ﻣﺎ و ﺟﺎﻓﻚ )ﺟﻤﻌﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺮي(
ﭘﺎﺳﺦ ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺤﺮﻳﺮﻳﻪ »ﺑﺴﻮي اﻧﻘﻼب« ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎدي ﺟﻤﻌﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﻛﺎرﮔﺮي )ﺟﺎﻓﻚ(
ﻗﺴﻤﺖ اول

 .1ﻣﻘﺪﻣﻪ
اخيراً نامه ای سر گشاده از طرف رفقای » جافک« ) جمعی از فعاالن کارگری( در نقد عملکردھای ما در مبارزات اخير مردمی
بعنوان »نامه انتقادی به ھيئت تحرﯾرﯾه "بسوی انقالب"  ،بروز انحراف راست در مواجھه با خيزش كنونی مردم و
جرﯾان سبز« درﯾافت کردﯾم )گو اﯾنکه ،در اﯾن نامه ای که باصطالح برای ما فرستاده شده بود ،در جاﯾگاه شخص ثالث مورد
خطاب قرار داشتيم( .درﯾافت اﯾن نامه ما را بسيار شاد کرد  .چرا که مدت ھا بود که می خواستيم تا بـا اﯾـن رفقـاﯾی کـه
عضوی از اردوگاه کمونيست ھای انقالبی می شماردﯾم )و ھنوز ھم می شمارﯾم( در موردِ خط مشی ھا کنونی در جنبش
چپ ،موضع و اھدافشان بصورت مشخص ،و نه از طرﯾق غير مستقيم » خواندن چه باﯾد کرد؟ از لنين« وار دِ بحث و تبادل نظر
شوﯾم ،اما موفق نمی شدﯾم .اﯾشان از طرفی با ما خوش و بش مـی کردنـد و از طـرف دﯾگـر ھـيچ پاسـخی بـه سـوأالت
مشخص و پيشنھاداتِ مشخص ما نمی دادند  .اگر می دانستيم که کليد درﯾافت پاسـخ ھـای مشـخص از اﯾشـان در نقـد
مستقيم و علنی شان است ،آنطور که در سرمقاله یِ »بسوی انقالب« شماره  14کردﯾم ،خيلی زودتر از اﯾنھا آنھا را مورد
نقد علنی قرار می دادﯾم.

آﻳﺎ ﺟﺎﻓﻚ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺎ اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎزﻧﺪه ﻛﻨﺪ؟
رفقای جافک در مطلب »کجای کارﯾم« شان سعی کردند تا فرھنگ صحيحی را به کار گرفته و قبل از نقد دﯾگران ،به عملکرد
خود نگاھی انداخته و انتقاد کنند  .مثالً در آنجا می خوانيم :
» امروز كه به نوشته ھای خود در چندﯾن ماه گذشته رجوع می كنيم ،تاكيدھای صحيحی را بر آنچه می تواند پيش آﯾد ،و نيز
بر اﯾن كه رژﯾم جمھوری اسالمی برای چه دورنماﯾی تدارك می بيند ،پيدا می كنيم .درست به ھمين خاطر ،خود را شاﯾسته
برخوردی نقادانه می دانيم .اﯾن انتقاد از خود ،شاﯾد برای ما گزنده تر و آزار دھنده تر از انتقادی ب اشد كه بر بسياری دﯾگر از
عناصر و تشكل ھای منتسب به جنبش كارگری روا می دانيم .ما نيز از سير وقاﯾع ،و انجام وظاﯾفی كه بارھا بر آن پافشاری
كرده بودﯾم ،به ميزان زﯾادی عقب افتادﯾم  .شك ندارﯾم كه كمبود نيرو ،ﯾكی از عوامل مھم در اﯾن عقب افتادن است .اما فقط
اﯾن نيست .برای فعاليت در دوره ھای جدﯾد ،برای استفاده از فرصت ھای نوﯾن ،برای تاثير گذاشتن و تاثير گرفتن از توده ھای
پا به صحنه گذاشته ،باﯾد دورنماھای مبارزاتی را دوباره تعرﯾف كرد؛ باﯾد ضرباھنگ فعاليت را تغيير داد؛ باﯾد شيوه ھا و روش
ھا و ابتكارھای جدﯾد اتخاذ كرد؛ باﯾد نوع سازماندھی نيروھای خود و رابطه كار مخفی و كار علنی را با توجه به شراﯾط نوﯾن
دوباره ترسيم كرد و به اجراء گذاشت؛ باﯾد شعارھای مناسب و به روزی كه نبرد امروز را به اھداف عاليتر و دورنمای انقالبی
پيوند بزند ،تدوﯾن كرد و به ميان گذاشت )كه شاﯾد اﯾن آخری آسانترﯾن كار در ميان كارھاﯾی كه باﯾد انجام شود باشد  (.کليد
مجموعه اﯾن فعاليت ھا :افزاﯾش تالش برای اﯾجاد ھسته ھای انقالبی حزبی در دل پيشروان طبقه کـارگر و پيشـروترﯾن و
پيگيرترﯾن زنان و روشنفکران و جوانانی که عليـه کليـت نظـام حـاکم ھسـتند؛ افـزاﯾش تـالش بـرای تبليـغ و تـروﯾج برنامـه
کمونيستی برای تحول جامعه؛ افزاﯾش تالش برای نزدﯾک و متحد کردن کمونيست ھای انقالبی؛ و برافراشتن پرچم روشن و
قدرتمندی است که قشرھا و طبقات ستمدﯾده را به گرد ھم آمدن و ادامه مبارزه برای خالص شدن از شر اﯾن نظام ارتجاعی
و پيشبرد اھداف آزادﯾخواھانه و حق طلبانه خود فرابخواند(1) ».
پس می بينيم که اﯾنجا دوستان جافک به دليل آنکه توانسته بودند از قبل دورنماﯾی از موقعيّت جمھوری اسالمی تصور کنند
خود را جاﯾز می دانند که برخوردی نقادانه داشته باشند و بصورت اصولی اﯾن نقد را از خود آغاز کرده و از عقب ماندگی خود
در اجرای »وظاﯾفی که بارھا بر آن پافشاری« کرده بودند ،انتقاد به عمل آوردند .اما آﯾا انتقـاد کمونيسـتی بسـان اعتـراف
کاتوليک ھاست؟ ﯾعنی بگوﯾی ،اما باز ھم عمل نکنی؟! ما از شما می پرسيم که پس از انتقاد لفظی از خـود ،در جھـت
»تبليغ و تروﯾج کمونيستی برای تحول جامعه  ...و برافراشتن پرچم روشن و قدرتمند...که قشرھا و طبقات ستمدﯾده را به
گرد ھم آمدن و ادامه مبارزه برای خالص شدن از شر اﯾن نظام ارتجاعی و پيشبرد اھداف آزادﯾخواھانه و حق طلبانه خود«
چه کرده اﯾد؟ دقت کنيد که اﯾن سوأل را در مورد »اﯾجاد ھسته ھای انقالبی« و »نزدﯾـک و متحـد کـردن کمونيسـت ھـای
انقالبی« نمی کنيم ) ،گو اﯾنکه مشت را نشانه یِ خروار می دانيم( که بتوانيد بگوﯾيد که اﯾن اقدامات در خفا انجام گرفتـه
است .بلکه اﯾن سوأل را در مورد »تبليغ و تروﯾج« و »برافراشتن پرچم« و تلفيق »کار مخفـی و علنـی« و بخصـوص »تـأثير
گذاری و متأثر شدن از توده ھایِ پا به صحنه« برای گردآوری و مبارزه اقشار و طبقات مختلف می پرسيم  ،که در خفا انجام
دادن شان بمثابه انجام ندادن شان است .بغير از آنست که در طول اﯾن سه ماه فعال يّت ھای شما منحصر به گذاشتن اخبار
و مطالب دﯾگران در وبالگتان و گزارشات چند خطّی ،آنھم از ﯾکی دو آکسيون از ده ھا آکسيون توده ای ،در صفحه یِ فيس
بوک تان بوده است؟ به ھمين خاطر است که ما بغير از انتقاد به بی عملی و انفعال شما به چيز دﯾگری نمی توانيم انتقاد
کنيم ،چرا که کاری انجام نداده اﯾد که به ماھيّت و ﯾا روش انجامش بتوان انتقادی نمود  .انتقاد به دﯾکته نا نوشته ،انتقاد به
ننوشتن آنست ،که نمره یِ شما را ھمچون اپورتونيست ھای مدعی » حزب« و »سازمان« و  ...برابر با نمره یِ رفوزه گی،
ﯾعنی »صِفر« می کند .ما ھم به پيروی از شما ،با اتکاء به مبارزات فشرده مان در سه ماه گذشته ،داشتن آگاھی و آمادگی
برای روبرو شدن با چنين شراﯾطی ،خود را محّق به انتقاد می بينيم و اتفاقاً اگر به مطالب چنـد شـماره گذشـته »بسـوی
انقالب« رجوع کنيد ،می بينيد که خود را نيز از اﯾن انتقادات بھره مند کرده اﯾم .البته ما بر خالف شما ھمه را محق به انتقاد
از خود می دانيم  .چه کسانيکه آگاھانه در ميدان اند و چه نا آگاھا نِ »دور گود نشسته« و ﯾا حتی دشمنان ،برای ما فرقی
نمی کند که منبع نقد چه کسی است ،تا زمانيکه افشا کننده یِ کمبودھایِ ما باشد و آن را به رُخ ما بکشد تـا بتـوانيم بـا
شناساﯾی کاستی ھا و اشتباھات ،آنھا را جبران و ترميم کني م .اما انتقاد دارﯾم تا انتقاد .ما از دشمنانمان انتظار ندارﯾم تا
ھمراه با افشایِ اشتباھاتمان ،راه حل و ﯾا الگوﯾی برای ترميم اش ارائه دھند .اما ،از رفقایِ خود انتظـار انتقـادِ سـازنده را

دارﯾم .ﯾعنی اﯾنکه پس از افشایِ اشتباھاتِ ما ،در مقابلمان راه حل صحيح را قرار دھند و پراتيک خود را براﯾمان الگو سازند.
اما متأسفانه شما به علت برخوردِ انفعالی تان به مبارزات اخير مردمی ،که خود نيز از آن بعنوان » اعتالی انقالبی« نام برده
اﯾد ) ،( 2در الگو قرار دادنِ پراتيک خودتان ناتوانيد  .به ھمين خاطر است که بخش اعظم و نزدﯾک به مطلقِ نقدھاﯾتان از روی
نا آگاھی به شراﯾط مشخص مبارزات توده ھای درگير بيان شده و به علت ھمين عدم آگاھی ،نتوانسته اﯾد انتقاداتِ سازنده
ای به ما ارائه دھيد  .گذشته از اﯾنکه گاه از شيوه ھاﯾی استفاده کرده اﯾد که ما را بيشتر به ﯾاد انتقادِ دشمنانه انداخته است
تا ﯾک انتقادِ درون جنبشی .
پس خود را محق می دانيم تا قبل از آنکه به انتقادات مشخص شما بپردازﯾم ،صرفِ متوجه ساختن خودتان در ترک فرھنگ
صحيحی که دو ماه پيش سعی داشتيد در جنبش پاﯾه گذاری کنيد ،نقل قولی از مطلب اخيرتان بيـاورﯾم و قضـاوتش را بـه
خودتان بسپارﯾم» :ولی با به ھم رﯾختن اوضاع جامعه و بروز خيزش ميليونی مردم ،ﯾكمرتبه سر در گمی فكـری در صـفوف
فعاالن چپ و كارگری به دو صورت به راه افتاد :انفعال ،كنار نشستن و انتظار از ﯾك طرف ﯾا دنباله روی آشكار و خجـالتی از
موج توده ای و نيروھای مسلط بر آن از طرف دﯾگر .در اﯾن نوشته ،ما از گراﯾش انفعال و انتظار در می گذرﯾم و مشخصا بـه
گراﯾش دنباله روانه ای كه می توانيم نامش را اكونوميسم سياسی بگذارﯾم می پردازﯾم ( 3) «.و در اﯾنجاست که تالش خود
را برای اﯾجاد فرھنگ و سنتی مطلوب رھا کرده و ترجيح می دھيد که در عوض انتقاد به بی عملی و انفعال خود ،انتقاد را از
دﯾگران آغاز کنيد.

اﺗﻬﺎم ﺑﻪ ﺟﺎي اﻧﺘﻘﺎد

اما ،جالبتر از سازنده نبودنِ انتقاداتتان ،شيوه یِ آن نيز ما را دچار شگفتگی کرد .شما نامه خود را با ﯾکسری احکام آغاز می
کنيد که نه قبلش و نه بعدش کبرا و صغراﯾی برای اثباتشان ارائه نمی دھيد .شما می گوﯾيد» :ھمه چيز از تئوری “ جنبش
رنگين كمان” شروع شد .جرﯾان سبز با حضور شمار گسترده ای از مردم به راه افتاده بود و افراد و جرﯾان ھاﯾی از اپوزﯾسيون
رژﯾم كه در برابر ابن حركت احساس ضعف می كردند و عمال خود را ناتوان تر و كوچكتر از آن می دﯾدند كه پرچم مستقلی را
بلند كنند و توده ھای به پا خاسته را به سوی آن فرا بخوانند ،كوشيدند به ھر طرﯾق با آن جرﯾان ھمراه شوند“ .رنگين كمان”
ﯾعنی اﯾنكه ما را ھم در صف خود قبول كنيد .ما ھم ھستيم .اما معنی تئورﯾك جنبش رنگين كمان اﯾن بود كه “سبز” جزﯾی از
طيف رنگارنگ جنبش توده ھای مردم است  .اﯾن ﯾعنی ھم صف قلمداد كردن نيروھای طبقاتی گوناگون )نيروھاﯾی كه بخشا
دارای تضادھای آشتی ناپذﯾر با ﯾكدﯾگرند( درون ﯾك طيف بزرگ  (4)«.مثالً اﯾنکه » “رنگين کمان” ﯾعنی اﯾنکه ما را ھم در صف
خود قبول کنيد« خوب در کجایِ اعالميه »رنگين کمان« ) (5و ﯾا مطالب و عملکرد بعدی ما جمله ای آمده و ﯾا عملی انجام
شده که چنين حکمی را صادق می کند .مستندات شما کدامست؟ صغرا و کبراﯾتان برای اثبـات صـحّت اﯾـن حکـم مرکـزی
انتقادتان چيست؟ اما ما در ادامه مطلب اسنادی می آورﯾم که اثبات کننده یِ عدم صحّت حکم تان است .بر عکس» ،رنگين
کمان« بعنوانِ آلترناتيوی در مقابل و برای افشاء انحصار طلبی رھبری جنبش سبز مطرح گشت و آنقدر کاراﯾی داشـت کـه
رھبران جنبش سبز را به دست و پا انداخت و سعی در موازی سازی و وارونه جلوه داد نِ آن به توده ھای جوان شان کردند.
) (6
مثالً عربشاھی از اعضایِ ادوار در روز بيست و دوم مرداد در مطلبی با عنوانِ »تأملی در چيستی جنبش سبز« که در ساﯾت
عصر نو منتشر گشت ،سعی کرد تا »جنبس رنگين کمان« را ﯾک جنبش درون سبزی جلوه دھـد کـه در گفتگـو بـا رھبـرانِ
جنبش سبز به محورﯾت آن صحه گذاشته اند .ما فور اً اﯾن مطلب را بعنوانِ موازی سازی افشا کرده و نوشتيم » :اوالً بعنوان
ﯾکی از نيروھای داخل کشوری »جنبش رنگين کمان« اعالم می دارﯾم که ھيچگونه نشست و توافقی با نماﯾندگان » جنبش
سبز« نداشته اﯾم و اصوالً خود را از » جنبش سبز« نمی دانيم .بنظر می رسد که دوستان » جنبش سبز« به ﯾاد تاکتيک ھای
قدﯾمی شان افتاده و در درون خود ﯾک »جنبش رنگين کمان« موازی راه اندازی کرده باشند (7) «.جالب اﯾنجاست که رفقای
جافک نکته دوم )ثاني اً( اﯾن بحث را بعنوان اثبات تماﯾل ما به رھبری » جنبش سبز« نقل کرده اند ،اما در مورد اول )اوالً( آن که
به صراحت ھرگونه تماﯾل و نزدﯾکی را با جنبش سبز قاطعانه مردود دانسته حرفی نزده اند .اﯾن نوع برخورد ھا در مغلطـه
کردن مواضع ماست که ما را به نيّت رفيقانه یِ تان مشکوک می کند  .ﯾعنی رفيقی می تواند اﯾن مطلب را خوانده باشد و از
آن بعنوانِ سندی از تماﯾل به نزدﯾکی با »جنبش سبز« برداشت کرده باشد؟ تنھا کسی می تواند چنين کند که با دﯾـدی
مغرضانه به دنبال تک جمله و کلماتی گشته باشد که بتواند با خارج ساختنش از چھارچوب اصلی ،حقيقت را وارونه جلوه
دھد .ما انتظار چنين برخوردھاﯾی را از شما نداشتيم ،ولی گوﯾا باﯾد در مورد برخی از نظراتِ خود نسبت به صداقت و رفاقت
شما بيشتر مطالعه و بحث کنيم  .ﯾک نيرویِ پيشرویِ کمونيست ،ھدفش می باﯾست آگاه کردنِ توده ھا باشد و نه مخدوش
کردنِ حقيقت با روش ھای ضد اطالعاتی  .کامالً واضح است که شما بر روی عدم مراجعه یِ خوانندگانِ خود به منابع اصلی،
اﯾن برخورد مغلطه آميز را طراحی کرده اﯾد و بر رویِ ناآگاھی توده ھا سرماﯾه گذاری نموده اﯾد.
در اﯾنجا الزم است که کوتاھی از طرز نوشتن نامه تان ھم صحبت کنيم .اگر اﯾن نامه ،ھر چند سرگشاده ،برای ما نوشته
شده است ،پس ما می باﯾست مخاطب آن می بودﯾم  .در صورتيکه در سراسر نامه شما دوستان ،به ما بمثابه شخص ثالث
برخورد شده است که اﯾنھم سند دﯾگری از برخورد اپورتونيستی تان با ما در مقابل مردم است .از طرفی نام مطلب را »نامه
انتقادی به ھيئت تحرﯾرﯾه "بسوی انقالب"« گذاشته اﯾد تا مث الً برخوردِ رفيقانه را برای خوانندگانتان تـداعی کنيـد ،در
صورتيکه محتوایِ آن برخوردھای مغرضانه و گاھاً دشمنانه است .اما ،ھمانطور که گفتيم ،ما به انتقاد از عملکردمان از ھر
طرف که باشد ،استقبال می کنيم .بنابراﯾن در پاﯾين ،بطور خالصه شراﯾط رفقایِ »ندای سرخ« را در مقاطع مختلف مطرح
می کنيم و از تمام جنبش انتظار دارﯾم که آن را مورد نقد قرار دھند .البته اگر اﯾن نقد سازنده باشد ،مسلم اً بيشـتر مـورد
استفاده یِ ما خواھد بود.

ﻣﺎ ،ﻣﺒﺎرزات اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻣﺮدﻣﻲ و »ﺟﻨﺒﺶ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن«

در اﯾنجا ،الزم به تذکر است که ما صِرفِ افشاگری از انفعالِ شما نبود که مطلب باال را مطرح ساختيم ،بلکه بيشتر به اﯾـن
علت بود که انتقاداتِ شما به عملکرد مشخص ما در اﯾن مبارزات ،بيانگر انتقادِ ﯾک »دور گود نشسته« است که با ظرافت کار
عملی ،در چنان شراﯾط مشخصی ،کامالً بيگانه می باشد  .پس ما بـرای آگـاه کـردنِ خواننـدگانمان اﯾـن انتقـاد را برجسـته
ساختيم و نه صِرفِ افشایِ شما در مقابل اﯾشان .
مبارزات مردمی ،ھمانطور که بارھا در گزارشات و مقاالتِ خود توضيح دادﯾم از حرکـت مسـتقل ھسـته ھـایِ مردمـی آغـاز
گشت .ترکيب و اتحادِ اﯾن ھسته ھا ،اﯾدئولوژﯾک و ﯾا سياسی نبود  .آنھا صرف اً به علت جرﯾحه دار شدن احساساتشـان از
اعمال استبداد عرﯾان جناح سپاه – رھبری ،از ھمکالسی ھا ،و ﯾا ھم محله ای ھا ،و ﯾا ھـم خوابگـاھی و خالصـه از نظـر
سياسی ،بر مبناﯾی تصادفی شکل گرفته بودند .اکثر آنھا از جوانانی تشکيل می شدند که در عين مخالفت با کليّت نظام
دﯾکتاتوری جمھوری اسالمی ،به کم ھزﯾنه بودن تغييرات از طرﯾق اصالحات درون حکومتی قانع گشته بودند و در انتخ ابـات

شرکت کرده بودند .بنابراﯾن ،در چنان شراﯾطی ،با در نظر گرفتن شرکت بيش از ھفتـاد و پـنج درصـدی مـردم در انتخابـات،
طبيعی بود که در ھر ھسته ،تعداد اﯾن افراد متو ھّم در اکثرﯾت باشد و خود را طرفدار موسوی بدانند .اﯾنھا بودند که » جنبش
سبز« را تشکيل می دادند .نه ک ادرھا و اعضاء وابسته به ستادھایِ موسوی! در اولين گزارش تحليلی خود )دو روز پس از
آغاز مبارزات خيابانی( در اﯾن مورد صحبت کرده بودﯾم و نشان داده بودﯾم که رابطه یِ بسيار پيچيده ای ميان اﯾن توده متوھّم
و مدعيان رھبری شان وجود دارد .در آن گزارش پس از نقد خط مشی پوپوليستی به دنبال توده ھا افتادن برخی از مدعيان
کمونيسم در تأﯾيد رھبری »جنبش سبز«  ،نوشتيم که :برخی از گروه ھای چپ از جمله برخی از» گروه ھای فعال در جنبش
کارگری بوده اند ،حرکت جوانان و دانشجوﯾان در اﯾن چند روز را »انقالبی« دانسته و بدﯾنصورت خـود را از تحليـل صـحيح از
دﯾناميک تحوالت سرﯾع اﯾن خيزش و مبارزه محروم کرده اند .مثال در اعالم موضـعی ،اﯾشـان حرکـت دسـته جـات جوانـان و
دانشجوﯾان در سطح خيابان ھای قبل از روز انتخابات را ،با استناد به شعارھای ضد دﯾکتاتوری اﯾشان » ،انقالبی« فرض کرده
و اﯾن نکته که چنين تحرکاتی از طرف ستاد کاندﯾداھای اصالح طلب برای جمع آوری آرا به نفع کاندﯾدای مورد نظرشان برنامه
رﯾزی و پياده می شد را در نظر نگرفته اند .اما واقعيت اﯾنست که چند بار در طول مبارزات ،جنبش مردمی عليه کودتا ،سمت
و سوی انقالبی به خود گرفت که با ھوشياری و تمھيدات رھبران اصالح طلب ،مھار گشت و به کانال ليبراليسم بازگشت«.
) (8در ھمان گزارش ،ما اشاره مختصری به فعاليّت ھای تحرﯾمی خود و صحّت اتخاذِ چنـين سياسـتی کـردﯾم .و سـپس
گزارش دقيقی از مبارزات دو روز گذشته دادﯾم و نشان دادﯾم که چگونه ھسته ھای مبارزاتی بصورت خود جوش و مستقل و
عليرغم دعوت رھبران اصالح طلب به آرامش ،شکل گرفتند و به خيابان سرازﯾر گشتند و با نيروھایِ سرکوبگر درگير شدند.
باز ھم در آنجا نشان دادﯾم که در کدام مقاطع اقدام مستقل و مستقيم اﯾشان جدا از رھبری اصالح طلب صورت پذﯾرفت و
رھبران را وادار نمودند تا به دنبال حرکت ھای انقالبی مردمی مواضع رادﯾکال تری اتخاذ کنند .و چگونه و در کدام مقاطع دوباره
به زﯾر پرچم اصالح طلبانِ نسبتاً رادﯾکاليزه شده باز گردند .اما در گزارشات بعدی ،بخصوص پس از نماز جمعه  29خـرداد و
مبارزات قھرآميز مردم و نيروھایِ سرکوبگر در  30خرداد و جھتگيری انقالبی مردم و ارتقـا شـعارھا بـه سـرنگونی جمھـوری
اسالمی و  ...بر موضع انقالبی بودن مبارزات مردمی تأکيد کرده ،ھر چند که بر خالف غرﯾزه و اقداماتِ انقالبی شان ،توده ھا
ھنوز خود را از »جنبش سبز« به رھبری اصالح طلبان می شماردند .بنابراﯾن وظيفه یِ ما مشخص بود .از ھما ن روز اول که
اﯾن مبارزات آغاز گشت ،رفقایِ ما ھمزمان با تولد ھسته ھا در ميانشان بودند و در عين اتحاد عمل با جوانان انقالبی خـط
مشی مستقل خود را حفظ کرده و ھر زمان که رھبری اصالح طلب پا پس می کشيد ،آنھا را افشا کرده و ﯾارانِ خيابانی شان
را به اقدام ھای مستقل انقالبی دعوت کرده و جھت می دادند .خوشبختانه ،رسم ما مکتوب کردن و مستند ساختن فعاليت
ھا و نظراتمان است و با رجوع به مطبوعات و ساﯾت ھای ما ،مردم و سياسيون می توانند از مواضع نظری و اقداماتِ عملی
ما مطلع گردند.
پس اﯾن چه انتقادی است که شما به ما می کنيد؟ اﯾ نکه رفقای ما در پراتيک اجتماعی شان در موقعيّتی قرار داشتند که
ھنگام شکلگيری اﯾن ھسته ھا ،آنھا نيز در ميان مردم باشند ،و ﯾا به اعتبار شھرتِ سياسی بودنشان ،موردِ رجوع اﯾن جوانان
برای کمک و راھنماﯾی قرار گيرند ،جای انتقاد دارد ﯾا تقدﯾر؟ چنين جاﯾگاھی که ما بد ان مفتخر شده اﯾم حاصل برخوردِ صحيح
ما با توده ھای مردمی و سياسی در اجتماع بود که به جایِ جدا سازی اﯾشان از جامعه و منفرد ساختنش در خانه ھـایِ
تيمی و  ،...به ادامه زندگی در ميان توده یِ مردم و مرکزﯾّت قرار دادن محيط طبيعی شان برای فعاليّت ھای کمونيستی ،
تشوﯾق شان کرده بودﯾم .انتقاد اﯾنست که ،چرا شما در چنين موقع يّتی نبودﯾد؟ چه بينشی در شما موجود است که تا اﯾن
حد شما را از جامعه تان جدا ساخته است؟ رفقایِ جوانِ ما با تشکيل داد نِ آنچه که چند روز بعد از آن ،بـا عنـوانِ »نـدای
سرخ« نامگذاری شد ،ھوﯾّـت مسـتقل کمونيسـتی خـود را حفـظ کـرده و در چھـارچوب »منشـور پيشـنھادی بـرای وحـدت
کمونيست ھای اﯾران« ) (9با تشرﯾک مساعی ،به تحليل مشترک رسيده و با اجماع ،در مورد چگونگی برخورد با اﯾن » جنبش
سبز« که درست ﯾا نادرست ،مردم خود را از آن می پنداشتند و در آغاز ،نسبت به نام و نماد آن تعصب داشتند ،تصميم گيری
می کردند .در آغاز اﯾشان حمله یِ مستقيم به »رھبری سبز« را سازنده تشخيص نمی دادند و در تحليلھای خود به اﯾـن
اجماع رسيده بودند که در صورت اتخاذ چنين سياستی در آن مقطع مشخص ،به منزوی شدن و در نھاﯾت حـذف اﯾشـان از
ھسته ھاﯾشان خواھد انجاميد .اما ھرگز تاکتيکِ افشا و طرد راه حلھایِ ليبرالی )مندرج در منشور پيشنھادی( را ترک نکرده و
از ھمان آغاز در مقابل راه حلھای رھبران اصالح طلب ،راه حلھای مستقل خود را ارائه می دادند .اﯾن واقعيّـت بانـدازه ای
مشھود بود که ھنوز دو سه ھفته از آغاز مبارزات نگذشته ﯾکی از اصالح طلبان در نامه ای به اﯾشان متذکر گشـت کـه راه
ھای آنان با رھبری » جنبش سبز« خواناﯾی ندارد .و اﯾشان در پاسخ نوشتند » :اما در پاسخ به اﯾن دوست ارجمند و بسيار
مودب می گوﯾيم که ما برای شکستن تحرﯾم اطالعاتی مردم توسط دولت کودتاچيان اقدام به انتشار اﯾن » خبرنامه« کرده تا
مردم را از مبارزات مشترکشان در دفاع از حقوق دمکراتيک شان مطلع سازﯾم .اﯾن عمل را نيز بر مبنای باور خود از حقـوق
دمکراتيک و انسانی مردم انجام می دھيم  .در اﯾن راه نيز خود را محدود به »رھبر« و ﯾا »جنبش« خاصی نمی کنيم و زﯾر بار
ھر کس که بخواھد اﯾن مبارزه مشترک را به منافع ﯾک کاندﯾدای مشخص مصادره کند و ﯾا برداشت و موضع خود را زﯾر عنوان
»جنبش سبز« به دﯾگران تحميل کند نمی روﯾم .مردم اﯾران از قوميت ھا ،مذاھب ،جنسيت و باورھای متنوعی تشکيل شده
اند و حقوق دمکراتيک به تمامی آنھا تعلق دارد  .اگر » جنبش سبز« خود را صرفاً » اسالمی« می پندارد ،و ﯾا نخواھد به ھر
بھانه ای ،در صورت پيروزی ،بالفاصله حقوق برابر مـردم در تعيـين سرنوشـت خـوﯾش و آزادی ھـای دمکراتيـک بيـان ،قلـم،
اطالعات و ارتباطات ،تحزب و اجتماعات و ...را بدون در نظر گرفتن قوميت ،جنسيت ،اﯾدئولوژی و مذھب تأمين نماﯾد ،ما خود را
از آن تيره نمی دانيم .پس در حقيقت اﯾن ما نيستيم که باﯾد موضع خود را نسبت به » جنبش سبز« و باصطالح »رھبری« آن
مشخص کنيم .ما در خيابان در مقابل نيروھا مسلح کودتاچيان و پشت ماشين تحرﯾر خود در مقابل سانسور اﯾشان ،متحد اً،
در حال مبارزه اﯾم و از ﯾکد ﯾگر نمی پرسيم که مذھبت چيست؟ ترکی ﯾا کرد ﯾا فارس ﯾا ...؟ و ھر کس و ﯾا جنبش و ﯾارھبر و
ﯾا نظامی را که بخواھد اتحاد ما در مبارزات برای حقوق دمکراتيک مان به انشقاق تبدﯾل کند ،طرد می کنيم .پس اﯾن رھبری
»جنبش سبز« است که باﯾد موضع خود را نسبت به مبارزات ما مشخص سازد .آﯾا دفاع از حقـوق دمکراتيـک مـا را ھـدف
مبارزه خود قرار داده است؟ در صورت پاسخ مثبت در کنار ما خواھد بود .اما اگر الووﯾت اھـدافش قبـل از تـأمين آزاد ھـای
دمکراتيک ما ،حفظ نظام و ﯾا مذھب و ﯾا موقعيت ممتاز خود و دﯾگران باشد ،حداقل ،رھبر ما نيست! و کودتاچی دﯾگری است
که فعالً قافيه را باخته و برای دستيابی به قدرت مظلوم نماﯾی کرده و به دنبال سوء استفاده از مبـارزات مـا اسـت(10) «.
آنوقت شما برخورد و لحن مؤدبانه یِ اﯾن رفقا را به ﯾاران خيابانی شان ،که در کوچه ھا و خيابان ھا و ميادﯾن در کنار ھم در
مقابل نيروھای کودتا مبارزه می کنند را طوری جلوه می دھيد که مثالً اﯾشان با رھبران اصالح طلب حکـومتی مسـامحه و
مصالحه کرده اند؟ آﯾا اﯾن نشانه یِ خانه نشينی شما نيست که احساسات »مبارزه در کنار ﯾکدﯾگر کردن« را با چنان چيزی
اشتباه می گيرﯾد و براﯾتان قابل فھم نيست؟ اگر در آن شراﯾط در خيابان ھا مشغول مبارزه قھرآميز با حکومتِ تا بُن دندان
مسلح قرار داشتيد ،می فھميدﯾد که در عين محکوم کردنِ رھبران اصالح طلب حکومتی ،چه احساسی به جوان سبزپوشی
که در کنارتان و جلوی خط آتش اﯾستاده است ،می داشتيد.

ھمين دور گود نشينی شما باعث شده است که روابط انسانی و طبقاتی را بسادگی و سياه و سفيدی بپندارﯾـد از فھـم
پيچيدگی دﯾالکتيکی آنھا محروم بمانيد  .مسائل مطرح شده در ميان اﯾشان به آن سادگی اﯾکه برای ﯾک »دور گود نشسته«
مينماﯾد نبود .آنھا بالفاصله به اﯾن فکر افتادند که با جدا کردن توده ھا از »جنبش سبز« و نبودن ﯾک »الترناتيو سرخ« چه می
توانند بکنند؟ چگونه وسيع ترﯾن توده مردمی را به جھت خواسته ھایِ دمکراتيک جنبش و ھمسو با منافع و اھدافِ پرولتارﯾا
سوق دھند؟ بخصوص زمانيکه پرولتارﯾا ،بمثابه یِ ﯾک واحد طبقاتی در اﯾن مبارزات غاﯾب است  .اگر منظورتـان از برگزﯾنـی
»جنبش رنگين کمان« به علتِ ضعف و غيبت جنبش کمونيستی در مبارزه می بود ،ما قبول می کردﯾم .اما شما بـاز ھـم
مغرضانه ارائه اﯾن آلترناتيو را طوری جلوه می دھيد که انگار اردوگاه سرخی وجود داشته که رفقایِ ما بدان پشت کرده و از درِ
سازش با اصالح طلبانِ حکومتی بر آمدند  .اگر اﯾن رفقایِ ما ھم می خواستند چون شما درگير روﯾا باشند و چشمشان را با
واقعياتِ مبارزه و نيازھایِ ضروری آن ببندند ،آنوقت ،اﯾشان ھم در کنار شما» ،دور گود« مـی نشسـتند و فرﯾـاد مـی زدنـد
»لنگش کن« .واقعاً اگر رفقایِ ما می خواستند با شما ھمراه شوند ،کجا می باﯾست به دنبالتان می گشتند؟
رفقای ما در شراﯾطی قرار داشتند که ھيچ طبقه کارگر و کمونيست دﯾگری در خيابان نبود .آنھا بودند و عده ای جوان کارگر و
روشنفکر در ﯾک معجون پوپوليستی که اکثرﯾت شان خود را از »جنبش سبز« می پنداشتند .آنھا پس از دو سه ھفته کار
تبليغاتی و افشاگری از رھبران اصالح طلب ،شراﯾط را آماده دﯾدند که ﯾاران خيابانی شان را از گرد رھبران اصالح طلب جدا
کنند .اما کمپ سرخ و کارگری ای وجود نداشت که بتوانند آنان را به آن جھت راھنماﯾی کنند .پس مشکل شان اﯾن بود که
کمپ سرخ متمرکز ،آشکار و با نفوذی وجود ندارد که بتواند رﯾزش » جنبش سبز« را به خود جـذب کنـد  .پـس چگونـه مـی
توانستند بيشترﯾن و گسترده ترﯾن توده ھا را از اﯾن رھبران جدا سازند؟ آلترناتيو » جنبش رنگين کمان« مانند معجزه ای از
آسمان بود .فردی ھمراه با نامه ای پوستری براﯾشان فرستاده بود که ھر رنگ از رنگين کمان را به خواسته ھایِ بخشی از
جامعه منسوب می کرد ،و درنتيجه جنبش مردمی را به ﯾک رنگين کمان تشبيه کرده بود .اﯾن اﯾده دقيقاً آن چيزی بود کـه
رفقایِ ما به دنبال آن بودند تا نمادی را که در بر گيرنده یِ حقوق دمکراتيک مردم و خواسته ھایِ جنبش ھایِ اجتماعی بود را
در مقابل »جنبش سبز« قرار دھند  .اﯾن محمل باعث می شد تا اﯾشان بتوانند از موضع اھداف تاکتيکی و دستورالعمل ھای
عملیِ »منشور پيشنھادی برای وحدت کمونيست ھای اﯾران« پيگيری دمکراتيک اھداف کمونيستی را در مقابل دمکراسی
ظاھری بورژوازی اصالح طلب به توده ھا نشان داده و ثابت کنند  .در اﯾن حرکت حتی ذره ای از مواضع اعالم شده در »منشور
پيشنھادی  « ...تخطّی نکرده و کوتاه نيامدند .
پس می بينيم که بر خالفِ اتھامات » جافک«  ،اﯾن رفقا در ھيچ مقطعی به دنبال ھيچ جرﯾانی نيافتادند که سزاوار چنين اتھام
ناجوانمردانه ای باشند .شما رفقا ،بر روی نا آگاھی مردم حساب باز کردﯾد تا چنين تھمت ھایِ نارواﯾی را به رفقای ما در
»ندای سرخ« بزنيد  .اگر خوانندگان نامه شما به اولين » خبرنامه ندا« رجوع کنند متوجه مغرضانه بودن تھمت ھای شما می
شوند.
ھمچنين ،با رجوع به پيام پنجم اﯾشان که پيشنھاد » جنبش رنگين کمان« را تبليغ می کند ،خواھند دﯾد که چگونـه موضـع
اصولی اﯾشان که در عمل ،خط تبليغاتی اﯾشان عليه رھبری »جنبش سبز« محسوب می شود ،اﯾن رھبران را به دست و پا
انداخته و سعی در »مبرا« نشان دادن خود از »انحصار طلبی« و »تکصداﯾی« و »تک رھبری« کردند .به پيام ﯾازدھم موسوی
مراجعه کنيد و تفاوت آن را با پيام ھایِ قبلی اش که خود را از ھر نظر دﯾگری جدا اعالم می کرد مقاﯾسه نماﯾيد .اﯾن نشان
می دھد که اتخا ذِ مواضع اصولی دمکراتيک ھمراه با پياده کردنِ آگاھانه آن ،حتی به دست ﯾک نيروی قليل چند نفـره ،امـا
فعال ،چه تأثيری در ﯾک جامعه یِ انقالب زده می تواند داشته باشد  .آری رفقا! مشکل شما از اعالم »جنبش رنگين کمان«
آغاز نشده بود .مشکل شما ،ھمانطور که در ادامه یِ نامه تان آمده است از دﯾدگاه بغاﯾت راسـت روانـه یِ شـما در مـورد
»انقالب دمکراتيک نوﯾن« و » جمھوری دمکراتيک نوﯾن« نشأت می گيرد  .اما چه کسی می تواند در جامعه یِ انقـالب زده،
علناً از موضع راست روانه به نيروی دﯾگری انتقاد کند .پس شما مـی باﯾسـتی بـا مغلطـه و وارونـه جلـوه دادن واقعيـات و
حقيقت ،و استفاده از روش ھای دشمنانه و ضد اطالعاتی ،انتقادِ خود را از موضع »چپ« نشان دھيد تا راست روی خود را در
مورد آلترناتيو انقالبی پرولتارﯾا ،ﯾعنی »جمھوری شوراھا« و حماﯾتتان از دﯾدگاه »دﯾکتاتوری حزبـی« در مقابـل »دﯾکتـاتوری
پرولتارﯾا« پنھان سازﯾد .
من ،احمد فارسی ،بعنوان فرد مسئول از گروه »بسوی انقالب« که افتخار مشاورت با رفقای تشکيل دھنده یِ »ندای سرخ«
و عضوﯾت در آن را داشتم ،توضيحاتِ باال را به شما و کل جنبش ارائه دادم .در بخش بعدی بحث اصلی ،ﯾعنی اخـتالف در
دﯾدگاه ھای خود نسبت به »انقالب دمکراتيک«» ،نيروھای دمکرات جامعه« و »نقش و وظاﯾف حزب طبقه کارگر« خدمتتان
ارائه خواھيم داد .

 .2ﻣﺤﻔﻠﻴﺴﻢ ،آﻣﺎﺗﻮرﻳﺴﻢ و اﻧﻘﻼب دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ
در بخش اول ،به پيش گرفتن شيوه یِ مغالطه آميز دوستان جافک اشاره شد .در اﯾنجا ما فقط به ذکر اﯾن نکته اکتفا می
کنيم که اﯾن اقدام اﯾشان دست و پا زد نِ ﯾک جرﯾانِ ميرنده در مقابل نسل جدﯾدی از تشکلھای کمونيستی است .ﯾعنی
ميرندگی محفليسم در مقابل کار و فعاليّت بر مبنایِ برنامه ای مدوّن! اگر به کل مطالب مطروحه در چند سال تارﯾخچه یِ
اﯾن محفل رجوع کنيد ،حتی ﯾک سند تئورﯾک و ﯾا پيش زمينه ای برای مواضع اتخاذ شده در اﯾن »نامه« نمی ﯾابيد  .با نگاھی
به »نامه اعتراضی« شاھد می شوﯾم که چگونه فردی از ﯾک محفل سياسی ،ھما ن کار محفليستی را تکرار کرده است.
مواضعی از قبيل »دمکراسی نوﯾن« و »جمھوری دمکراتيک نوﯾن« و خالصه تماﯾل او به » اندﯾشه مائو« برای اولين بار به
عنوانِ موضع کل اﯾن محفل مطرح می شود و آنھم با چنين شيوه یِ مبتذل و عاری از ھرگونه ارزش تئورﯾکی! آﯾا واقعاً می
توان اﯾن سند را بعنوا نِ بيانيه اعالم مواضع ﯾک گروه جدّی کمونيست پذﯾرفت؟ به ھر حال ما برای روشن کردن مواضع خود
نمی توانيم به پرﯾشان فکری و پرﯾشان گوﯾی اﯾشان پاسخ دھيم .بنابراﯾن بھترﯾن شيوه برای پيشبرد مبارزه یِ اﯾدئولوژﯾک با
چنين جرﯾانی را در ارائه الگویِ مثبتی از فعاليّت کمونيستی در شراﯾط وﯾژه یِ کنونی می دانيم.

ﭼﺮا »ﺑﺴﻮيِ اﻧﻘﻼب«؟

عناصر و جرﯾان ھایِ تشکيل دھنده یِ »بسوی انقالب« قرﯾب به سه سال پيش به ضرورتِ خروج از کار محفلی و شکاندنِ
پوسته یِ اتحادھایِ تصادفی به نفع اتحاد کمونيستی و قدم برداشتن به سمتِ کار حرفه ای-تخصصی بعنوانِ اولين قدم در
راه اﯾجادِ حزب طبقه کارگر رسيده بودند  .ﯾک جرﯾان موفق شد که با نزدﯾکی به محافلی پراکنده و با مواضع انقالبی ،آنھا را زﯾر
چتر »تالش برای اﯾجادِ حزب طبقه کارگر« ھمسو سازد .البته در آنجا نيز با انواع بھانه ھا و خط کشی ھایِ کاذب برای حفظ
روابط محفلی روبرو بودند ،اما توانستند از تجربه یِ مبارزه در مقابل اﯾن تالش ھا و با کنار گذاشتن عناصر » انزوا طلب«و

»محفل گرا « به موفقيّتی نسبی نائل آﯾند .اشکال بھانه جوﯾی برای فرار از تحمل درد تعھد و تکامل متنوع بود .ﯾک محفل
دﯾگری را »ضد لنينيسم« می خواند و از »لنينيسم« درکی سطحی تا تقليل ﯾک رھبر کمونيستی به ﯾک پيغمبر فرقه ای
ارائه می داد .دﯾگری شراﯾط امنيتی را بھانه یِ حفظ جداﯾی و عدم برقراری حداقل ارتباطِ مورد نياز برای کار جمعی می
نمود .دﯾگری با ھراسِ جدّی شدن کار رفقاﯾی را از نظر شخصيّتی زﯾر سؤال می برد و خالصه انواع و اقسام دست و پا زدن
برای حفظ روابطی که عده یِ بسيار معدودی از تشکيل دھندگانِ اﯾن محافل را ارضاء ميکرد ،مورد تجربه قرار گرفت .اما
اشتياق به کار جدّی و حرفه ای بر مبنایِ ضرورتِ پاسخ به نياز طبقاتی پرولتارﯾا ،اکثر رفقا را در شکاندن اﯾن محافل به نفع کار
جمعی به پيش می راند  .نتيجه یِ اﯾن ھمّت جمعی ،بغير از ثابت قدم تر شدن اکثرﯾّت رفقا در تجربه ھای مبارزه با انواع
محفليسم ،ارائه یِ سندی گشت که بعدھا با عنوا نِ »منشور پيشنھادی برایِ وحدتِ کمونيست ھای اﯾران« به جنبش ارائه
شد » .اﯾن منشور« در عين پيشنھادی بودنش به کمونيست ھایِ انقالبی ،چھارچوب موقتّی ای برای ھمکاری درون گروھی
را تعيين نمود .ا ما حتی ﯾک سال مبارزه یِ اﯾدئولوژﯾک و تغييراتِ جزئی و کلی در مفاد اﯾن سند ھنوز ھمه را راضی نکرده
است .تعدادی از رفقا معتقد به ترميم مفادی از آن ھستند .حتی ﯾکی از رفقا بطور کلی با دﯾدگاه آن مخالف است .اما از
آنجاﯾيکه رفقایِ مخالف آمادگی ارائه یِ جمالتِ ترميمی و ﯾا برنامه مستقل خود را نداشتند ،قبول کردند که تا زمان برگزاری
اولين کنگره یِ متحد کننده یِ جرﯾانا تِ کمونيست ھای انقالبی ،در چھارچوب ھمين برنامه فعاليّت نماﯾند.
عده ای ممکن است فکر کنند که دادنِ چنين تعھدی ،محدود کننده یِ فعاليت و ابتکار عمل خواھد بود  .اما ،تجربه یِ ما
درست خالفِ اﯾن را ثابت کرده است .پس از دادن چنين تعھدی به ﯾکدﯾگر ،دﯾگر الزم نبود که ارتباطاتِ بعضاً خطرناک از دﯾد
امنيّتی برقرار گردد و رفقا می توانستند با حفظ استقالل گروھی و تشکيالتی خود به کار و فعاليّت ھای عملی ای روی آورند
که باب طبع شان بود و ترکيبِ خود را مناسب با آن تشخيص می دادند .ھمينطور می توانستند بر مبنایِ درکِ خود از
ضرورﯾاتِ مبارزه ،تا زمانيکه اقداماتِ اﯾشان نقض کننده یِ چھارچوب منشور پيشنھادی نباشد و ھمان ھدف ،استراتژی و
تاکتيک را پيش ببرند ،گروه ھای جدﯾدی تشکيل دھند و در مبارزه خود از حماﯾت ھای مادّی و معنوی دﯾگر گروه ھا بھره مند
شوند .تشکيل »ندای سرخ« و انتشار مطبوعه یِ »خبرنامه ندا« ابتکار عده ای از دانشجوﯾان و جوانانی بود که در مبارزات ِ
روزمره یِ مردمی حضور مستقيم داشتند .دﯾدﯾم که »بسوی انقالب« نه تنھا آنھا را از اﯾن ابتکار منع نکرد ،بلکه در ھر جا که
اﯾشان نياز به کمک و امکانات اجراﯾی داشتند ،به اﯾشان کمک نمود .قرار گرفتن رفيقی از »بسوی انقالب« در ميانِ اﯾشان
ھم به ھيچ عنوان پيش شرطِ کمک به اﯾشان نبود ،بلکه با مراجعه و به درخواستِ خود اﯾن رفقایِ جوان صورت پذﯾرفت  .و
اﯾشان نيز تا به امروز از چھارچوبِ تعيين شده در »منشور پيشنھادی  «...تبعيّت نموده اند .مطمئناً اگر اﯾشان اﯾن برنامه را
نقض می کردند» ،بسوی انقالب« اولين جرﯾانی می بود که انحرافِ اﯾن رفقا را افشاء کرده و در صورتِ اصرار ،جداﯾی اﯾن رفقا
را اعالم می نمود.
اما» ،بسوی انقالب« تنھا از جرﯾانِ »تالش برایِ اﯾجاد حزب طبقه کارگر« تشکيل نشده است .ھمانطور که گفتيم ،ارائه و
تعھد به »منشور پيشنھادی  «...دست و بال ما را برای ھمکاری با جرﯾاناتِ مختلف باز کرد .در اواﯾل زمستانِ  ،1387ما با
جرﯾا نِ دﯾگری که از قبل ارتباط داشتيم ،به درکِ مشترکی از شراﯾطِ مبارزه طبقاتی رسيدﯾم .اﯾشان نيز چون ما معتقد بودند
که به زودی شراﯾط مبارزه طبقاتی به »شراﯾط انقالبی« تغيير خواھد کرد .و دوباره به اﯾن درک مشترک رسيدﯾم که شکل
کنونی »کميته ھای فعاالن کارگری« نمی تواند پاسخگویِ چنين اوضاعی باشد و باﯾد برای پرورش و آموزش طبقه کارگر
گروھی از مبلغان انقالبی را برای اﯾجاد ھسته ھایِ کمونيستی و تبليغ و تروﯾج برنامه کوتاه مدت و درازمدت کمونيستی به
ميانشان فرستاد .ھمچنين ،معتقد گشتيم که برای اجرایِ اﯾن طرح نياز به ﯾک نشرﯾه یِ کمونيستی واحدی دارﯾم که
بصورتِ مستمر و با محتواﯾی انقالبی  -کمونيستی منتشر گشته و محور فعاليّت ھای تبليغی اﯾن ھسته ھا قرار گيرد  .در
اﯾنجا و با اﯾن ھدف بود که انتشار نشرﯾه »بسوی انقالب -گاھنامه سياسی تبلغاتی کارگران کمونيست« را آغاز کردﯾم.
البته باﯾد اعتراف کنيم که شراﯾط جامعه بسيار سرﯾعتر از آنچه ما پيش بينی می کردﯾم تغيير ﯾافت .اما تا وقوع اﯾن تغيير
توانسته بودﯾم سه شماره از نشرﯾه را منتشر کنيم  .در سرمقاله یِ اولين شماره با عنوانِ »"بسوی انقالب" و اھداف آن«
نوشتيم » :فوری ترﯾن ھدف کمونيست ھای اﯾران و جھان ،سرنگونی حکومت دﯾکتاتوری سرماﯾه داری است .اﯾن ھدفی
است که از ابتدای شکلگيری مرام کمونيستی در بيش از  160سال پيش اعالم شده و ھزاران ھزار کمونيست در راه
رسيدن به اﯾن ھدف جان خود را از دست داده اند .اﯾن ھدفی است که کمونيست ھای اﯾران ،در خيابان ھا ،زندان ھا و
حتی چسبيده به دﯾرک ھای اعدام فرﯾاد زده اند و از پنھان داشتن آن شرم می کنند .ھرکس که اﯾن ھدف را مرکز فعاليت
ھا و تبليغات خود قرار نداده و ندھد ،کمونيست نيست و با "کمونيست" خواندن خود ،تنھا ،خيال بھره برداری از تارﯾخ با
عظمت اﯾن نھضت و اعتبار آميخته به آن دارد .ھر آنکس که ھدف فوری کمونيست ھا و جنبش کارگری را محدود به باال بردن
دستمزد و شراﯾط فروش گرانتر نيروی کار به سرماﯾه دار کند ،نماﯾنده سرماﯾه داران است و انگيزه ای جز تحميق کارگران و به
انحراف کشاندن مبارزات طبقه کارگر از فوری ترﯾن و عاجل ترﯾن نياز مبارزه طبقاتی ندارد.
اما آﯾا صرف اً با سرنگونی حکومت سرماﯾه داری ،انقالب اجتماعی بوقوع پيوسته است؟ خير! اوالً سرنگونی حکومت سرماﯾه
داری فقط به معنای سرنگونی ھيت حاکمه کنونی نيست! خصلت انحصاری سرماﯾه داران ھمواره باعث می شود که جناح
بسيار کوچک و نھاﯾتاً چند صد نفره ای از اﯾشان قدرت حکومتی را در دست گرفته و دﯾگر جناح ھای سرماﯾه داری را از
حکومت حذف کنند .ھمانطور که جناح خمينی ،سرماﯾه داران ھوادار جبھه ملی و نھضت آزادی و حزب توده و  ...را در اواﯾل
سال ھای دھه  60شمسی حذف کرد  .و ﯾا ،نمونه ی دﯾگر آن حذف "اصالح طلبان" طرفدار خاتمی از حکومت در اواﯾل دھه
 80شمسی بود .دﯾکتاتوری و استبداد ،طبيعت حاکميت سرماﯾه داری است که ھمواره جناحی را بر دﯾگر جناح ھای
سرماﯾه داری غالب کرده و گروه ھای رقيب را از قدرت حذف می کند .در چنين شراﯾطی است که جناح ھای دﯾگر سرماﯾه
داری به شکل "مخالف" )اپوزﯾسيون( در آمده و در شراﯾط استبدادی ،مانند حکومت جمھوری اسالمی ،حتی ،خواھان حذف
فيزﯾکی و "تغيير رژﯾم" می شوند]] .البته در شراﯾط دﯾگری چون کشورھای غربی ،که قدرت طبقه کارگر و تشکالت آن به
مراتب بيش از اﯾران است و ھرگونه برخورد قھرآميز جناح ھای سرماﯾه داری با ﯾکدﯾگر می تواند آغازگر ﯾک انقالب اجتماعی و
سرنگونی کامل حاکميت سرماﯾه داری گردد ،اﯾن جا به جاﯾی قدرت ،از طرﯾق انتخابات و بصورت بدون خونرﯾزی انجام می
پذﯾرد [[.اﯾن نوع جا به جاﯾی قدرت ،ﯾعنی سرنگونی ھيئت حاکمه و جا به جاﯾی آن با جناح ھای دﯾگر سرماﯾه داری ،انقالب
خوانده نمی شود .حتی اگر اﯾن جا به جاﯾی ،مانند سال  57از طرﯾق قيام مردمی صورت پذﯾرد .به ھمين خاطر است که
کمونيست ھا ،انقالب  1357را ﯾک انقالب شکست خورده می نامند .انقالب زمانی پيروز می شود که کل دستگاه دﯾکتاتوری
طبقه سرماﯾه دار منھدم شود .و حکومت مستقيم مردم در شکل شوراﯾی و متکی به قدرت مردم مسلح جاﯾگزﯾن آن شود.
در غير اﯾنصورت ،انقالب شکست خورده است و نتيجه ای جز استقرار مجدد دﯾکتاتوری سرماﯾه داری ندارد .حال مھم نيست
نتيجه آن را " جمھوری اسالمی" بناميم ،ﯾا "جمھوری دمکراتيک" و ﯾا فقط "جمھوری" و ﯾا  ، ...تا زمانيکه حکومت شوراھای
متکی بر قدرت مسلح مردمی جاﯾگزﯾن حکومت پارلمانی بورژوازی نگشته اند ،انقالبی در کار نبوده است و ھر آنکس که
چنين نتيجه ای را "انقالب" بخواند ،ھدف و انگيزه اش ،سوار شدن بر اعتراضات مردمی برای گرفتن قدرت جناح سرماﯾه داری

مطلوب خودش می باشد) «.سرمقاله » بسوی انقالب« شماره ﯾک(

ﻗﻬﺮ اﻧﻘﻼﺑﻲ و اﻧﻘﻼب دﻣﻜﺮاﺗﻴﻚ

ﯾکی از باصطالح »انتقادا تِ« دوستان جافک به ما اﯾنگونه فرموله شده است» :به قول خودشان )ﯾعنی »بسوی انقـالب« -
نوﯾسنده(" :ما باﯾد نھادھای مردمی ،از قبيل »انجمن ھای محلی«» ،انجمن ھای صنفی« » ،احزاب سياسی« و نھادھای

دمکراتيک حماﯾت از حقوق کودکان ،برابری زنان ،و مذاھب و اقوام و … را بنا کرده و با تشکل دھی و سازمان ﯾافتگی خود و
کل جامعه در اﯾن نھادھا  ،قدرت سياسی مردم را فزونی داده و «قدرت سياسی و اجتماعی »را به منشاء آن ،ﯾعنی مردم،
برگردانيم ) (5) ".تاكيد از ما(

بھتر است برای تشرﯾح درك نوﯾسندگان "بسوی انقالب" ،از ھمين نقل قول به اصطالح موجه شروع كنيم  .اﯾـن ﯾـك درك
آشكارا تدرﯾجی و مھم تر از آن ،رفرميستی از تحول سياسی در جامعه ای است كه تحت ﯾك دﯾكتاتوری خشن طبقاتی قرار
دارد  .جمھوری اسالمی طی بيش از  30سال حيات خود ،نقش مركزی نيروی مسلح ضد مردمی و قھر ارتجاعی را در حفظ
نظام كھنه را آشكارا به نماﯾش گذاشته است .شكل گيری ھمه نھادھاﯾی كه در نقل قول بـاال ردﯾـف شـده ،حتـی احـزاب
سياسی ،بدون توجه به خط رھبری كننده و جھت دھنده )و منحرف كننده ( مسير خودروی جنبش توده ای ،و در فقدان ﯾك
استراتژی انقالبی و ابزار ضروری برای اعمال قھر طبقاتی ـ انقالبی ،نمی تواند ﯾك تحول رﯾشه ای اجتماعی و سياسی را به
بار بياورد .نوﯾسندگان "بسوی انقالب" با مخدوش كردن صف دوستان و دشمنان مردم ،در واقع دوری خود از خط رھبری كننده
و جھت دھنده )و منحرف كننده( مورد نياز را اعالم كرده اند .آنان با مسكوت گذاشتن مساله قھر و نقش مركزی قوای مسلح
در نظام طبقاتی ،نزدﯾكی خود به برداشت ھای رفرميستی و سوسيال دمكراتيك از نحوه تغييرات اجتماعی و سياسی را به
نماﯾش گذاشته اند« .
واقعاً که برخورد اﯾن دوستان به فعاليّت سياسی و تبليغ و تروﯾج ﯾک دﯾد کام الً آماتوری و دور از واقعيّت ھای مبارزاتی است.
اﯾشان فکر می کنند که در امر تبليغات ،در ﯾک پيام و ﯾا اعالميه و ﯾا بيانيه و  ...ھمه مواضع ﯾک جرﯾان باﯾد ﯾکجا و به ﯾک شکل
مطرح شود .در ھمينجا از خوانندگان خود برای آوردن نقل قولھایِ طوالنی عذرخواھی می کنيم ،اما پيش گرفتن شـيوه یِ
مغالطه آميز دوستان جافک راھی برای ما نمی گذارد جز آنکه نقل قولھاﯾی را که اﯾشان از رفقاِ »ندای سرخ« آورده اند را در
چھارچوب واقعی اش نشان دھيم .
رفقایِ »ندای سرخ« در پيام ھفتم به دالﯾل »شکست فراخوان تجمع در بازار تھران« )به تارﯾخ  21مرداد  (1388پرداخته بودند
و سعی داشتند تا به مردم درگير مبارزات نشان دھند که چرا دﯾدگاه رفرميستی دست به چنين اقداماتی می زند و چرا اﯾن
اقدامات توفيق نمی ﯾابند  .رفقایِ »ندا یِ سرخ« به درستی اتخاذ چنين تاکتيک ھایِ نا کارآمدی را به دﯾـدگاه و اسـتراتژی
اصالح طلبانه رھبری »جنبش سبز« )ھمانھاﯾی که جافک مدعی شده است که رفقایِ ما به دنبالشان افتاده بودند( نسبت
داده و کلّ دﯾدگاه رفرميستی اﯾشان را نقد کرده بودند  .بخوانيد و خود قضاوت کنيد :
»با کمی دقت به نظرات موجود در جامعه اﯾران ،متوجه می شوﯾم که سه نيرو با اھداف مشخص خود در اﯾـن درگيـری ھـا
شرکت دارند .نيروی اول ،نيروھای جناح کودتاچيان حکومت جمھوری اسالمی ھستند  .اﯾن حکومـت از دو بـازوی نيروھـای
سرکوب فيزﯾکی ،مانند پليس و سپاه و بسيج و اطالعات چی ھای لباس شخصی و  ..و سرکوب ذھنی ،مانند خامنه ای و
روحانی ھای طرفدارش و مطبوعات و صدا و سيما و … تشکيل شده است،که ھدفشان چيزی جز سرکوب قھرآميز مبارزات
مردم تا نقطه توقف دخالت عمومی در مسائل سياسی و استقرار تمام عيار دﯾکتاتوری و خفقان
نيست .اﯾشان با کودتا عليه جناح اصالح طلب حکومتی در انتخابات رﯾاست جمھوری دھم ،آنھا را از ھيئـت حاکمـه حـذف
کردند و قدرت سياسی را کام الً مالِ خود نمودند .نيروی دوم ،ھمين جناح مغلوب ھيئت حاکمه است .متشـکل از گروھـای
طرفدار ھاشمی رفسنجانی و کروبی و خاتمی و موسوی و … که ھدفشان بازگشت به مقام خود در ھيئت حاکمه و تقسيم
قدرت می باشد  .اما ،از آنجا که فعالً از قدرت سياسی حذف شده اند و دسترسی به امکانات حکومتی برای پيشبرد اھداف
خود ندارند ،متوسل به نيروھای مردمی گشته اند و می خواھند از آن بصورت عامل فشار بر روی جناح حاکم استفاده کنند و
اﯾشان را مجبور سازند تا برای گروه ھای اﯾشان نيز در ھيئت حاکمه ،چون گذشته ،جـاﯾی را بـاز کننـد .امـا نيـروی سـوم،
نيروھای مردمی ھستند  .ﯾعنی نيروی تجمع کنندگان و تظاھرات ھای مردمی و ھمان نيروﯾی که برای دست ﯾافتن به آزادی
ھای متعارف فردی ،از
قبيل حق تعيين سرنوشت خود و خانواده شان و عدم دخالت حکومت در زندگی خصوصی شان ،آزادی بيان و قلم ،تجمعات،
احزاب و تظاھرات و اعتصاب و دخالت در امور سياسی و … به خيابان ھا آمده است .ﯾعنی ھمان نيروﯾی که فکر می کرد اگر
در انتخابات شرکت کند و جناح اصالح طلب را به حکومت برگزﯾند با ندادن ھزﯾنه ﯾک انقالب تمام عيار ،می تواند به اھداف
مذکور برسد.
اما چنين نشد .کامال ً واضح بود که حکومت بيت رھبری و سردار پاسداران حاضر به تسليم قدرت نيستند و حاضرند برای باقی
ماندن در قدرت دست به ھر کاری بزنند ،که زدند! شراﯾط امروزی دو نيرو را در مقابل دولت کودتا و سرکوب نظامی اش؛ تا
مقطع شکاندن مقاومت کودتاچيان ،ھمراه کرده است .نيروی عاری از ھرگونه قدرت جناح مغلوب حکومتی ) اصالح طلبان( و
نيروی مقتدر و رزمنده ی مردمی! اگر اتخاذ تاکتيک مناسب تنھا بر مبنای شراﯾط کنونی بود ،شاﯾد ھر دو نيروی اصالح طلبان
و مردمی ،راه و شيوه یِ مشترکی را اتخاذ می نمودند .اما اﯾنگونه نيست! اتخاذ تاکتيک ،فقط بر مبنای شراﯾط کنونی تعيين
نمی شود ،بلکه در آميخته با ھدف نھاﯾی است .مثال ً اگر ھدف نيروﯾی اشغال »موصل« باشد و نيروی دﯾگری بخواھد »بصره
« را بگيرد ،مسلماً نيروھای خود را به اشکال متفاوت چيده و بلندی ھای متفاوتی را برای فتح در نظر می گيرند  .بنابراﯾن می
بينيم که روش و تاکتيک در ارتباط ناگسستنی با ھدف تعيين می شود .ھدف اصالح طلبانی چون ھاشمی و … برگشتن به
قدرت سابق شان است  .اما دارای نيروﯾی حکومتی که بتواند اراده شان را به کودتاچيان تحميل کند نيستند .پس سعی می
کنند که با متقاعد کردن نيروی مقتدر مردمی به اھداف خوﯾش ،از اﯾن نيرو ،برای پيشبرد ھدفشان استفاده کنند .تاکتيکِ
»گام به گام« اﯾنگونه تعيين شده است .که »مردم بياﯾيد اول موصل را بگيرﯾم و بعد به سمت بصره می روﯾم «.در صورتيکه
»موصل« ھدف نھاﯾی اﯾشان است و ھيچ تماﯾلی برای فتح »بصره« ندارند .ھدف اﯾشان  ،بازگشت به قدرت است و ھيچ
خيالی برای فتح آزادی ھای فردی توسط مردم ندارند .ھمينکه به قدرت برسند ،نه تنھا ما را ھمراھی نخواھند کرد ،که از
قدرت به دست آمده برای سرکوب مجدد ما استفاده خواھند نمود .ھمانطور که در زمانيکه خودشان جمعاً  ٢۴سال از ٣٠
سال گذشته در قدرت و بعنوان شخص اول مملکت بودند و ما را ھمچون ھمين دولت کودتا سرکوب کردند.
اﯾنھا را گفتيم که ببينيد ،ھنگاميکه اﯾشان اعالم تجمع می کنند و اﯾن تجمعات را سراسری می خواھند و ما را به جلوی کاخ
رﯾاست جمھوری و مجلس و بيت رھبری در ساعات اوليه ی روز می برند ،به اﯾن علت است که می خواھند از نيروی ما برای
اعمال فشار استفاده کنند تا جناح مقابل را وادار سازند که در را بر روی اﯾشان باز کند .به ھمين علت است که ھمواره می
گوﯾد» ،جانيان را باﯾد بخشيد و فراموش کرد« ،که مبادا احمدی نژاد و خامنه ای فکر کنند که اگر حاضر به عقب نشينی

بشوند و در را بر روی اﯾشان بگشاﯾند ،مورد بازداشت و محاکمه و … قرار خواھند گرفت .و ﯾا اعالم می دارند که »سپاه و
بسيج ﯾاران ما ھستند و ھدف ما انحالل آنان نيست« ،چرا که ھدفشان به دست آوردن قدرتی است که اﯾن مزدوران به آنھا
خواھند بخشيد .بدون سپاه و بسيج و دﯾگر نيروھای مسلح و ابزار سرکوب ،دﯾگر قدرتی نمی ماند که اﯾشان بخواھند در آن
شرﯾک شوند.
اما ،ھدف مردم »دمکراسی« است .ﯾعنی نظام سياسی اﯾکه به اﯾشان قدرت تعيين سرنوشتشان را بدھد و
آزادی ھای فردی شان را تضمين کند .ھمانطور که راه «بصره« از »موصل« نمی گذرد ،راه »دمکراسی« ھم از شراکت
اصالح طلبان در نظام دﯾکتاتوری ولی فقيه اسالمی نمی گذرد.
 ٣٫تظاھرات ھای شبانه ھمراه با شعارھای شبانه:
ھمانطور که گفتيم ،تظاھرات ھای صبحگاھی در مناطق حساس حکومتی در شراﯾط حاضر که قشر وسيعی از مردم ھنوز به
مبارزات نپيوسته اند ،به درد اس تقرار دمکراسی نمی خورد  .بلکه تنھا به درد اصالح طلبانی ميخورد که می خواھند با فشار بر
نقاط حساس حکومتی آن را وادار به برداشتن ﯾک قدم به عقب کنند .در صورتيکه استقرار دمکراسی نياز دارد تا کليه ابزار و
آالت دﯾکتاتوری محو گردد و به جای آن نھادھا و بناھای ﯾک نظم نوﯾن احداث شود .به ھمين جھت است که نيروھای مردمی
و خواھان دمکراسی باﯾد مبارزه را طوالنی مدت تر در نظر بگيرند و گول حرف ھای اصالح طلبان را که ميگوﯾند »با تعطيلی
بازار ھمه چيز تمام است« و ﯾا »با استعفای احمدی نژاد مبارزه به اھدافش می رسد« را نخورند .ما برای استقرار دمکراسی
نياز به درگيری تمامی جمعيت اﯾران در ساختمان نظام سياسی و حقوقی دمکراتيک دارﯾم .ما در پيام ششم خود توضيح
دادﯾم که »دمکراسی« چيست و چگونه حاصل می شود .ما باﯾد نھادھای مردمی ،از قبيل »انجمن ھای
محلی«» ،انجمن ھای صنفی«» ،احزاب سياسی« و نھادھای دمکراتيک حماﯾت از حقوق کودکان ،برابری
زنان ،و مذاھب و اقوام و … را بنا کرده و با تشکل دھی و سازمان ﯾافتگی خود و کل جامعه در اﯾن نھادھا،
قدرت سياسی مردم را فزونی داده و »قدرت سياسی و اجتماعی« را به منشاء آن ،ﯾعنی مردم ،برگردانيم.
ھمانطور که گفتيم ،در چنين زمانيکه مبارزه با دﯾکتاتوری ،جوّ و شراﯾط ھمگراﯾی را در ميان ما بوجود آورده باﯾد از آن استفاده
کرد و خود و دﯾگران را تشوﯾق به سازماندھی و اﯾجاد چنين نھادھاﯾی نمود .چنين شراﯾط ھمگراﯾی ای اﯾنک پس از گذشت
 ٣٠سال ،دوباره ظاھر گشته است و اگر از اﯾن موقعيّت استفاده نکنيم ،معلوم نيست چند دھه یِ دﯾگر را باﯾد زﯾر تحمل
استبداد و دﯾکتاتوری بگذرانيم«.
پس می بينيم که مخاطب رفقایِ »ندا یِ سرخ« مردم حاضر در مبارزات است و اﯾشان به چه زبان ساده ای رابطه یِ دﯾدگاه،
استراتژی و تاکتيک اصالح طلبان را براﯾشان توضيح داده اند و از دﯾدگاه کمونيستی نقدشان کرده است  .در اﯾنجـا کـام الً و
واضحاً اعمال قھر حکومتی را توضيح داده اند و نشان داده اند که قدرت حکومت از نيروھای مسلحش برخاسته است .نقش
حکومتی اصالح طلبان را در استفاده از ھمين ابزار قھر در  24سال از  30سال حکومت جمھوری اسالمی و نيّت آنھا از حفظ
اﯾن ابزار برای به کار گيری مجدد آن افشا کرده اند  .اما چون دستور »قيام مسلحانه« مردم در اﯾن پيام بخصوص صادر نشده
است ،به »مخدوش کرد نِ صف دوستان و دشمنانِ مردم« متھم می شوند  .اﯾکاش اﯾن رفقا نمونه ای از پيامھایِ خود را برای
ما می آوردند که ما ببينيم اﯾشان چه کرده اند و چه آگاھی ای را در آن زمان به مردم منتقل نموده اند؟
نکته بعدی در مورد نقل قول »متھم کننده ای« که از رفقایِ »ندای سرخ« آورده شده است ،اﯾنست که نقل قول شان را با
حذفِ آن قسمت که اﯾن رفقا به مخاطبينی که احياناً پيام ششم شان را نخوانده اند آدرس داده اند که برای فھم بھتر از اﯾن
گفته شان به آنجا رجوع کنند ،آغاز کرده اند .رفقایِ »ندای سرخ« ،قب الً در پيام ششم شان ،ﯾعنی در جاﯾی از » انقـالب و
دمکراسی« صحبت کرده اند به مخاطبين خود گفته بودند که:
» دروغ دﯾگری که ميلياردھا ميليارد دالر خرج کرده اند تا ما را نسبت به واقعيات »انقالب« خواب کنند ،اﯾنست که گوﯾا
»انقالب« ﯾعنی خشونت و تخرﯾب و کشت و کشتار که ھزﯾنه ای بس سنگين برای تغيير ﯾک جامعه است .درصورتيکه می
بينيم که اﯾن حکومت ظالمانه ی دﯾکتاتورھا است که در تمام طول حاکميّت شان با اعمال خشونت و کشتن مردم و تخرﯾب
زندگی ميليونھا انسان منافع و مقاصد پَست شان را جلو می برند .کجا بودند آنھائيکه »عدم خشونت« را بنا بر »نظرات
کارشناسانه« شان موعظه کرده و »انقالب« را عامل خشونت معرفی می کنند؟ انقالب اﯾران ھنوز دو ماه نشده که آغاز
گشته و اآلن ھم اﯾن حکومت است که می زند و می کشد و زندان می اندازد .کاری که سی سال مداوم است که انجام
داده و تا زمانيکه ھست ،ادامه خواھد داد .پس »انقالب« نه تنھا عامل خشونت و کشت و کشتار نيست ،بلکه پاسخی
قاطعانه به خشونت و از بين بردن آن است.
نکته ی دﯾگری که حاکمان حکومت ھای دﯾکتاتوری و استثماری ميلياردھا ميليارد خرج کرده اند تا مزدوران خود را با عنوان
ھای »تارﯾخ دان« و »تارﯾخ ساز« و »تارﯾخ نوﯾس« و »عالمان اجتماعی« و »فيلسوف« اجتماعی به ما بقبوالنند ،اﯾنست که
انقالب »مخرب« است و نتيجه ای جز از ھم پاشيدگی ساختار اجتماعی ندارد  .اﯾنھم دروغ دﯾگری است که با اﯾنکه مردم ما
تازه بيدار شده اند و کمتر از دو ماه است که انقالب را تجربه می کنند،
به کذب بودن آن پی برده اند  .مثال ً» ،آزادی اجتماعات و تظاھرات« را در نظر بگيرﯾد .ساختار حکومت جمھوری اسالمی اﯾنگونه
است که »آزادی اجتماعات و تظاھرات« را غير قانونی می شمارد .ھم اکنون نيز با استناد به ھمين قوانين ،اعتراضات و
اجتماعات مردمی را به گلوله می بندد  .اما مردم با اولين اقدام انقالبی خود ،ساختار پوسيده ی جمھوری اسالمی را در اﯾن
محدوده به چالش کشيده و سعی دارند تا حق دمکراتيک آزادی اعتراضات و اجتماعات را جاﯾگزﯾن آن نماﯾند .از ھمين مثال
نتيجه می گيرﯾم که اقدامات انقالبی مردم ،درست است که ساختار و روابط مسلط در نظام قدﯾمی و پوسيده را ھدف می
گيرد و تخرﯾب می کند ،اما در ھمان حال روابط و ساختار نوﯾنی را جاﯾگزﯾنش می سازد .دروغ »کارشناسانه« اساتيد و
فيلسوف ھای حکومتی در اﯾنجاست که خصلت و خصوصيّت سازندگی انقالب را پنھان می سازند و کاذبانه به مردم القاء می
کنند که انقالب صرفاً تخرﯾب کننده ی ساختارھای اجتماعی است.
و اما در مورد »دمکراسی« ،در پيام اول خود توضيح دادﯾم که ما برای تحقق خواسته ھای دمکراتيک مردم اقدام به شرکت در
اﯾن مبارزات کردﯾم .ھمچنين خاطر نشان ساختيم ،اﯾن خواسته ھا ،که توده ی مردم آنھا را بنام »حقوق بشر«می شناسد،
تنھا در شراﯾطی قابل تأمين و تضمين می باشد که »حق حکومت« تمامی افراد جامعه ،که پس از »حق بقاء« ،ابتداﯾی ترﯾن
و اساسی ترﯾن حق بشری است تأمين شده باشد .بسياری از عوام از »حق حاکميّت مردم« برداشت محدودی داشته و آن
را با »حق رأی عمومی« اشتباه می گيرند .قدرتمندان جوامع بشری ،قرنھاست که از حساب بانکی و بودجه ھای حکومتی
استفاده کرده اند و اساتيد و »دانشمندان« فراوانی را ساخته اند ،تا چنين توھم و دروغی را از طرﯾق کالسھای درس و کتاب
نوﯾسی و سخنرانی و مصاحبه و فيلمسازی و … شاﯾع کنند .متأسفانه در کار خود نيز موفقيّت بسزاﯾی داشته اند  .اما،
ھمانطور که در اﯾران ھم می بينيم ،داشتن »حق رأی عمومی« به معنای »حاکميّت مردم«)دمکراسی( نمی باشد .در
بسياری از کشورھا ،اول شخص مملکت را از طرﯾق »انتخابات عمومی« بر می گزﯾنند و نام خود را »جمھوری فالن و بھمان«
می گذارند .اما ،در اﯾن کشورھا ،دمکراسی وجود ندارد  .مانند جمھوری خلق چين ،جمھوری سورﯾه ،جمھوری ھای آسيای

مرکزی و آفرﯾقاﯾی و آمرﯾکای التين ،ھمه و ھمه جمھوری ھستند و به زنان و مردان بالغ شان »حق رأی« داده اند ،اما،
کشورھای دمکراتيکی نمی باشند و حقوق دمکراتيک مردم خود را از اﯾشان سلب کرده اند .در عوض کشورھاﯾی مانند سوئد
و دانمارک و … دارﯾم که عليرغم نظام سياسی مشروطه سلطنتی ،که شخص اول مملکت از طرﯾق موروثی به تخت
پادشاھی می نشيند ،حقوق دمکراتيک مردم را ،تا مقدار زﯾادی رعاﯾت می کنند .مطمئناً ،داشتن »حق رأی عمومی« ﯾکی
از واجبات دمکراسی است .اما دمکراسی به آن محدود نمی شود  .ما باﯾد از خود سوأل کنيم ،چه چيزﯾست که حکومتی را
وادار به رعاﯾت حقوق دمکراتيک مردم می کند؟ با ﯾافتن اﯾن عامل مشترک ،ما به معنا و مفھوم دمکراسی نيز نزدﯾکتر می
شوﯾم  .ھمان معنا و مفھومی که نظرات »کارشناسانه« سعی در پنھان نگاه داشتنش دارند.
در بررسی ساختار سياسی کشورھای جھان متوجه می شوﯾم ،در ھر مملکتی که نھادھای مردمی و مستقل از حکومت،
سابقه ی دﯾرﯾنه تری داشته و در اشکال متنوع انجمن ھای محلی ،اتحادﯾه ھای کارگری و صنفی ،انجمن ھای غير دولتی و
احزاب و مطبوعات آزاد و … مردم را مطلع و متشکل کرده و قدرتمند تر می سازند ،به ھمان نسبت ،حکومت ھا نيز مجبور به
رعاﯾت حقوق دمکراتيک مردم می شوند .و در ھر جاﯾی که اﯾن نھادھا ضعيف و ﯾا غاﯾب اند ،حکومت ھای آنھا نيز بيشتر به
حکومت مطلقه و دﯾکتاتوری تماﯾل دارند .در ھمين اﯾران خودمان ھم شاھد بودﯾم که در روند انقالب پيشين ،ھنگاميکه
نھادھای محله ھا و شوراھای کارگری و … شکل گرفت ،حتی قبل از  ٢٢بھمن  ، ۵٧فضای سياسی کشور باز تر شد و
مطبوعات مستقل شکوفا شد و رشد کرد .مرتجعين مذھبی تنھا زمانی توانستند حکومت استبدادی و دﯾکتاتوری خود را
مطلقه کرده و به ما تحميل کنند که تا سال  ١٣۶٠با سرکوب ھای خونين و خشونت بی سابقه ،اﯾن نھادھای دمکراتيک را
منحل کرده و با انجمن ھای اسالمی وابسته به حکومت شان جاﯾگزﯾن کنند  .شوراھای اسالمی کارگری و نشرﯾات وابسته
به حکومت و کميته ھای محلی وابسته به مساجد و روحانی حکومتی و … جاﯾگزﯾن نھادھای مستقل و دمکراتيک مردمی و
پاﯾگاھی برای تحميل اراده ی حکومت دﯾکتاتوری به مردم شدند .و مجموعاً ،در کنار دولت و قوه قضاﯾه و مقننه ،ساختار
سياسی جمھوری اسالمی را تشکيل دادند.
پس برای استقرار »دمکراسی« در اﯾران فردا ،ما باﯾد با اقدامات انقالبی خود ،به انھدام و انحالل نھادھای حکومتی ،و
تشکيل دوباره ی نھادھای مردمی و مستقل از حکومت ھا بپردازﯾم و جاﯾگزﯾن نھادھای حکومتی کنيم .ﯾکی از ابتداﯾی ترﯾن
و مھمترﯾن نھادھای مردمی که ھم استفاده ی بالفاصله در پيشبرد مبارزات مردمی دارد و ھم در درازمدت ،تضمين کننده ی
قدرت مردمی است ،انجمن ھا و ﯾا کميته ھای محلی است«.
با خواندن مطالب باال ،آﯾا دوستان جافک ،خجالت نمی کشند که چنين تھمت ھای نارواﯾی را به اﯾن رفقا نسبت می دھند؟
آﯾا اﯾن نمونه ای از انتقاد سازنده است؟
ما در پاﯾان اﯾن بخش خوانندگان خود را به مفاد »منشور پيشنھادی «...که مربوط به اﯾن بحث مشخص می شود رجوع می
دھيم تا توھّم اﯾنکه رفقایِ »ندای سرخ« در مقطعی پاﯾشان به سمت آشتی با اصالح طلبان حکومتی لغزﯾده است را نيز بر
طرف سازﯾم و نشان دھيم که عملکردِ اﯾن رفقا ھمواره در چھارچوب اعالم شده یِ برنامه مبارزاتی ما بوده است .بنابراﯾن در
عوض اﯾن شعبده بازی ھا و نق زدن ھای اپورتونيستی )فرصت طلبانه( بھتر بود که اﯾن دوسـتان واردِ ﯾـک بحـث اصـولی و
اﯾدئولوژﯾک بر روی مفاد و ﯾا کل يّتِ »منشور پيشنھادی  «...می شدند.
»ج -بورژوازی اﯾن نظام و روابط و مناسبات موجود را از طرﯾق اعمال دﯾکتاتوری طبقاتی خود توسط حکومت ھای سرماﯾه داری
و بعضا با ائتالف با دﯾگر طبقات ارتجاعی ،در سراسر جھان به پرولتارﯾا تحميل کرده و از آنجاﯾی که اﯾن نظام بر مبنای توليد
اجتماعی از ﯾکطرف و کنترل خصوصی بر ابزار و روند و محصول توليد از طرف دﯾگر ،قرار دارد ،حامل تضادی است که نيروھای
مولده را در تصادم با مناسبات و روابط توليدی قرار داده و نھاﯾتا به فروپاشی آن خواھد انجاميد  .پرولتارﯾای جھانی چاره ای جز
مبارزه برای سرنگونی اﯾن حکومت ھا و جاﯾگزﯾنی آن با دﯾکتاتوری پرولتارﯾا که تنھا شکل استقرار آن حکومت شوراﯾی است،
نداشته و در صورت عدم موفقيتش ،آلترناتيوی جز بازگشت به بربرﯾت در مقابل جامعه انسانی وجود ندارد.
ھـ -طبقات عمده متخاصم حاضر در اﯾن جامعه پرولتارﯾا و بورژوازی می باشند.
و -ھدف نھاﯾی طبقه کارگر اﯾران به ھمـراه طبقـه کـارگر جھـانی سـرنگونی حکومـت بـورژوازی بـه عنـوان سـرآغاز انقـالب
سوسياليستی بوده تا نه تنھا نظام سرماﯾه داری ،بلکه کال نظام طبقاتی جامعه بشری را منھدم کرده و بنای جامعه بدون
استثمار و طبقه و کمونيستی را جاﯾگزﯾن کند) «.بندھای جيم ،ه ،واو از ماده  .1نظام توليدی و اھداف(
»با در نظر گرفتن شراﯾط جھانی و تالش سرماﯾه داری بومی برای ادغام در سرماﯾه جھانی ،فشار مضاعفی بر کارگران وارد
آمده و با پيروی از سياست ھای نوليبراليستی جھان ،از طرﯾق خصوصی سازی و سياسـت درھـای بـاز اقتصـادی ،باعـث
ورشکستگی رشته ھای مختلف توليدی و نتيجتا بيکاری و فقر گسترده تر اجتماعی گشته است .چنـين شـراﯾطی باعـث
وخامت بحران ھای اقتصادی و اجتماعی گشته ،بطوری که دﯾگر قابل تحمل نبوده و مدتی است که مبارزات اجتماعی رو به
اعتال گذاشته و می رود تا در تداوم خود شراﯾط انقالبی را به جامعه تحميل کند.
الف -طبقه کارگر اﯾران نه تنھا از چنين شراﯾطی واھمه نداشته ،بلکه به استقبال چنين اوضاعی رفته و از اﯾن فرصت برای
سرنگونی و انھدام ماشين حکومتی بورژاوزی و استقرار حکومت دﯾکتاتوری پرولتری به شکل دموکراسی مستقيم شوراھا
استفاده می کند  .حکومت شوراھا تنھا شکلی از حاکميت بشری در جامعه ی طبقاتی می باشد که می تواند کليه امتيازات
سياسی و حقوقی را از بورژازی سلب کرده و از اﯾن طرﯾق راھگشای تغيير کليدی روابط تبعيض آميز طبقـاتی ،جنسـيتی،
مليتی و مذھبی باشد.
ب -کمونيست ھا با ھر گونه قرائت ليبرالـی و روﯾزﯾونيسـتی از سوسياليسـم کـه زﯾـر عبـارات عـوام فرﯾبانـه ی "جمھـوری
دموکراتيک"" ،جمھوری دموکراتيک خلق" و ﯾا "جمھوری دموکراتيک نوﯾن" سعی در ابقای اشکال ھرمی و پارلمـانی قـدرت
بورژوازی را دارند و حتی به نام سوسياليسم به جای حکومت مستقيم مردم از طرﯾق شوراھ ا سـعی در جـاﯾگزﯾنی "نھـاد
نماﯾندگی بورژوازی" را داشته و "دﯾکتاتوری حزبی" را معادل با دﯾکتاتوری طبقاتی پرولتارﯾا می نماﯾنـد ،مرزبنـدی داشـته و
معتقدند که تنھا شکل حکومتی ای که پرولتارﯾا می تواند از آن برای استقرار دﯾکتاتوری طبقاتی اش استفاده کنـد ،شـيوه
حکومت شوراﯾی از نوع کمون پارﯾس می باشد که با اتکا به نيروھای مسلح داوطلبانه مردمی حکومت کرده و ھيچ نيروی
مسلح متمرکز دﯾگری را تحمل نخواھد کرد.
ج -کمونيست ھا ھمچنين با دﯾدگاه ھای اپورتونيستی که استراتژی طبقه کارگر را استقرار "حکومت کارگری" عنوان کرده و
بدون ھيچ تعرﯾفی از آن ،در را برای سازش با قرائت ھای روﯾزﯾونيستی و غيرکمونيستی باز می گذارند ،مرزبندی دارنـد«.
)مقدمه و بندھای الف ،ب ،و جيم از ماده  .2استراتژی(
و اﯾن ما را به قسمت بعدی ،ﯾعنی ،درکِ ما از استقالل طبقه کارگر و آلترناتيو پرولتری می رساند .

 .3درك ﻣﺎ از اﺳﺘﻘﻼل ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮ
با آغاز مجدد فعاليّت ھای کمونيست ھای »مستقل« )مستقل از حزب توده و اکثرﯾتی ھا( که ھمزمان با اوج گيری مبارزات
کارگری و فعاليت ھای سندﯾکاليست ھا بود ،مسئله استقالل طبقه کارگر مطرح شد  .اما درک غالب بر اذھا نِ کمونيسـت
ھای مستقل از » استقالل طبقه کارگر« تفاوتی با دﯾدگاه ھای روﯾزﯾونيستی و اصالح طلبانه یِ توده ای ھـا و اکثرﯾتـی ھـا
نداشت .می بينيم که نتيجه یِ اﯾن حرکات ھم به تشکيل دو کميته از فعاالن کارگری رسيد که تمام سعی و کوشش خود را
برای اﯾجاد و ﯾا کمک به اﯾجاد تشکالتِ صنفی کارگری گذاشتند .برخی بـدنبال تأسـيس شـوراھا بودنـد ،امـا تعرﯾفشـان از
»شورا« ھمان مجمع عمومی صنفی کارگران بود .به ھمين علت ھم دﯾدﯾم که در ادامه راه و بوقـوع پيوسـتن انشـعابات،
برخی از »شوراﯾی ھا« بنيانگذار »اتحادﯾه آزاد کارگران« و ﯾا »کمک به اﯾجاد« دﯾگر سندﯾکاھا شدند.
اما دﯾد ما نسبت به استقالل طبقه کارگر ،از جاﯾگاه اجتماعی و رسالت اﯾن طبقه بر مـی خيـزد .طبقـه کـارگر تنھـا طبقـه
انقالبی ای است که می تواند تنھا آلترناتيو واقعی در مقابل راه حل ھای سرماﯾه داری ارائه دھـد .رونـد مسـتقل سـازی
طبقه کارگر چيزی جز روند خودآگاھی و سازمان ﯾافتگی آن نيست .پس مھمترﯾن گام در جھت استقالل طبقه کارگر را در
فرموله کردنِ برنامه مستقل سياسی – اجتماعی آن جھت دگرگونی ساختار اجتماعی ﯾافتيم  .اﯾن اقدام مـی باﯾسـت از
طرﯾق مبارزه اﯾدئولوژﯾک با انواع انحرافات و توھمات اﯾدئولوژﯾک شاﯾع در اﯾران و جھان به دست می آمد .اما ،در عين حال به
علت شراﯾط وﯾژه یِ مبارزه طبقاتی و سمت و سوی آن به آغاز اعتالیِ انقالبی ،اﯾن وظيفه نمی توانست تا ابد بطول انجامد.
پس در عين اﯾنکه ما تالش کردﯾم اکثرﯾت انقالبيون کمونيست را با خود ھمراه کنيم ،اما نمی توانستيم وقت زﯾادی را به اقناع
نيروھا و عناصر بازدارنده اختصاص دھيم .ﯾکی از دالﯾل قلّت کنونی تعـداد مـا ھمـين اسـت .بزرگتـرﯾن مـانع مـا در مقطـع
دستيابی به »منشور پيشنھادی وحدت کمونيست ھایِ اﯾران« سازش طبقاتی در شکل اﯾدئولوژﯾک آن بود .ما در حرکتی
»خالف جرﯾانی« سازش و آرامش بسياری از نيروھای مدعی » چپ« را به ھ م زدﯾم .در اﯾن راه نيز متحمل شدﯾدترﯾن ضد
حمله ھا ،بخصوص از طرف کمونيست ھای علنی وابسته و ﯾا نزدﯾک به حزب توده و اکثرﯾتی ھا شدﯾم .آنھا در مقابل تھاجم
اﯾدئولوژﯾک ما وادار به عکس العمل شدند ،بدون آنکه چھره یِ سازشکارانه و روﯾزﯾونيستی خود را آشکارتر سازند  .بسياری
از ضد حمله ھای اﯾن عناصر به شيوه مسموم کردن فضا و ترورھای شخصـيت ھـای جرﯾـان انقالبـی بـود ،کـه متأسـفانه،
ھماھنگ با فرھنگ رعيتی اکثرﯾت فعاالن کارگری بسيار مؤثر افتاد و ھنوز ھم ،حتی پس از آنکه خط مشی روﯾزﯾونيستی و
سازشکارانه یِ اﯾشان افشا گشته ،زخم ھاﯾی که به ما زدند ،باقی است.

ﺗﻮﻫﻤﺎت ﺑﺎزدارﻧﺪه اﺳﺘﻘﻼل ﭘﺮوﻟﺘﺎرﻳﺎ

بيش از ده سال است که شراﯾط مبارزه طبقاتی از حالت رکود مطلق و پيشروی ضد انقالب بيرون آمده و سير اعتالﯾی بـه
خود گرفته است .پس از پاﯾان جنگ ،در دوران سازندگی ،ھاشمی رفسنجانی بعنوان نماﯾنده طبقه و ھيئت حاکمه باز ھم
مردم را به تحمل شراﯾط بد اقتصادی و رﯾاضت کشی دعوت می کرد  .او می گفت خسارا تِ جنگ به حدی است کـه نمـی
توان بدون از خود گذشتگی جبرانش ساخت .اما بزودی مردم متوجه شدند که رﯾاضت کشيدن و تحمـل کمبودھـا و فقـر و
گرسنگی موعظه ای است تا سرماﯾه داران بدون ھيچ دردسری به انباشت ثروت ھای آنچنانی بپردازند .رواج دوباره مدھای
متنوع و ماشين ھای لوکس و تجمل گراﯾی در جلویِ چشم مردم رﯾاضت کش و گرسنه صورت می پذﯾرفت و روحيه مردم را
در صف ھای طوﯾل توزﯾع کاالھای کوپنی دگرگون می سـاخت .اعتراضـات و درگيـری ھـای مـردم مصـرف کننـده در مقابـل
فروشگاه ھای توزﯾع کننده بصورت روزمره گشت و باالخره در شھرک ھای فقير نشينی چون اسالمشھر و ) ...در سال (74
شعله ور گشت .
با روشن شدن اولين آتش ھای اعتراضی ،طبقه حاکمه دو تکه شد .جناح ھای مغلوب انحصارھای حکومتی به سمت اصالح
طلبی و رفرميسم روی آوردند .آنھا با پذﯾرش مفاھيم ليبرالی از ﯾکطرف خود را مصلح و ترميم کننده یِ حاکميّت نشان دادند
و از طــرف دﯾگــر بــه دنبــال چانــه زنــی بــرای ســھم بيشــتر در ھمــين نظــام پوســيده و بازگشــت بــه ھمــين ھيئــت حاکمــه
»سلطانی«افتادند .باالخره در خرداد  1376توانستند خود را به رقيب تحميل کرده و دوباره وارد صحنه سياسی شوند .اما
اﯾن بار ،با آگاھی به پوسيدگی افکار دﯾنی و بی اثر شدن آن در جامعه ،با کوله باری از افکار مخدّر و توھم زای ليبرالی با
مردم روبرو گشتند .آنان دم از اصالحاتِ درون حکومتی می زدند و طبق سنن ليبرالی ،حکومت را نه بعنوان ابـزار طبقـاتی
سرماﯾه داران برای اعمال دﯾکتاتوری طبقاتی شان ،بلکه »داور پيشه« و بی طرف معرفی کردند  .ھمچنين »قانون« را نيـز
مطلق کرده و بعنوان قراردادی بين »دولت و ملت« خواندند که عدول از راھش برابر با »اغتشاش« و »ھرج و مرج« بود .از
آنجاﯾيکه نمی خواستند و نمی توانستند به معتبرﯾن و نماﯾندگا نِ واقعی طبقات و شھروندان تکيه کنند و از آغاز فعاليّت دوباره
یِ نيروھای انقالبی ھراس داشتند ،نماﯾندگان سرماﯾه داری » چپ«  ،که وفاداری شان به ھيئت حاکمه را در دوران ترور نشان
داده بودند و اختگی نظراتشان را در برانگيختن انقالبی مردم به اثبات رسانده بودند ،وارد معرکه کرده تـا مـدرکی باشـد بـر
»دمکراسی« اﯾشان!

اﻟﻒ  -ﻧﻔﻮذ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎنِ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ از ﻃﺮﻳﻖ روﻳﺰﻳﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ

در اﯾنجا جای آن را ندارﯾم که جنبش کمونيستی را پس از شکست و انحالل شوراھای شوروی و تغيير استراتژی امپرﯾاليست
ھا به »دوّل رفاه« و تأثيرات مستقيم و غير مستقيم اﯾن وقاﯾع در جنبش طبقه کارگر و کمونيستی دنبال کنيم .اما ،نخواھيم
توانست علل عدم حضور مستقيم و مستقل پرولتارﯾا در مبارزات کنونی مردمی و غيبت جنبش کمونيستی را جدا از آن تصور
کنيم  .چيرگی روﯾزﯾونيسم بر جنبش کمونيستی و انحالل کمونيست بين الملل و وابستگیِ کمونيست ھای اﯾرانی به خط
مشی غالب در جنبش کمونيستی ،باعث شد تا استراتژی کمونيست ھای اﯾران متکی بر سازش طبقاتی و سياسـی بـا
جناح ھای بورژوازی باشد  .از دوران شکست حزب کمونيست اﯾران )اشترکيون – اکثرﯾون ( به بعد ،فرھنگ سازش بر جنبش
کمونيستی چيره گشت و متاسفانه ھمچنان ادامه دارد.
جرﯾان عمده ای که از طرف مردم اﯾران بنام »کمونيست« شناخته می شوند ،حزب توده و چرﯾک ھای اکثرﯾت و ھوادارانشان
ھستند که بسياری از آنھا توانستند زنده و سالم از زندان ھا بيرون بياﯾند و پس از خرداد  76ھم اجازه یِ فعاليّـت علنـی
بيابند .به ھمين علت ،اﯾن خط مشی در اﯾران کنونی دارای نفوذ بسياری است .تحت تأثير اﯾن نفوذ ،تـوھمی در جنـبش
کمونيستی مسلط گشته است که در ھمسوﯾی با جناح اصالح طلب حکومتی قرار دارد ،و مبلّغ اﯾن باور است که گوﯾا می
توان از طُرُق گام به گام و تکيه به بخشی از ھيئت حاکمه شراﯾط اقتصادی و فضـای سياسـی و اجتمـاعی اﯾـران را بھبـود
بخشيد .آنھا مبلّغين علنیِ سازش طبقاتی می باشـند و در ھمسـوﯾی بـا ادعـایِ تبليغـاتی ليبـرال ھـا ،مبنـی بـر »داور

پيشگی« و »غير طبقاتی« بودن حکومت ھا ،حکومت آﯾنده را از نوع ھرمی می خواھند که در نظـام پارلمـانی آن بتواننـد
بعنوان »نماﯾندگان« کارگران و زحمتکشان ،فراکسيونی را تشکيل بدھند و در نزدﯾکـی بـه رأس ھـرم قـدرت و ثـروت دارای
موقعيت ممتازی شوند .به ھمين مناسبت ھم اکنون در ميان » جنبش سبزھا« حل شده اند و گاه داغ تر از مردم متـوھم،
فرﯾادھای »موسوی ،موسوی« و »کروبی ،کروبی« و حتی »ھاشمی ،ھاشمی« سر می دھند .مسلم اً از چنين خط مشی
ای نمی توان انتظار داشت تا خواھانِ حضور مستقل طبقه کارگر در فضای سياسی – اجتماعی جامعه اﯾران باشد  .از لحاظ
طبقاتی آنھا بيان کننده یِ منافع بورژوازی بوده و از لحاظ استراتژی کارگری ھم خواھان استقرار نوعی »حکومت رفاه« می
باشند و در مورد مبارزا تِ کارگری ھم تا آنجاﯾی پيش می روند که به منافع سرماﯾه داران و حکومت شان ضرباتِ جدی وارد
نشود .حتم اً استحضار دارﯾد که چرﯾک ھای اکثرﯾت در کنگره شان خواھا نِ حفظ سپاه پاسداران بودند و فقـط توصـيه مـی
کردند که اﯾشان در سياست دخالت نکنند  .ھمچنين ک الً مارکسيسم و مبارزه طبقاتی و دﯾکتاتوری پرولتارﯾا را نفی کرده و به
کناری گذاشتند و خود را تابع »سوسيال دمکراسی« خواندند .بنابراﯾن ،از لحاظ استراتژی و تاکتيک ،کامالً دنباله رویِ اصالح
طلبانِ حکومتی ھستند و خودشان ھم به اﯾن موقعيّت معترفند .
توده ھای جوان سرخ ما نيز تحت تأثير اﯾن خط مشی رشد کرده اند  .حتی آنھاﯾيکه خود را مخالف اﯾشان دانسته و بعضاً ھم
خود را »آنارشيست« می خوانند ،به دنبال آموزش اﯾشان خواھان برقراری صلح و صفایِ طبقاتی بوده و از ھر موضع مبارزه
جوﯾانه گرﯾزانند.
اﯾن دﯾدگاه منشاء توھمات ضد انقالبی است .فعاالن کارگری و کمونيست باﯾد بدانند که منافع بورژوازی با منافع کارگران غير
قابل سازش اند  .و اﯾن باور را فقط در سطح تئوری باقی نگذارند  .ھنگاميکه مارکس در کاپيتال نقش ارزش اضافی را توضيح
می دھد و سپس روندی که به نزول نرخ سود می انجامد را افشا می کند ،نشان می دھد که ھيچ راه حلی جز فروپاشی
سرماﯾه داری باقی نمی ماند  .رشد تکنولوژی و جاﯾگزﯾنی روبات ھا و کامپيوترھا ،تا زمانيکه در بطن چنين نظامی بـه کـار
گرفته می شوند ،حاصلی جز بيکاری و توسعه یِ فقر و بدبختی برای جوامـع بشـری و بخصـوص طبقـه کـارگر نـدارد .و ﯾـا
ھنگاميکه لنين از ورود سرماﯾه به فاز امپرﯾاليستی صحبت کرده و تفوق سرماﯾه مالی بر کليه رشته ھای سرماﯾه گزاری و
نياز سرماﯾه به جھانی شدن را بر مال می سازد ،نشان می دھد که بورژوازی در اﯾن دوره بطور کلی خصلت مترقی خود را از
دست داده است و تبدﯾل به ضد توليد گشته است  .اﯾن در حقيقت ادامه یِ ھمان روند نزولی نرخ سود است که سـرماﯾه
مالی برای حصول باالترﯾن سھم از ارزش اضافی باﯾد کارگران را بمثابه ﯾک طبقه جھانی مورد استثمار ھرچه بيشتر قرار دھد.
نتيجه ی آن را نيز می بينيم که چگونه تقسيم کار جھانی باعث تخرﯾب صناﯾع کشورھا شده و سيل عظيم کارگران را بيکار
کرده و در عوض ،قيمت تمامی مواد و کاالھای مورد نياز را به شکل سرسام آوری باال برده است  .اﯾنکه اصالح طلبان و به
تبعيّت اﯾشان روﯾزﯾونيست ھا و اپورتونيست ھا سعی می کنند شراﯾط اسفناک اﯾران را به سوء مدﯾرﯾت انحصارھایِ اﯾرانی
نسبت دھند و اﯾنگونه بنماﯾانند که به جایِ اﯾن مدﯾرﯾت ،سرماﯾه داران دﯾگری می توانند شراﯾط را بھبود بخشند .اﯾنکه حل
شدن در سرماﯾه جھانی و خصوصی سازی و مجھز شدن به سيستم ھای مدﯾرﯾتی پيشرفته می تواند اوضـاع را بـه نفـع
کارگران و زحتمکشان تغيير دھد ،دروغ بزرگی است که با ﯾک نگاه به کشورھای دﯾگر کذب بودن آن افشا می شود  .با ورود
سرماﯾه جھانی به آمرﯾکای التين و کشورھای آفرﯾقاﯾی و اروپایِ مرکزی و شرقی ،و خصوصی سازی صناﯾع کليدی برق و آب
و مخابرات و معادن و  ، ...اوضاع مردم به مراتب بدتر گشته ،بيکاری و بی خانمانی باال تر رفته و قيمت ھا آنچنان سرسام آور
شده اند که حتی چھره یِ کشورھای صنعتی را نيز ھمانند کشورھایِ »جھان سوم« ساخته است .پس در مقابل طبقـه
کارگر اﯾران و جھان ھيچ راھی جز انقالب نمانده است .طبقه کارگر اﯾران و جھان باﯾد تغييراتِ اساسی ای در ساختار مدﯾرﯾت
جھانی توليد بدھند و ھدف و جھت توليد را  ،از اﯾجاد ارزش اضافی و تأمين سود بيشـتر بـرای سـرماﯾه داران ،بـه سـمت
اجتماعی شدن کنترل بر ابزار و روند توليد و توزﯾع و بھتر کردن زندگی انسان ھا بچرخانند.
آنچه که اﯾنک در اﯾران می بينيم ،وﯾژه یِ ما و اﯾن منطقه و کشورھایِ » جھان سومی« نيست .بلکه ،ضرورت انقالب جھانی
پرولتارﯾا است که اﯾنک در تمامی کشورھای جھان احساس می شود  .خيزش ھای فرانسه و ﯾونان بر مبنایِ ھمان ضرورتی
بوقوع پيوستند که انقالب در چياپاز و اوکساکای مکزﯾک را بوجود آوردند و اﯾران را در شراﯾط انقالبی قرار داده اند .اﯾن شورش
ھا و جوشش ھا و مبارزات ،ھمه و ھمه نوﯾد دھنده یِ آغاز انقالب اجتماعی پرولتارﯾا در سراسر جھان است.
تنھا ﯾک طبقه انقالبی در جھان است که از آﯾنده ای غير سرماﯾه داری تصوری روشن دارد  .تنھا طبقه کارگر )پرولتارﯾـا( در
صورتِ خودآگاھی کمونيستی و طرح برنامه ای انقالبی و اﯾجاد تشکالتِ سياسی موردِ نيازش ميتواند موانع سر راه اﯾجـاد
دنياﯾی بھتر را از مقابل بشرﯾّت بر دارد .اما برای اﯾجادِ تحولی چنان عظيم و زﯾربناﯾی نياز به مشارکت کليه یِ انسانھا دارد.
تغيير روابط و مناسباتِ توليد و فرھنگ اجتماعی نمی تواند توسط عده ای قليل صورت پذﯾرد .متحد کردن انسان ھـا بـرای
چنين تغييراتی نياز به برنامه ای انقالبی دارد .پياده کردن چنين برنامه ای ھم نياز به آزادی عمل جوامع بشری دارد .پس تا
زمانيکه حکومت ھای سرماﯾه داری اکثرﯾت قرﯾـب بـه اتفـاق مـردم ،و بخصـوص طبقـه کـارگر را ،از آزادی ھـای سياسـی و
اجتماعی محروم ساخته و با تکيه به نيروھای سرکوبگر و مسلح خود ھر تالشی برای احقاق حق حاکميّت مـردم و آزادی
ھایِ بشری را سرکوب می کنند ،اولين و فوری ترﯾن قدم پرولتارﯾا ،رھبری مـردم و جنـبش ھـای اجتمـاعی بـه سـرنگونی
حکومت سرماﯾه داری و استقرار نظام سياسی و حقوقی ای است که حق حاکميّت را به مردم واگذارد  .تـوھم ليبرالـی و
روﯾزﯾونيستی ،از به اجرا در آمدن اﯾن اقدام پرولتارﯾا جلوگيری می کند.
ما در اﯾنجا به سياست ھای جزئی اﯾن طرح خائنانه نمی پردازﯾم  .تنھا بصور تِ فھرست وار می گوﯾيم که جلوگيری از مبارزه
طبقاتی در امر اﯾدئولوژﯾک در خدمتِ طراحی نشدنِ برنامه انقالبی پرولتارﯾا است .مبارزه سياسی از طرﯾق اﯾراد تھمـت و
شيوع دروغ نيروھا و عناصر انقالبی ،برای عدم تمرکز و تشکل پرولتارﯾا و دستيابی به حزب طبقه کارگر است  .تالش برای به
بن بست کشاندن طرح ھای انقالبی و اﯾجادِ شک و تردﯾد ،برای انحراف توده ھا از مبارزات انقالبی است .پيروی از نمادھای
انحصار طلبانه و انحالل طلبانه یِ پوپوليستی ،برای آشکار سازی جرﯾان ھا و عناصر فعال کمونيست است و  ...بدون افشاء
اﯾدئولوژﯾک و سياسی اﯾن اقدامات به ظاھر »چپ« سرماﯾه داری و چيرگی بر توھم بورژواﯾی شاﯾع در اذھان توده ھا ،نمی
توان بر موانع و مشکال تِ بازدارنده یِ انقالب پرولتری فائق آمد.

ب  -ﻧﻔﻮذ ﻟﻴﺒﺮال رادﻳﻜﺎﻟﻴﺴﻢ از ﻃﺮﻳﻖ اﭘﻮرﺗﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎ

ھر آنکس که با تارﯾخ جھان و تکوﯾن و تکامل جوامع بورژوازی آشنا باشد ،با پدﯾده یِ »رادﯾکاليسم« بورژوازی آشنا است  .در
اﯾنجا جایِ توضيح مشروح اﯾن پدﯾده را ندارﯾم ،اما رفقایِ دﯾگر در مطالب و مقاالتِ خود در اﯾن باره توضيحاتِ مشروحی داده
اند  .در اﯾنجا به ھمين بسنده می کنيم که در اواﯾل قرن نوزدھم و تحت تأثير قدرت گيری اجتماعی بورژوازی صنعتی در نظام
ھای سرماﯾه داری و مبارزه ی آن برای سھم خواھی در حکومت ھای سرماﯾه داری اﯾدئولوژی ليبرال رادﯾکاليسم متولد شد.
از لحاظ سياسی ،اﯾن بخش از بورژوازی نياز به اصالحاتِ ساختاری در اشکال حکومتی داشت ،چرا که تنھا ابزارش برای تحت
فشار قرار دادنِ انحصار قدرت بازرگانان و اشرافيّت بورژوا شده تکيه بر مبارزاتِ کارگران بـود .بنـابراﯾن بـا عَلَـم کـردنِ شـعار

»دمکراسی« و تقليل آن به »آرایِ عمومی« می توانست با جھت داد نِ مبارزاتِ کارگران به شکستن انحصار قدرت بورژوازی
سنتی ،اصالحاتِ موردِ نيازش را در ترکيبِ قدرت پيش ببرد ،بدو ن آنکه ساختار اجتماعی نظام سـرماﯾه داری را تغييـر داده
باشد .اﯾدئولوژی رادﯾکال ليبراليسم ھم مانند دﯾگر اﯾدئولوژی ھا ،پس از آنکـه تـدوﯾن شـد ،در محـدوده یِ منـافع بـورژوازی
صنعتی باقی نماند  .بلکه تبدﯾل به ابزاری در دست ھر قشری از سرماﯾه داران شد که به دور از قدرت سياسی نگاھداری
می شوند  .در اﯾران امروز ،نماﯾندگا نِ چنين بورژوازی ای »تغيير رژﯾم« را از طُـرُق مسـالمت آميـز و »دور از خشـونت« مـی
خواھند .عناصری چون سازگارا،گنجی،افشاری،طبرزدی و  ...معرفِ چنين تماﯾلی در بورژوازی اﯾرانند که از مراکز ثروت و قدرت
به دور افتاده اند و تا زمانيکه ھيئت حاکمه یِ اﯾران از ترکيبِ کنونی آن تشکيل شده باشد ،ھيچ اميدی برای اﯾشان وجود
ندارد  .پس آنھا خواھانِ تغيير اﯾن ھيئت حاکمه و برخورداری از آزادی ھای ليبرالی می باشند تا امکانِ حضور در مراکز ثروت و
قدرت را بيابند  .اما به ھيچ عنوان خواھانِ تغيير در ساختار ھرم گونه یِ قدرت سرماﯾه داری و نيروھای مسلح آن نيستند و در
حقيقت به دنبال کودتا ھستند تا انقالب! آنھا منشاء توھم دﯾگری در جنبش کمونيستی می باشند که درکی »کودتاگرانه«
از انقالب دارد .
مسلم اً موجودﯾت تنوع افکار اپورتونيستی جدا از انواع روﯾزﯾونيسم موجود در جنبش کمونيستی پس از شکسـت حکومـت
شوراھا در دھه  20قرن بيستم در شوروی و استيالی آن بر جنبش کمونيستی نيست .اما اﯾن تنھا تعيين کننده یِ شکل
اﯾدئولوژﯾک آن است .در عين يّت ،اﯾن افکار تحت تأثير منافع طبقاتی بورژوازی دور نگاه داشته شده از قدرت است و ھمچون
اﯾدئولوژی ليبرال رادﯾکال مورد استفاده یِ روشنفکران اﯾن قشر از سرماﯾه داران می باشد  .تنـوع اشـکال اﯾـن دﯾـدگاه نيـز
ھمچون ليبرال رادﯾکاليسم به ميزا نِ دوری و نزدﯾکی اﯾشان به قدرت می باشد .مسلم اً برای ليبرال رادﯾکال ھای »چپ«،
قرار گرفتن و صاحب امتياز شدن در ھرم قدرت بورژوازی به مراتب سخت تر از نوع راست آن است .تأکيد اﯾشان بر واژه گان
»انقالب« و »سرنگونی« نيز برخاسته از ھمين دوری است  .اما آنچه که اﯾشان در زﯾر لوایِ بھانه ھای مختلـف ارائـه مـی
دھند چيزی جز ھمان »تغيير رژﯾم« نيست  .برخی از اﯾشان ،برای موجه جلوه دادنِ برداشت خـود از » انقـالب« و »شـکل
حکومت« به نارساﯾی ھا و عدم ھمگونی رشد روابط و مناسبا تِ زﯾر بناﯾی سرماﯾه داری در اﯾران تکيه دارند .آنھا با اﯾن بھانه
مدعی می شوند که ھنوز رسالت انقالبی بورژوازی در اﯾران باقيست و اﯾن وظيفه یِ پرولتارﯾا است که پاﯾش را از گليم اش
درازتر نکرده و به اصالحاتِ بورژاﯾی تن دھد  .برخی از اﯾشان ماننـد »کمونيسـت ھـای کـارگری« ،از ھمکـاری مسـتقيم بـا
نماﯾندگا نِ فکری بورژواﯾی استقبال کرده و به پيشباز شعار »مجلس مؤسسان« و »دولت موقت« می رونـد .دﯾگـران آن را
مردود دانسته و با تکيه به برداشت رادﯾکال از مباحث مائو ،خواستار تشکيل » جمھوری دمکراتيک خلـق« ﯾـا »نـوﯾن« مـی
باشند .در مورد اولی که سازشش با بورژوازی و مشارکتش با نماﯾندگان فکری اﯾشان مسجل است و خود به آن اعتـراف
دارند  .اما دومی ،با منسوب ساختن خود به »نماﯾندگی پرولتارﯾا« و »دﯾکتاتوری حزبی« به جای دﯾکتاتوری پرولتارﯾا ،دست به
بازسازی ھرم قدرت بر مبنایِ الگوی ليبرالی می زند ،با اﯾن تفاوت که خود را به »نماﯾندگی« از پرولتارﯾا در رأس ھرم قرار داده
و بنام پرولتارﯾا ،دﯾکتاتوری خود را بر جامعه تحميل می کند.
اما دﯾدگاه کمونيستی در اﯾن مورد واضح است .الگوی حکومت پرولتری و ﯾا دﯾکتاتوری پرولتارﯾا ،از طرف مارکس و انگلس و
انترناسيونال کارگری ،الگوی شوراﯾی کمون پارﯾس می باشد  .اﯾن الگو در انقالب  1917روسـيه نيـز از طـرف لنـين و حـزب
کمونيست روسيه تبعيّت شده و شوراھای کارگری و سربازان و دھقانان به قدرت رسيدند .اصوالً در جنـبش ھـای معاصـر
نشان داده شده که ھنگام فروپاشی حکومت ھـای سـرماﯾه داری و بوقـوع پيوسـتن خـالء قـدرت ناشـی از آن ،کـارگران و
شھروندان ﯾک جامعه به سرعت در شکل شوراھای مح لّی و مکان اشتغال سازماندھی می شوند و اداره امور را بدست می
گيرند .اﯾنکه از طرﯾق اﯾن شوراھا طبقه کارگر چه می کند ،به ميزان خودآگاھی طبقاتی اش بستگی دارد .ھرچه طبقه کارگر
به نقش تارﯾخی خود آگاه تر بوده باشد و در شراﯾط انقالبی و در طول مبارزاتش به اعتماد به نفس الزم برای در دست گرفتن
قدرت سياسی و مدﯾرﯾت اجتماعی دست ﯾافته باشد ،اﯾن شوراھا به نقش حکـومتی خـود و اعمـال دﯾکتـاتوری پرولتارﯾـا
نزدﯾکتر خواھند بود .نمونه ھای متعددی از اﯾن ساختار قدرت سياسی از دھه  20قرن بيستم تا به امروز در اقصا نقاط جھان
و جوامع متنوع شکل گرفته اند .در اﯾرانِ  1357تا  1360نيز شاھد موجودﯾّت اﯾن نوع ساختار سياسی بودﯾم ،اما به ع لّت نبود
محالت برای حکومت بورژوازی ،نقـش سـراﯾدار را بـازی
ّ
خودآگاھی طبقاتی ميان کارگران ،شوراھای کارخانه و کميته ھای
کردند .بورژوازی اﯾران ،پس از قيام  21بھمن و فروپاشی سلطنت پھلوی ،به علّت چيرگی توھمّات بورژواﯾی در طبقه کارگر و
دﯾگر زحمتکشان ،فرصت بازسازی ھرم قدرت سياسی را ﯾافت و قدم به قدم شـوراھا و کميتـه ھـا را از موقعيّـت و ترکيـب
انقالبی شان خارج کرد و نھاﯾتاً با سرکوب ھای خونين سالھای  58تا  60آنھا را نابود ساخت.
مشکل اساسی اپورتونيست ھا در اﯾن است که فکر می کنند طبقه کارگر می تواند از ساختارھای بورژوازی بـرای اعمـال
حاکميّتش استفاده کند .ساختار ھرم قدرت بورژوازی و الگوی ليبرالی حکومتِ آن در طـی قـرون متمـادی ،در اثـر ضـرورت
تارﯾخی و نيازھای مبارزه طبقاتی سرماﯾه داران عليه فئوداليسم و حکومت ملوک الطواﯾفی آن ،در مرحله اول و تا قبل از به
قدرت رسيدنش ،و سپس عليه طبقه کارگر ،پس از به قدرت رسيد آن شکل گرفت و ثبات ﯾافـت  .علـم مبـارزه طبقـاتی در
تئوری ،و تارﯾخ مبارزه طبقاتی پرولتارﯾا بصورتِ عينی ،ثابت کرده اند که اﯾن ساختارھا برای اعمال قدرت پرولتارﯾـا ،نـه تنھـا
مناسب نيستند ،بلکه حتی اگر توسط خالص ترﯾن و خوش نيّت ترﯾن انقالبيون کمونيست و عناصر و احزاب پرولتری بازسازی
شوند ،نھاﯾتاً به بازسازی قدرت و احياء روابط و مناسبات سياسی و حقوقی بورژوازی خواھد انجاميد .نمونه شوروی و چين و
کشورھای اروپای شرقی و مرکزی و خاور دور و آمرﯾکای التين ،ھمه و ھمه بارھا اﯾن حکم تارﯾخی مارکسيسم را به اثبات
رسانده اند .پرولتارﯾا در طول مبارزات خود الگوی کمون پارﯾس و حکومت شوراھا را برای اعمال دﯾکتاتوری پرولتارﯾا بوجود آورده
است و اﯾن الگو تنھا آلترناتيو انقالبی در مقابل حکومت سرماﯾه داران است .توھمات روﯾزﯾونيستی و اپورتونيستی مانع درک
اﯾن حکم مثبته یِ علم مبارزه طبقاتی اند  .کمونيست ھای انقالبی باﯾد خود را از اﯾن توھمات رھا سـازند .توھمـاتی کـه
نزدﯾک به  80سال است که بر احزاب باصطالح کارگری چيره گشته و مبنایِ آموزش و پرورش انحرافی نسل ھای متعددی از
»کمونيست« ھا شده است .روﯾزﯾونيست ھا و اپورتونيست ھا برای توجيه اﯾن توھمات ،انواع و اقسام تئوری ھـای دﯾگـر
مارکسيستی را که با قرائت بورژواﯾی اﯾشان خواناﯾی نداشـت مـورد تعـرض و تحرﯾـف قـرار دادنـد  .از جملـه معنـا و مفھـوم
»انقالب« و جدا سازی متافزﯾکی اھداف دمکراتيک و سوسياليستی آن به »دو مرحله« ،و ﯾا تعرﯾف و نقش رھبری کننده یِ
»حزب طبقه کارگر« و منسوب کردنش به عنوان »نماﯾنده طبقه کارگر« که قرار است به جایِ کل طبقه و به نام آن ،دﯾکتاتوری
حزبی را از رأس ھرم قدرت بورژوازی اعمال کند  .و ﯾا ارائه درکِ متافزﯾکی از ماترﯾاليسم دﯾالکتيکی و تارﯾخی که تضادھا را تکه
پاره کرده و مرزھای مطلقی برای قطبھایِ متضاد ﯾک پدﯾده قائل گشته است .و خالصه تمامی تئوری ھای انقالبی را مورد
ھجوم بينش بورژواﯾی خود قرار داده و از محتوایِ انقالبی خارجشان کرده است .انقالب دمکراتيک ،بر خالفِ نظرات اﯾشان،
نه ﯾک مرحله یِ قائم به ذات خود ،بلکه بخشی از انقالب جھـانی پرولتارﯾـا بـا اھـداف سوسياليسـتی آن اسـت .انقـالب
سياسی نيز بخشی غيرقابل تجزﯾه از انقالب در ساختار و روابط بورژواﯾی است  .انقالب دمکراتيک ،ﯾک انقالب بورژواﯾی با
ھدف استقرار الگویِ حکومتی سرماﯾه داری نيست ،بلکـه منھـدم کننـده یِ سـاختار سياسـی و حقـوقی بـورژوازی و الغـا

امتيازات و نابرابری ھای سياسی و حقوقی و تضمين کننده یِ دمکراسی برای تمامی شھروندان ﯾک جامعه است .علـم
مبارزه طبقاتی در اﯾن نکته بسيار شفاف و صرﯾح است که پرولتارﯾا بدون آزاد کردن کليه شھروندان ﯾک جامعه نمی تواند به
آزادی خود دست ﯾابد  .و تنھا شکل حکومتی اﯾکه تضمين کننده یِ آزادی شھروندان از ﯾوغ امتيازات و نابرابری ھای سياسی
وحقوقی بورژوازی است ،حکومت شوراھا می باشد که به ھر شھروندی حق برابر حکومت کـردن مـی دھـد  .سـوأل اﯾـن
نيست که آﯾا ما باﯾد شوراھا را بسازﯾم و تبدﯾل به حکومتشان کنيم ﯾا نه؟ سـوأل اﯾنسـت کـه ھنگـام فروپاشـی حکومـت
سرماﯾه داری و تشکيل شوراھا به دست کارگران و شھروندان ،ما خواھان قدرت گيری اﯾشان و ارتقاء شان به ارگان ھـای
حکومتی ھستيم ﯾا اﯾنکه باز ھم می خواھيم به اﯾشان نقش سراﯾداری بدھيم؟ پس انقالبی کسی نيست که خواھـان
»تغيير رژﯾم« و ﯾا »سرنگونی ھيئت حاکمه« باشد ،بلکه کسی است که اﯾن تغيير و سرنگونی را تا حد اسـتقرار حکومـت
شوراھا به پيش براند.
اﯾن بود منابع و منشاء توھمّات روﯾزﯾونيستی و اپورتونيستی اﯾکه کمونيست ھای اﯾران را از عينيّت بخشيدن بـه اسـتقالل
پرولتارﯾا در انقالب حاضر باز داشته است .توھم اتی که ﯾا ضرورت انقالب را صرﯾحاً مردود اعالم می کند و ﯾا اﯾنکـه مفھـوم
»انقالب« را تا حد دﯾد کودتاگرانه یِ »تغيير رژﯾم« پاﯾين می آورد  .پس ،اولين و مھمترﯾن وظيفه کمونيست ھـای انقالبـی،
تدوﯾن برنامه انقالبی پرولتارﯾا در شراﯾط کنونی بود .برنامه ای که خود را از ھـر تـوھم طبقـاتی بـورژواﯾی و روﯾزﯾونيسـم و
اپورتونيسم قرن بيستمی رھاﯾی بخشيده و اھداف ،استراتژی ،تاکتيک و راه ھای عملی کمونيست ھا را صراحت اً و با دقت
ھر چه تمامتر اعالم کند.
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