افکار ناصر اصغری بخشی از تراوشات "انقالب انسانی"
رفيق ناصر اصغری لطف کردند وبه سواالت من در مقاله ای با عنوان مصطفی صابر و "انقالب  "!!!١٣٨٨به
جای رفيق مصطفی صابر جواب دادند فبل از ھر حرفی تشکر می کنم  .البته نوشته اﯾشان با عنوان "باز
ھم درباره انقالب" بطور خالص جواب نيست بلکه نوشته انتقادی است بنا براﯾن احتياج به جواب دارد .با
توجه به اﯾنکه زمان بسيار کمی دارم و اکنون در انتظار بسيار سخت و کشنده که روح و روان انسان را
بطور دھشتناکی خرد و خمير می کند به سر می برم و به دليل روزانه  ١١ساعت کار سخت بدنی ضمن
خستگی زﯾاد زمان کمی دارم و ھمچنين به علت سوختن لپ تابم دچار مشکالت بيشتری ھستم با ھمه
اﯾن سختی ھا تالش می کنم جواب در خوری اراﯾه کنم اما قبل از پرداختن به جواب اگر در نوشته ام نقاط
نادرستی بود پوزش می طلبم و انتظار دارم گوشزد کنيد .
در نوشته انتقادی رفيق ناصر اصغری چھار طيف خطا وجود دارد و موجودﯾت نوشته انتقادی اﯾشان ذاتا" بر
خطاھا پاﯾه گذاری شده است  .خطا ھای فوق را می توان به صورت زﯾر دسته بندی کرد.
 -١اشتباھات
 -٢تناقضات
 -٣تبليغ خود به خودﯾسم
 -۴انحرافات

 -١اشتباھات
اساسا" در نوشته انتقادی رفيق ناصر اشتباھات مھمتر از بقيه است اگر اﯾن مورد اتفاق نمی افتاد به
احتمال قوی رفيق ناصر اصال" اقدام به نوشتن چنين متنی نمی کردند .برای اﯾنکه بتوانم به نوشته رفيق
ناصر اصغری جواب درخوری بدھم در گوگل نوشته ھای اﯾشان را سرچ کردم و مشاھده کردم که دارای
کميت بسيار زﯾادی است و شاﯾد بتوان گفت در ھفته حداقل ﯾک نوشته دارند  .پس از دﯾدن اﯾن ھمه
نوشته متوجه شدم که چرا اشتباھات اﯾشان در نوشته اش زﯾاد است ،من اﯾن گونه درک کردم که اﯾشان
نه در نوشتن بلکه در خواندن و درک مطالب مشکل دارند.
ﯾک مورد اشتباه اﯾشان در رابطه با تعرﯾف من از انقالب است  ،در نوشته خود گفته ام :
)درک من از انقالب در شراﯾط کنونی سير مداوم اعتراضات به اشکال مختلف و رشد ﯾابنده است که در
روند و پروسه خود دچار فرود و فرازھاﯾی می گردد که ھيچ وقت بخش ھاﯾی از آن مانند ﯾک ﯾا چندفرود ﯾا
فراز ،انقالب محسوب نمی گردد بلکه مجموعه تمامی فرود و فرازھای آن در طی روند خود تا
حدسرنگونی سيادت سياسی سرماﯾه داری و برقراری حاکميت طبقه کارگر ﯾک انقالب محسوب می شود
(.
اشتباه رفيق ناصر در مورد تعرﯾف فوق اﯾن است که نتوانستند متن را صحيح بخوانند چون در اﯾن تعرﯾف
پارامتر تعيين کننده عبارت )در شراﯾط کنونی ( است .و ھمچنين گفته ام  ) :تصميم گرفتم دوباره جھت
درک درست از انقالب و مرتکب نشدن اشتباه در رابطه با تعرﯾف انقالب و ملزومات آن  ،ھمچنين اھداف آن
،نيروھای به ثمر رساننده ﯾک انقالب و ھمچنين بررسی نوع انقالبی که با شراﯾط فعلی اﯾران و
جھان می تواند مورد قبول بوده و نام انقالب را به خود بگيرد بررسی کنم( .اﯾشان اﯾن مورد را
متوجه نشده آنگاه نصف نوشته خود راجھت بررسی عدم انطباق تعرﯾف من از انقالب با انقالبات سالھای
 ، ١٣٥٧ ، ١٩١٧ ، ١٩٠٥ ..، ١٨٤٨انقالب مشروطه  ،انقالب کبير فرانسه  ،انقالب امرﯾکا و ...اختصاص داده
است که اگر معنا و مفھوم "در شراﯾط کنونی" را متوجه می شدند نيازی به نوشتن نبود.
اشتباه بعدی اﯾشان مربوط به گفته ھای لنين است که لنين در رابطه با شراﯾط اعتالی انقالبی صحبت
می کند ولی رفيق ناصر اﯾن گفته ھای لنين را به عنوان تعرﯾف لنين از انقالب درک کرده اند .وبرای رد
گفته ھای من نقل قول زﯾر را از لنين می آورد
 ...می گوﯾد“ :علی العموم عالمتھای ﯾک موقعيت انقالبی چيست؟ مطمئنا اشتباه نخواھيم کرد اگر به
سه عالمت عمده زﯾر اشاره کنيم (١ :طبقات حاکمه امکان نداشته باشند فرمانروائی خود را به شکل
پيشين حفظ کنند؛ بحران در ميان “باالﯾی ھا” ﯾعنی بحران سياست طبقه حاکم موجب پيداﯾش شکافی
می شود که ناخرسندی و برآشفتگی طبقات ستمدﯾده در آن راه می ﯾابد .برای شروع انقالب معموال

کافی نيست که “پاﯾينیھا نخواھند” بر روال سابق زندگی کنند ،بلکه عالوه بر آن الزم است که “باالﯾی
ھا ھم نتوانند” به روال سابق زندگی کنند (٢ ،تشدﯾد بيش از حد عادی فقر و بدبختی طبقات ستم زده،
 (٣ترفيع قابل مالحظه ناشی از علل پيش گفته فعاليت توده ھا که در دوران “آرام” به آرامی می گذارند
غارتشان کنند ولی در ادوار بحرانی چه تحت تأثير مجموع بحران و چه به وسيله خود “باالﯾی ھا” به ميدان
عمل تارﯾخی مستقل کشانده می شود”.
ھمچنين تعرﯾفی از تروتسکی آورده است که می دانم اﯾشان تروتسکيست نيستند و البته لنين را ھم
قبول ندارند بلکه خواستند تعارﯾف مختلف بياورند تا از آن طرﯾق ثابت کنند که تعرﯾف من از انقالب با ھيچ
موردی سازگاری ندارد در رابطه با تعرﯾف تروتسکی از انقالب من فقط به دو سوال تکيه می کنم و اﯾنکه
تعرﯾف تروتسکی چقدر جامع است ﯾا چقدر مانع است خود تروتسکيست ھا باﯾد جواب بدھند و من فعال"
در اﯾن رابطه بحث نمی کنم.
… ميگوﯾد“ :بارزترﯾن خصوصيت ھر انقالب ،ھمانا مداخله مستقيم تودهھا در حوادث تارﯾخی است .در ادوار
عادی ،دولت ،چه سلطنتی باشد و چه دمکراتيک ،خود را به سطح مافوق ملت ارتقا ميدھد و آن گاه تارﯾخ
به دست متخصصان اﯾن حرفه پادشاھان ،وزرا ،بوروکراتھا ،وکالی مجلس و روزنامهنگاران ساخته ميشود.
اما در لحظات حساس ،ھنگامی که نظام کھن برای تودهھا تحمل ناپذﯾر ميشود ،تودهھا موانعی را که از
صحنه سياست دور نگاھشان ميداشت در ھم میشکنند ،نماﯾندگان سنتی خود را به کنار ميروبند ،و با
مداخله خود نخستين پاﯾهھای رژﯾم تازه را پی ميرﯾزند … .تارﯾخ ھر انقالب برای ما پيش از ھر چيز ورود
قھرآميز تودهھا به عرصه حاکميت بر سرنوشت خوﯾشتن است .در جامعهای که دستخوش انقالب شده
است ،طبقات با ﯾکدﯾگر میستيزند”.
 -١آﯾا اگر جامعه دستخوش انقالب نشده باشد طبقات با ھم در ستيز نمی باشند؟ ﯾعنی ستيز
طبقاتی فقط به زمان انقالب خالصه می شود؟
 ... -٢بارز ترﯾن خصوصيات ھر انقالب  ،ھمانا مداخله مستقيم توده ھا در حوادث تارﯾخی است ...
رفيق ناصر با تکيه به چنين تعرﯾفی می خواھد ھر حرکتی از طرف توده ھا را انقالب به حساب
بياورد آﯾا با تکيه به کدام قسمت تعرﯾف تروتسکی از انقالب می توان اعتراضات  ٨٨را انقالب ناميد
؟ ﯾا رفيق ناصر برای توجيه کدام اصل و حرکت گراﯾش خود به چنين تعرﯾفی نياز دارد ؟
اگر اﯾن تعرﯾف را بدون در نظر گرفتن آموزش ھای مارکس و لنين و نبرد آگاھانه طبقاتی به عنوان
دستماﯾه قبول انقالب قرار بدھيم ھر شورشی  ،اعتراضی  ،قيام و عصيانی و رژﯾم چنجی و انقالبات
رنگين حتی حرکت ھای ارتجاعی را می توان انقالب ناميد  .اﯾنجاست که معلوم می شود رفيق ناصر
برای انقالب جا زدن اعتراضات  ٨٨دست به دامن چنين تعرﯾفی می شود فقط به دليل اﯾنکه توده ھا
دست به اعتراض زده اند اما می دانيم که خود تروتسکيست ھا اعتراضات  ٨٨را به عنوان انقالب قبول
ندارند چرا؟ چون آنھا به مبارزات طبقاتی اعتقاد دارند و انقالب را خود به خودﯾسم نمی دانند اما رفيق
ناصر انقالب را حاصل نبرد طبقاتی نمی داند و اعتقاد دارد که توده ھا فرا طبقاتی ھستند .رفيق ناصر
می گوﯾد " انقالبات  ...حتی کار ھيچ صنف و طبقه خاصی ھم نيستند .انقالبات کار توده ھاست" در
ھمين حال انقالب را به طرﯾق خود به خودﯾسم درک می کنند  .چنين اعتقادی در اﯾشان حاصل کدام
افکار و اندﯾشه است؟ مسلما" نمی تواند حاصل مارکسيسم باشد .در پاﯾين به اﯾن مورد بيشتر
خواھم پرداخت .مثال" اعتصابات گدانسگ تحت رھبری لخ والسا ﯾا پيروزی فاشيست ھا در اﯾتاليا ،
نازﯾھا در آلمان و ...که در مواردی زﯾادی نيز ھمراه با حرکتھای توده ھا بوده است آﯾا می توان اﯾنھا را
انقالب ناميد در حالی که توده ھا به صورت توده وار و بدون آگاھی طبقاتی در آنھا در واقع عليه منافع
خودشان شرکت داشتند به گفته مارکس دکالسه شده بودند  .آﯾا حرکت ھا و اعتراضات نيروھای
طبقاتی که دکالسه شده اند را می توان انقالب ناميد؟
ھمچين بست دادن تعرﯾف من از صورت بندی انقالبات کنونی جھت تعرﯾف ھمه انقالبات در دھه ھا و
صده ھای قبلی نشان می دھد که رفيق ناصر در رابطه با دﯾالکتيک و ماترﯾاليسم تارﯾخی،
سوسياليسم علمی و ...دچار مشکل است و مقوله ھا را با دﯾد اﯾده آليستی و انجماد فکری نگاه می
کند بنا براﯾن انتظار دارد ﯾک تعرﯾف ،تمامی زمانھا را بپوشاند .و از طرفی در تناقض است که می گوﯾد
عدم عدول از اصول مارکسيستی _به اعتقاد من( مرا دچار پيچيدگی مذھبی می کند از اﯾن گونه
تناقضات در نوشته رفيق ناصر بسيار زﯾاد ﯾافت می شود .که به چند مورد از آنھا خواھم پرداخت.

مورد چھارم که الزم است بيان شود مورد انقالبات استعاره ای ھستند ﯾعنی اتفاقاتی که از نظر تعرﯾف
سوسياليسم علمی انقالب نيستند بلکه برای نشان دادن ميزان اھميت و بزرگی آنھا به صورت قرار
دادی انقالب ناميده می شوند منظور از انقالبات استعاره ای انقالباتی مانند  ،انقالب صنعتی  ،انقالب
انفورماتيک  ،انقالب ژنتيکی  ،انقالب دﯾجيتالی و ...اﯾن ھا ھيچ کدام جای در بحث ما ندارند و قرار
نيست تعرﯾف انقالب از نظر اجتماعی شامل اﯾن موارد نيز باشد  .اﯾنھا ھيچ کدام انقالب نيستند چون
نمی خواھند کھنه را نابود و نو را جاﯾگزﯾن نماﯾند بلکه ھمگی در جھت تکامل پاﯾه ھای قبلی خود
حرکت می کنند فقط به دليل اﯾنکه سرعتی بسيار باال دارند .در نقطه عطفی از تارﯾخ خود رشد و
پيشرفت خارق العاده ای اﯾجاد می کنند  .سرعت پيش رفت علمی و تغييرات در درک آنھا که معموال"
رد علوم گذشته و جاﯾگزﯾن شدن جدﯾد به عنوان آلترناتيو قدﯾم نيستند بلکه در امتداد و تکامل دھنده
علوم گذشته ھستند باعث لزوم چنين نام گذاری می شود .اﯾن طيف انقالبات حاصل نبرد طبقاتی
نيستند ھرچند از آنھا به عنوان ابزار در مبارزات بين طبقات استفاده می شود اما خودشان حاصل نبرد
طبقاتی نمی باشند .در حالی که انقالبات اجتماعی دقيقا" حاصل نبرد ميان طبقات ھستند و در
تمامی زواﯾا تاثير ژرفی می گذارند ما آنھا را جھت درک قدرتمندی و گستردگی  ،ميزان باالی تاثير و
شتابی که به رشد رشته خود می دھند انقالب نام گذاری می کنيم انقالبات اجتماعی بر دو پاﯾه
اصلی سوار ھستند که عبارتند از سلبی و اﯾجابی  .ﯾعنی اوال" انقالبات کور نيستند  ،جھت دار و
نقشمند ھستند و دارای پروسه و روند تکاملی می باشند  .ھدف انقالبات چه به صورت جزﯾی و چه
به صورت کلی نابودی نظام ھای کھنه و جای گزﯾنی نظام ھای جدﯾد می باشد .نابودی ﯾا سرنگونی
ﯾک دولت ﯾا ﯾک رژﯾم انقالب محسوب نمی گردد .بلکه فقط تغيير ﯾک دولت ﯾا ﯾک رژﯾم است.خالصه
آوردن مقوله انقالبات استعاره ای داخل بحث انقالبات اجتماعی و ھمتراز قرار دادن آنھا باھم اﯾجاد
خلط و انحراف در بحث است.
رفيق ناصر تعرﯾف مشخص خودش از انقالب را اراﯾه نمی دھد  .با توجه به اﯾنکه اعتراضات  ٨٨را انقالب
می داند و اﯾنکه اعتقادی به انقالب توسط طبقه محکوم را ندارد و با توجه به اﯾنکه حرکت ھای خود به
خودی و کور را پاﯾه ھای انقالب می داند و اعتقاد به “انقالب انسانی” داردو ھمچنين آوردن تعرﯾف انقالب
از نظر ارسطو که در بند " ٢اصالح قانون اساسی را انقالب می داند ".ﯾعنی اﯾنکه رفرم را نيز به عنوان
انقالب می شناسد ھمه اﯾنھا و دھھا مورد دﯾگر نشان می دھد که اندﯾشه اﯾشان مارکسيستی نيست.
اﯾشان می گوﯾد"مسئله قدرت سياسی مسئله اصلی انقالب تعرﯾف شده است .ھيچ کسی اعتراض و
تحوالت انقالبی و ﯾا نتاﯾج حاصل از آنرا ،مبناﯾی برای “انقالب” خواندن و ﯾا نخواندن آن تحوالت ،قرار نداده
است".
قدرت سياسی انعکاسی از قدرت طبقاتی است و در واقع تا زمانی که تغييرات عميق جھت جاﯾگزﯾنی
حاکميت نوﯾن در حال تکوﯾن ،شکل نگرفته باشد تغيير قدرت سياسی ،رژﯾم چنجی،بيش نخواھد بود
اگر به تنھاﯾی قدرت سياسی را ھدف قرار بدھيم و آن را انقالب بناميم کودتا نيز انقالب محسوب می
شود در تعرﯾف وظاﯾف احزاب سرماﯾه داری می گوﯾند حزب معطوف به قدرت سياسی است با اﯾن
تعرﯾف و نتاﯾجی که رفيق ناصر از تعارﯾف مختلف اعالم می کند تمامی احزاب بورژوای و حتی ارتجاعی
آنھا نيز انقالبی ھستند چون می خواھند قدرت سياسی را بدست بياورند .در حالی که انقالب رﯾشه
ھای اقتصادی  ،فرھنگی  ،سياسی ،اجتماعی و  ...ﯾک نظام را مورد حمله قرار می دھد و در نقطه
ای از تارﯾخ مبارزات خود تسخير قدرت سياسی را برای امکان ادامه تغييرات در دﯾگر حوزه ھای نظام
حاکم اجتناب ناپذﯾر شده و تسخير قدرت می کند که اگر در آن لحظه تسخير قدرت صورت نگيرد ادامه
انقالب )تغييرات و جاﯾگزﯾنی سيستم نوﯾن به جای سيستم کھنه (با شکست روبرو خواھد شد .
ﯾک مورد نيز نياز به تذکر دارد که رفيق ناصر عواملی که به عنوان جرقه ای باعث رو آمدن حرکت ھای
انقالبی که در متن جامعه به صورت جرﯾان رشد ﯾابنده ولی پنھان از دﯾده ھا وجود دارند و ھر روز با انباشته
شدن نيروھاﯾش قوی تر می گردد را شروع انقالبات بيان می کند .مثال" شروع جنبش تنباکو را به شالق
زدن چند تاجر  ،ﯾا شروع انقالب اﯾران را به شبھای شعر و ...تعرﯾف می کنند  .اﯾن درست نيست بلکه
حرکت ھای فوق فقط بھانه ھای برای فورران جرﯾانی است که در دل جامعه حرکت می کند و به جاﯾی
رسيده که دﯾگر امکان پنھان ماندن را ندارد و با ھر بھانه می توانستند علنی شده خود را نشان بدھند
پس شروع شان ھمان لحظه بھانه نيست )،ھمانگونه که از طرﯾق علم زمين شناسی می توان تشخيص
داد که چه زمانی آتشفشان فوران خواھد کرد ،از طرﯾق اصول علمی انقالب نيز می توان تشخيص داد نيرو
ھای انقالبی تا چه حدودی پتانسل انباشته دارند و احتماال" در چه زمانی می توانند با ﯾک جرقه به صورت

بھانه شروع شوند اﯾن را دشمن مثال" امرﯾکا می داند برای ھمين قبل از اﯾنکه مردم ليبی و ﯾا سورﯾه
بتوانند شروع کنند ﯾا به ھماھنگی الزم برسند وارد گود مبارزه می شوند و حرکت مردم را به بيراھه می
برند اما برخی از مدعيان انقالب اعتقاد دارند ھيچ چيزی را نمی شود تشخيص داد در نتيجه مجبور می
شوند افتان و خيزان به صورت زائده ای از حرکت امرﯾاليست ھا در صف آنھا حرکت کنند اعتقاد داشتن به
اﯾنکه نمی توان تشخيص داد انقالب در چه حدودی قرار دارد در واقع توجيه دنباله روی و تاﯾيد تئوری ھای
رفرميستی است و ناميدن اعتراضات  ٨٨را به عنوان انقالب نيز پنھان کردن ناتوانی و غير کارگری بودن
گراﯾش است اگر آن را انقالب ندانيد باﯾد جواب بدھيد که شما که ﯾک حزب تمام عيار کارگری ھستيد چرا
در اعتراضات  ٨٨دخالت نکردﯾد و آن را به سمت و سوی انقالبی سوق ندادﯾد پس شما مجبور ھستيد
اعتراضات  ٨٨را انقالب جا بزنيد و بعد بگوﯾد خوب خودش انقالب است نيازی نبود ما آن را سمت و سوی
انقالبی بدھيم و ھمچنين با تعرﯾف ھای ناروشن برای انقالب باز می توانيد ﯾقه گراﯾش خودتان را به عنوان
ﯾک حزب کمونيستی و کارگری راحت کنيد چون اگر بپذﯾرﯾد که شروع انقالب ﯾعنی سر نگونی سيادت
سياسی سرماﯾه داری و بر قراری حکومت کارگری بنا براﯾن اعتراضات  ٨٨انقالب نيست باز اﯾن سوال
پيش می آﯾد که اگر شما حزب طبقه کارگر ھستيد چرا اعتراضات را به انقالب نمی کشانيد  .ھمچنين
اراﯾه دادن تعرﯾف ھای نا روشن از انقالب و اﯾنکه ھيچ کس نمی داند چه وقت اتفاق خواھد افتاد نيز برای
شانه خالی کردن از انجام وظيفه است در واقع می خواھيد پنھان کنيد که چرا حزب شما و بقيه احزاب و
سازمان ھا نتوانستند در اعتراضات  ٨٨حضور ﯾافته و به آن جھت بدھند پس حزب طبقه کارگر نمی توانند
باشند .می خواھيد خود به خودی بودن انقالب را پيش بکشيد تا ناتوانی خود را پنھان کنيد.
چرا در ﯾک نوشته اﯾن ھمه اشتباه باﯾد وجود داشته باشد؟

 -٢تناقضات
رفيق ناصر در بخشی از نوشته انتقادی خود دچار احساسات شده و مثال ھاﯾی را به طور شعر گونه
پشت سر ھم ردﯾف می کند و ھمين باعث اﯾجاد تناقضات بسياری می گردد عبارتھای زﯾر از آن جلمه
اند :
)انقالب("می تواند ھمانند اﯾران با شبھای شعر شروع شود) .انقالب( با سخنرانی ھيچ سخنران
حرفه ای و با شعرھای ھيچ شاعری راه نمی افتند ".داخل پرانتز از من است.
تعجب نکن رفيق ناصر ھر دو اﯾن جمله ھا نوشته خود شما است در شبھای شعر شاعران و
سخنرانان چه کار می کنند که باعث شروع انقالب اﯾران می شوند ولی شعر ھای شاعران دﯾگر و
سخنان  ،سخنران حرفه ای نمی تواند آن کار ھا را انجام بدھد؟
)انقالب ( "با موعظه ھيچ کشيش و راھبه ای ..،راه نمی افتد  .انقالب  ١٩٠۵ھم که رھبرش ﯾک
کشيش مرتجع بود که بعضی از رواﯾتھای تارﯾخی او را مأمور پليس می دانند .اﯾن انقالب سرآغاز
انقالب روسيه بود که طومار تزار را در سال  ١٩١٧در ھم پيچيد ".داخل پرانتز از من است.
رفيق ناصر اﯾن دو نيز نوشته خود شما است دھھا نوع از اﯾن تناقض گوﯾيھا در نوشته شما وجود دارد.
معلوم نيست شما از اﯾن تناقض گوﯾيھا چه نتيجه ای جز ء تحت الشعاع قرار داد اصل ماجرا می توانيد
بدست آورﯾد  .جالب است شروع ﯾک انقالب تارﯾخ ساز را که دنيا را تکان داد اﯾن قدر چيب می داند و به
خود به خودﯾسم وصل می کند .اﯾن ھمه اھانت به انقالب بابت اﯾن است که ﯾک گراﯾش بتواند ناتوانی
خود را در رابطه با انجام وظيفه انقالبی ،جھت سوق دادن اعتراضات به سمت حرکتھای آگاھانه و انقالبی
را بپوشاند.
اﯾشان می گوﯾد" :انقالبات ...از ھيچ اصول خاصی پيروی نمی کنند ".و به دنبال آن می گوﯾد "انقالبات کار
توده ھاست ".آﯾا ھمين عبارت به خود ی خود " انقالبات کار توده ھاست" ﯾک اصل خاصی نيست؟ و در
تناقض صدر در صدی با گفته شما که " از ھيچ اصول خاصی پيروی نمی کنند ؟ قرار ندارد؟
چه اجباری به اﯾن ھمه تناقض گوﯾی وجود دارد؟
ضمن توصيه به رفقا که ﯾک بار دﯾگر نوشته دو صفحه ای مرا با عنوان )مصطفی صابر و" انقالب ("!!!١٣٨٨
را بخوانند در اﯾنجا بخشی از آن را می آورم تا معلوم شود مشکل رفيق ناصر که به نماﯾندگی ار رفيق صابر
و کل گراﯾشش جواب می دھد در کجا است.
)به نظرم می توان برای شناخت گراﯾشات مختلف چنين تعرﯾفی را مالک قرار داد که آﯾا ﯾک گراﯾش
انقالبی است ﯾا زائده ای از سرماﯾه داری می باشد  .بر اﯾن مبنا نيز از مصطفی صابر می خواھم دالﯾل

خود را که اعتراضات  ٨٨را انقالب می نامد بيان کند ﯾا حداقل تعرﯾف خود را از انقالب اعالم نماﯾد تا فعالين
و مبارزان طبقه کارگر ضمن درک موضوع بتوانند از ميان راھھای مختلف بيان شده آنچه درست تر است را
انتخاب نماﯾند  .من بی صبرانه در انتظار بيان دالﯾل آقای صابر ھستم تا اگر در برداشتھای خود خطا ﯾا
نماﯾم.
برطرف
را
آنھا
دارم
اشتباھاتی
من چون خود به گراﯾش مارکسيسم -لنينيسم اعتقاد دارم بر اﯾن مبنا عملکرد و گفته ھای لنين را بيان
می کنم که در اصول ھرگز نمی توان ذره ای گذشت کرد ولی در تاکتيکھا باﯾد ھر چه بيشتر نرمش نشان
داد  .تعرﯾف انقالب در حوزه اصول پاﯾه ای است ،نه تاکتيکی  ،بنابراﯾن نوع تعرﯾف و حرکت در اصول باﯾد
نشان دھنده اﯾن باشد که آﯾا اندﯾشه ﯾک تئورﯾسين که در داخل صف طبقه کارگر قرار دارد واقعا" در خدمت
طبقه کارگر است ؟ ﯾا در حين حضور در صف طبقه کارگر فعاليتش به سود طبقه مقابل است؟(
برای جواب ندادن به چنين سوالی است که رفيق ناصر می گوﯾد انقالبات از ھيچ اصولی پيروی نمی
کنند.
گوﯾد :
می
لنين
"مادام که افراد فرا نگيرند در پس ھر ﯾک از جمالت  ،اظھارات و وعده و وعيد ھای اخالقی  ،دﯾنی ،
سياسی و اجتماعی منافع طبقات مختلف را جستجو کنند  ،در سياست ھمواره قربانی سفيھانه فرﯾب و
خود فرﯾبی بوده و خواھند بود".ﯾعنی اﯾنکه نوع تعرﯾف ھا از اصول در حوزه تئورﯾک و عملکردھای ما در حوزه
پراتيک نشان دھنده درستی ﯾا نادرستی مسير حرکت ما ھستند  .گفته من اﯾن است که بيان کردن
اﯾنکه اعتراضات  ٨٨انقالب بود در واقع غير مارکسيستی است و ضمن اﯾنکه آموزش بسيار غلط به فعالين
و توده ھای کارگری می دھد و انحرافات را در درون آنھا به شدت دامن می زند در نتيجه به تمامی آنھا که
خود را مارکسيست می دانند باﯾد نھيب زد که از ھر گونه آموزش ھای غلط ،غيرمارکسيستی و
ضدکارگری جلوگيری کرده و آنھا را به شدت نقد کنند ھمانگونه که مارکس _انگلس و لنين از آموزش
درست و علمی در مقابل انحرافات زمان خود با تمام توان دفاع می کردند و انحرافات را نقد می کردند حال
چگونه می توان ﯾکی از ارکان اصلی مارکسيسم که انقالب است و اﯾن گونه مورد آموزش غلط واقع شده
است را دﯾد و خيلی آرام و ساکت خود را مارکسيست ناميد؟(
رفيق ناصر بعد از کلی عصبيت در رابطه با گفته من که ) ...در نتيجه انقالبيون در تونس و مصر درﯾافتن راه
و امکانات ادامه مسير انقالب پيروز شدند اما مردم در ليبی ھنوز حرکت خود را شروع نکرده توسط ارتجاع
و سرماﯾه داری جھانی در نطفه شکست خورده است و در سورﯾه و ﯾمن نيز در حال حاضر دچار ھمين
روند به شکست کشاندن حرکتھای انقالبی توسط ارتجاع و سرماﯾه جھانی و داخلی است(می گوﯾد.
کسی که فکر می کند جنگ در سورﯾه و ليبی ،فقط جنگ بين دو قطب ارتجاعی بود ،دنيا را از روزنه بی
بی سی ،صدای آمرﯾکا و سی ان ان می بيند .اﯾن تحرﯾف است که خواننده فکر کند نوشته ھای من
ھمان ھای ھستند که بی بی سی  ،صدای آمرﯾکا و سی ان ان می گوﯾند  .اﯾن سه تلوﯾزﯾون کی و
کجا گفته ھای مرا تکرار کردند ﯾا آﯾا اصال" انھا حاضر می شوند چنين حرفھای را بيان کنند؟ .رفقا با خواندن
مقاله قبلی من به راحتی می توانند تحرﯾف ھا را پيدا کنند.
رفيق ناصر می گوﯾد :
"حدس و گمان من درباره موضع محمد اشرفی در مورد انقالب  ٨٨اﯾن است که رھبری اﯾن اعتراضات در
دست کمونيستھا و طبقه کارگر نبود؛ در نتيجه کسی که اﯾن وقاﯾع را انقالب می خواند ،دچار انحراف و
پيرو زائده ليبراليسم شده است .کدام انقالب با شعار و بنر و پالکارد “حکومت سوسياليستی اﯾجاد باﯾد
گردد” شروع شد؟ کدام انقالب با اعتصابات کارگری شروع و به پاﯾان رسيد؟ رھبری کدام انقالب از ھمان
اواﯾل دست کمونيستھا و طبقه کارگر بود؟"
باﯾد گفت چه نيازی به حدس و گمان است نوشته من بسيار واضح و روشن است  .و حداقل طی دو سال
گذشته بيش از ده مقاله و بيش از ده مصاحبه داشتم و در ھمه ای آنھا اعالم کردم که حزب طبقه کارگر
وجود ندارد چون اگر وجود داشت در سال  ٨٨باﯾد طی  ٨ماه ادامه اعتراضات آن را به سمت و سوی
کارگری سوق می دادند وقتی چنين اتفاقی نيفتاده است ﯾعنی ھيچ کدام از احزاب و سازمانھای مدعی
،کارگری و مارکسيستی نيستند و مشکل شما نيز دقيقا" ھمين جا است و به جای اﯾنکه خود را اصالح
کنيد و وظيفه کمونيستی خود را که آماده کردن طبقه کارگر برای تسخير قدرت است انجام دھيد ھر روز
بيشتر شانه از انجام وظيفه خالی کرده و برای پنھان کردن نا توانی و فرافکنی ،انقالبات را بدون اصول ،
خود به خودی و  ...اعالم می کنيد .
اﯾشان می گوﯾد :

"محمد اشرفی می گوﯾد که مصطفی صابر اعتراضات سال  ٨٨اﯾران را انقالب خوانده است و “اﯾن نمی
تواند حاصل افکار و اندﯾشه کارگری و مارکسيستی باشد” .او از اﯾنکه اﯾن اعتراضات را نمی توان انقالب
خواند ،نتيجه می گيرد …“ :بنابراﯾن تعرﯾف حرکتھای حتی پيروزمندانه ی تونس و مصر نيز ھيچکدام انقالب
محسوب نمی شود بلکه بخشی از ﯾک انقالب ھستند که گام بلندی در راه بستر سازی جھش انقالبی
برداشته است که می توانند توده ھای زحمتکش اﯾن کشورھا امکانات بسيار را جھت حرکت به سمت
انقالب خود بردارند”.
اﯾن جا تحرﯾف بسيار جالب اتفاق افتاده است من در نوشته خود پس از اراﯾه تعرﯾف خود از انقالبات در
شراﯾط کنونی جھان نتيجه گرفته و گفته ام " بنابراﯾن تعرﯾف حرکتھای حتی پيروزمندانه ی تونس و مصر نيز
ھيچکدام انقالب محسوب نمی شود بلکه بخشی از ﯾک انقالب ھستند که گام بلندی در راه بستر سازی
جھش انقالبی برداشته است که می توانند توده ھای زحمتکش اﯾن کشورھا امکانات بسيار را جھت
حرکت به سمت انقالب خود بردارند" اﯾن گفته می رساند که انقالب ھم دارای اصول است و ھم توسط
توده ھائی اگاه پيش برده می شود و ھم ھوشمند و نقشه مند است اما رفيق ناصر و گراﯾشش که
مخالف ھوشمند و دارای اصول بودن و ...انقالب ھستند جا به جاﯾی در نوشته اﯾجاد کرده و تحرﯾف گونه
می گوﯾد :
"محمد اشرفی می گوﯾد که مصطفی صابر اعتراضات سال  ٨٨اﯾران را انقالب خوانده است و “اﯾن نمی
تواند حاصل افکار و اندﯾشه کارگری و مارکسيستی باشد” .او از اﯾنکه اﯾن اعتراضات را نمی توان انقالب
خواند ،نتيجه می گيرد …“ :بنابراﯾن تعرﯾف  "...اﯾنھا ھمه از تراوشات وجودی " انقالب انسانی " است.
رفيق ناصر برای اثبات ﯾا پنھان کردن چه چيزی به چنين تحرﯾفی احتياج دارد؟

 -٣تبليغ خود به خودﯾسم
به نظرم برای اثبات اﯾنکه رفيق ناصر خود به خودﯾسم را تبليغ می کند بدون توضيح به بخشی از نوشته
اﯾشان مراجعه کنيم کافی است .او می گوﯾد :
"انقالبات ،فيلمھا و سنارﯾوھای از قبل نوشته شده ،اعتصابات و اعتراضات از قبل تدارک دﯾده و برنامه رﯾزه
شده و ﯾا جنگھای از قبل تدارک دﯾده شده ،نيستند .انقالبات داستانھاﯾی نيستند که نوﯾسنده چندﯾن بار
بازخوانی و بازنوﯾسی کرده باشد .انقالبات ھمانند آتشفشانھای ھستند که به مرور زمان به نقطه انفجار
می رسند،اما کسی خبر ندارد دقيقا در کدام روز ،سر باز ميکند! انقالبات “اتفاقاتی” نيستند که روزی
کسی کليد شروعش را بزند و روز بعد ،کس دﯾگری سوت پاﯾانش را بزند! می تواند ھمانند شروع جنبش
تنباکو با شالق زدن چند تاجر شروع شود می تواند ھمانند تونس با خودسوزی محمد بوعزﯾزی شروع
شود .می تواند ھمانند انقالب روسيه  ١٩١٧و انقالب فرانسه  ١٧٨٩با کمبود نان در بازار شروع شود .می
تواند ھمانند اﯾران با شبھای شعر شروع شود .می تواند ھمانند روسيه  ١٩٠۵با توھم به پادشاھی
شروع شود .می تواند ھمانند مصر با الھام گرفتن از انقالب تونس و غيره و غيره شروع شود .ھيچ کتاب
آسمانی را بند نيستند .با موعظه ھيچ کشيش و راھبه ای ،با سخنرانی ھيچ سخنران حرفه ای ،با آھنگ
و صدای ھيچ خواننده خوش صداﯾی و با شعرھای ھيچ شاعری راه نمی افتند .از ھيچ اصول خاصی پيروی
نمی کنند .انقالبات کار احزاب تشکل و نھادھا ،کار اشخاص و رھبران کارﯾزماتيک و حتی کار ھيچ صنف و
طبقه خاصی ھم نيستند .انقالبات کار توده ھاست".
چرا ﯾک کمونيست ﯾا مارکسيست مانند ﯾک آنارشيست در مورد انقالب فکر می کند در حالی که خودش
ظاھرا" اعتقاد به تشکيالت دارد و عضو ﯾک حزب است؟

 -۴انحرافات
ھمه ی مشکالت رفيق ناصر به ﯾک مشکل بستگی دارد آن " “انقالب انسانی” " است  .وقتی ﯾک نفر ﯾا
ﯾک گراﯾش خطاﯾی مرتکب می شود ﯾا باﯾد از خود انتقاد کند و از فرو رفتن در انحرافات جلو گيری نماﯾد ﯾا
مجبور می شود برای پنھان کردن اولين خطا خطای دوم و برای پوشاندن خطای دوم خطای سوم و  ...را
ادامه بدھد متاسفانه انتخاب شعار “انقالب انسانی” که نه مارکسيستی است و نه کارگری زنجير بسيار
محکمی است که اﯾن گراﯾش را ھر روز بيشتر از قبل به گرداب انحراف می کشاند و حال به آنجا رسيده

اند که علی رغم اعتقاد به تحزب ﯾابی و علی رغم داشتن حزب اعتقاد به خود به خودﯾسم و بعضا"
آنارشيسم پيدا کردند و اﯾن مسير را ھمچنان ادامه خواھد ﯾافت .اصلی ترﯾن دليل عدم نجات از اﯾن گرداب
و ھمچنان فرورفتن در انحرافات بيشتر به مخالفت با لنينيسم بستگی دارد.
رفيق ناصر می گوﯾد :
"انقالبات ...حتی کار ھيچ صنف و طبقه خاصی ھم نيستند .انقالبات کار توده ھاست" ،اﯾن دﯾگر کامال
نشان می دھد که حزب کمونيست کارگری چقدر کمونيستی و کارگری است که ھنوز نتوانسته به ﯾکی
از افراد مھم خود ﯾاد بدھد که انقالب طبق آموزش ھای مارکس و ...حاصل نبرد تارﯾخی بين طبقات حاکم و
محکوم است ،واقعا" جالب است که ﯾک کمونيست و ﯾک مارکسيت ھنوز نمی داند که منظور از توده ھا
چيست در جامعه انسانی توده ی بی طبقه ﯾا توده ھای فرا طبقاتی وجود ندارد .وجود افکار سازش
طبقاتی در چنين جا ھای نا گھان بيرون می زند .آﯾا کسی می داند اﯾن توده ی فرا طبقاتی چه کسانی
ھستند ،به نظرم اﯾن را باﯾد رفيق حميد تقواﯾی جواب بدھد به ھر صورت ﯾک ھمچنين توده ی بی طبقه از
درون شعار "“انقالب انسانی”" بيرون آمده است.
رفيق ناصر تعرﯾف خود را از انقالب به وضوح اراﯾه نمی دھد بلکه مخلوطی از تعارﯾف مختلف اراﯾه می دھد
تا بتواند بدون اصول و بدون چھار چوب مشخص ھر چقدر که الزم دارد به چپ و راست مانور بدھد .اﯾن
ھمان “انقالب انسانی” است چون با قبول عبارت “انقالب انسانی” می توان ھر حرکتی را انقالب ناميد
حتی حرکت ھای ارتجاعی را نيز می توان انقالب ناميد چون انجام دھنده حرکت ھای ارتجاعی نيز
انسانھا ھستند با اﯾن برداشت و تعرﯾف است که می توانند جنگ بين دو ارتجاع در سورﯾه را انقالب بنامند
و در صف بندی اﯾن جنگ در صفی قرار بگبرند که امرﯾکا قرار دارد و باز خود را انقالبی بنامند با شعار
“انقالب انسانی” و توده ی بی طبقه ﯾعنی توده ھای دکالسه شده  ،ھمراه توده امپرﯾاليست ھا ھم که
مجموعه ای از انسانھا ھستند ،می شود انقالبات انسانی ترتيب داد فقط باﯾد مواظب شد که ھيچ نامی
روی انقالبات گذاشته نشود و با ھيچ اصولی تعرﯾف نشوند تا مبادا موضوع مرحله بندی انقالبات پيش
کشيده شود ھمانطوری که اﯾشان می گوﯾند " :اﯾن تقسيم بندی که گوﯾا انقالب فورﯾه مال بورژواھا بود و
انقالب اکتبر مال کارگران ،حداقل امروز دﯾگر مسخره به نظر می رسد ".اﯾنجا باز معلوم می شود که چرا
تعرﯾف مرا از انقالب قبول ندارد چون تعرﯾف فوق به صورت اصولی مرحله بندی انقالبات را در حال حاضر رد
ميکند ظاھرا" رفيق ناصر نيز مرحله بندی را رد می کند اما نه برای اﯾنکه نشان بدھد که انقالبات آتی
سوسياليستی است بلکه اﯾشان رد می کند تا در ﯾک فضای نا آگاھانه و بدون اصول ھر اعتراضی را
انقالب بنامد ،در درون اﯾن فضای نا آگاه می تواند انقالب دمکراتيک باشد ﯾا انقالب مخملی باشد و ...اما
رفيق ناصر برای اﯾن می خواھد موضوع مرحله بندی انقالبات مطرح نشود درواقع خودشان با وجود شعار
"انقالب انسانی" نه تنھا اعتقاد به مرحله بندی دارند بلکه اعتقاد به مرحله مخلوطی از انقالبات دارند
حاال معلوم می شود اراﯾه تعرﯾف نا روشن از انقالب برای چه بوده و چقدر سود مند است ،اﯾن رفقا انقالب
را بر مبنای نياز سياسی و فکرﯾشان تعرﯾف می کنند برای “انقالب انسانی” تعرﯾف روشنی از انقالب الزم
نيست و نباﯾد انقالب را بر مبنا اصول انقالبی تعرﯾف کرد اﯾن رفقا نمی خواھند گراﯾش خود را تا حد اصول
انقالبی ارتقاع بدھند بلکه برای انقالبی نشان دادن خود اصل انقالب را تقليل می دھند .رفقا اقدام به
اراﯾه تعرﯾف رفرميستی و خود به خودی از انقالب می کنند و اگر کسی محکم در اصول علمی انقالب
پافشاری بکند داد و فغان می کنند که از اصول علمی مذھب ساخته اند اﯾن نيز برای برقراری راھی
جھت عدم انجام وظيفه است .
با تعرﯾفی که اراﯾه دادم ،می گوﯾم انقالبات از اﯾن به بعد مرحله بندی ندارند و نمی توانند از اﯾن پس
انقالبات غير سوسياليستی باشند ،در نتيجه وقتی انقالب سوسياليستی نيست ﯾعنی ھنوز انقالب
نشده است .برای کسانی که ھر حرکتی را انقالب می دانند و "انقالب انسانی" را پاﯾه حرکتی و تبليغی
خود قرار می دھند قابل درک نيست اﯾن عدم درک حاصل عدم ﯾادگيری آموزش ھای مارکس  ،انگلس و
لنين و حتی حکمت است .وقتی گفته می شود انقالبات در دوره ھای مشخص تارﯾخی دارای اھداف
متفاوت و مشخص ھستند ﯾعنی ھمين که حاال دوره ی انقالباتی است که ھدف سوسياليستی دارند
وقتی بخواھيم بدون در نظر گرفتن ماترﯾاليسم تارﯾخی و شراﯾط زمانی و مکانی ھمه انقالبات را با ﯾک
تعرﯾف تحليل کنيم دچار اﯾده آليسم می شوﯾم ،البته خود بر داشت اﯾده آليستی نتيجه شعار “انقالب
انسانی” است .حال معلوم می شود که رفيق ناصر چرا دچار خطاھای چھار گانه می شود .به اﯾن دليل
است که می گوﯾم اﯾن گفته ھا حاصل افکار و اندﯾشه ھای است که نه مارکسيستی است و نه کارگری
.

تجربه مبارزات تارﯾخی طبقه کارگر ھمان داستانی است که طبقه از پيش نوشته و بار ھا و بارھا آن را
بازخوانی کرده است پس می بينيد که انقالب حتی بخش ھای از قبل تعيين شده نيز دارد مارکس در اﯾن
مورد می گوﯾد طيقه کارگر دشمن خود را ﯾک بار برای ھميشه به زمين نمی زند بلکه او را وقتی زمين زد
رھا می کند بر می خيزد و پشت سرش را نگاه می کند و از گذشته تجرﯾه کسب می کند و بار ھا و بارھا
اﯾن کار را انجام می دھد .ﯾعنی انقالب طبقه کارگر ھم نقشه مند و ھم ھوشمند است با اﯾن گفته می
توان علل شکست کمون پارﯾس و انقالب اکتبر را نيز درک کرد .ممکن است در آﯾنده نيز انقالبات پيروز
کارگری شکست بخورند.
عدم آموزش اصول اوليه باعث می گردد در نوشته ھا ،خطا ھای محرزی موج بزند در اﯾن رابطه مقصر
اصلی رفيق ناصر نيست بلکه اول کل تشکيالت حزب کمونيست کارگری و در مرحله بعدی ليدر اﯾن حزب
رفيق حميد تقواﯾی می باشد که بدون آموزش ھای الزم به رفيق ناصر اصغری مسئوليت نقد نوشته ای را
به او واگذار می کنند و قبل از انتشار عمومی آن را باز بينی نمی کنند .و چنين مشکالتی برای اﯾشان
اﯾجاد می کنند .البته خود اﯾن عدم آموزش نيز از شعاری مانند “انقالب انسانی” سر چشمه می گيرد.
برای چنين شعاری نياز به آموزش آگاھی طبقاتی ﯾا سوسياليسم علمی نيست .پس می توان نتيجه
گرفت منشا اصلی خطا ھای رفيق ناصر و  ...در قبول شعار"“انقالب انسانی”" نھفته است .
رفيق ناصر اتھامی نيز می زند ،او می گوﯾد :
"کسی که فکر می کند انقالب  ٨٨به دفاع از آرمانھای خمينی و به طرفداری از موسوی و کروبی بود،
جامعه اﯾران زﯾر چکمه ھای اسالمی را به دو کمپ طرفدار احمدی نژاد و خامنه ای و طرفداران موسوی و
رفسنجانی تقسيم کرده است ".نمی دانم منظور شما از اﯾن تھمت و افترا چيست آﯾا شما جاﯾی شنيدﯾد
ﯾا خواندﯾد که من چنين فکری دارم ؟
ھم چنين می گوﯾد:
"درباره انقالب باﯾد باز ھم نوشت .باﯾد دائم جواب مخالفينش را داد .ھر چقدر توده ھا و کارگران به خيابان
بياﯾند و بخواھند دﯾکتاتورھا و استثمارگران را بزﯾر بکشند ،ھمانقدر ھم سر و کله تئورﯾھای عجق وجق به
اصطالح “مارکسيستی” ھم پيدا خواھد شد ".اﯾشان با اﯾن گفته می خواھد اعالم کند که من مخالف
انقالب ھستم  .می دانم خشم اﯾشان از کجاست چون اﯾن تئوری ھای عجق وجق می گوﯾند ھيچ کدام
از احزاب و سازمانھای موجود حزب طبقه کارگر اﯾران نيستند ،اگر بودند باﯾد می توانستند اعتراضات ٨
ماھه مردم اﯾران را به سمت انقالب کارگری سوق بدھند ،ھمين ﯾک دليل کافی است که ثابت کند حرب
کمونيست کارگری دقيقا" مانند بقيه تشکيالت ھا نه تنھا حزب طبقه کارگر نيست بلکه مارکسيتی و
کارگری ھم نيست .رفيق ناصر ،اﯾن تئوری ھای عجق وجق می گوﯾند حزب طبقه کارگر باﯾد اعتصاب راه
بياندازد  ،باﯾد اعتراضات محلی و سراسری راه بياندازد  ،باﯾد اعتصابات کوچک را به ھم وصل کرده به
اعتصابات بزرگ تبدﯾل کند باﯾد اعتراضات و اعتصابات را سراسری و سياسی نماﯾد کمونيست ھا طبق
گفته مارکس باﯾد طبقه کارگر را برای تسخير قدرت اماده کنند .اما در اﯾران ھر  ٥روز ﯾک اعتصاب راه می
افتد و  ٨ماه اعتراضات در خيابانھا بود شما و بقيه احزاب و تشکيالت ھا نه تنھا نتوانستيد طبقه کارگر را
برای تسخير قدرت آماده کنيد و نه تنھا نتوانستيد اعتصابات را به ھم گره بزنيد حتی نتوانستيد از
اعتراضات و اعتصابات موجود که خود به خودی بودند برای سمت و سو دادن استفاده کرده انجام وظيفه
نماﯾيد ،اﯾن ناتوانی فقط به ﯾک دليل است  ،احزاب موجود سازمان سياسی طبقه کارگر نيستند  ،ﯾعنی
گراﯾش مارکسيت – لنينيستی ندارند .و حال شما برای پنھان کردن اﯾن مشکل مجبور می شوﯾد بگوﯾد
انقالب خود به خودی است "انقالبات کار احزاب ،تشکل و نھادھا ،کار اشخاص و رھبران کارﯾزماتيک و حتی
کار ھيچ صنف و طبقه خاصی ھم نيستند ".شما اﯾنھا را اگر نگوﯾيد باﯾد پاسخگو باشيد که در  ٨ماه
اعتراضات توده ھا کجا تشرﯾف داشتيد و چرا به اعتراضات سمت و سوی انقالبی ندادﯾد؟
در واقع ملقمه ای که رفيق ناصر به عنوان تعرﯾف انقالب اراﯾه می دھد تعرﯾف انقالب نيست بلکه الﯾحه
دفاعی از حزبشان است در مقابل سواالتی که عدم انجام وظيفه ی حزبی را نشان می دھند .تناقض
دﯾگری در اﯾنجا وجود دارد طبق نقل قولی که رفيق ناصر از حميد تقواﯾی اراﯾه می دھد "… انقالب ﯾک
پدﯾده زنده و متحول و پر فراز و نشيب است که سرنوشت و فرجام آن تماما به عملکرد نيروھای سياسی
فعال در جامعه – از ھر دو جبھه انقالب و ارتجاع -گره خورده است ”.و "مسئله قدرت سياسی مسئله
اصلی انقالب تعرﯾف شده است ".با توجه به نقل قول باال و اﯾنکه حزب ﯾک تشکيالت سياسی است اگر
کارش دخالت در انقالب نيست  ،آگاھی طبقاتی نباﯾد بدھد و معطوف به قدرت نيست و ...پس به چه
دردی می خورد اگر ھست پس چرا شما در  ٨٨وظاﯾف خود را انجام ندادﯾد؟ تنھا جواب منطقی اﯾن است

که حزب شما مانند بقيه ،حزب طبقه کارگر نيست بلکه مانع تشکل ﯾابی سياسی طبقه می باشند اگر
به جای اﯾن جواب منطقی بخواھيد جواب سازی کنيد بدون شک مجبورﯾد برای پنھان کردن ﯾک ضعف تن
به دھھا ضعف دﯾگر بدھيد .چون اﯾن رفقا دارای گراﯾشی ھستند که امکان انقالبی بودن را از تک  ،تک آنھا
سلب می کند مجبور می شوند تعرﯾف انقالب را بر مبنای قد و قواره گراﯾش خود پرو کنند.راه دﯾگری برای
نجات از بحران تئورﯾک ندارند.
رفيق ناصر ادامه می دھند :
"ھمانقدر ھم کسانی پيدا خواھند شد که تئوری ببافند که اﯾن انقالب فالن و بھمان است ،رھبرش فالنی
است ،فالن کسان در آنھا شرکت کرده اند و با اﯾن تعارﯾف و تئوری ،خود را بی تکليف و انقالب را تخطئه
خواھند کرد".اﯾشان معلوم نيست اﯾن حرفھا را به چه کسی می گوﯾد .در سال  ٨٨داخل بودم اول ماه مه
 ٨٨در پارک الله دستگير شدم و پس از  ٤٧روز موقتا" با وثيقه آزاد شدم و طی  ٨ماه زمان اعتراضات در
خيابان ھا بودم و در  ٢١بھمن  ٨٨مجدد نيمه شب در خانه دستگير شدم و باز با ﯾک پرونده جدﯾد با وثيقه
موقتا" آزاد شدم و در تير  ٨٩می خواستند برای بار سوم دستگيرم کنند که فرار کردم اﯾن ھا را نوشتم تا
بداند در اعتراضات عمال" حضور داشتم و بداند که آن تئوری باف بی تکليف من نيستم بلکه ...
علم بی انتھاست ،مارکسيسم-لنينيسم ھم ﯾک علم است و اﯾن علم نيز مانند تمامی علوم طی روند
پيشرفت تارﯾخی باﯾد رشد کند و ارتقا ﯾابد و دچار تحوالت گوناگون شود در علم مبارزه  ،اصول انقالب و
مارکسيسم-لنينيسم نيز ھمانند تمامی علوم موارد و اصولی ھست که به مرور زمان تغيير تکاملی می
ﯾابند برخی از اصول که اشتباه بودند جای خود را به اصول درست تر و جدﯾد تر ميدھند ولی برخی از اصول
ھرگز تغيير نميکنند چون آن ھا در حوزه خودشان به غاﯾت درستی دست ﯾافتند و پس از آن در زواﯾای
بعدی به سير تکامل ادامه ميدھند.
مثال" عمل و عکس العمل که ﯾکی از قوانين نيوتون است در حوزه ی خود ھرگز تغيير نخواھد کرد و ﯾا اصل
پاﯾه مانند دو دو تا ميشود چھارتا ھرقدر ھم سفسطه شود به عنوان اصل علمی پذﯾرفته شده است و
رابطه ی تالس و قضاﯾای فيثاغورس و صدھا موارد دﯾگر اﯾنھا در حوزه ی خودشان اثبات شده اند و تغيير
ناپذﯾرند ولی کسی نميتواند بر آن ھا نام مذھب بگذارد .در اصول انقالبی  ،اصول حرکت ھای اجتماعی و
مبارزات طبقاتی نيز چنين اصل ھای علمی وجود دارند که تغييرناپذﯾرند و البته اصول بسياری ھم وجود
دارند که ھمچنان در حال رشد،ارتقا و تغيير و تحول ھستند در نتيجه وقتی از اصول تغيير ناپذﯾر صحبت
ميشود آن بخشی از اصول ھستند که به تکامل خود دست ﯾافتند مانند اﯾن که تارﯾخ حاصل مبارزات
طبقات اصلی در دوره ھای مختلف ميباشد ﯾا اﯾنکه انقالب کار توده ھاست و  ...ھر دوی اﯾنھااصولی
علمی ھستند .ھيچ کس نميتواند اﯾن اصول را زﯾر پا بگذارد و ھرکس از اﯾن اصول و مانند آنھا عدول کند نه
مارکسيست ھست و نه کارگری ،حال شما بگو اﯾن برداشت مذھبی است.
ھمه ی اﯾن اشتباھات مرا به گذشته باز می گرداند .ھم گراﯾش ھای رفيق ناصر بسيار کم مطالعه ميکنند
در اﯾران که بودم بارھا به آنھا اعالم ميکردﯾم رفقا به جای داد و بيداد و تلف کردن وقت دﯾگران که مجبور
ميشوند ھر روز اصول علم مبارزه ی طبقاتی را به شما گوشزد کنند کمی خودتان مطالعه کنيد .فکر می
کنم بھتر است رفيق ناصر با توجه به اﯾن که زمان خوبی در اختيار دارند نود درصد وقت خود را برای مطالعه
بگذارنذ و ده درصد به نوشتن اختصاص دھند مسلما" نوشته ھای پر معنی و آموزنده ای اراﯾه خواھند کرد.
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