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تغيير تحوالت در طيف چپ در گذشته  هر چند گذرای، سير حوادث و امروز بررسي،
 به امري ضروري براي فعالين ،حاد شدن مبارزه طبقات و حال، به موازات رشد و

از اين زاويه مي توان موقعيت هر حزب و جريان . بدل شده استجنبش آارگري 
هاي طبقاتي بهتر تشخيص داد و مبارزه حاد و تغيير صف  سياسي را در بلوك بندي

بندي هايي آه در اين جنبش در حال شكل گيري است را بيش از پيش و بهتر مي توان 
 بتوانيم  علت سير در خالل آشمكشها و جدالهاي سياسي و نظري بايد. تشخيص داد

تكامل و يا افول گرايشات متفاوت و متناقض را از يكديگر بيابيم و در نهايت 
. آارگري است را در مقابل سوسياليسم غير آارگري تقويت نماييم سوسياليسمي آه واقعا

پر واضح است آه اين وظيفه مهم، سنگينتر از آن است آه بتوان در يك مقاله همه آنرا 
رساند، اما اين نوشته در حد خود، در اين مقطع زماني مي تواند در اين به سرانجام 

  .راستا گامي هر چند آوچك به جلو باشد
  
  چپ بعد از انقالب  - ١
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 ميدان گذاشتند آه  پا به طيف وسيعي از احزاب و گروههاي سياسي  ٥٧ پس از انقالب
حزب توده و " ( كيخط . "رايي هاي جديدي را تشكيل مي دادند آدر نوع خود صف

احزاب " هر چند در ادامه همان خط سياسي حزب توده قبل ازانقالب و) بعدها اآثريت 
حرآت مي آردند، اما با جابجايي قدرت از دست رژيم شاه به دست جمهوري " برادر

اسالمي، پشت سر حكومت جديد قرار گرفتند و در بوق و آرنا ضد امپرياليست بودن 

همكاري و خوش خدمتي آنها به جمهوري اسالمي حتي . ر زدندجمهوري اسالمي را جا
اوج سرآوبها و آشتارهاي فعالين سياسي و نيروهاي   و در٦١ و٦٠در سالهاي 

روي آنها به نسبت ارتباط  و نزديكي حكومت اسالمي به شو. آزاديخواه ادامه داشت
 تقويت مي جمهوري اسالمي را  خود،امپرياليست مطابق دستورات رهبران سوسيال

نيز  " خط دو. "حتي از لودادن ديگر فعالين سياسي در اين راه ابايي نداشتند نمودند و
چريكي در زمان شاه بودند، اما با رشد مبارزات سياسي و مشي هر چند  سمبل گرايش 

سرنگوني رژيم سلطنتي دست از مبارزه چريكي برداشته و در جريان انشعاب از 
آنها راه سازش  .همچنان هوادار سوسياليسم روسي باقي ماندند" اقليت" به نام " اآثريت"

با جمهوري اسالمي را در پيش نگرفتند و در تقابل با حكومت جديد در صف نيروهاي 
در واقع آنها  هر چند ديگر مبارزه . معارض با حكومت سرمايه داري قرار گرفتند

مبارزات چريكي و آوانتوريستي چريكي را در دستور آار نداشتند اما با حمايت و تاييد 
گرايشي آه بخصوص پس از . باقي ماندند" خط دو"دوران سلطنت، همچنان نماينده 

و ..." رزمندگان"، ..." سازمان پيكار. "بود" ط سه خ" انقالب رشد يافت، موسوم به 
تشكيل داده " آنفرانس وحدت"آه جمعي را بعنوان  "سه  تعدادي گروه ديگر خط"

ضافه آومله همه با مشخصه مرزبندي با مشي چريكي جدا از توده و سوسيال بودند به ا
نيز هر )" سهند(اتحاد مبارزان آمونيست  ".امپرياليست دانستن شوروي تعريف مي شدند

چند گروهي آوچك از ميان گروههاي خط سه بود، اما بنا به مبارزه نظريش با پوپوليسم 
سمت و سوي پوپوليستي جريانات چپ، . مودندموجود در جنبش نقش قابل توجهي ايفا ن

توسط اين گروه به نقد آشيده شد و باب بحثي در جنبش باز شد آه بعدها مبناي مرزبندي 
، از سرنگوني رژيم سلطنتي شكل گرفتنيز آه پس " راه آارگر". هاي راديكالي گرديد
ا مشي چريكي  مرزبندي بضمن" راه آارگر" . بود"چهارخط "به  نماينده گرايش موسوم

 " ط پنجخ"عدها ب.  شوروي تعريف مي شدندجدا از توده و سوسياليست دانستن اردوگاه
 آنرا "آارگران سرخ"مد آه گروه آوچكي بنام آهم آه فعاليتش نمودي نداشت بوجود 

اآونوميستهايي بودند آه مبارزه سياسي را از بيخ "  پنجي ها خط. "نمايندگي مي آردند
البته  احزاب و . مودند و به ارتقاي مبارزه اقتصادي اعتقادي نداشتندو بن تقبيح مي ن

گروههاي ديگري هم در آن دوران بودند آه خارج از خط آشي هاي فوق تعريف مي 
شدند اما به هر شكل در ميان احزاب چپ، گروه هاي سياسي با اين خطوط تعريف و 

بود، و  "   ٤و٣و٢هاي خط نيرو" اما آنچه آه ويژگي مشترك طيف. شناخته مي شدند
د، مرحله انقالب دمكراتيك و تضاد خلق و  شدر آن دوران مسئله اي بديهي پنداشته مي

مبارزه سياسي همه گروههاي فوق در راستاي تحقق انقالب دمكراتيك . امپرياليست بود
آن دوران مبارزه سياسي نه از زاويه  در. امپرياليسم بود از طريق  حل تضاد خلق و

سرمايه بلكه بر مبناي انديشه هاي مائو با حل  تضادي آه با  د طبقاتي آار وتضا
رايي نيروهاي سياسي پس از انقالب با آصف . امپرياليسم ديده مي شد پيش مي رفت

شكل گرفته ...  مجدد اراضي و  آلترناتيو جمهوري دمكراتيك خلق، حاآميت خلق، تقسيم
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در جريان سرآوبهاي دهه شصت و آشتار و زنداني نمودن هزاران فعال سياسي، چالش 
بوجود آمد و تناقضات نظري در پيچ و تاب آشتارها و  بزرگي در روند مبارزه سياسي 
راديكاليسمي آه مي توانست در جريان رشد تضادهاي . سرآوبها آمرنگ و غيرفعال شد

طبقاتي به همراه مبارزه سياسي تقويت گردد و نويد بوجود آمدن گرايش سوسياليستي را 
حزب "با ايجاد . ن گرديدبدهد، به حاشيه رانده شد و سرآوبهاي پياپي موجب شكنندگي آ

حزب . اميدهاي تازه اي در ميان فعاالن سياسي راديكال ايجاد گرديد" آمونيست ايران
الن سياسي ا آلترناتيوي بود آه  بسياري از فع خودآمونيست طي چند سال فعاليت سياسي

 ،ست مرزبندي نموديجذب آن شدند و اين حزب با مباحث  روزيونيستي خلق و امپريال
جنبش .  بودآن آارگران و زحمتكشان مشخصه  هنوز شعار جمهوري دمكراتيكاما 

هنوز به آن درجه از تكامل و پويايي نرسيده بود تا انقالب سوسياليستي و آارگري را 
  در افق ديد داشته باشد و بر همين مبنا صف نيروهاي سياسي هنوز مخدوش و شرايط

تناقضات نظري به واسطه همين واقعيات . براي نفوذ اپورتونيسم سياسي  وجود داشت
. طور دائم بروز مي نوده ب هاي سياسي بسياري وجود داشت و احزاب و گروه در

گرايش . بحرانهاي سياسي مداوم و انشعابات از جمله تبلورات اين واقعيت بودند

. ناسيوناليستي عبداهللا مهتدي در يك مقطع انشعاب را در حزب آمونيست ايران رقم زد
بته بسياري بر اين باور بودند آه بايد در اين حزب باقي ماند و به مبارزه با آن ال

آه در آينده نيز چنين شد و عبداهللا مهتدي و ديگر ناسيوناليستها از حزب  (   پرداخت
  )اخراج شدند

. ي منافع طبقه آارگر و سوسياليسم آارگري نبودوجه در راستا بود و همه اينها به هيچ
  .جنبش آارگري مبارزه اي در حاشيه و در خدمت به پيشروي پوپوليستي خلقيون بود

طيف وسيعي از .  در مقطع جنگ ايران و عراق صف بندي هاي جديدي شكل گرفت 
 ه وحزب تود. ناسيوناليسم را تشكيل دادند احزاب و گروهها صف مدافعان از ميهن و

رزمندگان   بخشي از ،) يستهائمائو ( و رنجبران آمونيستها اتحاديه اآثريت، راه آارگر،
هاي آوچك ديگري از جمله ناسيوناليستهايی بودند آه پشت سر جمهوري  و گروه

اسالمي به اشكال مختلف به دفاع طلبي پرداختند و مردم را به شرآت در جنگ 
خالفان جنگ را نمايندگان مستقيم امپرياليسم ها م اي توده. ارتجاعي دعوت نمودند

 به صراحت ٦٠هاي منتشر شده سال  و آيانوري در پرسش و پاسخ نددمعرفي مي نمو
از ضرورت همكاري با دستگاه سرآوب رژيم عليه نيروهاي مخالف جمهوري اسالمي 

سپاه را به "اآثريتي ها در ادامه خط حزب توده شعارهايي مثل . سخن مي گفت
راه آارگري . سر دادند"  شايعه شكنجه را افشا نماييد" و " سنگين مجهز آنيدسالح

هرگونه اعتصاب را  و  مي دادند"افزايش توليد"ها با توجه به شرايط جنگي شعار 
و " پيكار"تنها معدودي از گروههاي سياسي در آن دوران مثل .  محكوم مي نمودند

مبارزه سياسي در آن دوران در . ندصف نيروهاي ضد جنگ را ايجاد نمود" آومله"
مورد مسئله دفاع طلبي يا جنگ ارتجاعي بحث روز جامعه شد و هر چند پيكار و آومله 
همچنان در صف نيروهاي هوادار انقالب دمكراتيك و يا مبارزه خلق و امپرياليست 

طيف وسيع بودند، اما در آن مقطع نماينده گرايش راديكال ضد جنگ در مقابل 
در رابطه با جنگهاي توسط سازمان پيكار، ترجمه مقاالت لنين . تها شدندشوينيس

 بسيار قابل  نقش آگاه گرايانه"  سوسياليسم و جنگ"اي به نام  ارتجاعي در مجموعه
  .  توجهي داشت
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  "!سوسياليسم کارگری"و " کمونيسم کارگری" -٢
  

يا  ي شد در اين حزب ماند واما به هر شكل و صرف نظر از اينكه در آن مقطع م
آنطور آه منصور حكمت مي گفت گسست ضروري بود، حزب آمونيست آارگري 
ايجاد شد آه قرار بود نمايندگي آمونيسم آارگري در مقابل تمام سوسياليستهاي 

اما هنوز بسياري مسائل حل نشده باقي مانده بود تا استراتژي . غيرآارگري باشد
نوز مسئله مرحله انقالب دمكراتيك نقد نشده بود، هنوز مسئله ه. سوسياليستي ايجاد شود

انقالب آارگري به نيروي طبقه آارگر آامال موشكافي نشده بود، هنوز مرزبندي با 
نقد انقالب   بعدهاهر چند، سال. بسياري از انحرافات غير آارگري بوجود نيامده بود

ي آارگري در دستور آار دمكراتيك و ضرورت مبارزه براي يك انقالب سوسياليست
قرار گرفت و بر همين مبنا اميدهاي تازه اي را بوجود آورد تا حزب آمونيست آارگري 
در راستاي اهداف واقعي جنبش آارگري حرآت نمايد، اما در فاصله زماني آوتاهي 

 جامعه  نگاه غيرواقعي به شرايط.  شكل ديگري از سوسياليسم غير آارگري بروز آرد
اي ذهني مورد  زه طبقاتي شديدا وجود داشت و همواره توازن قوا به گونهو سطح مبار

سازماندهي و  شعارها، طبيعتا بازتاب اين مسئله بر  تاآتيكها،. گرفت  ارزيابي قرار مي
ن در حزب آمونيست آتقابل با ، تكامل اين روند و به موازات آن. تاثير گذاشت... 

از يكسو مقاالت . ز تناقضات شديدي گرديدآارگري در اواخر دهه هفتاد باعث برو
سناريوي سياه و "و "،"حزب شخصيتها"،"حزب و قدرت سياسي" ،"حزب و جامعه"

آه آسب قدرت نه با نيروي واقعي طبقه آارگر  منصور حكمت نوشته شد ، توسط "سفيد
در . درصد جمعيت کشور مي توانست تسخير گردد پنج بلكه با حزب و نيرويي آمتر از

 مقاالت روشهاي آوانتوريستي آسب قدرت سياسی تئوريزه گرديد و در نهايت سيستم اين
تداوم اين . نظري بالنكيستي شكل گرفت آه بر روي همه سياستهاي حزب سايه انداخت

  .روند باعث بروز بحران و تناقض و در نهايت انشعاب در اين حزب شد
تراتژي متفاوتي را پديد آورد آه تا اما مبارزه نظري آه در اين رابطه بوجود آمد دو اس

 فاصل دو گرايش آامال متفاوت و حداست و بوده آنون نيز مورد بحث و مجادله 
ن آهمين اساس ضروري است نگاهي به مبحث  بر. متناقض را در جنبش ايجاد نمود

در واقع  بحث در آنگره دوم حزب و در پاسخ به سوالي آه حكمت . دوره داشته باشيم
  :ين بيان نمود ، شروع گرديدآنرا چن



هاي قوي شدن و در  هاي آسب قدرت ، مكانيسم مكانيسم: اولين سوال من اين است"
اگر حزب سياسي ..... قلمرو سياسي پيروز شدن ، در جامعه معاصر چيست؟ 

آمونيستي بخواهد آاري در اين دنيا صورت بدهد، بايد قوي بشود، بايد آنقدر قوي 
چگونه مي توان در . مروز را در جهان خود او شكست بدهدبشود آه بورژوازي ا

جهاني با اين مشخصات توليدي، سياسي، نظامي، انفورماتيك، فرهنگي ،آموزشي 
  )  ١...." (قدرتي شد 

پس از انشعاب در حزب آمونيست آارگري در اواخر دهه هفتاد و خارج شدن  
. ميان احزاب چپ شكل گرفتمستعفيون از اين حزب دور جديدي از مبارزه سياسي در 

ظاهرا همه چيز به روال سابق ادامه داشت و حزب آمونيست آارگري به رهبري 
منصور حكمت و با صدها فعال در خارج و داخل آشور همچنان به فعاليتش مشغول 

هاي بسياري براي ادامه فعاليت در راستاي تئوري هاي  شور و احساس و انگيزه. بود
 ايجاد شده ، را مي داد آسب قدرت در فاصله زماني آوتاهيمنصور حكمت آه نويد 

  . بود
هاي منصور حكمت تبلور يافته بود نويد سرنگوني حكومت، آسب   آنچه در ديدگاه

مدن طبقه آارگر، چشم انداز آون انتظار طوالني براي به ميدان قدرت توسط حزب بد
ه نيابت از طرف طبقه انقالب در مدتي آوتاه و حتي در همان سالها، کسب قدرت ب

کارگر را مي داد و همه اينها براي طيف وسيع روشنفكران و يا ناآگاهان به شرايط 
 بی حوصلگی خرده ،در واقع اين نگاه. عيني مبارزه طبقاتي در ايران بسيار جذاب بود

نها بر بستر واقعی مبارزه آالنی در ميان طبقه کارگر و بسيج بورژوازی از کار طو
در طيف مقابل اين رويكرد ايرج آذرين با مقاله اي به نام . تدارک انقالب بودطبقاتی و 

به تبيين شرايط واقعي مبارزه طبقاتي و موضوع آسب قدرت " در دفاع از مارآسيسم"
توسط حزب در جامعه روي آورد و از موقعيت و رويكرد آمونيستهاي آارگري 

چنين ادعايي انجام " در دفاع از مارآسيسم"اما در ابتدا او در آتاب . ارزيابي ارائه داد
  :داد
حزب آمونيست آارگري با اين اميد اعالم موجوديت آرد تا روزي آارگران ايران اين "

با آنگره دوم اين . حزب را بعنوان ابزار طبيعي شان در عرصه هاي مختلف بكار گيرند
سمت ه بحزب آمونيست آارگري تماما ) ١٩٩٨آوريل  ( ١٣٧٧حزب در فروردين 
  ."مشي جديدي چرخيد

اين ادعا در آن دوران آه حزب آمونيست آارگري در اوج اقتدارش بود، نياز به بحث 
 اثباتي زيادي داشت و موضوعي نبود آه به سادگي و گذرا بتوان با آن برخورد نمود و

منصور حكمت در راستاي تئوريزه نمودن بحث . نياز به مباحث مستدل زيادي داشت
 توسط حزبي آه فاقد حمايت و همراهي اآثريت طبقه آارگر است چنين آسب قدرت

  :هارنظر آردظا
نظر دقيقتري به تئوري آمونيسم و قدرت سياسي روشن مي آند آه ادعاي قدرت "

يا مي ( سياسي توسط حزب نه فقط هيچ تناقضي با به قدرت رسيدن طبقه آارگر ندارد

اه تصرف قدرت سياسي توسط طبقه آارگر بلكه در اساس تنها ر) تواند نداشته باشد
اين ممنوعيت بحث در رابطه حزب و قدرت سياسي ، البته فقط در مورد . همين است

اگر پنج نفر ناسيوناليست . ما و در افكار عمومي و در تئوري اجتماعي مطرح است
يكجا حزبي تشكيل بدهند فورا از گرفتن قدرت سياسي حرف مي زنند و آسي هم 

  )٢." (مي گيردايرادي ن
  آنشيوه کسب قدرت سياسی توسط احزاب بورژوا و احزاب واقعی طبقه کارگر، تفاوت

وانگهی چه کسی مخالف کسب قدرت سياسی توسط طبقه . از زمين تا آسمان است
  چيست؟  ) اعم از کارگری و غير کارگری ( کارگر است و اصوال فلسفه ايجاد حزب 
ط حزب و نه با نيروي طبقه آارگر  نه تنها ممكن اين بحث آه آسب قدرت سياسي توس

بلكه ضروري است، موضعي جديد و يا بشكل تئوريزه شده و مواضع رسمي مشي 
جديدي بود آه اين حزب را به تمامي در آانالي ديگر قرار مي داد وبعبارتي ديگر اين 

  :ين نوشتن چنآمشي تماما رويكردي ديگر را بوجود مي آورد آه ايرج آذرين در مورد 
آنچه من از آن بعنوان مشي تازه حزب آمونيست آارگري ياد مي آنم امري ابدا محدود 
به عرصه تاآتيك نيست، يك سياست معين در قبال وضعيت معين نيست ، صرفا اتخاذ 
روشهاي جديد در فعاليت روزمره نيست، بلكه يك حرآت آگاهانه براي يافتن يك سيماي 

طراحان مشي تازه در حزب آمونيست .  تازه استسياسي و يك هويت اجتماعي
نچه از نظر من  آاختالف اينجا است آه. آارگري ايران، منكر اين واقعيت نيستند

چرخشي اساسي شمرده مي شود، از نظر طراحانش نقطه عطفي افتخار آميز براي 
  .پيشروي حككا محسوب مي شود

كته بود آه ايده مجاز بودن غرض از اين مقوله طوالني روشن آردن اين ن"...... 
تسخير قدرت سياسي توسط حزب بدون طبقه آارگر، مي تواند و بايد به تسخير قدرت 

وري نيرو و تا ثير گذاري بر آگرد  "–اقدام آند، پذيرفتن اينكه در مرحله مقدماتي تر 
نيز بدون طبقه آارگر صورت مي گيرد يك نتيجه گيري ساده از اين " معادالت قدرت

مكانيزمهاي " آشف اخير ايشان يعني" حزب و جامعه"و تمام مبحث . استبحث 
بسط دادن همين نتيجه گيري ساده است، يعني طرحهايي براي گرد " اجتماعي قدرت

  ."اوري نيرو بدون ربط به طبقه آارگر
مباحث تئوريك مارآسيسم در مورد اين مسئله همانطور آه گفتيم ربطي به دو "..... 
يا حزب راسا به نيروي آبلكه اينجا سوال اين است آه .ندارد" طبقهحزب و "قطبي 

خود براي تسخير قدرت اقدام مي آند يا اقدام حزب براي تسخير قدرت بايد منعكس 
بعبارتي ديگر سوالي آه در مبحث . آننده اراده اآثريت طبقه و متكي به اين اراده باشد

. نگي رابطه حزب و طبقه استحزب و قدرت سياسي قابل طرح است مربوط به چگو
براي مارآسيستها  هم واضح است آه باالخره حزب طبقه آارگر براي فتح قدرت اقدام 
اگاهانه مي آند، اما سوال بال فاصله اين است در چه شرايطي حزب مي تواند و بايد به 

موضع آالسيك مارآسيستي در ) بطور مثال قيام را سازمان دهد. ( اين آار دست بزند
ين مورد اين است آه اقدام حزب براي آسب قدرت بايد متكي به اراده اآثريت طبقه ا
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دست بردن حزب براي آسب قدرت بدون پشتيباني اآثريت طبقه از نظر . آارگر باشد
تئوري مارآسيسم نادرست است و در مباحث مارآسيستي تاريخا بالنكيسم خوانده شده 

  ) ٣." (است
 آسب قدرت توسط حزب به آلي گويي محدود نگرديد و در اما نگاه حكمت در رابطه با

منصور حكمت شرايط آسب . همانجا اين خط را بسيار دقيقتر و مشخصتر ابراز نمود
  : قدرت را بطور مشخصي در جامعه ما چنين عنوان آرد

آافي است .  درصد جامعه حرفشان مثل ما باشد تا تمام قدرت را بگيريم٥آافي است "
ايران از حزب آمونيست آارگري دفاع آنند و آنرا حزب خودشان بدانند  درصد مردم ٥

  )٤." (تا تمام منطقه را بگيريم
و در مقابل آذرين به لنين استناد مي نمود و نقل قول لنين را اينگونه در آتاب خود 

  : آورد
 آامال –اآثريت آارگران يا دستكم اآثريت آار گران فعال ) شرط پيروزي اينست آه"( 
. .... و آماده باشند در راه آن جان ببازند. رك آرده باشند آه انقالب ضروري استد

پيش از آنكه تمام طبقه و توده هاي وسيع ، موضع حمايت اشكار از پيشتاز گرفته 
باشند ، يا الاقل موضع بيطرفي عالقمند نسبت به پيشتاز و موضع  غير حمايتي نسبت 

شتاز به تنهايي به ميدان نبرد قطعي نه فقط حماقت به دشمن داشته باشند، فرستادن پي
  ) ٥."(صرف ، بلكه آاري جنايتكارانه است

مجموع مبحث فوق موجي از مباحث را در بين فعالين سياسي بخصوص در ايران و در 
حزب و قدرت "و " حزب و جامعه"مقاالت . ميان فعالين جنبش آارگري ايجاد نمود

از سوي ديگر " در دفاع از مارآسيسم"و مقاله  ،"احزب شخصيته"و حتي " سياسي
. دست به دست بين فعالين سياسي و آارگري، مي گشت و مورد بحث قرار مي گرفت 

دو استراتژي براي آسب قدرت در مقابل هم قرار گرفته بودند و همين مسئله وجه تمايز 
. شد" يراتحاد سوسياليستي آارگ"و " حزب آمونيست آارگري"عميقي بين دو گرايش 

ها، يست آارگري بروز آرد اآثريت آادردر  اختالفاتي آه در آنگره دوم حزب آمون
را ايجاد " اتحاد سوسياليستي آارگري"اين حزب را ترك آردند، آه بخشي از آنها 

مباحث نظري در اين رابطه دو راه متفاوت را پيش روي فعاالن سياسي قرار . نمودند
د آه در آوتاه مدت با نيرويي آه نيازي به اآثريت يا ممكن بوآ مي داد،از يك طرف

آارگران نداشت قدرت را گرفت ؟ حكمت در اين مورد راهي را نشان مي داد آه بسيار 
وسوسه برانگيز و در دسترس و اتوپيک مورد عالقه خرده بورژوازی تنگ حوصله به 

طبيعتا . آردنظر مي رسيد، اما آذرين راهي دراز مدت و طوالني تري را ترسيم مي 
سرنگوني سريع و آوتاه مدت و راحتتر انتخابي ايده آل بود اما آيا اين انتخاب واقعي هم 
بود؟ روشنفكران بسياري آه متوهم به سرنگوني از طريق عده اي قليل بودند وصبر و 

وردند اما واقعگرايان آ،به تئوري هاي حكمت روي حوصله مبارزه دراز مدت را نداشتند
را ..." اتحاد سوسياليستي"عينيتي خارج از اراده ما ميديدند، راه  طبقاتي رازه آه مبار

اما بد نيست ببينيم آه در جريان مباحث نظري آن دوران چه داليل . در پيش گرفتند
  .ديگري ارائه شد
. هيچكس راي نگرفت آه باتيستا را بيرون بيندازد. مثال انقالب آوبا : "منصور حكمت 
آنچه من و شما بايد بپرسيم اين است آه اين حكومت چه . نگراني باشداين نبايد مايه 

ن جامعه نمايندگي مي آند؟ چه نظامي آمي خواهد؟ چكار مي آندو چه آسي را دارد در 
  )٦" ( است؟

  : اما در مورد انقالب آوبا ايرج آذرين نظر ديگري داشت
 حمايت وسيع توده شهري از بطور مثال نمي داند آه پيروزي انقالب آوبا تنها با".....

نجا آاما نكته مهمتر اين است آه از . شورشيان و خيزش همگاني در هاوانا ممكن شد
آه او اساسا  به خصلت طبقاتي انقالب آاري ندارد ، هيچ توجهي به خصلت محرآه 

انقالب آوبا يك انقالب . نيرو هاي طبقاتي انقالب آوبا نيز نمي تواند داشته باشد
بود، وبنا بر اين سخن گفتن از اراده اآثريت طبقه براي نشان دادن حقانيت آارگري ن

 نه مارآسيست ١٩٥٩فيدل آاسترو و چه گوارا هم در . انقالب آوبا موضوعيت ندارد
بودند نه چنين ادعايي داشتند، و به صراحت به خصلت ناسيوناليستي و رفرميستي 

وع تعرض آمريكا و حمايت شوروي ودو سال بعد از موض( انقالب اعتراف مي آردند
 آوبا يك انقالب دمكراتيك و ضد امپرياليستي ٥٩انقالب ) از انقالب مسئله را تغيير داد 

بود، و ارده عمومي طبقات انقالبي نيز خود را در خيزش عمومي انقالب به روشني 
  )٧"(نشان داد

له ارده گرايي در واقع بحث آسب قدرت سياسي بين حكمت و اذرين موضوع را به مسئ
مي آشاند آه آيا ممكن بود با آن قدرت را گرفت يا نه؟  مسئله حكمت همانطور آه از 
مقاالت آن زمانش پيدا است، حول اين محور دور مي زد آه احزاب سياسي چپ تا 
آنون براي آسب قدرت گام بر نداشته اند و لي آمونيستهاي آارگري بايد اين اراده را 

د و آنرا عملي نمايند و به همين اعتبار حمايت اآثريت طبقه در بحثش از خود داشته باشن
 ٥با راهي آه او پيشنهاد مي نمود به اعتبار اراده حزب و با نيرويي . غايب بود

اما آذرين . درصدي ممكن بود، رژيم را به زير آشيد و يك پروسه تاريخي را حذف آرد
  :در مقابل چنين نوشتاين برداشت از اراده گرايي را قبول نداشت و 

به چه شكلي تبيين مي شود؟ براي مارآسيسم بر " اراده طبقه" اما در مارآسيسم"
يك امر انتزاعي " اراده طبقه"ژان ژاك روسو " اراده عمومي" خالف ليبراليسم و

اراده يك طبقه در دل يك انقالب يك امر . نيست آه تشخيص آن به نخبگان واگذار شود
در عمل مستقيم آارگران بروز مي يابد " ارده طبقه. "بل مشاهده استآامال آمپريك وقا

بطور نمونه آمون پاريس از نظر عيني تحقق اراده طبقه آارگر پاريس بود، و هيچ .
تحليلگر دست راستي هم نتوانسته انكار آند آه سير رويدادهايي آه منجر به اين شد تا 

در برابر . م آارگران پاريس بودقدرت سياسي بدست آمون بيفتدنتيجه عمل مستقي
رهايي آارگران تنها به نيروي "ديدگاه ليبراليسم و روشنگر از انقالب ، اين حكم آه 

و همين حكم . تما مي تبيين مارآسيسم را در خود دارد"خود طبقه آارگر بدست مي آيد
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است آه از سوي جريانات مختلفي آه به سوسياليسم آارگري ربطي ندارد مورد 
  ."ف قرار مي گيردتحري

و نكته اي آه سر انجام از نظر بحث حاضر در تقابل با حككا و نظرات منصور "....... 
حكمت اهميت حياتي پيدا مي آند، اين است آه از نظر مارآس آشف شكل آمون به 

حاصل "مثابه يك شكل حاآميت سياسي طبقه آارگر تنها از انرو ممكن شد آه اين امر 
به عبارتي ديگر تنها آن انقالبي آه با اتكا به مبارزه .بود" د آنندهمبارزه طبقه تولي

طبقاتي آارگران به تسخير قدرت نائل شده باشد مي تواند از لحاظ عملي به دولتي از 
     ) ٨."(نوع آمون ، دولتي با ساختاري آه فراگيرنده همه طبقه باشد منجرگردد

ز توده آه قادر نيستند در بستر مبارزه ي چنين نگاهي طبيعتا خوشايند روشنفكران جدا ا
طبقاتي دراز مدت طبقه آارگر گام بردارند نبودو بنا بر اين، يا با موجي از فحاشي به 

از آن پس سياست . را ناديده بگيرند" گرايش آوچك"ميدان آمدند و يا سعي نمودند اين 
اد سوسياليستي اتح"آمونيستهاي آارگري و بسياري ديگر ناديده گرفتن گروه آوچك 

مي شد در ميان خيل . بود، آه با پيوستن رضا مقدم به ايرج آذرين شكل گرفت" آارگري
اتحاد "پراآنده و بيشمار گروههاي چپ در خارج آشور گروه تازه شكل گرفته 

را آه نه تلوزيون ماهواره اي و نه راديويي در اختيار داشت و " سوسياليستي آارگري
اما اگراين .خل آشور تا مدتها حتي نام انرا نشنيدند، نا ديده گرفت بسياري از چپها در دا

سياست مي توانست در مورد ديگر گروههاي سياسي چپ  موثر باشد ،  بايد ديد آه چرا  
از " اتحاد سوسياليستي آارگري"موثر واقع نشد؟ " اتحاد سوسياليستي آارگري"در مورد 

اشتند تا به او نسبت دهند،مبارزه و افشاي همان ابتداي تولدش بر خالف آنچه تالش د
و در اين .( ) ليبراليسم و رفرميسم و جنبش اصالحات را در دستور آار خود قرار داد

آشكار نمودن ريشه . راه بسيار فراتر از حد و اندازه يك گروه سياسي آوچك ظاهر شد
ي از هاو اهداف جنبش اصالح طلبي و تناقضات جمهوري خواهي بيشتر از بسيار

تبليغاتهاي سطحي موثر واقع گرديد وبسياري از فعالين سياسي اين مقاالت را دست 
  .بدست در ايران گرداندند

  
  "چشم انداز و تکاليف" -٣
  

چشم انداز و "در آتاب معروفي آه بعد از در دفاع از مارآسيسم منتشر گرديد ، بنام 
عيت چپ و بطور مشخص گرايش ، بنيادهاي اقتصادي رفرميسم، ليبراليسم، موق" تكاليف

سوسياليستي در ايران و جهان و ريشه هاي جريان اصالح طلبي حكومتي در ايران را  
  . مورد بررسي همه جانبه قرار داد

موضوع بحث بر چند محور، سوسياليسم آارگري در " چشم انداز وتكاليف"در آتاب 
ديكاليسم سرنگوني قرن بيست و يكم،رفرميسم جديد در جنبش آارگري، محتواي را

خواهي ، گذار از دولت سرمايه به دولت سرمايه داران و  سه آلترناتيو در چپ، قرار 
  . داشتند

در بخش سوسياليسم آارگري در قرن بيست و يكم، علل پيشروي سرمايه داري و 
براي تبيين استراتژي . موقعيت سوسياليسم آارگري مورد بررسي قرار گرفته

روري است آه موقعيت سوسياليسم آارگري مورد ارزيابي قرار سوسياليستي بسيار ض
هر . مي گرفت و با توجه به همه آنها صحيحترين راهكارها در دستور آار قرار گيرد

نوع نگاه ذهني به واقعيات جهاني، همانند ذهني گرايي ارايش نيرو در هر آشور باعث 
  :بنا آذرين مي گويدبوجود امدن استراتژي غير آارگري مي گردد و بر همين م

براي نگارنده ، بعنوان سوسياليستي آه حيطه فعاليتش ايران است، وظيفه محوري "
اداي سهم در مبارزه براي عروج يك جنبش سوسياليستي آارگري در صحنه سياسي 

موانع پيشروي حرآت سوسياليستي آارگران در ايران آدامند و چگونه . ايران است
  "  د؟مي توان بر انها غلبه آر

تنها عروج يك جنبش سوسياليستي آارگري مي تواند مانع از اين شود تا "............ 
  )١٠." (زحمتكشان و محرومان ايران بازندگان محتوم اين تحول نباشند

تزهايی را در چهار عرصۀ اصلی " چشم انداز و تکاليف"می توان بطور فشرده گفت 
): يم با فصل های کتاب عينا يک به يک نيستکه روالی که اينجا می گوي(طرح می کند 

، و معضل اصلی "چپ"سطح جهانی، وضعيت سياسی ايران، استراتژی های مطرح در 
در آن مقدمه، در پرتو تحوالت دهسالی که از تاريخ نگارش آن می . جنبش کارگری

در هريک از اين چهار عرصه را بطور خيلی ..." چشم انداز"گذرد، تزهای اصلی 
به دو سطح ..." چشم انداز"در سطح جهانی، ) الف. ، به شرح زير بيان می کنيمفشرده

و همچنين ) موقعيت ضعيف سوسياليسم کارگری در سطح جهانی(وضعيت ذهنی 
وضعيت باالنس قوای سياسی جهانی از زاويه مساعد بودن يا نبودن برای انقالب 

 دهه بدون اينکه شاهد در مورد شرايط ذهنی، نفس گذشت يک. کارگری اشاره داشت
شايد بايد (عروج جنبشهای سوسياليستی کارگری قابل اعتنايی در سطح جهانی باشيم 

حتی پيش . دال بر صحت آن ارزيابی، حتی برای شرايط امروز است) گفت متأسفانه
بينی کتاب در مورد احتمال عروج انواع سوسياليسم های غيرکارگری در کشورهای 

ا توجه به عروج جنبش جهانی ضد جهانی شدن و تئوری های متروپل، ب" پيشرفته"
نگری، يا نظرات آنارشيستی جديد و حتی نظرات ضد " امپراتوری"از قبيل (همراه آن 

اکنون ) نئوليبرال و کينزی فعاالن برجستۀ جنبش ضد جهانی شدن امثال نيومی کالين
..." چشم انداز"نطور که در سطح توازن قوای امپرياليستی جهانی، باز هما. متحقق شده

 سپتامبر، ١١پيش بينی کرده بود، قدرقدرتی امريکا دوام نيافته، و ماجراهای بعد از 
همانطور که در مقاالتی در مورد اوضاع جهان و منطقه که در اين فاصلۀ دهساله 
نوشته شده منعکس است، تضادهای امپرياليستی را تشديد کرده و از اين زوايه اوضاع 

للی برای يک انقالب کارگری مساعدتر شده است؛ هرچند هنوز با اوضاع دوران بين الم
  . موسوم به جنگ سرد يا عموما اوضاع متناظر وجود دو بلوک کامال متفاوت است
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اوال تالش می کند تحليلی ..." چشم انداز"در سطح اوضاع سياسی ايران، ) ب
در دهسال گذشته، .  دهدمارکسيستی از ماهيت و نوع دولت جمهوری اسالمی بدست

چپ عموما و اساسا نيازی به تحليل از ماهيت و نوع دولت حاکم احساس نکرده اند، 
ثانيا، . بلکه عموما بر مبنای همان سرنگونی طلبی عقيدتی اموراتشان را گذرانده اند

که دوم خرداد تنها يک حالت خاص (تبيينی از ماهيت جنبش اصالحات ..." چشم انداز"
و نه ( دولت نوع در رابطه با ماهيت دولت جمهوری اسالمی و ضرورت تغيير )آن بود

از زاويۀ بورژوازی ايران بدست داده بود، که به نظر ما دستگاه تحليلی ای ) تغيير رژيم
بوده که در اين دهسال بهتر از هر تعبير ديگری از جنبش اصالحات قادر به توضيح 

 است، و بخصوص همين امروز هم برای سير رويدادها و فراز و نشيب ها بوده
استخراج موضع طبقه کارگر و مارکسيست ها نسبت به اپوزيسيون ليبرال و شبه 

فعال بر سر کار " اصول گرايان"اپوزيسيون اصالح طلب اسالمی و شناخت از ماهيت 
با تکيه به تحليلی که از جنبش ..."  چشم انداز"ثالثا، در همين سطح، . مفيد است
ت بدست می دهد، اوضاع سياسی کشور را ابدا انقالبی يا در آستانۀ انقالب اصالحا

ارزيابی نمی کرد؛ بلکه وضعيت ويژۀ ايجاد شده را ناشی از هم نياز طبقه بورژوا برای 
به ) از دولت بخشی از سرمايه داران به دولت همه سرمايه داران( تغيير نوع دولت

ن، و هم نياز خود رژيم برای استوار کردن پايه منظور دسترسی به امکان نمايندگی در آ
اين وضعيت، هم به مدعيان متعددی . های خود به يک طبقه اصلی جامعه، می شمارد

برای نمايندگی طبقه بورژوا ميدان می دهد و هم تالشهايی از درون رژيم را برای 
مری که گشايش آن برروی طبقه سرمايه دار به نهادهای قدرت باعث می شود؛ يعنی ا

بنوبۀ خود پيش شرطش اعمال هژمونی نيروهای بورژوايی بر جنبش های اجتماعی 
وضعيت تاريخی ويژه ای که ايران دستکم از نيمۀ دور دوم رياست جمهوری . است

رفسنجانی در آن بسر می برد ناشی از همين نياز تاريخی به تغيير نوع دولت، يعنی 
ست، و تالش سخنگويان بالقوه بورژوازی و تغيير رابطۀ آن با طبقه سرمايه دار ا

اصالح طلبان حکومتی برای اعمال هژمونی به جنبش های اجتماعی فضای ويژه ای 
می آفريند، که از جانب ليبرال ها به دموکراتيزاسيون و از جانب چپ خرده بورژوا به 

رتی که اين است که تنها در صو..." چشم انداز"بحث . وضعيت انقالبی تعبير گشته است
طبقه کارگر بتواند در اين دورۀ تاريخی گذرا در مسابقۀ نمايندگان بالقوۀ بورژوازی با 

به معنای دقيق کلمه، يعنی طبقه در برابر طبقه، و (آنها مقابله کند و با سياست طبقاتی 
به ميدان مبارزۀ اجتماعی و سياسی قدم ) تنها به اين مبنا در ضديت با رژيم حاکم

ا در اين صورت است که اوضاع سياسی می تواند به وضعيت انقالبی بدل بگذارد، تنه
به نظر ما، اينکه امثال کمونيست های کارگری  هنوز می توانند اوضاع را . شود

يا عموما (انقالبی يا بحرانی بخوانند تنها بازتابی از کم تأثير بودن سازمان های چپ 
هر جريان جدی ای هم البته ممکن . تدر عرصۀ سياست ايران اس) سازمان های تبعيدی

است در ارزيابی از اوضاع اشتباه کند، يا حتی در مقاطعی دچار ترديد و بی موضعی 
شود؛ اما هيچ جريان جدی ای نمی تواند در ارزيابی از اوضاع سياسی بر ذهنی گری 

در سطح ) ج. خود دهسال پای بفشرد؛ يا از ارزيابی قاطع اوضاع دهسال طفره برود
ستراتژی، چشم انداز استراتژی سوسياليستی طبقه کارگر را در تقابل با دو استراتژی ا

يعنی استراتژی سوسيال (تدريجی گرای دموکراتيزاسيون و حمايت از اصالح طلبان 
يعنی مبارزه به نيروی اعتراض علی " دموکراتيک"و همچنين استراتژی ) دموکراتيک

چپ " سرنگونی طلبی"که اين دومی شامل . (ندالعموم توده ها و از پائين طرح می ک
خرده بورژوا هم هست؛ چرا که دل بستن به وقوع انقالب عمومی، و حتی نفس طرح 
شعار سرنگونی در حالت غياب طبقه کارگر از عرصۀ مبارزه اجتماعی و سياسی، در 

  .) بهترين حالت هيچ معنايی جز يک انقالب دموکراتيک همه خلقی ندارد
تژی سوسياليستی طبقه کارگر البته بايد همراه با تحليل از نيروهای حريف طرح استرا

باشد، و عليرغم هياهوی منتقدان بی مايه يا با سوء نيت، و برخالف سطحی گری همۀ 
با تحليل ..." چشم انداز"حرف اول و آخرشان است، " رژيم اصالح پذير نيست"آنها که 

قات و وضعيت، کليت بورژوازی و متکی به شناخت مارکسيستی از دولت و طب
سخنگويان رنگارنگ آن، و بخصوص جنبش اصالحات حکومتی و ليبراليسم ايران را 

همچنين . تماما حريف طبقه کارگر معرفی می کند و در اردوی دشمن قرار می دهد
جنبش های اجتماعی را، و مشخصا جنبش دانشجويی، زنان، و خلق کرد، را نيز، تنها 

و در ده سال (بتوانند با هژمونی استراتژی های ليبرالی مقابله کنند در صورتی که 
گذشته اين عموما به معنای مقابله با استراتژی ليبرالی، و بعد استراتژی محافظه کاران 

يعنی تنها قرار گرفتن در زير . نيرويی انقالبی ارزيابی می کند) امريکايی، بوده است
 واجد پتانسيل انقالبی و به عنوان متحدين طبقه هژمونی طبقه کارگر اين جنبش ها را

يعنی در مبارزه عليه رژيم حاکم و برای کسب عملی آزادی  (در شرايط حاضرکارگر 
که مبارزه با حکمتيست ها اکنون پردۀ آخر تالش . (باز می شناسد) های دموکراتيک

 براين اما عالوه)برای حاکم کردن هژمونی طبقه کارگر بر جنبش دانشجويی است 
نکات، هر استراتژی، اگر نخواهد روی کاغذ باقی بماند و تنها نشانۀ وفاداری طراحان 

و اين . به دستگاه فکری شان باشد، بايد راه عملی برای به ميدان آمدن را نيز نشان دهد
  : ما را به نکته آخر می رساند

يکی اينکه، . تدر اين عرصه نيز متعدد اس..." چشم انداز"تزهای . جنبش کارگری) د
به ..." چشم انداز"برخالف آنچه در زمان نگارش کتاب نزد چپ عموما رواج داشت، 

اين تز را ارائه می دهد که عرصۀ اصلی پيشروی ) و با توضيح مبسوطی(صراحت 
جنبش کارگری نه تالش برای طرح مطالبات، بلکه تالش برای ساختن تشکيالت توده 

 جنبش کارگری در ايران، شايد بياد آوردنش هم و اکنون، به يمن تحرک(ای است 
چپ در رابطه با جنبش کارگری به چه ..." چشم انداز"دشوار باشد که در هنگام انتشار 

در اين حد نيز متوقف نمی ماند، بلکه، با اتکاء به ..." چشم انداز"و ). مشغول بود
 کاپيتاليستی ايران با تحليلی از سرمايه داری جهانی، و با شناخت ضرورت پيوند اقتصاد

بازار و سرمايه جهانی، اين نتيجه را می گيرد که امر ايجاد تشکل اکنون از درون 
صفوف بورژوازی نيز تبليغ می شود و بنابراين رفرميسم سنتی در درون طبقه کارگر 
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اکنون با نقش تازه ای منادی ايجاد تشکلهايی برای سازش کار و سرمايه است و بر اين 
به نظرما در . نع جديدی بر سر راه ايجاد تشکل های طبقاتی تودۀ کارگران استمبنا ما

قريب به دهسالی که از انتشار چشم انداز می گذرد، واقعيت تالش سوسياليست ها در 
جنبش کارگری، و همچنين واقعيت عملکرد رفرميستها در جنبش کارگری، و حتی 

لبان حکومتی گرفته تا سلطنت از اصالح ط(واقعيات مواضع جريانات بورژوايی 
... ، اين تز را تأييد کرده است، و بخش مهمی از فعاليت های اتحاد سوسياليستی )طلبان

در دهسال گذشته، و شايد بيشترين حجم مقاالت در اين زمينه و مصروف همين مبارزه 
  . بوده است

جنبش در همۀ عرصه ها، و خصوصا تزهايش دربارۀ ..." چشم انداز"همۀ تزهای 
روبرو شد، ولی بيشترين هياهو در ) و راستش عموما با جنجال(کارگری  با مخالفت 

و مورد " نپ در اپوزيسيون"مورد تزی درمورد جنبش کارگری است که با اصطالح 
تداعی می شود، و خوب است اينجا توضيح نسبتا مفصلی در اين " کارگاه های کوچک"

بديل : مساله اين است. اين نکته را توضيح داداز چند زاويه می توان . مورد بدهيم 
 حاکم تنها سوسياليسم می تواند  اقتصادیطبقاتی کارگران ايران در برابر نظام سياسی و

 که مارکس و انگلس در مانيفست ١٨٤٨در مورد ايران، برخالف مثال آلمان . (باشد
 در روستاها درباره اش نوشته اند، يا حتی برخالف رشد سرمايه داری دموکراتيک

 در روسيه ١٩٠٥تحت حاکميت مشترک کارگران و دهقانان، که لنين برای انقالب 
، اين امر تنها هدف نهايی نيست، و ابدا تنها از باورهای سوسياليستی و )طرح می کند

سوسياليسم بمنزلۀ هدف نهايی جنبش کارگری نتيجه نمی شود؛ بلکه به حکم سرمايه 
اقتصاد ايران، تنها راه ابژکتيف حل تضادهای اجتماعی و داری بودن و صنعتی بودن 

در ..." چشم انداز"اقتصادی و سياسی است که ذاتی سيستم حاکم است، و به همين دليل 
فصل آخرش اين بحث را طرح می کند که، با اينکه در شرايط نظام سياسی دموکراتيک 

–طالبات دموکراتيک حاکم شک نيست که انقالب، و عموما مبارزه سياسی، بر سر م
   سر می گيرد، اما از لحاظ عينی طرح و تحقق -يعنی در چارچوب سرمايه داری

خواسته های دموکراتيک تنها می تواند جزء انقالب بی وقفه ای باشد که به سوسياليسم 
نيز از زاويه ديگری " تناقضات جمهوری خواهی"اين نکته آخر  در . (منجر می شود
ی تنها بديل ابژکتيف اقتصادی کارگران سوسياليسم است، مساله اين وقت) باز شده است 

است که در شرايط غيرانقالبی، يعنی وقتی طبق تعريف طبقه کارگر آنقدر به قدرت  
بعنوان يک برنامۀ عملی طرح و نزديک نيست که بديل  سوسياليستی را برای اقتصاد 

ادی کارگران موجب افزايش  کند، شک نيست که هر درجه تحقق مطالبات اقتصاتخاذ
اگر در پروسۀ انقالب بوديم، خود اين افزايش تنش . تنش در سيستم اقتصادی می شود

می توانست منجر به پيشروی انقالب شود، چرا که در پی تحقق مطالبات اقتصادی در 
چارچوب همين نظام موجود طبعا تناقضات تشديد می شد و طبقه کارگر می توانست 

يزه کردن اقتصاد را حتی برای حفظ همين دستاوردهای رفاهی نشان ضرورت سوسيال
چيزی جز بيان فشردۀ همين " انقالب در گرو حضور طبقه کارگر است"معنای . ( دهد

تحقق ) در فصل دوم..." (چشم انداز"اما مسالۀمورد بررسی .) استراتژی سياسی نيست
با درجۀ معتنابهی از تحقق مطالبات رفاهی در شرايط غيرانقالبی است، يعنی وقتی 

هرچند تحقق خواسته های رفاهی، اگر به نيروی (آزادی های دموکراتيک همراه نيست 
مبارزه طبقه به دست آمده باشد، کسب آزادی های دموکراتيک را هميشه تسهيل می کند، 
اما اين به معنای همراه بودن اتوماتيک و يک به يک با تحقق خواسته های سياسی 

در شرايط غيرانقالبی، يعنی وقتی تحقق مطالبات اقتصادی بر تنش .) يک نيستدموکرات
های نظام اقتصادی حاکم می افزايد، طبقه کارگر در برابر سخنگويان بورژوازی که 
خواسته های رفاهی او را به همين دليل غيرعملی می خوانند، و کال در برابر جامعه، 

ار مضيقه می شود، چه پاسخی دارد؟ اين که از افزايش تنش های اقتصادی قطعا دچ
سوالی است که بخش مربوط در چشم انداز تالش می کند جواب دهد، و چپ ايران، بنا 

يعنی تجربه ای که به فعاليت در دوران انقالبی انقالب بهمن (به تجربۀ تاريخی اش، 
  . اساسا متوجه صورت مساله نيست )   محدود است

در اين رابطه اين است که، در يک وضعيت ..." ازچشم اند"مسالۀ مورد بررسی 
  غيرانقالبی، شرايط اقتصادی متناظر با تحقق مطالبات رفاهی طبقه کارگر چيست؟

 قرار داشتيم، طبيعتا طرح مطالباتی مثل ٥٧اگر ما در يک شرايط انقالبی مثل سال 
معنا و . ..داخت بموقع دستمزدها و رافزايش دستمزد و يا کاهش ساعات کار و يا پ

مفهومی نداشت و اساسا سياستی واپسگرايانه نسبت به مطالبات طبقه کارگر می بود، 
چرا که در آن شرايط انقالبی که طبقه کارگر و ديگر مردم به صراحت و در جريان 
يک مبارزه وسيع و همه جانبه سرنگونی رژيم را خواهانند ، طرح مطالباتی که در چار 

ه را پيش می برد موضوعيت ندارد و حتی حرکتی کامال چوب سرمايه دار ی مبارز
اما در شرايط ديگری مثل شرايط کنونی که طبقه کارگر . ضد جنبش کارگری است

برای مطالباتی روزمره، از جمله مواردی که ذکر شد ، مبارزه می کند، ما موظفيم نه 
.  تالش نماييمتنها در اين مبارزات شرکت کنيم بلکه ضروری است برای ارتقا آن نيز

آنچه که در بخشی از کتاب چشم انداز طرح می شود مسئله کارگاههای کوچکی است که 
وضعيت اين . در حال ورشکستگی هستند و توان رقابت با سرمايه های بزرگ را ندارند

کارگاهها به گونه ايست که کارگرانش موضوعشان نه مثال افزايش دستمزد و يا کاهش 
اينجا همان جائی است . تعطيلی کارگاه بلکه حفظ آن کارگاه استساعات کار در مقطع 

که امثال بهمن شفيق بل گرفته اند و با های هوی و سياه کردن صفحات زيادی از کاغذ 
می گويند ، اين دفاع از سرمايه داری کوچک در مقابل سرمايه داری بزرگ است و در 

را متهم می کنند که مدافع سرمايه .. .نتيجه ايرج آذرين و بطور کلی اتحاد سوسياليستی 
طرفدار ) ک.س .ا ( داری کوچک در مقابل سرمايه داری بزرگ است و در واقع اينها 

  . اما ببينيم اين بحث تا چه حد پايه و اساس دارد . تز توسعه يافتگی سرمايه داری هستند
 کشد بسياری زمانی که ايرج آذرين در کتاب چشم انداز و تکاليف اين بحث را پيش می

از کارگاههای کوچگ در ايران در معرض ورشکستگی و تعطيلی بودند، اما اين مسئله 
نه تنها در جامعه ما کمرنگ نشد بلکه کامال بر عکس دامنه آن چنان در ده سال گذشته 
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گسترش يافته که بخش قابل توجهی و حتی بيشتر مبارزات طبقه کارگر را به خود 
ری از کارخانه های بزرگ و متوسط در جريان خصوصی بسيا. معطوف داشته است

سازی و يا به دليل ضرر دهی و فرسودگی ماشين آالت تعطيل يا نيمه تعطيل شدند که 
مبارزه کارگران . در اين رابطه واکنشهای بسياری از جانب طبقه کارگر بوجود آمد

ب سرمايه داری برای بقای کارخانه و در واقع شغلشان هر چند مبارزه ای در چار چو
است و در محتوای خود مبارزه ای برای دفاع حتی از بخشی از سرمايه داری است ، 

بياييم نمونه های . اما مبارزه ای به حق و در راستای پيشرفت جنبش کارگری است
کارخانه . عينی و ملموسی را که در چند سال گذشته اتفاق افتاده است را بررسی کنيم

ه نساجی قائم شهر، چينی گيالن، مبليران، عال الدين، کفش ملی، الکتريک رشت، کارخان
نساجی کاشان، تعداد زيادی از کارخانه های شهر صنعتی قزوين و صدها کارخانه و 
کارگاه ديگر که در چند سال گذشته ورشکسته و يا شديدا بحران زده هستند، و نمونه 

  .ی باشندهای اخير آن الستيک ساز ی البرز و نيشکر هفت تپه م
هزاران کارگری که در سالهای اخير با اين معضل روبرو شدند برای حفظ شغل خود نا 

پس از فروش کارخانه .  چار گرديدند مبارزه ای حتی برای حفظ کارخانه انجام دهند
الکتريک رشت،قبه و شرکايی که اين کارخانه را خريده بودند، نه برای ادامه روند 

روش زمينهای آن که طی ساليان زياد و در نتيجه گسترش شهر توليد بلکه در راستای ف
مالکان . ، در محدوده بافت شهری و در موقعيتی مناسب قرار گرفته بود جلو آمده بودند

جديد بالفاصله در صدد اخراج کارگران، تخريب کارخانه ، فروش ماشين آالت و مواد 
بخش . کان سرمايه دار در گرفتخام بر آمدند، و در نتيجه جدالی بين کارگران و مال

اول مبارزه کارگران پس از توقف روند توليد، اين بود که در محوطه کارخانه تجمع می 
اين مبارزه در . کردند و اجازه نمی دادند مواد خام و ماشی آالت از کارخانه خارج شوند

زی و کارگران با برنامه ري. جريان  خود ابعاد گسترده و سازماندهی شده ای يافت
شيفتی کردن اين حرکت شبانه روز به محافظت از کارخانه مبادرت می کردند و حتی 
ناچار شدند با پيمانکارانی که با مالکان جديد قرار داد تخريب سوله ها را بسته بودند، 

در واقع در آن مقطع کارخانه چند ماه . برخورد کنند و آنها را از کارخانه بيرون کنند
 بود، و در مقابل نيز مالکان با تهديد، و به ميدان آوردن نيروهای در کنترل کارگران

از سوی ديگر مبارزه ای برای دريافت دستمزدها و . انتظامی و غيره مقابله می نمودند
ديگر مطالبات در جريان بود، که در اين رابطه چندين تجمع و حتی راهپيمايی در سطح 

اين . تظامی به کارگران يورش آوردندشهر انجام شدو در چندين مورد نيروهای ان
مبارزات نزديک به دو سال جريان داشت و کارگران موفق شدند بيشتر مطالبات عقب 
مانده شان را دريافت کنند، اما در نهايت به دليل واقعيتهای موجود در جامعه، که حمايت 

اما . ر شدندبخشهای ديگر طبقه را با خود نداشتند، کارخانه ويران شد و کارگران بيکا
قبل از اينکه ببينيم آيا اين کارگران راه درستی را طی کردند يا نه، خوب است چند 

کارخانه نساجی قائم شهر که اولين نساجی در ايران بوده و . نمونه ديگر را نيز بياوريم
هزاران کارگر در آن مشغول بکار بودند، ضرر ده اعالم شد و توليد در آنجا با پروسه 

هزاران کارگر برای حفظ شغل خود به خيابانها . مه ريزی شده متوقف گرديدای بر نا
پس از آن . ريختند و طی چندين روز درگيری و مبارزه در نهايت از کار بيکار شدند

بسياری از کارگران اين کارخانه در وضعيت معيشتی بسيار يدی قرار گرفته اند و 
  . بيکاری در شهر چند برابر شده است

 نفر کارگر در آنجا کار می کنند و ٤٥٠٠ديگر کارخانه نيشکر هفت تپه است که  نمونه 
 روزه آنها در راستای دستمزد عقب افتاده انجام ٤٥همانطور که همه می دانيم مبارزه 

اين کارخانه بحران زده در معرض تعطيلی قرار گرفته ، و دولت سرمايه دار از . شد
 در چند مورد مبادرت به فروش بخشهای کوچکی حتی. توقف روند توليد هراسی ندارد

کارگران نيشکر نيز به خريداران هشدار دادند . از زمينهای زير کشت کارخانه نموده اند
که در صورت ادامه کشت آنها را آتش خواهند زد و هر کس ديگری نيز که زمينها ی 

ه خريداران در نتيج. ديگری از نيشکر را بخرد با عکس العمل ما مواجه خواهد شد
کارگران در . ديگر پا پس کشيدند و دولت موفق به فروش زمينهای ديگری نشده است

طی اين مدت مبارزاتشان به بستن جاده ترانزيت اهواز انديمشک مبادرت کردند و بارها 
در نهايت آنها تا آنجا پيش رفتند که جمعی را به عنوان . دست به تجمع زده و شعار دادند

اگر بخواهيم تک تک مبارزات کارگران . ی سنديکايشان انتخاب نمودندهيئت بازگشاي
کارخانه های ورشکسته و بحران زده را برای نمونه بياوريم ، بسيار طوالنی و فراتر 

اما همينقدر بايد گفت که صدها مبارزه ديگر با . از ظرفيت اين نوشته می شود
اگر . ذشته جريان داشته استرويکردی بطور کلی يکسان در جامعه ما طی ده سال گ

زمانی آذرين اين معضل را در کارگاههای کوچک ايران ديد و آنرا در چشم انداز و 
تکاليف باز کرد ، حاال صدها کارخانه بزرگ و کوچک درگير آن هستند و بخش قابل 

  .          توجهی از مبارزه کارگران در اين کارخانه ها در جريان بوده و هست
اساسا الزم نيست خواسته های اقتصادی ) ١:  شق را می توان بررسی کرد اينجا چند

ای را طرح کنيم، مطالبات سياسی را می خواهيم و مبارزه می کنيم تا بگيريم شان، 
عواقب شان برای اقتصاد و افزايش تنش های اقتصادی و اجتماعی نبايد دغدغۀ طبقه 

پيش می رويم و هر مبارزه ديگری کارگر باشد، ما فقط برای نابودی سرمايه داری 
به نظر ما اين شق پر بيراه .  چيزی جز رفرميسم و حتی دفاع از سرمايه داری نيست

. نمی بود هر آينه در شرايط انقالبی يا دستکم چشم انداز شرايط انقالبی قرار داشتيم
و يعنی دستکم هر آينه با تحقق خواسته های رفاهی، نفس افزايش تنش های اجتماعی 

حتی بحران اقتصادی و اجتماعی خودش عاملی می شد که وضعيت را بسمت يک 
و راستش فکر می کنيم به نظر هر مارکسيستی (اما به نظر ما . بحران انقالبی سوق دهد

تنها در صورت حضور نيرومند طبقه کارگر در سطح اجتماعی و ) در ايران امروز
طبقه ) و حتی حزبی(های توده ای سياسی، يعنی دستکم تنها در صورت وجود تشکل 

کارگر در يک سطح کشوری می توان انتظار داشت که افزايش تنش های اقتصادی و 
. اجتماعی به بحران سياسی ای منجر شود که نهايتا يک وضعيت انقالبی را بسازد

به .) همين است" انقالب در گرو حضور طبقه کارگر است"باالتر اشاره کرديم، معنای (
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اگر طبقه کارگر چنين حضوری داشت، : ا، چنين شقی مصادره به مطلوب استاين مبن
داريم راجع به وضعيتی حرف می زنيم که . واضح است که صورت مساله اين نمی بود

کارگران اينقدر نيرومند نيستند که بتوانند خواسته های رفاهی شان را بدون اينکه پاسخ 
نند، چه برسد به اينکه در عمل متحقق هجوم چنين پرسش هايی را بدهند حتی طرح ک

اين . پاسخ توده ای ها هنوز هم اين است) هميشه دولتی کردن. (ملی کردن) ٢. شان کنند
شق نيازی به بررسی زيادی ندارد برای اينکه در ايران امروز، که تجربۀ شرکت های 

م همراه بوده، دولتی از آغاز رژيم حاکم با ناکارآيی اقتصادی و بدترين نوع بوروکراتيس
  .هيچ کس چنين بديلی را در رژيم فعلی راه حلی نمی شمارد

بحثهای پرفسور مآبانه بهمن شفيق می گويند که ايرج آذرين از سرمايه داری در مقابل 
اما به راستی در چنين اوضاع و احوالی ما با يد بر اساس . سرمايه داری دفاع می کند

مه اين کارگران برويم و بگوييم شما اشتباه می تز امثال شفيق که می گويند ،سراغ ه
کنيد که نمی گذاريد کارخانه تعطيل شود و برای ادامه کار آن مبارزه می کنيد بلعکس 

توصيه شفيق در واقع  شما بايد در مقابل سرمايه داری مدرن سر تسليم فرود بياوريد
عی شمردن وپذيرش سرتسليم فروآوردن در مقابل اقدامات نئو ليبرالی دولتها و طبي

شکلی از توسعه سرمايه داری است که منافع سرمايه جهانی و دولت حاکم اقتضا می 
او آذرين را متهم می کند که دست از تحليل طبقاتی شسته و نگاهش به رشد  .کند

اما ما فکر می کنيم مسئله کامال بر عکس . سرمايه داری و دفاع از بخشی از آن است 
 که درک نمی کند که مبارزه برای حفظ کارگاههای کوچک و است ، اين شفيق است

امروزه بسياری از کارخانه های بزرگ جزئی از مبارزه ايست که هر چند در چار 
چوب سرمايه داری است اما در نهايت و در دراز مدت جزئی از مبارزه ضد سرمايه 

ه داری و بويژه اين مبارزه ای برای امنيت شغلی است، که در جامعه سرماي.داری است
ظاهرا در اينجا تناقضی وجود دارد، اما اگر . در شرايط فعلی ابعاد بزرگی يافته است

می پذيريم که مبارزه برای افزايش دستمزد، مبارزه برای کاهش ساعات کار، امنيت 
نيز مبارزاتی هستند که بايد از جانب کمونيستها نيز تقويت شده و در کنار ... شغلی و 
) اين کار را کرده است... همانطور که چشم انداز ( ب پرولتری نيز تبلغ گرددآن، انقال

بر اساس تز های شفيق بايد ما به سراغ کارگران نيشکر هفت تپه برويم و بگوييم برويد 
. و بدنبال کاری در کارخانه های مدرن باشيد ، شما نبايد به اين کارخانه فرسوده بچسبيد

. ها راههای يک برج عاج نشين بيگانه با طبقه کارگر استنه، به اعتقاد ما اين تز 
، و از جمله کمونيستها مادام که شرايط انقالبی فراهم نشده برای همه مطالبات کارگران

 مبارزه می کنند و سعی می کنند در هر گام آنرا ارتقا داده و سازماندهيش امنيت شغلي،
 که همانا اين عمل چيزی نيست جز کنند تا در راستای پيشروی پرولتاريا بکار آيد،

  . سازماندهی برای انقالبی واقعا کارگری
مبارزه برای حفظ شغل و حتی کارخانه ای که در آن کار می کنيم، جزئی از مبارزه 
طبقاتی است که هنوز در چار چوب سرمايه داری انجام می شود، اما به روند شکستن 

 اهميتی به پيش در مبارزه عليه سرمايه اين چار چوب کمک می نمايد، چون گامهای با

بر اساس تز های امثال شفيق ، بسياری از کارخانه هايی که در حال انتقال به . داری اند
بخش خصوصی هستند، و يا تعديل نيرو انجام می دهند و يا کارخانه را ورشکسته اعالم 

اری دولتی در مقابل می کنند تا به مفت آنرا بخرند، مبارزه کارگران دفاع از سرمايه د
اما واقعيت اين نيست، اين مبارزات، مبارزات . سرمايه داری خصوصی بايد تلقی گردد

کارگران برای حفظ شغل و حد اقل دست آوردهای زندگيشان است، که آنها را در مقابل 
شفيق و همه کسانی که پشت مباحث او رفته اند، اتحاد . سرمايه داران قرار می دهد

را متهم به نئو توده ای بودن می کنند، چون به دفاع از اين نوع مبارزه  ... سوسياليستی
اما به اعتقاد ما تعطيل نمودن اين نوع مبارزات و پشت کردن به . کارگران پرداخته اند

اينها ظاهر . کارگران مشی توده ای مآبانه ايست که در مقابل کارگران قرار می گيرد
قطه ای که به اين مبارزات پشت می کنند، با راست چپ به خود می گيرند اما در ن

و ديگر کمونيستها در همين حد خود " اتحاد سوسياليستی کارگری"اگر . تالقی می کنند
را محدود می کردند و نمی خواستند فراتر از مبارزه در چار چوب سرمايه داری 

 هر گام و از جمله در بروند، می شد اين اتهام را پذيرفت، اما آنها نشان داده اند که در
کتاب چشم انداز چيزی جز انقالب کارگری و در نهايت سوسياليسم بديل آنها برای اين 

سالهای طوالنی مبارزه با کمونيستهای کارگری در مقام اين موضع و تيتر .جامعه نيست
، خود "انقالب در گرو به ميدان آمدن طبقه کارگر است"مقاله معروف رضا مقدم که 

  .       ادله برای اين محکمه سوسياليستهای خرده بورژوا استبهترين 
تالش کرده در امتداد سنت مارکس و انگلس در مانيفست، انترناسيونال ..." چشم انداز"

 و پيش از انقالب اکتبر، و حتی در سنت برنامۀ حزب کمونيست ١٩٠٥دوم، لنين در 
اين نکته ..." چشم انداز"منتقدين اگر . ، پاسخی به اين مساله بدهد١٩٢٧ايران در سال 

 و يا نوشته چون می دانيم کاپيتال را نخوانده اند. را نفهميده اند اهميت چندانی ندارد
 تا ببينند مارکس می گويد تحقق مطالبۀ روزکار کوتاهتر هايش را ناديده مي گيرند،

چوب توسط بخشی از صنايع در عمل در مبارزه ای در چار ) مثال هشت ساعت کار(
چرا که می . سرمايه داری است و بخشی از آنها از تحقق اين خواسته دفاع می کنند

را با اسم مستعاری ..." خطر فالکت"دانيم اگر اسم لنين را خط بزنيم و بخشهايی از 
تجديد چاپ کنيم، بسياری در چپ ايران از اينکه بانک های ملی شده بايد امنيت سپرده 

 ميليارد  تضمين کنند، نتيجه خواهند گرفت که نگارنده ١٠  باشد و چه١٠هرکس را چه 
  !اش خادم بورژوازی است

  
  و تشکلهای کارگری...  اتحاد سوسياليستی -٤
  

در محيطهاي آار " ايجاد تشكلهاي آارگري به نيروي خود آارگران" طرح ضرورت 
 و به موقع مده بود از جمله بحثهاي واقعگرايانهآر فضاي جديدي آه در ايران بوجود د
ن نه فضاي سياسي جامعه اجازه چنين آتا قبل از ".( ) يستي آارگري بوداتحاد سوسيال"
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اينكه يك تشكل .  وجود داشتنآنه نگاه واقعگرايانه اي نسبت به طرحی را مي داد و 
 ي چگونه و تحت چه شرايطي مي تواند و بايد در راستاي مبارزه طبقاتيآارگر

در راستاي ..." اتحاد سوسياليستي " ديگراوردهايآجمله دستآارگران ايجاد گردد از 
  .اهداف جنبش آارگري بود

ي در حال شكل گيري اما در اين راستا انحراف بزرگي در ميان فعالين جنبش آارگر
آنها با طرح اين موضوع آه همه احزاب . ن فعالين لغو آار مزدي بودندرآبود آه آبشخو

ع در راه ايجاد و پيشروي تشكلهاي آارگري و گروههاي سياسي بزرگترين مان
هستند،تحزب و هر گونه تشكل سياسي طبقه آارگر را زير سئوال بردند و در نهايت 
اهداف تشكل آارگري را وارونه و در راستاي يك مبارزه مكفي عليه سرمايه داري 

مبارزه بر سر سبك آار مخفي و علني يكي ديگر از موضوعات مورد . جلوه دادند
فعالين لغو آار مزدي هر گونه مبارزه و فعاليت مخفي . اقشه در جنبش آارگري شدمن

را روشي زير زميني و غير واقعي مي دانستند و مبارزه زميني و واقعي را تنها از 
اين يكي ديگر از داليل فعالين لغو آار مزدي . آانال مبارزه اي علني ممكن مي دانستند

اما . را زير سئوال ببرند وآنرا بيهوده ارزيابي نمايندبود تا فعاليت تشكلهاي سياسي 
ن در ايران به نمايندگي آدر مقابل اين انحراف و گرايش " ياتحاد سوسياليستي آارگر"

حكيمي بحث ضرورت سبكهاي مخفي و علني را هر يك در جاي خود و در راستاي 
 دوران اين مباحث با هر چند در آن. مبارزه عليه سرمايه داري و تلفيق آنرا پيش آشيد

مرعوب شرايط ..." اتحاد سوسياليستي"موجي از فحاشي و جو سازي مواجه شد اما 
معه و جنبش نگرديد و با ادامه بحث در  دفاع از سبك آار سوسياليستي و انقالبي در جا

..." اتحاد سوسياليستي"و " مزديفعالين لغوآار"تداوم بحث ميان .  آارگري قرار گرفت
هاي قابل توجهي در جنبش آارگري بوجود آورد و در نهايت و در دراز روشنگري 

تاآيد مجدد . آشكار گرديد..."  اتحاد سوسياليستي"مدت در اين زمينه صحت بحث 
برضرورت بكار گيري سبكهاي مختلف مبارزه در آن شرايط و تفكيك آن از سبكهايي 

دن در خانه هاي تيمي مي آه به غلط مخفي آاري را مساوي با مشي چريكي و مخفي ش
ديد و بر اين مبنا شيوه هاي مبارزه انقالبي تحت موقعيتها و شرايط مختلف را ناديده مي 

 صرف نظر از - فعاليت علني يك تشكل آارگري را سبك آاردرست فقطگرفت و 
  مي ديد، خود دست آورد بزرگي بود آه در روند مبارزه جنبش آارگري و -شرايط

فعالين لغو آار مزدي در آن موقعيت با روي . ار موثر واقع گرديدسوسياليستي بسي
سعي نمودند مسير مبارزه ...."  اتحاد سوسياليستي"آوردن به فحاشي و جو سازي عليه 

تحت تاثير جو سازي و فضاي ايجاد ... نظري را منحرف سازند، اما اتحاد سوسياليستي
  . آشيده نشدشده قرار نگرفت و به برخورد   مقابله به مثل 
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و محور انحرافي  به همينجا محدود نمي شد "  فعالين لغو آار مزدي"اما موضوع بحث 
آشكار ..." آميته هماهنگي "نها وجود داشت آه در تداوم فعاليت آمهمتري در نگاه 

در نهايت موضوعات بسيار مهمتر و تعيين ... تداوم بحران آميته هماهنگي . گرديد
تعريف تشكل آارگري و  . بل بخشي از جنبش آارگري قرار دادآننده تري را در مقا

ن ، ضرورت يا عدم ضرورت حزب آ ضد سرمايه داري بودن مشروط به داشتن عنوان
طبقه آارگر، ضرورت اشكال مختلف تشكلهاي آارگري يا يك شكل از آن، مسئله لغو 

و پيچيده اي بودند از جمله مباحث بسيار مهم .... آار مزدي، سازماندهي و سكتاريسم و
گرايش لغو آار مزدي چه در . آه فعالين جنبش آارگري با آنها دست به گريبان بود

داخل و چه خارج آشور مجموعه اي از مباحث انحرافي و گسترده اي را مطرح نمودند 
اينكه تشكل مستقل فراگير آارگري . آه، باعث دامن زدن به انحرا ف در اين رابطه شد

 آارگر را تا سوسياليسم هدايت نمايد و هر گونه مبارزه و تشكل سياسي قادر است طبقه
واقعي فرقه گرايي و سكتاريسم است و باعث شكست جنبش آارگري مي شود، اينكه 
تشكل توده ای آارگري بلفعل و ذاتا ضد سرمايه داري است و اشكال ديگر تشكل 

ندارد، اينكه طرح مسئله لغو ضرورتي ندارند، اينكه فعاليت جنبشي نيازي به پيشاهنگ 
به ... آار مزدي به مثابه يك پرچم و شعار در شرايط آنوني بايد در دستور آار باشد و 

مدن ابهامات بسياري در آز تئوري هاي رنگارنگ باعث بوجود همراه آلكسيوني ا
تلفيقي از اآونوميسم، ترديونيونيسم، سكتاريسم و . جنبش آارگري شده بودند

با توجه به شرايط جديدي آه همانا باعث " لغو آار مزدي"كاليسم در گرايش  آنارآوسندي
شكل گيري تشكلهاي فعالين آارگري شده بود و در اين زمينه تجربه بسيار آمي وجود 

اتحاد سوسياليستي "در چنين شرايطي . داشت بيش از پيش به ابهام و انحرافات دامن زد
رورت اشكال مختلف سازماندهي، توضيح لغو بانقد همه جانبه در اثبات ض" آارگري

آار مزدي در جايگاه خود، ضرورت آار حزبي و سياسي در تشكل پيشاهنگ، موانع 
مجموعه انحرافات فعالين لغو آار مزدي را به .... پيش روي سازماندهي طبقه آارگر و 

به تفصيل ذرين آ ايرج "بيراهه سوسياليسم"در آتاب . طور همه جانبه اي به نقد آشيدند
در همه اين موارد نقد و بررسي انجام داد آه به جرئت مي توان گفت در آن دوران 

اين آتاب دست به دست گشت و مباحث مفصلي  حول . آمتر فعال آارگري آنرا نخواند
در اين آتاب به راستي بنيادهاي نظري گرايش انحرافي لغو آار مزدي . آن انجام گرفت

البته در ادامه . ري قابل توجهي در اين رابطه صورت گرفتبه نقد آشيده شد و روشنگ
بحران آميته هماهنگي ديگر فعاالن سوسياليست آميته هماهنگي مثل بهزاد سهرابي، 
بهروز خباز،محمد حسين و ديگران نيز نقش بسيار موثري ايفا نمودند تا در نهايت 

ك بر هر فعال آارگري بي ش. عبور نمود" لغو آار مزدي ها" جنبش از مانع و انحراف
آگاهي مبرهن است آه همه مباحث مفصل و طوالني آه انجام شد دست آوردهاي 
بزرگي براي جنبش آارگري ايران بوده اند آه در سير مبارزه طبقاتي و سمت و سو 

با توجه به مجموعه وقايعي آه . گرفتن فعالين جنبش آارگري نقش قابل توجهي داشتند 
جامعه ما اتفاق افتاد و نقشي آه بيشتر احزاب و گروههاي طي سي سال گذشته در 

سياسي بر خالف ادعايشان نتوانستند ايفا نمايند زمينه براي انحراف گرايش لغو آار 
از يكسو ... مزدي بسيار زياد بود، اما مبارزه نظري فعال و مستدل اتحاد سوسياليستي 

ش آارگري را از سر راه برداشت و ديگر فعالين آارگري اين مانع بزرگ در مقابل جنب
  .و در نهايت مبارزه فعالين جنبش آارگري در مسير انقالبي خود قرار گرفت
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  "در اين بن بست "-٥

پي گرفته شد بسط موضوعي بود ..." اتحاد سوسياليستي "موضوع ديگري آه از سوي 
 با توجه به .ن پرداخته بودآ به "در دفاع از مارآسيسم"آه سالها قبل آذرين در آتاب 

هاي اهميت اين بحث و هر چه بر جسته تر شدن آن بخصوص در زمينه  بحران آمونيست
نها ، شرايط جامعه، مسئله توازن قوا،تعرضي يا تدافعي آآارگري و انشعابات متعدد در 

سه حزب آمونيست آارگري ( در اين بن بست"آتابي به نام .... بودن جنبش آارگري و 
،آه بحث آاملي در خصوص سير نزولي توسط رضا مقدم نوشته شد)" در انتهاي راه 

  . احزاب چند گانه آمونيسم آارگري را ترسيم مي آرد
 حزب کمونيست کارگری پس از کنگره دوم که منصور حکمت در آن مباحث -الف 

را مطرح کرد دچار انشعابات متعدد گشت و " حزب و قدرت سياسی"غير مارکسيستی 
که در مقايسه با مقطع کنگره دوم از اين حزب تنها يک نام باقی متالشی شد بطوری 

درباره علت سرنوشت اسفبار حزب کمونيست کارگری مقاالت متعددی . مانده است
آنجا که . درونی و يا علنی طرفين است" مباحثات"نوشته شده است که بيشتر بخشی از 

ر را به جاه طلبی و حاوی اتهامات زشت و فحاشی نيست تازه يکديگ" مباحث"اين 
توطئه متهم می کنند و هيچکدام داليل و تحليل مارکسيستی و عينی برای از هم پاشيدن 

در اين بن بست، سه حزب کمونيست کارگری "از اين نظر کتاب . حزب بيان نمی کنند
تاکنون تنها نوشته ای است که داليل انشعابات و جدايی ها از حزب را " در انتهای راه

حليل معين از اوضاع سياسی ايران و استراتژی ويژه ای که با اين تحليل چفت به يک ت
 .شده است ربط ميدهد

يکی از پر خواننده ترين کتابها در چپ داخل " در اين بن بست"در چند ساله اخير کتاب 
اتکايش بر نوشته ها و " در اين بن بست"يکی از نقاط قوت کتاب . ايران بوده است

با اتکا بر همين اسناد . است تا جايی برای شک و شبهه باقی نگذارداسناد خود حزب 
است که روند تغيير ماهيت حزب کمونيست کارگری پس از کنگره دوم تشريح می گردد 
و چگونگی تغيير تمام فعل و انفعاالت کل پيکره حزب را حتی تا سطح تغيير اخالقيات 

  . يل ميگردند، توضيح ميدهدفردی کادرهايش که به مشتی فحاش و اتهام زن تبد
  

شرح مستدل و " در اين بن بست، سه حزب کمونيست کارگری در انتهای راه "-ب 
منصور حکمت در کنگره " حزب و قدرت سياسی"مفصلی است از اينکه با مباحث 

دوم، طبقه کارگر در تئوريها و سياستهای قدرت گيری حزب کنار گذاشته شد به اين 
با تحليل .  که جمهوری اسالمی در آستانه سقوط فوری استبهانه بی پايه و پوچ

سرنگون شدن فوری رژيم، حزب کمونيست کارگری به نيروهايی مثل سلطنت طلبان و 
مجاهدين و شورای ملی مقاومت پيوست که دهها سال قبل از اين حزب وعده فوری 

ن و شورای سقوط رژيم را می دادند و الجرم گريزی از هم سرنوشتی با سلطنت طلبا
  . ملی مقاومت و مجاهدين نداشت

" حزب و قدرت سياسی"حزب کمونيست کارگری پس از چند سال اتخاذ نظرات 
منصور حکمت، زير فشار تناقضات سيستم تحليلی خود با واقعيات عينی اوضاع سياسی 

تحليل حزب . و مبانی مبارزه طبقاتی در ايران فرو ريخت و و از هم پاشيده شد
کارگری از سقوط فوری جمهوری اسالمی بر مبنای سطح مبارزه طبقاتی و کمونيست 

توازون قوای بين مردم و رژيم نبود و بر استراتژی و تبليغات آمريکا عليه جمهوری 
حزب کمونيستی که بنا به تعريف بايد يک استراتژی متکی بر . اسالمی قرار داشت

لها و تبليغات آمريکا عليه ايران شد و طبقه کارگر و مبارزه آن داشته باشد بازيچه تحلي
تغيير متناوب سياستهای تبليغاتی آمريکا اين حزب را نيز چندين بار از نظر داخلی 

حزب و "از کنگره دوم تاکنون و بدليل مباحث . متالطم کرد و باالخره متالشی کرد
 منصور حکمت، اين حزب چندين بار دچار بحران و اختالفات داخلی" قدرت سياسی

شده و اکثريت قاطع اعضا و کادرهای کميته مرکزی پس از کنگره دوم خود را از دست 
سرنوشت عبرت آموز حزب کمونيست کارگری اثبات مکرر اين امر است . داده است

که دوره سوسياليسم های غير کارگری به پايان رسيده است و سوسياليسم آينده و ماندگار 
اشد متکی بر يک استراتژی متکی بر طبقه کارگر ايران فقط می تواند سوسياليسمی ب

متشکل که قدرت متحد کردن ديگر جنبش های اجتماعی را برای انقالب عليه سيستم 
  .حاکم داشته باشد

  حزب کمونيست کارگری تنها با سرنوشت اسفبار سلطنت طلبان و شورای ملی -ج 
ر رده آنها قرار گرفت مقاومت و مجاهدين شريک نشد بلکه از نظر اخالق سياسی هم د

اينها . و اعضا و کادرهايش از باال تا پائين از نظر اخالقی سقوط کردند و مضمحل شدند
به ناچار اخالقيات مجاهدين را برگزيدند و به مخالفان داخلی سياست های رسمی حزب 

اينها در فحاشی و اتهام زنی چنان عقل خود را . فحاشی کردند و اتهامات شرم آور زدند
از دست دادند که حتی لحظه ای فکر نکردند که اگر کسی اتهامات و فحاشيهای اين 
حزب را به کادرهای قديمی و رهبران سابقش باور کند در اولين قدم اعتبار خود حزب 

  . برايش زير سئوال ميرود
يکی از الزمه های ايجاد .  طبقه کارگر به حزب خود نياز دارد و بايد آنرا ايجاد کند-د 
ين حزب، تحليل از احزاب موجود است تا ناگزيری کارگران برای ايجاد يک حزب ا

غير سوسياليستی و غير " در اين بن بست"از اين نظر کتاب . جديد را مدلل کند
کارگری بودن احزاب سه گانه کمونيسم کارگری را با اتکا به اسناد و نوشته های 

نتايج مخرب دور شدن احزاب همچنين . رهبران خود اين احزاب روشن می سازد
سوسياليستی را از تئوری های مارکسيستی و اتکا به تئورهای من در آوردی را نشان 
می دهد و انطباق منافع کارگران و هر حزب مدعی مدافع آنان را بر تئورهای 

  .  مارکسيستی مدلل می کند
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خرده بورژواي  مبارزه سياسي عليه آوانتوريسم و ولونتاريسم آه ريشه در خصلتهاي 
جدا از توده دارد، را نمي توان براي يكبار آنار زد و ضروري است مبارزه اي 

آنچه آه ايرج آذرين در اوج باورهاي . سيستماتيك و پيوسته عليه آن صورت گيرد
آوانتوريستي و ولونتاريستي در آتاب در دفاع از مارآسيسم شروع آرد ، رضا مقدم در 

واقعيت اين است آه اين . كل وسيعي آنرا بسط  و ادامه دادآتاب در اين بن بست به ش
آتاب به عنوان يك اثر تاريخي موثر در تقابل با انحرافات ذآر شده باقي خواهد ماند و 

  )١٢. (خواندن آن در آينده نيز مفيد خواهد بود
       
  "خطر فساد در جنبش کارگری "-٦
  

وجه ديگري مطرح شد آه بهيچ وجه در خالل مبارزات نظري سال گذشته مورد قابل ت
نبايد به سادگي از آن گذشت و همچنان يكي از عرصه هاي مبارزه دو گرايش در جنبش 

در رابطه با آمك گرفتن از تشكلهاي وابسته به  و آن .آارگري و دو رويكرد است
و مشخصا مرکز همبستگی آمريکايی است که آمريكا و ديگر دولتهاي سرمايه داري 

. مورد نقد رضا مقدم قرار گرفت" خطر فساد در جنبش کارگری" ای به نام طی مقاله
البته اين بحث به شكل آلي تر آن سالها قبل در حزب آمونيست آارگري به تصويب 

در آن مصوبه به صراحت آمده بود آه مي توان از دولتها آمك مالي ) ١٣.(رسيده بود
 مخفي باشد و فقط رهبران حزبي در دريافت نمود و دريافت نمودن اين آمك مي تواند

در همان زمان مقاله اي با امضاي رضا مقدم و ايرج آذرين به . جريان آن قرار بگيرند
منتشر گرديد آه در آن اين مصوبه مورد انتقاد قرار گرفت  "درباره رابطه با دولتها"نام 

يستها ارزيابي وهر گونه آمك مالي از دولتهاي سرمايه داري در راستاي منافع امپريال
مقدم و . گرديد وخطر وابسته شدن، آلودگي و مخدوش شدن مرزها توضيح داده شد

آذرين توضيح دادند آه هر گونه ارتباط با دولتها نيز بايد براي آارگران علني و شفاف 
اين هشدار . باشد تا هيچكس در هيچ مقام حزبي و اجتماعي نتواند از آن سو استفاده نمايد

االن سوسياليست جنبش آارگري در ايران روشنگرانه و خوشحال آننده بود، براي ما فع
چرا آه در طول تاريخ بارها به نام طبقه آارگر جريانات سياسي درعرصه مبارزه از 
جانب سرمايه داران بزرگ و دولتهايشان خريده شده اند و نظر مقدم و آذرين مي 

  . توانست راه را بر اين مسئله ببندد
نوشت، اين بحث " خطر فساد در جنبش آارگري"نكه رضا مقدم مقاله اي بنام پس از اي

نه تنها در ميان فعالين آارگري در خارج آشور بلكه در بين فعالين آارگري داخل نيز 
چه در خارج آشور و چه داخل در اين رابطه صف بندي ها مشخص گرديد . اوج گرفت

هار نظر نمودند و ظبسياري در اين مورد ا. و در نتيجه يك گام ديگر به جلو برداشته شد
در ايران تقريبا اآثر فعالين راديكال جنبش آارگري با بحث مقدم و اذرين موافقت نمودند 
و فقط راست ها آنهم به صورت شفاهي و دو پهلو آمكهاي امپرياليستي را در لفافه 

ر صف جناح بحث خطر فساد در جنبش آارگري، باعث شد تا هر چه بيشت. پذيرفتند
راست از چپ در جنبش آارگري متمايز گردد و بر اين مبنا گرايش سوسياليستي يك 

بله بسياري دوست داشته و دارند آه به هر بهانه . دست آورد بزرگ ديگر داشته باشد
اي آمكهاي مالي از دولتهاي سرمايه داري دريافت نمايند، و البته در اين راه ناچار 

ايي نشان دهند و در نهايت و دراز مدت به گرايش راست خواهند بود چراغ سبزه
اين راه را بسته و يا حد اقل  مسئله "  خطر فساد در جنبش آارگري"بپيوندند، اما بحث 

اين واقعيتي است آه دولتهاي سرمايه داري . را براي آارگران پيشرو روشن نموده است
 سياسي مي دهند از آنها نيز بر اساس منافع خود در مقابل پولي آه به جريانات

انتظاراتي دارند و در پروسه اين نوع روابط، هدف آنها چيزي جز به فساد آشاندن 
تاريخ جنبش آارگري  در دنيا نمونه هاي . تشكل ها و فعالين آارگري نمي تواند باشد

بسياري را نشان مي دهد آه تشكلها وشخصيتهاي آارگري در ارتباط مالي با دولتها و 
   .ي سرمايه داري خريده شده اندقدرتها

 يکی از جرياناتی که فضای آلوده ناشی از کمپين کثيف و رياکارانه سه حزب -
و گروهی از فعالين جنبش دانشجويی را ... کمونيست کارگری عليه اتحادسوسياليستي 

بيانيه ای "برای فحاشی و تهمت زنی مناسب ديده تعدادی از اعضای گروهی است که با 
تبيين "بيانيه .  اعالم موجوديت کرد١٣٨٥ شهريور ٢٢در " يين سوسياليسم معاصردر تب

را يداله خسروشاهی، مرتضی افشاری، عباس فرد، امير پيام و " سوسياليسم معاصر
بهمن شفيق امضا کرده بودند که پس از آن نيز اطالعيه های مشترک ديگری با امضای 

 .  نفر منتشر کرده اند٥
 ١٥(  چندي  پيش امير پيام، بهمن شفيق و عباس فردی اين گروه،سه نفر از اعضا

روزگار سپری شده چپ کاغذی يا روزگار منحط آذرين "با انتشار مطلبی به نام ) خرداد
سايت حزب کمونيست کارگری، به کمپين اتهام زنی و " روزنه"، مندرج در "و شرکا؟

گروه که يداله خسروشاهی و علت تمام فحاشی های اين . فحاشی حکمتيستها پيوستند
مرتضی افشاری آنرا امضا نکرده اند اين است که يکی از نکات مشترک دو نوشته 

تاکيدشان بر " روزگار سپری شده چپ کاغذی"و " وضعيت فعلی و گامهای ضروری"
های اجتماعی نظير کارگری و دانشجويی و  های علنی جنبش مرزبندی صريح تشکل

ها و همچنين فاصله گرفتن صريح و علنی اين  آوانتوريستزنان عليه ماجراجوها و 
ها از نيروهايی است که هر يک به نوعی متکی به مقابله آمريکا با جمهوری  تشکل

  : امير پيام، بهمن شفيق و عباس فرد نوشته اند. اسالمی هستند
 نويسندگان اين دو مکتوب در آرزوی آن روزی هستند که تشکل های توده ای بتوانند"

در شرايطی دمکراتيک قطعنامه صادر کنند و طرفدران مشی چريکی و کسانی که 
منتظر به هم خوردن اوضاع در اثر دخالت آمريکا هستند را از صفوف خود بيرون 
کنند تا اگر ارتجاع حاکم کسی را دستگير کرد، آن ها هم قطعنامه را نشان ارتجاع 

  ". تبری جويند» خشونت«بدهند و از آن 
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بهمن شفيق تنها کسی است که علنا به دفاع از مرکز همبستگی . واضع جديد نيستنداين م
" ستون پنجم حکومت اسالمی"آمريکايی برخاسته و عباس فرد هم قبال مخالفان جنگ را 

اما عجيب اينکه اين مدافعان مشهور گرايش راست جنبش کارگری که ايجاد . ناميده است
ها می دانستند به مخالفت با   را چپ روی راديکالتشکل بدون اجازه کارفرما و دولت

های کارگری و دانشجويی با جريانات مسلح و ماجراجو و  موضع گيری صريح تشکل
  !  آوانتوريست برخاسته اند

با ساليداري سنتر مي توان چنين هدفي را دنبال آرد، اما نمي توان آنرا تحقق ......... 
جنبش آارگري يك طبقه ميليوني بازي استراتژي الكترونيكي نيست آه بتوان با . بخشيد

  . آنترل از راه دور مسير انرا عوض آرد 
يون بودن و امريكايي بودن اپوزوس" معتقد است آه امروز) رضا مقدم ( او ....... 

و در ميان اين پرو امريكايي ها حتي چپي هاي سابق را هم مي " توامان امكان دارد
اما او جرئت بحث را از زبان خود ندارد و ناگهان با يك چرخش آوچك قلم . توان يافت 

را وارد تحليل خود مي آند و آنجا آه درست بايد نظر " از نظر دولت امريكا" عبارت
د را به صراحت اعالم آند، از اعالم صريح ان طفره مي رود تا مورد اين اتهام قرار خو

  ". مي توان جنبش آارگري طرفدار امريكا نيز داشت"نگيردآه گفته است 

" خطر فساد در جنبش کارگری"سابقه ماجرا اين است که چند ماه پس ازانتشار مقاله 
ر آن به فعالين جنبش کارگری نسبت به که د )١٣٨٥رضا مقدم، نشريه به پيش، مهر (

خطر فساد در هرگونه دريافت کمک مالی از مرکز همبستگی آمريکايی هشدار داده شده 
عليه مرکز همبستگی آمريکايی " اتحاد بين المللی در حمايت از کارگران در ايران"بود، 

ز آن نيز با بهمن شفيق و شرکايش با اين اطالعيه مخالفت کردند و پس ا. اطالعيه داد
البته  آقايان خسرو شاهی و مرتضی . اين تشکل بين المللی و راديکال همکاری نکردند

  )١٤(.افشار به اين اطالعيه رای مثبت دادند و با اتحاد بين المللی همراه شدند

يكي نبود آه بگويد نظر خود شما چيست؟ آيا از نظر شما هم همين امكان ...........
  وجود دارد ؟ 

حتي قادر به تشخيص اين نكته نيست آه پايه مادي همان ) رضا مقدم ( او ........... 
 نيز در همين مبارزه طبقاتي بايد جست و نه در تعداد مورد نظرش را" گرايش چپ"

عمق . اين تعداد مي تواند بسته به همان شرايط آم يا زياد شود. فعالين سوسياليست
 رحمانه و بي حقوقي پيشرفت سرمايه داري در ايران آه در ان از يكسو استثمار بي

مطلق آارگران و از سوي ديگر اتحاد شوم رژيم سياسي و همه جريانات ليبرالي به 
عميقترين تضادهاي طبقاتي منجر شده اند و همين تضادهاي عميق طبقاتيند آه در 

  )١٦."(وسيعترين سطحي به راديكاليزه شدن جنبش آارگري و طبقه آارگر مي انجامد 

دفاع از مرکز همبستگی آمريکايی و مخالفت با جنبشهای ضد جنگ پازل سيمای سياسی 
  ترسيم می کند و داليل سياسی فحاشی هايشان را کامال قابل فهم میاين جمع سه نفره را

اتحاد "شكل ممكن عليه  سيستماتيك و به هر وسيله و اين گروه آه بطور دائم و. ( سازد
فعاليت مي نمايد و اساسا واقعيت وجوديش در اين راستا است را " سوسياليستي آارگري

  )١٥( )ناميممي  در اينجا گروه ضد اتحاد سوسياليستي 
 دسته ديگري آه رضا مقدم، ممكن مي داند تا آنها نيز در اثر و در نهايت در مورد

رابطه مالي و آمك از سولي داريته فاسد شوند، آه شامل آساني مي شود آه هيچگونه 
  :   چنين مي گويديهمن شفيقتعلقي تا آنون به سوسياليسم نداشته اند، 

نوشت تا از زاويه " پول سياست طبقه"اما در ادامه اين مسئله بهمن شفيق مقاله اي بنام 
 بهتر است .وارد ميدان شود..." خطر فساد"و بحث ... اي ديگر عليه اتحاد سوسياليستي 

  .بخشهايي از مقاله او را عينا نقل نماييم تا بتوانيم بحث را پي بگيريم
يسمي در گذشته تعلق خاطري به هيچ نوع سوسيال) "رضا مقدم ( مي گويد"........ 

 پرانتزها -."  او در حال دادن آدرس شرآت واحدي ها است".......  نداشته و ندارند
    -از ما است 

خطر فساد در جنبش " است آه عنوان ٢٠٠٦داستان سپتامبر تاريخ آغاز اين "
  . را دارد" آارگري ايران

اين حكم از دو گزاره تشكيل شده است، آه هر آدام از انها در خور توجه و دقت ...... 
در اينجا ديگر صحبتي از چپ و راست،رفرميسم . گزاره نخست فساد است. آافي است

مقوله سياست آنار . م، و امثالهم در ميان نيستو انقالبي، سوسياليسم و آنارشيس
تا اينجا . گذاشته شده است و مقوله پيشا سياسي اخالق بجاي سياست قرار گرفته است

. اين حكم اين خاصيت را دارد آه به يك نگراني بيش از نگراني هاي سياسي دامن زند
  . اينجا ديگر يك فعال گرايش چپ آه نگران رشد گرايش راست باشد

يعني خطر فساد در (  مي گويد اين جمله... اين فعال گروه ضد اتحاد سوسياليستي 
از دو گزاره درست شده است، يكي فساد و ديگري جنبش آارگري ) جنبش آارگري

ورد اولي يعني فساد، گزاره ايست اخالقي و غير سياسي آه در اين گزاره در م. است
نيست، و بنا بر اين اين گزاره يك ... اثري از راست و چپ و سوسياليسم و رفرميسم و 

اقاي شفيق يا . واقعا به اين مي توان گفت شاهكار در سفسطه . گزاره غير طبقاتي است
 دانند ويا اينكه خود را بسيار فاضل مي دانند آه فعالين آارگري را بسيار ساده لوح مي

 آن دوران آه فعالين آارگري آم سواد و يا شفيقنه آقاي . با آلمات چنين بازي مي آنند
اما چون اين گروه . آم اطالع بودند گذشته و اين سبك از بر خورد منسوخ شده است
ي شويم بد نيست اشاره متخصص بازي با لغات است، قبل از اينكه ما وارد بحث محتواي

فساد يك صفت است آه در اين مورد بكار برده شده و به . اي به اين مسئله داشته باشيم
اگر فسادي جنبش آارگري را تهديد مي آند، آيا . هيچ وجه تناقضي با ديگر صفتها ندارد

بر اساس . و منطقا هم جنبش آارگري ايران گزاره دوم حكم را تشكيل مي دهد...... .
اين حكم نه اين يا ان دسته و گروه بندي و گرايش بلكه آل جنبش آارگري ايران در 

  . صحبت حتي بر سر في المثل رهبران فاسد هم نيست. معرض خطر فساد قرار دارد
  قشه مند؟خطر توهم خطر يا اقدامي ن.......... 
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اين مسئله به گرايش راست جنبش آارگري بر نمي گردد؟ آيا نمي تواند رفرميستها را 
ر بر بگيرد؟ چرا ايشان فساد را فقط يك آلمه اخالقي مي دانند؟ فساد در عرصه د

سياست و بطور مشخص از زاويه طبقه آارگر معنايي مشخص دارد آه شامل غرق 
اين همان قضيه ايست آه عضو ديگر اين گروه ضد . شدن در سياست بورژوايي است

او در مورد اينكه آذرين گفته . اددر بحث نا آجا ابادش انجام د... اتحاد سوسياليستي
حكومت احمدي نژاد دارو دسته اوباشان است، اين نتيجه را مي گيرد آه پس او آنها را 
جزئي از طبقه بورژوازي نمي داند و بنا بر اين او جمهوري اسالمي را طبقاتي نگاه 

ورژوا همانطور آه آنجا اين صفت آه هيچ تناقضي با ب. نمي آند و ديد طبقاتي ندارد
بودن نداشت و صفت تكميلي است آه براي شناساندن بهتر بكار گرفته ميشود، مثل 

همه اينها .... رئيس جمهور ديكتاتور و يا حكومت مذهبي و يا دارودسته جال دان و 
صفتهايي هستند آه نه تنها تناقضي با ديگر صفتها وما هيت سرمايه دار بودن ندارند 

 دقيقتر و آامال واقعي يك پديده آه همانا مثال دولت بلكه بياني هستند در توصيف
در اينجا نيز آامال مسئله به همين شكل است، فساد صفتي است . جمهوري اسالمي باشد

زماني انگلس در . آه بيان دقيقتري از حقيقت را مي رساند، آه آامال بعد سياسي دارد
آيا او فقط .  گوشزد مي آندنامه اي به مارآس خطر فاسد شدن طبقه آارگر انگلستان را

شما وقتي مي گوييد خطر فساد اين به مثابه . يك پند اخالقي و غير طبقاتي مي دهد
. خطري است آه جنبش آارگري را تهديد مي آند، اگر با آن مرزبندي ومبارزه نشود

اما در مورد گزاره دوم . مي تواند بخشي را به انحراف بكشاند، اگر با آن مقابله نشود
يعني اينكه آل جنبش آارگري مي تواند فاسد .  گويد رضا مقدم گفته، جنبش آارگريمي

. اين هم در ادامه همان سفسطه بازي است. شود و در نتيجه اين استنتاج غلط است
جنبش آارگري آيا معنايش اين است آه آل جنبش آارگري ممكن است فاسد گردد؟ وقتي 

بش آارگري معنايش اين است آه جنبش بطور آلي گفته مي شود خطر فساد در جن
وقتي صحبت از خطر در جنبش مي شود، يعني اينكه اين فساد ! آارگري فاسد مي شود؟

معناي درون با همه وآل از زمين تا اسمان متفاوت .درون جنبش ممكن است بوجود آيد
است و اينرا خود نويسنده هم مي داند اما مي خواهد با توسل به سفسطه، مغلطه 

وقتي صحبت از خطر درون جنبش مي شود يعني يك گرايش يعني يك انحراف .ايدنم
بر همين مبنا در اين سفسطه بازي است آه آلمه خطر را از قلم مي . يعني يك خطر

وقتي صحبت . اندازد تا ثابت نمايد رضا مقدم گفته اين جنبش ممكن است آال فاسد شود
 در واقع اين تاآيدي است بر ضرورت از خطري مي شود آه جنبش را تهديد مي آند،

  . مي گويد تقابل با اين خطر و انحراف
حتي قادر به تشخيص اين نكته نيست آه پايه مادي همان ) يعني رضا مقدم (او" 

گرايش چپ مورد نظرش را نيز در همين مبارزه طبقاتي بايد جست ونه در تعداد 
 در ايران آه در آن از يكسو عمق پيشرفت سرمايه داري....... فعالين سوسياليست

استثمار بيرحمانه و بي حقوقي مطلق آارگران و از سوي ديگر اتحاد شوم رژيم 
سياسي و همه جريانات ليبرالي به عميقترين تضادها ي طبقاتي منجر شده اند و همين 

تضادهاي عميق طبقاتيند آه در وسيعترين سطحي به آاناليزه شدن جنبش آارگري و 
  ...." مي انجامندطبقه آارگر 

در واقع او مي گويد آه رشد تضادهاي طبقاتي .  اينجا آنه آالم اين اقا بيرون مي زند
خود جنبش آارگري را انقدر راديكال مي آند آه نقش فعاالن سوسياليست ضرورتي 

اگر رشد مبارزه . مي گفتند" خط پنجي ها"اين همان چيزي است آه روزگاري . ندارد
ستي پايه راديكاليسم است، به تنهايي همه مشكالت را حل مي آرد پس طبقاتي آه به در

چرا مارآس، انگلس و لنين اينهمه به مبارزه . ديگر چرا اين همه آاغذ سياه مي شود
مبارزه طبقاتي پايه عيني مبارزه است، اما نقش . نظري با انحرافات مشغول بودند

او . جه نبايد و نمي توان ناديده گرفتعنصر ذهني آه در اين پايه ريشه دارد را بهيچ و
اپوزوسيون بودن و آمريكايي بودن توامان امكان "از قول رضا مقدم مي آورد آه امروز 

را هم اورده اما اين جمله " از نظر امريكا"و مي گويد آه هر چند رضا مقدم " دارد
مي توان "ي آفاف نمي دهد و در واقع نظر رضا مقدم را اينگونه تعبير مي آند آه گوي

هر چند رضا مقدم بحث شفافي انجام داده آه ". جنبش آارگري طرفدار آمريكا نيز داشت
تالش آمريكا براي به انحراف آشاندن را گوشزد نموده و بر ضرورت مبارزه با آن پا 

به اينها قانع نيست وبه هر چيزي عليه يهمن شفيق فشاري نموده است، اما گويي آقاي 
او با اين دو سوال نظر خود را . ي چنگ مي اندازد تا شايد فرجي شوداتحاد سوسياليست

   .در مورد بحث رضا مقدم آشكار مي آند
يكي نبود آه بگويد نظر خود شما چيست؟ آيا از نظر شما هم همين امكان وجود ...... 
  دارد؟ 

 اوال همانطور آه از نوشته رضا مقدم مشخص است، او فقط هشداري در رابطه با اين
اما اين آقا آه مي خواهد ثابت آند . خطر داده و بر ضرورت مبارزه با آن تاآيد نموده

چنين خطري وجود ندارد ولذا هشدار مقدم را تا آنجا تعميم داده آه از نظر او ممكن 
است جنبش آارگري طرفدار امريكا هم وجود داشته باشد و اين غير واقعي و غير ممكن 

اما هر چند رضا مقدم اينرا نگفته اما، ما در اينجا مي خواهيم . و در نهايت اشتباه است
نمونه هايي را بياوريم تا ثابت شود آه اين مسئله نسبي است و در تاريخ بارها جنبش 
هاي آارگري به انحراف رفته و اين انحرافات مي توانند به اشكال مختلفي از جمله 

هر چند .  عظيم آارگري در لهستان بودنمونه برجسته آن جنبش. وابسته به آمريكا باشند
اين جنبش در يك شرايط بحراني ايجاد شد و ميليونها آارگر با اعتصاب و اعتراض خود 
حكومت سرمايه داري و رويزيونيستي ياروزلسكي را به زانو در آوردند اما در آنار 
يه اين واقعيت بزرگ واقعيت بزرگ ديگري هم وجود داشت آه همانا وابستگي اتحاد

بله طبقه آارگر . همبستگي لهستان ، آه تقريبا همه آارگران عضوش بودند وجود داشت
لهستان به آمريكا و نوع ديگري از سرمايه داري توهم داشت و همين مسئله باعث شد تا 
جنبش آارگري آه با آن عظمت بر آمد نموده بود به انحراف آشيده شود و در نهايت به 

در روسيه نيز وقتي . تان براي آسب قدرت تبديل گرددسكوي پرش آمريكا در لهس
 بر آمد نمود هزاران آارگر متوهم به تزار جلو آاخ ١٩٠٥جنبش آارگري در سال 
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زمستاني رفتند و بلشويکها هشدار دادند که اين يک توهم است و تزار و دولتش نمی   "سوسياليسم کارگری" جنبش دانشجويی و -٧
مگر بسياری . شدندو در نهايت کارگران قتل عام .  توانند مطالبات مردم را پاسخ دهند

از رهبران اتحاديه های کارگری در آمريکا و اروپا خريده نشدند و جنبش کارگری را 
  . تاريخ نمونه های بسياری از اين دست را نشان می دهد. به انحراف نکشاندند

  
در . ويي در چند سال گذشته داراي ويژگي هاي خاص خود بودوضعيت جنبش دانشج

دوران جنبش اصالح طلبي دانشگاه بزرگترين و قويترين پايگاه توده اي اين گرايش 
هاي بزرگ تحكيم  م به اصالح طلبان در تشكلهدانشجويان متو. حكومتي شده بود

 و به يك اهرم قوي هاي اسالمي سازماندهي شده بودند وحدت و تعداد بسياري از انجمن
اصالح طلبان تبديل شده  از پايين، در آنار چانه زني از باالي در راستاي سياست فشار

هر چند مبارزه دمكراتيك، آزاديخواهي و راديكال دانشجويان نيز در خالل . بودند
امواج پي در پي وقوي اصالح طلبي  حاآميت اصالح طلبان وجود داشت اما، درجريان

 ظرف اصالح طلبي به ،با رشد راديكاليسم جنبش دانشجويي.  نداشتتاب ايستادگي
در جريان .بيشتر متراآم مي نمود حصاري تبديل شده بود آه دائما نيروي دانشجويان را

مد جنبش دانشجويي تناقض بين راديكاليسم جنبش دانشجويي با آ و بر ٧٨ تير ١٨وقايع 
 تير ضرباتي به جنبش ١٨ند وقايع هر چ. اصالح طلبان حكومتي بيشتر آشكار گرديد

دانشجويي وارد نمود و تا مدتي جو خفقان و سرآوب حاآم شد، اما در نهايت بسياري از 
دانشجويان دريافتند آه اصالح طلبي در چارچوب جمهوری اسالمی راه بجايي نخواهد 

ن در حل آشكار شدن ناتواني بيش از پيش آبا افول اصالح طلبي در جامعه و . برد
همان محدوده اصالحات،  بسياري از فعالين دانشجويي  معضالت اجتماعي و حتي در
  .دچار تناقضات نظري گرديدند

اما واقعيات چنان سرسختند و چنان دست دروغگويان را رو ميکنند که در خالل نوشتن 
در آنجا به سواستفاده ای . يه سنديکای شرکت واحد به دستمان رسيداين مطلب ، اطالع

که گردانندگان سايت و مترجم اطالعيه ها ی سنديکا، می کردند و با سليداريتی ارتباط 
داشته اند تا اين تشکل را به انحراف بکشانند اشاره شده و گفته شده که اگر الزم باشد نام 

  .آنها را نيز افشا می کنند
  :شی از اين اطالعيه چنين آمدهدر بخ

سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از بدو احيا ارتباط  
ارگانيک و مستقيم خود را با تمام اتحاديه ها ی کارگری در جهان از طريق فدراسيون 

عضو ( بر قرار کرده و هيچ مترجمی بنام فرزانه داوری ) itf( بين المللی حمل و نقل 
را نه می شناسد و نه تا به حال با ايشان ) بق بخش ايران سوليداريتی  سنترسا

  ) ١٧( .همکاری داشته است
همينجا حساسيت بجا و واقعی اعضای سنديکای شرکت واحد نمود می يابد که آنها اجازه 
نمی دهند سو استفاده گرانی که با سليداريتی در ارتباط بوده اند، از آنها نيز سو استفاده 

اين موضوع خطری واقعی را نشان می دهد که گروه شفيق و يارانش سعی در . نمايند
  . ناديده گرفتن آن دارند

رشد چپ در دانشگاه به موازات افول اصالح طلبي شكل گرفت، پس از سالهاي 
ار نسل جديد براي اولين ب سرآوب در دانشگاه درجريان به اصطالح انقالب فرهنگي،

اما چپ . ن  تقابل با اصالح طلبان بودآمي گرفت و محور  شكلدانشگاهها  چپ در
است آه طيف هاي مختلف  و پيكر اي بي در همانطور آه در عرصه سياست واژه

طبقاتي را در خود جاي داده، در ميان نسل جديد دانشجويان نيز به همين شكل متناقض 
شتر با اصول مارآسيسم نسل جديد چپ در دانشگاه قبل از آنكه بي. و گسترده رشد يافت

چپي . را شناخت" مارآسيسم"آشنا گردد از طريق احزاب و گروههاي موجود، چپ و 
آه نسل اول اين دوره جديد در دانشگاهها بود در تقابل با راست اصالح طلب، شور ، 
احساس و هيجان را مشي خود قرار داد، رهايي دانشجويان از اصالح طلبي همراه با 

هاي اجتماعي مبارزه طبقاتي همراه نبود و در نتيجه  افي از قانونمنديشناخت آامل و آ
هر چند همانطور آه . زمينه براي رشد گرايشات احساسي و ماجراجويانه وجود داشت

گفته شد گرايشات مختلف و بسيار متفاوتي در دانشگاهها شكل گرفت اما از اين پس 
ر جريان جنبش دانشجويي عمل مي آنچه مد نظر ما است بررسي دو ديدگاهي است آه د

اتحاد سوسياليستي "نگاه و رويكرد را به وضوح در نظريات دو گرايش  اين دو. آرد
حقيقت را آشف شيم هر چه بهتر آنكه قادر بابراي . مي توان ديد" حكمتيست ها"و ..." 

جود  و٨٦ ذرآ و رويكردهايي آه در چند سال قبل از به ديدگاههاآنيم ضروري است 

سنديکای شرکت واحد کسانی را که به هر بهانه ای از جمله مترجمی ، سعی کرده اند 
  . خود را به آنها بچسبانند و با سليداريتی در ارتباط بوده اند، افشا می کنند

 از جمله سلطنت طلبها سعی نکردند نمايندگان کارگران  را و از جمله مگر بسياری
کارگران نيشکر هفت تپه را از طريق کمک مالی به انحراف بکشانند که نمی توان در 

اما . اينجا بيش از اين آنرا باز کرد و البته با برخورد هوشيارانه کارگران روبرو شدند
  . اليستی موضوعيت ندارندهمه اينها از نظر گروه ضد اتحاد سوسي

برای اين است که از زير بار موضع همن شفيق باما اينهمه صغرا و کبرا چيدنهای 
گيری در باره پول گرفتن از سليداريتی و امثال آن شانه خالی کنند و موضوع را 

يکی نيست بگويد ، اگر مبنا را بر اين فرض هم قرار دهيم که رضا مقدم . مخدوش نمايد
اخالقی  با اين مسئله برخورد و مرزبندی نموده است، چرا شما از موضع از موضع 

آيا غير از  .به آن رای نداديد..." اتحاد بين المللی "طبقاتی با آن مرزبندی نکرديد و در 
  اين است که اينها ريگی به کفش دارند؟  
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بله همانطور آه در سطح جنبش بطور عمومي از همان زمان آه حكمت نظريات آسب 
 در اين مورد در گرفت، و به مرور زمان تا قدرت با درصد معدودي را داد، بحث

حدود زيادي اين نگاه غير واقعي در ميان فعالين جنبش آارگري ضعيف شد، اما در 
آم  هاي روشنفكرانه جنبش دانشجويي و ميان دانشجويان و در آن مقطع به دليل ويژگي

ه دراز آم حوصلگي روشنفكران خرده بورژوا، در مبارز.  هواداراني يافت آنتجربگي
همانطور آه آذرين مي گفت وضعيت . مدت در مقابل واقع گرايي قرار گرفته بود

واقعا آنها آه هميشه در شيپور حمله . است خارج از اراده ما بژآتيو وآانقالبی يك امر 
 شمي دمند، به جنبش دانشجويي بمثابه ارتشي مي نگريستند آه فقط بايد آماده حمله نهايي

 راه حتي تا حذف نقش طبقه آارگر پيش رفتند و نياز به خبرسازي مي آردند و در اين
ساختن گارد . هايي داشتند تا هر چه بيشتر بر هيجان جواني دانشجويان موثر واقع شود

زادي در محالت و آهاي گارد  پيروزي و پراآندن خبرهاي حمله وتسخير در آردستان،
البته نه هژموني سياسي بلكه ( بيرون راندن عوامل رژيم، آسب هژموني در دانشگاه

همچون نفتي بود آه بر آتش جواني و احساسات دانشجويي پاشيده ....و ) هژموني قدرت
خواه و برابري طلب تهران تالش داشتند، با اتخاذ  در واقع دانشجويان آزادي. مي شد

 به .تاآتيكهايي ماجراجويانه و تندروانه وضعيت را به يك وضعيت انقالبي تغيير دهند
سعي داشتند واقعيات را در مدت زمان ) ولونتاريستي(عبارتي ديگر آنها اراده گرايانه 
در . ن به يك شرايط انقالبی سوق دهندآهاي علمي  آوتاهي و با ناديده گرفتن مكانيسم

  : ذرين در اين مورد چنين نوشتآهمان زمان 

همانطور آه گفته شد با شكل گيري چپ و فاصله گرفتن طيف . شته مراجعه نماييمدا
زيادي از دانشجويان از اصالح طلبان، گرايش ماجراجويانه اي آه تصور مي نمود بر 

هاي حكمت قادر است با درصد آمي از جامعه مي تواند قدرت را تسخير  مبناي ديدگاه
مده و نظريات حكمت آدر پرتو شرايط بوجود دانشجويان احساساتي . نمايد شكل گرفت

ن درصد ناچيزي آه ممكن است قدرت آ، اين باور را چنان تعميم دادند آه حكمتيست هاو
 حكمتيست هاطبيعتا تئوري چنين ملزوماتي را . را بگيرد، الزاما نبايد حتي آارگر باشند

وانند و بايد محور  در اين مورد آه دانشجويان مي تخودپرداخته و در مقاالت متعدد 
  . مبارزه طبقاتي باشند قلم فرسايي نمودند

 به تاريخ ٢٣اما در مقابل ديدگاه ديگري وجود داشت آه در نشريه بارو شماره 
رآت دانشجويان چپ پس عنوان اآنون چه؟ چشم انداز ح" ، در مقاله اي با ٨٦فروردين 

پيشروي ، ه، ايرج آذريناين مقال  در.ايرج آذرين نوشته شدتوسط  "٨٥  آذر١٦از 
 مبارزه سياسي مداوم عليه اوال .مي داند  به چند مسئله را مشروط دانشجويان چپ

 سو  پرهيز از فعاليتهاي ماجراجويانه و جدا از توده و سمت و، ثانيابنيادهاي ليبراليسم
اي حرآت در راست  نزديكي و ثالثا ويافتن در راستاي واقعيتهاي جنبش و مبارزه طبقاتي

اينكه جنبش دانشجويي تا چه اندازه در راستاي مبارزه نظري و . تقويت جنبش آارگري
قدر مي توان  عملي عليه ليبراليسم موفق بود، موضوع بحث مقاله ما نيست اما همين

زاديخواه و برابري طلب بيشتر از آنكه در اين امر مهم آاشاره نمود آه دانشجويان 
. وانتوريستي، به اين مسئله بهاي آافي ندادندآ در مشي شريك باشند، به جهت غرق شدن
 دوم يعني ضرورت پرهيز از ماجراجويي و حرآات جدا  اما ادامه بحث را از موضوع

  :ايرج آذرين در اين مورد چنين نوشته بود . گيريم از توده پي مي
ر شرايط غير انقالبي وظيفه اين تصور نيز ساده انگارانه است چنانكه آسي بپندارد آه د"

آه با تداوم و گسترش  اتخاذ چنان تاآتيكهايي است)  چه برسد به مارآسيستها( انقالبيون 
هيچ انقالبي را چنين . آسيونهاي اعتراضي اوضاع را به وضعيت انقالبي بدل آندآبخشيدن به 

تعامل پيچيده عوامل انقالب يك پديده ناگزير اجتماعي است آه در نتيجه . نمي توان خلق آرد
بسياري آه مهمترينشان تضادهاي بنيادي اقتصادي و بحرانهاي بزرگ سياسي هستند، واقع 

  ." مي شود، نه در نتيجه نقشه هاي زيرآانه يا دليرانه انقالبيون

در صورت تشخيص نادرست از موقعيت حاضر ، فعاالن چپ دانشجويي ممكن است به 
ت خود را با نفس تاثير آنها بر تداوم حرآات  ين اشتباه بلغزند آه ميزان توفيق حرآاا

چنين . ت اقشار ديگر بسنجندا يا آمك به گسترش اعتراض اعتراضي دانشجويان و
سوق دادن انقالب به "معياري، حتي در يك شرايط انقالبي تماما منطبق بر ضرورت 

اينكه .  براي تعيين تاآتيكها بكار نمي آيددر يك وضعيت غير انقالبي باشد، "جلو
   يك  انقالبي  وضعيت وضعيت حاضر در ايران انقالبي نيست نياز به بحث ندارد، چون

يز چاره اي جز  ن خبرنگار بي بي سي بژآتيو است آه در صورت وقوعشآوضعيت 
بت آنند آنها آه صفحات مجازي اينترنت را سياه مي آنند تا ثا. ( گزارش آردنش ندارد

آه اآنون در ايران انقالبي در جريان است و بنابراين استراتژي هاي خودفريبانه آنها 
اگر وضعيت انقالبي ) بافي را به نمايش مي گذارند  صحيح است، تنها انسجام در ذهن
انقالبي اي آه تنها . وضعيت غير انقالبي داشتمين نيست ، بايد تاآتيكهاي مناسب با ه

بي مي تواند انجام وظيفه آند، يا بدتر، انقالبي ای آه بايد شرايط را در شرايط انقال
همواره انقالبي جلوه دهد تا بتواند براي خود وظيفه اي تعريف آند، واقعا انقالبي 

  )١٨." (نيست

مشغول آردن خود با سوداي آفريدن )  و بويژه مارآسيستها( وظيفه انقالبيون راستين " ...... 
ن آمادگي ذهني و عيني الزم در طبقه يا طبقات انقالبي است تا آ بلكه ايجاد انقالب نيست،

هنگام وقوع ناگزير يك بحران انقالبي بتوانند بنيادهاي سياسي و اقتصادي حاآم را دگرگون 
   )١٩" ( .آنند

وظيفه ما انقالبيون . اي است آه مرز بين آوانتوريسم و مارآسيسم است دقيقا اين آن نكته
. دهي، تبليغ و ترويج سوسياليسم و نقد انحرافات در عرصه مبارزه طبقاتي استسازمان

 ءهمه ما چه در آارخانه و يا مثل دانشجويان در دانشگاه، تاثير گذاري در راستاي ارتقا
مبارزه و سازماندهي آن است و اين عمل مداوم در يك رابطه تاثير متقابل به تقويت 

 در روند وقوع انقالب منجر مي گردد، اما ما قادر گرايش سوسياليستي و حتي تسريع
ما قادر نيستيم بدون در نظر داشتن توازن قوا و سطح . نيستيم خود انقالب را بيافرينيم

انقالب . مبارزه طبقاتي آارگران و ديگر اقشار انقالبي، خود به جنگي بدون سپاه برويم
 بحران اقتصادي آه در دوران در روسيه نه بر اساس اراده بلشويكها بلكه بر مبناي
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 شكل ، گسترش دادعميقاجنگ اول بين الملل شديدا تشديد شد، و تضادهاي طبقاتي را 
و البته آمادگي بلشويكها آه در نتيجه فعاليت چند ساله در طبقه آارگر و ديگر . گرفت

اما . فتداقشار پايين جامعه بوجود آمده بود، باعث گرديد تا رهبري انقالب به دست آنها بي
هاي خود را نه بر اساس فاکتورهای  دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب تهران تاآتيك

عيني سطح مبارزه طبقاتي آارگران، بلكه بر مبناي استارت انقالب از دانشگاهها شكل 
. ت بوديدادند و نتيجه آن همان تراژدي شد آه ناشي از منطبق نبودن تاآتيكها با واقع

  در ٨٦  قبل از وقايع آذرچند ماه  ، يعني ٨٦ فروردين سال  مقاله درآذرين در همان
  :اين مورد چنين نوشت 

) موقعيت انقالبي ( آسي آه پيش از صف آرايي متقابل اردوي دوست و دشمن "...... 
دست به حفر سنگر مي زند تنها نيروي خود را به هرز نمي برد، بلكه ممكن و محتمل 

  ."گر آنار دستش بيابداست آه دشمن را در سن
هاي چپ  موقعيت انقالبي يا غير انقالبي تاثيرات جدي در تعيين اشكال تاآتيك"....... 

 موقعيت حاضر بيشك موقعيت انقالبي نيست و اين واقعيت بايد در تعيين تاآتيك. دارد
اما، فراتر از شناخت موقعيت حاضر، مسئله تعيين آننده . ها بطور جدي ملحوظ شود

ها اين است آه در مرحله فعلي، يعني با توجه به  هاي سوسياليست  تعيين تاآتيكبراي
هدف چپ در اين مرحله تالش براي شكل دادن  .وضعيت فعلي طبقه آارگر سنجيده شود

  به اتحاد هر چه نيرومندتري از جنبشهاي حق طلبانه غير آارگري، و مشخصا
  )٢٠" (.دانشجويي و جنبش زنان ، با جنبش آارگري است

 بيانگر دو راه متفاوتي بود آه حكمتيست هامباحث متفاوت و آامال متناقض آذرين با 
تاآيد براين مسئله آه سنگربندي به معناي اعالم .پيش پاي دانشجويان قرار مي گرفت

 ها  اي جز ضربه خوردن در پي ندارد و اينكه تاآتيك آغاز نبردي زودرس نتيجه
ذرين آغير انقالبي تعيين شوند، به صراحت در نوشته  يتبايد متناسب با وضع ضرورتا

ن زمان شايد بسياري از دانشجويان هنوز به نوشته هاي اتحاد آاما در . وجود داشت
اساسا دو رويكرد متفاوت در . نرا مي شناختندآدسترسي نداشتند و آمتر ... سوسياليستي 

 و يا اتحاد تيست هاحكمجنبش دانشجويي، آامال تحت تاثير مستقيم دو گرايش 
 نبودند و نيستند، و حتي ممكن است بسياري از آنها حتي اين دوجريان را ...سوسياليستي

رويكرد متناقض دانشجويي نظراتشان در دو گرايش متفاوت فوق  نشناسند، بلكه دو
دارند آه دو  يعني دوگرايش سياسي ذآر شده نظراتي داشته و. متبلور بود و هست
ر جنبش دانشجويي را مي شود با هر يك از آنها شناخت و در مورد حرآت متناقض د
نجا بايد حمله آغاز آيكي دانشگاه را ستاد جنگي مي دانست آه از . شان قضاوت نمود

نجا حرآات آدر . نجا گارد و گردان ايجاد مي شد تا جامعه را آزاد آنندآدر . ميشد
 نجا تاآتيكآدر . ارگري رقم بخوردماجراجويانه به اوج خود مي رسيد تا انقالب غيرآ

هاي ناهمخوان با واقعيت طراحي و اجرا مي شد تا بدين شكل موتور آوچك موتور 
اما در مقابل واقعگرايي آه به آن اشاره شد وجود داشت آه . اندازي آند بزرگ را راه

حاد با نه تنها با  سياستهاي ماجراجويانه مرزبندي داشت، بلكه افق چپ در دانشگاه را ات

در يك مقطع زماني دانشجويان آزادي خواه و برابري . جنبش آارگري قرار مي داد
، با وجود همه "شوراي همكاري تشكلها و فعالين آارگري"طلب تهران با پيوستن به 

، اين اميد را ايجاد نمودند، آه تالش دارند با جنبش ستيانه و بالنكييسياستهاي ماجراجو
اما اين حرآت راديكال دوامي نياورد و به سرعت .  شوندآارگري و فعالينش متحد

دانشجويان آزادي خواه و "بخشهايي از بيانيه . چرخشي در اين موضع بوجود آمد
  : چنين بود ..." شوراي همكاري" از يدر جداي" برابري طلب تهران

می نهايتا ابتال به عارضه محفليسم که شورا را به جمعی گره خورده در خود تبديل " 
نمود و در آن را به روی عناصر فرصت طلب و چپ نمايی که ضديت در بستر اصلی 
چپ در جامعه را تحت حجاب تملق در برابر کارگران و فعالين کارگری مستتر می 
کردند باز می نمود اين جريان دانشجويی را به تجديد نظر در تصميم اوليه خود 

  )٢١(" .واداشت
ين آارگري، ظرف اتحاد عمل فعالين راديكال جنبش فعال شوراي همكاري تشكلها و

 اين شورا در طي مدت فعاليتش ثابت نموده آه قادر است، اتحاد عمل .آارگري است
برجسته ترين حرآت . هايي را سازمان دهد آه به پيشروي جنبش آارگري آمك نمايد

ويان آزادي  بود، آه در آن دانشج٨٦اين شورا سازمان دادن تظاهرات اول ماه مه سال 
همانطور آه از قطعنامه و اطالعيه هاي اين . خواه و برابري طلب نيز شرآت داشتند

شورا معلوم است، اين شورا تعلق سياسي خاصي به يك گروه و حزب ندارد و به معناي 
حتي مطابق مصوبه اين شورا . واقعي شورايي است براي اتحاد عمل فعالين کارگری

يعني شرآت آنندگان در اين شورا ملزم نيستند تا . باري نيستها دائمي و اج اتحاد عمل
اتحاد عمل مسئله اي . در شورا شرآت داشته باشند عملها به دليل عضويت در همه اتحاد

در هر مورد خاص و حتي دادن اطالعيه اي نمايندگان . موردي و اختياري است
اگر به نتيجه رسيدند عمل گرايشات مختلف به بحث و تبادل نظر مي پردازند ودر نهايت 

در يك مورد خاص ممكن است يك گرايش و يا آميته مخالف . مشترآي انجام مي دهند
در  ،هاي اغنايي نيز به توافق نرسد و لذا در آن مورد خاص باشد و در جريان بحث

اين نوع رابطه اي آه در . اتحاد عمل شرآت نكند و يا پاي اطالعيه را امضا نكند
 وجود دارد، شكل صحيح و آاملي از دمكراسي است آه حقوق همه شوراي همكاري

  . اعضا رعايت مي گردد
بنابراين اتهام دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب به اين شورا مبني بر اينكه حقوق 
اعضا رعايت نشده و يا اينكه رويكردها گرايشي و سكتاريستي است به هيچوجه حقيقت 

نيز در سال گذشته ... آه دانشجويان آزادي خواه ... كاري قطعنامه شوراي هم.  ندارد
. پاي آنرا امضا نمودند، برآيند نظرات عمومي جمع و از جمله دانشجويان بود

دانشجويان در آن مقطع هيچ نقد وبحثي در اين رابطه ارائه ندادند و حتي در درون 
فعاليت در اين .  نداشتندهايي آه بعدا در اطالعيه شان عليه شورا دادند، شورا نيز بحث

شورا مي توانست گام عملي براي اتحاد دانشجويان و آارگران باشد و در دراز مدت هر 
اما مسئله شرآت دانشجويان . چه بيشتر جنبش دانشجويي را با جنبش آارگري پيوند بزند
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 شانبيشتر از آنكه واقعا مورد بحث اين دانشجويان در درون... در شوراي همكاري 
شد و در نهايت در نتيجه يك بحث و تصميم جمعي ، از شورا بيرون آمده باشند، تحت با

 قرار داشتند آه در هراس از پيوند اين دانشجويان با فعالين آارگري يتاثير جريانات
بايد ديد واقعا چه آساني با اتحاد دانشجويان و آارگران مخالف بودند و چه آساني . بودند

طه دانشجويان سوسياليست در اطالعيه بدر اين را. ه نظري نمودندبراي اين اتحاد مبارز
  :اي آه به مناسبت اول ماه مه بود واقعيات را بخوبي توضيح دادند و چنين نوشتند

با " شورای همکاری فعالين و تشکلهای کارگری  " ١٣٨۵ بهمن ماه ٢٧در تاريخ "
گران فعاليت می نمودند با به هم پيوستن تمام جمعهايی که حول محور تشکل يابی کار

صدور بيانيه ای تشکيل شد و به نقطه اميدی برای تمامی فعالين سوسياليست در 
کميته هماهنگی برای ايجاد تشکلهای . " عرصه های مختلف اجتماعی بدل شد

، انجمن فرهنگی حمايتی کارگران "کميته پيگيری ايجاد تشکلهای کارگری"، "کارگری
" و " جمعی از فعالين کارگری " ، " تحاد کميته های کارگری ا" ، ) " آوای کار ( 

" شورای همکاری " بيانيه اعالم موجوديت " دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب 
شورا و فعالين مرتبط با آن ادعا نکرده و نمی کنند که حرف اول . را امضا کرده بودند 

 اين زمينه در موضع قيمومت قرار و آخر را در امر تشکل يابی کارگران می زنند و در
دارند و بالفاصله می توانند به معضل پراکندگی و فقدان تشکل طبقه کارگر پايان بخشند 

آنها حتی پذيرفته اند که از نفوذ بااليی در طبقه کارگر ايران برخوردار نيستند و . 
 نکته رنج ببرند اما به درستی بر اين" محفل گرايی " ممکن است خود از عارضه 

تاکيد داشته اند که پذيرش شورايی برای اتحاد عمل و همکاری خودگامی ابتدايی رو به 
جلو در راستای مبارزات مشترک است و می تواند آغازی بر پايان پراکندگی جنبش 

شورا در بيانيه اعالم موجوديت ، هدف محوری تشکيلش را . کارگری در ايران باشد
هرچه گسترده تر کردن و عميق تر نمودن اتحاد " نی يع" نياز عينی " بر بستر يک 

" عمل کارگری در مبارزه واحد عليه فشار و اجحافات دولت سرمايه بر بدنه کارگران 
هم در پای اين " دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب" امضای . اعالم نموده بود

خاذ نکرده است که به از هنگام تشکيل تا کنون شورا مواضعی ات.بيانيه قرار گرفته بود
    .ديگري باشدمعنای پشت کردن به اهداف اعالم شده و يا چرخش ضمنی به جهت 

 آذر به شکلی ناگهانی و غير مترقبه ١۶ و در آستانه روز ١٣٨۶ آذر ماه ۴اما در 
تهران صادر شد که جدايی " دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب " بيانيه از سوی 
بدون شک جدايی بخش عمده . اعالم می نمود " ورای همکاری ش" اين جمع را از 

جنبش دانشجويی متحد جنبش "  که سال قبل از آن شعار -ای از دانشجويان چپ 
 از عمده ترين جمع در -را در آکسيون شانزده آذر مطرح کرده بودند " کارگری 

ب می شد برگيرنده فعالين پيشرو کارگری چرخشی اساسی در موضع گيری آنان محسو
و نياز به توضيحات اساسی و قانع کننده و استدالالت و استنادات روشن و محکم 

: اما در اين بيانيه داليل اين جدايی به شکل سرسری اينچنين بيان شده بود که . داشت
گذشت زمان و تماس مستقيم و از نزديک با گروههای تشکيل دهنده شورا و درک " 

 و عدم برخورداری - به ويژه با دانشجويان - با يکديگر چگونگی ارتباط و رفتار آنها
 حتی -" سبک کار مشخص " شورا از اصول و پرنسيبهای الزم برای معرفی نوعی 

 و نهايتا ابتال به عارضه محفليسم که شورا به جمعی –به گروههای تشکيل دهنده آن 
 طلب و چپ گره خورده در خود تبديل می نمود و در آن را به روی عناصر فرصت

نمايی که ضديت در بستر اصلی چپ در جامعه را تحت حجاب تملق در برابر کارگران 
و فعالين کارگری مستتر می کردند باز می نمود اين جريان دانشجويی را به تجديد نظر 

عدم تمايل گروههای تشکيل دهنده شورا " ... و ... " در تصميم اوليه خود واداشت 
... ای اين عارضه درمان آن را هر روزه ناممکن تر می گرداند به استعمال پاد زهر ه

ما بر اين باوريم که مبارزه طبقاتی پرولتاريا در ظرفهای اجتماعی ديگر " ...و " 
تحقق پذير است و چپ ، ساختن مجاری گسترش اين مبارزه را به مراتب بيشتر از 

  ... " عضويت در محافل موجود ضروری ارزيابی می کند
تهران با ) چپ راديکال (  ترتيب بود که دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب بدين

داليلی کامال واهی و بی معنی ارتباط خود را به شکلی کامال آگاهانه و خود خواسته با 
مشخص است که بيانيه با به اين . تنها جمع موجود فعالين پيشرو کارگری قطع نمودند 

فعالين کارگری با " رفتار " يل خنده آوری نظير در و آن در زدن و تمسک به دال
می کوشد داليلی برای توجيه اين موضع انحرافی و چرخش سياسی ... دانشجويان و 
اما اين بيانيه در واقع پرچم ابراز وجود يک خط سياسی و حزبی خاص . خود بتراشد 

ن بود که ستون در تهرا" چپ راديکال " و نشانه ای از غلبه کامل اين جريان بر جمع 
اين خط . اصلی دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب تهران را تشکيل می داد 

سياسی و سازمانی خاص از کوچکترين نفوذی در بين فعالين کارگری برخوردار نبود 
می " ديگی"را بمثابه " شورای همکاری "و اصوال اعتقادی هم به اين کار نداشت و 

همان خطی که قصد داشت از فراز سر طبقه کارگر . د نگريست که برای او نمی جوش
نمايد و فعاليت در " تصرف قدرت سياسی " اقدام به " نيروی خود " و تنها با اتکا به 

حاکميت افق "ظرفيتهای جنبشی را به دليل شکست خوردن جنبشهای اجتماعی در اثر 
ر اساس پيش اين جريان ب. بر آنها بيهوده می پنداشت" ناسيوناليسم پرو غرب

فرضهای خود به شورا و ساير قالبهای فعاليت در جنبشهای اجتماعی موجود تنها 
سازی برای جوخه های بزمی خود می " کادر " بمثابه بستری برای سرباز گيری و 

نگريست و چون در اين امر توفيق نيافت ، سعی کرد با تاکتيک عقب نشينی همراه با 
 شورای"  چهره و اعتبار -که در آن استاد می باشد  -گرد و خاک پاشی و لجن مالی 

    )٢٢(" .را مخدوش نمايد "همکاری
  :در مقاله درسهاي يك تجربه تلخ گفته شد 
زادي خواه و برابري طلب تهران مي توانست ظرف مناسبي براي آ تشكل دانشجويان "

 با شكل حتي. سازماندهي جنبش دانشجويي و پيوند ان با جنبش آارگري جامعه باشد
اين دانشجويان به ان پيوستند و " شوراي همكاري تشكلها و فعالين آارگري"گيري 

اين اميد را بوجود اوردند آه جنبش دانشجويي به مبارزه طبقاتي جاري و فعالين 
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اما در فاصله  زماني آوتاهي سردمداران گرايشي آه . جنبش آارگري نزديك مي گردد
ني و سازماندهي نظامي خود شديدا در تناقض مي اين رابطه را با سمت و سوي ذه

ديدند، باتزريق هر چه بيشتر ذهني گرايي عامل جدايي اين دانشجويان از شوراي 
در " حكمتيست ها"اما اين فقط يك گام به عقب بود و آانالي آه . شدند... همكاري 

ل مطالبات مبارزه دانشجويان حو. جنبش دانشجويي ايجاد آردند به همينجا خالصه نشد
دمكراتيك براي ازادي هاي سياسي در دانشگاه  و ديگر مطالبات اجتماعي و اقتصادي 
مي توانست قطب قوي در دانشگاه ايجاد نمايد و حتي در همسويي با جنبش آارگري 

اما نظريه پردازان حكمتيست بيكار ننشستند و با تئوري بافي هايي در . موثر واقع شود
ل ذهني و مقدم دانستن ان بر عامل عيني ، بيش از پيش خصوص برجسته آردن عام

با توجه به اينكه انها . جنبش دانشجويي را از جنبش آارگري و واقعيتها دور آردند
هيچ پايه و نفوذي در جنبش آارگري و حتي در ميان فعالين جنبش آارگري نداشته و 

و بدون " گارد ازادي"ندارند، نقش جنبش دانشجويي را در حد نيرويي آه با توسل به 
ارتباط با طبقه آارگر قادر است سد هاي موجود در روند تحوالت اجتماعي را بشكند ، 
تئوريزه آردند و دانشجويان ازادي خواه و برابري طلب را در فضاي مجازي قرار 

جنبشي دانشجويي آه با همسويي و حمايت از جنبش آارگري از يكسو و از . دادند
 بر مطالبات دانشجويي قادر بود گرايش سوسياليستي را در دانشگاه سوي ديگر با تكيه

در چنين فضايي دانشجويان .  سياسي گرديد-ايجاد نمايد تبديل به يك نيروي نظامي 
آزادي خواه و برابري طلب تصور مي آردند آه هژموني در دانشگاه در دست انها 

در واقع انها نه .  طراحي مي شداست و بر همين مبنا تاآتيكها و بر نامه ريزي هايشان
تنها دانشگاه را منطقه ازاد شده اي تصور مي آردند ، بلكه تالش داشتند از طريق ان 

طبيعتا همه اينها نه با واقعيتهاي توازن قوا در جامعه خوانايي . جامعه را نيز ازاد آنند
انشگاه با تمام آنها نمي توانستند درك آنند آه د. داشت و نه با سطح مبارزه طبقاتي 

ويژگيهايش ، نمي تواند جداي از ديگر بخشهاي جامعه و سطح مبارزه طبقاتي حرآت 
اين واقعيت آه انقالب در گرو به ميدان آمدن طبقه آارگر است هر چه بيشتر . نمايد

آنها آه محالت را . توسط تئوري پردازانشان  از اذهان دانشجويان زدوده مي شد
ارزيابي مي آردند و رهنمود مي دادند آه اطالعاتي " د ازاديگار"مناطق تحت آنترل 

ها و حتي توزيع آنندگان مواد مخدر را بايد از محالت بيرون بيندازيم ، طبعيتا دانشگاه 
اما همانطور آه لنين مي گويد واقعيات . را ستاد جنگ و سنگر خود مي دانستند

چه مدت مي توانست دوام اين فضاي مجازي ساخته و پرداخته شده تا . سرسختند
بياورد؟ تا آجا مي شد هر روز اعالم نمود آه منطقه اي را ازاد آرده ايم و در حال 

گارد "پيشروي هستيم؟ يكروز اعالم نمودند آه اشنويه را تسخير نموده ايم روز ديگر 
را مي بستند و " جاده جوجه سازي"در مريوان عمليات انجام مي داد و يا " ازادي

دشان تا زماني آه آنها انجا بودن نيروهاي امنيتي رژيم  و سپاه جرئت نمي بقول خو
وقتي  نيروهاي حكومت آه دهها پادگان با هزاران نيرو !! آردند به انها نزديك شوند

مي هراسند ، طبيعي است آه در دانشگاه مي توان " گارد آزادي"در آردستان دارند از 

اما به راستي همه !! اشد حكومت را سرنگون نمايدايجاد نمود آه قادر ب" گارد آزادي"
اينها را تا آجا مي توان ادامه داد؟  همه اين خبر سازي ها چه مدت مي تواند آدمهاي 

  )٢٣(" ساده لوح را فريب دهد؟ 
 بنا براين دو انحراف عمده در رويكرد دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب تهران تا 

و ديگري )  آوانتوريستي( شت، يكي رويكرد ماجراجويانه  وجود دا٨٦ آذر ١٦قبل از 
اما همه اينها تا زماني آه هنوز در فضاي روشنفكري و . دورشدن از جنبش آارگري

 روي آاغذ بودند، اين دانشجويان  آنهااحساسي حرآت مي آردند و تا زماني آه بيشتر
شجويي و قرار گرفتن را دستخوش تناقضات شديدي نمي آرد، اما با اوجگيري جنبش دان

در ميدان واقعي مبارزه سياسي و عملي اين تئوري ها شديدا با واقعيات در تناقض قرار 
 و پس از آن شاهد ٨٦ آذر ١٦گرفتند و باعث بروز فجايعي شدند آه در جريان وقايع 

دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب تهران بدون در نظر داشتن توازن قواي . بوديم
نه به "انجام دهند آه مستقيما مبنايش آآسيوني  فضاي حاآم تصميم گرفتند سياسي و
 اين مسئله از دو زاويه قابل تعمق است اول اينكه آيا اصال جنگي در آار ."جنگ بود

 در آآسيونيبود و هست و دوم اينكه آيا فضاي دانشگاه و جامعه  مناسب  برگزاري 
  آاناليزه آردن مبارزه دانشجويان در راستاي راستاي تقابل آامل با حكومت هست يا نه؟

جنگي آه قريب الوقوع تشخيص داده شده بود و در آن فضاي جنگي، بازي سرنوشت 
در شرايطي آه جنگ تعيين آننده نابودي رژيم تلقي مي شد و در . قرار بود رقم بخورد

زادي خواه و  همه اينها اتفاق خواهد افتاد، دانشجويان آگرديدزماني آوتاه تصور مي 
 خود را در ،برابري طلب بايد هم به تمامي به صحنه مي آمدند و با موضعگيري صريح

خط مشي ای آه جنگ را در همين امروز و فردا مي ديد و !! مقابل رژيم قرار مي دادند
به صحنه بيايد و چرا !! قرار بود در چنين شرايطي رژيم ساقط گردد چرا نبايد با قدرت

وقتي جمهوري اسالمي در تيررس ديده مي . تهاجمي گرفت يش نظامي وحتي نبايد آرا
شد و بال فاصله با شروع جنگ مي شد آنرا انداخت، چرا دانشجويان نبايد با شعار نه به 

ورده مي شد به ميدان آ شانجنگ و ديگر شعارهايي آه قبال هم به صراحت در نشريات
زيادي داشت و دارد، و در نتيجه مبارزه اما واقعيات با اين خط مشي فاصله . مي آمدند

اگر چه . سياسي آه بر پايه ذهني گرايي قرار داشت شديدا دستخوش تناقض گرديد
استراتژي آه جنگ را افق جامعه ايران مي ديد و همه چيز را در آن شرايط مي 

چند سال، بسياري و طي  بروز نكرد و ٨٦توانست به نفع خود تغيير دهد در مقطع آذر 
 جمله دانشجويان آزادي خواه و برابر ي طلب تهران در مورد آن داستان سرايي مي از

 و خط ژيز آن غير واقعي بودن اين استرات  و پس ا٨٦ آذر ١٦آردند، اما در مقطع 
هايي آه گريبان اين  بنابراين ريشه يكي از بحران. مشي  بيش از پيش ثابت شد

 افق سياسي جامعه ما آامال در تضاد بود و دانشجويان را گرفت خط مشي ای بود آه با
طبيعي است آه بسياري از دانشجويان پس از . هيچ خوانايي با واقعيت موجود نداشت

 بايد بپرسند آه پس اين جنگ چه ٨٦اين همه سال و بطور مشخص پس از مقطع آذر 
نه "شد؟ چرا جنگي بوقوع نپيوست و تاروپود جمهوري اسالمي گسسته نشد؟ چرا شعار 
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آوردي جز  و رودرويي مستقيم نابهنگام با حكومت به جاي پيشروي، دست" به جنگ
فقط يك " نه به جنگ"ضربات سنگين بر پيكر جنبش دانشجويي ببار نياورد؟ آيا شعار 

شعار تهييجي آه زمينه اي از واقعيت در خود نداشت نبود؟ آيا بسيج جنبش دانشجويي 
 تا مبارزه طبقاتي در جامعه گامي به جلو بر دارد باعث گرديد" نه به جنگ"حول شعار 

  يا اين فقط گامي در فضاي معلق بود؟  
 براي بسياري از ٨٦بنا بر اين با گذشت زمان و بخصوص پس از مقطع آذر 

دانشجويان روشن شد نه تنها شعار نه به جنگ شعار خيالي بود، بلكه اساسا مجموعه 
آامال غلط و بي پايه ... يم در فضاي جنگي و تحليل وقوع جنگ و مسئله سرنگوني رژ

 بر  آناما بايد توجه داشته باشيم آه خط و مشي ای آه استراتژي. و اساس بوده است
شد اگر در ايران شامل دانشجويان آزادي  اساس وقوع جنگ ايران و آمريكا طراحي مي

مونيست خواه و برابري طلب تهران بود، در خارج آشور شامل احزاب چند گانه آ
و در مقابل آن اتحاد سوسياليستي آارگري بحث . پردازان بود آارگري و ديگر خيال

  :ديگري داشت آه بدون تفسير چنين بود
بحث حمله نظامي امريكا به ايران به منظور سرنگوني رژيم اسالمي ، آه بدنبال "

. شده استحمله آمريكا به افغانستان بال گرفت و پس از مدتي فروآش آرد مجددا داغ 
آمريكا به . آما اينكه بعد از افغانستان هم نبود. بعد از اشغال عراق نوبت ايران نيست

نه به اين دليل آه در اپوزوسيون ايران جريانات و . ايران لشكر آشي نخواهد آرد 
افرادي نظير آرزاي يا چلبي و طالباني و بارزاني نيستند آه بخواهند با نيروي ارتش 

  . در اپوزوسيون ايران ، امريكا از اين نظر مشكلي ندارد . ت برسندآمريكا به قدر
اگر چه از اين قبيل داليل براي حمله و اشغال افغانستان و عراق بيان شده ............. 

  . است اما وضع اين دو آشور با جمهوري اسالمي آامال متفاوت بود
. ه هاي آمريكا را بر آورده آندبنظر من جمهوري اسالمي قادر است خواست............  

آمريكا با تهديد و فشارهاي سياسي و تبليغاتي رو به افزايش خود جمهوري اسالمي را 
آما اينكه رژيم اسالمي به هنگام . وادار مي آند آه به خواسته هايش گردن بگذارد

  . اشغال عراق و افغانستان همان رفتاري را داشت آه آمريكا خواسته بود
آل رژيم جمهوري اسالمي از ظرفيت بااليي براي معامله و مذاآره و امتياز ............

اينرا تنها آساني مي . دادن بر سر هر سه موضوع مورد مناقشه بر خوردار است
توانند انكار آنند آه ابتدا تبليغات ضد آمريكايي جمهوري اسالمي را باور آنند و بعد از 

ه هر چند وقت يكبار علني مي شود تعجب مي آنند و اعمال رژيم در ساختن با آمريكا آ
  ) ٢٤." (آنرا موضوع افشاگري قرار مي دهند

همانطور آه از اين نوشته ها پيدا است، اين بحث نقطه مقابل نگاهي است آه احزاب 
چند گانه ي آمونيستهاي آارگري و دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب داشتند، اين 

نه و ذهني گرا آه بحث آن بسيار مفصلتر از امكان اين نوشته است دو نگاه واقع گرايا
" نه به جنگ"  در شعار ٨٦در جنبش دانشجويي متبلور بوده و هست، آه در مقطع آذر 

از زاويه دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب تهران از يكسو و از سوي ديگر در 
  . جناح نه چندان منسجم ديگر دانشجويان وجود داشت

اما انحراف دوم دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب تهران ماجراجويي شديد آنها 
چه قبل و چه در جريان برگزاري مراسمي آه تدارك ديده ميشد، اين دانشجويان با . بود

رويكردهايي بسيار علني و فارغ از تشخيص توان سرآوب رژيم آه نه صرفا بر مبناي 
سطح  كه بر مبناي نگاه اشتباهي  آه به شرايط ويك سهل انگاري و بي تجربگي، بل

مجموع عملكردها و مباحث آنها . مبارزه و توان خود داشتند، پا به ميدان مبارزه گذاشتند
نشان مي دهد، آه آنها رژيم را ناتوان از سرآوب و خود را در اوج اقتدار مي ديدند و 

 اي ماجراجويانه و تهاجمي ميه ن نگاهي بود آه باعث اتخاذ انواع تاآتيكآاين دقيقا 
 و قبل از آن در تهران بيشتر حول مطالبات ٨٦اگر جنبش دانشجويي در مقطع آذر . شد

 آيا جنبش ،اقتصادي و دمکراتيک جامعه، طبقه آارگر و دانشجويان پيش مي رفت
دانشجويي تا اين حد ضربه مي خورد؟ اگر طرح موضوعات سياسي متناسب با سطح 

جامعه و دانشگاه طراحي و پيش برده ميشد آيا باز هم جنبش دانشجويي مبارزه طبقاتي 
به اعتقاد ما بلعكس اگر مبارزه دانشجويان متناسب با . شد تا اين حد متحمل ضربه مي

توازن قواي سياسي و مدارج مبارزه طبقاتي طراحي و پيش برده ميشد نه تنها دچار 
تندروي اين . ام نيز به جلو برداردچنين ضرباتي نمي گرديد بلكه قادر بود چند گ

دانشجويان با اتخاذ تاآتيك هاي آوانتوريستي جنبش دانشجويي را در يك وضعيت 
 بود و در واقع يك تهاجم بي موقع و  آن آه خارج از ظرفيت و توان،تهاجمي قرار داد

  .           زودرس را شكل داد
نكاتي در مورد جنبش ( "وضعيت فعلي و گامهاي ضروري" در مقاله اي به نام 

تحليل وقايع  موضوعاتي مطرح مي شود آه در رابطه با تجزيه و)  دانشجويي و چپ
   . نرا نگاه واقعگراي جنبش دانشجويي دانستآ است آه مي توان ٨٦آذر ماه 

در اين نوشته جدا از حواشي آن آه سعي شده و مي شود بزرگ شود تا محتواي آن 
مي آند  پلميكي وجود دارد آه اثبات) لوتر به آن خواهيم پرداختآه ج(ناديده گرفته شود

به هيچوجه با واقعيات خوانايي " زادي خواه و برابري طلب تهرانآدانشجويان "سياست 
نداشته و شديدا دستخوش سياستهاي ماجراجويانه و احساسي بوده است و بر همين مبنا 

 آه براي آنها بوجود آمد نمي توان و از ضرباتي آه به دانشجويان وارد آمده و مسائلي
در واقع اين بحث استراتژي آوانتوريستي در رابطه با جنبش . نبايد به سادگي گذشت

دانشجويي را به نقد مي آشد و نشان مي دهد آه چگونه همان استراتژي آه در جامعه و 
ش جنبش آارگري جواب نداده و فرسنگها با واقعيت فاصله داشته است، چگونه جنب

 بايد  آنمبارزه سياسي هر جرياني در راستاي استراتژي. دانشجويي را به چالش آشيد
در پروسه عمل به محك گذاشته شود و براي اينكار ضروري است آه در هر گام عملي 

 و مسائل آن شديدا ٨٦ وقايع آذر  به بررسي آن بپردازيم، در نتيجه آنكاش در موضوع
در اين مقاله در رابطه با وقايع .  ضروري استآن براي جنبش دانشجويي و پيشروي

  :     آمده است ٨٦آذر 
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اشتباه تاکتيکی؟ به استثناء برخی مبلغان خستگی ناپذير حزب حکمتيست، که ) ٢٫١٫١
به نحو غيرقابل فهمی امروز هم اصرار دارند که تظاهرات دانشجويی آذرماه گذشته 

نيد به متن کتبی حرفهای رحمان مثال نگاه ک(يک پيروزی بزرگ محسوب می شود 
، اکنون بايد بر همه روشن باشد )حسين زاده در پلنوم اخيرشان، در سايت آزادی بيان

که چپ راديکال در ارزيابی از تناسب قوا اشتباه کرده بود و فراخواندن به تظاهرات 
يکی اما آيا اين صرفا يک اشتباه تاکت.  آذر نقطه اوج چنين ارزيابی نادرستی بود١٣

در " کم بها دادن به دشمن"بود؟ برخی از اظهار نظر های انتقادی، با تکيه بر مقولۀ 
کم بها "، که ٢٥مثال نشريه بذر . (بهترين حالت تلويحا به چنين تحليلی متکی هستند

را يکی از سه دليل ضربۀ اخير می شمارد، و حتی بسياری انتقادات " دادن به دشمن
کم بها دادن به "بيان می کند منطقا تنها نتيجۀ " ی افراطیعلنی گراي"را که در ردۀ 

کم بها دادن به "چنين انتقادهايی، حال تحت عنوان .) می بايد شمرده شوند" دشمن
و مشخصا (يا نظاير آن، در محتوای خود اين را می گويند که دانشجويان چپ " دشمن

رد، شعارها و شيوه های رژيم را زياده و زودتر از وقت چالش ک) جريان چپ راديکال
 . تندی در پيش گرفت و در نتيجه حملۀ رژيم و شکست آنها محتوم بود

" کم بها دادن به نيروی دشمن"بسادگی ناشی از » راديکالچپ «اشتباهات تاکتيکی 
نبود، بلکه اساسا به ارزيابی نادرست و بسيار ذهنی ای از موقعيت سياسی جامعه 

در جنبش دانشجويی، نظير هر ) ٢زيرنويس . (اتکاء داشت) انقالبی يا بحرانی بودن(
بااليی برای موفقيت جنبشی، اتخاذ تاکتيک های درست، يعنی تاکتيک هايی که امکان 

دارند، نه فقط به ارزيابی واقع بينانه از توازن قوا بستگی دارد، بلکه نخستين پيش 
شرط ارزيابی واقع بينانه از توازن قوا شناخت وضعيت جامعه، يعنی انقالبی بودن يا 

بی توجهی به اين واقعيات فورا به معنای رفتار . غيرانقالبی بودن اوضاع، است
اينکه بخش بزرگی ) ٣زيرنويس . ( با سرمايۀ جنبش های اجتماعی استغيرمسؤالنه

-شناخت نادرستی از وضعيت سياسی» چپ راديکال«از دست اندرکاران اصلی 
حال به سبب تعلق سازمانی يا فکری، يا قائم به (اجتماعی ايران داشتند به نوبۀ خود 

ه استراتژی سياسی ای بود ناشی از  دلبستگی ای غيرعقالنی ب) ذات و مستقل از اينها
که نظريه های منصور حکمت در مورد قدرت گيری مستقيم حزب، و مشخصا حککا و 
." امروزه بويژه حزب حکمتيست، بهترين نمايندۀ آن در صحنۀ اپوزيسيون ايران است

)٢٥(  
ای قرار دارد، آه  همانطور آه مي بينيم اساس بحث اين نوشته بر پايه نقد استراتژي

نشجويي را به چالش آشيد و نشان ميدهد، بر اين مبنا آه عمال شرايط را به جنبش دا
در جريان . غلط انقالبي ارزيابي مي آردند، سناريوي شكست از قبل نوشته شده بود

 مجموعه تئوري ها و بنيادهاي فكري آه نظريه پردازان روشنفكر ٨٦وقايع آذر ماه 
اگر به معناي واقعي آلمه مي .  شدطراحش بودند، در جريان عمل به محك گذاشته

پذيريم آه معيار ارزيابی حقيقت چيزي جز عرصه عمل نيست، بايد با همين محك به 
 در جريان عمل ثابت شد آه هيچ جنبشي و از آن.  بنشينيم٨٦بررسي وقايع آذر سال 

هاي موجود در عرصه مبارزه  هايش اگر واقعيت جمله جنبش دانشجويي با تمام ويژگي
 طبقه آارگر و طبقه  مسئله توازن قوا، شرايط انقالبي يا غير انقالبي، موقعيت( اتيطبق

حاآم، درصد شرآت آنندگان در مبارزه عملي در جامعه، موقعيت نيروهاي 
...) جنبشي بسيج نماييم و  اپوزوسيون، برآورد واقعي از نيروهايي آه مي توانيم در هر

اين دقيقا همان چيزي . در انتظارمان نخواهد بودرا ناديده بگيريم سرنوشتي جز شكست 
اين نتيجه گيري نه .  در دانشگاه تهران شاهدش بوديم٨٦بود آه در جريان وقايع آذر 

 نفر از دانشجويان بلكه بر اساس مجموعه ٤٠فقط بر مبناي مثال دستگيري بيش از 
در هر . ي شودعملكردي آه بخشي از دانشجويان در دانشگاه تهران داشتند، انجام م

اما بايد دائما به اين . مبارزه سياسي احتمال ضربه خوردن و پرداخت هزينه واقعی است
مسئله انديشيد آه آيا اين هزينه در راستاي پيشروي آن جنبش بوده يا نه؟ آيا هزينه اي 
آه مي شود اجتناب ناپذير است، يا مي توان از آن به مقدار قابل توجهي آاست؟ آيا 

اده شده در جريان يك تهاجم ويا عقب نشيني اصولي و ضروري داده شده يا هزينه د
بلعكس؟ آيا هزينه داده شده به موازات مجموعه مبارزه جاري طبقاتي در جامعه داده 

يا با آن بيگانه بوده و خالف آن حرآت مي آرده؟ آانالي آه دانشجويان آزادي  شده و

 ١٣در اين شکی نيست که چپ راديکال اشتباهات تاکتيکی داشت، و مشخصا آکسيون 
آذر، بدون بسيج تودۀ دانشجويی، و بخصوص به سبب حساسيت شعارهای ضد جنگ 

ويۀ تحليل مارکسيستی از وضعيت منطقه در که مستقل از درجۀ حساسيت آن، از زا(
اما علت اتخاذ چنين تاکتيکی نادرستی . تاکتيک بشدت نادرستی بود) خود نادرست بود

توازن قوا . (اين نبود که فعاالن چپ راديکال قدر مطلق نيروی دشمن را نمی ديدند
ی برتری هيچگاه محاسبه ای کّمی نيست، و تا روز آخر نيز هر ارتش رژيم خودکامه ا

 ١٣و مشخصا آکسيون (اتخاذ چنين تاکتيک هايی .)  تسليحاتی به مردم قيام کننده دارد
در جنبش دانشجويی متکی به ارزيابی ای از موقعيت » چپ راديکال«توسط ) آذر

. می شمارد) يا چيزی معادل آن(اجتماعی ای است که وضعيت را انقالبی -سياسی
مدتی است که " وضعيت انقالبی"يا " انقالبیموقعيت "حزب حکمتيست از اصطالح (

استفاده نمی کند اما، از مدتی پيش از آذرماه گذشته، با تکيه بر حملۀ نظامی محتمل 
امريکا يک وضعيت بحرانی و فروپاشی اجتماعی را ترسيم می کرد که عينا همان 

 البته شرط توفيق يک تاکتيک.) نتايجی را از آن می گرفت که از يک وضعيت انقالبی
ارزيابی واقع بينانه از توازن نيروهاست، اما پارامتر تعيين کننده برای چنين ارزيابی 
ای اين است که اوضاع را انقالبی يا غيرانقالبی ارزيابی کنيم، و نه فقط آکسيون 

 آذر، بلکه از مدتها پيش می شد در ارزيابی های ١٣در » چپ راديکال«تاکتيکی 
از اوضاع نشانه های زمخت يک ارزيابی ذهنی از » ديکالچپ را«مکتوب کاربدستان 

زمان "مثال با رواج شعارهايی نظير . (وضعيت بمثابه وضعيتی انقالبی يا بحرانی ديد
، که در همان روز گفتنش نيز می بايد نگران سرانجام "حفر سنگرها فرا رسيده است

  )١زيرنويس .) (تراژيک گوينده اش شد
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هداف سياسي ايجاد نموده بودند، باعث شده خواه و برابري طلب تهران براي پيشبرد ا
بسياري از . بود تا باري سنگين و خارج از توان دانشجويان بر عهده آنها واگذار گردد

نها در زير همين نوشته را امضا آرده اند بخوبي آفعالين آارگري آه شايد بخشي از 
  بخش قابل توجه وتجربه سالها فشار و شكنجه در زندان را بخاطر دارند و مي دانند آه

 درصد و بيش از آن نيز در عرصه مقاومت، به انگيزه هاي هر فرد باز مي پنجاهشايد 
يا تخريب آن تاثير  ن انگيزه ها است آه مي تواند در تقويت وآگردد، اما آنچه آه مكمل 

 به شرايط و مبارزه جاري  اوزيادي داشته باشد، همانا نگاه آن شخص و يا باور سياسي
اگر با اين باور آه پليس سياسي ناتوان از سرآوب است و جامعه در . امعه استدر ج

شكنجه اين   زنداني بياييم آه تحت فشار ودراوج غليان قرار دارد به ميدان مبارزه 
باورها بشكند و شخص را دچار تناقض نمايد، پر واضح است آه اين بدترين نوع 

 شخص را ،يش از آنكه درك واقعيتدر چنين شرايطي ب. رسيدن به واقعيات است
واقعگرا نمايد دچار تناقض، ياس، دوگانگي، وسردرگمي ميكند آه پليس سياسي بيشترين 

هاي همه جانبه و قتل عامها و  در جريان سرآوب. بهره برداري را از آن خواهد نمود
ن  با وجود آنكه مرگ  باالي سر اآثر زندانيا٦٠شكنجه هاي قرون وسطايي اويل سال 

در پرواز بود، اما هنوز روحيه ها خوب بود و جريان تواب سازي رژيم پيشرفتي 
بطور مشخص در (  اما با گذشت زمان و روشن شدن بسياري از باورهاي غلط. نداشت

يا ماه بعد رژيم آارش تمام  مورد مجاهدين خلق آه هوادارانش باور داشتند آه اين ماه و
است و حتي بر اين مبنا نه فقط شكنجه ها را تحمل مي آردند بلكه از جانشان نيز مي 

آغاز ... موج وسيع تواب شدن، ياس و سرخوردگي، دادن اطالعات به پليس و )  گذشتند
ه يندآبيشتر زندانياني آه مقاومت مي آردند ديگر نه بر اساس اميد به پيروزي در . شد

در بدترين شرايط و . اي نزديك، بلكه بر اساس انگيزه هاي خود ايستادگي مي آردند
اينكه در لحظه مواجهه . زير شكنجه ها واقعگرايي انرژي مضاعفي به شخص مي دهد

با پليس و بازجو شما انتظار شكنجه و فشار را داشته باشي ويا اينكه آنها را حتي ناتوان 
وضعيت فعلي جنبش "مقاله .  زمين تا آسمان متفاوت استدر بازداشت و شكنجه بداني
  : ، در اين رابطه چنين مي گويد"دانشجويي و گامهاي ضروري

ا تکرار کنيم که از اين مختصر دربارۀ زندان تنها می خواهيم اين نتيجه ر...............
ُبعد سياسی و استراتژيک مسأله را نبايد حتی در بررسی و توضيح رفتار زندانيان 

  ) ٢٦." (فراموش کرد و مسأله را صرفا به خصوصيات فردی و شخصی تنزل داد
اين واقعيت در مورد دانشجويان زنداني شديدا مصداق داشت و بر خورد آنها در زندان 

يم ارتجاعي، همچون بر خورد اتومبيلي با سرعت زياد با ديوار با واقعيت قدر قدرتي رژ
سرنشينان اتومبيل به هيچوجه از وجود چنين ديواري آگاه نبودند ودر نهايت آنرا . بود

مي ديدند آه به راحتي مي شد از روي آن گذر نمود و در نتيجه  همچون دست اندازي 
مبارزه سياسي ولونتاريستي چنان . در زمان برخورد شديدا صدمه ديدند و شوآه شدند

و بال داده شده بود آه هر نگاه واقعگرايانه به مثابه انفعال در  در فضاي روشنفكري پر
بر مبناي همين ارده گرايي و فاصله گرفتن از حقايق بود آه . نظر گرفته مي شد

با  وبادآنكي آه در آن دميده مي شد . دانشجويان شديدا دچار تناقض و تزلزل گرديدند
 چشمها را خيره مي آرد و ساده لوحان را مجذوب خود مي نمود، با  آنبزرگ شدن

ترآيدنش، تهي بودني را ثابت نمود آه حيرت و سرخوردگي حد اقل واآنش طبيعي 
اما بسياري سعي نمودند و مي نمايند آه واقعيات را به گونه اي ديگر . نسبت به آن بود

 برمال شدن استراتژي خيالي به خطر افتاده، سعي دارند آنها آه منافعشان در. نشان دهند
از دانشجويان قهرماناني بسازند تا شكست اين استراتژي مخدوش شود و همچنان ساده 

  . لوحان را به دنبال سراب بكشانند
هايش و بطور مشخص دانشجويان آزادي  اما بحث در مورد جنبش دانشجويي و تشكل

يك مسئله . از يك زاويه ديگر هم بايد پيگيري نمود خواه و برابري طلب تهران را 
اساسي در جريان مبارزه طبقاتي و مشخصا مبارزه آنوني در جامعه ما بحث ظرفهاي 

اين بخشي از همان . تشكيالتي است آه هر يك مناسب با نوع و شكلي از مبارزه هستند
ينكه يك تشكل ا. بحث اساسي بود آه در جريان بحران آميته هماهنگي وجود داشت 

آارگري تا چه حد و چه چارچوبي مي تواند و بايد به سازماندهي مبارزه بپردازد و بر 
دو بحث . اين اساس چگونه مي تواند در خدمت پيشرفت مبارزه طبقاتي آارگران باشد

مشخصي آه در آن دوران در اين رابطه وجود داشت يكي اين پاسخ بود آه چنين تشكلي 
است ظرفي براي رسيدن به سوسياليسم باشد و ديگري پاسخ مي داد آه قادر  مي تواند و

هاي فراگير بايد مطالبات به روز و مبرم  براي جذب توده هاي وسيع آارگران تشكل
هاي  هاي متعدد براي چنين تشكل آارگران را در دستور آار قرار دهند و پيش شرط

هايي باشند براي  ي بايد ظرفهاي آارگري توده ا يعني تشكل. مضر به حال آنان است
سازماندهي آارگراني آه براي هدفهاي فوری و فوتی گرد مي آيند، و مي توانند فرايند  
مبارزه طبقاتي را متشكلتر پيش  ببرند و در ادامه بستري براي طرح بسياري از 
خواسته های ديگر و از جمله مطالبات سياسی و اهداف بلند مدت و استراتژی و آگاهي 

اساسا اين ويژگي هر تشكل توده ايست آه بر اساس مطالبات . ي ديگر خواهند شدها
مشخصي بايد توده ها را بسيج نمايد تا در خالل مبارزه طبقاتي بكار آيند و در حد خود 

بسيار نابخردانه است آه انتظار داشته باشيم تشكلي مثل سنديكاي . موثر واقع شوند

اما اين نيز بنا به تجربه دانسته است که شيوۀ محوری بازجويان برای درهم " 
ساده . شکستن مقاومت زندانی اين است که او را با تناقض و دوگانگی مواجه کنند

 اين شيوه البته رو کردن تناقضات در اطالعاتی است که زندانی در بازجويی ترين شکل
در دهۀ . ا.می دهد و بازجويان از منابع ديگر جمع آوری کرده اند؛ اما تجربۀ زندان ج

 و فشار بازجو ها به زندانيان برای انکار باورهای ايدئولوژيک نشان می دهد ١٣٦٠
يدئولوژيک و سياسی نيز اشکال ديگری از همين که مواجه کردن زندانی با تناقضات ا

چه (مقاومت زندانی تا حدود زيادی تابع توفيق او در حفظ انسجام . شيوۀ عمومی است
  است) اطالعاتی، چه سياسی و ايدئولوژيک، ولی حتی انسجام روانی و هويت فردی
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ي جمهوري اسالمي بدهد و يا مثال آميته هماهنگي و شرآت واحد هم بايد شعار سرنگون
در اين صورت آنها به هيچوجه نمي توانند ظرفهاي مناسبي براي بسيج آارگراني آه ... 

هاي  البته پر واضح است آه تشكل. به اين درجه از مبارزه نرسيده اند تبديل گردند
تبليغ و بر ضرورت ضروريند تا مستقيما سوسياليسم را ) حزبي و سياسي ( ديگري 

هاي دمكراتيك و دانشجويي نيز آليت  در مورد تشكل. سرنگوني رژيم پافشاري نمايند
يعني بسيار نابخردانه است آه تصور نماييم تشكلي آه براي . مسئله به همين شكل است

مثال بسيج توده اي حول مطالبات جنبش زنان تالش مي نمايد، براي سرنگوني و 
هاي دانشجويان با  در مورد تشكل.  بطور مستقيم فعاليت نمايندبرقراري سوسياليسم

در چارچوب يك . وجود رنگ و بوي سياسي بيشتر باز هم اين قاعده حكم فرما است
تشكل  آه در جنبش دانشجويي تالش دارد تا بيشترين دانشجويان را بسيج نمايد طبيعتا 

. نفي دانشجويان را بيان نمايدظرفي بايد وجود داشته باشد آه مطالبات دمكراتيك و ص
آزادي خواهي و ديگر مطالبات دمكراتيك و به همراه آن طرح مطالبات صنفي آنان مي 
تواند بر آيند واقعي از سطح مبارزه آنوني متبلور در اين جنبش  باشد آه از طرف يك 

 اتخاذ .تشكل دانشجويي راديكال بيان بشود و آنها را حول اين مطالبات سازماندهي نمايد
شكل مبارزه اي آه متناسب با شرايط باشد، امري بسيار مهم در عرصه مبارزه طبقاتي 

بخش آگاه جنبش دانشجويي مي تواند با سازماندهي و رهبري اعتصابات و . است
اعتراضات صنفي و آزادي خواهانه و دمكراتيك نقش بسزايی در رشد مبارزه جنبش 

هايي در همين راستا و  ها و سياست ر اتخاذ تاآتيكالزمه اين آا. دانشجويي ايفا نمايد
اما در صورتي آه سياستها و تاآتيكها ماجراجويانه و اراده گرايانه . آانال مي باشد

باشند، در نهايت يا بسياري از دانشجويان جذب چنين حرآاتي نخواهند شد ويا در 
 اعتصابات و توجه به. ، در عرصه عمل دچار شكست خواهند شد به آنصورت گرايش

اعتراضات دمكراتيك توده اي دانشجويان مسئله اي است آه  دانشجويان انقالبي در هر 
قدم نه تنها مي توانند با اين جنبش همراهي آنند بلكه قادر خواهند شد بر آن تاثير گذاشته 

  .   و جنبش را ارتقا دهند
  : در اين مورد دانشجويان سوسياليست چنين مي گويند 

 جسته اين شيوه از مبارزه در ان است آه مي توان جنبش دانشجويي را از خصلت بر"
خصلت بر جسته . اين بن بست فوق خارج آند و در مسير مناسب مبارزاتي قرار دهد

نخبه ( اين شيوه از مبارزه در آن است آه تحرآات دانشجويي را از حالت اليتيستي
بارزه در بين اليه نازآي از دانشجويان خود آه در ساليان اخير عمال فعاليت و م) گرايي

متشكل از دانشجويان فعال در امور سياسي محدود ساخته است و وجه مشترك هر دو 
الگوي فوق الذآر است خارج مي سازد و جذب بدنه دانشجو به روند مبارزات و 
سازمان دادن اعتراضات توده اي، جنبش دانشجويي را بيش از پيش به هيئت يك 

براي تامين و تداوم چنين ويژگي عطف توجه به مطالبات . اعي در مي آوردجنبش اجتم
و نهادهاي صنفي بمثابه بستر و ظرف اصلي فعاليت در دوره و شرايط آنوني ضروري 

به راه انداختن اعتصاب توده اي براي تحقق مطالبات گوناگون دانشجويي آه . است

 به درجاتي از سازماندهي و برنامه خود در طبيعي ترين و خود انگيخته ترين شكل نيز
ريزي و هماهنگي متكي است، بستر و فضا را براي طرح مسئله اساسي و بنيادين 
جنبش دانشجويي يعني تشكل و اقدام عملي براي ان در جنبش دانشجويي مهيا مي 

بعالوه اعتصاب توده . سازد و ضرورت عيني آنرا براي بدنه دانشجو روشن مي آند 
 مبارزه است آه به درك درستي از خصائل، توانايي ها و جايگاه جنبش اي شكلي از

جنبش دانشجويي در يك سيستم مختنق از يكسو بمثابه حيطه . دانشجويي بنا شده است
و پيشتاز عمل مي آند و از سوي ديگر به ) نسبت به بخشهاي ديگر جامعه( پر تكاپو

انقالبي به انقالبي در جامعه و ايجاد دليل جايگاه عيني خود توانايي تبديل شرايط غير 
با توجه به بافت . تحوالت بنيادين را با هر درجه اي از اعتراض و عزم و اراده ندارد

 –تشكيل دهنده اين جنبش ، اين وضعيت تا حدودي پارادوآسيكال ممكن است جنبش را 
ده و  در برخي مقاطع در مسيري از اعتراضات گستر–همانطور آه پيشتر اشاره شد 

راديكال اما فاقد مطالبه و برنامه ، چرخه اي از تعرضات مداوم و پي ذر پي اما بي 
 ١٣٨٥و خرداد١٣٨٣، خرداد ١٣٧٨ تير ١٨مواردي مانند ( نتيجه قرار مي دهد

اعتصابات توده اي اما شكلي از نبرد است آه دو طرف بر سر مسئله اي معين ) تهران
عفي دارند و طرفي پيروز مي شود آه تمام هر دو طرف نقاط قوت و ض. مي جنگند

قدرت خود وشرايط مساعد پيراموني را با نقشه و برنامه و به شكلي سنجيده حول 
گرهگاههاي مشخص بسيج نمايد و از اين طريق بروي نقاط ضعف حريف چنان فشار 

تشخيص اينكه يك اعتصاب . مستمري بياورد آه او ناگزير از سازش و تسليم گردد
ر تمرآز بروي آدام نقطه حساس حريف و تحت مجموعه شرايطي مي تواند معين د

اورا به سازش و تسليم وادارد، مسئله اي آليدي هر اعتصاب است آه رهبران و 
نمايندگان عملي يا منتخب اعتصاب آنندگان در هر مجتمع دانشگاهي بايد با درايت  

وه بر اين صاحبان قدرت به هر عال. الزم در فضايي دور از هيجان به آنها پاسخ گويند
ايجاد . اقدامي دست مي زنند تا سالح اعتصاب توده اي را آند سازند و از آار بيندازند

ترديد و تفرقه در بين اعتصاب آنندگان ، توسل به پليس سرآوب، بازداشت و اخراج 
ن از شيوه هاي رايج در اي... رهبران ، ارعاب، وقت آشي بمنظور ايجاد استيصال و 

زمينه هستند آه اعتصاب آنندگان و رهبران و نمايندگان آنها بايد جهت خنثي آردن 
آار آيي . آنها نيز تدابيري بيانديشند و در نبرد تاآتيكها ابتكار عمل را در دست بگيرند

ما از فعالين چپ و سوسياليست در هر مجتمع . يك اعتصاب در استحكام آن است
است داريم تا ضمن بر توجه به مسائل و نهادهاي دانشگاهي در سراسر آشور درخو

صنفي آه امكان ارتباط با توده دانشجو را به شكلي مناسب فراهم مي سازد، به 
سيستماتيزه آردن درسهاي تجمعات و اعتصابات توده اي موفق اخير به منظور 
استخراج الگويي مناسب جهت سازماندهي و هدايت مبارزات دانشجويي و خروج از 

  .  بست مبارزاتي بپردازندبن 
با انقراض سياسي وتشكيالتي انجمنهاي اسالمي و قرار گرفتن ليبرالها بر دوراهي 

 اقتصادي آارگزاران و رفسنجاني –تبديل شدن به دنبالچه روشنفكري مافيايي سياسي 
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 همانطور آه تا حدودي شرح داده شد دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب و بسياري 
هايي آه جنبش دانشجويي را با جنبش چريكي اشتباه گرفته بودند به اين ديگر از تئوريسين

که " گروه سه نفره ضد اتحاد سوسياليستي آارگري. "جنبش لطمه وضربه شديد زدند
  :  در اين مورد چنين مي گويدشامل بهمن شفيق، امير پيام و عباس فرد است

و يا يك فرقه ايدئو لوژيك، چپ به تعيين آننده ترين عنصر ذهني در جنبش دانشجويي 
بدون عروج مجدد و نيرو مند چپ در جنبش دانشجويي تحرك توده . ته استبدل گش

از سوي ديگر تحصيل مجدد دست آوردهاي . دانشجويان از توش وتوان خواهد افتاد
دمكراتيك در جنبش دانشجويي اين بار اساسا در دل تحرك توده اي دانشجويان امكان 

 دانشجويي توده اي دانشجويان بدين ترتيب فعالين دانشجويي چپ و جنبش. پذير است
در اين ميان طرح . در نياز متقابل و نا گسستني نسبت به يكديگر به سر مي برند

از يكسو وتبديل دانشجويان چپ به سازماندهندگان و رهبران " تشكل"مقوله 
اعتصابات عمومي دانشجويان مي تواند به مثابه دو حلقه اتصال فعالين چپ و 

از الزامات هر دو اين مسير ها ، جلب اقشار . انشجويي عمل آندسوسياليست به بدنه د
گوناگون دانشجويي و ايجاد، حفظ و تحكيم رابطه با انان مي باشد آه از طريق طرح 

." ميسر است"  صنفي"وسيع مبارزه براي خواسته هاي بنيادين اقتصادي، رفاهي و 
)٢٧(  

اري آه مي توانند سازماندهي شوند نگاه دانشجويان سوسياليست در رابطه با مبارزات ج
آنها با توجه به سطح مبارزه دانشجويان و . گرايانه است آامال گوياي درآي واقع

در اين نوشته هم شرايط . شرايطي آه در جامعه وجود دارد خط خود را بيان مي آنند
هايش  خاص دانشگاهها و هم بطور آلي سطح مبارزه طبقاتي آه با وجود تمام پيشروي

مبارزه جنبشي مبارزه ايست آه با در . ه مرحله انقالبي نرسيده است، ديده مي شودب
. نظر داشتن سطح واقعي مبارزه در آن شرآت نماييد و بتوانيد آنرا يك گام به جلو ببريد

ورده اند بيانگر درك و رويكرد جنبشي است آآنچه دانشجويان سوسياليست در بيانيه شان 
مي بيند و     ها  نشجويي و نوع مبارزه را متناسب با واقعيتآه تشكل پذيري جنبش دا

آاري است آه نه   راه اعتصابات و مبارزات توده اي. ن برنامه ريزي مي آندآبراي 
هاي موثري به جلو برداشته، بلكه در جنبش دانشجويي نيز  فقط در جنبش آارگري گام

ه دانشجويان سوسياليست هر نوع تشكل توده اي در نگا. مي تواند بسيار موثر واقع شود
تشكلي آه ارده گرايانه ايجاد شود و هر نوع سياستي را به اراده خود و بدون در نظر 
داشتن توازن قوا در دستور آار قرار بدهد نيست، بلكه اين تشكل بر بستر واقعياتي بايد 
شكل بگيرد آه همانا سطح عمومي مبارزه در جامعه و بطور مشخص در جنبش 

 به هيچوجه از  خودجنبش دانشجويي با تمام ويژگيهاي. شجويي آنرا تعيين مي آنددان
نيست و فشار اقتصادي آه بر گرده  جنبش آارگري و جنبش ديگر مردم تحت ستم جدا

. آارگران هر روز بيشتر مي شود بطور غير مستقيم بر دانشجويان نيز اعمال مي گردد
قتصادي زيادي دارند آه در آنار مطالبات در جامعه ما دانشجويان نيز مطالبات ا

خواهانه مي تواند جنبش قوي را سازمان دهد و همانطور آه اين  دمكراتيك و آزادي
دانشجويان مي گويند مي تواند و بايد ظرف تشكيالتي فراگير خود را در دانشگاه داشته 

ت آه بيش از بخشي از بيانيه دانشجويان سوسياليست خود آنقدر گويا و واضح اس. باشد
اما در مقابل اين ديدگاه رويكرد ديگري وجود داشته . اين نياز به توضيح و تفسير ندارد

  . هستند آن آه هنوز هم سياستمداران جدا از توده آنرا بيان مي آنند و مبلغ
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تفاقًا    

 در 

های اجتماعی نبايد مخفيانه  چه کسی و در کجای دنيا گفته است که مبارزان جنبش"...
ای  چه کسی و در کدام جنبش انقالبی گفته است که طرفداران مبارزهاسلحه تهيه کنند؟ 

ها را ندارند؟ چه کسی و کجا گفته است  فراتر از مبارزه علنی حق فعاليت در اين جنبش
گشا بدانند؟ تاريخ  ها را راه های علنی حقيقتًا بايد همين جنبش که همه مبارزان جنبش

هاِی علنی را  جنبش ـ  از قضا ی انقالبيون ـ همهتمام انقالبات گواه براين امر است که 
ی علنی؛ و در اين  های مبارزه اند برای فراتر رفتن از چهارچوب مثابه گامی دانسته به

همان مبارزات کارسازتری را که خود بدان  ی دست زدن به اند که زمينه بستر کوشيده
اين مزخرفات را چه . گيرد  میباد حمله آذرين دقيقًا همين را به. معتقدند، فراهم آورند

انبوه فعالين . انقالب؟ تمام جنبش دانشجويی ايران زمانی متأثر از جنبش چريکی بود به
ی جنبش چريکی را نيز تشکيل  حال نيروی ذخيره عين جنبش دانشجويی دوران شاه در

 حمايت ها نداشتند، با اتهام ای با چريک بسياری از دانشجويانی که هيچ رابطه. دادند می
با اين . ها قرار گرفتند ی مسلحانه تحت شديدترين شکنجه از مسلح بودن و مبارزه

ذهن هيچ دانشجويی خطور نکرد که خواستار اخراج دانشجويانی شود که با  وجود، به
ای از مبارزه با لو رفتن  هيچ دانشجويی نيز در هيچ نقطه. ها در ارتباط بودند چريک

داد و فرياد نپرداخت که چرا قبًال از وجود چنين  ها به با چريکپيوند دانشجوياِن مرتبط 
ا ناپذير مبارزه اين يک اصل خدشه. ای مطلع نشده است رابطه انقالبی بود که ی
ها ارتباط داشتند، بيش و پيش از هرچيز موظف  ها که مسلح بودند و با چريک آن
اين نه تنها برای تداوم . شجويان بودندمخفی کردن همين ارتباط در رابطه با ساير دان به

چنين برای تضمين امنيت ساير دانشجويان  ها حياتی بود، بلکه هم ی خود آن مبارزه
تسلط اين اصل بر مبارزه انقالبی تا جايی بود که . رفت شمار می ناپذير به امری تخطی

های   فعاليتی دانشجويان فعال و مبارز الزامًا از دانست که همه حتی ساواک نيز می
اطالعی جان صدها نفر از دانشجويان دستگير  همين بی. مخفی چريکی مطلع نيستند

کند که خواهان اخراج طرفداران مبارزه مسلحانه از  آذرين غلط می. شده را نجات داد
ی  هرچه هم که سياست رقبای آذرين در ادعای مبارزه. شود جنبش دانشجويی می

 بوده باشد، اگر طرفداران ساختگی همين سياست مسلحانه ماجراجويانه و مضحک
عقايد خود در اين زمينه سکوت کرده باشند، اين سکوت قابل  توسط آذرين نسبت به

 اصرار آذرين برای شکستن اين سکوت عمًال چيزی جز ادامه مأموريت .ستايش است
  ی هدر بطن آن سياست ماجراجويانه و غلط، اين رگ. شکست خورده آقای بازجو نيست

ورزی  ی آذرين اما اين کينه»عاقالنه«توان ديد، در متن سياست  انقالبی را می
  .زند که موج می ی انقالبی است مبارزه به

قالب تمسخِر . شود جا محدود نمی اين ی انقالبی به مبارزه ورزی آذرين به کينه او
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رود  جا پيش می تاآناو در اين راه . گيرد تمسخر می اسلحه را به رقبای خود، گرايش به
. دهد های دانشجويی را می ی مسلحانه از تشکل که فراخوان اخراج مدافعان مبارزه

ها حکمی  دهد که اين حکم آن تجارب ساير نقاط جهان نشان می ارجاع آذرين و شرکا به
اسلحه را محصول  ها گرايش به آن. مخالفين امروزشان نيست است عمومی و محدود به

. ای حذف کنند خواهند آن را از هر جنبش توده دانند و می ن و آن میماجراجويی اي
اسلحه و  نشينند که در گرايش به ای می گری ی انقالبی تمسخر همه ترتيب به اين ها به آن

ها سياست نادرست جريانی معين را  آن. گذارد نمايش می ی مسلحانه خود را به مبارزه
کارگری  ويژه جنبش های انقالبی و به تاريخ جنبش. اند گری قرار داده ی نفِی انقالبی بهانه

های بريتانيا، بلکه با روی آوری  اما سرشار از تجاربی است که نه با الگوی اتحاديه
ی مسلحانه نقاط درخشانی را در تاريخ  مبارزه هايی از جنبش کارگری به بخش
کنند که  ی را مسخ میها اين واقعيت بديه آن.  است جا گذاشته کارگر از خود به طبقه

ی مسلحانه، بيش و پيش از هر چيز نه ناشی از حماقت اين  اسلحه و مبارزه گرايش به
کم نبودند رهبرانی از جنبش . يا آن، بلکه ناشی از خفقان و سرکوب ارتجاع است

بسياری . اند اسلحه دانسته همين داليل راه نجات را در دست بردن به کارگری که دقيقًا به
ی  اما محرک همه. هايی اشتباه نيز کردند ها در زمان و شکل اتخاذ چنين روش از آن
توان سراغ  ای از آن را در امثال آذرين نمی گرايی انقالبی بود که ذره ها يک آرمان آن

ای مثل يوهان موست که در پاسخ  هيچ درجه از اشتباهات رهبر کارگری. گرفت
 را برگزيد، مانع از آن نيست که امروز نيز اسلحه ارتجاع بيسمارکی دست بردن به به

اين را تحول بعدی جنبش کارگری آلمان تحت رهبری . پاس سنت انقالبی او حفظ نشود
ی همين سنت انقالبی  ُسخره سوسيال دمکراسی اين کشور نشان داد، که دقيقًا به

نطور هما. نشست؛ و سرانجام سر از صف مبلغان و مدافعان جنگ امپرياليستی درآورد
کارگری  ای کارگران در اسپانيا و ايتاليا نشان داد، جنبش های توده که تجارب تشکل

توانند بياموزد که  ای کارگری می های توده ايران و جهان امروز از تجارب آن تشکل
  )٢٨." (کاربردن اسلحه نداشته اند هنگام  ضرورت ابايی از به

دو نگاه و دو ..." ضد اتحاد سوسياليستي گروه " در دو نوشته دانشجويان سوسياليست و 
اين دو نوشته تبلور دو خطي هستند آه در جنبش . رويكرد آامال متفاوت مشهود است

اولي . دانشجويي وجود داشته اند و دو راه متفاوت را پيش پاي دانشجويان قرار مي دهند
ات صنفي با اتكا به جنبش موجود سعي در سازماندهي و متشكل آردن آن حول مطالب

دارد و معتقد است بايد حرآاتي را در جنبش سازمان داد آه در هر مقطع اين جنبش را 
. ببرد و در مقابل حرآتهاي آوانتوريستي و اراده گرايانه قرار دارد يك گام به جلو

دانشجويان سوسياليست از سازماندهي جنبشي آه وجود دارد صحبت مي آنند و جوانب 
  : نها مي گويندآنرا مي سنجند، اما اي

انبوه فعالين جنبش . تمام جنبش دانشجويی ايران زمانی متأثر از جنبش چريکی بود"
ی جنبش چريکی را نيز تشکيل  حال نيروی ذخيره عين دانشجويی دوران شاه در

ها نداشتند، با اتهام حمايت  ای با چريک بسياری از دانشجويانی که هيچ رابطه. دادند می

با اين . ها قرار گرفتند ی مسلحانه تحت شديدترين شکنجه بارزهاز مسلح بودن و م
  " ذهن هيچ دانشجويی خطور نکرد که خواستار اخراج دانشجويانی شود وجود، به

بله . مي گويند زماني جنبش دانشجويي در زمان شاه متاثر از جنبش چريكي بوده است
رد، اما اين مورد نه تنها اين تنها حقيقتي است آه در گفتارهاي اين آقايان وجود دا

انحراف جنبش دانشجويي آن زمان، بلكه انحراف آل جنبشي بود، آه تحت تاثير جنبش 
 ،آه با ٥٨ و ٥٧اين آقايان موضوع بحث را در حد مباحث سال . چريكي قرار داشت

جنبش چريكي مرزبندي شد تنزل داده اند و واقعا بايد برايشان تاسف خورد آه سي سال 
اگر بسياري از دانشجويان در زمان شاه طرفدار مشي چريكي . عقب مانده انداز جنبش 

بودند، باعث نشد آه جنبش دانشجويي اوج بگيرد و به جنبش آارگري نزديك گردد، 
. بلعكس اين رويكرد جنبش دانشجويي را بيش از پيش دچار جدايي از توده ها مي آرد

شاه راهگشاي مبارزات توده اي و الگوي دانشجويان هوادار مشي چريكي در زمان 
ا  هجنبشي در دانشگاه نبود، همه بخوبي مي دانيم آه بسياري از دانشجويان از دانشگاه

آنده مي شدند و به خانه هاي تيمي مي رفتند تا بدون آمترين ارتباطي با طبقه آارگر و 
 در دانشگاهها آنها مي توانستند. های اجتماعی، برنامه چريكي را دنبال آنند ديگر جنبش

نقش مثبت و برجسته اي در جنبش دانشجويي ايفا نمايند اما توهم به مشي چريكي مانع 
 جنبش دانشجويي آه دانشجويان مبارز ٥٧ و ٥٦تنها در جريان سالهاي . آن مي شد

توده ها و  نماينده اش شدند با بسيج دانشجويان در حمايت از جنبش خارج از محدوده 
ويي گسترده اي با رژيم پديد آورده  ردر ه شديدا اوج گرفته بود و روعمدتا آارگران، آ

بود، به مشي توده اي نزديك شدند و در روند مبارزه طبقاتي جامعه نقش مثبتي ايفا 
هاي خياباني در حمايت از جنبش خارج از محدوده و همراه شدن با  تظاهرات . نمودند

اري ها و در نهايت نيرو هاي سرآوب نقش و مقابله شان با شهرد ها  آنها در تظاهرات
مي گويند اين دانشجويان در . توده اي و انقالب داشت بسيار موثري در ارتقا جنبش 

زمان شاه در حمايت از مشي چريكي شكنجه شدند و اين را برهاني مي دانند براي اثبات 
ي و ياي فداقايان نه تنها آن دانشجويان شكنجه شدند، بلكه چريكهآبله .  خودادعاي

در  و آم نبودند مجاهدين خلقي آه . مجاهدين خلق نيز جانشان را در اين راه گذاشتند
بله در صداقت و از . جريان نبردهاي چريكي دهه شصت نيز جانشان را از دست دادند

خود گذشتگي همه آنها شكي نيست، چون در آن دورانها اساسا مشي توده اي و آارگري 
ن دوران هنوز بي تجربگي آدر  .قد همه جانبه اي صورت نگرفته بودرشد نيافته بود و ن

 ٥٧در عرصه مبارزه شديدا عمل مي آرد و حال با گذشت سالها و پس از انقالب 
بسياري از مبارزان دوران چريكي به نقد جنبشي آن نشستند و خود به جنبش آارگري 

، اما در صداقت شما شك بله آقايان در صداقت آنها هيچ شكي وجود ندارد. پيوستند
اگر در آن دوران جواناني بودند آه راه رهايي را در مشي چريكي . زيادي وجود دارد

مي ديدند، حاال شما نه واقعا بر اساس اعتقادي به اين مشي بلكه فقط بخاطر مغلطه و 
سفسطه براي توجيه اين انحرافات  ومبارزه عليه سوسياليسم آارگري اين بحثها را پيش 

  : همانجا گفته اند.  آشيدمي
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ه"  خود، ای تمسخر  قالب در او در اين راه . گيرد تمسخر می اسلحه را به او
های  ی مسلحانه از تشکل رود که فراخوان اخراج مدافعان مبارزه جا پيش می تاآن

 دهد که تجارب ساير نقاط جهان نشان می ارجاع آذرين و شرکا به. دهد دانشجويی را می
ها  آن. مخالفين امروزشان نيست ها حکمی است عمومی و محدود به اين حکم آن
خواهند آن را از هر  دانند و می اسلحه را محصول ماجراجويی اين و آن می گرايش به
نشينند  ای می گری ی انقالبی تمسخر همه ترتيب به اين ها به آن. ای حذف کنند جنبش توده

  ."گذارد نمايش می ی مسلحانه خود را به هاسلحه و مبارز که در گرايش به

رقب  گرايش ب ِ    
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هاي دانشجويي   با جاروجنجال مي گويند آه اينها خواهان اخراج دانشجوياني از تشكل
بله اين آامال صحيح است . مسلحانه گرايش دارندشده اند آه به عمليات ماجراجويانه و 

مگر ممكن است در يك تشكل توده اي مثال مثل سنديكاي شرآت واحد عده اي بخواهند 
يا در آميته هاي   و.....هم يك راه مبارزه است و مبارزه مسلحانه آنند و بگويند اين

دست به ...  وهاي جنبش زنان ل تشكلثهاي توده اي م آارگري موجود و ديگر تشكل
اسلحه ببرند و به اين مسئله استناد آنند آه مبارزه مسلحانه سنت انقالبي بوده و در 

همه اينها نشان مي دهد آه اين آقايان تا  ...گذشته عده زيادي بخاطر آن شكنجه شدند و 
يك تشكل توده اي، چه . هاي جنبشي بيگانه هستند هاي جنبشي و تشكل چه حد با  فعاليت

ي و چه دانشجويي با توجه به عينی و ترکيب طبقاتی و مضمون مبارزاتی آن آارگر
ظرفي است براي فعاليت در همان چارچوب و نه ظرفي براي مبارزه چريكي و 

دمهايي آه با دنياي واقعي مبارزه تا اين حد بيگانه اند را چه مي آواقعا اين . مسلحانه
هاي موجود  بقاتي هستند آه در تشكلاينها الفباي مبارزه سياسي و ط. توان ناميد
اگر بطور . هاي دمكراتيك امري مسلم و بديهي تلقي مي شوند ديگر تشكل آارگران و

مثال اين آقايان در آميته هاي آارگري و يا مثال سنديكاي شرآت واحد و نيشكر هفت 
كي تپه حضور يابند و همين تئوري هاي فاضالنه را در راستاي ممكن بودن فعاليت چري

در چارچوب يك تشكل آاگري بگويند، بايد خيلي شانس بياورند آه جان سالم از دست 
  . آارگران بدر ببرند

. واقعا خوب است آه اين آقايان اين سطور را باخط قرمز مي نويسند تا برجسته شوند
نرا از هر آمي گويند گرايش به اسلحه را محصول ماجراجويي مي دانند  و مي خواهند 

آشنا ... تي هر آس آه با الفباي نظريات اتحاد سوسياليس. جنبشي  توده اي حذف آنند
باشد مي داند آه سالها بحث در مورد اينكه انقالب در گرو به ميدان آمدن طبقه آارگر 

تفاوت اينكه در . است موضوع بحث و اختالف اينها با آمونيستهاي آارگري بوده است
لحظه انقالب آارگري بايد دست به اسلحه برد ، زمين تا آسمان با ماجراجويي و در هر 

ه اسلحه بردن فرق مي آند و اين را هر نوجواني آه بويي از سياست شرايطي دست ب
در راستاي يك ... الزم است  به صراحت بگوييم اتحاد سوسياليستي . برده مي داند

انقالب سوسياليستي آه از طريق حاد شدن تضاد آار و سرمايه به وقوع مي پيوندد و به 
بروز نمايد، ) ن بايد گفت با تفنگ و اسلحهبراي درك مطلب اين آقايا(شكل قهر آميز بايد 

اما اين گروه بسيار سفسطه باز است و اين . با به ميدان آمدن طبقه آارگر تالش ميكند
نتيجه را مي گيرد آه اگر با ماجراجويي و مشي چريكي و آوانتوريستي مخالفت مي 

ه مسلحانه در مبارز. شود پس اين مساوي است با مخالفت با مبارزه مسلحانه توده اي 
دنياي آنوني سرمايه داري يعني انقالب قهر آميز، يعني متوسل شدن به اسلحه براي 

اينها . سرنگوني رژيم در موقعيتي مناسب و نه هر لحظه و بدون ارتباط با طبقه آارگر
   .عنوان مي آنند

  :اما در ادامه اين سفسطه ها چنين مي گويد 
کارگری اما سرشار از تجاربی است که نه  ويژه جنبش های انقالبی و به تاريخ جنبش" 

هايی از جنبش کارگری  ی آوری بخشهای بريتانيا، بلکه با رو با الگوی اتحاديه
  . است جا گذاشته کارگر از خود به ی مسلحانه نقاط درخشانی را در تاريخ طبقه مبارزه به

ايشان تاريخ مبارزه آارگران را نه با الگوي مبارزه اتحاديه اي مثل بريتانيا بلكه با روي 
فسطه گر دو الگو را اين آقاي س. آوري آارگران به مبارزه مسلحانه درخشان مي دانند

يعني الگوي اتحاديه هاي . الفارق انجام دهد فقط در آنار هم مي گذارد تا قياس مع
. آارگري بريتانيا بعنوان الگويي رفرميستي در مقابل الگويي مسلحانه و آوانتوريستي

مي خورد آه الگو هاي ديگر مبارزه را نمي  اين حرفها شايد به درد مبارزان زمان شاه 
. تند، اما در اين شرايط فعالين آارگري فقط به اين نوع مقايسه ها پوزخند مي زنندشناخ

مگر مبارزه طبقاتي فقط اين دو راه است؟ مگر مبارزه اي آه آارگران در هر نوع 
تشكل آارگري مي آنند از جنس فعاليت رفرميستي است؟ مگر آارگران نمي توانند مثال 

آه در   باشند و مبارزه قهرمانانه و آامال انقالبي راسنديكاي نيشكر هفت تپه را داشته
 روز از خود نشان دادند را داشته باشند؟ مگر مثال اين آارگران بجاي پنجاهطي حدود 

.... پيمايي و سردادن شعار، تجمعات و  راه اعتصاب، راهبندان جاده ترانزيت اهواز،
ن چيزي آه اين آقا مي آعكس دقيقا بر.  دست به اسلحه مي بردند بايد در اين شرايط

بلكه روي " هايي  از جنبش آارگري به مبارزه مسلحانه مبارزه بخش"گويد، يعني نه 
هم در شرايط انقالبي به مبارزه مسلحانه و در واقع انقالب راه  آوري طبقه آارگر آن

ها  دهد که اين حکم آن تجارب ساير نقاط جهان نشان می ارجاع آذرين و شرکا به"
  "مخالفين امروزشان نيست کمی است عمومی و محدود بهح

در " در دفاع از مارآسيسم"آذرين در آتاب .  اينها دروغگويي در روز روشن است
مقابل استنادي آه حكمت به انقالب آوبا داشت آه در واقع برهاني براي آسب قدرت 

ارا با قيام مردم توضيح مي دهد آه اوال در آوبا آاسترو و چه گو بانيروي اندك بود،
هاوانا توانستند به قدرت برسند و تجربه جنگ چريكي آنها را هم با توجه به ساختار 

ن آمون پاريس را به عنوان آماقبل سرمايه داري آوبا توضيح مي دهد و در مقابل 
اين . الگوي مبارزه مسلحانه و انقالبي طبقه آارگر معرفي مي آند و توضيح مي دهد

ايرج آذرين قيام آارگران پاريس . شهاي قبل اين نوشته توضيح داديمموضوع را در بخ
نجا بيان مي آو آسب قدرت توسط آنها را الگوي طبقه آارگر مي داند و به صراحت در 
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دست بردن به اسلحه در شرايطي آه طبقه آارگر آمادگي ندارد و در . حل انقالبي است
تر از اين شرايط به سر مي برد نه تنها احمقانه بلكه آامال و در نهايت  طوحي پايينس

براي يك لحظه تصور نماييد آه تعدادي از آارگران . در خدمت به دشمن قرار مي گيرد
 دست به اسلحه مي  خودنيشكر هفت تپه و يا آارگران شرآت واحد در جريان اعتصاب

مبارزه .  بزرگي به مبارزه آارگران زده مي شدبردند، در چنين شرايطي چه لطمه
هايي آه اراده  بژآتيو و به زبان ساده زميني و واقعي است، نه سياستآطبقاتي يك امر 
اما در خالل اين مباحث و  . از درون آيف اين آقايان بيرون مي آيديستيگرايانه و فيلتر

  :دبراي خالي نبودن عريضه، يك چنين جمله اي را هم آورده ان
  ".هايی اشتباه نيز کردند ها در زمان و شکل اتخاذ چنين روش بسياری از آن" 

تمام موضوع و . دور از بحث اصلي استه  گويي آه اين مسئله آامال حاشيه اي و ب
 همين اشتباه است آه مرز. جا نهفته است تقابل بين آوانتوريسم و مارآسيسم در همين

. وشهاي روشنفكران ماجراجوي جدا از توده استبين روشهاي مبارزه طبقه آارگر و ر
مي شود جنبشي توده اي، چه دانشجويي و چه آارگري  همين اشتباه است آه باعث 

همين اشتباهات است آه سازمان عريض و طويل . گرد گردد دچار لطمه شديد و عقب
د و در يك جنگ نابرابر و نابهنگام با رژيم قرار دا ن شرايط آمجاهدين خلق را در 

هزاران نفر از فعالين سياسي ديگر نيز در آتش اين جنگ چريكي اشتباه  باعث گرديد،
اين  .بسوزند و سرنوشت جامعه براي يك دوره طوالني به نفع سرمايه داران رقم بخورد

مي تواند جنبشي را به شكست بكشاند، اما در بحث اينها  آه اشتباه همان چيزي است
نرا ناديده گرفت و حتي براي تاييد آ است آه مي توان  اييهمسئله اي آامال حاش گويي 

  خودو در پايان اين بخش از بحث. ن مي پردازدآغير مستقيم آن به تعريف و تمجيد از 
 مثال هاي چريكي جدا از توده رنگ و بوي آارگري هم بدهد براي آنكه به اين روش

  :هايي از جنبش آارگري مي آورد
ارتجاع  ای مثل يوهان موست که در پاسخ به ت رهبر کارگریهيچ درجه از اشتباها" 

اسلحه را برگزيد، مانع از آن نيست که امروز نيز پاس سنت  بيسمارکی دست بردن به
اين را تحول بعدی جنبش کارگری آلمان تحت رهبری سوسيال . انقالبی او حفظ نشود

ت انقالبی نشست؛ و ی همين سن ُسخره دمکراسی اين کشور نشان داد، که دقيقًا به
همانطور که تجارب . سرانجام سر از صف مبلغان و مدافعان جنگ امپرياليستی درآورد

کارگری ايران و جهان  ای کارگران در اسپانيا و ايتاليا نشان داد، جنبش های توده تشکل
توانند بياموزد که هنگام  ضرورت  ای کارگری می های توده امروز از تجارب آن تشکل

  ."کاربردن اسلحه نداشته اند از بهابايی 
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ن تحت هر شرايطی آاينکه اين سنت بايد حفظ شود، آيا به معنای آن است که کاربست  
مي گويد هيچ درجه اي از اشتباه يوهان موست در پاسخ به ارتجاع  مجاز است؟

نويسنده . نشود بيسمارك باعث نمي شود دست به اسلحه بردن پاس سنت انقالبي او حفظ 
د سوسياليست به عمد دست به اسلحه بردن يك آارگر را درآلمان آن زمان مثال مي ض

اما . آورد تا شايد آوانتوريسم و مشي چريكي جدا از توده رنگ و بوي آارگري بگيرد

مگر دست بردن به اسلحه در شرايطي آه بخش بزرگی از طبقه آارگر به اين ضرورت 
 باشد توجيهي براي درست بودن  آن حتي به نرسيده است حتي اگر از جانب يك آارگر

درجاتي است؟ مي گويد هيچ درجه از اين اشتباه يوهان موست باعث نمي شود تا اين 
اگر عمل او اشتباه  و حرآتي  جدا از توده آارگران بوده آه . سنت انقالبي او حفظ نشود

رگر مالك حرآتي آارگري نيست و اگر سنت انقالبي دست به اسلحه بردن طبقه  آا
نها و الگو قرار دادن آن آامال اشتباه آاست آه اينها از دو جنس آامال متفاوتند و مقايسه 

حتی اگر تشکل توده ای کارگری که يوهان موست در راس آن باشد، به هنگام . است
غياب ضرورت دست بردن به اسلحه، به معنی اراده گرايی محتوم به شکست نيست؟ 

 و دور زدن آن چيزی جز ماجراجويی جدا از -بژکتيوآشرايط  –جهش از روی واقعيت 
دست به اسلحه بردن  طبقه آارگر و يا ديگر توده ها در يک شرايط معين .  توده نيست

تاريخی که استوار بر آگاهی به ضرورت است، آامال از نوع و جنس ديگري، يعني 
 ، چند دانشجو، چند چريك همانا انقالب است، اما دست به اسلحه بردن يك يا چند آارگر

و در نهايت اين بحث را با مقايسه . نقطه مقابل مبارزه طبقاتي آارگران است.... و
نها اين سنت انقالبي را به آسوسيال دمكراسي آلمان به پايان مي برد و مي گويد چون 

يعني اگر جنبشي و . سخره گرفتند سر از صف مدافعان جنگ امپرياليستي در آوردند
 اني مبارزه مسلحانه جدا از توده، مشي چريكي، ضرورت جدايي فعاليت تشكلآارگر

هاي آارگري و توده اي از فعاليت ماجراجويانه و مسلحانه، تفاوت بين آار جنبشي و 
آوانتوريسم را بگويند، همچون سوسيال  آار احساسي و در نهايت تفاوت بين انقالب و
. مدافعان جنگ امپرياليستي در مي آورنددمكراتهاي آلمان سر از پيوستن به صفوف 

وانتوريسم مي پردازد بايد سر از صف مدافعان جنگ آيعني اگر لنين مفصال به نقد 
ورد؟ مگر سازمان پيكار و آومله، آه از منتقدان  فعاليت مسلحانه جدا آامپرياليستي در 

 فضاي از توده بودند، در راس جريانات ضد جنگ ارتجاعي ايران و عراق در اوج
اگر . قايان مي گويند تحريف آامل تاريخ استآميهن پرستي، قرار نگرفتند؟ آنچه آه اين 

سوسيال دمكراسي آلمان به صف مدافعان جنگ امپرياليستي پيوست، علتش نه در پرهيز 
در . گري بود از فعاليتهاي ماجراجويانه و مسلحانه جدا از توده، بلكه پرهيز از انقالبي

 آلمان سوسيال دمكراتهاي راست با اين انقالب همراهي نكردند و ١٩١٨جريان انقالب 
بله در آن شرايط دست به اسلحه . مانع حضور بسياري از آارگران در اين انقالب بودند

بردن يك ضرورت براي طبقه آارگر و نقطه مقابل مبارزه مسلحانه آوانتوريستي و جدا 
؟ موجب گرديدکه !ن اين سنت هميشه مجاز از توده بود، ادعا دارند که به سخره گرفت

حزب سوسيال دمکرات آلمان به صف مدافعان و مبلغان جنگ امپرياليستی در آيد يا 
استراتژی رفرميستس و ضد انقالبی آن؟ کداميک از عوامل فوق در راهبرد اين حزب 
 به سوی ارتجاع و امپرياليسم نقش محوری و تعيين کننده داشت؟ ماهيت يا سخره يک

و يا . ن روز هم با آن موافق نبودآجريان کوچک آوانتوريستی که حتی حزب کمونيست 
ها و  هاي داخلي اسپانيا آارگران و توده هاي زحمتكش و آمونيست در جريان جنگ

زادي خواه در مقابل سرمايه داران فاشيست قرار گرفته بودند و اين يك جنگ آهزاران 
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 ادامه داشت و بعضي از شهرها در دست آارگران و طبقاتي تمام عيار بود آه چند سال
 ١٩٣٦در جريان جنگهای داخلی اسپانيا از سال  .بعضي در اختيار فاشيستها مردم بود و

نه تنها کارگران .  قدرت در دست کمونيستها و ديگر آزاديخواهان بود١٩٣٩تا 
ز ايتاليا ، فرانسه، زحمتکشان و آزاديخواهان اسپانيا بلکه باريگادهای سرخ بين المللی ا

 با پيوستن به صفوف مبارزان اسپانيا ، حمايت جانانه خود را از .....انگلستان و  آلمان،
در آن دوران سرود مارسييز باريگادهای فرانسوی . حکومت کارگران اسپانيا نشان دادند

ستي در و تنها در نتيجه دخالت نيروهاي امپريالي. های مادريد طنين انداز بود در خيابان
 شكست ،حمايت از فاشيستها بود آه جنگ به سود آنها تمام شد و انقالب و جنگ انقالبي

اين گروه ضد سوسياليستي چه فكر مي آنند؟ تصور مي آنند آه با دسته اي از . خورد
دانشجويان و آارگران بي اطالع از تاريخ روبرو هستند؟ همه بيانات اين دسته فقط 

وانتوريسم و مشي چريكي را بجاي انقالب جا بزند و آ خواهد تحريف تاريخ است آه مي
نتيجه بگيرد، هر آس و هر جا آه با مبارزه اي مسلحانه به هر شكل جدا از توده 

اين "قضاوت در مورد جمله اين دسته آه . مخالفت نمايد در واقع مخالف انقالب است
 بايد ديد واقعا آداميك .با  آارگران و دانشجويان است" مزخرفات را چه به انقالب

  . مزخرفات بي ارتباط با انقالبند
  :ا دارنددعاهمانطور آه جلوتر ديديم اين گروه سه نفره چنين 

اين را تحول بعدی جنبش کارگری آلمان تحت رهبری سوسيال دمکراسی اين کشور "
ی همين سنت انقالبی نشست؛ و سرانجام سر از صف  ُسخره نشان داد، که دقيقًا به

         ."بلغان و مدافعان جنگ امپرياليستی درآوردم
دقيقا توجه کنيد که علت انحراف سوسيال دمکراتها و ايضا جريانات انقالبی را در چه 

يعنی با نقد آوانتوريسم سر از صف . يا همان نقد آوانتوريسم" سخره."می داند
هچهه زنيم تا سر پس چه بهتر که در وصف آوانتوريسم چ. امپرياليستها در می اوريم

واقعا که اينها سبک دفاع اپورتونيستهايی !! از صف مدافعان امپرياليسم در نياوريم
اگر اينطور که اينها می گويند باشد ، . است که به شيوه سفسطه به ميدان آمده اند

                             .کتاب لنين در نقد آوانتوريسم تماما در دفاع از امپرياليسم بوده است
همانطور آه در طول تاريخ بارها ديده ايم، آساني آه واقعا به انقالب پايبند بوده و از 

هاي آوانتوريستي و ليبرالي مبرا بوده اند، در صف مدافعان جنگهاي  هرگونه فعاليت
و ارتجاعي قرار نگرفته اند و بلعكس بارها شاهد بوده ايم آه چگونه امپرياليستي 
ها و به همراه گرايشات راست جنبش آارگري سر از دفاع طلبي بيرون  آوانتوريست

آورده اند، چرا آه چپ و راست زدن دو روي يک سكه اند آه بنا به شرايط 
                                                            .اپورتونيستها از آنها بهره ميبرند
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شايد اين گروه و بسياري ديگر فراموش نموده اند، آه عصر، عصر ارتباطات و 
و هر چه آه در خارج و داخل گفته و شنيده مي شود بر فعالين  .تكنولوژي است

اتحاد بين "نچه آه شما در آنه تنها همه .  پنهان نمي ماند.....آارگري و دانشجويي و 
داده ايد و مقاالتي آه قبال نوشته ايد از  ، انجام " المللي در همبستگي با آارگران ايران

فرد آه عباس قاي آگاه پنهان نيست، بلكه بسياري ديگر از جمله مقاله آچشم آارگران 
نچه آاگر تا آنون به . مخالفان جنگ را ستون پنجم امپرياليسم مي نامد مخفي نمانده است

قاي آفته و مي نوشته آسي وقعي نمي گذاشت، نه به اين دليل آه مثال اين گروه مي گ
وارد عرصه اي از بحثها مي شود آه از پيروز شدنش  امير پيام مي گويد، آذرين فقط 

اطمينان داشته باشد، بلكه به اين دليل درست است آه دامن زدن به هر بحثي و پرداختن 
ها ضرورت مي يابد و بر  ي و ديگر جنبشن بر مبناي نفوذش در جنبش آارگرآبه 

شما نه تنها در ميان فعالين جنبش . همين مبنا نيز شما شامل اين قاعده نمي شويد
هاي اجتماعي در داخل آشور نه تنها  آارگري در ايران، بلكه حتي در ميان ساير جنبش

ا بيش از سي نفوذي نداريد بلكه حتي شناخته شده نيستيد و بسياري از فعالين آارگري  ب
آه تقريبا اآثرا همديگر را مي  سال فعاليت در جنبش آارگري با گرايشات مختلف،

. شناسند، حتي نتوانستند يكي از هواداران و يا آسي آه به شما تمايل داشته باشد را بيابند
ن رو است آه آاگر هم اينجا ضرورت ايجاب نموده تا با اين دسته برخورد شود فقط از 

 در اين مباحث از حكمتيست هاهاي آارگري و بطور مشخص   آمونيستبسياري از
نمونه آن تعريف . ها استناد نموده اند آنها استفاده نموده و با به به و چه چه به اين بحث

و باالخره اين . هاي شفيق است و تمجيد، ليدر رئيس جمهور آورش مدرسي از بحث
سياليستي را نئوتوده اي ناميده اند، حال اتحاد سو" .....ضد اتحاد سوسياليستي "گروه 

گرايشي آه از بحث . بايد قضاوت نمود چه آسي واقعا به خط توده اي ها نزديك است
 در رابطه با ضرورت شرآت در انتخابات، و اينكه تنها راه نجات مملكت راي اسانلو
ماج حمله آ دوم خردادي ها است، عمال حمايت می کند  و اتحاد سوسياليستي را هدادن ب

 در زندان است، اسانلواينها به بهانه اينكه . انتقاد کرده ايد اسانلوقرار ميدهد که چرا به 
مگر قرار است هر نظر راستي بر . اعتراض مي آنند آه چرا عليه او حرفي زده شده

 اسانلومگر اين گروه آن زمان آه آقاي . اين مبنا آه در زندان زده مي شود نقد نشود
زندان بود و رسما و آتبا از سه جانبه گرايي دفاع نمود هيچ موضعي در مقابل خارج از 

ستون پنجم "اينها آه مخالفان جنگ را .  حزب توده نيست آن گرفت؟ آيا اين همان خط
 آه .....د يا اتحاد سوسياليستينناميده اند به خط نگهدارها نزديك" جمهوري اسالمي

ها در جنبش آارگري فعاليت نموده  ها و رفرميست همواره با تمام توان  عليه ليبرال
 پول گرفتن از سليداريتی و ديگر عوامل ،است؟ آيا اينها آه با هزار صغرا و آبرا چيدن

آمريكا را محكوم نمي آنند به خط حزب توده نزديكند يا آنها آه پرچم دار مبارزه در اين 
هاي آارگري به نيروي خود   ايجاد تشكل خود،مخالفتبا ؟ اينها قبال  هستندمورد

ها با  آارگران را چپ روي ارزيابي مي نمودند و در اين مورد اساسي آه راديكال
توده اي ها دو گرايش مشخص در جنبش آارگري را ايجاد نمودند، در  ها و  راست

صف راستها و توده اي ها قرار گرفتند، حاال چطور اينها به خود اجازه مي دهند تا خود 
آه يكي از ... هاي جنبش آارگري بدانند وبه اتحاد سوسياليستي   راديكالرا در صف

  آنمدافعان اصلي ايجاد تشكل به نيروي خود آارگران بوده و در اين راه مباحث مكتوب
 وجود دارد و ايجاد تشكل آارگري به نيروي خود آارگران، يكي از شعار هاي اصلي
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هايي آه هر   ببرد؟ بر اساس مجموعه جواب بوده است، لفظ نئو توده ايست را بكارآن
بعنوان ... پازل گروه ضد اتحاد سوسياليستي  ها مي دهد، آدم بي غرضي به اين سوال

  و در نزديكي - البته نه در درون جنبش آارگري بلكه خارج از آن-يك جريان راست، 
                                                             .با امسال توده اي ها تكميل مي گردد

چنانچه به بحث جنبش دانشجويي آه در اين مدت انجام شده بازگرديم، دو نگاه آامال 
در دفاع از "بهروز آريمي زاده در مقاله اي به نام . متفاوت را در مقابل هم مي بينيم

ه ، رويكرد دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب را از چند زاوي"آزادي و برابري
  چنين ٦٠مثبت ارزيابي نموده است، اول با مروري آوتاه در جنبش دانشجويي سال 

  :نوشته است
فضاي قالب بر دانشگاه بعد از انقالب فرهنگي به دست انجمنهاي اسالمي بود و "

فعاليت آنها در خدمت جمهوري اسالمي و تئوريزه آردن بخشي از اسالم سياسي تعين 
م سروش وشخصيتهاي ديگري چون حجاريان و نشريات نقش عبدلكري. پيدا مي آرد

مرتجعي چون نشريه آيان و متعاقب آن تصفيه دانشجو و استاد و آارمند در دانشگاه 
  ." وضعيتي غالب بود

  :و در باره وضعيت دانشگاهها درنيمه دوم دهه هفتاد چنين ادامه داده
لب آه مدافع اصلي ناسيوناليسم  در اين سالها تندرو ترين نيرو هاي اصالح ط"......

در دانشگاه و بيرون دانشگاه به شمار مي رفتند در طي يك پروسه چند ساله آه همراه 
، بسته شدن فله اي نشريات و جلو گيري از ١٣٨٧ تير ١٨بود با سرآوب وقايع 

تجمعات و بازداشتها وسيع، برخي از انجمنهاي اسالمي به اصالح ناپذير بودن رژيم و 
  ."ت استقالل جنبش دانشجويي پي بردندضرور

  :و در مورد دهه هشتاد چنين مي گويد
در دهه هشتاد انجمنهاي اسالمي با تعيين استراتژي هايي مانند مسئله رفرميستي "

رفراندم، ديده باني جامعه مدني و حتي تحريم انتخابات ، نا تواني خود را در رابطه با 
سالمي بعنوان ظرف تشكل دانشجويي به اثبات ساماندهي دانشجويي و و انجمنهاي ا

اين روند آار با تاثير پذيري از ليبراليسم دست و پا شكسته وطني آار را به . رساندند
جايي رسان آه مرگ انجمنهاي اسالمي و مجموعه دفتر تحكيم وحدت و ادوار با 
عضويت زودرس اعضاي برجسته آن در حزب آارگزاران و تز هاي شرآت در 

  ."بات به هر بهايي ، قطعي به نظر مي رسيدانتخا
  :مي نويسد و باالخره در مورد ايجاد تشكل دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب

روبه افول رفتن اين مجموعه وابسته آه هژموني را در دانشگاه به دست "
 ١٣٦٠گرفته بود، همراه بود با تولد دوباره افنوسي آه در انقالب فرهنگي 

تفكرات چپ و راديكال در . وب و آشتار، خاآستر شده بوددر آتش سرآ
دهه هشتاد با انتشار نشريات دانشجويي با گرايشات غير حكومتي و خارج 

 ١٣٨٢از منافع دو طرف قدرت داخلي و خارجي آغاز شد و با شانزده آذر 

با باال بردن پالآار آزادي برابري حضور عملي و دخالتگرش را آغاز 
  ....."..........نمود

او ويژگي هاي مثبت دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب را در سه مورد چنين 
  :توضيح مي دهد

بر استقالل جنبشهاي اجتماعي و مشخصا جنبش دانشجويي از حاآميت تاآيد  "– ١
گذاشت و به جاي نزديكي جنبش دانشجويي، به اين يا آن جريان از حاآميت بر اتحاد 

و آارگران و معلمان به صورت آلي جنبشهاي مردمي را در جنبش دانشجويي زنان 
پيش گرفت و پيشنهاد داد، و عمال به شكل گيري تشكلهاي مستقل آارگري و زنان آمك 

  . آرد
  جدايي از حاآميت را با جدايي از آمريكا و خواست دولتهاي خارجي مبني بر -٢

شعار نه به جنگ و دانشگاه و در انتها با . دخالت در مسائل داخلي جامعه تكميل آرد
  . پادگان نيست، اين مهم را ثابت آرد

هشت مارس آه (  فعاليت تئوريك در قالب نشريات ، و عملي در قالب اعتراضي-٣
براي اولين بار بعد از سه دهه در دانشگاه برگزار ميشد، اول ماه مه، شانزده آذر ها، 

در جهت ساخت جنبش )  دانشگاه در... حلقه هاي مطالعاتي ، گروههاي آوه نوردي و 
دانشجويي با تفكرات بر آمده از خودش ، با سازماندهندگان خودش، به دور از 

  ." وابستگان دور و نزديك حكومت را سازمان داد
  :بندي رويكرد اين دانشجويان را چنين ارزيابي مي نمايد و در نهايت جمع

 دستيابي به اهداف اعالم روشن است آه پيروزي يا شكست يك جنبش را با ميزان"
دانشجويان چپ و مشخصا دانشجويان آزادي خواه برابري طلب . شده اش مي سنجند

هدفشان سوق دادن جنبش دانشجويي به سمت يك جنبش مستقل از حكومت و همچنين 
هدف آنها عمومي آردن ايده آزادي برابري نه فقط بين فعاالن دانشجويي بلكه بين 

فقط يك . اتر از آن مخاطب قرار دادن آل جامعه با اين ايده بودعموم دانشجويان و فر
تصور . لحظه يكسال گذشته را بدون دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب تصور آنيد

آنيد نه آزادي وبرابري شعار اصلي بلكه رفراندم و قوم گرايي و فدراليسم شعار اصلي 
ي خواه و برابري طلب دانشجويان مي بود، تصور آنيد آه بجاي تشكل دانشجويان آزاد

مجبور بودند آه هنوز به دفاتر تحكيم وحدت قانع باشند، تصور آنيد آه در دانشگاه نه 
  . .............."اول مه بر گزار مي شد و نه هشت مارس 

مجموعه فعاليت دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب در چند سال "................... 
ان را نه به وسعت دانشگاه بلكه به وسعت جنبش آارگري و زنان در گذشته، اين سخن

ايران، به راستي جايي آه توسط رژيم جمهوري اسالمي پايتخت دنياي اسالم معرفي 
  )٢٩." (اعالم مي آنيم آه در اين هدف موفق بوده ايم. شده اعالم نمود

ت و هفتاد را اين سطور شامل چند بخش است، بخشي آه شرايط سياه خفقان دهه شص
توضيح مي دهد و سپس در نيمه دوم دهه هفتاد، به جنبش اصالحات مي پردازد و در 
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شيوه . نهايت دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب را مورد بحث و دفاع قرار مي دهد
يعني با نشان دادن خفقان و شرايط سرآوب . اثباتي مقاله مبتني است بر شيوه اي قياسي

 آه در اينجا مساوي با دانشجويان -و مقايسه آن با رشد جريان چپ در دانشگاهها، 
 اثبات مي آند آه حرآت -آزادي خواه و برابري طلب در نظر گرفته شده است

 را شدانشجويان آزادي خواه و برابري طلب صحيح بوده و در نهايت به هدفي آه ادعاي
ي و علمي براي رسيدن به اما اين شيوه، شيوه اي ديالكتيك.  دست يافته است،داشته

اين شيوه فلسفي قياسيون است آه نمي تواند همه حقيقت را در خود داشته . حقيقت نيست
باشد و فقط به بخشي از حقيقت تكيه دارد، آه نتيجه اي غير حقيقي از آن مي توان 

از يكسو شرايط خفقان و سرآوب را ترسيم مي آند و فقط با مقايسه دانشجويان . گرفت
  :ي خواه و برابري طلب با آن اين تصوير را نشان مي دهدآزاد

فقط يك لحظه يكسال گذشته را بدون دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب تصور "
تصور آنيد نه آزادي وبرابري شعار اصلي بلكه رفراندم و قوم گرايي و فدراليسم . آنيد

دي خواه و برابري شعار اصلي مي بود، تصور آنيد آه بجاي تشكل دانشجويان آزا
طلب دانشجويان مجبور بودند آه هنوز به دفاتر تحكيم وحدت قانع باشند، تصور آنيد 

  . .............."آه در دانشگاه نه اول مه بر گزار مي شد و نه هشت مارس 
براي نويسنده حق هيچ انتخاب ديگري نمي گذارد و گويي فقط بايد و ممكن بود ا در اينج

انشجويان آزادي خواه و برابري طلب و دستگاه سرآوب يكي را و هست آه بين د
اين نوع طرح سوال جواب را در خود دارد و در واقع سوال غلط و آامال . انتخاب آرد

او براي اينكه نقش دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب را بزرگتر . يك جانبه ايست
شيه برود، جمله در پايتخت از حد معمول نشان دهد تا اصل مسئله مورد بحث به حا

اسالمي را هم مي آورد آه گويي در اين پايتخت اسالمي تا اين حد آار انجام دادن بسيار 
اما اين گفتار مثل اين مي ماند آه . بزرگ و مهم  است وجايي براي انتقاد باقي نمي ماند

 فقان رابگوييم در دوران حكومت شاه آه ژاندارم منطقه بود، چريكها فضاي سكوت و خ
ت انجام دادند و اشكستند و در مقابل خفقان و سرآوبي آه وجود داشت چندين عملي

در اين نوع . باالخره نتيجه بگيريم آه آنها هدفي را آه ادعا مي آردند بر آورده نمودند
بحث شما فقط چريكها را در مقابل رژيم مي بينيد و در واقع بحثي به شيوه قياسيون 

اما در اينجا ديگر ممكن نيست . نتيجه دلخواه را از آن بيرون آشيده ايدانجام داده ايد و 
آه شما مشي چريكي را به نقد بكشيد چون اين مشي فقط در مقابل و در قياس با حكومت 
سرآوب شاه قرار داده شده و در واقع ژاندارم منطقه بودن شاه نيز نه براي بزرگ نشان 

آريمي زاده . ن دادن مشي چريكي بكار مي روددادن حكومت شاه بلكه براي بزرگ نشا
 تا نه اين رژيم بلكه ،اسالمدنياي  پايتخت ،نيز چنين آاري انجام داده، يعني مي گويد

بنابراين اينجا بحث بر سر . دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب را توجيه نمايد
بقاتي موجود در پيشروي جنبش دانشجويي است و اينكه اين جنبش در راستاي مبارزه ط

جامعه تا چه حد مكملش بوده و در آجا در تناقض با آن قرار گرفته و به انحراف رفته 
او مي گويد فقط يك لحظه دانشگاه را بدون دانشجويان آزادي خواه و برابري . است

گرايي و  طلب تصور آنيد و فكر آنيد آه بجاي شعار آزادي و برابري ، فدراليسم ، قوم
ر اصلي مي بود و بجاي تشكل دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب، رفراندم شعا

اما ما سوال مي آنيم آيا ممكن نبود و نيست . دانشجويان به دفتر تحكيم وحدت مي رفتند
ها بطور  اي منطبق با سطح جنبش بطور آلي و دانشگاهه  مبارز،آه بجاي ماجراجويي

را به " ها فرا رسيدهمان حفر سنگرز"اخص اتخاذ گردد؟ آيا ممكن نيست بجاي طرح 
تبديل " آارگر دانشجو اتحاد اتحاد"و يا " تشكل دانشجويي حق مسلم ما است" مثال رشعا
آيا بجاي يك مبارزه مقطعي آه تالش داشت نيروهاي واقعي جامعه را در . نمود

معادالتش حذف نمايد ممكن نبود، تالش براي نزديكي به جنبش آارگري در دستور آار 
بژآتيو بدانيم آه بايد تدارآي دراز مدت آقرار مي گرفت و انقالب را به مثابه يك امر 

براي آن انجام دهيم تا در لحظه موعود، از نيرو و سازماندهي الزم برخوردار باشيم؟ 
و آمتراز آن نبود آه در عرصه   درصدپنجهاي آسب قدرت با  آيا اين نگاه همان ديدگاه

؟ آيا برگزاري مراسم به هر قيمتي و در هر شرايطي با شعار عمل با شكست روبرو شد
به نفع جنبش دانشجويي تمام شد يا باعث ضربه خوردن آن گرديد؟ پس " نه به جنگ"

ها را بدون دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب هم تصور  بنابراين مي شود دانشگاه
هت واقعگرايي و سازماندهي آرد ولي نه در راستاي ليبراليسم و رفراندوم بلكه در ج

ها مي توان بدون يك حرآت ارده گرايانه و  در دانشگاه. گام برداشت انقالبي دانشجويان
ماجراجويانه، مبارزات را سازماندهي نمود و گام به گام بجاي ضربه خوردن اجتناب 

  .پذير،مبارزات را ارتقا داد
ه و برابري طلب اخو يان آزاديآريمي زاده سه دليل عمده را به عنوان موفقيت دانشجو

  :به اين شرح ذآر آرده است
بر استقالل جنبشهاي اجتماعي و مشخصا جنبش دانشجويي از حاآميت تاآيد  "– ١

گذاشت و به جاي نزديكي جنبش دانشجويي، به اين يا آن جريان از حاآميت بر اتحاد 
مردمي را در جنبش دانشجويي زنان و آارگران و معلمان به صورت آلي جنبشهاي 

پيش گرفت و پيشنهاد داد، و عمال به شكل گيري تشكلهاي مستقل آارگري و زنان آمك 
  . آرد
  جدايي از حاآميت را با جدايي از آمريكا و خواست دولتهاي خارجي مبني بر -٢

و در انتها با شعار نه به جنگ و دانشگاه . دخالت در مسائل داخلي جامعه تكميل آرد
  . ين مهم را ثابت آردپادگان نيست، ا

هشت مارس آه (  فعاليت تئوريك در قالب نشريات ، و عملي در قالب اعتراضي-٣
براي اولين بار بعد از سه دهه در دانشگاه برگزار ميشد، اول ماه مه، شانزده آذر ها، 

در جهت ساخت جنبش ) در دانشگاه ... حلقه هاي مطالعاتي ، گروههاي آوهنوردي و 
تفكرات بر آمده از خودش ، با سازماندهندگان خودش، به دور از دانشجويي با 

  ." وابستگان دور و نزديك حكومت را سازمان داد
بر خالف ادعايي آه در بند يك آمده دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب، هم در 

  آنها از شوراي همكاري نشان دادند آه از جنبش آارگري و فعالين آنهاييجريان جدا
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ه گرفته اند و هم با حرآات و سياست و استراتژي آه هيچ خوانايي با سطح فاصل
مبارزات واقعي طبقه آارگر و ديگر اقشار وجود نداشت، بيش از پيش از آنها فاصله 

. هاي آارگري و زنان آمك نمودند در آنجا گفته شده عمال به شكل گيري تشكل. گرفتند
هاي آارگري را به  شما اصال تشكل. اين ديگر يك ادعاي آامال غير واقعي است

رسميت نشناختيد و نه تنها آمكي به آنها نكرديد، بلكه فقط با عنوان ادعاهايي پوچ، گفتيد 
 آه آنها با دانشجويان در شوراي همكاري برخورد مناسبي نداشته اند و سكتاريست

جود دارد در صورتي آه در شوراي همكاري مكانيزم آامال دمكراتيكي و....  و هستند
آه قبال هم توضيح داده شد و هيچكس اگر هم بخواهد نمي تواند از آن تخطي و عدول 
نمايد و در هر موردي، گرايشي حرآتي را قبول نداشته باشد مي تواند امضا خود را از 

 را مي تواند دزير اطالعيه بر دارد و در آن حرآت شرآت ننمايد و حتي رسما نظر خو
، چگونه مي توانند با جنبش   حرآتهاي ماجراجويانه و اراده گرايانهاساسا .اعالم نمايد
همراهي داشته باشند و هر جا آه چنين اتفاقي نيز   و ديگر جنبشها خوانايي وآارگري

  . آيد بيفتد جز ضربه زدن به آن نتيجه اي ببار نمي
  : اما در مورد ادعايي ديگر آه مي گويد 

هاي خارجي مبني بر دخالت ت ز آمريكا و خواست دولجدايي از حاآميت را با جدايي ا"
  "در مسائل داخلي جامعه تكميل آرد

اين ادعا با شعار نه به جنگ از طرف اين دانشجويان پيش رفت و همانطور آه ديديم 
اين دانشجويان نيز در واقع در دامن زدن به توهم جنگي آه در آار نبود و در راستاي  

يجاد نمودن در مبارزه ضد سرمايه داري آارگران شريك و خلل ا توهم سازي  بيشتر
مگر نه اينكه جريانات بسياري استراتژي خود را بر اساس آن طراحي نمودند آه . شدند

جنگي در حال وقوع است و در اين جنگ و در شرايط بحراني مي توان و بايد 
وست؟ اين پس چه شد و چنين جنگي چرا بوقوع نپي. جمهوري اسالمي را ساقط نمايد

خواه و برابري طلب هم  توهمات روشنفكرانه مگر استراتژي نبود آه دانشجويان آزادي
حال با گذشت . با آن همراهي نمودند و بر آن مبنا شعار نه به جنگ را مطرح آردند

زمان آشكار شده آه اين استراتژي و تصورات غلط بوده و مبارزات را به انحراف برده 
روي واقعيات پرده مي ه آورد مي داند و ب مي زاده اينها را دستچگونه آقاي آري. است
هرگاه مبارزه در فضايي غيرواقعي به دنبال هدف بگردد، نتيجه اي جز شكست . اندازد

در اين مورد قبال توضيحاتي داده شد آه از تكرار آن . و انحراف ببار نمي آورد
  .خوداري مي آنيم

ليت دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب آورده سومين دليلي آه او براي توجيه فعا
  :اين است

  .....فعاليت تئوريك در قالب نشريات ، و عملي در قالب اعتراضي  
 فعاليت تئوريك در قالب نشريات به خودي خود، هيچ معناي انقالبي ندارد بايد ديد اين 

ممكن . ه اندنشريات در چه راستا و هدفي حرآت نموده اند و چه استراتژي ای داشت
ين نيست نشريات وابسته به دانشجويان آزادي خواه وبرابري طلب جدا از استراتژي ا

قيت آنها بايد همراه با اين مالك قضاوت در مورد موفبنابر. جريان حرآت آرده باشند
عملكردي آه مبتني بر حرآات آوانتوريستي، . عملكرد اين جريان باشد قضاوت درمورد

ت داراي نشرياتي خارج از اين اريستي بوده است چگونه ممكن اسولونتاريستي و سكت
از سوي ديگر بسياري از نشرياتي آه در دانشگاه هدف اتحاد و نزديكي . چوب باشدچار

ي رراببا جنبش آارگري را دنبال مي آردند، نشريات متعلق به دانشجويان آزاديخواه و ب
  .طلب نبودند

اشتند آه نويسنده هيچ تمايلي به اشاره آردن به آنها گرايشات متعددي در دانشگاه وجود د
گرايشي آه بيشتر مبتني بر يك مبارزه مقطعي و احساسي بود و مي خواست به . ندارد

سرعت و از طريق دانشگاه جامعه را نيز به انقالب بكشاند، و اراده گرايانه شرايط 
اي يك پروسه درازمدت تعرضي بوجود بياورد، نمي توانست به مباحث دانشجويي بر مبن

فعاليت نظري و نشريات اين جريان در خدمت تهييج روحيات . ضروري بنگرد
جنبش های . دانشجويان بود و نه بر مبناي سازماندهي گام به گام يک حرکت آکسيونی

سطح جامعه و جهان بوجود می آيد بطور  طح يک واقعه درکسيونی همواره از سآ
 که تبعا –عه فار خود پرداخته و در مقابل آن داای هوادمقطعی به بسيج و تهييج نيروه

و  و پس از آن تا مقطعی. کسيون و تظاهرات می پردازدآ به -تک موضوعی است
اين جنبشها ريشه های طبقات فرو دست را ندارند و . واقعه ای ديگر سکوت می کند

بتنی بر يک ضد هيچ نوع از مناسبات اجتماعی و روابط توليدی نيستند، در نتيجه م
مبارزه طبقاتی حرکت نمی کنند ، بلکه اعتراضی به يک واقعه است نه شرايط و 

طبعا اين نوع اعتراض . قايع استفاکتورهايی که توليد کننده، و باز توليد کننده اين و
جی و تعرضی است و هيچ استراتژی يدر مقاطع معينی صورت می گيرد، تهي) کسيونآ(

ها از يک واقعه  کسيونيستآموضع . ستمرار آن وجود نداردمعين و دراز مدتی برای ا
  .  تا واقعه ديگر تغيير می کند و ريشه ای پايدار نيست

  بله اين واقعيتي است آه آه با افول جنبش اصالح طلبان، چپ در دانشگاه جان گرفت، 
سطه اما اين رشد نه به دليل رشد جريان آزادي خواه و برابري طلب تهران، بلكه به وا

در چنين فضايي اگر . افول اصالح طلبان در آل جامعه و رسوا شدن آنها بوجود آمد
 گرايي سوق يافتند، بيشتر فعالين جنبش آارگري به سمت سوسياليسم آارگري و واقع

ي طلب راه مبارزه روشنفكرانه جدا از توده و جريان دانشجويان آزادي خواه و برابر
 جنبشي را پيش بردند، که به روي سر اتند و بر اين مبنه را در پيش گرفاراده گرايان

زاويه نگاه آنها  .قرار داشت و همه چيز را برعكس آنچه در واقعيت وجود دارد مي ديد
ضرباتي را بر جنبش دانشجويي وارد نمود آه بر هر دانشجويي آه بدون غرض و با 

 اين ضربات تا حدوداطالعات از مجموعه وقايع قضاوت نمايد، روشن خواهد بود آه 
خدادها و حوادث مي توانست به گونه اي به مراتب راجتناب پذير بودند و سير   زيادي 

  . ، بوقوع بپيوندندهبهتر و در يك مسير صعودي رشد يابند
در ميان مطالب احزاب و گروههاي مدافع حرآات دانشجويان آزادي خواه وبرابري 

يطه وقايع در واقع بحث در ح. ردي ديدطلب، آمتر مي توان بحث نظري قابل برخو
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خورد دو استراتژي است آه سالها قبل نيز در جنبش آارگري اخير جنبش دانشجويي بر
و در سطح وسيعتري جريان داشته و حاال در جنبش دانشجويي نمود وموضوعيت يافته 

 وارد اما بسياري بر مبناي داليلي آه جلو تر به آنها خواهيم پرداخت، گرايشي به. است
ما . شدن به حيطه مباحث نظري ندارند و راه فحاشي و تهمت زدن را انتخاب نموده اند

سعي مي آنيم در حد ممكن اين موارد را بررسي نماييم و به علل و ريشه هاي آن 
با چاپ مقاله وضعيت جنبش دانشجويي و گامهاي ضروري در سايت تريبون .  بپردازيم

نشجويي،  در رابطه با جنبش داحكمتيست ها استراتژي مارآسيسم ، در مقابل بحث نقد
اي ديگر، با طرح اين مسئله آه در اين مقاله، چون  آمونيستهاي آارگري و عده

 شده اند، ادعا آردند آه صب منتحكمتيست هاآزادي خواه و برابري طلب به   دانشجويان
و بر مبناي اينكه اين مقاله امنيت دانشجويان دستگير شده را به خطر انداخته است 

. ايرج آذرين مشابهت دارد، لذا اين مقاله متعلق به اوست  ادبيات اين مقاله با ادبيات
طرح اين ادعا در شرايطي صورت گرفت آه دانشجويان بازداشت شده آزاد شده بودند و 

 بر اين جريان گفته شد يك  آنها و تاثيرحكمتيست هاچيزي آه در راستاي نفوذ  همه آن
گاه گفته بودند و همه فعالين آارگري و زي نيست آه دانشجويان در بازداشتچي نصدم آ

همه چيز هايي آه در جريان بازداشت اين دانشجويان . ند ااز آن مطلع... دانشجويي و 
فاش شده و خود اين دانشجويان پس از آزادي بيان نموده اند، در نزد هر آس آه بويي 

  . است وحتي جزييات آنرا براي همه بازگو نمودنداز سياست برده است آامال آشكار
در مورد اين مقاله يكي از فعالين دانشجويي به نام جهانگير پايدار بخوبي چنين توضيح 

  :داده است
 دانشجويان " ابدا تمامی فعالين  "وضعيت فعلی و گامهای ضروری "  مقاله  -"

را به حزب حکمتيست منتسب " چپ راديکال "  و  "آزادی خواه و برابری طلب 
" دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب " نکرده بود و به هيچ وجه نگفته بود که 

منتقدين بر اين نکته واقف بودند که . شاخه دانشجويی يک حزب خاص هستند 
حتی در جريان وقايعی " اه و برابری طلب دانشجويان آزادی خو" بسياری از اعضای 

محدود مقاله تاکيد داشت که بخش . که به دست عده ای خاص انجام گرفت نبوده اند 
 از چهره های شناخته شده اين جريان در خط اين حزب فعاليت می کرده اند اما موثری

ه و سياستی که نه نفس اين ارتباط که نوع اين رابط مقاله به عالوه تاکيد می نمود . 
که به تبع آن دنبال می شد زمينه ساز وارد آمدن ضربات سال گذشته بر چپ 
دانشجويی گشت و دقيقا در اينجا و به همين دليل است که می بايست اين نوع رابطه و 

 يک جريان سياسی خاص بر   دانستن منافع سياست را که منجر به متقدم و متمايز
وابستگيهای حزبی . ست را مورد نقد قرار داد مصالح کليت چپ دانشجويی گشته ا

برخی از چهره های شناخته شده دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب و جرياناتی 
که بر مبنای اين مساله صورت گرفت ، واقعيتی است که در وارد آمدن ضربه سال 

 ، نمی گذشته بر چپ دانشجويی بسيار موثر بود و در جهت وفادار ماندن به وظيفه نقد
توان آن را ناديده گرفت به عالوه نفس اين ارتباط مساله ای است که امروزه خود 

دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب در نوشته هايشان به آن اذعان دارند و فقط 
بديهی است که حکمتيستها نفع خود و . شنيدن آن را از منتقدين خوش نمی دارند 

ان منتقدين و مخالفين و مسکوت  ماندن تمام مباحث فرقه خويش را در بسته ماندن ده
به چرخش در   و گردونه فحاشی را مانند موارد گذشته در مقابل منتقدين  می دانند
 و باز بديهی است که  )به اين مساله در قسمتهای بعد خواهيم پرداخت  (  آورده اند

 آنها ايجاد چنين الزمه تدوام تمايالت و سياستهای غالب در گذشته و دست نخوردن
اما از بدنه و   به همين دليل است که از آنان نمی توان انتظاری داشت . فضايی است 

 که به جای   انتظار می رود رهبران مستقل دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب
مشارکت در ايجاد فضای احساسی و بعضا سم پاشی بر عليه منتقدين ، اين واقعيت را 

لکرد برخی از رهبران آنها موجب دچار شدن چپ دانشجويی به چنين بپذيرند که عم
وضعيتی بوده است و با هيچ شعبده بازی نمی توان جای مقصر و منتقد را با هم 

ورود از موضع باال به بحث و تالش در جهت عوض کردن جايگاه منتقد . عوض نمود 
يگزين کردن تحليل و مقصر ، تنها نتيجه اش باال رفتن فشار خون نويسنده و جا

مارکسيستی با فحش و تهديدنامه هايی است که در بهترين حالت چيزی شبيه به بيانيه 
ما از رفقای چپ و سوسياليستی که در شهرستانها . سی تير قوام السلطنه خواهد شد 

اعالم موجوديت کرده اند " دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب " تحت عنوان 
توجه بيشتری به مکتوبات و موضعگيريهای افرادی داشته باشند نيزدرخواست داريم 

به  آنها از لندن تا استانبول و سليمانيه و تهران " نمايندگان " که به عنوان 
از طريق تهديد منتقدين و برچسب زنی و آلوده کردن فضا به  در اوضاع " دخالتگری"

" م که مجموعه ما با صراحت می گويي. نفع منافع يک فرقه خاص مشغولند 
که در قسمتهای بعد به ( را به داليل گوناگون " دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب 

را ظرف مناسبی برای پيشبرد مبارزه سوسياليستی ) تعدادی از آنها اشاره خواهد شد 
در جنبش دانشجويی نمی دانيم اما از آنجا که ايجاد انسجام تازه ای در چپ دانشجويی 

از   را در گرو مقبوليت تحليل روشن ، صادقانه و مجاب کننده ای  مجدد آنو پيشروی 
علل عقب نشينی اخير می دانيم ، ترجيح می دهيم با کسانی وارد بحث شويم که 

به عالوه الزم است که . حاضرباشند مباحثه و پلميک را در محيط سالمتری پيش ببرند 
رفنظر از هر انتخابی که ايشان داشته به اطالع اين دوستان و سايرين برسانيم که ص

باشند ، ما اين بحث را به شکل بدون تخفيف و قاطعانه پی خواهيم گرفت و بعد نظری 
جدالی که بين مارکسيسم و حکمتيسم  :  و تئوريک ، تنها يک وجه از اين جدال است

    )٣٠." (در جنبش دانشجويی آغاز شده است 
آه چنين سرو صدا نمودند تا بحث محتوايي وقايع در  حكمتيست ها اما بايد ببينيم آه 

 چه مي گفته حكمتيست ها خود در مورد جنبش دانشجويي و ،خاك ناپديد گردد و گرد
در اين رابطه بهرام .  آه حاال بجاي مقصر سعي دارند خود را مدعي نشان دهند،اند

  :دين چنين مي گوحكمتيست هامدرسي و رحمان حسين زاده دو تن از رهبران 
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ها دانشگاه ها رادر کل  دوست و دشمن ميگويند که حکمتيست: فوادعبداللهي "  
  نظرتان در اين مورد چيست؟. کشور قرق کرده اند

فکر ميکنم هر ... طبعا خوشحالم که دوست و دشمن اين را ميگويند:  بهرام مدرسی 
ست ها خودش را چپ يا کمونيست ميداند، نميتواند سروکارش با حکمتي کسي که
 حکمتيسم از سرو کول دانشگاه هاي کل کشور دارد باال ميرود و اين هم...  نيافتد

   ...شورانگيز است
  :  چنين گفته استحكمتيست هاو در ادا مه رحمان حسين زاده ديگررهبر 

 آذر سال گذشته دوباره با برافراشتن پرچم آزادى و ١٦حكمتيست ها در  " ...  
از نظر ما مسئله اينست آه جنبش و حزب ما دو حوزه .  آردندبرابرى، اميدها را احيا

  ... "فعاليتى داخل و خارج را با يك رهبرى مشترك دارد
  
 آذر هر سال بمثابه يک مصاف تعيين کننده با ١٦روز دانشجو، " ...  -

 آذر سالهاي اخير پيام آور آزادي و برابري ١٦. جمهوري اسالمي عمل کرده است
 سياست و نقشه آگاهانه به استقبال اين رويداد رفتيم و حضور موثر ما با. بوده است 

دانشگاهها و محيط . آذر دو سال اخير اميدوار کننده و مهم بود١٦حکمتيست ها در 
يک نقطه تمرکز اساسي فعاليت حزب در محيط دانشگاهها و در : سياسي جوانان

 کار متمرکز و موثر در بعد از جدايي و به همت. تحرک دانشجويي متمرکز بوده است
ابتدا توسط سازمان جوانان حکمتيست و در ادامه توسط کميته کل کشور و از همه 
مهمتر، به يمن همراهي اسکلت اصلي کادرهاي کمونيست داخل کمونيسم کارگري، 

... " فعاليت ملموس و موثري در ميان دانشجويان تهران و شهرهاي بزرگ داشته ايم
 )رحمان حسين زاده( 

در ابتداي ايجاد حزب سازمان جوانان حکمتيست و در ادمه کميته داخل ابزار "... 
پيشبرد سياستهايمان در داخل و در کانونهاي فکري و سياسي و مبارزاتي در جامعه و 

گسترش ارتباطات، شکل دادن . بويژه در ميان جوانان و در محيط دانشگاه يوده است
اري بر کانونهاي مبارزاتي و تحرک اعتراضي به کميته هاي کمونيستي و تاثير گذ

  )رحمان حسين زاده ( ... " بخش مهمي از پراتيک اين دو سازمان حزب بوده است
در اين بيانات ابتدا مي بينيم آه بهرام مدرسي مدعي است آه در دانشگاهها حكمتيسم از 

زادي خواه و سرو آول دانشگاهها باال مي روند و در نتيجه همه نه تنها دانشجويان آ
ها  ها و فعاليت برابري طلب را به خود منصوب مي آند بلكه آل دانشگاه و ديگر تشكل

بايد آامال توجه داشته باشيم اين سخنان در زماني طرح . را به خود منصوب مي نمايد
آه سير تا پياز ماجراها را تعريف  مي شوند آه حتي دانشجوياني دستگير نشده بودند

ث در زماني مطرح شده آه دانشجويان با گرايشات مختلف در جنبش اين بح. نمايند
دانشجويي فعاليت داشته اند و در نتيجه نمي بايست هيچ اشاره اي به گرايش و خط 

اما در ادامه بيانات رحمان حسين زاده بسيار واضح و مشخص از . دانشجويان بشود
ه سخن مي گويد و آنرا آامال  بودحكمتيست هااينكه اصال مراسم شانزده آذر متعلق به 

يعني مراسمي آه توسط دانشجويان آزادي خواه و برابري . در انحصار خودشان مي داند
طلب اجرا شد و البته گرايشات چپ و آزاديخواه مختلف در آن حضور داشتند را آامال 

به صراحت دانشجويان برگزار آننده را  او.  منصوب مي آندحكمتيست هابه حزب 
جا .  ناميده و بر اساس استدالل و هياهوي خودشان پرونده سازي نموده استحكمتيست

دارد آه يكبار ديگر تاآيد نماييم آه اين مسئله قبل از دستگيري ها و اعترافات سال 
بسيار ضروري . گذشته بوده و هيچ چيزي براي پليس سياسي آشكار نشده بوده است

  :ييم او آشكارا چنين مي گويداست آه يكبار ديگر به اين جمالت توجه نما
 آذر سال گذشته دوباره با برافراشتن پرچم آزادى و برابرى، ١٦حكمتيست ها در " ... 

از نظر ما مسئله اينست آه جنبش و حزب ما دو حوزه فعاليتى . اميدها را احيا آردند
  "...داخل و خارج را با يك رهبرى مشترك دارد

 پرچم شانزده آذر را حكمتيست ها گويد آه  ميحكمتيست هادر اينجا اين رهبر 
برافراشتند و مراسم برگزار شده را آامال مراسمي نه از طرف دانشجويان بلكه از سوي 

 مي داند و به اين مسئله هم اآتفا ننموده و عنوان مي نمايد آه در اين رابطه حكمتيست ها
ارد تا هيچگونه خارج آشور يك رهبري مشترك وجود د در دو حوزه فعاليت داخل و

شك و شبهه اي وجود نداشته باشد و نه تنها دانشجويان بر گزارآننده مراسم شانزده آذر 
 وابسته نشان مي دهد بلكه با وضوح اعالم مي آند آه رهبري حكمتيست هارا به حزب 

دو حوزه داخل وخارج اين جنبش نيز در دست آنها است و در واقع از يك رهبري 
 در مقاله وضعيت جنبش  آن آيا اگر چنين چيزي را آه يك صدم.پيروي مي نمايند

 و حكمتيست ها هر جريان و فرد ديگري مي گفت ،گامهاي ضروري نيامده دانشجويي و
ديگر فرصت طلبان چه مي گفتند و چه بر خوردي مي نمودند؟ آيا واقعا منصوب دانستن 

شكيالتي آه رهبري همه يك مراسم دانشجويي به حزب خود و عنوان آردن رابطه اي ت
اينها در داخل و خارج در دست ماست چه معنا و مفهومي دارد؟ آيا از اين بيشتر و با 

اما . وضوحي بيشتر مي شد و ممكن است آه جرياني را وابسته به خود عنوان نما يند 
ها هم بسنده نكرده و در ادامه همانطور آه   به همينحكمتيست هااين عضو بلند پايه 

م بر وابستگي دانشجويان به خود بيش از پيش پافشاري مي نمايد و چنان در اين راه ديدي
 مي پردازد حكمتيست هاپيش مي رود آه به ترسيم همه اشكال حضور تشكيالتي 

  :همانطور آه ديديم مي گويد
 آذر دو سال اخير اميدوار کننده و مهم ١٦ حضور موثر حکمتيست ها در 

يک نقطه تمرکز اساسي فعاليت حزب در : ياسي جواناندانشگاهها و محيط س.بود
  .محيط دانشگاهها و در تحرک دانشجويي متمرکز بوده است

 آذر دوسال اخير آه دانشجويان ١٦ها در  بيان علني حضور تشكيالتي حزب حكمتيست
آزادي خواه و برابري طلب برگزار آننده آن بوده اند به چه معنا است؟ تمرآز فعاليت 

ها چه معنايي مي دهد؟ وقتي مراسمي آه بطور علني از جانب  محيط دانشگاهحزب در 
جريان دانشجويان آزادي خواه و برابري طلب تهران برگزار شده است را با حضور 

ها جار مي زنند، چطور پس از فاش شدن بسياري از مسائل و پايان  موثر حكمتيست
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د شده است، ديگران را به باد اتهام مي يافتن آنها فقط به خاطر آنكه سياست اين گروه نق
 هيچكس به اين صراحت نمي گويد آه فعاليت حزب. گيرند و سروصدا راه مي اندازند

 در يك محيط و برنامه مشخص متمرآز بوده و در واقع همه چيز و همه آس وابسته آنها
 ديگري حتي در ادامه اينها و براي اينكه جاي هيچ بحثي نماند تا آس. به آنها بوده است

بتواند بگويد آه اينها فقط اشاره و شايد طرح موضوعاتي عمومي باشد رحمان حسين 
  :هاي مربوطه اش مي پردازد  زاده به توضيح نوع فعاليت تشكيالتي و ارگان

بعد از جدايي و به همت کار متمرکز و موثر در ابتدا توسط سازمان جوانان "   
ل کشور و از همه مهمتر، به يمن همراهي اسکلت حکمتيست و در ادامه توسط کميته ک

عاليت ملموس و موثري در ميان  فاصلي کادرهاي کمونيست داخل کمونيسم کارگري
  "                               ... دانشجويان تهران و شهرهاي بزرگ داشته ايم
  هاحكمتيستهاي تشكيالتي مشخص  در اينجا با وضوح تمام از سير فعاليت ارگان

حرف زده مي شود آه ابتدا توسط سازمان جوانان حكمتيست و سپس توسط آميته آل 
اينها . ها انجام شده است سازماندهي در ميان دانشجويان تهران و شهرستان... آشور و 

ها و نهادهاي  بيان دقيق و حتي اغراق شده اي هستند آه سازماندهي را بيان ارگان
 را سازمانده حكمتيست ها عنوان مي آند و حزب مشخص حزبي در ميان دانشجويان

معرفي مي آند، تا همه آامال ... جنبش دانشجويي، برگزارآننده مراسم شانزده آذر و 
هر چند آه اين بيانات .  هستندحكمتيست هايقين پيدا آنند آه دانشجويان آامال وابسته به 

همه گرايشات و استقالل ديگر در همان زمان هم غلوآميز بودند و در واقع ناديده گرفتن 
دانشجويان بود، اما به هر شكل سوال اصلي اين است آه چرا اينها حاال ديگران را با 

 با دانشجويان حكمتيست هاجنجال متهم مي آنند، آه چرا از رابطه  و جار  فحاشي و 
ودشان سخني به زبان آورده اند؟ چرا اينها آه در بيان رابطه و وابستگي دانشجويان با خ

چنين بي پروا سخن مي گفتند و در اين راه بزرگ نمايي مي نمودند يكباره انگشت  اين
فرياد وا مصيبتا سر مي دهند آه چرا ديگران از  اتهام را به سوي ديگران مي گيرند و

ها مقاله و  اين رابطه سخن گفته اند، و امنيت دانشجويان را به خطر انداخته اند؟ ده
را مقصر جلوه دهند تا محتواي بحثي " اتحاد سوسياليستي آارگري"د تا فحشنامه نوشته ان

هاي   و ديگر آمونيستحكمتيست هامقاالت متعدد . آه درگرفته را مخدوش نمايند
و افرادي در حاشيه آنها، ... آارگري به همراه گروه سه نفره ضد اتحاد سوسياليستي

عمومي از توجه به بررسي محتوايي همگي به اتحاد سوسياليستي يورش بردند تا افكار 
. خاك فحاشي ها و پاپوش دوزي حقايق را نبينند و اين مباحث منحرف شود و در گرد

امروزه وقايع جنبش دانشجويي و بررسي عملكردي آه دانشجويان آزادي خواه و 
 آه نقطه عطفي در ،بررسي قرار گرفته برابري طلب تهران داشته اند، در بوته نقد و

 بلكه حكمتيست هاانشجويي ايران خواهد بود و همين مسئله است آه نه تنها جنبش د
آنها آه . هاي غيرآارگري را دچار هراس نموده است بسياري ديگر از سوسياليست

تاصل از يك برخورد نظري در محيطي سالم هستند بخوبي واقفند آه فضاي سالم سم
 تهمت،  يك سلسله از فحاشي،لذا به بحث نظري آامال بر عليه منافع آنها است و

جوسازي، پاپوش دوزي و غيره پناه مي برند تا شايد چند صباحي تغيير و تحوالت در 
اما ريشه . بطور اخص را به تاخير بيندازند جنبش بطور آلي و در جنبش دانشجويي 

اين نوع برخوردها آه دامنه آنها بي سابقه بوده است بيش از چيزي است آه عنوان 
 از اين مهم و براي آنكه ادعايي بلولي ق. يم و بايد دقيقتر به بررسي آن بپردازيم نموده ا

  .يم، ضروري است چند نمونه از اين فحاشي ها را ببينيمشبي مدرك انجام نداده با
 سوران :نويسنده

 ٢٠:٢٥:  ساعت١٣٨٧ خرداد٢پنجشنبه 
 يك اقدام آه در "تريبون مارآسيسم"در طى چند روز گذشته يك وبالگ به اسم "

براى فعالين دانشجويى  تاآنون در چپ ايران سابقه نداشته است دست به پرونده سازى
ظاهرا معلوم نيستند ولى در  نويسندگان و صاحبان اين وبالگ. داخل آشور زده است 

سوسياليستى آارگرى و بعضى اعضاى  ادامه همين وبالگ مقاالتى از جريان اتحاد
به همين خاطر در اولين نگاه به اين  . ديگر نيز آمده استرهبرى آومەله و اشخاص 

 آه مطالبشان در اين وبالگ درج شده است وبالگ تمام نگاهها متوجه آسانى ميشود
."  

  :محمد رضا پويا چنين مي نويسد
مبنای . اما مخالفت سياسی ديروز اينها، به کار پليسی امروز کشيده شده است"

ليسی نيست، ميگويد بحث حزب و قدرت سياسی منصور رسوايی برای رضا مقدم کار پ
رضا مقدم از کار پليسی آذرين دفاع ميکند تا بگويد من . حکمت، مسول اين اوضاعست

تا ديروز رضا مقدم و آذرين ضد حکمت بودند چون با بحث . ضد منصور حکمت هستم
ه برای گرفتن قدرت سياسی حکمت مشکل داشتند، اما امروز کارشان بجايی رسيده ک

اينها با معرفی شخصيتهای . مخالفت با منصور حکمت دست به اعمال پليسی ميزنند
کمونيست به جامعه مخالف بودند، امروز اين مخالفت به آن سطح کشيده شده است که 
چند هراز دانشجو چپ را محکوم کنند که چرا علنی دست به تظاهرات زديد؟ شرايط را 

د، پس حقتان است که دستگير می شويد،نتنها حقتان در نظر نگرفتيد، ماجراجو هستي
است بلکه به پليس رژيم اسالمی اعالم ميکنيم که اينها مسلح هم هستند، اصال معلوم 
نيست دانشجو باشند، اينها به احزاب غير قانونی وابسته اند، اين ديگر در کاتاگوری 

اما چرا محفل . تبحث و نقد سياسی نميگنجد، اين يک کثافتکاری علنی سياسی اس
  "آذرين به چنين ورطه ايی افتاده است؟-مقدم

» کارگری« رضا مقدم از حزب کمونيست کارگری رفت تا به ادعای خودش سياست "
به » سکوت مقدس« ايرج آذرين هم پس از سالها . را در جای ديگری پراتيک نمايد

ها شهامت ايجاد يک اين. نزديک به يک دهه از اين واقعه ميگذرد. جرگه مقدم پيوست 
حزب، سياست و برنامه ميخواهد، نقد و دفاع طلب ميکند، . حزب سياسی را نداشتند 
آنجايی که . دخالت در جدالهای بزرگ اجتماعی کار اينها نيست. جربزه اش را نداشتند

اينها مناديان . به سياست ورود ميکنند به مشاورين سياسی دوم خرداد تبديل ميشوند
ن رژيم هستند، شدند مشاورين جبهه دوم خرداد که چگونه از بانکهای شد» متعارف«

 72  71



جهانی قرض بگيرند، سرمايه ها را در کجا بکار بيندازند، چگونه تسمه از گرده کارگر 
بکشند،همينها شکست کمونيسم در قرن بيستم را بانگ زدند و مبارزات کارگری را به 

 با سرمايه دار را پيچيدند و به اسم همينها نسخه کنار آمدن کارگر. هيچ انگاشتند
  ."خاک به چشم کارگر پاشيدند» کارگری« سياست 

فعاليت  از مدافعين فراکسيون يکی يران و احزب کمونيست ليقی ععضو تصديق جهاني 
ايجاد نموده و در مدت اين چند ماه به يك اد کارگری حبه نام اتسايتي ، به نام کومه له

که از فعالين اتحاد بين او .  است تبديل شدهیمامور ضد اتحاد سوسياليستي آارگر
به شكل هيستريك و دائمي به است م لالمللی در حمايت از کارگران ايران در استکه

 از زدن هيچ  خوداد سوسياليستي آارگري فحاشي مي آند و در راه ماموريتاتح
به هر چيز متوسل مي شود تا بلكه بتوان ضربه اي ديق جهانی ص .اتهامي ابايي ندارد

هاي فوق  او در اين راه و در مقطع بحث. وارد نمايدکارگری به اتحاد سوسياليستي 
لكسيوني از فحش، تهمت و  آ، را به اوج رساند و با اضافه آاري زيادي خودفعاليت

 فرستاد از جمله اينها  خودبروي سايتارگری کپاپوش را براي اتحاد سوسياليستي 
  :جمالت زيرند

  "ات بچسب مغازه  پيشنهاد مى کنم بجاى عوام فريبى به"
اما بهتر اين است اين .  بخودت خيلى مى نازيد  هايت معلوم است که در نوشته"..... 

 و نيستى و  راستش شما در مقابل ما هيچ عددى نبوده. ذار کنيد مردم واگ قضاوت را به
،  له در بهترين حالت شما با امکانات و زحمات کادرها و پيشمرگ هاى صادق کومه

   عمق گودال شيرجه  به  گرفتيد با کله خودت را مطرح کرديد و وقتى از آنها فاصله
  ."  اين واقعيت، سقوط کنونى شماست نمونه. رفتيد

 پيام و فرد ،شفيق ... اما به گوشه هايي از فحاشي هاي گروه ضد اتحاد سوسياليستي و 
مقاله آنها به نام روزگار سپري شده چپ آاغذي يا روزگار سپري شده . توجه نماييد

آذرين و شرآا؟ تماما مملو است از فحاشي، تهمت، و دروغ، آه ما اگر بخواهيم همه 
اما به خوانندگان توصيه مي . قاله را يكجا در اينجا بياوريمموارد آنرا بياوريم بايد همه م

آنيم اين نوشته را حتما بخوانند و حتي خوب است بيش از يكبار بخوانند تا با نوع وشيوه 
 از چه روشها و ادبياتي  خودي اين دسته آشنا شوند و ببينند آه براي رسيدن به هدف

  : اآتفا مي آنيمما به نقل چند جمله آوچك. استفاده مي آنند
از اين امر ويژگی می چه در مدت اخير به اما آن" آن است مطالبی ين بخشد چ

انداختن تير از . پردازند تخريب مخالفين خود می ظاهر راديکال و انقالبی به موضعی به
اهللا و دار و  سوی ديگران کاری است بس حقير که شايسته اراذل انصار حزب تاريکی به

  "ای است های زنجيره های قتل هدست

ن  تمامًا    که
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 دقيقًا  همين پايه اجتما را  

خيل  ؟ کافی است به!گويد که اين سياست پايه اجتماعی دارد آذرين درست می"....... 
ی اين جماعت پايه اجتماعی سوسياليسم بورژوايی و  همه. ها اشاره شود ايست عظيم توده

گری و نسبت  هرگونه انقالبی قباحت آذرين نسبت به. منحط آذرين و شرکا هستند

هدف هرگونه فعاليت مستقل جنبش به عی بسيج کارگری، جلب و
  ."قرار داده است

در اين مقاله اين دسته آذرين و مقدم را به بازجويان زندان اوين تشبيه آرده اند و دهها 
گوشه هايي از فحاشي هاي فتاحي از عنوان مقاله اش .فحش و ناسزاي ديگر نيز گفته اند

  :پيدا است
  شود و رضامقدم؟ وقتی آذرين استراتژيست می! رود اين مرده است که راه می

در داخل آشور عابد توانچه به صراحت در مقاله اي يكي از دانشجويان مخالف حرآات 
را به آومله منتصب نموده و در واقع به صراحت و علنا ) روزبه (  وانتوريستيآ

هايتان را ه را بزنيد مهر هاي ماه فته است اگر مهربرخورد پليسي انجام داده است و گ
، اما بگذاريد اينجا به صراحت ... خواهيم زد اگر ما را لو بدهيد شما را لو خواهيم داد و

به .  برخوردي پليسي و نه انقالبي است،برخورد  آقاي توانچه اين سبك :يميبه شما بگو
اگر .وشهايي وجود نداشته و نداردها چنين ر درست در اعتقادات انقالبي ما آمونيست

اگر شما اطالعاتي از ما . شما ما را لو بدهيد مطمئن باشيد ما اينكار را نخواهيم آرد
بدهيد مطمئن باشيد ما نخواهيم داد چون برخورد پليسي را نه با برخورد پليسي بلكه با 

وسياليسم و بر خورد انقالبي خود به سبك محمود صالحي ها و هزاران جانباخته راه س
با سخنراني در " ليدر رئيس جمهور آورش مدرسي"اما . آزادي جواب خواهيم داد

زيون ماهواره اي، فعاالن اتحاد سوسياليستي را بي شرف خواند و دهها فحش و يتلو
اگر نقل قول از فحاشاني آه در يك گروه فشار جمع شدند . ناسزاي ديگر را به آنها  داد

وظيفه را انجام دهند در اينجا بياوريم، مطالب فوق بيش از حد تا هر يك به نوبت اين 
اما واقعيت اين است آه اوال همه اين ادبياتي آه اين آدمها استفاده . مشمئزآننده مي شوند

و اليق خودشان است زيرا بهره بردن با اين شيوه ها مختص دشمنان   مي آنند در خور
ي متمدن اروپا و در ميان فعالين سياسي خارج به راستي اگر در دنيا. آارگران آگاه است

آشور هنوز بازار مكاره اي يافت مي شود آه اين قبيل فحاشي ها و پاپوش دوزي ها 
خريداري دارد، در ميان فعالين جنبش آارگري و ديگر فعالين سياسي داخل آشور اين 

 درجاتي ن قبيل برخوردها و بهياز ا. بر خوردها شديدا مطرود و محكوم است نوع 
ن از طرف هر آس آه در ميان فعالين جنبش آارگري در داخل آشور ايبسيار آمتر از 

اما .  مي گردد اوادا شود به سرعت به ضد خود او تبديل و مايه رسوايي و طرد شدن
مي شوند آه با فرهنگ و ادبيات بورژوايي  ظاهرا هنوز آساني در آن گوشه دنيا يافت

فرهنگ و ادبيات لمپني مدتها است آه در ميان . پيش ببرند را  خودسعي دارند منافع
آارگران آگاه خريداري ندارد و اين آارگران بخوبي مي دانند آه دوران، دوران منطق 

زبان . تنها از اين طريق مي توان و بايد به حقيقت دست يافت. و خرد و استدالل است
زبان مردان سياست "ن بقول لني... فحاشي، جوسازي، پاپوش دوزي، رياآاري و 

نه تنها منافع طبقاتي اين  اما در پس اين فحاشي ها و پاپوش دوزي ها، بايد!" . نيست
  .روشنفكران را جستجو آرد، بلكه علل همسويي آنها را نيز بايد يافت
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 آه از ابتدا براي فعالين جنبش آارگري آشكار بود و حكمتيست هاسياست و استراتژي  دانشجويان سوسياليست دانشگاه ملي آباده   -١٤
 در ميان فعالين جنبش آارگري نداشتند تا از آنها هواداري نمايند با نفر را آنها حتي يك

روي آوردن به شيوه ها وسازماندهي هاي ماجراجويانه سعي در ايجاد جاي پايي در 
بزودي آنها با خبرسازي ها و آشكار شدن سياستهاي غير . ميان روشنفكران داشتند

يز از دست دادند، اما در ميان  در آردستان اندك هواداران خود را ن خودانقالبي
تنها آانال . دانشجويان هواداراني يافتند آه تمام سرمايه گذاريشان روي آنها انجام شد

ارتباطي و حضور آنها در جامعه ايران از طريق اين دانشجويان عملي مي شد و تالش 
 در . براي پيشروي نيز از طريق همين دانشجويان برنامه ريزي مي گرديدحكمتيست ها

واقع آنها از طريق جنبش دانشجويي قصد تحقق مشي ولونتاريستي و آوانتوريستي خود 
را داشتند، آه در پروسه تكامل خود با واقعيات در تناقض شديد قرار گرفت و باعث 

 از ارابه حكمتيست هادر اين تند پيچ تاريخي . بروز ضرباتي بر جنبش دانشجويي شد
 بيرون -ر آن نقش چوب الي چرخ گذار را ايفا مي آردندآه البته د -تند پاي تاريخي 

  خودپرتاب شده اند و بر همين مبنا به هر چيزي چنگ مي اندازند تا از غرق شدن
اگر در جنبش آارگري چند سالي طول آشيد تا سوسياليسم آارگري جاي . جلوگيري آنند

ر مدت چند ماه اين پاي محكمي يابد و به وزنه قوي تبديل شود، در جنبش دانشجويي د
 همچون آسي آه حكمتيست ها. تغييرات در حال شكل گيري و به سرانجام رسيدن است

شدن خود  در حال غرق شدن است، به روي سر هر آسي دست مي گذارند تا از غرق
اما براي آنكه اين جمالت . جلوگيري نمايند، و اين ممكن نيست چون واقعيات سرسختند

 هاي دانشجويان سوسياليست از يكسو و شكل گيري و رشد تشكلفقط ادعا نباشند، به 
آزادي خواه و برابري طلب بايد اشاره      از دانشجويان،جداشدن بسياري از دانشجويان

هاي آشور ، دانشجويان  دانشگاه    تعداد قابل توجهي از  همين مدت آوتاه در در. آرد
  :نها عبارت بودند ازآه از جمله آ. سوسياليست اعالم موجوديت نمودند

  دانشجويان سوسياليست آموزشكده آباده -١٥
 دانشجويان و دانش آموزان ديگري نيز به اين ، بعد از اعالم موجوديت اين دانشجويان

  . جريان روي آوردند
  دانشجويان سوسياليست آامياران

   سوسياليست ياسوجدانشجويان
  دانشجويان سوسياليست خليج

  دانشجويان سوسياليست رودهن
  دانش آموزان سوسياليست تبريز

  دانش آموزان چپ شيراز
قبال هم تعدادي از دانشجويان به نام دانشجويان سوسياليست دانشگاه پلي تكنيك اعالم 

  .موجوديت آرده بودند
 بين دانشجويان و دانش آموزان تنها رشد و تكوين اين گرايش سوسياليستي بزرگ در

بايد اين واقعيت را در آنار و به موازات ريزش . نقطه تحول جنبش دانشجويي نيست
نيرو و جدايي بسياري از دانشجويان از مشي غلط دانشجويان آزادي خواه و برابري 

ت سير تكاملي جنبش دانشجويي با چنان شدت و حدتي در جريان اس. طلب تهران، ببينيم
آه برآمد يك گرايش سوسياليستي آارگري را متحقق آرده و قطب بندي هاي جديدي را 

روي سر قرار گرفته ه در واقع بخش قابل توجهي از جنبشي آه ب. بوجود آورده است
 دروي پا ايستاده و مي توانه بود و نگاهي واژگونه به پديده هاي اجتماعي داشت ، حاال ب

  . د ببيندواقعيات را آنگونه آه هستن
          همه آساني آه امروز در مقابل مباحث فشرده جنبش دانشجويي به صف فحاشان و 

و يا درمورد ي خود آساني بوده و هستند آه در مقاطع جداي تهمت زنندگان پيوسته اند،
ديگر اختالفات موجي از فحش و ناسزا را بر سريكديگر مي ريختند، اما به راستي چه 

ه تا همه اينها به هم نان قرض بدهند و جبهه واحدي بسازند؟ چه چيز عاملي باعث شد
 موجي از فحش به سرش مي ريختند، حاال ،باعث شده آه آنها آه در زمان جدايي شفيق

از او تعريف مي آنند و حتي ليدر مدرسي از او تمجيد مي آند؟ چطور اينها نوشته هاي 
 در سايت يكديگر مي گذارند؟ همه اينها يكديگر را آه چشم ديدنشان را نداشتند حاال

، آه امروز اتحاد ست يعني برآمد سوسياليسم آارگري ا،بيانگر يك واقعيت بزرگ
اگر در چند . اين افتخار را دارد آه به مرآز ثقل اين مبارزه تبديل گردد... سوسياليستي

در اروپا مي گفت  سال گذشته سوسياليسم آارگري تنها مثل شبح آمونيسمي آه مارآس 
در پرواز بود و از جانب روشنفكران خرده بورژوا سعي مي شد ناديده گرفته شود 

چرايي تبديل گرديده، آه آنها را وادار نموده تا همگي و اآنون به نيروي مادي بي چون 
سوسياليسم آارگري ديگر واقعيتي است آه در ميان فعالين جنبش . به آن حمله ببرند

عي و حاال در جنبش دانشجويي نيز به وزنه قوي و آلترناتيوي آارگري، فعالين اجتما
اما قبل . متبلور است" اتحاد سوسياليستي آارگري"تبديل گرديده آه انسجام نظري آن در 

  دانشجويان سوسياليست دانشكده فني باهنر شيراز -١
 دانشجويان سوسياليست دانشگاه پيام نور دانشگاه ممسني -٢
 دانشجويان دانشگاه پيام نور شيراز -٣
 دانشجويان سوسياليست دانشگاه خامنه اي بوشهر -٤
 دانشجويان سوسياليست دانشگاه پيام نور بوشهر -٥
 نشگاه صدرا شيرازدانشجويان سوسياليست دا -٦
 دانشجويان سوسياليست دانشكده ادبيات شيراز -٧
 دانشجويان سوسياليست دانشكده سما شيراز  -٨
 دانشجويان سوسياليست پيام نور خوانسار -٩
  دانشجويان سوسياليست آموزشكده دختران شيراز -١٠
  دانشجويان سوسياليست دانشگاه دولتي مرودشت -١١
 شتدانشجويان سوسياليست دانشگاه فني مرود  -١٢
  دانشجويان سوسياليست دانشگاه آزاد مرودشت  -١٣
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از آنكه در اين مورد دقيقتر موضوع را بررسي نماييم ضروري است به چند نكته ديگر 
  . توجه آنيم

ان مباحث نظري بر سر جنبش دانشجويي به عده اي از فضاي بوجود آمده در جري
درستي ناخرسندند و اين فضا را مناسب براي مباحث نظري سالم نمي دانند و بر اين 

اما اين رفقا بايد بدانند . مبنا از وارد شدن و حتي قضاوت در اين مورد اجتناب مي آنند
قاتي در آن آه عرصه مبارزه نظري آه ايجاد شده و بخش بسيار مهمي از مبارزه طب

 آدر مي آنند و با جوسازي و پاپوش حكمتيست هانهفته است، را اگر آساني همانند 
 آيا يكطرف ديگر مي تواند و بايد ؟دوزي و فحاشي آنرا آلوده مي آنند، چه مي توان آرد

بي پرنسيبي ها براي همين نيست آه ديگران  از اين ميدان خارج شود؟ آيا همه تالش اين
ي نتوانند قضاوت آنند و يا از وارد شدن به بحث بپرهيزند؟ اساسا هميشه در چنين فضاي

. يكي از شيوه هاي برخورد روشنفكران بورژوا بر همين بي پرنسيبي استوار بوده است
بياد بياوريم آه در جريان جنگ جهاني اول در روسيه وقتي لنين و بلشويكها موضع ضد 

اما . نها تهمت زدند آه جاسوسان آلمان هستندها به آ جنگ گرفتند،از طرف اپورتونيست
در .  با وجودي آه مدتها در اقليت بودند پافشاري نمودند خودآنها بر موضع ضد جنگ

 از اروپا با قطاري  اوجريان انقالب فوريه ، وقتي آه تزار سرنگون شد و لنين و رفقاي
 ها فرياد  ا و ليبراله آه آلمان در اختيار آنها گذاشت به روسيه آمدند، اپورتونيست

برآوردند آه ديديد، حرف ما ثابت شد اينها عامالن دولت آلمان هستند و موجي از تهمت 
ها،  با تشكيل دولت موقت متشكل از ليبرال. ها ريختند و فحش را بر سر بلشويك

يعني عامل حكومت (   همين ادعااهاي غيرآارگري، ب ها، و ديگر سوسياليست منشويك
رهبرانشان را تحت پيگرد قرار دادند و آنها و در راسشان لنين )   بلشويكهاآلمان بودن

لنين ناچار در آومه اي در اطراف يكي از . را به دادگاه به اصطالح انقالبي فرا خواندند
در آتابي بنام دفترچه آبي . نزمان جز خاك روسيه بود، مخفي شدآشهرها در فنالند، آه 

ها عليه لنين پاپوش  اين مدت چگونه همه اپورتونيستتوضيح داده مي شود، آه در 
 مي گفتند آه  خوددر نشريات. هايي در مورد او مي گفتند دوزي مي آردند و چه دروغ

هاي اروپا مشغول عياشي و پول خرج آردن  لنين فرار آرده و اآنون در گرانترين هتل
و دار مشغول نوشتن  راما لنين در همين گي.... گرانترين سيگارها را مي آشد و.است

در اوج انقالب و نبردهاي حاد طبقاتي لنين . بود) آتاب دولت و انقالب( دفترچه آبي 
انقالب پرولتري و آائوتسكي مرتد را نوشت و آتاب  آن زآتاب دولت و انقالب و قبل ا

. ها پيش برد  عليه اپورتونيست،يك جدال نظري قوي را با دو معضل پيش پاي جنبش را
و در آن مقطع به خطا رفت آه دست به چنين آاري زد و در پي يك بحث نظري در آيا ا

 اگر او در اوج انقالب و در جريان ،اوج انقالب بود؟ واقعيت اين است آه آامال برعكس
را مي نويسد در راستاي ... نبردهاي حاد طبقاتي دولت و انقالب و انقالب پرولتري 

او با اين آار . ب سوسياليستي گام برداشته استبرداشتن مانع بزرگي در راه انقال
او به دليل . بسياري را بر ضرورت پيشروي و نابود آردن دستگاه دولتي قانع آرد

فحاشي و تهمت ها دست از مبارزه نظري بر نداشت و پرولتارياي روسيه نيز از اين 

 به شهر مي ها چنان بود آه خانمي آه هر روز فحاشي ها وتهمت. مبارزه استقبال آرد
رفت و نشريات و مواد غذايي را تهيه مي آرد و مي آورد، مي گويد، گاه چنان تهمت 
هاي زننده اي در نشريات وجود داشت آه بعضي از آنها را بر مي داشتم تا لنين آنها را 

هاي زياد تاريخ تكرار مي گردد، هر چند پرولتارياي ايران  گذشت سال حاال با. نخواند
هاي وطني بسيار پيش از  ادي تا آسب قدرت در پيش دارد و اپورتونيستهنوز راه زي

سوسياليسم "موعد دست به فحاشي زده اند، اما به هر شكل خوب احساس نموده اند آه 
اتحاد "شرح موقعيت آنوني ونقش . در حال پيشروي و موفقيت است" آارگري

 ١٩٠٢ه با بلشويكها در سال ، را در مقايسه با آنچه لنين در رابط"سوسياليستي آارگري
  :مي گويد بهتر مي توان فهميد

ما به شكل گروه فشرده آوچكي در راهي پر از پرتگاه و دشوار دست يكديگر را "
دشمنان از هر طرف ما را در محاصره گرفته اند و . محكم گرفته و به پيش مي رويم

 تصميم آزادانه ما است، اتحاد ما بنا به. تقريبا هميشه بايد از زير آتش آنها بگذريم
و در منجالب در نغلطيم . تصميمي آه همانا براي آن گرفته ايم آه با دشمنان پيكار آنيم

آه سكنه اش از همان آغاز ما را به علت اينكه بصورت دسته اي خاص مجزا شده نه 
و حاال از ميان ما . طريق مصالحه بل طريق مبارزه را بر گزيده ايم سرزنش نموده اند

وقتي هم آه آنها را سرزنش مي آنند ! به اين منجالب برويم: عضي ها فرياد مي آشندب
خجالت نمي آشيد ! شما عجب مردمان عقب مانده اي هستيد: بحالت اعتراض مي گويند

آري آقايان، شما آزاديد ! آه آزادي ما را براي دعوت شما به راه بهتري نفي مي آنيد
 هم دلتان مي خواهد برويد ولو آنكه منجالب باشد، ما نه تنها دعوت آنيد بلكه هر آجا

معتقديم آه جاي شما هم همان منجالب است و براي نقل مكان شما به آنجا حاضريم در 
ولي در اين صورت اقال دست از ما برداريد و بما . حدود توانايي خود آمك نماييم

م آزاديم هر آجا مي نچسبيد و آلمه بزرگ آزادي را ملوث نكنيد، زيرا آه آخر ما ه
خواهيم برويم و آزاديم نه فقط عليه منجالب بلكه با هر آس هم آه راه را بسوي 

  ) ٣١!" (منجالب آج مي آند مبارزه نماييم
اما اگر در دوران انقالب روسيه با وجود امكانات آم ارتباطي دروغها و تهمتها 

 با وجود امكانات وسيع ها و لنين آار ساز شود، امروزه نتوانست در مورد بلشويك
گويان موفق نخواهند شد، حقايق را مخدوش و  ارتباطي و اينترنتي، هرگز اين دروغ

واقعا چه آساني به شيوه ماآياوليستي سعي دارند . ها را خراب آنند شخصيت آمونيست
با هر روشي سوسياليسم آارگري را آه امروز در تشكل اتحاد سوسياليستي متبلور شده 

و جنجالهاي دروغين  خريب نمايند؟ چه منافعي در پشت اين همه هياهو و جاراست را ت
نهفته است؟ چه آساني سعي مي آنند آب را گل آلود آنند تا از آن ماهي بگيرند؟ چه 
آساني واقعا در هراس و اضطراب از تغيير آرايش سياسي قرار گرفته اند و به هر خس 

  و خاشاآي چنگ مي اندازند؟
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 آه مورد ، آنهم در مدت زمان نه چندان زياد آن، اين تئوري ها به دليل منشا اثر بودن  رام رحمانی مورد به-٨
تئوري هاي آآادميك آه تنها به تفسير . م قرار مي گيرندتوجه، دفاع، و يا نقد و تهاج

جهان مشغولند، به هيچوجه منشا اثر نبوده بلكه موضوع آآادمسين هايي است آه سالها 
موضوعاتي را در محافل خود مورد بحث قرار مي دهند و يا به موضوعاتي بي ارتباط 

شايد آقاي . مي پردازندبا معضالت اساسي جنبش آارگري و مبارزه طبقاتي جامعه ما 
رحماني تصور مي آنند آه مثال بحث درباره نيكاراگوئه و يا فوتبال موضوع اصلي 

و يا جنبش " گروه لغو آار مزدي" اما مثال پرداختن به انحراف ،جنبش آارگري ما است
دانشجويي، طريق آسب قدرت سياسي، تحليل از سطح مبارزه طبقاتي،ايجاد تشکلهای 

كي هستند و آنها را بايد به آناري يهاي نظري آآادم  همگي فعاليت...کارگری و 
به راستي آداميك از برخوردهاي نظري در جامعه ما آمتر در ارتباط با . انداخت

معضالت جنبش و آداميك در ارتباط قوي و موثر با آنها قرار داشته اند؟ جواب صادقانه 
سوسياليستي آارگري در جنبش ايران به اين سواالت نشان مي دهد آه تا چه حد اتحاد 

در همين رابطه جلوتر خواهيم ديد آه آقاي رحماني چطور گفته . موثر واقع شده است
را ... هاي خود را فراموش مي آند و دچار  تناقض مي شود و نقش اتحاد سوسياليستي

و به ايشان براي اينكه اين گروه را هر چه بيشتر تحقير نمايد . در جنبش لحاظ مي آند
 به سختي  آن را تلقين نمايد، مي گويد گروهي آه تعداد اعضاي آنخواننده آوچك بودن

اما طبق اطالعاتي آه ما داريم و آقاي رحماني نيز حتما بهتر . به عدد دو رقمي مي رسد
تعداد اعضايشان بسيار ... از ما مي دانند، چند سال قبل آه اعضاي اتحاد سوسياليستي

 شرآت آردند،  آن و نمايندگان حزب آمونيست ايران نيز در آنفرانسآمتر از اين بود،
چيزي بوده آه آقاي رحماني ادعا  تعداد شرکت کنندگان در کنفرانس بسيار بيشتر از آن

قاي رحماني است، چرا آه مالك آاما نگاه ما به اين مسئله آامال متفاوت با نگاه . مي آند
 و درجه نفوذ آنها در جامعه، نه با تعداد قوي و ضعيف بودن قطب بندي هاي سياسي

 و يا بلعكس، در  آنهافعالين خارج آشوري بلكه بر مبناي نفوذ و قدرت آنها و موثر بودن
اگر موضوع انقالب و تغيير و تحوالت در جامعه ايران . جامعه ايران سنجيده مي شوند

 تصور نماييد مثال. است، معيار، بر اساس صف بندي ها در جامعه تعيين مي شوند
در خارج آشور، چه در اروپا و عراق داراي چند هزار هوادار و " مجاهدين خلق"

هاي زيادي  است آه در ايران، از هيچ پايگاه اجتماعي  اما اين جريان سال عضو است،
هاي سياسي  بنابراين و به طريق اولي، درجه نفوذ احزاب و گروه. برخوردار نيست

 در ايران تعيين مي گردند و هر نيروي سياسي در  آنها وجوديدقيقا بر مبناي واقعيت
بله اين . خارج آشور سعي در تاثير گذاري بر توده ها و فعالين در داخل آشور دارد

بيشتر يك جريان داخل آشوري است و " اتحاد سوسياليستي آارگري"واقعيتي است آه 
ه نقطه ضعف آن به حساب مي و ن" سوسياليسم آارگري"به اعتقاد ما اين مايه افتخار 

 تهاجمی وسيع و مشترک  های خرده بورژوا بر همين مبنا بسياری از سوسياليست .آيد
در طيف جنبش چپ . در دستور کار خود قرار داده اند" سوسياليسم کارگری"را به 

متناقضی دارند، اما موضوع بحث  بسياری از گرايشات و جريانات مواضع متفاوت و

  
اما قبل از اينكه مقاله را به اتمام برسانيم الزم مي دانيم به نوع و سبك ديگري از 

ضروري است ببينيم چرا بعضي سعي داشتند در اين گيرودار و . برخورد توجه آنيم
برخورد بهرام رحماني در اين مورد . مبارزه نظري و طبقاتي نقش متمايزي بازي آنند

نيز چنين ...  با اتحاد سوسياليستي حكمتيست هابر خورد با   ضمناو. قابل تعمق است
  :بر خورد مي آند

حزب آمونيست ايران و آومله، هيچ نيازي به تئوري هاي پا خورده و رفرميستي "
اين حزب اگر با اين نوع تئوري ها فعاليت مي آرد . ايرج آذرين و يا ديگران ندارند

دچار " حزب آمونيست آارگري"فل انشعابي بيشك به سرنوشت سه حزب و چندين مح
  مي شد

اگر سياستها و تئوري هاي ايرج آذرين آار ساز بود نخست گروه حاشيه ............ 
اي خود را گسترش مي داد و در حد چند نفر آه به سختي به عدد دو رقمي مي رسد 

، شايد به درد بنا بر اين ، تز ها و تئوري هاي اآادميك ايرج آذرين . باقي نمي ماند
آساني آه فقط دنيا را تفسير مي آنند و آاري به تغيير آن ندارند بخورد، اما قطعا به 

  )٣٢." (درد جنبش آارگري آمونيستي نمي خورند
رحماني تئوري هاي اتحاد سوسياليستي و آذرين را پا خورده ناميده و مي گويد اگر  

 را نجات مي داد و تعداد اعضاي اين آارساز بود بايد اول اين گروه حاشيه اي اينها 
يا  بايد ديد اين ادعا تا چه حد حقيقت دارد و. گروه به سختي به عدد دو رقمي مي رسند

ها پاخورده ، به معناي بي ارزش و طبيعتا فاقد  اگر واقعا اين سياست. از آن دور است
هر سو به اين هاي متفاوتي ايجاد شده آه از  توجه و تاثير است چگونه صفي از گروه
مي آنند تا بلكه بتوانند به اين گروه ضربه اي  گروه مي تازند و از هر سياستي استفاده 

 تئوري پردازي ،بزنند؟ چرا بسياري بسيج عمومي داده اند تا در مقابل همين تئوري ها
نمايند؟ همانطور آه بخوبي مي دانيم دهها وشايد بيشتر گروه و حزب و محفل در خارج 

اتحاد سوسياليستي "ر طيف چپ فعاليت مي آنند آه بيشتر آنها بسيار بيشتر از آشور د
سابقه دارند، اما هيچ موضوع بحث و نقد سياسي نيستند؟ چرا گروهي آه در " آارگري

 ساعته ٢٤زيون ماهواره ايست و نه راديو يهمين مدت آمتر از يك دهه نه داراي تلو
آشورهاي مختلف اروپايي، بايد شديدا موضوع دارد و نه دهها سايت و دهها دفتر در 

 باشد؟ اگر بي غرض به همه اين سواالت جواب دهيم  خودبحث  مدافعين و مخالفين
 منشا اثر بودن در جنبش آارگري و ديگر جنبشها در ايران  آن،خواهيم ديد آه تنها دليل

  :آامال بر خالف چيزي آه رحماني مي گويد. است
آادميك ايرج آذرين ، شايد به درد آساني آه فقط دنيا را تفسير تز ها و تئوري هاي ا "

مي آنند و آاري به تغيير آن ندارند بخورد، اما قطعا به درد جنبش آارگري آمونيستي 
  ."نمي خورند
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 سياسی قرار نمی گيرند ، در نتيجه مباحث مطرح در هر جنبشی جدا از اکثر گرايشات
موضوع درستی آن از جانب گرايشات مقابل يکديگر، عموما بر مبنای واقعيات جاری و 

اگر می پذيريم که . های مطرح که ما به ازای اجتماعی دارند پيش می روند تشکل
وجود است، بايد گرايشاتی را مبارزه نظری در جنبش عرصه ای از مبارزه طبقاتی م

  .که در پشت جريانات نيز قرار دارند، را به مثابه واقعياتی موجود در نظر بگيريم
در ... در ادامه مباحث ،آقای رحمانی به اين موضوع دخالتگری اتحاد سوسياليستی 

  :کميته هماهنگی اشاره دارد و چنين می گويد
هنگی تيتر نوشته خود را ، شورای نگهبان رضا در ادامه تخريبات خود در کميته هما"

  .   لغو کار مزدی در کميته هماهنگی بر گزيده بود
رضا مقدم و ايرج آذرين و سمپاتهايش فضای سنگينی در کميته هماهنگی با هدف 
حذف تخريب آن و با بيرون انداختن گرايش مخالفشان راه انداختند که شايد در تاريخ 

  )٣٣."(قه بوده باشدجنبش کارگری ايران بی ساب
 را از کميته  خودها مخالفان آقای رحمانی در همين مقاله اشاره می کند که همين

اوال،اينکه اکثريت، حکيمی و دوستانش را از کميته هماهنگی . هماهنگی بيرون انداختند
بيرون کردند، اصال صحت ندارد و حتی در آخرين مجمع عمومی و با وجود همه 

اما آنها حضور نيافتند . ی و دوستانش دعوت برای شرکت به عمل آمداختالفات از حکيم
حتی در مجمع عمومی کميته  .و در نهايت و عمال از کميته هماهنگی بيرون رفتند

، موضوع  ثانيا.هماهنگی هم هيچ حکمی مبنی بر اخراج حکيمی و دوستانش داده نشده
زدی، بر مبنای اختالفات و مباحثی تيتر مقاله رضا مقدم به نام شورای نگهبان لغو کار م

که در کميته هماهنگی جريان داشت و در اشاره به اينکه حکيمی گفته بود، جناح مقابل 
حتی اگر اکثريت باشند هم نمی توانند و حق ندارند اساسنامه را تغيير دهند، عنوان شده 

در هر شکلی در اين مورد برخورد از باال و اينکه نظر اکثريت کميته هماهنگی . بود
می تواند و بايد نقض شود، و اين اکثريت از نظر آقای حکيمی حق نداشت حتی برای 

بر اين مبنا شورای نگهبان به عنوان نهادی که حق . سرنوشت خود تصميم بگيرد
ديگران را ناديده می گيرد و می تواند صالحيت هر کسی را رد نمايد، به عنوان مثال 

اما آقای رحمانی به عمد .  هم اين مسئله کامال مشهود استآورده شده و در متن نوشته
از طرف ديگر مبارزه ای که در کميته هماهنگی . اين موضوع را ناديده می گيرد

جريان داشت متعلق به هيچ حزب و گروه خاصی نبود بلکه واقعيت دو استراتژی 
 ممکن بود يک چگونه. متفاوت بودند، که ممکن نبود در کنار يکديگر فعاليت نمايند

 هم از مبارزه سنديکای شرکت واحد حمايت کند و هم نکند؟ چگونه ممکن بود ،تشکل
 اين تشکل کارگری توده ای را ظرفی برای رسيدن به سوسياليسم بداند و از ،يکی

طريق آن بخواهد عليه تحزب و تشکل سياسی طبقه کارگر تبليغ نمايد و ديگری به 
شد و هر دو نوع مبارزه را در خدمت به مبارزه طبقاتی تحزب  طبقه کارگر پايبند با

کارگران بدانند؟ در کميته هماهنگی دو درک کامال متفاوت و متناقض از مبارزه ضد 
نمونه آن همين چند . سرمايه داری وجود داشت، که در هر قدم خود را نشان می داد

رگران هفت تپه  خطاب به کا،روز پيش آقای حکيمی و دوستانش نامه ای سرگشاده 
نوشته اند، که در آن ايجاد سنديکا از جانب آنان محکوم و توصيه ای قيم مآبانه در 

اما فعالين کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد . خصوص ايجاد شورا داده شده است
های کارگری، با تمام توان در جهت ايجاد تشکلی که کارگران به نيروی خود در  تشکل

ند و جدای از اهميت نام آن، به کمک آنها شتافتند و از آن حمايت حال ايجاد آن هست
  اين دو رويکرد چگونه در يک ظرف تشکيالتی ممکن است بگنجد؟ . کردند

اين دو استراتژی متفاوت دو گرايش متفاوت در کميته هماهنگی بودند، که در يک 
 ز بنا به گرايشجريانات و احزاب مختلف ني. پروسه تکامل يافت و به اوج خود رسيد

 که موضوع و مسئله ای برای جنبش کارگری شده بود ، در حد ، در اين خصوصخود
خود ابرازنظر نموده و در اين مبارزه نظری که مدتها بود خارج از کميته هماهنگی نيز 

بله اين واقعيتی است که اتحاد سوسياليستی نيز به نوبه . جريان داشت، شرکت نمودند
همانطور که رفيق صالح مازوجی در . زه نظری فعاالنه شرکت نمودخود در اين مبار

و همانطور که نشريه جهان امروز  اين مبارزه نظری شرکت نمود و موثر واقع شد
. مقاله فعالين کميته هماهنگی را که موضع صحيحی داشتند تقويت و آنها را چاپ نمود

وانست در صلح و صفا و با وجود آيا همه آنها اشتباه کردند و آيا کميته هماهنگی می ت
  ؟در جهت هدف خود حرآت آند ،اختالفات اساسی

از سوی ديگر اگر رضا مقدم و آذرين آنقدر سمپات دارند که در کميته هماهنگی، جنبش 
دانشجويی و ديگر جاها دستور تفرقه می دهند و ديگران را بيرون می اندازند، پس بايد 

لکه بايد خيلی بيش از عدد دو رقمی  نفوذ و هوادار نه تنها به عدد دو رقمی برسند ب
  . داشته باشند

  : هار می داردظ را به بحث ديگری می کشاند و چنين ا خود اما رحمانی دامنه تهاجم
ايرج در اين بخش از کتاب خود در توجيه پاسيفيسم و سياست انتظار خود برای "

 سرنگونی و مبارزه در جهت نيروهای چپ و کمونيست تکليف تعيين می کند که شعار
  . سرنگونی حکومت اسالمی را فعال کنار بگذارند

رضا مقدم که بر اساس اين تزها و تئوری ها توسعه اقتصاد سرمايه داری ايرج آذرين 
مواضع خود را تعيين می کنديک دفعه به خلسه سياسی ميرود و به بهانه اينکه من 

اين سياست يک . نوشته ام به من حمله می کنددادگاه انقالب اسالمی سقز را بيدادگاه ن
  )    ٣٤."(بام دو هوا ، افکار پايه ای همه فرقه گرايان را تشکيل می دهد
ذرين به درستی شرايط آ دراينجا آقای رحمانی چون در کتاب چشم انداز و تکاليف ايرج 

ياستها منطبق بر را غير انقالبی دانسته و با توجه به اين واقعيات عنوان نموده که بايد س
واقعيت باشند، پاسيو ناميده شده و بحث بسيار اساسی که چند سالی است مرز بين واقع 

های غير واقعی برای کسب  گرايی سوسياليستی با ولنتاريسم و آوانتوريسم و همه ديدگاه
قدرت است، را ترسيم نموده، سياست انتظار ناميده است و ظاهرا فراموش نموده که 

 در کنگره قبلی ،در بيانيه ای  خودست ايران به درستی با اعالم استراتژیحزب کموني
آمده، " به سوی سوسياليسم"به نام استراتژی حزب کمونيست ايران، که در نشريه 
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تحليل از شرايط و اينکه بر مبنای واقعيات، . شرايط را  تدافعی ارزيابی نموده است 
 شرايط حمله و تعرض و در واقع انقالب فرا شرايط را غيرانقالبی ببينيم و بدانيم که

های مناسبی راپيش پای طبقه کارگر قرار می دهد و از مشی  نرسيده، تاکتيک
 نمی  آوانتوريستی که بارها ثابت نموده اند نتيجه ای جز شکست و سرخوردگی به بار

  حکمتيستآيا سياستهای آيا وقايع دانشگاه نمونه بارز آن نيست؟. آورند، پرهيز می کنند
ها اين واقعيت را روشن نمی کنند که آوانتوريسم و فرمان حمله دادن در هر شرايطی 

های کارگری به اندازه کافی  های کمونيست جز شکست نتيجه ديگری ندارد؟ آيا سياست
های غير واقعی بايد پرهيز نماييم؟ واقعا معلوم نيست که  گويا نيست تا بفهميم از سياست

ارچوبی حرف ميزند و چگونه مصوبه رسمی حزب را که در  آخرين رحمانی در چه چ
کنگره تصويب شده و در نشريه بسوی سوسياليسم، آمده را زير پا می گذارد و همه اينها 

او در اين مورد که آذرين گفته شعار سرنگونی را نبايد در دستور . را پاسيفيسم می نامد
 آيا لنين در اين مورد به اندازه کافی بحث .کار قرار داد، رويکردی پاسيفيستی می داند

نکرده و برای هر کمونيستی روشن نيست که شعار سرنگونی در دوره انقالبی بايد داده 
طرح  شعار سرنگونی سياستی است که حزب و هر جريان ديگری زمانی بايد آنرا. شود

 نمونه ٥٧ انقالب. نمايد، که سرنگونی در دستور کار و واقعيتی در شرف وقوع باشد
ها و همه انقالبيون بر  بارز آن است، در آن شرايط انقالبی می بايست کمونيست

در دستور . سرنگونی تاکيد نمايند و آنرا بعنوان شعار تبليغی در دستور کار قرار دهند
کار قرار دادن سرنگونی امری اراده گرايانه نيست و تاريخ اينرا بارها ثابت کرده  و 

. بژکتيو است تاکيد نماييمآ به طريق اولی بر اين مسئله که انقالب امری يکبار ديگر بايد
هايش باشد، در شرايطی که هنوز  شعارهای يک حزب انقالبی بايد مبتنی بر سياست

انقالب به وقوع نپيوسته چگونه ممکن است با شعار سرنگونی به خيابان ريخت و 
در جريان انقالب فوريه و اکتبر شعار اقدامی منطبق با اين شعار انجام داد؟ بلشويکها 

سرنگونی را پيش کشيدند و به درستی آنرا در دستور کار قرار دادند و بر مبنای انقالب 
اما مگر ممکن بود که . واقعی که در جريان بود، رهبری سرنگونی را در دست گرفتند

 در آن  هم شعار سرنگونی را پيش بکشند؟ و اينکه١٩١٠ و يا ١٩٠٢مثال در سالهای
  سالها شعار سرنگونی ندادند، دليلی بود بر پاسيفيسم بلشويکها؟     

در ادامه همانطور که ديديم، بهرام رحمانی در رابطه با برخورد رضا مقدم با خودش 
بر سر سبک کار علنی و غير ... در دورانی که اختالف حکيمی و اتحاد سوسياليستی 

  :علنی باال گرفت چنين عنوان می کند
و به بهانه اينکه من دادگاه انقالب اسالمی سقز را بيدادگاه ننوشته ام به من حمله "

اين سياست يک بام دو هوا ، افکار پايه ای همه فرقه گرايان را تشکيل می . می کند
  ."دهد

 در آن مقطع که اين بحث باال گرفت ماجرا از اين قرار بود که آقای حکيمی از همه 
گان اول ماه مه حمايت می کردند خواست که با اسم علنی و با کسانی که از دستگيرشد

پرهيز از شعارهايی مثل بيدادگاه و هر شعار ديگر ضد رژيمی ، از آنها حمايت نمايند، 

های متفاوت و ويژگی های هر  اعالم کرد که بر مبنای موقعيت... اما اتحاد سوسياليستی
اين دفاع می تواند و بايد متفاوت باشد )  حزبی يا توده ای و يا علنی و مخفی( جريانی 

طرح اين موضوع با موجی از . و حکيمی نمی تواند نوع دفاع را نيز تعيين نمايد
کارمزدی ها  در هر نوع مخفی کاری مواجه شد، که بيش از  مخالفت حکيمی و لغو

ا نيز ب... اتحاد سوسياليستی . طرح موضوعات بحث با موجی از فحاشی نيز همراه بود
دفاع از ضرورت مبارزه مخفی در کنار مبارزه علنی، به دفاع از سبک کار انقالبی 

در . پرداخت که اين دفاع چيزی نبود جز دفاع از مارکسيسم در اين رابطه مشخص
ه آغازی بود بر بروز گرايش انحرافی لغو کار مزدی در مقابل آ ،جريان اين مباحث

دان آمد و جانب حکيمی را گرفت و ضمن سوسياليسم کارگری، آقای رحمانی به مي
در اينجا . بيهوده دانستن دامن زدن به اين مباحث ، قبول کرد که بيدادگاه را دادگاه بنامد

نه بحث بر سر لغات بلکه بر سر سبک کار مخفی و علنی و همچنين، شرايطی بود که 
نوع تبليغات  از هر لحاظ باز است  آنهاهای سياسی دارند و در خارج چون دست تشکل

متفاوتی را نيز  با يک تشکل نيمه علنی در ايران می توانند داشته باشند، و بر اين مبنا 
از سبک کار حزبی دفاع کرد که اساسا حکيمی آنرا کار  ...اتحاد سوسياليستی 

گرايش لغو کار مزدی با اين نگاه هرگونه مبارزه . زيرزمينی بی ارزشی می ناميد
ای حزبی  هزير سوال می برد و دفاع از ضرورت هويت تشکلهای سياسی را  تشکل

به درستی از بحثی دفاع کرد که در نهايت ... بسيار ضروری بود و اتحاد سوسياليستی 
و در ادامه اش به حذف جريان انحرافی لغو کار مزدی از عرصه جنبش کارگری 

ط به خاطر اينکه من اما رحمانی همه اينها را ناديده می گيرد و می گويد فق. انجاميد
  .بيدادگاه را دادگاه ناميدم ، مورد حمله قرار گرفتم

        دو هوا است، و چرا آذرين در کتاب  و سياست يک بام،اما اينکه می گويد اين سياست
گفته که وقت شعار سرنگونی فرا نرسيده ، برای هر انقالبی که با الفبای ... چشم انداز

است که شعار سرنگونی دادن يعنی سرنگونی را در دستور مارکسيسم آشنا باشد روشن 
کار گذاشتن، يعنی طرح اين شعار به عنوان يک شعار تبليغی، در وسيعترين شکل آن و 
باالخره يعنی تدارک و سازماندهی برای سرنگونی و حتی مسلح نمودن کارگران و 

نوع تبليغ ضد رژيمی را اينکه کسی بگويد نبايد دادگاه را بيدادگاه بناميم و هر . مردم
بطور مستقيم بايد کنار بگذاريم، با اينکه زمان شعار سرنگونی فرار نرسيده از زمين تا 

  .آسمان با هم متفاوتند
 به اعتقاد ما نظراتی که بهرام رحمانی در اين مورد داده و در قبل نيز به آن اشاره 

اساسا با محتوای مشی حزب داشتيم، نه تنها مباحثی منطبق بر واقعيت نيستند، بلکه 
کمونيست ايران خوانايی ندارند و حتی با ادبيات معمول حزب کمونيست ايران نيز در 

ما به خاطر نداريم که ديگر رهبران اين حزب چنين برخوردهای فحاشانه .  هستندتناقض
 درون کميته ،کار مزدیلغو های ضد  رحمانی گرايش. و يا از موضع باال داشته باشند

. هنگی را متهم می کند که توطئه گر هستيد و حتی در کميته هماهنگی توطئه نموديمهما
  :او چنين می گويد
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اگر سمپاتهای داخل کشوری اين گروه در تشکلهای کارگری و دانشجويی و غيره ".... 
حضور داشته باشند با توصيه ها و پيامهای مخفی رضا و ايرج که که سنت همه فرقه 

ه عاملی توطئه گر در آن تشکل تبديل می شوند که نمونه آنرا در های سياسی است ب
  ) ٣٥."(کميته هماهنگی ديديم

وابسته به هيچ گروه و جريانی نيست که کسی آنرا ...  اوال کميته هماهنگی برای کمک 
در کميته هماهنگی گرايشات مختلفی وجود دارند، . به هر شکل خواست به راهی بکشاند

کلی فعاليت می نمايند و هيچ درجه از تعلقات سياسی در اين کميته که در يک چارچوب 
همانطور که قبال هم توضيح داده شد، تنها با . نتوانسته استقالل آنرا زير سوال ببرد

گرايش حکيمی که دارای استراتژی کامال متفاوتی بوده و هست، بر سر دو راهی قرار 
شت و اين جدايی نيز در نهايت از طرف گرفتند و هيچ چاره ای به جز جدايی وجود ندا

اما قابل توجه است که خوانندگان بدانند، اگر مباحث . حکيمی و دوستانش انجام شد
درون و بيرون کميته هماهنگی از طرف همه سوسياليستها پيگيری نمی شد، کميته 

در نتيجه همين مباحث . می گذاشت هماهنگی به شکل بسيار بدتری بحران را پشت سر
الين سوسياليست درون و بيرون کميته هماهنگی بود که اکثريت مطلق کميته هماهنگی فع

تا آنجا که . باقی ماندند و حکيمی و دوستانش به تعداد شش يا هفت نفر از آن خارج شدند
ما اطالع داريم کميته هماهنگی در حال حاضر بيش از صد نفر عضو دارد و تعداد قابل 

ترين چهره های جنبش  سرشناس. ين کميته نيز داده شدهتوجهی تقاضای عضويت به ا
کارگری در اين کميته حضور دارند که از پايه، نفوذ و وجهه قابل توجهی در جنبش 

بد نيست . کارگری بر خوردارند و اين سبک بر خورد شايسته يک رهبر حزبی نيست
دگان آن از جمله آقای رحمانی بدانند که چند تن از نويسندگان اين نوشته و امضا کنن

هواداران حزب کمونيست ايران هستند و هيچ تناقضی بين اين نوشته و هواداری از 
به هر حال ما سمپاتها هم می توانستيم بجای سالها مبارزه در داخل . حزب نمی بينند

کشور راه خارج را در پيش بگيريم تا در حزب يا گروهی سمپات نباشيم و در حد يک 
های توطئه گر و ديگر   اما مخاطب قرار دادن آنها به عنوان سمپاترهبر حزبی باشيم،

فحاشی و تهمت زدنها از يک عضو کميته مرکزی تنها چهره حزب کمونيست ايران را 
     .   خدشه دار می نمايد و به هيچوجه به سود جنبش کارگری نيست
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از عرصه همه اين مجادالت و بطور مشخص بحث بر سرجنبش دانشجويی ، يکی ديگر 
هايی است که سوسياليسم کارگری را به تمامی در مقابل مانع ديگری قرار داده که با 

در ده سال گذشته اين . پايان يافتن آن گام بزرگ ديگری به جلو برداشته خواهد شد
يافته ای جريان داشته، و در سالهای اخير شتاب بيشتری يافته و  مبارزه به شکل انسجام 

" سوسياليسم کارگری"مبارزه ای که در هر مقطع . ی شکل گرفته استمبارزه فشرده تر
ايستادگی نمايد، تا اين " سوسياليسم های خرده بورژوايی"را موظف نموده تا در مقابل 

در اين جدالهای نظری عده ای بر . توان را بيابد که آنها را  کنار زده و به پيش برود
می " سياست سکوت" اين مجادالت و يا با اتخاذ اين باور بوده و هستند، که با پرهيز از

شايد اين دوستان تصور می کنند که دامن زدن به اين . توان راه بهتری را انتخاب کرد

اما اين رفقا بايد . مباحث باعث تشتت بيشتر و ضعيف شدن جبهه انقالبيون می شود
ه اگر بجا باشد بدانند که تاريخ مبارزه طبقاتی مملو از همين مبارزات نظری است ک

با . طبقه کارگر را چند گام به جلو می برد و مانع به انحراف رفتن جنبش می گردد
. ها و بطور مشخص لنين اين واقعيت روشن می شود نگاهی گذرا به رويکرد بلشويک

اکثر کتابها و مقاالت لنين در خصوص برخورد و نقد همه جانبه انحرافی است که در 
موده و پيشروی پرولتاريا منوط به کنار زدن آن انحراف بوده يک مقطع مشخص بروز ن

تشخيص اين امر ضروری مسئله ای بسيار با اهميت و حتی تعيين کننده از جانب . است
بسياری از جنبشها و مبارزات طبقه کارگر و ديگر مردم تهی دست در . کمونيستها است

ايی از هاستفاده بخشء  سونتيجه فقدان آگاهی به کج راهه رفته و در نهايت مورد
فقط کافی است مجموعه ای از مقاالت اصلی لنين را بياد . بورژوازی قرار گرفته است

چه بايد "، "يک گام به پيش دوگام به پس. "بياوريم تا اين رويکرد برايمان تداعی گردد
انقالب پرولتری و "، "دو تاکتيک سوسيال دمکراسی در انقالب دمکراتيک"، "کرد؟
  ،"ماترياليسم و امپريو کرتيسيسم"، "انحالل طلبی"، "دولت و انقالب"، "تسکی مرتدکائو

اگر ما در آن مقطع و در جريان مبارزه نظری لنين قرار . و بسياری از مقاالت ديگر 
داشتيم شايد او را بسيار تفرقه انداز و يا شخصی که به اختالفات دامن زده است می 

ست که بدون اين مباحث نظری فشرده و دقيق و همه جانبه اما واقعيت اين ا. دانستيم
ممکن نبود پرولتاريای روسيه پيروز گردد و در نهايت انقالب سوسياليستی به سرانجام 

بحث در مقاله يک گام به پيش دو گام به پس، اختالفی است بر سر يک بند از . برسد 
 شايد بتوان آنرا در داخل حزب اساسنامه ، و آنهم بندی که ظاهرا اهميت زيادی ندارد و

و در سطح رهبری انجام داد، صورت گرفت ، اما اين موضوع که چه کسانی می توانند 
ها شامل همه کسانی که حتی کمک مالی می  عضو حزب باشند ، که به اعتقاد منشويک
ها اعتقاد داشتند کسانی بايد عضو باشند که در  کردند می شد و بر خالف آن بلشويک

برنامه حزب را قبول داشته و در تبليغ و ترويج آن کوشا باشند، موضوع مقاله و عمل 
آيا واقعا اين جدال نظری . بحث مفصلی شد که لنين به آن دامن زد و آنرا پيش برد

دامن نزند؟ اين " تفرقه"ضرورتی داشت؟ و ممکن نبود لنين آنرا ناديده بگيرد و به 
و ) اکثريت( ون درون حزبی گرديد، که بلشويکاختالف مبنايی بر تشکيل دو فراکسي

بعدها چه در جريان بروز اختالفات بيشتر بين اين دو . نام گرفتند) اقليت( منشويک
فراکسيون که به جدايی آنها انجاميد و چه در جريان مباحث ديگر در سطح جنبش، 

رگر در هر بلشويکها در زمينه مبارزه نظری فعاالنه شرکت کردند و از منافع طبقه کا
مبارزه با انحالل .  بروز کرد١٩٠٥مباحثی که در جريان انقالب . گام دفاع نمودند

 سرخورده شده و تئوری های انحالل طلبانه ١٩٠٥طلبانی که در دوران شکست انقالب 
حتی بحث فلسفی که در همين دوران شکست و سرکوب انقالب، . ضد حزبی می دادند

متبلور شد " ماتر ياليسم و امپريوکرتيسيسم" و در کتاب لنين خودش را درگير آن نمود،
بسياری ممکن بود اين مبارزه در عرصه فلسفه را بسيار بيهوده و . نمونه بارز آن است

کاری آکادميک بدانند ، اما لنين نگاهی ديگر به مسئله داشت و بر همين اساس که هر 

 86 



 ضرورت مبارزه با آنرا مانع و انحرافی که در راه پيشروی جنبش بروز می کند،
. ايجاب می نمايد و بر همين مبنا از مبارزه حتی در عرصه فلسفه نيز ابايی نداشت

جالبتر از همه اينکه در جريان دو انقالب فوريه و اکتبر روسيه، در شرايطی که 
و ..." انقالب پرولتری"پا خواسته بود، لنين دو کتاب ه پرولتاريا برای سرنگونی ب

واقعا آيا او دچار فعاليت اکادميک نشده بود؟ آيا او يک . را نوشت" قالبدولت و ان"
راسيوناليست بود؟ اما به اعتقاد ما بدون مباحثی که لنين در گيرودار انقالب پيش برد، 

اگر بسياری از کارگران ممکن بودن . پيروزی انقالب سوسياليستی کارگران ممکن نبود
نرا بسيار عقب مانده می دانست و کارگران کسب قدرت در کشوری که کائوتسکی آ

روسيه را از کسب قدرت منع می کردومی گفت که پرولتاريای روسيه می بايست دنباله 
و اگر ضرورت متالشی کردن دولت سرمايه داری   رو اروپا باشد، را درک نمی کردند

نی که از طريق انقالب قهر آميز در آن مقطع باز نمی شد و با مبارزه با همه کسا
اگر همه اين . مخالف آن بودند، پيش نمی رفت، آيا انقالب کارگری به سرانجام می رسيد

   بود؟١٩٠٥مبارزات انجام نمی شد سرنوشت انقالب چيزی جز سرنوشت انقالب 
مورد مناظره ای که بر سر سياست دانشجويی در گرفته در محتوای خود چيزی نيست 

يا به . ارگری و انواع سوسياليسم خرده بورژوايیجز مقابلۀ دو خط مشی، سوسياليسم ک
عبارتی چپ اجتماعی و طبقاتی جديدی که در صحنه سياست ايران متولد شده در تقابل 
 با چپ دوران گذشته که به حکم زمانه از انقالبيگری چيزی جز شعارهای توخالی يا

 تالش داشت تا  همانطور که تمام مباحث اين نوشته.ی برای آن باقی نماندهيماجراجو
نشان دهد، مورد مقابلۀ اين دو سياست در جنبش دانشجويی در ادامۀ پيشروی هايی قرار 
می گيرد که سوسياليسم کارگری در عرصۀ نظری، سياسی، و مشخصا جنبش کارگری 

بندی طبقاتی در ايران  اين واقعيت صف. در تقابل با چپ خرده بورژوا داشته است
خرده بورژوايی را باعث شده     نواع خط مشی های چپ امروز است که بی ثمری ا
بندی طبقاتی حاضر است که  تنها به چنان جريان چپی  است، و همين واقعيت صف

امکان پيشروی در عرصه های نظری و سياسی و جنبش های مختلف می دهد که تماما 
مبارزات بر نيروی طبقه کارگر اتکاء داشته باشد و بر بهترين سنت نظری و سياسی 

  .طبقه کارگر جهانی اتکاء کند
 به طريق اولی مبارزه در عرصه سياسی چپ امروز در جامعه ما ، تقابل بين گرايش 
سوسياليسم کارگری با ديگر جريانات غير کارگری است، اما آنچه باعث شده تا 
جريانات غير کارگری هر چه بيشتر به سوسياليسم کارگری هجوم بياورند، پيشروی آن 

اگر در سالهای گذشته گرايش سوسياليستی جنبش ، در يک مسير .  چشم اندازش استو
سر باال و پر دست انداز حرکت می کرد، امروز، سوسياليسم کارگری، با وجود موانع 
زيادی که وجود دارند، در يک شيب ماليم به جلو حرکت می کند و کوله باری از 

در عرصه مبارزه . انع ياريش می نمايدتجربه را با خود دارد که در گذشتن از مو
طبقاتی و بطور مشخص مبارزه نظری ، جنبش به سمت ايجاد قطب بندی سوسياليستی 

طبيعتا ضروری . می رود که در آينده جامعه ما نقش تعيين کننده ای ايفا خواهد نمود

است که همه کمونيست ها در راستای کمک به پيشروی سوسياليسم کارگری در اين 
ه وارد کارزار گردند و هر يک به سهم خويش و بر اساس توان و شرايط خود ، عرص

  . برای گذار از اين دوران تالش نماييم
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   همانجا-٨
  الت تناقضات جمهوريخواهیاعه شود به مقج مرا-٩
  چشم انداز و تکاليف -١٠
   تشکل مستقل کارگری چيست؟، نوشته رضا مقدم-١١
    مراجعه شود به آتاب در اين بن بست ، نوشته رضا مقدم-١٢
   مصوبه حزب کمونيست کارگری در مورد ارتباط با دولتها-١٣
خطوط مشترک سياست حزب حکمتيست "مقاله علی خدری به نام  مراجعه شود به -١٤

  " همن شفيق، عباس فرد و امير پيامبا جمع کاغذی ب
مشخصه   هشت نه سال پيش که محفل بنياد کار توسط شفيق و دوستانش ايجاد شد-١٥

اينها خيال می کردند دوران . و غيره بود" هيات موسس" تبليّغ    آنهامحفل وسايت 
 راديکاليسم و سوسياليسم انقالبی گذشته، و حتی در بکار گرفتن لفظ سوسياليسم نيز

و (از نزديکی به فعاالن اکثريت ! احتياط می کردند تا مبادا نيروهای طبقه پراکنده شوند
هم هيچ ابايی نداشتند و در کل در يک متن ) حتی عضو گرفتن شان در بنياد کار

سوسيال دموکراتيک قرار می گرفتند، اما در حاشيه اش و بی تأثير حتی بر خود جريان 
اما در چهار سال گذشته، به . راست در جنبش کارگریسوسيال دموکراسی يا گرايش 

همان درجه که جنبش کارگری و خصوصا جناح سوسياليستی فعال شده، يعنی با اول مه 
و  (سقز، با کميته هماهنگی و شورای همکاری، و با عروج فعاالن چپ با اسم و رسم 

، و "يات موسسه"همۀ اينها همزمان با به بن بست استراتژيک گرايش راست، تجزيۀ 
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ی به پاينها که دوباره و بر اثر تجربه )  همزمان نزول و انحالل قابل پيش بينی بنياد کار
محبوبيت و اتوريتۀ سوسياليسم در جنبش کارگری ايران برده اند، شگرد تازه شان اين 

فعاالن "بزنند و خود را " سوسياليسم معاصر"است که همان حرف ها را اينبار تحت نام 
  .معرفی کنند"  جنبش کارگریاليستسوسي

  
  
  
  
  

    
    نوشته بهمن شفيق" پول، سياست، طبقه"مقاله   -١٦

 اطالعيه شرکت واحد در باره سايت جديد  -١٧  
اکنون چه؟ چشم انداز و حرکت دانشجويان چپ پس " مقاله ٢٣بارو شماره   -١٨  

 " آذر١٦از 
  
  

    همانجا  -١٩
   همانجا  -٢٠

 ...رای همکاری اطالعيه جدايی دانشجويان آزاديخواه و برابری طلب از شو  -٢١  
   اطالعيه دانشجويان سوسياليست به مناسبت اول ماه مه   -٢٢  

   مقاله درسهای يک تجربه تلخ نوشته  لنا  -٢٣
   نوشته رضا مقدم" نوبت ايران نيست" مقاله ١٧بارو شماره   -٢٤
   مقاله وضعيت فعلی و گامهای ضروری   -٢٥

 همانجا  -٢٦  
    نوشته دانشجويان سوسياليست  -٢٧

  
نوشته شفيق ، پيام " غذی يا آذرين و شرکا؟روزگار سپری شده چپ کا"مقاله   -٢٨

 و فرد 
  
  

نوشته بهروز " در دفاع از دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب"مقاله   -٢٩
 کريمی
 نوشته فعال دانشجويی جهانگير پايدار " مارکسيسم و حکمتيسم"مقاله   -٣٠
 لنين" چه بايد کرد؟"  -٣١
 جنبش دانشجوييدر باره بهرام رحمانی  ٨٧نقل از نوشته هاي مرداد ماه   -٣٢
 همانجا  -٣٣
 همانجا  -٣٤
 همانجا        -٣٥
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