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  به ما زدخي که تاریگري دیليس

 
  ١٣٨٨خرداد  ٢٧شنبه چهار                                                                                                                              یراو

 
 از تجمع اول ماه مه امسال در پارک ی و علمی جامع و اصولی جمعبندکي ی هنوز در انتظار و خماریستي که جنبش کمونی حالدر

 گرباي دکباري بصورت جنبش فرود آورد و یگري محکم دیلي  سراني ای واجتماعیاسي سیدادهاي و روند روخي ، تاربرديالله بسر م

 کي موجب آن شود که ما با خي تاریلي سني انباري ادوارميام. »ماندي قطار انقالب منتظر ما نم« که  به ما هشدار داديی رسایصدا

 تالطمات ني در استي دهندهء انقالب ، نقش طبقهء کارگر و حزب کمونلي تشکیروهاي موجود و نیني عطي درست ازشرایابيارز

 جادي ای و مرحلهء انقالب ، تالش براتهاي  اولوصي ، تشخرديگير م کارگر را در بري از جامعه غیمي عظفي که طیاسي و سیاجتماع

 و از حالت مي دهصي استفاده را کند تشختي بوجود آمده نهای خودجوش مردمی فرصتهاني حزب قدرتمند که قادر باشد از چنکي

  مي کنداي ارتقا پرگذاري و تأثی کنشیروي به نوي و پاسیواکنش

 و مسئول بوده که ی انقالبیروهاي نی برای نکات مهم و ارزشمندیاي و گویدم در چند روز گذشته حاو مرامي شورش و قلي و تحلهيتجز

 که هنوز شورشها و ی در حالني دارد و اعي واقاني از کل پروسهء اقي دقیابي و ارزی جمعبندکي به اجي نکات احتني همهء ایبررس

 ديبا ام . دهدي نملي را تشکی علملي تحلکي و اساس هيست مقدور نبوده وپا ااني در جرراني ایابانهاي خواعتراضات مردم در کوچه 

 شهي که ما مانند همستي بدان معنا ننيالبته ا!! وندي انجام نشده نپیهاي قطور تحلوي پارک الله به آرشی هم مانند جمعبندفهي وظني انکهيا

 ی شورشهاني ، از آنجاکه اميداني میما بخوب . مي بپردازعيو ثبت وقا في فقط به تعراني در پاحوادث انيبه عنوان نظاره گران و تماشاچ

 غارت و چپاول ی برامي رژی و ضدمردمی ارتجاعی مناقشات باندهای در راستااي است ، کالي و رادی انقالبی رهبرکي فاقد یمردم

” اصالحطلب “ی دقلبازان جانني توسط همدهدي م آن که کل نظام را هدف قراراف شدن اهدقتري با عماي مورد استفاده قرار گرفته شتريب

 در جهان و بطور مشخص ی انقالبی رهبرکي که به خاطر عدم وجود يیوهايسنار. شونديسرکوب م” اصولگرا“و برادران هم طبقهء 

  . بابت آن پرداخته اندینيسنگ ی بهادهي ستمدی بارها نوشته شده است و هر بار توده هاراني سالهء گذشته در ا٣٠

 ني بوده و هر روز بر ای مردمیهاي اعتراضات و ناآرامیري روند شکلگی و فشردگی فزونراني اري اخیدادهاي مهم رویامهاي از پیکي

 ی کوتاه مدت و انرژی از برنامه هایاري چشم انداز بسني آنرا داشته و با ای که ما سالها آرزویبستر. شودي افزوده می و فزونیفشردگ

 حاکم بر جنبش نتوانسته است که افق و فرهنگ ی محفلیتهاياما متأسفانه از آنجاکه فعال. مي هدفمند آن مصروف کردجادي ایخود را برا

 خود را زي هدف همساز کند، ما خود نني با اقتأي داده و باور آنان را حقتي تربیاسي کسب قدرت سی را براستي کمونیروهاي نیتهاجم

تجسم . مي جامعه و انقالب در مسند قدرت تجسم کنی کارگر و حزب متبوعش را بعنوان قدرت رهبرء که طبقهميستيباور نداشته و قادر ن

 خود في به وظاميتواني مکررات نمتي هوی و با تکرار بستي فقط طرح شعار ندگاني طبقه کارگر و زحمتکشان و ستمدی افق برانيا

 ی مشتيی گزافه گوفي تعرني و صادقانه ترني بدون آن در بهتر شعارهاست وني تنها سنگ محک طرح ای انقالبکيپرات. ميعمل کن

  .دهندي و آن سر مني مرگ بر اادي خود فرسميکالي رادی ارضایروشنفکر خرده بورژواست که برا

 خط  ویروزي با آن هلهلهء پی با همطرازاي و دهي دوی خود بخودی که بدنبال حرکتهاخواهندي می تا چه زمانستي کمونی انقالبیروهاين

 ی انقالبی در تئورشهي امر مهم که  نه فقط رني اثبات ای است و ما برای به چه مفهوميیشروي و پیشگاميسرخ انقالب را سر دهند؟ پ

 که دي از خود پرسدي بام؟؟ي ارائه داده ادهي را به طبقهء کارگر و مردم ستمدیزي ، چه چگذاردي می را برعمل انقالبددارد بلکه اساس خو

 یستي سال است که جنبش کمونني است و چندختهي شده  و خود انگینيشبي پري غیدادهاي که هر روز آبستن حوادث و رويی ادر جامعه

 داشته  و ی خودجوش مردمی حرکتهاني دخالت و سمت و سو دادن ای برايی برنامه هااي برنامه چه ، ما دانديآنرا فانوس رو به موت م

   و نارساست؟مي عقنگونهي کوتاه مدت ما ایچرا برنامه ها



” انتخابات" مانند شرکت در مضحکهءی حرکت ارتجاعکي امر است که چگونه ني به آن پرداخت توجه به ادي که بایگري دنکتهء

 و مرگ بر خامنه کتاتوري مرگ بر دادي رود که فرشي تا انجا پ تازهیتيفي شده و با کليضد خود تبد به ی و وسعتی سرعتني با چنتوانديم

.  بصدا درآورده استشيفهاي با تمام طی و ارتجاعدهي گندتي کلني تمام ای ناقوس مرگ را برادهي از جانب مردم جان به لب رسیيا

 ني داد  و با الي را تشکیخارج شده و خود جوش جبههء سوم” اصالحطلب “یروهاي از کنترل خود نجي اعالم نتای که از فردایروند

 مردم ی خودبخودی که اگر جنبشهاکنميمن از خود پرسش م. را هم نشانه رفته است» باند اخوت دزدان«  ني خود ايیاستقالل اصل بقا

 ونيسي اپوزکي ارتقا دهد، پس باوجود يی و انتظارات خود را تا شعار مرگ بر خامنه اتوقعات وسعت و سرعت نيقادر باشد با ا

 ی پراکندگني رفع ای برايی ازهي تجسم ملموس انگني ااي و آافتي خواهند  دستيی به چه افقهاستيقدرتمند و متشکل در غالب حزب کمون

  ست؟؟ي ما نیهايو خرده کار

 لي دخی وتشکالت کارگرروهاي  تجمع پارک الله و نی حاکم بربرگزاریاستهاي در ارتباط با اهداف و سعي وقاني ای من بررسدهءي عقبه

 آن در ی طبقهء کارگرو رهبران مدعیاستهاي به اهداف و سی کاملتر و جامعتردي با دميتواني واکنون مستي ربط نیدر آن چندان ب

 شدن جنبش کالي خواستار رادنکهي را فقط به گناه استي کمونی انقالبیروهاي هستند که نیانيسر سخن مدع. مين برخورد کرانيجامعهء  ا

 تمام ی که خود را با خواستهاردي عنان جامعه را بدست گ وی رهبرتواندي می بوده و معتقدند که طبقهء کارگر فقط در زمانیکارگر

 خود بعنوان محور ی  رفاهی کردن طبقه فقط در حول مسائل  و منافع اقتصادمحدود کرده و از معطوف و ري جامعه درگدگانيستمد

 یء خود رابه حساب فحاش سازشکارانهیاستهاي سرکانهي متهم کرده و ز”يی و ماجراجویکيخط چر”  ، به مروجان زدي بپرهیاتيعمل

 ” ني جامعه به ادگاني که ستمدمي هستی ما شاهد پاسخ دندانشکنامي انيدرا.  طبقهء کارگر کردند مي و تقدی بسته بندی انقالبیرفقا

 همچنان در ناني برداشته اند تا اخي اختگان تارني را از دوش اخي داده و زحمت ورق زدن تارستيمصلحت جو و رفرم”رهبران

 ینيري وشيی و کاسهء گداند بهتر استثمار بگردطي ، بدنبال شرادهندي سر مهي فقتي جامعه مرگ بر والی قشرهاني تفاوتتری که بیطيشرا

 رهبران اخته نيا. رندي اجازهء تجمع بگی مثأل برای و دولتیتي امنی ارگانهايی خود را به نام طبقهء کارگر جلویستيکالي سندیخور

 لند سلسله از علت و معلولها سر بکي و از درون ”يیجبرگرا“ سطور فلسفهء ی از البالی روزگارستهاي کمونبيمنتظرند تا امام غا

 کند چون ی منزلت رهبرني ای را که ادعای در هزارهء سوم برود و هرکسی دارهي سرمای به جنگ نظام وحشی چوبیکرده و با عصا

چرا سطح توقعات  دارند که از خود پرسش کنند که فهي وظناني قبل از آن ایول. دکشني بدارمیستيحالج پوست کنده و به جرم الحاد کمون

 و کالتري به مراتب رادختهي خود انگی در جنبشهای ارتجاعیاستهاي سري و تحت تأثافتهي سازمان نی توده هایحت ی عملرهءي و دایذهن

  ستند؟؟ي مرحله از انقالب نني ایازهاي نی جوابگونانيو چرا ا جماعت بوده ني ایستي تر ازتوهمات اکونومیانقالب

   خود در اول ماه مههءياني را دارند و در بی مردمی از جنبشهاتي حماهءي که داعی رهبران تشکالت مستقل کارگرچرا

ب به  انقالیروي از نی را بعنوان بخشراني ااني آن اختصاص داده وجنبش زنان  دانشجوحي افتخار و غرور دو بند از آنرا به تشربا

 کشته به ی دانشجو۵ دانشگاه ی در کوشبي خبر دني که طبق آخری سراسری شورشهاني ، در اکنندي  دعوت می و همراهیهمکار

 ی باي و پردازدي به انکار آن ماي ندارد يی خوانای علمسميالي خود از ماترماري با درک بکهيي آنجازهمراه داشت، سر در برف کرده و ا

 یلي از سی ناشیجي سکوت کرده و در گنکي که ای و کارگريیکايچگونه رهبران سند!!گذرندياز کنار آن متفاوت و فرصت طلبانه 

 اي پرولتاریکتاتوري دی و برقراریاسي جامعه و کسب قدرت سی رهبری برارا یخي تارري خطتي مسئولني اتوانندي مانند،ي در جرعيوقا

 طبقه را به ني طبقهء کارگر تالش دارند که ايی و وفادار به آرمانهای انقالبیهاروي که نی بلکه هنگامني نه تنها ارند؟؟يبعهده بگ

 ی فقط از کانال قهر و تفنگ و همراه سازیاسي ست که کسب قدراموزندي و به او بدهي جامعه کشانی و سرنوشت عموماستيحوضهء س

 از احزاب و یرصت طلب بلند شده و کارگران را به دور نارهبران فني اادي فرگذرد،ي جامعه با خود مدهيتمام طبقات و اقشار ستمد

  .کنندي دعوت مکالي و رادیستي کمونیسازمانها

 در راني ای و کارگریستي که در آن جنبش کمونکنمي را تجسم میوي خود را شل کرده و سناری و فانتزاالتي  بند خی کمنجاي در امن

فراتر گذاشته و با ”   بدست حي کلفت تسبلي سب”ستيالي ورهبران سوسیستيونوم محدود اکیاي اول ماه مه امسال پا را از دنیبرگزار

 در ابعاد توانستي چپ مونيسي اپوزی انقالبیروهاي با مشارکت نعي وسی و سازماندهیزي برنامه رکي و یب انقالیاستهاياهداف و س



 ودولت  استي درامر سی دخالتگریاخت شد در راستا که بهر صورت بابت آن پرديی موثر واقع شده و با وجود بهایبزرگتر و کالنتر

 روند ني که اديکني فکر نمايآ!! ديرساني خود و طبقهء کارگر را بگوش تمام جامعه مامي پنگونهي و بدکردي مراسم را  برگذار منيا

 بنا راني در روند انقالب ايی و تحوالت که بطور حتم نقطهء عطف تازه ادادهاي روني ایري کوتاه قبل از شکل گی اندک زمانتوانستيم

 راتيي تغی برای انقالبی رهبرکي حکومت گذاشته و بدنبال یجناح فراتر از دقلبازان اري مردم پا را بسی که توده هایگذاشت و در حال

 کردند؟؟ و ی جبهه جستجو مني را در ای انقالبی شده و رهبردهي باشد که توده بطرف آن کشيی سمت و سوتوانستي ، مگردندي میاديبن

  کنند؟ي پرداخت می سازشکارانه را چه کسانی و خرده کاريی مصلحت جوني ايی بهاتيدر نها

 سند دادهايرو ني تجربهء ادانندي می  چرا که بخوبستندي از آن نیري قادر به درسگی حتی است که برخيی سوخته شده ايی فرصتهانانيا

 نانيا»  داران هي به دولت سرماهيگذار از دولت سرما « ی ضد انقالباتيبوده و فرض آنان »انهءي عامسمياليماتر «يی رسوای برایگريد

 ی ما از صندقچه هافي موجود و وظاتي وضعهي توجی بار براني حضرات اني که ادي منتظر بود و دديحال با. کشديرا به چالش م

  ؟!!کننديعرضه م»  دارهاهيدولت سرما«  را به بازار یدي جدی فکری چه معجون و کاالسميرم رفدهءيپوس

 اوضاع جامعه باشد خود را در راه وحدت جنبش ی کنونیازهاي که جلوه گر نیتري عالاري بسی کاریفي با روند کدي ما باستي کمونیرفقا

 و یاسي سندي فراني و طبقهء کارگر در استهاي حاد شدهء جامعه و نقش کمونی موجود و تضادهاتي درست وضعصي و تشخیستيکمون

 خود برخورد کرده و ی حزبضي مرسمي و سکتاريی نشئت گرفته ازمحفل گرای ارتجاعی صفتهای برخبا و ميي ، به حرکت آیجتماعا

 زمانهء خود در برابر حل مسئلهء دولت و انقالب ی کردنهادي به چه بايی جوانمان بدون پاسخگوخي در تارکباريما . مي حساب کنهيتسو

 را یخي بتوان ان غفلت تاردي با صد من عسل شا.مي را از دست دادفرصت شبانهء خود یانجام مشقها و به خاطر عدم ميقرار گرفت

 مسلحانه خلق ی قهرمانه و مبارزات ملامي انقالب شکست خورده و چند قکي و بهاي سال فراز و نش٣٠ توشهء ؟ی بار چني ای ولديبخش

 ی و دعودي توده ها دوی جنبش خود بخوددنبال سال هنوز بی  بعد از سدي و باستي نیکاف…  همه احزاب رنگارنگ ني و ایراني ایها

  ! یاسي الزام و حکم سکي مزه  با مردم شباهت دارد تا ی بی  شوخکي به شتري بني؟ ا! کردیرهبر

 کيحتمال بروز  هر لحظه ادهي و گنددهي جامعهء پوسني به همهء ماست و نشاندهندهء آنکه در ایگري واضح داري هشدار بسري اخحوادث

 سالهاست  به بلوغ کهي با تضادهاراني ای انفجاری در فضاتواندي موجود است که مختهي خود انگيی و سلسله ايی ارهي حوادث زنجیسر

 یگري دري به تعباي قدرت يی و بدون حضور ما جابجامي رژی ، منجر به سرنگونی کنونی بحران جهانعوارض به اضافهء دهيخود رس

 ی نداشته باشد ولی همخوانني و چی تجارب انقالبات شورواز ی انتزاعی از برداشتهای با برخوي سنارني اديشا. شود۵٧تکرار شکست 

 که ما عمأل یطيشرا.  ما حتمأ به آن توجه شودیهايزي در برنامه ردي باو  استري و مستهل و امکان پذی واقعی امرنيبه باور من ا

 رودي م۵٧ ري تصاوی و با تداعکندي ميی خودنماشهي بعنوان مرکز ثقل حرکت پر رنگترازهمیر انقالب شهلي و در آن پتانسميشاهد

  . دامنه داربشودیفي از تحوالت کیديعمأل وارد فاز جد

 فالکت ني فرار از ای و حاضرند برادهي رسدگاني که کارد به استخوان طبقهء کارگر و زحمتکشان و عموم ستمدکنمي مدي تأکگري دکباري

 از یاريشرکت بس.  قلم بدست پرمدعا بماندناني که منتظر خوش نشخواهندي و نه متوانندي نه منانيا.  بزنند ی دست به هر کاریعموم

 با ابزار موجود خود ختهي خود انگی  مردم در جنبشهایتوده ها. ادعا استني ای برای گواه خوبزي ننباري اتخاباتمردم در مضحکهء ان

 پشت پرده ی زد و بندهای قربانشهي روند ادامه داده و همني به هممي ارائه ندهی که ما ابزار بهتر و کارسازتریان و تا زمکننديمبارزه م

 برداشته و در صفوف خود  با اتکا به اصل ی و فوری جدی انسجام و استحکام خود قدمهای برادي بادق و صای انقالبیروهاين. شوديم

) یطي شراني چنیبطور مثال داشتن برنامه برا(  آن ی عملی انقالب و راهکردهای تئوریعبند و جملي مبارزه به تحل- وحدت-مبارزه

 گري دیتا فرصت.  اهداف بلند مدتمان سوق دهندی بسوا مبنا خود و طبقه و جامعه رنيپرداخته تا بتواند بر ا

  
  یراو

 ١٣٨٨ خرداد ٢۵ دوشنبه


