
 عليه دستگيری و به زندان افکندن      
   !مردم  بپاخيزيم                

                 
رژيم ضد بشری جمهوری اسالمی همانند تمامی رژيمهای 
ارتجاعی وتماميت خواه، در مقابله با جنبش ضد استبدادی و حق 
طلبانه  مردم کشورمان شمشير را تماما از رو بسته  وبه تنها و 

ين حربه پيشارويش يعنی دستگيری، زندان و شکنجه روی آخر
بدنبال خيزش توده ای  روز عاشورا ششم ديماه . آورده است

در تهران و ديگر شهرهای ايران  و پس از حرکات  1388
اعتراضی مردم که با شعارهايشان لرزه ای مرگ زا بر پيکر 
فرتوت و پوسيده جمهوری اسالمی  وارد کردند،  دستگاه 

  . يض و طويل وجنايکار  سرکوب رژيم بکار افتاده استعر
از يکسو جيره خواران خود را بسيج کرده  و به خيابانها کشانده  

و از زبان آنان و بنا به سخنان الريجانی به نام  ضديت با خدا و 
ولی آن خامنه ای زمينه را برای سرکوب هر چه بيشتر 

از سوی ديگر وحرکات بعدی سرکوبگرانه آماده می کند و 
شروع به دستگيری و بگير و به بند مردم  بجان آمده از هر 

  .گروه و طيف وديدگاه اجتماعی نموده است
بر طبق گزارشات گوناگون،  بيش از هزار نفر در تهران  

مهين فهبمی از . وبيش از پانصد نفر در اصفهان دسگير شده ند
لين چپ گرا مادران صلح، اميد منتظری و اردوان تراکم از فعا

  .دوشنبه دستگير شدند
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 !يمشو يرهمردم مان خ یبه جنبش سراسر    
                                                                                     

 پور ينله حسال
 

را  یجنبش توده ا ينا یاجزا يدنتوان د يدبا يم،مان را بزن عينک
که تا  یحرکت بزرگ ينچن یوگرنه  صرفِ  کف زدن برا يم،داشته باش

حرکت  يروِزآن را باور نداشت و تا د یکس یانتخابات یکودتا يروِزد
صرفِ  کف  ی،رگرفتند، آ یآن را دست کم م ياریبس يزعاشورا ن
 .ندارد یسود ديگرجنبش  ينا یزدن برا
ماندن اما،  ی، برا"يمما هست"که با خون خود اثبات کرد که  جنبشی
که بالقوه در  يرويین. هست يازمندکه دارد، ن یآن یماورا يرويیبه ن

. شود یخواهد که جار یم یخود جنبش انباشته است وتنها مجار
کند، بلکه با تالش  یم يانساله طغ 30که نه تنها بر اثر خشم  يرويین
که  يیتالش ها. انباشت شده است یمدن یجنبش ها ازدر يانسال یها

جنبش زنان، جنبش  يرناپذ یروزمره وخستگ یبدون کنش ها
 یو قوم یمل یجنبش ها ی،کارگر یو جوانان، جنبش ها يیدانشجو

  .داد یرا که امروز داده است، قطعا نم یثمر يره،و غ
مداوم و مستمر،  ينه،آگاهانه، با برنامه، با طمأن يیا تالش هاآن ها ب

 یتهاجم يچرا به هم بافتند که امروز با ه يرهايیشبکه در شبکه، زنج
 يابانامروز در خ یکه جنبش سراسر يستن ينمهم ا. يستندن یبازشدن
امروز  یاست که جنبش سراسر ينخود، مهم ا یدر خانه ها يااست 
است که  یکاف. کند یفته شده خود را محکم تر  مهم با هب يرهایزنج

که  یهر حکومت یبرا یتنفس یجا يگربه هم برسد تا د يردو سر زنج
  . نگذارد یبزند، باق يرهازنج ينبه ا یبخواهد تلنگر

  3بقيه در صفحه                                                          

 معبورمرد یودردسرها یموسو يانيهب  
 

  تقی روزبه                          
  

  
درپاسخ به دونوع فشار  يمدان یهمانطورکه م یموسو يراخ بيانيه

 ينیفشارپائ يگرد یها و ازسو یفشارباالئ يکسواز. يدصادرگرد
 يففشارط:يمدونوع فشارهست يزشاهدها ن یباالئ درميان.ها

از آن  یناش يازاتوحاکم که انحصارقدرت وبالطبع امت یافراط
خود را معادل  یمنافع باند يفط ينا.کند یطلب م یرا به تنهائ

قدرت درحکم  يمآنها هرنوع تقس یبرا. داند یمنافع کل نظام م
 يانهم یها يفط ملشا يگرقدرتوالبته باندد. نظام است ینابود

  هستند يانروتراصول گرا
  2در صفحه  بقيه                                                     

   --------------------------------------------------------------  
  

  خواه مردميو جنبش آزاد ياليسمسوس   
  

  فرامرز دادور                         
  

افق  يکدارد که بر اساس  یاساس يتجنبش چپ اهم برای
بشر در سطح  يخیتار یمشخص و آگاه به دستاوردها ياسیس

از کارکرد نهادها و  یناش ياتدر رابطه با تجرب يژهبوجهان، 
 یمبارزات یاستراتژ ینوع ی،و جمع يکدمکرات یها يتفعال

  .يردقرار گ ياليستیاتخاذ کند که در خدمت به اهداف سوس
  :مورد بررسی قرار ميگيرد در سه بخش يرز ینوشته 

  يست؟چ ياليسمهدف از سوس -1
  کيدمکرات یو جنبش ها ياليسمسوس -2
  ايرانحاضر در  يکچپ و جنبش دمکرات -3

  4 قيه در صفحه                                                   
  
  
  

           
  
  
  
  

  نکاتی در باره اصالح و انقالب  
   حشمت محسنی              

 6در صفحه                                            

  www.rahekaregar.com       تک برگی 
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  ادامه از صفحه يک 
  

  ....  و یموسو يانيهب          
  

این باند بخشی از بورژوازی ممتازه و سنت گرای حاکم است 
ازقدرت وبحرانی است که  که نگران روبيده شدن زپرپای خود

وبنابراین خواهان ایجاد .موجودیت  نظام را تهدید می کند
شکاف درصفوف جنبش باشعارتفکيک مدافعان نظام 
. ازبراندازان وساختارشکنان وتمرکزسرکوب حول آنها هستند

والبته هردواین جریان دراعمال فشاربه والیت مداران 
ربا ساختارشکنان مشروطه خواه برای مرزبندی هرچه قاطع ت

 .هم نظرند ودارای منافع مشترک
واما فشاردیگریاهمان فشارازپایئن، فشارمردمی است که 
درمتن پراتيک وتجربه زنده خود،خطوط قرمزحاکميت را 
زیرپانهاده وموجب طرح شعارها، مطالبات و اشکال مبارزاتی 

بی شک این اخگرسوزان عبورازخطوط .ساختارشکن هستند
های مقرررا باید مهمترین ویژگی و مهمترین قرمزو از مرز

عنصرانقالبی جنبش به شمارآورد که هيچ دست آورد دیگری 
چرا که به ماهيت فراروندگی .معادل اهميت آن نيست

وترس ازهمين .وتعميق یابندگی جنبش تعين می بخشد
اخگرفرارونده است که موجب نگرانی و ترس نه فقط 

ه اعتراض را درحکم درصفوف حاکمان می شود که هرگون
محاربه وجنگ با نظام اعالم می کنند،ونه فقط موجب آن می 

ِ  حاميان والیت مطلقه، " ميانه"گردد که اصول گرایان  رو
مرزبندی قاطع  با آن را محک خودی و غيرخودی و با نظام 
بودن و دربرابرنظام قرارگرفتن به شمارآورند، بلکه هم چنين 

والیت مشروط در درون  سبب آن می شود که مدافعان
صفوف جنبش را نيزوادارکندکه به مرزبندی قاطع تری با 

بی شک . جنبش ومطالبات وشعارهای  آن مبادرت ورزند
نفس چگونگی واکنش  به این عبور، محک ومعيارمهمی 
است برای روشن کردن دوستان و دشمنان واقعی مردم 

هم چنان که شاهدبودیم .وشفاف شدن  صف بندی ها
نی که ميان دوصندلی بين مشروطه طلبان ومردم کسا

نشسته بودند وخود را حامی وبعضا سخن گوی مردم می 
دانستند،پس ازصدوربيانيه موسوی دربرابرچالش بزرگی 

مثال سازمان اکثریت و سایت های حامی آنها :قرارگرفتند
درحالی ازیکسو خود را درکنارمردم ومطالبات آنها نشان می 

تررفته وازشمارش معکوس فروپاشی  رژیم دادند وحتی جلو
سخن به ميان آوردند،به ناگهان باتوسل به تفاسيروتوجيهات 

ماده ای،به دفاع ازآن  5گوناگون و من درآوردی ازبيانيه 
این که چگونه می توان شعارهای ساختارشکنانه ! برخاستند

را با شعارها ومطالبات درمحدوده قانونی اساسی نظام گره 
آورد، اعجازی است که فقط ازدست موجودات زد وبهم 

یک دوجين .. *کسانی مثل سازگارا و.دوزیستی برمی آید
مفسررنگارنگ صدای آمریکا هم چون محمدی،مشایخی، 

جملگی ...شریعمتداری  وروزبه ابراهيمی و اخيرا بابک داد  
دراین ميان بخصوص محسن . دچارهمين مخمصمه شدند

ومطلوب این رسانه محسوب  سازگارا که از مفسردست اول
می شود،دربرابرسؤال مربوط به شکاف ودوگانگی بين بيانيه 
موسوی و واقعيت جنبش، به راستی به تناقض وپرت 

اودربرابرسؤال وانتقاد تلفن کننده .وپالگوئی دچارگردید
دررابطه با تناقض مزبور،تالش فراوانی بکاربرد که تاآنجا که 

اما شکافی چنين .ا به پوشاندمی تواند واقعيت این شکاف ر
بنابراین او با اذعان به .مشهود وعميق قابل پنهان کردن نبود

وجود این نوع رویکردهای مختلف درصفوف جنبش واینکه 
موسوی مواضع خود را بيان کرده است، صندوق رأی را 

پاسخی که چيزی جز یک فراافکنی !. داورنهائی اعالم کرد
باتوجه به ماهيت متضاد  او نگفت که.وفراربه جلونبود

فرایند ساختارشکنانه و فرایند معطوف به -دورویکرد
چهارچوب نظام،تا رسيدن به آن لحظه موعود وخيالی داوری 
! صندوق، کدام استراتژی ورویکرد باید به  پيش برده شود؟

وچرا آنگونه که این حضرات می گویند تا آن لحظه باید 
ه اساسا به معنی استراتژی موسوی به پيش برده شودک

مقيد ساختن جنبش به محدوده نظام ودرجازدن وتسليم آن 
یاتحليل آن دسته مفسرانی نظيرحسن . خواهد بود

شریعمتداری و هم مسلکانش که درستایش از صدوربيانيه 
آن را درحکم تحقق آرزوی گم شده خود،یعنی اعمال 

برجنبش می دانند، و نمی گویند چگونه خواهند " رهبری"
نست ازطریق یک مدافع والیت مشروطه وقانون اساسی توا

بی تنازل جنبشی را که باشعارمرگ برولی فقيه،خامنه ای 
قاتله والیتش باطله،وی  را عزل کرده وازقانون اساسی نظام 

وهم چنين چگونه خواهند . گذشته است،هدایت ورهبری کنند
است "خود رهبر"توانست جنبشی را که خود اذعان می کنند 

به صورت خود جوش و شبکه ای عمل می کند به و 
 زیرمهميزخود درآورند؟

درواقع همه دستاوردهای اصلی و واقعا دموکراتيک درميدان  
مبارزه و درخيابان  ودرفرایند گسترش اقدام مستقيم وسيع 
ترین توده های رنج و زحمت ساخته وپرداخته می 

واگر صندوقی هم درکارباشد، چيزی .شودوخواهد شد
زصحه نهادن وبيان آنچه که دراین فاصله رقم می خورد ج

انتخابات آزاد وصندوق رأی ازنتایج انقالب مردم .نخواهد بود
. وازدست آوردهای آن خواهد بود ونه مقدمه وپيش شرط آن

باین ترتيب دودوزه بازی کردن ماهيت این نوع سياستمداران 
ه بودن را تشکيل ميدهدکه شتاب رویدادها ماسک ریا ودودوز

 .را ازچهره آنان کنارزده  وبيش ازپيش کنارخواهد زد
مردم همان کاری را می کنند و :پاسخ سوأل اما روشن است

آنها درمتن تجربه وآزمون . باید بکنندکه تاکنون کرده اند
وخطای خود متناسب باآخرین وضعيت وآگاهی خویش به 

می آنها خطوط قرمزحاکمان رایک به یک درهم .پيش می روند
و دراین حرکت خود ازخطوط والیت مداران مشروطه . نوردند

آنها می دانندکه اگرمشروطه .طلب نيزعبورکرده ومی کنند
طلبان دربرابر والیت مطلقه وجناح حامی آن به درجاتی فعال 
شدند وحتی ازظرفيت های اسمی ومعمول خود اندکی فراتر 

بودو بازهم  رفتند دقيقا بدليل همين پتانسيل رهاشده ازپائين
به همين ترتيب اگرظرفيت همراهی درآنها هم چنان باقی 
مانده باشد با فشارازپائين است که وادارخواهند شد 
ایستادگی بيشتری بکنند و گرنه آنها  اگر یک لحظه به  حال 
خود رهاشوند جزادغام درسيستم و یامنعفل شدن کاری 

وبنابراین عبور وبازهم . ازدست اشان برنمی آید
عبور،عبوربرآمده ازآزمون وخطا،وازآگاهی وتجربه است  که 
می تواند جنبش را به پيش ببرد وهمه طرفندهای حاکميت را 

والبته . برای ایجاد آشفتگی درصفوف جنبش بهم بریزد
تعميق فرایند مزبور قاعدتا باید شامل عبوراز مدافعان گفتمان 

ی  بزرگی  وقدرت ها) سرمایه داری باصطالح متعارف(ليبرالی
که خود را دوستان مردم و حامی دموکراسی ومنافع آنان 

 .  جامی  زنند نيز بشود و خواهد شد
    ----------------------------------------------- 
درداخل کشورنيزاین شکاف موجب بروزواکنش های -*

مثال واکنش مهندس سحابی وارسال :گوناگونی شده است
خارج کشور مبنی  براجتناب ازدامن زدن نامه وی به ایرانيان 

او که مخالف . به رادیکاليسم جوانان ازآن جمله است
شعارهای ساختارشکنانه عليه ولی فقيه و نگران اعمال 
خشونت ازجانب حاکميت است وهم چنين نگران وقوع انقالب 
بجای اصالح نظام، تصورمی کندکه جوانان و نسل جدید بدليل 

. رج کشوراست که شورشی شده اندالقاءات نيروهای خا
وحال آنکه این خود ضدانقالب حاکم است که  گورکنان خود را 
بوجود آورده  و اکنون طوفان کاشته های خود را  درومی 

درشرایطی که حاکميت حتی فعاليت  نهضت آزادی را .کند
باهمه سياست های نرم جویانه اش تحمل نمی کند 

انندگان این جریان را می ودستورانحالل آن  بدست خود گرد
دهد وروزنه هرگونه  کورسوئی ازاميد به اصالح وتغيير را می 

اساسی " چهارچوب قانون"بندد وهيچ گونه فعاليتی حتی در
را برنمی تابد،چگونه وباکدام اهرم مهندس سحابی می 

جزاین است که . خواهد رژیم را وادار به اصالح نماید؟
ذهبی ها جایگاه خود را م- متأسفانه نهضت آزادی و ملی

همواره درکنارنظام اسالمی وبه مثابه اپوزیسيون قانونی آن 
تعریف کرده اندو اکنون ازدست رفتن این جایگاه ومکان،  آنها 

زمانی مهندس بازرگان .را بشدت سراسيمه کرده است؟
درپی تشدید فضای سرکوب و دستگيری ومحاکمه سران 

رژیم شاه خطاب به  توسط1340نهضت آزادی دراوایل دهه 
محاکمه کنندگان گفت که بدانيد با این سياست تان ما آخرین 

باشما سخن می " قانون"نسلی هستيم که با زبان 
البته مخاطب مهندس بازرگان درآن زمان حاکميت بود .گوئيم

 - ولی مخاطبين امروزی مهندس سحابی اکنون نه حاکميت
ی را برنتافته که حتی فعاليت کامال قانون مدار دوستان و

ودبيرکل بيمارش،ابراهيم یزدی، را دستگير وبه زندان افکنده 
بلکه  نسل سوخته جوانانی   - و متهم به براندازی نرم می کند

هستندکه جمهوری اسالمی زندگی واميدشان را به بادداده 
ودرشرایطی این سخنان را به زبان می آورد که !است

گی و سراشيب جمهوری اسالمی دراوج انحطاط وگندید
قرارگرفته و جزجراحی وبيرون کشيدن غده هيچ راه دیگری 

 .برای نجات بيمارنمانده است
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  ادامه از صفحه يک
  
  

  .... مردم یبه جنبش سراسر        
  

هد که بخوا یو چه  هر حکومت یاسالم یچه حکومت جمهور
موجود، قدرت را به دست گرفته و  یطبا سوء استفاده از شرا

را با هر  يضو هم چنان ظلم و تبع یزدبگر یاز عدالت اجتماع
 .که داشته باشد، در جامعه رواج دهد یشکل
و تنها به  ينيممان را بر چشم زده و تنها جنگل را نب ينکع باید
گر ا. یمجنگل انبوه و پر درخت مشغول نشو ینا ينتحس

اگر جنبش . ماند ینم یباق يزنشوند، جنگل ن یاریدرختان آب 
نکنند،   یفاسر بلند نکرده و نقش خود را ا یکهر  یمدن یها

 یاز فردا يزبرسد ن يقیاگر به توف یحت یجنبش سراسر
فراتر نخواهد   یگر،ِ د يرانسانیغ یجمهور یکانقالب بهمن و 

 .رفت
نه  ی،ش سراسردر جنب یمدن یمنحل شدن جنبش ها ایده

 یتخواهد برد، بلکه در نها يلتنها تک تک جنبش ها را تحل
چه  یده،ا ینا. نخواهدکرد يزن یبه جنبش سراسر یکمک
جنبش  يفشود و چه در عمل اجراء شود، جز تضع یزهتئور

 .نخواهد داشت یا يجهنت یسراسر
 یعربده کشان به دور خود م یاسالم یجمهور یمکه رژ حال

خورد،  یخود به آن برم یرهرا که در شعاع داچرخد و هر کس 
 يلتوان به دل ینم یگرکشد، د یبرد و م یو م يردگ یم
 یمخف یندادن، خود را در پشت پهناور جنبش سراسر ینههز
 اهدکه به بار خو یا ینههز. دهند یم ینهامروز همه هز. کرد

 یم يدبازتول یا ینهاما هر هز. نشست و به هدر نخواهد رفت
و اگر  يدخواهد رس یانبه پا یانباشت شده، روز یانرژ .خواهد

نداشته باشد و  اگر در هر لحظه شارژ نشود، در  یگزینیجا
 .ماند یم یبرجا یخال یبا باطر ينیماش یتنها
 

 !مطالبات، مطالبات، مطالبات
 

 یان،مانند جنبش زنان، جوانان، دانش جو یمدن یها جنبش
فتند؟ آن ها از خواسته گر یچگونه پا يرهو غ یمل ی،کارگر
که به آن تعلق داشتند، شروع  یواسطه قشر یب یها

را رواج دادند و تنها به اعتراض  یگفتمان مطالبه خواه. کردند
آن . ندبه تاراج رفته شان بسنده نکرد یو دفاع از دستاوردها

شان را هر چه روشن تر، هر چه پررنگ تر و  یها خواسته ها
خود را آرام آرام  یتوده ا يرویرده و نک يانهر چه گسترده تر ب

 .کردند یجمع آور
از  یتواند با چند شعار آرمان خواهانه بخش یم  هرگروهی

روشن فکر را به دور خود جمع کند، اما آن گاه به  يروین
 ینتر يعشود که مطالبات وس یم یلتبد یتوده ا یجنبش

 ینا يانب. شود يرومندن یقطر ینزند و از ا یادقشر جامعه را فر
 تحول دس یتوده ا یشبکه ها یابیمطالبات و سازمان 

. است یهر جنبش یرشکست ناپذ یهبه آن ها، سرما یرس
که  یجنبش سراسر یک یبرا یتوان ادعا کرد، نابود یم

 یبا درخواست ها یوتوده ا یمدن یمتشکل از جنبش ها
 یجنبش ينچن. ندارد ییمعنا یگرباشد، د یمشخص خود م
و اعدام افراد، فنا  يریو نه با دستگ يابانیخ نه با سرکوب

ساخته و پرداخته اراده چند  یگرد یجنبش چنين. شود ینم
در عمق دوانده شده  یجنبش ينچن یها یشهر يست،نفر ن

جنبش باشد که  ینا یتواند پاسخ گو یم یاند و تنها حکومت
 ینبه مطالبات آنان احترام گذاشته و امکانات فراهم آمدن ا

تواند  ینم یحکومت ينچن. آنان قرار دهد يارات را در اختمطالب
 يچه یراز. يردمردم شکل بگ یاز قدرت خود توده ها خارج
ازمطالبات خود  يستمردم قادر ن یجز قدرت توده ها یقدرت

پس زنده باد . کرده و دفاع به عمل آورد یتمردم حما
  !   مردم یتوده ها یخودحکومت

  
  

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

  !تغييرساعت پخش تلويزيون برابری    
   

از   "پيام افغان" برنامه تلويزيون برابری روی شبکه تلويزيون    
اين پس به ترتيب زير از ماهواره های هات برد و تله استار پنج 

 : پخش می شود
 :ماهواره هات برد در ايران واروپا  
بح به وقت ايران برابر با ساعت جمعه ها ده و نيم  تا يازده ونيم ص  

  . هشت تا نه صبح به وقت اروپای مرکزی
بازپخش آن؛ همان روز جمعه ساعت شش ونيم تا هفت ونيم بعد از 
ظهر به وقت ايران و ساعت چهار تا پنج بعد از ظهربه وقت اروپای 

 .مرکزی 
 :ماهواره تله استار پنج در آمريکا وکانادا

س و ده شب به وقت ونکوور و  لس آنجلپنجشنبه ها يازده تا دواز
 .                                  بازپخش آن؛ جمعه ساعت هفت تا هشت صبح 

  :اينترنت 
در صورت عدم دسترسی به تلويزيون ماهواره ای ، ميتوانيد از 

  .طريق اينترنت نيز برنامه های تلويزيون برابری را مشاهده کنيد 
                      کر شده ، در سايت تلويزيون پيام افغان بطور زنده در ساعات ذ -1

www.payameafghantv.com  
به صورت آرشيو ، در سايت تلويزيون برابری و نيز سايت راه   -2

 کارگر 
http://www.radiobarabari.org/tvbarabari.htm  

www.rahekaregar.com   
      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 = با ما ارتباط بگيريد  =    
  

سايت راه کارگر   
www.rahekaregar.com 

 
ايميل سايت     

site@rahekaregar.com 
 

 روابط عمومی  
public@rahekaregar.com 

 
 ری راديوبراب

www.radiobarabari.net 
 

ايميل راديو  
info@radiobarabari.net 

  
  تلويزيون برابری 

www.radiobarabari.net/tvbarabari.htm 

  
       66851310 – 40 – 49 تلفن

  --------------- -------------------  
 مواضع عمومی سازمان ما در : توجه
ها، مصوبات واسناد با امضای  بيانيه

  .نهادهای سازمان طرح می شوند
مقاالت با امضای فردی و يا مطالب  

لزوما مواضع  مصاحبه هامطروحه در 
 .سازمان ما نيستند



  ادامه از صفحه يک
  
  

  .... و جنبش ياليسمسوس  
  
  
  هدف از سوسياليسم چيست؟ -1
  

تاريخًا، سوسياليست ها برای ايجاد جامعه ای مبارزه کرده اند که 
عاری از روابط کااليی و منفعت جويانه بوده، نظام اجتماعی به گونه 
ای سازماندهی شود که توده های مردم، خود، مستقيم و غير مستقيم، 

ای تخصيص کار اجتماعی، در راست/ در تصميم گيری های اقتصادی
در . بر مبنای توان و پرداخت در پرتوی تالش، مشارکت داشته باشند

دوران قبل از پيروزی انقالب، بديهی است که در مورد چگونگی 
اجتماعی غيراستثماری / ساختار سياسی دمکراتيک و روابط اقتصادی

و عاری از سلسله مراتب قدرت، تصورات و تعاريف متفاوت ارائه 
ر اينجا، گرايش به اين است که برای نيل به سوسياليسم، د. می شوند

مرحله ی گذار با ويژگی های خاص هر جامعه شکل می يابد و اينکه 
وجود يک نظام انتخابی و دمکراتيک نقش سرنوشت سازی برای پياده 

  .به اين مقوله در بخش دوم اين نوشته پرداخته می شود. کردن آن دارد
  

همچنان که مايکل آلبرت ) سوسياليستی(النه يک جامعه ی آزاد و عاد
(Michael Albert)  در کتاب مشهور خود پاِرکان)Parecon ( طرح

می کند، حداقل در مرحله ی اول آن، حول محور يک اقتصاد 
اين سيستمی مساوات گرا و . مشارکتی سازماندهی می گردد

های شورا"دمکراتيک می باشد که بر پايه ی روابط غيرکااليی، بين 
شکل گرفته، بر مبنای تالش " شوراهای مصرف کنندگان"و " کارگری

و فداکاری فردی و بويژه مشارکت همگانی و خود مديريتی در عرصه 
اجتماعی عمل / ی تصميم گيری های مربوط به برنامه های اقتصادی

در تقابل با نظام ناعادالنه سرمايه داری که بر اساس مالکيت . می کند
يل توليد، توزيع مبتنی بر روابط بازار و تقسيم خصوصی بر وسا

قدرت عمدتًا در ميان سرمايه های بزرگ بوده و همچنين درنفی 
از نوع سانتراليستی و خودکامه که بر برنامه ريزی های " سوسياليسم"

تمرکز يافته بوسيله نخبگان بوروکرات متکی باشد، آلترناتيو 
جتماعی بر دارايی های توليد سوسياليسم دمکراتيک بر مبنای مالکيت ا

شده و روابط غيرمتمرکز و همبستگی آور بين زحمتکشان، شوراهای 
مصرف کنندگان و ساير تجمع های مردمی  توليد کنندگان، انجمن های

سازماندهی می گردد که در سطوح مختلف محلی، منطقه ای، شهری، 
  .ايالتی و سراسری تشکيل شده باشند

ات يک جامعه سوسياليستی، بيشتر از هر استنباط مزبور از مشخص
چيز بر جبنه ی مشارکت دمکراتيک توده های مردم در تعيين 
سرنوشت اجتماعی خود و به نفی روابط آکنده از سلسله مراتب قدرت 

در اين رابطه، يک محقق و اقتصاددان راديکال ديگر، . تاکيد می کند
های اخير خود،  نيز در يکی از نوشته) Robin Hahnel( هانلرابين 

تصحيح نقاط کور در چشم انداز چپ، برنامه ريزی "تحت عنوان 
معتقد است که برای ) 21474زی نت، مقاله شماره " (مشارکتی

تعويض يک نظام اجتماعی مبتنی بر روابط رقابت جويانه و منفعت 
مانند  20می بايد از خطاها و انحرافات گذشته در قرن  ماگرايانه، 

معه براساس برنامه ريزی متمرکز و نخبه گرانه و يا سازماندهی جا
توزيع ناعادالنه ثروت بر اساس مکانيسم بازار اهتراز نموده، روابط 

شوراها و انجمن های (اجتماعی بايد، عمدتًا، بين تجمع های افقی مردم 
به گونه ای سازماندهی شود که خود مردم ) اجتماعی/ متنوع اقتصادی

در اين . ر مؤثر، عادالنه و دمکراتيک اداره کنندامور اجتماعی را بطو
جامعه ی جديد انسانی، چالش عمده اين است که آيا توده های زحمتکش 
و کارگری چگونه می توانند نهادهای افقی و دمکراتيک خود را جهت 
اتخاذ تصميم گيری های مشارکتی و مستقيم تشکيل بدهند که در عين 

  .د جامعه نيز رعايت شودحال حقوق دمکراتيک تمامی افرا
سوسياليست های دمکرات مانند آلبرت و هانل و بسياری ديگر، 
بدرستی، بر اين نظر هستند که نظام بازار تحت عناوين مختلف 

عادالنه نيست و همگان را همچون ) سرمايه داری يا سوسياليسم بازار(
تی خريدار و يا فروشنده ی نيروی کار به شمار آورده و نيازهای حيا

ديگران را که به مثابه ی واحدهای اقتصادی محسوب نشوند را ناديده 
می گيرد و در نتيجه نابرابری و تفاوت های فاحش طبقاتی، همواره، 

جامعه جديد انسانی که عادالنه و آزاد باشد از . وجود خواهند داشت
لحاظ مناسبات اقتصادی تنها می تواند غير کااليی و مبتنی بر خود 

باشد و درحيطه سياسی بر روی ضوابط خود حکومتی شکل  مديريتی
  .گيرد

خالصه کالم اينکه، هدف سوسياليست ها اين است که جامعه انسانی بر 
روی محور ارزش های برابری طلب همبستگی آور و به دور از 
روابط استثماری و ستم های اجتماعی به گونه ای سازماندهی گردد که 

وی وجود فضای تفاهم، نوع دوستی، ملتفت خود توده های مردم در پرت
به ضرورت حفاظت ازمحيط زيست و دفاع از صلح و در عين حال 
مقابله با انديشه ها و مظاهر مردساالری، نژاد پرستی و خودکامگی، 
در اداره ی امور اجتماعی بطور افقی و مستقيم مشارکت آگاه و خالق 

سوسياليستی، مالکيت  از خصلت های بارز اين جامعه ی. داشته باشند
اجتماعی بر ابزار و فعاليت های عمده ی اقتصادی و مديريت جمعی و 

اينکه آيا امکان ايجاد يک همچون جامعه . دمکراتيک آن می باشد
انسانی وجود دارد و آيا مبارزات در راستای تحقق آن، با توجه به 
شرايط ويژه هر جامعه چه مشخصه هايی دارند موضوع بحث در 

  .های بعدی است بخش
  
  گذار به سوسياليسم و جنبش های دمکراتيک -2
  

يکی از مهمترين مسايل در مقابل جنبش چپ در جهان و از جمله در 
ايران اين است که آيا چگونه می توان از شرايط حاضر به يک جامعه 

سوسياليست ها مدافع اقتصاد . آزاد، عادالنه و دمکراتيک دست يافت
وسياليست های دمکرات، بدرستی، اعتقاد بر اين مشارکتی و در کل س

دارند که استقرار يک همچون جامعه انسانی هنوز در افق قابل 
تشخيص قرار ندارد و به گفته رابين هانل مرحله ی گذار به سوسياليسم 

دستاوردهای اصالح "طوالنی است و شکل گيری آن عمدتًا بر مبنای 
). 253ــ254: 2005هانل (اشد می ب" طلبانه و نه سقوط سرمايه داری

در واقع توده های مردم با مشکالت بسيار زيادی روبرو هستند که 
اجتماعی، / اقتصادی متنوعتالش برای بهبودی زندگی در عرصه های 

مايکل . هستند گرانبها ،حتی در شرايط سرمايه داری قبل از انقالب
فعاليت های آلبرت، نيز، اعتقاد دارد که علی رغم مسايل زيادی که 

رفرميستی در بر دارند و از جمله اينکه در مقاطع معين به فروکش 
کردن فعاليت های اپوزيسيون منجر می گردد ولی با اين حال، 

جنگ "مبارزات اصالح طلبانه در حيطه هايی مانند مخالفت با 
مهم هستند چون که " بهبودی دستمزدها"و تالش جهت " غيرعادالنه

مطالبات "رفرميستی نه فقط در راستای احقاق اين نوع حرکت های 
پديد آورنده ی "عمل می کنند، بلکه در عين حال " ارزشمند فوری

می " شرايط بهتر برای پيروزی های بعدی و نهايتًا تحوالت بنيادی
  ).297ــ 298پاِرکان (شوند 

در شرايط امروز، جهانی شدن، عمدتًا از طريق روابط اقتصادی بين 
املی صورت می گيرد و اين رايج ترين شکل است که شرکت های فر

کمپانی های عظيم در سراسر جهان در عرصه های متنوع اقتصادی 
سرمايه گذاری نموده به ارزش اضافی و ثروت ) صنعتی، مالی، غيره(

برای امپرياليسم آمريکا و ساير قدرت های سرمايه . دست می يابند
ورهای دير توسعه يافته داری در اروپا، ژاپن و در برخی از کش

قدرتمند مانند چين و هندوستان مهم است که در کشورهای دنيا ثبات 
سياسی و حکومت قانون برقرار باشد، آن هم به دليل بسيار آشکار که 
تداوم گردش سودآور برای سرمايه در گرو ظهور سطحی از قوانين 

مقام در اين رابطه است که آمريکا در . حقوقی و شفافيت می باشد
قدرتمندترين پليس بين المللی، در خدمت سرمايه های عظيم فراملی، 

منطقه دنيا و نه فقط در عراق و افغانستان، بلکه در  700در بيش از 
کل خاورميانه، شمال آفريقا، آسيای جنوبی، آسيای شرقی، پاسيفيک و 

هژمونی طلبی امپراتوری آمريکا باعث . اروپا پايگاه های نظامی دارد
امه ی نزاع بين حاکمان سرمايه در غرب و عمدتًا آمريکا در يک اد

  طرف و رژيم های مدافع سرمايه های داخلی در مناطق مختلف دنيا
تعدادی از اين رژيم ها مثل جمهوری اسالمی، عمدتًا بر . می باشد

در ايران (فراز حمايت از منافع سياسی و اقتصادی نخبگان کشور خود 
سران پاسداران، گردانندگان بنيادهای شبه دولتی  طيفی از روحانيون،



در جريان ) و وابستگان خصوصی در ميان سرمايه داران بزرگ
ستيزه جويانه با قدرت های امپرياليستی و بويژه امريکا قرار روابط 

اما، علی رغم وجود اختالفات از نوع رقابت های . گرفته اند
استراتژيک و هژمونی طلب بين دول امپرياليستی و حکومت های 
ارتجاعی مثل ايران، در اينجا موضوعيت آن اين است که برخی از 

ری اسالمی ايران، به خاطر اين رژيم های محلی و مشخصًا جمهو
پيشرفت ناموزون سرمايه داری، عدم تقارن بين رشد مناسبات 

مدنی، تجهيز حکومتی به ايدئولوژی و / اقتصادی و روبنای حقوقی
بومی و توسل به سياست های عريان سرکوبگرانه، ) مذاهب(مکاتب 

همچون موانع اصلی در برابر تحوالت دمکراتيک و عادالنه ظاهر 
  .ندشده ا

بديهی است که مبارزه برای حقوق دمکراتيک و سوسياليسم در جوامع 
ليبرال تر و پيشرفته تر سرمايه داری، از کشورهايی مثل ايران که در 
. زير يوغ يک رژيم خودکامه و مذهبی قرار دارد متفاوت تر نيز است

در جوامع ليبرال ــ دمکراسی، سوسياليست ها و ساير فعالين درگير در 
ش های اجتماعی با معضالتی به مانند هژمونی ايدئولوژيک جنب

منفعت جويانه، فردگرايی و از / سرمايه داری، فرهنگ مصرف گرايی
پديده ی ) سپتامبر 11بعد از تراژدی (خود بيگانگی و درمقاطع خاص 

اما در . افزايش در تعرض به آزادی های مدنی روبرو هستند
امه مثل ايران، مبارزات کشورهای تحت حکومت رژيم های خودک

برای اهداف آزادی خواه و عدالت جويانه ی انسانی با موانع و چالش 
های ارتجاعی تر از نوع دولت ايدئولوژيک و مذهبی و ساختارهای 

در بسياری از جوامع .  اجتماعی مستبدتری روبرو  هستند/ سياسی
وی پيشرفته و مدرن سرمايه داری مبارزه برای سوسياليسم در پرت

فعاليت های اصالح طلبانه به پيش برده شده، در دوران حاضر قبل از 
وقوع انقالب اجتماعی، مجموعه ای از فعالين مترقی، گروه ها و 
سازمان های کارگری، زنان، برابری طلب، آزادی خواه و مدافع 
بهبودی محيط زيست و کًال تالش گران برای احقاق زندگی انسانی تر، 

ت اقتصادی، اجتماعی و سياسی و در عين حال در حول محور مطالبا
شبکه ای / پروسه ی تجربه اندوزی در اشکال متنوع فعالين، چه افقی

و چه د ) همبستگی بين جريانات متنوع تک و يا چند موضوعی. م. ب(
برای مثال در حيطه های ضديت (رسطح ايجاد اتحادهای وسيع مردمی 

) هان و اقليت های مليتیبا جنگ و احقاق حقوق مدنی برای سيا
توانسته اند که در حين دست يابی به برخی ازمطالبات دمکراتيک، 
/ پيش زمينه های وسيع و مؤثری را برای عبور از مناسبات کااليی

سودجويانه به سوی استقرار مناسبات عادالنه تر و انسانی تر فراهم 
منطقه  ،)Mondragon" (ماندرگان"اگر در اسپانيا در منطقه  .کنند

دها هزار کارگر توانسته اند که با ايجاد تعاونی های  َبسِک اسپانيا،
متنوع اقتصادی، سطحی از روابط برابرگونه و غيرکااليی را حداقل 
در سطوح محدود محلی تجربه کرده به نوشته ی هانل به نمونه ای از 

توان مديريت و رقابت موفقيت آميز در مقابل "اينکه کارگران خود 
در .  را دارند، تبديل گردند" سات خصوصی سرمايه داریمؤس

در ) Kerala(کشورهای دير توسعه يافته مثل منطقه ی ِکراال 
هندوستان، انجمن های محلی، مستقيمًا در فعاليت های خود مديريتی 

، گروه )Porto Alegre(درگير شده و يا در برزيل در پورتو اليگر 
گردانی مؤسسات شرکت کنند و يا های محلی مردمی مستقيمًا در خود

در آرژانتين انجمن های محلی در برخی از کارگاه های اقتصادی به 
جايگاه خودمديريتی دست يافته و در واقع حرکت های اجتماعی، در 
بسياری از اين جوامع نسبتًا دمکراتيک، در راستای اهداف 

مگداف  سوسياليستی، بخود تحرک بيشتری گرفته اند و اگر به قول فرد
)Fred Magdoff (يتز . دی. و مايکل)Michael D.Yates ( حتی

) ر آمريکا و غربدعمدتًا (داری  در چارچوب فعلی روابط سرمايه
می توان و می بايد از ديدگاه سوسياليستی، خواسته های دمکراتيک و 
رفرميستی مانند حق مسکن، بيمه رايگان درمانی، اشتغال کامل، 

مترقی و اتخاذ سياست خارجی  مالياتآموزش رايگان، وضع 
را مطرح نموده مشروعيت نظام های سرمايه داری " غيرامپرياليستی"

مانتلی ريوير، نوامبر (را که جوابگوی آنها نيستند را به چالش طلبيد 
نکته مهم اين است که اين مجموعه از تجربيات در ). 23ــ 30: 2009

سوی سوسياليسم گرايش  رابطه با کارزارهای اصالح طلبانه که به
  .دارند حامل چه پيام هايی برای جنبش چپ می باشند

در واقع بر اساس يک نگاه واقع بينانه، نياز است که ايده های 
سوسياليستی قبل از پيروزی انقالب اجتماعی نطفه گيری شده در سطح 

يکی از راهکارها برای پيشرفت در اين عرصه، . امکان تجربه گردند
سياسی برای / اخت، آگاهی و قاعدتًا ايجاد پشتيبانی معنویارتقاء شن

سازماندهی انسانی تر روابط اجتماعی به مثابه ی بديلی در مقابل 
سطحی از اين تحوالت، در برخی . ناعدالتی های سرمايه داری است

از کشورهای دمکراتيک تر در حال انجام بوده و سطحی از فعاليت 
تگی آور، همان طور که در سطور های جمعی برابری طلب و همبس

به موازات اين . قبلی اشاره گرديد، در سطح معينی شکل گرفته اند
حرکت ها، جريانات و گروه های مترقی و بويژه، بخش های 
سوسياليستی آن، در پروسه ی فعاليت های علنی و عمدتًا قانونی 

های  توانسته اند که در امتداد محور استراتژی مبارزاتی خود، پديده
ُپل باروز . سوسياليستی را در سطوح مختلف تبليغ و ترويج کنند

)Paul Burrows ( يکی از انديشمندان جنبش چپ با توجه به تجربه
اسپانيا، بدرستی بر اين نظر است که " ماندرگان"ی تعاونی ها در 

ايجاد نهادها و آلترناتيوهای اقتصادی سوسياليستی، بخش مهمی از يک 
ر موفقيت آميز از سرمايه داری را به يک جامعه برابر استراتژی گذا

تخصص های الزم "و عادالنه تشکيل می دهد، بويژه بدين خاطر که 
جهت مديريت و سازماندهی در بخش های کليدی و توليدی اقتصاد، 

  ).371ــ 2005هانل، " (آموخته می شوند
انقالب در امروزه، توده های مردم با توجه به تاريخ نه چندان درخشان 

، در مسيری توأم با شک و ترديد و احتياط های منطقی به 20قرن 
ديگر طرح های قالب بندی . سوی ايجاد جامعه انسانی قدم برمی دارند

شده و ايدئولوژيک قبلی و مثًال معادل گرفتن سوسياليسم با نظامی تک 
حزبی و مبتنی بر مالکيت اجتماعی و آنهم نوع دولتی آن بر ابزار 

تجربه " سوسياليسم. "ليد و فعاليت های اقتصادی قابل قبول نيستندتو
شده در شوروی پيشين، اروپای شرقی و نوع مبتذل تر آن در چين، 
ويتنام و کره ی شمالی تراژيک تر از آن هستند که به عنوان نمونه 

گرچه اين اعتقاد درست است که . های مثبت سوسياليستی معرفی شوند
اری می بايد با روابطی غير استثماری تعويض سرانجام سرمايه د

گردد، اما تشخيص معيارها و راهکارهای دمکراتيک و قابل پذيرش 
از طرف تمامی رهروان راه آزادی و عدالت محک درستی برای 
حرکت موفقيت آميز در جهت افقی انسانی تر برای جوامع بشری 

ان همواره سال گذشته، منتقدين و مخالف 30در ايران که طی  .است
بشدت سرکوب گرديده، صدها هزار نفر به زندان افکنده شده شکنجه 
گرديده و دهها هزار نفر اعدام شده اند، ارزيابی از چگونگی حرکت به 
سوی سوسياليسم به تالش ها و فدارکاری های به مراتب بيشتری 

يکی از پرسش های عمده اين است که با توجه به . نيازمند است
ين آميز از طرف جنبش ميليونی دمکراتيک و آزادی مبارزات تحس

خواه عليه نظام مستبد مذهبی و رژيم خودکامه در شرايط کنونی ايران، 
. آيا چگونه می توان پروژه ی تالش برای سوسياليسم را به آن پيوند زد

و آيا پيشرفتی در عرصه های مطالبات دمکراتيک و از جمله دست 
نظام متکی بر حق رأی (مهوريت يابی به دمکراسی سياسی و ج

. ؟نمی دهدبخشی از اهداف جنبش سوسياليستی را تشکيل ) عمومی
مگر نه اين است که عبور از سرمايه داری وقتی موفقيت آميز خواهد 
بود که بر فراز ارتقاء شناخت و انتخاب آگاهانه ی توده های مردم و 

آزادی های بويژه زحمتکشان حرکت کند و آيا بدون استقرار وسيع 
مدنی و حقوق دمکراتيک و نظامی متناسب برای مشارکت مستقيم و 
غيرمستقيم مردم در امور اجتماعی، جامعه ی مورد نظر انسانی دست 

  . اين موضوع در بخش بعدی ادامه می يابد. يافتنی است
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 يروهایاز ن یاصالح و انقالب در نزد بخش قابل توجه یها¬مقوله -1
 یشده و مرزها¬انگاشته  يکسانقهر و مسالمت  یها¬مقولهبا  ياسیس
انقالب  ياسیس يروهاین یدر نزد برخ. شود¬یگرفته م يدهها ناد¬آن يزتما

در مبارزه  يزآم¬ضرورتا با قهر همراه است و استفاده از روش مسالمت
روش مبارزه  يتروا يندر ا. شود¬یداد م¬قلم یطلب¬اصالح ماین¬خصلت
اصالحات به  یدر نبرد برا ناپذير¬يیجدا يیورتا جزضر يز،آم¬مسالمت
  .و قهر با روح اصالحات منافات دارد يروو استفاده از ن رود¬یشمار م

است برابر قلمداد کردن قهر با خشونت  يجو را يعکه شا يگریخرافه د -2
الزاما  یاز قهر را با خود در بر دارد اما هر قهر یعناصر یهر خشونت. است

احتمال وجود دارد که انقالب بدون  يندر عالم مجرد ا. يستبار ن¬خشونت
 ایبر تواند¬یم  یفراتر از آن جنبش یحت. يردتوسل به قهر صورت گ

خود از قهر استفاده کند بدون آن که الزاما دست به  یها¬به هدف يابیدست
به  یا¬مبارزه عموما و تا حد قابل مالحظه یها¬روش. خشونت زند

  .دارد یمستقر بستگ یها¬دولت ی¬وش مقابلهبرخورد و ر ی¬نحوه
 ياسیچارچوب ساختار س ييربا تغ -است ياسیمراد انقالب س -انقالب يدهپد -3

و . دهد¬یفشرده رخ م یبند¬زمان يکمتناظر است که توسط مردم در 
. يابد¬یاشاره دارد که در چارچوب نظم موجود تحقق م یاصالح به تحول

.  دهد¬یم یرو يندفرآ يکت و اصالح عمدتا در غالبا کوتاه مد یانقالب امر
آن را  یها¬اصالح اما، حفره شکند،¬یمسلط را درهم م ياسیانقالب، نظام س

  .بخشد¬یو بهبود م  يمرا ترم يشها¬و ضعف پوشاند¬یم
 یها¬ها و خواست¬هستند که به آماج يیها¬اصالح و انقالب مقوله -4

ها ¬قهر در ذات خود به روش مسالمت و یها¬و مقوله. مبارزه معطوف اند
مبارزه  يیچرا يراموناصالح و انقالب پ. و اشکال مبارزه اشاره دارند

  .چرخند¬یمبارزه م یمتمرکز اند و قهر و مسالمت حول چگونگ
آن اگر چه به سهم خود ما را به برخورد  یمرزها يمها و ترس¬مقوله تبيين
معهذا به  رساند،¬یم ياریبا اصالح و انقالب و قهر و مسالمت  يحصح
 يطشده در هر شرا ياد یها¬مناسب با مقوله يکردیهنوز رو خودی¬یخود
 ربردکا يرامونرو در نظر گرفتن چند نکته پ يناز ا. کند¬ینم ينرا تضم ينمع
  .مشخص ما الزم است يطها در شرا¬آن
را  ياسیبحران س يم،مردم با رژ یاردو يزیى حاضر گالو¬در لحظه  -5

را  يمرژ تواند¬یاگرچه نم یاز قدرت کرده است که جنبش مردم یوارد تعادل
 يمهاى خود را بر آرسى نشاند، اما رژ¬وا دارد و خواسته ينیبه عقب نش

را  شا¬نتوانسته است با سرکوب، آن را مهار آرده يا موجوديت يزن یاسالم
ا هنوز ب یاسالم يممردم و رژ ينب یتاکنون یتعادل قوا ينبنابرا. در هم شكند
 يمآن با تعرض به رژ یفاصله دارد که خصلت عموم هايی¬يکاتخاذ تاکت
" مرا پس بده یرا" یوجود ما از جنبش درخواست ينبا ا. شود¬یمشخص م

 يتو به چالش با ب يما¬عبور کرده یاسالم يماز رژ" ابطال انتخابات"و
 های¬يکاما هنوز به دوران اتخاذ تاکت ايم؛¬يدهرس يهفق یول یو نف یرهبر
  .يما¬فرا نرسته یتعرض

 ینه به طور مصنوع یکنون يطمردم کشور ما در شرا یجنبش اعتراض  -6
در مبارزه  يدجد يطشرا. شده است يکاليزهراد يعیطب يندفرا يکبلکه در 

رو  يناز ا. طلبد-یمبارزه را م يننو های¬يکو تاکت يدضرورتا اشکال جد
از  ينینو یها¬روش یدخو یبه خود یجار ی¬بودن اشکال مبارزه یناکاف
 یجنبش جار تواند¬یم يازن ينبه ا یتوجه یب. سازد¬یرا مطرح م ¬ارزهمب

  .خود محروم سازد  یتاکنون یرا از دستاوردها
خنجر به  يمتقد یبه معنا يطیهر شرا یشکل مبارزه برا يککردن  یآرمان -7

بست و ¬بن يدنبر اثر رس دانيم¬یو به تجربه م. مست است یدست زنگ
خود را ارتقاء  ی¬است که مردم مبارزه یبودن اشکال مبارزه جار یاکافن

 ها¬يمشکل مبارزه را غالبا رژ دانيم¬یو باز بر اثر تجربه م. دهند¬یم
باشد  يرپذ¬که امکان يیو مردم تا جا کنند¬یم يلهستند که به مردم تحم

ه اشکال ب آوری¬یمبارزه بپردازند و رو یبرا يیباال ی¬ينهندارند هز يلیتما
نمانده  یعقب راندن دشمن باق یبرا یکه راه دهد¬یخود نشان م ينهپر هز
 مختلف یها¬در مبارزه، عدم درک دوره يیماجراجو يگرد یاز سو. است

بر  تواند¬یاست که م  یمهلک یخطر يزبه توازن قوا  ن یتوجه ینبرد؛ و ب
  .وارد سازد یا¬و ُخردکننده یجد يبجنبش آس یدوام و بقا

 يمتر کردن حلقه محاصره حول رژ¬ما در مرحله تنگ یکنون يطدر شرا - 8
آوردن  يدانو به م یجار یعموم -ياسیمبارزه س يقتعم ی،اسالم
و جا انداختن  یزحمتکش -یمخصوصا جنبش کارگر یمطالبات یها¬جنبش

 ياسیجنبش س يک يابی¬و فراتر از آن سازمان یمنطق فوروم دموکراس
. يمقرار دار يراندر ا یدموکراس ای¬يهپا یمبان ونيرامضد قدرت پ يرومندن

ما کماکان در برابر . يمخود دست بکش يوآلترنات يجو ترو يغکه از تبل ينبدون ا
و ابعاد و  يمکن یبردار¬بهره یمدن ینافرمان يکاز تاکت يدبا یاسالم يمرژ

 به. يمکن يتو آن را تقو يمعمق بخش يطرا متناسب با شرا ینافرمان ی¬دامنه
 يدانتر به م¬به طور مشخص ياجنبش  یاجتماع ی¬يهعالوه گسترش پا

فورم  يک يیو برپا... ها¬زنان، جوانان، خلق ی،آوردن جنبش کارگر
. دهد¬یم يلحاضر را تشک يطدر شرا یجنبش جار ياتیح يفوظا يکدموکرات

 آوری¬یدعوت مردم به رو ياسیبه مرحله تعرض س يدنرو تا فرا رس يناز ا
 يمسرکوب رژ يروهایآشکار با ن يیدررو¬و رو یتهاجم هبارزبه م

تنها در اوج محاصره . خطرناک است آمدهای¬یپ یآشکار و دارا يیماجراجو
درهم  یدستگاه سرکوب و برا یفروپاش یها¬و در لحظه يمرژ ياسیس

و بنا به  توان¬یسرسخت آن م يیها¬شکستن مقاومت مذبوحانه بخش
داشت که با مبارزه  يادبه  يدبا. ور نهادضرورت حمله و تعرض را در دست

مقاومت فعال  ینف یحرف به معنا ينا. کرد یباز يدو نبا توان¬ینم یتهاجم
  .شود یتلق يدنبا يمسرکوب رژ یها¬در برابر خشونت ارگان

 يمبرو تر¬يشو هر چه پ یمهم در جنبش جار یها¬از بحث يکیاکنون  هم
 ييرتغ يار کادر و چارچوب نظام مساله مبارزه د يابد¬یم تری¬يشب يتاهم

 یکنون يطبحث در شرا ينبه ا. قهر و مسالمت است یها¬نظام و موضوع
نمود و  يمروشن در قبال آن ترس يستارا يک يدکرد و با یتوجه یب توان¬ینم
  .خود را مشخص کرد يگاهجا
و توسل به اشکال  یخاستگاه مخالفت با انقالب و مبارزه فراقانون -9

 يسيونطلبان و اپوز¬اصالح یبر دفاع فعال عمدتا از سو یبتنم ی¬مبارزه
 يط،شرا يندر ا. خيزد¬یبر م یکنون يطدر شرا يتبه حاکم يکنرم تن نزد

 سايلاز م يکیفراتر رفتن از آن به  يامحدود کردن مبارزه در چارچوب نظام 
که اصالح طلبان در  یگرد و خاک يردر ز يدچپ با. گردد¬یم يلداغ جنبش تبد

ها را ¬ن¬آ ياسیپالتفرم س یهسته اصل کنند¬یکردن مبارزه بر پا م يمعق
قهر و مسالمت را بر مساله  يناختالف ب یمورد نقد قرار دهد و پوسته ظاهر

 يهعل بارزهم يامبارزه در چارچوب نظام مستقر  يعنیمنازعه  یمرکز
اصالح حال با گفتمان آن بخش از  ينکند و در ع یچارچوب نظام مستقر کانون

دفاع  يارتمام ع یجمهور ی¬طلبان دست و پنجه نرم کند که از پروژه
" ینزاع اصل.  "ورزند¬یمخالفت م يزاما با هر نوع مبارزه قهرآم کنند¬یم

 يااصالح  یاصالح طلب نه به سر ضرورت مبارزه برا يروهایچپ و ن
است بلکه محل دعوا بر سر ضرورت  يزاز مبارزه قهرآم يکرمانت يشستا
  . نظام است يتکل ييرو تغ يیجز ييراترارفتن از تغف
با  يدئولوژيکا یبا برخوردها یمرزبند ينها غالبا در ح¬عالوه  آن به
دارند و  يدئولوژيکا يکردمبارزه رو یها-و شکل ها¬يوهخود به ش يل،مسا
مبارزه از خود نشان  يزآم¬به روش مسالمت يرسياسیغ يخی،فراتار يافتره
مبارزه  يزآم¬و موثر بودن شکل مسالمت يیها کارا¬نآ یبرا. دهند¬یم

کارساز است بلکه خود روش مسالمت  یدموکراس یکه در نبرد برا نيست
روش  يکها ¬آن. برخوردار است یوافر يتاست که در مبارزه از اهم
برخوردار است به هر جنبش  يیاز زمان از کارآ ينیمبارزه را که در مقطع مع

 يمتعم ياسیس يطهر شرا یاز زمان و برا یا¬هدر هر نقط یو هر حرکت
  .ددهن¬یم

چپ و  يروهاین يفاز وظا يکی یکنون يطگفتمان در شرا ينکردن ا یخنث -10
از روش  يکچپ بدون آن که به نحو رومانت. رود-یبه شمار م يکالراد

گفتمان و  یها-يتمحدود يدبه عمل آورد با يشمبارزه ستا يزقهرآم
 یرو خنث يناز ا. مدافعان نظم مستقر را نشان دهد يدئولوژيکا یبرخوردها

 یبرا ياتیح یبه ضرورت یطلبانه در سطح نظر¬اصالح یها¬گفتمان نکرد
  : رو يناز ا. جنبش بدل شده است يشرویپ

و انقالب را ضرورتا با  دهند¬یم يحکه رفرم را بر انقالب ترج يیها¬آن -11
بلکه  زنند¬ینم يدهنسنجفقط حرف  دانند¬یو متضاد م ينمتبا یدموکراس

  .  کنند¬یم يفتحر يزرا ن یدموکراس ينتکو يخعالوه بر آن تار
است که ذاتا با  یا¬مبارزه يزآم¬که مبارزه مسالمت يستن يدیترد -12

در بر  یتر¬کم ينهو هز شود¬یمردم مواجه م یاز سو تری¬يشاستقبال ب
ن پرداخته شود آ یبرا يیباال ينهکه هز یا¬انقالب به درجه يکدر . دارد
رو  يناز ا. شود¬یتر م¬آن به همان اندازه مشکل های¬يبآس يمترم

مبارزه، تحت  يزآم¬با گفتمان اصالحات و روش مسالمت -ینظر یمرزبند



فراتر از  یو حت یبه اقدام تعرض ياسیس يهتوص یبه معنا يدنبا يطیشرا يچه
. شود فتهياجنبش ما در یکنون يتدر موقع یآن کاربست آن به نحو عمل

دارد که جنبش  يازن يگرید يطبه شرا يزمبارزه قهرآم یو فن ياسیتدارک س
 یجا صرفا بر مرزبند ينمعهذا ما در ا. هنوز با آن فاصله دارد یکنون یجار
که خاک به چشم مردم در ارتقاء  يمدار يدتاک يجیرا یها¬با خرافه ینظر

  :ينبنابرا. پاشند¬یمبارزه م
 توانند¬ینم شود¬یبه استبداد ختم م یهر انقالب دگوين¬یکه م یکسان -13

که غالب  يستن يدیترد. دو مقوله را نشان دهند ينا ينب یربط منطق
که به  يیها¬و نمونه يانجامندب یاند به دموکراس¬ها نتوانسته¬انقالب

 یاوال محصول فضا: امر يناند اندک است ا¬شده یمنته یدموکراس
ها را به محاصره در ¬که از خارج انقالب است يروهايیواکنش ن و¬ خصمانه

ها از خصلت ¬انقالب يندر ا يکهژمون يرویگفتمان ن ياثان. آورند¬یم
عقب مانده رخ  یبرخوردار بوده است،ثالثا در کشورها یاندک يکدموکرات

رابعا . باشد يرتاث یانقالب ب يجبر نتا تواند¬یاند که مختصات آن نم¬داده
بلکه به " موقت، مشروط و کنترل شده"انا آرنت نه از قهر به قول ه فادهاست

 یکه کاربرد قهر امر دانيم¬یو به تجربه م. مهار استفاده شده است ینحو ب
 یبرا یمرگبار يجینتا تواند¬یدر بر دارد که م یو عوارض يستن یخنث

شمار  هب یهر انقالب یعوامل جزء ذات يناما ا. انقالب در بر داشته باشد
 يخیآن مقطع تار يا ينآن کشور در ا يا يندر ا توانند¬یو م روند¬ینم

 یبا عوامل ثابت شگرد يرو جا به جا کردن عوامل متغ يمتعم. دگرگون شوند
  .زنند¬یاست که مخالفات انقالب به آن دست م

و  شوند¬یم يسهها لزوما کژد¬باور اند که انقالب ينبر ا یا¬عده -14
باور  يندر متن ا. شوند¬یم يلتبد يدجد یلزوما خود به مستبدها يونانقالب

 يدیپرسش کل. يمرو ا¬روبه یخرافه نظر يکو با  یما شاهد رازآلودگ يزن
 رمهنهفته است که آن را دف یخاص يزیاست که در درون انقالب چه چ ينا
و . ماند¬یم يدهتز کماکان پوش ينمدافعان ا يشگاهراز در پ ينا سازد؟¬یم

  .شود-ینقالب مخدوش ما آمدهايی¬یعلل انقالب با پ
است که مخالفان انقالب روند  يناست ا يجکه را يگریاشتباه و خرافه د -15

و . پندارند¬یم ياسیس يروهایآن را محصول کارگزاران و ن يریگ¬شکل
 گردد¬یبرم یرشته عوامل ساختار يکآن به  ينکه تکو کنند¬یفراموش م
که عوامل  يستن يدیدتر. سازد¬یانقالب را فراهم م يریگ¬شکل يطکه شرا

به  يیبه تنها تواند¬ینم یانقالب یبدون نقش کارگزاران و سوژها اختاریس
دو عامل ناتوان از  يناز ا يکجانبه بر هر  يک يهو تک. انقالب منجر شود

تعامل  ی¬يجهفراورده و نت یدر واقع هر انقالب. انقالب است يدهپد يينتب
  .سوژه است -ساختار

هر  يابیدر ارز. يستندن یالبات ضرورتا و ذاتا مترقاز منظر ما انق -16
کرد بلکه عالوه بر آن و مخصوصا  يدآن تاک ینف يرویبر ن يدصرفا نبا یانقالب
رو به باور ما، انقالب  يناز ا. کرد يهو مثبت آن تک يجابیبر عنصر ا يدبا

رو  ينفت از هميادست  يروزیبهمن نه تنها شکست نخورده بود بلکه به پ
 يدبا یهر انقالب يابیدر ارز. رود¬یبه شمار م ینقالب ارتجاعا يک

 يلو بد یرهبر یرا در نظر گرفت معهذا عنصر یمتعدد يیها¬شاخص
. بر خوردار است یدر سنجش هر انقالب يدیکل يتنظم مستقر از اهم يگزينجا
 ی¬بودن همه یارتجاع یاز انقالب بهمن نه به معنا يابیارز ينا

کنندگان در ¬که همه شرکت يننقالب بهمن است و نه اکنندگان در ا¬شرکت
غالب و  يرویبر ن يدبلکه مراد ما تاک. اند¬بوده یآن خواهان انقالب اسالم

 ييرها صرف بر تغ¬انقالب ينبنابرا. گفتمان مسلط در انقالب بهمن است
 ی¬درباره يزیچ خود¬یحاکم اشاره دارند و به خود ياسیس ی¬شالوده
  . گويند¬یآن به ما نم یارتجاع ياو  یمترق يخاتار يریگ¬سمت

و دفاع از کاربرد قهر در برابر مقاومت ارتجاع،  يندفاع از انقالبات مع -17
در هر انقالب  يونانقالب یدفاع از اشتباهات و عملکرد افراط یبه معنا يدنبا
دفاع در برابر قهر دشمن و شکستن محاصره  يتمشروع. شود يافتهدر ينمع

.  قلمداد شود مردم يامحدود کردن حق مخالفان  یبرا يهیتوج يدارتجاع نبا
به سهم خود و تا  يونقاطع با اشتباهات انقالب یبلکه بر عکس با مرزبند

ها را در ¬آن ی¬سوء استفاده و سفسطه یجلو تواند¬یم  ينیمع یحد
خطاها  ينبا ا يارويیچپ نه با کتمان و عدم رو. سازد یمخالفت با انقالب خنث

در  تواند¬یبهتر م ها¬گری¬یها و افراط¬لغزش ينبا ا یکه با مرزبندبل
کشتن خانواده  يهتوج. طلبان از انقالب دفاع کند¬اصالح یها¬برابر سفسطه

در عوض برخورد توماس بورخه در  کند،¬ینم یتزار در اکتبر به ما کمک
 یانسان يمایاز کشتن خانواده سوموزا س يریدر جلوگ يکاراگوئهانقالب ن

  .دهد¬یرا بهتر نشان م ياليسممدافعان سوس
جا که حل تضاد ¬آن. ضرورت است يستن يلتبه قهر فض یآور یرو -18
است؛  يگرید یوجه از تضاد مستلزم نف يکاثبات  يامتخاصم   يروهاین ينب

است در اثر  يدهکه به  بلوغ رس يرودو ن يناز چالش ب ينمرحله مع يکدر 
که  یکسان. ماند¬ینم یبه جز استفاده از قهر باق یراه يرندهم يرویمقاومت ن

خود  يخیتار يتمرحله از حل تضاد و از مسئول يناز تن دادن به الزامات ا
  .رسانند¬یتنها به بقا و دوام ارتجاع سوخت م زنند¬یسر باز م

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

  ادامه از صفحه  يک 
  
  

  .... عليه دستگيری           
  
  
در ميان دستگير شدگان حشمت اهللا طبرزدی ، رئيس انجمن  

دفاع از حقوق زندانيان، ابراهيم يزدی، مهدی عربشاهی ديير 
تشکيالت دفتر تحکيم وحدت وبسياری ديگر از منتقدين به نطام 

  .وجود دارد وبه اين ليست لحظه به لحظه افزوده ميگردد
يکشنبه حداقل پانصد  بنا به گزارش فعالين حقوق بشر از شب 

وپنجاه  نفر از بازداشت شدگان  به قرنطينه زندان اوين ، 
منتقل شده اند، تعداد بازداشت  209وبند  240، 7بندهای 

شدگان بقدری زياد بوده که حتی مسئولين زندان را هم غافلگير 
کرده، بطوری که برای تغذيه زندانيان  جد يد آمادگی نداشته 

س درسايربندها تقاضای مواد خوراکی واز زندانيان محبو
  . ميکردند

بی شک رژيم جنايتکار واليت فقيه که از وسعت اعتراضات، 
ترکيب معترضين، ماهيت  و راديکال تر شدن شعارها رعشه 
مرگ بر وجودش افتاده است دريافته که خيزش مردم متوقف 

کار بجائی رسيده که مردم ديگر بی اعتنا به .  شدنی نيست
ا ومجازاتها به خيابان ميآيند وخشم و نفرت خود را به تهديده

سيستم ودستگاه سرکوبش ابراز ميکنند، خالقيتهای جديد 
  . ميآفرينند و از تاکتيکهای مناسب با شرايطشان استفاده ميکنند

مرگ بر خامنه ای و مرگ بر ديکتاتور به شعار فراگير زن  
و  خواست  ومرد و پير و جوان در روز عاشورا مبدل ميشود

قلبی خود را که سرنگونی رژيم دراين ماه است بصورت شعار 
  . بيان ميدارند

همانطور که  تجربه تا کنونی  نشان داده است رژيم برای حفظ  
حاکميت سرتاسر سياه و فاشيستی خود، از هيچ جنايتی کوتاهی 
نميکند، دستگيريهای وسيع  بعد از تظاهرات عظيم و توده ای 

  . ابعاد بسيار گسترده ای به خود گرفته استروز عاشورا 
رژيم با به بوق و کرنا دميدن و چنگ و دندان نشان دادن،  

ميخواهد زمينه را برای جنايات خود در زندانها ومخوف گاه 
های قرون وسطائی  اش آماده کند، جان زندانيان سياسی در 

  .خطر است
راض به هر شکل و از هر طريق و روش ممکنی  صدای اعت 

خود را به دستگيری ، زندان وشکنجه  به گوش سازماهها، 
احزاب و  تشکالت ترقی خواه و مدافع حقوق بشر در سراسر 

ما .  جهان برسانيم و خواهان آزادی زندانيان سياسی شويم
تمامی فعالين سياسی، مدافعين حقوق بشر، نهادها و احزاب را 

که با تمام  در خارج کشور مخاطب قرار داده  و ميخواهيم
انرژی و توان با سلسله اقداماتی در سطح جهان، خواهان 

  .آزادی بدون قيد وشرط زندانيان سياسی شويم
  

  سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی
  برقرار باد آزادی ، برابری و عدالت اجتماعی

  
  )راه کارگر ( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
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