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ـــصابات در  ـــه اعت سالھاســـت ک
کارخانجات ایـران شـروع شـده و 
ھمچنان ادامـه دارد ضـمن اینکـه 
ھيــچ کــدام از آنھــا بــه نتيجــه 
منطقی نرسيده اند، بسياری ازپا 
درآمــده ،برخــی ازمطالبــات خــود 

صرف نظـر کردنـد وتعـدادی "  فع3
سال بطور  6ازآنھا بين چند ماه تا 

مــستمر یــا قطــع و وصــل ادامــه 
ــد ــصابات .دارن ــد اعت ــه ان ازآن جمل

درکارخانجات نـساجی ماننـد نـاز 
ھمچنيـن ...  نخ، مه نخ ، پرریس و

اعتـــصاب درنيـــشکرھفت تپـــه ، 
فوJد و لوله سـازی اھـواز، کيـان 

 ... ایران خود رو و" تایر وجدیدا
ـــه  ـــه نتيج ـــردن و ب ـــصاب ک اعت
نرسيدن یک حاصل عـادی شـده 

درحالی که شروع شدن و .  است
ــه یــک اعتــصاب نــا موفــق  ادام
ازھرجھت مانند روحی و روانـی ، 
اعتبار وارزش، مالی وجـانی وبـه 
آینده کارگران اعتصابی زیان ھای 
بسيار درد آور و وحـشتناکی وارد 

چون به رونـد فرسـایش .  می کند
وحالت نه جنگ و نه صـلح تبدیـل 
می گردد وکارگران بـدون داشـتن 
ــرای  طــرح و افــق و برنامــه ای ب
اعتـصاب خـود، دچـار ســردرگمی 
می شوند واعتصابات روند واقعی 
خود را که به نتيجـه قـسمتی یـا 
سراسری شدن است یـا کـسب 
ــی  ــدگار نم ــات مان ــی مطالب برخ

حتی ایجـاد شـدن تـشکل .رسند
ــصابی  ــصل ھراعت ــازده ب3ف ــه ب ک

ھمچنيـن .است بدست نمی آیند
این اعتصابات آنقدر عـادی و خـود 
را بی تاثير نشان دادنـد ودر رونـد 
خود نتوانـستند حرکـت کننـد کـه 
بيشترآنھا از نظر سـرمایه داری و 

نظــام اســ3می بــی خطــر جلــوه 
داده می شود وچنـدان اھميتـی 
به استمرار آنھا در حالـت کنونـی 

افرادی که به جنبـش .  نمی دھند
خود به خودی تا حـد کعبـه آمـال 
ع3قه نـشان مـی دھنـد اعتقـاد 
دارند کارگرانی که قبل ازاعتـصاب 
شروع به بحث و گفتگو به صـورت 
چند نفره می کنند یا افـرادی کـه 
برای اعتـصاب برنامـه ریـزی مـی 
کنند یـا بـه صـورت نـا گھـانی یـا 
حـــــتی بـــــا برنامـــــه قبلـــــی 

مــی "  مجمــع عمومــی"مجتمــع
شوند یا به شکل دوستی و رفت 
وآمدن خانوادگی وھمچنين با ھم 
به گـردش و گلگـشت مـی رونـد 
ھمه ای اینھـا تـشکل محـسوب 

ما با این فریـب کـاران .  می شوند
طبقه کارگر بحثی نـداریم کـه یـه 
قول و دو قل بازی کـردن کـارگران 
در گلگشت و تجمع ھای موقتـی 

را تـــشکل نـــام ...و ناگھـــانی و 
گذاری می کنند تا ازانجام وظيفه 

 .شانه خالی کنند
طبق گفته ھای مارکس، انگلـس 
ولنين اعتصاب مکتب جنگ است، 
طبقه کارگردراعتصاب یک شبه ره 
ــد ســاله مــی رود، اعتــصاب  ص
اع3ن جنگ طبقـه کـارگر برعليـه 

در ...  و.ســـــرمایه داری اســـــت
اعتصابات ایران به نظر مـی رسـد 
ھيچ کدام ازاینھـا بدسـت نيامـده 

چـــرا؟ اشـــکال کارمـــا .  اســـت
درکجاست؟ جواب در سـه جملـه 

 :خ3صه می شود 
ھرگــز طبقــه کــارگر نمــی   -1

توانـد بـا جنبـش خـود بــه 
خودی تشکل بسازد و بـه 

 .اھدافش برسد

ســازمان سياســی طبقــه   -2
کارگرکــه بایــد پــشتيبان 
تشکل ھای حاصل شـده 
ــصابات باشــد وجــود  ازاعت

 .ندارد
ــا   -3 مطالبــات طبقــه کــارگر ب

موجودیت و ساختار نظـام 
ــوری  ــرمایه داری جمھ س
اســ3می مغــایر ودرتــضاد 

 .کامل است
 

بنا براین تـا زمـانی کـه جمھـوری 
ــه  ــت طبق ــود اس ــ3می موج اس
کارگر نمی توانـد تـشکل واقعـی 
داشــــته باشــــد و ســــرنگونی 
جمھـــوری اســـ3می نـــيز بــــا 
تشکي3ت ھای بادکنکی و آبکـی 

) احــزاب و ســازمانھای موجــود(
بلکــه حــزب .  امکــان پــذیر نيــست

 . واقعی طبقه کارگر را می خواھد
ـــه  ـــود حـــزب طبق ـــل نب ـــه دلي ب
ـــی  ـــس ازاندک ـــصابات پ کارگراعت
ــده بــه  ــی ش ــود تھ ــت خ ازھوی
کاریکاتوری از اعتصاب تبدیل مـی 

علــيرغم اینکــه "  گــردد و دائمــا
ھزینه وفشار زیـادی بـه کـارگران 
وارد می کنـد در جـا زده و نمـی 
تواند نتایج اصولی و واقعـی خـود 

 .را ارایه و باز توليد نماید
ــصوJت  ــی از مح ــم یک ــی داني م
اجتناب ناپذیراعتصاب شکل گيری 

که در ایران ھم در . تشکل است 
پی ھراعتصابی تشکل Jزم ایجاد 
می شـود امـا یـا در نطفـه خفـه 
می شود یا به تشکلی که بتواند 
ارتباط خود را باکارگران حفـظ کنـد 
تبدیل نميگردد یا ارتباطات آن را با 

ویـا بـه .  کارگران قطـع مـی کننـد
نمایشی و بدون قدرت تبدیل می 

 چرا تشکل ھای کارگری ساخته  نمی شوند؟
 

 چرا اعتصابات کارگری به نتيجه نمی رسند؟

:سرمقاله   
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 . گرداند
ــردد  ــی گ ــروع م ــه ش ــصاب ک اعت
،ارتباطات و گفتگوھای کـارگران بـا 
ھــم بيــشتر مــی شــود وآمــوزش 
ھای بسياری کسب مـی کننـد و 
تشکل شان نيز شکل می گـيرد ، 
اما موجودیت جمھوری اس3می با 
تشکل کـارگری در تنـاقض صـد در 

ــاب3 ــت "  صــد اســت و متق موجودی
ــا ســاختار  ــيز ب ــارگری ن ــشکل ک ت
جمھوری اسـ3می مغـایرت کامـل 

بنا بـراین ھرگـز نمـی تواننـد .  دارد
ــد ــل کنن ــدیگر را تحم ــرف .ھم ازط

دیگرضمن اینکه جمھوری اس3می 
ــترازآن  ــا اســت ومھم خــود کارفرم
دولت سـرمایه داری اسـتبدادی و 

بنا براین تشکل .  فاشيستی است
نوپــای شــکل گرفتــه را بــشدت 
سرکوب کرده در نطفـه خفـه مـی 

باقـی "  کند وتشکلھای کـه ظـاھرا
ــع  ــشار وموان ــد تحــت ف مــی مانن
بسياری ازھویت واقعی بعنوان یک 
. تشکل کارگری تھـی مـی گردنـد

ما از بيان ایـن گفتـه ھـا چـه مـی 
خواھيم ؟ آیا انتظار داریم جمھوری 
اس3می که دولـت سـرمایه داری 
است از منافع خود وطبقه سرمایه 
دار دفاع نکنـد و انجـازه بدھـد مـا 
تشکل داشته باشيم برای کـسب 
ــرده و  ــاه ب ــه پرت ــات آن را ب مطالب
ـــا و  ـــر م ـــم؟ اگ ـــرنگونش کني س
ــاری  ــن انتظ ــر چني ــسی دیگ ھرک
داشته باشد به جد دچـار حماقـت 

 . مضاعف است
از گفته ھای باJ نتيجه مـی شـود 
که اعتصاب در جھت ایجاد تـشکل 
وظيفه خـود را انجـام مـی دھـد و 
جمھوری اس3می نيز در سـرکوب 
تشکل ساخته شده وظبفـه خـود 

ما حتی نبایـد از .را انجام می دھد
جمھوری اسـ3می انتظـار داشـته 
باشيم مانند دولت ھـای سـرمایه 
داری اروپایی که بـا تـشکل ھـای 
زرد کنار می آیند بـا تـشکل ھـای 
کــارگری مــا کنــار بيایــد چــون ایــن 
ــایی و  ــا دولــت ھــای اروپ دولــت ب
تشکل ھای ما با تشکل ھای آنھا 
و بستر و زمينه ھای اجتماعی مـا 
با آنھـا و ھمچنيـن موقعيـت ھـای 
انق3بــی مــا بــا آنھــا تفــاوت ھــای 

وجود ھر نوع تشکل .  بسياری دارد

خارج از سلطه جمھوری اسـ3می 
مساوی با سرنگونی آن اسـت در 
حــالی کــه دولــت ھــای ســرمایه 

چنين مشکلی "  داری اروپایی فع3
را ندارند از طرف دیگر تشکل ھـای 
اروپایی دارای پشتيبانی تاریخی و 

که ما ھيچ کـدام را .حزبی ھستند
تا اینجا این گونه جمع بندی .نداریم

 :می کنيم 
اعتصابات وظيفه خود را انجام 
می دھند و دشمن نيز وظيفـه 
ــرکوب  ــام داده س ــود را انج خ
می کند اما وظيفه پـشتيبانی 
تاریخی و سياسـی از تـشکل 

بنابرایـن .  ھا انجام نمـی گـيرد
کــارگران نمــی تواننــد حاصــل 
بدســت آمــده از اعتــصاب را 

 .حفظ کنند
در طول تاریخ پرفرازونشيب مبـارزه 
طبقــاتی ایــران بارھــا ثابــت شــده 
اســت تــا زمــانی کــه ســازمان 
سياسی کـارگران وجـود نداشـته 
باشد امکان حفظ سازمانھای توده 
ای کــارگران ھرگــز وجــود نخواھــد 

 .داشت
به زبان دیگراگر حزب واقعی طبقـه 
کــــارگر وجــــود داشــــته باشــــد 
وسازماندھی علمـی بـرای پيونـد 
ميان کارگران وانق3بيون حرفـه ای 
به صورت ارگانيک انجام بدھد مـی 
تواند توازن قوای Jزم را ایجاد کنـد 
که دولت سرمایه داری مجبورمـی 
شــود تــشکل ھــای کــارگری را 

حزب طبقه کارگر یعنـی .تحمل کند
ــــارگران  ــــی ک ــــازمان سياس س

) ســـازمان انق3بيـــون حرفـــه ای(
ــــم و  ــــشکي3تی اســــت محک ت
سراســـری کـــه از درون جنبـــش 
کارگری و جنبـش سوسياليـستی 
شجاع ، فـداکار واز جـان گذشـته 
تـرین وبـا ایمـان تـرین انق3بيـون و 
کمونيست ھا را در خـود متـشکل 

کــه در ميــان آنھــا و .  کــرده اســت
بخــش ھــای مختلــف حــزب روابــط 
تشکي3تی بسيار دقيق واستواری 
ــورش  ــا ی ــز ب ــه ھرگ ــود دارد ک وج
دولتھــای ســرمایه داری ميــدان را 

بلکـه بـا برقـراری .  خالی نمی کند
پيونــد ميــان بخــش ھــای مختلــف 
طبقه کارگربا فشاربرنظام وحمایت 
ـــشھای  ـــری از بخ ـــای سراس ھ

اعتصابی دولت را درشرایط سر دو 
راھی قرارداده مجبورش مـی کنـد 
تشکل کارگری را تحمل کرده و در 
مقابل مطالبات کارگران سر تعظيم 

درواقع نظام را وادارمـی .  فرود آورد
کنـدازحالت حملــه و یــورش عقــب 
نشسته و مجبور بـه اتخـاذ حالـت 

جــواب واضــح ایــن .  دفــاعی شــود
کـــه نبـــود حـــزب طبقـــه .  اســـت

ـــه  ـــردد طبق ـــی گ ـــث م کارگرباع
کارگرنتوانــد تــشکل ھــای خــود را 

 .ساخته و حفظ نماید
بوجـــــود آوردن حـــــزب طبقـــــه 
کارگروظيفـــه عاجـــل پيـــشروترین 
بخش طبقه یعنی کمونيـست ھـا 

مــا وظيفــه خــود را انجــام .  اســت
ندادیم درھميـن حـال بـه کـارگران 

ــن ــه ش ک ــویيم لنگ ــه .مــی گ البت
از تمام وجـود مایـه "  کارگران واقعا

گذاشته سالھاست که دشـمن را 
نه به گفتـه مـا (لنگه ش می کنند

، ولی )  بلکه ضرورت وجودی است
وقـــتی نوبـــت ذھنيـــت انق3بـــی 

می رسد که دشمن لنگـه )  حزب(
شـده را مھـار کـرده امکـان نفـس 
تازه کردن رابه کارگران بدھد، حزب 

 .وجود ندارد
حال کـه عيـب کـار را پيـدا کردیـم 
،بی تعارف و بدون اینکه خود را بـه 
کوچه علـی چـپ بـزنيم یـا دنبـال 
ایـــراد ھـــای بـــنی اســــرائيلی 

بياید صادقانه و رفيقانه بـه .بگردیم 
دنبال حل مشکل باشيم موانـع را 
ــام  ــود را انج ــایف خ ــار زده وظ کن

 .بدھيم
روی صحبت مـا بـا بدنـه احـزاب و 
سازمانھای است کـه سالھاسـت 
با ادعای پوچ و موجودیـت پاسـيف 
خود مانع شـکل گـيری یـک حـزب 

مـا بـه سـه دليـل .  واقعی ھستند
مــی گــویم ھيچکــدام از احــزاب و 
سازمانھای موجود حـزب یـا نطفـه 
حــزب طبقــه کارگرنيــستند،حتی 
ــه و  ــا خميرمای ــدام از آنھ ــچ ک ھي
پتانسيل حزب طبقه کـارگر شـدن 

دJیل مـا عبارتنـد .  را درخود ندارند
 :از 

تاریخ ایران ثابت کرده است   -1
ــــشکل ھــــای واقعــــی  ت
کــارگری فقــط و فقــط در 
ــاریخ شــکل  ــاطعی از ت مق
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گرفتنــد کــه یــک حــزب قــوی 
چــپ درمقابــل حاکميــت قــد 

ــوده اســت ــه .  برافراشــته ب ب
 :عنوان مثال 

پس از تشکيل اولين حزب   –الف 
 کمونيست ایران

 پس از تشکيل حزب توده  –ب 
کــه جوانق3بــی  57پــس از   –ج 

ـــــوده و احـــــزاب و  حـــــاکم ب
ــدرت  ــپ دارای ق ــازمانھای چ س

 .بودند
" ما در رابطه با اینکـه آنھـا واقعـا

حـزب طبقــه کــارگر بودنــد یــا نــه 
بحـثی نـداریم، امـا ایـن را "  فع3

ـــوان  ـــا ت ـــه آنھ ـــویيم ک ـــی گ م
فـــشارآوردن و مجبـــور کــــردن 
ـــا  ـــد ت ـــته ان ـــت را داش حاکمي
حاکميت مجبور می شد تـشکل 

نتيجه .ھای کارگری را تحمل کند
مــی گــيریم بــا توجــه بــه ســنت 
تاریخی ایران وقتی تشکل ھـای 
کارگری تشکيل نمـی شـوند یـا 
تشکيل شده حفظ نمـی گردنـد 
ودولت اس3می مجبوربـه تحمـل 
آنھا نمی شود بـرای ایـن اسـت 
که حزب طبقه کارگر وجود ندارد، 
سازمانھا واحزاب موجود نه تنھـا 
حــزب طبقــه کارگرنيــستند بلکــه 

حزب نيستند که بتوانند به "  اص3
 .دولت فشاربياورند

یـــک حـــزب واقعـــی حتـــی   –  2
اگرحزب طبقه کارگرھم نباشد با 
ــه  ــی ک ــالت حزب ــه رس ــه ب توج
معطوف بـه قـدرت بـودن اسـت، 
وظيفــه دارد کــسب قــدرت کنــد 
برای کسب قدرت باید از امکانات 
اجتماعی استفاده کرده اعتراض 
، خـيزش و قيـام ایجـاد کـرد امـا 

دیـدیم ایـن احـزاب و  88درسال 
ــستند  ــا نتوان ــه تنھ ــازمانھا ن س
اعـــتراض ایجـــاد کننـــد بلکـــه 
ازاعتراضـــات ایجـــاد شـــده نيـــز 
ــــستند ذره ای اســــتفاده  نتوان

درحــالی کــه اگرحــزب .  نماینــد
واقعـی طبقـه کـارگر بودنـد بایــد 
رھـــبری اعتراضـــات را بدســـت 
گرفته وحکومت را سرنگون مـی 

 . کردند
اگــراین ســازمانھا واحــزاب   –  3

رابطه کارگری انق3بـی یـا حتـی 
ـــاط علمـــی و سياســـی و  ارتب
انق3بی با بخـش ھـای ازجامعـه 

داشــــتند یعــــنی خميرمایــــه 
وپتانسيل تبدیل شدن بـه حـزب 
را داشــتند بایــد پــس ازاینکــه 

راه افتــاد وماھھــا  88اعتراضــات 
ادامه یافت وھنوزبا سعود وفـرود 
ھای ادامه دارد متاثر شده دچـار 
تحـــوJت عميـــق درونـــی مـــی 

تا تئوری وپراتيک خود را .  گشتند
بــا نيازھــای روز وارتبــاطی خــود 
منطبق کـرده بـه انجـام رسـالت 

دیدیم ومی .خویش می پرداختند
بينيــم جامعــه ازجــا کنــده شــد، 
حرکت ھای ایـران روی بـسياری 
ازجھـان تاثيرگذاشــت وھمچنيــن 
تاثير پـذیرفت امـا ایـن سـازمانھا 
واحزاب دچار ھيچ تغيير وتحولـی 

نشده اند یعنی اینکـه ھيـچ ...  و
ارتبــاط ارگانيــک بيــن آنھــا وتــوده 
ھای مردم وکارگران وجـود نـدارد 
ـــــــات موجودھمگـــــــی  ارتباط
ـــــــی  ـــــــی وغيرعلم غيرمنطق

این یعنی ھيچکـدام ازآنھـا .است
ـــسيل Jزم را  ـــه و پتان خميرمای

 .ندارند
ــاد  ــا اعتق ــست ھ ــا کموني مگرم
نداریم که تمامی پدیده ھای که 
بــه صــورت مداربــسته نيــستندو 
دارای ارتباط ارگانيک با ھـم مـی 
باشند برھم تاثيرگذاشته وازھـم 
تاثيرمی پذیرند حـال ایـن احـزاب 
وســازمانھا بياینــد تــاثيری کــه 
برتوده ھا در رابطه بـا اعتراضـات 

گذاشتند وتـاثيری کـه ازآنھـا  88
وقتـی .پذیرفته اند را ارایه بنمایند

ایــن تــاثير گــذاری وتــاثير پــذیری 
ــن  ــامی ای ــنی تم ــت یع صفراس
سازمانھا واحـزاب درمـدار بـسته 
ــد کــه حتــی  وJک خــود قراردارن
خروش توفان وشروع قرن جدیـد 

و طنيـن .  انق3بات را نمی فھمند
پرصـ3بت صـدای پـای انقـ3ب را 

 .نمی شنوند
ـــم مـــا روی  ـــاز تکرارمـــی کني ب
صـــحبتمان بـــا ليـــدرھای فقيـــه 
مدارسکوJرنيست بلکـه صـحبت 
مـــا بـــا اعـــضا وھـــواداران ایـــن 

 :سازمانھا واحزاب است 
اگرمــی خواھيــدحزبی داشــته 
باشيم که بتواند دولـت سـرمایه 
داری را تحــت فــشار قــرارداده و 
مجبورکند تا تشکل ھای کارگری 
را تحمــل کنــد واعتــصابات را بــه 

نتيجـه منطقـی برسـاند و تحـت 
ــوزش و رھنمــود ھــای حــزب  آم
واقعـــی طبقـــه کارگراعتراضـــات 
واعتــصابات سراســری شــوند، 
ھميـــن امـــروز ازایـــن احـــزاب و 

تـا .سازمانھای موجود جدا شوید
بتوانيم رسالت و وظيفه تاریخـی 
ــست  ــوان کموني ــه عن ــود را ب خ

درست اسـت کـه .  انجام بدھيم
ھرکدام ازاین سازمانھا و احـزاب 
درتاریخ خودعملکردھـای خوبـی 
دارند اما آن مال گذشـته اسـت، 
امــروزھيچ کــدام جــزء ھــدردادن 
تــسھي3ت و بــضاعت کمــی کــه 
ــچ  ــستی دارد ھي ــش کموني جنب
ــــد، ھمگــــی  ثمردیگــــری ندارن
دچــارخورده کــاری وھرکــدام بــه 

 .نوعی دچارانحراف ھستند
ـــــــشه  ـــــــن عمـــــــل واندی ای
ــا  ــه م ــست ک ــستی ني مارکسي
بخاطرگذشــته درخــشان برخــی 
ازایـن سـازمانھا و احـزاب منافــع 
امروزی طبقه کارگر را فدا کنيم و 
تابع سـنت شـده اجـازه بدھيـم 
مرده ھا بـرای مـا تعييـن تکليـف 

این طرز فکر وعمل مذھبی .کنند
یعنـی .  است نـه مارکسيـستی

ابزار را به جای ھـدف بگـذاریم ، 
ســـازمان یـــابی وســـازماندھی 
امروز را فدای گذشته درخـشان، 
ـــن  تمـــام شـــده و مـــرده ی ای
. تــشکي3ت ھــای پاســيف کنيــم

این در تاریخ جنبش کمونيـستی 
بــه عنــوان عــدم انجــام رســالت 
وخيانت به نـام مـا ثبـت خواھـد 
شد ھمان گونه که در رابطـه بـا 
حزب توده و اکثریـت ثبـت شـده 
است و ھرگز ھـم پـاک نخواھـد 

 .شد
ھمچنين ازافراد منفـرد نـيز مـی 
خواھيم تکليف خود را با جنبـش 
کمونيستی و طبقه کارگر روشن 
کنند به دليـل اینکـه در گذشـته 
احزابی یا سـازمانھای خطاھـای 
کرده اند نمی تواند دليلـی قانـع 
کننده ای بـرای ھميـشه باشـد 
برای توجيـه تـشکل نـا پـذیری و 
ــذار  ــبی و واگ ــ3ل طل ــغ انح تبلي
کردن انجام وظيفـه بـه زمانھـای 
نامعلوم به ھيـچ عنـوان نـه تنھـا 
اشـــتباھات ، خطاھـــا و حتـــی 
ــل  ــد دلي ــا نمــی توانن ــت ھ خيان
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ــذیری  ــشکل پ ــدم ت ــال ، ع انفع
ومخالفت بـا حـزب طبقـه کارگـر 

ــند ــراردادن .  باش ــه ق ــتی بھان ح
اشتباھا و خطاھای احتمالی که 
ــل  ــيز قاب ــود ن ــد ب درآینــده خواھن
قبول نسيت طبق اصـول علمـی 

طی روند مبـارزه، )  مارکسيسم(
تئوری و پراتيک مـا، تکامـل مـی 
یابد، بنا براین بایـد خـود را بـرای 
ــی  ــای احتمال اشــتباھا و خطاھ

در نتيجـه ازنظـر مـا .  آماده کنيم 
عـــدم انجـــام وظيفـــه در قبـــال 
ساختن حزب طبقه کارگر با تکيه 
به خطاھا درواقع توجيـه و بھانـه 

 . ی برای بی عملی است
رفقای که عضو یا ھواداراحزاب یا 
ـــستند  ـــود ھ ـــازمانھای موج س
وھمچنين رفقای منفرد اگر مـی 
خواھند رسالت تاریخی خودرا در 
ــام  ــه انج ــستی ب ــش کموني جنب
برسانند ھمين امروز باید شـروع 
به سازمان یـابی وسـازماندھی 

شــکلی کــه مــا .  انق3بــی کننــد
بــرای امروزایــران پيــشنھاد مــی 

 :کنيم عبارت است از 
در داخل ایران ھرکدام از رفقـا بـا 
ــدام بــه  ــود اق ــک خ ــق نزدی رفي
تشکيل ھسته  مخفی وانق3بی 
کننــدوازطریق آن ضــمن مطالعــه 
ـــاJ بـــردن ســـطح آگاھـــی  وب

ـــــه  ـــــدام ب ـــــان اق خودواطرافي
سازماندھی افراد اطراف ھسته 

ــد ــود نماین ــا .  خ ــسته ھ ــن ھ ای
وکميتــه ھــای مخفــی وانق3بــی 
مــــی تواننــــد در کارخانجــــات، 
مــدارس ، دانــشگاه ھــا ، ادارات 

یعـنی در محـل کـار و (  ومح3ت 
بــه دســت خودمــان )  زنــدگی مــا

وبــدون اینکــه .  تــشکيل شــوند
اطرافيـان بداننـد مـا عضوھـسته 
ھستيم می توانيم آنھـا را بـرای 
اعتراضات ، اعتصابات حتی قيـام 
وانق3ب آماده کنيم ھر روزسـطح 
آگــاھی اطرافيــان را بــاJتر بــرده 
وازميان آنھا با جـذب آگـاھترین ، 
جـــسور و شـــجاعترین افــــراد 

بـا وجـود چنيـن .یارگيری نمـایيم
کميته ھا وھسته ھای تـشکيل 
شدن وحفظ تـشکلھای کـارگری 
ممکن گشته ودولـت مجبـور بـه 

 .تحمل آنھا خواھد شد
رفقای بيرون ازایـران مـی تواننـد 
درسه کميته متشکل شوند کـه 
عبارتند ازکميته اجرایی ، کميتـه 
برای انتـشار نـشریه سراسـری 
وکميته ای بـرای تھيـه و تنظيـم 

 .پ3تفرم
ــشریه  ــی ون ــای اجرای ــه ھ کميت
درواقــع قبــل ازامکــان پذیرشــدن 
ـــاھنگی و  ـــزب ھم ـــشکيل ح ت

ــی را سراســری  ارتباطــات داخل
می کند ونشریه نيز ھـسته ھـا 
ــک و  ــه ھــا را ازنظــر تئوری وکميت
پراتيک با ھـم ارتقـاع مـی دھـد 
وھمچنين ارتباط ارگانيک داخل با 
بيرون وداخل بـا داخـل را نيزایـن 
. دو،بــا ھــم ممکــن مــی ســازند

کميته مسئول تھيه پ3تفـرم نيـز 
با کمک دو کميته دیگر می تواند 
پيش نویس برنامه حزب را تھيـه 
کــرده آمــاده بــرای ارایــه داشــته 

 .باشد
ــان ،  ــارگران، زن ــامی ک ــا ازتم م
جوانان و تمـامی مـردم انق3بـی 
ایران می خواھيم چـه پيـشنھاد 
ــواداران  ــضا وھ ــرف اع ــاJ از ط ب
احزاب وسـازمانھا پذیرفتـه شـود 
ویا نشود آن به جای خـود، ولـی 
ما برای رسيدن به مطالبات خود 
به عنوان ضرورت تاریخی نياز بـه 
حــزب طبقــه کــارگرداریم و بــرای 
امکان پذیر شـدن آن Jزم اسـت 
درمحل زندگی و کار خود ھرچـه 
سریعتراقدام بـه تـشکيل کميتـه 
ھا وھسته ھای مخفی وانق3ب 

این تنھا راه مبـارزه مـا بـا .  بکنيم
اس3می   –جمھوری فاشيستی 

 . است

 
 

 چاره رنجبران وحدت و تشکي ت است
 

 

 پيش بسوی ایجاد ھسته ھا و کميته ھای مخفی و انق بی در محل کار و زندگی

 
 پيش بسوی ساختن حزب طبقه کارگر

 
 

 سرنگون باد جمھوری اس می سرمایه داری
 
 

  بر قرار باد جمھوری سوسياليستی شورایی کارگری
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این نوشته در واقع مدتی قـبـل از 
شروع خـيـزشـھـا و قـيـام ھـای 
ســتــمــدیــدگــان و زحــمــتــکــشــان 
کشورھای عربی و شمال آفریقا و 
حوداث اخير ایران تھيه شـده بـود 
که تحت تاثير این خيـزشـھـای پـر 
شکوه می بایست مـدتـی را در 

ولی در ھر صورت .  انتظار می ماند
یک بار دیگر ایـن وقـایـع بـخـوبـی 
نشان داد که برای تدارک انق3بات 
پرولـتـری و سـوسـيـالـيـسـتـی، 
سياست و تـ3ش بـرای کسـب 
قدرت سياسی و بيـرون آمـدن از 
دایره محدود مـبـارزات صـنـفـی و 
اقتصادی بعنوان طبقه ای در خـود 
برای امـر رھـبـری کـل جـامـعـهء 
ستمدیدگان و زحمتکشان در راس 
تمام فعاليتھا و مبارزات پرولتاریا و 
پيش آھنگانش قرار داشته و بدون 
معطوف و آشنا ساخـتـن ذھـن و 
عمل پرولتـاریـا بـا ایـن وظـيـفـهء 
تاریخی، حاشيه نشينی و دنبـالـه 
روی در تاریـخ رونـدی اسـت کـه 

بـه .  ھمچنان تداوم پـيـدا مـيـکـنـد
علت طوJنی بودن، مقـالـه در دو 

امـيـدوارم .  بخش انتشار می یابـد
که در آستانهء روز جھانـی کـارگـر 
امسال این نوشته کمکی به درک 
بھتر شرایط حساس جھان و ایران 
و وظایفـی کـه بـر دوش ھـمـهء 

 .ماست، بکند
شرح تاریخ معاصر بـه سـبـک 

 کميتهء ھماھنگی
با  در مواضع خود کميته ھماھنگی

خ3صه کردن یک دھه گذشتـه در 
چنـد فـاکـتـور مـحـدود نـمـوداری 

ترسيم ميکند که فقط خود آنھـا و 
چند تشکل قانونی و صـنـفـی و 
سندیکائی کارگری ميتوانستند در 

تشـکــيــل .  آن خــوش بــدرخشــنـد
سندیکاھای مسـتـقـل کـارگـران 
شرکت واحد و نيشکر ھفت  تـپـه 
دو شاخص و دسـتـآورد مـھـمـی 
ھستند که این دوستان از آنھا نام 

افشای نھادھای ارتجاعی .  ميبرند
خـانـهء کـارگـر و "  دولتی مانـنـد 

کـــه "  شـــورای اســـ3مـــی کـــار
ماھيتشان از روز اول بـرای تـمـام 
نيروھای انق3بی روشن بود و بـا 
افشاگری ھای سياسـی جـانـدار 
خود آنھا را از بيخ و بن از صـفـوف 
کارگران برون انداخته بودند را یکی 
دیگر از دست آوردھـای حـرکـتـی 
ميدانند که گویا این دوستان از دل 
آن برخاسته و بـيـان سـنـتـز آن 

برگزاری روز جھانی کارگر .  ھستند
در دو سال اخير نيز به افـتـخـارات 
یک دھه اخير ایـنـان نـيـز افـزوده 
شده و با شرح بگيـر و بـبـنـدھـا، 
تعجب خـود را از دیـکـتـاتـوری و 
استبداد یکی از ھارترین و بيـرحـم 
ترین حکومتھا و دولتھای سرمـایـه 

انـگـار ایـن در .  داری ابراز ميکننـد
صورت مسئلهء ما تغييری حـاصـل 
کرده و باید محتوا وماھيت مـبـارزه 
طبقاتی پـرولـتـاریـا و نـيـروھـای 

کشـورھـای تـحـت انق3بی در 
سلطه و عقب نـگـاه داشـتـه 

با تعداد نـفـرات دسـتـگـيـر  شده
ھای اضافه شده "  کوپک" شده یا  

کمی آرامتر و اجـازه !  تعيين شود
بدھيد ھمين تاریخ دوسال اخير را  

دوره کرده و با بی ميلی از صـرف 
نظر کردن نقد تاریخ گذشتهء دورتر 
به این دو سال گذشته که ھـنـوز 
در حافظه ھاست، کمی دقـيـقـتـر 

البته ھمين جا قابل ذکـر .  بپردازیم
است که بـرخـی بـا حـمـلـه بـه 
نھادھای ارتجـاعـی دسـت سـاز 

بـرای "  دولتی در گام اول ظـاھـرا
خود اعتباری جمع کرده و با بيـرون 
انداختن این نھادھـای دولـتـی از 
جایگاه راستی در جنبش کارگـری 
که برخی از ژورنـال نـویسـان بـه 

بـرای "  سوسـيـالـيـسـت" اصط3ح 
آنھا رزرو کرده بودند،  تقدیر مـا را 

امـا مـتـاسـفـانـه .  برمی انگـيـزنـد
ب3فاصله خود با پر کردن این خ� و 
نشستن در ھمان جایگاه راسـت 
خالی شده تمام اعتبارات کسـب 
شده را به باخت داده و مـا تـازه 
متوجه ميشویم که مسئلـهء یـک 
دھه مبارزهء قـھـرمـانـانـه بـا ایـن 
نھادھای دولتی ارتجاعی در واقـع 
بر سر تصـاحـب ایـن جـایـگـاه در 

امـا !  حنبش کارگـری بـوده اسـت
ببينيم بيانيه در ارتبـاط بـا حـوداث 
اخير در روند دوسال گذشتـه چـه 

 ميگوید؟
در ھمين جا اول بايد پرسي�د ک�ه چ�را 
به اي�ن س�ھ�ول�ت از رون�د ح�وادث و 
رويدادھای مھمی پريده ميشود که در 
تاريخ سياسی بعد از انق)ب ي�ک�ی از 
گرھگاه ھای سرنوشت ساز سه دھهء 

؟ يعنی !اخير ايران و جھان بوده است
زم��ان��ی ک��ه تض��ادھ��ای ح��ل نش��دن��ی 
گوناگون جھان�ی و داخ�ل�ی ھ�م�زم�ان 

مقاله که در زیر می خوانيد بخش دوم مطلب رفيق راوی است که بـخـش اول آن در نشـریـه 
ھمبستگی کارگری شماره یازده منتشر شده است برای اینکه انتشار دو بخش فاصله زمـانـی 
بيشتری نسبت به ھم نداشته باشند تصميم گرفتيم بخش دوم مطلب فوق رادر انق3ب سـرخ 

در اینترنـت مـنـتـشـر شـده اسـت امـا بـا ”  Jزم به ذکر است مقاله فوق قب3. منتشر نمایيم 
تشخيص رفيق راوی و این دو نشریه به جھت اینکه می تواند راه گشایی در جھت دامن زدن به 
بحث ھای تئوریک ميان فعالين جنبش کارگری و جنبش کمونيستی گردد اقدام به انتشار مجدد 

 .آن کردیم اميدواریم قدمی ھرچند کوچک به جلو باشد

 بخش دوم -تقابل اکونوميسم و لنينيسم انق بی
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گرچه .  تقاطع پيدا کرده و منفجر شدند
اين انفجار ھمهء پتانسيل اي-ن ان-ب-ار 
بزرگ ديناميت را مصرف نکرد ول-ی 
آت--ش آن ھ--ن--وز خ--ام--وش نش--ده و 
. ميتواند ھر لحظه دوباره گر ب-گ-ي-رد

تاريخ کوتاھی قبل از انت�خ�اب�ات س�ال 
ک�ه م�راس�م اول م�اه م�ی در آن  88

برگ�زار ش�د و م�ب�اح�ث�ات زي�ادی را 
حول آن رقم زد، شروع خوبی ب�رای 
ارجاع ماست و گفتنی ھ�ای بس�ي�اری 

اما گ�وي�ا .  برای اين آغاز دوباره دارد
اين دوستان ع)ق�هء چ�ن�دان�ی ب�ه اي�ن 
بخش از تاريخ زنده جنب�ش ک�ارگ�ری 
و عمومی مردم ايران ن�دارن�د وم�اي�ل 
نيس�ت�ن�د ب�ط�ور روش�ن�ی دراي�ن ب�اب 

ولی خب چه ميش�ود . سخن رانده شود
کرد که در ھر جنبشی نيروھائی ن�ي�ز 

واق�ع�ي�ت ھ�ای " ھستند که در م�ق�اب�ل 
س�ر تس�ل�ي�م ف�رود "  سرسخت م�وج�ود

" م�ھ�م" نياورده و وظ�اي�ف اص�ل�ی و 
خود را بعنوان پيشروان آگ�اه ط�ب�ق�هء 

 !  کارگر فراموش نکرده اند
اس�ت ک�ه »  خيال پردازان�ی« سخن از 

بارھا ت)ش ک�ردن�د ح�ول ب�رگ�زاری 
و  88م��راس��م روز ج��ھ��ان��ی ک��ارگ��ر

توجهء طبق�هء ک�ارگ�ر و  89ھمچنين 
پيشروان آن را به شرايط حساسی ک�ه 
جھان و ايران در آن ق�رار داش�ت و 
چشم اندازھای نويد بخشی را س�وس�و 
ميکرد آگاه ساخته و آنان را از چھ�ار 
چوبھای خواست ھای رفرم�ي�س�ت�ی و 

کشانده و سياست اقتصادی به دايرهء 
ھم تراز اوضاع ع�م�وم�ی ج�ام�ع�ه و 

ھ��م��ان .  ج��ھ��ان ب��ح��ران زده ک��ن��ن��د
نيروھای است که از کرنش در مقابل 

ع�وام�ل ري�ز " دولت سرمايه داری و 
يک کوپک به " و تبديل " و درشت آن

کارگ�ران ب�ي�زاری نش�ان "  يک روبل
داده و فرياد ميزدند که در اين شرايط 

قطار انقSب منتظر ما ن-م-ی " بحرانی 
از آن�ج�ا ک�ه ذھ�ن�ي�ت م�ح�دود .  " ماند

قانونی و رف�رم�ي�س�ت�ی   -فعاليت علنی
ق��ادر ب��ه درک ش��راي��ط و اوض��اع 
ملتھب جامعهء جھانی و ايران ن�ب�ود، 
حتی تصوراوضاعی را نمی کرد ک�ه 
جامعه و مردم جان به ل�ب رس�ي�ده ب�ا 

خيزش ھای حق طلب�ان�هء خ�ود ل�رزه 
به تن کل حکومت و جامعهء سرماي�ه 
داری جھانی انداخته و با عيان سازی 

طبق�هء »  رھبران عملی« اوج ناتوانی 
کارگر، سيلی محکم ديگری به گ�وش 

در آن م�ق�ط�ع حس�اس .  آنان ب�ن�وازن�د
" ماجراجوئی"آنچنان مغرورانه اتھام 

را بذل و بخشش ميکردند ک�ه ن�م�ون�ه 
ھ�ائ��ی از آن را م�ا ھ��ن�وز ب��ا ک��م��ال 
ناباوری بعد از تجربهء روند دو سال 
گذشته و اين تحوgت تاريخی بع�د از 
جريان انتخابات ھن�وز از اي�ن�ان م�ی 
شنويم و ب�ا ھ�م�ان س�م�اج�ت مش�غ�ول 
فرافکنی و منزوی کردن اين ني�روھ�ا 

چ�ن�ي�ن ب�ه .  در جنبش کارگری ھستن�د
نظر ميرسد که اين دوستان حاضر به 
درس گيری از تاريخ ني�س�ت�ن�د و اي�ن 
بخش از تاريخ  زن�ده و م�ع�اص�ر را 
حتی از خاطرهء کوتاه خود ھ�م پ�اک 

طيف و بطور کل مجموع�ه !  کرده اند
ای از دي��دگ��اه ھ��ای رف��رم��ي��س��ت��ی و 
پاسيويستی در ج�ن�ب�ش ک�ارگ�ری ک�ه 
حتی ب�ع�د از چ�ن�دي�ن م�اه از ش�روع 
خيزشھای م�ردم�ی و رادي�ک�ال ش�دن 
رون��د م��ب��ارزات خ��ود ان��گ��ي��خ��ت��ه و 
خودبخودی مردم آنچ�ن�ان در گ�ي�ج�ی 
سيلی تاريخ بسر مي�ب�رد ک�ه ق�ادر ب�ه 
ھيچ ع�ک�س ال�ع�م�ل�ی در آن ش�راي�ط 
ن��ب��وده و در ح��ال��ی ک��ه م��ا ش��اھ��د 
م�ب��ارزات ھ��رروزهء خ�ون��ب��ار م��ردم 
بوديم اينان ھنوز برای حق اعتص�اب 
و اج��ازهء ب��رگ��زاری م��راس��م روز 
جھانی کارگ�ر اط�)ع�ي�ه ص�ادر م�ی 

بعد از گذش�ت ح�دود دو س�ال .  کردند
از اين تحوgت ما ھنوز ھمانطور ک�ه 
می بينيد، بايد در رابطه با اين ط�ي�ف 
ھمان ھشدارھای سابق را داده و ب�ه 
مسائلی بپردازيم که مردم در ح�رک�ت 
ھای خ�ود ب�خ�ودی ھ�م از آن�ھ�ا گ�ذر 

 . کرده اند
فرصت سوخته شدهء  بسيار من�اس�ب�ی 
که در حول ب�رگ�زاری روز ج�ھ�ان�ی 

ي�ک م�اه ق��ب�ل از ش��روع  88ک�ارگ�ر
روند حوداث خرداد می توانست امي�د 
بزرگی را دردل مردم زن�ده ک�رده و 
طبقه کارگر ايران را بعنوان تکيه گاه 

محکم و استواری ب�رای ح�ق ط�ل�ب�ی 
ھای کل ستمديدگان جامعهء ما ت�ب�دي�ل 

اين فرصت با بی حسی که ناشی .  کند
از عدم درک شراي�ط حس�اس آن�دوره 
بود اما رژيم ب�خ�وب�ی آن را احس�اس 
ک�رده ب��ود، ب�ا رھ��ب��ری ش��اخص��ھ��ای 
ت��اري��خ ي��ک دھ��هء اخ��ي��ر ج��ن��ب��ش 
کارگری آغاز نشده مانند سال ب�ع�دش 

ب) استفاده به ھدر رفت و خ�ف�ه )  89( 
شد و با وجود ض�رب�ات زي�ادی ھ�ي�چ 
. تاثيری در رون�د ج�ام�ع�ه ن�گ�ذاش�ت

تاثيری که می بايست از يک پروسهء 
تدارک ط�وgن�ی ت�ر از ت�)ش ب�رای 
برگزاری فرماليت�ه ي�ک ت�ج�م�ع چ�ن�د 
ساعته وارد معادgت جامعه م�ي�ش�د و 

ارت--ب--اط واق--ع--ی گ--رف--ت--ن ب--ا  در آن
کارگران و زح-م-ت-ک-ش-ان ج-ام-ع-ه و 
توضيح و تشريح منافع واق-ع-ی آن-ان 
ي--ع--ن--ی ان--ق--Sب و پ--ي--ون--د ب--ا ب--ق--ي--هء 
جنبشھای مردمی در رون-د ف-ع-ال-ي-ت 
برای تدارک مراسم، خودھ-دف ق-رار 

اين دوستان نمی تواند خ�ود .  ميداشت
را در پشت آمار دستگير شدگ�ان اي�ن 
مراسم پنھان کنند و به اين سادگی از 

شايد اين دوستان به گم�ان .  آن بگذرند
خود با استناد به سرک�وب و فش�ار و 
دستگيری فعالين کارگری توسط اي�ن 
رژيم ضد بشری ماھي�ت ف�ع�ال�ي�ت�ھ�ای 
خود را نتيجه ميگيرند؟ در پاسخ  بايد 
گفت که اگر اين م)ک م�ی ب�ود پ�س 

و ي�ا "  جنبش سبز" بسياری از فعالين 
ب�ط�ور ( جنبشھای دانشجوئی و زن�ان 

مشخص مثp فعالين دف�ت�ر ت�ح�ک�ي�م و 
و )  ک��م��پ��ي��ن ي��ک م��ي��ل��ي��ون امض��اء

روشنفکران و وک)ی ليبرال ووو ک�ه 
در زن��دان��ھ��ای رژي��م ت��ح��ت ب��دت��ري��ن 
شکنجه ھا و فشارھا ق�رار گ�رف�ت�ه و 
ميگيرند از انق)بی ت�ري�ن ن�ي�روھ�ا و 
جريانات جامعه  بوده که تبلور آگاھی 

بزعم اين ! طبقاتی سوسياليستی ھستند
به اين راح�ت�ی ت�م�ام  88دوستان سال 

 :شد و اين خ)صهء تفسير آنان است
ب��ه اي��ن ت��رت��ي��ب در ش��راي��ط��ی ک��ه « 

رويدادھا و ب�ح�ران س�ي�اس�ی پ�س از 
انتخابات رياست ج�م�ھ�وری، فض�ای 
عمومی جامعه را ب�ي�ش از پ�ي�ش در 
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اختناق و سرکوب فرو می برد، طبقه 
 ».را به پايان رساند 88کارگر سال 

يکی از پربارتري�ن س�ال�ھ�ای ب�ع�د از 
انق)ب در يک خط و نيم خ)صه شده 
و در صندوق ھای کمک مال�ی ب�رای 
فراموشی خرد جمعی، قفل و زن�ج�ي�ر 

نه تنھا اين بل�ک�ه در ھ�م�ي�ن .  ميخورد
چند جمله ھم طلب کار مردم ستمدي�ده 
ای م�ي�ش�ون�د ک�ه ب�ا خ�ي�زش�ھ�ای ح�ق 

و "  شراي�ط" طلبانهء خود باعث ايجاد 
شده ان�د "  رويدادھا و بحران سياسی" 

فضای عمومی جامع-ه را ب-ي-ش « که 
از پيش در اختن-اق و س-رک-وب ف-رو 

فضای آشوب انگيزی ک�ه   ! » می برد
رھبران عملی جنبش کارگری  خ�ود 
سوگند بيگانگی با آن را خورده و ھر 
گونه ارت�ب�اط�ی ب�ا آن را ي�ک ات�ھ�ام 
واھی و دورغ دستگاه ام�ن�ي�ت�ی رژي�م 

اي�ن ش�اي�د ص�ادق�ان�ه .  معرفی ميکن�ن�د
ترين و درست ترين ب�ن�دی اس�ت ک�ه 
کميتهء ھماھ�ن�گ�ی در م�واض�ع خ�ود 
اع)ن کرده و من ھم در اي�ن راب�ط�ه 

اي�ن دوس�ت�ان از .  با آنھا موافق ھست�م
چه چيزی اينگونه م�ن�ق�ل�ب ش�ده ان�د؟ 
نگاه دقيقتری به اين چند جمله کرده و 
بقول رفيق عزيزی گس�ت�رش م�ف�ھ�وم 

به عقيدهء من يک�ی از دgي�ل .  ميدھيم
اين بی تفاوتی و بی حس�ی ع�ام�دان�ه، 
در اين نکته نھفته شده است که جنبش 
و خيزشھای دو سال اخ�ي�ر م�ردم ک�ه 

و  88اوج و شدت خود را در س�ال 
ب��خ��ص��وص ح��وداث روز ع��اش��ورا 
داشت و برخی ھنوز به جرم ش�رک�ت 
در آن با وحشيان�ه ت�ري�ن ش�ک�ل ب�دار 
کشيده ميشوند، پس آھنگی اين ديدگ�اه 
اکونوم�ي�س�ت�ی را ک�ه در م�ق�ايس�ه ب�ا 
استاندارھای جھانی خود ھم نيز عقب 
مانده ترند، به طور مشھودی ن�م�ودار 
ساخت و نشان داد که اي�ن�ان ن�ه ت�ن�ھ�ا 
قادر نيستند که جنبشھای خود انگيخته 
و خ��ود ب��خ��ودی س��ت��م��دي��دگ��ان و 
زحمت�ک�ش�ان ج�ام�ع�ه را ب�ه ش�اھ�راه 
سياست وان�ق�)ب ب�ک�ش�ان�د ب�ل�ک�ه از 
دنباله روی از آن ھم ک�ه از وي�ژگ�ی 
ھای اين بينش رفرميستی است عاجز 
ھستند و اين جنبشھای خودب�خ�ودی و 

خواستھای برآمده از آن ھ�م از آن�ان 
نکتهء ديگر سر پوش .  پيشاھنگ ترند

علل عدم حضور ک-ارگ-ران گذشتن بر 
در اي�ن خ�ي�زش�ھ�ا بعنوان يک طب-ق-ه 

اعتراضی بود که  طيف گس�ت�رده ای 
از اين ديدگاه بيش از دو دھ�ه ادع�ای 
. رھبری عملی آن را ي�دک م�ي�ک�ش�ن�د

پوششی ب�رای ع�دم پ�اس�خ�گ�وئ�ی ب�ه 
فعال�ي�ت�ھ�ائ�ی ک�ه م�ھ�م�ت�ري�ن وظ�اي�ف 

ص��ن��دوق "  آن  »  رھ��ب��ران ع��م��ل��ی« 
از پيشروان ک�ارگ�ری "  حمايت مالی 

در چانه زن�ی ھ�ای اق�ت�ص�ادی ب�رای 
شرايط مناسب تر فروش نيروی ک�ار 

پوششی برای ع�دم .  تعريف شده است
پاسخگوئی به اين سوال که چ�را ب�ع�د 
از گذشت بيش از دو دھ�ه از ادع�ای 
غيومت رھبری ط�ب�ق�هء ک�ارگ�ر، م�ا 
ھنوز شاھد اي�ن اوض�اع اس�ف�ن�اک و 
ع��ق��ب اف��ت��ادهء ط��ب��ق��ه در ارت��ب��اط ب��ا 
س��رن��وش��ت واق��ع��ی خ��ود و ج��ام��ع��ه 
ھس��ت��ي��م؟ ن��ک��ت��هء دي��گ��ر ت��خ��ط��هء و 
خ���ام���وش س���ازی آن ن���ي���روھ���ای 

ی اس�ت ک�ه در ن�ق�ط�هء " ماج�راج�و" 
مقابل اين بينش تسليم طلب�ان�ه ايس�ت�اده 
اند و ميخواھند که طبقهء کارگر را با 
حمايت و اتکا به حزب پيشاھنگش ب�ه 
وظايف تاريخی خود ي�ع�ن�ی رھ�ب�ری 
انق)بات سياسی و اج�ت�م�اع�ی ج�ھ�ان 
امروز آگاه ساخته تا ب�ر اي�ن م�ب�ن�ا و 
افق در تشک)ت خود سازمان يابی و 

ن��ي��روھ��ائ��ی ک��ه .  س��ازم��ان��دھ��ی ش��ون��د
جايگزينی و نشاندن ترديونيونيسم را 
به جای سوسياليسم ع�ل�م�ی ب�رخ�)ف 
مص�ال��ح و م�ن��اف�ع  واق��ع�ی ط�ب��ق�ه و 
جامعه ميداند و نقش عنصر آگاھ�ی و 
آگاه را ھر چه پر رنگت�ر ب�رای آن�ھ�ا 

 .ترسيم ميکند
م�ن�ک�ر "  ھمهء اک�ون�وم�ي�س�ت�ھ�ا ال�زم�ا

سياست نيستند، ولی سياست داري�م ت�ا 
سياست اکونوميستی ارزشی !  سياست

ب��رای ش��ع��ور س��ي��اس��ی و اج��ت��م��اع��ی 
پرولتاريا قائل نيست و او را شايستهء 
ف���را گ���رف���ت���ن دان���ش ط���ب���ق���ات���ی و 

انس��ان��ھ��ای .  س��وس��ي��ال��ي��س��ت��ی ن��م��ي��دان��د
محروم از خود بيگ�ان�ه ش�ده و ت�ح�ت 

ع�ق�ب ن�گ�اه "  سلطهء طبقاتی که طبعا

داش��ت��ه ش��ده و ن��م��ي��ت��وان��د ت��ا ان��ق��)ب 
م��وع��ود و ف��روپ��اش��ی خ��ودب��خ��ودی 
جامعهء سرماي�ه داری از داي�رهء از 

ت�ا "  خود بيگانگی بيرون آمده و طبع�ا
آن زمان بايد در محدودهء خواستھ�ای 

! حسی و عينی اوليه خود باقی ب�م�ان�د
بنابراين باور مب�ارزه ب�رای اب�ت�دائ�ی 
ت��ري��ن خ��واس��ت��ھ��ای ب��ورژوائ��ی ت��م��ام 
شايستگی ھا و پتانسيل بالقوهء ط�ب�ق�ه 
از خ��ود ب��ي��گ��ان��ه ش��دهء ک��ارگ��ر در 
شرايط موجود بوده و اي�ن ح�داک�ث�ری 

پ��س .  اس�ت ک��ه م��ي�ت�وان��د اراي��ه ب��دھ�د
ب�ه ين�گ�ون�ه ا!  کاچی بھتر از ھيچ چی

جای کشاندن طبقه به دنبال سياستھای 
پ��ي��ش��روان آگ��اھ��ش، خ��ود ب��ه دن��ب��ال 
جريانات خود انگيخته و خودب�خ�ودی 
کارگران  افتاده و سطح توقعات پي�ش 
آھنگان تا عقب افتاده ترين gي�ه ھ�ای 

بنيان کار در .  پرولتاريا تقليل می يابد
" اس��ت��ق��)ل تش��ک��ي��)ت��ی و ط��ب��ق��ات��ی" 

پرولتاريا در واقع از سياست و فلسفه 
و آگاھی و سوسياليسم ع�ل�م�ی ک�ه از 
منظر اينان خ�ارج از ت�وان�ائ�ی ھ�ای 
آموزشی او ب�وده، گ�ذارده م�ي�ش�ود و 

در   اتکا کارگران فقط به نيروی خود
تعريف اينان چيزی بيش از دوری و 
پرھيز پرولتاريا از علم رھائی ب�خ�ش 
کمونيسم و عنصر آگاھی و آگاه مع�ن�ا 

ال�ب�ت�ه ب�خ�ش�ی از اح�زاب .  نم�ی دھ�د
ھس�ت�ن�د ک�ه ب�ا وج�ود "  کم�ون�ي�س�ت�ی" 

اعتقاد به نقش  حزب ک�م�ون�ي�س�ت در 
رون��د ان��ق��)ب��ات پ��رول��ت��ری، ھ��ن��گ��ام 
تشريح وظايف خ�ود ان�ھ�ا را ت�ا ح�د 

 -وظايف تشکي)ت مستق�ل و ص�ن�ف�ی
سنديکائی طبقهء کارگر تقل�ي�ل داده و 
به ستاد فرماندھی اق�ت�ص�ادی ط�ب�ق�هء 

اي�ن ن�ي�ز ي�ک�ی .  کارگر تبديل ميکن�ن�د
ديگراز جلوه ھای تاثيرات اکونوميسم  
بر جنبش کمونيستی و کارگری اس�ت 
که ب�خ�ص�وص ت�ح�ت ت�اث�ي�ر ي�اس و 
نااميدی که بعد از فروپاشی ساختم�ان 
سوسياليسم در چين ح�اک�م ش�د دام�ن�ه 
ای خود را ب�ه اح�زاب و ن�ي�روھ�ای 
ک��م��ون��ي��س��ت��ی ان��ق��)ب��ی ھ��م کش��ان��د و 
ت��اث��ي��رات م��خ��رب ت��ری را ب��ر ج��ا 

 .گذاشت
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ب�ا چ�ن�د ج�م�ل�ه بس�ر آم�د و  88سال 
ط��ب��ق��هء " گ�زارش اوض��اع و اح��وال 

به شکل ن�ي�روی  89در سال "  کارگر
در خ��ود و ب��رای خ��ود ب��دور از 
تحوgت جھانی و افت و خيزھای ک�ل 
جامعه و عموم مردم آغاز ميشود ک�ه 
خ��ود گ��واه دي��گ��ری از اک��ون��وم��ي��س��م 

بينش محدود غير ع�ل�م�ی .  بدخيم است
از شرايط موجودی طبقات در جامعه 
و روابط تنگاتنگی که ب�ا ھ�م داش�ت�ه، 
بر ھ�م ت�اث�ي�ر گ�ذاش�ت�ه و ت�اث�ي�ر م�ی 

گ���زارش ژورن���ال���ی اي���ن .  پ���ذي���رن���د
اعتصاب و آن گردھم�آئ�ی اق�ت�ص�ادی 
کارگران در اينجا و آنجا و م�ق�اوم�ت 
در برابر اين و يا آن سرم�اي�ه دار ب�د 

ھمين محدوديت و درک غ�ي�ر .  طينت
روند " علمی در اشارهء کوتاه آنان از 

انباشت سرمايه در ايران برای کس�ب 
ب�دون در ن�ظ�ر "  ھر چه بيشت�ر س�ود

گرفتن روند جھانی اين انباشت وgي�ه 
بنديھای آن که در نھايت پاي�گ�اه ھ�ای 
خود را در کشورھای ام�پ�ري�ال�ي�س�ت�ی 
يافته و از کانالھای ب�ان�ک ج�ھ�ان�ی و 
صن�دوق ب�ي�ن ال�م�ل�ل�ی پ�ول و ب�ازار 
تجارت جھانی ديکته ش�ده و م�ي�ش�ود 

محدوديتی ک�ه .  نيز قابل مشاھده است
از تحليل طبقاتی اي�ن س�رم�اي�ه داران 
بد طينت  بعنوان يک طب�ق�ه س�ر ب�از 

دولت سرمايه زده و حاضر نيست از 
تبلور منسجمترين و عم-ده که   داری

اس�ت، ترين شکل نھاد نظم ط-ب-ق-ات-ی 
با به انحراف بردن اذھ�ان .  نامی ببرد

ط��ب��ق��هء ک��ارگ��ر ب��ه م��ب��ارزه ب��ا اي��ن 
کارفرما و ي�ا آن س�رم�اي�ه دار ن�ق�ش 
دولت و ن�ھ�اد اص�ل�ی اي�ن ط�ب�ق�ه را 
ن�ادي�ده گ�رف��ت�ه و از چش�م ک�ارگ��ران 

چرا از دولت ب�ع�ن�وان .  پنھان ميسازد
منسجمترين نھاد ضد کارگری که در 
ح���ک���وم���ت���ھ���ای س���رم���اي���ه داری 
بورکرات�ي�ک در واق�ع ت�ن�ھ�ا ن�ھ�اد و 
نمايندهء اي�ن ط�ب�ق�ه اس�ت ک�ه ع�ن�ان  
کنترل م�ح�دودهء گس�ت�رش آن را در 
دست داشته و بر ھرم اعمال قدرت و 
ديکتاتوری آن نشست�ه اس�ت، س�خ�ن�ی 

دول--ت ج--م--ھ--وری گ��ف��ت��ه ن��م��ي��ش��ود؟ 
اسSمی خود بزرگترين و عمده ترين 

کارفرما، مالک وسرمايه دار، ت-اج-ر 
و بازرگان و زميندار است که تقري-ب-أ 
ت-م--ام ن--ب-ض اق-ت--ص-اد ج-ام--ع-ه را در 
اختيار خود داشته و در دستگاھای و 
نھادھای خود ادغام و متمرک-ز ک-رده 

شکل بوروکراتيک اي�ن دول�ت   . است
آنچنان تمرکز ي�اف�ت�ه اس�ت ک�ه ح�ت�ی 
مجالی به برداران ھم طبق�هء ل�ي�ب�رال 
وط��ن��ی خ��ود ب��رای ش��رک��ت در اي��ن 
ت�اراج و ب�ه ي��غ�م��ا ب�ردن ث��روت�ھ��ا و 
ثمرهء کار زحمتکشان نداده و با خانه 
نشين کردن اجباری آنان  از وحش�ت 
زندان و ش�ک�ن�ج�ه و اع�دام، ع�ط�ای 
ليبراليسم و رقابت آزاد سرمايه داری 

چرا از تعلي�م .  را به لقايش بخشيده اند
و تربيت و آموزش ک�ارگ�ران نس�ب�ت 
به اين شکل اصلی اعمال ديکتات�وری 
طبقهء سرمايه داران و ارگان ت�ن�ظ�ي�م 
کننده اش در جامعه طفره رف�ت�ه و ب�ا 
کلی گوئی مبارزات طبقاتی کارگ�ران 
را در محدوهء مبارزه با چند کارفرما 
و سرمايه دار محلی محدود مي�ک�ن�ن�د؟ 
شايد اين تاوان م�ب�ارزات ع�ل�ن�ی اي�ن 

آن  «رھ��ب��ران ع��م��ل�ی»تش�ک��ي��)ت و 
ولی خب لطف کرده و آن را به .  باشد

ن��ام آگ��اھ��ی ط��ب��ق��ات��ی و ج��ن��ب��ش 
سوسياليست�ی م�ع�رف�ی ن�ک�ن�ي�د و اي�ن 
دان��ش و ع��ل��م رھ��ائ��ی را ت��ا س��ط��ح 
ترديونيونيسم و خواستھای بورژوائی 
طبقهء کارگر يعنی ھمانجا که شما بنا 
به الزام کار علنی و امک�ان پ�ذي�ر در 
چارچوب قوانين دولت�ی ايس�ت�اده اي�د، 

 .تنزل ندھيد
اعض�ای اي�ن "  اصوg« :  به قول لنين 

" محفل يک نفر رھبر ايدآل را غ�ال�ب�ا
در نظر خود  طوری تصور مي�ک�ن�ن�د 
که به مراتب ب�ي�ش�ت�ر ش�ب�ي�ه ب�ه ي�ک 
منشی ت�ردي�ون�ي�ون اس�ت ت�ا ب�ه ي�ک 

زي�را .  سوسياليست و پيشوای سي�اس�ی
منشی ھر ترديونيون انگ�ل�ي�س�ی "  مث)

ھميشه به کارگران کمک ميکند تا ب�ه 
مبارزهء اقتصادی بپردازد، وضع�ي�ت 
فاب�ري�ک ھ�ا راافش�ا م�ي�ن�م�اي�د، غ�ي�ر 
عادgنه بودن قوانين و اقداماتی را که 
م��خ��ل آزادی اع��ت��ص��اب��ات و آزادی 

برای اينک�ه ب�ه ( تعيين پست نگھبانی 

عموم اخطار کن که در اين ک�ارخ�ان�ه 
اس��ت، ت��وض��ي��ح )  اع��ت��ص��اب اس��ت

ميدھد، مغرض بودن مأمور حکم�ي�ت 
را ک��ه خ��ود م��ن��ت��س��ب ب��ه ط��ب��ق��ات 
بورژوازی ملت است نشان مي�دھ�د و 
غيره و غ�ي�ره، خ�)�ص�هء ک�)م ھ�ر 

م��ب��ارزهء " م��ن��ش��ی ت��ردي��ون��ي��ون��ی ب��ه 
اق��ت��ص��ادی ع��ل��ي��ه ک��ارف��رم��اي��ان و 

 ١» .کمک مينمايد" حکومت
اھ��داف و وظ��اي��ف��ی را ک��ه ک��م��ي��ت��ه 
ھماھنگی برای خود در نظ�ر گ�رف�ت�ه 
است از چھارچوبھا بورژوائی فرات�ر 
نمی رود و ت�م�ام آن چ�ي�زی را ک�ه 

خواست «اينان در نوشتهء خود به نام 
ھا و ھم�ب�س�ت�گ�ی ط�ب�ق�ات�ی و اھ�داف 

ف��رم��ول��ه ک��رده ان��د، ب��ي��ان »   ن��ھ��ائ��ی
 . روشنی از اين نارسائی ھاست

  
 رھبری يا دنباله روی؟ -پيش آھنگی

اي��ن دوس��ت��ان ب��ا ت��ک��رار ش��ع��ارھ��ای 
ليبرالی و منزوی ک�ردن اي�ن ط�ب�ق�هء 
اجتماعی ھم از منافع واقعی خود، ھم 
از پيشروان و پيش آھن�گ�ان ط�ب�ق�ات�ی 
اش و ھم از ديگر طبقات و قش�رھ�ای 
ستم�دي�دهء ج�ام�ع�ه ت�ج�س�م�ی را ال�ق�ا 
ميدھند که در آن کارگران باي�د ب�رای 
يک لقمهء نان  تن به ھر س�رن�وش�ت�ی 
به غي�ر از س�رن�وش�ت ح�ق�ي�ق�ی خ�ود 

شعارھا و خواستھای جمعبندی .  بدھند
شده ای که در حداکثر خود مدار بسته 
و تکراری را نمودار ميکنند که حت�ی 
با بدست آوردنھا آنھا ھم ھرگز طب�ق�ه 
قادر ن�خ�واھ�د ب�ود از م�ح�دودهء اي�ن 
دايرهء تنگ بيرون آمده و ب�ا اف�ق�ھ�ای 
واق��ع��ی ط��ب��ق��هء خ��ود و ت��وده ھ��ای 
ستمديده و زحمتکش که چيزی به جز 
ان��ق��)ب م��ع��ن��ا ن��م��ي��دھ��د، ھ��م��راه 

فق�ط « ع)وه بر اينکه اگر طبقه . سازد
قادر ب�ه ت�غ�ي�ي�ر » به اتکا نيروی خود

اوض��اع ب��ود پ��س چ��را ک��ارگ��ران و 
پيشروان دلس�وزش ب�ط�ور مش�خ�ص 
بعد از گذشت س�ه دھ�ه ھ�ن�وز ب�رای 
مراسم روز جھان اش نمي�ت�وان�د چ�ن�د 
صد نفر را برای برگزاری ع�ل�ن�ی ي�ا 

غير امن�ي�ت�ی و ب�دون « قانونی   -علنی
ح�ول خ�ود »  تشويش اذھان ع�م�وم�ی
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جمع کرده تا جائی که مجبور م�ي�ش�ود 
در زي�ر چ�ت�ر  89مانند مراسم س�ال 

گردھمآئی ھای سبز خودی نشان داده 
و به بزرگن�م�ائ�ی ھ�ای غ�ي�ر واق�ع�ی 
دست زند؟ اينان که تجربي�ات ع�م�ل�ی 
خ��ودم��ان اس��ت، ول��ی ي��ک ت��ج��رب��ه 
جھانی را به ما در تاريخ نشان دھ�ي�د 
ک��ه ک��ارگ��ران ب��ه ات��ک��ای خ��ود و 
تش��ک��ي��)ت ص��ن��ف��ی و اق��ت��ص��ادی و 
سنديکائی م�وف�ق ب�ه کس�ب ق�درت و 
تشکيل دولت پرولتاريا شده اند؟ الب�ت�ه 
لطفأ ما را از گوشزد تجربيات لوgھا 
و لخ والس�اھ�ا و ات�ح�ادي�ه ھ�ای ض�د 
ک�ارگ�ری کش��ورھ�ای ام��پ�ري�ال��ي�س�ت��ی 

 .  برحذر داريد
سواgت�ی مش�خ�ص�ی در راه ان�ق�)ب 
موجود بوده که در پناه روشن س�ازی 
آن��ھ��ا ک��ارگ��ران م��ي��ت��وان��ن��د در اب��ع��اد 
وسيعی به شکل يک طب�ق�ه ب�ر رون�د 
حوادث تاثير گذاشته و با  اس�ت�ف�اده و 

ت-م-ام اش-ک-ال و ج-ن-ب-ه به کار گيری 
م�ب�ارزات�ی اش ھای ذھ-ن-ی و م-ادی 

خ��ود و ت��وده ھ��ای م��ردم را ح��ول 
. برنامه و س�ي�اس�ت�ھ�اي�ش م�ت�ح�د ک�ن�د

س��واgت��ی ک��ه ب��ر م��ب��ن��ای ت��ج��ارب 
انق)بات سوسياليستی بايد ب�ا درک و 
شناخ�ت درس�ت و م�ع�ت�ب�ری از اي�ن 
طبقهء اج�ت�م�اع�ی در ج�ھ�ان ام�روز 
سرمايه داری ام�پ�ري�ال�ي�س�ت�ی ھ�م�راه 
ب���وده و ن���ق���ش وی را ف���رات���ر از 
مبارزات اقتصادی درون س�اخ�ت�اری 
حکومتھای مطلقه و دولتھای سرماي�ه 
داری کشورھای تحت سلطه ت�ع�ري�ف 
کند و از مقايسه ھای غي�ر واق�ع�ی ب�ا  

" وضع طبقهء کارگر در ان�گ�ل�س�ت�ان" 
)  1845( در اوس��ط ق��رن ن��وزدھ��م 

وظايف ع�اج�ل ام�روز ط�ب�ق�ه را در 
کش��ورھ��ای ف��اش��ي��س��ت��ی م��آب��ی م��ان��ن��د 
. جمھوری اس�)م�ی  ن�ت�ي�ج�ه ن�گ�ي�رد

انگلس چھار دھهء بعد از انتشار اي�ن 
تحليل حق داشت اگر عنوان ميکند که 

حال که اي�ن اث�ر ج�وان�ی را م�رور " 
ميکنم در می ياب�م ک�ه ب�ه ھ�ي�چ وج�ه 

، ول�ی ب�ع�د از " نبايد شرمگي�ن ب�اش�م
سال از آن ت�اري�خ  160گذشت تقريبأ 

و روند ت�ک�ام�ل�ی ک�ه ن�ظ�ام س�رم�اي�ه 
داری و ب����ع����د س����رم����اي����ه داری 
امپرياليستی تا ب�ه ام�روز پش�ت س�ر 
گذاشت، واقعأ جای ش�رم�گ�ي�ن�ی دارد 
که اگر ما با اين مقايسه ھای غل�ط از 
دو دوره و مرحلهء متقاوت تاري�خ�ی، 
وظايف امروز خ�ود و ط�ب�ق�ه را در 
راس��ت��ای ان��ق��)ب ب��خ��ص��وص در 
کش��ورھ��ای ت��ح��ت س��ت��م و س��ل��ط��هء 

مسائ�ل�ی ک�ه .  امپرياليسم نتيجه بگيريم
از ن��ق��ش ع��ن��ص��ر آگ��اه و آگ��اھ��ی و 
رھبری در روند انق)بات پرولتری با 
الھام از تجربيات سه انق)ب گذشته و 
آموزشھای لنينيستی تحليل کرده و ب�ه 
تعريف روند چگونگ�ی اي�ن رھ�ب�ری 
می پردازد، ي�اف�ت�ن راه ھ�ائ�ی ب�رای 
پيوند عنصر اگ�اه و آگ�اھ�ی ب�ا ت�وده 
ھای گستردهء کارگر ملل تحت سلطه 
که خودبخودی نه دارای اين سطح از 
درک و آگ���اھ���ی ان���د و ن���ه ذات���أ 
سوسياليست ھستند، ن�ق�ش تش�ک�ي�)ت 
مستقل ک�ارگ�ری ب�ع�ن�وان ج�زئ�ی از 
فرايند کلی پرولتار برای تغيير وض�ع 
موجود در اي�ن کش�ورھ�ا و ي�ک�ی از 
کان�ال�ھ�ای ان�ت�ق�ال و آم�وزش آگ�اھ�ی 
طبقاتی سوسياليستی، ت�وض�ي�ح ن�ق�ش 
جنبش کارگری در ارتباط ب�ا ج�ن�ب�ش 
عمومی مردم و وظ�اي�ف�ی ک�ه ط�ب�ق�ه 
ک�ارگ�ر در ب��راب�ر آن دارد، تش�ري��ح 
نقش سرمايه داری جھانی و دولتھ�ای 
ارت�ج�اع�ی ب�وم�ی و ت�م�ام ن�ھ�ادھ�ا و 

در روند سازمانھا و ساختارھای آنھا  
امروز ان-ب-اش-ت ج-ھ-ان-ی س-رم-اي-ه و 

، توضيح نق�ش ح�زب سرکوب انقSب
و ني�روھ�ای ک�م�ون�ي�س�ت در پ�روس�ه 
تدارک انق)بات پ�رول�ت�ری و دوران 
گذار و در ن�ھ�اي�ت ب�ط�ور مش�خ�ص 
تحليل وضعي�ت ن�ظ�ام س�رم�اي�ھ�داری 
ج��ھ��ان��ی ب��ع��د از ب��ي��ش از س��ه دھ��ه 
حاکميت نئولي�ب�رال�ي�س�ت�ی در ش�راي�ط 

 .کنونی و چشم اندازھای آتی آن ووو
البته که اين دوستان با پند واندرزھای 

س�ت و ن�ه از »  نه از باg« خوبی که 
از اين اع�)ن  که بيرون و بنا به آنچه

مواضع پيداست از سمت چپ قض�ي�ه 

ھم نيست، به کارگران توصيه ميکنند 
ج�دی و « که برای برداشتن قدم ھای 

در راه اتحاد طبقاتی ب�رای »   بلندتری
مطالبات و اھداف ن�ھ�اي�ی « رسيدن به 
ک�ه ب�از ب�ه ات�ک�ا ب�ه »  ش�ان و طبقات�ی
حمايت م�ال�ی ک�ارگ�ران از « تجربهء 

اعض���ای زن���دان���ی ھ���ي���ئ���ت م���دي���ره 
« ک�ه  »  سنديکای ن�ي�ش�ک�رھ�ف�ت ت�پ�ه

 88ترين حرکتی بود که در س�ال  مھم
اق�دام »   در اين رابطه اھميت داش�ت 

کرده و در نھايت از منظ�ر خ�ود راه 
حل و پاسخ کلی را اي�ن�گ�ون�ه م�ط�رح 

 :ميکنند
گ�ر اي�ن  اين اقدام، ھ�م�چ�ن�ي�ن ب�ي�ان«   

واقعيت بود که کارگ�ران م�ی ت�وان�ن�د 
صرفاً به نيروی طبقاتی خود م-ت-ک-ی 

و نياز به حماي�ت ھ�ي�چ ي�ک از بوده 
تشکل ھا و نھ�اد ھ�ای ف�ري�ب ک�ار و 
وابسته ای ، که فقط و فق�ط ب�ه دن�ب�ال 
اھداف و منافع ضدکارگری و طبقاتی 

تاکيدات  «خود می باشند، نداشته باشد
 از من

در تکميل اين روند کميته ھم�اھ�ن�گ�ی 
پ�ا را ف�رات�ر گ�ذاش��ت�ه و ب�ا ج�راح��ی 
رادي��ک��ال ت��ج��ارب ج��ھ��ان��ی ج��ن��ب��ش 
کارگری ، خيال خود و طبقهء کارگر 
را از شر نيروھای و احزاب انق�)ب�ی 
کمونيست خ)ص�ی داده و آب پ�اک�ی 
روی دستان ھمهء اين نابخردان ذھ�ن 

 :گرا می ريزد
در م��ق��اب��ل اف��راد و ب��ه اص��ط��)ح «  

فعالين و جرياناتی ھم در اين ج�ن�ب�ش 
بوده و ھستند که کاری جز انگ زدن 

تھمت ھا و توھين ھا به  و نثار انواع 
فعالين ياد شده ندارند و ت�ن�ھ�ا از اي�ن 
طريق در ص�دد کس�ب ھ�وي�ت ب�رای 
خ��ود و گ��راي��ش م��ورد ن��ظ��ر خ��ود 

کسانی که استفاده از تخيSت  . ھستند 
ھ-ای ب-غ-اي-ت ذھ-ن-ی و  ف-رض و پيش 

آسمانی خود را ج-اي-گ-زي-ن واق-ع-ي-ت 
و ب�ه  ھای سرسخت م-وج-ود ن-م-وده

جای، نقد اصولی مواضع و عمل�ک�رد 
ھای فعال�ي�ن و دلس�وخ�ت�گ�ان ج�ن�ب�ش 

ھای مورد نظ�رآن�ان  کارگری و تشکل
کميت�ۀ ھ�م�اھ�ن�گ�ی ب�رای "  ــ ازجمله 
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ک���م���ک ب���ه اي���ج���اد تش���ک���ل ھ���ای 
صرفاً به غوغاس�اgری و    " کارگری

پرتاب تھمت و افترا مشغ�ول ب�وده و 
در صددند تا از اين طريق به کسب و 

تاکي�دات از  «. کار خويش رونق دھند
 من

اي��ن��ج��ا م��ا از ط��رف��ی ب��ا درم��ان��دگ��ی 
اکونوميستی روبرو ھستيم ک�ه ع�م�) 
گردن به جريانات خودبخ�ودی ن�ھ�اده 

واق�ع�ي�ت ھ�ای «  و با کرنش در برابر
» بی انصاف�ان« از »  سرسخت موجود

جنبش کمونيستی و سوسياليست ھ�ای 
انق)بی نيز با اصرار م�ي�خ�واھ�ن�د ک�ه 

 :تا
تحليل ھا و ارزيابی ھ-ای خ-ود را   « 

متناسب ب-ا اي-ن س-ط-ح از ج-ن-ب-ش ، 
و در ھ-م-راھ-ی و  تعيين و تنظيم کنند

ھماھنگی با جنبش جاری و مبارزات 
واقعی و حی و ح-اض-ر اي-ن ط-ب-ق-ه ، 
برای متش-ک-ل ش-دن و ارت-ق-اء آن ، 

 تاکيد از من   «تSش و کوشش نمايند
» واقعييات سخت موجود« سطحی از 

و ع�ق�ب اف�ت�ادگ�ی ک�ه خ�ود ک�م�ي�ت�هء 
ھماھنگی  برای ت�وض�ي�ح آن ب�ه ھ�ر 
دليل و مستمسکی متوسل شده تا آن�ج�ا 
که در نھايت بی عم�ل�ی ع�م�وم م�ردم 
ستمديدهء جام�ع�ه را ب�ه خ�اط�ر ع�دم 

ب�رای دم�ک�رات�ي�زه »  فشار از پائ�ي�ن« 
شدن جامعه و سوق دادن آن به طرف 
دموکراسی در برابر حکومت مطلقه، 

توجي�ه ھ�ات�ی .  باعث و بانی آن ميبيند
که گناه پاسيوسيم خود را بعنوان پيش 
آھنگان به گردن توده ھ�ای س�ت�م�دي�ده 
که ديوارشان از ھمه کوت�اه ت�ر اس�ت 
انداخته و قضي�ه را ک�ام�p ب�رع�ک�س 

ن�گ�اھ�ی م�ک�ان�ي�ک�ی ک�ه .  جلوه ميدھ�د
تس��ري��ع ي��ا ک��ن��دی ات��ح��اد تش��ک��ي��)ت��ی 
طبقهء کارگر را وابسته به حرکتھ�ای 
خودرو و خودبخودی مردم ميب�ي�ن�د و 

طبقهء کارگ-ر فراموش ميکند که خود 
و پ--ي--ش--روان--ش ب--ع--ن--وان ي--ک--ی از 
بزرگترين و محروم تري-ن ن-ي-روھ-ای 
تشکيل دھندهء جام-ع-ه در ق-ل-ب اي-ن 

بھانه ای .  فشار از پائين نشسته است
که نقش تاريخی و محوری پرولتاري�ا 

را در ج��ام��ع��هء س��رم��اي��ه داری ب��ه 
» فشارھای از پائين«اين  اھرممثابهء 

برای تسريع اي�ن رون�د ب�ا ھ�داي�ت و 
رھ��ب��ری ن��ي��روھ��ای آگ��اه و ع��ن��ص��ر 
آگاھی که از بيرون رواب�ط روزم�ره 
اش با سرم�اي�ه و س�رم�اي�ه دار وارد 
معادgت آنان ميشود، از کل معادgت 

آنان فراموش مي�ک�ن�ن�د .  خارج ميسازد
» واقعيات سرسخت م�وج�ود« که اين 

وجه مشت�رک ت�م�ام ج�وام�ع�ی م�ان�ن�د 
ماست که تحت حکومتھای مطلق�ه ن�ه 
فقط ک�ارگ�ران را از اب�ت�دائ�ی ت�ري�ن 
حقوق آنان محروم ميک�ن�د ب�ل�ک�ه اي�ن 
نيز شامل عموم ست�م�دي�دگ�ان ج�ام�ع�ه 

ولی مگر اين ش�راي�ط دل�ي�ل�ی .  ميشود
برای لنين بود که در برابر آن�چ�ه ک�ه 
موجود بوده سر تعظيم ف�رود آورد و 
عنصر آگاھی و آگ�اه را ب�ه م�ث�اب�هء 
راھ��ن��م��ای ع��م��ل ان��ق��)ب��ی در ھ��م��ان 
زن��دان م��ح��دودي��ت ھ��ای واق��ع��ي��ت��ات 
موجود گرفتار کند و ب�ا دن�ب�ال�ه روی 
از آن نقش خود و ح�زب پ�ي�ش�اھ�ن�گ 
طبقهء کارگر را تا  نقش روشنقکران 

" پ��س آھ��ن��گ" ل��ي��ب��رال ب��ی م��اي��ه و 
نھضت تنزل دھد؟ در ع�ي�ن ح�ال م�ا 
ش��اھ��د از خ���ود ش���ي��ف���ت��گ���ی ھ���ای 
خودپسندانه ای ھستيم که خيال ميکنند 
در مرکز ثقل جنبش کارگری ايست�اده 
اند و نيروھای کمونيست و نمايندگ�ان 
واق��ع��ی پ��رول��ت��اري��ا ف��ق��ط ب��ا ت��ائ��ي��د 
ص)حيت ايشان اجازهء سخن گفتن با 

شايد اين دوس�ت�ان ب�ر !  طبقه را دارند
اين باور ھستند که با ليبرالی کردن و 
زدن سر و ته منافع واقعی ک�ارگ�ران 

که در پس دي�دن  طبقه به مفھوم يک 
واقعييات سر سخت م�وج�ود ف�رم�ول�ه 
ميشود ميتوان که بخش بزرگت�ری از 
پرولتاريا را حول اين خواستھا مت�ح�د 

پ�اس�خ اي�ن ت�وھ�م ن�ي�ز ھ�م در !  نمود
تجربيات جھان�ی م�ب�ارزات ط�ب�ق�ات�ی 
پرولتاريا و ھم در ت�اري�خ س�ه دھ�هء 
گذشتهء جن�ب�ش ک�ارگ�ری اي�ران داده 
شده است و ديدن اوضاع کنونی طبقه 
و جنبش و جائی ک�ه در اي�ن ش�راي�ط 
حس��اس و س��رن��وش��ت س��از ج��ھ��ان��ی 

ايستاده خود بھترين منبع درس گيری 
. برای گسست از اين ب�اور خ�ط�اس�ت

در "  رھبری سبز" روند منزوی شدن 
م��ي��ان م��ردم ک��ه در آغ��از ت��ح��وgت 
دوسال اخير تا کنون شاھد بوديم ن�ي�ز 
ي��ک��ی دي��گ��ر از درس��ھ��ای ت��ح��وgت 
دوس��ال��هء گ��ذش��ت��ه ب��ود ک��ه ب��اي��د اي��ن 
دوستان ب�ھ�ت�ر ب�ا دgي�ل آن خ�ود را 

رھ�ب�ری ک�ه ب�ا ارائ�هء .  درگير ک�ن�ن�د
خ��واس��ت��ھ��ای رف��رم��ي��س��ت��ی و دورن 
ساختاری خود حتی دي�گ�ر در م�ي�ان 
ھواداران م�وم�ن خ�ود ھ�م پ�اي�گ�اھ�ی 
نداشته و مردم ديگر ب�رای آن�ھ�ا ت�ره 

 .     ھم خرد نميکنند
بگذاريد از پس اين مواضع که بسي�ار 

« م�ت�واض�ع�ان�هء ف�رم��ول�ه م�ي�ش�ون�د، 
اي��ن دوس��ت��ان را »  اھ��داف ن��ھ��ائ��ی

روشنتر ارزيابی کرده و ب�ه م�ق�ول�هء 
سوال اينجاست ک�ه .  رھبری بپردازيم

وقتی نيروی يا تشکلی نقش پيشروئی 
و پيش آھنگی را در جنبش يا حرکتی 
برای خود قائل م�ي�ش�ود، اي�ن ب�ه چ�ه 

" رھبری عملی" معناست؟ يعنی نقش 
که کميته ھماھنگی بدان مفت�خ�ر ب�وده 
و ب�ع�ن�وان راھ�ن�م�ا و س�ن�گ م�ح�ک 
سنجش ديگران در ج�ن�ب�ش ک�ارگ�ری 

پيشاھنگی و پيشروئی .  مطرح ميکنند
در ھر حرکت و ج�ن�ب�ش�ی خ�ودب�خ�ود 
اشاره به مسئلهء رھب�ری آن ح�رک�ت  
يا جنبش دارد و به  تعريف چگونگ�ی 
. کمی و کيف�ی اي�ن م�ق�ول�ه م�ي�پ�ردازد

ي��ع��ن��ی وق��ت��ی ن��ي��رو ي��ا تش��ک��ل ي��ا 
اپ��وزيس��ي��ون��ی خ��ود را پ��ي��ش��رو و 
پيشاھنگ ج�ن�ب�ش�ی م�ع�رف�ی م�ي�ک�ن�د، 
طبيعتأ و خودکار س�خ�ن از رھ�ب�ری 
اين ج�ن�ب�ش اس�ت و ب�دون در ن�ظ�ر 
گ��رف��ت��ن ت��واض��ع ھ��ای ع��وام پس��ن��د، 

حال اينکه اي�ن .  رھبری دارد داعيهء
نيرو ب�ه چ�ه نس�ب�ت�ی ق�ادر ب�ه ان�ج�ام 
وظايف خود بوده و تا چ�ه ان�دازه در 
شکل عملی قادر به اي�ف�ای اي�ن ن�ق�ش 
بوده، ام�ری اس�ت ک�ه ب�ه م�ق�ي�اس و 
ميزان تاثير گذاری اين نيرو بس�ت�گ�ی 

بر اي�ن اس�اس ب�ب�ي�ن�ي�م ک�ه اي�ن .  دارد
ج��ن��ب��ش ک��ارگ��ر »  رھ��ب��ران ع��م��ل��ی« 
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و  «اندازھا چشم «  چگونه می خواھند 
ھ�ای  را ب�ر اس�اس داده افق روشنی»

م��وج��ود، ب��رای اي��ن ج��ن��ب��ش ت��رس��ي��م 
 ؟ «.نمايد

پس معلوم شد که اين ت�ک�رارھ�ای ب�ی 
ات-ک-ای ک-ارگ-ران ف-ق-ط ب-ه مح�ت�وای  
، بھانه ای بيش ني�س�ت ک�ه نيروی خود
ج�ن�ب�ش »  رھ�ب�ران ع�م�ل�ی« بزعم اين 

کارگری در واقع در راستای حذف ي�ا 
م��ن��زوی ک��ردن ن��ي��روھ��ای ان��ق��)ب��ی 
صورت گرفته تا اکونوميسم عريان ب�ا 
خيالی آسوده در ب�ازار ک�ار س�رم�اي�ه 
داری بر سر قيمت کاgی ني�روی ک�ار 
پرولتاريا به نمايندگی از آنھا به چ�ان�ه 

اينج�ا اس�اس�ی ک�ه خ�ود .  زنی بپردازد
بارھا تکرار ميکنند ب�ه ي�ک�ب�اره ک�ن�ار 
گذارده ميشود تا کارگ�ران�ی ک�ه ب�رای 
اين چانه زنی ھا بقول ل�ن�ي�ن ب�ه ھ�ي�چ 
پيشاھنگ و پس آھنگی نياز نداش�ت�ه و 

ات�ک�ا ب�ه ن�ي�روی  ب-دونندارد اين بار 
خود وظيفه و مسئوليت آن را ب�ع�ھ�دهء 

رھ��ب��ران « دلس��وخ��ت��گ��ان پ��ي��ش��رو و 
ع�ج�ب چش�م ان�داز و !  بسپارد»  عملی

افق روشنی را کميتهء ھماھنگی برای 
! پيش آھنگی و رھبری ترسيم م�ي�ک�ن�د

در حقيقت مشکل و سر سخن ک�م�ي�ت�هء 
ھماھنگی بر سر رھبری از بيرون ي�ا 
درون نيست بلکه مشکل اينان ب�ر س�ر 

. است مضمون و محتوای اين رھبری
بنابراين پيشاھنگی و رھبری راب�ط�هء 
مستقيمی ب�ا اھ�داف، چش�م ان�دازھ�ا و 
افق ھا داشته و در اين راب�ط�ه م�ن ب�ا 
اين دوستان کامp ھم ع�ق�ي�ده ھس�ت�م و 
اضافه ميکنم که در برابر ت�رس�ي�م اي�ن 
اھداف و چشم اندازھای رھبری، ما با 

ان--ق--Sب و .  دو پ��اس��خ روب��رو ھس��ت��ي��م
 !تغيير يا رفرم و رفرميسم

دقيقأ بر مبن�ای اي�ن دو چش�م ان�داز و 
افق محتوا و چارچوبھای اين رھ�ب�ری 
ن��ي��ز مش��خ��ص ش��ده و ال��زام��أ ن��ح��وهء 
فعاليتھای اين نيروھا در راه ب�رآورده 
ساختن و رس�ي�دن ب�ا  اھ�داف ت�ع�ي�ي�ن 
. شده، شکل و س�ازم�ان�دھ�ی م�ی ي�اب�د

پاسخ اينکه کميتهء ھماھنگی ک�دام راه 
را انتخاب کرده و به کارگران وديگ�ر 
فعالين جنبش کارگ�ری ھ�م  پ�ي�ش�ن�ھ�اد 

تحليل ھا و ارزياب�ی ھ�ای «  ميدھند تا 
خود را متناسب با اين سطح از جنب�ش 
، تعيين و تنظيم کنند و در ھمراھ�ی و 
ھماھنگی با جنبش جاری و م�ب�ارزات 
واقعی و حی و ح�اض�ر اي�ن ط�ب�ق�ه ، 
برای متشکل شدن و ارتقاء آن ، ت)ش 

ديگ�ر ن�ب�اي�د چ�ن�دان »  و کوشش نمايند
اي��ن پ��اس��خ روش��ن و .  دش��وار ب��اش��د

تشريح چشم اندازھای و افق ھای اي�ن 
! دوستان صد در صد ک�ارگ�ری اس�ت

اذھان رفرميستی مدتھای زيادی اس�ت 
که انق)ب را از خ�اط�ره و ي�اد خ�ود 
پاک کرده است و قادر ن�ي�س�ت ن�ه در 
خود و نه در طبقهء ک�ارگ�ر و ن�ه در 
عموم ستمديدگان جامعه اي�ن پ�ت�انس�ي�ل 
بالقوه را تشخيص داده و آن را در راه 
اھداف نھائی و اف�ق ھ�ای ت�غ�ي�ي�ر، ب�ه 

آخ�ر ک�ج�ا .  نيروی بالفعل تبدي�ل س�ازد
ديده شده که از درون ج�ري�ان�ات�ی ک�ه 
مھمترين ھدف خود را در حداک�ث�ر آن 
مبارزه و ت�)ش ب�رای ش�ک�ل گ�ي�ری 

قانون�ی   -تشک)ت مستقل علنی يا علنی
کارگران تعريف م�ي�ک�ن�ن�د، ان�ق�)ب و 
س��رن��گ��ون��ی دول��ت س��رم��اي��ه داری و 
برقراری دولت  ديکتاتوری پرولتاري�ا 

آيا تاکنون دي�ده اي�د  ؟ حاصل شده باشد
که يک جن�ب�ش، ي�ک ح�رک�ت و ي�ک 
ان��ق��)ب ب��وس��ي��ل��هء پس��روان و پ��س 
آھنگانش به پيروزی رسيده و توانست�ه 
است دست به تغيير انق)بی وض�ع�ي�ت 

 موجود بزند؟ 
طبيعی است که بر بستر اين ذھنيت و 
چش--م ان--داز ن--ي--ز آن س--اخ--ت--ارھ--ای 
رف--رم--ي--س--ت--ی ب--ي--رون زده و ع--م--ل و 
پرات-ي-ک ب-اي-د ل-ب-اس ع-ق-ب اف-ت-ادگ-ی 

طبيع-ی اس-ت ک-ه .  تئوريکی به تن کند
به دنبال آن، تئوری ن-ي-ز ب-اي-د ل-ب-اس 
ساختارھای ب-وج-ود آم-ده از ذھ-ن-ي-ت 
خود را برای باز توليد دوباره ب-ه ت-ن 
کرده و خود را با ساختار و پ-رات-ي-ک 

 . محدود گرائی ھمساز و ھم سطح کند
به عقيدهء من ج�ھ�ان س�رم�اي�ه داری "

امپرياليستی ب�ع�د از دوره ای ک�ه از 
آغ�از ش�د و ب�ا اي�ن  70اواسط دھهء 

بحران آخری بازنشسته يا ب�از خ�ري�د 
شد، در حال پ�وس�ت ان�دازی ج�دي�دی 

است که معمو*  بنا به تجربه ب�ا درد 
شديدی ب�رای س�رم�اي�ه داری ھ�م�راه 

دو ان���ق���.ب ب���زرگ .  خ���واھ���د ب���ود
سوسيالي�س�ت�ی گ�ذش�ت�ه ھ�م در ھ�م�ي�ن 
مقاطع و دوره ھای ت�اري�خ�ی پ�وس�ت 

اي��ن��ک��ه اي��ن .  ان��دازی ش��ک��ل گ��رف��ت
پوستهء جديد چ�ه ش�ک�ل�ی را خ�واھ�د 
گرفت امری ن�ي�س�ت ک�ه ام�پ�ري�ال�ي�س�م 
پاسخ انھا را آماده و از پيش در جي�ب 
خ�ود داش��ت��ه ب�اش��د ب��ل��ک�ه اي��ن از دل 
ضرورتھا و نيازھائی بيرون می آين�د 
که ھم تحت تاثير عوارض زير بنائ�ی 
و روبنائی سياستھا و ع�م�ل�ک�رد خ�ود 
در شکل گرفته و ھ�م از کش�اک�ش و 
تاثيرات م�ق�اوم�ت و م�ب�ارزات م�ردم 
جان به لب رسيده جھان  و س�ن�ت�ز آن 
ب��ي��رون م��ي��اي��د و رون��دی اس��ت ک��ه 

ما . سرنوشتش ھنوز نوشته نشده است
اين امر را حت�ی در دوره ھ�ائ�ی ک�ه 
وح�دت ج��ام�ع�ه س�رم�اي��ه داری وج��ه 
عمده را داراست و ظاھرأ ثبات نسبی 
حاکم است مشاھده کرده و باز شاھديم 
ک��ه چ��ھ��ار گ��وش��هء ج��ھ��ان در آت��ش 
سرمايه س�وخ�ت�ه و ت�اري�خ ب�ارھ�ا ب�ر 
برنامه ھا  و نقشه ھای از ق�ب�ل آم�اده 
ام���پ���ري���ال���ي���س���ت���ی و ط���رح ھ���ای 

قديم خط ب�ط�.ن�ی "  خاورميانهء جديد" 
ولی اين به م�ع�ن�ی زوال .  کشيده است

يا نابودی يا فروپاشی ن�ظ�ام س�رم�اي�ه 
داری جھانی نبوده و سياليت س�رم�اي�ه 
ھ��ن��وز ب��ازي��گ��وش��ی ھ��ای ت��اري��خ��ی 
طوBنی ت�ری را ح�داق�ل خ�ود ب�رای 

س�رم�اي�ه .  خود در نظر گ�رف�ت�ه اس�ت
داری در ت��اري��خ دو ق��رن گ��ذش��ت��هء 
بخوبی ثابت کرده است که توانائ�ی و 
قابليت آن را دارد ک�ه ب�ا وج�ود ت�م�ام 
تض�ادھ�ای ذات�ی اش ھ�ر ب�ار و ھ��ر 
دوره دوباره پويش خود را باز ت�ول�ي�د 
کرده و وارد دور ج�دي�دی از ش�ک�ل 

اي�ن . بھره کشی و سيادت طبقاتی ش�ود
ش�راي��ط�ی اس��ت ک��ه م��ا در آن ق��رار 
داريم و حساسيت ت�اري�خ�ی آن ب�رای 
روشنفکران و نيروھای کموني�س�ت و 
پ��ي��ش��روی ک��ه در آن ق��رار دارن��د، 
وظايف بسيار سنگين تر و سرن�وش�ت 

اي�ن .  ساز تری را م�ع�ي�ن ک�رده اس�ت
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شرايطی است که ايستا نبوده و اب�دی 
اگ��ر م��ا در اي��ن .  ھ��م ن��خ��واھ��د ب��ود

ش�راي�ط و بس��ت�ر ف�راھ��م ش��ده ت��.ش 
نکنيم که خيزشھا و شورشھای م�ردم 
را تا مرحلهء يک انق.ب واق�ع�ی ب�ه 
رھبری طبقهء کارگر به پ�ي�ش ران�ده 
و از پيچ و خمھای اين راه پ�ر ف�راز 
و نشيب به سرانجام برسانيم، سرمايه 
داری جھانی زحمت س�رک�وب ي�ا ب�ه 
بيراھه ب�ردن آن�ھ�ا را کش�ي�ده و ھ�م 
اکنون نيز با جديت و پشتکارفراوانی 

اين قط�ع�ه   " ( ! در حال انجام آن است
 )را به تازگی اضافه کردم

در خاتمه gزم است که يادآوری ش�ود 
ن-ف-ی م-ب-ارزات که اساس اين ن�وش�ت�ه 

اق--ت--ص--ادی و رف--اھ--ی ک--ارگ--ران و 
ب�ل�ک�ه .  تشکيSت مستقل آن-ان ن-ي-س-ت

ھدف روشن سازی مقوgت مبارزاتی 

مختلف طب�ق�هء ک�ارگ�ر اس�ت ک�ه در 
سطوح کمی و کيفی مختلفی رخ داده 
و ماھيت و محتوای ھر ک�دام از اي�ن 
. اشکال م�ب�ارزات�ی را ت�ج�ل�ی م�ي�دھ�د

ھدف جل�وگ�ي�ری از ق�رار دادن ي�ک 
وجه ابتدائی از مبارزات خود بخودی 
طبقه بع�ن�وان وج�ه ع�م�ده و اس�اس�ی 
مبارزات طبقات�ی پ�رول�ت�اري�اس�ت ک�ه 
وظ��اي��ف او و پ��ي��ش اھ��ن��گ��ان��ش را 

اين سطوح مبارزات�ی .  مشخص ميکند
مختلف بوده که آگاھ�ی ب�ه آن�ھ�ا خ�ود 
يکی از مھمت�ري�ن ع�ن�اص�ر ش�ن�اخ�ت 
طبقهء کارگر به منافع کلی و اھ�داف 

شناختی که او را از ي�ک .  نھائی است
نيروی اجتماعی بالقوه به يک طب�ق�هء 
بالفع�ل ب�رای گ�ام ب�رداش�ت�ن در ام�ر 
تغيير و نجات و رھائ�ی ک�ل بش�ري�ت 
از ھر گ�ون�ه س�ت�م و اس�ت�ث�م�اری ک�ه 

تاريخ رسالت رھبری آن را به عھدهء 
ھ�دف .  او نھاده است، ت�ب�دي�ل م�ي�ک�ن�د

روشن ساختن ن�ق�ش روش�ن�ف�ک�ران و 
پ��ي��ش��روان پ��رول��ت��اري��ا در اي��ن رون��د 
پيچيده است که ھر مرحلهء آن آک�ن�ده 
از گذرگاه ھای خ�ط�رن�اک�ی اس�ت ک�ه 
امکان سقوط به سراشيبی ان�ح�راف و 
شکست موجود بوده و دقيقأ بر ھم�ي�ن 
مبنا نقش روشنف�ک�ران آگ�اه ط�ب�ق�ه و 
ع��ن��ص��ر آگ��اھ��ی در اي��ن م��راح��ل 

 .جمعبندی شده است
 
 
 
 

 تا فرصتی ديگر
 راوی...

برابر ب�ا ب�ي�س�ت و  ١٣٨٩ششم اسفند 
 ٢٠١١پنجم فوريه 
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ب��ا ت��وج��ه ب��ه اي��ن��ک��ه دراک��ث��ري��ت 
کشورھای جھان ھ�رک�دام ب�ه ن�وع�ی 
بسوی اعتراضات وحتی دربرخی به 
س��م��ت ان��ق��)ب��ات ح��رک��ت م��ی ش��ود 
ودرايران  وجود اعت�راض�ات دارای 
قدمت سی ساله ھم�چ�ن�ي�ن ب�ا ج�ن�ب�ش 
اعتراضی بسيارتند وعميق اجتماعی 

اما دردرون جنبش کموني�س�ت�ی .  است
gبايد درت�م�ام�ی "  وکارگری که اصو

اعتراضات پيشرو وپيش ق�دم ب�اش�ن�د 
سردرگمی غيرقابل اغماضی جري�ان 
دارد واين سردرگمی با جان س�خ�ت�ی 

شاي�د .  بسياری غيرقابل حل می نمايد
برای حل اين مش�ک�ل ي�اف�ت�ن ج�واب 

 .سواgت زير راه گشا باشند
وظي�ف�ه ک�ارگ�ران پ�ي�ش�رودر   -1

مقابل اعتراضات رفرميستی
 چيست؟) اص)ح طلبانه(

آيا ارتباطی ميان اعتراض�ات   -2
وم��ط��ال��ب��ات رف��رم��ي��س��ت��ی 
وان��ق��)ب��ی وج��ود دارد، چ��ه 
ارت��ب��اط��ی م��ي��ان م��ط��ال��ب��ات 
واع��ت��راض��ات رف��رم��ي��س��ت��ی 
وم��ط��ال��ب��ات واع��ت��راض��ات 

 انق)بی می توان يافت؟
وظ��اي��ف ک��م��ون��ي��س��ت ھ��ا در   -3

مقابل ھرکدام ازاعت�راض�ات 
و ج��ن��ب��ش ھ��ای اج��ت��م��اع��ی 

 ازجمله موارد زير چيست؟
اع���ت���راض���ات وم���ط���ال���ب���ات –ال���ف 

 رفرميستی 
 اعتراضات ومطالبات انق)بی  -ب

ج��ن��ب��ش زن��ان ، م��ع��ل��م��ان ،   –ج 
دانشجويان،  کارگران، جن�ب�ش ھ�ای 

 توده ای بخصوص جنبش سبز
ھر گاه بتوانيم به سواgت باg ک�ه ب�ه 
طريق و روش ھای متفاوتی نيز م�ی 
ت���وان ط���رح ک���رد وي���ا س���واgت 
بسيارديگری ازاين دست جواب ھای 
روش��ن و ش��ف��اف ب��دھ��ي��م آن گ��اه 

مش�خ�ص "  مسيروسبک کارما ک�ام�)
خ��واھ��د ش��د درواق��ع ھ��رچ��ن��د ط��ب��ق 

اصول سبک کارکم�ون�ي�س�ت�ی ب�ط�ور 
ام�ا ب�ا ب�دس�ت .  کل�ی مش�خ�ص اس�ت

آوردن جوابھای دقيق و روشن برای 
سواgتی ازاين دست م�ا م�ی ت�وان�ي�م 
راه و روش انطباق اصول با شراي�ط 
م�وج�ود را ب�رای پ��ي�ش�ب�رد وظ�اي��ف 

درھم�ي�ن ح�ال ب�ا . انق)بيمان پيدا کنيم
توجه به نوع عمل کردھا و م�وض�ع 
گيريھا درم�ق�اب�ل ان�ط�ب�اق اص�ول ب�ا 
شرايط موجود ص�ف ب�ن�دی ھ�ا ن�ي�ز 

وآن�گ�اه .  شفاف و مشخص می گردن�د
می توانيم صفوف ھمرزمان و ح�ت�ی 
ميزان ھمرزمی و حد و سطح آن را 
در مورد ھر کدام از صف�وف نس�ب�ت 

 .به ھم تشخيص بدھيم
اول بھتر است اين را مشخص ک�ن�ي�م 
که ھيچ اعتراضی خود به خ�ودی ي�ا 
اعتراضات ج�ن�ب�ش ھ�ای اج�ت�م�اع�ی 
ازھ��م��ان ن��ق��ط��ه ش��روع اع��ت��راض 

ب�ل�ک�ه . انق�)ب�ی و ب�ن�ي�ان ک�ن ن�ي�س�ت
اعتراضات و جنبش ھای ھس�ت�ن�د ب�ا 
تلورانس�ھ�ای م�ت�ف�اوت ب�ا م�ط�ال�ب�ات 
بورژوا دمکراتيک که برخی ازآن�ھ�ا 
زمينه رشد و ارتقاع تا ي�ک ان�ق�)ب 

اما نه ب�ه . ضد سرمايه داری را دارند
gزم ب��ه . ص��ورت خ��ود ب��ه خ��ودی

ذکراست که حساب جنبش کمونيستی 
وسوسياليستی که چون مبنای آگ�اھ�ی 
طب�ق�ات�ی ع�ام�ل وج�ودی آن�ھ�ا اس�ت 

 .ازاين قائده جدا می باشند
اعتراضات وبرقراری ج�ن�ب�ش ھ�ای 
اجتماعی ازنارضايتی ھا ومط�ال�ب�ات 

پ�ي�ش پ�ا اف�ت�اده "  بسيارکوچک وگاھا
ت�ق�اض�اھ�ای "  م�ث�). شروع می ش�ون�د

ش��ف��اھ��ی ازدول��ت ، ک��ارف��رم��ا وي��ا 
متصديان امورمربوط�ه ش�روع ش�ده 

با خواھش وتمنا وقھروآشت�ی "  وگاھا
، با چپ ، چپ نگاه کردن وروت�رش 
کردن و ک�ش آوردن م�اھ�ي�چ�ه ھ�ای 
صورت وبا ع�دم رع�اي�ت اح�ت�رام ، 
س)م نکرد ، تمرد ازدستورات ادام�ه 
يافته به نوشت�ن ن�ام�ه ھ�ای ان�ف�رادی 

سپس جمعی و ط�وم�اروت�ق�اض�اھ�ای 
. عص��ب��ان��ی واع��ت��راض��ی م��ی رس��ن��د

وھمچنان تا نا فرمانی ھ�ای م�دن�ی ، 
انجام تجمع و راه پيمايی ، اعت�ص�اب 
و تظاھرات وبستن جاده ھا وخيابانھا 

بازادامه می يابند ب�ه . تبديل می گردند
اعتراضات واع�ت�ص�اب�ات س�راس�ری 

اقتصادی تبدي�ل ش�ده اي�ن   –وسياسی 
مرحله جايی است که ھ�م�ه ت�وده ھ�ا 
وت��م��ام��ی آح��اد درادام��ه ي��ا م��ت��وق��ف 
کردن آن مقابل ھم ص�ف ب�ن�دی م�ی 
کنند ھرکدام با توجه به ابزارھای که 
دراختياردارند سرمايه داری با ابزار 
ھای چون دولت ، ارت�ش ، پ�ل�ي�س ، 
رادي��و ، ت��ل��وي��زي��ون ، م��ط��ب��وع��ات 
ونھادھای گ�ون�اگ�ون س�رم�اي�ه داری 
ودرمقابل طبقه کارگر وانق)بي�ون ب�ا 
استفاده ازابزارھای خود مانند ح�زب 
طبقه کارگر، نشريات ، تش�ک�ل ھ�ای 
ک��ارگ��ری وج��ن��ب��ش ھ��ای م��خ��ت��ل��ف 
اج��ت��م��اع��ی ، تش��ک��ل ھ��ای زن��ان ، 
معلمان و دانشجويان ودانش آم�وزان 

بازادامه يافته ب�ه . استفاده می کند...و
قيام توده ای ، س�ن�گ�ر ب�ن�دی وق�ي�ام 
مسلحانه ، به جنگ مسلحانه طبق�ات�ی 
ودرنھايت پيروزی انق)ب وتغييرات 
ريشه  ای می رسد وحاکم�ي�ت ن�وي�ن 
وروند جديد در جام�ع�ه پ�اي�ه گ�ذاری 

چال�ش ھ�ای ج�دي�دی ب�رای . می شود
رس���ي���دن وپ���ي���اده ش���دن اھ���داف 
اعتراضات انق)بی شروع شده رون�د 

 . تکاملی را دوباره سيرمی کند
گاھی اوقات برخی ازاين م�راح�ل ي�ا 
خيلی سريع عبورم�ی ش�ود ي�ا ح�ت�ی 
پرش اتفاق می افتد که البت�ه بس�ت�گ�ی 
به ميزان آگاھی ط�ب�ق�ات�ی وک�ارھ�ای 
آگاه گرانه صورت گرفته ويا استف�اده 
ازتجربيات گذشته يا تجربيات دي�گ�ر 

ام�ا . جنبش ھا و ديگر م�ل�ت ھ�ا دارد
ھيچ کدام ازمراحلی که در حين وبعد 
ازعبورازچ�ارچ�وب س�رم�اي�ه داری 
ھستند ھرگزخود ب�خ�ود ات�ف�اق ن�م�ی 

 وظایف کارگران پيشرو درحال حاضرچيست؟
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 .افتد
ھم�راھ�ان وھ�م�رزم�ان ن�ي�زھ�رک�دام 
ف��راخ��ورآگ��اھ��ی ط��ب��ق��ات��ی وپ��اي��گ��اه 
طبقاتی و اجتماعی خ�ود درم�راح�ل�ه 
ای ازاين سيرتکام�ل�ی م�ت�وق�ف ش�ده 
ودر بسياری ازموارد به مانع وحت�ی 
به ضد انق)ب درمقابل اع�ت�راض�ات 

ميزان آگاھی طبقاتی . تبديل می شوند
وت��وان ان��ط��ب��اق اص��ول ب��ا ش��راي��ط 
موج�ود وھ�م چ�ن�ي�ن ت�وان�اي�ی اراي�ه 
تحليل جديد ازشرايط جديد که ھمگی 
با وجود س�ازم�ان س�ي�اس�ی ان�ق�)ب�ی 
طبقاتی ممکن می گ�ردد ب�اع�ث م�ی 
شود طبقه کارگ�رم�ي�زان ت�وان وح�د 
وحدود ھمرزمی ھم�راھ�ان خ�ود را 
به موقع تشخيص بدھد وبا ت�وج�ه ب�ه 
تشخيص به موقع تاکتيک ھ�ای gزم 
را ب��ه ک��ارب��رده وازائ��ت��)ف ھ��ای 
ممکن ب�ي�ش�ت�ري�ن س�ود را ب�رای ب�ه 
پ����ي����روزی رس����ان����دن ان����ق����)ب 

ھي�چ ک�دام از اي�ن . سوسياليستی ببرد
تشخيص ھا ، تحليل ھا ، انطباقات ، 
و ائت�)ف�ات را ن�م�ی ت�وان خ�ود ب�ه 
خودی بدست آورد بلک�ه درص�ورت 
خود به خودی بودن فق�ط وف�ق�ط م�ی 
توان به زائ�ده ای ازس�رم�اي�ه داری 

درح��ال ح��اض��ر ت��م��ام��ی . ت��ب��دي��ل ش��د
ح��رک��ت ھ��ای م��وج��ود اع��ت��راض��ی 
دراي��ران ازاع��ت��راض��ات ک��ارگ��ری 
گرفته تا اعتراضات جنبش ت�وده ای 

خ�ود ب�ه "  ک�ام�)"  جنبش سبز"با نام 
خودی است و به ھمين دليل عليرغ�م 
اين�ک�ه م�ردم ب�ه خص�وص ج�وان�ان 
بسيارجلوترازرھبران س�ب�ز ھس�ت�ن�د 
ولی جنبش واعتراضاتشان به زائ�ده 
ای از جناح اص)ح طلب تبديل ش�ده 
است برای ع�ب�ورازاي�ن م�رح�ل�ه ک�ه 
می تواند عبورازسرمايه داری را به 
ھ��م��راه داش��ت��ه ب��اش��د تش��ک��ل��ھ��ای 

مستقل طبقاتی و تشک�ل )  ابزارھای( 
ھای مستقل م�ردم�ی gزم اس�ت، ت�ا 
زمانی که چ�ن�ي�ن اب�زارھ�ای ت�وس�ط 
ک��ارگ��ران ، ج��وان��ان ، و ت��م��ام��ی 
ان��ق��)ب��ي��ون تش��ک��ي��ل نش��ون��د ام��ک��ان 
عبورازسرمايه داری وحت�ی ام�ک�ان 
عبورازبخش جمھوری اس)ميش ھ�م 

ام��روزب��رای .  م��م��ک��ن ن��خ��واھ��د ش��د

رسيدن به م�ط�ال�ب�ات ح�ت�ی ک�وچ�ک 
خود نيازمبرم ب�ه تش�ک�ل داري�م وب�ا 
توجه به سرکوبھای سيست�م�ات�ي�ک و 
مخفی وعلنی بسيارخشن تنھا امک�ان 
ايجاد تشکل ھای مخفی می تواند راه 
را ب��رای م��ا ب��گ��ش��اي��د درن��ت��ج��ي��ه 
بايدھرکدام ازما درمحل کاروزندگ�ی 
خود با رفيق کنار دستی خود ک�ه ب�ه 
اواعتماد داريم اقدام به تشکيل ھس�ت�ه 
ھ��ا و ک��م��ي��ت��ه ھ��ای م��خ��ف��ی ک��رده 
وازطريق آنھا افراد اطراف خود را 
بدون اينکه آنھا بدانند ما عضو ھسته 

اين .ھستيم اقدام به سازماندھی بکنيم 
ھسته ھا می توانند درمراحل مختلف 
روند رشد اعتراضات ھرچه ق�وي�ت�ر 
ش��ده و ب��ا اس��ت��ف��اده س��ازم��ان ي��اف��ت��ه 
ازابزارھای مختلف مان�ن�د اي�ن�ت�رن�ت 

...) فيس بوک ، ايميل ، ي�وت�ي�وب و( 
ھمچنين با استفاده ازنشريات انق)بی 
، جلسات مطالعه ، ض�م�ن رس�ان�دن 
آگاھی وتج�رب�ي�ات gزم ب�ه ج�وان�ان 
وکارگران باعث ارت�ب�اط ارگ�ان�ي�ک 
ب��ي��ن ان��ق��)ب��ي��ون درک��ارخ��ان��ج��ات ، 
دانش��گ��اھ��ھ��ا ، م��دارس ، ادارات و 
مح)ت ش�ون�د درن�ت�ي�ج�ه ان�ق�)ب�ي�ون 
وجوانان با اس�ت�ف�اده ازاي�ن تش�ک�ل�ھ�ا 
ض��م��ن ح��رک��ت ب��ه س��م��ت ھ��رچ��ه 
متشکل ترشدن ديگرخود رھبری را 
بدست گ�رف�ت�ه از م�ع�ض�ل رھ�ب�ری 
سبزو سياه سرمايه دارانه رھايی می 
يابند وھروقت خود ني�از ب�دان�ن�د م�ی 
ت��وان��ن��د اق��دام ب��ه اع��ت��راض ک��ن��د 
وھم�چ�ن�ي�ن ب�ا اس�ت�ف�اده ازھس�ت�ه ھ�ا 
وکميته ھ�ای م�خ�ف�ی وان�ق�)ب�ی م�ی 
توانند ميان ج�ن�ب�ش خ�ود ب�ه خ�ودی 
وج��ن��ب��ش س��وس��ي��ال��ي��س��ت��ی پ��ي��ون��د 
ب����رق����رارک����رده ح����زب ط����ب����ق����ه 

 .کارگرراايجاد نمايند
اينجا gزم است بدانيم چ�راان�ق�)ب�ات 
عليرغم جانفشانی ھا وقدرت gي�زال 

 توده ھا شکست می خورند ؟
به ھر صورت gزم به ذکراس�ت ک�ه 
اع�������ت�������راض�������ات ازن�������ق�������ط�������ه 
بس��ي��ارن��اچ��ي��زش��روع م��ی ش��ود وب��ه 
سطح بسيارعاليتريعن�ی ان�ق�)ب م�ی 

ام���اھ���رک���دام ازاي���ن م���راح���ل . رس���د
وعبورازتند پيچ ھا ی موجود برنامه 

، استراتژی و تاکت�ي�ک ھ�ای خ�اص 
خود را طلب می کند درھ�م�ي�ن ح�ال 

ھ��رک��دام ازب��رن��ام��ه ھ��ا ، "  دق��ي��ق��ا
اس��ت��رات��ژی ھ��ا و ت��اک��ت��ي��ک ھ��ا 
تش���ک���ي���)ت، ن���ي���روھ���ا ورھ���ب���ری 
ف��راخ��ورخ��ود را gزم دارن��د، اگ��ر 

ب�ا ع�م�ل )  ت�ئ�وری ان�ق�)ب�ی( برنام�ه 
وي��ا )  پ��رات��ي��ک ان��ق��)ب��ی( ان��ق��)ب��ی 

بالعکس درھرمرحله با ھ�م ان�ط�ب�اق 
نداشته باشند انق)ب درھمان مرح�ل�ه 

ف��ق��ط ي��ک .  ش��ک��س��ت خ��واھ��د خ��ورد
سازمان انق�)ب�ی ک�ه دارای ب�رن�ام�ه 
وعمل انق)بی است می تواند برنام�ه 
وعمل را با مراحل مختلف وحرک�ت 
ھای انق)بی را ب�ا درس�ت�ی ت�ح�ل�ي�ل 
مشخص از شرايط مشخص ان�ط�ب�اق 
داده رھنمون توده ھا برای پ�ي�روزی 
انق)ب باشد واين س�ازم�ان ان�ق�)ب�ی 
ف���ق���ط م���ی ت���وان���د ح���زب ط���ب���ق���ه 

بنا براين درھ�ران�ق�)ب�ی .  کارگرباشد
حزب واقعی طبقه کارگرغايب باش�د 
آن ان�����ق�����)ب ام�����ک�����ان ن�����دارد 

 57مانند انق)ب .پيروزشود
ھمان گونه که شروع وسي�رت�ک�ام�ل�ی 
روند ع�ب�ورازم�راح�ل ورس�ي�دن ب�ه 
انق)ب روند رشد را نش�ان م�ی دھ�د 
بايد برای رسيدن به م�رح�ل�ه ن�ھ�اي�ی 
انق)ب نيزازجمعی تش�ک�ي�)ت ھ�ای 
س��رم��اي��ه داران��ه ، رف��رم��ي��س��ت��ی ت��ا 
ان��ق��)ب��ی م��ت��ن��اس��ب ب��ا م��راح��ل ط��ی 

ت��وده ھ��ا ت��ح��ت تس��ل��ط ان��ديش��ه . ش��ود
س���رم���اي���ه داری ن���ي���ز م���راح���ل���ی 
ازاعتراضات را شروع وادام�ه م�ی 
دھند حتی برخی مواق�ع ب�ه ص�ورت 
خود به خوديسم منجر ب�ه ش�ورش و 
قيام ودرمقاطعی فروپاش�ی س�رم�اي�ه 
داری م��ی ش��ون��د، ام��ا اي��ن چ��ي��زی 
نيست که کارگران بتوانن�د ب�ه دس�ت 
آورد ھ��ای ازآن وح��ف��ظ آن��ھ��ا ام��ي��د 

با ت�وج�ه ب�ه اي�ن گ�ف�ت�ه .  داشته باشند
 . سوال زير پيش می آيد

پس چه چيزی می تواند ک�ارگ�ران ، 
جوانان درکل تمامی ت�وده ھ�ا را ب�ه 

 خواسته ھايشان برساند؟
جواب اين سوال ب�ه ص�ورت ک�وت�اه 

 :عبارت است از
مبارزه متشکل وآگاھانه طبق�ات�ی ک�ه 
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فقط ازطريق سازمانھای س�ي�اس�ی و 
توده ای ط�ب�ق�ه ک�ارگ�رم�م�ک�ن اس�ت 

دراينجا دو موض�وع .  پيش برده شود
را بايد ازھ�م ج�دا ک�ن�ي�م اول اي�ن�ک�ه 
درھرمرحله ازاعتراضات تشکلھ�ای 
متناسب ب�ا آن م�رح�ل�ه ب�ه ص�ورت 
خود به خودی ايج�اد م�ی ش�ون�د ک�ه 
پس ازرسيدن به مطالبات خ�اص آن 
مرحله تشک�ل خ�ود ب�ه خ�ودی ف�وق 
رسالتش انجام ش�ده ت�ل�ق�ی گش�ت�ه آن 
تشکل پاسيو می شود ي�ا ح�ت�ی م�ان�ع 
پ���ي���ش رف���ت وع���ب���ورب���ه م���راح���ل 
عاليترمی گردد ب�ا تش�ک�ل ھ�ای اي�ن 
چنينی که درح�وزه خ�ود ب�ه خ�ودی 
تشکيل می شوند ت�ا ج�ای م�ی ت�وان 
پيش رفت وسرم�اي�ه داری را آم�اده 
تحمل م�ط�ال�ب�ات ک�رد ک�ه ض�رب�ات 
ريش��ه ای ب��ه س��رم��اي��ه داری وارد 
نشود يعنی اع�ت�راض�ات وم�ط�ال�ب�ات 
ازچارچوب وآستانه تح�م�ل س�رم�اي�ه 

امااگربه م�رح�ل�ه .  داری خارج نشود
ای برسيم ک�ه ريش�ه ھ�ای س�رم�اي�ه 
داری دچار خطر شوندحرکت ھا چه 
خود ب�ه خ�ودی ب�اش�ن�د چ�ه ب�رن�ام�ه 
ريزی شده باشند از ط�رف س�رم�اي�ه 
داری به شدت س�رک�وب م�ی گ�ردن�د 
ح�ال م�م�ک�ن اس��ت س�رک�وب م�ان�ن��د 
سرمايه داری ھای کشورھ�ای پ�ي�ش 
رفته سيستماتيک و پ�ن�ھ�ان ب�اش�د ي�ا 
مانند س�رم�اي�ه داری وابس�ت�ه اي�ران 
عريان وارتج�اع�ی ت�ر ب�اش�د ج�ن�گ 
ط����ب����ق����ات����ی درواق����ع درح����ي����ن 
ع���ب���وراع���ت���راض���ات وم���ط���ال���ب���ات 
ازچارچوب سرم�اي�ه داری خ�ود را 

 .شفاف وکامل نشان می دھد
آنچه ازاين گفته استناد می ش�ود اي�ن 
است که اعتراضات خود ب�ه خ�ودی 
حتی اگرتشکي)ت ھای بس�ي�ار ق�وی 
ھم داشته باشن�د وآن تش�ک�ل ھ�ا ب�ه، 
خود جوش بودن حرکتھا اکتفا ک�ن�ن�د 

 .ھرگز راه به جايی نخواھند برد
دوم با توجه به بحث اول اي�ن�ج�اس�ت 
که تشکل ھای انق�)ب�ي�ون ح�رف�ه ای 
ضرورت ومعنای واق�ع�ی پ�ي�دا م�ی 

آنھا می توانند اع�ت�راض�ات را . کنند 
در ھ��رم��رح��ل��ه ای رش��د داده وب��ه 

مرحله عاليترارتقاع ب�دھ�ن�د درواق�ع 
يکی از وج�ه ورس�ال�ت م�وج�ودي�ت 
آنھا ھمين عبوردادن وارتقاع ورش�د 
. دادن اعتراضات و جنبش ھ�ا اس�ت

درصورتی که اي�ن تش�ک�)ت دارای 
تئوری وپراتيک انق)بی متناس�ب ب�ا 
ض��رورت ھ��ای م��وج��ود وش��راي��ط 
امروزی داشته باشند سرم�اي�ه داری 
درمقابل برنامه ريزی، استراتژی و 
تاکتيکھای تعيي�ن ش�ده آن�ھ�ا ک�ه م�ی 
توانند م�ت�ن�اس�ب ب�ا ض�رورت ھ�ای 
تاريخی ازدل اعت�راض�ات ک�وچ�ک، 
اعتراضات بزرگ وازاع�ت�راض�ات، 
قيام را بي�رون ب�ي�اورن�د ج�زء پ�ي�ش 
گ��رف��ت��ن وآزم��اي��ش ان��واع س��رک��وب 
وشدت دادن به سرکوبھای ف�ي�زي�ک�ی 
آن ھم درحد دفاع ک�اردي�گ�ری ن�م�ی 

 .تواند انجام دھد 
حال سوال بعدی مطرح می شود ک�ه 
آيا انق)بيون حرفه ای با توجه به اين 
که می توان�ن�د ازاع�ت�راض ک�وچ�ک 
اعتراض بزرگ را امکان پذيرنمايند 
ب�اي��د م�ن��ت��ظ��راي�ج��اد ش�دن اع��ت��راض 
کوچک يا بزرگ باشند تا بعد ان�ج�ام 
وظيفه نمايند؟ يا آيا آنھا بايد م�ن�ت�ظ�ر 
ب��اش��ن��د ت��ا اع��ت��زاض��ات وم��ط��ال��ب��ات 
ومبارزات ت�وده ھ�ا ب�ه م�رح�ل�ه ای 
عبورازمرزتح�م�ل پ�ذي�ری س�رم�اي�ه 
داری برسند و سپس شروع به انج�ام 

 وظيفه نمايند؟
ما می گويم نه اگر سازمان س�ي�اس�ی 

تشکي)ت انق)بيون ح�رف�ه (کارگران 
م���ن���ت���ظ���رظ���ھ���وراع���ت���راض���ات )  ای

ومبارزات باشداين خود ق�ب�ول رون�د 
وروش خود بخوديسم است درح�ال�ی 
که انق)بيون حرفه ای ب�ا ت�وج�ه ب�ه 
اي��ن��ک��ه اع��ت��ق��اد و اي��م��ان دارن��د ک��ه 
حرک�ت واع�ت�راض�ات وم�ب�ارزه ب�ه 
ط��ور مس��ت��م��رودائ��م��ی ب��ه دل��ي��ل 
موجودي�ت س�رم�اي�ه داری و وج�ود 
انکار ناپذيراستثماروھمچنين طبقاتی 
بودن جامع�ه وج�ود ص�د در ص�دی 
دارد پ��س ھ��ي��چ ن��ي��ازی ن��ي��س��ت ک��ه 
انتظاربکشد بلکه بايد موارد م�وج�ود 
را اگرديده نمی شوند يا ھن�وزب�ه ح�د 
ديده شدن رشد نکرده اند، با ت�ح�ل�ي�ل 

شرايط موجود می توانند کشف کن�ن�د 
که در چه سطحی ودرچه مکانی وبا 
چه روی کردی درکدام يک ازحوزه 
ھ���ای اج���ت���م���اع���ی اع���ت���راض ي���ا 
اعتراضاتی ممکن است و يا درح�ال 
شکل گيری می باشد، بن�اب�راي�ن م�ی 
توان به جرات گفت ھيچ ج�ام�ع�ه ای 
ب��دون اع��ت��راض ن��م��ی ت��وان��د ب��اش��د 
وچون وظ�ي�ف�ه س�ازم�ان ان�ق�)ب�ي�ون 
ح��رف��ه ای رش��د و ارت��ق��اع دادن 
اعتراضات وعلنی وتوده گير ک�ردن 
آنھاست پس بايد برای رساندن طبق�ه 
کارگربه ھدف نھ�اي�ی وآم�اده ک�ردن 
طبقه ک�ارگ�ر ب�رای تس�خ�ي�ر ق�درت 
ت��ئ��وری و پ��رات��ي��ک ان��ق��)ب��ی را ب��ا 
اع�ت��راض�ات م�وج��ود ي��ا زم��ي�ن��ه ھ��ا 
وبسترھای امکان پذيری اعتراضات 
انطباق داده توده ھا را ب�ا م�ط�ال�ب�ات 
عينی شان به گود مب�ارزه رھ�ن�م�ون 
شود وکارگران را با متش�ک�ل ک�ردن 
در تشکل ھای انق)بی آماده رھب�ری 
انق)ب وبرقراری حکومت کارگری 

ازخ�ود ب�اي�د پ�رس�ي�د آي�ا ي�ک . نم�اي�د
تشکل با توجه به بند اول بحث اخي�ر 
که گفتيم درھرمرحله ازاع�ت�راض�ات 
تشکل متناسب ب�ا آن م�رح�ل�ه اي�ج�اد 
می شود پس تشکل انق)بي�ون ح�رف�ه 
چ��گ��ون��ه م��ی ت��وان��د ب��رای ھ��م��ه ی 
مراحل جواب گو باش�د؟ ج�واب اي�ن 

gاي�ن تش�ک�ل خ�ود ب�ه "  است ک�ه او
برای ھمين که "  خودی نيست و دقيقا

از کوچکترين اع�ت�راض ب�ي�ش�ت�ري�ن 
رشد وارتقاع را با توجه به امکان�ات 
اجتماع�ی و آم�وزش ھ�ا وت�اک�ت�ي�ک 
ھ��ای ان��ت��خ��اب��ی ب��دس��ت ب��ي��اورد اي��ن 
رسالت چنين تشکي)تی است دوم�ي�ن 
اينکه اين تشکل با برنام�ه و اھ�داف 
بلند مدت ب�رای آم�اده ک�ردن ط�ب�ق�ه 
کارگرجھت تسخيرقدرت ساخته م�ی 
ش�ود ب��ن��ا ب��راي�ن اگ��رازاع��ت��راض��ات 
کوچک شروع می ک�ن�د ب�رای رش�د 
آنھا به مرحله باgتراست ن�ه م�ح�دود 
م��ان��دن درآن م��رح��ل��ه وذات ون��ف��س 
وج�ودی آن ب��رای ھ�م�ه ی م�راح��ل 
اس��ت چ��ون اف��ق آن ان��ق��)ب اس��ت 
ب���ن���اب���راي���ن م���ج���م���وع���ه رس���ال���ت 
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نيزازکوچکتري�ن اع�ت�راض ت�اھ�دف 
دراي��ن .  ن��ھ��اي��ی ت��ع��ري��ف م��ی گ��ردد

راب��ط��ه ل��ن��ي��ن م��ی گ��وي��د س��ازم��ان 
انق)بيون حرفه ای بايد آن�ق�در ت�وان�ا 
وانعطاف پذيرباشد که ب�ت�وان�دازي�ک 
اعتراض کوچک مانند ن�وش�ت�ن ي�ک 
ن��ام��ه اع��ت��راض��ی ب��ه ي��ک اداره ت��ا 
رھبری يک قيام مس�ل�ح�ان�ه ک�ارک�رد 

ح�ت�ی )  نقل ب�ه مض�م�ون( داشته باشد 
چنين ان�ع�ط�اف وت�وان�ی ن�ي�ز ن�ب�اي�د 

ب�ل�ک�ه . برحسب خود به خ�ودی ب�اش�د
درب��رن��ام��ه واھ��داف م��ک��ت��وب ش��ده 
تش��ک��ي��)ت ب��رای ت��م��ام��ی اعض��ا 
وکارگران وھوادارون حتی مخالفي�ن 

ب��ا چ��ن��ي��ن . روش��ن وش��ف��اف ب��اش��د
برداشتی ازانق)بيون حرفه ای اس�ت 
که می فھميم ھيچ ک�دام ازاح�زاب و 
سازمانھای موجود مدعی کمونيست�ی 

ح�زب ط�ب�ق�ه "  يا کارگری ايران ابدا
کارگر نيستند و به جرات م�ی گ�وي�م 
حتی زم�ي�ن�ه و بس�ت�راح�ت�م�ال�ی ن�ي�ز 
درھيچکدام ازآن�ھ�ا وج�ود ن�دارد ک�ه 
درآي��ن��ده ب��ت��وان��ن��د ح��زب ط��ب��ق��ه 

چون ھيچ زمينه وبستر .  کارگرباشند
 88ب��اgت��رازخ��ي��زش ت��وده ای س��ال 

نمی تواند در تاريخ اي�ج�اد ش�ود ک�ه 
زمينه سازت�ب�دي�ل ش�دن اي�ن اح�زاب 
غ��ي��رک��ارگ��ری ب��ه ح��زب ط��ب��ق��ه 

وبعد ازآن ديدي�م  88کارگرشود ودر 
که ھيچ کدام ازآنھا ذره ای م�ت�ح�ول 
نشدند وديديم خيزش توده ای بس�ي�ار 
ق��وی اي��ران روی دش��م��ن��ان داخ��ل��ی 
وخ��ارج��ی بش��دت ت��اث��ي��ر گ��ذاش��ت 
وھمچنين مردم آزاديخ�واه ج�ھ�ان را 
به تحسين واداش�ت وح�ت�ی ت�اث�ي�رات 
عميق حرک�ت�ی درت�وده ھ�ای بس�ي�ار 
کش�ورھ�ا اي�ج�اد ک�رد وم�ھ�م�ت�رازآن 
عقب مانده ترين توده ھای اي�ران را 
ب��ه واک��ن��ش واداش��ت ام��ا دراي���ن 
س��ازم��ان��ھ��ا واح��زاب م��دع��ی دري��خ 
ازذره ای تحول وخ�ود ب�ازب�ي�ن�ی ي�ا 
خود بررسی يا تغييری درخود ايجاد 
کنند اين نشان می دھد که ھيچ کان�ال 
ارتباطی بين آنھا وتوده ھای انق)ب�ی 
ک��ارگ��ران وم��ردم وج��ود ن��دارد ت��ا 
ازطريق آن کانال ھا تاثيرات جن�ب�ش 

توده ای وارد اي�ن م�دارھ�ای بس�ت�ه 
سانتريستی شده وت�غ�ي�ي�رات�ی   –فرقه 

ايجاد کند، دشمن را تغ�ي�ي�ر داد ول�ی 
اينھا ت�غ�ي�ي�رن�ک�ردن�د پ�س م�ی ت�وان 
نتيجه گرفت دشمنان دارای کانالھ�ای 
. ارتباطی با توده ھای ايرانی ھست�ن�د

ول��ی اي��ن م��دع��ي��ان دوس��ت��ی ھ��ي��چ 
ارتباطی ندارن�د آن�چ�ه ع�م�ل ک�ردن�د 
خ��ب��ر رس��ان��ی دس��ت دوم و س��وم و 
جشن وپايکوبی بی ارتباط با توده ھا 

اي�ن ھ�اھ�م�ان م�ن�ت�ظ�ران�ی . بود وب�س
ھستند که م�ی خ�واھ�ن�د ات�ف�اق�ی رخ 
بدھد تا آنھا خبررسانی ي�ا دررد، ي�ا 
قب�ول�ی ات�ف�اق وق�د و ب�اgی آن ق�ل�م 

وھ��رک��دام ت��ع��داد . ف��رس��اي��ی ن��م��اي��ن��د
انس��ان��ھ��ای پ��اک ودرس��ت ک��اری را 
ش��ک��ار ک��رده ان��د ودرgک خ��ود ب��ا 
نش��خ��وار گ��ذش��ت��ه ي��ا مس��اي��ل ذھ��ن��ی 
واتوپيايی ورويا پروری به انسانھای 
بی عمل تبديل کرده به دشمن ط�ب�ق�ه 
کارگر مبدل م�ی ک�ن�ن�د درح�ال�ی ک�ه 
اگراين احزاب وس�ازم�ان ھ�ای دون 
کيشوتی وجود نداشته باشند ج�وان�ان 
وانسانھای جادو شده درداخل آنھا از 

" طلسم آزاد شده به انق)ب�ي�ون واق�ع�ا
حرفه ای تبديل می شوند، آنگ�اه م�ی 
توان جنبش توده ھا راازچنگ س�ي�اه 
ھ��ا و س��ب��زھ��ا خ��ارج ک��رده ازاي��ن 
مرحله عبورداده ب�ه ق�ي�ام و ان�ق�)ب 

ي���ک تش���ک���ي���)ت وق���ت���ی . رس���ان���د
غ�ي��ران��ق��)ب��ی وغ�ي��رک��ارگ��ری ب��اش��د 
ف��رق��ی ن��م��ی ک��ن��د درزم��ان وج��ود 
اعتراضات وھم زمان عدم ديده شدن 
اعتراضات منتظر می ماند ام�ا ي�ک 
تش���ک���ي���)ت ان���ق���)ب���ی ح���رف���ه ای 
اگراعتراضات حاضر باشند آنھ�ا را 
رش��د م��ی دھ��د واگ��ردرم��ق��اب��ل دي��د 
نباشند آنھا را رش�د داده ب�ه ص�ح�ن�ه 
می آورد چ�ون ب�ا ت�وده ھ�ا ارت�ب�اط 
ارگانيک دارد آنچه م�ن�اف�ع ت�وده ھ�ا 
محسوب می گردد درواقع من�اف�ع آن 
تشکي)ت نيز ھست از توده ھا تاثي�ر 
می پذيرد و ب�ر ت�وده ھ�ا ت�اث�ي�رم�ی 

اي��ن ي��ع��ن��ی داش��ت��ن ارت��ب��اط . گ��ذارد
واگرارتباط نداشته باشد ن�م�ی ت�وان�د 
ت��اث��ي��ر گ��ذاش��ت��ه ي��ا ت��اث��ي��ر پ��ذي��رف��ت��ه 

واعتراضات را رشد بدھد در نتي�ج�ه 
ب�اي��د م��ان�ن��د اح��زاب و س��ازم��ان��ھ��ای 
موجود منتظرباشد تا شايد غربی ھ�ا 
ب��ه اي��ران ح��م��ل��ه ک��ن��د وآن��ھ��ا را 
ن��ي��زدرگ��وش��ه ن��ا چ��ي��زم��ان��ن��د ع��راق 
شريک نمايد وآنھای ھم که با ح�م�ل�ه 
غربيھا مخالف ھستند ت)ش دارند از 
طري�ق ش�ري�ک ش�دن ب�ا ب�رخ�ی از 
جناح ھای حکوم�ت�ی دس�ت�ی درآت�ش 
داشته باشند اين يعنی بی ارتباطی ب�ا 

 .توده ھا
سازمان انق)بيون حرفه ای يا ح�زب 
واقعی طبق�ه ک�ارگ�رن�ه ب�ه ص�ورت 
منتظران منجی دست رو دس�ت م�ی 
گذارد ونه به جلو می دود واز ت�وده 
ھا فاصله می گيرد بلکه با است�ح�ک�ام 
و اراده آھن�ي�ن دراص�ول وان�ع�ط�اف 
در تاکتيک ھا ضمن ف�ع�ال�ي�ت درح�د 
توان فعلی توده ھا وھمراھی آنھا در 
اعتراضات م�م�ک�ن ف�ع�ل�ی اق�دام ب�ه 
آموزش وارتقاع توان وح�د ت�وده ھ�ا 
تا عبورازسرمايه داری ورسيدن ب�ه 
.    پ��ي��روزی ان��ق��)ب وظ��ي��ف��ه دارن��د

ک�ه )  وخيلی چيزھای ديگ�ر( آموزش( 
ھ�ي�چ ک�دام ازاح�زاب وس�ازم��ان�ھ��ای 
مدعی موجود ندارند واکثريت اعضا 
وھواداران آنھا به امان خدا رھا شده 
اند ونمی توانند مراحل اعتراض�ی و 
وظ��اي��ف خ��ود را تش��خ��ي��ص داده 
وکاری به پيش ببرند، ت�ا آل�ت دس�ت 
سرمايه داری ن�ب�اش�ن�د ف�ق�ط ب�رخ�ی 
ازآنھا خودشان برای ارت�ق�اع ت�)ش 
می کنند اين احزاب وسازمانھا حت�ی 
ب��ه ان��دازه ي��ک ھس��ت��ه م��ط��ال��ع��ات��ی 
ن��ي��زارزش ن��دارن��د ک��ه ب��ه اعض��ا 
وھوادارانشان آموزش بدھند فق�ط ي�ا 
گذشته را نش�خ�وارم�ی ک�ن�ن�د ي�ا ب�ه 
صورت ب�ادک�ن�ک�ی ھ�ي�اھ�و راه م�ی 

اعضا وھواداران ص�ادق ت�ا .  اندازند
زمانی که ازاين سازم�ان�ھ�ا واح�زاب 
کنده نشوند ھرگز نمی توانند رسالت 
انق)بی خود را انجام بدھن�د رس�ال�ت 
ان��ق��)ب��ی اي��ن ھ��واداران واعض��ای 
صادق اين است که طبقه ک�ارگ�ر را 
برای تسخير قدرت آماده کن�ن�د واي�ن 
ع��م��ل ب��دون وج��ود ح��زب ط��ب��ق��ه 
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ال�ب�ت�ه ب�اي�د ب�ه ( کارگرممکن ني�س�ت 
حزب به ديده ابزاربرای ھدف ن�گ�اه 
ک���رد دراي���ن ص���ورت اس���ت ک���ه 
انق)بيون واقعی وق�ت�ی م�ت�وج�ه م�ی 
ش��ون��د ک��ه س��ازم��ان��ھ��ای واح��زاب 
موجودنمی ت�وان�ن�د ط�ب�ق�ه ک�ارگ�ررا 
برای تسخير قدرت آماده نمايند آن�ھ�ا 
را رھا کرده به دنبال ساخ�ت�ن ح�زب 
واقعی ي�ع�ن�ی س�اخ�ت�ن اب�زارواق�ع�ی 
ح�رک�ت م��ی ک�ن�ن��د وق�ت�ی اعض�ا ي��ا 
ھواداران سازمانھا واحزاب م�وج�ود 
ن��م��ی ت��وان��ن��د اي��ن تش��ک��)ت ع��ق��ي��م 
وغيرکارگری را رھا ک�ن�ن�د ب�ه اي�ن 
نتيجه می رسيم که آنھا يعن�ی اعض�ا 
وھواداران يا صادق نيستند وي�ا ب�ي�ن 
ابزاروھدف تفاوت نمی گ�ذارن�د وي�ا 
اينکه ابزاررا به جای ھدف گ�ذاش�ت�ه 
وشروع به عبادت ابزاريعنی تش�ک�ل 
متبوع خود کرده اند که با ت�وج�ه ب�ه 
برخوردھای فرقه ای وس�ان�ت�ريس�ت�ی 
اي��ن اعض��ا وھ��واداران اح��زاب و 
س��ازم��ان ھ��ای م��وج��ود م��ی ت��وان 
مطمئن شد که تش�ک�ل خ�ود راھ�دف 

با توجه به ع�دم ت�ح�ول )  قرارداده اند
و ت��اث��ي��ر پ��ذي��ری اي��ن س��ازم��ان��ھ��ا و 
احزاب ازخيزش توده ھ�ای ان�ق�)ب�ی 

معلوم ش�د ک�ه ازط�ري�ق  88در سال 
اين احزاب وس�ازم�ان�ھ�ا ن�م�ی ت�وان 
رسالت خود يعنی آماده کردن ط�ب�ق�ه 
کارگربرای تسخير ق�درت را ان�ج�ام 
داد پس اکنون اين رفقا وظيفه دارن�د 
حزب واقعی طبقه کارگررا تش�ک�ي�ل 
بدھند و انجام چنين وظيفه ای ب�دون 
خروج از اين اح�زاب و س�ازم�ان�ھ�ا 
ممکن نخواھد شد ما از تمامی اعضا 
وھ��واداران اح��زاب و س��ازم��ان��ھ��ای 
موج�ود ب�ه ج�د م�ی خ�واھ�ي�م ب�رای 
انج�ام رس�ال�ت خ�ود درآم�اده ک�ردن 
طبق�ه ک�ارگ�ر ب�رای ان�ج�ام رس�ال�ت 
ت��اري��خ��ي��ش ي��ع��ن��ی تس��خ��ي��ر ق��درت 

ج�دا "  ازتشکي)ت ھای ف�وق س�ري�ع�ا
شده وبرای ايجاد حزب واقعی طب�ق�ه 
ک��ارگ��ردرھس��ت��ه ھ��ا وک��م��ي��ت��ه ھ��ای 
انق)بی و مخف�ی م�ت�ش�ک�ل ش�ون�د ت�ا 
درحين مبارزان ع�ي�ن�ی ک�ه ش�راي�ط 
ع�ي��ن��ی ان��ق��)ب�ی ح��ی وح��اض��راس��ت 

ب��ت��وان��ي��م ذھ��ن��ي��ت ان��ق��)ب��ی را ن��ي��ز 
gزم ب��ه ت��وض��ي��ح اس��ت )  بس��ازي��م 

سازمان انق)بيون حرفه ای بايد توان 
ان��ط��ب��اق اص��ول ب��ا ش��راي��ط ع��ي��ن��ی 
ورھ��ب��ری ت��وده ھ��ا ب��ه م��ن��زل گ��اه 

ب��اي��د ب��ي��ن .  ان��ق��)ب راداش��ت��ه ب��اش��د
س���ازم���ان ان���ق���)ب���ي���ون ح���رف���ه ای 
وس��ازم��ان��ھ��ای ت��وده ای ک��ارگ��ران 
درحين اينک�ه م�ک�م�ل ي�ک دي�گ�رن�د 
دارای ارت��ب�اط دي�ال��ک��ت�ي��ک�ی وح��دت 
ضدين نيز ھستند، اين ارتباط بايد ب�ا 
ظرافت حفظ شود البته بھترين روش 
وسبک برقرارنگداشتن اي�ن ارت�ب�اط 
ت�داخ��ل آن�ھ��ا دري�ک دي��گ�روچ��رب��ش 
شوراھای انق)بی کارگ�ران درپ�ي�ش 
برد حاکميت ط�ب�ق�ه اس�ت، ک�ه ب�اي�د 
ب��اظ��راف��ت خ��اص،وحض��ورک��ث��ي��ر 
ک���ارگ���ران ان���ق���)ب���ی درس���ازم���ان 

ل�ن�ي�ن م�ی .  انق)بيون حرفه ای اس�ت
من در گذشته می گ�ف�ت�م ازده "  گويد 

نفر کارگر باشد و  8نفرعضو حزب 
نفر روشنفکر وحاg می گ�وي�م از  2

ن��������ف��������رعض��������وح��������زب  100
 98ن���ف���رروش���ن���ف���ک���رب���اش���د و 2

دراين ص�ورت اس�ت ..."  نفرکارگر 
که سنتزتضاد وحدت ضدين اي�ن دو 
سازمان به نفع سازمان ھای توده ای 
کارگران ع�م�ل خ�واھ�د ک�رد ي�ع�ن�ی 
درحين حفظ وجود ھردوسازمان ک�ه 
يکی بدون ديگری ھرگز پيروز نمی 
شود بدون انحراف ام�ک�ان پ�ذي�رم�ی 
گ�����ردد، ت�����ا اي�����ن�����ک�����ه ازدوره 

 .گذارعبورکنيم
نبايد از ياد برد که سازمان انق)بيون 
حرفه ای ب�دون وج�ود س�ازم�ان�ھ�ای 
توده ای کارگران نمی تواند وظاي�ف 
خود را انجام بدھد وسازمانھای توده 
ای ک��ارگ��ران ن��ي��زب��دون س��ازم��ان 
انق)بيون حرفه ای نمی توانند ب�رای 

 .تسخير قدرت آماده شوند
از بحث ھای گذشته نتيجه می گيريم 
که درت�م�ام�ی م�راح�ل ازچ�پ ،چ�پ 
نگاه کردن ن�اراض�ي�ان ب�ه ک�ارف�رم�ا 
وجود سازمان انق�)ب�ي�ون ح�رف�ه ای 

درست است ک�ه ح�رک�ت . gزم است
ھ��ای خ��ود ب��ه خ��ودی ب��دون وج��ود 

سازمان انق)بيون حرفه ای ھ�م م�ی 
توانند تا آستانه تحمل پذيری سرماي�ه 
داری پيش بروند اما اين احتمال يک 
به ھزاراس�ت ک�ه ت�ا رس�ي�دن ب�ه آن 
مرحله م�ن�ح�رف نش�ون�د ب�ن�ا ب�راي�ن 
درتمامی مراحل سازمان ان�ق�)ب�ي�ون 
حرفه ای gزم وض�رورت ت�اري�خ�ی 

 .است
ھمان�ط�وري�ک�ه گ�ف�ت�ي�م ھ�راع�ت�راض 
کوچک نيزمانند ن�وش�ت�ن ي�ک ن�ام�ه 
اولين قدم اع�ت�راض�ی اس�ت ک�ه م�ی 
تواند ما را به مراح�ل واع�ت�راض�ات 
باgتربرساند پس يک کارگ�رس�اده و 
يا انق)بی وحتی يک کمونيست ب�اي�د 

تحل�ي�ل ک�ن�د ک�ه آي�ا "  شرايط را دقيقا
م��ی ت��وان ازاي��ن ح��رک��ت ک��وچ��ک 
حرکت بزرگ بدست آورد؟ آي�ا م�ی 
توان با شرکت درنوشتن نامه راھ�ی 
برای آموزش ، ايجاد ارتباط ، ايج�اد 
ح�رک��ت ھ��ای آگ��اھ�ان��ه ، ي�ارگ��ي��ری 
انق)بی انجام داد؟ آي�ا در اي�ن�ج�ا ک�ه 
ھيچ حرکتی وجود ندارد نوشتن يک 
نامه گامی به جلو نيست؟دراين گونه 
تصميم گيريھا حضورزنده وت�ح�ل�ي�ل 
انق)بی شراي�ط ح�رف اول وآخ�ررا 
م��ی زن��د ک��ه رف��ي��ق ح��اض��ردرآن��ج��ا 
برمبنای متد ی که آموزش ديده است 
م���ی ت���وان���د تص���م���ي���م ان���ق���)ب���ی 
بگيردودرک کند ممکن است نوشت�ن 
يک نامه را در جاييکه ھيچ حرک�ت�ی 
وجود ندارد به اندازه يک قيام مث�ب�ت 

وش���روع وان���ج���ام .  ارزي���اب���ی ک���رد
حرکت کوچک را البته آگ�اھ�ان�ه وب�ا 
داشتن برنامه وافق انق)بی اعتراض 

آن را ارت�ق�اع داد . مثبت قلمداد ک�رد
برای خلق کردن حرکتھای ان�ق�)ب�ی 
بعدی بس�ت�رس�ازی ک�رد وھ�م�چ�ن�ي�ن 
ب��رای پ��ي��اده ک��ردن ب��رن��ام��ه ھ��ا 
واسترات�ژی وت�اک�ت�ي�ک�ھ�ای ان�ق�)ب�ی 
درم��ي��ان ک��ارگ��ران حض��وران��ق��)ب��ی 

ازاي���ن ن���ق���ط���ه ع���زي���م���ت . داش���ت
ھ�رح��رک��ت��ی ول��وبس��ي��ارک�وچ��ک ق��دم 
عملی ش�روع ح�رک�ت ھ�ای ب�زرگ 

اين درص�ورت�ی اس�ت ک�ه م�ا .  است
تشکي)تی حداقل درحد يک ھسته ي�ا 
انديشه ايجاد ھس�ت�ه ک�م�ون�ي�س�ت�ی را 
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کارگران ان�ق�)ب�ی اول .  داشته باشيم 
دوم .  بايد اقدام به ايجاداعت�راض ک�ن�د

دراعتراض موجود شرکت ک�رده آن 
سوم اگر بيش ازي�ک . را ارتقاع بدھد 

اعتراض بوده آنھ�ا را ت�ح�ل�ي�ل ک�رده 
انق)بی ترين آنھا را تقويت و رفرمی 
آنھا راافشا وک�ارگ�ران را ب�ه س�م�ت 
اع��ت��راض ان��ق��)ب��ی ھ��داي��ت ن��م��اي��د، 
چھارم در تمامی حاgت بايد اقدام ب�ه 
آم��وزش وارت��ق��اع آگ��اھ��ی س��ي��اس��ی 

درت�م�ام�ی . وطبقاتی ک�ارگ�ران ن�م�اي�د
لحظه ھا برای تشکيل ھسته وک�م�ي�ت�ه 
ان��ق��)ب��ی و م��خ��ف��ی و ح��زب ط��ب��ق��ه 
کارگريارگي�ری وب�ی وق�ف�ه ف�ع�ال�ي�ت 

gزم ب��ه ت��ذک��ر اس��ت ک��ه ب��رای . ک��ن��د
تش��خ��ي��ص رف��رم��ي��س��ت��ی ب��ودن ي��ک 
اعتراض تحليل ومقايسه آن با خودش 
يا با اعتراضات تاريخی تمام ش�ده ي�ا 

) اع���ت���راض���ات روي���اي���ی( ن���ي���ام���ده
ودرصورتی که درآن محل اعت�راض 
دي��گ��ری ن��ي��س��ت ي��ا ام��ک��ان اي��ج��اد 
اعتراض ديگری وجود ن�دارد ک�اری 
است غلط وغيرممکن ورف�رم�ي�س�ت�ی 
ناميدن آن اعت�راض ف�ق�ط م�ی ت�وان�د 
ازامکان وجود ح�رک�ت ج�ل�و گ�ي�ری 

يا امکان اعت�راض را ک�ه م�ی .  نمايد
تواند قدم شروع باش�د درن�ط�ف�ه خ�ف�ه 

و .  کرده  پاسيو بودن را توجيه نمايد 
زمانی م�ی ت�وان ي�ک اع�ت�راض را 
رف��رم��ي��س��ت��ی ي��ا ان��ق��)ب��ی ن��ام��ي��د ک��ه 
اع��ت��راض دي��گ��ری ب��رای م��ق��ايس��ه 

 .درآنجا وجود داشته باشد

ھيچ اعتراض انق)ب�ی خ�ل�ق الس�اع�ه 
نيست بلک�ه ازي�ک ن�ق�ط�ه ي�ا زم�ي�ن�ه 
ت��اري��خ��ی پ��اي��ي��ن ت��رک��ه م��ی ت��وان��د 
رفرميستی ھم باشد به صورت پنھ�ان 
يا آشکارشروع ودرم�راح�ل�ی ازط�ی 
مسيرخود دچارجھش ھای م�ی گ�ردد 
که ب�دون ش�ک اف�راد وس�ازم�ان�ھ�ای 

بنابراي�ن .  انق)بی درآنھا دخيل ھستند 
کارگران انق)بی ، و ک�م�ون�ي�س�ت ھ�ا 
نبايد منتظراعتراضات انق)بی دس�ت 
روی دس��ت ب��گ��ذارن��د ب��ل��ک��ه ب��اي��د 
اعتراضات کوچک ورفرم�ي�س�ت�ی را 
به کانال اعتراضات ان�ق�)ب�ی ھ�داي�ت 

 . نمايند
درم��ورد ج��ن��ب��ش ھ��ای اج��ت��م��اع��ی 
ک�م��ون�ي��س�ت ھ��ا وک��ارگ�ران ان�ق��)ب��ی 
وظ���ي���ف���ه دارن���د ب���ه س���ه ص���ورت 

 . زيردرآنھا شرکت کنند 
اگر دارای س�ازم�ان ان�ق�)ب�ی   -1

ھس��ت��ن��د ول���و ي��ک ھس��ت���ه 
کمونيستی بايد ب�ا ب�رن�ام�ه و 
تاکت�ي�ک ھ�ای دق�ي�ق درآن�ھ�ا 
شرکت ک�رده وج�ن�ب�ش ھ�ای 
ف��وق را ب��ه س��م��ت ھ��رچ��ه 
. راديکالترشدن ھدايت نمايند 

درواق���ع ش���رک���ت ن���ک���ردن 
درآن��ھ��ا پ��اس��ي��و ش��دن ،دس��ت 
روی دست گذاشتن ومن�ت�ظ�ر 

 .ظھور ناجی ماندن است
اگر دارای س�ازم�ان ان�ق�)ب�ی   -2

نيستيم بازھم بايد شرکت کنيم 
منتھ�ا ب�ا اف�ق اي�ن�ک�ه ازي�ک 

جھت برای يارگ�ي�ری ج�ھ�ت 
ايجادھسته ھا که م�ی ت�وان�ن�د 
نطفه ھای سازمان انق)ب�ي�ون 
ح��رف��ه ای ب��اش��ن��د وازس��وی 
دي����گ����ر رش����د ش����ع����ارھ����ا 
وتاثيرگ�ذاری واي�ج�اد س�وال 
درميان ش�رک�ت ک�ن�ن�دگ�ان و 
آموزش ھای ات�ف�اق�ی درت�وده 
ھ��ا ک��ه ب��ا ت��وزي��ع نش��ري��ه 
اط��)ع��ي��ه و م��ق��اgت خ��وب 
وآم�وزش��ی درم��ي��ان ش��رک��ت 
کنندگان وب�خ�ص�وص ت�ب�ل�ي�غ 
ضرورت وج�ودی تش�ک�)ت 
ان��ق��)ب��ی وض��رورت اي��ج��اد 

 .حزب طبقه کارگر
و حتی اگر نتوايم برای ايج�اد   -3

ھسته ھ�ا ي�ارگ�ي�ری ن�م�اي�ي�م 
بازبايد ش�رک�ت ک�ن�ي�م وازب�ه 
وج����ود آم����ده ام����ک����ان����ات 
وتغييرشعارھا وارتق�اع آن�ھ�ا 
وھمچنين تبليغ gزم کارکن�ي�م 
وب��ا ت��وج��ه ب��ه اي��ن��ک��ه ي��ک 
ان��ق��)ب��ی واق��ع��ی م��ی ت��وان��د 
دردرون اعتراضات توده ای 
راه کارھای انق)بی بيابد ک�ه 
در ص��ورت ع��دم ش��رک��ت 
ازآن امکانات محروم خواھ�د 

ش����رک����ت ک����ردن در . ش����د
اعتراضات باافق م�ت�ف�اوت و 

 .انق)بی ضرورت دارد
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بينی اين که پيرو ج�ن�ب�ش دس�ت  پيش

راس��ت��ی س��ب��ز فض��ای س��ي��اس��ت و 

اي��دئ��ول��وژی در ج��ام��ع��ه اي��ران ب��ه 

راست خواھد چرخيد، چندان دش�وار 

اين را ما از ھ�م�ان روزھ�اي�ی .  نبود

که سبز خيابانھا را ب�ه اش�غ�ال خ�ود 

اين چ�رخ�ش ب�ه .  درآورده بود گفتيم

راست را امروز در ھمه جن�ب�ش�ھ�ای 

از .  توان مش�اھ�ده ک�رد اجتماعی می

ھ��ای م��خ��ت��ل��ف س��ب��زم��ذھ��ب��ی  ش��اخ��ه

ف�ک��ر  س�ک��وBر گ��رف�ت��ه ت��ا روش��ن   و

و از جنبش ھای    Bئيک و دمکرات

زنان گرفته تا جنبشھای دانشج�وئ�ی، 

مؤلفه ھ�ای .  از راست گرفته تا چپ

مبارزه طبقاتی در اي�ران ي�ک خ�ي�ز 

ب��زرگ ب��ه س��م��ت راس��ت ب��رداش��ت��ه 

حتی جناح پيروزم�ن�د م�ب�ارزه . است

قدرت نيز شع�ارپ�ردازي�ھ�ای ع�دال�ت 

را فع.ً ب�اي�گ�ان�ی ک�رده اس�ت و ب�ه 

جای مبارزه با دانه درشت�ھ�ای ف�اس�د 

ف��ع��.ً ب��ه ق��ط��ع دس��ت دل��ه دزدھ��ای 

اي�ن چ�رخ�ش .  بدبخت پرداخته اس�ت

به راست را در ھمه اين عرصه ھ�ا 

ب��اي��د ش��ن��اخ��ت و ب��ه م��ق��اب��ل��ه ب��ا آن 

در م�ي�ان چ�پ ھ�ي�چ چ�ي�ز . پرداخت

شاخص تر از مباحثه ای که ام�روز 

لنينيسم در گرفته است   بر سرلنين و

نشان دھنده اين چ�رخ�ش ب�ه راس�ت 

ال��ب��ت��ه دران��ديش��ه راه ب��ران ( . ن��ي��س��ت

گ���راي���ش راس���ت در درون چ���پ 

سالھاست و ح�ت�ی ريش�ه راس�ت در 

اينھا از بدو ت�ول�دش�ان ب�ا آن�ھ�ا ب�وده 

 Bاست منتھا ژن نھ�ف�ت�ه ب�ود ک�ه ح�ا

دربست�ر س�ب�ز ام�ک�ان رش�د و ن�م�و 

از ط��رف .  ب��ي��ش��ت��ری ي��اف��ت��ه اس��ت 

 )نشربه

س�ر ب��رآوردن ي��ک آن��ت��ی ل��ن��ي��ن��ي��س��م 

آشکار از درون مساع�دت�ري�ن بس�ت�ر 

آن، حزب کمونيست کارگری، ت�ن�ھ�ا 

ش��اخ��ص اي��ن چ��رخ��ش ب��ه راس��ت 

نحوه ب�رخ�ورد چ�پ ب�ه اي�ن . نيست

پديده نيز به ھمان اندازه حک�اي�ت از 

ت��ا .  اي��ن چ��رخ��ش ب��ه راس��ت دارد

ھمينجا ھم آن�ت�ی ل�ن�ي�ن�ي�س�م ت�ازه ب�ه 

دوران رسيده موفقيتھ�ای م�ھ�م�ی را 

ک���ادر درج���ه .  کس���ب ک���رده اس���ت

چھاری که تا مدت�ی ن�ه چ�ن�دان دور 

» ک�م�ون�ي�س�ت�ی« در کارنامه فعال�ي�ت 

خود چ�ن�دان چ�ي�زی ب�ي�ش از ت�ھ�ي�ه 

ب�ھ�داش�ت « ھ�ای ت�ل�وي�زي�ون�ی  برنامه

در چ�ن�ت�ه ن�داش�ت، »  برای ھ�م�گ�ان

امروز ب�ه ل�ي�در س�ي�اس�ی ي�ک خ�ط 

خ�ط�ی ک�ه آش�ک�ارا .  تبديل شده است

ک�م��ون��ي��س��ت « ح�م��اي��ت ھ�م��ه آن    از

ھ��ای س��رش��ن��اس��ی ھ��م » ک��ارگ��ری

برخوردار است که با ش�ي�ف�ت ح�زب 

مرک�ز « کمونيست کارگری به سمت 

و ب��ا پ��رچ��م م��درن��ي��ت��ه »  س��ي��اس��ت

ھاليوودی جذب آن حزب شده ب�ودن�د 

ھ�ا راه رس�ت�اخ�ي�ز  و امروز ھم�ه آن

خود را در لني�ن »  کمونيسم انسانی« 

آنتی لنينيسم .  زدائی جستجو می کنند

« تا ھ�م�ي�ن�ج�ا ت�وانس�ت�ه اس�ت ُن�ُط�ق

درون رھ�ب�ری ح�زب »  لنينيست�ھ�ای

کمونيست کارگری را چ�ن�ان ب�ک�ش�د 

ای جز پ�ذي�رش م�وج�ودي�ت  که چاره

 ”مبارزه نظری بخشی از مبارزه  طبقاتی است“

در اینترنت نشر گردیده ،اما از نظر ما ارزش آن ”  مقاله زیر نوشته رفيق بھمن شفيق است که قب 

را دارد که برای دامن زدن به بحث ھای تئوریک و افشای ھرچه بيشتر انحـرافـات در چـنـيـن دوره 

بنابراین با تشکر از رفيق بھمن آن را . منتشر شود ”  حساسی از مبارزات جنبش کمونيستی  مجددا

 منتشر کرده و در شماره ھای آتی به بحث ھای بيشتری در این رابطه خواھيم پرداخت  

 آنتی لنينيسم ،آنتی کمونيسم است
 بھمن شفيق 
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فراکسيونی برای آنتی لنينسم برايش 

کس��ان��ی ک��ه چ��ه بس��ا ف��ک��ر .  ن��م��ان��د

کردند با پليتيک سرکار استواری  می

ف�ع��.ً م��درن�ي��س�ت��ھ�ا را ج��ل�ب ح��زب 

ک�ن�ن�د، ب�ع�داً ھ�ر وق�ت  خودشان م�ی

را ب�اB »  کمونيستی« Bزم بود دوز 

می برند، ح�اB و در پ�رت�و ع�روج 

ب�ي�ن�ن�د  قدرتمند راست در جامع�ه م�ی

که چگونه روايتھای اريژينال دس�ت 

آي�ن�د و ج�ايش�ان  راستی به ميدان می

را در ح��زب خ��ودش��ان ھ��م ت��ن��گ 

روالی که اکنون  پيش بينی .  کنند می

رود چ�ن�دان  در اين حزب پ�ي�ش م�ی

دير ي�ا زود ھ�م�ه آن .  دشوار نيست

رھبرانی که م�اي�ل ب�ه پ�ذي�رش اي�ن 

واق��ع��ي��ت ن��وظ��ھ��ور ن��ي��س��ت��ن��د، ب��اي��د 

صندليھای خود را به اين نسل جدي�د 

واگ�ذار »  کمون�ي�س�ت�ھ�ای ک�ارگ�ری« 

دورانديش ت�رھ�ايش�ان اي�ن را .  کنند

فھميده اند و در ت�ق�اب�ل ص�وری ب�ا 

آنتی لنينيسم چاشنی انتقاد به لنين را 

 .ھم وارد بحثھای خود کرده اند

اما اين تمام موفقيت آن�ت�ی ل�ن�ي�ن�ي�س�م 

بيشترين موف�ق�ي�ت اي�ن آن�ت�ی .  نيست

لنينيسم در دامن زدن ب�ه م�وج�ی از 

بررسی انتقادی انق.ب اکتبر و لني�ن 

و لن�ي�ن�ي�س�م در م�ي�ان چ�پ وام�ان�ده 

ت�ا »  ک�م�ون�ي�س�ت م�ن�ف�رد« از .  است

م��ج��اھ��د س��اب��ق اي��ن روزھ��ا ب��ه 

» ت�ج�زي��ه و ت��ح�ل�ي��ل« ب�ررس�ی و « 

صد البته ک�ه .  انق.ب اکتبر مشغولند

در اين بررسی ھا انتقاد از لني�ن، و 

بويژه انتقاد از کمبود دمکراسی نزد 

او و بلشويسم، جايگاه وي�ژه ای ب�ه 

نزد برخ�ی .  خود اختصاص می دھد

روشنتر، نزد برخی ديگر محترمانه 

ھمه آنچ�ه ک�ه .  تر» منصفانه«تر و 

رھبران فدائی و توفان و اح�زاب و 

دست�ج�ات م�خ�ت�ل�ف چ�پ در ح�ي�ات 

ب��ر س��ر عض��و    س��ازم��ان��ی خ��ود

ک�م�ون�ي�س�ت « تشک�ي�.ت�ی دي�روز و 

و مسعود و م�ري�م    امروز،»  منفرد

آوردند، امروز   بر سر مجاھد سابق

در نقد لنين و لنينيسم بيان انتلکتوئ�ل 

 .خود را می يابد

اما حتی اين ھم پايان موفقي�ت آن�ت�ی 

اي�ن م�وف�ق�ي�ت ح�ت�ی .  لنينيسم ني�س�ت

مدافعان لنين و بلشويسم را نيز تحت 

در مقابل موج .  تأثير قرار داده است

ای ھم با ني�ت  ادبيات ضد لنينی، عده

ان�د و  دفاع از لنين وارد م�ي�دان ش�ده

ساده لوح�ان�ه در ص�دد آن�ن�د ک�ه ب�ا 

ارائه بحثھای اثباتی در باب نق�ش و 

جايگاه تاريخی بلشويسم و ل�ن�ي�ن ب�ه 

دفاع از آن برآيند و استدBلھای ض�د 

ب�رخ�ی س�اده .  لنينی را خن�ث�ی ک�ن�ن�د

برند ک�ه ل�ن�ي�ن  لوحانه به اين پناه می

را ب�اي�د در ش�راي��ط ت�اري�خ�ی خ��ود 

تحليل کرد و اين شرايط را در نظر 

گرفت و جمعی ديگر ھم از قضا ب�ه 

انتزاع لنين از انق.ب اکتبر پناه م�ی 

اين مدافعان لنينيسم نمی بين�ن�د .  برند

که با عمل خود بر موجودي�ت آن�ت�ی 

لنينيسم به عنوان يک جريان انتقادی 

گذارند و اي�ن ب�زرگ�ت�ري�ن  صحه می

. موفقيت برای آنتی ل�ن�ي�ن�ي�س�م اس�ت

ت�ر از تس�خ�ي�ر  موفقيتی حتی ب�زرگ

ت��م��ام و ک��م��ال ح��زب ک��م��ون��ي��س��ت 

 .کارگری

آنتی لنينيسم يک جريان انتق�ادی در 

آنتی لنينيسم آنت�ی .  درون چپ نيست

کمونيسمی است که فع.ً خود را در 

پوشش حمله به ل�ن�ي�ن پ�ن�ھ�ان ک�رده 

بحث آنتی لنينيس�م اي�ن ي�ا آن .  است

کمبود، اين يا آن انتقاد و اي�ن ي�ا آن 

آن�ت�ی .  انحراف در بلش�ويس�م ن�ي�س�ت

ل��ن��ي��ن��ي��س��م از ب��دو پ��ي��دايش��ش ب��ي��ان 

خصومت بنيادی با ايده ديک�ت�ات�وری 

پرولتاريا، اين جوھر نظريه سياسی 

مارکسيسم، بوده و امروز نيز ھمين 

ن�ف�س .  نه بيشت�ر و ن�ه ک�م�ت�ر.  است

زمان پيدايش اين م�وج ت�ع�رض ب�ه 

لنين�ي�س�م ب�اي�د ب�ه ان�دازه ک�اف�ی اي�ن 

اي�ن م�وج .  موضوع را روش�ن ک�ن�د

تعرض از آسمان بی ابر نازل نش�ده 

از ميان کس�ان�ی ب�ي�رون آم�ده .  است

است که ي�ک ج�ن�ب�ش ت�م�ام�اً دس�ت 

راستی را انق.ب ناميدند، از درون 

ح��زب��ی س��ر ب��ل��ن��د ک��رده اس��ت ک��ه 

» حکوم�ت آزاد« سالھاست خرافات 

ان���ق���.ب « و»  ج���ام���ع���ه ب���از« و 

کمونيس�م و    را به عنوان»  سکوBر

س��وس��ي��ال��ي��س��م ب��ه خ��ورد م��ردم داده 

از درون ج�ري�ان�ی س�ر ب�ل�ن�د .  است

ک�رده اس�ت ک��ه س�اب�ق�ه دي�ري�ن�ه در 

تئوری پردازی بر عليه تشکل ي�اب�ی 

مستقل کارگران را در پرون�ده خ�ود 
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دارد، جريانی که عنوان کمونيسم و 

کش�د و  را يدک م�ی   کارگر را توأماً 

ک�ارگ�ر « برای مخالفين خود دش�ن�ام 

اي�ن .  را به کار م�ی ب�رد»  کارگری

آنتی لنينيسم بر بستر فضاي�ی ش�ک�ل 

گرفته است ک�ه س�ال�ھ�اس�ت م�ب�ارزه 

برای سازماندھی و سازمان�ي�اب�ی را 

با مارکتينگ سياس�ت ع�وض ک�رده 

ب�ر    و رھبرانش با پا گذاشت�ن   است

جای پای مجاھد و با نامه نگاری به 

رئيس جمھور آمريکا و دادن ھمه و 

» جھ�ان آزاد« ھر گونه تضمينی به 

. ب��ه دن��ب��ال ب��از ک��ردن راه ق��درت��ن��د

عروج سبز در باغ سبزی ب�ه روی 

اي��ن ح��زب��ی گش��ود ک��ه س��ال��ھ��اس��ت 

ان��ق��.ب « ان��ق��.ب پ��رول��ت��ری را ب��ا 

ط�اق »  ان�ق�.ب ج�وان�ان« و » زنانه

لنين و لنينيسم مانع�ی ب�ر .  زده است

سر راه انطباق کامل اي�ن ح�زب ب�ا 

اش است و ام�روز  ھای اجتماعی پايه

خ�ورده  که انق.ب سبزش�ان ش�ک�س�ت

اس�ت، در ج��ن��گ ب��ا رق��ب��ا ب��ر س��ر 

تصاحب اين پايه اج�ت�م�اع�ی اک�ن�ون 

رو به کاھش، بايد که اي�ن م�ان�ع را 

آنتی لنينيسم ھ�دي�ه .  از ميان برداشت

» ان�ق�.ب�ی« اين ح�زب ب�ه ج�وان�ان 

جوانانی که فيس . طبقه متوسط است

و چت روم ب�رايش�ان م�ظ�ھ�ر    بوک

است و ن�ه    » جامعه آزاد« آزادی و 

آنتی لن�ي�ن�ي�س�م .  ديکتاتوری پرولتاريا

متاع�ی اس�ت ک�ه اي�ن ح�زب ب�رای 

خوش خدمتی اش به ال�ي�ت م�ت�ک�ب�ر 

مرفه پروار شده از ق�ب�ل ج�م�ھ�وری 

اين .  وارد بازار کرده است  اس.می

جوھر واقعی آنتی لنين�ي�س�م ت�ازه ب�ه 

 .دوران رسيده امروز است

مدافعان ساده لوح لنين با وارد ش�دن 

به بحث اثباتی در باب ب�ل�ش�ويس�م و 

لنين و لنينيسم دچار اشتباھی جبران 

م�وض�وع آن�ت�ی .  ناپ�ذي�ر م�ی ش�ون�د

لنينيسم نقد لنين نيست که با دفاع از 

ھ�م�چ�ن�ان .  لنين بخواھد پاسخ بگي�رد

که موضوع آنتی سم�ي�ت�ي�س�م م�ذھ�ب 

آن�ت��ی ل��ن�ي�ن��ي�س��م ي��ک .  ي�ھ�ود ن�ي��س�ت

ايدئولوژی ارت�ج�اع�ی اس�ت ک�ه در 

پوشش انتقاد و حمله به لنين خود را 

ھ�م�چ�ن�ان ک�ه آن�ت�ی .  پنھان می ک�ن�د

سميتيسم ماھيت ارتج�اع�ی خ�ود در 

خدمت به صاحب�ان س�رم�اي�ه را در 

پوش�ش ح�م�ل�ه ب�ه ي�ھ�ودي�ت پ�ن�ھ�ان 

انتقاد به لنين و لني�ن�ي�س�م در .  کند می

درون ج�ن�ب�ش چ�پ ھ�م�واره وج�ود 

اما بي�ن اي�ن ج�ري�ان�ات .  داشته است

انتقادی با آنتی لنينيسم دره ای عميق 

شکاف بين جريان انتقادی ب�ر .  است

لنين با آنتی لنينيسم به اندازه شک�اف 

بين رزا لوگزامبورگ منتقد لن�ي�ن و 

فريدريش ابرت و ف�ي�ل�ي�پ ش�اي�دم�ان 

آنتی لن�ي�ن�ي�س�ت، اي�ن س�رک�وب�گ�ران 

ان���ق���.ب آل���م���ان و ق���ات���.ن رزا 

لوگزام�ب�ورگ و ک�ارل ل�ي�ب�ک�ن�ش�ت 

اي��ن دره ع��م��ي��ق پ��ر ش��دن��ی .  اس��ت

راه    گونه ک�ه درست به ھمان.  نيست

پاسخ به آنتی سميتيسم وارد شدن ب�ه 

بحث درباب تورات و ماھيت مذھب 

يھود نيست، مباحثه درب�اب ان�ق�.ب 

اکتبر نيز پ�اس�خ ب�ه آن�ت�ی ل�ن�ي�ن�ي�س�م 

درست به ھمانگونه که برای . نيست

افشاء    مقابله با آنتی سميتيسم بايد به

ماھيت و نيات واقعی آن دس�ت زد، 

راه    برای مقابله با آنتی لنينيسم ن�ي�ز

راه م�ق�اب�ل�ه ب�ا .  ديگری وجود ندارد

آنتی لنينيسم امروزی نه وارد ش�دن 

ان��ق��.ب    ب��ه ب��ح��ث درب��اره م��اھ��ي��ت

اکت�ب�ر و ن�ق�ش و ج�اي�گ�اه ل�ن�ي�ن و 

بلشويسم در آن، بلکه افشاء م�اھ�ي�ت 

دست راستی خود اين آنتی لن�ي�ن�ي�س�م 

برای مباحثه در ب�اب ان�ق�.ب .  است

. اکتبر زمان به ان�دازه ک�اف�ی ھس�ت

امروز بايد اين تعرض دست راستی 

 .و ارتجاعی را عقب راند
 89آبان  7

کمونيسم  علم رھایی انسانھاست  سـوسـيـالـيـسـم  
دوران گذار به کمونيسم است  دیکتاتـوری پـرولـتـاریـا 
تنھا شکل ممکن برای حاکميت طبقه کارگر و برقراری 
سوسياليسم است  و لنينيسم تنھا و تـنـھـا گـرایـش 
مارکسيتی است  که می تواند انق ب کارگـری را بـه 

ثمر رسانده حاکميت طبقه کارگر و سوسياليسم را بر                                            
 قرار کند
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 20اط3عيه 

 !آزادی زن معيار آزادی جامعه است
 

 !!!برای سازماندھی جنبش زنان به تشکيل ھسته ھای انقSبی اقدام کنيم
 

 !!متحدانه در اعتراضات روز جھانی زن شرکت کنيم
 

طی دھه ھای گذشته جنبش چپ بطور عام و جنبش کمونيستی بطور خاص در ايجاد و گسترش جنبش زنان دچ�ار 
کوتاھی تاريخی گرديده اند که تاوان اين کوتاھی از دست دادن ھمراھ�ی و ھمرزم�ی نيم�ی از انق)بي�ون ک�ه تح�ت 

 . تسلط ارتجاعی ترين بخش سرمايه گرفتار ستم مضاعف اند، بوده است
در ح��الی ب��ه روز جھ��انی زن نزدي��ک م��ی ش��ويم ک��ه در تم��امی دني��ا مب��ارزات انق)ب��ی ش��روع و گ��سترده ت��ر ش��ده 

در ايران ھم سالھاست مبارزات کارگران در اشکال اعتصاب ، راه پيمايی ، تجمع و بستن جاده ھا ھ�ر روز .است 
بيشتر می شود ھمچنين  ضمن به خياب�ان آم�دن ميليون�ی ت�وده ھ�ای م�ردم و ادام�ه اعتراض�ات خياب�انی ب�ا ف�رود و 
سعود ھای متعدد که منتظر فرصت اوج گيری مجدد است با عث ھرچ�ه بي�شتر ش�دن ش�کاف در مي�ان جن�اح ھ�ای 

در چنين شرايطی دل ب�ستن ب�ه آک�سيون ول�و .  حاکميت شده و شرايط را برای مبارزات انق)بی تر مھيا کرده است 
بسيار گسترده نه تنھا نياز ھای جنبش زنان را بر آورده  نمی کند، بلکه ش�کل و س�ازمان ي�ابی زن�ان را ب�ه عن�وان 

 .نيمی از انق)بيون ايران دچار خدشه و انحراف خواھد کرد
در سالھای گذشته زنان پيشرو  و انق)بی با ت)شی بسيار تعدادی از زنان را ب�ه مي�دان مب�ارزه م�ی ک�شيدند و آنھ�ا 

اس)می مورد ضرب و شتم ، س�رکوب و دس�تگيری و زن�دان م�ی ش�دند و ت�ا   –توسط نيروھای حکومت فاشيستی 
ھ�ر چن�د ک�ه ھ�ر .سال ديگر مبارزات زنان به شمعی کور سو تبديل می شد، ت�ا در روز زن دوب�اره اوج�ی بگ�يرد 

ساله به تعداد زنان و دختران و ح�تی پ�سران و م�ردان م�دافع حق�وق زن اف�زوده م�ی ش�د ام�ا ب�ه ش�دت س�رکوب و 
ب�دون .  ھارتر شدن سرکوبگران دو چندان افزوده می شد و شکل گيری اعتراضات اکسيونی در نطفه خف�ه م�ی ش�د

شک امسال ھم اعتراضات و ھم سرکوب بسيار بيشتر و چشمگير تر از سالھای قب�ل خواھ�د ش�د  ام�ا انچ�ه تک�رار 
خواھد شد آکسيونی بودن آن ، دستگيری و مورد ضرب شتم قرار گرفتن زنان ، دختران ، پسران و مردان خواھ�د 

ھرچند که اين خود زنده بودن و بالندگی جنبش زنان را نشان می دھ�د ام�ا باي�د چن�ان س�ازماندھی ک�رد ک�ه ب�ا .  بود
در اينجا اولين پيام ما به زنان و دختران و تمامی افرادی انق)بی . کمترين ھزينه بيشترين دست آورد را کسب کرد

و پيشرو که در سازماندھی و برنامه ريزی روز زن دخال�ت دارن�د و ب�ه عن�وان رھ�بران ش�ناخته ش�ده ھ�ستند اي�ن 
محل زندگی خود را تغيير دھيد ت�ا قب�ل از روز زن "  است که ھر چه زودتر از دست رس پليس دور شويد و موقتا

 –چ�را ک�ه نھادھ�ای س�رکوبگر فاشي�ستی .  که بتوانيد وظيفه س�ازماندھی خ�ود را ب�ه انج�ام برس�انيد. دستگير نشويد
ش�روع ب�ه دس�تگيری اف�راد قب�ل از مناس�بت ھ�ا م�ی کنن�د و امروزھ�ا اي�ن روش را ب�سيار  1385اس)می از س�ال 

 . گسترده تر کرده اند
 

 دختران و زنان انقSبی 
 

در شرايط خاص و برآمدھای تاريخی جنبش ھا می توانند گام ھای بلندی بر دارند و اکنون با توجه به روند رو ب�ه 
رشد انق)بات در جھان که می رويم قرن جدي�د انق)ب�ات را تجرب�ه کني�م و اوج گ�يری مب�ارزات در اي�ران و رش�د 

اس)می زن ستيز ھمه گی دست به دست داده اند تا امکان رش�د و قدرتمن�د  -شکاف ميان جناح ھای نظام فاشيستی 
جنبش انق)بی زنان در ايران نيز می تواند از اي�ن ش�رايط آم�اده و ش�تابنده .شدن جنبش ھای اجتماعی را رقم بزنند

ھر چه بيشتر سود ببرد، البته در صورتی که سازمان دھی جديدی را به کار ب�ه بن�دد اي�ن س�ازماندھی جدي�د ھم�ان 
از طري�ق ھ�سته ھ�ا و کميت�ه ھ�ای مخف�ی .تشکيل ھسته ھا و کميته ھای مخفی انق)بی در محل کار و زن�دگی اس�ت

انق)بی می توان تمامی زنان را برای مبارزه در عرص�ه ھ�ای گون�اگون ب�ه حرک�ت در آورد و ب�ا رس�اندن آگاھ�ی 
انق)بی به آنھا از کانال ھمين ھسته ھا و کميته ھا زن�ان را ن�ه تنھ�ا ب�رای روز زن، بلک�ه ب�رای تم�امی روز ھ�ا و 

در اي�ن .  مناسبت ھا و ش�رايط اتف�اقی وح�تی خل�ق موقعي�ت و ش�رايط ايج�اد اعتراض�ات ن�يز آم�اده ب�ه مب�ارزه ک�رد
صورت زنان که نيمی از توان انق)بی طبق�ه ک�ارگر ھ�ستند در جھ�ت مب�ارزات طبق�اتی دوش�ا دوش م�ردان ب�رای 
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امروز وظيفه ھر دختر و پ�سر و زن و م�رد انق)ب�ی و کموني�ست اس�ت ک�ه ب�ا ايج�اد و .  کسب برابری آماده می شوند 
گسترش ھسته ھا و کميته ھای کمونيستی در مي�ان زن�ان و س�ازماندھی آنھ�ا در ت�شکل ھ�ای مخف�ی و عل�نی ت�وده ای، 

با توجه به شرايط جوشش انق)بی در ميان توده ھ�ا ھ�ر لحظ�ه ممک�ن اس�ت .زنان را آماده ورود به ميدان مبارزه نمايند
به بھانه ای مردم به خيابانھا بيايند در چنين وضعيت انتظار گونه، کوتاھی از جانب دختران و زنان ،پسران و م�ردان 
کمونيست در جھت سازمانيابی خود در ھسته ھا و کميته ھا و سازماندھی زنان در جھت مطالبات خاص و ع�ام زن�ان 

 .و طبقه کارگر نه تنھا قابل اغماض نيست، بلکه چنين شرايط تاريخی تکرار نخواھد شد
 

 کارگران انقSبی و کمونيست ھا 
 

ما وظيفه داريم تمامی اقشار و gيه ھای اجتماعی را از کانال دختران و پ�سران ، زن�ان و م�ردان انق)ب�ی و پي�شرو و 
سازمان يافته در ھسته ھا و کميته ھا برای روز ھای سرنوشت سازآينده ی نه چندان دور آماده کني�م، اگ�ر ام�روز اي�ن 

ھاج و واج به حاشيه ران�ده ش�ده و ب�ازھم طبق�ه ک�ارگر را  88وظيفه را انجام ندھيم در روز خيزش توده ھا مانند سال 
 .به زائده ی جناحی از سرمايه داری تبديل خواھيم کرد

زنان در ايران دچار ستم مضاعف ھستند تازمانی که آنھا در روند مبارزه طبقاتی به آزادی و برابری با مردان نرسند 
عاجل ترين وظيفه . و دوشادوش مردان به ميدان مبارزه نيايند ھرگز طبقه کارگر نمی تواند سوسياليسم را بر قرار کند

کمونيست ھا آماده کردن طبقه کارگر برای تسخير قدرت است و امروز اولين وظيفه ما برای آماده کردن طبقه کارگر 
ايجاد و گسترش ھسته ھا وکميته ھای انق)بی و مخفی در ميان زنان و کارگران، دانشجويان ، دانش آموزان و معلمان 

 .و جوانان در محل کار و زندگی  است
 

 پيش بسوی تشکيل و گسترش ھسته ھا
 

امروز دختران و زنان انق)بی وظيفه دارند در محل کارو زندگی و تحصيل خود با رفيق کنار دستی که به او اطمينان 
دارند اقدام به تشکيل ھسته ھای انق)بی کنند و زنان و دختران اطراف خود را بدون آنکه مخاطب از عضويت آنھا در 

اگ�ر چني�ن وظيف�ه .ھسته خبر دار شود دعوت به کسب آگاھی و مبارزه برای کسب مطالبات زنان بطور متحدانه نمايند
ای انجام شود ضمن رشد جھشی جنبش زنان ، آنھا برای شرکت در خيزش ھای آت�ی م�ی توانن�د مطالب�ات خ�ود را در 
صف مستقلی ميان توده ھا پيش برده و حتی رھبری خيزش ھای آينده را بدست بياورند ک�ه اي�ن م�ی توان�د ھژمون�ی و 

 .رھبری طبقه کارگر را امکان پذير کرده و انق)ب آتی را به انق)ب کارگری تبديل نمايد

 پيش بسوی تشکيل ھسته ھای انق بی
 

 پيش بسوی تشکيل حزب طبقه کارگر
 

 اس می –سر نگون باد جمھوری فاشيستی 
 

 سرنگون باد نظام سرمایه داری
 

 برقرار باد جمھوری شورایی سوسياليستی کارگری
 

 جبھه واحد کارگری 
 کميته ھمبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان
7/12/1389 
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 19اط3عيه 
 

 برای نجات  از گرانی        مرگ بر جمھوری اس می
 
 

. يکی از نشانه ھا و نتايج حذف يارانه ھا با توزيع آخرين قبض گاز مصرفی طی ھفته گذشته در ايران خود را نشان داده است
قبض آخرين دوره مصرف گاز خانگی که چند روز پيش به دست خانوادھای ايرانی رسيده است ح�اکی از آن اس�ت ک�ه قيم�ت 

 32000خانه ای که پول گ�از م�صرفی آن دو م�اه پي�ش .  برابر شده است  15گاز مصرفی بطور متوسط نسبت به دو ماه پيش 
ھنوز قبض آب ، تلفن و برق ب�ا .برابر تعيين شده است 15" لایر يعنی دقيقا 480000لایر شده بود در دور اخير در قبض آمده 

قيمت ھای جديد توزيع نگرديده است اگر آنھا نيز به ھمين منوال رشد کرده باشد که ھمين طور خواھن�د ب�ود م�ی ت�وان تخمي�ن 
زد ھر خانواده بطور ميانگين ھر دوره بابت آب،گاز ، ب�رق و تلف�ن بي�ش از دو ميلي�ون لایر باي�د پرداخ�ت کن�د وق�تی افزاي�ش 
ھزينه ھای کرايه خانه، کرايه وسايط نقيله ھمچنين افزايش ش�ھريه ھ�ا ، ھزين�ه ھ�ای پزش�کی ، درم�ان و دارو و ب�از افزاي�ش 
مايحتاج اوليه زندگی که بطور مستقيم و غير مستقيم روی يکديگر تاثير گذاشته، باعث باز توليد گرانی و ت�ورم ھم�ه چ�يز م�ی 

 .شوند را در نظر بگيريم، آينده نامعلوم و دھشتناکی را برای طبقه کارگر رقم خواھد زد
 

 برابر شدن ھزينه ھای زندگی يعنی چه ؟ 15
 

براب�ر کم�تر ب�ه مدرس�ه و دان�شگاه  15برابر کمتر به پزش�ک مراجع�ه کني�م ،  15برابر بيشتر گرسنه خواھيم بود ،  15يعنی  
برابرکمتر کنيم ، يعنی در تاريکی ،بدون ارتباط با ديگران ، ب�دون 15دسترسی داشته باشيم ،مصرف تلفن،آب ،برق و گاز را 

برابر از سوار شدن به م�ترو ، اتوب�وس و تاک�سی ک�م  15يعنی .  شتشو و نظافت و بدون پخت و پز و در سرما به سر به بريم 
براب�راز گرس�نگی م�ردن  15ب�ه مق�صد نرس�يدن ت�ن ب�ه دھي�م، يع�نی "  برابر به پياده رفتن و دير رس�يدن وي�ا اص�) 15کنيم و 

براب�ر بي�شتر خجال�ت  15براب�ر بخ�اطر ن�داری در مقاب�ل ھم�سر و کودکانم�ان بي�شتر س�رافکنده ش�ده  15نزديکتر شويم يع�نی 
برابری ھزينه ھای زندگی مع�ض)ت اجتماع�ی  15يعنی با افزايش .برابر از تفريح و گردش صرف نظر کنيم 15يعنی .بکشيم

براب�ر بي�شتر خواھ�د  15برابر بيشتر خواھند شد که از جمله اند اعتي�اد  15که محصول نظام ضد انسانی سرمايه داری ھستند 
برابر به فحشا افزوده  15برابر بيشتر خواھند شد  15شد ، دعواھای خانوادگی و فرار دختران و پسران و ھمچنين آمار ط)ق 

برابر اراذل و اوباش بيشتر و وقيح ت�ر خواھن�د  15برابر دزدی و زور گيری بيشتر خواھد گشت يعنی  15خواھد شد ھمچنين 
براب�ر بي�شتر خواھ�د ش�د، يعن�ی  15يعنی کودکان کار و خياب�ان .  برابر بيشتر کارکنند  15يعنی سرپرستان خانواده ھا بايد .شد

 .برابر سخت تر شده است 15رسيدن به برابری و آزادی و برقراری سوسياليسم برای طبقه کارگر 
براب��ر بي��شتر م��دارس و دان��شگاه ھ��ا را ن��سيب خ��ود  15در مقاب��ل چني��ن گرفت��اری طبق��ه ک��ارگر س��رمايه داران م��ی توانن��د  

 15يع�نی .  برابر بي�شتر ب�ه دخ�تران و زن�ان طبق�ه ک�ارگر تج�اوز بکنن�د 15برابر بيشتر بخورند بيشتر تفريح بکنند و 15.کنند 
برابر بيشتر می توانند خانه ھای  15برابر بيشتر می توانند پول داشته باشند و بيشتر به سفر ھای خارجی و داخلی بروند يعنی 

براب�ر بي�شتر م�ی  15يع�نی .  براب�ر بي�شتر اف�زايش م�ی ياب�د 15يعنی سود س�رمايه .شيکتر و لباس ھای مارک دار داشته باشند
برابر بي�شتر 15برابر بيشتر می توانند کارگران و کارمندان را اخراج کنند يعنی  15توانند کارگران را وادار به اطاعت بکنند 

برابر بيکاری را رشد بدھند يعنی ش�کاف طبقات�ی  15برابر پايين تر کار بکشند و  15می توانند از کودکان و زنان با دستمزد 
برابر بيشتراز جيب طبقه کارگر دزديده ب�ه جي�ب س�رمايه دار  15يعنی دولت سرمايه داری ايران .  برابر بيشتر خواھد شد 15

 ....برابر بيشتر به طبقه سرمايه دار خدمت می رساند 15می ريزد و 
 در مقابل چنين يورشی که سرمايه داری عليه طبقه کارگر کرده است چگونه می توان مقابله کرد؟

برابر بيشتر ب�ه راه خ�ود  15برابر بيشتردر تشکل ھای مخفی و علنی خود  متشکل شويم و  15ما بايد در مقابل چنين يورشی 
براب�ر بي�شتر متح�د و  15برابر بيشتر جسور ، ش�جاع و ف�داکارتر ش�ويم  15برابر بيشتر فعاليت کنيم بايد  15ايمان بياوريم و 

 ...برابر بيشتر کشته خواھيم شد و 15يکپارچه و سراسری شويم و
اس�)می نتوان�سته ان�د ش�کل   –با توجه به اينکه در ايران ھنوز تشکل ھای ت�وده ای و سراس�ری ب�ا وج�ود جمھ�وری فاشي�ستی 

گرفته و گسترده شوند اکنون بايد در ھسته ھا و کميته ھای مخفی و انق)بی که می توانيم در محل کار و زن�دگی خ�ود ب�ا رفي�ق 
کنار دستی که به او اطمينان داريم متشکل شده و به آماده کردن توده ھای کارگر ، زنان و جوانان انق)ب�ی ب�رای خ�يزش ھ�ای 

اين ھسته ھا ضمن اينکه سازماندھی توده ھا را در حزب طبقه کارگر به عنوان ھ�دف بلن�د م�دت .  آتی و انق)ب آينده اقدام کنيم
خود قرار می دھند و امروز می توانند سازمان دھندگان اعتراضات روز مره خانواده ھا را برای مبارزه و مقابله ب�ا گران�ی و 

می توانند در مح)ت م�ردم را ب�رای نوش�تن نام�ه و .  افزايش ھزينه ھا و ھمچنين نپرداختن پول قبض ھای مصرفی قرار دھند
طومار ، ايجاد تجمع و راه پيمايی و تظاھرات ھمچنين مراجعه دسته جمعی به ادارات ، گ�سترش اعتراض�ات و ح�تی ب�ه آت�ش 

اين ھسته .کشيدن ادارات ، بانک ھا ، ک)نتريھا و پايگاه ھای بسيج و سپاه را در برنامه ھای خود پيش برد ه سازماندھی نمايند
ھا می توانند ضمن آموزش آگاھی ھای سياس�ی ، تئوري�ک و اقت�صادی و اجتم�اعی اق�دام ب�ه آم�وزش ھ�ای اس�تفاده ازاب�زار و 

و سنگر بندی در کوچه و خيابان ھمچنين بدس�ت آوردن س�)ح در ... وسايل مبارزات خيابانی از جمله کوکتل مولوتف ، ناپالم 
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 . موقع قيام مسلحانه اقدامات بسيار مھم و سرنوشت سازی را سازماندھی کنند
 

 پسران و دختران انقSبی و کمونيست ھا 
 

ما وظيفه داريم از شرايط عينی انق)بی موجود در حال گسترش ھمزمان در دو جھت استفاده کنيم اول در جھت س�ازمان دھ�ی 
توده ھا برای مبارزات ريشه ای و انق)بی بلند مدت و ي�ار گ�يری از مي�ان جوان�ان انق)ب�ی و س�ازماندھی آنھ�ا در ھ�سته ھ�ا و 

دوم استفاده از ھسته ھا و کميته ھای فوق جھ�ت س�ازمان دادن اعتراض�ات روز م�ره در مح�)ت ، . کميته ھای انق)بی مخفی 
رون�د .  کارخانجات، مدارس، دان�شگاه ھ�ا و نھ�اد ھ�اثی حکوم�تی ، بانکھ�ا ، ادرات گ�از ،ب�رق و آب و مخ�ابرات اس�تفاده کني�م

تاريخی سود طلبی و حرص و آز سرمايه دار در دوره کنونی بھترين موقعيت ھا را پي�ش پ�ای م�ا م�ی گ�ذارد ح�ال ب�ستگی ب�ه 
 .ميزان سازمانيافتگی ما دارد که چگونه از شرايط و امکانات بدست آمده استفاده انق)بی نماييم

 

 دختران و پسران انقSبی
 

گرانی ھزينه ھای مختلف زندگی امکانات رسيدن به آرزو ھا و آمال و خواسته ھای انسانی را يکی پس از ديگرنابود می کند  
ام�روز ت�ا دي�ر ن�شده ب�ا ايج�اد و گ�سترش ھ�سته ھ�ا و کميت�ه ھ�ای .  ونا اميدی و بی آيندگی را برای جوانان به ھم�راه م�ی آورد

انق)بی دست به مقابله ومبارزه بزنيم و ب�ا اس�تفاده از نارض�ايتی ھ�ا و رون�د رو ب�ه رش�د ف�ضای انق)ب�ی بوج�ود آم�ده و خ�شم 
 .اس)می سرمايه داری بکشانيم  –انباشت شده توده ھا آنھا را به مبارزه با نظام فاشيستی 

 

   کمونيست ھا و کارگران انقSبی
گرانی مايحتاج زندگی تمامی امکانات و فرصت ھای رشد و بالندگی را از جوانان و کودکان خواھد گرفت ما وظيف�ه داري�م ب�ا 

اس�)می س�رمايه   –انتقال تجربه مبارزاتی گذشته کارگران و انق)بيون تمامی جامعه را برای مقابل�ه ب�ا ي�ورش نظ�ام فاشي�ستی 
چنين کاری ب�دون .  داران آماده کنيم و با استفاده از پتانسيل اعتراضی جوانان به پايه ھای اقتصادی نظام ھمه جانبه حمله کنيم 

ايجاد و گسترش ھسته ھا و کميته ھای انق)بی و مخفی که تشکيل شدن حزب طبقه کارگر را افق خود ق�رار داده باش�ند امک�ان 
با وجود ھسته ھا و کميته ھ�ا در درون س�يل خروش�ان ت�وده ھ�ا ک�ه ھ�ر روزه پاي�ه ھ�ای اقت�صادی و سياس�ی .  پذير نخواھد شد

سرمايه داری را مورد حمله قرار داده و به آتش می ک�شند باع�ث سراس�ری ش�دن مب�ارزات اقت�صادی و سياس�ی و رش�د طبق�ه 
 . کارگر برای اعمال ھژمونی و رھبری خود بر انق)ب آتی توده ھا خواھند شد

 

 پيش بسوی تشکيل ھسته ھای انق�بی
 

 پيش بسوی تشکيل حزب طبقه کارگر
 

 اس�می –سر نگون باد جمھوری فاشيستی 
 

 سرنگون باد نظام سرمايه داری
 

 برقرار باد جمھوری شورايی سوسياليستی کارگری
 جبھه واحد کارگری 
 کميته ھمبستگی برای ايجاد اتحاديه ی کارگران ساختمان
7/12/1389 
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 .تقدیم به جوانانی که امروز در راه سبز می رزمند ، می رزمند تا سرخ شوند
 

 .آنھا امروز سبزند تا رشد و نمو کنند تا که سرخ شوند
 .آنھا امروز برادران منند ، می رزمند تا رفيق فردایم شوند

آنھا شاید امروز برای سبز بودن می رزمند اما طی روند و رشد مبارزه پی خواھند برد که تنـھـا راه 
 .پيروزی سرخ است ، نه ھيچ راه دیگر و نه ھيچ رنگ دیگر

 .تنھا راه رھایی سرخ است
پس امروز باید دوشا دوش ، دست در دست و بازو در بازوی آنھا با افقی سرخ برزميـم بـی ھـيـچ 
آJیشی ، بی ھيچ تکبری با پرچمی سرخ در دھان ، اندیشه سرخ در چشمان ، گـوش وسـعـيـی 
برای شنيدن و زبانی بی وقفه پر ت3ش برای آگاھی دادن ، پرچمی بر دوش و قدمھای مستحـکـم 
برای پيش رفتن،امروز روزمحک انطباق تئوری و عمل است اگردرمبارزه جاری ازمحک انطباق تئوری 

 .وعمل پيروز بيرون بيایيم،شکوفایی فردا و بر قراری سوسياليسم را می توانيم در آغوش بکشيم

 .بی ھيچ ، تردیدی ، آنروز خواھد آمد

 .من برادری دارم 
 کوچک و جوان،

 با قلبی به اندازه یک مشت،
 اما ، به وسعت یک شھر،

 کشور،                 
 دشت،                   

 .جنگل، دریا ، اقيانوسھا                        
 به وسعت خورشيد، 

 ستارگان و کھکشانھا،       
 به وسعت فضا ،

 .تمامی ھستی      
 

             +    +   + 
 

 برادر کوچک من، 
 با قلبی ، به وسعت تمامی ھستی، 

 تنھا مانده در ایران، 
 .جرمش ، جوان بودن است

 به حکم سرمایه،       
 به حکم اس3م،               

 .جرم است، جوان بودن                         
 

                     +    +   + 
 

 به حکم سرمایه، 
 به حکم اس3م،

 اندیشيدن،        
 آرزو داشتن ،            

 نگاه به آینده،                 
 خواستن ھر آنچه،                    
 غير از سرمایه،                    

 غير از اس3م،                         
 غير از عھد عتيق،                             
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 جرمی ست،                             
 نابخشودنی،                             

 با جزای زندان،                                
 شکنجه و ش3ق،                                      

 .اعدام                                              
 

                       +    +   + 
 

 برادر ، جوان من،
 ھمچون ، ھزاران جوان دیگر،      

 برای سرمایه، 
 برای اس3م ،    

 برای حاکمان گير کرده ، در داJنھای عھد عتيق،          
 بی حقوق، 

 بی آینده،       
 بدون افق،           

 در صفوف بی انتھای لشگر بيکاران، 
 ھر یک ، بسته انرژی،       

 صندوق نيروی کار،              
 حجم و پتانسيل توليد،                    

 یک دنيا ، کار ارزان،                           
 که بی وقفه، 

 بی چون و چرا،         
 پراکنده و بی اراده،                  

 بی اندیشه، بدون فردا،                      
 با کمترین قيمت، 

 به قيمت نان شب،          
 تا نميرد،                  

 که بار ھا و بارھا،                      
 دوشيده شود،

 . دوشيده شود       
 .تا،به سود تبدیل گردد                

 

              +   +   + 
 

 برادر ، جوان من، 
 و، 

 ھزاران ، برادر جوان من،
 بيکارند، 

 تا دشنه،       
 شمشير،              

 . وتفنگ پری باشند                
 در دست سرمایه، 

 در دست اس3م،        
 برای کشيدن سود ارزان، 

 از گرده ی، 
 بسته ھای انرژی،        
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 پتانسيل توليد،              
 .از نيروی کار                   

 

                +    +   + 
 

 برادر ، جوان من، 
 ھمچون تمامی جوانان، 

 کوچک اما با قلبی، 
 به وسعت تمامی ھستی،

 زیر سلطه چرخ دنده ھای سرمایه،
 زیر سلطه اس3م،         

 .بار ھا خرد می شوند
 .بارھا از ھم می پاشند          

 و دو باره و دوباره ،                  
 .ھمچون من ، شکل می گيرند                    
 .آنگاه با من ، رفيق می شوند                    

 

              +   +   + 
 

 . اکنون من در افق می بينم
 ميليون ھا رفيق جوان، 

 کوچک ، ولی با قلبی به وسعت تمامی ھستی،        
 . اکنون من می شنوم

 طنين گامھای استوار رفقای جوان و کوچک،
 با قلبی ، به وسعت تمام ھستی،

 .با پرچمی ، سرخ می روند، که فردا را تسخير کنند             
 با پرچم سرخ ره می گشایند،                       

 به آزادی،                              
 به برابری،                                    

 .به سوسياليسم                                         
 

                             +   +   + 
 

 . من اکنون می رزمم
 با یک نگاه به صف دشمن، 

 و با یک نگاه به افق،
 دست در دست ،        

 بازو در بازو ،                
 .دوشا دوش ميليونھا برادر جوانم                      

 .که به ميليون ھا رفيق تبدیل خواھند شد
 و،

 پرچمی را که امروز،
 با معدود رفقایم ،

 افتان و خيزان به دوش می کشيم،
 دوشا دوش ما، 

 یا،شاید ،
 شاید، پس از به خاک افتادن ما، 

 با س3بت چون سي3ب،
 چون تندر،          
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 چون غرش طوفان،                 
 چون خروش دریا،                        

 و چون استواری صخره و کوھھا،                              
 .به احتزاز در خواھند آورد                              
 .و آنگاه ، سوسياليسم ، تولد خواھد یافت                             

 

                           +   +   + 
 

 .من امروز، با تمام توان می رزمم
 به اميد چنان روزی، 

 می دانم ،
 می دانم ،
 !اگر             

 !!اگر                  
 !!!اگر                      

 . امروز برزميم
 . بی ھيچ ، تردیدی ، آن روز خواھد آمد

 ھر چند ، شاید من، 
 .شاید ، ما به خاک افتاده باشيم         

 اما ،
 اما ،
 !اگر    

 !! اگر        
 !!!اگر            

 امروز برزميم، 
 .بی ھيچ ، تردیدی، آن روز خواھد آمد 

 4/12/1389اخگر   . م


