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  ! در پارک الله تهرانی بهرام رحمانی با آقایگشت و گذار
  

١٣٨٨خرداد  ۵ شنبهسه                                                                       کاظم بهارلو                            
             

اکنون ديگر برای همه . ظرف شش سال گذشته جنبش کارگری ايران با فراز و نشيبهای فراوانی روبرو بوده است

روشن است که جنبش کارگری ايران که به صحنه مبارزه طبقاتی پاگذارده است، بلحاظ کيفيت و محتوای سياسی 

سير تشکل . شودده ميالين و مبارزين جنبش کارگری افزوتعداد فعروز برهر. ميبردقدمهای اوليه خود بسردرمبارزه 

 در سقز، تا بميدان آمدن طبقه کارگر و رشد ٨٣يابی کارگران از برگزاری روز جهانی کارگر در اول ماه مه سال 

ی مستقل کارگری و ايجاد کميته های مخفی کارگران روند اعتصابات و تظاهراتهای خيابانی و بوجود آمدن تشکلها

اين حقيقت است که جنبش واحد و نيشکر هفت تپه همه بيانگرمبارز در کارخانجات، تا بوجود آمدن سنديکای شرکت 

جوان کارگری ايران برای بدست آوردن حقوق از دست رفته اش و برای تامين رفاه خويش و خانواده اش جز تشکل 

 ! ديگری در مقابل سرمايه داران متحدی که دولت و ارتش را در دست دارند برای خود متصور نيستو اتحاد راه

بخشی از جنبش نوبنياد و جوان طبقه کارگر ايران امسال نيز در مراسم روز جهانی کارگر با صدور آگهی و 

کارگران و خانواده " گرکميته برگزاری مراسم روز جهانی کار"اعالميه ای از طرف چند گرايش متحد شده در 

 . نمود١٣٨٨شان را در پارک الله تهران با اعالم خواستهای پانزده گانه دعوت به برپائی جشن اول ماه مه 

وقايعی که بعد از سرکوبی وحشيانه کارگران و خانوادهايشان و دستگيری بيش از يکصد و پنجاه نفر بدست 

 قبل از اجرای اين مراسم بوقوع پيوست، ارائه جمعبندی   تنيروهای امنيتی و لباس شخصی های وزارت اطالعا

و هم اکنون با گذشت بيش از . های متفاوت از سوی گرايش های مختلف درون جنبش کارگری را موجب شده است

  .دو هفته از اول ماه مه، سير بيرون آمدن نظرات و جمعبندی های مختلفی در اين زمينه همچنان ادامه دارد

ه را بسيار ضروری و حياتی می دانم که درست اينستکه خود نيروهای برگزار کننده به ارائه جمعبندی ذکر اين نکت

ارائه اين جمعبندی از سوی دست . کاری که متاسفانه تاکنون انجام نشده است. از اين حرکت مبارزاتی بپردازند

 . کنداندرکاران می تواند سهم مهمی در ارزيابی کلی از تجمع پارک الله بازی

بيشک بايد سرکوب وحشيانه شرکت کنندگان و دستگير شدگان اين مراسم توسط نيروهای بسيج و لباس شخصی 

و برای آزادی دوستان و رفقای دربندمان متحدانه . های رژيم ضد کارگری جمهوری اسالمی را بشدت محکوم نمود

عوت کارگران جهان به پشتيبانی از حقوق رژيم را در يک کارزار خستگی ناپذير خبر رسانی و آگاهگرانه در د

  .کارگران ايران وادار بعقب نشينی نمود

نمائيم بايد با شيوه اصولی عين حال که بطور جدی و بيوقفه برای آزادی رفقا و دوستان اين مراسم شرکت می اما در

آوردن يک اتحاد ظری برای بدست عليه دشمن مشترک به مبارزه نبا اتکا به روحيه انقالبی اتحادسکتاريستی وغيرو

هفته در.سوسياليستی دست زدبه يک نهضت انقالبی  جوان کارگریاقعی برای تبديل نهضت خودبخودی وو وعميقتر

 .است نقد نظرات نيروهای تشکيل دهنده کميته برگزاری بيرون آمدهدرنيزغالب پشتيبانی ونظراتی درهای اخير



جمعی از فعالين "ه نقد پاره ای از سياستهای نيروهای برگزارکننده مراسم پارک الله توسط در ميان نظرات ارائه شد

نوشته اين رفقا از طرف برخی گرايشهای درون جنبش کارگری بطور مستقيم . قابل تعمق است)" جافک(کارگری 

وای برخورد غير علمی س(همين که آقای رحمانی و ديگران . يا غير مستقيم مورد انتقاد غير اصولی قرار گرفت

چون به اعتقاد من نشان ميدهد که رفقای جافک . برخورد نمودند امر خوبيست) جافک(به نوشته اين رفقا ) شان 

شوربختانه برخی اين نقد را با . نکات مهمی را که خوشايند انحصارطلبان جنبش کارگری نيست را عنوان نموده اند

از طرف گروه ديگری که ارتباطی با  "رگزاری مراسم روز جهانی کارگرکميته ب" خواندن " ماجراجويان سياسی"

 يکی جا زدند و با تکيه بر شيوه سکتاريستی و تعمدا نداشتند بطرز زشتی   )"جافک(جمعی از فعالين کارگری "

 برخی ديگر در يک نوشته! قرار دادند" گروه های بی ريشه و بی بوته"ارزيابی های غير علمی آنرا در کنار 

غيرمونتاژ کننده "با تظلم خواهی غير پرولتری، پس از اشارات فراوان به وجود اختالف بين جمع "! سمبوليک"

از " کميته برگزاری مراسم روز جهانی کارگر" خود از يک طرف و برخی از جريانات تشکيل دهنده " تئوری

که محققا هم بجز اين ( گويا . ار ميدهدقر" وحدت"طرف ديگر، جدی نگرفتن و نپرداختن به آن اختالفات را اساس 

 .که اختالفات بر سر کله پاچه است که بايد با اين همه تعارفات توخالی از آن چشم پوشيد!) نيست

همواره حرکت خود را بزير نقد بيرحمانه ميگيرد تا بر مبنای . طبقه کارگر هيچگاه از نقد خويش باز نمی ايستد

ات قوت هر حرکتش راه رسيدن به سوسياليسم و دنيای عاری از استثمار و جمعبندی علمی از اشتباهات و نک

و بخاطر . نقد صادقانه جايگاه خاصی در بين کوشندگان واقعی نهضت کارگری ايران دارد. کمونيسم را هموار سازد

 به نقد اينکه جنبش کارگری و نهضت سوسياليستی ما در ابتدای گامهای خويش می باشد الزام به قطعيت بيشتری

نقد صحيحی و علمی مطابق با متدولوژی سوسياليستی موجبات پاره شدن . حرکت از سوی فعالين کارگری است

برعکس نقد غير علمی و سکتاريستی مطابق منافع بورژوازی . زنجيرهای اسارت و بردگی طبقه کارگر ميگردد

  !است و طبقه کارگر را در اسارتش محصور و زندانی ميکند

اين نوشته روی من در )١(. آقای بهرام رحمانیين زمينه مربوط است به رفيق عزيزا در  "نقدها " جمله نوشته ها واز

 .مسائلی که ايشان عنوان کرده اند تکيه ميکنم

بهرام رحمانی در ابتدای نوشته اش با بوجود آوردن جو بسيار سکتاريستی نادرست و نارفيقانه با استفاده از واژه 

فراخواندهندگان اول "کردن،  "مچ دوستان دروغين طبقه را هر چه بيشتر در نزد افکار عمومی باز" ی از قبيل هائ

" گروههای بيريشه و بيبوته در خارج کشور "معرفی نمودن، » ماجراجويان سياسی«ماه می پارک الله را به نوعی 

نچنان جوی ناسالم سکتاريستی نادرست و نارفيقانه کردن، آ" تئوری بافی"و " جمعی ناشناس"راه انداختن،" ، هياهو

 لنينيسم و متد علمی خواهان بررسی کاستی ها -ای را بوجود می آورد که مرز بين منقدينی که با اتکا به مارکسيسم

برخی جريانات "، )بهرام رحمانی(وعلل نافرجامی حرکت روز جهانی کارگر هستند و آنان که از ديد نگارنده ما 

اديکال و مدافع کارگر و سوسياليسم و يا رفرميست و گروههای بيريشه و بيبوته در خارج کشور که همواره ظاهرا ر

 .می باشند را تعمدا مخدوش ساخته است..." بر سر مسايل حاشيهای هياهو براه مياندازند

 بجای نقد  مبارزه اند، در جبهه نبرد عليه ارتجاع جمهوری اسالمی مشغول   دهه٣متاسفانه آقای رحمانی که بمدت 

نوشته جمعی از فعالين کارگری با پراکندن مطالب کذب و جو سازی های رايِج ممتج از منافع غير پرولتری به بی 



 را با چنان روش عقب   ايشان رسم را بر اين گذارده اند که اگر بتوان جمعی. اعتبار کردن اين جمع پرداخته اند

و نه آنچه که ( ود ديگر نيازی به نقد و بررسی آنچه اين جمع حقيقتا نوشته است  افتراپراکنی بی اعتبار نم هماند

 )!نيست است" گفته" خود حقنه کنند که اين جمع هايشان با ظرافت خاصی می خواهند به خوانند

 نسل قبلی، همچون شما، توقع دارد که تحليل" کمونيستهای"طبقه کارگر ايران از  !دوست گرامی آقای رحمانی

آيا طبقه  اينصورت، غير در.جافک ارائه دهند -فعالين کارگریجمله جمعی از از نظرات مخالفين خودطبقاتی از 

چه احتياجی  جهت دهندسو تغييرهربا وزيدن باد ازنمايند، و سخ میايران به سينه چاکانی که مارکسيسم را مکارگر

ن متهم شوم نوشته ای را که بقلم آقای بهرام رحمانی در سايت جمعی برای اينکه مبادا به اقتباس از شيوه ايشا دارد؟

 نوشته اند را برای فعالين کارگری می آورم تا مشخص شود  در بخش نظرات آاربران)جافک( از فعالين کارگری

مع خوانده اند چگونه يکسال پيش خود را رفيق همين ج" جمعی ناشناس"ايشان که اين رفقا را در نوشته اخيرشان 

 !معرفی نموده اند

رفقای عزيز با درودهای صميمانه وب سايت خوب و بحث های مهم و  ١٥ :١٦  ساعت١٣٨٧ تير١٨سه شنبه  ”

اميدوارم اين بحث ها هر بيشتر عميقتر شود قطعا رهايی طبقه مزدبگيران ازستم و استثمار سرمايه  .اساسی داريد

آقای . »رفيق شما بهرام رحمانی. تزی سوسياليستی امکان پذير استداری ازطريق مبارزه متحد و هدف مند با استرا

 می دانيد؟ " جمعی ناشناس"رحمانی آيا اين رفقا را همچنان 

بينانه ترين و عقب مانده   خواندن يک گروه، چنين سبک برخوردی کوته" بيبوته و بيريشه"متاسفانه آقای رحمانی با 

 کمونيستی منافات دارد انتخاب نموده اند تا بدين طريق خيال خويش را ترين شکل ممکن را که بدون شک با اخالق

 آقای رحمانی بايد بخاطر داشته باشند که .از وارد شدن به موضوع اصلی جلو پای جنبش کارگری راحت نمايند

و بخش عظيم و اکثريت رهبران، زنان و مردان عضو و هواداران متشکل در سازمانهای کمونيستی که در کوران 

بيرون آمدند را پليس مخفی نيروهای سازمان اطالعات و امنيت ) سرنگونی رژيم شاه (٥٧از دل مبارزات انقالبی 

بفاصله چندی پس از ) با کمک و مساعی بيدريغ حزب توده خائن و سازمان اکثريت(رژيم جمهوری اسالمی 

 ارتباطی با کارگران در حبس نگه شان ، در زندانها بدور از هرگونه(!)پيروزی انقالب از دست کارگران ربود

" بی بوته و بيريشه" دليل اصلی اين.  همه آنان را اعدام کرد٦٧داشت، بطور هولناکی شکنجه شان کرد و در سال 

  .شدن تمامی گروه ها و سازمانهای کمونيستی می باشد

مخالفين خويش اصل مبارزه آقای رحمانی با بهره برداری از چنان القابی بجای مشخص نمودن مواضع طبقاتی 

مگر جز اين است که لنينيسم بما می آموزد که بايد در .  لنينيسم را نيز شديدا زير پا گذاشته اند-طبقاتی مارکسيسم 

مگر جز اين است که لنينيسم بما می !  خاصی را جستجو کنيممنافع طبقاتیپس گفتارهای هر فرد و گروه سياسی 

 "! در سياست همواره قربانی سفيهانه فريب و خود فريبی بوده و خواهند بود " ندآموزد که آنان که جز اين کن

تان به اين درک برسند که زشتگوئی و  آيا نبايد انتظار داشت که کارگران با خواندن نوشته غير اقناعی و غير علمی

تان بکار برده ايد بر ل به آن برای بی اعتبار نمودن نظرات گروه مخالف سترور شخصيت عامدانه که شما با تو

از ) تاکيد از من( , بررسی قرار ميدهيماين جمع را مورد » مسايل عميقتر«: خالف آنچه که به آنان وعده داده ايد که

سرچشمه گرفته است؟ شما با نفی بديهی ترين اصول مبارزه طبقاتی، عدم . ل. عدم اعتقاد شما به مبانی انقالبی م



کارگری و خدمت به طرفداران جنبش علنی " سوسياليسم"لتاريا، تجديد عهد با پوپوليسم اعتقادتان به ديکتاتوری پرو

 بدترين و مضرترين راه خدمت به طبقه کارگر ايران را انتخاب ,گرائِی صنفی و نظريه اکونوميستی بورژوا ليبرال

نوميستی مبارزه اقتصادی به اعتقاد من اين بهيچوجه اتفاقی و تصادفی نيست که طرفداران مشی اکو. نموده ايد

در شرايط ضعف پرولتاريای ! کارگران به چنان شيوه ناپسندی همانند يک کارگر عقب مانده قلچماق دست می يازند

   ! گشته اندستها ميدان دار بساط اکونومي“پرزوران و قوی پنجه ها”انقالبی و کارگران پيشرو، 

ت، سکتاريسم و شخصيلمپنيسم، ترور انقالبیشيوه غير و سبکهآنم که برخالف رسم ُنرم شدهمينجا من براز

شکيبائی روشن نمايم، و وبا صبرق خويش با نظرات مخالف رااختالفات عميجنبش کارگری،عوامفريبی رايج در

جنبش  کوشندگان سوسياليسم علمی برای پويندگان وبا اتکا به متدولوژیجايگاه طبقاتی چنان نظراتی رامنافع و

جدی که آنرا تهديد ميکند برحذر خطرجنبش کارگری جوان ايران را ازو حد توان خويش روشن نمائيمرگری درکا

 سياسی آقای رحمانی و طرفداران سياست علنی - ايدئولوژيکگرايشبرای آنکه بتوان تصوير بهتری از  .نمايم

  )جافک(اط با نظرات جمعی از فعالين کارگری  جايز ميدانم که نقل قولی از ايشان در ارتبارائه دادگرايانه را 

اضافه ميکنند که ) منظور ايشان جمعی از فعالين کارگری می باشد( اين جمع : "ايشان چنين می گويند. بياورم

 اقتصادی و عمدتاجلو گذاشتن يك رشته مطالبات «برگزارکنندگان مراسم اول ماه می پارک الله، فکر ميکردند که با 

، قاعدتًا نبايد با سرآوب شديد از جانب رژيم روبرو ابتدايی ترين خواسته های سياسی و اجتماعیرائه رفاهی، يا ا

به نظر ميرسد اين جمع، با اندازه فاصله نوری از مسايل کارگران ايران به ) تاکيدها از خود مطلب است(» ! شود

 ذهنی خود شده اند که در مسايل مهم خود، نه به نفس تجمع مستقل کارگران در دور است و آنچنان غرق تراوشات

هرگونه تجمع و . اند اتکا دارند ، بلکه به مطالباتی که مطرح کرده“نمايندگان خدايان” ميليونی ١٢مرکز پايتخت 

يطی، شما هر بنابراين در چنين شرا. اعتراض و برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در اين کشور ممنوع است

خواست و مطالبهای را مطرح کنيد برای سرکوبگران اهميتی ندارد آنچه که برای آنها حائز اهميت دارد اين است 

که کسی جرئت نکند فضای اختناق را بشکند؛ از خط قرمزهای حکومت بگذرد تا چه برسد در جهت تحقق مطالبات 

 ".خود قطعنامه نيز بدهد

به آوردن بخشی از نظرات   فقط نکته اشاره شود که آقای رحمانی نه تنها با استفاده ابزاری چيز بايد به اينقبل از هر

جافک برای جا انداختن نظر خاص خويش اکتفا نموده اند، نه تنها ايشان همانند هر هوادار نظريه سنديکاليستی شيفته 

با تحليل های سطحِی سياسی خويش طفره مبارزه اقتصادی از تائيد ارتباط ديدگاه اکونوميستی و تقليل گرايانه 

 . وحشت دارندديدگاه اکونوميستیميروند، بلکه ايشان از اشاره اين جمع به واژه لنينيستی 

و اما آنچه اين جمع بصراحت گفته اند و شوربختانه منافع طبقاتی غير پرولتری آقای رحمانی به ايشان اجازه نمی 

 نوشته قبل از برپائی مراسم روز جهانی  و حتی در ( بر آن تاآيد نموده اند دهد که با حقيقتی که اين رفقا بارها

) مطرح نمودند  “ جهانی؟ -طبقاتینبرد  کارگری يا نماد شنج: اول ماه مه”کارگر در پارک الله تحت عنوان 

  :روبرو شود اين است

ك تحليل يك سويه و غير ديالكتيكی، آه  ي .اوضاع دارند ما به طور آلی تحليل نادرستی ازفكر می آنيم آه بخشی از"

بدون شك در اين نوشته، مجالی برای باز آردن . نتايج سياسی خوشخياالنه و ساده انگارانه ای را به همراه می آورد



: نيست، ولی در حد اشاره بايد بگوييم آهارتباط ديدگاه اآونوميستی و تقليل گرايانه با تحليل های سطحی سياسی 

مان می آنند چون رژيم گرفتار بحران است، چون انتخابات نزديك است و رقابت جناح های حكومتی بعضی از ما گ

به ويژه . باال گرفته، يا چون نارضايتی مردم گسترده است، بنابراين احتمال دارد آه رژيم، اينجا يا آنجا آوتاه بيايد

 . مطرح آنند" معقولی"ح در چارچوب اگر، جنبش های طبقاتی و اجتماعی نيز خواسته های خود را به اصطال

ابتدايی ترين  اقتصادی و رفاهی، يا ارائه عمدتابعضی از ما گمان می آنيم آه جلو گذاشتن يك رشته مطالبات 

در همين زمينه، اشاره به ! ، قاعدتًا نبايد با سرآوب شديد از جانب رژيم روبرو شودخواسته های سياسی و اجتماعی

. می تواند مفيد باشد) در آستانه برگزاری تجمع پارك الله(در يكی از برنامه های ماهواره ای يك گفت و گوی تلفنی 

ببيننده ای از ايران به مجری برنامه ويژه اول ماه مه می گفت آه تحت اين رژيم اينطور نمی توان حرآت آرد؛ اينها 

 مجری در جواب می گفت آه اينطور .فردا نيروهای سرآوبگر را می آورند و نمی گذارند مراسم برگزار شود

 را جشن بگيرند و  اينها نمی توانند تعداد زيادی آارگر و افراد خانواده هايشان را آه آمده اند روزشان. نيست

  .)تاکيد نخست از من است()" نقل به معنی! (شيرينی بخورند را سرآوب آنند

پيدا " مستقل"ون آقای رحمانی بعنوان سخنگوی ، افرادی همچ)جافک(در مقابل چنان تحليلی از طرف اين جمع

ميشوند که بدون تحليل مشخص از شرايط مشخص که جنبش کارگری و زنان و دانشجويان، و معلمين و زاغه 

 سال گذشته شان را برای همگان روشن ٣٠نشينان با آن روبريند، بخود اجازه ميدهند کلی گوئی و تکرار مکررات 

  :تی و عوامفريبانه ای می گويندسازند و با شيوه پوپوليس

، مخالف برگزاری علنی اول ماه می امسال در »دلسوز طبقه کارگر«باين گونه روش ميشود که اين جمع ظاهرا  "

هشان نيز اين است که حکومت اسالمی، آمادگی سرکوب آنها را يتوج. پارک الله و يا هر جای ديگر بوده است

ومت اسالمی، همين امروز اتفاق افتاده و تا ديروز کسی نه آن را ديده و نه انگار اين آمادگی سرکوب حک. داشت

بنابراين، اين جمع، تازه کشف کرده است که حکومت اسالمی، به عنوان يک حکومت جانی و . شنيده بود

 بر اين اساس، تاکيد دارند که چون حکومت توان و سرکوبگر، توان و ظرفيت بااليی در سکوب و کشتار دارد؟

ظرفيت سرکوب دارد پس کارگران نبايد به خيابانها بريزند و دست به اعتراض بزنند و يا مراسم جهانی خود را 

هايشان  در نتيجه بهتر است در خانه .جشن بگيرند و در ان عليه سرمايهداران و حکومت حامی سرمايه حرف بزنند

فل خانوادگی برگزار کنند تا مورد هجوم نيروهای بنشيتند و در بهترين حالت روز جهانی خود را در خفا و در محا

 " نقل از نوشته بهرام رحمانی!" (عجب تحليل و نقد طبقاتی دلسوزانهای؟. امنيتی و لباس شخصی قرار نگيرند

 )!کردند؟» ماجراجويی«فراخوان دهندگان تجمع اول ماه می پارک الله 

قای رحمانی آ بسياری از موارد تحليل   تپد نمی توانند بافعالين دلسوز که قلبشان برای پيروزی چنبش کارگری می 

کارگران ايران و بخصوص قشر پيشرو آن آنقدر ساده . خصوصا با نظرات ايشان که روی آن تکيه شده موافق باشند

 سال گذشته چه  ٣٠لوح نيستند که نتوانند درک نمايند که اوضاعی مشخص کنونی که در آن بسر ميبرند با تمام 

بيشتر آنکه، کارگران فعال دلسوز ايران عقب افتادگی برخی از گرايشات جنبش کارگری متحد شده در  .داردفرقی 

و بدتر توجيهات تئوريک عقب افتادگی آنان را در نداشتن يک تحليل " کميته برگزاری مراسم روز جهانی کارگر"

 !مشخص از اوضاع مشخص نمی پذيرند



چون هم آن آب رود دائمًا در حال !  کرددوبار شناهرگز نميتوان در رودی ضرب المثل معروفی استکه ميگويد 

ای به " متفکرانه"بنابراين زمانيکه آقای رحمانی و ديگر همفکرانشان به شيوه ! روان شدن و تحول است، هم انسانها

   "همه کس"بلکه امروز اتفاق نيفتاده " اين آمادگی سرکوب حکومت اسالمی"  که  جنبش کارگری يادآوری ميکنند

ه ميتواند بدون تحليل مشخص از شرايط مشخص ن همه  , معتقدند که در جنبش کارگری ما, "ديده و شنيده اند"آن را 

زياد خواهان آنست که کارگران  اصرارايشان با. نمايد شنا) صحنه مبارزه با دشمن(رود يک دربلکه بارها تنها دوبار

  !آليستی و غير علمی پيروی نماينده  اندرزهای ايد ايننيز با چشم بسته از جنبش کارگری   پيشقراول انقالبی

فعالين کارگری نمی توانند از تحليل اوضاعی که جنبش کارگری در هر دوره از مبارزاتش، و بخصوص مبارزات 

صوص چرا که اوضاع مشخص کنونی بخ. کارگران در روز جهانی کارگر امسال، در آن قرار ميگيرد سرباز زنند

که تحت تاثير اوضاع (  در شکل گيری اوضاع داخلی ايران عامل تعيين کنندهدر صحنه جهانی به عنوان يک 

با تغييرات شگرفی روبرو شده است و هر گونه بی )  امپرياليستی جهانی قرار دارد-بحران ساختاری سرمايه داری

ت جدی برای عقبگرد و شکست کل جنبش اهميتی به تحليل مشخص از اين اوضاع مشخص کنونی می تواند خطرا

از طرف ديگر در پرتو تحليل از چنان شرايطی مشخصی، و با يک ارزيابی دقيق از . کارگری در برداشته باشد

 قوا بين دشمن و جنبش کارگری در صحنه نبرد، به تحليل از نيروی خودی و همچنين نيروی جمهوری ناسبت

   .شود، و تاکتيک خاص مطابق با واقعيت عينی اتخاذ نمائيمبايد اهميت خاصی داده ) دشمن(اسالمی 

در حالت ....) زنان، دانشجويان و معلمين و (واقعيت اينستکه جنبش کارگری ما مانند هر جنبش اجتماعی ديگر 

کمی ( جمله جنبش کارگری بعلت کم تجربگی و کميت نيرو جنبش های اجتماعی و از. ندارد قرار تهاجم استراتژيک

و تا رسيدن به تهاجم .  قرار دارددفاع استراتژيکو قدرت دشمن و ضعف ما هنوز در حالت ) عداد افرادت

  .ر استظخود تجربه اول ماه امسال نيز تاييدی بر اين ن. استراتژيک عليه نيروی دشمن بسيار فاصله دارد

بايد ) رزاتی جنبش های اجتماعیدر هر و همه آکسيونهای مختلف مبا( تاکتيکی ما  -هر حرکت و آکسيون موضعی

بنابراين پيشبرد هر آکسيون . دشمن پيروی نمايد" محاصره و سرکوب"از وجه تاکتيکی تدارک ما برای عمليات ضد 

خدمت استراتژی دفاع فعال استراتژيک بنا در اوضاع کنونی، بايد مطابق و درتاکتيکی از طرف پرولتاريای انقالبی 

از طرف " سرکوبمحاصره و" قادريم اين عملياتهای دارد که آيا ما جنبش ما به اين ارتباطسرنوشت آينده . شده باشد

پيچ و خمی را طی پريرمس طبق ميل ما هم پيش نخواهد رفت ودشمن قوی عليه نيروی جنبش ضعيف و جوان ما که

 .قرار دارد  کسب قدرت سياسیمی ومتن سرنگونی جمهوری اسال استراتژيک ما برعدفا هم شکنيم يا نه؟در ميکند،

  تاکتيک پرولتاريای انقالبی بايد از کم بها دادن به . در اتخاذ تاکتيک بايد به دو انحراف در مقابله با دشمن تاکيد شود

تاکتيک برگذارکنندگان   که درک من اينست. دشمن و ديگری پربها دادن يا مرعوب شدن از دشمن برحذر باشد

اين رفقا به .  قوای خودی و دشمن در صحنه جنگ طبقاتی نبودناسبه در پارک الله متناسب با تمراسم اول ماه م

کم ( جنبش کارگری تشكل هاي اين رفقا بدون در نظر داشتن نقاط ضعف . انحراف کم بهائی به دشمن دچار شدند

فقط به )  می شود-ان و معلمين زنان، دانشجوي- های اجتماعی ديگرتشكلشامل تمام آه تجربگی و کمی تعداد افراد 

و به همين دليل خود . بودند و مسئله دفاع و عقب نشينی را در نظر نگرفتند" تعرض"و يا " گردهمائی"فکر انجام 

  معنی واقعی يک تعرض بر ه اين رفقا حتی ب" تعرض"تازه محتوای سياسی (   .را از نظر روانی خلع سالح ساختند



   ) مطالبات بود حداقلي ازبلکه فقط اعالم وجود غير فعال و محافظه کارانه بر راستایمتن دفاع استراتژيک هم نبود 

برای هر فرد بيغرض دلسوز جنبش کارگری روشن استکه تحليل نادرست از اوضاعی که در آن بسر ميبريم، و به 

رگری با آن تبعيت از آن، ارزيابی نادرست از اوضاعی اقتصادی، اجتماعی سياسی و نظامی که جنبش کا

و آن نتايج نادرست نيز بنوبه خود تاثير بسزائی در اتخاذ . روبروست به نتيجه گيريهائی نادرست منجر ميشود

 قوا در ميدان جنگ نابرابر ناسبآرايش نيروی ما و دشمن بر مبنای ت. تاکتيک نادرست و غير علمی خواهد داشت

   .ز اوضاع کنونی ارتباط مستقيم داردا طبقاتی از تصميماتی است که باز به استنتاجات ما

 :  مي دانم وقتي آه مي نويسدناصادقانه بر نوشته جافك را آقای بهرام رحمانیتاآيد مي آنم آه من اين بخش از نقد 

 که چون حکومت توان و ظرفيت سرکوب دارد ) و تاکيد ازمن است-منظورشان جافک ( تاکيد دارندبر اين اساس، "

 به خيابانها بريزند و دست به اعتراض بزنند و يا مراسم جهانی خود را جشن بگيرند و در ان عليه پس کارگران نبايد

هايشان بنشيتند و در بهترين حالت  در نتيجه بهتر است در خانه. داران و حکومت حامی سرمايه حرف بزنند سرمايه

هجوم نيروهای امنيتی و لباس شخصی قرار روز جهانی خود را در خفا و در محافل خانوادگی برگزار کنند تا مورد 

,  نوشتهآنممکن است به خوانندگان بگوئيد که در ! قای رحمانی آ"!ای؟ عجب تحليل و نقد طبقاتی دلسوزانه .نگيرند

  ؟ "تاکيد دارند" بر چنين مسله ایآجا جافك

ه شده از طرف گرايشات برای کارگران و فعالين دلسوز بسيار ضروريست که نظرات و جمعبندی های مختلف ارائ

لطبع برنامه سياسی امختلف مرتبط با نهضت کارگری ايران را در اين زمينه بررسی نمايد و استنتاجات هر يک و ب

با يک قدرت سياسی و قدرت آهنه ارتجاعي  جايگزينی و امرقدرت سياسی، ه يک از اين گرايشات در برخورد بهر

و . ورد نقد و بررسی قرار دهنداط کار نيمه علنی و مخفی را با دقت زياد مدولت نوين پرولتاريای انقالبی، و ارتب

خود سوال نمايند که آن بخش از گرايشات موجود در جنبش کارگری ازحين مطالعه دقيق و نقادانه تمامی در

ئولوژيک و ايدمتهم می نمايند مبانی سياسی " تئوری بافی"به خود همه رامرتبط با جنبش کارگری که بجز اتگرايش

عملی "زگرايشاتی که ابايد سوال آنند آه  طبقاتی سرچشمه ميگيرد؟  کدام ايدئولوژینظرات و تئوری خودشان از

شاهنگ انقالبی را چگونه نمايند نقش حقيقی پيصحبت مي" رابطه درونی با کارگرانيک در"نمودن آرمان کارگری 

   چيست؟آسب قدرت سياسي توسط طبقه آارگرسياسی چنان گرايشاتی برای ، برنامه  اينكهالخرهابنمايند؟ وترسيم مي

  

 کاظم بهارلو فعالی از جنبش کارگری ايران
 ٢٠٠٩ برابر با بيست و چهارم مه ١٣٨٨سوم خرداد 
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