
 
  

!پيشروی برای تحقق نان و آزادی يا سقوط در منجالب رفرميسم   

 

  !فعالين کمونيست رفقای کارگر،

 با نگاهی کوتاه به اخبار چند روز اخير، هر کسی بخوبی ميتواند ببيند که چگونه مردم انقالبی با حضور خيابانی و ميليونی خويش که 

تانسيلی که حاصل سه دهه سرکوب و بی حقی بود به پيش رفت ،تحولی در اوضاع جاری متعاقب تشديد بحرانهای سياسی جاری آغاز و با پ

اين درست استکه تشديد بحرانهای سياسی در صفوف ارتجاع حاکم، جريانات درون حکومتی را به تصفيه حساب خيابانی .را رقم زده اند

اما اين هم . مند گرديدند تا حسابشان را با يکديگر تصفيه کنندکشاند و بر اين اساس آنان به تدارک جمعيت و اجتماعات کنترل شده نياز

درست استکه کارگران و زحمتکشان هم در حد مورد درخواست آنان يعنی سياهی لشکر دعوای باالئی ها باقی نماندند و به ماورا قوانين 

و پايبندی به کليت " سکوت"که قرار بود با نمايش آنچه . سخن گفتند" آزدی"حکومتی پای نهادند و در برابر چشم همگان از -دعوای سياسی

به " رای"به پيش رود در راه خود به مقابله سنگ و گلوله و ابراز انزجار از کليت شرايط حاکم کشيده شد و تقاضای پس گرفتن " نظام"

به پيش " آزادی"ان نوينی با شعار تمامی رويدادها حاکی از آن است که بازيگر. سياسی حاکميت منجر گرديد-ابراز تنفر از سمبل مذهبی

مردمی انقالبی که . پيکارگرانی که بی باکانه و در نبرد نابرابر خيابانی برای آرمان آزادی جان ميبازند . صحنه نبرد جاری پای نهاده اند

ا در ميدانی سراپا نظامی و در بدون هيچگونه تدارکی چه به لحاظ سياسی و چه به لحاظ پراتيکی بدين نبرد پای نهادند و به يکباره خود ر

عليرغم شرايط فوق صفوف نبرد کنندگان به تدارک تداوم . زير بمباران تبليغاتی رقبای داخلی و بنگاههای سخن پراکنی امپرياليستی يافتند

جوی بازتاب آرمان ها و دقيقا منبعث از همين تمايل انقالبی به تدارک تداوم نبرد است که امروزه توده ها به جست. نبردشان روی آوردند

اکنون پاسخ به نيازهای نظری وعملی اين نبرد آزاديخواهانه و بطور مشخص . شعائر شان در درون نيروهای درگير در نبرد ميپردازند

  .شعار آزادی شرط اساسی جهت ارتقا نبرد است

اين جريان تماما خود را در چهارچوب نظام . قرار دارد" سبز"به مثابه تحولی راديکال و پيگير اساسا در مقابله با جريان " آزادی"شعار 

جدا ساختند و صريحا تاکيد " اغتشاش گران"حساب خود و جنبش شان را از " رهبرانش"دقيقا به همين علت استکه  . حاکم تبيين ميکند

آنان فاقد هر نقشی در تداوم جنبش انقالبی هستند و از هم اکنون حساب خود را از . هستند" امامشان"خواهان بازگشت به دوران کردند که 

امپرياليستی شورای ملی مقاومت با -در ميان اپوزيسيونهای بورژوا. جريان آزاديخواهانه جنبش راديکال مردم انقالبی جدا ساخته اند

و با يک دولت و رئيس جمهور انتصابی از قضا نه تنها نقيض شرايط جاری نيست بلکه از " راتيک اسالمیجمهوری دمک"آلترناتيو 

  .         مشابهت هائی هم  با اوضاعی که مردم انقالبی بر عليه اش نبرد ميکنند، برخوردار است

ات حکمت يعنی حزب کمونيست کارگری در حد را جناح چپ جريانات هوادار نظري" آزادی"در درون جريان موسوم به جنبش چپ، شعار 

ما در ادامه . بيانيه ای که اساسا از سطح نبرد مردم انقالبی عقب مانده تر بوده وجوابگو و راهگشای نبرد نيست. يک بيانيه مطالباتی ميفهمد

يعنی حزب جکمتيست ها " مدرن"و " دخالتگر" از طرف ديگر جناح راست همين کمونيست باصطالح . بدين مسئله بيشتر خواهيم پرداخت

در همين راستا  . ميدهد" ايست"صراحتا خواهان توقف نبرد گرديده و در البالی پاره ای عبارات عاريتی مارکسيستی به توده ها فرمان 

چيزی ماورا جريان موسوم به سوسيالستهای کارگری نشان داد که  اساسا در شنيدن صدای مردم انقالبی عاجز است و قدرت انديشيدن به 

متعاقب جريانات فوق بعضی از جريانات و تشکلهای علنی کارگری تنها پس از مدتی به اطالعيه محکوميت . و سنديکا را ندارد" دستمزد"

بخشی از فعالين .  با مردمی که برای آزادی ميجنگيدند هم برای خود قائل نگرديدند" همگامی"اکتفا کردند و حتی مسئوليتی الاقل در حد 



ظاهرا پذيرش اوضاع . ارگری چشمهايشان را بسته و اعالم کردند که قصد دارند از حدود همان راهپيمائی اول ماه مه گامی پيشتر نروندک

جديد و پيکارگران خيابانی اش که برای آزادی ميجنگند برای بعضی فعالين علنی جنبش کارگری ما و بعضی جريانات چپ که قادر به تبيين  

نيستند و اساسا سعی دارند جنبش برای دموکراسی انقالبی را به جنبش برای حداقل ها تنزل دهند، برای نان و آزادی رد ديالکتيکی نب

  .      مشکالتی را فراهم آورده است

را از آگاهانه و از سر وحشت طبقاتی صريحا حضور پيکارگران ديگر را تاييد و خود و جنبشش " سبز"بدون ترديد ميتوان گفت که جريان 

اما آنچه  اکثريت جنبش چپ را در مورد چگونگی تبيين وظايف و . آنان متمايز ساخت تا شرايط زدوبند درون بورژوازی را از دست ندهد

  نشان ميدهد همانا منبعث از تسلط دو دهه ٥٧تدوين شعائر انقالبی در برخورد به جنبش پيش رويش حتی ضعيفتر از جنبش چپ در سال 

بی تئوريک در عرصه برنامه و جا زدن تاکتيکهای جنبش های اجتماعی بدون خشونت بجای سياست تاکتيکی کمونيستی در ای انحالل طل

 حداقل به شکلی زمخت به طرح آلترناتيوش در جريان نبرد ميپرداخت، جريانات ٥٧اگر جنبش چپ در . بخش وسيعی از صفوف آن است

دقيقا به همين علت استکه درخواست توده . راسی انقالبی مورد درخواست مردم انقالبی هستندکنونی اساسا فاقد هرگونه برنامه برای دموک

مردم انقالبی تقليل داده و از طرح هر گونه آلترناتيوی خودداری ميورزند و يا اساسا با طرح " جنبش آزاديخواهانه"ها را يا به قطعنامه  

در عين " مدرن"و " دخالتگر"جريانی از اين باصطالح کمونيستهای . ی سر باز ميزنندتئوری های ماورا طبقاتی از پذيرش هرگونه مسئوليت

در جنبش های اجتماعی بدون خشونت به نبرد ميخواند، با نامه نگاری به بارگاه بورژوازی " شورشيان"آنکه توده ها را در نقش 

آنان در انتهای بيانيه ده . ايضا در نبرد بر عليه بورژوازی ميپردازدامپرياليستی به توهم پراکنی پيرامون نهادهای بورژوازی امپرياليستی و 

  :                                          فرمانی چنين مينويسند

اينها خواستهاي حداقل و فوري مردمي است آه در صفوف ميليوني به خيابان آمده اند و شعار . اين فرمان جنبش آزاديخواهانه مردم است"

دارد بايد از آن دفاع اين حداقل شرايطي است آه هرآس آه داعيه همگامي با اعتراضات مردم را . ر جمهوري اسالمي سر داده اندمرگ ب

       -بيانيه حزب کمونيست کارگری –."  آند

و طبعادر شرايط حاضر " آزاديخواهانه "  اين اپورتونيسم چپ فاقد هرگونه آلترناتيو انقالبی برای جنبشی است که حتی بزعم خودشان

" کمونيسم"اين بارزترين و کالسيک ترين شکل تقليل گرائی است که خود را در پوشش . درخواست هايش آزادی طلبانه است، ميباشد

دقيقا به علت آنکه مبدا حرکت اين جريان جنبش . عرضه ميکند و برای بسياری نحله های کوچکتر محصوالت نظری فراهم ميکند

ت پس طرح آلترناتيو انقالبی منوط و مشروط به امر سرنگونی گشته است و از همين زاويه است که جريان فوق يک منشور سرنگونی اس

هرکس ميتواند با رجوع به بيانيه ده فرمانی حزب کمونيست کارگری بروشنی مشاهده . همگانی را جايگزين امر آلترناتيو انقالبی ميسازد

مانيفست اين جريان سرنگونی طلبی بر اساس جنبش . به آلترناتيو انقالبی برای شرايط حاضر تهی ميباشدکند که از کوچکترين اشاره ای 

شورای ملی " جمهوری دمکراتيک اسالمی"و يا " سبز"آنان در مقابل آلترناتيو جمهوری اسالمی به قرائت جنبش . همگانی و حداقلی است

آنان سالهاست که .  عجالتا سخنی حتی از جمهوری سوسياليستی مورد ادعايشان نميگويندمقاومت، به يک بيانيه مطالباتی بسنده ميکنند و

آنان فرياد آزادی مردم انقالبی را تنها در . خلع سالح کرده اند" جنبش آزاديخواهانه"خود را در قبال دمکراسی انقالبی يا به بزعم خودشان 

. همند و بدينوسيله جنبش آزاديخواهانه را به دام آلترناتيوهای بورژوائی گرفتار ميسازند حد صدور بيانيه و منشور بدون آلترناتيو انقالبی ميف

. نا گفته روشن است که پرولتاريائی که امروز برای نبرد آزاديخواهانه فاقد آلترناتيو باشد، فردا هرگز برای سوساليسم نبرد نخواهد کرد

حذف آلترناتيو پرولتری در قبال . رامون نبرد برای سوسياليسم نميتواند در ميان باشدبدون نبرد ورهبری جنبش برای آزادی، هيچ سخنی پي

جنبش آزاديخواهانه مردم انقالبی و تقليل درخواستهای اين جنبش به بيانيه مطالباتی حاصلی جز تامين سيادت اپوزيسيونهای بورژوائی بر 

                                                                                           .          جنبش آزاديخواهانه مردم انقالبی در بر ندارد



  در اينجا ضروری است که جهت جلوگيری از هرگونه سوبرداشتی ما اين نکته را متذکر گرديم که برای پيشرفت از شرايط کنونی تنها 

" مقاله .  ای از استناد به امر انقالب بدون طرح مسئله آلترناتيو انقالبی اشاره ای بنمائيمبگذاريد به نمونه. استناد به امر انقالب کافی نيست

 جهان امروز نمونه ای از منزه ٢٢٩بقلم فرهاد شعبانی منتشره در شماره " سرنوشت اين شورش اجتماعی را طبقه کارگر تعيين خواهد کرد

اعتراض به حضور ميليونی توده های مردم به بهانه :"دمقاله پيرامون اوضاع چه ميگويببينيم . طلبی انقالبی بدون آلترناتيو انقالبی است

 نزاعهای درونی هئيت حاکمه به خيابانها بود، تنها ايستگاه موقتی است که هم می تواند به اعاده نظم گذشته   انتخاباتی که خود انتقال کودتای

  .ر دهد يک انقالب که بينادها را بطور کلی تغييبيانجامد و هم می تواند خيزشی باشد در روند تکوين

اعاده نظم گذشته در گروه کارائی و بهم پيوستن دو عنصر سرکوب خشن و سازش از باالست که تنها حضور مردم در صحنه، خنثی و بی 

  . "  تفاوت کردن و يا تسليم و فروپاشی نيروهای سرکوبگر می تواند مانع از آن شود

موقعيتی دوگانه برخوردار است که هم ميتواند به اعاده نظم گذشته بيانجامد و هم خيزشی در روند تکوين يک انقالب پس شرايط کنونی از 

شده و عليرغم هر " جنگ آغاز"ما قصد مشاجره بر اين اوضاع دو بنی را نداريم زيرا بگمان ما و هماگونه که در بيانه امان گفتيم . باشد

پراتيک . وب جنبش آزاديخواهانه، ما ديگر به شرايط پيش از نبرد خيابانی توده ها باز نخواهيم گشتاوضاعی يعنی حتی در صورت سرک

مقاله بروشنی پيرامون امر سرنگونی و انقالب . به مطلب خويش بازگرديم. واقعی و نبرد خيابانی تا همينجا بسيار به توده ها آموخته است

  : چنين متذکر ميشود

 جمهوری اسالمی نيست، سرنگونی اين رژيم می تواند در اثر يک کودتا و يا دخالت خارجی هم بوقوع بپيوندد بدون انقالب تنها سرنگونی" 

انقالب هم در گرو ترسيم افق روشنی از آينده و تفاوتهايش با وضع موجود، ايجاد سازمان سراسری بسيج و .آنکه انقالبی بوقوع پيوسته باشد

با اين تعبير جامعه ايران بر سر . يچيدگی های وضع موجود را به شعارهائی ساده و همه گير تبديل کنند استانقالب و برآمدن رهبرانی که پ

  ." يک دوراهی سرنوشت ساز قرار گرفته است

انقالب است يعنی در واقع " انقالب هم در گرو ترسيم افق روشنی از آينده و تفاوتهايش با وضع موجود: " در اينجا بدرستی اشاره ميشود که

در واقع يعنی با ارائه . نميتواند امری جز آلترناتيو باشد" افق روشنی از آينده"در واقع اين . است" افق روشنی از آينده" منوط به داشتن

اما . يير دادبايد خيزش را به روند انقالبی تغ. آلترناتيو است که ميتوان  افق روشنی از آينده وتقابلش با وضع موجود را به توده ها ارائه داد

  : چگونه اين اوضاع ميتواند خيزشی در روند يک انقالب باشد؟ مقاله مينويسد

 بنابراين از اين لحظه ببعد مسئوليت رهبری و تداوم اين مبارزه برعهده نيرو و رهبرانی است که سالهاست مرکز ثقل مبارزات اجتماعی" 

 اين نيرو، نيروئی جزء نيروهای. ديده اند خود آرمانهای طبقاتیابل تحقق اهداف و دولت بلکه کل نظام را درمقحتیبوده ونه شخص وافراد و

 اين تصوير، سندی ورهبران جنبش کارگرین واين رهبران، رهبرانی جزء فعالي، طبقه کارگروکمونيست و اين طبقه، طبقه ائی جزچپ و

  ." تشريح موقعيت کنونی استان ون صريح ترين بياي.  نخواهد بود٨٨اول ماه مه سال  درتشکلهای دهگانه کارگریجزء منشور

اينکه مسئوليت چپ و کمونيستها و طبقه کارگر مبارزه برای کسب رهبری و ارتقا مبارزات جاری است تاکيد بر اموری بديهی و اصولی 

اد ؟برنامه و آلترناتيو ما برای مقابله با اما در اينجا لپ کالم اين است که چگونه و با اتکا بر کدام امر ميتوان اين مبارزه را سازمان د. است

و اين تصوير، سندی جزء منشور تشکلهای دهگانه کارگری در اول ماه مه سال :" اوضاع جاری چه بايد باشد؟  پاسخ مقاله بدينگونه است

  ."  اين صريح ترين بيان و تشريح موقعيت کنونی است.  نخواهد بود٨٨

اما .  در جنبش کارگری ما بوقوع پيوست تحولی در خور و در شرايط وقوع اش گامی به پيش بود٨٨ت  ارديبهش١١بدون ترديد آنچه که در 

ما نميتوانيم چشمان خود را بر روی نبردهای خيابانی بسته و  نبرد مردم انقالبی و صدای فريادهای مرگ بر . ما ديگر در آن شرايط نيستيم



با ديده بستن بر اوضاعی که صريحا خواهان اتخاذ آلترناتيو از نيروهای درگير .  بگيريمديکتاتور و مرگ بر جمهوری اسالمی را ناشنيده

هيچ سخنی پيرامون آلترناتيو انقالبی و جنبش آزايخواهانه وجود " منشور تشکلهای دهگانه"در . ميگردد نميتوان هيچ جنبشی را رهبری کرد

در پيش صحنه مبارزه " آزادی"ميگرديد استناد به آن در شرايط کنونی که مسئله اگر اين منشور در آن شرايط گامی به پيش محسوب . ندارد

  . قرار دارد تنها و تنها خلع سالح جنبش کارگری از شعائر انقالبی و گسيل داشتن آن بدامان رفرميسم است

پرولتاريا بايستی نشان .  ميدان پای نهدپرولتاريای انقالبی اگر خواهان رهبری است بايستی در قبال آنچه در جريان است همچون رهبر به 

پرولتاريا بايد نشان دهد که پرچمدار آلترناتيو انقالبی است که پاسخ دهنده به حقوق . دهد که مصمم ترين و پيگيرترين مبارز راه آزادی است

بدين لحاظ . کال قرون وسطائی استپرولتاريا بايد نشان دهد که خواهان نابودی تمامی اش. ملتها، زنان و زحمتکشان شهر و روستا است

پاسخ اوليه پرولتاريای انقالبی در قبال اوضاع کنونی بايستی فراتر از يک بيانيه مطالباتی رفته و با برافراشتن پرچم آزادی، نبرد برای 

نونی تنها از اين مسير قابل تحقق درخواستهای جنبش آزاديخواهانه در لحظه ک. دموکراسی انقالبی را سر لوحه هر جنبش مطالباتی قرار دهد

ما تنها با . مسيری که با تحقق مطالبات آزاديخواهانه مناسبترين شرايط را برای پيشرفت بسوی سوسياليسم فراهم ميسازد. تحقق است

ساخته و برافراشتن پرچم آلترناتيو پرولتری جهت نبرد برای آزادی  است که قادريم توده ها را از توهمات دمکراسی بورژوائی رها 

پرولتاريای . را فرياد ميکشند و برای دستيابی بدان جان ميبازند"آزادی"مردم انقالبی در خيابان درخواست . صفوف انقالب را متحد سازيم

 بايد پرچم درخواستهای پرولتری، پرچم درخواستهای" نان و آزادی"برای تحقق . انقالبی نبايستی ذره ای نسبت بدين جنبش بی توجهی نمايد

جبهه انقالب دال بر نابودی ماشين دولتی، برقراری دولت کمون و جايگزينی حاکميت شوراهای مسلح کارگران و زحمتکشان را به مثابه 

بايد . نتيجه بالواسطه سرنگونی جمهوری اسالمی و گسترش انقالب جهت تحقق سوسياليسم به گسترده ترين شکلی ترويج و تبليغ نمود

بحران در اردوگاه بورژوازی را بايستی به شرايط تفوق صفوف انقالب .ا به نبرد جهت دموکراسی انقالبی فراخواندصريحا مردم انقالبی ر

از هم اکنون بايستی با مجاهدتی بلشويکی به شکلی همه جانبه پرچم نان، آزادی، سوسياليسم را در .بر ارتجاع و امپرياليسم مبدل نمود

زيرا بدون نبرد برای آزادی،جنبش برای نان هرگز زندگی بهتری را برای ما فراهم نميآورد . فراشتانقالبی برا-صفوف نبردهای اعتراضی

  .و بدون نبرد برای سوسياليسم هيچ سخنی پيرامون آزادی و رهائی انسان نميتواند در ميان باشد
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