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سخنی با پویندگان راه انقالب :پیش به سوی جنبش نوین دانشجویی
ایــران در آســتانۀ تحــوالت جــدی اســت .جامعــه دریــای متالطمــی اســت کــه
انتظــار امــواج بلنــد را می کشــد .موقعیــت داخلــی ،منطقــه ای و جهانــی جمهــوری
اســامی ،تضادهــای فشــرده شــدۀ اقتصــادی و سیاســی و بــه ویــژه دو خیــزش
ســپری شــدۀ دی  96و آبــان  98کلیــت جامعــه را در شــرایط تعییــن تکلیف هــای
مهــم بــرای یــک دورۀ تاریخــی قــرار داده اســت .از دی مــاه  96و بــه ویــژه
در جریــان خیــزش خونیــن آبــان  98بــا پــا گذاشــتن پایین تریــن قشــرهای
توده هــای مــردم بــه اعتراضــات خیابانــی ،عنصــر متفاوتــی وارد صحنــۀ جــدال
سیاســی بــا رژیــم جمهــوری اسالمی شــد .در ایــن میــان نگاه هــا بــه دانشــگاه
و جنبــش دانشــجویی دوختــه شــده اســت .طــی شــصت ســال گذشــته ،ایــن
جنبــش نقــش مهمــی در تحــوالت اجتماعــی بــه ویــژه مبــارزات مــردم داشــته
اســت .در خیــزش دی  96تحــرکات دانشــگاه و شــعار «اصالح طلــب اصولگــرا/
دیگــه تمومــه ماجــرا» فضــای ذهنــی جامعــه را شــکافت و پــژواک آن هنــوز طنین
انــداز اســت .امــا در خیــزش آبــان  98آوای دانشــگاه کــم رمــق و نارســا بــود.
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صدایــی کــه از تجمعــات چنــد دانشــگاه بلنــد شــد هیــچ نســبتی بــا انزجــار و
خشــم جــاری در خیابان هــای بیــش از شــصت شــهر کشــور در هفتــۀ پایانــی مــاه
آبــان نداشــت .از نیزارهــای ماهشــهر ،فالحیــه (شــادگان) و محمــره (خرمشــهر)
تــا حاشــیه های شــهریار و کــرج و ربــاط کریــم ،و از پس کوچه هــای مریــوان
و جوانــرود و بهبهــان تــا محــات پاییــن شــهر اصفهــان و شــیراز و ســنندج نفیــر
گلولــه ،صــدای بــه زمیــن افتــادن توده هــای اعمــاق و مــرگ بــر خامنه ای شــان
بــه گــوش می رســید .دانشــگاه امــا کــم فــروغ و ســترون بــود .دانشــجویان آیــا
توده هــای خیــزش را زیــر تیــغ و درفــش دژخیــم تنهــا رهــا کرده انــد؟ یــا در
بهــت و رخــوت ناشــی از ســنگینی بی ســابقۀ اوضــاع ،انتظــار یــک قطب بنـ ِ
ـدی
فکــری رادیــکال جهــت ایفــای نقــش تاریخی شــان را می کشــند؟
طــی ســال های اخیــر و بــه طــور مشــخص پــس از دی  96حاکمیــت تــاش
کــرد دانشــگاه را بــه انفعــال بکشــاند .بازداشــت ها و احــکام زنــدان ســنگین بــرای
فعالیــن دانشــجویی عمدتــا چــپ بــا هــدف مرعــوب کــردن ســایرین صــورت
گرفــت .امــا انفعــال سیاســی آبــان  98دانشــگاه فقــط بــا فاکتــور ســرکوب قابــل
توضیــح نیســت .واکنــش دانشــگاه بــه طــرز عجیبــی مشــابه عکس العمــل خــرده
بــورژوازی متوســط و مرفــه و الیه هــای میانــی جامعــه بــه ایــن خیــزش بــود.
هــر دو در بحبوحــۀ جنــگ خیابانــی و تفنگهایــی کــه اعمــاق جامعــه را نشــانه
گرفتــه بودنــد ،منتظــر ماندنــد تــا کــه شــب چــه زایــد؟ حاکمیــت جمهــوری
اســامی در دو عرصــۀ ایدئولــوژی و ســطح معیشــت ،میــان الیه هــای میانــی
و «حاشــیه» جامعــه دیــوار کشــیده اســت و در آبــان  98دانشــگاه و جنبــش
دانشــجویی پشــت ایــن دیــوار بــزرگ ایســتاد .بــر ایــن ســکوت و ســکون غلبــه
بایــد کــرد .فــراز دانشــگاه نــه جــای ســایۀ ســنگین اعتــراض در چارچوبه هــای
نظــم موجــود و هــراس از آن کــه ســزاوار پرچم هــای ســرخ شــورش علیــه هــر
آن چــه ارتجاعــی اســت.
کانونهــای مبــارزات اقتصــادی و اجتماعــی از دیوارهــای دانشــگاه ها فراتــر
رفتــه و خیابــان ،کارخانــه ،حاشــیه هــا ،روســتاها و دورتریــن شــهرهای مــرزی
را هــم در نوردیده انــد .امــا جــای خالــی یــک جنبــش دانشــجویی انقالبــی بــه
مثابــۀ هســتۀ تپنــدۀ سیاســی بــه در و دیــوار می زنــد و بی تـ ِ
ـاب انفجــار اســت.
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تضادهــای اجتماعــی و مبــارزه طبقاتــی ،جنبــش دانشــجوییِ انقالبــی و ســرخ را
طلــب می کننــد .جنبشــی کــه نقــدا موجودیتــی نــدارد امــا بذرهــای بالنــده اش
زیــر الیه هــای عمیق تــر تحــوالت اخیــر جامعــه انتظــار می کشــند .فشــار
بــر نرده هــای اطــراف دانشــگاه بــرای قطبــی شــدن ،بســا بیشــتر می شــود :بــه
نفــع انقالبــی کــه مــورد نیــاز ستم کشــان و بی صدایــان جامعــه و کل بشــریت
اســت یــا مانــدن در حصــار تنــگ اَشــکال «چــپ» و راســت وضــع موجــود؟
توده هــای اعمــاق ،همان هــا کــه بیــش از همــه بــه انقــاب و کمونیســم نیــاز
دارنــد ،بــدون پیوســتن بخش هــای قابــل توجهــی از روشــنفکران بــه ویــژه
دانشــجویان بــه انقــاب کمونیســتی قــادر بــه پیشــروی در راه ســرنگونی انقالبــی
جمهــوری اســامی و تغییــر رادیــکال نظــام طبقاتی-اجتماعــی حاکــم نیســتند.
جنبــش دانشــجویی آن حلقــۀ اتصــال اســتراتژیکی اســت کــه میتوانــد خیــزش
توده هــای اعمــاق را بــه قشــرهای میانــی جامعــه پیونــد بزنــد .تحــرک سیاســی
بالقــوه دانشــگاه و حضــور شــمار قابــل توجهــی از جوانــان طبقــات محــروم
جامعــه در مراکــز آمــوزش عالــی ،زمینــه و امــکان بالقــوۀ برســاختن چنیــن
پیونــدی اســت .ســاختن جنبشــی بــرای انقــاب در دانشــگاه بــه هیئــت جنبــش
نویــن دانشــجویی ضــرورت پیــش پــای مــا اســت .آن قطب بنــدی مســاعدی
کــه ضــرورت انقــاب پرولتــری اســت.
کمونیسم نوین حلقۀ کلیدی است
وظیفــه عمــدۀ جنبــش نویــن دانشــجویی ،بــردن انقــاب کمونیســتی و کمونیســم
نویــن در ابعــاد وســیع و تــوده ای بــه میــان جامعــه و دانشــگاه اســت .کمونیســم
نویــن بــاب آواکیــان بایــد بــه مســاله شــمارۀ یــک جنبــش نویــن دانشــجویی
تبدیــل شــود .حتــی مبــارزۀ آشــتی ناپذیــر و مــداوم بــا دشــمن در دانشــگاه ،منوط
بــه تحقــق ایــن وظیفــه و پاســخ دادن بــه ضــرورت آن اســت .چهــل ســال اســت
کــه مــردم بــه اشــکال مختلــف بــه رویارویــی بــا جمهــوری اســامی مشــغولند.
در دو ســالۀ اخیــر دو خیــزش وســیع در ابعــاد صدهــا شــهر و بــه رغــم صدهــا
جــان باختــه و چنــد هــزار زندانــی ،نــاکام شــده اند .زمینه هــای عینــی انقــاب
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بــه میــزان کافــی از هــر حفــرۀ تضادهــای جمهــوری اســامی بیــرون میزننــد.
امــا تــوده ای و وســیع شــدن عنصــر ذهنــی ذی صــاح بــرای رهبــری انقــاب
هنــوز جــواب نگرفتــه و فــداکاری و شــجاعت توده هــا در رزم و مبــارزه علیــه
جمهــوری اســامی هــر بــار بــا شکســت روبــه رو می شــود .رونــد تکــرار ســیکل
شکســت توده هــا و ضعفشــان در برابــر بــورژوازی اســام گرای حاکــم را فقــط
و فقــط بــا بــه صحنــه آوردن و همــه گیــر کــردن علــم کمونیســم و ضــرورت
انقــاب کمونیســتی تحــت رهبــری ایــن خــط و ایــن حــزب می تــوان و بایــد
شکســت .پرســش های مربــوط بــه معضــل جامعــه بشــری و راه حــل خــروج
از رنــج و شــکنج آن ،اســتراتژی راه انقــاب و محتــوی جامعــه و انقالبــی کــه
بشــریت بــرای رهایــی بــه آن نیــاز دارد ،در کمونیســم نویــن پاســخ گرفته انــد.
عنصــر ذهنــی رهبــری انقــاب در خــط سیاســی ایدئولوژیــک حــزب مــا موجــود
اســت و در برنامــه و مانیفســت انقــاب کمونیســتی در ایــران 1،اســتراتژی راه
انقــاب در ایــران 2و بیانیــه انقــاب 3بــه عرصــۀ اجرایــی و کنکــرت در آمــده
اســت .ایــن حــزب تصویــری شــماتیک از جامعــه ای کــه قصــد بنــای آن را
دارد بــه صــورت قانــون اساســی جمهــوری سوسیالیســتی نویــن ایــران (پیشــنویس
پیشــنهادی) 4پیــش روی جامعــه قــرار داده اســت .ایــن خــط ،ایــن علــم ،ایــن
روش و رویکــرد ،ایــن برنامــه و اســتراتژی راه انقــاب و تصویــر جمهــوری
سوسیالیســتی نویــن را بایــد بــه میــان وســیع ترین شــمار توده هــای مــردم بــرد.
تبدیــل کــردن ضــرورت انقــاب بــه آزادی ،امــروز در ِگــروی انجــام ایــن وظیفــه
اســت .انقــاب کمونیســتی ایــران ،بــه هــزاران زن و مــرد جوانــی نیــاز دارد کــه
بــا آموختــن کمونیســم نویــن ،در دســت گرفتــن آن و بــه کار بردنــش در جریــان
ســازماندهی توده هــا و مبــارزه بــا جمهــوری اســامی ،بــه رهبــران اســتراتژیک
انقــاب و تریبــون مــردم تبدیــل شــوند .بــدون تحقــق ایــن ضــرورت ،هــر
گونــه ســخن گفتــن از انقــاب و هــر میزانــی از فــداکاری بــه نتیجــه نخواهــد
رســید.
تأکیــد بــر قطبــی کــردن دانشــگاه حــول کمونیســم نویــن و ایــن خــط و
برنامــه هرگــز بــرای هــدف تنگ نظرانــه ای از قبیــل تبلی ـ ِغ «ب ِ َرنــد مــا» در بــازار
اندیشــه ها و باورهــا نیســت .بلکــه برخاســته از واقعیــت عینــی و ظرفیت هــا و
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موقعیــت خــودِ ایــن خــط و مشــی اســت .برخاســته از ارائــۀ تحلیــل علمــی از
ریشــۀ معضــات جهــان ،راه حــل ضــروری آن ،نقشــۀ محقــق کــردن ایــن راه
حــل و ارایــۀ الگــوی جامعــۀ آلترناتیــو .کمونیســم نویــن ،بــه لحــاظ عینــی خــط
تمایــز مارکسیســم و رویزیونیســم در زمانــۀ مــا اســت .آواکیــان بــا شناســایی
و گسســت از جوانــب فرعــی غیــر علمــی کــه در بدنــۀ مارکسیســم از زمــان
مارکــس و انگلــس تــا لنیــن و مائــو موجــود بــود ،کمونیســم نویــن را ســنتز کــرده
و مارکسیســم را بــر پایــه ای علمی تــر قــرار داده اســت.
بــرای ایجــاد یــک هســته مســتحکم از دانشــجویان کمونیســت در مســیر بــه راه
انداختــن جنبشــی بــرای انقــاب در دانشــگاه .سرســخت در مقابلــه بــا رونــد
ســرکوب دشــمن ،پیگیرتــر نقــد و مبــارزه بــا گرایشــات بورژوایــی و خــرده
بورژوایــی مدعــی کمونیســم دروغیــن وظایــف زیــر پیشــنهاد می شــوند .وظایفــی
کــه بــا عملــی کــردن آن هــا می تــوان جنبــش نویــن دانشــجویی را بــه عنــوان
جریــان کمونیســم نویــن در دانشــگاه ها ســاخت و در مســیر پیشــروی اش ،آن را
بازبینــی و نقشــه ریزی مجــدد کــرد.
-1
-2

-3

1تشــکیل هســته های مخفــی ســه تــا پنــج نفــره حــول مطالعــه و
بحــث منابــع اصلــی ســنتز نویــن و اســناد حــزب در همــه جــا.
2بــه چالــش کشــیدن تبلیغــات ضــد کمونیســتی رژیــم و تریبون هــای
بــورژوازی و لیبرالیســم در دانشــگاه علیــه تاریــخ و تجربــه مــوج
نخســت انقالب هــای کمونیســتی و دولت هــای سوسیالیســتی .بــه
طــور مشــخص تبلیــغ کتــاب تاریــخ واقعــی کمونیســم اثــر رفیــق
5
ریمونــد لوتــا و فایل هــای صوتــی آن.
3تشــریح ضــرورت انقــاب کمونیســتی بــه عنــوان تنهــا راه
حــل نجــات اکثریــت توده هــای مــردم جامعــه و جهــان از
فالکــت موجــود و افشــا و ر ّد رفــرم و اصالح پذیــر بــودن
ســرمایه داری .بــه راه انداختــن کارزارهــای افشــاگری علیــه
انتخابــات رژیــم بــه صــورت بحــث بــا توده هــا و شــعار
نویســی در ایــن مــورد .تبلیــغ و ترویــج وب ســایت حــزب
کمونیســت ایــران (م ل م) ( )cpimlm.orgو نشــریات حــزب
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-4

-5

-6

-7

(حقیقــت و آتــش) .دیــوار نویســی آدرس وب ســایت حــزب و
شــعار «پیــش بــه ســوی جمهــوری سوسیالیســتی نویــن ایــران» نــه
فقــط در دیــوار دانشــگاه ها بلکــه در دیوارهــای اعمــاق جامعــه.
4تبلیــغ و ترویــج کتاب هــای تئوریــک و سیاســی ســنتز نویــن
کمونیســم (کلیــۀ آثــار آواکیــان ،لوتــا ،آردی اســکای بریــک و
مجلــه خطــوط تمایــز) و اســناد پایــه ای حــزب مــا (مانیفســت،
اســتراتژی ،بیانیــه انقــاب ،قانــون اساســی) .چــاپ و تکثیــر ایــن
آثــار در اســتان های مختلــف .کلیــه ایــن کتاب هــا در کتابخانــه
وب ســایت حــزب موجودنــد.
5تشــریح تضــاد دو پوســیدۀ امپریالیســم و اســام گرایی .افشــای
سیاســت نادرســت ســمتگیری بــا یکــی از ایــن دو پوســیده
بــرای تقابــل بــا دیگــری .بــه طــور مشــخص افشــاگری علیــه
ناسیونالیســمی کــه بــه دفــاع از جمهــوری اســامی منجــر
می شــود .افشــای علمــی و زنــدۀ نئوتوده ایســم و «چــپ محــور
مقاومــت» 6کــه در پوشــش چــپ و مبــارزه ضــد امپریالیســم آمریکا،
ســمت گیری بــا دیگــر قطب هــای امپریالیســتی (روســیه و چیــن)
و قدرت هــای ارتجاعــی اســام گرا و بورژوایــی منطقــه ای و
جهانــی (رژیــم ایــران ،حــزب اهلل لبنــان ،حمــاس ،حشــد شــعبی و
غیــره) را توصیــه می کنــد.
6برقــرار کــردن نقــد و گفتگــوی انتقــادی بــا شــاخه های گوناگــون
مارکسیســم قانونــی (چــپ نــو ،اومانیســم چــپ ،شــبه تروتسکیســم
و شــوراگرایی) از طریــق پلمیــک علمــی ،سیاســی و جــدی از
جملــه بــا نوشــته ها و ترجمه هایــی کــه در راســتای ایــن تفکــرات
7
در نشــریات و ســایت های مختلــف منتشــر می شــوند.
7مبــارزه فکــری و سیاســی ایدئولوژیــک بــا گرایــش صنفــی گرایــی
در دانشــگاه و جنبــش دانشــجویی .گرایشــی کــه بــر مبنــای یــک
جمع بنــدی مکانیکــی از تجربــه جنبــش چــپ دانشــجویی دهــۀ
 ،80علــت فروپاشــی آن را در پیونــد خــوردن جریان هــای چــپ

7

8

ویژهنامه  16آذر 1398

دانشــجویی بــا احــزاب چــپ تعریــف کــرد و «راه حــل» را در
سیاســت زدایــی و حــزب زدایــی از دانشــگاه .حکومــت حتــی
فعالیــت صنفــی ایــن گرایــش را هــم تحمــل نکــرد .امــا بقایــای
فکــری آن هنــوز در ســطح دانشــگاه موجودیــت دارنــد و بایــد بــا
آن مبــارزه فکــری صــورت بگیــرد.

جبهه متحد دانشجویی
وقتــی گــزارۀ «وظیفــۀ عمــده جنبــش نویــن دانشــجویی ،بــردن ضــرورت
انقــاب کمونیســتی و کمونیســم نویــن بــه میــان توده هــا اســت» پیــش
گذاشــته می شــود ،بــه معنــای تنهــا وظیفــه نیســت .جنبــش نویــن دانشــجویی
می توانــد بــه ضــرورت ایجــاد وســیع ترین اتحــاد ممکــن در دانشــگاه پاســخ
بدهــد .چارچوبــه و حداقل هــای ایــن اتحــاد را ضــرورت ایجــاد قطــب بنــدی
مســاعد در صحنــۀ سیاســی جامعــه و ضــرورت ســمت و ســوگیری طبقاتــی-
اجتماعــی دانشــجویان بــا اقشــار و طبقــات تحــت ســتم و اســتثمار و برقــراری
پیونــد مبارزاتــی زنــده بــا مبــارزات ایــن اقشــار تعییــن می کنــد .تحقــق ایــن
ضــرورت نــه بــا شــعارهای قســمی «جنبــش دانشــجویی متحــد جنبــش کارگــری
و جنبــش زنــان» بلکــه از طریــق یــک جنبــش مبارزاتــی سراســری اجتماعــی
امکان پذیــر اســت .جنبــش سراســریی کــه حــول هفــت ُگســل مهــم اجتماعــی
در ایــران می توانــد ســاخته شــود .گســل هایی کــه جمهــوری اســامی بــر بســتر
آن هــا موجودیــت و کارکــرد دارد و قــادر بــه از بیــن بــردن ایــن گســل ها و
جنبش هــای برآمــده از آن هــا نیســت .ایــن گســل های هفتگانــه عبارتنــد از)1 :
توقــف قوانیــن شــریعت و نابــودی دولــت دینــی )2 ،توقــف رژیــم فاشیســتی
نظامی/امنیتــی و اســتبداد سیاســی )3 ،توقــف حجــاب اجبــاری و ســتم بــر زن،
 )4توقــف جنگ هــای ارتجاعــی جمهــوری اســامی در منطقــه )5 ،توقــف فقــر،
بـیکاری و آوارگــی )6 ،توقــف ســتمگری ملــی علیــه ملــل غیرفــارس )7 ،توقــف
رونــد نابــودی محیط زیســت .کل طیــف دانشــجویان چــپ می تواننــد حــول

ایــن هــدف مشــترک متحــد شــده و تاثیــرات تعییــن کننــده بــر فضــای سیاســی
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جامعــه بگذارنــد.
ِ
پیــش شــرط تبدیــل شــدن ایــن هفت گســل بــه ظــرف اتحــاد ،پذیــرش ضدیت و
ـوخ امپریالیســم و اســام گرایی اســت .جنبــش
مرزبنــدی همزمــان بــا هــر دو منسـ ِ
نویــن دانشــجویی نمی توانــد بــا جریــان ،گرایــش ،فــرد یــا خطــی در دانشــگاه
متحــد شــود کــه خواهــان مبــارزه بــرای هــر هفــت توقــف اســت امــا در مقابــل
یکــی از دو منســوخ ،قائــل بــه ســمت گیری یــا وحــدت بــا دیگــری اســت.
مبــارزه علیــه تمامیــت نظــام ســرمایه داری امپریالیســتی و اصالح ناپذیــر بــودن آن
وظیفــه جنبــش نویــن دانشــجویی اســت .وظایــف زیــر بــه عنــوان رئــوس اصلــی
جبهــه متحــد دانشــجویی پیشــنهاد می شــوند:
-1

-2

-3

-4

1افشــای دیــن ،جهــل و خرافــۀ دینــی و تبلیــغ علــم و جهان بینــی
علمــی در مقابــل آن .افشــاگری علیــه کارکــرد و نقــش نهادهــای
تبلیغاتــی و اقتصــادی و سیاســی دیــن محــور در دانشــگاه و جامعــه.
افشــاگری علیــه حوزه هــای علــوم دینــی و طــرح ارتجاعــی
وحــدت حــوزه و دانشــگاه.
2مبــارزه بــا دســتگیری ،اخــراج و ســتاره دار کــردن دانشــجویان و
اســاتید .مبــارزه و افشــاگری علیــه سانســور و خفقــان در جامعــه.
مبــارزه بــرای آزادی زندانیــان سیاســی .افشــاگری اســاتید امنیتــی و
نظامــی در دانشــگاه ها.
3مبــارزه بــا حجــاب اجبــاری و ســتم بــر زن در جامعــه .بــه راه
انداختــن تجمــع و کارزار علیــه طرح هــای ســرکوبگر عفــاف و
گشــت های ارشــاد در دانشــگاه.
4مبــارزه و افشــاگری علیــه میلیتاریســم وحشــی و ضــد بشــری
جمهــوری اســامی در ســوریه ،عــراق ،لبنــان و غیــره .مبــارزه و
افشــاگری علیــه حضــور جنایتــکاران ســپاه پاســداران و ســپاه قدس
و نیروهــای امنیتــی در دانشــگاه از طریــق شــعار نویســی و پخــش
شــب نامه های مخفــی .افشــاگری علیــه پروپاگانــدای میلیتاریســتی
جمهــوری اســامی در دانشــگاه حــول تبلیــغ کشته شــدگان
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-5

-6

-7

جنگ هــای ارتجاعــی جمهــوری اســامی و تورهــای ســفر بــه
مناطــق جنــگ ارتجاعــی ایــران و عــراق.
5دفــاع از مبــارزات اقتصــادی و صنفــی کارگــران ،معلمــان،
پرســتاران ،بازنشســتگان .مبــارزه و افشــاگری علیــه سیاســت های
نئولیبرالیســتی بیکارســازی ،افزایــش قیمــت خدمــت اجتماعــی،
پولــی شــدن آمــوزش و غیــره.
6دفــاع از حــق تحصیــل ملــل غیرفــارس بــه زبان مــادری .افشــاگری
علیــه محرومیــت مضاعــف مناطــق عــرب ،بلــوچ و کــرد نشــین.
افشــاگری علیــه ســرکوب مضاعــف فعالیــن سیاســی و فرهنگــی
ملــل غیرفــارس.
7افشاگری علیه روند نابودسازی محیط زیست.

زنده باد انقالب کمونیستی!
پیش به سوی جنبش نوین دانشجویی حول کمونیسم نوین
پیــش بــه ســوی جبهــه متحــد دانشــجویی حــول رهایــی ســتمدیدگان و اســتثمار
شــوندگان و بــرای رهایــی کل بشــریت!

1- https://cpimlm.org/wp-content/uploads/2019/04/manifest.pdf
2- https://cpimlm.org/wp-content/uploads/2019/04/strategy.pdf
3- https://cpimlm.org/wp-content/uploads/2019/11/7%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81.
pdf
4- https://cpimlm.org/wp-content/uploads/2019/04/constitution.pdf
5- https://cpimlm.org/wp-content/uploads/2019/07/tarikh-waghei-komonism.pdf

 -6تولیدات و پروپاگاندای فکری این جریان در سایت های مجله هفته و پراکسیس موجود است.
 -7به طور مثال نقد نظرات وب سایت های نقد ،نقد اقتصاد سیاسی ،تز یازدهم و منجنیق.
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نگیرد این شعله خاموشی
جمع بندی انتقادی از چپ دانشجویی دهۀ 80
رد و نشــان جنبــش دانشــجویی چــپ در نیمــۀ اول ســال های دهــۀ  1380بــر
درهــا و دیوارهــا مانــده اســت .دســتگاه امنیتــی جمهــوری اســامی هــراس
بازگشــتش را دارد و چــپ ســودای اِحیایــش .بی مشــعل امــا کــوره راه را بــه
ُقلــۀ انقــاب نمی تــوان پیمــود .جمع بنــدی همــه جانبــۀ علمــی و مارکسیســتی
از جنبــش چــپ دانشــجویی دهــۀ  ،80ضرورتــی اســت کــه هنــوز جایــش در
آغــازگاه جنبــش جدیــد احســاس می شــود .ایــن جمع بنــدی نــه بــرای ســپردن
بــه آرشــیوهای تاریــخ شــفاهی و تاریــخ نــگاری جنبــش جوانــان بلکــه بــرای
ســاختن تاریــخ آینــده ،بــرای شــروع یــک جنبــش نویــن دانشــجویی و برافراشــتن
پرچــم انقــاب بــر فــراز دانشــگاه اســت .زیــرا تنهــا لشــگر مــردگان اســت کــه از
نبردهــای شکســت خــورده نمی آمــوزد!
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خاستگاه و فراز و فرود جنبش دانشجویی چپ دهۀ 80
جنبــش دانشــجویی بــا گرایــش چــپ در ســال های ابتدایــی دهــۀ  1380و
بــه طــور مشــخص از ســال  82شــکل گرفــت .تــا پیــش از ســال های آغــاز
دهــۀ  80فضــای سیاســی دانشــگاه عمدتــا در اشــغال دو جنــاح حاکمیــت و
دو نماینــدۀ ســازمان یافتــۀ آن یعنــی بســیج دانشــجویی و انجمن هــای اســامی
دانشــجویان (دفتــر تحکیــم وحــدت) بــود .دو نهــادی کــه از همــان ابتــدای روی
کار آمــدن جمهــوری اســامی بــازوی ســرکوب حکومــت در دانشــگاه بودنــد.
بــا روی کار آمــدن دولــت محمــد خاتمــی و بــا شــکل گیری حرکــت موســوم
بــه «اصالحــات» ،انجمن هــای اســامی بــه عنــوان تشــکیالت طرفــدار دولــت در
دانشــگاه ها ابتــکار عمــل را بــه دســت گرفتنــد .بدنــۀ ایــن انجمن هــا نســبت بــه
دهــۀ شــصت البتــه دچــار دگردیســی نســبی شــد .اگــر در دهــۀ اول جمهــوری
اســامی ،انجمن هــای اســامی پایــگاه خــط امامی هــای مرتجــع و فاالنــژ بودنــد
کــه از بازجویــی و شــکنجه در زندان هــا تــا جاسوســی و اشــغال ســفارت خانــه
و معاونــت وزارت و فرماندهــی نظامــی را بــر عهــده می گرفتنــد ،در دهــۀ  70و
بــه خصــوص بــا شــروع دهــۀ  1380بــه جــز خــط امامی هــای دوم خــردادی،
دانشــجویان سیاســی لیبــرال و ملــی مذهبــی هــم در آن هــا فعالیــت می کردنــد.
پــس از خیــزش دانشــجویی  18تیــر  78علیــه حکومــت و بــا شــروع دور دوم
ریاســت جمهــوری محمــد خاتمــی در انجمن هــای اســامی انشــعاب صــورت
گرفــت و نهایتــا بــه شــکل گیری دو جنــاح موســوم بــه «طیــف شــیراز» و «طیــف
عالمــه» منجــر شــد .اولــی بــه صــورت پیگــر طرفــدار جنــاح اصالح طلــب
حکومــت و مشــخصا تحــت ســازماندهی فکــری جبهــه مشــارکت بــود و دومــی
بیشــتر َمح ِمــل فعالیــت دانشــجویان لیبــرال ،ملــی مذهبــی و حتــی انگشــت شــمار
دانشــجویانی بــا گرایشــات چــپ بــود .بعــد از اشــغال عــراق توســط ایــاالت
متحــده در ســال  2003و بــاال گرفتــن بحث هــای احتمــال حملــه بــه ایــران ،از
درون جنــاح لیبــرال تحکیــم وحــدت یــک گرایــش طرفــدار امپریالیســم آمریــکا
(پروامپریالیســت) بیــرون آمــد و کوشــید نهادهــای دانشــجویی مســتقل از دفتــر
تحکیــم وحــدت ماننــد دانشــجویان و دانــش آموختــگان لیبــرال ایــران و جبهــه
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متحــد دانشــجویی را بســازد .تعــدادی از چهره هــای اولیــه ایــن گرایــش ماننــد
اکبــر عطــری ،نیمــا راشــدان ،احمــد باطبــی ،عبــاس فخــرآور ،کــورش صحتــی
و ...در خــارج از کشــور بــه کارمنــدان رســمی نهادهــای امپریالیســتی تبدیــل
شــدند.
ســال های  81و  82مقطعــی بــود کــه توهــم اصالحــات نــه تنهــا در بدنــۀ
دانشــجویان اصالح طلــب بلکــه در ســطح جامعــه هــم بــا بــن بســت روبــه رو
بــود و راه گریــز سیاســی از ایــن انســداد طلــب می شــد .یــک ســرخوردگی
سیاســی و خــاء گفتمــان راســت بــرای بــورژوازی غیــر حکومتــی و الیه هــای
خــرده بــورژوازی شــهری کــه در ایده هــای پراکنــده و مغشوشــی مثــل رفرانــدوم،
«گــذر از خاتمــی»« ،بازگشــت بــه جامعــه مدنــی» و غیــره توســط ایدئولوگ هــای
راســت و لیبــرال طــرح می شــد.
بــه عــاوه جامعــه بــه لحــاظ ســاختار اقتصــادی هــم بــه ســمت بالفعــل
شــدن نتایــج حاصــل از سیاســت های اقتصــادی نئولیبرالــی کــه از یــک دهــۀ
پیــش آغــاز شــده بودنــد ،حرکــت می کــرد .بعــد از پایــان جنــگ و بــا شــروع
ریاســت جمهــوری هاشــمی رفســنجانی ،دوبــاره ســازمان دادن اقتصــاد ایــران
حــول الگوهــای نئولیبرالــی صنــدوق بین المللــی پــول و بانــک جهانــی آغــاز
شــد.الگویی کــه پــس از یــک دهــۀ از اوایــل دهــۀ  1380بــه طــور مشــخص
نتایــج اجتماعــی اش را نشــان مــی داد .فاصلــه طبقاتــی در جامعــه عمیق تــر شــده
بــود ،رونــد مهاجــرت از شهرســتان ها و روســتاها بــه حاشــیه شــهرهای بــزرگ
شــدت گرفتــه بــود ،زنــان بــا وســعت بیشــتری بــه جامعــه و از جملــه دانشــگاه
وارد می شــدند ،موقــت ســازی قراردادهــای کاری و بی حقوقی هــای کارگــران
بیــش از پیــش افزایــش می یافــت و مطالبــات کارگــران و مزدبگیــران بــه اضافــه
رونــد افزایــش فقــر و بیــکاری در جامعــه بیشــتر می شــد .یکــی از نمودهــای
بــارز ایــن اعتراضــات ،ماجــرای تحصــن کارگــران پــروژه مــس خاتون آبــاد
کرمــان و کشــتار دســت کــم  4نفــر از آن هــا توســط دولــت خاتمــی بــود .ایــن
رونــ ِد پوالریــزه شــدن جامعــه حــول ُگســل فقــر ،واقعیتــی بــود کــه هــر روز
رنــگ بیشــتری بــه خــود می گرفــت .چیــزی کــه بخشــی از حکومــت کوشــید بــا
پوپولیســم «عدالــت خواهانــه» احمدی نــژاد در انتخابــات ســال  84در ضدیــت
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بــا اصالح طلبــان و رفســنجانی بــر امــواج آن ســوار شــود .امــا سیاســت های
نئولیبرالــی و فقــر و بیــکاری ناشــی از آن در دو دورۀ احمدی نــژاد و بعدهــا در
دولــت روحانــی حتــی بــا ســرعتی بیــش از پیــش ادامــه پیــدا کــرد.
در ســطح جهانــی راســت لیبــرال و نئولیبــرال یــک دهــۀ بعــد از فروپاشــی بلــوک
شــرق و یکــه تــازی و تکــرار شــبانه روزی شــعارهای «پایــان تاریــخ» و «پایــان
کمونیســم» ،بــا چالش هایــی از ایــن قبیــل روبــه رو شــد :شــدت گرفتــن تضادهای
امپریالیســتی بــه ویــژه بــر آمــدن قدرت هــای جدیــد چیــن و اتحادیــه اروپــا،1
آغــاز رکــود مالــی جهانــی کــه اوج آن بــه بحــران ســال  2008منتهــی شــد،
شــدت گرفتــن هــر چــه بیشــتر تضــاد دو منســوخ امپریالیســم و اســام گرایی و
جنگ هــای آن در خاورمیانــه و جنبــش ضــد جهانی ســازی کــه از ســال 1999
در ســیاتل آغــاز شــد .امــا غلبــۀ تفکــر ضــد انقالبــی و ضــد کمونیســتی در عرصــۀ
روشــنفکری بــا تمرکــز در دانشــگاه ها هنــوز وجــه مهمــی از اوضــاع جهانــی
بــود .یــک تــاش وســیع و ســازمان یافتــه بــرای جــا انداختــن ایــن رتوریــک
کــه «راهــی بــرای تغییــر رادیــکال اوضــاع بــه ســمت مثبــت وجــود نــدارد و
هــر تالشــی بــرای انقــاب و پیشــروی بــه ســوی کمونیســم اوضــاع را بدتــر
می کنــد».
جنبــش بین المللــی کمونیســتی هنــوز در تنگنــای تبعــات فکــری و سیاســی ناشــی
از شکســت چیــن سوسیالیســتی ( )1976-1949بــود .طیفــی از گرایشــات ضــد
علمــی و غیــر مارکسیســتی در پوشــش ملغمــه ای از پســت مدرنیســم ،سوســیال
دمکراســی و رفرمیســم بــه نــام «چــپ» تبلیــغ و ترویــج و تکثیــر می شــدند .در
ایــران ایــن مســاله یــک دهــۀ پــس از کارنــاوال پشــیمانی و توبــه از کمونیســم
دروغیــن رویزیونیســم روســی ،بــه شــکل نحله هــای مختلــف مارکسیســم
قانونــیِ «چــپ نــو» (مکتــب فرانکفــورت ،بدیــو ،ژیــژک و ،)...اومانیســم چــپ
(دونایفســکایا ،کویــن اندرســون ،هیودیــس و )...و رفرمیســم کارگــری ارائــه
می شــد .چارچــوب و محمــل ایــن گرایشــات ،روزنامه هــا و نشــریات قانونــی،
ترجمــه و نشــر کتــاب و تشــکل های نیمــه علنــی کارگــری بــود .عــاوه بــر
ایــن ،مارکسیسم-لنینیسم-مائوئیســم ،تنهــا پرچــم باقــی مانــده از مــوج نخســت
انقالب هــای پرولتــری و دولت هــای سوسیالیســتی در قــرن بیســتم و خــط
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تمایــز میــان مارکسیســم و رویزیونیســم در دهــۀ  ،1970زیــر فشــارِ تاثیــرات
منفــیِ عناصــر غلطــی کــه از ابتــدا در بدنــۀ مارکسیســم وجــود داشــت و در
مغایــرت بــا بدنــۀ اساســا علمــی آن بــود ،دیگــر تــوان تاثیرگــذاری نداشــت و
رونــد نزولــی را طــی می کــرد .عناصــر غیــر علمــیِ موجــود در بدنــه مارکسیســم،
آن را تضعیــف و حیــات آن را بــه خطــر انداختــه بــود .کل علــم کمونیســم و
جنبــش بین المللــی کمونیســتی نیازمنــد یــک تقســیم بــه دوی جــدی بــود و ایــن
ضــرورت بعدهــا بــا کمونیســم نویــن و توســط بــاب آواکیــان جــواب داده شــد.
در چنیــن بســتر اجتماعــی و سیاســی داخلــی و بین المللــی بــود کــه چــپ
دانشــجویی پــا بــه عرصــۀ ظهــور گذاشــت و رفتــه رفتــه حــول نشــریات
دانشــجویی متشــکل شــد .از ســال  1384بعــه بعــد پالکاردهــای ســرخ،
شــعارهایی بــا تمایــات سوسیالیســتی و نشــریات دانشــجویی چــپ پــای ثابــت
تجمعــات و مبــارزات دانشــجویی و مراســم های  16آذر بودنــد .اوج فعالیــت
چــپ دانشــجویی در ســال های  85و  86بــود کــه چــپ رفتــه رفتــه بــه عنصــر
مســلط در مبــارزات دانشــجویی تبدیــل می شــد .دو ضربــه سراســری  13آذر و
 15آذر  1386بــه شــبکه دانشــجویان چــپ در سراســر کشــور بــه ویــژه تهــران و
یــک رشــته دســتگیری ها و اعترافــات تــا ســال بعــد جنبــش دانشــجویی چــپ را
بــه ورطــۀ محــاق کامــل کشــاند .آن چنــان کــه در ســال  88عمــا چــپ حضــور
تشــکیالتی ،نمادیــن و مبارزاتــی در دانشــگاه ها نداشــت .بیشــتر فعالیــن چــپ
دانشــجویی آن دهــۀ طــی ســال های بعــد عمدتــا بــه خــارج از ایــران مهاجــرت
کردنــد و اکثــرا یــا منفعــل شــده و یــا بــه ســمت انــواع گرایشــات راســت ســبز،
ناسیونالیســت و لیبــرال متمایــل شــدند.
جریان شناسی چپ دانشجویی دهۀ 80
جنبــش چــپ دانشــجویی در فاصلــه ســال های  82تــا  86عمدتــا بــه واســطۀ
ـون،
نشــریات دانشــجویی غیــر رســمی و غیــر قانونــی همچــون خــاک ،بــذرَ ،گـ َ
دانشــگاه و مــردم ،آرمــان نــو ،پیشــرو ،دامــون ،پویــان ،ســرپیچ و ...خــود را معرفی
کــرد .تشــکل غیــر رســمی دانشــجویان آزادی خــواه و برابــری طلــب (داب) کــه
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بــه آن «چــپ رادیــکال» هــم گفتــه می شــد ،وســیع تر جریــان چــپ دانشــجویی
ایــن دهــۀ بــود .داب بــه داشــتن گرایشــات حکمتیســتی شــهره بــود و حــزب
حکمتیســت بــا آماتوریســم علنی گرایانــه اش کوشــید از ایــن مســاله بــه حداکثــر
اســتفادۀ تبلیغاتــی ببــرد .امــا بــه گفتــۀ بســیاری از فعالیــن اصلــی داب ،تمــام ایــن
جبهــه و جریــان ،حکمتیســت یــا شــاخۀ دانشــجویی حکمتیســت ها نبودنــد .داب
بیشــتر یــک جبهــه متحــد از گرایشــات مختلــف بــود کــه ســمپات ها و هــواداران
حــزب حکمتیســت و ســایر شــاخه های چــپ مدرنیســت و لیبــرال 2هــم در آن
فعــال بودنــد.
«چــپ شــورایی» نــام طیفــی از گرایشــات چــپ قانونــی (چــپ نــو -چــپ
انتقــادی) بــود کــه حــول ترجمه هــای آثــار مکتــب فرانکفــورت ،ژیــژک ،بدیــو
در مقطعــی در یــک یــا دو دانشــکده بــه وجــود آمــد .ایــن جریــان اصــوال بنــا بــه
مبانــی فکــری اش بــاور بــه کار تشــکیالتی و تــوان تشــکیالت ســازی نداشــت
و چنیــن هــم نکــرد .ســایر گرایشــات از جملــه نشــریه دانشــجویی بــذر« ،چــپ
دمکــرات» و غیــره اساســا امــکان تبدیــل شــدن بــه جریــان را پیــدا نکردنــد و در
قــوارۀ نشــریه یــا محافــل دانشــجویی باقــی ماندنــد.
همچنیــن یــک خــط خزنــدۀ توده-اکثریتــی از ابتــدای تکویــن جنبــش دانشــجویی
چــپ ایــن دهــه در حاشــیۀ آن موجــود بــود کــه همــواره بــه شــکل محافــل
فرهنگــی و دوســتانه فعالیــت می کــرد .امــا تــک چهره هایــش اینجــا و آنجــا و در
میــان دیگــر گرایشــات دانشــجویی (بــه ویــژه چــپ شــورایی) پرســه می زدنــد.
ایــن گرایــش پــس از ضربــات آذر  86و بــه ویــژه بــا شــروع انتخابــات ســال
 88و وقایــع پــس از آن نقــش مهمــی در کشــاندن بخش هایــی از فعالیــن چــپ
دانشــجویی دهــۀ  80بــه زیــر بــال و پــر جنــاح اصالح طلــب و ســبز حکومــت
و بــورژوازی ایــران بــازی کــرد تــا یــک بــار دیگــر نشــان بدهــد کــه هیچــگاه
نبایــد بــه رویزیونیســم خزنــدۀ روســی در دل جنبش هــای تــوده ای و مبارزاتــی
کــم بهــا داد.
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خطوط عمدۀ اشکاالت خطی چپ دانشجویی دهۀ 80
جمع بنــدی مارکسیســتی از اشــکاالت یــک جنبــش و یــک مبــارزه ،دوره بــه دوره
شــانس کامــل شــدن و بازبینــی پیــدا می کننــد .ایــن بازبینــی هــر بــار بایــد از
فــراز بلندتریــن دســتاوردهای تئوریــک علــم مارکسیســم صــورت بگیــرد .از ایــن
رو در دســت گرفتــن ســنتز نویــن کمونیســم 3و مفاهیــم و روش و رویکــرد علمــی
آن بــرای ریشــه یابی محورهــای اصلــی اشــکاالت خــط سیاســی ایدئولوژیــک
جنبــش دانشــجویی چــپ دهــۀ  80ضــروری و تعییــن کننده انــد .زوایــای نقــد
میتواننــد از دم دســت ترین و ســطحی ترین الیه هــای نمــود یافتــۀ واقعیــت
شــروع شــوند .امــا بــه قــول مارکــس کارِ علــم و انتقــاد علمــی از حرکــت از
ظواهــر و پدیدارهــا بــه عمــق و جوهــر شــروع می شــود .نقــدی کــه تــوان
شــکافتن جوانــب ناصحیــح راه ِ طــی شــده و جهــش آن بــه یــک مســیر نویــن را
دارد بایــد بــه ریشــه ها بــرود و عــاوه بــر شــجاعت و فروتنــی نقــد بی رحمانــۀ
خــود و دیگــران ،ماتریالیســت پیگیــر و دیالکتیســین خــاق باشــد.
بــا ایــن رویکــرد ،خطــوط عمــدۀ اشــکاالت خطــی تئوریــک و پراتیــک چــپ
دانشــجویی دهــۀ  80کــه کــم و بیــش تمامــی جریانــات و خــرده گرایشــات چــپ
آن مقطــع را در بــر می گیرنــد ،را در مــوارد زیــر می تــوان لیســت کــرد .خــط و
تجربــۀ نشــریه بــذر در انتهــای ایــن لیســت بــه صــورت مجــزا نقــد شــده اســت.
الف) شبه مارکسیسم
«چــپ» عنــوان بســیط و بــی در و پیکــری اســت کــه در محــاورۀ عــام از سوســیال
دموکرات هــای پارلمان هــای امپریالیســتی تــا کمونیســت ها را بــا آن مــورد
خطــاب قــرار می دهنــد .امــا گرایشــات چــپ دانشــجویی دهــۀ  ،80بــا هــر تفســیر
و خوانشــی خــود را بــه نظــرات مارکــس و مارکسیســم منســوب می کردنــد .و
مســاله دقیقــا در همیــن مارکسیسم شــان یــا بهتــر اســت بگوییــم شــبه مارکسیســم
نهفتــه بــود .راهنمــای ایــن چــپ نــه مارکسیســم و روش و رویکــرد علمــی
آن کــه انــواع گرایشــات غیــر مارکسیســتی و حتــی ضــد مارکسیســتی بــود.
یــک وجــه اشــتراک تمامــی ایــن گرایشــات ،ضدیــت غیرعلمــی بــا تجربــۀ
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مــوج نخســت انقالب هــای کمونیســتی و دولت هــای سوسیالیســتی بــه ویــژه
چیــن سوسیالیســتی ( )1956-1949و مائوئیســم بــود .آن هــم در وضعیتــی کــه
ایــن چــپ ادعــای اعــادۀ حیثیــت از تاریــخ و پیشــینۀ انقالب هــای کمونیســتی
قــرن بیســتم در برابــر جریانــات کمونیســت ســتیز در جنبــش دانشــجویی یعنــی
اصالح طلبــان تحکیــم وحدتــی ،ملــی مذهبی هــا و لیبرال هــای پــرو امپریالیســت
را داشــت .تفکــر رایــج و غالــب در چــپ دانشــجویی دهــۀ  80طیفــی از باورهــای
ضــد علمــی بافتــه شــده از سوســیال دموکراســی ،اکونومیســم کارگــری ،شــبه
تروتسکیســم و شــبه آنارشیســم بــود .ملغمــۀ ضــد مارکسیســتی کــه از طریــق
نظــرات منصــور حکمــت و ُشــعب مختلــف آن و مارکسیســم قانونــی بــر آمــده
از ترجمه هــای آثــار کالینیکــوس ،هــال دریپــر ،جــان ریــز ،اومانیســم چــپ
(«مارکسیســم» اومانیســتی) ،مانــدل ،مکتــب فرانکفــورت ،ژیــژک و بدیــو و...
بــه دانشــگاه و جنبــش دانشــجویی ســرازیر می شــدند .روش هــای ایدئالیســتی و
رویکردهــای غیــر علمــی کــه تــوان دیــدن واقعیــت پدیده هــا و مســائل بــا تمــام
پیچدگی هــا و در هــم تنیدگی های شــان را نداشــتند.
جریانــات غالــب در چــپ دانشــجویی دهــۀ  80بــا شــبه مارکسیســم غیــر علمــی
نــه یــارای تحلیــل تغییــر و تحــوالت جهــان و جامعــه را داشــتند و نه می توانســتند
در مقابــل تضــاد دو منســوخ اســام گرایی و امپریالیســم خــط صحیــح اتخــاذ
کننــد .نــه در تحلیــل از واقعیــت و نقــش کارگــران و جنبــش کارگــری در
انقــاب توانــا بودنــد و نــه در فهــم اهمیــت جنبــش زنــان در مبــارزۀ بــرای
کمونیســم و خــط صحیــح بــرای برخــورد بــا آن 4و نــه مشــخص کــردن صفــوف
دوســتان و دشــمنان مــردم .ایــن بــود کــه شــعار اســتراتژیک داب بــه تبعیــت
از بورژوادمکراتیســم منصــور حکمــت ،همــان «آزادی و برابــری» بــورژوازی
فرانســه در انقــاب ســال  1789بــود و نــه کمونیســم مارکــس کــه اساســا بــه
دنبــال بنــای جامعــه ای اســت کــه در آن چیــزی بــه نــام «برابــری» محلــی از
اعــراب نــدارد 5.چنیــن بــود کــه «رادیکالیســم» چــپ شــورایی در جنبــش زنــان
بــه کمپیــن یــک میلیــون امضــاء 6می رســید و و «رخــداد بدیو»یــی اش بــه «یــا
حســین میرحســین»! بــا شــبه مارکسیســم حتــی اصــول بدیهــی کار تشــکیالتی و
خــط امنیتــی گرایشــات غالــب در چــپ دانشــجویی هــم یــا بــه چــاپ مصاحبــۀ
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تخیلــی بــا ابتهــاج منجــر می شــد 7یــا علنی گرایــی مهلــک.
ب) جنبش همه چیز ،هدف هیچ چیز
تمامــی گرایشــات موجــود در چــپ دانشــجویی دهــۀ [ 80از جملــه نشــریه
بــذر] بــه درجــات مختلــف دچــار «جنبــش همــه چیــز ،هــدف هیــچ چیــز» شــده
بودنــد .مبــارزۀ روز دانشــجویان هــدف مشــخص و بــا آینــدۀ انقــاب کمونیســتی
هیــچ پیونــد و خــط رابطــی نداشــت .گویــی قــرار نبــود جنبــش دانشــجویی و
مبارزاتــش بــه یــک هــدف مشــخص سیاســی جامعــه پیونــد بخورنــد و بــه نتیجــۀ
مشــخصی منتهــی شــوند .موجودیــت جنبــش دانشــجویی بــه صــرف «جنبــش»
بــودن آن تعریــف می شــد و هیــچ هــدف و خروجــی مشــخصی در ارتبــاط
بــا کمونیســم و انقــاب بــرای آن متصــور نبــود .ایــن جنبــش قــرار بــود فقــط
موجــود باشــد تــا بــا دیگــر جنبش هــای اجتماعــی [خصوصــا جنبــش کارگــری
و جنبــش زنــان] اعــام وحــدت یــا پشــتیبانی کنــد.
جنبــش دانشــجویی رهبــر انقــاب کمونیســتی و حــزب سیاســی نیســت .امــا
تاریخــا و پتانســیال بســتر مهمــی بــرای تبلیــغ کمونیســم و انقالب در ســطح جامعه
و جــذب و آمــوزش کادرهــای کمونیســت آینــده بــوده اســت .اینکــه چــپ ایــران
عمــدۀ عناصــر فعــال خــود را نــه از کارخانــه کــه از دانشــگاه عضــو گیــری کــرده
اســت ،نــه نقطــه ضعــف آن بلکــه نقطــۀ تالقــی خــوش یُمــن دانشــگاه و مبــارزه،
قلــم و تفنــگ ،آگاهــی و عمــل اســت .تجربــۀ ســال های  20تــا  ،32جنبــش
چریکــی ( 44تــا  ،)55کنفدراســیون دانشــجویان خــارج از کشــور و ســال های 57
تــا  60کــه دانشــجویان بــرای ادامــه مبــارزه بــه ســازمان های چــپ و کمونیســت
می پیوســتند ،مؤیــد ایــن حقیقــت اســت .امــا چــپ دانشــجویی دهــۀ  80بــه ایــن
ضــرورت نپرداخــت و حلقــه اتصــال مبــارزه اش در دانشــگاه بــا آمــاج عظیم تــر
انقــاب کمونیســتی در جامعــه مفقــود بــود .پنــداری جنبــش دانشــجویی بایــد
پدیــده ای جــدا از آن و در خــود باشــد کــه فقــط الزم اســت تــداوم یابــد .انــگار
همیــن کــه شــعلۀ مبــارزات دانشــگاه و جنبــش دانشــجویی روشــن باشــد مــا را
بــس .و ایــن شــعله خــود در زمانــۀ مقتضــی بــه آتــش تبدیــل خواهــد شــد و بــه
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آتفشــان پیونــد خواهــد خــورد!
جنبش هــای تــوده ای بــا تمــام پتانســیل و فــراز و اهمیتشــان ،همــواره
جنبش هــای موقــت و گذرایــی هســتند کــه اگــر بــه هــدف و جنبشــی بــرای
انقــاب کمونیســتی پیونــد نخورنــد و موجودیــت و محتــوی فعالیت شــان را از
ایــن هــدف اســتراتژیک نگیرنــد و چکیــدۀ بهتریــن عناصرشــان را بــه پیشــگام
ایــن انقــاب منتقــل نکننــد ،دیــر یــا زود بــه ســوژه کتاب هــای خاطــرات تبدیــل
می شــوند .جنبش هــای تــوده ای بنــا بــه ماهیتشــان مســتعد انفصــال کامــل از
هــدف انقــاب کمونیســتی ،گرایــش دنبالــه روی از تمایــات لحظــه ای توده هــا
و تبعیّــت از کشــش های روزمــره و خودبه خــودی میــدان مبــارزه هســتند .ایــن
گرایــش در اکثــر جنبش هــای تــوده ای اســتعداد و ظرفیــت بــروز و بــه دامچالــه
کشــاندن پیشــگام را دارد.
ج) اکونومیسم کارگری
یکــی از مهم تریــن تبــارزات جنبــش همــه چیــز هــدف هیــچ چیــز در چــپ
دانشــجویی دهــۀ  80از قضــا بــه شــکل اکونومیســم کارگــری و کارگریســتی بــروز
پیــدا کــرد .داب و ایض ـ ًا چــپ کارگــری ،آمــال جنبــش دانشــجویی را اتحــاد بــا
جنبــش کارگــری و تأمیــن فراورده هــای تبلیغاتــی و لجســتیک بــرای آن تعریــف
می کردنــد .محــک انقالبــی بــودن جنبــش دانشــجویی بــه پشــت جبهــۀ جنبــش
کارگــری تأویــل می شــد و نــه بــه اینکــه نقــدش بــه نظــام موجــود چیســت و
چــه بدیــل سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی را ضــروری و ممکــن و مطلــوب
8
می دانــد و بــرای آن می جنگــد .ایــن گرایــش بــا درک جســمیت بخشــی شــده
از پرولتاریــای مارکــس ،وظیفــه و آمــال تمــام جنبش هــای اجتماعــی را تبعیــت
از جنبــش کارگــری تعریــف کــرده و می کنــد .کــم نیســتند فعالیــن دانشــجویی
چــپ کــه همیــن امــروز باالتریــن رســالت تاریخــی جنبــش دانشــجویی را بلنــد
کــردن صــدای هفت تپــه از دیوارهــای دانشــگاه می داننــد .بــرای ایــن گرایــش
مهــم نیســت اگــر کارگــران اتوبوســرانی تهــران شــعار اهلل اکبــر و مــرگ بــر ضــد
والیــت فقیــه ســر می دهنــد .مهــم نیســت اگــر جنبــش کارگــران در قیــد مطالبــات
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صنفــی و اتحادیــه ای باقــی مانــده اســت .یــا مثــل هــر طبقــه و قشــر دیگــری از
جامعــه بورژوایــی بــه انــواع تفکــرات کهنــۀ مذهبــی ،پدرســاالرانه ،ناسیونالیســتی،
سکسیســتی و غیــره آغشــته اســت .چــه آنکــه در دنیــای اکونومیســت ها ،کارگــران
و توده هــا بالــذات حــاوی محتــوی و جهت گیــری انقالبــی و کمونیســتی اند
و روزی قطــره قطــرۀ مطالبــات صنفــی کارگــران بــه دریــای انقــاب پرولتــری
منتهــی خواهنــد شــد! امــا لنیــن گفــت« :کمونیســت ها بایــد تریبــون مــردم باشــند
نــه منشــی های اتحادیه هــای کارگــری» .فشــردۀ چــه بایــد کــرد؟ لنیــن و تبلــور
تکامــل یافتــۀ آن در «چــه بایــد کــرد غنــی شــده» 9نشــان می دهــد کــه مبــارزه
اقتصــادی کارگــر بــا کارفرمــا اساســا در بســتر روابــط داد و ســتد کاالیــی صــورت
می گیــرد و آگاهــی کمونیســتی در ایــن چارچــوب بــه دســت نمی آیــد و آگاهــی
کمونیســتی و ضــرورت انقــاب بایــد از «بیــرون» مــدار روابــط روزمــرۀ کارگــر و
کارفرمــا بــه میــان کارگــران بــرده شــود .در نغلطیــدن بــه ورطــۀ اکونومیســم بــه
معنــای دفــاع نکــردن از حتــی مبــارزات صنفــی و اقتصــادی کارگــران و مــردم
نیســت .مســاله تقلیــل نــدادن ســقف و وظایــف جنبــش دانشــجویی چــپ بــه
چنیــن بــام کوتاهــی اســت .مســاله همچنیــن نادیــده گرفتــن جایــگاه کارگــر و
کار مــزدی در نظــام ســرمایه داری نیســت .اســتثمار کار مــزدی ،مغــز اســتخوان
ســرمایه داری اســت .امــا مســاله درک درســت از مفهــوم پرولتاریــا و انقــاب
پرولتــری اســت .انقــاب پرولتــری ،انقالبــی بــرای پرولتاریــا نیســت .بلکــه بــرای
رهایــی بشــریت اســت .همانطــور کــه آواکیــان تحریک آمیــز می گویــد «مــا بــه
دنبــال انجــام انقــاب پرولتــری بــا پرولتاریایــی هســتیم کــه وجــود نــدارد ...ایــن
جنبــش ،بســط جنبــش کارگــری نخواهــد بــود .انقــاب پرولتــری بــا ایــن افــق
اکونومیســتی کــه مبــارزه طبقــه کارگــر علیــه کارفرمایانــش طریــق محــوری بــرای
پیشــبرد سوسیالیســم اســت ،انجــام نخواهــد شــد».10
د) علنی گرایی
علنی گرایــی آفــت تشــکیالتی جریانــات غالــب بــر چــپ دانشــجویی دهــۀ 80
بــود .کمبــودی کــه عمدتــ ًا نــه نتیجــۀ بی تجربگــی سیاســی بلکــه برآمــده از
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خـ ِ
ـط فکـ ِ
ـری غالــب بــر آن بــود .خــط امنیتــی از کلیــت خــط انقالبــی یــا غیــر
انقالبــی بــر می آیــد و بــه درجــه ای بیانگــر جــدی بــودن یــا عــدم جدیّــت آن
تشــکیالت و جریــان اســت .هیــچ فرمــول کامــل و شســته رفتــه ای بــرای ســاختن
هیــچ تشــکیالتی از جملــه تشــکل یــا شــبکۀ فعالیــن دانشــجویی وجــود نــدارد.
خــط امنیتــی بنــا بــه اهــداف و ماهیــت آن تشــکل ،فــرم و پرنســیپ خــاص خــود
را اتخــاذ می کنــد .پرنســیپ های امنیتــی یــک گــروه یــا جریانــی کــه قصــد
فعالیــت انقالبــی را دارد ،نمی توانــد همــان اســتانداردها و اصــول یــک ان.جــی.
ا ُ یــا محفــل دوســتانه باشــد.
علنی گرایــی و کار علنــی دو مقولــۀ متمایــز هســتند .واضــح اســت کــه مبــارزه
دانشــجویی نمی توانــد بــا پرنســیپ های یــک ســازمان چریکــی یــا شــاخه ای از
ارتــش انقالبــی خلــق عمــل کنــد .فعالیــن دانشــجویی هــم نمی تواننــد بــا چهــره
پوشــیده در دانشــگاه رفــت و آمــد کننــد .بنــا بــر ایــن ســطحی از کار علنــی ،الزمۀ
مبــارزه دانشــجویی اســت .امــا علنی گرایــی چیــزی فراتــر از ایــن ضــرورت
اســت .علنی گرایــی یعنــی انحــال اولیه تریــن اصــول و پرنســیپ های امنیتــی.
یعنــی دســت کــم گرفتــن دشــمن در جمــع آوری اطالعــات و رهگیــری و شــنود
تلفــن ،اینترنــت و غیــره .چــک نکــردن ســامت امنیتــی افــراد جدیــد ،نبســتن
احتمــاالت نشــتی اطالعاتــی .یعنــی جــدا نکــردن حوزه هــای مختلــف فعالیــت
سیاســی از هــم .علنی گرایــی یعنــی ارتبــاط تشــکیالتی بــا یــک حــزب غیــر
قانونــی معتقــد بــه ســرنگونی جمهــوری اســامی را بــا ســازماندهی تظاهــرات
 16آذر خلــط و دو در یــک کــردن .یعنــی داشــتن توهــم «حــزب شــخصیت ها»ی
منصــور حکمــت در مقابــل حیــوان درنــدۀ جمهــوری اســامی یــا دســتگاه امنیتــی
امپریالیســت ها! علنی گرایــی حکمتیســتی تبــارز خصلــت بورژوادمکراتیــک و
رفرمیســتی ایــن خــط بــود کــه آن را پشــت مرزبنــدی بــا «سکتاریســم چــپ
خلقــی» و «چــپ جهــان ســومی» پنهــان می کــرد .علنی گرایــی در تحلیــل نهایــی
نتیجــۀ عــدم شــناخت از دشــمن اســت.
نقــد علنی گرایــی توســط دانشــجویان انقالبــی و اشــاعۀ ســبک کار مخفــی در
تــداوم مبــارزه بســیار مهــم اســت و ســازماندهی وســیع علیــه رژیــم را ممکــن
می کنــد .انقــاب و فعالیــت سیاســی انقالبــی مجلــس مهمانــی نیســت .زنــدان،
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شــکنجه و اعــدام از احتمــاالت مبــارزۀ انقالبــی بــرای ســرنگونی بــورژوازی
اســت .حتــی ممکــن اســت تمامــی پرنســیپ های کار امنیتــی و مخفــی کاری
و تفکیــک کار علنــی از ارتباطــات حزبــی را بــه درســتی انجــام دهیــم و بــاز
ضربــه بخوریــم .امــا فــرق اســت بیــن ضربــۀ خــارج از اختیــارات خــوردن بــا
علنی گرایــی و بی حفــاظ در آکواریــوم دشــمن تحــرک کــردن .ضربــه امنیتــی
بــه داب چنــان عمیــق و پــر دامنــه بــود کــه تبعــات ناشــی از آن هنــوز گریبــان
بســیاری از فعالیــن ایــن جریــان و حتــی نســل های بعــدی چــپ دانشــجویی
را رهــا نکــرده اســت .علنی گرایــی داب در آغــاز یکــی از علــل گســترش ایــن
جریــان بــود امــا در ادامــه بــه پاشــنه آشــیل تشــکیالتی داب و یکــی از عوامــل
فروپاشــی و اضمحــال کامــل آن تبدیــل شــد.
بذرهای رویزیونیسم
جنبــش دانشــجویی چــپ دهــۀ  80بــا یــک پاســخ خودجــوش در ضدیــت بــا
راسـ ِ
ـت ورشکســتۀ اصالح طلــب و راســت در حــال عــروج نئولیبــرال بــه وجــود
آمــد .پــس از گذشــت دو ســال ،تغذیــه از ایــن خاســتگاه ســلبی دیگــر امکان پذیر
نبــود و چــپ در دانشــگاه الجــرم بــه دنبــال خــط سیاســی-ایدئولوژیک روشــنی
می گشــت .ضــرورت پیــش پــای جنبــش ،گذاشــتن خــط صحیــح مارکسیســتی
در دانشــگاه و ایجــاد یــک اتحــاد وســیع حــول جنبــش دانشــجویی بــه طــور عــام
بــود .حکمتیســت های داب بــا پخــش آثــار منصــور حکمــت و بــردن بحث هــای
او بــه ایــن ضــرورت پاســخ گفتنــد .تلویزیــون ماهــواره ای کمونیســم کارگــری
هــم البتــه کمــک دستشــان بــود .مارکسیســم قانونــی بــا پخــش ترجمه هــای مــراد
فرهادپــور و حلقــه رخــداد از آثــار مکتــب فرانکفــورت ،ژیــژک و بعدهــا آلــن
بدیــو و برگــزاری جلســات علنــی ســخنرانی بــا خــط خــودش بــه ایــن ضــرورت
جــواب مــی داد .در ایــن فضــا ،حــزب مــا ضــرورت کمــک بــه انتشــار یک نشــریه
دانشــجویی منظــم را حــس کــرد و نخســتین شــماره نشــریه دانشــجویی بــذر در
فروردیــن  84و بــا شــعار «تریبونــی بــرای تبلیــغ و ترویــج ایده هــای مارکسیســتی
در جنبــش دانشــجویی» منتشــر شــد .امــا مارکسیســمی کــه بــذر معرفــی کــرد،

 24ویژهنامه  16آذر 1398

یــک مارکسیســم ناقــص و التقاطــی بــود و از ایــن رو دســتاورد بــذر شکســت
ِ
ـرورت تبلیــغ و ترویــج مارکسیســم ،بــا
خــورد .بــذر بــه جــای جــواب بــه ضـ
التقاطــش ،خــود تبدیــل بــه بخشــی از ضــرورت شــد .در مقطــع پیــش از انتشــار
بــذر وضعیــت طــوری تکویــن پیــدا کــرده بــود کــه از یــک ســو ضــرورت تبلیــغ
و ترویــج وســیع مارکسیســم در میــان دانشــجویان پاســخ می طلبیــد و از ســوی
دیگــر ضــرورت بــه راه انداختــن یــک جنبــش دانشــجویی نویــن در مقابلــه
بــا رژیــم خودنمایــی می کــرد و نیازمنــد پیــش گذاشــتن خطــی بــرای اتحــاد
وســیع تر بــود .پاســخ بــذر بــه ایــن دو ضــرورت ،ترکیــب دو در یــک و طــرح
یــک مارکسیســم التقاطــی «همه پســند» و یــک اتحــادِ «جنبــش همــه چیــز ،هــدف
هیــچ چیــز» بــود کــه در عمــل بــه شــکل «نشــریۀ پُــر خواننــده ،مارکسیســم
تدریجــی و التقاطــی» ترجمــه شــد .التقــاط همیشــه بــه رویزیونیســم می انجامــد.
هیچکــس عامدانــه و آگاهانــه ،خــط روزیونیســتی پیشــه نمی کنــد .رویزیونیســم
در تحلیــل نهایــی محصــول خطــای معرفت شــناختی (اپیســتمولوژیک) و روش
شــناختی (متدولوژیــک) اســت .نتیجــۀ پاســخ نادرســت بــه ضرورت هــای پیـ ِ
ـش
رو و حــل قســمی تضادهــا اســت .بــذر بــرای پاســخ بــه ضــرورت اتحــاد،
بــرای پُــر خواننــده مانــدن و ایزولــه نشــدن ،بــه جــای کمونیســم علمــی (کــه
تــا پیــش از تکامــل ســنتز نویــن کمونیســم در مارکسیســم لنینیســم مائوئیســم
فشــرده می شــد) یــک مارکسیســم التقاطــی کــه قــرار بــود «همه پســند» باشــد
پیــش گذاشــت تــا حــد وســط را بگیــرد و هــر کــس بــا گرایشــات چــپ را
شــامل شــود .ایــن شــد کــه در  52شــمارۀ نشــریه بــذر یــک نوشــته در معرفــی
و ترویــج آثــار بــاب آواکیــان ،حــزب مــا و حتــی مائــو تســه دون نوشــته نشــد.
تدریــج گرایــی مکانیکــی چنــان دامــن آن را گرفتــه بــود کــه مقــاالت بــذر پــس
از نزدیــک بــه چهــار ســال تــازه بــه نــام بــردن از لنیــن رســیده بودنــد! درســت
در شــرایطی کــه راســت نئولیبــرال وســیعا اندیشــه های فــون هایــک ،فریدمــن
و غنی نــژاد را در دانشــگاه جــار مــی زد و چــپ لیبــرال و خــرده بــورژوا آرای
حکمــت ،بدیــو و آدرنــو را پمپــاژ می کــرد ،بــذر بــا شــکیبایی قاشــق قاشــق یــک
مارکسیســم بی خــط را بــه حلــق مخاطبــش می ریخــت .ایــن «االستیســیته» چنــان
َگل و گشــاد و هســتۀ مســتحکم مارکسیســتی آن چنــان متزلــزل و منحــل شــده
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بــود کــه در بــذر صــدای همــه بــود جــز مارکسیست-لنینیست-مائوئیســت ها! از
جــان ریــز تروتسکیســت تــا هــال دریپــر آنارکو-تروتسکیســت و ژیــژک و انبــوه
خلـ ِق تونــی نگــری .بــذر حتــی وقتــی جــزوه مصاحبــه بــا رفیــق زنــده یــاد امیــر
حســن پور در مــورد مائوئیســم و جنبــش مــه  68را منتشــر کــرد ،11در مقدمــه ای
ضمــن اعــام برائــت از ترویــج و تبلیــغ مائوئیســم ،نقشــش را فقــط چســباندن
عطــف کتــاب عنــوان کــرد! خــط غلــط ،نقــش نشــریۀ مــا را از تریبــون مــردم
بــه سانســورچی کمونیســم مســخ کــرده بــود .پرداختــن بــه نظــرات مختلــف
ضــرورت یــک نشــریه دانشــجویی پویــا و زنــدۀ کمونیســتی اســت امــا بــه شــرط
آنکــه بــا مارکسیســم واقعــی مقایســه و خطــوط تمایــزش مشــخص شــود .بــذر
بایــد نظــرات بدیــو ،ژیــژک ،دریپــر و دیگــران را نقــد و بررســی و حتــی معرفــی
می کــرد .امــا ایــن مســاله فقــط زمانــی بــه هــدف ترویــج افــکار مارکسیســتی
کمــک می کــرد کــه محتــوای ضــد علمــی ایــن نظــرات در مقایســه بــا مباحــث
آواکیــان دربــاره دولــت یــا سلســله مقــاالت لوتــا دربــارۀ تاریــخ واقعــی کمونیســم
و انقالب هــای سوسیالیســتی قــرن بیســتم در روســیه و چیــن و مباحــث مائــو
دربــاره ماهیــت سوسیالیســم و تضادهــای ادامــه انقــاب تحــت دیکتاتــوری
پرولتاریــا مشــخص می شــد.
ایــن گرایــش سانســور م ل م تبــارز یــک تفســیر نســبی گرایانه از بحث هــا و
نقدهــای ضــد دگماتیســتیِ آواکیــان هــم بــود .آواکیــان بــر ضــرورت آموختــن
از دســتاوردهای علمــی و تئوریــک در شــاخه های مختلــف علــوم تأکیــد
ِ
ضــرورت عــدم سانســور و خفــه کــردن صــدای مخالــف و
می گذاشــت .از
اندیشــه متفــاوت در جامعــه سوسیالیســتی آینــده می گفــت .و دگماتیســم ضــد
علمــی موجــود در جنبــش کمونیســتی و مشــخصا در برخــی از احــزاب ریــم 12که
هــر نقــدی بــه اشــتباهات موجــود در بدنــۀ مارکسیســم و در پراتیــک کشــورهای
سوسیالیســتی تحــت رهبــری لنیــن ،اســتالین و مائوتســه دون را «گنــاه» تلقــی
می کردنــد را بــه چالــش می کشــید .امــا این هــا بــه یــک درک نســبی گرانه
در میــان مــا پــا مــی داد کــه گویــی آواکیــان کمونیســم را بــه عنــوان یــک روایــت
در میــان انبــوه روایت هــای «جدیــدی» کــه از مارکسیســم تولیــد شــده ارایــه
می دهــد .ایــن ایــراد بــذر البتــه قائــم بــه ذات نبــود .ریشــه در ایــن واقعیــت
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داشــت کــه علــم کمونیســم گذشــته حتــی عالی تریــن قلــۀ تکاملــی آن از دهــۀ
 1970بــه بعــد یعنــی مارکسیســم لنینیســم مائوئیســم عمــا بــه دو تقســیم شــده
بــود .تضــاد تاریخـ ًا موجــود در بطــن علــم کمونیســم؛ تضــاد میــان بدنــۀ علمــی
عمدتــا صحیــح آن و جوانــب فرعــی نادرســت و غیــر علمــی آن ،بــر م ل م هــم
اثــر می گذاشــت .در نتیجــۀ نقــد آگاهانــۀ آواکیــان ،م ل م تقســیم بــه دو شــده بــود
و حاصــل ایــن گسســت از یــک طــرف ســنتزی نویــن از کمونیســم علمــی بــود
و از طــرف دیگــر شــکل گیری یــک رویزیونیســم ضــد علمــی در پوشــش م ل م.
نوشــتن ایــن ســطور بــرای مــا دردنــاک اســت .چــرا کــه فرصــت یــک جهــش
سیاســی ایدئولوژیــک در صفــوف جنبــش دانشــجویی آن ســال ها را از دســت
دادیــم .رفقــای دســت انــدر کار بــذر مملــو از انگیــزۀ عمــل انقالبــی و خدمــت
بــه کمونیســم بودنــد .امــا خــط نادرســت ،رویکــرد و روش ناصحیــح در دیــدن
واقعیــت و پاســخ غلــط بــه ضرورت هــا ،آن امــکان را از حــزب مــا ســلب و
از مــردم دریــغ کــرد .ایــن گرایــش مصداقــی از ایــن مشــاهدۀ آواکیــان بــود کــه
«اکثــر کمونیســت ها ،اغلــب اوقــات کمونیســت نیســتند» در حالــی کــه ضــرورت
جامعــه بیــش از هــر چیــز کمونیســم انقالبــی اســت.
بــرای ریشــه کــن کــردن بذرهــای رویزیونیســم و التقــاط حــزب مــا راه دردناکــی
را پیمــود و بیــش و پیــش از همــه خــود را مــورد نقــد قــرار داد 13.رونــدی کــه
هنــوز تمــام نشــده اســت و تــا تبدیــل شــدن آن بــه یــک نیــروی مــادی تاثیرگــذار
در بســتر شــکل گیری جنبــش کمونیســتی نویــن در ســطح بین المللــی نیازمنــد
طــی کــردن راه اســت.
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 -1نــگاه کنیــد بــه لوتــا ،ریمونــد ( )1397چــه اتفاقــی دارد می افتــد و چــه معنایــی می توانــد داشــته باشــد؟

در از اقتصــاد و سیاســت .ترجمــه و انتشــار از حــزب کمونیســت ایــران (م ل م) .آلمــان .صفحــات  3تــا 86

https://cpimlm.org/wp-content/uploads/2019/05/lotta-eco-pol.pdf

 -2در مــورد نقــد خــط منصــور حکمــت و حکمتیســم بــه سلســله مقــاالت آناتومــی بــورژوا دمکراســی
چــپ ایــران بــه قلــم ســیامک صبــوری در نشــریه آتــش از شــماره  92بــه بعــد نــگاه کنیــد.
https://cpimlm.org/magazines/atash/

 -3درباره چیستی سنتز نوین کمونیسم نگاه کنید به :آواکیان ،باب ( )1397کمونیسم نوین .ترجمه و انتشار از
حزب کمونیست ایران (م ل م)

https://cpimlm.org/wp-content/uploads/2019/05/new-communism.pdf

 -4در مــورد نقــش جنبــش زنــان در انقــاب کمونیســتی و نــگاه مارکسیســتی بــه مســاله زنــان رجــوع
کنیــد بــه:
آواکیان ،باب .کمونیسم نوین .ص 278-272
لوتــا ،ریمونــد .درک اهمیــت ســتم بــر زن در انقــاب کمونیســتی و مفهــوم ســازی آن .ترجمــه و انتشــار از
حــزب کمونیســت ایــران ( م ل م)

https://cpimlm.org/1397/12/09/3169/

 -5در مورد نگاه مارکسیستی به مقوالت برابری و دمکراسی رجوع کنید به:
آواکیان ،باب ( )1393دولت و آزادی .ترجمه منیر امیری .نشر آتش

https://cpimlm.org/wp-content/uploads/2019/07/ketab_dawlat_ve_azadi.pdf

آواکیــان ،بــاب ( )1371دمکراســی بیــش از هــر زمانــی می توانیــم و بایــد بهتــر از آن را بــه دســت آوریــم.

از نشــریه جهانــی بــرای فتــح شــماره 17

https://cpimlm.org/wp-content/uploads/2019/08/jbf-17-1371.pdf

 -6درباره کمپین یک میلیون امضاء و نقد آن نگاه کنید به:
جزایری ،مریم ( )1389سرنگونی نظام پدرساالری جمهوری اسالمی گامی فوری در مسیر رهایی زنان.

انتشارات حزب کمونیست ایران (م ل م)

https://cpimlm.org/wp-content/uploads/2019/07/campain.pdf

 -7ماجــرا از ایــن قــرار بــود کــه پیــش شــماره اول نشــریه ســرپیچ (نشــریه جریــان موســوم بــه چــپ
شــورایی) مصاحبــه ای بــا هوشــنگ ابتهــاج صــورت گرفــت .امــا نزدیــک بــه یــک ســال و نیــم بعــد در
شــماره چهــارم ایــن نشــریه اطالعیــه ای منتشــر شــد کــه در آن گفتــه شــد آن مصاحبــه اساســا جعلــی و
نتیجــه توهمــات شــخصی مصاحبــه کننــده بــوده اســت( .نشــریه ســرپیچ شــماره  4ص )118
 -8جســمیت بخشــی ( )Reificationگرایــش اکونومیســتی اســت کــه مفهــوم پرولتاریــای مارکــس بــه عنــوان
یــک طبقــه تاریخــی و جهانــی را بــه یــک بخــش از کارگــران یــا فعالیــت و باورهــای کارگــران در یــک دورۀ

زمانــی مشــخص و محــدود تقلیــل می دهــد.
 -9آواکیــان ،بــاب ( )2007انقــاب و رهایــی بشــر .بخــش دوم :همــه فعالیت هــای مــا در مــورد انقــاب
اســت .گرایــش چــه بایــد کــردی غنــی شــده .ترجمــه و انتشــار از حــزب کمونیســت ایــران (م ل م)

https://cpimlm.org/1386/02/11/2777/

 -10آواکیان ،باب ( )1398گشایش ها .گروه مترجمین حکا (م ل م) .آلمان .ص 85

pdf.1-_breakthrough.Fin/09/2019/https://cpimlm.org/wp-content/uploads

 -11حســن پور ،امیــر ( )1388واقــع بیــن بــاش آنچــه را ممکــن نیســت طلــب کــن! جنبــش مــه 1968
فرانســه و مائوئیســم .انتشــارات نشــریه دانشــجویی بــذر
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https://cpimlm.org/wp-content/uploads/2019/09/maoism68.pdf

این مصاحبه همچنین در کتاب زیر قابل دسترسی است:
حســن پور ،امیــر ( )1396برفــراز مــوج نویــن کمونیســم .ایتالیــا .انتشــارات حــزب کمونیســت ایــران (م ل م).
ص 176-91

https://cpimlm.org/wp-content/uploads/2019/05/new-wave.pdf
 -12جنبــش انقالبــی انترناسیونالیســتی ( )RIMبین الملــل احــزاب مارکسیست-لنینیست-مائوئیســت

جهــان بــود کــه چیــن پــس از کودتــای  1976را دیگــر نــه یــک کشــور سوسیالیســتی بلکــه یــک سیســتم
ســرمایه داری دولتــی و ارتجاعــی می دانســتند و در مقابــل بــر میــراث مائــو تســه دون و م.ل.م تأکیــد
می کردنــد .ایــن بین الملــل در ســال  1984بــا ابتــکار عمــل حــزب کمونیســت انقالبــی آمریــکا ()RCP
تشــکیل شــد و ده هــا حــزب و ســازمان از کشــورهای مختلــف پنــج قــاره جهــان در آن شــرکت داشــتند .ریم
بــه مــدت دو دهــۀ فعالیــت کــرد و نشــریه جهانــی بــرای فتــح را منتشــر می کــرد .از ابتــدای شــکل گیری
ریــم ،یــک تضــاد خطــی و فکــری در بطــن آن موجــود بــود کــه نهایتــا بــه صف بنــدی حــول پیشــاهنگ
آینــده و پســماندۀ گذشــته در میــان احــزاب و ســازمان های ایــن بین الملــل منجــر شــد .پیشــاهنگ آینــده
بــا ســنتز نویــن کمونیســم و بــاب آواکیــان ســمتگیری کــرد کــه شــامل حــزب کمونیســت انقالبــی آمریــکا،
حــزب کمونیســت ایــران (م ل م) ،گــروه کمونیســت انقالبــی مکزیــک و عناصــر جــدا شــده از احــزاب و
کشــورهای مختلــف کــه در اروپــا تحــت نــام مانیفســت کمونیســت انقالبــی ( )RCMGفعالیــت می کننــد.
و پســمانده گذشــته حــول درک هــای غلــط و رویزیونیســتی از م.ل.م .بــرای نقــد نظــرات پســمانده گذشــته
ریــم نــگاه کنیــد بــه:
بــاران ،اســحاق و ک.ج.آی ( )2014آجیــت تصویــری از پســمانده گذشــته .گــروه ترجمــه حــزب کمونیســت
ایــران (م ل م)
https://cpimlm.org/wp-content/uploads/2019/07/ajit-net.pdf

 -13نــگاه کنیــد بــه :کمیتــه مرکــزی حــکا (م ل م) ( )1397گسســت ضــروری و آزادی مــا در حفــظ
جهت گیــری اســتراتژیک .گزارشــی از پلنــوم نهــم کمیتــه مرکــزی حــکا (م ل م) مصوبــه آذر .1394
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