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 انزدهم كارگران كمونيست ايرانشپيام 
  

  1388بهمن  22درس هاي 
شـرکت کننـدگان در " فـراوان"علـت اصـلی آن ھـم تعـداد باصـط�ح   .بھمن امسال برای تعداد زیادی ناخوشـایند بـود ٢٢پيامدھای 

اما حقيقت اینست که جامعـه ی ایـران آنچنـان دچـار شـکاف ھـای سياسـی اسـت کـه لزومـاً   .تظاھرات حکومتی اع�م می شود
پـس بایـد بـه جـایِ ارائـه ی تحليلـی عمـومی، بـه نتيجـه ی ایـن .  برابر با شکست کل اپوزیسـيون نمـی باشـدشکست یک گروه 

ایـن گـروه ھر یـک از تاکتيک ھای اتخاذ شده و اع�م شده ی و ببينيم که بپردازیم تظاھرات برای گروه بندی ھای متفاوت سياسی 
نين نگـاھی اسـت کـه خـواھيم یافـت شکسـت یـک گـروه سياسـی در تنھا با چ. ھا تا چه مقدار در عمل به موفقّيت رسيده است

  .حقيقت موفقّيت دیگری است
  

امنّيتی عليرغم کُرکُری ھایش عليه گروه اصـ�ح طلبـان، واقعـاً توانسـت بـه  –برای شروع بيایيم و ببينيم که آیا جناح حاکم نظامی 
از متيان از عاشـورای سـرخ خوردنـد، بـه ھـراس افتـاده و ھمه شاھد بودیم پس از ضربه ای که حکواھداف اع�م شده اش برسد؟  

در عرض این دو ماه فاصـله، روزی نبـود  .به کار گرفتندرا بھمن  ٢٢برای جلوگيری از حضور اپوزیسيون در مراسم تمامی امکاناتِ خود 
ی که معمو_ً از طریق شان خبـر که در سراسر کشور تعداد زیادی از فعا_ن حقوق بشری، نویسندگان و روزنامه نگاران و دانشجویان

.  رسانی می شد و گروه بندی ھای سياسی برای ھماھنگ کـردن برنامـه ھایشـان از آنھـا اسـتفاده مـی بردنـد بازداشـت نشـوند
ھفته ای نبود که امامان جمعه حکومتی در سراسر کشور از تریبيون ھـای خـود مبـارزین را از شـرکت در تظـاھرات منـع نکـرده و بـه 

روزی نبـود . ھفته ای نبود که اخبار اعدام چند تن از زندانيان و احکام زندان برای دیگـران اجـرا نشـود.  و اعدام تھدید نکنند "محاربه"
، گویـا کـه تـا بـه حـال »!دیگـر شـوخی نـداریم«و نگویـد کـه  نـدبه سرکوب قھرآميز تھدید نکرا که یک مقام نظامی و انتظامی مردم 

    .ا و بازداشت ھا و سرکوب ھای جمعی و قھرآميزشان به علت شوخی بودن بی اثر بوده استشکنجه ھو کشتن ھا و اعدام ھا 
بھمن، بسيج عمومی در سراسر کشور بـرای رسـاندن نفـر بـه تظـاھرات حکـومتی تھـران صـورت پـذیرفت و  ٢٢در حول و حوش روز 

" ھدف حکومتيان این بود که تظـاھرات   .ندمی کرد جاده ھا پر از اتوبوس ھایی شد که طرفداران حکومتی را به ميدان آزادی منتقل
بـه شـان برگزار کنند، اما با دقت کردن در عکس ھای ماھواره ای کـه گوگـل از ایـن تظـاھرات منتشـر نمـود، جمعيّـت " ميليونی ۵٠

دین شـھر ھمچنين ھدف حکومت جلوگيری از ھرگونه تظاھرات غير حکومتی بود که در تھـران و چنـ.  ھزار نفر  رسيد ۵٠سختی به 
بھمن بشود، اما مسلماً جنـاح حـاکم  ٢٢پس ھر کس و گروھی می تواند مدعی پيروزی در روز .  دیگر با شکست کامل مواجه شد

  .امنّيتی به ھيچيک از اھداف و آرزو ھا و توقعاتش نرسيد و کام�ً شکست خورده یِ ميدان بود –نظامی 
  

بـا در نظـر گـرفتن ! ھـم آری و ھـم نـهشـان بـود؟  " جنبش سبز"بمثابه پيروزی اص�ح طلبان و امنّيتی  –آیا شکست جناح نظامی 
.  باید گفت کـه ایشـان دو ھـدف را دنبـال مـی کردنـد" جنبش سبز"محتوایِ پيام ھا و مصاحبه ھا و فراخوان ھای گروه ھا و رھبران 

بـين مـردم ھسـتند کـه حتـی مـی تواننـد در مقابـل کليـه یِ ھدف اول ایشان این بود که نشان دھند دارای قدرت و نفـوذ بسـياری 
ایشـان مطمـئن بودنـد کـه تعـداد شـرکت کننـدگان .  تمھيداتِ جناح مقابل مراسم حکومتی را دزدیده و بـه نفـع خـود مصـادره کننـد

امـا ایشـان .  دجمعّيت حاضر بـه ھـدف خـود برسـن" سبز کردن"با  ھوادارشان از جناح حکومتی به مراتب بيشتر است و می توانند
تعـداد تظـاھر کننـدگان حکـومتی .  متوجه نبودند که چنين تاکتيکی با استراتژی عدم درگيری و عدم خشونت شان در تناقض اسـت

ـرد بـا عياز سراسر کشور آمده بودند در موقکه  ت ھای تبليغی ميدان آزادی مستقر شده بودند و از ورود ھـر کـس کـه سـعی مـی ک
د جلوگيری به عمل می آوردند و ھمچنين آماده بودند که ھر تحرکی را برای نشان دادن نماد سبز در درون نماد سبز وارد ميدان شو

پس پر واضح بود که طرفداران اص�ح طلبان اگـر مـی خواسـتند بـه اسـتراتژی مسـالمت جویانـه و .  ميدان با خشونت سرکوب کنند
آوردن !  کـه نکردنـد. انستند با نمادھـای سـبز خـود اظھـار وجـود کننـدتمکين مطلق بر قوانين جمھوری اس�می گردن نھند نمی تو

ھمـه و ھمـه بـرای ... و " ابراھيم نبـوی"و قربانی کردن چھره ھای خرده پایی چون " اسب تروا"بھانه ھایی چون شکست تاکتيک 
امنيتـی کـارایی  –جنـاح نظـامی یعنی اینکه ھيچ تاکتيک مسالمت جویانه و قانونی ای در مقابل .  پنھان داشتن علت اصلی است

با رجوع کردن به فراخوان ھای شخصّيت ھا و گروه ھای اص�ح طلب مـی بينـيم کـه اتخـاذ .  ندارد و انخاذ آن برابر با شکست است
شکوری راد، در مصاحبه ای که در سایت نـوروز آمـده .  تاکتيک شرکت در تظاھرات حکومتی از طرف کليه ی ایشان تجویز گشته بود

بھمـن ٢٢جنبش سبز در زورآزمایی سياسـی خـود بـا جنـاح حـامی دولـت در راھپيمـائی  «: دت به این شکست اعتراف می کناس
موفق به غلبه نشد و سبزھا که اع�م کرده بودند بـا نمـاد سـبز در ایـن راھپيمـائی شـرکت مـی کننـد علـی رغـم حضـور گسـترده 

این مسأله موجب شد حاميان دولت جمعيت آنھا را به نفع خود مصادره کنند و نتوانستند بطور عمومی از نماد سبز استفاده کنند و 
به رغم بھانـه ھایشـان بـه "  جنبش سبز"ھدف اوليه شکست پس »  .در تبليغات رسمی آنھا را موافق وضعيت موجود قلمداد کنند

  .اص�ح نمودعلت استراتژی متوھمانه یِ ایشان است که گویا می توان چنين حکومت آدمخواری را از درون 
در کليه ی پيام ھای رھبـران آنھـا اعـ�م مـی شـد، نشـان دادنِ ایـن نکتـه بـود کـه پس از عاشورای سرخ اما ھدف دیگر ایشان که 

و  یک جنبش سازگار با حکومت اس�می است و خـود را بيشـتر نزدیـک بـه حکومـت مـی دانـد تـا بـه مـردم انق�بـی" جنبش سبز"
امنيتـی  –عم�ً ھم دیدیم که ایشان مردم را برای شرکت در تظاھرات حکومتی و در کنار قات�ن و آدمخواران نظامی   !ساختارشکن

ھمـين گونـه نيـز شـد و در اینجـا کـام�ً موفـق و پيـروز . دق�بيون و مردم انق�بی تشـکيل دھنـدعوت نمودند که صفی متحد عليه ان
  که عليرغم سازش ھا و خيانت ھای رھبری اص�ح طلب در این ھشت ماھه ھنوز ھم به نّيت  ایشان توانستند توده ھایی.  ندشد
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و با تبدیل کردنِ آنھـا بـه سـياھی لشـکر تبليغـات . ی جمھوری اس�می قرار دھنددر کنار نيروھای حام سوء ایشان پی نبرده اند را
  .می مھيا کنندحاميان مذاکره با جمھوری اس�دولت ھای خارجی و حکومتی، دستاویزی برای 

  
عليرغم تھدیدات و تمھيدات حکـومتی ایشان .  بھمن بودند ٢٢مناسبت تنھا نيروی پيروز ایشان انق�بی، باید گفت که  مردمدر مورد 

توانستند در چند نقطه در تھران و برخی از شھرستان ھا تظاھرات ھای خود را برپا کـرده و بـه ایرانيـان و جھانيـان نشـان دھنـد کـه 
د و تا زمانيکـه ایـن حکومـت در یـد قـدرت اسـت از ھـر مـوقعّيتی نخواھان سرنگونی حکومت جمھوری اس�می می باش مردم ایران

سـرکوب کـرده و بـه خفقـان را نيرویی کـه بتوانـد ایشـان  و حکومت دیگر دارای.  برای نشان دادن اعتراض خود استفاده خواھند کرد
مسـتقل مردمـی، متعـدد و پراکنـده یِ تعداد شرکت کنندگان در تظاھرات ھای حتی به جرأت می توان گفت که . مجدد براند نيست

شـرکت اما متأسفانه نـه از لحـاظ تعـداد . تمرکز ھواداران ھر دو جناح حکومتی در ميدان آزادی، به مراتب بيشتر بودبا در نظر گرفتن 
  . بھمن خالی از ھرگونه پيشرفت جھشی بود ٢٢و نه از نظر محتواھای شعارھا و تاکتيک ھای ميدانی، مناسبت کنندگان 

ین ھشت ماھه، مـا دارای عـادت بـدی شـده ایـم کـه در ھـر گردھمـآیی انتظـار پيشـرفت داریـم و آن را امـری در طی اخوب، شاید 
مثـل برخـی از انق�بيـون مـا کـه بـه عـدم اسـتقرار رھبـری متمرکـز بـر تظـاھرات .  خودبخودی و بدون زحمت و ت�ش تصور کرده ایم

پيشرفت این جنبش نمـی برای  ھيچ برنامه ی مشخصی ایشان . ميکنند ءاضرا ھدفھمين  اموفقّيت دانسته و خود را برا کنندگان 
آنھـا در مقابـل ایـن . شـودقلمـداد » رھبـری متمرکـز"برای ایجاد  کوششبه اشتباه  ،چرا که در آنصورت امکان دارد ت�ش آنان ،دھند

را بـه ھمـان صـورت ابتـدایی و تصـادفی و خودبخـودی " ھسته ھای ھمـاھنگی کننـده"د آورده و جنبش خودبخودی سر تسليم فرو
در ميان اکثریّـت مـردم مبـارز از دسـت رفتـه و بصـورت رھبران اص�ح طلب اعتبار در چنين زمانيکه  آنھا حتی .شان توجيه می نمایند

نسـبت بـه سـوء اسـتفاده ی جنـاح اصـ�ح طلـب را روزمره منزوی می شوند نيز از نماد سبز ایشان دسـت بـر نمـی دارنـد و مـردم 
ی کننـد و بيشـتر بـه عمـق مـ" نمـاد"درصورتيکه خودِ مردم ھر روز بيشتر از دیروز، تـرکِ  . ادی آگاه نمی سازندحاکميّت از چنين نم
توانست عـده ای را متوھمانـه  اینست که رھبری متمرکز اص�ح طلبانبھمن  ٢٢به مناسبت شان ای انتقاد تنھا. مسئله می پردازند

 ٢٢، مناسـبت دليل عدم تأثيرگذاری انق�بيون آگاه و با تجربه بر مبارزات مردمـیبه اما واقعّيت این است که .  به ميدان آزادی بکشد
محـدود کننـده ی پيـروزی عامـل بدون ھيچگونه پيشرفت کيفی ای نسبت به گذشـته اجـرا گشـت وا یـن را مـی تـوان  ١٣٨٨بھمن 

  .دانستمردمی اع�م  مبارزات
  

  !انق�بيون کمونيست
در ایـن روز ھسـته ھـایی .  نشاندھنده ی شکست پارلمانتاریسم اص�ح طلبـی بـود ١٣٨٨خرداد  ٢٣آغاز مبارزات خيابانی مردم در 

بری اص�ح با نفی رھرا بسيج می کردند،  دوستان و ھمسایگان خودکه تا زمان انتخابات زیر نظر ستادھای انتخاباتی اص�ح طلبان 
بـه خيابـان و اقـدام ، دنِ عکس العمـل فـوری بـه تقلـب انتخابـاتیاز نشان دا و عليرغم توصيه ھای ایشان مبنی بر خودداریطلبان 

ر راھپيمایی ایکه در آغاز از طـرف رھبـران اصـ�ح نفر از مردم مبارز نيز با شرکت د روز، ميليون ھا ٣در کمتر از .  مستقيم روی آوردند
در .  ، حمایت خود را از این اعتراضات نشان داده و رھبری اص�ح طلبان را مجبور به دنباله روی از خـود سـاختندبود منع گشتهطلب 

ا تجربـه این ھشت ماھه، مبارزات مردمی ما در تقابل و تعامل دیالکتيکی مردم با رھبری اص�ح طلب به جلو رفته و افـت و خيزھـا ر
متاسفانه باید اعتراف نمود که عناصر و نيروھـای آگـاه انق�بـی و بخصـوص کمونيسـت ھـا در تأثيرگـذاری در ایـن رونـد .  کرده است

  :دليل چندبه .  موفق نبوده اند
دارای ھيچ آلترناتيو انق�بـی نبـوده کـه بتواننـد  ) رژیم رتغيي( نيروھای غير کمونيست خواھان سرنگونی حکومت اس�می: اول اینکه

  .جذب کنندمبارزه ای آگاھانه و قاطعانه مردم را بسوی 
.  مـی شناسـند، حـزب تـوده و اکثریتـی ھـا ھسـتند "کمونيسـت"تـوده ھـا بعنـوان نيروھـای اکثریت غالبِ نيروھایی که : دوم اینکه
و  "عدم موجودیـت جنـبش اجتمـاعی"ارائه ی تحليل ھای ارتجاعیِ با آن  "علنی ھای کمونيست" مپالگیو ھحزب توده  جناحی از

جنـاح دیگـر آن، امـا، در کنـار .  پرداختـه انـدامنيتـی  –در عمل به حمایـت از جنـاح نظـامی  ،خواندن این مبارزات "وابسته به آمریکا"
. انـدشده  "سبز تر از سبز"و ط از جناح اص�ح طلب حکومتی روی آورده به حمایت بی قيد و شر" دمکراسی خواھان"و اکثریتی ھا 

" ونيسم شانمک"و  ھاجذب فعا_ن کمونيست می شدند، از آنکه در سال ھای اخير  ھایی بسياری از توده ھا یچنين مشبا اتخاذ 
اینک برخی از فعا_ن صادق کارگری ھشدارھای ما را از دوری از این جماعت به خاطر آورند و از کرده ی خود شاید . اندروی گردانده 

ر دھـه د" نمـا چـپ"گو اینکه این پشيمانی حاصلی نداشته و ھمزیستی و اتحاد عمل با این ضد کمونيست ھای .  پشيمان شوند
  .اشته استگذاخير تأثير تخریبی خود را 

جریـان ، بـه دنبـال ارشيسـم راسـتبـه کمونيسـم معتقدنـد تحـت تـأثير آن ز جوانـان و روشـنفکرانی کـه ھنـوزآن عـده ا: سوم اینکه
  .افتاده و ھمانطور که در با_ گفتيم از دادن ھر گونه راه حلی اجتناب می ورزندی خودبخودی مردم

حقانيّـت  گيجی بـهماه ھا ارایِ سکوھای تبليغاتی جمعی ھستند و پس از د که نيروھای متشکل در خارج از کشور :  چھارم اینکه
درصـورتيکه اگـر احيانـاً در .  فقط کار تبليغاتیِ مجرّد از سازماندھی را پيشـه کـرده انـدناچاراً مبارزات انق�بی مردم واقف گشته اند، 

ھمـان  ،یعنـی .زندسـامـی نيروھای حاضـر در صـحنه  طبقه کارگر را مستعد به پيوستن به م�ً پيشبرد تبليغات خود موفق شوند، ع
نمونه ای از ایـن را مـی تـوان در صـدور اع�ميـه ی عـده ای از فعـا_ن سـندیکایی راننـدگان   .اشاره شدکه در با_ به آنھا نيروھایی 

  .ھمراه می کنند" جنبش سبز"خود را با  "سياسی"دانست که ھنگام روی آوری به مبارزه  واحدشرکت اتوبوسرانی 
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که دارای نيروی ميدانی ایکه بتواند بصورت مستقيم در این مبارزات حضور تأثير گـذاری  باره خودمان ھم باید اعتراف کنيمو با_خره در
  . ما نيز ھمراه با دیگر نيروھای مردمی ضرباتی را خورده ایم کـه تـا مـدتھا نمـی تـوانيم جایشـان را پـر کنـيم.  باشد نيستيمداشته 

سندیکاليست ھا که .  م یک تنه در ارتقاء جنبش کارگری تأثير گذار  باشيمفعا_ن کارگری ما نيز تعدادشان به حدی نيست که بتواني
ن گذشته و حال حزب توده و اکثریتی ھا ھستند به مراتب تعدادشان از ما بيشتر است و ھمانطور که می بينيم تـوده راھمان ھوادا

وا_، ھمـان نامـه نگـاری . خواھنـد بـرد" طلبی حسبز اص�"ھای کارگری را ھم اگر بخواھند وارد ميدان سياسی کنند، آنھا زیر بيرق 
  .  از نھادھای امپریاليستی را پيشه خود ساخته اند" دریوزگی"و " تظلم خواھانه"ھای 

تنھا تأثير ما از طریق تبليغات عمومی مان بوده است که بواسطه ھدف قرار دادن عقاید انحرافـی مـدعيان مارکسيسـم و بـه کمـک 
ھای صحيح مان توانسته ایم روند انق�بی مبارزات توده ھا را به کمونيست ھا ثابت کرده و باز ھم ينی ب تحليل علمی وقایع و پيش

آلترنـاتيو جمھـوری  تأیيـدبـه  کـوچکی را با ھم نظران مان در آن جنـبش، بخـشو ھمراه فعا_ن کارگری تنی چند از با تأثيرگذاری در 
  . شورایی رھنمون کنيم

  
شـرایط روزمـره و توانند نه تنھا در امور و شعارھای عمومی و درازمدت، بلکه حتـی در ب�بی که کمونيست ھای انقباشداما اگر قرار 

ی آن تأثيرگذار باشـند بایـد در وحلـه اول خـود را از آلـودگی ھـای سازشـکارانه ی رویزیونيسـتی، ھاعملکردتاکتيک ھای مبارزاتی و 
 رداخته و عليـه ناآگـاھی ھـای ایشـانمردم پ مبارزات خودبخودی دربه تداخل  فعا_نهآپورتونيستی و آنارشيسم راست مبرا ساخته 

   .کنندتقابل 
به رفقای آنارشيست ھم توصيه می کنيم که ھر نوع مقابله با نـا آگـاھی تـوده ھـای انق�بـی را کوشـش بـرای تمرکـز رھبـری بـه 

عملـی تـرین ضـربه بـه ایی اسـتقرار جمھـوری شـور.  ر کمونيسم انق�بی نيستآنارشيست تھيچ خط مشی ای .  حساب نياورند
ایشـان بـه تشـکيل شـوراھای محلـی و مکـان  دادناز ھسـته ھـای خودبخـودی مبـارزاتی و جھـت  عبـورو .  حکومت متمرکز است

عملـی تـرین و مـؤثرترین گـام بـرای جھـت دادن مبـارزات مردمـی و کـارگری بـه سـرنگونی حکومـت  ، )کارخانجات و ادارات( اشتغال
  .ورایی و دمکراسی مستقيم توده ای استو استقرار حکومت شسرمایه داری متمرکز 
ور از ت�شی است و ھيچ راه حلی بـرای عبـمنزوی شدن و در حال نيروھای حکومتی، اعم از مرتجع و اص�ح طلب، صفوف حال که 

استراتژی و تاکتيک ھای خود را ھمگون ساخته تا بتوانيم تأثير گـذارترین نيـروی ميـدان  ،بيایيد تا با ھمگرایید، نندار چنتهبحران در 
  .مبارزه ی طبقاتی باشيم

  
  پيش بسوی تشکيل ھسته ھای محلی و مراکز شغلی

  پيش بسوی انق�ب
  پيش بسوی استقرار جمھوری شورایی

  
  کارگران کمونيست ایران
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