
  مبارزه برای آزادی کليه زندانيان سياسی و عليه  
   !شکنجه ، ترور و اعدام را گسترش دهيم    

  
به دنبال خيزش و اوج تازه جنبش آزاديخواهانه و عدالت 

جويانه مردم در روز عاشورا، بنا بر تهديدهای مرگبار  
مسئولين رنگارنگ نهادهای امنيتی ،اطالعاتی،قضايی و دولتی 

هارات اخير ولی فقيه در باره حوادث عاشورا تکميل که با اظ
شد ،نقشه های شوم هسته اصلی حکومت که حول ولی فقيه 
فشرده شده اند برای تشديد سرکوب  بيش از پيش برمال شده 

  . است 
ذکر فقط چند نمونه از موارد  اخير شيوه های  سرکوب   

  :بخوبی اهداف حکومت در اين زمينه را آشکار ميکند 
دی ماموران رژيم با يورش وحشيانه به مادران  19روز شنبه  

عزادار که هر هفته در پارک الله تجمع ميکنند پس ازضرب و 
شتم بيرحمانه مادران و حاميان آنان که منجر به انتقال برخی 

. نفر ازآ نها را دستگير کردند 30به بيمارستان شد ، بيش از 
يط غير انسانی در هر چند پس از سه روز نگهداری در شرا

برابر مقاومت دليرانه  مادران ، حکومت مجبور شد همه 
مادران و حاميان آنان را  آزاد کند ، اما در همين مدت مادران 
با دختران و زنانی در زندان ديدار داشتند که در پی حوادث 
عاشورا دستگير شده و ازطرف بازجويان  تهديد به اعدام شده 

  . بودند
بق گزارش و هشدار مجموعه فعاالن  حقوق در کردستان ط

بشر در ايران پس از اعدام فصيح ياسمنی و احسان فتاحيان ، 
زندانی سياسی ديگرحکم اعدام دارند  که بويژه خطر اعدام  17

فوری فرزاد کمانگر ،فرهاد وکيلی ،علی حيدريان ،حبيب لطيفی 
  .را تهديد ميکند

دستگير شده و به همچنين تعداد زيادی از بهاييان ايران 
اتهامات مختلف از جمله جاسوسی برای بيگانه و فساد فی 
االرض متهم شده اند که خطر محکوميتهای سنگين آنان را نيز 
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 ؟ آيا زنان يک صدا دارند        
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ماده ای ما زنان برای 5راه حل "ماده ای زنان با تيتر  5وقتی بيانيه 
را با مقدار کثيری امضاء می بينم و وقتی " برون رفت از بحران

نظرات مخالف و موافق را درآن رابطه می خوانم، اولين سئوالی که 
 برايم مطرح می شود، اين است که هدف چيست؟ و ادعای برون رفت

  از بحران توسط اين بيانيه تا چه حد می تواند جدی باشد؟
  

  3بقيه در صفحه                                         
  -------------------------------------------------------------     

  "خود رهبری"يا " اعمال رهبری"
  

  تقی روزبه                                
مردم و شعارهای ساختارشکن با گفتمان جرياناتی که  شکاف بين

درچهارچوب نظم کنونی و مرمت آن عمل ميکنند،مانند بيانيه 
نوانديش دينی ويا نامه مهندس سحابی و  5اخيرموسوی يا بيانيه 

رويکرد وازجمله شبه اپوزيسيون های خارجه    سايرحاميان اين
. يل شده استنشين،اکنون به يکی ازچالش های مهم جنبش تبد

را مؤثرترين شيوه " اعمال رهبری"جرياناتی که دوختن پاپوش 
برای سربفرمان کردن جنبش وقراردادن دست وپای آن درپوست 

  . گردو بشمارمی آورند
   3 بقيه در صفحه                                                  

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

  "خود رهبری"نه " اعمال رهبری"نه  
  نقدی بر آرای رفيق تقی روزبه     

                                  
  حشمت محسنی                          

   
خود "يا " اعمال رهبری"ای به نامرفيق عزيز من تقی روزبه مقاله 

متناقض و يک سر  نوشته است که پر از احکام بی بنياد،" رهبری
شود برعکس در هيچ جای مقاله نکته ظريفی مشاهده نمی. خطا است

آيد، درون مايه های آن به شمار میاغتشاش مفهومی يکی از ويژگی
ها نظير جان هالووی مقاله تحت تاثير نظرات جديد پست مارکسيست

در عين حال نظرات . گذاردقرار دارد و ردپای آن را به نمايش می
کند به يک چيز ابتر ووی آن هنگام که از فيلتر او عبور میهال

کنم در اين جا به طور خالصه اين  امر من تالش می.  يابداستحاله می
  .کنمتر را به بعد واگذار میرا نشان دهم و بحث مبسوط

  
  5بقيه در صفحه                                               

  ساماز حسن ح یترانه سرود  

  مويه با مادران عزادار الله کار

          چشمان ماهی         
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  ادامه از صفحه يک 
  

  ...مبارزه برای آزادی             
  

دی  23فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر روز چهارشنبه 
در . با صدور اطالعيه ای نسبت به اعدام مخالفين در ايران هشدار داد

دی عباس  18اين اطالعيه از جمله با اشاره به اظهارات روز جمعه 
پنج نفر از بازداشت  "جعفر آبادی دادستان تهران داير بر اينکه 

شدگان روز عاشورا به زودی به اتهام محاربه در دادگاه انقالب 
تاکيد شده است که محاربه اتهام " اسالمی محاکمه خواهند شد 

سنگينی است که بر پايه قانون مجازات اسالمی  ميتواند به اعدام 
دی  10و همينطور سخنان اژه ای دادستان کل کشور که روز .بيانجامد

عزم دستگاه قضايی برای : " ر جلسه غير علنی مجلس اعالم کرد د
اعدام حداقل سه تن از بازداشت شدگان ظهر عاشورا که محارب 

  . شناخته شده اند جدی است
از سوی ديگر به نقل از واحد زندانيان مجموعه فعاالن حقوق 

تن از زندانيان عادی اوين به زندانهای  400بشردرايران، حداقل 
منتقل شده اند تا آمادگی اين زندان برای پذيرش زندانيان ديگر 

که  اگر اين خبر را در کنار گسترش .سياسی بيشتری افزايش يابد
دستگيری  فعالين جنبش های اجتماعی و بطور مشخص فعالين 
جنبش زنان ، جنبش دانشجويی ، جنبش کارگری و فعالين جنبش های 

س ها  قرار دهيم ، تدارک فعال ديگر  و روزنامه نگاران و وبالگ نوي
  .رژيم  برای گسترش دستگيريها  آشکارتر ميشود

و آخرين نمونه ، ترور بيرحمانه مسعود عليمحمدی استاد دانشگاه 
است که  طبق اطالعات موجود از حاميان مير حسين موسوی در 
انتخابات بود و در تظاهرات خيابانی  نيزهمراه  دانشجويان شرکت 

اين .  حتمال قوی توسط عوامل  رژيم ترور شده استداشت و به ا
ترور و ترور سيد علی موسوی خواهرزاده ميرحسين  موسوی و نيز 
تيراندازی  به ماشين مهدی کروبی بيانگر آنست که رژيم تيم های 
ترور را نيز سازمان داده است تا پروژه قتل های زنجيره ای را به 

م در زندان و ترور در خيابان شيوه جديد پيش برد و با سياست اعدا
  . بزعم خود مردم شورشی را از ترس مرگ خانه نشين کند

حکومت اسالمی که در محاصره يک شورش بزرگ مردمی که سر  
باز ايستادن ندارد ، قرا گرفته ،ناتوان از هر گونه رفرمی تنها حربه 

جالدان جمهوری اسالمی با راه .اش افزودن بر شدت سرکوب است
ن جوخه های مرگ ميخواهند از گسترش بيشتر شورش بزرگ انداخت

بنابراين مقابله فوری ، گسترده و پيوسته با .مردم  جلوگيری کنند
سياست سرکوب هم در داخل و هم در خارج يک بازوی مهم جنبش 

در چنين شرايطی گسترش مبارزه برای . برای پيش روی بيشتر است
الح طلب يا ساختار شکن  و از آزادی کليه زندانيان سياسی اعم از اص

هر طيف سياسی يا ملی يا مذهبی و مبارزه برای لغو شکنجه وترور 
و اعدام در صدر مبارزه فعالين جنبش در داخل و خارج کشور قرار 

در داخل کشور با  حلقه زدن به دور مادران و خانواده های  . دارد
انون زندانيان سياسی و انبوه کردن صفوف اعتراض حول اين ک

ملتهب و برانگيزاننده  ، و در خارج کشور با گسترش اقدامات 
اعتراضی و جلب کانونهای دفاع از حقوق بشر و جنبش های مترقی 
کشورهای خارجی که ستايشگر جنبش پرشکوه و پردوام مردم ايران 
شده اند برای دفاع فعال از اسيران اين جنبش،بايد شکاف در حکومت 

  .   ا وادار به عقب نشينی کردرا افزايش داد و آن ر
                          

  گسترده باد مبارزات همبسته مردم برای آزادی 
  !سياسی و لغو شکنجه و اعدام  کليه زندانيان

  !سرنگون باد رژيم جمهوری اسالمی 
  زنده باد سوسياليسم ! زنده باد آزادی 

 
  )کارگرراه ( کميته مرکزی سازمان کارگران انقالبی ايران 
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  =ت پخش تلويزيون برابری اساع   =    
   

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
 :واروپا  ماهواره هات برد در ايران 
جمعه ها ده و نيم  تا يازده ونيم صبح به وقت ايران برابر با ساعت   

  . 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 
 :ج در آمريکا وکاناداماهواره تله استار پن

س و پنجشنبه ها يازده تا دوازده شب به وقت ونکوور و  لس آنجل
 .                                  بازپخش آن؛ جمعه ساعت هفت تا هشت صبح 

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

  .ابری را مشاهده کنيد طريق اينترنت نيز برنامه های تلويزيون بر
                      بطور زنده در ساعات ذکر شده ، در سايت تلويزيون پيام افغان  -1

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

 کارگر 
http://www.radiobarabari.org/tvbarabari.htm  
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 = با ما ارتباط بگيريد  =    
  

سايت راه کارگر   
www.rahekaregar.com 

 
ايميل سايت     

karegar.comsite@rahe 
 

 روابط عمومی  
public@rahekaregar.com 

 
 راديوبرابری 

www.radiobarabari.net 
 

ايميل راديو  
netinfo@radiobarabari. 

  
  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 هاروحه در مط
 . سازمان ما نيستند



  فحه يک ادامه از ص
  
  

  ... آيا زنان يک صدا        
  

 يممشغول تنظ يانیکه هر گروه و جر يتیهرچند در موقع
 یماده از جانب برخ 5مورد نظر خود است، انتشار " ماده5"

از جنبش زنان  یکه به حق بخش يز،زنان فعال خارج از کشور ن
اما سئواالت . ندارد یتعجب یروند، جا یکشورمان به شمار م

 یمتن ينماده؟ چرا چن 5چرا حتما . مانند یم ین بر جاهم چنا
شود؟ و انواع و اقسام  یآغاز م یو کروب یکه با موسو

  .شوم ینم یمضمون یوارد بحث ها. يگرد یچراها
 یبخش جنبش اجتماع ينرفته تر يشجنبش زنان به مثابه پ آيا

ست  یدراز يانزنان خارج از کشور که سال يعتاکشورمان و طب
 يهخودرا عل ينيستیفم يتمتشکل و همه جانبه فعالبه طور 

 يانيهمنتظر ب يستبا یبرند، م یم يشبه پ يتیجنس يضتبع
کنند؟  مخود را اعال یشدند تا خواسته ها یم يرهو غ یموسو

است، آن  ينتصور ا ياآنان بود؟  يانيهبا ب یهدف مرزبند ياآ
 یا يهيانب ينادعا شده، با انتشار چن يانيهطور که در خود ب

 ينا يانيهب ينچن يستبا یم ياآ! مسائل زنان حل خواهد شد
  يم؟که ما هم هست يمکرد یشد تا اثبات م یم يمتنظ
چه در داخل و . يمرا اثبات کرده ا ينا. يمزنان، البته که هست ما

به ا  یمثال در خارج، کدام تجمع و تشکل یبرا. چه در خارج
خود را حفظ کرده  يتالزنان، قدمت و تداوم فع یندازه تشکل ها
 - ياسیکه اکثر تجمعات س يناست؟ مگر نه ا يستادهو بر سر پا ا

 یبه فرقه ها يگریاز د عدب يکیشدند،  يلدمکرات که تشک
پژوهش ها، و  يادساالنه بن ينارهایچندگانه منشعب شدند؟ سم

 ينواضح ا يایزنان در سراسر آلمان، گو یتشکل ها ينهم چن
رو  يشپ یراه دراز يراز. يممان یو ما م يمادعاست که ما هست

 ی،اسالم یجمهور يمرژ یکه نه فقط با سرنگون یراه. يمدار
درون  یها يضتبع یبرداشتن تمام يانبا از م ابلکه تنها و تنه

  .رسد یم يانجامعه به پا
به  يزتوان آن را ن یم يم،نگاه کن يانيهبه ب! طرفانه یاگر ب اما

چرا نه؟ مگر . کرد يابیزنان ارز یاز جانب برخ يیمثابه صدا
توان تصور کرد که همه  یو جهان م يرانامروز ا يطدر شرا

 يکو همه به  يافتندحرف بزنند و همه پشت سر هم راه ب يک
هر کس، هر  يمبگذار کنند؟و آن را امضاء  ياورندب يمانا يانيهب

. و مناظره کند يدبگو يسد،بدهد، بنو يانيهب یو هر تشکل یجمع
هزاران سئوال طرح شوند، انتقادها  يانيهدر مقابل هر ب يمبگذار

متنوع  یراه ها يمبگذار. و چراها پاسخ داده شوند يدبه عمل آ
  .آزموده شوند یتر

انتشار  ی،کنون يطرفت را در شرا يشراه پ یاگر کسان بنابراين
ست که  يیآن هم صدا. ببرند يشآن را پ يددانند، با یم يانيهب
رسانه زنانه را در  يک یسازمان ده یاگر کسان .شود يانب يدبا

نه تنها به  يقطر ينتوانند از ا یدهند، حتما م یدستور قرار م
. رسانند ياری يرانا اعتراضیجنبش زنان، بلکه به کل جنبش 

مختص مسائل جنبش زنان راه  يزيونتلو يا يوکانال راد يکاگر 
ز فعاالن ا ياریشرکت بس يیچند صدا ينشود و با تضم یانداز

در جهت  يفیک یکند، مسلما گام يرجنبش زنان را امکان پذ
محسوب خواهد  يتیجنس يضتبع يهعل ينيستیتداوم مبارزات فم

تا به  يمشو یاز هزاران راه جار یآبشار انندهم يمبگذار. شد
  .يمهدف برس

  
  
  
  

  ادامه از صفحه يک 
  

  ...يا  " اعمال رهبری"      

من تحت عنوان بيانيه موسوی دوستانی درپانويس نوشته 
ودردسرهای عبورمردم، آن را توضيح واضحات دانسته وبخشا 
. ازمنظرجستجوی برنامه ای پاسخ گوبرای روشن کردن چه بايد کرد

بی شک کسی نمی تواند اهميت برنامه وچه بايد کرد را منکرشود وآن 
ساله بنابراين م.مطلب هم به اين معنا درمقام ارائه آن ها نبوده است

اما سوال اين است که درک ما ازبرنامه . برسرانکار اهميت آن نيست
و پاسخ گوبه به نيازهای " برنامه وچه بايد کرد واقعی" چيست و به 

آيا ازفرازسر جنبش . يک جنبش چه گونه می توان دست يافت؟
می توان به آن " نخبه"وازالبالی کتابها وتوسط يک جريان يا عده ای 

اينکه برنامه يک جنبش را تنها می توان ازدرون آن دست يافت يا 
بدست آورد؟ والبته نوع نخست و ميزان کارآئی  وتوسط خردجمعی آن 

برنامه وچه بايد "اش را بيش ازچندين دهه است که توسط يک دوجبن 
مگرآزمون چندين دهه . توسط فرقه های گوناگون آزموده ايم" کردها

الزم است تا معلوم .. ای رهبری ووتدوين چند دوجين برنامه و ادع
پس اگرخود جنبش وتجربه     شود که دودی ازاين کنده ها برنمی خيزد؟

وخرد آن منشأ زايای اين برنامه ها وچه بايد کرد ها است ،تنها 
که می تواند درکنارالبته تجارب  تمرکزبرآن وپراتيک وخرد آن است 

برنامه  ن است که واين به معنای آ.تاريخی ،به اين نيازپاسخ دهد
تغييرجهان را تنها می توان درجريان تغييرجهان و ازدرون پراکسيس 

واگرچنين است پس اين همه . معطوف به آن بدست آورد ونه ازبيرون
سرگشتگی ها وسردرگمی ها ازکجا سرچشمه می گيرد؟ آيا براستی 
 باورداريم که گويا چشمه گوارائی وجود دارد که اگردستمان به آن بند
بشود سيراب ابدی خواهيم شد؟ آيا تئوری وبرنامه نابی وجود دارد که 
گويامی توان آن را کشف کرد وبکارگرفت؟ به گمان من اين 

است که  سرگشتگی بيشتر بخاطرپيش فرض ها وبعضا کليشه هائی 
آن ها به مثابه حجابی .عموما درما وجود دارند و با خودحمل می کنيم 

ل می کنند ومانع گره خوردگی انديشه وعمل بين ما و واقعيت ها عم
پيش فرض ها به ناگزير با   گرچه اين . اجتماعی وپراکسيس می شوند

فرايند انکشاف جنبش بيش ازپيش رنگ می بازند ولی اين هنوزبه 
اگراين پيش فرض ها .معنی ناديده گرفتن جان سختی بقايای آن نيست
اری نهيم واگرنخواهيم وانگاره های روسوب کرده درخودمان را به کن

ازورای اين منشورها به جامعه و معنای رويدادها بنگريم، آنگاه  
" برنامه"بيش ازيک دوجين - خواهيم ديد که نفس وجود يک جنبش

ازپيش تدوين شده ارزش مداقه وبررسی داشته وخود حاوی عناصری 
وجهت گيری های واقعی ومهترازآن حاوی چگونگی دست    از برنامه
آنگاه روشن خواهد شدکه جنبش حاوی بسی درس ها .ه آن استيابی ب

وخيره شدن درآن ،   ورهنمودهای گرانبهائی است که باحضورانتقادی
آن حلقات پيشروی را که می   هم به نقاط قوتش وهم نقاط ضعفش، 

الزمه اينکارالبته قبل . توان وبايد بدست گرفت فراچنگمان قرارمی دهد
گفته   دگيری ازجنبش است و مصداق آن ازهرچيزتقويت خصيصه يا

آموزگارقبل ازآنکه آموزش دهد خود بايد  که ) نقل به معنا(مارکس 
  .بياموزد
  درآن نوشته من بطور کوتاه يکی ازاين پيش فرض ها يعنی 
که جنبش را هم چون پيکروتنی می پندارد که گوئی بخودی   نظری

رجستجوی يافتن سر خود فاقدانديشه وشعور وخالقيت است والجرم د
را   وناگفته نماند بسياری ازنخبگان خود ويا فرقه خود (برای آن است

ازمنظربورژواها ومفسرين   بويژه  ) درمقام سربه تصوردرمی آورند 
" اعمال رهبری"ضرورت   . رنگارنگ آن مورد نقد قرارداده ام

ميرحسين موسوی ازاين منظربيانگرهمين  17وتقديس بيانيه 
شده درآن نوشته برجسته کردن  مطرح  دومين نکته مهم .رويکرداست

عنصرانقالبی جنبش يعنی آن اخگرسوزان وفرارونده ای است که 
. توسط اعمال رهبری هدف گرفته وکنترل ومهارگردد  قراراست

اکنون ترس عجيبی ازيک جنبش بی مهار و برافروخته ترشدن آتش 
ومتأسفانه بايد گفت .پرومته نهفته درآن، بسياری را دربرگرفته است

با " اعمال رهبری"کثيری ازمدعيان رهائی مردم نيز دراصل   که
آيا براستی  . بورژوازی ومصادره کنندگان قدرت ازمردم هم صداهستد

ما مدعيان دفاع ازدموکراسی راديکال و مشارکتی می خواهيم 



ونه دربازگرداندن قدرت به منشأ اصلی - درکنترل اين اخگرسوزان
وتأمين " انقالبی"بورژوازی رقابت کنيم؟ گيرم که به شيوه  با - خود

اما مگرما عميقا برظرفيت خود .سيطره خويش وفرقه خويش برجنبش
بدست خود باورنداريم وآن را  رهانی مردم و رهائی آن اکثريت عظيم 

ولی متأسفانه اين  ! دايما در سرود انترناسيونال برزبان نمی آوريم؟
ا،که بايد الهام بخش همه برنامه ها و تاکتيک اصل مادرومادراصل ه

وبايسته خود را درذهن   واستراتژی ها باشد، هرگزجايگاه واقعی  ها
آری جنبه .وعملکرد ما ندارد والجرم اصلی است مهجوروراکد

گمشده اصلی ماست ومنشأ سرگردانی ودرهم   کاربردی ندادن به آن،
ئی خود باشند واگررهائی اگرکسانی توانا به رها  بديهی است . آميزی

بی شک چنين کسانی  کارگران تنها بدست خودشان ممکن باشد،پس 
توان خود رهبری وخودحکومتی را نيز دارند وبطريق اولی توان 

اين اساسی ترين خط تمايزمدافعان . تدوين برنامه رهائی خود را نيز
يعنی باورمندان  آزادی و برابری اجتماعی ودموکراسی راديکال 

با همه کسانی است که درچهارچوب قواعدهمين   انی ازنوع ديگر جه
جهان، گيرم با اصالح وتبصره ای به آن ، می انديشند و عمل می 

جايگزين ساختن اعمال رهبری برمردم بجای اعمال رهبری مردم .کنند
برخود، آن بندنافی است که ما را با نظام های طبقاتی وساختارقدرت 

ولی اگرما بدنبال اعمال . رانسان، مرتبط می کندمبتنی برسلطه انسان ب
می دانيم ، " خود رهبری"رهبری نيستيم، واگرخود مردم راشايسته 

اگرحامل تجربه و آگاهی و پتانسيلی هستيم،می توانيم وبايد که آن را 
فرايند خود رهانی بکارگيريم ونه تحکيم زنجيرهای  درخدمت 

و  شتراين ظرفيت های بالقوه يعنی در فعليت بخشيدن هرچه بي.بردگی
به خاموشی گرائيدن اين . اين اخگرسوزان   تثبيت وگستراندن دامنه

اکسيرحيات وکنترل آن، به معنی مرگ يک جنبش وتبديل شدن آن به 
والبته درسوی . ابزارسلطه انسان برانسان ودرخدمت فرادستان است

ی ونقد مردمان ديگر،کمک به بررس مقابل، انتقال تجربه مبارزات 
تجربه خود توده ها که منبع غنی وبی پايان خود آموزی   وجمع بندی 

آنها بشمارمی رود وگفتگو ودرميان نهادن آنها والبته اقدامات بی شمار 
ديگری درهمين راستا ،بخش مهی ازهمان برنامه   عملی وتقويت کننده

ای خواهد بود که بدليل همان حجاب پيش فرض ها، سرگشته بدنبالش 
چرا که . تيم وهم چون جنگلی آن را ازپشت درختان جستجومی کنيمهس

نقويت و تداوم هستی يک جنبِش خود بنياد درواقع جان مايه برنامه ما 
به مثابه يک کمونيست باورمند به خودرهانی کليه مزدوحقوق بگيران 

والبته به موازات آن افشاء گفتمان های .وهمه استثمارشدگان خواهد بود
گوهراصلی    درانديشه اعمال رهبری وخاموش کردن ديگری که

را تشکيل می  ديگری از اين برنامه  جنبش می باشند،نيزبخش 
هم چون   تالش باهمه وجود مان برای آنکه جنبش قبل ازآنکه.دهد

سترون شود، وعمدتا ازدرون، چنان باليده وتناور  57انقالب بهمن 
ند آن آتش نهفته بشود که باين سادگی ها دشمنان مردم نتوان

وموتورپيش برنده را خاموش سازند،بخش بسيارمهمی ازيک برنامه  
باليدن آن تنه ای که مولد واقعی برنامه   يعنی. واقعی را تشکيل ميدهد

ماسعی می کنيم . ورويش بی کران شاخ وبرگ روبه آفتاب خواهد بود
که همبستگی همه زحمتکشان را حول باوربه توان و ظرفيت خود 

وخود حکومتی و ايجاد نهاد ها وارگان های اقتدارمستقيم  ائی ره
  .درهرلحظه وازهم اکنون ودربسترآزمون خود.خودشان تقويت کنيم

اگربه جنبش بنگيريم درهمين شش هفت ماه بسياری ازبن بست  
و پيش فرض ها و دشواری هائی که زمانی مشکلی الينحل انگاشته می 

واری ها و سواالت و ابهامات جديدی که شدند، کناررفته اندو البته دش
به اندازه ای که گوشه . الزمه ديالتيک پيشروی است،بوجود آمده اند

هائی از ظرفيت خود رهانی آزاد می شود و باندازه ای که مردم محيط 
اجتماعی خود را دگرگون می کنند انسان های جديد،جسورتر،آگاه 

ماجنبشی   آری.ی شوندترومصمم تروبا افق های تازه تری آفريده م
طرفداران واليت (هستيم که درحال عبورازحاکميت واصالح طلبان

  !ومهمترازآن، ازخودمان هستيم) مشروط
يعنی کارگران وجوانان و دانشجويان   ما همه ومطلقا همه  

وهمه مدافعان سوسياليستی ... ومعلمان و پرستاران وزنان و
نظام سرمايه داری چشم  وباورمندان به جهانی ديگر، جملگی در دامن

به جهان گشوده ايم وازهمان لحظه تولد باهزاران تاروپودهای مرئی و  
درمتن   بااين وجود چاره ای نداريم جزآنکه .نامرئی ،رنجيرشده به آنيم

همين جهانی که به آن زنجيره شده ايم وازخالل خيزها ونافرمانی های 

تداوم هفت .تغييردهيم خود ودرفرايند تغييرجهان پيرامون، خويشتن را
بخوبی چگونگی رهائی ... کاستی وضعف ها و    ماه حرکت باهمه

يعنی توليد نيرو و بهره گيری ازآن برای پيش رفتن را، ديالتيک 
هرگونه ادعای مکاشفه وتدوين .حرکت و رهائی را، نشان می دهد
توده های تاريخ ساز،وبدون   برنامه بدون مشارکت درجنبش 

برای پيشروی   يالکتيک آزاد شدن ظرفيت های تازهدرنظرگرفتن د
ودرجدائی ازآن، حاصلی جزتراوشات ومکاشفات فرقه ای وآنچه که 

چرا که برنامه .آن را بايد کمونيزم آئينی خواند نصيب امان نخواهدکرد
واقعی ازدرون سبزجاری زندگی ونبرد مردم برای تغييرخود و شرايط 

نه ازدرون کتابها ومتون ويازوايای تراود و   می   حاکم برخود بيرون
يک بارديگربايد تأکيد کنم که اگروجود ظرفيت . ذهن تجريدی

می پذيريم به ناچار  مردم واکثريت بزرگ کارزوحمت را   خودرهانی
اين را نيزمی پذيريم که مردم خود قادر وتوانا به خلق برنامه واهداف 

توسط مردم  واگربرنامه چيزی است که بايد. حرکت خويش هستند
گيرندگان برسرنوشت خود هستند،   اجراشود و اگرمردم خود تصميم 

بنابراين سازندگان تدوين کنندگان واقعی برنامه هم ، هم چنان که 
مشکل ما وسرگشتگی ما ازآن جا . اجراکنندگان آن،خود آنها هستند
ديگرمی خواهيم با همان ملزومات   است که درمورد جهانی ازنوع

منطق جهان طبقاتی و ساخته وپرداخته بورژوازی بيانديشيم، وداده ها و
درحين تغييرجهان ودرمتن آن بدست  ونه آنکه نقد و تصورات خود را 
وبنابراين است که درجدائی امان، . آوريم ويا به بوته آزمون بگذاريم

  .جزهمان جهان موجود را بازتوليد نمی کنيم
زبنگريم که برای اگربه مردم به مثابه سوژه های تاريخ سا

تجديد بنای زندگی به يغمارفته خود به پاخاسته اند، مردمی که ازدل 
زنجيرهای بسته شده به دست و پای   تدريجی   ناتوانی ها و گسستن

خود سربرمی آورند وبه تدريج ظرفيت های بالقوه خود را بالفعل می 
يابی کنند،آنگاه با درک وعملکرد ديگری ازبرنامه و رهبری وسازمان 

دراين معنا برنامه يعنی فعليت بخشيدن   .ونحوه رهائی مواجه می شويم
اين ظرفيت ها،دست يابی به بلوغ خود رهبری،توان ترسيم   به 

مطالبات خود وچگونگی دست يابی به آنها ،خود را به مثابه يک سوژه 
  و ساختن سوسيالسيم بدست توانای  فعال و انسان خود رهان پروردن 

  .کش وهمه استثمارشدگانمردم زحمت
اين البته يک سوال ! آيا با چنين پروژه ای بی وظيفه می شويم؟

مضحکی است که اوج سرگشتگی و بدترازآن داشتن وظيفه ازِ قبل بی 
تبديلشان به پيکره های بی وظيفه کردن مردم، تهی کردن آنها و 

شعوری که با اتصال به شعوری واال و بيرون ازخود،واجد ارزش می 
رويکردی که درنهايت خود پهلوبه پهلوی همه . شوند،نشأت می گيرد

اين نگرش البته ربطی به . ايدئولوژی های واپسگرا می سايد
رينی وجود دارند و نقش آف با اين وجود . سوسياليسم رهائی بخش ندارد

باآن وتالش برای خشکاندنش وجه ديگری   امری که مقابله. می کنند
. را تشکيل می دهد  ازبرسميت شناختن اين اکسيرحيات درونی جنبش

پس ما بی وظيفه نيستيم و وظايف بيکران وخطيری دربرابرخود 
  .اما وظايفی ازسخ ديگر و ازجنس رهائی انسان بدست خود.داريم

اعمال "کنيد اگرهمين دوفقره يعنی نقد همانطورکه مالحظه می 
والجرم اجتناب از کپيه " خود رهبری"برجنبش بجای " رهبری

اهميت  بردازی از آن وهم آوازشدن با بورژوازی، و هم چنين دريافتن 
خطير نگهبانی ازاين آتش افروخته پرومته وارش وآن شعله های 

را درلحظات دريابيم مهمترين سرفصل برنامه خود  اخگرسوزان را  
توسط دشمن رودر روصورت   تهديداتی که هم :خطيرکنونی دريافته ايم

می گيرد وهم مهمترازآن توسط پايگاه های نفوذی آن درعقبه جنبش، 
درگفتمان های ديگر،درصفوف وباورها و ازطريق زنجيرهای مرئی 

غيرمستقيم ودرميان صفوف جنبش وازجمله در ترفند  و نامرئی سلطه 
جرثومه های رشد يابنده خود "  برای شکارو دفن" ل رهبریاعما"کمند

حسن شريعتمداری ها   نمی کند چه  فرقی هم ". حکومتی و خود رهانی
آن را تحت عنوان ... وبيژن حکمت ها وسحابی ها و موسوی ها و

ضرورت لحظه حاظربرای مقابله با ساختارشکنی فرموله کنند، يا 
" رهبری انقالبی"ودای اعمال يک مدعی چپی که درس هرآينه توسط 

  .خود برجنبش، مشغول رقابت با آن باشد
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  ادامه از صفحه يک 
  

     
  ... نه" اعمال رهبری"نه      

  
  

به طور کلی بحث رفيق تقی روزبه را به سه فقره کلی و يک محور 
ان به ها بهتر بتوکنم تا بحث را در هر يک از مولفهتکميلی تقسيم می

  :  اين محورها به قرار زير اند. پيش برد
  يابی به برنامهی دستنحوه-الف
  اهميت جنبش، نفی تدوين برنامه توسط حزب- ب
   تناقض خود رهانی با حزب - ج
  بحث سوژه انقالبی -د

  .پس بگذاريد هريک از اين محورها را از نزديک مشاهده کنيم
  

  ی دستيابی به برنامهنحوه
ی دستيابی به برنامه نادرست مقاله مزبور گرد نحوه يکی از احکام 

يابی به برنامه در اين محور بحث او مدعی است دست. چرخدمی
يک جنبش ممکن است و هر نوع تدوين برنامه " درون"صرفا از 

آيد و به شمار می" ایفرقه"توسط احزاب سياسی امری نادرست و 
  :گويدر اين باره میاو د. خيزدبر نمی" هادودی از اين کنده"
برنامه و چه " اما سوال اين است که درک ما از برنامه چيست و به "

به نيازهای يک جنبش چه گونه می توان   و پاسخ گو" بايد کرد واقعی
ها و توسط يک آيا از فراز سر جنبش و از البالی کتابدست يافت؟ 

که برنامه می توان به آن دست يافت يا اين" نخبه"جريان يا عده ای 
به   آن  توسط خرد جمعیآن و  درونيک جنبش را تنها می توان از 

  ".دست آورد؟
  اين سخن او به چه معنا است؟

-قبل از هر چيز اين تز به معنای نفی مانيفست کمونيست به مثابه -اوال
های تدوين شده در سنت ی اولين برنامه رسمی و ساير برنامه

آيا کسی تاکنون در جايی . رودمی کمونيستی تا به امروز به شمار
سر کاری عبث و ها تدوين برنامه را يکسراغ دارد که مارکسيست

در سنت تا کنونی چپ بحث پيرامون صحت بندهای . بيهوده بدانند
ها، تفکيک برنامه حداکثر بندی دقيق خواستی صورتبرنامه، نحوه

کانونی ...  های انتقالی در برنامهاز حداقل يا ضرورت طرح خواست
ها يعنی ست در اين باره به اولين برنامه کمونيستکافی. بوده است

مانيفست نگاه کنيم يا به نقد انگلس به برنامه ارفورت يا نقد مارکس به 
روزبه   رفيق برنامه گوتا نظر افکنيم تا نادرستی و بی ربطی ادعای 

ه، بلکه چالش در همه اين موارد نه نفس تدوين برنام. را  مالحظه کنيم
  .اصلی بر سر چگونگی تدوين برنامه متمرکز بوده است

ثانيا پرسش اين است که تدوين يک برنامه توسط خرد جمعی در يک 
آيا همه افراد شرکت کننده در يک جنبش . آيدجنبش چگونه به دست می

کنند ؟ آيا تا کنون   جايی سراغ داريد که در تدوين برنامه مشارکت می
يا افرادی، کميسيونی، . مبارکی صورت تحقق پيدا کرده باشدچنين امر 

نويس اوليه برنامه را به عهده گروه کاری يا غيره وظيفه تدوين پيش
گويد چون رفيق روزبه می. آورندگيرند و آن را به نگارش در میمی

کنندگان آن هم بايد خود برنامه در خدمت مردم است  پس لزوما تدوين
ه يک بار ديگر بايد تأکيد کنم ک: "گويدو در اين باره میا .ها باشندآن

مردم و اکثريت بزرگ کار زحمت را   اگروجود ظرفيت خودرهانی
می پذيريم به ناچار اين را نيزمی پذيريم که مردم خود قادر و توانا به  

و اگربرنامه چيزی است . خلق برنامه و اهداف حرکت خويش هستند
گيرندگان   شود و اگر مردم خود تصميم که بايد توسط مردم اجرا
بنابراين سازندگان تدوين کنندگان واقعی برسرنوشت خود هستند، 

تاکيد از ".(ها هستندخود آن برنامه هم، هم چنان که اجراکنندگان آن،
  )من

يعنی مانيفست اين گونه يعنی  1848ها در آيا برنامه اتحاديه کمونيست 
دانند که اتحاديه آمده است؟ همه می از طريق خرد جمعی به نگارش در

ها اين ماموريت را به مارکس و انگلس واگذار کرده بود و  کمونيست
ی ای پيرامون نحوهميش، که تحقيق ارزندهبنا به ادعای راب بی

نگارش مانيفست انجام داده، متن اوليه آن را انگلس به نگارش در 

يی را تدوين کرده آورد و سپس اين مارکس بوده است که متن نها
رسد که رفيق روزبه تصور روشنی از به نظر می) 1.(است

يا از آن " طريق خرد جمعی"گويد از دموکراسی ندارد آن جا که می
ی تدوين برنامه از جا که به اصل خودرهانی اعتقاد داريم پس نحوه

او در اين باره يک نوع دموکراسی بدوی . گيردطريق همه صورت می
  . کندگی میرا نمايند

پذيرش . کندثالثا او فرق تدوين برنامه با تصويب برنامه را مخدوش می
بهترين و زيباترين . يک برنامه يک چيز است و تدوين آن چيزی ديگر

. خوردبرنامه دنيا اگر مورد پذيرش مردم قرار نگيرد به درد تاقچه می
نندگان در يک کاما از اين حقيقت بايد به اين نتيجه رسيد که همه شرکت

-جنبش به يک اندازه از آگاهی و توانايی برخوردارند که بتوانند برنامه
  ی آن را تدوين کنند؟

های راديکال در بندیرابعا در شرايطی که تمام احزاب چپ و گروه
 –سراسر جهان در مرحله جستجوی هويت و تجديد آرايش سياسی 

ش از خودانگيختگی  فکری قرار دارند نفی تئوری، رد برنامه و ستاي
دهد بلکه عالوه بر آن صرفا پرت بودن از دنيای معاصر را نشان نمی

دهد که از وظيفه تاريخی خود ناتوانی و سترونی چپی را نشان می
امری که نياز سوزان هر نوع بازسازی چپ به . رودداردطفرهمی
اين صدايی است نازا و غير خالق در مشارکت در . رودشمار می
. رسدتدوين يک ايستار جديد چپ که از طرف او به گوش می بحث و

ای از مشارکت چپ بهترين دليل اين امر اين است که هيچ   نشانه
  .شودای ديده نمیايران در بازسازی چپ  در هيچ حوزه

  
  اهميت جنبش، نفی تدوين برنامه توسط حزب-ب
بته هيچ اين بحث ال.  ی برنامه با جنبش استمحور دوم بحث رابطه 

نکته جديد و ظريفی در بر ندارد؛ تا کنون در جنبش چپ بارها بر سر 
گری در اين باره کم اين موضع جدال صورت گرفته است و روشن

کشاند که قبال اما متاسفانه رفيق روزبه ما را به بحثی می. نبوده است
آيا اين حرف مارکس که يک جنبش از . در اين باره پاسخ گرفته بود

تر است با اين نظر لنين که بدون تئوری جين برنامه ارجحيک دو
تر برای روشن. انقالبی هيچ جنبش انقالبی وجود ندارد تناقض دارد

  .کنمشدن مطلب به چند موضوع اشاره می
کند و نه لنين  و اقعيت اين است نه مارکس اهميت تئوری را نفی می- 1

ر گيرد شان نزول اين آن چه که بايد مورد توجه قرا. اهميت جنبش را
. شودسخنان معين است که در کدام بستر و در چه متنی گفته  می

های روشن شکل گرفته و دارد به بی زمانی که جنبشی بدون هدف
و . رسدرود اهميت سخن لنين سخت قابل قبول به نظر میراهه می

- ای کردن آن است که از اهميت بيشدرست بعد از تدوين برنامه، توده
کرد دارند در باره  موضوع آيا اين دو روی. شودی برخوردار میتر

ها، گويند؟ ناديده گرفتن زمينه و بستر اين حرفواحدی  سخن می
دهد، مخدوش کاری که رفيق روزبه از سر ناآگاهی آن را انجام می

کردن و متناقض جلوه دادن حقيقت است که کمکی به روشن شدن 
  .کندموضوع نمی

ها دهد که چپهای تاکنونی به عينه نشان میکست جنبشتجربه ش - 2
ها و برنامه اثباتی متناسب با  تشريح و تبيين نظام مسلط ی بديلدر باره

به عالوه مارکس در پيوند با سوسياليسم  .اندکنونی خوش ندرخشيده
شهر مخالف نبود بلکه با تحت هيچ شرايطی با نفس ارائه بديل و آرمان

توانست با محض آن به مخالفت برخاست که نمیخصلت اتوپيک 
شهرگرايی بلکه با او نه با خود آرمان. واقعيت پيوند برقرار نمايد
ی تر از آن با فقدان سوژهيابی به آن و مهمناروشن بودن مسير دست

تاريخی نزد آنان مخالف بود، نيرويی  که بتواند اين آرمانشهر را تحقق 
های تخيلی را مورد انتقاد قرار سوسياليست بخشد؛ از اين روست که او

ترديدی نيست که مارکس در باره سوسياليسم به ميزانی که . داده است
ضروری و شايسته بود نپرداخته آن چنان  که  در باره سرمايه دست 

های او اگرچه اشاره. سازی،  تحليل و تبيين مساله زده استبه مفهوم
معهذا نکاتی که او در باره از خصلت پراکنده برخوردار اند 
مايه نيرومندی برای ترسيم نظام سوسياليسم و کمونيسم بيان کرده دست

  .بديل فراهم ساخته  است
نفی تدوين برنامه توسط حزب و ستايش از خودانگيختگی البته - 3

رساند بلکه برعکس بدون روشنايی و برنامه ها نمیکمکی به جنبش
- های مدافع دموکراسی، تکرار تجربه شکستاثباتی و کسب هژمونی نيروی 

  .های تاريخی در آينده را به همراه دارد



هايی اثباتی البته درکی ناديده گرفتن اهميت تجديد آرايش چپ و طرح بحث -4
مايه آن اين است که جنبش به خودی خود ره به لوحانه که دروناست ساده
زنند فقط به ای تن میههای برنامکسانی که از ضرورت بحث. بردرهايی می

های چپ به ها جزيی از راه حلآن.  بخشندهای ضد چپ ترنم میباليدن گفتمان
  .شوندروند بلکه خود از معضالت چپ محسوب میشمار نمی

توان درجريان برنامه تغييرجهان را تنها می: "گويدرفيق روزبه می -5
. ورد ونه ازبيرونتغييرجهان و از درون پراکسيس معطوف به آن بدست آ

ها ازکجا سرچشمه می  وسردرگمی ها سرگشتگی واگرچنين است پس اين همه
   معنای اين سخن کدام است؟" گيرد؟

برنامه معطوف به تغيير جهان صرفا از فرآيند عينی و يا مداخله عملی در 
اين حرف يک نظريه خلص امپريستی است که منبع . آيدجنبش به دست نمی

ای است اين جا آن لحظه. کندرا از عين و واقعيت استنتاج میشناخت و آگاهی 
که درک غيرمارکسيستی رفيق روزبه بيش از هر جای ديگر خود را نشان 

ترديدی نيست که عين و واقعيت مبنای مستحکمی برای شناخت به . دهدمی
گيرد آيند اما فرآيند شناخت صرفا و انحصارا از آن جا نشات نمیشمار می

برخالف تصور . کندسويه فعال ذهن نيز در اين فرايند نقش مهمی ايفا میبلکه 
گرايانه او پراکسيس از پراتيک متمايز است و تالقی گاه عين و ذهن يا به ساده

ی فعال به قول مارکس حق سويه .دهدعبارت ديگر تعامل آن دو را نشان می
از اين رو .  استذهن را هگل بهتر از فوئرباخ ماترياليست به جا آورده 

به . ی عمل، عدم درک معنای واقعی پراکسيس استفهميدن پراکسيس به مثابه
عالوه بحث مارکس ناطر است بر بحث عين و ذهن؛ اين بحث چه ربطی به 

های فراتر از آن، اين بحث چه ربطی به مقوله. بحث برنامه و جنبش دارد
ی مستقيم و بی ابطهی ذهن و عين يک ررابطه. جفتی نظريه و عمل دارد
هر ذهنی لزوما ذهن . ی نظريه با عمل چنين نيستواسطه است اما رابطه

  .ساز نيستنظريه
  
  ی وجودی حزبتناقض خودرهانی با فلسفه -ج
  

آيد هايی رفيق روزبه مثل نقل و نبات از خودرهانی سخن به ميان میدر نوشته
تا اين جا مالحظه . ريافته باشداما من ترديد دارم که او اين اصل را به خوبی د

ها نيازی خودرهانی به تدوين برنامه کمونيسترفيق روزبه  کرديم که به زعم  
ندارد به عالوه برنامه تغيير جهان از متن واقعيت و صرفا از فعاليت عملی 

او با پذيرش اين مقدمات . کند و به کار مستقل نظری  نيازی نيستتغذيه می
خيزد و بدين ترتيب فه وجودی حزب نيز به مخالفت برناگزير است با فلس

عناصر اصلی اين . گرددتجديدنظر در بنيادهای نظريه مارکسيستی کامل می
های رفيق روزبه کدام اند؟ رفيق روزبه بر اين باور است گيری از بحثنتيجه

آيد و از آنجا که که، از آن جا که برنامه از دل خود عمل و واقعيت در می
امه برای مردم است و تدوين کنندگان آن هم بايد خود مردم باشند؛ پس، برن

چرا که : "نويسداو می! جنبش همه چيز است و برنامه مستقل احزاب هيچ
برنامه واقعی از درون سبز جاری زندگی و نبرد مردم برای تغييرخود و 

و يا ها و متون تراود و نه از درون کتاب می  شرايط حاکم بر خود بيرون
  ."زوايای ذهن تجريدی

معنا و بی خاصيت  اش بیآيا باور به اصل خود رهانی طبقه کارگر الزمه
کردن حزب طبقه در عمل است؟ آيا از آن جا که ما به اصل خود رهانی اعتقاد 

توان چنين نتيجه داريم و در سرود انترناسيونال هم از آن ياد شده است، می
بندی ممکن است که رفيق روزبه با اين جمعای نيست ؟ گرفت که حزب کاره

من توافق نداشته باشد اما اين نتيجه منطقی تزهايی است که او به هم بافته 
به نظر من اصل خودرهانی تناقضی با وجود حزب ندارد و فعاليت . است

ست در اين باره به کافی. ای  از تحقق اصل خودرهانی استحزب خود  لحظه
او که اصل خود رهانی را در آثار . دريپر اشاره کردتحقيق با ارزش هال 

مارکس مورد تحقيق قرار داده هيج جا آن را با موجوديت حزب در تباين نديده 
است، برعکس وجود حزب را برای تحقق اصل خودرهانی ضروری تشخيص 

  : گويداو در اين باره می. داده است
تئوری انقالب کارل "تری است تحت عنوانمقاله زير فصلی از کار بزرگ"

که در دست انجام است و متوجه يک جنبه از نظريه مارکس در " مارکس
اگر مقاله را جداگانه و به تنهايی مورد . مورد طبيعت انقالب پرولتری است

توجه قرار دهيم اين خطر را در بر دارد که يک جانبه تعبير شود، به طوری 
  .و رهبری سياسی قرار داده شوددهی سياسی در مقابل سازمان" که خودرهانی

جنين تقابلی البته با . ای به شدت بی پايه استبه عقيده من، اخذ چنين نتيجه
کرد مارکس هيچ وجه مشترکی ندارد، به نظرم در بررسی قابل تحسين روی

من . تماما ثابت شده است" مارکس و انگلس و تئوری حزب"مونتی جانستون
اصل مشهور مارکس و انگلس مبنی : موافقم که کامال با اين مالحظه جانستون

آيد و بر اين که آزادی طبقه کارگر تنها به دست خود طبقه کارگر به دست می
اند، در تقابل با مفهوم حزب قرار ندارد، بلکه با آن بارها بر آن تاکيد کرده

  )2". (شودتکميل می
ست خورده و واقعيت اين است که بدکرداری احزاب سنتی و بيالن کار شک 

ها و سوخت الزم را برای گرايشی فراهم کرده است که حرف منفی آن بهانه
را با رنگ و " جنبش همه چيز است برنامه هيچ"پوسيده و کهنه برنشتاين که 

مايه شبه آنارشيستی تکرار کنند که عصر حزب سپری شده لعاب تازه با درون
رسيده است اما پاسخ آن  ترديدی نيست که عمر احزاب سنتی به پايان. است

ما کماکان . کرد و ايستار جديد در قبال حزب استنفی حزب نيست بلکه روی
بخشند اين احزاب به احزابی نياز داريم که به اصل خودرهانی طبقه ترنم می
ی وجودی حزب که نبايد جانشين طبقه شوند اما از سويی ديگر نبايد فلسفه

حزب "درک انحرافی . ه گرفته شودکمک به خودرهانی طبقه است ناديد
ی آن را نشاند، که روايت مزين شدهکه خود را به جای طبقه می" گراجانشين

توان مالحظه کرد، دارد با اين درک در نزد آن بخش ديگر راه کارگر می
شود که مرز حزب و طبقه  و تمايز اين دو سطح از گزين میانحرافی جای

اين درک را ديدگاه رفيق روزبه به خوبی . درودهی زير سئوال میسازمان
  .توان مشاهده کردمی

  
  ی انقالبیسوزه

  
توان های اوليه آن را میدر نوشته رفيق روزبه يک محور ديگر که نشانه

او در اين نوشته هم تجديدنظر و هم التقاط را .. مشاهده کرد مساله سوژه است
ی تحقق رکسيستی سوژهتا کنون در سنت ما. گذارديک جا به نمايش می

بگذاريد از  .سوسياليسم طبقه کارگر بوده است نه نيروهای اجتماعی ديگر
  .نزديک اين مساله مورد بررسی قرار دهيم

ی چون سوژههم" مردم"و " انسان"ی خود از رفيق روزبه در چند جای نوشته
" يا " خودرهائی انسان به دست "به عنوان نمونه او از .  کندرهايی استفاده می

در اين جا . آورد، سخن به ميان می"های تاريخ ساز مردم به مثابه سوژه
ها سوژه سوسياليسم اند؟ رفيق روزبه برای پرسش اين است چرا همه انسان

اين پرسش احتماال به تاسی از جان هالووی خواهد گفت همه کسانی که تحت 
اما الغای ستم در . ی تحقق سوسياليسم اندستم سرمايه قرار دارند سوژه

. ی ملی يا جنسی يا نژادی چه عنصری از سوسياليسم در بر داردعرصه
ها بی تفاوت باشند توانند نسبت به اين ستمها نمیترديدی نيست که سوسياليست

سوسياليسم الغای ستم . ها هنوز به معنای سوسياليسم نيستاما نفی اين ستم
فاعل و آفريننده . نفع نيستندآن ذی ها در تحققطبقاتی است و همه انسان

اين حرف نبايد به اين معنا . سوسياليسم انحصارا و انحصارا طبقه کارگر  است
فهميده شود که طبقه کارگر به طور بالفعل از اين توانايی برخوردار است بلکه 
ناظر بر اين است که از چنين ظرفيت و پتانسيلی به طور  بالقوه  برخوردار 

خيزد؟ الن مک سينز وود در پاسخ به اين ظرفيت اما  از کجا بر میاين . است
اين "   گويد او می. مساله نکاتی را مطرح کرده  که بسيار آموزنده است 

عبارت که طبقه کارگر  يک طبقه بالقوه انقالبی است، نه يک تجريد 
گی متافيزيکی بلکه تداوم اصل ماترياليستی است که توليد و استثمار در زند

داری کنند و با توجه به طبيعت ويژه نظام سرمايهاجتماعی نقش اساسی ايفا می
  .کندهای ديگری هم اضافه میگيرینتيجه

اش طبقه کارگر آن گروه اجتماعی است که بنا به وضعيت عينی -1
  .ترين منافع مستقيم در انتقال به سوسياليسم استدارای بيش

- ترين و بنيادیکنندهيم تعيينی موضوع مستقطبقه کارگر به مثابه -2
ای است که هيچ نفعی در روا طبقه -گرچه نه تنها شکل-ترين فشار و ستم

تواند شرايط رهايی کل بشريت را در داشتن ستم به ديگر طبقات ندارد و می
  .اش فراهم کندمبارزه برای خودرهانی

با توجه به تضاد بنيادی و غيرقابل حل ميان طبقات استثمارگر و  -3
استثمار شونده که در قالب ساختارهای ستمگرانه جای دارد مبارزه طبقاتی به 

  .بخش استناگزير موتور اصلی اين تحول رهايی
-طبقه کارگر دارای يک قدرت اجتماعی استراتژيک است که می -4

کنار گذاشتن طبقه کارگر از ...تواند اورا به يک نيروی انقالبی تبديل کند
مبارزه برای سوسياليسم، يا دچار شدن به يک اشتباه اش در جايگاه خود ويژه
ای يا ضديت با تحليل مارکسيستی روابط اجتماعی و قدرت و استراتژيک پايه

- يا دست کم بازتعريف طبيعت آن نوع از رهايی است که سوسياليسم ناميده می
  )3.(شود

ون التقاط ی انقالبی البته توسط رفيق روزبه بدتجديد نظر در بنياد نظريه سوژه
ساختن سوسياليسم به "او در جای ديگری از همين مقاله از . گيردصورت نمی
گويد و درک سخن می" مردم زحمتکش و همه استثمارشدگان   دست توانای

  .کرد مختلف به مساله تعلق داردکند که اين دو گزاره متضاد به دو روینمی
  
  ------------------------------------------------------------------  
  

  :منابع
ی مانيفست ويژه 3ميش در بيدار شماره تکوين مانيفست نوشته راب بی -1

  .کمونيست
مارکسيسم "، در کتاب 10اصل خودرهانی پرولتاريا  به قلم هال دريپر ص  -2

  .از انتشارات بيدار" ، روشنفکران و خود رهانی کارگران
ی نقد و بررسی ويژه 10ی در بيدار شمار مارکسيسم بدون مبارزه طبقات -3
  .72-71ص " خداحافظ پرولتاريای آندره گرز"
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  مادران عزادار الله کار مويه با          
  
  چشماِن ماهی  
  
  

  ناگه نگاهش
  ناباوراستاد               

  چشمش به چشمِ 
  صياد افتاد                   

  موج است وبازو
  ن وپا رواطوفا                    
  گشته گالويز
  با مرِگ خونريز              

  همچو ن بهاران
  در چاه پاييز                    
  مرغی که از تير
  آهو به نخجير                   
  آهو َوش ما
  افتاد از پا             

  
  فواره زد خون

  ره گلگون رخسا
  جان و جهانش
  جانِ جهان شد                   

  
  خونش روان شد
  هرجا                     

  دوان شد                          
  در کوی و صحرا
  دشت و دمن ها                      

  باغ و بيابان
  روی خيابان                
  از اين خيابان

  خيابان تا آن                   
  کويی به کويی
  شهری به شهری                 

  هر جا که عشقی
  سرزد جوانه                    
  و عاشقان را
  ازآن نشانه               

  می رفت خونِ 
  آهو َوش ما                 

  
  فواره زد خون
  رخساره گلگون
  جان و جهانش
  جانِ  جهان شد                  

  
  
  سته از خودخود ُر

  خود ريشه در خود                      
  تا کی که جوشيد
  ازخا ک روييد                    
  با شا خه ها و
  بر ِگ فراوان                 

  چون الله زاران
  در بيشما ران                   
  زيبای ما شد
  رؤيای ما شد                
  در تيره زاران

  دانای ما شد                 
  

  فواره زد خون
  رخساره گلگون
  جان وجهانش
  جانِ جهان شد                 

  
  مرگش چنان چون
  خوابی پريشا ن                       

  او زنده در ما
  ما زنده در او                

  اين عاشقستان
  معشوقِ ما شد                  
  امروز ما شد
  ایِِِ ما شدفرد                

  
  فواره زد خون
  رخساره گلگون
  جان و جهانش

  جانِ جهان شد                
  

  ای داد 
  ای داد        

  بی داد را                
  داد                               

  آن را که با عشق 
  ِرشته ست بنياد                     

  بايد نميراد
  با يد               

  نميراد                      
  زين کوِه بيداد
  فرياد                

  فرياد                       
  

  فواره زد خون
  رخساره گلگون
  جان وجها نش
  جاِن جهان شد                 

  
  مرگ آمد اما
  چون مار کبرا                

  خونسرد
  بی درد           

  ه ای سرددر لحظ                    
  پيچيد خود را 
  بر گردن آن                

  آهوِیِ  زيبا                               
  ديدی
  تو ديدی       

  چشمان ماهی              
  در بی پناهی                             

  وقتی که از تور
  افتاده برخاک                   
  وای از نگاهش

  وا ی ی ی 
  ...از نگاهش              

  


