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ی انقالبیستهاي کارگر و کمونۀ طبقران،ي ای جاریاسياوضاع س  
 

  ١٣٨٨ تير ٣شنبه چهار                                                                                                                              یفرخ. ف 

                                                                                         

ملی مذهبی "که ائتالفی از از زمان روی کار آمدن جمهوری اسالمی با حمايت قطبی از امپرياليسم جهانی و تشکيل اولين دولت سياسی 

، جدال درون حاکميت، حذف يک جناح، تشکيل ائتالفات جديد، انشعابات، جدالهای جديد و حذف کردنهای و حزب جمهوری بود" ها

 هر بار اين اختالفات از دفعات پيش حادتر شد و همزمان هر چه بيشتر.  اين رژيم حامی سرمايه را رقم زده است سياسِیدوباره، تاريخ

موضوع فقط به اختالفات هم پيمانان ديروز را به جايی رساند که تا اينکه در دهۀ پيش کار. د گرفتصورت دعوای خودی ها را به خو

بخشی از پاسداران و بازجويان و شکنجه گران ديروز، تبديل به اصالح طلبان امروز شدند و بخشی ديگربه . و رقيبان آنروز محدود شد

 و حتی اما کنۀ مطلب همان ماند، اينان در سرکوب کوچکترين حرکت کارگری. الح طلبان امروز ادامه دادندسياست قديم همين اص

  .ه استبودند و نقششان هنوز پاسداری از منافع سرمايۀ جهانی باقی ماند متحد کوچکترين حرکت دموکراتيک

ز حاکميت که به اصالح طلبان هراتها با فراخوان جناحی ااين تظا. در روزهای اخير شاهد تظاهرات در شهرهای بزرگ ايران بوده ايم

جناحی با . به نظر ميرسد که اختالفاتشان چنان حاد شده است که ديگر در يک ظرف با هم نمی گنجند. ، صورت گرفتمرسوم شده اند

 به کشاندن ،ۀ جريان دوم خرداد قبلیدر دست داشتن دولت و نيروهای نظامی انتخابات را به نفع خود به پايان برد و جناح ديگر در ادام

اين موضوع بسيار هم پيچيده . البته ابعاد اين واقعه از نمونۀ قبليش وسيع تر است، اما اصل قضيه همان است. مردم به خيابانها دست زد

شکی نيست که اين  .احاد مردم به عنوان گوشت دم توپ خود استفاده کرده و خواهد کرد هميشه در طول تاريخ ازیزوابورژ. نيست

جدال، در اين شرايط و اوضاعی که در آن درگرفته، در زمين بازِی سرمايه بوقوع پيوسته و بورژوازی تمام هم و تالش خود را، چه 

 و چه در شکل بکارگيری چپ سرمايه، بر اين رمايۀ جهانیشکل رسانه های تحت سيطرۀ سکل فراخوانهای جناح درگير، چه دردر ش

شدۀ اينان ذره  اندکی از خواسته های از پيش تعيين  آنانکه.د کرد که کنترل اين حوادث و نتايج آن از دستش خارج نگرددمتمرکز خواه

آنان مردم را عالرغم وحشيگرِی هر چه تمامتردستگاه سرکوب جمهوری اسالمی، .  افراد سرازخود مينامندای پا را فراتر می نهد را

  .ض مسالمت آميز فرامی خوانندمدام به صبر و شکيبايی و اعترا

او به دليل . باصطالح اصالح طلب، آمده است که ثابت کند که او بهترين انتخاب ممکن برای ثبات سرمايه استاين بورژوازی 

 در کشورهای .ضدانقالب بودنش به نام اصالحات روی آورده است واز جناح رقيبش بدليل ترس خود از انقالب انزجار پيداکرده است

 سد راه پيشرفت اجتماعی  کارآيی خود را از دست داده وتنی بر ديکتاتورِی عريان سرمايه، استبداد لزومأ در شرايط تاريخی معينیمب

چه بيشتر با استبداد سياسی در تناقض ميافتد و لزوم نافع خود اين طبقه بمرور زمان هرم. ميشود، حتی تحت حاکميت سرمايه

 را به مثابۀ يک طبقه نمايندگی کند تا بتواند بطور دلخواهش در سرمايۀ انتی که منافع کل اين اوباششکل سياسی حاکمييکپارچگی و 

  .جهانی جا باز کند به امری ضروری مبدل ميگردد

 افراد کارگر  در يک جامعۀ سرمايه داری، آن جنبشی فراگير ميشود که کارگران را به ميدان بياورد و در حرکات اخيرشکی نيست که

 ۀدر کنار دانشجو و ديگر اقشار زحمتکش جامعه حضور دارند، اما اين کارگران نه به عنوان طبقۀ کارگر و نه با پالتفرم و نه با برنام

ده  بدل شحاکميت منفوراين ، آنها نيز همانند احاد ديگر جامعه به سياهی لشگر جناحی از  خود به اين ميدان کشيده شده اندو صف مستقل

برای طبقۀ کارگر . رناسيونال و حزب انقالبی امری بود  بسيار محتملاين يک واقعيت تلخ است، و در نبود يک بديل کمونيستِی انت. اند

ضد ديکتاتوری و آگاهی از ماهيت هنوز بورژوايی اين حرکات بسيار حائز اهميت  از ناچار بودن اعتراضات  درکی واضحداشتن

اريخِی آزادی بشريت از استثمار انسان از انسان بر عهده اش گذاشته شده، بايد از هرگونه پنداربافی و اوهام در طبقه ای که نقش ت. است

 جناح چپ سرمايه تالش دارد که اوضاع .حذر باشدمورد نتيجۀ اين اعتراضات، مادام که تحت رهبری بورژوازی انجام ميگيرند، بر 



. يق به محدود ماندن آن و بسنده کردن معترضين به همين سطح از جوش و خروش کمک کندجاری را انقالبی معرفی کند و از اين طر

اينان دروغ . وعدۀ سوسياليسم را ميدهند، البته اگر مردم به رهبری آنان تن در دهنداينان وقاحت را به جايی رسانده اند که به مردم 

کمونيستهای انقالبی به مردم . انی در حاکميت سرمايه برايشان تعبيه شودگويانند و خادمين درگاه سرمايه اند تا بلکه از اين طريق مک

ولی ميتواند به شرايطی از اين . اين اوضاع، شرايطی انقالبی نيست. پيروزِی انقالب سوسياليستی يک امر جهانی ست. دروغ نميگويند

ات دخيل اجتماعی، به بررسی هوشيارانۀ اوضاع و اهی طبقاتی بايد با شناخت رابطۀ همۀ طبقمسلح به آگکارگران . نوع بدل گردد

با استفاده از شکاف عظيمی که در صفوف مرتجعين افتاده . احوال و شرايطی که اينگونه اعتراضات در آن بوقوع ميپيوندند، بپردازند

د اين اختالفات درونی را به  باي. و مهر طبقۀ کارگر را بر آن کوباند رهانيد تنگ کنونِی آناست بايد اين اعتراضات را از محدودۀ

بايد ديگر اقشار زحمتکش جامعه را به زير پرچم پرولتاريا . مراسم تدفين همۀ کثافت جمهوری اسالمی با تمام زير و بم هايش بدل کرد

ت مرتجع  زيرا که مبارزه برای آزاديهای سياسی و حقوق دمکراتيک، بويژه در کشورهايی چون ايران که بورژوازی آن بغايجمع کرد،

است امريست گريز ناپذير، اما بايد در هر مورد تکيه کرد که اين نوع از مبارزه برای پرولتاريا تنها مرحله ايست الزامی برای 

کمونيستهای انقالبی موظفند که با . سرنگونی حاکميت سرمايهبرداشتن گامهايی بلندتر و صعود به مبارزه برای انقالبی اجتماعی و 

 اوج گيرِی هر چه بيشتر  و باانشدن موقعيتهای انقالبی، با هر چه حادتر شدن اختالفات درون طبقۀ سرمايه دارهرچه نزديکتر 

  .جنبشهای دموکراتيک، بيشتر بر استقالل طبقاتی پرولتاريا تأکيد کنند و مانع از کمرنگ شدن خواستهای طبقاتی پرولتاريا گردند
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