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  ١٣٨٧آذر م سوت شنبه بيس                                                                                             دايفر -فرهاد 
 

  
خصوصيات . مبارزه ی طبقاتی دور کند رفرميسم در هر قدم سعی می کند که با ميانجی گری، کمونيستها را از

. مبارزه ی طبقاتی ست بی پرنسيب بودن و گذشت از اصول است رفرميسم که بستر اپورتونيزم و رويزيونيزم در

نه در جهت کسب قدرت سياسی، بلکه پذيرش نظام سرمايه داری و محدود کردن اين  آنها مبارزه ی کارگران را

ايجاد تصوير  آنچه که تقی روزبه هدف خود قرار داده است و با. به خواستهای اقتصادی سمت می دهند مبارزات

خواهد به دست آورد، اينست که  از خود، با توسل به عقب افتاده ترين خصائص توده ها، می" دیريش سفي"

برانگيزد و سپس، به همکاری با رفرميست ها بر سر خواسته های  کمونيستها را ابتدا به زير پا گذاشتن اصول خود

به  دن لباس چپ، می خواهد انقالبيون رانماينده ی جريانی سرمايه دارانه است که با پوشي او. حداقلی ايشان برساند

تجربيات انقالب اکتبر را با  و بدين منظور اصوا به دست آمده از. قبول چهارچوب های نظام سرمايه داری بکشاند

کارگران و فعاالن انقالبی را به آستان بوسی درگاه  بی اعتبار ساخته و" پوسيده است"و " کهنه شده"عنوان های 

  .کندبورژوازی ترغيب 

مناسبات سرمايه داری و کااليی بودن نيروی  اگر چه ما تغييرات زيادی در تکنولوژی و صنعت شاهد بوده ايم، اما ،

اين حقيقت و واقعيت بر روابط کار و سرمايه حاکم است، اصول انقالبی  کار تغييری نکرده است ؛ لذا تا زمانی که

استثماری شما  بايد از اين آقايان پرسيد که کدام قانون.  معتبرندهزار سال هم از عمرش بگذرد، هنوز کمونيسم، اگر

طبقاتی را بی اعتبار ساخته است ؟ هنوز شما  به نفع طبقه ی کارگر تغيير يافته که اصول علمی اثبات شده ی مبارزه

اتحاديه ها هنوز محدود می کنيد، چرا عمر سنديکا به سر نيامده است؟ چرا  کارگران را در مبارزات ناچيز سنديکايی

خود، " ميانجيگری های" سرمايه اند؟ چون رفرميست ها به آنان جهت داده و آقايانی مثل تقی روزبه با مجيز گوی

  .انقالبيون را نيز به رفتن زير چتر رفرميسم فرا می خوانند

 گرفته، استثمارگران بر مبنای استثمار قرار ماترياليزم تاريخی به ما نشان می دهد تا زمانی که مناسبات توليد بر

حمايت دولتهای متبوعشان، مقاومت و مبارزه ی طبقات استثمار شده را به فجيع  قوانين مالکيت پافشاری می کنند و با

نرخ  و رشد تکنولوژی نيز در خدمت نزديکتر کردن نرخ نسبی ارزش اضافه به. سرکوب می نمايند  ترين شکل

قرار دارند، به کار گرفته  ايه داران و به خصوص عده ای که در رأس آنمطلق آن و سرازير کردنش به جيب سرم

لنين و ساير مقاالت مشخص کرده اند و يا بهتر " کرد چه بايد"اما آن چيزی که تعدادی از رفقا در تحليل . می شود

تی شان قادر به فهم کنند، چند اصل پايه ای بود که رفرميست ها بنا بر منافع طبقا است بگوييم سعی نمودند تا روشن

طبقه ی کارگر بايد به  اصولی از قبيل اينکه، کار کمونيستی هدفش کسب قدرت سياسی است، لذا حزب و. نيستند  آن

و اينکه بايد از ابتدايی ترين اصول شروع . برآيند سالح آگاهی مجهز شوند تا در پی تدارک يک انقالب سوسياليستی

معناست؟ کمونيستها برای توضيح جهان نيامده اند بلکه مسئله بر سر تغيير انقالبی  چهکنيم تا بدانيم کمونيست بودن به 
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معتبر است، يعنی تغيير  نه فقط برای وضعيت موجود بلکه در دوران سوسياليزم و کمونيزم نيز اين اصل. است  آن

 وجود دارد به آن چيزی که انقالب برای آن چيزی که لذا در هر لحظه تغيير و. از وضعيت موجود به وضعيتی ديگر

رفرميست عاجز از درک تغيير انقالبی بوده و همه چيز را در چهارچوب "سفيدان ريش"اما . بايد بشود معتبر است

  .رفرم و حفظ آرامش درک می کنند اصالح و

رفرم، اساس رابطه، بين تغيير انقالبی يا  و يا بحث های ديگر نيز همين" کنترل کارگری"يا " سنديکاليزم"در بحث 

ها، يا بهتر بگوئيم دستگاه ايدئولوژيک رفرميست ها يعنی  مبارزه ی ايدئولوژيک کمونيست ها با رفرميست

توده  روشن کند، اين نکته است که" چه بايد کرد"آنچه که لنين در صدد آن بود که در . است رويزيونيزم و اپورتونيزم

خودی صورت می پذيرد و ايشان  ند، زيرا اين مبارزات به خودِیها برای مبارزات صنفی به کمونيستها نياز ندار

آگاه سازی کارگران به اهدافی است که علم مبارزه  خود از پس آن برمی آيند، آنچه که وظيفه کمونيست ها ست،

 "يگرانميانج"لذا آنچه که رفرميست ها و . متاسفانه توده ی کارگری از آن بی خبر است طبقاتی آنان را اثبات کرده و

؟ و )اصالحات(انقالبی يا رفرم  تغيير: رويزيونيست و اپورتونيست سعی دارند از توده ها مخفی نگاه همين نکته است

است و رويزيونيست هايی چون روزبه سعی می کنند با  آن چيزی را که در مبارزه ی طبقاتی طبقه ی کارگر مهم

  . مهمتر از آن تغييرات انقالبی ستوالبی مارکسيزم يعنی تغييرهمين جوهر انق تهی کردن مارکسيزم بدان دست يابند،

دايه ی مهربان ( ی می کنند برای طبقه ا و مدنی و دلسوزی های نامربوط" انسان دوستانه"سخن از حوزه ی کارهای 

ند که انگار که رفرميستها بدان چسبيده اند ؛ و تا جايی پيش می رو که خواهان نابودی همان بساطی ست) مادرتر از

که ايشان دو  فقر و گرسنگی و بيکاری ناشی از مناسباتی ست. هستند که کارگران را استثمار می کنند اين کمونيستها

اند و يا با فريب طبقه ی کارگر سعی در حفظ  بر طبقه ی کارگر تحميل کرده... دستی بر آن چسبيده اند و با شيادی و 

های سرمايه داری نيست، کار کمونيستی برای برچيدن بساط سرمايه   جنايتکار کمونيستی در اصالح. آن دارند 

  .نابودی انسان و طبيعت استوار و برقرار شده است  داری ست که بر مبنای

سازماندهی طبقه ی کارگر برای تدارک انقالب  هدف مبارزات احزاب کمونيست نه ورود به اصالحات اقتصادی بلکه

زيرا فقط با تغيير انقالبی ست که می . پرولتاريا يعنی کسب قدرت سياسی است تاتوریسوسياليستی و استقرار ديک

کارگران از بيکاری فقر و  اينکه. سرمايه را از مالکيت خلع نمود و اين آغازی ست برای تغييرات اساسی بعدی  توان

حميل کرده است و اين آقايان با که سرمايه بر کار ت در رنجند اين همان توضيح واقعيتی ست.... اعتياد و فحشا و 

زيرا اين . ولی کمونيستها فقط به تغيير انقالبی فکر می کنند. تثبيت آن هستند اصالحات و رفرم، باز هم در جهت

سالح آگاهی طبقاتی  رفرميستها هيچ گاه نخواسته اند کارگران به. انقالبی ست که درمان همه ی اين رنجهاست تغيير

 خدمتی همه ی بساط امتيازاتی است که برای خوش ين کار آنها به زير کشيدن ايشان و پس گرفتندست يابند، زيرا اول

  .به سرمايه بدست آورده اند

دی با آن مرزبندی با است و مرزبن به اندازه ی کافی شده" کنترل کارگری"به نظر می رسد بحث در رابطه با 

کنيم اينست که، توده های کارگر در عمل با سرمايه در حال  اما آنچه که بايد برای هميشه معين. رفرميسم است

 در اين مبارزه ی صنفی به کمونيستها نياز ندارند و کمونيستها نيز در هر کارخانه ای مبارزات صنفی خود هستند و

ليدی، کارخانه يا واحد تو که هستند می بايست با تشکيل مجمع عمومی و با اتکا به سطح توان مبارزاتی کارگران آن
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آگاهی های طبقاتی سازمان دهند تا توده های کارگر در  تاکتيکهايی اتخاذ کنند که مبارزات صنفی را در جهت ارتقاء

 باشند که اشتباه و يا درست بودن مبارزه را به عينه مشاهده کنند و آنان را متوجه ی تصميمات مشارکت فعال داشته

  .در جهت بسط مبارزه بکار گيرندتصميمات غلط نموده و تصميمات درست را نيز 

محدوديت مبارزه کارگران به مبارزات  برای مبارزات صنفی کارگران نمی توان نسخه ای از پيش نوشت، زيرا

لذا کمونيست ها می بايست از شور و شوق اين . طبقاتی ست صنفی، خود نشانگر عقب ماندگی از آگاهی های

 از اين مبارزات بايد با. ی کارگران کمال استفاده را ببرند سطح آگاهباال بردن مبارزات جهت سازماندهی حزبی و

شوراهای کارگری، و از  برنامه ای منطقی در دو جهت، يکی باالبردن سطح مبارزات علنی يعنی تشويق به ايجاد

يپلين  ديسشد که عضو گيری در آنان بايد تابع سوی ديگر، در جهت ايجاد هسته های کمونيستی که به شکل غير علنی

  .. دشبابسيار سختی 
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