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 ١٣٨٨خرداد  ١٠شنبه يک                                                                                                                          یراو
               

مستقل   در پارک اللهء تهران يکبار ديگر فرصتی را فراهم کرد تا نيروها و احزاب کمونيستی و تشکالت ١٣٨٨تجمع اول ماه مه  

 يک جمعبندی از آن درکارگری بتوانند در يک فضای سالم و پيشرو، ماهيت ، اهداف و سياستهای اين حرکت را ارزيابی کرده و با 

کسب قدرت سياسی و برقراری نظام سوسياليستی و ديکتاتوری  در راه  پروسهء ديالکتيکی روند و مسير مبارزات طبقهء کارگر را 

  .پرولتاريا نه بعنوان پايان کار بل انتقالی که مقدمات زوال خود را تا جامعهء کمونيستی سازماندهی ميکند ، شفافتر کنند

سعی درپنهان کردن ماهيت سازشکارانه و معامله گرانهء خود دارند » ماجراجويی« فريادها و برچسبهای با فکار ورشکسته برخی از ا

و با بی اعتمادی و بی اعتنائی به پتانسيل طبقهء کارگر برای انجام وظيفهء تاريخی اش، مدتهاست که به آرمان پرولتاريا پشت کرده و 

 در فرصتهای آينده بشود به طور مشخص اين طيف را مورد بررسی قرار داده و پايه و اند، که اميدوارمبه ورطهء انحطاط کشيده شده 

  . در ارتباط با باورها و ذهنيات اين تشکالت و نيروها تا حدی روشن کرد اساس اين مواضع را

جمعبندی مثبت بيرون    ميتوان از آن يک نقاط ضعف و قوت اين اقدام نکات فراوانی است که در مورد نحوهء برگزاری، سازماندهی،

اما من مايلم يک گام به پس . کشيده و رفيق ارزشمند بهروز فرهيخته با نوشتهء مختصر و مفيد خود مقدمات آنرا فراهم کرده است

ن عمل و يا هر گذاشته و قبل از آن، بحث را از زاويهء ديگری يعنی اهداف و سياستها بعنوان سکان و جهت دهندهء مسير و روند اي

واکنشها و تحليلهای مختلف ارائه شده را بهتر دريافته ونقش رفرميسم که خود را در جنبش  اتيک هدفمند ديگری دامن زده تا جايگاه پر

کارگری به شکل اکونوميسم ظاهر ميسازد و سنديکاليسم و سنديکا را بهشت برين و خانهء آخرت طبقهء کارگر معرفی کرده و 

 با چه مبنا و ديدگاهی سر و  ما و به انزوا ميکشاند، بهتر درک کنيم و کشف کنيم که   آگاه خود ترسانده ا از قشر پيشرو وپرولتاريا ر

کار داريم و آيا برخی از اين پريشان نويسيها اصأل مبنای کمونيستی دارند و ما با درک و جهان بينی يک فرد يا نيروی کمونيست 

 روبرو هستيم؟ 

بوده و با " آگاهی طبقاتی"با " آگاهی و جنبش خودانگيخته و خودبخودی " تها از دير باز برهم زدن فرقای اکونوميسيکی از شگرده

جلوه دهند و سنديکا و تشکالت مستقل " جنبش سوسياليستی"تمام نيرو تالش ميکنند که مبارزات رفاهی و اقتصادی کارگران را همان 

لنين نيز پاسخ مدونی به " چه بايد کرد. "کارگر جايگزين حزب کمونيست کنندزاتی طبقهء کارگری را بعنوان عاليترين شکل مبار

ماهيت اين تفکرات سازشکارانه بود که اعتبار پيام خود را در امروز هر چه بيشتر به نمايش گذاشته و بساط معرکه گيری اين دالالن 

قهء کارگر يک آگاهی بورژوايی بوده و جنبش خود انگيخته خودبخودی طبلنين با صراحت اعالم ميکند که آگاهی . را بخوبی افشا ميکند

 در چهارچوب نظام بورژوايی است و برای سوسياليستی شدن آن بايد از چهار چوب خودبخودی خارج شود و خروج از اين  اوهنوز

اگاهی خودانگيخته و (  هست  آنچه که کیاينجا دو مقولهء کيفی متفاوت ي. نيز وظيفهء نيروهای و فعالين پيشرو کمونيست است جاده 

رو درروی هم قرار گرفته و عاقبت سرنوشت ) اگاهی طبقاتی و جنبش سوسياليستی ( وديگری آنچه که بايد بشود ) جنبش خودبخودی 

م و ای سوسياليسو ماهيت انقالبات سياسی و اجتماعی را رقم ميزنند همانطور که رودروی آنان در روند انقالب بلشويکی منجر به برقر

  .ديکتاتوری پرولتاريا شد

طبقهء کارگر ذاتأ کمونيست نيست و آگاهی سوسياليستی ندارد و اين آگاهی نيز از دل مبارزات رفاهی و اقتصادی برای شرايط بهتر 

ب افتادهء با  است و اين در کشورهای عق  ، به تنهايی فاقد توانايی زدودن افکار بورژوايی و عقب ماندهء فئودالیاستثمار حاصل نميشود

 روستايی و نيمه روستايی و فرهنگ مذهبی خود را بيشتر نمايان ميکند تا جائيکه  با بافتهای  استبدادی و ارتجاعی  حکومتها و دولتهای

  کشف مبارزات طبقاتی از.!!  اثبات حقانيت خواستهای خود به نقل و قول از امامان شيعه ميپردازندمثأل رهبران سنديکای ما برای

کشف توان و پتانسيل خفته در طبقهء . مارکس نبود و قبل از او اقتصاد دانان و فيلسوفان بورژوايی بدان نائل شده بودند  عجزات م



ر آميز قدرت سياسی در روند يک انقالب توده ای و برقراری ديکتاتوری کارگر، نقش رهبری و رسالت تاريخی او برای کسب قه

و قاعدهء اساسی بود که مارکس برای تعيين دوست و دشمنان پرولتاريا مشخص کرد ،  همانا کشف بزرگ  تا جامعه بی طبقه  پرولتاريا

  . نا رفيقان برميدارد اصولی ديگری که هنوز با قدرت تمام اعتبار خود را دارا هستند و نقاب از چهرهء

هبری او نهادينه شده است و تا زمانی که آنان اين به پرولتاريا می اموزد که سرنوشت انقالب عصر ما در قدرت ر" آگاهی طبقاتی" 

يه و بيدار نکنند هيچ انقالبی به سرنوشت نرسيده و نخواهد رسيد و حداکثر بازيچهء سياستهای سرماآگاهی طبقاتی غول خفته را با پتک 

مار گر دارای نيروهای سرکوبگر خود آگاهی طبقاتی به پرولتاريا می آموزد که طبقات استث. ابزار حل بحرانهای سرمايه داری ميشوند 

دئولوژی بورژوايی سد در کنار آي هستند که دولت بهترين و منسجمترين شکل و نهاد اين اعمال قدرت در راستای منافع طبقاتی آنان 

  .اتی اش مسلح شودی طبقو ايدئولوژپرولتاريا هم بايد به ارتش بنابراين سياسی و اجتماعی قرار داده اند وانقالبات برابرمحکمی را در

طبقات و اقشار و خيل عظيمی از تودهای غير  آگاهی طبقاتی به پرولتاريا ميآموزد که در روند انقالبات اجتماعی کشورهای ستمديده 

ن کارگر هم موجودند که تحت ستم دولتهای سرمايه داری و بورکراتيک در بدترين شرايط موجود به ورطهء فنا کشيده شده و از حاميا

معطوف ساختن طبقهء کارگر تنها به سرنوشت طبقهء خود و مبارزه اقتصادی اش در . محکم پرولتاريا برای کسب قدرت سياسی هستند

  . را از او گرفته و اجازه نميدهد که در مدرسهء جنگ وظيفهء تاريخی خود راتمرين کند واقع نقش رهبری

 و دولت بعنوان ابزار اعمال قدرت اين يا آن طبقه و اينکه چرا ماهيتأ اين  "سياست   "آگاهی طبقاتی يعنی واقف شدن پرولتاريا به نقش

« برای در چهارچوب قوانين بورژوايی و  حتی کمترين خواستها ومطالباتشان را » نه ميخواهتد و نه ميتوانند« دولتها و حکومتها

آگاهی .  به پاسخگويی ميپردازند  حق طلبانهء آنان با سرکوببراورده کرده و در برابر خواستهای ابتدايی و» شرايط بهتر استثمار

سوسياليستی يک علم بوده و پرولتاريا خودبخود به اين علم دست نميابد و اين علم هم از دل و مرکز نقطهء استثمار و رابطهء با سرمايه 

 و ياری حزب کمونيست قشر بيشروی طبقهء کارگر اين علم را بايد فرا گرفت و اين فراگيری هم به کمک. دار و کارفرما بيرون نميايد

طبقهء . و از بيرون اين معادالت به طبقه انتقال پيدا ميکند و پرولتاريا را از يک نيروی بالقوه به يک رهبری بالفعل تبديل می سازد

آگاهی طبقاتی . را بشناسدکارگر بدون شناخت کليت ساختاری نظام سرمايه داری که خود فقط بخشی از آن است نميتواند حتی خود 

 فقط شناخت و بررسی ميکانيزم و ديناميزم سرمايه داری نيست بلکه يافتن راهها و روشهايی که قادر به تغيير و  سيوسياليستی

      . وظيفهء ما فقط تعريف جهان نيست بلکه تغيير آن استبقول مارکس. جايگزينی اين فرايندها باشند 

يست خجالتی و غير خجالتی پرسيد که چگونه طبقهء کارگر در جوامع سرمايه داری که بر اثر تقسيم کار بايد از اين حضرات اکونوم

 کار يدی ، در بعد فکری و ذهنی عقب نگاه داشته ميشود و حيطهء فعاليتهای از خود بيگانه شده او فقط عرصهء بيرون کشيدن  فکری و

و مناسبات پيچده و ستمگرانه ميتواند از درون و نه از انتقال اين علم از بيرون به هرچه بيشتر ارزش اضافه است ، در بطن اين روابط 

جنبش طبقهء کارگر نشأت گرفته از تضاد ذاتی سرمايه و کار است و خصلت اين تحول و تکامل فکری برای رهبری جامعه برسد ؟؟؟

اين دو مقولهء . بشود  اين آنچيزی است که دقيقأ بايدضد سرمايه داری هم دارد ولی هنوز ضد موجوديت نظام سرمايه داری نيست و

من مخالف مبارزات صنفی اقتصادی و رفاهی نيستم ولی چگونگی . کيفی متفاوتند و اين حضرات سعی در مخدوش کردن آنها دارند

اينکه اين مبارزات . ميکند پيشبرد اين مبارزات و سياست حاکم بر آن نکته است که خط کمونيستهای انقالبی را از سازشکاران متمايز 

را بعنوان مدرسهء جنگی طبقهء کارگر برای نبرد سرنوشت سازش در راه رهبری انقالب و کسب قدرت سياسی و ديکتاتوری 

پرولتاريا تلقی ميشود يا بعنوان خود اهداف مبارزه ؟؟ اينکه پايه ها و اساس برنامه ريزی اين حرکات بيانگرو پيام آور چه افقی برای 

 ؟؟ اينکه پتانسيل طبقه و نيروهای بالقوهء انقالب در روند بالفعل شدن به چه  بقهء کارگر و بقيهء زحمتکشان و ستمديدگان جامعه استط

 کماکان بهترين مثال بوده ٥٧ انقالب  طبقه وسمتی خدمت ميکند و چه کسانی از آن بهره ميبرند؟؟ گمان ميکنم ياد آوری تجربهء شکست

  .  همکاری و برنامه ريزی توجيه ميکند  بر اينحاکم ، اهداف و دورنمای قالبی را برای مشخص کردن سياستهاد نيروهای انتأکي ،و اين

سياستی که در اهداف و برنامه های خود اعتقادی به کسب قدرت سياسی ندارد و مبارزه را فقط در چهار چوب اقتصادی و رفرميستی 

حساب کار . توجه ای نميکند  خود و فعاليتهايش اهميتی به اين امر نداده و نسبت به آماده سازی طبقه ميبيند طبعأ در برنامه ريزيهای 

ما به طبقهء کارگر ميگويم که برای رهايی از . کمونيستها از مشاطه گران فرصت طلب جداست و اهداف ما با اينان هيچ خوانايی ندارد



يهء طبقات  طبقاتی با رهبری کل ايد از حوزهء اقتصاد بيرون آمده با شهامت و آگاهی و مناسبات ستمگرانه ب استثمار و تمام روابط

ما به طبقه کارگر ميگويم که .. . زحمتکش و اقشارستمديده جامعه در روند يک نبرد قهر آميز مبادرت به کسب قدرت سياسی کنند و 

 و دانشی است که بدون آن امکان هيچ پيشرويی مقدور  کارگر بودهايدئولوژی کمونيسم علم رهايی همهء انسانها به بدست توانای طبقهء 

 به طبقهء کارگر ميگويم که آنان بدون حزب پيشاهنگ خود قادربه در هم شکستن ماشين دولتي و کسب قدرت سياسي نيستند و ما. نيست

 دايرهء فعاليتهای علنی نميتوان به اهداف حکومتهای ارتجاعی و سرکوبگر و در فقط با تکيه بر تشکالت علنی و قانونی در چهار چوب 

وظيفه مرکزي طبقه کارگر تحت رهبري حزب کمونيست سرنگوني نظام و دولت  بقهء کارگر ميگويم که  ما به ط .بلند مدت نزديک شد

  .تحاکم وکسب قدرت سياسي از طريق قهر انقالبي است و اين خود نيز مستلزم فائق آمدن بر عقب افتادگيهای ذهنی اوس

حزب کمونيست، ستاد  . نقالبی سياسی عليه دولت بکشند کمونيستها بايد مبارزات روزانهء طبقه کارگر را به کانال مبارزه ا« 

 لنين بارها بر اين امر تأکيد داشت .فرماندهي انقالب سياسي طبقه کارگر است نه ستاد فرماندهي مبارزات رفاهی و اقتصادی کارگران 

 امکان دارد و اين  رما بوجود آوردهکه طبقه حکمف  فقط با انقالب قهری ونابودی آن دستگاه قدرت دولتی  تمکشکه ، رهائی طبقه س 

براي آن بايد شعار و تاکتيک و سياست داشت و برايش نيروهاي طبقه کارگر را سازماندهی . يعنی مد نظر داشتن اهداف نهائی طبقه 

 استثمار و ستم رد و با مقاومت عادالنه و مبارزه خودانگيخته روزمره قشرها و طبقات تحتعمل انقالبی معنا و مفهوم معينی دا. کرد

تئوري انقالبی براي پيشبرد عمل انقالبی، ضروري و غير قابل چشم پوشی است اما براي پيشبرد هر چه بهتر مبارزه . متفاوت است 

اين تئوري . جنبش اقتصادي طبقه کارگر نيست " منسجم کردن "کار تئوري انقالبی، . اقتصادي کارگران نيازي به کمونيسم نيست

وسازمان دادن انرژي طبقه در مبارزه سياسی انقالبی براي " همان مبارزه اقتصاد ي"راي بيرون آوردن طبقه کارگر از ابزاري است ب

بدون قدرت دولتی " فشرده شده که بخشی از تئوري انقالبی دراين شعار. کسب قدرت سياسی و برقراري دولت ديکتاتوري پرولتاريا

 و جنبش واقعا  ي ساده و بديهی را هيچ اکونوميستی که روز و شب به تماشاي آنچه جاري استاما اين قانونمند." همه چيز توهم است 

  » نقش ايده و تئوري و آگاهی را تقريبا به صفر تنزل می دهند  اکونوميستها.موجود مشغول است نمی تواند کشف کند 

تقيم نبوده و و آکنده از فراز و نشيبها ، پسگردها ر خالف گرايش موجود در برخی از نيروهای چپ حرکت تاريخ بر روی يک خط مسب

مدامأ بر هم تأثير گذاشته و همديگر را توليد و باز توليد ميکنند و  و پيشرويها است ، حرکتی مارپيچ و ديالکتيکی که تئوری و پراتيک 

رنوشت ازلی معتقد نبوده و معتقدند که ايده کمونيستها به س. ای منافع زحمتکشان مهر انقالبی يا ضد انقالبی ميخورنددر نهايت در راست

و تئوری و ذهنيت انقالبی ميتواند و بايد بر مسير حوادث و رويدادها تأثير گذاشته و آن را از فاز خودبخودی و دانی به مرحلهء هدفمند 

 و ل و پراتيک انقالبی ميسر نيست حتی تجسم اين تکامل بدون عمخود نيز در قدمهای بعد تکامل پيدا کند اماو و عالی برساند و طبعأ 

  . و زحمتکشان و ستمديدگان جامعه ندارد  برای پرولتاريا ارمغانی جز بازيچهء طبقات حاکم شدن

 برای ارتقاء به سطوح  و آنچيزی که هست نيست    که روشن شود تئوری و ذهنيت فقط انعکاس مرده و ايستايی تالش من بر اين است

که در     سياستهای رهبری و راهبردی .ا برنامه برای تغيير جهان در راستای اهدفمان مورد استفاده قرار گيردعاليتر بايد هدفمند و ب

 آقای  پس بهتر ميبود که.  ميزندنهايت بدون در نظر گرفتن نيات و انگيزه های فردی ، ماهيت يک مجموعه يا تشکل يا اقدام را رقم

ه بيراهه رفتنها به روشن کردن مسائل عميقتر و اساسی پرداخته و با کمک به يک جمعبندی رحمانی و اصغری بجای اين توهمزايی و ب

نه ( صادقانه و علمی در راه روشن کردن اهداف و سياستها و همچنين تدارک وراهکردهای بهتر عملی ، به وظايف کمونيستی خود 

  .بپردازند )  و خانی ايلی طايفه ايی

بود که در واقع با صدای بلندی نياز خود را برای   طبقهء کارگرايران   اقدام و تجربهء ارزنده برایدر خاتمه بايد گفت که اين يک

کارگران رسيده و ميخواهند کارد به استخوان . تشکل آگاهانه و علم مبارزه با اين دشمن غدار طبقاتی به گوش قشر پيشروی خود رسانيد

د چگونه؟ کليد حل اين فقل تاريخی در دست نيروهای روشنفکر طبقه است که در غالب معادالت موجود را برهم زنند ولی هنوز نميدان

 مسير حزب کمونيست وظيفه دارند اين طبقهء عظيم اجتماعی را هر چه بيشتر به ايدئولوژی خود مسلح کرده تا بتواند جامعه را در اين

مطمئن باشيد که بر سر . ری ميگذرد ، به اهداف نهايی خود برساندکه از داالنهای پر پيچ و خم جامعهء سرمايه دا دشوار و پر تالطم 



سکوالر زده ،منتظر فرصتی است تا نقش هميشگی و مخرب خود را در  به روز شده و " مارکسيست"هر پيچی يکی از اين امامان 

  .هء خود را شاد کندجهانی و تجارت و يا صندق بين المللی پول ، بازی کند تا روح اجداد گذشت بانک  فيلمنامه های

و بی خاصيت کردن  تر، وابستگيش به بورژوازی بيشتر،  هر چه نفوذ رفرميستی در بين کارگران قويتر باشد، طبقه کارگرضعيف« 

تر و  تر، اهدافش عميق هر اندازه که جنبش طبقه کارگر مستقل. اصالحات با نيرنگهای مختلف، برای بورژوازی آسانتر خواهد بود

در اروپا، رفرميسم ... برداری از بهبودها برای کارگران آسانتر خواهد بود بينی رفرميستی آزادتر باشد، ابقا و بهره و از کوتهتر،  وسيع

در روسيه، رفرميسم انحالل طلبان، . جای آن استبورژوايی ب"  دوست- سياست جامعه"در واقع به معنی َترِک مارکسيسم و نشاندن 

نايش نابود کردن سازمان مارکسيستی و وداع با وظايف دمکراتيک طبقه کارگر است، معنايش جايگزين معنايش فقط اين نيست، مع

 مارکسيسم و رفرميسم/ لنين. و ا »  .  کارگری بجای آنها است-کردن سياست ليبرال

  

  . نماند٥٧، تاريخ و قطار انقالب منتظر ما نميماند همانطور که سال نالها توجه شودبايد به اين هشدارها و سيگ
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