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شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست

روای بشر اری وبشتامب روزاتب اراوب کتشدت

گزارش از نشست چهارم شورای همکاری نیروهای

هیئر رویهب منبخب با شرداتت از زحتمتا

چپ و کمونیست

رفتا بشای د بور کار ت تهتر کتب در دوره

در تاریخ  82تا  03اکتبت تش ت تهتر ت تار

تخهر هیئر هماهنگت شتورا رت ارشت از

تشارک مطشح ششه بود تترتش ختواهت کتشدت

شورای همکاری تیشوهای پ و کموتیهتر

گوتگ م ارزه ایتشوتولتو یتی در هتشو تب

د بور کارحوی مضمون و اخبتار تتیتیتیتو

بتتتشرتتت ار شتتتش ت ایتتتو ت تتتهتتتر بتتتا

تتتشود

تشارک اراوب کشد و از حاضشیو خوا تر تتا

ششت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت

اتبشتا تیتوتتای ویتی د تیتتتب تکتو

بتب یتاد

هیئر رویهب ت هر را اتبخاب کتنتنتشت ت ت

ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تت ت ت ادامه در صفحه 2

جاتف اتان راه آزادی و و یالیهم آغتاز شتشت

رشوه تشارک ت هر ر ارش از دعتوتت تا و

بیانیه یا ی شورای همکاری نیروهای
چپ و کمونیست

خشما و ب شاشر عموم را بب کا ت شیل کتشده ومت بت تیتش.بتازتتاب
اجبماع وا ب ادی ایو یهبم و یتا تر فتاجتیتب بتار تتتو
زتشر توده های و یع کاررشی اف ایت

تطت

فتاصت تب ت تتتاتت متیتان یتی

فشوهاش بازارهای مال در ای  8332تا وس بحشان عریم شمایتب

درصشی ها وتودوتب در صش ی ها ی هشولبتشیت ه شتشن رهتبتشده زتتان

داری را بب صشا در آوردتبتحتشاتت جت تاتت یهتمتب رتیتشو تو تت کتب

وجواتانی جابجای امواج عترتیتم اتهتاتت در جهتبتجتوی تتان وکتارو

تاکنون ادامب دارد ی بحشات کب تتب تتنت تا در عتشصتب ا تبت تاد بت تکتب

شهناه وامنیر جات در کنار م اجش های و یع از رو با بتب شت تش

درشکل بحشان محیط زیهر و اتتش ی وآب و متواد غتیایت ختودرا

فتاشتیتهتبت در ک تور هتای

ورهبشش حاشیب ت یتنت یرشتش رتشای تا

بازتاب داده ا رت زیشا کب بحشان های جاری شمایب داری متیتاصتش

هی شفبب و جن

عمیقی نش وج ی فشاریشو اخباری ا رتهیو ی کب هتش تیت حتبت

ا رت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ادامه در صفحه 9
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گزارش از نشست چهارم شورای همکاری نیروهای
چپ و کمونیست

رتتوتتتنت تتش ی کتتمتتیتتبتتب حتتمتتایتتر از مت تتارزا
کاررشان ایشان -فناتشی ت اد هتمت تهتبتگت بتا
کاررشی ایشان -غتشب آلتمتانی ههتبتب

جن

ا یر و همچنیو رفتای ت هر زتتان تپ و
در عشصب تیتا ت هتمتکتاری یتا مضتمتون
تخهر بحث بیاتیب یا
رتتشفتتر ت ه ت

در د تبتور تشار

از دو دوره بتتحتتث ت تتهتتر

کمیهیوت از تماینتشرتان رتشای تا
یا

متختبت ت

ت کیل داده وامش ت حتیتحتا

ت ت تم شوتش و مثل بیاتیب یا
توافق عموم تیهتبتنتش جت تهتا

تتیتازمتنتش

کموتیهر بینوان متیت تمتان و رفتتتای حت ب

اضتطتشاری

کتتمتتوتتتیتتهتتر ایتتشان ( ی ) بتتیتتنتتوان تتتا تتش

ت کیل دهش ت ایو ج ها با شتشکتر الت امت

ششکر داشبنشت

دو تفتش از هتشتتیتشو و بتا فتشاختوان هتیتئتر

هیا هماهنگ شورای همکتاری تتیتشوهتای

متیتیتو

هماهنگ ت کیتل متیت تودت بتا ت تویتب ایتو

را بتب کتمتیتهتیتون ت تشد ت

هی ن اد مهاول م م بی شه ایو ج ها ریاشبتب

 03اکب ش  8312بشابش

بتیتاتتیتب ای

شش تا ت میم ریشی کننش ت ت حی یا تکتمتیتل

با ت م آبان ماه 1031

بود کب از مشت ا ل ت یب آن بی شه کمیتهتیتون

آییو تامب داخ

اراوتب

تب تفشه منبخب ت هر و ریاشبب ششه بتودت

شتتشه بتتب ت تتهتتر در ایتتو رابتتطتتب از جتتمت تتب

در بیاتیب یا

م نای کار کمیهیون هی

ایو هی

توی

تویت

مورد بحث شار رتشفتر وبتا

هی نت تادا

وبش ر

پ و کموتیهر

=

م مبشیو ایو مهاول بودت

فرمول اول :

تغییشات فورمول نشی کنوت بیتاتتیتب تیتا ت

ت هر در اعتبتشاب بتب د تبتگتیتشی متجتشد

متورد تتتوافتق تتشار رتتشفتتر ومت تتاحتث حتتوی

فیالیو کاررشی از جم ب رضا ش اب وعریم

درفشموی بنشی دولر آلبشتایبو تیشوهای زیش

شتورای تتمتایتنتشرتان

زاده ی عت تشی و احهتاتت راد وتتتت صتشور

عاوه بش خودحکومب های و یعی آزادی ای

اختبتافتا

بتب جت تهتا

واررات ای م ارزه ایشوولو یی ع ن

ت تشده

ا اعیب ای را بب عت تشه هتیتئتر هتمتاهتنتگت

ب

شتتش تدر حتتای حتتاضتتش اختتبتتا

بتتش تتش

ریاشرت

متامتا

فتتشمتتول ت تتنتتشی حتتق رای عتتمتتوم ت

ا تتر

هی ن اد تغییش تا ایو مجموعب از «شتورای

رنجاتشن حق رای عموم یهتمتگتاتت ی آزادی

دو ازمان در مورد حق رای عموم بتشای

تماینشران تتیتشوهتای تپ و کتمتوتتیتهتر»بتا

و بتتشابتتش هتتمتتب شتت تتشوتتتشان تتتب

تیییو و تغییش ترا فشمول اراوب داده اتتش و

ما فتیتالتیتر

فتط درمحشوده اخبار ب کب همتچتنتیتو بتشای

«شتتورای هتتمتتکتتاری

از شیق بب کتار

اتفاق آرا هییشفبب ششت از ایو ه

یش و شش

متتختتفتت

یا

ی اتبختابت بتودن هتمتب

و حتق فتشاختوان آتت تا تتت ختواهتان

بتتشخت تتتیتتشوهتتا هتتم در بتتشابتتش آن فتتشمتتوی

ختتود را تتتحتتر تتتا

دیگشی آورده اتشت رفتای فشاویان ا یر و هتش

تیشوهای پ و کمتوتتیتهتر »هتیت

تیشوی دیگشی از ایو جمع ترش ختود را در

بشدت

آینشه مهبتاُ در ایتو رابتطتب اعتا ختواهتنتش

در ایو ت هر تماینشران تیشوهای اتحاد تپ

دمکشا

کشد ت شار شش ایو متوضتود در تار توب

ایتتشاتتتیتتان در ختتارج ک تتوری اتتتحتتاد تتپ

جشاو تاهییش ا رتاتکار حق مشد بب عنوان

متشرا تیشوهای اتحاد از شیق بتولتبتو هتا

و یالیهب ایشاتیانی کاتون اتشی ب ک نت تا

و هالباک وتتت بب م ارزه ایشوولو یی ت تشده

–داتمارکی ح ب کموتیهر ایشانی تازمتان

و یالیهم شتکتهتر ختورده تشن بتیتهتبتم و

همیتو

تتازمتتان راه

تب کتاررتش و

شودتمبو هش دو فشموی در زیش توی

ختواهتیتم

تیییو و تغییش ترا

یا

ریشی همب اشتکتای م تارکتر مهتبتتتیتم تتوده
ایتتت بتودتتش کتب بتمتثتابتب وجت ت حتیتاتت از

اتتتحتتاد فتتشاوتتیتتان کتتمتتوتتتیتتهتتری

م ارکب از تیشی

مشجع تا تیت

تو تیتالهتیتم

و تتغتیتیتشتترتا تتمتاد تتجتشبتب

تحمیل ا ب شاد دیگشی بب تا

ر ارش آمشه ا ر ت ()1

کاررشی ازمان کاررشان اتتاب ایتشان(راه

و یالیهم ا رت

در روز و مت تحتث تاختبتار متورد بتحتث

کتتاررتتش)ی شتتورای حتتمتتایتتر از م ت تتارزا

ازمان راه کاررش

شار رشفر و موضوعا زیتش تشح شتش ت

آزادیخواهاتب مشد ایشان -ا بک می شتورای

ازمان کاررشان اتتاب ایشان(راه کاررش)

م ت تتمتتبتتشیتتو ت تتمتتیتتم ایتتو بتتود کتتب ت تتهتتر

فیالیو و یالیهر و آزادیخواه -هامت تور ی

شتورای تتمتایتنتشرتان

کمیبب خارج ک ور ازمان فشاویان(ا ت تیتر)ی

کب ا ناد هایب ای

بتتا کتتاررتتشان ایتتشان-

اخبیارکامل بب جت تهتا

تیشو ها میشهش تا در مهاو

کتتاتتتون هتتم ت تتهتتبتتگ ت

صفحه 2

ادامه در صفحه 7
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تیشومنش در ک ورهای متختبت ت

بیانیه یا ی شورای همکاری نیروهای

وی ه ایشان را بب یی ضشور م ش تت تشیتل

چپ و کمونیست
تشاو بحشان و روتش باز توزیع و جتابتجتایت
ج ات

شر های ا ب ادی بب ت شیش ر ابتر

شرت ای ب ر

شمایب داری بشای رهبشش

منا ق تفوذ در تتا مخب
ا رت ت شیش ک مک

ج ان اتتجتامتیتشه

بیو شر های بت ر

کشده ا رت
در خاورمیاتب و شمای آفشیتتتا روتتش اوضتاد

ش آن دارد تتا یتکت تار دیتگتش ت تشه کتنتوتت

بیاتگش ایو وا تیتیتر ا تر کتب ختیت ش هتای

ج ان را با رتیر از دریتای ختون کتاررتشان

عریم توده ای ع یب دیکتبتاتتوری هتای حتاکتم

وزحتتمتتبتتک ت تتان بتتا تتتمتتنتتای غتتیتتش اتهتتات ت

در ک ورهای ایو منطتب در فاص ب ای کوتتاه

وم وما حشاکثش ود تط یق دهشت
در ایو ششایط تشاو بحشان ج اتت

شمایب داری بتشای شتکتل دادن بتب بت توک
بنشی های جشیش تیتا ت و ا تبت تادی هتشیتشه

متنتطتتتب بتب

داری و تتتیتتتشه شتتشن

تواتهبنش دیتکتبتاتتور هتا را از تشر
تشمتایتب

تتتم اتتتشاز روتتتتق

ک نشت

بت یتش

تب کتاررتشی زتتان آزاده و جتواتتان
بتشجهتبتب ای در

رادیکای و هششور کب تت

ا ب ادی تشاو اعبشاضا کاررشی و تتوده

تو دیکباتورها و در م ارزه با دولر های

ذات ت

ای را اجبناب تاهییش کشده ا رتبش بهتبتشایتو

م اتشاز روشتو

تتشمتتایتتب داری ام ت تتشیتتالتتیتتهتتب ت تتتاش ت م ت

تحشک اجبماع هایب مادی بتشای بتاز تازی

تتتازه ای تتتیتتهتتر و ازخ تتوصتتیتتا

شودتر ابر و ازش متیتان ایتو تتیتشوهتا بتب

جن

کاررشی و و یالیهب تتویر خواهش

حاکم داشبنشی در ت ود یی
یا

ت تتتاتت و حت بت ی

و ازماتتیتابت

درشتتکتتل دادن بتتب تتشر

تتیتتا ت در ایتتو

ورمشاو کاتون هتای بتحتشاتت جتشیتشی را

ششت تابودی در زیش شخ های بتحتشان هتای

ک ورها تتاتتوان متاتتشتتش و تتاوان افتق هتای

مت آفتتشیتتنتتشت ارتتش تتب هت متتوتت بتتامتتنتتازد

ه ار توی شمایب داری شتتوشتر متحتبتو

تتاروشتو و شتکتهتر هتای تتاشت از فتتتتشان

ام شیالیهم آمشیکا بب مثابتب د اصت ت تترتا

ب شیر تیهرتوجود تاتشت تایت درخ تان بتا

اح اب رادیکای با ا بشات ی تو تیتالتیتهتبت

هش اتبتادی کب بتش آن وارد بتاشتش در جت تر

را م هشدازتشت

ر ابر ب وک های دیگش ام شیالتیتهتبت متاتتنتش

تهخیش شر از هاییتو ورهتبتشش مت تارزا

در فتتتتتشان آلتتبتتشتتتاتتتیتتو

رو تتیتتب و تتیتتو بتتا آمتتشیتتکتتا و متتبتتحتتشان آن

واعبشاضا ع یب شمایتب ی امتکتان عتشوج

و یالیهب تیشوهای بنیادرشای ا تامت بتا

( اتحادیب اروهای اهو )ی بشای کنبشی منا ق

وموفتیر طب پ و و یالی

را بشجهتبتب

کمی ودخالر شرت ای ام شیالیهب تواتهبنش

تفوذ ختود ود تر اتتشازی بتب متنتا تق تتفتوذ

میکنش وت ان میشهش کب در متابل فجایع تاشت

ج ات

شمایب داری در حای ت وی ا ر امتا

دیگشان رو بب اف ای
شر های ب ر

ا رتر تابتر در بتیتو

از شمایب داری اتبخاب ج « و یالیت

یتا

تابودی « وجود تشاردت

شمایب داری و ب ث اتت

در ترا منا ا بیو الم ی جنگ و آشتوب
در کاتون های بحشان در ج ان را دامو مت

کننش و غشه هتای تش تاتت متاتتنتش داعت

الحوث در خاورمیاتب و ال اب و بوکوحتشا

منا ا موجود را بب وی خود ج ب کنتنتشت
جنگ ها و دخالر ترام ام شیالیهب دولتر
عشاقی بم اران لی

زتشت بش زمینب ایو بحشات ا جشیان های د ر
و

توده های تت تیتش تر بتب تغتیتان آمتشه عت تیتب

آمشیکا و ششکاء کب با حم تب بتب افتغتاتهتبتانی
خاورمیاتب

را ب در ب اروهای مبمشن تش بت تنتش مت

تت تتتتتاتتت

تتپ و

تو ط تاتو ششود و در

جنتگ داخت ت ختوتتیتو توریتب ادامتب یتافتر
در ششایط کنوت خاورمیاتب و شمتای آفتشیتتتا

ب بشیو فشصر را بتشای عتشوج تتیتشوهتای

بب یکت از کتاتتون هتای ت تشیتش تضتادهتا و

بنیادرشای ا ام و هش کشدن خاء آلبشتاتیو

شمایب داری ج ات ت شیتل

تات فشاهم اخبب ا رتف هتطتیتو از زیتش

بحشان های ترا

در آفشیتای امکان وجتود یتافتبتب اتتشت در یتی

ششه و

کا ت شیش ایو ر ابر ها در میان تشرتت تای

در حای تغییتش ا ترت ایتو اوضتاد و بتشآمتش

تن ا خاص ت شه ومیشود تا بب متختشوبتب ای

ام شیالیهب و منطتب ای رهبتشش تتاامتنت و

تیشوهای ارتجاع ا ا رشای ر تابتر هتا و

غیش مهکوت ت شیل شود ب کب ابیاد تختشیت ت

رهبشش فجایع اتهات با ابیادی هتولتنتاک را

دخالبگشی های ام شیالیهتبت و جتنتگ هتای

ایو جنگ ا ی جاری نان و یع ودامتنتب دار

بب یی خطش وا ی ت شیل کشده ا رتر تابتر

تیابب میان شر های ارتجاع منطتب ایی

ا تتر کتتب تتتمتتا زیتتش تتاختتبت تتای ا تتبت تتادیی

بشای تتهیم منا ق تفوذ در شتشایتط حتاضتش

تاش بتشای ایتجتاد یتی تطتب کتمتوتتیتهتبت

شه آن بب تحو غیش تابتل بتازر تبت

صفحه 9

حما ا بیماررشاتب و جنایب ارا شاوتیتل تتب

اجتتبتتمتتاع ت

ایتتو ک تتور هتتا
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ا تتبت تتاد تتشمتتایتتب داری در ایتتشان تتتیتتهتترت

ومتتنتتا تتق را تتتابتتود کتتشده ا تترت ختتورشتتیتتش

رفورمیهب میگیشد همب ت اتب هتای امتکتان

خاورمیاتب دیشیهر بش اجهاد مت تتابتش ودر

بشآینش های اتتاب اتشتآیتنتشه ختاورمتیتاتتب در

خون غشوب میکنشته یمر می تیتوتت تا اتهتان

رشو ازماتیاب خود حکتومتبت وآلتبتشتتاتتیتو

حتو

بهوی هناهگاه ای امو از جت تنتم جتنتگ بتب

اتتاب و و یالیهب ا رت بتشای آن تتاش

ترا جم وری ا ام دل هبگان نیو آیتنتشه

کنیمت

ای را تاکا خواهش ریاشرت با فتشب آن کتب

ابتب در ط جت تان بتشی شتشه

بحشات ب
ا رت

زیتش

محشودیر های تکتنتولتو یتی وضتیت

اختبت تای ا تبت تادی وفتتتشان تاختبتارهتای
واداری مبنا ب در تاختبتار تیتا ت

ببواتنش تما مواتع موجود بش ش راه التگتوی
اتتتتابت در ختاورمتیتاتتب و

تجشبب تتحتو

تو یب ا ب ادی تئولتیت تشالت را از تش راه

ایشان

شمای آفشیتا ت ان داد کب هیتچتکتشا از بتشیتل
های بور وای تب شاخب های مخب
و افشا

یا

ا ا

لیت تشای

ی تب دیکباتوری هتای

بتتشدارتتتشی بتتاز هتتم بتتب متتیتتنتتای بت ت تتودی در
ترا

شمایب داری ایتشانی تتحتر حتاکتمتیتر

وضییر زتشر و میی ر کاررشان و ا ار

ر یم جم وری ا ام هم اکتنتون در یتکت

فشود ر تخواهش بودت از ایو رو

ترام و تتب جتشیتان هتای بتور وا لتیت تشای

از عمیق تشیو بحشان های ا ب تادی دوران

رهبشش هش ب بی بتش مت تارزا

غشب رشا بب دلیل های نشی بب حفظ متنتا ت تا

حیا خود د ر و ها م زتشت ورشکهبگت

زتان ی جواتان و م یر های تحر بم بتشای

تتتیتتطتتیت ت و هتتایتتیتتو آمتتشن تتشفتتیتتر تتتولتتیتتشی

د بیاب بب مطال ات ان وجود دارد و تاکتنتون

کتتارختتاتتتب هتتا بتتیتتکتتار تتازی هتتش روزه

تتتیتتش وعتتشه و وعتتیتتشهتتای اعتتبتتشالتتگتتشایتتان و

مشد تیهبنشت ب ود ششایتط زتتشرت متشد و

کاررشان اف ای

بتب

اصاح

ان حکومب و هتواختواهتان آتتان

تأمیو آزادی و بشابشی و رفتاه کتب ختوا تر

یی روتتش عتمتومت و روزمتشه مت تشی شتشه

در ص

اهتوزیهتیتون بتور وایت تتبتواتهتبتب

تشهتای متحتشو ایتو جتوامتع

ا رت عوارب ایو بحشان بب ویت ه ختاتتواده

حالر ص ش و اتبرار را در میان کاررشان و

ا تتری بتتشون شتتکتتل رتتیتتشی یتتی آلتتبتتشتتتاتتتیتتو

های کاررشی واکثشیر مشد ایتشان رابت یتش

ا ار محشو جتامتیتب رواج دهتشت از توی

و در هتم

خط فاکر ک اتشه ا رت تارضایب رهتبتشده

دیگش ازش با شر های امت تشیتالتیتهتبت و

تتشمتتایتتب داری متتمتتکتتو

و شا شی توده های مشد از همتب جتواتتب

بتتتویتتت ه آمتتتشیتتتکتتتا یتتتی بتتتحتتتشان بتتت ر

زتشر ختودی رهتبتشش تضتادهتای ت تتتاتت

ایشوولوزیی بشای ر یم جتمت توری ا تامت

الماتب شمایب داری متوجتود تادر بتب حتل
بحشان کنوت و هتا تختگتویت بتب متطتالت تا

کاررتشان و

تیشومنش کاررشی و و یالیهبت
هتتیتتچتتیتتشن متتنتتا ت تتا

تیهرتاکنون باره ا تای اتتواد دولتر هتای
میه

رو بب افوی ا ر و آت تا ذختیتشه ختود

را در شکوب و بل عا بب تمامت
اتشتآرای

توزاتتشه

منطتب در هم ریخبب ا تر ومتشد

کاررش وزحمبک

از بتیتشاد وک تبتار جتنتگ

تور و فتش مضتاعت

میان هاوین ها و با و هتای افت ایت

تم اتتشاز
کتاررتشانی

فتتتش و

بب همشاه خواهش آوردت ر یتم تتاش ختواهتش

ب کاری و تور ی ت اد هتای هتایتان تتاهتییتش

کشد اجازه تشهتش کتب متشد شتکتهتر وعتتتب

میان باتشهای روتارون درون حاکمیری وتتتت

روی

خ

ر تمای بحشان های تنتشرتاتتب ارتتجتاد

ت ین او را بتب فتشصتبت بتشای هتیت

خود م شی کننشت بنابشایو در عشصب تیتا تر

های تیابب کب تا آ بتاتتب جتنتگت تای مهتبتتتیتم

حاکم ا رت

داخ

هی شوی شان محبمل ا ر بهبتوه آمتشه اتتش ت

توافق ههبب ای یا «بشجا «رواه عتب ت ین

خواهش ششت

زمینب های رشتش و تازمتاتتیتابت بتشای ختود

وته یم جم وری ا ام در متابتل تیتا تر

تتتجت ت ت تتشیتتش تتشکتتوب هتتمتتب جتتاتت تتب ر یتتم

رهتتبتتشده تتتش شتتشه ا تتر تکتتمتتش

ام شیالیهب ا در ایو رابطب ا رت ایتو تهت تیتم

زحمبک ان زیش بار بحتشان هتای ا تبت تادی

بب خا ش رهای از منگنب ویتشاتتگتش تتحتشیتم

ابتب اعشا های د بگیشی فیالیو کاررشی بب

تاب تم آوردت متتتاومتر کتوبتاتت و عتشوج

های ا ب تادی بتوده ا ترت تطتیتیتر یتافتبتو

ب اتب های واه ی محکو

اخبو آن هتا بتب

خ م ع یب تئتولتیت تشالتیتهتم در تطت جت تانی

توافتا ویو ارش ب محشودیر هتای تتجتار

زتشان های ویل المش و یا ک بو آن ها در

تفش از دولب ای منطتب از جم ب در ایتشانی

و شمایب ریاری ختارجت را در ت تار توب

زتشان ها کب شاهشخ زمات آخشیو تموتتب آن

بهوی پ در تطت جت تان کتب از

متیتشهتش امتا روشتو

بودی هیگشدی د بگیشی و بتب زتتشان افتکتنتشن

حتتکتتومتتب ت

شخ
وی بخ

هتایت از ت تتتب حتاکتم هتا تخت

روابط بیو الم

کاهت

ا ر کب ایو بب مینای حل بحشان تاختبتاری
صفحه 1

شکوب و ا ام کشدن ترا ت تشیتش

جم توری ا تامت ختود را درافت ایت

تماینتشرتان جتنت ت

متیت تمتانی

بت
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فیالیو جن

ان هتمتگت بتا تتش تاتتشن

غشب و طنر

بتشابتشی زتتانی خت تشتتگتارانی

درعشصب یا ر خارج ر یتم جتمت توری

های متختالتفتان

یا ر ارتجاعت ختارجت ختود را

ر یم از با و بشون دخالر توده ها ههبنش تتا

از بتشجتا ی

ماشیو دولب بور واو را د ر تختورده از

از همب ی

مخالفان یا

ابتب و اعتشا فتیتالتیتو مت تل

ر یمی ف ار ب

ا ام

همچنان ه خواهش رتشفترت هت

مشد از اتتابی خواهان توع از جابجتاوت

تحر بم و اعتشا جتواتتان کتشد و عتشب و

دولر آمشیکا دخالر ر یم جم وری ا ام

آن خود اخبب و ترا

ب وچی ممنود اخبتو هتمتب اشتکتای فتیتالتیتر

بب عنوان یی شر منتطتتتب ای در متشاکت

تیشب اتتاب در امان تگاه دارتشت همت متان

های هنشی و ف اربشاهل تم و هتنتشمتنتشانی

بحشات خاورمیاتب را بب ر میر م شنا شی

تتتاش متتیت تتود آرزوی تتتغتتیتتیتتش رابتتب تتتنتتور

شکوب بیشحماتب بت تاوتیتان و دیتگتش ا ت تیتر

اما تم خواهش کب ایتو دختالتر هتا بتب زیتان

اتبخابا حوالب داده وامیش کاذب بتشون رفتر

های میه

تتت ت ان میشهشت

ت تتشیتتش ا تتامت

منافع آمشیکا و مبحتشیتنت

در متنتطتتتب تتمتا

تشمتایتب داری را از

از ششایط فاکب ار کنوت از شیق اتبخابا

تتازی هتتمتتب عتتشصتتب هتتای

شتتودی از ایتتو رو بتتب ف تتار و ت ت تتشیتتشهتتا و

را در افتتکتتار عتتمتتومت جتتایتتگت یتتو اتتتتتتاب

زتشر خود را بب وی ه در ت شیش بکاررتیتشی

ا شاما بازدارتشه خود ع یب ر یم جمت توری

اجبماع کننش درحالیکب اکتثتشیتر تشیتب بتب

هش ب بی بش دیو و خشافب در ط جتامتیتب

ا ام ادامب خواهش دادت جم توری ا تامت

اتفاق مشد ایشان خواهان شتگوت تمامیتر

و ت شیش هتشر تا ری و حتمت تب بتب متو تیتیتر

تی بب توبب خود در ششایط همکتاری هتای

جتتم ت تتوری ا تتام ت

اجبماع زتان ورهبشش آهتارتتایتش جتنتهتیتبت

آشکار و هن تان بتا دولتر آمتشیتکتا را هتیت تب

رتگارتگ آن ههبنش ت

می ان اشبغای ر تمت

با متبتحتشان اصت ت ختود

مبج

میهازدتکاه

زتان بب هاویو تشیو ط در میان ک ورهای
خاورمیاتب و شمای آفشیتای شح

میب بنشی

اخبب کب روابط

در مجمود هی

و هتتمتتب جتتنتتاح ت تتای

رشفبو یا ر تن

تیامل با آمشیکا و مبحتشیتنت

زداو

ماتنش شرت ای ام شیالیهب رو یب و یو در

و دی ما

منطتبی مشاخ ب رشی ارتجاع مهبتیم ترام

متتنتتطتتتتتب و جت تتان بتتا تتیتتا تتر درهتتای بتتاز

جنهیب در دات تگتاهت تا بتشای متمتاتتیتر از

در وریبیعشاق و ل نان از تشیتق ت تکتیتل

تشح

یی محور شیی را هتمتچتنتان ادامتب داده و

شکوب و اخبناق تیتا ت و ت تشیتش فتتتش و

تیادی جنهیب در آموزش و هتشورش بتشای

مخشب تیییو کتنتنتشه ای در دامتو زدن

فاکر در داختل بتشای ر یتمت کتب دررتیتش

جنگ های فش ب ای در

نش جات ب ا ر کتار

ورود زتان بتب تتحت تیتا
کاه

عتالت ی

ا بخشا زتان می م ی شح های ماتنش

آمشان بب میتشو

و تتاهتیتان از متنتکتش کتب

منجش بب فاجیب ا یش هاش های زتتجتیتشه ای
بتتب صتتور

زتتتان اصتتف ت تتات ت

هش ب بی بش بب آت

خاورمیاتب ایفاء میکنشت
در تتنتتیتتو شتتشایتتطت بتتخت

هتتای متتختتبت ت

تتشح

اف ای

تتشخ بتاروری و هتیت تگتیتشی بتشای

در ششایط اوج ریشی جن ت

اعتبتشاضت در

اف ایت

زاد و ولتش اجت تاری زتتان ی تشح

ایشان با حتمتایتر و ه تبتیت تاتت

و حتجتاب ی تشح

تشر

شکننشه تشخواهش کشدت
تب کاررش

هتای

اعتبتشاضت و متتتاومتر

تب کاررش ایشان بینوان بخت ت از اردوی

جویاتب و آزدیتختواهتاتتب متشد را از تت تشیتل

ج ت تتات ت

کتتار کتتمتتاکتتان از یتتکتتهتتو دررتتیتتش

دیگشی ت ویب و بب اجشاء ت اده می وتشت

ششن بب جن ت بتشای اتتتتاب و تشتتگتوتت

بحشات ای جن

دت ای کشدن هشو ه های ا ب ادی تئولی شالت

ر یم جم وری ا ام و همب جناج های آن

جم ب هتشاکتنتشرت و از توی دیتگتش هتجتو

بب تا ب ود اوضاد ا بت تادی روشتو ا تر

باز دارتشت اصاح ت ت تان درون حتکتومتری

کب تب شتشایتط فتاکتر بتاری را بتب ت تتتب

لی شال ای م

میه

هتا و دیتگتش تتیتشوهتای

تئولی شالی

کاررش و زحمبک ان تحمیل کشده و منجش بب

رتگارتگ اصاح

ب تتاش مت کتنتنتش تتا

ا بثمار وفتشو فتاصت تب ت تتتاتت ت تکتل هتا

رهتتبتتشش هتتش تتب بتتیت تتبتتش فتتتتتش و اعتتبتتشاب

م ارزا مشد را در خشمر بتتتاء و تتشمتیتم

کتاررتشی را

تشکتوب بتیت تبتش ختواهتش

ار وب منا ا موجود

تیال خاتواده و جمیتیتر وتتت یتکت هت

و جش ضشور
ششت

از

ام شیالیهب ی جن

جنگ جناح و بحشات

آن ت تشیتش فضتای

آ تتاتت تتتختتواهتتش بتتود و متتو تتیتتیتتر ر یتتم را

اهوزیهیون بور واو در کمیو ت هبب اتش تتا

صیاتر از حشیم عتفتا

شتتشی

تت

ا بت تادی و بتب متوازا

در

ترا ا ام در

شار دهتنتشت تتیتشوهتای تتئتولتیت تشای تشفتشار
صفحه 1

کموتیهتبت وتت تیتا

شمایب در شتکتل تتئتولتیت تشالت

آن از

تشار داردت

در ط ج ات عاوه بش ت شیش

ود باوردها ی تاریخ جنت ت

در بیش تترتشی و عتیتنت آمتاج تشار داده و
هشاکنشر را بب اختبتارهتای
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ا و یام ا و اتتاب ای هشولبشی و

ک یب جن

ازمان کار تهشی داده ا رت ایو روتتش امتا

اجتتبتتمتتاعت تتتیتتازمتتنتتش بتتش تتشاری یتتی دولتتر

مشت ا ر بتا متتتاومتر و مت تارزه هتش تب

کاررشی وبشآمشه از اتتاب اجبماع ا ترت

بی بشکاررشان و توده های مشد زحتمتبتکت

وحکومر مبنا ش با ایو دولر تب مت تتواتتش

در عتتیتتو حتتایی ت تتهتتر تتتیتتشوهتتای تتپ

روبشو ششه ودر نت تشه بتحتشاتت تای ختویت

حکومب از تود حکومر ها ی بورؤوای و

وکموتیهر بشای تحتق محورهای زیشکب از

شتتبتتاب اولتتیتتب اش را از د تتر داده ا تترت

هارلماتباریهب و تب حکومب تیابب باشش کب

جم ب خوا ب ای جن

و هی شو

در آن حاکمیر حت ب جتایتگت یتو حتاکتمتیتر

اجبماع ا ری ا یاتب م ارزه م کنشت

جشیان ودر راس آت اجنت ت

تیشوهای خا

کاررشی در حتای بتازیتابت ختویت

ههتبتنتشت

تب کاررش ایشان کب در اتتاب ب مو 15تتا

تب م شودتب کب حکومب از شاز کمتون
کب تما متتامتاتت

وشورا ها ا ر تحکومب

و ضتش امت تشیتالتیتهتبت و ضتش

آزادی بتخت

شمایب در شا ش ج ان ا رت

آزادی فوری و ب
یا

های یا

یش و شش ک یب زتشاتتیتان

و عتیشت

متتشز تتتجتتشبتتب شتتوراهتتای کتتنتتبتتشی تتتولتتیتتش در

اتبخاب و ابل ع ی باشنشتحکومب کب م بن

محاکتمتب عت تنت هتمتب ههتاتت هتب در توی

رفبتب بتود بتا تشکتوب ختوتتیتو

بشخودحکومب با و ییبشیو آزادیت تا ی بت

حاهمیر جم وری ا ام مهئویی آمش و یتا

کارخاتب هی

ر یم جم وری ا ام بیتب راتشه ششتتشاو

یشو شش

یا

ا رتحکتومتبت کتب بتا از

تشکتتوب شتتکتتنتتجتتب وزتتشان تتتا کتتنتتون ادامتتب

میان بتشداشتبتو شتشایتط وجتودی تضتادهتای

داردتع یشغم شکوب اما در دهب های اختیتش

تا بتب تور کت ت ی

جن

تات ی ششایط بتای

عامل ه بار و جنایر ع یب مشد بوده اتش
لغو مجازا اعشا و ممنوعیر شکنجب تحر
هش عنوان و ب اتب

کاررشی ایشان آرا آرا کتمتش را تر

وبشینهان حاکمیر ختود را بتب عتنتوان یتی

جشاو کتامتل متیهتب از دولتری از تیتهتبتم

کتتشده وفضتتای تتتشس را دریتتشه و اکتتنتتون

تب از میان بشم دارد و جای جامیۀ ک نۀ

ضاو و از آموزش و هشورشتالغاء میهتب

اجبماع در ایشان ا تر کتب

تات اش

ر م ی آزادی همب افشاد در داشبو و تشاشبو

در تتاریتخ

را اجتبتمتاعت مت رتیتشد کتب در آن بتالتیتشن

میهبی ممنوعیر هش روتب کمی دولتبت بتب

میاصش ایشان ب تریش بوده ا رت هتمت متان

شش بالنشر آزاداتب همگتان

فیالبشیو جن

شمار اعبشاضا واعتبت تابتاتت
ته

از ره شان شناخبب ششه کاررشی شکتل

بور واو با
آزاداتۀ هش ک

تا و تضادهای

ا رت

مو ها میه
آزادی ب ت

و فیالیر های آن ها

تتیتتش و شتتش

عتتتتتیتتشهی بتتیتتانی

رشفبب اتش کب حضورشان ر یتم را بتوح تر

حکومب کب بافاص ب ه

از شتگوت ایتو

اجبماعا ی مطت توعتا ی تترتاهتشا ی ت تکتل

اتشاخبب و زتشات تا را از کتاررتشان اتت تاشتبتب

ر یم مهبتش م شود اموای متاما حکومر

وتح بی اتحادیب ها و ت کل های کتاررتشی

تب کاررش هنتوزدر آغتاز

ک یب مو وفا ی بنیادها و مو ها صنیب و

و حق اعب اب

راه ا ر وت کل های مهبتل کاررشی تتو هتا

تجاری متبتیت تق بتب ر یتم وکت تیتب تت تادهتا و

اعا بشابشى کامل و بى یش و شتش زن و

هشاکنشه اتش و تب تا ت کیل احت اب وت تکتل

باتشهای وابهبب بب ر یم تریش بیر رهت تشیی

مشد در همب عشصب هتای زتتشرت

تیتا ت ی

های تشا تشی مت تارز و تشرتتمتنتش فتاصت تب

بتتنتتیتتاد مهتتبتتضتتیتتفتتانی آ تتبتتان تتشس و غتتیتتشه

ا ب ادیی اجبماع و خاتوادر ی لتغتو کت تیتب

داردتهمتکتاری در بتیتش متحت ت و تشا تشی

ر تمت و

واتیو و متشراتى کب تا ض ایو اصل ا ترت

ا رت با ایو همب

رام ادره کشدهی همتب امتبتیتازا

واتبشتا یوتالیهتبت بهتبتشیهتر کتب متیتبتواتتش

عم

زبان م بشک وامکان غ ب بش هشاکنتشرت را

دولتتبت وغتتیتتش دولتتبت را مت تتغت

اتتتک ت تتا

تتاختتبتتب و

الغاء همب اشکای ت ییتض تاتتوتت و عتمت ت

مالکیر اجبماع را در ک یب مواضع کت تیتشی

ع یب همجنهگشایان و درشباشان جنه

کاررشی را در عمل وترش ته یل کنشتبا ایتو

ا ب اد یاز ترا باتک و بتیتمتب هتا تتا کت تیتب

ممنوعیر کتار حتشفتب ای بتشای کتودکتان و

تب کاررش ایشان رو بب عشوج دارد و

مو ها مال و تتیت بتنتگتاهت تای تتولتیتشیی

توجواتان زیش 12ای هایان دادن بب اشتکتای

و تشمتایتب هتای

روتارون ت ییض و توا تبتفتاده از کتودکتان

همب

دهتتش و حتتل متتیتتضتتا

جتتن ت ت

شمایب داران ی ماکان و ب نش هتایتگتان

لغو حجاب اج اری و جتشا تازی جتنتهتیتبت

در ایو ششایط بهش می شدت
در بهبش نیو ششایط بشی

بازررات و خشمات ب ر
کب متا بتشایت

م تتادره شتتشه در کتتوران اتتتتتتاب بتتش تتشار

م ارزه میکنیم یی آلبشتاتتیتو تو تیتالتیتهتبت

خواهش کشدتدولب کب خود را بب مثابب ج وت

بشای جامیب ا ترتروتتش تتحتتتق ایتو روابتط

از اتتاب ج ات کموتیهب م داتش و حام
صفحه 6

درهش ط

کاربهر اکیش اصل تحت تیتا
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بیانیه یا ی شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
اج اری بشای همب کودکان و توجواتان متنتع
خ وتر در خاتواده و جامیب ع یب آن ها
الغای اتون کار جم وری ا ام و تتشویتو

 – 8شقققورام حقققمقققایقققت از مققق قققارزات

عمل های هی شوتشه و هایشار تیشوهای پ و
کموتیهر را از مت ت ومتا

یتی ا تبتشاتت ی

و یالیهب در را بتای وحتش

ت تتتب مت

اتون کار جشیش با ششکر و توافق تماینش ران

داتیم و بار دیگشی در ادامب ت هر هتای اوی

ت ک ای مهبتل کاررشی

و دو ی د ر دو ب و همکاری متان را بتب

اعا بشابشى کامل حتوق همتب شت تشوتتشانی

وی همب تیشوهتای تپ وکتمتوتتیتهتبت کتب

صشفنرش از جنهیری میهبی م یری تت اد و

حاضشتش در تتویر آلتبتشتتاتتیتو تو تیتالهتبت

تابییر

درهش ط مورد توافق با ما همکاری کتنتنتش
و ت تیتیتض بتش ا تاس

هایان دادن بب بم م

م یرت الغای ک یب ت ییضا

اتوت و عتمت ت

بش ا اس م یری تضمیو حق م ل در تتیتیتیتو
شتوشر ودفاد از اتتحتاد داو ت ت تاتتب هتمتب

دراز کشده و از همکاری با آت ا ا بت ای مت
کنیمت متا هتمتچتنتیتو هتمتب تتیتشوهتای تپ و
کموتیهر را بشای ت ادی تترتش و مت تاحتثتا
فکشی بب وی ه بشای تشویو هاتفش م تبتشک

م یر های اکو ایشان

بشیل و یالیهب بشای جایگ ین جم توری

الغاء ت ییض ع یب م تاجتشان افتیتاتهتبتاتت و

ا ام فشا م خواتیمت

ایش م اجشان اکو ایتشان و اعتطتای حتق
زتشه باد آزادی

ش شوتشی بب ک یب آتان
حفا ر از محیط زیهری تاش بتشای هتایتان

زتشه باد و یالیهم

دادن بب بحشان فاجیب بار زیهر محیط در
ایشانی م ارزه بتا آلتودرت متحتیتط زیهتر و

شورای همکاری تیشوهای پ و کموتیهر

تابودی

بب میشان آمشن

تب کاررش آراهی متبت تکتل و

ازماتیافبب و همشاه جن

رهاو زتان و

دات جویان و جواتانی جن ت

بتشابتشی ختواه

م یر های تحر بم ایتشان و دیتگتش جتنت ت
های تش

آزادیخواه  -هام ورگ
 – 11کمیته خارج کشور سازمان فقدائقیقان
اقلیت)
 – 11کانون هم ستگی ا کقارگقران ایقران
 گوتن رگ –12کمیته حقمقایقت از مق قارزات قنق ق
کارگرم ایران  -دانمارک
 –13کمیته حمایت از م قارزات کقارگقران
ایران  -فنیند
 –14نهاد هم ستقگقی قا قنق ق

کقارگقرم

ایران  -غرب آلمان
 –15هسته اقلیت

گزارش نشست چهارم ،ادامه از
صفحه 2
فرمول دوم :

م تتوب ت تتهتتر ت تتار تتتیتتشوهتتای تتپ و

ما امضا کننشران ایو بیاتیب اعا م کنیم کب

 – 9شققورام فققنققالققیققن سققوسققیققالققیققسققت و

شتگون باد ر یم شمایب داری جتمت توری
ا ام

ییرت

آزادیخواهانه مردم ایران  -استکهلم

کموتیهر

ترش بشخ رفتای دیگش ایو ا ر کب
اخبار یا

ا بک م ( ووش) 2 -تا  13آبان 1031
 82تا  03اکب ش8312

مورد ترشما تب فتط مت تبتنت بتش

حق رای ب کب تحتق خود حكتومتبتا هتاررتشانی
اجبماد آزاد ی بشابش و و یالیهب هتمتب شت تش
وتشان ا ر کب در آن آزادی ای یا

اسامی امضا کنندگان :

خواه هی شو اجبماع تحر هتش تم

و ت کل

و تتتحت ب و حتتق رای عتتمتتو شت تتشوتتتشان در
اخبار یا

جامیب بب ر میر شناختبتب شتشه

آلبشتاتتیتو تو تیتالتیتهتبت بتشای تشتتگتوتت

 – 1اتحاد چپ ایرانیان در خارج کشور

و ت ادینب م شتود و هتاررتشان و تتوده هتای

اتتاب ر یتم جتمت توری ا تامت و اتت تشا

 –2اتحاد چپ سوسیالیستی ایرانیان

مشد متبت تکتل در شتوراهتا و تت تادهتا ضتمتو

متتاشتتیتتو دولتتبت بتتور واوت از تتشیتتق یتتی

 – 3کانون اندیشه کپنهاگ  -دانمارک

اتبخاب تماینشران خود از شیق آرای مهتبتتتیتم

اتتاب و یالیهب تن ا راه وا ی یناتب بتشای

 – 4حزب کمونیست ایران

رهاو از شش جم وری ا ام و م تاوتب

 – 5سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

ترا

شمایب داری ا ر.ما ازایو متنترتشودر

را بای م وما

نیو اتتاب در م تارزا

روزمشه و ازماتیتابت در را تبتای اهتشا

 –6سازمان راه کارگر
 – 7سازمان کارگران انقالقی قی ایقران راه
کارگر)

ذکش ششه ششکر متیتکتنتیتمتهتمتکتاری واتتحتاد
صفحه 7

خوی

ی هش و ر کب اراده کتنتنتش حتق عت ی و

فشاخوان آت تا را تتیت ختواهتنتش داشتر ت بتشیتو
تشتیب آزادی اتبخاب و اراده ز بشای کنبتشی
منبخب و ترار بش آن تضمیو م رشدد ت
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یوهماا ااماری

افق یا

کاوه دادگری

رادیکای واتتابت  -تب ر تش بتب

افق و یالیهب – زاییشه تم شودت
 – 8رفیق

شاب در توشبتب ی اختیتششتان

از همکاری هایشار و م ارزه ی ایشوولتو یتی

رفیق ییش

بب تاریخ  3/13/8312تحر عنوان " ازمان

روشو و آشکار

وای خوی " بب تکا ختوبت

یاب یا آرای

تت ب منشی بب هی

ک شتخی

شاب م ارزه ی ایتشوتولتو یتی

(تت ب منش) را کتب عت ت ا صتوی یتی بتای
ترشیب ای ان و همب ی ایو فیتل و اتتفتیتا

رفبب ایم کب افق و یتالتیتهتبت ی تطتب تپی

را مت

اشاره میکننش و بیضا از جن ب ترشی تتکتاتت

اتحاد عتمتلیهتمتکتاری و هتمتیتو هتمتگتشایت

خوی

را بشم شمارتش کب بتب تور کت ت صتحتیت

هی ن ادی رفیقی همب از یتی متایتب و جتنت

بنش – ع یشغم خوا ر وی –بش ایتو جتمتع و

ههبنش در ریر از ایتو کتب ایتو جتنت تب هتا و

اخبب م شوتش و همب هم در عتمتل ارتش بتب

د ر ترشها مث ر ههبنش ی اما در عمل تبیجتب

درازا ک ش و بب یی شکل و ازمان و اتحاد

ریشی وا ع بیناتب ای از آن حتاصتل ت تشه

تیشی

رفیق رشام ایو اب ارهای متثت تر را تتحتر

تا ار -یی تبیجب بتب بتار مت آورتتش تتشاو

کنبشی رش بب ی بب اتتتتیتاد درآورده و از ایتو

بخ یشن بب اتفیای کنوت در هتمتب ی زمتیتنتب

کتتو تتی و کتتم

و تتگتار یتافتبتب کتب از

تتشیتتق در ختتشمتتر اهتتشا

شار داده ا رتدر ادامب ایتو تتکتا

حاص

را بشم شماریم

ششه و شنا نامب دار ارتتتا تتیتابتش -بتب

هاتایو ها یویهم تت

کشده ا ر کب ج درد ش و تیتش و
بب بار تمت آوردتمت تارزه

در بیشون حاص

ایتتشوتتولتتو یتتی ی م ت تتارزه بتتا رتتشای تتا

و

اتحشافا ا تا تا بتور وایت و بتب درجتاتت
ختتشده بتتور وایتت
ا رتبخ

در جتتنتت تت

کتتاررتتشی

م م ایو م ارزه بب تور ا تا ت
هتا ی تیتا تر

با تختو وران ی ایتشوتولتو

اببشای شکل ریشی ایو ت هر در شیب هتنتج

متتشاران وتتتمتتایتتنتتشرتتان فتتکتتشی بتتور وازی

هتایت در

دیتگتش بتب هتمتیتو

ای هی

 – 1متولب ی تخهبین کب رفیق بب کتار مت

تتازدی تتتیت بتتشجتتوری د تتر افت ار

تشی اب ارد تر رتشایت

صور م ریشد و بخ

بیشون و دروتآن بوده ی بب خودی ختود و بتب

ر بب ی اجبماع کب در مشو منتافتع ختشده

وا" ا ر کب بب رفبب ی وی

عتنتتوان یتی متتوجتودیتتر تیتتا ت و هتتویتتر

بور وازی و توهما فشا تات آن ی هتا بتب

بایهب در تنتا تب بتا تتوازن توا و شتشایتط

اجتتبتتمتتاع ت

یاز هتتیتتن رتتوتتتب ه تتبتتواتتتب ی

هتای تتشمتایتب داران در تتتختشیتب آرتاهت و

حاکم در جامیب باششتبب وی ه بایهب متشتت تط

ایشوولو یی – تاریخ و یا

بتشختوردار

ت کل کاررشان و زحمبک ان و تی بش ع یتب

تات و عین در جتامتیتب اتتختاذ

تیهر و بی بش ت ان رتش یتی امتش ختود بتب

جن

های دموکشاتتیتی و آزادی ختواهتاتتب

شودتهمیو متشمب ی در ر در د تر رفتیتق

خودی رشتش تتایتافتبتب و تتابتالت ا تر کتب بتب

عمل م کننشی از وی کموتیهر هتا اتتجتا

تتشار مت رتتیتتشد تتتا متتتتتولتتب هتتای

ی در میان

م ریشدتتآشکار ا ر کب مضتمتون مت تارزه

تپ جتاختوش کتشده

ایشوتولتو یتی ی ادامتب و کتمتی بتب مت تارزه

ختود

دیگش ا ر و هتیتن

ریشدی " آرای

با م ارزه
ت تتشابت
م تخت
جن

و تتتجتتشبتب شتتشه ای کتتب متتحت تتوی
 113التب کتاررتشان و جتنت ت

آزادی بخ

هتای

و اتتتتاب هتای کتاررتشی تشن

عنوان یی رشای

فکشی و عم

یب های از جشیاتتا

ا ر و بب همیو صور هم بتب حتیتا
ادامتتب م ت

دهتتشتتتتوع ت

تتتئتتوری ت ه کتتشدن و

تات در ط و شک
هی

فشب و الب و د تبتورالتیتمت ت را بتش

 83- 13و  81بوده ی یینت حت ب و جت ت تب

فضی ر بخ یشن بش م تاحتثتب رتشی ا تر کتب

تم تابش تاما رفیق بب ما توصیب مت کتنتش از

( کب متا آن را هتمتواره بتب عتنتوان اوتبتا

ایو جا و آن جا هش از راه اوج م ریتشد ت

آن جا کب بتایهتبت مت تارزهت ایتشوتولتو یتی

ب آن کب تتیتازی بتب ا تم رتیاری آن هتا بتب

تت ب منش باششی بایهب مبنا ب بش همتان تب

و ضمنا آن را در طج اتحاد عمل تتاکتنتوتت

عنوان روتش هم رشای باششتاتگی ه های الم

تتشتتتگتتوتت اتتتتتتابت ی بتتشیتتل

– کب ما تی اتبتاد م تهتو ختودرا از هتمتان

و اتتاب و صمیم کب در ایو جتمتع وجتود

و یالیهب و دولر کتاررتشی شتورایت از

اببشای همکاری بب ایو متولب اراوب کشده ایتم

دارد ی بب هین روی ت ایهب از تتتتش ختود و

بتاشتشتایتو جتا تر کتب صتشای

(رک متالب اتحاد عتمتل بتب کتجتا مت رود )

هتتوشتتمتتنتتشی در ت تتای راه هتتا و و تتایت

و

شار داده و یی جا همب را کنتار بتگتیاردتآن

تکالیف کب بتب عتنتوان عتنت تش کتاررتشی و

داشبیم تب ب اصل

راه ت ور خودرا از بشتامب آلبشتتاتتیتو تتحتر

کتتمتتوتتتیتتهتتب ت در بتتشابتتش ختتود داردی غتتافتتل

خوب ی ایو ها ی ی ج بب صابتب ک تیتشن

وی ع ار ا تر

رشددتاز ایو ب افت ت کیتاتت هتیتن رتوتتب

م ارزه ایشوولو یی تیتهتر ت

اح اب بب کار بشده ایم) مورد تف

تا همگشای کب بب تیشی

شار دهتش
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یوهماا ااماری...

عاج م ماتش و بب غیش از تالت ت بتشختورد

ا تتبتتتتتای ت تتکتتیتتات ت ختتود را حتتفتتظ کتتشده

م ارزه ای کب بتایتش آزادی بتخت ی جهتور ی

کشدن بب ایو رویشادها مبا فاتب کتاری از آن

بودتشتآن ها تجارب تپ هتای " تنتبت " را

اتتاب و ب ماحرب باششی حا بایهب او

بش تم آیشت ما مج وریم بشای همتان متواری

بازبین کشده و بب اوباف بب منرتور تتامتیتو

از زیش ممی ی ع ور کنش و ثاتیا می و تیهر

کب رفتیتق اشتاره کتشده اتتش اتتشکت تتوضتیت

هش

در ایو ار وب نگیو و تاکارآمش ت هر ی

بشهیمتدر ایو جا " ی " های زیتادی تا ت

شتتشه کتتب از لتتحتتا

شار ا ر بب ب تبایج ازمتاتت و تیتا ت

ششه اتشت

د بششان بود ی د ر زدتش .متا اکتنتون وارد

میین د ر یابشت

او حت ب تتیتتشیت ا – و هتتم تتنتتیتتو حت ب

 - 0تکبب و ی اشب اه تاریخ و درک م م

هودموس در ا اتیا م خ ا -همان ور کتب

یتا ت ا تر کتب در تشن

ههبنش و

در باره تحو

 81در حتتای و تتود ا تتر و شتتکتتل رتتیتتشی
یشی ا(یوتان)یهودموس (ا ت تاتتیتا)ی جتنت ت

از تام ان بش م آیش -ح ب یا

هارک رت ی و %33

متایهب آن ها با جن

های بهیار مییو و م خ

مضتمتتون اهتشا
یا

و تیتشیت

" تتتوازن تتوا" ی در

متتشحت تتب ای و بتتشتتامتتب ی

آن تم شویم کب در جای خود بهیتار

آموزتشه ا تر
عنوان بخ

از ایتو رو کتب متا تتیت بتب
از پ ی در مشح ب ای بب تش

مع الفارق ا رت ایو کب از جتنت تب ی تترتشی

م بشیم کب ایو ح ب مش ها ر ه ر تش

کشا ا ر و تفاو هتا

ریاشبب ا رت یا بحث ایشوو یی و تترتشی

ایتو دو هتشیتشه ی

هتتم در ایتتو بتتاره بهتتیتتار ارزتتتشه ا تتر امتتا

تحو

بوده ا ر و بب رفبب ای ان هین کشا

اجبمتاعت بتب تب تشاری ا تر ی در عتیتو

موضود بحث ما تیهر تتن ا بتب ایتو مهتالتب

حاص

در بتش تتشاشتبتب و شتکتهتر ختورده

اهتمتیتر ا تا ت ی در ایتو جتا متتجتای بهتتط

بهنشه م کنیم کتب شتکتل رتیتشی ایتو حت ب

اتشتع ر هم بب زعم رفیق ایو بوده ا تر کتب

موضود تیهر بب ویت ه آن کتب فتشب متا

و متحتشودیتر

آن ها بش ش دولر آلبشتاتتیتو فتا تش تتوافتق و

ایو ا ر کب رفیق ما کاما بب ایو تفتاو

هتا

زبان م بشک بوده اتش تمضافا ایو کب هتمتیتو

آراه ا رت

هارک ر ی(تشکیب) و جن ت
ها( جن

 33در صتشی

اشغای وای ا بشیر) حتاصتل ایتو

هم هبگ و ت کل و دورخی را – کب الت تبتب

ح ب یهر و جن

و تی رابطب و متنتا ت تا

کاما با متشورا ی م تکتا

های ا ب ادی و اجبماع یوتان هیوتش داشتر
و در ا تاس بتش تش مت تارزه بتا تبتمتگتشی

ی و تتیت

یشی ا و بب ور ت ادی و جن

هارلمان اروها بب عنوان یی "هارلمان آلماتت

ت ایهب آن هارا یکهان رشفر و ما بیشا ایتو

هاریشی بهیاری از اح اب و ازمتان هتایت

" عمل م کشدتحضور در دولر و هارلتمتان

را توضی م دهیم – تبتیتجتب ی هتمتگتشایت

کب بیشا با ایو تا مبحش ششتشی هیامش تتحتو

اروها ی بب تیویق اتشاخبو زمان هشداختر وا

ایو تیشوها در تطت جت تان در تای هتای

دهب  33میتادی بتب ایتو تو ههتبتنتشتجتنتگ

ها و اخی کمی های تازه از بتاتتی متشکت ی

اخیش داتهبب ا ر کب " ون ایو هتمتکتاری

کتتتوزووی متتت تتتارزه عتتت تتتیتتتب اصتتتاحتتتا

اروهتتا از اهتتم بتتشتتتامتتب هتتای آتتتان بتتوده

آن بتتش

ا رتمیاکتشه بتا "تتشمتیتشور" صتنتشوق بتیتو

ها میطو

بب دولتر آلتبتشتتاتتیتو تت توده اتتش"

تتتئتتولتتی ت تتشالتتیتتهتتب ت

و تتتأثتتیتتش متتنتتف ت

عما شکهر خورده اتتشتتتبتیتجتب بتب صتابتب

بازت هبگان و بیمب های اجبماعت و تاتتون

الم

هوی ی باتی مشک ی اروها وکمیهیتون

ک یشن م ارزه ایشوولتو یتی بتنتش هتیت تیتو را

ضش تشوریهم و تی آمادر و ششکر یتوتتان

هارلمان اروها بش ش بشه های یوتان ی م تم

تو و بهیتاری

دولتر تیتشیت ا و متشد یتوتتان

ب ینیم کب در عمل بب تب تتحت تیتل هتایت مت

در دموتهبشا یون بیو الم

ک ش

از فاکبور های ا ب ادی اجبماع و یتا ت

ا ر تدر ایتو را تبتا آن هتا متوفتتتیتر هتای

دیگش ی عشصب های بودتش کب هشیی م نای

اتشک داشبب اتشتاما ایتو ربتطت بتب بتحتث "

اولتتیتتو اشتتکتتای ایتتو بتتشختتورد تتال ت ت
رویشادهای ب ر
تفاو جن

بتتب

اجبمتاعت ی ایتو ا تر کتب

اصاح را باجتنت ت

اتتتتابت

درز م ریشد و هشدو را بتب تود دومت -

و اجبماع ایتو ت تکتل

بشای تحشک یا

ها رشدیشتتا ای 8332ایو جشیاتا تواتهبنش
در عشصب ی اتبخابا

متحت ت و تشا تشی

حهب اهش – شبات م کنشت بیش تش اشتاره

متجت ت

م کنیم کب ایو دیشراه بب تاهتش " تپ" کتب

یابنشتدر ایتو تای اوتبتا

فتط مبی ق بب رفیق

شاب تیهری از تح یل

بهیاری از رویتشادهتای بت ر

دیتگتش تتیت

ی بتب اتتحتتاد هتتای م تتخت ت د تتر

تشیو ال

دولتتر آلتتبتتشتتتاتتتیتتو" از تتتود بتتحتتث هتتای متتا
تشاردت ق آمار ای  8311بتشهت ختارجت
دولتتری  1/012متتی ت تتیتتارد یتتورو ا تتر کتتب
حشود 8/123درصش تولیتش تتاختالت

داخت ت

شتکتل رتشفتر و

ک ور م باششتایو یی ورشکهبتگت کتامتل

هاتفش میین م نای فیتالتیتر م تبتشک آتتان

ا ر کب

دوران رکود ا تبت تادی 8335

رشدیش اما اح اب و تازمتان هتا هتم تنتان

بتتب ایتتو

صفحه 3
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ات اشر هن ان کهتش بتودجتب دولتر هتا ی در
ای  8311بب یشی ا بب ارث ر تیتشتهتنتوز
خی

زود ا تر کتب در متورد شتکتهتر یتا

دولر تشکیب در ایو تتاحتیتب بتب هتیت
ا رتایو جن

رتشفتبتب

کتب در ابتبتشا یتی ختوا تر

ا تتبتتشیتتر را اشتتغتتای کتتنتتیتتم" بتتیتتش از آن بتتب
اعبشاضا م ابب ا اق رشدیشت

متحتیتتط زیهتتبت بتود بتب تشعتتر شت تشهتتای

جن ت

بهیاری را در شا ش تشکیب فشارتشفتر تبتنتا

تبواتهبنش خودرا در یی ح بی اوبا

یوتانی آن هم با متیاس هتای اروهتا ضتاو

بب خ ش خ شر اری تیمب دولبت آتتاتتولت 25

هش اتحاد رهبشده وی و متنتا تب متبت تکتل

کنیمت

ا تتبتتان از  21ا تتبتتان ک تتور صتتحتتنتتب ی

کشده و ازمان دهنش ی جش تتا حتشودی از

اعبشاب و درریشی ع یب یا ر های ر یم

دامنب ی تاثیش ریاری و تتغتیتیتش در تاختبتار

کتاررتشی

حاکم باز ماتشتش اما ایو جن ب از وا تیتیتر بتب

تیتا ت حتاکتم

و اتحادیب های کارکتنتان دولتری رتشوه هتای

هیج روی بب متیتنتای شتکتهتر تطتیت آتتان

بودتآن ها با شیار " مشد متبتحتش تتیتازی بتب

متتختتبتت تت

هتتنتتشمتتنتتشان ی تتتویهتتنتتشرتتان و

حت ب تتتشارتتتش" عت تتیتتب د تتبتتکتتاه تتیتتا ت و

روشنفکشان و یب ها بهیار مبفاوت از توده

ا ب ادی حاکم در مشک مادریش بب اعبشاب

ها

بب صور فیای و هیکار جویتاتتب در

هشداخبنشتمشد بب نگ اتشازی بتاتتی هتا و

هیشوزی ایو ح ب در حتل م تکتا

هودموس در ا اتیا بب دت ای جن

متشد

خ ماریو

 "بشآشتفتبتب رتان"  -مت  8311عت تیتب بتعشالبت و فهتاد التیتگتارشت

تتتت تتتادهتتتای متتتالتتت

بتتتش ا تتتبتتت تتتاد و تتتتیتتت

اردوغان رشدیشت نشیکاهای ب ر

اتبخابا
جن

آمتشیتکتا متایتش ایتو امتش ا تر کتب
های ری ب دار و رهبشده در هش حتای

ایو اعبشاضا ششکر کشدتشتهتم تنتیتو در
ط ج ات ایو اعبشاضا با ا ای رهبشده

یا

و توازن وا و رفبار حکومتر رتشان

تماینشر تم کنش ی فتشیتاد تش دادتتشتری تب

از ک ورهای اروها مشد بب حمایر از آتتان

هودموس را م تتوان در متاتتیتفتهتبت تتحتر

نشیو ماه بب وی ک یش

" یافر کتب در روزهتای  18و  10اتتویتب

تیهرترویشادهای بیتشی در تتشکتیتب و حتبت

تاثیشا

"دمتتوکتتشا ت " ای کتتب دیتتگتتش آن هتتا را

عنوان "ت شیل خ م در ایجاد تغییشا

و یتا

غتیتش تابتل اتتکتاری را بتش آرایت

ای مواجب شش و در آمشیکای کاتادا و بهیتاری

یا

یتاد شتشه و تایتش جتنت ت

هتایت کتب

بشخا بنشتایو جن

م ریاردت جن
ک

اشغای وای ا بشیر کتب در

خیابان ها و هارک ها جشیان یافر و در

آن رشوه های مخب
تتتتتتا

اجبماع از فتیتشتتشیتو
متتتتتبتتتتتو تتتتتط و

تتتتت تتتتتتتتتتتا

و د بگاه شکوبگش ر یم تشکیب ی با تما وا

متتتتتشد

بب شکوب آن هشداخرت

دات تتگتتاهت یکتتاررتتشان و متتیت تتمتتانیجتتواتتتانی

8312ی تو ط شماری از رهت تشان تازمتان

جن

های اتتحتادیتب ایی روشتنتفتکتشان ی ا تبتادان

درصشی ها در 15

دات تتگتتاه و متتاتتتنتتش آن هتتایتتب رتتیاری شتتشتایتتو

ا بتشیتر تتیتویتورک آغتاز و تتا  82متارس

ششکر داشبنتشی در ورای احت اب تنتبت و

ماتیفهر ا بش ی م کشد کب ضشور دارد

خیابان ها و هتارک هتا ادامتب

ک نب کار دموکشا و جتمت توری ختواه -کتب

ح ب با آد های

اخبب شود کب بتبتواتتش در

اتبخابا هارلمان اروها ششکر کتنتش بتب ایتو

اشغای وای ا بشیتر متو تو بتب 33

بازت هبب ران و مهبمشی بگیشان یاز ختاتتب

تبتامت تش 8311در وای

راتتشه شتتشه رتتان و بت ختتاتتمتتان هتتای در آن

 8318در ک

یافر ی یب ها و رشوه ها و

فا

متختبت ت
تتشیتو

بشارتتش – بتب هتا ختوا تبتنتش و تازمتان هتای

شمایب داری ج ان ی را بب ی بتنتگتاه

اتحادیب ای را تی بب دت ای خود ک تیتشتتشتایتو

اتحادیتب اروهتا از دیتشرتاه تپ ف تار آورده

های مال و ارزی آن را مورد هتجتو تشار

ادر تگشدیش – احتبتمتا تتحتر تتاثتیتش

شودتح ب هتودمتوس در ایتو تای ایتجتاد و

بتود از ایتو کتب متا

هش

کب بش ع یب وابهبگ بب تیتا تر هتای

بشتامب ی بهیار م خ

اجبماد ایو د تهخیش تتاهتشیتش بت ر

کینب خودرا با ایو جن

تم تواتهبنش هن تان

شر

دادتشت شیارشان ع ار

جن

آتارشیهر ها کب مختالت

و میینت را دتت تای

مشد تیازی بب ح ب تشاریمتشتیتاری کتب در

وعوام

کشدتش و درهتمتان تار توب وارد هتارلتمتان

اببشای دهب اوی تشن 81یمتشد فتتتیتش و از

یا

ششتشت
جن

ختتاتتتب راتتتشه شتتشه ا تت تتاتتتیتتایتت
ش تشی  01مت

 8310متو تو بتب

هارک ر ی در ا بات وی تشکیب ی بتا جتنت ت

دیتگتش ی د تر بتب هتویتر بتخت ت
جن

یتوع مبمایت از دو جتشیتان

آمتتشیتتکتتا زده و فتتشارتتشد هتتارتتیتتشی

دادتتتشتاعتتبتتشاب بتتب تتیتتا تتر هتتای دولتتر

ت کیا مشرن و مبنتا تب بتا ایتو دوره از

آمشیکای" شح تجا بتاتتی هتا" ی "بتحتشان

تحوی م ارزات ی ایجاد تتمتایتنتش و ختودرا از

تتیتتاه

زیش طب ی دو وهای هیأ حاکمب شمایب

رتشفتبتو

بمگش مال رها تازتتشت

جواتان بشای حفتظ متنتطتتتب ای فتش توده در

وا مهتتکتتو"ی"اعتتشا تتتشوی دیتتوی ت

مشک ایو ش ش آغاز ششت اعبشاب آن ها بتب

هو ر آمشیکای " و بتب ویت ه هتش

بشتامتب ی تتو تازی و تتو تیتب ای بتود کتب

هتتم

تتش

اص ت ت

حت بتیتر بتودتتش –

ت ت تتاد هتتای متتال ت

وای ا تتبتتشیتتر بتتودت"وای
صفحه 51
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یوهماا ااماری...

ا بفاده از حشا ل دموکشا

بتشدتتشت

رخ بتیب جت تان مت ک تنتشتبتب بتاور متا ایتو

ا ر کب هیشوزی اوبتامتا در هتش دو دوره ی

جوامی کب بشخ بهیار عتتتب متاتتشه تتش ی

ارزیاب ها کمک بب پ و جن

کتاررتشی

می وی رویکشد جواتان یحاشیب ت ینانی یتاه

مف وک تش و آ یب دیشه تش از جتامتیتب ایتشان

تم کنشت

هو تر هتا و رتتگتیتو هتو تر هتا بتب حت ب

و متمتکتو ی

تکبب آخش در همیو همر بایهب یادآور شتش

و یا ت کتب اتتتتافتا

از تپ

دمتوکتشا

و بت

بتود کتتب در ت تای تتوحت

رحم ح ب جم وری خواه ی یا ر مایتم
تشی را در هی

رشفرتشایتش هتمتیتو هتشو تب

بب هیت

بوده اتش بتا هتاتتفتش م تخت
خوا ر های کان م

کب جن ب ی عموم تشی داردتبخ

کتتب ختتودرا متتشک ت ج ت تتان داتهتتبتتب

همب ورود بب هارلمان ک وری و یا اروهتایت

ایتتشات ت

(در مورد ک ورهای عضو اتتحتادیتب اروهتا)

ا ریابای تشارد کب هش حت ب و ت تکتیتا

در دوره ی اختتیتتش کتتاتتتشیتتشاتتتوری ح ت ب

را مشترش داشبب اتتش ی درهتمتیتو مهتیتش رتا

تتیتتا ت و یتتا اتتتحتتادیتتب و هتتش جتتنت ت

دموکشا ی ایو مو یتیتر را ایتجتاد مت کتنتش

بشداشبتب و هتیتشوزی هتای تهت ت بتب د تر

بمگشی و تابشابشی و ب عشالب را با تتیتم

آمشیکا

آورده اتش ت ایو تموتب ها هتمتب بتیتان رتش ایتو

اشاره ایی از درجب ی اعب ار تا تط کتنتش و

یی کموتیهر محهوب م رشددی بب ر ابتر

تکبب ههبنش کب شکهر و هیشوزی جن ت

هتا

فتشب وی

با هیاری ک ینبون ب شدازد کب در ت ایتر بتا

و اح اب مبک بب آن ها ی بایهتبت بتب تور

تم رنجش ی ب تیاز بب تح یل ع م و تت تیتیتو

هیشوزی ک ینبون ی ایو ر ابر داخت ت حت ب

م خ

و در ته یر تاریخت هتش ک تور و

تاریخ ی کنار بیاتشازدتایو د بتب از " تپ"

در ایو مشح ب هایان م یابشت در وا تع شتیتار

جامیب ی مییو تیشی

شوتتش و لتیا از دادن

ها یالگوی ختودرا تتا آن جتایت کتب اتتتتاب

" مشد مبحش بب ح ب تیاز تشارتش" در عتیتو

حتتکتتم کت ت و اتتتب ت اع ت و تتال ت ت هتتشهتتی ت

رو یب را ت توی داردی جت تان را بتا هتمتان

هتتیتتا آشتتکتتارش بتتب بت اعتتبت تتاری دوح ت ب

کنیمتاشب اه تترتشی – تیتا ت رفتیتق متا ایتو

زبانی با همان الب ها و با همان مف و هتای

موجودی اما در عمل تبواتهر یی ت کیتا

ا ر کب بشیل تازی متا را بتا بتشیتل تازی

م بینش و ارزیاب مت کتنتشتآن رتاه کتب ایتو

اح اب اروهای ی آمشیکای جنوبت و بتشخت

امش ششت ت اششی همب ی ایتو وا تیتیتر هتای

ک شتیهاتشرز کب در فشهنگ یا

ح ب تویو و مبک بش جن

جتاری ایتجتاد

تمایش ت ایو امش رکود و افر بیشی جنت ت

را

ر م زدت

ک ورهای آ یا کب د یتا از تتطب ترش یا
از ما هیت

ایو تفاو میان جن

بتتیتتشوت ت را در صتتور

افتبتاده تتشتتشی از تتگتاهت بتا و

داخ

تتتیتتازبتتب م تتش

م ر اتش م تادره بتب متتت تود مت

فضی ر رشایاتب ی متایهب و آن ها را یی جای

کنشو با تافتیتب هتشدازی ی ی بتازی و تتوهتم

تتویتو و بتایهتبتب و

تتتاآرتتاه و بت خت تتش از آلتتبتتشتتتاتتتیتتو دولتتبت و

هشاکن ی د ر بب ایجاد توازی های کتاذب و

درخور ششایط تازه م ارزه ارتتاء تم یابتنتش

آن رتاه دو

دروغیو در دتیای وا تیتیتر هتا مت زتتشتبتب

بب ط ایجاد ت کیتا
و جن

های کب بب هتشدلتیت ت

آن را ون در التب هتای هتیت

ضتتش

های کب تحوی یافبب و در ایو طت

ادر بب رشفبو آرای

ت کتیتاتت متنتا تب و

ازوکارهای شر م داتنتش

ب شیار ا بشات یی و توافق ششه در جتمتع
مارا کب در دو یا ب متتتولتب ی تشتتگتوتت

رمان ما ی ایو د ر از پ ایتشانی بتایهتبت
ل از ایو کب ج ان را تتیتشیت

کتنتشی ز

کارآ م رشدتش ی ارت تا ت بتب درک و فت تم

اتتاب و بشیل و یالیهب و تیت ی دیتگتش

ا ر کب خودرا تیشی

آتان از "دولر آلبشتتاتتیتو" – بتب شتکت ت کتب

ختتاتتصتتب شتتشه و هتتنتتوز بتتیتتش از هتتنتتج تتای

را در عشصب ای کب مشع آن ا ر ی یتیتنت

اکنون در م احث ما جتاری ا تر  -تتشارد ت

تبواتهبب ا ر تب تتنت تا تتیتشیت

و

در یوتان و ا اتیای در تشکیب با ایجتاد حت ب

روشن بب عمل آورد – یتیتنت آن هتا را بتب

کاررش و توده های زحمبکت

رو اوای

تاکبیتی و ا تبتشاتت ی متیتیتو و م تخت ت

باور ما ایو زمشه از پ ی حاشیب ای ا تر-

وریب و ایجاد ح ب دموکتشاتتیتی و ده هتا

ازتش – ب کب از آن اببشای تش ی تتمت

و ال بب ایو امش وی ه جامیب ما تیهر -و ارتش

تواتش بب تیشاد اتگ بان دو د ری بش مطال ا

ایو را هییشفتر آن رتاه بتایهتبت بت تییتشد کتب

کاررشی و عموم ی ا تا ت

ج ان تگشی وی تی حاشیب ای و ختارج از

دمتتوکتتشاتتتیتتی خت تتق هتتای جتتن ت ت
تجشبب ی یا

دیگش در آمشیکای جتنتوبت

مبک

تات و در ربط با م ارزه ی

تتتب

ت تان دهتشتبتب

و آفشیتای با ا بفاده از اب ار حت ب ی جت ت تب

م خ

اوباف و یا اشکای ازمات منا تب دیتگتشی

و ابل د بشس – هم نان کتب رتفتبتب اتتش بتش

هشاکهی

ا اس توازن وای موجود – کب مورد توافتق

وا ی شودتدر ایتو رفتر و بتشر تری جتای

جمع باشش ی فوکوس وت ی و تشوین تمایشیبتب

امتتیتتشواری ا تتر کتتب بتتبتتواتتتش

عاوه بش ج وریشی و کاه

جنگ هتای بت

هایان(در آفشیتا) ی م ارزه ی تیتا ت را بتا

جن

م تخت

م ارزه

کنش و جایگاه ختویت

صفحه 55
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به بهانه انمشار بولمن مباحثاا

جای شتایهتبتب و متنتا ت ت بتشای تترتشیتب و
هشاتیی خود در کن

رشی های ج ان عین

بب د ر آوردت

کیومرث منصوری

بتتشرت اری ت تتهتتبت تتای شتتورای تتتمتتایتتنتتشرتتان

کاررشان و زحمبک ان و ص ح روشتو در

زیتتادی از تتتوشتتبتتب ی رفتتیتتق

ازمات ای تپ ا تشامت ارزشتمتنتش ا تر و

فشدای شتگوت جم وری ا تامت بتاشتش ی

شاب ی مبا فاتب خارج از متوضتود بتحتث

بتب ایتو

 – 2بتتخ ت

اخبار ا تر و بتب "تتحتکتیتم" و "تتثت تیتر"
مواضع ای

ب راتب م هشدازتشتایو تتیت

ت ان از آن دارد کب هتمتب جتشیتاتتا

وا ییر اتکار تتاهتییتش ر تیتشه اتتش کتب بتشون

فشو ریار کنیم و در هشداختر هتشهت یتنتب ای

اتحاد ( حای تحر هش عنوات ) پ اتتتابت

تشدیش داشبب باشیم تب ایو کب بیش از تب تای

موضوعیر تشارد و ب بش بود کب در را بتای

مح

بحث اخبار و بتب تتکتاتت کتب بتب تتیتشیت

آت تحو

توافق و رای دو و هشداخبتنتش کتب در جتای

جامیب اثش ریار باشتش ولتیتکتو ختشوجت ایتو

ختتتود

تتتودمتتتنتتتش ا تتتری بتتتیتتت تتتبتتتش متتت

هشداخبنشتتا

ما ایو ا ر کب رفیتق متا هتم

ون شماری از رفتای دیگش هنوز درمتورد
د بور کار ت هر

ار دیشراه ی هی ن اد و

ترش روشو و م خ

اعا تکتشده اتتشتبتب

وی ه از هی ن تاد بهتیتار شتفتا

و م تخت

بشای تحتق ایو اتحاد ت تایتش از هتیتن ا تشامت

از اعشاب تشارد و تمیتبتواتتش در روتتش
تتارت یتش تیتا ت و اجتبتمتاعت

هتتنتتوز اتتتشر ختتم یتتی کتتو تتب بتتاشتتیتتم ت
روشنفکشبازی های خی

و خت تق تتئتوری

های ب هایب و ب ارت ا با ص

بنشی هتای

ت هب ای ب الب تن ا نش ا اعیتب بتوده و

تتاتت و وضتیتیتر تیتا ت و اجتبتمتاعت

ایو بولبو کب در آن هم بی بش ت ان از ف تل

جامیب در توشبب ها و خنتشاتت هتا ی جت ء

کشدن دارد تا وصل کشدن ت

ارضاء روحیا روشنفکش متابتاتتب فتشدی و

دو صش رفبب و تیم کشدار تیهر

رشوه ( کب در ال ای  12و  13ماتنش یی

بیو حش

تا عمل فاص ب بهیار ا ر ت هتمتب

مش رشی ان اتتابیون پ را رشفبب بتود ) و

بب ایو وا ییر ر یشه اتتش

دامو زدن بب آشفبگ فکشی در خارج تبیجتب

جشیاتا در حش

آن تم فتش تایت متیتکتنتنتش ولت

کاتون ما تتشی ا بب ادر ریشبب اتشتبنابشایتو

و در وص

از رفتای کاررشوه اخبتار درختوا تر مت

میشودی ههبنش کب متیتکتوشتنتش حتش

کینم یادداشر م بور را کب مجشدا ار ای م

عمل بش اتتنتش ت فتارز از هتمتب تتئتوریت تا و

را بتب

اری کب در بای خطو بولتبتو

شود بب همشاه همیو توشبب در بولبتو شتمتاره

جما

 8درج تماییشتهیشوز باشیشت

جا خوش کشده یی وا ییر عتیتان ا تر کتب
م اتشاز امیش بخ

نشان

با درود فشاوان

روتش کنوت

از وی کاتون اتشی ب ک ن ا

آینشه ایو اتحاد بش ر تمیشهش ت وضییر ا

از

دیگشی در بش تشارد ت م احث کتب اغت تب ره
بب جای ت شده و تب بب کار دتیا و تتب آختش
توده ها تخواهش آمش ت
ایو وا ییر را بتایتش بتشون تتیتار

بت تییتشیتم

( حتتشا تتل در بتتشابتتش وجتتشان ختتود اعتتبتتشا
کنیم ) کب ت هب ا و اتتحتادهتا در ایتو تالت تا
همواره مکان و زمان منا ب را فشاهم کشده

کاوه دادرشی

بار فی

کب پ اتتاب در آن شار دارد تب

تا محافل نش تفش و ت ف روشتنتفتکتشی هتش

11/13/8312

تن ا بشای ر یم خطش از تیهر ب کب بهیتار

صشا بیاینش و با بتافتبتو تنتش تتئتوری و تنتش

هم مت وی افباده ت بب هم هشیشن های ب مینت

توشبار هش از کت تمتا

ی مچگیشی ای مضحی ی ریت ه رتیتشی هتای

اغ ب خودشان هم از آن ش در تتمت آورتتش

عتتجتتیتتب ی ختتود متتحتتوری هتتای کتتودکتتاتتتب ی

یهش صشاتش بشوتش و از ایو رهتگتیر هتویتبت

ها  ،اابار و گزارشاا مربوط به

ووووو آشفبب بازاری بب وجود آورده کتب بتب

یابنش و ا م بش ش زبات ا اتتشازتتش تتمتوتتب

فعالیت های شورای همکاری

جشا میتبتوان رتفتر عتمتا بتب بتتتای ر یتم

آن ] ا تتتتب تتتتتشوای بتتتتور وازی

ی

نیروهای چپ وکمونیست به

کمی کشده ت مت ختواهتم صتشیت بت هتشده

عناصشیهاکو دکان اکثشیر بتودتتش کتب ختود

برای مشاهده آارین اعالمیه

ایت زیر مراجعه کنید .

بیان کنم ی روتش کنوت

http://shoora-

داردت

namayandegan.org

تنتش م تکتل ا تا ت

و جتمتا

تتغت

کتب

را بب فشاکهیون کموتیهب م غب کشده بودتش
و هنوز ماهیر خودشان زیش وای بود هتمتب

عتتش درک وا تتیت ضتتشور

اتتتحتتاد ی ارتتش

وا یا بب ایو باور ر یشه باشیم کب تن ا اتتحتاد
تیشوهای پ اتتاب میبواتش مبضمو رهای
صفحه 52
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دمتشمت

ر تتای آزادیت تتای تتیتتا ت ی حتتتتتوق زتتتان و

بود ) مبا فاتب جشیاتات متیت تنتشارتتش هتیتکتار

اغ ب ایو محافل بب دلیتل روحتیتا

بین ههبنش و و ب

کودکان ی ا یب ای تومت و دیتنت وتتتت ت تم

بتتایتتش آتتتطتتور کتتب

شار میگیتشتتش حتبت بتب تتیت تشا

م اج خود غیش ابل هی
در جمی

عت تتیتتب ایتتو ر یتتم ددمتتنت

فش ای میکننش و صش ال بب فشاموش تمیکنتنتش

خودشان ت ختیت

متیتشهتنتش هتشایتر شتود و

خود ته ر بب جمع تمیبواتنش های تنتش بتاشتنتش و

کب همواره از اشن تتوصتیتب بتب کتاررتشان

ایشیو بب دت ال

روان شوتش ی آیتا تازمتان

بتب

ا بفاده کشده وآت ا را بب مبحش ششن و م ارزه

متتجتتاهتتشیتتو خ ت تتق غتتیتتش از ایتتو متتیتتگتتویتتش ت

حتوق و بیمب بتیتکتاری ووووو

بتاشتش ی

بشای هی

بشد اهتشا

جتمتع و تتیت تشا

رشدن رشفبب بجنگنش ی آرام

بشای اف ای

محتفت ت و بت

امیشوار ایو ت هر ها تبیجب بتخت

خطش خود را تشجی متیتشهتنتش و بتب راحتبت

هنش و اتشرز دهنش و بت شتی یتکت تار هتم از

ول فکش میکنم با ایو روش مکاتیک ره بتب

کنار میک نش ت با جشیاتات ایو نیو متویت ی

خودشان وای تکشدتش شا ت ایتو تالت تا

جای تخواهش بشد ت در جشیان عمل و هیتکتار

تتگتتوتتتب متتیتتبتتوان امتتیتتش داشتتر در

تمودی در م ارزا توده ها تتشاشتبتب ا تر ت

رودرو با ر یم و در هتش متشحت تب از روتتش

یتا ت آتت جتا

پ اتتاب بی بش با

م ارزه ی تیییو میکنش ب مت تاحتث تتئتوریتی

خال تکننش و بب راحبت و بتا هتمتشاه کتشدن

خودشان ا ر تتا جتمت توری ا تامت بتشای

در د بور کار تیشوهای کب بتب تور جتشی

موج بب دت ای خود کتنتار تتکت تنتش و صت

شمت تیتش ک تیتشن بتش روی یتکتشیتگتش تتشدیتش

در متتت تتتارزه بتتتا ر یتتتم فتتتیتتتالتتتنتتتش ی تتتشار

اتتاب را در بشابتش دشتمتو غتشار تضتیتیت

تمیکننش ولت هتنتگتامت اعتا اکهتیتوتت در

ریشد تتیشوهای کب بب جای ت هبو و حتش

ت

مکات در اعبشاب بب جم وری ا امت از

زدن ت میم متیتگتیتشتتش د تر بتب د تر هتم

تشیو و م مبشیو م کل ایو اتحتاد کتب

جاتب ازمات یا نش جشیان متیت تود تایتش

میشهنش و ا شا میکننش و در هتشداختر هت یتنتب

ک تتمت ت

کوران م ارزا و تحو

تتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتتمتتتتتتتتتتتتتتتتایتتتتتتتتتتتتتتتتنتتتتتتتتتتتتتتتتش
اص

م ارزه وا ی جشیاتا

در موارد ل هم صشق میکشد و متنتجتش بتب

جشیاتا خش را مو

شکهر شش ی عش هیوتش با م ارزا تتوده هتا

ع یب جم وری ا ام را تتویر کنتنتش تون

تو ط ایو تیشوها و در ص

در داخل ا ر ت همب تکات کب در بتا بتیتان

فکش میکننش منجش بب تتتتویتر ت تکتل دعتو

اتجا میش ش و غیش از ایو ج اتا

کشد ری ب درایو وا تیتیتر دارد کتب اغت تب

کننشه در اهوزیهیون پ خواهش شتش ی( ارتش

ه ینب و اتش ی و ایجاد ت بر بیت تبتشتتبتیتجتب

اح اب و ازمات ا و متحتافتل تپ فتتتط در

تیشوهای کب داخل ک ور ههبنش ایتو دیتش را

ای تخواهش داشر هماتطور کب در ایو ال ا

خارج حضور دارتش و بب تتوعت بتا دشتمتنت

داشبنش در جتشیتان و تایتع تای  22بتایتش در

و در ت تهتتبت تای متتکتشر و متختتبت ت

بتتشوز

صتتوری و ذهتتنت دررتتیتتشتتتش تتتب جتتمت تتوری

خاتب مین هبنتش و تتمتاشتامتیتکتشدتتش تشا کتب

یافر ت

یو

ان بودتتش

ا ام وا ی با تما توح

و فاکی

بشیو خا ش بب راحب جمع ششه و بب

تتمتیت تیتنتنتش ایتو ا تشا

شدمشار و ایع ای  22اصاح

م بش

ی و مطمئنا و ایع روز متو تو بتب عتاشتورا

هم زدت مبفشق میت توتتش و ه تر تش ختود

رخ تمیشاد ت ول با ا مینان بهیار بایش بگویتم

جوی از یاس و تامیشی بب جای متیتگتیارتتش ت

کب رخشادهای ایو روز با هتشایتر مت تارزیتو

بب تنا ب جو ش ش و محیط زتشرت ختود در

کموتیهر داختل ک تور و الت تبتب متجتاهتشیتو

های آن هم تشدیش تمیکننش ت روتش اتتحتاد فتتتط
متش م ارزه بب
ورو

کیومشث من وری 31 /5 /81

از طریق ایمیل ادرس :

kare.ghoroh@gmail.com
مطالب  ،ناران و پیو هادان خود را برای درج در بولتن ارسال ک ید .
http://shoora-namayandegan.org
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پا خ به ؤاالا ( پیرامون حکومت شورائی ،حق رأی عمومی

ازمان فدائیان

شوراهاو )...
با توجب بب تت

و اهتمتیتبت کتب تازمتان متا

(اقلیت)

ارش فتط در ط شتورای عتالت ا تر هت

ایو مهاول بب شوراها وارتیار مت شتود ارتش

بشای ا بتشار یی دولر شورای در جشیتان

شوراهای هایین فتط ی ی در حش اتجمتوهتا

اتتاب اجبماع کاررشی ایشان تاوتل ا تری

و شتتوراهتتای متتحت ت ختتواهتتنتتش بتتود کتتب در

کشا

ت شیب کار در وی ایهای ریشببی متا

حکومرهای شمایبداری تی یافر م شودت

د بگاه بوروکشاتیی دولب خواهش بتود و

مبیشدی را بتب تتوضتیت و ت تشیت جتواتتب
مخب

ارش ایو اخبیار – یین

اتون ر اری و اجشا

ایو دولری ضشور

و اهتمتیتر آنی

– در یش شر

مخب ا ی کارکشد و و ای

آن اختبت تاص

شورای مثال یی کارخاتب حق ت میتمرتیتشی

داده ا ترت ازجتمت تب مت تتوان بتب متجتمتوعتب
متا

ت شیب کتار تتحتر عتنتوان "و تایت

شتوراهتای هتایتیتنت ا تر آیتا

و تنریم متشرا و اعمای آن دربتاره تطت

شار ا ر کب یی جتمتع متبتخت ت

تتکتنتو

ایتو کتار را اتتجتا دهتنتش ایتو هتمتان

غیشی و ارش شار ا ر ایو امور را شتوراهتا
اتجا دهنش گوتب
تحشیشیب ت شیب کتار ضتشوری مت داتتش کتب
ضمو ها خ بب ایو اا

تا جتایت کتب ایتو

د بم دهای می ان تولیتشی فتشوشی مت تادلتب و

بتون اجتازه مت دهتشی دیتشرتاه تازمتان در

فوری اتتاب اجبماع و حکومر شورایت ی

غیتشه را ختواهتش داشتر ارتش شتورای هتش

مورد دولر شورای مخب شال تتوضتیت داده

یتتا متتجتتمتتوعتتب هتتا تتخ بتتب تتاایهتتا در متتورد

شاخب صنیب و هتش حتشفتب تادر بتب تاتتون

شود.

حکومر شورای ی اشاره کشدت با ایو وجتودی

ر اری و اجشا باشش آیا ایو بب نشیکا لیهم و

احتتبتتمتتا ل بتتب عت تتر عتتش د تتبتتش ت بتتب ایتتو

ر ابر بشای با بشدن منافع کارکنان در آن

کموتیهری بب درکمادی تتاریتخ بتاور داردت

توشببها یا آشنای تازه با مواضتع تازمتانی

رشبب تم شود ف التمتثتل شتورای کتارکتنتان

بش ایو ترشا ر کب ههب اجبماع ی آرتاهت

تفری رازی صنایع ختودرو تازی کتب ثتشو

اجتتبتتمتتاعت را تتتیتتیتتیتتو مت کتتنتتش و هتتش تتترتتم

حتکتومتر شتورایت بتب ت تشیتب کتار

بی بشی تولیش م کننش اعشتا ل از منافع بیت تبتش

ا ب ادی – اجتبتمتاعت کتب در توی تتاریتخ

ار ای م شودت ازجتمت تب اختیتشال تاای شتشه

بب صور د بتمت دهتای بتا تتش بتشختوردار

ا ر

خواهنش بتود ارتش شتورای بتا تتش و اررتان

و ایشوولو یی مخب

-١آیا شوراهای متوردتترتش شتمتا شتوراهتای

مشک ی دولب ایو ت میم را وتتو کتنتش هت

هش تغییشی در تاختبتار ا تبت تادی و شتیتوه

ایو شوراهای هایین دارای اختبتیتار " تاتتون

تولیشی روبنای یا ت و ایتشوتولتو یتی تتیت

ر اری و اجشای هم مان" تخواهنش بود.

منط ق با تیازهای شیوه تولیش جتشیتشی تتغتیتیتش

همواره تاا
مخب

جتشیتشی در متورد جتواتتب

جغشافیای ههبنش یا حشفتبای و صتنتفت

بتب

ع ار دیگشی بب ورمثتایی در یتی شت تشی

تتازمتتان متتا بتتب عتتنتتوان یتتی

ب شیر هشیشار ششهی روبنای یا

تتازمتتان

ی حتتو ت

ختود را داشتبتب و بتا

حوزه عمل شتوراهتا بتش ا تاس جتغتشافتیتا –

-٣اختبتتافتتا

بتتیتتو شتتوراهتتای

کتتتتتتشده و درتتتتتتشرتتتتتتونشتتتتتتشه ا تتتتتتر.

مح بی منطتبی خیابتان – ا تر یتا بتش ا تاس

روتارون را ب که حل خواهتش کتشد ارتش

هنتگتامت کتب شتیتوه تتولتیتش تشمتایتبداری بتب

محل کاری ف المثل شوراهتای کتارختاتتبهتای

و م تتاجتشا

شار ا ر ت ادی بب صور

شتورای عتالت

مخب ی شتوراهتای دات تگتاههتای متختبت ت ی

بتتب متتش

شورای کارمنشانی شتورای متیت تمتان و ت

هاییوتش باشش و تی مهاول کان متمت تکتر را

کشد و بب ترم مهبتش ج اتت تت تشیتل رتشدیتشی

ع ی یا

حلوف ل کنش فشق ایو تت تاد بتا هتارلتمتان و

ایو تترتم بتب روبتنتایت

تیتا ت متبتمتایت از

-٢بشتامب شما م رویش " حکتومتر شتورایت

دولب کب از یا بمشاران حشفبای تما و ر

روبتتنتتای دوران فتتئتتودالتتیتتهتتم شتتکتتل دادت

تاتتونرتیاری و اجتشای آن هتایتان

ت کیل م شود یهر آیتا بتشتتامتبریت ی و

بتتور وازی در ت یتتیرشتتبتتب اتتتتتتابهتتای

خواهش داد و شوراها در آن واحش اررتانهتای

ازمانده تولیشی م ادلبی تجار ختارجت ی

ت ادهای ک نب ع ش فتئتودالت را بتش تیتش و

متتشبتتو تتب تتتو تتط

جشیشی را مهتبتتتش

بب جشای

متتیتتیتتو تتتا تتش بتتش کتتار شتتوراهتتای

ضتتشورتت تتتاریتتخت تت تتشیتتل رتتشدیتتش و تتترتتم

متننب و اجشای ختواهتنتش بتود" آیتا ایتو عتش

حتتمتتلوتتتتتتل و متتحتتا ت تتا

جشای در ط همب شوراها اتتجتا مت شتود

متتتبتتتختتت تتت تتتان متتتشبتتتو تتتب و دروا تتتع

یا فتط "شورای عال " ایو اخبتیتار را دارد

تکنوکشا های مشک ی اتجا ختواهتش شتش یتا
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اتتابهتا و جتنت ت هتای کتاررتشی تشا تش

دادت د بگاه دولر بور وای در ایو اتتتتاب

اما تاریخ بب حهب واتیو ذاتت اش درجتایت
تتمت کتنتش و هتیتن تترتم ا تبت تادی –

اروها را فشارشفرت اتتابهای کتاررتشی در

کاررشی تی ی شتاها درهمشکهتبتب شتشت هتش

اجتتبتتمتتاعت ابتتشی وجتتود تتتشاشتتبتتب و تتتختتواهتتش

رو یبی اتتاب کاررشی آلمتانی متجتار تبتان

تتتاش بتتیتتشی کتتاررتتشان ج ت تتان تتتی ت بتتشای

داشرت هنگام کب شیوه تولتیتش تشمتایتبداری

از ایو تموتب بودت بشجهببتشیو ایو اتتابهتا

را

ا بتشار یافری ازآتجای کب تترتمت بتالتنتشه و

تی اتتاب کتاررتشی تو تیتالتیتهتبت اکتبت تش

تو ت

بودی تاریخ ب تشیتر را بتب جت توی بتب

مبش

شمایبداریی همیو هش

شتگوت ترا

تیتیب کشده ا رت ازایورو ر کتب متارکت

١١١٨در رو یب بود.

و اتگ

مشح ب عال تشی وق داد و از هتمتیتو روی

امتتا آتتتچتتب کتتب در جتتشیتتان ایتتو اتتتتتتابهتتای

م بشک ان در ١٧٨٥ی اصاحت را کتب در

حامل ایتو تترتمی ت تتتب تشمتایتبدار و تتیت

اجبماع بب رغم شکهرشانی رخ داد و بتب

ماتیفهر ح ب کموتیهر ز داتهبتنتشی ایتو

روبنای یا

– ایشوولو یی شمتایتبداری

بحث ما ارت ا م یابشی ایو بود کب تختهتبتیتو

و

مبش

داشتبتنتشت امتا از اواختش تشن

ا شا هشولباریا در ه

شتگوت بتور وازی

تتاده متتاشتتیتتو دولتتبت حتتاضتتش و آمتتاده را

توزدهمی دورات کب شیوه تولیش شمایبداری

یا

ی تاش ت تتتب بتالتنتشه

خود

ی تت

و ت ادهای یا

آن تت

داشبنشی بب هایان ر یش و
بب یی

مبش

در تاریتخ

از اریکب شر

جشیش تاریخی بشای درشروت اتتاب روبنای

تب شمایبدار تی

تب زاوش و ارتجاعت تتاریتخ تت تشیتل

تتیتتا ت بتتب عتتنتتوان هتتیت شتتش درتتشرتتوت ت
اجبماع بودت م تمتتشیتو جت ء ایتو روبتنتای

رشدیش.

تتیتتا ت

شمایبداریی همانروتب کب کاری مارک

بب

وی ه در آثار ا ب ادی خود مف ل تتوضتیت

– ایتتشوتتولتتو یتتی کتتب م ت بتتایهتتب ت

ت احب کنش و آن را بشای تحتق اهشا
بب کار ریشد.

تب کاررش در هشکجا کب بب بشهای

اما شا

اتتاب اجبماعت رویمت آوردی بتب فتوریتر
درهم شکهبو ماشیو دولتبت بتور وازی را

درشرون شودی دولر بور وایت ی بتب عتنتوان
ارران یاد بور وازی و اب ار شکوب و

رو ر کتب مت ختواهتش بتور وازی را خت تع

تب کاررش بود.

بم بش

را بشای ریار بب یی ترتم عتالت تتش جت تاتت

هی

فشاهم کشدی ب کب در بطو خود تضادهای را

تک ی

رشش و تو یب داد کب ایو ترم را بتب بتوبهتر

کاری مارک

ک تتاتتتشت تتترتتا

جم ب بود کب

تب کاررش تم تواتش صتا

در د بور کار شار م دهش آیتا فتتتط از آن

داده ا ر تبفتط تما ششایط مادی ضتشوری

اح کنتشی ابت ار تشکتوبت

از آنکب اتتابهای اجبماع هشولتبتشی

را از د تبت

بگیشدی تا شر خود را بشای اتجا و اوف

را با دولر بور وایت روشتو کتنتنتشی

تحکیم کنش ا اس مهتئت تب در ایتو ا تر کتب

خودی هتجتشهتم

تات را بتشای

در اثش میشو

تب کاررش م خواهش ترم

بشومش لوو بناهار ی در ١٧٢٥ی توشبب بود

همی ب بشاتشازد و جامتیتبای بتشون ت تتتا ی

ر اجبماع تولیش و تمت تی خ توصت

"تما اتتابها بب جای درهتم شتکتهتبتو ایتو

بشون ا بثمار و بمی جامیتبای متبت تکتل از

را بب تتطبای ر اتتش کتب راهحت ت جت تتفت

ماشیو دولب آن را تتکتمتیتل کتشدهاتتشت" ایتو

اتهانهای آزاد و بشابش را مهبتش تازدت در

تم ی خ وص و ایل تولیش بشای حتل ایتو

رفبار بشان مینا بود کب اتتابهای آیتنتشه ایتو

یی نیو جتامتیتبایی دولتر کتب هتیتشایت

و

ماشیو دولب را درهم خواهش شکهر.

بتای آن همشاه با مالکیر خ وص ی

خ

تضاد با

تتشمتتایتتبداری تضتتاد متتیتتان

یه

از کمون هتاریت ی در متتتشمتب

تگیارد.

ع ش جشیشی از تحو

ی در تاریخ جت تاتت

آغتتاز رتتشدیتتش و ت تتتتتب کتتاررتتشی بتتب عتتنتتوان

کمون هاری
مارک

تا

در عمل بش ایو تح یل و دیشرتاه

و مت تتارزه ت تتتتتاتت بتتوده و ابت ار تتبتتم و

تخهبتیتو

تب تحر بم و ا تبتثتمتار

م ش تأییش زدت کمون هاری

شکوب و اتتیاد

تبای کب ر الر اتجا ایو تحوی اجبماعت

و مت تتمتتتشیتتو کتتاری کتتب اتتتجتتا دادی در هتتم

تو ط

و تاریخ بب ترم عال تش و یالیهب را بش

شکهبو و بب دور ریخبو دولر بور وای بتا

جای داشبب باششت اتتاب اجبماع هشولتبتشی

ع ت تتشه داردی در متتحتتور ایتتو ع تتش تتشار

ممباز و مافوق مشد ی

در ذا ختود تتافت دولتر ا ترت امتا تتکتبتب

حشفبای جشا از مشد و ضمایتم

اینجا ر کب اتتاب اجبماع هشولبتشی یتی

متتادی اررتتانهتتای تتشکتتوبی دادرتتاههتتا و

آنی یتی دوران

رتتتشفتتترت دوران اتتتتتتتتابهتتتای کتتتاررتتتشی
فشار یشت

تتتب کتاررتش فتشاتهتبی تتختهتبتیتو

اتتاب کاررشی ج ان را بشای ایجاد تترتمت

بش یشن بوروکشا
ه ی ی ارت

تب حاکم بوده ا ری دیگش تم تتواتتش

روتش ا ر و تتحتتتق هتش

زتشانها و تی تهویب حهاب با مشاخ ب ک یتهتا

تاریخ را م

را در

در دولر بودت عیو همیو مهئ ب در جتشیتان

میان تم روتش و م ارزه

 ١٧٨١آفشیشت با آغاز شن بیهبمی متوجت از

اتتاب و یالیهبت اکتبت تش در رو تیتب رخ

و یالیهب بشها کشد و کمون هاری
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بتتور وازی از

از

آذر ماه 5931

دوره جدید شماره 2

پا خ به ؤاالا ( پیرامون حکومت شورائی...

تودههای مشد از تشیتق

ی مش ها ادامب خواهش یافرت لیا

اررانهای شتورایت ختود مهتبتتتیتمتا ل اعتمتای

مادا کتب مت تارزه ت تتتاتت هتنتوز در بتطتو

دولتترهتتای

شر

یا

جامیب جشیش جشیان داردی متادا کتب ت تتتا

حتتاکتتمتتیتتر م ت کتتنتتنتتشت بتتشختتا

شمایبداری حبت درجتایت کتب دمتکتشا ت

خواهش شش.
تجشبب اتتتابهتای اجتبتمتاعت و دولترهتای
کتتاررتتشی هتتم تتنتتیتتو ت تتان دادی بتتشختتا

محو ت شهاتش و شیوه تتولتیتش کتمتوتتیتهتبت بتش

هتتارلتتمتتات ت

هایبهای مادی ختود ا تبتتتشار تتیتافتبتب ا تری

ت میمریشتشه اص

دولر تی تم تواتش م غا رشدد.

ا تتری تتتمتتایتتنتتشرتتان اتتتبتتختتابت هتتارلتتمتتان فتتا تتش

و هتتتارلتتتمتتتان متتتشکتتت

بنابشایوی از یی و ترم تویو و یتالتیتهتبت

شر اتشی و اتبخابکننشران تم تتواتتنتش آنهتا

ت میمریشیهای ج و ا ر و کار اجتشایت

مهب

بتتور وای ت

ختواهتش رتشفتر و زوای دولتر تتیت تهتشیتتع

حتتاکتتم ا تتری امتتا

بوروکشا ت اتتبت تابت

دولتتترهتتتای بتتتور وایتتت ی کتتتب اررتتتانهتتتای
اتونریاری و اجشای از یکشیگش جشا ههبنش
بتتتحتتتثو وراجتتت

تف و تابودی طتیت دولتر ا تر و

را عتتتت ی کتتتتنتتتتنتتتتشی در یتتتتی دولتتتتر

از دیگش وی دولر تم تواتش بب فوریر م غتا

کاررشییهشرتوتتب اررتانی متتتا و متنت تب

ه تبمتشاتتب د تبتگتاه اجتشایت و متتتامتا

رشدد.

اتب ابت بتب کت ت از متیتان مت رودت اصتل

اتب اب ا ری در دولتر هتشولتبتشیی توای

ال بب ایو یی تنا ض ا رت امتا تتنتا ضت کتب

اتبخاب در تما اررانها و منتاصتب از بتا

متننب و اجشایت از یتکتشیتگتش جتشا تتیتهتبتنتشت

از خود ششایط عین و روتش تحوی تتاریتخت

تا هایتیتو حتاکتم ا ترت اتتبتختابکتنتنتشرتان در

شوراها بب عنوان اررانهای اعمای حاکمیتر

تب کاررتش امتا در جتشیتان

هشلحرب کب اراده کنتنتشی مت تتواتتنتش تتمتایتنتشه

هشولبشی بایش بب عنوان مشاک فتیتای و زتتشه

اتتابی فتط دولر بتور وایت را بتا در هتم

خود را ع ی و تماینشران دیگشی را اتبتختاب

حتتیتتا

ت تتمتتیتتمرتتیتتشی

شکهبتو آن تتفت تتکتشدی بت تکتب بتا ا تشامتا

تماینش.

بشخوردار باشنش و خود اجشای ت میما را

ایجاب خودی راهحل غ ب بش ایو تتنتا تض را

ایو اصلی شامل د بگاه ضای تی مت شتود

بش ع شهداشبب باشنشت در اینجا دیگش تیازی بب

اراوب دادت و ب کب بتوروکتشا ت بتب عتنتوان

و ضا تی اتبخاب و تابتل عت ی ههتبتنتشت

یی بوروکشا

ماتع حاکمیتر متشد بتش تشتتوشتر ختود و

ایو اررانهای اعتمتای حتاکتمتیتر مهتبتتتیتم و

در ایتتو هتتیتتگتتیتتشتتتشیتتو و هتتمتتبجتتات ت تتبتتتشیتتو

تیشوهای مهت ت حتشفتبای بتب عتنتوان ابت ار

اصل حتاکتم بتش اتتبتختابتا ی فت تتفتهتبی تتفت

دمتتکتتشا ت کتتب تتتودههتتای و تتیتتع کتتاررتتش و

بشخا بب ا رت

شی شکوب و اتتیاد

تتیتتا ت

از تتشر

بتتش

اجشای تخواهش بود.

ا رت در ایو دولتر کتاررتشیی

زحتتمتتبتتکت ی تتشتتتوشتتر ختتود را در د تتر

همشاه ضمایتم متادی آنهتای جتاروب شتشتتشی

دیگش تماینشران و متاما ی هماتنش دولترهتای

رشفبباتش و فشماتتشوای وا تیت اتتشی بتب جتای

ا اس و بنیان دولتری درهتم کتوبتیتشه شتشه و

بور وای ی از امبیازا ویت های بتشختوردار

ارت

و دیگش اررتانهتا و تت تادهتای

و مش و کت تمتب

تتختتواهتتنتتش بتتودت حتتتتو ت کتتب آنهتتا در ازای

تتترتتام ت

کب در تتمتا دوران جتوامتع ت تتتاتت وجتود

ختتشمتتر ختتود دریتتافتتر مت کتتنتتنتتشی در هتتمتتان

تودههای مشد مهت ت اتتش و درحتالت کتب کتار

تشمتایتبداری بتب کتمتای

محشودهای خواهش بود کب کتاررتشان دریتافتر

مولش و ودمنش خود را اتتجتا مت دهتنتشی از

ر یشه ا ری وجود تشاردت آتچب تحر عنتوان

م کننشت بنابشایو راه بتش افتشاد جتاه ت تب و

اتتتتتتتتاب و د تتترآوردهتتتای آن هتتتا تتتشاری

دولر هنوز با ماتشه ا ری ش ب دولر ا تر

و

م ت کتتنتتنتتشت در تتنتتیتتو تتترتتام ت ی بتتب ختتشمتتر

تب کاررشی آن را بب تحوی ازمان داد

دولر شتورایت در رو تیتب ا تل در

ترا و یفب اج اری تی هایان داده خواهش شتش

تا تشریجا ل زوای یتابتش و کتامتال تتاهتشیتش شتودت

متتشاحتتل اولتتیتتباشی ایتتو اصتتل را تتتی ت بتتب

و دیگش تیازی تیهر کتب جتواتتان ک تور دو

هشولباریای هاری ی بشای تازمتاندهت ایتو

مشح بعمتل درآوردتتشت هتش آتتچتب تتودههتای

ای از ب بشیو ایا زتشر خود را در روشتب

ک متب

فیایتش و رهتبتشدهتتش در

شی کننشت درهم شکهبو د تبتگتاه

دیگش دولر بب مینای اخ
داشبتب و در تترتا

کب

تا تحر تبتم بتب

اررات کب دیگش دولر بب مینای اخ

ت ود و وجتودش فتتتط بتشای دورهای متیتیتو
تار یش ا ری ت ادهای جشیتشی آفتشیتش کتب بتا
و او

و هش

اتتتتاب اجتبتمتاعت اتتطت تاق

داشتتبتتب بتتاشتتشت در ایتتو دولتتر زوای یتتابتتنتتشهی

بوروکشا

هتتم بتتش ع ت تتشه بتتوروکتتشا ت

م ت تتبتتن ت

و

ودجو بهبب ختواهتش شتشت کتمتون هتاریت

کاررش و زحمبک

ایو اررانهای اعمای حاکمیر مهبتیم دخالر
داشبب باشنشی امکان هیشای

و رشش تتمتایتا

بتتوروکتتشاتتتیتتی متتحتتشودتتتش ختتواهتتش شتتشی
و ای

اتتتتاب اجتبتمتاعت
صفحه 56

تشیتعتتش اتتجتا

وهی

هادرانها

و تتشکتتوبکتتب بتتش تتیتتشه شتتشهاتتتشی

دولب بور وازی درعیوحای توده متشد را
از تحمل بار نگیو ه ینبهتای هتنتگتفتر آن
تجا خواهش داد.
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رأی عموم و شتوراهتا بتا یتکتشیتگتش وجتود

عضویر کمون اتتبتختاب شتشتتشت امتا در هت

عال تشیو ارران حکومر شورایت ی کتنتگتشه

داشبب باشنش

ا شاما رادیکای کمون بتب تتفتع کتاررتشان و

زحتتمتتبتتکت تتان ا تتر کتتب تتتمتتایتتنتتشرتتان آنی از

ج-تخهر بب ایو مهئ ب اشارهکنیم کب بتشتتامتب

تودههای زحمبک ی ایو رشوه ا بیفا دادتش و

هاییوتشیتو تطتوح شتوراهتا اتتبتختابشتشه و

ازمان ما ها خ صشی و روشن بب مهتئت تب

کمون را بایکو کشدتشت با ایو وجودی کمون

طوح دیگش شوراهای ها ختگتو

حق رأی عتمتومت داده ا ترت تازمتان متا

هاری

خواهان بشخورداری عمتو متشد ایتشان از

ضتتشاتتتتتتاب ت

دولتتر

حق رأی و اتبخاب کشدن و اتبخاب شتشن در

روبشو رشدیشی که را از حق رأی متحتشو

هشولبشی در ایشان خواهش بودت اما ایو تاای

تما اررانها ت ادها در ک تیتب تطتوح ا ترت

مطشح ا ر کب آیتا دولتر شتورایت کتب در

در آثار مبیشد ازمان ازجم ب متا ت کب بتب

ایتتشان ا تتبتتتتتشار ختتواهتتش یتتافتتری بتتش ا تتاس

تتتتوضتتتیتتت

تتتازمتتتان

شوراهای ش شوتشانی از تموتب کمون هاری

اخب تاصیتافتبتب ا تری رتفتبتبشتشه ا تر کتب

شتا شی شوراهای تماینتشرتان کتاررتشان و

همچون تما

و ابل ع یاتش.
آتتتچتتب رتتفتتبتتب شتتشی متتختتب ت تتا

کت ت

ازمان خواهش یافری یا شتوراهتای ت تتتاتت
خال

از تمتوتتب دولتر شتورایت کتاررتشان

رو یب
ترا شورای کب ازمان ما مشافع آن ا تری

و ت تتتشیتتت

بتتتشتتتتامتتتب

ازمان ما اصو ل خواهان متحتشو
حب بور وازی در دورات کب

تاختبتو

حب در دوراتت کتب بتا ل تکتشک ت
بتتور وازی و جتتنتتگ داخ ت ت

تکشد و بب خا ش تشمت
جاتب مارک

از حتشش از

بتیت

مورداتبتاد شار رشفر.

در رو یب تی هنگام کب

تب کاررش شر

را بب د ر رشفری ا ا ا ل بحتثت از متحتشو
کشدن حب بور وازی از آزادیهای یا

تب کاررتش

ت ودت اما بور وازی از همان آغاز بب متابت تب

شر راه بب د ر م رتیتشدی از آزادیهتای

تب کاررش بتشختا تر و جتنتگ

یا

و بشخورداری از حق اتبخاب کتشدن

مه حاتب با
داخ

تب کاررش تحمیل تمتود کتب بتا

را بب

یی ترتا تت تفتیتتت از شتوراهتای ت تتتاتت -

و اتبختاب شتشن تتیتهترت تتاکتنتون تتیت هتیتن

ل کشک

حشفبای و شت تشوتتشی بتا تتکتیتببتش تتجتارب

مارکهیهر و و یالیتهتبت در جت تان هتیتشا

ع یب حکومر کاررشیی غیان ضتشاتتتتابت

اتتاب و تیتالتیتهتبت اکتبت تش در رو تیتب و

ت تتشه ا تتر کتتب بتتگتتویتتش در یتتی حتتکتتومتتر

بور وازی بب اوج خود ر یشت تتحتر تنتیتو

ا تری تتا عتمتو متشد ایتشان

کاررشی و دولتر شتورایت تتمت تتواتتش و یتا

ششایط وی های بود کب حتکتومتر کتاررتشیی

ببواتنش در اتبخابا شتوراهتا شتشکتر کتنتنتشی

ت ایش حق رأی عمتومت وجتود داشتبتب بتاشتشت

و حتق اتتبتختاب کتشدن و

تماینشرات را بشای شوراها اتبخاب تماینتش و

نیو ادعای تتنت تا از جتاتتب بتور وازی و

اتبخاب ششن را از بور وازی ب تمودت بتا

یتتا ختتود اتتتبتتختتاب شتتوتتتش و در هتتمتتان حتتایی

عوامل رفتشمتیتهتر آن متطتشح مت شتود کتب

ایتتو وجتتود لتتنتتیتتو در هتتا تتخ بتتور وازی

تضتتمتتیتتن ت بتتش خ ت تتر ت تتتتتات ت هتتشرتتتگ

م خواهنش کا ی بنجل خود را کب دمکشا

بیوالم

کاررشی شوراها باششت ازآتتجتایت کتب ت تشیتب

بور وای تتا دارد بتب عتنتوان عتالت تتشیتو

م رفری آتچب در رو یب هی آمتشه تتاشت از

کمون هاری

کار شماره  ٢٣٥ال در ای  ١٣٧٣مف تل
در بون ها خ بب اا

شکل دمکشا

بب توده مشد الب کننش.

تشر هتای امت تشیتالتیتهتر جت تان

آزادیهای یا

و عوامل و یتای رفتشمتیتهتر آن

ششایط وی ه ا ر و مارکهیتهترهتا هتیتنرتاه

بتب ایتو متوضتود

ارش بب تتمتا آثتار تتئتوریهتیتوهتای بتشجهتبتب

هتشداختتبتتب ا تتری ایتو تتتوشتبتتب را عتتیتتنتا ل تتتتتتل

و لتنتیتو

ا ر کب حب محتشو کتشدن بتور وازی از

م کنیم

رجود شودی در هین جا تم توان تیت ی را

آزادیهای یا

و حتتتوق دمتکتشاتتیتی و

" س -تتازمتتان فتتشاوتتیتتان (ا ت تتیتتر) ختتواهتتان

کب دای بش تأییش ترش بور وازی و عوامل آن

ازجم ب حق اتبخاب کشدن و اتبخاب ششن تتب

ا بتشار یتی حتکتومتر شتورایت در ایتشان

باشش یافر.

ج ء اصوی و یتالتیتهتم ا تر و تتب زمتب

ا رت اای ایو ا تر کتب تتشکتیتب ت تتتاتت

کمون هاری

شوراهای کب شار ا ر شر را در د تر

کاررشی ج ان تتیت در عتمتل ت تان داد کتب

بگیشتشی گوتب ا ر آیا در یتی حتکتومتر

کاملتشیو دمکشا

را

در ایتتشانی بتتب ر تتمتتیتتر شتتنتتاختتبتتب شتتشن

شورای حق رأی عموم تی وجود دارد یتا

تن ا در یتی حتکتومتر کتاررتشی مت تتوان

آزادیهتتتای

در و تتتیتتتعتتتتشیتتتو و

تب ارش ها خ مث ر ا ر گوتب م شود حق

داشرت در تخهبیو اتبخابا کمونی رتشوهت

رهبشدهتشیو شکل آن و حتق رأی عتمتومت ی

و یالیهم ع م ی مارک ی اتتگت ت

بب عنتوان تتختهتبتیتو حتکتومتر
و آزادیهای یا

از تماینشران ششتنتاس بتور وازی تتیت بتب
صفحه 57

ازتشت بنابتشایتو روشتو

از آن یی اصل تم

حکومر کاررشی و دولر شتورایت ت اکتنتون
ب ینیم کب با وجود یی ترا
تتتیتتتا تتت

گوتب حب مخالتفتیتو ت تتتب

یا

شتورایت
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پا خ به ؤاالا ( پیرامون حکومت شورائی...

شکل م ریشتش و هش فتشد

و تتتترتتتایتتتش آن ا تتتا تتتا ل شتتتوراهتتتای ختتتشده

کاررش م تواتتنتش از حتق اتتبتختاب کتشدن و

مبی ق بتب هتش ت تتتب و

تشی مت تتواتتش بتا

بور وای ههبنشت بش همیو منوای هش نش کتب

اتبخاب ششن در شوراها بشخوردار باشنش.

اتبخاب ش شوتشانی بب عضویر آنها درآیتشت

شتتوراهتتای شت تتشوتتتشان در متتنتتا تتق کتتاررتتش

بشخ ت ور م کننش کتب شتوراهتا تتنت تا در

بنابشایو در اینجا حب افشاد وابهبب بب ت تتتب

ت یوی عمشتا ل دارای تشکیب

کارخاتبها ت کیل مت شتوتتش و ازآتتجتایت کتب

بور وا تی م تواتنش بب عضویر شتوراهتای

ختتواهتتش بتتودی امتتا در متتجتتمتتود شتتوراهتتای

ی کتتتاررتتتشیاتتتتش و

تر کتب

کتتاررتتشی

ایتتتو شتتتوراهتتتا ختتتالتتت

ش شوتشان اتبتختاب شتوتتشت بتشیت ت

تات کتاررتشی

ش ت تتشوتتتشانی شتتوراهتتای ختتال ت

بور وازی و خشده بور وازیی تب م تتواتتش

بور وازی تن تا در شت تشهتا حضتور تتشارد

تخواهنش بودی شاکب ت تتتا

در اینجا اتبخاب کننش و تب اتبخاب شوتشی ه

ب کب در رو باها تی حضور دارد و ا تا تا ل

هشولبشی بب وی ه خشده بتور وازی در آنهتا

از دهتاتانی بور وازی ده را ت کیتل

حضتتور ختتواهتتش داشتترت ایتتوکتتب شتتوراهتتای

حق رأی عموم در عمل منبف شتشه ا ترت

بخ

اما نیتو تیت ی وا تیتیتر تتشاردت حتبت در

م دهنش.

و ا تار غتیتش

تاتت

ش شوتشان با یی تشکیب مخب ط

تب

رو یب تی کب مورد ا بناد ایو رشوه ا تری

با در ترش رشفبو ایو وا ییتا

روشتو ا تر

شتتوشتبت ختواهتنتش داشتر و کتشا جت تر

تن ا شتوراهتای کتاررتشی تت تودتتش کتب شتکتل

کب تبتن ا حکومر شورای هینروتب تضادی

تات را در هی

خواهنش رتشفتری هتمتواره

رشفبنشی ب کب شوراهای شبازان و دهتتتاتتان

با هییشش حتق رأی عتمتومت تتشاردی بت تکتب

در وی تاریخ جن

تاتت شتانی

بتتالتتیتتکت

ازآتتتجتتای ت کتتب کتتامتتلتتتشیتتو شتتکتتل

ا ل در مشاحل اولیب شکلریشیشان عمتشتتا ل

دمکشا

ر کب تبتن ا بش اصتل اتتبتختابت

تی هشیش آمشتش کب وای ماهیر

ا ر از تت

کاررشی تتابتیت بتوده

و مو تیتیتر ت تتتب کتاررتش در
اتتتتتتابت ت کتتمتتون هتتاریت

جتتشیتتان تتتحتتو

تحر تفتوذ و ایتشههتای بتور وازی و ختشده

بتتودن تتتمتتا اررتتاتت تتا و تت تتادهتتا و متتتتتامتتا

بور وازی شار داشبنشت در آن ایا ی دهتاتتان

حکومب و در همان حتای تابتل عت ی بتودن

منا ق بیهرراتب هاری

رو یب حشود  ٧۰درصش جمتیتیتر ک تور را

فوری منبخ یو تو ط اتبخابکننشران مت تبتنت

و تتتیتتشاد تتتمتتایتتنتتشرتتان بتتور وازی و ختتشده

ت کیل م دادتش و که آنها را از حق رأی

بود کب در

دروا ع شورای ش شوتشان هاری

بشر یتشهشتشه بتودتتش

ری ب کب ازآتجای کب امتکتان بتشختورداری

بور وازی کتب بتب ویت ه در متنتا تق متشفتب

محشو تکشد.

تتتوده متتشد از آزادیهتتای تتیتتا ت

را در

ت یو اتبخابششه بودتش تی در آن کتم تت تودی

در ایشان ارش بب تجشبب اتتاب ریشبب رجتود

و یعتشیوی رهبشدهتشیو و هتمتبجتاتت تبتتشیتو

تتب کتاررتش از متش هتا

شودی هش نش کب شوراها مجموعتا ل در شتکتل

شکل فشاهم خواهش آوردی حق رأی عتمتومت

معهیا ازآتجای کب

از اتبخابا کمونی تت

هی

اصت ت را در

تطفبای خود شکل رشفتبتنتشی امتا در تطتوح

را از یی وا ه صشفا ل حتو

و صتوری بتب

تحو

هتشیتش آمتشتتشت شتوراهتای کتاررتشانی

یا

مشد جتامتیتب

اغ ب منا ق تی کاررشان و و یالیتهترهتا

تتشبتتازانی دهتتتتتاتتتانی شتتوراهتتای متتحتتا ت

ت شیتل ختواهتش تتمتودت یتیتنت در عتمتل هتمتب

اتبخابششه بودتشی هی

بشتشهی یتی تیتا تر

بشم نای ایو تجشبب م توان رفتر کتب توای

ش شوتشان و تتب یتی ت تتتب ختاص بتب تتا

رادیکای کاررشی بودت بشعکت

شتتکتتلرتتیتتشی شتتوراهتتا در متتیتتان رتتشوههتتای

بور وا و شمایبداری از امکان وا ی بشای

در جشیان اتتاب  ١١١٧آلمان هی

صنف دیتگتش تترتیتش متیت تمتانی هتش تبتارانی

ا بفاده از حق خوی

بشخوردار مت رتشدتتشت

جناح رادیکای کاررشی تت

دات جویان و دات تگتاهتیتان و غتیتشهی ا تا تا ل

با همیو توضیحا بایش ها خ بب بخ

مخبت ت

شتتوراهتتا را مت تتتوان در شتتکتتل شتتوراهتتای

یی امش وا ی زتشر

اایی در مورد تشکیب

دیتگتش

تات شوراها تتیت

ضی

یا

ی در د ر رشفتبتب بتود و در

ایتو مهتئت تب
آمش.
متختشب

و یای دمکشا های رفشمیهر آلتمتاتت در
شتتتوراهتتتای کتتتاررتتتشیی بتتتب دتتتت تتتالتتتب روی

کتتاررتتشی و شتتوراهتتای شت تتشوتتتشان ت تتور

روشوششه باشش.

شوراهای ش شوتشان از بور وازی اتجامیتشت

تتتمتتودت شتتوراهتتای کتتاررتتشی کتتب ا تتا تا ل در

شوراهای کب در محل کاری در کارخاتبها و

دروا ع جناح رفشمیهر و یای دمتکتشا ت

کارخاتبها و دیگش مشاک تولیشی و خشمتاتت

دیگش مشاکت کتاررتشی ازجتمت تب بتخت هتای

آلمان کب مبتحتش بتور وازی آلتمتان بتشای از

و ک تتاورزی ت تتکتتیتتل م ت شتتوتتتشی

های درآوردن اتتاب کاررشی آلمان بتودی بتا

کاررشی ههبنشت درحال کب

تتتتتتویتتر شتتوراهتتای ش ت تتشوتتتشان کتتب دارای

شکل م ریشتش و شوراهای خال

کتاررتشی

ختتشمتتا

ههبنشت دیگشی شوراهای ش تشوتتشان کتب در

شوراهای خال

محا و بشم نای محل زتشر افشاد جامتیتب

شوراهای دهتاتان (تب کاررتشان ک تاورزی)
صفحه 58
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بودتشی عمال شوراهای ختالت

کتاررتشی را

در شوراهای ش شوتشان حل کشد و تیتا تر

ترش آنها عمل کنتنتشی آنهتا

تماینشران خا

در مورد ایو اای هتم کتب اختبتافتا

بتب اجتشای

شوراها گوتب حل خواهش شش و بهیتاری از

ت میما اررانهای با تش خود ههبنشت ثاتیا ل

مهاول دیگش کب در جشیان عمل هی

ختواهتش

در ایشان هم شتوشر شوراهای ش تشوتتشان

 -مهاول م م مورد ت میتمرتیتشی شتوراهتای

آمتتتشی هتتتا تتتخ آن را حتتتکتتتومتتتر شتتتورایتتت

وابهبب بب تتتت ت

تر کتب ت تتتب کتاررتش و

طوح با تشی از لی در شوراهای تطتوح

هنگام کب ا بتتشار یتافتری ختواهتش دادت امتا

شوراهای خال

کاررشی بش ع شه ختواهتنتش

هاییوتش و حتبت در تطت تتودههتای و تیتع

ایوکب رفببششه ارتش ز شتش کتب شتوراهتای

تب

مشد ی بب بحث و ت متیتمرتیتشی رتیاشتبتبشتشه

ط بتا تتش در متورد حتل ایتو اختبتافتا

کتتاررتتشیی

ا ر و ت میم ارران با تش دروا ع ت تمتیتم

ت میم بگیشدی ب تفاوتت متیتان اررتانهتای

شوراهای ش شوتشان در ب بتشیتو حتالتری بتب

شوراهای طوح هاییوتش ا ترت متثتال بتشای

بتتا هتتارلتتمتتاتتتبتتاریهتتم

تتی ت ی تتترتتیتتش شتتوراهتتای ش ت تتشداریهتتای

شود کب در ای آینشه بتب تب

ازش

تات خود را هی

رشفرت بشون تت

بشد.

فیای و ره شی کننشه

کتتاررتتش و شتتوراهتتای ختتال ت

های هارلمات و در بشتشیتو حتالتر

دمکشا

را فوری ع ی کننشت لیا متو ت

متیتان

ایوکب م خ

متتی ت ان از هتتش متتح ت تتول ت

تتتیتتاز ا تتر و

بب اررانهای شکوب از تموتب ”کمیتبتبهتای

واحشهای تولیشی تشر م تواتنش تولیش کتنتنتشی

اتتاب“ جم وری ا ام ت شیل خواهش شتشت

ل از هش ت تمتیتمرتیتشی اررتانهتای عتالت

اما ناتچب

بور وای

خواهتش بتودی تاالت تتیتجتبآور

ا رت ون تفاو میان ایو دو ت اد ت تتتاتت
همانروتب کب تاکنون توضی داده ششی بهیتار
ب ر

و کیف ا ترت تتمتایتنتشرتان شتوراهتای

حتتکتتومتتر شتتورایتت ی در کتتارختتاتتتبهتتا و

منبخب مهتبتتتیتم ختود متشد از هتایتیتوتتشیتو

اتتاب ببواتش تت

ه موتیی بب د ر آورد

رشببهای تولتیتش بتب بتحتث و ت تمتیتمرتیتشی

طتوحاتتشت تتمتایتنتشرتانی تابتل عت ی تتو تط

و شوراهای خال

کاررشی بب اهش اصت ت

تتتودههتتای کتتاررتتشی شتتوراهتتا یتتا کتتمتتیتتبتتبهتتای

اتبخابکننشران ههبنشت ایو تماینشران از هتیتن

کارختاتتب رتیاشتبتب مت شتود و بتش ایتو مت تنتا

امبیاز وی های بشخوردار تیهبنتشت شتمتا کتجتا

ت میم ت ای اتخاذ خواهش شتشت یتا در متورد

م ت تتتواتتتیتتش در یتتی دولتتر هتتارلتتمتتات ت

ایتتو

اتتاب و رادیکای بش ع شه ریشتشت"

د بم د کب در تاای متطتشحشتشه ا تری تتا

مخب ا را هیشا کتنتیتشت امتا از ایتو تتکتا

با ایو توضی بایش ها خ بب اال کب در ایتو

جای کب در آغاز اتتتتاب اجتبتمتاعت هتنتوز

هی

تب کاررش در جتشیتان تتحتو

دمتتکتتشا ت

شتتورای ت

بشد یا رهای کاررشی ت شیتل شتوتتشی
تتادرتتتش تتتتت ت

شتتوراهتتای شت تتشوتتتشان تتتیت

مورد ششه ا ری روشو باشش.
در متتورد تتتکتتا

بگیریم و بب ادامب بحث

تتازمتتان متتا بتتا تتتوجتتب بتتب تتتجتتارب جتتنت ت

بتتحتتث و ت تتمتتیتتمرتتیتتشی واحتتشهتتای هتتایتتبای

کاررشی و بب وی ه شکهر اتتاب کتاررتشی

مطشحششه ا ری بایش رفر کب ت تمتیتمرتیتشی

کاررشان در تتطب تولیش و رشتبتبهتای تتولتیتش

رو یبی بش نش تکبب م م

و اجشا در مورد شوراها عتمتومتیتر دارد و

ا ر کب شاتجا ی تتمتایتنتشرتان کتاررتشان در

در مورد دولر شورای در ایشان تأکیش دارد

کتنتگتشه تشتتا تشی شتوراهتای

عال تشی ارران خود در متورد د تبتمت د و

ی بتایتش

تطتوح شتوراهتا در

آن ت تتمتتیتتم م ت رتتیتتشتتتشت

در د تتر شتتوراهتا بتتاشتش و تتتب احت ابت در

هنگام کب ایو ت تمتیتم را تتمتایتنتشرتان ختود

دولر شورای ایشان ایو شوراها ههتبتنتش کتب

ت تتمتتیتتمرتتیتتشی و اجتتشا بتتشختتوردارتتتشت امتتا

کاررشان اتخاذ کشدتشی عمو کتاررتشان بتایتش

بایش حکومر کننش و تب یتی یتا تنتش حت بت

تم تواتنش م وبا شوراهای تطت بتا تتش

از آن ت ییر کننشت بنابشایوی کاررشان ایتو یتا

هین ح ب ت تایتش تشر

ت تمتیتمرتیتشتتشه در

را تتض کننشت بب ایو دلیل کب او ل -تماینشران

آن کارخاتب یا رشبب تولیش تم تواتنش ببتن ای

مورد شوراها و حکومر شورای باششی ولتو

شوراهای تطتوح بتا تتشی شت تشی متنتطتتتبی

و ببدلخواه خودی ط د بم درا بب حهتبی

ایوکب ایو ح ب تماینشه وا تیت کتاررتشان و

و غتیتشهی ختودشتان

منافع آنها باششت د یتل ایتو مهتئت تب تتیت در

تیییو و بب مشح ب اجشا بگیارتشت اصل حتاکتم

دیتتگتتش آثتتار تتازمتتان ازجتتم ت تتب " اتتتتتتاب

تن ا مخب

دیتتگتتشی کتتب در تتاا

م توان از د بمت د صتحت تر کتشدی هت

از

بازرشدیم.

تماینشران تیهرت تتمتا
حیطب و او

و اخبتیتارا

ختودی از تشر

تتشتتتا تتشیی رشتتبتتبهتتای تتتولتتیتتش و ختتشمتتا ی
منبخب خود کاررشانی تودههای و یع متشد

تتطتتوح متتختتب ت ت

فشضا ل م ار ی تخ

از هایباتش و بب آنها ایو اجازه دادهشتشه ا تر

بش شوراها و حکومر شورای

کب در طوح با تش ت میم بگیشتتشت از ایتو

دمکشاتیی ا ر.

تتشر

تاتتبتشالتیتهتم

و بش ایو عتیشه ا ر کب شر

یا

اجبماع و ح ب اتتاب اجبماع " توضتیت
دادهششه ا رت ایو اما بشان متیتنتا تتیتهتر کتب
اح اب تم تواتنش در شوراها

تتتی ت بتتشختتوردار بتتودهاتتتش کتتب ارتتش
صفحه 53
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پا خ به ؤاالا ( پیرامون حکومت شورائی...

ازمانهای کب خود را کموتیهتر و متشافتع

ازمان فشاویان (ا ت تیتر)

فیالیر کننتش و اعضتای آنهتا بتب عضتویتر

راهحتتل فتتوری تتتمتتا بتتحتتشانهتتای تضتتادهتتا و

منافع کاررشان م داتنشی بشیل دولر شورایت

شوراها اتبخاب شوتشت ایو مهئ بای متبتفتاو

میضا ب شماری کب تترتم تشمتایتبداری

را هتتتییتتتشفتتتبتتتباتتتتشت هتتتش تتتنتتتش کتتتب درک و

ا تتر بتتا ایتتوکتتب حت ب جتتای ت تتتتتب را در

حاکتم بتش ایتشان بتشای تتودههتای کتاررتش و

بشداشرهای مبفاوت از آن وجتود داردت امتا

شوراها بگیشد و حکومر ح ب را بتب جتای

زحمبک

بب بار آورده ا تری یتی اتتتتاب

را بتتتا

حکومر شورای حاکم ازد.

اجبماع کاررشی و ا بتشار دولر شورایت

رشای های رفشمیهب یافتر کتب مت کتوشتنتش

تکبب دیگش ایو ا ر کتب از دیتشرتاه تازمتان

م ت داتتتشت بتتنتتابتتشایتتو در بتتشابتتش جتتشیتتاتتتا

میجوت از تت تفتیتق تت تادهتای بتور وایت و

متتای ره ت تتشی در تتتمتتا

تتتازمتتتانهتتتایتتت

متتت تتتتوان متتتیتتتشود

تتطتتوح حتتکتتومتتر

اهوزیهیون بور وای و خشده بور وای کتب

هشولبشی اراوب دهنشت اینان مج ت

شورای جمی ا تر و رهت تشی فتشدی در

جم وری هارلماتت و عتالت تتشیتو تت تاد آنی

بور وای را در بتشابتش دولتر شتورایت و

هین طح از شوراها تت تایتش وجتود داشتبتب

مج

باشش.

تتشار دادهاتتتشی تتازمتتان متتای بتتشیتتل دولتتر

عاوه بش ایوی بب منرور متتابت تب جتشیتتش بتا

شورای و عالت تتشیتو تت تاد آن رای کتنتگتشه

بتتوروکتتشاتتتیتتی و ت تتویتتق

شتا شی شوراهای تماینتشرتان کتاررتشان و

عال تشیتو تت تاد دمتکتشا ت هتارلتمتاتت ی در

حضور و مشاخ ب همبجات بتش تودههای و یع

زحمبک ان ش ش و رو بتا تشار داده ا ترت

تشمتایتبداری

رشتتش تتتمتتایتتا

ما هان را بشیل جتمت توری ا تامت

متا تهتان

ق ترش ازمان متای دولتر بتور وایت

کنگشه شوراهای تماینشران شار م دهنش.
تشدیشی تیهر کب مج

ما هان بب عتنتوان

دورات کب بور وازی و ترا
تت

و بالنشه داشبنتشی تت تادی متبتش ت

مبش

کاررش در شتوشر ختود و آمتوختبتو ر تم

بش

اداره امتتتتور ک تتتتوری ضتتتشوری ا تتتتری

حاکم بش ایشان بایش در اتتاب کاررشی ایشان

بتتتتودت امتتتتا اکتتتتنتتتتون در دوران زوای

دورههتتای تتتمتتایتتنتتشرت در شتتوراهتتا تتتا جتتای

بب ک

درهمشکهبب و تابتود شتودت آتتچتب بتب

شمایبداریی در دورات کب بتور وازی بتب

ممکو کوتاهتش شود و مثتال دوره تتمتایتنتشرت

جتتای آن تتشار ختتواهتتش رتتشفتتر یتتی دولتتر

یی

تب ضتشاتتتتابت تت تشیتلشتشه و دوران

در شوراهای هایبای محل کار وزتشر ی یی

شورای ا ترت شتورایت بتودن ایتو دولتری

ت ادهای تیتا ت بتور وازی ت تشیشتشه ی

ای و طوح با تش دو ای تییتیتو رتشدد و

صشفا ل از ایو وا تیتیتر تتاشت تتمت شتود کتب

هماتنش دیگش اررانها و ت ادهتای بتور وایت

محشودیب بش اتبخاب مجشد اعضای شتوراهتا

دوران ت ادهای بور وای بب لحا تتاریتخت

بب هشیشهای ارتجاع ت شیتلشتشه ا ترت تشح

ریاشبب شودت و شاتجا ایوکتب ازآتتجتایت کتب

شیششه و اتتابهای کاررشی در جت تانی

عتتال ت تتتشیتتو شتتکتتل

ت تتتب

بشابش شوراها و کنگشه شوراهای تماینشرتانی
خواه تو ط بور وازی بب میان ک یشه شتودی
و یای – رفشمیهر بب متیتنتای

دمتتکتتشا ت

شتتورای ت

دمتتکتتشا ت

ا تتری عتتمتتو متتشد بتتایتتش از

کاررش را آفشیشهاتشی ب کب شوراهتا در ایتشان

و تتیتتعتتتشیتتوی رهتتبتتشدهتتتشیتتو و جتتامتتعتتتشیتتو

تب کاررش دارتش.

آزادیهای یا

ت ادها و اررانهای جشیتش و متختبت
نر مهبحکم در میان

بشخوردار باشنش و حتتتوق

در جشیان اتتاب تای ١٣۳٨ی درحتالت کتب

دمکشاتیی مشد کامال رعایر رشددت لیا بایش

متا تهتان

آزادی عتیشه و بیان ب یش و شتش

جشیاتا بور وای شیار مجت ت

ما هان بتب عتنتوان بتشیت ت در

شیار مج

یا جشیاتا
دعو

کتاررتشان بتب تبت تگتاه بتور وازی و

تاش بشای شکوب اتتاب کاررشی ا ر.

بتش تشار

را مطشح م کشدتش و شاتجا هم از متجت ت

شا ببایوع ر کب ریشبب از ارتجاع بودن

باشش و تودههای متشد آزاد و متجتاز بتاشتنتش

خ شران ش درآوردی کاررتشان در تطتحت

ت ت تتادی بتتور وای ت در ع تتش اتتتتتتابهتتای

بشون کهب اجازه از اررتان هتا و متتتامتا

رهبشده شتوراهتای ختود را در کتارختاتتبهتا

کاررشیی ا اس مکاتیتهتم تترتا اتتبتختابتاتت

ی صنتفت

ایجاد کشدتشت عاوه بش کاررشانی تشبتازانی

بور وازی و ت ادهای بتور وایت ی هتمتواره

دهتاتان و بشخ رشوههای اجبتمتاعت دیتگتش

تتب کتاررتش

حکومر شورای ت کلهای یا

و دمتتکتتشاتتتیتتی ایتتجتتاد کتتنتتنتتش و اعتتبت تتابی

خود را ت کیتل دادتتشت

بب شک

ا ر کب اجازه تشهشی

تجمیا و تراهشا خود را ازمان دهنشت

تی شوراهای مخب

خاصب کا ی آتتچتب رتفتبتب شتشی متختبت تا

از همیو رو ر کب امشوزه شوراها در میان

در اتتبتختتابتا

دولب ا ر کب اتتاب اجبماع ایشانی ایجاد

کاررشان و زحمبک ان ایشانی از محت توبتیتر

همچون ا ار و

خواهش کشد و ازمان ما مشافع آن ا ر.

بتتا یت بتتشختتوردار ا تتر و تتتتتتشیت تا ل عتتمتتو

بب عنوان آحاد و عتنتاصتش و

صفحه 21

تبی

بب عنوان یی

تب دشمو شمایبداری

شتشکتتر کتنتشت لتیا کتاررتتشانی
تا دیگشی فتط م تواتنتش
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اتمهای هشاکنشهی ت

از تیینا

تات خودی

یا ر تازمتان متا و دیتگتش تازمتانهتای

اما در ش

شفشار اتتاب اجبماع و ا بتشار حکومر

از خشده بور وازی کب تفی ان در ا تبتتتشار

ششکر کننش و بب یی فشد بب عنوان تتمتایتنتشه

شتتورایت روشتتو ا تترت متتا ختتواهتتیتتم رتتفتتر

ت تتتتتب

هارلمان یا روی جتمت توری رأی دهتنتشت ایتو

کتاررتشان و زحتتمتبتکت تان تتودههتای متتشد

کاررش ا ری شیار بشهای مج

ایشان تماینشران خود را در شوراها اتبختاب

را ش خواهنش دادت ترا اتتبتختابتاتت متجت ت

کنیش و کنگشه شوراهای تماینتشرتان را بتشای

ما هان هم د یتا ل همان ی ی ا ر کب هتیت

تیییو ترا آینتشه ک تور ت تکتیتل دهتیتشت ایتو

از ایتتو در متتورد ت ت تتادهتتای اتتتبتتختتابتتات ت

بب عنوان ش شوتش بت هتویتری در اتتبتختابتا

ش ت تتشوتتتشان هتتیتتن شتتنتتاختتر و آرتتاه ت
داو

از

ان تماینشر تشارتش و عموما ل حتبت تتا

آنها را ال ت نیشهاتشت میش

ایو داو

متتیتتمتتو ل اح ت اب بتتور وای ت

بتتا امتتکتتاتتتا

تانی

امکان بشای کاررشان و زحمبک تان و تتمتا

متابلی بتور وازی و ا تاری

تتترتتمت بتتور وایت و ادامتتب ا تتار

دمکشا

متا تهتان

های بور وای بتب آن اشتاره شتشت

فشاوانی روزتامبهای رادیوی تت تویت یتونهتا و

شوراها وجتود دارد کتب بتب فتوریتر متجتمتع

دیگش و ایل ت یغت ا تر کتب در اتتحت تار

عموم ت کیل دهنشی بش ش آتچب شار ا ر

م خواهنش کب در یی روز و اعر موعتود

بور وازی شار دارتشت در تنتیتو تترتامت ی

در کنگشه شوراها متطتشح و ت تمتیتمرتیتشی

بب های صنشوق رأی بیاینش و بب تمایتنتشه ختود

که کب اتبخاب مت شتودی دروا تع متنتبتختب

شودی جمی بحث و ت میمریشی م کننشت بتا

ما هان رأی دهنتشت

هتتیتتنکهت تتتیتتهتتری تتون اتتتمهتتای هتتشاکتتنتتشه

شناخر د یت کب از یکشیگش دارتشی تتمتایتنتشه

ایو داو

ب هویر و رمنا بب او رأی دادهاتشت ازایورو

ختتود را بتتشم ت ر ت یتتنتتنتتش و بتتب کتتنتتگتتشهای

آنهتتا را تتتمت شتتنتتا تتنتتشی تتب کهت متتیتتشفت

بب که ها خرو تیهر و کتنتبتشلت از توی

م فش بنش کب بایش شتوشر آت آنها و کتل

م کنش احبما ل احت اب و تازمتانهتا و یتا

اتبخابکننشران بش او اعتمتای تتمت شتودت ایتو

ک ور را تیییو کنشت ایتو حتق را تتیت بتشای

رشوههای ب

شهای کتب بتور وازی ه تر

خود محفو م دارتش کب ارش تماینشه آنها از

صحنب آنها رت مشدم کب ایو داو

بشخوردار تیهبنشت م ماتش تا  ۴یا  ۳ای بیتش

خوا ر و ت تمتیتم اتتبتختابکتنتنتشرتان عتشوی

تم شنا نشی بب کشا یی بایش رأی دهنش تتمتا

کب دوباره ماجشا در یی روز تکشار شود و

تمودی آن را فورال متیت وی و دیتگتشی را بتب

شر مال و ت یغات بور وازی داخت ت بتا

از مشد دعو بب عمل آیش کتب تنتش لتحترتب

جتتای وی بتتب کتتنتتگتتشه بتتفتتش تتبتتنتتشت در ایتتنتتجتتا

تما و ایل ارت ا جتمتیت آنهتا بتب هتمتشاه

و ر بگیارتش و تماینشه دیتگتشی را اتتبتختاب

تماینشرتاتت کتب در کتنتگتشه حضتور دارتتشی

مبحشان بیوالتمت ت ت آنهتا و امتثتای رادیتو –

و ا تتار جتتامتتیتتباتتتش و تتتب

ت ی صتشای آمتشیتکتا و

اتتتبتتختتابکتتنتتنتتشرتتان از تتشر

ع ت ی او تتتی ت

متا تهتان از متشد ایتشان

شفشاران مج

بشای حضور در مج

ان تماینشر را کتب متشد عتمتومتا ل

کننش.

تتمتتایتتنتتشه ت تتتتتا

حا مجهم کنیش کب در ایشان اتتتتابت یتا بتب

عتتنتتاصتتش و اتتتمهتتای بت هتتویتترت ایتتو تتترتتا

دهها و صشها رادیوی ت وی یون ماهوارهای و

هش حای یتی تتحتوی تیتا ت جتشی رخداده

اتبخابات تأمیوکننشه منافتع ت تتتب کتاررتش و

تیت شت تکتبهتای اجتبتمتاعت بتب کتار رتشفتبتب

ا رت ایو تی روشو ا ر کب بتشون حضتور

بب عنوان اکثشیر بهتیتار

م شوتشی تا بب مشد بگوینش بب ب که رأی

و مشاخ ب

تتب کتاررتشی تتب اتتتتاب متمتکتو

تودههای زحمبک
ب ر

مشد ایشان ا ر.

ت وی یونهای ب ب

ان را

دهیشت و ب هم کب رأی داده ششی دیگش د تر

ا ر و تب تحوی یتا ت جتشی کتب بتختواهتش

هوشیشه تیهر و بت کتب کتاررتشان از تشیتق

که بب تماینشران مج

متشد ایتشان را

ت کلهتای ختود بتب عتنتوان یتی ت تتتب در

ر تتیتتشی و ارتتش اوضتتاد ختتیت ت ختتوب و بتتب

محتق ازدت کاررشان کب نر شتورایت در

اتبخابا شوراها ششکر م کننشی بتب هتمتشاه

ا ل فوریتشیو متطتالت تا

بتشود و متجت ت

میان آنها ری بدار ا ر و درتبیجب تتارت یتش

مبحشان زحتمتبتکت

تحوی اشتکتای مت تارزاتت شتانی در تطتحت

کنگتشه شتوراهتای تتمتایتنتشرتان را بتب د تر

خ شران تینجامشی در ب بشیو حالری بتا وعتشه

بهتیتتار رهتتبتشدهتتتش و کتتامتلتتتش از تتای ۳٨

خواهنش آوردی کب درتتبتیتجتب آن ت تمتیتمتاتت

ترا هارلمات کب میمو ل در ک تورهتایت از

شوراهای خود را ت کیل م دهتنتشت ا تار و

اتخاذ خواهش شش کب خوا رها و منتافتع دههتا

تموتب ایشان بش روی کتاغتی بتا ت مت متاتتشی

رشوههای اجبماع دیگشی ازجم ب می تمتانی

می یوت مشد ایشان را تتأمتیتو ختواهتش کتشد

ترم شمتایتبداری را حتفتظ ختواهتش کتشد و

تطتیتا ل

وراه هی شفر و تیال را بتش جتامتیتب ایتشان

هش بارانی رشوههای از دهتاتان تتیت

ایتتو شتتوراهتتا را ایتتجتتاد مت کتتنتتنتتشت شتتیتتار و

ختودی اکتثتشیتر بت ر

اصطاح دمکشاتیی هتیت

ما تهتان تتختواهتش

ما هان ارتجاع بب تیت ی شت تیتب متجت ت

بور وازی را دوباره در رأس شر

ادامه در صفحه 34

خواهش ر ود.
صفحه 25

شار
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قواعد حاکم بر همکاری در ایحاد

روی اخبافا مبمشک شتشت اتتحتاد بتایتش بتب
روبن مارکاریان

نیروهای چپ چه می یواند باشد؟

صور یی مجموعب زتشه و فیتای از تترتش
یا

شن ب  ٥۴م ش  ١۳ ١٣١۳اکب ش ٥۰١۲
موفتیر دوره اوی کمیهیون را ت شیت کتشده
در ت تتتهتتتر

تتتو تتتتیتتتشوهتتتای اتتتتحتتتاد در

و بش روی ضشور رعایر واعش حاکم بتش

ووو 8312ت متیتم رتشفتبتب شتش کتب بتیتاتتیتب

تاکیش تتمتودده

اتحاد بشای تشویو بیاتیب یا

ت هر دو بش م نای روی دادهای بتب و تود

ا ت مبا فاتب بخ

هیو بب روزآمش ششه وبا درترش رشفبو طت

دوره دو کار آنی باز همان اشب تاهتا

با تش اشبشاکا موجود میان تیشوهای
بب صور بیاتیب یا

از رفتتای کتمتیتهتیتون در
دوره

و تت تتادی تتترتتشهتتا متتیتتان

تیشوهای پی عمل کنشت
تح یل یا
تحو

ت تح تیتل تیتا ت بتب بتشر ت
تیتا ت در یتی دوره متیتیتو مت

هشدازدی تاش م کنش ع ر ایو تتحتو
تح یل کنشی تیادی وای

تات را بب در بت

تپ

ت هر و تتشویتو

از

اکثشیر مشد و بب وی ه اردوی کار وزحمر

دو ای از بتشرت اری ت تهتر تو ی متمتکتو

تتگتتوتتتب م ت تتتواتتتنتتش اوضتتاد را درتتشرتتون

ت شت

ازتشت تشدیشی تیهر کب تحت تیتل از اوضتاد

از تت تتیتتب هتتیت

تتتویت

توی

هی

م بشک ه

از رتیشتر بتیت

متتورد ارزیتتابت

را

اوی را تکشار کشده و بتشیتو تتشتتیتب تتشویتو

شودت ایو و یفب بب کمیهیون منبخب ت تهتر
ت تتشده شتتش کتتب هت

در صحنب یا

زدن بتتب مت تتاحتتثتتا

و تیت روتتش دامتو

تتشار دهتتشی ت تتان دهتتش کتتب

م بشک آن را در اخبیار شورای تماینتشرتان

خاصب آن ب کتب متو دربتاره تواعتش کتار

تب صشفا ل بشای تفهیش ج ان ب کب ا ا تا ل بتایتش

ازت تتویتتب درشتتورای

وویب  8311مطشح کشد بتب

بب تغییش ج ان باشش و ایو امش تتنت تا

تتشاردهتتش و ه ت

تماتتیتشرتان بتب عتنتوان بتیتاتتیتب ت تهتر تو

اتحاد در ٥۲
شار زیش بود

از شیق ازمان یتابت و آرتاهت کتنت تگتش

اح ت ابی تتازمتتان هتتا و ت ت تتادهتتای تتپ و

تاریخ -

کموتیهر بب صور ع ن منب ش شودت

1ی اصل راهنمای متا بتشای شتکتل دادن بتب

اما در جتشیتان تتشویتو بتیتاتتیتب م تبتشک در

اتحادی همکاری بش ا اس اشبشاکتا ی عت تنت

کمیهیون اختبتا

تترتشهتاوت دربتاره متبتو

بیتاتتیتب بتشوز کتشد کتب تتشویتو هتیت

تتویت

میطو

اخبو اخبافا و بتحتث هتای رفتیتتتاتتب بتش
روی اختتبتتافتتا

بتتشای د تتر یتتابتت

بتتب

تات

امکان هییش ا ر و از همیو رو هتش تتحت تیتل
یا
جن

مهئو تب هشداخبتو بتب تتتتا ضتیت
کاررشی و کتمتوتتیتهتبت ی تتحتوه فتاوتق

آمشن بب ایو ضی

م بشک را تاممکو اخرت ع ر آن بتود کتب

اشبشاکا بی بش ا رت

تماینشران بشخ از تتیتشوهتا در کتمتیتهتیتون

8ی روتش اتحاد ایجاد یی فش ب در میان فتش تب

بایش از و او

اصشار داشبنش مواردی در بتیتاتتیتب رتنتجتاتتشه

های دیگش تیهر ب کب شکهبو بو بهر فش تب

کنشت

جتمتع تتشار

ای تتپ و روتتتش هتتایتتان دادن بتتب آن ا تترت

هاتفش

تشاشر و بنابشایو تمت تتواتهتر اتتفتاق آراء

بتتنتتابتتشایتتو اتتتحتتاد یتتی روتتتش بتتازی رو بتتب

یا

شتود کتب در تطت اشتبتشاکتا

اعضای کمیهیون را بشای ت یب هیت

تات بب تفع

یا

ها و تغییتش تتوازن توای
تب کاررتش و متبتحتشاتت

اص
ت تتفتاو

تح یل تیتا ت

را
ت تمتشاد

هتاتتفتش بتا تتحت تیتل

در آن ا ر کب هاتفش ا ا ا ل خ

ر

تیشوهاو ختارج از اتتحتادی بتشای رهتبتشش

بشتامب داردی بشیل شر حاکم و مولفب هتای

از آن بتاردیتگتش

همکاری ها در طوح روتارون و از جتمت تب

مشبو بب آن را در وجوه روتارون بتاز مت

هتتیتتئتتر هتتمتتاهتتنتتگت کتتمتتیتتهتتیتتون تتیتتا ت را

تتویتر و تهت تیتل روتتش هتیتو تبتو هتش تب

تمایش و بب شکل ف شده ت ان م دهش کتب در

متوجتود در

بی بشتیشوها ( اعم از تیشوهای مب کل و یتا

صور جایگ یو شتشن دولتر کتاررتشی بتب

فیا ن مهبتل ) بب اتحاد ا رت

جای دولر حتاکتم تب درتشرتوتت هتاوت در

م بشک تامتیتو کتنتشت هت

فشاخواتش تا بشم نای اشتبتشاکتا
جمع هتیت

تتویت

تتویت

و یالیهم یا

تتب کتاررتش

م تبتشک را تت تیتب و بتب

شورای تماینشران اراوب کنشت متو در آ تبتاتتب
ت کیل کمیهیون دو بشای ت یب هیت

تتویت

0ی در مشح ب کنوت تکویو اتحتاد بتایتش بتش

جامیب و در کشا را با بتب و تود ختواهتش

روی رهبشش فیتالتیتر هتای تیتا ت اتتحتاد

با بتشتتامتب

م بشک تامب زیش را خطاب بب کمیهتیتون و

( اتب ار اعامتیتب هتای فتشاختواتتشن آکهتیتون

شورای تماینشران درباره شیوه تشویو بتیتاتتیتب

های م تبتشک تتتتت ) و تتیت

تازمتان دادن

ار ای کشد ت در ایتو تتامتب متو د وتل عتش

م احثا ع ن بشای ت ادی ترش رفتیتتتاتتب بتش
صفحه 22

هیو رتتفاو یی هاتفش
یا

یا

در آن ا تر کتب هتاتتفتش بتب شتکتل

بهیتار ف تشدهی متوجت ی کت ت وعتمتومت بتب
مخب ا بشیل هی ن ادی مت
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قواعد حاکم بر همکاری در ایحاد نیروهای ...
و شتشح و بهتط

هشدازد و از ورود تف ی

جواتب روتارون مولفتب هتای اراوتب شتشه کتب
ا ری اجبناب م کنشت

کار بشتامب یا

هماتطور کب در با اشتاره شتش هتش تتحت تیتل
یا

مت تتواتتش شتامتل بتشجهتبتب تاختبتو

بشخ مطال ا

هاتفشم و یا حاوی بتشخت

یا

اث ا کشد م ن بش آن کب متجتمتوعتب وحتش

مورد بحث و تتش تشار رتشفترت تنتش

هماتطور کتب رتفتبتب شتش حتامتل یتی متتتشمتب

ب ابل توجب م باشش( و مت تاحتثتا

تتیتتا ت بتتب عتتنتتوان متتشختتل هتتاتتتفتتش بتتودت

ششه در کمیهیون ت هر دو ایتو تتکتا

هتاتتتفتتشمت کتب بتتشختتا

ت کیتل ت تهتری مت تارزه بتشای تشتتگتوتت

وحش های ز بشای اراوب هتاتتفتش وجتود

اتتتتتتابتت

و

ر یتتم جتتمتت تتوری ا تتامتت

ا ر و از

( بتتشتتتامتتب حتتشا تتل ) یتتا هتتاتتتفتتش بتتور وا-

آن جا کب اوضتاد تیتا ت متیتمتو ل روتتشی

مت بتور

یایی با ضشب آهنگ تغییشا تنش و بیضتا ل
تار ات ا ر لیا تح یل یا

را

دو شتتش ا تتا ت

از مولفب های بشتتامتب ای بتاشتش امتا تتحت تیتل
یا

اتتجتا

بشجهبب اخر) اما هنوز در جتمتع ت تهتر

و یالیهم بب عنوان بشیلی بتش تکتوی یتی

ا ا ا ل تابع اوضاد یا

در میان تیشوهای ت کیل دهنشه ت تهتر ارتش

دمکشاتیی ایهباده بودت هی

تتویت

از د بور خارج شش اما کتمتیتهتیتون در ت

تشاردت بش همیو مت تنتا تتیت
یا

تشار شتش بتیتاتتیتب

بشای ها خ بب اوضاد جتشیتش تت تیتب و
تیتا ت

بیاتیب ت هر دو در هشتو تتحتو
جشیش روزآمش شودت
کمیهیون یا

در متشارهتای

ج ها مبیشدی تشویو یی هاتفش بشای بشیل

زمات کوتاهمش اعب ار دارد در حتالت کتب

و یالیهب رای مورد بحث شار داد و کتار

حجم و ب بب لحا مضامتیتو کتاررتشوه تب

هاتفش

یا ت از متو تیتیتر هتای تیتا ت

 -رشوه ب تفش را مامور تشویو هتاتتفتش بتش

تفشه ای را بشای تت تیتب هتیت

بتیتاتتیتب

م خ

و تحوی آن ها فاص ب رشفبب خود را

ا اس اشبشاکا تیشوهای ت هر تمودت هت

اتبخاب کشدت درم وبا کمیهیون یتا ت ی

بش روی توس بت ر
اجتتبتتمتتاع ت

تتحتو

و درتتشرتتوت ت

یتا اتتتتاب

تتترتتا ا تتب ت تتادی

اجبماع یا جایگ یو ششن ترم جشیش بب جتای
ترم ک و مبمشک م

ازدت

سابقه تالش برای تددویدن یدال پدالتدردرم در

از ت یب هی

تتویت

تتو تط کتار -رتشوه تب

تفشه و اراوب آن بتب کتمتیتهتیتون و مت تاحتثتا

تشویو

ه

از ت هر و تتیت بتا

ار وب بیاتیب ب بب لحا شتکتل و
تتویت

در باره آوردن موارد اشبشاکا بب صتور
هاتفش ی دو تترتش متوافتق و متختالت

وجتود

کمیهیون روشو شش کب بب خا ش درک هتای

داشرت ایو اخبتا

رتتوتتتارتتون و رتتاه متتبتتضتتاد از م ت تتم تتتشیتتو

دو کمتیتهتیتون و هتم رت ارش جت تهتب تو

م خ ا دولر آلبشتاتیوی تتتت

و جتایتگتاه

ذکش ششه ا رت

نوست!

آزادی های یا

در جشیان بشر ای ت هتر اویی زمتاتت کتب

و مهئ ب ا بتاییمهئ تب مت ت ( حتق جتشاوت )

تاریخ تاریخ  80ووو  8312آمشه بود

هنوز اتحاد در اولیتو رتا شتشود کتار ختود

وتتت امتتکتتان د تتر یتتابت بتتب هتتاتتتفتتش واحتتش

" درایتو جت تهتب تشار شتتش شتکتتل بتیتتاتتیتب و

بود رفتای ح ب کموتیهر ایشان بتیتاتتیتب ای

درباره آلبشتاتیو و یالیهب وجود تشارد اما

محورهای آن مورد بحث شار ریشدت

م بمل بش یی متشمب یا ت ی کتب متشخت ت

مبتابال موارد اشبشاک بهیار ابل توج

بشای یی هتاتتفتش از اشتبتشاکتا

در و یالیهمیام شیالیهم

کمیهیون یا

هتم در رت ارش جت تهتب

در

در ر ارش ج هب دو کمیهیتون تیتا ت بتب

درمورد شکل بیاتیب اکثش رفتا ترتششتان ایتو

بتودی بتب

میان همب تتیتشوهتای شتشکتر کتنتنتشه ت تهتر

بود کب

کمیهیون تشویو نش ت هر اوی اراوب کتشدتتش

وجود دارد کب م تواتش زمینب همکاری های

 -بشا اس ت میم ت هر و

کتب الت تبتتب متورد متختتالتفتتر اکتثتتشیتر رفتتتتای
کمیهیون مامور تتشویتو هتیت

بیاتیب ا ری

ل از ت کیل ت هر و تی بشون توجب بب

 -ایو بیاتیب در ادامب بیاتیب های ت هتر هتای

ت هر اوی شار رشفرت

م احثا کمیتهتیتون تیتا ت ت تهتر دو و

اوی و دو بب شکل مخب ش و متفتیتش تتنترتیتم

ه رتیتشی رفتتتا بتشای تتشویتو ایتو تنتش در

تبیجب حاصل از آنی هی ن ادا روتاروت بتب

م شودی

اجاس دو تتیت ادامتب یتافتر کتب تشار شتش

ت هر و اراوب شش کب اکثشال مبضمو اراوتب

 -اشبشاکا جشیش بب بیاتیب اضافب م شودی

تییتیتو شتشه

هاتفش های آلبشتاتیو و یا آمی ه ای از تح یل

 -بیاتیب اث ات و شامل اشبشاکا جمع خواهش

امکتان

اتتجتا شتشه

هی ن اد رفتا بب کمیهیون یا

تتویت

ت هر دو بشای ه ریشی و بشر
توافق اراوب شتودتهت
ت هر دو هی

توی

ا تنتاد

عم

رهبشده ب وک پ را بب وجود آوردت

نش تتنترتیتمت

اوضاد و هاتفش بودت م احتثتا

بودی

از تت تاوت شتشن تنتش

در ل از ت هر و درون ت هر و بازهم

 -کمیهیون( وبیتاتتیتب) جتای بتحتث بتش روی

رفتا در کتمتیتهتیتون

تبیجب ریشی کمیهیون یا ت دوره ت تل را

تتتتیتتتهتتترت ایتتتو
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بتب

ب هنگام کب اولیو ر ارش کار -رشوه ب

م احثتا
شودی

شکل هاتفش درهایان بتیتاتتیتب بتیتایتش و یتا بتب

تفشه بب کمیهیون اراوب شش و ب زمتاتت کتب

 -از وارد شتشن بتب تتحت تیتل هتای متوری و

بشخ موارد م م اشبشاکا در متبتو بتیتاتتیتب

ت او کار -رتشوه بتب کتمتیتهتیتون

کب موجب ا ناب بیاتیب و وارد ششن

بتتود کتتب

ارجاد ر ر مطوی بودن بتیتاتتیتب متورد تتتتش

ماتتشه بتود

کمیهیون شار رشفرت ب بشیو روش مشاجیب

از رفتای کمیهیون تیتا ت بتش آن

ایو اخبا

بب کمیهیون یا ت تتب تتفتشه و

بودتش کب اشبشاکا ت ایش بب صور هتاتتفتش

تیییو تک ی

در کمیهیون بودتاعم از آن کب

در بیاتیب وارد شودت

کمیهیون بش ش ت میم اولیب خود با ت مت

تف ی

مت تتواتتش در تایتر شتورا اتتجتا

در عشصب اخبافا و تفهتیتشهتای متختبت ت
 -شامل بخ

اشتتاره شتتود اختتبتتاف ت

تتیتتا ت

درکمیهیون یا

م شودی اجبناب م شودی
بیو الم

بب ایو تشتیب ایو اخبا

و بخ

( ج ات و منطتتب)ی

تح یل اوضاد ایشان و اشبشاکا جمع باششی
 -از مجموعب تح یل ضتشور

کب اشتبتشاکتا

حل ت شه با

تشتتگتوتت

هی

توی

ماتش و یا اتع م شش کب بیاتیب تف ی

اتتاب و آلبشتاتیو و یتالتیتهتبت ا تبتختشاج

اشکالن روش کدار کدمدیدسدیدون سدیداسد و

راه بیشی تشویو هی

م شودی

کارگروه سه نرره!

آن مواج ب تم ششت ز بب تتوضتیت ا تر

 موارد اشبشاکا(ترش بخ

م تواتش بتب شتکتل کت ت

از رفتا) و یا بتب صتور

متواد

ایتو اختبتا

بب ترش مو عش تیییو تکت تیت

عمشه کار کمیهیون تب تفشه

تی داشبب باشش) آورده شودی

بودت کمیهیون ت ایش ایتو اختبتا

 -فشاخواتشن دیگش تیشوهتای کتمتوتتیتهتر بتب

م ت اد زیشا تاریخ و ابتب ایو اخبتا

همشاه و یا همکاری در همب طوح متورد

اجاس اویی کمیهیون یا ت ت تهتر دو ی

توافق"

م احثا

در ر ارش ج هب و بب تاریخ اوی ووتیتب

ر رت ایو اخبا

بتتب

صور بنش و یا بب صور هاتفش اخبافت

( از ترش بشخ رفتا م تواتش ایو شتکتل را

 8312کب آخشیو ج هب کتمتیتهتیتون هت

با مواتع کتنتوتت

کتتب در متتورد وارد کتتشدن اشتتبتتشاکتتا
یک از اشکا

از

توی

بتاشتش

درکاررشوه ب تفشه وجود تشاشرت

را شتنتاور
بتب

اعشه اصول کار اتحاد ت ادن هایتب تتوافتتتا
بش اشبشاکا و بتحتث رفتیتتتاتتب و ختاق در

ل و درون ت تهتر تو بتش مت

باره اخبافا ا رت در هتمتیتو دوره تتشویتو

اخباف میان دو ارزیاب

اتتجتا رتشفتبتب

بیتاتتیتب تیتا ت و مت تاحتثتا

از شفیر کنوت اتحادی امکتان تتشویتو یتی

هیشامون آن ما بب موارد م م از اشبتشاکتا

ت کیل کاررشوه ب تفشه م باشش آمشه بود

هاتفش م بشک و یا زودرس بودن آن ا رت

در ت ادی ترتشهتا د تر یتافتبتیتم( کتب متو بتب

"در مورد گوتگ ذکش مطال ا و ا شاما

بخ

ابل توج ت از تتیتشوهتا در ت تهتر

صور جشاراتب بب آن ها ختواهتم هتشداختر)

عاجل بب صور بنش دو ترش وجتود داشتر

اویی کمیهیون یا

ترش اوی بش ایو بتود کتب ایتو متوارد تتب بتب
صور بنشهای مجت ا و بتب صتور
دوی بی

م احثا

از ت تهتر دو ی

کب بب توبب خود حای اهمتیتر تابتل تتوجت ت

هت

ل و درون اجاس و بب امکان

ا رت ایو تود م احثا و ت ادی ترشا یک

یتیی

تشویتو تنتیتو هتاتتفتشمت هتا تخ متنتفت داده

ار و غیشه ب کتب در هتمتان متبتو

تت تادن ایتو مهتئت تب یتکت از

بیاتیب رنجاتشه شوتش ون یا بایش تمام موارد
م م بب صور بنش بیایش م ابب آتچب در هتیت
تویه ای جشیاتا مختبت ت

ت تل از ت تهتر

شح شش یتا ایتنتکتب تتمت شتود متواردی کتب

بودتشتمهکو

اخبا

را حی

ماتشن نش م شودت ترش دو ایو بود کب ایو
موارد را بب صور

بتنتش بتیتاوریتم امتا ذکتش

کنیم کب این ا موارد مورد توافتق و اشتبتشاک
ایو جمع ا ر"ت

خودهوو و رشش آن ممکو تخواهش بودت

اشب اها در روش کار کمیهیون بشای ت تیتب
بیاتیب یا

از

بود کب موجتب شتش متا هت

یتتی تتای در جتتا زدن دوبتتاره بتتب هتتمتتان

چگونه م توان بر اختالف ک دوند بدر سدر
تدوین بیانیه فائق آمد!

میضل تما بشرشدیمت

مورد توافق ههر را بیاوریم و موارد متورد
کتنتیتم تون بتاعتث تتا ت

از وجود حتیتاتت اتتحتاد ا تر کتب بتشون آن

ارش م نا را اعشه اتحاد یتا تتوافتتتا
عاوه بش مورد با ی در کار -رشوه ب تتفتشه
کب مبو هی

تویت

کوتاه یا تف ی

را تتشویتو کتشد بتش تش
بودن بتیتاتتیتب تتیت اختبتا

وجود داشر کب در ت ایر ایو اخبا
تف ی

بب تفع

بودن بیاتیب حل ششت از هتمتیتو رو
صفحه 21
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قواعد حاکم بر همکاری در ایحاد نیروهای ...

* اتحای ارت ی

تشویو ا ناد اتتحتاد بتایتش بتا تتوافتق عتمتومت

یتافتبتب و هتمتشاهت جتنت ت

همشاه باشش و بنابشایو هنگام کب بخ ت از

دات تتجتتویتتان و جتتواتتتان ی جتتنتت تت

کتتمتتیتتهتتیتتون بتتش آن ههتتبتتنتتش کتتب ال تتاق یتتی

بشابشخواه م تیتر هتای تتحتر تبتم ایتشان و

هاتفش اشبشاکا بب صور بنش بنتش بتیتاتتیتب

هتای تتش ت ختواه و هتیت تشو

را بب وی یی هاتفش

توق مت دهتش هت

بایش بب تشویو بیاتیب یا

دیگتش جتنت ت

اه هتا تشارانی تتیتشوهتای

رهتاوت زتتان و

اتبرام و اررتان هتای تشکتوبی د تبتگتاه

هتتای

هتتای اداری و ت ت تتادهتتای ایتتشوتتولتتو یتتی و
ت یغات وابهبب بب جم وری ا ام ت التغتای

اجبماع تحر هش م آلبشتاتیو و تیتالتیتهتبت

و تایتش تواتتیتو ضتش اتهتاتت

اتون ا ا

جتمت توری ا تامت ت التتغتاء هتمتتب امتتبتیتتازا

بشای ارزیاب از

بشای شتگوت ر یم جمت توری ا تامت و

ر م و عم ت

توافق کنیتمت زیتشا در جتمتع

ات شا ماشیو دولب بور واو از شیق یی

ب نشهایگان دولب و غیشدولب ت

کمیهیون بش ش تح یل از اوضاد و تتیتیتیتو

اتتاب اجبماع تن ا راه وا تیت تیتنتاتتب بتشای

* مه کشدن مشد در ازمات ای تتوده اى

منطق با اوضتاد جتشیتش هتمتشاوت یتا

رهاو از شش جم وری ا ام و م تاوتب

تتتشکتتتوب

یا

تحو
و او

توافق عموم وجود داردت

ترا

شمایب داری ا رت
با ایو هش

جن

ختود

تار یش بایش "جن

آیا کموتیهر ها تیاز بب یی هاتفتش بتشتتامتب
دارتتش جتواب متو بتب

اکثشیر عریم" مشد باششی جن

کب تن ا با

ایو ئوای کامال مث تر ا ترت آری تتیتاز بتب

فتتیتتای م تتارکتتب ت

نیو هاتفشم

طی یحبم و فتوری ا ترت

بشای مثای هاتفشمت کتب متا در کتمتیتهتیتون
یا

ه

از ت هر دو از آن تشفتشاری

دمتتوکتتشا ت

بتتتشاى دفتتتاد از آزادىی بتتتشاى

متاومر ضش اتتتتاب جتمت تورى ا تامتى و

آراه و مهتبتتتل اکتثتشیتر عترتیتم در ختشمتر

ای در ششایط کنوت

تشمتایتب دارانی متاکتان و

متاب ب با تیشب هش تیشووى بتب آزادى هتا و
حتوق مشد .
* اتبتای همب شر

مت

تتتواتتتش

ا بحکا یابش ی هایشار بماتش و بتب هتش

هتای

تشیو تج

تارت یتش

اکثشیر.

اش د ر یابشت بنابشایو نیو جن

بب شورای عتالت

یا

تماینشران منبخب همب مشد بب متثتابتب عتالت
حتق رای عتمتومت و حتاکتمتیتر

ا ر تب تن ا جم وری ا ام را تشتتگتون

*ت کیل مج

کنش ی ب کب بایش بب جای د بگاه دولر شمایب

با رای آزاد ی بشابشی مهبتیم و متختفت هتمتب

اعضای اتحاد تشویو ششه بتود بتب تشار زیتش

داری کب در طوح مخب

و بب شیتوه هتای

مشد بشای تیییو تود تترتا آیتنتشه و تتشویتو

بود

روتارون ماتع اتحاد و ارتتاء آراه اکتثتشیتر

جشیش کب تتجت ت حتق متشد در

م کشدیم و با تگاه بب حشاکتثتش اشتبتشاکتا

و تواتمنش شتشن آتت تا مت رتشدد ی

من ور م بشک ما

زحمبک

بشای شتگوت اتتاب جم وری ا امت ی

ت ادهای دولر تویتنت را بتنت تاتتش کتب بت تشه

تیییو و تغییش ترا
بنای دمکشا

و تخهبیو تنتگ

یا

ا رت تأکیش بتش ت تکتیتل ایتو

بشای آزادی و و یالیهم

ک

کاررشانی زحمبک انی

را شکل بشهش "کب در آن شکوفایت آزاد هتش

تأ ی

مشد آ زاده ایشان

فشد شش شکوفای آزاد همگان بتاشتش"ت ایتو

وابهبگ موجودیر آن بب ارادۀ آزاد اکثشیتر

از ترشمای اح ابی ازمان هتا و تت تادهتای

اتهان از اتهان را بش ینش و جامیب ای

اتون آ ا

مو هان بشآمشه از اتتتتابی

دموکشا

فیای م ارکب ج ی حتیتاتت از
و یالیهم ا تر و بتشون آن شتکتل

مج

تأکیشی ا ر بش متشجتیتیتر متشد در
ترا آینشه ی تیییو نش و تون آن و

مشد ت

تتپ و کتتمتتوتتتیتتهتتر در شتتشایتتط حهتتاس و

تیشی

شتوشر ازی کب جامیب ما در آن بتب تش

ریشی و یالیهم تاممکو خواهش بودت

زتشاتیان یا

م بشدی در بتشابتش ارتتجتاد ر یتم تشمتایتب

دولر بشآمشه از اتتاب و یالیتهتبت ی هت

* محاکمب ع ن هتمتب ههتاتت هتب در توی

داری جم وری ا ام و شح ها و بشتامب

از تشتتگتوتت تترتا جتمت توری ا تامت ی

حاهمیر جم وری ا ام مهئویی آمش و یتا

های تیشوهای اهوزیهیون بور وای و تتت تب

اجشای مطال ا فوری زیش را بب متثتابتب رتا

عامل ه بار و جنایر ع یب مشد بوده اتش .

های ام شیالیهب ی راه وا ی واتتاب بتشای

های متشمتاتت بتشای اتتبتتتای بتب جتامتیتب ای

* لغو مجازا اعشا و ممنوعیتر شتکتنتجتب

رهای مشد ایشان وجود داردت

عاری از ا ب شاد و ب شه ک

ما کموتیهر ها اعا م کنیم کب بب متیتشان

در د بور کار خود شار خواهش داد:

آمشن جن

تب کاررش مب کل و تازمتان

و بمگتشی ی

* آزادی فتتوری و ب ت

تتیتتش و شتتش کت تتیتتب

و عتیشت ت

تحر هش عنوان و ب اتبت
* آزادی ب ت

تتیتتش و شتتش عتتتتتیتتشهی بتتیتتانی

اجتتبتتمتتاعتتا ی متتط ت تتوعتتا ی
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تراهشا ی ت کل و تح بی بب وی ه اتتحتادیتب

* هتایتان دادن بتب تبتم مت ت والتغتای کت تیتب

* الغاء ت ییض عت تیتب مت تاجتشان افتیتاتت و

هتتا و ت تتکتتل هتتای رتتوتتتارتتون کتتاررتتشی و

ع تیتب مت تیتر هتای

ایش م تاجتشان تاکتو ایتشانی صتشور حتق

اکو ایشان تتامتیتو حتق آمتوزش بتب زبتان

ا امر اتوت بشای آن ها و خاتواده های انی

و منطتتتب

شموی تاتتون کتار بتش ا تبتختشا و مت ایتای

شکوب فشهنگت ر یتم

ای تو ط اکنانی ختودحتکتومتبت متحت ت و

شغ

آن های حق ا تبتفتاده بتشابتش آن هتا از

جتتمت تتوری ا تتامت ی متتمتتنتتوعتتیتتر هتتش تتتود

منطتب ایی تضمیو حق م یر های ک ور در

ترا تامیو اجبتمتاعت ی حتق تتحت تیتل بتشای

اتهور و ممی ی تحر هش عنوان و بت تاتتبی

تتا تشحتش جتشاوت و

تطتوح

هییشش حق اعب اب آتانت
* اتحای همب ت ادهای تاتهتور و متمتیت ی
بشای هایان دادن بب

ت ییضا

اتوت و عم

مادریی اتبخاب ک یب متاما مح

تیییو شتوشر خوی

کودکان و جواتان آن ها در تتمتامت

آزادی ب ح تش و ا تبتثتنتاء اتتشی تبی ت تم و

دفاد از اتحاد داو ت ت تاتتب هتمتب مت تیتر هتای

خا یر های هنشیی هتییتشش حتق اهتل ت تم

اکو ایشانت فشرالیهم منتطتتتب ای بتب متثتابتب

یهنش و فشهنگ در ایجاد ت تکتل هتای ویت ه

ها خ منا ب و اصتولت بتب تتنتود مت ت در

* منع کارکودکانیممنوعیر بت تشه ک ت و

خود.

ایشانت

اشکای روتارون ت ییض و توء ا تبتفتاده از

* اعتتتا بتتتشابتتتشى کتتتامتتتل حتتتتتتتوق هتتتمتتتب

* الغتاء هتمتب اشتکتای تشکتوب و تت تیتیتض

کودکان درهتش تطت ی کتاربهتر اکتیتش اصتل

ترش از جنهیری میهتبی

ع یب ا ت تیتر هتا ودرتشبتاشتان

تح یا اج اری بتشای هتمتب کتودکتان و

م یری ت اد و تابییر.

جنه و تضمیو حتوق کامل ش شوتشی آتت تا

توجواتانی منع خ وتر در خاتواده و جامتیتب

* حق رای همگات ی بشابشی مهبتیم و مخفت

در همب عشصب هات

ع یب آن هتای هتایتان دادن بتب هتشیتشه کتودکتان

ش شوتشانی صش

اتوت و عم

تح ی ی تشویو تاتتون اعتطتای شت تشوتتشی
بشای م اجشان.

بشای همب ش شوتشات کب بب و  12التگت

* هایان دادن بب هتمتب اشتکتای

تشکتوب و

خیابات تو ط ت ادهای مهئوی دولب ی ایجتاد

ر یشه اتش در بشای اتبخاب کشدن و اتبتختاب

ت ییض ع یتب هتیتشوان متیاهتب دیتگتش متاتتنتش

فشصر های بشابش بتشای هتمتب کتودکتان در

ششن در همب ارران های دولب ی تتوده ای و

ب او های زرت بیتانی اهتل حتقی یتار تانی

همب عشصب هاو کب بب رشش بتشتت ی فتکتشی

مح ت

مهیحیانی ی ودیانی دراویت ی اهتل تنتر و

وفشهنگ آن ها مشبو ا ری تشویتو تاتتون

* جشاو کامل میهب از دولتری از تیتهتبتم

هیشوان دیگش میاهبت آزادی کامل بشرت اری

حمایر از کودکان با م تارکتر ت تکتل هتای

ضاو و از آموزش و هشورشتالغاء میهتب

مشا م و منا ی میه

بشای هتیتشوان هتمتب

ر م ی آزادی همب افشاد در داشبو و تشاشبو

ادیانت

* بش شاری ترا تامیو اجبماع همگات در

میهبی آزادی کامل ت یغا متیهت ت و ضتش

* الغتای تاتتون کتار جتمت توری ا تامت و

عشصب ب شاشر و درمانی آمتوزش رایتگتان

ت ممنوعیر هش روتب کمی دولبت بتب

تشویو اتون کار جشیش بتاشتشکتر تتمتایتنتشرتان

بشای همب ش شوتتشانی بتشتتامتب هتای تتامتیتو

ت کل های مهتبتتتل کتاررتشی بتشای تتامتیتو

مهکو بشای هایان دادن بب بحشان مهتکتو بتب

حتوق صنف کاررشان .

وی ه بشای ا ار کم درآمش و فا ش مهکو .

* شموی اتون کار بش کارراه هتای ختاتتگت

* بتتش تتشاری متتالتتکتتیتتر اجتتبتتمتتاعت در کت تتیتتب

ا ب ادیی اجبماع و خاتوادر ت لتغتو کت تیتب

کب می یتون هتا زنی دختبتش و کتودک را در

مواضع ک یشی ا ب اد از ترا باتک ی بیتمتب

واتیو و متشراتى کب تا ض ایو اصل ا ترت

وح یتاتتب

متتال ت ی تتتولتتیتتشیی

میه

مو ها میه

و فیالیر های آن هات

* اعا بشابشى کامل و بى یش و شتش زن
و مشد در همب عشصب های زتشر

لتتغتتو فتتوری حتتجتتاب و هتتوش ت

تیتا ت ی

ششایط کاربشدر مورد ب شه ک

مشافع حتوق کودکانت

هتتا تتتا ک ت تتیتتب متتو تتهتتا

اج ت تتاریی

شار م دهشت ترار بش اجشای ممتنتوعتیتر

بتتازررتتاتت و ختتشمتتاتت ی م تتادره ی امتتوای

ممنوعیر تیشد زوجتا ی ازدواج زیتشهتجتشه

کارکودکان زیتش شتاتت ده تایی تتامتیتو حتق

متاما حکومری ک یب مو وفا ی بتنتیتادهتا و

تتشویتو

تح یل اج اری آن هتای شتمتوی تاتتون کتار

ما ها صنیب و تجاری مبی تق بتب ر یتم

اتون خاتواده با م ارکر ت تکتل هتای تتوده

بشای کاررشان زن و تایتش کتاررتشان کتار

و ک یب ی ت ادها و باتشهای وابهبب بب ر یم ی

ای زتانت ششکر بشابتش زتتان بتا متشدان در

خاتگ و هوش

تامیو اجبماع بتشای هتمتب

از "بیر ره شی" رشفبب تا ت ادها ی بنیادها و

ک یب ت ادهای منتبتختب متحت ت ی متنتطتتتب ایی

آن ها.

الگ ی لتغتو جتشا تازی جتنتهتیتبت

شا شی و ارران های شر

یا

"آ باتب" های رتگارتگ کب ختون متشد را
متتمتتکتتنتتشت ختتودمتتشیتتشیتتب ت

ت
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قواعد حاکم بر همکاری در ایحاد نیروهای ...
شیق ششکر کارکنان هش مو هب ا ب تادی
ت تاعتشی بتش ارث و

در اداره آنت متالتیتا

دمکشاتیییمهکو ت ادن مطال ا

تتتاتت

یکنبشی ت کل های دهتاتان بش واتیو ارض

اردوی کار وزحمر در بشابش شر

شمایب

و ترار کامل بشاجشای آن هات

داری حاکم و درت ایر ت شیل تیشوی تپ بتب
شخ هنجم لی شالیهتم بتور واوت تتیتهترتایتو

داراو و بش ود و درآمشهتای حتاصتل از
مالکیر و اول تولیش و م ادلبت

* تنریم منا تا

* حفا تر از متحتیتط زیهتری تتاش بتشای

ر میر شناخبو حق م ل درتیییو شتتوشتر

هتتایتتان دادن بتتب بتتحتتشان فتتاجتتیتتب بتتار زیهتتر

خود هم یهب مهالمر آمی بتا ک تورهتای

محیط در ایشان ی م ارزه با آلودر متحتیتط

دیگش مخالفر با جنتگ و تتجتاوز تترتامت

ا ر کب بشای و یالیهم از امتشوز هتیتکتار

ییرت

دفتتاد از خ ت تتع تتاح کتتامتتل ههتتبتتب ای و

م کنش و هاتفش آن بتشای اراوتب بتشیتل تتیت

* بش یشن اتش ی اتم و جایگ یو کشدن آن

شیمیاو ی اتحتای هتیتمتان هتای تتجتاوزرتش و

بایش مبضمو و یالیهم و خ

با اتش ی هاک و المت

هایگاه های ترام .

بشیل بشتامب ای م بن بش اتتتتاب اجتبتمتاعت

* هایان دادن بب بتحتشان ههتبتب ای بتب ویت ه

* تی ش بب اتبشتا یوتالیهم هشولبشیی دفاد از

باششت

زیهر و تابودی

بتیتو التمت ت ت بتش هتایتب بتب

تود عتب ت تیتنت هتاتتفتشمت یتا وحتش

خا ش وحش راه بتب بتیتشاهتب و ختودک ت
یا

تیشوی پ خواهش بشدت پ تتیتشوی

هایان دادن هتش تب تشیتع تتش تتحتشیتم هتای

جن

های کاررشیی دمکشاتیتی و رهتاوت

ویشاتگشی کب هت یتنتب هتای تنتگتیتو آن را

بخ

م ت

اکثشیر کاررشان و زحمتبتکت تان ایتشان مت

**************************

ایتتو ضتتشور

هشدازتشت

بنابشایو مهئ ب فتشان هتاتتفتش تتیتهتر بت تکتب

تیشوهای اتحاد از زمان تا ی

* تامیو ا بتای ک ور در همب عشصب هتای
یا

ی ا ب ادی و . ...

رشای

بتب

ر تمای یتی

اما ضشور بب مینای امتکتان و تتواتتاوت
اتحاد در مشح ب حاضش بشای ها خ روو بتب

های روتارون تترتشی ا تر کتب ایتو

هاتفش ها بتش هتایتب آن هتا تتشویتو شتشه اتتشت

شکل

تتتیتتهتترت ارتتش تتب تتتوافتتتتتا

م رتیتشی افت ایت

بب ایو و بب

یتافتبتب امتا بتشای

تشویو نیو هاتفش م بشک کب بب روشنت ی

*اتبتای حق ب شه بشداری از اماک و زمیتو

همان روتب کب در با اشاره کشد بب ختا تش

وال بب درخطو عموم ی مخب تا

در متوارد

درک های روتارون و رتاه متبتضتاد از مت تم

بشیل و یالیهبت را در بتشابتش بتشیتل هتای

منا ب بب دهتاتان و ع ایش فتیشمیاتب حای یتا

تشیو م خ ا

و

جناح های رتوتتارتون بتور وازی تشار مت

تیاوت های آن های لغو بتایای ت تم بتشی و

جتتتتایتتتتگتتتتاه آزادی هتتتتای

در

دهش تیاز بتب تتوافتتتاتت ا تر کتب در تطت

های م ادره شش ماکیتو بت ر

دولتر آلتبتشتتاتتیتوی تتتت
تتتتیتتتتا تتتت

ا تا ت

ت فب کتاریی لتغتو بتشهت هتای دهتتتاتتان و

تتتو تتتیتتتالتتتیتتتهتتتمیامتتت تتتشیتتتالتتتیتتتهتتتم و مهتتتئتتت تتتب

وحش های جمع کنوت متا حتاصتل تتیتهترت

ع ایتش فتتتیتش و متیتاتتب حتای بتب متاکتیتو و

ا بتاییمهئ ب م ( حق جشاو ی فتشرالتیتهتم)

اما ما بایش ب و فب و با تما وا بشای د تر

ربتتاختتوارانی حتتمتتایتتر وت تتویتتق ت تتکتتیتتل

وتتت امتتکتتان د تتر یتتاب ت بتتب یتتی هتتاتتتفتتش

یاب بب ایو ط از تتوافتتتا

اتب تیتاوتت هتای ک تر وبتشداشتر و

م بشک در ششایط کنوت ممکو تیهترت امتا

ب بشیو روش بشای د ر یاب بب ایتو هتش

حمایر همب جات ب از آن هتا از توی دولتر

راه حتل م تکت ت کتب متا اکتنتون دررتیتش آن

ت ادی ترش و بب بحث ت تادن رفتیتتتاتتب عت تنت

داو

ههبیتم عتتتب ت تیتنت بتب هتاتتفتش  -بتور وا

از طریق ایمیل ادرس :

kare.ghoroh@gmail.com
مطالب  ،ناران و پیو هادان خود را برای درج
در بولتن ارسال ک ید .
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تتاش کتنتیتمت

اخبافا و ایب روشو های ترشی و

تیتم

کشدن فیالیو کاررشی و همب فیالیو عا منتش
پ بب شتوشتر و هتیتشوزی تو تیتالتیتهتم
درایشان ا رت
یك ن ب  ۴مشداد  ١٣١۴بشابش با ٥۲
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نقش و اهمیت همکاری پیشرونده در بحران جنبش کمونیسمی

عید هرابی

نگاهی به شورای همکاری نیروهای چپ وکمونیست
بشای درک اهمیر همکاری و بیاتیب یتا ت
تتتیتتشوهتتای تتپ و کتتمتتوتتتیتتهتتر کتتب اختتیتتشا
ارمیو ت هر خود را ه تر تش رتیاشتر
بایش بب عمیق تشیو یب های وضییر کنوتت
از آتتکتب وارد ایتو متتتولتب

ترش داشرت هی

بشای همکاری ا ترت غتشیت ی از آتتشو کتب

بشادشان تش یش و موعرب های ان حبت بتشرد

جمتیت بتش بتحتشان حتاکتم و

خودشتان هتم تتختورد واز ا تب اختاق هتم

هتا تخ بتب آن تت تودت رتاه از روی

ب یش افبادتشتایو بشان مینا تیتهتر کتب اختاق

و دلتبتنتگت بتشای تتاثتیتش

در روابط اجبماع هتیتن کتاره ا تر بت تکتب

حاصل اششا
م وما

ا بی ای وضتیت

اجبماعت ویتا حهتش

دوران هتای تایت

وراها ت ورا کاذب از ختویت

شو از همیو اببتشا بتایتش رتفتر کتب هتشرتوتتب

خوی

اشاره بب اهمیر ایو طت از هتمتکتاری در

همکاری تمایل ابتشازمت شتشت یتا بتش ا تاس

شورای همکاری بب ایو مینا تتیتهتر کتب در

هشتهیپ عموم

تنا ب با م وما و شباب ز در حتشکتر

ت ت م شش ت با خت

و یالیهب در لتحترتب کتنتوتت

و م ارزا

بتب

پ اتحادو یفب ای داوتمت

تاکیش بشایو اصل بنیادیهر کب اخاق و ی
هتای حتتاکتم بتش عتمتتل

کتارمتحت توی بتیتتنت

اجبماع ا رت تمتامت تتیتشوهتای متبت تکتل
کموتیهب کب با مت ت ومتا

منبهب بب جن

در دوران شتکتهتر

کنوت م ارزه ع یب شمایب متنتطت تق تت تودتتش

تتوی تتتش

شتوشر م بشک یتافتبتنتش ت هتشیتشه ای کتب

وتتتجت یتتب بتتب آحتتاد ایتتو احهتتا تتا

آتشا ارزیاب میکنیم یا ایو ت تکتل هتمتچتون

می وتش تا جاویکب فش ب ها تی هیشاهو وحتش

امشوز بب تا هشاکنشر تیشوهای اتتتتابت و

ت تتکتتل هتتای ختتود غتتشب هتتشفت در ختتود

م هوشنشت این ا را رفبم تا از مبو ریشتبتب بتب

کموتیهر تامیشه می ود تبا حشبب اخاق شایتش

را دتت تای متیتکتنتش ی

ضشور حای حاضش ت شداز وبب یب هتای

ببوان تن

ا ر کب بتایتش هتمتگتشا

زیشیو ضشور همکاری ت دیی تتش شتو ت

توان بب جنگ تج یب رفتر ت و تبت مت تارزه

وصشفا رهبشش خوی
ب کب هش

کل جن

شود وع

الهویب ا ر کب ازکشا

ت کل همگشاوی

و وکتشا

ک

ایو ضشور

وا تیتیتا

دتتیتای کتنتوتت

تتویر متیت تود وبتب جت تو

وششایط تاریخ حاکم بش متا ا ترت در ایتو

میشودتارش از هش تگاه دیگشی غتیتش از ایتو

بهبش دیشیهر کب ختطتو شتنتاختبتب شتشه در

ها را کم تیشیل تتمتودامتا تتمت

واب ارش مبنا ب با روح اهشا

اجتبتمتاعت

اتبخاب شود روحیب و اخاق مبنا ب با ختود
ی کار واخاق م بتنت

را خ ق میکنشتمثا

بشاهمیر ایو حشکر تاکیش کنیم اغتشاق آمتیت

جتتنت ت

کتتمتتوتتتیتتهتتبت امتتثتتای یتتی و دو تتب

بش همکاری هی شوتشه تم تتواتتش بتب ت تی

و ت یغات ب مایب ا رت اهمیر ایو حتشکتر

وتتتتتتتبب تاریخ هیو بتب ا ترت تب آتت تا کتب

کارو اخا

ج مشارای اتتاب منجتش شتشه

وعمل مییو ا ا ا در ج ر ریشی ود بیابت

بشرشد اردوراه اصطاحا و یالیهب جتمتع

ومبک باشش تدر ت ک

اش بب آغازرتاهت تا و تتطتفتب هتای هتا تخ بتب

ششه بودتش یا از بین

هشاکنشرت تتیتشوهتای تپ و کتمتوتتیتهتر و

بودتش و ب آت ا کب خودرا در تتش آن متبت تکتل

می ود و جایگاه تیشی

کتمتوتتیتهتبت ا تر ی

کشده بودتش و بب می ان دوری از م ارزه کار

از وجود آن ُشی و تشا تیتمتب تتختواهتش شتش

ال بب با محشودیتر هتایت کتب عتشب و توی

را از

را تاب تمت آورد

بحشان حاکم بش جن ت

جایگاه ایو همکاری مییو در م ارزه
دارا ر ت ه

تات

در آغاز راه ا ر و رامت تایت

با احبیا بش میشارد ی احبیا

کب متحت توی

های حاکم بش آن مبتاثتش

ع یب شمایب ی موضود تجمع ختویت
د ر دادتش ت در ها خ بب مت ت ومتا

مت تارزه

عت تتیتتب تتشمتتایتتب تتتاتتتوان متتاتتتشتتتش ودر متتتتتابتتل
ضتتشور

هتتای مت تتارزه ت تتتتتاتت ازمتتیتتشان

امشی

کب اخبا

بشعک

یی ب کب بشای روشو ششت

تب تتنت تا

که کب اخبا

ششه دارد ی کهت

و آتشا اببشا بهاکو دشمن فشب میکنش و بتب
راه ای دیگشی ج م ارزه ایشوولو یی م
ک اتشغیش

یی محهوب می ود ت

تجشبتب هتایت تتاکتا از ایتو د تر ا تشامتا

خارج واز هم هاشیشتش وبب آحاد تج یب شتشتتشت

ارش ها خ عم

ا تترت تتتشاو وص ت تتوری ود تتبتتاوردهتتای ت

ت تتکتتل هتتا بتتب تتتوبتتر وبتتنتتا بتتش اهتتمتتیتتبت تتان

م وما م ارزه

هش نش هنوز تاکاف ت ان میشهش کب تجشبیا

در شخب تج یب افبادتش ت منتادیتان اختاق در

اوج و فشود ت کل های ص

تاکا تی یکهشه بب ع ث ت توده اتتشت متیتبتوان

امش ات یابا یک ی یک من یب ششتش ی ب

رفر ایو حشکر ادامب و تتکتامتل تتجتشبتیتا

آتکب بشاتنش ایو با از کشا

اخیش پ ازتاش های اما عتمتشتتا غتشیت ی

متتیت تتودت تتشفتتب آتتتکتتب هتتنتتشهتتای اختتا تتیت تتان
صفحه 28

تو بتشآتت تا تتازی

تاش

ه

و کتیتفتیتر ومتاهتیتر آن بتب
تات ع یب شمایب م نای
اتتاب آ ر ی

ما تیازمنش یافبو و درک ها خ ها بتب ایتو

م وما وتحتق آت ا ههبیمت بتحتشان جتنت ت
کتتمتتوتتتیتتهتتبت در ایتتو تتتتتتطتتب
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مبمشک ا رت جن

کب از حشکر شمتایتب

مبی

م وما م ارزه

اتب مینا میگشفر اما با رشوه نشیت تای

عتب ماتش و عشوج تئولتیت تشالتیتهتم از جتمت تب

ترشی شناخبب شتشه روبتشو بتودیتم ت اکتنتون

وامشار ایو عتتتب متاتتشرت ا ترت حتمت تب بتب

اینطور تیهر ترشا افشاد و رشوهت تا متشا

د باوردهای تتاکتنتوتت در تایتب ایتو عتتتب

در حای تغییش یا تکام بشت بب تتشر

جتشیتاتت

ماتشر میهش ششتاما تضاد هتای ت تتتاتت و

یافر می ود کب در تالت تای اختیتش تتغتیتیتشی

رتج فشود ب و طب وفتش ها تم ریشتش تتا

فاح

تکشده باشش هش نش خود بش آن اذعتان

بحشان از ش بگیرد ی از ایتنتشو ع تیتاتت تا

تکننشت تغییشات کتب در حتالتر ثت تا

محبمل اتشت ع یات ای کب دربهتبتش شتشایتط

ال ا اتبرارم

تهت ت

تتاتت یعتتتب متاتتشن از

حشکر شمایب ی یالیر ترشی ی هشاکنتشرت
ی عتتش وجتتود زبتتان م تتبتتشک یتتا ابت تتا در
اخبافا

و اشتبتشاکتا ت ایتو متجتمتوعتب در
پ جامیب موجب یاس و عش

ش عا ف
اتتتکتتاء بتتب تتتفت

و فتتتتتشان

تتم اتتتشاز هتتای
در تنتگ

م خت

ا تبتشاتت یتی وا تار

حتشکتتا

ختتود بتتختودی وتتفتتوق رفتتورمتیتتهتتم

ش ی تتغتیتیتشاتت مت ت تم از

وختتوار دیتتشن اتتتشی تتب هتتای اتتتتتتابت وتتتتت

وزن دختالتبتگتشی وتتب تون شتبتاب

آراه در عمل یتا ت ومتو تیتیتبت دفتاعت

کنوت فا ش ابیاد واب ار تت تشیتش کتنتنتشه بتشای

کاهت

بنیادهای روابط اجبماع حاکم ههتبتنتش ت بتب

تغییشا وآموزش در مو تیتیتر اتتتتابت کتب

و تتت ششه ا رت ایو فضا شکهر را التتاء و

هش می ان کب فتشیتادهتای اعتبتشاب متبتوجتب

ازرهتتبتتشش امتتکتتان و عتتیتتنتتیتتر

تب حاکم و بتالتبت تع افتکتار مهت تط اش را

دختتالتتبتتگتتشیهتترت ایتتو م تتخ ت تتب هتتم متتاتتتنتتش

ها شاری ورهبشش میشهشت

یهبم ا ب ادی و یا

مادامکب در متتتابتل بتنتیتادهتای تترتم کتنتوتت

هشاکنتشرت بتارز و م ت تود ا ترت بتحتشا ن

هتتا تتخ ایتتو شتتشایتتط عتتمتتل آرتتاهتتاتتتب ا تتر ت

ها خ مییو تگیارد وحوی آن مب کل ت اشتش

ترشی کنوت را از ایو زاویب هتم بتایتش دیتشت

عم گشای مط ق منتجتش بتب دتت تالتب روی از

با خود حمل میکنش ت

جابجای افشاد ورشوه ا در عتشصتب تترتشی

حوادث وفیتالتیتر تتئتوریتی متحتض امتکتان

بب یوتان بب  33درصشی های بب ت ت هتای

را تا آتجا کب بشای تطابق با عشصب مت تارزه

آزمون را منبف میکنش ت لیا فیالیب عتمت ت

توار شتشه

ع یب شمایب ا ر در خشمر ها خ بب بحتشان

ترشی خ

بودتش وتتت تگاه کنیش ها خ آت ا ج فتشیتادی

بایش ارزیاب کشدت مه ما ایو دوران یتالتیتر

ها خ یاب وها ختگتویت بتب بتحتشان کتنتوتت

شی خواهش شش وهمشاه طب بتنتشی هتا در

محهوب م شودت یین تب فتط هتا تختگتویت

شکهر خودرا هی اهی

اجبمتاعت بتاشتش تتا

تتتاشتت

و ن کب بتش متوج اعتبتشاضتا

از ش درد در متتابتل تترتم حتاکتم تب بتود
ها خ بحشان از ایو د ر تتمت تتواتتش بتاشتشت

کتوران تتحتتو

زمتتتیتتتو زیتتتش هتتتای متتتا آبهتتتبتتتو رهتتت تتتشان

وتطابق ته

کاری ماتیی و هوهولیهر و حبت

تیتا هتای

ثت تا

اجتبتمتتاعت

تترتتشی

بتش ههتبت اجتبتمتاعت حتاکتم

می ود تفتط در دوره های بحتشان وتتحتو

ب کب یافبو هتا تخ جتمتیت ی امتشی عتمت ت
ترشی ا رت ها خ تا ت د افشاد وجتمتع هتای
کو ی ب تاثیتش یتا کتم تتاثتیتش ا تر هتنتوز

کور ا رت ایو فضا جان میشهش بشای ایتنتکتب

عریم ایو حالر رخ متیتشهتشت تتتت

تیشوهای هشاکنتشه را حتوی هتش تیت ی جت

ترشی با ایو ابیاد کب تاش از ششایط کنوت

اجبماع کشدن ها خ ها رت ارش ایتو تتمتود

کتتشدت

ا ر را در شکل ریشی رشوه نشی تای جتشیتش

ها را وی کنیم تخهبیو وای آتهتر کتب در

خی ش های کور واتتفتجتاری بتیتنتوان بهتبتش

تتتمت تتتوان تتتادیتتشه رتتشفتترت جتتابتتجتتایت هتتای

ب شف میبوان جهبجورتشی بتشای هتا تخ

تتب حتاکتم عتمتل

تکویو ا تر بتا ایتو هتمتب

های جمی و منا ب را ازمان داد کتب هتم

هتتا تتخت را تتبتتیتتو بتتب آ م تتان صت
تتابل های جناح در بیو

میکننش آتگوتب کب ب ار عشبت ت تان دادت بتش
ایو ا اس تت

آراه و اشتشا

بتش اهتشا

بهیاری در شش

تیتا ت بتتتو

م نای رشای تا

تیتالتیتر

ر ا تا ت حتشکتر جتمتیت در

ختود بتا ت

ا ر وههب اجبماع ی ختودرا در شتشایتط

ها خ اجبماع تیهتر ت مهتئت تب جتمتیت و

در بیش عم
اجبماع کنش

وهم ترشی حشکر را میهتش و
دیگش آتکب بتا کتشا تتیتشوهتا

وت کل حوی آت ا حیات تشیو متولب اوضتاد

تویو باز تیشی

کنوت ا رت

ل اس های عاریب ه

ازجم ب م خ ا دیگش ایو بهبش اجبتمتاعت

ایو هشو ب در زمشه تشارک اتتاب میگنجشت

همب را بب ها خ م ابب رهنمون تتمت شتود

ارش بخواهیم بطور خاصب عمشه تشیو تتمتود

از ایتتنتتشو ایتتو روتتتش هتتمتت متتان هتتشو تتب

کموتتیتهتبت را

رشوه نتشی تتیت ب تمتار متیتشودی امتشی کتب

یالیر ترشی ا ر ت هش نش ختطتو
درجن
در

تابتق

کموتیهب اتجماد تح ب های مخب
تت تتار تتوب هتتایتت

هتتایتتشار وابتتشی و

میتکتنتشت فتشصتبت ا تر تتا

میبوان ایو هشو ه را آغازکشدتو تو آتتکتب

آرتاهتاتتب

ایو یالیر ترشی وایو جهبجو رشی لت ومتا

داده شوتشت

های بحشان کنوت در جن

جمع بنشی کنیم ع ارتنش از عتش تتطتابتق بتا
صفحه 23

اخبار همگشای بتایتش بتا آن
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مبنا ب باشش ت تا آتجا کب بتب تش

حتشکتر

روبارو ضشور مشزبنتشی هتای د تیتق تتش

هی شوتشه باشنش و در فضای فیالتیتر ختویت

خود را اتک ا

خواهنش دادت شر مه م اینکتب

مشبو ا ر مشی های شنتاختبتب شتشه کتب بتش

زهش بحشان را بگیشتشت

کت

بهبش های دیگشی شکل متیتگتیتشتتش وهتشو تب

شورای همکاری ارش ب تمت تتواتتش تتتفت

فیتالتیتر اجتبتمتاعت بتایتش تت تارز بتخت تیتشه و

میکننش ومح وی ششایط و

های دیگشی

بشای خود هنوز تش یم کنتش امتا بتشای آتتکتب
مهبتل و مبتنتا تب بتا تتغتیتیتشا

تکامل میین ههبنش کب با ایو ششایط کتنتوتت

ببواتش ص

همتاتتنتش تتیتهتر جتش تتمت تتواتتنتش تش

اتتاب را تماینشر کنش ودر ایتو مهتیتش رتا

منا ت بتشای ت هتشو تب هتمتگتشایت کتب

بشدارد بایتش کتفت بتشای ختود تتش تیتم کتشده

هم مان هشو ب طب بنشی هم ههر بتاشتنتشت

تتتب حتاکتم و

باششت ایو زمیو بایش از مهیش

جشا تش یم شتودت مت ت ومتا

کم تیهبنش کهات کتب بتب ایتو جتمتع هتشاکتنتشه

همب جناح ای

ح ب یا ج ب یا اتحادعمتل هتای متو تر یتا

تشارک تشر

هایشاررا توصیب میکننشت ایو مشل ا کب منا تب

کتتاررتتشی بتتا تتاختتبتتاری از

هتتمتتکتتاری آلتتبتتشتتتاتتتیتتو کتتاررتتشی رادر

بشجهبب کنشت رفبمان حاکم را بب تالت

ک تش

وضشور بشیل و یالیهب و دمتوکتشا ت
کاررشی و شتگوت اتتاب ر یتم تشمتایتب
داری جم وری ا ام

را بب رفبمان غالتب

ت شیل کنشت شورای همکاری در تتشارک ایتو
هشو ب رتامت تای بت ر

وا تا ت بتشداشتبتب

تیتا ت تتویتو یتا آلتبتشتتاتتیتو

ا ر ت اهمیر شورای هتمتکتاری در تتشارک

تتشاز کتتمتتون

هتمتکتاری

ایو آغازراه ا رتآتجا کتب تش

ط میین از اشبشاکا ههبنش و بتب جتای

وشوراها لو ی تحوی در جتامتیتب ا ترتایتو

هی شوتشه را بمیان میک ش وعما در آن رتا

خود اب ار ت کل یابت اتتش امتا تتمت تتواتتنتش

را بای ا بشات یی بب و یتالتیتهتم بتیتنتوان

مین شت آتجا کب متشارای اتتتتابت را بتیتنتوان

جهبجوی عم

وترشی جمیت متورد تتیتاز

یی جن

و یالیهب ای اتتتابت

وبب ص

ی کار مبنتا تب ایتو هتشو تب هتمتگتشایت

وضییر کنوت را ازمان دهنشت زیتشا ختود

تییو م بخ ش واز رم ششن در دریای ختشده

مادیر م بخت تش وآتتجتا کتب بتب عتا رتویت

ها خ های آماده و تث یر ششه ههبنش ت

کاری وبازی در بهتا دیتگتشان جت تورتیتشی

خاتمب میشهش وبب را باهای دولر آلتبتشتتاتتیتو

م کنشتایو عامبشیو و حشا ل تشیو تتیتشیت

اتگ ر میگیارد تا بب حشکر در ج ر بتشیتل

ش

جهبجو رشی را بشتم تابنش و بب هین می ان

مت تارزه متیتکتنتیتم در

و یالیهب و تشتتگتوتت اتتتتابت متیتنتایت

یالیر ها را تتاب تتمت آورتتشتهت

روتشه بایش اخرت اینجتا

ششایط کنوت همشاه با شتگوت اتتتتابت و

عم

ب خ شتآتجا کب دخالبگشی در م ارزا

اهمیر راهگ ایاتب ت میم ت هر تتیتشوهتای

بشیل و یالیهب بشای آغازهمکاری کفایتر

روزمشه ومطال ا

پ و کموتیهر آشکتار متیت تود ت در آتتجتا

متا بهت بتیت تبتش

تشارک اتتاب مییو و ازماتشهت بتشای آن

در هشو ب جتمتع بتنتشی

شار میشهشت آینشه ت ان خواهش داد کب تا کتجتا

بشای همکاری هی

ت میم رشفبب شش ش

تشفت

منا ب یی شتورای

هتتتمتتتکتتتاری بتتتاشتتتش بتتتیتتتو تتتتیتتتشوهتتتای

تتتپ

از دولتبت کتب بتشایت

م کنشت مه ما اشتبتشاکتا
ا ر و بیاتیب یا

عتمتومت را در ختشمتر

اشبشاکا واخبافا ایو وا تیتیتر را ت تان

دریتتافتتبت تتای متتو از حتتشکتتر وا تتیتتا جتتمتتیت

وکموتیهرت بشینهان و در ایتنتجتا بتا اتهتجتا

داد ت اما د ایق مهیش و ا شاما ضشوری را

وهمگات ا ترت امتیتشواری آتهتر کتب ایتو

ترشی متورد تتیتاز حت ب وایهتبتایت جت ت تب

بایش با همشاه همب کهات کب بب ایتو مهتیتش

اهش شتشه

وموردی بودن اتحاد عتمتل فتاصت تب رتشفترت

تی ق دارتش و رو بب جامیب روشو تمتود ت بتا

فاص ب رشفر تتا بتبتواتتش بتب تتبتیتجتب مت تارزه

وی نیو مشز بنشی در صت

تشتتگتوتت

هشو ه ببواتش در هیئب اجبماع
و در تتتطتتابتتق حتتش

وعتتمتتل هتتیتتگتتیتتش بتتاشتتش

ود باورد های ختودرا هتا تشاری ورهتبتشش

ایشوولو یی ع ن و ماهیر هیت تشوتتشه ختود

اتتتابت امتکتان متتتابت تب بتا آلتبتشتتاتتیتو هتای

دهشت

ازمان دهش و شف منا ب بحتشان کتنتوتت

بتور وایت متیتهتش و تهت تیتل و دریتچتب ای

سعید سهراب  82آبان 5931

باششتتکبب م م تش اینهر کب هین مغایشت بتا

بهمر عمتل مت تبتنت بتش ا تبتشاتت ی ر توده

ت تتکتتل هتتای ضتتشوری دیتتگتتش در جتتن ت ت
کتتتمتتتوتتتتیتتتهتتتبتتت

می ودت هیت

در آمتش ایتو عتمتل متیتیتو تتتتش

تتتتشارد وهتتتشکتتتشا اعتتتم از

آلبشتاتیو های بور وای ا رت ایتو فتیتالتیتر

ح ب و تازمتان کتب بتختواهتنتش در هتشو تب

عم

ترشی بب متا کتمتی متیتکتنتش تتا درک

همگشای دخیل باشنش با حفظ ا بتتتای ی بت

روشن از ط همتگتشایت در تطتب تپ

هین ماتی م تواتنتش عضتو ایتو هتمتکتاری

جامیب بش ر آوریم ودر عمل مییو ومتتتابت تب
صفحه 91
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شرایط کنونی :فرصت ها و موانع

هلمت احمدیان

همکاری نیروهای چپ و کمونیست
هتتمتتکتتاری تتتیتتشوهتتای

ضتتشور

تتپ و

کموتتیتهتر از تت تیتیتو وا تع بتیتنتاتتب اوضتاد
یا

و ششایط م ارزه ت تتتاتت در ایتشان

تب شمایب دار راه حت ت بتشای تتحتفتیت
بحشان شمایب داری ایشان تشارتشت

و صش ال بتب در فضتایت رفتیتتتاتتب بتش بهتبتش
مهاول وا ی و م ش و مشبو بب م تکتا

و

و اصتتاح ت ت تتان حتتکتتومتتب ت

تت تتتتتب کتتاررتتش و

تبیجب رشفبب م شود و شتنتاختر فتشصتر و

جتتنتت تت

و بتتشای اراوتتب

صنشوق بیو الم

هتوی کتب اشتاره بتب رشتش

مواتع همکاری ایو تیتشوهتا را هتم بتایتش بتش

راهکارهای اصول تش م ارزه ایشوولتو یتی

تولیش تاخال

م

بیش از لغو تحتشیتم هتا در

کشد و حتتتاتتیتر بتشتتشی فتکتشی و تیتا ت

ایشان دارد (کب ا ا ا بتب بتا رفتبتو متیت ان

ایتتو امتتش متتطت تتتتتا بتتب ایتتو متتیتتنتتا تتتیتتهتتر کتتب

راهکار خود را بب جامیب ت ان دادت

فشوش تفر مبک ا تر)ی تتب دوره رشتش و

رشای ا و راهکارهای خط و بشتتامتب ای

ابو رویکشد مشت ا تر شتشود شتشه ا تر و

تو یب ا ب ادی شمایتب داری ایتشان و تتب

مبو همیو ت ییو ها مورد بشر

جایگاه در شکل بنشی و هویر بخ

یتی

وا تتیتت

دوره ههتتابتتشجتتا بتتش ختتا
روحتتات ت

ادعتتای دولتتر

هواخواهان آتانی حب بیش از اتب ار ر ارش

شار دادت

و متتیتتضتتا

بحشان ف اینشه در جتامتیتب ا تر و ر یتم و

هتتای اجتتبتتمتتاعتت

ختود را هتیت

حشکر کمبش رضایتر بتخت

دوره تحکیم مو ییر ر یمی ب کب دوره تتشاو

طپ پ در جامیب تتشارتتشی بت تکتب بتب ایتو

بشده ا رت مشت ا ر در میان تیشوهای تپ

بحشان ا تبت تادی و رشتش تضتادهتای درون

جتامتیتب

و کموتیهر بب جای ات تاق و ات یاب تختو

حکومب بوده ا ترت اجتشایت شتشن بتشجتا ی

بتتحتتشات ت و ختتفتتتتتات ت ایتتشان آتتتچتتب اکتتنتتون

از همکاری و همگام ا ر و ایتو امتش در

رفع تحشیم های آزاد کشدن هتوی هتای مهتشود

م شمیر دارد شکل دادن بب شفت عتمتومت

اشکای مخب ف خود را بشوز داده ا ری ولت

مینا ا ر کب در اوضتاد م تخت

ششه ایشان و ر ودن بازارهای بیو الم

بتب

تش ا ر کب رفبمان پ ها و کتمتوتتیتهتر هتا

هتتنتتوز بتتطتتور وا تتی ت

تتتیتتشوهتتای تتپ و

روی صنتایتع تتفتر و رتاز ایتشانی ارتش تب

را وی تش ازدت ایو یی تهخب هیچ "همتب

کموتتیتهتر ایتو روتتش را بتب شتکت ت متوثتش

ر ای

در تنگناهای مال و ا ب ادی ر یم

با هتمت " و اراده رتشایتاتتب تتیتهترت فتیتالتیتو

تماینشر تم کننشت از ایو روی بجا ر کتب

جم وری ا ام بب وجتود آوردهی ارتش تب

در داختتل ک تتور

با تگاه ارزیاب روتتب و اتتبتتتادیی یتکت تار

بتخت ت از

و تتاو هتای

دیگش ضتمتو ایتنتکتب بتش فتشصتر هتا تتاکتیتش

تب شمتایتب دار و ت تتتب متبتو تط را بتب

و ا بتشاتت یتی فتیتالتیتر م تبتشک و

تش راه هتم

همشاه داردی اما ایو بب مینای حل بتحتشان و

جتتن ت ت

هتتای اجتتبتتمتتاع ت

مشت ا ر با رشای ا مخب
یا

هماهنگ را در متایل ر یم و کتارفتشمتایتان

م شودی بب مواتع و م تکتا

روحات بشای ایو ج ر ریتشیت

اشاره شود تا ایو روتش ببواتش متوثتشتتش هتیت

یا رشش و شکوفای ا ب ادی و اشبغای زایت

رودت

ت وده ا رت شا کب اتجا اصاحا در ترا

بشای همهوی شان تم بیننشی لیا مت تمتبتشیتو

بهتتبتتشی کتتب اولتتویتتر تتتیتتشوهتتای تتپ و

جم توری ا تامت احتبتیتاح بتب یتی تتحتوی

و یفب تیشوهای کتمتوتتیتهتر هتا تختگتویت و

کموتیهر در جامیتب ایتشان را تاعتشتتا بتایتش

و ایشوولتو یتی دارد و بتشای

م بشتتش و ایتو تتفتاو

هی

هتوشت

هتا را متاتتیت

دادن و تتتمتایتتنتتشرت کتشدن ایتو امتتش

تیییو کنش وضییر و آرای

دو

تب اصت ت

فوری یا

ایو درشرتوتت ی تتب بتور وازی ایتشان و تتب

ا رت بب ع ارت دیگش تیشوها و احت اب و

جتتامتتیتتب ا تترت متتا در عتتمتتل دیتتشه ایتتم کتتب

دولر روحات ی تواتای اتجا ایتو تتحتوی را

تپ و کتمتوتتیتهتر

اهتتوزیهتتیتتون

تادر تتیتهتر ت تاه

ازمان های کب بب تتا

راهتتکتتارهتتای رفتتشمتتیتتهتتبتت

تشارتتشت دولتر روحتاتت

فیالیر م کننش احبتیتاج بتب تبتشی فتشارتیتش

بور وای ر یم حشا ل در ششایط کنوت در

و در

هتتا تتختتگتتوی ت بتتب اوضتتاد جتتاری عتتاج ت و

بتیت

را تتبتتای ایتتجتتاد یتتی تتطتتب تتپ بتتش بهتتبتتش

ع یشغم فشصر های بت ررت کتب در د تر

اتح تار دارد بتب کتنتبتشی ختود در آورد و

کنوت روشو تش بتیتان کتنتنتشت

داشبب اتش ی تتبتواتهتبتب تتغتیتیتشی در اوضتاد

د ب

کوتاه کنشت از ایتو

در زیش ایو بش م توان بتا هتم در متتتابتل

بوجود بیاورتش و تتبتواتهتبتب اتتش رفتش هتای

رو بتتور وازی در ایتتجتتاد آن تتتود تتترتتا

دارتش تتا ایتو روتتش را در هتمتشاهت
ششایط یا
دشمو اص

کب ر یم و

تتتب تشمتایتب دار

ا ر کار کشدی همگشای ها را تتتتویتر کتشد

مورد ادعای تان را در هتیتن تطتحت بتیت
ب شتشت از ایو روی صور مهتئت تب کتمتاکتان
صفحه 95
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ا تتر تتتاتتتوان و درمتتاتتتشه ا تترت از تتش

متتو تتیتتیتتر متتنتتا تتب تتتش دیتتگتتش جتتنت ت

هتتای

تموتب های آن ههبنشت در داخل ک ور فیالیتو

دیگش تگتشاتت از ت تشیتش تضتادهتا و تتتتابتل

اجبماع هم اشاره کشد کب ر یتم در متتتابتل

هتای

تات و ب شه ریشی جامیب از ایتو شتکتا
ها و تاتوات های فشصر ایو تغییشا

آت ا بب ج

را بتب

بور وازی تم دهشت

شکوب راه دیگشی تشاردت

همیو وا ییا اجبماع و مت تارزا

آزادی

خواهتاتتب ای کتب در اعتمتاق جتامتیتب ری تب

از آن وی بشای پ ها و کموتیهر ها بتش

دواتتتشه و ختتود را ب تتور

پ و و یالیتهتر عت تیتشغتم تتتتاو

فکشی و ایشوولو یی ب م ت دیی تش ششه اتتش
و فیالیر های م بشک را بتا هتم هتیت
بشتشت بطور ک

مت

یی همتگتشایت را در بتیتو

ده هتتا تت تتاد و

ایو فیالیو شاهش ههبیمت رفبمان ایو فیالیو کب

و تکتو ر ت تان مت دهتشی

روایتر تپ ا تر ختود را از دوری تهتل

بهبش وضییبت کتب ت تتتب کتاررتش و ا تار

حشکر مبش

محشو و تتحتر تبتم جتامتیتب در آن تشار

روشو م

رشفبب اتشی ششایط منا ب تش از هتش زمتاتت

بشای هایان دادن بب ایو اوضاد فتاجتیتب بتاری

دهتشت هتتیتچتتیتی از ایتتو تتمتتوتتب هتا و رشتتش

ا تترت متتا ارتتش از زاویتتب تتشتتتگتتون ت ت ت

از هایب مادی تیشومنشی بشخوردار ا رت

تگشش تکتو ریهتبت و متشرن بتب جتامتیتب

ایتشان تتگتاه کتنتیتم

در ها خگوی بب ایتو وضتیتیتر تیتا ت و

تتتمتت تتتواتتتش ت تتاتتتب هتتای یتتی رتتفتتبتتمتتان

شایش ت تویتش تتاامتیتش کتنتنتشه ای از اوضتاد

تات ا ر کب ما بتایتش ت تان دهتیتم کتب در

بگیشیتمی ولت ارتش از متنترتشی ت تتتاتت و

را بای ایفای تت

تیتا ت و ت تتتاتت متان

ا بشات یی شتگوت اتتاب (تب هش شتکتل

کجا ایهباده ایم و فتشصتر هتا و متواتتع تش

صش

بب اوضاد یا

شتگوت ) و فشاهم ششن ششایط مهاعشتتشی
بشای آلبشتاتیوی پ و تو تیتالتیتهتبت ی بتب

ازد کب راه حتل تو تیتالتیتهتبت

راهمان کشا ها ههبنش

جوان از میهب و خشافا بب عینب ت ان مت

و یالیهب و رادیکای ت اششت
امکتاتتا

و تیتع تتش تتاثتیتش رتیاری و روی

آوری بب ش تکتب هتای اجتبتمتاعت ی متشزهتای
اتهور و حفتان ر یم را شکهبب و فتاصت تب

فشصر ها

داخل و خارج تا حتش زیتادی بت متیتنتا شتشه

بشون تشدیش پ در ایشان بخ تا از تپ در

ا رت کو ی تشیو اعبشاب در داخل حتبت

ط ج ات تاثیش م ریشد و متا در تطت

در درون زتشان های ر یم بهشعر جت تاتت

ج ات ع یشغم اینکب پ هنوز با م کتاتت

م شودت همب ایو زمتیتنتب هتا بتطتور وا تیت

تب کاررش ایشان تحوی عریم را از تش

وا ی روبشو ا ری تغییشا مث ب را شاهتش

پ را از زمینتب متادی و هتبتاتهتیتل بتا یت

ریراتشه ا رت جمتیتیتر کتاررتشان ایتشان در

ههبیمت بیش از یی دوره و ت کب بب ب اتتب

بشخوردار م کنش کب اهوزیهیون لی شای ارش

اوضاد و مو ییر خود و

تب تتگتاه کتنتیتمی

ت ویش تب تن ا تاامیش کننشه تیهر ب تکتب امتیتش
بخ

هم ههرت

ا بالنیهم و شکهر اتتاب رو یب تت ت تیتغتا

تب ختود را بتتب آن آویت ان مت کتنتتشی ولت

ب دهب ریشبب دو بشابش ششه ا رت مو تیتیتر

رهبشده ای ع یب پ ها و کموتیهتر هتا در

شر ب شه بشداری از آن را تشاردت دلیل ایو

تث یر ششه ا رت کاررشان تتو تیتا شتان از

جشیان بودی اکنون دوباره م تاتت بتب توی

امش هم ایو ا ر کب اهوزیهیون را ر کمتبتش

زتشر با رفبب ا ر و اجازه تم دهنتش کتب

های اجتبتمتاعت در

از حتتاکتتمتتیتتر از ختتیتتشش هتتای تتتوده ای و

جم وری ا ام بب ه ینب بب فاکر ک یتشن

ج ان شتاهتش ههتبتیتمت تو تیتالتیتهتم و بتشیتل

رادیکالی ه ششن م ارزا اجبتمتاعت تتگتشان

زتشر آت ای شمایب دارای ایشان را از ایتو

و یالیهب دوباره اعب ار هیتشا کتشده ا ترت

تیهر و خود تیت در بتحتشان ا تبتشاتت یتی

بحشان ع تور دهتشت بتیتش از یتی دوره افتر

جوامع هی شفبب ع یشغتم

بهش م بشدت یف از آت ا اینی آرمان های

شکل و فش ی شاهش تموتب های مث ب از تیتل

خود را در آتچب اکنون روحات در حاکمتیتر

اشتتغتتای وای

و

تب کاررش در تولیش اجبماع بی

از هتیت

م ارزا کاررشیی رهبتشش اعتبتشاضتا

و

اعب ابا روزمشه کاررشان را م اهشه مت
کنیمت موجودیر نشیو ت کل و ت اد مهتبتتتل
کتتاررتتشی از دولتتری وجتتود

در روتشهای یا

 33درصتتشی هتتایی جتتنتت ت

بشیری شر ریشی تپ هتا در ا ت تاتتیتای

دت ای م کنش یافبتب و بتخت ت بتاتتکت تیت

یا ر اتبرار را هی ب کتشده ا ترت مضتافتا

یوتان و تتتت ههبیمت

اینکب ایو یت

رهبشده ای از فیالیو و هتیت تشوان کتاررتشی

در ایشان هم بار ب های امیتش و زمتیتنتب هتای

ام شیالیهب در متتتابتل جتمت توری ا تامت

کب خود را بتب جتامتیتب متیتشفت کتشده ا تر

مهاعشی بشای رفبمان پ و تو تیتالتیتهتبت

تیهبنشت

تتتتتتمتتتتتوتتتتتت تتتتت تتتتتای ایتتتتتو روتتتتتتش ا تتتتترت

بوجود آمشه ا رت بوجود آمشن ده هتا ت تکتل

دشواری ها و مواتع

کاررشی بتب

دیتگتش

همچنیو م توان غیش از جن

تتی ت

ته ت تتبتتا

پ را در یمای جن

کاررتشیی دمتوکتشاتتیتی و ت تکتا
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شرایط کنونی :فرصت ها و موانع...

آتتشر ایو تیشوها در وا ه هتا

کا یی مارکهیهب و کت تیت تب بتشادری از

تتپ و

و متتفتتاهتتیتتم غتتشق م ت شتتوتتتش کتتب بتتب جتتای

ایتتو فتتاکتتر هتتای کتتب در زمتتان و متتکتتان

کتتمتتوتتتیتتهتتر ایتتو ا تتر کتتب هتتنتتوز وزن و

و تتتفتتطتتب

متت تتمتتبتتشیتتو دشتتواری تتتیتتشوهتتای

مو ییب کب پ در جامیب دارد را تماینشر

هتتمتتکتتاری و هتتمتتگتتامت افتتبتتشا تتا
اخبا

تم کننشت بشون تشدیش م مبشیو عامتل وجتود

ها بشای ان اصل م شودت

م خ

اتتاق افباده تم توان هتا تختگتویت

هتتمتتب تتتیتتازهتتای م ت تتارزه ت تتتتتات ت
هتای

ششایط بودت در ایو امش تشدیشی تیتهتر کتب

ر یم دیکباتور و ضش ب شی ا ر کب هیتن

اجبماع و عتش دختالتر رتشی در هتشاتتیتی

مارکهیهم همچون یی ع م زتشه و هویای تن ا

صشای مخالف را تحمل تکشده و تتمت کتنتشت

اجبماع و عملی بشای بتیتضت تتیتشوهتا بتب

بشیل جامیب واروتب شمایتب داری ا ترت از

کموتیهتر هتا و تتیتشوهتای تپ بتشای ایتو

ایتتو صتتور

عتتمتتل کتتشده کتتب ح ت ب را

ایو روی تمت تتوان بتا تتگتاه غتیتشعت تمت و

ر یم م مبشیو دشمو بحتهتاب مت آیتنتشت در

جایگشیو

ایو امش تشدیشی تیهر کب کو کبشیو فضتای
باز بهشعر راه را بشای رادیکالی ه تش ششن
جن

های اجبماع کب پ آن را تماینشرت

ازتشت ایتو رتشایت

تب م

ب بب ته ر ابق ضیی

ششه اما هتنتوز تتا
بب ب اتتب هتای

کب ایو ع م را اب اری زتشه و کارآ و منطت تق

از همکاری و همگام با تتیتشوهتای

دیگش فشه م روتشت ایو ح

را تت تایتش فتتتط از

ارتش

غیشمهبنش و یالیهم را در ح تو هیتچتکت
فشو کشدت یی کموتیهر وا یت کهت ا تر

حشی عمل م کنش و ایو ی
مخب

م کنش بوجود م آوردت
اما همتب م تکتا

کبتاریهتم بت اعتبتمتادی بتب جتنت ت

در هتتش

ختود بت ر

بش ششایط اجبماع ی با دخالبگشی هتیت

مت

بشدت

تم

بین و خود محوری و کباریهتبت ی بتطتور

دخالر رشی همب م کا ذکش شتشه متنتبتج

اخبناق موجود و شفیر های تشکتوبتگتشی

وا ی از تیاز فیالتیتو داختل فتاصت تب زیتادی

بتتب عتتش حضتتور فتتیتتای و زتتتشه تتتیتتشوهتتای

ر یم دیشت پ در درون خود هم بب مواتع و

دارد و بب امش آت ا کمی تم کنشت

م کات مواج ب ا ر کب بب نتش متورد آن

رتتشای ت

اشتتاره م ت شتتود کتتب بتتشون تتتفتتوق بتتش آت ت تتا

پ

تیشوهای پ و کموتتیتهتر تتمت تتواتتنتش از
ات وا بیشون آینشت
تشاشبو اعبماد بب تف

تتو تتیتتای دمتتکتتشاتتتیتتی در درون

جامیب م شودت ب م زتشن توازن توای یتاری

دیتگتش

ر اتشن بب بالفیل کشدن هباتهیل عترتیتم تپ

اجتتبتتمتتاعت بتتیتتمتتب تتتیتتهتترت هتتمتتاتتتگتتوتتتب کتتب

در جامیب و ت ایبا شتکتل بتخت تیتشن بتب یتی

پ جامیب در متابل رتشای تا

نشیکالیهم و رفشمیهم در جن
کافت

دور افتبتادن از

کموتیهر و تپ در ک تمتکت

تا یوتالیهتم در جتنت ت

کتاررتشیی

مت ت و فتیتمتیتنتهتیتم

متتوضتتود کتتار و تتو تت شتتشن در تت تتیتتیتتش

لی شال در جن

تیتشوهتای تپی تتا حتش زیتادی آتت تا را بتا

ههبنشی در میان تیشوها و ازمان های تپ

جامیب موضود کارشان بیگاتب کشده ا ر و

بب شکل تا ت کتشدن

ایو امش آت ا را بب تتوعت ذهتنت رتشایت

و

هتای زتتشه

هم رشای

رهتایت زن ختطتش بتالتتتوه

و یا تشم

مف و رفش و رفشمیهم و تتیتشیت

غت تط از

طپ پ اجبماع و فتشاتتش از ایتو مهت ت
کتتشدن کتتاررتتشان بتتب حتت ب

و

تت تتتتتاتتت

کموتیهب شان راه بج دختالتر رتشی در
رویشادهای زتشه و م م اجبماع تشاردت
***
در ای های اخیش بش خا

ریشبب کب

شه

رفبمان شتیتاری و "ایتشوتولتو یتی" ک تاتتشه

رابطب بتیتو رفتش و اتتتتابی راه را بتشای

اص

ا رت و ب ایو تود رفبتمتان هتا تخ شتایهتبتب

اراوب راهکارهای لتیت تشالتیتهتبت فتشاهتم مت

ت کیل م دادی ایو تمایل را در متیتان هتمتب

تم ریشدی از اعبماد بتب تتفت

ایتو تتیتشوهتا

ازدت

پ را ات تاق و افتبتشاق و ات تیتاب

تیشوها بشای توع از همکاری و همگشایت

کا بب و بیض از آت تا را بتب ختود زتت و

درک ک ی ب ای از تو تیتالتیتهتم ایتو اصتل

م بینیمت همتکتاری تنتشیتو تتیتشوی تپ و

فشو رفبو در ک خود ک اتشه ا رت بش ایتو

بشای بیض از تیشوها و جشیاتا فشامتوش

کموتیهر در الب یی "شورای تتمتایتنتشرت

کتاری فتشعت و بتحتث

و یالیهتم متثتل یتی عت تم

تیشوهای پ و کموتیهر" ع یشغم حتشکتر

زتشه و دیالکبیک بشخورد کننشت و یالتیتهتم

ضتتیتتیتتفت

تتتمتتوتتتب ای از ایتتو تتتود حتتشکتتر

شتتودت متت تتارزه

بهان همب عت تم هتای دیتگتشی متجت تور ا تر

ها رت

ایشوولو یک کب ربط باوا طب ای با درد و

جتامتیتب را درک کتنتش تتا

ارش ب ایتو تتاش حتشا تل بتشای متا بتخت

و

ببتواتتش روی آن جتامتیتب تتاثتیتش بتگتیاردت بتا

کو ک از یی هشو ه ب رربش بحتهتاب مت

و یالیهم ع م تشاردت بهیاری از و ر هتا

رجتتود هتتای د تتر و هتتاشتتکتتهتتبتتب بتتب آثتتار

آِیشی ول در همیو ط خود

بهبش موضود اص

های ک شار تحر عنوان م ارزه ایتشوتو یتکت
ک ت تتی ت تتب ای عتتشضتتب متت
مش

مشد محشو و کاررش و زحمبتکت

ششه ا ر کب بب

ششایط و وا ییا
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هم مث ر بوده ا ر و بایش فیا تب هت رتیتشی
شود و کم ودها و ضی
و یتا کتاهت

ایو حشکر هشو ه ح ب ازی تیهری ب تکتب

های آن بتش تش

یتابتشت بتشای حتل ضتیت

کم ود های بایش اعبتمتاد بتب تتفت

حشکب

هتا و

تپ

یف و همگشایاتب ا ر کب بب

جامیب ایشان ماتنش یی طب اجتبتمتاعت ایتو

ختود را از

تیتا ت

فشصر را م دهش کب در تحو

ازدتح ب کموتیتهتر ایتشان

منا ب تش م

بب توبب خودی خود را فتط بب ایو کار جتمتیت
کب اکنون در ت هر و همتکتاری تنتش تتیتشو
م رودی محشود تکشده ا ر و در همتب

هی

روتش مث ب کب در جامیب و در درون جنت ت

آت ببواتش ایفای تت

موثش را داشتبتب بتاشتشت

اشتکتتای دیتتگتتش بتتا تتایتش تتتیتتشوهتتایت کتتب در

های اجبماع وجود دارد رشفرت بتش تش

از ایو روی ایو کار جمی ماتع الجمتع کتار

کاتگوری پ و کموتیهر بب تی یش ما شار

ها کب ری ب تاریخ ی تیتا ت

هین ح ب و ازمان کموتیهب تیهر کب بتا

دارتشی حاضش بب همکاری ا ر اما در عیو

ی کاری در درون تتیتشوهتای تپ و

کار ازمان یافبب ح ب اش بتشای حتشاکتثتش

حای م کوشش ایو مجشاهای هشاکنشه را هتش

کموتیهر داردی یی ش ب حل تختواهتش شتش و

م ارزه کتنتشت

ب بی بش بب یی فیالیر جمتیت تتش ت تویتق

کشدن ضی
و

زمان و ه بکاری م
بب ب اتب ضی

های بشتامب ای و ا بشات یک

ش و ما مجاز تیهبیم

های موجود از فشصر های

کب در ط اجبماع بشای متا وجتود داردی

اما ت ایش فشاموش کشد کتب فضتای رادیتکتای

کنشت

تش و همگشایاتبی ایو امش دوم را هم بتشای

اکب ش 8312

هش ح ب یا

کموتیهب

ل تش و

هلمت احمدیان

غا ل بماتیمت

ادامه از صفحه 25

تیشوهای تپ و کتمتوتتیتهتر ضتمتو تت تیت تو پا خ به ؤاالا ( پیرامون حکومت شورائی...
یا

وضییر کنوت و اراوب مینای عم ت

شتگوت اتتاب ر یم جم توری ا تامت ی
بایش ببواتنش هش م مطالت تا
جن

و ختوا تبتب هتای

های هی شو اجتبتمتاعت متاتتنتش جتنت ت

کتتاررتتشیی جتتن ت ت
دات جوی ی جن

رهتتای ت

زنی جتتن ت ت

اتتاب مشد کشد تبتان و

حشکر های هی شو اجتبتمتاعت را در د تر
بتتگتتیتتشتتتشت ایتتو تتتیتتشوهتتا بتتایتتش بتتبتتواتتتنتتش حتتوی
مطال ات کب ری ب در خوا بب ها و مطال تا
جن

های اجبماع در جامتیتب ایتشان دارد

بتتب تتتوافتتق بتتش تتنتتش و افتتق و آلتتبتتشتتتاتتتیتتوی
و یالیهب و حاکمیر شورای کاررشان را
هی اروی جامیب شار دهنشت ایو ج ر ریتشی
ها بایش محور اص

کار و فیالتیتر م تبتشک

تیشوهای پ و کموتیهر باششت شا کب فتط
با اعا خطو م بشک یا

و مطالت تاتت

تتتمت تتتوان کتتمتتوتتتیتتهتتم را اجتتبتتمتتاعت کتتشدت
تیشوهای پ بایش فیای و موثش و بمتو تع در
متابل همب رویشادهای یتا ت روز متوضتع
ریشی کشده و آن را بب رفتبتمتان هتش تتیتشوی
رادیکای و آزادیخواه و حق

ب و مت تارزی

خواهش دادت ایو تی در ایشان تجشببای ییصش الب ا ر کب از درون یی نیو مجت تهت ی حتبت
یی ر یم دمکشا

بور وای تی زاییشه تخواهش ششت ایوکب در ایشان ج لحرتاتت زودرتیر در

جشیان اتتابها یا در دورههای خت

تشر ی هتشرت متشد ایتشانی روی آزادی را تتشیتشهاتتش و

همواره ر یمهای دیکباتوری عشیان حاکم بودهاتشی ال بب د یل ا ب ادی و

تات دارد کتب جتای

بحث آن در ایو توشبب تیهرت اما ایو وا ییب تجشببششه و طی ا ر کب تا و تبت ی بتور وازی
بب غایر ارتجاع و ضشاتتاب بش ایشان حاکم باشش و شر

یا

را در د تر داشتبتب بتاشتشی

ر یم دیکباتوری و اخبناق هابشجا خواهش بود.
ما هان بشای کاررشان و زحمبک ان و عمو تودههای مشد آزادیتختواهی

بنابشایوی تبیجب مج

بش شاری مجشد ر یم شکوبی ک بار و اخبتنتاق ختواهتش بتودت اهتوزیهتیتون بتور وایت و ختشده
بور وای کب زیش شیار مج
ی ی ج ایو تم خواهنش کب

ما هانی وعشه آزادی و دمتکتشا ت را مت دهتنتشی در وا تیتیتر
تب کاررش م ارزه و فشاکاری کنشی حب ر یم جم توری ا تامت

را شتگون کنشی اما در فکش کهب شر

یا

ی درهمشکهبتو متاشتیتو دولتبت و ایتجتاد دولتر

شورای و حکومر از شیق شورا ت اششی ب کب و یفبی ه

از شتگوت را بب بخ

بور وازی واریار تمایشت د یتا ل عیو وضییب کب با شتگوت ر یم شاه هی
ه

روشو ا ر کب شا شیار و بشیل مج
تب شمایبدار خ

دیگشی از

آمشت

ما هان بب وی ه در ک وری از تتمتوتتب ایتشان کتب

ب ب ت ایر ارتجاع داشبب و داردی از جاتب هش کت

کتب متطتشح شتودی

ع یب کاررش و در خشمر ا ار و اتتیاد آنها خواهش بود.
منافع کاررشان و زحمبک ان ازهش ج ری کهب شر

یا

و ا بتشار یی حکومر شتورایت

خواهش بودت از ایو شیق ا ر کب آنها بش شتوشر خود حاکم م شتوتتش و ت تتتب کتاررتش تادر
م شود بب و او

ا ا

تش خود بشای درشروت ک تیتر تترتا

تشمتایتبداری و ا تبتتتشاری تترتم

و یالیهب ا شا کنشت
بب تتل از ت شیب کار شماره  581ارران ازمان فشاویان (ا یر)

در جامیب ت شیل کننشت
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