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 "جويان و جوانان چپ ايران شورای دانش"ۀ نکاتی دربار
  

 سر تيتر مھم و اساسی ۀ از زمر یبا توان و می و طرح برون رفت از وضعيت فعلی را می" چه بايد کرد"موضوع 

ست  ای دليل اين امر کامالً واضح است؛ چرا که چپ ايران چند دھه. عناصر و نيروھای چپ ايران به حساب آورد

ھا در درون   فعاليتی خود خارج گشته است و فاقد شکوفائی الزمه، جذب و تأثيرگذاریۀھای اولي از مسير و نُرم

 ھمين اساس شناخت هب. انگيز است ھای چپ، زجرآور و غم نگاه مجدد به فعاليتمتأسقانه بازخوانی و . است

تواند روند منفعلی را متغيير سازد و بار ديگر، چپ را  ھای مفقوده و کشف صحيح وظايِف عملی کمونيستی می حلقه

  .از بی رمقی و بی جانی بدر آورد

کش نه صرفاً در تفسير و توضيح ماھيت  رگر و زحمتکاۀ ن آرمان طبقامدافعۀ که ھدف و وظيف باورھا بر آن است

باورھا بر . باشد بار ايران نھفته می  سراسر نکبتۀو امثالھم بلکه در تغيير جامع" سبز"، "اصالح طلبانه"ھای  جنبش

ھای اعتراضی را به مسير صحيح سوق  توان جنبش ھا و انقالبيون، می که بدون وصل نظر و عمل کمونيست آن است

راستی که ه ب. توان به نقد جامع و زنده دست يافت  طبقاتی میۀکه بدون شرکت فعال در مبارز باورھا بر آن است. داد

نقد به چه کارمان خواھد آمد و در کدام بستر قادر به درک و فھم ايرادات گذشته و جنبش کمونيستی ايران خواھيم 

بار کنونی  وان، اندک گامی در جھت بھبودی اوضاع تأسفت ھاست که می ھا و تاکتيک بود و با اتخاذ کدامين سياست

  ھای اعتراض کوتاه نمود؟  ھای حاميان رنگارنگ سرمايه را از سر جنبش برداشت و دست

ۀ ھا باز مانده است و بدون ارائ گوئی صريح بدان ست که چپ ايران از پاسخ ھا از جمله موارد کليدی در حقيقت اين

کاری خود را پای ۀ دمی و بدون اشراف و آگاھی به وظايف کمونيستی، برنامتصوير صحيح از اعتراضات مر

  .ريزد می

گردد و سر  يک سر آن به تحريف ماوقع بر می. گوئيم درد چند سره، ولی دو سره داردبه باورم چپ ايران، اگر ن

رای ھمه، تکليف قسمت ايم که ب شود و پی بُرده عملی و فقدان حضورش در دروِن جامعه مربوط می ديگر آن به بی

ھای عملی و بدون رو در  گری توان بدون حضور و بدون دخالت ست که می چنين پذيرفته شدنی دّوم آن، روشن و ھم

توان  ايم که می اوضاع را بر گرداند؛ به اين باور دست يافتهۀ مان، سر و چرخ ۀ رو شدن با نيروھای مسلط بر جامع
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، جنبش را از وضعيت ناھنجار فعلی بدر آورد؛ بر اين اعتقاديم که با علم نمودن  فعال و زندهۀبا نقِد بدون مبارز

گام به جلو سوق  ھای موجود فائق آمد و جنبش را يک توان بر پراکندگی ھا و شوراھای موازی، می تشکالت، انجمن

  .داد

گويد و به  ی ديگر سخن می اتحاد، واقعيات ، از حکايت فارغ از انگيزه، اھداف و نيت عناصر و نيروھای مدافع

ھای   تاکنونی نه تنھا در خدمت به سازندگی و فائق آمدن بر پراکندگیۀراه افتاده توان گفت که اتحادھای ب جرأت می

به تجارب . استھا بوده  ھای ھر چه بيشتر، تفرقه و نااميدی تفاوتی درون نيروھای چپ نبوده بلکه حامل يأس، بی

آن اتحادھا در ميان تحرکات غبارآلود چپ، گم شده است و ۀ ھمۀ  دريابيم که چگونه پروندندازيم وتاکنونی نگاھی بي

محتوا  ن اتحادھای بیاتوان از جانب مدافع  تعھدی را میوليتی و بیؤمس عمق بی.  آن نيستۀکسی حاضر به دفن جناز

ديگری، يا در آغاز کار و يا در مند در خارج از کشور مشاھده نمود و نشان داد که چگونه يکی پس از  و غير ھدف

 لنينيستی خودی –ھای غير علمی و غير مارکسيست  راه، باز ايستادند و کسی حاضر به نقد و رد سياستۀ ميان

اّما جای . ھا، مملو از خطاھا و ايرادھاست مانند ديگر عرصه در ھر صورت چپ ايران در اين عرصه ھم به. نيست

شورای "بينيم که تفاوت مابين ھا را به کنار نھيم و ب داوری ش، پي-ی  تجارب منفيگيری چنين با ناديده –دارد تا 

، با اتحادھای انجام شده و تاکنونی، در ]باشند می.. جويان و  که متشکل از دانش[، " جويان و جوانان چپ ايران دانش

ت و در کدام بستر و با اتخاذ کدامين س  کدام سياست و اشکال مبارزاتی مبلغ و مدافع" شورا"ميان  کجاھاست و در اين

 را - تحت عنوان بلوک سياسی چپ و سوسياليست –ھای عملی، قصد اتحاد عناصر و نيروھای کمونيستی  سياست

  دارد؟

تر برای اين  گذرد و ضمن آرزوی کارھای بھتر و مطلوب می" شورا"ست که از اعالم موجوديت  چند ماھی

را " شورا"گيری  شکلۀ چه بخواھيم پروس چنان. فايده باشد تواند بی آن، نمیۀ بياني، نگاه به مواردی چند از "شورا"

 ۀتوانيم با طرح و موارد مطروح خود را با آن اعالن نمائيم، اّما و متأسفانه نمی" موافقت"بی ايراد به حساب آوريم و 

ريانات، جمانند ديگر  به" شورا"يم و اين بيا آن، چندان توافقی داشته باشيم؛ چرا که نموِد تازه و جديدی در آن نمی

 است ٨٨ نظری حامل دو نگاه و دو ارزيابی متفاوت از اعتراضات مردمی سال -سياسی ۀ تشکالت، ھم در عرص

  .باشد ھای روشن و معين می عملی فاقد سياستۀ و ھم در عرص

بدادی مردم ايران عليه ديکتاتوری دو سال از جنبش ضد است: "آمده است" شورا"راديکال ارگان اين ۀ در سر مقال

جنبش پر شماری که در پی سی سال سرکوب، تبعيض و جنايت و پس از بازی . گذرد مذھبی جمھوری اسالمی می

ھا آورد و در روندی  اش را به خيابان خشم ميليونی. بر آمد" مردم ساالری دينی نظام واليت"انتخاباتی تبليغ و تقلب 

اش را از يک اعتراض ساده به يک خيزش راديکال  تکاملیۀاکم را به چالش طلبيد و پروسچند ماھه تماميّت رژيم ح

ھای ثبات سياسی رژيم را در   بار ديگر پايه۶٠طلب طی کرد و پس از نزديک به سه دھه از بھار سال  و سرنگونی

رو ۀ اش، به دليل پروس انیماھيت مردمی و خيابۀ خيزش به واسط. ابعاد ميليونی و طی چندين ماه به لرزه در آورد

  ".ھای کنش سياسی ايران زد به رشد و در اثر خصلت راديکالش مھر خود را بر تمامی عرصه

به اين . ، ايراد دارد٨٨ی از اعتراضات مردمی سال ئھا بند و ارزيابی چنين جمعۀ توان گفت که ارائ در يک جمله می

 سردمداران رنگارنگ رژيم جمھوری اسالمی ۀ سرکوب سه دھ مردم که ريشه درۀور شدن خشم دوبار دليل که شعله

سر در آورده " رأی من کجاست، يا حسين يا ميرحسين"گيری و با اين مضمون که  ھای رأی دارد، از سر صندوق

دليل حاکميت ه گر رژيم جلو رفتند و در نھايت و ب ھای سرکوب گام و در اثر تعرض ارگان است و مردم، گام به

مان، گوش شنوای عجيبی از  رغم تمايل باطنی متأسفانه آن اعتراضات علی. اند لم به عقب رانده شدهرھبری ناسا
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 در خرداد -مناسبت روز قدس ه ب" موسوی و کروبی" آخر آن در پاسخ به فراخوان ۀرھبران سبز داشت که نمون

دليل به سر رھبران سبز وصل بود و ھا   و بنابه دهالمجموع حيث منآن اعتراضات . ، بوده است-  امسال ]جوزا[ماه

و يا جنبش " راديکال"توان به پای جنبش  که جنبش بدون برنامه و جنبش مرتبط با راست را نمی روشن است

 آن، با طرح شعارھای معين و ۀ با برنامدباي ھای راديکال را می چرا که ماھيت جنبش. نوشت" سرنگونی طلب"

در حقيقت اعتراضات . اش شناخت ان نظام از صفوف خودی و با اھداف عملیاش، با طرد و افشای نمايندگ رزمنده

پر .  انقالبی بوده است–ھا فاقد ھدايت کمونيستی  اينۀ  فاقد چنين مضامين روشنی و مھمتر از ھم٨٨مردمی سال 

ۀ  گذشتمردان  دولت بخواه توانست مسيری، خالِف، مسير دل  و بعد از آن نمی٨٨که اعتراضات سال  واضح است

گونه مخالفتی در آن نيست که اعتراضات مردمی دوران و بعد از  البته ھيچ. رژيم جمھوری اسالمی را طی نمايد

ھای گرانبھا و  انتخابات رياست جمھوری، به مانند صدھا اعتراض ديگر، در بطن خود حامل درس

راه  مند ناصحيح، خلط مبحث و گم نه و ھدفھاست؛ اّما انتساب آن به جنبش راديکال، و به جنبش آگاھا اندوزی تجربه

  . باشد کننده می

که  چنان عريان و واضح بوده است که حاکميت رھبران سبز بر روی اعتراضات مردمی آن واقعيت اين است

در چنين بستری بود که : "گويند سياسی اعالم موجوديت خود  میۀ ھم در قسمتی از بياني" شورا"گردانندگان 

امروز دسِت باال را در رھبری جنبش مردم گرفتند و با ۀ الفخگان از دارال يروز و رانده شدصاحبان قدرت د

چه توانستند را برای مھار خشم  کارانه ھر آن ھای اصالح طلبانه، منفعالنه و سازش لوژی ئوای از توھمات و ايد ملغمه

بازتاب طبيعی اين خط و ايدئولوژِی .  دادنداش انجام"قانون اساسی"افزوِن مردم و جوانان و حفظ نظام موجود و  دم

ھای اقشار ميانی و متوسط شھری آن ھم صرفاً  طبقاتی جنبش به خواستۀ غير راديکال چيزی جز محدود ماندن دامن

ھای غير رزمنده  ھا و به بُن بست رسيدن تاکتيک در تھران و چيزی جز افول و رکوِد جنبش پس از تھی شدن خيابان

طلبان قدرت خود را بر  گان مدارا و ترميم وقتی دشمن مردم و نمايند...  و در پس اين رکود بود و ناروشن نبود

  ...".نشينی سر داد سازش و کرنش صالی تسليم و عقبۀ ھا حاکم کرده و خط خائنان تظاھرات ميليونی توده

ت و با صراحت تمام پرده از نقش ھای ناصحيح باقی نگذاشته اس ی برای برداشتئبند فوق جا ر اين اعتقادم که جمعب

کاری تمام سياست خود را بر  دارد که با دغل و جايگاِه عناصر و جريانات فکری راست و وابسته به نظامی بر می

ھای  جنبش" رکود"و " افول"ھدف آنان چيزی جزۀ که ھم ھا حاکم گردانده و پر واضح است تظاھرات وسيع توده

طلبان  نمايندگان مدارا و ترميم" "جويان و جوانان چپ ايران شورای دانش"قول ه خيابانی نبوده و نيست؛ جنبشی که ب

يم تا بر پيشانی چنين بول چنين افکاری آيا باز ھم مجازبا اين اوصاف و با ق. ، در آن دست باال را داشتند"قدرت

بايست با  ھای راديکال را نبايد و نمی بکوبيم؟ مگر نمودارھای جنبش" سرنگونی طلب"و " راديکاليزم" ُمھر جنبشی

داری ديد؟ مگر نبايد و  ھای سرمايه بندی عملی آن از نمايندگان رنگارنگ نظام خصلت آن، با عروج آن و با صف

ی به ئاس چنين مبنا اسهيت آنرا مالک خود قرار داد و بھا ھدا اينۀ ھا و مھمتر از ھم ھا، برنامه گيری بايست سمت نمی

  ھا نشست؟  بندی آن ارزيابی و جمع

توان شاھد گرفت و نشان داد که ھر زمان تضاد درون حاکميت باال گرفته و  موارد فراوانی را در اين چند دھه می

ترين  حق محرومه ی و بئ ھای پايه ھا کشيده شده است، ميدان برای طرح خواسته جنگ و دعواھا، علنی و به خيابان

جامعه در کنار طرح ايد که در چنين شرايطی  ايم و نديده شنيده و نخواندهتر گرديده است؟ مگر ن معه آمادهاقشار جا

ھم در  کشان، جوانان و زنان و آن داری، شاھد طرح مطالبات کارگران، زحمت ھای سرمايه ن نظاماشعارھای مدافع

، بوده است؟ مگر اين خاصيت ھر نوع "ما زن و مرد جنگيم، بجنگ تا بجنگيم"چون  مقالب شعارھای تندی ھ
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دست و يک نواخت است؟ مگر ذات و خصلت   در ھم ريخته نيست و مگر خيابان يکۀاعتراضات خيابانی و جامع

 که برای اضافه تر، جبنشی سوی آن رقم زد؟ به بيانی حقيقی و گيری آن، با سمت ھر جنبشی را نبايد با چگونگی پای

جنگد، را با  داران می خود با کارفرمايان و صاحبان توليدی و سرمايهۀ گيری حقوق لگد مال شد ُمزد و باز پس دست

نه تنھا .  واحدی ارائه ندادیبند ، از ھم منفک نمود و جمع"رأی من کو و يا حسين و ميرحسين"جنبش و اعتراضات 

ه ب. نبرد فرا می خواننداند و از دو منظر نظام را به  شد بلکه ماھيتاً متفاوتبا ھا متفاوت می گيری آن آغازه و شکل

 و بر مبنای کدام سياست حاکم یبند  اساس کدامين جمعه اساس کدامين ادله و بهب" شورا"راستی که روشن نيست که 

فراز ۀ ر لحظه لحظجنبش مردم ايران در طول دو سال اخير، د"ورزد که  کيد میأ ت٨٨بر اعتراضات مردمی سال 

مندتر به قصد سرنگونی رژيم جمھوری اسالمی و  تر و ھدف ھا برای جنگی آگاھانه و فرودش مدرسه و مشق توده

  ].ی شماره يک راديکال سرمقاله" [بخش واقعی بوده و ھست یئگام نھادن در مسير يک انقالب رھا

" مند ھدف"و " آگاھانه"ھای   و وصل آن به جنبش٨٨چنين تعبير و تفسيری از اعتراضات مردمی ۀ به گمان من ارائ

 -گيری حاکميت رھبران سبز  چنين ناديده دوران و ھم ھای آن گيری ماھيت خيزش معنای ناديده غير حقيقی و به

حکومتی دوران خاتمی، بر " اصالح طلبان"مانند  سبز به. باشد  بر اعتراضات مردمی می–المجموع  حيث من

ايم که رنگ سبز در  ديده. اند آن شدهۀ که بعضاً چپ ھم شفت ای انداخته بود تا جائی چنان سيطره اعتراضات مردمی آن

تبديل گشته بود و باورھا بر آن بوده و ھست " رھائی"و " دموکراسی"، "آزادی"داخل و در خارج از کشور به نماد 

ۀ ن سر مقالاخالف مدافع. باشد مان می ۀ جامعۀ ديد ھا انسان رنج  ميليونگوئی حقوق اولی نگ، قادر به پاسخکه اين ر

  را نداشت و در پناه" مند ھدف"و " جنگی آگاھانه"، با خود نشانی از - اخير ۀ دو سال–راديکال، اعتراضات مردمی 

بنا بر اين، جنبش با آن . ھا سرازير شده است ن دولتی به خياباناھای مخالف وبی و ديگر دار و دستهموسوی و کر

ھای فساد و  بخش را طی نمايد و جامعه را از شر جرثومه  مسير انقالب رھائی-تواند   و نمی- توانست   نمیتعيينات

 اگر به : "....بايد اعالم نمود که» یئارژنگ نورا «یبند جنبشی مردمی که بنابه باور و جمع. تباھی نجات دھد

 نياز به ھای انقالبی ممکن است، دومواستهفتمان و خ با گفقط و فقطعنوان يک جنبش قصد تداوم دارد اوال اين تداوم 

 نياز به تشکيالت و راست در تمام سطوحش دارد، سومئولوژی و تفکرات غير انقالبی يک گسست تمام عيار از ايد

ترين اقشار و راديکالمند دارد و در پايان بايد وسيعی متناسب و انقالبی و رھبری مصمم و توانئو سازماندھی توده

بُرد يک خط انقالبی و ی ايران را به قصد سرنگونی جمھوری اسالمی و پيشگران جامعهترين طبقات و کنش

  ".سوسياليستی جذب کند

راديکال يکی نيست بلکه حامل دو پيام و دو نظر ۀ  فوق نه تنھا با محتوای سرمقالیبند حقيقتاً که محتوای جمع

باشد، که به باورم،  سياسی با آن مواجه میۀ ھم در عرص  آغاز کار و آندر" شورا"واحد است که ۀ متفاوت، از واقع

  .تر دارد تر و يا صريح ھای نادرست، نياز به توضيح بيشتر، روان منظور رفع ھرگونه ابھام و برداشت به

سفانه برای برون رفت از وضعيت فعلی چيست؟  متأ" شورا"کار  بينيم که توصيه و يا راهھا ب  اينۀعالوره بر ھم

 و در دورانی -ای را در مقابل رژيم جمھوری اسالمی  در اين حوزه ھم ھيچ راه تازه، نوين و تعريف شده" شورا"

دھد و  ، ارائه نمی-ن خود دارند ای عملی نيروھای کمونيستی و مدافعبان که اعتراضات مردمی نياز به حمايت و پشتی

ھستِی جمعی و تشکيالتی خود را از " جويان و جوانان چپ ايران شورای دانش""گويد   اّول راديکال میۀدر سرمقال

ھای عينی بر آمده از جنبش مردمی، مبنی بر ضرروت عاجل ايجاد بلوک سياسی چپ و سوسياليست به  ضرورت

کماکان را بندی از جنبش  بُرد يک خط انقالبی و کمونيستی بر گرفته است و از اين منظر بررسی و جمع قصد پيش

  ".داند تئوريک و پراتيک خود و جنبش کمونيستی ايران میضرورت 
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. البته کج فھمی و بدفھمی عجيب و غريبی از پراتيک مبارزاتی در ميان عناصر و نيروھای چپ ايران وجود دارد

گری اين جناح و ءداران و حاکمان زورگو و يا با افشا ساز سرمايه ماليمات دستخواھند جھان را با تفسير نا ه میھم

ھای نافرجام  خواھند، پرچم کمونيزم را، با نقد و بررسی جنبش  دولتی تغيير دھند؛ ھمه می- يا آن جناح حکومتی 

يت و خود دانند، تا بر نقش عملی و بر اھمۀ که وظيف ھا فائق آيند، بدون اين ھا و شکست برافرازند و بر نادرستی

ھای   از جنبش کمونيستی و جنبشیبند جمعۀ سی و ارائنقد و برر. ی داشته باشندجايگاه پراتيک، اشارات صحيح

ای با پراتيِک نيروھای  البداھه دست کارھا مفيد و سازنده است، اّما ربط با واسطه، و فی اعتراضی و از اين

طرف و تحرکات  ھای اعتراضی از يک به جنبش. ست بحث پراتيک و عمل، بحث زنده و عينی. کمونيستی ندارد

ھای  ندازيم تا بھتر دريابيم که دشمن جدا از ايجاد ارگانديگر نگاھی بي ری اسالمی از طرف جمھوضد انقالبی رژيم

ھای  ، ارگان]ھای رقيب دولتی سياسی با جناحۀ و جدا از نقد و بررسی ايرادات خودی و مبارز[ عقيدتی –سياسی 

در . پردازد است و به قلع و قمع آنان میی، سازمان داده ئ  توده–عملی خود را در قبال تحرکات خيابانی و کارگری 

 که در کنار  باشد؛ سازمان عملی ن عمل خود میديده ھم، نيازمند سازما ھا انسان رنج  ميليون مقابل نيروی مدافع

 اجتماعی - گری و توضيح ھزاران مصائب سياسی  مردان سابق و آتی و در کنار روشن توضيح ماھيت دولت

را از جان و مال  گام آنان ھای مسلح رژيم را مورد خطاب قرار دھد و گام به گانداران، ار ساز سرمايه دست

و اعضای آن " شورا"ی که در گفتار و نوشتار ھای عملي کار و يا طرح راه. زندکشان پس  کارگران و زحمت

ۀ ظايف خود جامخواھد بر و ھا و ابزارھا می چگونه و با انتخاب کدامين تاکتيک" شورا"ست و معين نيست که  خالی

ھای تاکنونی و دفن شده، متفاوت  که بلوک پيشنھادی آنان با بلوک نظراً بر اين اعتقاد است" شورا"عمل بپوشاند؟ اگر 

طور عملی بر روی کاغذ آورد و عمالً نشان دھد که ه ھم ب خود را و آنۀ ھای نوين و تاز بايست طرح باشد، می می

  .ست تاکنونیھای انتخابی  راِه آنان، خالف راه

ھای کمونيستی را  بسيار کوچک فعاليتۀ ھای اعتراضی و چپ، نيم  از جنبشیبند که بررسی و جمع خالصه اين

ۀ ست که ھر کمونيستی در درج ای ولهقاين آن م. بُرش و تکان عملی داردجنبش چپ ايران نياز به . دھد تشکيل می

نرا آای که حتی نمود نوشتاری  ديدگاه و وظيفه. باشد ن آن میاّول ملزم به بيان آن و در ثانی موظف به عملی نمود

  .ديد" جويان و جوانان چپ ايران شورای دانش"توان در سرمقاله و اعالم موجوديت  نمی

 ٢٠١١ جوالی ٣١

 ١٣٩٠ ]اسد[ مرداد٩
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