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مروری بر بحران ھويت جنبش کمونيستی )چه بايد کرد؟(
نفرت از مبارزه طبقاتی ،آرزوی از
پيش بردن کارھا بدون توسل به اين
مبارزه و تمايل به حک واصالح و
صاف کردن گوشه ھای تيز از
صفات ذاتی دمکرات ھای خرده
بورژوا است.بدين سبب چنين
دمکرات ھايی يا ازھرگونه التزامی
به لزوم دوران تام و تمام تاريخی
انتقال از سرمايه دا ری به کمونيسم
امتناع می ورزند و يا وظيفه خود
می شمارند نقش ھايی برای آش)ت)ی
دادن ھر دو نيروی مبارز به جای
رھبری مبارزه يکی از اين دو
نيروھا اختراع نمايند .ل))ن))ي))ن –
س)ي))اس))ت واق)ت))ص))اد درعص)ر دي))ک))ت))ا
توری پرولتاريا
تمامی نبوغ مارکس در کشف نقش
تاريخی – جھانی طبقه کارگر به
عنوان گورکن نظام سرمايه داری از
طريق درھم شکستن ماشين دولتی
سرمايه داری و ايجاد کننده
سوسياليسم ميباشد .فرق ماھوی
تمامی اشکال سوسياليسم خرده
بورژوايی و بورژوايی و :با
سوسياليسم علمی مارکس دقيقا در
ھمين مسئله می باشد که غير از
طبقه کار گر ھيچ نيرويی انقالبی
نمی باشد مگر به شرط قبول کردن
و پيوستن به صف و برنامه اين
طبقه.مانيفيست کمونيست می گويد
خرده بورژوازی نه ازاين جھت که
ازتوليد خرد درمقابل توليد بزرگ
دفاع می کنند انقالبی است ،بلکه از
اين لحاظ که درحال تبديل قريب
الوقوع به صف پرولتاريا است ا
نقالبی ميباشد  .يا لنين در اثر پر
ارزش خود( دواتوپی ) اين چنين نقل
می کند  :که خرده بورژوازی يا
تحت رھبری پرولتاريا يا تحت
رھبری بورژوازی شق ثالثی وجود

ندارد و کسانی که به اين شق ثالث
اعتقاد دارند پندار بافان و موھوم
پرستان پوچ تاريخ اند .ھدف ما از
تکرار اين کلمات در دوره ای که
پوپوليسم و تزھای رويزيونيستی که
برای راه رشد غير سرمايه داری
توسط حزب توده و اکثريت استفاده
می شد نيست بلکه فقط خواسته ايم
به انحرافاتی که باعث کند شدن روند
انقالب می شود اشاره کرده و با پيدا
کردن راه حلی برای تسريع سير به
سمت سوسياليسم که جبر تاريخی
است برسيم  .چرا که ماھيت طبقاتی
اين اپورتونيست ھای خائن در
خيانت به جنبش کارگری و اھداف
سوسياليستی برھيچ يک ازکمونيست
ھا و کارگران آگاه پوشيده نيست که
چطوراين مزدوران بی جيره و
مواجب سرمايه داری ( البته معلوم
ھم نيست که بی جيره و مواجب کا
ر کنند ) دردفاع و تثبيت حاکميت
سرمايه داری فاشيستی حکومت
اسالمی مستقيما شرکت داشته و
چطور اين کار ننگين خود را ھنوز
ھم دردفاع ازجناحھای داخلی و
خارجی سرمايه داری ادامه می
دھند .اگر ديروز سازمان فدايی
اکثريت پاسداران را به سالح سنگين
مسلح می کردند و در کشتار
سربدران جنگل دوش به دوش
پاسداران ،جنگ مسلحانه می کردند
وبا شعار( خون پاسداربا خون فدايی
آميخته ) به نام جبھه ضد
امپرياليستی به رھبری خمينی ،مقابل
انقالب کارگری صف بندی کرده
بودند ،حاال نيز مستقيما درھمکاری
با جناح ھای حکومت اسالمی و
سرمايه داری جھا نی ،گل سرسبد
بی بی سی و صدای آمريکا شده اند
که برای لجن مال کردن سوسياليسم

و تاريخ جنبش کمونيستی وھم چنين
به انحراف کشيدن جنبش ھای توده
ای کارگری و جلوگيری از راديکال
شدن اين جنبش تمامی ھمت و تالش
خود را بخرج می دھند .اين نيروھا
ھمانطورکه در دوره انقالب  57به
عنوان وردست سرمايه داری جھانی
درطرح گودالوپ برای روی کار
آوردن اين رژيم فاشيستی نقش
مستقيم داشته اند االن نيز بھترين
گزينه برای سرمايه داری جھانی در
جھت شکست انقالب کارگری –
کمونيستی آينده می باشند  .بنابراين
در اين ميان ما که خود را کمونيست
می دانيم بايد برای جلوگيری از
شکستی دوباره با برنامه ريزی دقيق
انقالب را به سرانجام تاريخی خود
برسانيم  .پس ھدف ما از تکرار اين
بديھيات چيست ؟ ھدف ما دقيقا
مرزبندی با جرياناتی است که به نام
کمونيسم و طبقه کارگر ساده ترين
اصول مارکسيسم را ناديده گرفته و
قدم در راه اپو رتونيسم می گذارند .
اگر جنبش کارگری در دھه شصت
در تمامی عرصه سياسی ،تشکيالتی
و اصوال سبک کار کمونيستی و در
نفی ھويت کمونيستی ،بزرگترين
ضربات را از پوپوليسم در اشکال
چپ و راست ديد حاال در شکل
انحالل طلبی پاسيفيستی در اشکال
فرقه ای و اکونوميستی از يک
طرف با چسبيدن به فرقه ھای خود
ساخته ای که عينيت درونی
سازمانگرانه ندارند و از طرفی
اکونوميستھای ليبرال در چسبيدن به
جنبش خود بخودی ،قانونيت ،علنی
گرايی و  ...ديده شده ای که اگر ما
نتوانيم در مقابل اين انحرافات
ايستادگی کرده بازھم ضربات
سھمگين تری وارد خواھند کرد .اگر
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به عنوان مکمل عالی به اين بی
ھويتی سازمانگرانه طبقاتی ،فضای
مجازی -توھم زا و خواب آلود
اينترنتی راھم اضافه کنيم فاجعه بی
ھويتی جنبش کارگری  -کمونيستی
مشخص تر می شود  .شما در اين
فضا يک ليدر فرقه ای را مجسم
کنيد که بدون کوچکترين ارتباط با
مبارزه طبقاتی کارگران به خودش
لقب رھبر داه که وی و جرياناتش
قراراست اين مبارزه را در جھت
سرنگونی جمھوری اسالمی و
رسيدن به سوسياليسم رھبری کند
درحالی که از دور مفسر فرازو
فرود اين جنبش بوده و در عالم خيال
در صفحه مجازی نشريات واينترنت
بدون کوچکترين ارتباط داخلی با د
بنه جنبش آنرا رھبری می کند  .به
ھمه پند و اندرز می دھد و در عالم
خيال رھبری می کند !!!و يا يک
ليبرال – اکونوميست داخلی را در
نظر بگيريد که به کمک ھمين
فضای مجازی و توھم زا و تشکل
ھای علنی خود ساخته ،جنبش
کارگری را به طور زنده رھبری
می کند !!!در شرايطی که رژيم
فاشيستی به نزديکترين افراد خود
رحم نمی کند ،اين رھبران جنبش
تبليغ می کنند که ما چيز مخفی
نداريم ،مبارزه کارگر علنی است
حال اينکه شکل سازماندھی مخفی
به علنيت مبارزه ربطی نداشته است .
تدارک و زمينه سازی برای مبارزه
مخفی وسازماندھی کميته ھای
کارخانه و اعتصاب ربطی به اشکال
علنی مبارزه ندارد بگذريم از اينکه
اصلی ترين شکل مبارزه طبقه
کارگر بايد در خدمت تسخير قدرت
سياسی و درھم شکستن ماشين دولتی
باشد که آن ھم بطور واضح از
طريق علنی امکان پذير نمی باشد .
بقول مارکس اتحاديه ھا بايد مدارس
انقالب باشند و اساسا رقابت د رونی
اين طبقه را در جھت ھويت يابی
سياسی  -حزبی به عنوان يک طبقه
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تا آخر انقالبی در مقابل نظام سرمايه
داری تقويت کند  .از اين لحاظ ما
برنشتاين وضد انقالب نيستيم که با
شعار جنبش ھمه چيز است به
صورت مزدور جيره خوار سرمايه
شويم و از )جنبش خودبخودی
کارگری در جھت نابودی جنبش
سوسياليستی استفاده کنيم( در مورد
آلمان 1919حاال شما با اين
توضيحات اتحاديه آزاد کارگران را
در نظر بگيريد .ما با کلمه آزاد و
مستقل که دقيقا توسط سازمان سيا
در مقابل سنديکاھا و اتحاديه ھای
سرخ انقالبی که تحت رھبری
احزاب کمونيست يونان ،فرانسه و
ايتاليا طراحی شد که با صرف
ميلياردھا دالر و با اشتباھات اين
احزاب کارگران ازآن ھا جدا شدند
کاری ندايم (.در اين مورد مراجعه
کنيد به نوشته ھای پر ارزش رحيم
عابدينی) اين تشکل( اتحاديه آزاد )به
ادعای خودش ارتباط گسترده ای با
کارگران داشته و تالش می کند آنان
را در تشکل ھای مستقل خودشان
سازمان دھد .مھمترين سوالی که
مطرح است چرا با وجود اعتصابات
گسترده که بنا به اعتراف شورای
امنيت ملی حکومت ھر  5روز يک
اعتصاب به ثبت می رسد وازاين
جھت وضعيت را اضطراری اعالم
نموده است پس چرا اتحاديه حتی
يک اعتصاب را سازمان دھی
نکرده و نه تنھا اين کار را نکرده
بلکه با علنی کردن سازمان دھندگان
اعتصاب آنان راگوشت دم توپ
نموده و باعث قطع ارتباط آنان با
بدنه شده اند .طبق سنديت محرز
نيروھايی از اين تشکل که در دوره
ھايی غير مرتبط با آن چندين
اعتصاب در محيط خودشان سازمان
داده بودند االن با کمک اين تشکل
طوری برای دشمن شناخته شده اند
که اغلب از محيط کار اخراج شده و
با قطع ارتباط با بدنه کارگری عمده
ترين کمک به نظام سرمايه داری

شده است  .از طرفی با کوچکترين
جو مساعد مبارزه در آن محيط ھا به
آن ھا اخطار شده و يا بازداشت شده
توان کوچکترين فعاليت رااز دست
داده اند .در تشکل ھای توده ای تر
وضع از اين ھم وخيم تر است که
دشمن حتی اجازه فعاليت توھم زای
اينترنتی را ھم به آن ھا نمی دھد
.ھدف ما از آوردن دو نمونه از دو
جزء فعاليت کمونيستی( سازمان
سياسی و سازمان توده ای ) در
اشکال ليبرالی و فرقه گرايی آيه
ياس خواندن نيست بلکه آسيب
شناسی انحرافات موجود در جنبش
کارگری است که دو جزء جدايی
ناپذير جنبش کمونيستی را از ھم جدا
کرده است و ارتباط منطقی و
ديالکتيکی آنرا از بين برده و به
بيراھه می کشند ( .منظور سازمان
انقالبيون حرفه ای و سازمان توده
ای کارگران در چارچوب حزب
واحد) چه احزاب و سازمان ھای
خرده بورژوازی که نام کمونيست
را يدک می کشاند و چه شبھه محفل
ھای اينترنتی که به خود لقب تشکل
کارگری می دھند به اين دو جزء
مارکسيستی واحد ھای سازنده حزب
طبقه کارگر اعتقاد ندارند که )1
انقالب ،کار توده ھا است و آزادی
کارگران بدست خودشان انجام می
گيرد ) . 2آگاھی سوسياليستی به
عنوان علم رھايی  ،خارج از مدار
مبارزه اقتصادی کارگران وارد
جنبش می شود .حزب طبقه کارگر
دقيقا از پيوند ارگانيک جنبش خود
به خودی کارگران با جنبش آگاھانه
سوسياليستی بوجود می آيد  .حاال
اساسی ترين سواالتی که در ذھن ھر
کارگر مبارز بوجود می آيد اينست
که چرا درجا می زنيم؟ چرا حزب
طبقه کارگر بوجود نمی آيد؟ آيا
صرفا با بھانه شدت سرکوب
موجود ،می توان گريبان خودرااز
شر اين معضل خالص کرد .
نشريه انقالب سرخ در شماره ھای
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قبلی خود به کرات و به طور اصولی
ريشه مسايل فوق را شکافته و در
مقاالت مختلف از جوانب گوناگون به
اين سواالت جواب داده است  .ما در
اين شماره از جنبه ديگر به اين قضيه
نگاه کرده وتالش ميکنيم ريشه
طبقاتی انحرافات موجود را بررسی
کنيم - 1عدم قطب بندی کامل طبقاتی
:با توجه به ويژگی نظام سرمايه
داری ايران در تقسيم کار بين اللملی
 ،سرمايه در تامين مواد خام( نفت)
وتامين نيروی کار ارزان ،اين سيستم
بر خالف رشد کالسيک موزون به
عنوان نظام پيرامونی سرمايه داری
با خصلت اقتصاد وابسته داللی و
انگلی باعث قطب بندی به شدت
ناموزن طبقاتی گرديده است .به
عبارت ديگر اوال :نسبت توليد مواد
مصرفی برتوليد ابزار توليد به عنوان
شاخص اساسی يک اقتصاد مولد
کامال چربش داشته و درجه طبقاتی
کارگران مولد پايه را تنزل می دھد .
در اين اقتصاد انگلی دولت به عنوان
تامين کننده مواد خام( نفت ) سرمايه
جھانی و از طرفی نوکر ونماينده
صنايع مونتاژ در حوزه ھای
الکترونيک( آاگ ،توشيبا،سامسونگ،
ال جی و) ...ماشين سازی ھا(
پژو،سيتروئن،فيات،ولو و )  ...بوده
و عالوه بر تامين مواد خام ،تضمين
گر نيروی کار ارزان است .بنابراين
غير ازصنايع نفتی  ،پتروشيمی و
ماشين سازی،درجه پرولتاريزاسيون
به مفھوم پرولتاريای صنعتی و بھم
فشرده کم می باشد .ثانيا :با توجه به
اقتصاد وابسته به نفت نيروھايی که
موقعيت خود را در اقتصاد ماقبل
سرمايه داری از دست داده اند  ،در
يک بورکراسی عظيم اداری –
نظامی غير مولد و از طرفی ديگر به
عنوان نيروھای از آنجا رانده و از
اين جا مانده در حاشيه شھرھا تل
انبار شده  ،وزن نيروھای خرده
بورژوازی( جديد و تجاری )را
بسيارباال می برد و در اين ميان
نيروھای حاشيه توليد که وضعشان

انقالب سرخ /ارگان جبھه واحد کارگری /ضميمه شماره 8

از لحاظ معيشتی به مراتب وخيمتر
از طبقه کارگراست ولی اغلب جنبش
فاشيستی را دامن ميزنند تا يک
جنبش دمکراتيک  .ثانيا عقب ماندگی
شيوه توليد در کشاورزی( خرده
مالکی ) و در طرف د يگر فشار
اقتصاد انگلی سرمايه داری ايران
درنابودی تمام اشکال اقتصاد طبيعی
و مصرفی کردن تمام عيار کليه
شئونات زندگی  ،وابسته کردن آنان
به خود باعث ورشکستگی ،مھاجرت
گسترده به شھر ھای بزرگ و رانده
شدن به طرف طبقه کارگر می باشد
که اغلب به صورت نيمه کارگر
مخصوصا” کارگران فصلی شده
است  .ثالثا” کل سيستم آموزش
حکومت سرمايه داری در باز توليد
نيروھای مادی آن مدرسه و دانشگاه
به عنوان گردانندگان فنی  -مديريتی
اين سيستم دارای جايگاھی ويژه ای
در اين نظام می باشد  .متخصصين
سرمايه داری بی شک با توجه به
رشد علمی – فنی جھانی و لزوم
تطابق با اين اوضاع تقريبا می توان
گفت تنيده به اين سيستم و آچار
فرانسه آن است .رابعا زنان صرف
نظر از يک جنبش خاص به خود در
چندين دھه اخير با رشد تصاعدی
جذب قسمت ھای مختلف سيستم
سرمايه داری شده اند و طبق يک
آمار دولتی  30درصد زنان
مسئوليت اجتماعی اداره خانه ھا را
در دست دارند و منبع اصلی درآمد
خانواده ھستند .حاال با اين اوصاف
علی رغم اينکه کارگران ايران با
نيروی 12.5ميليونی خود که ھمراه
خانواده ھايشان به  45ميليون نفر
می رسند نيروی اساسی انقالبند اما با
توجه به وزن ديگر اليه ھا و ھم
چنين اگر کنار رفتن نسل دوره
انقالب کارگران و نابودی امنيت
شغلی که ھرگونه ثبات نسبتا بلند
مدت غريزه طبقاتی را کم رنگ
کرده است به آن اضافه کنيم ،ابعاد
نوسانات عينی طبقاتی در عدم شکل
گيری يک جريان سياسی با ثبات

مشخص حاصل می شود .انعکاس
منافع خورده بورژوازی با توجه به
وزن قابل توجه آن در زمينه
اجتماعی که در شکل پوپوليسم در
درون جنبش کارگری و ھم چنين باز
توليد جنبش ھای فاشيستی با توجه به
وزن نسبتا زياد عناصر بی ھويت و
بی طبقه از حاشيه توليد کامال طبيعی
واصوال يک مسله ديالکتيکی است که
گروه ھای سياسی ترجمان گروه ھای
اجتماعی جامعه می باشند مخصوصا
با توجه به نزديکی جنبش ھای
آگاھانه سوسيالستی اساسا به عنوان
يک تئوری عملی در دانشگاه ھا که
به قول مانيفست کمونيست ،از
بورژوازی بريده و به درک تغيير
کل جامعه می رسند و تکنو کرات
ھای آينده جامعه در دانشگاه ھا پايه
ھای جنبش کمونيستی به شدت تحت
تاثيرجو موجود بوده اند .ما چه در
دوره قبل و چه در اين دوره به علت
اين وابستگی ھای طبقاتی نتوانسته
ايم نمايندگی سياسی طبقه کارگر را
به صورت تجسم آن دروجود حزب
طبقه کارگردرتلفيق سازمان انقالبيون
حرفه ای با سازمان کارگران داشته
باشيم .به جزء دوره کو تا ه فعاليت
حزب توده)  ( 1320در سازماندھی
شورای متحده کارگری که آن ھم به
علت گرايشات اپورتونيستی
بورژوازی اين حزب ناکام ماند  .در
تمامی اين دوره ھا تا سال 1357
جريانات پوپوليستی خرده بورژوازی
–دھقانی و در دور دوم که تا حاال
ادامه دارد خرده بورژوايی تکنو کرا
تيک کامال جنبش کارگری کمونيستی
را در چنبره خود داشته اند  .انعکاس
اين منافع طبقاتی در درون جنبش
سوسياليستی دراشکال خرده
بورژوازی دھقانی پوپوليسم تمام
عيار بنام خلق ،زحمتکش ،جمھوری
دمکراتيک خلق و در شکل ليبرالی
آن در راه رشد غير سرمايه داری (
حزب توده اکثريت ) ماديت يافته و
در اشکال تکنو کرات خرده
بورژوايی در دمسازی با جنبش
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بورژوايی دمکراتيک ملل تحت ستم
،دانشجويان،زنان،بنام گرايشات
سوسياليستی و در نفی ھويت طبقاتی
طبقه کارگر بنام مزد بگير و حقوق
بگير نمود عينی دارد که دقيقا با
فکر آشتی طبقاتی و در ھر دو
مورداز سازماندھی سياسی طبقه
کارگر عدول می کند .و بنام تشکل
مستقل کارگری دقيقا اين طبقه را در
خدمت بورژوازی قرار می دھد .
البته روند مبارزه طبقاتی که به
سرعت در حال اوج گيری است،
بقول لنين ماھيت تمامی جريانات
موجود را نمايان می کند .مثال علی
رغم به نعل و ميخ زدن ھا ی
فراوان در ادامه تز آشتی طبقاتی
حزب کمونيست کارگری به جای
ديکتاتوری پرولتاريا که به قول
مارکس بزرگ ترين کشف آن می
باشد به حکومت انسانی با جامعه
انسانی می رسد .ھمانطوريکه فرقه
ديگر به نفی طبقه کارگر بنام حقوق
بگير و مزد بگير می رسد در اين
مورد مقاله ديگری الزم می باشد.يا
علی رغم تمام احترامی که تمامی
رفقای کمونيست به اشرف دھقان به
عنوان اسوه مقاومت و ايثار دارند
اما نمی توانند ببيند که به جای
ساختن تشکيالت انقالبيون حرفه ای
برای سازماندھی مبارزه طبقاتی
کارگران در داخل کشور که دارای
گنجينه گران بھايی از تجا رب
فعاليت مخفی ميباشند با يک گروه
شبه بالنکيست نزديکی می کند.
واقعا جای تاسف است که ھم رزم
حميد اشرف به جای کمک برای
ساختن حزب پوالدين طبقه کارگر با
جريانات بورژوازی شبه فاشيست
دمسازی ميکند ) . 2با توجه به
شرايط حاصل از قطب بندی طبقاتی
گفته شده وانحرافات حا کم بر جنبش
ھای سوسياليستی توليد شده تحت
تاثير مغناطيس شد د ی ،جو موجود
نمی تواند بازتوليد ايدئولوژی قرص
و محکم و ساختار تشکيالتی فوالدين
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نسبت به اين ايدئولوژی را توليد کنند
و اغلب عقيم و نازا ھستند .به بيان
ديگر نحله ھای فکری سوسياليستی
باز توليد شده تحت قطب بندی ناقص
کنونی و وزن طبقات ميانی که از
آنتاگونيسم طبقاتی کاسته وپوپوليسم
عمومی را در اشکال چپ و راست
تقويت می کنند به تئوريھای منجر
ميشود که نه تغيير دھنده اوضاع
بلکه در چارچوب نظم موجود مفسر
اوضاع و مروج و مبلغ رفرميسم
می باشد  .در نتيجه نمی تواند به
ساختار کمونيستی سازماندھی
مبارزه طبقاتی ،منجر شده و جنبش
کارگری را درجھت آگاھانه ھدايت
کند  .اين سازشکاری و مماشات
جويی منبعث ازمنافع تکنوکرات
خرده بورژوای دراشکال تشکيالتی
با تئوريزه کردن انحالل طلبی در
مدل شل و بی حال باصطالح شکل
ھای توده ای بر مدار قانون گرايی و
علنيت واز طرفی درعدم اعتقاد به
سازماندھی حرفه ای – انقالبی طبقه
کارگر در داخل بر اساس منافع
سياسی وی تالش می کند اين طبقه
را در بھترين حالت بنام حفظ منافع
مستقل طبقاتی آن نگه داشته و
نگذارد اين طبقه بر اساس آرمان
سوسياليستی و حکومت سوسياليستی
در حزب سياسی خود به عنوان يک
طبقه در مقابل دولت و طبقه سرمايه
دار متشکل شود .بدترين خيانت
تکنوکرات ھای انحالل طلب عالوه
بر سازش طبقاتی کارگران با اليه
ھای خرده بورژوا و ليبرال بر
اساس حقوق بگيرومزدبگير و نوعی
حل اين طبقه درداخل جريانات
بورژوايی می با شد واز طرفی
کثيف ترين بخش تئوری آنان با نام
گرايشات سوسياليستی در جنبش
ھای اجتماعی زنان،مليت ھا،
دانشجويان که برای اليه ھای خرده
بورژوا – ليبرال پتانسيل
سوسياليستی تراشيده و عمال جنبش
آگاھانه سوسياليستی توليد شده

مخصوصا در دانشگاه ھا را به
زائده خرده بورژوازی و ليبرال ھای
اخته تبديل می کند و از پيوند آگاھی
سوسياليستی در چھارچوب تشکيالت
انقالبيون حرفه ای باکارگران که
بايد به قول مانيفست کمونيست،
قدرت طبقه کارگر را برای تسخير
قدرت سياسی سازماندھند ،جلوگيری
می کنند .صد البته خرده بورژوا و
تکنو کرات در اين ميان رل اساسی
را بازی می کنند تا جلوی شکل
گيری سازماندھی سياسی طبقه
کارگر را گرفته و آنرابه برده چشم
و گوش بسته خود تبديل کرده و در
چارچوب سرمايه داری متعارف،
اين فرقه ھای بورژوا شده بنام
احزاب قانونی در شکل اسالف
سوسيال دمکرات درچاکری
بورژوازی قرار گر فته تا خودشان
ھم از خوان نعمت ارباب بھره ای
ببرند .بی خود نيست اين اخته ھای
سياسی بين مبارزه سياسی و
اقتصادی طبقه کارگر ديوار چين می
کشند و بنام تشکل مستقل برای
کارگران خط قرمزمی گذارند تا از
آن عدول نکند و درچارچوب نظام
سرمايه داری برای خواسته ھای
جزئی کاسه گدايی بگيرند .اين ھمه
خيانت را به نام منافع طبقه کارگر،
در تشکل ھای آزاد برای کارگران
کادو پيچی می کنند تا نھايت روباه
صفتی خود را در فريب کارگران
بکار گيرند .از شانس بد آن ھا رژيم
فاشيستی—اسالمی به علت اينکه
تاريخ مصرفش به پايان رسيده و با
حرکت فوق ا رتجاعی خود فرصت
چاکری را از آنان سلب کرده است .
از طرفی سرمايه داری متعارفشان
با تشديد بحران ساختاری و با شدت
يابی مبارزه طبقاتی کارگران
مخصوصا درکشورھای امپرياليستی
فرصت عوام فريبی را از آن ھا
گرفته و ماھيتشان را رو کرده است
.با اين توضيحات شما نگاھی به
احزاب خود خوانده و سازمان ھای
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باصطالح کارگری بياندازيد که آيا
کوچکترين پيوندی بين آنان و بين
دسته پيشرو کارگران که تحت
رھبری اين فرقه ھاباشند می بينيد ؟
آيا ھر اعتصابی را که در طی اين
چندين سال به وقوع پيوسته
کوچکترين جھت دھی آگاھانه و
سازمانگرانه ازطرف ا ين فرقه ھا
ديده است ؟ چرا نام حزب کمونيست
برخود گذاشته اند؟ حزب کمونيست
از تلفيق دو سطح مبارزاتی
تشکيالت طبقه کارگر در ھر کشور
مفروض تشکيل می شود ). 1
سازمان کارگران معادل سازمان
ھای توده ای کارگران ) 2سازمان
انقالبيون حرفه ای  .اين فرقه ھا
نمايانگر کدام سطح مبارزه و
تشکيالت در داخل کشور می باشند .
آيا می توان نام خود را کمونيست
گذاشت و به اولين اصل کمونيسم
يعنی سازماندھی طبقه کارگر برای
درھم شکستن ماشين دولتی و تسخير
قدرت به صورت انقالب قھر آميز
اعتقاد نداشت .آيا سازمان ھای
سياسی نه تنھا کارگران بلکه ھر
اليه ا جتماعی ديگر می تواند بدون
پيوند ارگانيک با نيروی اجتماعی
خود مبارزه اش را سازمان دھی
کند؟ آری درآرمان و قاموس اين
ليبرال ھا ،خرده بورژواھا و تکنو
کرات ھا می توان دورادور در عالم
خيال ليدر و رھبر مبارزه توده ھا
شد .چون برای ليبرال تکنو کرات
ھا حزب توده و(اکثريت )مزدوری
و چسبيدن به جناح ھای حکومتی و
تقويت آن ھا و تشويق کروبی و
موسوی برای قھرمانی در جبھه ضد
استبدادی ،ھمان مبارزه است .
ھمانند مسلح کردن پاسداران به
سالح سنگين درمبارزه ضد
امپرياليستی .و برای تکنو کرات
خرده بورژوا که از يک طرف ھمه
کارگر و حقوق بگيرند ،وکافی است
کارگران تشکل مستقل خود را داشته
باشد وازطرفی گرايشات
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سوسياليستی جنبشھای) دانشجويان ،
زنان ،مليت ھا (ذاتی ميباشد مساله
را با دو سه نشريه در سطح اينترنت
ازراه دورميتوان حل کرد و سرو ته
قضيه را به ھم آورد سپس باقی
مسايل اتوماتيک وار حل ميشود
.کارگران از طريق تشکل ھای
مستقل شان،گرايشات سوسياليستی از
طريق محافل شان از نوع اينترنتی ،
پدر استبداد فاشيستی—اسالمی را
درخواھند آورد و ھمه در يک
حکومت انسانی در سعادت و رفاه
زندگی خواھند کرد) البته تمامی اين
ھا در عالم خواب خوش خرده
بورژوايی(  ( 3موقعيت عينی تکنو
کرات ھا  :اگر از لحاظ موقعيت
اجتماعی تکنو کرات ھا در ساختار
نظام سرمايه داری آنان را از يک
متخصص ساده و مھندس معمولی تا
باالترين درجه مديريتی نظام سرمايه
داری در نظر آوريم می توان آن ھا
را به لحاظ طبقاتی از يک خرده
بورژوا تا يک ليبرال طبقه بندی کرد
که به نظام آموزش فنی  ،اقتصادی،
سياسی سرمايه داری تنيده شده اند و
به عنوان اجزای حياتی اين سيستم
عمل نموده و اسکلت آن می باشند .
نقش اساسی اين نيروھا در ھدايت
فنی تخصصی سرمايه داری ،آنان
را در درجه ای از موقعيت اجتماعی
قرارمی دھد که نسبت به طبقه کا
رگر و اليه ھای اجتماعی ديگر
برجسته تر و پر رنگتر نماد پيدا می
کنند .تعارض سيستم سياسی -مذھبی
فاشيستی -اسالمی با تکنوکرات ھا
که به نزديکترين و ضعيف ترين
نيروی ھای غير خودی حساسيت
نشان می دھد آنان رادر تنگنای
قدرت ،پرخاشگری و گاھا
عصايانگری قرار می دھد .
مخصوصا اينکه اصول قرون
وسطايی حاکم بر مناسبات عرفی -
اجتماعی واليت فقيه در تعارض
مستقيم با سرمايه داری متعارف بوده
و نافی ھرگونه استقالل مديريتی

خارج از اراده خود می باشد  .بدين
لحاظ از عالی ترين سطح مديريتی
کالن نظام عموما اقتصادی به عنوان
تيپ ھای سکوالر خاموش و ترسو
تا پايين ترين سطوح تکنو کرات ھا،
يک جنگ آشکار و پنھان در جريان
است .در سطوح باال به علت
موقعيت ليبرالی و درآمد ھای کالن
و کامال محافظه کارانه نقش زنانی
را بازی می کنند که عليرغم ميل
باطنی به علت منافع طبقاتی مجبور
به تمکين و تن دادن به شوھری
فاشيست ھای اسالمی است.آنھا
درخواست خود را تا حد دفاع از
جناح ھای اصالح طلب مقابل
فاشيست ھای حاکم آنھم بی صدا و
به نوعی خاموش اعالم می کنند .
رسم ارباب چاکری را از ياد نمی
برند چرا که تمامی موفقيت ھای
خود را مديون بخشش ارباب ھستند .
در خارج از مدار قدرت  ،سمپات ا
صالح طلبان و ليبرال ھای داخلی و
خارجی بوده که سنگ دمکرات
منشی و آزادی خواھی را به سينه
می زنند .سازمان فدايی اکثريت و
حزب توده نماينده سياسی بخشی از
خرده بورژوايی مرفه و ليبرال
تکنوکرات می باشد که از يک
شرکت جزء خصوصی تاشرکت
ھای بزرگ پيمانکاری و خصوصی
و ھم چنين نيروھای متخصص رده
باالی رژيم را تشکيل می دھند که
بافته به نظام اقتصادی– اجتماعی
سرمايه داری می باشند .اگر از
سطح تکنو کرات ھای ليبرال و
خرده بورژوا ھای مرفه رد شويم و
به سطوح پايين تر اين نيروھا
نگاھی بياندازيم اين نيروھا در عين
جايگاه ويژه خودنسبت به طبقه
کارگر و نيروھای حاشيه توليد و با
توجه به بی آيندگی آنان پس از اتمام
دوره تخصصی ودانشگاھی شان و
از طرفی انتظارات آنان از سھيم
شدن در جايگاه مديريتی مناسب و
در آمدھای خوب و در مقابل يکه

7

بھمن 1389

تازی و حق کشی و نژاد پرستی
مذھبی فاشيسم حاکم اين نيروھا به
شدت ناراضی و عصيانگر ھستند .
مخصوصا در دوره دانشگاه به عنوان
سمبل خواسته ھای دمکراتيک
وعمومی جامعه عمل می کنند به
طوريکه گفتيم تالقی اين نيروھا با
جنبش آگاھانه سوسياليستی درمحيط
دانشگاه ھا يا به عبارتی بازتوليد
جنبش آگاھانه سوسياليستی از ميان
آنان  ،آن ھا را به پايه ھاو رھبران
آينده سازمان ھای سياسی مخصوصا
کارگری تبديل ميکند که خصوصيات
کامل تکنو کرات ھا را دارا بوده
است و در صورت عدم تئوری
انقالبی مارکسيستی اين گرايشات غير
کارگری را با خود وارد جنبش
کارگری – کمونيستی می نمايند .اين
نيروھا در سطح دانشگاه پا يه و
تغذيه گاه اصلی نيروھای سياسی از
ليبرال گرفته تا مارکسيست و
آنارشيست و  ...می باشد .به طوريکه
اشاره شد با نبود يک ايدئولوژی
قرص و محکم انعکاس تزلزات و
منافع طبقاتی تکنوکرات ھا در درون
جنبش سياسی کارگری حتمی می
باشد  .در شرايط موجود اين
انحرافات درعرصه تئوری
وتشکيالت کمونيستی کدامند ؟ )1
مسائل تئوريک  :در تدوين و تئوريزه
کردن برنامه و ايدئولوژی ومسائل
سياسی براساس اصول پايه مارکسيسم
اين انعکاس به اين صورت می باشد)
الزم به توضيح می باشد که ما اين
مسائل را تيتروار توضيح داده و
برای جلوگيری طوالنی شدن مقاله
ھر کدام ازاين موضوعات را به
مقاالت مستقل ديگری حواله می
دھيم (.الف ( جدايی مبارزه سياسی و
اقتصادی طبقه کارگر بر اساس دور
کردن طبقه کارگر از مبارزه سياسی
و تابع کردن آنان به سياست ليبرال–
اکونوميستی بورژوايی و ھم چنين
تحميل اراده فرقه ای – بوروکراتيک
خود بر اساس جدايی مبارزه سياسی
کارگری و خط قرمز گذاشتن برای
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کارگران به نام تشکل مستقل!!؟ و
توجيه تمامی اين موارد بنام صف و
منافع مستقل کارگران و به اصطالح
خود آزادی کارگران و توھم پراکنی
درباره محفل ھا و جمع ھای
روشنفکران ليبرال اکونوميست در
چھارچوب علنی گرايی و قانون
گرايی بورژوازی بنام تشکل ھای
کارگری دقيقا با اصالحات سرمايه
داری ساخته) سيا ( بنام تشکل ھای
آزاد ومستقل!!!؟ وجلوگيری از ارتقاع
مبارزه سياسی وسراسری کارگران
از طريق اين اخته ھا که نه توان
مبارزه سياسی دارند و نه توان ارتباط
ارگانيک با طبقه کارگر .ب  :تدوين
و اختراع تز رويزيونيستی بنام جنبش
ھای اجتماعی  :اگر در دوره قبل
حزب توده و سازمان فدايی اکثريت
براساس تز رويزيونيستی راه رشد
غير سرمايه داری برای خرده
بورژوازی و به اصطالح بورژوازی
ملی ماھيت انقالبی می تراشيدند که به
علت توازن مثبت اردوگاه جھانی
سوسياليستی آنان می توانند تحت
تاثير حزب تراز نوين توده و سازمان
فدايی به طرف طبقه کارگر کشيده
شده و به عنوان دمکرات انقالبی عمل
کرده ودر جبھه ضد امپرياليستی عليه
سرمايه جھانی مبارزه کنند و به آن
خاطربود که سازمان فدايی اکثريت
پاسداران دمکرات را به سالح ھای
سنگين مسلح می کردند  .حاالھمين
کار را فرقه ھای خرده بورژوای
تکنو کرات بنام جنبش اجتماعی با
گرايشات سوسياليستی در مورد
دانشجويان و زنان انجام می دھند .
اينکه چه طور آنان به جنبش ھای
بورژوايی جنبه ھايی ازگرايشات
سوسياليستی می دھند دقيقا انعکاس
منافع طبقاتی آنان در دمسازی و
سازشکاری طبقاتی آنان در جلوگيری
از به قدرت رسيدن طبقه کارگر می
باشد  .درادبيات کارگری غير از
طبقه کارگرھيچ نيرويی نمی تواند
گرايش سوسياليستی داشته باشد .
جنبش آگاھانه سوسياليستی مخصوصا

درميان جوانان و دانشجويان که بقول
گرامشی تا زمانی که نتواند با جنبش
کارگری در يک واحد يک پارچه در
شکل حزب طبقه کارگر پيوند يابد به
پايگاه اجتماعی خود برگشت خواھد
خورد که ازجنبش انقالبی به جنبش
ارتجاعی تبديل خواھد شد  .متاسفانه
توھم رفقای فعال در ميان دانشجويان
تحت تاثير اين فرقه ھای خرده
بورژوايی که می خواھند گروه ھای
سوسياليستی راه بياندازند به عدم
درک رفقا از ساختار تشکيالت و
فعاليت کمونيستی آن ھا بر می گردد .
چه طور می توان ازنيروھای خرده
بورژوا که پايه و اساس نيروھا و
کادر تخصصی جامعه سرمايه داری
ھستند نيروھای سوسياليستی توليد
کرد  .پس بزرگترين کشف مارکس
درباره نقش تاريخی -جھانی طبقه
کارگر در ايجاد سوسياليسم به کجا
می رود؟ اين مسئله عين رويزيونيسم
تجديد نظر علمی آشکار دراصول پايه
ای مارکسيسم می باشد که با منافع
خرده بورژوا—تکنوکرات گره
خورده است  .اين تزترويج آشکار
سازش طبقاتی و بردگی سياسی طبقه
کارگراست .طبق فرھنگ مارکسيستی
نيروھای غير کارگری فقط در
سازمان انقالبيون حرفه ای در
چارچوب حزب رزمنده پرولتاريا به
عنوان کمونيست ھای انقالبی در
راستای سازماندھی مبارزه طبقاتی
کارگران برای ديکتاتوری پرولتاريا
می توانند نمود واقعی داشته باشند در
غير اينصورت ھر گونه سازش
طبقاتی خرده بورژوازی در اصول
مارکسيسم بنام جنبش ھای اجتماعی با
گرايشات سوسياليستی عين خيانت
وعين تجديد نظر طلبی است .رفقای
دانشجويی که فريب اين مسئله را
خورده اند و به جای کمک به ساختن
سازمان انقالبيون حرفه ای برای
ھدايت مبارزه طبقاتی کا رگران برای
رسيدن به سوسياليسم نشريه ھای
باصطالح سوسياليستی در ميان
نيروھای تکنوکرات وخرده
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بورژواھای جديد برای تقويت
گرايشات سوسياليستی ايجاد می کنند
 ،انرژی و پتانسيل خود را به ھدر
می دھند .کمونيست ھا بر اساس
برنامه حداقلی خود می توانند به
صورت فراکسيون کمونيستی در
ميان نيروھای غير کارگری فعاليت
کنند .درغير اين صورت تالش برای
فعاليت سوسياليستی برای خرده
بورژوايی عين خيانت به انقالب
کارگری ،بيداری و حاکميت سياسی
اين طبقه می باشد  .اين رفقا
بايد حساب خود را با فرقه ھای غير
کمونيستی جدا کرده و درھمکاری با
رفقای کمونيست تشکيالتھای مخفی
انقالبيون حرفه ای را راه اندازی
کرده و از طريق ايجاد سازمان
کارگران و تبليغات سياسی توسط اين
سازمان حرفه ای در جھت ايجاد
حزب واقعی کارگران حرکت کنند
.ج )بکارگيری واختراع جالب توجه
ديگر از طرف خرده بورژوا تکنو
کرات که کل بنياد تئوری مارکسسيم
را به لحاظ طبقاتی مورد حمله قرار
می دھد کلمات حقوق بگير و مزد
بگير و جايگزينی اين مفاھيم به جای
مفھوم کليدی طبقه کارگر که در
تعريف مارکس و لنين به عنوان
مولد مستقيم ارزش اضافی می
باشد .اين ديد خرده بورژوايی-
پوپوليستی با نابودی و مخدوش
کردن کامل مرزبندی طبقاتی بر
محورنابودی مفھوم واقعی طبقه
کارگر و تالش برای کاستن از
آنتاگونيسم طبقاتی و تبليغ آشتی
طبقاتی عمال طبقه کارگر را به زائده
سياسی جريانات خرده بورژوايی و
بورژوايی تبديل می کند  .حال شما
حقوق بگيررا با گرايش سوسياليستی
جريانات بورژوای جمع کنيد و
طبقه کارگر و تئوری سوسياليسم را
بوسيده و کنار بگذاريد به “جمھوری
انسانی” که به قول خمينی دراين
جمھوری ھمه کارگر ھستند حتی به
حق تعالی خواھيد رسيد .پس ھمه
گرايش سوسياليستی دارند  .پس

انقالب سرخ /ارگان جبھه واحد کارگری /ضميمه شماره 8

ديگرديکتاتوری پرولتاريا زائد و
پوچ است .به قول اسالف اين فرقه
ھا ديکتاتوری ديکتاتوری است ،چه
ديکتاتوری بورژوايی باشد چه
ديکتاتوری پرولتاريا وقتی ھمه
حقوق بگيروھمه کارگرھستند وھمه
گرايش سوسياليستی دارند پس زنده
باد جامعه انسانی !!طبقه کارگر ھم
برای حفظ منافع خود بايددرتشکل
ھای مستقل خودش مراقب باشد کسی
استقالل او را ازاو نگيرد و ين
تئوری بافی وسوسياليسم را به
گرايشات سوسياليستی بگذارد تا آن
ھا با ھدايت فرقه ھای بيرونی ھمراه
حقوق بگيران جامعه انسانی بسازند .
کارگر را چه به مبارزه سياسی ،آن
ھا بايد تحت ھدايت ليدرھای خود
درآمده و گوش به فرمان باشند نبايد
از خط قر مز رد شده و ازحد تشکل
و مبارزات صنفی دورشوند .با اين
ديدگاه اين شبه فرقه ھا است که طبقه
کارگر به زائده ودنباله روبورژوازی
تبديل ميشودو بنام حقوق بگير و مزد
بگير با تشکل مستقل خودشان عمال
از جھت گيری برای درھم شکستن
قدرت دولتی و برقراری حکومت
سوسياليستی فاصله می گيرد .
اختراع و تئوريزه کردن مزدبگير
بجای طبقه به قول مارکس عين
گونی سبب زمينی )پوپوليسم ( ،دقيقا
انعکاس منافع تکنوکرات خرده
بورژوايی است که می خواھد از
حدت تضاد طبقاتی کاسته و به
عنوان محلل طبقات عمل کرده و
ھمه را با ھم آشتی دھد و با پرچم
سوسياليسم خرده بورژوايی که به
طور طبيعی ھمه گرايشات
سوسياليستی اند جامعه انسانی يا به
اصطالح حکومت کارگری بسازد
که ھمان حکومت مزدبگيران است و
الزم نيست خشن و ديکتاتور باشد
بلکه بايد انسان و اصوال حکومت
انسانی باشد .البته رشد مبارزه
طبقاتی و روشن شدن مرز طبقاتی
باعث شده است بيش از پيش شبه
فرقه ھا يی که ادعای کمونيست و يا

مارکسيست دارند االن ماھيت طبقاتی
خود را باالجبار نشان داده و با
کمونيست مرزبندی کنند .ھمانگونه
که سازمان فدايی اکثريت بنام
کمونيست ،پاسدارن را به سالح
سنگين مسلح
کرده و دوش به دوش آن ھا بر ضد
انقالبيون واقعی مبارزه می کرد و
االن از اسم کمونيسم به
وحشت افتاده و ماھيت طبقاتی خود
را نشان می دھد)البته به ھمين
زودی با توجه به رشد انحراف در
حزب کمونيست کارگری اين حزب
ھم به ھمان راه خواھد رفت( اين
ديالکتيک تاريخ است که اين شبه
فرقه ھا کامال به اين مرز رسيده و
عمال به ضديت کشيده خواھد شد .
مثل حکومت انسانی حزب کمونيست
کارگری بجای سوسياليسم .اين مسئله
نشانگر زالليت و پاکی و قاطعيت
انقالبی تئوری مارکسيستی است که
مثل رودخانه عظيم جريانات
انحرافی را پس از کشتن به بيرون
پرتاب می کنند.
)2مسايل تشکيالتی :چون مسايل
نظری جدا از مسايل تشکيالتی نبوده
و دريک ارتباط ارگانيک وديالکتيک
قرار دارند بنابراين سه پايه تئوريک
اپورتونيستی فرقه ھا دقيقا بازتاب
خود را درمسائل تشکيالتی نشان
ميدھد.
الف -چون حزب )فرقه( وجود دارد
بنابراين خداحافظ سازمان کارگران
انقالبی  :وقتی اين فرقه ھا با فرض
وجود حزب حرکت می کنند و
مبارزات کارگران را در تشکل
مستقل و آزاد تفسير می کنند پس
ديگر لزومی به ساختن سازمان
انقالبيون حرفه ای که قدرت مبارزه
با پليس سياسی را داشته و به فن
مبارزه مخفی مسلط باشند نيست و
ديگر لزومی به تبليغات مخفی توسط
اين سازمان نه )دورادور(بلکه به
طور مشخص در داخل کشور نيست
.به عبارت ديگر سازمان دھی
سياسی طبقه کارگر که قرار است به
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عنوان طبقه اصلی حکومت سرمايه
داری را سرنگون کند به کنارگذاشته
می شود .در حاليکه در اصول پايه
مارکسيستی سازمانيابی سياسی طبقه
کارگر در داخل)حزب(دقيقا در
شرايط سرکوب و تسلط ايدئولوژی
سرمايه داری و رقابت درونی و
خود بيگانگی کارگران وظيفه مقدم و
ابتدايی کمونيست ھا می باشد بدون
اين سازمان به قول لنين ادامه کاری
فعاليت انقالبی غير مکن خواھد بود .
اما برای خرده بورژوا و تکنو کرات
ما ،دمسازی پوپوليستی با شرايط در
چارچوب مزد بگيران و گرايشات
سوسياليستی جريانات بورژوايی
کافی است وکارگران بايد به طور
قانونی و علنی توسط تشکل مستقل
شان به مبارزه ادامه دھند و بايد
توکل به خدا کرد که آن ھا خود به
خود از زير نفوذ ليبرال ھا و
سوسيال دمکرات ھای اکثريتی که
بی بی سی و صدای آمريکا به کانال
اصلی آنان تبديل شده درآمده و
انشااله تحت ھدايت گرايشات
سوسياليستی وخصلت ھای فطری
کارگران که اساسا سوسسياليست
ھستند به دام جريانات بورژوايی
نخواھند افتاد .برای يک تکنو کرات
خرده بورژوا حزب به معنی اعمال
فرد گرايانه ليدرھايی است که
کارگران بايد به عنوان کاريزما تحت
تاثير آنان باشند .و پا را از خط
قرمز تشکل مستقل و آزاد فراتر
نگذارند .چون تربيت سياسی
کارگران به معنی مرگ آنان می
باشد و ھمه اين سفسطه بازی ھا را
بنام خودرھايی کارگران وصف
مستقل و  ...انجام می دھند و وقتی
مفھوم طبقه کارگر در نظر يک
خرده بورژوا در مزدبگير و تشکل
مستقل به ھدف اصلی تبديل می
گردد ديگر چه لزومی به سازمان ی
انقالبيون حرفه ای می باشد؟ چه
لزومی به سربازگيری از ميان
نيروھای ديگر مخصوصا از
دانشجويان برای ساختن اين سازمان
وجود دارد؟ آن ھا ھم که خودشان

انقالب سرخ /ارگان جبھه واحد کارگری /ضميمه شماره 8

ذاتا گرايش سوسياليتی دارند
ب -جدايی کامل سازمان انقالبيون
حرفه ای از سازمان کارگران  :به
طوريکه در ابتدا اشاره کرديم
ضرورت انتقال آگاھی سوسياليتی از
بيرون که در ضرورت سرنگونی
نظام سرمايه داری و تحقق
سوسياليسم ماديت يافته و ضرورت
سازماندھی انقالب کارگری برای
رسيدن به اين ھدف دو جزءمکمل
در ساختمان سازمان سياسی طبقه
کارگر )حزب ( می باشد که مطلقا
جدايی ناپذيرند  .بھای بيش از حد به
ھر کدام از آن ھا،به جنبش خود به
خودی )فعاليت توده ای (و يا جنبش
آگاھانه سوسياليستی )سازمان
انقالبيون حرفه ای به عالوه تبليغات
سياسی(به انحراف ازاصول منجر
خواھدشد .در مورد اھميت بيش از
حد به جنبش خود به خودی به
انحرافات اکونوميستی دنباله روی و
....و در مورد جنبش سوسياليستی
سکتاريسم ،آنارشيسم و....منجر
خواھد شد .به قول لنين اکونوميسم و
آنارشيسم دو روی يک سکه ھستند
اکونوميست ھا حرکات خود به
خودی کارگران و دنباله روی آنان
را ستايش می کنند و آنارشيست ھا
حرکات روشنفکرانی که نمی توانند
با طبقه کارگر ارتباط مبارزاتی
داشته باشند را ستا يش ميکنند اما
برای کمونيست ھا وظيفه اصلی به
قول مانيفست کمونيست سازمان دھی
مبارزه طبقاتی کارگران برای درھم
شکستن ماشين دولتی سرمايه داری
ورسيدن به سوسياليسم می باشد  .به
عبارت ديگر حزب ،ستاد رزمی -
سياسی طبقه کارگربرای فرماندھی
انقالب کارگری است که بر اساس
فراز و فرود انقالب کليه اشکال
مبارزه سياسی،اتحاديه ای،تعاونی و
شورايی را در راستای رسيدن به
سوسياليسم رھبری می کند .آيا در
اين راستا در مورد اتحاديه ھا که
مارکس آنان را مدارس انقالب می
ناميد که جاده صاف کن انقالب می
باشند می توان اين اشکال مبارزه را

بنام آزاد و يا مستقل ازھم جدا کرد .
حاال ما در اين مورد که در شرايط
استبدادی اينگونه تشکل ھا ھم فقط
از طريق سازمان انقالبيون حرفه ای
متشکل در کميته ھا و واحدھای
کمونيستی مخفی به طور واقعی می
توانند پا بگيرند به سادگی رد بشويم؟
اصوال ايجاد رقابت و جدايی سطح
مبارزات کارگران کار مقدس عوامل
بورژوازی می باشد و اين فرقه ھای
خرده بورژوايی در اين مورد دقيقا
ھمين کار را انجام می دھند ،چرا که
برای کليه تکنوکراتھا که ھدفشان
سازماندھی سياسی کارگران نبوده و
تضاد ماھوی با نظام سرمايه داری
ندارد چه بھتر که اين تشکل ھا به
اصطالح مستقل زير نظر جمھوری
خواھان و سوسيال دمکرات ھا
سازماندھی شده وآنان نيز مثل
احزاب کارگری بورژوا شده در يک
حکومت متعارف سرمايه داری در
فضای دمکراتيک !!!به کارگران
تمرين دمکراسی بورژوازی داد ه و
با ابقای بردگی آنان دست مزد خود
را از اربابانشان با شرکت در ھيئت
دولت ومجلس سرمايه خواھند گرفت
به قول لنين سياست ترديونيونی را
به جای سياست مبارزاتی کارگری
کمونيستی بنشانند تا به کمک گرايش
سوسياليستی در ميان دانشجويان ،اين
تکنو کرات ھای آينده ،افکار
سوسياليستی را گسترش دھند !!! و
اينکه مثل تجارب اروپا )آلمان(....،
توسط سوسيال دمکرات ھا و مثل
تجارب آمريکا توسط سنديکاليست ھا
از طريق ھمان تشکل ھای مستقل
پدر حکومت شورايی سوسياليستی
در آورده شود برای تکنو کرات ھای
ما نھايت مطلوب می باشد و يا اينکه
بدون سازمان انقالبيون حرفه ای به
عنوان ستو ن فقرات حزب 160
شورای کنترل کارگری درانقالبی
سال 57به آلت جاسوسی طبقه
کارگر تبديل شد ابدا  ،برايشان مھم
نيست  .اما برای يک کمونيست
سازماندھی کليه اشکال مبارزاتی
کارگران بايد درراستای تقويت
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انقالب کارگری برای تسخير قدرت
و رسيدن به سوسياليسم باشد و غير
از ا ين کار،تشکل ھای آزاد و
مستقل ،کارگران را بيشتر در خواب
غفلت خواھد برد  .در شرايط کنونی
فقط با وجود رھبری مستقيم واحد ھا
و کميته ھای مخفی کمونيستی در
داخل کشور ،سازمان )انقالبيون
حرفه ای ( می توان عالوه بر
تبليغات سياسی برای تربيب سياسی
کارگران کميته ھای مخفی کارخانه
و محلی وسلول ھای موسس
سنديکاھای مخفی و  ...برنامه
مبارزه طراحی و به طور زنده
عملی کرد .غير از اين به طوريکه
تجارب جھانی و کنونی کشور ما
نشان ميدھند در شرايط فاشيستی
آب در ھاون کوبيدن است و حتی در
صورت شکل گيری اين تشکل ھا
بدون رھبری حزب طبقه کارگر،
تشکل ھای موجود به آلت دست
جناح ھا ی مختلف سرمايه داری
تبديل خواھد شد.
ج -نفی سازمان انقالبيون حرفه ای
)انحالل طلبی در بدترين شکل آن ( :
ما در قسمت اول تاکيد کرديم قبول
وجود حزب طبقه کارگر به خودی
خود در شرايط کنونی ايران به نفی
لزوم انقالبيون حرفه ای وعدم تالش
برای ايجاد آن منجر می شود  .از
نظر يک تکنو کرات خرده بورژوای
اخته چسبيده به جنبش ھای اجتماعی
با گرايشات سوسياليستی که تقريبا
ھمه حقوق بگير و مزد بگير و يا
کارگر می باشند که بايد در تشکل
ھای مستقل خود سازماندھی شوند ،
کافی است اين گرايشات سوسياليستی
برمحور سوسياليستی تقويت شده و
کارگران مستقل از دولت و کار فرما
تشکل مستقل بزنند  .ديگراحتياجی
به سازمان دھی سياسی کارگران
براساس تئوری مارکسيستی و
سوسياليسم بر پايه تبليغات سياسی
در چھارچوب سازمان ھای مخفی
در داخل کشور نيست  .چرا که اين
مسئله اصوال دخالت درخود آزادی

انقالب سرخ /ارگان جبھه واحد کارگری /ضميمه شماره 8

کارگران می باشد اينکه مانيفست
کمونيست و چه بايد کرد لنين تاکيد
دارند اين آگاھی سوسياليستی از
خارج مدار مبارزه خود به خودی
وارد شده که از طريق کمونيست ھا
بوسيله ترويج و تبليغات انجام می
گيرد و کارگران را از رقابت درونی
و خود بيگانگی و نفوذ ايدئ ولوژی
بورژوازی نجات داده و تربيت
سياسی می کند و برای چنين کاری
وجود انقالبيون حرفه ای که تمام
وقت خود را در چارچوب سازمان
مخفی درشرايط مخفی مثل اتحاديه
کمونيست ھای دوره مارکس
و بلشويک ھا  ،ضرورت مرگ و
زندگی دارد.در نظرتکنوکراتھا
بوروکراتيسم  ،دخالت گرايی و...
می باشد .وجود سازمان انقالبيون
حرفه ای در رابطه با ادامه کاری
مبارزه در شرايط فاشيستی و
سازماندھی سياسی طبقه کارگر خط
قرمز تکنو کرات ھايی می باشد که
درآن صورت با کسب قدرت سياسی
توسط اين طبقه و تشکيل حکومت
نوع کمون آقايی و سروری آنان از
بين رفته وامتيازات ويژه خود را از
دست می دھند .پس برای جلوگيری
از اين روند تمام قدرت خود را با
نفی ھويت طبقاتی کارگران با حربه
مزد بگيرو با گرايش سوسيالستی
تراشيدن برای جنبش ھای بورژوايی
و جدايی مبارزه سياسی و اقتصادی
طبقه کارگر و تالش برای تثبيت
بردگی سياسی کارگران در
چارچوب تشکل آزاد و مستقل و از
ھمه مھمترين رواج انحالل طلبی و
نفی تشکيالت مخفی رزمنده
انقالبيون حرفه ای به عنوان نقطه
پايان عملی به شکل گيری قدرت
سياسی طبقه کارگر است .اين مسئله
تير خالص واقعی برای تشکيل
حزب طبقه کارگر می باشد البته اين
موضوع عين منافع طبقاتی آنان و
طبيعی است  .اما کمونيست ھا به
عنوان نمايندگان و سازماندھندگان
مبارزه طبقاتی کارگران اعتقاد دارند

:سازمان انقالبيون حرفه ای مرکب
از پيگير ترين وجسور ترين ،آگاه
ترين و متشکل ترين مبارزين راه
سرخ رھايی کارگران پايه و اساس
حزب انقالبی طبقه کارگر،علت و
اساس ادامه کاری و پايداری مبارزه
در شرايط تسلط ديکتاتوری
سرمايه،اساس حفظ خلوص آرمان
ھای کارگری و حاملين آگاھی
سوسياليستی از طريق انطباق عملی
اين تئوری با شرايط مشخص و تبليغ
و ترويج آن در ميان پرولتاريا ،تلفيق
درست تئوری عمل و تلفيق اصولی
کار مخفی و علنی ،بانی اصلی
سازمان کارگران و مبارزه با
گرايشات اپورتونيستی و از ھمه
مھمترعامل اساسی ھدايت و پيشبرد
تبليغات سياسی به عنوان اھرم اصلی
تربيت سياسی کارگران و تامين
ھويت سياسی اين طبقه و  ....می
باشد .اگر تبليغ ،ترويج وسازمانگری
را محورھای اساسی فعاليت
کمونيستی برای ھدايت مبارزه
طبقاتی کارگران بدانيم سازمان
انقالبيون حرفه ای مرکب از مبلغين
،مروجين و سازمانگران حرفه ای
تنھا منبع اساسی ھويت بخشی عملی
و فکری حزب طبلقه کارگرو اصوال
ستون فقرات آن می باشند که شبانه
روزی در تمام شرايط سخت ودشوار
در خدمت طبقه کارگر ھستند .برای
درک مسئله ھمين بس که بدانيم
سرمايه جھانی از طريق جمھوری
اسالمی دردھه شصت اين نيروھا را
ھدف قرار داده وبا شھادت آنان
جنبش کمونيستی را ازافق وپايداری
مبارزه ساقط کرد .البته اشتباھات و
درسھای گران بھايی که گرفته شد
درس ھای عملی برای جنبش
کمونيستی کارگری در شرايط کنونی
می باشد  .شجاعت  ،مردانگی و
شھامت اين رزمندگان راه سرخ
رھايی کارگران در ميدان رزم و
شکنجه و اعدام بزرگترين درس
برای ما و نسل آينده خواھد
بود مخصوصا که جنبش کمونيستی
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بايد از تجارب مبارزات مخفی اين
جانبازان طبقه کارگر تجربه
اندوزی کرده و در مبارزه خود بکار
گيرند  .اگر حزب سياسی را اراده و
آگاھی سياسی متشکل وھدفمند طبقه
کارگر در رزم عليه نظام جھنمی
سرمايه داری بدانيم سازمان
انقالبيون حرفه ای ) داخل کشور(
ھسته مرکزی اين ستاد جنگی بوده و
در شرايط رکود و اعتالی مبارزه
طبقاتی ،کا رگران رادر مسير
استراتژی سوسياليستی حزب انقالبی
رھبری می کند .تمام تجربه انقالبات
کارگری نشان دھنده اين مسئله می
باشد که توده ھای کارگر تحت سلطه
ايدولوژيک،سياسی،فرھنگی نظام
سرمايه داری غير از شرايط
موقعيت انقالبی بدون وجود حزب
سياسی در رکود ،دمسازی و
مماشات با شرايط به سر می برند .
مخصوصا در شرايط شکست انقالب
و تحت رھبری ارتجاعی از ھمه
بدتر،صدھا کيلومتر از انقالب و
سوسياليسم فاصله پيدا می کنند.جدای
از تشکيالت سياسی  ،در اين شرايط
روحيه مبارزاتی کارگران از سطح
سنديکايی پايين تر می رود و ادامه
کاری فعاليت فقط و فقط با سازمان
انقالبيون حرفه به عنوان سربازان
جان برکف انقالب کارگری که مسلح
به علم کمونيسم وآينده نگری علمی
انقالبی ھستند امکان پذير می گردد .
نگاھی به تجارب حزب بلشويک پس
ازشکست انقالب  1905کامال مويد
اين مسئله است .بابروفسکايا کادر
برجسته بلشو يک در قسمتی از
خاطرات  20ساله فعاليت مخفی خود
می نويسد که پس از شکست انقالب
روحيه کارگران آن قدرپايين آمد که
وقتی من به خانه يک عضوحزب،نه
آدم معمولی رفتم وی باپرخاشگری و
توھين مرا از خانه خود بيرون
انداخته و گفت ديگر چه می خواھيد
انقالب تمام شد در اين دوره ارتداد
به کل بدنه حزب رسوخ کرده انحالل
طلبی و تجديد نظر طلبی مد شده بود
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وفقط با پايدار کادرھای مومن به
انقالب و سوسياليسم حزب توانست
از اين بحران سالم و آبديده بيرون
بيايد و يا در شرايط ديگر با
تسلط فاشيسم در فرانسه ،ايتاليا،يونان
و  ...که ھر جنبده ای دستگير و
اعدام می شد اين سازمان انقالبيون
حرفه ای بود که با انظباط نظامی
خود عالوه بر ارتباط با توده ھای
کارگر توانست
ضربات جانانه ای بر پيکر فاشيست
وارد آورد.تمامی اين تجارب نشانگر
اين مسئله است که فقط با وجود
سازمان انقالبيون حرفه ای با
ساختار پوالدين خود در شرايط مثل
االن که رژيم به نزديکترين کسان
خود رحم نکرده عالوه بر کشتار
گسترده به شکنجه ھای وحشتناک
دست می زنند،می توان با کادرھايی
که مسلح به فن مبارزه پليسی ھستند
ادامه کاری و پايداری مبارزه را
تضمين کرده و به آن جنبه سراسری
و بنيان کن داد .محروم کردن طبقه
کارگر از اين سالح ،به قول لنين
مثل اين است که با سنگ وکلوخ به
جنگ مسلسل برويم .کاری که اخته
ھای فرقه ای سياسی می کنند  .با
نفی تشکيل اين سازمان در داخل
کشور که می توانست در صورت
وجود کميته ھا و ھسته ھای مخفی
از ھمه قشرھا مخصوصا دانشجويان
بھترين انقال بيون حرفه ای را در
حوزه ھای مختلف ،مبلغ و مروج و
سازمانگر ساخته و در خدمت
مبارزه طبقاتی کارگران و کسب
قدرت قراردھد ،با چسباندن مارک
خود روی آنان ،اينترنتی و علنی
کردن آن ھا ،کار دستگيری را برای
پليس ساده نموده باعث آوارگی
،دربدری و زندان و نااميدی و ياس
د ر ميان آنان می گردند  .البته وقتی
جنبش ھای اجتماعی مثل زنان و
دانشجويان ذاتا گرايش سوسياليستی
دارند !!! ديگر کشاندن آنان به
فعاليت کمونيستی درسازمان
انقالبيون حرفه ای و مخفی چه فايده

ای دارد؟ !!!صد رحمت به حزب
توده واکثريت که حداقل تحت توازن
مثبت جھانی بلوک کشورھای به
اصطالح سوسياليستی برای تيپ
ھای خرده بورژوا و بورژوا سمت
گيری غير سرمايه داری قايل می
شدند  .اما در نظر تکنو کرات ھا
جنبش ھای بورژوازی ذاتا گرايش
سوسياليستی داشته و چون در آينده
حقوق بگير شده پس در آينده کارگر
نيزخواھند شد بنابراين زنده باد
جمھوری انسانی !!!تحت تاثير
انحرافی اين فرقه ھا ،جنبش ھای
توليد شده آگاھانه سوسياليستی به
علت نبود ساختارھای سياسی و
مخفی سازمان )انقالبيون حرفه ای (
که می توانستند با طی دوره
عضويت در سازمان ھای حزبی
کمونيستی در خدمت مبارزه سياسی
کارگران قرارگيرند دربھترين حا لت
يک نشريه اينترنتی داده و يا جالی
وطن می کنند  .رفقا،کشور ما
سرشار از انقالبيون حرفه ای و
قھرمانانی بود که در مقابل بدترين و
خشن ترين استبداد شاھی و آخوندی
ادامه کاری فعاليت را در سطح
انقالبی ادامه دادند .اين ھا صالله
ھای پر افتخار ما در ساختن سازمان
ھای مخفی می باشند .حميد اشرف
ھا  ،ھمايون کتيرايی ھا  ،خسرو
روزبه ھا ،عليرضا شکوھی ھا ،
غالم کشاورزھا  ،علی رضا آشتيانی
ھا و  ...به مانند ستارگانی درخشان
درساختن انقالبيون حرفه ای در
آسمان انقالب کارگری می درخشند
ما بايد از تجارب داخلی و خارجی
جنبش کمونيستی کارگری نھايت
استفاده را در اين مورد بکنيم و با
جمله ای از لنين سازمانده و بنيان
گذار حزب انقالبی و رھبر جاودان
پرولتاريا اين قسمت را تمام کنيم
))سازمانی از انقالبيون حرفه ای
به ما بدھيد ما روسيه را دگرگون
خواھيم کرد((
د -فرقه گرايی منحط  :اگر سازمان
کمونيستی خود را وسيله ای برای
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ھدايت و ارتقاء مبارزه طبقاتی می
داند که بخشی از خود طبقه ،اما
بخش آگاه ومتشکل و پيشرو طبقه
بوده که از طريق ريسمان ھايی
مانند تشکل ھا و عناصر پيشرو در
تمامی سطوح به کل طبقه وابسته
بوده و ھدفش سازمان دھی مبارزه
طبقاتی در جھت رسيدن به
سوسياليسم است .اما بر عکس فرقه
ھای موجود خود را خود ،ھدف و
کعبه آمال و مدينه فاضله ھمه
دانسته،برای ھويت بخشی دعوت به
پيوستن به خود می کنند و نوعی
ايده آليستی فکر می کنند  .چون
توھمجزء ذات خرده بورژوازی می
باشد و ھيچ موقع در روند توليد
جايگاه اساسی ندارد  ،مثل باد به
ھرطرف می چرخد .اوال نوعی
خود را قائم به ذات می داند که
ديگر احتياجی به پيوند با کارگران
نميداند فقط از موقعيت خبری و
تحليلی پيش آمده برای بزرگ نمايی
خود سوء استفاده می کند  .اين
غرور دن کيشوتی آنان معلول
موقعيت خاص اين اليه اجتماعی در
مناسبات اجتماعی توليدی ميباشد که
به علت برتری خاص اش از باالی
آسمان خراش به مردم ديده شده
مانند مورچه نگاه می کنند .از اين
جھت به انشعابات در اين فرقه ھا
نگاه کنيد چون ھيچ گونه پيوند
عينی –عملی به علت ھمان بی
نيازی با روند مبارزه طبقاتی ندارند
ھر جريان بدون آنکه نظرش را در
حيطه سازماندھی عملی به بوته
آزمايش بگذارد خودش برای خود
حق ويژه ای قائل شده ،براحتی آب
خوردن منشعب می شود .بر خالف
طبقه کارگر که اصوال روند مبارزه
را در پيوند و ھمياری رفيقانه با
ياران خود می بيند خرده بورژوا
تکنو کرات ما خود را تک و تنھا و
مافوق ھمه طبقات می داند که ھمه
بايد ازاو حرف شنوی داشته باشند .
ثانيا از اين جھت ديگر احتياجی به
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ساختن تشکيالت مخصوص در
داخل ندارد  .چون اين مافوق بشر
به جای سازماندھی اراده ھای
مبارزاتی بر اراده خود سوار است
بيشتربه ليدر برای معروف شدن و
بزرگ نمايی محتاج است تا جمع
آوری و سازماندھی نيروبرای
احراز قدرت  .از اين جھت دوست
دارد افراد داخلی را به ليدر تبديل
کند تا عاملين سازماندھی مبارزه .
تحت تاثير جو به شدت مسموم علی
رغم رفقای خوب در ميان آنان ،آن
ھا آن قدر به ليدرشدن فکر می کنند
که يک صدم آن به سازماندھی
مبارزه فکر نمی کنند .اين نيروھای
داخلی درمسابقه مدار بسته به جان
ھم می افتند که متاسفانه اين حس
ھيستريک در ميان نيروھای داخلی
باعث از بين رفتن حس اعتماد
رفيقانه و جايگزين رقابت کور بين
آنان می گردد  .با وجود اين ،نتايج
برخورد عملی اين فرقه ھا با رژيم
به دعوای  2نفری می ماند که يکی
از آن ھا ) حکومت ( دارای قدرت
برتر و ديگر به عوض تقويت خود
از دست طرف فرار کرده دورا
دور و آن ھم نه مستقيم بلکه تلفنی
به چند فحش آبدار بسنده کرده و به
دور و بر پز می دھد که می بينيد
چه فحش ھای آبداری می دھم  .بله
aدن کيشوت ما زبونی و درماندگی
خود را در پس گرد وخاک مترسک
گونه الپوشانی می کند تا بی غيرتی
و عدم توانايی مبارزاتی خود را از
چشم ھمه پنھان نگه دارد .از لحاظ
طبقاتی از يک طرف شما نخوت
،انفراد منشی و تافته جدا از بافته
بودن تکنوکرات ھا را در نظر
آورده و از طرفی درجه وابستگی
و شيفتگی آنان را به نظام سرمايه
داری به خاطر آوريد که خود را
جدا از اين بستر مرده حساب می
کنند و حاال انعکاس سياسی را
ببينيد که خود را عين مذاھب دگم
جواب ھر سوال می دانند .ولی در

بستر مبارزه واقعی عين خر در گل
می مانند به طوريکه گفته شد
ما برای طوالنی تر نشدن بيشتر
مقاله ھر کدام از اين موضوعات را
به مقاله ھای ديگر محول کرده
از رفقا انتظار کمک داريم اما در
نھايت لپ مطلب اينکه جنبش
کمونيستی  -کارگری ما در چنگال
انحرافات اپورتونيستی در اشکال
فرقه ای سکتاريستی  ،اکونوميستی
ليبرالی ،انحالل طلبانه،سوسيال
دمکراتيک،پست مدرن که ھمه با
نقطه مشترک و شمشير انحالل
طلبی در عدم اعتقاد کامل به ساختن
تشکيالت مبارزو مخفی سازمانگر
در داخل کشور گرفتار شده است .
اين انحرافات سد راه پيوند جنبش
خود به خودی کارگران با جنبش
آگاھانه سوسياليستی در يک حزب
مارکسيستی طبقه کارگرمی باشد
بنابراين باعث ادامه بحران ھويت
جنبش کارگری درعدم شکل گيری
آلترناتيو کارگری وادامه حاکميت
سياسی،اقتصادی سرمايه داری
است .پس چه بايد کرد ؟و راه برون
رفت از بحران کنونی کدام است؟
اول -نيروھايی که خود را
کمونيست دانسته وبرای رسيدن به
ديکتاتوری پرولتاريااعتقاد به
اصول زير دارند بايد بر اساس يک
نشريه سراسری و ھم چنين کميته
مشترک موقت رھبری به عنوان
ھماھنگ کننده تمامی محفل ھای
موجود با توجه به موارد زير متحد
شوند.
 -1تنھا راه رسيدن به سوسياليسم
تشکيل حزب طبقه کارگر در مفھوم
لنينی آن بر اساس اعتقاد به :
الف -انقالب کار توده ھا
است و يا آزادی کارگران به دست
خودشان ميسر است.
ب -آگاھی سوسياليستی بيرون از
مدار مبارزه خود به خودی به
عنوان علم ھدايت مبارزه به اين
مبارزه تلفيق می شود و بر اساس
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2مورد باالاعتقاد به دو سطح
تشکيالت يعنی سازمان انقالبيون
حرفه ای و سازمان کارگران .
 -2سرنگونی قھرآميز حکومت
سرمايه داری اسالمی از طريق
انقالب توده ای کارگری با قيام
مسلحانه از طريق درھم شکستن
ماشين دولتی آن در تمام عرصه
ھای سياسی،نظامی ،اطالعاتی و
جايگزين شوراھای مسلح کارگران
و زحمتکشان به جای آن .
 -3اعتقاد به اينکه در ايران ھيچ
حزب سياسی کارگری وجود ندارد
و بايد برای تشکيل آن در دوعرصه
گفته شده با تمام قدرت تالش کرد
 - 4اعتقاد به مارکسيسم – لنينيسم
به عنوان تنھا علم رھايی کارگران.
دوم  :پيش شرط تحقق عملی چنين
اقدامی انتخاب نماينده ای از طرف
ھر محفل کمونيستی کارگری موجود
و تشکيل کميته موقت رھبری می
باشد ).برای رعايت تداوم مبارزه و
اجرای اصول امنيتی کمونيستی در
شرايط مخفی(
 - 1عدم تداخل.
 -2عدم تسريع اطالعات.
 -3عدم تمرکز.
اوال :اين مرکز کنترل و ارتباطات
فقط در خارج کشور باشد.
ثانيا :اينکه تا انتخاب ارگان ھا و
مسئولين بايد به دور از روحيه
ليبرال انحالل طلبی کنونی اين کميته
موقت متمرکز و قاطعيت تصميم
گيری داشته باشد تا بتواند وظايف
داخلی را به نحو احسن ھدايتکند .
پس رفقای محافل کمونيستی انتخاب
کننده افراد برای کميته بايد عالوه بر
کنترل کامل برآنان ازميان بھترين و
متين ترين وکمونيست ترين رفقا اين
افراد را انتخاب کنند که حتما” ازفرد
گرايی کيش شخصيت کاذب و
کاريزما به دور باشند .فرد گرايی
خرده بورژوايی و تکروی عين سم
مھلک برای سازماندھی و ارگانيزه
کردن روابط بوده و درست نقطه
مقابل جمع گرايی سوسياليستی است
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سوم  :کميته مشترک رھبری بايد
مسايل مورد توافق و ضروری را
بر اساس او لويت اساسی وپيشبرد
ھر کدام  ،برنامه ريزی نموده و
تقسيم کار نمايند  .تا رسيدن به تقسيم
کار حزبی يعنی تبليغ،ترويج و
سازماندھی ،آموزش مالی و
تدارکات  ،تشکيالت  ،کميته می
تواند مسايل زير را پيش ببرد )
پيشنھاد (
الف -سازماندھی اداره نشريه
ب  -تالش اساسی برای سا زماندھی
انقالبيون حرفه ای در داخل کشور
به عنوان اولويت اساسی در ايجاد
ھسته ھا کميته ھای مخفی وتنظيم
نحوه ارتباط آن ھا با مرکز در
خارج از کشور
ج -پس از سازمان دھی تشکيالت
در داخل ازآن طريق اوال تالش
برای پيوند عملی نشريه با محافل
کارگری و سوسياليستی ثانيا سازمان
دھی اکيپ ھای حرفه ای تبليغات
سياسی  .ثالثا سازماندھی سازمان
کارگران از طريق سازماندھی
کارگران در اشکال کميته ھای
کارخانه،اعتصاب  ،ھيئت ھای
موسس مخفی سنديکاھا و اتحاديه ھا
و...
رابعا  :سازماندھی گزارش دھی
منظم در تمام سطوح .
خامسا  :سازماندھی تکثير.
د -در حين پيشبرد وظايف فوق
تعيين افرادی برای تدوين پيش
نويس برنامه و اساس نامه که پس
از بحث روی آن توسط نشريه
مرکزی به تصويب ھمگانی برسد .
چھارم :سازمان دھی مبارزه
ايدئولوژيک داخلی برعليه انحرافات
اپورتونيستی برای تقويت و شکل
گيری آرمان واحد و مستحکم و ھم
چنين بيرونی برعليه تمام اشکال
اپورتونيسم مخصوصا عليه فرقه
گرايی و انحالل طلبی  ،اکونوميسم
پنجم  :کميته مشترک تشکيل شده
بايد از طريق نشريه و مرکزی که
برای ارتباطات داخلی سازماندھی

کرده در درجه اول بايد بدون
تعطيلی از نشريات داخلی در جھت
تقويت نشريه مرکزی ھم زمان
استفاده کرده ،پس از جا افتادن
نشريه مرکزی برای جلوگيری از
خرده کاری و پايين آوردن دامنه
ضربات امنيتی ،نشريه محلی و
منطقه ای تعطيل شود ) بجز نشريات
تبليغی توده ای که مختص ھر
محله می باشد(در مورد ارتباطات
نيز پس از شکل گيری مرکز قوی
برای جوابگويی به اين کميته
ھا و ھسته ھا و محافل مخفی کليه
آنان در جھت واحد و يک دست
شدن حرکت کنند و از باند بازی و
فرقه گرايی پرھيز شود.
ششم  :تاکيد بر پياده کردن موارد
باال  :اوال بايد کامل و يک دست
تلقی نشده بلکه رفقای محافل با ديد
انتقادی کمبود ھای آن را رفع کرده
و سعی در کامل کردن آن بنمايند
،ثانيا اينکه اين مجموعه رفقا
شامل کسانی است که در مجموع
نظرات يکسانی از قسمت اول اعتقاد
به تشکيل حزب و سرنگونی
قھر آميز دارند .بنا بر اين به قول
لنين در اثر پر ارزش خود بنام از
کجا بايد آغازکرد؟مسئله نقشه عملی
برای پياده کردن آرمان مشتر ک
است  .بدين جھت نبايد در حين
ادامه مبارزه ايدئولوژی ازتسريع در
کارھا غافل بود .ھدف اصلی از بين
بردن خرده کاری محفليسم و
پراکندگی است مثال درنظر بگيريد
اين محافل ھفت تا ھشت نشريه ارايه
می دھند که اگر در شکل نشريه
واحد جمع شوند اين نشريه ھم از
لحاظ مضمون تاثير گذاری  ،جمع
آوری نيروھا بر مدار مبارزه و
ھدف مشترک دررسيدن به ساختار
پوالدين حزبی و ھم تبليغ و ترويج
کمونيستی صدھا بار تاثيرش بيشتر
خواھد بود.
ثانيا اولويت بندی و تاکيد بر نشريه
مرکزی و ايجاد سازمان ھای مخفی
داخلی ) انقالبيون حرفه ای (توسط
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کميته مشترک به عنوان محور اساسی
تشکيل حزب به معنی دوری از اتالف
وقت و کاناليزه کردن مبارزه عملی و
فکری روی وظايف عاجل و اساسی
جنبش بوده و تالش برای برداشتن گام
ھای عملی و روشن در اين راستا می
باشد .مثال اگر کمونيست ھای جمع
شده در اين کميته ھا برای سا زمان
دھی و زدن سلول ھای مخفی به
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عنوان ستون فقرات فعاليت سازمان
يافته برای ھدايت مبارزه سياسی و
جاری و تمام اشکال مبارزه طبقاتی
اولويت درجه اول قائل می شوند و بر
خالف فرقه ھای خرده بورژوای
متوھم به دنبای مجازی اينترنی  ،به
طور مستقيم به خال می زنند و عمال
روند علمی کا ربردی مسئله را محکم
گرفته بدور از فرقه گرايی محفليسم و

ليبراليسم ذاتی اين فرقه ھای اخته
انحالل طلب سازمان دھی مستقيم
مبارزه را ھدف خود قرار می دھند .
خامسا  :اينکه بحث روی طرح عملی
و جزئيات توسط کميته ھا و محفل ھا
به علت بار امنيتی به طور درونی
بحث شده و ا زطرح علنی خود داری
می شود.

رفقا ،کارگران ،کمونيست ھا با تشديد بحران ساختار نظام سرمايه داری جھانی و پايان تاريخ
مصرف حکومت اسالمی ھمراه با اعتالی انقالبی موجود که با شدت يابی مبارزات جھانی
کارگران ھمراه است  .و از طرفی با به بن بست رسيدن تمام خط ھای اصالح طلبی و
اپورتونيستی عدم کارايی آن ھا در سازماندھی مبارزه بھترين فرصت را در اختيار ما گذاشته
است  .فرصت را ازدست ندھيم برای نجات انقالب آينده از انحرافات و گرايشات سرمايه
داری در مقابل انقالب سوسياليستی،

برای تشکَيل حزب طبقه کارگر به پيش

