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 کارل مارکس - «طبقه کارگر یا انق�بی است یا ھيچ چيز نيست«
من این مطلب را در زمانی می نویسم که شرایط مبارزه طبقاتی در ایران طبقه کارگر را بسوی تصادم 

این راھی است که چه ما کمونيست ھا بخواھيم یا نخواھيم، و .  با بورژوازی و حکومت آن می راند
.  چه طبقه کارگر برایش آمادگی داشته باشد و یا نداشته باشد، در برابرش گذاشته شده است

اکثریت قریب به اتفاقِ نيروھای چپ، قبل از بوجود آمدن چنين شرایطی در مقابل بورژوازی لُنگ 
انداخته بودند و پرولتاریا را به سازش و محدود نگاه داشتن خواسته ھایش در چھارچوب قابل تحمل 

برخی دیگر، پس از وضوح مسير انقHبیِ شرایط، او را از حضور در .  برای بورژوازی نصيحت می کردند
اما آیا واقعاً اینھا دلسوختگان طبقه کارگر ھستند؟  آیا واقعاً اینھا می .  ميدان درگيری منع کردند

چرا .   خواھند پرولتاریا را از سرنوشت شوم و خونين احتمالی نجات دھند؟  بنظر من، اینگونه نيست
که ھر انسان واقع بينی می داند که در شرایط بحرانی حاضر در ساختار سرمایه جھانی و بومی، 

پس سوأل تحميل شده در چنين .   تنھا راه نجات برای بورژوازی، قربانی کردن طبقه کارگر است
شرایطی این نيست که آیا طبقه کارگر را باید به جدالی نا برابر و محکوم به شکست دعوت کرد یا 

 «مسالمت آميز»نه؟ بلکه اینست که آیا طبقه کارگر باید به ميل خود به قربانگاه رفته و به صورت 

گردنش را در خدمت قصاب بگذارد؟ یا اینکه باید خود را آماده جدال کند؟  و اگر ھستند گروھی از 
کمونيست ھا که معتقد به لزوم جدال طبقاتی می باشند، آیا باید این جدال را محدود به تاکتيک 
ھای تدافعیِ و بی حاصل سازند؟ و یا اینکه تمامی کوشش خود را به کار گيرند تا طبقه کارگر را در 
این جدال به پيروزی برسانند؟  در این نقطه است که ما به ضرورت و یا عدم ضرورت اتخاذ استراتژی و 

و در ھمين نقطه است که ما باید گفته ی مارکس را به خاطر بياوریم که .  تاکتيک انقHبی می رسيم
 »!طبقه کارگر یا انقHبی است یا ھيچ چيز نيست«: می گفت

  
اگر ما کمی واقع بينانه به دور خود نگاه کنيم و اقشار .   واقعيت نيز این گفته را تصدیق می کند

گزارشات ميدانی .   مختلف کارگری را در نظر بگيریم، آن را آلوده به انواع نظریات ارتجاعی می یابيم
نشان می دھد که بخشی بسيار کوچکی از کارگران توسط حکومت دیکتاتوری اسHمی خریداری 

آن سرباز و یا .   شده و در لباس ھای شخصی و فرم بسيج به سرکوب مبارزات توده ای می پردازند
اعضای شوراھای .   کادر تھتانی نيروھای سرکوبگر و پليس نيز جزئی از طبقه کارگر تعریف می شود

اسHمی کار نيز از اعضای طبقه کارگر می باشند که در زمانی جاسوسی آنھا را در واحدھای توليدی 
البته اکنون می بينيم که با قدری تغيير، نگرانِ دستمزدھا و شرایط زندگی شان نيز شده (می کردند

بازھم این بخشی از کارگرانند که تحت تأثير دیدگاه ھای ).  اند و گھگاه اعتراضاتی ھم می کنند
محدود نگر بورژوازی قرار گرفته و نا آگاه به حقيقت تاریخی، جایگاه و نقش شان در مبارزه طبقاتی را 

برخی از این دیدگاه . محدود به مبارزه برای فروش گران قيمت تر نيروی کارشان به بورژوازی کرده اند
اما، برخی .   شرایط اجتماعی و سياسی می باشند"  غير قابل تغيير بودن"ھا بصورت عریان مدافع 

، ھمان ...، مانند حزب توده و اکثریت و "کمونيستی"دیگر، با پوشيدن لباس ھای سرخ و ژست ھای 
 .باور را تبليغ می کنند

  
برخی از فاشيست ترین عوامل بورژوازی از .   در سطح جھانی نيز اوضاع تغيير چندانی با ایران ندارد

در کشورھای غربی، قشرھایی از طبقه کارگر از جمله نژاد پرستان دو آتشه و مذھبی .   کارگرانند
اینھا ھمان اقشاری از کارگرانند که در مواقع .   ھای متعصب و ناسيوناليست ھای کور می باشند

ضروری، بنابر نيازھای کارفرمایان و حکومت ھای سرمایه دار به جان کارگران انقHبی و مھاجر می 
در دیگر کشورھای جھان نيز اوضاع طبقه کارگر به ھمين گونه است و تفاوت چندانی با ما .   افتند
 . ندارد

طبقه کارگر یا انقHبی است و یا ضد »پس ما با جرأت می توانيم به کلمات مارکس اضافه کنيم که 
  «!خود است

ھمانطور که حزب بورژوائی در پروس با باور به  »: مارکس در نامه ی خود به شوایتزر توضيح می دھد
دولت به لطف شاھزاده نایب السلطنه به دامنش می افتد خود را بی "   دوران جدید"اینکه با آغاز 

اعتبار ساخت و در وضعيت خوار کنونی قرار گرفت، به ھمين ترتيب حزب کارگران خود را حتی بی 
اعتبار تر خواھد ساخت اگر که تصور کند دوران بيسمارک یا ھر دوران پروسی دیگری توسط لطف 

شکی نيست که توھم بد یُمن sسال به اینکه . شاھانه سيب طHیی را در دھانش خواھد گذاشت
دخالت خواھد کرد،به یأس و نا اميدی ختم )  در اوضاع(یک دولت پروسی با اقداماتِ سوسياليستی 

اما خوشنامیِ و آبروی حزب کارگران به این بستگی دارد . . این را آینده نشان خواھد داد. خواھد شد
طبقه کارگر یا انق�بی است یا ھيچ .  که قبل از اثبات تو خالی بودنِ این توھم، آن را طرد سازد

 «.چيز نيست

در اینجا کامHً مشخص است که مارکس معتقد است طبقه کارگر و کمونيست ھا زمانی دارای آبرو و 
خوشنامی خواھند بود که ھر گونه توھمی را نسبت به لطف بورژوازی برای رسيدن به خواسته 

کارگران باید به این نکته آگاھی یابند که اگر قرار است به اھدافشان برسند و .  ھایشان کنار گذارند
ھمراه با دستيابی به منافع و اھداف طبقاتی شان جھان را به دنيایی بھتر رھنمون کنند، تنھا و تنھا 
باید آن را از طریق یک مبارزه انقHبی و انھدام ماشين حکومت سرمایه داری و برقراری دمکراسی 

اگر .   مستقيم توده ای، ھمانند مدل کمون پاریس، یعنی تأسيس جمھوری شورایی به دست آورند
.  عمل خواھند کرد «ضد کارگری»که  «ھيچ»کارگران حامل چنين دیدگاه انقHبی ای نباشند، نه تنھا 

!  و آینده نيز نشان داد «آینده نشان خواھد داد»مارکس گفته بود که .  ھمانطور که تا کنون دیده ایم
تا به امروز تمامی مبارزات     از زمانيکه کمونيسم بين المللی این استراتژی انقHبی را ترک کرد

 .طبقه کارگر در سراسر دنيا به نفع بورژوازی مصادره شده است" موفق"
پس این وظيفه یِ فعاsن کارگریِ کمونيست است که ھمانند کمونيست ھای قرن نوزدھم و دو دھه 
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در ميان ھم  رزهیِ آغازین قرن بيستم ، با تکيه و تأکيد بر استراتژی انقHبی، احزابِ طبقه کارگر را در سطح بين المللی و بومی سازمان دھند و با مبا
را در گر طبقه ای ھای خود و به کارگيری تجربيات عموم کارگران جھان، بخصوص تجارب انقHبی، ایشان را از مقام تاریخی خود آگاه کرده و طبقه کار

 . مسير انقHبی قرار دھند
  

" مقدس"عده ای از کمونيست ھا که ما در نّيت خيرشان ھيچ شکی نداریم و از جمله نيروھای انقHبی می شماریم، طبقه کارگر را به اسطوره ای 
آنھا . پس با مبارزه متشکل شان پيروزی نيز از آن ایشان خواھد بود «حق با ایشان است»گویا عناصر این طبقه پاک و معصوم اند و چون .  تبدیل کرده اند

آنھا معتقدند که طبقه . بنوعی از فلسفه سقراط پيروی می کنند که آگاھی طبقاتی پرولتاریا را ذاتی دانسته که گویا تمامی کارگران با آن زاده شده اند
این .   شد اھدکارگر در طول مبارزاتش به این آگاھی ذاتی دست خواھد یافت و از ھرگونه آلودگی به  دیدگاه ھا و انحرافات مرتجعانه ی بورژوازی پاک خو

این  »: می باشند به گفته ی او مبنی بر اینکه" پانه کوک"آنھا که از لحاظ تاریخی پيروان خط مشی .  وجود دارد" شوراگرا"دیدگاه بخصوص در طرفداران 
و یا اینکه صرف   «فرھنگ سوسياليستی از فرھنگ بورژوازی جدا است...  و بی سواد در حقيقت حامل فرھنگی عالی تر می باشند    توده یِ زمخت،

البته شنيدن دsیل آنان برای توجيه بازگشت تمایHت و دیدگاه ھای فاسد و . قطعی خواھد بود شرکت متشکل پرولتاریا در مبارزات طبقاتی پيروزی انقHب
ما در ایران شاھد بودیم .  مرتجعانه یِ بورژوازی را مثHً به پرولتاریای آگاه آلمان و روسيه یِ سال ھای پس از انقHب اوایل قرن بيستم، جالب خواھد بود

به ھيچ عنوان آنھا از خرافات مذھبی پاک نشدند و پيروزی انقHب را  شمسی در ایران ٥٠که با وجود شرکت گسترده و متشکلِ پرولتاریا در انقHب دھه 
یعنی دیدیم که مبارزات متشکل کارگران نا آگاه و آلوده به دیدگاه ھایِ غير انقHبی چگونه به ضد .  ما با وضوح عکس آن را تجربه کردیم.  نکردند تضمين

 س شوندارکانقHبی ھا و ضد کارگر ھا یاری رساند تا ھرم قدرت و ثروت بورژوازی را بازسازی کنند و بار دیگر سندی بر صّحت این گفته یِ داھيانه م
 

 بر سر دو راھی
ری کرده اند ارگبيش از سه سال است که اقلّيت بسيار کوچکی از فعاsن کمونيست خود را درگير مبارزه ای ایدئولوژیک با اکثرّیت قریب به اتفاق فعاsن ک

این رفقا در مقابل دیگران بحث می کردند که باید کارگران را از نقش تاریخی و .  که سعی دارند مطالبات طبقه کارگر را در محدوده ھای صنفی نگاه دارند
آنھا معتقد بودند که باید در اعHميه ھا و نشریات و بيانيه .  انقHبی شان آگاه کرد و منافع و اھداف طبقاتی ایشان را به عنوان مطالباتشان مطرح ساخت

اما در عوض، اکثریت قریب به .  ھا مطالبات سياسی ھمراه با مطالبات اقتصادی طرح شوند و کارگران را برای آمادگی شرکت در مبارزه نھایی آموزش داد
و شورای ھمکاری اکثریت را داشتند، ھمراه با سندیکاليست ھای "  ھماھنگی برای کمک"و "  پيگيری"اتفاق فعاsن کارگری که در کميته ھای دوگانه 

قابل "و " واقع بينانه"راست شرکت واحد و اتحادیه آزاد و اخيراً سندیکای ھفت تپه، معتقد بودند که کارگران باید مطالبات خود را در حدودی نگاه دارند که 
آنھا به نقش آموزشی و آماده سازی طرح مطالبات و مبارزات کارگری ھيچ وزنی قائل نبوده و معتقد بودند که ذھنّيت طبقه کارگر در .  باشد"  دستيابی

به ھمين بھانه نيز از ھر گون بحث سياسی در ميان کارگران جلوگيری کرده و حتی برای .  حدّی نيست که بتوان مطالبات سياسی اش را مطرح نمود
می زدند و به کارگران در حال مبارزه اینگونه القاء " سياسی بودن"از نفوذ در ميان کارگران به یکدیگر تھمت " رقيب"رقابت با یکدیگر و از ميدان به در کردن 

ی است که می خواھد از مبارزات کارگران سوء استفاده "سياسی کار"می کردند که ھر کس که بياید و در مورد مسائل سياسی با ایشان صحبت کند، 
ھمگام با راست ھای ضد کمونيست عليه اقلّيت کمونيستی "  چپ ھا"جالب است تا بگویيم در این نوع تبليغات سوء  تعداد زیادی از باصطHح .   کند

sزم به ذکر است که این .   در منزوی کردنِ فعاsن کارگری کمونيست تHش می کردند...  و "  فاسد"و "  مشکوک"موضع می گرفتند و با انگ زدن ھایِ 
توده ای و اکثریتی و مارکسيست ھای علنی، ھم اینک به "  چپ ھای"ائتHف ضد انقHبی بين فعاsن کارگری وابسته به راست ھای ضد کمونيست و 

 .آن روی آورده اند" دمکراتيک-بورژوا"تبليغ خواسته ھای سياسی، از نوع 
 

از طرف  ١٣٨٨بھمن  ٢۶بتاریخ « ٥٧منشور مطالبات حداقلی کارگران ایران به مناسبت سی و یکمين سالروزانقHب  »بطور مثال، بيانيه ای که با عنوان 
ایشان به خيال خودشان مطالبات کارگران را در سطحی نگاه   .بيرون آمده است، ائتHفی از ھمين گونه است امضا کنندگان چھارگانه ی فعاsن کارگری

آنھا غافل از آن ھستند که ھمين مطالبات زیر حداقلی کارگران نيز از توان .  داشته اند که حکومت سرمایه داری جمھوری اسHمی بتواند به آن گردن نھد
این روزھا .   به ھمين دليل ھست که کوچکترین حرکتی از طرف کارگران با سرکوب قھرآميز مواجه می شود.   سرمایه داری و حکومت آن خارج است

یعنی بحران ساختاری سرمایه جھانی و بوِيژه بحران مضاعف سرمایه داری ایران به حدی است که بدون به .  صحبت از بقایِ یکی در مقابل دیگری است
مفاد ده گانه ی ایشان و رویکردشان  به جناح ھای سرمایه داری جھانی و حکومتی نه .  خاک نشاندن و فرو غلطاندن کارگران اميدی به بقایِ آن نيست

آنھا سعی دارند تا به کارگران القاء کنند که در .   تنھا کارگران را از نقش انقHبی خود آگاه نمی کند، بلکه آنھا را در توھمی بسيار خطرناک فرو می برد
سه گروه از ایشان در .  ميان سرمایه داران و حکومت ھای ایشان جناح ھایی ھستند که بخواھند کارگران را به حقوق صنفی و دمکراتيک شان برسانند

خواھان پيگيری آن نھاد وابسته به سرمایه جھانی برای پيگيری مطالبات )  سازمان دوّل سرمایه داری(نامه ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد 
درصورتيکه ھم اکنون ھمين کشورھا در محدوده ی خودشان متضمن کشيدن خون کارگران .  دمکراتيک کارگری و آزادی فعاsن کارگری زندانی شده اند

 .  توسط سرمایه داران شان شده اند
 

این یک تصادف نيست که پس از شکستِ .   ھمچنين، در ایران نيز آنان سعی دارند تا مبارزات کارگری را در خدمت یکی از جناح ھای حکومتی در آورند
دقيقاً در .   را به حمایت از مطالبات خود می نماید"  جنبش سبز"بھمن، سندیکای شرکت واحد بيانيه ای صادر نموده و  ٢٢اصHح طلبان در آکسيون 

کارگران ایران باید بدانند که ھمان افرادی که تا کنون آنان را از .   زمانيکه آقایان کروبی و موسوی صحبت از استراتژی نوین برای جنبش سبز می کنند
اگر به .  سرمایه داری ایران می کنند"  سياسی کار"می ترساندند، اینک آنھا را دعوت به ھمگرایی با یکی از ضد کارگری ترین عناصر " سياسی کاری"

پس دوباره به یاد .   اصHح طلب بتوانند از آنھا حمایت کنند"  حضرات"مطالبات ده گانه یِ ایشان دقت کنيد می بينيد که مطالباتی مطرح گشته است تا 
 !«طبقه کارگر یا انقHبی است یا ضد کارگری»یا به تعبير ما  «.طبقه کارگر یا انق�بی است یا ھيچ چيز نيست»: گفته مارکس می افتيم که

  
اخيراً دو بيانيه از طرف عده ای از کارگران مبارز بيرون آمده .   اما خوشبختانه این راه تنھا راھی نيست که در برابر جامعه کارگری گذاشته شده است

این کارگران مبارز در اولين بيانيه خویش از توطئه ھای حاميان سرمایه داری ای که برای منفعت     .است که کارگران را به راه دیگری فرا می خوانند
در .   شخصی و گروھی شان ژست مخالفت با حکومت سرمایه داری را می گيرند پرده برداشته و کارگران به یاد نقش تاریخی شان آگاه می سازند

ھدف طبقات خرده بورژوا و بخش تحتانی بورژوازی تداوم ھمان نظام سرمایه داری با کمی اصHحات و تغييرات ساختار »:  بيانيه اول آمده است که
 سياسی است ؛ که با توجه به پایه ھای مادی  استثمار؛ در جوامعی مشابه جوامع ما ؛  استبداد و سرکوبی سياسی مجددا حاکم شده و در اندک

اگر به نقش در دوران انحصار سرمایه داری و امپریاليسم تنھا کارگران بنا به ماھيت وجودی خود .  زمانی ؛ تغييرات ایجاد شده را پس خواھد گرفت
؛ طبقه ای انقHبی و سازش ناپذیرند ؛ کارگران بلحاظ تاریخی نه تنھا  تاریخی و طبقاتی خود آگاه شوند و رسالت تاریخی خود را درک کنند

 می استثمار و بھره کشی طبقاتی بر عليه خود و سایر زحمتکشان را مرتفع می نمایند بلکه اساس کل بھره کشی ؛ استثمار و تضاد طبقاتی را محو
نامه خود بر کنند ؛ کارگران دموکراسی ؛ آزادی و حقوق بشر را در حد اعHی خود ؛ نھادینه و تکامل جامعه که بر اساس تکامل ھر فرد مبتنی است را در
و اقشار  قاتقرار می دھند و کليه تبعيض ھای قومی و ملی ؛ جنسبتی و مذھبی را بر می چينند ؛ زیرا کارگران ؛ منافع خاصی ندارند و بر خHف دیگر طب

طبقه کارگر آگاه ؛ آزادی و دمکراسی را به حد نھایت رشد می دھند ؛ .  تنھا بفکر منافع طبقه خود نيستند بلکه بفکر آزادی کل جامعه می باشند 
وشی را ریشه فر سرمایه گذاری در ابزار توليد را تحت نظام انسان محور گسترش داده و با نابودی بيکاری و فقر بھمراه آن ؛ کليه تبعيضات ؛ اعتياد و تن

 «.کن می کنند و روابط انسانی را تنھا بر اساس نياز انسانی ورابطه انسان با انسان ؛ برقرار می سازند
 

ما در اینجا مطالبات کارگران را در دو عرصه صنفی و سياسـی  »:  سپس در بيانيه دوم ایشان مطالبات واقعی طبقه کارگر  اینگونه فرموله گشته است
فـشرده و "  مطرح می نمایيم و معتقدیم که اوs این دو عرصه نه تنھا از یکدیگر مجزا نيستند بلکه نسبت بھم ؛ ویژگی تداخل و پوششی داشته و ثانيا

لذا ھر گونه فعاليت نظری و عملی که با اصل . عصاره مطالبات صنفی در درون مطالبات سياسی قرار داشته و نسبت بھم ارتباط تنگاتنگ و درونی دارند 
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آن و نيز ھدف آن که با بھبود وضعيت و قدرت گيری طبقه کارگر تطـابق داشـته باشـد و بطـور  واقعيت مادی طبقه و رسالت تاریخیاستخراج از 
ن ز آمشخص و انضمامی تر ی پيوستگی و انسجام مطالبات را تا اھداف سياسی دراز مدت در نظر گيرد به غنای بحث فوق کمک کرده و در این راستا ا

 . استقبال نموده و آنرا جزو دستاوردھای حرکت تکاملی و به پيش طبقه کارگر ارزیابی می نمایيم 
ساعت کار روزانه بر طبق مصوبه نمایندگان شـوراھای  ٨افزایش حقوق مکفی برای یک زندگی شرافتمندانه برای :    مطالبات صنفی کارگران ایران

تأمين اجتماعی مکفی بـرای کليـه   –سال  ١٨پرداخت حقوق مکفی به کليه بيکاران زن و مرد باsی   –لغو قراردادھای کار موقت    –سراسری کارگران 
لغو نظارت اداره کـار در    –داشتن حق تشکل ھای شورایی و صنفی و حق اعتصاب  –تأمين مسکن مناسب توسط دولت و کارفرما   –کارگران و بيکاران 

لغو تبعيض کامل بين کارگران اعم از تفاوت ھای جنسيتی ؛ ملی ؛   –بھداشت و آموزش رایگان برای کليه آحاد جامعه   –انتخاب شدن نمایندگان کارگران
افزایش حقوق  بازنشستگان طبق تصویب نمایندگان آنھا و شـوراھای   –سال  ١٨ممنوعيت کار افراد  زیر    -ممنوعيت اخراج کارگران   –قومی و مذھبی 

 -سراسری 
خارج شدن نيازھای پایه زندگی  از  –اجتماعی شدن کار خانگی و آزادی زنان از این تقسيم کار دوران بردگی :  مطالبات تاریخی و سياسی کارگران

جدایی دین از دولت و شخصی شدن امـر    -جمله مسکن ؛ تغذیه مناسب و مکفی ؛ بھداشت و تحصيل از بازار کاs و تأمين آنھا برای کليه آحاد جامعه 
 –الزام دولت به حفظ محيط زیست بعنوان یک وظيفه اساسی   -برقراری دمکراسی ؛ آزادی ؛ حقوق انسانی و شھروندی برای کليه آحاد جامعه  –دین 

  –آزادی قلم ؛ بيان ؛ مطبوعات و اجتماعات ؛ آزادی تشکل ھا و احـزاب   –حضور نمایندگان کارگران در باsترین ارکان قانون گذاری و مجلس شورای ملی 
دموکراتيک و انتخابی شدن ھمه ارکان  –بر قراری عدالت اجتماعی و اصل ھر کس به اندازه کارش   -حاکميت کارگران بر کار و محصوsت و لغو کار مزدی 

اجتماعی شدن ابزار توليدات زیربنـایی و   –ممنوعيت زندان و اجحاف برای ھر گونه عقيده سياسی و مذھبی   -ممنوعيت اعدام و شکنجه   -حکومتی 
لزوم اخذ  مجوز نمایندگان شوراھا در قراردادھای اقتصادی و سياسـی    –حمایت از صنایع داخلی و کنترل اجتماعی واردات و صادرات   –خدمات دولتی 

  –حق تشکيل حکومت کارگری  –خارج کردن درآمد نفت از بودجه جاری و سرمایه گذاری در طرح ھای کHن و زیر بنایی  –خارجی 
 

ھمانطور که مHحظه می شود تحقق مطالبات صنفی ؛ پایه و اساسی برای تحقق مطالبات سياسی نيز می گردد بعنوان مثال تحقق پرداخت حقـوق 
پایه ای برای اجتماعی شدن کار خانگی و آزادی زنان از این تقسيم کار نا عادsنه می ) مطالبه صنفی(سال  ١٨بيکاری برای کليه بيکاران زن و مرد باsی 

 از طرف دیگر ھمانطور که قبH تشریح گردید ؛ بخش ھایی از مطالبات فوق در شرایط مشخص و انضمامی مبارزات کارگری بعنوان مطالبه بHفصل. باشد 
طح باsتـر ت سکارگران می تواند در برنامه قرار گيرد و پس از دستيابی به ھر بخش از مطالبات ؛ دستاوردھای آن  را می توان پایه ای برای طرح مطالبا

 .  قرار داد 
 

کارگران ضمن تشکل و کار تشکيHتی و حرفه ای در شوراھا و سندیکاھا در مرحله ای که عمده مبارزه صنفی است یعنی عمدتا برای کسب حقوق 
ی و روھجاری و روزمره خود است ؛  به حذف رسوبات ذھنی جامعه کھن و سرمایه داری که فرورفتن در منافع فردی است نيز می پردازند ؛ تمرین کار گ

 باتتشکيHتی ؛ در جھت دستيابی به شوراھایی که ارکان حکومت آتی باشد و اھداف کل جامعه انسانی را پوشش دھد اقدام نموده و بسياری از رسو
 جامعه کھن از جمله رفع تبعيض ھای جنسيتی  بر عليه زنان و حذف نظام مرد ساsر ؛ حذف کليه تبعيض ھای قومی ؛ ملی و مذھبی ؛ حذف منافع

ست در بایفردگرایی بنفع منافع کل طبقه و جامعه و پایه ریزی نظری و اندیشه یک جامعه انسان محور که فارغ از ھر گونه تبعيض و استثمار باشد می 
ک برقرار انيضمن مبارزات صنفی و تدارک برای برقراری شوراھای سراسری کارگران شکل گيرد ؛ و بين مطالبات کوتاه و بلند مدت رابطه ای تنگاتنگ و ارگ

  «.شود ؛ تا کارگران آمادگی ایفای نقش تاریخی خود را کسب نمایند

  
راه اول، راه انحراف .   بنظر ما کامHً مشخص است که کداميک از این راه ھا طبقه کارگر را به در جھت انقHب و ایفایِ نقش تاریخی خود قرار می دھد

اف طبقه اھدمطالبات و مبارزات کارگری بر ضد خود است، در صورتيکه راه دوم ، راھی است که مطالبات و مبارزات کارگری را در جھت رسيدن به منافع و 
 . کارگر سوق می دھد

  
 :یاداشت ھا

 
  ١٨۶۵فوریه  ١٣نامه مارکس به شوایتزر در تاریخ . ١
آنھا توده ی کارگری و  کارگرانی که .  ھمانطور که برخی از رفقای انترناسيوناليست ما بدان راه رفته اند.  البته در این دیدگاه نيز می توان افراط کرد  . ٢

مثHً کارگران عضو یک اتحادیه .   مستقيماً وابسته به گروه ھایِ بورژوازی بوده و به بخشی از ھرم ساختاری آن تبدیل گشته اند را ھمسان می پندارند
و توده ھای عضو اتحادیه را که برای .  کارگری را که سازمانی بورژوازی است، با کارگردانان و مسئوsن حرفه ای اتحادیه گرا یکسان تصور می کنند

ن نمی نشااستخدام ناچار به عضویت در آنھا شده اند، تنھا به علت عضویت در آن از دست رفته شمارده و اعضای آن را حتی sیق کار تبليغاتی در ميا
مسلماً، تا ھنگاميکه افکار انقHبی در ميان کارگران توسعه نيافته و در نھادھای انقHبی متشکل نشده باشند، .   این دیگر زیاده روی است.   پندارند

ھر چند که بارھا اینگونه نھادھا عدم تأثير خود را در پيشبرد این مبارزات نشان داده اند و .  ایشان برای مبارزات خود به نھادھای تاریخاً موجود می گرایند
حداً مت ایشان بارھا به نفع بورژوازی عمل کرده اند، اما کارگران تا زمانيکه نھادھای انقHبی شکل نگيرند برای اینکه در کنار یکدیگر بتوانند"  نمایندگان"

 .مبارزه کنند ناچار به چنان سازمان ھایی رجوع خواھند کرد
 Just as the bourgeois party in Prussia discredited itself and brought about its present:    ١٨۶۵فوریه  ١٣نامه مارکس به شوایتزر در تاریخ .  ٣

wretched situation by seriously believing that with the “New Era” the government had fallen into its lap by the grace of the Prince Regent, 
so the workers’ party will discredit itself even more if it imagines that the Bismarck era or any other Prussian era will make the golden 
apples just drop into its mouth, by grace of the king. It is beyond all questions that Lassalle’s ill-starred illusion that a Prussian 
government might intervene with socialist measures will be crowned with disappointment. The logic of circumstances will tell. But the 
honour of the workers’ party requires that it reject such illusions, even before their hollowness is punctured by experience. The working 

class is revolutionary or it is nothing. 
 ١٩١١آنتوان پانه کوک، سوسياليسم و طبقه، . ۴
  ١٣۵٧تا ١٣۵٣. ۵
من سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نيشکر ھفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انج.  ۶

 صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
?http://www.hambastegimeli.com/index.phpنامه سه تشکل کارگری به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سایت ھمبستگی ملی.  ٧

option=com_content&view=article&id=2547:2010-02-14-15-03-31&catid=6:2009-09-22-08-58-19&Itemid=26 
 اتحاد برای ایجاد شوراھای سراسری کارگران. ٨

 جمهوري شورائي تنها شكل حكومت كارگري است 
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 اخبار كوتاه
 تجمع رانندگان شرکت واحد مقابل سازمان تامين اجتماعی

گروھی از اعضای ) شنبه(دنبال ادامه توقف اجرای قانون بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور درشرکت واحد اتوبوسرانی تھران و حومه، صبح امروز به
 .کردند شوراھای اسHمی کار این شرکت درمقابل اداره کل تامين اجتماعی شرق تھران تجمع

ی مشاغل نامه جدید بازنشستگ گزارش خبرنگارایلنا، این تجمع چند ساعته در حالی برگزار شد که پيش از این سازمان تامين اجتماعی به استناد آیين به
 .سخت و زیان آور از بازنشستگی پيش از موعد کارگران و رانندگان شرکت واحد جلوگيری کرده بود

از مردادماه گذشته تاکنون سازمان : مھدوی خواه از اعضای شورای اسHمی کار دھگانه شرکت واحد که در تجمع امروز حضور داشت به خبرنگار ایلناگفت
کارگر و راننده شاغل در مشاغل سخت وزیان آور  ۵٠٠تامين اجتماعی به استناد اینکه شرکت واحد یک سازمان دولتی است با بازنشسته شدن حداقل 

 .مخالفت کرده است
نامه جدید شاغHن موسسات دولتی مشمول استفاده از مزایای مشاغل سخت و زیان آور نيستند سازمان تامين  از آنجا که براساس آیين:وی افزود

 .کند اجتماعی با بازنشستگی کارگران شرکت واحد مخالفت می
ود و ش یاین درحالی است که در جریان تجمع امروز کارگران شرکت واحد تاکيد کردند که شرکت واحد به طور مستقيم زیر نظر شورای شھرتھران اداره م

 .ماھيت دولتی ندارد
 ۵١درصد از سھام شرکت واحد سھم دارد  ۴٩دولت تنھا در : در ھمين رابطه علی اکبر عيوضی، از اعضای شورای اسHمی شرکت واحد به ایلنا گفت

 .درصد باقيمانده متعلق به مردم بوده و اختيار اداره آن با شورای اسHمی شھر تھران است
 ١۴شرکت واحد بيش از : وی با بيان اینکه تا بيش از این کارکنان شرکت واحد به راحتی از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان آور استفاده ميکردند،گفت

 .ھای سخت زیان آور مشغول به کار ھستند ھزار راننده و کارگر دارد که بخش قابل توجھی از آنھا در محيط
وگو فت وی با بيان اینکه برای اثبات حقانيت کارگران شرکت واحد تاکنون چندین بار بيان شرکت واحد با سازمان تامين اجتماعی جلسات مذاکره و گ

دانند که ھمچنان ازمزایای بازنشستگی سخت وزیان  کارگران شرکت واحد به دليل انجام کار سخت و طاقت فرسا حق خود می: برگزار شده است گفت
 .آور بھره مند شوند

دی زو به گفته عيوضی در ھمين رابطه شرکت واحد از شورای اسHمی شھر تھران در رابطه با غير دولتی بدون خود استخدام کرده است که جواب آن به
 .به سازمان تامين اجتماعی ارائه خواھد شد

چنانچه تا پایان ھفته جاری موضوع بازنشستگی مشاغل سخت وزیان آوررانندگان شرکت واحد از سوی مدیران ارشد سازمان تامين : وی تصریح کرد
 .بيند داشتن کارگران نمی اجتماعی حل وفصل نشود شواری اسHمی کار دیگردليلی برای آرام نگه

نامه ابHغ شده در  مشکل کارگران شرکت واحد به آیين: در ھمين رابطه مھربانی از روابط عمومی اداره کل تامين اجتماعی شرق تھران به ایلنا گفت
 .گردد ھيات دولت باز می

توانستند از مزایای بازنشستگی سخت و زیان آور استفاده کنند اما از زمان ابHغ  ھر چند تا پيش از این کارکنان شرکت واحد به راحتی می: وی افزود
 .توانند از این مزایا استفاده کنند نامه جدید تنھا کارگران مشاغل در موسسات خصوصی و غير دولتی می آیين

درصد سھام آن به دولت تعلق دارد قانون مشاغل سخت وزیان آور اجرا نخواھد  ۵٠ھایی که بيش از  نامه جدید درشرکت به گفته مھربانی براساس آیين
 .شد

 .با ھمکاری مسووsن ارشد سازمان تامين اجتماعی، شھرداری و شرکت واحد این مساله قابل حل است:وی افزود
زمان است به گونه ای که عدم حل مسایل کHن مربوط به این سا بنا براین گزارش در چند ماه اخير شدت معضHت سازمان تامين اجتماعی افزایش یافته

ای که امروز شاھد تجمعات  است که بيشتر وقت و انرژی سازمان تامين اجتماعی صرف این امور شود به گونه از سوی دولت و مجلس باعث شده
 .ای را برای سازمان و کارگران رقم خواھد زد حال معلوم نيست که ادامه روند موجود چه آینده.کارگری ھستم

 تجمع اعتراضي كارگران كارخانه ريسندگي و بافندگي كاشان
صبح شنبه اول اسفند ماه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق  ١٠٣٠كارگران كارخانه ريسندگي و بافندگي كاشان از ساعت  :خبرنگار آژانس ايران خبر

  .شان به مدت يك سال مقابل فرمانداري تجمع كرده اند
عدم پرداخت حقوق به كارگران يكي از مشكHت جدي اين كارگران است وآنھا مجبورند فشارھاي زيادي , ھفته گذشته نيز اين تجمع وجود داشته است 

  .اين موضوع طرح شده است , بھمن كاشان توسط امام جمعه ٣٠اين موضوع بقدري جدي است كه در نماز جمعه, را متحمل شوند 
 تھدید به پرونده سازی برای یکی از فعاYن صنفی معلمان در سنندج

درپی انتقال دانش آموزان دختر مدرسه راھنمایی مریم و راه دانش بدون اطHع و اجازه والدین آنھا به خارج از مدرسه ، خانواده : آژانس خبری موکریان
 .ھای دانش آموزان ضمن نگرانی ، نارضایتی و اعتراضشان را به این عمل مدیر مدرسه ، درجلسه انجمن اوليا ابراز داشتند

  .مدیر مدرسه در پاسخ به اعتراض والدین عنوان می کند که انتقال دانش آموزان به دستور اداره صورت گرفته است
راض می اعتگفته می شود ھنگاميکه والدین دانش آموزان به مدیر اداره آموزش و پرورش ناحيه یک سنندج به خاطر انتقال فرزندانشان بدون اطHع آنھا 

به نام رامين زند نيا را که اتفاقاً از فعالين انجمن صنفی معلمان   کنند، ایشان به جای توجيه والدین و یا عذر خواھی از آنھا ، یکی از پدران نگران
   .کردستان نيز می باشد ، تھدید به پرونده سازی نموده است

 کارگر بيکار شدند ۵٠٠بيش از یکھزار و 
 .اند ھای عضو سندیکای صنعت برق ایران به دليل تعطيلی واحد توليدی از کار بيکار شده نفر از کارکنان کارخانه ۵٠٠بيش از یکھزار و 

سه کارخانه به دليل : به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد پارسا، ریيس ھيات مدیره سندیکای توليدکنندگان تجھيزات برقی ضمن اعHم مطلب فوق افزود
 .اند نفر کارگر از کار بيکار شده ٢٠٠٠تا  ١۵٠٠اند و با تعطيلی این واحدھا حدود  بحران مالی تاکنون تعطيل شده

 .اند اند و کارگرانشان را تعدیل کرده ھای اخير سياست انقباضی پيش گرفته ھای ما ھم در سال بقيه کارخانه: او افزود
 توانم اسمش را ببرم اما اسم دو کارخانه دیگر ار به ای شده می ھا، کارخانه آونگان اراک بوده است که چون نامش رسانه یکی از این کارخانه: او گفت

 .توانم اعHم کنم دليل این که از صاحبانش اجازه ندارم نمی
تواند  این وضعيت در آینده می: کنند توضيح داد درصد ظرفيت کار می٣٠تا  ٢٠ھا در این بخش با حدود  او با اشاره به این که به دليل بحران مالی کارخانه

ھا پایين است  مان ھستيم و از سوی دیگر به دليل این که تعرفه از یک سو در حال از دست دادن بازارھای خارجی. صنعت برق را با مشکHتی مواجه کند
 .ایم مان را نيز در اختيار کشورھای دیگر قرار داده بازار داخلی

: ، گفتھای این وزارتخانه آیا مشکل حل خواھد شد پارسا در پاسخ به این سئوال که با توجه به اعHم آمادگی وزارت نيرو برای پرداخت بخشی از بدھی
دانيم که مسئوsن وزارتخانه ھمه تHششان را برای  می. خواھيم با دریافت این پول بتوانيم حقوق و عيدی کارگرانمان را شب عيد پرداخت کنيم ما می

ھا بروز  ما سال. ھای ناشی از این وضعيت را جبران کرد شود خسارت آیا می. اند اما واقعا پاسخگوی این ھمه بحران کيست ھا به کار گرفته پرداخت بدھی
 .کردیم بينی می این مشکل را پيش

کند و  تواند پول ما را بدھد مشکل ھمان زمان بروز نمی باید دقت کرد که وقتی وزارت نيرو یا ھر وزارتخانه دیگری نمی: او در توضيح این مطلب افزود
ھا با ظرفيت پایين ما سریع با  کما این که نباید تصور کرد به دليل کار کردن کارخانه. کشد تا بحران خود را نشان دھد ای دو تا سه سال طول می فاصله

 .شود تا بحران خاموشی خود را نشان دھد شویم بلکه باید توجه داشت که یک فاصله زمانی دو تا سه سال طی می بحران خاموشی روبرو می
باید بگویم . کنند شان توليد می کنند و صنایع ما با کمتر از ظرفيت اسمی ھا با تمام ظرفيت کار نمی البته به دليل وضعيت اقتصادی ھمه کارخانه: او گفت
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ل وضعيت شدیم اما در حال حاضر به دلي کردند ما حتما ھمين حاs ھم با بحران خاموشی روبرو می ھا و صنایع با ھمه توان خود کار می که اگر کارخانه
 .دھد اقتصادی بحران خاموشی خود را نشان نمی

ما مدعی ھستيم وزارت نيرو باید ھزار ميليارد تومان خسارت نيز به ما بپردازد اما : ھزار ميليارد تومان اعHم کرد و گفت ۵او حجم مطالبات از وزارت نيرو را 
گيرند چرا دولت نباید جریمه دیرکرد خود را به ما  ھا از ما جریمه می حرف ما این است که وقتی بانک. اند تا به حال آنھا چنين مطلبی را قبول نکرده

 بپردازد؟
 کارگران Yستيك البرز در آستانه عيد به دليل عدم پرداخت حقوق معوقه خود دست به تجمع زدند

به دنبال عدم پرداخت حقوق کارگران sستيک البرز و اعتراضات به مديريت به اصطHح دولتي و به مديريت ھاشمي و بس زدن  :خبرنگار آژانس ايران خبر
ان شرفي صاحب اصلي و قبلي اين شرکت و ملغي شدن شوراي کارگري که بي ثباتي و ھرج و مرج بين کارگران را به دنبال داشته است، مجددا کارگر

  .در استانه عيد و با جيب خالي به دليل عدم پرداخت حقوق معوقه خود دست به تجمع زدند
نفر از کارگران در پشت حصارھاي سمت جاده ساوه تجمع اعتراضي برگزار كردند و نگران عدم پرداخت  ١٠٠بھمن حدود  ٢٨روز گذشته چھارشنبه 

حقوقشان و عيدي و غيره بودند و با توجه به اينکه مدتي است از ھاشمي مدير عامل دولتي خبري نيست اين مساله موجب نگراني کارگران شده 
در محل ماندند و بعد از ترك  ١٩٠٠كارگران در نظر دارند كه ھمه با ھم تنگاتنگ و متحد شده تا قبل از عيد مزايايشان را بگيرند و كارگران تا ساعت .است

  .محل را ترك كردند… كليه كاركنان و
  فعال کارگری خسرو بوکانی توسط مامورین اداره اط�عات دستگير شد

  .خسرو بوکانی در منزل شخصی خویش در شھر نقده بازداشت شد شانزده فعال کارگری  در حدود ساعت٢٧/١١/١٣٨٨امروز سه شنبه 
  .قابل ذکر ميباشد که نامبرده عضو کميته ھماھنگی برای کمک به ایجاد تشکلھای کارگری ميباشد

 .ما اعضای شورای زنان ضمن محکوم کردن دستگيری آقای خسرو بوکانی خواھان آزادی تمام کارگران و فعالين کارگری در بند ھستيم
 آھن بدليل وارادت آھن از چين ھای ذوب بحران در کارخانه

تواند یک زندگی متوسط  ھزار تومان ھرگز نمی ٢۶٣اگرچه می پذیریم  :گفت نماینده فHورجان با اعHم اینکه در حال حاضر دستمزد کارگران تاسف آوراست
 .کارگران را ندارند رو به پایين را تامين کند اما این واقعيت تاسف آور نيز وجود دارد که کارفرمایان توان پرداخت دستمزد باs به

: ھزار تومان است،گفت ۴٠٠که یک زندگی آبرومندانه را اداره کند باsی  وگو با ایلنا بااعHم اینکه حداقل دستمزدکارگران سيد ناصرموسوی sرگانی درگفت
 .ستای باشد که شرایط موجود اقتصادی کشور را تامين کندو دستمزد فعلی کارگران ھرگز چنين ني شکلی نيست که یک دستمزد عادsنه باید به اندازه

تصور کنيد که حقوق کارگری : وی بااعHم اینکه در شرایط فعلی بسياری از کار خانجات بين یک ماه تا یک سال دستمزدکارگران را پرداخت نکرده اند گفت
 .برد ماه ھم دریافت نکند، ببينيد خانواده این کارگر بخت برگشته در چه شرایطی به سر می ۵ھزار تومان یعنی یک سوم خط فقر باشد و  ٢۶٣

درشرایطی که درھای اقتصاد کشور به روی کاsھای خارجی به : کشورخبر داد وگفت موسوی sرگانی از بحران اقتصادی در واحدھای صنعتی و توليدی
 .کيفيت چينی باز باشد توقع دارید یک کارفرما بتواند از عھده مخارج توليد و کارگاه از جمله افزایش دستمزد کارگران برآید ویژه از نوع بی

آھن، انواع محصوsت آھنی را در حجم باs توليد و انبار  اکنون بسياری از کارخانجات ذوب: آھن کشور خبر داد و گفت وی از بحران در کارخانجات ذوب
 .اند اما بازار فروشی نيست کرده

تومان تمام  ٧٢٠ایم و این کارخانجات آھن انبار شده را که برایشان کيلویی  با مسووsن کارخانجات توليد آھن مذاکراتی داشته: نماینده فHورجان افزود
 .تومان بفروشند اما خریداری وجود ندارد ۵٢٠شده حاضر ھستند 

این آھن به قيمت ھر کيلو : موسوی sرگانی با اعHم اینکه در حال حاضرآھن بسياری از چين وارد شده که در بنادر خليج فارس انبار شده است،گفت
 .رویه صنعت و اشتغال کشور را به نابودی بکشاند ھایی درکار است تا با واردات بی شودکه به نظر من دست تومان عرضه می ۴٢٠

 افزایش خط فقر به یک ميليون تومان
ھزار ميليارد تومانی رقم بودجه به دليل اجرای طرح  ۴٠افزایش : عباس وطن پرور از افزایش خط فقر به یک ميليون تومان در سال آینده خبر داد و گفت

 .درصد خواھد رساند ۴٠ھدفمندکردن یارانه ھا، خط فقر را به بيش از یک ميليون تومان و نرخ تورم را نيز به بيش از 
از سویی برنامه حذف صفرھای پول ملی افزایش ميزان واردات و در نتيجه باsرفتن مجدد : نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جھانی کار اظھار داشت

 .نرخ بيکاری را در پی خواھد داشت
درصد نرخ تورم را  ١٢حداقل ) براساس پيش بينی بودجه سال آنيده( ھزار ميليارد تومان  ۴٠ھزار ميليارد تومان سھم مردم از  ٢٠وی با ذکر این نکته که 

را به صنایع ) ھزار ميليارد تومان ۴٠درصد  ٣٠معادل ( ھزار ميليارد تومان دوم  ٢٠ھزار ميليارد تومان از  ١٢دولت در نظر دارد : افزایش خواھد داد، افزود
را که خود دولت ھزینه خواھد کرد، ) ھزار ميليارد تومان ۴٠درصد از  ٢٠معادل ( ھزار ميليارد تومان  ٨به واسطه . بدھد که به نوعی تزریق پول خواھد بود
 .پول پرقدرت را در بازار افزایش می دھد

در این رابطه دولت موظف است روشھایی را اتخاذ کند تا با : این مقام کارفرمایی با ذکر اینکه پول پرقدرت افزایش نرخ تورم را در پی خواھد داشت، گفت
 .ریزش مشاغل مواجه نشویم

 .افزایش نرخ بيکاری و تورم تبعات اجتماعی به ھمراه خواھد داشت: وطن پرور در پایان سخنانش یادآور شد
بر ھمين اساس، : ھزار تومان است، گفته بودند ٩٠٠پيش از این، برخی اعضای کانون شوراھای اسHمی کار استان تھران با اعHم اینکه خط فقر 

 .اندازد نفره و بيش از آن را به مخاطره می ۴ھزار تومان در سال آینده معيشت خانوار کارگری  ۵٠٠دستمزد کمتر از 
 ھزار کارگر در ایران ٩٠٠خطر بيکاری 

 .ھزار کارگر این صنعت در آستانه بيکاری قرار دارند ٩٠٠رئيس ھيات مدیره سندیکای صنعت برق ھشدار داد که 
ر از دیگمحمد پارسا امروز دوشنبه به خبرگزاری ایلنا گفت که در حال حاضر، فعاليت بسياری از توليدکنندگان در صنعت برق متوقف شده است و برخی 

 .کنند کنندگان نيز با بخش اندکی از ظرفيت خود کار می توليد
کنندگان این صنعت عنوان کرده و ھشدار داد که در صورت ادامه این روند،  به توليد «ھای دولت بدھی»آقای پارسا مھمترین علت رکود در صنعت برق را 

 .ھزار نفر بيکار خواھند شد ٩٠٠بيش از 
دھند، تعادل ما بر ھم  خرند و پول نمی ترین مشتریان ما ھستند، اما وقتی کاs را می وزارت نفت و نيرو عمده. درصد از توليدات ما دولت است ٩٩خریدار «

 »خورد می
 .ھای بانکی در این صنعت شده است کنندگان، موجب تاخير در بازپرداخت اقساط وام و افزایش بدھی وی افزود که تاخير دولت در پرداخت مطالبات توليد

 .کنندگان در این صنعت را پنج ھزار ميليارد تومان اعHم کرده است رئيس ھيات مدیره سندیکای صنعت برق، ميزان بدھی دولت به توليد
 .ھا نيز بر اساس اعHم پارسا، بيش از پنج ھزار ميليارد تومان اعHم شده است کنندگان صنعت برق به بانک ميزان بدھی توليد

دھند،  خرند و پول نمی ترین مشتریان ما ھستند، اما وقتی کاs را می وزارت نفت و نيرو عمده. درصد از توليدات ما دولت است ٩٩خریدار »وی افزوده که 
 «.خورد تعادل ما بر ھم می

 رئيس ھيات مدیره سندیکای صنعت برق ھشدار داد که اگر مشکHت صنعت برق به زودی حل و فصل نشود، ایران دچار بحران خاموشی خواھد شد
 «.دھيم توانيم از پس تعھداتمان برآیيم و بازارھای خارجی را نيز از دست می اگر وضعيت به ھمين منوال ادامه یابد، نمی» :پارسا ھمچنين اظھار داشت

 .وی در عين حال ھشدار داد که اگر مشکHت صنعت برق به زودی حل و فصل نشود، ایران دچار بحران خاموشی خواھد شد
 .ھای وزارت نيرو، از کسری شش ھزار ميليارد تومانی این وزارتخانه خبر داده بودند تر نمایندگان مجلس شورای اسHمی به نقل از مقام پيش

 !را بخوانيد و در ميان مردم پخش كنيد”  بسوي انقالب“
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 .کنندگان در این صنعت بدھکار ھستند اند که پنج ھزار ميليارد تومان به توليد ھای وزارت نيرو تائيد کرده مقام
 اجرای حکم و بازداشت محمد اشرفی، فعال کارگری

 .محمد اشرفی فعال کارگری شب گذشته برای اجرای حکم در منزلش بازداشت شد
 .بھمن ماه جھت اجرای حکم در منزل خود دستگير شد ٢٠یک فعال کارگری شب گذشته مورخ 

بھمن ماه با مراجعه به منزل محمد اشرفی از فعاsن کارگری و عضو كميته پيگيري براي ايجاد  ٢٠به گزارش ھرانا، نيروھای امنيتی شب گذشته مورخ 
 .تشكلھاي آزاد كارگری جھت اجرایی کردن حکم یکسال زندان وی، اقدام به بازداشت ایشان و انتقال نامبرده به نقطه ای نامعلوم کردند

 حبسsزم به ذکر است محمد اشرفی پيش تر در پی مراسم بزرگداشت روز جھانی کارگر بازداشت شده بود و پيش تر بابت این اتھام به تحمل یکسال 
 .تعزیری از سوی دادگاه انقHب شھر تھران محکوم شده بود

   آزادی چھار تن از رھبران سنديکای کارگران شرکت نيشکر ھفت تپه
 .ندبودقربان عليپور، محمد حيدری، فريدون نيکوفرد و جليل احمدی حدود چھار ماه پيش به اتھامات امنيتی بازداشت و به زندان دزفول منتقل شده  

، قربان عليپور و محمد حيدری، پس از گذراندن بخش بزرگی از )آی يو اف( به گزارش فدراسيون جھانی کارگران صنايع کشاورزی، مواد غذايی و رستوران
 .دوره محکوميت خود و فريدون نيکوفرد و جليل احمدی به دليل نداشتن پرونده کيفری به طور مشروط آزاد شده اند

ای آق بر اساس احکام دادگاه تجديد نظر استان خوزستان، آقايان نيکوفرد، عليپور و احمدی به تحمل شش ماه حبس تعزيری و شش ماه حبس تعليقی، و
 .بودند  به چھار ماه حبس تعزيری و ھشت ماه حبس تعليقی محکوم شده  حيدری

ت ھف فدراسيون جھانی کارگران صنايع کشاورزی، مواد غذايی و رستوران ھمچنين از ادامه بازداشت علی نجاتی، رھبر سنديکای کارگران شرکت نيشکر
 .تپه انتقاد کرد و خواستار آزادی او شد

 .آقای نجاتی که در پاييز سال جاری بازداشت شد، به دو سال زندان محکوم شده است
 اعتصاب سراسر یونان را فراگرفت

 .جویانه دولت دست به اعتصاب زدند ھزاران نفر از کارکنان دولت در یونان در اعتراض به افزایش نيافتن دستمزدھا و اقدامات صرفه
 .این اعتصاب در پی فراخوان سندیکای کارکنان دولت در سراسر این کشور برگزار شده است

کنند مانع از سقوط این  روبرو است و دولتمردان آن تHش می) ميليارد یورو ٣٠٠(ھای کHن خارجی  و بدھی) درصدی ١٣(یونان با کسری بودجه ھنگفت 
 .کشور شوند

تعليق موقت پرداخت حقوق کارمندان دولت و افزیش ماليات بر مواد سوختی، افزایش سن بازنشستگی، افزایش نيافتن حقوق کارمندان دولتی و 
 .ھای دولت برای نجات کشور اعHم شده است استخدام نکردن کارمندان جدید از جمله سياست

درصدی بودجه بخش دولتی را به  ١۵مرزی و کاھش  ھای بازرگانی برون ھای با درآمد باs و شرکت تر، افزایش ماليات بر درآمد گروه دولت یونان، پيش
 .عنوان مرحله اول طرح خود اعمال کرده بود

ھا، معلمان، کارکنان فرودگاه و راه آھن آتن نيز  ھا، ادارات ماليات، مراکز پليس، شھرداری در یونان، کارکنان وزارتخانه) چھارشنبه(در این اعتصاب امروز 
 .شرکت دارند
 .پردازند ھای پزشکی مشغول فعاليت ھستند و تنھا به مداوای بيماران اورژانسی می ھا نيز شمار اندکی از تيم در بيمارستان

 .اند در روزھای آینده اعتصاب خواھند کرد کارکنان بخش خصوصی نيز اعHم کرده
 .العاده تدابيری اتخاذ کند اتحادیه اروپا قراراست برای کمک به بحران اقتصادی جدی یونان، فردا پنجشنبه در بروکسل در نشستی فوق

 .ھای اعضای اتحادیه اروپاست تضعيف یورو به عنوان پول واحد اروپا و سرایت مشکHت یونان به ھمسایگان این کشور از جمله نگرانی
 كارگران معترض تونل توحيد در تھران را بستند

ابر برخي از آنھا لباس كار پوشيده بودند به نشانه اعتراض در بر جمعي از كارگران تونل توحيد به دليل عدم پرداخت حقوق معوق خود در حالي كه 
اين اقدام آنھا تا قبل از آمدن پليس راھنمايي و رانندگي، سبب شده بود تا نزديك  .خودروھا جلـوگيري كردند ھاي اين تونل خوابيده و از عبور و مرور  ورودي

. خارج شوند اين مسئله سبب شد تا برخي از مسافران اين خودروھا با پاي پياده از تونل . ورودي و داخل تونل محبوس شوند به نيم ساعت، خودروھا در 
  .شدند كه اين امر نيز بر شدت ترافيك افزود ھمچنين برخي از شھروندان با تلفن ھمراه خود براي گرفتن عكس و فيلم از اين تجمع روانه تونل 

 کارگران آونگان و واگن پارس زیر چکمه ھای قدرت
چھارشنبه ھفته گذشته صد ھا نفر از کارگران شرکت آونگان در مقابل محل دادگستری شھر اراک تجمع کرده بودند و راھی : خبرنامه دانشگاه آزاد اراک

قط حقوقمان را ا فمرکز شھر بودند تا در مقابل استانداری نيز تجمع کنند که نيروی انتظامی پس از درگيری با این کارگران که روی پHکاردی نوشته بودند م
ــــــــضروب و  ــــــــا را م ــــــــشيانه آنھ ــــــــواھيم وح ــــــــات داد ١٢ميخ ــــــــای وزارت اطHع ــــــــل نيروھ ــــــــيز تحوی ــــــــن را ن  .ت

 .ایـن کـارگران در مقابــل نــيروی انتظــامی کــه بــا بــاتوم، زره و گــاز اشــک آور بــه آنھـا حملـه ور شــده بــود تنھــا شــعار خجالــت خجالــت سـر دادنــد
ماه ھست حقوق خود را دریافت نکرده اند و این کارخانه که بنا بر دستور رھبر جمھوری اسHمی مبنی بـر اجرایـی  ٨کارگران آونگان شھر اراک بيش از 

ــدن اصــل   .قــانون اساســی بــه یکــی از آقــازاده ھــا فروختــه شــده اســت در حــال حاضــر بــدون مــواد اوليــه ھيــچ توليــدی نــدارد ٤٤ش
یکی از کارگران با چشمانی اشکبار می گفت من مستاجرم فرزندم در دانشگاه آزاد درس می خواند، دیگری ميگفت از گرسـنگی و بـی پولـی خـسته 
شده ام، یکی ميگفت مگر ما چه ميخواھيم غير از حقوقمان یکی دیگری ميگفت ایـن اسـت اسـتقHل آزادی جمھـوری اسـHمی خميـنی ایـن را مـی 
 خواست؟ آب و برق مفتی که یارانه ای شده و حقوق ما ھم می رود در حساب بسيج و سپاه خدایا این حکومت ظلم را ریشه کن کن، یکی ھم فریـاد
ـــــــا برســـــــانيد ـــــــوش دني ـــــــه گ ـــــــا را ب ـــــــاد م ـــــــنود فری ـــــــی ش ـــــــا را نم ـــــــاد م ـــــــدای فری ـــــــسی ص ـــــــيزد ک  م

کارگران . ميليارد تومان ھم در حساب بانکی اش ذخيره کرده است ١٤٨سال سن دارد و مبلغ  ٣٨گفته ميشود مالک این شرکت که جعفری نام دارد تنھا 
تھـران را بـه مضروب آونگان در مقابل این سوال که چرا برای اعتراض به تھران نمی روند اعHم کردند وزارت اطHعات چند تن از افرادی را که قصد سـفر 

ـــــرای اعـــــتراض بـــــه تھـــــران بـــــرود خـــــودش مـــــسئول جـــــانش اســـــت  .داشـــــتند بازداشـــــت و اعـــــHم کـــــرده ھـــــر کـــــس ب
ت اما کارگران شرکت واگن پارس اراک ھم که به بخش خصوصی واگذار شده نيز ھفته گذشته در مقابل درب رودی این شرکت اعتصاب و خواھان پرداخ

ــــــــدند ــــــــان ش ــــــــه ش ــــــــوق معوق ــــــــد ٤٥٠.  حق ــــــــرار دارن ــــــــاری ق ــــــــتانه بيک ــــــــرکت در آس ــــــــن ش ــــــــارگر ای  .ک
در مقابل حکومتی که در مقابل شعار رای من کجاست .  آری این است حکومتی که ھيچ اعتراضی را بر نمی تابد حتی اگر برای گرفتن حق خود باشد 

مردم برای چه به خيابان بيایند؟ . بھمن فرا می خواند ٢٢این است حکومتی که مردم را به تظاھرات . گلوله تحویل ميدھد نباید انتظاری غير از این داشت
ودی تو مـی ناببرای حمایت از این ظلم؟ برای حمایت از این ھمه جنایت؟ خامنه ای کور خوانده ای ما به خيابان می آیيم اما نه برای حمایت از تو برای 

این حکومتی است که رئيس جمھوری اش وعده آینده بھتر را داده و ھر روز کارخانه ھایش ورشکست می شوند ھر روز کارگران بيکار ميشوند ھر . آیيم
وز تفتيش عقاید ر رروز بازداشت می کند ھر روز اعدام ميکند ھر روز حکم زندان صادر ميکند ھر روز موبایل و ایميل و ماھواره ھا را اختHل مواجه ميکند، ھ

  .و نفوذ و خصوصی ترین بخش ھای زندگی افراد را بيشتر ميکند و ھر روز ھمه چيز گران تر ميشود

 تبليغاتي كارگران كمونيست -هفته نامه   سياسي »بسوي انقالب«

       maktabema@maktabema.net:تماس با ما

          /http://mag.cwiran.com: آدرس اينترنتی
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 !تقليل نقد سوسياليستي به نقد انسانگرايانه و تنزل سياست طبقاتي به اخالق بورژوائي

 ، ارگان رزمندگان آزادی طبقه کارگر ٢١رزمندگان شماره : منبع
 !))نگاھی به سير تکاملی یک ترند  اپورتونيستی((  

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

اما اکنون باید سير حوادث به .  به جریانی کم اثر ونقش ارزیابی ميکردند"  پر بھائی"احزاب و سازمانھا پافشاری ما بر افشای این ترند اپورتونيستی را 
ان فکرھمگان نشان داده باشد که در واقع امر افشای این اپورتونيسم در ھيئت دستجات گوناگون اش ، افشای جریانی است که با اتکا بر صفوف روشن

در عرصه  ستیخرده بورژوا مبادرت به سازماندھی یک جریان انحHل طلبی تئوریک در جنبش ما نموده و با تبليغات ھمه جانبه، مبانی اوليه مبارزه کموني
موجودیت -٦٠حزب کمونيست ایران دردھه -تمامی آن جریان سانتریستی که در ھيئت حزب کادرھا. برنامه و تاکتيک را مورد تجدید نظر قرار داده و ميدھند

 یافت و سپس در سير تکامل قھقرائی اش به محافل و دستجات اوليه تشکيل دھنده اش تجزیه گردید چيزی به جز تکامل جناح سانتریستی جنبش چپ
افشای تئوری بافی ھای این جریان را به مثابه شرطی جھت غلبه بر انحHل طلبی تئوریک و  ٦٠رزمندگان از ھمان دھه . به یک ترند اپورتونيستی نبود

که در ھمانزمان برشته تحریر در آمد یکی از انتشارات اوليه ما است که ضمن " کومله-نقد برنامه سھند"کتاب . تفوق بر سير قھقرائی جنبش دنبال نمود
نبرد بر عليه این جریان اپورتونيستی . اینکه به تشریح و تبيين مبانی برنامه ای ما ميپردازد، حاوی نقد ھمين جریان سانتریستی در بدو تشکيل آن است

قHبی ان جدید و به عقب راندن تھاجم تئوریک روشنفکران خرد بورژوا به دستاوردھای بين المللی پرولتاریا و مدافعه از مبانی بين المللی لنينيسم
ھر مسير دیگری که محصول نبرد با اپورتونيست نباشد . نمایشگر مسيری است که ما از طریق آن بسوی متحد کردن کمونيستھای انقHبی گام مينھيم

ل حزب شکيو  تدارک برپائی ھر تشکل دیگری به جز اتحاد کمونيستھای انقHبی تنھا و تنھا ایجاد اختHل در اتحاد پرولتاریای کمونيست و تشتت در ت
از آنجا که غلبه بر انحHل طلبی تئوریک یک .  ما بدین مطلب در جای دیگری خواھيم پرداخت، اینک به مطلب اصلی بازگردیم. کمونيست انقHبی است

يين و تب شرط اساسی در متحد شدن کمونيستھای انقHبی بوده و کماکان است ، مبانی برنامه ای ما دقيقا در نبرد و نقد نظرات جریانات اپورتونيستی
از ھمين رو ما در عين پرداختن به دارودسته ھای گوناگون .  تدوین یافت چرا که بدون نبرد بر عليه اپورتونيسم، نبرد بر عليه بورژوازی امکان ناپذیر است

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

ر عليه ی ببه مثابه بخشی از نبرد پرولتاریای آگاه جھت غلبه بر پراکندگی و تفرقه در صفوف کارگران کمونيست و سازماندھی صفوف کمونيستھای انقHب
در حقيقت باید گفت که مبارزه فوق ضمن آنکه کمونيستھای انقHبی را قادر به متحد ساختن .  نظام سرمایه داری و مزدوران اپورتونيست آنھا است

م راھصفوف کارگران کمونيست مينماید در عين حال امکان افشای نفوذ اندیشه ھای بورژوائی در جنبش کارگری و تربيت سياسی طبقه کارگر را نيز ف
ما در مقابله با ترند فوق الذکر اساسا ضمن در نظر داشت مسائل فوق ھمچنين رشد و تکامل جنبش کارگری و صراحت بخشی به مبانی جنبش . ميآورد

انقHبی به معنای عمومی -بایستی تاکيد کنيم که اگرچه پيشرفت در جنبش اعتراضی.  کمونيست انقHبی در شرایط نوین را نيز مد نظر داشته ایم
سياست رادیکال بر متن رشد رادیکاليسم در جنبش کارگری متحقق ميشود در ھمان راستا باید گفت که ضرورت وجودی پدیداری فرقه ھای نوین 

ملی -مللیال اپورتونيستی و از جمله جریان فوق الذکر پای در ضرورت مقابلۀ بورژوازی با تشدید رادیکاليسم انقHبی در جنبش طبقه کارگر در عرصه بين
سياسی به جنبش کارگری را عھده دار -در واقع اپورتونيستھا در جریان مقابله بورژوازی بر عليه جنبش کارگری وظيفه سازمان دادن یورش تئوریک. دارد

جریان مورد . مينمایند آنان در ھر حال در جامه اپوزیسيون با اشاعه خرافه ھای بورژوائی در جنبش کارگری به دفاع از نظم بورژوائی حاکم اقدام . ھستند
ما قصد داشتيم که نشان دھيم که این ترند نوین که در لباس ماورا چپ و با ھياھو و جنجال کشفيات . اشاره ما از این روند عمومی، مستثنی نميباشد

مچون ا ھنوین و با شعار ظاھرا معصومانه نقد گذشته و نگرش ظاھرا انتقادی به دستاوردھای پرولتاریای بين المللی باsخص لنينيسم انقHبی خود ر
ميباشند و  ستهپرچمداران نوین جنبش کارگری عرضه مينمایند، چيزی به جز جریان روشنفکران خرده بورژوا که با ھزار و یک بند به نظم بورژوائی حاکم واب

بذل توجه ما به مبانی نظری بخشی از .  تقH ھایشان در واقع در جھت تضمين منافع حقير روشنفکرانه اشان از خوان یغمای بورژوازی است، نميباشند
فعاليت مينماید و یا دارودسته ھای دیگر درون جریان فوق از زاویه ھمان مسائل "  حزب کمونيست کارگری"صفوف این جریان روشنفکری که به نام 

یکی از مسائلی که مدتی قبل مورد مHحظه قرار دادیم و از قضا امروزه مورد توجه بسياری قرار گرفته بدون آنکه منتقدین به .  مطروحه در باs است
 . افشای پيوند ارگانيک نظرات نحله فوق با جریان عمومی برخاسته از آن بپردازند، مسئله آلترناتيو ميباشد

 !ارتقا ليبراليسم انسانگرایانه به شعار استراتژیک) الف
ن روند فوق به کنوما مدتی قبل به افشای ارتقا روند بورژوا ليبرالی انسان گرایانه در طرح آلترناتيو و خط مشی تاکتيکی حزب فوق پرداختيم که صد البته ا

 .جھت پرداختن به این تحول نوین بایستی مروری بر آنچه که تا کنون گفته ایم بيندازیم. یک مانيفست تمام عيار تحول یافته است
در نقد آلترناتيو و خط مشی تاکتيکی حزب " جمھوری سوسياليستی از راه افریقای جنوبيزه"در مقاله١٣٨٦منتشره در دی ماه  ١٣ما در رزمندگان شماره 

 :کمونيست کارگری چنين نوشتيم
به ھد از این مسئله بگذریم چراکه در اینجا مسئله مورد نظر ما امر دیگری است که اینبار از قضا شامل آن ميشود که چگونه آقای تقوائی  ميخوا"

او در انتھای مقاله فوق پس از آنکه ھمه ھستی جنبش چپ را در محدوده اتاق کارش گنجانده و جز خودش . سوسياليسم ادعائی اش دست پيدا کند
 : از قالب یک رادیکال دو آتشه بدر آمده و چنين مينویسد" انسانی"، به رسميت نشناخته یکباره با یک باsنس "ھویت انسانی"را، آنھم در ھيبت مجرد 

خواھان آزدی بی قيد و شرط دانشجویان، و   در این کارزار نه تنھا کمونيستھا بلکه ھر نيروئی که مدعی آزادیخواھی است باید با تمام قوا شرکت کند و "
دستگيری و پرونده سازی برای . تعرض ھمه جانبه به جمھوری اسHمی در سطح جھانی جزء مھمی از این کارزار است  .کليه زندانيان سياسی، شود

باید جھانيان بدانند که .  دانشجویان چپ برگ سياه دیگری در پرونده جنایات این حکومت است، باید کل این پرونده را در مقابل چشم جھانيان قرار داد
حزب ما ھمواره اعHم کرده است که جمھوری اسHمی باید مانند رژیم آپارتاید نژادی .  حکومت مردم ایران نيست، قاتل آنان است    جمھوری اسHمی

اکنون در نبرد برای آزادی دانشجویان و کليه زندانيان سياسی باید با تاکيد و برجستگی بيشتری این .  آفریقای جنوبی در جھان ایزوله و منزوی شود
البته در "  تعرض ھمه جانبه بر جمھوری اسHمی"او محور کار خویش را بر  -------ھمانجا---."خواست و مطالبه مردم ایران را در برابر جھانيان قرار داد

نه به "در واقع امر شعار .قرار ميدھد"  رژیم آپارتاید نژادی آفریقای جنوبی: "ساختن جمھوری اسHمی مانند"  ایزوله و منزوی"جھت "  سطح جھانی"
امری . در موضع پراتيکی تبدیل به مبارزه جھت آفریقای جنوبيزه ساختن جمھوری اسHمی و شرایط مقابله بين المللی با آن ميشود" جمھوری اسHمی

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

. از لھيب سوزان نبردھای انقHبی نلسون ماندsی رفرميست را بيرون کشيدند.  انحراف این نبرد از راھی انقHبی بسوی رفرميسم نيز ميگردید
طبيعی است که وقتی آقای تقوائی .سازماندھندگان این راه رفرميستی ھم بورژوازی امپریاليستی و مارکت زدوبند آنان شورای امنيت سازمان ملل بود

دارد که صد البته قادر به اعمال "  نھادھای بين المللی"و "  مجامع"مسئله آفریقای جنوبيزه کردن جمھوری اسHمی را مطرح ميکند رو بسوی ھمين 
این ميماند که از آقای تقوائی بپرسيم که کاندید رفرميست و دقيقتر نلسون ماندsی وطنی شما . تحریم و منزوی ساختن و گزینش آلترناتيو ھم ميباشند

ضا ای برای جایگزینی قدرت کيست؟ البته بدون نيازی به پاسخ از جانب او،اگر به نوشته دیگری که حاوی نظرات آقای تقوائی پيرامون سوسياليسم و
او در یک سخنرانی در پلنوم بيست و نھم کميته مرکزی که بعداً .جمھوری سوسياليستی مورد نظرش ميباشد رجوع کنيم، پاسخ خویش را خواھيم یافت

 :تحریر و در سایت حزبش انتشار یافته چنين ميگوید
اين محدود و منحصر کردن سوسياليسم و انقHب .  کمونيسم کارگري، کمونيسم نجات دھندۀ انسان است و نه فقط ناجي طبقه کارگر"      

کمونيسم نجات دھنده "ظاھرا   ------  ٢٢۴ضميمه انترناسيونال -----."  سوسياليستي به کارگران به نظر من يک بروزکارگر زدگي چپ سنتي است
در مقابله با "  انسانيت"و "  انسان"به مثابه نظریه نوینی ارائه ميگردد و نه نشخوار خوارترین تئوریسينھای رویز یونيست که ھمواره از "  انسان
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یکپای این کمونيسم بر چشم فروبستن بر کشف تاریخی مارکس یعنی دیکتاتوری پرولتاریا به مثابه تکامل . سوسياليسم مارکسيستی سخن ميگفتند
 : آقای تقوائی دقيقاً از ھمين مبدا حرکت ميکند وقتی مينویسد.تاریخی مبارزه طبقاتی ميباشد

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

اما نکته اي که کمتر شناخته شده . ھاي مختلف"ايشيو"در عرصه ھاي گوناگون و بر سر مسائل و موضوعات، يا بقول انگليسھا . ھاي مختلف مي بينيم
است، و منصور حکمت اولين بار آنرا روشن و شفاف مطرح کرد، اين حقيقت است که طبقات، لخت و عور و مستقيم و بيواسطه در مقابل ھم ظاھر 

جنبش ھائي که آرمان ھا، ايده آلھا، و سياست ھا و استراتژي . نميشوند، بلکه به حرکات و جنبش ھايي شکل ميدھند که با ھم در تقابل قرار ميگيرند
فرھنگ و .  جنبشھائي که سنت ھاي خودشان را دارند، شيوه ھاي خودشان، و افقھا و ارزشھاي خودشان را دارند.  ھاي ھر طبقه را منعکس ميکنند
در نھايت سير تحوsت اصلي جامعه و جھت حرکت آنرا    و اين نحوه مقابله و تناسب قوا در بين جنبش ھاست که.  اھداف مبارزاتي خودشان را دارند

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

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

یعنی ."  در جامعه بروز ميابد.....مبارزه طبقاتی از طریق مقابله و"  اینکه.ھر آکادميسينی که مبارزه طبقاتی را تایيد ميکند، به روشنی نشان ميدھد
و ما در ادامه خواھيم دید که حذف دیکتاتوری پرولتاریا نه تنھا از روی سھل . عميق ولی نه الزاما مارکسيست" متفکر"تشریح مبارزه طبقاتی از موضع یک 

آنچه او ميگوید را با تشعشعات تئوریک .انگاری نبوده بلکه آقای تقوائی از مبارزه طبقاتی و استنتاج نھائی از آن درکی غير مارکسيستی ارائه ميدھد
ت گورباچف و تئوری سوسياليسم انسانی اش مقایسه کنيد تمایزی نخواھيد یافت به جز ردیفی از شعارھا که تقوائی سعی ميکند در پس آنھا ماھي

 : مثHً آقای تقوائی چنين ميگوید.واقعی خویش را پنھان کند
دست پينه   در جامعه   سوسيا ليستي که ما مي خواھيم .بسازد، بر دفاع از حرمت انسانھا بنا شده است  جامعه اي که کمونيست کارگري ميخواھد"

ما نمي توانيم از طبقات شروع کنيم و بعد اميدوار باشيم که در جامعه سو . ما اينکار را نمي کنيم. بستۀ فرد  را نگاه نميکنند تا به شورا ھا بپذيرند ش
انقHب .  مي جنگيم"  ھويت انساني "  را برسميت مي شناسيم و از امروز براي "  انسان "  فرداي پيروزي، ما فقط .  سياليستي مان، انسان آزاد شود

منظور نتيجه مبارزه ( واضح و آشکار اعHم ميکند که برای سوسياليسم اش از طبقات  ---------ھمانجا-------."سوسياليستي ما ، انقHب انساني است
را به مثابه "  دست پينه بسته"شروع نميکند و جھت تاکيد بر غير طبقاتی بودن ساختار قدرت سوسياليستی مورد نظرش به طعنه )  طبقاتی است

بدین دليل ساده که او به گفته خودش از طبقات !  سوسياليسم اش کارگری نيست!  کمونيسم آقای تقوائی کارگری نيست.  سمبل کارگران بکار ميبرد
او مدافعه کمونيسم و سوسياليسم تمام خلقی است،او سروکارش با انسان بدون موقعيت و منافع طبقاتی است، او برای یک امر .  شروع نميکند

انقHب "اش ميخواند وارد ميدان جنگ شده و طرفدار "  کرامت انسانی"یعنی ھمان که خاتمی"  ھویت انسانی"مجرد،کلی و sبد مقدس به اسم 
بعنوان رھبر کمونيست اعHم ميکند که برای جمھوری شوراھایش کارگر بودن اھميت ندارد زیرا او فقط انسان را به رسميت .است"  انسانی

تی واقعا تا کجا باید سقوط کرد که بتوان این لفاظيھای ایده آليستی در مورد انسان و انسانيت کلی و مجرد را بجای درک ماتریاليستی از ھس.ميشناسد
است که ) اینھم  از بقایای چپ سنتی(این چه حزب کمونيسم و آنھم از نوع کارگری.کمونيسم کارگری نھاد: اجتماعی بخورد خواننده داد و اسم آنرا ھم

این چه کمونيسمی .  را امری مجرد و فاقد موقعيت و منافع طبقاتی ميداند" انسان"رھبر عاشق انسان اش و مبارز ميدان ھویت انسانی اش، ھستی 
سخن رد استکه مبانی مارکسيستی پيرامون مبارزه طبقاتی و تحول تاریخی این مبارزه تا دیکتاتوری پرولتاریا را به کناری مينھد و از یک ھویت مج

بدون تردید این .  این چه کمونيسمی استکه در بررسی تاریخی مبارزه طبقاتی بجای ماتریاليسم تاریخی به ایده آليسم عرفانی روی ميآورد.ميگوید
این تماما بازتاب وحشت خرده . این رویکردی به عرفان شرقی در وحشت از انقHب قھر آميز کارگران و زحمتکشان است! کمونيسم مارکسيستی نيست

ھدف گرفته را بورژواھای بورکرات در مقابله با برخاستن مجدد غول رادیکاليسم انقHبی در نبرد کارگران و زحمتکشان که نابودی ماشين دولتی بورژوازی 
این . این وحشت بورکراتھائی استکه با ھزار و یک بند به ماشين دولتی بورژوازی بين المللی و ارگانھای بين المللی اش متصل ميباشند. است، ميباشد

این کمونيسم بورژوائی است که رو به انقHب با شعارھای بظاھر الترا چپ سوگند .عافيت طلبی بورژوائی در مقابله با برخاستن کمونيسم انقHبی است
د که در خورميخورد و در ھمانحال رو به بورژوازی امپریاليستی در عين آنکه درخواست تغيير بورژوا امپریاليستی در اوضاع را مطرح ميکند و سوگند مي

سوگند .  است"  ھویت انسانی"نيست بلکه شعار آنھا "  منافع طبقاتی"و "  طبقه"سوسياليسمی که این جریان مدعای آنرا دارد نقطه مبدا حرکت 
انقHب "به رسميت شناخته ميشود و نه طبقه و منافع طبقاتی، سوگند ميخورد که خواھان "  انسان"ميخورد که در جمھوری سوسياليستی آنھا 

سوگند ميخورد که خواھان حاکميت شوراھای تمام ! است و نه برقراری دیکتاتوری پرولتاریا و سازماندھی قھر طبقاتی بر عليه ارتجاع بورژوازی" انسانی
در مقابل تشکل یابی انقHبی طبقه " مجامع عمومی"در واقع امر علت نادیده گرفتن برپائی سازمانھای انقHبی کارگری و طرح شعار ليبرالی.خلقی است

پس وجود آنان و حمایت بورژوازی .کارگر دقيقا از ھمين درک بورژوا ليبرالی و عدم اعتقاد به قدرت پرولتاریای متحد در تحوsت آتی ناشی ميگردد
این تمام آن .  دامپریاليستی با طرح افریقای جنوبيزه کردن ایران، ميتواند منافع ھمگان را در مقابله با قھر انقHبی کارگران و زحمتکشان، تضمين نمای

ی مللچيزی است که خرده بورژوای بورکرات ما در پی دستيابی بدان است، برقراری سوسياليسم غير طبقاتی با اتکا به نھادھا و سازمانھای بين ال
 . درافریقای جنوبيزه ساختن جمھوری اسHمی

  )١٣شماره  ١٣٨٦رزمندگان دی ماه (  
را به یک " انقHب انسانی"متعاقب درک فوق حضرات تئوریسين حزبی ميبایستی به مبانی پراتيکی استراتژی فوق نيز بپردازند تا بتوانند سنگ بنای اوليه 

اولين گام در این راه کمافی السابق . برنامه و مانيفست تمام عيار که در بر گيرنده کرنش نھائی اشان در بارگاه بورژوازی امپریاليستی باشد ارتقا دھند
شاعه س ااشاعه ليبراليسم در جنبش کارگری حول فعاليتھای کارگری بر بستر مبارزات اقتصادی و فراخواندن فعالين کارگری به پراتيسيسم کور بر اسا

 .از سازماندھی تشکلھای کارگری بود" اینھمانی"تبيين 
 

 !                                                                                         سياست انسانگرایانه در زمينه مبارزات روزمره طبقه کارگر) ب
آنان را تا  يککارگران آگاه بایستی از موضع پيکارگران بنيانگذار و سازمانده انقHب سوسياليستی به آکسيونيسم عاميانه ای فراخوانده ميشدند که پرات 

آقای تقوایی و مسئله  :"ما خط مشی تاکتيکی حزب تقوائی را در ارتباط با استراتژی فوق الذکر در مقاله. حد دل نگرانی ھای منشی تریدیون تنزل ميداد
مورد ارزیابی قرار دادیم و در ابتدای بررسی خویش چنين   ١٣٨٧به تاریخ فروردین  ١٥رزمندگان شماره  در نشریه!"  اینھمانی تشکّل ھای کارگری

 :                                                                                                                  نوشتيم
ظاھرا مسائل پيش روی جنبش کارگری و مصاف ھائی که در زمينه تئوری و پراتيک ھر دم  با شدت و حدت بيشتری صفوف کمونيست ھای انقHبی و " 

ب آقای حز فعالين جنبش را به چالش ميطلبد و افق ھای نوینی را به روی نبردھای کارگری ميگشاید،چنان عرصه را بر تئوری پردازان جریاناتی از قبيل
اینبار با " ھویت انسانی"تقوایی تنگ کرده است که تئوریسين خرده بورژوای ما را وا داشته که متعاقب فلسفه انسانی اش و یگانه پنداری ایده آليستی 

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

نسانی ت اما در آنجا مسئله فوق را چه در زمينه شکل سازمانی و چه در زمينه برنامه جھت سازمانھای کارگری با توجه به شعار انقHب انسانی و ھوی
ما نشان دادیم که چگونه استراتژی جمھوری سوسياليستی ازطریق افریقای جنوبيزه ساختن جمھوری اسHمی و تHشھای .  مورد مHحظه قرار دادیم

یط شراانساندوستانه و عرفانی آقای تقوائی به حوزه پراتيک کارگری تسری یافته است و یا در واقع چگونه خط مشی ليبرالی مجامع عمومی بر اساس 
. پدیده ھا نميتواند باشد"  اینھمانی"ما نشان دادیم که متدولوژی متناسب با رویکرد انسانی آقای تقوائی چيزی به جز متد . نوین باز سازی شده است

در این زمينه مجددا خواننده را به نقل قولی از مقاله فوق رجوع .  ھویت مجرد انسانی را تنھا با توسل به ابزار شناخت متافيزیکی ميتوان تبيين نمود
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 : ميدھيم
ميباشد نکات مھم در برپایی مجمع "  گردھمایی منظم در کارخانه"پس از آنکه مشخص ميکند که خط مشی تاکتيکی اشان در قبال جنبش کارگری "

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

کار و  حيطکه در کارخانه پيش مياید،در ارتباطاتی که بری حل مسائلشان از اعتصابات گرفته حتي تا رفتن به مذاکره و حتي  فکر کردن به اينکه در م
مثH اينجور نيست که اول بايد رفت و اساسنامه ..............  مستقيم برپايي مجمع عمومي استد زيستشان چطور بھم ياري کنند، ھمه اينھا از نتايج

بلکه اين يک .  اش را نوشت و شرايطش را تعيين کرد و بعد ھم کارگران را قانع کرد به اينکه بايد مجمع عمومي خودشان را براي مبارزه تشکيل دھند
 . " تجربه شناخته شده کارگري است و کارگران در روند اعتراضات و مبارزه شان به تشکيل آن ميرسند

يازی چ ناگر کارگران بطور منظم در گردھمایی کارخانه شرکت کنند و به مسائل مبارزه روزمره اشان رسيدگی کنند،این ميشود تشکل کارگری و قطعا ھي
اصH احتياج به تبليغ ھم ندارد .پس به زعم تئوریسين حزبی معنای تشکل کارگری ھمان تجمع کارگری است.به اساسنامه و مسائل دیگر ھم نيست

پروسه و سپردن امر تشکل کارگری از رویدادی به رویداد دیگر -این بيان کHسيک تاکتيک.  مبارزاتشان به آن نائل ميشوند"  در ادامه روند"چراکه کارگران 
اما مسئله به ھمينجا ختم نميشود و آقای تقوایی جھت آنکه به معترضين پاسخی داده باشد و خط مشی ليبرالی خویش را sپوشانی کند به یک .است

 : شگرد سازمانی متوسل ميشود و چنين اضافه ميکند
وع شر اين نکته را ھم بگويم که در جاھايي ممکن است که کساني که ميخواھند مجامع عمومی را برگزار کنند این جمع ھا خودشان را بصورت یک نھاد"

ميخواھم بگويم که اينطور نيست که مجمع عمومي باید الزاما از پایين شکل بگيرد . کننده مجمع عمومی به کارگران معرفی کنند و اعHم موجودیت کنند
مي و تا وقتی که بطور خود بخودی کارگران دور   ھم جمع نشده باشند ديگر نميشود بحثی بعنوان فعاليت منسجم و متنوعی براي تشکيل مجمع عمو

آنوقت ھمان جمع محدود چند نفري که خواھان تشکيل مجمع .  اينجور نيست، خيلي وقتھا ممکن است که تعداد معدودي از کارگران باشند .داشت
عمومي منظم ھستند اعHم موجوديت ميکنند و به کارگران فراخوان تشکيل مجمع عمومي ميدھند و از ھمه ميخواھند که بطور منظم دور ھم جمع 

اين فراخوان حتي ميتواند با اعHم اولين جلسه رسمي مجمع عمومي که حول .  شوند و مسايل مختلفشان را با ھمياري و ھمفکري چاره جويي کنند
من فکر ميکنم که اين تلقي و اين درک که مجمع عمومي فقط براي دوره مبارز است و ديگر . چه مسايل مشخصي ميخواھند جمع شوند ھمراه باشد
 ھمانجا ." ھيچ، اينرا بايد اول خود فعالين کارگري عمH کنار بگذارند

تعدادی از کارگران به عنوان ھيئت موسس مجمع عمومی فراخوان ميدھند،جلسات بطور منظم شکل ميگيرد چراکه مجمع عمومی ميتواند فقط برای 
نمونه این نوع فعاليت را .جلسه و تشکيHتی است که کارگران برای رسيدگی به مسائل مبتH به زندگی روزمره اشان برپا ميکنند.دوره مبارزه ھم نباشد

استناد دانشفر بسيار دقيق است و نشان ميدھد که تمام آنچه که آقای .است!  شھH دانشفر گوشزد ميکند که ھمانا مجمع عمومی سندیکای واحد
ھر سندیکائی مجمع عمومی دارد، آقای تقوائی ميگوید تعداد مجامع .تقوائی تحت عنوان جنبش مجمع عمومی ميگوید ھمان سندیکا است و بس

ھر سندیکائی ھيئت موسس یا فراخوان دھنده دارد که کارگران را دعوت به جلسه جھت تشکيل سندیکا ميکند که مجمع .عمومی باید بيشتر باشد
مسئله او با سندیکا امکان رشد بورکراسی در سندیکا است و راه حل او ھم برای مقابله با بورکراسی افزایش .عمومی آقای تقوائی ھم ھمين را ميگوید

در واقع آقای تقوائی یکی از اساسی ترین انحرافات درون جنبش کارگری را که پایه رفرميسم در جنبش ماست ميخواھد با .تعداد مجامع عمومی است
اساسا خط مشی تاکتيکی مجمع عمومی ھيچگونه مرزبندی روشن سياسی در قبال .یک تغيير اساسنامه ای در کميت مجامع عمومی بر طرف نماید

سم عریان اليسندیکاليسم و رفرميسم ارائه نميدھد و دقيقتر آقای تقوائی در توضيحات و تشریحات خود تمامی آنچه را که تصویر ميکند تماما بيان سندیک
. اما آقای عزیز سندیکاليسم بيان نفوذ سياست بورژوازی در درون طبقه کارگر است.است که تغيير نام داده و خود را تشکل مجمع عمومی ناميده است

سندیکاليسم خط مشی تاکتيکی بورژوازی جھت انحراف مبارزات کارگری و گمراھی در صفوف جنبش کارگری جھت ممانعت از اتخاذ سياست انقHبی 
ھيچ سندیکاليستی را نميتوان یافت که مخالف گردھمائی کارگران و صحبت پيرامون مسائل روزمره باشد به ھمانگونه که ھيچ .  در این جنبش است

سياست برای .سندیکاليستی را نميتوان یافت که موافق اتخاذ سياست انقHبی و ارتقا جنبش کارگری به نبردھای سياسی انقHبی باشد
در مقابل چنين سياستی .سندیکاليست ھا یعنی مباحثه پيرامون مسائل روزمره و قبول امکان بھبودی در چھارچوب نظم بورژوائی حاکم است

ی شارکمونيستھای انقHبی ضمن مشارکت و سازماندھی طبقه کارگر ھمواره به نا کافی بودن این مبارزات که بيان منافع آنی کارگران ميباشند پاف
در راه تحقق منافع .نموده و پرولتاریا را به نبرد برای منافع آتی اش که با بزیر کشيدن نظم بورژوائی و امحا مالکيت خصوصی متحقق ميگردد،فرا ميخوانند

د برای آزادی را نبرآتی پرولتاریا از ھمين امروز و در جریان نبردھای روزمره کارگری که برای تحقق منافع آنی پرولتاریا صورت ميگيرد،کمونيستھای انقHبی 
جنبش کارگری در جریان ھمين نبردھای آنی و یا به عبارتی در جریان نبرد برای .به مثابه شاھراه متحد کننده جنبش کارگری در دستور مبارزه مينھند

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

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

از نوع فوئر باخی آن است پس این مسئله که کارگران جھت سازماندھی مبارزات روزمره به تشکيHتی رزمنده نيازمندند، که "  انسان"سروکارش با 
بش جن ميبایست در عين سازماندھی مبارزات اقتصادی، امکانی جھت تربيت سياسی پرولتاریا و اشاعه مبانی مبارزات آزادیخواھانه و سوسياليستی در

اما پرولتاریای کمونيست و متشکل در حزب کمونيست انقHبی به .  برخوردار نيست"  انسانی"کارگری فراھم آورد، اساسا از ھيچ ضرورتی در مبارزات 
مسئله .  چنين سازمانی یعنی اتحادیه ھای انقHبی جھت تسخير قدرت و حفظ آن در مقابل تھاجم ارتجاع بورژوازی و امپریاليسم نياز مبرم دارد

اما از .  اشدسازماندھی سازمانھای کارگری و خط مشی تاکتيکی در قبال این مسئله نه فقط به مبارزه امروز بلکه به آینده نبرد پرولتری نيز مربوط ميب
انی انسآنجا که در انقHب انسانی و برای سوسياليسم انسانی ما نيازمند طبقه کارگر متشکل نيستيم و در این انقHب نه ھویت طبقاتی بلکه ھویت 

لنينيستی از دیدگاه زعما و عرفای انساندوست ما، فقط و فقط نشاندھنده -اھميت دارد بنابراین پافشاری ما بر مبانی استراتژی و تاکتيک مارکسيستی
در انقHب انسانی، سياست sبی گری است پس آنان نيازی " ھویت انسانی"زیرا تاکتيک عرفای فوئر باخی برای دستيابی به . بودن ما است"  سنتی"

 . به سازماندھی اتحادیه ھای انقHبی کارگران ندارند
 ! سياست انسانگرایانه و خط مشی Yبی ایستی) ج

ما در بحث پيرامون .  ھا از جمله عرفای حزبی را به اتخاذ موضع در قبال مسائل مطروحه وادار ميسازد"انسان "اما از قضا این منافع طبقاتی است که 
انساندوست ما ميتوانند کما فی السابق آن را به حساب "  کمونيست"سياست sبی گری حضرات بر این منافع طبقاتی انگشت نھاده ایم که عرفای 

حزب "منتشر گردید در مقاله ای تحت عنوان  ٨٧که در اردیبھشت  ١٦ما در رزمندگان شماره . بودن ما یا ھمان برداشت طبقاتی ما ملحوظ دارند" سنتی"
 : پيرامون سياست تاکتيکی عرفای کمونيست چنين نوشتيم" کمونيست کارگری و خط مشی تاکتيکی sبی ایستی

 :او پيرامون صف بندی ھای سياسی چنين مينویسد.ببينيم که آقای تقوائی در تبيين سياست تاکتيکی نوین اش چه ميگوید"
صف انسانيت و آزادیخواھی و برابری طلبی که چپ :  ایران دو صف روشن تر و عریان تر از ھميشه در مقابل ھم قرار گرفته اند    امروز در جامعه"      

یورش اخير حکومت در واقع نبرد  .  کمونيسم کارگری آنرا نمایندگی ميکند در برابر جمھوری اسHمی که نمایندگی کل کمپ ارتجاع راست را بعھده دارد
بين راست و چپ، بين طبقه کارگر که کل مردم شریف جامعه را با خود دارد و طبقه سرمایه  ۵٧جنگی که از انقHب . مشخصی از این جنگ مداوم است

ميتوان و باید در این نبرد پيروز شد و نه تنھا یورش و . به حکومت اسHمی رضایت بدھد، آغاز شده است  دار که ناگزیر شده است در برابر مبارزات مردم
انزوای بين المللی    .به ھزیمت انداخت   آشکار و پنھان آنرا در اپوزیسيون و پوزیسيون تھاجم جنایتکارانه رژیم را خنثی کرد بلکه کل حکومت و مدافعين 

 ." جمھوری اسHمی یک ھدف مشخص این نبرد است
ی ھوربزعم آقای تقوائی دو صف در مقابل ھم قرار دارند،یکی صف انسانيت و آزادیخواھی و برابری طلبی به رھبری چپ کمونيسم کارگری و دیگری جم

آزادیخواه و برابری طلبی اشان مفروض است ! در واقع امر یکی صف انسانيت زیرا که طبعا این انسان ھا .اسHمی که نماینده کمپ ارتجاع راست است
که از قضا استناد تئوریسين حزبی به راست بودن این ارتجاع ھم از سر تصادف نميباشد و ما در ادامه خواھيم دید که ! و دیگری صف ارتجاع راست است
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در جریان "  جنگی"در ميان این دو کمپ .چرا چسباندن صفت راست به این کمپ و سر ھم بندی صف انسانيت و کل مردم شریف، ضرورت یافته است
در اینکه در جریان جنبش انقHبی و از ھمان فردای قيام دو اردوگاه انقHب و ضدانقHب رو در روی .دارد  ۵٧است که ریشه در تحوsت جنبش انقHبی سال 

بر مسئله فوق به مثابه   ۶٠یکدیگر صف آرائی کرده و یک جنگ نابرابر در این آوردگاه جاری است شکی نميتوان داشت و رزمندگان از ھمان سالھای 
نقطه مبدا در بررسی اوضاع سياسی پافشاری نموده است و در جھت تبيين جریانات و رویدادھای سياسی در طی این سالھا از ھمين نقطه گرھی 

په و ت تحرکت نموده است و از جمله ميتوان به چگونگی برخورد رزمندگان به تحوsت درون جنبش کارگری باsخص نبرد کارگران خاتون آباد،واحد و ھف
اینکه .  اشاره کرد....ھمچنين پاسخ به ھياھو ھای پيرامون امکان وقوع جنگ و موضع کمونيسم انقHبی در مورد آن و یا بررسی تحوsت جنبش چپ و

لبته باید مورد د اامروزه باsخره فشار واقعيات و نه درک آگاھانه از سير تحوsت، برخی را وادار نموده است که وجود این جنگ را مورد تایيد قرار دھند ص
ا جدیت به د باستقبال قرار گيرد ولی آنگاه که این تایيد پوششی جھت تحریف در جریان نبرد جاری است نه تنھا مورد استقبال ما قرار نميگيرد بلکه بای

و طبقه سرمایه "  طبقه کارگر که کل مردم شریف جامعه را با خود دارد"بر اساس تئوری آقای تقوائی و شرکا، جنگ فوق الذکر ميان .افشای آن بپردازیم
در یک کHم جمھوری اسHمی نماینده منافع بورژوازی نيست بلکه . جریان دارد."ناگزیر شده در برابر مبارزات مردم به جمھوری اسHمی تن دھد" دار که

اینکه نطفه این حاکميت در گوادلوپ و در تداوم سياست سازماندھی خط سبز اسHم در مقابله با نفوذ .داده است"  ارتجاع راست"بورژوازی تن به این
اینکه جمھوری اسHمی با اتکا بر دستگاه سرکوب اش و در راستای منافع و در پرتو حمایتھای بورژوازی .سوسيال امپریاليسم شوروی،بسته شد

ن یسيامپریاليستی به سرکوب مبارزات انقHبی و متمرکز ساختن دستگاه دولتی و اجرای سياستھای اقتصادی بانک جھانی مبادرت مينماید برای تئور
اگر جمھوری اسHمی منافع بورژوازی را نمایندگی نميکند پس کارگران با کدام قدرت !  سرمایه داران به ارتجاع راست است"  تن دادن"حزبی معنایش 

رد مو سياسی،با کدام دولت،با کدام نظم طبقاتی در جنگند؟ اساسا دولت و قدرت سياسی حاکم که باید برانداخته شود از کدام منافع طبقاتی و نظم
بخش ھائی از  آیانيازشان پاسداری ميکند؟ کارگران چگونه ميتوانند بر عليه قدرت سياسی بورژوازی که عمH وجود ندارد به نبرد بپردازند؟و از ھمه مھمتر 

اکم را با ی حسرمایه داران ھم وجود دارند که خواھان این ارتجاع سياه نباشند و به آن تن نداده باشند؟ آیا پس از حدود سه دھه ھنوز باید قدرت سياس
ارزیابی نمود؟ در یک کHم در نزد حضرات حزبی جمھوری اسHمی بيان حاکميت سرمایه داران و تامين کننده منافع "  نامطلوب"و "  مطلوب"چوب خط 

بورژوازی امپریاليستی در سازماندھی نظم بورژوائی و اجرای برنامه ھای بانک جھانی و سایر نھادھای بين المللی بورژوازی امپریاليستی 
و امروز باید از جامعه انسانی طرد "  تن داده است"جمھوری اسHمی بيان ارتجاع راست و ضد انسانی است که در شرایطی بورژوازی به آن .نيست

سالھاست که بخش دیگری از سرنگونی طلبان در ھيئت .اما این نه سخنی جدید است و نه درکی انقHبی و مارکسيستی از اوضاع است.شود
که حتما جایگاه بشریت -مجاھدین خلق با اعHم بنيادگرائی به مثابه فاشيسم مذھبی خواھان مبارزه بشریت بر عليه آن و طرد آن از مجامع بين المللی 

را به عنوان سياست براندازی در دستور داشته و جھت تحقق آن به sبی گری در پارلمان ھا و دولتھای امریکائی  -و انسانيت و بورژوازی مطلوب ميباشند
مجاھدین صریحاً این مبارزه برای طرد جمھوری .و اروپائی مشغول است و ھر نامه و تایيدیه آنان را برگ زرینی در مقاومت مردم ایران اعHم ميکند

امروزه نيز تئوریسين حزبی در پی تحقق ھمين .   اسHمی و سياست sبی گری متعاقب آنرا مبارزه بين المللی مقاومت مردم ایران نام نھاده است
در عصر  ھا سياست بورژوائی این اصل لنينيسم انقHبی را که ارتجاع سياسی و اتکا بورژوازی امپریاليستی را بر عقب مانده و قرون وسطائی ترین ایده

آنان در نقش  جناح .  امپریاليسم مورد تایيد قرار ميدھد، نادیده می انگارد تا زمينه را برای بازسازی منافع بورژوازی تحت عنوان چپ به سرانجام برساند
 :چپ جریان سرنگونی طلبان در تحقق خط مشی تاکتيکی فوق مينویسند

حکومت اسHمی یک رژیم آپارتاید جنسی، یک حکومت ضد کارگر و ضد !  پيام مردم ایران به جھانيان اینست که این حکومت را برسميت نشناسيد"
این حکومت عار بشریت قرن بيست و یک است و باید از جانب . رسما و قانونا یک توحش قرون وسطائی را به جامعه حاکم کرده است  انسان است که

 ." بشریت متمدن جھان محکوم و طرد و منزوی شود
اما این بشریت متمدن چگونه .طرد و منزوی شود" بشریت متمدن"و طبعا بایستی از سوی ! است" حکومت عار بشریت"این نه حاکميت بورژوازی بلکه 

است که این پيدميتواند جمھوری اسHمی را طرد و منزوی کند؟ بگذارید پيش از پرداختن به پاسخ این سوال این نکته را مورد توجه قرار دھيم که نا گفته 
مراکز از بشریت متمدن مثH باید جمھوری اسHمی را از مجامع بين المللی که صد البته جایگاه بشریت متمدن ميباشند به بيرون پرتاب کنند و بخشی 

این مبارزه طبعا از جایگاه خاصی در استراتژی حزب برخوردار .سازمان ملل متحد و یا سازمان جھانی کار ميباشند:این بشریت متمدن ھم بدون تردید
 :تقوائی در باره جایگاه آنچه خود جنبش جھانی اش ميخواند چنين مينویسد.است

 
اگر .  این جنبش جزئی از، و ميتوان گفت شاخه بين المللی جنبش انقHبی مردم ایران عليه جانيان حاکم و کل نظام اسHمی سرمایه در ایران است"  

 ." پشت جمھوری اسHمی در خارج کشور بخاک ماليده شود آنگاه تا سرنگونی کامل این حکومت بدست مردم ایران فاصله چندانی نخواھيم داشت
ین ھر کارگر آگاھی که جریان مبارزات سياسی را پی جوئی مينماید بارھا وبارھا شبيه ھمين ادعا ھا را از سلطنت طلبان سرنگونی طلب و مجاھد

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

و باsخره یک جزء مھم سياست منزوی کردن جمھوری اسHمی وادار کردن دولتھا و مراجع و سازمانھای بين المللی به تحریم سياسی حکومت "
بسيج افکار عمومی و فعالين و شخصيتھا و تشکلھای سياسی در کنار یک فعاليت پيگيرsبی ایستی ميتواند به تحریم جمھوری .  اسHمی است

ما باید خواست اخراج نمایندگان جمھوری اسHمی از نھاھای .  اسHمی از جانب دولتھا و نھادھائی نظير سازمان ملل و سازمان جھانی کار منجر شود
Hمی و بستن سفارتخانه ھای آنرا مدام و بعنوان فراخوان مردم ایران به جھانيان اعHو از . کنيمم بين المللی و قطع روابط سياسی دولتھا با حکومت اس

و  سوی دیگر برسميت نشناختن جمھوری اسHمی و قطع روابط دیپلماتيک با آن باید به یک مطالبه ھميشگی و به یک اھرم فشار تشکلھا و شخصيتھا
روشن است که ھيچ دولت و یا نھاد رسمی بين المللی اگر بحال خود گذاشته شود .  جنبشھای مترقی در کشورھای مختلف به دولت ھا تبدیل شود

در این مورد نيز مثل ده ھا مورد . سياست طرد و قطع رابطه با جمھوری اسHمی را در پيش نخواھد گرفت اما سير تاریخ را خواست دولتھا تعيين نميکند
 ." خواست مردم را به دولتھا تحميل کرد  دیگر ميتوان و باید

جنبش انقHبی مردم "به استناد تئوریسين حزبی سياست منزوی کردن جمھوری اسHمی جنبشی را سازمان ميدھد که در واقع  شاخه بين المللی 
در اینجاست که بورکرات حزبی بعد از کلی داد سخن دادن پيرامون اھميت جنبش ھای .ميباشد"  ایران عليه جانيان حاکم و کل نظام اسHمی سرمایه

دقيقا ھمين نظام اسHمی .مينامد"  نظام اسHمی سرمایه"اجتماعی و صد البته متمدنانه به کشف نوع نوینی از سرمایه داری نائل ميگردد و آنرا 
سرمایه است که در باsتر ارتجاع راست ناميده شده است و دقيقا ھمين نظام اسHمی سرمایه است که در تئوری فوق مبانی تحليلی کمونيسم 

ترمينولوژی نوین -در واقع امر ما با یک نظام اسHمی سرمایه.،غير متمدنانه  و اسHمی را تبيين ميکند"نا مطلوب"کارگری مقوsتی نظير ارتجاع راست ،
روبروئيم که وحشی،قرون وسطائی و ضد انسانی است و در مقابل با یک بشریت متمدن و مطلوب و نرمال که در   -دست ساخت اپورتونيسم چپ

بھر رو .سازمانھای بين المللی سرگرم امور بشردوستانه است و اینھا در حقيقت ميتوانند بخش بين المللی جنبش کارگران و مردم شرافتمند باشند
باsخره آنچه که . "وادار کردن دولتھا و مراجع و سازمانھای بين المللی به تحریم سياسی حکومت اسHمی است" بخشی از تاکتيک فوق مشتمل  بر 

متمدن را زی شاخه بين المللی جنبش مردم ایران خوانده شد سر از پارلمانھا و sبی ھای دولتھای امپریاليستی در آورد تا بشریت متمدن و صفوف بورژوا
 .دعوت به نبردی مشترک بر عليه ارتجاع راست و سرمایه اسHمی نماید

اگر در .اھيد بودنخوآقای تقوائی دیگر با ھيچ لباس عاریه ای قادر به پوشاندن این دنائت و فرومایگی خرده بورژوائی اتان در بارگاه بورژوازی امپریاليستی 
در مقابله با رویدادھا به بند "  سھند"و تحوsت مربوط به آن در محفل پاسيو روشنفکران خرده بورژوای بورکرات موسوم به ٥٧_ ٦٠جریان جنبش انقHبی

و اگر در جریان جنگ ارتجاعی ایران و عراق تماما به سانتریسم ! بازی ھای تئوریک ميپرداختيد و خود را حتی ملزم به عمل به آنچه ميگفتيد نميدانستيد
خواندن جمھوری اسHمی عمH آتش بيار معرکه سناریو ھای ضد امریکائی حاکميت شدید و به تجدید نظر در "  نا مطلوب"اگر با !  روی آور شدید 

اگر از کارگران خواستيد که جھت برپائی شورا ھای واقعی از مسجد محل و !  کHسيکھای لنينيسم انقHبی پيرامون چگونگی بررسی دولت پرداختيد
اگر در شرایطی که جمھوری اسHمی بطور ددمنشانه ای به صفوف جنبش کمونيستی که پرچم تبدیل !  جلسات پارلمان جمھوری اسHمی بياموزند

م به نيسجنگ ارتجاعی به انقHب را برافراشته بود،دم بدم فراخوان انحHل سازمانھای چپ را صادر ميکردید و به لحاظ تئوریک و از موضع چپ و کمو
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اگر با !  دانحطاط و قھقرا در صفوف چپ دامن ميزدید و به دستاوردھای کمونيسم انقHبی با اتکا به امواج ليبراليسم گسترش یافته حمله ور ميگردیدی
اگر با اتکا بر ھمين متحد ساختن صفوف سانتریستھا قادر !  حزب کادرھایتان را برپا کردید ٤فراق بال و بر اساس یاوه بافی ھای تئوریک انترناسيونال 

خواندن نبرد مسلحانه انقHبی کردستان ستاد رزمنده کمونيسم انقHبی را که حاصل نبرد کمونيستھای انقHبی بر اساس "  شر"گردیدید که با 
ار پيش تر بسيانترناسيونالسم پرولتری بود و دارای این پتانسيل انقHبی بود که تداوم بخش تدارک مجدد خيزش کمونيسم انقHبی از زیر آوار سرکوب ھا 

اوضاع و شرایط مبارزه طبقاتی و سير پيشرفت رادیکاليسم کارگری و ھراس بورژوازی امپریاليستی از امکان برخاستن ! از این باشد، به شکست بکشانيد
کمپ  در مجدد غول انقHب و کمونيسم انقHبی چنان شما را تحت فشار قرار داده است که ناگزیر از طرح گوشه ای از منویات واقعی اتان برای پذیرش

 .اپوزیسيون ھای بورژوازی امپریاليستی شده اید
کيوان این روشن است که شما قادر گردید که در تمامی این سالھا بر تجدید نظر طلبی ھایتان لباس سرخ عاریتی بپوشانيد و به فریبکاری -آقای تقوائی

انقHبی و خيزش رادیکاليسم -اما امروزه به یمن گسترش امواج جنبش اعتراضی.بپردازید و منویات واقعی اتان را در پس عبارات مافوق چپ پنھان سازید
ب انقHبی در صفوف جنبش کارگران و زحمتکشان که ھراس صفوف ارتجاع بورژوازی از امکان برخاستن مجدد غول انقHب و کمونيسم انقHبی را سب

ی اتان را ياسگردیده، شما را وادار کرده است که جھت اطمينان بخشی به بورژوازی امپریاليستی دال بر قدرتان در مھار اوضاع به ميدان آمده و کاsی س
را به چالش کشيده و به " ھویت انسانی"ما از ھمان ابتدا یاوه گوئی ھای سوسيال پاسيویستی اتان پيرامون .در درگاه ارتجاع امپریاليستی عرضه دارید

ر اساس ه بافشای اتان مبادرت کردیم اما مجبور بودیم که با خراش دادن پوسته سرخ شعارھا و لفاظی ھای چپ اتان به این مھم عمل نمائيم، اما امروز
اگر تا .  دندمولفه ھای نوینی که در افق نبردھای انقHبی پدیدار گشته نبردھای سياسی و ایدئولوژیک نيز تکامل یافته و با صراحت بيشتری ابراز ميگر

امپریاليستی بپردازیم، امروزه -دیروز ما مجبور بودیم که در sبHی خطوط به جستجو برای اثبات تمایلتان جھت کاندیداتوری در کمپ اپوزیسيونھای بورژوا
ا سير حوادث شما را واداشته که تمامی دنائت پيشگی کمونيسم بورژوائی اتان را در معرض دید عمومی قرار دھيد و با صراحت لھجه sبی گری ر

خيزش ھای رادیکال جنبش کارگری شما را واداشته که در تدارک حمل اسب تروای بورژوازی .بخشی از باصطHح سياست انقHبی اتان معرفی کنيد
 .امپریاليستی به صفوف انقHب بر آئيد

 )٨٧اردیبھشت -١٦رزمندگان شماره (
جنبش سرنگونی "در یک نگاه عمومی در واقع بروشنی ميتوان دید که تئوریسين ھای جریان فوق قدم بقدم و متناسب با اوضاع جنبش اشان یعنی 

ما در ھمان شماره رزمندگان چنين .  ، در ھر تند پيچ مبارزه طبقاتی گامی بسوی تبيين نھائی دیدگاھھای انسانگرایانه اشان برداشته اند"طلبانه
 :نوشتيم 

ه باsخره در پی اتخاذ سياست دستيابی به جمھوری سوسياليستی از طریق توسل به بارگاه بورژوازی امپریاليستی جھت تحریم و افریقای جنوبيز"  
ساختن جمھوری اسHمی، تئوریسين حزبی ما صراحتا دریوزگی از بورژوازی امپریاليستی را گسترش بخشيده و عزم جزم کرده است که در شاھراه 

ما قبH نشان دادیم که .توسل به امپریاليست ھا خط مشی تاکتيکی sبی گری را با ھزار و یک قسم به انقHب به سياست حزبی اش ارتقا بخشد
ر چگونه حزب فوق با تبعيت از قانون بندی جنبش ھای اجتماعی بدون خشونت سعی مينمود که دنباله روی از رفرميسم رایج این جنبش ھا را با س

ما به صراحت و از موضع سياست .  از انظار مخفی کند"  متمدنانه"دادن مشتی شعار به اصطHح چپ و اتخاذ نقش شورشی در جریان این جنبش 
نانه زبوتاکتيکی کمونيسم انقHبی که چيزی جز اتکا به عمل مستقيم انقHبی در مبارزات کارگران و زحمتکشان انقHبی نميباشد،به افشای رفرميسم 

در تداوم ھمين مسير سياست .  پرده ساتر بکشد اقدام نمودیم"  متمدنانه"ای که سعی مينماید با ھياھو ھای چپ بر دنباله روی از رفرميسم رایج و 
کيوان تئوریزه و تبيين ميگردید -دستيابی به جمھوری سوسياليستی از طریق تحریم و افریقای جنوبيزه ساختن جمھوری اسHمی را که به توسط تقوائی

زی ژوامورد مHحظه و افشا قرار دادیم و در عين حال از آقایان پرسيدیم که در این مسير نلسون ماندsی وطنی آنھا که مورد تایيد و حمایت بور
در ھمان حال اعHم کردیم .امپریاليستی قرار بگيرد و بتواند نقش رفرميستی و در عين حال مدافعه از نظم بورژوائی را بازی کند، چه کسی ميتواند باشد

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

اکنون ميتوان گفت که حزب آقای تقوائی برای تحقق ھدف استراتژیک اش که چيزی جز .بين المللی را به خط مشی تاکتيکی sبی ایستی ارتقا دھد
سوسياليسم انسانی نمی باشد به خط مشی تاکتيکی که معطوف به sبی گری در پارلمان ھا و دولتھای امپریاليستی می باشد مسلح گردیده 

این حزب چه در ھدف نھائی اش و چه در سياست تاکتيکی تماما سر در آستان بورژوازی امپریاليستی می ساید و در عين حال سعی دارد که این .است
  ." دریوزگی و سقوط به لجنزار بورژوازی را با اتخاذ شعائر به اصطHح چپ از انظار مخفی دارد

 )٨٧اردیبھشت -١٦رزمندگان شماره (
در این جنبشھا در واقع امر دقيقا " شورشی"دمسازی اوليه آقای تقوائی با مانيفست جنبشھای اجتماعی بدون خشونت و تHش در جھت ایفای نقش 

شرایط تشدید مبارزه طبقاتی سبب گردید که آقای . بازتاب منافع خرده بورژواھای بورکراتی بود که با ھزار و یک بند به نظم بورژوائی حاکم متصل ھستند
آنان ضدیت خویش را با دولت از نوع کمون در لفافه .  تقوائی صریحا اعHم کند که شوراھای مد نظر آنھا، شورای مسلح کارگرن و زحمتکشان نميباشد

آنان صریحا در مقابل عمل مستقيم انقHبی صفوف انقHب به سياست sبی ایستی پناه بردند . سروسامان دادند" کارگر،کارگریستی" حمله به سياست 
بورژوائی تی و در ھمانحال با متدولوژی اینھمانی به ھجو سازماندھی جنبش کارگری پرداخته و نھایتا در مقابل آلترناتيو انقHبی یک جمھوری سوسياليس

در آمد و ناگزیر در مقابله " ھمه جانبه نگر"تئوریسين حزبی جھت ھارمونی بخشيدن به باsنس ھای روزمره حزبش به ھيئت یک فيلسوف . را قرار دادند
توسل و تمسک به گنجينه بورژوائی جنبشھای اجتماعی بدون خشونت .  با بررسی دیالکتيکی مبارزه طبقاتی سر به آبشخور متد اکلکتيستی فرو برد

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

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

انقHبی که متعاقب -سياسی و تشدید جنشھای اعتراضی و گام ھای اوليه در گسترش جنبش اعتراضی -طی طریق مينمود که تشدید بحران اقتصادی
شرایط فوق بر .  بحرانھای فوق و تشدید اختHفات درونی ارتجاع و تحرکات مردمی متعاقب آن بوقوع پيوسته بود، جامعه را در موقعيتی انقHبی قرار داد

نيز تاثير نھاد و مسئله رقابتھای احزاب درون این جنبش را حول انسان آریائی، انسان توحيدی و " مبارزه مدنی"یعنی ھواداران " سرنگونی طلبانه"جنبش 
پس .  فراھم گردیده است"  انسانيت مجرد وکلی"تمامی اوضاع حکایت از آن داشت که ھمه چيز برای برافراشتن پرچم . ھویت انسانی متمرکز گردانيد

. یا مبارزان جناح چپ جنبشھای مدنی پای به مبارزه نوینی نھادند که آن را حول تضاد انسان و ضد انسان تبيين مينمودند"  شورشی"تئوریسين ھای 
  .مانيفست ليبراليسم چپ حيات یافت

 !بلوغ سياست انسانگرایانه به مانيفست انق�ب) د
 :  عرفانی آقای تقوائی چنين نوشتيم-ما در سير نقد دیدگاھھای جریان فوق از قضا پيرامون ارتباط تشدید مبارزه طبقاتی و شکوفائی ایدآلھای انسانی

تی ميسمقدم و پيش از ھر بحث دیگری باید دید که چگونه آقای تقوائی به فریب جنبش کارگری ميپردازد و برخHف آنچه که او ادعا ميکند جنبش رفر"
" در این زمينه ما با استناد به کتاب.  از استراتژی و تاکتيکھای تعریف شده ای سود ميجوید"  جنبشھای اجتماعی بدون خشونت"اتحادیه ای در بستر 

doing Democracy  "نوشته :Bill Moyer    ب بورژوازی فرو رفته اند و چگونه عليرغم دانستن حقيقتHنشان خواھيم داد که آقایان حزبی تا کجا در منج
براساس نظریه آقای مویر در جنبشھای اجتماعی بدون خشونت چھار نقش اصلی در .  بر آن چشم فرو بسته و جنبش کارگری را فریب ميدھند

شھروند، : این چھار نقش مشتملند بر. ھماھنگی با یکدیگر، برنامه عملی برای ایجاد تغيير پيرامون مورد معينی از بيعدالتی اجتماعی را سازمان ميدھند
مورد مHحظه قرار ميگيرند اما نباید از نظر دور داشت که این "  منفی"و "  مثبت"  البته نقشھای فوق در دو وجه.  شورشی، رفرميست، سازمان تغيير

ھا "  شورشی"یکی از این حلقه ھا .  نقشھا حلقه ھای یک زنجيره واحد را ميسازند که درخدمت تحقق سياست و برنامه عمل جنبشھای فوق است
آنان :  مویر درتوضيح آنان معتقد استکه.  ميباشند که در شرایط معينی پا به خيابانھا نھاده تا با انواع تظاھرات و کمپين اھداف جنبش را متحقق گردانند

در عين حال عمل آنان .باحضورشان مسئله را به یک مسئله اجتماعی مبدل مينمایند"  عمل مستقيم بدون خشونت"  عمل مستقيم بدون"باتوسل به 



 

 88شماره بيست و نهم،  ا سفند ماه            بسوي انقالب                                                                                                                     12صفحه      

جامعه را بسوی مسئله جلب کرده و مجبور به اتخاذ 
موضع مينماید و این دخالت اجتماعی به بسط 

در عين حال که نباید از نظر .دموکراسی یاری ميرساند
دور داشت که این عمليات ميتواند برای آنان با ریسک 

شورشيان عمل .  زندان یا ضرب و شتم ھمراه گردد
مستقيم بدون خشونت را با برپائی تظاھرات، ميتينگ و 
نافرمانی مدنی سازمان ميدھند تا امکان مناسبتری 

 . برای رفرميستھا در مذاکراتشان فراھم آورند
در حقيقت شورشيان به مثابه حلقه ای در زنجيره نقش 
ھا در جنبشھای اجتماعی بدون خشونت با اتکا به عمل 
مستقيم مسالمت آميز مرحله ای از جنبش،  که امر 

مد نظر است، را تحقق "  عمومی کردن عملی مسئله"
ميبخشند  اما در کل از استراتژی و تاکتيک جنبش پيروی 

ما بر این مورد به جھت آنکه توجه خواننده را به . مينمایند
نکته محوری بحث جلب کنيم، تاکيد ميکنيم که عمليات 

" مثبت"مستقيم بدون خشونت که صد البته از نوع 
است بدین جھت مورد استفاده قرار ميگيرد که ضمن 
ایجاد گرما در جو اجتماعی  به رفرميست ھای جنبش 
امکان دھد که در مذاکراتشان با دارندگان قدرت از 

این باید مورد توجه .  موقعيت مناسبتری برخوردار گردند
آقای تقوائی قرار بگيرد که نوع منفی اش را 
تئوریسينھای جنبشھای اجتماعی بدون خشونت 
صریحاًعمليات انقHبی یاخشونت  گرا ميدانند که در 
جریان آن به مؤسسات قانونی حمله ميشود و اساساً 
نوع انقHبی در جستجوی راه حل در چھارچوب قانون 
نميباشد و به عمليات خشن تمایل دارد اما در نوع مدنی 
و مسالمت آميزش که امروزه از سوی بخش عظيمی در 
جنبش ما لباس چپ پوشيده است، ميتينگ، تظاھرات 
در جھت جمع آوری امضاء و طومار و نامه نگاری متمدنانه 
خطاب به مقامات رسمی محلی و بين المللی صورت 

ما قصد پرداختن به کل نظریات آقای مویر را در .  ميگيرد
اینجا نداریم اما باید اشاره کنيم که او پروسه جنبشھای 
اجتماعی بدون خشونت را به ھشت مرحله تقسيم 
ميکند که متناسب با اوضاع این جنبشھا از این مراحل 

و طبعاً در ھر مرحله ای جنبش متناسب .  عبور مينمایند
بر نيازھایش به عمليات معينی مبادرت ميکند و با توسل 

دولت را برای "به شيوه ھای خاص سعی ميکند که 
در واقع امر این مراحل و نقشھای .در فشار بگذارد" تغيير

مورد اتخاذ ھمگی ھمدیگر را در جھت تحقق استراتژی 
 .جنبش دنبال ميکنند

 )  ١٣٨۶شھریور  ٩رزمندگان شماره (
صد البته که در زمان نگارش فوق، حزب آقای تقوائی چه 
در شعار استراتژیکش و چه در خط مشی تاکتيکی اش 

اما به .  ميتوانست به مانور ھای گوناگون مبادرت ورزد
یمن تحوsت بوقوع پيوسته در مبارزات جاری، آقای 
تقوائی بر بستر جنبش سرنگونی طلبانه و در تبيين 

" انسان"مبانی جنبش ھای اجتماعی بدون خشونت که 
محور ) یعنی ھمان مبانی حقوق بشر(و حقوق انسانی 

برنامه ای آنان است، باید تئوری حزب اش را تا حدودی 
که ماھيت خرده بورژوائی اش اجازه ميدھد، صراحت 

بدین علت است که تئوریسين خرده بورژوای . ميبخشيد
به تبيين مبانی "  واقعيت"ما متناسب و در دمسازی با 

نظری اش حول ھویت انسان فوئرباخی، جمھوری 
صد (سوسياليستی انسانی ، شوراھای انسان محور 

، سياست sبی ایستی و دریوزگی از )  البته غير مسلح
بارگاه بورژوازی امپریاليستی و تبيين مبارزات روزمره 
کارگری به مثابه سياھی لشکر مبارزه ای عمومی و 
اینھمانی تشکلھای کارگری، با اتکا به ھمه جانبه نگری 

آقای تقوائی و حزب اش .  و اکلکتيسيزم روی آور گردید
بالطبع به مانيفستی نوین نياز داشتند تا بيان منافعشان 

مانيفستی که طبعا بایستی بر .  در شرایط جدید باشد
اساس تضاد انسان و ضد انسان و یا ھمان تضاد اردوگاه 

حزب آقای تقوائی . تاریکی و اردوگاه انسانی تدوین گردد
. را بر ھمين اساس تدوین نمود" مانيفست انقHب ایران"

" انسان محور"بيائيد نگاھی به این مانيفست حزب 
 .                                           بيندازیم

 ادامه دارد

 حول مطالبات واقعي طبقه كارگر متحد شويم 
 اتحاد براي ايجاد شوراهاي سراسري كارگران 

مطالبات واقعی طبقه کارگر از درون اھداف ؛ استراتژی ھا ؛ ماھيت و ویژگی این 
این مطالبات بطور ویژه با ھستی طبقه کارگر مرتبط بوده و . طبقه حاصل می شود 

طبقه کارگر رسالت تاریخی خود را تحقق "  می بایست با کسب این مطالبات نھایتا
مطالبات واقعی از ماھيت مادی این بطور خHصه و فشرده اینکه .  بخشد 

؛   طبقه نشأت می گيرد و می بایست پاسخگوی رسالت وی نيز باشد
مطالبات واقعی طبقه نمی تواند از منشأ ذھنی یک فرد و یا گروھی که با غور و 

کسب .  بررسی فکری و درونی نظرات خود ؛ به الزاماتی رسيده اند ناشی شود 
واقعی ھر کدام از مطالبات می بایست منزلگاھی برای گذار آگاھی ؛ تشکل ؛ 
سازماندھی ؛ توان و قدرت این طبقه بطور مسلسل و زنجير وار ؛ طبقه را به 
رسالت تاریخی خود که ھمان نفی کليه طبقات اجتماعی ؛ حذف کسب ارزش 

تحقق دنيای حقيقی و درخور انسان و "  اضافی توسط نظام سرمایه داری و نتيجتا
حاکميت کار در دنيای وارونه ؛ حذف شيئی واره گی و سرمایه ساsری می باشد ؛ 
قرار گيرد ؛ طبقه کارگر باید بتواند دمکراسی و آزادی واقعی را در جامعه نھادینه 
کرده و کار را بمنزله توانائيھای تاریخی انسان و نه فروش آن  به منصه ظھور 

مطالبات واقعی طبقه کارگر عHوه بر استخراج از الزامات مادی و اھداف .  برساند 
طبقه کارگر می بایست دارای یک منطق درونی مرتبط و بھم پيوسته بوده  و 

که فشرده و مطالبات صنفی را به مطالبات سياسی متصل نماید بدین منظور 
عصاره مطالبات صنفی طبقه می بایست در مطالبات سياسی و اھداف 

در غير اینصورت طرح مطالبات صنفی که در چارچوب نظام  بلند مدت آن تبلور یابد
سرمایه داری قرار دارد جز تحکيم زنجيرھای کارگران در این نظام نتيجه دیگری 

چانه زنی ھای بی انتھا ؛ که سرمایه دار و گماردگانش بھتر از فوت . نخواھد داشت 
و فن آن سر در می آورند ؛ امتياز دادن ھای سرمایه داری با دستی و کسب 
رضایتمندی موقتی کارگران و چپاول و به یغما بردن امتيازات سابق کارگران با دست 
دیگر ؛ با ابزارھای بسيار متفاوت و مؤثری که در دست طبقه سرمایه دار قرار دارد  
اعم از تورم ؛ کمبود  ؛ رکود ؛ بيکاری  ؛ مذھب ؛ خرافات ؛ ميھن پرستی ؛  جنگ ؛ 

 .ھرج و مرج  و نابسامانی ؛ سيکلی بی انتھا را بچرخش در خواھد آورد 
ھر کدام از بندھای مطالبات صنفی و یا سياسی طبقه کارگر می بایست دقيقا 
مرحله بندی شود ؛ بدین منظور که کداميک از مطالبات و در چه مرحله ای از توان ؛ 
قدرت ؛ سازماندھی و مبارزه طبقه کارگر می تواند در دستور کار اجرایی و عملياتی 
قرار گيرد ؛ و با کسب پيروزی در این مرحله ؛ توازن مبارزاتی در چه مرحله جدیدی از 

ھر .  جنگ بی امان طبقه برای نابودی کل نظام سرمایه داری قرار خواھد گرفت 
خاص خود را   –نه ذھنی   –کدام از مطالبات می بایست منطق درونی و ذاتی 

. مشخص شود  قدرت یابی نھایی طبقه کارگرداشته باشد ؛ جایگاھش با 
ارتباط و بھم پيوستگی ھر کدام از مطالبات و یا مجموعه ای از آنھا ؛  نيز ضرورتی 

اگر از منطق علمی ؛ بر مبنای مادی  مطالبات طبقه .  اساسی در طرح آنست 
کارگر نقطه عزیمت خود را قرار دھيم آنگاه با ھر غور و بررسی در محتوای و 
عملياتی نمودن آن می توانيم این مطالبات را یکسان تر ، منطقی تر و با اتحاد و 
ھمبستگی بيشتری پيگيری کنيم ؛ اما اگر نقطه عزیمت مطالبات ، تشخيص فردی 
و یا گروھی بر مبنای ذھن قرار گيرد نه تنھا ھيچگونه ھمگرایی رخ نخواھد داد بلکه 
در ھر بحث کHمی ؛ تضادھا بيشتر شده و به سمت فرقه و انفراد پيش خواھيم 

این امر را ھم اکنون شاھدیم که برخی که مدت ھاست مطالبات پایه ای .  رفت 
خود را که فاقد ویژگی ھا و الزامات طرح شده می باشند را بطور دائم تأکيد می 
کنند اما نه تنھا بين آنان و کارگران و دیگر فعالين کارگری وفاقی بوقوع نمی پيوندد 

برخی مطالبات که انعکاس واقعی تری از . بلکه در درون خود نيز منفردتر می شوند 
که توسط چند جریان  ١٣٨٨مطالبات طبقه کارگر دارند ھمانند مطالبات اول ماه مه 

مختلف در یک اتحاد عملی مطرح گردید و بسيار حاوی نکات ارزشمند و در نوع خود 
تاریخی است ؛ اما بلحاظ اینکه مبانی علمی و فلسفی این مطالبات جامع نبود و 
در موارد توافق شده ؛ ھمگی به وحدت و جمع بندی نرسيده بودند ؛ اقدامات و 
فعاليت پيگيرانه ای در تداوم اجرایی و عملياتی نمودن این مطالبات بوقوع نپيوست 
و لذا مطالبات رھا شده و واگرایی بين گروھھای متحد در اول ماه مه شروع شد و 

در این مورد "  و نھایتا.  حتی  سير موضع گيری رادیکال در مقابل یکدیگر تداوم یافت 
طرح مطالبا ت واقعی طبقه .  تکرار گردید "  واگرایی   –اتحاد "  نيز سيکل معيوب  

کارگر که ھدف خود را برپایی حکومت کارگری قرار دھد بنظر ما در دو مرحله صنفی 
در عرصه مطالبات صنفی نيز با .  و سياسی بطور اساسی تقسيم بندی می شود 

توجه به جایگاه واقعی و موجود طبقه کارگر در یک کارخانه و یا یک منطقه و یا یک 
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رشته صنعت ؛ از نظر توازن قوا و سابقه تشکيHتی و مبارزاتی ؛ می توان بخش ھایی از مطالبات صنفی را بشرط اینکه با بيرون کشيدن 
از کل مطالبات صنفی و بصورت علمی و منطقی ارتباط ارگانيک خود را با کليت آن حفظ نماید  می توان طرح نمود ؛ مطالبات صنفی در 

بعنوان مثال در یک کارخانه .   ھسته و ذات خود  می بایست مطالبات سياسی و اھداف بلند مدت طبقه کارگر را نيز با خود داشته باشد
ای که فاقد سنت مبارزتی در چند ساله اخير بوده و کارگران بطور عموم در تشتت و پراکندگی بسر می برند ؛ طرح مطالبه تشکيل 
شوراھای مستقل کارگری با ھدف نظارت و دخالت در مدیریت کارخانه و یا مطالبه بيرون بردن نيازھای اساسی و اوليه کارگران اعم از 
مسکن ؛ بھداشت و تغذیه مکفی از بازار کاsھای سرمایه داری و تعدیل و تنظيم آن توسط نظارت مردمی ممکن نبوده بلکه sزم است 
مطالبات تشکيل سندیکای مستقل کارگری و لغو قراردادھای کار موقت و اخراج کارگر تنھا با  تأیيد نمایندگان مستقل کارگری مطرح شود 
و پس از تحقق این مراتب می توان گام ھای بعدی از جمله حق نظارت کارگران بر چرخه توليد  و فروش و تشکيل شوراھای کارگری 

پس مطالبات واقعی طبقه کارگر یک بسته مطالبات برای تمامی کارخانجات و شاخه ھای .  منطقه و یا یک شاخه صنعت را به پيش برد 
Hمورد پشتيبانی آنان قرار گرفته و یا بعلت فقدان "  صنعت و یا منطقه ھای صنعتی نيست که بعنون توپ در زمين کارگران رھا شود و مث

حد کارایی ؛ بی اعتنا از کنار آن بگذرند بلکه نياز به مشارکت عملی و واقعی فعالين کارگری در داخل و خارج کارخانه و در یک و یا چند وا
توليدی و یا خدماتی دارد که مطابق سنت و پيشينه مبارزاتی و قدرت تشکل و استقHل کارگران ؛ به طرح مجموعه ای از مطالبات اقدام 
کنند؛  بطوریکه باعث پيشرفت و تکامل تشکل و سازمانيابی کارگران در منزلگاه ھا ی حرکت خود به سمت اھداف نھایی طبقه گردد ؛ 

 به بعبارتی دیگر مطالبه کارگران در ھر واحد و منطقه امری دیناميک و پویا بوده و ھمواره جایگاه خود را نسبت به روند تکاملی تا دستيابی
 . قدرت سياسی را مورد بررسی و مد نظر قرار می دھد 

ما در اینجا مطالبات کارگران را در دو عرصه صنفی و سياسی مطرح می نمایيم و معتقدیم که اوs این دو عرصه نه تنھا از یکدیگر مجزا 
فشرده و عصاره مطالبات صنفی در درون مطالبات سياسی قرار "  نيستند بلکه نسبت بھم ؛ ویژگی تداخل و پوششی داشته و ثانيا

واقعيت مادی طبقه و لذا ھر گونه فعاليت نظری و عملی که با اصل استخراج از .  داشته و نسبت بھم ارتباط تنگاتنگ و درونی دارند 
آن و نيز ھدف آن که با بھبود وضعيت و قدرت گيری طبقه کارگر تطابق داشته باشد و بطور مشخص و انضمامی تر ی  رسالت تاریخی

پيوستگی و انسجام مطالبات را تا اھداف سياسی دراز مدت در نظر گيرد به غنای بحث فوق کمک کرده و در این راستا از آن استقبال 
 . نموده و آنرا جزو دستاوردھای حرکت تکاملی و به پيش طبقه کارگر ارزیابی می نمایيم 

ساعت کار روزانه بر طبق مصوبه  ٨افزایش حقوق مکفی برای یک زندگی شرافتمندانه برای :    مطالبات صنفی کارگران ایران
 –سال  ١٨پرداخت حقوق مکفی به کليه بيکاران زن و مرد باsی   –لغو قراردادھای کار موقت    –نمایندگان شوراھای سراسری کارگران 

داشتن حق تشکل ھای شورایی و   –تأمين مسکن مناسب توسط دولت و کارفرما  –تأمين اجتماعی مکفی برای کليه کارگران و بيکاران 
لغو   –بھداشت و آموزش رایگان برای کليه آحاد جامعه    –لغو نظارت اداره کار در انتخاب شدن نمایندگان کارگران   –صنفی و حق اعتصاب

 ١٨ممنوعيت کار افراد  زیر    -ممنوعيت اخراج کارگران   –تبعيض کامل بين کارگران اعم از تفاوت ھای جنسيتی ؛ ملی ؛ قومی و مذھبی 
 -افزایش حقوق  بازنشستگان طبق تصویب نمایندگان آنھا و شوراھای سراسری  –سال 

خارج شدن نيازھای  –اجتماعی شدن کار خانگی و آزادی زنان از این تقسيم کار دوران بردگی :  مطالبات تاریخی و سياسی کارگران
جدایی دین از   -پایه زندگی  از جمله مسکن ؛ تغذیه مناسب و مکفی ؛ بھداشت و تحصيل از بازار کاs و تأمين آنھا برای کليه آحاد جامعه 

الزام دولت به حفظ    -برقراری دمکراسی ؛ آزادی ؛ حقوق انسانی و شھروندی برای کليه آحاد جامعه   –دولت و شخصی شدن امر دین 
آزادی قلم ؛   –حضور نمایندگان کارگران در باsترین ارکان قانون گذاری و مجلس شورای ملی   –محيط زیست بعنوان یک وظيفه اساسی 

بر قراری عدالت    -حاکميت کارگران بر کار و محصوsت و لغو کار مزدی    –بيان ؛ مطبوعات و اجتماعات ؛ آزادی تشکل ھا و احزاب 
ممنوعيت   -ممنوعيت اعدام و شکنجه   -دموکراتيک و انتخابی شدن ھمه ارکان حکومتی   –اجتماعی و اصل ھر کس به اندازه کارش 

حمایت از صنایع   –اجتماعی شدن ابزار توليدات زیربنایی و خدمات دولتی   –زندان و اجحاف برای ھر گونه عقيده سياسی و مذھبی 
خارج کردن  –لزوم اخذ  مجوز نمایندگان شوراھا در قراردادھای اقتصادی و سياسی خارجی   –داخلی و کنترل اجتماعی واردات و صادرات 

  –حق تشکيل حکومت کارگری  –درآمد نفت از بودجه جاری و سرمایه گذاری در طرح ھای کHن و زیر بنایی 
ھمانطور که مHحظه می شود تحقق مطالبات صنفی ؛ پایه و اساسی برای تحقق مطالبات سياسی نيز می گردد بعنوان مثال تحقق 

پایه ای برای اجتماعی شدن کار خانگی و آزادی زنان از ) مطالبه صنفی(سال  ١٨پرداخت حقوق بيکاری برای کليه بيکاران زن و مرد باsی 
از طرف دیگر ھمانطور که قبH تشریح گردید ؛ بخش ھایی از مطالبات فوق در شرایط مشخص و .  این تقسيم کار نا عادsنه می باشد 

انضمامی مبارزات کارگری بعنوان مطالبه بHفصل کارگران می تواند در برنامه قرار گيرد و پس از دستيابی به ھر بخش از مطالبات ؛ 
 .  دستاوردھای آن  را می توان پایه ای برای طرح مطالبات سطح باsتر قرار داد 

کارگران ضمن تشکل و کار تشکيHتی و حرفه ای در شوراھا و سندیکاھا در مرحله ای که عمده مبارزه صنفی است یعنی عمدتا برای 
کسب حقوق جاری و روزمره خود است ؛  به حذف رسوبات ذھنی جامعه کھن و سرمایه داری که فرورفتن در منافع فردی است نيز می 
پردازند ؛ تمرین کار گروھی و تشکيHتی ؛ در جھت دستيابی به شوراھایی که ارکان حکومت آتی باشد و اھداف کل جامعه انسانی را 
پوشش دھد اقدام نموده و بسياری از رسوبات جامعه کھن از جمله رفع تبعيض ھای جنسيتی  بر عليه زنان و حذف نظام مرد ساsر ؛ 
حذف کليه تبعيض ھای قومی ؛ ملی و مذھبی ؛ حذف منافع فردگرایی بنفع منافع کل طبقه و جامعه و پایه ریزی نظری و اندیشه یک 
جامعه انسان محور که فارغ از ھر گونه تبعيض و استثمار باشد می بایست در ضمن مبارزات صنفی و تدارک برای برقراری شوراھای 
سراسری کارگران شکل گيرد ؛ و بين مطالبات کوتاه و بلند مدت رابطه ای تنگاتنگ و ارگانيک برقرار شود ؛ تا کارگران آمادگی ایفای نقش 

 تاریخی خود را کسب نمایند 
 
 

 ٨٨بھمن ماه  ٢٢                                                                                                                                      
 اتحاد برای ایجاد شوراھای سراسری کارگران                                                                                                                 

 جمهوري شورائي  -نان، مسكن، آزادي 
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 1960-2010سرگذشت نزول كامل چپ آمريكا بين سالهاي 

 2010فوريه  -لوموند ديپلماتيك 

، چپ مترقی و رادیکال امریکا بHفاصله پس از این دوران تولدی دوبـاره و بـسيار  ١٩۵٠تضعيف شده از سرکوب ھای مک کارتيستی دھه 

در آنروز چھار نفر .  ، خط مشخص کننده ی آغاز یک تغيير بنيادین در تاریخ بشمار می آمد١٩۶٠روز اول فوریه سال . شکوفان را به خود دید

در فروشـگاه بـزرگ  Agricultural and Technical College of North Carolina از دانشجویان کالج فنی کشاورزی ایالت کارولينای شمالی

بر پشت پيشخوان ناھار خوری مخصوص سفيدپوستان نشستند و با این کار خود قانون  Greensboro شھر گرینز بورو Woolworth وولورث

 .رایج را نقض کردند

 

دانـشجویان  .تا آن زمان حق نشستن روی صندلی فقط برای سفيدپوستان محفوظ بود و سياھپوستان مجبور بودند ایستاده غذا بخورنـد

فوریه نيز چھار دختر سفيد پوست از یکـی از کالـج  ۴در روز .  نفر دیگر را با خود ھمراه کردند ٢۵روز بعد دوباره به ھمانجا برگشتند و اینبار 

این فروشگاه که در  .ایالت جنوبی آمریکا تکرار شد ٩شھر از  ١۵بار و در  ۵۴فوریه این جریان  ٧تا روز . ھای آن حوالی به گروه آنھا پيوستند

ژوئيه عقب نشينی کرد و رسماً  ٢۵ھزار دsری خم شده بود عاقبت در  ٢٠٠سراسر کشور شعبه داشت و در آن زمان کمر آن زیر یک زیان 

 .به تبعيض نژادی در ناھار خوری ھای خود پایان داد

-Student Non مایلی شرق گرینزبورو شـاھد تاسـيس کميتـه ی مـسالمت آمـيز ھمـاھنگی دانـشجویی ٨٠سه ماه بعد شھر رالی در 

Violent Coordinating Committee (SNCC)  شد که ھدف آن گسترش تظاھرات ضد تبعيض نژادی در ناھار خوری ھا و کشاندن آن به تراز

قيافه ھای گرفته، خـشمگين، و »بود که انگيزه ی خود را مشاھده ی  Bob Moses باب موزز SNCC اولين رھبر .جنبش ھای مبارزاتی بود

یی خوانده بود که در دیگر عکس ھـای تظـاھر کننـدگان » تدافعی و ترس گرفته«تظاھر کنندگان و تفاوت کيفی آن با سيما ھای » مصمم

 .ایاsت جنوبی به چشم می خورد

 Students for a Democratic در بھار ھمان سال شھر اَن آربور ميشيگان شاھد تاسيس سازمان دانشجویی برای یک جامعه دموکراتيک

Society (SDS) در ماه مه ھمان سال . شد که بعدھا در سازماندھی مولفه ی دانشگاھی جنبش ضد جنگ نقش درجه اولی بازی ميکرد

برای بدنام سازی و شکار چپ ھا  House UnAmerican Activities Committee کميته ی مجلسی رسيدگی به فعاليت ھای ضد آمریکایی

دانشجویان دانشگاه کاليفرنيا شعبه ی برکلی برای ھو کردن آنھا از یک سر خليج به سـر .  در سان فرانسيسکو تشکيل جلسه داده بود

و ھرچند که پليس موفق شد با شلنگ ھای آب فشار قوی آنھا را از پله ھای شھرداری به عقب براند اما تمسخر این .دیگر آن سفر کردند

 .در ھم بشکند HUACاتفاق کمک کرد که بنای اقتدار ده ساله ی 

تـا .  وادار سـازد ١٩۶۴جنبش ضد تبعيض نژادی در عرض چھار سال موفق شد ليندون جانسون را به امضای قانون حقوق اجتماعی سال 

اولين تظاھرات بزرگ ضد جنگ شھر واشنگتن را در خود فرو برده بود و تا آخر دھه آمریکا گرفتار رعشه شده و تاریخ آمریکـا از  ١٩۶۵سال 

-تاریخ ننگين و اسرار آمـيز اف.  بيرحمانه به نقد کشيده می شد» امپراتوری«و » امنيت ملی«یک زاویه ی تازه تحليل گشته و ایدئولوژی 

آی و سيا برای مHحظه ی عامه به خيابان ھا کشانده می شد، نقش پيش خدمتی دانشگاه ھا در جنگ ھـای امپریاليـستی افـشا -بی

می شد، نافرمانی سربازان در ویتنام به یک اتفاق ھر روزه مبدل مـی شـد، و سيـستم سـرمایه داری مـصرفی روزانـه مـورد حملـه ی 

جنبش ھای ھمجنـس گرایـان و زنـان بـه محرکـه ھـا و نيروھـای  ١٩٧۵تا سال .  قرار می گرفت Ralph Naderمنتقدینی مانند رالف نادر 

بنظر می رسيد که نيروی چپ آمریکا مترصد ایفـای یـک نقـش . اجتماعی پر قدرتی مبدل می شدند و نيکسون وادار به استعفا می شد

 .فعال در سياست آمریکا برای ربع قرن آینده است

 ١٩۵٨قبـHً در سـال  .بطور خلق الساعه از ميان خHء زمان به بيرون پریده باشـد ١٩۶٠البته اینطور نبود که چپ نوین در روز اول ژانویه ی 

دبيـر  Clara Luper سالھی کـHرا لوپـر ٨به پيشنھاد دختر (سياھان اوکHھوما سيتی به بایکوت پيشخوان ھای ناھار آن شھر دست زده 

لوپر شدیداً تحت تاثير روزا  .و آن قانون را در ھم شکسته بودند ( ( NAACP Youth Council دبيرستان و رھبر شورای جوانان ان آ آ سی پی

از خالی کردن صندلی خود برای یک مسافر مـرد سـفيد پوسـت در شـھر مونتگومـری )  ١٩۵۵در سال (خودداری روزا پارکس  .پارکس بود

روزا پارکس خـود یـک سـازماندھندھی . آsباما، باعث آغاز بایکوت سرویس اتوبوسرانی شھر و به صحنه آمدن مارتين لوتر کينگ شده بود

کـه بوسـيله ی یـک سـازمان  « Highlander Folk School ھایلندر فوک اسـکول»تعليم یافته بود که بمانند مارتين لوتر کينگ در جلسات 
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بـود کـه از  Don West یکی از اعضای این گـروه دان وسـت.  ھوادار حزب کمونيست بنام سوسياليست ھای مسيحی تاسيس شده بود

تولد یک »به سازماندھی افراد پرداخت که در مقابل سينماھایی که  ١٩١۵او در سال . دوران دبيرستان به فعاليت سياسی وارد شده بود

مضمون این فيلم شدیداً نژاد پرستانه . را نمایش می دادند بر عليه فيلم تظاھرات می کردند Griffith اثر گریفيث « Birth of a Nation ملت

پس (بود و در آن کوکلوکس کHن ھا را بعنوان کسانی مورد ستایش قرار می داد که از سفيد پوستان در مقابل وحشيگری ھای سياھان 

 .حمایت می کرده اند) از پایان جنگ داخلی

شکست انتخابـاتی ھـنری .  شایان توجه وجود دارد)  و نيز سرفصل ھای شکست در آینده(بنابراین برخی گذشته ھای سياسی تاریخی 

آخرین جدال جـدی یـک حـزب چـپ مـستقل بـشمار مـی رود؛  ١٩۴٨در سال  Progressive Partyو حزب پيشرو  Henry Wallace واsس

، ١٩۵٠تا نيمه ی دھـه . جمھوریخواه نگاه داشته است-شکستی که آمریکا را تا ھمين امروز در بند و محدودیت جليقه ی آھنی دموکرات

اتحادیه ھای کارگری، دانشگاھيان، و کليه نھاد ھای دولتی در جریان انگيزیسيون و شکار جادوگران و سوزاندن مجرمين، که با توطئـه ی 

چپ ھای بجا مانده اکثراً وارد جنبش ھای صلح طلب، و از ھمه مشھور تر کواکر .  مشترک ھردو حزب به پيش برده می شد نابود شد ند

 .در آن زمان امر مھم روز آزمایشات اتمی یی بود که باعث سرطان و مرگ زودرس ھزاران نفر شده بود. شدند Quaker ھا

، در اعHم کاندیداتوری جورج مک گاورن، سياستمدار ھوادار صلح در کنگرھی شھر  ١٩۶٠نقطه ی اوج فعاليت چپ سازمان یافته در دھه 

پاسخ مقامات باsی حزب و اتحادیه ھای کارگری یی که ھزینه ھای حزب را می پرداختند بطور خHصـه .  تبلور یافت ١٩٧٢ميامی در سال 

حزب دموکرات از ھمان روز در مقابل ھر چـالش ترقـی خواھانـه ای مـصون . رھا کردن مک گاورن بحال خود و پيروزی قطعی نيکسون بود

، به تز ھای نئوليبراليسم پيوست و با افزایش بودجه ی نظامی آمریکا را وارد ١٩٧٧جيمی کارتر، دموکرات کاخ سفيد در سال . مانده است

آنھم بدون بروز ھيچ گونه مقاومتی از سـوی جنبـش ضـد .  کرد و جنگ در افغانستان و آمریکای مرکزی را تشدید نمود» جنگ سرد نوین«

 .جنگی که چند سال پيش از آن شکست آمریکا در ویتنام را گرامی داشته بود

مقاومـت ھـای شـدیدی عليـه جنـگ ھـای ریگـان در  ١٩٨٠چپ ھا که در دوران کارترِ دموکرات فرمانبردار و اھلی شده بودند در دھه ی 

جـسی .  آنھا بعHوه از جسی جکسون اولين کاندیدای سياھپوست ریاسـت جمھـوری پـشتيبانی کردنـد.  آمریکای مرکزی سازمان دادند

. در ھتلی در ممفيس در کنار او بـود ١٩۶٨جکسون کشيش بابتيست و سازماندھندھی سياسی، در روز ترور مارتين لوتر کينگ در سال 

 ١٩٨٨و  ١٩٨۴اقتباس شده بود در سالھای  ١٩۶٠او، با دستور کاری که از آرمان ھای پيشرو سالھای »  اتحادیه رنگين کمان«جکسون و 

 .دو بار برای کسب نامزدی از سوی حزب دموکرات تHش کرد و حزب ھر بار به او کم محلی کرد

او را که برای طبقه کارگـر -تی-بيل کلينتون با وجودی که دو معاھدھی نفتا و دبليو .شکست جنبش چپ در سالھای دھه نود تکميل شد

چپ . خانمان برانداز تلقی می شد به تصویب رساند، اما پشتيبانی تقریباً یکدست چپ را در طول دو دوره ریاست جمھوری خود حفظ کرد

اه آمریکا از کلينتون به رغم تحریم ھای مرگبار بر عليه مردم عراق و نقش او در آغاز جنگ ناتو در یوگوسHوی و یورش وی به برنامه ھای رف

 .اجتماعی در خدمت فرودستان، و محدود ساختن آزادی ھای قانونی، ھمچنان پشتيبانی کرد

برای درک آنچه در سالھای دھه نود بر سر جنبش چپ آمد، اول باید نقش بنياد ھای غير انتفاعی ای را روشن کرد که ثروتمندان را قـادر 

در آمریکا ادامه ی حيات »  بخش مترقی«اکثریت . می سازد که از دارایی ھای خود بسته به سليقه ھای سياسی خويش استفاده کنند

مالی، مواجب، و مخارج روزانه ی اداری و غيره ی خود را مدیون کمک ھای مالی بنياد ھای غير انتفاعی و رھا از ماليـات ھـستند کـه بـا 

به . به آرمان ھای ترقی خواھانه، رشته ی کمک ھا را قطع می کنند» گرایش کفر آميز«، و »آیين«مشاھده ی اولين نشانه ھای خروج از 

بيان دیگر بخش بزرگی از سازمان ھای مترقی جامعه زائده ای از بخش سرمایه بشمار می آیند درست به ھمان صورتی که دانشگاه ھا 

 .به بنياد ھا و سازمان ھای خير بخش سرمایه وابسته ھستند

ميان ایاsت متحده و کانادا و مکزیک را اعHم کرد ایـن عمـل او باعـث اتحـاد »  تجارت آزاد«زمانی که کلينتون تصميم خود به تصویب قانون 

بالقوه ي اتحادیه ھای کارگری و گروه ھای طرفدار حفظ محيط زیست در مخالفت با وی شد و به ھمين دليل نھاد ھای قدرتمند ليبرال را 

ميليون دsر به  ٢٠ساsنه  « Pew Charitable Trusts تراست خيریه ی پيو« ١٩٩٠تا سالھای ميانی دھه  .به عکس العمل سریع واداشت

ميليون دsر به این جنبـش  ٢٠به نوبه ی خود )  وابسته به شرکت ھای نفتی(دو بنياد دیگر . جنبش حفاظت محيط زیست کمک می کرد

بـا اشـاره ی .  درصد جنبش سبز ایاsت متحده به ھمين کمک ھـا وابـسته بـود ٩٠ھا اھدا می کردند و رویھم رفته ادامه ی حيات حدود 

تا اواخر دھه ی نـود جنبـش سـبز در . بيکباره متوقف شد NAFTA ھمين حاميان و صادر کنندگان چک بود که مخالفت جنبش سبز با نافتا

به بخشی مبدل شده بودند که زیر سرپرستی حزب دموکرات —به استثنای گروه ھای رادیکال کوچک و مردمی و بدون بودجه—تماميت آن

 .و یا بعبارت دیگر سرمایه داری آمریکا عمل می کرد
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که از سوی جناح ھای —جنبش زنان به نوبه ی خود در مسير استحاله ی مداوم و تمرکز انحصاری فعاليتش بر روی مسئله ی سقط جنين

کـه بـا تمـام وجـود از کلينتـون (گروه ھای مدافع زنان که بسياری از آنان از کمک ھای کHن ھاليوود .  حرکت کرد —راست مورد حمله بود

ارتزاق می کردند از مسائل فراگير در رابطه با عدالت اجتمـاعی طفـره رفتنـد و زمـانی کـه کلينتـون تـور محـافظتی ای )  حمایت می کرد

(safety net) جنيش ھمجنس گرایان که در سالھای دھه .  را پاره می کرد که جلوی سقوط زنان فرودست را می گرفت، ساکت نشستند

حرکتی مترقی بشمار می آمد روز بروز بيشتر به سوی حـوزه ي مبـارزه بـرای برسـميت شـناخته شـدن ازدواج ميـان  ١٩٨٠و  ١٩٧٠ی 

 .ھمجنس گرایان عقب نشينی کرد که در حقيقت چيزی بيش از پذیرش محافظه کارانه ی یک تایيد دولتی از روابط ميان آنھا نبود

 

ایـن جریانـات در .  دومين موضوع با اھميت در اینجا یادآوری سقوط پيوسته ی جریانات سازمان یافته ی لنينيستی و یا تروتسکيستی بود

در . گذشته زمينه ھای آموزش نسل جوان را فراھم می آوردند و اصول اقتصاد سياسی و دیسيپلين ھای سازمانی را به آنان می آموختند

یک نقطه در زمان و در اواخر دھه ی ھشتاد و اوایل دھه ی نود، ھمزمان با یک سقوط دیگر در مرزھای دور تر شرقی بود که ایـن جویبـار 

یک جوان که در سالھای اوایل بلوغ خود با بحث ھای داغ حزبی سازمانی مایه کوبی  .ضعيف بکلی خشکيد و اھميت خود را از دست داد

 .تغذیه نمی شود، روح او آماده ی گرفتار شدن به ھر نوع عفونتی می گردد» ھيجدھم برومر«نمی شود و از 

آنھـا چنـان .  دوران بوش شاھد از دست رفتن تقریباً ھمه جانبه ی ظرفيت و خHقيت چپ در تحليـل ھـای واقـع بينانـه ی سياسـی بـود

نی می نگریستند و چنان آنھا را تبلور کامل شيطان می دانستند که با تمام نيرو از این عقيده که ھر دموکراتی -ھيستریک به بوش و ِچی

ليبراليسم دھه ی نود با تمـام سـنگينی آن را -کيفيتاً از او بھتر خواھد بود دفاع می کردند؛ جانبداری از ھيHری کلينتونی که کوله بار نئو

البتـه سـياھان آمریکـا نـيز کـه تاریخـاً از .  بدوش می کشيد تا باراک اوبامایی که وال استریت پشتبان مالی عمده ی او بشمار می رفـت

مترقی ترین جناح ھای حزب دموکرات محسوب می شدند تقریباً به اتفاق آرا از باراک اوباما حمایت می کردند و تـا آخـر نـيز بـه او وفـادار 

قدمی می گذاشت اطمينان کامل داشت که چپ آمریکـا، زمـانی کـه او  Oval Office باراک اوباما زمانی که به اتاق بيضوی. خواھند ماند

بطور حساب شده و مرتب در مقابل خواست بانک ھا، کمپانی ھای اسلحه سازی، و سازمان ھای جاسوسی امنيـتی واشـنگتن عقـب 

 .نشينی خواھد کرد ، ھيچ تھدیدی برای او محسوب نخواھند شد

 

و  ٢٠٠۴تا  ٢٠٠٢در شرایطی که اوباما به حضور نظامی آمریکا در افغانستان تشدید می بخشد ھنوز شاھد ھيچ جنبشی از نوع سالھای 

اتحادیه ھای کارگری در طول سالھای پس از جنگ دائم در حال از دسـت دادن اعـضا و نفـوذ .  مخالفت با جنگ بوش عليه عراق، نيستيم

ھرچند که ھنوز پياده نظام و کمک ھای مالی این اتحادیه ھا برای کاندیداھای دموکـرات حيـاتی بـشمار مـی آیـد امـا ایـن .  خود بوده اند

اوباما از آنجایی کـه از جھـت انتقـادات و مخالفـت .  سرمایه داری آمریکاست که نھایتاً و در شرایط حساس اختيار کيف پول را بدست دارد

ھای چپ احساس مصونيت می کند، در باقيمانده ی دوران ریاست جمھوری خود قادر خواھد بود که بـا دسـتور کـار نئوليبراليـيی کـه در 

 .دوران شش رئيس جمھوری قبلی به شکوفایی کامل رسيده است بدون معارضه به پيش بتازد
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