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شماره٢١

اﯾن تصوﯾر اراده مشعلداران آزادی در مقابله با دستگاه سرکوب
ارتجاع بورژوازی است !
خروش نبرد جنبش اعتراضی -انقالبی در ھر گام جدﯾدی ،تصوﯾر نوﯾنی از پرچمداران نبردھای
خيابانی را در مقابل دﯾده ھمگان قرار ميدھد .اگر چه در جرﯾان اعتراضات کنونی نيروھا و
منافع گوناگونی پای به ميدان نھاده اند و سرانجام نبرد درونی فراکسيونھای بورژوازی نيز
به کشاکش خيابانی کشيده شده است ،اما آن رادﯾکاليسمی که جان جاری خيابان را به
شکوه برخاستن ميخواند ،مطالباتی انقالبی است که بيش از دو دھه بنيان نبردھای مردم
انقالبی را سامان ميداده .کسانی که سفيھانه اﯾن رادﯾکاليسم را دو دستی به کشاکش
درونی ارتجاع بورژوازی تقدﯾم ميکنند ،چه بخواھند و چه نخواھند به مقابله با اراده انقالبی
نسلی برخاسته اند که در مقابله با ارتجاع قرون وسطائی بورژوازی حاکم ،پرچم آزادی را با
خون خوﯾش برافراشته است .اﯾن نماﯾش شکوه قھر انقالبی جوانانی است که در مقابله با
ارتجاع حاکم به کمتر از دموکراتيسم انقالبی پيگير به مثابه در دسترس ترﯾن ھدف حداقلی اشان رضاﯾت نخواھند داد.
اکثر اخبار منتشره پيرامون نبردھای خيابانی نه تنھا از حضور زنان جوان انقالبی حکاﯾت دارد بلکه حاکی از آن است که
در بسياری از تحرکات خيابانی اﯾن پيکارگران جوان آزادی ،سازمانده و رھبر نبردھای خيابانی ھستند .آنان بدون
کوچکترﯾن توھمی نسبت به فراکسيون مغضوب بورژوازی ،به ميدان نبرد تحقق مطالبات انقالبی خود پای نھاده اند و در
اﯾن مبارزه ھيچ امری جز دستيابی به درخواستھاﯾشان را به رسميت نميشناسند .تمامی مقدسات و موجودﯾت نظم
بورژوازی را در راه تحقق مطالباتشان لگد مال خواھند کرد .تمامی تبليغات قرون وسطائی و خرافه ھای مذھبی را در راه
تحقق درخواستھای آزادﯾخواھانه اشان به سخره گرفته و عليرغم تبليغات جرﯾانات ارتجاعی در خالل نبردھای جاری،
پرچم خونين آزادی را برافراشته اند .اﯾن اراده مستحکم و انقالبی و چھره خونين مشعلدارانی نوﯾن است که روی به
سنن و قوانين قرون وسطائی سرود رھائی ميخوانند و خطاب به صفوف ميليونی مردم انقالبی ،کارزاری انقالبی را
فراخوان ميدھند! اﯾن تصوﯾر مشعلداران نبرد بر عليه نظامات قرون وسطائی و دﯾکتاتوری ارتجاع بورژوازی و نماﯾش پرچم
افرازی نيروی جوانان انقالبی و باالخص زنان جوان و انقالبی ميھن ما است .اﯾنان آتش افروزان قھر انقالبی نوﯾن و پيک
طوفان ھای پيش روﯾند .ای پيک ھای طوفان پروازتان بلند! خروشتان پيروز و شعار آزادی اتان پرچم پيشروی مردم
انقالبی باد.

گراميباد ھشتم مارس روز بين المللی زن!

در اﯾن شماره ميخوانيد:

ھشتم مارس ! را با به اھتزاز در آوردن پرچم
مطالبات جنبش زنان و درخواست آزادی فعالين دربند،
در نبردھای خيابانی گرامی بدارﯾم!
ھشتم مارس ! را با پرچم اتحاد انقالبی در مبارزات ٠تقليل نقد سوسياليستی به نقد
جنبشھای زنان ،کارگران،دانشجوﯾان و ملت ھای تحت انسانگراﯾانه و تنزل سياست طبقاتی
به اخالق بورژوائی!
ستم گرامی بدارﯾم!
ھشتم مارس ! را با خاطره ھزاران زن کمونيست و  ٠پيام شانزدھم کارگران کمونيست
انقالبی که در راه تحقق آزادی و سوسياليسم جان
اﯾران !
باختند ،گرامی بدارﯾم!

بدون آزادی زنان! رھائی جامعه ممکن
نيست!

 ٠جنبش کارگری و مبازه برای آزادی ! )
عمل مستقيم انقالبی ﯾا نامه نگاری
رفرميستی(

کارگران جھان متحد شوﯾد !

شماره٢١

رزمندگان صفحه ٢

اخالق
و به
طبقاتی
نقدسياست
بهتنزل
انسانی و
سوسياليستی به نقد
تنزل
انسانگراﯾانه
سوسياليستی
تقليل نقد تقليل نقد
بورژوائی!

سياست طبقاتی به اخالق بورژوائی!

)) نگاھی به سير تکاملی ﯾک ترند اپورتونيستی!((
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 از دھه شصت و به مثابه سير تکاملی جرﯾان سانترﯾستی در جنبش امان پدﯾدار شده مورد نقد قرار داده اﯾم .حتی در پاره ای
موارد برخی از رفقا و فعالين ساﯾر احزاب و سازمانھا پافشاری ما بر افشای اﯾن ترند اپورتونيستی را "پر بھائی" به جرﯾانی کم اثر ونقش
ارزﯾابی ميکردند .اما اکنون باﯾد سير حوادث به ھمگان نشان داده باشد که در واقع امر افشای اﯾن اپورتونيسم در ھيئت دستجات گوناگون
اش  ،افشای جرﯾانی است که با اتکا بر صفوف روشنفکران خرده بورژوا مبادرت به سازماندھی ﯾک جرﯾان انحالل طلبی تئورﯾک در جنبش
ما نموده و با تبليغات ھمه جانبه ،مبانی اوليه مبارزه کمونيستی در عرصه برنامه و تاکتيک را مورد تجدﯾد نظر قرار داده و ميدھند .تمامی
آن جرﯾان سانترﯾستی که در ھيئت حزب کادرھا -حزب کمونيست اﯾران دردھه - ٦٠موجودﯾت 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 به ﯾک ترند اپورتونيستی نبود.
رزمندگان از ھمان دھه  ٦٠افشای تئوری بافی ھای اﯾن جرﯾان را به مثابه شرطی جھت غلبه بر انحالل طلبی تئورﯾک و تفوق بر سير
قھقرائی جنبش دنبال نمود .کتاب "نقد برنامه سھند -کومله" که در ھمانزمان برشته تحرﯾر در آمد ﯾکی از انتشارات اوليه ما است که ضمن
اﯾنکه به تشرﯾح و تبيين مبانی برنامه ای ما ميپردازد ،حاوی نقد ھمين جرﯾان سانترﯾستی در بدو تشکيل آن است .نبرد بر عليه اﯾن جرﯾان
اپورتونيستی جدﯾد و به عقب راندن تھاجم تئورﯾک روشنفکران خرد بورژوا به دستاوردھای بين المللی پرولتارﯾا و مدافعه از مبانی بين
المللی لنينيسم انقالبی نماﯾشگر مسيری است که ما از طرﯾق آن بسوی متحد کردن کمونيستھای انقالبی گام مينھيم .ھر مسير
دﯾگری که محصول نبرد با اپورتونيست نباشد و تدارک برپائی ھر تشکل دﯾگری به جز اتحاد کمونيستھای انقالبی تنھا و تنھا اﯾجاد اختالل
در اتحاد پرولتارﯾای کمونيست و تشتت در تشکيل حزب کمونيست انقالبی است .ما بدﯾن مطلب در جای دﯾگری خواھيم پرداخت ،اﯾنک
به مطلب اصلی بازگردﯾم .از آنجا که غلبه بر انحالل طلبی تئورﯾک ﯾک شرط اساسی در متحد شدن کمونيستھای انقالبی بوده و کماکان
است  ،مبانی برنامه ای ما دقيقا در نبرد و نقد نظرات جرﯾانات اپورتونيستی تبيين و تدوﯾن ﯾافت چرا که بدون نبرد بر عليه اپورتونيسم ،نبرد
بر عليه بورژوازی امکان ناپذﯾر است .از ھمين رو ما در عين پرداختن به دارودسته ھای گوناگون درون اﯾن جرﯾان ،دقيقا در پی افشای
مبانی عمومی اﯾن جرﯾان در مجموع بوده اﯾم .در اﯾنجا باﯾد تصرﯾح کنيم که قصد ما از مبارزه فوق و ﯾا اساسا مبارزه بر عليه اپورتونيسم
،جلب نمودن توجه فعالين جنبش کمونيستی  -کارگری به ضرورت مبارزه متداوم بر عليه نفوذ اندﯾشه ھای بورژوائی در جنبش کارگری به
مثابه بخشی از نبرد پرولتارﯾای آگاه جھت غلبه بر پراکندگی و تفرقه در صفوف کارگران کمونيست و سازماندھی صفوف کمونيستھای
انقالبی بر عليه نظام سرماﯾه داری و مزدوران اپورتونيست آنھا است .در حقيقت باﯾد گفت که مبارزه فوق ضمن آنکه کمونيستھای
انقالبی را قادر به متحد ساختن صفوف کارگران کمونيست مينماﯾد در عين حال امکان افشای نفوذ اندﯾشه ھای بورژوائی در جنبش
کارگری و تربيت سياسی طبقه کارگر را نيز فراھم ميآورد .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 کمونيست انقالبی در شراﯾط نوﯾن را نيز مد نظر داشته اﯾم.
باﯾستی تاکيد کنيم که اگرچه پيشرفت در جنبش اعتراضی -انقالبی به معنای عمومی سياست رادﯾکال بر متن رشد رادﯾکاليسم در
جنبش کارگری متحقق ميشود در ھمان راستا باﯾد گفت که ضرورت وجودی پدﯾداری فرقه ھای نوﯾن اپورتونيستی و از جمله جرﯾان فوق
الذکر پای در ضرورت مقابلﮥ بورژوازی با تشدﯾد رادﯾکاليسم انقالبی در جنبش طبقه کارگر در عرصه بين المللی -ملی دارد .در واقع
اپورتونيستھا در جرﯾان مقابله بورژوازی بر عليه جنبش کارگری وظيفه سازمان دادن ﯾورش تئورﯾک -سياسی به جنبش کارگری را عھده دار
ھستند .آنان در ھر حال در جامه اپوزﯾسيون با اشاعه خرافه ھای بورژوائی در جنبش کارگری به دفاع از نظم بورژوائی حاکم اقدام
مينماﯾند .جرﯾان مورد اشاره ما از اﯾن روند عمومی ،مستثنی نميباشد .ما قصد داشتيم که نشان دھيم که اﯾن ترند نوﯾن که در لباس
ماورا چپ و با ھياھو و جنجال کشفيات نوﯾن و با شعار ظاھرا معصومانه نقد گذشته و نگرش ظاھرا انتقادی به دستاوردھای پرولتارﯾای
بين المللی باالخص لنينيسم انقالبی خود را ھمچون پرچمداران نوﯾن جنبش کارگری عرضه مينماﯾند ،چيزی به جز جرﯾان روشنفکران
خرده بورژوا که با ھزار و ﯾک بند به نظم بورژوائی حاکم وابسته ميباشند و تقال ھاﯾشان در واقع در جھت تضمين منافع حقير روشنفکرانه
اشان از خوان ﯾغمای بورژوازی است ،نميباشند .بذل توجه ما به مبانی نظری بخشی از صفوف اﯾن جرﯾان روشنفکری که به نام "حزب
کمونيست کارگری" فعاليت مينماﯾد و ﯾا دارودسته ھای دﯾگر درون جرﯾان فوق از زاوﯾه ھمان مسائل مطروحه در باال است .ﯾکی از
مسائلی که مدتی قبل مورد مالحظه قرار دادﯾم و از قضا امروزه مورد توجه بسياری قرار گرفته بدون آنکه منتقدﯾن به افشای پيوند ارگانيک
نظرات نحله فوق با جرﯾان عمومی برخاسته از آن بپردازند ،مسئله آلترناتيو ميباشد.
الف( ارتقا ليبراليسم انسانگراﯾانه به شعار استراتژﯾک!
ما مدتی قبل به افشای ارتقا روند بورژوا ليبرالی انسان گراﯾانه در طرح آلترناتيو و خط مشی تاکتيکی حزب فوق پرداختيم که صد البته
اکنون روند فوق به ﯾک مانيفست تمام عيار تحول ﯾافته است .جھت پرداختن به اﯾن تحول نوﯾن باﯾستی مروری بر آنچه که تا کنون گفته
اﯾم بيندازﯾم.
ما در رزمندگان شماره ١٣منتشره در دی ماه ١٣٨٦در مقاله"جمھوری سوسياليستی از راه افرﯾقای جنوبيزه" در نقد آلترناتيو و خط مشی
تاکتيکی حزب کمونيست کارگری چنين نوشتيم:
"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

سرنگون باد جمھوری اسالمی!

رزمندگان -صفحه ٣
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ميخواھد به سوسياليسم ادعائی اش دست پيدا کند .او در انتھای مقاله فوق پس از آنکه ھمه ھستی جنبش چپ را در محدوده اتاق
کارش گنجانده و جز خودش را ،آنھم در ھيبت مجرد "ھوﯾت انسانی" ،به رسميت نشناخته ﯾکباره با ﯾک باالنس "انسانی" از قالب ﯾک
رادﯾکال دو آتشه بدر آمده و چنين مينوﯾسد:
" در اﯾن کارزار نه تنھا کمونيستھا بلکه ھر نيروئی که مدعی آزادﯾخواھی است باﯾد با تمام قوا شرکت کند و خواھان آزدی بی قيد و
شرط دانشجوﯾان ،و کليه زندانيان سياسی ،شود .تعرض ھمه جانبه به جمھوری اسالمی در سطح جھانی جزء مھمی از اﯾن کارزار
است .دستگيری و پرونده سازی برای دانشجوﯾان چپ برگ سياه دﯾگری در پرونده جناﯾات اﯾن حکومت است ،باﯾد کل اﯾن پرونده را در
مقابل چشم جھانيان قرار داد .باﯾد جھانيان بدانند که جمھوری اسالمی حکومت مردم اﯾران نيست ،قاتل آنان است .حزب ما ھمواره
اعالم کرده است که جمھوری اسالمی باﯾد مانند رژﯾم آپارتاﯾد نژادی آفرﯾقای جنوبی در جھان اﯾزوله و منزوی شود .اکنون در نبرد برای
آزادی دانشجوﯾان و کليه زندانيان سياسی باﯾد با تاکيد و برجستگی بيشتری اﯾن خواست و مطالبه مردم اﯾران را در برابر جھانيان قرار
داد--- ".ھمانجا  -------او محور کار خوﯾش را بر"تعرض ھمه جانبه بر جمھوری اسالمی" البته در "سطح جھانی" جھت "اﯾزوله و منزوی"
ساختن جمھوری اسالمی مانند" :رژﯾم آپارتاﯾد نژادی آفرﯾقای جنوبی" قرار ميدھد.در واقع امر شعار "نه به جمھوری اسالمی" در موضع
پراتيکی تبدﯾل به مبارزه جھت آفرﯾقای جنوبيزه ساختن جمھوری اسالمی و شراﯾط مقابله بين المللی با آن ميشود .امری که چگونگی
سازماندھی آن در مقاله دﯾگری به قلم خليل کيوان تشرﯾح شده است.ھرکس که اندکی اخبار را دنبال کرده باشد ميداند که مسئله
تجدﯾد سازمان بورژوا امپرﯾاليستی حاکميت افرﯾقای جنوبی جدای از رقابتھای گروھبندی ھای امپرﯾاليستی شامل مقابله با نبرد کارگران
و زحمتکشان و انحراف اﯾن نبرد از راھی انقالبی بسوی رفرميسم نيز ميگردﯾد .از لھيب سوزان نبردھای انقالبی نلسون ماندالی
رفرميست را بيرون کشيدند .سازماندھندگان اﯾن راه رفرميستی ھم بورژوازی امپرﯾاليستی و مارکت زدوبند آنان شورای امنيت سازمان
ملل بود.طبيعی است که وقتی آقای تقوائی مسئله آفرﯾقای جنوبيزه کردن جمھوری اسالمی را مطرح ميکند رو بسوی ھمين "مجامع" و
"نھادھای بين المللی" دارد که صد البته قادر به اعمال تحرﯾم و منزوی ساختن و گزﯾنش آلترناتيو ھم ميباشند .اﯾن ميماند که از آقای
تقوائی بپرسيم که کاندﯾد رفرميست و دقيقتر نلسون ماندالی وطنی شما برای جاﯾگزﯾنی قدرت کيست؟ البته بدون نيازی به پاسخ از
جانب او،اگر به نوشته دﯾگری که حاوی نظرات آقای تقوائی پيرامون سوسياليسم و اﯾضا جمھوری سوسياليستی مورد نظرش ميباشد
رجوع کنيم ،پاسخ خوﯾش را خواھيم ﯾافت.او در ﯾک سخنرانی در پلنوم بيست و نھم کميته مرکزی که بعداً تحرﯾر و در ساﯾت حزبش
انتشار ﯾافته چنين ميگوﯾد:
"کمونيسم کارگري ،کمونيسم نجات دھندۀ انسان است و نه فقط ناجي طبقه کارگر .اين محدود و منحصر کردن سوسياليسم و
انقالب سوسياليستي به کارگران به نظر من يک بروزکارگر زدگي چپ سنتي است----- ".ضميمه انترناسيونال  ------ 224ظاھرا
"کمونيسم نجات دھنده انسان" به مثابه نظرﯾه نوﯾنی ارائه ميگردد و نه نشخوار خوارترﯾن تئورﯾسينھای روﯾز ﯾونيست که ھمواره از
"انسان" و "انسانيت" در مقابله با سوسياليسم مارکسيستی سخن ميگفتند .ﯾکپای اﯾن کمونيسم بر چشم فروبستن بر کشف تارﯾخی
مارکس ﯾعنی دﯾکتاتوری پرولتارﯾا به مثابه تکامل تارﯾخی مبارزه طبقاتی ميباشد.آقای تقوائی دقيقاً از ھمين مبدا حرکت ميکند وقتی
مينوﯾسد:
"ھمه مارکسيستھا ،و حتي متفکرين غير مارکسيست که در مسائل سياسي و اجتماعي عميق ميشوند و از سطح وقايع فراتر ميروند،
در اين منفق القولند که پايﮥ اتفاقات سياسي در ھر جامعه اي و از جمله جامعه ايران مبارزۀ طبقاتي است .اين منافع طبقات است که
ما اصطکاک اش را در جنبه ھاي مختلف مي بينيم .در عرصه ھاي گوناگون و بر سر مسائل و موضوعات ،يا بقول انگليسھا "ايشيو"ھاي
مختلف .اما نکته اي که کمتر شناخته شده 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 نميشوند ،بلکه به حرکات و جنبش ھايي شکل ميدھند که با ھم در تقابل قرار
ميگيرند .جنبش ھائي که آرمان ھا ،ايده آلھا ،و سياست ھا و استراتژي ھاي ھر طبقه را منعکس ميکنند .جنبشھائي که سنت ھاي
خودشان را دارند ،شيوه ھاي خودشان ،و افقھا و ارزشھاي خودشان را دارند .فرھنگ و اھداف مبارزاتي خودشان را دارند .و اين نحوه
مقابله و تناسب قوا در بين جنبش ھاست که در نھايت سير تحوالت اصلي جامعه و جھت حرکت آنرا نشان مي دھد .بعبارت ديگر مبارزه
طبقاتي از طريق مقابله و نبرد ميان جنبشھاي طبقاتي مختلف در جامعه بروز مييابد و جريان پيدا ميکند--- ".ھمانجا ---ما تعمدا اﯾن نقل
قول طوﯾل را نقل کردﯾم تا پاﯾه اساسی تفکر آقای تقوائی پيرامون مبارزه طبقاتی را نشان دھيم.اﯾن که متفکری معتقد باشد که پاﯾه ھر
اتفاق سياسی "مبارزه طبقاتی" است ھنوز ھيچ نشانی از مارکسيسم را در خود ندارد .مارکسيسم آنجاست که بر اساس ماترﯾاليسم
تارﯾخی بر نتيجه تارﯾخی -جھانی اﯾن مبارزه ﯾعنی گذار به دﯾکتاتوری پرولتارﯾا اذعان نماﯾد.در حقيقت ھمين کشف دﯾکتاتوری پرولتارﯾا است
که تماﯾز مارکسيسم و ھر آکادميسينی که مبارزه طبقاتی را تاﯾيد ميکند ،به روشنی نشان ميدھد.اﯾنکه" مبارزه طبقاتی از طرﯾق مقابله
و.....در جامعه بروز ميابد ".ﯾعنی تشرﯾح مبارزه طبقاتی از موضع ﯾک "متفکر" عميق ولی نه الزاما مارکسيست .و ما در ادامه خواھيم دﯾد
که حذف دﯾکتاتوری پرولتارﯾا نه تنھا از روی سھل انگاری نبوده بلکه آقای تقوائی از مبارزه طبقاتی و استنتاج نھائی از آن درکی غير
مارکسيستی ارائه ميدھد.آنچه او ميگوﯾد را با تشعشعات تئورﯾک گورباچف و تئوری سوسياليسم انسانی اش مقاﯾسه کنيد تماﯾزی
نخواھيد ﯾافت به جز ردﯾفی از شعارھا که تقوائی سعی ميکند در پس آنھا ماھيت واقعی خوﯾش را پنھان کند.مثال ً آقای تقوائی چنين
ميگوﯾد:
"جامعه اي که کمونيست کارگري ميخواھد بسازد ،بر دفاع از حرمت انسانھا بنا شده است .در جامعه سوسيا ليستي که ما مي
خواھيم دست پينه بستﮥ فرد را نگاه نميکنند تا به شورا ھا بپذيرند ش .ما اينکار را نمي کنيم .ما نمي توانيم از طبقات شروع کنيم و
بعد اميدوار باشيم که در جامعه سو سياليستي مان ،انسان آزاد شود .فرداي پيروزي ،ما فقط " انسان " را برسميت مي شناسيم و از
امروز براي " ھويت انساني " مي جنگيم .انقالب سوسياليستي ما  ،انقالب انساني است------- ".ھمانجا  ---------واضح و آشکار اعالم
ميکند که برای سوسياليسم اش از طبقات ) منظور نتيجه مبارزه طبقاتی است( شروع نميکند و جھت تاکيد بر غير طبقاتی بودن ساختار
قدرت سوسياليستی مورد نظرش به طعنه "دست پينه بسته" را به مثابه سمبل کارگران بکار ميبرد .کمونيسم آقای تقوائی کارگری
نيست! سوسياليسم اش کارگری نيست! بدﯾن دليل ساده که او به گفته خودش از طبقات شروع نميکند .او مدافعه کمونيسم و

برقرارباد حاکميت شوراھای مسلح کارگران و زحمتکشان!

شماره ٢١

رزمندگان -صفحه ۴

سوسياليسم تمام خلقی است،او سروکارش با انسان بدون موقعيت و منافع طبقاتی است ،او برای ﯾک امر مجرد،کلی و البد مقدس به
اسم "ھوﯾت انسانی" ﯾعنی ھمان که خاتمی"کرامت انسانی" اش ميخواند وارد ميدان جنگ شده و طرفدار "انقالب انسانی"
است.بعنوان رھبر کمونيست اعالم ميکند که برای جمھوری شوراھاﯾش کارگر بودن اھميت ندارد زﯾرا او فقط انسان را به رسميت
ميشناسد.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 ھستی اجتماعی بخورد خواننده داد و اسم آنرا ھم :کمونيسم کارگری نھاد.اﯾن چه حزب کمونيسم و آنھم از نوع
کارگری)اﯾنھم از بقاﯾای چپ سنتی( است که رھبر عاشق انسان اش و مبارز ميدان ھوﯾت انسانی اش ،ھستی "انسان" را امری مجرد
و فاقد موقعيت و منافع طبقاتی ميداند .اﯾن چه کمونيسمی استکه مبانی مارکسيستی پيرامون مبارزه طبقاتی و تحول تارﯾخی اﯾن
مبارزه تا دﯾکتاتوری پرولتارﯾا را به کناری مينھد و از ﯾک ھوﯾت مجرد سخن ميگوﯾد.اﯾن چه کمونيسمی استکه در بررسی تارﯾخی مبارزه
طبقاتی بجای ماترﯾاليسم تارﯾخی به اﯾده آليسم عرفانی روی ميآورد .بدون تردﯾد اﯾن کمونيسم مارکسيستی نيست! اﯾن روﯾکردی به
عرفان شرقی در وحشت از انقالب قھر آميز کارگران و زحمتکشان است .اﯾن تماما بازتاب وحشت خرده بورژواھای بورکرات در مقابله با
برخاستن مجدد غول رادﯾکاليسم انقالبی در نبرد کارگران و زحمتکشان که نابودی ماشين دولتی بورژوازی را ھدف گرفته است ،ميباشد.
اﯾن وحشت بورکراتھائی استکه با ھزار و ﯾک بند به ماشين دولتی بورژوازی بين المللی و ارگانھای بين المللی اش متصل ميباشند .اﯾن
عافيت طلبی بورژوائی در مقابله با برخاستن کمونيسم انقالبی است.اﯾن کمونيسم بورژوائی است که رو به انقالب با شعارھای بظاھر
الترا چپ سوگند ميخورد و در ھمانحال رو به بورژوازی امپرﯾاليستی در عين آنکه درخواست تغيير بورژوا امپرﯾاليستی در اوضاع را مطرح
ميکند و سوگند ميخورد که در سوسياليسمی که اﯾن جرﯾان مدعای آنرا دارد نقطه مبدا حرکت "طبقه" و "منافع طبقاتی" نيست بلکه
شعار آنھا "ھوﯾت انسانی" است .سوگند ميخورد که در جمھوری سوسياليستی آنھا "انسان" به رسميت شناخته ميشود و نه طبقه و
منافع طبقاتی ،سوگند ميخورد که خواھان "انقالب انسانی" است و نه برقراری دﯾکتاتوری پرولتارﯾا و سازماندھی قھر طبقاتی بر عليه
ارتجاع بورژوازی! سوگند ميخورد که خواھان حاکميت شوراھای تمام خلقی است.در واقع امر علت نادﯾده گرفتن برپائی سازمانھای
انقالبی کارگری و طرح شعار ليبرالی"مجامع عمومی" در مقابل تشکل ﯾابی انقالبی طبقه کارگر دقيقا از ھمين درک بورژوا ليبرالی و عدم
اعتقاد به قدرت پرولتارﯾای متحد در تحوالت آتی ناشی ميگردد.پس وجود آنان و حماﯾت بورژوازی امپرﯾاليستی با طرح افرﯾقای جنوبيزه
کردن اﯾران ،ميتواند منافع ھمگان را در مقابله با قھر انقالبی کارگران و زحمتکشان ،تضمين نماﯾد .اﯾن تمام آن چيزی است که خرده
بورژوای بورکرات ما در پی دستيابی بدان است ،برقراری سوسياليسم غير طبقاتی با اتکا به نھادھا و سازمانھای بين المللی درافرﯾقای
جنوبيزه ساختن جمھوری اسالمی.
)رزمندگان دی ماه  ١٣٨٦شماره (١٣
متعاقب درک فوق حضرات تئورﯾسين حزبی ميباﯾستی به مبانی پراتيکی استراتژی فوق نيز بپردازند تا بتوانند سنگ بنای اوليه "انقالب
انسانی" را به ﯾک برنامه و مانيفست تمام عيار که در بر گيرنده کرنش نھائی اشان در بارگاه بورژوازی امپرﯾاليستی باشد ارتقا دھند.
اولين گام در اﯾن راه کمافی السابق اشاعه ليبراليسم در جنبش کارگری حول فعاليتھای کارگری بر بستر مبارزات اقتصادی و فراخواندن
فعالين کارگری به پراتيسيسم کور بر اساس اشاعه تبيين "اﯾنھمانی" از سازماندھی تشکلھای کارگری بود.
ب( سياست انسانگراﯾانه در زمينه مبارزات روزمره طبقه کارگر!
کارگران آگاه باﯾستی از موضع پيکارگران بنيانگذار و سازمانده انقالب سوسياليستی به آکسيونيسم عاميانه ای فراخوانده ميشدند که
پراتيک آنان را تا حد دل نگرانی ھای منشی ترﯾدﯾون تنزل ميداد .ما خط مشی تاکتيکی حزب تقوائی را در ارتباط با استراتژی فوق الذکر در
مقاله ":آقای تقواﯾی و مسئله اﯾنھمانی تشکّل ھای کارگری!" در نشرﯾه رزمندگان شماره  ١٥به تارﯾخ فروردﯾن  ١٣٨٧مورد ارزﯾابی قرار
دادﯾم و در ابتدای بررسی خوﯾش چنين 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 انقالبی و 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 حزب آقای تقواﯾی تنگ کرده است که تئورﯾسين خرده بورژوای ما را وا داشته که متعاقب فلسفه انسانی اش و ﯾگانه
پنداری اﯾده آليستی "ھوﯾت انسانی" اﯾنبار با تمسک به متدلوژی متافيزﯾکی و توسل به "اﯾنھمانی" پدﯾده ھای مادی به مدافعه از
)رزمندگان شماره ، ١٥فروردﯾن ( ١٣٨٧
ليبراليسم در تبيين اﯾن چالش نوﯾن بپردازد" .
ما در آنجا مسئله فوق را چه در زمينه شکل سازمانی و چه در زمينه برنامه جھت سازمانھای کارگری با توجه به شعار انقالب انسانی و
ھوﯾت انسانی مورد مالحظه قرار دادﯾم .ما نشان دادﯾم که چگونه استراتژی جمھوری سوسياليستی ازطرﯾق افرﯾقای جنوبيزه ساختن
جمھوری اسالمی و تالشھای انساندوستانه و عرفانی آقای تقوائی به حوزه پراتيک کارگری تسری ﯾافته است و ﯾا در واقع چگونه خط
مشی ليبرالی مجامع عمومی بر اساس شراﯾط نوﯾن باز سازی شده است .ما نشان دادﯾم که متدولوژی متناسب با روﯾکرد انسانی آقای
تقوائی چيزی به جز متد "اﯾنھمانی" پدﯾده ھا نميتواند باشد .ھوﯾت مجرد انسانی را تنھا با توسل به ابزار شناخت متافيزﯾکی ميتوان
تبيين نمود .در اﯾن زمينه مجددا خواننده را به نقل قولی از مقاله فوق رجوع ميدھيم:
"پس از آنکه مشخص ميکند که خط مشی تاکتيکی اشان در قبال جنبش کارگری "گردھماﯾی منظم در کارخانه" ميباشد نکات مھم در
برپاﯾی مجمع عمومی منظم را چنين بر ميشمارد:
"نکته مھم در تشكيل مجمع عمومي اينست که مجمع عمومي قبل از ھر چيزي تمامي کارگران را دخيل ميکند .در تصميم گيريھاي مربوط
به مسائلي که 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 محيط کار و زيستشان چطور بھم ياري کنند ،ھمه اينھا از نتايج دمستقيم برپايي مجمع عمومي است ..............مثال اينجور
نيست که اول بايد رفت و اساسنامه 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 .بلکه اين يک تجربه شناخته شده کارگري است و کارگران در روند اعتراضات و مبارزه شان به
تشکيل آن ميرسند" .

آزادی زنان مبشر جامعه آزاد است!

شماره ٢١

رزمندگان -صفحه ۵

اگر کارگران بطور منظم در گردھماﯾی کارخانه شرکت کنند و به مسائل مبارزه روزمره اشان رسيدگی کنند،اﯾن ميشود تشکل کارگری و
قطعا ھيچ نيازی به اساسنامه و مسائل دﯾگر ھم نيست.پس به زعم تئورﯾسين حزبی معنای تشکل کارگری ھمان تجمع کارگری
است.اصال احتياج به تبليغ ھم ندارد چراکه کارگران "در ادامه روند" مبارزاتشان به آن نائل ميشوند .اﯾن بيان کالسيک تاکتيک -پروسه و
سپردن امر تشکل کارگری از روﯾدادی به روﯾداد دﯾگر است.اما مسئله به ھمينجا ختم نميشود و آقای تقواﯾی جھت آنکه به معترضين
پاسخی داده باشد و خط مشی ليبرالی خوﯾش را الپوشانی کند به ﯾک شگرد سازمانی متوسل ميشود و چنين اضافه ميکند:
"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 شروع کننده مجمع عمومی به کارگران معرفی کنند و اعالم موجودﯾت کنند .ميخواھم بگويم که اينطور نيست که مجمع عمومي
باﯾد الزاما از پاﯾين شکل بگيرد و تا وقتی که بطور خود بخودی کارگران دور ھم جمع نشده باشند ديگر نميشود بحثی بعنوان فعاليت
منسجم و متنوعی براي تشکيل مجمع عمومي داشت .اينجور نيست ،خيلي وقتھا ممکن است که تعداد معدودي از کارگران باشند.
آنوقت ھمان جمع محدود چند نفري که خواھان تشکيل مجمع عمومي منظم ھستند اعالم موجوديت ميکنند و به کارگران فراخوان
تشکيل مجمع عمومي ميدھند و از ھمه ميخواھند که بطور منظم دور ھم جمع شوند و مسايل مختلفشان را با ھمياري و ھمفکري چاره
جويي کنند .اين فراخوان حتي ميتواند با اعالم اولين جلسه رسمي مجمع عمومي که حول چه مسايل مشخصي ميخواھند جمع شوند
ھمراه باشد .من فکر ميکنم که اين تلقي و اين درک که مجمع عمومي فقط براي دوره مبارز است و ديگر ھيچ ،اينرا بايد اول خود فعالين
کارگري عمال کنار بگذارند ".ھمانجا
تعدادی از کارگران به عنوان ھيئت موسس مجمع عمومی فراخوان ميدھند،جلسات بطور منظم شکل ميگيرد چراکه مجمع عمومی
ميتواند فقط برای دوره مبارزه ھم نباشد.جلسه و تشکيالتی است که کارگران برای رسيدگی به مسائل مبتال به زندگی روزمره اشان برپا
ميکنند.نمونه اﯾن نوع فعاليت را شھال دانشفر گوشزد ميکند که ھمانا مجمع عمومی سندﯾکای واحد! است.استناد دانشفر بسيار دقيق
است و نشان ميدھد که تمام آنچه که آقای تقوائی تحت عنوان جنبش مجمع عمومی ميگوﯾد ھمان سندﯾکا است و بس.ھر سندﯾکائی
مجمع عمومی دارد ،آقای تقوائی ميگوﯾد تعداد مجامع عمومی باﯾد بيشتر باشد.ھر سندﯾکائی ھيئت موسس ﯾا فراخوان دھنده دارد که
کارگران را دعوت به جلسه جھت تشکيل سندﯾکا ميکند که مجمع عمومی آقای تقوائی ھم ھمين را ميگوﯾد.مسئله او با سندﯾکا امکان
رشد بورکراسی در سندﯾکا است و راه حل او ھم برای مقابله با بورکراسی افزاﯾش تعداد مجامع عمومی است.در واقع آقای تقوائی ﯾکی
از اساسی ترﯾن انحرافات درون جنبش کارگری را که پاﯾه رفرميسم در جنبش ماست ميخواھد با ﯾک تغيير اساسنامه ای در کميت مجامع
عمومی بر طرف نماﯾد.اساسا خط مشی تاکتيکی مجمع عمومی ھيچگونه مرزبندی روشن سياسی در قبال سندﯾکاليسم و رفرميسم
ارائه نميدھد و دقيقتر آقای تقوائی در توضيحات و تشرﯾحات خود تمامی آنچه را که تصوﯾر ميکند تماما بيان سندﯾکاليسم عرﯾان است که
تغيير نام داده و خود را تشکل مجمع عمومی ناميده است.اما آقای عزﯾز سندﯾکاليسم بيان نفوذ سياست بورژوازی در درون طبقه کارگر
است .سندﯾکاليسم خط مشی تاکتيکی بورژوازی جھت انحراف مبارزات کارگری و گمراھی در صفوف جنبش کارگری جھت ممانعت از
اتخاذ سياست انقالبی در اﯾن جنبش است .ھيچ سندﯾکاليستی را نميتوان ﯾافت که مخالف گردھمائی کارگران و صحبت پيرامون مسائل
روزمره باشد به ھمانگونه که ھيچ سندﯾکاليستی را نميتوان ﯾافت که موافق اتخاذ سياست انقالبی و ارتقا جنبش کارگری به نبردھای
سياسی انقالبی باشد.سياست برای سندﯾکاليست ھا ﯾعنی مباحثه پيرامون مسائل روزمره و قبول امکان بھبودی در چھارچوب نظم
بورژوائی حاکم است.در مقابل چنين سياستی کمونيستھای انقالبی ضمن مشارکت و سازماندھی طبقه کارگر ھمواره به نا کافی بودن
اﯾن مبارزات که بيان منافع آنی کارگران ميباشند پافشاری نموده و پرولتارﯾا را به نبرد برای منافع آتی اش که با بزﯾر کشيدن نظم بورژوائی
و امحا مالکيت خصوصی متحقق ميگردد،فرا ميخوانند.در راه تحقق منافع آتی پرولتارﯾا از ھمين امروز و در جرﯾان نبردھای روزمره کارگری
که برای تحقق منافع آنی پرولتارﯾا صورت ميگيرد،کمونيستھای انقالبی نبرد برای آزادی را به مثابه شاھراه متحد کننده جنبش کارگری در
دستور مبارزه مينھند.جنبش کارگری در جرﯾان ھمين نبردھای آنی و ﯾا به عبارتی در جرﯾان نبرد برای "نان" ناگزﯾر است که نبرد برای
"آزادی" را در دستور مبارزاتش بگذارد.اﯾن و فقط اﯾن راه است که قطعی ترﯾن راه مقابله با سندﯾکاليسم ميباشد".
)زرمندگان شماره ، ١٥فروردﯾن ( ١٣٨٧
از آنجا که در تئوری آقای تقوائی جنبش کارگری در ھمان محدوده مبارزه برای "معيشت" تبيين ميشود و اﯾن حزب کادرھا است که
سرنوشت "انقالب انسانی" را سر و سامان ميدھد؛ از آنجا که جھت انقالب انسانی ،ھوﯾت طبقاتی!!  -در مقابل ھوﯾت انسانی  -فاقد
اھميت است و انقالب انسانی سروکارش با "انسان" از نوع فوئر باخی آن است پس اﯾن مسئله که کارگران جھت سازماندھی مبارزات
روزمره به تشکيالتی رزمنده نيازمندند ،که ميباﯾست در عين سازماندھی مبارزات اقتصادی ،امکانی جھت تربيت سياسی پرولتارﯾا و
اشاعه مبانی مبارزات آزادﯾخواھانه و سوسياليستی در جنبش کارگری فراھم آورد ،اساسا از ھيچ ضرورتی در مبارزات "انسانی" برخوردار
نيست .اما پرولتارﯾای کمونيست و متشکل در حزب کمونيست انقالبی به چنين سازمانی ﯾعنی اتحادﯾه ھای انقالبی جھت تسخير قدرت
و حفظ آن در مقابل تھاجم ارتجاع بورژوازی و امپرﯾاليسم نياز مبرم دارد .مسئله سازماندھی سازمانھای کارگری و خط مشی تاکتيکی در
قبال اﯾن مسئله نه فقط به مبارزه امروز بلکه به آﯾنده نبرد پرولتری نيز مربوط ميباشد .اما از آنجا که در انقالب انسانی و برای
سوسياليسم انسانی ما نيازمند طبقه کارگر متشکل نيستيم و در اﯾن انقالب نه ھوﯾت طبقاتی بلکه ھوﯾت انسانی اھميت دارد بنابراﯾن
پافشاری ما بر مبانی استراتژی و تاکتيک مارکسيستی -لنينيستی از دﯾدگاه زعما و عرفای انساندوست ما ،فقط و فقط نشاندھنده
"سنتی" بودن ما است .زﯾرا تاکتيک عرفای فوئر باخی برای دستيابی به "ھوﯾت انسانی" در انقالب انسانی ،سياست البی گری است
پس آنان نيازی به سازماندھی اتحادﯾه ھای انقالبی کارگران ندارند.
ج( سياست انسانگراﯾانه و خط مشی البی اﯾستی!
اما از قضا اﯾن منافع طبقاتی است که "انسان "ھا از جمله عرفای حزبی را به اتخاذ موضع در قبال مسائل مطروحه وادار ميسازد .ما در
بحث پيرامون سياست البی گری حضرات بر اﯾن منافع طبقاتی انگشت نھاده اﯾم که عرفای "کمونيست" انساندوست ما ميتوانند کما فی
السابق آن را به حساب "سنتی" بودن ما ﯾا ھمان برداشت طبقاتی ما ملحوظ دارند .ما در رزمندگان شماره  ١٦که در اردﯾبھشت ٨٧
منتشر گردﯾد در مقاله ای تحت عنوان "حزب کمونيست کارگری و خط مشی تاکتيکی البی اﯾستی" پيرامون سياست تاکتيکی عرفای

زندانی سياسی آزاد باﯾد گردد!
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کمونيست چنين نوشتيم:
"ببينيم که آقای تقوائی در تبيين سياست تاکتيکی نوﯾن اش چه ميگوﯾد.او پيرامون صف بندی ھای سياسی چنين مينوﯾسد:
" امروز در جامعه اﯾران دو صف روشن تر و عرﯾان تر از ھميشه در مقابل ھم قرار گرفته اند :صف انسانيت و آزادﯾخواھی و برابری
طلبی که چپ کمونيسم کارگری آنرا نماﯾندگی ميکند در برابر جمھوری اسالمی که نماﯾندگی کل کمپ ارتجاع راست را بعھده
دارد .ﯾورش اخير حکومت در واقع نبرد مشخصی از اﯾن جنگ مداوم است .جنگی که از انقالب  ۵٧بين راست و چپ ،بين طبقه کارگر که
کل مردم شرﯾف جامعه را با خود دارد و طبقه سرماﯾه دار که ناگزﯾر شده است در برابر مبارزات مردم به حکومت اسالمی رضاﯾت بدھد،
آغاز شده است .ميتوان و باﯾد در اﯾن نبرد پيروز شد و نه تنھا ﯾورش و تھاجم جناﯾتکارانه رژﯾم را خنثی کرد بلکه کل حکومت و
مدافعين آشکار و پنھان آنرا در اپوزﯾسيون و پوزﯾسيون به ھزﯾمت انداخت .انزوای بين المللی جمھوری اسالمی ﯾک ھدف مشخص اﯾن
نبرد است".
بزعم آقای تقوائی دو صف در مقابل ھم قرار دارند،ﯾکی صف انسانيت و آزادﯾخواھی و برابری طلبی به رھبری چپ کمونيسم کارگری و
دﯾگری جمھوری اسالمی که نماﯾنده کمپ ارتجاع راست است.در واقع امر ﯾکی صف انسانيت زﯾرا که طبعا اﯾن انسان ھا ! آزادﯾخواه و
برابری طلبی اشان مفروض است و دﯾگری صف 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 چرا چسباندن صفت راست به اﯾن کمپ و سر ھم بندی صف انسانيت و کل مردم
شرﯾف ،ضرورت ﯾافته است.در ميان اﯾن دو کمپ "جنگی" در جرﯾان است که رﯾشه در تحوالت جنبش انقالبی سال  ۵٧دارد.در اﯾنکه در
جرﯾان جنبش انقالبی و از ھمان فردای قيام دو اردوگاه انقالب و ضدانقالب رو در روی ﯾکدﯾگر صف آرائی کرده و ﯾک جنگ نابرابر در اﯾن
آوردگاه جاری است شکی نميتوان داشت و رزمندگان از ھمان سالھای  ۶٠بر مسئله فوق به مثابه 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 حرکت نموده
است و از جمله ميتوان به چگونگی برخورد رزمندگان به تحوالت درون جنبش کارگری باالخص نبرد کارگران خاتون آباد،واحد و ھفت تپه و
ھمچنين پاسخ به ھياھو ھای پيرامون امکان وقوع جنگ و موضع کمونيسم انقالبی در مورد آن و ﯾا بررسی تحوالت جنبش چپ و....اشاره
کرد .اﯾنکه امروزه باالخره فشار واقعيات و نه درک آگاھانه از سير تحوالت ،برخی را وادار نموده است که وجود اﯾن جنگ را مورد تاﯾيد قرار
دھند صد البته باﯾد مورد استقبال قرار گيرد ولی آنگاه که اﯾن تاﯾيد پوششی جھت تحرﯾف در جرﯾان نبرد جاری است نه تنھا مورد استقبال
ما قرار نميگيرد بلکه باﯾد با جدﯾت به افشای آن بپردازﯾم.بر اساس تئوری آقای تقوائی و شرکا ،جنگ فوق الذکر ميان "طبقه کارگر که کل
مردم شرﯾف جامعه را با خود دارد" و طبقه سرماﯾه دار که" ناگزﯾر شده در برابر مبارزات مردم به جمھوری اسالمی تن دھد".جرﯾان دارد .در
ﯾک کالم جمھوری اسالمی نماﯾنده منافع بورژوازی نيست بلکه بورژوازی تن به اﯾن"ارتجاع راست" داده است.اﯾنکه نطفه اﯾن حاکميت در
گوادلوپ و در تداوم سياست سازماندھی خط سبز اسالم در مقابله با نفوذ سوسيال امپرﯾاليسم شوروی،بسته شد.اﯾنکه جمھوری
اسالمی با اتکا بر دستگاه سرکوب اش و در راستای منافع و در پرتو حماﯾتھای بورژوازی امپرﯾاليستی به سرکوب مبارزات انقالبی و
متمرکز ساختن دستگاه دولتی و اجرای سياستھای اقتصادی بانک جھانی مبادرت مينماﯾد برای تئورﯾسين حزبی معناﯾش "تن دادن"
سرماﯾه داران به ارتجاع راست است! اگر جمھوری اسالمی منافع بورژوازی را نماﯾندگی نميکند پس کارگران با کدام قدرت 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 مورد
نيازشان پاسداری ميکند؟ کارگران چگونه ميتوانند بر عليه قدرت سياسی بورژوازی که عمال وجود ندارد به نبرد بپردازند؟و از ھمه مھمتر آﯾا
بخش ھائی از سرماﯾه 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 سياسی حاکم را با چوب خط "مطلوب" و "نامطلوب" ارزﯾابی نمود؟ در ﯾک کالم در نزد حضرات حزبی جمھوری اسالمی بيان
حاکميت سرماﯾه داران و تامين کننده منافع بورژوازی امپرﯾاليستی در سازماندھی نظم بورژوائی و اجرای برنامه ھای بانک جھانی و ساﯾر
نھادھای بين المللی بورژوازی امپرﯾاليستی نيست.جمھوری اسالمی بيان ارتجاع راست و ضد انسانی است که در شراﯾطی بورژوازی به
آن "تن داده است" و امروز باﯾد از جامعه انسانی طرد شود.اما اﯾن نه سخنی جدﯾد است و نه درکی انقالبی و مارکسيستی از اوضاع
است.سالھاست که بخش دﯾگری از سرنگونی طلبان در ھيئت مجاھدﯾن خلق با اعالم بنيادگرائی به مثابه فاشيسم مذھبی خواھان
مبارزه بشرﯾت بر عليه آن و طرد آن از مجامع بين المللی -که حتما جاﯾگاه بشرﯾت و انسانيت و بورژوازی مطلوب ميباشند  -را به عنوان
سياست براندازی در دستور داشته و جھت تحقق آن به البی گری در پارلمان ھا و دولتھای امرﯾکائی و اروپائی مشغول است و ھر نامه و
تاﯾيدﯾه آنان را برگ زرﯾنی در مقاومت مردم اﯾران اعالم ميکند.مجاھدﯾن صرﯾحاً اﯾن مبارزه برای طرد جمھوری اسالمی و سياست البی
گری متعاقب آنرا مبارزه بين المللی مقاومت مردم اﯾران نام نھاده است .امروزه نيز تئورﯾسين حزبی در پی تحقق ھمين سياست
بورژوائی اﯾن اصل لنينيسم انقالبی را که ارتجاع سياسی و اتکا بورژوازی امپرﯾاليستی را بر عقب مانده و قرون وسطائی ترﯾن اﯾده ھا در
عصر امپرﯾاليسم مورد تاﯾيد قرار ميدھد ،نادﯾده می انگارد تا زمينه را برای بازسازی منافع بورژوازی تحت عنوان چپ به سرانجام برساند.
آنان در نقش جناح چپ جرﯾان سرنگونی طلبان در تحقق خط مشی تاکتيکی فوق مينوﯾسند:
"پيام مردم اﯾران به جھانيان اﯾنست که اﯾن حکومت را برسميت نشناسيد! حکومت اسالمی ﯾک رژﯾم آپارتاﯾد جنسی ،ﯾک حکومت ضد
کارگر و ضد انسان است که رسما و قانونا ﯾک توحش قرون وسطائی را به جامعه حاکم کرده است .اﯾن حکومت عار بشرﯾت قرن بيست
و ﯾک است و باﯾد از جانب بشرﯾت متمدن جھان محکوم و طرد و منزوی شود".
اﯾن نه حاکميت بورژوازی بلکه "حکومت عار بشرﯾت" است! و طبعا باﯾستی از سوی "بشرﯾت متمدن" طرد و منزوی شود.اما اﯾن بشرﯾت
متمدن چگونه ميتواند جمھوری اسالمی را طرد و منزوی کند؟ بگذارﯾد پيش از پرداختن به پاسخ اﯾن سوال اﯾن نکته را مورد توجه قرار
دھيم که نا گفته پيداست که اﯾن بشرﯾت متمدن مثال باﯾد جمھوری اسالمی را از مجامع بين المللی که صد البته جاﯾگاه بشرﯾت متمدن
ميباشند به بيرون پرتاب کنند و بخشی از مراکز اﯾن بشرﯾت متمدن ھم بدون تردﯾد:سازمان ملل متحد و ﯾا سازمان جھانی کار
ميباشند.اﯾن مبارزه طبعا از جاﯾگاه خاصی در استراتژی حزب برخوردار است.تقوائی در باره جاﯾگاه آنچه خود جنبش جھانی اش ميخواند
چنين مينوﯾسد:

نان ،آزادی ،سوسياليسم!
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" اﯾن جنبش جزئی از ،و ميتوان گفت شاخه بين المللی جنبش انقالبی مردم اﯾران عليه جانيان حاکم و کل نظام اسالمی سرماﯾه در
اﯾران است .اگر پشت جمھوری اسالمی در خارج کشور بخاک ماليده شود آنگاه تا سرنگونی کامل اﯾن حکومت بدست مردم اﯾران فاصله
چندانی نخواھيم داشت".
ھر کارگر آگاھی که جرﯾان مبارزات سياسی را پی جوئی مينماﯾد بارھا وبارھا شبيه ھمين ادعا ھا را از سلطنت طلبان سرنگونی طلب و
مجاھدﯾن سرنگونی طلب شنيده است.اما اﯾن شاخه بين المللی جنبش مردم اﯾران پس از آنکه بسوی جنشھای مترقی و نھادھای بين
المللی رفت چگونه ميتواند سياست طرد و منزوی ساختن جمھوری اسالمی را متحقق گرداند.بورکرات حزبی چنين ميگوﯾد:
"و باالخره ﯾک جزء مھم سياست منزوی کردن جمھوری اسالمی وادار کردن دولتھا و مراجع و سازمانھای بين المللی به تحرﯾم سياسی
حکومت اسالمی است .بسيج افکار عمومی و فعالين و شخصيتھا و تشکلھای سياسی در کنار ﯾک فعاليت پيگيرالبی اﯾستی ميتواند به
تحرﯾم جمھوری اسالمی از جانب دولتھا و نھادھائی نظير سازمان ملل و سازمان جھانی کار منجر شود .ما باﯾد خواست اخراج نماﯾندگان
جمھوری اسالمی از نھاھای بين المللی و قطع روابط سياسی دولتھا با حکومت اسالمی و بستن سفارتخانه ھای آنرا مدام و بعنوان
فراخوان مردم اﯾران به جھانيان اعالم کنيم .و از سوی دﯾگر برسميت نشناختن جمھوری اسالمی و قطع روابط دﯾپلماتيک با آن باﯾد به ﯾک
مطالبه ھميشگی و به ﯾک اھرم فشار تشکلھا و شخصيتھا و جنبشھای مترقی در کشورھای مختلف به دولت ھا تبدﯾل شود .روشن
است که ھيچ دولت و ﯾا نھاد رسمی بين المللی اگر بحال خود گذاشته شود سياست طرد و قطع رابطه با جمھوری اسالمی را در پيش
نخواھد گرفت اما سير تارﯾخ را خواست دولتھا تعيين نميکند .در اﯾن مورد نيز مثل ده ھا مورد دﯾگر ميتوان و باﯾد خواست مردم را به دولتھا
تحميل کرد".
به استناد تئورﯾسين حزبی سياست منزوی کردن جمھوری اسالمی جنبشی را سازمان ميدھد که در واقع شاخه بين المللی "جنبش
انقالبی مردم اﯾران عليه جانيان حاکم و کل نظام اسالمی سرماﯾه" ميباشد.در اﯾنجاست که بورکرات حزبی بعد از کلی داد سخن دادن
پيرامون اھميت جنبش ھای اجتماعی و صد البته متمدنانه به کشف نوع نوﯾنی از سرماﯾه داری نائل ميگردد و آنرا "نظام اسالمی
سرماﯾه" مينامد.دقيقا ھمين نظام اسالمی سرماﯾه است که در باالتر ارتجاع راست ناميده شده است و دقيقا ھمين نظام اسالمی
سرماﯾه است که در تئوری فوق مبانی تحليلی کمونيسم کارگری مقوالتی نظير ارتجاع راست "،نا مطلوب"،غير متمدنانه و اسالمی را
تبيين ميکند.در واقع امر ما با ﯾک نظام اسالمی سرماﯾه -ترمينولوژی نوﯾن دست ساخت اپورتونيسم چپ  -روبروئيم که وحشی،قرون
وسطائی و ضد انسانی است و در مقابل با ﯾک بشرﯾت متمدن و مطلوب و نرمال که در سازمانھای بين المللی سرگرم امور بشردوستانه
است و اﯾنھا در حقيقت ميتوانند بخش بين المللی جنبش کارگران و مردم شرافتمند باشند.بھر رو بخشی از تاکتيک فوق مشتمل بر "
وادار کردن دولتھا و مراجع و سازمانھای بين المللی به تحرﯾم سياسی حکومت اسالمی است" .باالخره آنچه که شاخه بين المللی
جنبش مردم اﯾران خوانده شد سر از پارلمانھا و البی ھای دولتھای امپرﯾاليستی در آورد تا بشرﯾت متمدن و صفوف بورژوازی متمدن را
دعوت به نبردی مشترک بر عليه ارتجاع راست و سرماﯾه اسالمی نماﯾد.
آقای تقوائی دﯾگر با ھيچ لباس عارﯾه ای قادر به پوشاندن اﯾن دنائت و فروماﯾگی خرده بورژوائی اتان در بارگاه بورژوازی امپرﯾاليستی
نخواھيد بود.اگر در جرﯾان جنبش انقالبی ٥٧_ ٦٠و تحوالت مربوط به آن در محفل پاسيو روشنفکران خرده بورژوای بورکرات موسوم
به"سھند" در مقابله با روﯾدادھا به بند بازی ھای تئورﯾک ميپرداختيد و خود را حتی ملزم به عمل به آنچه ميگفتيد نميدانستيد! و اگر در
جرﯾان جنگ ارتجاعی اﯾران و عراق تماما به سانترﯾسم روی آور شدﯾد ! اگر با "نا مطلوب" خواندن جمھوری اسالمی عمال آتش بيار معرکه
سنارﯾو ھای ضد امرﯾکائی حاکميت شدﯾد و به تجدﯾد نظر در کالسيکھای لنينيسم انقالبی پيرامون چگونگی بررسی دولت پرداختيد! اگر
از کارگران خواستيد که جھت برپائی شورا ھای واقعی از مسجد محل و جلسات پارلمان جمھوری اسالمی بياموزند! اگر در شراﯾطی که
جمھوری اسالمی بطور ددمنشانه ای به صفوف جنبش کمونيستی که پرچم تبدﯾل جنگ ارتجاعی به انقالب را برافراشته بود،دم بدم
فراخوان انحالل سازمانھای چپ را صادر ميکردﯾد و به لحاظ تئورﯾک و از موضع چپ و کمونيسم به انحطاط و قھقرا در صفوف چپ دامن
ميزدﯾد و به دستاوردھای کمونيسم انقالبی با اتکا به امواج ليبراليسم گسترش ﯾافته حمله ور ميگردﯾدﯾد! اگر با فراق بال و بر اساس ﯾاوه
بافی ھای تئورﯾک انترناسيونال  ٤حزب کادرھاﯾتان را برپا کردﯾد! اگر با اتکا بر ھمين متحد ساختن صفوف سانترﯾستھا قادر گردﯾدﯾد که با
"شر" خواندن نبرد مسلحانه انقالبی کردستان ستاد رزمنده کمونيسم انقالبی را که حاصل نبرد کمونيستھای انقالبی بر اساس
انترناسيونالسم پرولتری بود و دارای اﯾن پتانسيل انقالبی بود که تداوم بخش تدارک مجدد خيزش کمونيسم انقالبی از زﯾر آوار سرکوب ھا
بسيار پيش تر از اﯾن باشد ،به شکست بکشانيد! اوضاع و شراﯾط مبارزه طبقاتی و سير پيشرفت رادﯾکاليسم کارگری و ھراس بورژوازی
امپرﯾاليستی از امکان برخاستن مجدد غول انقالب و کمونيسم انقالبی چنان شما را تحت فشار قرار داده است که ناگزﯾر از طرح گوشه
ای از منوﯾات واقعی اتان برای پذﯾرش در کمپ اپوزﯾسيون ھای بورژوازی امپرﯾاليستی شده اﯾد.
آقای تقوائی -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 بپردازﯾد و منوﯾات واقعی اتان را در پس عبارات مافوق چپ پنھان سازﯾد.اما امروزه به ﯾمن گسترش امواج جنبش اعتراضی -
انقالبی و خيزش رادﯾکاليسم انقالبی در صفوف جنبش کارگران و زحمتکشان که ھراس صفوف ارتجاع بورژوازی از امکان برخاستن مجدد
غول انقالب و کمونيسم انقالبی را سبب گردﯾده ،شما را وادار کرده است که جھت اطمينان بخشی به بورژوازی امپرﯾاليستی دال بر
قدرتان در مھار اوضاع به ميدان آمده و کاالی سياسی اتان را در درگاه ارتجاع امپرﯾاليستی عرضه دارﯾد.ما از ھمان ابتدا ﯾاوه گوئی ھای
سوسيال پاسيوﯾستی اتان پيرامون "ھوﯾت انسانی" را به چالش کشيده و به افشای اتان مبادرت کردﯾم اما مجبور بودﯾم که با خراش
دادن پوسته سرخ شعارھا و لفاظی ھای چپ اتان به اﯾن مھم عمل نمائيم ،اما امروزه بر اساس مولفه ھای نوﯾنی که در افق نبردھای
انقالبی پدﯾدار گشته نبردھای سياسی و اﯾدئولوژﯾک نيز تکامل ﯾافته و با صراحت بيشتری ابراز ميگردند .اگر تا دﯾروز ما مجبور بودﯾم که در
البالی خطوط به جستجو برای اثبات تماﯾلتان جھت کاندﯾداتوری در کمپ اپوزﯾسيونھای بورژوا -امپرﯾاليستی بپردازﯾم ،امروزه سير حوادث
شما را واداشته که تمامی دنائت پيشگی کمونيسم بورژوائی اتان را در معرض دﯾد عمومی قرار دھيد و با صراحت لھجه البی گری را
بخشی از باصطالح سياست انقالبی اتان معرفی کنيد.خيزش ھای رادﯾکال جنبش کارگری شما را واداشته که در تدارک حمل اسب
تروای بورژوازی امپرﯾاليستی به صفوف انقالب بر آئيد.
)رزمندگان شماره -١٦اردﯾبھشت (٨٧

پيش بسوی تحقق حق تعيين سرنوشت ملل!
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در ﯾک نگاه عمومی در واقع بروشنی ميتوان دﯾد که تئورﯾسين ھای جرﯾان فوق قدم بقدم و متناسب با اوضاع جنبش اشان ﯾعنی "جنبش
سرنگونی طلبانه" ،در ھر تند پيچ مبارزه طبقاتی گامی بسوی تبيين نھائی دﯾدگاھھای انسانگراﯾانه اشان برداشته اند .ما در ھمان
شماره رزمندگان چنين نوشتيم :
" باالخره در پی اتخاذ سياست دستيابی به جمھوری سوسياليستی از طرﯾق توسل به بارگاه بورژوازی امپرﯾاليستی جھت تحرﯾم و
افرﯾقای جنوبيزه ساختن جمھوری اسالمی ،تئورﯾسين حزبی ما صراحتا درﯾوزگی از بورژوازی امپرﯾاليستی را گسترش بخشيده و عزم
جزم کرده است که در شاھراه توسل به امپرﯾاليست ھا خط مشی تاکتيکی البی گری را با ھزار و ﯾک قسم به انقالب به سياست حزبی
اش ارتقا بخشد.ما قبال نشان دادﯾم که 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 سر دادن مشتی شعار به اصطالح چپ و اتخاذ نقش شورشی در جرﯾان اﯾن جنبش
"متمدنانه" از انظار مخفی کند .ما به صراحت و از موضع سياست تاکتيکی کمونيسم انقالبی که چيزی جز اتکا به عمل مستقيم انقالبی
در مبارزات کارگران و زحمتکشان انقالبی نميباشد،به افشای رفرميسم زبونانه ای که سعی مينماﯾد با ھياھو ھای چپ بر دنباله روی از
رفرميسم راﯾج و "متمدنانه" پرده ساتر بکشد اقدام نمودﯾم .در تداوم ھمين مسير سياست دستيابی به جمھوری سوسياليستی از
طرﯾق تحرﯾم و افرﯾقای جنوبيزه ساختن جمھوری اسالمی را که به توسط تقوائی -کيوان تئورﯾزه و تبيين ميگردﯾد مورد مالحظه و افشا قرار
دادﯾم و در عين حال از آقاﯾان پرسيدﯾم که در اﯾن مسير نلسون ماندالی وطنی آنھا که مورد تاﯾيد و حماﯾت بورژوازی امپرﯾاليستی قرار
بگيرد و بتواند نقش رفرميستی و در عين حال مدافعه از نظم بورژوائی را بازی کند ،چه کسی ميتواند باشد.در ھمان حال اعالم کردﯾم که
سياست فوق ملزوماتی دارد که ھوادارانش باﯾد در پيشگاه بورژوازی امپرﯾاليستی قادر به تبعيت از آن باشند.اما ما بر اﯾن گمان نبودﯾم که
حزب فوق به اﯾن سرعت بسوی تحقق بخشيدن به ملزومات سياست درﯾوزگی از بارگاه بورژوازی امپرﯾاليستی گردن نھد و سياست
توسل به نھادھای به اصطالح بين المللی را به خط مشی تاکتيکی البی اﯾستی ارتقا دھد.اکنون ميتوان گفت که حزب آقای تقوائی برای
تحقق ھدف استراتژﯾک اش که چيزی جز سوسياليسم انسانی نمی باشد به خط مشی تاکتيکی که معطوف به البی گری در پارلمان
ھا و دولتھای امپرﯾاليستی می باشد مسلح گردﯾده است.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 درﯾوزگی و سقوط به لجنزار بورژوازی را با اتخاذ شعائر به
اصطالح چپ از انظار مخفی دارد".
)رزمندگان شماره -١٦اردﯾبھشت (٨٧
دمسازی اوليه آقای تقوائی با مانيفست جنبشھای اجتماعی بدون خشونت و تالش در جھت اﯾفای نقش "شورشی" در اﯾن جنبشھا در
واقع امر دقيقا بازتاب منافع خرده بورژواھای بورکراتی بود که با ھزار و ﯾک بند به نظم بورژوائی حاکم متصل ھستند .شراﯾط تشدﯾد مبارزه
طبقاتی سبب گردﯾد که آقای تقوائی صرﯾحا اعالم کند که شوراھای مد نظر آنھا ،شورای مسلح کارگرن و زحمتکشان نميباشد .آنان
ضدﯾت خوﯾش را با دولت از نوع کمون در لفافه حمله به سياست " کارگر،کارگرﯾستی" سروسامان دادند .آنان صرﯾحا در مقابل عمل
مستقيم انقالبی صفوف انقالب به سياست البی اﯾستی پناه بردند و در ھمانحال با متدولوژی اﯾنھمانی به ھجو سازماندھی جنبش
کارگری پرداخته و نھاﯾتا در مقابل آلترناتيو انقالبی ﯾک جمھوری سوسياليستی بورژوائی را قرار دادند .تئورﯾسين حزبی جھت ھارمونی
بخشيدن به باالنس ھای روزمره حزبش به ھيئت ﯾک فيلسوف "ھمه جانبه نگر" در آمد و ناگزﯾر در مقابله با بررسی دﯾالکتيکی مبارزه
طبقاتی سر به آبشخور متد اکلکتيستی فرو برد .توسل و تمسک به گنجينه بورژوائی جنبشھای اجتماعی بدون خشونت 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 با دولت از
نوع کمون ﯾعنی دولت شوراھای مسلح کارگران و زحمتکشان بر آﯾد .طبيعتاً برای تحقق جمھوری سوسياليستی انسانی ،سياست البی
اﯾستی بسيار عاجلتر از ضرورت برپائی سازمانی رزمنده جھت سازماندھی مبارزات روزمره کارگری ،گردﯾد .حزب خرده بورژوازی بورکرات
به زعامت آقای تقوائی ،در چھارچوب "جنبش سرنگونی" و در رقابت با جرﯾان مجاھدﯾن خلق و دارودسته ھای سلطنت طلب تماما بسوی
قبوالندن خود به بورژوازی امپرﯾاليستی طی طرﯾق مينمود که تشدﯾد بحران اقتصادی  -سياسی و تشدﯾد جنشھای اعتراضی و گام ھای
اوليه در گسترش جنبش اعتراضی -انقالبی که متعاقب بحرانھای فوق و تشدﯾد اختالفات درونی ارتجاع و تحرکات مردمی متعاقب آن بوقوع
پيوسته بود ،جامعه را در موقعيتی انقالبی قرار داد .شراﯾط فوق بر جنبش "سرنگونی طلبانه" ﯾعنی ھواداران "مبارزه مدنی" نيز تاثير نھاد
و مسئله رقابتھای احزاب درون اﯾن جنبش را حول انسان آرﯾائی ،انسان توحيدی و ھوﯾت انسانی متمرکز گردانيد .تمامی اوضاع حکاﯾت از
آن داشت که ھمه چيز برای برافراشتن پرچم "انسانيت مجرد وکلی" فراھم گردﯾده است .پس تئورﯾسين ھای "شورشی" ﯾا مبارزان
جناح چپ جنبشھای مدنی پای به مبارزه نوﯾنی نھادند که آن را حول تضاد انسان و ضد انسان تبيين مينمودند .مانيفست ليبراليسم چپ
حيات ﯾافت.
د( بلوغ سياست انسانگراﯾانه به مانيفست انقالب!
ما در سير نقد دﯾدگاھھای جرﯾان فوق از قضا پيرامون ارتباط تشدﯾد مبارزه طبقاتی و شکوفائی اﯾدآلھای انسانی -عرفانی آقای تقوائی
چنين نوشتيم:
"مقدم و پيش از ھر بحث دﯾگری باﯾد دﯾد که چگونه آقای تقوائی به فرﯾب جنبش کارگری ميپردازد و برخالف آنچه که او ادعا ميکند جنبش
رفرميستی اتحادﯾه ای در بستر "جنبشھای اجتماعی بدون خشونت" از استراتژی و تاکتيکھای تعرﯾف شده ای سود ميجوﯾد .در اﯾن زمينه
ما با استناد به کتاب"  " doing Democracyنوشته Bill Moyer :نشان خواھيم داد که آقاﯾان حزبی تا کجا در منجالب بورژوازی فرو رفته
اند و چگونه عليرغم دانستن حقيقت بر آن چشم فرو بسته و جنبش کارگری را فرﯾب ميدھند .براساس نظرﯾه آقای موﯾر در جنبشھای
اجتماعی بدون خشونت چھار نقش اصلی در ھماھنگی با ﯾکدﯾگر ،برنامه عملی برای اﯾجاد تغيير پيرامون مورد معينی از بيعدالتی
اجتماعی را سازمان ميدھند .اﯾن چھار نقش مشتملند بر :شھروند ،شورشی ،رفرميست ،سازمان تغيير .البته نقشھای فوق در دو وجه"
مثبت" و "منفی" مورد مالحظه قرار ميگيرند اما نباﯾد از نظر دور داشت که اﯾن نقشھا حلقه ھای ﯾک زنجيره واحد را ميسازند که درخدمت
تحقق سياست و برنامه عمل جنبشھای فوق است .ﯾکی از اﯾن حلقه ھا "شورشی" ھا ميباشند که در شراﯾط معينی پا به خيابانھا
نھاده تا با انواع تظاھرات و کمپين اھداف جنبش را متحقق گردانند .موﯾر درتوضيح آنان معتقد استکه :آنان باتوسل به "عمل مستقيم بدون
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"عمل مستقيم بدون خشونت" باحضورشان مسئله را به ﯾک مسئله اجتماعی مبدل مينماﯾند.در عين حال عمل آنان جامعه را بسوی
مسئله جلب کرده و مجبور به اتخاذ موضع مينماﯾد و اﯾن دخالت اجتماعی به بسط دموکراسی ﯾاری ميرساند.در عين حال که نباﯾد از نظر
دور داشت که اﯾن عمليات ميتواند برای آنان با رﯾسک زندان ﯾا ضرب و شتم ھمراه گردد .شورشيان عمل 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 "عمومی کردن عملی مسئله" مد نظر است ،را تحقق ميبخشند اما در کل از استراتژی و تاکتيک جنبش
پيروی مينماﯾند .ما بر اﯾن مورد به جھت آنکه توجه خواننده را به نکته محوری بحث جلب کنيم ،تاکيد ميکنيم که عمليات مستقيم بدون
خشونت که صد البته از نوع "مثبت" 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 موقعيت مناسبتری برخوردار گردند .اﯾن باﯾد مورد توجه آقای تقوائی قرار بگيرد
که نوع منفی اش را تئورﯾسينھای جنبشھای اجتماعی بدون خشونت صرﯾحاًعمليات انقالبی ﯾاخشونت گرا ميدانند که در جرﯾان آن به
مؤسسات قانونی حمله ميشود و اساساً نوع انقالبی 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 ميگيرد .ما قصد پرداختن به کل
نظرﯾات آقای موﯾر را در 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 عبور مينماﯾند .و طبعاً در ھر مرحله ای جنبش متناسب بر نيازھاﯾش به عمليات معينی
مبادرت ميکند و با توسل به شيوه ھای خاص سعی ميکند که "دولت را برای تغيير" در فشار بگذارد.در واقع امر اﯾن مراحل و نقشھای
مورد اتخاذ ھمگی ھمدﯾگر را در جھت تحقق استراتژی جنبش دنبال ميکنند.
)رزمندگان شماره ٩شھرﯾور (١٣٨۶
صد البته که در زمان نگارش فوق ،حزب آقای تقوائی چه در شعار استراتژﯾکش و چه در خط مشی تاکتيکی اش ميتوانست به مانور ھای
گوناگون مبادرت ورزد .اما به ﯾمن تحوالت بوقوع پيوسته در مبارزات جاری ،آقای تقوائی بر بستر جنبش سرنگونی طلبانه و در تبيين مبانی
جنبش ھای اجتماعی بدون خشونت که "انسان" و حقوق انسانی )ﯾعنی ھمان مبانی حقوق بشر( محور برنامه ای آنان است ،باﯾد
تئوری حزب اش را تا حدودی که ماھيت خرده بورژوائی اش اجازه ميدھد ،صراحت ميبخشيد .بدﯾن علت است که تئورﯾسين خرده بورژوای
ما متناسب و در دمسازی با "واقعيت" به تبيين مبانی نظری اش حول ھوﯾت انسان فوئرباخی ،جمھوری سوسياليستی انسانی ،
شوراھای انسان محور )صد البته غير مسلح(  ،سياست البی اﯾستی و درﯾوزگی از 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 و اکلکتيسيزم روی آور
گردﯾد .آقای تقوائی و حزب اش بالطبع به مانيفستی نوﯾن نياز داشتند تا بيان منافعشان در شراﯾط جدﯾد باشد .مانيفستی که طبعا
باﯾستی بر اساس تضاد انسان و ضد انسان و ﯾا ھمان تضاد اردوگاه تارﯾکی و اردوگاه انسانی تدوﯾن گردد .حزب آقای تقوائی "مانيفست
انقالب اﯾران" را بر ھمين اساس تدوﯾن نمود .بيائيد نگاھی به اﯾن مانيفست حزب "انسان محور" بيندازﯾم.
ادامه دارد

رفقا!
در انتشار و پخش ،رزمندگان نيازمند
ﯾاری ھای شما است!
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پيام شانزدھم کارگران کمونيست اﯾران !

)درس ھای  ٢٢بھمن(١٣٨٨

پيامدھای  22بھمن امسال برای تعداد زﯾادی ناخوشاﯾند بود .علت اصلی آن ھم تعداد باصطالح "فراوان" شرکت کنندگان در
تظاھرات حکومتی اعالم می شود .اما حقيقت اﯾنست که جامعه ی اﯾران آنچنان دچـار شـکاف ھـای سياسـی اسـت کـه
لزوماً شکست ﯾک گروه برابر با شکست کل اپوزﯾسيون نمی باشد .پس باﯾد به جایِ ارائه ی تحليلی عمومی ،به نتيجه ی
اﯾن تظاھرات برای گروه بندی ھای متفاوت سياسی بپردازﯾم و ببينيم که تاکتيک ھای اتخاذ شده و اعالم شده ی ھر ﯾک از
اﯾن گروه ھا تا چه مقدار در عمل به موفقيّت رسيده است .تنھا با چنين نگاھی است که خواھيم ﯾافت شکسـت ﯾـک گـروه
سياسی در حقيقت موفقيّت دﯾگری است.
برای شروع بياﯾيم و ببينيم که آﯾا جناح حاکم نظامی – امنيّتی عليرغم کُرکُری ھاﯾش عليه گروه اصالح طلبان ،واقعاً توانست
به اھداف اعالم شده اش برسد؟ ھمه شاھد بودﯾم پس از ضربه ای که حکومتيان از عاشـورای سـرخ خوردنـد ،بـه ھـراس
افتاده و از تمامی امکاناتِ خود برای جلوگيری از حضور اپوزﯾسيون در مراسم  22بھمن را به کار گرفتند .در عرض اﯾن دو مـاه
فاصله ،روزی نبود که در سراسر کشور تعداد زﯾادی از فعاالن حقوق بشری ،نوﯾسندگان و روزنامه نگاران و دانشجوﯾانی کـه
معموال ً از طرﯾق شان خبر رسانی می شد و گروه بندی ھای سياسی برای ھماھنگ کردن برنامه ھاﯾشان از آنھا استفاده
می بردند بازداشت نشوند .ھفته ای نبود که امامان جمعه حکومتی در سراسر کشـور از ترﯾبيـون ھـای خـود مبـارزﯾن را از
شرکت در تظاھرات منع نکرده و به "محاربه" و اعدام تھدﯾد نکنند .ھفته ای نبود که اخبار اعدام چند تن از زندانيان و احکام
زندان برای دﯾگران اجرا نشود .روزی نبود که ﯾک مقام نظامی و انتظامی مردم را به سرکوب قھرآميز تھدﯾد نکند و نگوﯾد کـه
»دﯾگر شوخی ندارﯾم!« ،گوﯾا که تا به حال کشتن ھا و اعدام ھـا و شـکنجه ھـا و بازداشـت ھـا و سـرکوب ھـای جمعـی و
قھرآميزشان به علت شوخی بودن بی اثر بوده است.
در حول و حوش روز  22بھمن ،بسيج عمومی در سراسر کشور برای رساندن نفر به تظاھرات حکومتی تھران صورت پذﯾرفت
و جاده ھا پر از اتوبوس ھاﯾی شد که طرفداران حکومتی را به ميدان آزادی منتقل می کردند .ھدف حکومتيان اﯾـن بـود کـه
تظاھرات "  50ميليونی" برگزار کنند ،اما با دقت کردن در عکس ھای ماھواره ای کـه گوگـل از اﯾـن تظـاھرات منتشـر نمـود،
جمعيّت شان به سختی به  50ھزار نفر رسيد .ھمچنين ھدف حکومت جلوگيری از ھرگونه تظاھرات غير حکومتی بود که
در تھران و چندﯾن شھر دﯾگر با شکست کامل مواجه شد .پس ھر کس و گروھی می تواند مدعی پيروزی در روز  22بھمن
بشود ،اما مسلماً جناح حاکم نظامی – امنيّتی به ھيچيک از اھداف و آرزو ھا و توقعاتش نرسيد و کامال ً شکست خورده یِ
ميدان بود.
آﯾا شکست جناح نظامی – امنيّتی بمثابه پيروزی اصالح طلبان و "جنبش سبز" شـان بـود؟ ھـم آری و ھـم نـه! بـا در نظـر
گرفتن محتوایِ پيام ھا و مصاحبه ھا و فراخوان ھای گروه ھا و رھبران "جنبش سبز" باﯾد گفت که اﯾشان دو ھدف را دنبـال
می کردند .ھدف اول اﯾشان اﯾن بود که نشان دھند دارای قدرت و نفوذ بسياری بين مردم ھستند که حتی مـی تواننـد در
مقابل کليه یِ تمھيداتِ جناح مقابل مراسم حکومتی را دزدﯾده و به نفع خود مصادره کنند .اﯾشان مطمئن بودنـد کـه تعـداد
شرکت کنندگان ھوادارشان از جناح حکومتی به مراتب بيشتر است و می توانند با "سبز کردن" جمعيّت حاضر به ھدف خود
برسند .اما اﯾشان متوجه نبودند که چنين تاکتيکی با استراتژی عدم درگيری و عدم خشونت شان در تناقض است .تعـداد
تظاھر کنندگان حکومتی که از سراسر کشور آمده بودند در موقعيت ھای تبليغی ميدان آزادی مستقر شده بودنـد و از ورود
ھر کس که سعی می کرد با نماد سبز وارد ميدان شود جلوگيری به عمل می آوردند و ھمچنين آماده بودند که ھر تحرکی
را برای نشان دادن نماد سبز در درون ميدان با خشونت سرکوب کنند .پس پر واضح بود که طرفداران اصالح طلبان اگر مـی
خواستند به استراتژی مسالمت جوﯾانه و تمکين مطلق بر قوانين جمھوری اسالمی گردن نھند نمی توانستند بـا نمادھـای
سبز خود اظھار وجود کنند .که نکردند! آوردن بھانه ھاﯾی چون شکست تاکتيک "اسـب تـروا" و قربـانی کـردن چھـره ھـای
خرده پاﯾی چون "ابراھيم نبوی" و  ...ھمه و ھمه برای پنھان داشتن علت اصلی است .ﯾعنی اﯾنکه ھيچ تاکتيک مسالمت
جوﯾانه و قانونی ای در مقابل جناح نظامی – امنيتی کاراﯾی ندارد و انخـاذ آن برابـر بـا شکسـت اسـت .بـا رجـوع کـردن بـه
فراخوان ھای شخصيّت ھا و گروه ھای اصالح طلب می بينيم که اتخاذ تاکتيک شرکت در تظاھرات حکومتی از طرف کليه ی
اﯾشان تجوﯾز گشته بود .شکوری راد ،در مصاحبه ای که در ساﯾت نوروز آمده است به اﯾـن شکسـت اعتـراف مـی کنـد» :
جنبش سبز در زورآزماﯾی سياسی خود با جناح حامی دولت در راھپيمائی 22بھمن موفق به غلبه نشد و سبزھا که اعالم
کرده بودند با نماد سبز در اﯾن راھپيمائی شرکت می کنند علی رغم حضور گسترده نتوانستند بطور عمـومی از نمـاد سـبز
استفاده کنند و اﯾن مسأله موجب شد حاميان دولت جمعيت آنھا را به نفع خود مصـادره کننـد و در تبليغـات رسـمی آنھـا را
موافق وضعيت موجود قلمداد کنند « .پس شکست ھدف اوليه "جنبش سبز" به رغم بھانـه ھاﯾشـان بـه علـت اسـتراتژی
متوھمانه یِ اﯾشان است که گوﯾا می توان چنين حکومت آدمخواری را از درون اصالح نمود.اما ھدف دﯾگر اﯾشان کـه پـس از
عاشورای سرخ در کليه ی پيام ھای رھبران آنھا اعالم می شد ،نشان دادنِ اﯾن نکتـه بـود کـه "جنـبش سـبز" ﯾـک جنـبش
سازگار با حکومت اسالمی است و خود را بيشتر نزدﯾک به حکومت می داند تا به مردم انقالبی و ساختارشکن! عمال ً ھم
دﯾدﯾم که اﯾشان مردم را برای شرکت در تظاھرات حکومتی و در کنار قاتالن و آدمخواران نظامی – امنيتی دعوت نمودند که
ادامه در صفحه١٣

شماره٢١

رزمندگان -صفحه ١١

جنبش کارگری و مبارزه برای آزادی !
)عمل مستقيم انقالبی ﯾا نامه نگاری رفرميستی!(
اخيرا و بدنبال ﯾک مرحله از تحرکات انقالبی در درون طبقه کارگر و شکل گيری محافل و گروھبندی ھای نوﯾن در درون
جنبش کارگری که ﯾا نظير شورای کارگران ذوب آھن بروز علنی ﯾافته و ﯾا در شکل محافل و کميته ھای نوﯾن کارگری،
ترجيحا خواھان علنی شدن نميباشند ،مباحثه نوﯾنی در نقد تشکلھای موجود از سوی برخی کارگران کمونيست در محدوده
ای از فعالين کارگری نيز راﯾج گردﯾده است .در واقع امر مسئله چگونگی برخورد تشکلھای کارگری به شراﯾط جاری نه تنھا از
سوی نيروھای نوﯾنی در جنبش کارگری مورد مالحظه قرار گرفت بلکه چگونگی برخورد "فعالين کارگری" با مبارزات فعالين
جنبش ھای زنان و دانشجوئی مورد نقد و بررسی جرﯾان رادﯾکال اﯾن جنبش ھا نيز واقع گردﯾد .فعالين اﯾن جنبشھا که در
مراسم اول ماه مه به فراخوان کارگران پاسخ داده بودند و بدﯾن علت بعضا دچار سرکوب و زندان ھم شده بودند ،خواھان
تحرک تشکل ھای موجود و علنی کارگران بر بستر اعتراضات جاری بودند .بطور کلی ميتوان گفت که مسئله چگونگی
تاکتيک تشکلھای علنی کارگری در شراﯾط برآمد جنبش ھای اجتماعی مباحثی را در صفوف فعالين کارگری دامن زده بود.
جنبش کارگری عمال به بستر نبرد سه کاتاگوری اصلی درون جنبش اجتماعی تبدﯾل گردﯾده بود .فعالين جنبش اعتراضی که
مارکسيستھای علنی و بطور کلی صفوف رفرميستھا را شامل ميگردد و فعالين جنبش سرنگونی طلبانه که حزب
کمونيست کارگری و مجاھدﯾن و سلطنت طلب ھا را شامل ميگردد و فعالين جنبش اعتراضی-انقالبی که تمامی
کمونيستھائی که امر مبارزات روزمره پرولتری را با امر آزادی و دستيابی به سوسياليسم تبيين مينماﯾند و سازماندھی امر
انقالب را در دستور دارند ،مبارزه ھمه جانبه ای را در درون جنبش کارگری حول شراﯾط کنونی بکار بستند .اگر چه ضرورت
حضور طبقاتی پرولتارﯾا در مبارزات جاری امری بدﯾھی و مسلم مينمود اما مسئله خط مشی تاکتيکی و چگونگی تداوم
نبردھای کارگری در شراﯾط کنونی محور مباحثات را سازمان ميداد .در ﯾک نگاه عمومی در تداوم نبردھای گذشته ،نبردی
ميان نيروھائی که اقدام مستقيم انقالبی تشکل ھای کارگری و ضرورت مبارزات آزادﯾخواھانه کارگری را طرح ميکنند و
نيروھائی که مسئله عمل بر اساس "شراﯾط کنونی" ﯾا "ھمان واقعيت موجود" را طرح ميکنند ،بر بستر جنبش جاری تداوم
ﯾافته و بر اساس اوضاع ،صفوف وسيعتری از فعالين کارگری را شامل گردﯾد .ما در نوشته ای پيرامون چگونگی دﯾناميسم
درونی جنبش کارگری و جنبش جاری چنين نوشتيم:
"سير روﯾدادھا حاکی از آن استکه پيامدھای تقابل جنبش کارگری و ارتجاع حاکم در شراﯾط کنونی سير بعدی جنبش
اعتراضی-انقالبی را رقم خواھد زد .سرنوشت نبرد برای آزادی منوط و مشروط به چگونگی تحوالت در روﯾاروئی آتی در ميان
جنبش کارگری و ارتجاع بورژوازی است .اﯾن دقيقا ھمان نکته ای است که سبب سبوعيت عنان گسيخته کنونی دستگاه
سرکوب در مقابله با نبردھای کارگری گردﯾده است .نکته ای که باﯾستی کمونيستھای انقالبی را به مجاھدتی ھمه جانبه
جھت برپائی سازمانھای کارگری انقالبی در صفوف جنبش کارگری بکشاند .تشکلھائی که مشخصه اشان اﯾن باشد که
نبرد برای نان را تابعی از مبارزات آزادﯾخواھانه و سوسياليستی طبقه کارگر محسوب دارند .تشکلھائی که مقابله با تھاجم
ارتجاع را سنگری از مبارزات آزادﯾخواھانه طبقه کارگر دانسته و کانون وسيعترﯾن تبليغات سياسی و آزادﯾخواھانه را بر بستر
جنبش اعتراضی انقالبی سازمان دھند" .
رزمندگان شماره  ٢٠آبانماه ٨٨
امروزه ھيچ نيازی به اثبات امر فوق نيست و ھر کسی که اخبار را دنبال ميکند ميتواند مباحث پيرامون ضرورت حضور طبقاتی
پرولتارﯾا را از مقاالت منتشره فعاالن سياسی ،فارغ از جانبداری ھای طبقاتی ،مالحظه نماﯾد .تبدﯾل شدن امر حضور پرولتارﯾا
به مسئله محوری مباحث جاری به ھيچوجه از سر تعلق خاطر بسياری از اﯾن فعاالن به منافع پرولتارﯾا نيست بلکه اﯾن امر
پراتيک جاری است که حضور پرولتارﯾا را به پيش صحنه مباحثات کشانده است .و درست بر ھمين بستر است که مبارزات
نظری جنبش ھای برشمرده در باال در درون جنبش کارگری تشدﯾد ﯾافته و ﯾا بنوعی ميتوان گفت که جنبش کارگری نقطه
تالقی کاتاگوری ھای گوناگون جنبش ھای موجود گردﯾده است .ما در گذشته پيرامون برآمد جنبش ھای اجتماعی و بازتاب
تحرکات جاری در درون جنبش کارگری در بيانيه ای تحت عنوان " پيشروی برای تحقق نان و آزادی ﯾا سقوط در
منجالب رفرميسم !" در تارﯾخ  ١٠تير  ١٣٨٨اﯾنگونه نوشتيم:
"با نگاھی کوتاه به اخبار چند روز اخير ،ھر کسی بخوبی ميتواند ببيند که چگونه مردم انقالبی با حضور خيابانی و ميليونی
خوﯾش که متعاقب تشدﯾد بحرانھای سياسی جاری آغاز و با پتانسيلی که حاصل سه دھه سرکوب و بی حقی بود به پيش
رفت ،تحولی در اوضاع جاری را رقم زده اند.اﯾن درست استکه تشدﯾد بحرانھای سياسی در صفوف ارتجاع حاکم ،جرﯾانات
درون حکومتی را به تصفيه حساب خيابانی کشاند و بر اﯾن اساس آنان به تدارک جمعيت و اجتماعات کنترل شده نيازمند
گردﯾدند تا حسابشان را با ﯾکدﯾگر تصفيه کنند .اما اﯾن ھم درست استکه کارگران و زحمتکشان ھم در حد مورد درخواست
آنان ﯾعنی سياھی لشکر دعوای باالئی ھا باقی نماندند و به ماورا قوانين دعوای سياسی-حکومتی پای نھادند و در برابر
چشم ھمگان از "آزدی" سخن گفتند .آنچه که قرار بود با نماﯾش "سکوت" و پاﯾبندی به کليت "نظام" به پيش رود در راه خود
به مقابله سنگ و گلوله و ابراز انزجار از کليت شراﯾط حاکم کشيده شد و تقاضای پس گرفتن "رای" به ابراز تنفر از سمبل
مذھبی-سياسی حاکميت منجر گردﯾد .تمامی روﯾدادھا حاکی از آن است که بازﯾگران نوﯾنی با شعار "آزادی" به پيش
صحنه نبرد جاری پای نھاده اند .پيکارگرانی که بی باکانه و در نبرد نابرابر خيابانی برای آرمان آزادی جان ميبازند  .مردمی
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مردمی انقالبی که بدون ھيچگونه تدارکی چه به لحاظ سياسی و چه به لحاظ پراتيکی بدﯾن نبرد پای نھادند و به ﯾکباره
خود را در ميدانی سراپا نظامی و در زﯾر بمباران تبليغاتی رقبای داخلی و بنگاھھای سخن پراکنی امپرﯾاليستی ﯾافتند.
عليرغم شراﯾط فوق صفوف نبرد کنندگان به تدارک تداوم نبردشان روی آوردند .دقيقا منبعث از ھمين تماﯾل انقالبی به تدارک
تداوم نبرد است که امروزه توده ھا به جستجوی بازتاب آرمان ھا و شعائر شان در درون نيروھای درگير در نبرد ميپردازند.
اکنون پاسخ به نيازھای نظری وعملی اﯾن نبرد آزادﯾخواھانه و بطور مشخص شعار آزادی شرط اساسی
جھت ارتقا نبرد است".
از آنزمان تا کنون نبرد فوق با افت و خيزھای گوناگون و عليرغم تالش باند مغضوب حکومتی در جھت کنترل نبردھای خيابانی
در چھارچوب مطامع باندی اش ،در مقابله با شراﯾط حاکم تداوم ﯾافته است .دقيقا در بستر ھمين نبرد است که ما صرﯾحا
اعالم نمودﯾم که سرنوشت جنبش جاری در گرو مقابله آتی پرولتارﯾا و بورژوازی حاکم است .ضرورت حضور متشکل پرولتارﯾا
و منوط گشتن تداوم نبرد خيابانی بدﯾن امر ،سبب نبرد نظری جدﯾدی ميان کمونيسم انقالبی و رفرميسم و اپورتونيسم بر
بستر جنبش کارگری گردﯾد .ما به مثابه جمع کوچکی از لنينيستھای انقالبی با حرکت از منافع جنبش اعتراضی-انقالبی
ضمن طرح اجتناب ناپذﯾری راھی که در جرﯾان نبرد خيابانی انکشاف مييافت با تاکيد بر امر "آزادی" طرﯾق اساسی جھت
پيشرفت در مبارزات آزادﯾخواھانه را منوط به حضور آگاھانه کارگران کمونيست انقالبی و سازمانھای کارگری جھت برافرازی
پرچم حاکميت شوراھا به مثابه شکل نوﯾنی از دموکراسی اعالم نمودﯾم .ما در مقابل ليستھای مطالباتی جرﯾانات جنبش
اعتراضی -مارکسيسم ھای علنی و دارودسته ھای سندﯾکاليست و رفرميست -و مطالبات جرﯾانات جنبش سرنگونی
باالخص حزب کمونيسم غير طبقاتی)بورژوائی(  ...بطور مشخص مسئله آلترناتيو کارگران و زحمتکشان را قرار دادﯾم .مبدا
حرکت ما نبرد برای مطالبات را به مثابه تابعی از نبرد برای "آزادی" ﯾعنی حاکميت شوراھای کارگران و زحمتکشان قرار ميداد
 .اﯾن مجموعه اﯾده ھا و اھداف با مشابھت ھا و ﯾا تماﯾزاتی از سوی ساﯾر تشکلھای درون جنبش اعتراضی-انقالبی نيز
اعالم ميگردﯾد .بگذارﯾد جھت روشنی مبانی ﯾاد شده بنقل دﯾگری از " پيشروی برای تحقق نان و آزادی ﯾا سقوط در
منجالب رفرميسم ! مبادرت نمائيم:
"پرولتارﯾای انقالبی اگر خواھان رھبری است باﯾستی در قبال آنچه در جرﯾان است ھمچون رھبر به ميدان پای نھد.
پرولتارﯾا باﯾستی نشان دھد که مصمم ترﯾن و پيگيرترﯾن مبارز راه آزادی است .پرولتارﯾا باﯾد نشان دھد که پرچمدار آلترناتيو
انقالبی است که پاسخ دھنده به حقوق ملتھا ،زنان و زحمتکشان شھر و روستا است .پرولتارﯾا باﯾد نشان دھد که خواھان
نابودی تمامی اشکال قرون وسطائی است .بدﯾن لحاظ پاسخ اوليه پرولتارﯾای انقالبی در قبال اوضاع کنونی باﯾستی فراتر از
ﯾک بيانيه مطالباتی رفته و با برافراشتن پرچم آزادی ،نبرد برای دموکراسی انقالبی را سر لوحه ھر جنبش مطالباتی قرار
دھد .تحقق درخواستھای جنبش آزادﯾخواھانه در لحظه کنونی تنھا از اﯾن مسير قابل تحقق است .مسيری که با تحقق
مطالبات آزادﯾخواھانه مناسبترﯾن شراﯾط را برای پيشرفت بسوی سوسياليسم فراھم ميسازد .ما تنھا با برافراشتن پرچم
آلترناتيو پرولتری جھت نبرد برای آزادی است که قادرﯾم توده ھا را از توھمات دمکراسی بورژوائی رھا ساخته و صفوف
انقالب را متحد سازﯾم .مردم انقالبی در خيابان درخواست "آزادی"را فرﯾاد ميکشند و برای دستيابی بدان جان ميبازند.
پرولتارﯾای انقالبی نباﯾستی ذره ای نسبت بدﯾن جنبش بی توجھی نماﯾد .برای تحقق "نان و آزادی" باﯾد پرچم
درخواستھای پرولتری ،پرچم درخواستھای جبھه انقالب دال بر نابودی ماشين دولتی ،برقراری دولت کمون و جاﯾگزﯾنی
حاکميت شوراھای مسلح کارگران و زحمتکشان را به مثابه نتيجه بالواسطه سرنگونی جمھوری اسالمی و گسترش
انقالب جھت تحقق سوسياليسم به گسترده ترﯾن شکلی تروﯾج و تبليغ نمود .باﯾد صرﯾحا مردم انقالبی را به نبرد جھت
دموکراسی انقالبی فراخواند.بحران در اردوگاه بورژوازی را باﯾستی به شراﯾط تفوق صفوف انقالب بر ارتجاع و امپرﯾاليسم
مبدل نمود.از ھم اکنون باﯾستی با مجاھدتی بلشوﯾکی به شکلی ھمه جانبه پرچم نان ،آزادی ،سوسياليسم را در صفوف
نبردھای اعتراضی-انقالبی برافراشت .زﯾرا بدون نبرد برای آزادی،جنبش برای نان ھرگز زندگی بھتری را برای ما فراھم
نميآورد و بدون نبرد برای سوسياليسم ھيچ سخنی پيرامون آزادی و رھائی انسان نميتواند در ميان باشد".
در واقع ميتوانيم بگوئيم که در نبرد حول جنبش مطالباتی به مثابه ھدف! و جنبش مطالباتی به مثابه تابعی از ھدف! دو
نيروی معين در مقابل ھم صف کشيدند .و در ھمانحال باﯾد تاکيد کنيم که حول اﯾن محور نظری دو سياست پراتيکی نيز
برآمد نمود .کمونيستھای انقالبی سياست پراتيکی اشان را بر محور سازماندھی عمل مستقيم انقالبی و برپائی
سازمانھای انقالبی کارگران تبيين مينمودند و فعالين کارگری را فراميخواندند که جھت گسترش نبرد انقالبی باﯾستی بر
نيروی طبقاتی خوﯾش اتکا نمود .از سوی دﯾگر جرﯾان سندﯾکاليستھا و رفرميستھای درون جنبش اعتراضی و جرﯾان
کمونيسم غير طبقاتی در جنبش سرنگونی ،سياست پراتيکی اشان را بر محور نامه نگاری مطالباتی به مثابه مبارزه
"ممکن" و سياست البی اﯾستی با سازمانھای بين المللی قرار دادند .اﯾن دو خط مشی نماﯾانگر دو تماﯾل متفاوت در
جنبش کارگری ميباشند که مقدمتا رفرميستھای جنبش اعتراضی و کمونيسم غير طبقاتی جنبش سرنگونی با اتکا بر
تماﯾل عقب مانده سندﯾکاليستی موفق گردﯾدند که در ھمان گام نخست مھر سياست البی اﯾستی را بر پيشانی بخشی
از فعاالن کارگری حک نماﯾند .اما شکست اﯾن سياست نامه نگاری در کردستان و مقابله فعالين کارگری در کردستان با اﯾن
خط مشی سازشکارانه نشان ميدھد که سياست تاکتيکی فوق در ساﯾر مناطق ھم اگر چه در ابتدا پيروز به نظر برسد اما
در تداوم نبرد به سرنوشتی مشابه آنچه در جنبش کارگری در کردستان اتفاق افتاد ،دچار خواھد شد.
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)ادامه پيام کارگران کمونيست (.......
صفی متحد عليه انقالبيون و مردم انقالبی تشکيل دھند .ھمين گونه نيز شد و در اﯾنجا کامال ً موفق و پيروز شدند .اﯾشـان
توانستند توده ھاﯾی که عليرغم سازش ھا و خيانت ھای رھبری اصالح طلب در اﯾن ھشت ماھه ھنـوز ھـم بـه نيّـت سـوء
اﯾشان پی نبرده اند را در کنار نيروھای حامی جمھوری اسالمی قرار دھند .و با تبدﯾل کردنِ آنھا به سياھی لشکر تبليغـات
حکومتی ،دستاوﯾزی برای دولت ھای خارجی و حاميان مذاکره با جمھوری اسالمی مھيا کنند.در مورد مردم انقالبـی ،باﯾـد
گفت که اﯾشان تنھا نيروی پيروز مناسبت  22بھمن بودند .اﯾشان عليرغم تھدﯾدات و تمھيدات حکـومتی توانسـتند در چنـد
نقطه در تھران و برخی از شھرستان ھا تظاھرات ھای خود را برپا کرده و به اﯾرانيان و جھانيان نشان دھند کـه مـردم اﯾـران
خواھان سرنگونی حکومت جمھوری اسالمی می باشند و تا زمانيکه اﯾن حکومت در ﯾد قدرت اسـت از ھـر مـوقعيّتی بـرای
نشان دادن اعتراض خود استفاده خواھند کرد .و حکومت دﯾگر دارای نيروﯾی که بتواند اﯾشان را سرکوب کرده و بـه خفقـان
مجدد براند نيست .حتی به جرأت می توان گفت که تعداد شرکت کنندگان در تظاھرات ھـای متعـدد و پراکنـده یِ مسـتقل
مردمی ،با در نظر گرفتن تمرکز ھواداران ھر دو جناح حکومتی در ميدان آزادی ،به مراتب بيشتر بود .اما متأسفانه نه از لحاظ
تعداد شرکت کنندگان و نه از نظر محتواھای شعارھا و تاکتيک ھای ميدانی ،مناسبت  22بھمن خالی از ھرگونـه پيشـرفت
جھشی بود .خوب ،شاﯾد در طی اﯾن ھشت ماھه ،ما دارای عادت بدی شده اﯾم که در ھر گردھمآﯾی انتظار پيشرفت دارﯾم
و آن را امری خودبخودی و بدون زحمت و تالش تصور کرده اﯾم .مثل برخی از انقالبيون ما که به عدم استقرار رھبری متمرکز
بر تظاھرات کنندگان را موفقيّت دانسته و خـود را بـا ھمـين ھـدف ارضـاء ميکننـد .اﯾشـان ھـيچ برنامـه ی مشخصـی بـرای
پيشرفت اﯾن جنبش نمی دھند ،چرا که در آنصورت امکان دارد تالش آنان ،به اشتباه کوشش برای اﯾجاد "رھبـری متمرکـز«
قلمداد شود .آنھا در مقابل اﯾن جنبش خودبخودی سر تسـليم فـرود آورده و "ھسـته ھـای ھمـاھنگی کننـده" را بـه ھمـان
صورت ابتداﯾی و تصادفی و خودبخودی شان توجيه می نماﯾند .آنھا حتی در چنين زمانيکه اعتبار رھبران اصالح طلب در ميان
اکثرﯾّت مردم مبارز از دست رفته و بصورت روزمره منزوی می شوند نيز از نماد سبز اﯾشان دسـت بـر نمـی دارنـد و مـردم را
نسبت به سوء استفاده ی جناح اصالح طلب حاکميّت از چنين نمادی آگاه نمی سازند .درصورتيکه خودِ مردم ھر روز بيشتر
از دﯾروز ،ترکِ "نماد" می کنند و بيشتر به عمق مسئله می پردازند .تنھا انتقاد اﯾشـان بـه مناسـبت  22بھمـن اﯾنسـت کـه
رھبری متمرکز اصالح طلبان توانست عده ای را متوھمانه به ميدان آزادی بکشد .اما واقعيّت اﯾن اسـت کـه بـه دليـل عـدم
تأثيرگذاری انقالبيون آگاه و با تجربه بر مبارزات مردمی ،مناسبت  22بھمن  1388بدون ھيچگونه پيشرفت کيفی ای نسـبت
به گذشته اجرا گشت وا ﯾن را می توان عامل محدود کننده ی پيروزی مبارزات مردمی اعالم دانست.
انقالبيون کمونيست!
آغاز مبارزات خيابانی مردم در  23خرداد  1388نشاندھنده ی شکست پارلمانتارﯾسم اصالح طلبی بـود .در اﯾـن روز ھسـته
ھاﯾی که تا زمان انتخابات زﯾر نظر ستادھای انتخاباتی اصالح طلبان دوستان و ھمساﯾگان خود را بسيج می کردند ،با نفـی
رھبری اصالح طلبان و عليرغم توصيه ھای اﯾشان مبنی بر خودداری از نشان دادنِ عکس العمل فوری به تقلب انتخاباتی ،به
خيابان و اقدام مستقيم روی آوردند .در کمتر از  3روز ،ميليون ھا نفر از مردم مبارز نيز با شرکت در راھپيماﯾی اﯾکه در آغاز از
طرف رھبران اصالح طلب منع گشته بود ،حماﯾت خود را از اﯾن اعتراضات نشان داده و رھبری اصالح طلبان را مجبور به دنباله
روی از خود ساختند .در اﯾن ھشت ماھه ،مبارزات مردمی ما در تقابل و تعامل دﯾالکتيکی مردم با رھبـری اصـالح طلـب بـه
جلو رفته و افت و خيزھا را تجربه کرده است .متاسفانه باﯾد اعتراف نمـود کـه عناصـر و نيروھـای آگـاه انقالبـی و بخصـوص
کمونيست ھا در تأثيرگذاری در اﯾن روند موفق نبوده اند .به چند دليل:
اول اﯾنکه :نيروھای غير کمونيست خواھان سرنگونی حکومت اسالمی )تغيير رژﯾم( دارای ھيچ آلترناتيو انقالبی نبـوده کـه
بتوانند مردم را بسوی مبارزه ای آگاھانه و قاطعانه جذب کنند.
دوم اﯾنکه :نيروھاﯾی که اکثرﯾت غالبِ توده ھا بعنوان نيروھای "کمونيست" می شناسند ،حزب توده و اکثرﯾتی ھا ھستند.
جناحی از حزب توده و ھمپالگی "کمونيسـت ھـای علنـی" آن بـا ارائـه ی تحليـل ھـای ارتجـاعیِ "عـدم موجودﯾـت جنـبش
اجتماعی" و "وابسته به آمرﯾکا" خواندن اﯾن مبارزات ،در عمل به حماﯾت از جناح نظامی – امنيتی پرداخته انـد .جنـاح دﯾگـر
آن ،اما ،در کنار اکثرﯾتی ھا و "دمکراسی خواھان" به حماﯾت بـی قيـد و شـرط از جنـاح اصـالح طلـب حکـومتی روی آورده و
"سبز تر از سبز" شده اند .با اتخاذ چنين مشی ھاﯾی بسياری از توده ھا که در سال ھای اخير جذب فعاالن کمونيست می
شدند ،از آنھا و "کمونيسم شان" روی گردانده اند .شاﯾد اﯾنک برخی از فعاالن صادق کـارگری ھشـدارھای مـا را از دوری از
اﯾن جماعت به خاطر آورند و از کرده ی خود پشيمان شوند .گو اﯾنکه اﯾن پشيمانی حاصلی نداشته و ھمزﯾسـتی و اتحـاد
عمل با اﯾن ضد کمونيست ھای "چپ نما" در دھه اخير تأثير تخرﯾبی خود را گذاشته است.
سوم اﯾنکه :آن عده از جوانان و روشنفکرانی که ھنوز به کمونيسم معتقدند تحت تأثير آنارشيسم راست ،بـه دنبـال جرﯾـان
خودبخودی مردمی افتاده و ھمانطور که در باال گفتيم از دادن ھر گونه راه حلی اجتناب می ورزند.
چھارم اﯾنکه :نيروھای متشکل در خارج از کشور که دارایِ سکوھای تبليغاتی جمعی ھستند و پس از مـاه ھـا گيجـی بـه
حقانيّت مبارزات انقالبی مردم واقف گشته اند ،ناچاراً فقط کار تبليغاتیِ مجرّد از سازماندھی را پيشه کرده اند .درصـورتيکه
اگر احياناً در پيشبرد تبليغات خود موفق شوند ،عمال ً طبقه کارگر را مستعد بـه پيوسـتن بـه نيروھـای حاضـر در صـحنه مـی
سازند .ﯾعنی ،ھمان نيروھاﯾی که در باال به آنھا اشاره شد .نمونه ای از اﯾـن را مـی تـوان در صـدور اعالميـه ی عـده ای از
فعاالن سندﯾکاﯾی رانندگان اتوبوسرانی شرکت واحد دانست که ھنگام روی آوری به مبارزه "سياسـی" خـود را بـا "جنـبش
سبز" ھمراه می کنند.و باالخره درباره خودمان ھم باﯾد اعتراف کنيم که دارای نيروی ميدانی اﯾکه بتواند بصورت مستقيم در
اﯾن مبارزات حضور تأثير گذاری داشته باشد نيستيم .ما نيز ھمراه با دﯾگر نيروھای مردمی ضرباتی را خورده اﯾم که تا مدتھا
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نمی توانيم جاﯾشان را پر کنيم .فعاالن کارگری ما نيز تعدادشان به حدی نيست که بتوانيم ﯾک تنه در ارتقاء جنبش کارگری
تأثير گذار باشيم .سندﯾکاليست ھا که ھمان ھواداران گذشته و حال حزب توده و اکثرﯾتی ھا ھستند به مراتب تعدادشان
از ما بيشتر است و ھمانطور که می بينيم توده ھای کارگری را ھم اگر بخواھند وارد ميدان سياسـی کننـد ،آنھـا زﯾـر بيـرق
"سبز اصالح طلبی" خواھند برد .واال ،ھمان نامه نگاری ھای "تظلم خواھانه" و "درﯾوزگی" از نھادھای امپرﯾاليستی را پيشه
خود ساخته اند.
تنھا تأثير ما از طرﯾق تبليغات عمومی مان بوده است که بواسطه ھدف قرار دادن عقاﯾد انحرافی مدعيان مارکسيسـم و بـه
کمک تحليل علمی وقاﯾع و پيش بينی ھای صحيح مان توانسته اﯾم روند انقالبی مبارزات توده ھا را به کمونيست ھـا ثابـت
کرده و باز ھم با تأثيرگذاری در تنی چند از فعاالن کارگری و ھمراه با ھم نظران مان در آن جنبش ،بخش کوچکی را به تأﯾيـد
آلترناتيو جمھوری شوراﯾی رھنمون کنيم.
اما اگر قرار باشدکه کمونيست ھای انقالبی بتوانند نه تنھا در امور و شعارھای عمومی و درازمـدت ،بلکـه حتـی در شـراﯾط
روزمره و تاکتيک ھای مبارزاتی و عملکردھای آن تأثيرگذار باشند باﯾد در وحلـه اول خـود را از آلـودگی ھـای سازشـکارانه ی
روﯾزﯾونيستی ،آپورتونيستی و آنارشيسم راست مبرا ساخته فعاالنه به تداخل در مبارزات خودبخودی مردم پرداخته و عليـه
ناآگاھی ھای اﯾشان تقابل کنند.
به رفقای آنارشيست ھم توصيه می کنيم که ھر نوع مقابله با نا آگاھی توده ھای انقالبی را کوشش برای تمرکز رھبری به
حساب نياورند .ھيچ خط مشی ای آنارشيست تر کمونيسم انقالبی نيست .استقرار جمھوری شوراﯾی عملی ترﯾن ضربه
به حکومت متمرکز است .و عبور از ھسته ھای خودبخودی مبارزاتی و جھت دادن اﯾشان بـه تشـکيل شـوراھای محلـی و
مکان اشتغال )کارخانجات و ادارات( ،عملی ترﯾن و مؤثرترﯾن گام برای جھت دادن مبارزات مردمی و کـارگری بـه سـرنگونی
حکومت متمرکز سرماﯾه داری و استقرار حکومت شوراﯾی و دمکراسی مستقيم توده ای است.
حال که صفوف نيروھای حکومتی ،اعم از مرتجع و اصالح طلب ،در حال منزوی شدن و تالشی است و ھيچ راه حلی بـرای
عبور از بحران در چنته ندارند ،بياﯾيد تا با ھمگراﯾی ،استراتژی و تاکتيک ھای خود را ھمگون ساخته تا بتوانيم تأثير گذارترﯾن
نيروی ميدان مبارزه ی طبقاتی باشيم.
پيش بسوی تشکيل ھسته ھای محلی و مراکز شغلی
پيش بسوی انقالب
پيش بسوی استقرار جمھوری شوراﯾی
کارگران کمونيست اﯾران
 ٢٥بھمن ماه ١٣٨٨

پرولتارﯾا برای تامين وحدت مادی و معنوی خوﯾش که شرط ضروری و
مقدماتی انقالب پيروزمند وی ميباشد ،برای مبارزه در راه انقالب اجتماعی
باﯾد بر عليه کليه جرﯾانات و گراﯾشات اپورتونيستی قاطعانه و بيرحمانه
مبارزه کند ،بدون چنين مبارزه ای سخنی از پيروزی پرولتارﯾا در بين
نميتواند باشد .مبارزه عليه امپرﯾاليسم و ارتجاع از مبارزه عليه اپورتونيسم
در ھر شکل و شماﯾل و در ھر درجه ای از بروز آن انفکاک ناپذﯾر است .اﯾن
است درس دﯾگری که انقالب با برھان قاطع می آموزد.
)مبارزه طبقاتی و ضد انقالب بورژوازی در اﯾران-رزمندگان آزادی طبقه کارگر(

کمونيست ھای انقالبی متحد شوﯾد !

