١٩
١۶
ارگان سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر

تير ماه ١٣٨٨

شماره١٩

اﯾنجا بحث اﯾن است:
جنبش دموکراسی خواھی  ،اما چگونه؟
ما در بيانيه ای که جھت تبيين شراﯾط جاری انتشار دادﯾم به صراحت از
پدﯾداری مولفه ھای نوﯾن در اوضاع اجتماعی-سياسی سخن گفته و در اﯾن
بين بر ﯾکی از اﯾن مولفه ھا ﯾعنی حضور ميليونی مردم در نبرد خيابانی تاکيد
نمودﯾم .ما نوشتيم که از قضا درک اصولی از اوضاع منوط به درک اصولی از
تحوالت درونی نبرد مردم انقالبی حول مطالبه شعار آزادی و چگونگی
پاسخگوئی نيروھای فعال سياسی به مطالبه فوق الذکر است .در اﯾنجا
باﯾستی تاکيد کنيم که برای ھر کس که بطور واقعی و قطعی خواھان تغيير
واقعا دمکراتيک و پيشرفت رادﯾکال در اوضاع اجتماعی-سياسی و اقتصادی
است ،طبعا نقطه مبدا حرکت در بررسی و تبيين شراﯾط نميتواند امر دﯾگری
باشد.
ادامه در صفحه ٢

کمونيستھا ھرگز به مردم دروغ
نمی گوﯾند.
کمونيستھا ھرگزبه صاحبان قدرت
تکيه نمی کنند.
کمونيستھا فقط به قدرت طبقه
کارگر و ساﯾر زحمتکشان
و روشنفکران انقالبی متکی
ھستند.
لنين

در اﯾن شماره ميخوانيد:

•

جنبش دموکراسی خواھی ،اما
چگونه؟

•

پيشروی بسوی نان و آزادی ﯾا
سقوط در منجالب رفرميسم!

•

جنگ آغاز شد !

با فرمان امامتان و دستور "ﯾا روسری ﯾا توسری" ،جنگ بر عليه ما را آغاز
کردﯾد! سرکوبمان کردﯾد! شالق زدﯾد! زندانی کردﯾد! سنگسار کردﯾد!
گفتيد که خداﯾتان ما را انسان کامل نميداند! ما را برده خانگی ميخواھيد!
اما ما آمده اﯾم که بگوئيم انسان مبارز ،زن جنگجو و انقالبی ھستيم و
ميخواھيم تمام حيات قرون وسطائی اتان را نابود سازﯾم .ما زنان
انقالبی بر پرچم امان نوشته اﯾم که ھيچ جامعه ای بدون آزادی زنان ،
آزاد نميباشد! ما به خيابان آمده اﯾم تا خودمان و جامعه را از شر ستم و
استثمار رھا سازﯾم .بجنگ تا بجنگيم!

کارگران جھان متحد شوﯾد !

شماره١٩

رزمندگان صفحه ٢

اما چگونگی پاسخگوئی به شعار آزادی متناسب با طيف متنوع منافع و آرمانھای طبقاتی نيروھای
درگير از تنوع و گوناگونی برخوردار ميباشد .از آنجا که جنبش فوق در مراحل ابتدائی سير تکاملی
خوﯾش قرار دارد اﯾن گوناگونی از سوی بسياری بعضا به مثابه امری بدﯾھی و قابل درک و حتی اتکا
ملحوظ ميگردد .بدﯾھی مفروظ کردن امر فوق برخی را بدانجا کشانده که بدنبال کشف منافع مشترکی
جھت تبيين امر جنبش "دمکراسی" خواھی و چگونگی اش ،درون مجموع نيروھای درگير باشند .بدون
تردﯾد اما وقتی سخن از آرمان و مانيفست ھای طبقاتی است تبيين جنبش "دموکراسی" خواھی و
"چگونگی" دستيابی بدان نميتواند در ماورا منافع طبقاتی مورد مالحظه قرار گيرد .نبرد سياسی چيزی
جز بازتاب منافع طبقاتی نيروھا و جرﯾانات درگير نميتواند باشد و جنبش فوق نيز از اﯾن قاعده مستثنی
نميباشد .آنگاه که کسی از دموکراسی سخن ميگوﯾد باﯾد پرسيد کدام دموکراسی؟ باﯾد پرسيد با کدام
نيروھا و برای تحقق کدام درخواستھا و مطالبات؟ آنگاه است که ميتوان با بررسی برنامه ھا و اھداف و
خط مشی تاکتيکی نيروھای درگير ،طرفيت طبقاتی اﯾن نيروھا را نشان داد.
آنچه که در عرصه خيابانھا جاری است از طرفی محصول تشدﯾد رقابتھای درون ارتجاع حاکم و ضرورت
تجدﯾد سازمان بورژوا-امپرﯾاليستی در صفوف طبقات حاکمه بوده و از طرف دﯾگری در پی تشدﯾد مبارزه
در مجموع کاتاگوری جنبش ھای عمال موجود نظير جنبش اعتراضی و جنبش اعتراضی-انقالبی و
جنبش سرنگونی طلبانه متحقق گردﯾده است .تشدﯾد بحران حکومتی و شکاف در اردوگاه حاکمان نه
تنھا امکان تحرک وسيعتری را برای اﯾن جنبش ھا فراھم گردانيد بلکه توده ھرچه وسيعتری را به نبرد
نظری و مباحثه پيرامون اوضاع کشانيد و از طرفی تشدﯾد اﯾن نبردھا خود امری جھت عميقتر نمودن
شکاف در صفوف ارتجاع گردﯾد.امر سياست به خيابانھا کشيده شد و مسئله پاسخ به امر آزادی و
دمکراسی در مرکز توجه قرار گرفت .در نگاھی کلی به جرﯾان آغاز و انکشاف وقاﯾع ميتوان چنين گفت
که ضرورت ﯾک تجدﯾد سازمان بورژوا ارتجاعی در صفوف طبقات حاکمه جھت مقابله با جنبش ھای
اجتماعی در چھارچوب داخلی و انطباق با تغيير شراﯾط در اوضاع منطقه ای ،بحران سياسی ھمه
جانبه ای را در درون ارتجاع حاکم دامن زده و به تشدﯾد رقابتھای درونی باندھای حکومتی منجر گردﯾد.
جرﯾان رقابتھای انتخاباتی محمل بروز اﯾن درگيری ھای تشدﯾد شونده گردﯾد .باند ھای حکومتی ناگزﯾر
به روی آوری به جمعيت ھای کنترل شده گردﯾدند .کاندﯾدھای رقيب ضمن افشاگری بر عليه ﯾکدﯾگر
سعی نمودند که سياستھای ﯾکدﯾگر را علت بحرانھای سياسی-اجتماعی و اقتصادی که گرﯾبانگير
مردم است ،اعالم نموده و برای توجيه اھداف خود به دادن وعده ھائی که امکان تحققی در شراﯾط
حاکم براﯾشان متصور نبود ،روی آوردند .تمامی اﯾن رقابتھا که تا مرحله تھدﯾد علنی پيشرفته بودند،
تحت سيادت و اتکا به اساس موجودﯾت سياسی حاکميت ﯾعنی امر "والﯾت فقيه" بروز مييافت .باﯾد
انرژی توده ھا صرف تجدﯾد سازمان بورژوا-امپرﯾاليستی در چھارچوب ھای تعيينی نظام حاکم ميگردﯾد.
باندھای حکومتی و جرﯾانات درونی بورژوازی کماکان ميباﯾستی که در سيادت "فصل الخطاب" رھبری
والﯾت فقيه صحنه گردانان "دمکراسی" اسالمی باشند .اما آن "جمعيتی" که قرار بود کنترل شود! به
مولفه ای تاثير گذار بدل گردﯾد .دﯾگر چھارچوب ھای تحميلی ارتجاع حاکم قادر به کنترل انرژی رھا شده
نبود .ھمان جنبش ھای اعتراضی که جرﯾان انتخابی قرار بود به عقب براندشان با ﯾافتن مفری ھمچون
جنبشی نا متعين به خيابان پای نھاده و وقعی به خطوط قرمز بازی رقابتھای حکومتی ننھادند .از قضا
محمل اساسی موجودﯾت ارتجاع ﯾعنی "ولی فقيه" ھدف تعرض جنبش مردم واقع گردﯾد .جرﯾان سبز
حکومتی که شعارش بازسازی صفوف ارتجاع بر اساس دوران "خمينی" بود خود را در مقابل مردمی
ﯾافت که به اساس حياتشان حمله ور گردﯾده بودند .چنين به نظر ميرسيد که تماميت فرسودگی
ارتجاع مذھبی در تيررس نبرد قرار گرفته بود .جرﯾان سبز تمامی رسالتش محافظت و اشاعه مجدد

سرنگون باد جمھوری اسالمی!

رزمندگان -صفحه ٣

شماره ١٩

مجدد توھمات و شعائر مذھبی و متوقف ساختن اذھان توده ھا در محدوده توھمات بورژوا ليبرالی
حول مبارزات پارلمانی گردﯾد .اﯾن باصطالح جنبشی که قرار بود تجدﯾد سازمان بورژوا-امپرﯾاليستی
حاکميت را در چھارچوب نظام حاکم تحقق بخشد و ھنوز نيز خواھان ھمين امر است ،اکنون به وعده
اپوزﯾسيون شدن بسنده کرده است .دموکراسی خواھی آنان ﯾعنی بازسازی ھمين جمھوری اسالمی
و والﯾت فقيه و چگونگی رسيدن بدان ھم منوط به باقی ماندن در چھارچوب "اختالفات خانوادگی"
است .آنان را با آزادی به مثابه نقيض شراﯾط حاکم کاری نيست ،چرا که خود بخشی از اﯾن شراﯾط بوده
و ھستند .ھر چه مبارزه مردم انقالبی از عمق و رادﯾکاليسم بيشتری بر عليه حاکميت برخوردار گردد
بنيانھای نظری اﯾنان بيش از پيش رسوا خواھد گردﯾد .جھت مقابله با ھمين رادﯾکاليسم است که
دارودسته ھای رفرميستی به ميدان ميآﯾند تا توده ھا را از انقالب ترسانده و شعار زنده باد رفرم را
آراﯾش کرده و به جنبش آزادﯾخواھانه تحميل نماﯾند .امر رفرم ﯾا انقالب به محور مباحثه گام مينھد.
مسئله حفظ شراﯾط ﯾا دگرگونی اساسی به دلمشغولی اساسی مبدل ميشود .دقيقا متعاقب ھمين
شراﯾط است که فرخ نگھدار چنين ميگوﯾد:
" چنانچه تحوالت جاری در جھت خارج شدن کنترل اوضاع از دست حکومت فعلی کشور سمت گيرد،
ھيچ نيروی دﯾگری فعال ً قادر به تأمين امنيت مردم ،استقرار حاکميت تازه و تضمين تماميت کشور
نيست و’ سنارﯾوی سياه‘ محتملترﯾن و خطرخيزترﯾن آلترناتيو است؛ نه فقط برای اﯾران که برای منطقه
و برای جھان....عميقاً معتقدم جنبش دمکراتيک اﯾران باﯾد تنھا ’راه حل ممکن‘ در کادر
جمھوری اسالمی اﯾران را در دستور خود قرار دھد و از آن بيرون نرود"
جنبش دمکراتيک باﯾد "راه حل ممکن" در کادر جمھوری اسالمی را در دستور قرار دھد .اﯾن بيان صرﯾح
و کالسيک رفرميسم دائر بر آن است که جنبش آزادﯾخواھانه مردم انقالبی باﯾستی به دنباله رقابتھای
حکومتی مبدل شود .او مردم انقالبی را از سنارﯾوی "سياه" ميترساند.فرخ نگھدار مردم را به راه حل
ممکن ﯾعنی تن دادن به جناح ھای حکومتی که خواھان تجدﯾد سازمان بورژوا-امپرﯾاليستی ارتجاع
حاکم ھستند ،فراميخواند .از منظر اﯾن مزدور راه ممکن ﯾعنی راه بورژوازی .او از تحرکات رادﯾکال و
انقالبی جنبش آزادﯾخواھانه به وحشت افتاده .دقيقا به دليل ھمين وحشت است که بدنبال نيروئی
مافوق مردم برای کنترل اوضاع ميگردد .او خواھان حفظ و سروسامان دادن به ماشين سرکوب دولتی
است .بھمين علت است که نگران "امنيت" شده که مبادا تمامی نظم جامعه بورژوائی بزﯾر کشيده
شود .او مردم را فراميخواند که در چھارچوب جمھوری اسالمی باقی بمانند .او به ﯾاری بورژوازی
برخاسته زﯾرا برای امثال او دمکراسی و آزادی ﯾعنی معقول و منطقی و تلطيف کردن ھمين اوضاعی
که جاری است .مقاله نوﯾس دﯾگری در ساﯾت ادوار نيوز در مقاله ای تحت عنوان  -از آن تير تا اﯾن تير-
چنين مينوﯾسد:
" فارغ از تعصبات ناسيوناليستی اﯾران قلب تپنده خاور ميانه است.پس از ملی شدن صنعت نفت در
عصر مصدق موجی از ملی گراﯾی منطقه را در بر گرفت،از پی انقالب اسالمی در اﯾران طوفان
سھمگين اسالمگراﯾی تمام خاورميانه را شخم زد که اثرات آن به اروپا و آمرﯾکا نيز رسيد.نبردی که
امروز در اﯾران در جرﯾان است تنھا نبرد ملت اﯾران نيست نبردی است ميان دموکراسی
خواھی و ميانه روی و اعتدال با دﯾکتاتوری و بنياد گراﯾی و ترورﯾسم پروری .بنياد گراﯾی
اسالمی امروز در تمامی خاورميانه بزرگ ،شبه قاره و آسيای ميانه از لبنان تا پاکستان ،از ازبکستان تا
عربستان و از عراق تا الجزاﯾر سر بر آورده است.پيروزی ملت اﯾران در مبارزه برای دموکراسی موجی از
دموکراسيخواھی را در تمامی منطقه خواھد گسترد و قرائتی دﯾگر از اسالم را تقوﯾت خواھد کرد
که سر ستيزه با دستاوردھای دنيای مدرن را ندارد .راھزنان در اﯾران ھمانطور که ﯾک ملت را
گروگان گرفته اند می کوشند با گروگان گرفتن شھروندان کشورھا ی اروپاﯾی و آمرﯾکاﯾی از آنان

برقرارباد حاکميت شوراھای مسلح کارگران و زحمتکشان!

شماره ١٩

رزمندگان -صفحه ۴

باجگيری کنند  .مذاکره با باجگير و راھزن به رسميت شناخته شدن باجگيری و راھزنی است و
سياست شکست خورده ای است که تنھا منجر به تقوﯾت جبھه باجگيران و ترورﯾسم بين المللی و
تضعيف جھان آزاد خواھد شد".
نبرد دموکراسی خواھی از جنس ميانه روی و اعتدال با دﯾکتاتوری البته بر اساس "قرائت دﯾگری از
اسالم" امری است که مقاله نوﯾس ادوار نيوز پيش پای جنبش آزادﯾخواھانه مردم انقالبی مينھد.
مدافعه از جھالت قرون وسطائی و تقال برای تعدﯾل کردن آن و لباس دموکراسی بر جھالت اسالمی
پوشاندن از زمره آن تقالھائی است که جز شکست از واقعيت ره آوردی نخواھد داشت .تکاپو برای
تحميل نمودن سياست تمکين به نظم بورژوا-امپرﯾاليستی به جنبش آزادﯾخواھانه و حفظ شراﯾط لفت و
ليس جھت ارتزاق اﯾن قلمزنان حافظ نظام سرماﯾه داری نه تنھا نماﯾانگر وحشت اﯾن قبيل قلمزنان از
خيزش توده ھاست بلکه مؤﯾد وحشت بورژوازی از امر انقالب نيز ميباشد .اﯾنان ھمگی به ھراس افتاده
و سعی در انحراف توجه جنبش آزادﯾخواھانه و ممانعت از رھائی اﯾن جنبش از سيادت توھمات بورژوا-
ليبرالی دارند .اﯾنان از انقالب بيشتر از دﯾکتاتوری تنفر دارند .اﯾنان بھر رو ميخواھند مردم انقالبی را
مجاب کنند که با "ميانه روی واعتدال" و " قرائتی دﯾگر از اسالم" دموکراسی و آزادی برقرار خواھد
شد.ما ھم ميگوئيم بله برقرار خواھد شد و باﯾستی اضافه کنيم که اما آنچه که برقرار ميشود نتيجه
تجدﯾد سازمان بورژوا-امپرﯾاليستی طبقات حاکمه و در جھت منافع بورژوازی و امپرﯾاليسم خواھد بود.
آنچه که برقرار ميشود تجدﯾد سازماندھی ماشين دولتی جھت سرکوب بيشتر خواسته ھا و مطالبات
مردم خواھد بود .وحشت از انقالب سراپای اﯾن قلم به مزدان و ھواداران جامعه سرماﯾه داری را
فراگرفته است .مثال ببينيد که خانم خراسانی از کمپين ﯾک ميليون امضا اﯾن ھراس از انقالب را چگونه
بيان ميکند:
"از سوی دﯾگر اگر اﯾن خيزش مردمی را ﯾک جنبش وسيع و ھمگانی "مطالبه محور" بدانيم و نه
ﯾک "انقالب" ,...,اگر توسط عده ای )ظاھرا رادﯾکال( بخواھد سمت و سوھای دﯾگری بگيرد و موضوع
مرکزی اش که باعث وحدت و مشارکت داوطلبانه اقشار و گروھھای مختلف شده -احيانا تجزﯾه و تکه
تکه شود بی شک نه تنھا آن جنبش را به سمت درخواستھا و مطالبات "رادﯾکال تر" رھنمون نخواھد
شد بلکه ھمان جنبش به راه افتاده را نيز از درون ,متفرق و بالموضوع خواھد کرد"
او دﯾگر بدون ھيچ تردﯾدی جنبش وسيع مطالبه محور را در مقابل انقالب قرار ميدھد .او از انقالب ،از
خيزش فرودستان برای بزﯾر کشيدن بساط چپاول بيشتر از ارتجاع وحشت دارد .خانم خراسانی عزم
جزم کرده که از "موضوع" مرکزی که باعث "جنبش وسيع و ھمگانی" شده با مقابله با ھرگونه
درخواست و مطالبه "رادﯾکال" مدافعه نماﯾد .برای او موضوع اساسی ھمان تجدﯾد سازمان در صفوف
ارتجاع حاکم است .او ھمگان را بر عليه رادﯾکاليسم فرا ميخواند .بدﯾن منظور ھمچون نگھدار وفاداری
خود به جمھوری سرماﯾه داران و ھمچون مقاله نوﯾس ادوار نيوز ھواداری اش را از "قرائتی دﯾگر از
اسالم " نماﯾان ميسازد .جنبش مطالبه محور او ﯾک قدم از بحران انتخاباتی جلوتر نمی آﯾد و به ھمين
علت است تالش ميکند که ھمگان را بر عليه رادﯾکاليسم در مطالبه و عمل فراميخواند .او به صراحت
روشن ميکند که اﯾن جماعت صرﯾحا در مقابل مطالبات و درخواستھا و مبارزات رادﯾکال جنبش
آزادﯾخواھانه قرار دارند .آنان حتی سمبل ھای مبارزاتی! اشان را از ميان بدنام ترﯾن برميگزﯾينند .آقای
گنجی اﯾن پاسدار اصالح طلبی که ھنوز ھم مشارکت اش در سرکوب ھای دھه  ٦٠را نا گفته گذاشته
در مورد سمبل مبارزه اشان در نوشته ای تحت عنوان "سعيد حجارﯾان،نماد اسرا" چنين ميگوﯾد:
"رژيمی که ده سال پيش او را ترور کرد ،اينک جسم صدمه ديده ی او را به اسارت گرفته اند تا کسی
نتواند از انديشه ی توانای او سود برد .عکس ھای حجاريان قادر به انتقال وضعيت دشوار بازداشت
شدگان به مردم جھان است .اگر عکس و فيلم لحظات جان دادن ندا آقا سلطان

آزادی زنان مبشر جامعه آزاد است!
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به تنھايی توانست جھان را تکان دھد ،و به عنوان نماد و ندای نھضت اعتراضی مردم ايران
درآيد ،عکس ھای حجاريان ترور شده ھم می تواند بيانگر وضعيت رعب آور بازداشت
شدگان باشد .اطمينان دارم که مھسا امرآبادی ،احمدی امويی ،ابطحی ،امام ،امين زاده ،ژيال بنی
يعقوب ،باستانی،ب ھاور ،تاج زاده ،توسلی ،سميه توحيدلو ،تاجرنيا ،حکيمی ،جاليی پور ،خانجانی،
دادخواه ،مليحه دادخواه ،بھاره دولو ،رمضان زاده ،زيدآبادی ،سليمانی ،سلطانی ،سحرخيز ،شيرکوند،
صفايی فرھانی ،صميمی ،عرب سرخی ،عطريانفر ،قوچانی ،ليالز ،مومنی ،ميردامادی ،نبوی ،نوروزی،
يزدان پناه ،و ده ھا اسير ديگر ،به اين انتخاب رأی خواھند داد".
نماد جنبش مطالبه محور و وسيع و ھمگانی و کامال ضد رادﯾکال و متنفر از انقالب خانم خراسانی
کسی جز مھندس چماق نميتواند باشد .زﯾبنده جنبشی که خانم خراسانی تصوﯾر ميکند ھمين است
که سمبل اش ﯾکی از بنيان گذاران وزارت اطالعات باشد .ھر فعال جنبش انقالبی در سالھای ٥٧−٦٠
قادر است که با رجوعی کوتاه به گذشته مھندس چماق را بخاطر آورد .آقای حجارﯾان ھمان برادر حزب
الھی است که به مھندس چماق در مسجد نازی آباد معروف بود .او وظيفﮥ آموزش برادران حزب الھی و
ھداﯾت آنان برای چماق کشی بر عليه زنان ،دانشجوﯾان و تجمعات سياسی در منطقه را بر عھده
داشت .در ساﯾه ھمين "مبارزات" و تجارب سرکوبگرانه بود که مھندس مدارج ترقی را چنان طی کرد که
به ﯾکی از بنيان گذاران دستگاه سرکوب ارتجاع ارتقا ﯾافت .بھر رو آقای گنجی با وقاحتی که در خور
پاسدار رفرميستی نظير اوست فرمانده سابق اش را نماد "وضعيت رعب آور" بازداشت شدگان ميداند و
با کمال وقاحت به مقاﯾسه او با زن جان باخته ای ميپردازد که امروزه ھمگان ميدانند که بدون تعلق
خاطر به جرﯾانات حکومتی فقط و فقط برای آزادی به خيابان آمده بود .نا گفته پيدا است که ھيچ قرابتی
ميان نبرد جوانان انقالبی و دارودسته ھای وابسته به اﯾن جرﯾانات ارتجاعی وجود ندارد .اما براستی که
سمبلی نظير حجارﯾان زﯾبنده کسانی است که عزم جزم کرده اند که در مقابله با دموکراتيسم
انقالبی ،به نشخوار ترھات رفرميستی بپردازند .تمام آنچه که گفتيم حاکی از آن است که رفرميست
ھائی از قماش فوق چيزی جز عمله و اکره وابسته به جرﯾان تجدﯾد سازمان بورژوا-امپرﯾاليستی در
صفوف طبقات حاکمه نيستند .جرﯾانی که در پی حفظ منافع بورژوازی و امپرﯾاليسم از گزند رادﯾکاليسم
عملی و مطالباتی جنبش انقالبی است .اما ھر چه اﯾن مزدوران ژاژخائی کنند ،جنبش آزادﯾخواھانه
مردم انقالبی بسوی دموکراتيسم انقالبی گام خواھد نھاد .در انتھا باﯾستی بر اﯾن نکته تاکيد کنيم که:
دموکراسی انقالبی به معنای دولت از نوع کمون ﯾا دموکراسی براساس توھمات بورژوا ليبرالی و باز
سازی ماشين دولتی بورژوازی در خدمت منافع امپرﯾاليستی .اﯾن اساس مطلب است" .اما چگونه؟"
ﯾعنی انقالب ﯾا رفرم .برای اولی باﯾد عمل مستقيم انقالبی توده ھا را سازماندھی کرد ﯾعنی باﯾد
سازمانھای مبارزاتی صفوف انقالب را برای بزﯾر کشيدن کل بورژوازی سازمان داد .اﯾن مسير
دموکراسی انقالبی ﯾا به بيان دﯾگر امر آزادی را به مثابه گامی در راه سوسياليسم محسوب ميدارد.
صد البته که سرنگونی جمھوری اسالمی و تحقق جمھوری دمکراتيک انقالبی تنھا قدمی در اﯾن راه
است .راه حل دوم ﯾعنی راه حل رفرميستی در عين رجوع به مردم سعی در کنترل مبارزات آنھا در
چھارچوب نظام سرماﯾه داری داشته و تاکتيک اساسی اش حول زدوبند درونی بورژوازی داخلی و بلوک
بندی ھای امپرﯾاليستی ميچرخد .برای مثال به تحرکات خانم عبادی،محسن سازگارا ،دارودسته
باصطالح اصالح طلبان خارج کشوری و بقاﯾای خيانت پيشه اکثرﯾت و حزب توده و ...بنگرﯾد .آنان مبارزه
مردم را تا حدی ميخواھند که کمک کننده مذاکراتشان با دولتھا باشد .در مقابل ھر فعال جنبش
آزادﯾخواھانه و کسی خواھان رھائی از شراﯾط کنونی است دو راه بيشتر وجود ندارد سازماندھی امر
انقالب ﯾا سقوط در لجنزار رفرميسم!

زندانی سياسی آزاد باﯾد گردد!
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جنگ آغاز شد!
مردم انقالبی!
آنچه که در برابر چشم ھمگان بسرعت در جرﯾان است بشارت دھنده اعتال نوﯾنی در مبارزات
آزادﯾخواھانه مردم انقالبی است .کشاکش قدرت در درون اردوگاه ارتجاع حاکم باالخره در محور مسئله
"رھبری" کار را به روﯾاروئی ھمه جانبه و شکاف در اردوگاه ارتجاع حاکم کشاند .شکاف و جدال در
صفوف ارتجاع حاکم از سوئی و تشدﯾد جنبش اعتراضی-انقالبی که با حضور خيابانی جوانان انقالبی
برآمد نمود از سوی دﯾگر ،در مجموع شراﯾطی را پيش آوردکه بر بستر تشدﯾد رقابتھا و بحران سياسی-
"انتخاباتی" به انفجاری ھمگانی منجر گردﯾد .دستگاه حاکميت در بحرانی ھمه جانبه گرفتار است.
شکاف در حاکميت که بر بستر انتخابات رﯾاست جمھوری بروز ﯾافته اساسا منبعث از رقابتھای جناح
بندﯾھای حکومتی حول مسئله "رھبری" است .اﯾن رقابتھا کار را به تعيين تکليف خيابانی کشانده
است .ھر کدام از جناح ھا سعی دارد که با تبدﯾل ساختن مردم انقالبی به سياھی لشکر برای
پيشبرد منافع خود مشروعيتی دست و پا کند .جرﯾان خامنه ای -احمدی نژاد با اتکا بر رسوائی ھای
مالی جناح مقابل سعی دارند به تصفيه حساب جناحی اشان مشروعيت مردمی بدھند .در مقابل باند
رفسنجانی-موسوی سعی دارند با اتکا بر توھمات بورژوا پارلمانی مبارزات مردم انقالبی را به سيادت
خوﯾش بکشانند .ھمين شراﯾط باالخص تقالھای جرﯾان رفسنجانی-موسوی که ظاھرا در موضعی
اعتراضی قرار دارند ،مانعی در راه صف کشی قطعی صفوف انقالب و ضدانقالب پدﯾدار ساخته است.
تبدﯾل و تبيين مبارزه مردم انقالبی بر عليه کليت رژﯾم به مبارزه "انتخاباتی" ﯾک جناح و سواستفاده از
امواج تنفر مردم انقالبی از شراﯾط موجود ،جھت تحکيم و تجدﯾد حاکميت ارتجاع بورژوازی اساس
سياست مرتجعين باند رفسنجانی-موسوی است .اﯾن سياست ارتجاعی سعی بليغ دارد که با برآمد
ھرگونه رادﯾکاليسم انقالبی با دعوت مردم انقالبی به "آرامش" و "مسالمت" مقابله نماﯾد .اتکا بر
توھمات بورژوا پارلمانی در چھارچوب حاکميت اسالمی اساس نظری آنان است .اما عليرغم تمھيدات
دو جناح ،رقابتھای خيابانی و تبليغات و درگيری ھای لجام گسيخته آنان شراﯾطی را فراھم کرد که تنفر
انقالبی ای که سه دھه از سوی ھر دو جرﯾان سرکوب شده بود به ميدان پای نھاد .جنگ آغاز شد.
مردم انقالبی!
در جرﯾان تظاھراتی که در  ٢٥خرداد در تھران و متعاقب شراﯾط فوق برگزار گردﯾد عليرغم برنامه جرﯾان
"انتخاباتی" که مردم را به "آرامش" و سکوت دعوت ميکرد ،مردم نه تنھا سکوت نکردند بلکه با حمل
مطالبات خوﯾش صحنه ای دگر آفرﯾدند .صدھا پالکارد با شعار" :لغو حجاب اجباری" ! "ھيچکس حق
ندارد برای لباس زن اﯾرانی تصميم بگيرد"! " آزادی زن آزادی جامعه" "زندانی سياسی آزاد باﯾد گردد"
"کارگر زندانی آزاد باﯾد گردد" "کارگران اعتصاب اتحاد" و شعائری از اﯾن دست و شکستن سکوت مورد
درخواست جرﯾان "انتخاباتی" و شعار بر عليه "خامنه ای پينوشه" نشانه عزم مردم انقالبی به
گسترش نبردشان بود .در عين حال جوانان انقالبی صرﯾحا به مقابله با شعارھائی که مردم را "سرباز
موسوی" ميناميد و ﯾا درخواست "جھاد" از موسوی ميکردند برخواسته و صراحتا فرﯾاد ميکشيدند که
آنان سرباز ھيچکس نيستند و ھمگان را مورد خطاب قرار ميدادند که "ما سرباز آزادی " ھستيم .در
تداوم تظاھرات در تقرﯾبا سراسر اﯾران ھم عليرغم توصيه ھای سکوت از سوی جرﯾان "انتخاباتی"
،جوانان انقالبی با شعار :ما زن و مرد جنگيم بجنگ تا بجنگيم و ﯾا ميکشم ميکشم آنکه برادرم کشت،
بگو :آزادی آزادی ،به مقابله با قوای سرکوبگر برخاستند .تندر انقالب بر آسمان جنبش اعتراضی بشارت
دھنده طوفان تنفر انقالبی است.

نان ،آزادی ،سوسياليسم!
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مردم انقالبی!
جرﯾان رقابتھا و کشمکش ھای مرتجعين برای ما ﯾعنی صفوف کارگران و زحمتکشان ھيچ منافعی در بر
ندارد .اما شدت بحران سياسی و درھم رﯾختن صفوف آنان برای مبارزات ما مناسبترﯾن شراﯾط را فراھم
ميسازد و از طرفی تشدﯾد مبارزات ما ميتواند رقابت در اردوگاه گرگھا را بر عليه ﯾکدﯾگر شدت بخشد .ما
پای به جنگی نھاده اﯾم که باﯾستی با سرنگونی کليت ارتجاع حاکم به سرانجامش برسانيم .اکنون
مناسبترﯾن شراﯾط جھت برپائی اعتصابات و ھمچنين تبدﯾل جنبش جاری به جنبشی که مطالبات و
درخواستھای طبقاتی ما را بر پرچم اش حک کرده ،ميباشد .اﯾن جنگ را باﯾستی به تمامی عرصه ھای
حيات سياسی،اقتصادی و اجتماعی بکشانيم .نباﯾد اجازه دھيم که جناح بندی ھای درون ارتجاع حاکم
ما را به سياھی لشکر رقابتھا و تجدﯾد سازمان حاکميتشان مبدل سازند .و ھمچنين نباﯾد اجازه دھيم
که باندھای حکومتی در صفوف ما اﯾجاد تفرقه نماﯾند و ما را بر اساس منافع باندی اشان دسته بندی
نماﯾند.
ما سياھی لشکر ھيچ جناحی نيستيم .بنابراﯾن ما باﯾستی برای دفاع از منافع خوﯾش و با شعارھای
طبقاتی خود و متشکل در ارتش طبقاتی امان پای به ميدان نبرد نھيم .اﯾن جنگ است و در اﯾن جنگ ما
فقط و فقط برای منافع خوﯾش ميجنگيم پس گسترش نبرد آزادﯾخواھانه ما باﯾد بيان اساسی منافع
طبقاتی ما باشد.
منافع ما در گسترش نبرد برای آزادی تا سرنگونی کليت ارتجاع است .پس برای تحقق درخواستھای
مان باﯾستی با صفوف و شعائری که بيان منافع ارتش کارگران و زحمتکشان است به سازماندھی
جنگ انقالبی امان بپردازﯾم .پس برای آزادی  ،آزادی و آزدی متحد و ﯾکپارچه جنگ انقالبی امان را با
برپائی اعتصاب و تجمعات انقالبی به پيش برانيم.بر عليه دﯾکتاتوری سرماﯾه داران ،بر عليه زندان و
اعدام ،برعليه سرکوب و اختناق و برای لغو حجاب اجباری و برابری زنان و مردان ،برای تحقق حق ملل
در تعيين سرنوشت خوﯾش ،برای حق تجمع،تشکل و انتشار ،برای آزادی زندانيان سياسی و آزادی
فعالين جنبشھای اجتماعی! برای بزﯾر کشيدن ارتجاع حاکم باﯾد جنگ آغاز شده را به پيش برانيم.
سازمان رزمندگان آزادی طبقه کارگر ٢٦ -خرداد ١٣٨٨

رفقا!
در انتشار و پخش ،رزمندگان نيازمند
ﯾاری ھای شما است!

razmandehi@ymail.com

پيش بسوی تحقق حق تعيين سرنوشت ملل!
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پيشروی برای تحقق نان و آزادی ﯾا سقوط
در منجالب رفرميسم !
رفقای کارگر،فعالين کمونيست!
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 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.
شعار "آزادی" به مثابه تحولی رادﯾکال و پيگير اساسا در مقابله با جرﯾان "سبز" قرار دارد .اﯾن جرﯾان
تماما خود را در چھارچوب نظام حاکم تبيين ميکند .دقيقا به ھمين علت استکه "رھبرانش" حساب
خود و جنبش شان را از "اغتشاش گران" جدا ساختند و صرﯾحا تاکيد کردند که خواھان بازگشت به
دوران "امامشان" ھستند .آنان فاقد ھر نقشی در تداوم جنبش انقالبی ھستند و از ھم اکنون حساب
خود را از جرﯾان آزادﯾخواھانه جنبش رادﯾکال مردم انقالبی جدا ساخته اند .در ميان اپوزﯾسيونھای بورژوا-
امپرﯾاليستی شورای ملی مقاومت با آلترناتيو "جمھوری دمکراتيک اسالمی" و با ﯾک دولت و رئيس
جمھور انتصابی از قضا نه تنھا نقيض شراﯾط جاری نيست بلکه از مشابھت ھائی ھم با اوضاعی که
مردم انقالبی بر عليه اش نبرد ميکنند ،برخوردار است.
در درون جرﯾان موسوم به جنبش چپ ،شعار "آزادی" را جناح چپ جرﯾانات ھوادار نظرﯾات حکمت ﯾعنی
حزب کمونيست کارگری در حد ﯾک بيانيه مطالباتی ميفھمد .بيانيه ای که اساسا از سطح نبرد مردم
انقالبی عقب مانده تر بوده وجوابگو و راھگشای نبرد نيست .ما در ادامه بدﯾن مسئله بيشتر خواھيم.
از طرف دﯾگر جناح راست ھمين کمونيست باصطالح " دخالتگر" و "مدرن" ﯾعنی حزب جکمتيست ھا
صراحتا خواھان توقف نبرد گردﯾده و در البالی پاره ای عبارات عارﯾتی مارکسيستی به توده ھا فرمان
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"اﯾست" ميدھد .در ھمين راستا جرﯾان موسوم به سوسيالستھای کارگری نشان داد که اساسا در
شنيدن صدای مردم انقالبی عاجز است و قدرت اندﯾشيدن به چيزی ماورا "دستمزد" و سندﯾکا را ندارد.
متعاقب جرﯾانات فوق بعضی از جرﯾانات و تشکلھای علنی کارگری تنھا پس از مدتی به اطالعيه
محکوميت اکتفا کردند و حتی مسئوليتی الاقل در حد "ھمگامی" با مردمی که برای آزادی ميجنگيدند
ھم برای خود قائل نگردﯾدند .بخشی از فعالين کارگری چشمھاﯾشان را بسته و اعالم کردند که قصد
دارند از حدود ھمان راھپيمائی اول ماه مه گامی پيشتر نروند .ظاھرا پذﯾرش اوضاع جدﯾد و پيکارگران
خيابانی اش که برای آزادی ميجنگند برای بعضی فعالين علنی جنبش کارگری ما و بعضی جرﯾانات چپ
که قادر به تبيين دﯾالکتيکی نبرد برای نان و آزادی نيستند و اساسا سعی دارند جنبش برای
دموکراسی انقالبی را به جنبش برای حداقل ھا تنزل دھند ،مشکالتی را فراھم آورده است.
بدون تردﯾد ميتوان گفت که جرﯾان "سبز" آگاھانه و از سر وحشت طبقاتی صرﯾحا حضور پيکارگران دﯾگر
را تاﯾيد و خود و جنبشش را از آنان متماﯾز ساخت تا شراﯾط زدوبند درون بورژوازی را از دست ندھد .اما
آنچه اکثرﯾت جنبش چپ را در مورد چگونگی تبيين وظاﯾف و تدوﯾن شعائر انقالبی در برخورد به جنبش
پيش روﯾش حتی ضعيفتر از جنبش چپ در سال  ٥٧نشان ميدھد ھمانا منبعث از تسلط دو دھه ای
انحالل طلبی تئورﯾک در عرصه برنامه و جا زدن تاکتيکھای جنبش ھای اجتماعی بدون خشونت بجای
سياست تاکتيکی کمونيستی در بخش وسيعی از صفوف آن است .اگر جنبش چپ در  ٥٧حداقل به
شکلی زمخت به طرح آلترناتيوش در جرﯾان نبرد ميپرداخت ،جرﯾانات کنونی اساسا فاقد ھرگونه برنامه
برای دموکراسی انقالبی مورد درخواست مردم انقالبی ھستند .دقيقا به ھمين علت استکه
درخواست توده ھا را ﯾا به قطعنامه "جنبش آزادﯾخواھانه" مردم انقالبی تقليل داده و از طرح ھر گونه
آلترناتيوی خودداری ميورزند و ﯾا اساسا با طرح تئوری ھای ماورا طبقاتی از پذﯾرش ھرگونه مسئوليتی
سر باز ميزنند .جرﯾانی از اﯾن باصطالح کمونيستھای "دخالتگر" و "مدرن" در عين آنکه توده ھا را در
نقش "شورشيان" در جنبش ھای اجتماعی بدون خشونت به نبرد ميخواند ،با نامه نگاری به بارگاه
بورژوازی امپرﯾاليستی به توھم پراکنی پيرامون نھادھای بورژوازی امپرﯾاليستی و اﯾضا در نبرد بر عليه
بورژوازی ميپردازد .آنان در انتھای بيانيه ده فرمانی چنين مينوﯾسند:
"اين فرمان جنبش آزاديخواھانه مردم است .اينھا خواستھاي حداقل و فوري مردمي است كه در صفوف
ميليوني به خيابان آمده اند و شعار مرگ بر جمھوري اسالمي سر داده اند .اين حداقل شرايطي است
–بيانيه حزب
كه ھركس كه داعيه ھمگامي با اعتراضات مردم را دارد بايد از آن دفاع كند".
کمونيست کارگری-
اﯾن اپورتونيسم چپ فاقد ھرگونه آلترناتيو انقالبی برای جنبشی است که حتی بزعم خودشان
"آزادﯾخواھانه" و طبعادر شراﯾط حاضر درخواست ھاﯾش آزادی طلبانه است ،ميباشد .اﯾن بارزترﯾن و
کالسيک ترﯾن شکل تقليل گرائی است که خود را در پوشش "کمونيسم" عرضه ميکند و برای بسياری
نحله ھای کوچکتر محصوالت نظری فراھم ميکند .دقيقا به علت آنکه مبدا حرکت اﯾن جرﯾان جنبش
سرنگونی است پس طرح آلترناتيو انقالبی منوط و مشروط به امر سرنگونی گشته است و از ھمين
زاوﯾه است که جرﯾان فوق ﯾک منشور ھمگانی را جاﯾگزﯾن امر آلترناتيو انقالبی ميسازد .ھرکس ميتواند
با رجوع به بيانيه ده فرمانی حزب کمونيست کارگری بروشنی مشاھده کند که از کوچکترﯾن اشاره ای
به آلترناتيو انقالبی برای شراﯾط حاضر تھی ميباشد .مانيفست اﯾن جرﯾان سرنگونی طلبی بر اساس
جنبش ھمگانی و حداقلی است .آنان در مقابل آلترناتيو جمھوری اسالمی به قرائت جنبش "سبز" و ﯾا
"جمھوری دمکراتيک اسالمی" شورای ملی مقاومت ،به ﯾک بيانيه مطالباتی بسنده ميکنند و عجالتا
سخنی حتی از جمھوری سوسياليستی مورد ادعاﯾشان نميگوﯾند .آنان سالھاست که خود را در قبال
دمکراسی انقالبی ﯾا به بزعم خودشان "جنبش آزادﯾخواھانه" خلع سالح کرده اند .آنان فرﯾاد آزادی
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آزادی مردم انقالبی را تنھا در حد صدور بيانيه و منشور بدون آلترناتيو انقالبی ميفھمند و بدﯾنوسيله
جنبش آزادﯾخواھانه را به دام آلترناتيوھای بورژوائی گرفتار ميسازند  .نا گفته روشن است که
پرولتارﯾائی که امروز برای نبرد آزادﯾخواھانه فاقد آلترناتيو باشد ،فردا ھرگز برای سوساليسم نبرد
نخواھد کرد .بدون نبرد ورھبری جنبش برای آزادی ،ھيچ سخنی پيرامون نبرد برای سوسياليسم
نميتواند در ميان باشد .حذف آلترناتيو پرولتری در قبال جنبش آزادﯾخواھانه مردم انقالبی و تقليل
درخواستھای اﯾن جنبش به بيانيه مطالباتی حاصلی جز تامين سيادت اپوزﯾسيونھای بورژوائی بر جنبش
ندارد.
بر
در
انقالبی
مردم
آزادﯾخواھانه
در اﯾنجا ضروری است که جھت جلوگيری از ھرگونه سوبرداشتی ما اﯾن نکته را متذکر گردﯾم که برای
پيشرفت از شراﯾط کنونی تنھا استناد به امر انقالب کافی نيست .بگذارﯾد به نمونه ای از استناد به امر
انقالب بدون طرح مسئله آلترناتيو انقالبی اشاره ای بنمائيم .مقاله " سرنوشت اﯾن شورش اجتماعی
را طبقه کارگر تعيين خواھد کرد" بقلم فرھاد شعبانی منتشره در شماره  ٢٢٩جھان امروز نمونه ای از
منزه طلبی انقالبی بدون آلترناتيو انقالبی است .ببينيم مقاله پيرامون اوضاع چه ميگوﯾد:
" حضور ميليونی توده ھای مردم به بھانه اعتراض به کودتای انتخاباتی که خود انتقال نزاعھای درونی
ھئيت حاکمه به خيابانھا بود ،تنھا اﯾستگاه موقتی است که ھم می تواند به اعاده نظم گذشته
بيانجامد و ھم می تواند خيزشی باشد در روند تکوﯾن ﯾک انقالب که بينادھا را بطور کلی تغيير دھد.
اعاده نظم گذشته در گروه کارائی و بھم پيوستن دو عنصر سرکوب خشن و سازش از باالست که تنھا
حضور مردم در صحنه ،خنثی و بی تفاوت کردن و ﯾا تسليم و فروپاشی نيروھای سرکوبگر می تواند
مانع از آن شود" .
پس شراﯾط کنونی از موقعيتی دوگانه برخوردار است که ھم ميتواند به اعاده نظم گذشته بيانجامد و
ھم خيزشی در روند تکوﯾن ﯾک انقالب باشد .ما قصد مشاجره بر اﯾن اوضاع دو بنی را ندارﯾم زﯾرا بگمان
ما و ھماگونه که در بيانه امان گفتيم "جنگ آغاز" شده و عليرغم ھر اوضاعی ﯾعنی حتی در صورت
سرکوب جنبش آزادﯾخواھانه ،ما دﯾگر به شراﯾط پيش از نبرد خيابانی توده ھا باز نخواھيم گشت .پراتيک
واقعی و نبرد خيابانی تا ھمينجا بسيار به توده ھا آموخته است .به مطلب خوﯾش بازگردﯾم .مقاله
بروشنی پيرامون امر سرنگونی و انقالب چنين متذکر ميشود:
" انقالب تنھا سرنگونی جمھوری اسالمی نيست ،سرنگونی اﯾن رژﯾم می تواند در اثر ﯾک کودتا و ﯾا
دخالت خارجی ھم بوقوع بپيوندد بدون آنکه انقالبی بوقوع پيوسته باشد.انقالب ھم در گرو ترسيم افق
روشنی از آﯾنده و تفاوتھاﯾش با وضع موجود ،اﯾجاد سازمان سراسری بسيج و انقالب و برآمدن رھبرانی
که پيچيدگی ھای وضع موجود را به شعارھائی ساده و ھمه گير تبدﯾل کنند است .با اﯾن تعبير جامعه
اﯾران بر سر ﯾک دوراھی سرنوشت ساز قرار گرفته است".
در اﯾنجا بدرستی اشاره ميشود که " :انقالب ھم در گرو ترسيم افق روشنی از آﯾنده و تفاوتھاﯾش با
وضع موجود" است ﯾعنی در واقع انقالب منوط به داشتن" افق روشنی از آﯾنده" است .در واقع اﯾن "افق
روشنی از آﯾنده" نميتواند امری جز آلترناتيو باشد .در واقع ﯾعنی با ارائه آلترناتيو است که ميتوان افق
روشنی از آﯾنده وتقابلش با وضع موجود را به توده ھا ارائه داد .باﯾد خيزش را به روند انقالبی تغيير داد.
اما چگونه اﯾن اوضاع ميتواند خيزشی در روند ﯾک انقالب باشد؟ مقاله مينوﯾسد:
" بنابراﯾن از اﯾن لحظه ببعد مسئوليت رھبری و تداوم اﯾن مبارزه برعھده نيرو و رھبرانی است که
سالھاست مرکز ثقل مبارزات اجتماعی بوده و نه شخص و افراد و حتی دولت بلکه کل نظام را در مقابل
تحقق اھداف و آرمانھای طبقاتی خود دﯾده اند .اﯾن نيرو ،نيروئی جزء نيروھای چپ و کمونيست و اﯾن
طبقه ،طبقه ائی جز ،طبقه کارگر و اﯾن رھبران ،رھبرانی جزء فعالين و رھبران جنبش کارگری و اﯾن
تصوﯾر ،سندی جزء منشور تشکلھای دھگانه کارگری در اول ماه مه سال  88نخواھد بود .اﯾن صرﯾح
ترﯾن بيان و تشرﯾح موقعيت کنونی است".
اﯾنکه مسئوليت چپ و کمونيستھا و طبقه کارگر مبارزه برای کسب رھبری و ارتقا مبارزات جاری است
تاکيد بر اموری بدﯾھی و اصولی است .اما در اﯾنجا لپ کالم اﯾن است که چگونه و با اتکا بر کدام امر
ميتوان اﯾن مبارزه را سازمان داد ؟برنامه و آلترناتيو ما برای مقابله با اوضاع جاری چه باﯾد
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باشد؟ پاسخ مقاله بدﯾنگونه است ":و اﯾن تصوﯾر ،سندی جزء منشور تشکلھای دھگانه کارگری در
اول ماه مه سال  88نخواھد بود .اﯾن صرﯾح ترﯾن بيان و تشرﯾح موقعيت کنونی است".
بدون تردﯾد آنچه که در  ١١اردﯾبھشت  ٨٨در جنبش کارگری ما بوقوع پيوست تحولی در خور و در شراﯾط
وقوع اش گامی به پيش بود .اما ما دﯾگر در آن شراﯾط نيستيم .ما نميتوانيم چشمان خود را بر روی
نبردھای خيابانی بسته و نبرد مردم انقالبی و صدای فرﯾادھای مرگ بر دﯾکتاتور و مرگ بر جمھوری
اسالمی را ناشنيده بگيرﯾم .با دﯾده بستن بر اوضاعی که صرﯾحا خواھان اتخاذ آلترناتيو از نيروھای
درگير ميگردد نميتوان ھيچ جنبشی را رھبری کرد .در "منشور تشکلھای دھگانه" ھيچ سخنی پيرامون
آلترناتيو انقالبی و جنبش آزاﯾخواھانه وجود ندارد .اگر اﯾن منشور در آن شراﯾط گامی به پيش محسوب
ميگردﯾد استناد به آن در شراﯾط کنونی که مسئله "آزادی" در پيش صحنه مبارزه قرار دارد تنھا و تنھا
خلع سالح جنبش کارگری از شعائر انقالبی و گسيل داشتن آن بدامان رفرميسم است.
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.
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کمونيست ھای انقالبی متحد شوﯾد!

