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جدال آلترناتیوها

خیــزش انقالبــی فرودســتان در دی مــاه ،نقطــه عطفــی در مبــارزات
مــردم علیــه اســتثمار و ســتمگری دینــی نظــام جمهــوری اســامی
بــود .ایــن خیــزش تضادهــای آشــتیناپذیر میــان مــردم و جمهــوری
اســامی را از اعمــاق جامعــه بــه صحنــه آورد و بــه مــدت  11روز
مبــارزهای رادیــکال و پــر شــور بــا خواســت از میــان رفتــن رژیــم و
ارزشهــا و نمادهــای دینــیاش ،چهــار گوشــه کشــور را بــه لــرزه در
آورد .ایــن خیــزش نمایــش قدرتمنــدی از ایــن بــود کــه تودههــای
محــروم دیگــر حاضــر نیســتند بــه وضعیتــی کــه در آن بهجــز فقــر
و درد چیــزی برایشــان نــدارد تــن دهنــد و هیــچ نیــازی بــه ایــن
حاکمیــت و ادامــه حیــات آن ندارنــد.
اثــرات ایــن خیــزش ســرنگونیطلب و قابلیتهایــی کــه از خــود نشــان
داد بــر ذهنیــت جامعــه و تودههــای درگیــر در آن بهگونــهای اســت
کــه بــا قطعیــت میتــوان گفــت دیگــر جامعــه بــه دوران قبــل از ایــن
شــکل گذشــته نمیخواهنــد
خیــزش بــر نخواهــد گشــت ،مــردم به
ِ
بــه حکومــت تــن دهنــد و شــعلههای زیــر خاکســتر در فــراز و
نشــیبهای اجتماعــی ،زمانــی دیگــر ،از نقطــهای دیگــر و ممکــن
اســت بــه دالیلــی دیگــر ،ســربلند خواهــد کــرد .بــا ایــن خیــزش در

روابــط میــان تودههــای ســتمدیده و حاکمیــت جمهــوری اســامی،
تغییــرات مهمــی صــورت گرفتــه و بهتــر از هــر کســی آنانــی کــه بــر
مســند قــدرت نشســتهاند و آمــاج خشــم تودههــا بودنــد ایــن مســاله
را دریافتهانــد .همیــن امــر علیرغــم همدســتی و همنظــری همــه
جناحهــای حکومتــی در ضــرورت پاس ـخگویی بــه ایــن وضعیــت ،امــا
چگونــه پاســخ دادن بــه یکــی از جدیتریــن معضالتشــان تبدیــل
شــده و تضادهــای عمیــق میــان گروهبندیهــای درون حکومتــی را
بــر ســر «مدیریــت بحــران» و «چگونــه حکومــت کــردن» ،بیــش از
پیــش ،تشــدید کــرده اســت.
هــر جنبــش تــودهای ،ســواالت مهــم سیاســی و تئوریــک و عملــی را
بههمــراه مــیآورد و مســاله «چــه بایــد کــرد» و «راه حــل» خالصــی
از نظــام موجــود بــه مشــغله ذهنــی تعــداد بیشــتری از مــردم تبدیــل
میشــود و خــود عرصــۀ مهمــی از مبــارزه را میگشــاید .قــدرت
سیاســی حاکــم بــه روشهــای مختلــف (از ترفندهــای سیاســی تــا
ســرکوبهای خونیــن) تــاش ميکنــد هرگونــه امــکان پيــروزی يــک
انقــاب واقعــی را در نطفــه خفــه کنــد .ازيــک طــرف امتيــازات حقيــری
بــه مــردم میدهــد و یــا بــا وعدههــای توخالــی تــاش میکنــد تــا
ی را از گزنــد تودههــا در امــان نگــه دارد
ســاختارهای دولــت ارتجاعــ 
و ازســوی دیگــر بــا ســرکوب و ارعــاب «زور بــازو» نشــان ميدهــد تــا
مــردم را از امــکان انقــاب مايــوس کنــد.
امــا نیروهــای در صحنــه فقــط مــرد ِم بهپــا خاســته و جمهــوری
اســامی نیســتند .نیروهــای طبقاتــی گوناگــون (خــارج از دایــرۀ قــدرت
سیاســی حاکــم) بــا خــط و برنامــه و افقشــان وارد صحنــه شــده
ِ
جهــت مناســب بــا برنامــه و
و تــاش میکننــد بــه خیــزش مــردم
اهــداف خــود را بدهنــد .درواقــع ،مبــارزات بــزرگ تــودهای و مهمتــر از
آن انقــاب بهطــور کلــی ،صحنــه زورآزمايــی و چالــش طبقــات مختلــف
اســت و مبــارزه و رقابــت بــر ســر «آلترناتیو»هایــی کــه پیــش گذاشــته
میشــود و روشــن کــردن راه از بیراهــه ،بخــش مهمــی از گشــودن
راه بــرای واژگونــی کلیــت نظــام حاکــم و پایهگــذاری نظــام اقتصــادی
سیاســی اجتماعــی کامــا متفــاوت از نظامهــای ارتجاعــی (خــواه بــه
شــکل جمهــوری اســامی باشــد یــا بــه شــکلی دیگــر) اســت.
 ترامــپ رئیــس جمهــور فاشیســت آمریــکا ،این نمــا ِد بار ِز نژادپرســتی،توهیــن و تحقیــر تودههــای فقیــر ،زنســتیزی و احیــای قوانیــن قــرون
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وســطایی دیــن مســیحیت کــه در همــۀ جوانبــش تفاوتــی ماهــوی بــا
دولتمــردان جمهــوری اســامی نــدارد ،در چارچــوب سیاســتها و
منافــع امپریالیســم آمریــکا کــه امــروز در ضدیــت بــا سیاســتها و
منافــع منطقــهای جمهــوری اســامی قــرار گرفتــه ،بــه مــردم بهپــا
خاســته فریبکارانــه پیــام همبســتگی و دوســتی فرســتاد .ثمــرۀ
دخالتگــری و اشــغالگریهای جنایتکارانــه امپریالیســم آمریــکا
در سراســر جهــان و در خاورمیانــه روشــن اســت .نتایــج سیســتم
اقتصــادیای کــه آنهــا ســرکردهاش هســتند ،بهجــز جنگهــای
ارتجاعــی ،جنایــت و گســترش هولنــاک فقــر ،تجــارت ســکس و
اســلحه و مــواد مخــدر و تخریــب محیــط زیســت نبــوده اســت.
امپریالیســتهای آمریکایــی (و امپریالیســتهای دیگــر) بهراحتــی
در جهــت منافــع آزمندانهشــان ،دنیــا را بــه آتــش میکشــند ،صدهــا
هــزار انســان را بهقتــل میرســانند و آمادهانــد کــه بــرای حفاظــت از
ایــن منافــع ،دگمههــای بمبهــای هســتهای را فشــار داده و نیمــی
از کــرۀ زمیــن را نابــود کننــد .امپریالیســتها بارهــا نشــان دادهانــد
کــه هیــچگاه دوســت تودههــای مــردم نبــوده و نخواهنــد بــود .بــا
مرتجعتریــن دولتهــای جهــان دســت دوســتی میدهنــد ،یــا خــود
آنهــا را بهوجــود میآورنــد ،کودتاهــای خونیــن بــهراه میاندازنــد
و از درون ســطل «دمکراسی»شــان ،بیرحمتریــن رژیمهــای
دیکتاتــوری را بیــرون میکشــند.
 نظــام ســلطنتی در ایــران از طریــق یــک قیــام تــودهای در ســال 57ســرنگون شــد .آن قیامــی ،عادالنــه و بهحــق علیــه رژیــم ارتجاعــی شــاه
بــود کــه در ســتمگری ،ســرکوب و خفقــان ،زنــدان و شــکنجه و اعــدام،
لشگرکشــی بــه خــارج از مرزهــای ایــران بــرای ســرکوب مــردم بهپــا
خاســته در ظفــار و ...ســرآم ِد دیکتاتوریهــای فاشیســتی آن دوره بــود.
قیــام مــردم علیــه رژیــم ســلطنتی بــه آنجــا نرســید کــه برآمــدش
یــک دولــت و جامعــه انقالبــی باشــد کــه واقعــا نماینــده و حافــظ
منافــع اکثریــت مــردم اســت .یعنــی جامعــه و دولتــی کــه بــار اســتثمار
و ســتم هــزاران ســاله را از دوش مــردم بــردارد و بهمعنــای واقعــی
از شــر ســتم و رنــج رهایــییابنــد .دلیــل اصلــی ایــن بــود کــه مــردم
از داشــتن یــک رهبــری کمونیســتی کــه بتوانــد مبــارزات آنــان را در
جهــت ســاختن جامعــه و دولتــی انقالبــی رهبــری کنــد محــروم بودنــد
و مبارزاتشــان بهدســت مرتجعیــن اســامگرا بــه رهبــری خمینــی
افتــاد کــه در توافــق و زد و بنــد بــا امپریالیســتهای غربــی ،قــادر
شــدند مــوج انقالبــی مبــارزات مــردم را فــرو بنشــانند و رژیــم جمهوری
اسالمیشــان را پایهگــذاری کننــد .امــروز حامیــان همــان نظامــی کــه
ســرنگون شــد مدعــی حمایــت و دفــاع از مــردم شــدهاند .درحالیکــه
نماینــده همیــن روابــط اقتصــادی و اســتثمارگرانهای هســتند کــه در
جمهــوری اســامی تــداوم یافــت و در ادامــۀ منطقــی خود فقر گســترده
امــروز را بــه بــار آورده اســت .اینــان شوینیس ـتهای «آریایی/فــارس»
هســتند کــه حقــی بــرای ملــل تحــت ســتم غیرفــارس ســاکن در
ایــران قائــل نیســتند و بــا تمــام تضادهایــی کــه بــا جمهــوری اســامی
دارنــد هــر زمــان احســاس کردنــد ممکــن اســت «تمامیــت ارضــی»
کشــور بــه خطــر بیفتنــد ،در اوج جنایتکاریهــای جمهــوری اســامی
مدافــع «ارتــش غیــور ایــران» شــدند و علیــه «جداییطلبــی» ســخن
گفتنــد .اینــان مشــکلی بــا دیــن و نهادهــای دینــی و نقــش آن در
ســرکوب مــردم و اشــاعۀ جهــل ندارنــد و افتخــا ِر «شاهزاده»شــان (رضــا
پهلــوی) ایــن اســت کــه بــا روحانیــون عالیرتبــه تمــاس و دوســتی
دارد و مشــاوره میگیــرد .رژیمــی کــه ایــن دار و دســته میخواهنــد،
در روبنــا و نظــا ِم ایدئولوژیــک بــا جمهــوری اســامی تفاوتهایــی دارد،
امــا در بنیادهــای زیربنایــی جامعــه ،در تقــدس مالکیــت خصوصــی،
در اجــرای سیاســتهای اقتصــادی کــه نتیجــهاش فقــر و مســکنت
تودههــای مــردم اســت ،هیــچ تفاوتــی بــا نظــام جمهــوری اســامی
نــدارد .چــرا که هــر دو منافــع طبقاتــی ســرمایهداران بزرگ اســتثمارگر
را نمایندگــی میکننــد ،یکــی بــه اصطــاح «مــدرن» و دیگــری
تابــع قوانیــن و
ی هــر دو،
اســامگرا؛ بهعــاوه برنامههــای اقتصــاد 
ِ
سیاســتهای بینالمللــی امپریالیســتها و نهادهــای مالــی و بانکــی

آنهــا اســت کــه نتیجــهاش را امــروز در ایــران و اکثــر کشــورهای
تحــت ســلطۀ امپریالیســم میبینیــم.
 رهبــری ســازمان مجاهدیــن خلــق خــود را بدیــل جمهــوری اســامیمیدانــد و تــاش دارد تــا بــا کمــک امپریالیســتها جایــی برایــش
در نظــام بعــد از جمهــوری اســامی بــاز شــود .بــرای ایــن کــه بــه
بــازی گرفتــه شــوند دههــا ســال اســت کــه بــا فرومایهتریــن و
فاشیسـتترین عناصــر امپریالیســتی و نوکــران آنــان در خاورمیانــه کــه
ـون هــزاران انســان آلــوده اســت و مظهــر ارتجــاع و
دستانشــان بــه خـ ِ
تاریکاندیشــی دینیانــد ،زد و بنــد و البیگــری میکننــد .در دفــاع
از دیــن و شــیعهگری و اجــرای مناســک «عاشــورای حســینی» بــا
جمهــوری اســامی مســابقه میدهنــد .در زمینــۀ ســینه چــاک دادن
بــرای «تمامیــت ارضــی ایــران» شــانه بــه شــانۀ جمهــوری اســامی
و ســلطنتخواهان میســایند .اقتصــادی کــه میخواهنــد ســازمان
دهنــد ،بــاز کــردن بیشــتر دســت ســرمایهداران بینالمللــی و «آزادتــر»
کــردن بــازار آزاد ســرمایهداری در ایــران اســت.
خــواب و خیاالتــی کــه اینــان بــرای مــردم دیدهانــد چیــزی نیســت
کــه مــردم مشــتاقانه بهدنبالــش هســتند و بــه آن نیــاز دارنــد .ایــن
جریانــات ارتجاعــی از «آزادی» مــردم ســخن میراننــد .امــا آزادی یعنــی
رهایــی از هــر شــکلی از اســتثمار و ســتم .یعنــی رهایــی از نظا ِم منســوخ
منســوخ
اســامگرای جمهــوری اســامی و همچنیــن رهایــی از نظــا ِم
ِ
ـوان «دمکراســی» بــرده کــرده و بــه
امپریالیســتی کــه مــردم را تحــت عنـ ِ
اســتثمار ســرمایهداری امپریالیســتی ،مــارک «ترقــی» زده اســت.
دسـ ِ
ـت آخــر تمــام آلترناتیوهــای ارتجاعــی یــک ســو قــرار میگیرنــد و
ســوی دیگــر فقــط یــک بدیــل وجــود دارد کــه واقعــی و رهاییبخــش
اســت و منافــع فــوری و درازمــدت اکثریــت تودههــای مــردم را
نمایندگــی میکنــد :ســرنگونی انقالبــی جمهــوری اســامی و قطــع
دســت امپریالیســم از ایــران بــا هــدف برپایــی جمهــوری سوسیالیســتی
نویــن ایــران.
اعتصــاب و نبردهــای خیابانــی بــا اعــام ایــن هــدف ،بــرای تــدارک
چنیــن انقالبــی بســیار مهمانــد .امــا بــرای پیــروزی نیــاز بــه نبــرد
بزرگتــری اســت .درهــم شکســتن کليــت ســاختارهای سياســی حاکــم
توســط مــردم آگاه و انقالبــی و شــکلگيری دولــت سوسیالیســتی نویــن
کــه از ســرمايهداران بــزرگ خلــع قــدرت و مالکيــت کــرده و تمايــزات
طبقاتــی را از ميــان برداشــته و روابــط اجتماعــی ســتمگرانه را ســرنگون
کنــد؛ فرآينــدی اســت ســخت و خونيــن .ایــن فراینــد ضرورتــا رهبــری
حــزب کمونیســت را میطلبــد کــه مــردم را در مســیر پــر پیــچ و خــم
مبــارزه انقالبــی در هــر مقطعــی رهبــری کنــد ،ترفندهــا و دسیسـهها و
ـمنان رنگارنــگ را افشــا کنــد و بــا ســازماندهی میلیونها
مانورهــای دشـ ِ
مــردم آگاه در جنــگ انقالبــی علیــه قــدرت سیاســی جمهــوری اســامی،
انقــاب را بــه پیــروزی برســاند و نظــام اقتصــادی سیاســی اجتماعــی
نوینــی کــه نــام آن سوسیالیســم اســت و ســتون فقــرات آن تودههــای
مــردم هســتند ،پایهگــذاری شــود.
سوسیالیســم جامع ـهای اســت در حــال گــذار و بــا جهـ ِ
ـت دس ـتیابی
بــه جامعــۀ کمونیســتی در ســطح جهانــی .کمونیســم جامعـهای اســت
کــه مــردم در اســارت زنجیرهــای ســنت و جهالــت نیســتند و بــا
شــناخت علمــی از جامعــه و جهــان ،آگاهانــه آن را تغييــر میدهنــد.
جامعــهای اســت کــه بهرهکشــی انســان از انســان از میــان رفتــه و
مــردم در تعــاون بــا هــم بــرای تولیــد نیازهــای مــادی زندگــی و کار
میکننــد و درگیــر فعاليتهــای هنــري ،فرهنگــی و علمــی میشــوند.
جامع ـهای اســت کــه در آن طبقــه و نــژاد و ملیــت و جنســیت جایــی
نــدارد و مــردم براســاس احتــرام متقابــل و مراقبــت از یکدیگــر ،بــا
«مــن
هــم مــراوده میکننــد .جهانــی اســت کــه ســود و منفعــت و
ِ
برتــر» در آن جایــی نــدارد .جهانــی اســت کــه انســانها فــارغ از
منفعتهــای برخاســته از روابــط تولیــدی اجتماعــی ســرمایهداری ،در
فعالیتــی مشــترک و دلســوزانه از محیــط زیســت حفاظــت میکننــد.
ایــن جامعــه و جهــان ،بدیــل مــا کمونیس ـتهای انقالبــی اســت کــه
مــردم ایــران و میلیاردهــا انســان در سراســر جهــان ماننــد اکســیژن بــه
آن نیــاز دارنــد.
«آتش»
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خیــزش فرودســتان کــه در دی مــاه  96آغــاز شــد و بهمثابــه یــک زلزلــۀ
اجتماعــی و سیاســی ،فضــای جامعــه ایــران را لرزانــد ،از ســوی جریانات
سیاســی گوناگــون و نیروهــای طبقــات مختلــف بــا جنبــش اعتراضــی
ســال  88مقایســه میشــود .ایــن دو جنبــش را از زوایــای مختلــف
اجتماعــی ،طبقاتــی ،اســتراتژیک ،نحــوه عملکــرد نیــروی ســرکوب
دشــمن ،اوضــاع منطقــهای و بینالمللــی میتــوان بررســی کــرد ،امــا
در ایــن نوشــته فقــط بــه چهــار تفــاوت کیفــی بســیار بــارز میــان آنهــا
پرداختــه شــده اســت.
یــک :جنبــش ســال  ۸۸بهعلــت خاســتگاه آغازینــش (نتایــج
انتخابــات) اساســاً در چهارچوبــۀ گفتمــان سیاســی درون جمهــوری
اســامی صــورت میگرفــت و مشــخصاً حــول مطالبــۀ گرفتــن ســهم
از قــدرت و شــراکت جنــاح اصالحطلــب در ســاختار قــدرت بــود کــه
در شــعار «رای مــن کــو؟» فشــرده میشــد .البتــه طیــف اجتماعــی
شــرکتکننده در آن جنبــش ،بــه ایــن محــدود نمانــد و بــه مــرور
بخشهــای وســیعی از طبقــات و اقشــار میانــی جامعــه و جوانــان را
در بــر گرفــت کــه اساســاً خواســت و مطالبهشــان فراتــر از رأی مــن
کــو و جانشــینی موســوی بهجــای احمدینــژاد بــود .تضــادی فراتــر از
نتیجــۀ انتخابــات ،یعنــی تضــاد مــردم بــا تمامیــت جمهــوری اســامی،
تودههــای بســیاری را در ســال  ۸۸بــه خیابــان کشــاند .ایــن تضــاد
در ادامــۀ تکاملــش ،پتانســیل مردمــی جنبــش را فراتــر از ظرفیــت و
خواســتهای رهبــری حاکــم بــر آن بــرد کــه در عاشــورای  ۸۸بــه
نقطــۀ انفصــال میــان بخشهایــی از مــردم و رهبــری ســبزها رســید
و در شــعار «مــرگ بــر خامنــهای» و بــه آتــش کشــیدن عکسهــای
خمینــی و خامنـهای بــروز پیــدا کــرد .ایــن در حالــی بــود کــه مشــخصا
میرحســین موســوی تــا لحظــۀ دســتگیری بــر فعالیــت در چهارچــوب
قانــون اساســی جمهــوری اســامی و بازگشــت بــه دوران خمینــی
(دوران طالیــی امــام) وفــادار بــود.
امــا جنبــش فرودســتان هیــچ حضــور و نماینــدهای در درون ســاختار
قــدرت در جمهــوری اســامی نداشــت و تمامیــت جمهــوری اســامی را
بــهمصــاف طلبیــد و شــعار «مــرگ بــر جمهــوری اســامی» و کمــی
بعــد «اصالحطلــب اصولگــرا /دیگــه تمومــه ماجــرا» را مطــرح کــرد.
جنبــش فرودســتان ،محتــوای سیاسـیاش را جایــی خــارج از مرزهــای
دولــت و قانــون اساســی و در ســرنگونی تمامیــت جمهــوری اســامی
جســتجو و تعریــف میکنــد.
دو :پایــه طبقاتــی جنبــش  ،۸۸عمدتــا خــرده بــورژوازی شــهری و
دیگــر اقشــار میانــی جامعــه ،آن هــم در تهــران و بهنــدرت چندیــن
شــهر بــزرگ دیگــر بــود .خواســت آن جنبــش ،آزادی سیاســی،
عقالنیــت مدیریتــی (در مقابــل بیخــردی مدیریتــی احمدینــژاد) و
وفــاداری حکومــت بــه نتایــج انتخابــات خــودش بــود .یکــی از تضادهــای
ـی حاکــم بــر آن و
جنبــش  ۸۸ایــن بــود کــه بهعلــت رهبــری حکومتـ ِ
خاســتگاههای هویت ـیاش ،بــا مطالبــات اقتصــادی و سیاســی کارگــران
و زحمتکشــان و فرودســتان جامعــه پیونــد نخــورد.
امــا پایــۀ اجتماعــی اصلــی خیــزش ســال  ۹۶را کارگران و زحمتکشــان،
جوانــان جویــای کار ،اقشــار فرودســت خــرده بــورژوازی و در مــواردی
کشــاورزان فقیــر و رانــده از روســتاها تشــکیل میدادنــد .خیــزش ۹۶
حــول مطالبــۀ نــان ،کار و عدالــت اجتماعــی و آزادی شــکل گرفــت و
عــاوه بــر مطالبــات اقتصــادی و معیشــتی و حملــه بــه فســاد دولتــی و
ناکارآمــدی و فقــر و فالکــت ،خواسـ ِ
ـت آزادیهــای سیاســی و اجتماعــی
آن هــم تــا ســر حــد ســرنگونی تمامیــت حکومــت را در خــود حمــل
میکنــد .خیــزش  96حــول گســل فقــر شــکل گرفــت و در ایــن مــورد،
سیاســتهای نئولیبرالــی دولــت روحانــی بــا احمدینــژاد ،خاتمــی و
رفســنجانی تفاوتــی نداشــته و بــه یــک انــدازه جنایتکارانهانــد.
ســه :جنبــش ســال  ۸۸اساسـاً تهرانمحــور بــود و دامنـهاش از تهــران
و بهنــدرت چنــد شــهر بــزرگ دیگــر مثــل اصفهــان ،شــیراز و غیــره
فراتــر نرفــت .امــا خیــزش ســال  ۹۶در مــدت زمــان بســیار کوتاهــی،

چیــزی نزدیــک بــه  ۸۵شــهر از کالنشــهرها تــا شهرســتانهای بســیار
کوچــک در اســتانهای مــرزی و دور از مرکــز را درنوردیــد .جنبــش ســال
 88فقــط در مناطــق مرکــزی و در میــان فارسهــا پــا گرفــت و هرگــز
نتوانســت ملــل غیــر فــارس را بــا خــود متحــد کنــد .امــا خیــزش  96از
آنجاکــه حــول گســل سراســری فقــر و ســرکوب سیاســی آغــاز شــد،
توانســت در مناطــق محــل ســکونت دیگــر ملــل ماننــد کردها،اعــراب،
بلوچهــا و لرهــا کــه در آنهــا فقــر شــدت بیشــتر و ســرکوب سیاســی
حــدت بیشــتری دارد ،پایــه بگیــرد.
چهــار :گفتمــان غالــب بــر جنبــش  ۸۸نهتنهــا بهلحــاظ سیاســی در
چهارچوبــه جمهــوری اســامی قــرار داشــت بلکــه بــه لحــاظ ایدئولوژیک
هــم خواســته یــا ناخواســته بنــد رابطهــای بســیاری بــا ایدئولــوژی
اســامی حکومــت داشــت .شــعارهای شــبانه اهللواکبــر ،تــاش بــرای
حضــور در ایــام نمادیــن دینــی و حکومتــی و اماکــن مذهبــی مثــل
روز قــدس ،نمــاز جمعــه و روز عاشــورا ،شــعارهایی ماننــد «ابوالفضــل
علمــدار /ریشــه ظلمــو بــردار» و «بســیجی واقعــی /همــت بــود و
باکــری» و غیــره در  ۸۸رایــج بــود و هیــچ نقــد و تعرضــی بــه دیــن
در آن جنبــش صــورت نگرفــت .امــا در خیــزش فرودســتان حتــی در
شــهرهای ســنتی شــیعه ماننــد مشــهد ،قــم ،اردبیــل و نجفآبــاد هــم
شــعارهای مذهبــی طــرح نشــد .در عــوض شــعارهایی ماننــد «حکومــت
اســامی /نمیخوایــم نمیخوایــم» یــا «حســین حســین شعارشــون/
تجــاوز افتخارشــون» ســر میدهنــد و حملــه بــه مســاجد ،حوزههــای
علمیــه ،ســازمان تبلیغــات اســامی بــا هــدف مشــخص حملــه بــه دیــن
و خواســت جدایــی دیــن از سیاســت صــورت میگیــرد.
مجموعــۀ ایــن تفاوتهــا میــان وضعیــت ســال  88بــا ســال  ،96بیانگــر
ایــن واقعیــات اســت کــه تضــاد میــان جمهــوری اســامی و اکثریــت
مطلــق مــردم بــه نقطـهای بــه مراتــب حادتــر از  10ســال پیــش رســیده
اســت .مشــروعیت سیاســی و ایدئولوژیــک حکومــت عمیقتــر از ســال
 88ضربــه خــورده و تضعیــف شــده اســت .اگــر اصالحطلبــان در 88
رهبــری جنبــش را در دســت داشــتند ،در خیــزش فرودســتان بــا یــک
ریــزش شــدید مشــروعیت در میــان بخشهایــی از اقشــار متوســط
کــه بــه آنهــا رأی داده بودنــد ،روبــهرو شــدند .ســطح مطالبــات و
خواســتههای اقتصــادی و سیاســی مــردم ،بــا جمهــوری اســامی دچــار
آشــتیناپذیری بیشــتری شــده اســت و نارضایتــی تــا ســطح تظاهــرات
خیابانــی و حتــی درگیــری فیزیکــی شــدید و تعــرض بــه پایگاههــای
بســیج و مســاجد و غیــره در ابعــاد سراســری گســترش پیــدا کــرده
اســت.
بــدون شــک جنبــش فرودســتان تاکنــون کمبودهــا ،ضعفهــا و
ایــرادات خــودش را داشــته اســت امــا مجموعــۀ مختصــات سیاســی،
طبقاتــی و ایدئولوژیکــی کــه در بــاال توضیــح داده شــد ،منجــر بــه
جهــش کیفــی نســبت بــه ســال  ۸۸در مبــارزات مــردم بــا حکومــت
شــده اســت .قاطعیــت سیاســی کــه ایــن جنبــش بــه نمایــش گذاشــت،
شــجاعت و جســارت جوانــان در شــهرها و مناطــق گوناگــون ،گسســت
جــدی از جناحهــای مختلــف حکومتــی ،خصوصیــات کیفــی بــه ایــن
خیــزش داده کــه امــکان واقعــی بــرای تحقــق یــک جنبــش انقالبــی را
فراهــم آورده اســت .راهــی کــه مبــارزات دلیرانــۀ مــردم در دی مــاه ۹۶
گشــود ،زمینــه را بــرای نقشآفرینــی هرچــه بیشــتر کمونیســتهای
انقالبــی در فضــای سیاســی مبــارزه طبقاتــی در ایــران گشــوده اســت.
در ایــن راه بایــد گام نهــاد و بذرهــای خروشــان مبــارزهای کــه خیــزش
ـی
فرودســتان طــی دو هفتــه اخیــر افشــانده را بــا اتــکا بــه آگاهــی علمـ ِ
ســنتز نویــن کمونیســم ،برنامــه و اســتراتژی انقــاب کــه توســط حــزب
کمونیســت ایــران (م ل م) تدویــن شــده اســت و آلترناتیــو جامعــۀ
سوسیالیســتی نویــن آینــده ،از طریــق بســیج کــردن تعــداد هــر چــه
بیشــتری از پیشــروان ایــن خیــزش و تودههــای متحــد در مســیر
جنبشــی بــرای انقــاب ،بــارور و شــکوفا کــرد.
سیامک صبوری
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بجنــگ تا بجنـــگیم

گزارش فعالین نشریه آتش از تظاهرات و تجمعات جنبش فرودستان در تهران
روز اول ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
تهــران :تقاطــع خیابــان جمالــزاده و انقــاب عــدهای ازجوانــان کــه
صورتهــای خــود را پوشــاندهاند شــروع بــه ســردادن شــعارمرگ بــر
دیکتاتورکــردن و از مــردم میخواهنــد بــه آنهــا بپیوندنــد .درایــن
میــان بــه نظــرم میرســد شــعاری را کــه شــب قبــل رفقــا در دانشــگاه...
دادنــد ،مطــرح کنــم «آخونــد ســرمایهدار پــول مــارو پــس بیــار» .شــعار
بهســرعت پخــش میشــود .مــردم بــا تعجــب بــه جمــع جوانــان
خیــره شــدهاند ،تعــدادی دســت میزننــد ،تعــدادی کــم کــم بــه
جمــع میپیوندنــد .جوانــان بــا چــپ کــردن ســطلهای زبالــه ســعی
در مســدود کــردن خیابــان دارنــد .بهســمت میــدان انقــاب حرکــت
میکنــم .هرچــه بهســمت دانشــگاه نزدیکتــر میشــوم بــر تعــداد
نیروهــای انتظامــی امنیتــی افــزوده میشــود .دانشــجویان جلــوی ســردر
دانشــگاه تجمــع کرداهنــد و شــروع بــه شــعار دادن میکننــد« :مــرگ
بــر دیکتاتــور .اصالحطلــب  ،اصولگــرا دیگــه تمومــه ماجــرا .مــرگ بــر
اصالحطلــب چــه درحصــر چــه درقصــر .مــرگ بــر دولــت ســرمایهدار».
بهســمت چهــارراه ولیعصــر کــه مــیروم دســتههای یــگان ویــژه بــه
مــردم یــورش میبرنــد و بــا باتــوم ســعی در متفــرق کــردن مــردم دارنــد.
مــردم در ورودی متــرو جمــع شــدهاند و شــروع بــه شــعار دادن کردهانــد.
«آخونــد خدایــی میکنــد مــردم گدایــی میکننــد» .چهــارراه کالــج و
خیابــان انقــاب بهســمت میــدان فردوســی صحنــه جنــگ تمامعیــاری
بیــن مــردم و نیــروی ســرکوبگر یــگان ویــژه میشــود تعــدادی را
دســتگیر میکننــد.
روز دوم ۱۳۹۶/۱۰/۱۲:
تهران :بلوار کشاورز و میدان ولیعصر
بههمــراه دوســتی بهطــرف میــدان ولیعصــر بــهراه افتادیــم .تعــداد
زیــادی نیــروی ضــد شــورش و یــگان ویــژه میــدان را محاصــر کردهانــد.
در میــان راه ،تعــداد زیــادی از مــردم را میبینــی کــه مشــخص اســت
بــرای تظاهــرات امدهانــد .هیجــان عجیبــی بیــن مــردم اســت .مــردم
بــه هــم لبخنــد میزننــد .عــدهای در حــال راه رفتــن بحــث میکننــد.
جلــوی دانشــگاه امیرکبیــر تعــداد زیــادی ماشــین نیــروی انتظامــی و
ماشــینهای اطالعــات پــارک کردهانــد .لباسشــخصیها مــردم را بــا
دقــت زیــر نظــر دارنــد .تعــدادی را نگــه میدارنــد و تفتیــش میکننــد.
بــه چهــارراه ولیعصــر کــه میرســیم گارد و لباسشــخصیها هجــوم
میاورنــد .مــردم را بــا گاز فلفــل و باتــوم میزننــد .عــدهای را دســتگیر
میکننــد .مــردم شــروع بــه شــعار دادن میکنند«.مــرگ بــر دیکتاتــور،
مــرگ بــر خامنــهای» .هــر کســی بــه ســمتی مــیدود بــاز تعــدادی
فریــاد میزننــد «نترســید نترســید ،مــا همــه بــا هــم هســتیم» مــردم
بهیکبــاره میایســتاند .بهســمت خیابــان انقــاب میرویــم سرتاســر
خیابــان تــا میــدان انقــاب را انــواع و اقســام نیروهــای امنیتــی اطالعــات،
یــگان ویــژه ،نیروهــای ســپاه ثــاراهلل پوشــاندهاند .امــا مــردم همچنــان
شــعار میدهنــد .بــاز هــم هجــوم میاورنــد .مــردم بــا نیروهــای
ســرکوبگر درگیــر میشــوند .بــاز هــم گاز اشــکآور ،اســپری فلفــل و
باتــوم اســت کــه بــر ســر مــردم فــرود میآیــد ولــی مــردم انــگار دیگــر
ترســی ندارنــد.
روز سوم ۱۳۹۶/۱۰/۱۳
تهران :خیابان کارگر ،تقاطع خیابان انقالب
امــروز تعــداد نیروهــای امنیتــی اطالعاتــی بســیار زیادتــر از روزهــای
قبــل اســت .برخوردهــای بیشــتر و خشــنتری بــا مــردم میکننــد.
تعــداد زیــادی نیــروی گارد ویــژه اطــراف دانشــگاه تهــران را محاصــر
کردهانــد .تمــام کوچههــای منتهــی بــه دانشــگاه را نیروهــای یــگان و
لباسشــخصیها محاصــر کردهانــد .داخــل دانشــگاه و جلــوی ســردر
دانشــگاه ،دانشــجوهای بســیجی تجمــع کردهانــد و شــعار مــرگ بــر
ضــد والیــت فقیــه و شــعارهای در حمایــت از حکومــت ســرمیدهند.
ولــی کمــی پایینتــر ،جلــوی درب دانشــکده هنــر ،دانشــجویان چــپ
جمــع شــدهاند و شــعار میدهنــد« :دانشــجویان بیــدارن بــا کارگــران

همراهنــد .مــرگ بــر دولــت ســرمایهدار .نــان مســکن آزادی» .بهســمت
چهــار راه ولیعصــر مــیروم .تعــداد زیــادی از مــردم جلــوی پــارک
دانشــجو تجمــع کردهانــد و شــروع بــه شــعاردادن میکننــد :مــرگ
بــر خامنـهای .مــرگ بــر دیکتاتــور .بــاز هــم هجــوم گاز اشـکآور اســت
و حملــه نیروهــای بســیجی و لباسشــخصی .تعــداد زیــادی را دســتگیر
میکننــد .مــردم بــا پرتــاب ســنگ از خــود دفــاع میکننــد ولــی از هــر
طــرف ،نیروهــای امنیتــی حمل ـهور میشــوند .در طــی مســیر بهســمت
میــدان انقــاب ،در طــول خیابــان همــه جــا درگیــری بیــن مــردم و
نیروهــای ســرکوبگر در جریــان اســت .بــه میــدان میرســیم .میــدان
انقــاب صحنــه غریبــی دارد .ســیل ماشــینهای آبپــاش ،ماشــینهای
زرهــی و ماشــینهای ســیاه گارد نوپــو یــگان ویــژه پاســداران .بیشــتر
شــبیه بــه صحنــه فیلمهــای جنگــی اســت .مقــداری پیــاده تــا خیابــان
اســکندری میرویــم .در راه ،نرســیده بــه متــروی انقــاب مــردم تجمــع
کردهانــد .گارد ســعی دارد مــردم را بــا تهدیــد متفــرق کننــد .در میــان
هیاهــو ،صــدای رســای دو دختــر بلنــد میشــود« :بــه توچــه کثافــت.
تــو چــکارهای؟ مگــه خیابــون مــال پدرتــه؟ بلنــد نمیشــم خــودت
گمشــو عوضــی .غلــط میکنــی دســتت بــه مــن بخــوره» .نیروهــای
گارد خشکشــان زده اســت .انتظــار چنــان برخــورد قاطعــی را نداشــتند.
مــردم دور ســربازان گارد حلقــه میزننــد« :ولــش کــن بــه شــما چــه
بیشــرفها؟ مگــه مــردم اســیرن؟ خودتــون گــم شــین» .ســرهنگی
کــه فرمانــده دســته اوبــاش نیــروی انتظامــی اســت ،میگویــد مــردم
را ول کنیــد.
روز چهارم ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
تهران :خیابان حافظ ،تقاطع خیابان انقالب
امــروز هــم مثــل دیــروز خیلــی شــلوغ اســت .تعــداد زیــادی از مــردم
جمــع شــدهاند .چهــارراه کالــج و میــدان فردوســی را بهصــورت کامــل
محاصــره کردهانــد و قــدم بــه قــدم نیــروی گارد و لباسشــخصی
ایســتادهاند .حتــی بهانــدازه روشــن کــردن یــک ســیگارهم بــه مــردم
اجــازه ایســتادن نمیدهنــد .تمــام ورودیهــای ایســتگاه متــرو چهــارراه
ولیعصــر را بســتهاند .حتــی ورودی زیرگــذر چهــارراه را بســتهاند.
ترافیــک ســنگینی بهوجــود آمــده اســت .مــردم مرتــب بــوق میزننــد و
ایــن مامــوران کــه کالفــه شــدند مــردم را بهســمت خیابانهــای فرعــی
ســوق میدهنــد .جوانــی میگویــد میخواهنــد خیابــان انقــاب را
خلــوت کننــد تــا دانشــگاه را ســرکوب کننــد .از کوچــه پسکوچههــا
خــود را بــه خیابــان قــدس میرســانم .دانشــگاه و خیابــان منتهــی
بــه دانشــگاه شــدیدا کنتــرل میشــود .دانشــجویان درب دانشــگاه را
شکســتهاند و میخواهنــد بــه خیابــان بیاینــد .گارد و لباسشــخصیها
میخواهنــد بــه هــر طریقــی مانــع شــوند .داخــل دانشــگاه گاز اشـکآور
پرتــاب کردهانــد .دانشــجویان هــم بــا ســنگ پاســخ میدهنــد .تعــدادی
از مامــوران زخمــی میشــوند گارد بــه داخــل دانشــگاه یــورش میبــرد و
ســه دانشــجو را از میــان دانشــجویان بــا زور میربایــد .دانشــجویان فریــاد
میزننــد« :حکومــت زور نمیخوایــم ،پلیــس مــزدور نمیخوایــم .مــرگ
بــر روحانــی مــرگ بــر جمهــوری اســامی» .ســوار بیآرتــی میشــویم.
مــردم در حــال صحبــت درمــورد مســائل پیشآمــده هســتند .جوانــی
بــا گوشــی همــراه خــود از بیــرون و نیروهــا عکــس میگیــرد .از بیــرون
اتوبــوس دو نفــر بــه اتوبــوس نزدیــک میشــوند و بــا مشــت محکــم بــه
درب بســته اتوبــوس میکوبنــد« :توغلــط میکنــی عکــس میگیــری
پیــاده شــو» عــدهای شــروع بــه بــد و بیــراه گفتــن بــه آنهــا میکننــد.
مــرد مســنی میگویــد ۴۰«:ســال اســت کــه هــر صــدای مخالفــی را
خفــه کــردن» جوانــی کــه درحــال فیلمبــرداری بــود میگویــد« :اینبــار
دیگــه نمیتونــن مــردم رو خفــه کنــن .اینبــار کارشــون تمومــه .مــردم
دیگــه نــه خاتمــی میخــوان نــه موســوی نــه احمدینــژاد .مــردم دیگــه
حکومــت اســامی نمیخــوان .اینهــا بایــد بــرن ».دختــری میگویــد:
«ایــن کثافتهــا بایــد بــه دســت مــردم ســرنگون بشــن .مــن و دوســتم
از اول تمــام تظاهراتهــا بودیــم .امــروز هــم بــا باتــوم زدن تــوی ســینهام
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بجنگ تا ...
وگرفتنمــون» دوســتش میگویــد« :کلــی ســرو صــدا کردیــم سرشــون
و جیــغ زدیــم ولمــون کــردن .اینهــا از زنهــا میترســن .تــا دختــری
رو میگیــرن اگــه ســرو صــدا کنــه از تــرس اینکــه مــردم جمــع بشــن
ولــش میکنــن .مــردم ،نترســید همــه بایــد باهــم باشــیم ،بایــد متحــد
باشــیم و بــا هــم شــعار بدیــم مــرگ بــر خامن ـهای .مــا دوبــاره داریــم
میریــم چهــارراه ولیعصــر تــا بــاز هــم شــعار بدیــم بســه هــر چهقــدر
ســاکت موندیــم»...
ادامه ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
تهران :جلوی زندان اوین
امشــب بــه همــراه تعــدادی از دوســتان بــه مقابــل زنــدان اویــن رفتیــم.
بســیار شــلوغ بــود و اکثــرا ً خانوادههــای دستگیرشــدگان جمــع شــده
بودنــد .در ابتــدای ورودمــان تعــدادی از خانوادهــا بــه پیشــواز آمدنــد .در
میــان چهرههــای مهربــان خانوادههــا ،چهــره مــادری بیشــتر از همــه
نظــرم را جلــب میکنــد .مــادری بــا چهــرهای ســاده و صمیمــی .حــال و
احــوال میکنیــم و از حــال رفقــا ســراغ میگیریــم .میگویــد« :هیــچ
خبــری از بچههــا نمـیدن و چنــد نفــر از خانوادههــا را هــم فراخواندهانــد
و تهدیــد بــه بازداشــت کــردن» همینطــور کــه مشــغول پــرس و جــو
هســتیم از گوشــه ســمت راســت جایــی کــه خانوادههــا تجمــع کــردن
صــدای ترانـهای آشــنا بــه گــوش میرســد .صــدای کمانچــه و شــعر لــری
دایــه دایــه وقــت جنگــه ،وقــت دوســتی بــا تفنگــه .تعــدادی از دراویــش
گنابــادی هســتند و تعــدادی از رفقــا کــه بــه مناســبت تولــد دانشــجوی
زندانــی محمــد شــریفیمقدم کیکــی تــدارک دیدهانــد و بــا موســیقی
در حــال برگــزاری مراســم هســتند .جمعیــت بیشــتر میشــوند .دوســتی
شــمعی بــا عــدد  ۲۶را روشــن میکنــد .چهــره مــادری کــه ابتــدا دیــده
بــودم مــادر محمــد بــود .ســاده و مصمــم ،مثــل پســرش .محمــد امشــب
پشــت دیوارهــای بلنــد اویــن  ۲۶ســاله شــد.
روز پنجم۱۳۹۶/۱۰/۱۵ :
تهران :میدان فردوسی
از ظهــر تــا بعــد از ظهــر بیــرون هســتم امــا خبــری نیســت .ســاعت
یــازده شــب اســت ،دوســتی زنــگ میزنــد ،گوشــی را کــه برمــیدارم
اولیــن چیــزی کــه بــه گــوش میرســد صــدای شــعارمرگ بــر دیکتاتــور
اســت .رفیقــی خبــر از شــلوغی خیابــان جمهــوری و تقاطــع انقــاب
میدهــد .خــودم را بــه میــدان جمهــوری میرســانم .جمعیــت بســیار
زیــادی جمــع شــدهاند و یکصــدا در حــال شــعاردادن هســتند« :مــرگ
بــر خامن ـهای ،مــرگ بــر دیکتاتــور ،اقــا خدایــی میکنــه ،مــردم گدایــی
میکنــه» بهمیــان مــردم مــیروم و بــا همراهــی تعــدادی جــوان
شــروع بــه دادن شــعارمیکنم« :مــرگ بــر دولــت ســرمایهدار .حکومــت
ضــد زن نمیخوایــم نمیخوایــم .نــه شــاه میخوایــم نــه رهبــر نــه
بــد میخوایــم نــه بدتــر» .مــردم هــم تکــرار میکننــد .تعــدادی از
مــردم شــعار «نــه غــزه نــه لبنــان جانــم فــدای ایــران» ســر میدهنــد.
ســریع بــه فکــرم میرســد شــعار «هــم غــزه هــم تهــران ،ســرکوب
زحمتکشــان» را بگوییــم .جمعیــت یکصــدا فریــاد میزننــد وتکــرار
میکننــد .نیــم ســاعت شــعارمیدهیم .بعــد ســروکله نیروهــای بســیجی
و انتظامــی پیــدا میشــود .ســریع شــروع بــه پرتــاب گاز میکننــد و
چنــد نفــری بازداشــت میشــوند .مــردم بــرای آزادی دیگــران بهســمت
نیروهــای گارد هجــوم میاورنــد .درگیــری شــدت میگیــرد .امشــب
نشــان داد کــه جنبــش مــردم نخوابیــده و حــاال مــردم حتــی شــب هــم
در خیابــان میماننــد.
روزششم۱۳۹۶/۱۰/۱۷ :
تهران :میدان ولیعصر
امــروز از صبــح بــاز نیروهــای ســرکوب را افزایــش دادهانــد .دور
میــدان ولیعصــر هــم دوبــاره ماشــین آبپــاش و گارد گذاشــتنهاند.
لباسشــخصیها ،مــردم مخصوصــا جوانهــا را زیــر نظــر دارنــد.
اطــراف دانشــگاه هــم بــاز محاصــره شــده .میــدان فردوســی ســوار
ماشــین میشــوم .در تاکســی جوانــی شــروع بــه صحبــت میکنــد و
از وضعیــت اقتصــادی شــاکی اســت .میگویــد وضــع کارحســابی بــه
هــم ریختــه اســت .راننــده میگویــد« :خــدا ازشــون نگــذره همــه رو
بدبخــت کــردن مــن بایــد از صبــح تــا شــب بــدوم آخــرش هــم همیشــه
بایــد دســتم خالــی باشــه» میگویــم« :خــدا کجــا بــود؟» آقایــی کــه
بغلدســت مــن نشســته میپرســه« :یعنــی میگــی خــدا نیســت؟

اینهــا همــه رو از دیــن هــم زده کــردن» بهــش میگــم« :نــه دوســت
عزیــز ،اتفاقــا اینهــا بــا همیــن دیــن مــردم رو بدبخــت کــردن ولــی
ایــن نیســت کــه دیــن رو وســیله کــرده باشــن چــون دیــن در ذاتــش
دقیقــا همیــن چیزیــه کــه جمهــوری اســامی میگــه و اینهــا برداشــت
غلطــی از دیــن نــدارن و رفتــار حاکمیــت درســت خــود دینــه و تــا زمانی
کــه مذهــب تــو جامعــه هســت وضــع مــردم همینــه .بایــد ایــن سیســتم
پوســیده رو ســرنگون کــرد» راننــده میگویــد« :مــا یکبــار انقــاب
کردیــم نتیجــهاش ایــن شــد .بــه نظــرت ایــن بــار درســت میشــه؟»
میگویــم« :اگــه بدونیــم چــی میخوایــم ،درســت میشــه» جــوان
دانشــجو اضافــه میکنــد« :مــا جوانهــا میدونیــم چــی میخوایــم،
مــا آزادی میخوایــم ،کار میخوایــم ،آســایش میخوایــم ولــی دیگــه
دیــن و خرافــات نمیخوایــم»...
ســاعت  ۱۰شــب اخبــار رو دنبــال میکنــم .خیابــان آزادی شــلوغ
شــده .ســریع راه میافتــم .نزدیــک دانشــگاه شــریف تعــدادی از مــردم و
جوانهــا جمــع شــدهاند و شــعار میدهنــد« :میمیریــم ،میمیریــم
ایــران رو پــس میگیریــم .نــان صلــح آزادی .مــرگ بــر دیکتاتــور» ولــی
خیلــی ســریع پراکنــده میشــوند .بهســمت خیابــان انقــاب حرکــت
میکنــم شــاید انقــاب خبــری باشــد .ســاعت حــدود  ۱۰:۳۰تقاطــع
توحیــد ازدحــام جمعیــت نظــرم را جلــب میکنــد .تعــداد زیــادی زن
و مــرد جــوان تجمــع را شــروع کردهانــد .شــعارمیدهند« :زندانــی
سیاســی آزاد بایــد گــردد .دانشــجوی زندانــی آزاد بایــد گــردد .هــم
ســوریه هــم تهــران ،ســتم بــه زحمتکشــان .حکومــت زور نمیخوایــم،
پلیــس مــزدور نمیخوایــم .حجــاب اجبــاری نمیخوایــم نمیخوایــم»
جمعیــت بســیار زیــادی بهســمت نــواب بــهراه میافتــد .مــردم شــعار
میدهنــد« :مــرگ بــر خامن ـهای .آزادی حــق مســلم مــا اســت» حــدود
یــک ســاعت مــردم در نبــود نیــروی ســرکوبگر راهپیمــای میکننــد و بــا
پیــدا شــدن نیروهــای گارد ویــژه و بســیجیها مــردم شــروع میکننــد
بــه ســر دادن شــعار «بســیجی بــرو گمشــو» بســیج بــه مــردم یــورش
م ـیاورد چنــد نفــری را بهشــدت میزنــد .تعــدادی بازداشــت میشــوند.
جنــگ و گریــز در خیابانهــای منتهــی بــه توحیــد و آزادی جریــان دارد.
ســاعت حــدود  ۱شــب در راه بازگشــت دو دختــر جــوان را میبینــم
کــه کاغذهایــی را کــه روی آن بــا ماژیــک چیــزی نوشــته بــه درو دیــوار
میچســبانند .جلــو مــیروم ،میترســند .خــودم رو معرفــی میکنــم و
میگویــم اگــر کمــک میخواهنــد حاضــرم همراهیشــان کنــم .روی
کاغذهــا نوشــته شــده« :ســرمایهداران اســامی ثروتهــای جامعــه را
تــاراج میکننــد و کارگــران روزبــهروز فقیرتــر میشــوند بایــد کاری
کــرد .هــروز اخبــار اعــام میکنــد اغتشــاشگران امــوال عمومــی را
تخریــب میکننــد ولــی تــاراج ســرمایههای ملــی و حــق کارگــران
امــوال عمومــی نیســت .امــوال عمومــی چیســت؟ دیگــر بــس اســت
چهــل ســال ظلــم حاکمــان حکومــت ســرمایهداری اســامی ،زنــده بــاد
انقــاب کارگــران وزحمتکشــان»
بــه یــاد فعالیــت رفقــای خودمــان میافتــم کــه در همینمــدت
نزدیــک بــه هــزار نســخه از بیانیــه تحلیلــی حــزب کمونیســت ایــران
(مارکسیســت لنینیســت مائوئیســت) دربــاره خیــزش اخیــر را تکثیــر و
بهصــورت شــبنامه در مناطــق و شــهرهای مختلــف پخــش کردهانــد.
لبخنــدی میزنــم وبهطــرف خانــه مـیروم .در تمــام ایــن مــدت شــاهد
تصاویــر بســیاری بــودهام .از همبســتگی و شــجاعت مــردم در برخــورد بــا
ســرکوبگران و اینکــه چگونــه در فاصلــه کوتاهــی بخشــی از مــردم از
زیــر نفــوذ جناحهــای حاکمیــت خــارج شــدهاند .یکــی از تفاوتهــای
عمــده خیــزش  ۹۶بــا اعتراضــات  ۸۸در ایــن بــود کــه خیــزش اخیــر
بــه واقــع انقــاب و جنبــش پابرهنــگان و گرســنگان اســت و چــه قــدرت
عظیمــی در دل تودههــای زحمتکــش و کارگــران خســته از حاکمیــت
ســرمایهداری اســامی ایــران نهفتــه و چگونــه بــا شــعلهای کوچــک،
آتشفشــان خشــم مــردم شــعلهور شــده و شــهر بــه شــهر پیــش مـیرود.
دیدیــم کــه بــاز هــم هرجــا درگیــری و فریــادی بــر ســر بیــداد بــود،
زنــان در خــط مقــدم تمــام نبردهــا حضــور داشــتند و بــا شــجاعت مثــال
زدنــی ،خواســت آزادی و برابــری را فریــاد زدهانــد .
زند باد جنبش فرودستان!
سرنگون باد حکومت جهل و خرافه سرمایهداری اسالمگرایان!
پیش بهسوی جمهوری سوسیالیستی نوین!
دی ۱۳۹۶
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جنایات جمهوری اسالمی بی پاسخ نمیماند!
در پــی تظاهــرات سراســری و تهورآمیــز مــردم زحمتکــش و
خشــمگین از وضعیــت سیاســی و اقتصــادی و اجتماعــی ،حکومــت
راه همیشــگیاش یعنــی زندانــی کــردن و شــکنجه و اعترافگیــری
اجبــاری و کشــتن و سربهنیســت کــردن زندانیــان را بــر اســاس
قوانیــن قــرون وســطاییاش پیــش گرفتــه اســت .در چنــد هفتــه
اخیــر چندیــن نفــر از زندانیــان بــا ســبعیت تمــام توســط مــزدوران
جمهــوری اســامی بهقتــل رســیدهاند .حکومــت از تــرس ادامــه
تظاهــرات و اعتراضــات مــردم بــه دروغ متوســل شــده و علــت مــرگ
زندانیــان سیاســی را خودکشــی اعــام کــرده اســت .پســتی و دنائــت
جمهــوری اســامی را حــدی نیســت .بنابــر خبرهــا از داخــل زنــدان،
آدمکشهــای حکومــت بــرای شــکنجه و آزار زندانیــان بــه آنــان
قرصهایــی خورانــده کــه حــال زندانــی را بســیار بــد میکــرده
اســت .بدینترتیــب ورقــی دیگــر بــر پرونــده چهــل ســال حاکمیــت
ننگیــن جمهــوری اســامی افــزوده شــده اســت.
از جانــب دیگــر حکومــت بــاز هــم کوشــید کــه اعتراضــات مــردم
را بــه تحــرکات عربســتان و آمریــکا نســبت بدهــد .در رســانهها
هــر روزه مطالبــی کــه دروغهــای حکومــت را افشــا میکنــد منتشــر
میشــود و همیــن امــر باعــث خشــم ارگانهــای حکومتــی شــده
اســت .جمهــوری اســامی در روز روشــن زندانیــان سیاســی را بهقتــل
میرســاند و خانوادههــای آنــان را بــا کمــال بیشــرمی و پســتی
مجبــور میکنــد کــه حرفهــای دیکتــه شــده توســط بازجویــان
جنایــت پیشــه را در رســانهای حکومتــی بگوینــد .از جانــب دیگــر
آخوندهــای جنای ـتکار از منبرهــای برپــا شــده بــر خــون مــردم ،بــا
گفتــن اینکــه بســیج بایســتی دســت بــه ماشــه باشــد ،علنــا فرمــان
آتــش گشــودن بــر مــردم را صــادر کردهانــد ( .خطیــب نمــاز جمعــه
تهــران صدیقــی هفتــه گذشــته گفــت :همیشــه بایــد دســت بــه ماشــه
باشــید و بســیجی باشــید ،دشــمن خائــن قس ـمخوردهای کــه چشــم
دیــدن خــدا را نــدارد و اســتقالل کشــوری را بــر نمیتابــد ،بهدنبــال
توطئــه اســت).
بــه مرتجعیــن حاکــم نبایســتی اجــازه بدهیــم کــه تودههــای مبــارز
را ســرکوب کننــد .بایســتی بــا تحصــن و اعتــراض و هــر فــرم دیگــری
از فعالیــت علیــه سیاســت ســرکوبگری جمهــوری اســامی مبــارزه
کنیــم .بایــد در ســطح گســترده از طریــق رســانههای اجتماعــی و یــا

شعارنویســی و پخــش اطالعیــه و تراکــت و مصاحبــه بــا رســانههای
خبــری بینالمللــی از طــرق امــن ،اطالعرســانی کنیــم و اجــازه
ندهیــم جمهــوری اســامی بتوانــد در خفــا پــروژه قتــل و جنایــت
علیــه جوانــان مبــارز را پیــش ببــرد.
در ایــن میــان برخــی از حکومتیهــا ژســت دفــاع از مــردم بــه خــود
گرفتهانــد امــا آنــان از ســر دلســوزی بــرای مــردم نیســت کــه «بــه
زیادهرویهــای» قــوه قضائیــه و مــزدوران آن «انتقــاد» میکننــد
بلکــه هراسشــان از بــاال گرفتــن دوبــاره مبــارزات مــردم اســت.
بهطــور مثــال در پــی طوالنــی شــدن مــدت بازداشــت دانشــجویان
زندانــی 40 ،نماینــده مجلــس خطــاب بــه روحانــی و الریجانــی نامهای
نوشــتند کــه در آن ترسشــان از عواقــب ســرکوبها و دســتگیریها
بــه وضــوح آشــکار اســت .در بخشــی از آن نامــه آمــده« :بهمنظــور
جلوگیــری از شــدت یافتــن ریش ـههای نارضایتــی از دســتگیریهای
متعــدد از ســوی نیروهــای امنیتــی،اطالعاتــی و انتظامــی ،ضمــن
تشــکر از زحمــات همــه عزیــزان بــه نظــر میرســد تــداوم نگهــداری
و طوالنــی شــدن زمــان بازداشــت آنــان بهویــژه دانشــجویان و
علیالخصــوص دانشــجویان دختــر بازداشــتی مســائل و مشــکالت
متعــددی را در پــی خواهــد داشــت .بــر ایــن اســاس تقاضــا داریــم
نســبت بــه رفــع بازداشــت دانشــجویان دســتور رســیدگی ،اقــدام و
مســاعدت عاجــل را مبــذول کنیــد» (روزنامــه شــهروند  27دی )96
کشــتن معترضیــن در بازداشــتگاه و در خیابــان پدیــده جدیــدی در
جمهــوری اســامی نیســت .بهیــاد بیاوریــم ترورهــای خیابانــی را
در خــرداد  ،88قتــل نــدا آقاســلطان و جمعــی از جوانــان در خیابــان
و بازداشــتگاه کهریــزک و ....فریــب درو غ و دو رویــی امثــال روحانــی
و مجلسنشــینان مرتجــع و دزد را نبایــد خــورد .شــکنجهگران
و ســرکوبگران مــردم بایســتی شناســایی و معرفــی شــوند و در
دادگاه صالحــه محاکمــه شــده و بــه ســزای اعمالشــان برســند .بایــد
بــا مبــارزهای دلیرانــه ،متحــد ،پیگیــر و گســترده بــا شــعار «زندانــی
سیاســی آزاد بایــد گــردد»« ،دســت جنای ـتکاران از جــان زندانیــان
کوتــاه» ،مانــع از ایــن شــویم کــه جمهــوری اســامی نقشــههای
ســرکوب و ارعــاب و بــه قتــل رســاندن مبارزیــن را عملــی کنــد.

آرمان

هشدار به حکومت:

به جرم قتل جوانان به سزایتان خواهید رسید!

فراخــوان بــه وکالی مردمــی ،اســتادان دانشــگاهها ،هنرمندان و ورزشــکارانی کــه میخواهند
در کنار مردم بایســتند:
حکومت باید جوابگوی قتل جوانان بازداشتشده باشد!
بازداشتشدگان باید بی قید و شرط آزاد شوند!
مقامات کشوری و دینی که از زبان تهدید و توهین به مردم استفاده کردهاند باید فورا استعفا دهند!
کسانیکه در قدرت هستند و خیال دارند در مقابل مردم بایستند به سزایشان خواهند رسید!
«سربازان مخفی امام زمان» باید شناسایی شده و مجازات شوند!

کری بزنید،
وقتی میگوییم ،آزادی یعنی بدانید که آزادی را بهدست خواهیم آورد .اگر خودتان را به َ
دود آن چشمانتان را کور خواهد کرد.
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واقعیت کمونیسم چیست؟

جواب این مرتجعین را باید با کمونیسم انقالبی و
اعتقادی راسخ داد!
خیــزش دی مــاه محرومــان امــواج قدرتمنــد خــود را بــه هــر گوشــۀ
ایــران فرســتاد ،بــه مــردم امیــد داد و بــر پشــت حاکمــان جمهــوری
اســامی لــرزه انداخــت .دانشــجویان دلیــر دانشــگاه تهــران در تعییــن
ســمت و ســوی خــود تردیــد نکردنــد :در ســمت زحمتکشــان و علیــه
تمامیــت حکومــت .آنــان شــجاعانه شــعار ســر دادنــد« :اصالحطلــب،
اصولگــرا دیگــه تمومــه ماجــرا»! نیروهــای امنیتــی ،از فــردای ان روز
شــروع بــه دســتگیری دانشــجویان فعــال دانشــگاه کردنــد .همزمــان،
پوســتر تحریکآمیــزی از ســوی دانشــجویان طیــف اصالحطلــب
دانشــگاه علیــه مارکسیســم ،علیــه دانشــجویان تظاهرکننــده و چــپ
منتشــر شــد .عکســی از تظاهــرات روز قبــل روی پوســتر نقــش
بســته بــود و زیــر آن نوشــته بودنــد« :مارکسیســم سالهاســت کــه بــه
زبالهدانــی تاریــخ پیوســته اســت امــا شــما؟؟؟» و در کنــار عکــس:
«چــپ هــم کــه نیســتید»!
ایــن پوســتر ،بخشــی از کارزا ِر اصالحطلبــان حکومتــی علیــه خیــزش
مــردم بــود کــه سراســیمه بــه دولــت فراخــوان «ســرکوب» را دادنــد.
آنــان بــا نفــرت جوانــان مبــارز خیــزش اخیــر را «کرکس» و «آشــغال»
خواندنــد و دســت آخوندهــای نمــاز جمعــه را در فحاشــی بــه مــردم
از پشــت بســتند .اصالحطلبــان عصبانیانــد چــون در خیــزش دی،
رســوایی آنــان نیــز بــا ســر و صــدا از بــام افتــاد .ایــن بــه
طشــت
ِ
خــودی خــود ،یــک رویــداد سیاســی بــود .پوســتر ض ـ د کمونیســتی،
واکنــش دانشــجویان طیــف اصالحطلــب بــه ایــن رویــداد بــود.
بــا وجــود آن کــه حتــا ســران و ســاطین اصالحطلــب اعــام
کردهانــد ،پــروژۀ اصالحطلبــی شکســت خــورده و حکومتشــان
در حــال فروپاشــی اســت امــا راه دراز و ســختی در پیــش اســت
کــه طــی موفقیتآمیــز آن نیازمنــد علــم انقــاب یعنــی مارکسیســم
ـگاهی حکومــت دینمــدار
اســت؛ دقیقــا همــان چیــزی کــه ُخــدام دانشـ
ِ

فاشیســت جمهــوری اســامی ،از آن بیزارنــد و آرزوی پرتابــش بــه
«زبالــهدان تاریــخ» را میکننــد.
جنــاح اصالحطلــب و کل حکومــت از ایــن کــه شــمار هرچــه
بیشــتری از دانشــجویان سراســر کشــور بــه ایــن خیــزشبپیوندنــد
هراســناک بودنــد و کابوسشــان آن اســت کــه دانشــجویان بهواقــع
بــه مارکسیســم ،ایــن کلیــد رهایــی همــه استثمارشــوندگان ایــران و
جهــان روی بیاورنــد و آن را موضــوع درجــه اول در تحصیــل علــم
کــرده و تودههــای مــردم را بــه آن آگاه کــرده و عــزم کننــد کــه آن را
بــرای پیشــبرد یــک انقــاب اجتماعــی رادیــکال و بیماننــد در ایــران
بــه کار برنــد.
ایــن بــرای حاکمــان کابــوس اســت و بــرای مــا آرزویــی مطلــوب و
ممکــن .امــا بیاییــد لحظــهای درنــگ کنیــم و بپرســیم پشــتوانۀ
تفرعنــی کــه در پوســتر ض ـد مارکسیســتی دانشــجویان اصالحطلــب
ـان تغییــر اجتماعــی رادیــکال
نهفتــه اســت ،چیســت؟ در اردوی حامیـ ِ
چــه نقــاط ضعفــی بــوده اســت کــه دشــمنان مارکسیســم را هــار
کــرده اســت؟ بــه قــول رفیــق مائوتســه دون ،اگــر میخواهــی وارد
صــد نبــرد شــوی و پیــروز شــوی ،دشــمن را بشــناس و خــودت را
بشــناس.
در چهــل ســال گذشــته ،نــه فقــط کشــتار کمونیســتها بخــش
تعیینکننــدهای از سیاسـ ِ
ـت «ثبــات» و «استحکام»بخشــی جمهــوری
اســامی بــوده اســت ،بلکــه لشــگری از ایدئولوگهــای دینمــدار و
«ســکوالر» و «لیبــرال» و «چــپ» وابســته بــه ایــن حکومــت ،از راه
دروغپراکنــی علیــه تاریــخ کمونیســم رانتخــواری کردهانــد .بــا
ایــن وصــف ،در ســه دهــۀ گذشــته هرگــز مــوج قدرتمنــدی در
دانشــگاهها در مقابــل آن قــد علــم نکــرد .اســفناک آن کــه کمابیــش
بــا وضعیتــی روب ـهرو بودیــم کــه «ییتــس» ،شــاعر ایرلنــدی ترســیم
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جواب به این مرتجعین را ...

آواکیــان ســنتز نوینــی از کمونیســم پیــش گذاشــته کــه چارچــوب
تئوریــک تکامــل یافتهتــری را بــرای پیشــبرد انقــاب کمونیســتی
ارائــه میکنــد؛ آن هــم در دورانــی کــه دشــمنان کمونیســم مــرگ
آن را اعــام کردهانــد .درنتیجــه ،کمونیســم ،در برابــر چنــد دهــه
تهاجــم وحشــیانه دوبــاره قــد علــم کــرده ،از دل عظیمتریــن چالــش
سیاســی و ایدئولوژیــک خــود بیــرون آمــده اســت؛ امــا نــه بــه صــورت
«دســت نخــورده»! بلکــه ،دوبــاره سنتزشــده؛ بــه درسهــای گذشــته
مجهــز شــده؛ از شــناخت کســب شــده توســط نــوع بشــر در حیطههای
گوناگــون ســیرآب شــده اســت و دارای حــس قویتــری نســبت بــه
رســالتی اســت کــه بــر دوش دارد و مهمتــر از آن ،روش و رویکــردی
عمیــق تــر و علمــی تــر بــرای پیشبــرد و رســاندن انقــاب کمونیســتی
بــه مرحلــۀ آتــی ارائــه میکنــد.
خیــزش فرودســتان بــه مــا نهیــب میزنــد کــه بــه مارکسیســم ،ایــن
کلیــد رهایــی استثمارشــوندگان و ســتمدیدگان ،نیــاز عاجــل دارنــد.
ایــن ضــرورت ،بزرگتریــن چالــش را در مقابــل روشــنفکران و
بهطــور مشــخص ،در مقابــل دانشــجویان قــرار میدهــد .جــواب بــه
ایــن ضــرورت تعییــن خواهــد کــرد کــه کــدام یــک بــا اســتواری و بــه
هــر قیمتــی ،در کنــار محرومــان خواهنــد ایســتاد و چــه کســانی بــه
آنــان پشــت خواهنــد کــرد .کامــا روشــن اســت کــه مبارزیــن نســل
گذشــته کــه هنــوز تعلــق خاطــری بــه کمونیســم دارنــد نمیتواننــد
و نبایــد یــک پــا در ســاحل و یــک پــا در قایــق داشــته باشــند.
جوانانــی کــه بــه اشــتیاق رهایــی استثمارشــوندگان و ســتمدیدگان،
بــه کمونیســم روی میآورنــد بــر اســاس «کمونیســم» قدیــم هرگــز
کمونیســت نخواهنــد شــد .بیتردیــد بســیاری بــا درگیــر شــدن در
مباحــث کمونیســم نویــن و قبــول آن ،درک عمیقتــری از هــدف
کمونیســم پیــدا خواهنــد کــرد و بــه عملــی بــودن انقــاب پرولتــری
اطمینــان خواهنــد یافــت .بــه ارزش کارهایــی کــه بایــد انجــام شــود
روشـنتر پــی بــرده و در راه انقــاب کمونیســتی بــا اعتقــادی راســخ
قــدم برخواهنــد داشــت .بــرای ایــن کــه میلیــون هــا نفــر بــار دیگــر
در سراســر جهــان بــه پــا خیزنــد ،جنبــش کمونیســتی بایــد گــرد و
غبــار از تــن بشــوید و بعــد از عقبگــرد وخیمــی کــه چهــل ســال بــه
طــول انجامیــده دوبــاره قــد علــم کنــد .آنچــه طلــب میشــود صرفــا
تکــرار تجربــۀ انقالبهــای کمونیســتی در قــرن گذشــته نیســت.
ِ
پــژواک رســای
بلکــه نیــاز بــه انقــاب بیشــتر اســت .انقالبــی کــه
منافــع ســتمدیدگان و استثمارشــوندگان ایــران و جهــان باشــد.
انقالبــی کــه هدفــش بهواقــع انجــام «ریشــهایترین گسســتها»
از «روابــط مالکیــت ســنتی» و «ایدههــای ســنتی» باشــد.
کرکسهــای اصالحطلــب بایــد بداننــد :هیچچیــز از تاریــخ را
نمیتــوان بــه زبالـهدان انداخــت ،حتــا طبقــۀ انگلــی و نظــام دینمــدار
فاشیســت اســامگرای شــما را .زیــرا ،تاریــخ چنیــن جایــی نــدارد!
امــا تاریــخ بشــر بــا جهــش کمونیســتی آینــدهاش ،بــرای همیشــه
طبقــات و تمایــزات طبقاتــی و اجتماعــی ،کلیــۀ نهادهــا و افــکار
کهنــۀ برخاســته از مالکیــت خصوصــی را بــه «مــوزۀ تاریــخ» خواهــد
ســپرد و نظــام اجتماعــی منســوخ شــما نیــز در ایــن مجموعــه جایــی
خواهــد داشــت.
«آتش»

میکنــد« ،در حالــی کــه بدترینهــا بــا شــهوت تهاجــم میکردنــد،
بهترینهــا از هــر اعتقــاد راســخی تهــی بودنــد».
در چنــد دهــۀ گذشــته ،پــا بــه پــای گســترش شــکاف طبقاتــی و فقر،
بیــدا ِد ظلــم و ســرکوب سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی ،کارزارهــای
ضــ د کمونیســتی جمهــوری اســامی بــدون مواجهــه بــا مانــع
جــدی پیــش میرفــت .بــر خــافِ دهــۀ چهــل و پنجــاه (شمســی)،
دانشــجویان مبــارز تالشــی بــرای بــه میــدان آوردن کمونیســم
بهمثابــه علــم انقــاب و هــدف یــک جنبــش رهاییبخــش سیاســی
نکردنــد و آبشــخور اغلــب تولیــدات فکریشــان انــواع نظریــات ض ـد
مارکسیســتی پُســتمدرن بــود .در جنبشهــای اجتماعــی ،پنهــان
کــردن عقایــد کمونیســتی توســط فعالیــن سیاســی نســل قبــل،
حتــا کســانی کــه بهخاطــر کمونیســت بــودن و حزبیــت ســالها در
ســیاهچالهای ایــن رژیــم در حبــس و شــکنجه بودهانــد ،تبدیــل
بــه عــادت و امــری «عــادی» شــد .هنگامیکــه در دهــۀ هشــتاد
گرایشهــای مارکسیســتی در دانشــگاهها ســربلند کــرد ،عمدتــا
بــه مجــرای «مارکسیســم قانونــی» رانــده شــد« .مارکسیســمی» بــه
دانشــجویان ارائــه شــد ســترون و ُدم بریــده و تهــی از هرگونــه اعتقــاد
راســخ بــه کمونیســم و امــکان انقــاب کمونیســتی .در بســیاری از
محافــل روشــنفکری ،مارکسیســت بــودن بــه ســبک زندگــی تقلیــل
یافــت و ابــزاری بــرای روشــنفکر چــپ شــد کــه بــا آن فکــری ببافــد
و دســتی در بــازار مــکارۀ تولیــد فکــر داشــته باشــد .حاکمــان نیــز
بــا چنیــن «مارکسیســمی» مشــکلی نداشــتند و بیشــتر از ســابق
آن را تحمــل کردنــد .بــه ایــن ترتیــب ،کاروان دفــن واقعیــت تاریــخ
کمونیســم ،راهیــان بــا «حســن نیــت» نیــز داشــت! ایــن واقعیتــی
تکاندهنــده اســت امــا بــا تمــام تلخـیاش بایــد بــا آن روبـهرو شــد و
آن را عــاج کــرد زیــرا دفــن کمونیســم جنایــت بزرگــی علیه بشــریت
اســت .تــا زمانــی کــه ایــن وضــع بهطــرز رادیــکال اصــاح نشــود،
جمهــوری اســامی و جناحهــای اصالحــات و غیــر اصالحطلــب
آن ،بــا وجــود فــرو ریختــن مشروعیتشــان بــردوام خواهنــد بــود
و اگــر هــم واژگــون شــوند ،تــراژدی  57تکــرار خواهــد شــد؛ و اگــر
چنیــن شــود ،زمیــن ســوختهای برجــای خواهــد مانــد کــه شــاید تــا
نس ـلها ترمیمناپذیــر باشــد .تاریــخ بشــر دفــن شــدن هــزاران ســالۀ
دانشهــا و یافتههــای گرانبهــاي زیــادی را بــه خــود دیــده اســت.
اصالح رادیکال این وضع در گروی چیست؟
یکــم ،واقعیــت کمونیســم ،آنگونــه کــه واقعــا در تئــوری و پراتیــک
بــوده اســت بایــد آموختــه شــده و بهطــور گســترده در جامعــه تبلیــغ
و ترویــج شــود ،بهویــژه در میــان کســانی کــه در ایــن خیــزش نشــان
دادنــد چیــزی بــرای از دســت دادن ندارنــد بهجــز زنجیرهایشــان.
کتــاب «تاریــخ واقعــی کمونیســم»* بایــد در سراســر کشــور در
دســترس قــرار بگیــرد و در شــبکههای اجتماعــی تبلیــغ شــود.
دوم ،مارکسیســم نیــز ماننــد هــر علــم دیگــری بایــد خــود را از
نقصانهایــی کــه بــه مــرور آشــکار شــدهاند ،رهــا کنــد .در غیــر ایــن
صــورت ،ســترون شــده و عملکــرد خــود را بهعنــوان قطبنمــای
انقــاب سوسیالیســتی از کــف میدهــد و تبدیــل بــه نظریــهای
میشــود کــه بــه جــای کمونیســت انقالبــی ،بــورژوا دموکراتهایــی
بــا گرایشهــای کمونیســتی تولیــد میکنــد .پاالیــش علــم پانوشت:
کمونیســم از اشــتباهات و نقصانهایــش را بــاب آواکیــان انجــام * تاریــخ واقعــی کمونیســم .نوشــته ریمونــد لوتــا .ترجمــه و انتشــار
داده ،هســته انقالبــی ،صحیــح و علمــی مارکسیســم را بــه اثبــات حــزب کمونیســت ایــران (م.ل.م) .در وبســایت زیــر در دســترس اســت
www.cpimlm.com
رســانده و بــه ســطوح باالتــری تکامــل داده اســت .در عیــن حــال،
جوانــب نادرســت آن را شناســایی کــرده و کنــار گذاشــته اســت .بــاب

شما را به همكاری دعوت می کنیم:

با تهیه گزارش و مصاحبه ،فرستادن تجارب مستقیم و حكایت رنجها ،با اظهار نظر نقادانه و پیشنهاد ،با ارسال طرح و
عكس و آثار هنری نگارشی .به پخش «آتش» به وسیعترین شكل ممكن و به شیوههای مناسب كمك كنید.
email:atash1917@gmail.com
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