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 :دو بیانیه از نشریه باروت

 !بـاروتتـاریـکـم و خـامـوش مـثـل انـبـار 

 !مـقـاومـت را سـازمـان دهـیـم سـرخهـای  سلـول
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 بیانیه شماره یک

 2تاریکم و خاموش، مثل انبار باروت، صفحه 

 

 بیانیه شماره دو

 :سلول های سرخ مقاومت را سازماندهی کنیم 

های سرخ در مرحلۀ  های کلی تشکیل سلول اصول و چارچوب

 11آغازین، صفحه 

 12شرایط عمومی فعالیت   صفحه 

 11خود به خودی گرایی در بین جوانان انقالبی، صفحه 

 11ای سلول سرخ، صفحه  های پایه ویژگی

 11قوانین جذب، صفحه 

 11های سمپاتیک، صفحه حلقه

 22های سرخ، صفحه  ارتباط بین سلول

 21های سرخ، صفحه  بندی وظایف سلول تقسیم

 21وظایف درونی، صفحه ( الف

 21وظایف بیرونی، صفحه ( ب

 فــهــرســت
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 بیانیه شماره یک نشریه باروت

 آغــــاز

 تودۀ کوچک

 جنگد؛ بی گلوله و شمشیر می

 برای نان همه

 .برای نور و سرود

 کند فریادهای شادی و دردش را در گلو پنهان می

 چرا که اگر دهان بگشاید،

 1.ها از هم بخواهند شکفت صخره

ای را که در آن خشونت به واسطۀ تضادهای پُرشمار و متراکم اجتماعی و                  جامعه

آور طبقاتی، بیکاری گسترده جوانان،        های هولناک و حیرت     مسائلی مانند فاصله  

مسکنی، فحشاء و اعتیاد، گرانی رو به تزاید اقالم              فقر و فالکت، گرسنگی، بی     

توان تنها با تعبیۀ ضامنی        رو به انباشت و انفجار دارد، نمی       ...  ضروری زندگی و    

جامعۀ در حال غلیان و انفجار و آکنده از تضاد، بر لبۀ             .  خطر و آرام نگاه داشت      بی

پرتگاه بین موقعیت انقالب و خطر فروپاشی، بربریت و ارتجاع ایستاده است و با                

 .دهد هر نوسانی تعادل خود را بیش از پیش از دست می

در چنین شرایطی است که نیروی انقالبی در عین تمامی رخوت و فترت سیاسی               

دهی نماید و آتش      موجود باید که امر سازماندهی مبارزه را به پیش برده، جهت            

ای کند که مستحق نابودی توسط آن          حاصل از انفجار گریزناپذیر را روانۀ نقطه       

دهی به آتش خشم و خشونت انباشته شده          چرا که هر لحظه تعلل در جهت      .  است

در زیر پوست جامعه، تنها منجر به افزایش تلفات در بین قربانیان سیستم موجود              

چه به شکل گسترش معضالت و فجایع اجتماعی و          :  گردد  در اشکال گوناگون می   

آری، ما،  .  هایی مانند فاشیسم مذهبی و نژادی        چه در قالب سر برآوردن پدیده      

بار   مان نیز پیداست، آشکارا از مبارزۀ انقالبی و خشونت             که از نام نشریه      چنان

به همین خاطر است که حمید اشرف، شرف مقاومت انقالبی            .  کنیم  صحبت می 

 !تـاریـکـم و خـامـوش مـثـل انـبـار بـاروت                                                         
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گزینیم و به     ایران، و تقی شهرام، عقاب تیزپرواز آن را به عنوان نمادهای خود برمی              

های مقاومت انقالبی از نهضت مقاومت ضدفاشیستی اروپا تا مبارزات              تمامی جنبش 

در .  گیریم  ها توشه بر می      کنیم و از آن      فرستیم، نظر می    خلق فلسطین درود می    

دیدۀ جامعه در هر لحظه از زندگی خود          شرایطی که طبقات و اقشار زحمتکش و ستم  

اسالمی تباهی و نابودی    -داری وحشی ایرانی    در زیر فشار مناسبات ضدبشری سرمایه     

های آخته و  ای در برابر ما قرار دارد؟ وقتی که تیغ کنند، جز این چه چاره را تجربه می

زهرآگین فاشیسم اسالمی حاکم نه تنها در زمان اعتراض که هر روز و هر ساعت                   

دهد، برای ما چه      های زنان و مردان زحمتکش و شریف جامعه را هدف قرار می             سینه

مان و برای     شدن و سازماندهی برای مقاومت، برای دفاع از طبقه            راهی جز متشکل  

ماند؟ هنگامی که کل ثروت و امکانات بیکران کشور برای تامین منافع  انقالب باقی می

کنندگان مصری برای        لقبی که قیام    )"گربۀ چاق  " ارضای مطامع مشتی        و

ها    و پشمالو، توله    (  داران وابسته به رژیم مبارک انتخاب کرده بودند                 سرمایه

خواران رنگارنگ رژیم     ها و جیره  "حاجی ترانسفر " شان، برای امثال    های  "آقازاده"و

های   و نه دالل  -شود، برای یک مبارز راستین         فاشیستی اسالمی صرف و هزینه می      

چه انتخابی غیر از پاگذاشتن در مسیر مقاومت و انقالب               -ی"روشنفکر" سیاسی و 

چنین است که به باور ما مرز اصلی در پهنۀ سیاست امروز کشور از                ماند؟ این   باقی می 

گذرد که در یک سوی آن اردوی انقالب قرار دارد و در سوی دیگر سکۀ دو                  جایی می 

های   ها، اسالمی   داری لیبرال   با میدان  ]امپریالیستی[ مداخله-]رژیم[ روی استحاله 

ها قرار      و محوریت امپریالیست   (  اعم از ایرانی و قومی       )لیبرال، ناسیونالیستها    

ازا   ای که باید به آن توجه کرد این است که این مرزکشی دقیقاً بر یک مابه  نکته . دارد

های باالیی و     دار ایران و الیه  بخش مهمی از طبقۀ سرمایه: و بستر طبقاتی متکی است

الحال حامی رژیم فاشیستی اسالمی است و          بورژوازی و طبقۀ متوسط فی      مرفه خرده 

ها نیز تا لحظۀ آخر امید خود را به استحالۀ این رژیم از دست                  های ناراضی آن    بخش

ها برای مداخله و تضمین        نخواهند داد و پس از آن نیز دست به دامان امپریالیست            

های   در اردوی انقالب، زحمتکشان و فرودستان جامعه، الیه        .  شان خواهند شد    منافع

بورژوازی، خیل عظیم جوانان بیکار، تهیدستان شهری و روستایی،  پایینی و فقیر خرده

یکی از نتایج مستقیم    .  گیرد  نشینان و در قلب آن، طبقۀ کارگر ایران قرار می            حاشیه

و به   "چپ" این تحلیل نفی پوپولیسم نوینی است که در روکش روایتی ظاهرًا نو از              

کوشد   می "سیاست مردمی " ای مانند   و با عناوین فریبنده    "چپ سبز " تر  عبارت دقیق 

جا   کاسه کند و یک      را یک  "مردم" ناپذیر در چارچوب همین      منافع متضاد و آشتی    
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این جریان در دو سال اخیر با استفاده از امکانات و                   .  ها بدهد   تحویل لیبرال 

پوشی رژیم توانسته     گیری از چشم    سابقۀ روشنفکری و با بهره      های علنی و بی     ظرفیت

ای در عرصۀ      موقعیت ویژه  "چپ علنی و قانونی     "دهی به نوعی     است با شکل   

     . روشنفکری برای خود دست و پا کند

گران داخلی و جهانی      تبلیغاتی سلطه -ای  مطمئنا قلم به دستان و بلندگوهای رسانه       

  ها و خطاهای     کوشند و خواهند کوشید با تهیه فهرست بلندباالیی از ناکامی                می

ها و انقالبیون پیشین، نوای انقالب و انقالبیون امروز را در بوق و کرنای                       انقالب

های گذشته از انقالب کبیر        گیریم که همۀ انقالب    .  آور خویش محو سازند      سرسام

ای از توهمات و خطاها بوده است اما به ما بگویید که با                  فرانسه به این سو، زنجیره     

اعم از نسبی   )میلیون نفر زیر خط فقر        04مان چه باید کرد؟ با        واقعیات کنونی جامعه  

سال، با درگیر بودن      11میلیون جوان بیکار، با رسیدن سن فحشا به           11، با   (و مطلق 

طبق تعاریف  )نشین    میلیون حاشیه   04تا    1میلیون نفر با مساله اعتیاد؟ با            14

آور قیمت    خواب پایتخت؟ با افزایش سرسام       ؟ با صدها کارتن    (مختلف از این پدیده    

داران و    درصد از منازل نوساز متعلق به سرمایه        14بودن    استفاده    مسکن و خالی و بی    

بار تمام معیار     ، با سقوط آزاد فاجعه    (همگی طبق آمارهای حکومتی   )ها؟  بساز و بفروش  

که توسط خود حکومت اعالم شده و       -حداقلی یک زندگی انسانی عادی؟ این آمارها         

کنندۀ وضعیت آن بخشی از       روشن  -ابعاد واقعی مساله مطمئنا بسیار فراتر از آن است        

الواقع   شدن است و فی      جامعه است که در زیر فشار بار و فشار زندگی در حال له                

ها   منتقدین برج عاج نشین انقالب    .  چیزی برای از دست دادن ندارد جز زنجیرهایش        

            به ما بگویند که با این واقعیات چه باید کرد؟ 

فعالیت " ،"دوم خرداد " ،"اصالحات" بیش از دو دهه از غلبه و سلطۀ کامل فضای            

نفی " رژیم، "های موجود   استفاده از تمام ظرفیت    " ،"آمیز و قانونی    علنی، مسالمت 

که ...  و   "پایان تاریخ " ،"به پایان رسیدن دورۀ انقالب    " ،"مرگ ایدئولوژی "،"خشونت

دستی بخش بزرگی از این به                 طلبان حکومتی و با هم             توسط اصالح  

فعالیت این جماعت در فضایی      .  گذرد  شد، می   تبلیغ و اجرا می    "اپوزیسیون" اصطالح

ای جز    بی رقیب و انحصاری و با برخورداری از امکانات گوناگون و وسیع، نتیجه                 

خواهانۀ جامعه نداشته     طلبانه و آزادی    های حق   نشینی و ناکامی مداوم جنبش       عقب

چنینی در طول یک      های این   کافی است نگاهی اجمالی به ضربات و شکست         .  است

طلبان   ، بیاندازید تا به نقش مخرب اصالح        1111دی    6تا    1131تیر    11دهه، از   

اینان هر بار بر بستر یاس ایجاد شده        .  حکومتی و غیرحکومتی در این میانه پی ببرید       
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کنندگان و با به دوش       بسته با خون قیام     های آذین   از شکست مبارزات، بر سنگفرش    

اند تا    و انتخابات نمایشی شده      "گیری  رای" های  گرفتن تابوت آنان روانۀ حوزه       

چهرۀ کریه آن،       های تا مرفق آلوده به خون رژیم را بشویند و با بزک و مشاطه                دست

ریزی مهیا    ای در پیکرش بدمند تا برای آغاز دور دیگری از سرکوب و خون               جان تازه 

 1111توان دید که حتی پس از تجربۀ عظیم و خونین سال               اکنون نیز می    هم.  گردد

. سال آیندۀ رژیم هستند    "انتخابات" کردن مقدمات شرکت در     نیز اینان در حال آماده

ها   مرور این تاریخ سرشار از شکست و ننگ باید به مبارزین، فعالین جنبشی و توده                 

روی از این جماعت نه از جنبۀ اصولی صحیح             این درس را آموخته باشد که دنباله       

طلبانه یا باید پیمانۀ       روی از مشی اصالح      برای دنباله .  گرایانه  است و نه از بعد عمل      

آن هم در    .و کالشی  بزرگی از بالهت داشت و یا استعداد شگرفی برای کالهبرداری          

که رژیم فاشیستی جمهوری اسالمی در این مدت نه تنها کوچکترین امکان              شرایطی

ای از    های علنی و قانونی باز نگذاشته است و ذره          خطرترین فعالیت   و منفذی برای بی   

تر در جهت     مواضع خود عقب ننشسته است، بلکه با سبعیت و وقاحت هر چه تمام               

ترین ابعاد زندگی و ذهن آحاد جامعه تالش          جانبۀ خود تا خصوصی     بسط اختناق همه  

 .کند می

گرایی، خودجوشی پرستی و تقدیس       طلبی و رفرمیسم در باال با خودانگیخته        استحاله

گیری   ترکیب این جهت   .  شود  روند خود به خودی تحوالت از پایین تکمیل می             

طلبان   روی از اصالح    با دنباله (  "جامعۀ مدنی " در)اجتماعی ظاهرا گریزان از سیاست      

افزون رژیم را     حکومتی در عرصۀ سیاسی، توان مقاومت در مقابل فشار و سرکوب دم            

های اعتراضی زنان و      از این تحرکات سلب کرد و منجر به نابودی تدریجی جنبش             

های نخستین این دهه امیدهای       شد که در سال     1114دانشجویان در نیمۀ دوم دهۀ      

توان   نیز می   1111در پس شکست جنبش اعتراضی سال         .  بسیاری برانگیخته بود  

گرایی سیاستی است که بخش        به عالوه خودانگیخته  .  دلیل مشابهی را مشاهده کرد     

های اجتماعی    جنبش" بزرگی از اپوزیسیون چپ تحت فشار گفتمان مسلط موسوم به   

و ضعف و فترت تاریخی خود عمالً بدان تن داده است، هر چند که در حرف و  "جدید

اتحاد " شعار.  روی کاغذ چه بسا بر موضع اصولی در این زمینه تاکید نماید                     

به عنوان شعار راهبردی بسیاری جریانات سیاسی چپ و              "های اجتماعی   جنبش

این نگرش با تقدیس و مستقل و خودبسنده        .  شود  راست از چنین دیدگاهی ناشی می     

کند و به این نکته توجه         انگاشتن عرصۀ اجتماعی، آن را از امر سیاسی تفکیک می           

های اجتماعی و تحرکات اعتراضی گوناگون جامعه تنها در              ندارد که اتحاد جنبش    
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تری از مبارزات آنان یعنی در سطح سیاسی و حول یک استراتژی مشخص  سطح عالی

نتایج .  یابد، قابل تحقق است      سیاسی که در قالب یک تشکیالت انقالبی نمود می           

های اخیر جهان عرب       وخیم جدایی امر سیاسی و اجتماعی را در جریان خیزش             

توان به وضوح مشاهده کرد؛ آتشی که بوعزیزی در تونس بر جان خود و بر جامعه                  می

داری منجر نشد بلکه افسار       ور شدن و پاگرفتن یک جنبش ضدسرمایه        افکند به شعله  

نتیجۀ تجمعات پرشور میدان     .  های تندرو را در سیاست تونس رها ساخت           اسالمی

جمهور   ها و انتخاب رییس     التحریر قاهره، تشکیل فراکسیون پارلمانی قدرتمند سلفی       

در نتیجه تالش برای اتحاد     .  المسلمین بیرون زد    ارتجاعی اخوان   وابسته به جریان فوق   

مبارزات اجتماعی پراکنده و خودانگیخته و ارتقای آنان، از تالش برای ساختن چنین              

این امری است که اپوزیسیون چپ موجود       .  بدیل سیاسی معتبری قابل تفکیک نیست

به شکل ساختاری از متحقق ساختن آن ناتوان است و ضعف تاریخی خود را با تغزل                 

البته این نقد   .  کند  پیرامون اعتراضات اجتماعی خودانگیخته و ستایش آنان جبران می        

در   1116آفرینان سال     طلبانه جمعی از فاجعه     وجه به معنای تایید موضع تنزه       به هیچ 

بخش چپ جنبش دانشجویی نیست که با فرض گرفتن ناتوانی چپ و دائمی کردن                

کنند به بهای حفظ پرستیژ سوپر انقالبی          های مشعشع سعی می     آن در قالب تئوری   

از سوی دیگر بدنۀ طبقۀ     .  گو بسازند   نشین و گزافه    خود از چپ موجودی عقیم،گوشه    

کارگر در شرایط مشخص کنونی و زیر فشار سرکوب و فالکت به سنگر اعتراضات                  

ترین موقعیت و حول مطالباتی مانند دریافت حقوق ماهیانۀ           پراکنده آن هم در دفاعی    

این طبقه در شرایط کنونی خود       .  معوقه و احیای صنایع ورشکسته رانده شده است        

ناتوان است و به طریق     (  تریدیونیونی)حتی از رساندن مبارزات خود تا سطح صنفی          

این .  سیاسی در پهنۀ جامعه را ندارد     -اولی توانایی تبدیل شدن به یک قطب اجتماعی       

گرایی در جنبش کارگری بدون داشتن یک تحلیل،            در حالی است که خودانگیخته     

بندی دقیق و جامع از وضعیت حاکم بر طبقۀ کارگر و سطح مبارزات                ارزیابی و جمع  

پای  "ای کارگری   های توده   تاسیس تشکل " آنان، بیش از یک دهه است بر شعار          

این شعار نوعی احاله به محال و بیشتر بازتاب آمال و آرزوهای این بخش از . فشارد می

. اپوزیسیون چپ است و نه یک خط معتبر و قابل پیگیری سیاسی در شرایط موجود               

علنی   های شبه   توان در عدم رشد قابل توجه تشکل        نتیجۀ پیگیری این سیاست را می     

ضربات پی در پی    .  ایجادشده بر این مبنا پس از حدود یک دهه فعالیت مشاهده کرد            

ها همین امکان تاثیرگذاری حداقلی را نیز از آنان سلب                اخیر رژیم بر این تشکل     

رسیدن جنبش کارگری به نقطۀ مطلوب این رفقا تنها پس از طی                  .  خواهد کرد 
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یافتۀ یک پیشتاز انقالبی مشخص        فرایندی میسر است که با دخالت موثر و سازمان          

بندی مطالبات گوناگون اجتماعی، به دست          پیشتازی که توانایی مفصل    .  شود  می

های موجود در جامعه و تبدیل شدن به یک نیروی              گرفتن ابتکار عمل حول گسل     

دادن به چنین پیشتازی خود روندی تدریجی، تکاملی          شکل.  هژمونیک را داشته باشد   

ترین وظیفۀ راهبردی نسل نوین جنبش کمونیستی در شرایط کنونی            بَر و مهم    و زمان 

 .است

دهی به این پیشتاز انقالبی در برهوتی که اپوزیسیون چپ در ایران در دو دهۀ                  شکل

ترین سطوح،    ای  ترین و پایه      اخیر در پس خود بر جای گذاشته است، لزوما از ابتدایی           

این روند در چارچوب در پیش      .  قلب جامعه و دل تضادهای اجتماعی آغاز خواهد شد        

ها و    گرفتن راهبرد مقاومت انقالبی در مقابل رژیم فاشیستی اسالمی، امپریالیست            

دادن به این مقاومت و         سامان.  شان به پیش خواهد رفت        های مشترک   دنبالچه

سازماندهی -1:گیرد  دهی به این پیشتاز به باور ما با اتکاء به دو مقوله صورت می               شکل

سازماندهی انقالبی در شرایط کنونی از دل جامعه و از            .  ایدئولوژی-0و تشکیالت و    

های بنیادین آن آغاز خواهد شد و شکل اصلی آن، مخفیانه و منفصل خواهد                  سلول

لنینیسم در معنای قرن بیست -ایدئولوژی انقالبی ما چیزی نیست جز مارکسیسم. بود

ها و مناسبات اجتماعی و       ریزی ارزشی پراتیک    و یکمی آن که مشتمل است بر قالب        

های انقالبی جهان و تحلیل جدی و          های جنبش   در عین حال جذب مجموعه آموزه      

امید ما این   .  المللی  مداوم واقعیات سیاسی و اجتماعی امروز در سطوح ملی و بین             

است که تکیه بر تشکیالت و ایدئولوژی از ما و یاران ما انقالبیونی سرسخت و                       

ناپذیر بسازد چرا که عمیقا معتقدیم درافتادن با هیوالیی مانند رژیم فاشیستی               آشتی

جمهوری اسالمی اساسا به مباررینی از این جنس نیاز دارد و نه                                 

 .اویی و حقوق بشری جی مانند فعالین ان "نرمی"های تیپ

های کمونیست و انقالبی پیشین      در مسیر این مبارزه در عین حفظ دستاوردهای نسل

های   ها و گروه    های آنان و سازمان     مانده  و دفاع از آنان، به وداعی هر چند تلخ با باقی           

مجموعه تحوالت دو دهۀ اخیر نشان داده است که         .  ها دست خواهیم زد     متعلق به آن  

های پیشین نیز به دلیل        ها و افراد متعلق به نسل        ترین گروه   ترین و رادیکال    شریف

های ساختاری قادر به در دست گرفتن ابتکار عمل برای                  ها و محدودیت     ضعف

بدین ترتیب کوشش ما از همان نقطۀ آغاز مستقل و            .  تاثیرگذاری بر جامعه نیستند   

اما نسل نوین انقالبی برای اثبات      .  ها خواهد بود    متمایز از تمامی این جریانات و گروه      

ای جز اثبات آن در عرصۀ عمل و در کوران             حقانیت این نقد و صالحیت خود، چاره       
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در چنین شرایطی است که       .  مبارزات پیچیدۀ سیاسی و اجتماعی نخواهد داشت         

دوشادوش دیگر رفقای نسل نوین انقالبی فعالیت خویش را در عرصه            "باروت" نشریه

 .عملی آغاز می نماید و امید دارد که آغازی باشد بر پایان نشریات صرفاً الکترونیکی

های مارکسیستی، توهمی نسبت به این مساله نداریم که انقالب               ما بر طبق آموزه    

کردن و ایجاد شرایط انقالبی صرفا با اتکاء به میل و ارادۀ جمعی و گروهی ما میسر                   

ای عینی است مانند سیل و صاعقه که ناگاه بر مبنای تراکم              انقالب پدیده .  خواهد بود 

ما خواهیم  .  گسترد  گیرد و می    تضادهای اجتماعی و رسیدن آن به نقطۀ انفجار درمی         

های دیگر    ها و جرقه    هایی باشیم بر انبار باروت، باشد که از این جرقه           کوشید که جرقه  

بخشیدن در عین انتظار کشیدن         رویکرد ما شتاب   .  هایی مهارناپذیر برخیزد     حریق

یافتۀ انقالبی؛ مقاومت بدین معنا که تالش         صبورانه است و راهبرد ما مقاومت سازمان      

ما دیگر صرفا به اعتراض به معنای اعالم نارضایتی از این و آن مساله محدود نخواهد                 

های   ماند بلکه مصروف تضمین عدم تکرار وقایع نامطلوب برای ما، طبقۀ ما و توده                

 .مردم خواهد بود

 !های سرخ های انقالبی و سلول پیش به سوی ایجاد و تشکیل هسته

 پانویس ها

 یانیس ریتسوس، ترجمه احمد شاملو .1
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 نشریۀ باروت دو بیانیۀ شمارۀ

 های سرخ در مرحلۀ آغازین های کلی تشکیل سلول اصول و چارچوب

 آغــــاز

مشخص شد که آن همه رویاسازی و          1111با فروکش کردن موج اعتراضات سال        

، “نوین”های سبز پیرامون اشکال            پردازان و استراتژیست       پردازی نظریه     قصّه

سازماندهی که قرار بود بنیاد هر گونه سازماندهی        “  ای  شبکه”و  “  افقی”،  “دموکراتیک”

را براندازد، نه تنها     ...  و“  ایدئولوژیک”،  “ایمانی”،  “اقتدارگرایانه”،  “عمودی”،  “هرمی”

ای در برخورد با سرکوب و خونریزی وحشیانه رژیم فاشیستی                 گونه کارایی   هیچ

کار به      های  اسالمی و پیشبرد مبارزه از خود نشان نداده است، بلکه در عمل سررشته             

های شیوخ مجمع     در بنیاد باران، جلسات و گعده     “  سیّد مظلوم ”های    دست نورچشمی 

طلب و    های فربه اصالح    روحانیون، اساتید خط امامی دانشگاه تربیت مدرس، آقازاده        

کوه، موش  ”در یک کالم،    .  در خارج از کشور افتاده است     “  سبز امید ”شورای مجعول   

و رویاهای سبز رهایی از هر گونه قید و بند و نظم و دیسیپلین                     “  زاییده است 

( تمرکز)ترین نوع سانترالیسم      مانده  ترین و عقب    سازماندهی انقالبی به غیردموکراتیک   

بار دیگر مهر تاییدی بر این واقعیت چشمگیر    1111تجربیات سال . منتهی شده است

اسالمی نه تنها سنت       -مانده و جبون ایرانی         تاریخی زد که بورژوازی عقب        

سازی و سازماندهی از پایین ندارد، بلکه منافع آن در اساس با                           تشکیالت

تشکیالتی تودۀ مردم و به ویژه طبقات فرودست گره خورده               نیافتگی و بی    سازمان

چه این بورژوازی و نیروهای وابسته به آن نیاز دارند، پوپولیسمی مخملی،                آن.  است

هدایت شده و سر به راه است که در نهایت ابزاری باشد برای باالبردن موقعیت                      

ای و سایر مقامات عظام نظام و یا           های بیوت خامنه    گری در داالن    حضرات برای البی  

نمونۀ اعالی تشکیالت   .  های امپریالیستی و جلب حمایت آنان        بند و بست با قدرت     

ای خود بیشتر     ، از پایگاه توده   1104بورژوایی در تاریخ معاصر یعنی جبهۀ ملی دهۀ          

ایرانی که قریب به یک      -های اسالمی   لیبرال!  هراس داشت تا نیروهای حامی کودتا      

حد و حصر مالی، تدارکاتی و تبلیغاتی را          دهه، دو قوه حکومتی و امکانات وسیع و بی        

خود را حداقل به محلی برای تجمیع       “  جبهۀ مشارکت ”در اختیار داشتند، نتوانستند     

 !هـای سـرخ مـقـاومـت را سـازمـان دهـیـم سلـول                                                 
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بر اساس چنین شواهدی است که با         .  و گردهمایی اقشار حامی خود تبدیل کنند        

انداز فتح قدرت     ای از پایین با چشم       توان گفت که امر سازماندهی توده        قاطعیت می 

های دولت دیکتاتوری حاکم،      های قدرت و دستگاه     سیاسی در باال و خرد کردن پایه       

مقولۀ سازماندهی،  .  شود  یکسره در چارچوب وظایف جنبش کمونیستی مطرح می          

امروز یا در همۀ شئون خود انقالبی است و یا اصالً، مگر در نام و ادعا، شباهتی با                      

ها برای برانداختن رژیم دیکتاتوری و جنایت بورژوازی اسالمی          سازماندهی واقعی توده  

ایرانی ندارد و ارگانی خواهد بود برای سازش و بند و بست با رژیم فاشیستی و یا                    -

های فانتزی و خوش آب و رنگ           “سازماندهی”دیدیم که    .  های امپریالیستی   قدرت

های تونس و مصر، گویی در عرض چند هفته           بوکی و اینترنتی در جریان خیزش   فیس

های سلفی و خیل وحوش       دود شدند و بر هوا رفتند و از پس گرد و غبار آنان، گّله               

 .اند آور شده اسالمی در زمینی صاف، بدون سنگر و مهیا برای تسخیر هجوم

 

 شرایط عمومی فعالیت

 :کننده شرایط کنونی سازماندهی به باور ما از این قرار است سه مولفۀ اصلی تعیین

امان، الینقطع و وحشیانۀ رژیم فاشیستی         سرکوب و اختناق فزاینده، بی               -

اسالمی بمثابه جزیی الینفک از ماهیت این رژیم، با اتکاء بر تجارب سی و چند ساله                 

در این زمینه و اختصاص بخش عظیمی از درآمد و امکانات خود به توسعه و تجهیز                  

قدرت و مهارت پلیسی و سرکوبگرانه رژیم اکنون فاصلۀ عظیمی با              .  قوای سرکوبگر 

سطح و میزان رشد اعتراضات مردمی دارد و جمهوری اسالمی را در مقام یک الگوی                

 .المللی توحش مطرح ساخته است بین

جامعۀ امروز ایران به شکل یک دیگ جوشان و مخزن انفجاری در آمده است          -

کند اما از سوی دیگر بدیل و         که ساختارهای موجود را به شدت پس زده و تهدید می          

. انداز روشنی برای تغییر و رهایی از وضعیت موجود در پیشاروی خود ندارد                  چشم

گونه که در شعار نشریۀ ما نیز بازتاب یافته است، جامعۀ ایران در                بدین معنا و همان   

رسد اما این، تاریکی و خاموشی یک انبار           شرایط کنونی تاریک و خاموش به نظر می       

این وضعیت نه شباهتی با دوران ُافت و رکود دارد که           .  باروت است و نه یک گورستان     

کند و تمایل به      در آن مسالۀ ضرورت تغییر چونان امری عاجل و فوری جلوه نمی              

دگرگونی تنها جنبۀ ذهنی دارد و نه نسبتی با وضعیت انقالبی که در جملۀ مشهور                 

در .  گر شده است    جلوه“  خواهند  ها نمی   توانند و پایینی    ها نمی   باالیی”رفیق لنین یعنی    
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ناپذیر به سمت     های اجتناب یابی تضادها در جامعه و گرایش این وضعیت به رغم شدت

این .  برد  انداز تغییر و تحول در تیرگی و تردید به سر می       ساختن اوضاع، چشم دگرگون

در چنین  .  شناسی اجتماعی طبقات و اقشار اجتماعی  مساله امری است مربوط به روان

کنند، از    حالتی تودۀ مردم که در فضایی آکنده از یاس و خشم توامان تنفس می                 

اعتماداند و در نتیجه عمالً       های موجود ناباور و بی      حل  تجربیات نوین بیم دارند و به راه  

تر برای بهبود وضعیت خود در چارچوب          های مطمئن   و به شکل خود به خودی راه       

این شرایط درجازدن اجتماعی آبشخور       .  بندند  همین ساختارهای موجود دل می      

امید :  سازند  گر می   مساعدی است برای شیوع امراضی که خود را به شکل مرهم جلوه            

های رنگارنگ    های قومی و مذهبی، آلترناتیوسازی       بستن به استحالۀ رژیم، فاشیسم     

)امپریالیستی و  های اجتماعی، اعتیاد،      و گسترش آسیب   (  در میدان سیاست   .... 

 (.در عرصۀ جامعه... )بازی و های خانوادگی، فرقه خشونت

کمونیستی در  -نفوذ انقالبی   عدم وجود یک حزب و تشکیالت سراسری و ذی                  -

توان بمثابه استنتاجی از مولفۀ قبلی در نظر           معنای راستین کلمه؛ این محور را می       

گرفت اما نظر به اهمیت خاص آن در رابطه با مسالۀ سازماندهی، ما آن را به شکل                    

فرض نیز هست  ضمناً این باور، دربرگیرندۀ این پیش. کنیم جداگانه در اینجا مطرح می

 1113های موجود در اپوزیسیون چپ متعلق به دوران انقالب             کدام از گروه    که هیچ 

برند، پتانسیل و     که بیش از سه دهه است در تبعید و دوری از جامعه به سر می                   

قابلیت تبدیل به چنین قطب معتبری را حتی در صورت قرار گرفتن در شرایط                    

تبیین غالب این جریانات از وضعیت کنونی جامعه، آن را کاماًل مهیای            .  مساعد ندارند 

اجتماعی موجود را تنها به بحران رهبری سیاسی          -بیند و بحران سیاسی     انقالب می 

از نظر آنان این بحران نیز با قرار گرفتن گروه و جریان مربوطه در                 .  دهد  تقلیل می 

رأس و جایگاه رهبری تحوالت و در بطن یک شرایط مساعد مانند بحران انقالبی قابل  

ها حتی در      از آنجا که توانایی و استعداد واقعی این گروه               .  حل خواهد بود   

گونه تناسبی با چنان جایگاهی ندارد، خود این            ترین تخیالت نیز هیچ      بینانه  خوش

بینانۀ خود تنها به ناامیدی، بالتکلیفی و پاسیفیسم          رغم ظاهر خوش    بندی علی   فرمول

گیری یک بدیل معتبر و        شکل.  زند  در بین مبارزین کمونیست دامن می      (  عملی  بی)

 .زا و از بطن جامعه امروز ایران میسر خواهد بود نوین کمونیستی تنها به شکلی درون

 

 خود به خودی گرایی در بین جوانان انقالبی
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های مخصوص به خود صرفاً        عناصر انقالبی از بین نسل جوان ایران امروز به شیوه            

دهند و فعالً به هیچ       همان وضعیت آشفتگی، خشم و بالتکلیفی جامعه را انعکاس می         

این مساله در نقطه و . را ندارند“ پیشتاز”وجه صالحیت و قابلیت کسب و حمل عنوان 

های اخیر و به رغم       اگر چه در سال   .  لحظه کنونی شامل خود ما و رفقای ما نیز هست         

، همچنان  1116بار بخش چپ جنبش دانشجویی در سال             تجربیات تلخ و فاجعه    

ایم، این    شاهد گرایش عناصر مبارز و رادیکال در جامعه به سمت مارکسیسم بوده               

اگر . گرایش همچنان در بند اشکال و تکاپوهای خام و خود به خودی باقی مانده است

تکاپوهای خود به خودی در بین تودۀ مردم برای بهبود اوضاع خویش به تالش در                  

های   انجامد، جنب و جوش     جهت تغییر وضعیت در چارچوب ساختارهای موجود می        

کاری،    خودانگیختۀ جوانان دارای گرایش انقالبی در بهترین حالت به خرده                   

تاثیر و در بدترین حالت به         هدف و مباحثات بی     بازی، مطالعۀ بی    کاری، محفل   موازی

های خالصی فرهنگی و پهن       چاله  بازی، گرفتاری در دام نشینی، فرقه گزینی، کافه پاتوق

های اجتماعی    شدن به شکل علنی و بدون رعایت مسائل امنیتی در سطح شبکه               

جوانان انقالبی یا با گسست تدریجی از این وضعیت، خود           .  اینترنتی منجر شده است   

دهند و بر بستر شرایط مساعد عینی سیاسی  های پیشتاز سازمان می را در قالب هسته

و اجتماعی که نیاز جامعه به انقالب و کمونیسم را بیش از هر زمان دیگری فریاد                    

آفرینی   دهی به یک بدیل موثر سیاسی نقش           زند، در هیأت پیشاهنگِ شکل        می

گر  آیندگی کمونیسم را امضاء کرده و نظاره کنند و یا حکم مرگ سیاسی خود و بی می

. دهی سرنوشت سیاسی جامعه، توسط نیروهای بورژوایی خواهند بود             منفعل شکل 

خواهد بقایایی از     کمونیسم در همه جا، امروز بر سر این دوراهی قرار دارد که می                

          گذشته باشد یا پیشاهنگ آینده؟

جوانان رادیکال و انقالبی کمونیست در ایران هنوز از سطح پایین تجربۀ سیاسی رنج               

ها بیش از دو دهه برهوت و خشکسالی سازماندهی و مبارزۀ             در پشت سر آن   .  برند  می

این نسل نیاز به انباشت تدریجی تجربه و اعتماد به نفس سیاسی              .  انقالبی قرار دارد  

دارد تا از خالل آن به عنوان یک نیروی جدی و قابل اعتنای سیاسی قوام یابد و                      

به همین خاطر الزم است تا نقطۀ        .  عضالت تشکیالتی و مبارزاتی آن ورزیده گردند       

های   عزیمت خود را پیش از نقطۀ صفر، محور مختصات سیاسی قرار دهد، خشت                

نخستین موجودیت خود را در قلب جامعه و بر زمین سخت واقعیات بنا نهد و                      

ها باید به این      آن.  تر بردارد   های نخستین را با اطمینان و استحکام هر چه تمام            قدم

ساختن اوضاع و شرایط با نیروی اراده و  نکته بسیار مهم توجه داشته باشند که انقالبی
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های عظیم عینی را طلب       انگیزه و حتی فدا و فنای انقالبیون میسر نیست و دگرگونی          

توان در سه     به همین خاطر وظیفۀ انقالبیون در شرایط غیرانقالبی را می            .  کند  می

بخشیدن به روندهای     تسریع و شتاب  :  کلیدواژۀ تسریع، تدارک و تضمین خالصه کرد      

آفرینی در شرایط     جانبه برای نقش    منجر به شرایط انقالبی، تدارک و آمادگی همه         

که بحران انقالبی     انقالبی و رسیدن به حدی از قدرت و تاثیرگذاری برای تضمین این            

نبرد .  بستری برای پیروزی و تکمیل فرایند انقالب باشد و نه غلبۀ ارتجاع و ضدانقالب       

در دورۀ کنونی، به تعبیر گرامشی نبردی مانوری بر سر کسب موقعیت هژمونیک در               

ساختن اوضاع    جامعه است و نه نبردی موضعی و با هدف یورش مستقیم برای انقالبی            

 .و برانداختن حکومت

یافتن بحران    جا که حل انقالبی و مترقیانۀ بحران سیاسی ایران در گرو فیصله              از آن  

جنبش کمونیستی در ایران است، تغییر شرایط این جنبش نیز به شکل مستقیم بر                

الزم است که رفقای ما اهمیت کار و        .  تحوالت سیاسی در ایران تاثیرگذار خواهد بود      

. میزان تاثیرگذاری خود را در لحظه لحظۀ فعالیت و زندگی خود درک و لمس کنند               

تغییر وضعیت جنبش کمونیستی و فضای سیاسی و روانی جامعۀ ایران به شکل                  

سازماندهی و بروز ابتکارات و         -زمان در گرو تجربیات نوین،خود           توامان و هم    

انداز امید و تغییر را پیش روی جنبش          های مبارزاتی و انقالبی است که چشم        خالقیت

این گشایش در جان و روان جنبش و جامعه، تنها با لمس             .  و جامعه، هر دو، بگشاید    

ما بنا بر ارزیابی مشخص از وضعیت خودمان و شرایط             .  قدرت انقالبی میسر است    

جامعه، ایجاد قدرت انقالبی به شکل مخفی، نامتمرکز، منفصل و منتشر در سطح                 

جا بر    از همین “  های سرخ   سلول”ایدۀ سازماندهی    .  کنیم  جامعه را پیشنهاد می     

 .خیزد می

 

 ای سلول سرخ های پایه ویژگی

سلول سرخ با    .  یک سلول سرخ، خشت نخستین و پایۀ سازماندهی انقالبی است             

شناسند و به     تن از رفقایی که همدیگر را به خوبی می          1تا    0حضور و اعالم آمادگی     

های کار و زندگی مانند کارخانه، دانشگاه،             یکدیگر اعتماد کامل دارند در محل        

. شود  تشکیل می ...  خوابگاه، دبیرستان، محله، شهرک، روستا، پادگان، اداره، پانسیون و     

اینان رفقایی هستند که با همدیگر در یک رابطۀ طبیعی و روتین خود به خودی به                  

. برند  به سر می  ...  والیتی و   خدمتی، هم   محل، هم   کالس، همسایه، هم    عنوان همکار، هم  
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قید این نکته از آن رو حائز اهمیت است که در صورت ورود ضربۀ امنیتی بر یک                     

بایست از همان آغاز بازجویی نفس تشکیل گروه را کامال رد کرد و برای                   سلول می 

تجمع و گردهمایی خود دالیل دیگری نظیر مواردی که در باال به آن اشاره شد،                    

 .تراشید

بگذارید از همین آغاز تکلیف خود را با تعداد اعضای یک سلول و مسائل مهم در این                  

 .رابطه مشخص کنیم

نفر یک وجه هویتی و اساس         1تا    0محدود بودن اعضای یک سلول به                  -

ساختار سلولی است که بدون رعایت آن، اصواًل کارکردهای این نوع سازماندهی                  

دقیقاً در همین نکته نهفته     “  شبکه”با  “  سلول”های    یکی از تفاوت  .  مختل خواهد شد  

های آنان    سلول، محلی برای تراکم و تمرکز عدۀ محدودی از افراد و توانایی              :  است

، اقدام  (به خاطر باالبردن ضریب امنیت کار     )است و با حیات و فعالیت درخود و بسته          

به عمل را در اولویت کاری خود دارد، اما شبکه عدۀ نامشخصی از افراد را                           

 .شدن دارد تا عمل قاطع گیرد و بیشتر میل به گسترش و پهن دربرمی

کنند،   های دارای دو، سه یا چهار عضو فعالیت می            رفقایی که در سلول              -

به (  نفر  1)توانند از طریق جذب عضو و یا اعضای جدید، تا سطح مشخصی                    می

اند،   هایی که به این نصاب مشخص نرسیده          برای سلول .  گسترش سلول اقدام کنند    

در .  بایست یکی از اهداف اصلی فعالیت باشد          اعضای جدید می  /تدارک جذب عضو  

 .در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد“ قوانین جذب”مبحث 

ها و    مانند گروه )نفر    1هایی خود به خودی بیش از          رفقایی که در جمع             -

مجتمع هستند و همگی آنان برای        ...(  های دوستی، کوهنوردی، مطالعاتی و       اکیپ

های الزم برخوردار هستند، برای شروع کار در             فعالیت از آمادگی و سایر ویژگی       

بندی مناسب، خود را در قالب  ساختار سلولی الزم است هر چه سریعتر در یک تقسیم

درست است که احتمااًل این افراد به خاطر          .  سلول سازماندهی کنند  (  یا بیشتر )دو  

روابط نزدیک از عضویت همدیگر در یک سلول باخبرند و این قاعدتًا ناقض اصول                  

مند کردن آن در هر مرحله بهتر         سازماندهی سلولی است، اما جدا کردن کار و ضابطه        

ها،   البته باید به این نکته توجه داشت که در جمع            .  ضابطه است   از روابط باز و بی     

آید که همگی افراد برای فعالیت جدی         های اینچنینی کمتر پیش می      محافل و اکیپ  

 1تا    0در ساختار سلولی آمادگی و صالحیت کافی را داشته باشند و به همین خاطر                

شان   توانند بدون اطالع دیگران و بدون این که روابط          نفر از این افراد از بین جمع می       
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 .با دیگران را قطع کنند، اقدام به تشکیل یک سلول بنمایند

شرایط جنبش کمونیستی به نحوی است که استفاده از انرژی، توان و                         -

در . استعداد حتی یک کمونیست برای پیشبرد بهتر و سریعتر امر مبارزه ضروری است

اینجا خطاب ما با رفقایی منفرد است که فعاًل و به هر دلیلی، غیر از خودشان فرد                     

دیگری را برای تشریک مساعی و فعالیت در قالب یک سلول دارای آمادگی و                      

وجه نباید به دلیل تنها بودن از خود سلب              این رفقا به هیچ    .  دانند  صالحیت نمی 

. توجهی نماییم   مسئولیت نمایند و ما نیز نباید به این دلیل به این دسته از رفقا کم                

ارتباط بودن یک رفیق خود به یک مزیت  آید که تنها و بی حتی گاهی اوقات پیش می

گرگ ”های راست افراطی به این افراد عنوان          در ادبیات گروه  .  شود  تاکتیکی تبدیل می  

ها   توانند در راستای منافع پلید و ارتجاعی این گروه           شود که گاه می     اطالق می “  تنها

آندرس برویک که جشن دانشجویان      .  تاثیری بیش از یک گروه بزرگ باقی بگذارند         

های تنها    عضو حزب کارگر را در یکی از جزایر نروژ به خون کشید، یکی از این گرگ                

او بدون ارتباط مشخص با فرد و گروه دیگری و با الهام از رهنمودهای کلی                    .  بود

های نژادپرست افراطی به تنهایی این عملیات را تدارک دید و آن را به اجرا                     گروه

خواهند در راستای     حال که دشمنان طبقاتی ما از تک تک افرادی که می            .  گذشت

کنند، چرا ما به رفقای تنهای         اهداف کثیف آنان اقدامی صورت بدهند، استقبال می        

این .  بنامیم“  تک ستاره ”توانیم این رفقا را       توجه باشیم؟ ما در ادبیات خود می        خود بی 

توانند و باید عالوه بر فعالیت مجدانه و پیگیرانه برای آشنایی و                   ها می   ستاره  تک

های اجتماعی و تشکیل یک سلول، تا         گیری با افراد مستعد و آماده در محیط          ارتباط

 .دار شوند توانند بخش مهمی از وظایف عملی و تبلیغی را عهده آن مقطع می

 

 قوانین جذب

جذب عناصر و اعضای جدید مقطع بسیار مهم و حساسی در حیات یک سلول سرخ                

ناپذیری را به فعالیت و مبارزۀ         تواند لطمات جبران    است و اشتباه و خطا در آن می         

 در جذب افراد جدید. ها وارد کند سلول

باید بر شتاب و عجله که بازتاب میل و ولع طبیعی رفقا به گسترش هر چه                    (  الف 

 .بیشتر فعالیت است غلبه و کیفیت بر کمیت اولویت داده شود

 .باید با شناخت کافی و اطمینان و اعتماد باال صورت بگیرد( ب
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ها و عقاید یک فرد باشد        وجه نباید محدود به اندیشه      این شناخت و اعتماد به هیچ     (  ج

اتفاقاً تجربه نشان   .  بایست شخصیت، منش و نحوۀ زیست او را نیز در بگیرد             بلکه می 

ها   داده است که این موارد در جریان مبارزۀ مخفی انقالبی اهمیت بیشتری از اندیشه              

ها بعضا الزم     به خاطر شناخت دقیق یک فرد در این زمینه          .  کنند  و عقاید پیدا می   

است به مدت طوالنی و به نحوی دقیق و از نزدیک رفتارها و روابط او زیر نظر گرفته                   

 .شود

فرد مورد نظر باید برای جذب و پذیرش در یک سلول، مورد توافق و اطمینان همۀ ( د

 .اعضاء باشد

های سلول داشته     جذب او مزیت مشخصی برای رشد و پربار ساختن کیفی فعالیت          (  ه

 .باشد و تنها از نظر کمی مورد توجه قرار نگیرد

به خود مقولۀ جذب باید به عنوان یک فرایند تدریجی نگریسته شود و نه به عنوان ( و

ای امنیتی    تماس با فرد مورد نظر نباید دربردارندۀ مخاطره        .  دعوتی ناگهانی و یکباره   

او را نباید از همان آغاز در جریان تشکیل و            .  کننده و سلول باشد     برای رفیق دعوت  

موجودیت سلول قرار داد بلکه پس از ارزیابی اوضاع و میزان آمادگی و اشتیاق آن فرد 

 .و با رعایت جوانب الزم، از او دعوت کرد که به سلول بپیوندد

 

 های سمپاتیک حلقه

شوند  نامیده می“ کادر”یا “ عضو”در چارچوب ساختار سلولی هر یک از اعضای سلولها 

بحث . نامید“ کاندیدای عضویت”توان  و فردی که در آستانۀ عضوگیری قرار دارد را می

شود   کاندیدای عضویت ما را به سطح بسیار مهم دیگری از فعالیت سلول رهنمون می             

. است(  هواداران)ها    ها و یا سمپاتیزان     که همان حلقۀ سمپاتیک متشکل از سمپات       

حلقۀ سمپاتیک  .  شوند  ها به عنوان کاندیدای عضویت مطرح می        ترین سمپات   پیشرفته

فضای واسط بین سلول و جامعه است و سلول با شناور بودن در این فضا از آن تغذیه                  

ها تا رسیدن به مرحلۀ پیشرفته و فرا رسیدن            البته سمپات .  گیرد  کند و نیرو می     می

وجود .  بایست مطلقًا از موجودیت سلول بی اطالع باشند          زمان دعوت به عضویت می    

های کار و      ها محصول روابط زنده، پویا و فعال کادرها و اعضاء در محل                  سمپات

اجتماعی با  -این روابط هم در سطح شخصی و هم در سطح سیاسی          .  شان است   زندگی

سیاسی -ها از طرقی مانند شرکت فعال در مبارزات صنفی           افراد حاضر در این محیط    
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این شکل از   .  شود  شان و کمک و یاری به آنان برقرار می          آنان، سهیم بودن در مسائل    

گردد که او را به        گیری اعتبار و اعتماد اجتماعی برای فرد می          روابط منجر به شکل   

رسیدن به سطح باالیی از اعتبار       .  شناساند  عنوان یک قطب و مرجع در محیط می         

طلبد که با گل و        اجتماعی، صالحیت و شایستگی اخالقی و شخصیتی باالیی می           

های رایج در این عرصه به      “تابو شکنی ”و  “  خالصی فرهنگی ”هایی از سنخ      گشادبازی

باید به این نکتۀ بسیار مهم توجه داشت که پیوند با افراد            .  هیچ عنوان سنخیتی ندارد   

در عرصۀ سیاسی و کار روشنگرانه و آگاهی بخش در این رابطه ابداً برای کسب اعتبار       

شدن در مسائل     ها در گرو سهیم     پیوند عمیق و واقعی با انسان     .  اجتماعی کافی نیست  

دریغ و در حد توان       رسانی بی   های گوناگون زندگی و یاری      و مشکالت آنان در عرصه    

های بسیاری از چنین       های پیشین کمونیست نمونه      در نسل .  هاست  در این زمینه  

خورد که هنوز زبانزد      رفقایی که مشعل سوزان فداکاری و انسانیت بودند، به چشم می          

توانایی .  توانند به عنوان الگو مورد رجوع قرار بگیرند           های مردم هستند و می       توده

ارتباط برقرار کردن با اقشار گوناگون مردم و با سطوح متفاوت آگاهی، هنری است که 

در جریان این روابط    .  باید از اعماق وجود انقالبیون سرچشمه بگیرد و پرورانده شود          

ترین و مستعدترین     گرانه را آغاز کرد و فعال        توان کار آگاه    زنده و فعال است که می      

یک فرمول و قاعدۀ کلی . افراد را برای قرار گرفتن در پروسۀ عضویت در سلول برگزید

ها و    توان ارائه داد بلکه با هر کس باید به فراخور دغدغه              و قالبی در این رابطه نمی      

ها را    به طور کلی سمپات   .  گرانه را آغاز کرد     تجاربش ارتباط صمیمانه، رفیقانه و آگاه     

های سرخ به سه ردۀ ساده،        توان بر حسب میزان آگاهی متناسب با اهداف سلول           می

“ چرا مارکسیسم؟ ”در سطح سمپات ساده ما با سوال        .  متوسط و پیشرفته تقسیم کرد    

ها و عالئق     الزم است با توجه به تجربیات، دغدغه      .  مواجه هستیم “  چرا کمونیسم؟ ”یا  

خاص هر سمپات و سطح آگاهی وی، کار ترویجی و روشنگرانه با وی را آغاز نمود و                  

طی .  او را به پذیرش خطوط کلی و اساسی ایدئولوژی مارکسیستی قانع و جذب کرد              

آمیز این مرحله و سایر مراحل هم نیاز به کادرهایی مسلط و مطلع، صبور و                   موفقیت

دارای مهارت آموزش دارد و هم به منابع مناسبی که برای این مرحله تدوین و                     

در مرحلۀ متوسط با سمپاتی مواجه هستیم که محورهای کلی          .  گردآوری شده باشند  

های   ایدئولوژی مارکسیستی را پذیرفته است یا قبول دارد و الزم است از بین گرایش              

گوناگونی که تاریخًا در زیر چتر گستردۀ کمونیسم، مارکسیسم و لنینیسم مطرح                

در سطح سمپات . اند، او را با روایتی انقالبی و پرولتری از مارکسیسم آشنا ساخت شده

در سطح  .  یابد  موضوعیت می “  کدام کمونیسم؟ ”یا  “  کدام مارکسیسم؟ ”متوسط، سوال   
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سمپات پیشرفته ما گام به عرصۀ تاریخ جنبش کمونیستی در ایران می گذاریم و با                 

، “هم تداوم، هم گسست    ”بررسی انتقادی این تاریخ و لحاظ کردن اصل کلیدی              

های سرخ در مورد این تاریخ، شرایط  های خاص و مورد قبول سلول ها و تحلیل دیدگاه

در این مرحله باید به     .  کنیم  کنونی جامعۀ ایران و موضوعات مهم دیگر را مطرح می          

آمیز مرحلۀ پیشرفتۀ     پس از طی موفقیت   .  پاسخ داد “  کدام جریان کمونیست؟  ”سوال  

توان او را از موجودیت سلول مطلع ساخت و از او برای عضویت                سمپاتی است که می   

در برخورد با فردی که برای سمپات شدن مستعد . در سلول سرخ دعوت به عمل آورد

بندی کرد و کار      بایست او را در یکی از این سطوح رده            شود، می   تشخیص داده می  

نفس قرار گرفتن فرد در این فرایند به معنای حتمیت            .  ترویجی با وی را آغاز نمود      

رسیدن او به مرحلۀ پایانی نیست بلکه ممکن است در جریان کار ترویجی و ارتباط                 

 .تر با وی متوجه شویم که توانایی و یا صالحیت عضویت در سلول را ندارد نزدیک

ها توجه به این مساله است که لزومی ندارد             از نکات مهم دیگر در رابطه با سمپات        

همۀ سمپاتها در مسیر خاص تبدیل شدن به عضو قرار بگیرند بلکه صرفًا افرادی را                  

بایست به این روند جذب کرد که برای این کار مستعد و مناسب تشخیص داده                    می

در بسیاری حاالت به حال سلول بهتر و مفیدتر است که یک فرد و یک                  .  شوند  می

رابطه در همان حالت عمومی و کلی سمپاتی باقی بماند و در پروسۀ عضویت داخل                 

در این حالت الزم است ارتباط با این فرد را حفظ کرد و فعال نگاه داشت تا در             . نشود

              .ها و امکانات او بهره جست مواقع الزم و محتمل در آینده بتوان از توانایی

 

 های سرخ ارتباط بین سلول

در .  های سرخ یکی از مسائل کلیدی در ساختار سلولی است           مسالۀ ارتباط بین سلول   

شود و از سویی      حقیقت این مساله از یک سو نقطۀ قوت این ساختار محسوب می              

توان آن را نقطۀ ضعف       های گوناگون، می    دیگر به دلیل دشواری هماهنگی بین سلول      

المثل در مدل سازماندهی هرمی به رغم           در حالی که فی    .  آن نیز محسوب داشت    

های وحشی دیکتاتوری، درجۀ هماهنگی باالیی      پذیری باال در مقابل رژیم درجۀ آسیب

های گوناگون ساختار      تاریخاً و در مدل    .  بین اجزای گوناگون سازمان وجود دارد       

گیری از    ما با بهره  .  کارهای مختلفی برای این مساله پیشنهاد شده است           سلولی، راه 

تجربیات جنبش کمونیستی و لحاظ کردن شرایط مشخصی که امروز در آن قرار                 

حل،   در این راه  .  کنیم  را پیشنهاد می  “  کننده  نشریه بمثابۀ هماهنگ  ”حل    داریم، راه 
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نشریه که مسئولین انتشار آن در نقطۀ امنی مستقر هستند، بمثابه مجرای ارتباطی و              

ها در    های کاری سلول    با انتشار گزارش  :  کند  های مختلف عمل می     هماهنگی بین گروه  

ها را در تجربیات  ها آن های یک سلول به دست دیگر سلول نشریه و یا رساندن گزارش

ها را تدوین و      های گوناگون سمپات   سازد، منابع مطالعاتی مورد نیاز رده هم شریک می

کنندۀ   تواند منعکس   کند، در قالب ترکیب شورای تحریریۀ خود می            یا معرفی می  

دموکراتیک باشد،  (  مرکزیت)های گوناگون و سطحی از سانترالیسم            نظرات سلول 

ها تدوین    های ایدئولوژیک، استراتژیک و عملی گروه را با مشارکت سلول              گیری  جهت

ساختن آنان را به هر سلول، با توجه به             ها و عملی    کند اما کار تدوین تاکتیک       می

ها به شکل مستقیم با هر توجیه و     ارتباط سلول... . سپارد و شرایط و امکانات خود، می

ها باید از هر      اعضای سلول .  ای ممنوع و تهدیدکنندۀ اساس ساختار سلولی است         بهانه

مورد در این زمینه خودداری کنند و تمایل به کسب و             زنی بی   گونه کنجکاوی و گمانه   

   .مورد و غیرالزم در ذهن خود را در درون خود نابود کنند انباشت اطالعات بی

 

 های سرخ بندی وظایف سلول تقسیم

. ایم  های سرخ را مورد بررسی قرار داده        تا اینجا کلیات مسائل مربوط به ایجاد سلول         

کنیم که با رعایت و لحاظ کردن این نکات، یک سلول سرخ توسط رفقا  حال فرض می

حال این سلول عماًل چه باید بکند و چه وظایفی را در پیش رو                .  تشکیل شده است  

 دارد؟

ما این  .  درونی و بیرونی  :  در مقابل هر سلول سرخ دو رشته اصلی وظایف وجود دارد           

بندی   دهیم و ضمن لحاظ کردن دو تقسیم         بندی را اساس بحث خود قرار می         تقسیم

بندی کالسیک تبلیغ،     دیگر یعنی وظایف مطالعاتی، ممارستی و مقاومتی و تقسیم          

 :دهیم بندی خود را به شکل زیر ارائه می ترویج و سازماندهی، جمع

 وظایف درونی( الف

سلول سرخ در اولین جلسۀ خود و حتی در صورتی که از دو نفر تشکیل                           -

مسئول سلول  .  کند  انتخاب می “  مسئول سلول ”شده باشد، یکی از رفقا را به عنوان          

ها و    وظیفۀ ارتباط با نشریه و نمایندگی سلول در آن و نیز هماهنگی فعالیت                    

 .های فوری در مواقع ضروری را بر عهده دارد گیری تصمیم

باختۀ جنبش کمونیستی در      توان نام یکی از رفقای جان       در جلسۀ اول می             -
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ایران یا جهان را به عنوان نام سلول برگزید تا به عنوان وجه مشخصۀ سلول در ارتباط 

 .با نشریه و نیز در برخی تبلیغات شناخته شود

تر جلسات اعضای سلول سرخ       االمکان کوتاه   تشکیل منظم و با فواصل حتی               -

است ما نه   ...  این جلسات محل بحث، گفتگو، نقد و        .  یکی از وظایف اصلی آنان است     

نتیجه بر سر موضوعات تصادفی که تنها نتایج آن سردرد،              آور و بی    مباحثات سرسام 

همیشه و در همه جا باید به تفاوت یک سلول با               .  خستگی و بعضا کدورت است     

توجه داشت و آن را برای خود درونی          ...  ها و     های دوستانه و پاتوق     محافل و جمع  

ریزی دقیق اما     در این جلسات و بر اساس مباحثات و گفت و گوها، برنامه               .  نمود

حضور مرتب اعضاء در جلسات،     .  شود  منعطفی برای پیشبرد وظایف سلول انجام می       

ها توسط تمامی آنان، از         برخورد فعال از سوی آنان و به عهده گرفتن مسئولیت             

های   ضمنًا در هر جلسه باید به ارزیابی از فعالیت            .  وظایف ابتدایی هر عضو است      

باید میزان پیشروی کار     .  بندی در مورد آن پرداخت       پیشین و ارائه گزارش و جمع      

مشخص و نقاط مثبت و منفی کار به دقت و حوصله مشخص شوند و مورد بررسی                   

ها را به نحو      توان گزارش   می.  قرار بگیرند تا نقائص برطرف و روش کار اصالح شود           

مناسبی و بدون ذکر مسائل دارای بار امنیتی تهیه کرد و در اختیار نشریه قرار داد تا                 

انتقاد و انتقاد از خود در رابطه با انجام . های سرخ دیگر قرار بگیرد مورد استفادۀ سلول

 .تواند به برطرف ساختن نقاط ضعف و افزایش روحیۀ رفیقانه یاری برساند وظایف می

برگزاری جلسات منظم و جدی مطالعاتی یکی دیگر از وظایف درونی یک                       -

ها و مقاالت مفیدی که از جانب         متون کالسیک مارکسیستی، کتاب   .  سلول سرخ است  

ها که توسط نشریه      های خاص سلول    شوند، منابع و دیدگاه     یکی از اعضاء پیشنهاد می    

. های سرخ باشند    تواند از منابع مطالعاتی سلول      می...  شوند و     منتشر و یا پیشنهاد می    

های سرخ    های سلول   های مارکسیستی به طور خاص و دیدگاه        تسلط نسبی بر دیدگاه   

ها در    ها به بهترین و موثرترین شیوه و دفاع از آن           به طور عام، توانایی طرح و بیان آن       

بایست در جریان مطالعه و مباحثه باید          مقابل انتقادات رایج، سه هدفی است که می        

به عالوه رفقا باید توانایی نگارش و مکتوب ساختن             .  ها توجه کافی داشت      به آن 

های نگارشی و امالیی      ترین شیوه و بدون غلط      های خود را به رساترین و روان        دیدگاه

توانند در زمینۀ موضوع مورد عالقۀ خود         در این راستا هر یک از اعضاء می       .  باال ببرند 

مطلبی به نگارش دربیاورند و آن را در اختیار سایر اعضاء قرار دهند و از آنان بخواهند 

توان   این رشته از وظایف را می     .  که آن را از هر جهت مورد نقد و بررسی قرار دهند            

   .وظایف مطالعاتی نیز نامید
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تقسیم کار صحیح و    .  یک سلول سرخ محلی است برای تمرکز و تقسیم کار                   -

ها در    تمرکز مسئولیت .  هاست  بر حسب توانایی و عالقه یکی از اصول فعالیت سلول           

ای به فردی که توانایی انجام آن را            دست یک یا دو نفر و یا سپردن انجام وظیفه            

 .ندارد، از معضالت رایج در این زمینه است

خودسازی اخالقی و شخصیتی با تکیه بر فرهنگ و اخالقیات انقالبی یکی از                       -

طور که بر     ما همان .  های سرخ به ویژه در زمانۀ ماست          وظایف درونی مهم سلول    

پیشتازی و محوریت نسل نوین انقالبی در آیندۀ جنبش کمونیستی بمثابه امری                 

اخالقی این نسل نیز    -کنیم، به برخی خصوصیات نامطلوب فرهنگی        ناگزیر تاکید می  

مسلکی ناشی از اختناق      این نسل محصول تالقی فرهنگ انفعال و کلبی       .  واقف هستیم 

جویانه و فردگرایانۀ امپریالیستی در دوران          وحشیانۀ رژیم اسالمی و فرهنگ لذت       

ریشه و استوار شده بر       در این فرهنگ بی   .  سازی و برهوت فرهنگ انقالبی است       جهانی

باشی، فحاشی، لمپنیسم، لودگی،        ها، خوش   مبنای از خودبیگانگی شدید انسان       

پرنسیبی اخالقی،      ناپذیری مطلق، فردگرایی، بی         نظمی، ولنگاری، مسئولیت       بی

های جوانان گاه به عنوان        به ویژه در خرده فرهنگ     ...  بارگی، الکلیسم، تنبلی و        زن

هایی و تحت لوای       طی سال !  شوند  تلقی می “  اعتراض”ارزش و حتی بمثابه شیوۀ        

جنبش خالصی فرهنگی، این انحرافات جنبش کمونیستی را نیز مورد تهاجم قرار                

توجیه و حتی تقدیس شد و         “  آوانگاردیسم”و  “  مدرنیسم”دارد و تحت عنوان       

رفقا باید توجه   .  ها مورد اتهام قرار داد       ترین برچسب   های انقالبی را با وقیحانه       ارزش

تواند   داشته باشند که حتی یک مورد از این انحرافات ضد اجتماعی و شخصیتی می               

بنیاد یک فعالیت و مبارزۀ سالم انقالبی را از ریشه براندازد و رشتۀ حیاتی یک                      

گسست از این   .تشکیالت انقالبی یعنی ارتباط با جامعه را از بیخ و بن بیرون کشد               

های انقالبی در هر یک از اعضاء، از وظایف           ها و خصلت  فرهنگ منحط و پرورش ارزش

تواند با رعایت موازینی مانند ممنوعیت         های سرخ است که می       اصلی درونی سلول  

نظمی و    ملی، بی -های قومی   فحاشی، رفتار و گفتار مردساالرانه و تحقیر زنان و اقلیت         

اعضای یک سلول یاید دقت داشته        .  به مورد اجرا گذاشته شود     ...  مسئولیتی و     بی

باشند که رعایت این موازین یک امر صرفاً اخالقی و یا تزیینی و صوری نیست بلکه از   

لوازم اساسی و حیاتی حفظ موجودیت و امنیت خود و نیز برقراری ارتباط با تودۀ                   

و “  گردی  جامعه”های ارزشمندی نظیر      الزم است در این زمینه سنت     .  باشد  مردم می 

ما این  .  آشنایی از نزدیک با زندگی تودۀ مردم زحمتکش نیز بسیار حائز اهمیت است            

وظایف ”های سرخ را      های خصلتی و منشی اعضای سلول       دسته وظایف ناظر به ویژگی    
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 .نامیم می“ ممارستی

ترین اصلی است که باید ناظر        کاری مهم   رعایت موازین امنیتی و قواعد پنهان               -

بنیاد فعالیت یک   .  های اعضای سلول در همۀ اوقات باشد          بر فعالیت تمام فعالیت    

تشکیالت کمونیستی چه در تقابل با رژیم اسالمی و چه هر حکومت بورژوایی دیگر،               

دهندۀ سلول باید توجه اکید         اعضا و کادرهای تشکیل    .  مخفی و زیرزمینی است    

تر از ایجاد یک سلول، حفظ موجودیت، ادامۀ          تشکیل داده باشند که مسالۀ بسیار مهم      

شاید نیاز به یادآوری مجدد نباشد      .  کار، استحکام و گسترش سطح فعالیت آن است        

کنیم که اختناق و دیکتاتوری بسیار سنگینی بر آن              که ما در کشوری زندگی می      

های گوناگون و مجهز امنیتی رژیم فاشسیتی اسالمی مانند               دستگاه.  حاکم است 

روزی و با اجیر       به شکل شبانه  ...  وزارت اطالعات، سپاه پاسداران، پلیس امنیت و          

ساختن هر گونه تجمع و تشکیالت و شکار  کردن صدها مزدور در پی کشف و متالشی

های سرخ باید به این نکات توجه           به همین خاطر اعضای سلول     .  انقالبیون هستند 

بایست با توجه     داشته باشند که مبارزه با پلیس سیاسی یک فن و دانش است که می              

-این، دانش و فنی است که با هستی و حیات سیاسی          .  و اهتمام بسیار آن را آموخت     

تواند به  های آن می اجتماعی و بعضاً شخصی ما سر و کار دارد و غفلت از یکی از آموزه

های   تجربۀ تاریخی نشان داده است که بسیاری از موفقیت          .  بهای گرانی تمام شود    

های امنیتی در سرکوب و شکار انقالبیون محصول خطاهای ظاهرًا کوچک و                دستگاه

 .جزیی انقالبیون است

کاری و مقابله با پلیس سیاسی در هر سلول تنها زمانی ممکن                 رعایت قواعد پنهان  

است که نظم و دیسیپلین بسیار باال و شدیدی در مناسبات درون سلول سرخ و بر                   

ناپدیر، یکی از     نظم و انظباط جدی و تخفیف      .  رفتار و کردار اعضای آن حاکم باشد       

خصوصیات ثابت یک واحد تشکیالتی کمونیستی در هر کجای دنیا است اما این نظم              

و انظباط در یک واحد کمونیستی در کشوری تحت سلطۀ یک رژیم فاشیستی                    

اما باید توجه کرد    .  بایست به معنای واقعی کلمه از نوع آهنین آن باشد            اسالمی، می 

که این نظم و انضباط در تشکیالتی انقالبی، از نوع آگاهانه، داوطلبانه، دموکراتیک و با 

لحاظ کردن حق انتقاد کردن و به بحث گذاشتن هر موضوعی در چارچوب مناسبات               

تنها در چنین صورتی است که مسئولیت هر فرد در انجام تصمیمات و              .  رفیقانه است 

 .یابد قرارهای جمعی به شکل واقعی عینیت می

 :در اینجا به ذکر بخشی موارد مشخص در این این رابطه خواهیم پرداخت
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مسئول .  جلسات سلول را باید با رعایت کامل موازین امنیتی تشکیل داد                      -

سلول باید به شکل مداوم و با هوشیاری همیشگی بر مسائل و موارد امنیتی نظارت                 

 .کند

اعضای سلول باید به تلفن همراه بمثابه دستگاه شنود و جاسوسی دشمن                        -

ای نباید به شکل مستقیم و از طریق مکالمه یا پیام کوتاه               هیچ قرار یا مساله   .  بنگرند

های تلفن همراه به محل جلسات         بهتر است گوشی  .  به رفیق دیگر اطالع داده شود      

آورده نشوند و در غیر این صورت از قبل از ورود اعضاء به محل جلسه از طریق بیرون    

هیچ .  آوردن باتری و سیم کارت در نقطه ای دور  از  محل قرار از کار انداخته شوند                  

ای را نباید از طریق تلفن به اطالع رفیق دیگر رساند مگر این که قباًل و به                        مساله

      .شکل مناسب و طبیعی به شکل رمز درآمده باشد

های جدید هر چند باعث تسهیل        استفاده از اینترنت مانند سایر تکنولوژی                -

بایست از آن با نهایت دقت و           فعالیت سیاسی در دوران کنونی شده است اما می           

هایی که در ارتباط با فعالیت سلول به دست رفقا             میل  ای.  رعایت امنیت استفاده کرد   

. میل پاک شوند     های ای   رسند، بالفاصله پس از مطالعه باید از تمامی قسمت              می

های غیرضروری و داری محتوای ضد امنیت         کامپیوتر رفقا باید همیشه خالی از فایل      

 .سلول سرخ باشد

های اخالقی و سازمانی، تعهد و          نحوۀ رعایت نظم و انظباط، پرنسیب                -

 .دارای تاثیرات مستقیم بر وضعیت امنیتی سلول است... پذیری و  مسئولیت

 وظایف بیرونی( ب

در این سطح   .  نامیم  وظایف بیرونی سلول سرخ در قبال جامعه را وظایف مقاومتی می          

شود و مسالۀ تلفیق کار        های سلول از بعد صرفًا مخفی خارج می           است که فعالیت  

سلول سرخ به عنوان یک موجودیت تشکیالتی         .  یابد  مخفی و علنی موضوعیت می     

داند که اعضای این سلول کیستند و آیا این یا آن              مخفی است بدین معنا کسی نمی     

اما سلول اساسًا در بطن اجتماع و در          .  فالن فرد مشخص عضو سلول هستند یا نه         

. تواند به حیات خود ادامه دهد       پیوند با جنب و جوش فعالیت تودۀ مردم است که می          

ترین   از ساده :  تواند مطرح باشد    برای یک سلول سرخ، طیف وسیعی از وظایف می           

، تبلیغ قهرآمیز و حتی در        (دایرکت اکشن )اشکال تبلیغ گرفته تا عمل مستقیم          

توان  ها می پیرامون هر یک از این تاکتیک. شرایط انقالبی، عمل به عنوان هستۀ مسلح
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اما آنچه امروز و اکنون در مرحلۀ آغازین فعالیت برای             .  به بحث تفصیلی پرداخت    

های پیچیده که نیاز به       ها و عملیات    های سرخ موضوعیت دارد، نه انجام فعالیت        سلول

هایی است که موجودیت سلول را تثبیت         تجربه و مهارت باالیی دارد که انجام فعالیت       

کند، به اعضا روحیه بدهد، بین آنان هماهنگی ایجاد کند و ساختارهای اولیه را قوام و 

های کار و زندگی و نیز در چارچوب               اعضای سلول در محل     .  استحکام بخشد 

بایست   صنفی می -های اجتماعی و تحرکات سیاسی      هایی تحت عنوان جنبش     ظرفیت

ها نه تنها حضور      گونه فعالیت   ها باید در این     آن.  در ظرفیت علنی ایفای نقش نمایند     

داشته باشند، بلکه در پیشاپیش حرکت قرار بگیرند و به عنوان سخنگویان واقعی و                

ها در مرحلۀ     در سطح مخفی، تاکتیک سلول    .  ای شناخته شوند    رادیکال مطالبات توده  

تبلیغ عملی عبارت است    .  بایست تمرکز بر تبلیغ عملی باشد       کنونی از حیات خود می    

از شعارنویسی و تبدیل فضاهای شهری از بیلبوردهای بورژواهای اسالمی به محل                

نخست استفاده از   :  توجه به دو نکته در این رابطه ضروری است           .  تبلیغات انقالبی 

ها و    اشکال متنوع و جذاب تبلیغات انقالبی مانند استنسیل، استیکرز، اطالعیه               

های کوتاه، شعار نویسی با اسپری و ماژیک بر اساس مکان شناسی تبلیغات                   بیانیه

و دوم توجه به محتوای      ...  شهری که در آینده به تفصیل بدان خواهیم پرداخت و             

ها را به خود      ها و طراحی صحیح آن به طوری که ذهن و توجه توده              شعارها و بیانیه  

 .ها تاثیر بگذارد و در اذهان آنان ثبت گردد جلب کند، بر آن

های سرخ با انجام وظایف مطالعاتی، ممارستی و مقاومتی و اندوختن                اعضای سلول 

تجربیات سیاسی، خود را به کادرهای آبدیدۀ کمونیستی تبدیل خواهند ساخت که               

 .ستون فقرات حزب کمونیست انقالبی پرولتاریا در دورۀ آتی خواهند بود


