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همسويی "  دفاع از آارگران هفت تپهیته ياعالم موجوديت و فراخوان آم"اخيرًا عده ای با امضا و انتشار بيانيه 

شايد کسانيکه با جزئيات دسته بندی های سياسی در داخل کشور . خود را در سياست های کارگری اعالم داشتند

و برای آنانی . آشنايی کامل ندارند، اين اقدام را فرخنده شمارده و قدمی مثبت برای منافع طبقه کارگر ارزيابی کنند

اهيت اپورتونيستی برخی از امضا کنندگان اين فراخوان دچار که با دسته بندی ها آشنايی دارند، اما هنوز در مورد م

چطور شده است عده ای که تا همين دو سه هفته : وال خواهند کرد کهئاينان از خود س. توهم اند، باعث تعجب باشد

خط ونشان می کشيدند، " ساليداريتی سنتر"ی پيش، در سمينارهای پالتاکی و نوشته های خود با وابستگان داخلی 

موجوديت بخشيده و ديگران را نيز به پيوستن به " کميته دفاع از کارگران هفت تپه"اينک در کنار همين افراد به 

  !چنين ائتالفی فرا می خوانند؟ اما واقعيت اينست که چنين اتفاقی نه تعجبی دارد و نه وقت سرور است

اعضای "(!) افشاگری" آب و تاب فراوان به با..." کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد"در زمانيکه عده ای از 

تمامی فعاالن کارگری : " نوشتم" رفرميسم به خود می پيچد"پرداخته بودند، در مقاله " کانون مدافعان حقوق کارگر"

اما خيالبافی است اگر فکر کنيم که حاد شدن اين . شاهد دور جديد رويارويی دو جريان فکری در اين جنبش بوده اند

صطالح هر چند که طرف با. چنين نيست! خير.  به علت پيشروی ديدگاه کمونيست های انقالبی بوده استرويارويی

همان مواضع افشاگرايانه ای که جريان انقالبی عليه رفرميست ها پيش گرفته بود، در حمالت خود از" راديکال"

که دو جريان اما، واقعيت آنست . رده باشد، استفاده کح های مختلف سرمايه جهانی و بومیيعنی، وابستگی آن به جنا

سر تقسيم غنائم به جان يکديگر افتاده اند و برای هم خط و نشان می کشند ، تا ديروز، در سياسی ايکه امروز بر

را تشکيل داده بودند تا بتوانند در مقابله با جريان انقالبی، مبارزات کارگران " کميسيون هفت تپه"هماهنگی کامل، 

ت را به کانال های قابل کنترل خود جهت داده و از ايشان بمثابه سکوی پرش برای دستيابی به منافع اين شرک

اين ائتالف نشان می دهد که .  ائتالف امروز ايشان اثبات صحت همين گفته هاست]١[  ."گروهی شان استفاده ببرند

زمانيکه . دارای هيچ اصول ثابتی نيست..." کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد "جريان اپورتونيست موجود در 

و اعضای آن ..." فعان کانون مدا"بزند، " سنديکای هفت تپه"منافع گروهی اش ايجاب می کرد تا ُمهر خود بر روی 

"(!) انقالبی"کرد و در مقابل عده ای گمراه و متوهم که به دنبالش راه افتاده اند، قيافه ی " سکه ی يک پول"را 

را، با همان عناصر گذشته، و با " هفت تپه) افشا شده ی(کميسيون "اما، در موقعيتی متفاوت، دوباره همان . گرفت

  .احيا نمود" رگران هفت تپه دفاع از آایته يآم"نام جديد 

بوده و همواره ميان کمونيسم و رفرميسم در حال نوسان " پاندول صفت"اپورتونيسم . البته نبايد به ايشان خرده گرفت

هنگاميکه خط مش کمونيستی در جامعه حضور قدرتمندی نشان دهد، اپورتونيسم نيز برای حفظ ظاهر و . است

پس اگر : " ود در حاشيه اش، به چپ چرخيده و مثًال در نوشته هايش می نويسدتحميق نيروهای انقالبی متوهم موج



بورژوازی در دفاع از منافع خود اين چنين با جنبش کارگری و فعالين اين جنبش بر خوردی سر کوب گرانه دارد، 

ارند، با  دکارگریمبارزه طبقاتی و حاکميت شورائی بايد مدافعين اين جنبش و دلسوزان و حاميان آن، که باور به 

اساس موجوديت سطح مبارزه اين طبقه، دست به قلم برده و با تجزيه و تحليل عينی از ديدی واقعی و عينی و بر

آنچه که جريان دارد رو به جنبش مباحث خود را مطرح کنند و از بر خورد اخالقی وگاهآ سود نگرانه و غير 

برخورد اخالقی و گاهآ سود "اما آن زمان که منافعش چرخش به راست را ايجاب کند،  . ]٢[ ."طبقاتی به دور باشند

  .را به خود بخشيده و در کنار رفرميسم قرار می گيرد "نگرانه و غير طبقاتی

رفرميست ها بر مبنای منافع طبقاتی . هدف ما و روی سخن ما، در اينجا، با رفرميست ها و اپورتونيست ها نيست

بورژوازی و انگيزه های گرفتن امتيازات و اعتبارات شخصی عمل کرده و همواره سعی می کنند تا با ايجاد ائتالف 

 کانون ها و کميته های متنوع، قالب خود را بر پيکر جنبش های اجتماعی فرو برده و ايشان را به حمايت از ها و

او که . مثًال انگيزه ی فردی چون فريبرز رئيس دانا و امثالهم کامًال روشن است. يک جناح از بورژوازی بکشانند

 همراه با ]٣[  بود و امسال نيز در اعالميه ایدر انتخابات رياست جمهوری گذشته همراهی با کروبی را گزيده

ان و دمکراسی خواهان، شروط شرکت در انتخابات حکومتی و ديگر رفرميست ها و جمهوريخواهبرخی از عناصر

را اعالم داشته است، کامًال روشن ) که بنظر می رسد از شعارهای تبليغاتی مهندس موسوی الهام گرفته شده است(

آنها با به دام انداختن افرادی چون بهزاد سهرابی بر آنند که هاله ی انقالبی متوهم در کنار او را به قالب . است

زند و حتی اگر نتوانند آنها را به حمايت از جناح مورد نظرشان وارد صحنه انتخابات کنند، حتی المقدور، بياندا

  .ايشان را از فعاليت برای تحريم انتخابات باز دارند

هنگاميکه ! در اينجا، روی سخن ما با انقالبيون کمونيست است که گويا متوجه شرايط مشخص مبارزه طبقاتی نيستند

ی به سرعت دو قطبی می شود و تمامی دسته بندی های بورژوازی، از خودی های هيئت حاکمه گرفته تا جامعه ا

يس حکومت ئزمانيکه رمی کنند، وجبهه ها متمرکزائتالف ها و، نيروهای خود را در"يون براندازاپوزيس"

بومی می زند، هنگام آنست که به امپرياليستی سخن از آشتی و کنار گذاشتن رفتارهای خصمانه اش عليه بورژوازی 

جامعه نظری دوباره بيافکنيم و ببينيم که آنها متوجه حاد شدن تضادهای طبقاتی هستند و در حال سازماندهی خود 

امپرياليسم . در حرکت است" شرايط انقالبی"روند مبارزه طبقاتی با شتاب به سمت . می باشند" روز مبادا"برای 

از يکطرف اعالم می دارد که می تواند با ارتجاعی ترين . رايطی آماده می سازدآمريکا خود را برای هر ش

طرف ديگر مهره های اصالح طلب را تقويت کرده تا شايد بتواند جلوی ازهيئت حاکمه وارد مذاکره شود ونيروهای 

را " تغيير حکومت" و امواج انقالب قريب الوقوع را بگيرد، و حتی برای روزی که نتواند در شرايط تاثير گذاشته

بصورت مسالمت آميز و به نفع اصالح طلبان پيش ببرد، در حال موتلف کردن سلطنت طلبان و مجاهدين خلق است، 

که معموًال در شرايط ) مردمی(تا مطمئن شود که در صورت وقوع انقالب، قدرت به دست نهادهای دمکراتيکی 

است که از يکطرف، ميان جناح های هيئت حاکمه مسابقه ای برای به همين علت . انقالبی ظاهر می گردند، نيافتد

سازش با امپرياليسم آغاز شده است تا خود را بعنوان تنها نامزد صالح شراکت با سرمايه جهانی به آمريکايی ها 

 اوضاع بقبوالنند، و از طرف ديگر، نيروهای ليبرال و اپوزيسيون نيز در حال تشکيل ائتالف هايی هستند تا در اين

اين فقط کارگران هستند که بواسطه ی . جايی بر سر سفره ی سرمايه جهانی و بومی برای خود دست و پا کنند



  ،۵٧ضعف کمونيست های انقالبی در درک شرايط و عدم تحقق انسجام تشکيالتی الزم، قرار است همچون انقالب 

  .جا به جايی قدرت شوند" گوشت دم توپ"بصورت پراکنده، 

  !رفقا
زمان آن فرا رسيده تا حول . زمان مطالعه و تدوين تئوری های رنگارنگ و گپ های قهوه خانه ای گذشته است

، حزب طبقه حکومت شوراها جمع شويم و با ايجاد تشکيالت سياسی الزمبرنامه ی انقالبی برای استقرارمحور

ذشته، ايشان، تبديل به نيرويی  چون انقالب گصف مستقل خود وارد کارزار کنيم و نگذاريم تاکارگر، کارگران را در

شرايط انقالبی، نهادهای در گذشته شاهد بوديم که چگونه در. خدمت رقابت جناح های مختلف بورژوازی شونددر

بر آوردند، اما قدرت را دو دستی به حکومت موقت و  ها و محالت، بصورت خودبخودی، سرکارگری، در کارخانه

وظيفه خود کوتاهی نکرده و طبقه کارگر را برای حفظ  از بياييد تا اين بار. ويل دادندمی تحسپس به جمهوری اسال

  .قدرت در دست نهادهای دمکراتيک و استقرار حکومت شوراها آماده سازيم

  

  پيش بسوی ايجاد حزب طبقه کارگر

 رامين رحيمی
١٣٨٨ فروردين ١١  
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