شناساﯾی ،پرونده سازی  ،رده بندی و سرکوب
مبارزه طبقاتی در اﯾران به نقطه ای رسيده است که ما مجبورﯾم بدون تعارف
و بی رحمانه نقد و تحليل خـود را صـادقانه  ،سـازنده  ،شـفاف و گزنـده بيـان
کنيم
قبل از ورود به بحث نياز به مقدمه ای است.
حدود  ۶ماه پيش در نوشته ھا و مصاحبه ھای خود شراﯾط وﯾژه را طرح کردم
که جمھوری اسالمی ھر لحظه به آن نزدﯾک مـی شـود در اﯾـن شـراﯾط وﯾـژه
جمھوری اسالمی از چندﯾن جانب در برابر بحرانھـا بـه سـر مـی بـرد از جملـه
طيف ھای گوناگون بحران ھاﯾی کـه جمھـوری اسـالمی را تحـت فـشار قـرار
داده است را می توان به دو بخش تقسيم کرد که عبارتند از :
بخش اول مربوط به بحرانھـای بـين جناحھـای مختلـف داخلـی و بـين المللـی
سرماﯾه داری است که البته به صورت غيرمستقيم حاصـل مبـارزات طبقـاتی
ھستند ،ھمه ی اﯾن بحرانھا به ﯾـک دسـته تقـسيم مـی شـوندآنھا بحرانھـای
درون سرماﯾه داری ،به بازﯾگری جناح ھای مختلف سرماﯾه داری است .
 _١بحرانھاﯾی که با خود جمھوری اسالمی زاﯾيـده شـده انـد از جملـه بحـران
حجاب و طيف گسترده ای از اﯾن دست ،بحـران صـدور انقـالب اسـالم)اسـالم
سياسی ( به جھان کـه از پاﯾـه ھـای موجودﯾـت جمھـوری اسـالمی اسـت و
امکان جدا شدن از آن را ندارد .
 _٢بحرانی که از تضاد شکلی جمھوری اسالمی با بقيه حکومتھـای سـرماﯾه
داری اﯾجاد می شود .
 _٣طيــف بحرانھــاﯾی کــه جمھــوری اســالمی بــرای تحــت الــشعاع قــرار دادن
واقعيت ھای انکارناپذﯾر و وضـعيت ھـای بغـرنج خـود در برخـورد بـا مـشکالت
اﯾجاد می کند .در واقع با دست خود ولی مجبورا" بحران سازی می کند.
 -۴ھم چنين بحرانھاﯾی که از شقه شقه شدن جناح ھای درون نظام ھـر روز
شکافھای بيشتر خود را نشان می دھند که اثـر شـقه شـقه شـدنھا تمـامی
ندارد.
 _۵تأثيرات عميق بحـران سـرماﯾه داری کـه تمـامی کـشورھای جھـان را فـرا
گرفته است در جمھوری اسالمی به صورت مضاعف کارکرد دارد .
 -۶بحرانھاﯾی که از بيرون توسط بلوکھای مختلف دﯾگـر حکومتھـای سـرماﯾه
داری در روند تقسيم جدﯾد جھـانی بـه حکومـت اﯾـران وارد مـی شـود  .ماننـد
تحرﯾم ھا  ،فشار برای مذاکرات ھسته ای و...
 _٧بحرانھــای ملــی گراﯾــی کــه وجــود جمھــوری اســالمی عمــده تــرﯾن عامــل
تشدﯾد آنھا است .
 -٨بحرانھای گرانی و تورم ھای شدﯾد که خود جمھـوری اسـالمی اجبـارا" در
جھت انجام وظاﯾف خود در خدمت بـه طبقـه سـرماﯾه داری ھـر روز بيـشتر از
قبل به آن دامن می زند مانند حذف ﯾارانه ھا و ھرچه بيشترشدن فشار برای
خــصوصی ســازی ،اﯾــن ھــا نيــز بخــشی از حاصــل اجتنــاب ناپــذﯾر بحرانھــای
ساختاری سرماﯾه داری است.
بخش دوم ،بحرانھاﯾی است که حاصل مستقيم مبارزات طبقاتی مـی باشـند
و عبارتند از:
 -١بحران انقالبـی کـه از سـالھای  ...، ۶٠ ، ۵٩ ،۵٨بـر اثـر سـرکوبھا ی شـدﯾد
تنزل پيدا کرد ولی ھرگز از بـين نرفـت و ھميـشه در انتظـار زمـانی بـرای اوج
گيری بوده است .
_ ٢بحرانھاﯾی که از طرﯾق رشد مبارزاتی جنبش ھای مختلف اجتمـاعی در
صدر آنھا جنبش کارگر ی اﯾجاد می شوند.

 _٣بحران از جھت فشار ھای که از طرف رشـد مبـارزات طبقـاتی در تمـامی
دنيا اﯾجاد شده و به جمھوری اسالمی نيز انتقال می ﯾابند .
برآﯾند حاصل از مجموع بحرانھا و تضادھای موجود به صورت اجتنـاب ناپـذﯾری
جمھوری اسالمی را به درون ﯾک شراﯾط وﯾژه ھداﯾت می کند که نيروھای در
حال نبرد با جمھوری اسالمی نيز اجبارا" بـه درون اﯾـن شـراﯾط وﯾـژه کـشيده
می شوند،ﯾعنی به طور اجتناب ناپذﯾری کـل اﯾـران از ھـر لحـاظ بـه درون ﯾـک
گردابی که حاصل مجموعه ای از بحرانھای کنونی است کشيده می شود و
تکليف اﯾن نبرد و کل اﯾن شراﯾط وﯾژه در ﯾک نقطه عطفی روشن خواھد شـد
 .حال اگر در آن نقطه عطف طبقه کارگر سازمان ﯾافته باشد صد در صد برنده
اصلی مبارزه خواھد شد ،امـا نباﯾـد فرامـوش کنـيم کـه طبقـه کـارگر در حـين
مبارزه با جمھوری اسالمی با دشمنان رنگارنگ دﯾگر نيز باﯾد مبارزه کند .
در چنين مبارزه ی اگر کوچکترﯾن بخش واقعا" متشکل از طبقـه کـارگر سـالم
مانده باشد ،در نقطه عطف می تواند تمامی دشمنان رنگارنگ طبقه را با بـه
حرکت در آوردن توده کـارگران و ھـم پيمانھـای کـارگری شکـست داده پيـروز
شود ،الزم است مقوله واقعا" متشکل را در پاﯾان اﯾن مطلب توضـيح دھـم تـا
حساب مارکسيستھای علنی ،خود به خودﯾسم ،چھره سـازان و چھـره شـده
ھا ،با ﯾک تشکل واقعا" انقالبی مشخص شود .
به ھر صورت در حين ورود و طی شراﯾط وﯾژه جمھوری اسـالمی بـرای حفـظ
خــود وظــاﯾفی پــيش رو دارد کــه شــراﯾط مبــارزه را بــرای طبقــه کــارگر بــسيار
پيچيده می کند.
سرکوب مرحله ای  -متوالی ﯾکی از شگرد ھا و تجربيات جمھـوری اسـالمی
اسـت ،در دھــه شــصت کــامال" واضــح دﯾـده شــد کــه جمھــوری اســالمی اول
آنھاﯾی را سرکوب کرد که نسبت به بقيه در امر تشکيالتی دقيـق تـر بودنـد و
در امر سازماندھی کارساز بودند و در مبارزات عملی بسيار اکتيو و پنھان کار
بودند  .در مرحله بعدی کسانی را سرکوب کردند که در حالـت بينـابينی قـرار
داشتند و بسيار علنی گرا بودند و نسبتا" توھم ھم داشـتند امـا بـا جمھـوری
اسالمی ھيچ گونه ھمکاری نداشتند .
در مرحله پاﯾانی کسانی را سرکوب کردند که از ھمکاران خـودش بودنـد و در
سرکوب دﯾگر نيروھا دوشادوش مأموران جمھوری اسالمی ھمکاری کردند.
باﯾد دﯾد اکنون جمھوری اسالمی برای طی مراحـل تجربيـات دھـه شـصت در
جھت ورود اجباری به شراﯾط وﯾژه چگونه خود را آماده می کند .
در دوره قبل سرکوبھا )۵٨تا  ،(۶٧اول اقدام به شناساﯾی و رده بندی نيروھـا
کــرد ،رده اول را بــا اســتفاده از رده ســوم کــه تعــدادی از آنھــا بــه جاســوس و
خبرچين فردی بـدون اصـول و تئـوری تبـدﯾل شـده بودنـد ،و برخـی بـر مبنـای
موقعيت طبقاتی و آگاھانه به صورت تشکيالتی جاسوسھای تئورﯾک ،در کنار
جمھــوری اســالمی قــرار داشــتند) اﯾــن دو جــدا از نيروھــای خــود جمھــوری
اسالمی و مـردم فرﯾـب خـورده کـه بـه خـاطر اسـالم و برخـی آگاھانـه بـرای
حاکميت طبقاتی برای جمھوری اسالمی خبر چينی و جاسوسی می کردند.
بودند( .رده اول را تا آن حـدودی کـه مـی توانـست شناسـاﯾی کـرد .رده دوم
نيروھای علنی ﯾا بھتر است بگوﯾيم مارکسيستھای علنی و چھره ھـای خـود
به خودی و متوھم به جمھوری اسالمی بـا اﯾـن فکـر کـه جمھـوری اسـالمی
توان سرکوب ندارد ﯾا سرکوب گر نيست ،بودند بدون اﯾنکه بـه کـسی خيانـت
کنند ﯾا بـه جاسـوس تبـدﯾل شـوند ،بـسيار راحـت توسـط جمھـوری اسـالمی
شناساﯾی و رده بندی شدند.جمھوری اسالمی برای ثبت و طبقه بندی کردن
رده سوم ھيچ مشکلی نداشت چون آنھا خودشان ليست تقدﯾم می کردنـد .
البته در حين تکميل کردن ليست شناساﯾی نيز در حال سـرکوب شـدﯾد بـوده
است اما تقرﯾبا" پس از تکميل شدن ليست طبقه بندی شده اش سـرکوب را
سيــستماتيک و کامــل شــروع کــرد .بــاز الزم بــه ذکــر اســت کــه در دوره اول

سرکوب برای ھر کدام از طيف ھای گفته شده چند شماره اتاق تعيين کـرده
بود که به صورت کلمه رمز ردﯾف طبقه بندی شـده نيروھـا را بـرای خودشـان
مشخص می کردند .
مثال" اطاق شماره  ١٩به ﯾـک تـشکيالت اطـالق مـی شـد شـماره  ١۴بـه ﯾـک
سازمان دﯾگر و الی آخر.
و حاال نيز تقرﯾبا" ھمان مسير را با وﯾژگی متفاوت کنونی طـی مـی کنـد مـی
تـوان گفـت از سـال  ٨٠بـه اﯾـن سـوی مجـددا" بـه طبقـه بنـدی کـردن دقيـق
مخالفين خود دست زده است ،منتھا زمان اﯾن دوره شناساﯾی و طبقه بنـدی
طوالنی تر است چون جمھوری اسالمی نـسبت بـه دوره قبـل بيـشتر تثبيـت
شده و نيروھای مخالف نيز ھيچ متـشکل نيـستند و ھـيچ گونـه تـشکيالت بـه
درد بخوری ندارند بنابراﯾن می تواند با آرامش و دقت بيشتر شناسـاﯾی و رده
بندی نماﯾد و برای سرکوب فعال" ھمين قدر که نمـی گـذارد متـشکل شـوند،
کافی است ،به اﯾن دليل در سال ھـای اوليـه اﯾـن دوره بـا خـشونت ظـاھری
کمتــری برخــورد مــی کــرد  .امــا ھــر چــه بــه شــراﯾط وﯾــژه نزدﯾکتــر مــی شــود
خشونتش بيشتر و بيشتر می گردد.
نباﯾد متوھم شد که قصد و ﯾا تـوان سـرکوب ماننـد دوره اول را نـدارد و نباﯾـد
نسبت به عملکرد نھادھـا و نيروھـای سـرماﯾه داری بـين المللـی کـه ممکـن
اســت نگذارنــد ســرکوب صــورت بگيــرد متــوھم شــد  .عملکــرد نيروھــای ب ـين
المللــی ســرماﯾه در مقابــل ســرکوب جمھــوری اســالمی بــستگی بــه قــدرت
طبقــه کــارگر در مبــارزه دارد اگــر طبقــه کــارگر بــه آلترنــاتيو اول در مبــارزه بــا
جمھوری اسالمی تبدﯾل شود بدون شک نيروھای سرماﯾه داری وبينـا بينـی،
بــين المللــی نــه تنھــا تــضادھای خــود بــا جمھــوری اســالمی را کنــار خواھنــد
گذاشت بلکه با تمام توان به جمھوری اسـالمی در سـرکوب انقالبيـون کمـک
خواھند کرد .با توجه به چنين موردی ما باﯾد خود را برای ورود اجتنـاب ناپـذﯾر
به شراﯾط وﯾژه ھمراه و در حال گالوﯾز با جمھوری اسالمی آمـاده کنـيم  .اﯾـن
را نيز در نظر بگيرﯾم از سال  ٨٠به اﯾن سـو و شـاﯾد ھـم قبـل از آن جمھـوری
اسالمی ھر کسی را دستگير کرده است برای او پرونده تشکيل داده و او را
در واقع رده بندی و سـتاره دار کـرده اسـت ،ھـر وقـت الزم داشـته از طرﯾـق
اھرم پرونده فشار آورده است و در ھمين حـال در حـال پرونـده سـازی بـرای
دستگير شده ھا آنھا را بر مبنای وزن عملکردشان ،بـر مبنـای گفتـه ھاﯾـشان
،بر مبنای تک نوﯾسی ھاﯾی که بر عليه آنھا توسـط دﯾگـران شـده اسـت و بـر
مبنای اطالعات حاشيه ای که جمع کرده است ،طبقـه بنـدی مـی کنـد ،آنگـاه
می داند که اﯾن زندانی را در کدام رده باﯾد جای داد برای تمـام اﯾـن گفتـه ھـا
دالﯾلی وجود دارد که برخی از آنھا را در آﯾنده بيان خواھم کرد.
به ھر حال باز ھم زندانيان را پـس از رده بنـدی در سـه رده اصـلی قـرار مـی
دھد )به موضوع با دﯾـد مثبـت نگـاه مـی کـنم و رده چھـارم را کـه معمـوال" بـا
نيروھای پليس ھمکاری می کنند در نظر نمی گيـرم ( اﯾـن رده بنـدی بـا رده
بندی دوره قبلی فرق دارد .
 -١افرادی که بسيار اکتيو و شناسـاﯾی آنھـا بـسيار سـخت اسـت پـس از
دستگيری و پرونده سازی تا حدی که ممکن است آنھا و اطرافيانـشان
را پاک سازی می کنند )در سـخت تـرﯾن شـراﯾط زنـدانی مـی کننـد( و
حتی اطرافيان دورشان را نيز تحت مراقبت می گيرند .
 -٢افرادی که شناساﯾی آنھا سخت نيست به دليل اﯾنکه خود علنـی گـرا
ھستند و تمامی کارکردشان را نشان مـی دھنـد و حتـی از بقيـه مـی
خواھند علنی باشند اما در ھمـين حـال از جھـت عمـل گراﯾـی اکتيـو و
تشکيالتی و سازمان دھنده ھستند اﯾنھا را نيز دستگير و زنـدانی مـی
کنند و ھمچنين اطرافيانشان را تحت مراقبت و زﯾر نظر قرار می دھنـد
.

 -٣افرادی که بيشتر فردگرا ھستند و اگر ھم در تشکلی حـضور دارنـد آن
تشکل را به مثابه ملک شخصی قبول دارند در واقع اگر تشکل متعلق
به آنھـا نباشـد تـشکل پـذﯾر نيـستند ،اﯾـن افـراد و اطرافيانـشان را نيـز
گرفته برای اﯾشان در سطوح مختلف پرونده تشکيل مـی دھنـد آنھـا را
نيز رده بندی می کننـد بيـشترشان بـا تمـام اﯾنکـه بـسيار پرسـر وصـدا
ھــستند و حتــی بيــشترشان لينکھــاﯾی دارنــد و لينکھاﯾــشان نيــز بــرای
پليس کامال" محرز است ولی آنھا را پس از شناساﯾی و پرونده سازی
تبرئه می کنند و ﯾا حکم ھای کمی براﯾشان می برند و در اجرای حکم
نيز چندان عجله ای به کار نمی برنـد .چـون اﯾـن طيـف بـه صـورت غيـر
مستقيم در جھت شناساندن نيروھا بدون اﯾنکه چنـين قـصدی داشـته
باشند فقط به دليل اﯾنکه اعتقاد به چھره شـدن و چھـره سـازی دارنـد
آزاد بودنشان به نفع پليس است در اﯾن ردﯾف نيز اگر کـسی بيـشتر از
مرزی که پليس تعيين می کند اکتيو باشد دستگير می شـود و چنـدی
زندانی ميگردد .
در اﯾن ردﯾف بندی آنچه خود را بيشتر نشان می دھد ﯾعنی پليس حساسيت
بيشتری دارد ميزان تشکل پذﯾری و توان سازمان دھی و ھم چنين اعتقاد به
مخفی کاری ﯾا عدم آن ،ميزان خشونت پليس ،دادگاه و نھادھای دﯾگر نسبت
به فرد را تعيين می کند .
حال به آنچه در جامعه جرﯾان دارد می پردازﯾم تا در ﯾابيم روند و پروسـه کـار
جمھوری اسالمی با فعالين به طور عينی و واقعی چگونه است.
در حال حاضر صد ھا نفر از فعـالين جنـبش ھـای مختلـف در زنـدان ھـستند و
ھزاران نفر زﯾـر حکـم بـوده و منتظـر اجـرای احکامنـد و ھـزاران نفـر دﯾگـر بـه
عناوﯾن مختلف پرونده دار شده اند و ھر کدام به نوعی تحت نظر می باشـند.
در خصوص کارگران حداقل  ٩نفر از زندانيان کارگری شـناخته شـده در حـال
گذراندن دوره محکوميت خود ھستند ،شاﯾد صد ھا نفر بـه طـور ناشـناخته ﯾـا
کمتر شناخته شده در بازداشت و ﯾا زندان بـه سـر مـی برنـد ماننـد  ١١کـارگر
ذوب آھن اصفھان و ﯾا برخی از کارگران که خـانواده ھاﯾـشان آنھـا را معرفـی
نمی کنند .اﯾن ھمان موضوع شناساﯾی  ،رده بندی و سرکوب است.
تقرﯾبا" تمامی اعضای کميتـه پيگيـری  ،کميتـه ھمـاھنگی  ،اتحادﯾـه کـارگران
آزاد  ،کــانون مــدافعان حقــوق کــارگران  ،ســندﯾکای کــارگران شــرکت واحــد ،
سندﯾکای ھفت تپه  ،سندﯾکای فلز کار مکانيک  ،انجمن برق و فلز کرمانـشاه
 ،تمامی تشکل ھای شناخته شده زنان و معلمان و دانـشجوﯾان و ...ﯾـا خـود
دستگير شده دارای پرونده ھستند و ﯾا از طرﯾـق دسـتگير شـده ھـا شـناخته
شده و در ليست ھای رده بندی قرار گرفتند .ﯾکی دﯾگر از دالﯾل اثبـاتی گفتـه
ھــای بــاال بــر خــورد پلــيس بــا دســتگير شــدگان اخيــر ﯾعنــی اعــضای کميتــه
ھماھنگی در کرج است ۶٠ ،نفر دستگير شدند اگر شرکت در مجمع عمومی
جرم باشد ھمگی ﯾک سان مرتکب شدند ،اما با ھمه ی اذﯾـت و آزار  ٩نفـر را
نگھداشته بقيه را آزاد کردند  .چرا؟
اگر طـرح شناسـاﯾی  ،و رده بنـدی را قبـول کنـيم موضـوع بـسيار سـاده مـی
شود ٩ .نفر آزاد نشده بيشتر شان پرونـده دقيقـی در نـزد پلـيس ندارنـد  ،بنـا
براﯾن پليس طبق اصول و روند سيستماتيک خود کسانی را نگھداشته اسـت
که از ﯾک طرف پرونده عليه شخص آنھا ندارد و از طرف دﯾگر آنھا بـيش از حـد
و مرز خط کشی شده پليس اکتيو ھستند و از طرف دﯾگر احتمـال مـی دھنـد
اطرافيانی دارنـد )کـه شـاﯾد از بـازجوﯾی ھـای مقـدماتی ھمـان روز جمعـه و
شنبه بدست آورده باشند( و ھمچنين بـا توجـه بـه اﯾنکـه جنـبش کـارگری در
گيالن شناخته نشده است  ٧نفر از اﯾن  ٩نفر مـی تواننـد بـرای پلـيس روزنـه

ورود به آگاھی ھای در رابطه با جنبش کارگری در گيالن باشند .به اﯾن دليـل
است که آنھا را به رشت انتقال داده اند .حال پليس می خواھد بر عليـه آنھـا
پرونــده بــسازد  ،ھــر چــه اطالعــات دارنــد بدســت بيــاورد و اطرافيانــشان را
بشناسد.
از اﯾن به بعدش به ميزان تواناﯾی و زرنگی بازداشت شدگان بـستگی دارد تـا
چه قدر بتوانند بار خود را کمتر کنند .الزم به بيان است که بـا ھمـه ای دقتـی
که پليس به کار می برد در کارش بسيار ھم پخمه است .اگر فعالين بـا دقـت
گذشــته خــود را پوشــش داده باشــند و بــا دقــت و روانــشناسانه پــيش برونــد
پليس کمتر می تواند چيزی بدسـت بيـاورد .اﯾـن دﯾگـر بـستگی بـه اعتقـادات
بازادشت شده دارد که آﯾا شخص خود را مقدم بر جنبش می داند ؟آﯾا اعتقاد
به علنی گرای دارد؟ آﯾا به جمھوری اسالمی توھم دارد ﯾا خير؟ آﯾا بعد از آزاد
شدن باز می خواھد فعاليت کند؟ آﯾا آگاھانه وارد مبـارزه شـده اسـت؟ و ...؟
شکی در اﯾن نيست که فعاليـت ھمـه اﯾـن دوسـتان مـشخص و علنـی بـوده
است و ھمچنين وقتی تعداد بيش از ﯾک نفر دستگير می شود احتمال حفـظ
اطالعات بسيار کم است ،ھر چند که فعاليـت اﯾـن دوسـتان نيـازی بـه پنھـان
کاری ندارد.اما ﯾک زندانی برای حفظ ھوﯾت مبارزاتی خـود باﯾـد چيـزی جھـت
پنھان کردن داشته باشد تا اراده و اعتماد به نفس مبارزاتی در مقابله روحی
و روانـی در مقابــل بــازجو داشـته و خــود را جھــت ادامـه مبــارزه مجــدد آمــاده
سازد .اﯾن تنھا راه شکسته نشدن است.
برای تمامی زندانيان در باز جوﯾی چـه آنھـاﯾی کـه چيـزی بـرای پنھـان کـردن
دارند و چه آنھاﯾيکه ندارند باز جوﯾی مانند اﯾن است که سـر نيـزه نـوک تيـزی
زﯾر گلوی باز جوشونده گذاشته اند و با ھر جواب بله نوک سر نيزه بيـشتر در
گلو فرو می رود و با ھر نه گفتن فاصله گلو با نوک سرنيزه بيشتر می شود.
شاﯾد برخی از رفقا بگوﯾند اگر اکتيو بودن دليل نگھداشتن باشد  ،باﯾد محمود
صالحی را و چند نفـر دﯾگـر را نگـه مـی داشـتند  .امـا واقعيـت اﯾـن اسـت کـه
محمود و بقيه قبال" چندﯾن بار دستگير شده انـد  ،آنھـا شناسـاﯾی شـدند ،بـر
عليه شان پرونده سازی شده است و رده بندی نيز شده اند  ،آنھا دﯾگـر ھـيچ
چيزی برای گفتن ندارند.پس فعال" نيازی به نگه داشتن آنھا نيـست .از طـرف
دﯾگر ممکن است برخی از رفقا در اشتباه باشند که محمـود ﯾکـی از رھبـران
کارگری است و جمھوری اسالمی از ھزﯾنـه ھـای دسـتگيری او مـی ترسـد ،
اﯾن اندﯾشه ما را به بی راھه می برد و باعث مـی شـود دچـار تـوھم شـده و
ضعف ھای خود و تواناﯾيھای دشمن را نشناسيم و خود رابرای مبارزه دقيـق
اماده نکنيم .قصد ندارم ميان رھبران و فعالين کارگری مقاﯾسه ای اﯾجاد کـنم
بلکه می خواھم چشم خود را خوب باز کنيم و ضـعف ھـا خـود و قـدرت ھـای
دشمن را خوب بشناسيم به اﯾن دليل می گوﯾم بين محمود با منصور اصـانلو
 ،ابراھيم مـددی  ،رضـا شـھابی از جھـت رھبـر بـودن و ھزﯾنـه داشـتن بـرای
جمھوری اسالمی تفاوتی وجود ندارد و بخصوص پشتيبانان محمـود قـوﯾتر از
پشتيبانان منصور نيـستند اﯾـن در پـی چنـدﯾن سـال عملکـرد ھـا اثبـات شـده
است و ما دﯾدﯾم علی رغم اﯾنکه پشتبانان محمود پشتبان ابراھيم و منصور و
رضا نيز بوده و ھستند اما جمھوری اسالمی چندﯾن سال آنھا را نگه داشت و
اکنون رضا را با چه وضعيتی ھنوز نگھداشته است.
تفاوت ميان ھمه ای دستگير شده ھا و زندانيان به طرح شناسای ،رده بندی
 ،کنترل و مراقبت  ،توان تاثير گذاری و تاثير پذﯾری )اکتيو بودن (افراد دستگير
شده ﯾا زندانی نسبت به اطرافيان و جامعـه بـر مـی گـردد.اﯾـن دليـل واقعـی
نگھداشتن  ٩نفر فوق است.
جالب است که بدانيم غير از عليرضا عـسگری و جليـل محمـدی  ٧نفـر بـاقی
مانده از اھالی استان گيالن ھستند .طی سالھای گذشته تمـامی ﯾـا بيـشتر
فعـالين کردسـتان و تھــران شناسـاﯾی شــدند امـا گـيالن در اﯾــن رابطـه بــرای

پليس ناشناخته باقی مانده است به اﯾن دليل است که تعدادی از اﯾـن افـراد
به رشت انتقال ﯾافتند.
در حال حاضر به جرائت می توان گفت کميتـه پيگيـری بـدون اﯾنکـه اعـضاﯾش
دسته جمعی دستگير شوند سرکوب شده است  .و اکنون شاھد فـشارھای
بسياری بـر کميتـه ھمـاھنگی ھـستيم  ،اگـر طـرح شناسـاﯾی و رده بنـدی را
جدی بگيرﯾم باﯾد بيندﯾشيم که با بھانه ای ﯾا شاﯾد بـی بھانـه در اﯾنـده نزدﯾـک
مجبورﯾم شاھد حمله بـه ﯾکـی دﯾگـر از تـشکل ھـای فعـالين باشـيم  ،شـاﯾد
اتحادﯾه کارگران آزاد ﯾا کانون مدافعان حقوق کارگری و ﯾـا  ...پـس الزم اسـت
اﯾن دوستان در فعاليت خود ھر چه بيشتر دقت کنند.
با توجه بـه پـارامتر ھـای شـراﯾط وﯾـژه ،اﯾـران در مقابـل تقـسيم جدﯾـد جھـان
توسط بلوک ھای متخاصم سرماﯾه داری وسـط قـرار گرفتـه اسـت بنـا بـراﯾن
تالش می کند برای مقابله با ﯾک طرف خود را به طرف دﯾگر بچـسباند و حـال
در چنين وضعيتی وقتی به نقطه عطف تارﯾخی عمر خود نزدﯾک می شود در
آن شراﯾط شدﯾد ترﯾن نوع سرکوب را به کار خواھـد گرفـت و حـال اگـر طبقـه
کارگر آمادگی مقابله نداشته باشد اولين نيروﯾی است که با قصاوت ھـر چـه
تمامتر سر کوب خواھد شد.
در مقابل چنين مشکلی ھمه ی فعالين و با توجـه بـه اﯾنکـه ھمگـی در حـال
کشيده شدن به درون شراﯾط وﯾژه ھستيم وظيفه فعالين چيست؟
 -١حماﯾت بـسيار قـدرت منـد از تمـامی دسـتگير شـدگان ،افـرادی کـه در
زندان ھستند ،ﯾا افراد که تحت محکوميت قرار دارند ،کنيم .
 -٢تمامی فعالين وظيفه دارند با دقت اقدام به ھمانند سازی کننـد بـدون
اﯾنکه فعالين جدﯾد مانند قبلی ھا شناخته شـوند  .در غيـر اﯾـن صـورت
در پروسه طی زمان شراﯾط وﯾژه نمی توان روی ھـيچ کـدام از فعـالين
فعلی به عنوان سازمان دھندگان حساب بـاز کـرد و اگـر نيـرو ھـای نـا
شناخته ساخته نشوند ،در زمان شراﯾط وﯾژه دچارکمبود شده ،ميـدان
را واگذار خواھيم کرد.
کسانی در بين ما ھستند که اعتقاد دارند رھبران و فعـالين کـارگری در حـين
مبارزه ساخته می شوند ولی باﯾد توجه کـرد کـه حـين مبـارزه فقـط زمانھـای
خاص مانند مدت زمان شراﯾط وﯾژه نيست بلکه ھمين حـاال ھـم زمـان مبـارزه
است  .و رھبران کارگری در تمامی زمانھا تحت تاثير افت و خيزھای مبارزاتی
ساخته می شود ولی دشمن ھر کدام از آنھا را اگر بتواند از عرصه فعاليت و
مبارزه دور می کند  ،بنا براﯾن اگر فعالين و رھبران کارگری پاﯾه و رﯾشه ھـای
حــضور خــود و ھماننــد ھــای خــود را از ح ـاال در جنــبش اﯾجــاد نکننــد در زمــان
شراﯾط وﯾژه دستشان از پاﯾگاه توده ای کوتاه خواھد شد ،و رھبران و فعالين
که آن زمان رشد خواھند کرد در واقع ھمان خود به خودﯾسم و خـورده کـاری
را تحت تسلط افکار سرماﯾه داری پيش خواھند گرفت که آخر و عاقبـت آن از
ھم اکنون معلوم است.
در چنين شراﯾطی و ھمچنين در شـراﯾط وﯾـژه تـشکل ھـای واقعـی کـه مـی
توانند در حين مبارزه رشد کنند و تبدﯾل به آلترنـاتيو واقعـی شـوند و طبقـه را
به سـوی ھمبـستگی و مبـارزات سراسـری ھـداﯾت نماﯾنـد و در ھمـين حـال
بستر و زمينه رابرای حضور گسترده تشکل ھـای تـوده کـارگران مھيـا نماﯾنـد
ھسته ھا و کميته ھای مخفی انقالبی ھستند که بخصوص در شـراﯾط وﯾـزه
ضرورت اجتناب ناپذﯾری خواھند داشت و در ھمين حال تنھا شکلی از تـشکل
است که سيستم طرح شناسای  ،رده بندی و سرکوب جمھوری اسـالمی را
می تواند شکست دھد و در ھمين حال رشد آنھا به عنوان نطفه ھـای حـزب
در شراﯾط وﯾژه ساخته شدن حزب را ممکن می کنند.

چند کلمه نيز در حاشيه الزم است.
پس از حمله نيرو ھا ی امنيتی به نشست سا النه کميته ھمـانگی در کـرج
وضعيت دو گانه شاﯾد ھم چند گانه ای در مقابل نيروھـای انقالبـی و فعـالين
کارگری اﯾجاد شده است اما تا کنون تقرﯾبا" ھمه ی نيروھا تـالش کردنـد ﯾـک
صدا بدون نقد ھر چيزی که می تواند خطا  ،توھم پراکنی ﯾا اﯾجاد انحـراف در
طبقه کارگر محسوب شود ،بـه دفـاع ﯾـک دسـت از اﯾـن دسـتگير شـده ھـا و
مخالفت با ھر گونه سرکوب عمل نماﯾند .اﯾن بسيار عالی است و باﯾد که ھـر
چه بيشتر در اﯾن مسير حرکت کرد موضوعی که می تواند مـورد بحـث و نقـد
باشد نوشتن نامه  ١٧اسفند  ١٣٩٠و زمان انتـشار آن اسـت امـا بـا توجـه بـه
حــدی از بلــوغ فکــر جنــبش کــارگری و جنــبش کمونيــستی اﯾــران تــا اﯾــن حــد
عموما" تشخيص داده است که در اﯾن وضعيت دو گانه نقد اﯾن نامـه اصـولی
نيست ،نه به دليل اﯾنکه اﯾن نامه مھم نبوده و مشکل ساز نخواھد بود ،بلکـه
به دليل اﯾنکه در شراﯾط کنونی با توجه به احساساتی بودن بخش بزرگـی از
فعالين و رقيق بودن احساس انسانی در مقابل ھجوم و دستگير شده ھـا و
ھمچنــين احــساسی شــدن جــو موجــود ھــر نقــدی بــی ارزش شــده در ميــان
احساسات گم می شود وبه پراکندگی بيشتر دامـن مـی زنـد و حرکـت ھـای
ضد آرمانی به آرمـان تبـدﯾل مـی گـردد .امـا برخـی از رفقـا دقيقـا" و ظـاھرا"
دلــسوزانه از ھمــين وضــعيت دوگانــه اســتفاده کــرده در ميــان نوشــته ھــای
دراماتيک و مصاحبه ھای احساسی و سوزناک خود ،نوشته شدن و تـاثيرات
توھم برانگيزانه آن را موجه و عادی جلوه می دھند .اﯾن در واقع با اسـتفاده
از جو احساسی کنونی است تا اصـول و نقـدھای تئورﯾـک اصـولی آﯾنـده ،از
ھم اکنون تخرﯾب شود .اﯾن قسمت را فقـط بـرای اﯾـن نوشـتم کـه برخـی از
دوستان ازحاصل احساسات زندانی شدن رفقای مبارز در توجيـه اشـتباھات
و توھم ھا اسـتفاده نکننـد ،تـا حـداقل موضـوع بـرای نقـد در زمـانی عـاری از
احساسات طرح شده باشد.
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