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 در برابر دستگاه وحشی  سرکوب  رژيم مردم توده های ستمديده  بحق و تعرض قهرآميزتحوالت اجتماعی و سياسی ايران و مقاومت

ضادهای  و ت حاکم بر آن ساسله از سياستهای ارتجاعی  از دل يکبود که تکامل کيفی پروسهء  جمهوری اسالمی ،سنتز وضد بشری

از نيروهای انقالبی  بسياری بدينگونه معادالت حتی  وه بيرون آمدت  مردم با حکوم جمهوری اسالمی و بالخرهحاد شدهء درونی

  .بر هم زد کمونيست را هم

عفهای با شدت و ضکه منکر همه چيز هستند ، تقريبأ همه " طبقاتی" اين يک واقعيتی است که به غير از برخی از چپ نماهای زيادی 

 !دن هستند تا اين بحران انقالبی ديده به جهان گشايبحرانهای سياسی مام وطناز رفقا هنوز منتظر زايش برخی . به آن معترفندمختلفی 

مرگ بر خامنه ايی، ميکشم  برخی ديگر مانند من معتقدند که از زمانی که توده های عصيانزده در خيابانها فرياد مرگ بر ديکتاتور،

 انهايی خود شکل گرفته ايی شد وارد بحر و حکومت وجامعهدوران بارداری بحرانهای سياسی بسرآمد  ،ده برادرم کشت دادنميکشم آنک

 قدرت  .دن به خاطر ماهيت  ضد ستم خود نه تنها مترقی بلکه به خاطر حدت و گستردگی اين مقاومت و تعرضها ماهيتی انقالبی دارکه

ين شرط پيروزی يا  بحرانها و شرايط انقالبی نيست بلکه ا  معيار تأثير گذار باشند ولی اين به تنهايی بر اين روند ما ميتواند يا ضعف

 انقالبات با دو جبههء مشخص در يکسو خط کشی شدهءاين رفقا هنوز درگير شکل کالسيک و.  بحرانهای بوجود آمده استشکست اين

 وجودب ولی از آنجاکه پاسخی برای شرايط  ! ميگردند اجتماعیين تحوالتبدنبال سر نخ اديگر بورژوازی  طبقهء کارگر و در سوی

دام به سقط طفل بدنيا آمده ميکند تا باورهای اين رفقا  طبقهء کارگردر اين فرآيند سياسی و اجتماعی عظيم نمی يابد ، اق نقش و فقدانآمده

 . دنخدشه دار نشو

شرايط هم عاجزند چه " تعريف" که فقط نظاره گران بازی هستند و امروز حتی از رهبران سنديکای ما مدتهاست در اين ميان حال اگر

 که به يک  ايی رفرميستی و تسليم طلبانهدرک . بهت زده شد ان اين و بيعملی سکوت از، ديگر نبايد تعجب کرد و" تغيير " برسد به

تمام تار و پود فکری  اين دوستان ريشه دوانده و اساس انه عادت کرده و به آن نياز دارد ، در رژيم استبدادگر برای مطلبات روز

  .پراتيک آنان را تشکيل ميدهد

  
 

 ژوئن ٢۶ است که در  شايسته
 که مطالبات کارگران تاکيد شود

ايران نبايد تحت الشعاع 
های جناح های درون  کشمکش

رگران نبايد کا. حاکميت قرار گيرد
به سياهی لشکر جنگ و دعوای 

کارگران . اين جناح ها تبديل شوند
ايران خواستهای خود در روز 
جهانی کارگر به صورت منسجم 
 .اند طی يک قطعنامه اعالم کرده

 و پخش وسيع آن در روز  ترجمه
ئی های  اکسيون ميتواند هم طبقه

ما در کشورهای مختلف را با اين 
در ميان اين . خواستها آشنا کند

خواستها،همانطور که گفته شد 
 و داشتن حق تشکل و اعتصاب

آزادی زندانيان و فعالين کارگری 
 محمود   .جايگاه ويژه دارند

 ٢٣ -١٣٨٨ تير ماه ٢صالحی 
)تاکيدات از من است  (ژوئن  



 از يکی از آنان قسمتی انتشار يافته که من ايران " ی جنبش کارگر"شخصيتهای  و "ی مدنی نهادها"اخيرا چند بيانيه از طرف برخی از

به تضمين " نهادهای مدنی"  اين شخصيتها و اصرار و پافشاری آن دقت شود که بايد به نکتهء جالب و قابل تأملی  . اال آورده امرا در ب

نی آنزمانی که هنوز  تنظيم کرده بود، يعو اجرای همان مفادی است که خواستها و مطلبات خود را هفته ها قبل از حتی اول ماه مه

يادهای مرگ بر واليت فقيه نشده وخشم  توده ربانهای تهران و بسياری از شهرهای بزرگ و کوچک ايران صحنهء آتش و خون و فاخي

مطلباتی که هرگز اصل بقايی اين حکومت را به زير سوال نبرده و تمام خواستهای خود را در . ها بنياد اين حکومت را نشانه نرفته بود

رميستی درشرايطی است تأکيد بر اين خواستها صنفی و رفاهی و رف. دخالصه ميکر" حق تشکيل سنديکا"چهار چوب قوانين موجود و

د  مردمی که از بيدا به حق خيابانی و شورشهای و مرگبار در زد و خوردهای خونين  ساله هم٧٠  مادر بزرگان و پدربزرگانکه حتی 

ی حتی از همراهی و حمايت توده  سر باز زده اند و درحالی که طغيانها" رفقا "  اين .، شرکت ميکنندستم و استثمار به پا خاسته اند

 "!!نهادهای مدنی جامعه اند " مردمی با وحشيانه ترين شيوه های عريان فاشيسم سرکوب ميشوند ، نگران نابودی 

 محدود وپاسيفيستی  عقب ماندگی و درماندگی در البالی  سطور اين بيانيه ها و اسناد شرمندگی موج ميزند و نشاندهندهء فرهنگ و بينش

ارگر را از درون می پوساند و اين نيروی بالقوه عظيم اجتماعی را به اشباحی بی سايه در تاريخ مبدل آفتی که تنهء تنومند طبقهء ک.است

اين شهرزادان قصه گوی جنبش کارگری با داستانهای هزار يک رنگهء خود هيچ نقشی به غير از خواباندن غول خفتهء طبقهء .ميسازد

 صدای نچنان خوابی رفته اند که حتیبه آ قصه های شهرزادی اين مشاطه گران  که کارگران ما باريخ نداشته و سالهاستکارگر در تا

حق اعتصاب و  "  و رويای هزارهء خيابانهای مجاور را هم نمی شنود وبجای ديدن کشتارها و جنگهای خيابانی خوابهاطغيانهای صد

سوسياليست " اين آيت اهللا های هء يکه تازیعرص وسالها ادعای قيومت جنبش کارگری بعنوان مالکيت خصوصی بعد !می بيند"تحصن

بی و برنامه ايی و چرا هنوز بعد از هفته ها هيچ ارزيا  اين شرايط ديده شدآن در" رهبران " ا اثری از جای پای طبقهء کارگر وآي" 

 ؟ارائه نداده اند

تند که در واقع بروشنی بی خاصيتی و مردم ما و مشخصأ اين نسل جديد هر روزه دراين ايام در حال کسب تجارب ارزنده ايی هس

را از جناحهای ارتجاعی رژيم برای عموم ستمديدگان جامعه بطور عام و مروجان و تئوری سازان " رهبران"بيحسی اين خودخوانده  

 .بشکل خاص برای طبقهء کارگر در تئوری وعمل ثابت ميکند"  سوسياليست " رنگارنگ  تسليم طلب 

سياری از کارگران پيشروی جوان ما در کنار همرزمان با تجربه تر در تمامی اين ايام بطور پراکنده و فردی يا  من اطمنيان دارم که ب

عدم تشکالت انقالبی که گروه های چند نفرهء شخصی در صف اول تعرضات و شورشهای خيابانی شرکت داشته اند و بارها افسوس 

 و  را خورده اندماعی وارد صحنهء سياسی جامعه ميکرد ،يک طبقه و نيروی اجتاين شرايط حساس و سرنوشت ساز بعنوان را دراينان

 جنبش هم بيکار نبوده وبا تنظيم و  جسور"رهبران  "  اين  البته. دشنامها داده اند خود"تسبيح بدست"به بی لياقتی و بی درايتی رهبران 

 قطور تاريخ رفرميسم پروندهء عام مردم برگ درخشان ديگری به بحبوحهء قتل در قطعنامهء پارک الله  ءتکرار درخواستهای مودبانه

 !افزودند

و باز سياست تنها حيطهء محوری است که در آن " سياست " مبارزهء انقالبی مفهوم خود را در تئوری و عمل انقالبی می يابد  و 

کسب قدرت سياسی و نابودی تمام آثار ستمگری . نيروهای انقالبی کمونيست و طبقهء کارگر ميتوانند  نقش تاريخی خود را ايفا کنند

کومتی را بلرزه در ميآورد از هر اولين و مرکزی ترين برنامهء ماست و بايد هنگاميکه خشم صدها هزار انسان ستمديده پايه های ح

 را دارند و های  نويندقيقأ دراين شرايط توده ها امکان  تجربهء آگاهی های جديد و آلترناتيو. محکمتر و رساتربيان شود زمان ديگری

پا خاسته ارتش ما و اين توده های به .  مردمی را در اين راستا جهت داد پيکان مبارزاتبايد. ميتواند درعمل سياستها را تجربه کنند

سال ستم و بيداد اکنون خواهان روابط و مناسبات نوينی  ياران طبقهء کارگرند، بخش عظيمی از جامعهء ستمديدگان که بعد از سی

 . قاعدتأ کمونيستها بايد بشارت دهندگان وپيام آوران آن باشندکه ، جامعه اي. هستند 

رد و  ندا  کشانده که نشانی از ديالکتيک علمی فراوانی کار را به ترسيم سناريوهایپيش بينی روند حوادث با اسلوب ديالکتيک هگلی

اما يک اصل در هر صورت صدق ميکند . است  شورشهای خونين مردم زدههم اکنون مهر ارتجاعی بهسرنوشت پيش ساختهء اينان از

های انقالبی و طبقهء کارگر دير يا زود مغلوب اردوگاه  بدون حضور موثرکمونيست هر حرکت ديگری  نه تنها اين روند بلکهو آن اينکه

 ررسی تحوالت کنونی ايران همب .  شده و نميتواند به حتی به اهداف کوتاه مدت و حداقل حود دست يابد و طبقات ستمگردشمنان مردم

و چشم انداز و   با يک ارادهء قوی  ميتواندکه هنوز نوشته نشده و  آينده ايی .اين افق قابل ارزيابی است نيست و با یاز اين قاعده مستثن



 اينکه آيا ما ميتوانيم  با آگاه سازی تودها صف دشمنان و . ، نوشته شودران و زحمتکشان و ستمديدگان معياری به نام منافع کارگ

 در غالب يک و کارادوستان مردم را ازهم تفکيک کرده و با يک هستهء انقالبی از کمونيستهای انقالبی هرچند کوچک ولی منسجم 

 شعارها و سياستهای خود را بطور کالن بر روند حرکت تودهای مردم تحميل کرده و آنان را با خود و طبقهء کارگر ستاد فرماندهی

 ؟ر چه بيشتر برای آنان ملموس کنيما هآلترناتيومان رکرده و تجسم  بسيج  يک انقالب تمام عياررک تدابرای

بطور هدفمند و  در اين راستا  و تمرکز امکانات موجود "ستاد فرماندهی" برای تشکيل يک نقالبیهمکاری نيروهای کمونيست ا

 ميتواند درابعاد گسترده تری اصولی و انقالبی است و، عملکردی و با استفاده از دانش روز و ارتباط مستقيم با توده هاسازمان داده شده 

ن موازين انقالبی نيست و معنی زير پا گذاشته ولی اين ب . معرفی کندکه تشنهء آگاهيند ، میهای مرده آلترناتيو جامعهء آينده را به تود

 وسيعتر عملياتی و شرايط   به بهانهء امکانات و دايرهءگان در تعيين دوستان و دشمنان مردم  سر مصالح زحمتکشان و  ستمديدنبايد بر

 . و به يارکشی ارتجاعی پرداخته معامله کرد وووحساس

اين سرآغاز شروع . قا ناقوس مرگ جمهوری اسالمی رساتر هميشه بصدا درآمده است و تاريخ ايران و منطقه در دست ماست رف

ديگری است که اين فرصت را بخصوص به آنان بخش از ما که تجربهء يک انقالب و سرگذشت بعد از آن تا کنون را داشته اند ، ميدهد 

گذشته مستحکمتر و داناتر از هميشه هدفمند و با برنامه با پويايی و جسارت اقدام به عملی سازی کيه به تجارب که يک بار ديگر با ت

اين ما هستيم که چند قدم پس مانده .  در خيابانهاست و هر روز حماسه می آفريندما ارتش خود را داريم و اين نيرو آماده. اهدفمان کنيم 

 ۶٠، در دههء  هستند آنها طرف معامله مردم باراين.  را رژيم نمی تواند تکرار کند۶٠  و تاريخ دههء !ما هنوز فرصت داريم! ايم 

 اين تحول بزرگی در جامعه ايران بخصوص برای نسل جديدی از انقالبيون و .رهبران در خيابان بودند و توده ها بيگانه با خود 

بايد ساختارهای فعاليتی خود را باسازی . ناسبات موجود دهد آزاديخواهان به پاخاسته است که ديگر حاضر نيست  تن به معادالت و م

است حياتی که ميتواند سرنوشت يک جنگ را تعيين  شرطی  و آرايش درست نيروهاسازماندهی.  و با يک کيفيت عالتری اقدام کردکرد

سجم اما نه خشک و شکننده بلکه روان و سيال  ، من پويا علمی ،يک سازماندهی. اين با خود اغاز شده و تا تودها امتداد پيدا ميکند. کند 

دشمنان و گرگان !  هوشيار باشيم يدبا  . بيشترين پتانسيلها را خارج ساخته و در راه انقالب مصرف ميکند و هزينه با کمترين نيروکه

 . رت ميگيرددوست نما رنگ عوض کرده و داد انقالب ميزنند ، در داخل و بيرون بر سر ميزهای معامله زد و بندها صو

  ارتجاعی و افکار و گرايشات تمام را نسبت به و زحمتکشان و ستمديدگان جامعه گران توهمات ذهنی کار يروهای کمونيست بايدن

 روند انقالبات نوين و  ، کل جامعه در سياست  برای دخالت و راديکالرفرميستی روشن کرده و با پيش کشيدن برنامه های انقالبی

  تا فرصتی ديگر   .کرده و به سرانجام برسانندتسريع دارد  اجتماعی که دشمن در ضعف قراردر اين بحرانها سوسياليستی را

  

  ٨٨ تير ۴پنجشنبه  - راوی
 

  دوستان و رفقا با درود* 

 خود را موظف به انتشار زي زن ستتري تنيا امي  پی ارتجاعتيو ماه»  خفته یشهرزادان قصه گو  و غولها« در رابطه با انتخاب نام مقالهء  

  تاديدادي بطور مجزا انتشار ماي در خود آن مقاله ی بصورت پا ورقاي را ري که اگر انتقاد زشدمي سپاسگزار ماري انتقاد کرده و بسني ایعموم

   .دي باشداري و پاروزيپ.  شود ینثخ ی اثرات مخرب آن  تا حدوددي شانگونهيبد

 ی و افراد مدعروهاي نی و مادی فکری در ساختارهای است که اثرات مخرب آن حتی مردساالرانه و ضدزن معضلی ارتجاعفرهنگ :خودانتفاد از

 ی نظامات استبدادني تری از وحشیکي در مقابل راني اني خونیاباهاي هر روزه در خیراني که جامعهء زن ای رخنه کرده و در حالزي نشرويچپ پ

 از قصه تي و حکادهديبروز م»  خفته یشهرزادان قصه گو و غولها«  در انتخاب نام مقالهء  یانيخود را بطور واضح و عر ،کنندي مینيحماسه آفر

 از خود دي خود را موظف به انتقاد شدیزي از اشاعهء توهمات فرهنگ زن ستیمن با پوزش از جامعهء زنان و شرمسار.  دارد یاري ناگفتهء بسیها

 حصور و ني بار ضد زن آن هستند، باعث شکستن ااني تجارب که زنان در واقع پرداخت کنندهء عواقب زنگونهيهزار بارهء ا  کسبدوارمي و امدهيد

 و ی فکری هاشهي نتوانند با ریستي کمونیشروي پیروهاي نکهيتا هنگام.  ما شودزي پدر ساالرانه و زن ستی غالب بر ساختارهای ارتجاعليخصا

 ی عاريیاي دنني و راستی دهندگان و مباشران واقعدي توانند نوی حساب کنند ، هرگز نمهي و صادقانه برخورد و تسوگاهانه خود آزيت زن سیساختار

  ٨٨تير  ٣٠ - یراو      ----. همهء انسانها باشدیاز ستم و استثمار برا

         


