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ا می کنونفيوظا   

  
  ١٣٨٧هم مهر دچهارشنبه يک                                                                                             د داراب زننايب
   

نظری افکنده باشيد، متوجه پيشروی گام به گام طبقه  کردستان می آيدکارگران در شرايطبه گزارشاتی که ازاگر

اند مجامع عمومی  کارخانجات معترض توانستهکردستان کارگران بسياری ازدر. بوده ايد ديار آن خطه وکارگر

ارتباط برقرار کرده و بيانيه های مشترکی به  واحدهای توليدی خود را تشکيل دهند و در پيوند و همبستگی با يکديگر

. ديگر ايران صادر کنند، که اين نمايانگر نسبيت آگاهی طبقاتی ايشان است  حمايت از مبارزات ديگر کارگران در نقاط

مجامع عمومی  مديون نيروهای فعال در اين منطقه است، اما مسلمًا در همين جا وشک چنين رشدی بخشا  البته بی

اما مهمترين دستاورد طبقه . خواهند گشت متوقف نگشته و در قدمهای بعدی به تشکالتی سنديکايی و اتحاديه ای تبديل

يستی شان برای طبقه کارگر سوسيال ليبرال ها و رهنمودهای اکونوم کارگر در کردستان خط بطالن کشيدن بر تبليغات

پس  خطه کردستان، به برکت حس رزمجويانه ی مردم ُکرد، پس از چيرگی ضد انقالب در سالهای چرا که. بوده است

مخالف حکومت تبديل گشت و در  ، به جايگاه و مبارزه تعداد زيادی از سازمان های و گروه های سياسی٥٧از انقالب 

 مبارزه سياسی و رقابت های اين نيروها با يکديگر، اگر در نقاط .يان های جديدی بوددوران های بعدی جايگاه تولد جر

و تبليغات سياسی وسيع  ديگر ايران به شکل گزارش و شايعه تظاهر می کرد، در آنجا مستقيم و زنده جريان داشت

که ديدگاه های اکونوميستی اگر ما بخواهيم . بود سازمان ها عليه حکومت مطلقه و يکديگر، مشخصه ی فضای آن ديار

چگونه است که طبقه کارگر در فضايی به شدت : بايد به اين سوال پاسخ دهيم که سوسيال ليبراليسم را باور کنيم،

سرخوردگی و تفرق،  مملو از تبليغات رقابتی و اختالفات برانگيز سازمان ها و جريان های سياسی، به جای سياسی و

تبديل به الگويی برای ديگر مناطق کشور گشته  افته؟ بطوريکه به جرات می توان گفتبه خودباوری و اتحادد دست ي

ليبرال ها بيان خواسته های حداکثری و سياسی طبقه کارگر و طرح  در صورتيکه بنا بر تبليغات سوسيال. است

  بود؟ کارگران میانقالبی و ليبرال می بايستی نتيجه اش، پراکندگی و چيرگی يأس بر نفس اختالفات جريان های

مسلمًا طبقه کارگری که با مسائل سياسی . منطق هم حکم می کند که همينطور باشد البته پاسخ برای ما روشن است و

دارای چنان اعتماد به نفسی  آشنا و به رسالت تاريخی خود آگاه باشد، آنطور که در کردستان هست، می بايستی هم روز

پيش رود و تبديل به الگويی برای سوسياليست های  شديد حکومتی گام به گامباشد که عليرغم فشارها و سرکوب 

مانيفست " اين در واقع اثبات نظريات مارکس و انگلس و لنين در. ايران گردد انقالبی و طبقه کارگر در ديگر نقاط

نسبت به رسالت تبليغ و ترويج برنامه حداکثری سوسياليستی و آگاهی است که " چه بايد کرد"و " حزب کمونيست

که مانع  کارگران الزمه دميدن روحيه انقالبی و آگاهی طبقاتی پرولتاريا دانسته و هر تئوری ای تاريخی را در ميان

چنين عملی را توجيه سازد، و "  مراحلتئوری "چنين عملکردی بشود، حتی اگر به سياق اکونوميستی بخواهد با

ريات و اهداف سوسياليستی کند را انحرافی از اصول مثبته ی سوسياليسم نظ سوسياليست ها را تشويق به پنهان داشتن

 .حرکتی که بزرگان سوسياليسم علمی برای يک کمونيست عار ميدانستند. شمارد علمی می
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دچار بن بست ساخته، و عليرغم فشار های شديد اقتصادی تا حد گرسنگی، از تشکل  آنچه که جنبش کارگری ايران را

گويا عدم سازمان  که.  داشته ، تفوق تئوری و روحيه ی ليبراليسم بر روشنفکران سوسياليست استبازشان طبقاتی

 سياسی می –باز برای فعاليت های صنفی  يافتگی طبقه کارگر ناشی از جو اختناق و سرکوب و عدم موجوديت فضای

 حرکت اوليه ی طبقه کارگر برای مقطعی از تاريخ سراغ نداريم که درصورتيکه در هيچ جای جهان و در هيچ. باشد

 چه از. خصمانه و قهرآميز نظام سرمايه داری و حکومت و چماقداران آن صورت گرفته باشد تشکل، بدون مقاومت

چه طی کردن همين روال در  روز اول ظهور طبقه کارگر و مبارزات سنديکايی آن در انگلستان و فرانسه و آمريکا، و

تشکالت کارگری در زير فشار سرنيزه شکل گرفته و  اريخی ديگر، همواره سازمان ها وديگر نقاط جهان در مقاطع ت

 ای در چنان ممالکی بوجود" فضای باز سياسی "و اگر. آن تحميل کرده اند خود را به سرمايه داران و حکومت های

نی متعاقب سرمايه نشي و عقب) مردمی(آمد، به برکت همين مبارزات و ظهور سازمان های کارگری و دمکراتيک 

تاريخ ايران محدود به خواسته ها و اهداف  کسانيکه وظيفه سوسياليست ها را در اين مقطع از. داری بوده است

اهداف حداکثری را محول به باز شدن فضای سياسی می کنند، يا به شدت  دمکراتيک کرده و تبليغات سوسياليستی و

چرا . افتاده اند ه بشری کم سواد اند و يا آگاهانه به دنبال منافع بورژوازیتاريخ طبقه کارگر و جامع ناآگاه و نسبت به

خود آگاهی نداشته باشد، هرگز دارای آن  که طبقه کارگری که نسبت به اهداف سياسی و طبقاتی و رسالت تاريخی

را به سرمايه داری نخواهد بود که حتی بتواند تشکالت صنفی مستقل خود  اعتماد به نفس، اراده و شجاعت و جسارتی

 .تحميل کند و حکومت آن

آنان  سوسياليستی نيز نتيجه تفوق ايدئولوژی ليبرالی بر فعاالن سوسياليست و آلودگی فکریبن بست موجود در جنبش 

. علمی به طبقه کارگر است وظيفه يک روشنفکر سوسياليست در درجه اول انتقال مبانی و اصول سوسياليسم. است

تحقق آزادی های دمکراتيک معرفی می کنند، در حقيقت  ظيفه روشنفکران سوسياليست را مبارزه برایاينکه عده ای و

تحقق آزادی های دمکراتيک و شرکت در ائتالف های . نخود سياه می فرستند ايشان و جنبش کارگری را به دنبال

ی  ی های دمکراتيک، وظيفهجبهه های نيروهای ضد فاشيستی و ضد جنگی و به دست آوردن آزاد طبقاتی مانند

ارگانيک با تشکل های  يک روشنفکر سوسياليست بدون داشتن تماس. مستقيم يک روشنفکر سوسياليست نيست

است و سوسياليسم او نيز چيزی جز  هايتا يک روشنفکر بورژوانرگری و به خصوص حزب طبقه کارگر، کا

ازمان ها و تشکالت کارگری است که بايد با حضور وظيفه س اين. سوسياليسم بورژوايی و خرده بورژوايی نيست

اال  و. چنين ائتالف ها و جبهه هايی به قاطعيت و پيگيرانه بودن اهداف آنها بيافزايند متشکل و متحد طبقاتی خود در

هستند که بتوانند بر روی طبقات  روشنفکران سوسياليست بدون داشتن ارتباط و حمايت طبقه کارگر دارای چه توانی

 ؟های دمکراتيک غنا بخشند يگر اجتماعی اعمال اراده کرده تا به پيگيری خواستهد

روشنفکر سوسياليست و طيقه کارگر دقيقا همان سر در گمی کنونی هر دو جنبش و  اين تداخل اهداف و و ظيفه های

برنامه های  می وروشنفکر سوسياليست در عوض تبليغ و ترويج سوسياليسم عل. بست موجود در آنان است توضيح بن

 بخوانيد(" دمکراتيک "خواسته های طبقاتی کارگران به توده ی کارگری، مشغول مبارزه در کنار بورژوازی برای

 خود را فراموش کرده، و طبقه کارگر نيز نا آگاه به شرايط سياسی و رسالت و اهداف گشته و وظيفه اصلی) "ليبرالی"

 !!!رسد به شرکت در ائتالف های دمکراتيک؟چه  .فی خود باز مانده استطبقاتی اش حتی از تشکيل سازمان های صن
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ما . کامال واضح است و دستاوردهای طبقه کارگر کردستان نيز بر آن صحه می گذارد وظيفه سوسياليست های انقالبی

ای حداقلی و برنامه ه توان خود را بر روی انتقال آگاهی طبقاتی در شکل تبليغ و ترويج سوسياليسم علمی و بايد

و مشتبه ساختن اهداف طبقه کارگر با وظايف  هر گونه انحرافی از اين عملکرد. حداکثری طبقه کارگر قرار دهيم

متقابل روشنفکران انقالبی و طبقه کارگر خواهد انجاميد و هر دو  ، تنها به جدايی)روشنفکران سوسياليست(عملی ما 

   ديباش روزيپ   .زی نگاه خواهد داشتخواسته های ليبرال بورژوا گروه را در حد

 

 
  داراب زندنايب

١٣٨٧ رمه ١٣  


