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کارگران وزحمتکشان ، اعضا ، کادرها وهواداران احزاب ، سازمانها 

ونهادهای شرکت کننده دراتحاد، فعالین جنبش کمونیستی و کارگری 

مستقل و تشکل های فراگروهی  اعم از احزاب و سازمان ها و فعالین 

 و فراحزبی بیرون از اتحاد موجود 

 فعالین جنبش کمونیستی و کارگری ایران 
 

شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها ونهادهای چپ وکمونیست بعد از 

مبااحاو ورایازنای هاای ماداعادد  درباارو سااناداار وم اماون ا ا ااد، 

پیشنهادی را  صویب کرد که  این مباحو را بصورت علنی  باه با او 

و  بادل نظر همه فعالین جنبش کارگری و کمونیسدی باذارارد  اا هاماه  

اع ا وهواداران احزاب و سازمانها و نیزسایر فعالین جنبش کارگاری 

و کاامااوناایااسااداای ایااران  بااه سااهااک نااود درایاان مااباااحااو شاارکاات کااردو 

 ودرساندمان   شکیال ی و نظری آن مشارکت داشده باشند.

با اندشار اولین شمارو بولدن مباحاو  مارباوه باه سااناداار وم اماون 

ا  اد، از همه صاحب نظران و فعالین  جنبش کارگری و کاماونایاسادای 

دعوت مایاکانایاک  ناظارات و نایاد هاا وپایاشاناهاادات ناود را  درباارو 

 موضوعات زیربه آدرس نشریه ارسال دارند.

این اتحاد دارای چه ساختاری باید بااشاد س سامات گایاری حازبای ، .   1 

اتااحاااد جاابااهااه ای  ، اتااحاااد عااماال اااایاادار و اا اا  چاا  و یااا  اا اا  

 سوسیالیستی  ؟..

بلحاظ مضمون : هدف نهائی و برنااماه ماباارزاتای و اا تا ار   و .    2 

 .آلترناتیو آن چه باید باشد...؟ 

بعد از سپری شدن یک دورو ب و، درصور یکه جمع  شخایاب بادهاد 

،کمیسیونای را  باندازو کافی ب و انجام گرفده و نظرات مطرح شدو اند

برای جمعبندی اشدراکات نظری برمبنای مباحو و پیشناهاادهاای ارا اه 

شدو، اندخاب مینماید  ا پیشنویس مربوه به ساندار و م مون ا  اد را 

 نماید .   هیه
این پیشنویس برآمد اشدراکا ی نواهد بود ازماواضاع و پایاشاناهاادات و 

مباحثات انجام گرفده ، که ازپشدوانه کار   یییی  ئوریک و پیشنهاادات 

و نظرات و مباحو ارا ه شدو  وسط کلیه شرکت کانانادگاان و صااحاب 

نظران احزاب ، سازمانها و فعالین .... برنوردار است. باعاد از ا اماام  

وکاایااایاات باا ااو بااه نشااساات ارا ااه و نشااساات دراجااالس نااود آنااریاان 

سند اصلی ا  اد  صاویاب و   اصالحات و پیشنهادات راوارد و بعنوان

 مندشر میکند.
در دسدور کار  دارک سانداری و ناظاری    وضیح اینکه این مباحثات

نشست ح وری چهارم است که  ا پایان امسال یا همچناان در دساداور 

 کار نمایندگان نشست احزاب و سازمان ها می باشد.

ازنااویسااناادگااان ماایااانت و ارا ااه کاانااناادگااان پاایااشاانااهااادات  اایاااضاااداریااک 

 درچهارچوب موضوعات فوق ب و هایشان را ارا ه دهند.

 کارگروو پیشبرندو مباحو ساندار و م مون ا  اد.
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نظریه و دیدگاهی که ساندار را نیطه شروع 

مد اااد شااادن یااارار مااای دهاااد، از ایااان  جرباااه 

حرکااات مااای کناااد کاااه بیانیاااه سیاسااای و کاااار 

کمیااسیون مربوهااه عمااال نا مااه یافدااه و بااه 

 –و مای  اوان گیات در عما    –هور نظاری 

در همین نیطه ای که هست مدویف گردیدو و 

به پیش نمی رود.به هور نالصه این کاه بار 

روی ایاان بیانیااه ا یاااق نظاار نیااست و باار ایاان 

امر نمی  وان بیشدر پافاشاری کارد.هک چنیان 

از آن جااا کااه پیااش انذاشاات  ااشک  هااای ایاان 

جمااع، هااد  هااا و انذاایزو هاشااان عمااال باار 

سیاساااات هااااای ا خااااار شاااادو شااااان ا اااار ماااای 

گااااااارارد،یعنی باااااااا  وجاااااااه باااااااه ایااااااان کاااااااه 

ساااندارآلدرنا یو پیااش فاارا آن هااا عمااال از 

پیش ا خار گردیادو ، آن گااو ما مون سیاسای 

 و دامنه آن  عیین ومشروه می گردد.

از سااوی دیذر،اگاار مااا نواهااان همکاااری ، 

ا  اااااد عماااا  و هماااااهنذی در پاااارو و هااااای 

مااشدرک مویاادی هااسدیک، همیاان بیانیااه سیاساای 

کیایااات مااای کناااد.این بیانیاااه باااه ساااادو گااای از 

هریاااااااااااااااااااا  آوردن  اشاااااااااااااااااااادراکات  و 

حاار  اندالفات  سااامان ماای گاایرد و  دویاان 

می شود.و بنابراین بهدرین روش ،  ی  ایان 

هاااک اندیاااشی و  مرکاااز بااار   وافیاااات  مااای 

باشد.آن چه که مورد درنواست برنای باشاد 

اما با نظر دیذران هک نوانی ندارد به معنای 

اندااااال  اساااات و نبایااااسدی در بیانیااااه آوردو 

شود؛هک چنان کاه در اهالعیاه هاا و اعالمیاه 

هاااای رو یااان باااه همیااان صاااورت عمااا  مااای 

شود.پس بنابراین بیانیه سیاسی سااندار ناود 

را هک به پیش می کشد و عما  و دامناه عما  

مااشدرک را هااک دیکدااه ماای کنااد ؛ کااه همااان 

همکاااری مااوردی و ا  اااد عماا  در مواضااع 

 معین است.

جاادای از انذااارو هااای رنذیاان و شااکوهمندی 

کااه باارای یطااب سوسیالیااسدی ، چااشک انااداز 

سوسیالیااااسدی و ماننااااد آن آماااادو و از سااااوی 

نیروهای دان  نشاست و بایرون از آن اباراز 

گردیدو ، بدون این که این انذاارو هاا سانجش 

و ارزیاااابی شاااوند کاااه باااا چاااه اسااادرا  ی،و 

کاااااادامین نرفیاااااات نظااااااری ، ااااااشکیال ی و 

ایاااد ولو یکی بایاااسدی و مااای  وانناااد   یاااا  

یابنااد، ا هااک اکنااون آن چااه کااه در کااف دساات 

فعالین این  جمع یرار گرفده چیزی بیشدر از 

 عاادادی انذااشت شاامار از اکااسیون، اعالمیااه 

مشدرک و  داوم نسبی گیدذوها و پیشنهاد هاا 

نبااودو اساات.همین هااا ناایز از کناادی فااراوان، 

کلاای گویاای ، دنبالااه روی از حااواد  و سااایر 

نیااایب عملاای و دیاادگاهی رنااس بااردو اساات. 

رونااااد حاااااکک باااار روابااااط و مناساااابات میااااان 

گاارایش هااا و  ااشک  هااای مخدلااف در داناا  

جمع، به نوبای بیاان گار ایان موضاوع اسات 

کاااه علااایریک  مایااا  بخاااش یابااا   وجهاااای از 

فعااالین ، نرفیاات مناساابی باارای فرا اار رفداان 

از یااک بیانیااه سیاساای در حاادود و اناادازو ای 

کاااه هاااک اکناااون باااه هاااور یااایر رسااامی در 

اندیارمان هست ، وجاود نادارد.نودداری از 

کاه نااودرا بااه صااورت   –اما ای ایاان بیانیااه 

میاومااات در میابااا  علااانی شااادن و رسااامیت 

یافدن و یا حدی هرح آن در بیرون نشان مای 

بااه نوباای ایاان حیییاات نانوشااایند را   –دهااد 

بااارمال مااای کناااد.بنابراین  اااا از ایااان مرحلاااه 

عبااور نکنیک، کلیااف سااایر مااوارد هااک چااون 

ساندار ، سایت، گاسدرش ابزارهاای مباارزو 

ی اید ولو یک ،انجام سایر یرارهای نشست 

ساااوم و حااادی یرارهاااای شاااورای نماینااادگان، 

 یکسرو نمی شود. 

حااال ایاان رفیااا مطاارح ماای کننااد کااه پیااشروی 

در ب و بیانیه سیاسی و بسط و  کاما  آن  اا 

حااااد یااااک برنامااااه ی سیاساااای منااااسجک،واجد 

اساااااادرا  ی ،  ااااااشکیالت ، ساااااابک کااااااار و 

 اکدیک، ماسدلزم ار یاای گیدماان ا  ااد عما  

به چیزی بیشدر و بان ر است.یعنی مثال یک 

بلوک چپ و دموکرا یاک ، سااندار ویا و ی 

نااااودرا ماااای هلبااااد و بلااااوک سوسیالیااااسدی 

،ساااندار پیچیاادو  ااری را هلااب ماای کند.ایاان 

 ناساااب میاااان سااااندار و مااا مون سیاسااای، 

میااان شااک  و م دااوا، منطیاای اساات؛  نهااا بااه 

یاااک شاااره کاااه در فااااز اول ایااان اسااادرا  ی 

یعنی در همین مرحله ا  ااد عما ، همکااری 

و اشاااادراک مااااساعی حااااول نیاااااه مااااشدرک 

سیاسی ، حدای   واناسده باشاد هویات سیاسای 

نودرا در یک بیانیه سیاسای  اشخب ببخاشد 

و آن را بااااااه عنااااااوان حاااااادود و مرزهااااااای 

ایاد ولو یک نااود در ساطح جنبااش کااارگری 

و پیااشروان ایاان هبیااه و ناایز در میااان سااایر 

نیروهااااای اجدماااااعی در داناااا  و نااااار  از 

کاااااشور باااااه هاااااور ناااااسبی  بلیااااا  و  رویاااااس 

نماید. جربااه چهااار ساااله نااشان دادو کااه ایاان 

روند یرین موفییت نبودو و هک اکناون پارو و 

ا  اد عم  و شورای نمایندگان و چند ارگاان 

و کمیسیون دیذر،ندوانسده اند کمکای باه حا  

ایاااان معاااا   نماینااااد و پروسااااه مبااااارزو ی 

ایااد ولو یک ، علاانی کااردن مواضااع شاایا  

سیاسی رو به جنبش به منظور مدانلاه گاری 

اع ا و هاواداران و دوسادداران ایان جماع و 

جلب و جرب فعاالین ناار  و دانا  کاشور ، 

 عییک و بالموضوع ماندو است.

اکنون در میاب  رفیایی کاه ب او بار سااندار 

را بااه پیااش کااشیدو انااد و  اکیااد ماای کننااد کااه 

 کلیااف بیانیااه سیاساای معلااا  

  1دوره جدید شماره  1931شهریور ماه 

 2صفحه 

 سیاست اشت درهای بسته:سیاست و تشکی ت

 

 از سوی کانون اندیشه کپنهاگ

 کاوه دادگری



است و سرنوشات آن مناوه باه  عییان  کلیاف 

ساندار  شکیال ی این جمع است ایان پرساش 

 یرار می گیرد:

اگر بخواهیک ساندار پیچیادو  ار ، مدعاالی  ار 

و  کاماا  یافدااه  ااری را برپااا داریااک چذونااه 

یادر هسدیک کاه گنجاایش نظاری و سیاسای آن 

را ناایز بااه  ناسااب ، ار یااا  دهیااک و مثااال بااه 

 جربااه شکااست سوسیالیااسک در یاارن بیااسدک، 

انااواع گاارایش هااای چااپ و سوسیالیااسدی در 

 جربااه کنوناای جنبااش کااارگری ، اساادرا  ی 

سااااارنذونی جمهاااااوری اساااااالمی ،آلدرنا یاااااو 

کمونیست ها،ن وو ی سازمان یابی و   ازب 

کااارگری و چذونذاای مدانلااه گااری در ایاان 

جنبش و جنبش های دیذر ، ماسای  منطیاه و 

پاسخ به مساله ملای و حا   عییان سرنوشات، 

مناسبات باا حکومات هاای رنذارناط منطیاه 

کااه هریااک باارای ساارکردگی و حیاناات از 

هسدی ناود باه آب  و آ اش مای زنناد، یادرت 

هاااای جهاااانی و اسااادرا  ی هاااای آشااااکار و 

پنهااان بااور وازی و دو هااا مااساله ی نظااری 

 سیاسی و  شکیال ی دیذر بپردازیک؟

بر ما روشن است که همین گرو گاو هایی که 

در مرحله فعلی و در مییاس بسیار کلی با آن 

درگیرهااسدیک و سااه نشااست پیااشین ندوانااسده 

است این بار را به سارزمین میاصود برسااند 

، از ایااان کاااه شاااانه هاااای ناااودرا زیااار باااار 

 سنذین  ری یرار دهد نا وان است.

پیااشنهاد مااا بااه منظااور ارا ااه ی یااک  جربااه  

عماا  گرایانااه عبااارت اساات از بااه کااارگیری 

رو یاان و روشاای کااه هااک اکنااون در صاادور 

 اعالمیه ها داشده ایک :

بیانیااااه سیاساااای فعلاااای را بااااا بااااسط بیااااشدری 

بازنویسی کردو و سپس ایان مدان را باه میاان 

جمااع بیرسدیک.اعاا ای شااورا بااا نذاااو داشاات 

 اشااادراکات   و حااار  و مخالیااات باااا بخاااش 

هاااایی کاااه باااه هاااور مااا مونی باااا مواضاااع 

سازمانی شان هاک نوانای نادارد در فرجاه ی 

معینی اعالم نظر می کنند و به این روش باه 

کمیاااسیونی کاااه ماااسئولیت ایااان بازساااازی و 

 ادوین را بااه عهاادو دارد امکااان ماای دهنااد کااه 

در اصااااالح مداااان، حاااار  و اضااااافه مااااوارد 

پیااشنهادی و دسدرساای بااه فرمااول بناادی هااای 

دییااا   ااار و م کاااک  ااار را  اعماااال نمایند.باااه 

هور معمول این کمیسیون در پایاان مدانی را 

کاااه حااادی انمکاااان منعکاااس کننااادو هماااه ی 

نظاااارات جمااااع و م ااااصول مدانلااااه گااااری 

صااابورانه و مدکااای باااه مواضاااع و نظااارات 

ساااازمانی هااار یاااک از  اااشک  هاااای عااا و 

نشااست بااودو،  هیااه و پیااشنهاد ماای نماید. اییااد 

ایااان مدااان نهاااایی شااارایط را بااارای ساااندیت 

بخاااااشیدن باااااه بیانیاااااه سیاسااااای فاااااراهک مااااای 

آورد.صااورت نهااایی مداان بااا اماا ای  ااشک  

هااای ریااربط ماای  وانااد علاانی شااود و یااا بااه 

عنااوان یکاای از اسااناد نشااست چهااارم در ایاان 

 مرحله ارا ه گردد.

ایااان روش، امااار یریااابی نیاااست و در اکثااار 

احاااازاب و سااااازمان هااااای سیاساااای در  مااااام 

دوران جنبش کارگری و کمونیسدی به همیان 

صورت عم  گردیدو است.اساسا نیادی پیاش 

نااویس هااای اسااناد سااازمانی در ساانت جنبااش 

کاااارگری جاااز باااا  کیاااه بااار نظرنواهااای از 

اع ا و فعالین که نودرا در اشکال مخدلیای 

حاادی بااه   –از سااازمان دهاای،  ااشک  دادو انااد 

صورت م ی ، فراکسیون ، گارایش و یایرو 

به  یریاب باه همیان صاورت عما  گردیادو   –

است. گرایش ها ، صاف بنادی هاا ، نزدیکای 

هااا و دوری هااا و بااه هااور نهااایی اکثریاات و 

ایلیاات از درون همیاان رونااد هااا باایرون ماای 

آید.این وایعی  ارین ، ممکان  ارین و هبیعای 

 رین گردش کاری اسات کاه مای  اوان بارای 

 ااادوین نهاااایی هااار ساااند ساااازمانی باااه کاااار 

گرفت.هبعااا مباحااو پااشدوانه و روشاانذر در 

پالداااک شااورای نمایناادگان ، کمیااسیون هااای 

ریاااربط و یااایرو در  کمیااا  و دینامیاااسک ایااان 

 پروسه کارساز نواهند بود.

بااه ایاان  ر یااب عااالوو باار آن کااه  اادوین ایاان 

دساااات اسااااناد در چااااارچوب کمیااااسیون هااااا 

م صور نمی شود،شرایطی فراهک می گاردد 

کااه در همااان گااردش دانلاای پیااش نااویس در 

میاااان اعااا ا، مدااان هاااای نهاااایی ارزنااادو کاااه 

حااااوی اشااادراکات اندیاااشیدو شااادو، مناااسجک و 

 عهااادآور باشاااد پدیاااد آیاااد و  ااادارک نظاااری 

نشست آیندو به اسدناد و پاشدوانه ایان مداون و 

پیااش نااویس هااا ، راحاات  اار و آمااادو  اار کااار 

نود را آیاز و باه سارانجام برسااند. جوهارو 

این روش عبارت است از  امین ماشارکت و 

مدانلاااه گاااری  اااودو هاااای ساااازمانی، فعالیااان 

جنبااش کااارگری و جنبااش هااای اجدماااعی و 

پیشروان هبیه در امر  رویس و  بلی  و شک  

گیری آگاهی هبیا ی اصای  و جاندار.برناماه 

ی سیاسااای حااازب هبیاااا ی ازدرون پیذااایری 

چنین روندی ، هاک پاای باا مباارزو جااری در 

جامعه شک  می گیرد و پدیادار مای شاود.هر 

سااااند سیاساااای دیذااااری کااااه از درون الیاااات 

سیاسی آیاز شود و اعاالم آن باه عناوان ساند 

نهایی هبیه کارگر، به همین الیت نا مه یاباد 

، در عرصاااه ی هبیاااا ی م لااای از اعاااراب 

ناادارد و نماای  وانااد از ار  و اعدبااار و نیااور 

 چندانی برنوردار شود.

بااسط نکااات و مالحظااات فااوق ماای  وانااد بااه 

 صورت زیر فشردو گردد :

 گام اول )حدایلی(:  دوین بیانیه سیاسی

گام دوم : پیذایری و   یا  یرارهاای نشاست 

 سوم به منظور  دوین یطعنامه ها

گااام سااوم :  اادوین برنامااه )منااشور سیاساای(

،مالحظااات ویاا و ایاان بنااد جداگانااه ارا ااه ماای 

 گردد.
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ضمن یدردانی از  الش و آماادو ساازی چاشک 

اندازی که برای مباحو و روندهای پیش رو 

در مساله ی ساندار جمع باه عما  آوردو ایاد 

، نامااه ی شااما و پیوساات مربااوه بااه شااورای 

نمایندگان در جلسه کانون ما یرا ت گردیاد و 

مرود ب و یرار گرفت.نکات ری  جمع بندی 

 رفیای کانون ما از م دوای این نامه است :

باااه بااااور ماااا جماااع نشاااست در میدما ااای   –  5

 ااارین و پایاااه ای  ااارین ساااند ناااود ، بیانیاااه 

سیاساای ، کارنامااه ی موفیاای از نااود ارا ااه 

نااادادو اسااات.یعنی ایااان کاااه ناااه در  ناساااب باااا 

زمانی که صر  این کار کردو و نه با  وجه 

به نطوه جمع بنادی شادو ، از ارا اه ی یاک 

سااند اساادوار و راضاای کنناادو  ااا همیاان ل ظااه 

نااا وان بااودو است.ماا افا ایاان کااه در بااارو ی 

همین پیش ناویس نایز هناوز یاادر باه  اصمیک 

گااااایری نزم نیاااااست و از علااااانی کاااااردن آن 

پرهیز مای کند.باه ایان  ر یاب امکاان مدانلاه 

گاااری را باااه هاااور مطلااا  از ساااوی جنباااش 

کارگری و چپ ناممکن می سازد و به هاور 

نسبی مدانله گاری در دانا  جماع را نایز باه 

از جملاااه   –دلیااا  فیااادان ابزارهاااای مناساااب 

بولدن دانلی ، جلسه ی پالداکی ویا و بیانیاه ، 

از   –دسااااادورکار ماهاناااااه شاااااورا و یااااایرو 

اعاا ای نااود دریاا  داشااده اساات.نظر رفیااای 

مااا ایاان اساات کااه اگاار جمااع در علاانی کااردن 

بیانیاااه سیاسااای ایااادام نکناااد ، باااه هیااا  روی 

ضماندی برای علنی کردن مباحو مربوه به 

 –آن گونه که در نوشاده شاما آمادو   –ساندار 

 در آیندو نیز وجود ندارد.

م افا این کاه هارح وارو ی شاما بارای   – 5

مباحو مرباوه باه سااندار ، باسیار کاشدار ، 

 به دور از وایعیت و بی پشدوانه است.

ماااو را  2بااسیار کااشدار اساات زیاارا در ابداادا 

باااارای ب ااااو  عییاااان کااااردو اید.سااااپس یااااک 

کمیسیون  شکی  مای شاود کاه باه جماع بنادی 

ب و ها مای پاردازد.این هماه زماان هوننای 

برای مساله ای که هک اکنون نیدا  شک  هاای 

درون جماااع آلدرنا یوهاااای ناااود را در جیاااب 

دارند و چیزی نه کمدر و ناه بیاشدر از آن را 

 مدصور نیسدند ، چه فایدو ای دارد؟

به دور از وایعیت اسات چاون بناا باه مباحاو 

و نظرا ی که  اکنون در ایان زمیناه از ساوی 

اکثر رفیا ارا ه شدو ، عماال بارای پیذایری و 

جسدجوی سااندار ناوین و کاشف ناشادو ای ، 

انذااایزو و  ماااایلی نیاااست و اساساااا در ب اااو 

ساندار ، در سطح  ااریخ جنباش کاارگری و 

کمونیاااسدی مذااار چاااه چااایز کاااشف ناشااادو ای 

هست کاه رفیاا را باه مدایاه و مباحثاه در ایان 

 زمینه  رییب کردو است؟

ساله این  4بی پشدوانه است ؛ زیرا  اریخچه 

 جمع نشان می دهد کاه پداناسی  جماع در حاد 

و حاادود همااان  ا  اااد عماا   و   همکاااری  

موردی است و نه بیاشدر.فرا ر رفدان از ایان 

مرحله ، به  صور ما ماورد عالیاه و اشادیاق 

 جریانات یالب بر جمع نیست.

رهنیاااات حاااااکک باااار  جریانااااات یالااااب    –  9

  اکنون روشن شدو است :

رفیااای حاازب کمونیااست ایااران مطاااب  اسااناد 

رسااامی ناااود در کنذااارو دو ایااان حااازب بااار 

 یویاااااات گاااااارایش سوسیالیااااااسدی در میااااااان 

کاااارگران و  اااالش بااارای ایجااااد یطاااب چاااپ 

ص بت می کنناد.این رفیاا در چناد نوشاده ای 

کااه اندصاصااا بااه موضااوع ایاان نشااست ماای 

پاااااردازد هاااااک چناااااان بااااار همیااااان موضاااااع 

هااسدند.برای دساادیابی بااه ایاان هااد  دو اصاا  

بایسدی مطمع نظار یارار گایرد و پاساخ هاای 

روشاااااان و ماااااااشدرکی بااااااه آن دادو شاااااااود : 

سرنذونی انیالبی ر یک جمهوری اساالمی و 

پیذیری و   ی  بادی  سوسیالیاسدی در ساطح 

جامعه و پیاشروان و فعاالین جنباش کاارگری 

و سااایر جنبااش هااای اجدماااعی.این دو م ااور 

البدااااه پایااااه ای اساساااای باااارای ا  اااااد عماااا  

برشاامردو شاادو اساات و مباحااو بایااسدی حااول 

 چذونذی   ی  این ها پی گرفده شوند.  

رفیااای سااازمان کااارگران انیالباای ایااران)راو 

کاااارگر( بااار اسااااس ا  ااااد عمااا  بااار مبناااای 

 وافیات و  دوین بیانیاه سیاسای اسادوار کاردو 

اناد و ماساعی نااود را در همیان راسادا ادامااه 

 می دهند.

رفیای سازمان راو کارگر در مصوبه کنذرو 

 نونزدو نود می گویند :

 در راسدای  دارک برای سرنذونی انیالبای 

بایااااست داری اسااااالمی ماااایر یااااک ساااارمایه

یابی بادی  سوسیالیاسدی  همزمان برای  شک 

به مثابه نظام جایذزین  االش کارد و گیدماان 

سااارنذونی ر یاااک را باااا گیدماااان کاااارگری و 

سوسیالیااسدی در هااک آمیخاات و همااراو کاارد. 

ماااااسیر ا  ااااااد بااااازری هاااااواداران آزادی و 

سوسیالیااسک از ایاان راو ماای گااررد.ما باار ایاان 

هاااا، هاااا، ساااازمانبااااوریک کاااه فعاااانن، گاااروو

هاااااای چاااااپ رادیکاااااال و احااااازاب و جریاااااان

کمونیست بدون آنکه اندالفا شان را حار  و 

 واننااااد باااار اساااااس یااااا نادیاااادو بذیرنااااد ماااای

اشاادراکات هااک اکنااون موجودشااان دنااالدذری 

سوسیالیسدی در روند جاری و آیندو ایران را 

فااااراهک آورنااااد و ریااااک زننااااد. باااادون چنیاااان 

راهااااابردی آینااااادو روشااااانی بااااارای آزادی و 

برابااری در ایااران و حاادی منطیااه نماای  ااوان 

  صور کرد . 

رفیااااای سااااازمان فاااادا یان)ایلیت( در اسااااناد 

سااازمانی نااود از  ااالش باارای ایجاااد حاازب 
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کمونیاااست ایااااران صااا بت کااااردو انااااد و در 

 نشست فعلی 

در مجموعه ی انهار نظار هاا و پیاشنهاد هاا 

مخدلیاای کااه در ساااایت شااورا آماادو ، مطلاااب 

وی و ای از ایان رفیاا ندیادو ایک.نوشاده رفیاای 

هسده ی ایلیت با م مون پرو و همکاری و 

همذرایی در همان مییاس ا  اد عم  است و 

با نکده ی بنیادین این جماع کاه عباارت اسات 

از همکااااااری روی  وافیاااااات و ب اااااو روی 

اندالفااات  یاااوت ماااهوی ناادارد.ب و رفیااای 

باااه  -هااار دو گااارایش  اااشکیال ی -راو کاااارگر

 همین صورت فرموله می شود.

ب و رفیای سازمان ا  اد فاداییان کمونیاست 

از وسعت و نذرشای چناد وجهای و آلدرنا یاو 

های چندگانه ای برنوردار است کاه بایاسدی 

در فرصت دیذاری باه آن باپردازیک.هک چناان 

کااااه رفیااااای دیذااااری در باااایرون ایاااان جمااااع 

نظارات ناود را باه ایان جماع در ابدادای کااار 

ارا اااه دادو باااودو اناااد کاااه مدیااااوت باااا نذااارش 

 یالب در این جمع می باشد.

از آن جا که مبنای  وافیات سیاسی نظری بر 

 دوین یک بیانیه سیاسی مدمرکز گردیدو مای 

 اااوان در مجماااوع ایااان اسااادنباه را کااارد کاااه 

سااااندار ماااورد  وجاااه بخاااش یالاااب عباااارت 

اسااات از اداماااه ی همیااان رونااادی کاااه   ااات 

عنوان همکاری ، همذرایی و  ا  ااد عما   

به صورت های اندکی مدیاوت فرماول بنادی 

شدو است.از این دیدگاو  بیانیه سیاسای  کاف 

و سااایف  ااااکنونی  وافیاااات و ا  ااااد عمااا  و 

 همکاری  ساندار  این جمع را می سازد.

حااازب رنجااابران ایاااران کاااه ساااازمان واحاااد 

حزبی را برای هبیاه کاارگر مداصور هاسدند 

در نشااست فعلاای و در بااادی اماار از  همیاان 

ایاااادو دفاااااع کردنااااد و آن گاااااو کااااه انذاااایزو و 

پدانسی  جمع را در نورند این ایدو ندیدناد از 

آن ها م مون ا  اد عما  .جمع کنارو گرفدند

را جبهااااه سااااازی یلمااااداد کردنااااد و آن را در 

میاباااا  اصااااول و نااااط مااااشی کمونیااااسدی و 

 پرولدری ارزیابی نمودند.

حاازب کمونیااست ایااران)م ل م( ناایز مشخااصا 

همین ایدو فاوق را دنباال مای کنناد و حا ور 

آناااان در جماااع باااال موضاااوع اسااات و رساااما 

هرگوناااه فعالیااات مد داناااه و  یاااسیک ونایاااف 

حااادایلی رو یااان در جماااع را از عهااادو ناااود 

سایط کردو اند.م افا این که هرگونه فعالیت 

مااااشدرک و  ا  اااااد عماااا   و همکاااااری را 

منااوه بااه وساایع کااردن عرصااه ی مبااارزو ی 

اید ولو یک و روشن ساندن و  عیین  کلیف 

بااا نااط و مااشی  ااشک  هااای حاضاار در جمااع 

ماااااای کننااااااد.در اولویاااااات ایاااااان مبااااااارزو ی 

اید ولو یک به دیدو ایان رفیاا ا کاا باه  جرباه 

ی انیالباااات سوسیالیاااسدی پااایروز و بررسااای 

 عل  شکست آنان می باشد.

نکااات برشاامردو در فااوق ر ااوس دیاادگاو   –  4

ماااارا در زمیناااه جماااع کنونااای  اااشکی  مااای 

دهد.در عین حال بنا به روشی که ما در یبال 

رویاادادها ا خااار کااردو ایااک، برنااورد فعااال و 

همدننه با رفیاای جماع هاست و علایریک هار 

اندیااااادی کااااه داشااااده باشاااایک از همراهاااای بااااا 

ایااادامات و  اااصمیمات جماااع کو ااااهی نمااای 

کنیک.از این روی نظر و برداشات ناودرا در 

زمیناااه ی سااااندار ماااورد  وجاااه و آلدرنا یاااو 

سااازمانی مااان در نطااوه مااشخب و بااسیار 

آشاااکار مدعایباااا بااارای شاااما رفیاااای گرامااای 

 ارسال می کنیک. 

 پیروز باشید.

 از هر  کانون اندیشه کپنهای

 کاوو دادگری

/07//75/50 
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در پایااان بااه عنااوان افاازودو ای ویاا و باارای 

کمیسیون سااندار باا  وجاه باه روشای کاه در 

نوشااده مااان  ااا اناادازو ای شاارح دادو شااد، ایاان 

نکاااات را باااه رفیاااای کماااسیون یاااادآور مااای 

 شویک :

کمیااااسیون ساااااندار در اولیاااان فرصاااات، بااااا 

بررسااای نظااارات و دیااادگاو هاااای احااازاب و 

سااازمان هااا و کااانون هااای عاا و و ناایز در 

پر ااو یادداشاات هااای ایاا احی کااه  ااشک  هااا 

باارای کمیااسیون ارسااال ماای کننااد، مداان پیااش 

آلدرنااا یو( را  9و یااا  5،  5نااویس ساااندار ) 

ناار  یااک ماااو آیناادو جهاات ارزیااابی جمااع 

ارا ه دهناد و نظارات و پیاشنهادهای مکداوب 

هااار یاااک از اعااا ای جماااع را جماااع آوری 

نمایند و در اصاالحات بعادی پیاش ناویس هاا 

بااه کااار گیرنااد.ب و در ارگااان هااای شااورا ، 

پااشدوانه ی دیذااری باارای مدانلااه گااری همااه 

 ی رفیا نواهد بود.

 پیروز باشید.

 از سوی کانون اندیشه کپنهای

 کاوو دادگری

/47//75/50 



 هدف نشست ایجاد چه نوع اتحادی است ؟

نشست احزاب و سازمان ها و نهادهای چاپ 

و کمونیست  الشای اسات بارای ایاجااد یاک 

یطب چاپ در صا اناه ماباارزو هابایاا ای و 

سیاسی ایران که سوسیاالایاساک را باه عاناوان 

بدی  جمهوری اسالمی مطرح و برای فراهک 

ساندن ملزومات عملی آن پایاکاار مای کاناد. 

همانطور که نشست دوم اعالم کردو است از 

نظرما، احزاب، سازمان ها و نهادهاای چاپ 

و کمونیست در شرایط حساس و سارناوشات 

سازی که جامعه ما در آن به سار مای بارد، 

در بااراباار ار ااجاااع ر یااک ساارمااایااه داری 

جمهوری اسالمی و هرح ها و برناماه هاای 

نیروهای اپوزیسیون بور وایی و نیشه هاای 

انایاالبای بارای   امپریالیاسادای، راو وایاعای و

رهایی مردم ایران وجود دارد.... باه مایادان 

آمدن هبیه کارگر مدشک  و سازمان یافاداه و 

همراهی جنبش رها ی زنان و  دانشجویان و 

جوانان ، جنبش های برابرنواو مالایات هاای 

  ت سدک ایران و دیذر جاناباش هاای  اریای 

نواو و پیشرو اجدماعی   ت پرچک آلدرنا یاو 

سوسیالیسدی برای سرنذونی ر یک جمهوری 

اسالمی و انهدام ماشین دولدی بور وا ای از 

هااریاا  یااک اناایااالب اجاادااماااعاای  اانااهااا راو 

وایعبینانه بارای رهاا ای از شار جاماهاوری 

 .اسالمی و مصا ب نظام سرمایه داری است

هبیعی است که میان نیروهای شرکت کنانادو 

در نشست  درمورد میاهیک نظری ناانار بار 

ایجاد یطب چپ، ماویاعایات کاناونای و چشاک 

، انداز آن علیریک اشدراکات یاد شدو در بان 

 یاوت و یا اندال   یسیر وجود داشده باشاد. 

این  یاوت ها و یا ا ندالفات از سو ای مااناع 

از فعالیت های عملای بارای شاکا  دادن باه 

یطب چپ نبودو و نخو اهد بود اماا از ساوی 

دیذر  ردیدی نیست که  ب و و  اباادل ناظار 

دربارو  میهوم و ماخاداصاات یاطاب چاپ و 

نزدیک شدن نیطه نظرات به هاک مای  اواناد 

فعالیت های مشدرک میان نیاروهاای نشاسات 

و ار باه با نیروها و نهادهای چپ بیرون از 

 آن را  سهی  و گسدرش دهد.

اما برای داشدن  صاویار روشانای از آن کاه 

یطب چپ چیست بهدار اسات در وهالاه آول 

 مشخب کنیک که یطب چپ  چه نیست ؟

:  یطب چپ همایشی صرفاً بارای اتحاد عمل

یک سلسله ا  اد عم  ها نیسات زیارا ا ا ااد 

عم  ها میان نیروها و نهادهای مداشاکا  در 

نشست  و یا دیذر نیروهای چاپ بایارون از 

آن  می  واند گاو وبیذاو صورت گیرد. یطب 

در جاناط سایااسای  نهاد مدانله مشدرکچپ 

روزمرو علایاه ر یاک جاماهاوری اساالمای و 

بااناااباارایاان  ااجاامااعاای اساات کااه ماای بااایااد در 

حاد رین روی دادهای سیاسی مدانله ناماودو 

و از هری  افشا  منظک  اساداباداد مارهابای و 

مناسبات سرمایه داری حاکک، ماواضاع بادیا  

سوسیالیست ها را در بارابار وضاع ماوجاود 

یرار دهد. بنابراین برنال  ا  اد عم  هاای 

موردی و مشخب مادانالاه سایااسای فاعاال، 

منظک و پایدار از مخاداصاات اصالای نشاسات 

 برای ایجاد یطب سوسیالیسدی است. 

: یاطاب یاا  اتحاد حزبی سازماان هاای چا 

جبهه سوسیالیسدی یک  شک  حزبای نایاسات 

اگاار چااه احاازاب و سااازمااان هااای چااپ و 

کمونیست در آن شارکات دارناد و باراسااس 

اشدراکات موجود با هک در ایدامات مشادارک 

همکاری می کنند. هبیعی است که فعالیت و 

همکاری مشادارک و نایاز  اباادل ناظارهاای 

رفییانه پیرامون مع   نماهای جناباش چاپ 

و کمونیست می  واند بهداریان زمایاناه بارای 

نزدیکی نیروها و فعالین چپ و کمونیسات و 

ایجاد  شک  های حزبی یوی را فراهک ساازد 

که بدون  ردید نود از شارایاط نزم فاراهاک 

سااانااداان ماالاازومااات عااماالاای آلااداارنااا اایااو 

سوسیالیسادای اسات. در شارایاطای کاه چاپ 

ایران هنوز دورو ب ران را پشت سرنناهاادو، 

فاید پیوند یوی با پایه هبیا ی و  ودو ای نود 

می  باشد، اوضاع سایااسای هاناوز در یاوس 

برآمد و اعدال   یارار ناذارفاداه اسات  االش 

برای ایجاد  شک  حزبی بزرگدر و فراگیر ر 

از  شک  های حزبی موجود اماری زودرس 

است که معمونً یا عملی نمی شود و یا ندایاس 

معکوس به بار می آورد. اما ساازماان هاا و 

احاازاب مااوجااود درچااهااارچااوب ا اا اااد ماای 

 وانند فعالیت های مشدرک ناود را  ایاویات 

و در مدن ایان هاماکااری هاا جاریااناات کنند 

نزدیک باه لا اان ناظاری و بارنااماه ای باا 

وحدت میان نود  شک  های حزبای ماوجاود 

 را  یویت کنند. 

:  یاطاب چاپ جبهه عمومی ضاداساتابادادی

ضمن آن که پی گایار اریان نایاروی ماباارزو 

بارای هاماه  یاعاد ااً باایادعلیه اسدبداد بودو و 

موازین دمکراسی و آزادی، آن هک به عمایا  

 رین و فراگیر رین اشکال آن ها مبارزو کند 

اما جبهه ای صرفاً برای براندازی اسدبداد و 

یا یک جبهه عمومی ضاداسادابادادی نایاسات. 

زیرا بسیاری از نایاروهاا ای کاه باا اساداباداد 

حاکک مخالیند نود نواهان جایذزینی اشکاال 

و  هساداناددیذر اسدبداد سیاسی باه جاای آن 

هاامااه آن هااا باادون اساادااثاانااا  نااواهااان حاایاا  

مناسبات سرمایه داری هسدند که 
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 درباره

تعریف مضمون نشست و ساختار و ضوابط حاکم بر فعالیت های 

 مشترک!



پایذاو ایدصادی اجدماعی اسدبداد های پهلوی 

و اسالمی حاکک بر ایران بودو است. انایاالب 

سیاسی در ایران چنانچه نخواهد باه عارصاه 

های ایدصادی اجدماعای فارا رویاد باه هایا  

وجه یادر به  امین مطاالاباات اردوی کاار و 

زحااماات و از جااماالااه آزادی و دمااکااراساای 

 نخواهد بود. 

    چ  چیست و ماتاتا اات آن چاه مای 

 باشد؟

هاماایاش احازاب، ساازماان هاا و      چ 

نهاادهاای چاپ و کاماونایاسات بارای عامالای 

ساندن بدی  سوسیالیسدی به عنوان جایذزیان 

ر یک جمهوری اسالمی است. بنابراین یطاب 

چپ نه فیاط ساازماان هاا و احازاب چاپ و 

در  کماونایاسات را در بار مای گایارد بالاکاه

برگیرندو نهادها ی است که به ماثااباه شااناه 

های گوناگون جنبش های اجدماعای راو حا  

ناارو  از باا ااران کاانااوناای را در باادیاا  

سوسیالیسدی جسدجو می کنند. هباعااً جاناباش 

گاایارناادو هاامااه اجاازا  رکاارگااری ) کااه درب

اردوی کاروزحامات و جاناباش هاای آن هاا 

مانند کارگران بخش های صنعدی، نادماات، 

 شک  هاای فاعاال  معلمان، پرسداران و...( و

در آن که کنشذر اصلی بدی  ساوسایاالایاسادای 

هسدند دراین میان از اهمیت  عیین کنانادو ای 

برنوردارند. نهادهای مربوه جناباش زناان، 

جوانان، جنبش های برابری نواو ملیت های 

  ت سدک، جنبش اها  یالاک و هانار، جاناباش 

زیست م یطی، جنبش های مداریای ماباارزو 

بااارای حااایاااوق بشااار، حااایاااوق مااادنااای و 

شهروندی ... نیز از جمله همین ناهاادهاا مای 

باشند. یاطاب چاپ اسادایاالل ایان ناهاادهاا و 

فعالیت های آن ها را به رسمیت شانااناداه و 

ایان  پای بندی عمیا  ناود را باه اسادایاالل 

نهادها به عنوان یکی از اصول ندشه ناپریر 

یطب چپ یلمداد می کند. ح ور نهادهاا در 

نشست  رجمان اعدیاد به حیا ی باودن پایاوناد 

جنبش کارگری و سایار   جنبش سوسیالسدی با

باناابارایان هاد    جنبش های اجدماعی اسات.

نشست ایجاد ا  ادی است که جنبش  جاناباش 

های ماوجاود بارای نایاطاه پاایاان ناهاادن باه 

فاشیسک مرهبی حاکک بار ایاران و باریاراری 

 بدی  سوسیالیسدی باشد. 

    چ  و نقش حیاتی فعالیت های ناظاری 

 درکنار فعالیت های مشترک عملی

درکاانااار فااعااالاایاات هااای عااماالاای مشااداارک، 

مباحثات علنی رفییانه  پیرامون اندالفات باه 

یصد ار یا  اشدراکات از مبانای اصالای ایان 

همایش است. زیرا  االش بارای ایاجااد یاک 

ا  اد یا یطب سوسیالیسدی در جاماعاه ایاران 

همچنین پاسخی است به ب ران هاای جاناباش 

کارگری در جاهاان و ایاران   سوسیالیسدی و

دولت هاای   -که حاص  شکست  جربه حزب

یاارن باایااساادااک و  ااا اایاار آن در  کاامااوناایااسااداای 

برانذیخدن یکای از حااد اریان با اران هاای 

 مامی  اریخ جنبش کمونایاسادای و کاارگاری 

  شاکایا  دهانادو. پاراکانادگای عانااصار هست

جنبش سوسیالیسدی ، ضعف و یا نال  پیوناد 

ماخادالا ، از  آن ها با جنبش های اجادامااعای

جاناباش زناان، جنبش  کاارگاری گارفاداه  اا 

جوانان، جنبش های برابری نواو ملیت های 

  ت سدک، جنبش زیسات ما ایاطای، جاناباش 

های مدریی مبارزو برای حیوق بشر، حیاوق 

از پای آمادهاای ایان  ...،مدنی و شاهارونادی

ب ران می باشد. از هامایان رو  االش بارای 

عانااصار پاراکانادو،  اجادیاد آرایاش  گرا یهک

صیو  جاناباش کاماونایاسادای و کاارگاری و 

نهور آن در ص نه سیاسی باه عاناوان یاک 

فاعاالایات باربدی  وایعی برای رها ای عاالوو 

های مشدرک عملی ماناظاک و پاایادار  بادون 

بازنذری ناظاری وجاوو اصالای و ما اوری 

ب ران، جمع بندی  جربه شکست هاای چاپ 

جهانی و نیروهای چپ در ایران و بازگشات 

به اصول پایه ای سوسیالیسک ماارکسای نامای 

 ااوانااد  جااامااه عااماا  بااه نااود بااپااوشااد. 

 -سوسیالیسمای کاه بارناال   اجارباه حازب

دولت ها  رجاماان حااکامایات ارودی کاار و 

زحمت به وسیلاه ناود اردوی و زحامات و 

بااناااباارایاان مااداا ااماان عااماایاا   ااریاان اشااکااال 

دمکراسی مشاارکادای اسات کاه از  اعاریاف 

  سوسیالیسک مارکسی جدا ی ناپریر است.

رویکرد     چ  در باره نایاروهاای دیا ار 

 خارج از اتحاد

یطب چپ درهاماان حاال نامای ناواهاد یاک 

فریه جادیاد و بازری در مایاان فاریاه هاای 

 به لا اان ناظاری موجود چپ باشد. بنابراین 

یطب چپ  کثر در جنبش ساوسایاالایاسادای و 

کارگری به معنای  عدد احازاب کاارگاری و 

سوسیالیسدی را یک اصا  یایاریاابا  اناکاار 

یاا باا مان یاا  » لیی کردو و بر ناال  اصا 

باااا پااریااارش  ااعااادد احااازاب   «عاالاایاااه ماان

سوسایاالایاسادای و کاارگاری بارآن اسات کاه 

بخشی از نیاروهاای چاپ( اعاک ازاحازاب و 

سازمان ها،  شک  ها و فعالیان مسادایا ( کاه 

مانند ما نواهان سارناذاونای انایاالبای ر یاک 

جاامااهااوری اسااالماای و جااایااذاازیااناای آن بااا 

آلدرنا یو سوسیالیسدی هسدند ممکن اسات باه 

دن   گوناگون به این ا  اد نه پایاونادناد. اماا 

این امر نباید به معنای نیی آن ها باه عاناوان 

آ ی باا آن هاا  ا  ادهای نیروهای مد د ما و 

نیاز یاطاب چاپ باایاد  درعرصه عملیباشد. 

هموارو  الش کاناد  اا در اشاکاال ماماکان و 

مو ر مشارکت در فاعاالایات هاای عامالای و 

نظری با هیف ناار  از ا ا ااد را  ساهایا  

 نماید.

 مبانی ورود به نشست 
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برای آن که بیشدرین نیروها در یاطاب چاپ 

گرد هک آیند باید اصول  شکی  دهانادو یاطاب 

چاپ بااه عاانااوان مااباانااای هاامااکاااری باارروی 

حاادایاا  ماامااکاان اساادااوار باااشااد. دو اصاا  

سرنذونی انیالبی ر یک جمهوری اسالمی و 

بدی  سوسیالیسدی که از بدو  شکایا  نشاسات 

مبانی ع ویت در آن را  شکی  دادو اند بایاد 

همچنان مبنای پایه ای ع ویت و هاماکااری 

نیروهای ع و نشست باشند. هبایاعای اسات 

که نایاروهاای نشاسات در واکاناش باه روی 

دادهااای ساایاااساای  اا االاایاا  هااا، باایاااناایااه هااا و 

اشدراکات نود را در عرصه های گونااگاون 

 دوین و ماناداشار کاناناد اماا بارای ورود باه 

شورای نمایندگان ، ضمن اسدیبال از نشست 

مبناا باایاد هاماان ورود نیروهای  ازو وارد ، 

 دو اص  یاد شدو در بان باشد. 

 ساختار نشست! 

سانداار ا ا ااد از نشاسات عاماومای ا ا ااد، 

شورای نمایندگان و هیئت هماهنذی  شاکایا  

 می شود.

 نشست عمومی! 

نشست عمومای ح اوری باان اریان ارگاان 

 صمیک گیری ا  ااد اسات کاه  باا فاراناوان 

شورای نمایندگان و با  عیین دسداور کاار آن 

و  هیه اسناد نزم  شکی  مای شاود. نشاسات  

عمومی ارگان صالحیات دار ا ا ااد درباارو 

ساندار و  کوین آن ، پیش برد فعالیت ها  و 

اندشار بیانیه هاا و ساایار اسانااد نزم اسات. 

کلیه  صمیمات نشست بر اساس  ا ایااق آرا  

 ا خار می شود.

 شورای نمایندگان!

در فاصله نشاسات هاای عاماومای، شاورای  

نمایندگان با  شکی  جالاساات مااهااناه  اماور 

ا  اد را هدایت می کند  . کلیه اع ای ا  اد 

، مجازند دو رفی  نود را به عنوان نماایانادو 

نود بارای شارکات در جالاساات مااهااناه یاا 

اضطراری شورای نمایندگان  ماعارفای مای 

کنند.  هر نیروی شرکت کانانادو در جالاساات 

دارای یک رای یطاعای مای بااشاد و ع او 

دیذر می  واند نذاو مشور ی ناود را هارح 

 و در ب و ها به شک  برابر شرکت نماید .

در صااورت ناایاااز بااه رای گاایااری دربااارو 

دسدور جلسات و سایر ماوارد ماورد  اوافا  

هاار ع ااو ا اا اااد دارای یااک رای یااطااعاای 

 است. 

 هیئت هماهن ی!

در فاصله جلسات شورای نمایانادگاان هایائات 

هماهنذی امور مربوه به هماهنذی فاعاالایات 

های ا  اد و مصوبات مورد  اوافا  شاورای 

نمایندگان را هدایت می کند.  ارکایاب هایائات 

هماهنذی به شکا  گاردشای و باه ناوبات باا 

شرکت اع ای ا  اد  شکی  می شود. هاول 

دورو هاایاائاات هااماااهاانااذاای  ااوسااط شااورای 

 نمایندگان  شکی  می شود.

مقررات نوشتن اع مایاه هاا و فاراخاوانادن 

 آکسیون ها!

، اعالمیه های مهک مانند اول ماو مه، هشدک 5

مارس، سالذرد یدلعام زندانیان  سایااسای باه 

روال کنونی ادامه نواهد داشت . هیئت هاای 

هماهنذی مانند سال پشت سر گراشده شادو ؛  

باید نای  دو ماو یب  از موعد به فاکار  اهایاه 

پیش نویس و یاطاعای کاردن مادان اعاالمایاه 

باشند  ا اعالمیه های فاوق باه ماویاع و کاار 

شدو و با فاصله زماانای یاابا  یاباول اناداشاار 

 بیرونی یابد. 

، در مورد اعالمیه هاا ای کاه در آن 5

م مون اندال  بر انذیز است  نظایار 

معلمان ودسدمزد ها و ییارو باایاد مادان 

اعالمیه ها بار پاایاه اشاداراکاات ماورد 

پریرش جمع شاورا فاراهاک آیاد و باه هامایان 

 روال کنونی عم  شود. 

، درسایر موارد رو ایان کاه در باارو آناهاا 9

اندالفی وجود نادارد ارگاان اناداشاار دهانادو 

اعالمیه و یا فرانوان دهنادو  آکسایاون هاای 

مشدرک هیئت هامااهاناذای مای بااشاد. روال 

 اندشار به یرار زیر باشد:

مدن اعالمیه هاا و فاراناوان هاا حادای  -الف

 المیدور کو او و مطلب مخدصر ومیید باشد.

در هیئت هماهنذی ا یاق آرا  دربارو آن  -ب

 وجود داشده باشد.

مدن پیش نویس با فاصله ای کاه هایائات  -  

هماهنذی مناساب مای داناد باه دانا  شاورا 

ارسال و از اع ای شورا نواسده شاود کاه 

اگر  وصیه و یا اصاالحایاه ای دارناد بارای 

هیئت هماهنذی ارسال کنند. اگر  اوصایاه یاا 

اصالحیه ای دریافت شد یباول یاا رد آن در 

 صالحیت هیئت هماهنذی است.

در پا ین اعالمیه مدنی مشابه مادان زیار  -د  

نوشده شود.   نشسات احازاب، ساازماان هاا 

 ۴وناااهاااادهاااای چاااپ و کاااماااونااایاااسااات در 

با برگزاری اولین نشست نود   ۱۹۳۱ یرماو

 اسیس شد. مسئولیت اعاالمایاه هاای ام اا  

شدو  وسط هیئت هماهنذی با این ناهااد اسات 

وضرور اً باه ماعاناای  اا ایاد هاماه اع اای 

شورای نمایندگاان نایاسات. بارای اهاالعاات 

بیشدر به سایت شورای نمایندگان نشاسات باه 

 آدرس زیر مراجعه شود.

namayandegan.org-/shoorahttp:/ 
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 نظر سازمان کارگران انق بی ایرانسراه کارگر(...

 از طریق ایمیل ادرس :

kare.ghoroh@gmail.com 

را برای درج   خود نظرات و ایشنهاداتم ال  ،  

 در بولتن ارسال کنید . 



 رفیای گرامی 

به همت  عدادی ازرفیا اولایان  ۷۱۱۷درسال 

نشست احزاب ، سازمانها و نیروهای چپ و 

جاریاان باا هاد   ۷۴کمونیست باا ام اای 

ایجاد آلدرنا ایاو و یاا یاطاب چاپ درجااماعاه 

ب ران زدو ایاران، در شاهار کالان )آلاماان( 

  شکی  شد.

در این نشست ، اولیان  اوافایای کاه صاورت 

گرفت این بود که پایه اشاداراکاات ایان جاماع 

واحیاناً نیروهای دیذری که درآیندو این جمع 

را کام  نواهاناد کارد، بااور و پاریارش باه 

سرنذونی انیالبی جمهوری اسالمای ویاباول 

 باشد. آلدرنا یو سوسیالیسدی می

به گمان ما ییریاب  باور است اگربذاو ایاک ، 

نیرو ی ازنیروهای نشست در آن  ااریاخ از 

مواضع احزاب و سازمانهای شرکات کانانادو 

در این نشست بی اهالع بودو اناد.ایان باه آن 

معنی است که این دو مو لیه کف و حاد ایا  

اشدراکات ک  نیروهای این نشست اسات اماا 

به این معنی نیست که این نیروها اشداراکاات 

 دیذری ندارند و یا نمی  وانند داشده باشند.

دومین  اوافا  اصاولای دیاذاری کاه در آن  

نشست حاص  گشت، پریرش اصا  حارکات 

بر اساس اشدراکات و در کنارآن ب او هاای 

سازندو درمورد اندالفات بود. پریرش چنایان 

اصلی به شک  انکار ناپریری در میان جمع، 

 یعنی پریرش ح  و وی همذانی.

رفیای گرامی، پریرش این دو اصا  کاه بان 

مایه حرکت این نشست را  شکی  می دهد به 

این معنی اسات کاه اگاردرسانادی ماثاالً اگار 

یرار است از آلدرنا یو سوسیالیسادای ساخانای 

به میان آید چنانچه هر یک ازنیرو ها  وافیی 

با آن نداشده باشد یا آن ساخان درحاد  اوافا  

اصالح گردد یا اگر اصالح شدنی نیاسات باه 

همان کف  واف  یعنی آلدرنا یو سوسیالیسادای 

 بطور عام و بدون  عریف بسندو شود. 

رفیا اگرما این اصول را نخواهیک بپریریک  یاا 

باید بذو یک که از ابددا و هنذاام پاریارش ایان 

دو اص  پایه ای، چانایان بارداشادای را نامای 

 وانسدیک از این دو اص  داشاداه بااشایاک و یاا 

می بایسدی افاکاار دیاذاری را در سار مای 

پرورانادیاک ، ایان اماراماروز ناوعای نایا  

 یرا  لیی می گردد.

یکی از اساسی  رین  وافایاا ای کاه دراولایان 

نشست وجود داشت، جرب سایار نایاروهاایای 

که باور و  واف  باه دو اصا  پاایاه ای ایان 

نشست داشدند، و در بیرون از جمع ا  اد ماا 

ح ورداشدند ، بشمار می رفت و به هامایان 

ناهرهک  نشست کلن، نام  دارکا ی باه ناود 

 گرفت. 

به باور ما و ا آیازنشست سوم فراناکایاورت 

)آلمان(، بن مایه این ا ا ااد، حارکات رو باه 

جلو آن بود ، حرکت بر پایه اص   واف  شدو 

اشدراکات و  الش درجهت جارب نایاروهاای 

 جدید  هک نانوادو چپ بیرون ازا  اد ما.

نذاهی مخدصربه کارنامه این ا  ااد پاس از 

چهارسال درآسدانه چهارمین نشاسات، نشاان 

از ریاازش عااماالاای هاایاات جااریااان ) حاازب 

م هک عمالً درمیان این هیات  -ل -کمونیست م

جریان یرار می گیرد( ، ایاجااد یاک ساایات 

 یریباً بی ضریب مراجعه ییرنودی ، چاناد 

حرکت م دود عملی ، صر  کردن صادهاا 

ساعت ویت بی ندیجه برای  نظیک یک بیانیاه 

 ودرنهایت صدور  عدادی اهالعیه و بس. 

آیا هد  ما ازاین ا  اد چپ ، همین هاا باودو 

است ؟ آیا در این مدت و باه نصاوپ پاس 

از نشست سوم  ا به امروز نذاهی نیادانه باه 

عملکرد نود داشاداه ایاک ؟ کادام یاک از ماا 

فکر می کند که حدی یک یدم به یطب چپ یا 

 آلدرنا یو شدن نزدیک شدو ایک.؟

رفیای عازیاز، باناظار ماا عالایاریاک ایاناکاه  

مباحو نظری و اید ولو یک در کنارحرکت 

های عملی، امری نزم و ضروری است اما 

گاهی اشدها برای به ا بات رساندن حایاانایات 

نظری نزد باعا ای از احازاب وساازمااناهاا 

بیدری زیاد است که  مامی اهدا  دیاذار را 

زیرسایه سنذین نود یرار دادو چانااناکاه  او 

گو ی از ابددا یرار براین بودو است که هد  

از این نشسات  شاکایا  حازبای واحاد بااشاد. 

سنذینی این  سایه   ا به حدی اسات کاه پاس 

از نزدیک به دو سال وصر  صدها ساعات 

ویت این نشست یادربه  اناظایاک یاک بایاانایاه 

سیاسی مشدرک نشدو است و  این  در حاالای 

است که در هردو  نشست اول و دوم و در 

همان دو روز برگراری نشسات ، ماوفا  باه 

 صدوربیانیه مشدرک شدو بودیک. 

رفیای عزیز، باناطارماا ایان ا ا ااد در حاال 

حاضربه جزبرگزاری سخنرانیهای پاالادااکای 

در یک بی عملی صر  بسار مای بارد کاه 

اگرما ندوانیک به  این بی عملای فاا ا  آ ایاک و 

در نشست چهارم هک راو حلی بارای بایارون 

رفت از این  بی عملی بیابیک ، ماا در اداماه 

ح ورمان با این ا  اد  جدید نظار ناواهایاک  

کرد . این به هی  عنوان ، باه مانازلاه  اهادیاد 

نیست بلکه به نظر ما این مسئله در صاورت 

ادامه این بی عملی ، سرنوشات ما اداوم ایان 

ا  اد است و دیر یا زود نیروهای دیاذارایان 

ا  اد هک به چنین درکای ناواهاناد رسایاد باه 

وی و در سطح نهاادهاای مسادایا  
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 مدخل بحثی پیرامون 
 گوتنبرگ ( -نگاه ما فعاالن )کانون همبستگی با کارگران ایران 

 به : کار گروه ساختار و مضمون اتحاد تدارک نشست چهارم  
 شورای نمایندگان احزاب ،سازمان ها و نهاد های چپ و کمونیست 

 )بخش اول( 



ییر حزبی و سازمانی که در نشست موجاود 

ح ور دارند. این مسئلاه شاایاد ماورد پساناد 

ونوشایند احزاب و سازمانهاا ای یارارگایارد 

که ازابددا نیزنواهان شرکت این نیروهاا در 

ایاان ا اا اااد ناابااودنااد امااا بااه هاار حااال ناابااایااد 

فراموش کرد که این ریازش باخاصاوپ در 

میان نیروهای چپ با واکاناش ماثابای هاماراو 

 نخواهد بود. 

رفیا، بنظرما  ا زمانی کاه ماناافاع حازبای و 

سازمانی بر منافع این ا  اد ارجاعایات دارد، 

هی  پیشرفدی درجهت آلدرنا ایاو و یاا یاطاب 

چپ شدن این  ا  اد صورت نخواهد گارفات  

حدی اگراین ا  اد بسوی حرکات عامالای هاک 

گامهای زیادی بردارد. برای اینکاه مایاصاود 

نود را کمی روشندر بیان کنیک با مثاال ساادو 

ای شروع می کنیک. پس ازنشست سوم جاماع 

 صمیک به ایجاد یک سایت برای ایان  ا ا ااد 

می گیرد که فکرمی کنایاک ،  صامایاک بسایاار 

بجا ی هک بودو است. این در شارایاطای اسات 

که حد ای   مامی احزاب و سازماناهاا درایان 

ا  اد دارای ساایاداهاای ماداعاددی هساداناد کاه 

بطور دا ک به روز هک  مای شاوناد ایان بادان 

مااعااناای اساات کااه در  اامااام ایاان احاازاب و 

سازمانهاا کاادر کاافای بارای راو انادازی و 

بهرو برداری بهینه وجود دارد در حاالای کاه 

ساااایااات شاااورا مااای باااایسااادااای باااا یاااک 

کادرمدخصب ادارو شود و اماروز هاک  کاه 

آن یک نیرمای  به اداماه هاماکااری در ایان 

زمینه نیست، کسی وجود ندارد که سایات را 

  وی  بذیرد. درشهری دریکی از کشاورهاا 

جریانی ازاین ا ا ااد فاراناوانای بارای یاک 

نشست یا امر دیذری صاادرمای کاناد ، مای 

بینایاک کاه ایان جاریاان  اوانساداه اسات ماثاالً 

نیریا با بیش ازاین نیاروهاای ناود را باا ۷۱

این فرانوان همراو کند اما ویدی بطور مثاال 

فرانوانی از هر  شاورا صاادر مای شاود 

در همان شهر که چهار جریان از دان  ایان 

ا  اد وجود دارند، مای بایانایاک کاه از هاماان 

جریان بیاش از ساه یاا چاهاار نایار ح اور 

ندارند این  یاوت به اندازو ای چشمذیر است 

که هی  بهانه ای نمی  واند  وجیه کنندو عادم 

ح ااور سااه چااهااارم یااا حااداای چااهااارپاانااجااک 

ازناایااروهااای آن جااریااان باااشااد مااذاار آنااکااه 

بپریریک منافع حزبی آن جریان بر منافاع ایان 

 ا  اد ارجعیت دارد. 

رفاایااا مااطاارح کااردن ایاان ا اا اااد بااه عاانااوان  

آلااادااارناااا ااایاااو یاااا یاااطاااب چاااپ نااایاااازباااه 

ح ورمسدمراین ا  اد در جااماعاه دارد کاه 

آنهک با دادن چناد اهاالعایاه در ساال اماکاان 

پریر نیست . بنظر ما فعال کاردن  ساایات ، 

راو اندازی کانال  الاویازیاونای ، راو انادازی 

رادیو، راو انادازی نشاریاه الاکادارونایاکای و 

فعال کردن بولدن ازابزار نزم برای  بلی  و 

 رویس و به نمایش گراردن فعالیدهای عامالای 

آ اای ایاان ا اا اااد نااواهااد بااود. ایاان اباازار 

همانذونه که یبالً هک اشارو کردیک،  هنذاامای 

می  وانند کارساز باشند که به دور از مناافاع 

حزبی ، سازمانی وجریانی نیاروهاای درون 

این ا  اد و با امکانات حد اکثری  دارکا ی ، 

مالی و معنوی نیروهای درون ا  ااد هاماراو 

باشند. همراو با این ابزار، کوشش در جاهات 

همراو کردن نی  عظیاک نایاروهاا ی چاپ و 

کمونیست با پریرفدن همان دو  اص  پایه ای 

ساارنااذااوناای اناایااالباای جاامااهااوری اسااالماای 

وآلدرنا یو سوسیاالایاسادای از مالازوماات ایان  

ا  اد بشمارمی آیند. ایان ماهاک ماماکان نامای 

گردد ، مذر آنذاو که احزاب و سازمان های 

این ا  اد، نیروهای مدشک  در درون انجمن 

ها و کاناون هاای مسادایا  فاراحازبای ، فارا 

سازمانی و فراگروهی را حیات نلوت ناود 

نپندارند . از یکسو، موجودیت آنها را با هار 

 عداد نیروی درون شان به رسمیت بشناسناد. 

و ازسوی دیذر، نیروی عاظایاک چاپ جاوان 

معدید به  جدید آرایش مارکسی ، کاه اماروز 

بشک  چپ مسدی  و مانایارد و بااورماناد باه 

باه هاردلایا  ماماکانای  -مبارزو هبیا ی کاه  

، نیاد بار احازاب و  -ناصه انیطاع نس  ها 

سازمان های چپ موجود را مالزماه کاار و 

بافت همکاری و هاماذارایای و اداماه کااری 

نود با ما ها می شناسند را نیز باه رسامایات 

بشناسیک وبا  یویت سر پ  های اعدماد سازی 

منطیی و معیول در راسدای نزدیکی هر چاه 

 بیشدر یکدیذر و با آنان حرکت کنیک !

درهمین میوله، دوری گزینی از فریه گرایی 

مرسوم، ان صارهلبای هاای شانااناداه شادو، 

 ناط ناظاری هاای ماعاماول در مایاان ماا ، 

چنانچه رنت برنبندد و ما نخواهیاک باا ساعاه 

ی صدر و روحایاه ی فاراگایارنادو ی هاماه 

نیروهای موجود چپ بیارون ناودماان ، در 

ایان مارحاالاه هامااراو نااذاردیااک ، راو بااجاایاای 

نخواهیک برد. از نظار ماا هاد  نامای  اواناد 

 وسیله را  وجیه کند!

درنهایت بنظرما ایجاد یک کانال ار ابااهای   

برای حر   مامی واساطاه هاای فای   –افیی 

میان نیروهای دان  این ا  اد ، مای  -مابین 

 واند در همکاری ها وپیشبرد حارکات هاای 

آ ای ایان ا ا ااد ناایاش ساازناادو ای را باارای 

 یویت و  ا اکایاک راباطاه هاا و دناالاداذاری 

 مامی نیروهای درون ا  اد ، اییاا ناماایاد باه 

این معاناا کاه ایامایا  گاروپای  شاکایا  و از 

بان رین ردو های  شکیال ی ا  اد چپ ما  اا 

پااا اایاان  ااریاان شااان درایاان ایااماایاا  گاارو ، 

ع ویت داشده باشند. بدین  ر ایاب   اماامای 

ناااماااه هااای ردو بااادل شااادو  و  اااماااامااای 

درنواسدهای کمک های کاری در آن  واحاد 

و همزمان  و بدون واسطه به دسات  اماامای 

 افرادی که در چهارچوب این  
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ا ا ااد یارار دارناد، رسایادو ومای  اواناد در 

پیشبرد کارها و سارعات باخاشایادن باه آناهاا 

بساایااار سااازناادو و کااارساااز باااشااد، الااباادااه 

چذونذی کارکرد ایان ایامایا  گارو  بارای 

پرهیز از بوجود آمدن  مشاکاالت احاداماالای  

 آ ی، می بایسدی که مورد ب و یرار گیرد. 

بنظرماا اجاالس چاهاارم باایسادای در وحالاه 

نخست ایدام به یطعیت بخشیدن بن ماایاه ایان 

ا  اد یعنی حرکت در چهارچوب اشداراکاات 

و پریرش اندالفات  ا هاماان کاف و حادایا  

مصاااوباااه نشاااسااات اول وبااا اااو درماااورد 

سانداربرای چذونذی حرکت های عمالای و 

چذونذی پیشبرد آن را دردساداورکاار ناود 

یراردهد. ماا بار آنایاک کاه اسااسااً احازاب و 

سازمانهای درون این ا  اد  نایاروی عاظایاک 

چپ های ییر سازمانی مسدی  و پراکنادو را 

نمی بیند ویا کمدرمی بینند و به هامایان دلایا  

ازاولین نشست  ا به امروز نه  نهاا نایارو ای 

ازاین بخش عظیک جرب این ا  اد نشدو بلاکاه 

به هردلی  ممکنی ریزشی هک ازاین نایاروهاا 

داشده ایک . بنا براین  پشات سارگاراردن ایان 

مع   در دسدورنشست چهارم، می بایسدای 

 از اهمیت وی و ای برنوردار باشد.

ما دراین باب و برای باز نمودن نیشاه عاما  

مشدرک مان ، باازهاک ناواهایاک ناوشات ....

 ) ادامه دارد (

 

 ۱۱ بااراباار بااا ۱۹۳۱ ماارداد ۱۱دوشااناابااه 

 ۷۱۱۶اگوست 

برای شیافیت بخشیدن به ب و جااری ،ابادادا 

نزم است دیدگاو ما در بارو ویا گایاهاای ایان 

ا  اد ، و  ونایف آن را برای چانادمایان باار 

 هک که شدو ،دراین جا بیاوریک:

ما هی سالهای هاماکااری باا هاک از هاریا  

نمایندگان سازمانمان عالوو بر  او ضایا اات 

صو ی و  صویری ـ که اسنادش هک ماوجاود 

است ـ ، در اولین نشسات نایاروهاای چاپ و 

کمونیست ؛ سندی را به نشاسات ارا اه کاردو 

ایک که بخشی از آن را در زیر باز نشار مای 

 کنیک: 

روشن است که وجود این اشدراکات به «....  

 نها ی نمیدواند به شک  گیری یطب سایااسای 

هاا، چپ بیانجامد. بی اعدمادی ها، سو  یاهاک

ها، انشعااباات، اناداالفاات ها، جداسری یریه

سیاسی،  شکایاال ای و حادای فاردی و... بار 

زمینه فیدان دیالوی مسادامار و هادفاماناد، باا 

دیدگاهها و روشاهاای گاونااگاون سایااسای و 

اجدماعی و.. ،امر همکااری بایان نایاروهاای 

چپ انیالبی را برای شاکالادهای یاک یاطاب 

سیاسی اجدماعی دچار مشک  کردو است. باا 

وجود همه این نکات منایای اماا، چاپ بارای 

اینکه بدواند به نیرویی  ا یرگرار، در ف اای 

سیاسی ایران مبدل شود، چاارو و راو حالای 

 جز یلبه بر این پراکندگی ندارد.

برای این که بدوان از ایان گاردناه ساخات و 

سرنوشت سااز عاباور کارد باهادار اسات باا 

گامهای سنجیدو و با صبر و بردباری یدم بار 

داریک و اناداظاارات ماان را از نشاسات آ ای 

 وایعی کنیک.

 برای   ی  این امر: 

ادامه گیدذوها و مباحثات، و سازماانادهای -5

سمینارهای هدفمند علنی حول ایاجااد  یاطاب 

سیاسی چپ و ن وو شک  گیری آن و دیاذار 

پروبلما یکهای ضروری مرباوه باه جاناباش 

هااابااایاااا ااای کاااارگاااران و سااامااات و ساااوی 

سازمانیابی آنان و سایر موضاوعاهاای کاالن 

 و راهبردی. 

همکاری و همراهی از سطاوح ساادو  ار   -5

 از نوع ا  اد عملهای موردی:

اندشار اهالعیه های مشدارک کاه باه  -الف  

نوبه ی نود میدواند  ا یر ماثابادای از ماناظار 

هاامااکاااری باایاان چااپااهااای رادیااکااال، ف ااای 

سیاسی ایران را   ت  ا یر یرار دهاد و در 

سطح معینی برای جنبش هبیا ی دلذرمهایای 

 ایجاد کند .

ساازماانادهای ایاداماات مشادارک حاول  -ب  

مهمدرین مسا   ایران و جاهاان باه ماناظاور 

هماهنط کردن فعالیدهای ماا عالایاه ار اجااع  

دانلی و بین المللی. ایدامات  مشادارک فاوق 

مایاداواناد در دانا  ایااران یاا در شاهارهاا و 

کشورهای م   زیسات  اباعایادیاان صاورت 

 «گیرد.... 

شدن پیشرفت کاار  «بلوک  »و یا در جریان 

کمسیون  دوین بیانیه سیاسی، از جمله آوردو 

 بودیک : 

ما از هما ن آ یاز همکا ری ها ـ «...          

حدی یب  ازاولین نشست بیست و پاناس جاریاا 

ن ـ به  کرار اعالم داشده بودیک که  اا شاکا  

گیاری وانساجاا م ایان  اجاماع ماداناوع و ناو 

 پا،وبوجودآمدن اعدماد مدیاب                                                                          

وزبان مشدرک و  واف  ما بایان  احازا ب ، 

پال  ایارم ساا  »سا زما ن ها  ،و نها دها ؛ با 

موا فیت ندا ریک. یراربود در چاهاا ر  «زی 

همکا ری و ایدا م کنایاک  « وا فیا ت »چوب  

نااود را  «اناادااال فااا ت   »و
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نگاه ما فعاالن )کانون همبستگی با 
 گوتنبرگ ( ... -کارگران ایران 

 از: سازمان راه کارگر 
 به: رفقای عضو کمیسیون ساختار

 نگاهی کوتاه به موقعیت واقعی اتحاد نیروهای چپ و کمونیست



آشکاراوبا مشارکت همه فعانن کمو نایاسادای 

بصورت کادابای و یاا از هاریا  بارگازاری 

سمینارها ، پاالادااک و ساایار رسااناه هاا ی 

صو ی و  صویری به  منظور نزد یک شدن 

و پیدا کردن نذاهی مشدرک  به با او باذارا 

ریک . در این مسیر برای  هیه پال  یرمای کاه 

یطب چپ را نما یندگی کند و گیدما ن سوسیا 

لیسدی و کمو نیسدی هیف چپ راکه گیاداماان 

کا رگری و کمونیسدی است در میا ب  سا یر 

گیدما ن های ییر  کا ر گری و هیف هاا ی 

رنذا رنط بور وا  ی به میدان بیاا وردکاار 

کنیک و چناناکاه آماد ساایار فاعاا لایان چاپ و 

کمونیسدی بیرون از نودما ن را هک به یاری 

 «بذیریک ...

در کنذرو نوزدو سازمان هک ـ چاناکاه رفایا  

کاوو هک بر آن اشاارو دارد ـا ، بار ضاروت 

انکار ناپریر و فوری ا  اد نیروهای چاپ و 

 کمونیست  اکید کردیک :

 در راسدای  دارک برای سرنذونی انیالبای 

بااایساات داری اسااالماای ماایر یااک ساارمااایااه

یابی بدی  سوسیالیسادای  همزمان برای  شک 

به مثابه نظام جایذزین  الش کرد و گیاداماان 

سرنذونی ر یک را باا گایاداماان کاارگاری و 

سوسیالیسدی در هک آمایاخات و هاماراو کارد. 

مساایاار ا اا اااد باازری هااواداران آزادی و 

سوسیالیسک از این راو مای گاررد.ماا بار ایان 

هااا، هااا، سااازمااانباااوریااک کااه فااعااانن، گااروو

هااای چااپ رادیااکااال و احاازاب و جااریااان

کمونیست بدون آنکه اندالفا شان را حر  و 

 ااواناانااد باار اساااس یااا نااادیاادو بااذاایاارنااد ماای

اشدراکات هک اکنون موجودشان دناالاداذاری 

سوسیالیسدی در روند جاری و آیندو ایران را 

فااراهااک آورنااد و ریااک زناانااد. باادون چااناایاان 

راهاابااردی آیااناادو روشااناای باارای آزادی و 

برابری در ایران و حدی مناطایاه نامای  اوان 

  صور کرد . 

منط  و پایه همکاری ما هک بسیار روشان و 

شیا  و در عین حال ساادو اسات : ماباارزو 

برای سرناذاونای انایاالبای ر یاک مارهابای و 

سرمایه داری حااکاک در ایاران و عاباور از 

سرمایه داری و اسدیرار سوسیالیسک به مثاباه 

 نها آلدر نا  یو وایعی از هاریا  ایاجااد یاک 

بلوک یا یطب چاپ و کاماونایاسادای و باردن 

 »گیدمان کارگری ـ سوسیالیسدای باه مایاان 

و  ابادیا  آن باه گایاداماانای  «اکثریت عظیاک 

مسلط و در حاشیه بردن  ماام گایاداماان هاای 

بور وایی و نردو باور وایای و رفارمایاساک 

 رنذارنط موجود و مسلط. 

این دو اص  ، به عاناوان پاایاه ا ا ااد ماا در 

نشااساات اول مصااوب شااد و یااار گاایااری از 

سازمان ها و احزاب و نهاد ها و حدی افاراد 

چپ و کمونیست بیرون از ا  اد هاک ماداکای 

 شد بر همین دو پایه .

مباناای کاار ماا »  اشدراکات »از این به بعد  

یاارار گاارفاات و بااه ا اایاااق آرا ماایاارر شااد 

اندالفات در اشکال ماخادالاف ) سامایاناا ر ، 

پالداک ، سایت و هر امکان دیذر ( به با او 

گیدذوی  درونی و بیرونی گراشده شود صاد 

البده رفایایااناه باا هاد  نازدیاک شادن و ناه 

بصورت فریه گرایانه و سکداریسدی رایس و 

پرنسیپ سازی های مصناوعای بارای کاناار 

 زدن یا منزوی کردن نیروی مخالف.

یعنی ایدام بر مبنای  وافیات و اشدراکات ، و 

سازماندهی مبارزو نظری حول اندالفات آن 

هک به شکلی رفییانه و به یصد وصا  کاردن 

 نه فص  کردن . 

با آنکه در دو نشست اول دسادااورد هاای باا 

ارزشی داشدیک که مر ب کاوشایادو مای شاود 

بی بهایش کنند ، اماواما و باا  ااساف بسایاار 

فاازون نااواهاای در باارناای از ناایااروهااا بااان 

حاد  »گرفت و مدعیان کوشیدند ا  اد را در 

هلبی نود به جلو برانند !!! و باناابار  «اکثر 

این کشاکش و فرسایش آیاز شد و ایان ناود 

را بوی و در منایشات کمیسیون سیاسی بایاش 

از جاهای دیاذار نشاان داد و باه مارور در 

 دوین اهالعایاه هاا و اعاالمایاه هاا هاک ایان 

 کشاکش نظری گسدرش یافت !

بسیار نوب . ما که باا آیاازی هادفاماناد وباا 

 کیه بر  وافیات و با دوری از فزونخواهای، 

هک نود امیدوار شدو بودیک و هاک در بایارون 

امید آفریدیک؛ امروزو ببینیاک باه کاجاا رسایادو 

 ایک!!!:

کار  دوین بیانیه سیاسای پاس از ساه ساال   

 الش و کشاکش به جاایای نارسایاد و .شادااب 

اعالمیه ها کند شدو .ایدامات عملی به صایار 

رسیدو .  الش برای زدن رسااناه ساراساری 

چپ بوی و  لویزیون در هاماان کالای گاویای 

های اولیه بلوکه شد و. مدانله سازمااناذاراناه 

و نالق در دان  و با جنبش هبیا ی ، مادنای 

و اجدماایای عاماال از دساداور ناار  شادو . 

جرب نیرو نه  نها مدویف شادو کاه در ناود 

ا  اد هک ، روند ریزش نیاروهاا کاک و بایاش 

شداب گرفده و کک کک ،این جا و آنجا کاار باه 

  خریب های فردی هک کشیدو شدو است !!  

 چرا  ی این  ماند  از کجاست رفیا؟

هر نیرویی شاید پاسخ ـ اگر نذوییک  وجایاه ـ 

نودش را دارد.از نظر ما وضعیات ماوجاود 

حاص  اهدا  و جهت گیری های مدیااوت ، 

مد اد و بع ا فریه گرایانه و سکادااریسادای 

احزاب و سازمان ها است و نه هماه ناهاادهاا 

کاه اکاثاارشااان در یااار گاایااری هااا و انااهااار 

نظرها بسوی مادر کشیادو شادو اناد. اهادافای 

چون ح ور سازمان یافده در دان  ، ایاجااد 

حزب واحد ،  جبهه مدا اد ، یاطاب چاپ از 

هااریاا  ا اا ااادی فشااردو و حاازباای، زدن 

  شکیال ی سیت به عنوان نیروی 
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آلدر نا یو، شداب برای رسیدن به ا  اد های پایه ای، ا  اد عما  پاایادار و سار اناجاام 

 ا  اد عم  های موردی...

به هر کدام از ماها که اشارو شود، برآشیده نود را کنار می کشایاک و بادا  دسادای را 

 نشان نواهیک داد.

شما رفیای درون ا  اد می دانید که باور سازمان ما از ناخاسات ایان باودو اسات : باا 

 وجه به  جربیات شکست نوردو  اکنونی و انبوهی از مشکالت نظری و گروهی بین 

نیرو های موجود،هرسط ی از شداب نسنجیدو و فریه ای و  شکایاالت زنای ناانزم ، 

 بجای فشردو کردن صیو  این ا  اد ، به  جزیه و  الشی آن می انجامد.

 »همه میدانند که برای جلو گیری از همین عوایب نامطلوب ، ما مدام بر  شکایاال ای 

 اکید داشده و داریک. امری که گاو به مزاح رفیا منجار مای شاد ! ماا درایان « ن ینی 

شرایط به ساندار شلی نیاز داریک که نیروها  براحدی بدواناناد از درون ا ا ااد باروناد 

وباز گردند. در ا  ا د همارو باز باشد برای نیروهای چپ و کمونیسدای کاه دو شاره 

پایه ای را پربرفده اند. روندی آرام که به مرور در پر و کار جمعی و آب شدن یاخ باد 

بینی ها و کس بینی ها و سوئ  یاهمات ، و با  کیه بر ناداایاس مابااحاثاات ناظاری روی 

اندال فات و نزدیک شدن هبیعی نیروهای درون ا  اد  بهک و نه مصنویی و زورکای 

و یرار دادی ؛ بدوانیک به نیطه ای برسیک که زبان مشدرک و ناذااو مشادارک و مسایار 

مشدرک و  عریف مشدرک از میونت پیدا کنیک و به  بع آن سااناداار نزماه را شاکا  

 دهیک . 

ساندار ما باید  ابع این روند و زایمان بی درد باشد. روندی که یک ا  اد سیت و یاب  

دوام را  درروند  ممکن کند.نباید از حول حلیک افداد  وی دیط!!! که بنظر مای رساد 

 داریک می افدیک!

آناهاک در  «اشاداراکاات « بنابر این منط  و پایه ا  اد و ایدام ما می بایست بار ماباناای

سانداری منعطف و  ن ینی ، بر اساس   دارک و ب و و نظر و ماناانارو وسامایاناار 

 ، برای رسیدن به ا  ادی سف  ر سازماندهی شدو و  شک  بذیرد.» اندالفات»روی

این است نذاو ما و از این منظر به ساندار این ا  اد مای ناذاریاک . بادیاهای اسات بار 

مبنای این نذاو می  وان بندهای اساس نامه ای آن را  دوین کارد ودر ایان راو ماا در 

 ندمت رفیا یک .

مسد کک  ر ، گسدردو  ر و فشردو  ر باد ا  اد رزمندو نیروهای چپ و کمونایاسات در 

مسیر براندازی انیالبی ر یک مرهبی و سرمایه داری جمهوری اسالمی در عاباور از 

 سرمایه داری و اسدیرار سوسیالیسک با نود حکومدی هبیه کارگر .

 

 با احدرام

 سازمان راو کارگر

  5/5/7/27  

سازمانیابی یا آرایش قوای  نگاهی کوتاه به موقعیت واقعی اتحاد نیروهای چپ و کمونیست
 خویش

 

آرایش یوا امری دلبخواهی و در نود نایاسات. کساانای 

که در شرایط اساسا مدیاوت آرایشی یکاساان یااباناد باه 

زحمت نواهند  اوانسات ایان آرایاش ناا مادانااساب را 

نذهدارند. دیر یا زود این آرایش نا مناساب باا شارایاط 

به ب ران دچار میشاود ودرهاک ناواهاد شاکاسات . از 

سوی دیذر آرایش باید بدواند در راسدای هاد  ماعایان 

پاسخذو باشد در ییر ایاناصاورت رفاداه رفاداه شاکا  

واهدا  مدناسب نویش را به هد    می  میکند. مثال 

آرایشی که دنالدذری اع ایش را در  صامایاماات و 

عم  به صیر رساندو است نمی  واند  دارک حاکامایات 

بر سرنوشت نویش را عملی کند حدی اگر ایان هاد  

را سرلوحه کار ناویاش اعاالم کاناد و مادعای آزادی 

اندیاد و  م  نید عملکرد نویش بااشاد. در  اطاابا  باا 

شرایط مبارزو  بعنوان مثال مخیی کااری در شارایاط 

سرکوب یا دیکدا وری مطل    مایا  شارایاط ماباارزو 

 لیی میشود ویکی از راههای مایاابالاه و اداماه کااری 

است. بدینسان شره های مدعددی بر آرایش یوا حااکاک 

 است . 

آرایش یوا بایاد مادانااساب باا شارایاط و اهادا  عاما  

مشدرک باشد . شرایط حاکک بار ماباارزو هابایاا ای در 

ل ظه کنونی واز مد ها یب  پراکندگی در صف مبارزو 

عدم  طاب  با علیه سرمایه است . درکلی  رین  عریف 

 شک  هاای  ااکاناونای  ملزومات مبارزو هبیا ی جاری

را درهک شکسده و مدالشی کردو است .سالهااسات ایان 

 جزیه به آحاد پروسه نودرا به  مامی وبدون وییه در 

سطح جهانی هی نمودو است .اماااکاناون هاالیاه هاای 

 مای  بسوی همذرایی روز بروز یوت میذیارد. نایااز 

به  شک  در میاب  حمالت بی وییه وسهاماذایان هابایاه 

حاکک به اشاکاال ماخادالاف باروز مایاکاناد. ایادام بارای 

 پاسخذویی به این 

 سعید سهرابی



نیاز مبرم از آنجا که عل  پراکندگی در ناظار 

گرفده نمی شود موفا  از کاار در نامای آیاد 

وپروسه  شک  یابی بسیار آهسده پیش میرود 

یا هنوز آیازگاو نویش را نایاافاداه اسات. از 

فرانوان برای  شکی  حزب  ا جبهه و ا  ااد 

عم   ا ..... همذای پااساخای در ناور نامای 

یابند. عدو ای جمع مایاشاوناد بارنااماه ای هاک 

مینویسند و  مام عناصری را که عالات عادم 

ایابااال  اودو ای مایاادانااناد از ناود ماایازدایاانااد 

وبانود میذویند ماا کاه اساداالایان را هاک رد 

کردو ایک ، حدی دیکدا وری پرولداریا را هاک 

که مشک  آفرین و بد نامی م سوب میشد باه 

کناری نهادو ایک و دیذر سندی هک نیسدایاک اماا 

چرا اسدیبال نمی شویک ؟ !! اسادا االاه آیااز 

میشود ومعجزو اصطالحات هبیاه حااکاک در 

صف نیروهای مندسب به جنبش کمونایاسادای 

در بو ه آزمایش یرار میذیرد . کارگاران باا 

نود میذویند اگر یرار است با کالاه باور وا 

راو برویک نود آنها کارکشده  رناد چارا باایاد 

دنبال شما بیاییاک؟! ایان  هاناز یاک اناذایازی 

است اما وایعیت دارد.  اجازیاه دوباارو آیااز 

میشود وپراکندو میشوند. بع ی با پی گیاری 

وزحمات بسیار نود را سرپا نذهمایادارناد و 

به امید آیندو انیعال کنونی را  ااب مایااورناد. 

دوست داشاداه بااشایاک یااناه ایان شارایاط ناام 

دیذاری جاز با اران نادارد.بای  اوجاهای باه 

ب ران حاکک وعل  آن چرنه  جزیه را  اداوم 

می بخشد .  جنبش کمونیسدای دچاار با اران 

اسات . پاراکاناادگای حااصا  از ایان با ااران 

پاااسااخاای مشااخااب و ماانااطااباا  بااا اهاادا  و 

مبارزو هبیا ی میطلباد. پااساخ هاا در انازوا 

مطالعه و  ئوری نهیده نیست. سپاهار  صرفاو

عمومی یطب چپ جامعه نیازمند بازیاابای و 

بازسازی باور های ناویاش اسات. بااور باه 

امکان پیروزی  نها در بعد عامالای مایاداواناد 

 جربه و   کیک شود. ئوری باید بدواناد ساهاک 

نودرا در آیازگاو وهمراو ایان عاما  ماعایان 

ادا کند. به این اعدبار میدوان از کار مشدرک 

عملی ـ نظری  در سطح  وافیات آیازکرد و 

آگاااهااانااه درپااروسااه سااازماااناایاااباای امااکااان 

دنالدذاری ناود نایاروهاای پاراکانادو را در 

سازمانیابی وپاسخ به ب ران هاماوار ناماود . 

 وافیات حدای  هایی هسدند که عاما  کاناونای 

را به حدای  های   ول انایاالبای در جااماعاه 

ربط بدهند .  یاوت این شک  از کار مشدرک 

با حزب وا ا اادعاما  ماوردی و جاباهاه در 

همین  وافیات و پروسه سازماانایاابای ناهایاداه 

است.  ایااوت دیاذار ایان شاکا  از کاار در 

 کام  یابندگی وفرا روندگی آن در پاروساه 

همکاریست. به ن وی که چشاک اناداز شاکا  

گیری حزب یا احزاب کمونیسدی وکاارگاری 

ندیجه م دم  آن باشد. این به این معنا نیاسات 

که نود به بدی  سوسیالیسدی یا به این  شکا  

ها بدل شود بلکه ملزومات شک  گایاری ایان 

 کام  را  یویت وهموار میکاناد. یاعانای ایان 

شک  از همکااری هادفای در ناود نادارد و 

روبه هبیه ومبارزو هابایاا ای دارد. کاار در 

افکارعمومی جامعه وسپهر عاهیای جااماعاه 

برای  ارمایاک حاس شاکاسات و اایایاد اماکاان 

 سازمانیابی و پیروزی است. 

م مون ایان هاماکااری  اوافایاا ای پاایاه ای  

. ماثاال در  با ا یاق آرا پریرفده شوند است که

شرایط حاضر ودر همکاری نیاروهاای چاپ 

و کمونیست اص  سرنذونی انیاالبای وبادیا  

سوسیالیسدی و راو ح  کاارگاری وشاورایای 

پریرفده شدو اسات . هار  صامایامای در ایان 

مجموعه باید در  نای  بااین اصول نابااشاد. 

ایاان نااخااسااداایاان اصاا  اساااساانااامااه ای  شااکاا  

مناسبی است که یراراست نیروهای پراکانادو 

و مندسب به جنبش کارگری و کمونیسدای را 

برای یافدن پاسخی مشادارک گارد هاک آورد. 

اص  اول که سرنذونی انیالبی است کساانای 

را در بر میذیرد که با هر   لیلی اماا دولات 

بور وایی را پاسخ گوی مع الت اجدماعای 

و شکا  هبیا ی نمی داناناد. انایاالبای باودن 

ساارنااذااوناای ماانااوه اساات بااه ایاانااکااه  ااوسااط 

کارگران وزحمدکشاان اناجاام شاود و ناه باا 

 مهیدات از باان و سارماایاه داری جاهاانای. 

سازمانیابی این نیروهای سرنذاون کانانادو و 

اهدا  معین آنها از سرنذونی مسدلزم درکی 

روشاان از دولاات آلااداارنااا اایااو اساات . باادون 

حدایلی از آگاهی مشادارک بار آلادارناا ایاو و 

چذونذای  ادارک آن ساخان از سارناذاونای 

اناایااالباای باای مااعاانااا اساات . اشااارو بااه باادیاا  

سوسیالیسدی بادون آگااهای بار حادایا  هاای 

دولاات آلااداارنااا اایااو راهااناامااای روشااناای باارای 

سرنذونی انیالبی وبدی  را بدست نمی دهاد. 

باید میهوم بسیار مدنوع و ییریابا  جاماع از 

سوسیالیسک رایس را در م دودو ای معیان کاه 

حدای  ها را  وضایاح دهاد بایاان کانایاک و آن 

حدای  اشرا  بردولت آلدرنا یو اسات جاایای 

 که ما را از سوسیاالایاساک باور وایای در حاد

مدمایز مایاکاناد و عمومی  رین جهت گیریها 

به نیطه ای از آیندو که اهامایات عامالای دارد 

گرو میزند . وامکان نید ناظاری وعامالای از 

آلدرنا یو های بور وایی را ممکان مایاساازد. 

واضح است که این ها بعاناوان آیاازگااو نایاد 

مطرح میشوند و نها بدین منظور هسداناد کاه 

مااا باادااواناایااک صااف اناایااالب کااارگااری را از 

سرنذاونای هالاباان دیاذار شاخایاب دهایاک و 

سوسیالیسک مدعل  به جنبش انیالبی کارگاران 

را مبنا یرار دهیک و ناه هار ساوسایاالایاساک یاا 

دولت بور وایی را. بدون این مرز حادایالای 

کااه هاانااوز باامااعاانااای ارا ااه درکاای روشاان 

وهمذانی از سوسیالیسک و بدی  سوسیالیسادای 

نیست ما فیط سرنذونی هالابای را در عاما  

ساااازماااان دادو ایاااک و بااادیااا  
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سوسیالیسدی هی  نمود روشنی در عامالاکارد 

و  بلیدات جمعی ما ناخاواهاناد یاافات. هامایان 

مشخصاه اسات کاه باه هاماکااری نصالادای 

 کام  یابندو و پیشروندو میدهاد و باا  شاکا  

هایی مث  ا  اد عم  وجبهه و حازب و...کاه 

به نسبت در بعد نظری وبرنامه ای ، ایساداا 

و ابت هسدند مدمایز میکند . آن ناوع  شاکا  

ها نیدا پاسخ جمعی نودرا یافده اند و اسااساا 

حول عم  به این یافده ها حارکات مایاکاناناد. 

 شک  مخصوپ همذرایی نایارو هاا بارای 

یلبه بر پاراکانادگای نااچاار از حادایا  هاای 

  ول انیالبی بعنوان آیازگااو کاار مشادارک 

آیاز میکند .  درک مشدرک از سوسیاالایاساک 

و مالازوماات سارناذاونای انایاالبای واشاکاال 

سازمانیابی مدناسب با این اهدا  در دساداور 

کار ایان ناوع هاماکااری یارار مایاذایارد  اا 

پاسخی مشدرک بادسات آیاد. ضارور ای کاه 

برای یک حزب یا جبهه یا ا  اد عم  وجاود 

ندارد زیرا بنا به ما ادودو کاار مشادارکشاان 

باید از پیش درکای روشان از ایان مایاونت 

داشده و آنرا  ابالایا  کاناناد . در حاالایاکاه در 

 شک  مدناسب با همکاری نیروهای پراکانادو 

از ایان دست یابی به درکی جمعی کمونیست 

مایااونت مسااداالاازم کاار مشااداارک و ماابااارزو 

اید ولو یک است. ما  نها میدوانیاک در آیااز 

بر روی حدای  ها مدمارکاز شادو و از آناجاا 

آیاز کنیک و حادایالای کاه یاطاب چاپ را از 

راست مدمایز میکند در گرو اعالم مهمدریان 

حدای  ها یست که باید حرکت نودرا با آناهاا 

آیاز و بسوی دریافت مشدرک و  اکااما  آن 

نشاناه رود. باه ایان دلایا  نایاروهاای ماورد 

نطاب این پرو و باید از هری  ایان حادایا  

ها شناسایی شوند . سرنذونی انیالبی وبادیا  

سوسیالیسدای مسادالازم جاهات گایاری بساوی 

دولااداای از نااوع کاامااون وشااوراهااا ساات . 

ملزوما ی که مبنای آیاز پروسه پاسخ گویای 

 در عم  و نظر یرار میذیرند.

دوماایاان اصاا  آیاایاان نااامااه ای مااا ناااناار باار 

چذونذی دسدیابی به  صمیمات مشادارک در 

عرصه عم  ونظر است . در  این ماوارد  اا 

آنجا که ندشه به  وافیات  پاایاه  الایای نشاود 

اماری را  صاویاب ا دو ساوم آرا میداوان با

نمود. در نشست چهارم برای برداشدن گامای 

به جلو ر میدوان اصول پایه را  دیی  نمود و 

 عریف روشن  ری از بادیا  ساوسایاالایاسادای 

داد. بعنوان ماثاال دولادای کاارگاری از ناوع 

کاامااون وشااوراهااا کااه روی آن ماابااارزو 

اید ولو یک شدو و بنظر میرسد یاابا  یاباول 

یرارگیرد یدمی جلو  ر برای ایان هاماکااری 

م سوب میشود. ییینا  دیی  دولت آلادارناا ایاو 

می  واند در آیندو نیز به نسبت پایاشارفات در 

مبارزو اید ولو یک ادامه یابد. اگر این اص  

 کام  یابندگی جدی گرفده شود و بسادار آن 

عم  مشدرک ومبارزو اید ولو یک عماومای 

وعلنی در سطح جنبش گسدرش یابد ، پایااماد 

آن میداواناد ساازماانایاابای ومایادماات ناظاری 

مشدارک یاا زباان مشادارک بایان نایاروهاای 

پراکندو چپ و کمونیست باشاد. باهار مایازان 

که مبارزو نظری وهمکاری عملی عم  یابد 

زمینه برای سازمانیابی پیشرفاداه  ار فاراهاک 

میشود. هاماکااری از ایان دسات ساالاهااسات 

بعاناوان بادیا  پاراکانادگای در ساطاح جاهاان 

مطرح مایاشاود و هاماذارایای دیارگااهایاسات 

پروسه نود را آیااز کاردو اسات. در کاناار 

دیذر راهکارها که عمد ا شنانده شدو هسدناد 

این نوع همکاری در نخسدین نذاو با ایاباالای 

وسیع روبرو بودو است اما مداسیاناه بایاشادار 

این همکاریها معطو  باه دولات آلادارناا ایاو 

نمی شود . مثال همکاریهایی مث  سایاریازا و 

در صدی ها ودر اشلی پاییان  33پودموس یا 

 اار پااارک گاازی و..... عاامااد ااا در سااطااح 

اصااالحااا اای   اا اات نااام چااپ در وضااعاایاات 

موجود بودو اند.  الش آنها برای دنالاداذاری 

و بسیس  ودو ای علیریک وساعات اماا ماوفا  

نبودو است . در ساو اد نایاز نایاروهاای چاپ 

عمد ا حول میابله باا ریااضات ایاداصاادی و 

دفاع از دسادااورد هاای گارشاداه نایارو هاای 

پراکندو چپ را سازمان میدهناد. گاروهاهاا و 

 شک  هایی که سالها  از هک دوری میکاردناد 

اکنون حاضر به همکاری هساداناد. اماا عالا  

شکست این پرو و ها نداشدان  اوافا  وزباان 

مشدرک در عرصه دولت آلدارناا ایاو اسات . 

آگاهی و برنامه برای دست کاک حادایا  هاای 

  ول در شرایط کنونی صرفا امری مرباوه 

به آیندو نیست بلاکاه پاروساه  ادارک وبازیار 

کشیدن دولت کنونی را  ا ات الشاعااع یارار 

میدهد. عناصر دولت نوین در باطان  ادارک 

ومبارزو علیه دولت کنونی شک  مایاذایارناد. 

روند سرنذونی در شاکا  گایاری آلادارناا ایاو 

کااااماااال دنااایااا  اسااات. اگااار کاااارگاااران 

وزحمدکشان در پروسه سرنذونی وپیاش از 

آن مدشک  نشوند سخن از دولادای کاارگاری 

بی زمینه میشود. سرنذونی انیالبی ماعاناایای 

جز این ندارد. این مبانی و هر  الش دیذری 

برای آنست که عاما  مشادارک آگااهااناه در 

مسیر   ول انیالبی در جامعاه مایاسار شاود. 

رفیایی هسدند که مای گاویاناد یاا هاماه اباعااد 

سوسیالیسک هرح و مورد  واف  یرار گیرد یا 

برنی مشخصه ها بی فایدو است . آنها  وجاه 

نمی کنند که علت پراکنادگای عادم اناکاشاا  

نکات مشدرک اسات و اشاارو باه کاارگاری 

وشورایای باودن یاا از هاراز کاماون باودن 

دولت راسدای دوران  دارک وسرنذونای را 

مشخب میکند وسایار اباعااد باایاد در با او 

 نظری روشن شود.

بطور نالصه همکاری نایاروهاای چاپ  و  

کمونیست باید حدایا  هاای زیار 
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را داشده باشد  ا بدواند در پروسه هماذارایای 

وسازمانیابی نیروهای پاراکانادو ماو ار وایاع 

 شود.

ـ مبانی پایه ای مبنی بر حدای  های   اول  5

انیالبی در جامعه را به ا یاق آرا یبول کاردو 

 باشد

درحال حاضر از نظر ماا آن فاورماولابانادی 

مبنای حدای    ول انیاالبای در ایاران اسات 

که م دوای این سه اص  را در ناود داشاداه 

باشد.سرنذونی انیالبی ، بدی  سوسیاالایاسادای 

 و دولدی از هراز کمون و شوراها.

ـااا در ماااباااارزات روزمااارو کاااارگاااران  5

وزحااماادااکااشااان و جااناابااش هااای اجاادااماااعاای 

دنااالاادااذاار باااشااد بااه ناا ااوی کااه ماابااارزات 

روزمرو در ندمت اسدرا  ی یرار گیرناد و 

اسدرا  ی در مبارزو جااری مانا ا  نشاود . 

یعنی با رفورمیسک از یکسو و با رادیکالیاساک 

منیع  از سوی دیذار مارزبانادی کاناد . ایان 

مرز بندی فیط بارعایت نیش اسادارا ا ی در 

 مبارزات جاری  امین میشود.

ـ مبارزو نظری حول ملزومات انیاالب را  9

 در سطح علنی و درونی سازمان دهد. 

ـ هد  همکاری را دسادایاابای باه ساطاوح  4

بان ر همذرایی  از کااناال ماباارزو ناظاری 

 وعملی بداند

ـ به جز مبانی پاایاه  صامایاماات دیاذار را  2

 رجی ا با ا یاق آرا یا حادایا  باا دوساوم آرا 

پیش ببرد  ا عم  با ماواناع کاماداری روبارو 

باشد. در عایان حاال حا  ایالایات را روشان 

کردو وبه رسمیت بشناسد به ن وی که ایلیات 

بروز بیرونی وعالانای یاافاداه وراهاهاای ایان 

  شخب معین باشد.

ـ هی   صمیمی نباید مبانی پاایاه را نایا   0

 کند. 

 ـ 5دو نکده مهک   

 ت میم گیری بر اساس اشتراکات 

پارو ای رفیا معدیدند همه  صمیماات باایاد باا 

ا یاق آرا گرفده شاود ایان روناد در  اجارباه 

عمالای حااصالای جاز حا  و او بارای  اناهاا 

مخالف  صمیماات ناداشات وعاجایاب ایاناکاه 

همین جریان بود که  صمیمات را با گارایاش 

نود  نظیک میکرد و هر نوع مخالیت را و او 

میکرد . بر اسااس ایان روش هاماه باایاد پاا 

بذیرند  ا آن گارایاش آماادگای نزم را پایادا 

کند . در حالیکه همه وایف هسدیک که سالایایاه 

ها و بیین های مخادالایای وجاود دارد .  اناهاا 

موردی که نایااز باه ا ایااق آرا دارد ماباانای 

همکاریست در سایر موارد دو ساوم آرا در 

کنار ح  ایلیت حرکت ماجاماوعاه را بساوی 

یطب بانادی  ساریاع مایاکاناد واصاون ماناشاا 

حرکت میشود و پیشرفت گرایشات ماخادالاف 

به سمت ندیجه گیری را  سهی  میکناد. یارار 

نیست وممکن هک نیست ما همیشه بر ماباناای 

ا یاق آرا حرکت کانایاک. در عاوا ماا باایاد 

کمک کنیک که ایلیت امکان بروز یابد و اگار 

ممکن است باه  اوافا  بارسایاک. حاالات هاای 

موجود در بین ما نمی  اواناد از ایان ماوارد 

بیشدر باشد. یا مدییا بر سر موردی اشاداراک 

داریک که ا یااق آرا اسات یاا اناداال  چاناان 

زیاد است که به دوسوم هک گارو کاار گشاودو 

نمی شود یا آنکه امکان  واف  وجود دارد که 

ا یاق آرا را بمعنای  واف  میدوان فهمایاد. ماا 

اگرچه اشدراک داشدن و به  واف  رسیدن را 

 رجیح میدهیک اما باید در موارد اندال  اگر 

اکثریت به دو سوم میرسد و امکان  واف  هک 

نیست زمینه های هرح نظر ایلیت را فاراهاک 

و نظر اکثریت یاوی را باعاما  در آوریاک . 

البده منهای مورد اصول پاایاه کاه ا ایااق آرا 

ضروری است. دادن ح  و و به ایلیات یاک 

سوم  ،  کام  حرکت را مدویف و به ایالایات 

وابسده میکند وچهرو بیرونی ایان هاماکااری 

را با گرایش ایلیت آرایش میدهد . هایاچاکادام 

نباید دیذری را مندیی کنند . ناه ایالایات وناه 

اکثریت بلکه باید چهرو وایعی این هاماکااری 

با نمود بایارونای  گاروهابانادیاهاای درونایاش 

 همراو باشد. 

 

 استراتژی روی ویلچرـ       5

 

موضع گیاری بار سار ماباارزات روز مارو 

عمد ا دو گرایش را عیان مایاکاناد . گارایاش 

رفورمیسدی و اصالح هلب که علیاریاک هار 

ادعایی اصالح نظک موجود را پایاش مایابارد 

وبااا اسااداارا اا ی باایااذااانااه اساات دیااذااری 

رادیکالیسک منیع  که نایاشای بارای ناود در 

مبارزات روزمرو یا   نیست وباجارم دوری 

مبارزات روزمرو از اسادارا ا ی آنارا نایای 

میکند . سایت های ایندرندی حاول ماباارزات 

جاری پر از مثال برای ایان دو ساباک کاار 

است که هردو در یک جا یعنی بای  اا ایاری 

در عرصه مبارزات جااری و عادم  ادارک 

زمایاانااه هاای  اا اایاا  اسااداارا اا ی ماایااخااکااوب 

میشوند . اگر چه رفورمیسک با سارو صادای 

بسیار اما هی  کاری بمعنای اسدرا  یاک در 

پیش ندارد ونمی کند ، رادیکالیسک منایاعا  باا 

سااکااوت یااا پااز رادیااکااال صاا اانااه را پاار 

ماایااکاانااد .اسااداارا اا ی روی ویاالااچاار  صااویاار 

گویای این فریاد هاست. ما باایاد باداوانایاک باا 

حی  اسدیالل وشعارهای مناساب کاه زمایاناه 

را باارای اسااداارا اا ی هاامااوار ماایااکاانااد فااعااال 

شویک . مثال از دنالداذاری در ساازماانایاابای 

کااارگااران باار ساار ماابااارزو باارای دساادااماازد  

بساادااری باارای سااازماااناایاااباای و  اادارک 

سرنذونی انیالبی را در نظر داشده باشیک یاا 

در مبارزات جاری با شعار مسدی  وحارکات 

 مسدی  شرکت کنیک.
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 مبارزه ایدئولوژیک

ب ران جنبش کمونیسدی نودرا در پراکندکی 

نیروهای چپ وکمونیست بروز دادو اسات . 

پاسخ به این ب ران نیازمند بازسازی و ایادام 

عملی در  طاب  با ملزومات جنبش کارگاری 

بر علیه سرمایه است. این روند ممکن نیست 

مذر آنکه از جمله بسدر مبارزو اید ولو یک 

هموار وعم  مشدرک میدور شاود. باررسای 

فرصدها وموانع این پروسه از کااناال ایاجااد 

بسدری برای مشارکات عامالای وناظاری در 

ماباارزات جاار ی فاراهااک مایااشاود. اهاامایاات 

مبارزو اید ولو یک در ایان شارایاط ماعایان 

بعنوان یکی از اهرمهای ح  ب ران و کشف 

ناایاااه مشااداارک و هااماازباااناای باارای عااماا  

ودرعم  فهمیدو میشود. میایسه ای بایان ایان 

ضااارورت وشااارایاااط حااااکاااک بااار ماااباااارزو 

اید ولو یک  عم  فااجاعاه باار ایان کاماباود 

 مهلک را نشان میدهد.

 «مبارزو اید ولو یاک  » اریخ سراسر  لخ 

در چپ ایران با عوایب نساارت باار بارای 

چپ در ف ای شکاسات هاای پای درپای در 

ا ر عدم  طاب  با مالازوماات ماباارزو جااری 

علیاه سارماایاه واکاناشای انایاعاالای و پااسایاو 

ایجادکردو است . موشهای موری احدایااه را 

بااجااان شااریااان حاایااا اای چااپ یااعااناای ماابااارزو 

اید ولو یکش  اندانده است. باا کاماال حسان 

نیت از مبارزو ایاد اولاو یاک  ان مای زنایاک 

زیرا آنرا نوعی دعوا واماری بایاهاودو  الایای 

ماایااکااناایااک . ناایااش آگاااهاای نااوار ماایااشااود 

واکوناومایاساک ورفاورمایاساک یاا  ان دادن باه 

جااریااان حااواد  جااای باارنااورد فااعااال و 

دنالداذار را مایاذایارد. ایان روح ساوسایاال 

دموکرا  یک بار حارکات حااکاک شادو اسات. 

ممکن نیست نیدی را آیااز کانای کاه هار  

میاب  آنرا آیاز یک جنط علیه نویش  لایای 

نکند. وبجای دفاع از نظرا ش دفاع از ناود 

را با هر وسیله ممکن بمیان نیاورد.  . پایاش 

برد منافع فریه ای بجای کنکاش در وایعیات 

ماابااارزو »و شاارایااط اجاادااماااعاای ،  بسااداار 

یرار میذیرد و پیش داوریاهاا  «اید ولو یک 

اسناد معدبر جازدو میاشاوناد. فارعایاات جاای 

موضوع اصلی نید یرار میذایارد آنساان کاه 

دنبال کردن مسئله مورد بررسی ییر ممکان 

میشود. برانذیخادان احسااساات و لاجان ماال 

کردن جایی برای درک اندال  وایعی نامای 

گرارد . و... چانایان ماباارزو ایاد اولاو یاکای 

همان بهدر که انجام نشود. احدایااه وساکاوت 

در میاب  ادعا های  و نالی و نود یرا ، 

م صول و واکنشی انیعالی به چنین ف اایای 

 است. 

برای فاا ا  آمادن بار ایان ف اا و آیااز باه 

فراروی از با اران باایاد حادایا  هاای نزم 

برای یک حرکت پیاشارونادو را در بساداری 

ضد سرمایه  فراهک نمود. پیاشارونادو باه ایان 

معنا که حرکت آیاز و اناجاامای دارد کاه باا 

هی مسیر در عم  ونظر مدکام   ر میاشاود 

ودر نهایت به سازمانیابی نیروهای پاراکانادو 

وپاسخ به ملزومات آن  نا   میاشاود. و ضاد 

سارماایاه باه ایان ماعانااا کاه آلادارناا ایاو هااای 

بور وایی را افشا وهرد میاکاناد و ناواهاان 

دولدی کارگری  یا دولادای از هاراز کاماون 

وشوراها است. این آیاز گاو در پروسه عم  

ونظر مشدرک  باه ساازماانایاابای و بارنااماه 

مشخب  ر و سازمان یابی گرایشات ماداعادد 

می انجامد. مبارزو اید ولو یک سازمانیافاداه 

جز  جدایی ناپریر این پروسه است. بار ایان 

اساس یکبار دیذر اهامایات ایان اهارم بارای 

درک شرایط و کام  آلدرنا یاو کاارگاری در 

عم  ونظر عایاان مایاشاود. ونایایاه ماباارزو 

اید ولو یک صرفاا باررسای ماداون یاا آ اار 

کالسیک ودعوا بر سر آنها نیست بلکه بسدر 

این مبارزو باید شرایط کنونی وراو  دییار آن 

باشد . حی  سالمت این مبارزو  دوین جازوو 

های انالیی نیست. بلکه مشاروه کاردن آن 

به   لی  مشخب از شرایط مشخاب و نایاد 

دیدگاهها ی دیذر با مراجعه مسدند به هامایان 

شرایط است. نی   جربیاات گارشاداه واصاول 

حاکک بر حرکت اجدماعی نیز در  اطاابا  باا 

شرایط کنونی راهذشا است و گرنه باه نایا  

اصولی نامر بط  یا مردو پردانده ایک.  نایادی 

که حاوی این مشخصه م وری نباشد ، هاماه 

چاایااز هساات جاازناایااد. مااا بااه ناایااد وماابااارزو 

اید ولو یکی از این دسات نایاازمانادیاک. اگار 

نوشده های نود را در ماجاماوعاه هاماکااری 

نیروهای چپ و کاماونایاسات باا ایان ماعایاار 

بررسی کنیک به عییدو من از ایان هاد  گااو 

بسیار دوریک. مثالهاای بسایااری وجاود دارد 

که به ناهر شیوع این عاارضاه در جاناباش 

چپ ییینا با این موارد همه آشنا هسدیاک و از 

 آن میذررم.. 

 35/50/سعید سهرابی 
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 از طریق ایمیل ادرس :

kare.ghoroh@gmail.com 

را برای   خود نظرات و ایشنهاداتم ال  ،  

 درج در بولتن ارسال کنید . 


