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     ٢١شماره                                                                   ١٣٨٨ ماه بھمن                                آزادی طبقه کارگر                          رزمندگان ارگان سازمان   

 
با دستگاه سرکوب این تصویر اراده مشعلداران آزادی  در مقابله 

 !ارتجاع بورژوازی است 
 
 

انق$بی در ھر گام جدیدی، تصویر نوینی از پرچمداران نبردھای - خروش نبرد جنبش اعتراضی
اگر چه در جریان اعتراضات کنونی نيروھا و . خيابانی را در مقابل دیده ھمگان قرار ميدھد

منافع گوناگونی پای به ميدان نھاده اند و سرانجام نبرد درونی  فراکسيونھای بورژوازی نيز 
ش خيابانی کشيده شده است، اما آن رادیکاليسمی که جان جاری خيابان را به به کشاک

شکوه برخاستن ميخواند، مطالباتی انق$بی است که بيش از دو دھه بنيان نبردھای مردم 
کسانی که سفيھانه این رادیکاليسم را دو دستی به کشاکش . انق$بی را سامان ميداده

نند، چه بخواھند و چه نخواھند به مقابله با اراده انق$بی درونی ارتجاع بورژوازی تقدیم ميک
نسلی برخاسته اند که در مقابله با ارتجاع قرون وسطائی بورژوازی حاکم، پرچم آزادی را با 

این نمایش شکوه قھر انق$بی جوانانی است که در مقابله با . خون خویش برافراشته است
. $بی پيگير به مثابه در دسترس ترین ھدف حداقلی اشان رضایت نخواھند دادارتجاع حاکم به کمتر از دموکراتيسم انق

اکثر اخبار منتشره پيرامون نبردھای خيابانی نه تنھا از حضور زنان جوان انق$بی حکایت دارد بلکه حاکی از آن است که 
آنان بدون . خيابانی ھستند در بسياری از تحرکات خيابانی این پيکارگران جوان آزادی، سازمانده و رھبر نبردھای

کوچکترین توھمی نسبت به فراکسيون مغضوب بورژوازی، به ميدان نبرد تحقق مطالبات انق$بی خود پای نھاده اند و در 
تمامی مقدسات و موجودیت نظم . این مبارزه ھيچ امری جز دستيابی به درخواستھایشان را به رسميت نميشناسند

تمامی تبليغات قرون وسطائی و خرافه ھای مذھبی را در راه . الباتشان لگد مال خواھند کردبورژوازی را در راه تحقق مط
تحقق درخواستھای آزادیخواھانه اشان به سخره گرفته و عليرغم تبليغات جریانات ارتجاعی در خ$ل نبردھای جاری، 

ونين مشعلدارانی نوین است که روی به این اراده مستحکم و انق$بی و چھره خ. پرچم خونين آزادی را برافراشته اند
سنن و قوانين قرون وسطائی سرود رھائی ميخوانند و خطاب به صفوف ميليونی مردم انق$بی، کارزاری انق$بی را 

این تصویر  مشعلداران نبرد بر عليه نظامات قرون وسطائی و دیکتاتوری ارتجاع بورژوازی و نمایش پرچم ! فراخوان ميدھند
اینان آتش افروزان قھر انق$بی نوین و پيک . وی جوانان انق$بی و باXخص زنان جوان و انق$بی ميھن ما استافرازی نير

خروشتان پيروز و شعار آزادی اتان پرچم پيشروی مردم ! ای پيک ھای طوفان پروازتان بلند. طوفان ھای پيش رویند
 . انق$بی باد

 

! نبين المللی زروز  ھشتم مارس گراميباد  
 

را با به اھتزاز در آوردن پرچم  ! ھشتم مارس  
و درخواست آزادی فعالين دربند، جنبش زنان مطالبات   
!بداریم در نبردھای خيابانی گرامی   

را با پرچم  اتحاد انق>بی در مبارزات ! ھشتم مارس   
ھای تحت  ملت جنبشھای زنان، کارگران،دانشجویان و   

  !ستم گرامی بداریم

  کمونيست و خاطره ھزاران زن را با ! ھشتم مارس 
سوسياليسم  جان  انق>بی که در راه تحقق آزادی و   

! باختند، گرامی بداریم  

ممکن  رھائی جامعه! بدون آزادی زنان  
! نيست                           

 
 

!کارگران جھان متحد شوید   

  

  :در این شماره ميخوانيد

  
سوسياليستی به نقد نقد  تقليل٠ 

و تنزل سياست طبقاتی  انسانگرایانه
 !به اخ>ق بورژوائی

  

پيام شانزدھم کارگران کمونيست  ٠

  !ایران 

! ( جنبش کارگری و مبازه برای آزادی  ٠ 
عمل مستقيم انق>بی یا نامه نگاری 

 )رفرميستی
  
  

٢١ 



تقليل نقد سوسياليستی به نقد انسانی و تنزل سياست طبقاتی به اخ>ق 
  !بورژوائی

 

!))اپورتونيستی سير تکاملی یک ترند نگاھی به ((   

ما در گذشته و به مناسبات ھای گوناگون چه در زمينه مسائل برنامه ای و چه در زمينه خط مشی تاکتيکی، نحله اپوتونيستی جدیدی را 
حتی در پاره ای . که پس از دھه شصت و به مثابه سير تکاملی جریان سانتریستی در جنبش امان پدیدار شده مورد نقد قرار داده ایم

به جریانی کم اثر ونقش " پر بھائی"موارد برخی از رفقا و فعالين سایر احزاب و سازمانھا پافشاری ما بر افشای این ترند اپورتونيستی را 
 تجات گوناگوناما اکنون باید سير حوادث به ھمگان نشان داده باشد که در واقع امر افشای این اپورتونيسم در ھيئت دس. ارزیابی ميکردند

، افشای جریانی است که با اتکا بر صفوف روشنفکران خرده بورژوا مبادرت به سازماندھی یک جریان انح$ل طلبی تئوریک در جنبش  اش
تمامی . مبانی اوليه مبارزه کمونيستی در عرصه برنامه و تاکتيک را مورد تجدید نظر قرار داده و ميدھند ،ما نموده و با تبليغات ھمه جانبه

موجودیت یافت و سپس در سير تکامل قھقرائی اش به -٦٠حزب کمونيست ایران دردھه -آن جریان سانتریستی که در ھيئت حزب کادرھا
. ید چيزی به جز تکامل جناح سانتریستی جنبش چپ به یک ترند اپورتونيستی نبودمحافل و دستجات اوليه تشکيل دھنده اش تجزیه گرد

افشای تئوری بافی ھای این جریان را به مثابه شرطی جھت غلبه بر انح$ل طلبی تئوریک و تفوق بر سير  ٦٠رزمندگان از ھمان دھه 
برشته تحریر در آمد یکی از انتشارات اوليه ما است که ضمن  نکه در ھمانزما" کومله-قد برنامه سھندن"کتاب . قھقرائی جنبش دنبال نمود

نبرد بر عليه این جریان . اینکه به تشریح و تبيين مبانی برنامه ای ما ميپردازد، حاوی نقد ھمين جریان سانتریستی در بدو تشکيل آن است
وردھای بين المللی پرولتاریا و مدافعه از مبانی بين اپورتونيستی جدید و به عقب راندن تھاجم تئوریک روشنفکران خرد بورژوا به دستا

ھر مسير . المللی لنينيسم انق$بی نمایشگر مسيری است که ما از طریق آن بسوی متحد کردن کمونيستھای انق$بی گام مينھيم
نق$بی تنھا و تنھا ایجاد اخت$ل دیگری که محصول نبرد با اپورتونيست نباشد و  تدارک برپائی ھر تشکل دیگری به جز اتحاد کمونيستھای ا

ما بدین مطلب در جای دیگری خواھيم پرداخت، اینک . در اتحاد پرولتاریای کمونيست و تشتت در تشکيل حزب کمونيست انق$بی است
و کماکان  از آنجا که غلبه بر انح$ل طلبی تئوریک یک شرط اساسی در متحد شدن کمونيستھای انق$بی بوده. به مطلب اصلی بازگردیم

، نبرد است ، مبانی برنامه ای ما دقيقا در نبرد و نقد نظرات جریانات اپورتونيستی تبيين و تدوین یافت چرا که بدون نبرد بر عليه اپورتونيسم
ی افشای از ھمين رو ما در عين پرداختن به دارودسته ھای گوناگون درون این جریان، دقيقا در پ. بر عليه بورژوازی امکان ناپذیر است

در اینجا باید تصریح کنيم که قصد ما از مبارزه فوق و یا اساسا مبارزه بر عليه اپورتونيسم . مبانی عمومی این جریان در مجموع بوده ایم
کارگری به ضرورت مبارزه متداوم بر عليه نفوذ اندیشه ھای بورژوائی در جنبش کارگری به  -،جلب نمودن توجه فعالين جنبش کمونيستی

ابه بخشی از نبرد پرولتاریای آگاه جھت غلبه بر پراکندگی و تفرقه در صفوف کارگران کمونيست و سازماندھی صفوف کمونيستھای مث
در حقيقت باید گفت که مبارزه فوق ضمن آنکه کمونيستھای . انق$بی بر عليه نظام سرمایه داری و مزدوران اپورتونيست آنھا است

ختن صفوف کارگران کمونيست مينماید در عين حال امکان افشای نفوذ اندیشه ھای بورژوائی در جنبش انق$بی را قادر به متحد سا
ما در مقابله با ترند فوق الذکر اساسا ضمن در نظر داشت مسائل فوق . کارگری و تربيت سياسی طبقه کارگر را نيز فراھم ميآورد

. ی جنبش کمونيست انق$بی در شرایط نوین را نيز مد نظر داشته ایمھمچنين رشد و تکامل جنبش کارگری و صراحت بخشی به مبان
انق$بی به معنای عمومی سياست رادیکال بر متن رشد رادیکاليسم در - بایستی تاکيد کنيم که اگرچه پيشرفت در جنبش اعتراضی

ن اپورتونيستی و از جمله جریان فوق جنبش کارگری متحقق ميشود در ھمان راستا باید گفت که ضرورت وجودی پدیداری فرقه ھای نوی
در واقع . ملی دارد-الذکر پای در ضرورت مقابلۀ بورژوازی با تشدید رادیکاليسم انق$بی در جنبش طبقه کارگر در عرصه بين المللی

ارگری را عھده دار سياسی به جنبش ک-اپورتونيستھا در جریان مقابله بورژوازی بر عليه جنبش کارگری وظيفه سازمان دادن یورش تئوریک
 آنان در ھر حال در جامه اپوزیسيون با اشاعه خرافه ھای بورژوائی در جنبش کارگری به دفاع از نظم بورژوائی حاکم اقدام . ھستند

 ما قصد داشتيم که نشان دھيم که این ترند نوین که در لباس. جریان مورد اشاره ما از این روند عمومی، مستثنی نميباشد. مينمایند
ماورا چپ و با ھياھو و جنجال کشفيات نوین و با شعار ظاھرا معصومانه نقد گذشته و نگرش ظاھرا انتقادی به دستاوردھای پرولتاریای 
بين المللی باXخص لنينيسم انق$بی خود را ھمچون پرچمداران نوین جنبش کارگری عرضه مينمایند، چيزی به جز جریان روشنفکران 

ھزار و یک بند به نظم بورژوائی حاکم وابسته ميباشند و تق$ ھایشان در واقع در جھت تضمين منافع حقير روشنفکرانه خرده بورژوا که با 
حزب "بذل توجه ما به مبانی نظری بخشی از صفوف این جریان روشنفکری که به نام . اشان از خوان یغمای بورژوازی است، نميباشند

یکی از . یا دارودسته ھای دیگر درون جریان فوق از زاویه ھمان مسائل مطروحه در باX استفعاليت مينماید و " کمونيست کارگری
ک مسائلی که مدتی قبل مورد م$حظه قرار دادیم و از قضا امروزه مورد توجه بسياری قرار گرفته بدون آنکه منتقدین به افشای پيوند ارگاني

  . ردازند، مسئله آلترناتيو ميباشدنظرات نحله فوق با جریان عمومی برخاسته از آن بپ
  !ارتقا ليبراليسم انسانگرایانه به شعار استراتژیک) الف

ما مدتی قبل به افشای ارتقا روند بورژوا ليبرالی انسان گرایانه در طرح آلترناتيو و خط مشی تاکتيکی حزب فوق پرداختيم که صد البته 
جھت پرداختن به این تحول نوین بایستی مروری بر آنچه که تا کنون گفته . فته استاکنون روند فوق به یک مانيفست تمام عيار تحول یا

  .ایم بيندازیم
در نقد آلترناتيو و خط مشی " جمھوری سوسياليستی از راه افریقای جنوبيزه"در مقاله١٣٨٦منتشره در دی ماه  ١٣ما در رزمندگان شماره 

  :تاکتيکی حزب کمونيست کارگری چنين نوشتيم
            این مسئله بگذریم چراکه در اینجا مسئله مورد نظر ما امر دیگری است که اینبار از قضا شامل آن ميشود که چگونه آقای تقوائیاز "

و تنزل  ليل نقد سوسياليستی به نقد انسانگرایانهتق
  !سياست طبقاتی به اخ>ق بورژوائی

 

   ٢١هشمار                                                                                                                                                          ٢صفحه   رزمندگان   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
!سرنگون باد جمھوری اس>می  



هشمار                                                                                                                                                          ٣صفحه - رزمندگان ٢١    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

!برقرارباد حاکميت شوراھای مسلح کارگران و زحمتکشان  

او در انتھای مقاله فوق پس از آنکه ھمه ھستی جنبش چپ را در محدوده اتاق . ميخواھد به سوسياليسم ادعائی اش دست پيدا کند
از قالب یک " انسانی"، به رسميت نشناخته یکباره با یک باXنس "ھویت انسانی"کارش گنجانده و جز خودش را، آنھم در ھيبت مجرد 

  : و چنين مينویسدرادیکال دو آتشه بدر آمده 
خواھان آزدی بی قيد و   در این کارزار نه تنھا کمونيستھا بلکه ھر نيروئی که مدعی آزادیخواھی است باید با تمام قوا شرکت کند و "

تعرض ھمه جانبه به جمھوری اس$می در سطح جھانی جزء مھمی از این کارزار   .شرط دانشجویان، و کليه زندانيان سياسی، شود
دستگيری و پرونده سازی برای دانشجویان چپ برگ سياه دیگری در پرونده جنایات این حکومت است، باید کل این پرونده را در . است

حزب ما ھمواره . حکومت مردم ایران نيست، قاتل آنان است   باید جھانيان بدانند که جمھوری اس$می. مقابل چشم جھانيان قرار داد
اکنون در نبرد برای . اس$می باید مانند رژیم آپارتاید نژادی آفریقای جنوبی در جھان ایزوله و منزوی شوداع$م کرده است که جمھوری 

آزادی دانشجویان و کليه زندانيان سياسی باید با تاکيد و برجستگی بيشتری این خواست و مطالبه مردم ایران را در برابر جھانيان قرار 
" ایزوله و منزوی"جھت " سطح جھانی"البته در " تعرض ھمه جانبه بر جمھوری اس$می"خویش را بر او محور کار ------- ھمانجا--- ."داد

در موضع " نه به جمھوری اس$می"در واقع امر شعار .قرار ميدھد" رژیم آپارتاید نژادی آفریقای جنوبی: "ساختن جمھوری اس$می مانند
امری که چگونگی . ن جمھوری اس$می و شرایط مقابله بين المللی با آن ميشودپراتيکی تبدیل به مبارزه جھت آفریقای جنوبيزه ساخت

ھرکس که اندکی اخبار را دنبال کرده باشد ميداند که مسئله .سازماندھی آن در مقاله دیگری به قلم خليل کيوان تشریح شده است
روھبندی ھای امپریاليستی شامل مقابله با نبرد کارگران تجدید سازمان بورژوا امپریاليستی حاکميت افریقای جنوبی جدای از رقابتھای گ

از لھيب سوزان نبردھای انق$بی نلسون ماندXی . و زحمتکشان و انحراف این نبرد از راھی انق$بی بسوی رفرميسم نيز ميگردید
دوبند آنان شورای امنيت سازمان سازماندھندگان این راه رفرميستی ھم بورژوازی امپریاليستی و مارکت ز. رفرميست را بيرون کشيدند

و " مجامع"طبيعی است که وقتی آقای تقوائی مسئله آفریقای جنوبيزه کردن جمھوری اس$می را مطرح ميکند رو بسوی ھمين .ملل بود
ند که از آقای این ميما. دارد که صد البته قادر به اعمال تحریم و منزوی ساختن و گزینش آلترناتيو ھم ميباشند" نھادھای بين المللی"

تقوائی بپرسيم که کاندید رفرميست و دقيقتر نلسون ماندXی وطنی شما برای جایگزینی قدرت کيست؟ البته بدون نيازی به پاسخ از 
جانب او،اگر به نوشته دیگری که حاوی نظرات آقای تقوائی پيرامون سوسياليسم و ایضا جمھوری سوسياليستی مورد نظرش ميباشد 

او در یک سخنرانی در پلنوم بيست و نھم کميته مرکزی که بعداً تحریر و در سایت حزبش .اسخ خویش را خواھيم یافترجوع کنيم، پ
  :انتشار یافته چنين ميگوید

اين محدود و منحصر کردن سوسياليسم و . کمونيسم کارگري، کمونيسم نجات دھندۀ انسان است و نه فقط ناجي طبقه کارگر"      
ظاھرا  ------  224ضميمه انترناسيونال ----- ." انق$ب سوسياليستي به کارگران به نظر من يک بروزکارگر زدگي چپ سنتي است

ریه نوینی ارائه ميگردد و نه نشخوار خوارترین تئوریسينھای رویز یونيست که ھمواره از به مثابه نظ" کمونيسم نجات دھنده انسان"
یکپای این کمونيسم بر چشم فروبستن بر کشف تاریخی . در مقابله با سوسياليسم مارکسيستی سخن ميگفتند" انسانيت"و " انسان"

آقای تقوائی دقيقاً از ھمين مبدا حرکت ميکند وقتی .قاتی ميباشدمارکس یعنی دیکتاتوری پرولتاریا به مثابه تکامل تاریخی مبارزه طب
  : مينویسد

ھمه مارکسيستھا، و حتي متفکرين غير مارکسيست که در مسائل سياسي و اجتماعي عميق ميشوند و از سطح وقايع فراتر ميروند، "
اين منافع طبقات است که . مبارزۀ طبقاتي است ايران در اين منفق القولند که پايۀ اتفاقات سياسي در ھر جامعه اي و از جمله جامعه 

ھاي "ايشيو"در عرصه ھاي گوناگون و بر سر مسائل و موضوعات، يا بقول انگليسھا . ما اصطکاک اش را در جنبه ھاي مختلف مي بينيم
د، اين حقيقت است که طبقات، اما نکته اي که کمتر شناخته شده است، و منصور حکمت اولين بار آنرا روشن و شفاف مطرح کر. مختلف

لخت و عور و مستقيم و بيواسطه در مقابل ھم ظاھر نميشوند، بلکه به حرکات و جنبش ھايي شکل ميدھند که با ھم در تقابل قرار 
جنبشھائي که سنت ھاي . جنبش ھائي که آرمان ھا، ايده آلھا، و سياست ھا و استراتژي ھاي ھر طبقه را منعکس ميکنند. ميگيرند

و اين نحوه . فرھنگ و اھداف مبارزاتي خودشان را دارند. خودشان را دارند، شيوه ھاي خودشان، و افقھا و ارزشھاي خودشان را دارند
بعبارت ديگر مبارزه . در نھايت سير تحوXت اصلي جامعه و جھت حرکت آنرا نشان مي دھد   مقابله و تناسب قوا در بين جنبش ھاست که

ما تعمدا این نقل --- ھمانجا--- ." ابله و نبرد ميان جنبشھاي طبقاتي مختلف در جامعه بروز مييابد و جريان پيدا ميکندطبقاتي از طريق مق
این که متفکری معتقد باشد که پایه ھر .قول طویل را نقل کردیم تا پایه اساسی تفکر آقای تقوائی پيرامون مبارزه طبقاتی را نشان دھيم

مارکسيسم آنجاست که بر اساس ماتریاليسم . است ھنوز ھيچ نشانی از مارکسيسم را در خود ندارد" اتیمبارزه طبق"اتفاق سياسی 
در حقيقت ھمين کشف دیکتاتوری پرولتاریا است .جھانی این مبارزه یعنی گذار به دیکتاتوری پرولتاریا اذعان نماید-تاریخی بر نتيجه تاریخی

مبارزه طبقاتی از طریق مقابله " اینکه.بارزه طبقاتی را تایيد ميکند، به روشنی نشان ميدھدکه تمایز مارکسيسم و ھر آکادميسينی که م
و ما در ادامه خواھيم دید . عميق ولی نه الزاما مارکسيست" متفکر"یعنی تشریح مبارزه طبقاتی از موضع یک ." در جامعه بروز ميابد.....و

انگاری نبوده بلکه آقای تقوائی از مبارزه طبقاتی و استنتاج نھائی از آن درکی غير  که حذف دیکتاتوری پرولتاریا نه تنھا از روی سھل
آنچه او ميگوید را با تشعشعات تئوریک گورباچف و تئوری سوسياليسم انسانی اش مقایسه کنيد تمایزی .مارکسيستی ارائه ميدھد

مث$ً آقای تقوائی چنين .ا ماھيت واقعی خویش را پنھان کندنخواھيد یافت به جز ردیفی از شعارھا که تقوائی سعی ميکند در پس آنھ
  : ميگوید

در جامعه   سوسيا ليستي که ما مي  .بسازد، بر دفاع از حرمت انسانھا بنا شده است  جامعه اي که کمونيست کارگري ميخواھد"
ما نمي توانيم از طبقات شروع کنيم و . ا نمي کنيمما اينکار ر. دست پينه بستۀ فرد  را نگاه نميکنند تا به شورا ھا بپذيرند ش   خواھيم

را برسميت مي شناسيم و از " انسان " فرداي پيروزي، ما فقط . بعد اميدوار باشيم که در جامعه سو سياليستي مان، انسان آزاد شود
واضح و آشکار اع$م  --------- جاھمان------- ."انق$ب سوسياليستي ما ، انق$ب انساني است. مي جنگيم" ھويت انساني " امروز براي 

شروع نميکند و جھت تاکيد بر غير طبقاتی بودن ساختار ) منظور نتيجه مبارزه طبقاتی است( ميکند که برای سوسياليسم اش از طبقات 
کارگری  کمونيسم آقای تقوائی. را به مثابه سمبل کارگران بکار ميبرد" دست پينه بسته"قدرت سوسياليستی مورد نظرش به طعنه 

  او مدافعه کمونيسم و. بدین دليل ساده که او به گفته خودش از طبقات شروع نميکند! سوسياليسم اش کارگری نيست! نيست
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!آزادی زنان مبشر جامعه آزاد است  

کلی و Xبد مقدس به سوسياليسم تمام خلقی است،او سروکارش با انسان بدون موقعيت و منافع طبقاتی است، او برای یک امر مجرد،
" انق$ب انسانی"اش ميخواند وارد ميدان جنگ شده و طرفدار " کرامت انسانی"یعنی ھمان که خاتمی" ھویت انسانی"اسم 
بعنوان رھبر کمونيست اع$م ميکند که برای جمھوری شوراھایش کارگر بودن اھميت ندارد زیرا او فقط انسان را به رسميت .است

جا باید سقوط کرد که بتوان این لفاظيھای ایده آليستی در مورد انسان و انسانيت کلی و مجرد را بجای درک واقعا تا ک.ميشناسد
این چه حزب کمونيسم و آنھم از نوع .کمونيسم کارگری نھاد: ماتریاليستی از ھستی اجتماعی بخورد خواننده داد و اسم آنرا ھم

را امری مجرد " انسان"عاشق انسان اش و مبارز ميدان ھویت انسانی اش، ھستی  است که رھبر) اینھم  از بقایای چپ سنتی(کارگری
این چه کمونيسمی استکه مبانی مارکسيستی پيرامون مبارزه طبقاتی و تحول تاریخی این . و فاقد موقعيت و منافع طبقاتی ميداند

این چه کمونيسمی استکه در بررسی تاریخی مبارزه .ميگویدمبارزه تا دیکتاتوری پرولتاریا را به کناری مينھد و از یک ھویت مجرد سخن 
این رویکردی به ! بدون تردید این کمونيسم مارکسيستی نيست. طبقاتی بجای ماتریاليسم تاریخی به ایده آليسم عرفانی روی ميآورد

ه بورژواھای بورکرات در مقابله با این تماما بازتاب وحشت خرد. عرفان شرقی در وحشت از انق$ب قھر آميز کارگران و زحمتکشان است
. برخاستن مجدد غول رادیکاليسم انق$بی در نبرد کارگران و زحمتکشان که نابودی ماشين دولتی بورژوازی را ھدف گرفته است، ميباشد

این . متصل ميباشند این وحشت بورکراتھائی استکه با ھزار و یک بند به ماشين دولتی بورژوازی بين المللی و ارگانھای بين المللی اش
این کمونيسم بورژوائی است که رو به انق$ب با شعارھای بظاھر .عافيت طلبی بورژوائی در مقابله با برخاستن کمونيسم انق$بی است

مطرح  الترا چپ سوگند ميخورد و در ھمانحال رو به بورژوازی امپریاليستی در عين آنکه درخواست تغيير بورژوا امپریاليستی در اوضاع را
نيست بلکه " منافع طبقاتی"و " طبقه"ميکند و سوگند ميخورد که در سوسياليسمی که این جریان مدعای آنرا دارد نقطه مبدا حرکت 

به رسميت شناخته ميشود و نه طبقه و " انسان"سوگند ميخورد که در جمھوری سوسياليستی آنھا . است" ھویت انسانی"شعار آنھا 
است و نه برقراری دیکتاتوری پرولتاریا و سازماندھی قھر طبقاتی بر عليه " انق$ب انسانی"يخورد که خواھان منافع طبقاتی، سوگند م

در واقع امر علت نادیده گرفتن برپائی سازمانھای .سوگند ميخورد که خواھان حاکميت شوراھای تمام خلقی است! ارتجاع بورژوازی
در مقابل تشکل یابی انق$بی طبقه کارگر دقيقا از ھمين درک بورژوا ليبرالی و عدم " مومیمجامع ع"انق$بی کارگری و طرح شعار ليبرالی

پس وجود آنان و حمایت بورژوازی امپریاليستی با طرح افریقای جنوبيزه .اعتقاد به قدرت پرولتاریای متحد در تحوXت آتی ناشی ميگردد
این تمام آن چيزی است که خرده . انق$بی کارگران و زحمتکشان، تضمين نماید کردن ایران، ميتواند منافع ھمگان را در مقابله با قھر

بورژوای بورکرات ما در پی دستيابی بدان است، برقراری سوسياليسم غير طبقاتی با اتکا به نھادھا و سازمانھای بين المللی درافریقای 
 . جنوبيزه ساختن جمھوری اس$می

  )١٣شماره  ١٣٨٦رزمندگان دی ماه (  
انق$ب "متعاقب درک فوق حضرات تئوریسين حزبی ميبایستی به مبانی پراتيکی استراتژی فوق نيز بپردازند تا بتوانند سنگ بنای اوليه 

. را به یک برنامه و مانيفست تمام عيار که در بر گيرنده کرنش نھائی اشان در بارگاه بورژوازی امپریاليستی باشد ارتقا دھند" انسانی
م در این راه کمافی السابق اشاعه ليبراليسم در جنبش کارگری حول فعاليتھای کارگری بر بستر مبارزات اقتصادی و فراخواندن اولين گا

 .از سازماندھی تشکلھای کارگری بود" اینھمانی"فعالين کارگری به پراتيسيسم کور بر اساس اشاعه تبيين 
  

                                                                                          !طبقه کارگرسياست انسانگرایانه در زمينه مبارزات روزمره ) ب
کارگران آگاه بایستی از موضع پيکارگران بنيانگذار و سازمانده انق$ب سوسياليستی به آکسيونيسم عاميانه ای فراخوانده ميشدند که  

ما خط مشی تاکتيکی حزب تقوائی را در ارتباط با استراتژی فوق الذکر در . ی منشی تریدیون تنزل ميدادپراتيک آنان را تا حد دل نگرانی ھا
مورد ارزیابی قرار   ١٣٨٧به تاریخ فروردین  ١٥رزمندگان شماره  در نشریه!" آقای تقوایی و مسئله اینھمانی تشکّل ھای کارگری :"مقاله

                                                                                                                   :دادیم و در ابتدای بررسی خویش چنين نوشتيم
با شدت و حدت بيشتری صفوف کمونيست  ھائی که در زمينه تئوری و پراتيک ھر دم  ظاھرا مسائل پيش روی جنبش کارگری و مصاف" 

ھای انق$بی و فعالين جنبش را به چالش ميطلبد و افق ھای نوینی را به روی نبردھای کارگری ميگشاید،چنان عرصه را بر تئوری پردازان 
ده بورژوای ما را وا داشته که متعاقب فلسفه انسانی اش و یگانه جریاناتی از قبيل حزب آقای تقوایی تنگ کرده است که تئوریسين خر

پدیده ھای مادی به مدافعه از " اینھمانی"اینبار با تمسک به متدلوژی متافيزیکی و توسل به " ھویت انسانی"پنداری ایده آليستی 
  ) ١٣٨٧،فروردین  ١٥رزمندگان شماره (                                                          . "ليبراليسم در تبيين این چالش نوین بپردازد

 
ما در آنجا مسئله فوق را چه در زمينه شکل سازمانی و چه در زمينه برنامه جھت سازمانھای کارگری با توجه به شعار انق$ب انسانی و 

ما نشان دادیم که چگونه استراتژی جمھوری سوسياليستی ازطریق افریقای جنوبيزه ساختن . ھویت انسانی مورد م$حظه قرار دادیم
شھای انساندوستانه و عرفانی آقای تقوائی به حوزه پراتيک کارگری تسری یافته است و یا در واقع چگونه خط جمھوری اس$می و ت$

ما نشان دادیم که متدولوژی متناسب با رویکرد انسانی آقای . مشی ليبرالی مجامع عمومی بر اساس شرایط نوین باز سازی شده است
ھویت مجرد انسانی را تنھا با توسل به ابزار شناخت متافيزیکی ميتوان . نميتواند باشدپدیده ھا " اینھمانی"تقوائی چيزی به جز متد 

  : در این زمينه مجددا خواننده را به نقل قولی از مقاله فوق رجوع ميدھيم. تبيين نمود
باشد نکات مھم در مي" گردھمایی منظم در کارخانه"پس از آنکه مشخص ميکند که خط مشی تاکتيکی اشان در قبال جنبش کارگری "

  : برپایی مجمع عمومی منظم را چنين بر ميشمارد
در تصميم گيريھاي مربوط . دخيل ميکند نکته مھم در تشكيل مجمع عمومي اينست که مجمع عمومي قبل از ھر چيزي تمامي کارگران را"

فکر کردن  گرفته حتي تا رفتن به مذاکره و حتي به مسائلي که در کارخانه پيش مياید،در ارتباطاتی که بری حل مسائلشان از اعتصابات 
مث$ اينجور .............. مستقيم برپايي مجمع عمومي استد به اينکه در محيط کار و زيستشان چطور بھم ياري کنند، ھمه اينھا از نتايج

اينکه بايد مجمع عمومي  انع کرد بهرفت و اساسنامه اش را نوشت و شرايطش را تعيين کرد و بعد ھم کارگران را ق نيست که اول بايد
شده کارگري است و کارگران در روند اعتراضات و مبارزه شان به  بلکه اين يک تجربه شناخته. خودشان را براي مبارزه تشکيل دھند

  . " تشکيل آن ميرسند
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!زندانی سياسی آزاد باید گردد  

اگر کارگران بطور منظم در گردھمایی کارخانه شرکت کنند و به مسائل مبارزه روزمره اشان رسيدگی کنند،این ميشود تشکل کارگری و 
پس به زعم تئوریسين حزبی معنای تشکل کارگری ھمان تجمع کارگری .قطعا ھيچ نيازی به اساسنامه و مسائل دیگر ھم نيست

پروسه و - این بيان ک$سيک تاکتيک. مبارزاتشان به آن نائل ميشوند" در ادامه روند"رد چراکه کارگران اص$ احتياج به تبليغ ھم ندا.است
اما مسئله به ھمينجا ختم نميشود و آقای تقوایی جھت آنکه به معترضين .سپردن امر تشکل کارگری از رویدادی به رویداد دیگر است

  : شانی کند به یک شگرد سازمانی متوسل ميشود و چنين اضافه ميکندپاسخی داده باشد و خط مشی ليبرالی خویش را Xپو
اين نکته را ھم بگويم که در جاھايي ممکن است که کساني که ميخواھند مجامع عمومی را برگزار کنند این جمع ھا خودشان را بصورت "

خواھم بگويم که اينطور نيست که مجمع عمومي مي. یک نھاد شروع کننده مجمع عمومی به کارگران معرفی کنند و اع$م موجودیت کنند
باشند ديگر نميشود بحثی بعنوان فعاليت  باید الزاما از پایين شکل بگيرد و تا وقتی که بطور خود بخودی کارگران دور   ھم جمع نشده

. ز کارگران باشنداينجور نيست، خيلي وقتھا ممکن است که تعداد معدودي ا .منسجم و متنوعی براي تشکيل مجمع عمومي داشت
به کارگران فراخوان  جمع محدود چند نفري که خواھان تشکيل مجمع عمومي منظم ھستند اع$م موجوديت ميکنند و آنوقت ھمان

جمع شوند و مسايل مختلفشان را با ھمياري و ھمفکري چاره  تشکيل مجمع عمومي ميدھند و از ھمه ميخواھند که بطور منظم دور ھم
شوند  ميتواند با اع$م اولين جلسه رسمي مجمع عمومي که حول چه مسايل مشخصي ميخواھند جمع فراخوان حتي اين. جويي کنند

مبارز است و ديگر ھيچ، اينرا بايد اول خود فعالين  من فکر ميکنم که اين تلقي و اين درک که مجمع عمومي فقط براي دوره. ھمراه باشد
  ھمانجا ." کارگري عم$ کنار بگذارند

عدادی از کارگران به عنوان ھيئت موسس مجمع عمومی فراخوان ميدھند،جلسات بطور منظم شکل ميگيرد چراکه مجمع عمومی ت
جلسه و تشکي$تی است که کارگران برای رسيدگی به مسائل مبت$ به زندگی روزمره اشان برپا .ميتواند فقط برای دوره مبارزه ھم نباشد

استناد دانشفر بسيار دقيق .است! را شھ$ دانشفر گوشزد ميکند که ھمانا مجمع عمومی سندیکای واحدنمونه این نوع فعاليت .ميکنند
ھر سندیکائی .است و نشان ميدھد که تمام آنچه که آقای تقوائی تحت عنوان جنبش مجمع عمومی ميگوید ھمان سندیکا است و بس

ھر سندیکائی ھيئت موسس یا فراخوان دھنده دارد که .اید بيشتر باشدمجمع عمومی دارد، آقای تقوائی ميگوید تعداد مجامع عمومی ب
مسئله او با سندیکا امکان .کارگران را دعوت به جلسه جھت تشکيل سندیکا ميکند که مجمع عمومی آقای تقوائی ھم ھمين را ميگوید

در واقع آقای تقوائی یکی .مجامع عمومی است رشد بورکراسی در سندیکا است و راه حل او ھم برای مقابله با بورکراسی افزایش تعداد
از اساسی ترین انحرافات درون جنبش کارگری را که پایه رفرميسم در جنبش ماست ميخواھد با یک تغيير اساسنامه ای در کميت مجامع 

و رفرميسم اساسا خط مشی تاکتيکی مجمع عمومی ھيچگونه مرزبندی روشن سياسی در قبال سندیکاليسم .عمومی بر طرف نماید
ارائه نميدھد و دقيقتر آقای تقوائی در توضيحات و تشریحات خود تمامی آنچه را که تصویر ميکند تماما بيان سندیکاليسم عریان است که 

اما آقای عزیز سندیکاليسم بيان نفوذ سياست بورژوازی در درون طبقه کارگر .تغيير نام داده و خود را تشکل مجمع عمومی ناميده است
سندیکاليسم خط مشی تاکتيکی بورژوازی جھت انحراف مبارزات کارگری و گمراھی در صفوف جنبش کارگری جھت ممانعت از . است

ھيچ سندیکاليستی را نميتوان یافت که مخالف گردھمائی کارگران و صحبت پيرامون مسائل . اتخاذ سياست انق$بی در این جنبش است
یکاليستی را نميتوان یافت که موافق اتخاذ سياست انق$بی و ارتقا جنبش کارگری به نبردھای روزمره باشد به ھمانگونه که ھيچ سند

سياست برای سندیکاليست ھا یعنی مباحثه پيرامون مسائل روزمره و قبول امکان بھبودی در چھارچوب نظم .سياسی انق$بی باشد
من مشارکت و سازماندھی طبقه کارگر ھمواره به نا کافی بودن در مقابل چنين سياستی کمونيستھای انق$بی ض.بورژوائی حاکم است

ژوائی این مبارزات که بيان منافع آنی کارگران ميباشند پافشاری نموده و پرولتاریا را به نبرد برای منافع آتی اش که با بزیر کشيدن نظم بور
رولتاریا از ھمين امروز و در جریان نبردھای روزمره کارگری در راه تحقق منافع آتی پ.و امحا مالکيت خصوصی متحقق ميگردد،فرا ميخوانند

که برای تحقق منافع آنی پرولتاریا صورت ميگيرد،کمونيستھای انق$بی نبرد برای آزادی را به مثابه شاھراه متحد کننده جنبش کارگری در 
ناگزیر است که نبرد برای " نان"جریان نبرد برای  جنبش کارگری در جریان ھمين نبردھای آنی و یا به عبارتی در.دستور مبارزه مينھند

  ."این و فقط این راه است که قطعی ترین راه مقابله با سندیکاليسم ميباشد.را در دستور مبارزاتش بگذارد" آزادی"
   ) ١٣٨٧،فروردین  ١٥زرمندگان شماره (

تبيين ميشود و این حزب کادرھا است که " معيشت"ای از آنجا که در تئوری آقای تقوائی جنبش کارگری در ھمان محدوده مبارزه بر
فاقد  - در مقابل ھویت انسانی -!!را سر و سامان ميدھد؛ از آنجا که جھت انق$ب انسانی، ھویت طبقاتی" انق$ب انسانی"سرنوشت 

سازماندھی مبارزات  جھتاز نوع فوئر باخی آن است پس این مسئله که کارگران " انسان"اھميت است و انق$ب انسانی سروکارش با 
روزمره به تشکي$تی رزمنده نيازمندند، که ميبایست در عين سازماندھی مبارزات اقتصادی، امکانی جھت تربيت سياسی پرولتاریا و 

برخوردار " انسانی"اشاعه مبانی مبارزات آزادیخواھانه و سوسياليستی در جنبش کارگری فراھم آورد، اساسا از ھيچ ضرورتی در مبارزات 
یای کمونيست و متشکل در حزب کمونيست انق$بی به چنين سازمانی یعنی اتحادیه ھای انق$بی جھت تسخير قدرت اما پرولتار. نيست

مسئله سازماندھی سازمانھای کارگری و خط مشی تاکتيکی در . و حفظ آن در مقابل تھاجم ارتجاع بورژوازی و امپریاليسم نياز مبرم دارد
اما از آنجا که در انق$ب انسانی و برای . وز بلکه به آینده نبرد پرولتری نيز مربوط ميباشدقبال این مسئله نه فقط به مبارزه امر

سوسياليسم انسانی ما نيازمند طبقه کارگر متشکل نيستيم و در این انق$ب نه ھویت طبقاتی بلکه ھویت انسانی اھميت دارد بنابراین 
نينيستی از دیدگاه زعما و عرفای انساندوست ما، فقط و فقط نشاندھنده ل- پافشاری ما بر مبانی استراتژی و تاکتيک مارکسيستی

در انق$ب انسانی، سياست Xبی گری است " ھویت انسانی"زیرا تاکتيک عرفای فوئر باخی برای دستيابی به . بودن ما است"  سنتی"
  . پس آنان نيازی به سازماندھی اتحادیه ھای انق$بی کارگران ندارند

  ! سانگرایانه و خط مشی Yبی ایستیسياست ان) ج
ما در . ھا از جمله عرفای حزبی را به اتخاذ موضع در قبال مسائل مطروحه وادار ميسازد"انسان "اما از قضا این منافع طبقاتی است که 

ميتوانند کما فی  انساندوست ما" کمونيست"بحث پيرامون سياست Xبی گری حضرات بر این منافع طبقاتی انگشت نھاده ایم که عرفای 
 ٨٧که در اردیبھشت  ١٦ما در رزمندگان شماره . بودن ما یا ھمان برداشت طبقاتی ما ملحوظ دارند" سنتی"السابق آن را به حساب 

 پيرامون سياست تاکتيکی عرفای " حزب کمونيست کارگری و خط مشی تاکتيکی Xبی ایستی"منتشر گردید در مقاله ای تحت عنوان 
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!نان، آزادی، سوسياليسم  

 : کمونيست چنين نوشتيم
  :او پيرامون صف بندی ھای سياسی چنين مينویسد.ببينيم که آقای تقوائی در تبيين سياست تاکتيکی نوین اش چه ميگوید"

صف انسانيت و آزادیخواھی و برابری : ایران دو صف روشن تر و عریان تر از ھميشه در مقابل ھم قرار گرفته اند    امروز در جامعه"     
طلبی که چپ کمونيسم کارگری آنرا نمایندگی ميکند در برابر جمھوری اس$می که نمایندگی کل کمپ ارتجاع راست را بعھده 

بين راست و چپ، بين طبقه کارگر که  ۵٧جنگی که از انق$ب . در واقع نبرد مشخصی از این جنگ مداوم استیورش اخير حکومت  . دارد
به حکومت اس$می رضایت بدھد،    کل مردم شریف جامعه را با خود دارد و طبقه سرمایه دار که ناگزیر شده است در برابر مبارزات مردم

پيروز شد و نه تنھا یورش و تھاجم جنایتکارانه رژیم را خنثی کرد بلکه کل حکومت و ميتوان و باید در این نبرد . آغاز شده است
انزوای بين المللی جمھوری اس$می یک ھدف مشخص این   .به ھزیمت انداخت  آشکار و پنھان آنرا در اپوزیسيون و پوزیسيون مدافعين 

  ." نبرد است
ی صف انسانيت و آزادیخواھی و برابری طلبی به رھبری چپ کمونيسم کارگری و بزعم آقای تقوائی دو صف در مقابل ھم قرار دارند،یک

آزادیخواه و ! در واقع امر یکی صف انسانيت زیرا که طبعا این انسان ھا .دیگری جمھوری اس$می که نماینده کمپ ارتجاع راست است
اد تئوریسين حزبی به راست بودن این ارتجاع ھم از که از قضا استن! برابری طلبی اشان مفروض است و دیگری صف ارتجاع راست است

سر تصادف نميباشد و ما در ادامه خواھيم دید که چرا چسباندن صفت راست به این کمپ و سر ھم بندی صف انسانيت و کل مردم 
در اینکه در .دارد  ۵٧در جریان است که ریشه در تحوXت جنبش انق$بی سال " جنگی"در ميان این دو کمپ .شریف، ضرورت یافته است

جریان جنبش انق$بی و از ھمان فردای قيام دو اردوگاه انق$ب و ضدانق$ب رو در روی یکدیگر صف آرائی کرده و یک جنگ نابرابر در این 
فوق به مثابه نقطه مبدا در بررسی اوضاع  بر مسئله  ۶٠آوردگاه جاری است شکی نميتوان داشت و رزمندگان از ھمان سالھای 

اسی پافشاری نموده است و در جھت تبيين جریانات و رویدادھای سياسی در طی این سالھا از ھمين نقطه گرھی حرکت نموده سي
است و از جمله ميتوان به چگونگی برخورد رزمندگان به تحوXت درون جنبش کارگری باXخص نبرد کارگران خاتون آباد،واحد و ھفت تپه و 

اشاره ....يرامون امکان وقوع جنگ و موضع کمونيسم انق$بی در مورد آن و یا بررسی تحوXت جنبش چپ وھمچنين پاسخ به ھياھو ھای پ
اینکه امروزه باXخره فشار واقعيات و نه درک آگاھانه از سير تحوXت، برخی را وادار نموده است که وجود این جنگ را مورد تایيد قرار . کرد

رار گيرد ولی آنگاه که این تایيد پوششی جھت تحریف در جریان نبرد جاری است نه تنھا مورد استقبال دھند صد البته باید مورد استقبال ق
طبقه کارگر که کل "بر اساس تئوری آقای تقوائی و شرکا، جنگ فوق الذکر ميان .ما قرار نميگيرد بلکه باید با جدیت به افشای آن بپردازیم

در . جریان دارد."ناگزیر شده در برابر مبارزات مردم به جمھوری اس$می تن دھد" سرمایه دار که و طبقه" مردم شریف جامعه را با خود دارد
اینکه نطفه این حاکميت در .داده است" ارتجاع راست"یک ک$م جمھوری اس$می نماینده منافع بورژوازی نيست بلکه بورژوازی تن به این

اینکه جمھوری .م در مقابله با نفوذ سوسيال امپریاليسم شوروی،بسته شدگوادلوپ و در تداوم سياست سازماندھی خط سبز اس$
اس$می با اتکا بر دستگاه سرکوب اش و در راستای منافع و در پرتو حمایتھای بورژوازی امپریاليستی به سرکوب مبارزات انق$بی و 

" تن دادن"ماید برای تئوریسين حزبی معنایش متمرکز ساختن دستگاه دولتی و اجرای سياستھای اقتصادی بانک جھانی مبادرت مين
اگر جمھوری اس$می منافع بورژوازی را نمایندگی نميکند پس کارگران با کدام قدرت سياسی،با ! سرمایه داران به ارتجاع راست است

منافع طبقاتی و نظم مورد  کدام دولت،با کدام نظم طبقاتی در جنگند؟ اساسا دولت و قدرت سياسی حاکم که باید برانداخته شود از کدام
آیا نيازشان پاسداری ميکند؟ کارگران چگونه ميتوانند بر عليه قدرت سياسی بورژوازی که عم$ وجود ندارد به نبرد بپردازند؟و از ھمه مھمتر 

از حدود سه دھه ھنوز  بخش ھائی از سرمایه داران ھم وجود دارند که خواھان این ارتجاع سياه نباشند و به آن تن نداده باشند؟ آیا پس
ارزیابی نمود؟ در یک ک$م در نزد حضرات حزبی جمھوری اس$می بيان " نامطلوب"و " مطلوب"باید قدرت سياسی حاکم را با چوب خط 

سایر حاکميت سرمایه داران و تامين کننده منافع بورژوازی امپریاليستی در سازماندھی نظم بورژوائی و اجرای برنامه ھای بانک جھانی و 
جمھوری اس$می بيان ارتجاع راست و ضد انسانی است که در شرایطی بورژوازی به .نھادھای بين المللی بورژوازی امپریاليستی نيست

اما این نه سخنی جدید است و نه درکی انق$بی و مارکسيستی از اوضاع .و امروز باید از جامعه انسانی طرد شود" تن داده است"آن 
خش دیگری از سرنگونی طلبان در ھيئت مجاھدین خلق با اع$م بنيادگرائی به مثابه فاشيسم مذھبی خواھان سالھاست که ب.است

را به عنوان  -که حتما جایگاه بشریت و انسانيت و بورژوازی مطلوب ميباشند- مبارزه بشریت بر عليه آن و طرد آن از مجامع بين المللی 
قق آن به Xبی گری در پارلمان ھا و دولتھای امریکائی و اروپائی مشغول است و ھر نامه و سياست براندازی در دستور داشته و جھت تح

مجاھدین صریحاً این مبارزه برای طرد جمھوری اس$می و سياست Xبی .تایيدیه آنان را برگ زرینی در مقاومت مردم ایران اع$م ميکند
امروزه نيز تئوریسين حزبی در پی تحقق ھمين سياست .  نام نھاده استگری متعاقب آنرا مبارزه بين المللی مقاومت مردم ایران 

 بورژوائی این اصل لنينيسم انق$بی را که ارتجاع سياسی و اتکا بورژوازی امپریاليستی را بر عقب مانده و قرون وسطائی ترین ایده ھا در
.  برای بازسازی منافع بورژوازی تحت عنوان چپ به سرانجام برساندعصر امپریاليسم مورد تایيد قرار ميدھد، نادیده می انگارد تا زمينه را 

  :آنان در نقش  جناح چپ جریان سرنگونی طلبان در تحقق خط مشی تاکتيکی فوق مينویسند
حکومت اس$می یک رژیم آپارتاید جنسی، یک حکومت ضد ! پيام مردم ایران به جھانيان اینست که این حکومت را برسميت نشناسيد"

این حکومت عار بشریت قرن بيست . رسما و قانونا یک توحش قرون وسطائی را به جامعه حاکم کرده است  گر و ضد انسان است کهکار
  ." و یک است و باید از جانب بشریت متمدن جھان محکوم و طرد و منزوی شود

اما این بشریت .طرد و منزوی شود" یت متمدنبشر"و طبعا بایستی از سوی ! است" حکومت عار بشریت"این نه حاکميت بورژوازی بلکه 
متمدن چگونه ميتواند جمھوری اس$می را طرد و منزوی کند؟ بگذارید پيش از پرداختن به پاسخ این سوال این نکته را مورد توجه قرار 

البته جایگاه بشریت متمدن دھيم که نا گفته پيداست که این بشریت متمدن مث$ باید جمھوری اس$می را از مجامع بين المللی که صد 
 سازمان ملل متحد و یا سازمان جھانی کار:ميباشند به بيرون پرتاب کنند و بخشی از مراکز این بشریت متمدن ھم بدون تردید

د تقوائی در باره جایگاه آنچه خود جنبش جھانی اش ميخوان.این مبارزه طبعا از جایگاه خاصی در استراتژی حزب برخوردار است.ميباشند
  :چنين مينویسد
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!پيش بسوی تحقق حق تعيين سرنوشت ملل  

و کل نظام اس$می سرمایه در این جنبش جزئی از، و ميتوان گفت شاخه بين المللی جنبش انق$بی مردم ایران عليه جانيان حاکم "  
اگر پشت جمھوری اس$می در خارج کشور بخاک ماليده شود آنگاه تا سرنگونی کامل این حکومت بدست مردم ایران فاصله . ایران است

  ." چندانی نخواھيم داشت
از سلطنت طلبان سرنگونی طلب و  ھر کارگر آگاھی که جریان مبارزات سياسی را پی جوئی مينماید بارھا وبارھا شبيه ھمين ادعا ھا را

اما این شاخه بين المللی جنبش مردم ایران پس از آنکه بسوی جنشھای مترقی و نھادھای بين .مجاھدین سرنگونی طلب شنيده است
  : بورکرات حزبی چنين ميگوید.المللی رفت چگونه ميتواند سياست طرد و منزوی ساختن جمھوری اس$می را متحقق گرداند

"Xخره یک جزء مھم سياست منزوی کردن جمھوری اس$می وادار کردن دولتھا و مراجع و سازمانھای بين المللی به تحریم سياسی و با
بسيج افکار عمومی و فعالين و شخصيتھا و تشکلھای سياسی در کنار یک فعاليت پيگيرXبی ایستی ميتواند به . حکومت اس$می است

ما باید خواست اخراج نمایندگان . تھا و نھادھائی نظير سازمان ملل و سازمان جھانی کار منجر شودتحریم جمھوری اس$می از جانب دول
جمھوری اس$می از نھاھای بين المللی و قطع روابط سياسی دولتھا با حکومت اس$می و بستن سفارتخانه ھای آنرا مدام و بعنوان 

دیگر برسميت نشناختن جمھوری اس$می و قطع روابط دیپلماتيک با آن باید به یک  و از سوی. فراخوان مردم ایران به جھانيان اع$م کنيم
روشن . مطالبه ھميشگی و به یک اھرم فشار تشکلھا و شخصيتھا و جنبشھای مترقی در کشورھای مختلف به دولت ھا تبدیل شود

رد و قطع رابطه با جمھوری اس$می را در پيش است که ھيچ دولت و یا نھاد رسمی بين المللی اگر بحال خود گذاشته شود سياست ط
خواست مردم را به دولتھا    در این مورد نيز مثل ده ھا مورد دیگر ميتوان و باید. نخواھد گرفت اما سير تاریخ را خواست دولتھا تعيين نميکند

  ." تحميل کرد
جنبش "ميدھد که در واقع  شاخه بين المللی  به استناد تئوریسين حزبی سياست منزوی کردن جمھوری اس$می جنبشی را سازمان

در اینجاست که بورکرات حزبی بعد از کلی داد سخن دادن .ميباشد" انق$بی مردم ایران عليه جانيان حاکم و کل نظام اس$می سرمایه
نظام اس$می "آنرا  پيرامون اھميت جنبش ھای اجتماعی و صد البته متمدنانه به کشف نوع نوینی از سرمایه داری نائل ميگردد و

دقيقا ھمين نظام اس$می سرمایه است که در باXتر ارتجاع راست ناميده شده است و دقيقا ھمين نظام اس$می .مينامد" سرمایه
،غير متمدنانه  و اس$می را "نا مطلوب"سرمایه است که در تئوری فوق مبانی تحليلی کمونيسم کارگری مقوXتی نظير ارتجاع راست ،

روبروئيم که وحشی،قرون  -ترمينولوژی نوین دست ساخت اپورتونيسم چپ-در واقع امر ما با یک نظام اس$می سرمایه.ميکند تبيين
وسطائی و ضد انسانی است و در مقابل با یک بشریت متمدن و مطلوب و نرمال که در سازمانھای بين المللی سرگرم امور بشردوستانه 

" بھر رو بخشی از تاکتيک فوق مشتمل  بر .بخش بين المللی جنبش کارگران و مردم شرافتمند باشنداست و اینھا در حقيقت ميتوانند 
باXخره آنچه که شاخه بين المللی . "وادار کردن دولتھا و مراجع و سازمانھای بين المللی به تحریم سياسی حکومت اس$می است

دولتھای امپریاليستی در آورد تا بشریت متمدن و صفوف بورژوازی متمدن را جنبش مردم ایران خوانده شد سر از پارلمانھا و Xبی ھای 
  .دعوت به نبردی مشترک بر عليه ارتجاع راست و سرمایه اس$می نماید

آقای تقوائی دیگر با ھيچ لباس عاریه ای قادر به پوشاندن این دنائت و فرومایگی خرده بورژوائی اتان در بارگاه بورژوازی امپریاليستی 
و تحوXت مربوط به آن در محفل پاسيو روشنفکران خرده بورژوای بورکرات موسوم  ٥٧_ ٦٠اگر در جریان جنبش انق$بی.نخواھيد بود

و اگر در ! در مقابله با رویدادھا به بند بازی ھای تئوریک ميپرداختيد و خود را حتی ملزم به عمل به آنچه ميگفتيد نميدانستيد" سھند"به
خواندن جمھوری اس$می عم$ آتش بيار معرکه " نا مطلوب"اگر با ! جاعی ایران و عراق تماما به سانتریسم روی آور شدید جریان جنگ ارت

اگر ! سناریو ھای ضد امریکائی حاکميت شدید و به تجدید نظر در ک$سيکھای لنينيسم انق$بی پيرامون چگونگی بررسی دولت پرداختيد
اگر در شرایطی که ! رپائی شورا ھای واقعی از مسجد محل و جلسات پارلمان جمھوری اس$می بياموزنداز کارگران خواستيد که جھت ب

جمھوری اس$می بطور ددمنشانه ای به صفوف جنبش کمونيستی که پرچم تبدیل جنگ ارتجاعی به انق$ب را برافراشته بود،دم بدم 
موضع چپ و کمونيسم به انحطاط و قھقرا در صفوف چپ دامن  تئوریک و از فراخوان انح$ل سازمانھای چپ را صادر ميکردید و به لحاظ

اگر با فراق بال و بر اساس یاوه ! ميزدید و به دستاوردھای کمونيسم انق$بی با اتکا به امواج ليبراليسم گسترش یافته حمله ور ميگردیدید
ر با اتکا بر ھمين متحد ساختن صفوف سانتریستھا قادر گردیدید که با اگ! حزب کادرھایتان را برپا کردید ٤بافی ھای تئوریک انترناسيونال 

خواندن نبرد مسلحانه انق$بی کردستان ستاد رزمنده کمونيسم انق$بی را که حاصل نبرد کمونيستھای انق$بی بر اساس " شر"
دد خيزش کمونيسم انق$بی از زیر آوار سرکوب ھا انترناسيونالسم پرولتری بود و دارای این پتانسيل انق$بی بود که تداوم بخش تدارک مج

 اوضاع و شرایط مبارزه طبقاتی و سير پيشرفت رادیکاليسم کارگری و ھراس بورژوازی! بسيار پيش تر از این باشد، به شکست بکشانيد
است که ناگزیر از طرح گوشه  امپریاليستی از امکان برخاستن مجدد غول انق$ب و کمونيسم انق$بی چنان شما را تحت فشار قرار داده

  .ای از منویات واقعی اتان برای پذیرش در کمپ اپوزیسيون ھای بورژوازی امپریاليستی شده اید
کيوان این روشن است که شما قادر گردید که در تمامی این سالھا بر تجدید نظر طلبی ھایتان لباس سرخ عاریتی بپوشانيد - آقای تقوائی

-اما امروزه به یمن گسترش امواج جنبش اعتراضی.و منویات واقعی اتان را در پس عبارات مافوق چپ پنھان سازید و به فریبکاری بپردازید
انق$بی و خيزش رادیکاليسم انق$بی در صفوف جنبش کارگران و زحمتکشان که ھراس صفوف ارتجاع بورژوازی از امکان برخاستن مجدد 

دیده، شما را وادار کرده است که جھت اطمينان بخشی به بورژوازی امپریاليستی دال بر غول انق$ب و کمونيسم انق$بی را سبب گر
ما از ھمان ابتدا یاوه گوئی ھای .قدرتان در مھار اوضاع به ميدان آمده و کاXی سياسی اتان را در درگاه ارتجاع امپریاليستی عرضه دارید

چالش کشيده و به افشای اتان مبادرت کردیم اما مجبور بودیم که با خراش را به " ھویت انسانی"سوسيال پاسيویستی اتان پيرامون 
دادن پوسته سرخ شعارھا و لفاظی ھای چپ اتان به این مھم عمل نمائيم، اما امروزه بر اساس مولفه ھای نوینی که در افق نبردھای 

اگر تا دیروز ما مجبور بودیم که در . حت بيشتری ابراز ميگردندانق$بی پدیدار گشته نبردھای سياسی و ایدئولوژیک نيز تکامل یافته و با صرا
امپریاليستی بپردازیم، امروزه سير حوادث -Xب$ی خطوط به جستجو برای اثبات تمایلتان جھت کاندیداتوری در کمپ اپوزیسيونھای بورژوا

مومی قرار دھيد و با صراحت لھجه Xبی گری را شما را واداشته که تمامی دنائت پيشگی کمونيسم بورژوائی اتان را در معرض دید ع
خيزش ھای رادیکال جنبش کارگری شما را واداشته که در تدارک حمل اسب .بخشی از باصط$ح سياست انق$بی اتان معرفی کنيد

 .تروای بورژوازی امپریاليستی به صفوف انق$ب بر آئيد
 )٨٧اردیبھشت -١٦رزمندگان شماره (
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!پيش بسوی تشکيل حزب کمونيست انق>بی    

جنبش "یک نگاه عمومی در واقع بروشنی ميتوان دید که تئوریسين ھای جریان فوق قدم بقدم و متناسب با اوضاع جنبش اشان یعنی  در
ما در ھمان . ، در ھر تند پيچ مبارزه طبقاتی گامی بسوی تبيين نھائی دیدگاھھای انسانگرایانه اشان برداشته اند"سرنگونی طلبانه

 :شتيم شماره رزمندگان چنين نو
باXخره در پی اتخاذ سياست دستيابی به جمھوری سوسياليستی از طریق توسل به بارگاه بورژوازی امپریاليستی جھت تحریم و " 

افریقای جنوبيزه ساختن جمھوری اس$می، تئوریسين حزبی ما صراحتا دریوزگی از بورژوازی امپریاليستی را گسترش بخشيده و عزم 
ھراه توسل به امپریاليست ھا خط مشی تاکتيکی Xبی گری را با ھزار و یک قسم به انق$ب به سياست حزبی جزم کرده است که در شا

ما قب$ نشان دادیم که چگونه حزب فوق با تبعيت از قانون بندی جنبش ھای اجتماعی بدون خشونت سعی مينمود که .اش ارتقا بخشد
ر دادن مشتی شعار به اصط$ح چپ و اتخاذ نقش شورشی در جریان این جنبش دنباله روی از رفرميسم رایج این جنبش ھا را با س

ما به صراحت و از موضع سياست تاکتيکی کمونيسم انق$بی که چيزی جز اتکا به عمل مستقيم انق$بی . از انظار مخفی کند" متمدنانه"
ای که سعی مينماید با ھياھو ھای چپ بر دنباله روی از  در مبارزات کارگران و زحمتکشان انق$بی نميباشد،به افشای رفرميسم زبونانه

در تداوم ھمين مسير سياست دستيابی به جمھوری سوسياليستی از . پرده ساتر بکشد اقدام نمودیم" متمدنانه"رفرميسم رایج و 
ميگردید مورد م$حظه و افشا قرار کيوان تئوریزه و تبيين - طریق تحریم و افریقای جنوبيزه ساختن جمھوری اس$می را که به توسط تقوائی

دادیم و در عين حال از آقایان پرسيدیم که در این مسير نلسون ماندXی وطنی آنھا که مورد تایيد و حمایت بورژوازی امپریاليستی قرار 
ھمان حال اع$م کردیم که در .بگيرد و بتواند نقش رفرميستی و در عين حال مدافعه از نظم بورژوائی را بازی کند، چه کسی ميتواند باشد

اما ما بر این گمان نبودیم که .سياست فوق ملزوماتی دارد که ھوادارانش باید در پيشگاه بورژوازی امپریاليستی قادر به تبعيت از آن باشند
سياست حزب فوق به این سرعت بسوی تحقق بخشيدن به ملزومات سياست دریوزگی از بارگاه بورژوازی امپریاليستی گردن نھد و 

اکنون ميتوان گفت که حزب آقای تقوائی برای .توسل به نھادھای به اصط$ح بين المللی را به خط مشی تاکتيکی Xبی ایستی ارتقا دھد
تحقق ھدف استراتژیک اش که چيزی جز سوسياليسم انسانی نمی باشد به خط مشی تاکتيکی که معطوف به Xبی گری در پارلمان 

این حزب چه در ھدف نھائی اش و چه در سياست تاکتيکی تماما سر در .ستی می باشد مسلح گردیده استھا و دولتھای امپریالي
آستان بورژوازی امپریاليستی می ساید و در عين حال سعی دارد که این دریوزگی و سقوط به لجنزار بورژوازی را با اتخاذ شعائر به 

   ." اصط$ح چپ از انظار مخفی دارد
  )٨٧شت اردیبھ-١٦ رزمندگان شماره(

در این جنبشھا در " شورشی"دمسازی اوليه آقای تقوائی با مانيفست جنبشھای اجتماعی بدون خشونت و ت$ش در جھت ایفای نقش 
 شرایط تشدید مبارزه. ھستندند به نظم بورژوائی حاکم متصل بود که با ھزار و یک ب یبورکرات ھایدقيقا بازتاب منافع خرده بورژواواقع امر 

آنان . طبقاتی سبب گردید که آقای تقوائی صریحا اع$م کند که شوراھای مد نظر آنھا، شورای مسلح کارگرن و زحمتکشان نميباشد
آنان صریحا در مقابل عمل . سروسامان دادند" کارگر،کارگریستی" ضدیت خویش را با دولت از نوع کمون در لفافه حمله به سياست 

ب به سياست Xبی ایستی پناه بردند و در ھمانحال با متدولوژی اینھمانی به ھجو سازماندھی جنبش مستقيم انق$بی صفوف انق$
تئوریسين حزبی جھت ھارمونی . کارگری پرداخته و نھایتا در مقابل آلترناتيو انق$بی یک جمھوری سوسياليستی بورژوائی را قرار دادند

در آمد و ناگزیر در مقابله با بررسی دیالکتيکی مبارزه " ھمه جانبه نگر"يلسوف بخشيدن به باXنس ھای روزمره حزبش به ھيئت یک ف
بورژوائی جنبشھای اجتماعی بدون خشونت بستری فراھم  توسل و تمسک به گنجينه. طبقاتی سر به آبشخور متد اکلکتيستی فرو برد

چپ جنبش ھای مدنی بدون خشونت به مقابله آشکار با دولت از آورد تا تئوریسين ما با اتکا بر اکلکتيسم ھمه جانبه نگر و در جامه جناح 
طبيعتاً برای تحقق جمھوری سوسياليستی انسانی، سياست Xبی . نوع کمون یعنی دولت شوراھای مسلح کارگران و زحمتکشان بر آید

حزب خرده بورژوازی بورکرات . گردیدایستی بسيار عاجلتر از ضرورت برپائی سازمانی رزمنده جھت سازماندھی مبارزات روزمره کارگری، 
و در رقابت با جریان مجاھدین خلق و دارودسته ھای سلطنت طلب تماما بسوی " جنبش سرنگونی"به زعامت آقای تقوائی، در چھارچوب 

گام ھای سياسی و تشدید جنشھای اعتراضی و  -قبوXندن خود به بورژوازی امپریاليستی طی طریق مينمود که تشدید بحران اقتصادی
انق$بی که متعاقب بحرانھای فوق و تشدید اخت$فات درونی ارتجاع و تحرکات مردمی متعاقب آن بوقوع - اوليه در گسترش جنبش اعتراضی

نيز تاثير نھاد " مبارزه مدنی"یعنی ھواداران " سرنگونی طلبانه"شرایط فوق بر جنبش . پيوسته بود، جامعه را در موقعيتی انق$بی قرار داد
تمامی اوضاع حکایت از  .و مسئله رقابتھای احزاب درون این جنبش را حول انسان آریائی، انسان توحيدی و ھویت انسانی متمرکز گردانيد

یا مبارزان " شورشی"پس تئوریسين ھای . فراھم گردیده است" انسانيت مجرد وکلی"آن داشت که ھمه چيز برای برافراشتن پرچم 
مانيفست ليبراليسم چپ . ای به مبارزه نوینی نھادند که آن را حول تضاد انسان و ضد انسان تبيين مينمودندجناح چپ جنبشھای مدنی پ

   .حيات یافت
  !بلوغ سياست انسانگرایانه به مانيفست انق>ب) د

عرفانی آقای تقوائی -یما در سير نقد دیدگاھھای جریان فوق از قضا پيرامون ارتباط تشدید مبارزه طبقاتی و شکوفائی ایدآلھای انسان
 :  چنين نوشتيم

مقدم و پيش از ھر بحث دیگری باید دید که چگونه آقای تقوائی به فریب جنبش کارگری ميپردازد و برخ$ف آنچه که او ادعا ميکند جنبش "
در این زمينه . ميجوید از استراتژی و تاکتيکھای تعریف شده ای سود" جنبشھای اجتماعی بدون خشونت"رفرميستی اتحادیه ای در بستر 

نشان خواھيم داد که آقایان حزبی تا کجا در منج$ب بورژوازی فرو رفته    Bill Moyer: نوشته"  doing Democracy" ما با استناد به کتاب
نبشھای براساس نظریه آقای مویر در ج .اند و چگونه عليرغم دانستن حقيقت بر آن چشم فرو بسته و جنبش کارگری را فریب ميدھند

اجتماعی بدون خشونت چھار نقش اصلی در ھماھنگی با یکدیگر، برنامه عملی برای ایجاد تغيير پيرامون مورد معينی از بيعدالتی 
" البته نقشھای فوق در دو وجه. شھروند، شورشی، رفرميست، سازمان تغيير: این چھار نقش مشتملند بر. اجتماعی را سازمان ميدھند

رد م$حظه قرار ميگيرند اما نباید از نظر دور داشت که این نقشھا حلقه ھای یک زنجيره واحد را ميسازند که درخدمت مو" منفی"و " مثبت
ميباشند که در شرایط معينی پا به خيابانھا  ھا" شورشی"یکی از این حلقه ھا . تحقق سياست و برنامه عمل جنبشھای فوق است

 عمل مستقيم بدون "آنان باتوسل به : مویر درتوضيح آنان معتقد استکه. اف جنبش را متحقق گردانندنھاده تا با انواع تظاھرات و کمپين اھد
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!پيش بسوی برپائی اتحادیه ھای انق>بی  

در عين حال عمل آنان جامعه را بسوی .باحضورشان مسئله را به یک مسئله اجتماعی مبدل مينمایند" عمل مستقيم بدون خشونت"
در عين حال که نباید از نظر .مسئله جلب کرده و مجبور به اتخاذ موضع مينماید و این دخالت اجتماعی به بسط دموکراسی یاری ميرساند

شورشيان عمل مستقيم بدون خشونت را با . يتواند برای آنان با ریسک زندان یا ضرب و شتم ھمراه گردددور داشت که این عمليات م
  . برپائی تظاھرات، ميتينگ و نافرمانی مدنی سازمان ميدھند تا امکان مناسبتری برای رفرميستھا در مذاکراتشان فراھم آورند

در جنبشھای اجتماعی بدون خشونت با اتکا به عمل مستقيم مسالمت آميز  در حقيقت شورشيان به مثابه حلقه ای در زنجيره نقش ھا
اما در کل از استراتژی و تاکتيک جنبش   مد نظر است، را تحقق ميبخشند" عمومی کردن عملی مسئله"مرحله ای از جنبش،  که امر 

جلب کنيم، تاکيد ميکنيم که عمليات مستقيم بدون  ما بر این مورد به جھت آنکه توجه خواننده را به نکته محوری بحث. پيروی مينمایند
است بدین جھت مورد استفاده قرار ميگيرد که ضمن ایجاد گرما در جو اجتماعی  به رفرميست ھای " مثبت"خشونت که صد البته از نوع 

مورد توجه آقای تقوائی قرار بگيرد  این باید. جنبش امکان دھد که در مذاکراتشان با دارندگان قدرت از موقعيت مناسبتری برخوردار گردند
که نوع منفی اش را تئوریسينھای جنبشھای اجتماعی بدون خشونت صریحاًعمليات انق$بی یاخشونت  گرا ميدانند که در جریان آن به 

مایل دارد مؤسسات قانونی حمله ميشود و اساساً نوع انق$بی در جستجوی راه حل در چھارچوب قانون نميباشد و به عمليات خشن ت
اما در نوع مدنی و مسالمت آميزش که امروزه از سوی بخش عظيمی در جنبش ما لباس چپ پوشيده است، ميتينگ، تظاھرات در جھت 

ما قصد پرداختن به کل . جمع آوری امضاء و طومار و نامه نگاری متمدنانه خطاب به مقامات رسمی محلی و بين المللی صورت ميگيرد
را در اینجا نداریم اما باید اشاره کنيم که او پروسه جنبشھای اجتماعی بدون خشونت را به ھشت مرحله تقسيم ميکند نظریات آقای مویر 

و طبعاً در ھر مرحله ای جنبش متناسب بر نيازھایش به عمليات معينی . که متناسب با اوضاع این جنبشھا از این مراحل عبور مينمایند
در واقع امر این مراحل و نقشھای .در فشار بگذارد" دولت را برای تغيير"ه ھای خاص سعی ميکند که مبادرت ميکند و با توسل به شيو

 .مورد اتخاذ ھمگی ھمدیگر را در جھت تحقق استراتژی جنبش دنبال ميکنند
   )١٣٨۶شھریور  ٩رزمندگان شماره(

حزب آقای تقوائی چه در شعار استراتژیکش و چه در خط مشی تاکتيکی اش ميتوانست به مانور ھای  ،زمان نگارش فوق درصد البته که 
، آقای تقوائی بر بستر جنبش سرنگونی طلبانه و در تبيين مبانی در مبارزات جاری اما به یمن تحوXت بوقوع پيوسته. گوناگون مبادرت ورزد

محور برنامه ای آنان است، باید ) یعنی ھمان مبانی حقوق بشر(وق انسانی و حق" انسان"جنبش ھای اجتماعی بدون خشونت که 
بدین علت است که تئوریسين خرده بورژوای . تئوری حزب اش را تا حدودی که ماھيت خرده بورژوائی اش اجازه ميدھد، صراحت ميبخشيد

فوئرباخی، جمھوری سوسياليستی انسانی ، به تبيين مبانی نظری اش حول ھویت انسان " واقعيت"ما متناسب و در دمسازی با 
، سياست Xبی ایستی و دریوزگی از بارگاه بورژوازی امپریاليستی و تبيين مبارزات روزمره ) صد البته غير مسلح(شوراھای انسان محور 

اکلکتيسيزم روی آور  کارگری به مثابه سياھی لشکر مبارزه ای عمومی و اینھمانی تشکلھای کارگری، با اتکا به ھمه جانبه نگری و
مانيفستی که طبعا . آقای تقوائی و حزب اش بالطبع به مانيفستی نوین نياز داشتند تا بيان منافعشان در شرایط جدید باشد. گردید

ست مانيف"حزب آقای تقوائی . بایستی بر اساس تضاد انسان و ضد انسان و یا ھمان تضاد اردوگاه تاریکی و اردوگاه انسانی تدوین گردد
                                         .بيندازیم" انسان محور"بيائيد نگاھی به این مانيفست حزب . را بر ھمين اساس تدوین نمود" انق$ب ایران

    
 ادامه دارد

 

 

 

 

                                             

 

 

 رفقا! 

در انتشار و پخش، رزمندگان نيازمند 

 یاری ھای شما است! 

 

 



 

 
 

 

) ١٣٨٨بھمن ٢٢ی اھ درس(  
شرکت کنندگان در " فراوان"علت اصلی آن ھم تعداد باصط$ح .  بھمن امسال برای تعداد زیادی ناخوشایند بود 22پيامدھای 

اما حقيقت اینست که جامعه ی ایران آنچنان دچـار شـکاف ھـای سياسـی اسـت کـه .  تظاھرات حکومتی اع$م می شود
پس باید به جایِ ارائه ی تحليلی عمومی، به نتيجه ی .  ی باشدلزوماً شکست یک گروه برابر با شکست کل اپوزیسيون نم

ھر یک از و ببينيم که تاکتيک ھای اتخاذ شده و اع$م شده ی بپردازیم این تظاھرات برای گروه بندی ھای متفاوت سياسی 
ت شکسـت یـک گـروه تنھا با چنين نگاھی است که خواھيم یاف. این گروه ھا تا چه مقدار در عمل به موفقيّت رسيده است

  .سياسی در حقيقت موفقيّت دیگری است
امنّيتی عليرغم ُکرُکری ھایش عليه گروه اص$ح طلبان، واقعاً توانست  –برای شروع بيایيم و ببينيم که آیا جناح حاکم نظامی 

، بـه ھـراس به اھداف اع$م شده اش برسد؟  ھمه شاھد بودیم پس از ضربه ای که حکومتيان از عاشـورای سـرخ خوردنـد
در عرض این دو مـاه . به کار گرفتندرا بھمن  22تمامی امکاناتِ خود برای جلوگيری از حضور اپوزیسيون در مراسم از افتاده و 

فاصله، روزی نبود که در سراسر کشور تعداد زیادی از فعاXن حقوق بشری، نویسندگان و روزنامه نگاران و دانشجویانی کـه 
بر رسانی می شد و گروه بندی ھای سياسی برای ھماھنگ کردن برنامه ھایشان از آنھا استفاده معموXً از طریق شان خ

ھفته ای نبود که امامان جمعه حکومتی در سراسر کشـور از تریبيـون ھـای خـود مبـارزین را از .  می بردند بازداشت نشوند
ه ای نبود که اخبار اعدام چند تن از زندانيان و احکام ھفت.  و اعدام تھدید نکنند" محاربه"شرکت در تظاھرات منع نکرده و به 

و نگوید کـه  ندبه سرکوب قھرآميز تھدید نکرا روزی نبود که یک مقام نظامی و انتظامی مردم . زندان برای دیگران اجرا نشود
ای جمعـی و ، گویا که تا به حال کشتن ھا و اعدام ھـا و شـکنجه ھـا و بازداشـت ھـا و سـرکوب ھـ»!دیگر شوخی نداریم«

  .  قھرآميزشان به علت شوخی بودن بی اثر بوده است
بھمن، بسيج عمومی در سراسر کشور برای رساندن نفر به تظاھرات حکومتی تھران صورت پذیرفت  22در حول و حوش روز 

ھدف حکومتيان ایـن بـود کـه .  و جاده ھا پر از اتوبوس ھایی شد که طرفداران حکومتی را به ميدان آزادی منتقل می کردند
ت کردن در عکس ھای ماھواره ای کـه گوگـل از ایـن تظـاھرات منتشـر نمـود، برگزار کنند، اما با دق" ميليونی 50" تظاھرات 
ھمچنين ھدف حکومت جلوگيری از ھرگونه تظاھرات غير حکومتی بود که .  ھزار نفر  رسيد 50به سختی به شان جمعيّت 

بھمن  22ر روز پس ھر کس و گروھی می تواند مدعی پيروزی د.  در تھران و چندین شھر دیگر با شکست کامل مواجه شد
امنّيتی به ھيچيک از اھداف و آرزو ھا و توقعاتش نرسيد و کام$ً شکست خورده یِ  –بشود، اما مسلماً جناح حاکم نظامی 

  .ميدان بود
بـا در نظـر ! شـان بـود؟  ھـم آری و ھـم نـه" جنبش سبز"امنّيتی بمثابه پيروزی اص$ح طلبان و  –آیا شکست جناح نظامی 

باید گفت که ایشان دو ھدف را دنبـال " جنبش سبز"ام ھا و مصاحبه ھا و فراخوان ھای گروه ھا و رھبران گرفتن محتوایِ پي
ھدف اول ایشان این بود که نشان دھند دارای قدرت و نفوذ بسياری بين مردم ھستند که حتی مـی تواننـد در .  می کردند

ایشان مطمئن بودنـد کـه تعـداد .  و به نفع خود مصادره کنند مقابل کليه یِ تمھيداتِ جناح مقابل مراسم حکومتی را دزدیده
جمعيّت حاضر به ھدف خود " سبز کردن"شرکت کنندگان ھوادارشان از جناح حکومتی به مراتب بيشتر است و می توانند با 

تعـداد .  استاما ایشان متوجه نبودند که چنين تاکتيکی با استراتژی عدم درگيری و عدم خشونت شان در تناقض .  برسند
ت ھای تبليغی ميدان آزادی مستقر شده بودنـد و از ورود عياز سراسر کشور آمده بودند در موقتظاھر کنندگان حکومتی که 

ھر کس که سعی می کرد با نماد سبز وارد ميدان شود جلوگيری به عمل می آوردند و ھمچنين آماده بودند که ھر تحرکی 
پس پر واضح بود که طرفداران اص$ح طلبان اگر مـی .  رون ميدان با خشونت سرکوب کنندرا برای نشان دادن نماد سبز در د

خواستند به استراتژی مسالمت جویانه و تمکين مطلق بر قوانين جمھوری اس$می گردن نھند نمی توانستند بـا نمادھـای 
و قربـانی کـردن چھـره ھـای " ب تـروااسـ"آوردن بھانه ھایی چون شکست تاکتيک !  که نکردند. سبز خود اظھار وجود کنند

یعنی اینکه ھيچ تاکتيک مسالمت .  ھمه و ھمه برای پنھان داشتن علت اصلی است... و " ابراھيم نبوی"خرده پایی چون 
بـا رجـوع کـردن بـه .  امنيتی کارایی ندارد و انخـاذ آن برابـر بـا شکسـت اسـت –جویانه و قانونی ای در مقابل جناح نظامی 

شخصيّت ھا و گروه ھای اص$ح طلب می بينيم که اتخاذ تاکتيک شرکت در تظاھرات حکومتی از طرف کليه ی  فراخوان ھای
 «: دت به ایـن شکسـت اعتـراف مـی کنـشکوری راد، در مصاحبه ای که در سایت نوروز آمده اس.  ایشان تجویز گشته بود

بھمن موفق به غلبه نشد و سبزھا که اع$م 22ئی جنبش سبز در زورآزمایی سياسی خود با جناح حامی دولت در راھپيما
کرده بودند با نماد سبز در این راھپيمائی شرکت می کنند علی رغم حضور گسترده نتوانستند بطور عمـومی از نمـاد سـبز 
ا استفاده کنند و این مسأله موجب شد حاميان دولت جمعيت آنھا را به نفع خود مصـادره کننـد و در تبليغـات رسـمی آنھـا ر

به رغم بھانـه ھایشـان بـه علـت اسـتراتژی "  جنبش سبز"پس شکست ھدف اوليه »  .موافق وضعيت موجود قلمداد کنند
اما ھدف دیگر ایشان کـه پـس از .آدمخواری را از درون اص$ح نمودمتوھمانه یِ ایشان است که گویا می توان چنين حکومت 

یـک جنـبش " جنـبش سـبز"م می شد، نشان دادنِ این نکتـه بـود کـه عاشورای سرخ در کليه ی پيام ھای رھبران آنھا اع$
عم$ً ھم !  و ساختارشکن سازگار با حکومت اس$می است و خود را بيشتر نزدیک به حکومت می داند تا به مردم انق$بی
       دعوت نمودند که امنيتی –دیدیم که ایشان مردم را برای شرکت در تظاھرات حکومتی و در کنار قات$ن و آدمخواران نظامی 

١٣ادامه در صفحه  

!پيام شانزدھم کارگران کمونيست ایران   
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اخيرا و بدنبال یک مرحله از تحرکات انق$بی در درون طبقه کارگر و شکل گيری محافل و گروھبندی ھای نوین در درون 
جنبش کارگری که یا نظير شورای کارگران ذوب آھن بروز علنی یافته و یا در شکل محافل و کميته ھای نوین کارگری، 

در نقد تشکلھای موجود از سوی برخی کارگران کمونيست در محدوده ترجيحا خواھان علنی شدن نميباشند، مباحثه نوینی 
در واقع امر مسئله چگونگی برخورد تشکلھای کارگری به شرایط جاری نه تنھا از . ای از فعالين کارگری نيز رایج گردیده است

با مبارزات فعالين " رگریفعالين کا"سوی نيروھای نوینی در جنبش کارگری مورد م$حظه قرار گرفت بلکه چگونگی برخورد 
فعالين این جنبشھا که در . جنبش ھای زنان و دانشجوئی مورد نقد و بررسی جریان رادیکال این جنبش ھا نيز واقع گردید

مراسم اول ماه مه به فراخوان کارگران پاسخ داده بودند و بدین علت بعضا دچار سرکوب و زندان ھم شده بودند، خواھان 
بطور کلی ميتوان گفت که مسئله چگونگی . جود و علنی کارگران بر بستر اعتراضات جاری بودندتحرک تشکل ھای مو

. تاکتيک تشکلھای علنی کارگری در شرایط برآمد جنبش ھای اجتماعی مباحثی را در صفوف فعالين کارگری دامن زده بود
فعالين جنبش اعتراضی که . دیل گردیده بودجنبش کارگری عم$ به بستر نبرد سه کاتاگوری اصلی درون جنبش اجتماعی تب

مارکسيستھای علنی و بطور کلی صفوف رفرميستھا را شامل ميگردد و فعالين جنبش سرنگونی طلبانه که حزب 
انق$بی که تمامی -کمونيست کارگری و مجاھدین و سلطنت طلب ھا را شامل ميگردد و فعالين جنبش اعتراضی

زمره پرولتری را با امر آزادی و دستيابی به سوسياليسم تبيين مينمایند و سازماندھی امر کمونيستھائی که امر مبارزات رو
اگر چه ضرورت . انق$ب را در دستور دارند، مبارزه ھمه جانبه ای را در درون جنبش کارگری حول شرایط کنونی بکار بستند

اما مسئله خط مشی تاکتيکی و چگونگی تداوم حضور طبقاتی پرولتاریا در مبارزات جاری امری بدیھی و مسلم مينمود 
در یک نگاه عمومی در تداوم نبردھای گذشته، نبردی . نبردھای کارگری در شرایط کنونی محور مباحثات را سازمان ميداد

ميان نيروھائی که اقدام مستقيم انق$بی تشکل ھای کارگری و ضرورت مبارزات آزادیخواھانه کارگری را طرح ميکنند و 
را طرح ميکنند، بر بستر جنبش جاری تداوم " ھمان واقعيت موجود"یا " شرایط کنونی"وھائی که مسئله عمل بر اساس نير

ما در نوشته ای پيرامون چگونگی دیناميسم . یافته و بر اساس اوضاع، صفوف وسيعتری از فعالين کارگری را شامل گردید
  : درونی جنبش کارگری و جنبش جاری چنين نوشتيم

ير رویدادھا حاکی از آن استکه پيامدھای تقابل جنبش کارگری و ارتجاع حاکم در شرایط کنونی سير بعدی جنبش س"
سرنوشت نبرد برای آزادی منوط و مشروط به چگونگی تحوXت در رویاروئی آتی در ميان . انق$بی را رقم خواھد زد-اعتراضی

ان نکته ای است که سبب سبوعيت عنان گسيخته کنونی دستگاه این دقيقا ھم. جنبش کارگری و ارتجاع بورژوازی است
نکته ای که بایستی کمونيستھای انق$بی را به مجاھدتی ھمه جانبه . سرکوب در مقابله با نبردھای کارگری گردیده است

که  تشکلھائی که مشخصه اشان این باشد. جھت برپائی سازمانھای کارگری انق$بی در صفوف جنبش کارگری بکشاند
تشکلھائی که مقابله با تھاجم . نبرد برای نان را تابعی از مبارزات آزادیخواھانه و سوسياليستی طبقه کارگر محسوب دارند

ارتجاع را سنگری از مبارزات آزادیخواھانه طبقه کارگر دانسته و  کانون وسيعترین تبليغات سياسی و آزادیخواھانه را بر بستر 
   ". مان دھندجنبش اعتراضی انق$بی ساز

   ٨٨آبانماه  ٢٠رزمندگان شماره 
امروزه ھيچ نيازی به اثبات امر فوق نيست و ھر کسی که اخبار را دنبال ميکند ميتواند مباحث پيرامون ضرورت حضور طبقاتی 

حضور پرولتاریا تبدیل شدن امر . پرولتاریا را از مقاXت منتشره فعاXن سياسی، فارغ از جانبداری ھای طبقاتی، م$حظه نماید
به مسئله محوری مباحث جاری به ھيچوجه از سر تعلق خاطر بسياری از این فعاXن به منافع پرولتاریا نيست بلکه این امر 

و درست بر ھمين بستر است که مبارزات . پراتيک جاری است که حضور پرولتاریا را به پيش صحنه مباحثات کشانده است
X در درون جنبش کارگری تشدید یافته و یا بنوعی ميتوان گفت که جنبش کارگری نقطه نظری جنبش ھای برشمرده در با

ما در گذشته پيرامون برآمد جنبش ھای اجتماعی و بازتاب . ت$قی کاتاگوری ھای گوناگون جنبش ھای موجود گردیده است
نان و آزادی یا سقوط در  پيشروی برای تحقق "تحرکات جاری در درون جنبش کارگری در بيانيه ای تحت عنوان 

  :   اینگونه نوشتيم ١٣٨٨تير  ١٠ در تاریخ" !منج>ب رفرميسم 
با نگاھی کوتاه به اخبار چند روز اخير، ھر کسی بخوبی ميتواند ببيند که چگونه مردم انق$بی با حضور خيابانی و ميليونی "

که حاصل سه دھه سرکوب و بی حقی بود به پيش خویش که متعاقب تشدید بحرانھای سياسی جاری آغاز و با پتانسيلی 
این درست استکه تشدید بحرانھای سياسی در صفوف ارتجاع حاکم، جریانات .رفت ،تحولی در اوضاع جاری را رقم زده اند

درون حکومتی را به تصفيه حساب خيابانی کشاند و بر این اساس آنان به تدارک جمعيت و اجتماعات کنترل شده نيازمند 
اما این ھم درست استکه کارگران و زحمتکشان ھم در حد مورد درخواست . دند تا حسابشان را با یکدیگر تصفيه کنندگردی

حکومتی پای نھادند و در برابر -آنان یعنی سياھی لشکر دعوای باXئی ھا باقی نماندند و به ماورا قوانين دعوای سياسی
به پيش رود در راه خود " نظام"و پایبندی به کليت " سکوت"بود با نمایش آنچه که قرار . سخن گفتند" آزدی"چشم ھمگان از 

به ابراز تنفر از سمبل " رای"به مقابله سنگ و گلوله و ابراز انزجار از کليت شرایط حاکم کشيده شد و تقاضای پس گرفتن 
به پيش " آزادی"با شعار  تمامی رویدادھا حاکی از آن است که بازیگران نوینی. سياسی حاکميت منجر گردید-مذھبی

 مردمی  .پيکارگرانی که بی باکانه و در نبرد نابرابر خيابانی برای آرمان آزادی جان ميبازند  .صحنه نبرد جاری پای نھاده اند

 

  ! جنبش کارگری و مبارزه برای آزادی 
  )!مستقيم انق>بی یا نامه نگاری رفرميستی عمل(
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و به یکباره مردمی انق$بی که بدون ھيچگونه تدارکی چه به لحاظ سياسی و چه به لحاظ پراتيکی بدین نبرد پای نھادند  
. خود را در ميدانی سراپا نظامی و در زیر بمباران تبليغاتی رقبای داخلی و بنگاھھای سخن پراکنی امپریاليستی یافتند

دقيقا منبعث از ھمين تمایل انق$بی به تدارک . عليرغم شرایط فوق صفوف نبرد کنندگان به تدارک تداوم نبردشان روی آوردند
. زه توده ھا به جستجوی بازتاب آرمان ھا و شعائر شان در درون نيروھای درگير در نبرد ميپردازندتداوم نبرد است که امرو

اکنون پاسخ به نيازھای نظری وعملی این نبرد آزادیخواھانه و بطور مشخص شعار آزادی شرط اساسی 
 ".جھت ارتقا نبرد است

عليرغم ت$ش باند مغضوب حکومتی در جھت کنترل نبردھای خيابانی از آنزمان تا کنون نبرد فوق با افت و خيزھای گوناگون و 
دقيقا در بستر ھمين نبرد است که ما صریحا . در چھارچوب مطامع باندی اش، در مقابله با شرایط حاکم تداوم یافته است

ضور متشکل پرولتاریا ضرورت ح. اع$م نمودیم که سرنوشت جنبش جاری در گرو مقابله آتی پرولتاریا و بورژوازی حاکم است
و منوط گشتن تداوم نبرد خيابانی بدین امر، سبب نبرد نظری جدیدی ميان کمونيسم انق$بی و رفرميسم و اپورتونيسم بر 

انق$بی -ما به مثابه جمع کوچکی از لنينيستھای انق$بی با حرکت از منافع جنبش اعتراضی. بستر جنبش کارگری گردید
طریق اساسی جھت " آزادی"راھی که در جریان نبرد خيابانی انکشاف مييافت با تاکيد بر امر  ضمن طرح اجتناب ناپذیری

پيشرفت در مبارزات آزادیخواھانه را منوط به حضور آگاھانه کارگران کمونيست انق$بی و سازمانھای کارگری جھت برافرازی 
ما در مقابل ليستھای مطالباتی جریانات جنبش . مپرچم حاکميت شوراھا به مثابه شکل نوینی از دموکراسی اع$م نمودی

و مطالبات جریانات جنبش سرنگونی  -مارکسيسم ھای علنی و دارودسته ھای سندیکاليست و رفرميست -اعتراضی
مبدا . بطور مشخص مسئله آلترناتيو کارگران و زحمتکشان را قرار دادیم) ... بورژوائی(باXخص حزب کمونيسم غير طبقاتی

یعنی حاکميت شوراھای کارگران و زحمتکشان قرار ميداد " آزادی"نبرد برای مطالبات را به مثابه تابعی از نبرد برای  حرکت ما
انق$بی نيز -این مجموعه ایده ھا و اھداف با مشابھت ھا و یا تمایزاتی از سوی سایر تشکلھای درون جنبش اعتراضی. 

پيشروی برای تحقق نان و آزادی یا سقوط در  "شده بنقل دیگری از  بگذارید جھت روشنی مبانی یاد. اع$م ميگردید
      : مبادرت نمائيم !منج>ب رفرميسم 

.  اگر خواھان رھبری است بایستی در قبال آنچه در جریان است ھمچون رھبر به ميدان پای نھدپرولتاریای انق$بی "  
پرولتاریا باید نشان دھد که پرچمدار آلترناتيو . بارز راه آزادی استپرولتاریا بایستی نشان دھد که مصمم ترین و پيگيرترین م

پرولتاریا باید نشان دھد که خواھان . انق$بی است که پاسخ دھنده به حقوق ملتھا، زنان و زحمتکشان شھر و روستا است
اوضاع کنونی بایستی فراتر از  بدین لحاظ پاسخ اوليه پرولتاریای انق$بی در قبال. نابودی تمامی اشکال قرون وسطائی است

یک بيانيه مطالباتی رفته و با برافراشتن پرچم آزادی، نبرد برای دموکراسی انق$بی را سر لوحه ھر جنبش مطالباتی قرار 
مسيری که با تحقق . تحقق درخواستھای جنبش آزادیخواھانه در لحظه کنونی تنھا از این مسير قابل تحقق است. دھد

ما تنھا با برافراشتن پرچم . واھانه مناسبترین شرایط را برای پيشرفت بسوی سوسياليسم فراھم ميسازدمطالبات آزادیخ
آلترناتيو پرولتری جھت نبرد برای آزادی  است که قادریم توده ھا را از توھمات دمکراسی بورژوائی رھا ساخته و صفوف 

. را فریاد ميکشند و برای دستيابی بدان جان ميبازند"زادیآ"مردم انق$بی در خيابان درخواست . انق$ب را متحد سازیم
باید پرچم " نان و آزادی"برای تحقق . پرولتاریای انق$بی نبایستی ذره ای نسبت بدین جنبش بی توجھی نماید

 درخواستھای پرولتری، پرچم درخواستھای جبھه انق$ب دال بر نابودی ماشين دولتی، برقراری دولت کمون و جایگزینی
حاکميت شوراھای مسلح کارگران و زحمتکشان را به مثابه نتيجه ب$واسطه سرنگونی جمھوری اس$می و گسترش 

باید صریحا مردم انق$بی را به نبرد جھت . انق$ب جھت تحقق سوسياليسم به گسترده ترین شکلی ترویج و تبليغ نمود
بایستی به شرایط تفوق صفوف انق$ب بر ارتجاع و امپریاليسم  بحران در اردوگاه بورژوازی را.دموکراسی انق$بی فراخواند

از ھم اکنون بایستی با مجاھدتی بلشویکی به شکلی ھمه جانبه پرچم نان، آزادی، سوسياليسم را در صفوف .مبدل نمود
رای ما فراھم زیرا بدون نبرد برای آزادی،جنبش برای نان ھرگز زندگی بھتری را ب. انق$بی برافراشت-نبردھای اعتراضی

  " .نميآورد و بدون نبرد برای سوسياليسم ھيچ سخنی پيرامون آزادی و رھائی انسان نميتواند در ميان باشد
دو ! و جنبش مطالباتی به مثابه تابعی از ھدف! در واقع ميتوانيم بگوئيم که در نبرد حول جنبش مطالباتی به مثابه ھدف

ر ھمانحال باید تاکيد کنيم که حول این محور نظری دو سياست پراتيکی نيز و د. نيروی معين در مقابل ھم صف کشيدند
کمونيستھای انق$بی سياست پراتيکی اشان را بر محور سازماندھی عمل مستقيم انق$بی و برپائی . برآمد نمود

د انق$بی بایستی بر سازمانھای انق$بی کارگران تبيين مينمودند و فعالين کارگری را فراميخواندند که جھت گسترش نبر
از سوی دیگر جریان سندیکاليستھا و رفرميستھای درون جنبش اعتراضی و جریان . نيروی طبقاتی خویش اتکا نمود

کمونيسم غير طبقاتی در جنبش سرنگونی، سياست پراتيکی اشان را بر محور نامه نگاری مطالباتی به مثابه مبارزه 
این دو خط مشی نمایانگر دو تمایل متفاوت در . ھای بين المللی قرار دادندو سياست Xبی ایستی با سازمان" ممکن"

جنبش کارگری ميباشند که مقدمتا رفرميستھای جنبش اعتراضی و کمونيسم غير طبقاتی جنبش سرنگونی با اتکا بر 
پيشانی بخشی تمایل عقب مانده سندیکاليستی موفق گردیدند که در ھمان گام نخست مھر سياست Xبی ایستی را بر 

اما شکست این سياست نامه نگاری در کردستان و مقابله فعالين کارگری در کردستان با این . از فعاXن کارگری حک نمایند
خط مشی سازشکارانه نشان ميدھد که سياست تاکتيکی فوق در سایر مناطق ھم اگر چه در ابتدا پيروز به نظر برسد اما 

  .  ه آنچه در جنبش کارگری در کردستان اتفاق افتاد، دچار خواھد شددر تداوم نبرد به سرنوشتی مشاب
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  .......)ادامه پيام کارگران کمونيست (
  

ایشـان .  ندگونه نيز شد و در اینجا کام$ً موفق و پيروز شدھمين . صفی متحد عليه انق$بيون و مردم انق$بی تشکيل دھند
که عليرغم سازش ھا و خيانت ھای رھبری اص$ح طلب در این ھشت ماھه ھنـوز ھـم بـه نّيـت سـوء  توانستند توده ھایی

لشکر تبليغـات و با تبدیل کردنِ آنھا به سياھی . ایشان پی نبرده اند را در کنار نيروھای حامی جمھوری اس$می قرار دھند
انق$بـی، بایـد  مردمدر مورد .حکومتی، دستاویزی برای دولت ھای خارجی و حاميان مذاکره با جمھوری اس$می مھيا کنند

ایشان عليرغم تھدیدات و تمھيدات حکـومتی توانسـتند در چنـد .  بھمن بودند 22تنھا نيروی پيروز مناسبت ایشان گفت که 
ان ھا تظاھرات ھای خود را برپا کرده و به ایرانيان و جھانيان نشان دھند کـه مـردم ایـران نقطه در تھران و برخی از شھرست

خواھان سرنگونی حکومت جمھوری اس$می می باشند و تا زمانيکه این حکومت در ید قدرت اسـت از ھـر مـوقعّيتی بـرای 
بتواند ایشان را سرکوب کرده و بـه خفقـان و حکومت دیگر دارای نيرویی که .  نشان دادن اعتراض خود استفاده خواھند کرد

حتی به جرأت می توان گفت که تعداد شرکت کنندگان در تظاھرات ھـای متعـدد و پراکنـده یِ مسـتقل . مجدد براند نيست
 اما متأسفانه نه از لحاظ. مردمی، با در نظر گرفتن تمرکز ھواداران ھر دو جناح حکومتی در ميدان آزادی، به مراتب بيشتر بود

بھمن خالی از ھرگونـه پيشـرفت  22و نه از نظر محتواھای شعارھا و تاکتيک ھای ميدانی، مناسبت شرکت کنندگان تعداد 
خوب، شاید در طی این ھشت ماھه، ما دارای عادت بدی شده ایم که در ھر گردھمآیی انتظار پيشرفت داریم . جھشی بود

مثل برخی از انق$بيون ما که به عدم استقرار رھبری متمرکز .  کرده ایمو آن را امری خودبخودی و بدون زحمت و ت$ش تصور 
ھـيچ برنامـه ی مشخصـی بـرای  ایشـان . ميکننـد ءاضـرموفقيّت دانسته و خـود را بـا ھمـين ھـدف ابر تظاھرات کنندگان را 

» رھبـری متمرکـز"یجاد برای ا کوششبه اشتباه  ،چرا که در آنصورت امکان دارد ت$ش آنان ،پيشرفت این جنبش نمی دھند
را بـه ھمـان " ھسـته ھـای ھمـاھنگی کننـده"آنھا در مقابل این جنبش خودبخودی سر تسـليم فـرود آورده و . شودقلمداد 

در چنين زمانيکه اعتبار رھبران اص$ح طلب در ميان  آنھا حتی. صورت ابتدایی و تصادفی و خودبخودی شان توجيه می نمایند
ست رفته و بصورت روزمره منزوی می شوند نيز از نماد سبز ایشان دسـت بـر نمـی دارنـد و مـردم را اکثریّت مردم مبارز از د

درصورتيکه خودِ مردم ھر روز بيشتر .  نسبت به سوء استفاده ی جناح اص$ح طلب حاکميّت از چنين نمادی آگاه نمی سازند
اینسـت کـه بھمـن  22بـه مناسـبت شـان ای انتقاد تنھا. ی کنند و بيشتر به عمق مسئله می پردازندم" نماد"از دیروز، ترکِ 

اما واقعيّت این اسـت کـه بـه دليـل عـدم .  رھبری متمرکز اص$ح طلبان توانست عده ای را متوھمانه به ميدان آزادی بکشد
ی نسـبت بدون ھيچگونه پيشرفت کيفی ا 1388بھمن  22تأثيرگذاری انق$بيون آگاه و با تجربه بر مبارزات مردمی، مناسبت 

  .به گذشته اجرا گشت وا ین را می توان عامل محدود کننده ی پيروزی مبارزات مردمی اع$م دانست
  !انق$بيون کمونيست

در ایـن روز ھسـته .  نشاندھنده ی شکست پارلمانتاریسم اص$ح طلبی بـود 1388خرداد  23آغاز مبارزات خيابانی مردم در 
را بسيج می کردند، با نفـی  دوستان و ھمسایگان خودادھای انتخاباتی اص$ح طلبان ھایی که تا زمان انتخابات زیر نظر ست

رھبری اص$ح طلبان و عليرغم توصيه ھای ایشان مبنی بر خودداری از نشان دادنِ عکس العمل فوری به تقلب انتخاباتی، به 
ردم مبارز نيز با شرکت در راھپيمایی ایکه در آغاز از روز، ميليون ھا نفر از م 3در کمتر از .  خيابان و اقدام مستقيم روی آوردند

، حمایت خود را از این اعتراضات نشان داده و رھبری اص$ح طلبان را مجبور به دنباله بود طرف رھبران اص$ح طلب منع گشته
ری اصـ$ح طلـب بـه در این ھشت ماھه، مبارزات مردمی ما در تقابل و تعامل دیالکتيکی مردم با رھبـ.  روی از خود ساختند

متاسفانه باید اعتراف نمـود کـه عناصـر و نيروھـای آگـاه انق$بـی و بخصـوص .  جلو رفته و افت و خيزھا را تجربه کرده است
  :دليل چندبه .  کمونيست ھا در تأثيرگذاری در این روند موفق نبوده اند

دارای ھيچ آلترناتيو انق$بی نبـوده کـه  ) ر رژیمتغيي( نيروھای غير کمونيست خواھان سرنگونی حکومت اس$می: اول اینکه
  .جذب کنندمبارزه ای آگاھانه و قاطعانه بتوانند مردم را بسوی 

.  می شناسند، حزب توده و اکثریتی ھا ھستند "کمونيست"توده ھا بعنوان نيروھای اکثریت غالبِ نيروھایی که : دوم اینکه
عـدم موجودیـت جنـبش "آن بـا ارائـه ی تحليـل ھـای ارتجـاعیِ " علنـیکمونيسـت ھـای "جناحی از حزب توده و ھمپالگی 

جنـاح دیگـر .  امنيتی پرداخته انـد –در عمل به حمایت از جناح نظامی  ،خواندن این مبارزات" وابسته به آمریکا"و " اجتماعی
حکـومتی روی آورده و  به حمایت بـی قيـد و شـرط از جنـاح اصـ$ح طلـب" دمکراسی خواھان"آن، اما، در کنار اکثریتی ھا و 

که در سال ھای اخير جذب فعاXن کمونيست می  ھایی بسياری از توده ھا یچنين مشبا اتخاذ . شده اند" سبز تر از سبز"
شاید اینک برخی از فعاXن صادق کـارگری ھشـدارھای مـا را از دوری از . روی گردانده اند" کمونيسم شان"و  ھاشدند، از آن

گو اینکه این پشيمانی حاصلی نداشته و ھمزیسـتی و اتحـاد .  آورند و از کرده ی خود پشيمان شونداین جماعت به خاطر 
  .در دھه اخير تأثير تخریبی خود را گذاشته است" چپ نما"عمل با این ضد کمونيست ھای 

، بـه دنبـال جریـان ستآن عده از جوانان و روشنفکرانی که ھنوز به کمونيسم معتقدند تحت تأثير آنارشيسم را: سوم اینکه
  .افتاده و ھمانطور که در باX گفتيم از دادن ھر گونه راه حلی اجتناب می ورزندی خودبخودی مردم

نيروھای متشکل در خارج از کشور که  دارایِ سکوھای تبليغاتی جمعی ھستند و پس از مـاه ھـا گيجـی بـه :  چھارم اینکه
درصـورتيکه .  فقط کار تبليغاتیِ مجرّد از سازماندھی را پيشه کرده اندناچاراً ، حقانيّت مبارزات انق$بی مردم واقف گشته اند

اگر احياناً در پيشبرد تبليغات خود موفق شوند، عم$ً طبقه کارگر را مستعد بـه پيوسـتن بـه نيروھـای حاضـر در صـحنه مـی 
را مـی تـوان در صـدور اع$ميـه ی عـده ای از  نمونه ای از ایـن.  ھمان نيروھایی که در باX به آنھا اشاره شد ،یعنی .سازند

جنـبش "را بـا خـود " سياسـی"فعاXن سندیکایی رانندگان اتوبوسرانی شرکت واحد دانست که ھنگام روی آوری به مبارزه 
 و باXخره درباره خودمان ھم باید اعتراف کنيم که دارای نيروی ميدانی ایکه بتواند بصورت مستقيم در.ھمراه می کنند" سبز

    ما نيز ھمراه با دیگر نيروھای مردمی ضرباتی را خورده ایم که تا مدتھا.  باشد نيستيمداشته این مبارزات حضور تأثير گذاری 
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رتقاء جنبش کارگری فعاXن کارگری ما نيز تعدادشان به حدی نيست که بتوانيم یک تنه در ا.   نمی توانيم جایشان را پر کنيم
ن گذشته و حال حزب توده و اکثریتی ھا ھستند به مراتب تعدادشان راسندیکاليست ھا که ھمان ھوادا.  تأثير گذار  باشيم

از ما بيشتر است و ھمانطور که می بينيم توده ھای کارگری را ھم اگر بخواھند وارد ميدان سياسـی کننـد، آنھـا زیـر بيـرق 
از نھادھای امپریاليستی را پيشه " دریوزگی"و " تظلم خواھانه"واX، ھمان نامه نگاری ھای . ھند بردخوا" سبز اص$ح طلبی"

  .  خود ساخته اند
تنھا تأثير ما از طریق تبليغات عمومی مان بوده است که بواسطه ھدف قرار دادن عقاید انحرافی مدعيان مارکسيسـم و بـه 
کمک تحليل علمی وقایع و پيش بينی ھای صحيح مان توانسته ایم روند انق$بی مبارزات توده ھا را به کمونيست ھـا ثابـت 

 تأیيـدبه  کوچکی را با ھم نظران مان در آن جنبش، بخشفعاXن کارگری و ھمراه ز تنی چند اکرده و باز ھم با تأثيرگذاری در 
  . آلترناتيو جمھوری شورایی رھنمون کنيم

توانند نه تنھا در امور و شعارھای عمومی و درازمـدت، بلکـه حتـی در شـرایط که کمونيست ھای انق$بی بباشداما اگر قرار 
ردھای آن تأثيرگذار باشند باید در وحلـه اول خـود را از آلـودگی ھـای سازشـکارانه ی روزمره و تاکتيک ھای مبارزاتی و عملک

مردم پرداخته و عليـه  رویزیونيستی، آپورتونيستی و آنارشيسم راست مبرا ساخته فعاXنه به تداخل در مبارزات خودبخودی
  . ناآگاھی ھای ایشان تقابل کنند

نوع مقابله با نا آگاھی توده ھای انق$بی را کوشش برای تمرکز رھبری به  به رفقای آنارشيست ھم توصيه می کنيم که ھر
استقرار جمھوری شورایی عملی ترین ضربه .  ھيچ خط مشی ای آنارشيست تر کمونيسم انق$بی نيست.  حساب نياورند

وراھای محلـی و و عبور از ھسته ھای خودبخودی مبارزاتی و جھت دادن ایشان بـه تشـکيل شـ.  به حکومت متمرکز است
،  عملی ترین و مؤثرترین گام برای جھت دادن مبارزات مردمی و کـارگری بـه سـرنگونی )کارخانجات و ادارات(مکان اشتغال 

  .حکومت متمرکز سرمایه داری و استقرار حکومت شورایی و دمکراسی مستقيم توده ای است
حال منزوی شدن و ت$شی است و ھيچ راه حلی بـرای  حال که صفوف نيروھای حکومتی، اعم از مرتجع و اص$ح طلب، در

عبور از بحران در چنته ندارند، بيایيد تا با ھمگرایی، استراتژی و تاکتيک ھای خود را ھمگون ساخته تا بتوانيم تأثير گذارترین 
  .نيروی ميدان مبارزه ی طبقاتی باشيم

  پيش بسوی تشکيل ھسته ھای محلی و مراکز شغلی
  بپيش بسوی انق$

  پيش بسوی استقرار جمھوری شورایی
 

  کارگران کمونيست ایران
  ١٣٨٨بھمن ماه  ٢٥

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  !کمونيست ھای انق>بی متحد شوید 
 

  
پرولتاریا برای تامين وحدت مادی و معنوی خویش که شرط ضروری و 

انق>ب اجتماعی  مقدماتی انق>ب پيروزمند وی ميباشد، برای مبارزه در راه
کليه جریانات و گرایشات اپورتونيستی قاطعانه و بيرحمانه  هباید بر علي

مبارزه کند، بدون چنين مبارزه ای سخنی از پيروزی پرولتاریا در بين 
مبارزه عليه امپریاليسم و ارتجاع از مبارزه عليه اپورتونيسم . نميتواند باشد

این . بروز آن انفکاک ناپذیر است در ھر شکل و شمایل و در ھر درجه ای از
  .  است درس دیگری که انق>ب با برھان قاطع می آموزد

  
  )رزمندگان آزادی طبقه کارگر-مبارزه طبقاتی و ضد انق>ب بورژوازی در ایران(

 


