوی دمکراسی تعميق ی      

  .برخورداراست
دست یابی به هدف فوق باتوجه به پراکندگی مبارزات و                    
جنبش های متعلق به اقشاروالیه های گوناگون وهم چنين              
نيروها وتشکل ها وجریان های متفاوت متعلق به این جنبش            
ها نيازمند تقویت هرچه بيشترهمکاری وپيوندمتقابل این                

 مزدوحقوق بگيران،زنان،جوانان،مليت ها،          جبنشها،اعم از   
دانشجویان ،روشنفکران، ونيزکليه فعالين وتشکل ها و                   
نيروهای گوناگون متعلق به این جنبش ها چه درداخل وچه               

  .درخارج از کشور، بایکدیگراست
مبنای چنين همکاری درشرایط کنونی کشورما برچه پایه                

  هائی می تواند استوارباشد؟
که درشرایط وجودیک استبدادبی مهار و           واقعيت آن است       

 سياسی ودرهم آميختگی آن باخشن ترین       -نامتعارف مذهبی 
اجتماعی نئوليبراليستی،نمی   -نوع سياست های اقتصادی       

توان ازپيشبرد یک مبارزه واقعا دموکراتيک عليه استبداد بدون           
مبارزه هم زمان عليه سياست های خانه خراب کن                          

حذف بيمه ها و تأمين های                  ازجمله    (  نئولييراليستی
اجتماعی، بيکارسازی و یا کارارزان وموقت،ممانعت ازمتشکل         
شدن مزدوحقوق بگيران و درهم شکستن آن با بکارگيری                
انواع ترفندها،سياست خصوصی سازی و ایجاد دولت حداقل          
به معنای قرارگرفتن کل دستگاه دولت درخدمت بورژوازی                

است های مولد فقر         ودربرابرزحمتکشان ودریک کالم سي        
سخنی به ميان    )  وفالکت برای اکثریت قاطع جمعيت کشورر       

چنان که تجربه انتخابات نمایشی اخيرریاست                         .آورد
جمهوری،عليرغم چهره بشدت مسخ شده اش، نشان داد             
سازماندهی یک جنبش گسترده و مؤثرمردمی برای                       

ازاین رو   .دمکراسی بدون پيوند نان و آزادی ناممکن است               
 حول مبانی مشترک سرنگونی،مبارزه عليه                     همکاری

تأمين حق حاکميت      (  نئولييراليسم،مبارزه برای دمکراسی     
مردم و عليه هرنوع قيموميت دینی و وراثتی وبرای یک نظام              

وعليه هرگونه مداخله قدرت های                      )واقعا جمهوری     
امپریاليستی،ازشرایط ضروری این گونه همکاری ها بشمار            

مکاری باسایرنيروها و جریانات        رفته و بطورکلی هرنوع ه          
درهرسطحی  باید درخدمت تقویت و شکل دادن به چنين                 

 تحکيم جنبش مبتنی برپيوند نان و آزادی وتقویت           -صف آرائی 
  . قرارگيرد-پيونداین جنبش ها بایکدیگرو با نيروهای مدافع آن
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همکاری درچهارچوب مبانی فوق علی القاعده و بطورکلی          -3
اما برای آن که این گونه      .نوعی بخود بگيرد  می تواند اشکال مت   

همکاری ها بتوانند براستی مؤثرواقع شده وازگستردگی               
وفراگيری الزم برخوردارشوند،مستلزم تأکيد براشتراکات ضمن       
برسميت شناختن اختالفات وتنوع گرایشات، تأکيد برخصلت           
جنبشی وتقویت مراودات افقی و شبکه ای بجای سلسه               

توجه به اقدامات عملی بجای تمرکزحول       مراتب هرمی،عطف   
منشورها وپالتفرم های تفصيلی وتأمين شرایط حداکثربرای           
  .حضور وهمکاری همه جریانات متعلق به این صف بندی است

 تالش سازمان برای شکل گيری وتقویت هرچه                           -4
بيشترجنبشی برپایه موازین فوق،هرگزبه معنای نادیده گرفتن       

شات و فعالين آنها ازسوی حکومت        تجاوز به حقوق سایرگرای    
سازمان ما هم چنان وظيفه خود می داند که         .اسالمی نيست 

براساس دفاع قاطع ازآزادی بی قيد وشرط اندیشه،بيان و                
-تشکل،دربرابرنقض حقوق پایه ای تک تک شهروندان                    

 ازسوی رژیم و یا هرجریان           -صرفنظرازعقاید وگرایشات آنان    
  نان برخيزد دیگر، به دفاع قاطع ازحقوق آ

          05.07.26  
              

 ============================    
  

    قطعنامه پيشنهادی به کنگره دهم، سازمان                 
       راه کارگر-کارگران انقالبی ايران

  
     مهران                               

                           
  

  در باره ائتالف با نيروهای غير سوسياليستی
  
  

. ما باید منطق سياست های ائتالفی مان را منسجم تر کنيم           
  :در این زمينه دو مسئله اهميت اساسی دارد

با )  سوسيالستی(منطق کلی ائتالف چپ            -اول 
  .جریانهای غيرسوسياليستی

سئوال اول این   .  در این مورد باید به دو سئوال مهم پاسخ داد          
می تواند با نيروهای             "    است که آیا چپ اصال                

ئتالف ، همکاری و یا همراهی بشود؟       غيرسوسياليست وارد ا  
زیرا مخالفت اصولی با     .  مثبت است "  پاسخ این سئوال قطعا    

چپ را به انزوا و فلج         "  هر نوع ائتالف ميان این دو مسلما          
سئوال دوم این است که آیا ائتالف ميان         .  شدگی می کشاند  

طرفداران سوسياليسم و نيروهای غيرسوسياليست،                  
حاشيه رانده شدن پيکارهای         خواسته یا ناخواسته به            

یعنی بستر اصلی شکل گيری و گسترش جنبش            (  طبقاتی
نمی انجامد؟ پاسخ این است که آری در            )  سوسياليستی  

غالب موارد چنين ائتالف هائی پيکارهای طبقاتی را به                     
حاشيه می راند و خواسته و یا ناخواسته در سطوحی به                  

 جامعه   َآشتی طبقاتی می انجامد و آشتی طبقاتی در                 
برای .  طبقاتی هميشه به ضرر طبقه کارگر و چپ می انجامد           

گریز از چنين خطری طرفداران سوسياليسم باید از شرکت در           
( هرنوع بلوک فراطبقاتی، یا ائتالف عمومی سياسی و پایدار          

با جریاناهای      )  سازی های رایج           "  جبهه"یعنی      
غيرسوسياليست خودداری کنند و به آشتی طبقاتی ميان              

) حتی به صورت موقت   (  ره کشان و کارگران و زحمتکشان        به
  .تن ندهند

شرایط مشخص اتئالف ميان چپ و جریانات                  -دوم
غيرسوسياليست در چشم انداز کنونی ميدان                    

  سياست ایران
این مسئله ناظر به اصول نيست، ناظر به ارزیابی از شرایط                

سئوال این است که در شرایط کنونی ضعف          .  مشخص است 
چه نيروئی شرایط ائتالف را تعيين می کند،            "  اعدتاچپ ، ق   

چپ یا نيروهای غيرسوسياليست؟ ما باید  از شرایط مشخص          
ائتالف با نيروهای   .  هر ائتالف ارزیابی روشنی  داشته باشيم       

غيرسوسياليست یک فریضه مذهبی نيست که ما مجبور به            
هدف ائتالف هميشه این است که نفوذ             .  انجامش باشيم  

و نه  (  را به عنوان یک نيروی طرفدار سوسياليسم            خودمان  
گسترش بدهيم و یا     )  به  عنوان یک نيروی سياسی        "  صرفا

شرایط عمومی را برای گسترش جنبش سوسياليستی یا              
الاقل بهبود شرایط زندگی پایه های اجتماعی آن، مساعدتر            
سازیم؛ و گر نه  ائتالف با غير سوسياليست ها به ضرر ما                   

به عنوان یک نيروی    "  هر چند که ما را صرفا      .  شدتمام خواهد   
سياسی در ميان غيرسوسياليست ها به نيروی مقبول تری            

با این مالحظات پاسخ به سئوال باال باید چنين              .  تبدیل کند 
باشد که در اوضاع کنونی شرایط ائتالف با غيرسوسياليست            
. ها را ما تعيين نمی کنيم آنها هستند که تعيين می کنند                  

براین حتی برای بهبود شرایط ائتالف با غيرسوسيالست ها         بنا
هم که شده، ما باید روی تقویت جنبش سوسياليستی و پایه    

و حداقل الزم برای این کار، در     .  های طبقاتی آن متمرکز شویم    
شرایط امروز ایران و جهان، بيش از هر چيز دیگر تمرکز بر روی              

الش برای تقویت جنبش    ، و ت  )اقتصادی(  مقابله با نئوليبراليسم  
رها کردن این حلقه      .  اجتماعی کارگران و زحمتکشان است      

کليدی جز نابودسازی چپ معنی دیگری نخواهد داشت،                 
این .  حتی اگر در پوشش سرخ ترین شعارها صورت بگيرد               

حداقل است که رابطه ما را با نيروهای غيرسوسياليست به             
ا در هيچ    در شرایط کنونی ضعف چپ، آنه        .  آزمون می کشد   

ائتالفی این تمرکز ما روی خواست ها و نيازهای پایه طبقاتی            
جریانانهای بورژوائی در      .  مان را به ما نخواهند بخشيد              

اپوزیسيون جمهوری اسالمی، البته روی کاغذ از ضرورت بهبود         
چرا که  .  شرایط زندگی مردم و تامين اجتماعی حرف می زنند         

 اما بهبود شرایط زندگی       .چنين حرفهائی حاال مالياتی ندارد      
و .  زحمتکشان فقط با نيروی مستقل خود آنها شدنی است            

. این چيزی است که آنها هرگز با آن کنار نخواهند آمد                        
اگر چنين جنبشی جهت گيری طبقاتی روشنی            "  مخصوصا

  .داشته باشد
   

  خط کلی سياست های ائتالفی ما در شرایط کنونی
  

باال گفته شد ما ناگزیریم در       با توجه به دو مالحظه ای که در          
به حوزه  "  شرایط کنونی ، ائتالف با غيرسوسيالست ها عمال         

  . های زیرمحدود کنيم
 ائتالف هائی که مسئله قدرت سياسی را به طور                     -الف

همه .  مستقيم در کانون فعاليت هایشان قرار نمی دهد                
تشکل های دفاع از آزادی ها، دفاع از زندانيان سياسی،                   

هم "  يه نابرابری های جنسی و ملی که غالبا               مبارزه عل  
تشکل های غيرحزبی هستند و سازمان های حزبی به                   
عنوان سازمان در آنها شرکت نمی کنند بلکه اعضای این                  
سازمان ها و نيز غيرسازمانی ها در آنها بر پایه یک فرد یک                  

  .رای شرکت دارند
 ائتالف های که برای سازماندهی اقدام مشخص و یا                   -ب
رح کردن خواست و مسئله ای مشخص شکل می گيرند و           مط
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راه اندازی یک     "  مثال.  به تشکل های پایدار نمی انجامند           
  ....تظاهرات مشخص عليه جمهوری اسالمی 

هم این ها بخش اعظم ائتالف هائی را تشکيل             "  حاال عمال 
می دهند که  فعاالن چپ با غيرسوسيالست ها سازمان می           

ه در این دو حوزه وزن فعاالن چپ           دهند و جالب این است ک       
  . باالست" نسبتا

 فروم اجتماعی پيشنهادی سازمان ما که در کنگره های               -ج
قبلی مان به تصویب رسيده ا ست نيز در حقيقت مستلزم                 

زیرا هر چند    .  شکلی ازهمکاری با غيرسوسياليست هاست      
فروم اجتماعی بر پایه پيوند جنبش های اجتماعی رادیکال و             

ی پيکار برای دمکراسی و ضدیت با نئوليبراليسم و                بر مبنا 
امپریاليسم شکل می گيرد ولی مسلم است که دموکرات              
های غيرسوسياليست هم نه تنها می توانند بلکه باید تالش           

  . شود که در آن شرکت داشته باشند
  

  "فروم دمکراتيک" درباره
  

طرح فروم دمکراتيک که در کنگره های پيشين سازمان ما                 
" یب شد نه تنها  در شرایط کنونی سياست ایران عمال               تصو

نمی تواند پا بگيرد بلکه با توجه به ضعف بی سابقه چپ آن را              
در شرایط کنونی ، نيروهای     .  به زائده بورژوازی تبدیل می کند      

سوسيالست حتی اگر در یک ائتالف جنبشی با                              
به زائده آنها تبدیل     "  غيرسوسيالست ها همکاری کنند عمال     

اهند شد و نخواهند توانست تاثيری بر اوضاع سياسی                خو
مگر این که مبنای ائتالف با تاکيد بر مبارزه               .  کشور بگذارند 

امری که در طرح فروم     .  ضدنئوليبرالی و ضدامپریاليستی باشد   
در طرح فورم دمکراتيک با      .  دمکراتيک مورد نظر ما نبوده است      

 نيروهای  این که ما درک درستی از منطق ائتالفی چپ با                
و بنابراین از اول تاکيد می کردیم        (  غيرسوسياليست داشتيم   

که ائتالف نباید ناطر بر تجدید سازمان قدرت سياسی                      
ولی شرایط مشخص کنونی را که با ضعف            )  بورژوائی باشد 

" عمومی چپ در مقابل نيروهای غيرسوسياليست و مخصوصا       
  . ضدسوسياليست قابل تعریف است نادیده می گرفتيم

  
   2005ژوئيه    29

  
===============================    

  

  :به کنگره دهم ويک پيشنهاد         
  

  سند اوضاع سياسی و وظائف ما
  سازمان کارگران انقالبی ايران ــ راه کارگر

  ! مسئله جوانان و و جامعه ايران  
  

   اميرجواهری لنگرودی                      
                 

                                                          
 همه ماکه امروزبرآمده ازجوان سالی دووسه دهه پيش                

داريم که نقش    روبعدازانقالب به اين سوهستيم ، نيک بخاط         
وجايگاه جوانان دربين مردم درآن روزهای پرآشوب، چه زندگی          
بخش می نمودوچگونه جوان سالی نسل مان، روندمبارزه              

باالتهاب زائدالوصفی درهرُکوی وبرزنی به صحنه آرايی                 را
  رودررويی با قوای شاه وساواک بدل می ساخت؟

 درراه باروری وحفظ آنچه که کرديم چه جانهای جوانی                    
که هست ونيست خود را برای حفظ دستآوردهاِی قيامی که            

 نقش به سزای خويش                                آن،       خوددرآفرينش
وی حاشيه توليد، حلبی           رادرکنارزحمتکشان،کارگران ونير   

روستائيان وتهيدستان شهری داشت، به پای      ،  زنان،  نشين ها 
 ديوی ريخت،که به دروغ ودغلکاری، نام فرشته رابرخود                   

  سرشته بود؟ 
 ماکه برآمده ازجوانی وميان سالی قيامی خونين                         

بوديم،گويی صفيرگلوله های آن سالها درمعيت نظامی تا بن            
ها پرتاب مان کردتاازجامعه     زن سوی مر   به اي بوددندان مسلح    

             ! جوان مان بدورمانيم وپوست بترکانيم
 راهيان عمامه    ءخمينی به مثابه رهبری توده گرا با اتکا                 

 روانه روستاها، شهرها،         یکی پس ازدیگری     سرش، آنانرا  
تا به آشتی حوزه ودانشگاه برآیند         کردها  مدارس ودانشگاه    
زرابه تيول خويش مبدل سازد که تاحدی            تاجامعه جوان آنرو   

  ٠ساخت
 روزگاررابه کودکی می    ،نسل دهه شصت که درآن هنگام           

گذراند دقيقا به مانند فرزندان خودمان که از پس مان روان                  
جوانی ونوجوانی   ،   بودند، با چشمان خيره عوالم کودکی             

وبه تحوالت، تحرکات دنيای پيرامون          ندراپشت سرمی نهاد    
اماچيزی که بيش ازهمه ، شگفتی               ٠ندريستخودمی نگ  

 کاريزماتيک خمينی      شخصيت  وافسون واقتدارمعنوی وحتی    
وراه وروش اووراهبران اش رابرنتافت، رويای صادقانه همين              
  .جوانان بود                                                                                 

به نسل دهه شصت معروفندوبخش      که   امروزه آنانی             
وسيع وچندميليونی شان برخاسته ازميان خانواده هايی                

 ه درنبرد طبقاتی یک جامعه صددرصد طبقاتی،                 ک  دبودن
رعرصه کاروزندگی  روان بودند و      د هزاران هزارتن آنان     ازسويی

مسجدودرديگرسودرحجره خيل وسيع آنان سردر                          
٠داشتندوبازارنيزاين هردورابه يکديگرمتصل می کرد                     

بايدتاکيدکنم که وابستگی اين جوانان به بازار، اين نبوده که              
، بودنديم،آقازاده گان سرمايه داری ايران        همه اين نيروی عظ    

بلکه بخش عظيم شان ازآن همه حجره ودکان های دونبش ،            
رای خفتن وپادويی حاجيان بازارنصيبشان        بتنها زيرپله ای را     

می گشت وهمين فقروفاقه دردامان ثروت زيستن، مشتی             
، "دينداران"  باريش وبی ريش ونظاره گری به ثروت اندوزی اين          

 شورشيانی ساخت تادربرابر سرمايه         ،هه شصت  ازنسل د  
   ٠داری رخ بنمايند

 اگرنيک بنگريم؛ آنچه درگذشته قبل ازانقالب وازدرون                   
رودرويی با شاه وساواک انجاميد،        به  مدارس ودانشگاه ها      

 چريکهای فدايی    "دوبازوی   در جنبش جوان مشی مسلحانه     
ملی حزب توده     قبل ازقيام درقبال بی ع        بود، که   "ومجاهدين

آمریکای التين   (مبارزات مسلحانه رهایبخش         ورشد آنروزی  
 نقش خود   57به اسلحه روی آورد ودرقيام بهمن         )  وفلسطين

هها گروه ودسته مذهبی     دازقيام به    دبعرا تا حدی ایفا کرد و       
نظام اسالمی هریک به         وبا  دومارکسيستی تقسيم شدن     

ون  جوانان در          ٠ به نبرد برخاستند                صفت خویش     
 انرژی فراوان  فرماندهی قوای          عليرغمبعدازانقالب نيز ورکش

انقالب ، مهارشان ميسرنيافتادوهمه آن وعاظ محترمی که با           
ا توصيه تجارمسلمان وبا دريافت       یوری ها پشتوانه حاجی بازا   

 نه آرایی   صح  باعوارض خمس، زکات، صدقه برآن بودندتا             
هاروکنترل بهشت را برای دينمداران مهيا سازند وجوانان را درم         

خويش گيرندوتاتوانستندنيزبرمنابرتکيه زدندولی هيچ                    
نتوانستند، دوای دردی برای زدودن فقرجوانان وخانواده های           

  .دهه شصت وبعدآن باشند
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 ان جوان درپی جویی    همه وعاظ، خطيبان وسفيران حوزه ها         
غيرت دينی اين جوانان    به  به مانندخودخمينی درتمامی جهات     

 کمترپاسخ می گرفتند وهم اينان برای            نهيب می زدندولی   
کيسه دوزی جيب های گشاد خويش، درحين راست روی                
اقتصادی ومحترم شمردن چرخه سرمايه وبخش خصوصی،            

 فرهنگی راموردپشتيبانی خودقرارمی دادندو      ضد تندروی های 
به جای تهاجم به سرمايه وبرشمردن داليل فقراجتماعی،              

  ٠ان می شوراندندجوانان رابرعليه زنان وروشنفکر
     ما دراین سالها،شاهد تشکيل هزاران گردان ضد شورش           
درسطح استانها،شهرستانهاو محالت شهری وروستایی برای      

ازسوی فرماندهی   "  آشوب"  سرکوب هرگونه که به نام             
دراین ميان    .  نيروهای بسيج ناميده می شد، بودیم                  

ه بند،  ترورواسلحه،ميدان دارسياست حاکم شد وکاربه بگيروب      
 .زندان،غل وزنجير، شکنجه،اعدام،قصاص و سنگسارافتاد            

مطبوعات تمامی اين سالها هزاران گزارش ازاين نوع عمليات           
 ساختگی به حول قوه امدادهای غيبی وسربازان امام زمان را          

 هریک ازانواع   درخودجای داده اندوميدان هرچه وسيعترترکردن     
ها برای خواباندن    اين عمليات ازطرف سازماندهندگانشان، تن       

 بوده تاباطعم تند سپاهيگری           جوانان  آن ميل شورشگری     
  .ممزوج گرددولی هيچ چاره ای نکرد

 حتی جنگ         ٠دانشگاه تعطيل شدوجنگ آغازگرديد                
خودآفريده ، مناسب ترين فرصت را برای خمينی جهت رهايی          

 نسل جوانی که با ورود انقالب به مرحله                 ستيزه جویی  از
بانه اش، فرصت کامجويی ازغريزه                حکومت گری قصا       

پرخاشجويانه خويش را درنيافته بود، بزعم خمينی اينک عرصه         
برای کامروايی جوانان مهياگشته بودوخمينی به جوانان برای          
اين نبردجديدکه خوددرگشايش آن سهم عمده داشت ، به              

خمينی جوانی راکه   ٠اينان بيش ازهرنيرويی چشم دوخته بود      
هاده وبه ميدان جنگ رفته وجانش رااز            ا ن  وکالس درس را       

 رهبرخويش خطاب   را"   ساله 13 فهميده شهيد"  دست داده ،    
می کند تاکه بتواندهدايت وطوق بندگی اين توده چند                      

  ! ميليونی عاصی رابه کف آورند
 جنگ که تمام شد، نوجوان دهه شصت به جوانان                         

رشيدی تبديل شدندکه سرمايه اندوخته شده شان که                   
 جوانان به    ٠يثاروشهادت بود د راين وادی خريداری نداشت          ا

جای جان باختن، معلول وچندپاره گی جانشان به گشايش              
کار، زندگی، درس ودانشگاه وورود به ميدان فراخ زندگی                  

  ٠فکرمی کردند
 را نه برای خود،       " دوران سازندگی     " اين توده عظيم             

 را بازتقديس می       ديدند که مالکيت     یبلکه برای وعاظی م     
ر،تمامی مداحان  انشان ازکا ر، درمقابل اخراج مادران وپد    نمودند

ها به بهانه اصالح           کارخانه  ٠سکوت می کردند     دیروزی   
تعطيل می گرديديا به بخش خصوصی واگذارمی           ی  ساختار
دوفردای ديگر، ازدل رشوه کالن به شهرداری ها به                  شدتا
ان به نام توسعه    هم این ٠ک های آسمان خراش بدل گردد      برَج

سریع اقتصادی وسياست برنامه آزاد سازی تعدیل                         
اقتصادی،رانت خواری را برای کاست قدرت ویاران خویش                 

 ، اعتيــاد    ، جنایت    ، فحشــاء    ، فقــر ، جنگ    .فراهم آوردند 
محصول  کارتن خوابی و هزاران مصيبت دیگـــر       ،دختران فراری   

  طوری که  ب.  همين سياستهای ضد انسانی بوده واست              
سياست های اقتصادی جمهوری اسالمی روزبه                           
روزاقشارمتوسط وزحمت کشان و تهيدستان جامعه را به                
فالکت بيشتری کشانيده و اکثریت طبقه متوسط جامعه                 
بسوی خط فـقررانده می شوند واقشار فـقير جامعه به خط              
زیرفـقرسقوط می کنند این گونه سياستها وعدم توجه به                

 و اجتماعی موجب بروز نابسامانيهای                 عدالت اقتصادی   

،دزدی روزافزون درجامعه مانند بيکاری، تبهکاری، رشوه خواری       
وچپاول، بی خانه مانی،کودکان خيابانی کار،آواره گان خود              

  . اعتياد و فحشا می شودتبعيدی،
حجره داران ديروزی چه               وقتی اوضاع این چنين شد؛         
دل به تجاری شده که        خوش می خراميدند وهرکدامشان ب       

حتی بازپرداخت صدقه، زکات وخمس را نيزازيادهاشان برده            
بودندواين همه را جوانان با چشمان خويش می ديدندوشاهد          
بودند که سرمايه ای که ازفرهنگ شهادت طلبی وايثارآموخته          

 با چشمان      جوانان٠بودند دراين بازارمکاره خريداری ندارد           
آستانه دهه هفتادبردرگاه     خويش نظاره می کردند، که در           

هرحجره ای ، جوانی با هيکل خوش تراش وگاها باريش وبی             
ريش ايستاده وبا تلفن های موبايل سواربراتومبيل های آخرين         

 خويش داده اند      خوانده گان سيستم تن برکرسی قدرت پدر      
 درپازل قدرت با اتکاء به عموزاده گان تکنوکرات             وهرکدامشان

به صدورانقالب هم نمی    که  شده اند    به مافيايی بدل      خویش
به انديشندو به چانه زنی با اعراب خليج فارس ودالالن نفتی             

تا ماه عسل شبانه خود را      دررفت وآمدند ُدبی وشيخ نشين ها     
بربنياد پولهای کالن درون کلوپ هاوکازینوها به پای قمارخانه            
ها وماشين های  جک ُبردهتل های گران قيمت به باد دهند               

 کنترل گمرکات   فرازاسکله های خويش را بر            عوض    در    و
 کاالی قاچاق آهن،    دولتی،درمعيت سپاه ونيروهای انتظامی با    

پيدن شيره جان   اچای، پارچه، منسوجات وخريدوفروش ارزبه چ     
  .سپری کنندمملکت وسرمايه ملی 

  پروسه بعد ازهشت سال رفسنجانی وآنچه که درمقطع               
برموج خواسته های   گزینش خاتمی شاهد بودیم سوارشدن        

چند ميليونی دختران وپسران جوان وهمه آن نيروی ریخته                
ازدامن فساددستگاه بوروکراتيک حاکميت فسادپرورتوسط            

  .بودکه به ميدان آمده بود" سيد خندان "
    ازدهه شصت به این سوودربرشماری جمعيت شهری               

هرچند به آمار واقعی      .وروستایی، جامعه ما جوان می گردد        
رسی ندارم ولی هرچه به پایانه دهه هفتاد می                   دست   

رسيم،جوان رها شده ازجنگ ومانده پشت کنکوربه رقم                  
ميليونی تری می رسد ومااگردردهه پنجاه وشصت با رقم                

 1هزارپشت کنکوری روبروبودیم ، هم اینک با رقم            300 تا 200
 نفرطرف می باشيم که هرروزبيشترقد می         800000ميليون و 

وقتی همين رانده شده گان         .   می آیند    کشند وبه ميدان    
ازآزمون کنکور، به مثابه نيروی کار،واردعرصه کاروکارگری می           
شوندبا مرزخودی وغيرخودی روبرویند وبمانندمادران وپدران            
خویش ازهرنوع بيمه وتامين اجتماعی محرومند ودرصف اول            

  . اخراجها جای دارند
دانشگاه      درچنين شرایط ودردل دهها مطالبه صحن                   

،خيابان وفضای مختنق سراسرکشور،آن ميدان درگيری                 
دونيروی تجدد خواهی وبرزخی ایست که درمقابل هم صف             
. کشيده اندوهرروزمابا تلفات وخونریزی معين آنان روبروهستيم
. قانون خواهی وعدالت جویی هرروزه برجسته ترمی گردد             

که نيروی جواِن تماميت جامعه ما درنبرد طبقاتی موجود                   
وبه کتمان عدالت    "  دمکراسی"  خيلی ها به بهانه دفاع از         

اجتماعی دردل این مبارزه چشم فرومی بندند وبه تقابل آن              
کمربسته وآنرا برنمی تابند،جوانان درست درآستانه یکسال           

 ساله گی انقالب مشروطيت ، یعنی صد سال           100مانده به   
حتاج به آن   پس ازنوشتن قانون ،هنوزبه مانند همه ما خود را م         

  ! حس می کنند
  :من پيشتردرمقاله ای درنقد بيژن حکمت آورده بودم

بعد از ليبرالها، حاال نئوکمونيستها     :  "  دننويس   مي    کيهانيان  
روزنامه کيهان ضمن بيان       !"    به انحراف جوانان روآورده اند        

تحرکات گروهکهای شبه       "  حساسيت خود نسبت به             
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" به نقل از       "  های تهران  کمونيستی درتعدادی از دانشگاه      
" پيشاهنگ  "  هفته گذشته نشریه     :    "  نوشت  "  شریف نيوز 

دراین .  درسطحی وسيع دردانشگاه صنعتی شریف منتشرشد     
نشریه که با لوگویی شبيه نشریات گروههای کمونيستی              

 منتشرشده است، مطالبی درباره خسرو                   50دردهه    
فدایی گلسرخی واميرپرویز پویان ازسران گروهک چریکهای            

فعال "  شریف نيوزازقول یک         ."  خلق درج شده است            
 آذر  10درانتخابات  :  "  می نویسد "  دانشجویی دانشگاه تهران  

انجمن اسالمی دانشکده حقوق وعلوم سياسی، دو تن از              
که آشکارا گرایش مارکسيستی     "  (  گون"  گردانندگان نشریه   

روزنامه ."  بعنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند            )  دارند
پس از  "  گون  "  کيهان تذکرميدهد که اعضای تحریریه نشریه         

دانشگاه و  "  و  "  تابوت"  تعطيلی آ ن به فعاليت در نشریات            
 دمکراسی و   -مشغول شدند که اولی گرایش سوسيال     "  مردم

، شریف نيوزعالوه برمطالب    .  "  دومی گرایش کمونيستی دارد   
اقتصاد در دانشکده    :    "  فوق به ذکرنکات زیرنيزمی پردازد          

منتشر می شود که     "  خاک    "  دانشگاه تهران هم ، نشریه        
دردانشکده علوم    .  تندروترین نشریه دانشگاهی است             

دریکی .  منتشر می شود   "  هومان  "  اجتماعی هم نشریه      
ازآخرین شماره های این نشریه شعارکارگران دمکرا ت متحد            

" دردانشکده صنعتی اميرکبيرنيزنشریه  .  حک شده بود  !  شوید
که به گروههای شبه کمونيستی وابسته است             "  صيان   ع

روزنامه کيهان ، بخش اخبار ویژه ، شماره        "  (  منتشرمی شود   
این ارزیابی مرتجعين چماقداردارودارودسته          )83 اسفند     9

شریعتمداری ها وروح اهللا حسينيان ها واهللا کرم هاوبرنامه               
 های  تهاجم آنان به نيروی جوان کشور، با این پرونده سازی             

درمقابل بی توجهی وبی اعتقادی           .  آشکار،ُرخ می نماید     
مشی رفرم خواهی و دمکراسی طلبی ، مشتی دمکرات               
قالبی دردرون وبرون ،دربرابراین رشدجنبش جوان چپ،که              

توجه ، تکيه   .  درپيوند با تعميق مبارزه طبقاتی تجلی می یابند        
برابر، وهوشياری درقبال موجودیت آنان دراین شرایط مبارزه نا          

نقطه اتکاء مابرای تقاطی اتحاد چپ دردرون ایران محسوب              
جنبش جوانان با پتانسيل قدرتمند چپ ، خود را              .  می گردد 

ازدیربازتاکنون به اشکال مختلفی به ما نشان می دهند                   
واصراردارند که مستقل بمانند واین بيش ازپيش ازوظایف                 

ما را  ماست که استقالل آنان را برسميت بشناسيم واین                
بلکه آن نيرووظيفه مندی ما     .  دربرابرآنان بی وظيفه نمی سازد    

همين است که کارپایه سند         .را به عيان طلب می نمایند          
سياسی ما نباید دراین رابطه سکوت کند ویاحرفی نداشته              

دراین سندکارپایه؛ درقبال موجودیت جوانان ، که این             .  باشد
  :یمهمه از آنان صحبت می کنيم، تنها آورده ا

 جنبش عمومی ضد استبدادی هرروزتوانا ترشده است         -    "  
عليرغم ضعف و    .  و ناتوانی حکومت را بيشترعيان می کند            

پراکندگی، روحيه عمومی نشان ازتمکين نکردن به استبداد            
دارد وهرگونه به گير و به بند با بلند شدن فریاد وعمل دیگران               

ه ميدان می آید    نسل جوان با نيروی بيشترب    .  خنثی می شود    
حرکتهای دانشجویی دراین    .  و مجال را ازحکومت می گيرد          

دوره که درگسترده کردن تحریم انتخابات نقش مهمی داشت           
روگردانی ازنيروهای اصالح طلب و     .  نشانه این وضعيت است     

رسوائی این نيروها و همه      .  سازشکار بيشترازهرزمان است     
 در پناه بردن به            بورژوازی درمانده که آزادیخواهی اش           

رفسنجانی بود، زمينه مبارزه پيگيرانه برای آزادی ودمکراسی          
امکان های حکومت کمترازآن است که          .  را تقویت می کند     

بتواند با فشاربرمبارزه آزادیخواهانه مردم این جنبش را مهار              
   مرداد 2     ، یکشنبه  260   شماره هفته نامه راه کارگر،   ."(  کند  

  ).تاکيدات ازمن است (،) 3ص ،  2005 يه   ژوئ24 برابر 1384

         جوان برآمده ازانقالب ، نسلی که هدایت آتش درونش          
، نه تنها دشوارنيست بلکه هرمرتجع برخواسته از یل خاک               
ولحد نيزمی تواند با برشماری شعارها ونيازهای جوانان ، آن             

پس باید نقشه    .  خيل چند ميليونی را با خوددوره بگرداند              
مل داشت و توده جوانان و حرارت بدن آنان را درتند پيج                     ع

اگرما نيزبدون نقشه باشيم ، هدایت       .  حوادث ، رهنمون شد      
" این آتش اشتياق به دست ازما بهترانی که به روی آنان                   

و فریب کارانی همچون     )  محمد خاتمی (می گشایند   "  خنده  
ت معين ، رفسنجانی جانی ، قاليباف واحمدی نژادها، فرص             

می یابند تادرهردوره ای برخرمراد سوارگردند وبا اعالم برنامه           
  ! این نيروی عظيم را ویترین دکان خود سازند
شرکت کننده گان     "    نيک برآنم اینها نکاتی نيست که               

، بدان " راه کارگر–درکنگره دهم سازمان کارگران انقالبی ایران    
نين گسترده  ولی وقتی که امروزه با چ     .  اشراف نداشته باشند  

گی غلظت مبارزات جوانان درکردستان ، آذربایجان ، جنوب               
وتهران و جای وجای کشورروبروهستيم وکارپایه       )  اهواز(ایران  

سند سياسی ما تنها به ترسيم پارگرافی بسنده می کند که           
نگرانی ام افزون می گردد که کنگره بدليل           .  درباال عينا آوردم  

غافل ماند وما پاسخی به           تراکم کار، بازهم ازاین مهم             
  .خواسته های جوانان نداشته باشيم

حتما قطعنامه ای :    نظرم وپيشنهادم به کنگره دهم آنستکه     
روشن وصریح ، مبنی برچگونگی پاسخگویی این مرحله                  
ازنيازهای جوانان دختروپسروپاسخگویی به خواسته های آنان       

درراستای وظایف دورآینده ما     .  را دربحث های خود جا دهيم         
سایت ،  :  (  هرچه فعالترشدن حول راهکارهای رسانه ای ما         

رادیو،اطالعيه ها ، تماس با جوانان درخارج وداخل ؛ برشماری           
درقطعنامه مزبوربگنجانيم  )مباحث فکری اززبان خود آنان وغيره       

تادردوره آینده درميدان عمل،برای ازقوه به فعل درآوردن این              
  .  برداریممهم، درحد توان خویش  قدم

  
   !آرزوی موفقيت برای کنگره دهم سازمان    با         

                                                                          
  2005جوالی25                               

  
============================    

  
  سند اوضاع سياسی و وظائف ما پاسخ به

  
  ) ازداخل کشور (ِشميم                  

  
رفقای عزیز، متن سند را با دقت و چندباره خواندم، آفرین بر                

بسيار خوش حالم که دگم اندیشی در این برنامه عمل           .  شما
وجود ندارد و آزادگی و کرامت انسانی با تاکيد بر واژه                         
  .دمکراسی مشارکتی، هم گویا و هم دقيق بيان شده است

م، اما جای چند نکته را در سند که مقرر است              با کمال احترا  
منشاء مباحث کنگره سازمان باشد خالی می بينم که جهت            

  .اطالع در ذیل می آورمشان
جمهوری اسالمی، در طول تاریخ بيش از دودهه ای خود از                
جنایت کارترین و خون ریزترین رژیم های سياسی تاریخ بوده و           

 بشرعلی   همين بی توجهی به مسئله حقوق             .  هست
 پاشنه  60الخصوص در مورد کشتار زندانيان سياسی در دهه          

هنوز بيش از صدها شاهد عينی و            .  آشيل این رژیم است     
هزاران مدرک و سند عليه جنایات رژیم در ایران و خارج از                    
کشور وجود دارد که هراز چندگاهی چندتایی از آن ها به                    
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 از تمام    نياز به اجماعی   .  سخن آمده و یا منتشر می شوند         
گروه ها و سازمان ها در جهت گردآوری و تدوین چنين                        
اسنادی و ترجمه آن به سایر زبان ها و نشر جهانی آن چه بر               

  .خلق تحت ستم ایران رفته، بسيار احساس می شود
ضعف عمومی چپ   :  همانگونه که در بخشی از سند هم آمده       

 موجب عدم تناسب بين پتانسيل موجود اجتماعی به ویژه در           
ميان نيروی کار و زحمتکشان، و تاثير گذاری چپ ها وهواداران           

برای ایفای نقش    ...    سوسياليسم درصحنه سياسی است     
چاره ای جزغلبه برضعف خود که همان پراکندگی و بی                     

  .تشکلی و شکاف درونی ميان نان و آزادی است ندارد
و دیگر اینکه یک بار برای نخستين و آخرین بار در تاریخ                         

سيون خارج از کشور، افراد و گروه های مختلف، فارغ از               اپوزو
دیدگاه ایدئولوژیک و خط کشی های حزبی، باید به اجماعی             

نسل دوم مبارزان در خارج از کشور تربيت               .  کارآمد برسند  
با نگاهی به خود و نقد           .  که جای تاسف دارد      !  نشده اند  

ند مان(گذشته پرخطا، می بایست بر نکاتی مشترک، در ابتدا           
کميته حقيقت یاب، برای تهيه و انتشار اسناد نقض حقوق                

  .به توافق رسيد) بشر توسط جمهوری اسالمی
. پيشگام این راه شود    "  راه کارگر "  چه نيکوتراین که سازمان    

شاید برای تمرین دموکراسی مشارکتی عملی در آینده، این           
حتا در ادامه اهداف سند، چنين گردهم          .  روش خوبی باشد   

 تربيت جوانان و ارتباط، جهت انتشار و داد و ستد                     آیی با  
تجربيات با نيروهای چپ و پيشرو در سایر کشورها می تواند             

  .مفيد فایده باشد
یک نيروی چپ هيچ گاه نباید جدا از مردم و یا جلو تر از مردم                  
حرکت کند و در خيال خویش خود را چوپان گله ای عوام                      

 و کرامت آدمی می          جریان آگاهی که به حرمت         .  بپندارد
اندیشد و سياست را نه پلی به سوی قدرت، بلکه ابزاری                  
برای سعادت می داند، موظف است به آدمی توجه کرده و                

  .مهربانی و الفت را تبليغ کند
طی یک انقالب قهرآميز، جنگ داخلی و تجاوز بيگانگان به                  
کشور و هم زمان با آنها، اعدام و شکنجه و حجاب اجباری و                

الی و هزاران نکته دردآور دیگر، نسلی در ایران رشد                فقر م 
صدها هزار کودک پدر از دست         .  کرده که زخم خورده است      

داده، هزاران دختر خيابانی و خانواده هایی که با معضالتی از             
مسبب تمام این     .  قبيل فقر و اعتياد درگيرند، کم نيستند            

می .  جنایات در غبار نيز، نظام جمهوری اسالمی است                 
ایست با ارتباط های عاطفی مستحکم و مشاوره های                   ب

  .روانی، سعی در التيام این دردها داشت
و یک نکته کوچک دیگر هم در انتها الزم می دانم که اضافه                  

رفقای گرامی، آنچه به عنوان یک جوان ایرانی همواره در          :  کنم
برخورد با شما به ذهنم می رسد اینست که نسل جوان                   

ند نيز به موضوع جوانان کمتر چشم          شما کجاست؟ عين س    
همه شما ميانسال هستيد و البته با تجربه و کارآمد، اما           .  دارد

چرا سعی در تربيت و پرورش جوان ها کمتر دیده شده و یا                  
اعتقاد دارم بازسازی و تربيت نسلی تازه که             !  اصًال نشده؟ 

توان و انگيزه الزم برای ادامه مبارزه داشته باشد به شدت                 
در غربت، زمان خوبی است برای انتقال بدون        .   نياز است  مورد

آنجا منابع فراوان و آزادی اختيار کافی داشته         .  دردسر تجربيات 
بازسازی ایدئولوژیک، کاری که با موفقيت انجام داده و         .  و دارید 

در حال تکميل آن هستيد، کادرسازی و استفاده از نيروهای              
  .از آن غافل نباشيد. م داردتازه نفس را نيز به عنوان مکمل الز

 –آرزو دارم که دهمين کنگره سازمان کارگران انقالبی ایران               
شاد و موفق    .  راه کارگر باشکوه و موفقيت آميز برگزار گردد           

  1384امرداد5                 .    باشيد
  !   با سپاس فراوان ، شاد باشيد که ما پيروزیم      

      
  
  بين دمکراسی و         نکاتی درباره رابطه         

  سوسياليسم وفروم دموکراتيک و اجتماعی
                                                               

 t.roozbeh@freenet  تقی روزبه   
  
  

بنظرمن درطرح مقوالت مربوط به سوسيالسم و دمکراسی و           
مباحثات حول آن چه درسطح نيروهای چپ وچه تاحدی                   

برای  روشن     .  تگی هائی دیده می شود        سازمان ما آشف    
شدن آن الزم می بينم که ابتدا بطور اثباتی به چند نکته                     
محوری دراین مورد که خط راهنمای مرا دربرخورد با وضعيت              

  .تشکيل می دهد بپردازم
سوسياليسم ودمکراسی سياسی البته یک مقوله نيستند       -1

اما فعاليت     .وهرکدام جایگاه و شمول خود را دارند                        
سوسياليستی و دمکراتيک ازمنظر کمونيستها ازیکدیگر                 
جدانبوده و دمکراسی بخشی جداناپذیر ازپروژه و برنامه                  

دمکراسی بورژوائی درحقيقت چيزی        .  سوسيالسم است  
مارکس وقتی  .  جزمحدودیت ومسخ دمکراسی نبوده ونيست     

صحبت می کند،تأکيد می کند اما نه           "  شيادی دمکراتيک "از
تيک است بلکه برعکس تاجائيکه برای عقيم        تاجائی که دمکرا  

. گذاشتن تعميق دمکراسی مورد بهره برداری قرار می گيرد            
تاریخچه تکامل دمکراسی نشان می دهد که آن چه که                    

تحت فشارجنبش  )  مثال رأی همگانی  (بورژوازی به آن تن داده     
صورت گرفته  ...  های اعتراضی کارگران و زحمتکشان وزنان و         

 بورژوازی زورش چربيده مبادرت به پس            است وهروقتی که   
گرفتن پاره ای از دست آوردهای مهم دمکراتيک کرده                       

نمونه اش کاستن ازساعات فراغت کارگران و پس                .(است
 ساعت کارکارگران و محدودیت       35گرفتن دست آورد عظيم       

های گوناگون برای تشکل های مستقل کارگری درکشورهای         
ران حاکميت بالمنازع       دردو).پيشرفته سرمایه داری است         

بورژوازی وبویژه در دوران جهانی شدن انحصارات که با                      
انحصاراقتصادی، سياسی و رسانه ای همراه است،حتی              
دموکراسی وبرابری حقوقی باخطرمسخ شدگی بيشتری             

درکشورهای پيرامونی و دارای حکومت های          .  مواجه است 
حتی -مستبد بورژوائی، بورژوازی یا بخش هائی ازبورژوازی            

 بيش ازپيش ازدمکراسی      -اگردرموقعيت اپوزیسيون قراربگيرد   
و بهمان اندازه دمکراسی بيش           .رویگردان وهراسان است     

ازپيش بعنوان بخشی جداناپذیر ازیک پروژه سوسياليستی            
اگردرجوامع پيشرفته سرمایه داری آزادی         .  بشمار می رود    

های سياسی را با همه محدودیت ها وسرودم بریدگی های            
ن امری تأمين شده محسوب کنيم،که سوسياليست ها می          آ
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توانند برای پيشروی بسوی دمکراتيزاسيون همه جانبه و                
دمکراسی اجتماعی مورد استفاده قراردهند،درجوامع مطلقه        

امری که توسط بورژازی صورت گرفتنی          (باید آنرا کسب کرد     
بنابراین مبارزه برای کسب آن فقط برای ادای دین به            ).نيست

اریخ نيست،بلکه شرط الزم و صرفنظرنکردنی برای پيشروی          ت
بسوی سوسياليسم است که بدون آن نمی توان سخنی               

جامعه ."ازخود رهانی و خود حکومتی توليد کنندگان بزبان راند         
 مبتنی برتصاحب اجتماعی     -افراداجتماعی-توليد کنندگان آزاد   

شکوفائی "وجامعه ای که درآن             "  قدرت توليدی جامعه      
باشد،با حق    "  دهردفردشرط شکوفائی آزاد همه گان            آزا

هال .پيوند تنگاتنگی دارد       ..  تشکل،آزادی بيان،عقيده و       
دریپردرجمع بندی ازنظرمارکس درمورد دمکراسی می                   

-ازنظرمارکس جنگ برای شکل های دموکراتيک حکومت       "گوید
لبه برنده هرتالش سوسياليستی        -دموکراتيزاسيون دردولت  

خش آن بلکه بخش الینفک همه آن            است، نه مهم ترین ب       
بنابراین نبردبرای دمکراسی سياسی،بعنوان     ".  تالش هاست 

شرط الزم و بخش الیتجزائی ازدمکراسی سوسياليستی              
محسوب می شود که پرولتاریا بدون چنين نبردی هرگز قادربه           
پرورش خود به مثابه طبقه ای قادربه رهبری عمومی جامعه             

 سياسی وفراروی ازآن بسوی       تأکيد بردمکراسی .نخواهدشد
. دمکراسی اقتصادی همواره اصل راهبردی مارکس بوده است       

جدائی بين دمکراسی و سوسياليسم هيچ ربطی به مارکس          
نداشته و مبنای انواع انحرافات سنتی درنفی آزادی و تحقيرآن    

یعنی دورکردن طبقه    -و تأسيس یک سوسياليسم اردوگاهی      
 وایجاد آن چه که     -رنوشت خود کارگر و شهروندان ازتسلط برس    

زمانی مارکس آن را یگانه سرمایه دردست یگانه سرمایه                 
بنابراین هرگونه تالش برای       .دارتوصيف می کرده،می باشد      

قراردادن سوسياليسم و مبارزه طبقاتی دربرابردمکراسی و            
تلویحا دومی را فعاليت بورژوائی تلقی کردن،اغتشاش آفرین           

ت که دمکراسی را بيرون ازپروژه         بوده ومتعلق به درکی اس      
دراین بينش اوال پيوند اجتناب       .  سوسياليسم درنظرمی گيرد   

دمکراتيک با مبارزه       -ناپذیر وتنگاتنگ مبارزه ضداستبدادی          
طبقاتی درجامعه ای چون ما که درآن دولت تواما هم بعنوان               
کارفرمای یکه تازو انحصاری محسوب می شود وهم                        

ان است،نادیده گرفته می شود     مظهراستبداد سياسی بی ام   
و الجرم وجود مبارزات گسترده طبقاتی را که هم اکنون                     
درپيوند با مبارزه ضداستبدادی، جاری است ازدیده فرومی               

و ثانيا هرمبارزه طبقاتی را عينا معادل سوسياليسم            .  اندارد
درواقع مبارزه برای     .  می انگارد که این نيز نادرست است            

سه واگر درهمان محدوده باقی       دمکراسی سياسی فی نف     
بماند وجزئی از پروژه سوسياليستی درنظرگرفته                           

اما همانطور که مبارزه           .نشود،سوسياليستی نخواهدبود   
طبقاتی سوسياليستی تنها می تواند برپایه مبارزه طبقاتی            
هم اکنون موجودی که  درچهارچوب نظام سرمایه داری صورت          

، بهمانگونه مبارزه برای    می گيرد پيش رفته  و تعميق پيداکند        
دمکراسی اجتماعی نيز برپایه دمکراسی سياسی ودست            

ازاین منظراست که آن ها       .  آوردهای آن می تواند بجلو رود        
بخش الیتجزائی ازسوسياليسم و ازمبارزه برای سوسياليسم       

پس  دمکراسی سوسياليستی           .  محسوب می شوند      
رگيرنده درجامعيت خود بعنوان یک دموکراسی اجتماعی درب          

 است و هم دمکراسی اقتصادی        1*هم دمکراسی سياسی   
گرچه این دو بایکدیگر پيوند تنگاتنگی دارند،اما درپياده            .است

کردن دمکراسی مثل هرپروژه دیگری،تأکيد برپيوند                         
اگرنوک پيکان پيشروی   .  ناگسستنی به تنهائی کافی نيست     

خط .را روشن نکنيم فاقد سياست تاکتيکی خواهيم بود                  
مای مارکس آن بوده است که سوسياليسم درچنين                راهن

جوامعی تنها می تواند ازطریق لبه برنده دمکراسی سياسی          
پيش برده  )    یا همان اصطالح خودمان لبه تيز دموکراسی           (

،فرقه "سوسياليسم اردوگاهی    "پس اگر درجستجوی     .  شود
ای،و ایدئولوژیک نيستيم، تنها درجریان پيشبرد مبارزه برای             

 و تعميق آن است که کارگران و زحمتکشان قادر              دمکراسی
  .خواهند شد،به حاکميت خود معنای واقعی بدهند

درحامعه ما با توجه به وجود شکاف های طبقاتی عظيم و              -2
وجود استبداد مطلقه،بين پيکارطبقاتی و پيکار ضداستبدادی          

والبته این بدان معنانيست که             .پيوندتنگاتنگی وجود دارد      
 این دوحوزه نادیده گرفته شده واین دویک             استقالل نسبی 

نگرشی وجود دارد که مبارزه طبقاتی را            .سان تلقی شوند   
فقط درشکل نهائی وکامل آن یعنی سوسياليسم می فهمد           

این دید یعنی . و مبارزه ضد استبدادی را نيزفاقد عنصر طبقاتی      
همه سطوح مبارزه طبقاتی را سوسياليستی ودرکامل ترین           

ن و نيز مبارزه ضداستبدادی را فقط مبارزه                 وجه خود دید    
برعکس اگر بپذیریم که     .  غيرطبقاتی دانستن نادرست است    

فی المثل مبارزه طبقه کارگرو یا معلم برای تشکل مستقل               
سراسری،هم مبارزه ای است ازنوع پيکارطبقاتی و هم عليه           
استبداد مطلقه ای که مانع چنين تشکلی می شود، آنگاه               

که درجهان عينی ودرپيوند با مبارزه               روشن می شود         
ضداستبدادی ودرمتن آن بخش مهمی از پيکارهای طبقاتی            

واین یعنی آن که الزم نيست بخش مهمی               .  جاری است  
ازمبارزه طبقاتی هم اکنون جاری را دربيرون ویا درتقابل با                  
مبارزه ضداستبدادی قراردهيم و برهمين پایه استنتاجات                

واین یعنی آن که دربستر چنين        .  يمنادرستی را استخراج کن    
عينيتی می توان درعين  مبارزه عليه استبداد، به آرایش                   

  .طبقاتی معينی هم شکل داد
به گمان من طرح نادرست رابطه این دو منشأ بخش مهمی از            
. آشفتگی کنونی چپ وتاحدی سازمان ما را توضيح می دهد           

امی حول بعنوان نمونه سال هاست که درداخل سازمان ما ابه   
که بيان دیگری   (اولویت فروم دمکراتيک و فروم سوسياليستی      

. بوجود آمده است   )  ازرابطه دمکراسی و سوسيالسم است      
که عدم پاسخ گوئی سنجيده به آن بهمراه مسائل دیگری                
ازاین دست،موجب انباشت مسائل حل نشده شده                       

وهمين مسأله موجب طرح این سؤال که کداميک                  .است
طرح چنين سؤالی نيزبه نوبه        .   دارد گردیده   بردیگری اولویت 

خود موجب خم کردن ميله بسودیکی ازاین دو بوسيله این یا             
آن فرد وبعضا قرارگرفتن آن ها دربرابرهم شده است که خود              
ازعدم طرح درست مساله وتنظيم رابطه درست فی مابين آن           

آیا با قراردادن ایندودربرابرهم،باحذف        .ها منشأگرفته است     
 آیا تصورمان براین     -هرکدام باشد -دیده گرفتن یکی ازآن ها     یانا

است که مشکل را حل کرده ایم یا آن که تنها صورت مساله                
. را پاک کرده ایم؟ بنظرمن شق دوم به واقعيت نزدیک تراست           

چرا که اوال کسی نمی تواند با اولویت بندی های جهان فرقه             
ه را دست    ای ویا ذهنی خود،اولویت بندی های عينی جامع          

درجامعه ما پيکاربرای دمکراسی چه  بخواهيم چه           .کاری کند 
و برای سوسياليست ها        .نخواهيم اولویت نخستين است       

بدون بکارگرفتن  .اولویتی درچهارچوب پروژه سوسياليستی آنها    
نوک پيکان دموکراسی هيچ پيشرفتی درمسير                              

پس طرح اولویت اگر به         .  سوسياليستی قابل تصورنيست    
دیده گرفتن نوک پيکان دمکراسی باشد، به معنای            معنای نا 

وارونه نهادن هرم  دمکراسی از دموکراسی                                    
ومن .  به سوی دمکراسی سياسی است     )  حداکثر(اجتماعی

ندیده ام که تاکنون هيچ سوسياليست و نظریه پردازمعتبری            
پس بدون اینکه دراینجا نيازی به         .  چنين ادعائی کرده باشد     

 پذیریم که مسير پيشروی وتعميق      استدالل اضافی باشد می   
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ازدمکراسی سياسی بسوی دموکراسی اجتماعی است و           
اگرمنظورمان بفرض آن باشد که این اولویت را          .  1*نه برعکس 

 برای مان حل خواهد کرد که این حتی                  -بورژوازی–دیگران
چرا که  .نادرست تر وزیان بار ترازوارونه سازی فوق خواهد بود          

قط پرولتاریا و زحمتکشان را بصف          دراین صورت آن ها نه ف         
اما اگر  . رانيزبه صف خواهند کرد      -چپ–خواهند کرد بلکه مارا       

منظورمان آنست که سوسياليست ها، درهرشرایطی وظيفه        
عمده و نخستين اشان سازماندهی آن نيروهای اجتماعی             
است که درنظام سرمایه داری درحکم گورگنان آن بوده و                   

 سوسياليسم هستند کامال        دارای ظرفيت تاریخی تحقق       
درست است،که گاها بصورت آشفته ونادرستی مطرح شده           

پس پارادوکس های فوق قبل ازهرچيز برخاسته          .  ومی شود 
چرا که قرارداشتن دمکراسی     .  ازطرح نادرست مساله است    

به عنوان نوک پيکان حرکت، بهيج وجه به معنای آن نيست که            
آرایش طبقاتی را      اجتماعی و      -کمونيستها مبارزه طبقاتی     

برعکس دربطن همين پيکاربرای          .متوقف یا کنسل کنند         
دمکراسی یعنی پيکاری که قبل ازدیگران برای خود مزد و                  
حقوق بگيران دراولویت قرار دارد،ازطریق تمرکزروی شکل               
گيری صف مستقل کارکران و زحمتکشان ودرترکيب حتی                

استبدادی االمکان مطالبات اجتماعی واقتصادی با مطالبات ضد      
و آزادیخواهانه،بعنی سازماندهی بربستر مطالبات هم اکنون         
موجود وارتقاء آن است که شکاف ودوگانگی کاذب و ذهن                 
. ساخته فروم دمکراسی و فروم اجتماعی حذف می شود              

 باوانهادن مبارزه   -بدليل درهم تنيدگی این دوعرصه     –درایران ما 
شود وعمال این   ضداستبدادی، مبارزه طبقاتی هم وانهاده می       

باین .  بورژوازی خواهد بود که به آن سمت و سو خواهد داد               
ترتيب اولویت پيکاربرای دمکراسی به هيچ وجه به معنای                 
قراردادن فروم اجتماعی درمرحله ثانوی و تحت الشعاع آن               

اوال نه باین دليل     .  این دو اساسا دربرابرهم قرارندارند      .نيست
ا مبارزه بورژوائی نيست،بلکه     که مبارزه برای دمکراسی الزام     

عالوه برآن باین دليل که اوال مبارزه برای دمکراسی ازمهم                 
ترین مسائل کارگران و زحمتکشان هم هست و ثانيا باین                 
دليل که این مبارزه درهم تنيده شده با مطالبات اقتصادی و                

پس می توان درعين نفی نکردن        .  اجتماعی آنان نيز هست    
تجمع مزدو حقوق بگيران را دربستراین      نوک پيکان دمکراسی،    

مبارزه سازمان داد وبه شکل گيری فروم اجتماعی درراستای           
این نه فقط شدنی است بلکه شکل        .  آن جامعه عمل پوشاند   

. گيری فروم به معنای واقعی تنها براین بسترشدنی است              
هيچ فرومی درشرایط ایران نمی تواند شکل بگيرد بدون آنکه            

تبداد حاکم را درنوک پيکان مبارزه خویش قرار          مبارزه عليه اس  
  .ندهد

باین ترتيب اولویت فروم اجتماعی برای سوسياليست ها                
درعمل باین صورت درمی آید که چگونه می توانيم این اولویت            

اگر .را درواقعيت عينی شکل بدهيم و به سریعترین وجهی              
مساله باین صورت مطرح شود، درآنصورت روشن می شود که          

يک مکانيکی ودرتقابل قرار دادن این دو فروم چيزی جز                 تفک
تحميل اولویت ذهنی بروضعيت عينی و گسست ذهن ازعين          
نيست که حاصلی جز ناکامی دردست یابی به همان هدف              

  .خود نخواهدداشت
 پس اگر پيکاربرای دمکراسی بخشی ازپروژه سوسياليسم           

 طبقاتی  باشد، واگرمزدو حقوق بگيران دراین راستا برآرایش          
گوهر فروم       (وآرایش مطالباتی خود پای فشارند                        

،واگردراین راستابا نيروهای طبقات و اقشار                    )اجتماعی
دیگرحول مطالبات معينی دربرابر دشمن مشترک و قوی                  

گوهر فروم دموکراتيک،یعنی ظرفی        (همکاری وائتالف کنند     
جنبشی و غيربوروکراتيک بجای ائتالف های                                   

ن دو رامی توان درپيوند منسجم تری       ای)  کالسيک،درخودوازباال
  .بایگدیگرقرارداد وتقابل بوجود آمده را برطرف کرد

ازسوی دیگر باید اضافه کنيم که درحقيقت تاوقتی که                      
مطالبات درچهارچوب نظام سرمایه داری قرارداشته باشد ولو          
آنکه تحت پوشش وعنوان فروم اجتماعی و یاهرعنوان دیگری           

 دمکراتيک است و زمانی که           -تیباشد،درنفس خود مطالبا    
ازچهارچوب نظام سرمایه داری ونفی آن ومبارزه عليه                      
حاکميت طبقاتی بورژوازی ارتقاء یابد سوسياليستی می               

پس مساله اصلی درنظرگرفتن پتانسيل تاریخی،                  .شود
سازمانيان یافتن و پرورش نيروی اجتماعی حامل                            

 آن   سوسياليسم وفعليت بخشيدن به ظرفيت های بالقوه            
درهرحال نيروی محرکه       .  است ونه اسم گذاری صرف            

پيکارهای سوسياليستی ازمتن چنين نبردها وچنين صف               
آرائی های اجتماعی برخواهد خواست و باین اعتبارمی توان           
آنرا درخدمت فعاليت سوسياليستی ودرراستا ومعطوف به آن         
تلقی کرد والزم است که توجه و سرمایه گذاری روی آن                    

طلق و هميشگی نيروهای چپ و                               اولویت م      
عالوه براین فعاليت سوسياليستی    .طرفدارسوسياليسم باشد 

سطوح گوناگون نظری،حزبی و غيره دارد که باید هرکدام                 
درجای خود قرارداده شده و مورد توجه قرارگيرد که پرداختن              

  .به آن خارج ازحوصله این نوشته است
  
  چگونه می توان به دوگانگی پایان داد؟-3
  

طرح جداگانه دوفروم بدون آن که رابطه اشان را روشن کرده              
باشيم، بطورناخواسته انعکاسی ازهمان دوگانگی و گسست        
رابطه بين دمکراسی و سوسياليسم را درخود داشت                     

دوگانگی که دریکی ازآن ها،مرکزثقل دمکراسی است           .ودارد
ودردیگری سازماندهی کارگران و زحمتکشان و مبارزه                    

ارکه مبارزه برای دمکراسی سياسی صرف دریک         انگ.طبقاتی
جامعه سرمایه داری، آن هم درجامعه ای با حاکميت                       
استبدادمطلقه والیت فقيه ودولت به مثابه کارفرمای عظيم             

مطالباتی برخاسته ازشکاف   -اقتصادی،که درآن مبارزه طبقاتی   
های عظيم طبقاتی و مبارزه عليه استبداد حاکم دوش بدوش          

 تنگاتنک بایکدیگرقراردارند و پيش می روند، ربطی        هم ودرپيوند 
بایکدگير نداشته ومی توانند معنا وعينيت مستقل داشته               

پس درقالب این دوگانگی واقعيت عينی وزنده                      .باشند
بطورمکانيکی ازهم جداشده و بين ایندو تقسيم شده                     

ازاین رو دوگانگی فوق تنها می توانست بحران آفرین                  .بود
 توانست درسنتزنوینی منحل یا ادغام شود         باشد و تنها می    

طبقاتی،هم -که درآن هم دموکراسی وهم مبارزه مطالباتی          
تأکيد براولویت سازماندهی مزدوحقوق بگيران وهم                       
درنظرگرفتن دمکراسی بعنوان نوک پيکان پيشروی برای پروژه         

بدین سان  .  سوسياليستی درپيوند بایکدیگرقرارداشته باشند    
عی درجامعه ما نمی توانست صرفا به               ایجاد فروم اجتما    

تأسيس شعبه ای از فروم جهانی تقليل یابد ونيزنميشد آن را            
چنين .  به فرومی صرفا برای دموکراسی سياسی تنزل داد            

فرومی درانطباق با شرایط مشخص سياسی واجتماعی               
نظيرجامعه ما تنها می توانست باتاکيد همزمان برمبارزه عليه          

ی و عليه نئولييراليزم درآميخته با آن،پابگيرد       استبداد وبرای آزاد  
باین .و پاسخی باشد به وضعيت مشخص جامعه خودمان               

ترتيب سردرگمی درسياست های ائتالفی هم می تواند با              
یافتن جاپا و شاخصی بعنوان خط راهنما ازسردرگمی بيرون             

ازاین پس هرنوع همکاری وائتالفی که بتواند برای                   :بياید
ت فروم اجتماعی،به مثابه سکوئی برای ایجاد          پاگرفتن وتقوی 

ارتباط،همکاری و دیالوگ بين جنبش های گوناگون هم اکنون            
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موجود درمبارزه عليه استبداد سياسی و سرنگونی،برای               
دمکراسی،عليه نئولييراليزم وعليه مداخالت امپریالستی،            

وگرنه حاصلی جز آشفته کردن            .ضروری ومفيد خواهدبود     
     .نبش های اجتماعی نخواهدداشتصفوف و تضعيف ج

که راهبرداصلی ما     اگر بخواهم خالصه کنم باید گفت               
-طبقاتی)  جاری(پيوندبا مبارزات هم اکنون موجود          

دمکراتيک و دفاع ازآن          -مطالباتی و ضداستبدادی      
هم اکنون       "مفهوم کليدی درعبارت مزبور                    .است
به مثابه پایه عملی     (این عبارت هم وضعيت را     .است"موجود

مبنای پيشروی قرار می دهد،وباین ترتيب خود را با            )  کتيکتا
استراتژی یعنی سمت گيری سوسياليستی پيوند می                  

مبارزه طبقاتی ومبارزه برای          -ودرهم آميزی این دو         .دهد
 را ضمن استقالل نسبی اشان درنظرمی                     -دمکراسی

عالوه براین با اولویت بخشيدن به ضروت پيوند با جنبش            .گيرد
- موجود،انگشت  تأکيد را برضعف اصلی چپ         های هم اکنون  

-یعنی چپ ایدئوژیک و آئينی بجای یک چپ چپ طبقاتی                 
گذاشته وراه برون شد ازوضعيت غالب برجنبش              -اجتماعی

چپ و اپوزیسيون یعنی پراکندگی،فرقه گرائی،فقدان یا ضعف          
نباید فراموش کرد که    .  پایگاه اجتماعی را،به نمایش می گذارد     

ی و فرقه گرائی تالش برای یافتن پاسخ به            درشرایط پراکندگ 
مشکالت ازمنظرسپهر فرقه ها،خود غالبا پاسخ های فرقه              
گرایانه دریافت می کند و موجب مزمن شدن فرقه گرائی می            

پس هراقدام رادیکال برای برون شد ازبن بست                    .  شود
کنونی،بدون نقب به جنبش هم اکنون موجود وبرقراری پيوند            

ل کشور،ناممکن بوده و درحکم آب درهاون         با تکانه های داخ    
  .کوبيدن و تداوم همان چرخه معيوب خواهد بود

  
                                05.07.26  

  
  :    پانویس 
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دمکراسی را نخستين گام وشرط ضروری پرولتاریا برای تبدیل          
 حاکم وتغييرمناسبات  نظام سرمایه داری             شدن به طبقه    
درسرود انترناسيونال فتح قدرت توسط طبقه        .عنوان می کنند  

کارگروبدست خود آنان شرط ضروری برای تغيرجهان دانسته           
اما نبردبرای دمکراسی رانباید صرفا وبسادگی            .  می شود  

تجربه .   درک کرد   - تسخيرقدرت سياسی   -درمعنای محدودآن 
بش کارگران و زحمتکشان به مارکس و            کمون پاریس و جن     

انگلس آموخت که پرولتاریا نمی تواند ماشين دولتی موجود را           
هرمی وحفظ تقسيم کارنهفته    –بدون تغييرماهيت بوروکراتيک    

درآن،به عنوان ابزاری برای رهائی سياسی و اجتماعی تحت           
واین .  کنترل کارگران و زحمتکشان مورد استفاده قراردهد             

د که تاچه حد دمکراسی سياسی و اقتصادی          نشان می ده  
بایکدیگر دیگرپيوند داشته و دمکراسی سياسی درحين                  
فراروی به سوی دمکراسی اجتماعی و دمکراسی ازپائين              
تعميق کيفی پيدامی کند و دچارتغييرات ماهوی می                       

مارکس درباره تجربه کمون پاریس وماهيت ویژه دولت             .شود
که طبقه کارگرسرانجام   شکل سياسی ای      "نوع کمون نوشت  

  ." کشف کرد تا با آن رهائی اقتصادی کار را سازمان دهد
  
  

****   ***************************       
 
  
  

با باتوم از    در روز زن جمهوری اسالمی ،          
 !  !آارگران زن آرماني استقبال آردند

  
 در آرمان آه  "  پشم بافي آسيا  "   نفر از آارگران    صد -ايلنا  خبرگزاری  

اآثريت آنان را خانم ها تشكيل مي دادند ساعت صبح امروزدر                                
اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مزاياي خود در طول ده سال، اقدام               
به بستن جاده آردند آه با دخالت نيروهاي انتظامي مواجه شده و                         

به گزارش ايلنا، اين آارگران در              .مورد ضرب و شتم قرار گرفتند             
اعتراض به برخورد نامناسب مامورين          گفتگو با خبرنگاران ضمن          

در طول ده سال با شرايط سخت و طاقت فرسا در سه                    :  اعالم آردند 
شيفت آاري با اضافه آاري دراين آارخانه مشغول به آار بوديم و در                
طول اين مدت تقاضاي حق و حقوق خود را نموديم و با وجود                                  

ئولين اقدامي  مراجعات مكرر به استانداري و اداره آار، متاسفانه مس            
به عمل نياوردند و امروز زماني آه لب به اعتراض گشوده و به ناچار 
جاده را مسدود آرديم آه به دنبال اين اقدام، نيروهاي امنيتي با                               

 .حضور خود اقدام به ضرب و شتم ما آردند
امروز آه روز زن نامگذاري شده آيا سزوار است با               :  آارگران گفتند 

متاسفانه امروز خانم آارگر        :  ايند؟ آنان گفتند    ما اين گونه رفتار نم         
بارداري توسط نيروها ي انتظامي روي آسفالت هاي خيابان آشيده                   
شد و آمرش نيز هدف لگد قرار گرفت آيا سزوار است آارگر زني آه                  
در طول سال ها با تالش و آوشش بخشي از چرخ صنعت را به گردش     

بيلي آه به واسطه اجبار       اي اتوم   درآورده امروز پاي او زير چرخ ه          
  ! مامورين به حرآت درآمد، آسيب ببيند

 

 
 

  
   تسليت به خانواده رحيمی ها        

  
با خبر شدیم که مادر  رفقا آرام و حسن از مبارزین                   
شناخته شده جنبش  چپ و کارگری ایران  و  کردستان        

  .، بر اثر بيماری در گذشته است 
آرام و سایر اعضای    ما این مصيبت را به رفقا حسن و           

تسليت ميگوئيم و     ،   خانواده ، بستگان و دوستان            
  .برایشان آرزوی صبر و بردباری داریم 

  
    هفته نامه راه کارگر    -    با اندوه و احترام   
     
  
  

                                                                                                      
  


